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ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 
ನೂರ ನಲವತ್ುೇಳರ್್ಯ ಅಧಿವ್ೇಶನ 

 
19ರ್್ೇ ಸಪ್್ಟೆಂಬರ್ 2022  

       ಸೂ್ೇಮವನರ 
 
 

 

01. ಪರಕಟಣ ್

02. ಪರಶ್್ನೇತ್ುರಗಳು 

ಅ) ಚತಕ್್ೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶ್ನಗಳಿಗ್ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 

     ೭೦೦ + ಶನಲನ ಪಠ್ಯ ಪತಸ್ುಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೇತ್ ಹನಗೂ ಸ್ಥಳಿೇಯ ರನಜರತಗಳ 
      617 – ಇತಿಹನಸ್ ಬ್ೂೇಧಿಸ್ತವ ಬಗ್ಗ 

- ಶ್ರೇ ಪನರಣ್ೇಶ್ ಎೆಂ.ಕ್.್ 
- ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್ 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇ್ಶ್ (ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ ರೌಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹನಗೂ ಸ್ಕ್ನಲ 

                                               ಸ್ಚಿವರತ) 
       ೬೩೪ – ಕರ್ನಾಟಕ ಜನನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಬಗ್ಗ 

- ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ಎಲ್.ಅನಲ್ ಕತಮನರ್ 
- ಶ್ರೇ ವಿ.ಸ್ತನೇಲ್ ಕತಮನರ್ (ಇೆಂಧನ ಹನಗೂ ಕನನಡ ಮತ್ತು ಸ್ೆಂಸ್ೃತಿ  

                                               ಸ್ಚಿವರತ) 
- ಶ್ರೇ ಗೂ್ೇವಿೆಂದ ಎೆಂ.ಕ್ನರಜ್ೂೇಳ(ಜಲ ಸ್ೆಂಪನೂೂಲ ಸ್ಚಿವರತ) 

 
    737+  606  – ಪನಿಸಿಟಕ್ ನಷ್ೇಧದ ಬಗ್ಗ  

- ಶ್ರೇ ಮತನರನಜತ ಗೌಡ ಪಿ.ಎೆಂ. 
- ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ರನಥೂ್ೇಡ್ 

ವಿಷಯಾನುಕ್ರ ಮಣಿಕೆ {INDEX} 
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- ಶ್ರೇ ಕ್ೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ (ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ) (ಜೇವಿಶನಸ್ರ 
ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ರ ಹನಗೂ ಪರವನಸ್ೂೇದಯಮ ಸ್ಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 

-  
     757 – ಕ್.್ಪಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಎಲ್. ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಹ್ಸನೆೆಂಗಳ ಸನಲದ ಬಗ್ಗ. 

- ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟ 
- ಶ್ರೇ ವಿ.ಸ್ತನೇಲ್ ಕತಮನರ್ (ಇೆಂಧನ ಹನಗೂ ಕನನಡ ಮತ್ತು ಸ್ೆಂಸ್ೃತಿ  

                                              ಸ್ಚಿವರತ)      
       

    764 – ಬ್ಳಗನವಿ ಜಲ್ಿಯ ಕ್್ಲವು ಹಳಿಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿದತಯತ್ ವಯವಸ್ಥ ಇಲಿದ್ರತವ ಬಗ್ಗ. 
- ಶ್ರೇ ಶನೆಂತ್ರನಮ್ ಬತಡನ ಸಿದ್ಿ 
- ಶ್ರೇ ಶ್ರೇ ವಿ.ಸ್ತನೇಲ್ ಕತಮನರ್ (ಇೆಂಧನ ಹನಗೂ ಕನನಡ ಮತ್ತು 

ಸ್ೆಂಸ್ೃತಿ ಸ್ಚಿವರತ)      
        

    708 – ಪವನ ವಿದತಯತ್ ಉತನಾದರ್್ಗ ್ಉತ್ುೇಜನ ನೇಡಲತ ವಿೇಲ್ಲೆಂಗ್ ಮತ್ತು 
            ಬನಯೆಂಕೆಂಗ್ ಸೌಲಭಯ ವಿಸ್ುರಿಸ್ತವ ಬಗ್ಗ. 
 

- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎೆಂ.ಫನರೂಖ್  
- ಶ್ರೇ ವಿ.ಸ್ತನೇಲ್ ಕತಮನರ್ (ಇೆಂಧನ ಹನಗೂ ಕನನಡ ಮತ್ತು ಸ್ೆಂಸ್ೃತಿ  

                                              ಸ್ಚಿವರತ)      
        

       727 – ಪನರಥಮಿಕ ಆರೂ್ೇಗಯ ಕ್್ೇೆಂದರದಲ್ಲಿ ನಮೂ ಕಿನಕ್ ತ್ರ್ಯತವ ಬಗ್ಗ. 
- ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್.ಮೆಂಜ್ೇಗೌಡ 
- ಡನ: ಕ್.್ಸ್ತಧನಕರ್ (ಆಗ್ೂೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತೆಂಬ ಕಲನಯಣ ಹನಗೂ 

ವ್ೈದಯಕೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸ್ಚಿವರತ) 
 

       715 – ಆಸ್ಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ದತರವಸ್ಥ ಬಗ್ಗ.  
- ಶ್ರೇ ಕ್.್ಅಬತುಲ್ ಜಬಬರ್ 
- ಡನ: ಕ್.್ಸ್ತಧನಕರ್ (ಆಗ್ೂೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತೆಂಬ ಕಲನಯಣ ಹನಗೂ 

ವ್ೈದಯಕೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸ್ಚಿವರತ) 
       755 – ಚಿತ್ರಕಲನ ಮತ್ತು ದ್ೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರ ರ್್ೇಮಕ್ನತಿ ಕ್್ೂರತ್ ಬಗ್ಗ. 

- ಶ್ರೇಮತಿ ಹ್ೇಮಲತನ ರ್ನಯಕ್ 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇ್ಶ್ (ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ ರೌಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹನಗೂ ಸ್ಕ್ನಲ 

                                               ಸ್ಚಿವರತ)      
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      759 – ಸನಾಯತ್ು ವ್ೈದಯಕೇಯ ಸ್ೆಂಸ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ೂೇಧಕ-ಬ್ೂೇಧಕ್್ೇತ್ರ ಕತ್ಾವಯ  
             ನವಾಹಿಸ್ತತಿುರತವ ಸಿಬಬೆಂದ್ಗಳ ಬಗ್ಗ. 
 

- ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್ 
- ಡನ: ಕ್.್ಸ್ತಧನಕರ್ (ಆಗ್ೂೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತೆಂಬ ಕಲನಯಣ ಹನಗೂ 

ವ್ೈದಯಕೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸ್ಚಿವರತ) 
 
      671 – ರನಮನಗರ ಆಚಾಕರಹಳಿಿಯಲ್ಲಿ ರನಜೇವ್ ಗನೆಂಧಿ ಆರ್ೂೇಗಯ  
               ವಿಶಾವಿದನಯಲಯ ಕ್ನಮಗನರಿಯ ಬಗ್ಗ. 
 

- ಶ್ರೇ ಅ. ದೇ್ವ್ೇಗೌಡ 
- ಡನ: ಕ್.್ಸ್ತಧನಕರ್ (ಆಗ್ೂೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತೆಂಬ ಕಲನಯಣ ಹನಗೂ   

                             ವ್ೈದಯಕೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸ್ಚಿವರತ) 
 

     716 + 740 + 741 – ಅನತದನನತ್ ಶನಲನ ಕ್ನಲೇ್ಜತಗಳಲ್ಲಿ ಖನಲ್ಲ ಹತದ್ುಗಳನತನ  
               ತ್ತೆಂಬಲತ ಅನತಮತಿ ನೇಡತವ ಬಗ್ಗ. 
 

- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ. ಸ್ೆಂಕನೂರ  
- ಶ್ರೇ ಪತಟಟಣಣ  
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇ್ಶ್ (ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ ರೌಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹನಗೂ ಸ್ಕ್ನಲ 

                                               ಸ್ಚಿವರತ) 
 

    ಆ) ಚತಕ್್ೆ ಗತರತತಿಲಿದ ಪರಶ್ನಗಳಿಗ್ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 
 
03. ಸ್ಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರ್ಗ್ ಪರಸನುಪಿಸ್ಲಾಟಿಟದು ವಿಷಯಗಳಿಗ ್ಸ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್ 
     ಸ್ಚಿವರ ಹ್ೇಳಿಕ್್ಗಳು 
 
 ಅ) ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ, ಉಡತಪಿ ಸ್ೇರಿದೆಂತ್ ಕರನವಳಿ ಜಲ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕ್್ ಎಲ್ ಹಳದ್ 
          ರ್ೂೇಗವು ವನಯಪಕವನಗಿ ಕರಡತತಿುದತು, ಸ್ದರಿ ರೂ್ೇಗದ ಶನಶಾತ್ ನಯೆಂತ್ರಣಕ್್ೆ 
          ಪರಿಹನರ ಕೆಂಡತ ಹಿಡಿಯತವ ಬಗ್ಗ. 
 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ(ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ)(ತ್ೂೇಟಗನರಿಕ್ ್
    ಹನಗೂ ಯೇಜರ್್, ಕ್ನಯಾಕರಮ ಸ್ೆಂಯೇಜರ್್ ಮತ್ತು  
    ಸನೆಂಖಿಯಕ ಸ್ಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
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   ಆ) ಕರ್ನಾಟಕ ಜನನಪದ ಪರಿಷತ್ಗ್ ವನರ್ಷಾಕ ಅನತದನನವನತನ ಕಡಿತ್ಗ್ೂಳಿಸಿರತವ ಬಗ್ಗ. 
 
         - ಶ್ರೇ ಕ್ೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ(ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ)(ಇೆಂಧನ ಹನಗೂ 
                                           ಕನನಡ ಮತ್ತು ಸ್ೆಂಸ್ೃತಿ ಸ್ಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
       
      ಇ) ಗನರಮಿೇಣನಭಿವೃದ್ಿ ಮತ್ತು ಪೆಂಚನಯತ್ ರನಜ್ ಇಲನಖ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರತವ  
          ತನಲೂಿಕತ ಪೆಂಚನಯಿತಿ ಕ್ನಯಾನವನಾಹಕ ಅಧಿಕ್ನರಿ ಹತದ್ುಯನತನ ಗತತಿುಗ್ 
          ಆಧನರದ ಮೇಲ್ ರ್್ೇಮಕ್ನತಿ ಬಗ್ಗ. 
 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ(ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ)(ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳ  
                                                 ಪರವನಗಿ) 

      ಈ) ಹತಬಬಳಿಿ ತನರಿಹನಳ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ ಪರದ್ೇಶದಲ್ಲಿ ಸನಾಕಾರ್ ಕ್ನಯೆಂಡಲ್ ಕ್ನಖನಾರ್್ಯಲ್ಲಿ 
          ಸ್ೆಂಭವಿಸಿದ ಅಗಿನ ದತರೆಂತ್ದಲ್ಲಿ ಗನಯನಳು ಹನಗೂ ಮೃತ್ಪಟಟವರ ಕತಟತೆಂಬಗಳಿಗ್ 
          ಪರಿಹನರ ನೇಡದ್ರತವ ಬಗ್ಗ. 
   

- ಶ್ರೇ ಕ್ೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ(ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ)(ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು  
                      ಮಧಯಮ ಕ್ೈ್ಗನರಿಕ್ ್ಸ್ಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
 

      ಉ) ಆರ್್ ದನಳಿಯಿೆಂದ ಮೃತ್ಪಟಟ ಕತಟತೆಂಬಕ್್ೆ ಸ್ಕ್ನಾರದ್ೆಂದ ಪರಿಹನರ ನೇಡತವ ಬಗ್ಗ. 
 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ(ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ)(ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳ 
                                                ಪರವನಗಿ) 

04. ಸ್ಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರ್ಗ್ ಪರಸನುಪಿಸ್ಲಾಟಟ ವಿಷಯಗಳು. 
 ಅ) ತ್ತಮಕೂರತ ಜಲ್ಿಯಲ್ಲಿನ ವಿದನಯರ್ಥಾ-ವಿದನಯರ್ಥಾನಯರಿಗ್ ವಸ್ತಿ  
          ನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರವ್ೇಶನತಿಗ್ ತ್ೂೆಂದರಯ್ನಗತತಿುರತವ ಬಗ್ಗ. 
 

- ಶ್ರೇ ಕ್.್ಎ.ತಿಪಾ್ೇಸನಾಮಿ 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ (ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ) 

 
      ಆ) ಬಿೇದರ್ ಜಲ್ಿ ಭನಲ್ಲೆ ತನಲೂಿಕನ ಧನೂನರನ (ಎಚ್) ಗನರಮದ ಪರಿಶ್ಷಟ  
          ಜನತಿ ಸ್ಮತದನಯಕ್್ೆ ಸ್ೂಶನನ ಭೂಮಿ ಇಲಿದ್ರತವ ಬಗ್ಗ. 
 

- ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ್ ಅರಳಿ 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ (ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ) 
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ಇ) ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರದಲ್ಲಿ ವನಹನಗಳ ಟ್ೂೇಯಿೆಂಗ್ ಪದಿತಿ ಜನರಿಯಿೆಂದ 
    ಆಗತತಿುರತವ ಅರ್ನನತಕೂಲಗಳ ಬಗ್ಗ. 
 

- ಮತನರನಜತಗೌಡ ಪಿ.ಎೆಂ. 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ (ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ) 
-  

ಈ) ರನಜಯದ ಸ್ಕ್ನಾರಿ ಪದವಿ ಪೂವಾ ಕ್ನಲೇ್ಜತಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿರ್ಥ ಉಪರ್ನಯಸ್ಕರನಗಿ 
    ಸೇ್ವ್ ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ತತಿುರತವ 2021-22 ಹನಗೂ 2022-23ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನ ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ 
    ವಷಾದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಧನ ಬಿಡತಗಡ್ಯನಗದ ಬಗ್ಗ. 
 

- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ. ಸ್ೆಂಕನೂರ 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ (ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ) 

 
ಉ) ರನಜಯದಲ್ಲಿರತವ ಬಡ ಕೂಲ್ಲ ಕ್ನಮಿಾಕರಿಗ್ ಅನತಕೂಲವನಗತವೆಂತ್ ಈ ಹಿೆಂದ ್
    ಜನರಿಯಿದು ಒೆಂದತ ಬನರಿ ಬಯೇಮಟಿರಕ್ ವಯವಸಥ್ ಕಲ್ಲಾಸಿ ಕ್್ೂಡತವ ಬಗ್ಗ.  
 

- ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ (ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ) 

 
ಊ) “ನಮೂ ಕಿನಕ್”್ಯೇಜರ್್ಗ ್ರ್್ೇಮಿಸ್ಲನದ ವ್ೈದಯರತಗಳ ಕನಷಠ ವ್ೇತ್ನವನತನ     
     ನಗದ್ಪಡಿಸ್ತವ ಬಗ್ಗ. 
 

- ಶ್ರೇ ಸ್ಲ್ಲೇೆಂ ಅಹೂದ್ 
- ಡನ: ಕ್.್ಸ್ತಧನಕರ್ (ಆಗ್ೂೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತೆಂಬ ಕಲನಯಣ ಹನಗೂ 

ವ್ೈದಯಕೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸ್ಚಿವರತ) 
 

       ಋ) ಸ್ಹನಯಕ ತ್ೂೇಟಗನರಿಕ್ ್ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಹ್ಚತುವರಿ ಪಟಿಟಯಲ್ಲಿ ಈಗನಗಲ್ೇ 
           ಸ್ೇವ್ ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ತತಿುರತವ ರ್ನಲತೆ ಅಭಯರ್ಥಾಗಳ ಹ್ಸ್ರನತನ ಪರಕಟಿಸಿರತವ ಬಗ್ಗ. 
 

- ಶ್ರೇ ಚಿದನನೆಂದ ಎೆಂ.ಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಜ.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ(ಸ್ಣಣ ನೇರನವರಿ ಹನಗೂ ಕ್ನನೂನತ, 

     ಸ್ೆಂಸ್ದ್ೇಯ ವಯವಹನರಗಳು ಮತ್ತು ಶನಸ್ನ ರಚರ್್ ಸ್ಚಿವರತ) 
 
       ಎ) ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿ ಅಧಯಕ್ಷ – ಉಪನಧಯಕ್ಷ ಹನಗೂ ಸ್ದಸ್ಯರ ಗೌರವ ಧನ 
          ಹ್ಚತು ಮನಡತವ ಬಗ್ಗ. 
   - ಶ್ರೇ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್ ಭೆಂಡನರಿ 
         - ಶ್ರೇ ಕ್ೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ(ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ) 
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05. ಸ್ಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರ್ಗ್ ಪರಸನುಪಿಸ್ಲಾಟಿಟದು ವಿಷಯಕ್್ೆ ಸ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್ 
     ಸ್ಚಿವರ ಹ್ೇಳಿಕ್್ 
  
      ಊ) ಅೆಂತ್ರರನರ್ಷರೇಯ, ರನರ್ಷರೇಯ ಕರೇಡನಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಕರೇಡನಪಟತಗಳು ಮನದಕ 
            ದರವಯಗಳೆಂತ್ಹ ಉದ್ುೇಪನ ಮದತು ಸೇ್ವಿಸಿರತವ ಪರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗ - 
 
   - ಶ್ರೇ ಕ್ೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ(ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ)(ರೇ್ಷ್ೂ, ಯತವ 
                                    ಸ್ಬಲ್ಲೇಕರಣ ಮತ್ತು ಕರೇಡನ ಸ್ಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
 
06. ವರದ್ಯರ್್ೂನಪಿಾಸ್ತವುದತ 
07. ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರ ವರದ್          
08. ನಯಮ 59ರ ಮೇರ್ಗ್ ನಲತವಳಿ ಸ್ೂಚರ್್ ಮೆಂಡಿಸ್ಲತ ಅನತಮತಿ ಕ್್ೂೇರಿ ಪರಸನುವ 
 
     ವಿಷಯ: ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ರ್್ೇಮಕ್ನತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಹಗರಣದ ಬಗ್ಗ. 
 
   - ಶ್ರೇ ಕ್.್ಎ. ತಿಪಾ್ೇಸನಾಮಿ 
   - ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ (ಸ್ಣಣ ನೇರನವರಿ ಹನಗೂ ಕ್ನನೂನತ,  
                              ಸ್ೆಂಸ್ದ್ೇಯ ವಯವಹನರಗಳು ಮತ್ತು ಶನಸ್ನ ರಚರ್್ ಸ್ಚಿವರತ) 

- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ) 
09. ಶನಸ್ನ ರಚರ್್ 
 ವಿಧ್ೇಯಕಗಳನತನ ಪಯನಾಲ್ೂೇಚಿಸ್ತವುದತ ಹನಗೂ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸ್ತವುದತ 
 ಅ) ಕರ್ನಾಟಕ ಹಣಕ್ನಸ್ತ ಸ್ೆಂಸ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಠ್ೇವಣಿದನರರ ಹಿತನಸ್ಕು ಸ್ೆಂರಕ್ಷಣ ್  
         (ತಿದತುಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕ, 2022 

- ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ (ಸ್ಣಣ ನೇರನವರಿ ಹನಗೂ ಕ್ನನೂನತ, 
ಸ್ೆಂಸ್ದ್ೇಯ ವಯಹನರಗಳು ಮತ್ತು ಶನಸ್ನ ರಚರ್್ ಸ್ಚಿವರತ)  

- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ) 
- ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್.್ರನಥೂ್ೇಡ್(ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸ್ಚ್ೇತ್ಕರತ) 
- ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ 
- ಶ್ರೇ ಸ್ವದ್ ಲಕ್ಷಮಣ 
- ಶ್ರೇ ಭೂ್ೇಜೇ್ಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಟಿ.ಎ.ಶರವಣ 
- ಡನ: ತ್ೇಜಸಿಾನಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಎಸ.ಕ್್ೇಶವ ಪರಸನದ್ 

(ವಿಧ್ೇಯಕ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸ್ಲಾಟಿಟತ್ತ) 
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  ಆ) ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕೆಂದನಯ (ತಿದತುಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕ, 2022 
   - ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ(ಸ್ಣಣ ನೇರನವರಿ ಹನಗೂ ಕ್ನನೂನತ, ಸ್ೆಂಸ್ದ್ೇಯ  
                                 ವಯವಹನರಗಳು ಮತ್ತು ಶನಸ್ನ ರಚರ್್ ಸ್ಚಿವರತ(ಕೆಂದನಯ  
                                                                 ಸ್ಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
   - ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್ ್ಹರಿಪರಸನದ್ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ) 
   - ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೂ್ೇಜೇ್ಗೌಡ 
   - ಡನ: ತ್ೇಜಸಿಾನಗೌಡ 
   - ಶ್ರೇ ಕ್.್ಎ.ತಿಪಾ್ೇಸನಾಮಿ 
   - ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ಎಲ್.ಅನಲ್ ಕತಮನರ್ 
 

(ವಿಧ್ೇಯಕ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸ್ಲಾಟಿಟತ್ತ) 
 

10. ನಯಮ 68ರ ಮೇರ್ಗ್ ಸನವಾಜನಕ ಮಹತ್ಾದ ವಿಷಯದ ಮೇಲ್ಲನ ಮತೆಂದತವರ್ದ ಚಚ್ಾ 
 
 ವಿಷಯ: ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಇತಿುೇಚ್ಗ ್ಸ್ತರಿಯತತಿುರತವ ಮಳಯ್ಿೆಂದನಗಿ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರ   
              ಸೇ್ರಿದೆಂತ ್ರನಜಯದ ಬಹತತ್ೇಕ ಜಲ್ಿಗಳು ಪರವನಹ ಭಿೇತಿಯನತನ ಎದತರಿಸ್ತತಿುದತು,   
              ರನಜಯದ ಹ್ದನುರಿ ಮತ್ತು ರಸ್ುಗಳು ಕ್್ೂಚಿು ಹ್ೂೇಗಿದತು, ಕ್್ರ್ ಕ್್ೂೇಡಿಗಳು ಒಡದ್ತ  
              ಅಪನರ ಹನನಯತೆಂಟನಗಿ ಜನರತ ಸ್ೆಂಕಷಟಕ್್ೆ ಒಳಗನಗಿರತವ ಬಗ್ಗ. 
 

- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೂ್ೇಜೇ್ಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಹ್ಚ್.ಎಸ್.ಗ್ೂೇಪಿರ್ನಥ್ 
- ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜತ 
- ಶ್ರೇ ಕ್.್ಗೂ್ೇಪನಲಯಯ(ಅಬಕ್ನರಿ ಸ್ಚಿವರತ) 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ) 
- ಶ್ರೇ ಕ್.್ಎ.ತಿಪಾ್ೇಸನಾಮಿ 
- ಶ್ರೇ ಕ್.್ಎಸ್.ನವಿೇನ್  

                - - -  
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(892) 19-09-2022 (11.10) ಕ್್ಜ-ಕ್್ಎಸ್  

 

 

 

 

  

ಕರ್ನಾಟಕ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತುವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು  
ಸ್ೂೇಮವನಸ್ೂೇಮವನರರ,,  1199ರ್ೇೆ ಸೆಪೆಟೆಂಬರ ರ್ೇೆ ಸೆಪೆಟೆಂಬರ   ೨೦೨೨೦೨22  

  
ಸದನವು ವಿಧನನ ಸೌಧದಲ್ಲಿರತವ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತುನಸದನವು ವಿಧನನ ಸೌಧದಲ್ಲಿರತವ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತುನ  

ಸಭನೆಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ೆೆ ಸಭನೆಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ೆೆ 11೧೧  ಗೆಂಟೆ ಗೆಂಟೆ 1177  ನಿಮಿಷನಿಮಿಷಗಳಿಗ್ಗಳಿಗ್  ಸಮನವೆೇಶಗ್ ೆೆಂಡಿತ್ತಸಮನವೆೇಶಗ್ ೆೆಂಡಿತ್ತ  
  

ಸಭನಪತ್ತಸಭನಪತ್ತ  ((ಶ್ರೇ ರಘುರ್ನಥ ಶ್ರೇ ರಘುರ್ನಥ   ರನವ ರನವ   ಮಲ್ನಾಪ ರೆಮಲ್ನಾಪ ರೆ))  ಅವರತಅವರತ  
ಪೇಠದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತ್ಪೇಠದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತ್ರನದರತರನದರತ  

  
 

. 
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01. ಪರಕಟಣ್ 

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಧಯಕ್ಷರಿೆಂದ  ಈ ಮತೆಂದ್ನ ಸ್ೆಂದ್ೇಶ ಬೆಂದ್ರತತ್ುದ:್-  

ಕರ್ನಾಟಕ  ವಿಧನನ ಸ್ಭ್ಯ  ಕ್ನಯಾವಿಧನನ ಹನಗೂ  ನಡವಳಿಕ್್ಯ ನಯಮಗಳ  
104ರ್್ೇ  ನಯಮದ ಮೇರ್ಗ ್ ವಿಧನನಸ್ಭ್ಯತ ದ್ರ್ನೆಂಕ 16.09.2022 ರೆಂದತ ಈ ಕ್ಳ್ಕೆಂಡ  
ವಿಧ್ೇಯಕಗಳನತನ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಿರತತ್ುದ್ೆಂದತ  ಹನಗೂ ಸ್ದರಿ ವಿಧ್ೇಯಕಗಳಿಗ್ ವಿಧನನ  ಪರಿಷತಿುನ  
ಸ್ಹಮತಿ  ನೇಡಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ  ಕ್್ೂೇರಿರತತನುರ್.  

1. ಕರ್ನಾಟಕ ಹಣಕ್ನಸ್ತ ಸ್ೆಂಸ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಠೇ್ವಣಿದನರರ ಹಿತನಸ್ಕು ಸ್ೆಂರಕ್ಷಣ್ (ತಿದತುಪಡಿ)  
ವಿಧ್ೇಯಕ, 2002  

2.  ಕರ್ನಾಟಕ  ಭೂ ಕೆಂದನಯ (ತಿದತುಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕ, 2022.  
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02. ಪರಶ್್ೇತ್ುರಗಳು 
ಅ) ಚತಕ್್ೆ ಗತರತತಿನ  ಪರಶ್ನಗಳಿಗ್ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 

 
ಪರಶ್ನ ಸ್ೆಂಖ್ಯ (700 + 617) 
(ಉತ್ುರ ಲಗತಿುಸ್ಲನಗಿದ್) 

     ಶ್ರೇ ಪನರಣ್ೇಶ್ ಎೆಂ.ಕ್.್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಶನಲನ ಪಠ್ಯ ಪತಸ್ುಕದಲ್ಲಿ  “ಭಗವದ್ಗೇತ್”್
ಯನತನ ಬ್ೂೇಧಿಸ್ತವ  ಕತರಿತ್ತ ರ್ನನತ ಈ ಹಿೆಂದ ್ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದ್ು.  ಆ ಪರಸನುವರ್್ಗ ್ಮನನಯ 
ಸ್ಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂ್ಟಿಟದನುರ್. ರ್ನನತ ಶನಲನ  ಪಠ್ಯ ಪತಸ್ುಕಗಳಲ್ಲಿ  “ಭಗವದ್ಗೇತ್”್ಯನತನ  
ಬ್ೂೇಧಿಸ್ತವ  ವಿಚನರ  ಸ್ಕ್ನಾರದ ಮತೆಂದ್ ಇದಯ್ೇ;  ಹನಗಿದುಲ್ಲಿ  ಈ ಕತರಿತ್ತ  ಸ್ಕ್ನಾರ  
ಈವರಗ್ೂ ಕ್್ೈಗೂ್ೆಂಡ ಕರಮಗಳ್ೇನತ ಎೆಂಬತದನಗಿ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳಿದ್ು. ಇದಕ್್ೆ ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ 
ಪರಸ್ತುತ್ ಶನಲನ ಪಠ್ಯ ಪತಸ್ುಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೇತಯ್ನತನ ಪರತ್ಯೇಕವನಗಿ ಬ್ೂೇಧಿಸ್ತವ ವಿಚನರ 
ಸ್ಕ್ನಾರದ ಮತೆಂದ ್ಇರತವುದ್ಲಿವ್ೆಂದತ  ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಿದನುರ.್ ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ ಏಕ್್  ಈ ರಿೇತಿ 
ಹ್ೇಳಿದನುರ್ೆಂದತ ಗ್ೂತನುಗತತಿುಲಿ. ಬಹತಶಃ  ರ್ನನತ ಈ ಹಿೆಂದ ್ಈ ಪರಶ್ನಯನತನ ಸ್ದನದಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪ 
ಮನಡಿದನಗ, ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ “ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೇತ್ಯನತನ ಬೂ್ೇಧಿಸ್ತವ ಕತರಿತ್ತ ಒೆಂದತ 
ಸ್ಮಿತಿಯನತನ ರಚರ್್ ಮನಡತತ್ುೇವ್ೆಂದತ”್ ಹ್ೇಳಿದುರತ. ತ್ದನೆಂತ್ರ, ತ್ಜ್ಞರ ಒೆಂದತ ಸ್ಮಿತಿಯನತನ 
ರಚರ್್ ಮನಡತತ್ುೇವ್ೆಂಬ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳಿದುರತ. ಮತ್ು ಭಗವದ್ಗೇತ ್ ಪಠ್ಯ ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ಗ ್ ಒೆಂದತ 
ಸ್ಮಿತಿಯನತನ ಮನಡಿರತತ್ುೇರ್್ೆಂಬ  ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳಿದುರತ. ಆದರ್, ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ ಸ್ಕ್ನಾರದ 
ಮತೆಂದ ್ಈ ಪರಸನುವರ್್ ಇಲಿವ್ೆಂಬ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳುತಿುದನುರ.್                       

(ಮತೆಂದತ.,)  

(893) 19-09-2022 (11.20) ಎೆಂವಿ-ಜಆರ 
ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ಕ್್.ಪನರಣ್ೇಶ್ (ಮತೆಂದತ):- 

ಭಗವದ್ಗೇತ ್ ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ಗ್ ಒೆಂದತ ಸ್ಮಿತಿ ಮನಡತತ್ುೇವ್ೆಂದತ ತಿಳಿಸಿದುರತ. ಆದರ್, ಇವತ್ತು 
ಉತ್ುರವನತನ ರ್್ೂೇಡಿದರ್, ಸ್ಕ್ನಾರದ ಮತೆಂದ ್ ಈ ಪರಸನುವರ್್ ಇಲಿ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಮನತ್ನತನ 
ಹ್ೇಳುತಿುದನುರ.್  
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇ್ಶ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಪರಸ್ಕು ಸನಲ್ಲನ ಪಠ್ಯಪತಸ್ುಕದಲ್ಲಿ 
ಇಲಿವ್ನತನವೆಂತ್ಹ ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಿದ್ುೇವ.್  ಸ್ಮನಜದ ರ್್ೈತಿಕತ್ಯನತನ ಮೇಲ್ ಎತ್ುಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ 
ರ್್ೈತಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣವನತನ ಜನರಿಗ್ ತ್ರಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಎಲಿರ ಆಸ ್ಮತ್ತು ಅವಶಯಕತ ್ಏನದ್, ರ್್ೈತಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 
ಭಗವದ್ಗೇತ್ಯನತನ ಹ್ೇಳಿಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕತ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ವಿಚನರವಿದ ್ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಉತ್ುರವನತನ ಸ್ಹ 
ನೇಡಿದ್ು. ಅದಕ್ೂ್ೆೇಸ್ೆರ ಸ್ದಯದಲ್ಲಿಯೇ ರ್್ೈತಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏರ್್ೇನತ ವಿಚನರಗಳು ಇರಬೇ್ಕತ 
ಎನತನವುದಕ್ೂ್ೆೇಸ್ೆರ ಸ್ಮಿತಿಯನತನ ಮನಡಿ, ಆ ಸ್ಮಿತಿಯವರತ ಕ್ೂ್ಡತವೆಂತ್ಹ ಶ್ಫನರಸ್ತಗಳ 
ಆಧನರದ ಮೇಲ ್ಮತೆಂದ್ನ ವಷಾದ್ೆಂದ ತ್ರಬೇ್ಕತ. ರ್ನವು ಈ ವಷಾದ ಡಿಸೆ್ಂಬರ್ ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 
ರ್್ೈತಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣವನತನ ತ್ರಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಇದ್ುವು.  ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿ ರ್್ೈತಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣದ ಭನಗವನಗಿ 
ಭಗವದ್ಗೇತ್ಯನತನ ಸ್ಹ ತ್ರತತ್ುೇವ್ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಮನತ್ನತನ ಮತ್ೂುಮೂ ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರಿಗ್ 
ಸ್ಾರ್ಷಟೇಕರಿಸ್ತತ್ುೇರ್್. 

ಶ್ರೇ ಪನರಣ್ೇಶ್ ಎೆಂ.ಕ್್.:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ ಈ ರಿೇತಿ ಹ್ೇಳಿದನುರ ್
ಸ್ರಿ.  ಆದರ್, ಭಗವದ್ಗೇತಯ್ನತನ ಪಠ್ಯ ಪತಸ್ುಕದಲ್ಲಿ ಸೇ್ರಿಸ್ತವೆಂಥದುಕ್್ೆ ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರಿಗ್ ಏರ್ನದರೂ 
ಮತಜತಗರ ಇದ್ಯೇ? ಅದನತನ ಪಠ್ಯಪತಸ್ುಕದಲ್ಲಿ ಸೇ್ರಿಸ್ತತ್ುೇವ್ೆಂದತ ಅವರತ ಹ್ೇಳಿದೆಂತ್ಹ ಮನತ್ತ. 
ನನನ ಪರಶ್ನ ಏರ್್ೆಂದರ್, ಈ ವಿಚನರಕ್್ೆ ಸ್ೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ ಯನರ ವಿರೂ್ೇಧವೂ ಸ್ಹ ಇರತವುದ್ಲಿ. 
ಭಗವದ್ಗೇತ್ಯ ವಿಚನರಗಳನತನ ಪಠ್ಯ ಪತಸ್ುಕದಲ್ಲಿ ತ್ೆಂದರ,್ ಹತಟತಟವ ಮಕೆಳಿೆಂದ ಹಿಡಿದತ ಎಲಿರಿಗೂ 
ಕೂಡ ಜ್ಞನನವನತನ ಮೂಡಿಸ್ತವೆಂತ್ಹ ವಯವಸ್ಥಯನಗತತ್ುದ್. ಮನನಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸ್ಚಿವರತ ಇದರ ಬಗ್ಗ 
ಆಸ್ುಕ ಇದುೆಂತ್ಹವರತ ಆದರ ್ಅವರತ ಇದುಕೆದುೆಂತ ್ಈ ಪರಸನುವರ್್ ನಮೂ ಮತೆಂದ್ ಇಲಿ ಎನತನವುದತ 
ನನಗ ್ಏಕ್್ೂೇ ಒೆಂದತ ರಿೇತಿಯ ಅನತಮನನ ಮೂಡತತ್ುದ್.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇ್ಶ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರಿಗ್ ಸ್ಾಷಟತ ್
ನೇಡಿದ್ುೇರ್.್ ಅೆಂದರ್, ಅದತ ಪರಸ್ಕು ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಇಲಿ. ಆದರ್ ಮತೆಂದ್ನ ದ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿ 
ತ್ರತತ್ುೇವ್. 

ಶ್ರೇ ಪನರಣ್ೇಶ್ ಎೆಂ.ಕ್.್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ ಸ್ಾಷಟತ ್ನೇಡಿದನುರ.್ 
ಆದರ್, ಅದತ ನನಗ ್ಸ್ಮೆಂಜಸ್ವನಗಿ ಕ್ನಣತತಿುಲಿ. ರ್ನನತ ಈಗ ಕ್್ೇಳುತಿುರತವ ಪರಶ್ನಯನತನ ಇದರಲ್ಲಿ 
ಕ್್ೇಳಿಲಿ ಆದತದರಿೆಂದ ಅದರ ಮತೆಂದತವರದ್ ಭನಗವನಗಿ, ಪಠ್ಯ ಪತಸ್ುಕದಲ್ಲಿ ಬನಬನ ಬತಡನಗಿರಿಯ 
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ಬದಲತ, ಇರ್ನೆಂ ದತನುತ್ುೇಯ ಪಿೇಠ್ ಎನತನವುದನತನ ಕೂಡ ಸೇ್ರಿಸ್ಬ್ೇಕತ. ರ್ನನತ ಹಿೆಂದ ್ ಈ 
ವಿಷಯವನತನ ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರ ಮತೆಂದ ್ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದ್ು. ರ್ನವು ಬನಬನ ಬತಡನಗಿರಿಯ 
ಇತಿಹನಸ್ವನತನ ರ್್ೂೇಡಿದನಗ, ಇರ್ನೆಂ ದತನುತ್ರೇಯ ಪಿೇಠ್ವನತನ ಕೂಡ ಪಠ್ಯಪತಸ್ುಕದಲ್ಲಿ ಸೇ್ರಿಸ್ಬ್ೇಕತ 
ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಆಗರಹವನತನ ಸ್ಹ ಮನಡಿದ್ು. ಹನಗನಗಿ ದಯಮನಡಿ, ಭವಿಷಯದ ಮತೆಂದ್ನ ಪಿೇಳಿಗ್ಗಳಿಗ ್
ಏನತ ವಯವಸ್ಥ ಇತ್ತು ಎನತನವುದನತನ ನಮೂ ಮಕೆಳಿಗ ್ತಿಳಿಸ್ತವೆಂತ್ಹ  ಒೆಂದತ ಪರಯತ್ನ 
ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಜವನಬನುರಿ ಮನನಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸ್ಚಿವರಿಗ ್ ಇದ್. ಮನನಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸ್ಚಿವರಿಗ್ ಅದರ 
ಸ್ೆಂಪೂಣಾ ಅರಿವು ಸ್ಹ ಇದ್. ದಯವಿಟತಟ ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ ಇದಕ್್ೆ ಉತ್ುರ ನೇಡಬ್ೇಕತ. ಹನಗನಗಿ 
ಇದನತನ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ತ್ಮೂ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸ್ಚಿವರನತನ ಕ್್ೇಳಿಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇ್ಶ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರತ ಹ್ೇಳಿರತವುದನತನ 
ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿ ಮನಡಿದ್ುೇವ್. ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರತ ಹ್ೇಳಿದ ಹನಗ್ ಇತಿಹನಸ್ದಲ್ಲಿ ಏನತ ತ್ಪತಾಗಳು ಇದುವು, 
ಅದನತನ ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ತವೆಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನಗಳನತನ ಮನಡಿದ್ುೇವ್. ಮತೆಂದ್ನ ದ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಇನತನ ಏರ್್ೇನತ 
ತ್ಪತಾಗಳಿವ್ ಅದನತನ ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ತವೆಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನ ಮನಡತತ್ುೇವ್. 
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ಪರಶ್ನ ಸ್ೆಂಖ್ಯ: 634 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸ್ಲನಗಿದ್) 

ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ಎಲ.ಅನಲ್ ಕತಮನರ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ನನನ ಪರಶ್ನಗಳಿಗ್ ಮನನಯ 
ಸ್ಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಿದನುರ.್ ಆದರ್, ನನಗ ್ಇದಕ್್ೆ ಸ್ೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ್ಸ್ಾಲಾ ಗ್ೂೆಂದಲಗಳಿವ್. 
ಅದರ ಬಗ್ಗ ಕ್್ಲವು ವಿಚನರಗಳನತನ ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರ ಗಮನಕ್್ೆ ತ್ರತವುದಕ್್ೆ ಬಯಸ್ತತ್ುೇರ್್. ಕರ್ನಾಟಕ 
ಜನನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಮನನಯ ಹ್ಚ್.ಎಲ್.ರ್ನಗೇ್ಗೌಡರ ಸನರಥಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತಮನರತ ೪೩ ವಷಾಗಳ ಹಿೆಂದ ್
ಪನರರೆಂಭವನಗಿದ.್ ಜನನಪದ ಲ್ೂೇಕ ಮನನಯ ಹ್ಚ್.ಎಲ.ರ್ನಗೇ್ಗೌಡರ ಕನಸಿನ ಕೂಸ್ತ ಅದನತನ 
1994ರಲ್ಲಿ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಿದನುರ್. ಈ ಜನನಪದ ಪರಿಷತಿುನ ಕ್್ಲಸ್ವ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ನಮೂ ರ್ನಡಿನ 
ಸ್ೆಂಸ್ೃತಿ, ಕಲ್, ಸನಹಿತ್ಯ, ಜನಪದ ಮತ್ತು ಹಳಿಿಗನಡಿನ ಸೂ್ಗಡತ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗ, ಇವತಿುನ 
ಪಿೇಳಿಗ್ಯವರಿಗ್ ತಿಳಿಸಿ ಅದನತನ ಮನವರಿಕ್ ್ಮನಡತವೆಂಥದತು. ಇದನತನ ಬಹಳ ದೂರದೃರ್ಷಠಯಿೆಂದ 
ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಿದೆಂತ್ಹ ಸ್ೆಂಸ್ಥ. ಆ ಸ್ೆಂಸ್ಥಗ್ ಸ್ತಮನರತ ಹರ್್ೂನೆಂದತ ಹತದು್ಗಳು ಮೆಂಜೂರನಗತತ್ುವ್. 
ಈಗ ಬ್ೇರ ್ ಬ್ೇರ ್ ಕ್ನರಣಗಳಿೆಂದ ಕ್್ಲವರತ ನವೃತಿುಯನಗಿದನುರ ್ ಮತ್ು ಕ್್ಲವರತ ಮರಣ 
ಹ್ೂೆಂದ್ದನುರ.್ ಇದರಿೆಂದ ಸ್ತಮನರತ ಒೆಂಭತ್ತು ಹತದ್ುಗಳು ಖನಲ್ಲಯನಗಿ ಈಗ ಕ್್ೇವಲ ಎರಡತ 
ಹತದ್ುಗಳಿವ್. ಈಗ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಎರಡತ ಹತದ್ುಗಳು ಯನವುವು ಎೆಂದರ್, ಒೆಂದತ ಟ್ೈಪಿಸಟ್ ಹತದ್ು 
ಮತ್ೂುೆಂದತ ಅಟ್ೆಂಡರ್ ಹತದ್ು. ಈಗ ಆ ಟೈ್ಪಿಸಟ್ ಮತ್ತು ಅಟ್ೆಂಡರ್ ಅನತನ ಇಟತಟಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಯನವ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಜನನಪದ ಲ್ೂೇಕವನತನ ನಡಸ್್ತವುದಕ್್ೆ ಆಗತತ್ುದ್.  

ಶ್ರೇ ವಿ.ಸ್ತನೇಲ್ ಕತಮನರ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಗೌರವನನಾತ್ ಸ್ದಸ್ಯರತ, 
ಜನನಪದ ಪರಿಷತ್ುನತನ ಇನನಷತಟ ಶ್ರೇಮೆಂತ್ಗೂ್ಳಿಸ್ಬೇ್ಕತ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಹಿರ್್ನಲ್ಯಲ್ಲಿ ಈ ಪೂರಕ 
ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳಿದನುರ್. ಜನನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ನಮೂ ರನಜಯದ ಒೆಂದತ ಅತ್ಯೆಂತ್ ಹಮ್ೂಯ 
ಸ್ೆಂಸ್ಥಯನಗಿದ.್ ಪರವನಸೂ್ೇದಯಮದ ದೃರ್ಷಟಯಿೆಂದ ನಮೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹತನುರತ ಜನನಪದ 
ಸ್ೆಂಗತಿಗಳನತನ ತಿಳಿಸ್ತವೆಂತ್ಹ ಒೆಂದತ ಒಳ್ಿಯ ಕ್್ೇೆಂದರ, ಇದತ ಕಳ್ದ ಕ್್ಲವು ವಷಾಗಳ ಹಿೆಂದ ್
ಆರೆಂಭವನಗಿದ್. ಅಲ್ಲಿಗ ್ ಬಹಳ ದೂ್ಡಡ ಸ್ೆಂಖ್ಯಯಲ್ಲಿ ಪರವನಸಿಗರತ ಬರತತಿುದನುರ್. ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನೆಂದ 
ಮೈಸ್ೂರಿಗ ್ ಹೂ್ೇಗತವೆಂತ್ಹ ಸ್ೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ ಆಕಷಾಣ್ೇಯ ಸ್ಥಳವನಗಿದ್. ಈಗ ಮನನಯ 
ಸ್ದಸ್ಯರತ ಹ್ೇಳುತಿುರತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ಅಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ ರ್್ೇಮಕ್ನತಿ ಪರಕರಯಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗ್ 
ಸ್ೆಂಬಳವನಗಿಲಿ. ಅದಕ್್ೆ ಸ್ಕ್ನಾರದ ಕಡಯ್ಿೆಂದ ಅನತದನನವನತನ ಒದಗಿಸಿ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಮನತ್ನತನ 
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ಹ್ೇಳಿದನುರ್. ಸ್ಕ್ನಾರ ಈ ಹಿೆಂದ ್ ಹರ್್ೂನೆಂದತ ಹತದ್ುಗಳಿಗ್ ಮೆಂಜೂರನತಿಯನತನ ನೇಡಿತ್ತು. ಆ 
ಹತದ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಈಗನಗಲ್ೇ ಒೆಂಬತ್ತು ಜನರತ ನವೃತ್ುರನಗಿದನುರ್. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಬಬರತ ರ್ೌಕರರತ ಮನತ್ರ 
ಅಲ್ಲಿದನುರ.್ ರ್ನವು ಈಗನಗಲ್ೇ ಜನನಪದ ಪರಿಷತಿುಗ್ ಪತ್ರವನತನ ಬರ್ದ್ದ್ುೇವ್. ಅೆಂದರ್, ಖನಲ್ಲ 
ಇರತವೆಂತ್ಹ ಹತದ್ುಗಳ ವಿವರಗಳನತನ ಒದಗಿಸಿದರ,್ ಬನಕ ಇದುೆಂತ್ಹ ಒೆಂಬತ್ತು ಹತದ್ುಗಳನತನ 
ರ್್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ, ಅವರಿಗ್ ಸ್ೆಂಬಳ ನೇಡತವುದಕ್್ೆ ಸ್ಕ್ನಾರದ ಕಡಯ್ಿೆಂದ ಸಿದಿತ್ಯನತನ 
ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡಿದ್ುೇವ.್ ಈಗನಗಲ್ೇ ವನರ್ಷಾಕವನಗಿ ಒೆಂದತ ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳ ಅನತದನನವನತನ 
ನೇಡತತಿುದು್ೇವ್. ಈ ವಷಾ ಕ್್ೂಟಿಟರತವೆಂತ್ಹ ಒೆಂದತ ಕ್ೂ್ೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳ ಅನತದನನದಲ್ಲಿ 
ಈಗನಗಲ್ೇ ಮೊದಲರ್್ ಮತ್ತು ಎರಡರ್್ ಕೆಂತ್ತಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ 
ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಿದ್ುೇವ್. ಬನಕ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಹಣವನತನ ತ್ಕ್ಷಣ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ 
ಪರಕರಯಯನತನ ಮನಡತತ್ುೇವ್. ಆದರ್, ಇದಕ್್ೆ ಒೆಂದತ ಸ್ಮಸ್ಯ ಏರ್್ೆಂದರ್, ಅವರತ ಹ್ೂರಗತತಿುಗ್ 
ಆಧನರದ ಮೇಲ್ ಸ್ತಮನರತ ಮೂವತ್ತು ಜನರನತನ ರ್್ೇಮಕ ಮನಡಿದನುರ.್ ಆ ಹ್ೂರಗತತಿುಗ್ಯ 
ರ್್ೇಮಕ್ನತಿಯನತನ ಮನಡಿಕ್್ೂಳಿಬ್ೇಕ್ನದರ್, ಅವರತ ಯನವುದೇ್ ರಿೇತಿಯ ಮನನದೆಂಡಗಳನತನ 
ಅನತಸ್ರಿಸಿಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ನಾರದ ಪೂವನಾನತಮತಿಯನತನ ಸ್ಹ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡಿಲಿ. ಈ ಹಿರ್್ನಲ್ಯಲ್ಲಿ 
ಅದನತನ ಏನತ ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆ್ಂದತ ಈ ತಿೆಂಗಳ ಐದರ್್ೇ ತನರಿೇಖಿಗ ್ಅವರಿಗ್ ಪತ್ರವನತನ ಬರ್ದ್ದ್ುೇವ್.  
ಅವರಿೆಂದ ಉತ್ುರ ಬೆಂದ ತ್ಕ್ಷಣ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖಯ್ವರ ಜ್ೂತ್ ಮನತ್ತಕತ್ ನಡಸ್ಿ, ಉಳಿದೆಂತ್ಹ 
ಹತದ್ುಗಳನತನ ಸ್ೃಜರ್್ ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಿವುದತ ಹೇ್ಗ?್ ಮತ್ತು ಈಗ ಇರತವೆಂತ್ಹವರನತನ ಹ್ೇಗ ್
ಮತೆಂದತವರ್ಸ್ಬ್ೇಕತ ಎೆಂಬತದನತನ ಕತರಿತ್ೆಂತ ್ ಚಚ್ಾ ಮನಡಿ ತಿೇಮನಾನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುೇವ್. 
ಒಟನಟರ್ ಜನನಪದ ಪರಿಷತಿುನ ಚಟತವಟಿಕ್್ಗಳು ಸ್ತಲಲ್ಲತ್ವನಗಿ ನಡಯ್ತವುದಕ್್ೆ ನಮೂ ಇಲನಖ್ಯ 
ವತಿಯಿೆಂದ ಏರ್್ೇನತ ಕರಮವನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿವುದಕ್್ೆ ಸನಧಯವನಗತತ್ುದ್, ಅದ್ಲಿವನೂನ ಕೂಡ 
ಮನಡತತ್ುೇವ.್ ಹನಗ್ ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರ ಸ್ಹಕ್ನರವನತನ ಸ್ಹ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳುಿತ್ುೇವ್. 

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಗ್ೂೇವಿೆಂದ ಎೆಂ. ಕ್ನರಜ್ೂೇಳರವರತ ಈ ಹಿೆಂದ ್ ಉಪ 
ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳನಗಿ ಕನನಡ ಮತ್ತು ಸ್ೆಂಸ್ೃತಿ ಇಲನಖ್ಯನತನ ನವಾಹಿಸಿದನುರ್. ಆದತದರಿೆಂದ ಅವರತ 
ಈ ಪರಶ್ನಗ ್ಸ್ೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ ಬ್ಳಕತ ಚ್ಲತಿತನುರ್.  

ಶ್ರೇ ಗ್ೂೇವಿೆಂದ ಎೆಂ. ಕ್ನರಜ್ೂೇಳ (ಜಲಸ್ೆಂಪನೂೂಲ ಸ್ಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಕನನಡ ಮತ್ತು ಸ್ೆಂಸ್ೃತಿ ಇಲನಖಯ್ ಮೆಂತಿರಯನಗಿ ಬಹಳ ವಷಾಗಳ 
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ಕ್ನಲ ಕ್್ಲಸ್ ಮನಡಿದ್ುೇರ್.್ ಅದಕ್ನೆಗಿ ರ್ನನತ ಮಧಯ ಪರವ್ೇಶ್ಸ್ತತಿುದು್ೇರ್್. ರ್ನನತ ಕನನಡ ಮತ್ತು 
ಸ್ೆಂಸ್ೃತಿ ಇಲನಖಯ್ ಮೆಂತಿರಯನಗಿದನುಗ ಜನನಪದ ವಿಶಾವಿದನಯಲಯ ನನನ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿಯೇ 
ಪನರರೆಂಭವನಯಿತ್ತ. ಅದತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಧಯ ಭನಗದಲ್ಲಿ ಇರಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಅದನತನ ಹನವೇ್ರಿ 
ಜಲ್ಿಯಲ್ಲಿ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಿದರತ. ಈಗ ಕ್್ಲವರ ತ್ಲ್ಯಲ್ಲಿ ಏರ್ನಗತತ್ುದ್ೆಂದರ್, ವಿಶಾವಿದನಯಲಯ 
ಎೆಂದ ಕೂಡಲೇ್ ಅದನತನ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖಗ್್ ವಗನಾಯಿಸಿಬಿಡತತನುರ್. ಆ ವಿಶಾವಿದನಯಲಯ 
ನನನ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ನನನೆಂದ ಪನರರೆಂಭವನಯಿತ್ತ. ಆದರ್, ಆದ್ೇಶವನಗತವನಗ ಅದನತನ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಇಲನಖಯ್ವರೇ್ ರ್್ೂೇಡಲ್ಲ ಎೆಂದರತ. ಇದರಿೆಂದ ಇವತಿುನ ದ್ವಸ್ ಅದರ ಎಲನಿ 
ಕ್ನಯಾಚಟತವಟಿಕ್್ಗಳು ಕತೆಂಠಿತ್ಗೂ್ೆಂಡಿವ್. ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ ಈ ಜನನಪದ ಕಲನವಿದರತ, ಕವಿಗಳು 
ಮತ್ತು ಸನಹಿತಿಗಳು ಏನತ ಇದನುರ,್ ಅವರ್ಲಿರೂ ಸ್ಹ ಕ್್ಳವಗಾದ್ೆಂದ ಬೆಂದೆಂತ್ಹವರತ. 
ಕ್್ಳವಗಾದವರ ಬದತಕ್್ೇ ಈ ಜನನಪದ ಕಲ್. ಈಗ ನನನ ಬಲಭನಗದಲ್ಲಿ ಕನನಡ ಮತ್ತು ಸ್ೆಂಸ್ೃತಿ 
ಸ್ಚಿವರಿದನುರ.್ ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ ಎಡ ಭನಗದಲ್ಲಿ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸ್ಚಿವರತ ಇದನುರ.್ ಅದಕ್್ೆ ನನನ ಮನವಿ 
ಏರ್್ೆಂದರ್, ಈ ಇಬಬರತ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ, ಆ ಜನನಪದ ವಿಶಾವಿದನಯಲಯವನತನ ಕನನಡ 
ಮತ್ತು ಸ್ೆಂಸ್ೃತಿ ಇಲನಖಗ್್ ವಗನಾಯಿಸ್ಲ್ಲ. ಆಗ ಅದರ ಕ್ನಯಾಚಟತವಟಿಕ್್ಗಳು ನಡಯ್ತತ್ುವ್. 
ಆದರ್, ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲಿ. ವಿಶಾವಿದನಯಲಯಕ್್ೆ ಜನಗ ಮತ್ತು ಹಣ ಕ್ೂ್ಡಲನಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಟಟಡ 
ಕಟಿಟದನುರ.್ ಅದತ ಅಲ್ಲಿಗ್ ಮತಗಿದತ ಹ್ೂೇಗಿದ್. ಈಗ ಅದತ ವಯವಸಿಥತ್ವನಗಿ ನೆಂತ್ತ ಹೂ್ೇಗಿದ್. ಅದಕ್್ೆ 
ರ್ನನತ ಏನತ ಹ್ೇಳುತು್ೇರ್್ೆಂದರ್, ಈಗ ರ್ನನತ ಅವರನತನ ರ್್ೇಮಕ ಮನಡಿ ಮತು್ ಇವರನತನ ರ್್ೇಮಕ 
ಮನಡಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುವುದ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಗ ್ ರ್್ೇಮಕ ಮನಡತವನಗ ಜನನಪದ ಕಲ್ಯಲ್ಲಿ ಯನರತ 
ಅಹಾರಿರತತನುರ ್ಅೆಂತ್ಹವರರ್್ನೇ ರ್್ೇಮಕ ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಇವತ್ತು ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರತ ಇದರ ಬಗ ್ಪರಶ್ನ 
ಎತಿುದನುರ.್ ರ್ನನತ ಹಿೆಂದ ್ಕನನಡ ಮತ್ತು ಸ್ೆಂಸ್ೃತಿ ಇಲನಖಯ್ ಮೆಂತಿರಯನಗಿದನುಗ ಎರಡತ-ಮೂರತ 
ಬನರಿ ಅಲ್ಲಿಗ್ ಭೇ್ಟಿ ನೇಡಿದ್ುೇರ್್. ಆದತದರಿೆಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ನಯಾಚಟತವಟಿಕ್ಗ್ಳು ನಡಯ್ಬ್ೇಕತ 
ಎನತನವುದಕ್್ೆ ಸ್ಕ್ನಾರ ಅದನತನ ಉದನರವನದ್ಯನಗಿ ಮನಡಿಕ್್ೂಡಬ್ೇಕತ.  

ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ಎಲ.ಅನಲ್ ಕತಮನರ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಹಿರಿಯ ಸ್ಚಿವರನದ 
ಶ್ರೇ ಗೂ್ೇವಿೆಂದ ಎೆಂ. ಕ್ನರಜ್ೂೇಳರವರಿಗ್ ಧನಯವನದಗಳು. 

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರ್, ಏರ್ನದರೂ ರ್್ೇರವನದ ಪರಶ್ನಗಳು ಇದುರ ್ ಕ್್ೇಳಿ. 
ಅದಕ್್ೆ ಮನನಯ ಮೆಂತಿರಗಳು ಉತ್ುರ ನೇಡತತನುರ.್  
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ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ಎಲ.ಅನಲ್ ಕತಮನರ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈಗ ಏನತ 30 ಜನ 
ರ್ೌಕರರನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡಿದನುರ್, ಅದಕ್್ೆ ಸ್ಕ್ನಾರದ ಸ್ತತ್ೂುೇಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ನನೂನತ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ 
ಇಲಿವ್ೆಂದತ ಮನನಯ ಮೆಂತಿರಗಳು ಹ್ೇಳುತಿುದನುರ.್ ಇವತ್ತು ಜನನಪದ ಲ್ೂೇಕದ ಆಡಳಿತನಧಿಕ್ನರಿ 
ಖನಯೆಂ ರ್ೌಕರರಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ತಮನರತ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಆಡಳಿತನಧಿಕ್ನರಿ ಹತದ್ು ಖನಲ್ಲ ಇದ್. ಈಗ ಏನತ 
ಹೆಂಗನಮಿ ರ್ೌಕರರನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡಿದನುರ್, ಅವರೇ್ ಅದನತನ ನವಾಹಿಸ್ತತಿುದನುರ್. ಈಗನಗಲ್ೇ 
ಮೈಸ್ೂರಿನ ರೆಂಗನಯಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು Integrated Arts Society ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನತನ ಖನಯೆಂ 
ಮನಡಿದನುರ.್  

ಶ್ರೇ ವಿ.ಸ್ತನೇಲ್ ಕತಮನರ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಜನನಪದ ಪರಿಷತಿುನಲ್ಲಿ 
ಮೆಂಜೂರನದ ಹತದು್ಗಳನತನ ಭತಿಾ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಬ್ೇಕ್ನದೆಂತ್ಹ ಎಲನಿ ರಿೇತಿಯ ಕರಮಗಳನತನ 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುೇವ್. ಈಗ ಅವರತ ಏನತ ಹೂ್ರಗತತಿುಗ್ಯಲ್ಲಿ ರ್್ೇಮಕ ಮನಡಿದನುರ,್ ಅದಕ್್ೆ 
ಸ್ೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ್ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖಯ್ವರ ಜ್ೂತ ್ ಚಚ್ಾ ಮನಡಿ, ಮತೆಂದ್ನ ಕರಮವನತನ 
ಕ್್ೈಗ್ೂಳುಿತ್ುೇವ್.                                                          

 (ಮತೆಂದತ) 
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(894) 19.09.2022 11.30 LL-GR 

ಪರಶ್ನ ಸ್ೆಂಖ್ಯ: 737 + 606 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸ್ಲನಗದ್) 

 
ಶ್ರೇ ಮತನರನಜತಗೌಡ ಪಿ.ಎೆಂ.:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಪರತಿ ದ್ವಸ್ 

ಉತನಾದರ್್ಯನಗತತಿುರತವ ಪನಿಸಿಟಕ್ ತನಯಜಯದ ಪರಮನಣ ಎಷತಟ ಎೆಂದತ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳಿದತು, ಅದಕ್್ೆ  
ಆಘಾತ್ವನಗತವೆಂತ್ಹ ವರದ್ಯನತನ ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ ನೇಡಿರತತನುರ.್ ಅದರೆಂತ್, ಪರತಿದ್ನ ಸ್ತಮನರತ 
೮೩೦.೩೬ ಟನ್ಗಳಷತಟ ಪನಿಸಿಟಕ್ ತನಯಜಯ ಉತನಾದರ್್ಯನಗತತಿುದ್ ಎೆಂಬ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳಿರತತನುರ.್ 
ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರ ಪರದ್ೇಶ ಒೆಂದರಲ್ಲಿಯೇ ಪರತಿ ದ್ನ ಸ್ತಮನರತ ೩೧೭.೪೨ ಟನ್ಗಳಷತಟ ಪನಿಸಿಟಕ್ 
ತನಯಜಯ ಉತನಾದರ್್ಯನಗತತಿುರತತ್ುದ್. ಅದನದ ನೆಂತ್ರ, ನನನ ಪರಶ್ನ ಇರತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ಒೆಂದತ ದ್ನಕ್್ೆ 
ಇಷತಟ ದೂ್ಡಡ ಪರಮನಣದ ಪನಿಸಿಟಕ್ ತನಯಜಯ ಉತನಾದರ್್ಯನಗತವುದನತನ ರ್್ೂೇಡಿದರ್, ಒೆಂದತ ವಷಾಕ್್ೆ 
ಎಷತಟ ಪನಿಸಿಟಕ್ ತನಯಜಯ ಉತನಾದರ್್ಯನಗತತ್ುದ್? ಸ್ತಮನರತ ೮೩೦ ಟನ್ ಪನಿಸಿಟಕ್ ತನಯಜಯವನತನ 
ಒೆಂದತ ಟರಕ್ನಲ್ಲಿ ಹನಕಬ್ೇಕ್ನದರ್, ಅದರ density ಜನಸಿು ಇರತವುದರಿೆಂದ ಅದನತನ ಲನರಿ/ಟರಕ್ಗಳ 
ಮತಖನೆಂತ್ರ ಸನಗನಣ ್ಮನಡಬ್ೇಕತ. ಅದರೆಂತ,್ ಸ್ತಮನರತ ೮೩೦ ಲನರಿ/ಟರಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ದರಿ ಪನಿಸಿಟಕ್ 
ತನಯಜಯವನತನ ಸನಗನಣ ್ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗಿರತತ್ುದ್.  

ಇಷ್ೂಟೆಂದತ ದೂ್ಡಡ ಮಟಟದ ಪನಿಸಿಟಕ್ ತನಯಜಯವನತನ ಉತನಾದರ್್ ಮನಡತತಿುರತವವರ ವಿರತದಿ 
ಸ್ಕ್ನಾರ ಯನವ ಕರಮ ತಗ್್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡಿದ ್ಎೆಂದತ ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರಿಗ್ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳಿದತು, ಅದಕ್್ೆ,್“ಕಳ್ದ 
ವಷಾ ಕ್ೇ್ವಲ ೨ ಜಲ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ ಅೆಂದರ್, ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರ ಉಸ್ತುವನರಿ ಜಲ್ಿಯನದ ಬಳನಿರಿ 
ಜಲ್ಿಯಲ್ಲಿ 12 ಪರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಬನಗಲಕ್ೂ್ೇಟ್ ಜಲ್ಿಯಲ್ಲಿ 09 ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ ದೂರನತನ 
ದನಖ್ಲ್ಲಸಿರತತನುರ.್ ಅದನತನ ಹ್ೂರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಇಡಿೇ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಒೆಂದೇ್ ಒೆಂದತ ಪರಕರಣವನತನ ಸ್ಹ 
ದನಖ್ಲ್ಲಸಿರತವುದ್ಲಿ. ಅೆಂದರ,್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗತತಿುರತವೆಂತ್ಹ ಪನಿಸಿಟಕ್ ತನಯಜಯ ಉತನಾದರ್್ಯ ವಿರತದು 
ಸ್ಕ್ನಾರ ಯನವ ಕರಮ ಕ್ೈ್ಗ್ೂೆಂಡಿದ?್ ಇಲನಖ್ಯ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಪರಿೇಕ್ಷ ್ಮನಡಿರತವೆಂಥದತು ಅಥವನ 
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ಸ್ತಮನರತ ೯,000ಕೂೆ ಹ್ಚತು ರೈ್ಡ್ ಮನಡಿರತತನುರ.್ ಆದರ್, “ಹ್ೂೇದ ಪತಟಟ ಬೆಂದ ಪತಟಟ” 
ಎನತನವೆಂತ್ಹ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ರೈ್ಡ್ಗಳನತನ ಮನಡತತಿುದನುರಯ್ೇ ಅಥವನ ಅೆಂತ್ಹವರ ವಿರತದಿ 
ಯನವುದನದರೂ ಪರಕರಣಗಳನತನ ದನಖ್ಲ್ಲಸ್ಲನಗತತಿುದ್ಯೇ ಅಥವನ ಅಲ್ಲಿ ಏನತ ನಡಯ್ತತಿುದ ್ಎೆಂಬ 
ಬಗ್ಗ ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ ಉತ್ುರ ನೇಡಬೇ್ಕತ.  

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ  ಕೆ. ರನಥ ೆೇಡ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ,… 

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರ ಪರಶ್ನಗ್ ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕ್್ೂಟಟ ನೆಂತ್ರ 
ತ್ಮಗ್ ಅವಕ್ನಶ ಕ್್ೂಡತತ್ುೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಮತನಿರನಜತಗ್ೌಡ ಪ.ಎೆಂ.:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ನನನ ಪರಶ್ನ ಇನತನ 
ಮತಗಿದ್ರತವುದ್ಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ  ಕೆ. ರನಥೆ ೇಡ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಈ ವಿಷಯಕ್್ೆ ಸ್ೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ,್ 
ಇಬಬರತ ಸ್ದಸ್ಯರತ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳಿರತವುದರಿೆಂದ, ಕ್್ಲವು ಸ್ಮಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗ ರ್ನನತ ಸ್ಹ ಹ್ೇಳುತ್ುೇರ್.್ 
ಅದಕ್್ೆ ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ ಒಟಿಟಗ್ ಉತ್ುರ ಕ್್ೂಡಲ್ಲ.  

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ.  

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ  ಕೆ. ರನಥ ೆೇಡ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಧನಯವನದಗಳು.  

ಶ್ರೇ ಮತನಿರನಜತಗ್ೌಡ ಪ.ಎೆಂ.:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ ಪರಶ್ನ 
ಕ್್ೇಳುವುದ್ದ.್ ರ್ನನತ ಐದರ್್ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳಿದ್ುನತ.  

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ಅದಕ್ನೆಗಿಯೇ ಮೊದಲತ ಮನನಯ ಮತನರನಜತಗೌಡರವರತ ಪರಶ್ನ 
ಕ್್ೇಳಲ್ಲ. ಅದಕ್್ೆ ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಟಟ ನೆಂತ್ರ, ತನವು(ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್.್ 
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ರನಥ್ೂೇಡ್ರವರತ) ಏರ್ನದರೂ ಉಪಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳುವುದ್ದುರ್ ಅದನತನ ಕ್್ೇಳಬಹತದತ. ಅದಕ್್ೆ, ತ್ಮಗ ್
ಅವಕ್ನಶ ಕ್್ೂಡತತ್ುೇರ್್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿರತತ್ುೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ  ಕೆ. ರನಥ ೆೇಡ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ರ್ನವಿಬಬರೂ ಒೆಂದೇ್ ಬನರಿಗ ್ನಮೂ 
ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳಿ ಮತಗಿಸ್ತತ್ುೇವ್. ಇದತ ಬಹಳ ಮಹತ್ಾದ ವಿಷಯವನಗಿರತತ್ುದ್.  

ಶ್ರೇ ಮತನಿರನಜತಗ್ೌಡ ಪ.ಎೆಂ.:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಆ ನೆಂತ್ರ ಸ್ಮಯದ ಅಭನವ 
ಇದ್ಯೆಂದತ ನಮಗ್ ತನವು ಅವಕ್ನಶ ನೇಡತವುದ್ಲಿ.  

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ, ಈಗ ಯನರನದರೂ ಒಬಬರತ ತ್ಮೂ ಪರಶ್ನಯನತನ 
ಮತೆಂದತವರ್ಸಿ.  

ಶ್ರೇ ಮತನಿರನಜತಗ್ೌಡ ಪ.ಎೆಂ.:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ನನನ ಐದರ್್ ಪರಶ್ನಯಲ್ಲಿ 
ಹನಲತ, ಮೊಸ್ರತ, ಮಜಿಗ,್ ಅಡತಗ ್ ಎಣ್ಣ, ಶನೆಂಪತ ಬನಟಲ್ ಮತೆಂತನದ ಪನಿಸಿಟಕ್ ಬನಟಲ್ಗಳ 
ಮೇಲ ್ಕನಷಠ ರೂ.೫ ರಿೆಂದ ೧೦ ರಷತಟ ಹ್ಚತು ಹಣವನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಉಪಯೇಗಿಸಿದ ಪನಯಕ್್ಟ್ 
ಅಥವನ ಬನಟಲ್ ಅನತನ ಅೆಂಗಡಿಗಳಿಗ ್ ವನಪಸ್ತು ಕ್ೂ್ಡತವ ಮತಖನೆಂತ್ರವನಗಿ ಅದನತನ ವನಪಸ್ತು 
ಪಡಯ್ತವೆಂತ್ಹ ಪರಿಣನಮಕ್ನರಿಯನದ ನಯಮವನತನ ಜನರಿಗ ್ತ್ರತವ ಪರಸನುವ ಸ್ಕ್ನಾರದ ಮತೆಂದ ್
ಇದ್ಯೇ ಎೆಂದತ ಕ್ೇ್ಳಿದು್ನತ. ಅದಕ್್ೆ,್“ಆ ರಿೇತಿಯ ಪರಸನುವ ಸ್ಕ್ನಾರದ ಮತೆಂದ್ ಇರತವುದ್ಲಿ”್ಎೆಂದತ 
ಉತ್ುರ ನೇಡಿರತತನುರ.್  

ಇವೊತಿುನ ದ್ವಸ್ ಬೆ್ಂಗಳೂರತ-ತ್ತಮಕೂರತ ರಸ್ುಯಲ್ಲಿರತವ “ಹಿಮನಲಯ ಡರಗ್ 
ಕೆಂಪನ”ಯಲ್ಲಿ ಸ್ದರಿ ಕೆಂಪನಗ್ ಸ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಯನವುದ್ೇ ವಸ್ತುಗಳನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡರ್, ಅದರಲ್ಲಿ 
ಮರತಬಳಕ್್ಯನಗತವೆಂತ್ಹ ಪನಿಸಿಟಕ್ ವಸ್ತುಗಳಿದುರ,್ ಅದಕ್್ೆ ಶ್ೇಕಡ ೫ ರಷತಟ ಹಣವನತನ 
ಹಿೆಂತಿರತಗಿಸ್ತವೆಂತ್ಹ ಪರಕರಯಯನತನ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಿರತತನುರ್. ಈ ರಿೇತಿಯ ಕ್್ಲಸ್ವನತನ ಒೆಂದತ 
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ಕೆಂಪನಯವರತ ಮನಡತತನುರ್ ಎನತನವುದನದರ್, ಇತ್ರ ್ ಕೆಂಪನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನತನ ಮನಡಲತ ಏಕ್ ್
ಸನಧಯವಿಲಿ?  

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ  ಕೆ. ರನಥೆ ೇಡ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ನನನ ಪರಶ್ನಯನತನ 
ಕ್್ೇಳಿರತವುದ್ಲಿ.  

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್.್ ರನಥ್ೂೇಡ್ರವರ್ೇ, ಮೊದಲತ ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ 
ಇದತವರ್ವಿಗೂ ಕ್ೇ್ಳಿದೆಂತ್ಹ ಪರಶ್ನಗಳಿಗ ್ಉತ್ುರ ನೇಡಲ್ಲ. ಇಲಿವನದರ ್ಅವರಿಗ್ ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಡತವುದಕ್್ೆ 
ಗ್ೂೆಂದಲವನಗತತ್ುದ.್ ಆಗ ಅವರತ ತ್ಮೂ ಪರಶ್ನಯನತನ ಹನಗೂ ಮನನಯ ಮತನರನಜತಗೌಡರವರ 
ಪರಶ್ನಯನತನ ಮರ್ತ್ತಬಿಡತತನುರ್. ತನವು ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳುವುದಕ್್ೆ ರ್ನನತ ತ್ಮಗ ್ ನೆಂತ್ರ ಅವಕ್ನಶ 
ನೇಡತತ್ುೇರ್.್  

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ(ಸ್ಭನ ರ್ನಯಕರತ)(ಜೇವಿ ಶನಸ್ರ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ರ ಹನಗೂ 
ಪರವನಸೂ್ೇದಯಮ ಸ್ಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್,್“ವನರ್ಷಾಕವನಗಿ ಪನಿಸಿಟಕ್ ತನಯಜಯ 
ಎಷತಟ ಉತನಾದರ್್ಯನಗತತ್ುದ್”್ಎೆಂದತ ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರತ ಕ್್ೇಳಿದತು, ಅದಕ್್ೆ ರ್ನವು ಸ್ತಮನರತ ೮೩೦ 
ಟನ್ಗಳು ಎೆಂದತ ಉತ್ುರ ಕ್್ೂಟಿಟದ್ುೇವ್. ಜ್ೂತ್ಗ್, ಆ ತನಯಜಯವನತನ ಯನವ ರಿೇತಿ ವಿಲ್ೇವನರಿ 
ಮನಡಿದ್ುೇವ್ೆಂಬ ಬಗ್ಗ ಪೂರಕ ಟಿಪಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ುರ ಒದಗಿಸ್ಲನಗಿರತತ್ುದ.್ ಇನತನ ಉಳಿದ್ರತವೆಂಥದತು, 
“ಎಷತಟ ದೆಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ುೇವ ್ಮತ್ತು ಎಷತಟ ಪರಕರಣಗಳನತನ ದನಖ್ಲತ ಮನಡಿದ್ುೇವ್”್ ಎೆಂದತ ಮನನಯ 
ಸ್ದಸ್ಯರತ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳಿದತು, ಅದಕ್್ೆ,್ “ರೂ.4.33 ಕ್್ೂೇಟಿಗಳಷತಟ ದೆಂಡ ವಸ್ೂಲತ ಮನಡಿದತು, 
ಪರಕರಣಗಳನತನ ದನಖ್ಲತ ಮನಡಲನಗಿದ”್್ ಎೆಂದತ ಉತ್ುರವನತನ ಸ್ಹ ಕ್್ೂಡಲನಗಿದ್. ಈ ಮಧ್ಯ 
ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರತ ಹಲವನರತ ವಿಚನರಗಳನತನ ಉಲ್ಿೇಖ್ ಮನಡಿದನುರ.್ ಜ್ೂತ್ಗ್,್ “ಪನಿಸಿಟಕ್ ನಷ್ೇದ 
ಕ್ನಯಿದ್ಯನತನ ಯನವನಗ ಜನರಿಗ ್ತ್ರಲನಯಿತ್ತ”್ ಎೆಂದತ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳಿದನುರ್. ಅದಕ್್ೆ,್ “2016ರಲ್ಲಿ 
ಕ್ನಯಿದ ್ಜನರಿಗ ್ತ್ೆಂದ್ದು್ೇವ್” ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿರತತ್ುೇವ್. ಅದರ ಜ್ೂತ್ಗ್, ಕ್್ೇೆಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರ ಕೂಡ ಅದ್ೇ 
ಕ್ನಯಿದ್ಯನತನ ಇಡಿೇ ರನಷನರದಯೆಂತ್ ಜನರಿಗ ್ ತ್ರತತಿುದ್ ಎನತನವುದನತನ ಉಲ್ಿೇಖ್ ಮನಡಲನಗಿದ್. 
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ಅದರೆಂತ,್ ಸ್ತಮನರತ ೧೦೦ ಮೈಕ್ನರನ್ಗಿೆಂತ್ ಕಡಿಮ ದಪಾದ ಪನಿಸಿಟಕ್ ಅಥವನ ಪಿ.ವಿ.ಸಿ., 
ಬನಯನರ್ಗಳು ಅಥವನ ಪನಿಸಿಟಕ್ ಸಿಟಕೆರ್ಗಳ ಬಳಕ್್ಯನತನ ನಷ್ೇಧಿಸಿರತವ ವಿಷಯ ಸ್ಹ ಈ 
ಕ್ನಯಿದ್ಯಲ್ಲಿದ್ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಅೆಂಶಗಳನತನ ಸ್ಹ ಹ್ೇಳಲನಗಿರತತ್ುದ.್ ಪನಿಸಿಟಕ್ ನಷ್ೇಧ ಕತರಿತ್ತ 
ಸನವಾಜನಕರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ತವುದಕ್್ೆ ಬ್ೇಕ್ನದೆಂತ್ಹ ಬಿೇದ್ ರ್ನಟಕಗಳನತನ ಮತ್ತು ಯನವ ರಿೇತಿ 
ಕಟೌಟ್ ಹನಕಬ್ೇಕತ ಮತ್ತು ಯನವುದನತನ ನಷ್ೇಧ ಮನಡಬೇ್ಕತ, ಅದ್ಲಿವನೂನ ಉಲ್ಿೇಖ್ 
ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಕ್್ೂಡಲನಗಿರತತ್ುದ್.  

ಆದರ್, ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರತ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳಿರತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ಹನಲತ, ಮೊಸ್ರತ, ಮಜಿಗ್, ಅಡತಗ ್
ಎಣ್ಣ, ಶನೆಂಪತ ಖನಲ್ಲ ಬನಟಲ್ಗಳನತನ ಹಿೆಂದಕ್್ೆ ಪಡದ್ತ ಶ್ೇಕಡ ೫ ರಷತಟ ಹಣವನತನ ಯನವ 
ಸ್ೆಂಸ್ಥಯಿೆಂದ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡಿದ್ುೇವ್, ಅವರಿೆಂದ ವನಪಸ್ತು ಪಡಯ್ತವೆಂತ್ಹ ವಯವಸಥ್ಗಳನತನ ಜನರಿಗ ್
ತ್ೆಂದರ್, ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನುರ.್ ಈ ಸ್ಲಹ್ಯನತನ ರ್ನವು ಇದತವರ್ವಿಗ ್
ಪರಿಗಣಿಸಿರತವುದ್ಲಿ. ಆ ಸ್ಲಹ್ಯನತನ ಏನತ ಮನಡಬ್ೇಕ್್ೆಂಬ ಬಗ್ಗ ರ್ನವು ಆಲೂ್ೇಚರ್್ ಮನಡತತ್ುೇವ ್
ಎನತನವ ಮನಹಿತಿಯನತನ ನೇಡತತ್ುೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಮತನರನಜತಗೌಡ ಪಿ.ಎೆಂ.:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇವೊತಿುನ ದ್ವಸ್ ಪನಿಸಿಟಕ್ 
ನಷ್ೇಧಕ್್ೆ ಸ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್, ಸ್ಕ್ನಾರದ್ೆಂದ ಕ್್ೇವಲ ಅೆಂಗಡಿಗಳ ಮೇಲ್ ಮನತ್ರ ರೈ್ಡ್ 
ಮನಡಿರತತನುರ.್ ಆದರ್, ಎಲ್ಲಿ ಉತನಾದಕ ಘಟಕಗಳು ಇರತತ್ುವ್, ಅಲ್ಲಿ ರೈ್ಡ್ ಮನಡಿದರ್ ಅದನತನ 
ನಲ್ಲಿಸ್ತವೆಂತ್ಹ ಕ್್ಲಸ್ ಆಗತತ್ುದ್. ಜ್ೂತ್ಗ್, ಯನರಿಗ್ ಮೊದಲರ್್, ಎರಡರ್್, ಮತ್ತು ಮೂರರ್್ ಬನರಿಗ್ 
ಫ್ೈನ್ ಹನಕದನುರ,್..  

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರ್ೇ, ಪನಿಸಿಟಕ್ ಉತನಾದರ್್ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಕೆಂಪನಗಳ 
ಮೇಲ ್ರೈ್ಡ್ ಮನಡಬೇ್ಕತ ಬದಲನಗಿ, retail ವನಯಪನರ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಅೆಂಗಡಿ-ಮತೆಂಗಟತಟಗಳ 
ಮೇಲ ್ರೈ್ಡ್ ಮನಡಬನರದ್ೆಂದತ ಅವರತ ಹೇ್ಳುತಿುದನುರ್. ಅದತ ಸ್ರಿಯನಗಿದ್.  
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ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನವು ಪನಿಸಿಟಕ್ ಉತನಾದರ್್ 
ಮನಡತವುದನಗಲ್ಲ ಅಥವನ ನಷ್ೇಧದ ಪನಿಸಿಟಕ್ ಅನತನ ಮನರನಟ ಮನಡತವೆಂತ್ಹದುಕ್್ೆ ಮೊದಲ ಬನರಿಗ ್
ರೂ.೫ ಸನವಿರ; ಎರಡರ್್ ಬನರಿಗ ್ ರೂ.೧೦ ಸನವಿರ ಮತ್ತು ಮೂರರ್್ ಬನರಿಗ ್ ರೂ.೨೦ ಸನವಿರ 
ರೂಪನಯಿ ದೆಂಡವನತನ ಹನಕರತತ್ುೇವ್. ಇದರ ಜ್ೂತ್ಗ್, ಉತನಾದರ್್ಯನಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಪನಿಸಿಟಕ್ 
ತನಯಜಯಗಳ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಮತ್ತು ದೆಂಡ ವಸ್ೂಲತ ಮನಡಿರತವ ಮನಹಿತಿಗಳನತನ ಸ್ಹ 
ಕ್್ೂಟಿಟರತತ್ುೇವ್.  

ಶ್ರೇ ಮತನಿರನಜತಗ್ೌಡ ಪ.ಎೆಂ.:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಆದರ್, ರ್ನಲೆರ್್ೇ ಬನರಿಗ ್ರೈ್ಡ್ 
ಮನಡಿದೆಂತ್ಹ ಸ್ೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಏನತ ಕರಮ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿತನುರ?್ ಎರಡರ್್ ಬನರಿಗ್ ರೈ್ಡ್ ಮನಡಿದನಗ 
ಉತನಾದರ್್ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಕೆಂಪನಗಳನತನ ದಯಮನಡಿ, ಮತಚಿುಸ್ತವೆಂತ್ಹ ಕ್್ಲಸ್ ಮನಡಬೇ್ಕತ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್.್ 
ರನಥ್ೂೇಡ್ರವರತ ತ್ಮೂ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳಲ್ಲ. ರ್ನನತ ಇಬಬರಿಗೂ ಒಟಿಟಗ್ ಉತ್ುರ ನೇಡತತ್ುೇರ್.್  

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ  ಕೆ. ರನಥೆ ೇಡ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ನಮೂ ಚತಕ್್ೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶ್ನ 
ಸ್ೆಂಖ್ಯ: 737 + 606 ಗ್ ಸ್ಕ್ನಾರ ಉತ್ುರ ಕ್್ೂಟಿಟರತವುದರಲ್ಲಿ, ಮೊದಲತ ಏನತ ಹ್ೇಳುತನುರ್ೆಂದರ್, 
“ರನಜಯದಲ್ಲಿ ವನರ್ಷಾಕವನಗಿ ಉತನಾದರ್್ಯನಗತವ ಪನಿಸಿಟಕ್ ತನಯಜಯ ಪರಮನಣ ಎಷತಟ ಎೆಂದನಗ, ಪರತಿ 
ದ್ನ ಸ್ತಮನರತ ೮೩೦ ಟನ್”್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ್. ಆದರ್, ನನನ ಹತಿುರ ಮನಹಿತಿ ಇದ್. ಅದರ 
ಪರಕ್ನರ, ರನಜಯದಲ್ಲಿ ವನಸ್ುವ ಸಿಥತಿ ಏನತ ಇದ್ಯೆಂದರ,್ ಪರತಿದ್ನ ಸ್ತಮನರತ ೩ ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಪನಿಸಿಟಕ್ 
ಉಪಯೇಗ ನಮೂ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ನಡಯ್ತತಿುದ.್ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ನಾರದ ಬಳಿ ಇರತವ 
ಮನಹಿತಿಯನತನ ಅವರತ ಕ್್ೂಟಿಟರತತನುರ್. ಆದರ್, ಈ ಬಗ್ಗ ನನನ ಹತಿುರ ಇರತವ ಮನಹಿತಿ ಪರಕ್ನರ 
ಪರತಿದ್ನ ಸ್ತಮನರತ ೩ ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಪನಿಸಿಟಕ್ ಬಳಕ್ಯ್ನಗತತಿುದ್.  ಈ ಬಗ್ಗ ಇದತವರ್ವಿಗೂ ಸ್ಕ್ನಾರ 
ಯನವ ಕರಮ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡಿದ್ ಎೆಂಬ ಪರಶ್ನಗ,್್“ಈ ಕ್ನಯಿದ ್ದ್ರ್ನೆಂಕ:12.08.2021ರೆಂದತ ಜನರಿಗ್ 
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ಬೆಂದ್ರತತ್ುದ”್್ಎೆಂದತ ಉತ್ುರ ನೇಡಿರತತನುರ.್ ಪನಿಸಿಟಕ್ ಬಳಕ್್ಯ ನಷೇ್ಧ ಮನಡತವ ಉದ್ುೇಶ ಏನದ,್ 
ಇದರಿೆಂದ ಆರೂ್ೇಗಯಕ್್ೆ ಎಷತಟ ಹನನಕ್ನರಕವನಗಿದ…್ 

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್್. ರನಥೂ್ೇಡ್ರವರ್ೇ, ತನವು ತ್ಮೂ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳಿ.  

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ  ಕೆ. ರನಥ ೆೇಡ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಏತ್ಕ್್ೆ ಪನಿಸಿಟಕ್ ನಷೇ್ಧ 
ಮನಡಿದನುರ ್ ಮತ್ತು ಇದಕ್ನೆಗಿ ಕಟತಟನಟಿಟನ ಕ್ನಯಿದ್ ಜನರಿಗ ್ ತ್ೆಂದ್ದನುರ್ ಮತ್ತು ಪನಿಸಿಟಕ್ 
ಬಳಕ್್ಯಿೆಂದ ಆರೂ್ೇಗಯಕ್್ೆ ಆಗತವೆಂತ್ಹ ಪರಿಣನಮಗಳು ಅೆಂದರ್, ಅದತ ಕ್ನಯನುರ್ ಆಗಬಹತದತ, 
ಕಣಿಣನ ರೂ್ೇಗ ಆಗಬಹತದತ. ಈ ರಿೇತಿ ಹಲವನರತ ಸ್ಮಸ್ಯಗಳು ಆರೂ್ೇಗಯದ ಮೇಲ್ ಪರಿಣನಮ 
ಬಿೇರತತ್ುವ್.  

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ತ್ಮೂ ಪರಶ್ನ ಏನತ? 

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ  ಕೆ. ರನಥೆ ೇಡ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ನಾರ ಇನೂನ 
ಜನಗರತ ್ವಹಿಸ್ತವೆಂತ್ಹ ಕರಮಗಳನತನ ಕಡಿಮ ಮನಡತತಿುದನುರ.್  

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರ್ೇ, ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರತ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ನಾರ ಜನಗರತ್ 
ವಹಿಸ್ತವೆಂತ್ಹ ಕರಮಗಳೇ್ನತ ಎೆಂದತ ಕ್್ೇಳುತಿುದನುರ್.  

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ  ಕೆ. ರನಥ ೆೇಡ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಒೆಂದತ ನಮಿಷ. ಈ 
ಸ್ದನದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಹ ಪನಿಸಿಟಕ್ ಬನಟಲ್ ಇರತವ ಸನಯನಟ್ೈಸ್ರ್ ಕ್್ೂಡತತಿುದ್ುೇರಿ. ರ್ನವು ಉಪಯೇಗ 
ಮನಡತತಿುರತವೆಂತ್ಹ ಪನ್್ಗಳು, ಇವ್ಲಿವೂ ಸ್ಹ ಪನಿಸಿಟಕ್ ವಸ್ತುಗಳನಗಿವ.್ ಇವುಗಳಿಗ ್ ಯನವ 
ಪಯನಾಯ ವಯವಸ್ಥ ಮನಡಲನಗತತಿುದ್? ಈ ಸ್ದನದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ರಿೇತಿ… 

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರ್ೇ, ತನವು ಉತ್ುರ ನೇಡಿ.  
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ಡನ: ತ್ೇಜಸಿಾನಗೌಡ (ವಿಧನನಸ್ಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್,… 

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ  ಕೆ. ರನಥೆ ೇಡ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಇನೂನ ನನನ ಪರಶ್ನಯನತನ 
ಮತಗಿಸಿರತವುದ್ಲಿ. ಒೆಂದತ ನಮಿಷ. 

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ತ್ೇಜಸಿಾನಗೌಡ ರವರ್ೇ, ಈ ಪರಶ್ನಗ್ ಸ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್
ಈಗನಗಲ್ೇ ಇಬಬರತ ಸ್ದಸ್ಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನುರ್. ಮೂರರ್್ಯವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್್ೆ 
ಅವಕ್ನಶವಿರತವುದ್ಲಿ. ಹನಗನಗಿ, ತನವು ದಯಮನಡಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್್ೂಳಿಿ. ಈಗ ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ ಉತ್ುರ 
ನೇಡಲ್ಲ.  

ಡನ: ತ್ೇಜಸಿಾನಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಏಕ ಬಳಕ್್ಯ ಪನಿಸಿಟಕ್ ವಸ್ತುಗಳು 
ಅೆಂದರ್, ಒೆಂದೇ್ ಬನರಿ ಉಪಯೇಗ ಮನಡಿ ಬಿಸನಡತವೆಂತ್ಹ ವಸ್ತುಗಳನತನ ನಷ್ೇಧ 
ಮನಡಲನಗಿರತತ್ುದ.್ ಕಡತ್ಕ್್ೆ ತ್ಪತಾ ಮನಹಿತಿ ಹೂ್ೇಗಬನರದ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದು್ೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ  ಕೆ. ರನಥ ೆೇಡ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಇನತನ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳುವುದ್ದ್.  

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ತನವು ಇನತನ ಬಹಳಷತಟ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳುವುದತ ಇರತತ್ುದ್. ಆದರ್, ಇದತ 
ಪರಶ್್ನೇತ್ುರ ವ್ೇಳ್. ಹನಗನಗಿ, ದಯಮನಡಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಿ. ಈಗ ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ ಉತ್ುರ ನೇಡಲ್ಲ.  

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ  ಕೆ. ರನಥೆ ೇಡ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಹೌದತ. ರ್ನನತ ಇನತನ ಒೆಂದತ 
ಪರಶ್ನಯನತನ ಸ್ಹ ಕ್್ೇಳಿರತವುದ್ಲಿ.  

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಇಲಿ, ದಯಮನಡಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್್ೂಳಿಿ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಮತನರನಜತ 
ಗೌಡರವರತ ಕ್್ೇಳಿದೆಂತ್ಹ ಪರಶ್ನಗ ್ರ್ನನತ ಸನಕಷತಟ ಉತ್ುರ ನೇಡಿರತತ್ುೇರ್್. ಆದರ್, ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್.್ 
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ರನಥ್ೂೇಡ್ರವರತ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳುವನಗ,್ “ಪರತಿ ದ್ನ ಸ್ತಮನರತ ೮೩೦ ಟನ್ ಪನಿಸಿಟಕ್ ತನಯಜಯ 
ಉತನಾದರ್್ಯನಗತತ್ುದ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುೇರಿ. ಆದರ್, ಪರತಿದ್ನ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತಮನರತ ೩ ಲಕ್ಷ ಟನ್ 
ಪನಿಸಿಟಕ್ ತನಯಜಯ ಉತನಾದರ್್ಯನಗತತಿುದ್”್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿರತತನುರ್. ರ್ನವು ನಮೂ ಇಲನಖಯ್ಿೆಂದ 
ತ್ರಿಸಿದೆಂತ್ಹ ಅೆಂಕ-ಸ್ೆಂಖ್ಯಗಳ ಮನಹಿತಿ ಆಧನರದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರ ನೇಡಿರತತ್ುೇವ್. ಆದರ್, ಮನನಯ 
ಸ್ದಸ್ಯರತ ೩ ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಪನಿಸಿಟಕ್ ತನಯಜಯ ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳಿರತವುದನತನ ಊಹಿಸ್ಲ್ಲಕ್್ೆ ಸ್ಹ 
ಸನಧಯವಿಲಿದ್ರತವಷತಟ ದೂ್ಡಡ ಪರಮನಣದ ತನಯಜಯ ಆಗಿರತತ್ುದ್. ಹನಗನಗಿ, ಅದನತನ ರ್ನವು ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ 
ಮನಡತತ್ುೇವ.್  

ಮನನಯ ಮತನರನಜತಗೌಡರವರತ,್ “ಪನಿಸಿಟಕ್ ಉತನಾದರ್್ ಮನಡತವವರಿಗ್ ಮತ್ತು ಮನರನಟ 
ಮನಡತವವರಿಗ್ ಒೆಂದತ, ಎರಡತ ಮತ್ತು ಮೂರರ್್ ಬನರಿಗ್ ತನವು ರೂ.೫, ೧೦ ಮತ್ತು ೨೦ ಸನವಿರಗಳ 
ದೆಂಡ ವಸ್ೂಲತ ಮನಡತತಿುೇರ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿರತತಿುೇರಿ. ರ್ನಲೆರ್್ ಬನರಿಗ ್ ದೆಂಡ ಹನಕತವ ಬದಲನಗಿ 
ಅೆಂತ್ಹ ಅೆಂಗಡಿ ಅಥವನ ಸ್ೆಂಸ್ಥಗಳನತನ ಮತಚತುವುದಕ್್ೆ ಕರಮ ಕ್್ೈಗೂ್ಳಿಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ”್ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಿರತತನುರ.್ ಈ ಎರಡೂ ಸ್ಲಹ್ಗಳನತನ ರ್ನವು ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ ಮನಡತತ್ುೇವ.್  

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಮತೆಂದ್ನ ಪರಶ್ನ ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟಯವರದತು.  

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ  ಕೆ. ರನಥ ೆೇಡ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಇದತವರವ್ಿಗೂ ಒೆಂದತ 
ಉಪ ಪರಶ್ನಯನತನ ಸ್ಹ ಕ್್ೇಳಿರತವುದ್ಲಿ.  

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ತ್ಮೂ ಒೆಂದತ ಪರಶ್ನಗ ್ ಸ್ತಮನರತ ೨೦ ನಮಿಷ ಸ್ಮಯ ಆಗಿರತತ್ುದ್. 
ಇನತನ ಎಷತಟ ಸ್ಮಯ ಬೇ್ಕತ?  

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ  ಕೆ. ರನಥೆ ೇಡ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಒೆಂದತ ಉಪ ಪರಶ್ನಯನತನ 
ಸ್ಹ ಕ್್ೇಳಿರತವುದ್ಲಿ.  
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ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ತನವು ಸನರನೆಂಶ ಹ್ೇಳಿರತತಿುೇರಿ. ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ ಸ್ಹ ಸನರನೆಂಶ 
ಹ್ೇಳಿರತತನುರ.್ ತನವು ರ್್ೇರವನಗಿ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳಿದುರ್, ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ ಸ್ಹ ರ್್ೇರವನಗಿ ಉತ್ುರ 
ನೇಡತತಿುದುರತ. ಆಯಿತ್ತ, ಈಗಲನದರೂ ತನವು ತ್ಮೂ ಪರಶ್ನಯನತನ ರ್್ೇರವನಗಿ ಕ್್ೇಳಿ.  

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ  ಕೆ. ರನಥೆ ೇಡ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಏತ್ಕ್್ೆ ಈ ಮನತ್ನತನ 
ಹ್ೇಳುತಿುದ್ುೇರ್್ೆಂದರ್, ಮೊಟಟಮೊದಲರ್್ಯದನಗಿ ಸ್ಕ್ನಾರ ಕರಮ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳಿಬ್ೇಕ್ನಗಿದತು ಒೆಂದತ ನಮೂ 
ಸ್ದನದಲ್ಲಿ… 

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ತ್ಮೂ ಪರಶ್ನ ಏನತ? 

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ  ಕೆ. ರನಥೆ ೇಡ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ನನನ ಪರಶ್ನ ಏರ್್ೆಂದರ್, ಪನಿಸಿಟಕ್ 
ನಷ್ೇಧವನತನ ಈ ಸ್ದನದ್ೆಂದ ಶತರತ ಮನಡಬೇ್ಕತ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ನಾರ ಪನಿಸಿಟಕ್ ನಷೇ್ಧ 
ಮನಡಿರತವುದನತನ ಪರತಿ ಮರ್್ಯಿೆಂದ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಪರತಿ ಮರ್ಯ್ ಅಡತಗ ್ಮರ್್ಯಿೆಂದ 
ಈ ಕ್್ಲಸ್ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಿದರ್ ಮನತ್ರ ಇದತ ಒೆಂದತ ಹೆಂತ್ಕ್್ೆ ಬರತತ್ುದ್. ಜ್ೂತ್ಗ್, ಪನಿಸಿಟಕ್ 
ಬಳಕ್್ಯಿೆಂದ ಹನನಗೂ್ಳಗನದವರಿಗ್ ಸ್ಕ್ನಾರ ಯನವುದನದರೂ ಕರಮ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುದ್ಯೇ? 
ಅದಕ್್ೆ ಏರ್ನದರೂ ಮನಗಾಸ್ೂಚಿಗಳು ಇವ್ಯೇ? ಈ ಬಗ್ಗ ಸ್ಕ್ನಾರ ಉತ್ುರ ನೇಡಬೇ್ಕಲಿವ್ೇ?  

ಶ್ರೇ ಕೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್.್ 
ರನಥ್ೂೇಡ್ರವರತ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಮತನರನಜತಗೌಡರವರತ ಸೇ್ರಿದೆಂತ,್ ಈ ಸ್ದನದಲ್ಲಿರತವ ಒಟತಟ 
ಚಚ್ಾ ಏರ್್ೆಂದರ್, ಪನಿಸಿಟಕ್ ಬಳಕ್್ಯ ನಷ್ೇಧವನತನ ಕಟತಟನಟನಟಗಿ ಜನರಿಗ ್ತ್ರಬೇ್ಕತ ಎನತನವೆಂಥದತು. 
ಪರಸ್ತುತ್ ಇರತವೆಂತ್ಹ ನಯಮಗಳ ವನಯಪಿುಯಳಗ ್ ಎಲನಿ ಸ್ಥಳಿೇಯ ಸ್ೆಂಸ್ಥಗಳಿಗ್ ಆದ್ೇಶ ಕ್್ೂಟತಟ 
ಪನಿಸಿಟಕ್ ನಷ್ೇಧದ ಬಗ್ಗ ಮತ್ತು ಮನರನಟ ಮನಡತವುದನತನ ಕಡಿಮ ಮನಡತವ ಬಗ್ಗ ರ್ನವು 
ಸ್ರಿಯನದೆಂತ್ಹ ಕರಮಗಳನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುೇವ್ ಮತ್ತು ಬಿಗಿಯನದ ಕರಮಗಳನತನ 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುೇವ್.                                                     (ಮತೆಂದತ…) 
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(895) 19.09.2022 11.40 ವೆೈಎಲ್-ಎೆಂಡಿ                       

ಪರಶ್ನ ಸ್ೆಂಖ್ಯ 757 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸ್ಲನಗಿದ್) 

 ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ ನೇಡಿರತವೆಂಥ 
ಉತ್ುರವನತನ ಓದ್ದನಗ ಉದಭವಿಸ್ತವೆಂತ್ಹ ಪರಮತಖ್ ಅೆಂಶವ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರಿಗ್ 
ಸನಲಗಳ ವಿವರದ ಕತರಿತ್ತ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಕ್್ೇಳಿದತು, ಅವರತ ನೇಡಿರತವೆಂಥ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಸನಲದ 
ಮೊತ್ುವನತನ ಓದ್ದನಗ ಬಹಳ ಆಶುಯಾವನಗಿತ್ತು.  ಮೊದಲರ್್ಯದನಗಿ, ಸನಲದ ಪರಮನಣ ಯನವ 
ವಷಾಕ್್ೆ ಕ್ೂ್ರ್್ಗೂ್ಳಿಬಹತದ್ೆಂದತ ಕ್್ೇಳಿರತವೆಂಥ ಪರಶ್ನಗ್ “ಸ್ತಮನರತ 2037, 2040ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲಗ್ 
ಕ್್ೂರ್್ಗೂ್ಳಿಬಹತದತ”್ ಎನತನವೆಂಥ ಉಲ್ಿೇಖ್ವನತನ ನೇಡಿದನುರ.್  ಹನಗ್ಯೇ “ಶ್ೇಕಡನ 60 ರಷತಟ 
ವಿದತಯತ್ ನೇರನವರಿ ಪೆಂಪ್ ಸಟ್್ಗಳಿಗ್ ನೇಡಲನಗಿದ್”್ ಎೆಂದತ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದನುರ.್  ಆ 
ಉತ್ುರವನತನ ರ್್ೂೇಡಿದನಗ ಇಲನಖಯ್ ಕ್ಷಮತ್ಯ ಮಟಟ ಯನವ ರಿೇತಿ ಇದ್ ಎೆಂಬತದನತನ 
ತ್ೂೇರಿಸ್ತತ್ುದ್.  ಶ್ೇಕಡನ 60 ರಷತಟ ವಿದತಯತ್ ಅನತನ ನೇರನವರಿ ಪೆಂಪಸ್ಟ್ಗಳಿಗ್ ಯನವ ಆಧನರದ 
ಮೇಲ ್ ಮನಡಲನಗಿದ?್  ಅದರ ತನೆಂತಿರಕ ವಿವರಣ್ಯನತನ ನೇಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರಲ್ಲಿ 
ಕ್್ೇಳಬಯಸ್ತತು್ೇರ್್.  ಎರಡರ್್ಯದನಗಿ, ಇೆಂಟರ್ರ್್ೇಟ್ ಕ್್ೇಬಲ ಮತ್ತು ವಿದತಯತ್ಗೂ ಏನತ 
ಸ್ೆಂಬೆಂಧ? ಬ್ಸನೆೆಂ ಕ್್ಲಸ್ವ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ಮರ್್ಗಳಿಗ ್ ವಿದತಯತ್ ಪೂರೈ್ಕ್್ ಮನಡತವುದತ.  ಆದರ,್ 
ಸ್ಕ್ನಾರದವರತ underground ನಲ್ಲಿ internet cable ಅಳವಡಿಸಿದತು, ಅದತ ಯನವ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರತವೆಂಥದತು ಹನಗೂ ಅದಕ್್ೆ ತ್ಗಲತವ ಒಟತಟ ವ್ಚು ಎಷತಟ? ಹನಗೂ ಇೆಂತ್ಹ ತನೆಂತಿರಕ 
ನೇತಿಯ ಲೂ್ೇಪಕ್್ೆ ಕ್ನರಣಗಳ್ೇನತ? ಹನಗ್ಯೇ PPA (Power Purchase Agreement) 
ದ್ೇಘಾಾವಧಿ ಒಪಾೆಂದದ್ೆಂದ ವಿವಿಧ ಎಸನೆೆಂಗಳ ಮೇಲ್ ಬಿೇರತವೆಂಥ ಪರಿಣನಮವನತನ ಹ್ೇಗ ್
ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ಲನಗತತ್ುದ್  ಎೆಂಬತದನತನ ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ ತಿಳಿಸ್ಬ್ೇಕತ.   
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ಶ್ರೇ ವಿ.ಸ್ತನೇಲ್ ಕತಮನರ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ನಮೂ ಇಲನಖಯ್ಿೆಂದ 
ಕ್.್ಪಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಎಲ್. ಮತ್ತು ಎಸನೆೆಂ ಕೆಂಪನಗಳು ಪನರರೆಂಭವನದ ನೆಂತ್ರ ಒಟತಟ ರನಜಯದ ವಿದತಯತ್ 
ಅಭಿವೃದ್ಿ ಚಟತವಟಿಕ್್ಗಳು ನಡಯ್ಬ್ೇಕ್್ನತನವ ಕ್ನರಣದ್ೆಂದನಗಿ ಆರೆಂಭದ್ೆಂದ ಸನಲವನತನ 
ಮನಡಲನಗತತಿುದತು, ಅಭಿವೃದ್ಿ ಚಟತವಟಿಕ್್ಗಳನತನ ಒಟಿಟಗ್ ಮತೆಂದತವರಸ್್ತವೆಂಥ ಪರಯತ್ನ 
ನರೆಂತ್ರವನಗಿ ಮನಡಲನಗತತಿುದ್.  ಹನಗನಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ವಷಾ ಸನಲ ಮನಡಲನಗಿದ್, ಕಳ್ದ ವಷಾ 
ಸನಲ ಮನಡಲನಗಿದ ್ ಎನತನವೆಂಥ ಪರಶ್ನ ಉದಭವಿಸ್ತವುದ್ಲಿ.  ಆರೆಂಭದ್ೆಂದ ಸ್ಹ ಈ ಸನಲದ 
ಪಟಿಟಯನತನ ಮನಡಲನಗತತಿುದತು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿದತಯತ್ ಅನತನ ಸ್ತಧನರಿಸ್ತವೆಂಥ ಪರಯತ್ನ 
ಕ್ನಲಕ್ನಲಕೂೆ ಬೇ್ರ ್ಬ್ೇರ ್ಹೆಂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮನಡಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಬೆಂದ್ರತವೆಂಥದನಗಿದ.್  ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರತ 
ಒಟತಟ ಎಷತಟ ಸನಲಗಳಿವ್ ಎನತನವುದನತನ ಉಲ್ಿೇಖ್ ಮನಡಿದತು, KPTCL (Karnataka Power 
Transmission Corporation Limited) and ESCOM’s (Electricity Supply 
Companies) ಎರಡೂ ಸೇ್ರಿ ಆಗಸಟ್ 2022ರ ಅೆಂತ್ಯಕ್್ೆ ರೂ.38,973 ಕ್್ೂೇಟಿಗಳಷತಟ ಸನಲ 
ಮನಡಲನಗಿದ.್  ಯನವ ಹೆಂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸನಲಗಳನತನ ಮನಡಲನಗಿದ ್ ಮತ್ತು ಯನವನಗ ಆ ಸನಲ 
ಕ್್ೂರ್್ಗೂ್ಳುಿತ್ುದ್ ಎನತನವುದನತನ ನೇಡಿರತವೆಂಥ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಪಟಿಟ ಮನಡಿ ತಿಳಿಸ್ಲನಗಿದ್.  
ಒಟನಟರ್ಯನಗಿ ಇೆಂಧನ ಇಲನಖಗ್ ್ ಸ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮನನ ಪಡತವೆಂಥ 
ಸ್ೆಂಗತಿಯೇರ್್ೆಂದರ್, ಐ.ಪಿ. ಸಟ್್ಗಳಿಗ ್ಉಚಿತ್ವನಗಿ ಸ್ತಮನರತ 38 ಲಕ್ಷ ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ 7 ಗೆಂಟ್ಗಳ 
ಕ್ನಲ ಇೆಂಧನ ಒದಗಿಸ್ತತಿುರತವ ಪರಿಣನಮ ನಮೂ ಬ್ೇಡಿಕ್್ಗಳ್ೇನವ,್ ಆ ಬ್ೇಡಿಕ್್ಗಳಿಗ ್ ತ್ಕೆೆಂತ್ 
ವಿದತಯತ್ ಸ್ರಬರನಜನತನ ಐ.ಪಿ. ಸ್ಟ್ಗ್ ಒದಗಿಸ್ತವೆಂಥ ಪರಯತ್ನ ಮನಡಲನಗತತಿುದ್.  ಸ್ಕ್ನಾರದ 
ಅೆಂದನಜನ ಪರಕ್ನರ ಸ್ತಮನರತ 13 ಸನವಿರ ಕ್್ೂೇಟಿಗಳನತನ ಕ್್ೇವಲ ಐ.ಪಿ. ಸಟ್್ಗನಗಿ ಸ್ಬಿುಡಿಯನತನ 
ನೇಡಲನಗತತಿುದ ್ಮತ್ತು ಸ್ತಮನರತ ರೂ.600, ರೂ.700 ಕ್್ೂೇಟಿ ಅನತದನನವನತನ ಭನಗಯಜ್ೂಯೇತಿ 
ಹನಗೂ ಇನನತ್ರ್ಗಳಿಗ್ ಸ್ಬಿುಡಿ ನೇಡಲನಗತತಿುದ್.   ಇೆಂಧನ ಇಲನಖಯ್ಲ್ಲಿ ಇಷತಟ ದ್ೂಡಡ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ 
ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ಸ್ಬಿುಡಿಯನತನ ನೇಡತವುದರ ಮತಖನೆಂತ್ರ ಇದರ ಕ್ನಯಾಕ್ಷಮತ ್ಹಚ್ಿುಸ್ತವ ಹನಗೂ ಪರತಿ 
ವಷಾ ಸ್ತಧನರಿಸ್ತವೆಂಥ ಪರಯತ್ನ ನಡಯ್ತತಿುದ.್  ತ್ಮಗೂ ಸ್ಹ ತಿಳಿದ್ರತವೆಂತ್ ಐ.ಪಿ. ಸಟ್್ ಸ್ೆಂಖ್ಯ 
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ಪರತಿ ವಷಾ ಹ್ಚನುಗತತ್ುಲ್ೇ ಇದ್.  ನಮೂ ಸ್ಕ್ನಾರ ಅಧಿಕ್ನರಕ್್ೆ ಬೆಂದ ಎರಡತ ವಷಾಗಳ ಬಳಿಕ 
ಸ್ತಮನರತ ಆರತ ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತು ಸನವಿರಕೂೆ ಅಧಿಕ ರೈ್ತ್ರ ಪೆಂಪ್ ಸಟ್್ಗಳಿಗ್ ಐ.ಪಿ.ಸಟ್್ 
ಅಳವಡಿಸಿ, ಅವರಿಗೂ ಸ್ಹ ವಿದತಯತ್ ಒದಗಿಸ್ತವೆಂಥ ಪರಯತ್ನ ಮನಡತತಿುದ್ುೇವ್.  ಆ ಹಿನನಲ್ಯಲ್ಲಿ 
ಶ್ೇಕಡನ 60 ರಷತಟ ವಿದತಯತ್ ನೇರನವರಿ ಪೆಂಪ್ ಸಟ್್ಗಳಿಗ್ ಒದಗಿಸ್ಲನಗತತಿುದ್ ಎನತನವುದನತನ 
ಉಲ್ಿೇಖ್ ಮನಡತತಿುದು್ೇರ್್.   

 ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರತ underground ನಲ್ಲಿ internet cable ಅಳವಡಿಸಿರತವ ಕತರಿತ್ತ 
ಕ್್ೇಳಿರತವೆಂಥ ಉಪ ಪರಶ್ನಗ್ ಸ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ,್ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರದಲ್ಲಿ ವಿದತಯತ್ ಅವಘಡಗಳು 
ಮತ್ತು ಎಲ್.ಎನ.ಟಿ. ನಷಟ ಕಡಿಮ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ನತನವ ಹಿರ್್ನಲ್ಯಲ್ಲಿ ಅೆಂದ್ನ ಸ್ಕ್ನಾರ ಯತ.ಜ. 
ಕ್್ೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಸ್ತವೆಂಥ ಕ್ನಯಾ ಮನಡಲತ ಸ್ತಮನರತ ರೂ.5.00 ಸನವಿರ ಕ್್ೂೇಟಿಗಳನತನ ಈ 
ಯೇಜರ್್ಗ ್ ಸಿದಿಪಡಿಸಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಮನಡಿತ್ತು.  ಅೆಂದ್ನ ಸ್ಕ್ನಾರವು ಬೂ್ೇಡ್ಾನಲ್ಲಿ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡ 
ತಿೇಮನಾನವೇ್ರ್್ೆಂದರ,್ ಯತ.ಜ.ಕ್್ೇಬಲ್ ಜ್ೂತ್ಗ್ ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ ಕ್್ೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಸ್ತವೆಂತ್ ಮನಡಿದರ್ 
ನಮೂ ಕೆಂಪನಗ ್ ಆದನಯ ಬರತತ್ುದ್ ಎೆಂಬ ಹಿರ್್ನಲ್ಯಲ್ಲಿ ಅೆಂದ್ನ ಸ್ಕ್ನಾರ ಯೇಚರ್್ಯನತನ 
ಮನಡಿದತು, ಇನತನ ಕ್ನಮಗನರಿ ಪೂಣಾಗೂ್ೆಂಡಿಲಿ.  ಆ ಕ್ನಮಗನರಿ ಪೂಣಾಗೂ್ೆಂಡ ನೆಂತ್ರ ಎಷತಟ 
ನಷಟವನಗಿದ ್ಹನಗೂ ಅದರಿೆಂದ ಆದನಯ ಎಷತಟ ಬರತತಿುದ್ ಎನತನವೆಂಥ ವಿಚನರ ಗ್ೂತನುಗತತ್ುದ್.   

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇೆಂಟರ್ರ್್ೇಟ್ ಒದಗಿಸ್ತವೆಂಥ ಕ್್ಲಸ್ 
ಇೆಂಧನ ಇಲನಖಗ್ ್ಸ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿರತವುದ್ಲಿ.  ಇೆಂಧನ ಇಲನಖಯ್ ಕ್್ಲಸ್ ಕ್್ೇವಲ ವಿದತಯತ್ ಪೂರೈ್ಕ್್ 
ಮನಡತವೆಂಥದನಗಿದತು, ಇೆಂಧನ ಇಲನಖ ್ವತಿಯಿೆಂದ ಕ್್ೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಸ್ತವೆಂಥ ಕ್್ಲಸ್ ಮನಡಿದರ್ 
ಹ್ೇಗ?್ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರ ಕ್ಷಮತ ್ ಬಗ್ಗ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಲಿ.  ಏಕ್್ೆಂದರ,್ ಅವರತ ಇೆಂಧನ 
ಇಲನಖ ್ಸ್ಚಿವರನಗಿ ಬೆಂದ ಮೇಲ್ ಒಳ್ಿಯ ಕ್್ಲಸ್ವನತನ ಮನಡಿರತವುದತ ನಮಗ್ ತಿಳಿದ್ದ್ ಹನಗೂ 
ಮನಧಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಜನಗೃತಿ ಮೂಡಿಸ್ತವೆಂಥ ಕ್್ಲಸ್ವನತನ ಸ್ಹ ಮನಡಿದನುರ.್  ಆದರ್, 
ಇವತಿುನ ದ್ವಸ್ auditing ನಲ್ಲಿ ಸ್ಹ ವಿಫಲವನಗಿದ್.  ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್.್ಇ.ಆರ.ಸಿ.ಎಲ. ಜವನಬನುರಿ ಏನತ 
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ಎೆಂಬತದತ ಗೂ್ತನುಗತತಿುಲಿ.  ಭನರತ್ ಸ್ಕ್ನಾರವು ಇದಕ್ನೆಗಿಯೇ ಸ್ಾತ್ೆಂತ್ರವನದೆಂಥ ಅಧಿಕ್ನರವನತನ 
ನೇಡಿದತು, ಇಲನಖಗ್ ್ಸನಲ ಮನಡತವ ಕ್ಷಮತ್ ಏನದ ್ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಬಯಸ್ತತ್ುೇರ್್.  ನಮೂ ಹತಿುರ 
ಎಷತಟ ಆಸಿು ಇದ್ ಎೆಂಬತದನತನ ರ್್ೂೇಡಿಕ್್ೂೆಂಡತ ಸನಲ ಮನಡಬೇ್ಕತ ಅಲಿವೇ್? ಸನಲ ಮನಡತವೆಂಥ 
ಒೆಂದತ ಕ್ಷಮತ್ ಇರಬೇ್ಕಲಿವ್ೇ? ಆ ಕ್ಷಮತ್ ಏರ್್ೆಂಬತದನತನ ಉಪ ಪರಶ್ನಯ ಮೂಲಕ 
ಕ್್ೇಳಬಯಸ್ತತು್ೇರ್್.  ಹನಗ್ಯೇ ರ್ನನತ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ಒಟನಟರ್ಯನಗಿ ಇಲನಖಯ್ಲ್ಲಿ 
ತನೆಂತಿರಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಾಕ ಶ್ಸ್ತು ಕತರಿತ್ತ ಅಧಯಯನ ಮನಡಿ, ಸ್ೂಕು ಶ್ಫನರಸ್ತ ಮನಡಲತ ಸ್ಾತ್ೆಂತ್ರ 
ತ್ಜ್ಞರ ಸ್ಮಿತಿಯನತನ ರಚಿಸ್ತವ ಕತರಿತ್ತ ಸ್ಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ ಏರ್ನದರೂ ಅಭಿಪನರಯ ಇದ್ಯೇ?   

ಶ್ರೇ ವಿ.ಸ್ತನೇಲ್ ಕತಮನರ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್,… 

ಶ್ರೇ ಕ್್.ಗ್ೂೇವಿೆಂದರನಜ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಒೆಂದತ ನಮಿಷ.  

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರ್ ಒೆಂದತ ನಮಿಷ.  ಮನನಯ ಕ್.್ಗೂ್ೇವಿೆಂದರನಜತರವರತ 
ಅದರ ಬಗ್ಗ ಸ್ಾಲಾ ಬ್ಳಕನತನ ಚ್ಲಿಬಯಸ್ತತನುರ.್ 

ಡನ|| ಕ್.್ಗ್ೂೇವಿೆಂದರನಜ್ (ವಿಧನನಸ್ಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇತಿುೇಚಗ್್ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಳ್ ಬೆಂದನಗ ಬ್ಸನೆೆಂ ಕೆಂಪನಯವರತ ಏನತ ಕ್್ಲಸ್ 
ಮನಡಿದನುರ ್ ಎೆಂಬತದರ ಕತರಿತ್ತ ತ್ಮೂ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರ ಗಮನಕ್್ೆ 
ತ್ರಬಯಸ್ತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ಅೆಂಡರ್ ಗೌರೆಂಡ್ ಕ್್ೇಬಲ್ ಮನಡತವನಗ ಅದರ ವ್ೈಯರ್ಗಳನತನ 
ಮೊೇರಿಗ ್ ಬಿಟಿಟದನುರ ್ ವಿನಃ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗ್ ಹನಕತವೆಂಥ ಕ್್ಲಸ್ ಮನಡಿಲಿ.  ಈ ವಿಚನರವನತನ 
ರ್ನನತ ಕ್್ೇವಲ ಒೆಂದತ ರಸ್ುಗ್ ಸಿೇಮಿತ್ವನಗಿ ಹ್ೇಳುತಿುಲಿ.  ಸ್ತಮನರತ 20 ರಸ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ೇ ರಿೇತಿ 
ಮನಡಿದನುರ.್  ಇದರ ಬಗ್ಗ ರ್ನನತ ಈಗನಗಲ್ೇ ವಯವಸನಥಪಕ ನದ್ೇಾಶಕರ ಗಮನಕೂೆ ತ್ೆಂದ್ದು್ೇರ್ ್
ಹನಗೂ ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ. ಆಯತಕುರನತನ ಕರದ್ತಕ್್ೂೆಂಡತ ಹ್ೂೇಗಿ ತ್ೂೇರಿಸ್ತವೆಂಥ ಕ್್ಲಸ್ ಮನಡಿದ್ುೇರ್.್  
ಅವರತ ಸ್ಹ ಕರ ್ ಮನಡಿ ಹ್ೇಳಿದನುರ್.  ಈ ಸ್ೆಂಬೆಂಧ ಇಲನಖ ್ ಮೂಲಕ ಆದ್ೇಶ ಹ್ೂರಡಿಸಿ, 
ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ತವೆಂಥ ಕ್್ಲಸ್ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರಲ್ಲಿ ಕ್್ೇಳಿಕ್್ೂಳುಿತು್ೇರ್್. 
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ಶ್ರೇ ವಿ.ಸತನಿೇಲ್  ಕತಮನರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಹಿೆಂದ್ನ ಸ್ಕ್ನಾರ 
ಅಧಿಕ್ನರದಲ್ಲಿದುೆಂಥ ಸ್ೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಯತ.ಜ. ಕ್್ೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಕ್್ಯನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡಿರತವೆಂಥ 
ತಿೇಮನಾನವನಗಿದ.್   

ಡನ|| ಕೆ.ಗ್ ೆೇವಿೆಂದರನಜ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಸ್ಕ್ನಾರ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡಿರತವ 
ತಿೇಮನಾನದ ಬಗಗ್ ಹ್ೇಳುತಿುಲಿ.  ಈಗ ಆಗಿರತವೆಂಥ ಕ್ಲ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗ ಹ್ೇಳಿದತು. 

ಶ್ರೇ ವಿ.ಸತನಿೇಲ್  ಕತಮನರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರತ ಹೇ್ಳಿದ ಮನತ್ತ 
ತ್ಪತಾ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಹೇ್ಳುತಿುಲಿ.  ಅವರತ ಏತ್ಕ್್ೆ ಸ್ತಮೂರ್್ ಮೈ ಮೇಲ್ ಎಳ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿತಿುದನುರ್?  
ರ್ನನತ ನನನ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ಆ ಕ್್ಲಸ್ವನಗಿಲಿ ಎೆಂಬತದನತನ ಸ್ಾಷಟಪಡಿಸ್ತತಿುದ್ುೇರ್್ ಅಷ್ಟ.  ಕೆಂಪನಗ್ 
ಆಗತವೆಂಥ ನಷಠವನತನ ಕಡಿಮ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂಬ ದೃರ್ಷಟಯಿೆಂದ ಯತ.ಜ. ಕ್್ೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಕ್್ ಕ್ನಯಾ 
ಆಗಿರತವೆಂಥದನುಗಿದ.್  ಕ್ನಮಗನರಿ ಪೂಣಾಗೂ್ೆಂಡ ನೆಂತ್ರ ಎಷತಟ ನಷಟವನಗಿದ್ ಎನತನವುದನತನ 
ಮತೆಂದ್ನ ದ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ುರ ನೇಡಬಯಸ್ತತ್ುೇರ್್.  ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರತ ಹ್ೇಳಿದ ಹನಗ್ 
ಯತ.ಜ.ಕ್್ೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಕ್ ್ಸ್ೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಕ್್ೇಬಲ್ ವ್ೈಯರ್ಗಳನತನ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗ್ ಸೇ್ರಿಸ್ದೇ್, 
ಮೊೇರಿ ಒಳಗ್ ಬಿಟಿಟರತವುದರಿೆಂದ ತ್ೂೆಂದರಯ್ನಗಿದ್ ಎನತನವೆಂಥ ವಿಚನರವ್ೇನದ್, ಅದಕ್್ೆ 
ಸ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿ ತ್ಕ್ಷಣ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ್ ತಿಳಿಸಿ ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ತವೆಂಥ ಕ್್ಲಸ್ ಮನಡತತ್ುೇರ್್.  
ಹನಗ್ಯೇ ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರನದ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟರವರತ ಪಿ.ಪಿ.ಎ. ಗ್ ಸ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಉಲ್ಿೇಖ್ 
ಮನಡಿದತು, ಪಿ.ಪಿ.ಎ. ಸೇ್ರಿದೆಂತ್ ಇಲ್ಲಿಯವರ್ಗೂ ವಿದತಯತ್ ಖ್ರಿೇದ್ಗ್ ಪರತಿ ವಷಾ ರೂ.33 ಸನವಿರ 
ಕ್್ೂೇಟಿ ವ್ಚು ಮನಡತತಿುದ್ುೇವ್.  ಅೆಂದ್ನೆಂದ ಇೆಂದ್ನವರಗ್ೂ ಪಿ.ಪಿ.ಎ. ಅನತನ ವಿವಿಧ ಹೆಂತ್ಗಳಲ್ಲಿ 
ಆಯನಯ ಕ್ನಲನನತಸನರಕ್್ೆ ಬೆಂದೆಂತ್ಹ ಬೇ್ಡಿಕ್್ಗ ್ಅನತಗತಣವನಗಿ ಮನಡಿಕ್್ೂಳಿಲನಗಿದ್.   ಅೆಂದ್ನ 
ದ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಪಿ.ಪಿ.ಎ. ಅಗತ್ಯ ಇತ್ುೇ? ಎಷಟರ ಮಟಿಟಗ ್ಚಚ್ಾ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ನತನವುದತ ಸನವಾಜನಕರಿಗ್ 
ಸ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದನುಗಿದ.್  ಏಕ್ೆ್ಂದರ್, ಕ್್ಲವು ಕಡಗ್ಳಲ್ಲಿ 8 ರೂಪನಯಿ, 10 ರೂಪನಯಿ, 11 ರೂಪನಯಿ 
ಇದ್.  ಇದರಿೆಂದ ಸ್ಕ್ನಾರದ ಬ್ೂಕೆಸ್ಕ್್ೆ ಎಷತಟ ನಷಟವನಗಿದ ್ ಎೆಂಬತದನತನ ಮತೆಂದ ್ ಮತು್ೇ ಪರಶ್ನ 
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ಬೆಂದನಗ ಉತ್ುರ ನೇಡಲತ ರ್ನನತ ಸಿದುರ್ನಗಿದ್ುೇರ್.್  ಆದರ್, ರನಜಯ ಸ್ಕ್ನಾರದ್ೆಂದ ಪರತಿ ವಷಾ ಒಟತಟ 
ರೂ.33 ಸನವಿರ ಕ್್ೂೇಟಿಗಳನತನ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿ, ವಿದತಯತ್ ಖ್ರಿೇದ್ ಮನಡಲನಗತತಿುದ್.  ಉಳಿದೆಂತ ್
ಸನಲದ ಪರಮನಣ ಮತ್ತು ಎಷತಟ ಸನಲ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳಿಬ್ೇಕ್್ನತನವುದರ ಕತರಿತ್ತ ರ್ನವು ತಿೇಮನಾನ 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿವುದ್ಲಿ.  ರ್ನವು ಕ್.್ಇ.ಆರ.ಸಿ.ಎಲ್. ಮತೆಂದ ್ ಹೂ್ೇದೆಂತ್ಹ ಸ್ೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಅವರತ 
ನಮೂ ಆದನಯ ಎರ್ಷಟದ್, ಎಷಟನತನ ಅಭಿವೃದ್ಿ ಮನಡಬ್ೇಕ್್ನತನವುದನತನ ನಗದ್ ಮನಡತತ್ುದ್.  ಅದರ 
ಆಧನರದ ಮೇಲ್ ಉಳಿದ ಚಟತವಟಿಕ್್ಗಳನತನ ಮತೆಂದತವರ್ಸ್ಲನಗತವುದತ.   

ಪರಶ್ನ ಸ್ೆಂಖ್ಯ 80 

(ಈ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರನದ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್ರವರತ ಸ್ದನದಲ್ಲಿ ಗ್ೈರತ 
ಹನಜರನಗಿದುರತ) 
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ಪರಶ್ನ ಸ್ೆಂಖ್ಯ 764 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸ್ಲನಗಿದ್) 

 ಶ್ರೇ ಶನೆಂತನರನಮ್ ಬತಡನ ಸಿದ್ು:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಬ್ಳಗನವಿ ಜಲ್ಿ ಬ್ಳಗನವಿ 
ತನಲೂಿಕನ ಬಳ್ವಟಿಟ ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯತಿ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲಿ ಬರತವ “ಧನಮರ್”್್ ದನಗರವನಡಿ ಹನಗೂ 
ಖನರ್ನಪೂರ ತನಲೂಿಕನ ರ್ನಗರಗನಳಿ ಪೆಂಚನಯಿತಿ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲಿ ಬರತವ ಕ್್ೂರಕ್್್ೂಪಾ ಮತ್ತು 
“ರ್್ರಸ್”್ ಪೆಂಚನಯಿತಿ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲಿ ಬರತವ “ಸನವಿಚಹನಳ”್ ಈ ಮೂರತ ವನಡನಗಳಿಗ್ ವಿದತಯತ್ 
ಸ್ೆಂಪಕಾ ಇಲಿದ ಬಗ್ಗ ಪರಶನ್ಯನತನ ಕ್್ೇಳಿದ್ುನತ.  ಬಳ್ಗನವಿ ಅಧಿವ್ೇಶನದ ಸ್ೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಹ ಇದ್ೇ 
ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳಿದನಗ ಅಲ್ಲಿಗ್ ವಿದತಯತ್ ಸ್ರಬರನಜತ ಮನಡತವೆಂಥ ಭರವಸಯ್ನತನ ಮನನಯ 
ಸ್ಚಿವರತ ನೇಡಿದುರತ.  ಆದರ,್ ಈಗ ಈ ವನಡ್ಾಗಳು ಮೂಲ ಗನರಮಗಳ ವಿಸ್ುರಿತ್ ಪರದೇ್ಶವನಗಿದತು, 
ಅಲ್ಲಿ ವನಸಿಸ್ತತಿುರತವ ಕತಟತೆಂಬಗಳು ಸ್ಾೆಂತ್ ಮನಲ್ಲೇಕತ್ಾದ ಜಮಿೇನನಲ್ಲಿರದ ್ ಅರಣಯ ಇಲನಖಯ್ 
ಪರದ್ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದಟಟವನದ ಅರಣಯ ಪರದ್ೇಶದ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲಿರತವುದರಿೆಂದ ಕ್.್ಇ.ಆರ.ಸಿ. 
ನಯಮನವಳಿಗಳ ಪರಕ್ನರ ವಿದತಯತ್ ಸ್ೆಂಪಕಾ ಕಲ್ಲಾಸ್ಲತ ಅರ್ನನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ್ ಎನತನವೆಂಥ 
ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಿದನುರ.್  ಬ್ಳಗನವಿ ಜಲ್ಿಯ ಮೂರ್ನಾಲತೆ ಗೌಳಿ ಜರ್ನೆಂಗದ ವನಡನಗಳಲ್ಲಿನ ಜನರ 
ಕಸ್ತಬತ ದನಗಳನತನ ಸನಕತವೆಂಥದನುಗಿರತವುದರಿೆಂದ ಅವರತ ಕ್ನಡಿನ ಅೆಂಚಿನಲ್ಲಿ ವನಸಿಸ್ತತನುರ.್  
ಹನಗನಗಿ ಅವರ ಮರ್್ಗಳು ಸ್ಹ ಅರಣಯ ಪರದ್ೇಶದ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲಿರತತ್ುವ್.  ಅಷ್ಟೇ ಅಲಿದ್ೇ ರ್ನನತ 
“ಧನಮರ್್”್ ಎನತನವೆಂಥ ಊರಿಗ ್ ಭೇ್ಟಿ ನೇಡಿದತು, ಈಗನಗಲ್ೇ ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ು ಸ್ಹ ನಮನಾಣವನಗಿದ್.  
ಅಲ್ಲಿರತವ ಗತಡಿಸ್ಲ್ಲಗ ್ ಮರ್ ್ ನೆಂಬರ್, ರೇ್ಷನ್ ಕ್ನಡ್ಾ ಹನಗೂ ಅಧಾ ಕಲ್ೂೇ ಮಿೇಟರ್ 
ದೂರದಲ್ಲಿರತವೆಂಥ ಊರಿನಲ್ಲಿ ವಿದತಯತ್ ಸ್ೆಂಪಕಾ ಸ್ಹ ಇದ್.  ಹನಗನಗಿ ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ ಕ್ನರಣ 
ನೇಡತವುದರ ಬದಲತ ಇದ್ೂೆಂದತ ವಿಶ್ೇಷ ಪರಕರಣವ್ೆಂದತ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ಮೂರ್ನಾಲತೆ 
ವನಡ್ಾಗಳಿಗ್ ವಿದತಯತ್ ಸ್ೆಂಪಕಾ ಕಲ್ಲಾಸ್ಲ್ಲಲಿವ್ೆಂದರ,್ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗ ್ಬಹಳ ತ್ೂೆಂದರಯ್ನಗತತ್ುದ್ 
ಎೆಂಬತದನತನ ತ್ಮೂ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರ ಗಮನಕ್್ೆ ತ್ರಬಯಸ್ತತ್ುೇರ್.್   
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ಶ್ರೇ ವಿ.ಸತನೇಲ್  ಕತಮನರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರತ ಆ 
ಸ್ಮತದನಯವು ಎದತರಿಸ್ತತಿುರತವೆಂಥ ಸ್ಮಸ್ಯ ಕತರಿತ್ತ ಸ್ದನದ ಗಮನಕ್್ೆ ತ್ೆಂದ್ದನುರ್.  ಅದರಲ್ಲಿ 
“ಧನಮರ್್”್ಎನತನವೆಂಥ ಗನರಮವು ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದ ಗಡಿ ಭನಗದಲ್ಲಿರತವೆಂಥ ಪರದ್ೇಶವನಗಿದ್.   

(ಮತೆಂದತ) 

(896) 19.09.2022/11.50/ಎಸ್ಕ್-್ಎೆಂಡಿ 

ಶ್ರೇ ವಿ. ಸ್ತನೇಲ್ ಕತಮನರ್ (ಮತೆಂದತ):-  

ಆ ಗನರಮಕ್್ೆ ಹೂ್ೇಗಬೇ್ಕ್ನದರ್ ಮಹನರನಷರಕ್್ೆ ಹೂ್ೇಗಿ, ಅಲ್ಲಿೆಂದ ಆ ಪರದ್ೇಶಕ್್ೆ ಹ್ೂೇಗಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್.  
ಅಲ್ಲಿ ಇಪಾತ್ೂುೆಂದತ ಮರ್ಗ್ಳಿವ್. ಆ ಇಪಾತೂ್ುೆಂದತ ಮರ್್ಗಳಿಗ್ ವಿದತಯತ್ ಕಲ್ಲಾಸಿಕ್ೂ್ಡತವುದರ ಬಗಗ್  
ರ್ನನತ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಜ್ೂತ್ ಚಚಾ್ ಮನಡಿದನಗ, ಆ ಇಪಾತೂ್ುೆಂದತ ಮರ್್ಗಳಿಗ ್ಎರಡೂವರ ್ಕಲ್ೂೇ 
ಮಿೇಟರ್ನವರಗ್ೂ ಹ್ೂಸ್ ಕ್್ೇಬಲ್ನತನ ಎಳ್ದತ ವಿದತಯತ್ ಸ್ೆಂಪಕಾ ಕಲ್ಲಾಸಿ ಕ್್ೂಡತವುದಕ್್ೆ 
ಸನಧಯವನಗತತ್ುದ್ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಹ್ೇಳಿದನುರ.್ ವಿದತಯತ್ ಸ್ೆಂಪಕಾ 
ಕಲ್ಲಾಸಿಕ್್ೂಡತವುದಕ್್ೆ ರೂ.40 ಲಕ್ಷಗಳು ವ್ಚುವನಗಬಹತದತ ಎೆಂದತ ಮೇಲೂ್ನೇಟಕ್್ೆ  ಅೆಂದನಜತ 
ವ್ಚುವನತನ ಮನಡಿದ್ುೇವ.್  ಅದಕ್್ೆ ಬೇ್ಕ್ನದೆಂತ್ಹ ಎಲನಿ ಕರಮಗಳನತನ  ತ್ಕ್ಷಣ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡತ, ಆ 
ಗನರಮಕ್್ೆ ವಿದತಯತ್ ಸ್ೆಂಪಕಾವನತನ ಒದಗಿಸ್ತತ್ುೇವ್.್ “ರ್್ರಸ್ ಮತ್ತು ಸನವಿಚಹನಳ”್ ಎೆಂಬ ಎರಡತ 
ಗನರಮಗಳು ಅರಣಯ ಪರದೇ್ಶದಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ ಗನರಮಗಳು. ಆ ಗನರಮಗಳಿಗ್ ವಿದತಯತ್ ಸ್ೆಂಪಕಾವನತನ 
ಒದಗಿಸ್ಲತ ಅರಣಯ ಇಲನಖಯ್ವರ ಅನತಮತಿ ಬ್ೇಕತ. ಆ ಗನರಮಗಳಿಗ ್ ಏತ್ಕ್ನೆಗಿ ವಿದತಯತ್ 
ಸ್ೆಂಪಕಾವನತನ ಕಲ್ಲಾಸಿಕ್್ೂಡತವುದಕ್ನೆಗಲ್ಲಲಿವ್ೆಂದರ್,  ಆ ಗನರಮಗಳು ಅರಣಯ ಪರದ್ೇಶದಲ್ಲಿರತವುದರಿೆಂದ 
ವಿದತಯತ್ ಲ್ೈನ್ಗಳನತನ ಹನದತ ಹ್ೂೇಗತವುದಕ್್ೆ ಅರಣಯ ಇಲನಖಯ್ವರತ ಆಕ್ಷ್ೇಪಣ್ಯನತನ 
ಸ್ಲ್ಲಿಸಿದುರಿೆಂದ ವಿದತಯತ್ ಸ್ೆಂಪಕಾ ಕಲ್ಲಾಸಿಕ್ೂ್ಡತವುದಕ್್ೆ ಸನಧಯವನಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಆ ಭನಗಕ್್ೆ ವಿದತಯತ್ 
ಸ್ೆಂಪಕಾ ಕಲ್ಲಾಸಿ ಕ್್ೂಡಲೇ್ ಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರತ ಹ್ೇಳಿದನುರ್. ಈ ಗನರಮವು ಜನ ವಸ್ತಿ 
ಪರದ್ೇಶಗಳಿೆಂದ ಕೂಡಿದತು, ಅವರಿಗ್ ರೇ್ಷನ್ ಕ್ನಡ್ಾ ಇನನತ್ರ ಸೌಲಭಯಗಳು ಇದತುದರಿೆಂದ, ವಿದತಯತ್ 
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ಸ್ೆಂಪಕಾವನತನ ಎಲನಿ ಮರ್್ಗಳಿಗ್ ಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕ್್ನತನವ ಕ್ನರಣಕ್್ೂೆೇಸ್ೆರ ರ್ನವು “ಬ್ಳಕತ 
ಯೇಜರ್್”ಯನತನ ಜನರಿಗ್ ತ್ೆಂದ್ದತು, ಆ ಗನರಮಗಳು ಅರಣಯ ಪರದ್ೇಶದಲ್ಲಿದತುದರಿೆಂದ ವಿದತಯತ್ 
ಲ್ೈನ್ಗಳು ಹನದತ ಹೂ್ೇಗತವುದಕ್್ೆ ಕಷಟ ಸನಧಯವನಗಿತ್ತು. ಆ ಎರಡತ ಗನರಮಗಳಿಗ ್ ಸೂ್ೇಲನರ್ 
ಅಳವಡಿಸಿ ಕ್ೂ್ಟತಟ, ಎಲನಿ ಮರ್್ಗಳಿಗ್ ವಿದತಯತ್ ಕ್್ೂಡತವೆಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನವನತನ ನಮೂ ಇಲನಖ ್
ಮತೆಂದ್ನ ದ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಮನಡತತ್ುದ್.   

ಶ್ರೇ ಶನೆಂತನರನಮ್ ಬತಡನ ಸಿದ್ು:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ನಮಗ್ಲಿರಿಗೂ 
ಗ್ೂತಿುರತವೆಂತ,್ ಸನಮನನಯವನಗಿ ಮಲ್ರ್ನಡತ ಜಲ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಿೇತಿಯ ಅರ್್ೇಕ ಗನರಮಗಳಿವ.್ ಇೆಂತ್ಹ 
ಅರ್್ೇಕ ಗನರಮಗಳಿಗ್ ಈಗನಗಲ್ೇ ವಿದತಯತ್ ಸ್ೆಂಪಕಾವನತನ  ಕಲ್ಲಾಸಿಕ್್ೂಟಿಟದ್ುೇರಿ. ಉದನಹರಣ್ಗ ್
ಹ್ೇಳುವುದನದರ್, ಉತ್ುರ ಕನನಡ,  ಬ್ಳಗನವಿ, ಶ್ವಮೊಗಗ, ಚಿಕೆಮಗಳೂರತ ಜಲ್ಿಗಳು ಇರಬಹತದತ. 
ಇವ್ರಡತ ಗನರಮಗಳಿಗ್ ಸೂ್ೇಲನರ್ ಅಳವಡಿಸಿದರ್, ಇವರ  ಬ್ೇಡಿಕ್ ್ ಪರಿಪೂಣಾವನಗತವುದ್ಲಿ. 
ದಯವಿಟತಟ, ಈಗನಗಲೇ್ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳಿರತವೆಂತ ್ ಇದತ ವಿಶ್ೇಷ ಪರಕರಣ ಎೆಂದತ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ವಿದತಯತ್ 
ತ್ೆಂತಿ ಹನಕ, ವಿದತಯತ್ ಸ್ೆಂಪಕಾ ಕಲ್ಲಾಸಿಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮೂ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರಿಗ್ 
ಕ್್ೇಳಿಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ವಿ ಸ್ತನೇಲ್ ಕತಮನರ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ನಮೂ ಕಡಯ್ಿೆಂದ ಯನವುದ್ೇ 
ರಿೇತಿಯ  ಸ್ಮಸ್ಯಯಿಲಿ. ರ್ನನತ ಅರಣಯ ಇಲನಖಯ್ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಮತ್ತು  ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರನತನ 
ಕರದ್ತ ಚಚ್ಾ ಮನಡಿ, ಅದಕ್್ೆ ಬ್ೇಕ್ನದೆಂತ್ಹ  ವಯವಸಥ್ಯನತನ ಮನಡತತ್ುೇರ್.್  
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 ಪರಶ್ನ ಸ್ೆಂಖ್ಯ 708 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸ್ಲನಗಿದ್) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎೆಂ. ಫನರೂಖ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ 
ಒದಗಿಸಿದನುರ.್ ನದ್ಾಷಟವನಗಿ ಮೂರತ ಜಲ್ಿಗಳು ಅೆಂದರ ್ಜನಸಿು potential ಇರತವ ಜನಗವ್ೆಂದರ್, 
ತ್ತಮಕೂರತ, ಚಿತ್ರದತಗಾ ಮತ್ತು ದನವಣಗ್ರ್. ಈ ಮೇಲೆೆಂಡ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳು ಪೂಣಾಗೂ್ೆಂಡ 
ನೆಂತ್ರ ಚಿತ್ರದತಗಾ ದನವಣಗ್ರ್ ಮತ್ತು ತ್ತಮಕೂರತ ಜಲ್ಿಯಲ್ಲಿ ನವಿೇಕೃತ್ ಇೆಂಧನ ಮೂಲಕ 
ಉತನಾದರ್್ಯನತನ evacuation facility ಇನನಷತಟ ಉತ್ುಮಗೂ್ಳಿಲ್ಲದ ್ ಎೆಂದತ ಉತ್ುರವನತನ 
ಕ್್ೂಟಿಟದನುರ್.  ಇದತ ಯನವನಗ ಆಗತತ್ುದ್ ಎೆಂಬತದತ ಗೂ್ತಿುಲಿ ಎೆಂಬತದೂ್ೆಂದತ. ರ್ನನತ ತ್ಮೂ 
ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರಿಗ್ ಮತಖ್ಯವನದ ವಿಚನರವನತನ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕ್್ೆಂದರ,್ renewable energy 
source ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದತಗಾ ಡಿವಿಷನ್ಲ್ಲಿ ಸ್ತಮನರತ 4,000 ಮಗನವನಯಟ್ wind energy ಗ್ 
potential ಇದ್. ದನವಣಗ್ರ್ ಡಿವಿಷನ್ಲ್ಲಿ ೧,೫೦೦ ಮಗನವನಯಟ್ wind energy ಗ್ potential 
ಇದ್. ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ ತ್ತಮಕೂರತ ಡಿವಿಷನ್ಲ್ಲಿ 1,500 ಮಗನವನಯಟ್ wind energy ಗ್ 
potential ಇದ್. ಕೃಷಣಗಿರಿಯಲ್ಲಿ 2,000 ಮಗನವನಯಟ್ ಇದ್. ಬಸ್ವನ ಬನಗ್ೇವನಡಿ ಮತ್ತು 
ಅಥಣಿಯಲ್ಲಿ 2 gigawatt ಗ್  ಇದ್. ಇದರ ಜ್ೂತ್ಗ್ ಗದಗ್, ಕ್್ೂಪಾಳ, ಲ್ಲೆಂಗಸ್ೂರತ ಏರಿಯನದಲ್ಲಿ 
ಸ್ತಮನರತ 10 gigawatt   ಗ್ ಅೆಂದರ್ 1೦,೦೦೦ ಮಗನವನಯಟ್ವರಗ್ ್potential ಇದ್. ಇಲ್ಲಿ 
ಸ್ಮಸ್ಯ ಏರ್್ೆಂದರ್, ಚಿತ್ರದತಗಾದ ಬಗ್ಗ ಒೆಂದತ ಉದನಹರಣ್ಯನತನ ಕ್್ೂಟಿಟದ್ುೇರಿ. ಚಿತ್ರದತಗಾದಲ್ಲಿ 
existing 220 KV station transformer almost 80 percent ಪೂತಿಾ ಲೂ್ೇಡ್ 
ಆಗಿದ.್ 220 KV station ನಲ್ಲಿ ಯನವುದ್ೇ connectivity ಸನಧಯವಿಲಿ. ರ್ನರ್್ೇ ಕ್್ಲವು ಕಡ ್
ಇೆಂಧನ ಇಲನಖಯ್ಲ್ಲಿ ಅಪ್ಿೈ ಮನಡಿದನಗ, evacuation ಇಲಿ. ಎಲನಿ ಕಡ ್ network ಇಲಿ 
ಎನತನತನುರ.್  So, there is no possibility of any evacuation in that 220 KV 
level ಎೆಂಬತದೂ್ೆಂದತ. ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ ಚಿತ್ರದತಗಾ ದ್ೆಂದ ಹಿರಿಯೂರತ thermal loading 
capacity full ಆಗಿದ.್ It is also found that, loading of 400 KV Hiruyuru to 
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Nelamangala cannot take more load due to unwanted contingency. 
Litigation, ಈ ತ್ರಹ ಸ್ಮಸ್ಯಯಿರತವನಗ, ಅದಕ್್ೂೆೆಂದತ ಪರಿಹನರವೇ್ನತ?  ಚಿತ್ರದತಗಾದಲ್ಲಿ 
೪,೦೦೦ ಮಗನವನಯಟ್ ಇರಬೇ್ಕ್ನದರ,್ network ಸ್ಾಲಾ ಹ್ಚತು ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಇದತ ಯನವನಗ 
ಆಗತತ್ುದ್? ಇಷ್ೂಟೆಂದತ ನಮೂಲ್ಲಿ potential ಇರತವನಗ …  

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರ್ೇ, ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎೆಂ. ಫನರೂಖ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಇದತ ಬಹಳ ಪರಮತಖ್ವನದೆಂತ್ಹ 
ವಿಷಯವನಗಿರತವುದರಿೆಂದ ನನಗ ್ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಸ್ಾಲಾ ಸ್ಮಯನವಕ್ನಶ ಬ್ೇಕತ. 

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರ್ೇ, ಇದತ ಪರಶ್್ನೇತ್ುರ ವ್ೇಳ್ಯನಗಿದ್. ತನವು 
ಸ್ೆಂಕ್ಷಿಪುವನಗಿ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳಿ. ಅದಕ್್ೆ ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಡತತನುರ್. ತನವು  ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳುವುದಕ್್ೆ 
ಇಷ್ೂಟೆಂದತ ವಿಳೆಂಬ ಮನಡಿದರ್, ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಯನವನಗ ಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕತ? ಇನತನಳಿದ 
ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರತ ಪರಶ್ನಯ ಕ್್ೇಳುವುದತ ಇದ್. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎೆಂ. ಫನರೂಖ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, I am not drawing any 
other issues.  ರ್ನನತ ಕ್್ೇಳಿರತವ ಪರಶ್ನಗ ್ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರಿೆಂದ ಉತ್ುರ ಬ್ೇಕ್ನಗಿದ್. ಹನಗನಗಿ 
ರ್ನನತ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳುತಿುದ್ುೇರ್್.  I am asking this question in the interest of 
the state.  

Mr. CHAIRMAN:- Ok, ok.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎೆಂ. ಫನರೂಖ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ನನಗ ್ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಸ್ಾಲಾ 
ಸ್ಮಯನವಕ್ನಶ ಕ್್ೂಡಿ.  

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರ್ೇ, ಸ್ಾಲಾ ಸ್ಮಯ ಎೆಂದರ್, ಎಷತಟ ಸ್ಮಯ ಬ್ೇಕತ? 
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎೆಂ. ಫನರೂಖ:- ಸ್ಾಲಾ ಅೆಂದರ್… 

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರ್ೇ, ತನವು ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದು್ೇರ್್ ಹ್ೂರತ್ತ 
ಬ್ೇರೇ್ನೂ ಹೇ್ಳಿಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎೆಂ. ಫನರೂಖ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ನನನ ಪರಶ್ನ ಏರ್್ೆಂದರ,್ ಈ 220 
ಕ್.್ವಿ. ಸಟ್ೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದತಗಾ ಮತ್ತು ದನವಣಗ್ರ್ಯಲ್ಲಿ ಶ್ೇಕಡ ೮೦ ರಷತಟ ಲ್ೂೇಡ್ ಆದ ಲ್ಕೆದಲ್ಲಿ, 
ಅಲ್ಲಿ 60 KV or 220 KV station ಮನಡಿದರ್, ಏನತ ಪರಯೇಜನವಿಲಿ. ಕ್ೇ್ೆಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರದ್ೆಂದ 
‘Green Corridor Station’್ ಗಳು ಬೆಂದ್ದ.್  Thirunalveli to Salem, Salem to 
Madhugiri, Madhugiri to Kudligi or Narendra (New) ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿ 
ಬಸ್ವಕಲನಯಣ ವಿಜನಪತರದಲ್ಲಿ ಬೆಂದ್ದ.್ ಮಧತಗಿರಿ ಯಲ್ಲಿ Narendra (New) ರಡ್ಿಯನದ ತ್ಕ್ಷಣ 
400 KV station ಅನತನ 765 KV ಗ್ upgrade ಮನಡಿ. ಈ ಹಿೆಂದ ್ 220 KV level 
ನವರಗ್ೂ ಮನಡತತಿುದ್ುೇರಿ. ಆಮೇಲ್ 400 KV level ಗ್ ಬೆಂದ್ದ.್ ಈಗ  765 KV level 
ಕೂಡ ಬರಬಹತದತ. CTU (Central Transmission Utility) ನೆಂದ ಮನತನಡಿಕ್್ೂೆಂಡತ, 
ಏರ್ನದರೂ understanding ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡತ ಮನಡಿ. ಆಗ ಏರ್ನಗತತ್ುದ್ ಎೆಂದರ್, ಸಟ್ೇಷನ್ಗಳನತನ 
ಎಲ್ಿಲ್ಲಿ ಮನಡಿದರೂ ಕೂಡ ಪರಯೇಜನವನಗತವುದ್ಲಿ. Network ನೆಂದ ಜನಸಿು transmission 
line ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳುಿವುದಕ್್ೆ ಆಗತವುದ್ಲಿ. Wind potential ಅವಶಯಕತ್ ಎಲ್ಲಿದಯ್ೇ, ಅಲ್ಲಿ 
ಮನಡಬೇ್ಕತ.  

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರ್ೇ, ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎೆಂ. ಫನರೂಖ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇನತನ ಎರಡೂೂರತ ವಿಷಯಗಳಿವ್.  

ಶ್ರೇ ವಿ. ಸ್ತನೇಲ್ ಕತಮನರ್:- ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರ್ೇ, ಅದರ ಬಗ್ಗ ಆನೆಂತ್ರ ಮನತನಡ್ೂೇಣ. 
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ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರ್ೇ, ತ್ಮೂ ಪರಶ್ನಯರ್್ನೇ ಮತಗಿಸಿಲಿವ್ೆಂದರ,್ ಮನನಯ 
ಸ್ಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ಯನವನಗ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕತ? ದಯವಿಟತಟ,  ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇ್,  
ಸ್ದನವನತನ ನಡಸ್್ತವುದಕ್್ೆ  ಅನತವು ಮನಡಿಕ್್ೂಡಬೇ್ಕತ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎೆಂ. ಫನರೂಖ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಕ್್ಲವೊೆಂದತ ಪರಶ್ನಯನತನ 
ಕ್್ೇಳಿಯೇ ಇಲಿ. 

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರ್ೇ, ತ್ಮೂ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳಿ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮಗ ್
ಹ್ೇಳುತಿುದ್ುೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎೆಂ. ಫನರೂಖ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದರ ಜ್ೂತ್ಗ್ ರ್ನನತ ಕ್್ೇಳುವ 
ಪರಶ್ನಗ ್ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಡಲ್ಲ. 

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಇದತ ಪರಶ್್ನೇತ್ುರ ವ್ೇಳ್. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎೆಂ. ಫನರೂಖ:-  ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅಧಾ ಗೆಂಟ್ ಕ್ನಲನವಧಿ ಚಚಾ್ಗ್ 
ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಡತವಿರನ? 

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರ್ೇ, ದಯವಿಟತಟ, ತನವು ಒೆಂದತ ರ್್ೂೇಟಿಸ್ ಕ್್ೂಡಿ. I 
will convert it.  ಅಧಾ ಗೆಂಟ್ ಕ್ನಲನವಧಿ ಚಚ್ಾಗ ್ತಗ್್ದತಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುೇರ್್. ದಯವಿಟತಟ, ತನವು 
ರ್್ೂೇಟಿಸ್ ಕ್ೂ್ಡಿ. 

ಶ್ರೇ ವಿ. ಸ್ತನೇಲ್ ಕತಮನರ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದರ ಬಗ್ಗ ಚಚ್ಾ ಮನಡತವ 
ವಿಷಯವಿಲಿ.  ಈಗಲ್ೇ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂ್ಡತತ್ುೇರ್.್  

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರ್ೇ, ಉತ್ುರ ಕ್್ೂಡಿ. ಇದರ್್ನೇ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರಿಗ್ 
ಹ್ೇಳಿದತು. ಮನನಯ ಬಿ.ಎೆಂ. ಫನರೂಖ್ರವರ್ೇ, ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಡತತನುರ್.  
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎೆಂ. ಫನರೂಖ:-  ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, Half an hour before ನನಗ್ 
ಉತ್ುರ ಸಿಕೆದತು. 

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ತನವು ಕ್್ೇಳಿ. 

ಶ್ರೇ ವಿ. ಸ್ತನೇಲ್ ಕತಮನರ್:- ಜನಗ ಬಿಟತಟ ಕ್ೂ್ಟಟರ,್ ಎಲಿವೂ ಸ್ರಿಯನಗತತ್ುದ್, ತನವು 
ಒೆಂದತ ನಮಿಷ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಿ.   

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ದಯವಿಟತಟ, ಮನನಯ ಬಿ.ಎೆಂ. ಫನರೂಖ್ರವರ್ೇ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಿ.  ಮನನಯ 
ಸ್ಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಡತತನುರ್. ತನವು ಇದರ ಬಗ್ಗ ಇನೂನ ಚಚಾ್ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದರ,್ ತನವು ಒೆಂದತ 
ರ್್ೂೇಟಿಸ್ ಕ್ೂ್ಡಿ.  

ಶ್ರೇ ವಿ. ಸ್ತನೇಲ್ ಕತಮನರ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಚಿತ್ರದತಗಾ, ದನವಣಗ್ರ್ ಮತ್ತು 
ತ್ತಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ರ್ನಲತೆ ಕಡಗ್ಳಲ್ಲಿ ಹೂ್ಸ್ 400 KV and 220 KV sub-station ಗಳನತನ 
ಪೂಣಾಗೂ್ಳಿಸ್ತವೆಂತ್ಹ ಕ್ನಯಾವನತನ ಈಗನಗಲ್ೇ ಮತಗಿಸಿದ್ುೇವ್.  ಹಿರೇ್ಮಲಿನಹಳಿಿಯಲ್ಲಿ  400 
ಕ್.್ವಿ. ವಿದತಯತ್ ಉಪಕ್್ೇೆಂದರ,   ಹ್ೂಸ್ದತಗಾದಲ್ಲಿ ೨೨೦ ಕ್.್ವಿ. ವಿದತಯತ್ ಉಪಕ್್ೇೆಂದರ, ೨೨೦ ಕ್್.ವಿ. 
ಚಿತ್ರದತಗಾ ಹನಗೂ ಹಿರಿಯೂರತ ನಡತವ ್ಎರಡರ್್ೇ ವಿದತಯತ್ ಪರಸ್ರಣ ಮನಗಾ. PGCIL (Power 
Grid Corporation of India Limited) ಹಿರಿಯೂರನಲ್ಲಿ 400 KV station  ಇನತನ ಆರತ 
ಕಡಗ್ಳಲ್ಲಿ ಹ್ೂಸ್ ಪರಕರಯಗಳನತನ ಈಗನಗಲ್ೇ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಿದ್ುೇವ್. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಾಲಾ power line 
ಎಳ್ದತ tower ಹನಕತವುದಕ್್ೆ ರೈ್ತ್ರ ಪರತಿರೂ್ೇಧಗಳು ಬರತತಿುದ್. ಆ ಹಿರ್್ನಲ್ಯಲ್ಲಿ ಜಲನಿಡಳಿತ್ 
ಮತ್ತು ಜನಪರತಿನಧಿಗಳ ಜ್ೂತ್ ರೈ್ತ್ರ ಪರತಿರೂ್ೇಧವನತನ ಚಚ್ಾ ಮನಡಿದತು, ಜನಪರತಿನಧಿಗಳು ರೈ್ತ್ರ 
ಮತಖನೆಂತ್ರ ಮನತನಡಿಕ್ೂ್ೆಂಡ ನೆಂತ್ರ ಉಳಿದೆಂತ್ಹ ಕ್್ೇಬಲ್ಗಳನತನ ಎಳಯ್ಬ್ೇಕತ ಎನತನವೆಂತ್ಹ 
ಪರಯತ್ನಗಳನತನ ಮನಡತತಿುದ್. ಹಿರೇ್ಮಲಿನಹಳಿಿಯಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಥತಿ ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರಿಗ್ ಚ್ರ್ನನಗಿ 
ಗ್ೂತಿುದ್. ತನವ್ೇ ಸ್ಾಲಾ ಜನಗವನತನ ಕ್್ೂಟತಟಬಿಟಟರ,್ ಆ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳನತನ ಪೂಣಾಗ್ೂಳಿಸ್ತತ್ುೇವ್. ಆಗ 
ಸನಕಷತಟ ಸ್ಮಸ್ಯಗಳು ಬಗಹ್ರಿಯತತ್ುದ್. ಇನತನ ಉಳಿದೆಂತ ್ ಲ್ೂೇಡ್ ಜನಸಿುಯನಗಿದ.್ ಅಲ್ಲಿ 
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ಸನಕ್ನಗತತಿುಲಿ ಎೆಂದತ ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರತ ಸ್ದನದ ಗಮನಕ್್ೆ ತ್ೆಂದ್ದನುರ್. ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರತ 
ಮತ್ತು ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಜ್ೂತ ್ಚಚ್ಾ ಮನಡತತ್ುೇರ್್. ಉಳಿದೆಂತ್ಹ ಪರಕರಯಗಳು ಕರ್ನಾಟಕಕ್್ೆ  ಏರ್್ೇನತ 
ಒಳ್ಿಯದತ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಸನಧಯವನಗತತ್ುದ್ಯೇ, ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಒಟಿಟಗ್ ಸೇ್ರಿ ಮನಡೂ್ೇಣ.  

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಿ.ಎನ್. ಮೆಂಜ್ೇಗೌಡರ್ೇ, ತ್ಮೂ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳಿ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎೆಂ. ಫನರೂಖ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಒೆಂದತ ನಮಿಷ. ರ್ನನತ ವಿವರವನಗಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವದಕ್್ೆ ಹೂ್ೇಗತವುದ್ಲಿ. ಇದನತನ ಚಚಾ್ಗ್ … 

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರ್ೇ, ತನವು ಒೆಂದತ ರ್್ೂೇಟಿಸ್ ಕ್್ೂಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎೆಂ. ಫನರೂಖ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಒೆಂದತ ನಮಿಷ.  Wheeling and 
banking ಸೌಲಭಯದ ಬಗ್ಗ ರ್ನನತ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳಿದ್ುೇರ್್. ಆ wheeling and banking 
ಸೌಲಭಯವನತನ  2022 ರವರ್ಗ ್ ವಿಸ್ುರಿಸ್ಲನಗಿದ ್ ಎೆಂದತ ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಟಿಟದನುರ.್ 
ಇದರ ನೆಂತ್ರ ಪರಿಸಿಥತಿ ಏರ್ನಗಬ್ೇಕತ? KERC (Karnataka Electricity Regulatory 
Commission) ಗ್ ಒೆಂದತ ಪರಸನುವರ್್ಯನತನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವರ ಜ್ೂತ ್ ಮನತ್ರ್ನಡಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ, 
wheeling and banking ಸೌಲಭಯವರ್ನನದರೂ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕಲಿ. Based on the stay, you 
are continuing.  

ಶ್ರೇ ವಿ. ಸ್ತನೇಲ್ ಕತಮನರ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ವಿೇಲ್ಲೆಂಗ್ ಮತ್ತು ಬನಯೆಂಕೆಂಗ್ 
ಸೌಲಭಯಕ್್ೆ ಸ್ೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ ದ್ರ್ನೆಂಕ 31.10.2022 ರ ತ್ನಕ ರ್ನವು ಅನತಮತಿಯನತನ 
ಕ್್ೂಟಿಟದು್ೇವ್. ಅದನತನ ಮತೆಂದತವರ್ಸ್ಬ್ೇಕ್ೂ್ೇ ಅಥವನ ಬ್ೇಡವೊೇ ಎೆಂಬತದರ ಬಗ್ಗ ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳ ಜ್ೂತ್ ಚಚ್ಾ ಮನಡಿ, KERC ಗ್ ಪರಸನುವರ್್ಯನತನ ಕ್್ೂಡತತ್ುೇವ್. ಒಟತಟ ರನಜಯದ 
ಹಿತ್ದೃರ್ಷಟಯಿೆಂದ ಏರ್್ೇನತ ನಣಾಯ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿವುದಕ್್ೆ ಸನಧಯವನಗತತ್ುದಯ್ೇ, ರ್ನನತ 
ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಒಳ್ಿಯ ನಣಾಯವನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುೇವ್.  
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ಪರಶ್ೆೆ ಸೆಂಖ್ೆಯ 727 
(ಉತ್ುರವನತೆ ಲಗತ್ತುಸಲ್ನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇ ಸ್ಥ.ಎನ . ಮೆಂಜೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಕೆೇಳಿರತವ ಪರಶ್ೆೆಗ್ೆ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತೆ ಒದಗಿಸ್ಥದನಾರ.ೆ ರನಜಯ ಸಕನಾರವು ರನಜನಯದಯೆಂತ್ ಎಲ್ನಿ ನಗರ ಸಿಳಿೇಯ 
ಸೆಂಸೆಿಗಳ ವನಯಪುಯಲ್ಲಿ “ನಮಮ ಕ್ಲಿನಿಕ ” ಎೆಂಬ ಪನರಥಮಿಕ ಆರ ೆೇಗಯ ಕೆೇೆಂದರವನತೆ 
ಪನರರೆಂಭಿಸಲ್ನಗತತ್ತುದೆ. ಇದಕನಾಗಿ ೧೫ರ್ೇೆ ಹಣಕನಸ್ಥನ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿಯಲ್ಲಿ 155.77 ಕೆ ೇಟಿ. ರ .ಗಳ 
ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 438 ಆರ ೆೇಗಯ ಕೇೆೆಂದರಗಳನತೆ ಸನಿಪರ್ೆ ಮನಡಲ್ನಗತತ್ತುದೆ.  ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ನನೆ 
ಪರಶ್ೆೆ ಇರತವುದೆೇರ್ೆೆಂದರೆ, ಈಗ್ನಗಲ್ೆೇ ರನಜನಯದಯೆಂತ್ ಸಿಳಿೇಯ ಮತ್ತು ನಗರ ಪರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ನರಮ 
ಪೆಂಚನಯಿತ್ತ, ಪಟಟಣ ಪೆಂಚನಯಿತ್ತ, ಪತರಸಭ,ೆ ನಗರ ಸಭೆ ಮತ್ತು ನಗರ ಪನಲ್ಲಕೆಯ ಪರತ್ತ ವನಡ ಾಗೆ್ 
ಒೆಂದ ೆೆಂದತ ಪನರಥಮಿಕ ಆರ ೆೇಗಯ ಕೆೇೆಂದರಗಳಿವೆ. ಕಳೆದ ಸತಮನರತ 40-50 ವಷಾಗಳಿೆಂದ 

ಪನರಥಮಿಕ ಆರೆ ೇಗಯ ಕೇೆೆಂದರಗಳು ಸೆೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸತತ್ನು ಬರತತ್ತುದೆ.                         

(ಮತೆಂದತ) 

 
(897) 19-09-2022, 12.00, ಟಿಸಿಹ್ಚ್-ಎಕ್್                
ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್.ಮೆಂಜ್ೇಗೌಡ (ಮತೆಂದತ):- 

ಇವುಗಳಿಗ ್ ಸ್ರಿಯನಗಿ ವ್ೈದಯರತ ಇಲಿ, ನಸ್ಾಗಳು ಇಲಿ, ಸಿಬಬೆಂದ್ಗಳಿಲಿ, ಲನಯಬ್ಗಳಿಲಿ ಮತ್ತು 
ಇನನತ್ರ ್ ಯನವುದೇ್ ವ್ೈದಯಕೇಯ ಸೌಲಭಯಗಳಿಲಿ.  ಈಗ ಸ್ಕ್ನಾರ ʻನಮೂ ಕಿನಕ್̓ ಗಳನತನ 
ಮನಡತ್ಕೆೆಂಥದತು ಎಷತಟ ಸ್ರಿ ಎೆಂದತ ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರಲ್ಲಿ ಕ್್ೇಳಬಯಸ್ತತಿುದ್ುೇರ್.್  

 ಡನ.ಕ್್.ಸ್ತಧನಕರ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇವತಿುನ ದ್ವಸ್ ʻನಮೂ ಕಿನಕ್̓ಗಳನತನ 
ನಗರ ಪರದ್ೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಕ್ೂ್ಳ್ಗ್ೇರಿ ಮತ್ತು ಕ್ೂ್ಳ್ಗ್ೇರಿ ಸ್ಾರೂಪ ಇರತ್ಕೆೆಂಥ ಪರದ್ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹನಗೂ 
ದತಬಾಲ ವಗಾದ ಜನಸ್ೆಂಖ್ಯ ಎಲ್ಲಿದ್ಯೇ ಆ ಪರದ್ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸನಥಪರ್ ್ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂಬ ಉದ್ುೇಶ 
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ಹ್ೂೆಂದ್ದ್ುೇವ್.  ಇದತ ನಗರ ಪರದ್ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸ್ೆಂಖ್ಯಗ್ ಅನತಗತಣವನಗಿ ಪನರಥಮಿಕ ಚಿಕತನು 
ವಯವಸ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಸೇ್ವ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರ್ಗೂ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರತ 
ಹ್ೇಳಿರತವೆಂಥದತು, ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಗನರಮಿೇಣ ಪರದ್ೇಶದಲ್ಲಿ ಪನರಥಮಿಕ ಚಿಕತನು ಕ್್ೇೆಂದರಗಳನತನ ನಮೂ 
ಜನಸ್ೆಂಖ್ಯಗ ್ಅನತಗತಣವನಗಿ ಸನಥಪಿಸ್ಲನಗಿದ.್ ಈಗ 107 ಮನತ್ರ ಕಡಿಮ ಇದ್. ಆ 107 ಪನರಥಮಿಕ 
ಚಿಕತನು ಕ್್ೇೆಂದರಗಳನೂನ ಕೂಡ ಈ ಬನರಿ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳಿಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ನಮೂ ಸ್ಕ್ನಾರ ಉದ್ುೇಶ 
ಹ್ೂೆಂದ್ದ್. ಆದರ್ ನಗರ ಪರದ್ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತಮನರತ 438 ʻನಮೂ ಕಿನಕ್̓ಗಳನತನ ರ್ನವು ಸನಥಪರ್ ್
ಮನಡತತಿುದ್ುೇವ್. ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ ವನಯಪಿುಯಲ್ಿೇ ಸ್ತಮನರತ ೨೪೩ ನಮೂ ಕಿನಕ್ಗಳು ಹನಗೂ ಇತ್ರ ್
ಜಲ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ೧೯೫ ನಮೂ ಕಿನಕ್ಗಳನತನ ಸನಥಪರ್ ್ಮನಡತತಿುದ್ುೇವ್.  ಇದತ ನಜವನಗಿಯೂ ಕೂಡ ಬಡ 
ಜನರಿಗ ್ಬಹಳಷತಟ ಉಪಯೇಗವನಗತವೆಂಥ ವಿನೂತ್ನವನದ ಕ್ನಯಾಕರಮವನಗಿದ್. ಅದರಲೂಿ ಕೂಡ 
ಇವತಿುನ ದ್ವಸ್ ಕ್್ೂಳ್ಗ್ೇರಿ ಮತ್ತು ಕ್ೂ್ಳ್ಗ್ೇರಿ ಸ್ಾರೂಪ ಇರತ್ಕೆೆಂಥ ಪರದ್ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದನತನ ಸನಥಪರ್ ್
ಮನಡತವುದರಿೆಂದ, ಅವರತ ಬಹಳಷತಟ ಆರೂ್ೇಗಯ ಸ್ಮಸ್ಯಗಳಿಗ್; ಹೂ್ೇಗಿ ತ್ೂೇರಿಸಿಕ್ೂ್ಳುಿವುದಕ್್ೆ 
ಉಪಯತಕುವನಗತತ್ುದ್.  ʻನಮೂ ಕಿನಕ್̓ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತಮನರತ ೧೨ ಸೇ್ವ್ಗಳನತನ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡತತಿುದ್ುೇವ.್  
ಅದರಲ್ಲಿ ಗಭಿಾಣಿ ಆರೈ್ಕ್್ ಹನಗೂ ಬನಣೆಂತಿ ಸೇ್ವ್ಗಳು ಇರತತ್ುವ್. ನವಜನತ್ ಶ್ಶತ ಆರೈ್ಕ್್ ಮತ್ತು 
ಚತಚತುಮದತು ಸೇ್ವ್ಗಳಿರತತ್ುದ್. ಮಕೆಳ ಹನಗೂ ಹದ್ಯರಯ್ದವರ ಸ್ಮಸ್ಯಗಳಿಗ್ 
ಸ್ೆಂಬೆಂಧಪಟಿಟರತ್ಕೆೆಂಥ ಸೇ್ವ್ಗಳು ಇರತತ್ುವ್. ಕತಟತೆಂಬ ಕಲನಯಣ ಯೇಜರ್್ಗಳ ಅನತಷನಟನ ಹಿೇಗ ್
ಒಟತಟ ೧೨ ವಿವಿಧ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಗರ ಆರೂ್ೇಗಯ ಸೇ್ವ್ಗಳು ಈ ಕಿನಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರತತ್ುದ್. ಇದರಲ್ಲಿ 
ಒಬಬರತ ವ್ೈದನಯಧಿಕ್ನರಿ, ಒಬಬರತ ಶತಶ್ರಷಕರತ, ಒಬಬರತ ಪರಯೇಗಶನಲನ ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞರತ/ಕರಿಯ ದಜ್ಾ 
ಸ್ಹನಯಕರತ ಮತ್ತು ಒಬಬರತ ಗೂರಪ್-ಡಿ ಇವರಲ್ಿರ ರ್್ೇಮಕ್ನತಿ ಕೂಡ ಆಗತತ್ುದ್.  ಅಕ್್ೂಟೇಬರ್ 
ಅೆಂತ್ಯದೂ್ಳಗ್ ೪೩೮ ʻನಮೂ ಕಿನಕ್̓ ಗಳು ಕೂಡ ನಮೂ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ವಿದತಯಕುವನಗಿ 
ಚನಲರ್್ಯನಗತತ್ುದ್.  

 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್.ಮೆಂಜ್ೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಪರಸ್ತುತ್ ಇರತ್ಕೆೆಂಥ ಪನರಥಮಿಕ 
ಆರೂ್ೇಗಯ ಕ್್ೇೆಂದರಗಳಲ್ಲಿ ಡನಕಟಸ್ಾ ಮತ್ತು ನಸ್ಾಗಳಿಲಿ. ಸ್ಕ್ನಾರ ಪತನಃ ೪೩೮ ನಮೂ ಕಿನಕ್ಗಳನತನ 
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ಸನಥಪರ್ ್ ಮನಡತತಿುದ್. ಕಳ್ದ ರ್ನಲೂೆವರ ್ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಇಲಿದೆಂತ್ಹ ಕ್ನಳಜ ಈಗ ದ್ಢೇರರ್್ೇ 
ಮನಡತತಿುದನುರ.್ ಈಗ ಸ್ಕ್ನಾರ ಏನತ ಡನಕಟರ್ಗಳನತನ ರ್್ೇಮಕ ಮನಡತತನುರ,್ ಅದಕ್್ೆ ಡನಕಟರ್ಗಳೇ್ 
ಸಿಗತತಿುಲಿ.  ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಗರ ಪನಲ್ಲಕ್ ್ವನಯಪಿುಯಲ್ಲಿ ಸ್ತಮನರತ ೧೦,೦೦೦-
೧೨,೦೦೦ ಜನಸ್ೆಂಖ್ಯಗ ್ ಅನತಗತಣವನಗಿ ಈಗನಗಲ್ೇ ಮನಡಿರತ್ಕೆೆಂಥ ಆಸ್ಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಡನಕಟಸ್ಾಗಳು 
ಇಲಿ.  ಮತ್ು ಈಗ ನಮೂ ಕಿನಕ ಗಳನತನ ತ್ರ್ದರ್ ಡನಕಟಸ್ಾಗಳಿಗ್ ಏನತ ಮನಡತತನುರ್? 

 ಡನ.ಕ್್.ಸ್ತಧನಕರ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರಿಗ್ ಬಹತಶಃ ಕಳ್ದ ಎರಡತ 
ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಇಲನಖಯ್ಲ್ಲಿ ಆದೆಂತ್ಹ ಅಭಿವೃದ್ಿ ಕ್್ಲಸ್-ಕ್ನಯಾಗಳ ಬಗ್ಗ ಸ್ೆಂಪೂಣಾ ಮನಹಿತಿ ಇಲಿ 
ಅೆಂದತಕ್ೂ್ೆಂಡಿದು್ೇರ್.್ ಕಳದ್ ಒೆಂದೂವರ ್ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಹೂ್ಸ್ದನಗಿ ೨,೦೦೦ ವ್ೈದಯರತಗಳ 
ರ್್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡಿದ್ುೇವ್.  ಕ್್ಲವ್ೇ ಕ್್ಲವು ಪನರಥಮಿಕ ಚಿಕತನು ಕ್್ೇೆಂದರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ೈದಯರತಗಳ ಕ್್ೂರತ್ 
ಇರತವುದತ ಬಿಟಟರ,್ ಇವತಿುನ ದ್ವಸ್ ಸ್ೆಂಪೂಣಾವನಗಿ ವ್ೈದಯರತಗಳನತನ ತ್ತೆಂಬತವೆಂಥ ಕ್್ಲಸ್ ಈ 
ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಮನಡಲನಗಿದ್. ಬ್ೇಕ್ನದರ್ ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರತ ಯನವ ಜಲ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈ್ದಯರತಗಳು 
ಇಲಿವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರ ್ ರ್ನನತ ಅದಕ್್ೆ ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಡಬಲ್ಿ.  ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ ಇವತಿುನ ದ್ವಸ್ 
compulsory rural service ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಸ್ತಮನರತ ೪,೦೦೦ ವ್ೈದಯರನತನ ಕೂಡ ರ್್ೇಮಕ 
ಮನಡಿ, ತನಲೂಿಕತ ಮತ್ತು ಜಲನಿ ಕ್್ೇೆಂದರಗಳಿಗ್ ಕಳುಹಿಸಿಕ್ೂ್ಟಿಟದ್ುೇವ್.  ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ನಮೂ ಕಿನಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ನಾರಿ ಡನಕಟಸ್ಾ ಇರತವುದ್ಲಿ. ಇವರತ ಕ್ನೆಂಟನರಕಟ್ ಮೇರಗ್ ್ ಕ್್ಲಸ್ 
ಮನಡತ್ಕೆೆಂಥ ಡನಕಟಸ್ಾ.  ಒೆಂದತ ವಷಾಕ್್ೆ ಅಗಿರಮೆಂಟ್ ಮನಡಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಅವರನತನ 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳಿತ್ಕೆೆಂಥದತು ಆಗತತ್ುದ್.  

 ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಅಬತುಲ್ ಜಬನಬರ್ರವರ್ೇ, ತನವು ತ್ಮೂ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳಿ. 

 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್.ಮೆಂಜ್ೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಒೆಂದತ ನಮಿಷ.  

 ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಿ.ಎನ್. ಮೆಂಜ್ೇಗೌಡ ರವರ್ೇ, ತನವು ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳಿದತು ಸನಕತ. 
ಈಗ ಮನನಯ ಅಬತುಲ್ ಜಬನಬರ್ರವರ್ೇ, ತನವು ತ್ಮೂ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳಿ. 
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 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್.ಮೆಂಜ್ೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ ಬಹತಶಃ ಕಳ್ದ 
ಎರಡತ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂ ಇಲನಖಯ್ಲ್ಲಿ ಆದೆಂತ್ಹ ಅಭಿವೃದ್ಿ ಕ್್ಲಸ್-ಕ್ನಯಾಗಳ ಬಗ್ಗ ನನಗ ್
ಸ್ೆಂಪೂಣಾ ಮನಹಿತಿ ಇಲಿವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರತ.  

 ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಿ.ಎನ್. ಮೆಂಜ್ೇಗೌಡ ರವರೇ್, ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ ಸ್ೆಂಕ್ಷಿಪುವನಗಿ 
ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಟಿಟದನುರ್. ರ್ನವು ಇನೂನ ೭ರ್್ೇ ಪ್ೇಜ್ನಲ್ಿೇ ಇದ್ುೇವ್.  

 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್.ಮೆಂಜ್ೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ರ್್ೂೇಡಿದ್ುೇರ್್. ಕಳ್ದ ಎರಡತ 
ವಷಾಗಳ ಕ್ೂ್ೇವಿಡ್-೧೯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಆದೆಂತ್ಹ ನಷಟ ಎಷ್ಟೆಂದತ ನನಗ ್ ಗೂ್ತಿುದ್. 
ಅದಕ್ನೆಗಿ ರ್ನನತ ಏನತ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ುೇರ್್ೆಂದರ,್ ಇವತಿುನ ದ್ವಸ್ ಒಟನಟರ್ ರೂ.155.77 ಕ್್ೂೇಟಿಗಳ 
ವ್ಚುದಲ್ಲಿ ʻನಮೂ ಕಿನಕ್̓ಗಳನತನ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡತವೆಂಥ ಕ್ನಯಾಗಳನತನ ಮನಡತತಿುದ್ುೇರಿ; ಅದನತನ 
ದಯವಿಟತಟ ಸನಟಪ್ ಮನಡಿ.   
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ಪರಶ್ನ ಸ್ೆಂಖ್ಯ.715 
(ಉತ್ುರ ಲಗತಿುಸಿದ್) 

ಶ್ರೇ ಕ್್.ಅಬತುಲ್ ಜಬಬರ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಕ್್ೇಳಿರತ್ಕೆೆಂತ್ ಪರಶ್ನಗ ್ಮನನಯ 
ಸ್ಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಒದಗಿಸಿದನುರ್. ಆದರ್ ರ್ನನತ ಸ್ದಸ್ಯರ್ನಗಿದನುಗ ಎರಡೂೂರತ ಬನರಿ same 
question ನತನ ಕ್್ೇಳಿದ್ುನತ. ಅದಕ್್ೆ same ಉತ್ುರ ಬೆಂದ್ದ.್ ಆದರ್ ಕ್್ಲಸ್ ಮನತ್ರ ಏನೂ ಆಗತತಿುಲಿ. 
ಇತಿುೇಚ್ಗ ್ ರ್ನನತ ಒೆಂದತ ಕ್್ರ್ಬಿಳಿಚಿ ಎೆಂಬ ಹಳಿಿಗ್ ಹ್ೂೇಗಿದ್ುನತ. ಅದತ ಸ್ತಮನರತ ೧೦,೦೦೦ 
ಜನಸ್ೆಂಖ್ಯ ಹ್ೂೆಂದ್ರತ್ಕೆೆಂಥ ಹಳಿಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಾತರ್ ನಮನಾಣ ಮನಡಿದನುರ.್ ಆದರ್ ಅಲ್ಲಿ ರನತಿರ 
ಸ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಡನಕಟಸ್ಾಗಳು ಉಳಿದತಕ್ೂ್ಳುಿವುದಕ್್ೆ ಜನಗ ಇಲಿ. ತ್ತತ್ತಾ ಸ್ೆಂದಭಾಗಳಲ್ಲಿ ರನತಿರ 
ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಡನಕಟಸ್ಾಗಳು ಇಲಿವ್ೆಂದರ ್ಹ್ೇಗ?್ ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರ್ೇ, ಆ ಆಸ್ಾತ್ರಯಲ್ಲಿ ಡನಕಟಸ್ಾಗಳು 
ಮತ್ತು ನಸ್ಾಗಳು ರನತಿರ ವ್ೇಳ್ಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದತಕ್್ೂಳಿಲತ ಜನಗ ಮನಡದ್ದುರ,್ emergency ಬೆಂದರ,್ 
heart attack ಅಥವನ ಒಬಬ ಮಹಿಳ್ಯ ಹ್ರಿಗ್ಗನಗಿ ಬೆಂದರ ್ಅವರ ಪರಿಸಿಥತಿ ಏರ್ನಗತತ್ುದ್? ಇದತ 
ಒೆಂದೇ್ ಅಲಿ. ಮತ್ು ಅಲ್ಲಿ ಇದುೆಂತ್ಹ ಆೆಂಬತಲ್ನು್ ವನಯನ್ನತನ ಕೂಡ ರ್್ೂೇಡಿದ್ನತ. ಅದತ ಕ್್ಟತಟ 
ಸ್ತಮನರತ ಒೆಂದತ ವಷಾವನಗಿದ,್ ಅದನತನ ಯನರೂ ರಿಪೇ್ರಿ ಮನಡಿಸ್ತತಿುಲಿವ್ೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದರತ. ಈ 
ಒೆಂದತ ಆಸ್ಾತ್ರಯಲ್ಿೇ ಅಲಿದ್ೇ ಸನಕಷತಟ ಹಳಿಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ೇ ರಿೇತಿ ಪರಿಸಿಥತಿಗಳಿವ್.  ಎರಡರ್್ಯದನಗಿ, 
ಇತಿುೇಚ್ಗ ್ ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ ಸ್ರಿಯನಗಿ ಬ್ೇಯಿಸ್ದ ಆಹನರ ಪೂರೈ್ಕ್್ ಕತರಿತ್ ಯನವುದೇ್ 
ದೂರತಗಳು ಸಿಾೇಕೃತ್ಗ್ೂೆಂಡಿರತವುದ್ಲಿವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನುರ್.  ಸ್ಪ್ಟೆಂಬರ್ ೭ರ್್ೇ ತನರಿೇಖಿನೆಂದತ 
ಪರಜನವನಣಿ ದ್ನಪತಿರಕ್್ಯಲ್ಲಿ, ʻಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಮಿೆಂಟೂ್ೇ ಆಸ್ಾತರ್ಯಲ್ಲಿ ಸ್ರಿಯನಗಿ ಬ್ೇಯಿಸ್ದ ಆಹನರ 
ಪೂರೈ್ಕ್್ʼ ಎೆಂದತ ವರದ್ಯನಗಿದ್.  ಇದನತನ ಬ್ೇರ ್ಯನರೂ ಕ್ೇ್ಸ್ ಹನಕಲಿ, ಲ್ೂೇಕ್ನಯತಕುದವರೇ್ 
ಕ್್ೇಸ್ ದನಖ್ಲ್ಲಸಿಕ್್ೂೆಂಡಿರತವುದತ.  ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ ತ್ಮೂ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಸ್ತಮನರತ ೨,೦೦೦ 
ಸಿಬಬೆಂದ್ಗಳನತನ ರ್್ೇಮಕ ಮನಡಿದ್ುೇವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನುರ.್ ಮತ್ು ಅದ್ೇ ಸಪ್್ಟೆಂಬರ್ ೭ರ್್ೇ ತನರಿೇಖಿನ 
ಪರಜನವನಣಿ ದ್ನ ಪತಿರಕ್್ಯಲ್ಲಿ ʻಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಇೆಂದ್ರನಗನೆಂಧಿ ಮಕೆಳ ಆಸ್ಾತ್ರಯಲ್ಲಿ ವ್ೈದಯರತ ಮತ್ತು 
ಸಿಬಬೆಂದ್ಗಳ ಕ್ೂ್ರತ್ ಇದ್̓  ಎೆಂದತ ವರದ್ಯನಗಿದ್.  ಅದಕ್ನೆಗಿ ಇದ್ಲನಿ ಸ್ಮಸ್ಯಗಳಿವ್. ಮನನಯ 
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ಸ್ಚಿವರಿಗ್ ನನನ ಕಳಕಳಿ ಏರ್್ೆಂದರ್, ಜಲನಿ ಆಸ್ಾತ್ರಗಳು ಎರ್ಷಟವಯ್ೇ ಅಷಟರಲೂಿ ಕೂಡ ಏರ್್ೇನತ 
ಸ್ಮಸ್ಯಗಳಿವಯ್ೇ ಅದಕ್್ೆ ಗಮನಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕತ. ದಯವಿಟತಟ ಜಲನಿ ಆಸ್ಾತ್ರಗಳಲೂಿ ಕೂಡ ಎಲನಿ 
ವಯವಸ್ಥ ಮನಡಿ. ಇದತ ಆರೂ್ೇಗಯಕ್್ೆ ಸ್ೆಂಬೆಂಧಪಟಟ ವಿಚನರ. ಏಕ್್ೆಂದರ ್ನೇವು ಮತ್ತು ರ್ನವು ಒೆಂದತ 
ಬನರಿ ಹ್ೂೇಗತವುದೇ್.   

ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರ್ೇ, ಇದತ ನಮೂ ತ್ಪತಾ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುಲಿ. ಆ 
ಆಸ್ಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರತ್ಕೆೆಂಥ ಕ್್ೂರತ್ಗಳ ಬಗಗ್ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ುೇರ್್. ಸ್ಕ್ನಾರ ಆಸ್ಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಡಯನಲ್ಲಸಿಸ್ 
ಮರ್ಷನ್, ಸನೆಾನೆಂಗ್ ಮರ್ಷನ್ಗಳನತನ ಅಳವಡಿಸಿರತತಿುೇರಿ; ಇದ್ಲನಿ ಇರತತ್ುದ್. ಅಲ್ಲಿನ ಅಕೆಪಕೆದ 
ನಸಿಾೆಂಗ್ ಹ್ೂೇೆಂ ನವರತ ಆ ಆಸ್ಾತ್ರಯ ಸಿಬಬೆಂದ್ಗಳಿಗ್ ದತಡತಡ ಕ್್ೂಡತವುದರಿೆಂದ, ಆ 
ಸಿಬಬೆಂದ್ಯವರತ ನಸಿಾೆಂಗ್ ಹ್ೂೇೆಂಗಳಲ್ಲಿನ ಮರ್ಷನ್ಗಳಿಗ್ ಕಳುಹಿಸ್ತತಿುದನುರ.್ ನಮೂ ಆಸ್ಾತ್ರಯಲ್ಲಿ 
ಸನೆಾನೆಂಗ್ ಇಲಿ, ನೇವು ಹ್ೂರಗಡ್ ಹ್ೂೇಗಿ ಸನೆಾನೆಂಗ್ ಮನಡಿಸಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಬನನ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ.್ 
ಆ ಡಯನಲ್ಲಸಿೇಸ್ ಮರ್ಷನ್ ಚ್ರ್ನನಗಿದುರೂ ಕೂಡ, ಡಯನಲ್ಲಸಿೇಸ್ ಮರ್ಷನ್ ನಮೂ ಹತಿುರ ಇಲಿ 
ಹ್ೂರಗಡ ್ ಮನಡಿಸಿಕ್್ೂಳಿಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ್. ಇದ್ಲನಿ common. ಇದರ ಜ್ೂತ್ಗ್ ರ್ನನತ 
ಹ್ೇಳುವುದೇ್ರ್್ೆಂದರ,್ ಜಲನಿ ಆಸ್ಾತ್ರಗಳಿಗ ್ ಎಲನಿ ಕಡಗ್ಳಿೆಂದ ಜನ ಬರತತನುರ.್ ಅದಕ್ನೆಗಿ ಮನನಯ 
ಸ್ಚಿವರತ ೩೦ ಜಲನಿ ಆಸ್ಾತ್ರಗಳನತನ ಶ್ೇ.೧೦೦ perfect ಮನಡಿ. ಆಗ ಜನ ನಸಿಾೆಂಗ್ ಹ್ೂೇೆಂಗಳಿಗ ್
ಹ್ೂೇಗತವುದತ ಕಡಿಮಯನಗತತ್ುದ್. ಕ್್ಲವು ಸ್ಕ್ನಾರಿ ಆಸ್ಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ತಲ್ಲಗ್ ನಡಯ್ತತಿುದ.್ 
ಪನಪ, ಆ ಡನಕಟಸ್ಾಗಳ ತ್ಪಾಲಿ. ಅವರತ ಕ್ೂ್ೇಟನಯೆಂತ್ರ ರೂಪನಯಿಗಳು ದತಡತಡ ಕ್ೂ್ಟತಟ 
ಸೇ್ರಿಕ್್ೂೆಂಡಿರತತನುರ್. ಆದರ ್ ಜನರಿೆಂದ ಸ್ತಲ್ಲಗ್ ಮನಡತವುದ್ೇ ಕ್್ಲಸ್ವನಗಿದ್. ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರ್ೇ, 
ಮತಖ್ಯವನಗಿ ಸ್ಕ್ನಾರಿ ಆಸ್ಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿೇಟಿ ಬರ್ದತಕ್ೂ್ಡತವುದನತನ ತ್ಪಿಾಸ್ಬೇ್ಕತ. ಏಕ್್ೆಂದರ ್ಸ್ಕ್ನಾರ 
ಆ ಆಸ್ಾತ್ರಗಳಿಗ್ ಔಷಧ ಖ್ರಿೇದ್ ಮನಡಲತ ಸನವಿರನರತ ಕ್್ೂೇಟಿಗಳನತನ ಕ್ೂ್ಡತತಿುದ್. ಆದರ್ ಅವ್ಲನಿ 
ಗ್ೂೇಡನನ್ನಲ್ಿೇ ಬಿದ್ುರತತ್ುವ್. ಅವರತ ಹೂ್ರಗಡ ್ಔಷಧಿ ಖ್ರಿೇದ್ಸ್ಲತ ಚಿೇಟಿ ಬರ್ದತ ಕ್್ೂಡತತನುರ್. 
ಏಕ್್ೆಂದರ ್ಬಡ ರೂ್ೇಗಿಗಳಿಗ್ ಬ್ೇಕ್ನಗಿರತವ ಔಷಧವನತನ ಹ್ೂರಗಡ್ ಹ್ೂೇಗಿ ತಗ್್ದತಕ್ೂ್ಳಿಬೇ್ಕದ್. ಈ 
ರಿೇತಿಯ ಅರ್ನಹತತ್ಗಳು ತ್ಮೂ ಗಮನಕೂೆ ಕೂಡ ಬೆಂದ್ರತತ್ುದ.್ ಇದನತನ ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ತವುದತ ಒೆಂದತ 
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ಪತಣಯದ ಕ್್ಲಸ್. ಇದತ ಸ್ಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಮತ್ತು ಜನಕ್್ೆ ಮಚಿುಸ್ತವ ಕ್್ಲಸ್ವಲಿ. ಪತಣಯದ ಕ್್ಲಸ್ದಲ್ಲಿ ತನವು 
ದಯವಿಟತಟ ಭನಗಿಯನಗಬ್ೇಕತ. 

 ಡನ.ಕ್್.ಸ್ತಧನಕರ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್,  ಮನನಯ ಗೌರವನನಾತ್ ಸ್ದಸ್ಯರ 
ಬದಿತ್ಯನತನ ರ್ನನತ ಸನಾಗತ್ ಮನಡತತ್ುೇರ್್. ಇವತಿುನ ದ್ವಸ್ ಜಲನಿ ಆಸ್ಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿರತವುದತ ನಮಗೂ 
ಗ್ೂತಿುದ್. ಹನಗ್ಯೇ ಇವತ್ತು tertiary services, ಮೂರರ್್ಯ ಹೆಂತ್ದ ಆರೂ್ೇಗಯ ಸೇ್ವ್ಗಳು 
ಸಿಗತವೆಂತ್ಹ ಒೆಂದತ ಸ್ೆಂಸ್ಥಯನಗಿದ್. ಇವತಿುನ ದ್ವಸ್ ಎಲನಿ ಜಲ್ಿಗಳಲೂಿ ಕೂಡ ಜಲನಿ ಆಸ್ಾತ್ರಗಳಿವ್. 
ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ ತನಲೂಿಕತ ಆಸ್ಾತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಇವ್. ಇವತಿುನ ದ್ವಸ್ ಹೂ್ಸ್ದನಗಿ ರಚರ್್ಯನಗಿರತ್ಕೆೆಂಥ 
ತನಲೂಿಕತಗಳಲೂಿ ಕೂಡ ಹ್ೂಸ್ದನಗಿ ತನಲೂಿಕತ ಆಸ್ಾತ್ರ ಆಗಬೇ್ಕ್ನಗಿದ.್ ಈ ವಷಾ ರ್ನವು ೧೦೦ 
ಪಿ.ಹ್ಚ್.ಸಿ.ಗಳನತನ ಸಿ.ಹಚ್್.ಸಿ ಕ್್ೇೆಂದರಗಳನಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಿ ಮನಡತತಿುದ್ುೇವ್. ಹನಗನಗಿ, ಇವತಿುನ ದ್ವಸ್ 
expert doctors ಏನದನುರ್, ಅವರನೂನ ಕೂಡ ಈಗನಗಲ್ೇ ಹ್ೇಳಿದೆಂತ್, compulsory 
medical service doctors ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂಲ್ಲಿ ಇರತ್ಕೆೆಂಥ ಎಲನಿ ಪಿ.ಹಚ್್.ಸಿ.ಗಳನೂನ ಕೂಡ 
24x7 ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ರ್ನವು ಈಗ ಕರಮವನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳುಿತಿುದ್ುೇವ್. ಅದಕ್ನೆಗಿ ಸ್ತಮನರತ ೪,೦೦೦ 
ವ್ೈದಯರತ, ಸ್ತಮನರತ ೩,೦೦೦ ಎೆಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್ ವೈ್ದಯರತ ಮತ್ತು ಸ್ತಮನರತ ೧,೦೦೦ಕೂೆ ಹ್ಚಿುಗ ್
specialists ನತನ ಕೂಡ ರ್ನವು ಇದಕ್್ೆ ರ್್ೇಮಕ್ನತಿಯನತನ ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡಿದು್ೇವ್. ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರತ 
ಇೆಂದ್ರನಗನೆಂಧಿ ಮಕೆಳ ಆಸ್ಾತ್ರ ಬಗ್ಗ ಹ್ೇಳಿದನುರ.್ ಇದತ ವ್ೈದಯಕೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖಯ್ಲ್ಲಿ ಬರತತ್ುದ.್ 
ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏರ್ನದರೂ ನೂಯನತ್ಗಳಿದುರ ್ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಕೂಡ ರ್ನನತ ಮತ್ು ಅಲ್ಲಿಗ್ ಭೇ್ಟಿ 
ನೇಡಿ ಆದಷತಟ ಶ್ೇಘರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಲನಿ ಕರಮಗಳನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳುಿತ್ುೇರ್್. ದೂರತಗಳ ಬಗ್ಗ redressal 
systemನತನ ಕೂಡ ಮನಡಿದ್ುೇವ್.                                       

                                                                    (ಮತೆಂದತ…)  
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(898)19.9.2022/12.10/ಎೆಂ.ಎೆಂ-ಎ.ಕ್್ 

ಡನ: ಕ್.್ ಸ್ತಧನಕರ್ [ಮತೆಂದತ]:- 

ಈ redressal system ನಲ್ಲಿ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಯನವುದ್ೇ ಆಸ್ಾತರ್ಯಲ್ಲಿ ಯನರೇ್ ದೂರತ ಕ್ೂ್ಟಟರೂ 
ಅದನತನ ಕ್ನಲಮಿತಿಯಳಗ ್ಮತಗಿಸ್ಲತ ಗರಿಷಟ 15 ದ್ನಗಳ ಸ್ಮಯ ಕ್ೂ್ಟಿಟದ್ುೇವ್.  ಆ 15 ದ್ನಗಳ 
ಒಳಗಡ್ಯೇ ಆಗಬೇ್ಕತ.  ಉದನಹರಣ್ಗ ್ ನಮಗ ್ ದ್ರ್ನೆಂಕ as of 17-9-2022ರಲ್ಲಿ 895 
ಕೆಂಪ್ಿೇೆಂಟು್ ಬೆಂದ್ದ.್  895 ಕೆಂಪ್ಿೇೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗನಗಲ್ೇ 686 ಕೆಂಪ್ಿೇೆಂಟ್ಗಳನತನ ಕಿಯರ್ 
ಮನಡಿದ್ುೇವ.್  ಟ್ೈೆಂಲ್ೈನು್ ಎಲನಿ ಕೂಡ 180 within timelines ಮನಡಿದನುರ್.  ಟ್ೈೆಂಲೈ್ನು್ 
ಮಿೇರಿ 29 ಕೆಂಪ್ಿೇೆಂಟ್ ಮನಡಿದ್ುೇವ್. ಅೆಂದರ್ ಶ್ೇ.3ರಷತಟ ಮನತ್ರ ಟ್ೈೆಂಲ್ೈನು್ ಮಿೇರಿದ್.  

 ಶ್ರೇ ಎಸ.ಎಲ. ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ದಯವಿಟತಟ ನೇವು ಚನಟಿ 
ಬಿೇಸ್ಬ್ೇಕತ.  Rigorous ಆಗಿ ಮನಡಬೇ್ಕತ.  ಇದತ ಬಹಳ ಪರಮತಖ್ವನದ ಪರಶನ್ಯನಗಿದ್.  ಇದರಲ್ಲಿ 
ಎೆಂತ್ಹ ವಿಚನರವನತನ ಹ್ೇಳಿದನುರ್ ಎೆಂದರ್ . . . . 

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡರೇ್, ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರತ ಎಷತಟ ವಿವರವನಗಿ ಪರಶ್ನ 
ಕ್್ೇಳಿದನುರೂ್ೇ ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ ಅಷ್ಟೇ ವಿವರವನದ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂ್ಡತತಿುದನುರ.್  

ಡನ: ಕ್.್ ಸ್ತಧನಕರ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಪರಸ್ತುತ್ ಡಯನಲ್ಲಸಿಸ್ ಸೇ್ವ್ಯನತನ 
ಬಲಪಡಿಸಿ; ಪರತಿ ಮನಹಗ್್ 30,000 ಡಯನಲ್ಲಸಿಸ್ ಸೈ್ಕಲ್ಗಳು ಮನತ್ರ ಇತ್ತು.  ನಮೂ 
ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು ಬೆಂದ ಮೇಲ್ ಈ ಆಯವಯಯದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಮನಡಿದನುರ.್  ನಮಗ್ ಗೂ್ತಿುದ್, 
ಇವತಿುನ ಡಯನಲ್ಲಸಿಸ್ ದ್ರ್್ೇ ದ್ರ್್ೇ ಹ್ಚನುಗತತಿುದ್ ಎನತನವ ಅರಿವು ನಮೂ ಸ್ಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಇರತವುದರಿೆಂದ 
30,000 ಇದುೆಂತ್ಹ ಡಯನಲ್ಲಸಿಸ್ ಸೈ್ಕಲ್ಗಳನತನ ಹ್ಚುಳ ಮನಡಿ 60,000 ಡಯನಲ್ಲಸಿಸ್ 
ಸೈ್ಕಲ್ಗಳನತನ ಮನಡಿದ್ುೇವ್.  ಎಲನಿ ತನಲೂಿಕತ ಆಸ್ಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಯನಲ್ಲಸಿಸ್ ಮರ್ಷನು್ 
ಇರತತ್ುದ್. ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ ಸನೆಾನೆಂಗ್ ಸೌಲಭಯ ಇದ್.  ಪಿ.ಹ್ಚ್.ಸಿ., ಹೆಂತ್ದ್ೆಂದಲ್ೇ 56 ವಿವಿಧ 
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ರಿೇತಿಯ ಡಯನಗೂ್ನೇಸಿಸ ಆಗತವುದಕ್್ೆ ಎಲನಿ ಸ್ಲಕರಣ್ಗಳನತನ ಕಳುಹಿಸಿಕ್ೂ್ಟಿಟದು್ೇವ್. Reagents 
ಉಚಿತ್ವನಗಿದ.್ ಅರ್್ೇಕ ಸ್ಮಸ್ಯಗಳಿರಬಹತದತ.  ಆದರ ್ಕಳ್ದ ಎರಡತ ವಷಾದಲ್ಲಿ ಆರೂ್ೇ ಗಯ 
ವಯವಸ್ಥಗಳು sub-centre ಹಿಡಿದತ tertiary ಆಸ್ಾತ್ರಯವರ್ಗೂ ಗತಣನತ್ೂಕವನದೆಂತ್ಹ 
ಬದಲನವಣ್ಗಳನಗಿದ್, ಸ್ತಧನರಣ್ಯನಗಿದ್.  ಇದನತನ ತನವು ಕೂಡ ಒಪತಾತಿುೇರಿ ಎೆಂದತ 
ತಿಳಿದತಕ್ೂ್ೆಂಡಿದು್ೇರ್್.  

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರಿಗ್ ಧನಯವನದಗಳು. ಈಗ ಶ್ರೇಮತಿ ಹ್ೇಮಲತನ 
ರ್ನಯಕ್ ಅವರ ಪರಶ್ನ.  

ಶ್ರೇ ಅಬತುಲ್ ಜಬಬರ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, . . . 

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ ವಿವರವನಗಿ ಹೇ್ಳಿದನುರಲಿವ್ೇ? 

ಶ್ರೇ ಅಬತುಲ್ ಜಬಬರ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ನನನದ್ೂೆಂದತ ಉಪ ಪರಶ್ನ ಇದ್ ಅದನತನ 
ಕ್್ೇಳುತು್ೇರ್್.  ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರೇ್, ರ್ನನತ ಕ್್ೇಳುವುದತ ಇಷ್ಟೇ.  ನೇವು ಮನಡಿರತವುದನತನ ಇಲಿವ್ೆಂದತ 
ಹ್ೇಳುವುದ್ಲಿ.  ಆದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಬಬೆಂದ್ ಇರತವುದಕ್್ೆ ಜನಗ ಬ್ೇಕಲಿವ್ೇ? ಎೆಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ., ಎೆಂ.ಡಿ., 
ಮನಡಿರತವ ಡನಕಟರ್ ಎೆಂದರ ್ಅವರತ ಇರತವುದಕ್್ೆ ಒೆಂದತ ರೂಮ್ ಅಥವನ ಮರ್ ್ಬ್ೇಕಲಿವ್ೇ? 

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರೂ ಡನಕಟರ್ ಆಗಿದನುರ.್ 

ಶ್ರೇ ಅಬತುಲ್ ಜಬಬರ:- ಆ ಸ್ವಲತ್ತುಗಳು ತನಲೂಿಕತ ಕ್್ೇೆಂದರಗಳಲ್ಲಿ ಹನಗೂ ಹಳಿಿಗಳಲ್ಲಿಲಿ. 
ಇದತ ಮೊದಲರ್್ಯದತ.  ಎರಡರ್್ಯದನಗಿ ಹಿೆಂದ್ನ ಸ್ಕ್ನಾರ ಇದನುಗ ಜಲನಿವನರತ ಒೆಂದತ ಸ್ೂಪರ್ 
ಸಾ್ಷನಲ್ಲಟಿ ಆಸ್ಾತ್ರಯನತನ ಮನಡತತ್ುೇವ ್ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದುರತ.  ಬಹಳ ಕಡ ್ಕ್್ಲಸ್ಗಳು ಪನರರೆಂಭವನಗಿದತು 
ನನಗ ್ಗ್ೂತಿುದ್.  ಅದನತನ ದನವಣಗ್ರ್ಗೂ ಒೆಂದತ ಕ್್ೂಟಿಟದನುರ್.  ಅದತ ಯನವ ಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿದ್, ಎಲ್ಲಿ 
ಮನಡಿದನುರ?್ ಎಲನಿ ಜಲನಿವನರತ ಸ್ೂಪರ್ ಸಾ್ಷನಲ್ಲಟಿ ಆಸ್ಾತ್ರಗಳನತನ ಸ್ಕ್ನಾರದ್ೆಂದ 
ಮನಡತತಿುದನುರೂ್ೇ ಇಲಿವೊೇ ಎೆಂಬತದನತನ ತಿಳಿಸಿ. 
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ಡನ: ಕ್.್ ಸ್ತಧನಕರ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸ್ೂಪರ್ ಸಾ್ಷನಲ್ಲಟಿ ಆಸ್ಾತ್ರಗಳನತನ 
ಈಗನಗಲ್ೇ ರ್ನವು ಕ್ಲ್ವು ಜಲ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದನಾಟರ್್ ಮನಡಿದ್ುೇವ್.  ಇನತನ ಕ್್ಲವು ಈಗ ವಿವಿಧ ಹೆಂತ್ದ 
ಕ್ನಮಗನರಿಗಳಲ್ಲಿದ್. ಇನೂನ ಕೂಡ ಎಲನಿ ಜಲ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗಿಲಿ.  ತ್ಮಗ್ ಗೂ್ತಿುದ್, 
ಅನತದನನದ ಸಿಥತಿಯನತನ ರ್್ೂೇಡಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಯನವುದೇ್ ಕ್ನಯಾಕರಮವನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳಿಬೇ್ಕ್ನಗಿದ್.  
ದನವಣಗ್ರ್ಯಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ ಹ್ೂಸ್ ವ್ೈದಯಕೇಯ ಕ್ನಲೇ್ಜನತನ ಮನಡತವ ಪರಸನುವರ್್ ನಮೂ 
ಸ್ಕ್ನಾರದಲ್ಲಿದ.್  ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ super specialization ಇರತವ ಆಸ್ಾತ್ರಯನತನ ನಮನಾಣ 
ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಎಲನಿ ಕರಮಗಳನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡಿದು್ೇವ್.  
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ಪರಶ್ನ ಸ್ೆಂಖ್ಯ: 755 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಿದ)್ 

ಶ್ರೇಮತಿ ಹ್ೇಮಲತನ ರ್ನಯಕ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ರನಜಯದ ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು 
ಪೌರಢಶನಲಗ್ಳಲ್ಲಿ ಕ್ನಯಾನವಾಹಿಸ್ತತಿುರತವ ದ್ೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಲನ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಒಟತಟ ಸ್ೆಂಖ್ಯಯನತನ 
ಜಲನಿವನರತ ನೇಡತವುದತ.  

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಹ್ೇಮಲತನ ರ್ನಯಕ್ರವರ್ೇ, ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ ಉತ್ುರ 
ಕ್್ೂಡತತನುರ.್  ನೆಂತ್ರ ಉಪಪರಶ್ನ ಇದುರ ್ಕ್್ೇಳಿ. ಇಲಿದ್ದುರ ್ತನವು ಸ್ಮನಧನನವನಗಿ ಇರಿ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ರ್ನಗ್ೇಶ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರ ಪರಶ್ನಗಳಿಗ್ 
ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಿದ್ುೇವ್.  ಅವರತ ಹ್ೇಳಿದ ಹನಗ್ ಆ ಹತದು್ಗಳು ಖನಲ್ಲ ಇದ್.  ಆ ಎಲನಿ ಹತದ್ುಗಳು 
ಎಷತಟ ಖನಲ್ಲ ಇದಯ್ೇ ಅಷಟಕ್್ೆ ಅನತಮತಿ ಕ್್ೂಡಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖ್ಗ ್ ಕಳುಹಿಸ್ಲನಗಿದ್.  
ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖಯ್ಿೆಂದ ಬೆಂದ ತ್ಕ್ಷಣವ್ೇ ಆ ಹತದ್ುಗಳನತನ ಪೂಣಾಗ್ೂಳಿಸ್ತವ ಪರಯತ್ನ 
ಮನಡತತ್ುೇವ.್  ಸ್ದಯಕ್್ೆ 200 ಪೌರಢಶನಲನ ದ್ೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ್ಅನತಮತಿ ಕ್್ೂಟಿಟದ್.  ಅದನತನ 
ರ್್ೇರ ರ್್ೇಮಕ್ನತಿ ಮೂಲಕ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುೇವ.್ 

ಶ್ರೇಮತಿ ಹ್ೇಮಲತನ ರ್ನಯಕ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಹ್ೈದರನಬನದ-ಕರ್ನಾಟಕ 
ಎೆಂದರ್ ಮೊದಲರ್್ಯದನಗಿ ಬರತವುದತ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್್ೂರತ್ ಮತ್ತು ಶ್ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳ 
ಹಿೆಂದತಳಿದ್ರತವೆಂತ್ಹ ಪರದೇ್ಶಗಳು.  ರ್ನನತ ಮನಹಿತಿ ಕ್್ೇಳಿದೆಂತ್ ಜಲನಿವನರತ ಅನತದನನರಹಿತ್ 
ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ನಾರಿ ಶನಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗ ಮನಹಿತಿ ನೇಡಿದನುರ.್  ನನನ ರ್್ೂೇವ್ೇರ್್ೆಂದರ್, ಕಳ್ದ 14 
ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಸ್ತಮನರತ 2000ರ್್ೇ ಇಸ್ವಿಯಿೆಂದ ಹಿಡಿದತ ಇಲ್ಲಿಯವರಗ್ೂ ಚಿತ್ರಕಲನ ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ 
ರ್್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡಿರತವುದ್ಲಿ.  ನೂತ್ನ ರನರ್ಷರೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ನೇತಿ ಅನಾಯ ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು 
ಪೌರಢಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ ರ್್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಳುಿವ ರನಜಯ ನೇತಿ ಖ್ಚಿತ್ವನಗಿ ರೂಪತಗ್ೂೆಂಡಿಲಿ.  
ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತಮನರತ 2000 ಚಿತ್ರಕಲನ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಹತದ್ು ಖನಲ್ಲ ಇದ್.  ಹನಗೂ ಅನತದನನತ್ 
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ಶನಲ್ಗಳಿಗ ್ ರ್್ೇಮಕ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಳಿಬ್ೇಕ್ನದೆಂತ್ಹ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಸ್ೆಂಖ್ಯ ಕೂಡ ಎಷ್ೂಟೇ ಅನತದನನತ್ 
ಶನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭನಗನವನರತ ಬೆಂದ್ ಮನಡಿದನುರ.್ ಇಲ್ಲಿಯವರ್ಗೂ ಏತ್ಕ್್ೆ ಹೈ್ದರನಬನದ್-ಕರ್ನಾಟಕ 
ಭನಗವಲಿದ್ೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ ಚಿತ್ರಕಲನ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಮತ್ತು ದೈ್ಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರ ರ್್ೇಮಕ್ನತಿಯೇ 
ಆಗಿಲಿ? ಅಲಿದ್ೇ ಮೊರ್್ನ ತನರ್್ೇ ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ ಮತೆಂದ್ನ ಬನರಿ ರ್ನವು ದ್ೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ 
ರ್್ೇಮಕ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುೇವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನುರ.್  ನನನ ರ್್ೂೇವ್ೇರ್್ೆಂದರ,್ ಹ್ೈದರನಬನದ್- ಕರ್ನಾಟಕ 
ಭನಗದಲ್ಲಿ ಹಲವನರತ ಶನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷತಟ ಹತದ್ುಗಳು ಖನಲ್ಲ ಇರತವುದರಿೆಂದ ಮತೆಂದ ್ ಬರತವ 
ಅವಕ್ನಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಷತಟ ಹತದ್ುಗಳನತನ ಭತಿಾ ಮನಡತತನುರ?್  ಹಲವನರತ ಜನರ ವಯಸ್ತುಗಳು ಮಿೇರಿದ್.  
ಅದರ ಬಗ್ಗ ನನಗ ್ರ್್ೂೇವಿದ್.  ಮತ್ತು ರ್್ರ್ಯ ರನಜಯಗಳನದ ಗ್ೂೇವನ, ಮಹನರನಷರ ಮತ್ತು ಕ್ೇ್ರಳ 
ರನಜಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರತಿವಷಾ ರ್್ೇಮಕ್ನತಿ ನಡಯ್ತತಿುದ್.  ನಮೂಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕಲನ ಡಿಪ್ೂಿಮೊೇ ಹನಗೂ 
ಪದವಿೇಧರ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಸನಕಷತಟ ಸ್ೆಂಖ್ಯಯಲ್ಲಿದನುರ.್  ಹಿೇಗಿದುರೂ ರ್್ೇಮಕ್ನತಿ ಏತ್ಕ್್ೆ ನಡಯ್ತತಿುಲಿ 
ಎನತನವುದರ ಬಗ್ಗ ಸ್ಾಷಟರ್್ ಬ್ೇಕ್ನಗಿದ್.  

ಶ್ರೇ ಎಸ.ಎಲ. ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದರಲ್ಲಿ ತ್ಮೂ ಅವಶಯಕತ್ 
ಬಹಳ ಇದ.್  ತನವು ಹ್ೇಳಬ್ೇಕತ ಇಲಿದ್ದುರ ್ ಇದತ ಆಗತವುದ್ಲಿ. ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರನದ 
ರ್ನರನಯಣಗೌಡರತ ನಮೂ ರನಜಯದ್ೆಂದ 100 ಜನರನತನ ಒಲೆಂಪಿಕ್ಗ್ ಕಳುಹಿಸಿಕ್್ೂಡತತು್ೇವ್ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಿದರತ.  ದೈ್ಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರೇ್ ಇಲಿ.   

ಡನ: ಕ್.್ ಗ್ೂೇವಿೆಂದರನಜ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಶ್ಕ್ಷಕರಿಲಿದ್ರತವುದಕ್್ೆ ಇದರ ಬಗ್ಗ 
ಒೆಂದಧಾ ಗೆಂಟ್ ಚಚ್ಾಗ್ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳಿಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಕ್್ೇಳಿಕ್್ೂಳುಿತ್ುೇರ್್. 

ಶ್ರೇ ಎಸ.ಎಲ. ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ದಯಮನಡಿ ತನವು ಸ್ಕ್ನಾರಕ್್ೆ 
ಹ್ೇಳಬ್ೇಕತ. 

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟ:- ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ ರ್್ೇಮಕ ಮನಡಿಕ್್ೂಳಿಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಚಚ್ಾಯನಗಿದ್, ಇನೂನ 
ಆಗಿಲಿ. 
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ರ್ನಗೇ್ಶ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅರ್್ೇಕ ವಷಾಗಳಿೆಂದ 14-15 
ವಷಾಗಳಿೆಂದ ರ್್ೇಮಕ್ನತಿ ಆಗದ್ರತವ ಕ್ನರಣಕ್್ೂೆೇಸ್ೆರ ಇಷತಟ ಕ್್ೂರತ್ ಬೆಂದ್ದ್.  ಆದುರಿೆಂದ 200 
ಜನರನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳುಿತು್ೇವ್ ಮತ್ತು 100 ಬ್ೇರ ್ಬ್ೇರ ್ಚಿತ್ರಕಲನ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಶ್ಕ್ಷಕರನೂನ ಈ 
ಸ್ಲ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿತಿುದು್ೇವ.್ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖಯ್ಿೆಂದ ಸ್ಹಮತಿ ಬೆಂದ ತ್ಕ್ಷಣ ಮತೆಂದ್ನ ಸ್ಲ 
ಪೂಣಾವನಗಿ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳಿಲತ ಪರಯತ್ನ ಮನಡತತ್ುೇವ್.  

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರನದ ಮಧತ ಜ. ಮನದ್ೇಗೌಡರ್ೇ . . .  

ಶ್ರೇ ಕ್.್ಎ. ತಿಪಾ್ೇಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಒೆಂದತ ನಮಿಷ. ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರನದ 
ಹ್ೇಮಲತನ ರ್ನಯಕ್ರವರತ ಮೊದಲ ಸ್ಲ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನುರ್ ಅವರಿಗ್ ಅವಕ್ನಶ ಕ್್ೂಡಿ. 

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ನೇವೇ್ ನಮೂ ಪನಡಿಗ್ ಎಲಿರೂ ನಣಾಯ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡರ್ ರ್ನರ್್ೇನತ 
ಮನಡಲ್ಲ?  ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರತ ಕ್್ೇಳಿದರತ ಅವರಿಗ್ ಅವಕ್ನಶ ಕ್್ೂಟಿಟದ್ುೇವ್.  

ಶ್ರೇಮತಿ ಹ್ೇಮಲತನ ರ್ನಯಕ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸ್ೆಂವಿಧನನದ ಕಲೆಂ 371ಜ್ 
ಪರಕ್ನರ ಹ್ೈದರನಬನದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದಲ್ಲಿ;  

ಶ್ರೇ ಎಸ. ರತದ್ರೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸ್ದನದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರನದ 
ಹ್ೇಮಲತನ ರ್ನಯಕ್ರವರ ಮೊದಲರ್್ೇ ಪರಶ್ನ ಇದತ.  

ಶ್ರೇಮತಿ ಹ್ೇಮಲತನ ರ್ನಯಕ:- ಚಿತ್ರಕಲನ, ದ್ೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಮತ್ತು ಸ್ೆಂಗಿೇತ್ ಶ್ಕ್ಷಕರ 
ಯನವ ಹತದ್ುಗಳನೂನ ತ್ತೆಂಬಿಲಿ.  ನನನ ರ್್ೂೇವ್ೇರ್್ೆಂದರ,್ ಮತೆಂಬರತವ ದ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗ ್ಬಹಳಷತಟ 
ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ ರ್್ೇಮಕ ಮನಡಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಸ್ಕ್ನಾರಕ್್ೆ ತ್ಮೂ ಮೂಲಕ ಕ್್ೇಳಿಕ್್ೂಳುಿತು್ೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ರ್ನಗೇ್ಶ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅದನತನ ಮತೆಂದ್ನ ದ್ನಗಳಲ್ಲಿ 
ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ ಮನಡತತ್ುೇವ್.  
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ಪರಶ್ನ ಸ್ೆಂಖ್ಯ: 719 

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರನದ ಮಧತ ಜ. ಮನದ್ೇಗೌಡರ ಪರಶ್ನ ಸ್ೆಂಖ್ಯ: 719 
ಸ್ಹಕ್ನರ ಇಲನಖಗ್ ್ವಗನಾವಣ್ಯನಗಿದ್. ನಮಗ್ ಉತ್ುರವನತನ ರ್ನಳ ್ಕ್್ೂಡಿಸ್ತತ್ುೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಮಧತ ಜ. ಮನದ್ೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಆರೂ್ೇಗಯ ಸ್ಚಿವರಲ್ಲಿ 
ನನನದ್ೂೆಂದತ ಪರಶ್ನ ಇದ್. ಅವತ್ತು ಆರೂ್ೇಗಯ ಸ್ಚಿವರತ ಬ್ೇಕತ. 

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಗಲ್ಲ ರ್ನಳ್ಯೇ ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಡಿಸ್ತತ್ುೇರ್್. 
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ಚತಕ್್ೆ ಪರಶ್ನ ಸ್ೆಂಖ್ಯ: 759 
(ಉತ್ುರದ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಿದ್) 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ನನನ ಪರಶ್ನ ಇರತವುದತ 
ವ್ೈದಯಕೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖಯ್ಲ್ಲಿ ಸನಾಯತ್ು ವ್ೈದಯಕೇಯ ಸ್ೆಂಸ್ಥಗಳ್ೇನವ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ.ಪಿ.ಎಸ., 
ಮತ್ತು ಓ.ಪಿ.ಎಸ ಅನತನ ಜನರಿ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಇದಯ್ೇ?                       

(ಮತೆಂದತ) 

(899) 19-09-2022 KH-VK  12-20   

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್ (ಮತೆಂದತ):-  

ಇವತಿುನವರಗ್ೂ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿ ಮನಡಲ್ಲಲಿ. 2006ರ ನೆಂತ್ರ ಬೆಂದವರಿಗ್ ಎನ್.ಪಿ.ಎಸ., ಇಲಿ, 
ಓ.ಪಿ.ಎಸ., ಇಲಿ. ಈ ಸನಾಯತ್ು ಸ್ೆಂಸ್ಥಗಳು 2006-07ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಪನರರೆಂಭವನಗಿವ್ ಎೆಂದತ 
ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ ತಿಳಿಸಿದನುರ.್ 2006ರ ನೆಂತ್ರ ಸೇ್ರಿದೆಂತ್ಹವರತ ಸ್ತಮನರತ 13-14 ವಷಾಗಳ 
ಕ್ನಲ ಸೇ್ವ್ಯನತನ ಸ್ಲ್ಲಿಸಿ ಖನಲ್ಲ ಕ್್ೈಯಲ್ಲಿ ಹೂ್ರಗಡ್ ಹ್ೂೇಗತತಿುದನುರ್. ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ 
ಕ್್ೂಟಿಟರತವೆಂತ್ಹ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಯನವುದ್ೇ ಅೆಂಶದನಯಿ ಕ್್ೂಡತಗ್ಯನತನ ಕಟನಯಿಸಿಲಿ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಿದನುರ್. ಏಕ್್ ಕಟನಯಿಸಿಲಿ ಎನತನವೆಂತ್ಹದತು ಪರಶ್ನ. ಸನಾಯತ್ು ಸ್ೆಂಸ್ಥಗಳು ತನವ್ೇ 
ಸ್ೆಂಪನೂೂಲಗಳನತನ ಒದಗಿಸಿಕ್್ೂಳಿಬ್ೇಕ್್ೆಂಬ ನಣಾಯವನಗಿದ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನುರ್. ಆ ಆಡಳಿತ್ 
ಮೆಂಡಳಿ ಏನರತತ್ುದ್, Governing Council, ಅದರ ಛ್ೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ by virtue of 
position ನಮೂ ವ್ೈದಯಕೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸ್ಚಿವರತ ಇರತತನುರ್. ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರ್ೇ, ತನವ್ೇ ಅಲ್ಲಿದ್ುೇರಿ. 
ಸ್ೆಂಪನೂೂಲಗಳನತನ ಏಕ್್ ಒದಗಿಸಿಕ್್ೂಡಲ್ಲಲಿ. ತನವು ಸ್ಚಿವರನಗಿ ಅಲಿದ್ ಇದುರೂ ಕೂಡ ಅದರ 
ಛ್ೇರ್ಮನ್ರನಗಿ ಮನಡಬಹತದನಗಿತ್ುಲಿವ್ೇ? Governing Council ಅವರತ ಏಕ್್ ಮನಡಲ್ಲಲಿ? 
ಇವತ್ತು ಅವರತ ಬಿೇದ್ ಪನಲನಗತತಿುದನುರ.್ ಇವರ ಸ್ಮಸ್ಯಗಳಿಗ್ ಸ್ಕ್ನಾರ ಮತ್ತು Governing 
Council ನೆಂದನದ ತ್ಪಿಾನೆಂದ ಅವರತ ಖನಲ್ಲ ಕ್ೈ್ಯಲ್ಲಿ ಹೂ್ರಗಡ ್ಹೂ್ೇಗತತಿುದನುರ್. ಅವರತ ತ್ಮೂ 
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ನವೃತಿು ಜೇವನವನತನ ಹೇ್ಗ್ ಕಳ್ಯಬ್ೇಕತ? ಅವರ ರಕ್ಷಣ್ಗ ್ Governing Council ರನದರೂ 
ಬರಬ್ೇಕತ. ವ್ೈದಯಕೇಯ ಇಲನಖಯ್ನದರೂ ಬರಬ್ೇಕ್್ೆಂಬ ಮನತ್ನತನ ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರ ಗಮನಕ್್ೆ 
ತ್ರತತಿುದು್ೇರ್್.  

 ಡನ|| ಕ್್.ಸ್ತಧನಕರ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ದ್ರ್ನೆಂಕ:01-04-2006 ರಲ್ಲಿ ಅೆಂದ್ನ 
ಸ್ಕ್ನಾರ ಬ್ೂೇಧಕ ಆಸ್ಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ ಬೂ್ೇಧಕ್ೇ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಬ್ೂೇಧಕ ವೃೆಂದದ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
ಹನಗೂ ಸಿಬಬೆಂದ್ಗಳು, ಹನಗ್ಯೇ ಕ್್ಲವು ಸನಾಯತ್ು ಇಲನಖಗ್ಳು, ಕ್್ಲವು ಬ್ೂೇಡ್ಾ ಅೆಂಡ್ 
ಕ್ನಪೂ್ೇಾರ್ೇಷನ್ಗಳು, ಇವ್ಲಿವೂ ಕೂಡ ಆಯನಯ ಸ್ೆಂಸ್ಥಯವರ್ೇ ಭರಿಸ್ಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಅವತಿುನ ದ್ನ 
ತಿೇಮನಾನವನಗಿತ್ತು. ಅೆಂದ್ನೆಂದ ದ್ರ್ನೆಂಕ:01-04-2006ರ ನೆಂತ್ರ ಖನಯೆಂ ಆಗಿ ಯನರತ 
ರ್್ೇಮಕಗೂ್ೆಂಡಿದನುರ,್ ಅವರಿಗ್ಲನಿ ಇದತ ಅನಾಯವನಯಿತ್ತ. 2020 ರವರ್ಗೂ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. 
ನಮೂ ಸ್ಕ್ನಾರ ಬೆಂದ ಮೇಲ್ ರ್ನವು ಮತ್ು 2020ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಆದ್ೇಶ ಮನಡಿದ್ುೇವ್. ಸನಾಯತ್ು 
ಇರತವೆಂತ್ಹ ಸ್ೆಂಸ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಖನಯೆಂ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಬ್ೇಸಿಕ್ ಪ್ೇ ಏನದ,್ ಅದರಲ್ಲಿ 
matching grants ಶ್ೇಕಡನ 10 ರಷತಟ ಕ್್ೂಡತಗಯ್ನತನ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕತ. ಇನತನ ಶ್ೇಕಡನ 10 ರಷತಟ 
ಕ್್ೂಡತಗ್ಯನತನ ಸ್ಕ್ನಾರ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್್ೆಂಬ ಬಗ್ಗ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖಯ್ ಜ್ೂತ್ ಹಲವು ಸ್ತತಿುನ 
ಮನತ್ತಕತ್ಯನತನ ಮನಡಿದ್ುೇವ್. ಇದಕ್್ೆ ಆದೇ್ಶ ಕೂಡ ಹ್ೂರಡಿಸಿದು್ೇವ್. ಈಗನಗಲ್ೇ ರ್ನವು 3-4 
ಸನಾಯತ್ು ಸ್ೆಂಸ್ಥಗಳಲ್ಲಿ 2015ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನೆಂದ ಕ್್ಲವರತ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಿದನುರ.್ ಕ್್ಲವರತ 2016-
17ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನೆಂದ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಿದನುರ.್ ರ್ನವು ಕೂಡ ಎಲನಿ ಸನಾಯತ್ು ವೈ್ದಯಕೇಯ 
ಕ್ನಲೇ್ಜತಗಳಲ್ಲಿ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡತತ್ುೇವ.್ ಇನತನ ಕೂಡ ಅರ್್ೇಕ Corporations, Boards ಗಳಲ್ಲಿ 
ಆಗಿಲಿ. ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖಯ್ವರತ ಶ್ೇಕಡನ 10 ರಷತಟ matching grants ಕ್್ೂಟನಟಗ ಎಲನಿ 
ಇಲನಖಗ್ಳ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಇದನತನ ಸ್ಕ್ನಾರಿ ಇಲನಖ್ ಎೆಂದತ ಪರಿಗಣಿಸಿಲಿ. ಸನಾಯತ್ು ಸ್ೆಂಸ್ಥಗಳು 
ಎೆಂದತ ವ್ೈದಯಕೇಯ ಕ್ನಲ್ೇಜತಗಳನತನ ತನವ್ೇ bear ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದುರತ. ರ್ನವು ಸ್ಾೆಂತ್ 
ಸ್ೆಂಪನೂೂಲಗಳನತನ ಕ್್ೂರೇಢೇಕರಿಸ್ತವುದಕ್್ೆ ಆ ಸನಾಯತ್ು ಸ್ೆಂಸ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕ್ನಶ ಇಲಿ. ಹನಗನಗಿ, 
ಇದನತನ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖಗ್್ ಹ್ೇಳಿದ್ುೇವ್. ಈಗನಗಲ್ೇ ಆದ್ೇಶ ಕೂಡ ಮನಡಿದ್ುೇವ್. ತನವು 2015ರ್್ೇ 
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ಸನಲ್ಲನದನತನ ರ್್ೂೇಡಬಹತದತ. ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರತ 2006 ರಿೆಂದ 2020ರ 
ಮಧಯದಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹವರಿಗ್ ಯನವ ರಿೇತಿ ನಣಾಯವನತನ ಕ್್ೂಡಿಸ್ತತನುರ್ ಎೆಂದತ ಕ್್ೇಳಿದನುರ್. ಇದರ 
ಬಗ್ಗ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖಯ್ವರ ಹತಿುರ ಸ್ಮನಲ್ೂೇಚರ್ಯ್ನತನ ಮನಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದುೆಂತ್ಹ ಜನರಿಗ ್ಯನವ 
ರಿೇತಿ ರ್ನಯಯ ಒದಗಿಸ್ಲತ ಸನಧಯವಿದಯ್ೇ, ಅದರ ಸನಧಕ-ಬನಧಕಗಳನತನ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿ ಕರಮ 
ವಹಿಸ್ತತ್ುೇವ್.  

 ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿ ಕರಮ 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುೇವ್ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಮನಮೂಲ್ಲ ಉತ್ುರಕೆೆಂತ್ ಸ್ಕ್ನಾರ ಆ ಒೆಂದತ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ 
ತಿೇಮನಾನವನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳಿಬ್ೇಕ್ನಗಿತ್ತು ಅಥವನ ಆ ಸ್ೆಂಸ್ಥಗಳು ತಿೇಮನಾನವನತನ 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳಿಬೇ್ಕ್ನಗಿತ್ತು. ಸ್ೆಂಸ್ಥಗಳು ಮನಡಿರತವ ತ್ಪಿಾನೆಂದನಗಿ ಒಬಬ ರ್ೌಕರ ತ್ನನ ಇಳಿ ವಯಸಿುನಲ್ಲಿ 
ಖನಲ್ಲ ಕ್್ೈಯಲ್ಲಿ ಮರ್್ಗ್ ಹ್ೂೇದರ,್ ಅವನ ಅರ್ನರ್ೂೇಗಯ, ಮಕೆಳ ಭವಿಷಯ, ತ್ನನ ಭವಿಷಯ ಬಿೇದ್ 
ಪನಲನಗತತ್ುದ್. ಆ ಕ್ನರಣದ್ೆಂದ ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ ಅವರಿಗ್ ರ್ನಯಯವನತನ ಒದಗಿಸ್ತತ್ುೇವ್ ಎನತನವ 
ಖ್ಚಿತ್ ಭರವಸಯ್ನತನ ಕ್ೂ್ಟಟರ್ ಆ ಇಳಿ ವಯಸಿುನ ಜೇವಗಳು ಇವತನುದರೂ ರ್್ಮೂದ್ಯಿೆಂದ ನದು್ 
ಮನಡತತನುರ.್ ಆ ದೃರ್ಷಟಯಿೆಂದ ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ ಖ್ಚಿತ್ವನದ ಭರವಸಯ್ನತನ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ 
ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರಲ್ಲಿ ಒತನುಯ ಮನಡತತ್ುೇರ್.್  

ಡನ|| ಕ್.್ಸ್ತಧನಕರ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, huge financial implication 
ಇರತವುದರಿೆಂದ, . . . 

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರ್ೇ, ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರತ ಒಬಬ ರ್ೌಕರರದತು ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳುತಿುದನುರ.್  

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸನಾಯತ್ು ಸ್ೆಂಸ್ಥಯಲ್ಲಿ ಕ್್ಲಸ್ 
ಮನಡತವವರತ ಲಕ್ಷಗಟಟಲ ್ ಏನತ ಇಲಿ. ಸನಾಯತ್ು ಸ್ೆಂಸ್ಥಗಳು ಎಷತಟ ಇವ್, ಅಲ್ಲಿನ ರ್ೌಕರರ ಒಟತಟ 
ಸ್ೆಂಖ್ಯ ಎರ್ಷಟವ್, it is in some thousands.  ಆ ದೃರ್ಷಟಯಿೆಂದ . . .  
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ಡನ|| ಕ್.್ಸ್ತಧನಕರ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದತ ಒೆಂದೇ್ ಇಲನಖಗ್್ ಸಿೇಮಿತ್ ಅಲಿ. 
ಅರ್್ೇಕ ಇಲನಖಗ್ಳಲ್ಲಿನ ಸನಾಯತ್ು ಸ್ೆಂಸ್ಥಗಳಿಗ್ ಇದ್ೇ ಅನಾಯವನಗಿದ್. ವ್ೈದಯಕೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖಗ್ ್
ಸಿೇಮಿತ್ವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವೆಂತ್ಹ ಸ್ೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿ ಇವತ್ತು financial implication 
ಇರತವುದರಿೆಂದ, ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಯವರ ಗಮನಕ್್ೆ ತ್ೆಂದತ ಆರ್ಥಾಕ 
ಇಲನಖಯ್ವರ ಜ್ೂತ ್ ಚಚ್ಾ ಮನಡಿ ಆದಷತಟ ಸ್ಕ್ನರನತ್ೂಕವನದ ತಿೇಮನಾನವನತನ 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿವುದಕ್್ೆ ಒತನುಯ ಮನಡತತ್ುೇರ್.್ 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ:-  ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕ್್ೂರ್್ಗ್ ಒೆಂದತ ವನಕಯ. 
ರ್ನನತ ಕ್್ೇಳಿರತವೆಂತ್ಹ ಪರಶ್ನ ಬ್ೇರ ್ ಇಲನಖಗ್ ್ ಸ್ೆಂಬೆಂಧಪಟಿಟದುರ್, ರ್ನನತ ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಯವರರ್್ನೇ ಕ್್ೇಳುತಿುದ್ು. ಇದತ ವ್ೈದಯಕೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖಗ್ ್ ಸ್ೆಂಬೆಂಧಪಟಿಟರತವ 
ಪರಶ್ನಯನಗಿರತವುದರಿೆಂದ, ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರರ್್ನೇ ಕ್್ೇಳುತಿುದ್ುೇರ್.್ ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ ಕ್್ೂಡಲ್ಲ. 
ಬ್ೇರಯ್ವರದತು ಏನತ ಆಗತತ್ುದ್ ಎೆಂದತ ರ್್ೂೇಡಲ್ಲ. ಎಲನಿ ಇಲನಖಯ್ವರನತನ ಎಫ್.ಡಿ., ಯವರೇ್ 
ಆಳಿಾಕ್್ ಮನಡಿಬಿಟಟರ ್ನಮೂ ಸ್ಚಿವರಿಗ್ ಏನತ ಕ್್ಲಸ್? ಎಲಿದಕೂೆ ಎಫ್.ಡಿ.,ಯವರರ್್ನೇ ತ್ೂೇರಿಸಿಬಿಟಟರ,್ 
ಅವರರ್್ನೇ ಮೆಂತಿರಗಳರ್ನನಗಿ ಒಳಗ್ ಇವರ ಪಕೆದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿಬಿಟಟರ್ ಉತ್ುರ ಕ್್ೇಳುವುದಕ್್ೆ 
ಸ್ತಲಭವನಗತತ್ುದ್. 
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ಪರಶ್ನ ಸ್ೆಂಖ್ಯ: 671 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸ್ಲನಗಿದ್) 

ಶ್ರೇ ಅ.ದ್ೇವ್ೇಗೌಡ:-  ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ 
ವಿವರವನಗಿ ಕ್್ೂಟಿಟದನುರ್. ರನಜೇವ್ ಗನೆಂಧಿ ಆರೂ್ೇಗಯ ವಿಜ್ಞನನಗಳ ವಿಶಾವಿದನಯನಲಯವನತನ 
ಸ್ತಮನರತ 15 ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡತತ್ುೇವ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತ್ುಲ್ೇ ಇದನುರ.್ ಇದನತನ 
ಯನವನಗ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಲನಗತತ್ುದ್ ಎೆಂದತ ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರಲ್ಲಿ ಕ್್ೇಳುತಿುದ್ುೇರ್್.  

ಡನ|| ಕ್.್ಸ್ತಧನಕರ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದನತನ ಕೂಡ ಸ್ತಮನರತ 15-16 
ವಷಾಗಳ ಒೆಂದತ ಚರಿತರ್ಯಲ್ಲಿ ರನಜೇವ್ ಗನೆಂಧಿ ಆರೂ್ೇಗಯ ವಿಜ್ಞನನಗಳ ವಿಶಾವಿದನಯನಲಯ, 
ರನಮನಗರದ ಅಚಾಕರಹಳಿಿಯಲ್ಲಿ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಆವತಿುನ ಸ್ಕ್ನಾರ 2007ರ್್ೇ 
ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಸ್ತಮನರತ 216 ಎಕರ ್ 24 ಗತೆಂಟ್ ಜಮಿೇನನತನ ಕ್್ಐಎಡಿಬಿ ಮೂಲಕ ಕ್್ೂಟಿಟದನುರ್. 
ಇದರಲ್ಲಿ 71 ಎಕರ ್ 15 ಗತೆಂಟ ್ ಜಮಿೇನನತನ ರನಜೇವ್ ಗನೆಂಧಿ ಆರೂ್ೇಗಯ ವಿಜ್ಞನನಗಳ 
ವಿಶಾವಿದನಯನಲಯಕ್್ೆ ಕ್್ೂಟಿಟದುರತ ಹನಗೂ ಉಳಿದ 145 ಎಕರ ್9 ಗತೆಂಟ ್ಜಮಿೇನನತನ ನದ್ೇಾಶಕರತ, 
ವ್ೈದಯಕೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ನದ್ೇಾಶರ್ನಲಯ, ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಇವರಿಗ ್ ಹಸನುೆಂತ್ರ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಿದುರತ. ತ್ದನೆಂತ್ರ ಕ್ಲ್ವು ಖನಸ್ಗಿ ವಯಕುಗಳು ಜಮಿೇನನ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ವನಯಜಯ ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡತ 
ವಿವಿಧ ಕ್್ೂೇಟತಾಗಳಲ್ಲಿ ಪರಕರಣ ದನಖ್ಲನಗಿತ್ತು. ಆ ಕ್ನರಣಕ್್ೆ 2007ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಟ್ೆಂಡರ್ 
ಆಗಿದುರೂ ಕೂಡ 2015 ರವರ್ಗೂ ಅದ್ೇ ಟ್ೆಂಡರ್ ಅನತನ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ವಿವಿಧ ಇಲನಖಗ್ಳು, 
ವಿವಿಧ ಸ್ಕ್ನಾರಗಳು ಬೆಂದೆಂತ್ಹ ಸ್ೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ವಿಚನರ ಮನಡಿದುರತ. ಆದರ್, ಅದತ practical 
ಆಗಿ ಆಗತವುದ್ಲಿ ಎೆಂದತ ಗ್ೂತನುದ ಮೇಲ ್2015 ರಲ್ಲಿ ಅದನತನ ರದತು ಮನಡಿ, ಈಗ ನಮೂ ಸ್ಕ್ನಾರ 
ಬೆಂದ ಮೇಲ್ ಈ ವಷಾದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು ಆಯವಯಯದಲ್ಲಿ ಇದನತನ 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುೇವ್ ಎೆಂದತ 600 ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳ ವ್ಚುದಲ್ಲಿ ರನಮನಗರದ ಅಚಾಕರಹಳಿಿಯ 
ರನಜೇವ್ ಗನೆಂಧಿ ಆರೂ್ೇಗಯ ವಿಜ್ಞನನಗಳ ವಿಶಾವಿದನಯನಲಯವನತನ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡತತ್ುೇವ ್ಎೆಂದತ 
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ಹ್ೇಳಿದನುರ್. ಇದಕ್್ೆ ಪೂರಕವನಗಿ ನಮೂ ವಿಶಾವಿದನಯನಲಯದವರತ ಕಳ್ದ ತಿೆಂಗಳು ನಡದ್ೆಂತ್ಹ 
ಸಿೆಂಡಿಕ್್ೇಟ್ ಸ್ಭ್ಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ 600 ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಈ ವಿಶಾವಿದನಯನಲಯದ 
ಹಣದಲ್ಲಿಯೇ ನಮನಾಣ ಮನಡತತ್ುೇವ್ ಎೆಂದತ ಅನತಮೊೇದರ್ ್ ಕ್್ೂಟತಟ, ಸ್ಕ್ನಾರಕ್್ೆ 
ಕಳುಹಿಸಿಕ್ೂ್ಟಿಟದನುರ್. ಈಗ ಬರತವೆಂತ್ಹ ಕ್ನಯಬಿರ್್ೇಟ್ ಮತೆಂದ ್ಈ ವಿಷಯವನನಟತಟ ಚಚಾ್ ಮನಡಿ, 
ಅನತಮೊೇದರ್್ಯನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡತ ಟ್ೆಂಡರ್ ಕರದ್ತ ಸ್ತಮನರತ 2 ರಿೆಂದ 3 ತಿೆಂಗಳೂ್ಳಗ್ 
ರನಮನಗರದ ಅಚಾಕರಹಳಿಿಯಲ್ಲಿ ರನಜೇವ್ ಗನೆಂಧಿ ಆರೂ್ೇಗಯ ವಿಜ್ಞನನಗಳ ವಿಶಾವಿದನಯನಲಯವನತನ 
ಪನರರೆಂಭ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ನಮೂ ಸ್ಕ್ನಾರ ಬದಿವಿದ.್  

ಶ್ರೇ ಅ. ದ್ೇವ್ೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರ್ೇ ಧನಯವನದಗಳು.  

 
ಪರಶ್ನ ಸ್ೆಂಖ್ಯ: 705 

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜತರವರತ ಸ್ದನದಲ್ಲಿ ಹನಜರಿರತವುದ್ಲಿ.  
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ಪರಶ್ನ ಸ್ೆಂಖ್ಯ: 716+740+741 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸ್ಲನಗಿದ್) 

ಶ್ರೇ ಎಸ.ವಿಿ.ಸ್ೆಂಕನೂರ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ರನಜಯದಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ ಖನಸ್ಗಿ 
ಅನತದನನತ್ ಪನರಥಮಿಕ, ಪೌರಢ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪೂವಾ ಕ್ನಲೇ್ಜತಗಳಲ್ಲಿ ನವೃತಿು ಮತ್ತು ನಧನ 
ಹ್ೂೆಂದ್ರತವೆಂತ್ಹ ಹತದ್ುಗಳನತನ ತ್ತೆಂಬತವುದಕ್್ೆ ಅನತಮತಿ ಕ್್ೇಳಿ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರಲ್ಲಿ 
ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳಿದ್ು. ಬಹತಶಃ ಈ ಪರಶ್ನ ಇದ್ೇ ಮೊದಲ ಬನರಿ ಕ್್ೇಳಿರತವುದ್ೇನೂ ಅಲಿ. ಹಿೆಂದ್ನ 
ಅಧಿವ್ೇಶನದಲ್ಲಿ ಹಲವನರತ ಬನರಿ ಈ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳಿದ್ುೇವ್. ಯನವನಗ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳಿದರೂ 
ಸ್ಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ೇ ಉತ್ುರ. ಈಗ ತನರ್್ೇ ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರನದ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್ ರವರತ 
ಹ್ೇಳಿದೆಂತ ್“ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖ್ಯ ಒಪಿಾಗ್ಯನತನ ಪಡದ್ತಕ್್ೂೆಂಡತ ಅನತಮತಿ ಕ್ೂ್ಡತತ್ುೇವ್ ಎನತನವುದತ 
ಸ್ಕ್ನಾರದ standard answer ಆಗಿಬಿಟಿಟದ”್.್ ಆದರ,್ ದಯವಿಟತಟ ರ್ನನತ ಕಳಕಳಿಯಿೆಂದ ತ್ಮೂ 
ಮತಖನೆಂತ್ರ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಿತ್ುೇರ್್. ರ್ನವು ಹತದ್ು ತ್ತೆಂಬಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಕ್್ೇಳುತ್ುೇವ್ಯಲಿವ್ೇ, 
ಹ್ೂಸ್ ಹತದ್ು ಎಲ್ಲಿಯವು? ಅವುಗಳು ಒೆಂದತ ಬನರಿ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖಯ್ಿೆಂದ ಅನತಮತಿ ಕ್್ೂಟಟೆಂತ್ಹ 
ಹತದ್ುಗಳು. ಇವು ಮೆಂಜೂರನತಿ ಹತದ್ುಗಳು. ಹನಗನಗಿ ಈ ಮೆಂಜೂರನತಿ ಹತದ್ುಗಳಿಗ್ ಪತನಃ ಪತನಃ 
ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖಯ್ ಅನತಮತಿಯನತನ ಏಕ್್ ಕ್್ೇಳಬ್ೇಕತ? ಇದತ ಅವಶಯಕತ ್ಇದ್ಯೇ ಎನತನವುದತ 
ನನನ ಮೊದಲರ್್ಯ ಪರಶ್ನ.                                                 

 (ಮತೆಂದತ) 
(900)19-09-2022(12-30)bsd-vk 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ. ಸ್ೆಂಕನೂರ (ಮತೆಂದತ) 

ಇನತನ ಎರಡರ್್ಯದನಗಿ ನಮೂ ರನಜಯದ ಪನರಥಮಿಕ, ಪೌರಢ ಅಥವನ ಪದವಿ ಪೂವಾ ಇರಬಹತದತ, ಈ 
ಮೂರತ ಹೆಂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹತತ್ೇಕ ಅೆಂದರ್ ೩೩% ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು Government ಶನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 
ಓದತತನುರ.್ ಉಳಿದ ೭೭% ಖನಸ್ಗಿ ಶನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓದತತಿುದನುರ್. ಆದರ್ ಸ್ಕ್ನಾರದ ಗತರಿ ಮತ್ತು 
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ಧ್ಯೇಯದೆಂತ್ ಘೂೇಷಣಯ್ೆಂತ್ ಗತಣಮಟಟದ ಶ್ಕ್ಷಣ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕತ ಎನತನವುದನಗಿದ್. ೨೦೧೬ ರಿೆಂದ 
ಮನಚ್ಾ ೨೦೨೨ ರವರ್ಗ್ ನಧನ ಹೂ್ೆಂದ್ದ ಮತ್ತು ನವೃತಿುಯನದ ಹತದು್ಗಳ ಸ್ೆಂಖ್ಯ ೯,೨೫೮ 
ಹತದ್ುಗಳು ಎೆಂದತ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಮನಹಿತಿ ಕ್್ೂಟಿಟದನುರ್. ಇದ್ೇರಿೇತಿ ೨೦೧೫ಕೆೆಂತ್ ಪೂವಾದಲ್ಲಿ ಸ್ತಮನರತ 
೪,೦೪೧ ಹತದ್ುಗಳು ಇದತು, ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ತಮನರತ ೧,೮೬೭ ಹತದ್ುಗಳನತನ ಭತಿಾ ಮನಡಿಲಿ. ಅೆಂದರ್ 
ನಮೂ ರನಜಯದ ಖನಸ್ಗಿ ಶನಲಗ್ಳಲ್ಲಿ ಒಟತಟ ೧೧,೧೨೫ ಹತದ್ುಗಳು ಖನಲ್ಲ ಇವ್. ಈ ಹತದ್ುಗಳನತನ ಖನಲ್ಲ 
ಇಟತಟಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಗತಣಮಟಟದ ಶ್ಕ್ಷಣವನತನ ಕ್್ೂಡಲತ ಹೇ್ಗ್ ಸನಧಯ? ಈ ಉತ್ುರವನತನ ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ 
ತಿಳಿಸ್ಬ್ೇಕತ. ನನನ ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ ಉಪಪರಶ್ನಯನತನ ನೆಂತ್ರ ಕ್್ೇಳುತ್ುೇರ್್. 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ರ್ನಗೇ್ಶ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರತ ಹ್ೇಳಿದೆಂತ ್ ಇದತ 
ಬಹಳ ಗೆಂಭಿೇರವನದ ವಿಷಯವನಗಿದತು, ೨೦೧೫ರ ವರಗ್ ್ ಇರತವ vacancy ಗಳನತನ ಪೂಣಾ 
ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಪರಸನುವರ್್ಗಳನತನ Aided ಶನಲ್ಗಳಿೆಂದ ಕ್್ೇಳಿದ್ುವು. ಆದರ್ ಇವತಿುನವರಗ್ೂ ೪೫೫ 
ಹತದ್ುಗಳಿಗ್ ಪರಸನುವರ್್ಗಳು ಬೆಂದ್ಲಿ. ಇದತ ೨೦೧೫ ಹಿೆಂದ್ನ ಅವಧಿಗ ್ ಸ್ೆಂಬೆಂಧಪಟಿಟದನುಗಿದ್. ೧೭೧ 
ಪರಸನುವರ್್ಗಳು ಬೆಂದ್ದತು, ಅವುಗಳು ನಮೂ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿ ನೆಂತಿದತು, ಇವುಗಳನತನ ಬ್ೇಗ ಪೂಣಾ 
ಮನಡತವ ಪರಯತ್ನವನತನ ಮನಡತತಿುದ್ುೇವ್. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒೆಂದಷತಟ documents ಗಳು ಸ್ರಿಯಿಲಿ, 
ಅದಕ್್ೆ ಮನಹಿತಿ ಕ್್ೇಳಿದ್ುೇವ್, ಇವುಗಳನತನ ಸ್ರಿ ಮನಡತವ ಕ್ಲ್ಸ್ ಮನಡತತಿುದ್ುೇವ್. ಹತದ್ು ಭತಿಾ 
ಮನಡಿಕ್್ೂಳಿಲತ ಪರಸನುವರ್್ ಕಳುಹಿಸಿ ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದುರೂ ೪೫೫ ಪರಸನುವರ್್ಗಳು ಇವತಿುನವರ್ಗೂ 
ಬೆಂದ್ಲಿ. ೨೦೧೬ರಲ್ಲಿ ರ್ನವು Finance Department ಜ್ೂತ್ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನಗ “್ ೨೦೧೫ಕೂೆ 
ಹಿೆಂದ್ನ post ಗಳನತನ fill-up ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡಿಲಿ, ಮತೆಂದ್ನ ಪರಸನುವರ್್ ಕಳುಹಿಸ್ತತಿುೇರನ”್ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಿದರತ. ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರತ ಹ್ೇಳಿದೆಂತ ್ ಇದತ ಗೆಂಭಿೇರವನದ ವಿಚನರವನಗಿದತು, ಗತಣಮಟಟದ 
ಶ್ಕ್ಷಣವನತನ ಕ್್ೂಡಲತ ರ್ನವು ಹತದ್ುಗಳನತನ ಭತಿಾ ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗಿದ್. ಇದನದ ನೆಂತ್ರ ನಮೂ Act ನ 
ಪರಕ್ನರ ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ ಹೇ್ಗ್ ರ್್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡಿಕ್್ೂಳಿಬ್ೇಕತ ಎೆಂಬತದಕೂೆ ಮನನಯ ಮನಜ 
ಸ್ಭನಪತಿಯವರ ಅಧಯಕ್ಷತಯ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಭ ್ಮನಡಿ, ಅದನೂನ relax ಮನಡಿದು್ೇವ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ ಜಲನಿ 
paper ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ೇಕ್ನದರೂ ಜನಹಿರನತ್ತ ಕ್್ೂಡಬಹತದತ, ರನಜಯದ paper ನಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲಿ 
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ಬ್ೇಕ್ನದರೂ ಜನಹಿರನತ್ತ ಹನಕಬಹತದತ ಎೆಂದತ ಎಲನಿ ಅನತಕೂಲ ಮನಡಿದುರೂ, ೪೫೫ 
ಪರಸನುವರ್್ಗಳು ಬೆಂದ್ರತವುದ್ಲಿ. ಇವು ಬೆಂದ ತ್ಕ್ಷಣ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖಯ್ವರತ ಅವುಗಳನತನ ಮನಡಿದ 
ನೆಂತ್ರ ಇವುಗಳನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳ್ೂಿೇಣ ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದನುರ್. ಆದುರಿೆಂದ ಹಳಯ್ದನತನ ರ್್ೇಮಕ್ನತಿ 
ಮನಡಿದ ತ್ಕ್ಷಣವೇ್ ಇವುಗಳನತನ ರ್್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡತವ ಪರಕರಯ ಮನಡತತ್ುೇವ್. 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ. ಸ್ೆಂಕನೂರ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ೨೦೧೫ ರ ಪೂವಾದಲ್ಲಿ ೪,೬೪೧ 
ಹತದ್ುಗಳಲ್ಲಿ ೨,೭೭೪ ಹತದ್ುಗಳನತನ ಭತಿಾ ಮನಡಿಕ್ೂ್ೆಂಡಿದನುರ್. ಈ ಇಲನಖ ್ ಹ್ೇಗ ್ ಇದ ್ ಎೆಂದರ್ 
BEO, DDPI ಆಯತಕುರ ಕಛ್ೇರಿಯಲ್ಲಿ ….. ಮನನಯ ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡರೇ್, ದಯವಿಟತಟ ಒೆಂದತ 
ನಮಿಷ. ಕ್್ಲವು management ಗಳು ಹತದು್ಗಳನತನ ತ್ತೆಂಬಿಕ್ೂ್ಳಿಲತ permission ಕ್ೂ್ಟಟರೂ 
ಭತಿಾ ಮನಡಿಕ್ೂ್ೆಂಡಿಲಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ್. ಆದರ್ ಇದತ ಬಹಳ ಜಾಲೆಂತ್ ಸ್ಮಸ್ಯ ಇದ್. ಸ್ಕ್ನಾರ 
ಅನತಮತಿ ಕ್ೂ್ಟಟರೂ management ಹತದ್ುಗಳನತನ ಭತಿಾ ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡಿಲಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ್. 
BEO ಇರಬಹತದತ, DDPI ಇರಬಹತದತ, ಒೆಂದತ appointment ಮನಡಲತ ಪರಸನುವರ್್ 
ಬ್ೆಂಗಳೂರಿಗ ್ಬೆಂದತ ಮತಟಟಲತ ಒೆಂದತ ವಷಾ ಹಿಡಿಯತತ್ುದ್. ಆ ವಿಚನರ ನನಗ್ ಬ್ೇಡ. ಈಗ ಸ್ದಯ 
ಖನಲ್ಲ ಇರತವ ೯,೨೫೮ ಹತದ್ುಗಳನತನ ಭತಿಾ ಮನಡಲತ ಯನವನಗ ಅನತಮತಿ ಕ್ೂ್ಡತತನುರ್? 
ಈಗನಗಲ್ೇ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳಿಗ್ ಹಲವನರತ ಸ್ೆಂಘಟರ್ಗ್ಳು ಹನಗೂ ಆಡಳಿತ್ ಮೆಂಡಳಿಗಳು 
ಮನವಿಗಳನತನ ಕ್ೂ್ಟಿಟದತು, ಇದರ ಬಗ್ಗ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಯವರತ ಆಸ್ಕು ವಹಿಸಿದನುರ.್ ಈ 
Finance Department ಯನರ control ನಲ್ಲಿದ್ ಎೆಂದತ ನನಗ ್ಗೂ್ತನುಗತತಿುಲಿ. ಇದತ ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳ ಜ್ೂತ ್ ಇದ್ಯೇ? ನನನ ಕಳಕಳಿ ಏರ್್ೆಂದರ್, ದಯವಿಟತಟ ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಯವರ ಜ್ೂತ್ ಸ್ಭ ್ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಇಲಿದ್ದುರ ್ಹತದ್ುಗಳ ಭತಿಾ ಆಗತವುದ್ಲಿ. ರನಜಯದಲ್ಲಿ 
ಎಷ್ಟಷತಟ ಹತದ್ುಗಳು ಖನಲ್ಲ ಇವ್ ಎೆಂಬ ಮನಹಿತಿ ತ್ರಿಸ್ತತ್ುೇರ್್ ಎೆಂದತ ಒೆಂದತ ಕಡ ್ ಉತ್ುರ 
ಕ್್ೂಟಿಟದನುರ್. ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ೮ ವಷಾಗಳು ಕಳ್ದ್ವ,್ ಈ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳಿದ ಮೇಲ ್ಮನಹಿತಿ 
ಸ್ೆಂಗರಹ ಮನಡಿದ್ುೇರ್್ಯೇ? ೮ ವಷಾಗಳು ಕಳ್ದ್ವ.್ ಆದುರಿೆಂದ ನನನ ಕಳಕಳಿ ಏರ್್ೆಂದರ್, Finance 
Department ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಯವರ ಅಧಿೇನದಲ್ಲಿ ಇರತವುದರಿೆಂದ ಮನನಯ 
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ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಯವರ ಜ್ೂತ್ ಸ್ಭ ್ ಮನಡಲೇ್ಬ್ೇಕತ. ಇವರತ ಪರಸನುವರ್್ ಕಳುಹಿಸಿದರ ್ ಅವರತ 
ಪರಸನುವರ್್ಯನತನ ಅಲ್ಿೇ ಇಟತಟಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳುಿತನುರ್. Finance Department 
ಆಕ್ನಶದಲ್ಲಿದಯ್ೇ ಅಥವನ ಸ್ಕ್ನಾರದ ನಯೆಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದಯ್ೇ ನನಗ ್ಸ್ೆಂಶಯ ಬರತತಿುದ್. 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅರ್್ೇಕ 
ಶ್ಕ್ಷಕರತ ದಯನಮರಣ ಕ್ೂ್ೇರಿ ಅಜಾ ಕ್ೂ್ಟಿಟದನುರ್. ಇದತ ಬಹಳ ಗೆಂಭಿೇರವನದ ಸ್ಮಸ್ಯಯನಗಿದತು, 
ಸ್ತಮನರತ ೯,೬೦೦ post ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಇಲಿದ್ರತವನಗ how do you expect the quality 
education. ಗತಣಮಟಟದ ಶ್ಕ್ಷಣ ಕ್್ೂಡಲತ ಹ್ೇಗ ್ ಸನಧಯ? ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಸ್ಕ್ನಾರಕ್್ೆ ತ್ಪತಾ 
ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂ್ಟಿಟದನುರ್. 171 posts ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದನುರಲಿವ್ೇ? That is 171 files. ಆ files 
ಗಳಲ್ಲಿ ಸನವಿರನರತ ಹತದು್ಗಳು ಒಳಗೂ್ೆಂಡಿರತತ್ುವ್. ಸ್ತಮನರತ ೧೧ ಸನವಿರ post ಗಳು ಖನಲ್ಲ ಇವ್. 
ಸ್ದನಕ್್ೆ ತ್ಪತಾ ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಟಿಟದತು, ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ದಯವಿಟತಟ ಚನಟಿ ಬಿೇಸ್ಬೇ್ಕತ. ಮನನಯ 
ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ ಚನಟಿ ಬಿೇಸ್ದೇ್ ರ್ನವು ಸ್ಕ್ನಾರವನತನ ಹ್ೇಗ ್ಕ್್ೇಳುವುದತ? ಹತದ್ುಗಳನತನ ಭತಿಾ 
ಮನಡಬೇ್ಕತ. ತನವು ದಯಮನಡಿ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕತ ಹನಗೂ ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ ಯನವನಗ ಭತಿಾ 
ಮನಡತತನುರೆ್ಂದತ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕತ. 

 ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್ (ಪದವಿೇಧರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ನನಗ್ 
ಶನಸ್ಕರಲ್ಿರ ಪರವನಗಿ ತ್ಮೂಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ ವಿನೆಂತಿ ಇದ್. ಅದೇ್ರ್್ೆಂದರ,್ ರ್ನವು ಪರಶ್ನಯನತನ 
ಸ್ೆಂಬೆಂಧಪಟಟ ಸ್ಚಿವರಿಗ್ ಕ್್ೇಳಿದತು, ಸ್ೆಂಬೆಂಧಪಟಟ ಸ್ಚಿವರತ ಅವರ ನಧನಾರವನತನ ಸ್ದನದಲ್ಲಿ 
ಹ್ೇಳಬ್ೇಕ್್ೇ ಹೂ್ರತ್ತ ಯನವುದ್ೂೇ ಇಲನಖ ್ ಕಡ ್ ಕ್್ೈತೂ್ೇರಿಸ್ತವ ಕರಮ ಸ್ರಿಯಲಿ. ರ್ನವು ಆ 
ಇಲನಖಗ್ಳನತನ ಕ್ೇ್ಳಬ್ೇಕ್ೇ್? ಇನತನ ಮತೆಂದ ್ ಯನವತ್ೂು ಸ್ಚಿವರತಗಳು ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖಯ್ 
ಅನತಮತಿ ಪಡದ್ತಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಮನಡತತ್ುೇವ ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಬನರದತ. ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ ಮನಡತವ 
ಕ್್ಲಸ್ವನತನ ಮನತ್ರ ಹ್ೇಳಬೇ್ಕತ. ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖಯ್ಿೆಂದ ಅನತಮತಿ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿವುದತ, ಬಿಡತವುದತ 
ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರ ಕ್್ಲಸ್ವನಗಿದ್. ಆ ವಿಚನರವನತನ ಸ್ದನಕ್್ೆ ತ್ರಬೇ್ಕ್ನಗಿಲಿ. ಇರ್ನ್ೆಂದೂ ಯನವ 
ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತಗಳು ಆ ರಿೇತಿ ಬ್ೇಜವನಬನುರಿ ಉತ್ುರಗಳನತನ ಕ್್ೂಡಬನರದತ. 
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 ಡನ|| ತ್ೇಜಸಿಾನ ಗೌಡ (ವಿಧನನಸ್ಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇರತವ ವಿಚನರವನತನ ಹೇ್ಳುವ ಧ್ೈಯಾ ನಮೂಲ್ಲಿರತವುದರಿೆಂದ ಇದತ ಸ್ಮಥಾ 
ಸ್ಕ್ನಾರದ ಲಕ್ಷಣವನಗಿದ್. 

 ಶ್ರೇ ಬಸ್ವರನಜ ಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಾ ಹ್ೂರಟಿಟ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇವತ್ತು 
ಸ್ಕ್ನಾರ ಕ್್ಲವು ನಯಮಗಳನತನ ಮನಡಿದ,್ result ಇಷ್ಟೇ ಬರಬೇ್ಕತ ಎೆಂದಲ್ನಿ ಮನಡಿದ.್ 
Mathematics and English teachers ಹತನುರತ ವಷಾಗಳಿಲಿದೇ್ ಶನಲ್ಗಳು ಹ್ೇಗ ್
ನಡಯ್ಬ್ೇಕತ? ಬೇ್ರ ್ಇಲನಖಯ್ ಹತದ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಏರ್ನದರೂ ಮನಡಲ್ಲ, ಆದರ್ ಶ್ಕ್ಷಕರ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಈ 
ರಿೇತಿ ಮನಡಿದರ್ ಹೇ್ಗ್? ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಇವತ್ತು retired ಆದರ್ next day ಬ್ೇರ ್ಶ್ಕ್ಷಕ ಹನಜರನಗತವ 
ಕ್್ಲಸ್ವನತನ ಮನಡಬೇ್ಕತ. ರ್ನನತ ತ್ಮೂ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರಲ್ಲಿ ವಿನೆಂತಿಸ್ತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, 
ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಇಲಿದ್ೇ school ಗಳು ಹ್ೇಗ ್ನಡಯ್ತತ್ುವ ್ಹನಗೂ ಮಕೆಳ ಪರಿಸಿಥತಿ ಏನತ? ದಯಮನಡಿ 
ಸ್ಕ್ನಾರ ಇದರ ಬಗ್ಗ ಗೆಂಭಿೇರವನದ ಚಿೆಂತ್ರ್್ ಮನಡಿ, immediately appointment ಗ್ 
ಅನತಮತಿ ಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕತ. 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ. ಸ್ೆಂಕನೂರ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ನನನ ಪರಶ್ನಗ್ ಉತ್ುರ ಬರಲ್ಲಲಿ, 
ದಯವಿಟತಟ CM ಜ್ೂತ್ ಒೆಂದತ meeting ಮನಡಲತ ತಿಳಿಸ್ಬ್ೇಕತ. ಇಲಿದ್ದುರ್ ಆಗತವುದ್ಲಿ. 

 ಶ್ರೇ ಶಶ್ಲ್ ಜ. ನಮೊೇಶ್ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, …. ದಯವಿಟತಟ 
ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖಯ್ ಕಡ್ ಬ್ೂಟತಟ ಮನಡಬನರದತ. Clear ಮನಡಬೇ್ಕತ.  

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ. ಸ್ೆಂಕನೂರ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, CM ರವರ ಜ್ೂತ್ ಅಥವನ ನಮೂ 
ಅಧಯಕ್ಷತಯ್ಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ ಸ್ಭ್ ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಏಕ್್ೆಂದರ ್ಪದವಿೇಧರರ ವಯೇಮಿತಿ ಮಿೇರತತಿುದ್.  

 ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರ್ೇ, ಎಲಿರ ಪರಶ್ನಗಳನತನ ಕ್್ೂರೇಢೇಕರಿಸಿ ಉತ್ುರ ಕ್್ೂಡಿಿ್ 
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 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ರ್ನಗ್ೇಶ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಎಲನಿ MLC ಗಳು ಮತ್ತು CM ಜ್ೂತ ್
ಒೆಂದತ ಸ್ಭ ್ಮನಡಿ, ಈ ಸ್ಮಸ್ಯಯನತನ ಬಗಹ್ರಿಸ್ತವ ಪರಯತ್ನ ಮನಡತತ್ುೇರ್.್ 
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ಆ) ಚತಕ್್ೆ ಗತತಿಾಲಿದ ಪರಶ್ನಗಳಿಗ್ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 

 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ (ಸ್ಥಳಿೇಯ ಸ್ೆಂಸಥ್ಗಳಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- 
ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, 

ದ್ರ್ನೆಂಕ ೧೯ರ್್ೇ ಸಪ್್ಟೆಂಬರ್, ೨೦೨೨, ಸ್ಮೂಹ-೧ ರ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ುರಿಸ್ತವ ಒಟತಟ 
೧೨೧ ಪರಶ್ನಗಳ ಪ್ೈಕ ೨೫ ಪರಶ್ನಗಳಿಗ್ ಉತ್ುರಗಳನತನ ಹನಗೂ ದ್ರ್ನೆಂಕ ೧೨ರ್ೇ್ ಸಪ್್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೨, 
ಸ್ಮೂಹ-೧ರ ಸ್ದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರಿಸ್ತವ ಒಟತಟ ೧೫ ಪರಶ್ನಗಳ ಪ್ೈಕ ೧೫ ಪರಶ್ನಗಳಿಗ್ ಹನಗೂ ಲ್ಲಖಿತ್ 
ಮೂಲಕ ಉತ್ುರಿಸ್ತವ ೧೧೨ ಪರಶ್ನಗಳ ಪ್ೈಕ ೮೯ ಪರಶ್ನಗಳಿಗ್ ಉತ್ುರಗಳನತನ ಸ್ದನದಲ್ಲಿ 
ಮೆಂಡಿಸ್ತತಿುದು್ೇರ್್. 

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಮೆಂಡಿಸ್ಲನಯಿತ್ತ. 

(ಉತ್ುರಗಳನತನ ಲಗತಿುಸ್ಲನಗಿದ್) 
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 ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್್. ರನಥ್ೂೇಡ್ (ರ್ನಮನದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದ್ದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, 

೧೨೧ ಪರಶ್ನಗಳ ಪ್ೈಕ ಕ್್ೇವಲ ೨೫ ಪರಶ್ನಗಳಿಗ್ ಉತ್ುರ ಬೆಂದ್ದ.್ ಸ್ಕ್ನಾರಕ್್ೆ ತನವು ಹ್ೇಳಬ್ೇಕತ. ಮನನಯ 
ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, not even one-fourth ಉತ್ುರಗಳು ಬೆಂದ್ಲಿ. 

 ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಇವತ್ುೇ ಆ ರಿೇತಿ ಆಗಿದ,್ ರ್ನನತ ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ತತ್ುೇರ್್, ಈ ಅಧಿವ್ೇಶನದಲ್ಲಿ 
ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಡಿಸ್ಬ್ೇಕತ. 

Sri J.C. MADHU SWAMY:- Sir, we take not of it. ರ್ನವು  Officers ಗ್ 
written answers ಕ್ೂ್ಡಲೇ್ಬ್ೇಕತ ಎೆಂದತ ಸ್ೂಚರ್್ ಕ್್ೂಡತತ್ುೇವ್.                

(ಮತೆಂದತ) 
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(901) 19.09.2099 12.40 ಹ್ಚ್ವಿ:ಬಿಎನ್ಎಸ್ 

03. ಸ್ಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರ್ಗ್ ಪರಸನುಪಿಸ್ಲನಗಿದು ವಿಷಯಕ್್ೆ ಸ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್ ಸ್ಚಿವರ    
    ಹ್ೇಳಿಕ್್. 
 

ಅ) ವಿಷಯ:- ದಕ್ಷಿಣ ಕನೆಡ, ಉಡತಪ ಸೇೆರಿದೆಂತ್ೆ ಕರನವಳಿ ಜಿಲ್ೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಎಲ್ೆ 
ಹಳದಿ ರ ೆೇಗವು ವನಯಪಕವನಗಿ ಹರಡತತ್ತುದತಾ, ಸದರಿ ರ ೆೇಗದ 
ಶ್ನಶವತ್ ನಿಯೆಂತ್ರಣಕೆಾ ಪರಿಹನರ ಕೆಂಡತಹಿಡಿಯತವ ಕತರಿತ್ತ.  

**** 
ಶ್ರೇ ಕೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೆೆೇ, 

ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಕ್.್ಹರಿೇಶ್ ಕತಮನರ್ರವರತ ದಿರ್ನೆಂಕ 15/09/2022 ರೆಂದತ ಶೂನಯ ವೆೇಳೆಯಲ್ಲಿ 
ಪರಸನುಪಸ್ಥದ ಸ ಚ್ರೆ್ಗ್ ೆಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ೆ ಮನನಯ ತೂ್ೇಟಗನರಿಕ್್ ಹನಗೂ ಯೇಜರ್್, ಕ್ನಯಾಕರಮ 
ಸ್ೆಂಯೇಜರ್್ ಮತ್ತು ಸನೆಂಖಿಯಕ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಿಸತತ್ತುದಾೆೇರೆ್. 

 
(ಉತ್ುರದ ಪರತ್ತ ಲಗತ್ತುಸಲ್ನಗಿದೆ) 
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ಆ) ವಿಷಯ:- ಕರ್ನಾಟಕ ಜನನಪದ ಪರಿಷತ್ಗ್ ವನರ್ಷಾಕ ಅನತದನನವನತನ  
                   ಕಡಿತ್ಗ್ೂಳಿಸಿರತವ ಬಗ್ಗ. 

**** 
 
ಶ್ರೇ ಕೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೆೆೇ, 

ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿಯವರತ ದಿರ್ನೆಂಕ 13/09/2022 ರೆಂದತ ಶೂನಯ ವೆೇಳೆಯಲ್ಲಿ 
ಪರಸನುಪಸ್ಥದ ಸ ಚ್ರೆ್ಗ್ ೆಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ೆ ಮನನಯ ಇೆಂಧನ ಹನಗೂ ಕನನಡ ಮತ್ತು ಸ್ೆಂಸ್ೃತಿ ಸಚಿವರ 
ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಿಸತತ್ತುದೆಾೇರ್ೆ. 

 
(ಉತ್ುರದ ಪರತ್ತ ಲಗತ್ತುಸಲ್ನಗಿದೆ) 
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         ಇ) ವಿಷಯ:- ಗ್ನರಮಿೇಣನಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  ಪೆಂಚನಯತ  ರನಜ   
                     ಇಲ್ನಖ್ ೆಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರತವ ತ್ನಲ ಿಕತ ಪೆಂಚನಯಿತ್ತ  
                     ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಧಿಕನರಿ ಹತದೆಾಯನತೆ ಗತತ್ತುಗ್ೆ  
                     ಆಧನರದ ಮೇಲ್ೆ ರೆ್ೇಮಕನತ್ತ ಕತರಿತ್ತ.   

*** 
 
ಶ್ರೇ ಕೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೆೆೇ, 

ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ರವರತ ದಿರ್ನೆಂಕ 13/09/2022ರೆಂದತ ಶೂನಯ ವೆೇಳೆಯಲ್ಲಿ 
ಪರಸನುಪಸ್ಥದ ಸ ಚ್ರೆ್ಗ್ ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ೆ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತೆ 
ಸದನದಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಿಸತತ್ತುದೆಾೇರೆ್. 

 
(ಉತ್ುರದ ಪರತ್ತ ಲಗತ್ತುಸಲ್ನಗಿದೆ) 
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ಈ) ವಿಷಯ:- ಹತಬಬಳಿಿಯ ತನರಿಹನಳ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ ಪರದ್ೇಶದಲ್ಲಿ ಸನಾಕಾಲ್ ಕ್ನಯೆಂಡಲ್  
             ಕ್ನಖನಾರ್್ಯಲ್ಲಿ ಸ್ೆಂಭವಿಸಿದ ಅಗಿನ ದತರೆಂತ್ದಲ್ಲಿ ಗನಯನಳು ಹನಗೂ  

     ಮೃತ್ಪಟಟವರ ಕತಟತೆಂಬಗಳಿಗ್ ಪರಿಹನರ ನೇಡದ್ರತವ ಬಗ್ಗ 
***** 

 
ಶ್ರೇ ಕೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೆೆೇ, 

ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಸ್ಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್ರವರತ ದಿರ್ನೆಂಕ 14/09/2022 ರೆಂದತ ಶೂನಯ ವೆೇಳೆಯಲ್ಲಿ 
ಪರಸನುಪಸ್ಥದ ಸ ಚ್ರೆ್ಗ್ ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ೆ ಮನನಯ ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮಧಯಮ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ ್ ಸ್ಚಿವರ 
ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಿಸತತ್ತುದೆಾೇರ್ೆ. 

 
(ಉತ್ುರದ ಪರತ್ತ ಲಗತ್ತುಸಲ್ನಗಿದೆ) 
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ಉ) ವಿಷಯ :- ಆರ್್ ದನಳಿಯಿೆಂದ ಮೃತ್ಪಟಟ ಕತಟತೆಂಬಕ್್ೆ ಸ್ಕ್ನಾರದ್ೆಂದ  
  ಪರಿಹನರ ನೇಡತವ ಬಗ್ಗ 

        * * * 
ಶ್ರೇ ಕೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೆೆೇ, 

ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ಕ್್.ಪನರಣ್ೇಶ್ರವರತ ದಿರ್ನೆಂಕ 14/09/2022 ರೆಂದತ ಶೂನಯ ವೆೇಳೆಯಲ್ಲಿ 
ಪರಸನುಪಸ್ಥದ ಸ ಚ್ರೆ್ಗ್ ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ೆ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತೆ 
ಸದನದಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಿಸತತ್ತುದೆಾೇರೆ್. 

 
(ಉತ್ುರದ ಪರತ್ತ ಲಗತ್ತುಸಲ್ನಗಿದೆ) 
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04. ಸಭನಪತ್ತಯವರ ಅನತಮತ್ತ ಮೇರೆಗ್ೆ ಪರಸನುಪಸಲಪಟಟ ವಿಷಯಗಳು 

 ಅ) ವಿಷಯ:- ತ್ತಮಕೂರತ ಜಲ್ಿಯಲ್ಲಿನ ವಿದನಯರ್ಥಾ-ವಿದನಯರ್ಥಾನಯರಿಗ್ ವಸ್ತಿ      
              ನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರವ್ೇಶನತಿಗ್ ತ್ೂೇೆಂದರ್ಯನಗತತಿುರತವ ಕತರಿತ್ತ.  

            *** 
 

 ಶ್ರೇ ಕ್್.ಎ.ತಿಪ್ಾೇಸನಾಮಿ(ರ್ನಮ ನದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದ್ದವರತ):- ಸ್ರ್ನೂನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ತ್ತಮಕೂರತ ಜಲ್ಿ ತ್ತಮತಕೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಲವನರತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸ್ೆಂಸ್ಥಗಳು ಉತ್ುಮ ಗತಣಮಟಟದ 
ಶ್ಕ್ಷಣವನತನ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ನೇಡತತಿುರತವುದರಿೆಂದ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಇದತ “ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ ನಗರಿ”್ ಎೆಂದತ 
ಹ್ಸ್ರತವನಸಿಯನಗಿದ್. ಹಿೇಗನಗಿ ತ್ತಮಕೂರತ ಜಲ್ಿಗ ್ ವಿದನಯಭನಯಸ್ಕ್ನೆಗಿ ಜಲ್ಿಯ ಸ್ತತ್ುಮತತ್ುಲ್ಲನ 
ಗನರಮಗಳಿೆಂದ ಪರತಿ ವಷಾ ಸನವಿರನರತ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ತ್ತಮಕೂರತ ನಗರಕ್್ೆ ಬರತತನುರ್. ಆದರ್, ಈ 
ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ್ ಕ್್ಲವ್ೇ ವಿದನಯರ್ಥಾನಲಯಗಳು ಇರತವುದರಿೆಂದ ಈ ಸೌಲಭಯಗಳು ಸನಕ್ನಗತತಿುಲಿ. 
ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಹ್ಚಿುನ ಸ್ೆಂಖ್ಯಯಲ್ಲಿ ಬರತತಿುರತವುದರಿೆಂದ ಅವರಿಗ್ ಹ್ಚಿುನ ವಸ್ತಿ ನಲಯದ 
ಅವಶಯಕತ ್ ಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್. ತ್ತಮಕೂರತ ಜಲ್ಿಯಲ್ಲಿ ಹಿೆಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖಯ್ಲ್ಲಿ 
ಈಗ ಇರತವ ವಸ್ತಿ ನಲಯಗಳು ಸನಕ್ನಗತತಿುಲಿ. ಉದನಹರಣ್ಗ ್ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕ್ನದರ್, ಈ ವಷಾ 
ವಿದನಯರ್ಥಾನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಭಯವಿರತವ ಒಟತಟ ಸಿೇಟತಗಳ ಸ್ೆಂಖ್ಯ 1066 ಆಗಿದ್. ಆದರ್, 8864 
ಅಜಾಗಳು ಬೆಂದ್ರತತ್ುದ್. ಇದರಿೆಂದ ಗನರಮಿೇಣ ಪರದ್ೇಶದ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ವಿದನಯಭನಯಸ್ಕ್ನೆಗಿ ನಗರಕ್್ೆ 
ಬರತತಿುರತವ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯತತ್ುದ್. ಈ ಬಗ್ಗ ಸ್ಥಳಿೇಯ “ಪರಜನ ಪರಗತಿ”್ದ್ನ ಪತಿರಕ್್ಯಲ್ಲಿ ದ್ರ್ನೆಂಕ: 
14.09.2022ರೆಂದತ “ಬಿ.ಸಿ.ಎೆಂ.ಹನಸ್ಟಲ್ಗಳ ಪರವ್ೇಶನತಿಗ್ ಪರದನಟ…..!”್ ಎೆಂಬ ತ್ಲ ್
ಬರಹದ್ೂೆಂದ್ಗ ್ ಪರಕಟವನಗಿದ್ ಹನಗೂ ಈ ಎಲಿ ಅಜಾ ಸ್ಲ್ಲಿಸಿರತವ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಉತ್ುಮ 
ಅೆಂಕಗಳನತನ ಪಡದ್್ರತತನುರ್. ಆದುರಿೆಂದ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ ಕಲನಯಣಕ್ನೆಗಿ ಇನತನ ಹ್ಚಿುನ ವಸ್ತಿ 
ನಲಯಗಳನತನ ನಮಿಾಸಿ, ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಉನನತ್ ಗತಣಮಟಟದ ಶ್ಕ್ಷಣವನತನ ಪಡದ್ತ, ತ್ಮೂ 
ಮತೆಂದ್ನ ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ ಜೇವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸಿಾಯನಗತವೆಂತ್ ಮನಡಲತ ಸ್ಕ್ನಾರ ತ್ತತನಾಗಿ ಕರಮ 
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ವಹಿಸ್ಬ್ೇಕ್ನಗಿದ್. ಆದುರಿೆಂದ ಇೆಂತ್ಹ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ ಕಲನಯಣಕ್್ೆ ಸ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಮಹತ್ಾದ 
ವಿಷಯವನತನ ಶ್ನಯವ್ೇಳಯ್ಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಿಸ್ತತಿುದ್ುೇರ್್.  

 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ(ಸ್ಭನ ರ್ನಯಕರತ, ಸ್ಮನಜ ಕಲನಯಣ ಹನಗೂ ಹಿೆಂದತಳಿದ 
ವಗಾಗಳ ಕಲನಯಣ ಸ್ಚಿವರತ):- ಸ್ರ್ನೂನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಶ್ನಯವ್ೇಳ್ಯಲ್ಲಿ ಮನನಯ 
ಸ್ದಸ್ಯರನಗಿರತವ ಶ್ರೇ ಕ್.್ಎ.ತಿಪಾ್ೇಸನಾಮಿಯವರತ ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ ವಿಚನರಕ್್ೆ ಸ್ೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ್
ವಿವರವನತನ ಒದಗಿಸ್ತತಿುದ್ುೇರ್್. ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರತ ಮಟಿರಕ್ ನೆಂತ್ರದ ವಿದನಯರ್ಥಾನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ೇಡಿಕ್ ್
ಸ್ೆಂಖ್ಯ ಹ್ಚನುಗಿದ.್ ಆದರ್, ಈಗ ಕ್್ೂಟಿಟರತವ ಸ್ೆಂಖ್ಯ ಕಡಿಮಯನಗಿದ ್ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹೇ್ಳಿದನುರ್. 
ಮೊರ್್ನ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು ತ್ತಮಕೂರತ ಜಲ್ಿಯಲ್ಲಿರತವ ಸ್ತಮನರತ 51 ಮಟಿರಕ್ನೆಂತ್ರದ 
ಹನಸ್ಟಲ್ಗಳಿಗ್ ಶೇ್ಕಡನ 25ರಷತಟ ಹ್ಚಿುನ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿವುದಕ್್ೆ ಅನತಮತಿಯನತನ 
ಕ್್ೂಟಿಟದನುರ್. ಆ ಹಿರ್್ನಲ್ಯಲ್ಲಿ 1439 ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ್ಹ್ಚತುವರಿ ಪರವ್ೇಶದ ಅವಕ್ನಶಗಳು ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ 
ಎರಡತ ಮೂರತ ದ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಲಭಯವನಗತತ್ುದ್. ಉಳಿದ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ್ ವಷಾಕ್್ೆ 15 ಸನವಿರ 
ರೂಪನಯಿಗಳೆಂತ ್ ನೇಡಲನಗತತಿುರತವ “ವಿದನಯ ಸಿರಿ”್ ಯೇಜರ್್ಯನತನ ಮತೆಂದತವರಿಸ್ಲನಗತತ್ುದ್. 
ಮತೆಂದ್ನ ದ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಹೂ್ಸ್ ಹನಸ್ಟಲ್ಗಳನತನ ಮೆಂಜೂರನತಿ ಮನಡತವ ಮೂಲಕ ಈ ಕ್್ೂರತ್ಯನತನ 
ನೇಗಿಸ್ತತ್ುೇವ್ೆಂದತ ಈ ಮೂಲಕ ಹ್ೇಳುವುದಕ್್ೆ ಬಯಸ್ತತಿುದ್ುೇರ್್.  

(ಈ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿ ವ್ೈಸ್ ಛ್ೇಮಾನ್ ಆದ  ಮನನಯ ಎೆಂ.ಕ್.್ಪನರಣ್ೇಶ್ರವರತ ಸ್ಭನಪಿೇಠ್ವನತನ 
ಅಲೆಂಕರಿಸಿದರತ) 
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ಆ) ವಿಷಯ:- ಬಿೇದರ್ ಜಲ್ಿ ಬನಲ್ಲೆ ತನಲೂಿಕನ ಧನೂನರನ (ಎಚ್) ಗನರಮದ      
             ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ ಸ್ಮತದನಯಕ್್ೆ ಸ್ೂಶನನ ಭೂಮಿ ಇಲಿದ್ರತವ ಕತರಿತ್ತ.  

                      *** 
 

 ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ್ ಅರಳಿ(ವಿಧನನಸ್ಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ);_ ಸ್ರ್ನೂನಯ 
ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್,್ “ಬಿೇದರ್ ಜಲ್ಿಯಲ್ಲಿ ಶ್್ೇರ್ಷತ್ರಿಗ ್ ಸ್ೂಶನನವಿಲಿದ್ ಮರ್್ ಅೆಂಗಳದಲ್ಿೇ ಶವ 
ಸ್ೆಂಸನೆರದ ಗತಿ; ದಲ್ಲತ್ರ ಸನವಿನ ವಿಷಯದಲೂಿ ಇೆಂತೆ್ಂಥ ಅಮನನವಿೇಯತ್”್ ಈ ಕತರಿತ್ೆಂತ ್
“ಕನನಡ ಪರಭ”್ ದ್ನಪತಿರಕ್್ಯತ ಸಪ್್ಟೆಂಬರ್ 17ರೆಂದತ ವಿಶ್ೇಷ ವರದ್ ಪರಕಟಿಸಿ ಬಿೇದರ್ ಜಲ್ಿಯಲ್ಲಿ 
ಶ್್ೇರ್ಷತ್ ಸ್ಮತದನಯ ಎದತರಿಸ್ತತಿುರತವ ದನರತಣ ಸಿಥತಿ, ಅವಮನನ, ಮನನವಿೇಯತ ್ ಮರತ್್ 
ಸ್ಕ್ನಾರಗಳ ನಲಾಕ್ಷಾತ್ನವನತನ ಎಳ್ಎಳ್ಯನಗಿ ಬಿಚಿುಟಿಟದ್.  

 ಬಿೇದರ್ ಜಲ್ಿಯ ಬನಲ್ಲೆ ತನಲೂಿಕನ ಧನೂನರತ(ಎಚ್) ಗನರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ಪರಿಶ್ಷಟ 
ಜನತಿಯವರಿಗನಗಿ ಸ್ೂಶನನ ಭೂಮಿ ಇಲಿವ್ೇ ಇಲಿ, ಹಿೇಗನಗಿ ಯನರದನುದರೂ ಸನವು ಸ್ೆಂಭವಿಸಿದರ,್ 
ಗೌಪಯವನಗಿ ಅರಣಯಕ್್ೆ ತರ್ಳಿ ಮಣತಣ ಮನಡತವ ದತಸಿಥತಿ ಇದ.್ ಕ್್ಲ ವಷಾಗಳ ಹಿೆಂದ್ ರ್ನಗಣಣ 
ಝನೆಂತರ್್ ಎೆಂಬತವವರತ ಮೃತ್ಪಟನಟಗ ಸ್ೂಶನನ ಇಲಿದ್; ಹ್ಣ ಹೂಳಲತ ಸ್ಥಳವಿಲಿದೇ್ 
ಅನವನಯಾವನಗಿ ಮರ್ಯ್ ಅೆಂಗಳದಲ್ಿೇ ಶವ ಸ್ೆಂಸನೆರ ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗಿ ಬೆಂತ್ತ ಎೆಂದತ ಗನರಮದ 
ಶ್್ೇರ್ಷತ್ ಸ್ಮತದನಯ ಹೇ್ಳಿದ್ ಇದನತನ “ಕನನಡ ಪರಭ”್ದ್ನಪತಿರಕ್್ ಉಲ್ಿೇಖಿಸಿದ.್  

ಇನತನ ಶತಕರವನರ ಸಪ್್ಟೆಂಬರ್ 16ರೆಂದತ ಬಿೇದರ್ ಜಲ್ಿಯ ಭನಲ್ಲೆ ತನಲೂಿಕನ 
ಧನೂನರತ(ಎಚ್) ಗನರಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ ಸ್ಮತದನಯಕ್್ೆ ಸೇ್ರಿದ ಶ್ವರನಜ್ ಇೆಂಗೂ್ಳಿ 
ಎೆಂಬತವವರತ ಮೃತ್ಪಟಿಟದತು ಇವರ ಶವ ಸ್ೆಂಸನೆರಕ್್ೆ ಸ್ೂಶನನ ಇಲಿದ್; ಖನಸ್ಗಿ ಜಮಿೇನತ ಇಲಿದ ್
ಪರದನಡಿದ ಕತಟತೆಂಬ ಸ್ೆಂಜ್ ಅರಣಯ ಪರದ್ೇಶಕ್್ೆ ತ್ರಳಿ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಇಲನಖನ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಬ್ೈಗತಳ 
ತಿನತನವ ಆತ್ೆಂಕದ ಮಧ್ಯಯೇ ಶವ ಸ್ೆಂಸನೆರ ಮನಡಿ ಬೆಂದ್ದ.್ ಅರ್್ೇಕ ಬನರಿ ಜಲನಿಡಳಿತ್ದ 
ಗಮನಕ್್ೆ ತ್ೆಂದರೂ ಈ ದಲ್ಲತ್ರ ಗ್ೂೇಳು ಯನರೂ ಕ್್ೇಳುತಿುಲಿ. ಜಲ್ಿಯ ಹಲವು ಗನರಮಗಳಲ್ಲಿ 
ದಲ್ಲತ್ರಿಗ ್ ಸ್ೂಶನನ ಭೂಮಿ ಇಲಿದ್ ಅರ್್ೇಕ ಘಟರ್್ಗಳು ಮರತಕಳಿಸ್ತತಿುವ್. ಇನತನ ಧನೂರತ(ಎಚ್) 
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ಗನರಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ಷಟ ಸ್ಮತದನಯಕ್್ೆ ಎರಡತ ಎಕರ ್ಸ್ೂಶನನ ಭೂಮಿ ಮೆಂಜೂರನತಿಗ ್ ಕ್್ೂೇರಿ ಈ 
ಸ್ಮನಜದವರತ ಹಲವು ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಮನವಿ ನೇಡಿದುರತ, ಅದತ  ಸ್ಹನಯಕ ಆಯತಕು ಕಛ್ೇರಿಯಲ್ಲಿ 
ಕ್್ೂಳ್ಯತತಿುದ್. ಆದುರಿೆಂದ ಸ್ಕ್ನಾರ ಕೂಡಲೇ್ ಈ ಗೆಂಭಿೇರ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗ ಗಮನಹರಿಸಿ ಸ್ೂಶನನ 
ಭೂಮಿಯನತನ ಒದಗಿಸಿ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ತ್ಮೂ ಮೂಲಕ ಸ್ಕ್ನಾರವನತನ ಶ್ನಯವ್ೇಳ್ಯಲ್ಲಿ 
ಒತನುಯಿಸ್ತತಿುದ್ುೇರ್.್  

 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ(ಸ್ಭನ ರ್ನಯಕರತ):- ಸ್ರ್ನೂನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರನಗಿರತವ ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ್ ಅರಳಿಯವರತ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿರತವ ವಿಚನರಕ್್ೆ 
ಮನನಯ ಕೆಂದನಯ ಸ್ಚಿವರಿೆಂದ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂ್ಡಿಸ್ಲನಗತತ್ುದ್. ಸ್ದರಿ ವಿಚನರವು ಪರಿಶ್ಷಟ 
ಜನತಿಯವರಿಗ ್ಸ್ೆಂಬೆಂಧಪಟಿಟರತವುದರಿೆಂದ ಬಿೇದರ ಜಲ್ಿಯ ಜಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳೂ್ೆಂದ್ಗ್ ಚಚಿಾಸಿ ಪರತಿ 
ಗನರಮಕೂೆ ಸ್ೂಶನನ ಭೂಮಿಯನತನ ಕ್್ೂಡತವ ಬಗ್ಗ ಸ್ೂಕು ಕರಮ ಜರತಗಿಸ್ಲನಗತವುದತ. ಇದಕ್್ೆ 
ಉತ್ುರವನತನ ಮನನಯ ಕೆಂದನಯ ಸ್ಚಿವರಿೆಂದ ಕ್್ೂಡಿಸ್ಲನಗತತ್ುದ.್ 
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ಇ) ವಿಷಯ:- ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರದಲ್ಲಿ ವನಹನಗಳ ಟ್ೂೇಯಿೆಂಗ್ ಪದಿತಿ  
             ಜನರಿಯಿೆಂದ ಆಗತತಿುರತವ ಅರ್ನನತಕೂಲಗಳ  ಕತರಿತ್ತ.  

                      *** 
 

 ಶ್ರೇ ಮತನರನಜತ ಗೌಡ.ಪಿ.ಎೆಂ(ವಿಧನನಸ್ಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಸ್ರ್ನೂನಯ 
ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರದಲ್ಲಿ ನಲತಗಡ್ ನಬಾೆಂಧವಿರತವ ಪರದ್ೇಶದಲ್ಲಿ ವನಹನ 
ನಲ್ಲಿಸಿ, ನಯಮ ಉಲಿೆಂಘಿಸಿದ ವನಹನಗಳನತನ ಟ್ೂೇಯಿೆಂಗ್ ಸಿಬಬೆಂದ್ಗಳು ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡತ 
ಹ್ೂೇಗತವನಗ ಎಸ್.ಓ.ಪಿ. ಉಲಿೆಂಘಿಸಿದ ಕ್ನರಣ ಹನಗೂ ಟೂ್ೇಯಿೆಂಗ್ ಸಿಬಬೆಂದ್ ಮತ್ತು ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್ರ 
ಅಮನನವಿೇಯ ವತ್ಾರ್್, ಕರತಕತಳದ್ೆಂದ ಆಕ್ೂ್ರೇಶಗೂ್ೆಂಡ ಸನವಾಜನಕರತ ಹಲವ್ಡ್ ಟ್ೂೇಯಿೆಂಗ್ 
ಸಿಬಬೆಂದ್ ಮೇಲ್ ಹಲ್ಿ ಮನಡಿದುರತ. ಡಲ್ವರಿ ಬನಯ್ ಒಬಬರತ ಟ್ೂೇಯಿೆಂಗ್ ವನಹನದ ಹಿೆಂದ ್
ಓಡಿದರೂ ವನಹನ ನೇಡದ ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ೂೇಯಿೆಂಗ್ ಸಿಬಬೆಂದ್ಯ ಅಮನನವಿೇಯ ವತ್ಾರ್್ 
ಜರ್ನಕ್್ೂರೇಶವನತನ ಇಮೂಡಿಗ್ೂಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ಎಲನಿ ಘಟರ್್ಗಳಿೆಂದ ಎಚ್ುತ್ು ಸ್ಕ್ನಾರ ಟ್ೂೇಯಿೆಂಗ್ 
ವಯವಸ್ಥಯನತನ ರದತುಗೂ್ಳಿಸಿತ್ತು.  
 

 ಪರಸ್ತುತ್ ಸ್ಕ್ನಾರ ಟೂ್ೇಯಿೆಂಗ್ ವನಹನ ಮನಲ್ಲೇಕರ ಒತ್ುಡಕ್್ೆ ಮಣಿದತ ಮತ್ು ಟೂ್ೇಯಿೆಂಗ್ 
ವಯವಸ್ಥ ಜನರಿ ಮನಡಲತ ಮತೆಂದನಗಿರತತ್ುದ್. ಈ ರಿೇತಿಯ ಜನವಿರೂ್ೇಧಿ ವಯವಸಥ್ಯನತನ ಜನರಿಗ್ 
ತ್ರದೇ್ ಮಟೂ್ರೇ ನಲನುಣ, ಬಸ್ ನಲನುಣಗಳಲ್ಲಿ ದತಬನರಿಯಲಿದ ಸನವಾಜನಕ ಸನ್ೇಹಿ, ಸ್ತಗಮ 
ವನಹನ ಪನಕಾೆಂಗ್ ವಯವಸ್ಥ ಜನರಿ ಮನಡಬೇ್ಕತ ಹನಗೂ ವನಣಿಜಯ ಮಳಿಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಡನಡಯವನಗಿ 
ರ್್ಲಮಹಡಿಯನತನ ಪನಕಾೆಂಗ್ಗ್ ಮಿೇಸ್ಲ್ಲಡಬೇ್ಕತ. ಬಡವರತ, ಮಧಯಮ ವಗಾದವರತ ಕಷಟಪಟತಟ 
ಸ್ೆಂಪನದರ್್ ಮನಡಿದ ವನಹನಗಳನತನ ಕಸ್ದೆಂತ್ ತ್ತೆಂಬಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಅವರಿಗ್ ನಷಟವುೆಂಟತ 
ಮನಡತವುದಲಿದೇ್, ಅವರ್ೂೆಂದ್ಗ್ ಅಮನನವಿೇಯವನಗಿ ವತಿಾಸ್ತತಿುರತವ ಈ ಟ್ೂೇಯಿೆಂಗ್ 
ಪದಿತಿಯನತನ ಜನರಿಗ ್ ತ್ರಬನರದೆ್ಂಬ ಸನವಾಜನಕ ಮಹತ್ಾದ ವಿಷಯವನತನ ಶ್ನಯವ್ೇಳ್ಯಲ್ಲಿ 
ಪರಸನುಪಿಸ್ತತಿುದು್ೇರ್್. 
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 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ(ಸ್ಭನ ರ್ನಯಕರತ):- ಸ್ರ್ನೂನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರನದ ಶ್ರೇ ಮತನರನಜತ ಗೌಡರತ ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ ವಿಚನರಕ್್ೆ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸ್ಚಿವರಿೆಂದ 
ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂ್ಡಿಸ್ಲನಗತತ್ುದ್.  
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ಈ) ವಿಷಯ:- ರನಜಯದ   ಸ್ಕ್ನಾರಿ   ಪದವಿ  ಪೂವಾ   ಕ್ನಲೇ್ಜತಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿರ್ಥ  
             ಉಪರ್ನಯಸ್ಕರನಗಿ  ಸ್ೇವ್   ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ತತಿುರತವ   2021-22 ಹನಗೂ  
             2022-23ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನ ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ ವಷಾದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಧನ  
             ಬಿಡತಗಡ್ಯನಗದ ಕತರಿತ್ತ.  

                      *** 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ.ಸ್ೆಂಕನೂರ(ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಸ್ರ್ನೂನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ರನಜಯದ 
ಸ್ಕ್ನಾರಿ ಪದವಿಪೂವಾ ಕ್ನಲೇ್ಜತಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿರ್ಥ ಉಪರ್ನಯಸ್ಕರನಗಿ ಸೇ್ವ್ ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ತತಿುರತವವರಿಗ ್
2021-22ರ್್ೇ ಶೈ್ಕ್ಷಣಿಕ ವಷಾದ ಮನಚ್ಾ ಮತ್ತು ಏಪಿರಲ್ ಹನಗೂ 2022-23ರ್್ೇ ಶೈ್ಕ್ಷಣಿಕ 
ವಷಾದ ಜತಲ್ೈ ಹನಗೂ ಆಗಸಟ್ ಒಟತಟ 4 ತಿೆಂಗಳ ಗೌರವಧನ ಬಿಡತಗಡಯ್ನಗದ್ೇ ಸನವಿರನರತ 
ಉಪರ್ನಯಸ್ಕರ ಕತಟತೆಂಬಗಳು ಆರ್ಥಾಕ ಸ್ೆಂಕಷಟ ಎದತರಿಸ್ತವೆಂತನಗಿದ್. ಪರತಿವಷಾವೂ ಕೂಡ ಅತಿರ್ಥ 
ಉಪರ್ನಯಸ್ಕರಿಗ ್ ಸ್ಮಯಕ್್ೆ ಸ್ರಿಯನಗಿ ಗೌರವಧನ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡತತಿುಲಿ. ಈ ವಯವಸ್ಥಯಿೆಂದ 
ಅತಿರ್ಥ ಉಪರ್ನಯಸ್ಕರತ ನರೆಂತ್ರ ತ್ೂೆಂದರಯ್ನತನ ಅನತಭವಿಸ್ತವೆಂತನಗಿದ.್  
 

 ಇತಿುೇಚ್ಗ ್ ಸ್ಕ್ನಾರ 2022-23ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನ ಜತಲ್ೈ, ಆಗಸಟ್, ಸಪ್್ಟೆಂಬರ್ ಈ ಮೂರತ 
ತಿೆಂಗಳುಗಳ ವ್ೇತ್ನ ಬಿಡತಗಡ್ಗೂ್ಳಿಸಿದುರೂ ಕೂಡ ಸ್ೆಂಬೆಂಧಪಟಟ ಜಲನಿ ಉಪ ನದ್ೇಾಶಕರತಗಳು 
ಅದನತನ ಕೂಡ ಅತಿರ್ಥ ಉಪರ್ನಯಸ್ಕರತಗಳಿಗ್ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡದೇ್ ವಿಳೆಂಬ ನೇತಿಯನತನ 
ಅನತಸ್ರಿಸ್ತತಿುದನುರ.್ 
 

 ಆದುರಿೆಂದ ಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹನಗೂ ಸನಕ್ಷರತನ ಸ್ಚಿವರತ ಕೂಡಲೇ್ ಕಳ್ದ ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ ವಷಾದ 
ಎರಡತ ತಿೆಂಗಳ ಸ್ೆಂಭನವರ್್ ಹನಗೂ ಈ  ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ ವಷಾದ ಎರಡತ ತಿೆಂಗಳ ಸ್ೆಂಭನವರ್್ ಒಟತಟ 
ರ್ನಲತೆ ತಿೆಂಗಳುಗಳ ಸ್ೆಂಭನವರ್್ಯನತನ ತ್ಕ್ಷಣ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡತವೆಂತ್ ಕರಮ ಜರತಗಿಸ್ಲತ 
ಒತನುಯಿಸ್ತತಿುದ್ುೇರ್.್  
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 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ(ಸ್ಭನ ರ್ನಯಕರತ):- ಸ್ರ್ನೂನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರನದ ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ.ಸ್ೆಂಕನೂರತರವರತ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿರತವ ಪರಸನುವರ್್ಗ ್ ಮನನಯ 
ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸ್ಚಿವರಿೆಂದ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್್ೂಡಿಸ್ಲನಗತತ್ುದ್. 
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ಉ) ವಿಷಯ:- ರನಜಯದಲ್ಲಿರತವ  ಬಡ  ಕೂಲ್ಲ  ಕ್ನಮಿಾಕರಿಗ ್    
             ಅನತಕೂಲವನಗತವೆಂತ್ ಈ ಹಿೆಂದ ್ಜನರಿಯಲ್ಲಿದು  
             ಒೆಂದತ ಬನರಿ  ಬಯೇಮಟಿರಕ್  ವಯವಸ್ಥ  ಕಲ್ಲಾಸಿ  
             ಕ್್ೂಡತವ ಕತರಿತ್ತ.  

     ****  
 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್(ರ್ನಮ ನದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದ್ದವರತ):- ಸ್ರ್ನೂನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, 
“ಪಡಿತ್ರಕ್್ೆ ಡಬಲ್ ಟರಬಲ್: ಒಮೂ ಸಿಎೆಂ ಲ್ಕೆಕ್್ೆ, ಇರ್ೂ್ನಮೂ ಪಿ.ಎೆಂ. ಲ್ಕೆಕ್್ೆ ಬಯೇಮಟಿರಕ್! 
ರನಜಯದ ರ್ನಯಯ ಬ್ಲ ್ ಅೆಂಗಡಿಗಳ ಮತೆಂದ್ ಶ್ರೇಸನಮನನಯರ ಸ್ರದ್ ಸನಲತ”್ ಈ ರಿೇತಿಯ ತ್ಲ ್
ಬರಹದಡಿಯಲ್ಲಿ “ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ”್ದ್ನ ಪತಿರಕ್್ಯಲ್ಲಿ ವರದ್ಯನಗಿರತತ್ುದ.್  
 

 ರನಜಯದನದಯೆಂತ್ ಪಡಿತ್ರ ಪಡಯ್ಲತ ರ್ನಯಯಬ್ಲ ್ಅೆಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಡಿತ್ರ ಕ್ನಡ್ಾದನರರತ 
ಎರಡತ ಬನರಿ ಬಯೇಮಟಿರಕ್ ನೇಡತವುದನತನ ಸಪ್್ಟೆಂಬರ್ನೆಂದ ಕಡನಡಯಗೂ್ಳಿಸ್ಲನಗಿದ್. ಇದತ 
ರನಜಯದ ಲಕ್ಷನೆಂತ್ರ ಪಡಿತ್ರದನರರತ ತ್ಮೂ ಕ್್ಲಸ್ ಕ್ನಯಾಗಳನತನ ಬದ್ಗ್ೂತಿು ಸ್ರದ್ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ 
ನಲತಿವ ಶ್ಕ್ಷ್ಯನತನ ಅನತಭವಿಸ್ಬ್ೇಕ್ನದ ಪರಿಸಿಥತಿ ನಮನಾಣವನಗಿದ್.  
 

 ರನರ್ಷರೇಯ ಆಹನರ ಭದರತನ ಕ್ನಯಿದ್ಯ ಅನನ ಭನಗಯ ಮತ್ತು ಪರಧನನಮೆಂತಿರ ಗರಿೇಭ್ 
ಕಲನಯಣ ಅನನ ಯೇಜರ್್ಗಳ ಪಡಿತ್ರ ಆಹನರಧನನಯಗಳನತನ ವಿತ್ರಿಸ್ತವ ಸ್ೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡತ 
ಯೇಜರ್್ಗಳಿಗ ್ ಪರತ್ಯೇಕವನಗಿ ಆಧನರ್ ಬಯೇಮಟಿರಕ್ ದೃಢೇಕರಣ ಪಡಯ್ತವೆಂತ ್
ಸ್ೂಚಿಸ್ಲನಗಿದತು, ಆಹನರ ಇಲನಖಯ್ ತ್ೆಂತನರೆಂಶದಲ್ಲಿ ಮನಪನಾಡತ ಮನಡಿ, ಹ್ೂಸ್ “ಡಬಲ್ ಬಯೇ 
ಮಟಿರಕ್”್ವಯವಸ್ಥ ಜನರಿಯನಗತತಿುದುೆಂತ್ ಸ್ವಾರ್ ಸ್ಮಸ್ಯ ಎದತರನಗಿರತವುದನಗಿ ಆಹನರ ಇಲನಖಯ್ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಒಪಿಾಕ್ೂ್ೆಂಡಿದನುರ್.  
 
 ರನಜಯದ ಗನರಮಿೇಣ ಪರದ್ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ ಸ್ಮಸ್ಯಯಿೆಂದ ಈಗ ಒಮೂ ಬಯೇಮಟಿರಕ್ 
ಓ.ಕ್ ್ಆಗಲತ 5 ನಮಿಷಗಳು ಬ್ೇಕ್ನಗತತಿುದ್. ಎರಡ್ರಡತ ಬನರಿ ಬಯೇಮಟಿರಕ್ ಮನಡಬೇ್ಕ್ನದರ ್15 
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ರಿೆಂದ 30 ನಮಿಷ ಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆಂದತ ಗನರಮಿೇಣ ಭನಗದ ಮಹಿಳ್ಯರತ ತ್ಮೂ ಅಳಲನತನ 
ತ್ೂೇಡಿಕ್ೂ್ೆಂಡಿದನುರ್. ಇದರಿೆಂದನಗಿ “ಸ್ವಾರ್ ಸ್ಮಸ್ಯ ಇದ್. ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ”್ ಎೆಂಬ 
ಪರವನನಗಿದನರರ ಸ್ೂಚರ್್ ಮೇರಗ್ ್ ದ್ನನತ್ಯ ಪಡಿತ್ರ ಅೆಂಗಡಿಗಳ ಮತೆಂದ್ ನಲಿಬೇ್ಕ್ನದ 
ಅನವನಯಾತ್ ಎದತರನಗಿದತು ಕೂಲ್ಲಯಿೆಂದ ವೆಂಚಿತ್ರನಗತತಿುದನುರ್. ಇದತ ಗನರಮಿೇಣ ಮಹಿಳ್ಯರಿಗ ್
ಶನಪವನಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತವ ಸನಧಯತಯ್ೇ ಹ್ಚನುಗಿರತತ್ುದ್.  
 
 ದ್ೇಶದನದಯೆಂತ್ ಭನರಿ ಪರಚನರವನತನ ಮನಡಿ, ದ್ೇಶಕ್್ೆಲಿ ಒೆಂದೇ್ ಮನದರಿಯ ಕ್ನಡ್ಾ ಎೆಂದತ 
“ಒನ್ ರ್್ೇಷನ್, ಒನ್ ಕ್ನಡ್ಾ”್ ಜನರಿಗ್ೂಳಿಸಿರತವ ಕ್್ೇೆಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರ, ಈಗ ರನಜಯವ್ೇ ಬ್ೇರ;್ 
ಕ್್ೇೆಂದರವ್ೇ ಬೇ್ರ ್ಎೆಂಬ ಇಬಬಗ್ಯ ನೇತಿಯನತನ ಅನತಸ್ರಿಸ್ತವೆಂತನಗಿರತವುದತ ವಿಪಯನಾಸ್ವೇ್ ಸ್ರಿ.  
 

 ಆದತದರಿೆಂದ, ಗನರಮಿೇಣ ರೈ್ತನಪಿ ವಗಾದ ಬಡ ಕೂಲ್ಲ ಕ್ನಮಿಾಕರನತನ 
ಗಮನದಲ್ಲಿಟತಟಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಈ ಹಿೆಂದ ್ಇದುೆಂತ್ಹ ಒಮೂ ಬಯೇಮಟಿರಕ್ ನೇಡತವ ವಯವಸ್ಥಯರ್್ನೇ ಮರತ 
ಜನರಿಗ್ೂಳಿಸ್ತವ ಮೂಲಕ ಪಡಿತ್ರದನರರ ಜೇವನ ನವಾಹಣ್ಗ್ ಅವಕ್ನಶ ಕಲ್ಲಾಸ್ಬೇ್ಕ್ನಗಿ ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳನತನ ಶ್ನಯವ್ೇಳ್ಯಲ್ಲಿ ಒತನುಯಿಸ್ತತಿುದ್ುೇರ್್.  
 
 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ(ಸ್ಭನ ರ್ನಯಕರತ):- ಸ್ರ್ನೂನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರನಗಿರತವ ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ರವರತ ಶ್ನಯವೇ್ಳ್ಯಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿರತವ 
ವಿಚನರಕ್್ೆ ಆಹನರ ಮತ್ತು ರ್ನಗರಿಕ ಸ್ರಬರನಜತ ಖನತ್ಯನತನ ಹ್ೂೆಂದ್ರತವ ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳಿೆಂದ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸ್ಲನಗತವುದತ.             

  (ಮತೆಂದತ…) 
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(902)  19.9.2022  12.50 ಪಿಕ್್:ಬಿಎನ್ಎಸ್ 

(ಈ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಗಳು ಪಿೇಠ್ವನತನ ಅಲೆಂಕರಿಸಿದರತ) 

 ಊ) ವಿಷಯ: “ನಮೂ ಕಿನಕ್” ಯೇಜರ್್ಗ ್ರ್್ೇಮಿಸ್ಲನದ ವ್ೈದಯರತಗಳ ಕನಷಠ  
                    ವ್ೇತ್ನವನತನ ನಗದ್ಪಡಿಸ್ತವ ಕತರಿತ್ತ.  
 
 ಶ್ರೇ ಸ್ಲ್ಲೇೆಂ ಅಹೂದ್ (ಸ್ಥಳಿೇಯ ಸ್ೆಂಸ್ಥಗಳ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳೆ, ರನಜಯ 
ಸಕನಾರವು ಬಡಜನರ ಆರೂ್ೇಗಯ ಸ್ತಧನರಣ್ಗ್ೆಂದತ “ನಮೂ ಕಿನಕ್”್ಯೇಜರ್್ಯನತನ ಆರೆಂಭಿಸಿದತು, 
ಇದಕ್್ೆ ತ್ಕೆೆಂತ್ ವೈ್ದಯರತಗಳ ರ್್ೇಮಕ್ನತಿಯ ಪರಕರಯಗ ್ಚನಲರ್್ಯನತನ ನೇಡಿದತು, ವ್ೈದಯರಿಗ ್ಕನಷಠ 
ವ್ೇತ್ನ ನಗದ್ಪಡಿಸಿರತವುದರಿೆಂದ ವ್ೈದಯರತಗಳು ಹಿೆಂದ್ೇಟತ ಹನಕತತಿುರತವ ಸ್ೆಂಗತಿಯನತನ ಸ್ದನದಲ್ಲಿ 
ಪರಸನುಪಿಸ್ತತಿುದು್ೇರ್್. 

 ಎೆಂಬಿಬಿಎಸ್ ಪದವಿಯನತನ ಹ್ೂೆಂದ್ರತವವರಿಗ ್ ʼನಮೂ ಕಿನಕ್̓ ವ್ೈದಯರರ್ನನಗಿ 
ರ್್ೇಮಿಸಿಕ್್ೂಳಿಲತ ನಧಾರಿಸ್ಲನಗಿದತು, ಇವರಿಗ ್ನೇಡತವ ಸ್ೆಂಭನವರ್್ಯತ ಕ್್ೇವಲ ರೂ. ೩೬ ಸನವಿರ 
ವ್ೇತ್ನ ನಗದ್ಪಡಿಸಿರತವುದತ ಖ್ೇದಕರ ಸ್ೆಂಗತಿಯನಗಿದ್.  ಪರಸ್ತುತ್ ಸಕನಾರದಲ್ಲಿ ಗತತಿುಗ ್ಆಧನರದ 
ಮೇಲ ್ ಪದವಿೇಧರರ ರ್್ೇಮಕವನದರ,್ ನೇಡತವ ವ್ೇತ್ನವನತನ ಎೆಂಬಿಬಿಎಸ್ನತನ ವಿದನಯಭನಯಸ್ 
ಮನಡಿದವರಿಗ್ ಈ “ನಮೂ ಕಿನಕ್”ನಲ್ಲಿ ರ್್ೇಮಿಸಿಕ್್ೂಳಿಲತ ರೂ. ೩೬ ಸನವಿರ ನಗದ್ ಮನಡಿರತವುದತ 
ರ್ನಯಯಸ್ಮೂತ್ವನಗಿರತವುದ್ಲಿ.  ಆದತದರಿೆಂದ, ಈಗನಗಲ್ೇ ರನಜಯದ ವಿವಿಧ ಜಲ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರೆಂಭಿಸ್ಲತ 
ಉದ್ುೇಶ್ಸಿರತವ ʼನಮೂ ಕಿನಕ್̓ಗಳ ವ್ೈದಯರತ ಸೇ್ರಿದೆಂತ್ ವಿವಿಧ ಹತದ್ುಗಳಿಗ ್ ಅಜಾ ಆಹನಾನಸಿ 
ಸ್ೆಂದಶಾನ ಪರಕರಯ ಆರೆಂಭಿಸ್ಲನಗಿದ್.  ಆದರ್, ರನಜಯದ ವಿವಿಧ ಕಡಗ್ಳಲ್ಲಿ ಸ್ೆಂದಶಾನಕ್್ೆ  
ಎೆಂಬಿಬಿಎಸ್ ವ್ೈದಯರತಗಳ ಕ್್ೂರತ್ ಎದತರನಗಿರತವ ಸ್ನನವ್ೇಶ ಕೆಂಡತಬರತತಿುದ್. 

 ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಕ್್ೂೇವಿಡ್-೧೯ರ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಪನರಥಮಿಕ ಆರೂ್ೇಗಯ ಕ್್ೇೆಂದರಗಳಲ್ಲಿ ಗತತಿುಗ ್
ಆಧನರದಲ್ಲಿ ಕತ್ಾವಯ ನವಾಹಿಸ್ತತಿುರತವ ಎೆಂಬಿಬಿಎಸ್ ವ್ೈದನಯಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ ್ ಸಕನಾರ ರೂ. ೬೦ 
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ಸನವಿರ ವ್ೇತ್ನ ನೇಡಿರತತ್ುದ್.  ಎೆಂಬಿಬಿಎಸ್ ವ್ೈದಯರತ ಇಲಿದ್ದುಲ್ಲಿ, ಕತ್ಾವಯ ನವಾಹಿಸ್ತತಿುರತವ 
ಆಯತಷ್ ವೈ್ದಯರನತನ ಗನರಮಿೇಣದಲ್ಲಿ ರೂ. ೪೫ ಸನವಿರ ವ್ೇತ್ನ ನೇಡಲನಗತತಿುದ್.  ಆದರ ್
ಹ್ೂಸ್ದನಗಿ ಆರೆಂಭವನಗಲ್ಲರತವ ನಮೂ ಕಿನಕ್ಗ್ ವ್ೇತ್ನ ನಗದ್ಯಿೆಂದ ವ್ೈದಯರತಗಳು 
ನರನಸ್ಕುಯನತನ ಹ್ೂೆಂದ್ರತವುದರಿೆಂದ ಇವರಿಗ ್ ವೇ್ತ್ನ ನಗದ್ಪಡಿಸಿರತವ ಕನಷಠ ವ್ೇತ್ನವನತನ 
ಕ್್ೂೇವಿಡ್-೧೯ರ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ೈದಯರತಗಳಿಗ್ ನೇಡಿದೆಂತ್ ರೂ. ೬೦ ಸನವಿಕೆೆಂತ್ ಹ್ಚನುಗಿ 
ವ್ೇತ್ನವನತನ ನಗದ್ಪಡಿಸ್ಲತ ಈ ಸಕನಾರವನತನ ಒತನುಯಿಸ್ತತ್ುೇರ್್.   

 ಡನ: ಕ್.್ಸ್ತಧನಕರ್ (ಆರೂ್ೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತೆಂಬ ಕಲನಯಣ ಹನಗೂ ವ್ೈದಯಕೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಸ್ಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳೆ, ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರತ,್ “ನಮೂ ಕಿನಕ್”ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲ್ಸ್ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ 
ವ್ೈದಯರತಗಳಿಗ್ ವ್ೇತ್ನ ಕಡಿಮ ಇರತವುದರ ಬಗ್ಗ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದನುರ.್  ಅದನತನ ರ್ನನತ 
ಒಪಿಾಕ್್ೂಳುಿತ್ುೇರ್್.  ಇದತ ರನರ್ಷರೇಯ ಆರೂ್ೇಗಯ ಅಭಿಯನನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಇಡಿೇ ದ್ೇಶಕ್್ೆ 
ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ ೆ ಕ್್ೇೆಂದರ ಸಕನಾರ ಈ ಯೇಜರ್್ಯನತನ ರೂಪಿಸಿದ.್  ವ್ೈದಯರನತನ ೧ ವಷಾದ 
ಮಟಿಟಗ್ ಗತತಿುಗ್ ಆಧನರದ ಮೇಲ ್ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳಿಲನಗತತ್ುದ್. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮೂ ಸಕನಾರದ 
ವತಿಯಿೆಂದ, ನಮೂ ಇಲನಖ್ಯಿೆಂದ ಈಗನಗಲ್ೇ ಕ್ೇ್ೆಂದರ ಸಕನಾರಕ್್ೆ ಬರ್ದ್ದ್ುೇವ್.  ನಮೂಲ್ಲಿರತವ 
ಎಲನಿ ಆಸ್ಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೈ್ದಯರಿಗ್ ಕನಷಠ ರೂ. ೬೦ ಸನವಿರ ವ್ೇತ್ನ ಕ್ೂ್ಡತತಿುರತವುದತ ನಜ.   ರೂ. ೩೬ 
ಸನವಿರ ಮೊತ್ು ಕಡಿಮ ಆಗತತ್ುದ್.  ಈ ಮೊತ್ುದ ಪರಮನಣವನತನ ಹಚ್ತು ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ರ್ನವು 
ಈಗನಗಲ್ೇ ಮನವಿಯನತನ ಕಳುಹಿಸಿದ್ುೇವ;್ ಸ್ಮನಲೂ್ೇಚರ್್ಯನೂನ ಕೂಡ ಮನಡತತ್ುೇವ್.  ಬಹತಶಃ 
ಕ್್ೇೆಂದರ ಸಕನಾರ ಒೆಂದತ ರನಜಯದ ಮಟಿಟಗ್ ವೇ್ತ್ನವನತನ ಹ್ಚತು ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಸನಧಯವಿಲಿ.  ಇದತ 
ಇಡಿೇ ದ್ೇಶದ ಕನಯಾಕರಮ ಆಗಿರತವುದರಿೆಂದ ಬಹತಶಃ ಕ್್ೇೆಂದರ ಸಕನಾರ ಇದನತನ ಗಮನಕ್್ೆ 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುದ್ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸ್ತತ್ುೇರ್್.     
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ಋ) ವಿಷಯ: ಸ್ಹನಯಕ ತ್ೂೇಟಗನರಿಕ್ ್ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಹ್ಚತುವರಿ ಪಟಿಟಯಲ್ಲಿ ಈಗನಗಲ್ೇ 
  ಸ್ೇವ್ ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ತತಿುರತವ ರ್ನಲತೆ ಅಭಯರ್ಥಾಗಳ ಹ್ಸ್ರನತನ ಪರಕಟಿಸಿರತವ ಬಗ್ಗ. 

- - - 

ಶ್ರೇ ಚಿದನನೆಂದ ಎೆಂ.ಗೌಡ(ಪದವಿೇಧರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳೆ, ಮೇಲೆೆಂಡ 
ವಿಷಯಕ್್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಲ್ೂೇಕ ಸೇ್ವನ ಆಯೇಗ ದ್ರ್ನೆಂಕ 19.1.2021ರೆಂದತ 
ಪರಕಟಿಸಿರತವ ಅೆಂತಿಮ ಆಯೆ ಪಟಿಟಯಲ್ಲಿ ಆಯೆ ಹ್ೂೆಂದ್ ಸ್ಹನಯಕ ತೂ್ೇಟಗನರಿಕ್ ್ ಅಧಿಕ್ನರಿ 
ಹತದ್ುಯಲ್ಲಿ ಈಗನಗಲ್ೇ ಸೇ್ವ್ ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ತತಿುರತವ ೧) ಮೇಘ ಸಿ ಆರ್.ನೆಂ-1003461, ೨) 
ಉದಯ.ಟಿ.ವಿ. ಆರ್.ನೆಂ-1004018, ೩) ಶ್ವದತ್ು ಕತೆಂಬನರ ಆರ್.ನೆಂ- 1004564, ೪) ಶ್ೇಕ್ 
ಅಬತುಲ್ ಅತಿೇಫ್್ ಆರ್ನೆಂ- 1002448.  ಇವರತಗಳನತನ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೂ್ೇಕಸ್ೇವನ ಆಯೇಗವವು 
ದ್ರ್ನೆಂಕ 19.8.2022ರಲ್ಲಿ ಪರಕಟಿಸಿರತವ ಸ್ಹನಯಕ ತ್ೂೇಟಗನರಿಕ್್ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಹ್ಚತುವರಿ 
ಪಟಿಟಯಲ್ಲಿ ಅದ್ೇ ಹತದ್ುಗ ್ಮರತ ಆಯೆ ಮನಡಲನಗಿರತವುದರಿೆಂದ ನೆಂತ್ರದ ರ್ನಲತೆ ಅಭಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ 
ಅರ್ನಯಯವನಗಿದ.್  ಆದುರಿೆಂದ ಈ ಕೂಡಲೇ್ ಕರಮ ಕ್್ೈಗ್ೂೆಂಡತ ಪರಿಷೃತ್ ಹ್ಚತುವರಿ ಪಟಿಟಯನತನ 
ಪರಕಟಿಸ್ತವ ಬಗ್ಗ ಮನನಯ ತ್ೂೇಟಗನರಿಕ್ ್ಸ್ಚಿವರ ಗಮನ ಸಳ್್ಯಬಯಸ್ತತ್ುೇರ್್. 

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ (ಸ್ಣಣ ನೇರನವರಿ ಹನಗೂ ಕ್ನನೂನತ, ಸ್ೆಂಸ್ದ್ೇಯ ವಯವಹನರಗಳು 
ಮತ್ತು ಶನಸ್ನ ರಚರ್್ ಸ್ಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳೆ, ಕ್್ಪಿಎಸ್ಸಿ ಯಿೆಂದ ಮನಹಿತಿ 
ತ್ರಿಸಿಕ್್ೂೆಂಡತ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳ ಮತಖನೆಂತ್ರ ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರಿಗ್ ಉತ್ುರ 
ಕ್್ೂಡಿಸ್ಲನಗತತ್ುದ್.  
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 ಎ) ವಿಷಯ:  ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿ ಅಧಯಕ್ಷ-ಉಪನಧಯಕ್ಷ ಹನಗೂ ಸ್ದಸ್ಯರ ಗೌರವ ಧನ 
        ಹ್ಚತು ಮನಡತವ ಬಗ್ಗ. 

- - - 
 
 ಶ್ರೇ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್ ಭೆಂಡನರಿ(ಸ್ಥಳಿೇಯ ಸ್ೆಂಸ್ಥಗಳ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳೆ, ಗನರಮ 
ಪೆಂಚನಯಿತಿ ಅಧಯಕ್ಷ-ಉಪನಧಯಕ್ಷ ಹನಗೂ ಸ್ದಸ್ಯರ ಗೌರವ ಧನ ಪರಿಷೆರಿಸ್ತವ ಪರಸನುವರ್್ 
ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ಯಲ್ಲಿದ್ ಎೆಂದತ ಕಳ್ದ ವಷಾ ಸಕನಾರ ಸ್ದನದಲ್ಲಿ ಹ್ೇಳಿತ್ತು.  ಆದರ ್ ಅನೆಂತ್ರ ಈ 
ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗ ಯನವುದೇ್ ಬ್ಳವಣಿಗ್ ನಡಯ್ದೆಂತಿಲಿ ಎೆಂಬತದರ ಬಗ್ಗ ದ್ರ್ನೆಂಕ 18.9.2022ರ 
ಉದಯವನಣಿ ಪತಿರಕ್್ಯಲ್ಲಿ ಪರಕಟವನಗಿರತತ್ುದ.್ 

 ಗ್ನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತ್ತ  ಸ್ದಸ್ಯರ ಗೌರವ ಧನ 2017ರಲ್ಲಿ ಪರಿಷೆರಣ್ ಮನಡಲನಗಿತ್ತು.  ಆಗ 
ಅಧಯಕ್ಷರಿಗ ್ನೇಡತತಿುದು ರೂ. ೧೦೦೦ ಗೌರವಧನವನತನ ರೂ. ೩೦೦೦ ಗಳಿಗೂ, ಉಪನಧಯಕ್ಷರತಗಳಿಗ ್
ನೇಡತತಿುದು ರೂ. ೬೦೦ ಗಳ ಗೌರವ ಧನವನತನ ರೂ. ೨೦೦೦ ಗಳಿಗ್ಗೂ ಹನಗೂ ಸ್ದಸ್ಯರತಗಳಿಗ ್
ನೇಡತತಿುದು ರೂ. ೫೦೦ಗಳ ಗೌರವಧನವನತನ ರೂ. ೧೦೦೦ ಗಳಿಗ್ ಹ್ಚಿುಸಿತ್ತು. ಗೌರವಧನ ಹ್ಚತು 
ಮನಡತವೆಂತ ್ ಕಳದ್ ಅಧಿವ್ೇಶನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಿೇಯ ಸ್ೆಂಸಥ್ಗಳಿೆಂದ ಆಯೆಯನದ ೨೫ ಮೆಂದ್ ವಿಧನನ 
ಪರಿಷತ್ ಸ್ದಸ್ಯರತ ಪಕ್ಷನತಿೇತ್ವನಗಿ ಒತನುಯಿಸ್ತತನು ಬೆಂದ್ದುರೂ ಸಕನಾರ ಈವರಗ್ ್ಯನವುದ್ೇ 
ತಿೇಮನಾನ ಕ್ೈ್ಗ್ೂೆಂಡಿಲಿ. 

 ಭನರತ್ದ ಸ್ೆಂವಿಧನನದ ಆಶಯವನದ ಸನಮನಜಕ ರ್ನಯಯವನತನ ಅತ್ಯೆಂತ್ 
ಪರಿಣನಮಕ್ನರಿಯನಗಿ ಜನರಿತ್ೆಂದ ವಯವಸ್ಥ ಪೆಂಚನಯತ್ ರನಜ್ದನಗಿರತತ್ುದ್.  ಆರ್ಥಾಕವನಗಿ ಹನಗೂ 
ಸನಮನಜಕವನಗಿ ಹಿೆಂದತಳಿದ, ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತ್ತಗಳು, ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡಗಳು, ಹಿೆಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳಿಗ ್
ಹನಗೂ ಮಹಿಳ್ಯರಿಗ ್ರನಜಕೇಯ ಅಧಿಕ್ನರ ನೇಡತವ ಮೂಲಕ ದ್ೇಶದ ಅಭಿವೃದಿಿಯಲ್ಲಿ ರ್್ೇರವನಗಿ 
ಭನಗವಹಿಸ್ತವ ಸ್ಮನನ ಅವಕ್ನಶವನತನ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳ ಮೂಲಕ ನೇಡಲನಗಿದ.್ 
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 ಶ್ೇಕಡ ೮೦ಕೂೆ ಹ್ಚತು ಆರ್ಥಾಕವನಗಿ ಹನಗೂ ಸನಮನಜಕವನಗಿ ಹಿೆಂದತಳಿದವರೇ್ ಇರತವ 
ಗ್ನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತ್ತ ಅಧಯಕ್ಷರತ ಉಪನಧಯಕ್ಷರತ ಹನಗೂ ಸ್ದಸ್ಯರತಗಳು ಜನಪರತಿನಧಿಗಳನಗಿ 
ಪರಿಣನಮಕ್ನರಿಯನಗಿ ಹನಗೂ ಪನರಮನಣಿಕವನಗಿ ಜನರ ಸೇ್ವ್ ಮನಡತವ ಜವನಬನುರಿ 
ನವಾಹಿಸ್ಬ್ೇಕ್ನದರ್,  ಅವರ ಜೇವನ ನವಾಹಣ್ಗ ್ ಬ್ೇಕ್ನದ ಆರ್ಥಾಕ ಬ್ೆಂಬಲ ನೇಡಬ್ೇಕ್ನದತು 
ಸಕನಾರದ ಜವನಬನುರಿಯನಗಿರತತ್ುದ್. 

 ಜೇವನ ವ್ಚುದಲ್ಲಿ ಗಣನೇಯವನದ ಹ್ಚುಳವನಗಿರತವ ಅೆಂಶವನತನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಜನರ ಸೇ್ವ್ಯ 
ಜವನಬನುರಿ ಹ್ೂತಿುರತವ ಗ್ನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತ್ತ ಚತರ್ನಯಿತ್ ಪರತಿನಧಿಗಳ ಮನಸಿಕ ಗೌರವ ಧನವನತನ 
ಕ್್ೇರಳ ರನಜಯಲ್ಲಿರತವೆಂತ ್ ಅಧಯಕ್ಷರಿಗ ್ ರೂ. ೧೩,೨೦೦ಗಳು, ಉಪನಧಯಕ್ಷರಿಗ ್ ರೂ. ೧೦,೬೦೦ಗಳು 
ಹನಗೂ ಸ್ದಸ್ಯರಿಗ್ ರೂ. ೭೦೦೦ ಗಳಿಗ್ ಹ್ಚಿುಸ್ಬ್ೇಕ್ೆ್ಂದತ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ ಗ್ನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತ್ತ 
ಸ್ದಸ್ಯರ ಮಹನ ಒಕೂೆಟ ಈ ವಷಾದ ಆರೆಂಭದಲ್ಿೇ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಯವರಿಗ ್ಮನವಿ ಸ್ಲ್ಲಿಸಿರತತ್ುದ್. 

 ಪರಸ್ತುತ್ ನಡಯ್ತತಿುರತವ ವಿಧನನ ಮೆಂಡಲದ ಅಧಿವ್ೇಶನದಲ್ಲಿಯನದರೂ ತ್ಮೂ ಬ್ೇಡಿಕ್್ಗ ್
ಸ್ಾೆಂದರ್್ ಸಿಗಬಹತದತ ಎೆಂಬ ನರಿೇಕ್ಷ್ಯಲ್ಲಿ ರನಜಯದ ಸ್ತಮನರತ ೯೯ ಸನವಿರ ಗ್ನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತ್ತ 
ಸ್ದಸ್ಯರತ ಇದನುರ.್  ಆದತದರಿೆಂದ ಗ್ನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತ್ತ ಚತರ್ನಯಿತ್ ಪರತಿನಧಿಗಳ ಗೌರವಧನ 
ಹ್ಚಿುಸ್ತವಲ್ಲಿ ಶ್ೇಘರ ಕರಮ ಕ್್ೈಗ್ೂಳುಿವೆಂತ ್ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳನತನ ಒತನುಯಿಸ್ತತ್ುೇರ್್. 

 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳೆ, ಇದಕ್್ೆ ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳಿೆಂದ ಉತ್ುರ ಕ್್ೂಡಿಸ್ತವ ವಯವಸ್ಥ ಮನಡತತ್ುೇರ್.್ 

 ಶ್ರೇ ಪಿ.ಹ್ಚ್.ಪೂಜನರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳೆ, ಈ ವಿಷಯವನತನ ಅಧಾಗೆಂಟ ್ ಚ್ಚೆಾ 
ಅಥವನ ಬ್ೇರ ್ ಯನವುದನದರೂ ನಯಮದ ಅಡಿ ಚ್ಚಾೆ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ 
ಮನಡಿಕ್್ೂಡಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಕ್್ೇಳಿಕ್್ೂಳುಿತ್ುೇರ್್. 

 ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ರ್್ೂೇಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಿ ಕ್ೂ್ಡಿ.    
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(903) 19-09-2022 1.00 ಡಿಎಸ್-ಕ್್ಎಸ್ 

0೫. ಸ್ಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರ್ಗ್ ಪರಸನುಪಿಸ್ಲಾಟಿಟದು ವಿಷಯಕ್್ೆ ಸ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್ ಸ್ಚಿವರ    
    ಹ್ೇಳಿಕ್್. 
 ಊ) ವಿಷಯ: ಅೆಂತ್ರರನರ್ಷರೇಯ, ರನರ್ಷರೇಯ ಕರೇಡನಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಕರೇಡನಪಟತಗಳು  

ದಕ ದರವಯಗಳೆಂತ್ಹ ಉದ್ುೇಪನ ಮದತು ಸೇ್ವಿಸಿರತವ ಪರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗ.  
   ------ 
 

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ(ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ)(ಮನನಯ ರೇ್ಷ್ೂ, ಯತವ ಸ್ಬಲ್ಲೇಕರಣ 
ಮತ್ತು ಕರೇಡನ ಸ್ಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರನದ 
ಡಿ.ಎಸ.ಅರತಣ್ರವರತ ದ್ರ್ನೆಂಕ:೧೬-೦೯-೨೦೨೨ ರೆಂದತ ಶ್ನಯ ವ್ೇಳಯ್ಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ 
ವಿಷಯಕ್್ೆ ಸ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್ ಉತ್ುರವನತನ ಸ್ದನದಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಿಸ್ತತಿುದ್ುೇರ್್.  

 

   (ಸ್ಚಿವರ ಹ್ೇಳಿಕ್್ಯ ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸ್ಲನಗಿದ್) 
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06. ವರದ್ಯರ್್ೂನಪಿಾಸ್ತವುದತ 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಹ್ಚ.ಪೂಜನರ್(ಸ್ಥಳಿೇಯ ಸ್ೆಂಸ್ಥಗಳ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕರ್ನಾಟಕ 
ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಹಕತೆಬನಧಯತನ ಸ್ಮಿತಿಯ ಅಧಯಕ್ಷರ್ನದ ರ್ನನತ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ 
ಕ್ನಯಾವಿಧನನ ಹನಗೂ ನಡವಳಿಕ್ ್ನಯಮ ೨೧೫ ರ ರಿೇತನಯ ಹಕತೆಬನಧಯತನ ಸ್ಮಿತಿಯ ೯೯ರ್್ೇ 
ವರದ್ಯನತನ ಸ್ದನಕ್್ೆ ಒಪಿಾಸ್ತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ವರದ್ಯರ್್ೂನಪಿಾಸ್ಲನಯಿತ್ತ. 

 

    07. ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರ ವರದ್ 

ಕ್ನಯಾದಶ್ಾ, ಕವಿಪ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ವಿಧನನ ಸ್ಭ್ಯಿೆಂದ ಅೆಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ 
ರೂಪದಲ್ಲಿರತವ ಈ ಕ್್ಳಕೆಂಡ ವಿಧ್ೇಯಕಗಳನತನ ಸ್ಭಯ್ ಮತೆಂದ್ಡತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 ೧. ಕರ್ನಾಟಕ ಹಣಕ್ನಸ್ತ ಸ್ೆಂಸ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಠೇ್ವಣಿದನರರ ಹಿತನಸ್ಕು ಸ್ೆಂರಕ್ಷಣ ್ (ತಿದತುಪಡಿ) 
ವಿಧ್ೇಯಕ, ೨೦೨೨ 

 ೨. ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕೆಂದನಯ (ತಿದತುಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕ, ೨೦೨೨ 
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08. ನಯಮ ೫೯ರ ಮೇರ್ಗ್ ನಲತವಳಿ ಸ್ೂಚರ್್ ಮೆಂಡಿಸ್ಲತ ಅನತಮತಿ ಕ್್ೂೇರಿ 
ಪರಸನುವ 

 
 ವಿಷಯ: ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಪಿಎಸ್ಐ ರ್್ೇಮಕ್ನತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಹಗರಣದ ಬಗ್ಗ. 

     ------ 

 ಶ್ರೇ ಕ್್.ಎ.ತಿಪಾ್ೇಸನಾಮಿ(ರ್ನಮನದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದ್ದವರತ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್,  
ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಕ್ನಯಾವಿಧನನ ಮತ್ತು ನಡವಳಿ 
ನಯಮ ೫೯ ರ ಮೇರ್ಗ ್ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಪಿಎಸ್ಐ ರ್್ೇಮಕ್ನತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಹಗರಣದ ಬಗ್ಗ 
ರ್ನನತ ಸ್ದನದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನತನ ಮೆಂಡರ್್ ಮನಡಬಯಸ್ತತಿುದತು,  ಇದರ ಬಗ್ಗ ಚಚ್ಾ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ 
ತನವು ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಕ್ೇ್ಳುತಿುದ್ುೇರ್್. 

 ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ(ಸ್ಣಣ ನೇರವನರಿ ಹನಗೂ ಕ್ನನೂನತ, ಸ್ೆಂಸ್ದ್ೇಯ ವಯವಹನರಗಳು 
ಮತ್ತು ಶನಸ್ನ ರಚರ್್ ಸ್ಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಚಚ್ಾಗ್ ಅವಕ್ನಶ ಕ್್ೇಳುವನಗ 
ನಯಮದ ಪರಕ್ನರ ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರತ ಅವಕ್ನಶ ಕ್್ೂೇರಿ ಪರಸನುವವನತನ ಮೆಂಡಿಸ್ಬ್ೇಕತ.  ಅವರತ 
ನಯಮ ೫೯ ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಚ್ಾ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ ಕ್್ೇಳುತಿುದನುರ.್  ಅವರತ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗಗ್ 
ಗಮನ ಸಳ್್ಯಬ್ೇಕತ.  

 ಶ್ರೇ ಕ್.್ಎ.ತಿಪಾ್ೇಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ನಯಮ ೫೯ ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಚ್ಾಗ ್
ಅವಕ್ನಶ ಕ್್ೂೇರಿ ಪರಸನುವವನತನ ಕ್್ೂಟಿಟದ್ುೇರ್.್  ದಯಮನಡಿ ಚಚಾ್ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ 
ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ವಿನೆಂತಿಸ್ತತಿುದ್ುೇರ್್. ಈ ಬಗಗ್ ರ್ನರ್್ೇರ್ನದರೂ ವಿಚನರಗಳನತನ ಮೆಂಡರ್್ 
ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದರ್ ರ್ನನತ ಮೆಂಡರ್್ ಮನಡತತ್ುೇರ್.್  

 ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ನಯಮ ೫೯ ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ 
ವಿಷಯವನತನ ಚಚ್ಾಗ್ ತಗ್್ದತಕ್ೂ್ಳುಿವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶವಿಲಿ.  ಏಕ್್ೆಂದರ,್ ನಯಮಗಳನತನ ರ್ನವು 
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ಸ್ಾಷಟವನಗಿ ರೂಪಿಸಿದ್ುೇವ್.  Adjournment motion has to be raised on a matter of 
recent occurrence. ರ್ನವೇ್ರ್ನದರೂ ಪರಸನುಪ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದರ್ adjudication ನಲ್ಲಿ 
ಇರಲೇ್ಕೂಡದತ ಎೆಂದತ ಸ್ಾಷಟವನಗಿದ್.  Adjudication ಎೆಂದರ್ trial ಎೆಂದಲಿ.  Filing an 
FIR (First Information Report) ನೆಂದ ಹಿಡಿದತ everything comes under 
adjudication.   ಈಗ adjudication ನಲ್ಲಿದ್.  ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಅರಸ್ಟ್ ಆಗಿದನುರ.್  
ಎಫ್್.ಐ.ಆರ. ಆಗಿದ.್  ಬ್ೇರ ್ಬ್ೇರ ್ಕ್್ೂೇಟ್ಾಗಳ ಮತೆಂದ ್ಕ್್ೇಸ್ಗಳಿವ್.  ಇದರ್್ನಲನಿ ರ್್ೂೇಡಿದನಗ 
sub-judice ಆಗತತ್ುದ್.  ಹನಗನಗಿ ಈ ನಯಮದ ಕ್್ಳಗಡ ್  ಇದನತನ ಚಚ್ಾ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ 
ಕ್ನನೂನನ ಕ್್ಳಗ್, ನಯಮದ ಕ್್ಳಗ್ ಅವಕ್ನಶವಿಲಿ.  ಈ ವಿಷಯ ಸ್ತಮನರತ ೬-೭ ತಿೆಂಗಳ ಹಿೆಂದ್ 
ನಡದ್್ರತವೆಂಥದತು.  ತ್ಕ್ಷಣ ನರ್ನ್, ಮೊರ್್ನ ನಡದ್ತ recent occurrence ನತನ Adjournment 
motion ನಲ್ಲಿ move ಮನಡಿಲಿ.  ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್್ೇಕ issues involve ಆಗಿರತವುದರಿೆಂದ ಇದನತನ 
ತನವು ತಿರಸನೆರ ಮನಡಬೇ್ಕತ.  As, this matter is already under adjudication.   
ಇದತ ಚಚಾ್ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಬರತವುದ್ಲಿ.  

 ಶ್ರೇ ಕ್.್ಎ.ತಿಪಾ್ೇಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕ್್ೂೇಟ್ಾನಲ್ಲಿರತ್ಕೆೆಂಥ ಪರಕರಣಗಳ 
ಬಗಗ್ಯನಗಲ್ಲ ಅಥವನ ಸಿ.ಐ.ಡಿ. (Crime Investigation Department) ಯಲ್ಲಿ 
ತ್ನಖ್ಯನಗತತಿುರತವ ಪರಕರಣಗಳ  ಅಹಾತ್, ಮರಿಟ್ ಬಗ್ಗ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಲಿ.  ರನಜಯದ 
ಜನತ್ಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ್ ವಯವಸಥ್ಯ ಬಗ್ಗ ಅಪನೆಂಬಿಕ್ ್ಉೆಂಟನಗಿದ.್  ಏರ್ನಗತತಿುದ್ ಎೆಂಬತದತ ಜನರಿಗ್ 
ಗ್ೂತನುಗತತಿುಲಿ.  

Sri J.C. MADHUSWAMY :- The relevant portion in ‘Page 573’್of 
‘Practice and Procedure of Parliament’್ by M.N.Kaul and S.L.Shakdher 
(Seventh Edition) with respect to ‘Motion for Adjournment on a Matter 
of Urgent Public Importance’ reads as follows; 
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“…..A matter is not sub judice until the legal 
proceedings actually start, but the moment a complaint is 
filed or a petition is launched involving jurisdiction of any of 
the courts in India, the court is seized of the matter and to 
that extent the jurisdiction of the House to discuss the matter 
is barred……” 

 

Sri. B.K. HARIPRASAD(Leader of opposition):- Hon'ble 
Chairman, ‘Practice and Procedure of Parliament’್ by M.N.Kaul and 
S.L.Shakdher is not a rule. 

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:-   ರ್ನನಲಿ ನಯಮ ಮನಡಿರತವುದತ.್ ್ ್ ‘Practice and 
Procedure of Parliament’್by M.N.Kaul and S.L.Shakdher  is practiced in 
Parliament and all State Legislatures in the Country.  ಈ ರೂಲ್ಗಳನತನ 
ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡತ…. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕ್ನನೂನತ 
ಸ್ಚಿವರತ ದಯಮನಡಿ….. 

Sri. B.K. HARIPRASAD:- Hon'ble Chairman,  Yes, it is practiced.  
It is convention or practice.   It is a  parliamentary practice. 

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, Practice and Procedure of 
Parliament’್by M.N.Kaul and S.L.Shakdher  is practiced.  ಈ Practice ನತನ 
ರ್ನವು ನಯಮ ಅೆಂದತಕ್ೂ್ೆಂಡತ Practice ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡತ ಬರತತಿುರತವುದರಿೆಂದ, it is barred 
to discuss the matter which is already under adjudication. 
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರ್ೂೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ನನನ 
ಮನವಿ ಏರ್್ೆಂದರ್,  ನಯಮ ೫೯ ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಚ್ಾ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರತ ತ್ಮೂ 
ಗಮನಕ್್ೆ ತ್ೆಂದ್ದನುರ್.   ಮನನಯ ಕ್ನನೂನತ ಹನಗೂ ಸ್ೆಂಸ್ದ್ೇಯ ವಯವಹನರಗಳ ಸ್ಚಿವರತ 
ಏರ್ನದರೂ ನಯಮ ೫೯ ರಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನತನ ಚಚ್ಾಗ ್ ತ್ರಬೇ್ಕ್ನದರ ್ ಇತಿುೇಚ್ಗ ್
ನಡದ್್ರತವೆಂತ್ಹ ಘಟರ್ಗ್ಳ ಬಗ್ಗ ತ್ರಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದನುರ.್  ಆದರ ್ ಈ ಪರಕರಣಕ್್ೆ 
ಸ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ದ್ನನತ್ಯ ಅರಸ್ಟ್ ಆಗತತಿುದನುರ.್  ಮಕೆಳು Freedom park ನಲ್ಲಿ 
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಇದತ ಬಗ್ಹರಿಯತವವರ್ಗ ್ರ್ನವು ಎದ್ುೇಳುವುದ್ಲಿವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದನುರ್.  ಆದುರಿೆಂದ 
ಇದರ ಬಗ್ಗ ಚಚ್ಾ ಮನಡತವುದರಲ್ಲಿ ತ್ಪ್ಾೇನತ ಇಲಿ.  ಕ್್ೂೇಟ್ಾನಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ ಯನವುದ್ೇ 
ಪರಕರಣಗಳನತನ ರ್ನವು ಚಚ್ಾ ಮನಡತವುದ್ಲಿ.  ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರತ ಕೂಡ ಅನತಭವವಿರತವೆಂಥವರತ 
ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರತ.  ಕ್ೂ್ೇಟ್ಾನಲ್ಲಿರತವ ಯನವುದನದರತ ಪರಕರಣ ಬೆಂದರ ್  sub-judice  
ಆಗತತ್ುದ್ ಎನತನವುದತ ನನಗೂ ಗ್ೂತಿುದ್.  ಈಗನಗಲ್ೇ  ಕ್್ಳಮರ್್ಯಲೂಿ  ಈ ವಿಷಯ 
ಚಚ್ಾಯನಗಿದ್.  

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರ್ೇ, ಚಚ್ಾಯನಗಿಲಿ. ಕ್್ಳಗಿನ ಸ್ದನದಲ್ಲಿ 
ಅವರ ಕಡಯ್ವರತ  ಈ ತ್ಕರನರಿಗ ್ಒಪಿಾಕ್್ೂೆಂಡತ ನಯಮ ೬೯ ರ ಕ್್ಳಗ್ ಚಚಾ್ಗ್ ಅವಕ್ನಶ ಕ್್ೂಡಿ, 
ರ್ನವು ಚಚ್ಾಗ್ ಸಿದಿರಿದ್ುೇವ.್  ನಲತವಳಿ ಸ್ೂಚರ್್ಯಲ್ಲಿ ಚಚ್ಾ ಬ್ೇಡ ಎೆಂದತ ಒಪಿಾಕ್್ೂೆಂಡಿದನುರ್.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್:-  ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಆಯಿತ್ತ, ಈ ಸ್ದನದಲ್ಲಿ ನಯಮ 
೬೮ ರಲ್ಲಿ ಚಚಾ್ಗ್ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳಿಿ. 

    (ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಟಿ.ಎ.ಶರವಣ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ನಯಮ ೫೯ ರಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಬರತವುದ್ಲಿವ್ೆಂದರ್ ಬ್ೇರ ್ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಚ್ಾ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ ಕ್್ೂಡಿ. 
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    (ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ನಯಮ ೫೯ ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಚಾ್ಗ ್
ಬರತವುದ್ಲಿ ಎೆಂಬತದತ ನಮೂ ವನದ.  

    (ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಒಬೂ್ಬಬಬರನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರ್ ರ್ನನತ ಏರ್ನದರೂ ಹ್ೇಳಬಹತದತ, ೩-೪ 
ಜನ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರ್ ಅದತ ಕಡತ್ಕೂೆ ಹೂ್ೇಗತವುದ್ಲಿ.  ಮನನಯ ತಿಪಾ್ೇಸನಾಮಿಯವರತ 
ಸ್ಬಲರನಗಿದನುರ.್ ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತನುರ್, ಎಲಿರೂ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಿ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದತ ಬಹಳ ಗೆಂಭಿೇರವನದ ವಿಚನರ. 
ಒೆಂದತ ಕಡ ್ಮಕೆಳು ಬಹಳ ಕಷಟ ಬಿದತು pass ಆಗಿರತವವರತ ಇದನುರ.್   

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಚಚ್ಾ ಮನಡಬನರದತ ಎೆಂದೇ್ನೂ 
ಹ್ೇಳುತಿುಲಿ.  ಆದರ್ ಈ ರ್್ೂೇಟಿಸ್ ಕ್ಳ್ಗ್ ಚಚಾ್ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಸನಧಯವಿಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ ಹ್ೇಳಿದನುಗಿದ್. ರ್ನನತ 
ಬ್ೇರ ್ಏರ್್ೂೇ ಹೇ್ಳುತಿುದ್ುೇರ್್, ಅದನತನ ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ ಕ್್ೇಳಬೇ್ಕತ. 

Sri J.C. MADHUSWAMY :- Hon'ble Chairman, Hon'ble member is 
directly going into the material facts of the case. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನರ್್ೇನತ ಹ್ೇಳುತು್ೇರ್್ ಎೆಂಬತದನತನ 
ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ ಕ್್ೇಳಲ್ಲ. ರ್ನವು ಈಗನಗಲ್ೇ ತ್ಮೂಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮನಡಿದ್ುೇವ್, ಇಲಿದ್ದುರ್ ಪಯನಾಯ 
ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಚ್ಾ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೂ್ಡಿ. ಚಚ್ಾಯನಗಲ್ಲ.  ಚಚಾ್ ಮನಡತವುದಕ್್ೂೆೇಸ್ೆರ 
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ಈ ಸ್ದನ ಇರತ್ಕೆೆಂಥದತು.  ನಯಮ ೫೯ ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಚ್ಾಗ್ ಅವಕ್ನಶವಿಲಿದ್ದುರ್ ಬ್ೇರ ್ರೂಪದಲ್ಲಿ 
ಚಚ್ಾಗ ್ಅವಕ್ನಶ ಕ್್ೂಡಿ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಸ್ಹ ಮನವಿ ಮನಡತತಿುದು್ೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ತನವು ಬ್ೇರ ್ ನಯಮದಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಚಚ್ಾಗ ್ಅವಕ್ನಶ ಕ್್ೂಡತವುದ್ದುರ್ ನಮೂ ತ್ಕರನರತ ಏನತ ಇಲಿ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದತ ಬಹಳ 
ಗೆಂಭಿೇರವನಗಿರತವೆಂತ್ಹ ವಿಚನರ.  ರ್ನವಲ್ಿರೂ ಕೂಡ ಸನವಾಜನಕ ಕ್ಷ್ೇತ್ರದಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ 
ಸ್ೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ನಮೂ ಕ್ನನೂನತ ಸ್ಚಿವರತ ನಯಮ ೫೯ ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಚ್ಾ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ 
ಬರತವುದ್ಲಿವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿರತವುದನತನ ರ್ನವು ಒಪಾಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್, ರ್ನವು ಇಲಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುವುದ್ಲಿ.  
ಆದುರಿೆಂದ ಇೆಂತ್ಹ ನಯಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಚ್ಾ ಮನಡಿ ಎೆಂದತ ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ ಸ್ಲಹ ್ ಕ್್ೂಡಲ್ಲ.  
ಏಕ್್ೆಂದರ,್ ಇದತ ಬಹಳ ಗೆಂಭಿೇರವನದ ವಿಚನರವನಗಿರತವುದರಿೆಂದ ರ್ನವು ಸನವಾಜನಕರಿಗ ್ಉತ್ುರ 
ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್ನಗಿದ್.  ಯನವುದ್ೇ ಕ್ನರಣಕೂೆ ಕ್ೂ್ೇಟ್ಾನಲ್ಲಿರತವ ವಿಚನರಗಳನತನ ಇಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಚಚಾ್ 
ಮನಡತವುದ್ಲಿ.  ಆದರ್ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚಚಾ್ ಮನಡಿದ್ುೇವ್ ಎನತನವುದತ ಸನವಾಜನಕವನಗಿ 
ಗ್ೂತನುಗಬೇ್ಕತ.  ಅಲ್ಲಿ ರ್್ೂೆಂದವರತ ಸನವಿರನರತ ಜನರತ ಇದನುರ.್ ಸ್ಮನಜಕ್್ೆ ರ್ನವು ಉತ್ುರ 
ಕ್್ೂಡದ್ದುರ ್ ಹ್ೇಗ?್  ಆ ದೃರ್ಷಟಯಿೆಂದ ಕ್ನನೂನತ ಸ್ಚಿವರತ ಯನವ ನಯಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಚಾ್ 
ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ suggest  ಮನಡತತನುರಯ್ೇ ಆ ನಯಮದಡಿಯಲ್ಿೇ ತನವು ಚಚ್ಾಗ್ ಅವಕ್ನಶ 
ಮನಡಿಕ್್ೂಡಿ, ತ್ೂೆಂದರ ್ಇಲಿ. 

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡರವರತ 
ವಕೇಲರತ, ಬನರ್ ಕ್ೌನುಲ್ನಲ್ಲಿ ಪರತಿನಧಿಯನಗಿದುವರತ.  ಅವರಿಗ್ ರ್ನನತ provision of law 
ಹ್ೇಳಿಕ್ೂ್ಡತವ ಅಗತ್ಯವಿಲಿವ್ೆಂದತ  ರ್ನನತ ಭನವಿಸಿದ್ುೇರ್್.  ಕ್ೂ್ೇಟ್ಾ ಮತೆಂದ್ ರ್ನವು ಯನವುದ್ೇ 
ಪರಭನವ ಬಿೇರತವೆಂತ್ಹ ಚಚ್ಾಯನತನ ಇಲ್ಲಿ ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಲಿ. ಯನವುದ್ೇ ಸನಕ್ಷಿಯನತನ 
ಕ್್ೂೇಟ್ಾ trial ಮನಡತವುದಕೆೆಂತ್ ಮೊದಲ್ೇ ರ್ನವು ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಲಿ.  ಈ ಪರಕರಣಕ್್ೆ 
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ಸ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಪರತಿ ದ್ವಸ್ arrest ಆಗತತಿುರಬಹತದತ.  ಈ ಘಟರ್ ್ ನಡದ್ತ ಈಗನಗಲ್ೇ 
ಸ್ತಮನರತ ೬-೭ ತಿೆಂಗಳುಗಳನಗಿವ್.  ಪರಿೇಕ್ಷ್ಗಳರ್್ನೇ ರದತು ಮನಡಿ ೬-೭ ತಿೆಂಗಳುಗಳನಗಿವ್.  This 
issue is not a recent occurrence.  In fact, the things are going on.  
ಒೆಂದತ ಕ್್ೇಸ ಪನರರೆಂಭವನದರ ್ಅದತ proceed ಆಗತತಿುರತತ್ುದ್.   ಪರಶ್ನ sub-judice ಆಗತತ್ುದ್, 
ಇದತ ಗೆಂಭಿೇರ ವಿಷಯವನಗಿದ್.  ADGP (Addl. Director General of Police) ಅೆಂತ್ಹ 
ದ್ೂಡಡ ಅಧಿಕ್ನರಿಯಿೆಂದ ಹಿಡಿದತ ಎಲಿರೂ ಅರಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟಿಟದನುರ.್  The Government has 
taken action in order to find a solution in this regard.  The matter is 
seized by the Court.  ಇಲ್ಲಿ ಚಚಾ್ ಮನಡತವುದತ ಗೌರವವಲಿ. ಅಷಟನತನ ಹ್ೇಳಬಹತದತ.   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ ಪರಕರಣದ ಬಗ್ಗ ಚಚಾ್ಯನದೆಂತ್ಹ 
ಸ್ೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ದನದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸ್ಚಿವರತ “ಏನೂ ನಡದ್್ಲಿ, ಇದತ ಸ್ತಳುಿ ಆರೂ್ೇಪ”್
ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರತ.  ಐ.ಪಿ.ಎಸ. ಅಧಿಕ್ನರಿ ಅರಸ್ಟ್ ಆದ ಮೇಲ್ ಇನೂನ ಏನೂ ನಡದ್್ಲಿವ್ೆಂದತ ರ್ನವು 
ಕಣತೂಚಿು ಕತಳಿತ್ತಕ್್ೂಳುಿವುದತ ಸ್ರಿಯಲಿ.  ಆಯಿತ್ತ, ನಯಮ ೫೯ ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಚ್ಾ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ 
ಅವಕ್ನಶವಿಲಿ, ರ್ನನತ ಒಪಿಾಕ್್ೂಳುಿತ್ುೇರ್್.  ಆದರ್ ಬ್ೇರ ್ ನಯಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಚ್ಾ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ 
ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಮನವಿ ಮನಡತತ್ುೇರ್್.  ಏಕ್್ೆಂದರ,್ ಇದತ ಮಕೆಳ ಭವಿಷಯಕ್್ೆ 
ಸ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ವಿಚನರ.  

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್,  ರ್ನನತ ಕ್್ಳಗಿನ ಮರ್್ಯಲ್ಲಿ 
ಹ್ೇಳಿದ್ುೇರ್.್  ಇದತ ಇಲ್ಲಿಗ್ ನಲತಿವುದ್ಲಿ. ಚಚ್ಾ ಮನಡತವುದನದರ್ ಎರಡೂ ಕಡಯ್ವರ ಹತಿುರ 
ಬ್ೇಕ್ನದಷತಟ ಮನಹಿತಿ ಇರತತ್ುದ್.  ಎಲಿರನತನ ಒಟಿಟಗ್ ಸೇ್ರಿಸಿ ಚಚ್ಾ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ತನವು ಅವಕ್ನಶ 
ಕ್್ೂಡಿ. ನಮೂದ್ೇನೂ ತ್ಕರನರತ ಇಲಿ.  ಈ ಸ್ಕ್ನಾರದ ಬಗ್ಗ ರ್ನವು ಸ್ಹ ಹಮ್ೂ ಪಟತಟಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುೇವ್.  
ರ್ನವು ಕರಮ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡಿದ್ುೇವ್,  ರ್ನವೇ್ನತ ಕಣತಣಕಟಿಟಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ೆಂಡಿಲಿ.  ಪೂ್ಲ್ಲೇಸ್ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿೆಂದ ಹಿಡಿದತ ಯನಯನಾರಿಗ ್ ಸ್ೆಂಬೆಂಧವಿದ್ ಅವರ್ಲಿರ ಮೇಲ ್ ಪರಕರಣ ದನಖ್ಲತ 
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ಮನಡಿದ್ುೇವ.್  ಕ್್ೂೇಟ್ಾನಲ್ಲಿ ಪರಕರಣ ನಡಯ್ತತಿುರತವುದರಿೆಂದ ಅವರ ಗಮನಕ್್ೆ ತ್ೆಂದ್ದು್ೇವ್.  ಅದರ 
ಮೇಲ ್ಪರಭನವ ಬಿೇರತವ ಚಚ್ಾಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಬನರದತ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಪರಭನವ ಬಿೇರತ್ಕೆೆಂಥದುಲಿ. 
ಜವನಬನುರಿಯತತ್ ಗೃಹ ಸ್ಚಿವರ್ೇ ಹ್ೇಳಿದನಗ, ಏನತ  ಆ ತ್ರಹ ನಡದ್್ಲಿ ಎೆಂದತ describe 
ಮನಡಿದನಗ ಎಲಿರಿಗೂ ಸ್ೆಂಶಯ ಮೂಡತತ್ುದ್. 

ಶ್ರೇ ಅಡಗೂರತ ಹ್ಚ.ವಿಶಾರ್ನಥ(ರ್ನಮನದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದ್ದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್,….. 

    (ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಒೆಂದತ ನಮಿಷ ಎಲಿರೂ ಕತಳಿತ್ತಕ್್ೂಳಿಿ. ಹಿರಿಯ ಸ್ದಸ್ಯರನದ ಮನನಯ 
ವಿಶಾರ್ನಥ್ರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಬಯಸ್ತತಿುದನುರ್.        

(ಮತೆಂದತ)  

(904) 1:10 19/09/2022 ಎಸ್ಪಿಆರ್/ಕ್್ಎಸ  
 
 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್(ರ್ನಮ ನದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದ್ದವರತ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, 
… 
 
 ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ರವರ್ೇ, ರ್ನನತ ನಮೂನತನ ಮನತ್ರ್ನಡಿಸಿಲಿ ಹನಗೂ 
ನಮಗ್ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅನತಮತಿಯವನೂನ ಸ್ಹ ನೇಡಿಲಿ.  

 (ಗ್ೂೆಂದಲ) 
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 ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ(ಸ್ಣಣ ನೇರನವರಿ, ಕ್ನನೂನತ ಮತ್ತು ಸ್ೆಂಸ್ದ್ೇಯ ವಯವಹನರಗಳು 
ಹನಗೂ ಶನಸ್ನ ರಚರ್್ ಸ್ಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸ್ಕ್ನಾರವು ಅವರನತನ 
ಹ್ದರಿಸ್ತತಿುಲಿ; ಹ್ದರಿಸ್ಲತ ಬಳ ್ ಹನಕಕ್್ೂೆಂಡಿರಬ್ೇಕತ ಎೆಂದಲಿ?   (ಗ್ೂೆಂದಲ) ಬಳ ್ ಕತೆಂಕತಮ, 
ಹನಕ ಕಳುಹಿಸಿದ್ುೇವ್.   
 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
 

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ರವರ್ೇ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಿ.  
 

ಡನ|| ತ್ೇಜಸಿಾನ ಗೌಡ :- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಬಳ ್…… 
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸ್ಕ್ನಾರವು ಅವರನತನ ಹ್ದರಿಸ್ತತಿುಲಿ; 
ಹ್ದರಿಸ್ಲತ ಬಳ ್ಹನಕಕ್ೂ್ೆಂಡಿರಬ್ೇಕತ ಎೆಂದಲಿ?  (ಗ್ೂೆಂದಲ) ಬಳ ್ಕತೆಂಕತಮ, (ಗ್ೂೆಂದಲ) ಬಳ ್
ಹನಕ ಕಳುಹಿಸಿದ್ುೇವ್.   

(ಗ್ೂೆಂದಲ)  
ಡನ|| ತ್ೇಜಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಬಳ ್ಹನಕ ಕ್್ೂಳುಿವುದತ ಅಪಮನನವ್ೇ? 

 
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನವು ಬಳ ್ತ್ೂಡಿಸ್ತತ್ುೇವ್. 
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

 
ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, … 
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(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಡನ||ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ(ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸ್ಚ್ೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 

ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, …  (ಗ್ೂೆಂದಲ) ನಮೂ ಹತಿುರವ್ೇ ಇದ್.  
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ರವರ್ೇ, ಕತಳಿತ್ತಕ್್ೂಳಿಿ. 
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಬಳ್ಯೂ ಚ್ರ್ನನಗಿದ್ ; ಕತೆಂಕತಮವೂ 
ಚ್ರ್ನನಗಿದ…್…….(ಗ್ೆ ೆಂದಲ)  ರ್ನವು ಸಿಟೇಲ್ ಬಳ್ ಹನಕತತ್ುೇವ್. Hook ನ ಬಳೆ ಹನಕತತ್ೆುೇವೆ.  

 
ಡನ|| ತ್ೇಜಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಬಳ ್ಎನತನವ ಶಬುವನತನ ಕಡತ್ದ್ೆಂದ 

ತ್ಗ್ದತ ಹನಕಬ್ೇಕತ.  (ಗ್ೂೆಂದಲ) ಈ ರನಜಯದ ಅಧಾದಷತಟ ಮಹಿಳ್ಯರತ….. (ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಇದರಿೆಂದ ನಮೂ ಹಕತೆಚತಯತಿಯನಗಿದ್.  ಬಳ ್ಹನಕಕ್ೂ್ಳುಿವುದತ ಅಪರನಧವೇ್?  ಇದರಿೆಂದ ನಮಗ್ 
ಅಪಮನನವನಗಿದ.್  ಹನಗ್ೆಂದರ್, ರ್ನವುಗಳು ಬಳ ್ಹನಕಕ್್ೂಳಿಬನರದ್ೇ  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, … 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ರವರ್ೇ, ಕತಳಿತ್ತಕ್್ೂಳಿಿ.  ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟಯವರೇ್ 

ನೇವೂ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಿ. 
(ಗ್ೆ ೆಂದಲ) 

ಡನ|| ತ್ೇಜಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಹನಗ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರ,್ ರ್ನವುಗಳು 
ಬಳ್ಯನತನ ಹನಕಕ್್ೂಳಿಬನರದ್ೇ? (ಗ್ೂೆಂದಲ) ಇದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶವನತನ ನೇಡಬ್ೇಕತ. ನಮಗ್ 
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ಅಪಮನನವನಗಿದ ್ ಹನಗೂ ಹಕತೆಚತಯತಿಯನಗಿದ್.  (ಗ್ೂೆಂದಲ) ಹನಗನದರ್ ರ್ನವು ಬಳ ್
ಹನಕಕ್್ೂಳಿಬನರದ್ೇ?  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ದಯಮನಡಿ ಎಲಿರೂ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಿ.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಡನ|| ತ್ೇಜಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಆ ಪದವನತನ ಕಡತ್ದ್ೆಂದ 

ತ್ಗ್ಯಬ್ೇಕತ. (ಗ್ೂೆಂದಲ) ಬಳ ್ಹನಕಕ್್ೂಳುಿವುದತ ಅಪರನಧವಲಿ.  
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, … 
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಡನ|| ತ್ೇಜಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಬಳ ್ಹನಕಕ್ೂ್ಳುಿವುದತ ಅಪರನಧವಲಿ.  
ಆ ಪದವನತನ ಕಡತ್ದ್ೆಂದ ತ್ಗ್ಯಬ್ೇಕತ.  

(ಗ್ೆ ೆಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆೆಂಕಟೆೇಶ :- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, … 

(ಗ್ೆ ೆಂದಲ) 
ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಶ್ರೇ ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ರವರ್ೇ, ಮೊದಲರ್್ಯದನಗಿ ರ್ನನತ ನಮಗ್ 

ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶವನತನ ನೇಡಿಲಿ.  ರ್ನನತ ಯನರಿಗ್ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶವನತನ 
ನೇಡಿಲಿವೊೇ, ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ ಎಲಿವನೂನ ಕಡತ್ದ್ೆಂದ ತ್ಗ್ದತ ಹನಕ.  

(ಗ್ೆ ೆಂದಲ) 
ಶ್ರೇಮತ್ತ ಭನರತ್ತ ಶ್ೆಟಿಟ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಬಳ ್…. 

(ಗ್ೆ ೆಂದಲ) 
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ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಸ್ದಸ್ಯರ್ೇ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಿ. ರ್ನನತ ಯನರಿಗ್ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ 
ಅವಕ್ನಶವನತನ ನೇಡಿದ್ುೇರ್,್ ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದತು ಮನತ್ರವೇ್ ಕಡತ್ಕ್್ೆ ಹ್ೂೇಗಬ್ೇಕತ.  ಹಿರಿಯ 
ಸ್ದಸ್ಯರನದ ಶ್ರೇ ಅಡಗೂರತ ಹ್ಚ್.ವಿಶಾರ್ನಥ್ ರವರತ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗ ಏರ್್ೂೇ ಹ್ೇಳಲ್ಲಚಿಿಸಿದನುರ.್  
ಹಿೇಗನಗಿ ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ.  ಶ್ರೇ ವಿಶಾರ್ನಥ್ರವರ್ೇ ಸ್ೆಂಕ್ಷಿಪುವನಗಿ ಹ್ೇಳಿ.  

 
ಶ್ರೇ ಅಡಗೂರತ ಹ್ಚ್.ವಿಶಾರ್ನಥ್(ರ್ನಮನದ್ೇಾಶ್ತ್ರತ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, 

ಇತಿುೇಚ್ಗ ್ಚಿತ್ರದತಗಾ ಜಲ್ಿಯಲ್ಲಿ  … ಬಹಳ ಪರಸಿದಿವನದ ಮಠ್ವೊೆಂದರಲ್ಲಿ  
 
ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ತನವು ಇದ್ೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗ ಮನತ್ರವ್ೇ ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೇಕತ. 
 
ಶ್ರೇ ಬಸ್ವರನಜ ಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಾ ಹ್ೂರಟಿಟ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ ಹಿೆಂದ್ ಪರಸನುಪಿಸಿದ 

ವಿಷಯವು ಪೂಣಾಗೂ್ೆಂಡಿತ್ೇ? 
 
ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಇನೂನ ಇಲಿ.  
 
ಶ್ರೇ ಅಡಗ ರತ ಹೆಚ .ವಿಶವರ್ನಥ :- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮೊದಲತ ಆ ವಿಷಯವನತನ 

ಮತಗಿಸಿ.  
ಶ್ರೇ ಎಸ .ಎಲ್ .ಭೆ ೇಜೇೆಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್ … 
ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಶ್ರೇ ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡರೇ್, ಕತಳಿತ್ತಕ್್ೂಳಿಿ. 
ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪ ಹೆ ರಟಿಟ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ 

ಸ್ದನದ ಎಲನಿ ಸ್ದಸ್ಯರತಗಳು ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶವನತನ ಕ್್ೇಳಿದನುರ.್ ಈ ವಿಷಯವನತನ ಬ್ೇರ ್
ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಚಿಾಸ್ಲತ ನೇವು ತಿೇಮನಾನಸಿದುಲ್ಲಿ, ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿ. 
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ಶ್ರೇ ಕೆ.ಎ.ತ್ತಪೆಪೇಸನವಮಿ(ರ್ನಮ ನಿದೆೇಾಶ್ತ್ರತ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ ಹಿೆಂದ ್ಇದೇ್ 
ರಿೇತಿಯನದ ನದಶಾನಗಳಿವ್.  ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಕ್ನಯಾವಿಧನನ ಹನಗೂ ನಡವಳಿಕ್್ಯ 
ನಯಮ – 59 ರಡಿ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯವನತನ ನಯಮ 68 ಕ್್ೆ ಪರಿವತಿಾಸಿ, ಚಚಿಾಸ್ಲತ ಪಿೇಠ್ವು 
ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿದತು ಇದ್.  ಹಿೇಗನಗಿ ತನವು ಇದನತನ ನಯಮ – 68 ಕ್್ೆ ಪರಿವತಿಾಸಿ, ಚಚಿಾಸ್ಲತ 
ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಮನವಿ ಮನಡತತ್ುೇವ್.  ರ್ನವು ಸಿ.ಐ.ಡಿ. ಅಥವನ ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲಿ 
ವಿಚನರಣ್ಯಲ್ಲಿರತವ ಯನವುದ್ೇ ಪರಕರಣದ ವಿಷಯಗಳ ಮೇರಿಟ್ ಬಗ್ಗ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಲಿ.  ಈ 
ಆಶನಾಸ್ರ್್ಯನತನ ರ್ನವು ಕ್್ೂಡತತ್ುೇವ್.   

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ  ಕೆ.ರನಥೆ ೇಡ :- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್,  
ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಕ್ನಯಾವಿಧನನ ಹನಗೂ ನಡವಳಿಕ್್ಯ 

ನಯಮ – 330 ರಡಿ ಚಚಿಾಸ್ಲತ ರ್ನನತ ಅವಕ್ನಶವನತನ ನೇಡತತ್ುೇರ್.್   
ಶ್ರೇ ಕೆ.ಎ.ತ್ತಪೆಪೇಸನವಮಿ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದನತನ ನಯಮ – 68 ರಡಿ ಮನಡಿ, 

ಏಕ್್ೆಂದರ,್ ಎಲಿರಿಗೂ ಸ್ಹ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಸಿಗಬ್ೇಕತ.  
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ನಯಮ – 330 ರಡಿ ಎಲಿರಿಗೂ ಸ್ಹ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶವನತನ 
ನೇಡತತ್ುೇರ್.್ 

 
ಶ್ರೇ ಕೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಒೆಂದತ ನಮಿಷ (ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶವಿಲಿವ್ೆಂದರ್ ಹ್ೇಗ?್ 
(ಗ್ೆ ೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ನಯಮ – 330 ರಡಿ ಅವಕ್ನಶವನತನ ನೇಡತತ್ುೇರ್್. 
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ಶ್ರೇ ಕೆ.ಎ.ತ್ತಪೆಪೇಸನವಮಿ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ದಯಮನಡಿ ಇದನತನ ನಯಮ – 68 
ಕ್್ೆ ಪರಿವತಿಾಸಿ. (ಗ್ೂೆಂದಲ) ಎಲಿರಿಗೂ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಸಿಗಬ್ೇಕತ.  ನಯಮ – 330 
ರಡಿ ಕ್್ೇವಲ ಮೂರತ ಜನಕ್್ೆ … (ಗ್ೂೆಂದಲ) 

 
ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಎಲಿರಿಗೂ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡತತ್ುೇರ್್.  
 
ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನವಮಿ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಶ್ರೇ ತಿಪಾ್ೇಸನಾಮಿಯವರತ 

ನಯಮ – 330 ರಡಿ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ, ಆಮೇಲ್ ರ್್ೂೇಡೂ್ೇಣ. 
 
ಶ್ರೇ ಕ್್.ಎ.ತಿಪಾ್ೇಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಎಲಿರೂ ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೇಕತ. 
 
ಶ್ರೇ ಎಸ .ಎಲ್ .ಭೆ ೇಜೇೆಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್… 
 
ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಈಗ ಶನಸ್ನ ರಚರ್್.  
 
ಶ್ರೇ ಕ್.್ಎ.ತಿಪಾ್ೇಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದತ ಸ್ದನದ ಸ್ಾತನುಗಿದ್.  ಹಿೇಗನಗಿ 

ಎಲಿರೂ ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೇಕತ. 
(ಗ್ೆ ೆಂದಲ) 

Mr. CHAIRMAN:- I  have given the ruling. ಶ್ರೇ ತಿಪಾ್ೇಸನಾಮಿಯವರ್ೇ, 
ರ್ನನತ ಈಗನಗಲ್ೇ ರೂಲ್ಲೆಂಗ್ನತನ ನೇಡಿದ್ುೇರ್್. ಒಬ್ೂಬೇಬಬರ್ೇ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  
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ಶ್ರೇ ಎಸ .ಎಲ್ .ಭೆ ೇಜೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ನಯಮ – 330 ರಡಿ ಏಕ್್ 
ಅವಕ್ನಶವನತನ ನೇಡತತಿುೇರಿ?   

 
ಶ್ರೇ ಟಿ.ಎ.ಶರವಣ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, …. 
 
ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ  ಕೆ.ರನಥೆ ೇಡ :- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, …. 
 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ :- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ ಈಗನಗಲ್ೇ ರೂಲ್ಲೆಂಗ್ನತನ ನೇಡಿದನುರ.್ 
 
ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಎಲಿರೂ ಕತಳಿತ್ತಕ್್ೂಳಿಿ. 
 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ (ವಿರ ೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ 

ತ್ಮೂ ಗಮನವನತನ ಸಳ್್ಯಬಯಸ್ತತ್ುೇರ್್ ಏಕ್್ೆಂದರ,್ ಪರಸ್ತುತ್ ಕ್ನನೂನತ ಸ್ಚಿವರತ ಸ್ದನದಲ್ಲಿ 
ಉಪಸಿಥತ್ರಿದನುರ.್  ಕಳ್ದವನರ ರ್ನನತ ಮತನೆಂತ್ರ ವಿಚನರದ ಬಗ್ಗ ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಸ್ೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ, 
ಹ್ೂರ್ನನವರದಲ್ಲಿ ದ್ೇಪಕ್ ವ್ೈದಯ ಎೆಂಬ ವಯಕುಯತ ಆತ್ೂಹತ್ಯಯನತನ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಳುಿತನುರ್್.  ಇದನತನ 
abetment to suicide ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿ ಭನರತಿೇಯ ದೆಂಡ ಸ್ೆಂಹಿತ್ಯ ಕಲೆಂ 306 ರಡಿ 
ಪರಕರಣವನತನ ದನಖ್ಲ್ಲಸ್ಲನಗಿರತತ್ುದ್.  ಅವರತಗಳ್ಲಿರ ಬೆಂಧನವನಗಿದ ್ ಎೆಂದತ ಕ್ನನೂನತ ಮತ್ತು 
ಸ್ೆಂಸ್ದ್ೇಯ ವಯವಹನರಗಳ ಸ್ಚಿವರತ ಸ್ದನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದುರತ.  ಈಗ ಅದತ ಜನಮಿೇನತರಹಿತ್ 
(non-bailable) ಅಪರನಧವನಗಿದ್.  ಆತ್ನತ ಬಹಳ ತ್ಳ ಸ್ಮತದನಯದ ವಯಕುಯನಗಿದತು, 
ಅಬಕ್ನರಿ ಇಲನಖಯ್ಲ್ಲಿದು ಇನು್ಪ್ಕಟರ್ರವರತ ಆಗಿದತು, ಇವರತ ಆತ್ೂಹತ್ಯಯನತನ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಳುಿತನುರ್.  
ಇದತ ಜನಮಿೇನತರಹಿತ್ ಪರಕರಣವನದರೂ ಸ್ಹ ಆರೂ್ೇಪಿಗಳನತನ ದಸಿುಗಿರಿ ಮನಡತತನುರ ್ ಅಥವನ 
ಮನಡಿರತತನುರ ್ಎೆಂದತ ಸ್ಚಿವರತ ಹ್ೇಳಿದುರತ.   ಆರೂ್ೇಪಿಗಳ ದಸ್ುಗಿರಿಯನಗಿದ್ ಎನತನವ ಮನಹಿತಿಯತ 
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ನನನ ಗಮನಕ್್ೆ ಬೆಂದ್ದ್.  ಈಗ ಆರೂ್ೇಪಿಗಳು ಆರನಮನಗಿ ಓಡನಡಿಕ್್ೂೆಂಡತ ಈಗ ನರಿೇಕ್ಷಣನ 
ಜನಮಿೇನನೂನ ಸ್ಹ ಪಡದ್ತಕ್್ೂೆಂಡಿದನುರ್.  ಆದುರಿೆಂದ ದಯಮನಡಿ, ಸ್ಕ್ನಾರವು ಇದನತನ 
ಗಮನದಲ್ಲಿಟತಟಕ್ೂ್ೆಂಡತ, ಇೆಂತ್ಹ ಅಪರನಧಿಕ ಕೃತ್ಯಗಳನತನ ಎಸ್ಗಿದವರಿಗ್ ಈ ರಿೇತಿಯ 
ಜನಮಿೇನತಗಳು ದ್ೂರತ್್ರ್, ಸ್ಕ್ನಾರದ ನಲವು ಏನತ ಎನತನವುದನತನ ಬಹಳ ಸ್ಾಷಟವನಗಿ ಹ್ೇಳಬೇ್ಕತ.  

 
ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ 

ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಸ್ೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಅವರತ “ಡತ್್ ರ್್ೂೇಟ್”್ಬಿಟತಟ ಸ್ತಿುದನುರ ್ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನಗ, ರ್ನನತ 
ಹ್ೇಳಿರತವುದತ ನಜ.  ಮೃತ್ರತ ತ್ಮೂ ಮೇಲ್ ಕರತಕತಳವನಗಿದ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿ ಡತ್್ ರ್್ೂೇಟ್ನತನ 
ಬರ್ದತ ಬಿಟಿಟದುರ,್ ಅದನತನ ಹ್ೂರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಸನಮನನಯವನಗಿ ಭನರತಿೇಯ ದೆಂಡ ಸ್ೆಂಹಿತ್ಯ ಕಲೆಂ 
306 ರಡಿ ಪರಕರಣವನತನ ದನಖ್ಲ್ಲಸ್ಲನಗತತ್ುದ.್  It is also a heinous offence.  ಅದೂ 
ಸ್ಹ ಜನಮಿೇನತರಹಿತ್ ಅಪರನಧವ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳಿರತವುದತ ನಜ.  ಅಕಸನೂತನುಗಿ ಅವರತಗಳು 
ಬಿಡತಗಡ್ಗೂ್ೆಂಡತ ಓಡನಡತತಿುದುರ್, ರ್ನವು ಅಲ್ಲಿನವರಿಗ್ ನದ್ೇಾಶನಗಳನತನ ನೇಡಿ ತ್ಕ್ಷಣವ್ೇ ಕರಮ 
ಜರತಗಿಸ್ತತ್ುೇವ್.  It is not less than a murder case. ಆದರ್, ಇದತ ಕ್್ೂಲ್ ಅಪರನಧದಡಿ 
ಕಲೆಂಗಳು ಅನಾಯವನಗತವುದ್ಲಿ. ಏಕ್್ೆಂದರ ್ ಯನವು ಕ್್ೂಲಯ್ ಉದ್ುೇಶವನತನ ಹನಗೂ 
ಇನನತ್ರ್ಗಳನತನ ಸನಬಿೇತ್ತಪಡಿಸ್ತವದಕ್ನೆಗತವುದ್ಲಿ.  ಮೃತ್ನತ ತ್ನಗ್ ಕರತಕತಳವುೆಂಟನಗಿ ಸ್ತಿುದ್ುೇರ್ ್
ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರೂ ಸ್ಹ ಇದತ ಬಹಳ ಹ್ೇಯ ಅಪರನಧವನಗಿರತತ್ುದ.್  ಹಿೇಗನಗಿ ಮತೂ್ುೆಂದತ 
ಕಲೆಂನಡಿ ಪರಕರಣವನತನ ದನಖ್ಲ್ಲಸಿದನುರ ್ ; ಹಿೇಗನಗಿ ಯನವುದ್ೇ ತ್ಪನಾಗಿಲಿ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ 
ಹ್ೇಳಿದ್ುೇರ್.್   

 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ :- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ತನವು ಹ್ೇಳಿದುನತನ ರ್ನನತ 

ಅಲಿಗ್ಳ್ಯತತಿುಲಿ; ತ್ಪತಾ ಎೆಂದೂ ಸ್ಹ ಹ್ೇಳುತಿುಲಿ.  ಆದರ,್ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಒೆಂದತ ಕಡ,್ 
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ಆರೂ್ೇಪಿಗಳನತನ ದಸ್ುಗಿರಿ ಮನಡಿರತತನುರ ್ಎೆಂದತ ಸ್ಚಿವರತ ಹ್ೇಳಿದನುರ,್ ಆದರ್, ವನಸ್ುವವನಗಿ ಅವರತ 
ದಸ್ುಗಿರಿಯನಗಿಲಿ.   

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸ್ಕ್ನಾರಿ ಅಭಿಯೇಜಕರಿಗ ್ಹನಗೂ 
ಸ್ೆಂಬೆಂಧಪಟಟವರಿಗ ್ಹ್ೇಳಿ, ಸ್ಕ್ನಾರದ ಪರವನಗಿ ಯನವ ಆಕ್ಷ್ೇಪಣ್ಗಳನತನ ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ಬೇ್ಕ್್ೂೇ, ಅದನತನ 
ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ಲನಗತವುದತ.  

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್್.ರನಥ್ೂೇಡ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಈಗ ಶನಸ್ನ ರಚರ್್. 
ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್್.ರನಥ್ೂೇಡ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅಭಿನೆಂದರ್ನ ಸ್ೂಚರ್್ಯನತನ…  
ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಅದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶವನತನ ನೇಡತತ್ುೇರ್್.  ಆದರ್ ಈಗ ರ್ನನತ ಶನಸ್ನ ರಚರ್್ 

ಎೆಂದತ ಪರಕಟಿಸಿದ್ುೇರ್.್  ಹಿೇಗನಗಿ ಇದನದ ನೆಂತ್ರ ಅದನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುೇರ್್. 
ಶ್ರೇ ಅಡಗ ರತ ಹೆಚ .ವಿಶವರ್ನಥ :- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇತಿುೇಚ್ಗ ್ ಚಿತ್ರದತಗಾ 

ಜಲ್ಿಯ ಪರಸಿದಿ ಮಠ್ವೊೆಂದರಲ್ಲಿ ಅಪನರಪು ಬನಲಕಯ ಮೇಲ್ ಆದ ಲ್ೈೆಂಗಿಕ ದೌಜಾನಯ ಪರಕರಣವು 
ಯನಕ್್ೂೇ ಒೆಂದತ ರಿೇತಿಯ ಹಳಿ ಹಿಡಿಸ್ತತಿುದ್ ಎನತನವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ನಣತತಿುದ್.  ದಯಮನಡಿ … 

ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಶ್ರೇ ವಿಶಾರ್ನಥ್ರವರ್ೇ, ತ್ಮೂಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ ವಿನೆಂತಿ.  ತನವು ಹಿರಿಯ 
ರ್ನಯಕರತ ಇದ್ುೇರಿ; ತ್ಮಗ್ ತ್ತೆಂಬನ ಅನತಭವವಿದ್.  ದಯಮನಡಿ ಈ ಬಗ್ಗ ರ್್ೂೇಟಿೇಸ್ನತನ ನೇಡಿ, 
ಅದನತನ ರ್ನನತ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸ್ತತ್ುೇರ್್.   
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09 ಶನಸ್ನ ರಚರ್್ 
ವಿಧೆೇಯಕಗಳನತೆ ಪರ್ನಾಲ್ೆ ೇಚಿಸತವುದತ ಹನಗ  ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸತವುದತ 

 
ಅ) ಕರ್ನಾಟಕ ಹಣಕನಸತ ಸೆಂಸೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಠೆೇವಣಿದನರರ ಹಿತ್ನಸಕ್ಲು ಸೆಂರಕ್ಷಣೆ 

(ತ್ತದತಾಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕ, ೨೦೨೨ 
 

ಪಯನಾಲ್ೂೇಚರ್ನ ಪರಸನುವ 
ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ (ಸ್ಣಣ ನೇರನವರಿ ಹನಗೂ ಕ್ನನೂನತ, ಸ್ೆಂಸ್ದ್ೇಯ ವಯವಹನರಗಳು 

ಮತ್ತು ಶನಸ್ನ ರಚರ್್ ಸ್ಚಿವರತ)(ಮತಖ್ಯಮೆಂತ್ತರಗಳ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ವಿಧನನ 
ಸಭಯ್ಿೆಂದ ಅೆಂಗಿೇಕೃತ್ ರ ಪದಲ್ಲಿರತವ ೨೦೨೨ರ್ೇೆ ಸನಲ್ಲನ “ಕರ್ನಾಟಕ ಹಣಕನಸತ ಸೆಂಸೆಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಠೇೆವಣಿದನರರ ಹಿತ್ನಸಕ್ಲು ಸೆಂರಕ್ಷಣೆ (ತ್ತದತಾಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕ” ವನತೆ ಪರ್ನಾಲ್ೆ ೇಚಿಸಬೇೆಕೆೆಂದತ 
ಸ ಚಿಸತತ್ುೇರ್.್ 

ಪರಸನುವವನತನ ಮೆಂಡಿಸ್ಲನಯಿತ್ತ 
ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಪರಸ್ತುತ್ ಮೆಂಡಿಸಿರತವ ವಿಧ್ೇಯಕದಲ್ಲಿ 

ಬಹಳ ತಿದತುಪಡಿಗಳನತನ ಮನಡಿಲಿ.  ಇದರಲ್ಲಿ ಆರೂ್ೇಪಿಗಳಿಗ್ ಶ್ಕ್ಷಿಸ್ಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಮತ್ತು ಹಣಕ್ನಸ್ತ 
ಸ್ೆಂಸ್ಥಗಳನತನ ರಕ್ಷಿಸ್ಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಜನಮಿೇನತಸ್ಹಿತ್ ಅಪರನಧ (bailable offence) ಇರತವುದನತನ 
ಜನಮಿೇನತರಹಿತ್ (non-bailable) ಅಪರನಧವೆ್ಂಬತದನಗಿ ಮನಡಿ, ಅದನತನ ಸ್ೆಂಜ್್ಞೇಯವನದ 
(cognizance) ಅಪರನಧ ಎೆಂಬತದನಗಿ ಮನಡಲನಗಿದ್.  ಆರ್ಥಾಕ ಅಪರನಧಿಗಳು ಯನರನದರೂ 
ಇದುರ,್ ಅದನತನ “ಸ್ೆಂಜ್ೇಯವನಗಿತ್ಕೆದತು ಹನಗೂ ಜನಮಿೇರಹಿತ್ವನಗಿರತ್ಕೆದತು”್ಎೆಂಬತದನಗಿ ಒೆಂದತ 
ತಿದತುಪಡಿ ಮನಡಲನಗಿದ್.  ಒೆಂದೇ್ ವಯಕು ಹನಗೂ ಒೆಂದೇ್ ಹಣಕ್ನಸ್ತ ಸ್ೆಂಸ್ಥಯ ವಿರತದಿ ಅರ್್ೇಕ 
ಪರಥಮ ವತ್ಾಮನನ ವರದ್ಗಳು ದನಖ್ಲನಗಿದುರ್, ಅವುಗಳ್ಲಿವನೂನ ಒಟತಟಗೂಡಿಸಿ, 
ತ್ನಖ್ಗೂ್ಳಪಡಿಸ್ತವ ಹನಗೂ ಒಟನಟಗಿ ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚನರಗಣ್ಗೂ್ಳಪಡಿಸ್ತವ ದೃರ್ಷಟಯಿೆಂದ 
ಮನಡಿದ್ುೇವ.್  ವಿಶ್ೇಷ ರ್ನಯಯನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಕರಣದ ವಿಚನರಣ ್ ನಡಯ್ತತಿುರತವನಗ ಇದೇ್ 
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ಪರಕರಣದ್ೂೆಂದ್ಗ ್ಅದೇ್ ವಯಕುಯ ವಿರತದಿ Cr.P.C. (Code of Criminal Procedure) ರಡಿ 
ಇರ್ನಯವುದ್ೇ ಪರಕರಣಗಳಿದುರ್, ಅವುಗಳನೂನ ಸೇ್ರಿಸಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚನರಣ ್
ಮನಡಬಹತದತ ಎೆಂಬತದನಗಿ ವಿಧ್ೇಯಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಲನಘಗಿದ್.  ಹಣಕ್ನಸ್ತ ಸ್ೆಂಸ್ಥಗಳ ದೃರ್ಷಟಯಿೆಂದ 
ಒಳ್ಿಯ ತಿದತುಪಡಿಯನತನ ಜನರಿಗ್ೂಳಿಸ್ಲನಗಿದ್.  ಹಿೇಗನಗಿ ಇದನತನ ಪಯನಾಲ್ೂೇಚಿಸ್ಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ 
ರ್ನನತ ವಿನೆಂತಿಸ್ತತ್ುೇರ್್. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರ ೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು.  ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು ಒಳ್ಿಯ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ಮೆಂಡಿಸಿದತು, 
ಅದನತನ ರ್ನನತ ಸನಾಗತಿಸ್ತತ್ುೇರ್್. ಈಗನಗಲ್ೇ ಹಲವನರತ ನದಶಾನಗಳನಗಿವ.್ ಈ ಬಗ್ಗ ಸ್ದನದಲ್ಲಿ 
ಚಚ್ಾಗಳನೂನ ಸ್ಹ ಮನಡಿದ್ುೇವ್.  ಅದರಲೂಿ ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ಕ್್ೂೇ-ಆಪರ್ೇಟಿವ್ ಬನಯೆಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ 
ನಡಯ್ತತಿುರತವ ಅವಯವಹನರಗಳ ಬಗ್ಗ ಬಹಳಷತಟ ಚಚ್ಾಗಳನತನ ಮನಡಿದ್ುೇವ.್  ರ್ನವು ಎಷತಟ 
ಕ್ನನೂನತಗಳನತನ ಜನರಿಗ್ ತ್ರತತಿುದು್ೇವಯ್ೇ, ಅಷತಟ ಅಪರನಧಿಕೃ ಕೃತ್ಯಗಳು ಜನಸಿುಯನಗತತ್ುಲೇ್ 
ಇವ್. ಹನಲ್ಲ ಜನರಿಯಲ್ಲಿರತವ ಕ್ನನೂನತಗಳಿಗ್ ಏನೂ ಕಡಿಮ ಇಲಿ.  ಕ್ನನೂನನ ಕಣಿಣಗ್ ಯನವ 
ರಿೇತಿಯನಗಿ ಮಣತಣ ಎರಚಿ, ಅಪರನಧಿಕ ಕೃತ್ಯಗಳನತನ ಎಸ್ಗತತಿುದನುರ ್ ಎೆಂದರ್, ಹಲವನರತ 
ಪರಕರಣಗಳು ಪರತಿನತ್ಯ ದನಖ್ಲನಗತತಿುವ್.   

“ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತೂ್ುೆಂದತ ಬಹತಕ್್ೂೇಟಿ ಬನಯೆಂಕ್ ವೆಂಚರ್್”,್ “ಅಮನನತ್ ಬನಯೆಂಕ್ 
ವೆಂಚರ್್ ಪರಕರಣ”,್ “ಗತರತ ರನಘವ್ೇೆಂದರ ಬನಯೆಂಕ್ ವೆಂಚರ್್ ಪರಕರಣ”,್ “ಅಗಿರ ಗ್ೂೇಲಡ್ ಪರಕರಣ”,್
ಎೆಂಬಿತನಯದ್ಯನದ ವರದ್ಗಳು ಬಿತ್ುರಗ್ೂಳುಿತಿುವ.್  ಅಗಿರ ಗ್ೂೇಲಡ್ ಪರಕರಣದಲ್ಲಿ ಉಚಿ 
ರ್ನಯಯನಲಯದ ಸ್ೂಚರ್್ಯ ಮೇರಗ್,್ ಸ್ವೊೇಾಚಿ ರ್ನಯಯನಲಯದವರ್ಗೂ ಸ್ಹ ಪರಕರಣವು 
ಹ್ೂೇಗಿದ.್ ಇತಿುೇಚಿನ ವರದ್ಗಳನತನ ಗಮನಸಿದನಗ, ದ್ೇಶಕ್್ೆ ಪರತಿ ದ್ನ 100 ಕ್್ೂೇಟಿ 
ರೂಪನಯಿಗಳಷತಟ ಆರ್ಥಾಕ ನಷಟವನಗತತಿುದ್.  ಸ್ಕ್ನಾರವು ಯನವುದೇ್ ರಿೇತಿಯ ಕ್ನನೂನನತನ 
ಜನರಿಗ್ೂಳಿಸಿದರೂ ಸ್ಹ, ಅಪರನಧಿಗಳಿಗ್ ಕ್ನನೂನನ ಭಯವಿಲಿದೇ್ ಇರತವ ಸ್ೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ 
ಸ್ಕ್ನಾರವು ಏನತ ಮನಡತತ್ುದ ್ ಎನತನವ ಅೆಂಶವು ಬಹಳ ಮತಖ್ಯವನದತದತ.  ಬ್ೆಂಗಳೂರತ 
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ನಗರದಲ್ಲಿಯೇ ಸನಕಷತಟ ಬನಯೆಂಕತಗಳು ವೆಂಚರ್್ ಮನಡಿವ.್  ಈ ಬಗ್ಗ ಸ್ದಸ್ಯರನದ ಶ್ರೇ 
ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ರವರತ ಬಹಳಷತಟ ಪರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗ ಸ್ದನದ ಗಮನವನತನ ಸಳ್್ದ್ದನುರ್.  ಆದರ್ 
ಯನವುದ್ೇ ಅಪರನಧಿಗಳ ವಿರತದಿ ಕರಮ ಕ್್ೈಗೂ್ೆಂಡಿರತವುದ್ಲಿ.  ಸ್ಕ್ನಾರವು ಪರಸ್ತುತ್ ಮೆಂಡಿಸಿರತವ 
ವಿಧ್ೇಯಕವು ಬಹಳ ಒಳ್ಿಯದನಗಿದ್.  ಎಲನಿ ಪರಕರಣಗಳನತನ ಒಟತಟಗೂಡಿಸಿ, ಒೆಂದೇ್ ಪರಥಮ 
ವತ್ಾಮನನ ವರದ್ಯನತನ ದನಖ್ಲ್ಲಸಿ, ತ್ನಖ್ಗೂ್ಳಪಡಿಸ್ತವ ಕರಮವು ಶನಿಘನೇಯವನದತದತ. ಹಿೇಗನಗಿ 
ರ್ನನತ ಪರಸ್ತುತ್ ವಿಧೇ್ಯಕವನತನ ಸನಾಗತಿಸ್ತತ್ುೇರ್್. ಇದರ ಜ್ೂತ್ಗ್, ಹಣ ಕಳ್ದತಕ್್ೂೆಂಡಿರತವವರತ… 
ಇದರ ಬಗ್ಗ ರ್ನನತ ಕಳ್ದ ಬನರಿಯೂ ಸ್ಹ ಪರಸನುಪಿಸಿದ್ುೇರ್್.  ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಮೂಲದ ವ್ೈದಯರ್ೂಬಬರತ 
ಲೆಂಡನ್ನಲ್ಲಿದುರತ.  ಇವರತ ನಮೂ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕ್ಯ್ ಮನಜ ಮೇಯರ್ ರವರ 
ಮಗ ಆಗಿದನುರ.್ ಇವರತ ಲೆಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಕತ್ಾವಯ ನವಾಹಿಸಿ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿಗ ್ ವನಪಸನುದರತ. ಇವರತ 
ಲೆಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ೆಂಪನದ್ಸಿದ ಸ್ತಮನರತ 5 ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳಷತಟ ಹಣವನತನ ಗತರತರನಜ ಕ್ೂ್ೇ-
ಆಪರ್ೇಟಿವ್ ಬನಯೆಂಕನಲ್ಲಿ ಠೇ್ವಣಿ ಇಟಿಟದುರತ. ನವೃತಿುಯ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಅವಶಯಕತ ್ ಇರತತ್ುದ ್
ಎನತನವ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ಅವರತ ಸ್ದರಿ ಬನಯೆಂಕನಲ್ಲಿ ಹಣ ಜಮ ಮನಡಿದುರತ. ಆದರ್, ಅವರತ 
ಬ್ೆಂಗಳೂರಿಗ ್ ಮರಳಿದನಗ, ಸ್ದರಿ ಬನಯೆಂಕ್ ಮತಚಿುಹ್ೂೇಗಿತ್ತು.  ಇೆಂತ್ಹ ಠೇ್ವಣಿದನರರಿಗ ್
ಸ್ಕ್ನಾರವು ಕ್್ೇವಲ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳ ಪರಿಹನರವನತನ ನೇಡಿದರ,್ ಅದತ ಅವರಿಗ್ ಹೇ್ಗ್ 
ಸನಕ್ನಗತತ್ುದ?್  ಈ ರಿೇತಿಯ ಹಲವನರತ ಹಗರಣಗಳನಗತತಿುವ.್                   

 (ಮತೆಂದತ…) 
905/19-09-2022/1-20/ ಬಿಕ್್ಪಿ-ಜಆರ್ 

ಶ್ರೇ  ಬಿ.ಕ್.್  ಹರಿಪರಸನದ್(ಮತೆಂದತ) 

ಕ್್ಲವು ಜನಗದಲ್ಲಿ U.P., culture ಮನಡತತ್ುೇವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿ, ನೇವು bulldozer  ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡತ  
ಹ್ೂೇಗತತಿುೇರಿ. ಈ ಪರಕರಣಗಳಿಗ್  ಸ್ೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್  ಬಡವರಿಗ್  ಮೊೇಸ್  ಮನಡಿ, ಅವರತಗಳ 
ಹಣವನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಐಷನರನಮಿ ಜೇವನ ಮನಡತತಿುದನುರ.್ ನೇವು ಅವರತಗಳು  
ಉಪಯೇಗಿಸ್ತವ  ಗನಡಿಗಳನತನ  ರ್್ೂೇಡಬೇ್ಕತ. ಕ್ನನೂನತ ಸ್ಚಿವರತ  ಈ  ಬಗ್ಗ  ಗಮನಸ್ಬೇ್ಕತ.   
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ಅೆಂತ್ಹ ಗನಡಿಗಳನತನ  ಯನರತ  ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳಿಲ್ಲಕೂೆ ಆಗದ್ರತವನಗ ಕ್ಲ್ವರತ ಬಹಳ  ಧೈ್ಯಾದ್ೆಂದ 
ಗನಡಿಗಳಲ್ಲಿ   ಓಡನಡತತಿುರತತನುರ್.  ಅವರತಗಳಿಗ ್ ದತಡತಡ  ಹ್ೂಡದ್್ದ್ುೇವ್ೆಂದತ  ಹ್ೇಳಿ  ಬ್ೇಸ್ರವೂ  
ಸ್ಹಿತ್  ಆಗತವುದ್ಲಿ. ಈ ವಿಚನರ ಕ್್ೂೇಟ್ಾಗ್   ಹ್ೂೇಗಿದ ್  ಎೆಂದರೂ  ಸ್ಹ ಅವರತಗಳಿಗ ್ 
ಬ್ೇಸ್ರವನಗತವುದ್ಲಿ,  ಅವರತ ಆರನಮವನಗಿ  ಕ್್ೂೇಟ್ಾಗ್ ಹೂ್ೇಗಿ ಸಟ್ೇ  ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡತ    
ಬೆಂದ್ರತತನುರ್. ಬನಯೆಂಕತಗಳ್ಲಿವೂ  ಮತಚಿುವ್. ಬಡವರತ ಸೇ್ರಿದೆಂತ,್ ಶ್ರೇಮನನ್  ಯತ.ಬಿ. 
ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ರವರತ ದ್ನಕ ೆಾೆಂದತ ಬನರಿ,  ವನರಕ್ೂ್ೆಮೂ  ಹೂ್ೇಗಿ  ರ್್ೂೇಡಿಕ್್ೂೆಂಡತ ಬರತತನುರ.್ 
ಯನರನದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೂ್ೇಗಿ ಕ್್ೇಳಿದನಗ ರ್ನವು ಪರಕರಣವನತನ  ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳುಿತು್ೇವ್ೆಂದತ  ಹ್ೇಳುತನುರ್.   
ಈ   ಎಲನಿ   ಪರಕರಣವನತನ  ಆದಷತಟ ಬೇ್ಗ  ಸಿಬಿಐ. ಗ್ ಕ್ೂ್ಟತಟಬಿಟತಟ, ಆದಷತಟ ನಷಾಕ್ಷಪನತ್ವನಗಿ    
ತ್ನಖ್  ಮನಡಿ ಬಡ  ಠೇ್ವಣಿದನರರಿಗ ್   ಅವರತ  ೧೦೦ ರ ಪನಯಿ ಠೇ್ವಣಿ   ಇಟಿಟದುರ ್  ೫  
ರೂಪನಯಿ  ಕ್ೂ್ಡತತ್ುೇರ್್ೆಂದರ್  ಆಗತವುದ್ಲಿ.   ಕ್ೂ್ರ್್ಯ  ಪಕ್ಷ  ೫೦%  ಹಣವರ್ನನದರೂ ವನಪಸ್ತು 
ಕ್್ೂಡತವೆಂತ್ಹ  ಕ್್ಲಸ್ವನತನ  ತನವು  ಮನಡತತಿುೇರನ ಎೆಂದತ  ನೆಂಬಿಕ್್ೂೆಂಡತ  ಈ  ಒೆಂದತ  ಬಿಲ್  
ಅನತನ  ತನವು  ಏನತ ತ್ೆಂದ್ದ್ುೇರಿ, ಅದಕ್್ೆ  ನನನ  ಸ್ೆಂಪೂಣಾವನದ ಸ್ಹಮತ್  ಇದ್,       

ಶ್ರೇ  ಪರಕ್ನಶ್  ಕ್್.  ರನಥ್ೂೇಡ್(ರ್ನಮ ನದ್ೇಾಶ್ತ್ರತ):-   ಮನನಯ  ಸ್ಭನಪತಿಯವರ,್    
ಸ್ಕ್ನಾರದ್ೆಂದ ಏನತ  ಈ  ಬಿಲ್  ಅನತನ  ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡತ  ಬೆಂದ್ದನುರ್,    ಈಗನಗಲ್ೇ ಮನನಯ 
ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ  ರ್ನಯಕರತ  ಅದರ  ಬಗ್ಗ ಹ್ೇಳಿದನುರ.್ ಇದರ  ಬಗ್ಗ  ರ್ನನತ  ಒೆಂದೇ್  ಒೆಂದತ  
ವಿಚನರವನತನ  ಹೇ್ಳಲ್ಲಕ್್ೆ  ಬಯಸ್ತತ್ುೇರ್್.    In the Explanatory Statement to the 
Bill, point No.(3) reads:  

“(3)್ empower the special courts to try an offence, other 
than offence under this Act, with which the accused may under 
the Code of Criminal Procedure, 1973 be charged at the same 
trial.” 
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ಅೆಂದರ್  trial    ನಡಯ್ತತಿುರಬೇ್ಕ್ನದರ,್ ಯನವುದನದರೂ     ಬೇ್ರ ್Code of Criminal 
Procedure  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್್ೇಸ್ ನಡಯ್ತತಿುದುರ ್to go ahead with the case     ಸಾ್ಷಲ್  
ಕ್್ೂೇಟ್ಾಗ್  ತನವು ಅಧಿಕ್ನರವನತನ ನೇಡತತಿುದ್ುೇರಿ.   ಆದರ್, originally, Code of Criminal 
Procedure  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್್ೇಸ್ತ  ನಡಯ್ತತಿುದ್.  There is a separate set of rules for 
the Code of Criminal Procedure. ಅದನತನ ಬಿಟತಟ ರ್ನವು  ಇಲ್ಲಿ ಸಾ್ಷಲ್  ಕ್ೂ್ೇಟ್ಾನವರತ  
ಅದನತನ  ಮನಡಿದರ್,  ಆ  ಕ್್ೇಸ್ಗಳು  ಏರ್ನಗತತ್ುದ?್ That means, that case will 
continue there.  ಇಲಿವ್ೆಂದರ್,  ಎಲಿವೂ  ಇಲ್ಲಿಯೇ  ಬರತತ್ುದ್. ಇಲ್ಲಿೆಂದ  ಮತ್ು  they 
have to go to the High Court or exhaust what are the remedies that 
are available to them to try. So, are we not coming in the way of Code 
of Criminal Procedure?  I am not a student of law.  But, just my doubt 
is,  ಅಲ್ಲಿ    Code of Criminal Procedure ಅಡಿಯಲ್ಲಿ  ನಡಯ್ತತಿುರತವೆಂತ್ಹ     ಕ್್ೇಸ್  
ಅನತನ Trial Court ಗ್  authorise  ಮನಡಿದರ,್ ಆ  ಕ್್ೇಸ್  ವಗನಾವಣ್ಯನಗತತ್ುದ್ಯೇ  
ಇಲಿವ್ೇ   ಆ  ಕ್್ೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ   ಮತ್ು  ನಡಯ್ತತ್ುದ್ಯೇ?  ಆದುರಿೆಂದ, ಎರಡತ  ಕಡ್  
ನಡಯ್ತವುದರ  ಬಗ್ಗ  ಸ್ಾಲಾ ಕ್ನಿರಿಫಿಕ್್ೇಷನ್  ಮನಡಬ್ೇಕತ.   

ಶ್ರೇ  ಕ್.್ಎ.  ತಿಪಾ್ೇಸನಾಮಿ(ರ್ನಮನದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದ್ದವರತ):-   ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರ,್  
ರನಜಯದಲ್ಲಿ  ಎಷತಟ ವಿಶ್ೇಷ ರ್ನಯಯನಲಯಗಳಿವ್, ಎಲ್ಲಿ ವಿಶ್ೇಷ ರ್ನಯಯನಲಯಗಳಿಲಿ,  ಅಲ್ಲಿ  
ಏರ್ನದರೂ ಯನರರ್ನನದರೂ designate  ಮನಡತತಿುೇರನ? ಏಕ್್ೆಂದರ,್  jurisdiction overlap  
ಆಗಬಹತದತ.  ತ್ತಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ  ವಿಶೇ್ಷ  ರ್ನಯಯನಲಯ  ಇಲಿವ್ೆಂದರ ್  ಬ್ೆಂಗಳೂರಿಗ ್
ಬರಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್, ಆಡಳಿತನತ್ೂಕ ದೃರ್ಷಟಯಿೆಂದ ತ್ೂೆಂದರಯ್ನಗತವುದ್ಲಿವ್ೇ? ವಿಶ್ೇಷ  ರ್ನಯಯನಲಯ  
ಇಲಿದ ಕಡ ್ಬ್ೇರ ್ರ್ನಯಯನಧಿೇಶರನತನ ವಿಶ್ೇಷ  ರ್ನಯಯನಧಿೇಶರನಗಿ designate ಮನಡತತಿುೇರನ?   
ಎನತನವುದನತನ  ತಿಳಿಸ್ಬ್ೇಕತ.  
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ಶ್ರೇ  ಯತ.ಬಿ. ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್(ರ್ನಮನದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದ್ದವರತ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್,   
ಕರ್ನಾಟಕ  ಹಣಕ್ನಸ್ತ  ಸ್ೆಂಸ್ಥಗಳಲ್ಲಿ   ಠೇ್ವಣಿದನರನರ   ಹಿತನಸ್ಕು  ಸ್ೆಂರಕ್ಷಣ್  ( ತಿದತುಪಡಿ) 
ವಿಧ್ೇಯಕ, ೨೦೨೨ ಎನತನವ ಒೆಂದತ  ಒಳ್ಿಯ  ಬಿಲ್ ಅನತನ  ತ್ೆಂದ್ದನುರ.್ ಇದಕ್್ೆ  ರ್ನವು  ಸನತ್   
ಕ್್ೂಡತತು್ೇವ್. ಹನಗ್ಯೇ  ಇದರ ಜ್ೂತ್ಗ್ concerns ಇದತು, ಇದನತನ address ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ, 
ಇದರಲ್ಲಿಯೇ  ಸೇ್ರಿಸ್ಬ್ೇಕ್ೆ್ಂದತ  ಕ್್ೇಳಿಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುೇರ್್. ಏಕ್್ೆಂದರ,್  ಇದನತನ  ನೇವು  ಹಣಕ್ನಸ್ತ ಸ್ೆಂಸ್ಥ   
ಎೆಂದತ   ಹ್ೇಳುತಿುೇರಿ,  ಈ  ಸೌಹನದಾ  ಸೂ್ಸೈ್ಟಿಗಳಿಗ್ಲನಿ  ಸ್ಕ್ನಾರ  ಲ್ೈಸ್ನು್  ಕ್್ೂಡತತ್ುದ್.  ಈ  
ವಿಚನರವನಗಿ  ರ್ನನತ  ಮೊರ್್ನ ಮನನಯ ಸ್ಹಕ್ನರಿ  ಸ್ಚಿವರ  ಜ್ೂತ್  ಮನತ್ರ್ನಡಿದನಗ  ಇದತ  
ನಮೂ ಕೆಂಟ್ೂರೇಲ್ಗ್  ಬರತವುದ್ಲಿವ್ೆಂದತ ಹೇ್ಳುತನುರ್. ರನಜಯದಲ್ಲಿ  ಯನರ್ೇ  ಹಣಕ್ನಸ್ನತನ ವಸ್ೂಲ್ಲ  
ಮನಡಲ್ಲ, ಅದತ  ಚಿಟ್  ಫೆಂಡ್  ಆಗಲ್ಲ,  ಅವರಿಗ ್  ಲ್ೈಸ್ನು್  ಕ್್ೂಟಟ ಮೇಲ್  ಅದತ  ನಮೂ  
ಜವನಬನುರಿ ಇರತತ್ುದ್.  ನೇವು   ಕ್ೈ್ತ್ೂಳ್ದತಕ್ೂ್ಳಿಲ್ಲಕ್್ೆ  ಆಗತವುದ್ಲಿ.  ಆಕಸನೂತ್  ಇಲ್ಲಿಯವರ್ಗ ್   
ಇಲಿದ್ೇ  ಹ್ೂೇದರ,್ ಈ  ಸೌಹನದಾ  ಸೂ್ಸೈ್ಟಿಗಳು   ನಮೂ  ಕೆಂಟ್ೂರೇಲ್ಗ್  ಬರತವ  ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ  
ಸೇ್ರಿಸಿಕ್್ೂಳಿಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ  ರ್ನನತ  ಕ್್ೇಳಿಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುೇರ್್.    

 ಎರಡರ್್ಯದನಗಿ, ಈ ಠೇ್ವಣಿದನರರನಗಲ್ಲ, ಸನಲ  ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿವವರನಗಲ್ಲ,   ಇವರತಗಳಿಗ ್ 
ಒೆಂದತ Insurance Scheme ಮನಡಿ. ಬ್ೇಕ್ನದರ್, ಅದಕ್್ೆ ಒೆಂದತ ರೂಪನಯಿ, ಎರಡತ  
ರೂಪನಯಿ, ಐದತ  ರೂಪನಯಿ, ಹತ್ತು   ರೂಪನಯಿಗಳೆಂತ್  ಏನತ    ಪಿರೇಮಿಯೆಂ  ಕಟಟಬ್ೇಕ್ೂ್ೇ    
ಆ  ದತಡಡನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳಿಿ.  ಕ್್ೇೆಂದರ  ಸ್ಕ್ನಾರದವರತ   ೫  ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ  ಕ್್ೂಡತವ  
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ   ಇಲ್ಲಿಯೂ  ಸ್ಹ  ಸ್ಹಕ್ನರಿ  ಬನಯೆಂಕತಗಳಲ್ಲಿ  ಕನಷಟಪಕ್ಷ   ೧ ಲಕ್ಷ,  ೫೦,೦೦೦ 
ರೂಪನಯಿಗಳರ್ನನದರೂ  ಸ್ಣಣ   ಠೇ್ವಣಿದನರರಿಗ ್ ಸ್ಾಲಾಮಟಿಟಗ ್ಜೇವನ  ನಡಸ್್ತವುದಕ್್ೆ  ಅವಕ್ನಶ  
ಮನಡಿಕ್್ೂಡತವುದಕ್್ೆ   ಇದರಲ್ಲಿ  ಸೇ್ರಿಸ್ಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ  ಕ್್ೇಳಿಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುೇರ್್.      ಮತ್ು     ಇರತವೆಂತ್ಹ  
ಕ್್ೇಸ್ಗಳರ್ನ್ಲನಿ    ಒೆಂದೇ್  ಕಡ ್    ಹನಕತತಿುೇರಿ   ಎೆಂದತ  ಹ್ೇಳುತಿುದ್ುೇರಿ. ಇದತ   ಒಳ್ಿಯ  
ವಿಚನರ.     ಒೆಂದತ  time bound   ಮನಡಬೇ್ಕತ.   ಕಳ್ದ ಎರಡತ ವಷಾಗಳಿೆಂದ  ರ್ನನತ   
ಒೆಂದತ ಬನಯೆಂಕ್  ಬಗೆ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ುೇರ್.್  ಅೆಂದರ್ ಅದತ ಶ್ರೇ ಗತರತ ರನಘವ್ೇೆಂದರ  ಸ್ಹಕ್ನರಿ  
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ಬನಯೆಂಕ.   ಈಗನಗಲೇ್  ಎರಡತ  ವಷಾಗಳು  ಕಳದೆ್ದ.್    ಇದಕ್್ೆ  ಒೆಂದತ time bound   
ಎೆಂದತ  ಹ್ೇಳಿ,  ೩ ತಿೆಂಗಳು, ೬  ತಿೆಂಗಳು,  ೧ ವಷಾ, ೨ ವಷಾದಲ್ಲಿ  ಈ  ಕ್್ೇಸ್  
ಮತಕ್ನುಯವನಗತವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ  ಒೆಂದತ time bound   ಮನಡತವಲ್ಲಿ  ಒೆಂದತ  ನಯಮ 
ತ್ರಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ತ್ಮೂಲ್ಲಿ ವಿನೆಂತಿ  ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಿತ್ುೇರ್್. ಮತ್ು, ಈ ಬಗ್ಗ  ದೂರತ ಕ್್ೂಡಲ್ಲಕ್್ೆ  ಹ್ೂೇದರ,್  
ಅದಕ್್ೆ  ಬನಯೆಂಕ್ನವರ,್ ಸಟ್ೇ  ತ್ೆಂದ್ರತತನುರ್.   ಇದಕ್್ೆ ಸಟ್ೇ  ಕ್ೂ್ಡದ  ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ  ಏರ್ನದರೂ 
ಕ್ನನೂನತ ತ್ನನ.  ರ್ನನತ ಠೇ್ವಣಿ  ಇಟಿಟದತು,  ನಮೂ  ಮೇಲ್    ದೂರತ  ಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ  ಹ್ೇಳಿ 
ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್ ಸಟ್ೇಷನ್ಗ್ ಹ್ೂೇದರ,್ ನಮೂ ಮೇಲ್ ಸಟ್ೇ ಇದ್, ಹಿೇಗನಗಿ, ರ್ನನತ ದೂರತ  
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿವುದ್ಲಿವ್ೆಂದತ   ಹ್ೇಳುತನುರ್. ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್ನವರದತು ಏನೂ ತ್ಪತಾ ಇರತವುದ್ಲಿ, ಕ್್ೂೇಟ್ಾ 
ಆಡಾರ್  ಇಟತಟ ಕ್ೂ್ೆಂಡಿರತತನುರ್. ಆದರ್,  ಕ್್ೂೇಟ್ಾನವರತ  ಸಟ್ೇ ಕ್ೂ್ಡದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ  ಅಥವನ  
ಇದಕ್್ೆ  ಏರ್ನದರೂ  ತಿದತುಪಡಿ  ತ್ರಬೇ್ಕ್ನದರ ್ತ್ೆಂದತ, ಸ್ಮಗರವನಗಿ  ಯನರತ  ಯನರತ    ಈ  
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊೇಸ್  ಮನಡತತನುರೆ್ಂದತ ರ್್ೂೇಡಬ್ೇಕತ.  ನಮೂವರತ  ಒಬಬರತ ಹ್ೇಳುತಿುದುರತ   
ಪರತಿದ್ನ  ೧೦೦ ಕ್್ೂೇಟಿ  ರೂಪನಯಿಗಳು  ನಷಟ  ಆಗತತಿುದ್.  ಈ  ಸ್ೆಂಬೆಂಧ  ನರ್ನ್  ೨,೦೦೦ 
ಕ್್ೂೇಟಿ ನಷಟದ ಬಗ್ಗ   ಒೆಂದತ  ಮಿೇಟಿೆಂಗ್  ಕರದ್್ದುರತ.  ಅದತ ಕಣಾ ಸೂ್ಸೈ್ಟಿಯವರತ.   ಆಗ 
ರ್ನನತ  ಈಗ  ಬರಲ್ಲಕ್್ೆ  ಆಗತವುದ್ಲಿ,  ಶತಕರವನರದ  ನೆಂತ್ರ  ಬರತತ್ುೇರ್್ೆಂದತ  ಹ್ೇಳಿದ್. ಅವರದತು  
೨೦೦೦   ಕ್್ೂೇಟಿ ದತಡತಡ  ಹ್ೂೇಗಿದ.್ ಈ  ಸ್ೆಂಬೆಂಧ  ಯನರತ  ಹ್ೇಳುವವರಿಲಿ,  ಕ್್ೇಳುವವರಿಲಿ. 
ಅದಕ್್ೂೆೇಸ್ೆರ  ಸ್ಕ್ನಾರದವರತ ಇದಕ್್ೆ  ಏರ್ನದರ್ೂೆಂದತ  ನಯೆಂತ್ರಣ  ಹನಕಬ್ೇಕತ.    ಅವರತ  
ದತಡತಡ  ವಸ್ೂಲ್ಲ ಮನಡಲ್ಲ, ಆದರ್, ಅವರತ  ನಮೂ ಕೆಂಟ್ೂರೇಲ್ನಲ್ಲಿ  ಇರಬೇ್ಕತ. ಸೌಹನದಾ 
ಸೂ್ಸೈ್ಟಿಯವರತ ನಮೂ ಕೆಂಟ್ೂರೇಲ್ಗ್  ಬರತವುದ್ಲಿವ್ೆಂದತ ಸ್ಹಕ್ನರ  ಸ್ಚಿವರತ ಹ್ೇಳುತನುರ್.  ಇದತ  
ತ್ಪತಾ.  ಈಗ  ಹ್ೇಗಿದುರೂ  ತಿದತುಪಡಿ  ತ್ರತತಿುದ್ುೇರಿ,  ದಯವಿಟತಟ  ಇದನತನ ಸೇ್ರಿಸಿ  ಎೆಂದತ 
ತ್ಮೂನತನ  ಕಳಕಳಿಯಿೆಂದ  ಕ್್ೇಳುತು್ೇರ್್. 

ಶ್ರೇ  ಸ್ವದ್ ಲಕ್ಷಮಣ(ವಿಧನನಸ್ಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):-ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರ,್  
ಕರ್ನಾಟಕ  ಹಣಕ್ನಸ್ತ ಸ್ೆಂಸ್ಥಗಳಲ್ಲಿ   ಠೇ್ವಣಿದನರನರ   ಹಿತನಸ್ಕು  ಸ್ೆಂರಕ್ಷಣ್  (ತಿದತುಪಡಿ) 
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ವಿಧ್ೇಯಕ, ೨೦೨೨    ಎನತನವ ಒೆಂದತ  ಒಳ್ಿಯ  ಬಿಲ್ ಅನತನ  ತ್ೆಂದ್ದನುರ್.  ಇದಕ್್ೆ  ರ್ನನತ 
ಬ್ೆಂಬಲವನತನ  ಕ್ೂ್ಡತತು್ೇರ್್.  ಈ ಠೇ್ವಣಿದನರನರ   ಹಿತ್ರಕ್ಷಣ್ ಮನಡತವಲ್ಲಿ ಈಗನಗಲ್ೇ ೨೦೦೪ 
ರಲ್ಲಿ  ತಿದತುಪಡಿಯನತನ  ತ್ರಲನಗಿದತು, ಅದಕ್್ೆ ಇನನಷತಟ ತಿದತುಪಡಿಯನತನ ತ್ೆಂದತ,  ಅವರ ಹಿತ್ವನತನ  
ಕ್ನಪನಡಬೇ್ಕ್್ನತನವ  ಉದ್ುೇಶವನತನ  ಇವರತ  ಹ್ೂೆಂದ್ದನುರ.್ ಇದನತನ  ರ್ನನತ ಸನಾಗತ್  
ಮನಡತತ್ುೇರ್.್  ಇದರ ಬಗ್ಗ  ಹಿರಿಯ ಸ್ದಸ್ಯರತ ಪರಶ್ನ  ಮನಡಿ  ಅಬಾನ್ ಬನಯೆಂಕ್ನಲ್ಲಿ  deposit 
ಮನಡತತನುರ.್ ರನರ್ಷರೇಕೃತ್  ಬನಯೆಂಕ್ಗಳಲಿ deposit ಮನಡತತನುರ.್ ರಿಸ್ವ್ಾ ಬನಯೆಂಕ್ನೆಂದ ಲ್ೈಸ್ನು್  
ಪಡದ್ತ ಕ್ೂ್ೆಂಡಿರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ಅರ್್ೇಕ ಸ್ೆಂಘ-ಸ್ೆಂಸಥ್ಗಳಿರತತ್ುವ್.  ಅದಕ್್ೆ ಒೆಂದತ ಬೆಂಧನ ಇರತತ್ುದ್.  
ಅದಕ್್ೆ  ಕ್ನನೂನತ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ  ಕರಮಗಳನತನ  ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳುಿತನುರ್.  ಈಗನಗಲ್ೇ ಮನನಯರತ  ಪರಸನುಪ  
ಮನಡಿದ  ಹನಗ್ ಸ್ಹಕ್ನರದಲ್ಲಿ  ಎರಡತ  ಕ್ನನೂನತಗಳು  ಬರತತ್ುವ.್  ಒೆಂದತ  ಸೌಹನದಾ   
ಮತ್ೂುೆಂದತ ಸ್ಹಕ್ನರ.    ಇದರ  ಬಗಗ್   ೨೦೦೦ ರ್್ೇ  ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ  ದ್ೇಶದ  ಮಟಟದಲ್ಲಿ 
ಅಧಯಯನವನಗಿ   ಅಧಾರ್ನರಿೇಶಾರ  ಎೆಂದತ  ಹ್ೇಳಿ,   ಒೆಂದತ  ವರದ್ಯನತನ  ಕ್್ೂಡತತನುರ.್  ಈ 
ಸೌಹನದಾ  ಕ್ನನೂನನತನ  ದ್ೇಶದಲ್ಲಿ  ಎಲಿರೂ   ತ್ರಬೇ್ಕತ, ಅಲ್ಲಿ ಸನಾಯತ್ುತ ್  ಮತ್ತು  ಸನಾತ್ೆಂತ್ರ   
ಇರಬೇ್ಕ್್ನತನವ  ವಿಚನರ  ಇರತತ್ುದ್.     ಆ  ಹಿರ್್ನಲ್ಯಲ್ಲಿ  ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ  ಕೂಡ ಸೌಹನದಾ  
ಕ್ನನೂನತ  ಜನರಿಗ ್ ಬೆಂದತ, ಬಹತತೇ್ಕ ಈಗ  ೨೦೦೦ಕೂೆ  ಹ್ಚತು ಸೌಹನದಾ  ಸ್ೆಂಸ್ಥಗಳು  
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಕ್ನಯಾನವಾಹಿಸ್ತತಿುವ್.  ಅತಿ  ಹ್ಚತು ಠೇ್ವಣಿ  ಇಟಿಟರತವೆಂತ್ಹ  ಜನರಿಗ ್  
ತ್ೂೆಂದರಯ್ನಗತತಿುರತವುದತ   ಇಲ್ಲಿಯೇ.   ಈಗನಗಲ್ೇ  ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ  ಪಕ್ಷದ  ರ್ನಯಕರತ  
ಶ್ರೇ ಗತರತ ರನಘವ್ೇೆಂದರ  ಸ್ೆಂಸ್ಥಯ  ಬಗ್ಗ  ಪರಸನುಪ  ಮನಡಿದರತ.    ಇದ್ೇ  ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ  ಇನತನ 
ಬ್ಳಕಗ ್  ಬನರದ್ರತವ  ಸನವಿರನರತ  ಸ್ೆಂಸ್ಥಗಳಿವ್.  ಎಷ್ೂಟೇ  ಜನರತ ಆತ್ೂಹತ್ಯ  
ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಿತಿುರತವ  ಸ್ನನವ್ೇಶಗಳನತನ ರ್ನವು  ರ್್ೂೇಡತತಿುರತತು್ೇವ್.      ಇದರಲ್ಲಿ  ಏರ್ನಗತತ್ುದ್  
ಎೆಂದರ್  deposit   ಮನಡತತನುರ.್  Deposit  ಮನಡಿಸಿಕ್ೂ್ಳುಿವುದಕ್್ೆ  ಅವರತ  ಕ್್ಲವು  
ಆಕಷಾಕ ಸಿೆೇಮ್  ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಿತನುರ್.   ಯನರತ  deposit   ಮನಡತತನುರ್.  Deposit   
ತ್ೆಂದತ  ಕ್ೂ್ಡತವವರಿಗ್   ಕಮಿಷನ್  ನಗದ್ ಮನಡತತನುರ್.   ನೇನತ  ೧  ಲಕ್ಷ  ರೂಪನಯಿಗಳನತನ 
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ತ್ೆಂದತ  deposit  ಮನಡಿಸಿದರ ್  ಏಜ್ೆಂಟ್ಗ್  ೫%, ೧೦%  ಕಮಿಷನ್  ಕ್್ೂಡತತನುರ.್  ಅದಕ್್ೆ ಬಡಿಡ  
ನಗದ್ ಮನಡತವನಗ ಎಲ್ಲಿ  fix  ಮನಡತವನಗ ೧೪-೧೫%  ನಗದ್  ಮನಡತತನುರ.್  ಆಗ  ಜನರತ  
ಏನತ  ಮನಡತತನುರೆ್ಂದರ್ ರನರ್ಷರೇಕೃತ್  ಬನಯೆಂಕತಗಳಲ್ಲಿ  ಇಟಿಟದುೆಂತ್ಹ   deposit ಅನತನ  ವನಪಸ್ತು  
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡತ  ಬೆಂದತ  ಇೆಂತ್ಹ  ಬನಯೆಂಕತಗಳಲ್ಲಿ  ಇಡತತನುರ.್  ಇೆಂತ್ಹ ಬನಯೆಂಕನಲ್ಲಿ  ಇಟನಟಗ 
ಇವರತ  ಅತಿ  ಹ್ಚತು ಬಡಿಡಯನತನ ಕ್್ೂಟತಟ  deposit   ಮನಡಿಸಿಕ್ೂ್ೆಂಡಿರತವ  ಇೆಂತ್ಹ ಅರ್್ೇಕ 
ಸ್ೆಂಸ್ಥಗಳು ರಿಯಲ್ ಎಸಟ್ೇಟ್ಗ್ ದತಡತಡ ಹನಕತತನುರ.್ ಇಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ Seven 
Hills Vividhodhesha Souharda Co Operative Limited  ಎೆಂದತ  ಹ್ೇಳಿ  ಕ್್ೂೇಲನರ  
ಕಡ ್ಇರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ಸೌಹನದಾ ಬನಯೆಂಕತ   ಸೌಹನದಾ  ಕ್ನನೂನನಡಿಯಲ್ಲಿ  ರ್್ೂೇೆಂದಣಿಯನಗತತ್ುದ್.   
ಕ್್ೂೇಲನರದವರತ   ಎಲ್ಲಿಗ ್ಬರತತನುರ್ೆಂದರ ್    ಬ್ಳಗನವಿಯಿೆಂದ ಬಿಜನಪತರದವರಗ್್   ಬರತತನುರ.್   
ಅವರ  ಸಿೆೇೆಂ  ಹ್ೇಗ ್ ಇದ್  ಎೆಂದರ್,  ಗನರಮಿೇಣ  ಪರದ್ೇಶದಲ್ಲಿ   ಹಣ   ಇರತ್ಕೆವರನತನ   ಇವರ   
ಹತಿುರ   ಹಣ  ಇದ್ ಎೆಂದತ  ಹೇ್ಳಿ   ಮೊದಲತ  ಹತಡತಕತತನುರ.್  ಅವರ  ಕಡಯ್ಿೆಂದ  ನೇವು  
ಹಣವನತನ  ತ್ೆಂದತ  ಕ್ೂ್ಟಟರ್  ನಮಗ್  ೨೦%  ಕಮಿಷನ್ ಕ್್ೂಡತತ್ುೇವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ್. ಆ  
ಕಮಿಷನ್  ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡತ  ಇವರನತನ  ಪರತಿನತ್ಯ ಈ  Life Insurance ನವರತ   ಬ್ಳಿಗ್ಗ  
ಎದತು   ಚಹನ  ಕತಡಿಯತವುದಕೆೆಂತ್  ಮತನನವ್ೇ  ಮರ್್ಯಲ್ಲಿ   ಬೆಂದತ  ಕತಳಿತಿರತತನುರ್.   ನನನ 
ಗೆಂಡ  ಸ್ತ್ುರ್   ಇಷತಟ  ಹಣ  ಬರತತ್ುದ್,  ನಮೂ   ಮಕೆಳು  ಸ್ತ್ುರ್  ಇಷತಟ  ಹಣ ಬರತತ್ುದ್,   
ನನನ  ಕ್್ೈಕ್ನಲತ    ಮತರಿದತ  ಹೂ್ೇದರ ್  ಇಷತಟ   ಹಣ ಬರತತ್ುದ್.  ನನಗ್  ಏರ್ನದರೂ  
ಆಕುಡೆ್ಂಟ್  ಆದರ್ ಇಷತಟ   ಹಣ ಬರತತ್ುದ್.   ಎೆಂದತ ಬ್ಳಿಗ್ಗಯೇ  ಬೆಂದತ ಶತರತ  ಮನಡಿರತತನುರ.್  
ಇವರತ  ಏನತ ಮನಡತತನುರೆ್ಂದರ್  ಯನರ    ಹತಿುರ  ಹಣ  ಇರತತ್ುದ್,  ೨೦%  ಕಮಿಷನ್   
ತ್ಗ್ದತ ಕ್್ೂಳಿತ್ಕೆೆಂತ್ಹ   ವಯಕುಗಳು ಇವರತ ಏನತ  ಮನಡತತನುರೆ್ಂದರ್. ಈ  ಬನಯೆಂಕನಲ್ಲಿ ಡಿಫನಸಿಟ್  
ಇಟಟರ ್ ನನನ  ಮಕೆಳ   ಮದತವ್ಗ ್  ೩  ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ  ನಮೂ ಹಣ  ಡಬಲ್  ಆಗತತ್ುದ್,    ನನನ  
ಮಗನ ಶ್ಕ್ಷಣಕ್್ೆ  ೩-೪  ವಷಾದಲ್ಲಿ ನಮೂ ಹಣ  ಡಬಲ್  ಆಗತತ್ುದ್,    ನನನ  ಮಗನನತನ  
ಅಮೇರಿಕ್ನಗ ್ ಕಳುಹಿಸ್ಬಹತದತ. 
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(906) 19.09.2022 01.30 ಎಸ್ವಿ-ಜಆರ್  

ಶ್ರೇ ಲಕ್ಷಮಣ ಸ್ವದ್ (ಮತೆಂದತ):-  

ನನನ ಮಗನನತನ ಅಮರಿಕ್ನಗ್ ಕಳುಹಿಸ್ಬಹತದತ.  ಅಲ್ಲಿೆಂದ ಚೆಂದರಲೂ್ೇಕವನೂನ ರ್್ೂೇಡಿ ಬರಬಹತದತ. 
ಈ ರಿೇತಿಯಲನಿ ಮನಸಿುನಲ್ಲಿ ಬಿತಿುಸ್ತತನುರ.್  ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಬಿತಿುಸಿ, ಹಣವನತನ ಅವರ ಕಡಯ್ಿೆಂದ 
ಡಪ್ನಸಿಟ್ ಮನಡಿಸಿಕ್ೂ್ಳುಿವ ಸವ್್ನ್ ಹಿಲು್ನೆಂತ್ಹ ಅರ್್ೇಕ ಸ್ೆಂಸ್ಥಗಳಿವ್.  ಅವರತ ದತಡಡನತನ ರಿಯಲ್ 
ಎಸಟ್ೇಟ್ರ್್ೂಳಗ್ ಹೂಡತತನುರ್.  ಕ್್ೂೇಲನರ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದುಕ್್ೆ ಮನನಯ ಆರೂ್ೇಗಯ ಸ್ಚಿವರತ ಅಪನಥಾ 
ಮನಡಿಕ್್ೂಳಿಬನರದತ.  ನಮೂ ಜಲ್ಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸನಕಷತಟ ಇವ್.  ಇಡಿೇ ರನಜಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸನಕಷತಟ ಇವ್.   

ಡನ:ಕ್.್ಗ್ೂೇವಿೆಂದರನಜ:- ಮನನಯ ಸ್ವದ್ಯವರೇ್, ಇದಕ್್ೆ ಬ್ಿೇಡ್ ಕೆಂಪನ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳುತನುರ.್   

ಶ್ರೇ ಲಕ್ಷಮಣ ಸ್ವದ್ (ವಿಧನನ ಸ್ಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಗ್ೂೇವಿೆಂದರನಜ್ ಅವರ್ೇ, ನೇವು ಸ್ತಧನರಿಸಿದವರನಗಿರತವುದರಿೆಂದ ಬ್ಿೇಡ್ ಕೆಂಪನ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳುತಿುೇರಿ. ರ್ನವು “ಬೂ್ೇಳಿಸಿದವನ ತ್ಲ್ ಕತ್ುರಿಸ್ತವವರತ” ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತ್ುೇವ್.  ಅೆಂದರ್ ಮೊದಲ್ೇ 
ಅದ್ಲನಿ ಕಿೇನ್ ಆಗಿ ಬಿಟಿಟರತತ್ುದ್.  ಅೆಂತ್ಹ ತ್ಲಯ್ನೂನ ಸ್ಹ ಇವರತ ಕತ್ುರಿಸ್ತವವರತ. ಇೆಂತ್ಹ 
ಅರ್್ೇಕ ಸ್ೆಂಸನಥಪಕರತ ಹತಟಿಟಕ್್ೂೆಂಡತ ಇಡಿೇ ರನಜಯದಲ್ಲಿರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ಜನರನತನ ಮೊೇಸ್ ಮನಡಿ, ಅವರ 
ರಕುವನತನ ಹಿೇರಿ ಜನರ ಕಡಯ್ಿೆಂದ ಹಣ ಪಡದ್ತಕ್ೂ್ಳುಿತನುರ್. ಮೊೇಸ್ಕ್್ೆ ಒಳಗನದ ಎಷ್ೂಠೇ ಜನ 
ಆತ್ೂಹತ್ಯ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಳುಿತಿುದನುರ್.  ಮನನಯ ಕ್ನನೂನತ ಸ್ಚಿವರತ ಇಲ್ಲಿದನುರ್. ಒಬಬ ಪನರಮನಣಿಕ 
ಕ್ನನೂನತ ಸ್ಚಿವರತ ಇಲ್ಲಿರತವುದರಿೆಂದ ನನನ ವಿನೆಂತಿ ಏರ್್ೆಂದರ್, ಅಪರನಧಿಗಳು ಎೆಂದತ ಯನರನತನ 
ಗತರತತಿಸ್ಲನಗತತ್ುದಯ್ೇ ಆ ಪರಕರಣ ನಕ್ನಲ ್ ಆಗತವವರಗ್ ್ ಅವರಿಗ್ ಜನಮಿೇನತ ಸಿಗದೆಂತ್ 
ರ್್ೂೇಡಿಕ್ೂ್ಳಿಬ್ೇಕತ.  ನಮಗ್ ರ್್ೂೇಟಿಸ್ ಬರತವುದಕೆೆಂತ್ಲೂ ಮೊದಲೇ್ anticipatory bail 
ತ್ೆಂದತ ಕ್ೂ್ಡತವೆಂತ್ಹ ವಕೇಲರಿದನುರ.್ ಈ ರಿೇತಿ ಸಿಗತವೆಂತ್ಹ ವಯವಸ್ಥಯೂ ಇದ್. ಮನನಯ 
ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡರೆಂತ್ಹ ವಕೇಲರಿದುರ ್ ಎೆಂತ್ಹ ಪರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬ್ೇಕ್ನದರೂ ಜನಮಿೇನತ ತ್ೆಂದತ 
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ಕ್್ೂಡತತನುರ.್ ಇವರೇ್ನತ ಹಗತರ ಅಲಿ. ಎಲಿದಕೂೆ ಜನಮಿೇನತ ತ್ೆಂದತಕ್್ೂಡತವೆಂತ್ಹ ಸನಮಥಯಾ 
ಅವರಿಗಿದ.್  

 ಆದುರಿೆಂದ ರ್ನನತ ಕ್ನನೂನತ ಸ್ಚಿವರಲ್ಲಿ ವಿನೆಂತಿಸ್ತತ್ುೇರ್್.  ಮೊದಲತ ಯನರತ ಅಪರನಧ 
ಮನಡಿದನುರ ್ ಎೆಂದತ ತಿಳಿಯತತ್ುದ್ೂೇ ಆಗ ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಯಕ್ಷರ ಮೇಲ್, ನದ್ೇಾಶಕರ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು 
ಸಿ.ಇ.ಓ. ಮೇಲ್ ಈ ರಿೇತಿ entire body ಮೇಲ್ ಕರಮವನಗತವೆಂತ್ಹ ಕ್ನನೂನತ ಆಗಬೇ್ಕತ.  
ಕ್್ೇವಲ ಒಬಬ ಛ್ೇಮಾನ್, ಸಿ.ಇ.ಓ ಮೇಲ್ ಆದರ್  ಆಗತವುದ್ಲಿ. Entire Board ಅನತನ ಅಪರನಧಿ 
ಸನಥನದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದನಗ ಮನತ್ರವೇ್ ಇದನತನ ನಯೆಂತ್ರಣ ಮನಡಲತ ಸನಧಯವನಗತತ್ುದ್.  ಆ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ 
ಹ್ಚತು ಬಿಗಿಯನದ ಕರಮಗಳನತನ ಈ ಕ್ನನೂನನಲ್ಲಿ ಸೇ್ರಿಸ್ಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರಲ್ಲಿ 
ಕ್್ೇಳಿಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುೇರ್್.  

 ಶ್ರೇ ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡ (ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ 
ಧನಯವನದಗಳು.  ಸ್ಕ್ನಾರ ಬಹಳ ಒಳ್ಿಯ ವಿಧೇ್ಯಕವನತನ ತ್ೆಂದ್ರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ಸ್ೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ 
ತ್ತೆಂಬತ ಹೃದಯದ್ೆಂದ ಇದನತನ ಸನಾಗತಿಸ್ತತ್ುೇರ್್. ಯನವುದ್ೇ ವಿಧೇ್ಯಕಗಳನತನ ತ್ೆಂದನಗ 
ನಯಮಗಳನತನ ರೂಪಿಸ್ತವೆಂತ್ಹ ಸ್ೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಚನಪ ್ಕ್್ಳಗ್ ತ್ೂರಿದರ್ ಅವರತ ರೆಂಗ್ೂೇಲ್ಲ 
ಕ್್ಳಗ್ ತ್ೂರತವೆಂತ್ಹ ಕ್್ಲಸ್ ಸ್ವ್ಾಸನಮನನಯವನಗಿ ಆಗತತಿುದ್.  ಕ್್ೂೇ-ಆಪರ್ೇಟಿವ್ ಬನಯೆಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ 
ಎಷ್ಟೇ attraction ಮನಡಿದರೂ ಕೂಡ ಠೇ್ವಣಿ ಇಡಲತ ಯನರೂ ಮತೆಂದ ್ಬರತವುದ್ಲಿ. ಮನನಯ 
ಸ್ವದ್ಯವರತ ಹ್ೇಳಿದೆಂತ ್ಮಧಯವತಿಾಗಳ ಸ್ಹಕ್ನರದ್ೆಂದ attraction ಬಹಳ ಇರತತ್ುದ್.  ಅೆಂತ್ಹ 
ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರತ interest ಗ್ ಮನರತ ಹೂ್ೇಗತತನುರ್.  ಇೆಂತ್ಹ ಠೇ್ವಣಿಗಳನತನ ಇಟಟವರತ 
ಯನರತ? ೩೦-೪೦ ವಷಾಗಳ ಸೇ್ವ್ಯನತನ ಮನಡಿ ನವೃತಿುಯ ಸ್ೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಬೆಂದೆಂತ್ಹ ಹಣವನತನ 
ಅವರ ಮತೆಂದ್ನ ಜೇವನಕ್ನೆಗಿ, ಮಕೆಳ ಮದತವ್ ಈ ರಿೇತಿ ಬ್ೇರ ್ಬೇ್ರ ್ವಿಚನರಗಳಿಗನಗಿ ಹಣವನತನ 
ತ್ೂಡಗಿಸಿದೆಂತ್ಹವರತ ತೂ್ೆಂದರ್ಗ್ ಒಳಗನಗಿದನುರ.್ ಭನರಿ ಹಣ ಇದ್ ಎನತನವೆಂತ್ಹವರಿಗ್ ಯನರಿಗೂ 
ತ್ೂೆಂದರಯ್ನಗಿಲಿ.  
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 ಗತರತರನಘವೇ್ೆಂದರ ಬನಯೆಂಕ್ನ ಬಗ್ಗ ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರತ ಹ್ೇಳಿದರತ.  ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ ವಸಿಷಠ 
ಬನಯೆಂಕ್ನ ಅಧಯಕ್ಷರತ ಮತ್ತು ಅವರತ ಮಗ ಜ್ೈಲ್ಲನಲ್ಲಿದನುರ್.  ಅವರತ ಜನಮಿೇನಗ್ ಅಜಾ ಹನಕದರ,್ 
ರ್ನಳ್ಯ ಬ್ಳಗ್ಗಯ ವ್ೇಳಗ್್ ಜನಮಿೇನತ ಸಿಗತತ್ುದ್.  ಆದರ್ ಅವರತ ಜನಮಿೇನತ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡ್ೇ 
ಇಲಿ. ಹೂ್ರಗ್ ಬೆಂದರ ್ಇನೂನ ಡೇ್ೆಂಜರ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿ ಒಳಗ್ ಇದನುರ.್  ಜ್ೈಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಆರನಮವನಗಿ 
ಇದನುರ.್  ವ್ೈದಯರ್ನಥನ್ ವರದ್ ಬರತವುದಕೆೆಂತ್ಲೂ ಮೊದಲತ ಕ್್ೂೇ-ಆಪರೇ್ಟಿವ್ ಬನಯೆಂಕ್ಗಳ 
ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯನತನ ಜವನಬನುರಿ ಮನಡಲನಗತತಿುತ್ತು.  ವ್ೈದಯರ್ನಥನ್ ವರದ್ ಬೆಂದ ನೆಂತ್ರ entire 
Board ಜವನಬನುರಿಯನಗತತ್ುದ್. ಏರ್ನದರೂ misappropriation ಆದರ್ ಇಡಿೇ 
ಬ್ೂೇಡ್ಾನಲ್ಲಿರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ಎಲಿರ ಆಸಿುಗಳನತನ ಮತಟತಟಗೂ್ೇಲತ ಹನಕಕ್್ೂಳುಿವೆಂತನಗಿದ್.  ಬಹಳ 
ಮತಖ್ಯವನಗಿ entire board ಅನತನ ಜವನಬನುರಿ ಮನಡಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್.  ಬ್ೂೇಡ್ಾ ಮಿೇಟಿೆಂಗ್ಗಳಿಗ ್
ಹ್ೂೇಗಿ ಉಪಿಾಟತಟ, ಕ್ನಫಿ ಸೇ್ವರ್ ್ ಮನಡಿ ಬೆಂದತಬಿಡತವುದಲಿ. ಕ್ನಲನನತಕ್ನಲಕ್್ೆ 
misappropriation  ನೆಂತ್ಹ ವಯವಸ್ಥಗಳು years together ನಡದ್ತ ಬೆಂದೆಂತ್ಹ 
ಸ್ೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಕಡಯ್ಲ್ಲಿ ಬ್ಳಕಗ ್ ಬರತತ್ುದ್.  All of a sudden ಇಪಾತನನಲತೆ ಗೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 
ಇೆಂತ್ಹ ಹಣಕ್ನಸಿನ ಅವಯವಸ್ಥಗಳು ಆಗತವೆಂಥದುಲಿ. ರಿಸ್ವ್ಾ ಬನಯೆಂಕ್ ಆಡಿಟ್ ವರದ್ಯನತನ 
ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ ಮನಡತತಿುರತತ್ುದ್.  ಆಡಿಟರ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಕ್್ೂಟಿಟರತವೆಂತ್ಹ ವರದ್ಯರ್್ನೇ ಇನೂನ ಹತ್ತು 
ವಷಾ ಬಿಟತಟ ಕ್ೂ್ಡತತಿುರತತನುರ್.  ಆಡಿಟರ್ಗೂ ಸ್ಹ ತಿಳಿದ್ರತತ್ುದ್. Once in three months, 
Internal Audit  ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಅದನತನ ಮನಡಬೇ್ಕ್ನದರ ್ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ನಗತತಿುದ್ ಎನತನವ ವಿಚನರ 
ತಿಳಿದ್ರತವುದ್ಲಿವೇ್? ಆ ಆೆಂತ್ರಿಕ ಆಡಿಟ್ ವರದ್ಯತ ರಿಸ್ವ್ಾ ಬನಯೆಂಕ್ಗ್ ಹೂ್ೇಗಿರತವುದ್ಲಿವ್ೇ? 
ರಿಸ್ವ್ಾ ಬನಯೆಂಕ್ನೆಂದ ಮನನಯತ ್ ಪಡದ್್ದ ್ ಎೆಂದತ ಬ್ೂೇಡ್ಾ ಹನಕದರ ್ ಸನಕ್್ೇ? ದಯಮನಡಿ 
ಕ್ನನೂನತ ಸ್ಚಿವರ್ೇ ತ್ಮಗ್ ಎಲನಿ ವಿಚನರವೂ ತಿಳಿದ್ದ್.  ಇದತ rigorous ಆಗಬೇ್ಕತ.  Non 
bailable warrant ಅೆಂತ್ ಎಷತಟ ದ್ನ  ಜ್ೈಲ್ಲನಲ್ಲಿಡತತನುರ್? ಠೇ್ವಣಿ ಇಟಟ ಹಣದ ಭದರತ್ಯ 
ವಿಷಯವನತನ ಈ ವಿಧ್ೇಯಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗೆಂಭಿೇರವನಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬ್ೇಕತ. ಇೆಂತ್ಹ ಒೆಂದತ 
ಸ್ೆಂಸ್ಥಯಲ್ಲಿ ದತಡತಡ ಇಟಟ ಸ್ೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಯನವುದೇ್ ಕ್ನರಣಕೂೆ ನನಗ ್ಮೊೇಸ್ ಆಗತವುದ್ಲಿ ಎನತನವ 
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confidence ಬರಬ್ೇಕಲಿವ್? ನನನ ಮತೆಂದ್ನ ದ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನನಗ ್ಇದತ ಉಪಯೇಗಕ್್ೆ ಬರತತ್ುದ್ 
ಎನತನವ ೧೦೦% ವಿಶನಾಸ್ ಮೂಡತವೆಂತ್ಹ ಅೆಂಶಗಳನತನ ವಿಧ್ೇಯಕದಲ್ಲಿ ತ್ೂೇರಿಸ್ಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್.  
ಕ್ನನೂನತ ಸ್ಚಿವರತ ಅದನತನ ವಿಚನರ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಈ ಸ್ೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ವಿನೆಂತಿ 
ಮನಡತತ್ುೇರ್.್   

 ಶ್ರೇ ಟಿ.ಎ.ಶರವಣ (ವಿಧನನ ಸ್ಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಹಣಕ್ನಸ್ತ ಸ್ೆಂಸ್ಥಗಳ ಠೇ್ವಣಿ ಸ್ೆಂರಕ್ಷಣನ ಬಿಲ್ ಅನತನ ಸ್ಕ್ನಾರ 
ತ್ೆಂದ್ದತು, ಇದನತನ ರ್ನನತ ಸನಾಗತಿಸ್ತತ್ುೇರ್.್  ಜ್ೂತ್ಯಲ್ಲಿ ನಮೂ ಕ್ನನೂನತ ಸ್ಚಿವರತ ಬಹಳ 
ಪನರಮನಣಿಕರತ ಹನಗೂ ಅನತಭವಸ್ಥರಿದನುರ.್  ರ್ನನತ ಕ್್ಲವು ವಿಚನರಗಳನತನ ಪರಸನುಪ ಮನಡಲ್ಲಕ್್ೆ 
ಬಯಸ್ತತಿುದ್ುೇರ್್. ರ್ನನತ ಕೂಡ ಒೆಂದತ ಸ್ಣಣ ಸೂ್ಸೈ್ಟಿಯನತನ ಇಟತಟಕ್ೂ್ೆಂಡಿದು್ೇರ್್.  ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್್ಲವು 
ಕಹಿ ಘಟರ್್ಗಳು ನಡದ್್ವ್.   

 ಒಬಬ ಸ್ಕ್ನಾರಿ ರ್ೌಕರ ಬೆಂದತ ನನನ ತನಯಿಗ್ ಹತಷನರಿಲಿ, ಆಸ್ಾತ್ರಗ್ ದನಖ್ಲತ ಮನಡಿದ್ುೇರ್.್  
ಐದತ ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನತನ ಕ್ೂ್ಡತವೆಂತ್ ಕ್ೇ್ಳಿದ.  ರ್ನನತ ನಮೂ ಬನಯೆಂಕ್ ಸಿಬಬೆಂದ್ಗ್ ಹಣವನತನ ಕ್್ೂಡಿ.  
ನೆಂತ್ರ ಎಲನಿ ಪ್ೂರಸಿೇಜರ್ಗಳನತನ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಳೂ್ಿೇಣ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದ್ನತ.  ಅವನತ ಮತಜರನಯಿ 
ಇಲನಖಯ್ಲ್ಲಿ ಕ್್ಲಸ್ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಸಿ ದಜ್ಾ ರ್ೌಕರ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸ್ತತ್ುೇರ್್.  ಎರಡತ 
ವಷಾಗಳನಗಿದ.್ ಅವನತ abscond ಆಗಿದನುರ್.್ ಬಹಳ ಕಡ ್ಸನಲ ಮನಡಿದನುನೆಂತ,್ ಅದತ ನನಗೂ 
ಕೂಡ ಗ್ೂತಿುರಲ್ಲಲಿ. ರ್ನವು ಪತ್ರವನತನ ಬರ್ದರೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪತ್ುಯನಗಿರತವುದ್ಲಿ.  ರ್ನನತ 
ಒೆಂದತ ಸ್ಣಣ ಘಟರ್್ಯನತನ ತ್ಮೂ ಗಮನಕ್್ೆ ತ್ರತತಿುದ್ುೇರ್್.  ಏಕ್್ ಹ್ೇಳುತಿುದು್ೇರ್್ೆಂದರ್, ಬಹಳ ಜನರತ 
ಬೆಂದತ ಠೇ್ವಣಿಯನತನ ಇಡತತನುರ.್  ಠೇ್ವಣಿಯ ಬಗ್ಗ ಆಕಷಾಕವನದ ಜನಹಿೇರನತ್ನೂನ ಕ್ೂ್ಡತತನುರ.್  
ಇಷತಟ ಬಡಿಡ ಕ್್ೂಡತತ್ುೇವ್, ದ್ಾಗತಣವನಗತತ್ುದ್, ತಿರಗತಣವನಗತತ್ುದ್ ಎೆಂದತ ಏರ್್ೇರ್ೂ್ೇ 
ಜನಹಿೇರನತ್ತಗಳನತನ ಕ್್ೂಡತತನುರ.್  ಆದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ೂೇದ ಮೇಲ್ ವನಸ್ುವನೆಂಶ ಏನತ ಎೆಂದತ 
ತಿಳಿಯತತ್ುದ್. ಇಲ್ಲಿ ರ್ನವು ನೆಂಬಿಕ್್ಗಳನತನ ಕಳ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುೇವ್.  ಯನಮನರತವವರತ ಇರತವವರ್ಗೂ 
ಯನಮನರಿಸ್ತವವರತ ಇದ್ುೇ ಇರತತನುರ.್    
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 ಮನನಯ ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡರತ ತ್ತೆಂಬನ ಚ್ರ್ನನಗಿ ಹ್ೇಳಿದರತ. ಜನಮಿೇನನಡಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ೂರ ಬೆಂದರ್ 
ಕಷಟವನಗತತ್ುದ್, ಒಳಗ್ ತ್ತೆಂಬನ ಚ್ರ್ನನಗಿರಬಹತದತ ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರತವವರೂ ಇರತತನುರ.್  
ಗತರತ ರನಘವ್ೇೆಂದರ ಬನಯೆಂಕ್ ನಮೂ ಬಸ್ವನಗತಡಿ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲಿಯೇ ಬರತತ್ುದ್. ಮನನಯ ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ 
ಅವರತ ಬಹಳಷತಟ ಚಚಾ್ ಮನಡಿದನುರ.್  ಠೇ್ವಣಿದನರರಿಗ ್ಏನತ ಕ್್ೂಟ್ಟವು? ೫ ಕ್್ೂೇಟಿ, ೧೦ ಕ್್ೂೇಟಿ 
ಈ ರಿೇತಿ ಇಟಿಟರತವವರಿಗೂ ಕ್್ೇವಲ ರೂ.೫ ಲಕ್ಷಗಳನತನ ಮನತ್ರ ಕ್ೂ್ಡಲನಗಿದ್.  ಸ್ಕ್ನಾರ ಇೆಂತ್ಹ 
ನಯಮಗಳಿಗ ್ತಿದತುಪಡಿಯನತನ ತ್ರಬೇ್ಕತ.  ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಬಹಳ ಚ್ರ್ನನಗಿ 
ಹ್ೇಳಿದರತ.  ರೂ.೧೦೦ ಠೇ್ವಣಿ ಇಟನಟಗ ಇೆಂತ್ಹ ಅವಯವಹನರಗಳು ನಡದ್ನಗ ಕನಷಠ ಪಕ್ಷ ಶೇ್.೫೦ 
repayment ಅವರಿಗ್ ಹೂ್ೇಗತವ ತ್ರಹ ಕರಮಗಳನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳಿಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್.  ಬಹಳಷತಟ ಜನ 
ಹಿರಿಯ ರ್ನಗರಿೇಕರತ ನವೃತಿುಯ ಸ್ೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಬೆಂದೆಂತ್ಹ ಹಣವನತನ ಠೇ್ವಣಿ ಇಟತಟ ತ್ಮೂ 
ಜೇವನಕ್ನೆಗಿ ಹಣ ಸ್ೆಂಗರಹ ಮನಡಿ ಉಳಿತನಯ ಮನಡತತನುರ.್ ಅೆಂತ್ಹವರಿಗ್ ಈ ರಿೇತಿಯ 
ಮೊೇಸ್ವನದನಗ ಬಹಳ ಕಷಟವನಗತತ್ುದ್.  ಆದುರಿೆಂದ ಇದಕ್್ೆ ಕ್್ಲವು ತಿದತುಪಡಿಗಳನತನ ತ್ೆಂದರ್ 
ಸ್ಮನಜಕ್್ೆ ಒಳ್ಿಯ ಸ್ೆಂದ್ೇಶ ಹೂ್ೇಗತತ್ುದ್.  ಯನರ್ೇ ತ್ಪತಾ ಮನಡಿದರೂ ಅವರಿಗ್ ಕಠಿಣ 
ಶ್ಕ್ಷ್ಯನಗಬ್ೇಕತ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಸ್ಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಿತ್ುೇರ್್.  

 ಡನ:ತ್ೇಜಸಿಾನ ಗೌಡ (ವಿಧನನ ಸ್ಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು. ಈ ಅಧಿವ್ೇಶನದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ನಾರ ತ್ೆಂದ್ರತವೆಂತ್ಹ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಹಣಕ್ನಸ್ತ ಸ್ೆಂಸ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಠೇ್ವಣಿದನರರ ಹಿತನಸ್ಕು ಸ್ೆಂರಕ್ಷಣನ ತಿದತುಪಡಿ ವಿಧ್ೇಯಕ 
೨೦೨೨ ಅನತನ ತ್ತೆಂಬತ ಹೃದಯದ್ೆಂದ ಸನಾಗತಿಸ್ತತ್ುೇರ್.್  ಇೆಂದತ ಜನಗತಿಕ ಆರ್ಥಾಕ ದತಸಿಥತಿಯ 
ಕಥ್ಗಳನತನ ರ್್ೂೇಡತತಿುದುರ,್ ಭನರತ್ ಒಳ್ಿಯ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತಸಿಥರವನದೆಂತ್ಹ ಆರ್ಥಾಕ ಸಿಥತಿಯನತನ 
maintain ಮನಡಿಕ್ೂ್ಡತ ಬರತತಿುದ್ುೇವ್.   ಇೆಂಗ್ಿೇೆಂಡನೂನ ಹಿೆಂದ್ಕೆ ೫ರ್ಯ್ ಅತಿ ದ್ೂಡಡ ಆರ್ಥಾಕ 
ರನಷಟವನಗಿರತವುದಕ್್ೆ ರ್ನವಲ್ಿರೂ ಹಮ್ೂ ಪಡಬ್ೇಕತ.   

 ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅವಕ್ನಶ ಸಿಕ್ನೆಗಲಲ್ನಿ ಮಹಿಳ್ಯರ ಬಗ್ಗ ಕ್್ಲವರತ 
ಸ್ದಭಿರತಚಿಯಿೆಂದ, ದತರಭಿರತಚಿಯಿೆಂದ ಉಲ್ಿೇಖ್ವನತನ ಮನಡತವುದನತನ ರ್್ೂೇಡಿದ್ುೇವ್.  ಉಳಿತನಯ 
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ಸ್ೆಂಸ್ೃತಿ ಎೆಂದತ ಏರ್ನದರೂ ಬೆಂದ್ದುರ ್ ಸ್ಣಣಪತಟಟ ಕತಟತೆಂಬಗಳು, ಮಹಿಳಯ್ರ ಸಿರೇಶಕುಗಳಿೆಂದ 
ಬೆಂದ್ವ.್ ಇೆಂದತ ಎಷತಟ ದ್ೂಡಡ ಉದಯಮಗಳು ಹಣವನತನ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಬೇ್ಕ್ನದರೂ, ರನಷರದಲ್ಲಿ 
ಹಣಕ್ನಸ್ತ ಸ್ೆಂಸ್ಥಗಳು ನಡಯ್ಬ್ೇಕ್ನದರೂ ಮನತಷಯನಗ್ ಉಳಿತನಯ ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಬನಯೆಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ 
ಅದನತನ ಸ್ತರಕ್ಷಿತ್ವನಗಿ ಇಡಬೇ್ಕತ.  ಅದತ ಚಲನವಣ್ಯನದನಗ ಮನತ್ರ ಈ ದ್ೇಶದ ಆರ್ಥಾಕತ ್
ಕರಯನಶ್ೇಲವನಗಿರಲತ ಸನಧಯ.                                        

   (…ಮತೆಂದತ) 

(907) 19-09-2022 (1.40) ಕ್್ಜ-ಎೆಂಡಿ   

ಡನ||| ತ್ೇಜಸಿಾನ ಗೌಡ (ಮತೆಂದತ):-    

ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನವು ಠೇ್ವಣಿ ಇಟಟರ್ ನಮೂ ದ್ೇಶಕ್್ೆ ಉಪಯೇಗವನಗತತ್ುದ್. ನಮೂ 
ಬನಯೆಂಕಗ ್  ಉಪಯೇಗವನಗತತ್ುದ್. ನನಗ ್ನನನ ಕಷಟಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ಠೇ್ವಣಿ ಹಣ ವನಪಸ್ ಬರತತ್ುದ್ 
ಎೆಂಬ ನೆಂಬಿಕ್ ್ಇರತತ್ುದ್. ಒೆಂದತ ರ್ನಯಯಬದಿವನಗಿರಬೇ್ಕತ. ಮಹನತ್ೂ ಗನೆಂಧಿೇಜಯವರತ  “ನಮಗ ್ 
ಆಧಮಾದ ಹಣ ಬೇ್ಡವ್ೆಂದತ”್ ್ಹೇ್ಳಿದನುರ.್ ರ್ನವು ಠೇ್ವಣಿ ಇಟಟೆಂತ್ಹ ಹಣ ನಮೂ ಕಷಟಕ್ನಲದಲ್ಲಿ 
ವನಪಸ್ ಬರಲ್ಲಲಿವ್ೆಂದರ್ ಹ್ೇಗ?್ ನಮೂ ಆರೂ್ೇಗಯ ಕ್್ಟನಟಗ ಹಣ ವನಪಸ್ ಬರಲ್ಲಲಿವ್ೆಂದರ್ ಹ್ೇಗ?್ 
ಇೆಂತ್ಹ ದತರತದ್ುೇಶದ್ೆಂದ, ಕ್್ಟಟ ಆಲ್ೂೇಚರ್್ಗಳಿೆಂದ ಇೆಂತ್ಹ ಸ್ೆಂಸ್ಥಗಳ ಹಣವನತನ ಯನರತ 
ದತರತಪಯೇಗ ಮನಡತತನುರೂ್ೇ  ಅೆಂತ್ಹ ದತಷಟರಿಗ್ ಶ್ಕ್ಷ್ಯನಗಬ್ೇಕತ. ಠೇ್ವಣಿದನರರತ ಠೇ್ವಣಿ 
ಇಟಟೆಂತ್ಹ ಹಣವನತನ ಸ್ತರಕ್ಷತ್ಯಿೆಂದ ಕ್ನಪನಡಿಕ್ೂ್ಳಿಬ್ೇಕ್್ೆಂಬ ಸ್ದತದ್ುೇಶದ್ೆಂದ ಹನಗೂ 
ಜವನಬನುರಿಯಿೆಂದ  ಸ್ೆಂರಕ್ಷಣ್ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ  ಸ್ಕ್ನಾರ ಹ್ೂರಟಿದ.್  ಸ್ಕ್ನಾರ ಸ್ೆಂರಕ್ಷಣ್ಯನತನ 
ಮನಡದ್ದುರ,್  ಮತೆಂದ್ ಅಪನಥಾಗಳನಗಿ, ಅಪನೆಂಬಿಕ್್ಗಳಿೆಂದ ಜನರತ ಬನಯೆಂಕತಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವರ್್ನೇ 
ಇಡತವುದ್ಲಿ. 

      ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಗನರಮಗಳಲ್ಲಿ ಜನರತ ಚಿೇಟಿಗಳನತನ  ಹನಕತತನುರ.್ ಅದರಲ್ಲಿ 
ಅವರಿಗ್ ಹಣ ವನಪಸ್ ಬರತತ್ುದ್ೆಂಬ ಕತರತಡತ ನೆಂಬಿಕ್.್ ಎಷ್ೂಟೇ ಜನರತ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಹ 
ತ್ೂೆಂದರಗ್ಳನತನ ಅನತಭವಿಸ್ತತಿುದನುರ್.  ಈ ಕ್ನರಣದ್ೆಂದ  ಸ್ಕ್ನಾರಗಳು ಒಳ್ಿಯ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ 
ಸ್ೆಂರಕ್ಷಣ್ಯನತನ ಮನಡಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್. ಇೆಂತ್ಹ ದತಷಟರಿಗ,್ ಹಣವನತನ ದತರತಪಯೇಗ 
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ಮನಡತವೆಂತ್ಹವರಿಗ್ ಕಠಿಣವನದ ಶ್ಕ್ಷ್ಯನತನ ಕ್್ೂಡತವೆಂತ್ಹ ಬಿಗಿ ಕರಮಗಳನತನ ಕ್್ೈಗೂ್ಳಿಬ್ೇಕತ. 
ಸ್ಕ್ನಾರ ಠೇ್ವಣಿದನರರ ನೆಂಬಿಕ್್ಯನತನ ಉಳಿಸ್ಬ್ೇಕತ ಮತ್ತು ಠೇ್ವಣಿದನರರ ಹಿತನಸ್ಕುಯನತನ 
ಕ್ನಪನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಮೊತ್ೂುಮೂ ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ತ್ತೆಂಬತ ಹೃದಯದ್ೆಂದ ಸನಾಗತ್ 
ಮನಡತತ್ುೇರ್.್ 

     ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಕ್್ೇಶವ ಪರಸನದ್ (ವಿಧನನ ಸ್ಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್,   ಸ್ಕ್ನಾರ ತ್ೆಂದ್ರತವ  “ಕರ್ನಾಟಕ ಹಣಕ್ನಸ್ತ ಸ್ೆಂಸ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಠೇ್ವಣಿದನರರ 
ಹಿತನಸ್ಕುಯನತನ  ಸ್ೆಂರಕ್ಷಣ್ (ತಿದತುಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕ, 2022  ಅನತನ ಸನಾಗತ್ ಮನಡತತ್ುೇರ್.್  ಈ 
ವಿಧ್ೇಯಕಕ್್ೆ ಕ್್ಲವು ತಿದತುಪಡಿಗಳನತನ  ಸೇ್ರಿಸ್ಬಹತದ್ೇ ಎೆಂದತ ಮನನಯ ಕ್ನನೂನತ ಸ್ಚಿವರಲ್ಲಿ 
ಕ್್ೇಳುವುದಕ್್ೆ ಇಚ್ಿಪಡತತ್ುೇರ್್. ಒೆಂದತ ಹಣಕ್ನಸ್ತ ಸ್ೆಂಸ್ಥಗ್ rating ವಯವಸಥ್ ಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ.್ 
ಸನಮನನಯವನಗಿ public sector ನಲ್ಲಿ ಇರತವೆಂಥವರಿಗ ್ CRISIL (Credit Rating 
Information Services of India Limited) rating ನಲ್ಲಿ A, A++ rating  
ಕ್್ೂಡತತನುರ.್ ಹನಗ್ಯೇ, ಈ ಹಣಕ್ನಸ್ತ ಸ್ೆಂಸ್ಥಗಳಿಗೂ rating ವಯವಸ್ಥ ಅತ್ಯೆಂತ್ ಅವಶಯಕವ್ೆಂದತ 
ನನಗ ್ ಅನಸ್ತತ್ುದ್. ಅದೇ್ರಿೇತಿ, ಠೇ್ವಣಿ ಪಡಯ್ತವನಗ ಠೇ್ವಣಿ ಪಡದ್್ರತವೆಂತ್ಹ ಮೊತ್ುವನತನ 
ಯನವುದರ ಮೇಲ್ ತೂ್ಡಗಿಸ್ತತನುರ್ ಎನತನವುದನತನ ಬನಯೆಂಕನವರತ ನಖ್ರವನಗಿ ಹ್ೇಳಬೇ್ಕತ 
ಎನತನವುದನತನ ಕಡನಡಯ ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಇದನತನ public scrutiny ಗ್ ಬಿಟತಟಕ್್ೂಡಬೇ್ಕತ. ಅೆಂದರ್, 
ಬನಯೆಂಕನ balance sheet ಗಳು ಏನವ,್ ಇವುಗಳನತನ ನಷಾಕ್ಷಪನತ್ವನಗಿ ಒೆಂದತ ಸ್ೆಂಸ್ಥ scrutiny 
ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಅದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕತ. ಒೆಂದತ Chattered Accountant Association 
ಗ್ ಮನನಯತ ್ ಕ್ೂ್ಟತಟ ಇದನತನ scrutiny ಗ್ ಬಿಡಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಹ್ೇಳುತ್ುದ್.  ಮತ್ು, ರೂ್ೇಚಕ 
scheme ಗಳು ಅೆಂದರ್, ಮೂರತ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ double ಆಗತತ್ುದ್, ಐದತ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ double 
ಆಗತತ್ುದ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ್.  ಸ್ಕ್ನಾರ 7-8 ವಷಾಗಳು ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡನಗ, 3  ಮತ್ತು 5 
ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ೇಗ ್double ಆಗತತ್ುದ ್ಎನತನವ ಬಗ್ಗ ವಿವರಣ್ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕತ ಎನತನವುದನತನ  ಸ್ಹ 
ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಕ್್ೇಳಬಯಸ್ತತ್ುೇರ್್. 

       ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಹನಗ್ಯೇ, ಅವರತ ಠೇ್ವಣಿ ಪಡದ್ೆಂತ್ಹ ಹಣವನತನ ಯನವುದರ 
ಮೇಲ ್ ತೂ್ಡಗಿಸ್ತತನುರ್, ಎಷತಟ ಬಡಿಡ ಕ್ೂ್ಡತವುದಕ್್ೆ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ವಿಷಯವನತನ ಸ್ಹ ಹ್ೂರಗಡ್ 
ತ್ರಬೇ್ಕತ. ಇಷತಟ ಪನರದಶಾಕತ್ಗಳನತನ ಈ ವಿಧ್ೇಯಕದಲ್ಲಿ ತ್ರಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್. ಅವರತ 
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ಅವಯವಹನರಕ್್ೆ ಒಳಗನದ ನೆಂತ್ರ ಅವರಿಗ್ ಶ್ಕ್ಷ ್ ಕ್ೂ್ಡತವುದಕೆೆಂತ್ ಯನರತ ಠೇ್ವಣಿ ಇಟಿಟರತತನುರ ್
ಅವರ ಹಣವನತನ ಪನರರೆಂಭಿಕ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ೆಂರಕ್ಷಣ್ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಬರತತ್ುದ್ ಎನತನವುದತ ನನನ 
ಸ್ಾಷಟ ಅಭಿಪನರಯ. ಇವುಗಳನತನ ಸ್ೂಕು ತಿದತುಪಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸೇ್ರಿಸ್ಬ್ೇಕ್ೆ್ಂದತ ರ್ನನತ ಮನನಯ 
ಕ್ನನೂನತ ಸ್ಚಿವರಲ್ಲಿ ವಿನೆಂತಿಯನತನ ಮನಡತತ್ುೇರ್,್ 

         ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ (ಸ್ಣಣ ನೇರನವರಿ ಹನಗೂ  ಕ್ನನೂನತ, ಸ್ೆಂಸ್ದ್ೇಯ 
ವಯವಹನರಗಳು ಮತ್ತು ಶನಸ್ನ ರಚರ್್ ಸ್ಚಿವರತ) (ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ 
ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್,  ಮನನಯ ಎಲನಿ ಸ್ದಸ್ಯರ  ಅಭಿಪನರಯಗಳಿಗ್  ಏರ್ನದರೂ ಅಗತ್ಯ ಬಿದುರ ್ಮೂಲ 
ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ತಿದತುಪಡಿ ತ್ರತವುದಕ್್ೆ  ಪರಯತ್ನ ಪಡತತ್ುೇವ.್ ಇವತ್ತು ನಮೂ ಮತೆಂದ್ ಇರತವೆಂತ್ಹ issue 
ಏರ್್ೆಂದರ್, it’s just a procedural aspect. ಹ್ೇಗ ್ಅಪರನಧಿಯನತನ trial ಮನಡತವುದಕ್್ೆ, 
speedy trial ಆಗತವುದಕ್್ೆ, Special Court ಗ್ ಶಕು ಕ್್ೂಡತವುದಕ್ನೆಗಿ ಅಷಟ್ೇ limited scope 
ಇಟತಟಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಈ ಬಿಲಿನತನ ತ್ೆಂದ್ದ್ುೇವ್. ಹನಗನಗಿ, ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ 
ಪಯನಾಲ್ೂೇಚಿಸಿಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಕ್ೂ್ೇರತತು್ೇರ್್.  

ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರೆ್ೆಂದರೆ,  

“ವಿಧನನ ಸಭೆಯಿೆಂದ ಅೆಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರ ಪದಲ್ಲಿರತವ 2022ರ “ಕರ್ನಾಟಕ ಹಣಕ್ನಸ್ತ 
ಸ್ೆಂಸ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಠೇ್ವಣಿದನರರ ಹಿತನಸ್ಕುಯನತನ ಸ್ೆಂರಕ್ಷಣ್ (ತಿದತುಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕವನತೆ 
ಪರ್ನಾಲ್ೆ ೇಚಿಸತವುದತ.” 

ಪರಸನುವವನತೆ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ 

ವಿಧೆೇಯಕವನತೆ ಖ್ೆಂಡ ಖ್ೆಂಡವನಗಿ ಪರ್ನಾಲ್ೆ ೇಚಿಸತವುದತ 

ಖ್ೆಂಡ 2 ರಿೆಂದ 4 ರವರಗೆ್ೆ 

ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರೆ್ೆಂದರೆ,  

“ಖ್ೆಂಡ 2 ರಿೆಂದ 4 ರವರ್ಗ ್ಎರಡೂ ಸೇ್ರಿದೆಂತ ್ಈ ವಿಧೇೆಯಕದ ಅೆಂಗವನಗಿರತತ್ುದೆ” 
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ಪರಸನುವ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ 

(ಖ್ೆಂಡ 2 ರಿೆಂದ 4  ರವರ್ಗ ್ಎರಡೂ ಸೇ್ರಿದೆಂತ ್ವಿಧೆೇಯಕಕೆಾ ಸೇೆರಿಸಲ್ನಯಿತ್ತ) 

ಖ್ೆಂಡ 1 ಇತ್ನಯದಿ 

ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರೆ್ೆಂದರೆ,  

“ಮೊದಲರೆ್ಯ ಖ್ೆಂಡ, ದಿೇಘಾ ಶ್ೇರ್ಷಾಕೆ, ಪರಸನುವರೆ್ ಹನಗ  ಅಧಿನಿಯಮಗ್ೆ ಳಿಸತವ ಸ ತ್ರ 
ಸೆಂಹಿತೆ್ ವಿಧೆೇಯಕದ ಭನಗವನಗಿರತತ್ುದೆ.” 

ಪರಸನುವ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ 

(ಮೊದಲರೆ್ಯ ಖ್ೆಂಡ, ದಿೇಘಾ ಶ್ೇರ್ಷಾಕೆ, ಪರಸನುವರೆ್ ಹನಗ  ಅಧಿನಿಯಮಗ್ ೆಳಿಸತವ ಸ ತ್ರ 
ಸೆಂಹಿತೆ್ಗಳನತೆ ವಿಧೆೇಯಕಕೆಾ ಸೇೆರಿಸಲ್ನಯಿತ್ತ) 

ಪರಸನುವದ ಅೆಂಗಿೇಕನರ 

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸ್ಥ. ಮನಧತಸನವಮಿ(ಸಣಣ ನಿೇರನವರಿ ಹನಗ  ಕನನ ನತ, ಸೆಂಸದಿೇಯ ವಯವಹನರಗಳು 
ಮತ್ತು ಶ್ನಸನ ರಚ್ರೆ್ ಸಚಿವರತ) (ಮತಖ್ಯ ಮೆಂತಿರಯವರ  ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, 
ವಿಧನನಸಭೆಯಿೆಂದ ಅೆಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರ ಪದಲ್ಲಿರತವ 2022ರ  ಕರ್ನಾಟಕ  ಹಣಕ್ನಸ್ತ  
ಸ್ೆಂಸ್ಥಗಳಲ್ಲಿ  ಠೇ್ವಣಿದನರರ ಹಿತನಸ್ಕು  ಸ್ೆಂರಕ್ಷರಣ ್  (ತ್ತದತಾಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕವನತೆ 
ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಬೆೇಕೆೆಂದತ ಕ ೆೇರತತ್ೆುೇರೆ್.  
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ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರೆ್ೆಂದರೆ,  

“ವಿಧನನ ಸಭೆಯಿೆಂದ ಅೆಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರ ಪದಲ್ಲಿರತವ 2022ರ ಕರ್ನಾಟಕ  ಹಣಕ್ನಸ್ತ  
ಸ್ೆಂಸ್ಥಗಳಲ್ಲಿ  ಠೇ್ವಣಿದನರರ ಹಿತನಸ್ಕು  ಸ್ೆಂರಕ್ಷರಣ್  (ತ್ತದತಾಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕವನತೆ  ತಿದತುಪಡಿ 
ಮನಡಿರತವೆಂತ್ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸತವುದತ.” 

ಪರಸನುವ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ ಮತ್ತು ಮಸ ದೆಗ್ೆ ಒಪಪಗ್ೆ ನಿೇಡಲ್ನಯಿತ್ತ 

 

ಆ) ಕರ್ನಾಟಕ  ಭೂ-ಕೆಂದನಯ (ತಿದತುಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕ, 2022 

ಪಯನಾಲ್ೂೇಚರ್ನ ಪರಸನುವ  

       ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ (ಸ್ಣಣ ನೇರನವರಿ ಹನಗೂ ಕ್ನನೂನತ, ಸ್ೆಂಸ್ದ್ೇಯ ವಯವಹನರಗಳು 
ಮತ್ತು ಶನಸ್ನ ರಚರ್್ ಸ್ಚಿವರತ) (ಕೆಂದನಯ ಸ್ಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್,   
ವಿಧನನಸ್ಭ್ಯಿೆಂದ ಅೆಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರೂಪದಲ್ಲಿರತವ  2022ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ 
ಕೆಂದನಯ (ತಿದತುಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ಪಯನಾಲೂ್ೇಚಿಸ್ಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ  ಕ್ೂ್ೇರತತ್ುೇರ್್. 

ಪರಸನುವವನತನ ಮೆಂಡಿಸ್ಲನಯಿತ್ತ  

  ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ (ಸ್ಣಣ ನೇರನವರಿ ಹನಗೂ  ಕ್ನನೂನತ, ಸ್ೆಂಸ್ದ್ೇಯ 
ವಯವಹನರಗಳು ಮತ್ತು ಶನಸ್ನ ರಚರ್್ ಸ್ಚಿವರತ) (ಕೆಂದನಯ ಸ್ಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ 
ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್,  ಬಗತರ್ ಹತಕತೆೆಂ ಸನಗತವಳಿಯನತನ ಸ್ಕರಮ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ರನಜಯದಲ್ಲಿ 
ಕ್ನನೂನತ  ಇತ್ತು. Form 57 ಜನರಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಈಗ ಅರ್್ೇಕ ಕ್ನರಣಗಳಿೆಂದ ಒತ್ುಡ  
ಜನಸಿುಯನಗಿದತು, ಇನನಷತಟ ಸ್ಮಯವನತನ  ಹ್ಚಿುಗ್ ಮನಡಿಕ್್ೂಡಿ,  ಅಜಾ ಹನಕತವವರತ ಇನೂನ 
ಉಳಿದ್ದನುರ್ೆಂದತ ಮನನಯ ಶನಸ್ಕರಿೆಂದ ಮತ್ತು ಸನವಾಜನಕ ವಲಯದ್ೆಂದ ಒತ್ುಡ ಬೆಂದ್ದುರಿೆಂದ 
ಮೇ, 2022 ರಿೆಂದ ಒೆಂದತ ವಷಾದವರ್ಗ್ ಬಗತರ್ ಹತಕತೆೆಂಗ ್ಮತ್ು ಅಜಾ ಹನಕತವುದಕ್್ೆ  ಅವಕ್ನಶ 
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ಕಲಾಸಿ ಕ್್ೂಡತವುದಕ್್ೆ ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ introduce ಮನಡಿದ್ುೇವ್. ಹನಗನಗಿ, ಈ 
ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ದಯಮನಡಿ ಪಯನಾಲ್ೂೇಚರ್ ್ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಕ್ೂ್ೇರತತ್ುೇರ್್. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ ಹರಿಪರಸನದ್ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ ತ್ೆಂದ್ರತವೆಂತ್ಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕೆಂದನಯ (ತಿದತುಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕ, 2022 
ಅನತನ ಸನಾಗತ್ ಮನಡತತು್ೇರ್್. ಇದ್ೇ ಸ್ೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಕ್್ಲವು ವಿಚನರವನತನ ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರ ಗಮನಕ್್ೆ 
ತ್ರತವುದಕ್್ೆ ಇಚ್ಿ ಪಡತತ್ುೇರ್್.  ಈಗನಗಲ್ೇ ಮನನಯ ಕೆಂದನಯ ಸ್ಚಿವರತ ವಿಧನನಸ್ಭ್ಯಲ್ಲಿ 
ಸ್ತಮನರತ 7,15,700 ಅಜಾಗಳು ಬನಕ ಇವ ್ ಎೆಂದತ  ಹೇ್ಳಿದನುರ.್ ಮತ್ು, Form 53 ನಲ್ಲಿ 
1,12,545 ಮತ್ತು Form 50 ಇದರಲ್ಲಿ 6,302 ಅಜಾಗಳು ಬನಕ ಇವ್. ಇಷತಟ ಅಜಾಗಳು ಬನಕ 
ಇರತವೆಂತ್ಹ ಸ್ೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ತ್ೆಂದ್ದನುರ್. ರ್ನವಲ್ಿರೂ ಈಗನಗಲ್ೇ 
ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಕರಮ-ಸ್ಕರಮ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಅನತಭವಿಸ್ತತಿುದ್ುೇವ್. ಇದರಲ್ಲಿಯೂ 
ಸ್ಹ ಸ್ಕ್ನಾರಿ ಜಮಿೇನನತನ ಸನಗತವಳಿ ಮನಡತತಿುದತು, ಅದನತನ ಸ್ಕರಮಗ್ೂಳಿಸ್ತವೆಂತ್ಹ ವಿಚನರ ಇದ್. 
ಕ್್ಲವು ಸ್ದಸ್ಯರತ ಹ್ೇಳಿರತವೆಂಥದುನತನ ರ್ನನತ ಸನಾಗತ್ ಮನಡತತ್ುೇರ್.್ ಈಗ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುವೆಂತ್ಹ 
ವಿಷಯ ಇದಕ್್ೆ ಸ್ೆಂಬೆಂಧಪಟಿಟಲಿ, ಆದರೂ ಸ್ಹ, ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರ ಗಮನಕ್್ೆ ತ್ರತವುದಕ್್ೆ 
ಬಯಸ್ತತ್ುೇರ್್, ಅರಣಯ ಕ್ನಯಿದ ್ ಪರಕ್ನರ, ಲಕ್ಷನೆಂತ್ರ ಜನ ಸನಗತವಳಿ ಮನಡತತಿುದನುರ್. ಅರಣಯ 
ಕ್ನಯು ಬೆಂದ ನೆಂತ್ರ ಶ್ರೇ ಕಸ್ೂುರಿ ರೆಂಗನ್ರವರ ವರದ್ ಬೆಂದ ನೆಂತ್ರ ಲಕ್ಷನೆಂತ್ರ ಜನರ ತ್ಲ್ಯ 
ಮೇಲ ್ತ್ೂಗತಗತಿು ಇದ್. ಯನವತ್ತು ಅವರನತನ ಖನಲ್ಲ ಮನಡಿಸ್ತತನುರ್ೆಂದತ, ಅದತ unscientific 
ಇದ್ ಎೆಂದತ ಎಲಿರೂ ಬಹಳ ಸ್ಾಷಟವನಗಿ ಹೇ್ಳಿದನುರ್. ನನಗ ್ಶ್ರೇ ಕಸ್ೂುರಿ ರೆಂಗನ್ರವರ ಬಗ್ಗ ಬಹಳ 
ಗೌರವ ಇದ್. ಏಕ್್ೆಂದರ,್ ಅವರತ ನಮೂ ಮರ್್ಯ ಪಕೆದಲ್ಲಿ ಇದುವರತ. ಜ್ೂತ್ಗ್ ರನಜಯ ಸ್ಭನ 
ಸ್ದಸ್ಯರನಗಿದುರತ. ಅವರತ satellite ನೆಂದ picture ತ್ಗ್ದತ ಇದ್ಲನಿ ಅರಣಯ ಭೂಮಿ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಿದುರತ. ಮಲ್ರ್ನಡಿ ಕಡಗ್್ ಹ್ೂೇದರ ್ಅಥವನ ಕರನವಳಿ ಪರದ್ೇಶಕ್್ೆ ಹೂ್ೇದರ್, ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿದನರೂ 
ಎತ್ುರ ಪರದ್ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಂತ್ತಕ್ೂ್ೆಂಡತ ರ್್ೂೇಡಿದರ ್ ಅಲ್ಲಿ ಮರ್್ಗಳು ಕ್ನಣತವುದ್ಲಿ, ಎಲನಿ ಬರಿ 
ಗಿಡಮರಗಳು ಮನತ್ರ ಕ್ನಣತತ್ುವ್. ಹನಗನಗಿ, ಅದರ್್ನಲನಿ ಅರಣಯವ್ೆಂದತ ಮನಡಿದನುರ.್ ಆದುರಿೆಂದ, ಅಲ್ಲಿ 
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ನೂರನರತ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಸನಗತವಳಿ ಮನಡಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಇರತವವರ ಸಿಥತಿ ಯನವ ರಿೇತಿ ಇದ್ ಎೆಂದರ್, 
ಅವರತ ಆ ಕಡಗ್ೂ ಇಲಿ, ಈ ಕಡಗ್ೂ ಇಲಿದೆಂತನಗಿದ್. ಯನವ ಸ್ೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ  ಬೆಂದತ 
ಅಲ್ಲಿರತವವರನತನ ಖನಲ್ಲ ಮನಡಿಸ್ತತನುರ್ೆಂದತ ಗ್ೂತಿುಲಿ. ಹನಗನಗಿ,ರ್ನವು ಅದರ ಬಗಗ್ಯೂ ಸ್ಹ 
ಯೇಚರ್್ ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗಿದ್. ಕ್್ಲವು ಜನಗಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ೂೇಮನಳ ಜನಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಹ ಅಕರಮವನಗಿ  
ಸನಗತವಳಿ ನಡಯ್ತತಿುದ್. ಕ್್ಲವು ಜನಗದಲ್ಲಿ ಗೂ್ೇಮನಳ ಜಮಿೇನನತನ ಮಠ್ಗಳಿಗ್ ಕ್ೂ್ಟಿಟದ್. 
ಸ್ೆಂಸ್ಥಗಳಿಗ್ ಕ್್ೂಟಿಟದ್. ಇದನತನ ಸ್ಕರಮ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಸ್ೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಾಲಾ ಯೇಜರ್್ 
ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ.್                                                  

(ಮತೆಂದತ.,)  

(908) 19-09-2022 (1.50) ಎೆಂ.ವಿ-ಎೆಂಡಿ 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್ (ಮತೆಂದತ):- 

ಕ್್ಲವು ಜನಗಗಳಲ್ಲಿ ಗೂ್ೇಮನಳ ಜನಗಗಳನತನ ಮಠ್ಗಳಿಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ೆಂಘ-ಸ್ೆಂಸಥ್ಗಳಿಗ್ ನೇಡಲನಗಿದ.್ 
ಅವುಗಳನತನ ಸ್ಕರಮ ಮನಡತವನಗ ಸ್ಾಲಾ ಯೇಚರ್ ್ ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್. ಈಗನಗಲ್ೇ ಕ್್ಲವರಿಗ ್
ನೂರನರತ ಎಕರಗ್ಳನತನ ನೇಡಲನಗಿದ.್ ಈಗ ಗೂ್ೇಮನಳಗಳನತನ ಉಳಿಸಿಕ್ೂ್ಳುಿವೆಂಥದತು ಬಹಳ 
ಮತಖ್ಯ. ಏಕ್್ೆಂದರ,್ ಈ ಒೆಂದತ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ರ್ನವು  

“If you continue to lose green cover for development and illegal 
encroachments, it will have an impact on a State.  The 15th 
Commission has indicated in one of the guidelines that, loss of 
green cover will eventually reflect in the cut in grants to the 
states.” 

ಇದತ Times of India ದಲ್ಲಿ ಬೆಂದ್ರತವೆಂತ್ಹ article.   ಆದತದರಿೆಂದ, ಈ ಗ್ೂೇಮನಳಗಳನತನ 
ಸ್ೆಂಘ-ಸ್ೆಂಸ್ಥಗಳಿಗ್ ಮತ್ತು ಮಠ್ಗಳಿಗ್ ಕ್ೂ್ಡತವುದನತನ ನಲ್ಲಿಸ್ತವುದತ ಬಹಳ ಉತ್ುಮ. ಏಕ್್ೆಂದರ್, 
ಗ್ೂೇಮನಳ, ಗೂ್ೇಮನಳವನಗಿಯೇ ಇರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದತ ಸ್ಕ್ನಾರದ ಆಸಿುಯನಗಿಯೇ ಇರಲ್ಲ. ಈ 
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ಸ್ೆಂಘ-ಸ್ೆಂಸ್ಥಗಳಿಗ್ ಏನತ ನೇವು ಕ್ೂ್ೇಟಯೆಂತ್ರ ರೂಪನಯಿ ಬ್ಲ ್ ಬನಳುವೆಂಥದುನತನ ಸನವಿರನರತ 
ರೂಪನಯಿಯಲ್ಲಿ ಕ್್ೂಟಿಟರತವೆಂಥದತು ಬಹಳ ಉದನಹರಣ್ ಇದ್. ರ್ನನತ ಅದನತನ ಹ್ೇಳುವುದಕ್್ೆ 
ಹ್ೂೇಗತವುದ್ಲಿ. ಆದತದರಿೆಂದ ಈ ಅಕರಮವನತನ ಸ್ಕರಮ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ರ್್ಪದಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟಲನಿ ಅಕರಮ 
ನಡಯ್ತತಿುದ ್ಎೆಂದತ ತ್ಮಗೂ ಗ್ೂತಿುದ ್ ನಮಗೂ ಗ್ೂತಿುದ್. ಆದತದರಿೆಂದ ಇೆಂತ್ಹ ವಿಚನರಗಳು, 
ಸ್ಕ್ನಾರಿ ಜಮಿೇನತ ಗ್ೂೇಮನಳವ್ೆಂದತ ಉಳಿಸಿಕ್ೂ್ಳಿಬ್ೇಕತ. ಏಕ್್ೆಂದರ,್ ಗ್ೂೇವುಗಳ ಬಗ್ಗ ಬಹಳ 
ಗೌರವ ಇಟತಟಕ್ೂ್ೆಂಡಿರತವ ಸ್ಕ್ನಾರ. ಆದತದರಿೆಂದ ಅದಕ್್ೆ ಅನತಕೂಲವನಗಲ್ಲ ಎೆಂದತ 
ಗ್ೂೇಮನಳಗಳನತನ ಎಲಿರೂ ಸ್ಹ, ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ನದರೂ ಸನಗತವಳಿ ಮನಡತತಿುದುರ ್ಪರವನಗಿಲಿ. ಆದರ್, 
ದಯವಿಟತಟ ಸ್ೆಂಘ-ಸ್ೆಂಸ್ಥಗಳಿಗ್ ನೇಡತವುದನತನ ನಲ್ಲಿಸ್ಲ್ಲ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತನು, ಏನತ ಈ ಒೆಂದತ 
ತಿದತುಪಡಿ ವಿಧೇ್ಯಕವನತನ ತ್ೆಂದ್ದನುರ್ ಅದಕ್್ೆ ನನನ ಬ್ೆಂಬಲವನತನ ಸ್ೂಚಿಸ್ತತ್ುೇರ್್. 

ಶ್ರೇ ಎಸ.ಎಲ.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ವಿಧ್ೇಯಕದ 
ಮೇಲ ್ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿದುಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು. ಮನನಯ ಕ್ನನೂನತ ಸ್ಚಿವರಿಗ್ ಈ 
ವಿಚನರ ಬಹಳ ಚ್ರ್ನನಗಿ ಗ್ೂತಿುದ್. ಅವರತ ಸ್ತಮನರತ ಎರಡತ-ಮೂರತ ಸ್ಭ್ಗಳನತನ ಸ್ಹ ಮನಡಿದನುರ.್ 
ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗೆಂಭಿೇರವನಗಿರತವೆಂಥದತು ಏರ್್ೆಂದರ,್ ಈ extension ಅನತನ ಒೆಂದತ ವಷಾಕ್್ೆ 
ನೇಡಿದನುರ.್ ಅದಕ್್ೆ ನನಗ್ ಬಹಳ ಸ್ೆಂತೂ್ೇಷವನಗತತ್ುದ್. ಬಹಳ ಜನ ಅಜಾ ಹನಕದ್ೇ 
ಒದನುಡತತಿುದನುರ.್ ಅದಕ್್ೆ ರ್ನನತ ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ಸನಾಗತ್ ಮನಡತತ್ುೇರ್.್ ಇಲ್ಲಿ ಸನವಿರನರತ ಜನರತ 
ಇದನುರ.್ ಇಲ್ಲಿ ಮನತ್ತ ಎತಿುದರ,್ ಅರಣಯ ಭೂಮಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ್. ಇಲ್ಲಿ ಅರಣಯ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು 
ಕೆಂದನಯ ಭೂಮಿ ಯನವುದ್ೆಂದತ ವಿೆಂಗಡಣ ್ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಅದಕ್್ೆ ಸ್ೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
ಇವತಿುನವರಗ್ೂ clear picture ನೇಡತತಿುಲಿ. ಈಗ ಗ್ೂೇಮನಳ ಜನಗ ನೂರಕ್್ೆ ನೂರರಷತಟ 
ಅವಶಯಕತ ್ ಇದ್. ಈಗ ಊರತಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಕ್್ೆ ನೂರರಷತಟ ಸ್ೂಶನನದ ಅವಶಯಕತ್ ಇದ್. ಊರಿಗ ್
ಒೆಂದತ ಸ್ೂಶನನವನತನ ಕ್್ೂಡಲೇ್ ಬ್ೇಕತ. ಇವತ್ತು ಊರಿಗೂ್ೆಂದತ ಮತ್ತು ಜನತಿಗ್ೂೆಂದತ ಸ್ೂಶನನ 
ಬ್ೇಕ್ನಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಥತಿ ಬೆಂದ್ದ.್ ಈಗ ಊರಿಗೂ್ೆಂದತ ಸ್ೂಶನನ ಇರಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್. ಇಲಿವನದರ ್
ಬಹಳ ತ್ೂೆಂದರಯ್ನಗತತ್ುದ್. ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ಮಲ್ರ್ನಡತ ಮತ್ತು ಕರನವಳಿ ಪರದ್ೇಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್. ಈಗ 94(ಸಿ) ಕ್್ೂಟತಟ ಫನರೆಂ ನೆಂ.57ರಲ್ಲಿ ಅದನತನ ಪರಿವತ್ಾರ್್ 
ಮನಡಿಕ್್ೂಡತತ್ುೇವ್ೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದುರತ. ದಯಮನಡಿ ಭೂ ಕಬಳಿಕ್್ ಮತ್ತು ಒತ್ತುವರಿ, ಈ ಎರಡಕೂೆ 
ಸ್ೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ್ differentiation ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್. ಈಗ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇೆಂಚತ 
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ಇೆಂಚಿಗೂ ಬ್ಲ ್ಇದ್. ಈಗ ನಮೂ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಯನರೂ್ೇ ಕತರಿ ಮತ್ತು ಕ್ೂ್ೇಳಿ ಸನಕಕ್್ೂೆಂಡಿರತತನುರ.್ 
ದನಕರತ ಕಟಿಟಕ್್ೂೆಂಡಿರತತನುರ್. ಗತಡಿಸ್ಲತ ಕಟಿಟಕ್ೂ್ೆಂಡಿರತತನುರ್. ಇವರತ ಅವರನತನ ಸ್ಹ ಭೂ ಕಬಳಿಕ್ ್
ತ್ೆಂದರತ.  

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ (ಸ್ಣಣ ನೇರನವರಿ ಹನಗೂ ಕ್ನನೂನತ, ಸ್ೆಂಸ್ದ್ೇಯ ವಯವಹನರಗಳು 
ಮತ್ತು ಶನಸ್ನ ರಚರ್್ ಸ್ಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರ,್ ಇದಕ್್ೆ ತಿದತುಪಡಿ ತ್ೆಂದ್ದು್ೇವ್. ಇವತ್ತು 
ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ವಿಧನನ ಸ್ಭ್ಯ ಮತೆಂದ ್ place ಮನಡಿದು್ೇವ್. ರ್ನಳ್ ಅಥವನ ರ್ನಡಿದತು 
ಬೆಂದನಗ ಅದರ ಮೇಲ ್ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ ಒಳ್ಿಯದತ. ರ್ನವು ಅದಕ್್ೆ ಸ್ೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ್
ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ತ್ೆಂದ್ದು್ೇವ್. 

ಶ್ರೇ ಎಸ.ಎಲ.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈಗ ಜೇವನಕ್್ೂೆೇಸ್ೆರ 
ಒತ್ತುವರಿ ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹ ಸ್ೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಇದಕ್್ೆ extension ನೇಡಿದನುರ.್ ಆಗ ದಯಮನಡಿ ಇದಕ್್ೆ 
ಗಮನಹರಿಸ್ಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್. ಈಗ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ತಮನರತ 1400 ಕ್ರ್ಗ್ಳನತನ ಒತ್ತುವರಿ 
ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡಿದನುರ್. ಆದರ್, ನಮೂ ಊರತಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರಿೇತಿ ಇಲಿ. ನಮೂ ಊರತಗಳಲ್ಲಿ ಜೇವನಕ್ೂ್ೆೇಸ್ೆರ 
ಇರತವೆಂಥದತು.  ಆ ಜೇವನಕ್್ೂೆೇಸ್ೆರ ಇರತವೆಂಥದುರಲ್ಲಿ, ಮನನಯ ಕಸ್ೂುರಿ ರೆಂಗನ್ ವರದ್ ನಮೂ 
ತ್ಲ್ಯ ಮೇಲ ್ಓಡನಡತತಿುದ್. ಯನವನಗ ಏನತ ಮನಡತತನುರೂ್ೇ ಎೆಂದತ ಯನರಿಗೂ ಗ್ೂತಿುಲಿ. ಪನಪ 
ಅವರ್ಲಿರೂ ಸ್ಹ ಒದನುಡತತಿುದನುರ್. ಅದಕ್ೂ್ೆೇಸ್ೆರ ಮೊರ್್ನಯಿೆಂದ ಮಲ್ರ್ನಡತ ಪರದ್ೇಶದವರತ ಧರಣಿ 
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ೆಂಡತ, ತನವು ಬರಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದನುರ.್ ಆದತದರಿೆಂದ ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ ಇದನತನ 
ಬಹಳ ಗೆಂಭಿೇರವನಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ತ್ಮೂ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರನತನ ಕ್್ೇಳಿಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುೇರ್್. 

ಡನ||ತ್ೇಜಸಿಾನ ಗೌಡ (ವಿಧನನಸ್ಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ವಿಧ್ೇಯಕದ ಮೇಲ್ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿದುಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗ ್
ಧನಯವನದಗಳು. ಸ್ಕ್ನಾರ ತ್ೆಂದ್ರತ್ಕೆೆಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕೆಂದನಯ (ತಿದತುಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ 
ಸನಾಗತಿಸ್ತತನು, ಇದತ ಹ್ಚಿುನ ಆರ್ಥಾಕ ಹ್ೂರಯ್ನತನ ಒಳಗೂ್ೆಂಡಿರತವುದ್ಲಿವ್ೆಂದತ ಇದನತನ 
ಪರಿಗಣಿಸ್ಬ್ೇಕತ. ಈ ವಿಧ್ೇಯಕದ ಉದ್ುೇಶ ಸ್ದತದ್ುೇಶದ್ೆಂದ ಕೂಡಿದ.್ ಜೇವನಕ್್ೆ ಬ್ೇರ ್
ದನರಿಯಿಲಿದ್ ಕೃರ್ಷಯರ್್ನೇ ಆಧರಿಸಿ, ತ್ಮೂ ಜೇವನವನತನ ಸ್ವ್ಸ್ತವುದಕ್ನೆಗಿ, ಅತಿೇ ಬಡವರತ ಮತ್ತು 
ಭೂ ರಹಿತ್ರತ ಕ್ನನೂನನತನ ಮಿೇರಿ ಸನಗತವಳಿ ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡಿದನುರ್. ಇವತಿುನ ವಿಧ್ೇಯಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಕರಮ 
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ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಿವುದಕ್್ೆ ಅಜಾಗಳನತನ ಕರಯ್ತವುದಕ್್ೆ time extension ಅನತನ ತ್ೆಂದ್ದನುರ್. ನನನ 
ವಿನೆಂತಿ ಏರ್್ೆಂದರ್, ಅರ್್ೇಕ ಸ್ದಸ್ಯರತ ವಿಧ್ೇಯಕ ಮೇಲ್ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನುರ.್ ಈಗ ಸ್ೆಂವಿಧನನ 
ಯನವುದಕ್್ೆ ಸ್ೆಂರಕ್ಷಣ್ ನೇಡಿದ್. ಅರ್್ೇಕ Articles ಮೂಲಕ ವನಯಜೇವಿಗಳ ಸ್ೆಂರಕ್ಷಣ್ಗ್ 
ಸ್ೆಂವಿಧನನದ ಸ್ೆಂರಕ್ಷಣ್ ಇದ್. ಹನಗ್ಯೇ, human rights ಬಗ್ಗ ಹ್ೇಳುವುದನದರ್, ಸ್ೂಶನನ ಒಬಬ 
ಮನತಷಯ ತಿೇರಿಕ್ೂ್ೆಂಡ ಮೇಲೂ ಕೂಡ, ಅವನತ ಘನತ್ಯಿೆಂದ ಅೆಂತ್ಯಸ್ೆಂಸನೆರಗ್ೂಳುಿವುದಕೂೆ ಸ್ಹ 
ಸ್ೆಂವಿಧನನದ ರಕ್ಷಣ ್ಇದ್. ನೇರಿನ ಸಲ್್ಗಳು ಹನಗೂ ಕ್್ರ್-ಕತೆಂಟ್ಗಳಿಗ್ ಸ್ೆಂವಿಧನನದ ರಕ್ಷಣ ್ಇದ್. 
ಗ್ೂೇಮನಳ, ಹಸ್ತಗಳ ತ್ಳಿ, ಕತರಿಗಳ ಯೇಜರ್್ಗಳಿಗ ್ಕತರಿಗಳನತನ ನೇಡತತ್ುೇವ್. ಆದರ್, ಕತರಿಗಳನತನ 
ಮೇಯಿಸ್ತವುದಕ್್ೆ ಜನಗವಿಲಿ. ಸ್ಕ್ನಾರಕ್್ೆ ನನನ ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ ಏರ್್ೆಂದರ್, ಸ್ೆಂವಿಧನನದ ರಕ್ಷಣ ್
ಇರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ಯನವುದ್ೇ ಹಕತೆಗಳಿಗ್ ಬನಧಿತ್ವನಗದೆಂತ್, ಅರಣಯಕ್್ೆ, ವನಯಜೇವಿಗಳಿಗ್, ನೇರಿನ 
ಸಲ್್ಗಳಿಗ ್ಮತ್ತು ಗೂ್ೇಮನಳಗಳಿಗ್, ಸ್ೂಶನನಗಳಿಗ್ ಮತ್ತು ಗನರಮಿೇಣನಭಿವೃದ್ಿಗ ್ಬ್ೇಕ್ನದೆಂತ್ಹ ರಸ್ು, 
ಸನವಾಜನಕ ಉದ್ುೇಶಗಳಿಗ್ ಬ್ೇಕ್ನದೆಂತ್ಹ, ಭೂಮಿಗ್ ಕ್್ೂರತ್ ಬನರದೆಂತ್ ಸ್ಕರಮಗ್ೂಳಿಸ್ಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ 
ನನನ ಕಳಕಳಿಯನಗಿದ.್ ಎರಡರ್್ಯದನಗಿ, ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಗನರಮನೆಂತ್ರ ಮತ್ತು ಯನವುದತ ರನಜಧನನಗ ್
ಹತಿುರವಿದ್ ಅಥವನ ದೂ್ಡಡ ದ್ೂಡಡ ಪಟಟಣಗಳಿಗ ್ಹತಿುರವಿದ್, ಭೂ ಮನಫಿಯನ ದ್ೇನ-ದಲ್ಲತ್ರ, ಭೂ 
ರಹಿತ್ರ ಹ್ಸ್ರಿನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನತನ ಮೆಂಜೂರತ ಮನಡಿಸಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ, ಅದರ ಸ್ಮಯನವಕ್ನಶ ಮಿೇರಿದ 
ತ್ಕ್ಷಣ ಮನರನಟ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಒೆಂದತ ವಯವಸಿಥತ್ ಜನಲ ಕೂಡ ನಡಯ್ತತಿುದ್. ಇದಕ್್ೆ ಕಡಿವನಣ 
ಹನಕತವೆಂತ್ಹ ಕಠಿಣ ಕರಮಗಳನತನ ಮನಸಿುನಲ್ಲಿಟತಟಕ್ೂ್ೆಂಡತ, ಇೆಂತ್ಹ ಒೆಂದತ ಸ್ದತದ್ುೇಶದ ತಿದತುಪಡಿ 
ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ಜನರಿಗ್ ತ್ರಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ಸನಾಗತ್ ಮನಡತತ್ುೇರ್್. 

ಶ್ರೇ ಕ್್.ಎ.ತಿಪಾ್ೇಸನಾಮಿ (ರ್ನಮನದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದ್ದವರತ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ವಿಧ್ೇಯಕದ ಮೇಲ್ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿದುಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗ್ ಧನಯವನದಗಳು. 01.01.2005 
cut-of-date ಅೆಂದರ್ ನಗದ್ಪಡಿಸಿದ ದ್ರ್ನೆಂಕ, ಇದನತನ ಏರ್ನದರೂ ವಿಸ್ುರಣ್ ಮನಡತತನರ್ೂೇ 
ಅಥವನ ವಿಸ್ುರಣ್ ಆಗತವುದ್ಲಿವೊೇ ಎನತನವೆಂಥದುನತನ ತಿಳಿಸ್ಬ್ೇಕತ. ಈ ರಿೇತಿ ನೇಡಿದರ ್ ಇನತನ 
ಸ್ತಮನರತ ಸನವಿರನರತ ಮತ್ತು ಕ್್ೂಟಯೆಂತ್ರ ಅಜಾಗಳು ಬರತತ್ುವ್. ದಯಮನಡಿ ಮನಡತವುದತ ಬ್ೇಡ 
ಎನತನವುದತ ನನನ ಭನವರ್್ಯನಗಿದ್. ಈಗ ಸ್ತಮನರತ ಎರಡತ ಲಕ್ಷ ಅರಣಯ ಭೂಮಿ, deemed 
forest ನಲ್ಲಿರತ್ಕೆೆಂಥದುನತನ regularize ಮನಡತತ್ುೇವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳುವೆಂಥದತು ಇದ್. ವಿಸ್ುರಣ್ 
ಮನಡತವೆಂಥದತು ಇದಕೂೆ ಸ್ಹ ಅನಾಯವನಗತತ್ುದಯ್ೇ ಎನತನವುದನತನ ಸ್ಹ ಸ್ಾಷಟಪಡಿಸ್ಲ್ಲ. ಮನನಯ 
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ಸ್ದಸ್ಯರತ ಹ್ೇಳಿದ ಹನಗ್, ಸ್ೂಶನನ ಮತ್ತು ವಸ್ತಿ ಯೇಜರ್್ಗಳಿಗ ್ ಸನಕಷತಟ ರಿೇತಿಯ ಜಮಿೇನತ 
ಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್. ಈಗ ಭೂಸನಾಧಿೇನ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಸನಧಯವಿಲಿ. ತನವು ದಯಮನಡಿ regularize 
ಮನಡಬೇ್ಕ್ನದರ,್ ಅನಧಿಕೃತ್ ಸನಗತವಳಿಯನತನ ಏನತ regularize ಮನಡತತಿುದನುರ,್ ಅದನತನ 
ಮನಡತವುದಕೆೆಂತ್ ಮತೆಂಚ,್ ಸ್ೂಶನನಕ್್ೆ ಎಷತಟ ಜನಗ ಬ್ೇಕತ ಮತ್ತು ವಸ್ತಿ ಯೇಜರ್್ಗಳಿಗ ್ ಎಷತಟ 
ಜನಗ ಬ್ೇಕತ ಎೆಂದತ ನಗಧಿ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಬಿನಹ ಮನಡತತ್ುೇರ್.್ ಅದ್ೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಏನತ 
ತನಲೂಿಕತ ಅನಧಿಕೃತ್ ಸನಗತವಳಿಯ ಸ್ಮಿತಿಗಳಿವ್, ಅವುಗಳ ರಚರ್್ಯನಗಿಲಿ. ಸ್ತಮನರತ ಐದನರತ 
ವಷಾಗಳ ಹಿೆಂದ ್ ಹನಕರತವೆಂತ್ಹ ಅಜಾಗಳು. ಅವುಗಳು ಹನಗ್ಯೇ ಉಳಿದತಕ್್ೂೆಂಡಿವ್. ಆದಷತಟ 
ಬ್ೇಗ ಆ ಸ್ಮಿತಿಗಳ ರಚರ್್ಯನಗಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ತ್ಮೂ ಮತಖನೆಂತ್ರ ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರಲ್ಲಿ ಬಿನಹ 
ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಿತ್ುೇರ್್. 

ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ಎಲ.ಅನಲ್ ಕತಮನರ (ಸ್ಥಳಿೇಯ ಸ್ೆಂಸ್ಥಗಳ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿದುಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗ್ ಧನಯವನದಗಳು. ಮನನಯ ಕ್ನನೂನತ ಸ್ಚಿವರತ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕೆಂದನಯ (ತಿದತುಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕ, 2022 ಅನತನ ಸ್ದನದಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಿಸಿದನುರ.್ 
ಹನಗ್ಯೇ ಅದಕ್್ೆ ಅನತಮೊೇಧರ್್ಯನತನ ಸ್ಹ ಕ್್ೂೇರಿದನುರ್. ರ್ನನತ ಕೂಡ ನಮೂ ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ 
ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಹ್ೇಳಿದ ಹನಗ್ ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ಸನಾಗತ್ ಮನಡತತ್ುೇರ್್. ಏನತ ಆ 
timebound 01.01.2005 ಇತ್ತು. ಅದನತನ ಏರ್ನದರೂ ವಿಸ್ುರಣ್ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ 
ಅವಕ್ನಶವಿದ್ಯೇ ಅಥವನ ಅದರ ಬಗ್ಗ ಏರ್್ೆಂದತ ಕ್ೇ್ಳುತಿುದು್ೇರ್್. ಫನರೆಂ ನೆಂ.50 ಅನತನ 1992ರಲ್ಲಿ 
ಹನಕದನುರ.್ ಈಗ ಅದಕ್್ೆ ಸ್ತಮನರತ ೩೦ ವಷಾಗಳನಗತತ್ುವ್. ಫನರೆಂ ನೆಂ.53ಕ್್ೆ 1998ರಲ್ಲಿ ಅವಕ್ನಶ 
ನೇಡಿದನುರ.್ ಅದಕ್್ೆ ಸ್ತಮನರತ 24 ವಷಾವನಗಿದ್. ಇಷತಟ ಸ್ತದ್ೇಘಾ ಅವಕ್ನಶವಿದುರೂ ಕೂಡ, 
ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಫನರೆಂ ನೆಂ.50 ಮತ್ತು ಫನರೆಂ ನೆಂ.53ರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷತಟ ಪರಕರಣಗಳು ಬನಕಯಿವ್. 
ಈಗ ಏನತ ಫನರೆಂ ನೆಂ.57 ಹನಕತವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶವಿತ್ತು ಹನಗ್ಯೇ ಮತು್ ಒೆಂದತ ವಷಾ ವಿಸ್ುರಣ್ಗ ್
ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್್ೂಡತವುದಕ್್ೆ ಹೂ್ರಟಿಟದನುರ.್  ಈಗ ಫನರೆಂ ನೆಂ.50 ಮತ್ತು ಫನರೆಂ ನೆಂ.53 
ಇವುಗಳನತನ ಇತ್ಯಥಾಪಡಿಸ್ದ್ ಹ್ೂೇದರ,್ ಬಹತಶಃ ಅೆಂತ್ಹ ಅಜಾಗಳು repeat ಆಗತವೆಂತ್ಹ 
ಸನಧಯತ ್ ಇರತತ್ುದ್. ಆದತದರಿೆಂದ ಈಗ ಫನರೆಂ ನೆಂ.50 ಮತ್ತು ಫನರೆಂ ನೆಂ.53 ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗ 
ತ್ಹಶ್ೇಲನುರವರಿೆಂದ ವರದ್ ತ್ರಿಸಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ ರದತುಪಡಿಸ್ಲ್ಲ ಅಥವನ ಅವುಗಳನತನ ಇತ್ಯಥಾಪಡಿಸ್ಲ್ಲ. 
ಈಗ ಹ್ೂಸ್ದನಗಿ ಅಜಾ ಹನಕತವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶವಿರತವುದರಿೆಂದ ಇದತ overlap ಆಗತತ್ುದ.್ 
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ಹನಗನಗಿ ಅದನತನ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕತ. ಏನತ ಸ್ಮಿತಿಗಳನತನ ಮನಡತತನುರ,್ ಆ ಸ್ಮಿತಿಗಳಿಗ್ ಶನಸ್ಕರತ 
ಅಧಯಕ್ಷರನಗಿರತತನುರ.್ ಅದಕ್್ೆ ನಮೂದ್ೇನೂ ತ್ಕರನರತ ಇಲಿ. ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ ಸ್ಕ್ನಾರದ ವತಿಯಿೆಂದ ಐದತ 
ಜನರನತನ ರ್ನಮನದ್ೇಾಶನ ಮನಡತತನುರ.್ ಅದಕೂೆ ಸ್ಹ ನಮೂದೇ್ನೂ ತ್ಕರನರತ ಇಲಿ. ಆದರ,್ 
ಅದಕ್್ೆ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸ್ದಸ್ಯರನತನ ಸ್ಹ ಅಧಯಕ್ಷರರ್ನನಗಿ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಹೇ್ಳುತು್ೇರ್್. ಅವರನತನ 
ಸ್ಹ ಅಧಯಕ್ಷರರ್ನನಗಿ ಮನಡಿದರ್ ಒಳ್ಿಯದನಗತತ್ುದ್.  

ಶ್ರೇ ಎಸ.ಎಲ್.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸ್ಹ ಅಧಯಕ್ಷರರ್ನನಗಿ 
ಮನಡಿದನುರ.್ 

ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ಎಲ.ಅನಲ್ ಕತಮನರ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದರಿೆಂದ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ 
ಸ್ದಸ್ಯರತ ಕೂಡ ತ್ಮೂ ಅಭಿಪನರಯಗಳನತನ ತಿಳಿಸ್ತವುದಕ್್ೆ ಸನಧಯವನಗತತ್ುದ್. ಇದರ ಬಗ್ಗ ಮನನಯ 
ಕ್ನನೂನತ ಸ್ಚಿವರತ ಗಮನಹರಿಸಿ ತಿದತುಪಡಿ ತ್ರಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಬಯಸ್ತತ್ುೇರ್.್ 

ಶ್ರೇ ಎಸ.ಎಲ್.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮೂಡಿಗ್ೇರ್ ತನಲೂಿಕನಲ್ಲಿ 
ಶನಸ್ಕರತ ಇದುರೂ ಸ್ಹ ಹ್ೂೇಬಳಿಗಳನತನ ವಿೆಂಗಡಿಸಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಶ್ರೇಮತಿ ಮೊೇಟಮೂನವರತ ಎರಡತ 
ಹ್ೂೇಬಳಿಗಳಿಗ ್ಅಧಯಕ್ಷತ ್ವಹಿಸಿದುರತ. ಹಿೆಂದ್ ಈ ರಿೇತಿ ಮನಡಿದನುರ.್ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನಲ್ಲಿ ೭೫ ಜನ 
ಸ್ದಸ್ಯರಿದು್ೇವ್. ಈಗ ರ್್ೂೇಡಲ್ ತನಲೂಿಕ ಅನತನ ಯನರತ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡಿದನುರ್, ಆ ರ್್ೂೇಡಲ್ 
ತನಲೂಿಕನಲ್ಲಿ ಎರಡತ ಹೂ್ೇಬಳಿಗಳಿಗ್ ಅಧಯಕ್ಷರರ್ನನಗಿ ಮನಡಿಕ್್ೂಟಟರ ್ ಒಳ್ಿಯದನಗತತ್ುದ್. ಮನನಯ 
ಸ್ದಸ್ಯರನದ ಪನರಣ್ೇಶ್ರವರತ ಇಲ್ಿ ಇದನುರ.್ ಹಿೆಂದ ್ ಶ್ರೇಮತಿ ಮೊೇಟಮೂನವರತ  ಎರಡತ 
ಹ್ೂೇಬಳಿಗಳಿಗ ್ ಅಧಯಕ್ಷರನಗಿದುರತ. ಹನಗನಗಿ ಈ ರಿೇತಿ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಟಟರ ್ ಒಳ್ಿಯದನಗತತ್ುದ್. ಈಗ 
ಆರರಿೆಂದ ಎೆಂಟತ ಹೂ್ೇಬಳಿಗಳು ಇರತತ್ುವ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡತ ಹ್ೂೇಬಳಿಗಳನತನ ನೇಡಿದರ ್ಒಳ್ಿಯದತ.  

ಶ್ರೇ ಟಿ.ಎ.ಶರವಣ (ವಿಧನನಸ್ಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಶನಸ್ಕರತ ಅಧಯಕ್ಷರನಗಿಯೇ ಇರಲ್ಲ. ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸ್ದಸ್ಯರನತನ ಸ್ಹ ಅಧಯಕ್ಷರರ್ನನಗಿ ಮನಡಲ್ಲ.  

ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ಎಲ.ಅನಲ್ ಕತಮನರ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ ಸ್ಮಿತಿಯನತನ 
ತನಲೂಿಕತವನರತ ಮನಡದೇ್, ವಿಧನನಸ್ಭನ ಕ್ಷ್ೇತ್ರವನರತ ಮನಡಿದರ್ ಒಳ್ಿಯದತ.   
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ಶ್ರೇ ಎಸ.ಎಲ್.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅದಕ್್ೆ ಈಗಲೂ ಅವಕ್ನಶವಿದ.್ 
ಅದಕ್್ೆ ಅವರತ ಬರ್ದತಕ್ೂ್ಡಲ್ಲ.                                           

( ಮತೆಂದತ…) 
 

(909) 19.09.2022 02.00 LL-AK 

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ. ಮನಧತಸನಾಮಿ(ಸ್ಣಣ ನೇರನವರಿ ಹನಗೂ ಕ್ನನೂನತ, ಸ್ೆಂಸ್ದ್ೇಯ ವಯವಹನರಗಳು 
ಮತ್ತು ಶನಸ್ನ ರಚರ್್ ಸ್ಚಿವರತ)(ಮನನಯ ಕೆಂದನಯ ಸ್ಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ 
ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರ ಮೊದಲರ್್ ಮನತಿಗ ್ ಫನಮ್ಾ ನೆಂ.೫೦ ಮತ್ತು ೫೩ ನತನ 
ಮತಕ್ನುಯ ಮನಡದೇ್, ೫೭ನತನ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬನರದ್ೆಂದತ ಕಟತಟನಟನಟಗಿ ಸ್ೂಚರ್್ಯನತನ ಕ್್ೂಟಿಟದ್ುೇವ್. 
ಅದರಿೆಂದನಗಿ, ಅದತ overlap ಆಗತವುದ್ಲಿ. ಫನಮ್ಾ ನೆಂ.57 ಪರಸ್ತುತ್ ಚನಲರ್್ಯಲ್ಲಿದ್. ಹನಗನಗಿ, 
ಫನಮ್ಾ ನೆಂ.57ನಲ್ಲಿದನು̧ಗ ಅದ್ೇ ನಯಮದ ಕ್್ಳಗ್ ಯನವುದ್ೇ ಕೆಂಡಿೇಷನ್ ನತನ ಅದಲತ ಬದಲತ 
ಮನಡದೇ್ ಅಥವನ ತಿದತುಪಡಿ ತ್ರದೇ್ ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ ವಷಾ ಅಜಾ ಹನಕತವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ ಕಲ್ಲಾಸ್ಬೇ್ಕತ 
ಎನತನವುದಷ್ಟೇ ಈ ವಿಧ್ೇಯಕದಲ್ಲಿ ತಿದತುಪಡಿಗ ್ತ್ೆಂದ್ರತವ ವಿಷಯ.  

ಎರಡರ್್ಯದನಗಿ, ಈಗನಗಲ್ೇ ಒರಿಜನಲ್ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಕ್್ಲವನತನ ಹ್ೇಳಿರತತ್ುೇವ.್ 
ಅದ್ೇರ್್ೆಂದರ್, ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರ ಪರದ್ೇಶದ್ೆಂದ 18 ಕಲ್ೂೇ ಮಿೇಟರ್; ಬ್ೇರ ್ನಗರ ಪರದ್ೇಶಗಳಿೆಂದ 
೧೦ ಕಲ್ೂೇ ಮಿೇಟರ್; ಸ್ಣಣ-ಸ್ಣಣ ಪಟಟಣ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳಿೆಂದ ೫ ಕಲ್ೂೇ ಮಿೇಟರ್; 
ಮತನಸಿಪನಲ್ಲಟಿಯಿೆಂದ ೩ ಕಲ್ೂೇ ಮಿೇಟರ್ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲಿ ಬಗರ್ ಹತಕತೆಂ ಯೇಜರ್್ಯಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಭೂಮಿ ಮೆಂಜೂರತ ಮನಡತವುದ್ಲಿ, ಮನಡಕೂಡದತ ಎೆಂದತ. ಜ್ೂತಗ್್, ಬಗರ್ ಹತಕತೆಂ 
ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಹಸಿೇಲನುರ್ರವರಿಗ ್ಅೆಂದರ್, ಕ್ನಯಾದಶ್ಾ ಯನರತ ಇರತತನುರ್ ಅವರಿಗ್ ಕಟತಟನಟನಟದ 
ಸ್ೂಚರ್್ಯನತನ ಕ್ೂ್ಟಿಟರತತ್ುೇವ್. ಅದರೆಂತ,್ ಇದತ ಆಗಬೇ್ಕ್ನದರ ್ ಸನವಾಜನಕ ವಯವಸ್ಥಗ ್
ಬ್ೇಕ್ನಗಿರತವಷತಟ ಜಮಿೇನನತನ ಸನಧಯವನದಷತಟ ಉಳಿಸಿ, ಅದತ ಸ್ೂಶನನ ಇರಬಹತದತ, or any 
public purpose ಗ್ ಇರಬಹತದತ, ಇದನತನ ಉಳಿಸಿಯೇ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕತ.  
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ಇದರ ಜ್ೂತ್ಗ್, ಮತೆಂದ್ ಆಯನ ಪೆಂಚನಯಿತಿ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲಿ ಯನರನದರೂ ದನರಿ 
ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡತ ಓಡನಡತತಿುದುವರ ಹಿತ್ರಕ್ಷಣ ್ ಮನಡಿ, ಜಮಿೇನನತನ ಮೆಂಜೂರತ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ 
ಒರಿಜನಲ್ ಕ್ನಯಿದ್ಯಲ್ಲಿ ನಯಮಗಳನತನ ಮನಡಿರತತ್ುೇವ್. ಅದರಿೆಂದ ಯನವುದ್ೇ ಸ್ಮಸ್ಯಗಳು 
ಇರತವುದ್ಲಿ. ಗ್ೂೇಮನಳಗಳನತನ ಕ್್ೂಡಬನರದೆ್ಂಬತದತ ಸ್ಕ್ನಾರ ಮತ್ತು ಕ್ೂ್ೇಟ್ಾ ನೇತಿ. ಈ 
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕ್ೂ್ೇಟ್ಾ ಸ್ಹ, ಗ್ೂೇಮನಳಗಳನತನ ಮೆಂಜೂರತ ಮನಡಬನರದೆ್ಂದತ ಬಹಳ heavy 
ಆಗಿ ಬೆಂದ್ರತತ್ುದ್. ಆದರ,್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ relaxation ಕ್್ೂಟಿಟರತತ್ುದ್. ಅದೇ್ರ್್ೆಂದರ,್ 
“However excess gomalas can be released”.್ ್ ಅದರ ಮತೆಂದ್ನದನತನ ರ್ನನತ 
ಹ್ೇಳುವುದ್ಲಿ. ಹ್ಚತುವರಿ ಗ್ೂೇಮನಳಗಳನತನ calculation ಮನಡತವನಗ Cattle Survey 
ಮನಡತತ್ುೇವ.್ ಆದರ್, ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಹ್ೇಳುವೆಂತ್ಹ ಪರದ್ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರನಸ್ತಗಳು 
ಇರತವುದ್ಲಿ. Cattle Survey ಮನಡಿ, ಇಷತಟ ರನಸ್ತವಿಗ್ ಇಷತಟ ಎಕರ ್ಗೂ್ೇಮನಳ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ 
ಬರ್ಯಬ್ೇಕ್ನದರ್, ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಹ್ೇಳಿದೆಂತ್ಹ ಜನಗದಲ್ಲಿ ಅಷತಟ ರನಸ್ತಗಳು 
ಇರತವುದ್ಲಿ. ಹನಗನಗಿ, ಸ್ಾಲಾ ರಿಲನಯಕು್ ಮನಡಿರತತ್ುೇವ್.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ ಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅಲ್ಲಿ 
cattle class ಇರತತ್ುದ್.  

ಡನ: ಕ್.್ ಗ್ೂೇವಿೆಂದರನಜ್(ವಿಧನನಸ್ಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಆದರ್, ಸ್ೂಶನನಕ್್ೆ ಸ್ಾಲಾ ಜನಗವನತನ ಮಿೇಸ್ಲ್ಲಡಬ್ೇಕತ.  

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ. ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇ್, ಈ ವಿಚನರವನತನ 
ಗೆಂಭಿೇರವನಗಿ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿವ ಅವಶಯಕತ್ಯಿಲಿ. ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನವು 
ಗ್ೂೇಮನಳವನತನ ಮೆಂಜೂರತ ಮನಡತತಿುಲಿ. ಮನನಯ ತಿಪಾ್ೇಸನಾಮಿಯವರ ಪರಶ್ನಗ ್ ಉತ್ುರ 
ಹ್ೇಳುವುದೇ್ರ್್ೆಂದರ,್ ಡಿೇಮಡ್ ಫನರ್ಸಟ್ ನಮೂ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಏನತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ೩ ಲಕ್ಷದ ೩೦ ಸನವಿರ 
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ಹ್ಕ್್ಟೇರ್ ಮನತ್ರ ಫನರ್ಸಟ್ ನತನ ಅಟನರಕಟ್ ಮನಡತತ್ುದ್. ಇನತನಳಿದ್ದತು ಡಿೇಮಡ್ ಫನರ್ಸಟ್ ಅಲಿ ಎೆಂದತ 
ಈಗನಗಲ್ೇ ಮನನಯ ಸ್ವೊೇಾಚಿ ರ್ನಯಯನಲಯದ ಮತೆಂದ ್ ರ್ನವು ಅಫಿಡವ್ಿಟ್ ಹನಕರತತ್ುೇವ್. 
ಡಿೇಮಡ್ ಫನರ್ಸಟ್ ರ್್ೂಳಗ್ ಅಕಸನೂತ್ ಆಗಿ ಯನರನದರೂ ಬಗರ್ ಹತಕತೆಂ ಮನಡಿದುರ್, ಅಕರಮವನಗಿ 
ಸನಗತವಳಿ ಮನಡತತಿುರತವೆಂತ್ಹ ಯನರನದರೂ ಬಡ ರೈ್ತ್ರಿದುರ ್ಅವರಿಗೂ ಕ್ೂ್ಡಲ್ಲಕ್್ೆ ಮೆಂಜೂರತ 
ಮನಡಬಹತದತ ಎೆಂದತ ರ್ನವು ತಿೇಮನಾನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿತಿುದು್ೇವ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗನಗಲ್ೇ ಒೆಂದನತನ 
ತಿೇಮನಾನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡಿದ್ುೇವ್.  Dwelling houses ಇದುರ್ ನದ್ಾಷಟವನಗಿ ಕ್್ೂಡಬಹತದತ.  

ಅದಲಿದ್ೇ, ಸಕ್್ಷನ್ ೩ ಮತ್ತು ೪ ನಲ್ಲಿ ೧೯೭೮ರ್ೇ್ ಇಸ್ವಿಗಿೆಂತ್ಲೂ ಯನರನದರೂ ಇದುರ,್ even 
though it belongs to forest area; ಮನನಯ ತಿಪ್ಾೇಸನಾಮಿಯವರತ ಉಪ 
ವಿಭನಗನಧಿಕ್ನರಿಯನಗಿದುರಿೆಂದ ಅವರಿಗ್ ಈ ವಿಷಯ ಚ್ರ್ನನಗಿ ಗ್ೂತಿುರತತ್ುದ್.  The Assistant 
Commissioner’s will be the authorities.  ಆ ಜಮಿೇನನತನ ಕ್ೂ್ಡತವುದತ ಅಥವನ 
ಬಿಡತವುದನತನ ಅವರ್ೇ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬಹತದ್ೆಂದತ ರವ್ಿನೂಯ ಕ್ನಯಿದ್ಯಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಸ್ಾಷಟ ಮನಡಿರತತ್ುೇವ್. 
ಹನಗನಗಿ, ಬಗರ್ ಹತಕತೆಂ ನಲ್ಲಿ ಏರ್ನಗಿದ್ ಎೆಂದರ್, ನಗರ ಪರದ್ೇಶದಲ್ಲಿ ಜಮಿೇನತ ಮೆಂಜೂರತ 
ಮನಡಬನರದೆ್ಂಬ ಬಗ್ಗ ಬಹಳ ಸ್ಾಷಟವನಗಿದ್ುೇವ.್ ಊರತ ಪಕೆದಲ್ಲಿ ಬೆಂದತ ಸನವಾಜನಕ ಹಿತನಸ್ಕುಗ ್
ಬ್ೇಕ್ನಗಿರತವುದತ ಅಥವನ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳಿಗ ್ ಬ್ೇಕ್ನಗಿರತವ ಜಮಿೇನತ ಇದುರ್, ಅದನತನ ಸ್ಹ 
ನಬಾೆಂಧಿಸಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿರತತ್ುೇವ್. ಅರ್ನವಶಯಕವನಗಿ, ಕ್್ಲವರತ ತ್ಲಮ್ನರತಗಳಿೆಂದ ಗೂ್ತಿುಲಿದ್ೇ 
ಜಮಿೇನನಲ್ಲಿ ಸನಗತವಳಿ ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡತ ಬೆಂದ್ರತವವರಿಗ್ ತ್ೂೆಂದರ ್ಕ್್ೂಡತವುದತ ಬ್ೇಡವೆ್ಂದತ ೪ 
ಎಕರ ್೩೮ ಗತೆಂಟ್ಗಳಿಗ್ ಒಳಪಟತಟ ಅೆಂದರ್, entire possession; ಅವರದತು ಇರತವುದತ ಮತ್ತು 
ರ್ನವು ಕ್್ೂಡತವುದತ ಎರಡೂ ಸೇ್ರಿ ೪ ಎಕರ ್೩೮ ಗತೆಂಟ್ಗ ್ಒಳಗ ್ಇರಬೇ್ಕ್ೆ್ಂಬ ನಯಮಗಳನತನ 
ಪನಲರ್್ ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡತ ಇವೊತಿುನ ದ್ವಸ್ ಜಮಿೇನನತನ ಮೆಂಜೂರತ ಮನಡತತಿುದ್ುೇವ್. ಹನಗನಗಿ, 
ಬಗರ್ ಹತಕತೆಂನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದತರತಪಯೇಗ ಆಗತವೆಂತ್ಹ ಪರಶ್ನ ಬರತವುದ್ಲಿ.  

ಈ ಮಧ್ಯ “ಸೇ್ೆಂದ್ ವನ”್ ಎೆಂದತ ಇತ್ತು. ರ್ನವು ಮೊದಲರ್್ ಬಗರ್ ಹತಕತೆಂ ಕಮಿಟಿ 
ಮನಡಿದನಗ ಸೇ್ೆಂದ್ ವನ ಕ್್ೂಡಬನರದತ ಎೆಂದತ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲ ್ಅದನತನ ರಿಲನಯಕು್ ಮನಡಿದ್ುೇವ್. 
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ರ್ನವು ಸೇ್ೆಂದ್ವನಗಳನತನ ಈಗ ಸ್ಾಲಾ liberal ಆಗಿ ಕ್್ೂಡತತಿುದ್ುೇವ.್ ಮನನಯ ತಿಪಾ್ೇಸನಾಮಿಯವರ 
ಮನಹಿತಿಗ್ ಹೇ್ಳುವುದೇ್ರ್್ೆಂದರ್, ಎಲನಿ ತನಲೂಿಕತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಹ ಬಗರ್ ಹತಕತೆಂ ಕಮಿಟಿಯನತನ 
ಮನಡಲನಗಿರತತ್ುದ.್ ಯನವುದೂ ಬನಕ ಇರತವುದ್ಲಿ. ಅದರೆಂತ,್ ಅವರತ ಪೂ್ರಗ್ರಸ್ನಲ್ಲಿದನುರ.್ ಆದರ್, 
ಸ್ಾಲಾ ಸ್ವ್ಾಯರ್ಗಳ ಕ್ೂ್ರತ್ ಇದತು, ಅವರನತನ ಸ್ಹ ಒದಗಿಸ್ತವೆಂತ್ಹ ಕ್್ಲಸ್ ಸ್ಹ ಮನಡಿ, ಆದಷತಟ 
ಬ್ೇಗ ಕಡತ್ಗಳನತನ ತ್ಯನರತ ಮನಡಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದು್ೇವ್. ಡಿೇಮಡ್ ಫನರ್ಸಟ್ ನತನ ರ್ನವು 
ಈಗನಗಲ್ೇ ಅಫಿಡ್ವಿಟ್ ಫೈ್ಲ್ ಮನಡಿ, ಗವನಾಮೆಂಟ್ ರ್್ೂೇಟಿಫಿಕ್್ೇಷನ್ ಇಶ್ಯ ಮನಡಿದು್ೇವ್.  It 
won’t attract the characters of a forest.  ಅದ್ಲನಿ ರವ್ಿನೂಯ ಲನಯೆಂಡ್ ಎೆಂದತ 
ಮನಡಿದ್ುೇವ.್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ೇರ ್ಯನವುದ್ೇ ಸ್ಮಸ್ಯ ಇರತವುದ್ಲಿ. ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ ನಗರ ಪರದ್ೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ 
ಸ್ಹ ರ್ನವು ಬಹಳ ಸ್ಾಷಟವನಗಿದ್ುೇವ.್ ಅೆಂದರ್, ಇೆಂತಿಷತಟ ಕಲೂ್ೇಮಿೇಟರ್ ಗಿೆಂತ್ ಒಳಗ ್ ಬಗರ್ 
ಹತಕತೆಂ ಯೇಜರ್್ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಜಮಿೇನತ ಮೆಂಜೂರತ ಮನಡತವುದ್ಲಿವ್ೆಂದತ ಈಗನಗಲ್ೇ 
ಒರಿಜನಲ್ ಆಕಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರತವುದ್ಲಿವನದುರಿೆಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಯನವುದ್ೇ ಭನದ ್ ಇರತವುದ್ಲಿ. ಹನಗನಗಿ, 
ಇದನತನ ಪಯನಾಲೂ್ೇಚರ್ ್ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಕ್್ೂೇರತತ್ುೇರ್.್  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಟಿ.ಎ. ಶರವಣ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸ್ದರಿ ಬಗರ್ ಹತಕತೆಂ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ 
ಈಗಲೂ ಸ್ಹ ಎೆಂ.ಎಲ್.ಸಿ.ಗಳನತನ ಸೇ್ಪಾಡ ್ಮನಡತವ ಅವಕ್ನಶ ಸ್ಕ್ನಾರಕೆರತತ್ುದ್.  

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ. ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅದತ ಸ್ಕ್ನಾರದ 
ಚಿೆಂತ್ರ್್ಯಲ್ಲಿರತವುದ್ಲಿ. ಇಷಟನತನ ಹ್ೇಳಿ ನನನ ಮನತ್ನತನ ಮತಕ್ನುಯಗ್ೂಳಿಸ್ತತ್ುೇರ್್.  

ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರೆ್ೆಂದರೆ;  

“ವಿಧನನಸಭೆಯಿೆಂದ ಅೆಂಗಿೇಕೃತ್ ರ ಪದಲ್ಲಿರತವ 2022ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕೆಂದನಯ 
(ತಿದತುಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕವನತೆ ಪರ್ನಾಲ್ೆ ೇಚಿಸತವುದತ.” 
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ಪರಸನುವ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ 

ವಿಧೆೇಯಕವನತೆ ಖ್ೆಂಡಖ್ೆಂಡವನಗಿ ಪರ್ನಾಲ್ೆ ೇಚಿಸತವುದತ 

ಖ್ೆಂಡ 2 ರಿೆಂದ 3 ರವರೆಗೆ್ೆ 

ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರೆ್ೆಂದರೆ,  

“ಖ್ೆಂಡ 2 ಮತ್ತು 3 ಈ ವಿಧೆೇಯಕದ ಅೆಂಗವನಗಿರತತ್ುದೆ” 

ಪರಸನುವ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ 

(ಖ್ೆಂಡ 2 ಮತ್ತು 3 ನತೆ ವಿಧೆೇಯಕಕೆಾ ಸೇೆರಿಸಲ್ನಯಿತ್ತ) 

ಖ್ೆಂಡ 1 ಇತ್ನಯದಿ 

ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರೆ್ೆಂದರೆ,  

“ಮೊದಲರೆ್ಯ ಖ್ೆಂಡ, ದಿೇಘಾ ಶ್ೇರ್ಷಾಕೆ, ಪರಸನುವರೆ್ ಹನಗ  ಅಧಿನಿಯಮಗ್ೆ ಳಿಸತವ ಸ ತ್ರ 
ಸೆಂಹಿತೆ್ ವಿಧೆೇಯಕದ ಭನಗವನಗಿರತತ್ುದೆ.” 

ಪರಸನುವ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ 

(ಮೊದಲರೆ್ಯ ಖ್ೆಂಡ, ದಿೇಘಾ ಶ್ೇರ್ಷಾಕೆ, ಪರಸನುವರೆ್ ಹನಗ  ಅಧಿನಿಯಮಗ್ ೆಳಿಸತವ ಸ ತ್ರ 
ಸೆಂಹಿತೆ್ಗಳನತೆ ವಿಧೆೇಯಕಕೆಾ ಸೇೆರಿಸಲ್ನಯಿತ್ತ) 

ಪರಸನುವದ ಅೆಂಗಿೇಕನರ 

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ. ಮನಧತಸನಾಮಿ(ಸ್ಣಣ ನೇರನವರಿ ಹನಗೂ ಕ್ನನೂನತ, ಸ್ೆಂಸ್ದ್ೇಯ ವಯವಹನರಗಳು 
ಮತ್ತು ಶನಸ್ನ ರಚರ್್ ಸ್ಚಿವರತ)(ಮನನಯ ಕೆಂದನಯ ಸ್ಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ 
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ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ವಿಧನನಸಭೆಯಿೆಂದ ಅೆಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರ ಪದಲ್ಲಿರತವ 2022ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ 
ಕೆಂದನಯ (ತಿದತುಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕವನತೆ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಬೆೇಕೆೆಂದತ ಕ ೆೇರತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರೆ್ೆಂದರೆ,  

“ವಿಧನನಸಭೆಯಿೆಂದ ಅೆಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರ ಪದಲ್ಲಿರತವ 2022ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕೆಂದನಯ 
(ತಿದತುಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕವನತೆ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸತವುದತ.” 

ಪರಸನುವ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ ಮತ್ತು ಮಸ ದೆಗ್ೆ ಒಪಪಗ್ೆ ನಿೇಡಲ್ನಯಿತ್ತ 

 ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಸ್ದನವನತನ ೩ ಗೆಂಟ್ ೧೫ ನಮಿಷದವರಗ್ ್ಮತೆಂದೂಡತತಿುದು್ೇರ್್.  

 

(910) 19-09-2022, 3.40, ಟಿಸಿಹ್ಚ್-ವಿಕ್್                  (ಸ್ಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 
 

(ಮಧನಯಹನ ೨ ಗೆಂಟ್ ೦೬ ನಮಿಷಕ್್ೆ ಭ್ೂೇಜನ ವಿರನಮಕ್್ೆ ಮತೆಂದೂಡಲಾಟಟ ಸ್ದನವು ಪತನಃ 
ಮಧನಯಹನ ೩ ಗೆಂಟ್ ೪೦ ನಮಿಷಕ್್ೆ ಸ್ಮನವ್ೇಶಗೂ್ೆಂಡಿತ್ತ) 

 
(ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ ಪಿೇಠ್ವನತನ ಅಲೆಂಕರಿಸಿದರತ) 

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇ್, ತನವು ನಯಮ ೬೮ ರ ಮೇರ್ಗ ್
ಚಚ್ಾ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಕ್.್ಎ.ತಿಪಾ್ೇಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, Calling Attention ಸ್ತಮನರತ 
ಐದನರತ ದ್ವಸ್ಗಳಿೆಂದ ಒೆಂದ್ೇ ಸ್ಮರ್ ್ಅಜ್ೆಂಡನದಲ್ಲಿ repeat ಆಗಿ ಬರತತಿುದ್. ಹ್ಚಿುಗ ್ಸ್ಮಯ 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿವುದ್ಲಿ. . . 
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ಡನ.ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ ಸನಾಮಿ (ಸ್ಕ್ನಾರದ ಮತಖ್ಯ ಸ್ಚ್ೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ತ್ೆಂದ್ರತ್ಕೆೆಂಥ ನಲತವಳಿ ಸ್ೂಚರ್್ ಮೇಲ ್
ನಮೂ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರತ್ಕೆೆಂಥ flood damage ಬಗ್ಗ ಸ್ಾಲಾ ಚಚಾ್ಯನಗಿದ್. ಉತ್ುರ 
ಕ್್ೂಡತವುಕ್ೂ್ೆೇಸ್ೆರ ಇವತ್ತು ಇನೂನ ಸ್ಾಲಾ ಚಚಾ್ ಮನಡಿ ಮತಗಿಸ್ೂೇಣ.  

ಶ್ರೇ ಸ್ಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸ್ದನದಲ್ಲಿ ನಮೂ ಸ್ದಸ್ಯರತ ಬಹಳಷತಟ 
ಕಡಿಮ ಇದ್ುೇವ.್ 

ಡನ.ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದತ ಒೆಂದತ ವಿಷಯವನದರೂ 
ತನಕಾಕ ಅೆಂತ್ಯಕ್್ೆ ಬರಲ್ಲ. ಮನನಯ ಸ್ಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್ ರವರ್ೇ, ತನವ್ೇಕ್್ ಮಧ್ಯ ಬರತತಿುದ್ುೇರಿ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ 
ಸ್ಚ್ೇತ್ಕರನದ ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್.್ರನಥ್ೂೇಡ್, ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ರವರತ ನಯಮ ೬೮ರ 
ಮೇಲ್ಲನ ಚಚಾ್ಯಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೇಕದ.್  

ಡನ.ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಉಳಿದ ಸ್ದಸ್ಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ 
ಮತಗಿಸ್ಲ್ಲ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಬ್ೇರ ್ ಯನವ ಸ್ದಸ್ಯರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವವರತ ಇಲಿ.  

ಡನ.ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರೇ್, ನಮೂ ಸ್ದಸ್ಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತನುರ್. ನಮೂ ಸ್ದಸ್ಯರತಗಳು ಮನತ್ರ್ನಡದ್ೇ ಇರತವುದಕ್್ೆ 
ಸನಧಯವ್ೇ ಇಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಸ್ಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, Calling Attention ತಗ್್ದತಕ್ೂ್ಳಿಿ. 
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ಡನ.ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಒೆಂದತ ನಮಿಷ. ನಮೂ 
ಕಡಯ್ವರತ ಮನತ್ರ್ನಡದ್ೇ ಇರತವುದಕ್್ೆ ಸನಧಯವೇ್ ಇಲಿ, ರ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿಸ್ತತ್ುೇವ್. ಆದರ್ 
ಇವತ್ತು ನನನ request ಏರ್್ೆಂದರ್, ತನವು ಮೆಂಗಳವನರವ್ೇ ಅದನತನ ತ್ೆಂದ್ದ್ುೇರಿ; ಅದರ ಬಗ್ಗ 
ಸನಕಷತಟ ಸ್ದಸ್ಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನುರ್. ಈಗನಗಲ್ೇ ಅದರ ಬಗ್ಗ ಚಚ್ಾಯನಗಿದ್.  

ಶ್ರೇ ಕ್.್ಎ.ತಿಪಾ್ೇಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, . . . 

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಕ್.್ಎ.ತಿಪಾ್ೇಸನಾಮಿಯವರ್ೇ ತನವು ದಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕ್್ೂಳಿಿ. 

ಶ್ರೇ ಸ್ಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, Calling Attention ತಗ್್ದತಕ್ೂ್ಳಿಿ.  

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸ್ಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್ರವರ್ೇ, ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳುಿತು್ೇರ್್. 

ಶ್ರೇ ಸ್ಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, Calling Attention ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳಿಿ. 
ರ್ನವು ನಯಮ-೬೮ ರ ಮೇಲ್ ಚಚಾ್ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಿದ ನೆಂತ್ರ ಅದತ ಮತಗಿಯತವುದೇ್ ಇಲಿ. 
ನೇವು ನಯಮ ೬೮ರ ಮೇಲ್ ಚಚಾ್ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡ ಮೇಲ್ ಗಮನ ಸಳ್ಯ್ತವ ಸ್ೂಚರ್್ಯನತನ 
ಯನವನಗ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿವುದಕ್್ೆ ಬರತತ್ುದ?್ 

ಡನ.ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅವರದ್ೇ ಆ subject.  

ಶ್ರೇ ಸ್ಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನವು ನಯಮ ೬೮ರ ಮೇಲ್ ಚಚ್ಾ 
ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಿದ ಮೇಲ ್ ಇಡಿೇ ದ್ನ ಅದಕ್್ೆ ಸ್ಮಯ ಆಗತತ್ುದ್. ಹನಗನಗಿ, ತನವು ಯನವನಗ 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿತಿುೇರಿ ಹೇ್ಳಿ. ಅದನತನ ಏರ್ನದರೂ ಮಧ್ಯ ನಲ್ಲಿಸಿ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿತಿುೇರನ? 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
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ಡನ.ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸ್ಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್ 
ರವರ್ೇ, ನಯಮ ೬೮ರ ಮೇಲ್ ಚಚಾ್ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಿದ್ುೇ ನೇವು.  ನಯಮ ೬೮ರ ಮೇಲ್ ಚಚ್ಾ 
ಮತಗಿಸಿ, ಆಮೇಲ್ ಅದನತನ ರ್್ೂೇಡ್ೂೇಣ. 

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸ್ಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್ ರವರೇ್, ತನವು ದಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಿ. 
ಈಗ ನಯಮ ೬೮ರ ಮೇರಗ್ ್ ಮತೆಂದತವರ್ದ ಚಚ್ಾ. ಮನನಯ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡರವರ್ೇ, 
ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

10.ನಯಮ ೬೮ರ ಮೇರ್ಗ್ ಸನವಾಜನಕ ಮಹತ್ಾದ ವಿಷಯದ ಮೇಲ್ಲನ 
ಮತೆಂದತವರ್ದ ಚಚ್ಾ 

 
ವಿಷಯವಿಷಯ::--  ರನಜಯದಲ್ಲಿರನಜಯದಲ್ಲಿ  ಇತಿುೇಚ್ಗ್ಇತಿುೇಚ್ಗ್  ಸ್ತರಿಯತತಿುರತವಸ್ತರಿಯತತಿುರತವ  ಮಳ್ಯಿೆಂದನಗಿಮಳ್ಯಿೆಂದನಗಿ  ಬ್ೆಂಗಳೂರತಬ್ೆಂಗಳೂರತ  ನಗರನಗರ  

ಸ್ೇರಿದೆಂತ್ಸ್ೇರಿದೆಂತ್  ರನಜಯದರನಜಯದ  ಬಹತತ್ೇಕಬಹತತ್ೇಕ  ಜಲ್ಿಗಜಲ್ಿಗಳುಳು  ಪರವನಹಪರವನಹ  ಭಿೇತಿಯನತನಭಿೇತಿಯನತನ  
ಎದತರಿಸ್ತತಿುದತುಎದತರಿಸ್ತತಿುದತು,,  ರನಜಯದರನಜಯದ  ಹ್ದನುರಿಹ್ದನುರಿ  ಮತ್ತುಮತ್ತು  ರಸ್ುಗಳುರಸ್ುಗಳು  ಕ್್ೂಚಿುಹ್ೂೇಗಿದತುಕ್್ೂಚಿುಹ್ೂೇಗಿದತು,,  ಕ್್ರ್ಕ್್ರ್  
ಕ್್ೂೇಡಿಗಳುಕ್್ೂೇಡಿಗಳು  ಒಡ್ದತಒಡ್ದತ  ಅಪನರಅಪನರ  ಹನನಯತೆಂಟನಗಿಹನನಯತೆಂಟನಗಿ  ಜನರತಜನರತ  ಸ್ೆಂಕಷಟಕ್್ೆಸ್ೆಂಕಷಟಕ್್ೆ  
ಒಳಗನಗಿರತವಒಳಗನಗಿರತವ  ಬಗ್ಗಬಗ್ಗ..  

---- 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅವಕ್ನಶ ಕ್್ೂಟಿಟದುಕ್ನೆಗಿ 
ಧನಯವನದಗಳು. ಈಗನಗಲ್ೇ ನಮೂ ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಬಹಳ ವಿಶ್ೇಷಗಳನತನ 
ಸ್ದನಕ್್ೆ ಮತಟಿಟಸಿದನುರ್. ಸ್ದನದ ಮತಖನೆಂತ್ರ ಹ್ೂರಗಡ್ಗೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಚನರವನತನ 
ಮತಟಿಟಸಿರತ್ಕೆೆಂಥದತು ತ್ಮಗ್ಲಿರಿಗೂ ಗ್ೂತಿುದ.್ ಸನಮನನಯವನಗಿ ಜೂನ್ ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮಳ್ಗನಲ 
ಪನರರೆಂಭವನಗಿ ಮಳ್ಯನಗತತಿುತ್ತು. ಆದರ್ ಈಗ ಮಳ್ಗನಲ, ಚಳಿಗನಲ  ಎೆಂಬ ವಯತನಯಸ್ವ್ೇ ಇಲಿ. 
ಇಡಿೇ ವಷಾ ಧನರನಕ್ನರವನಗಿ ಎಗಿಗಲಿದ್ ಸ್ತರಿದ ಮಳಯ್ಿೆಂದನಗಿ ಜನಜೇವನ ಇಡಿೇ ರನಜಯದನದಯೆಂತ್ 
ತ್ತ್ುರಿಸಿ ಹೂ್ೇಗಿದ.್ ಅದತ ಮಲ್ರ್ನಡತ ಜಲ್ಿ, ಕರನವಳಿ ಮತ್ತು ಬಯಲತ ಪರದ್ೇಶ ಎೆಂದೇ್ನಲಿ. ಈ 
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ಎಲನಿ ಭನಗಗಳಲೂಿ ಮಳಯ್ಿೆಂದ ಆದೆಂತ್ಹ ಹನನಯ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಪರಿಹನರ ಕ್್ೂಡತವಲ್ಲಿ ಸೆ್ಂಟರಲ್ 
ಟಿೇೆಂ ಕೂಡ ಬೆಂದತ ವಿಶ್ಿೇಷಣ್ ಮನಡಿ ಸನವಿರನರತ ಕ್್ೂೇಟಿಗಳ ನಷಟ ಆಗಿರತ್ಕೆೆಂಥ ವಿಚನರವನತನ 
ಸ್ಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್್ೆ ತ್ೆಂದ್ದ.್ ಮರ್ ್ ಬಿದತುಹೂ್ೇಗಿರತ್ಕೆೆಂಥದತು, ಸ್ೆಂಪೂಣಾವನಗಿ ಮರ್್ಗ್ 
ಹನನಯನಗಿರತ್ಕೆೆಂಥದತು, ಭನಗಶಃ ಹನನಯನಗಿರತ್ಕೆೆಂಥದತು ಮತ್ತು ಶ್ೇ.೨೫ ಭನಗ 
ಹನನಯನಗಿರತ್ಕೆೆಂಥದುನತನ ತನವ್ೇ ಉತ್ುರ ಕೂಡ ಕ್್ೂಟಿಟದ್ುೇರಿ. ಅಷತಟ ಬಿಟಟರ್, ಪರಿಹನರ ಕ್ನಯಾ 
ಬ್ೇರ ್ಯನವುದರಲೂಿ ಕೂಡ ಗತಣನತ್ೂಕವನಗಿ ನಡದ್್ಲಿ. ಉದನಹರಣ್ಗ ್ನಮೂಲ್ಲಿ ರಸ್ುಗಳಿರಬಹತದತ, 
ಸೇ್ತ್ತವಗ್ಳಿರಬಹತದತ, ಗತಡಡಕತಸಿತ್ ಇರಬಹತದತ ಅದತ ಎಗಿಗಲಿದೇ್ ಆಗಿದ.್ 2018, 2019 ಮತ್ತು 
2020ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ continuously ರ್ನವು ಮೂರತ ವಷಾಗಳು ಆಗಿದಯ್ೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್. ಕಳ್ದ ಬನರಿ ಮಳ್ ಹನನಯನದೆಂತ್ಹ ಸ್ೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಅರ್್ೇಕ ಕ್್ಡಿಪಿ 
ಮಿೇಟಿೆಂಗ್ಗಳಲೂಿ ಕೂಡ ಚಚ್ಾ ಮನಡಿದ್ುೇವ್. ಆಸಿುಗ ್ ಹನನಯನದೆಂಥ ಸ್ೆಂದಭಾಗಳಲ್ಲಿ ಭನಗಶಃ 
ಪರಿಹನರ ಕ್್ೂಟಿಟದನುರ.್ ಗತಡಡ ಕತಸಿತ್ದ್ೆಂದ ತ್ೂೇಟಗಳು, ಜಮಿೇನಗಳನತನ ಕಳ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡೆಂಥವರತ 
ಬಹಳ ಜನ ಇದನುರ.್ ಈ ಕಡ ್ಮಳ್ ಬೆಂದರ ್ಆಸಿು ಡೈ್ ಆದ ನೆಂತ್ರ, ಆ ಆಸಿು ಅಲ್ಿೇ ಇರತತ್ುದ್. ಆದರ್ 
ಅಲ್ಲಿ ಇಡಿೇ ತೂ್ೇಟವ್ೇ ಮತಳುಗಿ ಹ್ೂೇಗಿದ್. ನಮಗ್ಲನಿ ಗ್ೂತಿುರತವೆಂತ್ ಕಳಸ್ ಭನಗದಲ್ಲಿ ಒಬಬರತ ಶ್ರೇ 
ಜ್ೂೇಯಿಸ್ರವರ ಕತಟತೆಂಬವ್ೇ ಸ್ೆಂಪೂಣಾವನಗಿ ಗತಡಡ ಕತಸಿದತ ಮರ್ ್ ಸ್ಹಿತ್ ರ್ನಪತ್ುಯನಗಿದ.್  
ಅವರ ಬನಡಿ ಕೂಡ ಸಿಗಲ್ಲಲಿ. ಫನರಿನ್ನಲ್ಲಿದು ಅವರ ಮಕೆಳ್ಲನಿ ಬೆಂದತ ಹತಡತಕ ವಷನಾನತಗಟಟಲ ್
ಇದತು ವನಪಸ್ತು ಹ್ೂೇಗಿದನುರ್. ಅವರ ಕತಟತೆಂಬವ್ೇ ಸ್ವಾ ರ್ನಶವನಯಿತ್ತ. ಮನನಯ 
ಪನರಣ್ೇಶ್.ಎೆಂ.ಕ್.್ರವರತ ಇವತ್ತು ಸ್ದನದಲ್ಲಿ ಇಲಿ. ಸ್ಕ್ನಾರದವರತ ಲ್ಲಸಟ್ ಮನಡಿದನುರ.್ ಇವತಿುಗೂ 
ಕೂಡ ಮೂಡಿಗ್ರ್ ಭನಗದಲ್ಲಿ ಮರ್್ಗಳು, ಆಸಿು ಮತ್ತು ತೂ್ೇಟಗಳನತನ ಕಳ್ದತಕ್್ೂೆಂಡಿದನುರ್. ಆದರ್ 
ಇವತಿುಗೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗ್ ಬ್ೇರ ್ಕಡ ್ಜನಗವನತನ ಗತರತತ್ತ ಮನಡಿಕ್್ೂಡಲತ ಆಗಿಲಿ. ಮನನಯ ಗೃಹ 
ಸ್ಚಿವರನದ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇೆಂದರ ರವರತ ನಮೂ ಜಲ್ಿಯ ಉಸ್ತುವನರಿ ಸ್ಚಿವರನಗಿದುರತ. ಅವರ 
ಅಧಯಕ್ಷತಯ್ಲೂಿ ಕೂಡ ರ್ನವು ಕ್್ಡಿಪಿ ಮಿೇಟಿೆಂಗ್ಗಳನತನ ಅಟ್ೆಂಡ್ ಮನಡಿದ್ುೇವ್. ಈಗಲೂ ಕೂಡ 
ಜನಗ ಗತರತತಿಸ್ತತಿುದ್ುೇವ್ೆಂದತ ಜಲನಿಧಿಕ್ನರಿಯವರತ ಹ್ೇಳುತನುರ.್ ಕ್್ಲವು ಬನರಿ ಏರ್ನಗತತ್ುದ್ೆಂದರ್, 
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ಅರ್್ೇಕ ವಷಾಗಳ ಸ್ೆಂಬೆಂಧ, ಆ ಜನಗದ ಸ್ೆಂಬೆಂಧ ಇರತತ್ುದ್. ಆ ಜನಗದ ಅಕೆಪಕೆ ಎಲ್ೂಿೇ ಒೆಂದತ 
ಕಡ ್ಕ್್ೂಡತ್ಕೆೆಂಥ ವಯವಸ್ಥ ಆಗಬೇ್ಕತ. ಅಲ್ಲಿ ಮರ್್ಗಳಿವ್, ಆದರ್ ತ್ೂೇಟಗಳಿಲಿ. ತ್ೂೇಟಗಳಿವ್, ಆದರ್ 
ಮರ್್ಗಳು ಇಲಿ. ಇೆಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ನಾರ ಜನಗಗಳನತನ ಗತರತತ್ತ ಮನಡಿಕ್್ೂಟಿಟದುರ ್ಬಹಳ 
ಒಳ್ಿಯದನಗತತಿುತ್ತು. ಕಳ್ದ ಎರಡತ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಆದೆಂತ್ಹ ಅರ್ನಹತತ್ದಲ್ಲಿ ಇವತಿುಗೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗ್ 
ಜನಗ ಸಿಕೆಲಿವ್ೆಂದತ ಲ್ಲಸಟ್ ಕೂಡ ಇದ್. ಚಿಕೆಮಗಳೂರತ ಜಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳಿೆಂದ ಮನಹಿತಿ 
ತ್ರಿಸಿಕ್್ೂೆಂಡರ್ ಸ್ಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಗ್ೂತನುಗತತ್ುದ್. ಬಹಳಷತಟ ಜನ ಮರ್ ್ ಕಳ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡಿದನುರ್. ಈಗಲೂ 
ಕೂಡ ಕ್್ೂಡತತ್ುೇವ್ೆಂದತ ಹೇ್ಳುತಿುದನುರ್.  ʻಮಳ್ಯ ಆಭಾಟಕ್್ೆ ರ್್ಲ ಕಚಿುದ ಕ್ನಫಿʼ ಇದತ ಪತಿರಕ್್ಗಳಲ್ಲಿ 
ವರದ್ಯನಗಿರತವುದತ ಮನತ್ರವಲಿದ್ೇ ಇದತ ಅಕ್ಷರಶಃ ಸ್ತ್ಯ. ಕಳ್ದ ಎರಡೂೂರತ ವಷಾಗಳಿೆಂದ all 
commercial crops completely ಇಲಿ. ಅದತ ಕ್ನಫಿ ಇರಬಹತದತ, ಏಲಕೆ ಇರಬಹತದತ, 
ಮಣಸ್ತ ಇರಬಹತದತ ಮತ್ತು ಬನಳ ್ ಬ್ಳ ್ ಕೆಂಪಿಿೇಟ್ ಏನೂ ಉಳಿದ್ಲಿ. ಕ್ನಫಿ ಪನಿೆಂಟ್ನವರತ 
ಉಳಿದ್ದನುರ ್ ಅಷ್ಟೇ. ಒೆಂದತ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ಕ್ನಫಿ ಪನಿೆಂಟರ್ಗಳ್ೆಂದರ,್ ಅವರತ ಆಗಭಾ ಶ್ರೇಮೆಂತ್ರತ. 
ಈಗ ತನವ್ಲನಿ ಏನತ ʻಕ್ನಫಿ ಪನಿೆಂಟರ್̓ ಎೆಂದತ ಏನತ ಕರಯ್ತತಿುದ್ುೇರಿ. ಆ ಶ್ರೇಮೆಂತಿಕ್್ ಇವತಿುನ 
ದ್ವಸ್ ಸ್ವಾರ್ನಶವನಗಿದ್. ಇವತಿುನ ದ್ವಸ್ ಸ್ಕಲ್ೇಶಪತರ, ಚಿಕೆಮಗಳೂರತ ಮತ್ತು ಕ್್ೂಡಗತ ಭನಗದ 
ಕ್ನಫಿ ಬ್ಳ್ಗನರರತ ಬಹಳ ತ್ತ್ುರಿಸಿ ಹ್ೂೇಗಿದನುರ.್ ಸ್ತಮನರತ ೯೦,೦೦೦ ಹ್ಕ್್ಟೇರ್ ಪರದ್ೇಶದಲ್ಲಿ 
ಚಿಕೆಮಗಳೂರತ ತನಲೂಿಕತ ಒೆಂದರಲ್ಿೇ ಕ್ನಫಿ ನಷಟ ಆಗಿದ.್ ಆಲೂರತ ಒೆಂದರಲ್ಿೇ ೧೨,೦೦೦ ಹ್ಕ್್ಟೇರ್ 
ಪರದ್ೇಶ ಕ್ನಫಿ ಬಳ್್ ಹನನಯನಗಿದ್. ಕ್್ೂಡಗಿನಲೂಿ ಕೂಡ ಇದ್ೇ ಪರಿಸಿಥತಿ ಇದ.್ ಅಲ್ಲಿ ಇದುವರಿಗ ್
ಕಳ್ದ ಮೂರ್ನಾಲತೆ ದಶಕಗಳಿೆಂದ ಇೆಂತ್ಹ ಒೆಂದತ ಅರ್ನಹತತ್ ಯನರೂ ಕೂಡ ಕೆಂಡತ 
ಕ್್ೇಳರಿಯದೆಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಥತಿ ನಮನಾಣವನಗಿದ್. ಒೆಂದತ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ಕ್ನಫಿ ಬಳ್್ ಸ್ಕ್ನಾರಕ್್ೆ highest 
revenue ತ್ೆಂದತ ಕ್ೂ್ಡತತಿುತ್ತು. ಆದರ್ ಇವತಿುನ ದ್ವಸ್ ಅದತ ಒೆಂದತ ರಿೇತಿ ಕನಸನಗಿದ.್ 
ವಿಜಯನಗರ ಸನಮನರಜಯದಲ್ಲಿ ವಜರ-ವ್ೈಡೂಯಾಗಳನತನ ಬಳಿದಲ್ಲಿ ಅಳ್ಯತತಿುದುರ್ೆಂದತ ರ್ನವು 
ಪನಠ್ದಲ್ಲಿ ಓದ್ದ್ುೇವ್. ಆದರ ್ಇವತಿುನ ದ್ವಸ್ ಆ ರಿೇತಿ             ರನಗಿ-ಜ್ೂೇಳವನೂನ ಕೂಡ 
ಅಳ್ಯತವೆಂತಿಲಿ. ಆ ಪರಿಸಿಥತಿ ಇದ್. ರ್ನವು ಆ ಭನಗದ್ೆಂದಲೇ್ ಬೆಂದವರತ.  ಆದರ ್ಆ ರಿೇತಿ ವ್ೈಭವ 
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ಇದುೆಂತ್ಹ ಪ್ಪಾರ್, ಕ್ನಫಿ, ಕತ್ುಳ್ ಹಣತಣಗಳನತನ ಬ್ಳಯ್ತತಿುದುರತ. ಈಗ  ಆ ಬಳ್್ಗಳ್ಲನಿ complete 
ಸ್ವಾ ರ್ನಶವನಗಿದ.್ ಇವತಿುನ ದ್ವಸ್ ರ್ನವು ಕ್್ೇಳುವುದ್ಷಟ್ೇ, ಸ್ಕ್ನಾರ ಕಣ್ುರದ್ತ ರ್್ೂೇಡಬೇ್ಕದ್. 
ಬ್ರಜಲ್ನಲ್ಲಿ highest ಕ್ನಫಿ ಬ್ಳ್ಯತತನುರ.್ ಅದತ international crop. ಅದತ 
international market ಕ್್ೂಟಿಟರತ್ಕೆೆಂಥದತು. ಇವತಿುನ ದ್ವಸ್ ತ್ರಿಸಿಕ್್ೂೆಂಡತ ರ್್ೂೇಡಿ. 
irrespective of ಹ್ಕ್್ಟೇರ್ಗ್ ಸಿೇಮಿತ್ ಮನಡದೇ್ ಶ್ೇ.೪ ಬಡಿಡ ದರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಕ್ನಫಿ ಬ್ೇಳ್ಗನರರಿಗ್ 
ಕ್್ೂಡತತಿುದನುರ.್ ಆದರ್ ನಮೂಲ್ಲಿ ಶ್ೇ.೧೦.೫ ರಿೆಂದ ಶೇ್.೧೧ ಬಡಿಡದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗತತಿುದ್. ಬಡಿಡ ದರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗ್ 
ಸ್ಾಲಾ ರಿಯನಯಿತಿಯನತನ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್. ಏಕ್್ೆಂದರ ್ ಶ್ೇ.೯೫ ರಷತಟ ಕ್ನಫಿ ಬ್ಳ್ಗನರರತ ಸನಲದ 
ಸ್ತಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲತಕದನುರ್. ಇವತಿುನ ದ್ವಸ್ ಕ್್ೂೇ-ಅಪರೇ್ಟಿವ್ ಬನಯೆಂಕ್, ರ್ನಯಷನಲ್ೈಜಡ್ ಬನಯಕನಲ್ಲಿ 
ಸ್ೆಂಪೂಣಾವನಗಿ ಮಿನಮ್ ಶ್ೇ.೪೦ NPA (Non-Performing Asset).  ಈ ಶ್ೇ.೪೦ NPA 
ತ್ಗ್ಯಬ್ೇಕತ. ಅಲ್ಲಿೆಂದ ಆಚ್ ಬರಬ್ೇಕ್ನಗಿದ್.                                  

 
(ಮತೆಂದತ…)  

(911)19.9.2022/3.50/ಎೆಂ.ಎೆಂ-ಬಿ.ಎನ.ಎಸ್ 

ಶ್ರೇ ಎಸ.ಎಲ. ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ(ಮತೆಂದತ):- 

ಅವರತ ಅದರಿೆಂದ ಆಚ ್ಬರಬೇ್ಕ್ನಗಿದ.್  ಅವರತ ಆ ಸನಲದ ಸ್ತಳಿಯಿೆಂದ ಆಚ ್ಬೆಂದತ ಮತೂ್ುಮೂ 
ಕ್ನಫಿ ಕೃರ್ಷ ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗಿದ್.  ಮೊರ್್ನ ದ್ವಸ್ ಬೆಂದ ಮಳ್ಗ್;  ಕ್ನಫಿ ಬ್ಳ ್ಹೂ್ೇದರೂ ಪ್ಪಾರ್ನಲ್ಲಿ 
ಏರ್ನದರೂ ಸಿಗತತ್ುದ್ ಎೆಂದತಕ್್ೂೆಂಡಿದುರತ. ಆದರ ್ಧನರನಕ್ನರ ಸ್ತರಿದ ಮಳಯ್ಲ್ಲಿ ಪ್ಪಾರ್ ಏನೂ 
ಉಳಿದ್ಲಿ.  ಇದತ ಮನನಯ ಗೃಹಸ್ಚಿವರಿಗ್ ಗ್ೂತಿುದ್.  ನಮೂ ಅಡಿಕ್್ ತ್ೂೇಟದಲ್ಿಲನಿ ಪ್ಪಾರ್ ಅನತನ 
ಬ್ಳ್ಯತತಿುದನುರ್.  ನಮೂಲೂಿ ಇದನತನ ಬಹಳ ಬ್ಳಯ್ತತಿುದನುರ.್  ಈಗ ಪ್ಪಾರ್ ಕೂಡ ಉಳಿದ್ಲಿ.  
ಇನತನ ಬ್ೇರ ್ internal crops ಯನವುದೂ ಉಳಿದ್ಲಿ.  ಒೆಂದತ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ 
ತ್ೂೆಂದರಯ್ನದೆಂತ್ಹ ಅರ್್ೇಕ ಸ್ೆಂದಭಾಗಳು ಕ್ನಫಿ ಬ್ಳ್ಗನರರಿಗ ್ಹನಗೂ ಬ್ೇರ ್ಬ್ೇರ ್ಬ್ಳ್ಗನರರಿಗ್ 
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ಬೆಂದ್ದ.್  ಅೆಂತ್ಹ ಸ್ೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಸಿಲಾರ್ ಮರವನತನ ಮನರಿ 5-6 ವಷಾ ಜೇವನ ಮನಡಿದನುರ.್  
ಇವತ್ತು ಆ ಸಿಲಾರ್ ಮರಕೂೆ ಕೂಡ ಬ್ಲ ್ಇಲಿ.  ಈ ಪರಿಸಿಥತಿ ನಮನಾಣವನದರ್ ಕೃರ್ಷ ಬದತಕರ್್ನೇ 
ಅವಲೆಂಬಿಸಿರತವ ಸ್ೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪನಡತ ಏರ್ನಗಿರಬಹತದತ ಎನತನವುದನತನ ರ್ನವು 
ಊಹಿಸ್ತವುದಕೂೆ ಸನಧಯವಿಲಿ.  ಆ ರಿೇತಿ ಆಗಿದ.್  ಒೆಂದತ ಕಡ ್ ಕ್ನಫಿ ಬ್ಳಗ್ನರರ ಪರಿಸಿಥತಿ ಈ 
ರಿೇತಿಯನಗಿದುರ,್ ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ ಕಡ ್ ಬಯಲತ ಭನಗಕ್್ೆ ಬೆಂದರ ್ horticulture crop 
ಸ್ೆಂಪೂಣಾವನಗಿ ಧವೆಂಸ್ವನಗಿದ್.  Dr. K. Sudhakar hails from Kolar district. 
ಕ್್ೂೇಲನರ ಜಲ್ಿಯಲ್ಲಿ highest tomato crop,  ಬ್ೇರ ್ಬ್ೇರ ್ತ್ೂೇಟಗನರಿಕ್ ್ಬ್ಳ್ಗಳನತನ; ಮನವು 
ಬಳ್್ಯತವೆಂತ್ಹ ಜಲ್ಿ ಚಿಕೆಬಳನಿಪತರ ಜಲ್ಿ.  ಈ ಮಳ್ಗ ್ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನೂ ಉಳಿದ್ಲಿ.  ಅೆಂದರ್ 
ನಮೂ ಪರಿಸಿಥತಿ ಏರ್ನಗಿರಬಹತದತ? ಈ ಸ್ಲದ ಸ್ರನಸ್ರಿ ಮಳ್ಯನತನ ತ್ಗ್ದರ್ ನಮಗ್ ಒೆಂದತ ದ್ನಕ್್ೆ 
ಬಿೇಳುವೆಂತ್ಹ ಮಳ್ ಇಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ ತಿೆಂಗಳು ಬಿೇಳುತ್ುದ್.   ಹನಗನಗಿ ತ್ೂೇಟಗನರಿಕ್ ್ ಬ್ಳ ್
ಸ್ೆಂಪೂಣಾವನಗಿ ರ್ನಶವನಗಿದ್.  Agriculture crop, ಬ್ೇಳ್ಕ್ನಳುಗಳು ಯನವುದೂ ಉಳಿದ್ಲಿ.  
ಭತ್ುದ ಬಳ್್ಗ ್ಈಗ ರ್ನಟಿಯನತನ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡತತಿುದನುರ.್  ಆ ಗದ್ುಯನತನ ಕಿೇನ್ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ 
ಪರಿಸಿಥತಿ ಏರ್ನಗಿದ್ಯೆಂದರ್, ಪರವನಹ ಬೆಂದತ ಗದ್ುಯಲನಿ ಮರಳಿನೆಂದ ಆವೃತ್ವನಗಿದ್.  ಆ 
ಗದ್ುಯನತನ ಕಿೇನ್ ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಕಿೇನ್ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಅವರ ಕ್ೈ್ಯಲ್ಲಿ ತನಕತಿುಲಿ.  ಭತ್ು 
ಬ್ಳ್ಯತವುದತ ಮರ್ತ್ತ ಹ್ೂೇಗಿದ.್  ಎಲ್ಲಿಯವರ್ಗ ್ ನಮೂ ಮಕೆಳಿಗ,್ ಯತವ ಪಿೇಳಿಗ್ಗ ್ ಕೃರ್ಷ 
ಲನಭದನಯಕ ಎೆಂದತ ತೂ್ೇರಿಸಿಕ್ೂ್ಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಲಿವೊೇ ಅಲ್ಲಿಯವರ್ಗ ್ ಕೃರ್ಷಕರ ಮತೆಂದ್ನ 
ಜೇವನ ಬಹಳ ಕಷಟವಿದ್.  ಮನನಯ ಗೃಹ ಸ್ಚಿವರತ ಹ್ೇಳಲ್ಲ.  ಅವರ ಮರ್್ಯ ಸ್ತತ್ು ಮತತ್ು 
ಸನವಿರನರತ ಎಕರಯ್ಲ್ಲಿ ಭತ್ು ಬ್ಳ್ಯತತಿುದತುದರಿೆಂದ ಆ ಭನಗವನತನ ಭತ್ುದ ಕಣಜವ್ೆಂದ್ೇ 
ಹ್ೇಳಬಹತದತ. ಭತ್ುದ ಗದ್ುಗಳನತನ ರ್್ೂೇಡಿದರ ್ಹಸಿರತ ಹತಲಿನತನ ಹನಸಿದೆಂತಿರತತಿುತ್ತು.  ಇವತ್ತು ಅವರ 
ಮರ್್ಯ ಸ್ತತ್ು-ಮತತ್ು ಯನರನದರೂ ಭತ್ುವನತನ ಬ್ಳ್ಯತತನುರ್ಯೇ ಕ್ೇ್ಳಿ; ಬ್ಳ್ಯತವುದಕ್ನೆಗತತಿುಲಿ.  
ಮರ್್ಗನದರೂ ಬ್ಳ್ಯತತಿುದುರತ, ಅದನೂನ ಬಿಟತಟಬಿಟಟರತ.  ಹಣ ಕ್ೂ್ಟಟರ್ ಭತ್ು ಅಥವನ ಅಕೆಯೇ 
ಸಿಗತತ್ುದ್, ಅದರ್್ನೇ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳ್ೂಿೇಣ ಎೆಂದತ ಬ್ಳ್ಯತವುದರ್್ನ ಬಿಟಟರತ.  Food grains 
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problem ಈ ರಿೇತಿ severe ಆಗಿದ.್  ನಮೂ ಕೃರ್ಷ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ್ ಮಿೇಟಿೆಂಗ್ನಲ್ಲಿ 
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ೆಂಡನಗ,್ ‘please tell me as to what is the exact loss’್ ಎೆಂದರ್, 
ʻರ್ನವಿನೂನ ಫಿೇಲಡ್ಗ್ ಹೂ್ೇಗಿಲಿ, ಹ್ೂೇಗತತಿುದ್ುೇವ್ʼ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ್.  ಆಗ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳಿದ;್ ಅಲ್ಲಿ 
ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರನದ ಭ್ೈರತಿ ಬಸ್ವರನಜ್ ಮತ್ತು ಜಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳಲ್ನಿ ಇದುರತ. ಇಷತಟ 
ಅರ್ನಹತತ್ವನಗಿದ್, ಜನಜೇವನ ಅಸ್ುವಯಸ್ುವನಗಿದ,್ ಇಷತಟ ಅಸ್ುವಯಸ್ುವನಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಸ್ೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ 
ನಮಿೂೆಂದ ‘total loss’್ ಎಷತಟ ಎೆಂದತ ನಮಗ್ ಹ್ೇಳುವುದಕ್್ೆ ಬರತವುದ್ಲಿವಲನಿ, ಬನಯಿ ಬಿಟತಟ 
‘total loss’್ಎಷತಟ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕಲಿವೇ್.  ನಮಿೂೆಂದ ಅದನತನ ಭರಿಸ್ತವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಲಿ.  ರ್ನನತ 
ಈ ಸ್ಕ್ನಾರ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುವುದ್ಲಿ.  ಯನವುದ್ೇ ಸ್ಕ್ನಾರ ಇದುರೂ ಸ್ಹ ಇೆಂತ್ಹ calamity ಯಲ್ಲಿ 
ಜನರ ರಕ್ಷಣ್ಯನತನ ಎಷತಟ ಮನಡಬಹತದ್ೂೇ ಅಷಟನತನ ಮನಡತವುದನತನ ಬಿಟಟರ್ ಸ್ೆಂಪೂಣಾವನಗಿ 
ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಆಗತವುದ್ಲಿ.  ಆ ರಿೇತಿಯ calamity ಯಿೆಂದ ಪರಕೃತಿ ನಮೂ ಮೇಲ್ 
ಮತನಸಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಇವತ್ತು ಅಷ್ೂಟೆಂದತ ಅಧನಾನವನಗಿದ್.  ರ್ನವು ಅವರಿಗ್ ಮತ್ು ಶಕುಯನತನ 
ತ್ತೆಂಬಬೇ್ಕಲಿವ್ೇ?್ ್ “ರೈ್ತ್ರತ ನಮೂ ಜೇವನಳ”್ ಎನತನತು್ೇವ್.್ ್ “ರೈ್ತ್ ಸ್ತ್ುರ್ ಈ ದ್ೇಶ 
ಉಳಿಯತವುದ್ಲಿ”್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತ್ುೇವ್.  ಏನತ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿ.  ಈ ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ ಮತ್ು 
ಬದತಕನತನ ಕಟಿಟಕ್್ೂಳುಿವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಡಬ್ೇಕಲಿವ್.್ “ನೇವು ಹ್ದರಬ್ೇಡಿ, ನಮೂ ಜ್ೂತ ್
ರ್ನವಿದು್ೇವ್”್ ಎೆಂದತ ತೂ್ೇರಿಸಿಕ್ೂ್ಳುಿವ ಕ್್ಲಸ್ ಇವತ್ತು ಸ್ಕ್ನಾರದ್ೆಂದ ಅನವನಯಾವನಗಿ 
ಆಗಬೇ್ಕ್ನಗಿದ.್  ಅದತ ಕ್ನಫಿ ಬ್ಳ್ಗನರರಿರಲ್ಲ; ಅಡಿಕ್್ ಬ್ಳ್ಗನರರತ ಉತ್ುಮವನಗಿದನುರ್.  ರ್ನನತ 
ಎಲಿರನೂನ ಸ್ೆಂತಗ್ ್ಹ್ೂೇಗಿ ಎಣ್ಣ ಬನಟಲ್ಲಯನತನ ಹ್ೂಡ್ದತಕ್್ೂೆಂಡವರೂ ಒೆಂದ್ೇ, ತ್ೆಂಗಿನಕ್ನಯಿ 
ಹ್ೂಡ್ದತಕ್್ೂೆಂಡವನೂ ಒೆಂದ್ೇ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುವುದಕ್್ೆ ಹ್ೂೇಗತವುದ್ಲಿ.  ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಕ್್ ಬ್ಳ್ಗನರರತ 
ಇದನುರ,್ ರ್ನನೂ ಸ್ಹ ಅಡಿಕ್್ ಬ್ಳ್ಗನರನದು್ೇರ್್.  ಸ್ೆಂತಗ್ ್ ಯನರ್ೂೇ ಹೂ್ೇಗಿದುರೆಂತ್, ಸ್ೆಂತಗ್್ 
ಹ್ೂೇಗಿ ಎಣಣ್ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಬರತತಿುದುರೆಂತ್ ಆಗ ಬನಟಲ್ಲ ಬಿದತು ಒಡದ್ತ ಹ್ೂೇಗಿದ.್  ಅವನತ 
ಬನಯಿ ಬಡಿದತಕ್ೂ್ಳುಿತಿುದನುರ್.್  ಇರ್ೂ್ನಬಬ ಪಕೆದಲ್ಲಿ ತ್ೆಂಗಿನಕ್ನಯಿ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡತ ಬೆಂದವನತ 
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ತ್ೆಂಗಿನಕ್ನಯಿ ಬಿತ್ತು ಎೆಂದತ ಅವನೂ ಬನಯಿ ಬಡಿದತಕ್್ೂೆಂಡನೆಂತ.್  ಆ ಪರಿಸಿಥತಿ ಇದ್.  ಅಡಿಕ್್ 
ಬ್ಳ್ಗನರರನತನ ಹ್ೂರತ್ತಪಡಿಸಿ ಬನಕ ಎಲನಿ ಬ್ಳ್ಗನರರೂ ಬಹಳ ಸ್ೆಂಕಷಟದಲ್ಲಿದನುರ್.  

 ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇೆಂದರ(ಗೃಹ ಸ್ಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಯನವುದಕ್್ೆ ಬ್ಲ ್
ಅತ್ಯೆಂತ್ ಜನಸಿುಯನಗತತ್ುದಯ್ೇ ಅದತ ಶನಪ ಏನದ್ಯೇ ಗೂ್ತಿುಲಿ.  ಅದಲ್ಿದಕೂೆ ರೂ್ೇಗವೊೇ  
ಅಥವನ ಇರ್ೂ್ನೆಂದೂ್ೇ ಬೆಂದತ ಹನಳನಗಿ ಹೂ್ೇಗತತ್ುದ್.  ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರತ ಹೇ್ಳಿದ ಹನಗ್ ಅಡಿಕ್್ಗ ್
ರೇ್ಟ್ ಜನಸಿು ಇದ್.  ಆದರ್ ಎಲ್ಚತಕ್್ೆ ರೂ್ೇಗ ಬೆಂದತ ತ್ೂೇಟ-ತೂ್ೇಟಗಳೇ್ ಸನಯತತಿುವ್.  ಅವರ 
ಕಡ ್yellow leaf disease  ಬೆಂದ್ದ.್  ಅದತ ಅಡಿಕ್್ ಬ್ಳ್ಗ ್ಶನಪ.  ಈ ಪರಿಸಿಥತಿ ಆಗತತಿುದ.್  
ಕೃರ್ಷಗೂ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಗೂ ಅದ್ೇನತ ಸನಮಯತ ್ಇದಯ್ೇ ಗೂ್ತಿುಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ.ಎಲ. ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ ಹ್ೇಳುವುದತ 
ಸ್ರಿಯನಗಿದ್.  

ಡನ: ತ್ೇಜಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಅಡಿಕ್್ ಬ್ಳ್ಗನರರತ ತ್ೂೆಂದರಯ್ಲ್ಲಿದನುರ ್ ಎೆಂದತ ಮನನಯ ಗೃಹ 
ಸ್ಚಿವರತ ಗಮನ ಸಳ್್ದ್ದನುರ.್  

ಶ್ರೇ ಎಸ.ಎಲ. ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡ:- ರ್ನವು ಎಲಿರನೂನ ಒೆಂದತ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಆಗತವುದ್ಲಿ.  
ಚನನಗಿರಿ, ದನವಣಗ್ರ್ ಭನಗ, ತ್ತಮಕೂರತ ಭನಗ, ನಮೂ ಕಡೂರತ ತನಲೂಿಕನಲ್ಲಿ, ತ್ರಿೇಕ್್ರ್ 
ತನಲೂಿಕನಲ್ಲಿ, ಶ್ವಮೊಗಗ ಭನಗ, ತಿೇಥಾಹಳಿಿಯಿೆಂದ ಸ್ಾಲಾ ಈಚ್ಗ,್ ಶ್ವಮೊಗಗ ಸ್ತತ್ು ಮತತ್ು 
ಇರತವೆಂತ್ಹ ಭನಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕ್್ ಬ್ಳಗ್ನರರತ ಬಹಳ ಚ್ರ್ನನಗಿದನುರ.್  ಇಲಿವ್ೆಂದತ ಹೇ್ಳುವುದ್ಲಿ.  
ಕ್್ೂಪಾ, ಎನ.ಆರ. ಪತರ, ಶೃೆಂಗ್ೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದ್ ಎಲ ್ ರೂ್ೇಗ ಬೆಂದತ ಅವರತ ಅಡಿಕ್್ಯನತನ 
ವನಪಸ್ replant ಮನಡತತಿುದನುರ್.  Central team ಎಲನಿ ಬೆಂದತ ಇೆಂತ್ಹದುನತನ ಮನಡಬೇ್ಕತ,  
ತ್ಗ್ಯಬ್ೇಕತ ಎೆಂದರ್ ಅದತ ಸನಧಯವ್ೇ? ಅಡಿಕ್್ ಬೇ್ರತ ತ್ಗ್ಯಬ್ೇಕ್ನದರ್ ಒೆಂದತ ಎಕರಗ್ ್ಕಡಿಮ 
ಎೆಂದರೂ ಒೆಂದತ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳು ಬೇ್ಕತ.  ಅದನತನ ಕಿೇನ್ ಮನಡಿ ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ ಪಯನಾಯ 
ಬ್ಳ ್ಬ್ಳ್ಯಬ್ೇಕ್್ೆಂದರ್ ಅಷತಟ ಖ್ಚನಾಗತತ್ುದ್.  ಅದತ ಕೂಡ ದತಲಾಭವನಗಿದ್.  ಈ ಪರಿಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿ 
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ರ್ನನತ ಹ್ಚಿುಗ ್ ಹ್ೇಳುವುದಕ್್ೆ ಹ್ೂೇಗತವುದ್ಲಿ.  ಏಕ್್ೆಂದರ,್ ಇಡಿೇ ರನಜಯದಲ್ಲಿ 11 ಲಕ್ಷ ಹ್ಕ್್ಟೇರ್ 
ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಳ ್ ಹ್ೂೇಗಿದ್ ಎೆಂದತ ನೇವು estimate ಮನಡಿದ್ುೇರಿ.  ಅದತ ಅಕ್ಷರಶಃ ಸ್ತ್ಯ.  
ತ್ರಕ್ನರಿ ಬ್ಲ ್ಇನತನ ಸ್ಾಲಾ ದ್ವಸ್ಕ್್ೆ ಗಗನಕ್್ೆ ಹ್ೂೇಗತತ್ುದ್ ರ್್ೂೇಡಿ.  ಮನರತಕಟ್ಟಗ್ ತ್ರಕ್ನರಿಗಳು 
ಸ್ರಿಯನದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬ್ೇಕ್ನದರ್ ಇನೂನ 3-4 ತಿೆಂಗಳುಗಳು ಬ್ೇಕತ.  ಈಗ ಬ್ಳ್ಯತವುದಕ್್ೆ 
ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಿದನುರ.್  ಇನತನ ದವಸ್ ಧನನಯಗಳಲ್ಲಿ ತ್ೂಗರಿ ಬ್ಳ್ಯಿೆಂದ ಹಿಡಿದತ ಯನವ ಬ್ಳ್ಯೂ 
ಉಳಿದತಕ್್ೂೆಂಡಿಲಿ.  ಹತಿು ಬ್ಳ ್ಸ್ೆಂಪೂಣಾವನಗಿ ಹೂ್ೇಗಿದ್.  ಈ ಪರಿಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿ ನೇವು ವಿಶ್ಿೇಷಣ್ 
ಮನಡಿ ಇಷತಟ ನಷಟವನಗಿದ್, ಇಷತಟ ನಷಟವನತನ ಕ್ೂ್ಡಿ ಎೆಂದತ ಸ್ಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಕ್್ೇಳಿದರ ್practically it 
is impossible.  ಸನಧಯವ್ೇ ಇಲಿ.  ರ್ನನತ ಮೊರ್್ನ ದ್ವಸ್ ಮಿೇಟಿೆಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹ್ೇಳಿದ್.  
ಒೆಂದತ ರಸ್ು ಹನಳನಗತತ್ುದ್.  ಕಳಪ್ ಕ್ನಮಗನರಿ ಮನಡಿದನಗ ಇೆಂತ್ಹ ಮಳ್ಗನಲದಲ್ಲಿ ರಸ್ು 
ಹನಳನಗತತ್ುದ್.  ಬಿರಡಿ್ ಕೂಡ ಕ್್ೂಚಿು ಹ್ೂೇಗಿದ್.  ಇೆಂತ್ಹ ಕಡ ್ಗತಡಡ ಕತಸಿಯತತ್ುದ್.  ಕಳ್ದ ವಷಾ 
ಯನವ ಜನಗದಲ್ಲಿ ಗತಡಡ ಕತಸಿಯಿತ್ೂೇ; ಕಳಸ್, ಜಯಪತರ ರಸು್ಯಲ್ಲಿ ರಸ್ು ಚ್ರ್ನನಗಿದ,್ ಕಳಸ್-
ಮನಗತೆಂಡಿ ರಸ್ುಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ದ ವಷಾ ಏನತ ಗತಡಡ ಕತಸಿದ್ತ್ೂುೇ, ಅದೇ್ ಜನಗದಲ್ಲಿ ಪತನಃ ಗತಡಡ 
ಕತಸಿಯತತ್ುದ್ ಎೆಂದರ್, ನಮೂ ಇೆಂಜನಯರತಗಳು ಏನತ ಮನಡತತಿುದನುರ?್ ಬ್ೇರ ್ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಏನತ 
ಮನಡತತಿುದನುರ?್ ಅದಕ್್ೆೇರ್ನದರೂ ಒೆಂದತ permanent source ಮನಡಬೇ್ಕಲಿವ್ೇ? ಪರತಿ ವಷಾ 
ನೇವು ಇದ್ೇ ಪರಿಹನರ ಕ್ೂ್ಡತವ ಕ್್ಲಸ್ವನತನ ಮನಡತವುದ್ೇ? ಈ ವಷಾ ಈ ರಿೇತಿಯ ಮಳ್ಗನಲ 
ಬೆಂದ್ದ.್   ಮಳ್ಗನಲದಲ್ಲಿ ಈ ಭನಗದಲ್ಲಿ ಈ ರಿೇತಿ ಗತಡಡ ಕತಸಿದ್ದ್. ಇದಕ್್ೆೇರ್ನದರೂ ಒೆಂದತ 
ವಯವಸ್ಥ ಮನಡಬೇ್ಕಲಿವ್ೇ? ಆ ಕ್್ಲಸ್ವನತನ ತ್ತತನಾಗಿ ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗಿದ.್  ಅದಕ್್ೆ permanent 
source ಆಗಿ ಏರ್ನದರೂ ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗಿದ.್  ಇದರ ಜ್ೂತ್ಗ್ ಕ್್ೈ ಮತಗಿದತ ಪನರಥಾರ್್ ಮನಡತತ್ುೇರ್,್  
ರ್ನನತ ಅರ್್ೇಕ ಸ್ಲ ಮನತ್ರ್ನಡಿದು್ೇರ್,್ ಅಕ್್ೇಶ್ಯನ ಮತ್ತು ನೇಲಗಿರಿ ಮರಗಳನತನ ನಮೂ 
ಮಲ್ರ್ನಡಿನಲ್ಲಿ ಇಡಿೇ ಜನಗದಲ್ಲಿ ಪೂತಿಾಯನಗಿ ಹನಕದನುರ.್  ಇವರ ಮರ್ ್ಹನಳನಗಿ ಹ್ೂೇಗಲ್ಲ, ಆ 
ಅರಣಯ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ್ ಏರ್ನಗಿದ್ಯೇ ಗೂ್ತಿುಲಿ.   ರ್ನನತ ಇೆಂತ್ಹ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳಿದುಕ್್ೆ 
ಬ್ೇಜನರನಗಬ್ೇಡಿ.  ರ್ನನತ ಬಹಳ ರ್್ೂೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ುೇರ್್.  ಎಲನಿದರೂ ಉೆಂಟ್ೇ? ಅಕ್್ೇಶ್ಯನ 
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ಮತ್ತು ನೇಲಗಿರಿ ಮರಗಳನತನ ಅಲ್ಲಿ ಹನಕಬಹತದ್ೇ? ಯಥ್ೇಚಿವನಗಿ ಮಳ್ಯನಗತವೆಂತ್ಹ ಜನಗದಲ್ಲಿ 
ಒಳ್ಿಯ perennial ಮರಗಳನತನ, ಬ್ಳ್ಗಳನತನ ಹನಕಬ್ೇಕಲಿವ್ೇ? ಎಲ್ಲಿಯವರಗ್್ ಆಗಿದ ್ಎೆಂದರ್, 
ಆಗತೆಂಬ ್ಘಾಟ್ ಇರಬಹತದತ, ಶ್ರನಡಿ ಘಾಟ್ ಇರಬಹತದತ, ಚನಮಾಡಿ ಘಾಟ್ ಇರಬಹತದತ ಅಲ್ಿಲನಿ 
ಮೆಂಗಗಳು ರಸ್ುಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದತ ಕತಳಿತ್ತಕ್್ೂಳುಿತ್ುವ.್  ದ್ೇವಸನಥನಕ್್ೆ ಹ್ೂೇಗಿ ಬೆಂದವರತ ಹಣತಣ 
ಕ್ನಯಿಗಳನತನ ತಿನತನವುದಕ್್ೆ ಹನಕತತನುರ ್ಎೆಂದತ ಕಟ್ಟಯ ಮೇಲ ್ಬೆಂದತ ಕತಳಿತ್ತಕ್್ೂಳುಿತ್ುವ.್  ಪನರಣಿ 
ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗ್ ತಿನತನವುದಕ್್ೆ ಆಹನರ ಇಲಿದೆಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಥತಿ ಆಗಿದ.್  ಇದಕ್್ೆೇರ್ನದರೂ ಹಣಿಣನ ಗಿಡಗಳನತನ 
ಬ್ಳ್ಯಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಯೇಜರ್್ ಮನಡಬೇ್ಕತ.  ಅಕ್್ೇಶ್ಯನ ಮತ್ತು ನೇಲಗಿರಿ ಬ್ಳ್ಗಳನತನ 
ಸ್ೆಂಪೂಣಾವನಗಿ ತ್ಗ್ಯಬ್ೇಕತ.  ಈ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಅದನತನ ನಮೂಾಲರ್್ ಮನಡಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಸ್ಕ್ನಾರ 
ಹ್ೇಳಿ ಈಗನಗಲೇ್ 4-5 ವಷಾವನಯಿತ್ತ.  ಇವತಿುನವರಗ್್ ಅದರ ಬಗ್ಗ ಮನಸ್ತು ಮನಡಿಲಿ.  ಇದತ 
ಒೆಂದತ ಮತಖ್ಯ ಕ್ನರಣವನಗಿದ್.  ಹಣಿಣನ ಗಿಡಗಳನತನ ಮತ್ತು ಬಲ್್ಬನಳುವೆಂತ್ಹ ಗಿಡಗಳನತನ 
ಬ್ಳ್ಸ್ತವೆಂತ್ಹ ಕ್್ಲಸ್ ಅರಣಯ ಇಲನಖಯ್ಿೆಂದ ಆಗಬ್ೇಕತ.  ಈ ವಷಾ 10 ಕ್್ೂೇಟಿ ಗಿಡಗಳನತನ 
ರ್್ಟಿಟದ್ುೇವ್ ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳುತನುರ್.  ಎಲ್ಲಿ ರ್್ಟಿಟದನುರ?್ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಳದ್್ದನುರ್? ಪರತಿ ವಷಾ 10 ಕ್ೂ್ೇಟಿ 
ಗಿಡಗಳನತನ ರ್್ಟಟರ ್ಏರ್ನಗತತ್ುದ?್ ಜನಸ್ೆಂಖ್ಯಗಿೆಂತ್ ಮರಗಳ್ೇ ಜನಸಿು ಇರಬೇ್ಕ್ನಗಿತ್ತು. ಆದರ್, ಎಲ್ಲಿ 
ಬ್ಳ್ದ್ದನುರ ್ಎೆಂಬತದನತನ ತ್ೂೇರಿಸಿ! ಕಳ್ದ ವಷಾ ಏನನತನ ಬ್ಳ್ಯಲನಗಿದ?್ ಅಕ್ೌೆಂಟ್ ಮನತ್ರ ಇದ್.  
ದಯಮನಡಿ ಪರಿಸ್ರವನತನ ಉಳಿಸ್ತವೆಂತ್ಹ ಕ್್ಲಸ್ ಆಗಬ್ೇಕ್ನಗಿದ್.   

ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ ಹೇ್ಳುವುದನದರ್, ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಮಗ ್ ಅಷ್ೂಟೆಂದತ ಸ್ೆಂಬೆಂಧ ಇಲಿದ್ದುರೂ 
ಕೂಡ; ನನಗ ್ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮರ್ ್ ಇದ್.  ಸ್ೆಂಬೆಂಧ ಇಲಿವ್ೆಂದತ ಹೇ್ಳುವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಲಿ.  
ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆದೆಂತ್ಹ ಅರ್ನಹತತ್ಗಳನತನ ರ್ನನತ ದೂರದಶಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯೆಂತ್ ಹತಿುರದಲ್ಲಿ 
ಕೂಡ ರ್್ೂೇಡಿದು್ೇರ್್.                                                      

(ಮತೆಂದತ…) 
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(912) 19-09-2022 KH-BNS  4-00   

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ (ಮತೆಂದತ):-  

ಹನಗನಗಿ ಈ ರನಜಕ್ನಲತವ್ ಒತ್ತುವರಿ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಪರತಿ ವಷಾ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೇವ್. ಪರತಿ ವಷಾ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದೆಂತ್ಹ ಸ್ೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಇದಕ್್ೆ ಏನತ ಪರಿಹನರವನತನ ನಮೂ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
ಕೆಂಡತಹಿಡಿದ್ದನುರ ್ ಹ್ೇಳಿ. 2013-14 ರಿೆಂದ 2021ರ್್ೇ ಇಸ್ವಿಯವರಗ್್ ಸ್ೆಂಪೂಣಾವನಗಿ 
ಏರ್್ೇರ್ನಗಿದ ್ ಎನತನವ ವಿಚನರವನತನ ಸಿಎಜ ವರದ್ ಕ್್ೂಟಿಟದ್. ಈ ವರದ್ಯಲ್ಲಿ “ವರದ್ಯನತನ 
ಪನಲ್ಲಸ್ದ ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ”್ ಎೆಂದತ ಕ್್ೂಟಿಟದನುರ್. ಈ ವರದ್ಯ ಮೇಲ್ ಯನವ ಅಧಿಕ್ನರಿಯ ಮೇಲ ್
ಸ್ಕ್ನಾರ ಕರಮ ಮನಡಿದ ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿ ರ್್ೂೇಡೂ್ೇಣ. 1800ರ್್ೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ 1452 ಕ್್ರ್ಗಳು 
ಇದುವು ಎೆಂದತ ರಕ್್ನಡ್ಾನಲ್ಲಿ ಇದ್. ಮನನಯ ಕ್್ೆಂಪೇ್ಗೌಡರವರ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್್ರ್ಗಳು ಇದುೆಂತ್ಹ 
ಸ್ೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 215 ಕ್್ರ್ಗಳು ಉಳಿದತಕ್್ೂೆಂಡಿವ್. ಉಳಿದ ಕ್್ರ್ಗಳು ಯನವುದತ ಇಲಿ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಲನಗಿದ.್ ಇದತ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳಿರತವುದತ ಅಲಿ. It is a report from CAG (Comptroller 
and Auditor General of India) ಇಲ್ಲಿ ಇದ್. ಈಗ ರ್್ೂೇಡಿ, ಈ ವರದ್ಯಲ್ಲಿ ಏನತ 
ಹ್ೇಳುತಿುದನುರ ್ ಎೆಂದರ್, 1452 ಕ್್ರ್ಗಳಿಗ ್ ಇದುೆಂತ್ಹ ನೇರಿನ ಸ್ೆಂಗರಹಣನ ಸನಮಥಯಾ ಇದುದತು 
ಸ್ತಮನರತ 35 ಟಿಎೆಂಸಿ ನೇರತ. ಇವತ್ತು ಕ್್ಆರ್ಎಸ್ನಲ್ಲಿ 49 ಟಿಎೆಂಸಿ ನೇರಿನ ಸ್ೆಂಗರಹಣನ 
ಸನಮಥಯಾ ಇದ.್ 35 ಟಿಎೆಂಸಿ ನೇರತ ಆ ಕ್್ರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ೆಂಗರಹಣನ ಮನಡಿದುರ್ ಇವತ್ತು ನಮಗ ್
ಕ್್ಆರ್ಎಸ್ ನೇರತ ಬೇ್ಕ್ನಗಿರಲ್ಲಲಿ, ಯನವುದೂ ಬೇ್ಕ್ನಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಒೆಂದತ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ತಿಪಾಗೂ್ೆಂಡನ 
ಹಳಿಿಯ ಜಲನಶಯ ತ್ತೆಂಬಿದುರ್ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ೂಟೆಂದತ ಹಷ್ೂೇಾದನಗರ ಇರತತಿುತ್ತು. ಸ್ತಮನರತ 
35 ಟಿಎೆಂಸಿ ನೇರಿನ ಸ್ೆಂಗರಹಣನ ಸನಮಥಯಾ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರ ್ಎಷತಟ ಕ್ೂ್ೇಟಿ ಮೆಂದ್ಗ ್ಕತಡಿಯತವ 
ನೇರತ ಕ್ೂ್ಡಬಹತದ್ತ್ತು. ಇವತ್ತು ಏನದ,್ totally 2.5 TMC water storage capacity 
ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದ್ರತವೆಂತ್ಹ ಕ್್ರ್ಗಳದನುಗಿದ್. ಇದತ ನನನದಲಿ. ಈ ವರದ್ ಹ್ೇಳಿರತವೆಂತ್ಹದತು. 
Supreme audit Institution, ಕ್ೇ್ೆಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರದ ಲೂ್ೇಕಸ್ಭ್ಯಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ ಆಯನ 
ರನಜಯಗಳ ಎಲನಿ ಹಣಕ್ನಸಿನ ಪರಿಸಿಥತಿಯನತನ ಕ್ನಲಕ್ನಲಕ್್ೆ ಕ್್ೂಡತವೆಂತ್ಹದತು. it is a 
Constitutional Body. It has given the report that, 1452 ಕ್್ರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಷತಟ 
ವಯತನಯಸ್ ಆಗಿದ.್ ಈ ವಯತನಯಸ್ ಆಗಿದ ್ಎನತನವ ವಿಚನರವನತನ ಕ್್ೂಡತವೆಂತ್ಹ ಸ್ೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 
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“ರನಜ ಕ್ನಲತವ್ ನವಾಹಣ್ ಕತರಿತ್ೆಂತ ್ ಸಿಎಜ ವರದ್ಯಲ್ಲಿ ಕ್ೂ್ಟಿಟರತವೆಂತ್ಹ ಸ್ಲಹ್ಗಳು ನನನ 
ಗಮನಕ್್ೆ ಬೆಂದ್ದ.್ ವರದ್ಯಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ ಕರಮ ಕ್್ೈಗ್ೂಳಿಲನಗತತ್ುದ್. ಪರವನಹ ತ್ಡಗ್ ್ರನಜಕ್ನಲತವ ್
ಒತ್ತುವರಿ ತ್ರವು, ಹೂಳು ತ್ಗ್ಯತವುದತ, ಮಳ್ ನೇರತ ಕ್ನಲತವ್ ವಿಭನಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತಧನರಣ ್ ಕರಮ 
ಕ್್ೈಗ್ೂಳಿಲನಗತವುದತ”್ಎೆಂದತ ಶ್ರೇ ತ್ತಷನರ್ ಗಿರಿರ್ನಥ್ರವರತ ಹ್ೇಳಿಕ್್ ಹ್ೇಳಿರತವೆಂತ್ಹದತು. ಸ್ತಮನರತ 
3452 ಕ್ೂ್ೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ವಯಯ ಮನಡಿದರೂ ಕೂಡ ಪರಿಹನರ ಆಗಿಲಿ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳುತನುರ.್ ಈ ಪರಿಸಿಥತಿಯನದರ್ ಇಲ್ಲಿಯವರ್ಗ ್ ಸ್ತಮನರತ 3452 ಕ್ೂ್ೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ 
ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿದನುರ.್ ಇಲ್ಲಿಯವರ್ಗೂ ಪರಿಹನರ ಪರಿಸಿಥತಿ ಈ ಮಟಟದಲ್ಲಿದ್. ಇದನತನ ರ್ನವು 
ಹ್ೇಳಿರತವೆಂತ್ಹದತು ಅಲಿ.್ “…revealed that Bengaluru witnessed large scale 
encroachment of lakes/drains and depletion of natural drainage systems. 
The changes in land use such as decrease in vegetation cover and open 
spaces and increase in built up area resulted in loss of inter-connectivity 
between water bodies impacting effective recharge of ground water and 
increase in runoff of storm water. A study by the Indian Institute of 
Science states that the city (covering an area of 741 sq km) had 1,452 
water bodies with a total storage capacity of 35 TMC during early 
1800s. By 2016, the number of water bodies in the same area reduced to 
194 with a storage capacity of 5 TMC. The current storage capacity 
which has further declined due to siltation is merely 1.2 TMC (2016). Out 
of 210 lakes under the jurisdiction of BBMP as at the end of December 
2020, 18 lakes with a total area of 254 Acres and 17 guntas were 
identified as disused lakes…..”್ಇದತ ನನನದಲಿ ಸನಾಮಿ. ಸಿಎಜಯವರತ ಕ್್ೂಟಿಟರತವೆಂತ್ಹ, 
supreme audit Institution, Constitutional Body ಕ್ೂ್ಟಿಟರತವೆಂತ್ಹ ಒೆಂದತ 
ವರದ್ಯನತನ ರ್ನನತ ಓದ್ದ್ುೇರ್್. ಈ ವರದ್ಯ ಮೇಲ್ ನಮೂ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಕ್ಲ್ಸ್ ಮನಡಲ್ಲಲಿವ್ೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಿದರ ್ಏಕ್್ ದೂರತ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕತ. ಇವತ್ತು ಅವರತ encroach ಮನಡಿದನುರ,್ ಇವರತ encroach 
ಮನಡಿದನುರ ್ಎೆಂದತ ಊರಲ್ನಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತನುರ್. ಯನರತ ಎಷತಟ ಪರಭನವಿಗಳನಗಿದುರ್ ಏನೂ ಸನಾಮಿ. 
ರನಜಕ್ನಲತವ ್ಬಗ್ಗ ಹ್ೇಳಿದನುರ.್ ಇದನಯಿತ್ತ. ರ್್ರ್್ನ, ಮೊರ್್ನ ಮೂರತ ದ್ವಸ್ ಜ್ಸಿಬಿ, ಹಿಟನಚಿಗಳು 
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ಹನರನಡಿ ಬಿಟಟವು. ಈಗ ಮಳ್ ನಲ್ಲಿತ್ಲಿವ್ೇ, ಜ್ಸಿಬಿ ಎಲ್ಲಿ ಇದನುವೊೇ, ಹಿಟನಚಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಇದನುವೊೇ, 
ನಮೂ ಅಧಿಕ್ನರಿ ವಗಾದವರತ ಎಲ್ಲಿ ಇದನುರೂ್ೇ, ರ್ನಚಿಕ್ಯ್ನಗಬ್ೇಕತ ಸ್ರ. ದಯಮನಡಿ, 
ರನಜಕೇಯ ಮನಡತವವರತ ರನಜಕೇಯ ಮನಡತತನುರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲನಿ ಪಕ್ಷದವರತ ಇದ್ುೇವ್. ತ್ಮೂ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ ್ಏನತ? ತನವು ರನಜೇರ್ನಮ ಕ್್ೂಟತಟ ವಿಧನನಸ್ಭನ ಕ್ಷ್ೇತ್ರದ ಚತರ್ನವಣ್ಗ ್ ಸ್ಾಧಿಾಸಿ, 
ಆಗ ರ್್ೂೇಡ್ೂೇಣ. ತ್ಮೂ ಕ್್ಲಸ್ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಯನರತ ಅಡಿಡಪಡಿಸ್ತತನುರ್. ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು 3-4 ಬನರಿ ಮಳ್ಯಲ್ಲಿ ಹೂ್ೇಗಿ ಬ್ಳಗ್ಗ ರನತಿರ ಎನನದ್ೇ ಟೂರ್ ಮನಡಿಲಿವ್ೇ, 
ಹನಗಿದುರ ್ತ್ಮಗ್ 2626 ಜನಗಗಳನತನ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಗತರತತ್ತ ಮನಡಿದನುರಲಿವೇ್, ಈ ಜನಗಗಳನತನ 
ಒತ್ತುವರಿ ತ್ರವು ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ್ ರನತೂ್ರೇರನತಿರ 2626 ಜನಗ ಒತ್ತುವರಿಯನಗಿದ್ 
ಎೆಂದತ ಗ್ೂತನುಯಿತ್ೇ. ರ್ನನತ ಒತ್ತುವರಿ ಮನಡಿದು್ೇರ್್. ಮನನಯ ಗ್ೂೇಪನಲಣಣ ಒತ್ತುವರಿ ಮನಡಿದನುರ,್ 
ಅವರತ ಮನಡಿದನುರ,್ ಇವರತ ಮನಡಿದನುರ ್ಎೆಂದತ ತ್ಮಗ್ ರ್್ರ್್ನ, ಮೊರ್್ನ ಗ್ೂತನುಯಿತೇ್. 2626 
ಜನಗವನತನ ಸ್ತಮನರತ 5-6 ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಗತರತತ್ತ ಮನಡಿ ಇಟಿಟದನುರಯ್ಲಿವ್ೇ? ಇಲ್ಲಿ 
ತ್ಗ್ದ ನೇರತ ಎಲ್ಲಿಗ್ ಹೂ್ೇಗತತ್ುದ್? ಇಲ್ಲಿ ಅಧಾ ನೇರತ ತ್ಗ್ದರ್ ಮತ್ು ಅಧಾ ನೇರತ ಎಲ್ಲಿಗ್ 
ಹ್ೂೇಗಬೇ್ಕತ? ಸ್ತಮನರತ 35 ಟಿ.ಎೆಂ.ಸಿ., ನೇರತ ಹರಿದತ ನೆಂತ್ರ್, ಅದತ ಬಿಲ್ಲಡೆಂಗ್ಗ್ ಹ್ೂೇಗದ ್
ಇರ್ನ್ಲ್ಲಿಗ್ ಹ್ೂೇಗತತ್ುದ್. ಲ್ಲೇವಿೆಂಗ್ ರೂೆಂಗೂ ಬರತತ್ುದ್, ಬ್ಡ್ರೂೆಂಗೂ ಬರತತ್ುದ್, ಮರ್ ್ಒಳಗೂ 
ಬರತತ್ುದ್. ನೇರತ ಹ್ೂೇಗತವುದಕ್್ೆ ಜನಗ ಬ್ೇಕಲಿವ್ೇ ಸನಾಮಿ. ಆ ನೇರತ ಹ್ೂೇಗತವ ಜನಗವರ್್ನಲನಿ ಅಡಿಡ 
ಮನಡಿ ಇಟಿಟದನುರ್ಯಲಿವೇ್? ಯನರತ ಎಷತಟ ಪರಭನವಿಯನದರೂ ನಮಗ್ೇನೂ ಕ್್ಲಸ್? ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ 
ಗತರತತ್ತ ಮನಡಿದ.್ ನಮೂ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಗತರತತ್ತ ಮನಡಿದನುರ.್ ನಮೂ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ವಗಾ ಗತರತತ್ತ 
ಮನಡಿದನುರ.್ ಸ್ತಮನರತ 5-6 ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಗತರತತ್ತ ಮನಡಿದ ಜನಗದಲ್ಲಿರತವ ನೇರತ ಆಚ್ಗ ್
ಹ್ೂೇಗತವುದಕ್್ೆ ಜನಗ ಮನಡಬ್ೇಕಲಿವ್ೇ? ಇವರತ ಈ ಕ್್ಲಸ್ ಮನಡಿದನುರಯ್ೇ, ಮತ್ುೇಕ್ ್ ಇವರತ 
ದೂರತತನುರ್? ಪನಪ, ಅವರತ ಎಲ್ಿಲ್ಲಿಯೇ ಮರ್ಗ್ಳನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಏರ್್ೇರ್ೂ್ೇ ಮನಡಿ 
ಮರ್್ಗಳನತನ ಕಟಿಟರತವೆಂತ್ಹವರ ಪರಿಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರಿಸಿಥತಿ ಏರ್ನಗಬ್ೇಕತ? ಅೆಂತ್ಹ ಜನಗಗಳು 
ಕ್್ರ್ಗಳ ಜನಗವನಗಿದುವು. ಆ ಜನಗಗಳಿಗ್ಲನಿ ರ್ನವು ಲ್ೈಸ್ನು್ ಕ್ೂ್ಟಿಟದ್ುೇವ್ಯೇ? ಕ್್ಲಸ್ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ 
ಬಿಡಿಎ ಇರಬಹತದತ, ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ಇರಬಹತದತ, ಇದ್ೇ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಲಿವ್ೇ ಕ್ೂ್ಟಿಟರತವುದತ. 
ಸ್ತಮೂಸ್ತಮೂರ್್ ಅವರತ ಮರ್್ಗಳನತನ ಕಟಿಟಬಿಡತತನುರಯ್ೇ? ಆ ಪರಭನವಿಗಳಲ್ನಿ ಕಟಿಟರತವ ಮರ್್ಗಳನತನ 
ಕ್್ೂಟತಟ ಹ್ೂೇದರತ. ಇವತ್ತು ಅನತಭವಿಸ್ತತಿುರತವವರತ ಯನರತ? ಈ ಪರಿಸಿಥತಿಗ್ ಯನವನಗ ಸನಾಮಿ 
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ಕ್್ೂರ್್ಯನಡತವುದತ? ರ್ನನತ ಆದಷತಟ ಬೇ್ಗ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸ್ತತ್ುೇರ್್. ನನಗ್ೇನೂ ತೂ್ೆಂದರ್ ಇಲಿ. 
I don’t want to waste the most precious time of this House. But, it is a 
burning issue. When are we going to solve this burning issue? ಇದನತನ 
ಹ್ೇಗ ್ಪರಿಹನರ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಹೇ್ಳಿ. ಇವತ್ತು ಜ್ಸಿಬಿ ನೆಂತ್ತ ಹೂ್ೇಗಿದ್ಯಲಿವ್ೇ? ಏಕ್ ್ ಕ್್ಲಸ್ 
ಮತಗಿದತ ಹೂ್ೇಯಿತ?್ ಇವತ್ತು ಏಕ್್ ಜ್ಸಿಬಿ ಕ್ಲ್ಸ್ ಮನಡತತಿುಲಿ? ಇವರತ ಒಬಬರೇ್ ಒಬಬರತ ಪರಭನವಿಗಳ 
ಮರ್್ಯನತನ ಏರ್ನದರೂ ಒಡದ್ತ ಹನಕದನುರಯ್ೇ? ರ್ನನತ ರ್್ೂೇಡತತಿುದ್ುೇರ್್. ಕ್ನೆಂಪೌೆಂಡ್ 
ಒಡಯ್ತತನುರ್. ಗೂ್ೇಡ್ ಒಡಯ್ತತನುರ್. ಅವರತ ಆಚ ್ಬರತತನುರ.್ ಏಕ್್ ತನಕತ್ತು ಇಲಿವ್ೇ? ಸ್ಕ್ನಾರ 
ಅಡಿಡ ಬೆಂದ್ದುರ ್ಹ್ೇಳಿ. ಸ್ಕ್ನಾರ ಅಡಿಡ ಬೆಂದ್ದುರ ್ ರ್್ೂೇಡೂ್ೇಣ. ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು ಅಡಿಡ 
ಬೆಂದ್ದನುರಯ್ೇ, ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ ಎೆಂಎಲ್ಎಗಳು ಅಡಿಡ ಬೆಂದ್ದನುರಯ್ೇ? ಇದನತನ 
ಆತನೂವಲೂ್ೇಕನ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಳಿಬ್ೇಕತ. Come with clear picture. ಇವತ್ತು ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ್ 
ಯನರತ ಅಡಿಡ ಮನಡಿಲಿ. ಹನಗನದರ್, ಇದತ ಎಲ್ಲಿಯವರ್ಗೂ ಇರತತ್ುದ?್ ಅವರ ಗ್ೂೇಳನತನ 
ರ್್ೂೇಡತತಿುದುರ ್ ಎೆಂತ್ಹವರ ಕರಳು ಹಿೆಂಡಿ ಬರತತ್ುದ್. ಯನವ ಪನಪಿ-ಪರದ್ೇಶ್ಗಳ ಮರ್್ಯನತನ 
ಒಡದ್್ದನುರ್. ಒಳ್ಿಯವರನರದತು ಮರ್ ್ ಒಡದ್್ಲಿ. ಗ್ೂೇಳನಡತತನುರ್, ಬನಯಿ ಬಡಿದತಕ್ೂ್ಳುಿತನುರ.್ 
ಹನಗನದರ್ ಅವರಿಗ್ ಯನರತ ದ್ಕೆಲಿವ್ೇ? ಹೌದತ ರಿೇ, ಅವರ ಮರ್ ್ ಒಡಯ್ಬ್ೇಕ್ನದರ್ ಜ್ಸಿಬಿ 
ಹ್ೂೇಗಬನರದತ. ಜ್ಸಿಬಿ ಹ್ೂೇಗತವುದಕ್್ೆ ತನಕತ್ತು ಇದು ಮಗ ಜ್ಸಿಬಿ ಹ್ೇಗ ್ ತ್ರತತಿುೇಯನ 
ರ್್ೂೇಡತತಿುೇನ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ್. ಅವರಿಗ್ ಹೇ್ಳುವವರೂ-ಕ್ೇ್ಳುವವರತ ಯನರತ ಇಲಿ, ಅಪಾ ಇಲಿ, 
ಅವಾ ಇಲಿ ಅೆಂತ್ಹವರ ಮರ್್ ಒಡದ್್ದನುರ್. ಹನಗ್ ತನರ್್ೇ ಒಡದ್್ರತವುದತ. ಇವರತ ಒಳ್ಿಯವರ ಮರ್ ್
ಒಡದ್್ದನುರ್ಯೇ? ಹನಗನದರ ್ ತ್ಮೂ ಹತಿುರ ಪಟಿಟ ಇಲಿವ್ೇ? ರ್ನನತ ಬ್ೇಕ್ನದರ್ ಪಟಿಟಯನತನ 
ಕ್್ೂಡತತು್ೇರ್್. ಯನಯನಾರದತು ಏರ್್ೇನತ ಇದ ್ಎೆಂದತ ಪಟಿಟ ಇಟಿಟದ್ುೇರ್.್ ತ್ಮಗ್ ಎಷತಟ ಜನರದತು ಪಟಿಟ 
ಬ್ೇಕತ ಹ್ೇಳಿ. ನನನ ಹತಿುರ ಪರಭನವಿಗಳದತು ಪಟಿಟ ಇದ್. ಒಳ್ಿ ಮರ್ ್ಅಲಿ. ದತಡತಡ ಇರತವವರತ ಕಟಿಟದನುರ.್  

(ಮತೆಂದತ…)  
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(913)19-09-2022(04-10)bsd-ks 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ (ಮತೆಂದತ) 

list of VVIPs (Very Very Important Persons),,, Bagmane Tech Park.  The 
founder of Bagmane Tech Park is from my native.  

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರ್ೇ, ೩೦ ನಮಿಷ ಆಯಿತ್ತ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ೩೦ ನಮಿಷ ಅಲಿದ್ದುರ ್೩೦ 
ದ್ವಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇದಕ್್ೂೆೆಂದತ ಅೆಂತ್ಯ ಕ್ನಣಿಸ್ಬ್ೇಕಲಿವ್ೇ? ಈ House ನೆಂದ ಅೆಂತ್ಯ ಕ್ನಣಿಸ್ಲ್ಲ. 
ದ್ೇವರ ಆಣ್ಗೂ ರ್ನನತ ಒಪತಾತ್ುೇರ್.್ 

ಡನ|| ತ್ೇಜಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ೩೦ ದ್ವಸ್ ಚಚ್ಾ ಮನಡಲತ ಮನನಯ 
ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡರತ ರನಜರತ ಆಗಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ issue solve ಆದರ್ೇ, 
at least… Bagmane Tech Park, Columbia Asia Hospital,  New Horizon 
College, Diya School, Prestige Groups,  Salarpuria,  Nalapad, RMZ, Eco-
space, Adarsha, Gopalan, Wipro,  Purva paradise and so on ಇವರಲ್ಿರೂ 
ಯನರತ? ಇದನತನ CAG (Comptroller and Auditor General) report ನಲ್ಲಿ ಹಿೆಂದ ್
೨,೬೨೬ ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ರನಜಕ್ನಲತವ ್ಒತ್ತುವರಿ ಎೆಂದತ identify ಮನಡಿರತವುದರಲ್ಲಿ ಬೆಂದ್ರತವ 
ಲ್ಲಸಟ್ ಆಗಿದ.್ ಇದತ ನರ್ನ್ ಮೊರ್್ನ ಬೆಂದ್ಲಿ. ಈ ಪರಭನವಿಗಳನತನ ಒೆಂದತ ಇೆಂಚತ ಮತಟಿಟಲಿ. ಹನಗನದರ್ 
ರೂ.೩,೪೦೦ ಕ್್ೂೇಟಿ ಏತ್ಕ್ನೆಗಿ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿದನುರ?್ ಆ ಹಣ ಎಲ್ಲಿ ಹ್ೂೇಗಿದ್? ಈಗ ಖ್ಚತಾ 
ಮನಡಿರತವ ಹಣದ ಲ್ಕೆ ಇಲಿ. ಅವರತ ಬಿಟತಟ ಸ್ತಡತಗನಡಿಗ ್ಬೇ್ಕ್ನದರ ್ಹೂ್ೇಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿರನತನ 
ಹನಳು ಮನಡಿದ ಮೇಲ ್ಏನತ ಉಳಿದ್ದ್, ಅವರತ ಹ್ೂೇಗಲ್ಲ, ಇೆಂತ್ಹ ಒೆಂದತ grave mistake 
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ಮನಡಿದತು, it is a burning issue. ಆ ಕತಟತೆಂಬಗಳ ಪರಿಸಿಥತಿ ಏನತ? ಹನಗನದರ್ ಅವರ 
building ಗಳನತನ ಒಡದ್ತ ಹನಕಲ್ಲ, ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ ಈ ವಿಚನರ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕತ, ೨,೬೨೬ 
ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ರನಜಕ್ನಲತವ್ ಒತ್ತುವರಿ ಆಗಿರತವುದನತನ identify ಮನಡಿರತವ ಜನಗಗಳನತನ ಖ್ತಲನಿ 
ಮನಡತವ ತ್ನಕ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ JCB ಕ್್ಲಸ್ ನಲತಿವುದ್ಲಿ ಎೆಂದತ ಸ್ಕ್ನಾರ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡಲ್ಲ, 
ಅವರತ ಎಷ್ಟೇ ಪರಭನವಿಗಳನಗಿರಬಹತದತ, ಇದಕ್್ೆ ಹ್ೈಕ್್ೂೇಟ್ಾ ಅಡಡ ಬೆಂದ್ದ್ಯೇ? ಹನಗಿದುರ ್
ಹ್ೈಕ್್ೂೇಟ್ಾಗೂ convince ಮನಡಲ್ಲ, ಈ ಪರಿಸಿಥತಿ ever long issue ಆಗಿದತು, ಇದಕ್ೂ್ೆೆಂದತ 
ಅೆಂತ್ಯ ಹನಡಬ್ೇಕ್ನಗಿದ್. ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು legal ಆಗಿ ಮನಡಿರತವ ಜನಗಗಳನತನ identify ಮನಡಿದತು, 
ಈ ಕ್್ಲಸ್ ಮತಗಿಸ್ತತ್ುೇವ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರ ್ಹ್ೈಕ್ೂ್ೇಟ್ಾ ಅಥವನ ಯನರತ ಕ್್ೇಳುವುದ್ಲಿ? ಎಲಿರೂ 
ಕ್್ೇಳುತನುರ.್ ಆದುರಿೆಂದ ಇದರ ಬಗ್ಗ ಗೆಂಭಿೇರವನಗಿ ಗಮನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಕ್ಲ್ಸ್ ಮತಗಿಸ್ಬ್ೇಕತ. 
ಜ್ೂತ್ಗ್ horticultural crops and food grains ನ ನಷಟ ಆಗಿದ್. ಮನನಯ ನರೇ್ೆಂದರ 
ಮೊೇದ್ರವರತ ರೈ್ತ್ರ ಆದನಯ ದ್ಾಗತಣವನಗತವ ಬಗ್ಗ ಹ್ೇಳಿದತು, ಇೆಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ೇಗ ್
ಆದನಯ ದ್ಾಗತಣವನಗತತ್ುದ್ೂೇ ದ್ೇವರಿಗ ್ಗೂ್ತ್ತು. ದ್ಾಗತಣವನಗದ್ದುರೂ ವನಪಸ್ತು agriculture ಗ್ 
ಬೆಂದತ ಉಳಿಯತತ್ುೇವ,್ ಕ್್ಲಸ್ ಮನಡತತ್ುೇವ,್ ರ್ನಡಿಗ್ ಮತ್ು ಊಟ ಕ್ೂ್ಡತತ್ುೇವ್ ಎನತನವೆಂತ ್
ಪರತಿಯಬಬ ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ ಧೈ್ಯಾ ತ್ತೆಂಬತವ ಕ್ಲ್ಸ್ ಸ್ಕ್ನಾರದ್ೆಂದ ಆಗಲ್ಲ ಎೆಂದತ ತ್ಮೂ ಮೂಲಕ 
ವಿನೆಂತಿಸ್ತತ್ುೇರ್್. 

ಶ್ರೇ ಹ್ಚ್.ಎಸ್. ಗ್ೂೇಪಿರ್ನಥ್ (ಸ್ಥಳಿೇಯ ಸ್ೆಂಸ್ಥಗಳಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದತವರಗ್ೂ ಮನನಯ ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡರತ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಅರ್್ೇಕ ಸ್ಮಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗ 
ಗಮನ ಸಳ್್ದ್ದತು, ರ್ನನೂ ಕೂಡ ಆ ಭನಗದಲ್ಲಿ ವನಸ್ವಿರತವವರ್ನಗಿದ್ುೇರ್್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಮಸ್ಯಗಳ 
ಬಗ್ಗ firsthand information ಇರತವವರ್ನಗಿದ್ುೇರ್.್ ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಮಹದೇ್ವಪತರ 
ಭನಗದಲ್ಲಿ ಹ್ಚಿುನ ತ್ೂೆಂದರಯ್ನಗಿದತು, ಅಲ್ಲಿರತವ ಸ್ಮಸ್ಯಗಳನತನ ವಸ್ತುನಷಠವನಗಿ ವಿಶ್ಿೇಷಣ ್
ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗಿದ ್ ಹನಗೂ ಶನಶಾತ್ವನದ ಪರಿಹನರವನತನ ಕೆಂಡತಕ್್ೂಳಿಬ್ೇಕ್ನಗಿದ್. ಅರ್್ೇಕ ತ್ಪತಾ 
ನಧನಾರಗಳಿೆಂದ ಆ ಭನಗದಲ್ಲಿ ದ್ೂಡಡ ದೂ್ಡಡ tech park ಗಳಿರಬಹತದತ, builders 
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ಗಳಿರಬಹತದತ, ಅವರತ violation ಮನಡಿ ಕಟಿಟರತವ ದೃರ್ಷಟಯಿೆಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಮಸ್ಯಗಳು 
ಉದಭವವನಗಿದ.್ ಕಳ್ದ ೫೦ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಇಷತಟ ದೂ್ಡಡ ಮಳ್ ಬೆಂದ್ರಲ್ಲಲಿ, ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ 
ಬ್ಳಿೆಂದೂರಿನ ಭನಗದ್ೆಂದ ಹಿಡಿದತ ವತ್ೂಾರಿನ ಭನಗದಲ್ಲಿ ಎಲಿ tech park ಗಳಿವ್. ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 
ಶ್ೇಕಡ ೬೦ ರಷತಟ catchment area ಇದ್. ಈ ಕಡ ್ಶ್ವನಜನಗರ ಮತ್ತು ಆ ಕಡ ್ಜಯನಗರ, 
city market ನ ಎಲನಿ ನೇರತ ಬ್ಳಿೆಂದೂರಿನ ಒೆಂದತ ಭನಗಕ್್ೆ ಬರತತ್ುದ್. ಅದರ ಪಕೆದಲ್ಲಿರತವ 
ಅರ್್ೇಕ ಕ್್ರ್ಗಳು ಮೊಟಟಮೊದಲ ಬನರಿಗ ್ fill ಆಗಿವ.್ ಅವ್ಲಿವೂ ಮೊದಲತ ಗದ್ುಗಳನಗಿದತು, ಆ 
ಗದ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು tech park and apartments ಗಳನತನ ಕಟಟಲನಗಿದ್. ಇದಲಿದ್ೇ 
unauthorized construction ಕೂಡ ಆಗಿದ.್ ಅದ್ೇರಿೇತಿ ರನಜಕ್ನಲತವ್ಗಳನತನ ಮತಚಿುರತವುದೂ 
ನಡದ್್ದ.್ ಮೊದಲತ ಎರಡತ ದ್ನ ಎಲನಿ ರನಜಕ್ನಲತವ್ಗಳನತನ ತ್ರವು ಮನಡತವ ಬಗ್ಗ  ಒಳ್ಿಯ 
statement ಕ್ೂ್ಟತಟ, ಅರ್್ೇಕ ಕಡ ್ಕ್್ೇವಲ ಮರ್್ಗಳನತನ target ಮನಡಿ ಒಡದ್ರತ. ಯನವುದೇ್ 
ದ್ೂಡಡ company ಗಳ ಮೇಲ್ ಹೂ್ೇಗಲ್ಲಲಿ. ಒೆಂದತ ಸ್ಮಸ್ಯಯನತನ ರ್ನವು ಅಥಾ 
ಮನಡಿಕ್್ೂಳಿಬೇ್ಕ್ನದ್ುೆಂದರ್ ರನಜಕ್ನಲತವ್ಗಳನತನ ತರ್ವು ಮನಡಿದರೂ ಇಷತಟ ದ್ೂಡಡ ಮಟಟದ ಮಳ್ 
ಬೆಂದನಗ ನೇರತ ಹೂ್ರಗ್ ಬರತವ ವಯವಸ್ಥ ಆಗತತ್ುದ್. ಉದನಹರಣ್ಗ ್ರ್ನನತ HSR layout ನಲ್ಲಿ 
ವನಸ್ ಮನಡತತಿುದತು, ಕಳದ್ ೨-೩ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಸ್ಣಣ ಮಳ್ ಬೆಂದರೂ ಎಲನಿ ಮರ್್ಗಳು 
ತ್ತೆಂಬಿಕ್ೂ್ಳುಿತಿುದುವು. ಅದಕ್್ೆ ಪಯನಾಯವನಗಿ ಯೇಚರ್್ ಮನಡಿ ಎರಡತ ರಸ್ುಗಳನತನ ಆಯೆ 
ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡತ ರಸ್ು ಕ್್ಳಗ ್ಸ್ತಮನರತ ೧ ಕ.ಮಿೇ ನೇರತ ಹರಿಯತವುದಕ್್ೆ ವಯವಸಥ್ ಮನಡಿದನುರ.್ ಈ 
ಬನರಿ ನಮೂ ಮರ್ ್ ಮನತ್ರವಲಿದ್ೇ ಒೆಂದೇ್ ಒೆಂದತ ಮರ್್ಗೂ ನೇರತ ನತಗಗಲ್ಲಲಿ. ಆ ರಿೇತಿ 
ಪಯನಾಯವನಗಿ ಆಲೂ್ೇಚರ್್ ಮನಡಬೇ್ಕ್ ್ಹೂ್ರತ್ತ ಕ್್ೇವಲ ಯನವುದೂ್ೇ ರ್ನಲನೆರತ ಮರ್್ಗಳನತನ 
ಒಡಯ್ತವುದತ, tech park ಗಳನತನ ನಲ್ಲಿಸಿಬಿಡತವುದತ, ಪರಭನವ ಬೆಂದನಗ ಸ್ತಮೂನರತವ 
ಕ್್ಲಸ್ಗಳ್ಲಿವೂ ಆಗಿವ.್ ಸ್ಮಸ್ಯ ಮತ್ತು ತ್ಪತಾಗಳೂ ಆಗಿವ.್ Layout plan ಕ್್ೂಟತಟ, ಮರ್್ 
ಕಟತಟವುದಕ್್ೆ plan sanction ಮನಡತತನುರ.್ ಇಷ್ಟಲನಿ ಮನಡಿದುರೂ ಅವರ ಮರ್್ಗಳನತನ ರ್್ೇರವನಗಿ 
ಒಡಯ್ತತನುರ್. ಒೆಂದತ ವಿಪಯನಾಸ್ವೆ್ಂದರ್ ರ್ನನತ ಪತಿರಕ್್ಯಲ್ಲಿ ರ್್ೂೇಡಿದೆಂತ್ ಸ್ತಮನರತ ೫೦ 
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ವಷಾಗಳಿೆಂದ ವನಸ್ ಇರತವವನಗ್ ರನಜಕ್ನಲತವ್ ಮೇಲ್ ಮರ್ ್ ಬರತತ್ುದ ್ ನರ್ನ್ ರ್್ೂೇಟಿೇಸ್ 
ಕ್್ೂಟಿಟದನುರ್. ಆತ್ನಗ್ ಹ್ೈಕ್ೂ್ೇಟ್ಾನಲ್ಲಿ stay ಕ್ೂ್ಟಿಟದನುರ್. ಅೆಂದರ್ ಒೆಂದತ ಬನರಿ nature of the 
land complete ಆಗಿ ಬದಲನವಣ್ಯನಗಿರತವನಗ ರನಜಕ್ನಲತವ ್ ನದ್ಾಷಟವನಗಿ ಇೆಂತ್ಹ ಕಡ ್
ಬರತತ್ುದ ್ ಎೆಂದತ ಗತರತತಿಸ್ತವುದತ ಬಹಳ ಕಷಟ. ಇವತಿುನ technology use ಮನಡಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ 
ನೂರನರತ ಅಡಿ ಕ್್ಳಗ್ ಮಟ್ೂರೇ ಮನಡತತು್ೇವ್. ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ಬ್ಳಿೆಂದೂರತ ಕ್್ರ್ಯಿೆಂದ ವತ್ೂಾರತ 
ಕ್್ರ್ಯವರಗ್ ್tech park ಗಳಿದತು, ಅೆಂತ್ಹ ಕಡಗ್ಳಲ್ಲಿ alternative ಆಗಿ ಚಿೆಂತ್ರ್ ್ಮನಡಬೇ್ಕತ. 
ಕ್್ೇವಲ ಜನರ ತ್ೂೇರಿಕ್ಗ್್ ಮನಡಬನರದತ. ಮಟೂ್ರೇಗನಗಿ ೧೦೦ ಮಿೇಟರ್ ಕ್್ಳಗ್ tunnel 
ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡತ ಓಡಿಸ್ತತಿುರತವನಗ ನೇರತ ಸ್ರನಗವನಗಿ ಹರಿಯಲತ ಆಲೂ್ೇಚರ್್ ಮನಡಬನರದೇ್? ಈ 
ರಿೇತಿ ಆಲ್ೂೇಚರ್್ಗಳನತನ ಮನಡಬೇ್ಕತ. Plan sanction ಗ್ approve ಮನಡಿಕ್ೂ್ಟಿಟರತವ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ವಿರತದಿ ಯನವ ಕರಮ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿತಿುಲಿ. ಇದನೂನ ಕೂಡ alternative ಆಗಿ 
ಆಲ್ೂೇಚರ್್ ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಕ್್ೂೇರಮೆಂಗಲದಲ್ಲಿ Sony world ನೆಂದ ಸ್ಜನಾಪತರದವರಗ್ಿನ 
ರ್ನಲೆರ್್ಯ ಬನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಣಣ ಮಳ್ ಬೆಂದರ ್ ತ್ತೆಂಬಿ ಹ್ೂೇಗತತಿುತ್ತು. ಇದರ ಬಗ್ಗ ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ಕರಮ 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಒೆಂದೇ್ ರಸ್ುಯಲ್ಲಿನ ಕ್್ಳಗ್ ಮೊೇರಿ ಮನಡಿ ದೂ್ಡಡ ನೇರತ ಸ್ರನಗವನಗಿ 
ಹರಿಯತತಿುದತು, ಈ ಬನರಿ ಹ್ಚತು ಮಳ್ ಬೆಂದರೂ ಒೆಂದತ ಮರ್ ್ಕೂಡ ತ್ತೆಂಬಲ್ಲಲಿ. ಇಷತಟ ಒಳ್ಿಯ 
ವಯವಸ್ಥ, technology ಇರತವನಗ alternative ಆಗಿ ಆಲೂ್ೇಚರ್ ್ ಮನಡಬೇ್ಕತ, ಕ್್ೇವಲ 
ದೂರ್ಷಸ್ತತನು ಕೂರಬನರದತ, solution ಅನತನ ಕೆಂಡತ ಹಿಡಿಯಬೇ್ಕತ, ಶನಶಾತ್ವನದ ಪರಿಹನರವನತನ 
ಕೆಂಡತಹಿಡಿಯಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ.್ ಒತ್ತುವರಿಯನಗಿರತವಲ್ಲಿ unauthorized construction ಅನತನ 
ತ್ಗ್ಯಬ್ೇಕತ. ಅದನತನ ಬಿಟತಟ, plan sanction ಮನಡಿ, ಅವರ್ೇ authorize ಆಗಿ ಕಟಟಲತ 
ಅನತಮತಿ ಕ್ೂ್ಟತಟ ನೆಂತ್ರ ಕ್್ೇವಲ ಒೆಂಟಿ ಮತ್ತು ಮಧಯಮ ವಗಾದವರ ಮರ್್ಗಳನತನ ಕ್್ಡವಿ, ದ್ೂಡಡ 
ದ್ೂಡಡ apartment ಗಳನತನ ಬಿಡತವುದತ ಅತ್ಯೆಂತ್ ಅಮನನತಷವನಗಿದ.್ ಈಗನಗಲ್ೇ ಕಟಿಟರತವ 
tech park ಗಳಿಗ್ alternative ಆಗಿ ಸ್ಮಸಯ್ಗಳನತನ ಪರಿಹನರ ಮನಡಬ್ೇಕ್ನದರ್ ಅವರ 
ಹತಿುರವ್ೇ ಹಣ collection ಮನಡಿ ಮನಡಲ್ಲ. ಸ್ಕ್ನಾರ ಮನಡಲತ ಆಗದ್ದುರ,್ ಅದಕ್್ೆ ಅವಶಯಕವನದ 
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technology ಇರತವುದರಿೆಂದ, ಅದನತನ ಉಪಯೇಗಿಸಿಕ್್ೂೆಂಡತ ಒೆಂದತ ಕ್್ರ್ಯಿೆಂದ ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ 
ಕ್್ರ್ಗ್ connectivity ಮನಡತವ ವಯವಸ್ಥ ಇದ್. ಈ tech park ಗಳು ಯನವುದನೂನ ಮನಡದೇ್, 
ಎಲಿವನತನ builders ಗಳು ಮನಡಿದನುರ.್ Software company ಗಳು ಕ್್ೇವಲ ಬನಡಿಗ್ಗ ್ಇವ್. 
ಇದನತನ builders ಗಳು ಮನಡಿದತು, ಅವರಿೆಂದ fine ಕಲ್ಕಟ್ ಮನಡಿ, ಬ್ೇಕ್ನದೆಂತ್ಹ 
alternative ವಯವಸ್ಥ ಮನಡಲತ ಯೇಚರ್್ ಮನಡತವ ವಯವಸ್ಥ ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಇದನತನ 
ಗೆಂಭಿೇರವನಗಿ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಶನಶಾತ್ವನದ ಪರಿಹನರವನತನ ಕೆಂಡತ ಹಿಡಿಯಬ್ೇಕತ. ಕ್್ೇವಲ 
ಅವರಿವರನತನ ದೂರ್ಷಸ್ದ್ೇ, ಸ್ಮಸ್ಯಗ್ ಶನಶಾತ್ ಪರಿಹನರ ಕ್್ೂಡತವ ಅರ್್ೇಕ ಸ್ೆಂಸ್ಥಗಳಿವ್. ಅವರತ 
ಸ್ಕ್ನಾರಕ್್ೆ approach ಮನಡಿದತು, alternative ಆಗಿ ಸ್ಮಸ್ಯ ಪರಿಹನರ ಮನಡತವ ವಯವಸ್ಥ ಇದ್. 
ಆದುರಿೆಂದ ಸ್ಕ್ನಾರ ಇದರ ಬಗ್ಗ ಗಮನಹರಿಸ್ಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿ ನನನ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮತಗಿಸ್ತತ್ುೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಎೆಂ. ರ್ನಗರನಜತ (ವಿಧನನಸ್ಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮಳ್ ಮತ್ತು ರ್್ರ್ಹನವಳಿ ವಿಚನರದ ಬಗ್ಗ ಚಚ್ಾ ಮನಡತವನಗ ಬಹಳ ದತಃಖ್ದ 
ಸ್ೆಂಗತಿ ಏರ್್ೆಂದರ್, ಮೊದಲತ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ ಬಗ್ಗ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಬ್ೆಂಗಳೂರನತನ 
‘Brand Bengaluru’್ಎೆಂದತ ಕರಯ್ತತ್ುೇವ್. ಇಡಿೇ ವಿಶಾದಲ್ಲಿ ಅತಿೇ ವೇ್ಗವನಗಿ ಬ್ಳ್ಯತತಿುರತವ 
ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಳ್ ಆವನೆಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗ ಇಡಿೇ ವಿಶಾವ್ೇ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುರತವನಗ ತ್ಲ್ 
ತ್ಗಿಗಸ್ತವ ಹನಗೂ ಭನರತ್ಕ್್ೆ ಕಪತಾ ಚತಕ್್ೆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರತವ 
ಆವನೆಂತ್ರಗಳ ಬಗಗ್ ಹ್ೇಳಲ್ಲಚಿಿಸ್ತತ್ುೇರ್್. 

(ಮತೆಂದತ) 
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(914) 19.09.2022 4.20 ಹ್ಚ್ವಿ:ಕ್್ಎಸ್ 

ಶ್ರೇ ಎೆಂ. ರ್ನಗರನಜತ (ಮತೆಂದತವರಿದದತು);-  
 

ಸ್ರ್ನೂನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್,  ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ತರಿದ ಮಳ್ಯಿೆಂದನಗಿ ಆಗಿರತವೆಂತ್ಹ 
ಅವನೆಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗ ಮನನಯ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೂ್ೇಜೇ್ಗೌಡರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೇ ಹ್ಚ್.ಎಸ್.ಗ್ೂೇಪಿರ್ನಥ್ 
ಇವರತಗಳು ಹಲವನರತ ವಿಚನರಗಳನತನ ಮಲತಕತ ಹನಕದನುರ್. ಸಿಲೆ್ ಬ್ೂೇಡ್ಾನೆಂದ ಕ್.್ಆರ್.ಪತರೆಂ 
ವರಗ್ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಸ್ತಮನರತ 17 ಕಲ್ೂೇಮಿೇಟರ್ ರಸ್ುಯ ಸಿಥತಿಯನತನ ರ್್ೂೇಡಿ ಅಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ 
ಕೆಂಪನಗಳು ಮತ್ತು ರ್ನಗರಿಕರತ “ನಮಗ್ ಪರತ್ಯೇಕವನಗಿರತವ ಪನಲ್ಲಕ್ಯ್ನತನ ಕ್್ೂಡಿ”್ ಎೆಂದತ 
ಕ್್ೇಳುತಿುದನುರ್. ಇದನತನ ರ್್ೂೇಡಿದರ ್ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ. ಸ್ರಿಯನಗಿ ಕ್್ಲಸ್ ಮನಡತತಿುಲಿವ್ನತನವುದತ ಜನರ 
ಅರಿವಿಗ್ ಬೆಂದ್ದ ್ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸಿದ್ುೇರ್.್ ಈ 17 ಕಲೂ್ೇಮಿೇಟರ್ ರಸ್ುಯಲ್ಲಿರತವ ಕೆಂಪನಗಳು 
ಈ ರನಜಯದ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳಿಗ್ ಪತ್ರವನತನ ಬರ್ದತ “ರ್ನವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ತರಕ್ಷಿತ್ವನಗಿಲಿ; ನಮೂ 
ಕೆಂಪನಗಳಿಗ ್ಒೆಂದತ ದ್ನಕ್್ೆ 250 ಕ್ೂ್ೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳಿಗೂ ಹ್ಚಿುನ ನಷಟವುೆಂಟನಗತತಿುದ್. ರ್ನವು 
ಹ್ೇಗ ್ಕ್್ಲಸ್ ಮನಡಬೇ್ಕತ?”್ ಎೆಂದತ ಕ್್ೇಳಿದನುರ.್ ಆದರ,್ ರನಜಯ ಸ್ಕ್ನಾರ ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ. ಕಡಗ್ ್ಕ್್ೈ 
ತ್ೂೇರಿಸಿ,್“ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ.ಗ್ ಸ್ತಮನರತ 8-10 ಸನವಿರ ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳಷತಟ ಆಯವಯಯವನತನ 
ಕ್್ೂಟಿಟದು್ೇವ್. ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರವನತನ ವಿಶಾದಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ುಮವನಗಿರತವ ನಗರವರ್ನನಗಿ ಮನಡತತ್ುೇವ್”್
ಎನತನವ ಆಶನಾಸ್ರ್್ಗಳನತನ ನೇಡತತಿುರತವ ಸ್ೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ, ಒೆಂದತ ಭನರಿ ಮಳ್ ಬೆಂದ ಕೂಡಲ್ೇ 
ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿರತವ ಐ.ಟಿ., ಬಿ.ಟಿ. ಕೆಂಪನಗಳು “ಬ್ೇರ ್ ಕಡಗ್ ್ ಹೂ್ೇಗತತ್ುೇವ್”್ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳುವುದತ ಎಷಟರ ಮಟಿಟಗ್ ಸ್ರಿ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಕ್್ೇಳುವುದಕ್್ೆ ಬಯಸ್ತತಿುದ್ುೇರ್್. ಮನನಯ 
ಎಸ್.ಎೆಂ.ಕೃಷನಣರವರತ ಈ ರನಜಯದ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳನಗಿದು ಸ್ೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರವನತನ 
ವಿಶಾದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಶಾಮನನಯ ನಗರವರ್ನನಗಿ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಅವರತ ಕ್್ೂಟಟ ಕ್ೂ್ಡತಗಗ್ಳನತನ ರ್ನವು ಒಮೂ 
ಮಲತಕತ ಹನಕಬ್ೇಕ್ನಗಿದ್. ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರವನತನ ಸಿಲ್ಲಕ್ನನ್ ಸಿಟಿಯರ್ನನಗಿ ಮನಪಾಡಿಸಿರತವ 
ಕೇತಿಾ ಅೆಂದ್ನ ಸ್ಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಸ್ಲತಿತ್ುದ್. ಇೆಂತ್ಹ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ ಭನರಿ ಮಳ್ ಬಿದು ಕೂಡಲೇ್ 



                                                                                                                                       «¥À/19.09.2022     162  
 

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

 

 

   

ಕೆಂಪನಗಳು ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಬಿಟತಟ ಹ್ೂೇಗತತ್ುೇವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುರತವುದತ ಎಷಟರ ಮಟಿಟಗ್ ಸ್ರಿ 
ಎನತನವುದರ ಬಗ್ಗ ರನಜಯ ಸ್ಕ್ನಾರ serious ಆಗಿ ಆಲ್ೂೇಚರ್ ್ ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್ ಎನತನವ 
ಮನವಿಯನತನ ರ್ನನತ ಮನಡತತಿುದ್ುೇರ್್. 

ಸ್ರ್ನೂನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ. ತ್ನನ ಕತ್ಾವಯ ನವಾಹಿಸ್ತವುದನತನ ಬಿಟತಟ ಕ್್ೇವಲ 
ತ್ರಿಗ್ ಸ್ೆಂಗರಹ ಮನಡತವ ಒೆಂದತ ಕ್ನಪೂ್ೇಾರೇ್ಶನ್ ಆಗಿ ಪರಿವತ್ಾರ್್ ಹೂ್ೆಂದ್ದ್ ಎನತನವುದತ ನನನ 
ಗಮನಕ್್ೆ ಬೆಂದ್ದ.್ ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ. ಆಸಿು ತ್ರಿಗ್ ಸ್ೆಂಗರಹ ಮನಡತವುದತ ಮತ್ತು ಪನಿನ್ಗ್ ಅನತಮೊೇದರ್್ 
ನೇಡತವ ಕ್ಲ್ಸ್ಕ್್ೆ ಅಷಟ್ೇ ಸಿೇಮಿತ್ವನಗಿದ್. ಅದನತನ ಹೂ್ರತ್ತಪಡಿಸಿ ಈ ರನಜಯದ ಉನನತಿುೇಕರಣಕ್ನೆಗಿ 
ಏನತ ಕ್್ಲಸ್ ಮನಡತತಿುವ ್ ಎನತನವ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳಬ್ೇಕ್ನಗಿದ್. ಕಳ್ದ 4 ತಿೆಂಗಳುಗಳಿೆಂದ 
ಹಲವನರತ ಬನರಿ ರನಜಯದ ಹ್ೈಕ್್ೂೇಟ್ಾನ ಜಡಿ್ಗಳು ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ. ಆಯತಕುರಿಗ್ ರ್್ೂೇಟಿೇಸ್ ಕ್ೂ್ಟತಟ 
ಕರದ್ತ, ಛೇಮನರಿ ಹನಕರತವುದನತನ ರ್ನವು ಕೆಂಡಿದ್ುೇವ್. ಹೈ್ಕ್ೂ್ೇಟ್ಾನವರತ ಯನವ ಹೆಂತ್ಕ್್ೆ 
ಹ್ೂೇಗಿದನುರ್ೆಂದರ,್್ “ಈ ನಗರದ ರಸ್ುಗಳು ಸ್ರಿ ಹ್ೂೇಗಬೇ್ಕ್ನದರ್, ಇಲ್ಲಿಗ್ ದ್ೇಶದ 
ಪರಧನನಮೆಂತಿರಗಳು ಬರಬೇ್ಕತ ಅಥವನ ರನಷರಪತಿಗಳು ಬರಬ್ೇಕತ ಆಗ ಮನತ್ರ ರಸ್ುಗಳು ಸ್ರಿ 
ಹ್ೂೇಗತತ್ುವ್”್ಎನತನವ ವಿಚನರವನತನ ಹ್ೇಳಿರತವುದತ ನಮೂ ಗಮನಕ್್ೆ ಬೆಂದ್ದ್. ಮಳ್ಗೂ ಮೊದಲತ 
ಪರತಿದ್ನ ರಸ್ುಯಲ್ಲಿರತವ ಗತೆಂಡಿಗಳ ಬಗ್ಗ ಹ್ೈಕ್್ೂೇಟ್ಾನಲ್ಲಿ ಚಚಾ್ಯನಗತತಿುತ್ತು. ಜನರತ 
ಅಪಘಾತ್ಕೆೆಂತ್ ಹ್ಚನುಗಿ ರಸು್ಯ ಗತೆಂಡಿಗಳಿೆಂದನಗಿ ಪನರಣ ಕಳ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿತಿುರತವುದನತನ ರ್್ೂೇಡಿದನಗ, 
ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳು ಯನವ ಮಟಟದಲ್ಲಿ ನಡಯ್ತತಿುವ ್ಎನತನವುದನತನ ರ್ನವು ವಿಚನರ 
ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ.್ ಉತ್ುಮ ಗತಣಮಟಟದ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳು ನಡಯ್ದ್ೇ ಇರತವುದಕ್್ೆ 
ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ.ಯಲ್ಲಿರತವ ಭರಷನಟಚನರವ್ೇ ಕ್ನರಣವನಗಿದ್ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳುವುದಕ್್ೆ  
ಇಚ್ಿಪಡತತಿುದ್ುೇರ್್. ಆ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ಗತತಿುಗ್ದನರರ ಅಸೂ್ೇಸಿಯೇಶನ್ನವರತ 40% commission 
ಬಗ್ಗ ಉಲ್ಿೇಖ್ ಮನಡಿದನುರ.್ ನಮೂ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಮಿತ್ರರಿಗ್ 40% commission ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಿದರ ್ ಅವರಿಗ್ ಬ್ೇಸ್ರವನಗಬಹತದತ. ಪರತಿದ್ನ ಅರ್್ೇಕ ಜನ ಸ್ಹ್ೂೇದರ ಸ್ಹ್ೂೇದರಿಯರತ 
ರಸ್ುಯಲ್ಲಿರತವ ಗತೆಂಡಿಗಳಿಗ್ ಬಿದತು ಸನಯತತಿುದನುರ ್ ಎನತನವ ವಿಚನರವನತನ ಹ್ೈಕ್್ೂೇಟ್ಾ 
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ಖ್ೆಂಡಿಸ್ತತಿುದ್. ಗತತಿುಗ್ದನರರ ಅಸೂ್ೇಸಿಯೇಶನ್ನ ಅಧಯಕ್ಷರತ ದೂರದಶಾನದಲ್ಲಿ,್‘We are ready 
to face any challenges, we have paid money’್ ಎೆಂದತ  ಹ್ೇಳುವನಗ, ಇದಕೆೆಂತ್ 
prima-facie ಬ್ೇರೇ್ನತ ಬ್ೇಕತ? ಇಲ್ಲಿ ಕ್್ಲಸ್ ನಡಯ್ತತಿುಲಿ ಕಮಿೇಶನ್ ನಡಯ್ತತಿುದ್ ಎನತನವುದತ 
ತ್ಲ್ ತ್ಗಿಗಸ್ತವೆಂತ್ಹ ವಿಚನರವನಗಿದ್. ಸಿಲೆ್ ಬ್ೂೇಡ್ನೆಂದ ಕ್.್ಆರ್.ಪತರೆಂನವರಗ್್ ಇರತವೆಂತ್ಹ 
ರಸ್ುಯಲ್ಲಿ ಮಳ್ ಬಿದುೆಂತ್ಹ ಸ್ೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಜನರತ ಬ್ೂೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ೆಂಚನರ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಥತಿ 
ನಮನಾಣವನಗಿತ್ತು.  

 ಸ್ರ್ನೂನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರ್ೇ, ದ್ೇಶ-ವಿದ್ೇಶಗಳಲ್ಲಿರತವ ಹಲವನರತ ಯತವಕ-ಯತವತಿಯರಿಗ ್
ಕ್್ಲಸ್ವನತನ ಕ್್ೂಡತತಿುರತವ ಕೆಂಪನಗಳು ಇವತ್ತು ಬಿೇದ್ ಪನಲನಗಿವ ್ಮತ್ತು ಪಯನಾಯ ಸ್ಥಳವನತನ 
ರ್್ೂೇಡಿಕ್ೂ್ಳುಿತಿುವ.್ ಇದರ ಬಗ್ಗ ಸ್ಕ್ನಾರ ಹ್ಚಿುನ ಗಮನವನತನ ಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಹೇ್ಳುವುದಕ್್ೆ 
ಇಷಟಪಡತತಿುದ್ುೇರ್.್  

 ಸ್ರ್ನೂನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರ್ೇ, ಕ್್ೇವಲ ಈ ರಸ್ುಗಳು ಮನತ್ರವಲಿ, ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿರತವ 
ಹಲವನರತ ರನಜಕ್ನಲತವಗ್ಳು ಒತ್ತುವರಿಯನಗಿರತವ ವಿಚನರ ಮನನಯ ಸಿದಿರನಮಯಯನವರತ 
ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳನಗಿದನುಗ, ನಮೂ ಸ್ಕ್ನಾರದ ಗಮನಕೂೆ ಬೆಂದ್ತ್ತು. ಮನನಯ 
ಎ.ಟಿ.ರನಮಸನಾಮಿಯವರತ ಸ್ತಮನರತ 12 ಸನವಿರ ಎಕರಯ್ಷತಟ ಜಮಿೇನತ ಒತ್ತುವರಿಯನಗಿದ್ ಎೆಂದತ 
ಗತರತತಿಸಿದುರತ. ಅದರಲ್ಲಿ 11680 ಎಕರ ್ ಜಮಿೇನನತನ ಹಿೆಂದಕ್್ೆ ಪಡದ್ತಕ್ೂ್ೆಂಡಿರತವುದತ ಮನನಯ 
ಸಿದುರನಮಯಯನವರ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ಎನತನವ ವಿಚನರವನತನ ಈ ಸ್ದನದ ಗಮನಕ್್ೆ ತ್ರಲತ 
ಬಯಸ್ತತಿುದ್ುೇರ್್. ಉಳಿದ್ರತವ 600-700 ಎಕರ ್ ಜಮಿೇನನತನ ಸನಾಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್್ೂಳುಿವೆಂತ್ಹ 
ಕ್್ಲಸ್ವನತನ ತ್ದನೆಂತ್ರ ಬೆಂದೆಂತ್ಹ ಸ್ಕ್ನಾರಗಳು ಮನಡಲ್ಲಲಿ, ಇದೂ ಸ್ಹ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಇೆಂದ್ನ 
ಸಿಥತಿಗ ್ಒೆಂದತ ಕ್ನರಣವನಗಿದ್ಯೆಂದತ ಹ್ೇಳುವುದಕ್್ೆ ಬಯಸ್ತತಿುದ್ುೇರ್್.  
 

 ಸ್ರ್ನೂನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ರನಜ ಕ್ನಲತವ್ಗಳ ಮೇಲ್ ಮರ್್ಗಳನತನ ಕಟಿಟಕ್್ೂೆಂಡಿರತವುದರ 
ಬಗ್ಗ ಮನನಯ ಗೂ್ೇಪಿರ್ನಥ್ರವರತ ಬಹಳಷತಟ ಬ್ಳಕನತನ ಚ್ಲ್ಲಿದನುರ.್ ಅವರ ಮನತ್ತಗಳನತನ ರ್ನನತ 



                                                                                                                                       «¥À/19.09.2022     164  
 

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

 

 

   

ಒಪತಾತ್ುೇರ್.್ ಆರ್ಥಾಕವನಗಿ ಹಿೆಂದತಳಿದವರತ ಮತ್ತು ಮಧಯಮವಗಾದವರನತನ ಟನಗ್ಾಟ್ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ 
ಬದಲನಗಿ ಪತಿರಕ್್ಗಳಿಗ್ show ಕ್್ೂಡತವುದಕ್ನೆಗಿ ಬತಲ್ೂಡೇಜರ್ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಹ್ೂೇಗಿ ರ್ನಲತೆ 
ಕ್ನಪೌೆಂಡ್ಗಳನತನ ಒಡದ್ತ ಹನಕ ಬರತವುದನತನ ರ್ನವು ಒಪತಾವುದಕ್್ೆ ಸನಧಯವಿಲಿ. ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ. 
ಅಥವನ ಅಧಿಕ್ನರದಲ್ಲಿರತವ ಸ್ಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಜವನಬನುರಿ ಎನತನವುದತ ಇದುರ,್ ಯನವುದ್ೇ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರತ, ಶ್ರೇಮೆಂತ್ರತ ಅಥವನ ಬಡವರತ ಯನರೇ್ ರನಜಕ್ನಲತವ್ಯನತನ ಒತ್ತುವರಿ ಮನಡಿದುರೂ 
ಅದನತನ ತ್ರವುಗ್ೂಳಿಸ್ತವೆಂತ್ಹ ಕ್್ಲಸ್ವನತನ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಆಗರಹಪಡಿಸ್ತತಿುದ್ುೇರ್್.  

 ಶ್ರೇ ಕ್.್ಗ್ೂೇಪನಲಯಯ(ಅಬಕ್ನರಿ ಸ್ಚಿವರತ):- ಸ್ರ್ನೂನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕಳ್ದ ಮೂರತ 
ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಈ ಒತ್ತುವರಿ ನಡದ್್ಲಿ. ಸ್ತಮನರತ 10-15 ವಷಾಗಳ ಹಿೆಂದಯ್ೇ   
ರನಜಕ್ನಲತವ್ಗಳನತನ ಒತ್ತುವರಿ ಮನಡಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಕಟಿಟರತವೆಂತ್ಹ ಕಟಟಡಗಳು ಅವು. ರನಜಕ್ನಲತವ್ಯ 
ಮೇಲ ್ ಯನರತ ಕಟಟಡಗಳನತನ ನಮನಾಣ ಮನಡಿಕ್ೂ್ೆಂಡಿದನುರ್ ಅವುಗಳನತನ ತ್ರವುಗ್ೂಳಿಸ್ತವುದಕ್್ೆ 
ನಮೂ ಸ್ಕ್ನಾರ ಬದಿವನಗಿದ್ಯೆಂದತ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು ವಿಧನನಸ್ಭಯ್ಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತನು 
ಹ್ೇಳಿದನುರ್. ಸ್ತಮನರತ 79 ವಷಾಗಳನದ ಮೇಲ್ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ಮಳ್ಯನಗಿದ.್ 
ಯನವುದ್ೂೇ ಒೆಂದತ ಸ್ಕ್ನಾರದ ಮೇಲ್ ಆಪನದರ್್ ಮನಡತವುದಲಿ. ರ್ನವಲ್ಿರೂ ಇದರ 
ಸ್ದಸ್ಯರನಗಿದ್ುೇವ್.  

 

 ಡನ|| ಕ್.್ಗ್ೂೇವಿೆಂದರನಜ್:- ಸ್ರ್ನೂನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರತ ಅವರ ಮೇಲ ್
ಆಪನದರ್್ ಮನಡತತಿುಲಿ.  

 

 ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜತ:- ಸ್ರ್ನೂನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಆಪನದರ್್ ಮನಡತತಿುಲಿ.  I 
have a right to question the Ruling Government.  Hon’ble Minister (Sri 
K. Gopalaiah) is the helm of affairs.  ಅವರತ ಅಧಿಕ್ನರದಲ್ಲಿದನುಗ, ಅವರತ 
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ಜವನಬನುರಿಯನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳಿಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್. ರ್ನವು ಅಧಿಕ್ನರಕ್್ೆ ಬೆಂದರೇ್, ರ್ನವು ಜವನಬನುರಿಯನತನ 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುೇವ್. ಜವನಬನುರಿಯಿೆಂದ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್್ೂಡತತ್ುೇವ್ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳುವುದಕ್್ೆ 
ಬಯಸ್ತತಿುದ್ುೇರ್್.   

 ಶ್ರೇ ಕ್್.ಗ್ೂೇಪನಲಯಯ:- ಸ್ರ್ನೂನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನವು ಮನಡತತ್ುೇವ್ ಎನತನವ ಮನತ್ತ 
ಕ್್ೂಡತತಿುದ್ುೇರ್್. ಬಲ್ಲಷಠರತ ಯನರ್ೇ ಇರಲ್ಲ, ಅವರ ಮೇಲ ್ ಕ್ನನೂನತ ಪರಕ್ನರ ಕರಮ 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿವೆಂತ್ಹ ಕ್್ಲಸ್ವನತನ ಮನಡತತ್ುೇವ್. ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರತ ನನನ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಸ್ಾಲಾ 
ಸ್ಮನಧನನದ್ೆಂದ ಕ್್ೇಳಬ್ೇಕ್ನಗಿದ್.  

 ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜತ:- ಸ್ರ್ನೂನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅವರತ ಮನಡತತ್ುೇವ್…… 
ಮನಡತತ್ುೇವ್ೆಂದತ ಹೇ್ಳುತ್ುಲ್ೇ ಇದನುರ.್ ಆದರ್, ಏತ್ಕ್ೂ್ೆೇಸ್ೆರ ಮನಡಲ್ಲಲಿವ್ನತನವುದತ ನಮೂ 
ಪರಶ್ನಯನಗಿದ್. ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ ರ್ನಗರಿಕರತ ಕ್್ೇಳುತಿುರತವ ಪರಶ್ನಯನತನ ರ್ನನತ ಇಲ್ಲಿ, ಅವರತ 
ಅಧಿಕ್ನರದಲ್ಲಿ ಇರತವುದರಿೆಂದ ಉಲ್ಿೇಖ್ ಮನಡತತಿುದು್ೇರ್್.  

 ಡನ|| ತ್ೇಜಸಿಾನ ಗೌಡ (ವಿಧನನಸ್ಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಸ್ರ್ನೂನಯ 
ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, 40% ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದನುರ,್ ಶ್ೇಕಡನ 85 ಪಸಾ್ೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ಯೆಂದತ ಸ್ರ್ನೂನಯ 
ರನಜೇವ್ಗನೆಂಧಿಯವರತ ಹ್ೇಳಿದುರತ. ಅದನತನ ಇದರ ಜ್ೂತ್ಯಲ್ಲಿ ಹ್ೇಳಿದರ ್ ಚ್ರ್ನನಗಿರತತ್ುದ್ೆಂದತ 
ಅವರತ ರ್್ನಪತ ಮನಡತತಿುದನುರ್.  

ಶ್ರೇ ಕ್.್ಗ್ೂೇಪನಲಯಯ:- ಸ್ರ್ನೂನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದನುರೆ್ಂದತ ಅವರತ 
ಏನತ ಹ್ೇಳಿದರೂ ಒಪತಾವುದಕ್್ೆ ರ್ನವು ಸಿದಿರಿಲಿ. ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ತಮನರತ 70-80 
ವಷಾಗಳ ನೆಂತ್ರ ಇಷ್ೂಟೆಂದತ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ಮಳ್ಯನಗಿದ್. ಕ್್ೇವಲ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಮನತ್ರವಲಿ ಇಡಿೇ 
ರನಜಯದ ಎಲಿ ಕ್್ರ್ಕಟ್ಟಗಳು ತ್ತೆಂಬಿರತವುದತ ಇತಿಹನಸ್ದಲ್ಲಿ ಇದ್ೇ ಪರಥಮವನಗಿದ.್ ಕ್್ೂೇಲನರ ಮತ್ತು  
ಚಿಕೆಬಳನಿಪತರ ಜಲ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ದ 40 ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಕತಡಿಯತವುದಕ್್ೆ ನೇರಿಲಿದ್ೇ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಥತಿ 
ಉದಭವವನಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಸ್ಕ್ನಾರ ಕ್.್ಆರ್.ಎಸ್.ನೆಂದ ಮತ್ತು ಹ್ೇಮನವತಿ ನದ್ಯಿೆಂದ ನೇರತ 
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ಬಿಡತತ್ುೇವ್ೆಂದರ್, ಜನರತ ನಮಗ್ ನೇರತ ಬ್ೇಡವೆ್ಂದತ ಹ್ೇಳುವೆಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಥತಿ ಒದಗಿ ಬೆಂದ್ರತವುದತ 
ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಾ ಬೆಂದ ಮೇಲ್ ಇದ್ೇ ಮೊದಲರ್್ಯ ಬನರಿ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುವುದಕ್್ೆ ಇಷಟಪಡತತ್ುೇರ್್. 
ಇದಕ್್ೆ ಎಲಿರೂ ಕ್ನರಣರನಗಿದ್ುೇವ್. ಈ ಸ್ಮಸ್ಯಯನತನ ಬಗಹ್ರಿಸ್ಬ್ೇಕ್ನಗಿದ್. ಬಹಳ ದೂ್ಡಡ 
ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ನಷಟವುೆಂಟನಗಿದ್. ರನಜ ಕ್ನಲತವ್ಯನತನ ಒತ್ತುವರಿ ಮನಡಿಕ್ೂ್ೆಂಡಿರತವವರತ ಎಷಟ್ೇ 
ಬಲ್ಲಷಠ ವಯಕುಯನಗಿರಲ್ಲ ಅಥವನ ರನಜಕೇಯ ವಯಕುಯನಗಿರಲ್ಲ ಅವರ ಮೇಲ್ ಕರಮ 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುೇವ್. ಸ್ಕ್ನಾರದ ಬಳಿ village map ಇದ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಳಿ ಹ್ೂೇಗಬೇ್ಕತ ಮತ್ತು 
ಎಲ್ಲಿ ಮೊೇರಿ ಹೂ್ೇಗಬೇ್ಕ್ನ್ತನವುದತ ಇದ.್ ಈ ದ್ನ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು ವಿಧನನಸ್ಭ್ಯಲ್ಲಿ 
ಹ್ೇಳಿರತವೆಂತ್ ರನಜಕ್ನಲತವ್ಗಳ ಮೇಲ ್ ಕಟಿಟರತವೆಂತ್ಹ ಕಟಟಡಗಳನತನ ತ್ರವುಗ್ೂಳಿಸ್ತವುದತ ಪತನಃ 
ಅದ್ೇ ಜನಗದಲ್ಲಿ ರನಜಕ್ನಲತವ್ಯನತನ ನಮನಾಣ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲ್ಸ್ವನತನ ಮನಡಲನಗತತ್ುದ್.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಸ್ರ್ನೂನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ 
ಗ್ೂೇಪನಲಯಯನವರತ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನವರನಗಿದನುರ್. ಅವರತ ಬಹಳ ವಿವರವನಗಿ ಹ್ೇಳಿದನುರ.್ 
ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಹದ್ೇವಪತರ ಮತ್ತು ಬ್ೂಮೂನಹಳಿಿಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ಚಿುನ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ 
ಪರವನಹವುೆಂಟನಗಿದ.್ ಆ ಕ್ಷೇ್ತ್ರದ ಶನಸ್ಕರತ ಯನರತ? ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ ಯನವ ಪಕ್ಷಕ್್ೆ ಸೇ್ರಿದನುರ.್ 
ಅದ್ೇ ಪಕ್ಷದ ಶನಸ್ಕರತ ಅಲ್ಲಿದನುರ.್ ಈ ರಿೇತಿ ಅವಯವಹನರ ನಡಯ್ತತಿುದುರ ್ಅವರತ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ 
ಇದನುಗ ಉಲ್ಿೇಖ್ ಮನಡಬಹತದನಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಸ್ತಮೂರ್್, ಆ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು; ಈ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ 
ಆಗಿತ್ತು ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದನುರ್. ಅದ್ಲಿ ಹಳ್ ಕ್ನಲದ ಕಥ್ ಆಯಿತ್ತ. ಈಗ ಅದತ ಬ್ೇಕರದ 
ವಿಚನರವನಗಿದ್. ಮನನಯ ಗ್ೂೇಪನಲಯಯನವರತ ಮಹನಲಕ್ಷಿಮ ಲ್ೇಔಟ್ನ ಶನಸ್ಕರನಗಿದನುರ.್ 
ಕಮಲನನಗರ ಇಡಿೇ ಏಷನಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿೇ ದೂ್ಡಡ slum ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅದನತನ ಉತ್ುಮ 
ಬಡನವಣ್ಯರ್ನನಗಿ ಪರಿವತಿಾಸಿದನುರ್. ಆ ರಿೇತಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಮನಡಬಹತದನಗಿತ್ತು. ಬ್ೆಂಗಳೂರತ 
ನಗರದಲ್ಲಿ ಹತಟಿಟ ಬಳ್್ದ ನಮಗ್ ಅದರ ರ್್ೂೇವು ಗೂ್ತಿುದ್. ಆದುರಿೆಂದ ಆ ಸ್ಕ್ನಾರ ತ್ಪತಾ ಮನಡಿದ,್ 
ಈ ಸ್ಕ್ನಾರ ತ್ಪತಾ ಮನಡಿದ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುವುದತ ಬ್ೇಡ. ಯನವುದ್ೇ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಕ್ನಾರ ಅಧಿಕ್ನರಕ್್ೆ 
ಬೆಂದರೂ ಸ್ಹ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕ್ಯ್ನತನ ಮತಟತಟವುದಕ್್ೆ ಸನಧಯವನಗತವುದ್ಲಿ ಮತ್ತು 
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ಒಬಬರ್ೇ್ ಒಬಬ ಅಧಿಕ್ನರಿಯನತನ ತ್ಗ್ಯತವುದಕ್್ೆ ಸನಧಯವನಗತವುದ್ಲಿ. ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರತವವರತ 
ರ್ನವು ಪರಶ್ನ ಮನಡತತಿುದು್ೇವ್. ನಮೂ ಪರಶ್ನಗ ್ಸನಧಯವನದರ್ೇ ಅವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಡಲ್ಲ. ನಮೂ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ 
ಆಗಿದ ್ ಎೆಂದತ ಅವರತ ಹ್ೇಳಿದರ,್ ರ್ನನತ ಕಥಯ್ನತನ ಎಷತಟ ಬ್ೇಕ್ನದರತ ಹ್ೇಳುತ್ುೇರ್ ್ ಯನವ 
ಪಕ್ಷದವರತ ಅಧಿಕ್ನರದಲ್ಲಿ ಇದನುಗ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಏರ್್ೇನತ ಆಯಿತ್ತ ಎನತನವುದರ ಬಗ್ಗ 
ಸ್ೆಂಪೂಣಾವನದ ವಿವರವನತನ ಕ್್ೂಡತತ್ುೇರ್.್ ಸ್ತಮನರತ 1700 ಕ್ೂ್ೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳಷತಟ ಕ್್ಲಸ್ 
ಆಗದೇ್ ಬಿಲ್ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡಿರತವ ಬಗ್ಗ ರ್ನನತ ಸ್ತಪಿರೇೆಂ ಕ್್ೂೇಟಿಾಗೂ ಹೂ್ೇಗಿದ್ುೇರ್್. ಇದರ ಬಗ್ಗ 
ಬ್ೇಕ್ನದರ್ೇ ಮನತ್ರ್ನಡ್ೂೇಣ. ಆದರ್, ಈಗ ಬ್ೇಡ. ಹ್ೂಸ್ ಸ್ದಸ್ಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನುರ್. ಮನನಯ 
ಸ್ಚಿವರತ ಹಿರಿಯರಿದನುರ್, ಆದುರಿೆಂದ ಅವರಿಗ್ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಒೆಂದರ್ಡತ ನಮಿಷಗಳ ಕ್ನಲ 
ಅವಕ್ನಶವನತನ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್ೆ್ಂದತ ಕ್್ೇಳಿಕ್್ೂಳುಿತಿುದ್ುೇರ್.್  

ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜತ:- ಸ್ರ್ನೂನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಮತ್ೂುೆಂದತ ವಿಚನರವನತನ ಈ 
ಸ್ದನದ ಗಮನಕ್್ೆ ತ್ರಲತ ಬಯಸ್ತತಿುದ್ುೇರ್್. ಜತಲೈ್ ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲಿ Indian Meteorological 
Departmentನವರತ ಆಗಸಟ್-ಸಪ್್ಟೆಂಬರ್ ತಿೆಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹ್ಚತು 
ಮಳ್ಯನಗತತ್ುದ ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿರತತನುರ.್ ಅವರತ ಮತನೂುಚರ್್ಯನತನ ಕ್ೂ್ಟಿಟದುರೂ ಸ್ಹ ಸ್ಕ್ನಾರ 
ಏತ್ಕ್ೂ್ೆೇಸ್ೆರ ಮತೆಂಜನಗರತನ ಕರಮಗಳನತನ ಕ್್ೈಗೂ್ಳಿಲ್ಲಲಿವ್ನತನವುದತ ನನನ ಪರಶ್ನಯನಗಿದ್. ಮನನಯ 
ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಹ್ೇಳಿದೆಂತ ್ಬ್ೂಮೂನಹಳಿಿ, ಕ್.್ಆರ್.ಪತರೆಂ ಮತ್ತು ಮಹದ್ೇವಪತರಗಳಲ್ಲಿ 
ಹ್ಚತು ಹನನಯನಗಿದ್. ಈ ಕ್ಷ್ೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ನಾಲತೆ ಬನರಿ ಶನಸ್ಕರನಗಿ ಆಯೆಗ್ೂೆಂಡತ 
ಬೆಂದ್ರತವವರತ ಯನವುದೇ್ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಕ್ನಾರವಿರಲ್ಲ, ಇೆಂತ್ಹ ವಿಚನರಗಳನತನ ರನಜಯ ಸ್ಕ್ನಾರದ 
ಗಮನಕ್್ೆ ತ್ರಬೇ್ಕ್ನಗಿತ್ತು. ಈ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ಕರಮಗಳನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳಿದ್ರತವುದನತನ ರ್್ೂೇಡಿದರ,್ ಅವರತ 
ಯನವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ನಯಾನವಾಹಿಸ್ತತಿುದನುರ ್ಎನತನವುದತ ಗೂ್ತನುಗತತಿುದ್. ರ್ನನತ ವ್ೈಯಕುಕವನಗಿ 
ಆಪನದರ್್ಗಳನತನ ಮನಡತತಿುಲಿ. ಆಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಸ್ಮಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ುೇರ್್. ಯನರ್ೂೇ 
ಒಬಬ ಮಹಿಳ್ ತ್ನನ ಸ್ಮಸ್ಯಯನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡತ ಬೆಂದನಗ, ಆ ಶನಸ್ಕರತ ಯನವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ 
ವತಿಾಸಿದುರತ ಎನತನವುದನತನ ರ್ನವು ಮನಧಯಮಗಳಲ್ಲಿ ರ್್ೂೇಡಿದನಗ ನಮಗ್ೇ ರ್ನಚಿಕ್ಯ್ನಗತತಿುತ್ತು. 
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ಸ್ರಿ ಇದುರ ್ಅದರ ಬಗ್ಗ ಗಮನಹರಿಸ್ಬ್ೇಕ್ನಗಿತ್ತು ಸ್ರಿ ಇಲಿದ್ದುರ,್್ “್ ಇದತ ಕ್ನನೂನತಬದಿವನಗಿಲಿ, 
ಆಗತವುದ್ಲಿಮೂ”್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕ್ನಗಿತ್ತು. ಆದರ್, ಮನನಯ ಶನಸ್ಕರತ ಯನವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ 
ವತಿಾಸಿದರತ ಎನತನವುದನತನ ರ್ನವು ಟಿಾಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರ್್ೂೇಡಿದು್ೇವ್. ಈ ರಿೇತಿ ನಡದ್ತಕ್್ೂಳುಿವುದನತನ 
ಸ್ಕ್ನಾರವ್ೆಂದತ ಹೇ್ಳುತನುರಯ್ೇ? ಪರಜನತ್ೆಂತ್ರ ವಯವಸ್ಥಯಲ್ಲಿ ರ್ನವಲ್ಿರನತನ inclusive 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಹೂ್ೇಗಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್. ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರತ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದವರಲ್ಲಿ ಸ್ಲಹ ್
ಸ್ೂಚರ್್ಗಳನತನ ಕ್್ೇಳಿದರ್ ರ್ನವು ಕ್್ೂಡತವುದಕ್್ೆ ಸಿದಿರಿದ್ುೇವ್.  

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ರ್ನಗರನಜ್ರವರ್ೇ, come to the matter.  ವಿಷಯದ 
ಮೇಲ ್ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜತ:- ಸ್ರ್ನೂನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರ,್ ಒೆಂದತ ನಮಿಷ, I will complete 
it. ಇದರ ಜ್ೂತ್ಗ್, ಐ.ಟಿ. ಕ್ನರಿಡನರ್ಗಳು, ಬಳ್ಿೆಂದೂರತ, ವತ್ೂಾರತ, ಸ್ಜನಾಪತರ ರೂ್ೇಡ್. 
ಏರ್ಪ್ೂೇಟ್ಾ ರೂ್ೇಡ್, ಕ್.್ಆರ್.ಪತರೆಂ, ಸಿಲೆ್ ಬೂ್ೇಡ್ಾ ಇರಬಹತದತ ಮತ್ತು ಎಲಿ ಕಡಗ್ಳಲ್ಲಿ 
ಇರತವೆಂತ್ಹ ಕೆಂಪನಗಳು ಲಕ್ಷನೆಂತ್ರ ಉದೂ್ಯೇಗಗಳನತನ ಸ್ೃರ್ಷಟ ಮನಡತತಿುವ್. ಅವರತ 
ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹ ತ್ಪನಾದರತ ಏನತ? ಜ.ಎಸ್.ಟಿ. (Goods and Services Tax) ಕಟಿಟರತವುದತ, 
ಆದನಯ ತ್ರಿಗ್ ಕಟಿಟರತವುದತ, ಆಸಿು ತ್ರಿಗ್ಯನತನ ಕಟಿಟರತವುದತ ಮತ್ತು wealth tax ಕಟಿಟರತವುದತ 
ಅವರ ತ್ಪ್ಾೇ?               

                                                (ಮತೆಂದತವರಿದ್ದ್)    

(915) 19.9.2022 4.30 ಪಿಕ್್:ಜಆರ್ 

ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜತ (ಮತೆಂದತ) 

ವಿದ್ೇಶದ್ೆಂದ ಬೆಂಡವನಳ ತ್ೆಂದತ ಇಲ್ಲಿ ಹನಕದತು ತ್ಪ್ಾೇ?  ಕೆಂಪನಗಳಿಗ ್ ಟನರಕಟರ್ ಮೂಲಕ 
ಹ್ೂೇಗಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್ ಎೆಂದರ್ ರ್ನವು ಯನವರಿೇತಿ ಬನರೆಂಡ್ ಬ್ೆಂಗಳೂರನತನ ಕಟತಟವುದಕ್್ೆ 
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ಹ್ೂರಟಿದ್ುೇವ್ ಎೆಂದತ ಕ್ೇ್ಳಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್.  ನಮೂ ರನಜಯದ ಹಿರಿಯ ರ್ನಯಕರನಗಿದುೆಂತ್ಹ ಮನನಯ 
ಎಸ್.ಎೆಂ. ಕೃಷನಣರವರತ ೪ ತಿೆಂಗಳ ಹಿೆಂದ ್ ರನಜಯ ಸಕನಾರಕ್್ೆ ಒೆಂದತ ಕ್ನಗದವನತನ ಬರ್ದ್ದನುರ.್  
ಬನರೆಂಡ್ ಬ್ೆಂಗಳೂರನತನ ನೇವು ಉಳಿಸಿಕ್ೂ್ಳಿಬ್ೇಕತ ಎೆಂದತ ಮನವಿ ಮನಡಿದನಗ ಸಕನಾರ ಅದರ 
ಬಗ್ಗ ಕ್ನಯರ್ೇ ಎನನಲ್ಲಲಿ ಎೆಂದರ ್ಯನವರಿೇತಿ ಸಕನಾರ ನಡಯ್ತತಿುದ ್ಎೆಂಬತದನತನ ಕ್್ೇಳಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್.  
ಉಡನಫ ್ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಡತವುದನತನ ಬಿಡಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್.  ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಇರ್ನ್ರಡತ 
ನಮಿಷ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳುಿತ್ುೇರ್್.  ರ್ನನತ ಕ್್ೇವಲ ಐ.ಟಿ.,-ಬಿ.ಟಿ., ಕ್ನಮಗನರಿಗ್ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ 
ವಿಚನರಗಳನತನ ಮನತ್ರ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುಲಿ.  ಮರ್-್ಅಪನಟ್ಾಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ೫ ಅಡಿ ನೇರತ ನೆಂತಿದು 
ಉದನಹರಣ್ಗಳೂ ಇವ್.  ರ್ನರ್್ೂೆಂದತ ಉದನಹರಣ್ ಹ್ೇಳುತ್ುೇರ್್.  ರ್ನನತ ಬಿ.ಎೆಂ.ಟಿ.ಸಿ., 
ಅಧಯಕ್ಷರ್ನಗಿದನುಗ ಶನೆಂತಿ ನಗರ ಮತಳುಗಡ್ ಆಗತವ ಸಿಥತಿ ಬೆಂತ್ತ.  ಆಗ ರ್ನನತ ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳನತನ ಮತ್ತು ಸ್ಚಿವರನಗಿದು ಮನನಯ ಜನಜ್ಾ ಅವರನತನ ಕರಸ್ಿ, ಅಲ್ಲಿನ 
ಸ್ಮಸ್ಯಯನತನ ಅವರ ಗಮನಕ್್ೆ ತ್ೆಂದತ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ೂಕು ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್್ಲಸ್ ಮನಡಿಸಿದ್ವು.  ಆದುರಿೆಂದ 
ಈ ಸ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಳ್ ನೇರಿನೆಂದ ಯನವುದ್ೇ ರಿೇತಿ ಸ್ಮಸ್ಯಯನಗಲ್ಲಲಿ.  ಅಲ್ಲಿದು ರ್ನಲಯ್ 
ಕ್್ಲಸ್ವನತನ ಸ್ರಿಯನದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಡಿಸಿದುರಿೆಂದ ಮತಳುಗಡ್ಯ ಸ್ಮಸ್ಯ ಬರಲ್ಲಲಿ.  ಸಕನಾರಕ್್ೆ 
ಬದಿತ ್ ಇದ್ುದು್ೇಯನದರ್, ಪನರದಶಾಕತ್ ಇದ್ುದುರ,್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ುದುರ್ ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿ 
ಮತೆಂಜನಗರೂಕತನ ಕರಮಗಳನತನ ಕ್್ೈಗೂ್ಳುಿತಿುದುರತ; ಹವನಮನನ ಇಲನಖಯ್ವರತ ಕ್ೂ್ಟಿಟದು ಎಲನಿ 
ಅಲಟ್ಾ ವನರ್ೆಂಟ್ಗಳನತನ ಗೆಂಭಿೇರವನಗಿ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿತಿುದುರತ.  ಆದರ್ ಸಕನಾರ ಹನಗ್ ಮನಡಲ್ಲಲಿ.  
ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ., ಯಲ್ಲಿ ಇರತವ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಪರನಮಶಾ್ ನಡಸ್್ಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ;್ ಪನರಮನಣಿಕವನಗಿ ಕ್್ಲಸ್ 
ಮನಡತವ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಅಲ್ಲಿಗ್ ಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್.  B.B.M.P., should not become 
only tax collection centre.  It should deliver civil amenities too.  

Mr.CHAIRMAN:- Please conclude. 
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ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಈ ಎಲನಿ ವಿಚನರಗಳನತನ ಪರಸನುಪ 
ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್್ೂಟಿಟದುಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳನತನ ಅಪಿಾಸಿ ನನನ ಮನತ್ತಗಳನತನ 
ಮತಗಿಸ್ತತು್ೇರ್್. 

 ಶ್ರೇ ಕ್್.ಎ.ತಿಪಾ್ೇಸನಾಮಿ (ರ್ನಮನದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದ್ದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, 
ಕಳ್ದ ಆಗಸಟ್ ಮತ್ತು ಸಪ್್ಟೆಂಬರ್ ತಿೆಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದು ಮಳ್ಯಿೆಂದ ಸ್ತಮನರತ ೨೭ ಜಲ್ಿಗಳು ಪರವನಹ 
ಪಿೇಡಿತ್ವನಗಿವ್.  ಸ್ತಮನರತ ನೂರರಿೆಂದ ನೂರ ಆರತ ಜನ ಮೃತ್ಪಟಿಟದನುರ್.  ೧೮೭ ಗನರಮಗಳು 
ಪರವನಹ ಮತ್ತು ರ್್ರ್ಪಿೇಡಿತ್ವನಗಿವ್.  ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ತಮನರತ ೨೩,೭೯೪ ಮರ್್ಗಳು ಜಖ್ೆಂಗ್ೂೆಂಡಿವ್.  
ಸ್ತಮನರತ ೫.೮ ಲಕ್ಷ ಹ್ಕ್್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿದು ಅಗನಧವನದ ಬ್ಳ ್ ಹನನಯನಗಿದ್.  ಸ್ತಮನರತ ೨೨,೭೩೪ 
ಕ.ಮಿೇ. ಉದುದ ರನಜಯ ಹ್ದನುರಿ, ರನಷರ ಹ್ದನುರಿ, ಜಲನಿ ಮತಖ್ಯ ರಸ್ು, ಗನರಮಿೇಣ ರಸ್ು ಹಿೇಗ್ ಇವ್ಲಿವೂ 
ಹನಳನಗಿವ.್  ಈಗ ಅವು ಸ್ೆಂಚನರಕ್್ೆ ಯೇಗಯವನಗಿಲಿ. ಕ್್ೇೆಂದರ ಸಕನಾರ ನಗದ್ ಮನಡಿರತವ, 
ಪರಿಹನರ ಕ್್ೂಡತವೆಂತ್ಹ ಮನಗಾಸ್ೂಚಿಗಳು ೨೦೧೫ರಲ್ಲಿ ಬೆಂದ್ದನುಗಿದ.್  ೨೦೧೫ರಿೆಂದ ಇದತವರ್ಗೂ 
ಅದರ ಗ್ೈಡ್ಲ್ೈನು್ ಮನಡಿಫ್ೈ ಆಗಲ್ಲಲಿ.  ೨ ಹ್ಕ್್ಟೇರ್ಗ್ ಒಳಪಟತಟ ಯನರತ ಜಮಿೇನತ ಹ್ೂೆಂದ್ದನುರ್ೂೇ 
ಅವರಿಗ್ ಮನತ್ರ ಬ್ಳ ್ ಪರಿಹನರ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕತ ಎನತನವ ಸಕನಾರದ ಒೆಂದತ ಷರತ್ತು ಏನದಯ್ೇ,  
ಇದರಿೆಂದ ಕ್್ಲವರಿಗ ್ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ್.  ಆದರೂ ಮಧಯಮ ವಗಾದವರಿಗ ್ ಈ ಸ್ವಲತ್ತು 
ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕತ; ಕನಷಠ ೫ ಹ್ಕ್್ಟೇರ್ ಜಮಿೇನತ ಹೂ್ೆಂದ್ದತು ಬಳ್್ ಹನನಯನಗಿರತವವರಿಗೂ ಪರಿಹನರ 
ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್ ಎೆಂದತ ಸಕನಾರವನತನ ಕ್್ೇಳಿಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುೇರ್್.  ಇದಲಿದ್ೇ, ೨೭ ಜಲ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್್ರ್-
ಕಟ್ಟಗಳು ಒಡದ್ತ; ತೂ್ರಗ್ಳು, ಕ್್ರ್ಗಳು ಉಕೆ ಹರಿದತ, ಸನಕಷತಟ ಜಮಿೇನತಗಳ ಮೇಲ್ ರ್್ರ್ಯಿೆಂದ 
ಬೆಂದ debris  ತ್ತೆಂಬಿದ.್  ಸನಧನರಣವನಗಿ ರೈ್ತ್ರತ ಇೆಂತ್ಹ ಜನಗದಲ್ಲಿ ಕೃರ್ಷ ಕ್್ಲಸ್ ಮನಡಬೇ್ಕತ 
ಎೆಂದರ್ ತನವ್ೇ ನೆಂತ್ತ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಆಗತವುದ್ಲಿ.  ಸಕನಾರ ಇದಕ್್ೆ ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ಸ್ಹನಯ ಧನ 
ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕತ, Tippers, Tractors ಗಳನತನ ಮತಫತ್ ಆಗಿ ಒದಗಿಸಿಕ್್ೂಡಬೇ್ಕತ ಅಥವನ ಡಿೇಸ್ಲ್ 
ಕ್್ೂಡತವುದರ್್ೂನೇ ಮನಡಬೇ್ಕತ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಒತನುಯ ಮನಡತತ್ುೇರ್.್   
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  ಕ್್ೇೆಂದರ ಸಕನಾರ ಕ್ೂ್ಡತ್ಕೆೆಂಥ tied fund ಏನದ,್ ಅದ್ೇ ಸನಕ್ನಗತವುದ್ಲಿ.  ನಜವನಗಿ 
ಹ್ೇಳುವುದನದರ್, ಕಳದ್ ೫ ವಷಾದ್ೆಂದ ರೈ್ತ್ ಮಳಯ್ಿೆಂದ ಸೂ್ರಗಿ ಹ್ೂೇಗಿದನುರ್,್ ಮಲಗಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ 
ಬಿಟಿಟದನುರ್.್  ಅವನಗ ್ಏರ್ನದರೂ ಸ್ಹನಯ ಮನಡಬೇ್ಕತ ಎೆಂದರ್, ಕ್್ೇೆಂದರದ ಪರಿಹನರವನತನ ಬಿಟತಟ, 
ಪರತ್ಯೇಕವನಗಿ ನಮೂದ್ೇ ಆದ ಪರಿಹನರವನತನ ಕ್್ೂಡತವ ಕ್್ಲಸ್ ಮನಡಿ.  ಸೆ್ಂಟರಲ್ ಟಿೇಮ್ ಬೆಂದತ 
ಅಧಯಯನ ಮನಡಿ ಅವರತ ಕ್್ೂಡತವೆಂತ್ಹ ವರದ್ಗ್ ದಯವಿಟತಟ ಕ್ನಯತವುದಕ್್ೆ ಹ್ೂೇಗಬ್ೇಡಿ.  
ಸಕನಾರ ಏನತ ಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕತ ಎೆಂದ್ದಯ್ೇ ಅದನತನ ಜನ ಬಿೇದ್ ಮೇಲ್ ಇದನುಗಲ್ೇ ಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕತ.  
ಆಗ ಸಕನಾರವನತನ ಗೌರವಿಸ್ತತನುರ್; ಸಕನಾರಕ್್ೆ ಒಳ್ಿಯ ಗೌರವ ಬರತತ್ುದ್.  ೩-೬ ತಿೆಂಗಳನದ 
ಮೇಲ ್ ಕ್ೂ್ಟಟರ್ ಏನೂ ಉಪಯೇಗ ಆಗತವುದ್ಲಿ.  ಇದತ ನನನ ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿಯನಗಿದ್.   
ಯನವುದ್ೇ ರಿೇತಿಯಲೂಿ ಸೆ್ಂಟರಲ್ ಟಿೇಮ್ನ ವರದ್ಗ್ ಕ್ನಯಬ್ೇಡಿ.  ಯನರತ ನರನಶ್ರತ್ರಿದನುರ್ೂೇ, 
ಸ್ೆಂತ್ರಸ್ುರಿದನುರೂ್ೇ ಅವರಿಗ್ ಪರಿಹನರ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕತ. 

 ಕಳ್ದ ೫ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಸ್ತ್ತ್ವನಗಿ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಮಳ ್ಆಗತತ್ುಲ್ೇ ಇದ್.  ಒೆಂದತ ಅೆಂದನಜನ 
ಪರಕ್ನರ ಖನಸ್ಗಿ ಮತ್ತು ಸನವಾಜನಕ ಆಸಿುಪನಸಿುಗ್ ಒಟನಟರ್ ಇದತವರ್ಗೂ ಸ್ತಮನರತ ರೂ. ೫ ಲಕ್ಷ 
ಕ್್ೂೇಟಿಗಳಷತಟ ಹನನಯನಗಿರಬಹತದತ.  ಇದನತನ ಕ್್ೇವಲ ರನಜಯ ಸಕನಾರವ್ೇ ನಭನಯಿಸ್ತವುದತ 
ಬಹಳ ಕಷಟ.  ಕನಷಠ ಈ ವಷಾದ ರ್್ರ್ ಹನವಳಿ, ಹನನಯನತನ natural calamity ಎೆಂದತ 
ಘೂೇಷಣ್ ಮನಡಬೇ್ಕತ.  ಏಕ್್ೆಂದರ,್ ಇದತ  severest of the severe  ಆಗಿದ.್   ಇದನತನ 
ಘೂೇಷಣ್ ಮನಡಿದರ್ ಕ್ೇ್ೆಂದರ ಸಕನಾರ ಬ್ೇರ ್ಬ್ೇರ ್ಯೇಜರ್್ಯ ಸ್ಲತವನಗಿ ತ್ನನಲ್ಲಿರತವ ಆರ್ಥಾಕ 
ರ್್ರವನತನ ರನಜಯ ಸಕನಾರಕ್್ೆ ಕ್್ೂಡಬಹತದತ.  ಇದರಿೆಂದ ರನಜಯ ಸಕನಾರ  ತ್ನನದ್ೇ ಆದ 
ಸ್ೆಂಪನೂೂಲಗಳನತನ ಕ್್ೂರೇಡಿೇಕರಣ ಮನಡಿ, ಸನವಾಜನಕ ಮೂಲ ಸೌಕಯಾಗಳಿಗ್ೂೇಸ್ೆರ  ರಸ್ೂ್ಟೇರ್ 
ಮನಡಬಹತದತ;  ಪತನಶು್ೇತ್ನಗ್ೂಳಿಸ್ಬಹತದತ.  ಈ ದೃರ್ಷಟಯಲ್ಲಿ ಸಕನಾರ ಈ ಬಗ್ಗ ಆಲ್ೂೇಚರ್್ 
ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಕ್ೇ್ಳಿಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುೇರ್್.   

 ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮಳ್ಯ ಕ್ನರಣದ್ೆಂದ ಯನವ ಮರ್್ಯಲ್ಲಿ ೨-೩ ದ್ವಸ್ಗಳಿೆಂದ 
ನೇರತ ನೆಂತಿದಯ್ೇ ಅೆಂತ್ಹ ಮರ್್ಗಳನತನ ಪೂಣಾ ಜಖ್ೆಂಗ್ೂೆಂಡಿದ ್ ಎೆಂದತ ಭನವಿಸಿ ಗರಿಷಠ 
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ಪರಿಹನರ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕತ.  ಯನವ ತನಲೂಿಕತಗಳು ಮಳ್ಯಿೆಂದ ಬನಧಿತ್ವನಗಿವ್ಯೇ ಅೆಂತ್ಹ 
ತನಲೂಿಕತಗಳನತನ ರ್್ರ್ ಪಿೇಡಿತ್ ತನಲೂಿಕತಗಳು ಎೆಂದತ ಘೂೇಷಣ್ ಮನಡಿದರ್,  ಅಲ್ಲಿನ ಜನ 
ಮನಡಿರತವ ಸನಲ, ಕೆಂದನಯವನತನ ಮನಫಿ ಮನಡಬಹತದತ.  ಎಲಿವನೂನ ಬರಿದತ ಮನಡಿಕ್ೂ್ೆಂಡಿರತವ 
ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ ಬನಯೆಂಕ್ ಮತಖೇ್ನ ಬಡಿಡರಹಿತ್ ಸನಲ ಕ್ೂ್ಟಟರ್ ಅವರತ ಪತನಃ ತ್ಮೂ ಜೇವನವನತನ 
ಕಟಿಟಕ್್ೂಳುಿತನುರ್.  ಕಳ್ದ ೫ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ರೈ್ತ್ ರ್್ೂೆಂದ್ದನುರ್್.  ಅವನ ತನಳ್ೂಯನತನ ಯನವುದ್ೇ 
ರಿೇತಿಯಲೂಿ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸ್ಬನರದತ.   

 ಇನತನ ಶನಲನ ಕಟಟಡಗಳಿಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದನದರ್, ಪರತಿ ವಷಾ ಬರತವ 
ಮಳ್ಗಳಿೆಂದ ಶನಲನ ಕಟಟಡಗಳು ಕತಸಿಯತವುದನತನ ರ್್ೂೇಡತತ್ುೇವ್, ಎಷ್ೂಟೇ ಕಟಟಡಗಳು 
ಶ್ರ್ಥಲನವಸಥ್ಯಲ್ಲಿವ್.  ಅೆಂಗನವನಡಿ ಕಟಟಡಗಳೆಂತ್ೂ ಬಿದ್ುೇ ಹ್ೂೇಗಿವ್.  ರ್ನವು ಕ್ೂ್ಡತವೆಂತ್ಹ ೨ 
ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳ ಪರಿಹನರ ಗ್ೂೇಡ ್ ಕಟತಟವುದಕ್ನೆಗಲ್ಲ ಅಥವನ ಛನವಣಿ ಹನಕತವುದಕ್ನೆಗಲ್ಲ 
ಸನಕ್ನಗತವುದ್ಲಿ.  ಇದರ ಬಗ್ಗ ವಿಶ್ೇಷ ಕನಯಾಕರಮ ತ್ರಬೇ್ಕತ.  ಈಗಲ್ೇ ಸಕನಾರ, ಅದರಲೂಿ 
ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖ,್ ಎಲ್ಲಿ ಮಕೆಳು ಓದತವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಲಿವೊೇ, ಎಲ್ಲಿ ಅೆಂಗನವನಡಿ ಮಕೆಳು ಇರತವುದಕ್್ೆ 
ಸನಧಯವಿಲಿವೊೇ ಅವುಗಳನತನ ಗತರತತಿಸಿ ಅನ್ಸೇ್ಫ್್ ಎೆಂದತ ಡಿಕ್್ಿೇರ್ ಮನಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಶನಲ್ಗಳನತನ 
ನಡಸ್್ದ ಹನಗ್ ನಗನ ವಹಿಸ್ಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್.   

 ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಕ್್ೇೆಂಪ್ೇಗೌಡರತ ಕಟಿಟಸಿದೆಂತ್ಹ, ಉದನಯನ ನಗರಿ, 
ಕ್್ರ್ಗಳ ನಗರ, City of gardens and lakes  ಎೆಂದತ ಬ್ೆಂಗಳೂರನತನ ಏನತ 
ಕರಯ್ತತ್ುೇವಯ್ೇ ಅಲ್ಲಿ, ಮನನಯ ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡರತ ಹ್ೇಳಿದ ಹನಗ್, ಲಕ್ಷಮಣರನವ್ ಕಮಿಟಿ 
ರಿಪ್ೂೇಟ್ಾ ಪರಕ್ನರ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಕ್ೂ್ೇಳಿವನಡ ಅವರ ರ್್ೇತ್ೃತ್ಾದಲ್ಲಿದು ಸ್ದನ ಸ್ಮಿತಿಯ ವರದ್ 
ಪರಕ್ನರ ಕ್್ೇವಲ ೨೮೫ ಕ್್ರ್ಗಳು ಮನತ್ರ ಇವ.್                               

                                                         (ಮತೆಂದತ . . .) 
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(916) 19-09-2022 4.40 ಡಿಎಸ್-ಜಆರ್ 

ಶ್ರೇ ಕ್್.ಎ.ತಿಪಾ್ೇಸನಾಮಿ(ಮತೆಂದತ):- 

ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪರಮತಖ್ವನಗಿರತವೆಂಥ ೩ ಕಣಿವ್ಗಳಿವ್. ಹ್ಬನಬಳ ಕಣಿವ,್ ಕ್್ೂೇರಮೆಂಗಲ ಚಲಿಘಟಟ 
ಕಣಿವ,್ ವೃಷಭನವತಿ ಕಣಿವ್ ಎನನತ್ಕೆೆಂಥದತು.  ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಳಿೆಂದೂರತ ಕ್ರ್್, ವತ್ೂಾರತ ಕ್್ರ್, 
ಹಲಸ್ೂರತ ಕ್್ರ್, ಸನಯೆಂಕಟನಯೆಂಕ್, ಮಡಿವನಳ ಕ್್ರ್, ದ್ೂಡನಡರ್ಕ್ತೆಂದ್, ರ್ನಗನವನರ, ಪತಟ್ಟೇನಹಳಿಿ,  
ಜಕೂೆರತ ಪರಮತಖ್ವನಗಿರತವೆಂಥದತು.  ೭೪೧ ಕಲ್ೂೇಮಿೇಟರ್  ಉದುದ ಮಳ್ ಪರವನಹವನತನ 
ನಭನಯಿಸ್ತವೆಂತ್ಹ  ಅೆಂದರ್, Storm Water Drains  ಪರಮತಖ್ವನಗಿರತವೆಂಥದತು ಇದ್.   
ಅದ್ೇ ರಿೇತಿಯನಗಿ ೧,೫೦೦ ಮಿೇಟರ್ ಉದುದ ದ್ಾತಿೇಯ ವಗಾದ ಕ್ನಲತವಗ್ಳಿವ್.  ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 
ಸ್ತಮನರತ ೨,೬೨೬ ಕಡ್ ಇದನತನ ಒತ್ತುವರಿ ಮನಡಿದನುರ.್  ಇದತವರ್ವಿಗೂ ಕ್್ೇವಲ ೬೨೭ ಮನತ್ರ 
ಒತ್ತುವರಿ ಆಗಿರತವೆಂಥದುನತನ ತ್ರವುಗ್ೂಳಿಸಿದನುರ್. ಇನತನ ಸ್ತಮನರತ ೨,೦೦೦ ಕಡಗ್ಳಲ್ಲಿ 
ಒತ್ತುವರಿಯನಗಿರತವೆಂತ್ಹ ರನಜಕ್ನಲತವ್ಗಳನತನ ತ್ರವುಗ್ೂಳಿಸ್ಬ್ೇಕ್ನಗಿದ್. ಕ್ನಯನಾಚರಣ ್
ನಡಯ್ತತಿುತ್ತು.  ಕ್್ಲವು ಕ್ನರಣಗಳಿೆಂದ ಕ್ನಯನಾಚರಣ್ ನೆಂತ್ತ ಹೂ್ೇಗಿದ್. ಯನವುದ್ೇ ಕ್ನರಣಕೂೆ 
ಇದನತನ ನಲ್ಲಿಸ್ಬನರದತ.  ಇದಕ್್ೆ ಪರಿಹನರ ಏನದ?್  ನಮೂ ನೇರನವರಿ ಸ್ಚಿವರತ ಇಲ್ಿೇ ಇದನುರ.್ ಈ 
ಕ್ನಲತವ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ಎತ್ುಬೇ್ಕತ.  ಅವುಗಳನತನ remodel  ಮನಡಬ್ೇಕತ. ರ್ನಲಗ್ಳನತನ, 
ಕ್ನಲತವಗ್ಳನತನ modernisation ಮನಡತತನುರ.್  ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ ಮನಡಿದರ್ ಬಹತಶಃ 
ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಮಳ್ಯನದರೂ ಕೂಡ, ಏಕ್್ೆಂದರ ್  ಸ್ತಮನರತ ೨,೦೦೦-೩,೦೦೦ 
ಮಿೇಟರ್ನಷತಟ ಸ್ಮತದರ ಎತ್ುರವನಗಿರತವೆಂಥದತು.  ಇೆಂತ್ಹ ಪರವನಹ ಆಗಲನರದತ.  ಈ ದೃರ್ಷಟಯಿೆಂದ 
ಸ್ಕ್ನಾರ ಕರಮ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳಿಬ್ೇಕತ.   ಏಕ್್ೆಂದರ,್ ಇತಿುೇಚಿನ ದ್ನಗಳಲ್ಲಿ ರ್ನವು ರ್್ೂೇಡಿದ್ುೇವ್.  
ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ ಬಗ್ಗ ಸನಕಷತಟ ಕ್ನಮೆಂಟ್ಗಳು ಬರತತಿುವ್.  ಅದರಲೂಿ ಕೂಡ ಪತಿರಕ್್ಗಳಲ್ಲಿ  
ಇತಿುೇಚ್ಗ ್ ರ್್ೂೇಡಿದ್ುೇವ್.  ಮೊರ್್ನ “When India’s  ‘IT Capital’್went under’್ ್ಎೆಂದತ 
‘The Hindu’್ ಪತಿರಕ್ಯ್ಲ್ಲಿ ಬೆಂದ್ದ.್    ಈ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಬರತ್ಕೆೆಂಥ ಕ್ನಮೆಂಟ್ಗಳಿೆಂದ 
ಏರ್ನಗತತ್ುದ್ೆಂದರ ್ರನಜಯಕ್್ೆ, ಬ್ೆಂಗಳೂರಿಗ ್ಬರತ್ಕೆೆಂಥ ಯನರತ entrepreneurs,  ಎೆಂ.ಎನ್.ಸಿ., 
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ಕೆಂಪನಗಳಿವ್ ಅವರತ ಬರತವುದ್ಲಿ. ಸನಕಷತಟ ಕ್್ಟಟ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಯತತಿುದನುರ್.  ಇದರಿೆಂದ ರ್್ರ್ 
ರನಜಯಗಳನದ ತ್ಲೆಂಗನಣ, ಮಹನರನಷರ, ಪೂರ್ನಕ್್ೆ ಆಹನಾನ ಕ್್ೂಟಟ ಹನಗ್ ಆಗತತ್ುದ್. ಈ ದೃರ್ಷಟಯಿೆಂದ 
ಸ್ಕ್ನಾರಕ್್ೆ ನನನ ಕಳಕಳಿ ಏರ್್ೆಂದರ್, ಉನನತ್ ಮಟಟದ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಸ್ಭ್ಯನತನ ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್.  
ಕ್್ೇವಲ ಮಳ್ಗನಲದಲ್ಲಿ ಅಲಿ, ರ್್ರ್ ಬೆಂದ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲಿ.  ಯನವನಗಲೂ ನಯತ್ಕ್ನಲ್ಲಕವನಗಿ 
ಸ್ಭ್ಯನತನ ನಡಸ್್ತೆಂತ್ಹ ವಯವಸ್ಥ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಸ್ಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಕ್್ೇಳಿಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುೇರ್್. ಇತಿುೇಚ್ಗ ್
ಪತಿರಕ್್ಯಲ್ಲಿ ‘From Silicon City to Sinking City’್ ಎೆಂದತ ಆಟಿಾಕಲ್ ಬೆಂದ್ದ.್  ಈ 
ರಿೇತಿಯನದೆಂತ್ಹ ವನಯಖನಯನಗಳು ಬರತವುದರಿೆಂದ ಏನತ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರಕ್್ೆ ಘನತ ್ ಇತ್ತು, 
ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರವನತನ ರ್ನಡಪರಭತ ಕ್್ೆಂಪೇ್ಗೌಡರತ ಕಟಿಟದರತ ಎನತನವ ವನಯಖನಯನ ಏನತ್ತು  ಅದಕ್್ೆ 
ಎಲ್ೂಿೇ ಒೆಂದತ ಕಡ ್ ಧಕ್್ೆಯನಗತತಿುದ್.  ಇದನತನ ಸ್ಕ್ನಾರ ಗಮನಹರಿಸ್ಬೇ್ಕತ,  ಮತತ್ತವಾಜ 
ವಹಿಸ್ಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಕ್ೇ್ಳಿಕ್ೂ್ಳುಿತಿುದು್ೇರ್್.  ರ್ನವಲ್ಿರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಿೇ ಇದ್ುೇವ್.  ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ., 
ಚತರ್ನವಣ್ಯನಗಿ ವನಡ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ನಪೂ್ೇಾರ್ೇಟ್ ಇದುರ ್ ಇಷತಟ ಸ್ಮಸ್ಯಗಳನಗತತಿುರಲ್ಲಲಿವೇ್ರ್್ೂೇ?  
ಜನಪರತಿನಧಿಗಳು ಇದನುಗ ಯನರತ ಬನಧಿತ್ರನಗಿದನುರ್ ಅವರಿಗ್ ಊಟ, ವಸ್ತಿಗಳನತನ 
ಕ್್ೂಡತತಿುದುರ್ೇರ್್ೂೇ?  ಸ್ಕ್ನಾರ ಚತರ್ನವಣ ್ ನಡಸ್್ತವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್್ೂಡಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಬಯಸ್ತತಿುದ್ುೇರ್್.  

 ಇನತನ ಗನರಮನೆಂತ್ರ ಪರದೇ್ಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಗತ್ಕೆೆಂಥ ಕ್ನಲತಸ್ೆಂಕಗಳ ಬಗ್ಗ  ಸ್ದನದ ಗಮನಕ್್ೆ 
ತ್ರತವುದಕ್್ೆ ಇಷಟಪಡತತಿುದ್ುೇರ್್.  ಕ್ನೆಂಗ್ರಸ್ ಮತ್ತು ಜನತನದಳ ಸ್ಮಿೂಶರ ಸ್ಕ್ನಾರ ಇದನುಗ ರ್ನವು 
ಕ್ನಲತಸ್ೆಂಕಗಳ ಸ್ವ್ಾಯನತನ ಮನಡಿಸಿದು್ವು.  ನಮೂ ಪಶ್ುಮಘಟಟ ಮತ್ತು ಕಡಲ ತಿೇರದಲ್ಲಿ 
ಇರತ್ಕೆೆಂಥ ಜಲ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಟತಟ ೧,೩೧೪ ಕ್ನಲತಸ್ೆಂಕಗಳಿವ್.  ಇವುಗಳಿಗ್ ಡಿಸೈ್ನ್ ಕೂಡ ಮನಡಿಸಿದು್ವು.  
ಯನವುದತ ೫ ಮಿೇಟರ್ ಅಗಲ ಇದ್, ಯನವುದತ ೧೦ ಮಿೇಟರ್ ಇದ್,  ಯನವುದತ ೧೦೦, ೧೫೦ 
ಅಥವನ ೫೦೦ ಅಡಿ ಇದ್, ಏರ್್ೇನತ ಮನಡಬೇ್ಕತ ಎನನತ್ಕೆೆಂಥದತು.  ಸ್ತಮನರತ ೧೮೫ ಕ್್ೂೇಟಿ 
ರೂಪನಯಿಗಳ ವ್ಚುದಲ್ಲಿ ಇದನತನ ಕಟಟಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ  ಮನಡಿ ಅದಕ್್ೆ ಜನಲಸ್ೆಂಪಕಾ ಸೇ್ತ್ತವ್ ಎೆಂದತ 
ರ್ನಮಕರಣ ಮನಡಿದ್ುೇವ್.  ಇತಿುೇಚ್ಗ ್ ದ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನತನ ಬದಲನವಣ್ ಮನಡಿದನುರ.್  ಇರಲ್ಲ, 
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ತ್ೂೆಂದರ ್ಏನತ ಇಲಿ.  ನಮಗ್ ಒಟನಟರ್ ಆಗಬೇ್ಕತ.  ಆ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ರಡತ ಮಕೆಳು ಕ್್ೂಚಿು 
ಹ್ೂೇಗಿದುರತ.  ಈ ಸ್ಲ ಕೂಡ ಸ್ತಮನರತ ೩-೪ ಮಕೆಳು ಕ್್ೂಚಿು ಹ್ೂೇಗಿದನುರ್.  ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 
ದ್ನಪತಿರಕ್್ಯಲ್ಲಿ ʼಜೇವ ಹಿೆಂಡತತಿುರತವ ಮತರಿದ ಕ್ನಲತಸ್ೆಂಕಗಳುʼ ಎೆಂದತ ಬೆಂದ್ದ.್  ಮತೂ್ುೆಂದತ 
ದ್ನಪತಿರಕ್್ಯಲ್ಲಿ ʼದ್ಮಿೂ ಮೇಲ್ ಅಪನಯದ ನಡಿಗ್̓  ಎೆಂದತ ವಿಜಯವನಣಿ ಪತಿರಕ್್ಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದ್ದ.್  
ಈ ದೃರ್ಷಟಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನತನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟತಟಕ್್ೂೆಂಡತ ಮತೆಂದ್ನ ದ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಕನಷಠ ಪಕ್ಷ ೧-೨ 
ವಷಾದಲನಿದರೂ ಕೂಡ ಯನವುದನತನ ಮೊಟಟ ಮೊದಲರ್್ಯದನಗಿ ಮನಡಬೇ್ಕತ ಎನನತ್ಕೆೆಂಥದುನತನ 
ಕರಯನ ಯೇಜರ್್ಯನತನ ತ್ಯನರತ ಮನಡಬೇ್ಕತ.    

 ಕ್್ೂರ್್ಯದನಗಿ, ಬ್ೆಂಗಳೂರತ-ಮೈಸ್ೂರತ ರಸ್ುಗ್ ಸ್ೆಂಬೆಂಧಪಟಟ ಹನಗ್ ಕ್್ಲವು ವಿಷಯಗಳನತನ 
ತ್ಮೂ ಗಮನಕ್್ೆ ತ್ರತವುದಕ್್ೆ ರ್ನನತ ಇಷಟಪಡತತ್ುೇರ್್.  ಬ್ೆಂಗಳೂರತ-ಮೈಸ್ೂರತ ಎಕು್ಪರ್ಸ್ವ್ೇ 
ಸ್ತಮನರತ ೧೧೭.೧ ಕಲ್ೂೇಮಿೇಟರ್ ಉದು ಇರತ್ಕೆೆಂಥ ರಸ್ು.  ಇದನತನ ದಶಪಥದ ರಸ್ು ಎನತನತನುರ.್ 
ಅೆಂದರ್, ೬ ಮಧಯದಲ್ಲಿ median  ಹ್ೂೇಗತ್ಕೆೆಂಥ ರಸ್ುಗಳು, ೪ ಆ ಕಡ್ ಈ ಕಡ ್  ಸ್ವಿಾಸ್ 
ರಸ್ುಗಳು ಇರತ್ಕೆೆಂಥದತು.   ಇದತ access control, ಅೆಂದರ್, ನಯೆಂತ್ರಣ ಮನಡಿರತ್ಕೆೆಂಥದತು. 
ಈ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ-ಮೈಸ್ೂರತ ರಸ್ು ಉದುಕೂೆ ಬಿಡದ್, ರನಮನಗರ, ಚ್ನನಪಟಟಣ, ಮೆಂಡಯ ಮತ್ತು 
ಶ್ರೇರೆಂಗಪಟಟಣಕ್್ೆ  ೫ ಬೈ್ಪನಸ್ ರಸ್ುಗಳನತನ ಮನಡಿದನುರ್.  ಆದರ್ ಈ ಬೈ್ಪನಸ್ ರಸ್ುಗಳನತನ 
ಮನಡಿದರೂ ಕೂಡ ಈ ಟೌನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹನದತ ಹ್ೂೇಗತವೆಂಥದತು ಬಿಡದ್ ಟೌನ್, ರನಮನಗರ, 
ಚ್ನನಪಟಟಣ,  ಮದೂುರತ, ಮೆಂಡಯ, ಶ್ರೇರೆಂಗಪಟಟಣಕ್್ೆ ಹ್ೂೇಗತ್ಕೆೆಂಥ ಹಳ್ೇ ರ್ನಯಷನಲ್ ಹ್ೈವ್ೇ ಇದ್, 
ಅದನತನ ಇದತವರ್ವಿಗೂ ಕೂಡ ಯನರತ ನವಾಹಣ್ ಮನಡಲ್ಲಲಿ.  ೨-೩ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರಸ್ುಗಳನತನ 
ಗತತಿುಗ್ದನರರತ, ಈಗಿನ ರ್ನಯಷನಲ್ ಹ್ೈವ್ೇ ಮನಡತ್ಕೆೆಂಥವರತ ಉಪಯೇಗ ಮನಡತತಿುದನುರ್. ಟಿಪಾರ್ 
ಹ್ೂಡ್ಯತತನುರ,್ ಜ್ಲ್ಲಿ ಹ್ೂಡ್ಯತತನುರ್, ಸಿಮೆಂಟ್ ಹ್ೂಡ್ಯತತನುರ,್  ಯನರತ ಕೂಡ ನವಾಹಣ್ 
ಮನಡತತಿುಲಿ.  ಬ್ೈಪನಸ್ ರಸ್ು ೫ ಮನಡಿದನುರ.್  Embankment  ಮನಡಿದನುರ.್ Underpass 
construction  ಮನಡಿದನುರ.್ ಆದರ್ ವೃಷಭನವತಿ, ಜಯಮೆಂಗಲ್ಲ, ಶ್ೆಂಷನ, ಈ ನದ್ಗಳಿೆಂದ 
ನೇರತ ತ್ರತ್ಕೆೆಂಥ ಹಳಿಕ್ೂ್ಳಿಗಳಿವಯ್ೇ ಅದಕ್್ೆ ಅಡಡವನಗಿ ಕಟಿಟದನುರ.್  ಅಕ್ನಾವತಿಗ ್ ಅಡಡವನಗಿ 
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ಕಟಿಟದನುರ.್ ನೇರತ ಸ್ರನಗವನಗಿ ಹ್ೂೇಗತವುದ್ಲಿ.  Unscientific way  of construction.  
ಯನರೂ ಕೂಡ ಇದನತನ ರ್್ೂೇಡಲ್ಲಲಿ.  ಎರಡೂ ಕಡ ್ ಸ್ವಿಾಸ್ ರಸ್ುಯನತನ ಮನಡಿದನುರ.್ 
ಡೈ್ರ್್ೇಜ್ಗಳನತನ ಮನಡಿಲಿ.  ನೇರತ ಸ್ರನಗವನಗಿ ಹರಿದತ ಹ್ೂೇಗತವುದ್ಲಿ.  ಇತಿುೇಚ್ಗ ್
ಸ್ೆಂಗನಬಸ್ವನ ದ್ೂಡಿಡಯಲ್ಲಿ  ಕ್್ರ್ ಹ್ೂಡ್ದತ ದೂ್ಡಡ ಅರ್ನಹತತ್ ಆಯಿತ್ತ.  ಅದೇ್ 
ತನಲೂಿಕನವರನದ ಮನನಯ ಸಿ.ಎೆಂ.ಲ್ಲೆಂಗಪಾನವರತ ಇದನುರ.್ ರನಮನಗರದಲ್ಲಿ ಏರ್ನಯಿತ್ತ 
ಎೆಂಬತದನತನ ಮನನಯ ಎಸ.ರವಿಯವರತ ತ್ತೆಂಬನ ಚರ್್ನನಗಿ ಹ್ೇಳಿದನುರ್.  ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂವರ-್ಮೂರತ 
ಗೆಂಟ್ ರನತಿರ ಆಗಿದುರ ್ ೫೦೦-೬೦೦ ಜನರತ ಕ್ೂ್ಚಿುಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಹ್ೂೇಗತತಿುದುರತ.   ಅದ್ೇರಿೇತಿ 
ಮದೂುರಿನಲ್ಲಿ ಬೂಕನಕ್್ರ್ ಹ್ೂಡ್ದತ ಹೂ್ೇಯಿತ್ತ.  ಇವ್ಲಿವನತನ ಸ್ರಿಯನದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ 
ರ್್ೂೇಡತ್ಕೆೆಂಥದುನತನ ಮನಡಬೇ್ಕತ.  ಶ್ರೇ ನತಿನ್ ಗಡೆರಿಯವರತ ಬೆಂದನಗ, ಹೌದತ, ಇದತ ಸ್ರಿಯಿಲಿ, 
ಎಲ್ೂಿೇ ಒೆಂದತ ಡಿಸೈ್ನ್ ಡಿಫ್ಕಟ ಇದ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರತ.  ಇದನತನ ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ ಮನಡಬೇ್ಕತ.  
ಯನರತ ರ್್ೂೆಂದ ಸ್ೆಂತ್ರಸ್ುರಿದನುರ್, ಮೊಟಟ ಮೊದಲರ್್ಯದನಗಿ ರೈ್ತ್ರಿಗ,್ ಯನರತ ಮರ್್ಯನತನ 
ಕಳ್ದತಕ್್ೂೆಂಡಿದನುರ್, ಅವರಿಗ್ ಬ್ಳ ್ಪರಿಹನರ, ಮರ್್ ಪರಿಹನರವನತನ ಕ್್ೂಡಿ. ಅವರಿಗ್ ಕ್ನಯಿಸ್ಬ್ೇಡಿ. 
ನಜವನಗಿಯೂ ಅವರ ಶನಪ ಒಳ್ಿಯದನಗತವುದ್ಲಿ, ಅವರಿಗ್ೂಬಬರಿಗ ್ಶನಪ ತ್ಟತಟವುದ್ಲಿ, ನಮಗೂ 
ತ್ಟತಟತ್ುದ್.  ಆ ದೃರ್ಷಟಯಿೆಂದ ರ್ನನತ ಕಳಕಳಿಯಿೆಂದ ಸ್ಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಮನವಿ ಮನಡತತಿುದ್ುೇರ್್.  ಎಲಿರಿಗೂ 
ಸ್ಕ್ನಾರ ಪರಿಹನರವನತನ ತ್ತತನಾಗಿ ಕ್ೂ್ಡತವ ವಯವಸಥ್ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಕ್್ೇಳಿಕ್್ೂಳುಿತಿುದ್ುೇರ್್. 

 ಶ್ರೇ ಕ್.್ಎಸ.ನವಿೇನ(ಸ್ಥಳಿೇಯ ಸ್ೆಂಸ್ಥಗಳ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ತನವು 
ಅವಕ್ನಶ ಕ್್ೂಟಿಟದುಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು. ಇತಿುೇಚ್ಗ ್ ಸ್ತರಿದ ಮಳ್ಗ್ ಇತಿಹನಸ್ದಲ್ಲಿ ಹಿೆಂದೆ್ಂದತ 
ಕ್ನಣದೆಂತ್ಹ ಹನನಯನಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಜಲ್ಿ ರ್ನನತ ಪರತಿನಧಿಸ್ತವೆಂತ್ಹ ಚಿತ್ರದತಗಾ ಜಲ್ಿ.  ಅಲ್ಲಿ 
ಮೈಸ್ೂರಿನ ಮಹನರನಜರತ ಕಟಿಟರತವೆಂತ್ಹ ವನಣಿವಿಲನಸ್ ಸನಗರ ೮೮ ವಷಾಗಳ ನೆಂತ್ರ ಮೊರ್್ನ 
ಬೆಂದೆಂತ್ಹ ಮಳ್ಗ ್ ಅದರ ಗರಿಷಟ ಮಟಟ ೧೩೦ ಅಡಿಗಳನತನ ದನಟಿ ೧೩೫ ಅಡಿಗಳವರಗ್ ್ ನೇರತ 
ತ್ತೆಂಬಿದ್. ನಮೂ ಚಿತ್ರದತಗಾ ಜಲ್ಿಯಲ್ಲಿ ಬರತವೆಂತ್ಹ ೪ ತನಲೂೆಕತಗಳು ಅದತ ಹೂ್ಸ್ದತಗಾ 
ತನಲೂಿಕತ, ಹಿರಿಯೂರತ, ಚ್ಳಿಕ್್ರ್ ಮತ್ತು ಮೊಳಕ್ನಲೂೂರತ.         (ಮತೆಂದತ….) 
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(917) 4:50 19/09/2022 ಎಸ್ಪಿಆರ್/ಎೆಂಡಿ   
ಶ್ರೇ ಕ್್.ಎಸ್.ನವಿೇನ್(ಮತೆಂದತ):- 

ಭನಗಶಃ ಚಿತ್ರದತಗಾವರ್್ೂನಳಗ್ೂೆಂಡೆಂತ್, ಈ ರ್ನಲತೆ ತನಲೂಿಕತಗಳಲ್ಲಿರತವ ಎಲನಿ ಕ್್ರ್-ಕಟ್ಟಗಳು, 
ಕ್ನಲತವ್ಗಳು ಎಲಿವೂ ಸ್ಹ ಭತಿಾಗ್ೂೆಂಡತ, ಅಲ್ಲಿನ ಜನಜೇವನ ಸ್ೆಂಪೂಣಾವನಗಿ 
ಅಸ್ುವಯಸ್ಥವನಗಿರತವುದಲಿದೇ್, ಲಕ್ಷನೆಂತ್ರ ಹ್ಕ್್ಟೇರ್ ಪರದ್ೇಶದ ಬ್ಳ ್ಹನನಯೂ ಸ್ಹ ಆಗಿದ.್ ಒೆಂದತ 
ಕಡ ್ಜನಜೇವನ ಅಸ್ುವಯಸ್ಥಗ್ೂೆಂಡತ, ರೈ್ತ್ರ ಹೂ್ಲಗಳಿಗ್ ಸನಕಷತಟ ತ್ೂೆಂದರಯ್ನಗಿದುರ್, ಮತೂ್ುೆಂದತ 
ಕಡ ್ ಜನರ ಬದತಕ್್ೇ ದತಸ್ುರವನಗಿದ್. ರ್ನನತ ನರ್ನ್ಯ ದ್ನ, ಅಲ್ಲಿನ ಹಿೆಂಡಿದ್ೇವರ ಹಟಿಟ ಎನತನವ 
ಒೆಂದತ ಕತಗನರಮಕ್್ೆ ಭ್ೇಟಿ ನೇಡಿದ್ುನತ. ಇದತ ವನಣಿವಿಲನಸ್ ಸನಗರದ ಹಿನನೇರಿನ ಪರದ್ೇಶದಲ್ಲಿನ 
ಒೆಂದತ ಸ್ಣಣ ಗನರಮವನಗಿದ್.  ಇದಕ್್ೆ ರ್ನನತ ನರ್ನ್ಯ ದ್ನ ರನತಿರ ಭ್ೇಟಿ ನೇಡಿದ ಸ್ೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ 
ಒೆಂದತ ಅತ್ಯೆಂತ್ ಹೃದಯವಿದನರವಕ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಹಿೆಂಡತವ ಘಟರ್ ್ಜರತಗಿದ ಮರ್್ಗ್ ಹ್ೂೇಗತವ 
ಅವಕ್ನಶವು ನನಗ ್ದೂ್ರಯ್ಿತ್ತ.  ಅಲ್ಲಿನ 13 ವಷಾದ ಬನಲಕ, ಏಳರ್್ೇ ತ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದತತಿುದು 
ಮಲ್ಿೇಶ ಎೆಂಬ ಹ್ಸ್ರಿನ ಬನಲಕ.  ಈತ್ನತ ಅತ್ಯೆಂತ್ ಚೂಟಿಯನಗಿದತು, ಮರ್ಯ್ ಹನಗೂ 
ಶನಲ್ಯಲ್ಲಿನ ಎಲನಿ ಚಟತವಟಿಕ್್ಗಳಲ್ಲಿ ಭನಗವಹಿಸ್ತತಿುದುನತ. ಈತ್ನತ ಮರ್್ಯಲ್ಲಿನ ಪರತಿಯೆಂದತ 
ಕ್್ಲಸ್ವನತನ ಮನಡತತಿುದುನತ.  ಇೆಂತ್ಹ ಬನಲಕನತ ಅೆಂದ್ನ ಬ್ಳಗ್ಗ ಕತರಿಗಳನತನ ಮೇಯಿಸ್ತವ 
ಸ್ಲತವನಗಿ ಒೆಂದ್ಷತಟ ಕತರಿಗಳನತನ ಕರದ್ತಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಹ್ೂೇದ ಸ್ೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಪಕೆದಲ್ಲಿ 
ಹರಿಯತತಿುದು ಪರವನಹದ ಹಳಿಕ್್ೆ ಆತ್ನತ ಸಿಕೆಬಿದತು, ನೇರಿನಲ್ಲಿ ಮತಳುಗಿ ಹೂ್ೇಗತತನುರ್್.  ಆತ್ನತ 
ನೇರಿನಲ್ಲಿ ಮತಳುಗಿದ ಮೂರತ ದ್ನಗಳ ನೆಂತ್ರ, ಅೆಂದರ್, ನರ್ನ್ಯ ಬ್ಳಗ್ಗ ಅವನ ಮೃತ್ ದ್ೇಹವು 
ಪತ್ುಯನಯಿತ್ತ.  ಆ ಬನಲಕನ ಕತಟತೆಂಬದ ಪರಿಸಿಥತಿ ಹ್ೇಗಿದ ್ಎೆಂದರ್, ಆ ಬನಲಕನತ ಅವರ ತ್ೆಂದ-್
ತನಯಿಗಳಿಗ್ ಮೂರತ ಜನ ಹ್ಣತಣ ಮಕೆಳು ಹತಟಿಟದ ಮೇಲ್ ಹತಟಿಟದವರ್ನಗಿದುನತ. ಅವನಗಿೆಂತ್ ಮತೆಂಚ್ 
ಹತಟಿಟದ ಮೂರತ ಹ್ಣತಣಮಕೆಳಿಗ್ ಕಣತಣ ಕ್ನಣತವುದ್ಲಿ; ಆ ಬನಲಕನ ಮರ್್ಯೂ ಸ್ಹ ಸ್ರಿಯನಗಿಲಿ.  
ಹಿೇಗನಗಿ ಆ ಬನಲಕನತ ಅವನ ಮರ್್ಯಲ್ಲಿನ ಎಲನಿ ಕ್್ಲಸ್ಗಳನತನ ಬ್ಳಗ್ಗ ಮನಡಿಕ್್ೂಟತಟ, ನೆಂತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಶನಲ್ಗ ್ ಹ್ೂೇಗತತಿುದುನತ.  ಶನಲ್ಗ ್ ಹ್ೂೇಗತವ ಮತನನ ಕತರಿಗಳನತನ ಮೇವಿಗನಗಿ ಬಿಟತಟ ಬರತವ 
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ಸ್ೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಈ ದತಘಾಟರ್್ಯತ ಸ್ೆಂಭವಿಸಿತ್ತು.  ನರ್ನ್ಯ ದ್ನ ರ್ನನತ ಆ ಮರ್್ಗ್ ಹ್ೂೇದ 
ಸ್ೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ, ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಸ್ಹ ಆ ದ್ೇವರತ ಇಷತಟ ಕೂರರಿಯನಗಿರತವುದಕ್್ೆ ಸನಧಯವ್ೇ ಎೆಂಬ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗ ್ಭನವರ್್ಯನಯಿತ್ತ.   
 

ಅಲ್ಲಿಯೇ ಪಕೆದಲ್ಲಿರತವ ಗತಡಡದ ಒೆಂದತ ಭನಗದ ಮೇಲ್, ಸ್ತಮನರತ 50 ಕತರಿಗನಹಿ 
ಕತಟತೆಂಬಗಳು ಇವ್.  ಮಳ್ ಪನರರೆಂಭಗೂ್ೆಂಡತ, ನೇರಿನ ಹರಿವು ಹ್ಚನುದ ನೆಂತ್ರವೂ ಸ್ಹ 
ಅವರತಗಳು ಗತಡಡದ್ೆಂದ ಮರ್್ಗ್ ಹಿೆಂದ್ರತಗಲತ ಸನಧಯವ್ೇ ಆಗಿರತವುದ್ಲಿ.  ಏಕ್್ೆಂದರ,್ ಆ ಗತಡಡಕ್್ೆ 
ಸ್ೆಂಪಕಾ ಕಲ್ಲಾಸ್ತವ ಇರತವ ಒೆಂದೇ್ ಒೆಂದತ ರಸ್ುಯೂ ಸ್ಹ ನೇರಿನಲ್ಲಿ ಕ್್ೂಚಿುಕ್್ೂೆಂಡತ ಹ್ೂೇಗಿರತತ್ುದ್.  
ಇವತಿುನ ದ್ವಸ್ ಆ ಕತರಿಗನಹಿ ಕತಟತೆಂಬಗಳು ತ್ಮೂ ಸ್ಾಗನರಮಕ್್ೆ ಮರಳಲತ ಸನಧಯವ್ೇ ಆಗಿರತವುದ್ಲಿ.  
ಇವರತಗಳು 15-20 ದ್ನಗಳಿೆಂದ ಆ ಗತಡಡದ ಮೇಲ್ ತ್ಮೂ ಕತರಿಗಳ ಸ್ಮೇತ್ ವನಸಿಸ್ತತಿುದನುರ.್  
ಇವರತಗಳಿಗ್ ಕ್ೇ್ವಲ ಒೆಂದ್ೇ ಒೆಂದತ ಬನರಿ ದೂ್ೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗ ್ ಅವಶಯಕವನದ ಆಹನರ 
ಸನಮಗಿರಗಳನತನ ತ್ಲತಪಿಸ್ತವ ಕ್್ಲಸ್ಗಳು ಆಗಿವ.್  ಇದನತನ ಹ್ೂರತ್ತಪಡಿಸಿದರ್, ನರ್ನ್ಯ ತ್ನಕವೂ 
ಸ್ಹ ಅವರಿಗ್ ಒೆಂದತ ಟನಪನಾಲ್ ವಯವಸ್ಥಯನತನ ಮನಡಿರಲ್ಲಲಿ. ಆ ಕತಟತೆಂಬಗಳು ತ್ಮೂಗಳ 
ಮರ್್ಗಳಿಗ್ ಹಿೆಂದ್ರತಗಲತ ರಸ್ುಯ ವಯವಸ್ಥಯೂ ಸ್ಹ ಅಲ್ಲಿರತವುದ್ಲಿ.  ಹಿೇಗ್ ಆ ಭನಗದಲ್ಲಿನ 
ಸ್ತಮನರತ 27 ಹಳಿಿಗಳು ಜಲನವೃತ್ಗೂ್ೆಂಡಿವ.್ ಅಲ್ಲಿನ ಅರಹ್ಳಿಿ ಎೆಂಬ ಗನರಮಕ್್ೆ ಸ್ೆಂಪಕಾ ಕಲ್ಲಾಸ್ತವ 
ರಸ್ುಯೇ ಇಲಿ.  ಆ ಗನರಮದ ಶನಲ,್ ಆಸ್ಾತ್ರ, ಎಲಿವೂ ಸ್ಹ ಸ್ೆಂಪೂಣಾವನಗಿ ಜಲನವೃತ್ಗೂ್ೆಂಡಿವ.್ 
ಕಳ್ದ 15 ದ್ನಗಳಿೆಂದ ಮಳ್ಯಿೆಂದನದ ಪರಿಸಿಥತಿಯನತನ ಜನಪರತಿನಧಿಗಳನದ ರ್ನವು ಆ ಗನರಮಗಳಿಗ ್
ಭ್ೇಟಿ ನೇಡದ ಸ್ೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನವರತ ನಮಗ ್ಘೇರನವ್ನತನ ಹನಕ, ಅವರತಗಳ ಆಕ್್ೂರೇಶವನತನ 
ತ್ೂೇಡಿಕ್ೂ್ೆಂಡ ಸ್ೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ,… ರನಜಕ್ನರಣಿಗಳನದ ರ್ನವು ದಪಾ ಚಮಾವನತನ ಹ್ೂೆಂದ್ದತು, 
ರ್ನವುಗಳು ಪದ್ೇ ಪದೇ್ ಅಲ್ಲಿಗ್ ಭ್ೇಟಿ ನೇಡತತು್ೇವ್.  ಆದರ್, ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ್ ಸ್ಾಲಾವೂ ಸ್ಹ ಅಲ್ಲಿನ 
ಜನರ ಕಷಟಗಳಿಗ್ ಸ್ಾೆಂದ್ಸ್ಬೇ್ಕತ ಎನತನವ ಮನನಸಿಕತ್ ಇಲಿ.  ಆ ಕತಟತೆಂಬಗಳಿಗ್ ಯನವುದ್ೇ ಇಲನಖ ್
ವತಿಯಿೆಂದಲೂ ಸ್ಹ ಏನತ ಮತ್ತು ಎಷತಟ ಪರಿಹನರಗಳನತನ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕತ ಎನತನವುದನೂನ ಸ್ಹ 



                                                                                                                                       «¥À/19.09.2022     179  
 

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

 

 

   

ಇಲ್ಲಿಯವರ್ವಿಗೂ ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗಿರತವುದ್ಲಿ.  ರ್ನನತ ಮತ್ತು ಹೂ್ಸ್ದತಗಾ ಶನಸ್ಕರನದ ಗೂಳಿಹಟಿಟ 
ಶ್ೇಖ್ರ್ರವರತ ಕ್.್ಡಿ.ಪಿ.(Karnataka Development Programme) ಸ್ಭ್ಗಳನತನ ಮನಡಿದ್ವು.  
ಆಗ ಅಲ್ಲಿನ ಅರ್್ೇಕ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ್ ಅಲ್ಲಿನ ಬ್ಳ ್ರ್ನಶ ಎಷತಟ ಆಗಿದ ್ಎನತನವ ಮನಹಿತಿಯೂ ಸ್ಹ 
ಅವರಿಗ್ ಇರಲ್ಲಲಿ.  ಈ ಸ್ೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಸ್ಕ್ನಾರಕ್್ೆ ವಿನೆಂತಿಸಿಕ್ೂ್ಳುಿವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, 
ಸ್ಹನನತಭೂತಿಯಿೆಂದ ಮೊದಲತ ಜನರ ಕಷಟಗಳಿಗ್ ಸ್ಾೆಂದ್ಸ್ತವ ಕ್್ಲಸ್ಗಳನತನ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
ಮನಡಬೇ್ಕತ.  ಸ್ಕ್ನಾರವು ಯನವುದೇ್ ಪರಿಹನರಗಳನತನ ನೇಡಿದರೂ ಸ್ಹ ಅದತ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ 
ಹನಗೂ ಸ್ಕ್ನಾರದ ಬನಯೆಂಕ್ ಖನತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬನರದತ; ಅದತ ಜನರಿಗ ್ವಿತ್ರಣ್ಯನಗಬ್ೇಕತ ಮತ್ತು 
ಪರತಿದ್ನವೂ ಸ್ಹ ಮೇಲುಜ್ಾಯ ಒಬಬ ಅಧಿಕ್ನರಿ ಅೆಂದರ್, ಜಲನಿ ಮತ್ತು ತನಲೂಿಕತ ಮಟಟದ ಅಧಿಕ್ನರಿ 
ಅೆಂತ್ಹ ಗನರಮಗಳಿಗ್ ಭ್ೇಟಿ ನೇಡತವ ಕ್್ಲಸ್ವನತನ ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಸ್ೆಂಕಷಟದಲ್ಲಿರತವ ಜನರ ಬದತಕನತನ, 
ಸನವಿರನರತ ಹ್ಕ್್ಟೇರ್ಗಳಷತಟ ಪರದ್ೇಶವು ನೇರಿನಲ್ಲಿ ಮತಳುಗಿ ಹೂ್ೇಗಿದತು, ಅವರತಗಳು ಬಳ್್ದ ಈ 
ವಷಾದ ಬ್ಳ್ಯತ ಕ್್ೈಗ್ ಸಿಗದ್ೇ ಹ್ೂೇಯಿತ್ತ. ಆದರೂ ಸ್ಹ ಅವರತಗಳ ಕಣಿಣೇರತಗಳನತನ ಒರಸ್್ತವ 
ಕ್್ಲಸ್ಗಳನತನ ರ್ನವುಗಳಲ್ಿರೂ ಸ್ಹ ಅತ್ಯೆಂತ್ ಜವನಬನುರಿಯಿೆಂದ ಮನಡಬೇ್ಕತ.  ಇದತ ಸ್ಕ್ನಾರದ 
ಮತ್ತು ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಕತ್ಾವಯವನಗಿದ್ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಈ ಸ್ೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಹ್ೇಳುತು್ೇರ್್. ಹ್ಚಿುನ 
ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ಮಳ್ಯತ ಬರತತ್ುದ್ ಎೆಂಬ ಮತನೂುಚರ್್ಯತ 5-6 ದ್ನಗಳ ಮತೆಂಚ್ಯೇ ಇರತತ್ುದ್.  
ಆದರ್, ಇದಕ್್ೆ ಪರತಿಯನಗಿ ಯನವುದ್ೇ ತ್ಯನರಿಗಳನತನ ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಿವುದ್ಲಿ.  Low lying areas 
ದಲ್ಲಿ ಎಷತಟ ಮರ್್ಗಳಿವ್, ಅವರತಗಳನತನ ಹ್ೇಗ ್ಬ್ೇರ ್ಕಡಗ್ ್ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡತ ಹೂ್ೇಗಬೇ್ಕತ ಎನತನವ 
ಬಗ್ಗ ಯನವುದ್ೇ ಪೂವಾ ನಯೇಜತ್ ಕ್್ಲಸ್ಗಳನತನ ಮನಡಿರತವುದ್ಲಿ.  ಇತಿಹನಸ್ದಲ್ಲಿಯೇ 
ಮೊದಲರ್್ೇ ಬನರಿಗ ್ನಮೂ ಜಲ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರವನಹದ ಪರಿಸಿಥತಿಯನತನ ರ್ನವು ರ್್ೂೇಡತತಿುದ್ುೇವ್. ಹಿೇಗನಗಿ, 
ಸ್ಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಮತ್ತು ಸ್ಚಿವರಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಳುಿವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ಹನನಯತೆಂಟನದ 
ಪರದ್ೇಶಗಳಿಗ್ ಜನಪರತಿನಧಿಗಳು ಹನಗೂ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಭ್ೇಟಿ ನೇಡತವುದರ ಮೂಲಕ ಆ ಭನಗದ 
ಜನರ ಕಣಿಣೇರನತನ ಒರ್ಸ್ತವ ಕ್್ಲಸ್ಗಳನತನ ಮನಡಬೇ್ಕತ.  ರ್ನನತ ಈಗನಗಲ್ೇ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ಮೃತ್ 
ಬನಲಕರ್್ೇ ಆ ಮರ್್ಗ್ ಇದು ಒೆಂದತ ಆಧನರ ಸ್ಥೆಂಭವನಗಿದುನತ.  ಹಿೇಗನಗಿ ಈತ್ನ ಕತಟತೆಂಬಕ್್ೆ 
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ಸ್ಕ್ನಾರವು ಅತಿೇ ಹ್ಚಿುನ ಪರಿಹನರವನತನ ಘೂೇರ್ಷಸ್ತವ ಕ್್ಲಸ್ವನತನ ಸ್ಕ್ನಾರವು ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ 
ರ್ನನತ ಈ ಸ್ದನದ ಮೂಲಕ ವಿನೆಂತಿಸ್ತತ್ುೇರ್್.  

 
ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರಕ್್ೆ ಸ್ೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ ಒೆಂದರ್ಡ್ತ ಅೆಂಶಗಳನತನ ಸ್ದನದ ಗಮನಕ್್ೆ 

ತ್ರತವ ಪರಯತ್ನವನತನ ಮನಡತತ್ುೇರ್್.  ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಳ್ದ ಅರ್್ೇಕ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಎೆಂದೂ 
ಕ್ನಣದ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ಮಳ್ ಬೆಂದ ಸ್ೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ… ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ ಮಹದ್ೇವಪತರ, 
ಸ್ಜನಾಪತರ ರಸ್ು, ಬ್ೂಮೂನಹಳಿಿ ಭನಗಗಳಲ್ಲಿ ಇವತಿುನ ದ್ವಸ್ ಅತಿೇ ಹ್ಚಿುನ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ನೇರತ 
ಶ್ೇಖ್ರಣ್ಯನಗಲತ ಪರಮತಖ್ ಕ್ನರಣವ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ಆ ಭನಗದ ಎಲನಿ ಕಡಗ್ಳಲ್ಲಿ ಕ್ನೆಂಕರೇಟ್ 
ರಸ್ುಗಳನತನ ಮನಡಿ, ಎಲನಿ ಕಟಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ೇವಸ್ಾನತನ ಹನಕದನುರ.್  ಹಿೇಗನಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒೆಂದೇ್ ಒೆಂದತ 
ಮಳ್ಯ ಹನಯತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇೆಂಗತವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಟಿಟಲಿ.  ಹಿೇಗನಗಿ ಅಲ್ಲಿನ 
ಅಷ್ೂಟೆಂದತ ಪರಮನಣ ನೇರತ ಎಲ್ಲಿಗ್ ಹ್ೂೇಗತತ್ುದ?್  ಧನರನಕ್ನರವನಗಿ ಸ್ತರಿದ ಮಳ್ಯ ನೇರಿಗ ್
ಶ್ೇಖ್ರಣ್ಯನಗಲತ ಎಲ್ಲಿ ಅವಕ್ನಶ ದ್ೂರ್ಯತತ್ುದಯ್ೇ ಅೆಂತ್ಹ ಜನಗಗಳನತನ ನೇರತ ಪತ್ು ಮನಡಿ 
ಅಲ್ಲಿಗ್ ಹ್ೂೇಗಿ, ಅಲ್ಲಿನದುನತನ ಮತಳುಗಿಸ್ತವ ಕ್್ಲಸ್ವನತನ ನೇರತ ಮನಡತತ್ುದ್.  ಹಿೇಗನಗಿ ರ್ನನತ 
ಸ್ಕ್ನಾರಕ್್ೆ ವಿನೆಂತಿಸ್ತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ಯನರತ ಯನರತ ಬಿಲಡರ್ಗಳು, ಈ ರಿೇತಿಯ ಬೃಹತ್ 
ಕಟಟಡಗಳನತನ ನಮಿಾಸಿದರೂ್ೇ, ಅೆಂತ್ಹ ಸ್ೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪನಿಾನ್ಗಳಿಗ್ ಅನತಮತಿಯನತನ 
ನೇಡಿದ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಹನಗೂ ಈ ರಿೇತಿಯ ಕಟಟಡಗಳನತನ ನಮಿಾಸಿದ ಬಿಲಡರ್ಗಳನತನ ಕಪತಾ 
ಪಟಿಟಗ್ ದಯಮನಡಿ ಸೇ್ರಿಸಿ, ಆ ಪಟಿಟಯನತನ ಸನವಾಜನಕವನಗಿ ಪರಕಟ ಮನಡಬೇ್ಕತ.  ಯನರೂ ಸ್ಹ 
ಅೆಂತ್ಹವರತಗಳ ಮೂಲಕ ಯನವುದ್ೇ ವಯವಹನರಗಳನತನ ಮನಡಬನರದತ ಎೆಂಬತದನಗಿ 
ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ಬ್ೇಕತ.  ಇದರ ಜ್ೂತ್ಗ್, ಆ ಸ್ೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಕಟಟಡಗಳನತನ ನಮಿಾಸಿದ 
ಗತತಿುಗ್ದನರರನೂನ ಸ್ಹ ಕಪತಾ ಪಟಿಟಗ್ ಸೇ್ರಿಸ್ಬ್ೇಕತ.  ಏಕ್್ೆಂದರ,್ ಯನವುದ್ೇ ಬಿಲಡರ್ ಏನತ 
ಬ್ೇಕ್ನದರೂ ನಮಿಾಸಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ್. ಆದರ,್ ಅವನತ ಹ್ೇಳಿದೆಂತ್ಯೇ ಎಲಿವನೂನ 
ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಲಿ.  ರನಜಕ್ನಲತವ,್ ರ್ನಲ್ಗಳ ಪಕೆದಲ್ಲಿನ site plan approval ಗ್ 
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ಬೆಂದ್ದ ್ಎೆಂದರ್, ಇದತ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ್ ಒೆಂದತ ರಿೇತಿಯ ಹಬಬವಿದುೆಂತ.್ ಬಫರ್ ಝೇನ್ ಬ್ೇಕತ, ಆ 
ಝೇನ್ ಬ್ೇಕತ, ಈ ಝೇನ್ ಬ್ೇಕತ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿ, ಬಫರ್ ಝೇನ್ನೆಂದನಗಿ ಅವನ pocket 
zone ನತನ ಜನಸಿು ಮನಡತವ ಕ್್ಲಸ್ಗಳನತನ ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ.ಯಲ್ಲಿದು ಅಧಕ್ನರಿಗಳು ಮನಡಿದನುರ,್ 
ಹ್ೂರತ್ತ ಈ ರ್್ಲದ ಕ್ನನೂನಗ್, ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ. ಯ ಬ್ೈಲನಗಳಿಗ ್ಯನವುದ್ೇ ರಿೇತಿಯ ಗೌರವವನತನ 
ನೇಡತವ ಕ್್ಲಸ್ಗಳನತನ ಯನರೂ ಸ್ಹ ಮನಡಿಲಿ.  ಈಗ್ಗ 10-15 ವಷಾಗಳ ಹಿೆಂದ,್ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ 
ನಗರವು ಇಷ್ೂಟೆಂದತ ಬೃಹತ್ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ಬ್ಳ್ದ ಸ್ೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಕ್ನನೂನಗ್ ಗೌರವ ಕ್್ೂಡತವ 
ಕ್್ಲಸ್ಗಳನತನ ಮನಡತವ ಪರಯತ್ನಗಳನತನ ಯನರೂ ಸ್ಹ ಮನಡಿಲಿ.  ಇವತಿುನ ದ್ವಸ್ ರ್ನವು 
ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರವನತನ ದೂಷಣ್ ಮನಡತವುದತ ಅಲಿ.  ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರವನತನ ಇೆಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಥತಿಗ ್
ತ್ೆಂದ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ರ್ನವು ದೂಷಣ್ ಮನಡತವೆಂತ್ಹದತು. ಹಿೇಗನಗಿ ಈ ಸ್ೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ರ್ನನತ 
ಸ್ಕ್ನಾರಕ್್ೆ ವಿನೆಂತಿಸಿಕ್ೂ್ಳುಿವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್,  

 
ಡನ|| ಕ್.್ಗ್ೂೇವಿೆಂದರನಜ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕ್್ೇವಲ ಒೆಂದತ ನಮಿಷ 

ಅವಕ್ನಶವನತನ ನೇಡಿ. ಸ್ದಸ್ಯರ ಮನತ್ತಗಳಿಗ್ ಪೂರಕವನಗಿ ಹ್ೇಳುತ್ುೇರ್.್  
 
ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಸ್ದಸ್ಯರತ ಅವರ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಪೂಣಾಗೂ್ಳಿಸ್ಲ್ಲ. 
 
ಡನ||ಕ್.್ಗ್ೂೇವಿೆಂದರನಜ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸ್ದಸ್ಯರತ ತ್ತೆಂಬನ ಚ್ರ್ನನಗಿ 

ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನುರ.್  
 
ಶ್ರೇ ಕ್್.ಎಸ್.ನವಿೇನ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ನನನ ಮನತ್ತಗಳನತನ 

ಪೂಣಾಗೂ್ಳಿಸ್ತತ್ುೇರ್್.  ಇೆಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಥತಿಗ ್ಕ್ನರಣರನದ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಪಟಿಟ ಮನಡಿ, ಅವರತಗಳ 
ವಿರತದಿ ಸ್ೂಕು ಕರಮಗಳನತನ ಜರತಗಿಸ್ತವ ಕ್್ಲಸ್ಗಳನತನ ಮನಡಬೇ್ಕತ.  ಇದರ ಜ್ೂತ್ಗ್, 
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ಸ್ದಸ್ಯರತಗಳನದ ಶ್ರೇ ಹಚ್್.ಎಸ್.ಗ್ೂೇಪಿರ್ನಥ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೂ್ೇಜೇ್ಗೌಡ ರವರತಗಳು 
ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಸ್ೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಈಗನಗಲ್ೇ ಪರಸನುಪಿಸಿದೆಂತ್,್ “ಬನರಾೆಂಡ್ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ”ನತನ ರ್ನವು 
ಕ್ನಪನಡಲೇ್ ಬ್ೇಕ್ನಗಿದ್.  ನಮೂ ರನಜಯದ ಬೆಂಡವನಳಕ್್ೆ “ಬನರಾೆಂಡ್ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ”್ ತ್ತೆಂಬನ 
ಅನವನಯಾವನಗಿದ.್ ಇಡಿೇ ಹ್ೂರ ಜಗತಿುಗ್ ರ್ನವು ನಮೂ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಏರ್್ೂೇ ಆಗಿ 
ಹ್ೂೇಗಿದ ್ ಎೆಂದತ ಕ್್ಟಟ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ೂೇರಿಸ್ದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ … ಇವತಿುನ ದ್ವಸ್ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ 
ನಗರದಲ್ಲಿ ಕ್್ೂೇಟನಯೆಂತ್ರ ರೂಪನಯಿಗಳ ಮೌಲಯದ ಹ್ೂಸ್ ಕೆಂಪ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗ್ 
ಉದ್ೂಯೇಗನವಕ್ನಶಗಳು ದ್ೂರ್ಯತತ್ುವ್. ಹಿೇಗನಗಿ ರ್ನವು ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ ಹ್ಸ್ರನತನ 
ಉಳಿಸ್ಬ್ೇಕ್ನಗಿದ.್ ಹಿೇಗನಗಿ ರ್ನನತ ಈ ಸ್ೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ತ್ಮೂ ಮೂಲಕ ಸ್ಕ್ನಾರಕ್್ೆ ವಿನೆಂತಿ 
ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಿವುದೇ್ರ್್ೆಂದರ್, ಯನರತ ಕ್ನನೂನನ ವಿರತದಿ ಹೂ್ೇಗತತನುರ್ೂೇ, ಅವರತ ಎೆಂತ್ಹವರ್ೇ 
ಆಗಿದುರೂ ಸ್ಹ, ಅವರ ವಿರತದಿ ಕಠಿಣ ಕರಮಗಳನತನ ಜರತಗಿಸ್ತವ ಕ್್ಲಸ್ಗಳನತನ ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಯನವ 
ಬಿಲಡರ್ ಕ್ನನೂನನತನ ಉಲಿೆಂಘಿಸ್ತತನುರೂ್ೇ, ಯನವ ಗತತಿುಗ್ದನರರ ಅಕರಮವನಗಿ ಕಟಟಡಗಳನತನ 
ನಮಿಾಸ್ತತಿುದನುರೂ್ೇ ಅವರ ಹ್ಸ್ರತಗಳನತನ ಬಹಿರೆಂಗಪಡಿಸ್ಬ್ೇಕತ.  ಇದರ ಜ್ೂತ್ಗ್, ಇೆಂತ್ಹ plan 
sanction ನತನ ಅನತಮೊೇದ್ಸಿದ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಯನರತ ಎೆಂಬತದನೂನ ಸ್ಹ ಬಹಿರೆಂಗಪಡಿಸ್ಬ್ೇಕತ.  
ಸ್ಕ್ನಾರವು ಯನವುದ್ೇ ಮತಜತಗರಕ್ೂ್ೆಳಗನಗದೇ್, ಮನಹಿತಿ ಬಹಿರೆಂಗಪಡಿಸ್ತವ ಕ್್ಲಸ್ವನತನ 
ಮನಡಬೇ್ಕತ.                                                         

                                                        (ಮತೆಂದತ…) 
(918) 19-09-2022/5-00/ಬಿಕ್್ಪಿ-ಎೆಂಡಿ 

ಶ್ರೇ  ಕ್.್ಎಸ್.ನವಿೇನ(ಮತೆಂದತ) 

ಹನಗೂ ಈ ಒೆಂದತ ಅವಯವಸಥ್ಗ್ ಕ್ನರಣರನದವರನತನ  ಸನವಾಜನಕರ  ಮತೆಂದ್  ರ್ನವು  ಬಯಲತ   
ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಕ್್ಲಸ್ವನತನ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ನತನವ  ವಿನೆಂತಿಯನತನ ಮನಡಿ ಮತ್ತು ಯನರ್ಲಿರೂ  
ರ್್ೂೆಂದ್ದನುರ್, ಅೆಂತ್ಹವರಿಗ್  ಸ್ೂಕುವನದ ಪರಿಹನರವನತನ  ಕ್್ೂಡತವ  ಜ್ೂತ್ ಜ್ೂತ್ಗ್ ಮತೆಂದ್  
ಇದ್ೇ  ರಿೇತಿಯನದೆಂತ್ಹ  ಪರಿಸಿಥತಿ  ನಮೂ ರನಜಯಕ್್ೆ,  ನಮೂ ರನಜಧನನ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿಗ್  ಬನರದ್ೇ  
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ಇರತವ  ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ  ಸ್ಕ್ನಾರ  ಮತ್ತು ಜನ ಪರತಿನಧಿಗಳು  ಸೇ್ರಿದೆಂತ ್ ಎಲಿರೂ  ಇದರ  ಕಡಗ್್  
ಹ್ಚತು  ಗಮನ  ಕ್ೂ್ಡಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ  ಹ್ೇಳುತು್ೇರ್್.  ಇದ್ೇ ರಿೇತಿಯ ಮಳಯ್ತ ಮತೆಂದ ್ ಸ್ಹ 
ಬರಬಹತದತ.  ಹವಮನನ ವ್ೈಪರಿೇತನಯ ಕ್ನರಣ ಇದ್ೇ ರಿೇತಿಯನದೆಂತ್ಹ ಮಳ್  ಮತೆಂದ್ಯತ 
ಬರಬಹತದತ.  ಹನಗನಗಿ, ರ್ನವು  ಮತೆಂಜನಗರತ ್  ಕರಮವನಗಿ   ನಮಗ್  ಏರ್್ಲನಿ ಬ್ೇಕ್್ೂೇ  
ಅದರ್್ನಲನಿ  ಸಿದುಪಡಿಸ್ತವೆಂತ್ಹ  ಕ್್ಲಸ್ವನತನ   ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ   ತ್ಮೂ ಮೂಲಕ ಸ್ಕ್ನಾರಕ್್ೆ 
ವಿನೆಂತಿಯನತನ  ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಿತನು,  ನನಗ ್  ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ  ಕ್ೂ್ಟಟ ತ್ಮಗ್ ವೆಂದ್ಸಿ  
ನನನ ಮನತ್ನತನ  ಮತಗಿಸ್ತತ್ುೇರ್್.  

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಸ್ದನವನತನ  ರ್ನಳ ್ ಬ್ಳಿಗ್ಗ  11-00 ಗೆಂಟ್ಯವರಗ್್  
ಮತೆಂದೂಡತತಿುದ್ುೇರ್್.  

       (ಸ್ದನವು  ಸ್ೆಂಜ್  5  ಗೆಂಟ್  ೨  ನಮಿಷಕ್್ೆ ಮತಕ್ನುಯಗ್ೂೆಂಡತ   ಪತನಃ ೨೦ರ್್ೇ  
ಸಪ್್ಟೆಂಬರ್  ಮನಹ ್ ೨೦೨೨ರ ಮೆಂಗಳವನರದೆಂದತ   ಬ್ಳಿಗ್ಗ  11-00 

ಗೆಂಟ್ಗ್  ಸೇ್ರಲತ  ನಶುಯಿಸಿತ್ತ.) 

<><><>   

 

 


