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ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 
ನೂರ ನಲವತ್ುೇಳರ್್ಯ ಅಧಿವ್ೇಶನ 

 
21ರ್್ೇ ಸಪ್್ಟೆಂಬರ್ 2022    

ಬತಧವನರ  
  

 
                                13ರ್್ೇ ಮನರ್್ಾ 2022  

1. ಅನವರ್ ಮನನಪನಾಡಿ ಆಯೇಗದ ವರದಿಯನತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಿಸಬ್ೇಕ್ನತುವ ಬಗ್್ೆ 
ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರಿೆಂದ ಒತನುಯ. 

 
ಡನ||ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನವಮಿ(ಸಕನಾರದ ಮತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ) 

    ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ.ಸೆಂಕನೂರ 
    ಡನ||ತ್ೇಜಸ್ವವನಿ ಗ್ೌಡ 
    ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್ 
    ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ಕ.್ಪನರಣೇ್ಶ್ 
    ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸನದ(ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ) 
    ಶ್ರೇ ಕ.್ಹರಿೇಶ್ ಕತಮನರ್ 
    ಡನ|| ಕ.್ಗ್್ೂೇವಿೆಂದರನಜ್ 
    ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್ 
    ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ.್ರನಥೂ್ೇಡ್(ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ) 
    ಶ್ರೇ ಶರವಣ ಟಿ.ಎ. 
    ಶ್ರೇ ನಸ್ವೇರ್ ಅಹಮದ್ 
 

2. ಪರಕಟಣ ್ 
 

3. ಅನವರ್ ಮನನಪನಾಡಿ ಆಯೇಗದ ವರದಿಯನತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಿಸಬ್ೇಕ್ನತುವ ಬಗ್್ೆ   
                         (ಮತೆಂದತವರದ್ ಚಚ್ಾ) 
 
    ಡನ||ತ್ೇಜಸ್ವವನಿ ಗ್ೌಡ 

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್ 
ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್ 
ಶ್ರೇ ಶರವಣ ಟಿ.ಎ. 

ವಿಷಯಾನುಕ್ರ ಮಣಿಕೆ [INDEX] 
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ಶ್ರೇಮತಿ ಜ್ೂಲ್್ಿ ಶಶ್ಕಲ್ನ ಅಣನಾಸನಹೇ್ಬ್ (ಮತಜರನಯಿ ಹನಗೂ  
                           ಹಜ್ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಸಚಿವರತ) 

04. ಪರಶ್್ುೇತ್ುರಗಳು 
ಅ) ಚತಕ್ೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶ್ುಗಳಿಗ್್ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನಿೇಡಲ್ನದ ಉತ್ುರಗಳು 
 

 891- ಆಧನರ್ ಕನಡ್ಾ ಮನದರಿಯಲ್ಲಿ ಭೂ ದನಖ್ಲ್್ಗಳ ವಯವಸ್ವಿತ್     
ನಿವಾಹಣ್ಗ್್ ಏಕೇಕೃತ್ ಭೂನಿವಾಹಣನ ವಯವಸ್ಿ 

ಶ್ರೇ ಕ್.ಎ.ತಿಪಾ್ೇಸನವಮಿ 
ಶ್ರೇ ಆರ.ಅಶ್್ೇಕ್(ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ) 
 

930- ವಸತಿ ಯೇಜರ್್ ಬಗ್್ೆ 
   ಶ್ರೇ ಶರವಣ ಟಿ.ಎ. 
   ಶ್ರೇ ವಿ.ಸೂ್ೇಮಣಾ(ವಸತಿ ಹನಗೂ ಮೂಲ ಸೌಕಯಾ  

ಅಭಿವೃದಿಿ ಸಚಿವರತ) 
 

  937- ಸೆಂಚನರಿ ಪಶತ ಚಿಕತನಾಲಯಗಳ ಬಗ್್ೆ 
     ಶ್ರೇ ಮತನಿರನಜತ ಗ್ೌಡ ಪಿ.ಎೆಂ 

   ಶ್ರೇ ಪರಭತ ಬಿ.ಚವನಿಣ್(ಪಶತ ಸೆಂಗ್ೂ್ೇಪರ್್ ಸಚಿವರತ) 
 
977- ಕ್ೂೇಲ್ನರ ಜಿಲ್್ಿಯ ಲ್್ೂೇಕ್ೂೇಪಯೇಗಿ ರಸ್ುಗಳ ನಿವಾಹಣ್ ಬಗ್್ೆ 
   ಶ್ರೇ ಗ್ೂ್ೇವಿೆಂದ ರನಜತ 

ಶ್ರೇಮತಿ ಜ್ೂಲ್್ಿ ಶಶ್ಕಲ್ನ ಅಣನಾಸನಹೇ್ಬ್(ಮತಜರನಯಿ 
ಹನಗೂ ಹಜ್ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಸಚಿವರತ)(ಲ್್ೂೇಕೂ್ೇಪಯೇಗಿ 
ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
 

  886- ದಕ್ಷಿಣ ಕನುಡ ಮತ್ತು ಉಡತಪಿ ಜಿಲ್್ಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕತಮಿೆ ಸಕರಮಿೇಕರಣ ಕತರಿತ್ತ 
     ಶ್ರೇ ಪತನಪ್ ಸ್ವೆಂಹ ರ್ನಯಕ್್ ಕ್. 
     ಶ್ರೇ ಆರ.ಅಶ್್ೇಕ(ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ) 
  980- ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಉಪನಗರ ರೈ್ಲತ ಯೇಜರ್್ಯ ಕತರಿತ್ತ 
     ಶ್ರೇ ಹ್ರ್.ಎಸ್್. ಗ್್ೂೇಪಿರ್ನಥ್ 

   ಶ್ರೇ ವಿ.ಸೂ್ೇಮಣಾ(ವಸತಿ ಹನಗೂ ಮೂಲ ಸೌಕಯಾ  
ಅಭಿವೃದಿಿ ಸಚಿವರತ) 
 

  983- ರನಯಚೂರತ ವಿಮನನ ನಿಲ್ನಿಣದ ಕನಮಗ್ನರಿ ಬಗ್್ೆ 
     ಶ್ರೇ ಶರಣಗ್ೌಡ ಬಯಯಪತರ 
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   ಶ್ರೇ ವಿ.ಸೂ್ೇಮಣಾ(ವಸತಿ ಹನಗೂ ಮೂಲ ಸೌಕಯಾ  
                   ಅಭಿವೃದಿಿ ಸಚಿವರತ) 
 

  1023- ಸನಮನಜಿಕ ಭದರತನ ಪಿೆಂಚಣಿ ಯೇಜರ್್ ಬಗ್್ೆ 
     ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜತ 
     ಶ್ರೇ ಆರ.ಅಶ್್ೇಕ(ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ) 
 
  974+978- ಮಳಗ್್ ್ಕ್ೂಚಿಿಹ್ೂೇದ ರಸ್ು ಹನಗೂ ಸೇ್ತ್ತವ್ಗಳ ವಿವರ ಕತರಿತ್ತ 
     ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟ 
     ಶ್ರೇ ಎಸ್್.ವಿಿ. ಸೆಂಕನೂರ 

ಶ್ರೇಮತಿ ಜ್ೂಲ್್ಿ ಶಶ್ಕಲ್ನ ಅಣನಾಸನಹೇ್ಬ್(ಮತಜರನಯಿ 
ಹನಗೂ ಹಜ್ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಸಚಿವರತ)(ಲ್್ೂೇಕೂ್ೇಪಯೇಗಿ 
ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
 

  961- ಕ್ೂಡಗತ ಜಿಲ್್ಿಯ ಭನಗಮೆಂಡಲದಿೆಂದ ತ್ಲಕನವೇ್ರಿಗ್್ ಹ್ೂೇಗತವ ರಸ್ು  
                   ಅಭಿವೃದಿಿ ಬಗ್್ೆ. 
     ಶ್ರೇ ಕತಶನಲಪಾ ಎೆಂ.ಪಿ.(ಸತಜನ) 

ಶ್ರೇಮತಿ ಜ್ೂಲ್್ಿ ಶಶ್ಕಲ್ನ ಅಣನಾಸನಹೇ್ಬ್(ಮತಜರನಯಿ 
ಹನಗೂ ಹಜ್ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಸಚಿವರತ)(ಲ್್ೂೇಕೂ್ೇಪಯೇಗಿ    
                    ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
 

917- ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರ ಜಿಲ್್ಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ೂೇವಿಡ್-19ರಿೆಂದ ಮೃತ್ಪಟಟ      
      ವನರಸತದನರರಿಗ್್ ಪರಿಹನರ ನಿೇಡತವ ಬಗ್್ೆ. 

     ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ 
     ಶ್ರೇ ಆರ. ಅಶ್್ೇಕ್್(ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ) 
 
ತ್ಡಹ್ಿಡಿಯಲ್ನದ ಪರಶ್ು 
     ಸೆಂಖ್್ಯ  221- ಕ್ೂೇಲ್ನರ ಜಿಲ್್ಿಯಲ್ಲಿ SCP/TSP ಯೇಜರ್್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನಡಿರತವ     

      ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ ಬಗ್್ೆ.  
   ಶ್ರೇ ಗ್ೂ್ೇವಿೆಂದ ರನಜತ 

ಶ್ರೇಮತಿ ಜ್ೂಲ್್ಿ ಶಶ್ಕಲ್ನ ಅಣನಾಸನಹೇ್ಬ್ (ಮತಜರನಯಿ 
ಹನಗೂ ಹಜ್ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಸಚಿವರತ)(ಲ್್ೂೇಕೂ್ೇಪಯೇಗಿ  
                            ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
 

  459- ಸಕನಾರಿ ಭೂಮಿ ಒತ್ತುವರಿ ತ್ರವು ಕರಮದ ಬಗ್್ೆ 
     ಶ್ರೇ ಹ್ರ್್.ಎಸ್.ಗ್್ೂೇಪಿರ್ನಥ್ 
     ಶ್ರೇ ಆರ.ಅಶ್್ೇಕ (ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ) 
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ಆ) ಚತಕ್ೆ ರಹಿತ್ ಪರಶ್ುಗಳಿಗ್್ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನಿೇಡಲ್ನದ ಉತ್ುರಗಳು 
 

05. ಚತಕ್ೆ ರಹಿತ್ ಪರಶ್ುಗಳಿಗ್್ ನಿೇಡತವ ಲ್ಲಖಿತ್ ಉತ್ುರಗಳು ಸಕನಾರದಿೆಂದ ತ್ಡವನಗಿ 
     ಬರತತಿುರತವ ಬಗ್್ೆ 
   ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ.್ರನಥೂ್ೇಡ್(ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ) 
   ಶ್ರೇ ಕೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
   ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸನದ(ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ)  
 
06. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರ್ಗ್್ ಪರಸನುಪಿಸಲಾಟಟ ವಿಷಯಗಳು. 
 ಅ) ಕರ್ನಾಟಕ ಲ್್ೂೇಕಸೇ್ವನ ಆಯೇಗ ನಡ್ಸತವ ವಿವಿಧ ಇಲ್ನಖ್ ್ಹತದ್ಿಗಳ      
          ರ್್ೇಮಕನತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳೆಂಬ ಆಗತತಿುರತವ ಕತರಿತ್ತ. 

 ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣ್್ 
                    ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
 

ಆ) ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ ಮತ್ತು ವಗಾಗಳ ಸೆಂಘಟರ್ಗ್ಳ ಮತಖ್ೆಂಡರತ ಮತ್ತು  
   ಕನಯಾಕತ್ಾರತಗಳ ಮೇಲ್್ ದನಖ್ಲ್ನಗಿರತವ ಕರಮಿನಲ್ ಮೊಕದಿಮ  
   ಹಿೆಂಪಡ್ಯತವ ಕತರಿತ್ತ. 

 ಶ್ರೇ ಛಲವನದಿ ಟಿ. ರ್ನರನಯಣಸನವಮಿ 
ಶ್ರೇ ಕೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

 
ಇ) ಪ್ೂೇಷಣ ಅಭಿಯನನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರತವ ಅೆಂಗನವನಡಿ ಕನಯಾಕತ್ಾಯರಿಗ್್  
   ನಿೇಡಲ್ನದ ಸನಮರ್್ಾ ಫ್ೂೇನ್್ಗ್್ ರಿೇಚನಜ್ಾ ಮನಡದಿರತವ ಕತರಿತ್ತ. 

     
  ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ 

ಶ್ರೇ ಕೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
 

ಈ) ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಹ್ದನಿರಿ-66ರ ಕ್ೂಳೂರತ ಮೆಂಗಳೂರತ ಸ್ೇತ್ತವ್ ಮೇಲ್ಲನ ಗತೆಂಡಿ 
           ಮತಚಿಲತ ಡನೆಂಬರಿೇಕರಣ ಕನಮಗ್ನರಿ ಕಳಪ್ಯನಗಿರತವ ಹಿರ್್ುಲ್್ಯಲ್ಲಿ 
           ಗತತಿುಗ್್ದನರರ ಮೇಲ್್ ಕರಮ ಕ್ೈಗ್್ೂಳುುವ ಕತರಿತ್ತ.  
   ಶ್ರೇ ಕ.್ಹರಿೇಶ್ ಕತಮನರ 

  ಶ್ರೇ ಕೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
 

ಉ) ಚನಮರನಜನಗರ ವ್ೈದಯಕೇಯ ವಿಜ್ಞನನ ಸೆಂಸ್ಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಜಿಲ್ನಿ ಆಸಾತ್ರ  
           ಕನಯಾನಿವಾಹಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ. 
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  ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗ್ೌಡ 
             ಡನ||ಕ.್ಸತಧನಕರ್(ಆರೂ್ೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತೆಂಬ ಕಲ್ನಯಣ  
                             ಹನಗೂ ವ್ೈದಯಕೇಯ ಸಚಿವರತ) 
 

ಊ) ರನಯಚೂರತ-ಕ್ೂಪಾಳ ಜಿಲ್್ಿಯ ರೈ್ತ್ರಿಗ್ ್ಸೂಯಾಕನೆಂತಿ ಬಳ್ಗ್್್ ಬ್ೆಂಬಲ ಬ್ಲ್್  
     ಕತರಿತ್ತ. 

  ಶ್ರೇ ಶರಣಗ್ೌಡ ಎ.ಪನಟಿೇಲ್ ಬಯನಯಪತರ 
  ಶ್ರೇ ಕೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
 

ಋ) ಅಲಾಸೆಂಖ್ನಯತ್ರ ಕಲ್ನಯಣ ಇಲ್ನಖ್ ್ವನಯಪಿುಯಲ್ಲಿ ಬರತವ ಮೊರನಜಿಾ ದ್ೇಸನಯಿ ವಸತಿ  
    ಶನಲ್್ಗಳಿಗ್್ ಕಯೇನಿಕ್ಾ್ ಮೂಲಕ ರ್ಫ್ರರಜರ್ೇಟರ್ಗಳನತು ಸರಬರನಜತ ಮನಡಿರತವ  
    ಕತರಿತ್ತ.   

  ಶ್ರೇ ಟಿ.ಎ.ಶರವಣ 
  ಶ್ರೇ ಕೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
 

ಎ) ಬ್ೆಂಗಳೂರತ, ಶ್ವಮೊಗೆ ಮತ್ತು ರನಜಯದ ಹಲವು ಜಿಲ್್ಿಗಳು ಉಗರರ ತನಣವನಗತವ  
   ಮೊದಲತ ಭದರತನ ವಯವಸ್ಿಯನತು ಮತ್ತು ಗತಪುಚರ ವಯವಸ್ಿಯನತು ಮತ್ುಷತಟ ಬಲಪಡಿಸ್ವ  
   ಜನತ್ಗ್ ್ರಕ್ಷಣ್ ಹನಗೂ ಧ್ೈಯಾವನತು ತ್ತೆಂಬತವೆಂತ್ಹ  ಕ್ಲಸವನತು ಮನಡಬ್ೇಕ್ೆಂಬ  
   ಬಗ್್ೆ.  

  ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರತದ್ರೇಗ್ೌಡ 
  ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣ್ 
  ಶ್ರೇ ಕೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
 

ಏ) ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ ಅನತದನನಿತ್ ಶನಲ್ನ ಕನಲ್ೇ್ಜತಗಳ ರ್ೌಕರರ ವಿವಿಧ ಬ್ೇಡಿಕ್ಗಳ 
          ಈಡ್ೇರಿಕ್ ಕತರಿತ್ತ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್್.ವಿಿ.ಸೆಂಕನೂರ 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸ್ವ.ರ್ನಗ್ೇ್ಶ್(ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ ರೌಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹನಗೂ  ಸಕನಲ  
                                   ಸಚಿವರತ) 

 
07. ವಿತಿುೇಯ ಕನಯಾಕಲ್ನಪ 

2022-23ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನ ಪೂರಕ ಅೆಂದನಜತಗಳ (ಒೆಂದರ್್ೇ ಕೆಂತ್ತ) ಮೆಂಡರ್್ 
    
  ಶ್ರೇ ಕೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
                             (ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ) 
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08. ವರದಿಯರ್್ೂುಪಿಾಸತವುದತ 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಮೆಂಡಲದ ಅನತಸೂಚಿತ್ ಜನತಿ ಮತ್ತು ಅನತಸೂಚಿತ್ ಪೆಂಗಡಗಳ  
ಕಲ್ನಯಣ ಸಮಿತಿಯ 2021-22ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನ 5ರ್್ೇ ವರದಿ. 

 
ಶ್ರೇ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್ ಭೆಂಡನರಿ 

      
09. ಕನಯಾದಶ್ಾಯವರ ವರದಿ 
 
10. ಶನಸನ ರಚರ್್   
  ವಿಧ್ೇಯಕಗಳ ಪಯನಾಲ್್ೂೇಚರ್್ ಮತ್ತು ಅೆಂಗಿೇಕನರ 
 

                     ಅ)  ಬೃಹತ್ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕ ್(ತಿದತಿಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕ, 2022 
 

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸ್ವ.ಮನಧತಸನವಮಿ (ಸಣಾ ನಿೇರನವರಿ ಹನಗೂ ಕನನೂನತ,  
                           ಸೆಂಸದಿೇಯ ವಯವಹನರಗಳು ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರ್್ ಸಚಿವರತ)    
                                            (ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ) 

ಶ್ರೇ ಕ.್ಎ.ತಿಪಾ್ೇಸನವಮಿ 
ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ್ 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸನದ(ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ) 
ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ.ಭೂ್ೇಜೇ್ಗ್ೌಡ 
ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜ್ 
 

      (ವಿಧ್ೇಯಕ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಲಾಟಿಟತ್ತ) 
 

  ಆ) ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ನರಮ ಸವರನಜ್ ಮತ್ತು ಪೆಂಚನಯತ್ ರನಜ್ (ಎರಡರ್್ೇ ತಿದತಿಪಡಿ)  
     ವಿಧ್ೇಯಕ, 2022 

 
ಶ್ರೇ ಜ್.ಸ್ವ.ಮನಧತಸನವಮಿ (ಸಣಾ ನಿೇರನವರಿ ಹನಗೂ ಕನನೂನತ,    
   ಸೆಂಸದಿೇಯ ವಯವಹನರಗಳು ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರ್್ ಸಚಿವರತ) 
                       (ಮತಖ್ಯ ಮೆಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ) 
ಶ್ರೇ ಕ.್ಎ.ತಿಪಾ್ೇಸನವಮಿ 
ಶ್ರೇ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್ ಭೆಂಡನರಿ 
ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ಎಲ.ಅನಿಲ್ ಕತಮನರ   

         (ವಿಧ್ೇಯಕ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಲಾಟಿಟತ್ತ) 
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ಇ) ಕರ್ನಾಟಕ ಮತನಿಸ್ವಪನಲ್ಲಟಿಗಳ (ತಿದತಿಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕ, 2022 
 

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸ್ವ.ಮನಧತಸನವಮಿ (ಸಣಾ ನಿೇರನವರಿ ಹನಗೂ ಕನನೂನತ,  
            ಸೆಂಸದಿೇಯ ವಯವಹನರಗಳು ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರ್್   
            ಸಚಿವರತ) (ಪೌರನಡಳಿತ್, ಸಣಾ ಕ್ೈಗ್ನರಿಕ್ಗಳು ಹನಗೂ   
            ಸನವಾಜನಿಕ ವಲಯ ಉದಯಮಗಳ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 

       ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸನದ್ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ) 
       ಶ್ರೇ ನಸ್ವೇರ್ ಅಹಮದ್ 
       ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ್ 
             (ವಿಧ್ೇಯಕ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಲಾಟಿಟತ್ತ) 
 
       ಈ) ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ೇಷ್್ಮಹತಳು ಬಿತ್ುರ್್, ರ್ೇಷ್್ಮಗೂಡತ ಮತ್ತು ರೇ್ಷ್್ಮನೂಲತ (ಉತನಾದರ್್,  
            ಸರಬರನಜತ, ವಿತ್ರಣ್ ಮತ್ತು ಮನರನಟ ವಿನಿಯಮನ) (ತಿದತಿಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕ,   
            2022 

 
ಡನ|| ರ್ನರನಯಣಗ್ೌಡ (ರ್ೇಷ್್ಮ ಹನಗೂ ಯತವ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಮತ್ತು  
                               ಕರೇಡನ ಸಚಿವರತ) 
ಶ್ರೇ ಕ.್ಎ.ತಿಪಾ್ೇಸನವಮಿ 
ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ 
ಶ್ರೇ ಸ್ವ.ಎೆಂ.ಲ್ಲೆಂಗಪಾ 
ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ.ಭೂ್ೇಜೇ್ಗ್ೌಡ 
ಶ್ರೇ ನಸ್ವೇರ್ ಅಹಮದ 
ಶ್ರೇ ಕ.್ಎಸ್.ನವಿೇನ್್ 
ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗ್ೌಡ 

      (ವಿಧ್ೇಯಕ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಲಾಟಿಟತ್ತ) 
 

      ಉ) ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕತ ಮತ್ತು ಸೇ್ವ್ಗಳ ತ್ರಿಗ್್ (ತಿದತಿಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕ, 2022 
 

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸ್ವ.ಮನಧತಸನವಮಿ (ಸಣಾ ನಿೇರನವರಿ ಹನಗೂ ಕನನೂನತ,  
             ಸೆಂಸದಿೇಯ ವಯವಹನರಗಳು ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರ್್   
             ಸಚಿವರತ (ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ) 
ಶ್ರೇ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್ ಭೆಂಡನರಿ 
ಶ್ರೇ ಕ.್ಎ.ತಿಪಾ್ೇಸನವಮಿ 

             (ವಿಧ್ೇಯಕ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಲಾಟಿಟತ್ತ) 
 

 
೧೧.  ಪರಕಟಣ ್
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12. ನಿಯಮ 68ರ ಮೇರ್ಗ್್ ಸನವಾಜನಿಕ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯದ ಮೇಲ್ಲನ ಮತೆಂದತವರ್ದ ಚಚ್ಾ. 

 
“ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಇತಿುೇಚ್ಗ್ ್ಸತರಿಯತತಿುರತವ ಮಳ್ಯಿೆಂದನಗಿ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರ    
 ಸ್ೇರಿದೆಂತ್ ರನಜಯದ ಬಹತತ್ೇಕ ಜಿಲ್್ಿಗಳು ಪರವನಹ ಭಿೇತಿಯನತು ಎದತರಿಸತತಿುದತಿ,   
 ರನಜಯದ ಹ್ದನಿರಿ ಮತ್ತು ರಸ್ುಗಳು ಕ್ೂಚಿಿ ಹ್ೂೇಗಿದತಿ, ಕ್ರ್ ಕ್ೂೇಡಿಗಳು  ಒಡದ್ತ  
 ಅಪನರ ಹನನಿಯತೆಂಟನಗಿ ಜನರತ ಸೆಂಕಷಟಕ್ೆ ಒಳಗ್ನಗಿರತವ ಕತರಿತ್ತ.” 
 ಶ್ರೇ. ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ್ 
 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸನದ(ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ) 
 ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟ 
 ಶ್ರೇ ಕ.್ಎ.ತಿಪಾ್ೇಸನವಮಿ 
 ಡನ|| ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನವಮಿ(ಸಕನಾರದ ಮತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ) 
 ಶ್ರೇ ಪರತನಪ ಸ್ವೆಂಹ ರ್ನಯಕ್ ಕ.್ 
 ಶ್ರೇ ಪನರಣ್ೇಶ್ ಎೆಂ.ಕ.್ 
 ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ.್ರನಥೂ್ೇಡ್(ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ) 
  
         ~ * ~ ~ * ~ ~ * ~  
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(955) 21.09.2022 11.20 ವ ೈಎಲ್-ಎಕ್                      
 

 

 

  

ಕರ್ನ ಾಟಕ ವಿಧನ ನ ಪರಿಷತ್ತುಕರ್ನ ಾಟಕ ವಿಧನ ನ ಪರಿಷತ್ತು  

  ಬತಧಬತಧವ ನರವ ನರ,,  2211ರ್  ೇ ಸ ಪ ಟೆಂಬರ  ರ್  ೇ ಸ ಪ ಟೆಂಬರ    22002222  

ಸದನವು  ವಿಧನನಸೌಧದಲ್ಲಿರತವ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತುನ ಸಭನೆಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸದನವು  ವಿಧನನಸೌಧದಲ್ಲಿರತವ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತುನ ಸಭನೆಂಗಣದಲ್ಲಿ   

ಬ ಳಗ್ ೆ ಬ ಳಗ್ ೆ 1111  ಗೆಂಟ  ಗೆಂಟ  2255  ನಿಮಿಷಕ್ ೆ ಸಮನವ ೇಶಗ್  ೆಂಡಿತ್ ತ.ನಿಮಿಷಕ್ ೆ ಸಮನವ ೇಶಗ್  ೆಂಡಿತ್ ತ.  

ಸಭನಪತ್ತಯವರನದ ಶ್ರ ೇ ಸಭನಪತ್ತಯವರನದ ಶ್ರ ೇ ರಘು ರ್ನಥರಘು ರ್ನಥ  ರನವ  ರನವ    ಮಲ್ನೆಪ ರ ಮಲ್ನೆಪ ರ   ಅವರತ ಪೇಠ ದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತ್ ರಿದದರತ.ಅವರತ ಪೇಠ ದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತ್ ರಿದದರತ.  
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1. ವಿಷಯ:- ಅನವರ್ ಮನನಪನಾಡಿ ಆಯೇಗದ ವರದಿಯನತು ಸದನದಲ್ಲಿ  
            ಮೆಂಡಿಸಬ್ೇಕ್ನತುವ ಬಗ್್ೆ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರಿೆಂದ ಒತನುಯ 
                                - - - - 

ಡನ|| ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನವಮಿ (ಸಕನಾರದ ಮತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ವು ಹಗರಣದ ಬಗ್್ೆ … 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಒೆಂದತ ಪರಕಟಣ ್ಇದ.್  

ಶ್ರೇ ಎನ್್. ರವಿಕತಮನರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್… 

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

 ಡನ|| ವ ೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣ ಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅನವರ್ ಮನನಪನಾಡಿಯವರ 
ವರದಿ ತ್ಯನರತ ಮನಡಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ತಿಳಿಸ್ವದತಿ, ಈಗ್ನಗಲ್್ೇ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ವ ಎರಡತ ವಷಾಗಳು 
ಕಳ್ದಿವ.್  ಇದ್ೇ ಸದನದಲ್ಲಿ ಚಚಾ್ ಸಹ ಆಗಿದ.್  ಹನಗ್ನಗಿ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಸಕನಾರಕ್ೆ ನಿವ್ೇದರ್್ 
ಮನಡತತಿುದತಿ, ತನವು ಸಕನಾರಕ್ೆ ನಿದ್ೇಾಶನ ನಿೇಡಿ, ಆ ವರದಿಯನತು ಮೆಂಡಿಸಬ್ೇಕ್ೆಂದತ 
ಪನರರ್ಥಾಸತತು್ೇರ್್.   

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ.ಸೆಂಕನೂರ(ಪದವಿೇಧರರ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದತ 
ಎರಡೂವರ ್ ಲಕ್ಷ ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಿ ಹಗರಣವನಗಿದ್.  ಹನಗ್ನಗಿ, ಅದನತು ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಮೆಂಡಿಸಬ್ೇಕತ.  

(ಗ್   ೆಂದಲ) 



                                                                                                                                       «¥À/21.09.2022     11  
 

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

 

 

   

ಡನ|| ತ್ೇಜಸ್ವವನಿ ಗ್ೌಡ (ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ದಯವಿಟತಟ ಮನನಪನಾಡಿಯವರ ವರದಿಯನತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಿಸಬ್ೇಕ್ೆಂದತ 
ಕ್ೇಳಿಕೂ್ಳುುತ್ುೇರ್್.  ಅದತ ನಮಮ ಹಕತೆ.  

(ಗ್   ೆಂದಲ) 

ಡನ|| ವ ೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣ ಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರ ೇ, ಇದತ ಎರಡೂವರ ್ ಲಕ್ಷ 
ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಿ ಹಗರಣವನಗಿದ್. ಹನಗ್ನಗಿ, ಸದರಿ ವರದಿಯನತು ದಯಮನಡಿ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಮೆಂಡಿಸಬ್ೇಕತ.  

(ಗ್   ೆಂದಲ) 

ಡನ: ತ್ೇಜಸ್ವವನಿ ಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ ಬಗ್್ೆ ಮನನಯ ಅನವರ್ 
ಮನನಪನಾಡಿಯವರತ ಅಲಾಸೆಂಖ್ನಯತ್ರ ಅಭಿವೃದಿಿ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್್ೆ ಮನನಯ ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ 
ಸಕನಾರಕ್ೆ ವರದಿ ನಿೇಡಿದನಿರ.್ ಅದನತು ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಿಸಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಸಕನಾರಕ್ೆ 
ಒತನುಯ ಮನಡತತು್ೇರ್್.  

(ಗ್   ೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದತ ಪರಶ್್ುೇತ್ುರ ಅವಧಿಯೇ. 
ಇದಕ್ೆ ಒೆಂದತ ಗ್್ೈಡ್್ಲ್ೈ್ನ್ಾ್ ಇರತವುದಿಲಿವ್ೇ?  

(ಗ್   ೆಂದಲ) 

ಡನ|| ವ  ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯ ಣಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರ ೇ, ದಯಮನಡಿ ಒೆಂದತ 
ರೂಲ್ಲೆಂಗ್ ಕೂ್ಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ತ್ಮಮನತು ಕ್ೂೇರತತ್ುೇವ.್  
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(ಗ್  ೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ದಯಮನಡಿ, ಒಬೂ್ಬಬಬರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರ್, ಅದತ ಕಡತ್ಕ್ೆ 
ಹ್ೂೇಗತತ್ುದ್. ಈ ರಿೇತಿ ಎಲಿರೂ ಒಟಿಟಗ್್ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರ್, ಪನಪ! ಅವರತ ಹ್ೇಗ್ ್ ಕಡತ್ದಲ್ಲಿ 
ದನಖ್ಲ್ಲಸಬ್ೇಕತ?  

ಡನ|| ವ  ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸ ನಾ ಮಿ (ಸಕ್ನಾರದ ಮತ ಖ್ಯ ಸಚ ೇತ್ ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡೂವರ ್ ಲಕ್ಷ ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಿ ಲೂಟಿಯನಗಿದ್. ಸದರಿ 
ವರದಿಯನತು ಏತ್ಕ್ೆ ಮೆಂಡರ್್ ಮನಡತತಿುರತವುದಿಲಿ?   

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರನಗಿ ನಿೇವೇ್ ಈ ರಿೇತಿ ಎದತಿ ಕೂಗ್ನಡಿದರ,್ 
ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದವರತ ಏನತ ಮನಡಬೇ್ಕತ? ಡನ|| ವೈ್.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನವಮಿಯವರ,್ ತನವು ಆಡಳಿತ್ 
ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರನಗಿ ಈ ರಿೇತಿ ಎದತಿ ಗಲ್ನಟ ್ಮನಡತವುದತ ಸರಿಯಿಲಿ.  ದಯವಿಟತಟ 
ಕತಳಿತ್ತಕೂ್ಳಿು.  

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕ್.ಅಬತಿಲ್ ಜಬಬರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅಜ್ೆಂಡನ ಪರಕನರ ಹ್ೂೇಗಲ್ಲ.  

(ಗ್   ೆಂದಲ) 

ಡನ|| ತ್ೇಜಸ್ವವನಿ ಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅಲಾಸೆಂಖ್ನಯತ್ರ ಅಭಿವೃದಿಿಗ್್ ಹನಗೂ 
ಅಲಾಸೆಂಖ್ನಯತ್ರ ಹಿತ್ರಕ್ಷಣಗ್್್ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ಹ ವರದಿಯನಗಿದ್.  

(ಗ್   ೆಂದಲ) 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:_ ದಯಮನಡಿ ಒಬೂ್ಬಬಬರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

(ಗ್   ೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಪನರಣ್ೇಶ ಎೆಂ.ಕ.್ (ಸಿಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ಿಗಳ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ದಯವಿಟತಟ ವರದಿಯನತು ಮೆಂಡಿಸಲತ ಅವಕನಶಕಲ್ಲಾಸಬ್ೇಕತ.    

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸಕನಾರ ಅವರದ್ಿೇ ಆಗಿದ.್  

(ಗ್   ೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕ.್ಹರಿೇಶ್ ಕತಮನರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸಕನಾರದ ವಿರತದಿ ಇವರತ 
ಪರತಿಭಟರ್್ ಮನಡತತಿುದನಿರಯ್ೇ?  

(ಗ್   ೆಂದಲ) 

ಡನ|| ತ್ೇಜಸ್ವವನಿ ಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅದತ ಸದನದ ಆಸ್ವು. ಮನನಯ 
ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ ದಯವಿಟತಟ ಅದರ ಮನಹಿತಿಯನತು ಸದನಕ್ೆ ಕ್ೂಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಒತನುಯ 
ಮನಡತತ್ುೇರ್.್   

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

ಡನ|| ವ ೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣ ಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಇದತ ಎರಡೂವರ ್ ಲಕ್ಷ 
ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಿ ಹಗರಣ. ಹನಗ್ನಗಿ, ದಯಮನಡಿ ಅದನತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಿಸಲ್್ೇಬ್ೇಕತ.  

(ಗ್   ೆಂದಲ) 
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ಡನ|| ತ  ೇಜಸ್ಥಾನಿ ಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರ ೇ, ಮನನಯ ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ 
ದಯಮನಡಿ ಈ ಬಗ್್ೆ ಸದನಕ್ೆ ಮನಹಿತಿ ನಿೇಡಬೇ್ಕತ.  

(ಗ್   ೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ದಯವಿಟತಟ ತನವುಗಳ್ಲ್ನಿ ಕತಳಿತ್ತಕೂ್ೆಂಡರ್ ರ್ನನತ ಏರ್ನದರೂ 
ಮನತ್ರ್ನಡಬಹತದತ.  ದಯಮನಡಿ, ಎಲಿರೂ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂಳಿು.  

(ಗ್   ೆಂದಲ) 

ಡನ|| ಕ.್ಗ್್ೂೇವಿೆಂದರನಜ್ (ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ತನವು ಒಳಗ್್ ಬೆಂದ ತ್ಕ್ಷಣ… 

(ಗ್   ೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ (ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಒೆಂದತ ನಿಮಿಷ… 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ದಯಮನಡಿ, ಒಬೂ್ಬಬಬ ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ಆಯಿತ್ತ. ಮನನಯ 
ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್ರವರ್ ಈಗ ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ಅವರತ ಏನತ ಹ್ೇಳುತನುರ್, ಕ್ೇಳ್ೂೇಣ.  

ಶ್ರೇ ಎನ್್. ರವಿಕತಮನರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,… 

(ಗ್   ೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ (ಸಿಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ಿಗಳ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದತ 
ಪರಶ್್ುೇತ್ುರ ಅವಧಿ ಅಲಿವೇ್? ಅಜ್ೆಂಡನ ಪರಕನರ ಮೊದಲತ ಪರಶ್ುಯನತು ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂಳಿು.   

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ್. ರನಥ್ೂೇಡ್್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದತ ಪರಶ್್ುೇತ್ುರ ಅವಧಿ. 

(ಗ್   ೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಗಲ್ಲ ಮನನಯ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್ರವರ್ ವಿಷಯ ಏರ್್ೆಂಬತದನತು 
ಕ್ೇಳಬ್ೇಕಲಿವ್ೇ?  

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರ್ೇ, ತನವು ಯನವುದೇ್ ವಿಷಯದ ಬಗ್್ೆ ನನಗ್್ ರ್್ೂೇಟಿಸ್್ ಅನತು 
ನಿೇಡಿರತವುದಿಲಿ.   

(ಗ್  ೆಂದಲ) 

ಡನ|| ತ್ೇಜಸ್ವವನಿ ಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನವು ಸದನಕ್ೆ ಒತನುಯ 
ಮನಡತತಿುದ್ಿೇವ್ ವಿನಃ ಬ್ೇರ ್ಯನರನತು ಒತನುಯ ಮನಡತತಿುಲಿ.   

(ಗ್   ೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನನಗ್ ್ಯನವುದ್ೇ ರ್್ೂೇಟಿಸ್್ ನಿೇಡಿಲಿ.  

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

ಆಗಲ್ಲ. ಏನತ ವಿಷಯ ಎೆಂಬತದನತು ಯನರನದರೂ ಒಬಬರತ ಹ್ೇಳಲ್ಲ.   

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಶರವಣ ಟಿ.ಎ. (ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಪರಶ್್ುೇತ್ುರ ಅವಧಿಗ್ ್ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕ್ೂಡಿ.  
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(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

ಡನ|| ತ  ೇಜಸ್ಥಾನಿಗ್ೌ ಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರ ೇ, ವರದಿ ಮೆಂಡಿಸ್ವ.  

(ಗ್   ೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರೇ್, ಏನತ ವಿಷಯ ಎೆಂಬತದನತು 
ಯನರನದರೂ ಒಬಬರತ ಹೇ್ಳಿ.  

(ಗ್   ೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಟಿ.ಎ. ಶರವಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ ಸದನದ ಸತ್ಾೆಂಪರದನಯವನತು 
ಪನಲ್ಲಸ್ವ. ಪರಶ್್ುೇತ್ುರ ಅವಧಿಗ್್ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೂ್ಡಿ.  

(ಗ್   ೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎನ್್. ರವಿಕತಮನರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಒೆಂದತ ನಿಮಿಷ… 

(ಗ್   ೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ದಯಮನಡಿ, ಎಲಿರೂ ಕತಳಿತ್ತಕೂ್ಳಿು.  

(ಗ್   ೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ನಸ್ವೇರ್ ಅಹಮದ (ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದ್ೇನತ ಇವ್ೆಂರ್್ ಮನಯರ್್ೇಜ್ಮೆಂಟನ? ರ್ನವು ಹಿೇಗ್್ಯೇ 
ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ಅವರತ ಏರ್ನದರೂ ತ್ಮಮ ಕೂ್ಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ್ೇ್ ಮನತ್ರ್ನಡಿಕೂ್ೆಂಡತ 
ಸದನದ್ೂಳಗ್್ ಬೆಂದಿದನಿರ್ಯೇ?  
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(ಗ್   ೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ದಯವಿಟತಟ ಎಲಿರೂ ಕತಳಿತ್ತಕೂ್ಳಿು.   

(ಗ್   ೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ.್ರನಥ್ೂೇಡ್ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನಿಯಮಗಳನತು ಪರಿಪನಲರ್್ ಮನಡತವುದನದರ್ ಮನಡಿ.  ರ್ನವು ಏರ್ನದರೂ 
ಹ್ೂಸದನಗಿ ವಿಷಯವನತು ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂೆಂಡತ ಬೆಂದರ,್ 330 ರಡಿ ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ೆಂಡತ ಬನಿು ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳುತಿುೇರಿ.  ದಯವಿಟತಟ, ಈಗ ಪರಶ್್ುೇತ್ುರ ಅವಧಿ ನಡಯ್ಲ್ಲ.   

(ಗ್   ೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಗಲ್ಲ.  ಮನನಯ ಪರಕನಶ್ ಕ್.ರನಥ್ೂೇಡ್್ರವರ್ ದಯವಿಟತಟ 
ಕತಳಿತ್ತಕೂ್ಳಿು.  

(ಗ್   ೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ.್ರನಥೂ್ೇಡ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಪರಶ್್ುೇತ್ುರ ಅವಧಿ ನಡಯ್ಲತ 
ಅವಕನಶ ನಿೇಡಿ.   

(ಗ್   ೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ವಿಷಯ ಯನವುದ್ೇ ಇರಬಹತದತ.  Please let me speak. 

(ಗ್   ೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ ಕನಯಾಪದಿತಿ ಇದತಿ, ಆ ಕನಯಾಪದಿತಿ 
ಪರಕನರ ಪರಶ್್ುೇತ್ುರ ಅವಧಿ ಮತಗಿಯತವವರ್ಗೂ ಯನವುದ್ೇ ವಿಷಯವನತು ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ಳುುವುದಿಲಿ.  
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ಮತಖ್ಯವನಗಿ ನನಗ್ ್ ಯನವುದ್ೇ ರ್್ೂೇಟಿಸ್್ ಸಹ ಬೆಂದಿಲಿ.  ಹನಗ್ನಗಿ ರ್ನನತ ಪರಶ್್ುೇತ್ುರ 
ಅವಧಿಯನತು ಪನರರೆಂಭ ಮನಡತತಿುದ್ಿೇರ್.್   

(ಗ್   ೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಪನರಣ್ೇಶ ಎೆಂ.ಕ.್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ದಯವಿಟತಟ ತನವು ವರದಿಯನತು 
ಮೆಂಡಿಸತತಿುೇರನ, ಇಲಿವ್ೇ ಎೆಂಬತದರ್ನುದರೂ ಹ್ೇಳಿ.   

(ಗ್   ೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ ಹರಿಪರಸನದ್ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದತ 
precedent ಆಗತತ್ುದ್. ಇವೊತಿುನ ದಿವಸ ತನವು ಏನತ ಮನಡತತಿುೇರಿ, ಅದತ ಮತೆಂದ್ ಬರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ 
ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ್ ನಡವಳಿಕ ್ಅನವಯವನಗತತ್ುದ.್  

(ಗ್   ೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ಇದನತು ಅಲ್ೂ್ೇ ಮನಡತತಿುಲಿ. ಈಗ ಪರಶ್್ುೇತ್ುರ ಅವಧಿ. 
ಮನನಯ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್ರವರ್ ಪರಶ್ುಯನತು ಕ್ೇಳಿ.   

(ಗ್   ೆಂದಲ) 

ಡನ|| ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನವಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನವು ಚಚಾ್ ಮನಡತವುದಕ್ೆ 
ಅವಕನಶ ಕ್ೂೇರತತಿುಲಿ.   

(ಗ್   ೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನವಮಿಯವರ ್ಒೆಂದತ ನಿಮಿಷ. 

(ಗ್   ೆಂದಲ) 
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ಡನ|| ತ್ೇಜಸ್ವವನಿಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,್ ವರದಿಯನತು ಸಲ್ಲಿಸಲತ ಯನವನಗ 
ಅವಕನಶ ಕಲ್ಲಾಸತತಿುೇರಿ ಎೆಂಬತದನತು ದಯವಿಟತಟ ಸಕನಾರಕ್ೆ ಸೂಚರ್್ ನಿೇಡಿ.   

(ಗ್   ೆಂದಲ) 

ಡನ|| ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನವಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ದಯವಿಟತಟ ಸಕನಾರಕ್ೆ ವರದಿ 
ಸಲ್ಲಿಸಲತ ಸೂಚರ್್ ನಿೇಡಿ.   

(ಗ್   ೆಂದಲ) 

ಡನ|| ತ್ೇಜಸ್ವವನಿ ಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ದಯವಿಟತಟ ವರದಿಯನತು 
ಮೆಂಡಿಸಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ಸಕನಾರಕ್ೆ ಆದ್ೇಶ ನಿೇಡಿ.   

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇದತ ಯನವುದೂ ಕಡತ್ಕ್ೆ ಹ್ೂೇಗಬನರದತ. ರ್ನನತ ಯನರಿಗೂ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕ್ೂಟಿಟರತವುದಿಲಿ.  

(ಈ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಹನಗೂ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ಹಲವನರತ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಎದತಿ 
ನಿೆಂತ್ತ ಸದನದಲ್ಲಿ ಏರತಧವನಿಯಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದಿರತ) 

(ಗ್  ೆಂದಲ) 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇದತ ಯನವುದತ ಕಡತ್ಕ್ೆ ಹೂ್ೇಗಬನರದತ.  ರ್ನನತ ಯನರಿಗೂ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ನಿೇಡಿಲಿ. 

(ಈ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆದ್ೇಶದ ಮೇರಗ್್ ್ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವುದನತು ನಡವಳಿಯಲ್ಲಿ ದನಖ್ಲ್ಲಸ್ವರತವುದಿಲಿ) 

(ಗ್  ೆಂದಲ) 
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 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,… 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸನದ್ರವರ,್ ಕತಳಿತ್ತಕೂ್ಳಿು. ರ್ನನತ ಯನರಿಗೂ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ನಿೇಡಿಲಿ.  

(ಗ್  ೆಂದಲ) 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಯನವುದತ ಕಡತ್ಕ್ೆ ಹೂ್ೇಗಿಲಿ. (ಗ್್ೂೆಂದಲ) Let the House 
come to order.  ದಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕೂ್ಳಿು. ಒೆಂದತ ಪರಕಟಣ ್ಇದ.್  

 

2. ಪರಕಟಣ ್

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಸಭ್ಯ ಕನಯಾವಿಧನನ ಹನಗೂ ನಡವಳಿಕ್ಯ 
ನಿಯಮ 104ರ ಮೇರ್ಗ್ ್ವಿಧನನ ಸಭ್ಯತ ದಿರ್ನೆಂಕ: 20.09.2022 ರೆಂದತ “ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕತ 
ಮತ್ತು ಸೇ್ವ್ಗಳ ತ್ರಿಗ್್ (ತಿದತಿಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕ,್ 2022”್ ನತು ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸ್ವರತತ್ುದ್ೆಂದತ ಹನಗೂ 
ಸದರಿ ವಿಧ್ೇಯಕಕ್ೆ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸಹಮತಿ ನಿೇಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಕೂ್ೇರಿರತತನುರ್.    

ಮನನಯ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್ರವರತ ಪರಶ್ುಯನತು ಕ್ೇಳಿ.   

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್ರವರ್ ತ್ಮಮ ಪರಶ್ು ಸೆಂಖ್್ಯ 106 ಕ್ೆ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಕನಲ್ನವಕನಶವನತು ಕ್ೂೇರಿರತತನುರ್.  ಮತೆಂದಿನ ಪರಶ್ು ಸೆಂಖ್್ಯ 107 ಮನನಯ 
ಕ.್ಎ.ತಿಪಾ್ೇಸನವಮಿಯವರತ ಪರಶ್ು ಕ್ೇಳಬ್ೇಕತ.  

(ಮತೆಂದತ) 
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(956) 21.09.2022/11.30/ಎಸ್್ಕ-್ಎಕ ್        (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸ್ವಿತಿ) 

3. ಅನವರ್ ಮನನಪನಾಡಿ ಆಯೇಗದ ವರದಿಯನತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಿಸಬ್ೇಕ್ನತುವ ಬಗ್್ೆ 
{ಮತೆಂದತವರ್ದ ಚಚ್ಾ) 

 
(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

ಡನ|| ತ್ೇಜಸ್ವವನಿ ಗ್ೌಡ (ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅನವರ್ ಮನಣಿಪನಾಡಿ ವರದಿಯನತು  ಯನವನಗ ಮೆಂಡಿಸತತಿುೇರನ? 

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್ (ಸಿಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ಿಗಳ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ 
ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರಿಗ್್ … 

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ದಯವಿಟತಟ, ಮನನಯ ಸದಸಯರ್ಲಿರೂ ಕತಳಿತ್ತಕೂ್ಳಿು. 

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್:- ಪರಶ್್ುೇತ್ುರ ವ್ೇಳ್ ನಡಯ್ತತಿುದ್ಯೇ ಅಥವನ ಇದ್ೇನತ 
ಮನರತಕಟ್ಟರ್ನ? 

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ದಯವಿಟತಟ, ಮನನಯ ಸದಸಯರ್ಲಿರೂ ಕತಳಿತ್ತಕೂ್ಳಿು. (ಗ್್ೂೆಂದಲ) 
ಮನನಯ ಎನ್್. ರವಿಕತಮನರ್ರವರ್ೇ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂಳಿು. ಮನನಯ ಮತನಿರನಜತಗ್ೌಡರ್ೇ ಕತಳಿತ್ತಕೂ್ಳಿು. 
(ಗ್್ೂೆಂದಲ) ರ್ನನತ ಇದಕ್ೆ allow ಮನಡತವುದಿಲಿ.  
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(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎನ್್. ರವಿಕತಮನರ್:- ಮನನಯ ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ … 

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಶರವಣ ಟಿ.ಎ. (ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಅವರ್ೇನತ ವಿರೂ್ೇಧ 
ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದನಿರ್ಯೇ? ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹ ಆದ್ೇಶಕ್ೆ ಗ್ೌರವರ್್ೇ ಇಲಿವ್ೇ? 
ಹನಗ್ನದರ್ ಅವರತ ಏನತ ಮನಡತತಿುದನಿರ?್ 

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

 ಶ್ರೇಮತಿ ಜ್ೂಲ್್ಿ ಶಶ್ಕಲ್ನ ಅಣನಾಸನಹೇ್ಬ್್ (ಮತಜರನಯಿ ಹನಗೂ ಹಜ್ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ 
ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, … 

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

ಡನ|| ತ್ೇಜಸ್ವವನಿ ಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಯನವನಗ ಮೆಂಡಿಸತತನುರ್ ಎೆಂಬ ಭರವಸ ್
ಕ್ೂಡಲ್ಲ. ಆಗ ರ್ನನತ ಕತಳಿತ್ತಕೂ್ಳುುತ್ುೇರ್್.  

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್:-  ಈ ರಿೇತಿ ಮನಡತವುದಕ್ೆೇನತ ಮನರತಕಟ್ಟರ್ನ. 

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತನುರ್.  

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 
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ಶ್ರೇಮತಿ ಜಿಲ್್ಿ ಶಶ್ಕಲ್ನ ಅಣನಾಸನಹೇ್ಬ್್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸತಮನರತ 
ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಅನವರ್ ಮನಣಿಪನಾಡಿ ವರದಿಯನತು ಹಿೆಂದಿನ ಸಕನಾರವಿದನಿಗ, …. 

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ಯನರನತು allow ಮನಡತವುದಿಲಿ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದತಿ ಯನವುದತ ಕಡತ್ಕ್ೆ ಹ್ೂೇಗಬನರದತ.  

(ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆದ್ೇಶನನತಸನರ ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವುದನತು 
ಸದನದ ನಡವ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ದನಖ್ಲ್ಲಸ್ವರತವುದಿಲಿ) 
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04. ಪರಶ್್ುೇತ್ುರಗಳು 

ಅ) ಚತಕ್ೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶ್ುಗಳಿಗ್್ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನಿೇಡಲ್ನದ ಉತ್ುರಗಳು 

ಪರಶ್ು ಸೆಂಖ್್ಯ: 926 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ಪರಶ್್ುೇತ್ುರ ವ್ೇಳ್ಗ್ ್ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕ್ೂಟಿಟದ್ಿೇರ್್. 
ಮೊದಲರ್್ೇಯದನಗಿ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್ರವರತ. ದಯವಿಟತಟ, ಮನನಯ ಸದಸಯರ್ಲಿರೂ ಕತಳಿತ್ತಕೂ್ಳಿು.  

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನನು ಪರಶ್ುಯನತು ಮನನಯ ಕೆಂದನಯ 
ಸಚಿವರಿಗ್್ ಕ್ೇಳುತಿುದ್ಿೇರ್.್ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್ರವರ್ೇ, ದಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕೂ್ಳಿು. ಮನನಯ 
ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್ರವರ ಪರಶ್ುಗ್ ್ ಮನನಯ ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ ಸಮಯನವಕನಶವನತು ಕ್ೇಳಿದನಿರ.್  

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರಿಸತವ ಪರಶ್ುಗಳ 
ಪಟಿಟಯಲ್ಲಿ ಏತ್ಕ್ೆ ಕೂ್ಡತತಿುೇರಿ? ರ್ನನತ ಮೊರ್್ು ಕ್ೇಳಿರತವ ಪರಶ್ುಗ್ ್ಉತ್ುರರ್್ೇ ಕ್ೂಡಿಸ್ವಲಿ.  Calling 
Attention ಗ್್ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಇರಲ್ಲಲಿ, ಏನಿದತ? 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್ರವರ್ೇ ಒೆಂದತ ನಿಮಿಷ ಸತಮಮನಿರಿ.   

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಕ್ೇಳಿರತವ ಪರಶು್ಗ್ ್ಉತ್ುರ 
ಏತ್ಕ್ೆ ಕೂ್ಡತತಿುಲಿ ಎೆಂಬತದನತು ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹೇ್ಳಬ್ೇಕತ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್ರವರ್ೇ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಏತ್ಕ್ೆ ಉತ್ುರ 
ಕ್ೂಡಲ್ಲಲಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ್. ಮನನಯ ಸದಸಯರ್ೇ, ಒೆಂದತ ನಿಮಿಷ ಸತಮಮನಿರಿ. ದಯವಿಟತಟ, ತನವು 
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ಏಕ್ ಈ ರಿೇತಿ ಮನಡತತಿುೇರಿ?  ಸದನವನತು ನಡಸ್ಬ್ೇಕ್ೇ ಅಥವನ ಬ್ೇಡವೇ್? (ಗ್್ೂೆಂದಲ) ಮನನಯ 
ಸಚಿವರ್ೇ ಹ್ೇಳಿ. 

ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶ್್ೇಕ (ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಕ್ೇಳಿರತವ ಪರಶ್ು ಏರ್್ೆಂದರ್, ಭೂ-ಮೆಂಜೂರನತಿ, ಭೂ-ಪರಿವತ್ಾರ್್-ಪಕನೆಪೂ್ೇಡಿ, 
ಆದನಯ, ಜನತಿ ಪರಮನಣ ಪತ್ರ, ಪಿೆಂಚಣಿ, ಜನನ-ಮರಣ ರ್್ೂೇೆಂದಣಿಗಳ ಬಗ್್ೆ ಕ್ೇಳಿದನಿರ.್ ಇವಲ್್ನಿ 
ಕ್ೇಳಿರತವುದರಿೆಂದ ಬಹಳ ಸಮಯನವಕನಶ ಬ್ೇಕನಗತತ್ುದ್. ಯನವುದೂ್ೇ ಒೆಂದತ ಪಿೆಂಚಣಿ ಬಗ್್ೆ 
ಪರಶ್ುಯನತು ಕ್ೇಳಿದಿರ್, ರ್ನನತ ಅದಕ್ೆ ಉತ್ುರವನತು ಕ್ೂಡತತಿುದ್ಿ. ಇವ್ಲಿವನತು ಕ್ೇಳಿರತವುದರಿೆಂದ, 
ಅದಕನೆಗಿ ಸಮಯನವಕನಶ ಬ್ೇಕನಗಿದ್. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಕ.್ಎ. ತಿಪಾ್ೇಸನವಮಿಯವರೇ್, ತ್ಮಮ ಪರಶ್ು ಸೆಂಖ್್ಯ 891 ಕ್ೇಳಿ. 

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಒೆಂದತ ನಿಮಿಷ.  No, I am 
very sorry.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇದಕ್ೆ ಏನತ ಮನಡಬೇ್ಕತ? 

Sri SALEEM AHMED: No, I am very sorry. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್ರವರ್ೇ, ಇದತ ಪರಶ್್ುೇತ್ುರ ವ್ೇಳಯ್ನಗಿದ್. 

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಪರಶ್ು ಕ್ೇಳಿದ ಮೇಲ್್, ಈ 
ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರಿಸತವ ಪರಶ್ುಗಳ ಪಟಿಟಯಲ್ಲಿ ಏತ್ಕ್ೆ ತ್ೆಂದಿರಿ? ಇದರಲ್ಲಿ ತ್ೆಂದ ಮೇಲ್್, ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕೂ್ಡಬ್ೇಕಲಿವ್? (ಗ್್ೂೆಂದಲ) ಹನಗ್ನದರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಂದ ಮೇಲ್ ್ ಉತ್ುರ 
ಕ್ೂಡಬೇ್ಕಲಿವ್ೇ?  No, I am very sorry.  

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:-ಮನನಯ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್ರವರ್ೇ, ಹನಗ್ನದರ್ ಏನತ 
ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂದಿದಿಿೇರಿ? 

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಯನವ ಕನರಣಕೂೆ ಇದನತು 
ಒಪಿಾಕ್ೂಳುುವುದಿಲಿ.  

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

(ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್ರವರತ ಸದನದ ಬನವಿಗ್್ ಬೆಂದರತ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಕ.್ಎ. ತಿಪಾ್ೇಸನವಮಿಯವರೇ್, ತ್ಮಮ ಪರಶ್ುಯನತು  ಕ್ೇಳಿ. ತ್ಮಮ 
ಪರಶ್ುಯನತು ಕ್ೇಳಲ್ಲಲಿವ್ೆಂದರ,್ ರ್ನನತ ಮತೆಂದಕ್ೆ ಹೂ್ೇಗಬೇ್ಕನಗತತ್ುದ್.  

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ್. ರನಥ್ೂೇಡ್್ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ದಯವಿಟತಟ … 

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸನದ್ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಮನನಯ ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ ಬಹಳಷತಟ ವಿಚನರಗಳನತು ಒೆಂದೇ್ ಪರಶ್ುಯಲ್ಲಿ ಕ್ೇಳಿದನಿರ ್ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಿದನಿರ್. ರ್ನವು ಬಹಳ ವಿಚನರವನತು ಸಕನಾರಕ್ೆ ಕೇ್ಳದ್ೇ, ಬೇ್ರ ್ಯನರಿಗ್ ್ಕ್ೇಳಬ್ೇಕತ?  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತನವು ಕ್ೇಳಿ. 
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ ಬಹಳ 
ಪರಶ್ು ಕ್ೇಳುವನಗಿಲಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕತ.  ಅವರದೇ್ ಆದೆಂತ್ಹ ಸಕನಾರ. ಅವರ ಬಳಿ ಮನಹಿತಿ 
ಇಲಿವ್ೆಂದರ್, ಯನರ ಬಳಿ ಮನಹಿತಿ ಇರತತ್ುದ?್   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಬಳಿ ಮನಹಿತಿ 
ಇಲಿವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿಲಿ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹ್ೇಳಿರತವೆಂತ್ಹದತಿ 
ಅದ್ೇ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತನವು ಕ್ೇಳಿರತವೆಂತ್ಹ ಮನಹಿತಿ ತ್ತೆಂಬನ ದೂ್ಡಡದತ ಇದ್.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದತ ಜವನಬನಿರಿಯತಳು ಸಕನಾರವ?್ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ಿೇರ್್. ಮನನಯ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್ರವರ್ೇ 
ಬನವಿಯಲ್ಲಿ ನಿೆಂತ್ತಕೂ್ೆಂಡತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗಿಲಿ. ದಯವಿಟತಟ, ತನವು ತ್ಮಮ ಸನಿನಕ್ೆ ಹೂ್ೇಗಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ.    

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಆರ್. ಅಶ್್ೇಕ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಉತ್ುರವನತು ಒದಗಿಸಲ್ನಗಿದ್.  

ಶ್ರೇ ಕ್.ಎ. ತಿಪಾ್ೇಸನವಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಒೆಂದತ ನಿಮಿಷ. ಮನನಯ ಸದಸಯರ್ೇ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತು 
ಕ್ೂಟಿಟದನಿರ್ ರ್್ೂೇಡಿ. (ಗ್್ೂೆಂದಲ) ಮನನಯ ತಿಪಾ್ೇಸನವಮಿಯವರ್ೇ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 
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(ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್ರವರತ ಸದನದ ಬನವಿಯಿೆಂದ ತ್ಮಮ ಸನಿನಕ್ೆ ಹ್ೂೇದರತ) 

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈಗ್ನಗಲ್್ೇ ಈ ಪರಶ್ು ಕ್ೂಟತಟ 
ಹದಿರ್್ೈದತ ದಿವಸ ಆಗಿದ್.  Subsequent ಆಗಿ ಹ್ೇಳುತಿುಲಿ. ಇದ್ೂೆಂದತ ಬ್ೇಜವನಬನಿರಿ ಸಕನಾರ. 
ಉತ್ುರ ಕೂ್ಡತವುದಕ್ೆ ತ್ಯನರಿಲಿ. ಏಕ್ೆಂದರ,್ ಇಲ್ಲಿ ಭರಷ್ನಟಚನರ ತನೆಂಡವನಡತತಿುದ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಕ.್ಎ. ತಿಪಾ್ೇಸನವಮಿಯವರೇ್, ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕ್.ಎ. ತಿಪಾ್ೇಸನವಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

ಡನ|| ತ್ೇಜಸ್ವವನಿ ಗ್ೌಡ:-  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಪರಶ್ು ಕ್ೇಳಿದನಿರ.್ ಅವರತ ಉತ್ುರ ಬ್ೇಕ್ೆಂದತ 
ಅಷ್್ಟೇ ಕ್ೇಳಲ್ಲ.  

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

ಡನ|| ಕ.್ಸತಧನಕರ್ (ಆರೂ್ೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತೆಂಬ ಕಲ್ನಯಣ ಹನಗೂ ವ್ೈದಯಕೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ ರಿೇತಿಯ ಒೆಂದತ ದೂ್ಡಡ ಪರಶ್ು ಕ್ೇಳಿರತವೆಂತ್ಹದಿಕ್ೆ, 
ಮನನಯ ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕೂ್ಡತವುದಕ್ೆ ಸಮಯನವಕನಶ ಬೇ್ಕನಗತತ್ುದ್ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಿದನಿರ.್ ಈ ರಿೇತಿ ಬೇ್ಜವನಬನಿರಿಯನಗಿ ವತ್ಾರ್ ್ಮನಡಿದರ್ ಹೇ್ಗ್್? ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇರ್ನದರೂ 
ಉತ್ುರ ಕೂ್ಡತವುದಿಲಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನಿರಯ್ೇ?  

(ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನತು ಹ್ೂರತ್ತಪಡಿಸ್ವ, ಇನತುಳಿದ ಸದಸಯರತ ಸದನದ 
ಬನವಿಗ್್ ಬೆಂದರತ) 
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ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶ್್ೇಕ:- ಬೇ್ಜವನಬನಿರಿತ್ನದ ಪರಮನವಧಿ ಇದತ. ಈ ಹಿೆಂದ ್ರ್ನವು ವಿರೂ್ೇಧ 
ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದತಿ, ಪರಶ್ು ಕ್ೇಳಿದನಗ, ಆಗ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರತ  ಸಮಯನವಕನಶ ಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ಇದೇ್ 
ಉತ್ುರವನತು ನೂರತ ಬನರಿ ಕ್ೂಟಿಟದನಿರ್.  

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ದಯವಿಟತಟ, ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತ ಮಧ್ಯ 
ಪರವ್ೇಶ್ಸಬನರದತ.  

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ್. ರನಥ್ೂೇಡ್್ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಎಲಿರಿಗೂ ಅವಕನಶ ಕೂ್ಡಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪರಕನಶ್ ಕ್. ರನಥ್ೂೇಡ್್ರವರ್ೇ, ತ್ಮಮ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರತ ಇದನಿರ.್ ಅವರಿದನಿಗಲ್ನದರೂ ಕೂಡ ತನವು ಸವಲಾ ನಿಯೆಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರಬೇ್ಕತ. ಅವರನತು 
ಕೂಡ ಮಿೇರತತಿುದಿಿೇರಿ. ರ್ನನತ ಆಗಿನಿೆಂದಲೂ ನಿಮಮನತು ರ್್ೂೇಡತತಿುದ್ಿೇರ್.್  

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ್. ರನಥ್ೂೇಡ್್:- ರ್ನನತ permission ಕ್ೇಳುತಿುದ್ಿೇರ್್. 

Mr. CHAIRMAN: Please, let him speak.   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಹ್ೇಳಿರತವೆಂತ್ಹದತಿ, ಬ್ೇಜವನಬನಿರಿತ್ನದ ಹ್ೇಳಿಕ್. 

ಶ್ರೇ ಆರ್. ಅಶ್್ೇಕ:- ತ್ಮಮದತ ಬ್ೇಜವನಬನಿರಿತ್ನ ಹ್ೇಳಿಕ್.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಒಬಬ ಮೆಂತಿರಯನಗಿ ಬ್ೇಜವನಬನಿರಿ ಹ್ೇಳಿಕ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುವನಗಿಲಿ. 
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ಶ್ರೇ ಆರ್. ಅಶ್್ೇಕ:- ಈ ಹಿೆಂದ ್ ತ್ಮಮ ಪಕ್ಷ ಆಡಳಿತ್ದಲ್ಲಿದನಿಗ, ತನವು ಏನತ 
ಮನಡತತಿುದಿಿೇರಿ? 

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್:- ಯನರ್ೂೇ ಅಧಿಕನರಿಗಳನತು ರಕ್ಷಣ ್ಮನಡತವುದಕ್ೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ 
ಷಡಯೆಂತ್ರ ನಡಯ್ತತಿುದ.್  

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್. ಹರಿಪರಸನದ್:- ……. ಉತ್ುರ ಕ್ೂಡತವುದಕನೆಗತತಿುಲಿ. … 

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರ್ಲಿರೂ ಶನೆಂತ್ವನದರ್, ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಹತಿುರ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೇರ್.್  This is not good.  

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ್. ರನಥ್ೂೇಡ್್:- ನಮಗ್್ ಅವಕನಶ ಕೂ್ಡಿ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರ್ೇ ಒೆಂದತ ನಿಮಿಷ. ದಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕೂ್ಳಿು.  

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ್. ರನಥ್ೂೇಡ್್:- ತನವು well ನಿೆಂದ ಹ್ೂರಗಡ್ ಬನಿು ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುೇರಿ. 
ರ್ನನತ ನನು ಸಿಳಕ್ೆ ಬೆಂದಿದ್ಿೇರ್್. ನನಗ್ ್ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕ್ೂಡಿ. ಇಲಿವ್ೆಂದರ್ 
ರ್ನನತ well ನಲ್ಲಿಯೇ ಇರತತ್ುೇರ್.್  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನಿರ್.   

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ.್ ರನಥ್ೂೇಡ್್:- ನನಗ್ ್ ಅನೆಂತ್ರ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆ ಅವಕನಶ 
ಮನಡಿಕ್ೂಡಿ. 
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇ್ ಒೆಂದತ ನಿಮಿಷ ಕ್ೇಳಿ. ರ್ನನತ 
ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಗ್್  ವಿನೆಂತಿ ಮನಡತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ಸದನ ನಡಸ್ಬ್ೇಕನಗಿದ್. 
ಇದತ ಪರಶ್್ುೇತ್ುರ ವ್ೇಳಯ್ನಗಿದ.್  

ಡನ|| ಕ.್ಗ್್ೂೇವಿೆಂದರನಜ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ಕಡಯ್ೂ 
ಗಮನಹರಿಸ್ವ ಸನಕತ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಡನ.ಗ್್ೂೇವಿೆಂದರನಜ್ರವರ್ೇ, ಒೆಂದತ ನಿಮಿಷ. ರ್ನನತ ವಿನೆಂತಿ 
ಮನಡತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ರ್ನನತ ಸದನವನತು ನಡಸ್ಬ್ೇಕತ. ನಮಗ್್ ಇನೂು ಎರಡತ ದಿವಸ ಮನತ್ರ 
ಸಮಯವಿದ.್ ಇವತ್ತು ಬತಧವನರ, ಗತರತವನರ, ಶತಕರವನರ ಮೂರತ ದಿವಸ ಮನತ್ರ ಸಮಯವಿದ.್  
ಇಡಿೇ ರನಜಯದ ಜನರತ ನಮಮ ಕಡ ್ ರ್್ೂೇಡತತಿುದನಿರ.್ ರ್ನವು ಸದನದ ಸಮಯವನತು ವಯಥಾ 
ಮನಡತವುದರಿೆಂದ, ಜನರತ ನಮಮ ಬಗ್್ೆ ಹಗತರವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತನುರ್.  ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದವರತ ಪರಶ್ು 
ಕ್ೇಳುವುದತ ಅವರ ಹಕತೆ. ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂಡಬೇ್ಕನಗಿರತವುದತ ಅವರ ಕತ್ಾವಯ. 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡಿರತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ಈ ಪರಶ್ು ಬಹಳ ವಿಷಯವಿದ್. ಹನಗ್ನಗಿ, 
ಉತ್ುರವನತು ಒದಗಿಸಲತ ಬಹಳ ಸಮಯನವಕನಶ ಬ್ೇಕನಗಿದ್ ಎೆಂದತ ನನಗ್್ ಕ್ೇಳಿದನಿರ.್ ರ್ನನತ 
ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ಈ ಪರಶ್ುಗ್ ್ಒೆಂದತ ವನರದ್ೂಳಗ್ ್ಉತ್ುರವನತು 
ಕ್ೂಡಿ.  

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್:- ಒೆಂದತ ವನರದ್ೂಳಗ್ ್  ಉತ್ುರವನತು 
ಕ್ೂಡಿಸತವುದಕನೆಗತತ್ುದ್ಯೇ?   

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಒೆಂದತ ನಿಮಿಷ.  

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಆರ್. ಅಶ್್ೇಕ (ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಕ್ೇಳಿರತವ ಪರಶ್ು ಏರ್್ೆಂದರ್, ಭೂ-ಮೆಂಜೂರನತಿ ಬಗ್್ೆ ಕೇ್ಳಿದನಿರ್. ರೈ್ತ್ರಿಗ್ ್ಕೂ್ಟಿಟರತವ 
ಭೂ-ಮೆಂಜೂರನತಿರ್ನ, ಬ್ೇರ ್ ಬ್ೇರ ್ ಸೆಂಘ-ಸೆಂಸ್ಿಗಳಿಗ್್ ಕ್ೂಟಿಟರತವ ಭೂ-ಮೆಂಜೂರನತಿರ್ನ, 
ಸಕನಾರ ಇಲ್ನಖ್ಗ್ಳಿಗ್್ ಕೂ್ಟಿಟರತವ ಭೂ-ಮೆಂಜೂರನತಿರ್ನ  ಎೆಂದತ ನಿದಿಾಷಟವನಗಿ ಕ್ೇಳಿಲಿ ಮತ್ತು 
ಯನವ ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ ಯನವ ದಿರ್ನೆಂಕದವರ್ಗ್ ್ ಕ್ೂಟಿಟದನಿರ್ ಎೆಂಬತದರ ಬಗ್್ೆ ದಿರ್ನೆಂಕ ಕೂಡ 
ಇಲಿ. ಅದರ ಬಗ್್ೆ ರ್ನನತ ಪೂತಿಾ ಉತ್ುರ ಕ್ೂಡಬೇ್ಕತ. ಅದನತು ಒೆಂದತ ವಷಾ ಎೆಂದತ ಕ್ೇಳಿದಿರ್, 
ಒೆಂದತ ವಷಾಕ್ೆ ಸ್ವಮಿೇತ್ವನಗಿ ಉತ್ುರವನತು ಕ್ೂಡಬಹತದನಗಿತ್ತು. ಭೂ-ಪರಿವತ್ಾರ್್ ಬಗ್್ೆ ಕ್ೇಳಿದನಿರ.್ 
ಇಡಿೇ ರನಜಯದಲ್ಲಿರತವ ಪೂತಿಾ ಭೂ-ಪರಿವತ್ಾರ್್ ಎಷ್ನಟಗಿದ?್ ಇಡಿೇ ರನಜಯದ ಆದನಯ ಜನತಿ 
ಪರಮನಣ ಪತ್ರ,  ಪಿೆಂಚಣಿ, ಜನನ-ಮರಣ ರ್್ೂೇೆಂದಣಿಗಳ ಬಗ್್ೆ ಕ್ೇಳಿದನಿರ್. ಇದತ ಸನಧಯವ?್  

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ ರಿೇತಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರ್ ನಮಗೂ 
ಕೂಡ ಉತ್ುರ ಕೂ್ಡತವುದಕ್ೆ ಬರತತ್ುದ.್  

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಆರ್. ಅಶ್್ೇಕ:- ಒೆಂದತ ಪರಶ್ು ಏರ್ನದರೂ ಕ್ೇಳಿದಿರ್, ಅದಕ್ೆ ಉತ್ುರ 
ಕ್ೂಡಬಹತದನಗಿತ್ತು. 

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

(ಸದನದ ಬನವಿಯಲ್ಲಿ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ಕ್ಲವು ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ) 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತನವು ಆರನಮವನಗಿ ನಿಲ್ಲಿ. (ಗ್್ೂೆಂದಲ)  You cannot speak 
from that place. 

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, (ಗ್್ೂೆಂದಲ) ಇನಿುತ್ರ್ ಕನಯಾಗಳಿಗ್ ್ 
ಲೆಂಚದ ಹಣವನತು ನಿೇಡದ್ೇ ಯನವುದ್ೇ ರಿೇತಿಯ ಕನಯಾವು ಸರಿಯನದ ಸಮಯಕ್ೆ ಆಗದೇ್ 
ಸನವಾಜನಿಕರಿಗ್ ್ ತೂ್ೆಂದರಯ್ನಗತತಿುರತವುದತ ಸಕನಾರದ ಗಮನಕ್ೆ ಬೆಂದಿದಯ್ೇ:  ಆಡಳಿತ್ 
ಪಕ್ಷದವರಿಗ್್ ಲೆಂಚದ ಪರಕರಣ ಹ್ೇಳುವುದಕನೆಗತತಿುಲಿ. ರ್ನವು ಬಹಳ ಲೆಂಚ ತಗ್್್ದತಕೂ್ೆಂಡಿದ್ಿೇವ್. 
ಅದಕನೆಗಿ ನಮಗ್್  ಸಮಯ ಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ಅವರತ ಹ್ೇಳುತಿುದನಿರ್.  

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್:- ೪೦% ಕಮಿಷನ್್ ಸಕನಾರ. ಇವರತ ಉತ್ುರ ಕೂ್ಡತವುದಕ್ೆ, 
ಉತ್ುರರ್್ೇ ಇಲಿ. (ಗ್್ೂೆಂದಲ) ಇದೂ್ೆಂದತ ಭರಷಟ ಸಕನಾರ.  ಈ ಸಕನಾರ ಜಿೇವೆಂತ್ವನಗಿಲಿ.  

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್ರವರ್ೇ, ..             (ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಆರ್. ಅಶ್್ೇಕ:- ಅವರತ ಏರ್ನದರತ ಪರಶ್ು ಕ್ೇಳಿದರ,್ ಯನವನಯವ ಸಕನಾರದ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ  ಎಷ್್ಟಷತಟ ಲೆಂಚ ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ೆಂಡಿದನಿರ್ ಎೆಂಬ ಬಗ್್ೆ ಹ್ೇಳಿಬಿಡತತ್ುೇರ್್.  

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಇದರ ಬಗ್್ೆ ಹ್ೇಳಿ. ತ್ೂೆಂದರಯ್ಿಲಿ. 

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಆರ್. ಅಶ್್ೇಕ:-  ರೂ. 85/- ತಿೆಂದಿರತವ ಬಗ್್ೆ  ಆ ಲೆಂಚನತು ಹ್ೇಳಿಬಿಡತತ್ುೇರ್.್ 
ಅದರ  ದನಖ್ಲ್್ ಪರಮನಣಪತ್ರವೇ್ರ್ನದರೂ ಕ್ೇಳಿದರ್, ಅದಕ್ೆ ರ್ನನತ ಉತ್ುರವನತು ಕ್ೂಡತತ್ುೇರ್.್  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಶ್ೇಕಡ ೮೫ ರಷತಟ ಇದ ್ ರ್್ೂೇಡಿ,  
ಇದತ ಮೂಖ್ಾತ್ನದ ಪರಮನವಧಿ. (ಗ್್ೂೆಂದಲ) ರನಜಿೇವ್ ಗ್ನೆಂಧಿಯವರತ ಏನತ ಹ್ೇಳಿದನಿರ್ೆಂದರ್, 
ಒೆಂದತ ನೂರತ ರೂಪನಯಿ ಮೆಂಜೂರನತಿ ಮನಡಿದರ್, ಕಟಟ ಕಡ ್ ಗ್ನರಮಕ್ೆ ಹೂ್ೇಗಬ್ೇಕ್ೆಂದರ್, 
ರೂ.15 ಹ್ೂೇಗತತ್ುದ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನಿರ.್    (ಗ್್ೂೆಂದಲ)    ರ್ನನತ ಪೂತಿಾ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದನತು 
ಸವಲಾ ಕ್ೇಳಿ. ಇವತ್ತು ರ್ನವು ಎೆಂ.ಎಲ್.ಸ್ವ. ಅನತದನನ ಹದಿರ್್ೈದತ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿ  ಕ್ೂಟಟರ,್ ಕಟಟ 
ಕಡ ್ಗ್ನರಮಕ್ೆ ಹರ್್ುರಡತ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿ ಮನತ್ರ ಹೂ್ೇಗತತ್ುದ್.  

(ಮತೆಂದತ) 

(957) 21-09-2022 11.40 ಟಿಸ್ವಹ್ರ್್-ವಿಕ್                  (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸ್ವಿತಿ) 
 

(ಈ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿ ಕನೆಂಗ್್ರಸ್್ ಪಕ್ಷದ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನತು ಹ್ೂರತ್ತಪಡಿಸ್ವ, ಕನೆಂಗ್್ರಸ್್ 
ಪಕ್ಷದ ಉಳಿದ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಸದನದ ಬನವಿಯಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ನಿರತ್ರನಗಿದಿರತ) 

 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸನದ (ಮತೆಂದತ):-  

ಇನತು ಮೂರತ ಲಕ್ಷ ಸಕನಾರದ ಆ ಟನಯಕ್ಾ ಮತ್ತು ಈ ಟನಯಕ್ಾ ಎೆಂದತ ಹ್ೂೇಗತತ್ುದ್. ಆ 
ಹಿರ್್ುಲ್್ಯಲ್ಲಿ ಮನನಯ ರನಜಿೇವ ಗ್ನೆಂಧಿಯವರತ ಹ್ೇಳಿರತವುದತ. (ಗ್್ೂೆಂದಲ) ಕ್ೇೆಂದರದಿೆಂದ 
ಬೆಂದನಗ ಕಟಟಕಡ್ಯವರಿಗ್್ ಹ್ೂೇಗಬ್ೇಕ್ೆಂದರ ್ ಶ್ೇ.15ರಷತಟ ಹ್ೂೇಗತತಿುದ್. ಆದರ ್ ಇವತ್ತು ಬರಿೇ 
ಲೆಂಚಕ್ೆ ಹೂ್ೇಗತತಿುದ್.  

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 
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 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ರ್ನನತ ಪರಶ್್ುೇತ್ುರ ಅವಧಿ ನಡಸ್ಬ್ೇಕೂ್ೇ, ಬ್ೇಡವೊೇ? 
ಡನ.ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನವಮಿಯವರೇ್, ತನವು ದಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕೂ್ಳಿು. 

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

 ಡನ: ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನವಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದತ ಚಚ್ಾಯನಗಲ್ಲ. . . . 

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಡನ.ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನವಮಿಯವರೇ್, ವಸತಿ ಸಚಿವರನದ ಮನನಯ 
ವಿ.ಸೂ್ೇಮಣಾನವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತನುರ್, ತನವು ದಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕೂ್ಳಿು. 

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ.್ರನಥ್ೂೇಡ್್ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಒೆಂದತ ನಿಮಿಷ. . . 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪರಕನಶ್ ಕ.್ರನಥ್ೂೇಡ್್ ರವರ್ೇ, ತನವು ದಯವಿಟತಟ 
ಕತಳಿತ್ತಕೂ್ಳಿು. 

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನಿೇವು ಬರಿೇ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷಕ್ೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ಕ್ೂಟಟರ್ ಆಗತವುದಿಲಿ, ನಮಗೂ ಕೂಡ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ಕ್ೂಡಿ.  

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇ್, ರ್ನನತ ಈಗ ಸದನ 
ನಡಸ್ಬ್ೇಕತ. (ಗ್್ೂೆಂದಲ) ಮನನಯ ವಿ.ಸೂ್ೇಮಣಾನವರ್ೇ, ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 
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 ಶ್ರೇ ವಿ.ಸ್ೂೇಮಣಾ (ವಸತಿ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ 
ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಹನಗೂ ಇತ್ರ ್ ಮನನಯ ಎಲ್ನಿ ಸದಸಯರಿಗೂ ವಿನೆಂತಿ 
ಮನಡತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ಮನನಯ ಎೆಂ. ರ್ನಗರನಜತರವರೇ್, ಕ್ಲವೊೆಂದತ ಸತ್ಾೆಂಪರದನಯಗಳಿವ್. 
ಎಲಿರೂ ಕೂಡ ಬತದಿಿವೆಂತ್ರ್ೇ ಇರತವುದತ. ಪರಶ್್ ುೇತ್ುರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹತನುರತ ಪರಶ್ುಗಳನತು 
ಕ್ೇಳುವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ ಅಥವನ ಎರಡತ ಪರಶ್ುಗಳಿಗ್್ ಈ ರಿೇತಿ ಅಧಿಕನರಿಗಳಿೆಂದ 
ಸಾಷಟವನದ ಮನಹಿತಿ ಇಲಿದಿದಿರ್ ಈ ರಿೇತಿ ಆಗತತ್ುದ್. ಮನನಯ ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ ಕೂಡ ಹಿರಿಯರತ 
ಇದನಿರ.್  

 ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಒೆಂದತ ನಿಮಿಷ. . . 

 ಶ್ರೇ ವಿ.ಸೂ್ೇಮಣಾ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್ರವರ್ೇ, ತನವು ಹಿರಿಯ 
ಸದಸಯರಿದಿಿೇರಿ. ತ್ಮಗ್್ ಇನೂು ಬಹಳಷತಟ time ಇದ್. ಹನಗ್ನಗಿ, ತನವ್ೇಕ್ ಒದನಿಡತತಿುೇರಿ? 
ಚತರ್ನವಣ ್ ಸತಮನರತ 7 ತಿೆಂಗಳನದ ನೆಂತ್ರ ಬರತತ್ುದ್, ಏರ್್ೂೇ ಒೆಂದತ ಆಗತತ್ುದ್. ಅದತ 
secondary. ಇವತ್ತು ರ್ನನತ ತ್ಮಮಲ್ಲಿ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡತತ್ುೇರ್.್ ಇವತ್ತು ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ 
ಯನವುದನದರತ ಪರಶ್ುಗಳು ಬೆಂದೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ನಿಮಮ ಕನಲದಲ್ಲಿ ಇರಬಹತದತ, ಈ 
ಕನಲದಲ್ಲಿರಬಹತದತ, ಎಲಿವೂ ಕೂಡ ನಡದ್ತಕ್ೂೆಂಡತ ಹ್ೂೇಗತತ್ುದ್. ಇದೂ್ೆಂದತ ವನಡಿಕ.್ ರ್ನನತ 
ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರಿಗ್್ ಏನತ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಿೇರ್್ೆಂದರ್, ಸನಧಯವನದ ಮಟಿಟಗ್್ 
immediate ಆಗಿ ಅದಕ್ೆ ಉತ್ುರವನತು ಕಳುಹಿಸ್ವ ಕ್ೂಡಲ್ಲ. ಅದನದ ನೆಂತ್ರ ನಿಮಗ್್ೇರ್ನದರೂ 
ತ್ೃಪಿುಯನಗದಿದಿರ್, ಮತೆಂದ್ ಬರತ್ಕೆೆಂಥ ಅಧಿವ್ೇಶನದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್್ೆ ಎಷತಟ ಬ್ೇಕನದರೂ ಚಚ್ಾ 
ಮನಡಿ. ಆದರ್ ಈಗ ಪರಶ್್ುೇತ್ುರ ಅವಧಿ ಇದ್. ಈ ಪರಶ್್ುೇತ್ುರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ನಿ ಹಿರಿಯ 
ಸದಸಯರಿಗ್್ ಈ ರಿೇತಿಯ ಗ್್ೂೆಂದಲಗಳನಗಿದ.್ ರ್ನನತ ಮೇಲಮರ್ ್ಮತ್ತು ಕಳ್ಮರ್್ಯಲ್ಲಿ ಇದತಿದರಿೆಂದ 
ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ಎಲ್ೂ್ಿೇ ಒೆಂದತ ಕಡ ್ಮನಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮಸ್ೇಜ್ 
ಹ್ೂೇಗತವುದತ ಬೇ್ಡ. ಆದಿರಿೆಂದ ದಯಮನಡಿ ರ್ನನತ ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರಿಗ್ ್
ವಿನೆಂತಿ ಮನಡತತಿುದ್ಿೇರ್.್ ಇದನತು prestigious ಆಗಿ ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ೆಂಡತ ಪರಶ್್ ುೇತ್ುರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 
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ಕನಲ್ನಹರಣ ಮನಡತವುದಕೆೆಂತ್ ಹ್ಚನಿಗಿ, ಈ ರಿೇತಿ ಆಗಿರತ್ಕೆೆಂಥ ಅರ್್ೇಕ ಉದನಹರಣ್ಗಳು 
ಇರತವುದರಿೆಂದ; ಈಗ ತನವು ದಯಮನಡಿ ಸಹಕನರ ಮನಡಬೇ್ಕತ ಎನತುವುದತ ಒಳ್ುಯ 
ಸೆಂಪರದನಯವ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡತತಿುದ್ಿೇರ್.್  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ವಿ.ಸೂ್ೇಮಣಾನವರೇ್, ತನವು ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರಿದಿಿೇರಿ. 
ತ್ಮಗ್್ ಅನತಭವ ಇದ್. ತನವು ಆಳುವ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ ಎರಡಲೂಿ ಕೂಡ ಇದಿವರತ. 
ನಿೇವು ಯನವನಗಲ್ನದರೂ ಆಳುವ ಪಕ್ಷದವರತ ಎದತಿ ಅವರ ಸಕನಾರದ ವಿರತದಿವ್ೇ ಪರಶ್್ುೇತ್ುರಕ್ೆ 
ಮತೆಂಚ್ ಕೂತ್ತಕೂ್ಳುುವುದನತು ರ್್ೂೇಡಿದಿಿೇರನ. ಮೊದಲತ ಶತರತ ಮನಡಿದತಿ ಯನರತ? ನಿೇವು 
ಒಳ್ುಯ ಸೆಂಪರದನಯವನತು ಹನಕಕ್ೂಟಿಟದಿರ್, ರ್ನವು ಅದ್ೇ ಸೆಂಪರದನಯವನತು follow 
ಮನಡತತಿುದ್ಿವು. ಇದತ ಬಹಳ ಕ್ಟಟ ನಿದಶಾನ. ರ್ನನತ ಏನತ ಹ್ೇಳುತ್ುೇರ್್ೆಂದರ,್ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರತ 
ಸತಮನರತ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕನಲ ಸದನವನತು ಸಿಗಿತ್ಗ್ೂ್ಳಿಸ್ವದನಿರ್.  ಇದತ ಅವರ ಸಕನಾರ. ಯನರತ 
ತ್ನಿಖ್್ ಮನಡಬೇ್ಡಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದವರತ. ಇಲ್ಲಿಗ್್ ಬೆಂದತ ಗಲ್ನಟ ್ಮನಡತವುದತ ಏನತ ಬೆಂತ್ತ? 
ಇಲ್ಲಿಗ್್ ಬೆಂದತ ಏಕ್ ಗಲ್ನಟ ್ ಮನಡತತಿುದನಿರ್ೆಂದರ,್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಂಚದ ಪರಶ್ು ಇದ್. ಅದನತು ಇವರತ 
divert ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಗಲ್ನಟ ್ಮನಡತತಿುದನಿರ.್ ತನವು ಹಿರಿಯರತ ಇದಿಿೇರಿ, ಅದಕ್ೂೆೇಸೆರ ರ್ನನತ 
ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಿೇರ್್. ಈ ಸದನದ ಗ್ೌರವ ಕನಪನಡತ್ಕೆೆಂಥದತಿ ಎಲಿರ ಜವನಬನಿರಿ.  

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

 ಡನ.ತ್ೇಜಸ್ವವನಿ ಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅವರತ ಲೆಂಚದ ಬಗ್್ೆ ಹೇ್ಳುತಿುದನಿರ್, 
ಅದತ ಯನವ ಲೆಂಚವೆ್ಂದತ ನಮಗ್್ ಗ್್ೂತಿುಲಿ.  

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಕತಳಿತ್ತಕೂ್ೆಂಡ ಮೇಲ್್ ಅವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ. ನಿಮಗ್್ ಅವಕನಶ ಕ್ೂಟಿಟದನಿರ್ಯೇ?  
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(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

 ಡನ.ಸ್ವ.ಎನ್್.ಅಶವತ್ಿರ್ನರನಯಣ (ಉನುತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಮನಹಿತಿ ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ಜ್ೈವಿಕ 
ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ, ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ ಹನಗೂ ಕೌಶಲ್ನಯಭಿವೃದಿಿ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಲೆಂಚ ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳುತಿುದನಿರ್. ರ್ನವೇ್ಕ್ 
ಕತಳಿತ್ತಕೂ್ಳುಬೇ್ಕತ.  

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ತನವು ನನಗ್್ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ 
ಅವಕನಶ ಕ್ೂಟಿಟದಿಿೇರಿ. ರ್ನನತ ಪೂತಿಾ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆ ಅವಕನಶ ಕ್ೂಡಿ. ರ್ನನತ ಸರ್ನಮನಯ 
ವಸತಿ ಸಚಿವರನದ ಶ್ರೇ ವಿ.ಸೂ್ೇಮಣಾನವರಿಗ್ ್ ಉತ್ುರ ಕ್ೂಡತತಿುದ್ಿೇರ್್ಯೇ ಹ್ೂರತ್ತ, ಇವರಿಗ್ ್
ಕ್ೂಡತವ ಅವಶಯಕತ್ಯಿಲಿ. ರೂ.1700 ಕೂ್ೇಟಿಗಳ ಭರಷ್ನಟಚನರ ಆಗಿದಯ್ೆಂದತ ಸತಪಿರೇೆಂ 
ಕ್ೂೇರ್್ಾನಿೆಂದ ಬೆಂದಿದ.್ ಅದತ ತ್ನಿಖ್್ ಆಗಬೇ್ಕತ.  

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

 ಡನ. ಸ್ವ.ಎನ್್.ಅಶವತ್ಿರ್ನರನಯಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ತ್ನಿಖ್್ಯನಗಲ್ಲ.  

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನವು ಈಗ ಪರಶ್್ುೇತ್ುರ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡೂ್ೇಣ.  

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

ಡನ.ತ್ೇಜಸ್ವವನಿಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಲೆಂಚ ಪರಕರಣ ಏರ್ನದರೂ ಇದಿರ ್ಅದತ 
ಲ್್ೂೇಕನಯತಕುಕ್ೆ ಹೂ್ೇಗಬ್ೇಕತ. ಈ ಸದನದ ಅಮೂಲಯವನದ ಸಮಯವನತು ವಯಥಾ 
ಮನಡಬನರದತ.  
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ಡನ. ಸ್ವ.ಎನ್್.ಅಶವತ್ಿರ್ನರನಯಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಭರಷ್ನಟಚನರದಲ್್ಿೇ ತ್ತೆಂಬಿ 
ತ್ತಳುಕರತ್ಕೆೆಂಥ ಪಕ್ಷ ಅವರದತಿ. ಅದನತು ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಿಲಿ. ಅವರಿಗ್್ ಭರಷ್ನಟಚನರದ ಬಗ್್ೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆ ಯನವ ರ್್ೈತಿಕತ್ಯೂ ಇಲಿ. (ಗ್್ೂೆಂದಲ) ನಿಮಗ್್ ಯನವ ರ್್ೈತಿಕತ್ಯೂ ಇಲಿ.  

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸತಪಿರೇೆಂ ಕ್ೂೇರ್್ಾ ರೂ.1700 
ಕ್ೂೇಟಿಗಳ ಭರಷ್ನಟಚನರ ಆಗಿರತವುದನತು ವಿಚನರಣ ್ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಹ್ೇಳಿದ್. 

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

ಡನ. ಸ್ವ.ಎನ್್.ಅಶವತ್ಿರ್ನರನಯಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರೇ್, ಭರಷ್ನಟಚನರವನತು ಬ್ಳ್ಸ್ವದವರ್ೇ ನಿೇವು.  

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಸದನವನತು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕನಲ ಮತೆಂದೂಡತತಿುದ್ಿೇರ್್. 

(ಈ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿ ಸದನವು ಬ್ಳಗ್್ೆ 11 ಗೆಂಟ್ 45 ನಿಮಿಷದಿೆಂದ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕನಲ 
ಮತೆಂದೂಡಲಾಟಿಟತ್ತ) 

(958) 21-09-2022 12-00 KH-BNS     

(ಬ್ಳಗ್್ೆ 11 ಗೆಂಟ್ 45 ನಿಮಿಷಕ್ೆ 05 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಗ್ ್ಮತೆಂದೂಡಲಾಟಿಟದಿ ಸದನವು                                             
ಪತನಃ ಮಧನಯಹು 12 ಗೆಂಟ ್09 ನಿಮಿಷಕ್ೆ ಸಮನವ್ೇಶಗ್ೂ್ೆಂಡಿತ್ತ) 

(ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಪಿೇಠವನತು ಅಲೆಂಕರಿಸ್ವದರತ) 

(ಸದನ ಪನರರೆಂಭವನಗತತಿುದಿೆಂತ್ ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನತು ಹ್ೂರತ್ತಪಡಿಸ್ವ, ಕನೆಂಗ್್ರಸ್್ 
ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ನಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು ಸದನದ ಬನವಿಯಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ನಿರತ್ರನದರತ) 
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ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೇಶ್ (ರ್ನಮನಿದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದಿದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ತನವು ನನಗ್ ್ಪನಯಿೆಂರ್್ ಆಫ್ ಆಡಾರ್ ಪರಸನುಪಿಸಲತ ಅವಕನಶ ಕೂ್ಡಬೇ್ಕತ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ್ರವರ್ೇ, ಪರಶ್್ುೇತ್ುರಕ್ೆಲ್ನಿ ಏಕ ್ಪನಯಿೆಂರ್್ 
ಆಫ್ ಆಡಾರ್ಗ್್ ಅವಕನಶ ಕ್ೂಡಬೇ್ಕತ.  

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, . . .  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ್ರವರೇ್, ಒೆಂದತ ನಿಮಿಷ. ರ್ನನತ 
ಹ್ೇಳುವುದನತು ಕ್ೇಳಿ. 

(ಮತೆಂದತ) 

(959)21-09-2022(12-10)bsd-bns 

ಸಭನಪತಿಯವರತ (ಮತೆಂದತ):-  

ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರಲ್ಲಿ ನನು ವಿನೆಂತಿ ಏರ್್ೆಂದರ್ ಇದತ ಪರಶ್್ುೇತ್ುರ ವ್ೇಳ್ಯನಗಿದತಿ, 
ಈಗ್ನಗಲ್್ೇ ಒೆಂದತ ಗೆಂಟ್ ೧೦ ನಿಮಿಷಗಳ ಅಮೂಲಯ ಸಮಯ ವಯಥಾವನಗಿದ್. ರ್ನನತ ವಿನೆಂತಿ 
ಮನಡತತ್ುೇರ್,್ ಪರಶ್ು ಕ್ೇಳುವುದತ ಪರತಿಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರ ಹನಗೂ ಸದನದ ಎಲ್ನಿ ಸದಸಯರ ಹಕತೆ. 
ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂಡಬೇ್ಕತ, ಕೂ್ಡತತಿುದನಿರ್, ಕ್ೂಟಿಟದನಿರ್. ಈ ಪರಶ್ುಯಲ್ಲಿ ಉತ್ುರ 
ಕ್ೂಡಲತ ಇರತವ ತ್ೂೆಂದರಗ್ಳ ಬಗ್್ೆಯೂ ಹೇ್ಳಿದನಿರ.್ ಇರ್ೂ್ುೆಂದತ ಬನರಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಕ್ೇಳಿರತವ ಪರಶ್ು ಬಗ್್ೆ ಇರತವ ತ್ೂೆಂದರಯ್ನತು ತಿಳಿಸಬ್ೇಕತ. 

 ಶ್ರೇ ಕ.್ ಹರಿೇಶ್ ಕತಮನರ್ (ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಮೆಂತಿರಯವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂಡತವುದಕೂೆ ಮತನು ಮನನಯ ಶರವಣ 
ಹನಗೂ ಮನನಯ ರಮೇಶ್ ರವರತಗಳಿಗ್್ ಒೆಂದತ ನಿಮಿಷ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ಕ್ೂಡಬೇ್ಕತ.  
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 ಶ್ರೇ ಟಿ.ಎ. ಶರವಣ (ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ತ್ಮಮ ರ್್ೇತ್ೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಜವಲೆಂತ್ ಸಮಸ್ಯಗಳ ಬಗ್್ೆ ಬಹಳ ಚ್ರ್ನುಗಿ 
ಚಚ್ಾ ಮನಡತತಿುದ್ಿೇವ್ ಹನಗೂ ಈ ಬಗ್್ೆ ಬಹಳ ಖ್ತಷ್ಟ್ ಇದ್. ಆದರ್ ಸದನದ ಸಮಯ ಈ ರಿೇತಿ 
ವಯಥಾವನಗತವುದಕ್ೆ ರ್ನವೂ ಇಷಟಪಡತವುದಿಲಿ. ಪರಶು್ಗಳನತು ಕ್ೇಳುವುದತ ನಮಮ ಹಕತೆ ಎೆಂದತ 
ತನವೂ ಹ್ೇಳಿದಿಿೇರಿ. ಪರಜನಪರಭತತ್ವ ವಯವಸ್ಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ್ ಜಿೇವನಳ, ಪರಶ್ು ಕ್ೇಳುವುದತ ನಮಮ ಹಕತೆ. 
ಅದರ ಬಗ್್ೆ ಚಚ್ಾ ಮನಡತತ್ುೇವ್. ಪರಶ್ುಯನತು ೧೫ ದಿವಸಗಳ ಹಿೆಂದಯ್ೇ ಕ್ೇಳಿರತತ್ುೇವ್. ಪರಶ್ುಗ್್ 
ಸಕನಾರ ತ್ಯನರನಗಿ ಬರಬ್ೇಕಲಿವ್ೇ? ಮೂರತ ವಷಾಗಳ ಮನಹಿತಿ ಕ್ೇಳಿದನಿರ.್  

 ಡನ|| ತ್ೇಜಸ್ವವನಿ ಗ್ೌಡ (ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈಗ್ನಗಲ್್ೇ ಅವರತ ಹೇ್ಳಿರತವ ಬಗ್್ೆ ತನವ್ೇ ಪಿೇಠದಿೆಂದ ಹೇ್ಳಿದಿಿೇರಿ. 

 ಶ್ರೇ ಟಿ.ಎ. ಶರವಣ:- ಇನತು ಎರಡತ ದಿನ ಸದನ ನಡಯ್ತವುದಿದತಿ, ಮನನಯ ಅಶ್್ೇಕ್್ 
ರವರತ ಹಿರಿಯರತ ಹನಗೂ ಬತದಿಿವೆಂತ್ರಿದತಿ, ಈ ಪರಶು್ಗ್್ ಉತ್ುರ ಕ್ೂಡಲತ ಕಷಟವ್ೇನೂ ಇಲಿ. ಈಗ 
computer ಯತಗ ಇದತಿ, ಮೂರತ ವಷಾಗಳ ಮನಹಿತಿ ತ್ರಿಸ್ವಕ್ೂೆಂಡತ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತು 
ಹ್ೇಳಲ್ಲ. ಮನನಯ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್ ರವರತ ಪರಶ್ು ಕ್ೇಳಿದನಗ ಇದ್ೇ problem ಆಗತತಿುದ್. ಎಲ್್ೂಿೇ 
ಒೆಂದತ ಕಡ ್ರನಹತ ಕನಟ ಇದಯ್ೇ ಏರ್್ೂೇ ನನಗ್ ್ಗ್್ೂತಿುಲಿ. ಅವರ chair ಅನತು change  
ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಅವರತ ಸದನದಲ್ಲಿ ಯನವ ಪರಶ್ು ಕ್ೇಳಿದರೂ ಉತ್ುರ ಸ್ವಗತತಿುಲಿ. ದಯಮನಡಿ 
ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೂ್ಡಬೇ್ಕತ, ಅದಕ್ೆ ರ್ನವೂ support ಮನಡತತ್ುೇವ್. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಶರವಣರವರತ ಒಳ್ುಯ ಸಲಹ್ಯನತು ಕ್ೂಟಿಟದತಿ, ಅವರ 
ಹತಿುರ ಜ್ೂಯೇತಿಷ್ಟ್ಗಳು ಬಹಳ ಜನ ಇದನಿರ ್ಎೆಂದತ ನನಗೂ ಕ್ಲವರತ ಹೇ್ಳಿದನಿರ್.  

 ಡನ: ಕ.್ ಸತಧನಕರ್:- ಅದಕನೆಗಿ time, date ಎಲಿವನತು ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ಳಿು ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಿೇರ್.್ 
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 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅವರತ ಜ್ೂಯೇತಿಷ್ಟ್ಗಳಿಗ್್ ಕ್ೇಳುತನುರ್ೂೇ ಅಥವನ ನಿೆಂಬ ್ ಹಣತಾ 
ಇಟತಟಕೂ್ಳುಲತ ಹ್ೇಳುವವರಿಗ್್ ಕ್ೇಳುತನುರ್ೂೇ, ಗ್್ೂತಿುಲಿ; ಇದರ ಬಗ್್ೆ ಕ್ೇಳಿ ಏರ್ನದರೂ ಒೆಂದತ 
solution ಹತಡತಕತವ ಪರಯತ್ು ಮನಡಬೇ್ಕತ. 

 ಡನ|| ತ್ೇಜಸ್ವವನಿ ಗ್ೌಡ:- ಸದನದ ಒಳಗ್್ mobile ತ್ರಬೇ್ಡಿ ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದಿಿೇರಿ, ನಿೆಂಬ ್
ಹಣತಾ ತ್ರಲತ ಹ್ೇಳಿದನಗ ಪರಯತ್ು ಮನಡತತನುರ.್  

 ಡನ: ಕ.್ ಸತಧನಕರ್:- Astrology ಎನತುವ University ಯಲ್ಲಿ ಪರವ್ೇಶ 
ಪಡದ್ತಕೂ್ೆಂಡಿದನಿರ್. 

 ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೇಶ್ (ರ್ನಮನಿದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದಿದವರತ):-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  
point of order ಬಗ್್ೆ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಿ. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ  point of order ತ್ರತವುದತ ಬೇ್ಡ. ಪರಶ್ು ಬಗ್್ೆ ಹೇ್ಳಿ. 

 ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಪರಶ್ುಯ ಬಗ್್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ಿೇರ್್. 
ಬ್ೇರೇ್ನೂ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಿಲಿ. ಕಡನಡಯವನಗಿ ಕೂ್ಡತವ ಬಗ್್ೆ ನಮಗ್ ್ provision ಇದತಿ, ಈ 
ಪರಶ್ುಯನತು ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸರಿಯನಗಿ ಅಥಾ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿಲಿ ಎೆಂಬತದತ ನನು 
ಭನವರ್್ಯನಗಿದ್. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂಡತವನಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ೂಡತವುದತ ಬಹಳ ಇದ್ 
ಎನತುವ ರಿೇತಿ ಹ್ೇಳಿದರತ. ರ್ನನತ ಪರಶ್ುಯನತು ಓದತತ್ುೇರ್್. ರನಜಯದ ಕೆಂದನಯ ಇಲ್ನಖ್ಯ್ಲ್ಲಿ 
ಭೂ-ಮೆಂಜೂರನತಿ, ಭೂ-ಪರಿವತ್ಾರ್್, ಪಕನೆಪ್ೂೇಡಿ, ಆದನಯ ಮತ್ತು ಜನತಿ ಪರಮನಣ ಪತ್ರ, 
ಪಿೆಂಚಣಿ, ಜನನ-ಮರಣ ರ್್ೂೇೆಂದಣಿಗಳಿಗ್ ್ಹನಗೂ ಇನಿುತ್ರ ್ ಕನಯಾಗಳಿಗ್್ ಲೆಂಚದ ಹಣವನತು 
ನಿೇಡದ್ೇ ಯನವುದ್ೇ ರಿೇತಿಯ ಕನಯಾವು ಸಮಯಕ್ೆ ಸರಿಯನಗಿ ಆಗದೇ್ ಸನವಾಜನಿಕರಿಗ್ ್
ತ್ೂೆಂದರಯ್ನಗತತಿುರತವುದತ ಸಕನಾರದ ಗಮನಕ್ೆ ಬೆಂದಿದಯ್ೇ; ಎೆಂದತ ಕ್ೇಳಿದನಿರ.್ ಇಲ್ಲಿ ಯನವ 
document ಗಳನತು ಕ್ೇಳಿಲಿ. ಈ ಕ್ಲಸ ಮನಡಲತ ಲೆಂಚ ಪಡಯ್ತವುದಕನೆಗಿ 
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ತ್ಡಯ್ನಗತತಿುದ್ಯೇ ಎೆಂದತ ಕ್ೇಳಿದನಿರ್. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಕೂ್ಟಟ ಉತ್ುರ ಸ್ವಕನೆಪಟ್ಟ ಲೆಂಚ ಇದ್, 
ಅದತ ಬಹಳ ದೂ್ಡಡದತ ಎನತುವ ರಿೇತಿ ಇತ್ತು. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ರಮೇಶ್ ರವರ್ೇ, ನಿೇವು problem solve 
ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಇದಿಿೇರ್ೂೇ ಅಥವನ prolong ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಇದಿಿೇರೂ್ೇ? 

 ಡನ|| ತ್ೇಜಸ್ವವನಿ ಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಬಹಳ ಹಿರಿಯರಿದನಿರ.್ 

 ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೇಶ್:- ೩ ವಷಾದತಿ ಸ್ವಕನೆಪಟ್ಟ ಇದ್, ಕೆಂತಗ್ಳಲ್ಲಿ ಕ್ೂಡಬೇ್ಕತ, 
ಕೆಂತಗ್ಳಗಟಟಲ್್ ಕೂ್ಡಬೇ್ಕತ ಎನತುವ ರಿೇತಿ ಇದ್. 

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಪರಶ್ುಯನತು 
ಸರಿಯನಗಿ ಅಥಾ ಮನಡಿಕ್ೂಳುದಿದಿರ್ ಏಕ್ ಸನವಮಿ ಅವರತ …… ಅವರಿಗ್್ ನಿೇವು ಸರಿಯನಗಿ 
guide ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಇೆಂತ್ಹವರತ ಸಚಿವರನಗಿಬಿಟಟರ ್ರ್ನವು ಏರ್ನಗಬ್ೇಕತ? ರನಜಯ ಮತ್ತು ದ್ೇಶ 
ಏರ್ನಗಬ್ೇಕತ? ಸರಿಯನಗಿ ಅಥಾಮನಡಿಕ್ೂಳುುವುದಕ್ೆ ಏನತ?  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇ್, ಇದರ ಬಗ್್ೆ ರ್ನನತ ಮನನಯ 
ಮೆಂತಿರಗಳಿೆಂದ ಸಾಷಟರ್್ ಕ್ೂಡಿಸ್ವ, ಉತ್ುರ ಕೂ್ಡಿಸತವ ಪರಯತ್ು ಮನಡತತ್ುೇರ್್. ದಯವಿಟತಟ 
ಬನವಿಯಲ್ಲಿರತವ ಎಲ್ನಿ ಸದಸಯರನತು ವನಪಸತಾ ಕರಸ್್ವಕೂ್ಳುಬ್ೇಕತ. 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ ಹರಿಪರಸನದ್ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ತನವು ದಯವಿಟತಟ ಸಮಯದ ನಿಧನಾರ ಮನಡಿ ತಿಳಿಸಬ್ೇಕತ. ಶತಕರವನರದ್ೂಳಗ್ ್ ಉತ್ುರ 
ಸ್ವಗತತ್ುದಯ್ೇ? 
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 ಶ್ರೇ ಆರ್. ಅಶ್್ೇಕ್್ (ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕ್ಲವು 
ಸದಸಯರತ, ಮೆಂತಿರಗಳಿಗ್್ ಬಹಳ ಏನೂ ಗ್ೂ್ತಿುಲಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರತ.  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸಮಥಾರಿದನಿರ ್ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರತ. 

 ಶ್ರೇ ಆರ್. ಅಶ್್ೇಕ್್:- ಇಲಿ, ನನಗ್ ್ಅಷತಟ ಜ್ಞನನ ಇಲಿ ಎನತುವುದನದರ್, ರ್ನನತ ಇರ್ೂ್ುೆಂದತ 
ಬನರಿ ಓದಿಕ್ೂೆಂಡತ ಬರತತ್ುೇರ್್. ಬಿಜ್ಪಿ ರವರತ ಬೆಂದಮೇಲ್್ ಈ ರಿೇತಿ ಉತ್ುರ ಕ್ೂಡೂ್ೇದತ ಅವರ 
ಪರಕನರ ಇದ್. ರ್ನನತ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ೧೫ ವಷಾ ಕಲ್ಸ ಮನಡಿದತಿ, ನೂರನರತ ಪರಶ್ುಗಳಿಗ್್ ಉತ್ುರ 
ಪಡದ್ಿದ್ಿೇರ್.್ ಸಮಯ ಕ್ೇಳಿದನಗ ಆಯಿತ್ತ ಎೆಂದತ ಒಪಿಾಕ್ೂೆಂಡಿದ್ಿೇರ್್. ಇದತ ಸವ್ೇಾ ಸನಮನನಯ. 
ಇದತ ಪರಜನಪರಭತತ್ವದಲ್ಲಿ ಪರಶ್ು ಕ್ೇಳುವುದತ ಮತ್ತು ಉತ್ುರ ನಿೇಡತವುದತ ಹನಗೂ ಸನಧಯವನಗದಿದಿರ ್
ಮತೆಂದ ್ ಕೂ್ಡತವ ಬಗ್್ೆ ತಿಳಿಸತವುದತ. ಸಮಸ್ಯ ಜವಲೆಂತ್ ಇದಿರ ್ ಬ್ೇರ ್ ನಿಯಮಗಳಡಿ ತ್ರಲ್ಲ, 
ನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರ್್ (Adjournment motion) ಈ ರಿೇತಿ ಅರ್್ೇಕ ನಿಯಮಗಳಿವ್. ಅವುಗಳಡಿ 
ತ್ರಬಹತದನಗಿದ.್ ರ್ನನತ ಹ್ೂಸ ಸೆಂಪರದನಯ ಹನಕದಿರ ್ ನನಗ್ ್ ಬತದಿಿಯಿಲಿ, ಜ್ಞನನವಿಲಿ, ಓದಿಲಿ 
ಅನುಬಹತದತ. ರ್ನನತ Government school ನಲ್ಲಿಯೇ ಓದಿ ಬೆಂದಿದ್ಿೇರ್್. ಓದತ ಕಳಿಸ್ವಲಿ 
ಎೆಂದರ್ Government school ತ್ಪನಾಗಿದ್, ನನುದ್ೇನೂ ತ್ಪಿಾಲಿ.  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಪೆಂಡಿತ್ ಜವಹರ್ಲ್ನಲ್ ರ್್ಹರೂ ತ್ಪತಾ. 

 ಶ್ರೇ ಆರ್. ಅಶ್್ೇಕ್:- ಅವರತ ಏನತ ಬೇ್ಕ್ೂೇ ಅೆಂದತಕೂ್ಳುಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಕಲ್ಲಸ್ವದನಿರ.್ 
ಆದಿರಿೆಂದ ಮೊದಲ್್ೇ ೩ ವಷಾ ಎೆಂದತ ಅವರತ mention ಮನಡಿದಿರ ್ಈ ಪರಶ್ುಯೇ ಬರತತಿುರಲ್ಲಲಿ.  

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನಿರ.್ ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ 
ಮತಗಿಸಲ್ಲ.  
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ಶ್ರೇ ಆರ್. ಅಶ್್ೇಕ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮೇಲ್್ ಇರತವ ಎರಡತ ಪರಶ್ುಗಳನತು 
ಬಿಟತಟ ಉಳಿದಿರತವುದಕ್ೆ ಸದನ ಮತಗಿಯತವುದರೂ್ಳಗ್್ ಉತ್ುರ ಕೂ್ಡತತ್ುೇರ್.್ 

 ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್ (ಸಿಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ಿಗಳಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಯನವರಿೇತಿ humiliation ಆಗತವ ರಿೇತಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ, 
೭೫ ವಷಾದಿನತು ರ್ನನತ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ೇಳಿದ್ಿೇರ್್?  

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್ ರವರ್, ಒೆಂದತ ನಿಮಿಷ ಕೇ್ಳಿ. 

 ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್:- ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುತು್ೇರ್್, ಆಮೇಲ್ ್ನಿೇವು ಹೇ್ಳಿ. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನಿೇವು dictate ಮನಡತತಿುೇರನ? 

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್:- ಇಲಿ, dictate ಅಲಿ. Sarcastic way ಯಲ್ಲಿ ಅವರತ… 
(Interruption) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ನಿಮಮನತು request ಮನಡತತಿುದ್ಿೇರ್.್ Why are you so 
arrogant? Since few days you are becoming more arrogant. ಇದತ 
ಸರಿಯಲಿ.                       (Interruption) 

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್:- ರ್ನನತ ೩ ವಷಾಗಳಿಗ್ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ ಕ್ೇಳಿದ್ಿೇರ್,್ ೭೫ 
ವಷಾಗಳಿಗ್್ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ ಕ್ೇಳಿಲಿ. ಮೂರತ ವಷಾಗಳ ಮನಹಿತಿ ಕ್ೂಡಲ್ಲ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಪರಶ್ು ಕ್ೇಳಿದನಗ 
೩ ಅಥವನ ೪ ವಷಾ ಇದಿರೂ ಎಲಿವೂ ಒೆಂದೇ್ ಪರಶು್ಯನಗಿರತತ್ುದ್ ಮತ್ತು ೧,೨,೩,೪ ಎೆಂದತ ಕರಮ 
ಸೆಂಖ್್ಯ ಇದ್. ಅದನತು ಪೂತಿಾ ಪರಶ್ು ಓದದಿದಿರ ್ನಮಮ ತ್ಪಾಲಿ, ಮೂರತ ಪರಶ್ು ಏಕ್ ಓದಲ್ಲಲಿ ಎೆಂದತ 
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ಅದನತು ಇಲ್ನಖ್ಯ್ವರಿಗ್ ್ಹ್ೇಳಬ್ೇಕತ. ಮೊದಲ್್ೇ ಹ್ೇಳಲ್ಲಲಿ ಎೆಂದರ್ ಹ್ೇಗ್?್ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಮೂರತ ವಷಾಗಳ ಮನಹಿತಿ ಕ್ೇಳಿದತಿ, ಮನನಯ ಮೆಂತಿರಗಳು ಶತಕರವನರದ್ೂಳಗ್್ ಮನಹಿತಿ 
ಕ್ೂಡತವುದನದರ್ ರ್ನವು ಧರಣಿಯಿೆಂದ ಹಿೆಂದ ್ಬರತತ್ುೇವ್. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ಆದಷತಟ ಬೇ್ಗ ಉತ್ುರ ಕೂ್ಡಿ. ಆಯಿತ್ತ, ಆದಷತಟ 
ಬ್ೇಗ ಉತ್ುರ ಕ್ೂಡತತನುರ್ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಿೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಶತಕರವನರದ್ೂಳಗ್್ ಕೂ್ಡಬೇ್ಕತ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆದಷತಟ ಬ್ೇಗ ಉತ್ುರ ಕೂ್ಡತತನುರ,್ ದಯವಿಟತಟ ಬನವಿಯಿೆಂದ ಹ್ೂರಗ್ ್
ಬನಿು. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಶತಕರವನರದ್ೂಳಗ್್ ಕೂ್ಡತತನುರಯ್ೇ? 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಕೂ್ಡತತನುರ್, ಬನಿು.  

(ಈ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತ ಸದನದ ಬನವಿಯಿೆಂದ  
ಅವರವರ ಸನಿನಕ್ೆ ತ್ರಳಿದರತ) 

 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ಸದನದ ಎಲ್ನಿ ಸದಸಯರಲ್ಲಿ ಮತ್ು ವಿನೆಂತಿಸತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, 
ಪರಶ್್ುೇತ್ುರವನತು ಒೆಂದತ ತನಸ್ವನಲ್ಲಿ ಮತಗಿಸಬ್ೇಕತ, already ೧ ಗೆಂಟ್ ೨೦ ನಿಮಿಷಗಳು ಕಳ್ದಿದ.್ 
ಪರಶ್ು ಕ್ೇಳಿರತವವರಿಗ್್ ಮನತ್ರ ಅವಕನಶ ಕೂ್ಡತತ್ುೇರ್್, ಬ್ೇರಯ್ವರಿಗ್ ್ ಪರಶ್ು ಕ್ೇಳಲತ ಅವಕನಶ 
ಕ್ೂಡತವುದಿಲಿ. ಅನಿವನಯಾವಿದಿರ್ ಒೆಂದತ ಉಪಪರಶ್ು ಕ್ೇಳಲತ ಮನತ್ರ ಸದಸಯರಿಗ್್ ಅವಕನಶ 
ಕ್ೂಡತತು್ೇರ್್, ಅದನತು ಅವರತ ಬ್ೇಗ ಕ್ೇಳಬ್ೇಕತ. ಮನನಯ ತಿಪಾ್ೇಸನವಮಿಯವರತ ಪರಶ್ು ಕ್ೇಳಿ. 
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ಪರಶ್ು ಸೆಂಖ್್ಯ ೮೯೧ 
   (ಉತ್ುರದ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸ್ವದ್) 

ಶ್ರೇ ಕ್.ಎ. ತಿಪಾ್ೇಸನವಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸತದಿೇಘಾವನದ 
ಉತ್ುರವನತು ಒದಗಿಸ್ವದತಿ, ಇದತ ಭನರತ್ ಸಕನಾರದ ಮಹತನವಕನೆಂಕ್ ್ಕನಯಾಕರಮವನದ digital 
India programme ನಲ್ಲಿ ಸೇ್ರಿದ.್ 

(ಮತೆಂದತ) 

(960) 21.09.2022 12.20 ಹ್ರ್್ವಿ:ಕ್ಎಸ್್   (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸ್ವಿತಿ) 

ಶ್ರೇ ಕ್.ಎ.ತಿಪಾ್ೇಸನವಮಿ(ಮತೆಂದತ):- 

ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅದರ ಪರಕನರವನಗಿ ಏಕೇಕೃತ್ ಭೂನಿವಾಹಣನ ವಯವಸ್ಿಯೆಂದರ,್ 
Unique Land Parcel Identification Number (ULPIN) ಅನತು ಕ್ೂಡತತಿುದನಿರ್ 
ಎನತುವುದತ ನನಗ್ ್ ತಿಳಿದಿದ್. ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಹ ಈಗ್ನಗಲ್್ೇ ULPIN ಗಳನತು 
ಕ್ೂಡತತಿುದನಿರ.್ ಮನನಯ ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ ಮೊರ್್ು ಪತಿರಕನ ಗ್ೂ್ೇಷ್ಟ್ಿಯಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತನು, 
ಸತಮನರತ 287 ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳ ವ್ಚಿದಲ್ಲಿ 31 ಜಿಲ್್ಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕನಯಾಕರಮವನತು 
ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ಳುಲ್ನಗತತಿುದ್” ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದನಿರ.್ ಇದಕ್ೆ ಭನರತ್ ಸಕನಾರದಿೆಂದ ಅನತದನನ 
ಬೆಂದಿದ್ಯೇ; ಬೆಂದಿದಿರ್, ಎಷತಟ ಬೆಂದಿದ ್ ಎನತುವ ಮನಹಿತಿಯನತು ಮನನಯ ಸಚಿವರಿೆಂದ 
ಬಯಸತತಿುದ್ಿೇರ್್.  
 ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಯನವುದ್ೇ ಒೆಂದತ ಕೆಂದನಯ ವಯವಸ್ಿಯಲ್ಲಿ ದನಖ್ಲ್ಗ್ಳನತು 
ಆಧತನಿೇಕರಣ ಮನಡಬೇ್ಕನದರ್, ಭೂಮನಲ್ಲೇಕರ ಹಕತೆ ದನಖ್ಲ್್ Record of Rights ಮತ್ತು 
ಸವ್ಾ ರಕ್ನಡ್್ಾಗಳನತು ಉನುತಿುೇಕರಣ ಮನಡಬೇ್ಕತ ಮತ್ತು ಡಿಜಟಲ್ಲೇಕರಣ ಮನಡಬೇ್ಕನಗತತ್ುದ.್ 
ತ್ದನೆಂತ್ರ ಡೂ್ರೇಣ್್ ಸವ್ಾ ಮನಡಿದನಗ ಬೆಂದೆಂತ್ಹ ಮನಹಿತಿಯನತು ಸಹ superimpose 
ಮನಡತತಿುರೂ್ೇ ಅಥವನ ತನಳ ್ ಮನಡತತಿುರ್ೂೇ ಅದಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ ಕೆಂದನಯ 
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ಕನಯಿದ್ಯಲ್ಲಿರತವೆಂತ ್ ಒೆಂದತ ಸ್ವೆೇೆಂ ಅನತು ಮನಡಬೇ್ಕನಗತತ್ುದ್. ಆ ಸ್ವೆೇೆಂ ಅನತು 
ಮನಡಲ್ನಗಿದ್ಯೇ? 1.47 ಲಕ್ಷ ಖ್ನತ್ದನರರತ ಇದನಿರ.್ ಅವರಿಗ್್ಲಿ ಕೂ್ಡತತ್ುೇವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನಿರ್ 
ಅದನತು ಯನವನಗ ಮನಡಲ್ನಗತತ್ುದ್? ರಿೇ-ಸವ್ಾಯಿೆಂದ ಬರತವೆಂತ್ಹ ತ್ಕರನರತಗಳನತು 
ಪರಿಹರಿಸಲತ ಪಕೆದ ರನಜಯವನಗಿರತವ ಆೆಂಧರಪರದ್ೇಶದಲ್ಲಿ ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹ ವಯವಸ್ಿಯೆಂತ ್
ಜಿಲ್ನಿಮಟಟದಲ್ಲಿ Revenue Appellate Tribunal ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಯೇಚರ್್ ಸಕನಾರದ 
ಮಟಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ಯೇ ಎನತುವ ಪರಶ್ುಯನತು ಕ್ೇಳುತಿುದ್ಿೇರ್್.  
 
 ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶ್್ೇಕ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ತಿಪಾ್ೇಸನವಮಿಯವರತ 
ಕ್ೇಳಿರತವೆಂತ್ಹ ಪರಶ್ು ರನಜಯದ ಜನತ್ಗೂ ಬಹಳ ಪರಮತಖ್ವನಗಿರತವ ಪರಶ್ುಯನಗಿದ್. ಇದರ ಬಗ್್ೆ 
ರನಜಯದ ಜನರಿಗ್ ್ತಿಳುವಳಿಕ್ ಬರಬ್ೇಕನಗಿದ್. ಈಗ್ನಗಲ್್ೇ ಕೃಷ್ಟ್ ಜಮಿೇನತ, ಗ್ನರಮಿೇಣ ವಸತಿ ಆಸ್ವು, 
ನಗರಗಳ ಆಸ್ವುಗಳಿಗ್ ್ ULPIN ನಿೇಡಲ್ನಗಿದ.್ KSRSAC (Karnataka State Remote 
Sensing Applications Centre) ಸಹಯೇಗದ್ೂೆಂದಿಗ್್ 100 ತನಲೂಿಕತಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ವುಗಳ 
ULPIN ನತು ಸೃಜಿಸಲ್ನಗಿದ್. ಮತೆಂದತವರ್ದತ ಹೂ್ಸ ಆರ್.ಟಿ.ಸ್ವ.ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನತು ಈಗ್ನಗಲ್್ೇ 
ನಮೂದತ ಮನಡಲ್ನಗತತಿುದ್. ಕೆಂದನಯ ಇಲ್ನಖ್ಯ್ಲ್ಲಿ ಹನಳನಗತತಿುರತವ ಹಳ್ಯ ದನಖ್ಲ್್ಗಳ 
ಮತ್ತು ಸವ್ಾ ದನಖ್ಲ್್ಗಳ ಡಿಜಟಲ್ಲೇಕರಣಕನೆಗಿ ಸತಮನರತ 10 ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತು 
ನಿೇಡಲ್ನಗಿದ.್ ತನಲೂಿಕತ ಕಛ್ೇರಿ, ಎ.ಸ್ವ., ಮತ್ತು ಡಿ.ಸ್ವ. ಕಛ್ೇರಿಗಳಿಗ್ ್ತ್ಲ್ನ ಒೆಂದತ ಸನೆಾನರ್ನೆಂತ ್
317 ಸನೆಾನರ್ಗಳನತು ಖ್ರಿೇದಿಸಲತ ಟ್ೆಂಡರ್ ಕರಯ್ಲ್ನಗಿದ.್ ಟ್ೆಂಡರ್ ಪರಕರಯ ಮತಗಿದತ 
ಸನೆಾನರ್ಗಳು ಬೆಂದರ,್ ಡಿಜಟಲ್ಲೇಕರಣ ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಬಹಳಷತಟ ಉಪಯೇಗವನಗತತ್ುದ್.  
 
 ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರನಜನಯದಯೆಂತ್ ಆಧತನಿಕ ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನವನದ ಡೂ್ರೇಣ್್ 
ಬಳಸ್ವಕ್ೂೆಂಡತ ರಿೇ-ಸವ್ಾ ಯೇಜರ್್ಯನತು ಅನತಷ್ನಿನಗ್್ೂಳಿಸಲ್ನಗತತಿುದ್. ಈ ಯೇಜರ್್ಗ್ನಗಿ 
ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕನಾರದ ಸಹಯೇಗದೂ್ೆಂದಿಗ್್ ರನಜಯ ಸಕನಾರವೂ ಹಣ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಿದ.್ ಡೂ್ರೇಣ್್ 
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ಬಳಕ್ ಮನಡಿ ಕೃಷ್ಟ್ ಜಮಿೇನತ, ಗ್ನರಮಿೇಣ ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರ ಆಸ್ವುಗಳನತು  ಅಳತ್ ಮನಡಿ, ಹಕತೆ 
ದನಖ್ಲ್್ಗಳನತು ಸ್ವದಿಪಡಿಸಲ್ನಗತತ್ುದ್. ಡೂ್ರೇಣ್್ ಇಮೇಜ್ನ ಆಧನರದ ಮೇಲ್್ ಗಡಿಯನತು 
ಗತರತತಿಸ್ವ, ಸಿಳ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ್ಮನಡಿ, ಜಮಿೇನಿನ ನಕ್್ಯೆಂದಿಗ್ ್ದನಖ್ಲ್್ಗಳನತು ಈಗ್ನಗಲ್್ೇ ವಿತ್ರಣ್ 
ಮನಡಲ್ನಗತತಿುದ್. ಪರತಿಯೆಂದತ ಸವ್ಾ ನೆಂಬರ್ ನಗರನಸ್ವುಗಳಿಗ್ ್ Co-ordinate ರ್್ೂೆಂದಿಗ್್  
ULPIN ಅನತು ವಿತ್ರಣ್ ಮನಡಲ್ನಗತತಿುದ್.  
 
 ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈಗ್ನಗಲ್್ೇ ರನಜಯದ 5 ಜಿಲ್್ಿಗಳಲ್ಲಿ ಸವ್ಾ ಆಫ್ ಇೆಂಡಿಯನ 
ಸಹಯೇಗದೂ್ೆಂದಿಗ್್ ಡೂ್ರೇಣ್್ ಸವ್ಾ ಕನಯಾ ಪರಗತಿಯಲ್ಲಿರತತ್ುದ್. ಈಗ್ನಗಲ್್ೇ ರನಮನಗರ 
ಜಿಲ್್ಿಯಲ್ಲಿ ಡೂ್ರೇಣ್್ ಹನರನಟ ಸವ್ಾ ಪೂಣಾಗ್್ೂೆಂಡಿದ್, ತ್ತಮಕೂರತ ಜಿಲ್್ಿಯಲ್ಲಿ ಪರಗತಿಯಲ್ಲಿದ.್ 
ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿ 198 ವನಡ್್ಾಗಳ ಡೂ್ರೇಣ್್ ಹನರನಟ ಪೂಣಾಗ್್ೂೆಂಡಿದತಿ, 62 
ವನಡ್್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಳ ಪರಿಶ್ೇಲರ್್, ಆಸ್ವು ಸಮಿೇಕ್ ್ಮತ್ತು 92,187 ಕರಡತ ನಗರ ಆಸ್ವು ಮನಲ್ಲೇಕತ್ವದ 
ಆಸ್ವು ದನಖ್ಲ್್ಗಳನತು ಮನಲ್ಲೇಕರಿಗ್್ ವಿತ್ರಿಸಲ್ನಗಿದ.್  
 
 ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತನು, ನಮಮ ರ್್ರ್ಯ ರನಜಯ ಆೆಂಧರಪರದ್ೇಶದಲ್ಲಿ 
ಮನಡಿರತವೆಂತ್ Appellate Tribunal ಬ್ೇಕತ ಎನತುವ ಮನತ್ನತು ಹ್ೇಳಿದನಿರ.್ Appellate 
Tribunal ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ ಕಡ ್ಬೆಂದರ,್ ಇಡಿೇ ರನಜಯದ ಜನರಲ್ಿ ಅಲ್ಲಿಗ್ ್ಬರಬ್ೇಕನಗತತ್ುದ್. 
ಇದರಿೆಂದ ಸಮಸ್ಯ ಉದಭವಿಸತತ್ುದ್. ಈಗ್ನಗಲ್ೇ್ ನಮಮ ಇಲ್ನಖ್ಯ್ಲ್ಲಿ ಎ.ಡಿ.ಎಲ್.ಆರ್. 
(Assistant Director of Land Records) ಮಟಟದಲ್ಲಿ ಗ್ನರಮದ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿಯೇ ಜನರಿಗ್್ 
ರ್ನಯಯ ಒದಗಿಸತವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲಸವನತು ಮನಡಲ್ನಗತತಿುದ್. ಇದರ ನೆಂತ್ರ ಡಿ.ಡಿ.ಎಲ್.ಆರ್. 
(Deputy Director of Land Records) ಗ್್ ಅಪಿೇಲತ ಹ್ೂೇಗಬಹತದತ ನೆಂತ್ರ 
ಜ್.ಡಿ.ಎಲ್.ಆರ್. (Joint Director of Land Records) ಗ್್ ಮೇಲಮನವಿ ಹ್ೂೇಗಬಹತದತ. 
ಇಲ್ಲಿಯೂ ಬಗ್ಹ್ರಿಯದಿದಿರ್, ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕ.್ಎ.ಟಿ. (Karnataka Appellate Tribunal), 
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ಅಸ್ವುತ್ವದಲ್ಲಿದ್. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಎರಡತ ಬ್ೆಂರ್್ ಇದಕನೆಗಿಯೇ ಇದ್. ಇವುಗಳ ಮತಖ್ನೆಂತ್ರ 
ಬರತವೆಂತ್ಹ ತ್ಕರನರತಗಳನತು ಪರಿಹರಿಸ್ವಕೂ್ಳುಬಹತದನಗಿದ್. ಜನರಿಗ್ ್ಮತ್ೂುೆಂದತ stage ಕೂ್ಟಟರ್, 
ಸಮಸ್ಯಗಳು ಹಚ್ನಿಗತವ ಕನರಣದ ಹಿರ್್ುಲ್್ಯಲ್ಲಿ Appellate Tribunal ಸೃಜರ್್ 
ಬ್ೇಡವನ್ತುವುದರ ಬಗ್್ೆ ನಮಮ ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಮಟಟದಲ್ಲಿ ಚಚ್ಾಯನಗಿದ್.  
 
 ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಡಿಜಿಟಲ್ಲೇಕರಣ ಮನಡತವುದರಿೆಂದ ನಮಮ ಎಲಿ ದನಖ್ಲ್್ಗಳನತು 
ಆಧತನಿಕವನಗಿ ಸೆಂರಕ್ಷಣ್ ಮನಡಿದೆಂತನಗತತ್ುದ್ ಮತ್ತು ರಿೇ-ಸವ್ಾ ಮನಡತವುದರಿೆಂದ ಎಲಿ ರೈ್ತ್ರ 
ಆಸ್ವು ಮತ್ತು ನಗರ ಪರದೇ್ಶಗಳ ಎಲಿ ಆಸ್ವುಗಳು ಗಣಕೇಕೃತ್ವನಗತವುದಕ್ೆ ಅವಕನಶವನಗತತ್ುದ್. 
ಈಗ್ನಗಲ್್ೇ 24 ಕೂ್ೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತು ನಮಗ್್ ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕನಾರ ಕೂ್ಟಿಟದ್. ಇನೂು ಹ್ಚಿಿನ 
ಹಣದ ಬಗ್್ೆ ರ್ನವು ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕನಾರಕ್ೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸತತಿುದ್ಿೇವ್.  
 
 ಶ್ರೇ ಕ.್ಎ.ತಿಪಾ್ೇಸನವಮಿ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇನೂು ಎಷತಟ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ 
ಕನಯಾಕರಮ ಪೂಣಾಗ್ೂ್ಳುಬಹತದತ ಎನತುವ ಮನಹಿತಿಯನತು ಮನನಯ ಸಚಿವರಿೆಂದ 
ಬಯಸತತಿುದ್ಿೇರ್್.  
 
 ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶ್್ೇಕ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮೂರತ ವಷಾಗಳೂ್ಳಗ್ನಗಿ ಇದನತು 
ಪೂಣಾಗ್ೂ್ಳಿಸತವೆಂತ್ಹ ಪರಯತ್ು ಮನಡಲ್ನಗತತ್ುದ್.  
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 ಪರಶ್ು ಸೆಂಖ್್ಯ(108) 984 
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ್ ಅರಳಿಯವರೇ್, ತ್ಮಮ ಚತಕ್ೆ ಗತರತತಿನ 
ಪರಶ್ು ಸೆಂಖ್್ಯ: 984ಕ್ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಒೆಂದತ ವನರದ ಕನಲ್ನವಕನಶವನತು ಕ್ೇಳಿದನಿರ್. ಈಗ 
ಮತೆಂದಿನ ಪರಶ್ು ಮನನಯ ಟಿ.ಎ.ಶರವಣ ಅವರದತ.  
 
 ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ್ ಅರಳಿ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಒೆಂದತ ವನರದ 
ಕನಲ್ನವಕನಶವನತು ಕ್ೇಳುವಷತಟ ಸವಿಸನುರವನದ ಉತ್ುರವನತು ಈ ಪರಶ್ುಯಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ವಲಿ. ಆದರೂ 
ಸಕನಾರಕ್ೆ ಉತ್ುರ ಕ್ೂಡತವುದಕ್ೆ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಕಷಟವೇ್ನತ?  
 
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇಷೂಟ ಹೂ್ತ್ತು ಅದರ ಬಗ್್ೆಯೇ ಚಚ್ಾಯನಗಿದ್. ಈಗ ಪತನಃ ತನವು 
ಅದರ ಬಗ್್ೆ ಕ್ೇಳಿದರ ್ಹ್ೇಗ್?್  Hon’ble member, please cooperate. 
 
 ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ್ ಅರಳಿ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕನಲ್ನವಕನಶ 
ಕ್ೇಳಿರತವುದಕ್ೆ ಕನರಣವನತು ತಿಳಿಸಬ್ೇಕನಗಿದ.್  
 
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ದನಖ್ಲ್್ಗಳನತು ಸೆಂಗರಹ ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಸಮಯದ ಅವಶಯಕತ ್ಇದ್. 
ಅದಕನೆಗಿ ಸಮಯವನತು ಕೇ್ಳಿದನಿರ.್  
 
 ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ್ ಅರಳಿ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ದನಖ್ಲ್್ಗಳನತು ಕ್ೇಳಿಲಿ.  
 
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸರಿ ಒೆಂದತ ವನರದೂ್ಳಗ್್ ಉತ್ುರವನತು ಕೂ್ಡತತ್ುೇವೆ್ಂದತ ಅವರತ 
ಹ್ೇಳಿದನಿರ್.  
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 ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ್ ಅರಳಿ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಒೆಂದತ ವನರ ಈ ಸದನ 
ನಡಯ್ತತ್ುದ್ಯೇ? ಶತಕರವನರದ್ೂಳಗ್್ ಉತ್ುರವನತು ಒದಗಿಸ್ವಕ್ೂಡತವೆಂತ್ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗ್್ ತಿಳಿಸ್ವ.  
 
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಕೂ್ಡಿಸತವ ಪರಯತ್ು ಮನಡಲ್ನಗತವುದತ. ಮನನಯ ಶರವಣನವರೇ್, 
ತನವು ಪರಶ್ು ಕ್ೇಳಿ. 
 
 ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ್ ಅರಳಿ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಎಲ್ನಿ ಪರಶ್ುಗಳಿಗೂ ಈ 
ರಿೇತಿ ಮನಡಿದರ್ ಹೇ್ಗ್್? ಈ ಸದನ ಮತಗಿಯತವುದರೂ್ಳಗ್ನಗಿ ಉತ್ುರ ಕ್ೂಡಿಸಲ್ನಗತವುದ್ೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಿದರ ್ಸನಕತ.      
 
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಶರವಣರವರ್ೇ, ತನವು ಪರಶ್ು ಕ್ೇಳುತಿುೇರ್ೂೇ? ಅಥವನ ರ್ನನತ 
ಮತೆಂದಿನ ಪರಶ್ುಗ್ ್ಹೂ್ೇಗಲ್್ೇ?  
 
 ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ್ ಅರಳಿ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ದಯವಿಟತಟ ಈ ಸದನ 
ಮತಗಿಯತವುದರೂ್ಳಗ್ನಗಿ ಮನನಯ ಮೆಂತಿರಗಳಿೆಂದ ಉತ್ುರವನತು ಕೂ್ಡಿಸ್ವ.     
 
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈ ರಿೇತಿ ಆದರ್, ಸದನ ನಡಸ್ತವುದಕ್ೆ ಸನಧಯವನಗತವುದಿಲಿ. This is 
not good. ಒೆಂದತ ವನರದ್ೂಳಗ್ನಗಿ ಉತ್ುರವನತು ಕ್ೂಡಿಸಲ್ನಗತತ್ುದ್.  
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 ಡನ|| ಕ.್ಗ್್ೂೇವಿೆಂದರನಜ್:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಕೂ್ೇಪ ಮನಡಿಕ್ೂಳುಬನರದತ. 
ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಸದನ ಮತಗಿಯತವುದರೂ್ಳಗ್ನಗಿ ಮನನಯ ಮೆಂತಿರಗಳಿೆಂದ ಉತ್ುರವನತು ಕ್ೂಡಿಸ್ವ 
ಎೆಂದತ ಕ್ೇಳಿಕೂ್ಳುುತಿುದನಿರ್.  
 
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಕೂ್ಡಿಸತತ್ುೇರ್್.  
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ಪರಶ್ು ಸೆಂಖ್್ಯ:930 
(ಉತ್ುರವನತು ಲಗತಿುಸಲ್ನಗಿದ್) 

 ಶ್ರೇ ಟಿ.ಎ.ಶರವಣ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ವಸತಿ ಸಚಿವರತ ಬಹಳ ಚ್ರ್ನುಗಿ 
ಉತ್ುರವನತು ಕ್ೂಟಿಟದನಿರ್. ಆದರೂ ಸಹ ರ್ನನತ ಒೆಂದರ್ಡತ ಉಪ ಪರಶ್ುಗಳನತು ಕ್ೇಳುವುದಕ್ೆ 
ಬಯಸತತಿುದ್ಿೇರ್್. ವಸತಿ ಇಲ್ನಖ್ಯ್ಲ್ಲಿ ಫಲ್ನನತಭವಿಗಳಿಗ್್ ವಸತಿ ಹೆಂಚಿಕಯ್ಲ್ಲಿ ಗ್್ೂೆಂದಲವ್ೇಕ?್ 
ಈ ರಿೇತಿ ವಿರ್ನ ಕನರಣ ಗ್್ೂೆಂದಲವನತು ಸೃಷ್ಟ್ಟ ಮನಡಲ್ನಗತತಿುದ್ಯೇ? ಒೆಂದತ ಇಲ್ನಖ್ಯ್ಿೆಂದ 
ಮತ್ೂುೆಂದತ ಇಲ್ನಖ್ಗ್್ ್ ದನಖ್ಲ್್ಗಳನತು ಸೆಂಗರಹ ಮನಡತವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಬಡವರತ ತ್ಮಮ 
ಸಮಯವನತು ಶಕುಯನತು ಕಳ್ದತಕೂ್ಳುುತಿುದನಿರ್. ಇದರ ಬಗ್್ೆ ಸಕನಾರ ಗಮನಹರಿಸ್ವದಯ್ೇ? 
ಪೆಂಚನಯತ್ ರನಜ್ ವಯವಸ್ಿಗ್ ್ ಅಧಿಕನರವನತು ನಿೇಡಲ್ನಗಿದ್ಯೆಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ.್ ಆದರ್, 
ಪೆಂಚನಯತ್ ರನಜ್ ವಯವಸ್ಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ್ ಸಮಸ್ಯಗಳನತು ಸೃಷ್ಟ್ಟ 
ಮನಡಲ್ನಗತತಿುದ್.  
 ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ್ೇ, ಈಗ್ನಗಲ್್ೇ “THE HINDU” ಪತಿರಕ್ಯಲ್ಲಿ; ‘Only 17%  of 
targeted houses of 5.17 lakh constructed: CAG report’  ಎೆಂದತ ಪರಕಟವನಗಿದ.್ 
ಈ ಬಗ್್ೆ ಸ್ವ.ಎ.ಜಿ. ವರದಿ ದ್ೂರ್ತಿದ.್ ಮನನಯ ವಸತಿ ಸಚಿವರತ ಏನೂ ಸಮಸಯ್ ಇಲಿ. ಎಲಿವೂ 
ಸತಗಮವನಗಿ ನಡಯ್ತತಿುದಯ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದನಿರ.್ ಶ್ೇಕಡನ 17ರಷತಟ ಗತರಿಯನತು ಹ್ೂೆಂದಲ್ನಗಿತ್ತು. 
ಆದರ್, ಕ್ೇವಲ ಶ್ೇಕಡನ 5.71 ರಷತಟ ಗತರಿಯನತು ಮನತ್ರ ಮತಟಟಲ್ನಗಿದ್. ಇದತ ರ್ನನತ 
ಹ್ೇಳುತಿುರತವ ಮನಹಿತಿಯಲಿ. ಸ್ವ.ಎ.ಜಿ. ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಡತಬೆಂದಿರತವುದತ. ಇದಕ್ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಉತ್ುರ ಕೂ್ಟಟ ನೆಂತ್ರ ಮತ್ೂುೆಂದತ ಉಪ ಪರಶ್ುಯನತು ಕ್ೇಳುತ್ುೇರ್್.  
 
 ಶ್ರೇ ವಿ.ಸೂ್ೇಮಣಾ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸೆಂಕ್ಷಿಪುವನಗಿ ಉತ್ುರವನತು ಕ್ೂಟಿಟದ್ಿೇರ್್. 
ಪರಧನನಮೆಂತಿರ ಆವನಸ್್ ಯೇಜರ್್ಯತ 2016-17ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ನಮಮಲ್ಲಿ ಆದೆಂತ್ಹ ಕ್ಲವು 
ನೂಯನತ್ಗಳಿೆಂದ 2017-18, 2018-19, 2019-20ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಸಿಗಿತ್ಗ್್ೂೆಂಡಿತ್ತು. ಆ ಕನರಣದ 
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ಹಿರ್್ುಲ್್ಯಲ್ಲಿ ರನಜಯ ಸಕನಾರ ಒೆಂದತ vision app ಅನತು ಅಳವಡಿಸ್ವಕ್ೂೆಂಡತ, ಕ್ೇೆಂದರ 
ಸಕನಾರದ್ೂೆಂದಿಗ್ ್ಸರಿಯನದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಒಡೆಂಬಡಿಕ್ ಇಲಿದ್ೇ ಇದಿ ಹಿರ್್ುಲ್್ಯಲ್ಲಿ ಆ ಯೇಜರ್್ 
ಸಿಗಿತ್ಗ್್ೂೆಂಡಿದತಿ ನಿಜ.  ಆದರ್, ಹಿೆಂದಿನ ಸಕನಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೂಟಟೆಂಥ ಯೇಜರ್್ಗಳನತು ರ್ನವು 
ನಿಲ್ಲಿಸ್ವರಲ್ಲಲಿ. ನೆಂತ್ರ ವಯವಸ್ವಿತ್ವನಗಿ ಇವ್ಲಿವನೂು  ಕ್ೂರೇಡಿೇಕರಿಸ್ವ Real Time  Basis ಎೆಂದತ 
ಒೆಂದತ web services ಮನಡಿ ರನಜಯ ಸಕನಾರ ಮತ್ತು ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕನಾರಗಳ ವಸತಿ 
ಯೇಜರ್್ಗಳ ಸಮನವಯ ಮನಡಲ್ನಗಿದ.್   
 
 ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸಕನಾರದ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೇಜರ್್ಗಳಡಿ ಅಹಾ 
ಕತಟತೆಂಬಗಳು ವಸತಿ ಸೌಲಭಯವನತು ಪಡದ್ತಕೂ್ಳುಲತ ಆಧನರ್ ಕನಡ್್ಾ, ಕತಟತೆಂಬ ಪಡಿತ್ರ ಚಿೇಟಿ, 
ಜನತಿ ಪರಮನಣ ಪತ್ರ ಮತೆಂತನದವುಗಳನತು ಕ್ೇಳುತಿುಲಿ. ಆಧನರ್ ಕನಡ್್ಾ ನೆಂಬರ್ ಕ್ೂಟಟರ ್
ಸನಕನಗಿದ್. ಜನರಿಗ್ ್ಅರ್ನನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ್ೆಂದತ ಆದನಯದ ಮಿತಿಯನತು ಗ್ನರಮಿೇಣ ಭನಗದಲ್ಲಿ  
37 ಸನವಿರ ರೂಪನಯಿಗಳಿೆಂದ 1.20 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳಿಗ್್ ಹ್ಚಿಿಸಲ್ನಯಿತ್ತ. ನಗರ 
ಪರದ್ೇಶಗಳಲ್ಲಿರತವವರ ಆದನಯ ಮಿತಿಯನತು 87 ಸನವಿರ ರೂಪನಯಿಗಳಿೆಂದ 3 ಲಕ್ಷ 
ರೂಪನಯಿಗಳಿಗ್ ್ಹಚ್ತಿ ಮನಡಲ್ನಗಿದ.್ ಈಗ ಈ ಯೇಜರ್್ಗಳ ಸೌಲಭಯ ಪಡಯ್ತವುದತ ಹ್ಚತಿ 
ಸರಳಿೇಕರಣಗ್್ೂೆಂಡಿದ.್ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೇಜರ್್ಗಳಡಿ ಫಲ್ನನತಭವಿಗಳೇ್ ಸವೆಂತ್ ಮರ್ ್ನಿಮನಾಣ 
ಮನಡಿಕ್ೂಳುುವ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಅೆಂದರ್, ಬಿ.ಎಲ್.ಸ್ವ. (Beneficiary Led Construction) 
ಗಳಿಗ್್ ಬನಯೆಂಕ್್ಗಳಲ್ಲಿ ಸನಲ ಸೌಲಭಯ ದ್ೂರ್ಯತತಿುಲಿವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದಿರತ.  
                     (ಮತೆಂದತವರಿದಿದ)್   
(961)  21.9.2022 12.30  ಪಿಕ್:ಕ್ಎಸ್್ 
ಶ್ರೇ ವಿ.ಸೂ್ೇಮಣಾ (ಮತೆಂದತ) 

ರೂ. ೧,೨೦,೦೦೦ ಎೆಂದತ ಮನಡಿದ ಮೇಲ್್, ಆಧನರ್ ಕನಡಾನತು ಆಧನರವನಗಿಟತಟಕೂ್ೆಂಡತ ಬನಯೆಂಕ್್ 
ಲ್್ೂೇನ್್ ಪಡದ್ತಕೂ್ಳುುವೆಂತ್ಹ ವಯವಸ್ಿ ಹೆಂತ್ ಹೆಂತ್ವನಗಿ ಆಗತತಿುದ್.  ಹಿೆಂದ ್೨ ವ್ಬ್್ಸೈ್ರ್್ಗಳಿೆಂದ 
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ಆದ ತನೆಂತಿರಕ ಸಮಸ್ಯಗಳನತು ಬಗ್ಹ್ರಿಸ್ವ, ಅದಕ್ೆ ಎಲ್ನಿ ತ್ರಹದ ವಯವಸ್ಿಯನತು ಮನಡಿದ್ಿೇವ್.  
ಸತಮನರತ ಏಳು ಸನವಿರ ಕ್ೂೇಟಿ ಹಣ ಅವರವರ ಖ್ನತ್ಗ್ ್ಜಮನ ಮನಡತವ ಕ್ಲಸ ಮನಡಿದ್ಿೇವ್.  
ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕ್ೇಳಿರತವ ಪರಶ್ು ನಿಜವನಗಲೂ ಸಮೆಂಜಸವನಗಿದ;್ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅದರ 
ಅವಶಯಕತ ್ ಇದ್.  ಏರ್ನದರೂ ಸಣಾಪತಟಟ ಲ್ೂ್ೇಪಗಳಿದಿರ್ ಅದನೂು ಸರಿಪಡಿಸತವ ಕ್ಲಸ 
ಮನಡತತ್ುೇವ.್  ಇರ್ು್ೇರ್ನದರೂ ಮನಹಿತಿ ಬೇ್ಕನದರ ್ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ನಮಮ ಜ್ೂತ್ ಬರಲ್ಲ; 
ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ ಅಧಿಕನರಿಗಳನತು ಕರಸ್್ವ ಎಲಿವನೂು ಸರಿಪಡಿಸತವ ಕ್ಲಸ ಮನಡತತ್ುೇವ್. 

 ಶ್ರೇ ಟಿ.ಎ.ಶರವಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳ , ಇರ್ೂ್ುೆಂದತ ವಿಷಯವಿದ.್ 

 ಸಭನಪ ತ್ತಯವರತ:- ನಿಮಮನತು ಕರಸ್್ವ ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಜ್ೂತ್ ಮನತ್ರ್ನಡತತು್ೇರ್್ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳುತಿುದನಿರ.್  ಇದಕೆೆಂತ್ ಇರ್ು್ೇನತ ಉತ್ುರ ಬೇ್ಕತ. 

 ಶ್ರೇ ಟಿ.ಎ.ಶರವಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳ , ಒೆಂದತ ಇಲ್ನಖ್ಯ್ಿೆಂದ ಇರ್ೂ್ುೆಂದತ ಇಲ್ನಖ್ಗ್್ ್
ಕ್ೂೇಆಡಿಾರ್್ೇಷನ್್ ಆಗತವ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿ ತ್ತೆಂಬನ ಸಮಯ ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ಳುಲ್ನಗತತಿುದ್.  ಬಡವರತ ಏನತ 
ಮನಡತತನುರ?್  ಅವರತ ಎಲ್ನಿ ಕಡ ್ ಓಡನಡತವುದಕ್ೆ ಆಗತವುದಿಲಿ.  ಅದನತು ಸರಳಿೇಕರಣ 
ಮನಡಬೇ್ಕತ.  ಫಲ್ನನತಭವಿಗಳಿಗ್್ ಸರಿಯನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಸ್ವಗತವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲಸ 
ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಮನವಿ ಮನಡಿಕ್ೂಳುುತ್ುೇರ್್.  

 ಶ್ರೇ ವಿ.ಸ್ೂೇಮಣಾ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳ , ನಮಮ ಇಲ್ನಖ್ ್ ಒೆಂದತ ಕಡ ್ ಆರ್ಡಿಪಿಆರ್ 
ಮತ್ತು ಇರ್ೂ್ುೆಂದತ ಕಡ ್ಕೆಂದನಯ ಇಲ್ನಖ್ಯ್ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಸ ಮನಡಬೇ್ಕನಗತತ್ುದ್.  ರನಜಯದ 
ಗ್ನರಮಿೇಣ ಭನಗಗಳಿಗ್್ ಹ್ೂೇದರ ್ ಆರ್ಡಿಪಿಆರ್ ಇಲ್ನಖ್ಯ್ವರನತು ರ್್ೂೇಡಬ್ೇಕತ; ನಗರ 
ಪರದ್ೇಶಗಳಿಗ್್ ಬೆಂದರ ್ಪತರಸಭ್ಯವರನತು ರ್್ೂೇಡಬೇ್ಕತ.  ಮನನಯ ಕೆಂದನಯ ಮೆಂತಿರಗಳು ಇಲ್್ಿೇ 
ಇದನಿರ.್  ರ್ನವು ಏರ್್ೇನತ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಿೇವಯ್ೇ ಅವ್ಲಿವನೂು ಮನಡತತಿುದನಿರ್; ಅದಕ್ೆ ರ್ನನತ 
ಅವರನತು ಅಭಿನೆಂದಿಸತತ್ುೇರ್್.  ಗ್ನರಮಿೇಣ ಭನಗದಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ೩ ತಿೆಂಗಳಿಗ್್ ಒೆಂದತ ಸಲವನದರೂ 
ಹ್ೂೇಗತತ್ುೇರ್್.  ಜಿಲ್್ಿಗಳ ಸ್ವಇಓಗಳನ ಜ್ೂತ್ ರ್ನರ್್ೇ ಸವತ್ಃ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೇರ್್.  ಎಲಿವೂ 
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ಸಮೆಂಜಸವನಗಿ ನಡಯ್ತತಿುದ್.  ರ್ನನತ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ನಮಗ್್ 
ತ್ತೆಂಬನ ಬೇ್ಕನದವರತ.  ರ್ನನತ ಈ ಸಲ ಯನವ ಜಿಲ್್ಿಗ್ ್ ಹ್ೂೇಗತತು್ೇರ್್ಯೇ ಆಗ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನತು ಕರದ್ತಕ್ೂೆಂಡತ ಹ್ೂೇಗತತ್ುೇರ್್.  ತನವು ನನು ಜ್ೂತ್ ಬನಿು.  ಎಲ್್ಿಲ್ಲಿ ಯನವರಿೇತಿ 
ಕ್ಲಸಗಳು ಆಗತತಿುದ ್ ಎನತುವುದತ ಗ್ೂ್ತನುಗತತ್ುದ್.  ಮೊದಲತ ಬನಯೆಂಕ್್ನವರತ ಲ್್ೂೇನ್್ 
ಕ್ೂಡತತಿುರಲ್ಲಲಿ.  ಬನಯೆಂಕ್್ ಲ್್ೂೇನ್್ನ ವಯವಹನರ ಹ್ೇಗಿರತತ್ುದ ್ಎನತುವುದತ ಎಲಿರಿಗೂ ಗ್ೂ್ತಿುದ್.  
ಅವರನೂು ಕೂಡ ಒೆಂದತ ಕಡ ್ತ್ೆಂದತ ಸರಿದೂಗಿಸತವ ಕ್ಲಸ ಮನಡತತಿುದ್ಿೇವ.್  ವಸತಿ ಇಲ್ನಖ್ ್
ಇದಕ್ೆ ತ್ನುದ್ೇ ಆದ ರ್್ಲ್್ಗಟಿಟನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಸ ಮನಡಲತ  ಆರ್ಡಿಪಿಆರ್ ಮತ್ತು ಕೆಂದನಯ 
ಇಲ್ನಖ್ಗ್ಳನತು ಸರಿಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಹೂ್ೇಗತವುದಕ್ೆ ರ್ನವೂ ಕೂಡ ಸನಕಷತಟ ಬ್ಳಕತ ಚ್ಲ್ಲಿದ್ಿೇವ್.  
ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಕಳಕಳಿಗ್್ ರ್ನನತ ಅಭಿನೆಂದಿಸತತು್ೇರ್್.  ನಮಮ ಜ್ೂತ ್ಒೆಂದತ ಸಲ ಬನಿು; ೩-೪ 
ದಿನ ರನಜಯವನತು ಸತತನುಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಬರ್ೂೇಣ.  ಅಹಾತ್ ಇರತವವರಿಗ್ ್ಯನವರಿೇತಿ ಅನತಕೂಲ 
ತ್ಲತಪತತಿುದ್ ಎನತುವುದನತು ಮನನಯ ಸದಸಯರ್ೇ ಮನಗ್ನಣಬಹತದತ.   

 ಸಭನಪ ತ್ತಯವರತ :- ಮನನಯ ರನಜ್ೇೆಂದರ ರನಜಣಾ ಅವರ ಪರಶ್ು ಸೆಂಖ್್ಯ ೯೭೩.  
ಅನತಪಸ್ವಿತ್ರನಗಿದನಿರ್. 
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ಪರಶ್ು ಸೆಂಖ್್ಯ: 937 
(ಉತ್ುರ ಲಗತಿುಸಲ್ನಗಿದ್ 

 ಶ್ರೇ ಮತನಿರನಜತ ಗ್ೌಡ ಪಿ.ಎ.:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳ , ಪಶತಗಳು ಗ್ನರಮಿೇಣ ಜನತ್ಯ, 
ಅದರಲೂಿ ರೈ್ತ್ರ ನಿಜವನದ ಆಸ್ವುಯನಗಿದ್.  ಪಶತಗಳು ಇಲಿ ಎೆಂದರ ್ಕೃಷ್ಟ್ಯೇ ಇಲಿ.  ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ತ್ಮಮ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ, 1043 ಪಶತ ವೈ್ದನಯಧಿಕನರಿಗಳ ಹತದ್ಿ ಖ್ನಲ್ಲ ಇವ ್ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದನಿರ.್  
ಆದರ್ ಇದ್ೇ ಇಲ್ನಖ್ಯ್ ಹಲವನರತ ಜನರನತು ಹ್ೂರಗಡ್ ಕ್ಲಸ ಮನಡತವುದಕ್ೆ 
ನಿಯತಕುಗ್ೂ್ಳಿಸ್ವದನಿರ್.  ಆದರ್ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ, ಕ್ೇವಲ ಒಬಬ ಪಶತ ವ್ೈದನಯಧಿಕನರಿಯನತು ಮನತ್ರ 
ಹ್ೂರಗಡ ್ ಕ್ಲಸ ಮನಡಲತ ನಿಯತಕುಗ್ೂ್ಳಿಸಲ್ನಗಿದ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನಿರ.್  ತನಲ ಿಕತ 
ಪೆಂಚನಯಿತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಇ.ಓ ಆಗಿ ಕ್ಲಸ ಮನಡತತಿುದನಿರ.್  ಬಿಬಿಎೆಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವನರತ ಜನ ಕ್ಲಸ 
ಮನಡತತಿುದನಿರ.್  ಅವರ ಪಟಿಟಯನತು ನನಗ್ ್ ಕ್ೂಟಿಟಲಿ.  ಆ ಕತರಿತ್ತ ತಿಳಿಸ್ವಕ್ೂಡಬ್ೇಕತ ಎೆಂದತ 
ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಕ್ೇಳಿಕೂ್ಳುುತ್ುೇರ್್. 

 ಶ್ರೇ ಪರಭತ ವಿ.ಚವನಿಣ್್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳ , ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ಜನನತವನರತ 
ಆರೂ್ೇಗಯ ಮತ್ತು ರೂ್ೇಗ ನಿಯೆಂತ್ರಣ ಕ್ನಯಾಕರಮದಡಿ ಒಟತಟ ೨೭೫ ಸೆಂಚನರಿ ಪಶತ ಚಿಕತನಾ 
ಘಟಕಗಳು ಬೆಂದಿದತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಮತ್ತು ಬ್ಳಗ್ನವಿ ಡಿವಿಷನ್್ಗ್್ ೧೫೨ ಸೆಂಚನರಿ ಪಶತ 
ಚಿಕತನಾ ಘಟಕಗಳನತು ಲ್್ೂೇಕನಪಾಣ್ ಮನಡಿದ್ಿೇವ್.  ಬನಕ ಮೈಸೂರತ ಮತ್ತು ಕಲತಬಗಿಾ 
ಡಿವಿಷನ್್ಗಳಿಗ್್ ನಿೇಡಬೇ್ಕದ್.  ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದ ಇತಿಹನಸದಲ್ಲಿ ‘೧೯೬೨ʼ ಅೆಂಬತಯಲ್್ನ್ಾ್ಗಳು 
ಪರಧನನ ಮೆಂತಿರಗಳ ಕೃಪಯ್ಿೆಂದ ನಮಮ ರನಜಯಕ್ೆ ಬೆಂದಿದ.್ ಒಟತಟ ೨೭೫ + ೧೫ ಅೆಂದರ್ ೨೯೧ 
ಆಗಿದತಿ, ಮೈಸೂರತ ಮತ್ತು ಕಲತಬಗಿಾ ಡಿವಿಷನ್್ಗಳಿಗ್್ ಈ ಸೆಂಚನರಿ ಘಟಕಗಳನತು ನಿೇಡಬ್ೇಕದ.್   

 ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳ , ನಮಮ ಇಲ್ನಖ್ಯ್ಲ್ಲಿ ಹತದ್ಿಗಳು ಖ್ನಲ್ಲ ಇವ್.  ನಮಮ ಸಕ್ನಾರ 
ಬೆಂದಮೇಲ್,್ ಯನರತ ನಿಯೇಜರ್್ ಮೇರಗ್್ ್ ಬ್ೇರ ್ ಬ್ೇರ ್ ಕಡ ್ ಹೂ್ೇಗಿದಿರೂ್ೇ ಅವರಲ್ಿರನೂು 
ವಿತ್ಡನರ ಮನಡಿದ್ಿೇವ್.  ಇರ್ೂ್ುಬಬರಿಗ್ ್ ರ್್ೂೇಟಿಸ್್ ಕ್ೂಟಿಟದತಿ ಅವರನತು ವಿತ್ಡನರ 
ಮನಡಿಕ್ೂಳುಲ್ನಗತವುದತ.  ಈ ಕತರಿತ್ತ ರ್ನನತ ಈಗ್ನಗಲ್್ೇ ನಮಮ ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಗ್್ ಹ್ೇಳಿದ್ಿೇರ್.್  
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ಯನರನೂು ಕೂಡ ಹ್ೂರಗಡ್ ನಿಯೇಜರ್್ ಮೇರಗ್್ ್ ಕ್ಲಸ ಮನಡಲತ ಅವಕನಶ 
ಮನಡಿಕ್ೂಡತವುದಿಲಿ.  ನಮಮ ಇಲ್ನಖ್್ಯಲ್ಲಿ ವೈ್ದಯರ ಕ್ೂರತ್ ಇರತವುದರಿೆಂದ ಬ್ೇರ ್ ಇಲ್ನಖ್ಗ್್ ್
ಅವರನತು ಕಳುಹಿಸ್ವಕೂ್ಡತವುದಕ್ೆ ಸನಧಯವಿಲಿ.  ಹಿೆಂದಿನ ಸಕ್ನಾರ ಈ ರಿೇತಿ ನಿಯೇಜರ್್ ಮೇರಗ್್ ್
ಅರ್್ೇಕರನತು ಕಳುಹಿಸ್ವತ್ತು, ಅದತ ರ್ನವು ಬೆಂದಮೇಲ್್ ಮನಡಿದಿಲಿ. ಹನಗ್ನಗಿ ಈಗ ಎಲಿರನತು 
ವನಪಸತಾ ಕರಸ್್ವಕೂ್ೆಂಡಿದ್ಿೇವ್.  ಒಬಬರತ ಬನಕ ಇದನಿರ.್  ಅವರನತು ವನಪಸತಾ ಕರಸ್್ವಕೂ್ಳುುತ್ುೇವ್.   

 ಶ್ರೇ ಮತನಿರನಜತ ಗ್ೌಡ ಪಿ.ಎ.:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳ , ಬ್ೇರ ್ಬ್ೇರ ್ಜಿಲ್್ಿಗಳಿಗ್ ್ಸೆಂಚನರಿ 
ಪಶತ ಚಿಕತನಾಲಯ ಘಟಕಗಳನತು ಕೂ್ಟಿಟದಿಿೇರಿ.  ಆದರ ್ನಮಮ ರನಮನಗರದ ಬಗ್್ೆ ಸವಲಾ ಕರತಣ ್
ತ್ೂೇರಿಸ್ವ.  ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯೆಂತ್ ಹ್ಚತಿ ಹೈ್ನತಗ್ನರಿಕ ್ನಡಯ್ತತಿುದ್.  ಹ್ಚತಿ ಹನಲನತು ರನಮನಗರ ಜಿಲ್್ಿ 
ಉತನಾದರ್್ ಮನಡತತಿುದ.್  ಅಲ್ಲಿ ಕ್ೇವಲ ೬ ವನಹನಗಳನತು ಕ್ೂಟಿಟದಿಿೇರಿ.  ಈ ಸೆಂಖ್್ಯಯನತು ಜನಸ್ವು 
ಮನಡಬೇ್ಕತ.  ಯನವ ಒಬಬ ಪಶತ ವೈ್ದನಯಧಿಕನರಿ ಬಗ್್ೆ ಹ್ೇಳುತಿುದಿಿರೂ್ೇ ಅವರತ ಕಳ್ದ ೭ 
ತಿೆಂಗಳಿನಿೆಂದ ಹಿೆಂದಿರತಗಿಲಿ; ಅೆಂದರ್ ಅವರತ ಸಕ್ನಾರಕೆೆಂತ್ ದ್ೂಡಡವರೇ್?  ಇದರ ಬಗ್್ೆ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಯೇಚರ್್ ಮನಡಬೇ್ಕತ. 

 ಶ್ರೇ ಪರಭತ ವಿ.ಚವನಿಣ್್:- ನಿರ್ು್ ಕೂಡ ಅವರಿಗ್್ ರ್್ೂೇಟಿಸ್್ ಕಳುಹಿಸ್ವದತಿ, ಈ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಿ ಸೂಕು 
ಕರಮ ಕ್ೈಗ್ೂ್ಳುುತ್ುೇವ್.  ರ್ನವು ಡಿವಿಷನ್್ವನರತ, ವಿಧನನಸಭನ ಕ್್ೇತ್ರವನರತ ಸೆಂಚನರಿ ಘಟಕಗಳನತು 
ಕ್ೂಡತತಿುದ್ಿೇವ.್  ರನಮನಗರದಲ್ಲಿ ಇದರ ಹ್ಚತಿ ಅವಶಯಕತ್ ಇದತಿ, ಬ್ೇಡಿಕ ್ಬೆಂದರ ್ಹ್ಚತಿವರಿಯನಗಿ 
ಕ್ೂಡತತು್ೇವ್.  

 ಸಭನಪ ತ್ತಯವರತ:- ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ ಅವರ ಪರಶ್ು ಸೆಂಖ್್ಯ 911 ಸಮನಜ ಕಲ್ನಯಣ 
ಇಲ್ನಖ್ಗ್್ ್ವಗ್ನಾವಣ್ಯನಗಿದ್.   

 ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳ , ಇದತ ರ್್ೇರವನಗಿ ಕೆಂದನಯ ಇಲ್ನಖ್ಗ್್್ 
ಬರತತ್ುದ್.  ಕನರಣ ಹ್ೇಳಿಬಿಡತತ್ುೇರ್್. ಡಪ್ೂಯಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರ ಅಧಯಕ್ಷತಯ್ಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ ಸಮಿತಿ 
ಇದ್.  ಇದನತು ವ್ರಿಫ್ೈ ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಕೆಂದನಯ ಇಲ್ನಖ್ಯ್ಲ್ಲಿ ಇರ್ೂ್ುೆಂದತ ಸಮಿತಿ ಇದ್.  
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 ಸಭನಪ ತ್ತಯವರತ:- ಇಬಬರ ಜ್ೂತ್ ಚಚ ಾ ಮನಡಿ ಸಮನಜ ಕಲ್ನಯಣ ಇಲ್ನಖ್ಯ್ ಸಚಿವರತ 
ನಿಮಮ ಪರಶ್ುಗ್ ್ಶತಕರವನರ ಉತ್ುರ ಕೂ್ಡತತನುರ.್ 
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ಪರಶ್ು ಸೆಂಖ್್ಯ: 977 
(ಉತ್ುರ ಲಗತಿುಸಲ್ನಗಿದ್) 

 ಸಭನಪ ತ್ತಯವರತ:- ಮನನಯ ಲ್್ೂೇಕೂ್ೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರತ ಕನರಣನೆಂತ್ರಗಳಿೆಂದ 
ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇಲಿ.  ಅವರತ ಅನತಮತಿ ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೂ್ೇಗಿದನಿರ್.  ನಿಮಮ ಪರಶ್ುಗ್ ್
ಲ್್ೂೇಕೂ್ೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ ಮತಜತರನಯಿ, ಹಜ್ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ 
ಕ್ೂಡತತನುರ.್   

 ಶ್ರೇ ಗ್್ೂೇವಿೆಂದ ರನಜತ:- ಹನಗ್ನದರ್ ರ್ನಳ್ಯೇ ಮನನಯ ಲ್್ೂೇಕೂ್ೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರಿೆಂದ 
ಉತ್ುರ ಕೂ್ಡಿಸ್ವ.  ಮನನಯ ಮತಜತರನಯಿ ಸಚಿವರತ ಒೆಂದತ ವ್ೇಳ್ ಉತ್ುರ ಕೂ್ಟಟರ್ ಆಗ ಅವರತ 
ಏನತ ಆಶನವಸರ್್ ಕ್ೂಡತತನುರೂ್ೇ ಅದರ ಜವನಬನಿರಿ ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ೆಂಡತ ಕ್ಲಸ ಮನಡಿಕ್ೂಡಬ್ೇಕತ.  
ಹನಗಿದಿರ ್ ಉತ್ುರ ಕ್ೂಡಲ್ಲ.  ಇಲಿದ್ೇ ಇದಿರ ್ ಲ್ೂ್ೇಕ್ೂೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರ್ೇ ಉತ್ುರ ಕೂ್ಡಲ್ಲ.  
ನಿೇವು ಕೇ್ವಲ ಉತ್ುರ ಕೂ್ಟತಟ ಹೂ್ೇಗಿಬಿಟಟರ್ ಉಪಯೇಗವನಗತವುದಿಲಿ.   

  ಶ್ರೇಮತಿ ಜ್ೂಲ್್ಿ ಶಶ್ಕಲ್ನ ಅಣನಾಸನಹೇ್ಬ್್:- ತನವು ಇವತ್ತು ಏನತ ಉಪಪರಶ್ುಗಳನತು 
ಕ್ೇಳುತಿುೇರೂ್ೇ ಆ ಕತರಿತ್ತ ರ್ನನತ ಲ್ೂ್ೇಕೂ್ೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರ ಜ್ೂತ ್ ಚಚ ಾ ಮನಡತತ್ುೇರ್.್  
ರ್ನನತ ಎಷತಟ ಉತ್ುರ ಕೂ್ಡತವುದಕ್ೆ ಸನಧಯವಿದಯ್ೇ ಅಷಟನತು ಕ್ೂಡತತ್ುೇರ್.್  ಉಳಿದದಿನತು ನಿೇವು 
ಮನನಯ ಲ್್ೂೇಕ್ೂೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರ ಜ್ೂತ್ ಚಚ ಾ ಮನಡಬಹತದತ. 

 ಶ್ರೇ ಗ್್ೂೇವಿೆಂದ ರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳ ,  ರ್ನನತ,್ “ಈ ರಸ್ುಗಳ ನಿವಾಹಣ್ಗ್್ 
ಸಕ್ನಾರವು ಕಳ್ದ ೩ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್್ಿಗ್ ್ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಲ್ನದ ಅನತದನನವ್ಷತಟ”್ ಎೆಂದತ 
ಕ್ೇಳಿದ್ಿೇರ್.್  ಇದಕ್ೆ, 2021-22ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ. ೩೯.೪೪ ಕ್ೂೇಟಿಗಳನತು ಕ್ೂಟಿಟದ್ಿೇವ್ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಿದಿಿೇರಿ.  ಆದರ್ 2022-23ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನ ಅನತದನನ ಕ್ೂಟಿಟರತವುದನತು ನಿೇವು ತೂ್ೇರಿಸ್ವಲಿ.  
2020-21, 2021-22ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಅತಿಯನದ ಮಳ್ ಬಿದಿಿದಿರಿೆಂದ ರಸ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಗತೆಂಡಿ 
ಬಿದಿಿರತವುದನತು ರ್ನವಲ್್ನಿ ರ್್ೂೇಡತತಿುದ್ಿೇವ್.  ರ್ನನತ ಒೆಂದತ ಉದನಹರಣ್ ಕ್ೂಡತತ್ುೇರ್್.  ರ್ನನತ 
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ದಿನನಿತ್ಯ ಕ್ೂೇಲ್ನರ-ವಿಕೂ್ೇಟನ ರಸ್ುಯಲ್ಲಿ ಓಡನಡತತ್ುೇರ್್.  ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದಿವಚಕರ ವನಹನದಲ್ಲಿ 
ಬರತತಿುದಿ ೩ ಹ್ಣತಾ ಮಕೆಳು ಗತೆಂಡಿಗ್ ್ ಬಿದತಿ ಫನಯಕಿರ್ ಮನಡಿಕೂ್ೆಂಡಿದನಿರ್.  ಕ್ೂೇಲ್ನರ-
ವಿಕ್ೂೇಟನದ ಇೆಂಡಸ್ವರಯಲ್ ಏರಿಯನ ಭನಗದ ರಸ್ುಯಲ್ಲಿ ಬಿದಿಿದಿ ಗತೆಂಡಿಗಳನತು ಅವನಯ್ಡ್ 
ಮನಡಲತ ಹೂ್ೇದ ಇಬಬರತ ಹತಡತಗರತ ಜ್ಸ್ವಬಿಗ್ ್ಡಿಕೆ ಹ್ೂಡ್ದತ ಸಿಳದಲ್್ಿೇ ಮೃತ್ಪಟಿಟದನಿರ್.  ಕಳ್ದ 
೩ ತಿೆಂಗಳಿೆಂದ ನಮಮ ಜಿಲ್ನಿಧಿಕನರಿಗಳಿಗ್್, ಲ್ೂ್ೇಕ್ೂೇಪಯೇಗಿ ಇಲ್ನಖ್ಯ್ ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಗ್ ್
ನಿರೆಂತ್ರವನಗಿ ಮನವಿ ಮನಡತತಿುದಿರೂ ಇವತಿುನ ತ್ನಕ ಗತೆಂಡಿ ಮತಚತಿವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲಸ ಮನಡಿಲಿ. 
           (ಮತೆಂದತ) 

(962) 21-09-2022 12.40 ಡಿಎಸ್್-ಜಿಆರ್ 

ಶ್ರೇ ಗ್್ೂೇವಿೆಂದ ರನಜತ(ಮತೆಂದತ):- 

ಇವತಿುನವರಗ್ೂ ಅವರತ ಕರಮ ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ೆಂಡಿಲಿ.  ಸದರಿ ರಸ್ುಗಳ ಪ್ೈಕ ಎಷತಟ ರಸ್ುಗಳು ಗತೆಂಡಿ 
ಮತಕು ಸತಗಮ ಸೆಂಚನರಕ್ೆ ಲಭಯವಿದ ್ ಎೆಂದತ ಪರಶ್ುಯನತು ಕ್ೇಳಿದ್ಿೇರ್್.  ರನಜಯ ಹ್ದನಿರಿಗಳಿಗ್್ 
ರೂ.೧೦೮.೮೧ ಲಕ್ಷಗಳು ಹನಗೂ ಜಿಲ್ನಿ ಮತಖ್ಯ ರಸ್ುಗಳಿಗ್್ ರೂ.೧೮೯.೧೭ ಲಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಮಳ್ ಹನನಿ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹನಳನದ ರಸ್ುಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳಿಗ್್ ರೂ.೫೦.೦೦ ಲಕ್ಷಗಳ ಅನತದನನವನತು 
ಕ್ೂೇಲ್ನರ ವಿಭನಗಕ್ೆ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಲ್ನಗಿದ ್ ಎೆಂದತ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಕೂ್ಟಿಟದನಿರ್.  ರ್ನನತ ನಮಮ 
ಅಧಿಕನರಿಗಳನತು ಕ್ೇಳಿದನಗ, ೨೦೨೨-೨೩ ರಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ ರೂಪನಯಿ ಅನತದನನ ಬೆಂದಿಲಿ, ರ್ನವು 
ಹ್ೇಗ್ ್ ಗತೆಂಡಿ ಮತಚತಿವುದತ ಎೆಂದತ ಮೂರತ ತಿೆಂಗಳುಗಳಿೆಂದ ಮತೆಂದಕ್ೆ ಹನಕಕ್ೂೆಂಡತ 
ಹ್ೂೇಗತತಿುದನಿರ.್  ಇದಕ್ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂಡಬೇ್ಕತ.  ಹನಳನಗಿರತವ ರಸ್ುಗಳನತು 
ಪತನರತಜಿಜೇವನಗ್ೂ್ಳಿಸಲತ ಕ್ೈಗ್್ೂೆಂಡ ಕರಮಗಳೇ್ನತ ಎೆಂದತ ಪರಶ್ುಯನತು ಕ್ೇಳಿದ್ಿೇರ್್.  
ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸಲ್ನದ ರಸ್ುಗಳು Defect liability period ನಲ್ಲಿರತವ ಸರಪಳಿಗಳನತು 
ಹ್ೂರತ್ತಪಡಿಸ್ವ ಉಳಿಕ್ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿವಾಹಣ ್ ಲ್್ಕೆ ಶ್ೇಷ್ಟ್ಾಕಯ್ಡಿ  ಬಿಡತಗಡ್ಯನಗತವ 
ಅನತದನನದಲ್ಲಿ ರಸ್ುಗಳ ಗತೆಂಡಿ ಮತಚತಿವಿಕ್, ರಸ್ು ಭತಜಗಳ ಸಮತ್ಟತಟ ಮನಡತವುದತ, ರಸ್ು 
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ಮೊೇರಿಗಳ ಹೂ್ಳ್ತ್ತುವಿಕ್, ರಸ್ು ಬದಿಯ ಜೆಂಗಲ್ ಅನತು ತ್ರವುಗ್ೂ್ಳಿಸತವುವಿಕ್ ಇತನಯದಿ 
ಅೆಂಶಗಳನತು ಕ್ೈಗ್ೂ್ೆಂಡತ ರಸ್ುಗಳನತು ಸತಗಮ ವನಹನ ಸೆಂಚನರಕ್ೆ ಸತಸ್ವಿತಿಯಲ್ಲಿಡಲ್ನಗತವುದತ 
ಎೆಂದತ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಕ್ೂಟಿಟದನಿರ.್  ರಸ್ು ಬದಿಯ ಜೆಂಗಲ್ ಹ್ೇಗ್ನಗಿದ ್ಎೆಂದರ್ ಥನರ್ ಎಲ್ಲಿಯವರ್ಗ್ ್
ಹನಕದನಿರಯ್ೇ ಅಲ್ಲಿಯವರಗ್ೂ ಸತಮನರತ ೮-೧೦ ಅಡಿ  ಲೆಂಟನನ ಗಿಡ, ಬ್ೇರ ್ ಗಿಡಗಳ್ಲ್ನಿ 
ಬ್ಳ್ದತ ಬಿಟಿಟದ್ ರಸ್ುಯೇ ಕನಣತವುದಿಲಿ.  ಇದಕ್ೆೇನತ ಕರಮ ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ೆಂಡಿದನಿರ್ೆಂದತ 
ಕ್ೇಳಬಯಸತತಿುದ್ಿೇರ್್. 

 ಶ್ರೇಮತಿ ಜ್ೂಲ್್ಿ ಶಶ್ಕಲ್ನ ಅಣನಾಸನಹೇ್ಬ್್(ಮತಜರನಯಿ ಹನಗೂ ಹಜ್ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ 
ಸಚಿವರತ)(ಲ್್ೂೇಕ್ೂೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈಗ್ನಗಲ್್ೇ 
ಗತೆಂಡಿ ಮತಚತಿವ ಕನಯಾಕರಮ, ಈ ಬನರಿ ನಿರಿೇಕ್್ಗಿೆಂತ್ ಹ್ಚತಿ ಮಳ್ಯನಗಿರತವುದರಿೆಂದ  ಎಲ್ನಿ 
ಕಡ ್ ಕೂಡ ಬಹಳಷತಟ ತೂ್ೆಂದರ್ ಅನತಭವಿಸತತಿುದ್ಿೇವ್.  ಈಗ ಮೊದಲರ್್ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿ ೫೦ ಲಕ್ಷ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತು ಕ್ೂಟಿಟದ್ಿೇವ್ ಎನತುವುದತ ನಮಮ ಗಮನಕೂೆ ಇದ್.  ಅವರ ಜಿಲ್್ಿಯ ಅಧಿಕನರಿಗಳು 
ಇನತು ಅನತದನನ ಬೆಂದಿಲಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದನಿರ.್  ರ್ನನತ ಅದರ ಬಗ್್ೆ ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಹತಿುರ ಮತ್ತು 
ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಹತಿುರ ಚಚ್ಾ ಮನಡತತು್ೇರ್್.  ಹಣ ಬಿಡತಗಡಯ್ನಗಿರತವುದೆಂತ್ೂ ನಿಜ, ಆದರ್ 
ಹಣ ಏಕ್ ಬಿಡತಗಡ್ಯನಗಿಲಿ ಎನತುವುದರ ಬಗ್್ೆ ರ್ನನತ ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ ಮನಡಿಸತತ್ುೇರ್್.  ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಸೆಂಜ್ ಬರತತನುರ.್  ಅವರ ಹತಿುರ ರ್ನನತ ಚಚ್ಾ ಮನಡಿ ಹಣ ಬಿಡತಗಡ ್ಮನಡತವ ಕಲ್ಸ 
ಮನಡತತ್ುೇವ.್  ಎರಡರ್್ಯದತ, ಕ್ೂೇಲ್ನರದ ರಸ್ುಯ ಬಗ್್ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹ್ೇಳಿದರತ, ಅಲ್ಲಿ 
ಮೂರತ ಜನ ಹ್ಣತಾಮಕೆಳು ಬಿದತಿ ಅಪಘಾತ್ವನಗಿ ಸಮಸ್ಯಯನಗಿದ್ ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದರತ. ಈ ಬನರಿ 
ಮಳ್ ಜನಸ್ವುಯನಗಿರತವುದರಿೆಂದ ರಸ್ು ದತರಸ್ವುಗ್ನಗಿ  ಮೊದಲರ್್ೇ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿ ೨೦೦ ಕೂ್ೇಟಿ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತು ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು ರನಜಯಕ್ೆ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಿದನಿರ.್  ಇನೂು ಕೂಡ 
ಹಣ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡತತಿುದನಿರ.್  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹ್ೇಳಿರತವ ರಸ್ುಯ ಬಗ್್ೆ ರ್ನನತ ರ್್ೂೇರ್್ 
ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿದ್ಿೇರ್.್  ಈಗಲ್್ೇ ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಹತಿುರ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ್ಮನಡಿ ಅದಕ್ೆೇನತ 
ಕರಮ ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ಳುಬೇ್ಕೂ್ೇ ಅದರ ಬಗ್್ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಹತಿುರ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೇರ್್.  ಮೂರರ್್ೇ 
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ಪರಶ್ು, ರಸ್ು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಜೆಂಗಲ್ ಬ್ಳ್ದಿದ ್ಎೆಂದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹ್ೇಳಿದರತ. ರಸ್ು ಭತಜಗಳ 
ಸಮತ್ಟತಟ ಮನಡತವ ಕನಯಾ ಪರತಿ ವಷಾ ಕೂಡ ಆಗತತಿುರತತ್ುದ್.  ಈಗ ಮಳ್ 
ಜನಸ್ವುಯನಗತತಿುರತವುದರಿೆಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕನಮಗ್ನರಿಯನತು ಮನಡತವುದಕನೆಗಿರತವುದಿಲಿ.  
ಕನಮಗ್ನರಿಯನತು ಕ್ೈಗ್್ತಿುಕ್ೂೆಂಡಿದ್ಿೇವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನಿರ.್  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಬೆಂದ ತ್ಕ್ಷಣ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರ ರ್್ೂೇವು ಏನಿದಯ್ೇ ಅದರ ಬಗ್್ೆ  ಚಚ್ಾ ಮನಡಿ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನತು ಕರದ್ತ 
ವಿವರವನಗಿ ಚಚ್ಾ ಮನಡಿ ಎೆಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗ್್ ಹ್ೇಳುತು್ೇರ್್.  
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ಪರಶ್ು ಸೆಂಖ್್ಯ:೮೮೬ 
         ಉತ್ುರ ಲಗತಿುಸಲ್ನಗಿದ ್ 
 
 ಶ್ರೇ ಪರತನಪ್ ಸ್ವೆಂಹ ರ್ನಯಕ್್ ಕ್.:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನುಡ ಮತ್ತು 
ಉಡತಪಿ ಜಿಲ್್ಿಗಳಲ್ಲಿ ಖ್ದಿೇಮ್ ವಗಾದನರರಿಗ್ ್ ಹ್ೂೆಂದಿಕ್ೂೆಂಡಿರತವೆಂತ್ಹ ಸಕನಾರಿ ಜಮಿೇನಿನಲ್ಲಿ 
ಕತಮಿೆ ಹಕೆನ ವಿಶ್ೇಷ ಅಧಿಕನರ ಇದತಿ,  ದಕ್ಷಿಣ ಕನುಡ ಮತ್ತು ಉಡತಪಿ ಜಿಲ್್ಿಯ ಸತಮನರತ 
ಒೆಂದೂವರ ್ಲಕ್ಷ ರೈ್ತ್ ಕತಟತೆಂಬಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ ಪರಶ್ುಯನಗಿದ್.  ಬಹಳ ಕನಲದಿೆಂದ ಆ ರೈ್ತ್ರತ 
ಇದರ ಪರಿಹನರಕನೆಗಿ ನಿರಿೇಕ್್ಯಲ್ಲಿದನಿರ.್  ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ ಆ ಜಿಲ್್ಿಗ್್ ಭ್ೇಟಿ ಕ್ೂಟಟೆಂಥ 
ಸೆಂದಭಾಗಳಲ್ಲಿ ಇದನತು ಅವರಿಗ್್ ಸಕರಮಗ್್ೂಳಿಸತವುದರ ಬಗ್್ೆ ವಿಶ್ೇಷವನದೆಂತ್ಹ ಕನನೂನತಗಳನತು 
ತ್ರತವುದನಗಿ ಆಶನವಸರ್್ಯನತು ನಿೇಡಿರತತನುರ.್  ನನು ಪರಶ್ು ಏರ್್ೆಂದರ್,  ಈ ಹಿೆಂದಿನ ಸಕನಾರ 
ಅೆಂದರ್, ಬಿ.ಜ್.ಪಿ., ಸಕನಾರ ಇದಿೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಗ್್ಜ್ರ್್ ರ್್ೂೇಟಿಫ್ರಕ್ೇಶನ್್ ಆಗಿ ಇರ್ು್ೇನತ 
ರೈ್ತ್ರಿಗ್ ್ ಕೂ್ಡತವ ದೃಷ್ಟ್ಟಯಲ್ಲಿ ಬ್ೇಕನಗತವೆಂತ್ಹ ನಿಯಮನವಳಿಗಳು ರಚರ್್ಯನಗಿ ಕ್ೂರ್್ಯ 
ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಅದತ ಎಲ್ಲಿಯವರಗ್್್ ಎೆಂದರ್ ಆ ರೈ್ತ್ರತ ಕ್ೂೇರ್್ಾನಲ್ಲಿದಿೆಂತ್ಹ ಕ್ೇಸ್್ಗಳನತು ಕೂಡ 
ವನಪಸ್್ ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ೆಂಡತ ಅೆಂತಿಮ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿತ್ತು.  ರ್ನನತ ಸಕನಾರವನತು ಅಭಿನೆಂದಿಸತತ್ುೇರ್್. ಈ 
ಸಕನಾರ ಆಯವಯಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ವರತವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯನತು ರಚರ್್ ಮನಡಿದನಿರ್.  ಮನನಯ 
ಸಚಿವರ ಅಧಯಕ್ಷತಯ್ಲ್್ಿೇ ಸಮಿತಿ ರಚರ್್ಯನಗಿದ್.  ಆದರ್ ಈ ಭೂಮಿಯನತು ಕನನೂನತ ಅಥವನ 
ನಿಯಮನವಳಿಗಳನತು ರೂಪಿಸ್ವ ಸಕರಮಗ್್ೂಳಿಸತವುದಕ್ೆ ಏನತ ತನೆಂತಿರಕ ಕನರಣಗಳಿವ್ ಎೆಂದತ 
ಕ್ೇಳಬಯಸತತಿುದ್ಿೇರ್್.  ಎರಡರ್್ಯದತ, ಒೆಂದತ ವೇ್ಳ್ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್್ೆ ಚಚಾ್ಯನಗಿದ್ 
ಎೆಂದರ್ ಅದತ ಯನವ ಘಟಟಕ್ೆ ತ್ಲತಪಿದ್ ಎನತುವುದನತು ತಿಳಿಸಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ವಿನೆಂತಿ 
ಮನಡತತ್ುೇರ್.್   
 
 ಶ್ರೇ ಆರ.ಅಶ್್ೇಕ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  ಕರನವಳಿ ಭನಗದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನುಡ ಮತ್ತು 
ಉಡತಪಿ ಜಿಲ್್ಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರತವೆಂತ್ಹ  ಬನಣ,್ ಕತಮಿೆ, ಹನಡಿ, ಈ ರಿೇತಿಯ  ಜಮಿೇನತಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ 
ವಷಾಗಳಿೆಂದ ರೈ್ತ್ರತ ಉಳುಮ ಮನಡತತಿುದನಿರ.್ ಸತಮನರತ ೭೦-೮೦ ವಷಾಗಳಿಗಿೆಂತ್ 
ಜನಸ್ವುಯನಗಿರಬಹತದತ, ಸನವತ್ೆಂತ್ರಾ ಪೂವಾದಿೆಂದಲೂ   ಉಳುಮ ಮನಡತತಿುದನಿರ.್   
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ಶ್ವಮೊಗೆದಲೂಿ ಕೂಡ ಈ ರಿೇತಿಯ ಜಮಿೇನತಗಳು ಜನಸ್ವು ಇವ್.  ಆದರ್ ಹಿೆಂದ್ ಇದಿೆಂತ್ಹ ಎಲ್ನಿ 
ಸಕನಾರಗಳು ಕೂಡ  ಅದರ ಬಗ್್ೆ ಯನವುದ್ೇ ಪರಯತ್ು ಮನಡಿರಲ್ಲಲಿ.  ಅಲ್ಲಿನ ಎಲ್ನಿ ಶನಸಕರತ 
ಬೆಂದತ ನನುನತು ಭ್ೇಟಿ ಮನಡಿದ ಮೇಲ್್ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳ ಜ್ೂತ್ ಮನತ್ರ್ನಡಿ 
ಏನತ ಉಳುಮ ಮನಡತತಿುದನಿರ ್ ಅದತ ಅವರ ಅಧಿೇನದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್, ಅವರತ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಳ ್
ಬ್ಳ್ಯತತಿುದನಿರ್.  ರನಜಯಕೂೆ ಅದರಿೆಂದ ಪರತಿಫಲ ಇದ್.  ಆ ಎಲ್ನಿ ದೃಷ್ಟ್ಟಯಲ್ಲಿಟತಟಕೂ್ೆಂಡತ 
ಗ್್ೂೇಮನಳ, ಗ್ನಯರನಣ, ಹತಲತಿಬನಿು, ಸೂ್ಪಿಾನಬಟ್ಟ, ಈ ರಿೇತಿಯ ಜಮಿೇನತಗಳ್ೇನತ ಇವ್, 
ಈಗ್ನಗಲ್್ೇ ಇದತ ಸತಪಿರೇೆಂ ಕ್ೂೇರ್್ಾ ಮಟಟಕೂೆ ಹ್ೂೇಗಿ ಕ್ೇಸ್್ಗಳ್ಲ್ನಿ ಆಗಿ ಬೆಂದಿವ.್  ಆ 
ದೃಷ್ಟ್ಟಯಲ್ಲಿ ಈಗ್ನಗಲ್್ೇ ನನು ಅಧಯಕ್ಷತಯ್ಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿ ರ್್ೇಮಕ ಆಗಿದ.್  ಈಗ್ನಗಲ್್ೇ ಸಭ್ಯನತು 
ಕೂಡ ಮನಡಿದ್ಿೇವ್.  ಈ ಜಮಿೇನನತು ಕನನೂರ್ನತ್ಮಕವನಗಿ ಹ್ೇಗ್ ್ಕ್ೂಡಬ್ೇಕತ, ಏಕ್ೆಂದರ ್ಇದರ 
ಬಗ್್ೆ ಸತಪಿರೇೆಂ ಕ್ೂೇರ್್ಾ ಆದ್ೇಶಗಳು ಕೂಡ ಇದ್.  ಹಿೆಂದ ್ಇದಿ ಸಕನಾರಗಳು ಇದನತು ಅರಣಯ 
ಭೂಮಿ ಎೆಂದತ ರ್್ೂೇಟಿಫೈ್ಡ್್ ಆಗಿರತವೆಂಥದತಿ, ಜಿಲ್ನಿಧಿಕನರಿಗಳು ಇದನತು ಅರಣಯ ಭೂಮಿ ಎೆಂದತ 
ಮನಡಿರತವೆಂಥದತಿ, ಇವಲ್್ನಿ ರ್್ೂೇಡಿ ಕನನೂರ್ನತ್ಮಕವನಗಿ ಇವರಿಗ್ ್ ರ್ನಯಯ ಕ್ೂಡಿಸತವ 
ದೃಷ್ಟ್ಟಯಿೆಂದ ಕರಮಗಳನತು ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂಳುುತು್ೇವ್.  ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಯವರತ, ರ್ನನತ, ಇಬಬರತ 
ಕೂಡ ಇದಕ್ೆ ಆಗಬೇ್ಕ್ನತುವ ದೃಷ್ಟ್ಟಯಿೆಂದ ಪನರಮನಣಿಕ ಪರಯತ್ು ಮನಡಿ ಈಗ ಸಮಿತಿಯನತು 
ರ್್ೇಮಕ ಮನಡಿದ್ಿೇವ್.  ಆದಷತಟ ಬ್ೇಗ ಸಭ್ಯನತು ಕರದ್ತ ಇದಕ್ೆ ರೂಪತರೇ್ಖ್್ಗಳನತು 
ಕ್ೂಡತವೆಂತ್ಹ ಪನರಮನಣಿಕ ಪರಯತ್ುವನತು ಮನಡತತು್ೇರ್್.  
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  ಪರಶ್ು ಸೆಂಖ್್ಯ:೯೮೦ 
     (ಉತ್ುರ ಲಗತಿುಸಲ್ನಗಿದ್) 
 
 ಶ್ರೇ ಹ್ರ್.ಎಸ್.ಗ್್ೂೇಪಿರ್ನಥ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ತ್ಮಮ ಮತಖ್ನೆಂತ್ರ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರಿಗ್್ ಕನಿರಿಫ್ರಕ್ೇಶನ್್ ಕ್ೇಳುವುದೇ್ರ್್ೆಂದರ,್ ಈ ೪ ಕನರಿಡನರ್ಗಳನತು ಇವತ್ುೇನತ ಮನಡಿದನಿರ್ 
ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ೇವಲ ಒೆಂದತ ಕನರಿಡನರ್ಗ್್ ಮನತ್ರ Letter of Acceptance ಪತ್ರವನತು ಕ್ೂಟಿಟದನಿರ್.  
ಇವತ್ತು ೨೧ರ್್ೇ ತನರಿೇಖ್ತ ಮನನಯ ಅನೆಂತ್ಕತಮನರ್ರವರ ಹತಟಿಟದ ಹಬಬ.  ಇದ್ೂೆಂದತ ಅವರ 
ಕನಸ್ವನ ಕೂಸತ.  ಅರ್್ೇಕ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಅವರತ ಕನಸನತು ಕೆಂಡಿದಿರತ. ಇವತ್ತು  ಇದತ ಆಗತತಿುದ.್  
ಅವರ Letter of Acceptance  ನಲ್ಲಿ ಕ್ೂರ್್ಯದಿನತು ರ್್ೂೇಡತತಿುದ್ಿೇರ್್.   Escalation 
clause ಹನಕ ‘Escalation @ 5% p.a.,’್ ್ ್ಎೆಂದತ ಹನಕದನಿರ.್  ಈಗಲ್್ೇ ಅದತ ತ್ತೆಂಬನ 
ನಿಧನನಗತಿಯಿೆಂದ ಸನಗತತಿುದ್.  ಇನತು ಮೂರತ ಕನರಿಡನರ್ ಯನವನಗ ಮನಡತತನುರ?್  ಎಷತಟ 
ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷಟವನಗಿ ಕ್ಲಸ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡತತನುರ ್ ಎನತುವುದನತು ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಸಾಷಟಪಡಿಸಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಕ್ೇಳುತಿುದ್ಿೇರ್್. 
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 ಶ್ರೇ ವಿ.ಸ್ೂೇಮಣಾ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  ಮನನಯ ಹ್ರ್.ಎಸ್.ಗ್ೂ್ೇಪಿರ್ನಥ್ರವರತ 
ಸಬಬಾನ್್ ರೈ್ಲ್್ವ ಸತಮನರತ ೧೪೮.೧೭ ಕಲ್್ೂೇಮಿೇಟರ್ ಇರತ್ಕೆೆಂಥದತಿ.  ಇದತ ನಮಮಲಿರಿಗೂ 
ರ್ನಯಕರನಗಿದಿೆಂತ್ಹ ಮನನಯ ಅನೆಂತ್ಕತಮನರ್ ರವರ ಕನಸ್ವನ ಕೂಸತ.  ಮನನಯ ಅಟಲ್ ಬಿಹನರಿ 
ವನಜಪ್ೇಯಿಯವರತ ಪರಧನನ ಮೆಂತಿರಗಳನಗಿದನಿಗ ಮನನಯ ಅನೆಂತ್ಕತಮನರ್ರವರತ ನಗರನಭಿವೃದಿಿ 
ಸಚಿವರನಗಿ  ಈ ಯೇಜರ್್ಯನತು ಬ್ೆಂಗಳೂರಿಗ್ ್ತ್ರತ್ಕೆೆಂಥ ಪರಕರಯನತು ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಿದನಗ  
ಇದಕ್ೆ  ಅೆಂದನಜತ ವ್ಚಿ ಇದಿದತಿ ಅವತ್ತು ಐದೂವರ ್ ಸನವಿರ ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳು ಅಥವನ  
ಆರತ ಸನವಿರ ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳಿರಬಹದತ. ಆದರ್ ಅದತ ಇವತ್ತು ೧೫,೭೬೭ ಕ್ೂೇಟಿ 
ರೂಪನಯಿಗಳಿಗ್ ್ಹೂ್ೇಗಿದ.್  ರನಷರದ ಪರಧನನ ಮೆಂತಿರಗಳನದ ಮನನಯ ನರೇ್ೆಂದರ ಮೊೇದಿಯವರತ 
ಇದಕ್ೆ ಈಗ್ನಗಲ್್ೇ ಶೆಂಕತಸನಿಪರ್್ಯನತು ರ್್ರವ್ೇರಿಸ್ವದನಿರ.್  ಇದನತು ಒಟತಟ ರ್ನಲತೆ ಭನಗಗಳನಗಿ 
ವಿೆಂಗಡಿಸ್ವದ್ಿೇವ್.  ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲರ್್ಯ ಕನರಿಡನರ್ ಕ.್ಎಸ್್.ಆರ್., ಬೆ್ಂಗಳೂರತ ನಗರ-
ದ್ೇವನಹಳಿು  ೪೧.೪೦ ಕಲ್ೂ್ೇಮಿೇಟರ.   ಎರಡರ್್ಯದತ, ಬ್ೈಯಪಾನಹಳಿು-ಚಿಕೆಬನಣನವನರ ೨೫.೦೧ 
ಕಲ್್ೂೇಮಿೇಟರ. ಈಗ್ನದನತು ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ೆಂಡಿದ್ಿೇವ್. ಮೂರರ್್ಯದತ, ಕೆ್ಂಗ್ೇ್ರಿ-ವ್ೈರ್್ಫ್ರೇಲಡ್ 
೩೫.೫೨ ಕಲ್್ೂೇಮಿೇಟರ್,  ರ್ನಲೆರ್್ಯದತ, ಹಿೇಲಲ್ಲಗ್್-ರನಜನನತಕತೆಂಟ ್೪೬.೨೪ ಕಲ್್ೂೇಮಿೇಟರ್, 
ಒಟತಟ ಇದತ ೧೪೮.೧೭ ಕಲ್್ೂೇಮಿೇಟರ್ನ ಒೆಂದತ ದೂ್ಡಡ ಯೇಜರ್್.  ಇದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರ್ನವು 
ಬಯಯಪಾನಹಳಿು-ಚಿಕೆಬನಣನವನರ ೨೫ ಕಲ್ೂ್ೇಮಿೇಟರ್ ಕನಮಗ್ನರಿಯನತು ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ೆಂಡಿದ್ಿೇವ್.  
ಈಗ್ನಗಲ್್ೇ ರ್ನವು ಕನಯನಾದ್ೇಶವನತು ಕೂಡ ಕೂ್ಟಿಟದ್ಿೇವ್.  ಈಗ್ನಗಲ್ೇ್ ರ್ನವು ಕನರಿಡನರ-೨ 
ಬ್ೈಯಪಾನಹಳಿು- ಚಿಕೆಬನಣನವನರ ಕನಮಗ್ನರಿಯ ಪೂವಾ ಸ್ವದಿತನ ಕನಮಗ್ನರಿಯ ಕ್ಲಸಗಳು 
ಪೂಣಾಗ್ೂ್ೆಂಡಿದತಿ, ಸ್ವವಿಲ್ ಕನಮಗ್ನರಿಗ್ನಗಿ ಟ್ೆಂಡರ್ನತು ಎಲ್ & ಟಿ ಕೆಂಪನಿಗ್ ್
ಕನಮಗ್ನರಿಯನತು ನಿೇಡಲ್ನಗಿದ್.  ಇದನತು ಎತ್ುರಿಸ್ವದ ಸೇ್ತ್ತವ್ಗಳು, ಮಟ್ೂರೇ ಯನವ ರಿೇತಿ 
ಬರತತಿುದಯ್ೇ ಅೆಂಥದತಿ ೮ ಕಲ್್ೂೇಮಿೇಟರ್ ಬರತತ್ುದ್.  
                (ಮತೆಂದತ) 
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(963) 12:50 21/09/2022 ಎಸ್್ಪಿಆರ್/ಜಿಆರ್             (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸ್ವಿತಿ) 
ಶ್ರೇ ವಿ.ಸೂ್ೇಮಣಾ(ಮತೆಂದತ):- 
ಮನಮೂಲತ ರ್್ಲ ಮಟಟದ ಉದಿ 15.7 ಕಲ್್ೂೇ ಮಿೇಟರ್ಗಳನಗತತ್ುದ್.  859 ಕ್ೂೇಟಿ 
ರೂಪನಯಿಗಳ ವ್ಚಿದಲ್ಲಿ 27 ತಿೆಂಗಳುಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ನಿ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳನತು 
ಪೂಣಾಗ್ೂ್ಳಿಸತವುದಕ್ೆ ಯೇಜರ್್ಯನತು ಹನಕಕೂ್ಳುಲ್ನಗಿದ್.  ಈಗ್ನಗಲ್್ೇ ಯೇಜರ್್ಗ್ ್ಬೇ್ಕನದ 
ಶ್ೇಕಡನ 85 ರಷತಟ ಜನಗವನೂು ಸಹ ಸನವಧಿೇನಪಡಿಸ್ವಕ್ೂಳುಲ್ನಗಿದ್. ಎಲ್್ಿಲ್ಲಿ ರೈ್ಲ್್ವ ಲ್್ೈನ್್ಗಳಿವಯ್ೇ 
ಅಲ್್ಿಲ್ನಿ ಅವುಗಳನತು ಪತ್ು ಮನಡಲ್ನಗಿದ.್  ಯೇಜರ್್ಗ್ ್ಅವಶಯವನದ ಇನೂು ಶ್ೇಕಡನ 15 ರಷತಟ 
ಜನಗವನತು ಅೆಂದರ್ ೬ ಎಕರಯ್ಷತಟ ಜಮಿೇನನತು ಸನವಧಿೇನ ಪಡಿಸ್ವಕೂ್ಳುುವ ಪರಕರಯಯತ ಕೂ್ರ್್ಯ 
ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿದತಿ, ಇದನೂು ಸಹ ರ್ನವು ಮನಡತತಿುದ್ಿೇವ್.  ೨ರ್ೇ್ ಹೆಂತ್ದ ಕನಮಗ್ನರಿಯಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 
12 ರೈ್ಲ್್ವ ನಿಲ್ನಿಣಗಳು ಬರತತ್ುವ್.  ಚಿಕೆಬನಣನವನರ, ಮೇದರಹಳಿು, ಶ್ಟಿಟಹಳಿು, ಯಶವೆಂತ್ಪತರ, 
ಲ್್ೂಟ್ಟಗ್ೂ್ಲಿಹಳಿು, ಹ್ಬನಬಳ, ಕನಕನಗರ, ರ್ನಗವನರ, ಬನಣಸವನಡಿ, ಸೇ್ವನನಗರ, ಕಸೂುರಿನಗರ 
ಮತ್ತು ಬನ್ಿುಗ್ನನಹಳಿು.  ಹಿೇಗ್್ 25 ಕಲ್್ೂೇ ಮಿೇಟರ್ ಉದಿದ ಯೇಜರ್್ಯನತು ಈಗ್ನಗಲ್್ೇ 
ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ೆಂಡಿದತಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ವವಿಲ್ ಕ್ಲಸಗಳನತು ಪನರರೆಂಭಿಸತತಿುದ್ಿೇವ್.  2027ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲಗ್ ್ ಈ 
ಯೇಜರ್್ಯನತು ಪೂತಿಾ ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂಬ ದೃಷ್ಟ್ಟಯಿೆಂದ ಹೆಂತ್ ಹೆಂತ್ವನಗಿ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳನತು 
ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ಳುುತಿುದ್ಿೇವ್. ಕನಮಗ್ನರಿಯ ೨ರ್ೇ್ ಯೇಜರ್್ಗ್ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ,್ ಈಗ್ನಗಲ್್ೇ ಕ್ೇೆಂದರ 
ಸಕನಾರವು ಪೂತಿಾಯನಗಿ ತ್ನು ಪನಲ್ಲನ ಅನತದನನವನತು ನಿೇಡಿದತಿ, ರನಜಯ ಸಕನಾರವೂ ಸಹ 
ಈಗ್ನಗಲ್್ೇ 600 ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತು ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಿದ.್  ಈ ಪ್ೈಕ 120 ಕ್ೂೇಟಿ 
ರೂಪನಯಿಗಳಷತಟ ಮೊತ್ುವನತು ಯೇಜರ್್ಯ ಪೂವಾ ಸ್ವದಿತ್ಗ್್ೂೇಸೆರ ಈಗ್ನಗಲ್್ೇ ಖ್ಚೂಾ ಸಹ 
ಮನಡಲ್ನಗಿದ.್  ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕನಾರವೂ ಸಹ ಯೇಜರ್್ಗ್ ್ಅನತದನನವನತು ನಿೇಡತತ್ುದ್.  20:20:60 
ರ ಅನತಪನತ್ದನವಯ, ಕೇ್ೆಂದರ ಹನಗೂ ರನಜಯ ಸಕನಾರಗಳು ತ್ಲ್ನ ಶ್ೇಕಡನ 20 ರಷತಟ 
ಅನತದನನವನತು ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಿವ.್  ಯೇಜರ್್ಯ ಇನತುಳಿದ ಮೊತ್ುವನತು ಬೇ್ರ ್ಮೂಲಗಳಿೆಂದ 
ಅೆಂದರ್, ಸ್ವವಸ್್ ಬನಯೆಂಕ್್ನಿೆಂದ ಸನಲ ಪಡಯ್ತವುದರ ಬಗ್್ೆ ಈಗ್ನಗಲ್್ೇ ಪತ್ರ ವಯವಹನರ 
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ಮನಡಲ್ನಗಿದ.್  ಯತರೂ್ೇಪಿಯನ್್ ದ್ೇಶದವರತ ಈ ಯೇಜರ್್ಗ್ ್ ಸನಲ ನಿೇಡಲೂ ಸಹ 
ಮತೆಂದನಗಿದನಿರ.್  ಈ ಯೇಜರ್್ಯನತು ಸನಧಯವನದ ಮಟಿಟಗ್್ ಪೂಣಾಗ್ೂ್ಳಿಸತವುದೇ್ ನಮಮ 
ಆದಯತಯ್ನಗಿದತಿ, ಈ ಬಗ್್ೆ ಚಿೆಂತ್ರ್್ಯನೂು ಸಹ ಮನಡಲ್ನಗಿದ.್  ಈ ಸೆಂಬೆಂಧ ಈಗ್ನಗಲ್್ೇ 
ಮೊದಲರ್್ ಹೆಂತ್ದ ಯೇಜರ್್ಗ್್ ಟ್ೆಂಡರ್ನತು ಕರದ್ತ, ಈಗ್ನಗಲ್್ೇ ಸ್ವವಿಲ್ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳನತು 
ಮನಡಲ್ನಗಿದ.್  ಯೇಜರ್್ಯ ಎರಡರ್್ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿ ಚ್ೇರ್ ಶಡ್್್ಗಳು, ವಿದತಯದಿಿೇಕರಣ 
ಇತನಯದಿಗಳಿಗ್ ್ತ್ಕ್ಷಣವೇ್ ಟ್ೆಂಡರ್ನತು ಕರಯ್ಲ್ನಗತತಿುದ್.  ಇನತುಳಿದ ಮೂರತ ಪನಯಕ್ೇಜ್ಗಳಿಗೂ 
ಸಹ ಟ್ೆಂಡರ್ ಪರಕರಯಗಳನತು ಪನರರೆಂಭಿಸತವುದರ ಜ್ೂತ್ಗ್್, ಕೇ್ೆಂದರ ಸಕನಾರದೂ್ೆಂದಿಗ್್ ಚಚಿಾಸ್ವ, 
20:20:60 ರ ಅನತಪನತ್ಕ್ೆ ಖ್ನತ್ರಿಯನತು ಪಡದ್ತಕ್ೂೆಂಡತ, ಯೇಜರ್್ಯ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳನತು 
ಪನರರೆಂಭಿಸತವುದಕ್ೆ ಚಿೆಂತ್ರ್್ ನಡಸ್ಲ್ನಗತತಿುದ್.  148.17 ಕಲ್ೂ್ೇ ಮಿೇಟರ್ ಉದಿದ ಯೇಜರ್್ಯತ 
ಸತಮನರತ ವಷಾದಿೆಂದ ಇದತಿ, ಈ 4 ಯೇಜರ್್ಗಳು ಪೂಣಾಗ್್ೂೆಂಡರ,್ ಇದರಿೆಂದ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ 
ನಗರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷಿ 10 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಓಡನಟಕ್ೆ ಅವಕನಶವನಗತತ್ುದ್.  ಇದತ ದ್ೂಡಡ ವಿನೂತ್ನ 
ಯೇಜರ್್ಯನಗಿದತಿ, ಇಡಿೇ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರ ಸತತ್ು ಸೆಂಪಕಾ ಕಲ್ಲಾಸತವ ದ್ೂಡಡ ಕನಸನಗಿದ.್  
ಇೆಂತ್ಹ ಯೇಜರ್್ಯನತು ರ್ನವು ಮೊದಲರ್್ೇ ಬನರಿಗ್ ್ ಕ್ೈಗ್್ತಿುಕೂ್ೆಂಡಿದ್ಿೇವ್. ಯೇಜರ್್ಗ್್ 
ಪೂರಕವನಗಿ ಈಗ್ನಗಲ್್ೇ ಯೇಜರ್್ಯ ರೂಪತರೇ್ಷ್್ಗಳನತು ರ್ನವು ಇಲ್ನಖ್್ಯ 
ಅೆಂತ್ಜನಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪರಕಟಿಸತತಿುದ್ಿೇವ್.  ಇದತ ಪನರದಶಾಕವನಗಿರಬ್ೇಕತ ಎನತುವ 
ದೃಷ್ಟ್ಟಯಿೆಂದ ಈ ಬಗ್್ೆ ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕನಾರ ಹನಗೂ ರನಜಯದ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳ್ೂೆಂದಿಗೂ ಸಹ 
ಚಚಿಾಸಲ್ನಗಿದ.್  ಸದಸಯರತ ಹನಗೂ ನನು ಮಿತ್ರರನದ ಶ್ರೇ ಹ್ರ್್.ಎಸ್್.ಗ್ೂ್ೇಪಿರ್ನಥ್ ರವರತ 
ಈಗ್ನಗಲ್್ೇ ಪರಸನುಪಿಸ್ವದೆಂತ,್ ದಿವೆಂಗತ್ ಅನೆಂತ್ ಕತಮನರ್ರವರತ ಈ ಯೇಜರ್್ಯ 
ಕನರಣಕತ್ಾರನಗಿದನಿರ.್  ಯೇಜರ್್ಯ ಕತರಿತನಗಿ ರ್ನನತ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳೂ್ೆಂದಿಗ್ ್ಚಚಿಾಸ್ವ, ನಮಮ 
ಅನಿಸ್ವಕ್ಗಳನತು ವಯಕುಪಡಿಸತತ್ುೇರ್್. ಈ ಯೇಜರ್್ಯನತು ಕ್ೇವಲ ರ್ನವೊಬಬರ್ೇ 
ಮನಡತವುದಕನೆಗತವುದಿಲಿ.   ಈ ಯೇಜರ್್ಗ್ ್ ಹ್ಸರತ ಇಡತವ ವಿಚನರಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ್
ಕ್ೇೆಂದರದ ರೈ್ಲ್್ವ ಇಲ್ನಖ್ಗ್್ ್ಪತ್ರ ವಯವಹನರ ಮನಡಬೇ್ಕನಗತತ್ುದ್.  ಹಿೇಗ್ನಗಿ ಈ ಕ್ಲಸವನತು ರ್ನವು 
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ಮನಡತತ್ುೇವ.್  ಈ ರಿೇತಿಯ ಯೇಜರ್್ಗಳನತು ರ್ನವು ಎಷತಟ ಶ್ೇಘರದಲ್ಲಿ 
ಪೂಣಾಗ್ೂ್ಳಿಸತತ್ುೇವಯ್ೇ ಅಷತಟ ನಮಗ್್ ಯೇಜರ್್ಯ ವ್ಚಿ ಕಡಿಮಯನಗತತ್ುದ್ ಎನತುವುದತ 
ಸತ್ಯದ ಮನತನಗಿದ.್  ಯೇಜರ್್ಯ ವ್ಚಿದ ಶ್ೇಕಡನ 5 ರಷತಟ ಹ್ಚನಿಗತತ್ುದ್ ಎೆಂದತ ಸದಸಯರತ 
ತಿಳಿಸ್ವದರತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪನರದಶಾಕತ್ ಎನತುವುದಕೆೆಂತ್ಲೂ ಹ್ಚನಿಗಿ “ಕನಲಮಿತಿ”್ ಎನತುವುದನತು 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಬ್ೇಕತ. ಪರಸಕು ಅಧಿವ್ೇಶನ ಪೂಣಾಗ್ೂ್ೆಂಡ ನೆಂತ್ರ, ಈ ಬಗ್್ೆ ಚಚಿಾಸ್ವ, ನಿಗದಿತ್ 
ಸಮಯವನತು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲ್ನಗತತ್ುದ್.  ಯೇಜರ್್ಗ್್ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ,್ ಕೇ್ೆಂದರ ಮತ್ತು ರನಜಯ 
ಸಕನಾರಗಳ ಆದಯತಗ್ಳ್ೇನತ ಮತ್ತು ಯನವ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಯೇಜರ್್ಯ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳನತು 
ಕ್ೈಗ್್ೂಳುಬ್ೇಕ್ನತುವುದರ ಬಗ್್ೆ ಚಚಿಾಸಲ್ನಗತತ್ುದ್.  ಈ ಸೆಂಬೆಂಧ ಈಗ್ನಗಲ್್ೇ ಕ-್ರೈ್ಡ್್ 
ಮನಡಲ್ನಗಿದ.್  ನಮಮ ಇಲ್ನಖ್ಯ್ ಮತಖ್ಯಸಿರತ ಇದರ ಅಧಯಕ್ಷರನಗಿರತವುದರಿೆಂದ ನಮಮ 
ಕ್ಲಸಗಳನತು ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಸಹಕನರಿಯನಗತತ್ುದ್. ಈ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಿ ಈ ಯೇಜರ್್ಯನತು ನಿಗದಿತ್ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂಣಾಗ್್ೂಳಿಸಲ್ನಗತವುದತ. ನಿಗದಿಯೆಂತ,್ ಯೇಜರ್್ಯ ಸ್ವವಿಲ್ ಕ್ಲಸಗಳಿಗ್ನಗಿ 
27 ತಿೆಂಗಳ್ೂಳಗ್ನಗಿ ಪೂಣಾಗ್ೂ್ಳಿಸ್ವದಿಲ್ಲಿ…, ಅಷಟರ್ೂಳಗ್್ ಯೇಜರ್್ಯ 2ರ್್ೇ ಹೆಂತ್ದ 
ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ಲಿವನೂು ಪೂಣಾಗ್ೂ್ಳಿಸತವ ಬಗ್್ೆ ರ್ನವು ಯೇಚಿಸ್ವದ್ಿೇವ.್  ಇನತುಳಿದ 3 
ಪನಯಕ್ೇಜ್ಗಳಿಗೂ ಸಹ ಟ್ೆಂಡರ್ನತು ಕರದ್ತ, ಯೇಜರ್್ಯ ಸನಧಕ-ಬನಧಕಗಳ ಬಗ್್ೆ ಚಚಿಾಸ್ವ, 
ಯೇಜರ್್ಯ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ಲಿವನೂು ಸಹ ಕ್ೈಗ್್ತಿುಕೂ್ಳುಲ್ನಗತವುದತ.  ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರದ 
ಜನತ್ಗ್್, ಭನರತಿೇಯ ಜನತನ ಪಕ್ಷ ಎನತುವುದಕೆೆಂತ್ಲೂ ಹಚ್ನಿಗಿ ಇದತ ದ್ೇಶದ ಪರಧನನ ಮೆಂತಿರಗಳ 
ಆಶಯವನಗಿದ.್  ಈ ಆಶಯ ಮತ್ತು ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ ಜನಸೆಂದಣಿಯ ಒತ್ುಡಕ್ೆ ಪೂರಕವನದ 
ಸೆಂದಭಾ ಮತ್ತು ಸನಿುವೇ್ಶಗಳನತು ಅಥಾ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ, ಯೇಜರ್್ಯನತು ಕನಯಾರೂಪಕ್ೆ 
ತ್ರಲತ ಅವಶಯವನದ ಎಲ್ನಿ ರಿೇತಿಯ ಕರಮಗಳನತು ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ಳುಲ್ನಗತವುದತ.   
 
 ಶ್ರೇ ಹ್ರ್್.ಎಸ್್.ಗ್್ೂೇಪಿರ್ನಥ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಯೇಜರ್್ಗ್ ್
ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ,್ ಸಚಿವರತ ಎಲಿವನತು ವಿಸೃತ್ವನಗಿ ತಿಳಿಸ್ವದನಿರ.್  ಇನತುಳಿದ 3 ಕನರಿಡನರ್ಗಳ 
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ಯೇಜರ್್ಯನತು ಎಷತಟ ಕನಲ್ನವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮನಡಲ್ನಗತತ್ುದ್ ಎನತುವ ಅೆಂಶದ ಬಗ್್ೆ ಅವರತ 
ಸಾಷಟಪಡಿಸಲ್ಲಲಿ.  ದೇ್ಶದ ಪರಧನನ ಮೆಂತಿರಗಳು 3 ವಷಾದಲ್ಲಿ ಪೂಣಾಗ್್ೂಳಿಸತತ್ುೇವ್ ಎೆಂಬತದನಗಿ 
ತಿಳಿಸ್ವದಿರತ.    
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈ ಯೇಜರ್್ಗ್ ್ ದಿವೆಂಗತ್ ಅನೆಂತ್ ಕತಮನರ್ ರವರ ಹ್ಸರನತು 
ಇಡತವ ಬಗ್್ೆಯೂ ಸಹ ಸಚಿವರತ ಪೂತಿಾ ಸಾಷಟವನಗಿ ತಿಳಿಸ್ವಲಿ. 

 
ಶ್ರೇ ವಿ.ಸೂ್ೇಮಣಾ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ದಿವೆಂಗತ್ ಅನೆಂತ್ ಕತಮನರ್ರವರತ 

ನಮಗ್್, ನಿಮಗ್್ ಎನತುವುದಕೆೆಂತ್ಲೂ ಹ್ಚನಿಗಿ ಅವರತ ಈ ರನಜಯದ ಸೆಂಪತನುಗಿದಿರತ.  ಪನರಯಶಃ 
ರ್ನನತ ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಈ ಪಕ್ಷಕ್ೆ ಬೆಂದಿದ್ಿೇರ್ ್ಎೆಂದರ್, ಇದಕ್ೆ ಅವರ್ೇ ಮೂಲ ಕನರಣಕತ್ಾರತ.  
ಪನರಮನಣಿಕವನಗಿ ಹ್ೇಳುವುದನದರ್, ಜನರ ಸು್ೇಹಕ್ೆ ಮತ್ತು ಆತಿೀಯತ್ಗ್ ್ ಅವರ್ೇ ಮತೂ್ುೆಂದತ 
ಹ್ಸರನಗಿದಿರತ.  ಹಿೇಗ್ನಗಿ ಇವರ ಹ್ಸರನತು ಯೇಜರ್್ಗ್ ್ ಇಡತವ ಬಗ್್ೆ ರ್ನನತ 
ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳೂ್ೆಂದಿಗ್್ ಚಚಿಾಸತತ್ುೇರ್.್  ಏಕ್ೆಂದರ ್ ಈ ಸೆಂಬೆಂಧ ರ್ನವು ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕನಾರಕ್ೆ 
ಪರಸನುವರ್್ಯನತು ಸಲ್ಲಿಸಬೇ್ಕನಗಿರತವುದರಿೆಂದ, ಇದತ ಸಚಿವ ಸೆಂಪತಟಕೂೆ ಸಹ ಹ್ೂೇಗತತ್ುದ್.  ಈ 
ಹಿರ್್ುಲ್್ಯಲ್ಲಿ, ಕ್ಲಸ ಮನಡತವ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಇರಬಹತದತ ಅಥವನ ಪರಸತುತ್ ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಉಪಸ್ವಿತ್ರಿರತವ ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶ್್ೇಕ್್ ರವರತ ಇರಬಹತದತ…, ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶ್್ೇಕ್್ ರವರತ 
ದಿವೆಂಗತ್ ಅನೆಂತ್ ಕತಮನರ್ ರವರ ಬಲಗ್್ೈ ಬೆಂಟರನಗಿದಿರತ.  ಇವರನತು ಹ್ಚನಿಗಿ 
ಉಪಯೇಗಿಸ್ವಕ್ೂೆಂಡತ, ಎತ್ುರದ ಸನಿನಕ್ೆ ಬ್ಳ್ದಿರತವವರ ಪ್ೈಕ ಇವರೇ್ ಮೊದಲ್ಲಗರನಗಿದನಿರ.್ 
ತನವು, ರ್ನವುಗಳು 3-5 ಸನಿನದಲ್ಲಿದ್ಿೇವ್. ಇೆಂತ್ಹ ಪರಿಸ್ವಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ 3 ಪನಯಕ್ೇಜ್ಗಳನತು 
ತ್ವರಿತ್ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಡತತ್ುೇವ್. ಸದಸಯರ ಅಧಿಕನರನವಧಿಯತ ಇನೂು ರ್ನಲ್್ೆೈದತ ವಷಾಗಳಷ್ಟ್ಟದ್.  
ಆದರ್, ನನು ಅಧಿಕನರನವಧಿಯತ ಕ್ೇವಲ 6 ತಿೆಂಗಳು ಮನತ್ರವ್ೇ ಇದ.್  ಈ ಆರತ ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 
ಯೇಜರ್್ಗ್ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ ಎಷ್್ಟಷತಟ ಕ್ಲಸಗಳನತು ಮನಡಲತ ಸನಧಯವನಗತತ್ುದಯ್ೇ ಅಷಟರ 
ಮಟಿಟಗ್್ ಮತಕು ಕೆಂಠದಿೆಂದ ಕ್ಲಸಗಳನತು ಮನಡತತ್ುೇವ್.  ಯೇಜರ್್ಯಲ್ಲಿ ಪನರದಶಾಕತ್ 
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ಎನತುವುದಕೆೆಂತ್ಲೂ ಹ್ಚನಿಗಿ ಯನವುದಕ್ೆ ಆದಯತಯ್ನತು ನಿೇಡಬ್ೇಕೂ್ೇ ಅದಕ್ೆ ಆದಯತಯ್ನತು 
ನಿೇಡಿ, ಯನವುದೇ್ ಸಣಾ ಪರಮನಣದ ಅಪಚನರಕೂೆ ಅವಕನಶವನೂು ಸಹ ನಿೇಡದೇ್, ಕ್ಲಸಗಳನತು 
ಮನಡತವುದರ ಬಗ್್ೆ ರ್ನನತ ಕರಮಗಳನತು ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂಳುುತ್ುೇರ್್.  

 
ಶ್ರೇ ಎನ್್.ರವಿಕತಮನರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ ಯೇಜರ್್ಗ್ ್ದಿವೆಂಗತ್ ಅನೆಂತ್ 

ಕತಮನರ್ರವರ ಹ್ಸರನತು ಶನಶವತ್ವನಗಿ ಇಡಲತ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು ನಿರನಕರಿಸತವುದಿಲಿ. ಹಿೇಗ್ನಗಿ 
ಈ ಬಗ್್ೆ ಸಚಿವರತ ನಿಣಾಯ ಕ್ೈಗ್್ೂಳುುವುದತ ಒಳ್ುಯದತ. 
 
 ಶ್ರೇ ವಿ.ಸೂ್ೇಮಣಾ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ ಬಗ್್ೆ ನಮಗೂ ಸಹ 
ಸೆಂತೂ್ೇಷವನಗತತ್ುದ್. ರ್ನಳ್ಯ ದಿನ ಅವರ 63ರ್್ೇ ವಷಾದ ಜನಮದಿರ್ನಚರಣಯ್ ಸೆಂದಭಾ.  ಈ 
ಹಿೆಂದ,್ ರನತಿರ 1 ಗೆಂಟ್ 34-35 ನಿಮಿಷಗಳ ವ್ೇಳ್ಯಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಅವರಿಗ್್ ಸೆಂದ್ೇಶವೊೆಂದನತು 
ಕಳುಹಿಸ್ವದ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಅವರತ “Thank you, Sommannaji”್ ಎೆಂದತ ಪರತಿಕರಯಿಸ್ವದಿರತ.  
ಇದನತು ರ್್ೂೇಡಿದ ತ್ಕ್ಷಣವ್ೇ ರ್ನನತ ರನತಿರ ವ್ೇಳ್ಯಲ್ಲಿಯೇ ಅವರಿಗ್್ ದೂರವನಣಿ ಕರ ್ ಮನಡಿ, 
ಹ್ೇಗ್ ್ಇದಿಿೇರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಇದಿಿೇರಿ ಎೆಂದತ ಕ್ೇಳಿದನಗ, ಅದಕ್ೆ ಅವರತ ಈಗ ಅಮೇರಿಕನದಲ್ಲಿದ್ಿೇರ್್ ಹನಗೂ 
ಚ್ರ್ನುಗಿ, ಆರೂ್ೇಗಯವನಗಿದ್ಿೇರ್್; ಅಲ್ಲಿಗ್್ ವನಪಸತಾ ಬರತತ್ುೇರ್್ ಎೆಂದತ ತಿಳಿಸ್ವ, ಫ್ೂೇನ್್ನತು ಅವರ 
ಶ್ರೇಮತಿಯವರಿಗ್ ್ ನಿೇಡಿದರತ. ಆಗ ಅವರತ ನರ್್ೂುೆಂದಿಗ್್ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ, ಎರಡತ ನಿಮಿಷಗಳ 
ಕನಲ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆ ಆಗದೇ್, ಗದೆದಿತ್ರನದರತ.  ಅನೆಂತ್ ಕತಮನರ್ ರವರತ ತ್ಮಮ ಜಿೇವನದ 
ಕ್ೂರ್್ಯ ಹೆಂತ್ದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯನರ ಕ್ೈಗೂ ಸಹ ಸ್ವಗಲ್ಲಲಿ.  ಅವರತ ಯನರ ಭನವರ್್ಗಳಿಗೂ ಸಹ 
ಸಾೆಂದಿಸಲ್ಲಲಿ.  ಯನರ ಬಳಿಯೂ ಸಹ ಇರಲ್ಲಲಿ.  ಎಲ್ಲಿಯೇ ಒೆಂದತ ಕಡ್ ಅವರ ರ್್ೂೇವನತು 
ಅವರತ ಯನರ್ೂೆಂದಿಗೂ ಸಹ ಹೆಂಚಿಕೂ್ಳುಲ್ಲಲಿ.  ಅೆಂತ್ಹ ರನಜಕೇಯ ಮತತ್ಾದಿಿ, ರ್ನಯಕ 
ಅವರನಗಿದಿರತ.  ಹಿೇಗ್ನಗಿ ಯೇಜರ್್ಗ್ ್ಅವರ ಹ್ಸರನತು ಇಡತವುದಕ್ೆ ಯನವುದ್ೇ ಸಮಸ್ಯ ಇಲಿ. 
ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು ರನಜಯದ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳನಗಿರತತನುರ್. ರ್ನನತ ಅವರ ಅಧಿೇನದಲ್ಲಿ ಕತ್ಾವಯ 
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ನಿವಾಹಿಸತವುದರಿೆಂದ, ಔಪಚನರಿಕವನಗಿಯನದರೂ ಸಹ ರ್ನನತ ಈ ವಿಚನರವನತು ಅವರ ಗಮನಕ್ೆ 
ತ್ರಬೇ್ಕತ.  ಹಿೇಗ್ನಗಿ ಇದನತು ಅವರ ಗಮನಕ್ೆ ತ್ರಲ್ನಗತವುದತ. ಸದಸಯರತ ಒಳ್ುಯ ಸಲಹ್ಯನತು 
ನಿೇಡಿದನಿರ.್ ಇದಕ್ೆ ಇಡಿೇ ಸದನವೂ ಸಹ ಒಪಿಾಕ್ೂೆಂಡಿದ.್ ಇದನತು ಕನಯಾಗತ್ಗ್ೂ್ಳಿಸತವ 
ಕ್ಲಸವನತು ರ್ನನತ ಮನಡತತ್ುೇರ್್.  
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ಪರಶ್ು ಸೆಂಖ್್ಯ: 983 
(ಉತ್ುರವನತು ಲಗತಿುಸ್ವದ)್ 

 
ಶ್ರೇ ಶರಣಗ್ೌಡ ಬಯಯಪತರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರನಯಚೂರತ ವಿಮನನ 

ನಿಲ್ನಿಣದ ಕನಮಗ್ನರಿಯತ ಮೆಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಯ್ತತಿುರತವುದತ ಸಕನಾರದ ಗಮನಕ್ೆ ಬೆಂದಿದ್ಯೇ 
ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಕ್ೇಳಿರತವ ಪರಶ್ುಗ್್ ಸಕನಾರವು ಕನಮಗ್ನರಿಯತ ಪನರರೆಂಭವನಗಿರತವುದಿಲಿ ಎೆಂದತ 
ತಿಳಿಸ್ವರತತ್ುದ.್ ಒೆಂದತ ವೇ್ಳ್ ಸಕನಾರದ ಗಮನಕ್ೆ ಬೆಂದಿದಿಲ್ಲಿ, ಕನಮಗ್ನರಿ ಪೂಣಾಗ್ೂ್ಳಿಸಲತ 
ಸಕನಾರ ಕ್ೈಗ್ೂ್ೆಂಡ ಕರಮವ್ೇನತ; ಯನವ ಕನಲಮಿತಿಯಳಗ್ ್ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳನತು 
ಪೂಣಾಗ್ೂ್ಳಿಸಲ್ನಗತವುದತ ಎೆಂಬ ಪರಶ್ುಗ್,್ ರನಯಚೂರತ ವಿಮನನ ನಿಲ್ನಿಣವನತು 185.57 ಕೂ್ೇಟಿ 
ರೂಪನಯಿಗಳ ಅೆಂದನಜತ ವ್ಚಿದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸಲತ ಸಕನಾರದ ಆದ್ೇಶ 
ದಿರ್ನೆಂಕ:07/04/2022 ರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತನತ್ಮಕ ಅನತಮೊೇದರ್್ಯನತು ನಿೇಡಲ್ನಗಿರತತ್ುದ್ ಆದರ್, 
ಭೂಸನವಧಿೇನ ಹನಗೂ ಪತನವಾಸತಿ ಮತ್ತು ಇನಿುತ್ರ್ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳು ಸೇ್ರಿದೆಂತ್, ಹ್ಚತಿವರಿ 
33.00 ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳ ಅನತದನನ ಅಗತ್ಯವಿರತವುದರಿೆಂದ, 219 ಕೂ್ೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳ 
ಪರಿಷೃತ್ ಅೆಂದನಜತ ವಚ್ಿಕ್ೆ ಆಡಳಿತನತ್ಮಕ ಅನತಮೊೇದರ್್ ಪಡಯ್ತವ ಪರಸನುವರ್್ ಸಕನಾರದ 
ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ಯಲ್ಲಿದ್ ಎೆಂದತ ಸಕನಾರವು ಲ್ಲಖಿತ್ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ವದ.್  ಇತಿುೇಚಗ್್್, ರನಯಚೂರತ 
ಜಿಲ್್ಿಗ್ ್ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು ಭ್ೇಟಿ ನಿೇಡಿದನಗ ಈ ತಿೆಂಗಳು ಇದರ ಅಡಿಗಲತಿ ಸಮನರೆಂಭವನತು 
ಮನಡತವುದನಗಿ ತಿಳಿಸ್ವದಿರತ.  ಪರಸತುತ್ ಯೇಜರ್್ಯತ ಇನೂು ಅನತಮೊೇದರ್್ಯ 
ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿರತವುದರಿೆಂದ ಆದಷತಟ ಬ್ೇಗ ಸಚಿವರತ ಈ ಬಗ್್ೆ ಮತತ್ತವಜಿಾಯನತು ವಹಿಸ್ವ ಕ್ಲಸಗಳನತು 
ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಿೆಂದ ಕ್ೇಳಿಕ್ೂಳುುತ್ುೇರ್್. 

 
ಶ್ರೇ ವಿ.ಸ್ೂೇಮಣಾ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸದಸಯರತ ಬಹಳ ವ್ೇಗದಲ್ಲಿದನಿರ.್  

ಇದನತು ರ್್ೂೇಡಿ ನನಗ್ ್ಖ್ತಷ್ಟ್ಯನಗತತ್ುದ್. ಯೇಜರ್್ಯ ಸೆಂಬೆಂಧ ಈಗ್ನಗಲ್್ೇ 315 ಎಕರ ್ 19 
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ಗತೆಂಟ್ಗಳಷತಟ ಜಮಿೇನನತು ಸನವಧಿೇನಪಡಿಸ್ವಕೂ್ಳುಲ್ನಗಿದ್. ರ್ನರ್್ೇ ಸವತ್ಃ ಅಲ್ಲಿಗ್್ 2-3 ಬನರಿ ಭೇ್ಟಿ 
ನಿೇಡಿದ್ಿೇರ್.್  ರ್ನನತ ಆ ಜಿಲ್್ಿಯ ಉಸತುವನರಿ ಸಚಿವರ್ನಗಿಯೂ ಸಹ 15 ದಿನಗಳ ಕನಲ ಕತ್ಾವಯ 
ನಿವಾಹಿಸ್ವದ್ಿನತ. ಹಿೇಗ್ನಗಿ ರ್ನನತ ಅಲ್ಲಿಗ್್ ಒಟತಟ ರ್ನಲತೆ ಬನರಿ ಭ್ೇಟಿ ನಿೇಡಿದ್ಿೇರ್್. ಯೇಜರ್್ಗ್ನಗಿ 
ಇನೂು 22 ಎಕರ ್ 13 ಗತೆಂಟ್ಗಳಷತಟ ಜಮಿೇನನತು ರ್ನವು ಸನವಧಿೇನಪಡಿಸ್ವಕೂ್ಳುಬ್ೇಕನಗಿದ್.  ಈ 
ಜನಗ ಸಕನಾರದತಿ ಎೆಂಬ ಮನಹಿತಿಯತ ಈ ಮೊದಲತ ನಮಗ್್ ಇತ್ತು.  ಇದನದ ನೆಂತ್ರ ಸದರಿ 
ಪರದ್ೇಶದಲ್ಲಿ 68 ಮರ್ಗ್ಳನತು ನಿಮಿಾಸ್ವದನಿರ.್  ಇೆಂತ್ಹ ಪರಿಸ್ವಿತಿಯನತು ಅವಲ್್ೂೇಕಸ್ವದ 
ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು ಮನನವಿೇಯತಯ್ ದೃಷ್ಟ್ಿಯಿೆಂದ ಇದನತು ಪರಿಗಣಿಸ್ವ ಎೆಂಬತದನಗಿ ತಿಳಿಸ್ವದಿರಿೆಂದ 
ಅವರ ಜ್ೂತ್ಗೂ ಸಹ ಈ ಬಗ್್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ಿೇವ್. ಇವುಗಳ್ಲಿವೂ ಒಳಗ್ೂ್ೆಂಡೆಂತ್, ಈ ಮೊದಲತ 
185.57 ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳ ವ್ಚಿದಲ್ಲಿದಿ ಯೇಜರ್್ಯತ, 219 ಕೂ್ೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳಿಗ್ ್
ಏರಿಕ್ಯನಗಿದ್.  185.57 ಕೂ್ೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳಿಗ್್ ಈಗ್ನಗಲ್್ೇ ಆಡಳಿತನತ್ಮಕವನದ 
ಅನತಮೊೇದರ್್ಯತ ದೂ್ರತ್ಿದ್.  ಯೇಜರ್್ಯ ಟ್ೆಂಡರ್ ಪರಕರಯಯನೂು ಸಹ ಈಗ್ನಗಲ್್ೇ 
ಪನರರೆಂಭಿಸಲ್ನಗಿದ.್ ಇದಕ್ೆ ಈ ತಿೆಂಗಳು ಕ್ೂರ್್ಯನಗಿರತವುದರಿೆಂದ ಟ್ೆಂಡರ್ನತು 
ಕರಯ್ಲ್ನಗತವುದತ.  ಮತೆಂದಿನ ತಿೆಂಗಳು ತ್ಮಮನತು ಹನಗೂ ಎಲಿರನೂು ಕರಸ್್ವ, 
ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಯವರಿೆಂದಲ್ೇ್ ಯೇಜರ್್ಯ ಶೆಂಖ್ತಸನಿಪರ್್ಯನತು ಮನಡಲ್ನಗತವುದತ. ಈ 
ಯೇಜರ್್ಯನತು ಕ್ೈಗ್್ತಿುಕೂ್ಳುಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ಸವತ್ಃ ರ್ನವುಗಳೂ ಸಹ ಅಷ್ಟ್ೇ ಆಸಕುಯನತು ವಹಿಸ್ವದ್ಿೇವ್.  

(ಮತೆಂದತ) 
(೯೬ ೪) ೨ ೧-೦೯-೨೦೨೨  ೧-೦೦  ಬಿಕ್ ಪ-ಎೆಂಡಿ 

ಶ್ ರೇ   ವಿ.ಸ  ೇಮ ಣಣ(ಮತೆಂದತ) 

ಇದರ ಅವಶಯಕತ   ಇದ .  ಇದನತು  ರ್ನವು  ಮನಡಿಕ್  ಡತತ ುೇವ .   ಅದತ  ಯನವು ದ ೇ  
ಕ್ನರಣಕ ೆ    ಈ ಯೇಜರ್  ಯೇ ಜರ್ ಯನಗಿರತವು ದಿಲಿ. ಯೇಜರ್  ಕ್ನಯಾರ ಪಕ್ ೆ ತ್ ರತವಲ್ಲಿ  
ಎಲ್ನಿ  ಕರಮ ಗಳನತು  ವಹಿಸತತ ುೇ ವ .     
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ಪರಶ್ ು  ಸೆಂಖ್ ಯ   ೧೦೨೩ 
(ಉತ್ ುರವನತು   ಲಗತ್ತುಸಲ್ನಗಿದ ) 

ಶ್ ರೇ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನ ಜತ:-ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರ ,  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ ುರವನತು ಸವಿಸನುರ 
ವನಗಿ  ಒದಗಿಸ್ಥದನದರ .  ಆದರ ,  ರ್ನನತ  ಈ   ಸದ ನದ ಮ ಲಕ  ಇನುಷತಟ   ಕ್ ೇಳು ವು ದ ೇರ್ ೆಂದರ  
ಈ  ವಿಚನರವನಗಿ  ಮನನಯ  ಸಚಿವರತ ಸಪಷಟ ತ   ಕ್  ಡಬ ೇಕ್ ೆಂದತ  ಹ ೇಳಿ.  ಸಕ್ನಾರವು   
ಅಸಹನಯತಕ ವಗಾದ ವೃದಧ ರತ,  ವಿಧವ ಯರತ,  ಅೆಂಗವಿಕಲರತ, ಅವಿವನಹಿತ್  ವಿಚ ಛೇದಿತ್  
ಮಹಿಳ ಯರಿಗ್ , ಲ್ಲೆಂಗತ್ ಾ  ಅಲಪ  ಸೆಂಖ್ನಯತ್ರಿಗ್   ಬ ಡತ್ನ ರ ೇಖ್ ಗಿೆಂತ್   ಕ್ ಳಗಿರತವ  ಬಡವರಿಗ್   
ಆರ್ಥಾಕ  ಭದರತ   ಒ ದಗಿಸ್ಥ, ಸಮನಜದ  ಮತ ಖ್ಯ  ವನಹಿನಿಗ್   ತ್ ರತವಲ್ಲಿ  ಕ್ ಲವು  
ಕ್ನಯಾಕರಮ ಗಳನತು  ಹಮಿಿಕ್  ೆಂಡಿದಿದೇರಿ.  ರ್ ನನತ  ಈ  ಬಗ್ ೆ   ತ್ ಮಗ್   ಕ್ ೇಳಿ ದದಕ್ ೆ  
ಸಾಯೆಂಪ ರೇ ರಿತ್ವನಗಿ ಅರ್ಜಾ ರಹಿತ್ವನಗಿ ನವೇ ದಯ ಮೊ ಬ ೈಲ್   ಆಫ  ಮ ಲಕ  
ಮನಡತತ್ತುದ ದೇವ ೆಂದತ  ತನವು   ಹ ೇಳುತಿುದಿದೇ ರಿ. ಅದಕ್ ೆ  ಸಾಲಪ   ಕ್ನಿರಿಟಿ  ಬ ೇಕ್ನಗತತ್ ುದ .   ಅವರ   
ಮೊ ಬ ೈಲ್   ಅಫ   ಪರಕ್ನರ  ಡೌನ ಲ್  ೇ ಡ  ಮನಡಿಕ್  ೆಂಡತ  ಯನವ ಯನವ  ದನಖ್ಲ್ ಗಳನತು   
ಕ್  ಡಬ ೇಕ್ ನತುವುದನತು  ಹ ೇಳ ಬ ೇಕ್ನಗತತ್ುದ .  ಮತ ು  ೭೨  ಗೆಂಟ ಯಳಗ್   ನಮಿ  ಮರ್  ಬನಗಿಲ್ಲಗ್  
ಪೆಂಚಣಿ ಕ್  ಡತವೆಂತ್ಹ ವಯವಸ ಿ  ಮನಡಿರತವು ದಕ್ ೆ   ರ್ನವು   ನಿಜವನಗಿಯ  
ಅಭಿನೆಂದಿಸಬ ೇಕ್ನಗಿದ . ಎಷತಟ  ಜನರಿಗ್  ಕ್  ಟಿಟದಿದೇರಿ,  ಇದರಲ್ಲಿ ಕ ಡ ಯನವ ಯನವ  
ದನಖ್ಲ್ ಗಳನತು  ಕ್  ಡಬ ೇಕತ  ಎನತುವುದನತು   ಕ್ ೇಳಲ್ಲಕ್ ೆ ಬಯಸತತ ುೇ ರ್ . ಏಕ್ ೆಂದರ ,  ಸನಮನರ್ಜ ಕ   
ಭದರತ ಯ  ವಿಚನರದಲ್ಲಿ   ಯನರತ  ಅಸಹನಯಕರಿದನದರ ,  ಯನರತ ಅಬಲ್ ಯರಿದನದರ ,  ಯನರತ  
ನಿಜವನಗಿಯ   ಬಡತ್ ನ ರ ೇಖ್ ಗಿೆಂತ್  ಕ್ ಳಗಡ   ಇದನದರ  ೇ ಅವರಿಗ್   ಕ್  ಡತ್ಕೆೆಂತ್ ಹ  ಈ   
ಕ್ನಯಾಕರಮ ಗಳನತು  ಇನತು  ಹ ಚತು   ಪರಿಣನಮಕ್ನರಿಯನಗಿ ಅನತಷ್ನಾನಗ್  ಳಿಸತವಲ್ಲಿ   ಸಕ್ನಾರ   
ಇನತು  ಯನವ  ಹ  ಸ  ಯೇ ಜರ್ ಗಳ ಬಗ್ ೆ   ಅಲ್  ೇಚರ್ ಯಲ್ಲಿ  ಇಟತಟಕ್  ೆಂಡಿದ   ಎೆಂದತ   
ಕ್ ೇಳಲ್ಲಕ್ ೆ   ಬಯಸತತ ುೇ ರ್ .   

      ಶ್ ರೇ  ಆರ.ಅಶ್  ೇಕ  :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರ , ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಎೆಂ.  
ರ್ನಗರನಜತರವರತ  ವಿಶ್ ೇಷವನಗಿ ತ್ ತಳಿತ್ ಕ್ ೆ   ಒಳಗ್ನದ  ಯನರತ  ವಿಧವ ಯರತ   ಇದನದರ ,  
ಯನರತ ಅೆಂಗವಿಕಲರಿದನದರ ,  ವಿಚ ಛೇದಿತ್   ಮಹಿಳ ಯರತ  ಇದನದರ ,  ಲ್ಲೆಂಗತ್ಾ  ಅಲಪಸೆಂಖ್ನಯತ್ ರಿದನದರ , 
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ಯನರತ ಆಸ್ಥಡ  ದನಳಿಗ್  ಒಳಗ್ನಗಿದನದರ , ಇವರ ಬಗ್ ೆ  ಇನುಷತಟ  ಉನುತಿೇಕರಣಗ್್ೂಳಸಬ್ೇಕ್ೆಂದತ 
ಮನನಯ ಸದಸಯರ  ಮ ಲ  ಪರಶ್ ುಯನ ಗಿದ .   ಈಗ್ನಗಲ್ ೇ  ಇೆಂದಿರನಗ್ನೆಂಧಿ  ವೃದನಧಪಯವ ೇತ್ ನ  
ಇದ ,   ಇೆಂದಿರನಗ್ನೆಂಧಿ ವಿಧವನ  ವ ೇತ್ ನ ಇದ ,  ಇೆಂದಿರನಗ್ನೆಂಧಿ  ಅೆಂಗವಿಕಲ ವ ೇತ್ ನ  ಇದ . 
ಸೆಂಧನಯ ಸತರಕ್ಷನ ವ ೇತ್ ನ  ಇದ ,  ಮನಸ್ಥಾನಿ  ಯೇ ಜರ್  ಇದ ,  ಮೈ ತ್ತರ  ಯೇ ಜರ್  ಇದ ,  
ಸನಲಭನಧ ಯಿೆಂದ  ಆತ್ಿಹತ ಯ  ಮನಡಿಕ್  ೆಂಡ  ರ ೈತ್   ಪತ್ತುಯರಿಗ್   ವಿಧವನ  ವ ೇತ್ ನ ಇದ , 
ಆಸ್ಥಡ  ದನಳಿಗ್  ಳಗ್ನದ  ಮಹಿಳ ಯರಿಗ್   ಸಹನಯಧನ  ಯೇ ಜರ್  ಇದ .  ರನಷ್ಟ್ರೇ ಯ  ಕತಟತ ೆಂಬ 
ಯೇ ಜರ್ ಯ ರ್ ರವಿಗ್   ಕ್  ಡಲ್ನಗತತ್ತುದ . ಆದಶಾ  ವಿವನಹಕ್ ೆ  ಕ್  ಡಲ್ನಗತತ್ತುದ .  ಅದ ೇ 
ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ   ಬಣವ   ನಷಟಕ್ ೆ ಪರಿಹನರ  ಕ್  ಡಲ್ನಗತತ್ತುದ ,  ಹನವು ಕಡಿತ್ಕ್ ೆ   ಪರಿಹನರ  
ಕ್  ಡಲ್ನಗತತ್ತುದ . ಆಕಸ್ಥಿಕವನಗಿ ಮರಣ  ಹ  ೆಂದಿದವರಿಗ್  ಪರಿಹನರ ಕ್  ಡಲ್ನಗತತ್ತುದ . ಕ್  ೇವಿಡ -
೧೯ ರ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಯನರತ ಬಿಪಎಲ್  ಕ್ನಡ ಾ ಹ  ೆಂದಿದವರಿಗ್  ಪರಿಹನರವನತು  ಕ್  ಡಲ್ನಗತತ್ತು ದ .   
ಅದ ೇ  ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ  ಎೆಂಡ  ೇಸಲ್ನಾನ  ಸೆಂತ್ ರಸುರಿಗ್  ಮಿತ್ ವ ೇತ್ ನ ಕ್  ಡಲ್ನಗತತ್ತುದ .   ಈಗ  
೭೫,೬೦,೦೦೦  ಫಲ್ನನತಭವಿಗಳು   ಈ  ವಷಾ  ಇದನದರ .   ಒಟತಟ  ೨೦೨೨-೨೩ರ್ ೇ   ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ  
೯,೪೮೩.೫೧  ಕ್  ೇಟಿ ರ ಪನಯಿಗಳ  ಹಣವನತು   ಈ ವಷಾದ ಬಜ ಟ ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ ೆ ಕ್  ಡತತ್ತು ದ ದೇವ .  
ಪರತ್ತ ತ್ತೆಂಗಳು  ೭೮೦  ಕ್  ೇಟಿ  ರ ಪನಯಿಗಳನತು  ಪೆಂಚಣಿಗ್  ಈ ವಷಾ ಕ್  ಡತತ್ತುರತವು ದನಗಿದ . 
ಕ್ನಲಕ್ನಲಕ್ ೆ ಇದನತು ಜನಸ್ಥು ಕ ಡ   ಮನಡತತ್ತುದ ದೇವ .   ಪನರರೆಂಭದಲ್ಲಿ    ಇದನತು  ಕ್  ಟನಟಗ  
೫೦ ರ ಪನಯಿ,  ೧೦ ೦ ರ ಪನಯಿಗಳಿತ್ತು . ಆಯನ ಸಕ್ನಾರಗಳು ಬೆಂದನಗ  ಇದನತು   
ಮನನವಿೇಯ  ದೃಷ್ಟ್ಟಯಿೆಂದ ಜನಸ್ಥು ಮನಡಿಕ್  ೆಂಡತ ಬೆಂದಿವ . ನಮಿ ಸಕ್ನಾರ ಕ ಡ ೧೦೦೦  
ರ ಪನಯಿಗಳಿದತದ ದನತು  ೧೨೦೦ ರ ಪನಯಿಗಳನಗಿ ಮನಡಿಕ್  ೆಂಡತ ಬೆಂದಿದ . ೬೦ ೦  
ರ ಪನಯಿಗಳು  ಇದತದದನತು  ೮೦೦ ರ ಪನಯಿಗಳನಗಿ ಮನಡಿಕ್  ೆಂಡತ ಬೆಂದಿದ .  ೧೪೦೦  
ರ ಪನಯಿಗಳು  ಇದತದ ದನತು ೨೦೦೦ ರ .  ಮನಡಿದ . ಆಸ್ಥಡ  ಧನಳಿಗ್   ಒಳಗ್ನದವರಿಗ್   ೩,೦೦೦  
ರ ಪನಯಿಗಳನತು  ಕ್  ಡಲ್ನಗತತ್ತುತ್ತು .  ಅವರಿಗ್   ಔಷಧಿಗಳಿಗ್  ಪರತ್ತ ತ್ತೆಂಗಳು   ೭೦೦೦ 
ರ ಪನಯಿಗಳು ಬ ೇಕತ. ಅದನತು ಗಮನದಲ್ಲಿಟತಟ ಕ್  ೆಂಡತ ಒೆಂದ ೇ ಬನರಿಗ್  ೧೦೦೦೦  
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ರ ಪನಯಿಗಳನತು  ಮನಡಲ್ನಗಿದ .  ಅದ ೇ  ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ  ಪೆಂಚಣ   ಪಡ ಯಲತ  ಅರ್ಜಾ  ಕ್  ಡಲತ 
ಎೆಂಎಲ್ ಎ.ಗಳು , ಎೆಂ.ಪ.ಗಳು    ಮೆಂತ್ತರಗಳು   ಯನರ ೇ ದನರಿಯಲ್ಲಿ ಹ  ೇಗಲ್ಲ ವಯಸನಾಗಿರತವ  
ಮತ ದತಕ-ಮತದತ ಕಿಯರತ ಅವರ  ಹತ್ತುರ ಹ  ೇಗಿ ಅರ್ಜಾಯನತು ಹಿಡಿದತಕ್  ೆಂಡತ ನಿಲತಿತಿುದಿರತ.  
ಪೆಂಚಣಿ ಅವರಿಗ್  ಸ್ಥಗತತ್ ುದ  ೇ  ಇಲಿವೇ  ಗ್ನಯರೆಂಟಿ ಇಲಿ. ಅದರ  ಸಹ ಅವರತಗಳ ು  ದನರಿಯಲ್ಲಿ  
ಅರ್ಜಾಯನತು ಹಿಡಿದತಕ್  ೆಂಡತ ನಿಲತಿತಿುದಿರತ. ಬೆಂದವರಿಗ್ಲ್್ನಿ  ಒೆಂದ  ೆಂದತ  ಅರ್ಜಾಯನತು  ಕ್  ಟತಟ 
ಬಿಟತಟ   ಹ  ೇಗತತಿುದಿರತ.  ಅದತ ೬ ತ್ತೆಂಗಳು , ೧ ವಷಾ  ಆಗತತ್ತುತ್ ತು. ಅದನತು ಹ ೇಗ್  
ಪಡ ಯಬ ೇಕ್ ನತುವ ಬಗ್ ೆ  method ಕ್  ಡತತ್ತುರಲ್ಲಲಿ.  ಯನರ  ೇ ಒಬಬರತ ರನಜಕ್ನರಣಿಗ್್ೂೇ 
ಇರ್  ುಬಬ ದಲ್ನಿಳಿಗಳಿಗ್ೂ್ೇ  ಕ್  ಡತತ್ತುದದ ರತ. ರ್ನನತ ಗ್ನರಮ ವನಸುವಯ ಮನಡಲ್ಲಕ್ ೆ  ಹ  ೇದನಗ ಈ 
ಸಮಸ ಯಯ ಬಗ್ ೆ   ಮನತ್ರ್ನಡಿ   ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ  ಒೆಂದತ ಸಭ ಯನತು ಮನಡಿದ ಮೇ ಲ್  
ಇವರ ಲಿರಿಗ  ಒೆಂದತ  ಮತ ಕಿುಯನತು  ಕ್  ಡಬ ೇಕ್ ನತುವ  ದೃಷ್ಟ್ಟ ಯಿೆಂದ  ‘ಹಲ್  ೇ ಕೆಂದನಯ 
ಸಚಿವರ ’ ಎನತುವುದನತು  ರ್ನವು  ಮನಡಿದ ದೇವ .   ಈಗ ನಮಿ  Navodaya App ಮತ ಖ್ನೆಂತ್ ರ   
ಅದನತು  ಹ ೇಗ್   ಎೆಂದತ ಹ ೇಳು ತ ುೇ ರ್ .  ಇದರ ಬಗ್ ೆ  ಜನರಿಗ  ಸಹ ಗ್  ತನುಗಬ ೇಕತ. ಇದರ ಬಗ್ ೆ  
ಬ ೆಂಗಳೂ ರಿನಲ್ಲಿ  Control Room ಮನಡಿದ ದೇ ವ . ಇಡಿೇ ರನಜಯದ ಯನವುದ ೇ ಕಡ ಯಿೆಂದ 
ಪ  ೇ ನ  ಬೆಂದರ  ಕ ಡ ಆ Control Room ನಿೆಂದ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ ರ್ಜಲ್ನಿಧಿಕ್ನರಿ, ಮತ್ ತು 
ಅಲ್ಲಿನ Village Accountant ಗ್  ರ್ ೇರವನಗಿ ತ್ತಳಿಸಲ್ನಗತತ್ ುದ .   

ಡನ|| ಕ್ .ಗ್  ೇವಿೆಂದರನಜತ (ವಿಧನನಸಭ  ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ ರನದವ ರತ):- 
ಮನನಯಸಭನಪತ್ತಯವರ , ಮನನಯ ಸಚಿವರತ  ಇಲ್ಲಿ  ಗಮನಿಸಬ ೇಕತ.  ಜನರಿಗ್     ಈ ವಿಷಯವನಗಿ 
ಒೆಂದತ ಮನಹಿತ್ತಗ್ೂ್ೇಸೆರ  ಟಿ.ವಿ.ಯಲ ಿ,   ಅಥವನ  Newspaper ನಲ್ಲಿಯ ೇ  ಒೆಂದತ  
advertisement   ಹನಕಬ ೇಕತ.    

ಶ್ ರೇ  ಆರ. ಅಶ್   ೇ ಕ  :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರ ,ಮನನಯ ಸದಸಯರತ  ಒಳ ೆಯ 
ಸಲಹ ಗಳನತು  ಕ್  ಟಿಟದನದರ , ಆ  ಕ್ ಲಸ ವನತು  ಮನಡತತ ುೇ ರ್ .  ನಮಿ  Control Room ನಿೆಂದಲ್ ೇ   
Village Accountant ಗ್    ಪ  ೇ ನ   ಹ  ೇಗತತ್ ುದ . ಅವನತ ೭೨  ಗೆಂಟ ಯಲ್ಲಿ  ಅವನ ಮರ್  
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ಬನಗಿಲ್ಲಗ್  ಹ  ೇಗಬ ೇಕತ.  ಮೊ ಬ ೈಲ್  ನಲ್ಲಿ ಅವರ  ಪ  ೇಟ  ೇವನತು ತ ಗ್ ಯಬ ೇಕತ,   ಒೆಂದತ  
ಆಧನರ ಕ್ನಡ ಾ ಪರತ್ತಯನತು ಮನತ್ ರ ಅವರಿೆಂದ ಪಡ ಯತತ ುೇವ . ಆಧನರ  ಕ್ನಡ ಾ ಜ  ತ ಯಲ್ಲಿ  
ಅವರ  ಮರ್  ಪ  ೇಟ  ೇ  ತ ಗ್ ದತಕ್  ಳು ೆತ್ತುದ ದೇ ವ .  ಇಷತಟ   ದಿನ ಏನತ  ಮನಡತತ್ತು ದದರತ ಎೆಂದರ   
ಜನರನತು cheat ಮನಡತತ್ತುದದರತ. ಯನರನದರ  ಅರ್ಜಾ ತ ಗ್ ದತಕ್  ೆಂಡತ ಬೆಂದರ ,  ನಿೇನತ ವನಸ  
ಧೃಡಿೇ ಕರಣ  ಪತ್ರ   ತ ಗ್ ದತಕ್  ೆಂಡತ ಬನ,  ವ ೈದಯರ  ಪರಮ ನಣ  ಪತ್ರ   ತ ಗ್ ದತಕ್  ೆಂಡತ ಬನ,   
ಮತ ು  ನಿಮಗ್   ವಯಸನಾಗಿರತವ   ಬಗ್ ೆ   ಪರಮ ನಣ  ಪತ್ರ   ತ ಗ್ ದತಕ್  ೆಂಡತ  ಬನ,   ನಿನು ಹತ್ತು ರ   
ಬಿಪಎಲ್  ಕ್ನಡ ಾ  ತ ಗ್ ದತಕ್  ೆಂಡತ ಬನ, ಇವುಗಳರ್ ುಲ್ನಿ  ತ ಗ್ ದತಕ್  ೆಂಡತ ಹ  ೇ ಗಿ  ಕ್  ಡತವಷಟ ರ  
ಮಟಿಟ ಗ್  ೬ ತ್ತೆಂಗಳು  ಆಗತತ್ತುತ್ತು . ರ್ನನತ ನಮಿ  ಡಿ.ಸ್ಥ.ಗಳನತು ಈ ವಿಚನರವನಗಿ  ಕ್ ೇಳಿ ದ .   
ಏನಪನಪ,ಈ ದನಖ್ಲ್ ಗಳ ಲಿವೂ   ನಿಮಿ ಹತ್ತುರ  ಇಲಿವ ೇ,  ನಮಿ   ಡಿಸ್ಥ.  ಕಚ ೇರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ನಿ 
ದನಖ್ಲ್ ಗಳಿವ .  ಅವರ  ಜನತ್ತ  ಮತ್ತು  ಆದನಯ ಪರಮನಣ  ಪತ್ರ   ಇದ .  ಅವರ ವಯಸ್ಥಾನ ಬಗ್ ೆ   
ಆಧನರ   ಕ್ನಡ ಾ ನಲ್ಲಿಯೇ  ಬರತತ್ ುದ . ಆಧನರ  ಕ್ನಡ ಾ  ರ್  ೇಡಿಕ್  ೆಂಡತ ೬೦ ವಷಾಗಳು  ಆಗಿದದರ   
ಮನಡಬಹತದಲಿವ ೇ, ಇಷ್ ಟಲ್ನಿ  ಏತ್ಕ್ ೆ , ಸತಮಿ ರ್  ಅವರನತು ಸತನಯಿಸತತ್ತು ೇರನ ಎೆಂದತ ಗತಲಬಗಾ ಕ್ ೆ   
ಹ  ೇ ದನಗ  ಈ  ಕ್ನಯಾಕರಮ ವನತು launch ಮನಡಿದ ದೇವ .  ಫಲ್ನನತಭವಿಗಳ   ಮರ್ ಗ್   
ಹ  ೇ ಗಿ ಪ  ೇಟ  ೇ ತ ಗ್ ಯತತನುರ ,  ಅದನತು  ಅಪ ಲ್  ೇಡ   ಮನಡಿದರ ,  ನಮಿ  ತ್ ಹಶ್ ೇಲ್ನದರ   
ಅದನತು  ವನಪಸತಾ ಮನಡಬ ೇಕ್ನದರ , Revenue Inspector ಏನತ ಬರ ಯತತನುರ್ , ಅದ ೇ final 
ಆಗತತ್ುದ . ೭೨ ಗೆಂಟ ಯಳ ಗಡ  final ಆಗತತ್ ುದ .  ಇದತವರ ಗ್   ೩೮೫೮೪  ಟ ಲ್ಲಪ  ೇನ   
ಕ್ನಲ್ ಗಳನತು ಸ್ಥಾೇಕ್ನರ  ಮನಡಲ್ನಗಿದ . ಅದರಲ್ಲಿ ಅಹಾ ಇರತವೆಂತ್ಹ ೩೦೩೩೦ ಜನರಿಗ್  ತ್ ಕ್ಷಣವ ೇ 
ಅೆಂದರ   ೭೨ ಗೆಂಟ ಯಳಗ್   ಕ್  ಟಿಟದ ದೇವ . ಇದತ ಇನತು ಹ ಚಿುನ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ಪರಚನರವನಗಿ  ಇನುಷತಟ  
ಜನಕ್ ೆ  ಈ  ಸೌಲಭಯಗಳನತು ಪಡ ಯಬ ೇಕ್ ನತುವುದತ  ನಮಿ  ದೃಷ್ಟ್ಟ . ಏಕ್ ೆಂದರ   ಕ್ ಲವರತ   ಕ್  ರ್ ಯ  
ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿರತತನುರ .  ಏಕ್ ೆಂದರ ,  ಹಳಿೆ ಗಳಲ್ಲಿ   ರ್ಜೇ ವನ ಮನಡಲ್ಲಕ್ ೆ     ಇ ದತ ಬ ೇಕ್ನಗತತ್ ುದ .  
ಸ್ಥಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ.  ಹಳಿೆ ಗಳಲ್ಲಿ  ರ್ಜೇವನಕ್ ೆ  ಇದ ೇ  ಆ ಧನರ.  ಅದತ  ಮಡಿಸ್ಥನ  ಇರಬಹತದತ , ಎಲ್  
ಅಡಿಕ್ ಗ್   ಇರಬಹತದತ.  ಈ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ಏರ್ ೇರ್  ೇ  ಅವರ  ಅಗತ್ಯತ ಗಳಿರತತ್ ುದ .  ಮೊ ದಲತ 
ಇದರ  ಬಗ್ ೆ   ವಿಳೆಂಬ ಮನ ಡತತ್ತುದದರತ.     ಮೊ ದಲತ ಇದನತು ಪ  ೇಸ್ಟ ಮನಯನ ಗ್   ಕ್  ಡತತ್ತುದದ ರತ.  
ಆ ಪ  ೇ ಸ್ಟ ಮನಯನ   ಏನತ  ಮನಡತತ್ತುದದರತ ಅೆಂದರ , ಅವನಿಗ್  ಹ  ೇಗಲ್ಲಕ್ ೆ  ಕಷಟವನಗಿ, ೩   
ತ್ತೆಂಗಳದತ ದ  ಕಿಬ    ಮನಡಿ ಒೆಂದ ೇ ಬನರಿಗ್   ತ ಗ್ ದತಕ್  ೆಂಡತ  ಹ  ೇ ಗತತ್ತುದದರತ.    ಅವರತ   
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ಏರ್ನದರ  ಕ್  ಟಟರ   ತ ಗತದ ಕ್  ಳು ೆತ್ತುದದ ರತ.   ಈಗ  ಅದರ್ ುಲ್ನಿ  ತ ಗ್ ದತ  ಹನಕಿದ್ಿೇವ್.   ಈ ಗ  
ದತಡತು   ರ್ ೇರವನಗಿ  ಅವರ  ಅಕ್ೌೆಂಟ ಗ್     ಹ  ೇ ಗತತ್ ುದ .   ಈಗ  ಯನವ     ಮಧಯವತ್ತಾಗಳ  
ಮತ್ತು  ಅಲ್ ದನಟ ಏನ   ಇರತವು ದಿಲಿ.   ರ್ ೇರವನಗಿ ಅವರ  ಅಕ್ೌೆಂಟ ಗ್   ದತಡತು  ಹ  ೇಗತವೆಂತ   
ವಯವಸ ಿ  ಮನಡಿದ ದೇವ .  ಮೊ ದಲತ ಏನತ ಆಗತತ್ತುತ್ ತು  ಎೆಂದರ     ಕ್ ಲವರತ ಸತ್ ುರ   ಕ ಡ ೧೦-೧೨  
ವಷಾಗಳ    ಕ್ನಲ ಅವರಿಗ್   ದತಡತು   ಹ  ೇಗತತ್ುಲ್ ೇ  ಇತ್ತು .  ರ್ನನತ ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರ್ನದ   
ಮೇ ಲ್   ಒೆಂದತ  ಮಿೇಟಿೆಂಗ   ಮನಡಿದ .  ಯನವುದ  ೇ  ಒೆಂದತ ಬನಯೆಂಕಿನವರನತು   ಕರ ದತ   
ಕ್ ೇಳಿ ದನಗ  ಅವನತ ಸತ್ ತು  ಹ  ೇ ಗಿ  ೧೨  ವಷಾಗಳ ು   ಕಳ ದರ  ಸಹ  ಅವನ ಹ ಸರಿನಲ್ಲಿ ದತಡತು   
ಹ  ೇ ಗಿದ . ಹನಗ್ ಯೇ run ಆಗತತ್ತುತ್ ತು . ಈಗ ಅದ ರ್ ುಲ್ನಿ   ನಿಲ್ಲಿಸ್ಥದದರಿೆಂದ, ಈಗ ಸತಮನರತ ೪೫೦  
ಕ್  ೇಟಿ ಹ ಚತುವರಿಯನಗಿ ಬೆಂದಿರತವು ದರಿೆಂದ ಇನುಷತಟ   ಜನರಿಗ್   ಕ್  ಡಲ್ಲಕ್ ೆ ಅವಕ್ನಶ  ಆಗತತ್ತು ದ .  
ಇದತ ಇನತು  ಹ್ಚಿಿನ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ s ಪರಚ ನರವನದರ , ಅನತಕ ಲವನಗತತ್ ುದ , ಮೊದಲತ ಒೆಂದತ ಅರ್ಜಾ 
ಮನಡಿದರ  ಅದರ ಜ  ತ ಗ್  ಮನಜರ  ಕ್ನಪ ಸ ೇರಿದೆಂತ  ಒಟತಟ  ೭ ಪ ೇಪರ ಗಳು  ಖ್ಚನಾಗತತ್ತುತ್ ತು . 
ಈಗ  paperless  ಮನಡಿದ ದೇ ವ .  ಈಗ ೭ ಪ ೇಪರ ಗಳು  ಮತ್ ತು  ಅದರ ಸಮಯ  ಎಲಿವನ ು  
ತ ಗ್ ದತ ಹನಕಲ್ನಗಿದ .  ರ್ ೇರವನಗಿ  ಅವರ ಅಕ್ೌೆಂಟ ಗ್   ಹಣ ಹ  ೇ ಗತತ್ ುದ .  ಅವರ    ಹತ್ತುರ   
ಮೊ ಬ ೈಲ್   ಇದದರ ,  ಅದರ  ಪರತ್ತಯನತು  ಅವರ  ಮೊ ಬ ೈಲ್ ಗ್   ಕಳುಹಿಸತವೆಂತ್ ಹ ವಯವಸ ಿ  
ಮನಡಲ್ನಗತತ್ ುದ .  

(ಗ್   ೆಂದಲ) 

ಶ್ ರೇ   ಎೆಂ. ರ್ನಗರನ ಜತ:-   ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರ ,  ಅನಹಾರನಗಿ ಅವರ  ಅರ್ಜಾ 
reject ಆಗಿರತವೆಂತ್ಹವರತ  ಯನವ ಕ್ನರಣಕ್ ೆ  reject  ಆಗಿರತತನುರ ,  reject ಆಗಿರತವವರ  
ಪ ೈಕಿ  ಕ್ ಲವರತ ಬಡವರಿರತತನುರ , ಅವರ ಸ್ಥಿತ್ತ-ಗತ್ತ  ಏರ್ ೆಂದತ ಕ್ ೇಳು ತ ುೇರ್ .  

       ಶ್ ರೇ  ಆರ.  ಅಶ್   ೇ ಕ  :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರ , reject ಆಗಿರತವವರ ಪ ೈಕಿ ಕ್ ಲವರತ 
ಆರ .ಸ್ಥ.ಸ್ಥ. ಮರ್ ಯಲ್ಲಿರತತನುರ . ಅವರತ ಅಹಾರತ ಇರತವು ದಿಲಿ. ಅವರ  ಮರ್ ಯಲ್ಲಿ  ಯನರ  ೇ  
ಕ್ ಲಸ  ಮನಡತತ್ತುರತತನುರ . ಮತ ು  ಕ್ ಲವರತ  ಕ್ ೇೆಂದರ  ಸಕ್ನಾರದ  ರ್ೌಕರರತ ಇರತತನುರ .   ಕ್ನರತ  
ಇತನಯದಿಯನಗಿ ರ್  ೇಡಿ, ರಿೇತ್ತ- ನಿಯಮ ಏನಿದ , ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷತಟ  relax ಮನಡಬಹತದ  ೇ 
ಅಷಟನತು  ಮನಡಿ, ಕ್  ಟಿಟ ದ ದೇವ .   
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ಶ್ ರೇ   ಎೆಂ.  ರ್ನಗ ರನಜತ:-   ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರ , paperless, ಮಧಯವತ್ತಾಗಳು  
ಇದರಲ್ಲಿ  ಯನರತ ಇರತವುದಿಲಿ. 

ಶ್ ರೇ   ಆರ  . ಅಶ್   ೇ ಕ   :-  ಇಲಿ,  ಇದರಲ್ಲಿ ಯನರತ   ಇರತವು ದಿಲಿ, ಕೆಂದನಯ 
ಸಚಿವರ್ನಗಿ ರ್ನನತ ಈಗ  ಇರಬಹತದತ,ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರನಗಿ  ರ್ನಳ   ಯನರ  ೇ  ಬರಬಹತದತ.   
ನಿೇವು  ಯನರನದರ  ಬರಬಹತದತ .   ಅದಕ್ೂೆೇಸೆರವ್ೇ “ಹಲ್  ೇ   ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರ  ೇ”  ಎೆಂದತ 
ಹ ಸರತ  ಇಟಿಟದ ದೇವ .   

ಶ್ ರೇ   ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜತ:-   ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರ ,  ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ   ಹ ಚತು  ಪರಚನರ  
ಕ್  ಡಬ ೇಕ್ ೆಂದತ  ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ   ಕ್ ೇಳಿ ಕ್  ಳು ೆತ ುೇರ್ . 
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ಪರಶ್ ು  ಸೆಂಖ್ ಯ:  ೯೭ ೪   ಮತ್ ತು   ೯೭೮ 

(ಉತ್ ುರವನತು  ಲಗತ್ತುಸಲ್ನಗಿದ ) 

ಸಭನಪ ತ್ತಯವರತ:- ಈ  ಪರಶ್ ುಗ್   ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ಥ ದೆಂತ  ಮನನಯ ಲ್  ೇ ಕಕ್  ೇಪಯೇ ಗಿ 
ಸಚಿವರ   ಪರವನಗಿ  ಮನನಯ  ಮತ ಜರನಯಿ ಹನಗ     ಹಜ   ಮತ್ ತು  ವಕಪ   ಸಚಿವರತ  ಉತ್ು ರ  
ಕ್  ಡತತನುರ .   

ಶ್ ರೇ ಮತ್ತ  ಭನರತ್ತ  ಶ್ ಟಿಟ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರ , ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ  ವೆಂದರ್ ಗಳು    
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ  ತ್ಮಿ  ಉತ್ ುರದಲ್ಲಿ ಅೆಂಕಿ ಸೆಂಖ್ ಯಗಳನತು  ಕ್  ಟಿಟದನದರ .   

      (ಮತ ೆಂದತ )                        

(965) 21.09.2022 01.10 ಎಸ್್ವಿ-ಎೆಂಡಿ        (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸ್ವಿತಿ) 

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟ (ಮತೆಂದತ):-  

ಸದರಿ ಪರದ್ೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿದಿೆಂತ್ಹ ಮಳ್ಯ ಪರಮನಣವನತು ತಿಳಿಸಬ್ೇಕೆ್ಂದತ ಕೂ್ೇರತತು್ೇರ್್.  
ಉತ್ುರವನತು ರ್್ೂೇಡಿದರ ್ಪರಶ್ುಯರ್್ುೇ ಕ್ೇಳಬನರದತ.  ಆ ರಿೇತಿಯ ಉತ್ುರವನತು ನಿೇಡಿದನಿರ.್   

ಶ್ರೇ ಎಸ್್.ಎಲ.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನವು ಪನರರೆಂಭದಿೆಂದಲೂ 
ಹ್ೇಳುತ್ುಲ್ೇ್ ಬರತತಿುದ್ಿೇವ್.  ಕಷಟ ಏರ್್ೆಂದತ ಅಥಾವನಗತತಿುಲಿ.  ಈ ರಿೇತಿಯನದರ್ ಹ್ೇಗ್?್ 
ದಯಮನಡಿ ತನವು ಸಕನಾರಕ್ೆ ಹ್ೇಳಬೇ್ಕತ.   

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ.ಸೆಂಕನೂರ (ತ್ಮಮ ಸನಿನದಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ತ):- ಅವರಿಗ್್ ಅನಿವನಯಾ 
ಕನರಣಗಳಿರತತ್ುವ್.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ.ಭ್ೂೇಜ್ೇಗ್ೌಡ:- ಎಲಿರಿಗೂ ಇರತತ್ುವ.್  ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರತ ದಯಮನಡಿ 
ಸಮಜನಯಿಷ್ಟ್ಯನತು ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂಳುಬೇ್ಡಿ.  ಇದನತು ಗೆಂಭಿೇರವನಗಿ ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ಳಿು.  
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ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸೇ್ತ್ತವ್ಯ ಜಿೇವನವಧಿ ೧೦೦ ವಷಾ 
ಎೆಂದತ ಕೂ್ಟಿಟದನಿರ್.  ಆ ರಿೇತಿ ಇದಿರ ್ಸೆಂತೂ್ೇಷ.  ಆದರ್ ಆ ರಿೇತಿಯನಗತವುದಿಲಿ.  ಕನಿಷಿ ೧೫ 
ವಷಾಗಳನತು ಮಿೇರಿರತವೆಂತ್ಹ ಸೇ್ತ್ತವ್ಗಳ ಗತಣಮಟಟವನತು ಅಳ್ಯತವೆಂತ್ಹ ಕರಮವನತು ಸಕನಾರ 
ಕ್ೈಗ್್ೂಳುಬ್ೇಕತ.  ಏಕ್ೆಂದರ್ ಈಗ ಸೇ್ತ್ತವ್ಯತ ಆಯತಸಾನತು ಕಳ್ದತಕ್ೂೆಂಡಿದ್.  ಕನಿಷಟ ೧೫ 
ವಷಾಗಳಿಗ್ೂ್ಮಮಯನದರೂ ಗತಣಮಟಟದ ಪರಿೇಕ್್ಯನತು ನಡಸ್ತವೆಂತ್ ಸಕನಾರ ಕರಮ 
ಕ್ೈಗ್್ೂಳುಬ್ೇಕತ ಎೆಂದತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಸಕನಾರಕ್ೆ ವಿನೆಂತಿಯನತು ಮನಡತತ್ುೇರ್್. ಏನತ 
ಪರಶ್ುಯನತು ಕ್ೇಳುವುದ್ೆಂದತ ತಿಳಿಯತತಿುಲಿ. ಉತ್ುರ ಆ ರಿೇತಿ ಇದ್. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸೆಂಕನೂರ ಅವರತ ಪರಶ್ುಯನತು ಕ್ೇಳುತನುರ್.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ.ಸೆಂಕನೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸತಮನರತ  ೫೦ ವಷಾಗಳಿೆಂದ 
ರ್್ೂೇಡಿರದೆಂತ್ಹ ದೂ್ಡಡ ಪರಮನಣದ ಮಳ್ ಆಗಿದ.್  ಅದರಿೆಂದ ಸನಕಷತಟ ರಸ್ು ಮತ್ತು ಸೇ್ತ್ತವ್ಗಳು 
ಹನಳನಗಿವ.್  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತು ಕೂ್ಟಿಟದನಿರ್.  ಸತಮನರತ ೪೯೪೯.೨೭ ಕ.ಮಿೇ.ನಷತಟ 
ರಸ್ು ಹನಳನಗಿದ.್  ಸತಮನರತ ೯೭೦ ಸೇ್ತ್ತವ್ಗಳು ಹನಳನಗಿದ ್ ಎೆಂದತ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ವದನಿರ.್  
ರ್ನನತ ಬಹಳ ಸೆಂತೂ್ೇಷದಿೆಂದ ಮನನಯ ಲ್್ೂೇಕೂ್ೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರನತು ಅಭಿನೆಂದಿಸತತ್ುೇರ್್.  
ಏಕ್ೆಂದರ ್ಇಷ್್ೂಟೆಂದತ ದೂ್ಡಡ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ಹನಳನದ ತ್ಕ್ಷಣ ಎಲ್ನಿ ಅಧಿಕನರಿಗಳನತು ಕರದ್ತ ಎಲ್ನಿ 
ಮನಹಿತಿಯನತು ಸೆಂಗರಹ ಮನಡಿದನಿರ.್  ಯನವನಯವ ಜಿಲ್್ಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್್ಟಷತಟ ಹನಳನಗಿದ್ ಎನತುವೆಂತ್ಹ 
ಎಲ್ನಿ ಮನಹಿತಿಯನತು ಸೆಂಗರಹಿಸ್ವದನಿರ.್  ತ್ವರಿತ್ವನಗಿ ಯನವ ಯನವ ರಸ್ುಗಳನತು ರಿಪ್ೇರಿ 
ಮನಡಬೇ್ಕತ ಎನತುವೆಂತ್ಹ ಎಲ್ನಿ ಮನಹಿತಿಯನತು ನಮಗ್್ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ವದನಿರ.್ ಈ 
ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ನನು ಕಳಕಳಿಯ ವಿನೆಂತಿ ಏರ್್ೆಂದರ್ ಗದಗ ಜಿಲ್್ಿಗ್ ್ಸ್ವೇಮಿತ್ವನಗಿ ಸನಕಷತಟ ರಸ್ುಗಳು 
ಹನಳನಗಿವ,್ ಸೇ್ತ್ತವ್ಗಳು ಹನಳನಗಿವ.್  ಗ್ನರಮ ಗ್ನರಮಗಳ ನಡತವ ್ಸೆಂಪಕಾ ಕಡಿದತ ಹ್ೂೇಗಿವ.್  
ಕ್ಲವು ಕಡ ್ಬಸ್್ ಸೆಂಚನರ ನಿೆಂತ್ತ ಹೂ್ೇಗಿದ್. ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯವ್ೆಂದರ ್ಮಕೆಳು ಶನಲ್್ಗ್ ್
ಹ್ೂೇಗಲ್ಲಕ್ೆ ಆಗತತಿುಲಿ. ರಸ್ುಗಳು ಅಷತಟ ಹನಳನಗಿವ.್   
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 ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಕ್ೇವಲ ನಮಮ ಜಿಲ್್ಿಯಷ್ಟ್ೇ ಅಲಿದ ್ ಬ್ೇರ ್ ಜಿಲ್್ಿಗಳಿಗೂ ಭೇ್ಟಿ ನಿೇಡಿ 
ಏರ್ನಗಿದ್ ಎೆಂಬತದನತು ರ್್ೂೇಡಿದನಿರ್. ಗದಗ ಜಿಲ್್ಿಯಲ್ಲಿ ರ್ನಗ್ನವಿ ಎೆಂಬ ಸಿಳವಿದ್. ರ್ನಗ್ನವಿಯಿೆಂದ 
ಬ್ಳದಡಿಗ್ ್ ಹ್ೂೇಗತವೆಂತ್ಹ ರಸ್ುಯ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ ಕ್ರ್ ಒಡದ್ತ ದ್ೂಡಡ ಕೆಂದಕ 
ನಿಮನಾಣವನಗಿದ.್  ಕೇ್ೆಂದರ ತ್ೆಂಡ ಬೆಂದತ ಅದನತು ರ್್ೂೇಡಿ ಆಶಿಯಾ ಪಟಿಟದನಿರ.್ ಎಷತಟ ಮಳ್ 
ಬೆಂದಿರಬೇ್ಕತ? ಸತಮನರತ ೩೦೦ ಮಿೇ ಅಗಲ ಮತ್ತು ೩೦ ಮಿೇ. ಆಳದಷತಟ ದೂ್ಡಡ ಕೆಂದಕವನಗಿದ್.  
ರ್ನಗ್ನವಿಯಲ್ಲಿ ತನೆಂಡನ ಇದತಿ, ತನೆಂಡನದ ಮಕೆಳು ಶನಲ್್ಗ್ ್ಹೂ್ೇಗಲ್ನಗತತಿುಲಿ.  ಆದಿರಿೆಂದ ಈ 
ಕನಮಗ್ನರಿ ತ್ವರಿತ್ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇ್ಕನಗಿದ.್  ಎರಡರ್್ಯದನಗಿ ಲಕ್್ಮೇಶವರದೂ್ಳಗ್ ್ ಶ್ಟಿಟಕೇ್ರಿ 
ಎನತುವ ಕ್ರ್ ಇದ್.  ಅದತ ಒಡದ್ತ ರಸ್ು ಹ್ೂೇಗಿದ್. ಆ ರಸ್ುಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಸ್್ ಸೆಂಚನರ ನಿೆಂತ್ತ 
ಹ್ೂೇಗಿದ.್  ಅದತ ಕೂಡ ತ್ವರಿತ್ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬ್ೇಕತ.  ರೂ್ೇಣ ತನಲೂಿಕನ ಬ್ಳಗ್ೂ್ೇಡತ 
ಗ್ನರಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಸ್ು ಹನಳನಗಿದ.್ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳು ಪನರರೆಂಭವನಗಿದತಿ, ತ್ವರಿತ್ಗತಿಯಲ್ಲಿ 
ನಡಯ್ಬ್ೇಕನಗಿದ.್  ಹ್ೂೆಂಬಳ-ಹಿರೇ್ಹೆಂದಿಗ್್ೂೇಳ  ಎೆಂಬಲ್ಲಿ ಸೇ್ತ್ತವ್ಯತ ಹನಳನಗಿದ.್   

 ತ್ವರಿತ್ಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಯ್ಬ್ೇಕನದ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳನುಷ್್ಟೇ ರ್ನನತ ಸಕನಾರದ ಗಮನಕ್ೆ 
ತ್ರತತಿುದ್ಿೇರ್್. ಈಗ ರ್ನನತ ನಿೇಡಿರತವ ಮನಹಿತಿಗಳ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳನತು ನಮಮ ಜಿಲ್್ಿಯ ಸಚಿವರತ 
ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿ ಮನಡಿಯೇ ಮನಡತತನುರ.್ ರ್ನನತ ಕೂಡ ಒತನುಯ ಮನಡತತ್ುೇರ್.್ ಈ 
ಕನಮಗ್ನರಿಗಳಿಗ್ ್ ಹಚ್ಿಿನ ಅನತದನನವನತು ನಮಮ ಜಿಲ್್ಿಗ್ ್ ನಿೇಡಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಮನನಯ 
ಮೆಂತಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪನರಥಾರ್ ್ಮನಡಿಕೂ್ಳುುತ್ುೇರ್್.  

 ಶ್ರೇಮತಿ ಶಶ್ಕಲ್ನ ಅ. ಜ್ೂಲ್್ಿ (ಮತಜರನಯಿ ಹನಗೂ ಹಜ್ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಸಚಿವರತ) 
(ಲ್್ೂೇಕ್ೂೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಭನರತಿ 
ಶ್ಟಿಟಯವರತ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಸೆಂಕನೂರ ಅವರತ ಪರಶ್ುಯನತು ಕ್ೇಳಿದತಿ, ಉತ್ುರವನತು ತ್ತೆಂಬನ 
ಚ್ರ್ನುಗಿ ಕ್ೂಟಿಟದನಿರ ್ಎೆಂದತ ಮನನಯ ಸೆಂಕನೂರ ಅವರತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗ್್ ಅಭಿನೆಂದರ್್ಯನತು 
ಸಲ್ಲಿಸ್ವದರತ.  ಮನನಯ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟಯವರತ ಏಕ್ೂೇ ಅಭಿನೆಂದರ್್ಯನತು ಸಲ್ಲಿಸತವುದಕ್ೆ ಹಿೆಂದ ್
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ಮತೆಂದ ್ ರ್್ೂೇಡಿದರತ.  ಉತ್ುರವನತು ಕೂ್ಟಿಟದನಿರ್, ಏನತ ಕ್ೇಳಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ಗ್ೂ್ತನುಗಲ್ಲಲಿ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಿದರತ.   

 ಇಬಬರೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷತಟ ಕಳಕಳಿಯಿೆಂದ ಕ್ೇಳಿದನಿರ್.  ಇಡಿೇ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಪರತಿ 
ವಷಾಕೆೆಂತ್ಲೂ ಮಳ್ಯ ಪರಮನಣ ಜನಸ್ವುಯನಗಿದ.್  ಮನನಯ ಸೆಂಕನೂರ ಅವರತ ಹ್ೇಳಿದೆಂತ ್
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರತಿಯೆಂದತ ಕಡಯ್ಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ರ್ಗಳು ತ್ತೆಂಬಿ ಕ್ರ್ಕಟ್ಟಗಳು ಒಡದ್ತ ಬಹಳಷತಟ 
ಹನನಿಯನಗಿರತವುದರಿೆಂದ, ಮಹನರನಷರದಿೆಂದ ಕೂಡ ನಿೇರತ ನಮಮ ರನಜಯಕ್ೆ ಹರಿದತ 
ಬೆಂದಿರತವುದರಿೆಂದ ಈ ಬನರಿ ಸನಕಷತಟ ರಸ್ುಗಳು ಮತ್ತು ಸೇ್ತ್ತವ್ಗಳು ಹನಳನಗಿರತವುದನತು ರ್ನವು 
ರ್್ೂೇಡತತಿುದ್ಿೇವ್.  ಇದತ ಸಕನಾರದ ಗಮನಕೂೆ ಬೆಂದಿದ್. ಸೇ್ತ್ತವ್ಯ ಜಿೇವಿತನವಧಿ ನೂರತ ವಷಾ 
ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದ್. ಸೇ್ತ್ತವ್ಗಳನತು ಕಟಟಬ್ೇಕನದರ್ ಆಯನ specification ಗ್್ Bridge 
Engineering Design and IRC (Indian Road Congress) ಎನತುವ ನಿಯಮಗಳನತು 
ಇಟತಟಕೂ್ೆಂಡತ ಸೇ್ತ್ತವ್ಗಳನತು ಕಟಿಟರತತ್ುೇವ್.  ಈಗ ಕ್ೂಚಿಿಕ್ೂೆಂಡತ ಹ್ೂೇಗಿರತವೆಂತ್ಹ 
ಸೇ್ತ್ತವಗ್ಳು  ಸತಮನರತ ೧೦೦ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಇತಿುೇಚಿನವರ್ಗ್ ್ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಅರ್್ೇಕ ವಷಾಗಳ 
ಅವಧಿಯ ಸೇ್ತ್ತವ್ಗಳನಗಿವ್.  ಪರಸಕು ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ ೧೫ ಸೇ್ತ್ತವ್ಗಳು ಕ್ೂಚಿಿಹೂ್ೇಗಿವ್.   

 Specific ಆಗಿ ಗದಗ ಜಿಲ್್ಿಯಲ್ಲಿ ಏನತ ತೂ್ೆಂದರ್ಯನಗಿದ್ ಎೆಂದತ ಮನನಯ ಸೆಂಕನೂರ 
ಅವರತ ಹ್ೇಳಿರತವ ಬಗ್್ೆ ರ್ನನತ ಇೆಂದ್ೇ ಮನನಯ ಲ್್ೂೇಕೂ್ೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರ್ೂೆಂದಿಗ್್ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೇರ್.್   ಏಕೆ್ಂದರ್ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಕೂಡ ಅವರ ಜಿಲ್್ಿಯವರ್ೇ ಆಗಿದನಿರ.್  ಜ್ೂತ್ಗ್್ 
ಮನನಯ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟಯವರ ಕ್್ೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏರ್ನಗಿದ್ ಎನತುವುದರ ಬಗ್್ೆಯೂ ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೂೆಂದಿಗ್್ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೇರ್.್  ಇಡಿೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್್ೆ ಏನತ ಮನಡಬೇ್ಕತ ಎೆಂದತ 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಬಹಳಷತಟ ಯೇಚರ್್ ಮನಡಿ ಹಣವನತು ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಕನಯಾ ಈಗ 
ನಡದ್ಿದ.್  ಈ ಇಬಬರೂ ಸದಸಯರತ ಕ್ೇಳಿರತವುದಕ್ೆ ರ್ನಯಯ ಒದಗಿಸತವೆಂಥದಿನತು ಮತ್ತು ರನಜಯಕೂೆ 
ರ್ನಯಯ ಒದಗಿಸತವೆಂಥದಿನತು ನಮಮ ಸಕನಾರ ಮನಡತತ್ುದ್.   
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 ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷತಟ 
ಪರಶ್ುಯರ್್ುೇನೂ ಕ್ೇಳಿಲಿ.  ಏಕ್ೆಂದರ…್. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟಯವರೇ್, ಕ್ೇಳಲ್ಲಕ್ೆ ಏನಿಲಿ ಎೆಂದತ ತನವ್ೇ 
ಹ್ೇಳಿದಿರಿ.  ತ್ಮಮನತು ಕ್ೇಳಬ್ೇಡಿ ಎೆಂದತ ಯನರೂ ಹೇ್ಳಿಲಿ.  

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇೆಂದತ ೧೦೦ ವಷಾ ಆಯತಷಯ ಹ್ೇಳಿ 
೧೦-೧೫ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಸೇ್ತ್ತವ್ ಬಿದತಿ ಹೂ್ೇಗತತ್ುದ್. ರ್ನನತ ಎರಡತ ಸೇ್ತ್ತವ್ಯ 
ಉದನಹರಣ್ಗಳನತು ಕ್ೂಡತವುದಕ್ೆ ಬಯಸತತ್ುೇರ್.್   

 ರನಮೇಶವರಕ್ೆ ಸೆಂಪಕಾವನತು ಕಲ್ಲಾಸತವೆಂತ್ಹ ಪನೆಂಬನ್್ ಸೇ್ತ್ತವ್ಯತ ೩-೪ ದಶಕಗಳ 
ಹಿೆಂದ ್ಚೆಂಡಮನರತತ್ಕ್ೆ ಒಳಗ್ನಗಿ ಪೂತಿಾಯನಗಿ ಬಿದತಿ ಹೂ್ೇಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದಿೆಂತ್ಹ spans 
ಮತ್ತು ಕೆಂಬಗಳ್ಲಿವೂ ಹನನಿಗ್ೂ್ಳಗ್ನಗಿದಿವು. ಆಗ ತ್ತತ್ತಾ ಸೇ್ತ್ತವ್ಯನತು ನಿಮನಾಣ 
ಮನಡಬೇ್ಕ್ನತುವ ದೃಷ್ಟ್ಟಯಲ್ಲಿ ಭನರತ್ದಲ್ಲಿ ಮಟ್ೂರೇ ರೈ್ಲ್ಲನ ರೂವನರಿಗಳನದ ಹನಗೂ 
ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಭಿಯೆಂತ್ರರನದ ಶ್ರೇ ಶ್ರೇಧರನ್್ ಅವರತ ಸಮತದರದಲ್ಲಿ ಬಿದಿೆಂತ್ಹ ಎಲ್ನಿ 
ಅವಶೇ್ಷಗಳನತು ಎತಿು ಆ ಸೇ್ತ್ತವಯ್ನತು ಮರತನಿಮಿಾಸ್ವದರತ.   

 ಇರ್ೂ್ುೆಂದತ ಸೇ್ತ್ತವ್ಯ ಬಗ್್ೆ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳಲ್್ೇಬ್ೇಕತ. ದಕ್ಷಿಣ ಅಮರಿಕನದಲ್ಲಿರತವ 
Choluteca bridge ಚೆಂಡಮನರತತ್ ಬರತವ ಪರದೇ್ಶದಲ್ಲಿದ್.  ಪರತಿ ವಷಾ ಬಿೇಸತವ ಬಿರತಗ್ನಳಿಗ್್ 
ಆ ಸೇ್ತ್ತವ್ ಬಿದತಿ ಹ್ೂೇಗತತ್ುದ್.  ಅದಕನೆಗಿ ಒೆಂದತ ಸದೃಢವನದ ಸೇ್ತ್ತವಯ್ನತು ನಿಮನಾಣ 
ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಅಲ್ಲಿನ ಸಕನಾರ ಒೆಂದತ ಜನಗತಿಕ ಟ್ೆಂಡರ್ ಅನತು ಕರದ್ೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ 
ಜಪನನ್್ನಲ್ಲಿದಿೆಂತ್ಹ ಸೆಂಸ್ಿಯೆಂದತ ಆ ಟ್ೆಂಡರ್ ಅನತು ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ೆಂಡತ ಅಲ್ಲಿ ಸೇ್ತ್ತವ್ಯನತು 
ನಿಮನಾಣ ಮನಡತತ್ುದ್.  ನೆಂತ್ರ ಬೆಂದೆಂತ್ಹ ಚೆಂಡಮನರತತ್ಕ್ೆ ಒೆಂದತ ಚೂರತ ಕೂಡ ಆ ಸೇ್ತ್ತವ ್
ಹನಳನಗಿರತವುದಿಲಿ. ನದಿಯತ ತ್ನು ಪಥವನತು ಬದಲ್ನಯಿಸ್ವಕ್ೂಳುುತ್ುದ್.  ಆ ಸೇ್ತ್ತವ್ಯತ ಇೆಂದತ 
ಪರವನಸ್ವ ತನಣವನಗಿದ.್ ಆ ರಿೇತಿ ಕ್ಷಮತ್ಯಿೆಂದ ಕನಯಾ ನಿವಾಹಣ್ ಮನಡತವ ಇೆಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು 
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ನಮಮಲ್ಲಿ ಇಲಿವ್ೇ? ಅತ್ಯೆಂತ್ ಹ್ಚತಿ ಇೆಂಜಿನಿಯರ್ಗಳನತು ಉತ್ಾತಿು ಮನಡತವ ದ್ೇಶ ಭನರತ್.  
ಭನರತ್ದಲ್ಲಿ ೧೦-೧೫ ವಷಾಗಳಿಗ್್ ಸೇ್ತ್ತವ್ ಬಿದತಿ ಹ್ೂೇದರ ್ ಏನತ ಮನಡತವುದತ? ಆದಿರಿೆಂದ 
ಸೇ್ತ್ತವಗ್ಳಿಗ್್ ೧೦೦ ವಷಾ ಆಯತಷಯ ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳಬೇ್ಡಿ ಎೆಂದತ ಸಕನಾರಕ್ೆ ಹ್ೇಳಬಯಸತತ್ುೇರ್್.   

ಡನ:ಕ.್ಗ್್ೂೇವಿೆಂದರನಜ:- ಮನನಯ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟಯವರೇ್, ನಮಮ ಇೆಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಬೇ್ರ ್
ದ್ೇಶದಲ್ಲಿ ಚ್ರ್ನುಗಿ ಕ್ಲಸ ಮನಡತತನುರ.್  

ಶ್ರೇಮತಿ ಶಶ್ಕಲ್ನ ಅ.ಜ್ೂಲ್್ಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟಯವರತ 
ಹ್ೇಳಿರತವ ಎರಡತ ಉದನಹರಣ್ಗಳನತು ರ್್ೂೇಡಿದ್ಿೇವ್.  ಅದರೂ್ೆಂದಿಗ್್ ಸರ್ 
ಎೆಂ.ವಿಶ್ವೇಶವರಯಯನವರತ ಕಟಿಟರತವೆಂತ್ಹ ಕನುೆಂಬನಡಿ ಕಟ್ಟಯನತು ಕೂಡ ರ್್ೂೇಡಿದ್ಿೇವ್.  ಅವರತ 
ಹ್ೇಳಿರತವೆಂತ್ಹ ಸಲಹಯ್ನತು ರ್ನವು ಗಮನಕ್ೆ ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ಳುುತ್ುೇವ್. ೧೦೦ ವಷಾ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳುತು್ೇವ್.  ಪರತಿ ೧೫ ವಷಾಕೂ್ೆಮಮ ಅದರ quality check ಆಗಬೇ್ಕತ. ಅದರ strength 
check ಆಗಬೇ್ಕತ ಎನತುವುದರ ಬಗ್್ೆ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೂೆಂದಿಗ್್ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೇರ್್.   

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ.ಸೆಂಕನೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕನಾರದ ಮೇಲ್ ್
ಒತನುಯವನತು ಮನಡಿ ಹ್ಚತಿ ಅನತದನನವನತು ಪಡದ್ತಕೂ್ಳುಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ರ್ನವು ಸಕನಾರವನತು 
ಒತನುಯಿಸತತ್ುೇವ.್   
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ಪರಶ್ು ಸೆಂಖ್್ಯ: ೯೬೧ 
(ಉತ್ುರವನತು ಲಗತಿುಸಲ್ನಗಿದ್) 

ಶ್ರೇ ಕತಶನಲಪಾ ಎೆಂ.ಪಿ. (ಸತಜನ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಉತ್ುರವನತು ಕ್ೂಟಿಟದನಿರ್.  
ಭನಗಮೆಂಡಲ-ತ್ಲಕನವೇ್ರಿ ರಸ್ುಯ ಅಭಿವೃದಿಿಗ್್ ಅನತದನನ ಮೆಂಜೂರತ ಮನಡತವ ಯನವುದ್ೇ 
ಪರಸನುವರ್್ಯತ ಸಕನಾರದ ಮತೆಂದ ್ಇರತವುದಿಲಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನಿರ.್   

(ಮತೆಂದತ) 

(966) 21-09-2022 (1.20) ಕ್ಜಿ-ಎಕ್              (ಸಭನಪತಿಯವರ  ಉಪಸ್ವಿತಿ)    

ಶ್ರೇ ಕತಶನಲಪಾ ಎೆಂ.ಪಿ (ಸತಜನ) (ಮತೆಂದತ):-  
ಆದರ್, ಭನಗಮೆಂಡಲದಿೆಂದ ತ್ಲಕನವೇ್ರಿಗ್್ ಹೂ್ೇಗತವ ರಸ್ು ಬಹಳ ಹನಳನಗಿದ್. ಮತ್ು ದಿನನಿತ್ಯ 
ಸನವಿರನರತ ಭಕನುಧಿಗಳು ನಮಮ ರನಜಯದಿೆಂದ ಹನಗೂ ಹೂ್ರ ರನಜಯದಿೆಂದಲೂ ದ್ೇವರ ದಶಾನಕ್ೆ 
ಬರತತನುರ.್ ಅದ್ೇರಿೇತಿ ಪರವನಸ್ವಗರೂ ಸಹ ಬರತತನುರ.್ ಆದರ್, ಕ್ೂಡಗಿನಲ್ಲಿ 4-5 ತಿೆಂಗಳ ಕನಲ  
ವಿಪರಿೇತ್ ಮಳ್ಯಿೆಂದನಗಿ ಗತಡಡಗಳು ಕತಸ್ವದತ ರಸ್ುಗಳು ಬೆಂದನಗತತ್ುವ.್ ಅೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ 
ಸತಮನರತ 20-30 ದಿವಸಗಳ ಕನಲ ದ್ೇವರ ದಶಾನಕ್ೆ ಅವಕನಶ ಇರತವುದಿಲಿ. ಜನತರ್ 
ನಡಯ್ತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸೆಂಚನರ ದಟಟಣ್ ಹಚ್ನಿಗತವುದರಿೆಂದ ಬಹಳ 
ತ್ೂೆಂದರಯ್ನತು ಅನತಭವಿಸತತಿುದ್ಿೇವ್. ಅಲ್ಲಿ ಪಯನಾಯವನಗಿ ಮಣಿಾನ ರಸ್ು ಇದ್, ಆ ಮಣಿಾನ 
ರಸ್ುಯಲ್ಲಿ ಬ್ೇಸ್ವಗ್್ಯಲ್ಲಿ jeep, car ಗಳು ಸೆಂಚರಿಸತತಿುವ್. ಆ ರಸ್ು ಕ್ೇವಲ 3.50 
ಕೇಲ್್ೂೇಮಿೇಟರ್ ಇದ್. ಹನಗ್ನಗಿ, ಆ ರಸ್ುಯನತು ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸ್ವದರ,್ ಆ ಗ್ನರಮದವರಿಗೂ 
ಒಳ್ುಯದನಗತತ್ುದ್. ಅಲಿದೇ್, ಆ ರಸ್ುಯನತು ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸತವೆಂತ ್ಆ ಗ್ನರಮದವರ ಬ್ೇಡಿಕ ್ಸಹ 
ಇದ್. ಹನಗ್ನಗಿ, ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ ಮತಖ್ನೆಂತ್ರ  ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ  ಆ ರಸ್ುಗ್್ 
ಅನತದನನವನತು  ಕೂ್ಟತಟ ಆ ರಸ್ುಯನತು ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸಬ್ೇಕ್ೆಂದತ  ಕೇ್ಳಿಕ್ೂಳುುತ್ುೇರ್್. ಇಡಿೇ 
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದ ಅಧಾ ಭನಗಕ್ೆ ನಿೇರನತು ಕೂ್ಡತವೆಂತ್ಹ ಕನವೇ್ರಿ ಮನತ್ಯ ನಿೇರನತು 
ಕತಡಿಯತತಿುದ್ಿೇವ್. ದಯವಿಟತಟ, ಆ ರಸ್ುಗ್ ್ ಅನತದನನವನತು ಕ್ೂಟತಟ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸಬ್ೇಕ್ೆಂದತ 
ಕ್ೇಳಿಕೂ್ಳುುತ್ುೇರ್್. 
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     ಶ್ರೇಮತಿ ಜ್ೂಲ್್ಿ  ಶಶ್ಕಲ್ನ ಅಣನಾಸನಹೇ್ಬ್್ (ಮತಜರನಯಿ ಹನಗೂ ಹಜ್ ಮತ್ತು ವಕ್ಾ್ 
ಸಚಿವರತ) (ಲ್್ೂೇಕ್ೂೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಈ 
ವಿಷಯವನತು ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ೆ ತ್ರಬಯಸತತ್ುೇರ್್. ಈ ಬಗ್್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ ಸಚಿವರಿಗ್್  
ಒೆಂದತ ಸಭ್ಯನತು ಮನನಯ ಸದಸಯರ್ೂೆಂದಿಗ್್ ಚಚ್ಾ ಮನಡಿ ಎೆಂಬತದನಗಿ ತಿಳಿಸಬಯಸತತ್ುೇರ್್. 
 
    ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರ್ೇ, ಈ ಬಗ್್ೆ ಆದಷತಟ ಬೇ್ಗ ಒೆಂದತ ಸಭ್ಯನತು 
arrange ಮನಡತತನುರೆ್ಂದತ ತಿಳಿಸ್ವದನಿರ.್  
 
     ಶ್ರೇ ಕತಶನಲಪಾ ಎೆಂ.ಪಿ (ಸತಜನ):-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಆಯಿತ್ತ. ಧನಯವನದಗಳು. 
                                         (ಗ್್ೂೆಂದಲ) 
    ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ರವರ ಪರವನಗಿ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜತರವರತ ಪರಶ್ು ಕ್ೇಳಿ. 
 
    ಶ್ರೇ ಎಸ್್.ಎಲ್.ಭ್ೂೇಜ್ೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ತ್ಮಗ್್ ಇೆಂತ್ಹ  ಉತ್ುರಗಳಿೆಂದ 
ತ್ೃಪಿುಯನಗಿದಿರ್, ಅದತ ಇಡಿೇ ರ್ನಡಿಗ್್  ತ್ೃಪಿುಯನಗತತ್ುದ್. ತನವು  ಇೆಂತ್ಹ ಉತ್ುರಗಳನತು 
ಬಯಸ್ವದರ್, ನಿಜವನಗಲೂ ಬಹಳ ರ್್ೂೇವನಗತತ್ುದ್. 
                                 (ಗ್್ೂೆಂದಲ) 
     ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಭ್ೂೇಜ್ೇಗ್ೌಡರವರೇ್, ಈ ಪರಶ್ು ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಕತಶನಲಪಾ 
ಎೆಂ.ಪಿ (ಸತಜನ) ಅವರದತಿ. ಇದತ ನಮಮದಲಿ, ನಿಮಮದಲಿ. ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಉತ್ುರದಿೆಂದ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ತ್ೃಪುರನಗಿದನಿರ್.  

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 
    ಶ್ರೇ ಎಸ್್.ಎಲ್.ಭ್ೂೇಜ್ೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಪರಶ್ು ಯನರದಿದನದರೂ ಆಗಲ್ಲ. 
ಅವರತ ನಮಮ ಸಮನಜಕನೆಗಿ ಪರಶ್ು ಕ್ೇಳಿರತತನುರ್. ವಿಷಯ ಬಹಳ ಗೆಂಭಿೇರವನಗಿದ್. ಕ್ೂೇಟನಯೆಂತ್ರ 
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ರೂಪನಯಿಗಳ ವಯಯ ಮನಡಿತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ಕ್ಲಸ ಆಗಬ್ೇಕನದರ,್ ರ್ನವು ಅದಕ್ೆ ಈ ಉತ್ುರವನತು 
ಪಡಯ್ತವುದಕ್ೆ ಪರದನಡಬ್ೇಕ್ೇ?  ರ್ನವು ಈ ಉತ್ುರವನತು ಪಡಯ್ತವುದಕನೆಗಿ ಸಭ್ಗ್ ್ಬರಬ್ೇಕನ? 
ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟಯವರ ಮನಸ್ವಾಗ್್ ಸಮನಧನನ ಇಲಿ. ಅದ್ೇರಿೇತಿ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಎಸ್್.ವಿಿ,ಸೆಂಕನೂರರವರಿಗೂ ಸಮನಧನನ ಇಲಿ. ಅವರಿಗ್್ ಸಮನಧನನ ಇಲಿ.  
ಅವರತ ಸತಮಮರ್ ್ ಕನಟಚನರಕ್ೆ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡಿದನಿರ್. ತನವು ಅಥಾ ಮನಡಿಕೂ್ೆಂಡತ ಚನಟಿ 
ಬಿೇಸಬೇ್ಕತ. ರ್ನನತ ಇದನತು ಪದ್ೇ ಪದ್ೇ ಹ್ೇಳುತಿುರತತ್ುೇರ್್. ಪಿೇಠ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರಿಗ್್ ಚನಟಿ 
ಬಿೇಸದಿದಿರ,್ ಅವರತ ಕೇ್ಳುವುದಿಲಿ. ತನವು ದಯಮನಡಿ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರಿಗ್್ ಹೇ್ಳಬ್ೇಕತ.  

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 
     ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ರ್ನಗರನಜತರವರೇ್, ತನವು  ಪರಶ್ು ಕ್ೇಳಿ. 
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ಪರಶ್ು ಸೆಂಖ್್ಯ 917 
(ಉತ್ುರ ಲಗತಿುಸಲ್ನಗಿದ್) 

     ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜತ(ವಿಧನನ ಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ)                    
(ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ರವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಈ 
ಪರಶ್ುಗ್ ್ ಸರಿಯನದ ಉತ್ುರವನತು ಕ್ೂಟಿಟದನಿರ್. ಆದರ್, ಇದರ ಬಗ್್ೆ ಸವಲಾ clarification ಅನತು 
ಕ್ೇಳಬಯಸತತು್ೇರ್್. ಕೂ್ೇವಿಡ್್-19 ಬೆಂದ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಯನವ ಯನವ  ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ   
ಸಮಸ್ಯಗಳು ಉೆಂಟನದವು ಎೆಂದತ ತ್ಮಗ್್ಲಿರಿಗೂ ಗ್ೂ್ತಿುದ್. ಅದ್ೇರಿೇತಿ ಈ ಸೆಂಕನರಮಿಕ 
ರೂ್ೇಗದಿೆಂದ ಆಗಿರತವೆಂತ್ಹ ನಷಟಗಳ ಬಗ್್ೆ ಸದನಕ್ೆ, ಇಡಿೇ ರನಜಯಕ್ೆ ಗ್್ೂತಿುರತವೆಂತ್ಹ 
ವಿಚನರವನಗಿದ್. ಮನನಯ ಮನಜಿ  ಮತಖ್ಯ ಮೆಂತಿರಗಳನದ ಬಿ.ಎಸ್್.ಯಡಿಯೂರಪಾನವರತ ದಿರ್ನೆಂಕ 
14-6-2021 ರೆಂದತ ಕ್ೂೇವಿಡ್್-19 ನಿೆಂದ ಮೃತ್ಪಟಿಟರತವೆಂತ್ಹ ಕತಟತೆಂಬದವರಿಗ್್ ಪರಿಹನರವನಗಿ 
ಒೆಂದತ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳನತು ಕ್ೂಡತವುದನಗಿ ಘೂೇಷಣ್ ಮನಡಿದಿರತ. ಅದರೆಂತ,್ 
ಸನೆಂಕ್ೇತಿಕವನಗಿ ಸತಮನರತ 10 ಜನರಿಗ್ ್  ಪರಿಹನರ ಕ್ೂಟಿಟರತವುದನತು ರ್್ೂೇಡಿದ್ಿೇವ್. ಅದರ  
ಮತೆಂದತವರಿದ ಭನಗವನಗಿ ದಿರ್ನೆಂಕ 23-9-2021 ರೆಂದತ ವಿಧನನಸೌಧದ ಮೂರರ್್ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಮನನಯ ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರನದ  ಅಶ್್ೇಕ್್ರವರ ರ್್ೇತ್ೃತ್ವದಲ್ಲಿ  ಕ್ಲವು ಜನರಿಗ್ ್ ಪರಿಹನರ 
ಕ್ೂಟಿಟರತವುದತ ಸಹ ನಮಮ ಗಮನಕ್ೆ ಬೆಂದಿದ.್ ಆದರ,್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲತ್ಃವನಗಿ ಬೆಂದಿರತವೆಂತ್ಹ 
ವಿಚನರ ಏರ್್ೆಂದರ್, ಕ್ಲವು ಜನ ತ್ೆಂದ ್ ತನಯಿಯವರನತು  ಕಳ್ದತಕ್ೂೆಂಡತ  
ಅರ್ನಥರನಗಿರತವುದನತು ರ್್ೂೇಡಿದ್ಿೇವ್.  ಇದಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ ಒೆಂದತ ಪರಸೆಂಗವನತು ಸಭ್ಗ್ ್
ಹ್ೇಳುವುದಕ್ೆ ಬಯಸತತ್ುೇರ್್.  ಒೆಂದತ ಕತಟತೆಂಬದಲ್ಲಿ ಗೆಂಡ ಖ್ನಸಗಿೇ ಕೆಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 
ಉದ್ೂಯೇಗಿಯನಗಿದತಿ, ಆತ್ ಕ್ೂೇವಿಡ್್-19 ನಿೆಂದ ಮೃತ್ಪಟಿಟರತತನುರ್್, ಆತ್ನ ಶ್ರೇಮತಿಯವರಿಗ್್ 
ಸತಮನರತ 55 ವಷಾಗಳು ಆಗಿರಬಹತದತ. ಆಕ್ ಒಬಬ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಒಬಬ ಮಗರ್್ೂೆಂದಿಗ್್ ವನಸ 
ಮನಡತತಿುದನಿಳ್. ಆಕ್ಯ ಮಗಳು M.Sc ಯಲ್ಲಿ gold medal ಅನತು ಪಡದ್ಿದನಿಳ್. ಈಕ್ಗ್ ್Ph.D. 
ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂಬ ಹೆಂಬಲ ಇದ್. ಆದರ್, ಕ್ೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲಿ. ಈಕ್ಯ ತನಯಿ  ಒೆಂದತ ಖ್ನಸಗಿ 
ಕೆಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಸ  ಮನಡತತಿುದತಿ, ಆಕ್ಗ್ ್ತಿೆಂಗಳಿಗ್ ್14 ಸನವಿರ ವ್ೇತ್ನ ಬರತತಿುದ್. ಅದರಲ್ಲಿ  8 
ಸನವಿರ ರೂಪನಯಿಗಳನತು  ಮರ್್ಯ ಬನಡಿಗ್್ಗ್್ ಕ್ೂಡಬೇ್ಕತ. ಇನತುಳಿದ 6 ಸನವಿರ 
ರೂಪನಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಿೇವನ ನಡಸ್ತವುದ ಹೇ್ಗ್್ ಎೆಂದತ  ಪರಶ್ು ಬೆಂದಿದ.್ ಹನಗ್ನಗಿ, ಮೂಲತ್ಃ ಪರಶ್ು 
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ಕ್ೇಳುತಿುರತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ಕ್ಲವು ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಕೆಂದನಯ ಇಲ್ನಖ್ಯ್ಿೆಂದ ಪರಿಹನರ 
ಕ್ೂಡತತು್ೇವ್ೆಂದತ  ಹ್ೇಳಿದಿರತ. ತ್ದನೆಂತ್ರ  ಅದನತು ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ., ಗ್್ ವಗ್ನಾವಣ್  ಮನಡಿದರತ. 
ಬಸವನಗತಡಿ ವಿಧನನಸಭನ ಕ್್ೇತ್ರಕ್ೆ ಸ್ವೇಮಿತ್ವನಗಿ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕ್ೆಂದರ,್ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ರವರತ ಸತಮನರತ 50 ಜನ ಮೃತ್ರ ಕತಟತೆಂಬಗಳಿಗ್್ ಪರಿಹನರ ಬೆಂದಿಲಿ 
ಎನತುವೆಂತ್ಹ ವಿಷಯವನತು ಸದನದ ಗಮನಕ್ೆ ತ್ರತತಿುದನಿರ.್ ಹನಗ್ನಗಿ, ಮನನಯ  ಕೆಂದನಯ 
ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್್ೆ clarification ಅನತು ಕ್ೇಳಬಯಸತತ್ುೇರ್್. 

    ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶ್್ೇಕ್್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕ್ೂೇವಿಡ್್-19 ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಪಟಟ 
ಕತಟತೆಂಬದವರಿಗ್್ ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕನಾರವು ಸಹ ಅನತದನನವನತು ಕ್ೂಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ  ತಿೇಮನಾನ 
ಮನಡಿದ.್ ಅದರೆಂತ,್ ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕನಾರ ಇಡಿೇ ದ್ೇಶಕ್ೆ ಕ್ೂಡತತಿುದ್. ನಮಮ ರನಜಯಕೂೆ ಸಹ ಬರತತ್ುದ್. 
ರ್ನವು ಕ್ೂಡತತಿುದ್ಿೇವ್. ನಮಮ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ಮನನಯ ಬಿ.ಎಸ್್.ಯಡಿಯೂರಪಾನವರತ 
ಮತಖ್ಯ ಮೆಂತಿರಯಗಳನಗಿದಿೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ B.P.L (Below Poverty Line) 
ಪಟಿಟದನರರಿಗ್ ್ ಮತ್ತು ಆರೂ್ೇಗಯ ಇಲ್ನಖ್ಯ್ಲ್ಲಿ ರ್್ೂೇೆಂದಣಿಯನಗಿರತವವರಿಗ್ ್ ತ್ಲ್ನ ಒೆಂದೂ್ೆಂದತ 
ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳನತು ಕೂ್ಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ  ಹ್ೇಳಿದನಿರ.್ ಅದನತು ಇವತಿುನವರಗ್ೂ ಕ್ೂಡತತಿುದ್ಿೇವ್. 
ಅದನತು ಇಲ್ಲಿಯವರ್ಗೂ ನಿಲ್ಲಿಸ್ವಲಿ. ಈ ರಿೇತಿಯ ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ B.P.L ಪಟಿಟ ಇರತವೆಂಥದತಿ 
ಇರಬಹತದತ, ಬನಯೆಂಕತಗಳಿಗ್್ Aadhar link ಆಗದಿರತವೆಂಥದತಿ ಸಮಸ್ಯಗಳು ಬೆಂದಿರತತ್ುವ್. 
ಬನಯೆಂಕ್್ ಖ್ನತ್ಗ್ ್ Aadhar link ಆಗಿಲಿವೊೇ ಅೆಂತ್ಹವರದತಿ ತ್ೂೆಂದರ ್  ಇದ್. ಮತ್ು B.P.L 
ಪಟಿಟಯಿೆಂದ reject ಆಗಿ ಆಚ್ಗ್ ್ಬೆಂದಿರತವೆಂತ್ಹವರದತಿ ತೂ್ೆಂದರ್ ಇದ್.  

(ಈ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿ ವ್ೈಸ್್ ಛ್ೇಮಾನ್್ರವರನದ ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ಕ್.ಪನರಣ್ೇಶ್ರವರತ ಪಿೇಠವನತು 
ಅಲೆಂಕರಿಸ್ವದರತ) 

ಇದನತು ಈ ದೃಷ್ಟ್ಟಯಿೆಂದ ಗಮನದಲ್ಲಿಟಿಟಕೂ್ೆಂಡಿದ್ಿೇವ್. B.P.L ಕನಡ್್ಾದನರರಿಗ್್ ಮತ್ತು ಆರೂ್ೇಗಯ 
ಇಲ್ನಖ್ಯ್ಲ್ಲಿ ರ್್ೂೇೆಂದಣಿಯನಗಿ ಬರತತಿುವೆಂತ್ಹವರಿಗ್್ ಒೆಂದತ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳನತು plus 
ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕನಾರದ ಪರಿಹನರ 50 ಸನವಿರ ರೂಪನಯಿಗಳನತು ಕ್ೂಡತತಿುದ್ಿೇವ್. 
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    ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಬಸವನಗತಡಿ ವಿಧನನಸಭನ ಕ್್ೇತ್ರಕ್ೆ 
ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ,್ ಸತಮನರತ 50 ಜನ ಮೃತ್ರ ಕತಟತೆಂಬಗಳಿಗ್್ ಪರಿಹನರ ಕ್ೂಡತವುದತ ಬನಕ 
ಇದ್, ಇದರ ಬಗ್್ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಮನವಿಯನತು ಮನಡತತ್ುೇರ್್ 

    ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶ್್ೇಕ್್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಆ 50 ಜನರ details ಅನತು 
ಕಳುಹಿಸ್ವಕೂ್ಟಟರ್, ರ್ನವು ಮೊತ್ುಮಮ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸ್ವ ಆ ಬಗ್್ೆ ಕರಮವನತು ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂಳುುತ್ುೇರ್್. 

    ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, thank you.  

      ಶ್ರೇ ಕ.್ಅಬತಬಲ್ ಜಬನಬರ್ (ವಿಧನನ ಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, B.P.L Card ಇಲಿದಿರತವವರಿಗ್ ್ ಏನತ ಮನಡತತನುರ?್ B.P.L Card 
ಇಲಿದಿರತವವರಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಳಷತಟ ಜನ ಬಡವರತ ಇದನಿರ ್ ಅಲಿವೇ್; ಅವರಿಗೂ ಪರಿಹನರ 
ಕ್ೂಡಬೇ್ಕಲಿವ್ೇ; 

   ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶ್್ೇಕ್್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅವರಿಗ್್ 50 ಸನವಿರ ರೂಪನಯಿಗಳನತು 
ಕ್ೂಡತತು್ೇವ್. 
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 ತ್ಡ ್ಹಿಡಿಯಲ್ನದ ಪರಶ್ು ಸೆಂಖ್್ಯ 221 
(ಉತ್ುರ ಲಗತಿುಸಲ್ನಗಿದ್) 

ಶ್ರೇ ಗ್್ೂೇವಿೆಂದ ರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯರ್ೇ,  ಇದತ ಕಳದ್ ವನರ ಇದಿೆಂತ್ಹ ಪರಶ್ು. 
ಇದಕ್ೆ  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸಮಯವನತು ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ೆಂಡತ ಇವತಿುಗ್್ ನಿಗದಿ ಮನಡಿದನಿರ.್ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಬಹಳ ವಿವರವನದ ಉತ್ುರವನತು ನಿೇಡಿದನಿರ.್ ಹನಗ್ನಗಿ, ಅವರಿಗ್್ ಧನಯವನದಗಳು. ಆದರ್, 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ನಿೇಡಿರತವೆಂತ್ಹ ಉತ್ುರದ front page ನಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ abstract ಅನತು 
ಕ್ೂಟಿಟದನಿರ್. 2017-2018ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ 31.84 ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳ ಅನತದನನವನತು 
ಕ್ೂಟಿಟದ್ಿೇವ್ೆಂದತ  ಹ್ೇಳಿದನಿರ.್  ವ್ಚಿ 25.80 ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳು ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನಿರ.್  
ಇದ್ೂೆಂದತ ಸಣಾ ಉದನಹರಣ್. ಆದರ್, ವಿವರವನದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಒಟತಟ 48.44 ಕ್ೂೇಟಿ 
ರೂಪನಯಿಗಳ ಅನತದನನವನತು ಕ್ೂಟಿಟದ್ಿೇವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನಿರ್. ಇದರಲ್ಲಿ 25.80 ಕೂ್ೇಟಿ 
ರೂಪನಯಿಗಳು ವ್ಚಿ ಆಗಿದ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನಿರ.್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯನವುದತ ಸರಿ? ಇದತ ಸರಿಯೇ 
ಅಥವನ ವಿವರವನದ ವರದಿ ಸರಿಯೇ? ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ ಮತ್ತು ಗಿರಿಜನರ  ಉಪಯೇಜರ್್ 
ಕನಯಾಕರಮಗಳಿಗ್್ 2017-18ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಿೆಂದ ಹಿಡಿದತ 2021-2022ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನವರಗ್ೂ 
ರ್್ೂೇಡಿದರೂ ಸಹ, ಕ್ೂಟಿಟರತವೆಂತ್ಹ ಅನತದನನದಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 30% ಹಣ ಇದರಲ್ಲಿ 
ಬಳಕ್ಯನಗಿರತವುದಿಲಿ. ಇದತ ಬಹಳ ಮತಖ್ಯವನಗಿದ್. ಏಕ್ೆಂದರ,್ SCP/TSP ಯೇಜರ್್ಯದತಿ 
ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ, ಪರಿಶ್ಷಟ  ಪೆಂಗಡದವರ ಮತ್ತು ಬತಡಕಟತಟ ಜರ್ನೆಂಗದವರಿಗ್ ್ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ 
ಕನಯಾಕರಮವನಗಿದ್. ಈ ಯೇಜರ್್ಯ ಹಣವನತು ಪರತಿವಷಾ ಸೆಂಪೂಣಾವನಗಿ ಬಳಸ್ವಕ್ೂಳುುತಿುಲಿ 
ಏಕ್?  ಇದಲಿದೇ್, ಲ್್ೂೇಕೂ್ೇಪಯೇಗಿ ಇಲ್ನಖ್ಯ್ಲ್ಲಿ SCT/TSP ಯೇಜರ್್ ಏಕ್ ಬೆಂತ್ತ ಎೆಂದತ 
ನನು ಭನವರ್್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರ್ೇ, ಆಯಿತ್ತ. ಸಚಿವರ್ೇ, ಉತ್ುರ ಕೂ್ಡಿ. 
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ಶ್ರೇ ಗ್್ೂೇವಿೆಂದ ರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಒೆಂದತ ನಿಮಿಷ., 

     ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಗ್್ೂೇವಿೆಂದರನಜತರವರ್ೇ, ತನವು ಪರಶ್ುಯನತು  ಕ್ೇಳಿ. ಸಕನಾರ 
ನಿೇಡಿರತವೆಂತ್ಹ ಉತ್ುರವನತು ಹ್ೇಳುತಿುದಿರ ್ ಹ್ೇಗ್?್ ಈಗ ಸಮಯ ಒೆಂದೂವರ ್ ಗೆಂಟ್ಯನಗಿದ್. 
ತನವು ಪರಶ್ುಯನತು  ಮನತ್ರ ಕ್ೇಳಬೇ್ಕತ.. ತನವು ದಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕೂ್ಳಿು. ಮನನಯ  ಸಚಿವರಿೆಂದ 
ಉತ್ುರ ಬೆಂದ ಮೇಲ್್ ಉಪ ಪರಶ್ುಯನತು ಕ್ೇಳಿ.   

     ಶ್ರೇಮತಿ ಜ್ೂಲ್್ಿ  ಶಶ್ಕಲ್ನ ಅಣನಾಸನಹೇ್ಬ್್ (ಮತಜರನಯಿ ಹನಗೂ ಹಜ್ ಮತ್ತು ವಕ್ಾ್ 
ಸಚಿವರತ) (ಲ್್ೂೇಕ್ೂೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, SCT/TSP 
ಯೇಜರ್್ ನಿಜವನಗಲೂ ಸಹ ಒಳ್ುಯ ಕನಯಾಕರಮ. ಈ ಯೇಜರ್್ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ ಮತ್ತು ಗಿರಿ 
ಜನರಿಗ್್ ಉಪಯೇಗವನಗತವೆಂತ್ಹ ಕನಯಾಕರಮವನಗಿದ್. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮ 
ಅನತದನನದ ಬಳಕ್ಯನಗಿದ್  ಎೆಂದತ  ಹ್ೇಳಿದನಿರ.್ ಕ್ಲವೊೆಂದತ ಕನಯಾಗಳು March ತಿೆಂಗಳಲ್ಲಿ 
release ಆಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಅಗ March end ಗ್್ close ಆದೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ 
ಅದನತು ಮತೆಂದಿನ ಯೇಜರ್್ಗಳಲ್ಲಿ add ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ಳುುವೆಂತ್ಹ ಕನಯಾವನಗತವುದರಿೆಂದ 
ಅನತದನನದಲ್ಲಿ ಬಳಕ್ಯ ವ್ಚಿ ಕಡಿಮ ಕನಣಿಸತತಿುದ್ ಎೆಂದತ ನನಗ್ ್ ಅನಿಸತತಿುದ್. ಅದೇ್ರಿೇತಿ  
ಇಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ ವಿವರದ ಬಗ್್ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಬಳಿ  ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರನತು ಕರಸ್್ವ ಆ 
ಬಗ್್ೆ  ಚಚಾ್ ಮನಡಿ ಎೆಂದತ ತಿಳಿಸತತು್ೇರ್್. ಹನಗ್್ಯೇ, ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ನಿೇಡಿರತವೆಂತ್ಹ  ಅನತದನನದ 
ಮತ್ತು ವ್ಚಿದ ಬಗ್್ೆಯೂ ಸಹ ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಬಳಿ ಚಚಿಾಸ್ವ ಅದನತು clear 
ಮನಡಿಕ್ೂಳುಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಬಳಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಚಿೆಂತ್ರ್್ಯನತು ವಯಕುಪಡಿಸತತ್ುೇರ್.್ 

     ಶ್ರೇ ಗ್್ೂೇವಿೆಂದ ರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದತ ಬಹಳ ಚಚ್ಾ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ 
ವಿಚನರವನಗಿದ್. ರ್ನನತ ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಬಳಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ಿೇರ್್.  ಈ ಅಧಿವೇ್ಶನ ಮತಗಿದ ಮೇಲ್್  
ಕ್ೂೇಲ್ನರ ಜಿಲ್್ಿಯ ಎಲ್ನಿ P.W.D ಅಧಿಕನರಿಗಳನತು ಕರಸ್್ವ ಒೆಂದತ ಸತದಿೇಘಾವನದೆಂತ್ಹ 
ಚಚ್ಾಯನತು ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಏಪನಾಡತ ಮನಡಬ್ೇಕತ. ಇದಕ್ೆ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಸಮಮತಿಯನತು 
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ಸೂಚಿಸ್ವದನಿರ್. ಮನನಯ  ಸಚಿವರತ ಸಹ ಇದರ ಬಗ್್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ ಸಚಿವರ ಜ್ೂತ್ಗ್್ ಒೆಂದತ  
ಮನವಿಯನತು ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಇದತ ನನು ಮನವಿ ಸಹ ಆಗಿದ.್ ಮತೆಂದಿನ ತಿೆಂಗಳ ಆಯತಧ ಪೂಜ್ 
ಹಬಬದ ನೆಂತ್ರ  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಯನವ ದಿವಸದೆಂದತ free ಇರತತನುರೂ್ೇ, ಆ ದಿವಸ ನಮಮನತು 
ಕರಸ್್ವ ಇದರ ಬಗ್್ೆ ಚಚ್ಾ ಮನಡಬೇ್ಕತ. 

     ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಗ್್ೂೇವಿೆಂದರನಜತರವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ 
ಸಚಿವರ  ಜ್ೂತ್ಗ್್ ಚಚ್ಾ ಮನಡತವುದಕ್ೆ ತಿಳಿಸತತ್ುೇರ್್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನಿರ ್ಅಲಿವೇ್;  

(ಮತೆಂದತ)  
 

(967) 21-09-2022 (1.30) ಎೆಂ.ವಿ-ಎಕ್   (ವ್ೈಸ್್ ಛ್ೇಮಾನ್್ರವರ ಉಪಸ್ವಿತಿ) 

ಶ್ರೇ ಗ್್ೂೇವಿೆಂದ ರನಜತ:- ಮನನಯ ಮೆಂತಿರಗಳು ಏನತ ಉತ್ುರ ನಿೇಡಿದನಿರ,್ ಅದತ ನನಗ್ ್
ಸಮಧನನ ತ್ೆಂದಿದ.್ ಇದರ ಚಚ್ಾಗ್ ್ ತನವ್ೇ ಶರಮವಹಿಸ್ವ ಒೆಂದತ ದಿರ್ನೆಂಕವನತು ನಿಗದಿ 
ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಮನವಿ ಮನಡಿಕ್ೂಳುುತ್ುೇರ್್. 

 

 

 

 

ಪರಶ್ು ಸೆಂಖ್್ಯ: 459 



                                                                                                                                       «¥À/21.09.2022     98  
 

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

 

 

   

(ಉತ್ುರವನತು ಲಗತಿುಸಲ್ನಗಿದ್) 

ಶ್ರೇ ಹ್ರ್.ಎಸ್.ಗ್್ೂೇಪಿರ್ನಥ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತು 
ಒದಗಿಸ್ವದನಿರ.್ ಈಗ ಯನವುದನತು ವಶಪಡಿಸ್ವಕೂ್ೆಂಡಿದನಿರ್, ಅದನತು ಆಶರಯ ಯೇಜರ್್ಗ್ ್ಮತ್ತು 
ರನಜಿೇವ್ಗ್ನೆಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮಕ್ೆ ಕ್ೂಡತತ್ುೇರ್್ೆಂದತ ತಿಳಿಸ್ವದನಿರ.್ ಈಗ ಕ್ಲವು ಕಡಗ್ಳಲ್ಲಿ ಏರ್ನಗಿದ್ 
ಎೆಂದರ್, ಭನಗಶಃ ಸಕನಾರಿ ಜನಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ್ಲನಿೆಂದ ವನಸ ಮನಡತ್ಕೆೆಂಥವರತ ಇದನಿರ.್ ಈಗ 
ಪಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಶರಯ ಯೇಜರ್್ ಎೆಂದತ ಬೆಂದ ಮೇಲ್್ ಅದನತು 94(ಸ್ವ) ನಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸತತಿುಲಿ. 
ಆದತದರಿೆಂದ ಮೊದಲತ ೯೪(ಸ್ವ) ಯನತು ಪರಿಗಣಿಸ್ವ, ಉಳಿದ ಜನಗವನತು ಆಶರಯ ಯೇಜರ್್ಗ್ ್
ಉಪಯೇಗ ಮನಡಿಕೂ್ಳುಬ್ೇಕತ. ಅದಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ ಆದೇ್ಶ ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಮನನಯ 
ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ವಿನೆಂತಿಸ್ವಕೂ್ಳುುತ್ುೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಆರ.ಅಶ್್ೇಕ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ 
ಹ್ರ್್.ಎಸ್್.ಗ್್ೂೇಪಿರ್ನಥ್ರವರತ ಒೆಂದತ ಒಳ್ುಯ ಸಲಹ್ಯನತು ನಿೇಡಿದನಿರ.್ ನನು ಉದ್ಿೇಶವು ಸಹ 
ಅದ್ೇ ಆಗಿದ.್ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಇನತು ಇಪಾತ್ತು ವಷಾವನದ ಮೇಲ್್ ಸಕನಾರಿ ಜಮಿೇನತ ಸ್ವಗತವುದಿಲಿ. ಈಗ 
ಇರತವೆಂತ್ಹ ಮತ್ತು ಬೆಂದೆಂತ್ಹ ಸಕನಾರಗಳು ಕೂ್ಟಟೆಂತ್ಹ ಜಮಿೇನತಗಳು ಮತ್ತು ಒತ್ತುವರಿ 
ಇವುಗಳರ್ು್ಲ್ನಿ ರ್್ೂೇಡತತಿುದಿರ್, ಮತೆಂದ್ ಕಷಟವನಗತತ್ುದ್. ಆದತದರಿೆಂದ ರ್ನನತ ಈ ವನರದೂ್ಳಗ್್ 
ಎಲ್ನಿ ಎೆಂ.ಎಲ್.ಎ.ಗಳಿಗ್್, ಎೆಂ.ಎಲ.ಸ್ವ.ಗಳಿಗ್್, ಎೆಂ.ಪಿ.ಗಳಿಗ್್ ಹನಗೂ ರನಜಯಸಭನ ಸದಸಯರತ ಈ 
ಎಲಿರಿಗೂ ಪತ್ರಗಳನತು ಬರಯ್ತತ್ುೇರ್.್ ಈಗ ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಜಿಲ್್ಿಯಲ್ಲಿ ಮತೆಂದಿನ ಐವತ್ತು 
ವಷಾಕ್ೆ ಬ್ೇಕನಗತವಷತಟ ಸಕನಾರಿ ಜಮಿೇನನತು ಈಗಲ್್ೇ ಗ್್ೂತ್ತುಪಡಿಸ್ವಕೂ್ಳುಲ್ಲ. ಅೆಂದರ್, ಆಸಾತ್ರ, 
ಆಟದ ಮೈದನನ, ಅೆಂಗನವನಡಿ, ವಿದತಯತ್ ಕ್ೇೆಂದರ, ಇವುಗಳಿಗ್್ಲ್ನಿ ಈಗಲ್್ೇ ಜಮಿೇನನತು 
ಕನಯಿಿರಿಸ್ವಕ್ೂೆಂಡಿಲಿವ್ೆಂದರ್, ರ್ನನತ ಮೊರ್್ು ದನವಣಗ್್ರ ್ ಜಿಲ್್ಿಗ್ ್ ಹ್ೂೇಗಿದನಿಗ, ಕನಡಿಬೇ್ಡಿದರೂ 
ಸಹ ಆ ಹಳಿುಯಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ ಸಮಶನನಕ್ೆ ಜನಗ ನಿೇಡಲ್ಲಲಿ. ಸತಮನರತ ಎರಡತ ಸನವಿರ ಹಳಿುಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಮಶನನವ್ೇ ಇಲಿ. ಮೊರ್್ು ನಮಮ ಬಿೇದರ್ ಜಿಲ್್ಿಯ ಶನಸಕರತ ನನು ಬಳಿಗ್್ ಬೆಂದಿದಿರತ. ಈಗ 
ಬಿೇದರ್ ಜಿಲ್್ಿಯಲ್ಲಿ ರನತ್ೂರೇರನತಿರ ಹ್ಣವನತು ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂೆಂಡತ ಹ್ೂೇಗಿ ಅದನತು ಹೂಣಬ್ೇಕತ. 
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ಅೆಂದರ್, ಯನವುದ್ೂೇ ರ್ನಲ್ ್ ಮತ್ತು ರಸ್ು ಪಕೆದಲ್ಲಿ ಹೂಣಬ್ೇಕತ. ಈಗ ಜಮಿೇನನತು ಕ್ೇಳಿದರ ್
ಯನರೂ ಸಹ ಕ್ೂಡತವುದಿಲಿ. ಎಲ್ನಿ ಜಮಿೇನತಗಳನತು ಸಹ ಗ್ನರಾೆಂರ್್ ಮನಡಿಬಿಟಿಟದ್ಿೇವ್. ರೈ್ತ್ರಿಗ್ ್
ಜಮಿೇನತ ಕ್ೂಡತವುದತ ಮತ್ತು ಇನತು ಏರ್್ೇನತ ಇದಯ್ೇ ಎಲಿದಕೂೆ ಸಹ ಎಲ್ನಿ ಜಮಿೇನತಗಳನತು 
ನಿೇಡಿದ್ಿೇವ್. ಈ ರಿೇತಿಯನದರ್, ಈಗ ಎರಡತ ಸನವಿರ ಎೆಂದತ ಇದ್. ಇರ್ೂ್ುೆಂದತ ಇಪಾತ್ತು 
ವಷಾವನದರ್ ಎಲ್ನಿ ಹಳಿುಗಳಲೂಿ ಈ ರಿೇತಿಯ ಸಮಸ್ಯ ಬರತತ್ುದ್. ಆದತದರಿೆಂದ ಈ 
ಜಮಿೇನತಗಳನತು ಉಳಿಸತವೆಂಥದತಿ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಆದಯತಯ್ನಗಿ ಸಕನಾರಿ ಸೆಂಸ್ಿಗಳಿಗ್ ್
ಕ್ೂಡತವೆಂಥದತಿ ಎೆಂದತ ನಿೇಡಿರತವ ಉತ್ುರದಲೂಿ ಸಹ ತಿಳಿಸ್ವದ್ಿೇರ್.್ ಆದತದರಿೆಂದ 94(ಸ್ವ) ಏನಿದ,್ 
ಈಗ ಅವರತ ಮರ್್ಗಳನತು ಕಟಿಟಕ್ೂೆಂಡರ ್ಅವರಿಗ್್ ಕೂ್ಡೂ್ೇಣ. ಆಗ ಏನತ ಸಮಸ್ಯಯನಗತವುದಿಲಿ. 
ಈಗ ಒಬ್ೂಬಬಬರಿಗ್ ್ ರ್ನಲೆರಿೆಂದ ಐದತ ಎಕರವ್ರಗ್್ ್ ಗ್ನರಾೆಂರ್್ಗಳನತು ಕೂ್ಡತತನು ಹ್ೂೇದರ,್ ಈಗ 
200 ಎಕರ ್ಇದಿರ,್ ಅದನತು ಸತಮನರತ 30 ಜನರಿಗ್ ್ಕ್ೂಡಬಹತದತ. ಅದ್ೇ 200 ಎಕರಯ್ನತು 
ಶನಲ್,್ ಕನಲ್ೇ್ಜತ ಮತ್ತು ಆಸಾತ್ರಗಳಿಗ್ ್ ನಿೇಡಿದರ್, ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೆಂತ್ರ ಜನರತ ವಿದನಯಭನಯಸ 
ಮನಡತತನುರ.್ ಅದೇ್ ರಿೇತಿ ಸನವಿರನರತ ಜನರಿಗ್ ್ ಕ್ೂಡಬಹತದತ. ಆ ದೃಷ್ಟ್ಿಯಿೆಂದ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಹ್ರ್್.ಎಸ್್.ಗ್್ೂೇಪಿರ್ನಥ್ ರವರಿಗ್ ್ ತಿಳಿಸತತಿುದ್ಿೇರ್್. ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಮನವಿ 
ಏನಿದ ್ಅದನತು ಸಕನಾರ ಸ್ವವೇಕನರ ಮನಡತತ್ುದ್.  

ಶ್ರೇ ಕ.್ಅಬತಿಲ್ ಜಬಬರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸಮಶನನಕ್ೆ 
ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ಹ ಜನಗದ ವಿಷಯವನತು ಬಹಳ ಗೆಂಭಿೇರವನಗಿ ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ಳುಬ್ೇಕತ. ಏಕ್ೆಂದರ,್ 
ಅದತ ನಮಮ ಕೂ್ರ್್ಯ ಜನಗವನಗಿದ್. ಸಮಶನನ ಇಲಿವ್ೆಂದತ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೂ್ೇಗಿ ಹೂತ್ರ ್ ರ್ನವು 
ಬದತಕ ಏನತ ಉಪಯೇಗವನಗತತ್ುದ್.  

ಶ್ರೇ ಆರ.ಅಶ್್ೇಕ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಜಿಲ್ನಿಧಿಕನರಿಯವರ ಜ್ೂತ್ 
ಎಲ್ಲಿಗ್್ ರಿವೂಯ ಹ್ೂೇದರತ ಸಹ ಮೊದಲತ ಸಮಶನನಕ್ೆ ಜನಗ ಕನಯಿಿರಿಸ್ವ ಎೆಂದತ ತಿಳಿಸತತು್ೇರ್್. 
ಅನೆಂತ್ರ ಆಟದ ಮೈದನನ ಮತ್ತು ಶನಲ್್ಗಳಗ್ ್ಎೆಂದತ ತಿಳಿಸತತ್ುೇರ್.್ 
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ವ್ೈಸ್್ ಛ್ೇಮಾನ್:- ಇಲ್ಲಿಗ್ ್ಪರಶ್್ುೇತ್ುರ ವ್ೇಳ್ ಮತಗಿದಿದ.್  
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ಆ) ಚತಕ್ೆ ರಹಿತ್ ಪರಶ್ುಗಳಿಗ್್ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನಿೇಡಲ್ನದ ಉತ್ುರಗಳು 
 

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ದಿರ್ನೆಂಕ 21ರ್್ೇ ಸಪ್್ಟೆಂಬರ್, 2022 ಸಮೂಹ-೩ರ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ುರಿಸತವ 128 ಪರಶ್ ುಗಳ 
ಪ ೈಕಿ 55 ಪರಶ್ ುಗಳಿಗ್  ಉತ್ುರವನತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಿಸತತ್ತು ದ ದೇರ್ .  

(ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನಿೇಡಲ್ನದ ಉತ್ುರಗಳ ಪಟಿಟಯನತು ಲಗತಿುಸಲ್ನಗಿದ್) 
 

ವ್ೈಸ್್ ಛ್ೇಮಾನ್:- ಮೆಂಡಿಸಲ್ನಯಿತ್ ತ.  
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05. ಚತಕ್ೆ ರಹಿತ್ ಪರಶ್ುಗಳಿಗ್್ ನಿೇಡತವ ಲ್ಲಖಿತ್ ಉತ್ುರಗಳು ಸಕನಾರದಿೆಂದ ತ್ಡವನಗಿ  
     ಬರತತಿುರತವ ಬಗ್್ೆ. 

 
ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ್. ರನಥ್ೂೇಡ್್ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 

ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, …  
ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 

ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುವುದನತು, ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ ಸವಲಾ ಕ್ೇಳಬೇ್ಕತ. ರ್ನವು 
ನಿರ್ು್ ಕೂಡ ಅವರಿಗ್್ ಸಾಷಟಪಡಿಸ್ವದ್ಿೇವ್. ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ುರಿಸತವ ಪರಶ್ುಗಳಿಗ್್ ಬರತವೆಂತ್ಹ 
ಉತ್ುರ ಕಡಿಮಯನದರ,್ ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗ್್ ಕಳುಹಿಸ್ವಕೂ್ಡತವೆಂಥದತಿ ನಮಮ ಜವನಬನಿರಿಯನಗಿದ್. 
ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು ಮೂರತ ವಷಾಗಳಿಗಿೆಂತ್ ಹ್ಚತಿ ಹಳ್ಯ ಪರಶ್ುಗಳನತು ಕ್ೇಳಿರತತನುರ್. ಅೆಂದರ್, 
ಕಳ್ದ ಹತ್ತು ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಏರ್ನಗಿದ್ ಎೆಂದತ. ಹನಗ್ನಗಿ ಸನವಭನವಿಕವನಗಿ ಉತ್ುರ ಬರತವುದಕ್ೆ 
ತ್ಡವನಗಿರತತ್ುದ್. ಆದತದರಿೆಂದ ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗ್್ ಉತ್ುರವನತು ಕಳುಹಿಸ್ವಕೂ್ಡತತ್ುೇರ್್ೆಂದತ ನಿರ್ು್ಯ 
ದಿವಸ ಸದನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ವದ್ಿೇರ್್. 

ವ್ೈಸ್್ ಛ್ೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರ,್ ತನವು ಆದಷತಟ ಶ್ೇಘರವನಗಿ ಉತ್ುರಗಳನತು 
ಒದಗಿಸತವೆಂತ್ಹ ವಯವಸ್ಿ ಮನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದತ ಎಲ್ನಿ ಸದಸಯರಿಗ್್ 
ಮತ್ತು ಮನನಯ ಪರಕನಶ್ ಕ.್ ರನಥ್ೂೇಡ್್ರವರಿಗೂ ಸಹ ಗ್್ೂತಿುದ್.  

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ್. ರನಥ್ೂೇಡ್್ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದತ ನಮಮ ಪಕ್ಷದತಿ ಎೆಂದತ ಅಲಿ. ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಎಲ್ನಿ ಪಕ್ಷಗಳ ಸದಸಯರತ 
ಪರಶ್ುಗಳನತು ಕ್ೇಳಿರತತನುರ್. 
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ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಯನವುದ್ೇ ಲ್ಲಖಿತ್ 
ಮೂಲಕ ಉತ್ುರಿಸತವ ಪರಶ್ುಗಳಿಗ್್ ಉತ್ುರವನತು ಕಳುಹಿಸ್ವಕೂ್ಡತತ್ುೇವ್ೆಂದತ ತಿಳಿಸ್ವದ್ಿೇವ್. 

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ.್ ರನಥ್ೂೇಡ್್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈಗ ರ್ನನತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ಿೇರ್.್ ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೇರ್್ಯೇ? 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸನದ್ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಹ್ೇಳುತನುರ,್ ಎಲ್ನಿ ಪರಶ್ುಗಳಿಗೂ ಉತ್ುರವನತು ಕಳುಹಿಸ್ವಕೂ್ಡತತ್ುೇವ್ೆಂದತ. 
ಹನಗ್ನದರ್, ಸದನವಿರತವುದತ ಏಕ್? ಒೆಂದತ ಜವನಬನಿರಿಯತತ್ವನದ ಸಕನಾರವಿದ್.  

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಪರತಿಬನರಿ ಉತ್ುರ ಕ್ೂಡತವನಗಲೂ 
ಕೂಡ ಶ್ೇಕಡನ 50ರಷತಟ ಉತ್ುರ ಕ್ೂಡತವುದಿಲಿವ್ನತುವುದನದರ್ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಏನತ 
ಮನಡತತಿುದನಿರ?್  

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,…. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈಗ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ಿೇರ್್. 
ದಯವಿಟತಟ ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರನತು ಕತಳಿತ್ತಕೂ್ಳುುವುದಕ್ೆ ತಿಳಿಸ್ವ.  

ವ್ೈಸ್್ ಛ್ೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರ,್ ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ತ್ಮಮ 
ಮನತ್ನತು ಮತಗಿಸಲ್ಲ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕ್ೇವಲ ಕನೆಂಗ್್ರಸ್್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತ 
ಮನತ್ರ ಪರಶ್ುಗಳನತು ಕ್ೇಳುವುದಿಲಿ; ಎಲ್ನಿ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತ ಸಹ ಬಹಳ ಹ್ೂೇಮ್ ವಕ್ಾ ಮನಡಿ 
ಪರಶ್ುಗಳನತು ಹನಕರತತನುರ್. ಅದಕ್ೆ ಉತ್ುರ ಬರಲ್ಲಲಿವ್ೆಂದರ್, ಸದನದಲ್ಲಿ ಅವರತ ಏನತ ಪರಶ್ು 
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ಕ್ೇಳುವುದಕ್ೆ ಸನಧಯವನಗತತ್ುದ?್ ಮತೆಂದಿನ ಅಧಿವೇ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪತನಃ ಆ ಪರಶ್ು ಬರತವುದಿಲಿ. 
ಆದತದರಿೆಂದ, ದಯವಿಟತಟ ತ್ಮಮ ಕಡಯ್ಿೆಂದ ಒೆಂದತ ನಿದ್ೇಾಶನ ನಿೇಡಿ. ಎಲ್ನಿ ಪರಶ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ೇಕಡನ 
10ರಷತಟ ಉತ್ುರ ಕಡಿಮಯನದರೂ ಪರವನಗಿಲಿ. ಆದರ್, ಶ್ೇಕಡನ 90ರಷತಟ ಪರಶ್ುಗಳಿಗ್ ್
ಸಕನಾರದಿೆಂದ ಉತ್ುರ ಬರಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ತನವು ಒೆಂದತ ನಿದ್ೇಾಶನ ನಿೇಡಬ್ೇಕತ.  

ವ್ೈಸ್್ ಛ್ೇಮಾನ್:- ಆಯಿತ್ತ.  

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರಿಗ್ ್ಒೆಂದತ ಮನತ್ನತು ಹ್ೇಳಿಬಿಡತತ್ುೇರ್.್ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ುರಿಸತವ ಪರಶ್ುಗಳಿಗ್್ ಕಡಿಮ 
ಉತ್ುರಗಳು ಬೆಂದಿದಿರ,್ ತ್ಡವನಗಿ ಬೆಂದೆಂತ್ಹ ಉತ್ುರಗಳನತು ಪತನಃ ಮನನಯ ಸದಸಯರ 
ಕ್ೂಠಡಿಗಳಿಗ್್ ಕಳುಹಿಸತವೆಂತ್ಹ ಕರಮವನತು ರ್ನವು ಮೊದಲ್ಲನಿೆಂದಲೂ ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂೆಂಡಿದ್ಿೇವ್. ಹಿೆಂದ ್
ಅವರತ ಅಧಿಕನರದಲ್ಲಿ ಇದನಿಗಲೂ ಸಹ ರ್ನವು ಇದ್ೇ ರಿೇತಿ ಕ್ೇಳಿದನಗ, ಇದ್ೇ ರಿೇತಿಯ 
ಜವನಬನಿರಿಯನತು ಅವರತ ನಿವಾಹಿಸ್ವದನಿರ್. ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನಿೇಡತವ ಉತ್ುರಗಳನತು ಮನನಯ 
ಸದಸಯರ ಕ್ೂಠಡಿಗ್್ ಕಳುಹಿಸ್ವಕೂ್ಡತವ ಸೆಂಪರದನಯವಿದ್. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರ,್ ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ 
ಕ್ೇಳುತಿುರತವುದತ, ಬರತವೆಂತ್ಹ ಎಲಿರ ಪರಶ್ುಗಳಿಗ್್ ಉತ್ುರ ಕೂ್ಟಟರ್, ಮತ್ು ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಪರಸನುಪವನಗತವುದಕ್ೆ ಅವಕನಶವಿರತವುದಿಲಿ. ಆದತದರಿೆಂದ ತನವು ಆದಷತಟ ಶ್ೇಘರವನಗಿ ಉತ್ುರಗಳನತು 
ಒದಗಿಸತವೆಂತ್ಹ ವಯವಸ್ಿ ಮನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರ ಎಲ್ನಿ ಪರಶ್ುಗಳಿಗ್್ ಉತ್ುರವನತು ಅವರ ಮರ್್ ಮತ್ತು ಕೂ್ಠಡಿಗಳಿಗ್್ ಕಳುಹಿಸತತ್ುೇವ್ೆಂದತ 
ಹ್ೇಳುತನುರ.್ ಇದನತು ಮರ್್ಯಲ್ಲಿಯೇ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡತ ಮನಡತವುದನದರ್, ಸದನ ಏಕ್ 
ನಡಸ್ಬ್ೇಕತ? 
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ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುತಿುರತವುದತ, 
ಇವತ್ತು ಯನವ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ುರಿಸತವ ಪರಶ್ುಗಳಿಗ್್ ಉತ್ುರ ಒದಗಿಸ್ವಲಿ, ಅದನತು 
ಕಳುಹಿಸತತ್ುೇರ್್ೆಂದತ ಹೇ್ಳುತಿುದ್ಿೇರ್್. 

ವ್ೈಸ್್ ಛ್ೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಉತ್ುರವನತು ಮನರರ್್ಯ ದಿವಸ 
ಕ್ೂಡತತು್ೇವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದನಿರ್. ಈಗ ಶ್ನಯವ್ೇಳ.್ 

 

6. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರಗ್್ ್ಪರಸನುಪಿಸಲಾಟಟ ವಿಷಯಗಳು 

ಅ) ವಿಷಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ಲ್್ೂೇಕಸೇ್ವನ ಆಯೇಗ ನಡಸ್ತವ ವಿವಿಧ 
ಇಲ್ನಖ್ಗ್ಳ ಹತದ್ಿಗಳ ರ್್ೇಮಕನತಿಯಲ್ಲಿ 
ವಿಳೆಂಬವನಗತತಿುರತವ ಬಗ್್ೆ. 

- - - - 

ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್್.ಅರತಣ್ (ಸಿಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ಿಗಳ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕರ್ನಾಟಕ 
ಲ್್ೂೇಕಸೇ್ವನ ಆಯೇಗದವರತ ವಿವಿಧ ಇಲ್ನಖ್ಯ್ಲ್ಲಿ ಖ್ನಲ್ಲ ಇರತವ ವಿವಿಧ ಹತದ್ಿಗಳ ರ್್ೇಮಕನತಿಗ್್ 
ಅಜಿಾಗಳನತು ಆಹನವನಿಸ್ವ, ಸಾಧನಾತ್ಮಕ ಪರಿೇಕ್ ್ ನಡಸ್ಬ್ೇಕನಗಿರತತ್ುದ್. ಆದರ್, ಇತಿುೇಚ್ಗ್ ್
ಕ.್ಪಿ.ಎಸ್.ಸ್ವ. ಕಛ್ೇರಿಯ ಮತೆಂದ ್ಪರತಿಭಟರ್್ ರ್್ೂೇಡಿದ್ವು. ಇದಕ್ೆ ಕನರಣ ಲ್್ೂೇಕೂ್ೇಪಯೇಗಿ 
ಇಲ್ನಖ್ಯ್ ಕರಿಯ ಎೆಂಜಿನಿೇಯರ್ ಹತದ್ಿ, ಸಹನಯಕರ ಎೆಂಜಿನಿೇಯರ್ ಹತದ್ಿ ಹನಗೂ ಗೂರಪ್ 
“ಸ್ವ”್ ಪರಥಮ ದಜ್ಾ ಸಹನಯಕ ಹನಗೂ ಇತ್ರ ಹತದ್ಿಗಳಿಗ್್ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ ಫಲ್ಲತನೆಂಶವನತು 
ತ್ಡವನಗಿ ಪರಕಟಿಸತತಿುರತವ ಪರಯತಕು ವಯೇಮಿತಿ ಮಿೇರತತಿುರತವ ಪರತಿಭನವೆಂತ್ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ್
ಅರ್ನಯಯವನಗತತಿುದತಿ, ಅಭಯರ್ಥಾಗಳು ಈಗ್ನಗಲ್್ೇ ಕ್.ಪಿ.ಎಸ್್.ಸ್ವ. ಕಛ್ೇರಿಯ ಮತೆಂದ ್
ಪರತಿಭಟರ್್ಯನತು ಮನಡಿರತತನುರ್. ಸಕನಾರಿ ಉದೂ್ಯೇಗವರ್್ುೇ ನೆಂಬಿಕೂ್ೆಂಡಿರತವ ಪರತಿಭನವೆಂತ್ 
ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ ಕನಸತ ನನಸನಗದ್ೇ ಹನಗ್್ಯೇ ಉಳಿದಿರತತ್ುದ.್ ನಿರತದ್ೂಯೇಗಿಗಳಿಗ್್ ನಿರನಶ್ಯನಗಿದ್. 
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ಸಕನಾರಿ ಉದ್ೂಯೇಗವರ್್ುೇ ನೆಂಬಿಕ್ೂೆಂಡತ ಪರತಿಭನವೆಂತ್ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಹಗಲತ-ರನತಿರ ಎನುದ್ೇ 
ವನಯಸೆಂಗ ಮನಡಿ, ಪರಿೇಕ್್ಯನತು ಬರ್ದಿದತಿ, ಇವರ ಕನಸತ ನನಸನಗಿಸಲತ ಆಯೇಗವು 
ಈಗ್ನಗಲ್್ೇ ನಡಸ್್ವರತವ ವಿವಿಧ ಇಲ್ನಖ್ಯ್ ಎಲ್ನಿ ಹತದ್ಿಗಳ ಫಲ್ಲತನೆಂಶವನತು ಶ್ೇಘರದಲ್ಲಿ 
ಪರಕಟಿಸತವೆಂತ್ಯೂ ಹನಗೂ ಖ್ನಲ್ಲ ಇರತವ ವಿವಿಧ ಇಲ್ನಖ್ಯ್ ಹತದ್ಿಗಳನತು ಕನಲ ಕನಲಕ್ೆ 
ಆಹನವನಿಸ್ವ ಅಧಿಸೂಚರ್್ ಆರೆಂಭದಿೆಂದ ಆದ್ೇಶ ಪತ್ರ ಅಭಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ್ ತ್ಲತಪತವವರಗ್ೂ 
ವಿಳೆಂಬಧೂ್ೇರಣ್ ತೂ್ೇರಬನರದತ. ಪರಿೇಕ್ಯ್ ಪರಕರಯ ಸನಮನನಯವನಗಿ ಬ್ೇಗ 
ಮತಕನುಯಗ್್ೂಳುಬ್ೇಕತ. ಹನಗೂ ರ್್ೇಮಕನತಿಯಲ್ಲಿ ಯನವುದ್ೇ ಹಗರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭನಗಿಯನಗದೆಂತ ್
ಕರಮ ಜರತಗಿಸಲತ ಮತ್ತು ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಭನಗಿಯನಗಿರತವ ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಗ್್ ಶ್ಸತುಕರಮ ಕ್ೈಗ್ೂ್ೆಂಡತ 
ಶ್ಕ್್ಯನತು ನಿೇಡತವೆಂತ ್ ಕ್ೂೇರತತ್ುೇರ್್. ಈ ಪರಕರಯಯಲ್ಲಿ ಶರಮವಹಿಸ್ವ ಓದಿರತವೆಂತ್ಹ 
ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಸಹ ತ್ಮಮ ಫಲ್ಲತನೆಂಶದ ನಿರಿೇಕ್್ಯಲ್ಲಿರತತನುರ್. ಈ ಪರಯತಕು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಲ್್ೂೇಕಸೇ್ವನ ಆಯೇಗವು ಸಹ ಯತ.ಪಿ.ಎಸ್್.ಸ್ವ. ಮನದರಿಯೆಂತ ್ ಪರಿೇಕ್ಯ್ನತು ನಡಸ್ತವುದತ 
ಅಗತ್ಯವನಗಿರತತ್ುದ್ ಮತ್ತು ನಿರತದ್ೂಯೇಗಿಗಳಿಗ್್ ಶ್ೇಘರದಲ್ಲಿ ಉದೂ್ಯೇಗ ದೂ್ರಕತವೆಂತ್ ಮನಡತವುದತ 
ಹನಗೂ ರ್್ೇಮಕನತಿಯಲ್ಲಿ ಯನವುದ್ೇ ಅಕರಮ ಹಗರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭನಗಿಯನಗದೆಂತ ್ಈ ಕಳೆಂಕದಿೆಂದ 
ಪನರನಗಲತ ಎಚಿರಿಕಯ್ನತು ವಹಿಸತವುದತ ಪರತಿಭನವೆಂತ್ ನಿರತದ್ೂಯೇಗಿಗಳ ಹಿತ್ದೃಷ್ಟ್ಿಯಿೆಂದ 
ಕ.್ಪಿ.ಎಸ್್.ಸ್ವ.ಯತ ಪರಿೇಕ್ಗ್ಳಲ್ಲಿ ವಿಳೆಂಬಧೂ್ೇರಣ್ ತ್ೂೇರದೆಂತ ್ ರನಜಯ ಸಕನಾರವು ಕರಮವನತು 
ಕ್ೈಗ್್ೂಳುಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ಶ್ನಯವ್ೇಳ್ಯಲ್ಲಿ ಒತನುಯಿಸತತ್ುೇರ್್. 

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ್. ರನಥ್ೂೇಡ್ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ ವಿಷಯಕ್ೆ ಚಚಾ್ಗ್ ್ ಅವಕನಶವಿಲಿ. ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ 
ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣ್್ ರವರತ ಒೆಂದತ ಒಳ್ುಯ ಪರಶ್ುಯನತು ಕ್ೇಳಿದನಿರ.್ ರ್ನನತ ಅವರಿಗ್್ ಧನಯವನದವನತು 
ಅಪಿಾಸತತ್ುೇರ್.್ 

ವ್ೈಸ್್ ಛ್ೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಪರಕನಶ್ ಕ್. ರನಥೂ್ೇಡ್್ರವರ್ ಅದನತು ಹ್ೈಲ್್ೈರ್್ ಮನಡಬೇ್ಡಿ.  
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ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣ್್ ರವರತ ಶ್ನಯವ್ೇಳ್ಯಲ್ಲಿ ಕ್ೇಳಿದ ಪರಶ್ುಗ್ ್ ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಯವರ ಕಡಯ್ಿೆಂದ ಉತ್ುರವನತು ಒದಗಿಸಲ್ನಗತವುದತ. 

ವ್ೈಸ್್ ಛ್ೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಪರಕನಶ್ ಕ್. ರನಥೂ್ೇಡ್್ರವರ ್ ತನವು ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ 
ಮತಖ್ಯ ಸಚೇ್ತ್ಕರತ, ತ್ಮಗ್್ ಹ್ಚಿಿನ ಜವನಬನಿರಿ ಇರತವುದತ ಗ್್ೂತಿುದ್. ಆದರ ್ ನಿೇವು ಮಧಯದಲ್ಲಿ 
ಎದತಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ ಎಷತಟ ಸರಿಯಿದ?್ ದಯವಿಟತಟ ಆ ರಿೇತಿ ಮನಡಬ್ೇಡಿ, ನಿಮಿಮೆಂದ 
ಬ್ೇರಯ್ವರತ ಇದೇ್ ರಿೇತಿ ನಿಯಮಗಳನತು ಉಲಿೆಂಘರ್್ ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡತತನುರ.್  

 

ಆ) ವಿಷಯ: ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ವಗಾಗಳ ಸೆಂಘಟರ್ಗ್ಳ 
ಮತಖ್ೆಂಡರತ ಮತ್ತು ಕನಯಾಕತ್ಾರತಗಳ ಮೇಲ್್ 
ದನಖ್ಲ್ನಗತತಿುರತವ ಮೊಕದಿಮಗಳನತು ಹಿೆಂಪಡ್ಯತವ 
ಬಗ್್ೆ. 

             - - - - 
ಶ್ರೇ ಛಲವನದಿ ಟಿ. ರ್ನರನಯಣ ಸನವಮಿ (ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- 

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರವು ರೈ್ತ್ರತ, ಹಿೆಂದತಪರ ಕನಯಾಕತ್ಾರತ ಮತ್ತು 
ಕನುಡ ಹ್ೂೇರನಟಗ್ನರರ ಮೇಲ್್ ದನಖ್ಲ್ನದ ಅರ್್ೇಕ ಕ್ೇಸ್್ಗಳು ಸೇ್ರಿದೆಂತ ್ 35 ಕರಮಿನಲ್ 
ಮೊಕದಿಮಗಳನತು ಹಿೆಂಪಡಯ್ಲತ ದಿರ್ನೆಂಕ 19.09.2022ರೆಂದತ ನಡದ್ ಸಚಿವ ಸೆಂಪತಟದ 
ಸಭ್ಯಲ್ಲಿ ತಿೇಮನಾನಿಸಲ್ನಗಿರತತ್ುದ.್ ಇದತ ಶನಿಘನಿೇಯ ವಿಷಯವನಗಿರತತ್ುದ್. ಅದರೆಂತ ್
ರನಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ನಿ ರ್ನಯಯನಧಿೇಶರ್ೂಬಬರತ ದಿರ್ನೆಂಕ 26.01.2022ರೆಂದತ ಗಣರನಜ್ೂೇತ್ಾವ 
ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಡನ|| ಬಿ.ಆರ.ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್ರವರ ಭನವಚಿತ್ರಕ್ೆ ಅಪಮನನ ಮನಡಿದಿನತು ಖ್ೆಂಡಿಸ್ವ 
ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ವಗಾಗಳ ಸೆಂಘಟರ್್ಗಳು ದಿರ್ನೆಂಕ 27.01.2022ರೆಂದತ ಮತ್ತು 
ತ್ದನೆಂತ್ರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶನೆಂತಿಯತತ್ವನಗಿ ಪರತಿಭಟರ್್ಗಳನತು ನಡಸ್್ವರತತನುರ್. ಸದರಿ 
ಪರತಿಭಟರ್್ಗಳಲ್ಲಿ ಪನಲ್ೂ್ೆೆಂಡ ಸತಮನರತ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ವಗಾಗಳ ಸೆಂಘಟರ್ಗ್ಳ 
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ಮತಖ್ೆಂಡರತ ಮತ್ತು ಕನಯಾಕತ್ಾರತಗಳ ಮೇಲ್್ ಕರಮಿನಲ್ ಮೊಕದಿಮಗಳು ದನಖ್ಲ್ನಗಿರತತ್ುವ.್ 
ಮತೆಂದತವರ್ದತ ಡನ|| ಬಿ.ಆರ.ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್ರವರಿಗ್್ ಅಪಮನನ ಮನಡಿರತವುದತ ಶ್ಕ್ನಹಾ 
ಅಪರನಧವನಗಿದತಿ, ಅವರ ಭನವಚಿತ್ರಕ್ೆ ಅಪಮನನ ಮನಡಿರತವುದರಿೆಂದ ಮೇಲೆೆಂಡ ಸೆಂಘಟರ್ಗ್ಳ 
ಕನಯಾಕತ್ಾರತಗಳಿಗ್ ್ರ್್ೂೇವನಗಿ ಅಪಮನನ ಮನಡಿದಿನತು ಖ್ೆಂಡಿಸ್ವ, ಶನೆಂತಿಯತತ್ವನಗಿ ಪರತಿಭಟರ್್ 
ಮನಡಿದನಿರಯ್ ಹ್ೂರತ್ತ, ಸನವಾಜನಿಕರಿಗ್ ್ತ್ೂೆಂದರ ್ ಕ್ೂಡತವ ಉದ್ಿೇಶವನಗಲ್ಲ, ಸನವಾಜನಿಕರ 
ಆಸ್ವು-ಪನಸ್ವುಗ್್ ಹನನಿಯತೆಂಟತ ಮನಡತವ ಉದ್ಿೇಶವನಗಲ್ಲ ಅವರಿಗ್್ ಇರತವುದಿಲಿ. ಆದಿರಿೆಂದ ಸದರಿ 
ಪರತಿಭಟರ್ನಕನರರತ ಮತ್ತು ಸೆಂಘಟರ್ಗ್ಳ ವಿರತದಿ ಹೂಡಿರತವ ಕರಮಿನಲ್ ಮೊಕದಿಮಗಳನೂು ಕೂಡ 
ಹಿೆಂಪಡ್ಯಲತ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು ಅಥವನ ಗೃಹ ಮೆಂತಿರಗಳಲ್ಲಿ ಒತನುಯಿಸತತ್ುೇರ್್. 

(ಮತೆಂದತ) 

(968) 21.09.2022 01.40 LL-VK                 (ವ್ೈಸ್್ ಚ್ೇಮಾನ್್ರವರ ಉಪಸ್ವಿತಿ) 

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದೆಂತ್ಹ ಶ್ರೇ ಛಲವನದಿ ಟಿ. ರ್ನರನಯಣಸನವಮಿಯವರತ ಶ್ನಯವ್ೇಳಯ್ಲ್ಲಿ 
ಪರಸನುಪಿಸ್ವದೆಂತ್ಹ ವಿಷಯಕ್ೆ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿೆಂದ ಉತ್ುರ ಒದಗಿಸಲ್ನಗತವುದತ. 

 

ಇ) ವಿಷಯ:- ಪ್ೂೇಷಣ ಅಭಿಯನನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರತವ ಅೆಂಗನವನಡಿ   
ಕನಯಾಕತ್ಾಯರಿಗ್ ್ ನಿೇಡಲ್ನದ ಸನಮರ್್ಾ ಫ್ೂೇನಿಗ್ ್
ರಿೇಚನಜ್ಾ ಮನಡದಿರತವ ಕತರಿತ್ತ 

- - - 

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್(ಸಿಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ಿಗಳ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,್“ಮಕೆಳು, 
ಗಭಿಾಣಿ ಮತ್ತು ಬನಣೆಂತಿಯವರ ಮನಹಿತಿ ದನಖ್ಲ್್ ತ್ೂಡಕತ. ಸನಮರ್್ಾ ಫೂ್ೇನ್್ನಲ್ಲಿ ಕರನ್ಿಾ ಖ್ನಲ್ಲ”್
ಇದ್ೂೆಂದತ ದಿನಪತಿರಕ್ಯ ಮತಖ್ಪತಟದಲ್ಲಿ ವರದಿಯನಗಿರತತ್ುದ್.  
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ಪ್ೂೇಷಣ ಅಭಿಯನನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರನಜಯದಲ್ಲಿರತವ ಅೆಂಗನವನಡಿ ಕನಯಾಕತ್ಾಯರಿಗ್ ್
ಕ್ಲಸದ ಒತ್ುಡವನತು ಕಡಿಮಗ್್ೂಳಿಸತವ ಸಲತವನಗಿ ಮತ್ತು ಪನರದಶಾಕ ವಯವಸ್ಿಗ್ನಗಿ ನಿೇಡಿದಿ 
ಸನಮರ್್ಾ ಫೂ್ೇನಿಗ್್ ಅಳವಡಿಸ್ವದಿ ಸ್ವಮ್ಗಳಿಗ್ ್ ರಿೇಚನಜ್ಾ ಮನಡದೇ್ ಇರತವ ವಿಚನರವು 
ಗೆಂಭಿೇರವನಗಿರತವುದರಿೆಂದ ಈ ವಿಷಯವನತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಶ್ನಯ ವ್ೇಳಯ್ಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಿಸಲತ 
ಅನತಮತಿ ಕೂ್ೇರತತು್ೇರ್್.  

ಅೆಂಗನವನಡಿ ಕನಯಾಕತಾ್ಯರಿಗ್ ್ನಿೇಡತವ ಪರತಿಯೆಂದತ ಸನಮರ್್ಾಫೂ್ೇನ್್ನಲ್ಲಿ ICDS-
CAS (Integrated Child Development Services-Common Application 
Software) ಜ್ೂತ್ಗ್್ ರನಜಯ ಸಕನಾರದ ಸು್ೇಹ ಆಪ್ ಇರತತ್ುದ.್ ಅೆಂಗನವನಡಿಗಳ 
ಮನಹಿತಿಯೆಂದಿಗ್ ್ಮಕೆಳಿಗ್್ ಲಸ್ವಕ ್ಹನಕತವುದತ ಸೇ್ರಿದೆಂತ್, ಆಯನ ಸೆಂದಭಾಕ್ೆ ತ್ಕೆೆಂತ್ ಇತ್ರ್ 
ಮನಹಿತಿ ಅಪ್ಲ್ೂ್ೇಡ್್ ಮನಡಬ್ೇಕನಗತತ್ುದ್. ಸದಯ ಅೆಂಗನವನಡಿ ಕನಯಾಕತ್ಾಯರತ ಸಮಗರ ಶ್ಶತ 
ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೇಜರ್್, ಮನತ್ೃಪೂಣಾ, ಮನತ್ೃವೆಂದರ್ನ, ಮನತ್ೃಶ್ರೇ, ಭನಗಯಲಕ್ಷಿಮೇ ಯೇಜರ್್ 
ಸೇ್ರಿದೆಂತ ್ ಕ್ೇೆಂದರದ ಪರತಿನಿತ್ಯ ಆಗತಹೂ್ೇಗತಗಳ ಕತರಿತ್ತ ಸತಮನರತ ೪೦ ಬಗ್್ಯ ಕಡತ್ 
ನಿವಾಹಣ್ ಮನಡಬೇ್ಕದ್. ಅದರೆಂತ,್ ೦-೬ ವಷಾದ ೪೦ ಲಕ್ಷಕೂೆ ಹ್ಚಿಿನ ಮಕೆಳು ಹನಗೂ ೧೦ 
ಲಕ್ಷಕೂೆ ಹ್ಚಿಿನ ಗಭಿಾಣಿ-ಬನಣೆಂತಿಯರ ಮನಹಿತಿ ಅೆಂಗನವನಡಿಗಳಲ್ಲಿದ್. ಸನಮರ್್ಾಫೂ್ೇನ್್ಗಳಿೆಂದ 
ಕಡತ್ ನಿವಾಹಣ ್ ಸತಲಭವನಗಿದತಿ, ೬ ತಿೆಂಗಳಿನಿೆಂದ ಸನಮರ್್ಾಫೂ್ೇನ್್ಗಳು ಸಿಗಿತ್ಗ್ೂ್ೆಂಡಿದತಿ, 
ಕನಯಾಕತ್ಾಯರತ ತ್ೂೆಂದರ್ ಅನತಭವಿಸತವೆಂತನಗಿದ್. ಕನಯಾಕತಾ್ಯರತ ಸನಮರ್್ಾಫ್ೂೇನ್್ 
ಮೂಲಕ ದನಖ್ಲ್ಲಸತವ ಪರತಿಯೆಂದತ ವಿವರವೂ ಇಲ್ನಖ್ಯ್ ಕ್ೇೆಂದರ ಕಛ್ೇರಿಯ ಸವಾರ್ನಲ್ಲಿ 
ಅಡಕವನಗಿರತತ್ುದ್. ಈ ದತನುೆಂಶವನತು ರನಜಯ, ಜಿಲ್ನಿ ಮಟಟದ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಕತಳಿತ್ಲ್್ಿೇ 
ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಬಹತದನಗಿದತಿ, ಮೇಲ್ಲವಚನರಣ್ಗ್ ್ಅನತಕೂಲವನಗಿದ.್  

ಈ ಕನರಣದಿೆಂದ ಅಪೌಷ್ಟ್ಿಕ ಮಕೆಳ ಮತ್ತು ೬ ತಿೆಂಗಳಿನಿೆಂದ ೬ ವಷಾದವರಗ್್್ ಮಕೆಳ 
ಆರೂ್ೇಗಯದ ಸ್ವಿತಿಯನತು ಮತ್ತು ಗಭಿಾಣಿಯರ ಆರೂ್ೇಗಯದ ಕಡ ್ ಹ್ಚಿಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಲತ 
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ಅಸನಧಯವನಗಿದ.್ ಯನವ ಕನರಣಕನೆಗಿ ಇಷತಟ ಚಿಕೆಮೊತ್ುದ್ ಹಣವನತು ವಯಹಿಸಲತ ಸಕನಾರವು 
ಹಿೆಂದೇ್ಟತ ಹನಕದ ್ಎೆಂಬ ಪರಶ್ುಯತ ಸನವಾಜನಿಕವನಗಿ ಕನಡತತಿುದ್. ಆದತದರಿೆಂದ, ಈ ಕೂಡಲ್ೇ್ 
ಅೆಂಗನವನಡಿ ಕನಯಾಕತಾ್ಯರ ಸನಮರ್್ಾ ಫೂ್ೇನತಗಳಿಗ್್ ರಿೇಚನಜಾನತು ಮನಡಿಸ್ವ, ಮಕೆಳ ಮತ್ತು 
ಗಭಿಾಣಿಯರ ಆರೂ್ೇಗಯದ ಬಗ್್ೆ ಗಮನಹರಿಸತವ ಸಲತವನಗಿ ಈ ಸದನದ ಮೂಲಕ ಸಕನಾರವನತು 
ಒತನುಯಿಸತತ್ುೇರ್್.  

ಶ್ ರೇ  ಕ್  ೇಟ ಶ್ ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಭನರ್ನ ಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರ ೇ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದೆಂತ್ ಹ ಶ್ ರೇ  ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್ರವರತ ಶ ನಯವ ೇಳ ಯಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಸ್ಥದೆಂತ್ಹ ವಿಷಯಕ್ ೆ 
ಮನನಯ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞನನ ಹನಗೂ ಮಹಿಳನ ಮತ್ತು ಮಕೆಳ ಕಲ್ನಯಣ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ 
ರ್ನಗರಿಕರ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಸ ಚಿವರಿೆಂದ ಉತ್ುರ ಒದಗಿಸಲ್ನಗತವು ದತ.  

 

 

 

 

ಈ) ವಿಷಯ:- ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಹ್ದನಿರಿ-66ರ ಕ್ೂಳೂರತ ಮೆಂಗಳೂರತ ಸ್ೇತ್ತವ ್
ಮೇಲ್ಲನ ಗತೆಂಡಿ ಮತಚಿಲತ ಡನೆಂಬರಿೇಕರಣ ಕನಮಗ್ನರಿ 
ಕಳಪ್ಯನಗಿರತವ ಹಿನುಲ್್ಯಲ್ಲಿ ಗತತಿುಗ್್ದನರರ ಮೇಲ್್ ಕರಮ 
ಕ್ೈಗ್್ೂಳುುವ ಕತರಿತ್ತ.  

- - - 
ಶ್ರೇ ಕ್.ಹರಿೇಶ್ ಕತಮನರ್ (ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 

ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಹತ್ುೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕತ್ತು ಹೂ್ೇದ ಡನೆಂಬರತ-ಪರಧನನಿ ಮೊೇದಿ ಸನವಗತ್ಕ್ೆ 
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ಮೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತ್ರನತ್ತರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದಿ ಕನಮಗ್ನರಿ ಎೆಂಬ ಶ್ರೂ್ೇರ್ನಮಯಡಿ ದಿರ್ನೆಂಕ: 
13.09.2022ರ ಪರಜನವನಣ ಪತಿರಕ್ಯಲ್ಲಿ ವರದಿ ಪರಕಟಗ್್ೂೆಂಡಿರತತ್ುದ್. 

ಮೆಂಗಳೂರಿಗ್ ್ ಮನನಯ ಪರಧನನಿಯವರ ಭೇ್ಟಿ ನಿಮಿತ್ು ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಹದ್ನಿರಿ 66 ರಲ್ಲಿ 
ಕೂಳೂರತ ಸೇ್ತ್ತವ್ ಮೇಲ್ಲನ ಗತೆಂಡಿಗಳನತು ಮತಚಿಲತ ಡನೆಂಬರಿೇಕರಣ ನಡಸ್ಲ್ನಗಿತ್ತು.  ಅದರೆಂತ ್
ಮನನಯ ಪರಧನನಿಗಳು ಬೆಂಗರಕೂಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸನವಾಜನಿಕ ಸಭ ್ ನಿಮಿತ್ು ಭನಗವಹಿಸಲತ 
ನವಮೆಂಗಳೂರತ ಬೆಂದರಿನ ರಸ್ು ಮನಗಾವನಗಿ ಆಗಮಿಸ್ವ ನಿಗಾಮಿಸ್ವರತತನುರ್.  ಹಲವು 
ತಿೆಂಗಳುಗಳಿೆಂದ ಸದರಿ ರಸ್ುಯನತು ಡನೆಂಬರಿೇಕರಣಗ್್ೂಳಿಸತವೆಂತ್ ಸನವಾಜನಿಕರತ ಮನಡಿದ 
ಮನವಿಗ್ ್ಸಾೆಂದಿಸದ ಸಿಳಿೇಯ ಆಡಳಿತ್ವು ಪರಧನನಿಯವರ ಕನಯಾಕರಮ ನಿಮಿತ್ು ತ್ರನತ್ತರಿಯಲ್ಲಿ 
ರಸ್ುಯನತು ಡನೆಂಬರಿೇಕರಣಗ್್ೂಳಿಸ್ವರತತ್ುದ್.  

ಆದರ್, ಡನೆಂಬರಿೇಕರಣ ನಡದ್ ಹತ್ುೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ದನಿರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ು ಗತೆಂಡಿ 
ನಿಮನಾಣವನಗತವ ಮೂಲಕ ಕನಮಗ್ನರಿಯ ಅಸಲ್ಲಯತ್ತು ಬಟನಬಯಲ್ನಗಿದ.್  ಈ ಸೆಂಬೆಂಧ 
ಪರಶ್ುಸ್ವದನಗ ಕತಡಿಯತವ ನಿೇರಿನ ಕೂ್ಳವ್ ಕನಮಗ್ನರಿಯಿೆಂದನಗಿ ರಸ್ು ಹದಗ್ಟ್ಿಟತ್ತು.  ಪರಧನನಿ ಭ್ೇಟಿ 
ಕನರಣ ತನತನೆಲ್ಲಕವನಗಿ ದತರಸ್ವು ಕ್ೈಗ್್ೂೆಂಡಿದ್ಿವು.  ಗತೆಂಡಿ ಬಿದಿಿದಿರ ್ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸ್ವ ಕರಮ 
ಕ್ೈಗ್್ೂಳುುತ್ುೇವ್ ಎೆಂದತ ಸಿಳಿೇಯ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಹನರಿಕ್ಯ ಉತ್ುರವನತು ನಿೇಡತತಿುದನಿರ್.  

 ಸಕನಾರ ಈಗ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿರತವ ಹಣದಲ್್ಿ ಗತಣಮಟಟದ ಕನಮಗ್ನರಿಯನತು 
ಕ್ೈಗ್್ೂಳುಬಹತದನಗಿತ್ತು.  ಆದರ್, ಕನಮಗ್ನರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲಕ್ಷಾಾವಹಿಸ್ವ ಹಣ ಪೂ್ೇಲತ ಮನಡಿರತವುದತ 
ಸರಿಯನದ ಕರಮವಲಿ.  ದಯಮನಡಿ ಕನಮಗ್ನರಿ ನಿವಾಹಿಸ್ವದ ಗತತಿುಗ್್ದನರರ ಮೇಲ್್ ಕೂಡಲ್ೇ್ ಕರಮ 
ಕ್ೈಗ್್ೂಳುಬ್ೇಕತ ಮತ್ತು ಅವರದ್ೇ ಖ್ಚಿಾನಲ್ಲಿ ರಸ್ುಯನತು ದತರಸ್ವುಪಡಿಸತವೆಂತ್ ಸೂಚಿಸಬ್ೇಕ್ೆಂದತ 
ಮನನಯ ಲ್್ೂೇಕ್ೂೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರನತು ಸದನದ ಮೂಲಕ ಒತನುಯಿಸತತ್ುೇರ್್.   
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ಶ್ ರೇ  ಕ್  ೇಟ ಶ್ ರೇ ನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ( ಸಭನರ್ನಯ ಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರ ೇ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದೆಂತ್ ಹ ಶ್ ರೇ ಕ್. ಹರಿೇಶ್ ಕತಮನರ್ರವರತ ಶ ನಯವ ೇಳ ಯಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಸ್ಥದೆಂತ್ ಹ ವಿಷಯಕ್ ೆ  
ಮನನಯ ಲ್್ೂೇಕ್ೂೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರಿೆಂದ ಉತ್ು ರ ಒದಗಿಸಲ್ನಗತವು ದತ.  

 

ಉ) ವಿಷಯ:- ಚನಮರನಜನಗರ ವ್ೈದಯಕೇಯ ವಿಜ್ಞನನ ಸೆಂಸ್ಿ  
             ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ  ಜಿಲ್ನಿ  ಆಸಾತ್ರ   ಕನಯಾ 
             ನಿವಾಹಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ.  

- - - - 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗ್ೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ದಿರ್ನೆಂಕ: 
10.09.2022 ರೆಂದತ ನಡದ್ ಮಳ್ ಹನನಿಯಿೆಂದ ಕ್ೈಗ್್ೂಳುಬ್ೇಕನದ ಮತೆಂಜನಗರತನ ಕರಮಗಳ ಬಗ್್ೆ 
ನಡದ್ ಸಭ್ಯಲ್ಲಿ ಚನಮರನಜನಗರ ಜಿಲ್ನಿ ಉಸತುವನರಿ ಸಚಿವರತ ಚನಮರನಜನಗರ ವ್ೈದಯಕೇಯ 
ವಿಜ್ಞನನ ಸೆಂಸ್ಿಯಿೆಂದ ಜಿಲ್ನಿ ಆಸಾತ್ರಯನತು ಪರತ್ಯೇಕಗ್್ೂಳಿಸತವೆಂತ್ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ಸೂಚಿಸ್ವರತತನುರ್.  
ಚನಮರನಜನಗರ ವ್ೈದಯಕೇಯ ವಿಜ್ಞನನ ಸೆಂಸ್ಿಯ ಆಸಾತ್ರಯಲ್ಲಿ 450 ಹನಸ್ವಗ್್ಗಳ ಸನಮಥಯಾವಿದತಿ, 
ಉಳಿದ 300 ಹನಸ್ವಗ್್ಯ ಸನಮಥಯಾವು ಜಿಲ್ನಿ ಆಸಾತ್ರಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತನಯಿ ಮಕೆಳ ಆಸಾತರ್ 
ಹನಗೂ ಭೂ್ೇದರ್ನ ಆಸಾತರ್ಯನಗಿ ಹನಲ್ಲ ಕನಯಾನಿವಾಹಿಸತತಿುರತತ್ುದ್.  ಸನವಾಜನಿಕರಿಗ್ ್ಹನಗೂ 
ರೂ್ೇಗಿಗಳಿಗ್್ ಉತ್ುಮ ಸೇ್ವನ ಸೌಲಭಯವನತು ನಿೇಡತತನು ಬೆಂದಿರತತ್ುದ್.  ಪರಸತುತ್ ರನಜಯದ ಇತ್ರ್ 
ಎಲ್ನಿ ಜಿಲ್್ಿಗಳಲೂಿ ವ್ೈದಯಕೇಯ ವಿಜ್ಞನನ ಸೆಂಸ್ಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಜಿಲ್ನಿ ಆಸಾತ್ರಗಳು 
ಕನಯಾನಿವಾಹಿಸತತಿುರತತ್ುವ.್  ಸದರಿ ಜಿಲ್ನಿ ಆಸಾತ್ರಯನತು ಪರತ್ಯೇಕಗ್್ೂಳಿಸ್ವದಲ್ಲಿ ವ್ೈದಯಕೇಯ 
ಕನಲ್ೇ್ಜಿನ ಎನ್.ಎೆಂ.ಸ್ವ. ಮನನಯತ ್ ರದನಿಗತವ ಸನಧಯತ ್ ಇದ್.  ನೂರನರತ ವ್ೈದಯಕೇಯ 
ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ ಭವಿಷಯಕ್ೆ ತ್ೂೆಂದರಯ್ನಗತತ್ುದ್.  ರೂ್ೇಗಿಗಳ ಹನಗೂ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ 
ಹಿತ್ದೃಷ್ಟ್ಟಯಿೆಂದ ಈ ರಿೇತಿ ಬ್ೇಪಾಡಿಸತವ ಬದಲ್ಲಗ್ ್ ಜಿಲ್ನಿಡಳಿತ್ದಿೆಂದ ಹ್ೂಸ ಆಸಾತ್ರಗ್ ್
ಉತ್ುಮವನದ ಸನರಿಗ್,್ ರಸು್, ನಿೇರತ, ಮನನವ ಸೆಂಪನೂಮಲ ಹನಗೂ ಅಗತ್ಯವಿರತವ ಇನಿುತ್ರ ್
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ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಲಭಯಗಳನತು ಕಲ್ಲಾಸತವೆಂತ ್ ಕೂ್ೇರತತ್ುೇರ್್.  ಚನಮರನಜನಗರ ಜಿಲ್ನಿ ಆಸಾತ್ರಯತ 
ನಗರದಿೆಂದ ಸತಮನರತ 5 ಕ.ಮಿೇ. ದೂರ ಇರತವುದರಿೆಂದ ಚನಮರನಜನಗರ ಟೌನಿನ ಮಹಿಳನ 
ಮತ್ತು ಮಕೆಳ ಆಸಾತ್ರಯಲ್್ಿೇ ಒೆಂದತ ಒ.ಪಿ.ಡಿ. ಕ್ೇೆಂದರವನತು ಪನರರೆಂಭಿಸ್ವ, ಚನಮರನಜನಗರ 
ವ್ೈದಯಕೇಯ ವಿಜ್ಞನನ ಸೆಂಸ್ಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಜಿಲ್ನಿ ಆಸಾತ್ರಯತ ಕನಯಾನಿವಾಹಿಸತವೆಂತ ್
ಕರಮವಹಿಸಬ್ೇಕನಗಿ ಸದನದ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಆರೂ್ೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತೆಂಬ ಕಲ್ನಯಣ ಹನಗೂ 
ವ್ೈದಯಕೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರನತು ಕ್ೂೇರತತ್ುೇರ್್.  

ಡನ: ಕ.್ ಸತಧನಕರ್(ಆರೂ್ೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತೆಂಬ ಕಲ್ನಯಣ ಹನಗೂ ವ್ೈದಯಕೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಇವೊತಿುನ ದಿವಸ ಶ್ನಯವ್ೇಳ್ಯಲ್ಲಿ 
ಪರಸನುಪ ಮನಡಿರತವ ವಿಷಯ ಚನಮರನಜನಗರ ವ್ೈದಯಕೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಿಟರತತ್ುದ್. ಅಲ್ಲಿ 
ಜಿಲ್ನಿ ಆಸಾತ್ರ ಏನತ ನಗರ ಪರದ್ೇಶದಲ್ಲಿದ್. ಅಲ್ಲಿಗ್ ್ ಇತಿುೇಚ್ಗ್ ್ ಹೂ್ೇದೆಂತ್ಹ ಜಿಲ್ನಿ ಉಸತುವನರಿ 
ಸಚಿವರತ ಮತೆಂಜನಗರತನ ಕರಮಗಳ ಬಗ್್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವೆಂತ್ಹ ಸಭ್ಯಲ್ಲಿ ಯನವ ಸನಿುವ್ೇಶದಲ್ಲಿ ಈ 
ಮನತ್ನತು ಹ್ೇಳಿದನಿರ,್ ಅದತ ನನಗ್ ್ ಗ್್ೂತಿುಲಿ. ಆದರ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಶ್ನಯವ್ೇಳ್ಯಲ್ಲಿ 
ಉಲ್್ಿೇಖ್ ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹ ವಿಚನರ ಸರಿಯನಗಿದ್. ಎನ್್.ಎೆಂ.ಸ್ವ.ಯವರತ ಕನಿಷಿ ೭೫೦ ಹನಸ್ವಗ್್ಯತಳು 
ಸನಮಥಯಾ ಇರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ಆಸಾತ್ರ ಇದಿರ ್ ಮನತ್ರವ್ೇ ೧೫೦ ಎೆಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್್. ಸ್ವೇಟತಗಳನತು 
ಕ್ೂಟಿಟರತವೆಂಥದನಿಗಿದ.್ ಹನಗ್ನಗಿ, ಎಲ್ನಿ ಜಿಲ್ನಿ ಆಸಾತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಈ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಪರತಿ 
ಜಿಲ್್ಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಒೆಂದತ ವ್ೈದಯಕೇಯ ಕನಲ್ೇ್ಜನತು ನಿಮನಾಣ ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಉದ್ಿೇಶ 
ಮನಡಿರತತ್ುೇವ್. ಅದರೆಂತ,್ ಪರಸತುತ್ ನಮಮ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಯನವಲ್್ನಿ ಜಿಲ್ನಿ ಆಸಾತ್ರಗಳಿವ್, ಅವುಗಳನತು 
ವ್ೈದಯಕೇಯ ಕನಲ್ೇ್ಜಿಗ್ ್ ಸೇ್ಪಾಡಯ್ನಗಿರತವೆಂಥದತಿ, ಎಲ್ನಿ ಹದಿರ್್ೇಳು ವ್ೈದಯಕೇಯ 
ಕನಲ್ೇ್ಜಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ ಆಗಿದ.್ ಆದರ್, ತನವು ಕ್ೂಟಿಟರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ಈ ಎರಡತ ಸಲಹ್ 
ಏನಿದ,್ ಅದರಲ್ಲಿ ಓ.ಪಿ.ಡಿ. ಪನರರೆಂಭ ಮನಡತವುದತ ಮತ್ತು ಆಸಾತ್ರಗ್್ ಉತ್ುಮವನಗಿ 
ಬ್ೇಕನಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಸನರಿಗ್,್ ರಸ್ು ಇವ್ಲ್ನಿ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಲಭಯಗಳನತು ಕಲ್ಲಾಸಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ಮನನಯ 
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ಸದಸಯರತ ಹ್ೇಳಿದನಿರ್, ಅವ್ರಡನೂು ಸಹ ರ್ನವು ಮನಡಿಕ್ೂಡತತ್ುೇವ್ೆಂದತ ಭರವಸ್ ನಿೇಡತತಿುದ್ಿೇರ್.್ 
(ಗ್್ೂೆಂದಲ) ಅದರ ಜ್ೂತಗ್್್, ಬಿಡ್್ ಬನಯೆಂಕ್್ ಕೂಡ ಮನಡೂ್ೇಣ. ಆದರ್, ಜಿಲ್ನಿ ಆಸಾತ್ರಯನತು 
ಚನಮರನಜನಗರ ವ್ೈದಯಕೇಯ ಕನಲ್ೇ್ಜಿನಿೆಂದ ಬೇ್ಪಾಡಿಸತವುದತ ತನೆಂತಿರಕವನಗಿ ಕಷಟವನಗತತ್ುದ್. 
ಹ್ೂಸ ಆಸಾತ್ರ ನಿಮನಾಣವನಗತವವರ್ಗೂ ಕೂಡ ಅದತ ವ್ೈದಯಕೇಯ ಕನಲ್ೇ್ಜಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ 
ಕ್ಲಸ ಮನಡಬೇ್ಕನಗತತ್ುದ.್ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹ್ೇಳಿದ ಹನಗ್್, ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ ಹಿತ್ದೃಷ್ಟ್ಟಯಿೆಂದ 
ರ್ನವು ಇದನತು ರ್್ೂೇಡಬೇ್ಕನಗತತ್ುದ್.  

(ಈ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಪಿೇಠವನತು ಅಲೆಂಕರಿಸ್ವದರತ) 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ ಬಗ್್ೆ ಜಿಲ್ನಿಡಳಿತ್ಕ್ೆ ಒೆಂದತ ಆದ್ೇಶ 
ಹ್ೂರಡಿಸಬ್ೇಕತ. ಅದೇ್ರ್್ೆಂದರ್, ದಯಮನಡಿ, ತನತನೆಲ್ಲಕವನಗಿ ಜಿಲ್ನಿ ಆಸಾತ್ರಯನತು 
ಬ್ೇಪಾಡಿಸತವುದಕ್ೆ ಸನಧಯವಿಲಿ. ಆದರ್, ಸನವಾಜನಿಕರ ಸೌಕಯಾಕನೆಗಿ ನಗರ 
ಪರದ್ೇಶದಲ್ಲಿರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ಮಹಿಳನ ಮತ್ತು ಮಕೆಳ ಆಸಾತ್ರಯಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ ಓ.ಪಿ.ಡಿ.ಯನತು ಪನರರೆಂಭ 
ಮನಡಿ ಎೆಂದತ ಜಿಲ್ನಿಡಳಿತ್ಕ್ೆ ಒೆಂದತ ಆದೇ್ಶ ಮನಡಬ್ೇಕತ.  

ಡನ: ಕ.್ ಸತಧನಕರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ತ್ಕ್ಷಣವ್ೇ ರ್ನನತ ಈ ಬಗ್್ೆ ಒೆಂದತ 
ಆದ್ೇಶ ಹ್ೂರಡಿಸತತ್ುೇರ್್.  

 

ಊ) ವಿಷಯ:- ರನಯಚೂರತ-ಕ್ೂಪಾಳ ಜಿಲ್್ಿಯ ರ್ೈತ್ರಿಗ್ ್ಸೂಯಾಕನೆಂತಿ  
               ಬ್ಳಗ್್್ ಬ್ೆಂಬಲ ಬ್ಲ್ ್ನಿೇಡತವ ಕತರಿತ್ತ. 

- - - 
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  ಶರಣಗ್ೌಡ ಎ. ಪನಟಿೇಲ್ ಬಯನಯಪತರ(ಸಿಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ಿಗಳ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸೂಯಾಕನೆಂತಿ ಬ್ಳ್ಗ್ ್ ಬ್ೆಂಬಲ ಬ್ಲ್್ಯನತು ಒದಗಿಸತವ ಬಗ್್ೆ 
ಶ್ನಯವ್ೇಳ್ಯಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಿಸತವುದಕ್ೆ ಅನತಮತಿ ನಿೇಡಿದಿಕನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು.  

ಮೇಲ್ನೆಣಿಸ್ವದ ವಿಷಯಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ವದೆಂತ,್ ತ್ಮಮಲ್ಲಿ ಕ್ೇಳಿಕೂ್ಳುುವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ರನಯಚೂರತ-
ಕ್ೂಪಾಳ ಜಿಲ್್ಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ್ನಗಲ್್ೇ ಸೂಯಾಕನೆಂತಿ ಬ್ಳ ್ಬೆಂದಿದತಿ, ಸೂಯಾಕನೆಂತಿ ಬ್ಳ ್ಬ್ಳ್ದೆಂತ್ಹ 
ರೈ್ತ್ರಿಗ್ ್ ಬ್ೆಂಬಲ ಬ್ಲ್್ ಬಹಳ ಕಡಿಮ ಇದತಿ, ಬ್ಳ ್ ಬ್ಳ್ಯಲತ ಖ್ಚತಾ ಸಹ ಹ್ಚನಿಗಿದತಿ, 
ಸೆಂಕಷಟದಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ ರೈ್ತ್ರ ಸೂಯಾಕನೆಂತಿ ಬಳ್್ಗ್ ್ ಬ್ೆಂಬಲ ಬ್ಲ್ಯ್ನತು ಕ್ೂಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ 
ಸಕನಾರಕ್ೆ ಮನವಿ ಮನಡತತ್ುೇವ.್ ಏಕ್ೆಂದರ,್ ಅರ್್ೇಕ ರೈ್ತ್ರತ ಬಹಳ ಕಷಟದಲ್ಲಿದತಿ, 
ತ್ೂೆಂದರಯ್ನಗತತಿುರತತ್ುದ್. ಸನಲ ಮನಡಿ, ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿ ಬ್ಳ್ದೆಂತ್ಹ ಸೂಯಾಕನೆಂತಿ ಬ್ಳ್ಗ್ ್ಬ್ಲ್್ 
ಇಲಿದಿದನಿಗ, ಸನಲಗ್ನರರತ ಮರ್ ್ ಬನಗಿಲ್ಲಗ್ ್ ಬೆಂದತ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂಳುುವೆಂತ್ಹ ಪರಿಸ್ವಿತಿ 
ನಿಮನಾಣವನಗಿದ.್ ಅದಕನೆಗಿ, ತ್ಮಮಲ್ಲಿ ಬೇ್ಡಿಕೂ್ಳುುವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ಈ ಸೂಯಾಕನೆಂತಿ ಬ್ಳ ್
ಬ್ೆಂಬಲ ಬ್ಲ್್ಯನತು ಒದಗಿಸ್ವಕ್ೂಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಮನನಯ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮನಡತತ್ುೇರ್.್  

ಶ್ ರೇ  ಕ್  ೇಟ ಶ್ ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಭನರ್ನ ಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರ ೇ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದೆಂತ್ ಹ ಶ್ ರೇ ಶರಣಗ್ೌಡ ಎ. ಪನಟಿೇಲ್ ಬಯನಯಪತರರವರತ ಶ ನಯವ ೇಳ ಯಲ್ಲಿ 
ಪರಸನುಪಸ್ಥದೆಂತ್ಹ ವಿಷಯಕ್ ೆ ಮನನಯ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಚಿವರಿೆಂದ ಉತ್ು ರ ಒದಗಿಸಲ್ನಗತವು ದತ.  

ಶ್ರೇ ಶರಣಗ್ೌಡ ಎ. ಪನಟಿೇಲ್ ಬಯನಯಪತರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಆ ಕ್ಲಸವನತು 
ಸವಲಾ ಬ್ೇಗ ಮನಡಿದರ ್ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ್. ಏಕೆ್ಂದರ್, ಇನತು ಹದಿರ್್ೈದತ ದಿವಸಗಳ ನೆಂತ್ರ 
ಬ್ೆಂಬಲ ಬ್ಲ್ ್ಕ್ೂಟಟರ್, ಅದತ ರೈ್ತ್ರಿಗ್ ್ಲ್ನಭವನಗತವುದಿಲಿ. ಬದಲ್ನಗಿ, ಅದರಿೆಂದ ವನಯಪನರಸಿರಿಗ್ ್
ಲ್ನಭವನಗತತ್ುದ್. ಹನಗ್ನಗಿ, ದಯಮನಡಿ ಇದರ ಬಗ್್ೆ ಆದಷತಟ ಬ್ೇಗ ಗಮನಹರಿಸಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ತ್ಮಮ 
ಮೂಲಕ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡತತ್ುೇರ್್.  
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ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಶರಣಗ್ೌಡ ಎ. 
ಪನಟಿೇಲ್ ಬಯನಯಪತರರವರತ ಶ್ನಯವ್ೇಳ್ಯಲ್ಲಿ ಪರಶ್ು ಕ್ೇಳಿದನಿರ್. ಸಕನಾರ ಕೂ್ಡತವೆಂತ್ಹ 
ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಮಸ್ಯ ಪರಿಹನರ ಮನಡತವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಕರಮ ವಹಿಸಲ್ನಗತವುದತ.  

(ಮತೆಂದತ) 

(969) 21.09.2022 1.50 ವ ೈಎಲ್-ಎಕ್                     (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸ್ವಿತಿ) 

ಶ್ರೇ ಶರವಣ ಟಿ.ಎ.:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಶ್ನಯ ವ್ೇಳ್ಯಲ್ಲಿ ಪರಶ್ು ಕ್ೇಳುವ 
ಮೊದಲತ ಒೆಂದತ ವಿಚನರವನತು ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಗಮನಕ್ೆ ತ್ರಬಯಸತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ಸದನದ್ೂಳಗ್್ 
ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಹನಗೂ ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಕತಚಿಾಗಳು ಖ್ನಲ್ಲ ಇವ್.  ಹನಗ್ನಗಿ ರ್ನವು ಯನರನತು ಪರಶ್ು 
ಮನಡಬೇ್ಕತ; ಯನರತ ಉತ್ುರ ನಿೇಡತತನುರ?್ ದಯವಿಟತಟ ರ್ನನತ ಅದನತು ತ್ಮಮ ಗಮನಕ್ೆ 
ತ್ರತತಿುದ್ಿೇರ್್.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸಭನರ್ನಯಕರತ ತ್ಮಮ ಪರಶ್ುಗ್ ್ಉತ್ುರವನತು ನಿೇಡತತನುರ್.  

ಶ್ರೇ ಟಿ.ಎ.ಶರವಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಉತ್ುರವನತು ನಿೇಡಲ್ಲ.  
ಆದರ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹನಗೂ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಸಹ ಸದನದ್ೂಳಗ್ ್ ಇರಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ತ್ಮಮ 
ಮೂಲಕ ಆದೇ್ಶ ನಿೇಡಬೇ್ಕ್ೆಂಬತದರ ಕತರಿತ್ತ ಗಮನಕ್ೆ ತ್ರತತಿುದ್ಿೇರ್್.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನಿಮಮ ಶನಸಕನೆಂಗ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಮನನಯ ಎಸ್.
ಎಲ.ಭೂ್ೇಜೇ್ಗ್ೌಡರವರತ.   ಅವರತ ಸಹ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿದನಿರ್.  ಆದರ್, ಅವರ ಪನತ್ರವನತು ಸಹ 
ತನವ್ೇ ಮನಡತತಿುದಿಿೇರಿ.   
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ಶ್ರೇ ಶರವಣ ಟಿ.ಎ.:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಯನರ ಪನತ್ರವನತು ಯನರತ 
ಮನಡಬನರದೆ್ಂದತ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕನನೂನತ ಇಲಿ.  ನನು ಗಮನಕ್ೆ ಬೆಂದಿರತವ ವಿಷಯವನತು ತ್ಮಗ್ ್
ತಿಳಿಸತತಿುದ್ಿೇರ್ ್ಅಷ್್ಟೇ.  

ಡನ|| ಕ.್ಗ್್ೂೇವಿೆಂದರನಜ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಟಿ.ಎ.ಶರವಣರವರತ 
ಬ್ೇಕನದರೂ ತ್ಮಮ ಪನತ್ರವನತು ಮನಡತತನುರ.್     

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ.  

ಋ) ವಿಷಯ:- ಅಲಪಸೆಂಖ್ನಯತ್ ರ ಕಲ್ನಯಣ ಇಲ್ನಖ್  ವನ ಯಪುಯಲ್ಲಿ ಬರತವ ಮೊ ರನರ್ಜಾ  
ದ ೇಸನಯಿ  ವಸತ್ತ ಶ್ ನಲ್ ಗಳಿಗ್  ಕಿಯೇನಿಕಾ   ಮ ಲಕ ರ ಫ್ರರಜರ  ೇಟರ  ಗಳನತು  ಸರಬರ ನಜತ 
ಮನಡಿರತವ ಕತರಿತ್ ತ. 

- - - - - 

ಶ್ ರೇ  ಶರವಣ ಟಿ.ಎ. (ವಿಧ ನನಸಭ  ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ ರನದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರ ೇ, 
ಮೇ ಲೆೆಂಡ ವಿಷಯಕ್ ೆ  ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ಥದೆಂತ , ಅಲಪ ಸೆಂಖ್ನಯತ್ರ ಕಲ್ನಯಣ ಇಲ್ನಖ್ ಯ ವನಯಪುಯಲ್ಲಿ 
ಬರತವ ಮೊ ರನರ್ಜಾ ದ ೇಸನಯಿ ವಸತ್ತ ಶ್ನಲ್ ಗಳಿಗ್  650 ಲ್ಲೇಟರ ನ ಡಿರ್ಜಟಲ್  ಮೈ ಕ್  ರೇ  ಆಧನರಿತ್  
ತನಪಮನನ ನಿಯೆಂತ್ತರತ್ 70 ರ ಫ್ರರಜರ ೇಟರ ಗಳನತು ಪ ರ ೈಸಲತ ಕಿಯೇನಿಕಾ   ಮ ಲಕ ನ ಯಜ ನ  
ಸ ಕ ಯರಿಟಿ ಸ ಲ ಯಷನ  ಸೆಂಸ ಿಯವರಿಗ್  ಪ ರ ೈಸಲತ ಸರಬರನಜತ ಮನಡತವೆಂತ  ಆದ ೇಶ ನಿೇಡಿದತದ, 
ಅದರೆಂತ  ಮೇ ಲ್  ತ್ತಳಿಸಲ್ನದ 70 ರ ಫ್ರರಜರ ೇಟರ ಗಳಿಗ್  ಹಣ ಪನವತ್ತಸಲ್ನಗಿರತತ್ ುದ .  ಆದರ , 
ಕ್ ೇವಲ 52 ರ ಫ್ರರಜರ ೇಟರ ಗಳನತು ಮನತ್ ರ ಪ ರ ೈಕ್  ಮನಡಿದತದ, ಇನತುಳಿದ 18 ರ ಫ್ರರಜರ ೇಟರ ಗಳನತು 
ಸರಬರನಜತ ಮನಡದ ೇ ಸ ಕ್ನಾರಕ್ ೆ ಲಕ್ನೆಂತ್ರ ರೂಪನಯಿ ನಷಟ ಉೆಂಟತ ಮನಡಿರತವ ವಿಷಯವು 
ಸ್ವ.ಎ.ಜಿ. ವರದಿಯಲ್ಲಿಯ  ಸಹ ಉಲ್್ಿೇಖ್ ಮನಡಿ, ನಷಟ ಉೆಂಟತ ಮನಡಿರತವೆಂಥ ಕಯೇನಿಕ್ಾ್ 
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ವಿರತದಿ ಕರಮ ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ಳುಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ಸದನದ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಯವರನತು 
ಒತನುಯಿಸತತ್ುೇರ್್. 

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಶ್ನಯ ವ್ೇಳ್ ಪರಸನುಪಿಸ್ವರತವ ವಿಷಯಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ವದೆಂತ ್ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳಿೆಂದ 
ಉತ್ುರವನತು ಒದಗಿಸಲ್ನಗತವುದತ.   

     ಎ) ವಿಷಯ:- ಬ್ೆಂಗಳೂರತ, ಶ್ವಮೊಗೆ ಮತ್ತು ರನಜಯದ ಹಲವು ಜಿಲ್್ಿಗಳು ಉಗರರ  
     ತನಣವನಗತವ ಮೊದಲತ ಭದರತ್ ವಯವಸ್ಿಯನತು ಮತ್ತು ಗತಪುಚರ  
     ವಯವಸ್ಿಯನತು ಮತ್ುಷತಟ ಬಲಪಡಿಸ್ವ ಜನತ್ಗ್್ ರಕ್ಷಣ ್ಹನಗೂ  
     ಧ್ೈಯಾವನತು ತ್ತೆಂಬತವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲಸವನತು ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂಬ ಬಗ್್ೆ  
     ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರತದ್ರೇಗ್ೌಡರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣ್್ ಅವರತಗಳು  
     ಪರಸನುಪಿಸ್ವರತವ ವಿಷಯದ ಬಗ್್ೆ.  

          - - - - 

ಶ್ ರೇ  ಎಸ್. ರತದ ರೇಗ್ೌ ಡ (ವಿಧನನಸಭ ಯಿೆಂದ ಚತರ್ ನಯಿತ್ ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತ್ತಯವರ ೇ, ಶ್ ವಮೊ ಗೆ ರ್ಜಲ್ನಿ ವನಯಪುಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತುೇಚ ಗ್  ಉಗರ ಸೆಂಘಟರ್ ಗಳ ಚಟತವಟಿಕ್ ಗಳು 
ಕೆಂಡತ ಬೆಂದಿರತವು ದತ ಆತ್ೆಂಕ ಉೆಂಟತ ಮನಡಿರತತ್ ುದ .  ಅದರೆಂತ  ಇತ್ತುೇಚ  ಗ್  ನಡ ದ 
ಬ ಳವಣಿಗ್ ಯಲ್ಲಿ ಉಗರ ಸೆಂಘಟರ್ ಗಳ ನೆಂಟತ ಹ  ೆಂದಿರತವ ಆರ  ೇಪದಡಿ ಈಗ್ನಗಲ್ ೇ ಶ್ ವಮೊ ಗೆ 
ಗ್ನರಮನೆಂತ್ರ ಪ  ಲ್ಲೇಸರತ ಇಬಬರನತು ಬೆಂಧಿಸ್ಥರತವುದತ ನಿಜಕ ೆ ಹ ಮಿಯ ವಿಷಯ.  ಅದರೆಂತ  
ಶ್ನೆಂತ್ತಗ್  ಹ ಸರನಗಿದದ ಮಲ್ ರ್ನಡಿನ ರನಜಧನನಿ ಶ್ ವಮೊ ಗೆದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ ಿ ರ್ಜಲ್ ಿಯ ಕ್ ೇೆಂದರ 
ಶ್ ವಮೊ ಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಉಗರಗ್ನಮಿಗಳು  ರ್ ಲ್ ಸ್ಥರತವುದತ ದತರದೃಷಟ ಕರ.  ಈ ರಿೇತ್ತಯ ಘಟರ್ ಗಳು  
ಮರತಕಳಿಸದೆಂತ  ಸಕ್ನಾರ ಗಮನಹರಿಸ್ಥರತವು ದತ ಸ ಕು.  ಇತ್ತುೇಚ  ಗ್  ನಗರದಲ್ಲಿ ಸನವಕಾರ್ 
ಭನವಚಿತ್ರಕ್ ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ಥದೆಂತ  ನಗರದಲ್ಲಿ ಘಷಾ ಣ  ನಡ ದಿತ್ತ ು.  ಈ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಪ ರೇಮ  ಸ್ಥೆಂಗ  
ಎೆಂಬ ಒಬಬ ಅಮನಯಕ ವಯಕಿುಯ ಮೇಲ್  ಚ ರಿ ಇರಿತ್ವನಗಿತ್ ತು.  ಈ ಪರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕ ಡ 
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ಆರ  ೇಪಗಳು  ಬೆಂಧನಕ್ ೆ ಒಳಗ್ನಗಿದದರತ.  ಈ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಬೆಂಧನಕ್  ೆಳಗ್ನಗಿದದ ಆರ  ೇಪ 
ಜಬಿೇವು ಲ್ನಿ.  ಆ ವಯಕಿುಯ ಮೊ ಬ ೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಭಯೇತನಪದಕ ಸೆಂಘಟರ್ ಗಳಿಗ್  ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ಥದ ಹನಗ್ ೇ  
ಪ  ಲ್ಲೇ ಸರಿಗ್  ಕ್ ಲವು  ಉಗರರ ಬಗ್ ೆ  ಮನಹಿತ್ತ ದ  ರಕಿತ್ ತು .  ಈ ಮನಹಿತ್ತಯನತು ಆಧನರವನಗಿ 
ಪರಿಗಣಿಸ್ಥದ ಶ್ ವಮೊ ಗೆ ಪ  ಲ್ಲೇ ಸರತ ಇೆಂದತ ಇಬಬರತ ಶೆಂಕಿತ್  ವಯಕಿುಗಳನತು ಬೆಂಧಿಸ್ಥರತವು ದತ 
ನಿಜಕ ೆ ಶ್ನಿಘ ನಿೇಯ.  ಆದರ  ಆರೂ್ೇಪಿ-1 ವಯಕುಯತ ತ್ ಪಪಸ್ಥಕ್  ೆಂಡಿದತದ, ಆತ್ನನತು ಕ ಡಲ್ ೇ ಪತ ು 
ಹಚಿು ಬೆಂಧಿಸ್ಥ, ಮತೆಂಬರತವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಲ್ ರ್ನಡಿನಲ್ಲಿ ಮನತ್ ರವಲಿದ ೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯನವ 
ಭನಗದಲ್ಲಿಯ  ಸಹ ಈ ರಿೇತ್ತಯ ಅಹಿತ್ಕರ ಘಟರ್ ಗಳು  ಹನಗ  ಉಗರಗ್ನಮಿ ಚಟತವಟಿಕ್ ಗಳು 
ಸೆಂಭವಿಸದೆಂತ , ಕ್ನನ ನತ ಮತ್ ತು ಸತವಯವಸ ಿ ಯನತು ಇನ ು ಗಟಿಟಗ್  ಳಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ ಸದನದ 
ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಒತನುಯಿಸತತು್ೇರ್್. 

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಶ್ನಯ ವ್ೇಳ್ಯಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಿಸ್ವರತವ ವಿಷಯಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ವದೆಂತ್ ಮನನಯ ಗೃಹ 
ಸಚಿವರಿೆಂದ ಉತ್ುರವನತು ಒದಗಿಸತತ್ುೇರ್್.   

  

ಏ) ವಿಷಯ:- ಕರ್ನಾಟಕ ರನ ಜಯ ಅನತದನನಿತ್ ಶ್ನಲ್ನ ಕ್ನಲ್  ೇಜತಗಳ  
             ರ್ೌಕರ ರ ವಿವಿಧ ಬ ೇಡಿಕ್ ಗಳ ಈಡ  ೇರಿಕ್  ಕತರಿತ್ ತ. 

    - - - 

 ಶ್ ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ. ಸೆಂಕನ ರ (ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ಷ ೇತ್ ರ):- ರನಜಯದ ಅನತದನನಿತ್  ಶ್ನಲ್ನ, 
ಕ್ನಲ್ ೇಜತಗಳ ರ್ೌಕರರಿಗ್  ಕ್ನಲಪನಿಕ ವ ೇತ್ ನ ಜನರಿ, ನಿಶ್ ುತ್  ಪೆಂಚಣಿ, ಜ  ಯೇತ್ತ ಸೆಂರ್ಜೇವಿನಿ ಹಿೇಗ್  
ವಿವಿಧ ಬ ೇಡಿಕ್ ಗಳನತು ಈಡ ೇರಿಸತವ ಸಲತವನಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ ಅನತದನನಿತ್  ಶ್ನಲ್ನ 
ಕ್ನಲ್ ೇಜತಗಳ ಪೆಂಚಣಿ ವೆಂಚಿತ್ ರ್ೌಕರರ ಸೆಂಘವು  ನಗರದ ಫ್ರರೇ ಡೆಂ ಪನಕ ಾ ನಲ್ಲಿ  ದಿರ್ನೆಂಕ:  20-
09-2022 ರೆಂದತ ಧರಣಿ ಸತನಯಗರಹ ನಡ ಸ್ಥರತವರತ. 



                                                                                                                                       «¥À/21.09.2022     
120  

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

 

 

   

 ಅನತದನನಿತ್ ಸೆಂಸ ಿಗಳ ರ್ೌಕರರಿಗ್  ದಿರ್ನೆಂಕ 1-4-2006ಕ ೆ ಮೊ ದಲತ ರ್ ೇಮಕವನಗಿ 
ನೆಂತ್ರ ಅನತದನನಕ್  ೆಳಪಟಟ ರ್ೌಕರರಿಗ್  ಕ್ನಲಪನಿಕ ವ ೇತ್ ನ ಜನರಿ ಮನಡತವುದತ ಮತ್ ತು ನಿಶ್ ುತ್ 
ಪೆಂಚಣಿ ನಿೇಡಬ ೇಕ್ ೆಂದತ ಒತನುಯಿಸ್ಥರತವರತ.  ಅದ ೇ ರಿೇತ್ತ ಸಕ್ನಾರಿ ರ್ೌಕರರಿ ಗ್  ನಿೇಡಿದ ಜ  ಯೇತ್ತ 
ಸೆಂರ್ಜೇವಿನಿ ಮತ್ ತು ಇತ್ರ ವ ೈದಯಕಿೇಯ ಸೌಲಭಯಗಳನತು ಅನತದನನಿತ್ ಶ್ನಲ್ನ ಕ್ನಲ್ ೇಜತಗಳ 
ರ್ೌಕರರಿಗ್  ನಿೇಡದ ೇ ತನರತ್ ಮಯ ಮನಡಿರತವುದನತು ಖ್ೆಂಡಿಸ್ವ ಅದನತು ಸರಿಪಡಿಸಲತ ವಿನೆಂತ್ತಸ್ಥದನದರ . 

 ಆದದರಿೆಂದ ಅನತದನನಿತ್ ಶ್ನಲ್ನ ಕ್ನಲ್ ೇಜತಗಳ ಪಿೆಂಚಣಿ ರ್ೌಕರರ ಬ ೇಡಿಕ್ ಗಳು  
ರ್ನಯಯಸಮಿ ತ್ ವನದದತದ. ಹನಗ್ನಗಿ ಈ ರ್ನಯಯಯತತ್ ವನದ ೩ ಬ ೇಡಿಕ್ ಗಳನತು ಈಡ ೇರಿಸತವೆಂತ್ ಈ 
ಸದನದ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ ತು  ಪೌರ ಢ ಶ್ ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಒತನುಯಿಸತತ್ುೇರ್.್ 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸ್ವ.ರ್ನಗ್್ೇಶ (ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕ್ೇಳಿರತವೆಂಥ ಶ್ನಯ ವ್ೇಳ ್ ಪರಸನುಪಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ವದೆಂತ ್
ಉತ್ುರವನತು ತ್ರಿಸ್ವ ಮೆಂಡಿಸತತ್ುೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ್ ಅರಳಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  ರ್ನನತ 14ರ್್ೇ 
ತನರಿೇಖಿನೆಂದತ ಅಧಾ ಗೆಂಟ್ ಕನಲ್ನವಧಿ ಚಚ್ಾಗ್ ್ ಅವಕನಶ ಕ್ೂೇರಿರತತು್ೇರ್್.  ಆದರ್, 15ರ್್ೇ 
ತನರಿೇಖಿನೆಂದತ ಅವಕನಶ ಕ್ೂೇರಿರತವವರ ವಿಷಯ ಇೆಂದಿನ ಅಜ್ೆಂಡನದಲ್ಲಿ ಬೆಂದಿರತತ್ುದ.್  ಆದರ್, 
ನನು ವಿಷಯ ಅಜ್ೆಂಡನದಲ್ಲಿ ಬೆಂದಿರತವುದಿಲಿ.  ಏಕ್ ಎೆಂಬತದತ ಗ್ೂ್ತನುಗತತಿುಲಿ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ.  ಅದರ ಬಗ್್ೆ ರ್್ೂೇಡಿ ಹ್ೇಳುತು್ೇರ್್.  

 

 

 



                                                                                                                                       «¥À/21.09.2022     
121  

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

 

 

   

                   07. ವಿತಿುೇಯ ಕನಯಾಕಲ್ನಪ 

2022-23ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನ ಪೂರಕ ಅೆಂದನಜತಗಳ (ಒೆಂದರ್್ೇ ಕೆಂತ್ತ) ಮೆಂಡರ್್ 

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) (ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ):- 
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 2022-23ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನ ಪೂರಕ ಅೆಂದನಜತಗಳನತು (ಒೆಂದರ್್ೇ ಕೆಂತ್ತ) 
ಮೆಂಡಿಸತತಿುದ್ಿೇರ್್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮೆಂಡಿಸಲ್ನಯಿತ್ತ. 

                       08. ವರದಿಯರ್್ೂುಪಿಾಸತವುದತ 

ಶ್ರೇ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್ ಭೆಂಡನರಿ (ಸಿಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ಿಗಳ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಮೆಂಡಲದ ಅನತಸೂಚಿತ್ ಜನತಿ ಮತ್ತು ಅನತಸೂಚಿತ್ ಪೆಂಗಡಗಳ ಕಲ್ನಯಣ 
ಸಮಿತಿಯ 15ರ್್ೇ ವಿಧನನಸಭ್ಯ 2021-22ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನ ೫ರ್ೇ್ ವರದಿಯನತು ಸಮಿತಿಯ 
ಸದಸಯರ್ನಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಿತಿಯ ಪರವನಗಿ ಸದನದ ಮತೆಂದ ್ಮೆಂಡಿಸತತಿುದ್ಿೇರ್್.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ವರದಿಯರ್್ೂುಪಿಾಸಲ್ನಯಿತ್ತ.     



                                                                                                                                       «¥À/21.09.2022     
122  

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

 

 

   

09. ಕನಯಾದಶ್ಾಯವರ ವರದಿ 

  ಕನಯಾದಶ್ಾಯವರತ (ಕವಿಪ):- ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಅೆಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರೂಪದಲ್ಲಿರತವ ಈ 
ಕ್ಳಕೆಂಡ ವಿಧ್ೇಯಕಗಳನತು ಸಭ್ಯ ಮತೆಂದ ್ಮೆಂಡಿಸತತಿುದ್ಿೇರ್್.  

01. ಬೃಹತ್ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕ ್(ತಿದತಿಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕ,     
        2022 
02. ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ನರಮ ಸವರನಜ್ ಮತ್ತು ಪೆಂಚನಯತ್ ರನಜ್ (ಎರಡರ್್ೇ    
        ತಿದತಿಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕ, 2022  
03.  ಕರ್ನಾಟಕ ಮತನಿಸ್ವಪನಲ್ಲಟಿಗಳ (ತಿದತಿಪಡಿ) ವಿಧೇ್ಯಕ, 2022 
 
04.  ಕರ್ನಾಟಕ ರೇ್ಷ್್ಮಹತಳು ಬಿತ್ುರ್್, ರೇ್ಷ್್ಮಗೂಡತ ಮತ್ತು ರೇ್ಷ್್ಮನೂಲತ   
         (ಉತನಾದರ್್, ಸರಬರನಜತ, ವಿತ್ರಣ್ ಮತ್ತು ಮನರನಟ ವಿನಿಯಮನ)   
         (ತಿದತಿಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕ, 2022 
05.  ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕತ ಮತ್ತು ಸೇ್ವರ್ ್(ತಿದತಿಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕ, 2022  

 
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮೆಂಡಿಸಲ್ನಯಿತ್ತ. ಈಗ ಸದನವನತು ಮಧನಯನ್್ 3.00 ಗೆಂಟ್ಯವರಗ್್ ್
ಮೂೆಂಡೂಡಲ್ನಗಿದ್.   
 

(ಮಧನಯಹು 01 ಗೆಂಟ್ 57 ನಿಮಿಷಕ್ೆ ಭ್ೂೇಜನ ವಿರನಮಕನೆಗಿ ಮತೆಂದೂಡಲಾಟಟ ಸದನವು 
ಪತನಃ ಮಧನಯಹು 03.00 ಗೆಂಟ್ಗ್್ ಸೇ್ರಲತ ನಿಶಿಯಿಸ್ವತ್ತ) 
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(970) 21-09-2022 3-30 KH-KS  

(ಮಧನಯಹು 1 ಗೆಂಟ್ 57 ನಿಮಿಷಕ್ೆ ಭ್ೂೇಜನ ವಿರನಮಕ್ೆ ಮತೆಂದೂಡಲಾಟಟ ಸದನವು ಪತನಃ 
ಮಧನಯಹು 3 ಗೆಂಟ್ 37 ನಿಮಿಷಕ್ೆ ಸಮನವ್ೇಶಗ್ೂ್ೆಂಡಿತ್ತ) 

(ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಪಿೇಠವನತು ಅಲೆಂಕರಿಸ್ವದರತ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರಲ್ಲಿ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, 
ರ್ನವು ನಿಯಮ-68 ರ ಮೇರಗ್್ ್ ಚಚ್ಾ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಿ ಬಹಳ ದಿವಸಗಳನಯಿತ್ತ. ತನವು 
ರ್್ರ್್ುಯೂ ಕೂಡ ಒೆಂದತ ನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರ್್ಯನತು ಕ್ೂಟಿಟದಿಿೇರಿ. ಅದನತು ನಿಯಮ-330 ಕ್ೆ 
ಪರಿವತ್ಾರ್್ ಮನಡಿದ್ಿೇರ್್. ಅದರ ಮೇಲ್್ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆ ರ್ನನತ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕ್ೂಡಬ್ೇಕತ. 
ಹನಗ್ನಗಿ ಸಮಯದ ಪನಲರ್್ಯನತು ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡರ್, ಇವತ್ುೇ 
ಸನಧಯವನದರ ್ಮನನಯ ಮೆಂತಿರಗಳಿೆಂದ ಉತ್ುರ ಕೂ್ಡಿಸತವೆಂತ್ಹ ಪರಯತ್ು ಮನಡತತ್ುೇರ್್. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ ಹರಿಪರಸನದ್ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಆದಷತಟ ಇವತ್ತು ಮತಗಿಸ್ೂೇಣ. ನಮಮ ಕಡಯ್ಿೆಂದ ಅವರಿಬಬರ್ೇ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ. ತನವು ಸಮಯ 
ಕ್ೂಟಟರ ್ರ್ನನತ ಕೂಡ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೇರ್್. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇ್, ನನಗನಿಸತತ್ುದ.್ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಪರಕನಶ್ ಕ.್ರನಥ್ೂೇಡ್್ರವರಿಗ್ ್3 ದಿವಸಗಳಿೆಂದ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಿೇವ್. ತನವು ಅಪಾಣ್ ಕೂ್ಟಟರ್ 
ಅವರಿಗ್್ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆ ಅವಕನಶ ಕೂ್ಡತವುದಿಲಿ. ಏಕ್ೆಂದರ,್ ರ್ನನತ 3 ದಿವಸಗಳಿೆಂದ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರ ್ರ್ನನತ ರ್ನಳ ್ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೇರ್್. ರ್ನಳ ್ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೇರ್್ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಿ ಮನತ್ರ್ನಡದ್ೇ ಇದನಿರ.್  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ತ್ಮಗೂ ಅವರಿಗೂ ಏನತ 
ಒಪಾೆಂದವನಗಿದ ್ಎೆಂಬತದತ ನನಗ್ ್ಗ್್ೂತಿುಲಿ. ಇದತ ತ್ಮಗ್್ ಬಿಟಿಟದತಿ.  
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ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ.್ರನಥ್ೂೇಡ್್ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಏಕ್ ಆ ರಿೇತಿ ಮನಡಿದ್ ಎೆಂದರ್, ನಮಮ ಹೂ್ಸ ಸದಸಯರತಗಳು 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆ ಅವಕನಶ ಕ್ೂಡೂ್ೇಣ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೂ್ಟ್ಟ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಪರಕನಶ್ ಕ.್ರನಥ್ೂೇಡ್್ರವರ್ೇ, ನನು 
ಸಮಯವ್ಲ್ನಿ ಹೂ್ಸ ಸದಸಯರತಗಳಿಗ್್ ಕೂ್ಟಿಟದ್ಿೇರ್ ್ಎೆಂದತ ತನವು ಸೆಂಪೂಣಾವನದ ಮನಸ್ವಾನಿೆಂದ 
ಹ್ೇಳಿ. 

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ್. ರನಥ್ೂೇಡ್್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಕ್ೂರ್್ಯಲ್ಲಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆ ಅವಕನಶ ಕ್ೂಡಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ್ರವರ್ೇ, ತನವು ಎಷತಟ ನಿಮಿಷ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರಿ? 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೇಶ್ (ರ್ನಮನಿದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದಿದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ತನವು ಎಷತಟ ಹ್ೂತ್ತು ಕ್ೂಡತತಿುೇರೂ್ೇ, ಅಷತಟ ಹ್ೂತ್ತು ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೇರ್.್  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೇಶ್ರವರೇ್, 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕನಲವಕನಶ 
ಕ್ೂಡತತು್ೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 5 ನಿಮಿಷ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆ 
ಸನಧಯವ್ೇ ಇಲಿ. ರ್ನನತ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡತ ಬಿಡತತ್ುೇರ್.್  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರನದ ಜ್.ಸ್ವ.ಮನಧತಸನವಮಿಯವರತ ಸದನಕ್ೆ ಹನಜರನದರ ್
2 ಬಿಲ್ಗಳನತು ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ೆಂಡರ್ ಇನತು ಒಳ್ುಯದತ. ನಮಮ ಆದಯತ ್ಅದೇ್ ಇರಬೇ್ಕತ. ಸಣಾ ಸಣಾ 
ತಿದತಿಪಡಿಗಳು ಇವ.್ ಅದರಲ್ಲಿ major bills ಇಲಿ.  
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(971)21-09-2022(0೩-40)bsd-gr 

10. ಶನಸನ ರಚರ್್ 

ವಿಧ್ೇಯಕಗಳ ಪಯನಾಲ್್ೂೇಚರ್್ ಮತ್ತು ಅೆಂಗಿೇಕನರ 

ಅ) ಬೃಹತ್ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕ ್(ತಿದತಿಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕ, ೨೦೨೨ 

ಪಯನಾಲ್್ೂೇಚರ್ನ ಪರಸನುವ 

 ಶ್ರೇ ಜ್.ಸ್ವ. ಮನಧತಸನವಮಿ (ಕನನೂನತ, ಸೆಂಸದಿೇಯ ವಯವಹನರಗಳು ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರ್್ 
ಹನಗೂ ಸಣಾ ನಿೇರನವರಿ ಸಚಿವರತ) (ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಯವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಅೆಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರೂಪದಲ್ಲಿರತವ ೨೦೨೨ರ ಬೃಹತ್ 
ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕ ್ (ತಿದತಿಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕವನತು ಪಯನಾಲ್್ೂೇಚಿಸಬೇ್ಕ್ೆಂದತ 
ಕ್ೂೇರತತ್ುೇರ್್. 

ಪರಸನುವವನತು ಮೆಂಡಿಸಲ್ನಯಿತ್ತ 

 ಶ್ರೇ ಜ್.ಸ್ವ. ಮನಧತಸನವಮಿ (ಕನನೂನತ, ಸೆಂಸದಿೇಯ ವಯವಹನರಗಳು ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರ್್ 
ಹನಗೂ ಸಣಾ ನಿೇರನವರಿ ಸಚಿವರತ) (ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಯವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, Bruhath Bengaluru Mahanagara Palike  ನಲ್ಲಿ O.B.C., ಗ್್ ೩೩% 
seat ಎೆಂದತ reservation ಇಟಿಟದತಿ, Supreme Court ತಿೇಮನಾನ ಆದನಗ ನೆಂತ್ರ ಈಗ 
Scheduled Castes, Scheduled Tribes and O.B.C., ಈ ಮೂರತ ಸೇ್ರಿ not more 
than fifty per cent ಎೆಂದತ ಮನಡಿದತಿ, ಇದತ ಬಹಳ simple amendment ಆಗಿದ.್ 

 ಶ್ರೇ ಕ.್ಎ. ತಿಪಾ್ೇಸನವಮಿ (ರ್ನಮನಿದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದಿದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕ ್ ಚತರ್ನವಣ್ಗ್ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ್ High Court ನಲ್ಲಿರತವ 
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ಎರಡತ Writ ಅಜಿಾಗಳಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ ತಿೇರತವಳಿಯನಗಿದ್. Ward delimitation ಗ್್ 
ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ್ವಿಷಯವನತು High Court ತಿೇಮನಾನ ಮನಡಿದ.್ ಇನತು ಹಿೆಂದತಳಿದ ವಗಾಕ್ೆ 
ಇರತವ ಮಿೇಸಲ್ನತಿ ಬಗ್್ೆ ವಿಚನರಣ ್ ನಡಯ್ತತಿುದತಿ, ಬಹತಶಃ ೨೮ರ್್ೇ ತನರಿೇಖ್ತ 
ತಿೇಮನಾನವನಗಬಹತದತ. ಒೆಂದತ ವ್ೇಳ್ ತಿೇಮನಾನವನದಲ್ಲಿ ಸಕನಾರ ಚತರ್ನವಣ್ ನಡಸ್ಲತ 
ಬದಿವನಗಿದ್ಯೇ? ಯನವ ತಿೆಂಗಳಲ್ಲಿ ಚತರ್ನವಣ್ ನಡಸ್ತತನುರ್ ಎೆಂಬ ವಿಷಯವನತು ಸಕನಾರದಿೆಂದ 
ಕ್ೇಳಬಯಸತತು್ೇರ್್. 

 ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೇಶ್ (ರ್ನಮನಿದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದಿದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಇವತ್ತು ಬೃಹತ್ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕ್ ಕನಯಿಗ್್ ತಿದತಿಪಡಿ ತ್ೆಂದಿರತವುದತ ಬಹಳ 
ಅವಶಯಕತ ್ಇದ್. ಈ ಅವಶಯಕತ್ಯೆಂತ್ ಸೆಂವಿಧನನದಲ್ಲಿ reservations  ಕ್ೂಟಿಟರತವ ಆಧನರದ 
ಮೇಲ್ ್ಈ ಕನಯಿ ತ್ರತವುದತ ನಮಮಲಿರ ಕತ್ಾವಯವನಗಿದತಿ, ಅದರೆಂತ ್ಮನಡಿದನಿರ್. ಆದರ್ ಇಲ್ಲಿ 
೫೦% cap ಇದತಿ, ಆ 50% cap ಬಗ್್ೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ೂಟಿಟದನಿರ್. Reservation ಅನತು ಯನವ data 
ಸ್ವಗತತ್ುದೂ್ೇ, ಅೆಂದರ ್ಇದತ particularly census  ಆದನಗ ಸ್ವಕತೆವುದನಗಿದ್. ಈ census 
ನಲ್ಲಿ Scheduled Castes, Scheduled Tribes ಗಳ ಅೆಂಕ ಅೆಂಶಗಳು ಮನತ್ರ ಸ್ವಗತತ್ುದ್. ಆ 
Scheduled Castes, Scheduled Tribes  ಬಗ್್ೆ ಮನತ್ರ ಮನಹಿತಿ ಸ್ವಕನೆಗ ಆ ನಗರದಲ್ಲಿರತವ 
ಜನಸೆಂಖ್್ಯಯ ಇತ್ರ ಜನತಿ-ಪೆಂಗಡಗಳ ಮನಹಿತಿ ಸ್ವಕತೆವುದಿಲಿ. ಆದರ್ ಇಲ್ಲಿ ೫೦% ಆಗತವುದರಿೆಂದ 
ಎಷಟರಮಟಿಟಗ್ ್ಮನಹಿತಿ ಸ್ವಕೆದ್ ಎೆಂಬತವುದತ ಮತಖ್ಯವನಗತತ್ುದ್. ನನಗ್ ್ತಿಳಿದೆಂತ್ ೧೪ ಅಥವನ ೧೫% 
ಮನತ್ರ ಸ್ವಗಬಹತದತ.  

 ಶ್ರೇ ಜ್.ಸ್ವ. ಮನಧತಸನವಮಿ:- ಇದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹ್ೇಳಿದೆಂತ ್ಅಲ್ಲಿಯೇ start ಆಗಿದ.್ 
ರ್ನವು common ಆಗಿ ೧೮% ಆಗಬಹತದ್ೆಂದತ ಮನಡಿದ್ಿವು. ನಗರಪನಲ್ಲಕ ್ಕನಯಿ ಪರಕನರ on par 
with the population of that area, Scheduled Castes, Scheduled Tribes 
ಜನಸೆಂಖ್್ಯ ಆಧನರದಲ್ಲಿ reserve ಮನಡಬೇ್ಕತ, ಬೆ್ಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 13 ½ % ಗ್್ ಬರತತ್ುದ್. ರ್ನವು 
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Bill    ಅನತು introduce  ಮನಡಿರತವುದರಿೆಂದ O.B.C., ಗ್್ ಎರಡತ-ಮೂರತ percent  
ಜನಸ್ವು ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ್. ಅೆಂದರ್ ೪೦-೪೫% ಗ್್ ನಿಲತಿವುದನತು ರ್ನವು ೪೯, ೪೯.% ವರಗ್ೂ 
push ಮನಡಬಹತದನಗಿದ.್ S.C.,  S.T., ಯಲ್ಲಿ ಎಷತಟ shortfall  ಬಿೇಳುತ್ುದೂ್ೇ, ಅದನತು 
O.B.C., will fill-up.  O.B.C.,  ಯನತು population ನಲ್ಲಿ ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ೆಂಡಿಲಿ,  

 ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೇಶ್:- ರ್ನನತ ಅದ್ೇ ವಿಚನರಕ್ೆ ಬರತತಿುದ್, ಆದರ್ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹ್ೇಳಿ 
expose ಮನಡಿದರತ. ಅವರತ ಹ್ೇಳಿದೆಂತ್ ನನು ವನದವೂ ಇದತಿ, ಇದರ ಬಗ್್ೆ ಶ್ರೇ ಭಕುವತ್ಾಲೆಂ 
Commission ಗ್್ ಒೆಂದತ letter ಬರ್ದಿದತಿ, ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗ್್ ಸಹ ಒೆಂದತ letter ಅನತು 
ಬರ್ದಿರತತ್ುೇರ್್. ಅದರ ಆಧನರದ ಮೇಲ್್ ಭಕುವತ್ಾಲೆಂ ರವರತ ಮನಡಬಹತದಿತ್ತು, ಅವರತ ನನಗ್ ್
ಮನವರಿಕ ್ಮನಡಿಕೂ್ಟಟರತ, ಅದತ ಒಳ್ುಯದನಯಿತ್ತ. ಈಗ ೫೦ per cent  ಆಗತವುದತ ಸರಿ 
ಹ್ೂೇಗತತ್ುದ್. ಆದರ್ last two session  ಹಿೆಂದ ್ಒೆಂದತ Private Bill  ಅನತು ತ್ೆಂದಿದಿರತ. 
ಏಕ್ೆಂದರ ್ಸೆಂವಿಧನನದಲ್ಲಿ Article 243T ನ sub-Article (6)  ನಲ್ಲಿ “್Nothing in this 
Part shall prevent the Legislature of a State from making any 
provision for reservation of seats in any Municipality or offices of 
Chairpersons in the Municipalities in favour of backward class of 
citizens.”್ಎೆಂದತ ಇದ್. ಈ ಅವಕನಶ ಅವರಿಗ್್ ಕಲ್ಲಾಸ್ವಕ್ೂಟಿಟದ.್ ರ್ನನತ ಹಿೆಂದ್ Private Bill  
ಅನತು ಮೆಂಡರ್್ ಮನಡಿದನಗ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಮನಡತವುದನಗಿ ತಿಳಿಸ್ವ ಈ ಸಭ್ಗ್ ್ ಆಶನವಸರ್್ 
ಕ್ೂಟಟರತ. ಜ್ೂತ್ಗ್್ ಅದನತು ತ್ರಬಹತದನಗಿದಿರೂ ಏಕ ್ತ್ೆಂದಿಲಿ? ಏಕ್ೆಂದರ ್ಹಿೆಂದ್ ಅವರ್ೇ ಬಹಳ 
interest ತೂ್ೇರಿಸ್ವದರತ, ನನಗ್ ್ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದತಿ ಬಹಳ ಸೆಂತೂ್ೇಷವನಗಿತ್ತು. ಆದರ್ ಈ 
ವಿಧ್ೇಯಕದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಚನರ ಇಲಿದ್ೇ ಇರತವುದತ ಎಲ್್ೂಿೇ ಒೆಂದತ ಕಡ ್ಸವಲಾ ಅಸಮನಧನನ ಇದ್. 
ಆದಿರಿೆಂದ ದಯವಿಟತಟ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಅದನತು ಸೇ್ರಿಸ್ವಕ್ೂೆಂಡತ ಸಮಗರವನಗಿ ತ್ೆಂದರ್ ಒೆಂದತ 
ಅಥಾ ಬರತತ್ುದ್ ಮತ್ತು ಸೆಂವಿಧನನಕ್ೆ ಗ್ೌರವ ಕೂ್ಟಟೆಂತ್ ಆಗತತ್ುದ.್ 
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 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ ಹರಿಪರಸನದ್ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಮನನಯ ಕನನೂನತ ಸಚಿವರತ ಈ ತಿದತಿಪಡಿ ತ್ೆಂದಿರತವುದರ ಬಗ್್ೆ ನಮಮ ಅಭಯೆಂತ್ರ ಇಲಿ. 
ಹಿೆಂದತಳಿದ ವಗಾ, ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ವಗಾಗಳಿಗ್್ ನಿೇಡತವ ಮಿೇಸಲ್ನತಿ ೫೦ per 
cent  ಮೇಲ್್ ಹೂ್ೇಗಬನರದತ ಎೆಂದತ ಇದ.್ ನಮಮ Chief Whip ರವರತ ಒೆಂದತ ವಿಷಯವನತು 
ಹ್ೇಳಿದತಿ, ಈಗ್ನಗಲ್್ೇ ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕನಾರದಲ್ಲಿ ೧೦ per cent  E.W.S.,  ಎೆಂದತ ಮನಡಿದತಿ, ಈ 
ವಿಚನರ Supreme Court ನಲ್ಲಿ ಚಚಾ್ಯನಗಿದ್. ೫೦ per cent   cap ಇದನಿಗ,    ೫೦ 
per cent   cap  ಗಿೆಂತ್ ಮೇಲ್ ್ E.W.S., ಬೆಂದರ ್ ೧೦ per cent   ಬರತತ್ುದ್ ಎೆಂದತ 
Parliament  ಕೂಡ  pass ಮನಡಿದ.್ ಸದನ ನಡಯ್ದ್ೇ ಇರತವನಗ ತ್ತತ್ತಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ 
ಮನಡಿದನಿರ.್ ಮೇಲತರ್್ೂೇಟಕ್ೆ ಹಿೆಂದತಳಿದ ವಗಾ, ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ವಗಾಗಳಿಗ್ ್
delimitation  ಮಿೇಸಲ್ನತಿ ಮನಡತವನಗ ಉದನಹರಣ್ಗಳನತು ಗಮನಿಸ್ವದನಗ ಕ್ೇವಲ 
ಸಕನಾರದ ಸವಹಿತನಸಕು ಮತ್ತು ರನಜಕೇಯ ಉದ್ಿೇಶಗಳನತು ಸನಕನರಗ್ೂ್ಳಿಸ್ವಕೂ್ಳುಲತ ಸಕನಾರಿ 
ಯೆಂತ್ರವನತು ದತಬಾಳಕ್ ಮನಡಿಕ್ೂಳುುವುದತ ನಡದ್ಿದ.್ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕನೆಂಗ್್ರಸ್್ M.L.A., ಗಳು 
ಇರತವ ಕ್್ೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ೮ ಸನಿನಗಳು ಬೆಂದನಗ ಅದರಲ್ಲಿ ೭ ಸನಿನಗಳನತು ಮಹಿಳಯ್ರಿಗ್್ ಮಿೇಸಲ್ನಗಿ 
ನಿಗದಿಗ್್ೂಳಿಸತವುದತ, ಅಲ್ಲಿ Tribal  ಇಲಿ ಎೆಂದರೂ S.T., ಗ್್ reserve ಮನಡತವುದತ, ಬರಿೇ 
ಕನೆಂಗ್್ರಸ್್ M.L.A., ಗಳು ಇರತವಲ್ಲಿ ಮಹಿಳ್ಯರತ, ಇಲಿವ್ೆಂದರ್ S.T., ಗಳರ್ನುಗಿ ಮನಡಿಬಿಟಿಟದನಿರ.್ 
ಈ ರಿೇತಿ interest ಇಟತಟಕೂ್ೆಂಡತ ಮನಡಿದರ್ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿಗ್ ್ ಒಳ್ುಯದನಗತವುದಿಲಿ. ಆದಿರಿೆಂದ 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ proportionate ಆಗಿ ಮಿೇಸಲ್ನತಿ ಕ್ೂಡತವ ಬಗ್್ೆ ಹ್ೇಳಿದನಿರ್. ಎಲ್ನಿ 
ಕ್್ೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದಲ್ಲತ್ರತ, O.B.C.,  ರವರತಗಳು ಇದನಿರ.್ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿಯವರತ ಸವಲಾ ಕಡಿಮ 
ಇರತವುದರಿೆಂದ ಎಲ್ಲಿ ಇರತತನುರ್ೂೇ ಅಲ್ಲಿ ಮನಡಿದರ್ ಉತ್ುಮ. ಅದನತು ಬಿಟತಟ ಯನವ M.L.A.,ಗ್್ 
ಮಿೇಸಲ್ನತಿ ಕ್ೂಡಬೇ್ಕತ, ಯನರಿಗ್ ್ಕ್ೂಡಬನರದತ ಎೆಂಬ ಉದ್ಿೇಶ ಇದನಿಗ ಇದರಲ್ಲಿ ದತರತದ್ಿೇಶ 
ಇದ್ ಎೆಂದನಗತತ್ುದ್. ಇದರಿೆಂದ ಏನೂ ಅನತಕೂಲವನಗತವುದಿಲಿ. ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿ ತ್ತ್ುರಿಸ್ವ 
ಹ್ೂೇಗಿದನಿರ್. ಈಗ್ನಗಲ್್ೇ ಮೊದಲ್ಲನಿೆಂದಲೂ ಸಿಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ಿಗಳಿಗ್್ ಚತರ್ನವಣ್ ಮನಡಿ ಎೆಂದತ 
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ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಿೇವ.್ ಅವರತ-ರ್ನವು ಬಹಳಷತಟ ಚಚ್ಾ ಮನಡಿದರೂ ಅದನಗಲ್ಲಲಿ. Supreme Court 
ನಿೆಂದ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ city ಯನತು football ಆಡತತಿುದನಿರ.್ ಆ ರಿೇತಿ ಆಗಬನರದತ. ಬ್ೆಂಗಳೂರತ 
international city  ಯನಗಿದತಿ, highest G.S.T.,  ಕ್ೂಡತವವರನಗಿದತಿ, ಇವರಿಗ್ ್ಈ ರಿೇತಿ 
ಅರ್ನಯಯವನದರ್ ಉಳಿದವರಿಗ್್ ಏನತ ಎೆಂಬತದನತು ಯೇಚರ್್ ಮನಡಿ, ಮತೆಂದಿನ ಕರಮ 
ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ಳುಬೇ್ಕತ. ಏಕ್ೆಂದರ ್ reservation ತ್ೆಂದನಗ ಏರ್ನಗತತ್ುದ್, delimitation  ಗ್್ 
ಅವರಿಗ್್ ಕನಲ್ನವಕನಶ ಬೇ್ಕತ, ಅೆಂದರ್ delimitation  ಪರಕರಯ ಪನರರೆಂಭಿಸಲತ ೩ ತಿೆಂಗಳು 
ಬ್ೇಕತ, ಮಿೇಸಲ್ನತಿ ಎೆಂದತ ಪತನಃ ಮನಡಿದನಗ ಒೆಂದ್ರಡತ ತಿೆಂಗಳು ಬ್ೇಕತ. ಐದನರತ ತಿೆಂಗಳು 
ಮತೆಂದ ್ ಹೂ್ೇದನಗ Assembly  ಚತರ್ನವಣ ್ ಬರತತ್ುದ್. ಅನೆಂತ್ರ ಏರ್ನಗತತ್ುದ್ೂೇ, ಯನರತ 
ಕನಪನಡತತನುರೂ್ೇ ಗ್್ೂತಿುಲಿ. ಆದಿರಿೆಂದ ಯನವುದೇ್ ಪೂವನಾಗರಹಪಿೇಡಿತ್ವಿಲಿದ್ೇ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ 
ನಗರಕ್ೆ ಚತರ್ನವಣ ್ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಸಕನಾರಕ್ೆ ಮನವಿ ಮನಡತತ್ುೇರ್್. 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್್.ಎಲ್. ಭ್ೂೇಜೇ್ಗ್ೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ 
ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಬಹಳ ಗೆಂಭಿೇರವನದ ವಿಚನರವನತು ಪರಸನುಪಿಸ್ವದತಿ, ಮನನಯ 
ಮನಧತಸನವಮಿ ರವರತ ಅದನತು ಒಪಿಾಕ್ೂಳುಬೇ್ಕನಗತತ್ುದ್. ಈ ರಿೇತಿ ಆಗಿಲಿವ್ೇ? ಇೆಂತ್ಹದತಿ 
ಬ್ೇಕನದಷತಟ ಬನರಿ ಆಗಿದ್. ಅವರತ ಇಲ್ಲಿ ಕತಳಿತನಗಲೂ ಈ ರಿೇತಿ ಆಗಿದ ್ ಎೆಂಬತದನತು ಅವರ್ೇ 
ಹ್ೇಳುತನುರ.್ ಕ್ಲವು ಬನರಿ ಆಕನಶ-ಭೂಮಿಯನತು ಒೆಂದತ ಮನಡತವ ಕ್ಲಸವೂ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದ.್ 
ಹನಗ್ನಗಿ ನಿಜವನಗಿ ಗ್್ಲಿಲತ ಅವಕನಶ ಇರತವವನನತು ತ್ಗ್್ಯತವ ಹತರ್ನುರ ಅರ್್ೇಕ ಬನರಿ 
ರನಜಕೇಯ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿದ,್ ಆಗಿಲಿ ಎೆಂದತ ಅಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ reservation ಬಗ್್ೆ submit 
ಮನಡಿದ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ again ಅದನತು High Court    ನಲ್ಲಿ ಪರಶ್ು ಮನಡತವ ಅವಕನಶ 
aggrieved ಗ್್ ಹೂ್ೇದನಗ again there is  chance of postponing the election.  
ಅದರ್್ುೇ ಮನನಯ ತಿಪಾ್ೇಸನವಮಿಯವರೂ ಕ್ೇಳಿದರತ. ಅವರತ election ಮನಡತವುದಕ್ೆ ready 
ಇದನಿರಯ್ೇ ಎೆಂದತ ಕೇ್ಳಿದರತ. ಈ ರಿೇತಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ election  ಮತೆಂದಕ್ೆ ಹ್ೂೇಗಲ್ಲ, 
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after Assembly  ಚತರ್ನವಣ್ ಬರಲ್ಲ ಎೆಂದತ ಮನಡತವ chances ಇರಬಹತದ್ೆಂದತ ನಮಮದೇ್ 
ಆದ ಅನತಮನನ ಇದ್.  

(ಮತೆಂದತ) 

(972) 21.09.2022 3.50 ಹ್ರ್್ವಿ:ಜಿಆರ್         (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸ್ವಿತಿ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್್.ಎಲ್.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗ್ೌಡ(ಮತೆಂದತ):-  

ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ ವಿಧ್ೇಯಕದಲ್ಲಿ ಓ.ಬಿ.ಸ್ವ., ಅವರಿಗ್್ ಇಷ್ೂ್ಟೆಂದತ ಅವಕನಶಗಳನತು 
ಮನಡಿಕ್ೂಡತತಿುರತವುದತ, ಎಸ್್.ಸ್ವ., ಎಸ್್.ಟಿ., ಕಳ್ ಸಮತದನಯದವರಿಗ್್ ಮತ್ತು ಧವನಿ ಇಲಿದವರಿಗ್ ್
ಧವನಿ ಆಗತವೆಂತ್ಹ ವಿಧೇ್ಯಕ ತ್ೆಂದಿರತವುದತ ಬಹಳ ಹಷಾದನಯಕವನಗಿದ.್  

 ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜತ(ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಸರ್ನಮನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದಿ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಹ್ೇಳಿದೆಂತ,್ 
ಎಸ್್.ಸ್ವ., ಎಸ್್.ಟಿ., ಯವರಿಗ್ ್ ನಿಖ್ರವನಗಿರತವ ದತನುೆಂಶಗಳು ದೂ್ರಯ್ತತ್ುದ್. ಓ.ಬಿ.ಸ್ವ.ಗಳಿಗ್್ 
ನಿಖ್ರವನಗಿರತವ ದತನುೆಂಶಗಳು ದ್ೂರ್ಯತವುದತ ಕಷಟ ಎನತುವುದತ ಎಲಿರಿಗೂ ಗ್್ೂತಿುರತವ 
ವಿಚನರವನಗಿದ್. ಹಿೆಂದಿನ ಸಕನಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ೂೇಟನಯೆಂತ್ರ ರೂಪನಯಿಗಳನತು ವ್ಚಿ ಮನಡಿ ಮನನಯ  
ಹ್ರ್್.ಕನೆಂತ್ರನಜ್ರವರ ರ್್ೇತ್ೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಯೇಗವನತು ರಚರ್್ ಮನಡಲ್ನಗಿತ್ತು. ಅವರತ ವರದಿಯನತು 
ಸ್ವದಿಗ್್ೂಳಿಸ್ವರತವುದತ ಎಲಿರಿಗೂ ತಿಳಿದ ವಿಚನರವನಗಿದ.್ ಆದರ್, ಇವತಿುನವರವ್ಿಗೂ ಸಕನಾರ ಆ 
ವರದಿಯನತು ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸ್ವಲಿ, ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸತವುದಕ್ೆ ತ್ಯನರಿಲಿ. ಸಕನಾರ ಆ ವರದಿಯನತು 
ಅೆಂಗಿೇಕನರ ಮನಡಿದರ್, ಅದರ ಮೇಲ್್ ಚಚ್ಾ ನಡಯ್ಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನವು ಆಗರಹ ಮನಡತತಿುದ್ಿೇವ್. 
ಈಗ ಹ್ೈಕೂ್ೇರ್್ಾನ ನಿವೃತ್ು ರ್ನಯಯನಧಿೇಶರನದ ರ್ನಯ|| ಕ.್ಭಕುವತ್ಾಲೆಂರವರತ ಯನವ 
ದತನುೆಂಶಗಳನತು ಆಧನರವನಗಿಟತಟಕೂ್ೆಂಡತ ಓ.ಬಿ.ಸ್ವ., ಮಿೇಸಲ್ನತಿಯನತು ಕ್ೂಡತತಿುದನಿರ ್
ಎನತುವುದನತು ಮನನಯ ಕನನೂನತ ಮತ್ತು ಸೆಂಸದಿೇಯ ವಯವಹನರಗಳ ಸಚಿವರತ ತಿಳಿಸಬ್ೇಕನಗಿದ.್   
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 ಶ್ರೇ ಜ್.ಸ್ವ.ಮನಧತಸನವಮಿ(ಕನನೂನತ ಸೆಂಸದಿೇಯ ವಯವಹನರಗಳು ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರ್ನ 
ಸಚಿವರತ):- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಹ್ರ್್.ಕನೆಂತ್ರನಜತ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯನತು 
ರ್ನವು ಒಪತಾತ್ುೇವ್ೆಂದತ ಹೇ್ಳಿಲಿ. ಮನನಯ ಹ್ರ್್.ಕನೆಂತ್ರನಜತ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯನಗಲ್ಲೇ ಅಥವನ 
ಅದರ ಹಿೆಂದಿನ ಯನವುದ್ೇ ವರದಿ ….   

 ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜತ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನಮಮ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಓ.ಬಿ.ಸ್ವ., ಗಳ 
ದತನುೆಂಶ ಇಲಿದ್ೇ ಇರತವುದ್ೇ ಒೆಂದತ ದೂ್ಡಡ ಸಮಸಯ್ಯನಗಿದ್. ರ್ನನತ ಹಿೆಂದತಳಿದ ವಗಾದಿೆಂದ 
ಬೆಂದಿರತವವನತ. ಆ ಕನಳಜಿಯಿೆಂದ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಕ್ೇಳುತಿುದ್ಿೇರ್್. ಮನನಯ ಕ.್ಕನೆಂತ್ರನಜತ 
ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯನತು ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸ್ವ ಅದರ ಮೇಲ್್ ಚಚ್ಾ ಮನಡಲ್ಲ, ಅದತ ಸರಿಯಿಲಿವ್ೆಂದತ 
ಕೆಂಡತ ಬೆಂದರ,್ ಅದನತು ತಿರಸನೆರ ಮನಡಬಹತದತ.  

 ಶ್ರೇ ಜ್.ಸ್ವ.ಮನಧತಸನವಮಿ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ವಿಧ್ೇಯಕಕ್ೆ ತಿದತಿಪಡಿ 
ತ್ೆಂದಿರತವುದರ ಬಗ್್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೇರ್್. Backwardness on empirical data  ಅನತು 
ಹ್ೂಸದನಗಿ ತ್ಯನರತ ಮನಡಿ unit wise ಕ್ೂಡಿ. ಅಲ್ಲಿಯವರ್ಗ್್ ಮಿೇಸಲ್ನತಿಯನತು 
ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ನಗತತ್ುದ್ೆಂದತ ಮಧಯಪರದ್ೇಶ ಮತ್ತು ಮಹನರನಷರ ಸಕನಾರಗಳಿಗ್ ್ಸತಪಿರೇೆಂ ಕ್ೂೇರ್್ಾ ಆದೇ್ಶ 
ಮನಡಿರತವುದರಿೆಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರಗ್್್ ರ್ನವು ಸನಮನಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಾಕ ಸ್ವಿತಿಗತಿಗಳ ಆಧನರದ ಮೇಲ್ ್
ಸವ್ಾಗಳನತು ಮನಡಿ, ಹಿೆಂದತಳಿದ ವಗಾದವರತ ಎೆಂದತ ಏನತ ಗತರತತ್ತ ಮನಡಿದ್ಿೇವ್ ಅದತ 
ಯನವುದೂ ಪರಿಗಣರ್್ಗ್ ್ಬರತವುದಿಲಿ. Empirical data on political backwardness 
ಅರ್್ುೇ ಕ್ೂಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಅವರತ ಕ್ೇಳಿದನಿರ.್ ಇದೇ್ ನಮಗಿರತವ ತನೆಂತಿರಕ ಸಮಸ್ಯಯನಗಿದ್. I am 
very honest with you,  ಅದನತು ಹ್ೇಗ್ ್ಮನಡಬೇ್ಕತ; ಅದಕೆರತವ ಮನಗಾಸೂಚಿಗಳ್ೇನತ 
ಎನತುವುದರ ಬಗ್್ೆ ಸಕನಾರಗಳು ಗೆಂಭಿೇರವನಗಿ ಚಿೆಂತ್ರ್ ್ ಮನಡತತಿುವ್. ಮಧಯಪರದ್ೇಶ ಸಕನಾರ 
ಸತಪಿರೇೆಂ ಕೂ್ೇಟಿಾಗ್ ್ ‘Please give guidelines’್ ್ ಎೆಂದತ ಕ್ೇಳಿದನಗ,್ ‘That is your 
burden’್ಎೆಂದತ ಸತಪಿರೇೆಂ ಕ್ೂೇರ್್ಾ ಹ್ೇಳಿತ್ತು.್ “ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುವುದನತು ಹ್ೇಳಿಬಿಟಿಟದ್ಿೇರ್್. ಅದನತು 
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ನಿೇವು ರ್್ೂೇಡಿಕೂ್ಳುಬೇ್ಕತ, backwardness ಎನತುವುದತ ಎಲ್ಲಿ; ಎಷತಟ ಯೂನಿರ್್ ಎನತುವುದನತು 
ನಿೇವು ರ್್ೂೇಡಿಕೂ್ೆಂಡತ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡಿ ಇಲಿದಿದಿರ,್ consider them as General 
Candidates”್ ಎೆಂದತ ಸತಪಿರೇೆಂ ಕೂ್ೇರ್್ಾ ಹ್ೇಳಿ ಬಿಟಿಟದ್. ರ್ನವು ಈ difficulty ಯನತು 
ತ್ಗ್್ಯಬ್ೇಕತ ತ್ಕ್ಷಣ ಚತರ್ನವಣ್ಗಳು ಆಗಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನವು ಏನತ ಮಿೇಸಲ್ನತಿಯನತು ಕ್ೂಟಿಟದ್ಿವು 
ಅಷಟರ್ನುದರತ ಉಳಿಸ್ವಕೂ್ಳುಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ಈ ವಿಧೇ್ಯಕವನತು ತ್ೆಂದೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ಷಟ 
ಜನತಿಯವರದತ ಸಮಸ್ಯ ಆಯಿತ್ತ. ಅವರ ಪರಮನಣ ಶ್ೇಕಡನ 18.1 ಅಥವನ ಶ್ೇಕಡನ 18.3 
ಇರತತನುರೆ್ಂದತ ರ್ನವು ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಂಡಿದ್ಿವು. ಆದರ್, ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರಪನಲ್ಲಕಯ್ ಕನಯಿದ್ಯಲ್ಲಿ 
ಜನಸೆಂಖ್್ಯಯ ಆಧನರದ ಮೇಲ್್ ಅದನತು ಕಿಯರ್ ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ನಗರಪನಲ್ಲಕಯ್ 
ಕನಯಿದ್ಯಲ್ಲಿ ಇದಿ ಕನರಣ  ಅದತ ಶ್ೇಕಡನ 13 ಅಥವನ 13.5ಕ್ೆ ನಿೆಂತ್ತ ಹೂ್ೇಗತತಿುತ್ತು.  
ಮಧಯದಲ್ಲಿ ಇದಿೆಂತ್ಹ ಶೇ್ಕಡನ 3 ರಿೆಂದ 4ರಷತಟ ಗ್ನಯಪ್ ಅನತು let it be filled by the 
B.C.M., and O.B.C.,  ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿ ಸವಲಾ ಜನಸ್ವು ಆಗಬಹತದತ ಎನತುವ ಉದ್ಿೇಶದಿೆಂದ ಓ.ಬಿ.ಸ್ವ., 
ಎಸ್್.ಸ್ವ., ಮತ್ತು ಎಸ್್.ಟಿ., ಈ ಮೂರೂ ಸೇ್ರಿ ಶ್ೇಕಡನ 50 ರಷತಟ ಮಿೇರದೆಂತ ್ಇಡತತ್ುೇವ್ೆಂದತ 
ಈ ವಿಧ್ೇಯಕದಲ್ಲಿ ಉಲ್್ಿೇಖ್ ಮನಡಲ್ನಗಿದ.್ ಈ ಒೆಂದತ ಕಿಷಟತ್ಯಿೆಂದ ಹೂ್ರಬರಬೇ್ಕ್ನತುವುದತ 
ಈ ವಿಧ್ಯಕವನತು ತ್ೆಂದಿದ್ಿೇವ್ಯೇ ಹೂ್ರತ್ತ ಉಳಿದ ಯನವ ವಿಚನರದ ಬಗ್್ೆಯೂ ರ್ನವು ಚಚಾ್ 
ಮನಡತತಿುಲಿ. We will deal with it.  ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಹನಗೂ ರ್ನವಲ್ಿರೂ 
ಕತಳಿತ್ತಕೂ್ೆಂಡತ ಮನನಯ ಹ್ರ್್.ಕನೆಂತ್ರನಜತ ಸಮಿತಿಯವರತ ಕೂ್ಟಿಟರತವ ವರದಿ ಮತ್ತು ಅದಕೂೆ 
ಹಿೆಂದಿನ ವರದಿಗಳ ಬಗ್್ೆ ಏನತ ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಎರಡತ ಮಿೇಟಿೆಂಗ್ಗಳನತು ಮನಡಿದ್ಿೇವ್. ಸರ್ನಮನಯ 
ಸ್ವದಿರನಮಯನವರತ ಒೆಂದತ ದಿರ್ನೆಂಕವನತು ಕ್ೂಟಟರೇ್, ಅವರ ಜ್ೂತ್ಗೂ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡತ ಚಚ್ಾ 
ಮನಡಿ ಒೆಂದತ ಅೆಂತಿಮ ತಿೇಮನಾನಕ್ೆ ಬರತತ್ುೇವ್. ಆದರ್, ಅದರಿೆಂದ ನಮಗ್್ೇನತ 
ಅನತಕೂಲವನಗತವುದಿಲಿ. Empirical data ಯೂನಿರ್್ವ್ೈಸ್್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿರತವುದರಿೆಂದ 
ಚತರ್ನವಣ್ಗ್ ್ ಯನವುದ್ೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅನತಕೂಲವನಗತವುದಿಲಿ. ಆದಿರಿೆಂದ ವಿಧ್ೇಯಕಕ್ೆ 
ಅನತಮೊೇದರ್್ಯನತು ನಿೇಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ತ್ಮಮಲ್ಲಿ ವಿನೆಂತಿಸ್ವಕ್ೂಳುುತಿುದ್ಿೇರ್್.  
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 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  
ಮಹನರನಷರ ಮತ್ತು ಮಧಯಪರದ್ೇಶಗಳ ಸ್ವಿತಿಗೂ ನಮಮ ರನಜಯದ ಸ್ವಿತಿಗೂ ಬಹಳಷತಟ ವಯತನಯಸವಿದ.್ 
ಮಹನರನಷರದ ಕ್ೇಸ್್ ಸತಪಿರೇೆಂ ಕ್ೂೇರ್್ಾನ ಮತೆಂದ್ ಬೆಂದನಗ, ರನಜಯ ಸಕನಾರಗಳಿಗ್್ ಇರತವೆಂತ್ಹ 
ಅಧಿಕನರದ ಬಗ್್ೆಯೂ ಚಚ್ಾ ನಡಯ್ಿತ್ತ. National Commissioner for Backward 
Classes  ಮತೆಂದ್ ರನಜಯ ಸಕನಾರಗಳಿಗ್ ್ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಅಧಿಕನರದ ಬಗ್್ೆ ಪರಶ್ು ಬೆಂದೆಂತ್ಹ 
ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಸಹ ಭನಷಣ ಮನಡಿದ್ಿ. ಸತಪಿರೇೆಂ ಕ್ೂೇರ್್ಾ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂರ್್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್್ಿೇಖ್ 
ಮನಡಿದನಿರ.್ ಸಿಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ಿಗಳ ಚತರ್ನವಣಯ್ಲ್ಲಿ state’s powers dilute  ಮನಡತವುದಕ್ೆ 
ಆಗತವುದಿಲಿ. It is entirely with the State Government.  ಈ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಿ ಸಕನಾರ 
ತಿೇಮನಾನ ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ಳುಬೇ್ಕ್ನತುವುದತ ನಮಮ ಅನಿಸ್ವಕ್ಯನಗಿದ್.  

 ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಛ್ೇಮಾನ್್ ಅವಧಿ ಬಗ್್ೆ ಉಲ್್ಿೇಖ್ 
ಮನಡಿದ್ಿ ಅದರ ಬಗ್್ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಯನವುದ್ೇ ಉತ್ುರವನತು ನಿೇಡಿಲಿ.  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ರವರ್ೇ, ಈಗ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆ ರ್ನನತ 
ತ್ಮಗ್್ ಅವಕನಶವರ್್ುೇ ನಿೇಡಿಲಿ. ಮೊದಲತ ನಿಮಗ್್ ಅವಕನಶವನತು ಕ್ೂಟಿಟದ್ಿ. ಆಗ ತನವು 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದಿಿೇರಿ. ಆದರೂ ಸಹ ಪದ್ೇಪದ್ೇ ಎದತಿ ನಿೆಂತ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರಿ.  

 ಡನ|| ತ್ೇಜಸ್ವವನಿ ಗ್ೌಡ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, … 

 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ತ್ೇಜಸ್ವವನಿ ಗ್ೌಡರವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತು 
ಕ್ೂಡತತಿುದನಿರ.್ ಇದನತು ಮತಕನುಯಗ್್ೂಳಿಸತತಿುದ್ಿೇವ್.   
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 ಶ್ರೇ ಜ್.ಸ್ವ.ಮನಧತಸನವಮಿ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಮಿೇಸಲ್ನತಿ ಎರಡೂ 
ಸಕನಾರದ ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ಯಲ್ಲಿದ್. ಅದರ ಬಗ್್ೆ ವಿಧ್ೇಯಕವನತು ತ್ೆಂದೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರ ಜ್ೂತ್ಗ್್ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೇರ್್.  

 ಶ್ರೇ ಕ.್ಎ.ತಿಪಾ್ೇಸನವಮಿ(ರ್ನಮ ನಿದ್ೇಾಶ್ತ್ರತ):- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನನು ಪರಶ್ುಗ್್ 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತು ಹ್ೇಳಲ್ಲಲಿ. ಮಿೇಸಲ್ನತಿಯ ವಿಚನರ ಹ್ೈಕ್ೂೇರ್್ಾನಲ್ಲಿ 
ತಿೇಮನಾನವನದರ್, ಚತರ್ನವಣ್ಗಳನತು ಯನವನಗ ನಡಸ್ಲ್ನಗತತ್ುದ ್ ಎನತುವುದನತು ಸದನಕ್ೆ 
ತಿಳಿಸಬ್ೇಕ್ನತುವುದತ ನನು ಕ್ೂೇರಿಕ್ಯನಗಿದ್.  

 ಶ್ರೇ ಜ್.ಸ್ವ.ಮನಧತಸನವಮಿ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,್ “ಮಿೇಸಲ್ನತಿ ಮತೆಂತನದವುಗಳ 
ಬಗ್್ೆ ರ್ನವು ಆಯೇಗವನತು ರಚರ್್ ಮನಡಿ ಎಲಿವನತು ಸ್ವದಿತ ್ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿದ್ಿೇವ್ೆಂದತ, ಯನವನಗ 
ಹ್ೇಳಿದರತ ಚತರ್ನವಣ ್ಮನಡತತ್ುೇವ್”್ ಎೆಂದತ  ರ್ನವು ಸತಪಿರೇೆಂ ಕ್ೂೇಟಿಾಗ್ ್ಹ್ೇಳಿದ್ಿೇವ್. ನಮಗ್್ 
ಇರ್ೂ್ುದಿಷತಟ breathing time ಕೂ್ಟಿಟರತವುದರಿೆಂದ ಏರ್್ೇನತ ಮನಡಬಹತದತ ಎನತುವುದರ ಬಗ್್ೆ 
workout  ಮನಡಿ ತ್ಕ್ಷಣವ್ೇ ಚತರ್ನವಣ ್ಮನಡತತ್ುೇವ್.  

 ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜತ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಒೆಂದೇ್ ಒೆಂದತ ನಿಮಿಷ, ಮನನಯ 
ಸಚಿವರಲ್ಲಿ….  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಎಷತಟ ಬನರಿ ತನವು ಒೆಂದೇ್ ಒೆಂದತ ನಿಮಿಷ ಎನತುತಿುೇರಿ? I have 
allowed to talk and you have also spoken.  ನೆಂತ್ರ ಮೆಂತಿರಗಳು ಮನತ್ರ್ನಡಿದನಿರ ್
ಈಗ ಪತನಃ ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಎದತಿ ನಿೆಂತಿದಿಿೇರಿ. 

 

 ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜತ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಕ್ೇವಲ 30 ಸ್ಕ್ೆಂಡ್್ಗಳ 
ಕನಲ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೇರ್್. ರ್ನನತ ಈ ಸದನದ ಮೂಲಕ ಕ್ೇಳಬಯಸತವುದ್ೇರ್್ೆಂದರ್, ಸಕನಾರದ 
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ಖ್ಜನರ್್ಯಿೆಂದ ಸತಮನರತ 170 ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತು ವ್ಚಿ ಮನಡಿ ಸ್ವದಿಗ್್ೂಳಿಸ್ವರತವ 
ವರದಿಯನತು ಸಕನಾರ ಏತ್ಕ್ೂೆೇಸೆರ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸ್ವಲಿ? ಅದನತು ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸ್ವ ಅದರ ಮೇಲ್್ ಚಚಾ್ 
ಮನಡಬೇ್ಕ್ನತುವುದತ ನನು ಒತನುಯವನಗಿದ.್ ಅದತ O.B.C., reservation matter  ಆಗಿದ.್  

 ಶ್ರೇ ಜ್.ಸ್ವ.ಮನಧತಸನವಮಿ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈಗ ರ್ನವು ವಿಧ್ೇಯಕವನತು 
ತ್ೆಂದಿದ್ಿೇವ್. ವಿಧ್ೇಯಕದ ನಡತವ ್ಅದರ ಬಗ್್ೆ ಚಚಾ್ ಮನಡತವುದತ ಎಷತಟ ಸಮೆಂಜಸ?  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರ್್ೆಂದರ್; 
        “ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಅೆಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರೂಪದಲ್ಲಿರತವ 2022ರ್್ೇ  
                         ಸನಲ್ಲನ ಬೃಹತ್ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ  ಮಹನನಗರ  ಪನಲ್ಲಕ ್ (ತಿದತಿಪಡಿ)  
                         ವಿಧ್ೇಯಕವನತು ಪಯನಾಲ್್ೂೇಚಿಸತವುದತ” 
 

ಪರಸನುವ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಲಾಟಿಟತ್ತ  
 

ಖ್ೆಂಡ ಖ್ೆಂಡವನಗಿ ವಿಧ್ೇಯಕವನತು ಪಯನಾಲ್್ೂೇಚಿಸತವುದತ  
 

ಖ್ೆಂಡ 2 ರಿೆಂದ 4 ರವರ್ಗ್್   
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- “ಖ್ೆಂಡ 2 ರಿೆಂದ 4ರವರ್ಗ್ ್ಎರಡೂ ಸೇ್ರಿದೆಂತ ್ಈ ವಿಧ್ೇಯಕದ  
                        ಅೆಂಗವನಗಿರತತ್ುದ”್ 
 

ಪರಸನುವ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಲಾಟಿಟತ್ತ 
 

(ಖ್ೆಂಡ 2 ರಿೆಂದ 4ರವರ್ಗ್್ ಎರಡೂ ಸೇ್ರಿದೆಂತ ್ವಿಧ್ೇಯಕಕ್ೆ ಸೇ್ರಿಸಲ್ನಯಿತ್ತ) 
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ಖ್ೆಂಡ 1 ಇತನಯದಿ 
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರ್್ೆಂದರ್; 

“ಮೊದಲರ್್ಯ ಖ್ೆಂಡ, ದಿೇಘಾ ಶ್ೇಷ್ಟ್ಾಕ,್ ಪರಸನುವರ್್ ಹನಗೂ 
ಅಧಿನಿಯಮಗ್ೂ್ಳಿಸತವ ಸೂತ್ರ ಸೆಂಹಿತ್ ವಿಧ್ೇಯಕದ ಭನಗವನಗಿರತತ್ುದ್.” 

 
ಪರಸನುವ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಲಾಟಿಟತ್ತ 

(ಮೊದಲರ್್ಯ ಖ್ೆಂಡ, ದಿೇಘಾ ಶ್ೇಷ್ಟ್ಾಕ್, ಪರಸನುವರ್್ ಹನಗೂ ಅಧಿನಿಯಮಗ್್ೂಳಿಸತವ 
ಸೂತ್ರ ಸೆಂಹಿತ್ ವಿಧ್ೇಯಕಕ್ೆ ಸ್ೇರಿಸಲ್ನಯಿತ್ತ) 

 
                      ಪರಸನುವದ ಅೆಂಗಿೇಕನರ 
ಶ್ರೇ ಜ್.ಸ್ವ.ಮನಧತಸನವಮಿ(ಕನನೂನತ ಸೆಂಸದಿೇಯ ವಯವಹನರಗಳು ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರ್್ 

ಸಚಿವರತ, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ):- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ 
ಅೆಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರೂಪದಲ್ಲಿರತವ 2022ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನ ಬೃಹತ್  ಬ್ೆಂಗಳೂರತ  ಮಹನನಗರ  
ಪನಲ್ಲಕ ್ (ತಿದತಿಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕವನತು ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ಕೂ್ೇರತತ್ುೇರ್್. 
 
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರ್್ೆಂದರ್; 

“ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಅೆಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರೂಪದಲ್ಲಿರತವ 2022ರ್್ೇ 
ಸನಲ್ಲನ ಬೃಹತ್ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ  ಮಹನನಗರ  ಪನಲ್ಲಕ ್  (ತಿದತಿಪಡಿ) 
ವಿಧ್ೇಯಕವನತು ತಿದತಿಪಡಿ ಮನಡಿರತವೆಂತ್ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸತವುದತ”್ 

 
ಪರಸನುವ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಲಾಟಿಟತ್ತ ಮತ್ತು ಮಸೂದ್ಗ್್ ಒಪಿಾಗ್್ ನಿೇಡಲ್ನಯಿತ್ತ 
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ಆ) ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ನರಮ ಸವರನಜ್ ಮತ್ತು ಪೆಂಚನಯತ್ ರನಜ್(ಎರಡರ್್ೇ ತಿದತಿಪಡಿ) 
ವಿಧ್ೇಯಕ, 2022 

 
ಪರಯನಾಲ್್ೂೇಚರ್ನ ಪರಸನುವ 

 
ಶ್ರೇ ಜ್.ಸ್ವ.ಮನಧತಸನವಮಿ (ಸಣಾ ನಿೇರನವರಿ ಹನಗೂ ಕನನೂನತ, ಸೆಂಸದಿೇಯ ವಯವಹನರಗಳು 

ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರ್್ ಸಚಿವರತ) (ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ):- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಅೆಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರೂಪದಲ್ಲಿರತವ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ನರಮ ಸವರನಜ್ ಮತ್ತು 
ಪೆಂಚನಯತ್ ರನಜ್(ಎರಡರ್್ೇ ತಿದತಿಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕವನತು ಪಯನಾಲ್್ೂೇಚಿಸಬೇ್ಕ್ೆಂದತ 
ಕ್ೂೇರತತ್ುೇರ್್.  

 
ಪರಸನುವವನತು ಮೆಂಡಿಸಲ್ನಯಿತ್ತ 

 
ಶ್ರೇ ಜ್.ಸ್ವ.ಮನಧತಸನವಮಿ (ಕನನೂನತ  ಸೆಂಸದಿೇಯ  ವಯವಹನರಗಳು  ಮತ್ತು  ಶನಸನ 

ರಚರ್್ ಸಚಿವರತ, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ):- ಸರ್ನಮನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  ಇದತ 
ಸಹ delimitation ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಿಟರತವುದನಗಿದ್. ಒೆಂದತ ತನಲೂಿಕನ ಜನಸೆಂಖ್್ಯ 2 ಲಕ್ಷಕೆೆಂತ್ 
ಕಡಿಮ ಇದಿರ,್ ಪರತಿ 10 ಸನವಿರ ಜನಸೆಂಖ್್ಯಗ್ ್ಒಬಬ ಸದಸಯರ್ೆಂದತ ಲ್್ಕನೆಚನರ ಹನಕಕ್ೂೆಂಡತ ಈ 2 
ಲಕ್ಷ ಜನಸೆಂಖ್್ಯಯನತು ceiling ಇಟಿಟದ್ಿವು. 2 ಲಕ್ಷಕೆೆಂತ್ ಹ್ಚತಿ ಜನಸೆಂಖ್್ಯ ಇರತವ ಕಡಗ್್ ್ 12 
ಸನವಿರ ಜನಸೆಂಖ್್ಯಗ್ ್ಒಬಬ ಪರತಿನಿಧಿ ಎೆಂದತ ಮನಡಿದ್ಿವು. ಆಗ 2 ಲಕ್ಷ ಒಳಗ್ ್ಜನಸೆಂಖ್್ಯ ಇರತವ 
ಕಡಗ್ಳಲ್ಲಿ ಪರತಿನಿಧಿಗಳ ಸೆಂಖ್್ಯ ಹ್ಚನಿಗತತಿುತ್ತು. ಕನರಣವ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, 2 ಲಕ್ಷದ್ೂಳಗ್ ್ಜನಸೆಂಖ್್ಯ ಇದಿರ ್
ಅಲ್ಲಿ 10 ಸನವಿರಕ್ೆ ಒಬಬ ಪರತಿನಿಧಿ ಆಗತತಿುದಿ. 2 ಲಕ್ಷಕೆೆಂತ್ ಹ್ಚಿಿನ ಜನಸೆಂಖ್್ಯ ಇರತವ ಕಡ ್
ಪರತಿನಿಧಿಗಳ ಸೆಂಖ್್ಯ ಕಡಿಮಯನಗತತಿುತ್ತು. ಏಕ್ೆಂದರ್, ಇಲ್ಲಿ 12 ಸನವಿರಕ್ೆ ಒಬಬ ಪರತಿನಿಧಿ ಬರತತಿುದಿರತ. 
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ಈ ಒೆಂದತ ವಯತನಯಸವನತು ಹ್ೂೇಗಲ್ನಡಿಸಬೇ್ಕ್ೆಂದತ 2 ಲಕ್ಷ ಜನಸೆಂಖ್್ಯಯನತು 2 ಲಕ್ಷದ 30 
ಸನವಿರ ಎೆಂದತ ತಿದತಿಪಡಿ ಮನಡಿದ್ಿೇವ್. ಯೂನಿರ್್ ಅನತು ಮನಡಿದೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ 
ಹ್ೂಸದನಗಿ ಜಿಲ್್ಿಗಳನತು ಮನಡಿದೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ  ಬಹಳ ಕಡಿಮ ಜನಸೆಂಖ್್ಯ ಇರತವೆಂತ್ಹ 
ಕಡಯ್ೂ ಜಿಲ್್ಿಯನತು ರಚರ್್ ಮನಡಲ್ನಯಿತ್ತ. ರ್ನವು ಆ criteria  ದಲ್ಲಿ  ಬೆಂದಿದಿರ,್ 10-15 
ಜನ ಜಿಲ್ನಿಪೆಂಚನಯಿತಿ ಸದಸಯರತಗಳು ಮನತ್ರ ಆರಿಸ್ವ ಬರತವೆಂತ್ಹ ಪರಿಸ್ವಿತಿ ಇತ್ತು. ಆದರ್, ಕನಿಷಿ 
25 ಸದಸಯರತ ಇರಬೇ್ಕೆ್ಂದತ ಇರತವುದನತು ಸವಲಾ ಹ್ಚತಿ ಮನಡಿ 28 ಜನ ಸದಸಯರತ ಎೆಂದತ 
ಮನಡಿದ್ಿೇವ.್ 7 ಲಕ್ಷದಿೆಂದ 9.5 ಲಕ್ಷ ಜನಸೆಂಖ್್ಯ ಇರತವ ಕಡ ್ಜಿಲ್ನಿ ಪೆಂಚನಯಿತಿ ಸದಸಯರ ಸೆಂಖ್್ಯ 
28 ಆದರೂ ಇರಲ್ಲ ಎನತುವ ದೃಷ್ಟ್ಟಯಿೆಂದ ಈ ತಿದತಿಪಡಿ ವಿಧ್ೇಯಕವನತು ತ್ರಲ್ನಗಿದ.್ ಇದನತು 
ಸದನವು ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಬ್ೇಕೆ್ಂದತ ಕ್ೇಳಿಕ್ೂಳುುತಿುದ್ಿೇರ್.್   

                         (ಮತೆಂದತ) 
(973) 21.9.2022 4.00 ಪಿಕ್:ಎೆಂಡಿ 

ಶ್ರೇ ಕ್.ಎ.ತಿಪ್ಾೇಸನವಮಿ (ರ್ನಮನಿದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದಿದವರತ):-  ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳ ,  
ತನಲ ಿಕತ ಪೆಂಚನಯಿತ್ತ ಮತ್ತು ರ್ಜಲ್ನಿ ಪೆಂಚನಯಿತ್ತಗಳನತು ವಿೆಂಗಡಣ್ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ 
ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ು ಅಪರ ಮತಖ್ಯ ಕನಯಾದಶ್ಾಯವರನಗಿದಿ ಶ್ರೇ ಲಕ್ಷಿಮೇರ್ನರನಯಣ ಅವರ 
ರ್್ೇತ್ೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ ಸಮಿತಿ ಮನಡಲ್ನಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿ ಬೆಂತ್ೇ?  ಅದತ ಯನವ 
ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿದ್ ಎನತುವುದನತು ಹ್ೇಳಬ್ೇಕತ.  ಹಿೆಂದತಳಿದ ವಗಾದವರ ಮಿೇಸಲ್ನತಿಗ್್ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ  
ಶ್ರೇ ಭಕುವತ್ಾಲೆಂ ಆಯೇಗದ ವರದಿ ಏನಿದ್ಯೇ ಅದಕೂೆ, ಬಿಬಿಎೆಂಪಿಗ್ ್ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ  ತನವು 
ಹ್ೈಕ್ೂೇರ್್ಾನಲ್ಲಿ ಫ್ೈಲ್ ಮನಡಿರತವೆಂಥದತಿ ಅನವಯವನಗತತ್ುದ್ಯೇ ಎೆಂಬತದನತು ಹ್ೇಳಬೇ್ಕತ.  
ನಮಮ ಮನಸ್ವಾನಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ ಹ್ದರಿಕ ್ ಇದ್.  ವಿಧನನಸಭನ ಚತರ್ನವಣ ್ ಮತ್ತು ಲ್ೂ್ೇಕಸಭನ 
ಚತರ್ನವಣ್ಯ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ೬ ತಿೆಂಗಳು ಕನಲ್ನವಕನಶ ಇರಬೇ್ಕತ ಎೆಂದತ 
“The Representation of the People Act” ನಲ್ಲಿದ್.  ಆ ಒೆಂದತ ರ್್ಪ ಇಟತಟಕೂ್ೆಂಡತ 
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ಸಕ್ನಾರ ಪೆಂಚನಯತ್ ಚತರ್ನವಣ್ಗಳನತು ಮತೆಂದೂಡಬಹತದತ ಎನತುವ ಹ್ದರಿಕ್ ಇದ್.  ಇದನತು 
ಸಕ್ನಾರ clarify ಮನಡಬ್ೇಕತ.   

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸ್ವ.ಮನಧತಸನವಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳ , ಈ ಪೆಂಚನಯತ್ ರನಜ್ ಬಿಲ್ ಏನಿದ,್ 
ಇದತ ಶ್ರೇ ಲಕ್ಷಿಮೇರ್ನರನಯಣ ಕಮಿಷನ್್ನ ವರದಿಯ ಆಧನರದ ಮೇಲ್್ಯೇ ತ್ೆಂದಿದ್ಿೇವ್.  ಅವರ್ೇ, 
delimitation ಮನಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ difficulties ಇದ್; ತಿದತಿಪಡಿಯ ಅವಶಯಕತ್ ಇದ್ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಿದ ಮೇಲ್್ ವಿಧ್ೇಯಕವನತು ತ್ೆಂದಿದ್ಿೇವ್.  ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರದ್ೇ ಪನತ್ರ ಇದ್.  ಬ್ೆಂಗಳೂರತ 
ಗ್ನರಮನೆಂತ್ರ ಮತ್ತು ಇನಿುತ್ರ ಐದನರತ ಜಿಲ್್ಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿೇರನ ಕಡಿಮ ಸೆಂಖ್್ಯಯಲ್ಲಿ Zilla 
Panchayat constitute ಆಗತತಿುತ್ತು ಎೆಂದತ ಅದರಲ್ಲಿನ ಸವಲಾ difficulties remove 
ಮನಡಿದ್ಿೇವ.್  ಮನನಯ ಲಕ್ಷಿಮೇರ್ನರನಯಣ ಕಮಿಷನ್್ನ ವರದಿಯ ಆಧನರದ ಮೇಲ್್ಯೇ ಈ 
ವಿಧ್ೇಯಕವನತು ತ್ೆಂದಿದ್ಿೇವ್.  ಮನನಯ ಭಕುವತ್ಾಲೆಂ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯನತು ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ರಮೇಶರವರತ ಕೂ್ೇರ್್ ಮನಡಿದರತ.  ಓಬಿಸ್ವಗ್ ್ತ್ಕೆಹನಗ್್ categorize ಮನಡತತಿುದನಿರ್,  ಓಬಿಸ್ವ 
ಒಳಗ್್ಯೇ ಎರಡತ ಮೂರತ category ಗಳನತು ಹ್ೇಗ್ ್ಮನಡಬಹತದತ ಎೆಂಬತದನತು workout 
ಮನಡತತಿುದನಿರ.್  ಅದತ ಇನೂು ಅೆಂತಿಮವನಗಿಲಿ.  ಆದರ್, interim report ಅನತು ಸತಪಿರೇೆಂ 
ಕ್ೂೇರ್್ಾಗ್್ ಕೂ್ಟತಟ, ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚತರ್ನವಣ ್ನಡಸ್ತವುದಕ್ೆ ಅಡಚಣ್ ಇಲಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದ್ಿೇವ.್  
ಇಡಿೇ ರನಜಯಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ  ಏನತ ಆಗಬೇ್ಕತ ಎನತುವುದನತು ಇಷಟರಲ್್ಿೇ ಅೆಂತಿಮ ವರದಿಯನತು 
ಕ್ೂಡತತನುರ.್   

  ಶ್ರೇ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್ ಭೆಂಡನರಿ (ಸಿಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ಿಗಳ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳ , ಈ 
ವಿಧ್ೇಯಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚರ್್ನುಗಿ ಹ್ೇಳಿದನಿರ್.್್“್ಕರ್ ನಾಟಕದ ಮನನಯ ಉಚಿರ್ನಯಯನಲಯದ ರಿರ್್ 
ಅಜಿಾ ಸೆಂ. ೨೦೪೨೬/೨೦೨೧ರಲ್ಲಿನ ನಿದ್ೇಾಶನವನತು ಪನಲ್ಲಸಲತ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ನರಮ ಸವರನಜ್ ಮತ್ತು 
ಪೆಂಚನಯತ್ ರನಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ, ೧೯೯೩ (೧೯೯೩ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ ೧೪)ರ ೧೨೧ ಮತ್ತು 
೧೬೦ರ್್ೇ ಪರಕರಣಗಳನತು ತಿದತಿಪಡಿ ಮನಡತವುದತ ಅವಶಯಕವ್ೆಂದತ ಪರಿಗಣಿಸ್ವದ”್್ಎೆಂದಿದ.್  ಅೆಂದರ್, 
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ಕ್ೂೇರ್್ಾನವರತ ಹೇ್ಳದೇ್ ಇದಿಿದಿರ ್ ಇದನತು ಮನಡತತಿುರಲ್ಲಲಿವ್ೇ?  ಪೆಂಚನಯತ್ ರನಜ್ 
ಎನತುವುದ್ೇ ನಮಮ foundation ಆಗಿದ.್  ಸರಿಯನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯನದತದತ ಆಗಬೇ್ಕತ.  
ಮತ್ು, ಚತರ್ನವಣ್ಗಳು ಮನಡಿದ ಮೇಲ್್, ಅಧಯಕ್ಷರತ ಮತ್ತು ಉಪನಧಯಕ್ಷರ ಚತರ್ನವಣ್ಗಳೂ 
ಆಗಬೇ್ಕತ.  ಪಟಟಣ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳ ಚತರ್ನವಣ ್ ಆಗಿ ೧ ವಷಾ ಆಗಿದಿರೂ ಅಧಯಕ್ಷ ಮತ್ತು 
ಉಪನಧಯಕ್ಷರ ಕನಯಟಗರಿಯನತು ಮನಡಿಲಿ.  ಹನಗ್ನಗಿ ವಿಧ್ೇಯಕದಲ್ಲಿ, ಅಧಯಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಉಪನಧಯಕ್ಷರ 
ಚತರ್ನವಣ್ಯನತು ನಿದಿಾಷಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನಡಬೇ್ಕತ ಎನತುವ ಅೆಂಶವನತು ತ್ರಬ್ೇಕತ ಎನತುವುದತ 
ನನು ಮನವಿಯನಗಿದ್.   

 ಶ್ರೇ ಜ್.ಸ್ವ.ಮನಧತಸನವಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳ , ಮನನಯ ತಿಪಾ್ೇಸನವಮಿಯವರತ ಹ್ೇಳಿದ 
ಹನಗ್್ delimitation problem ಆಗಿ, Delimitation Commission appoint ಆಯಿತ್ತ.  
ಆದರ್ Election Commission ಏನಿತ್ತು ಅದೇ್ Delimitation Commission ಆಗಿಬಿಟಿಟತ್ತು.  
Delimitation and reservation ಈ ಎರಡನತು ಅವರ್ೇ ಮನಡಿಬಿಟಟರತ.  ಆಗ ಸಕ್ನಾರ, 
ಇದತ ಎಲ್ೂ್ಿೇ ತ್ಪನಾಯಿತ್ತ ಎೆಂದತ Delimitation Commission ಬ್ೇರ ್ ಮನಡಿ, 
reservation ನತು ಬ್ೇರ ್ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಆಲ್್ೂೇಚರ್್ ಮನಡಿತ್ತ.  Constituency 
Delimitation Commission ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ೆಂಡತ ಬೆಂದತ, ರ್ನವಲ್್ನಿ ಕತಳಿತ್ತ ಚಚ ಾ ಮನಡಿ 
ಒೆಂದತ workout ಮನಡಿದ್ವು.  ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನತು ಏಕ್ ತ್ರಬೇ್ಕನಯಿತ್ತ ಎನತುವುದನತು 
ಆಗಲ್ೇ್ ಹ್ೇಳಿದ.್ ಪರತಿ ೧೨ ಸನವಿರ ಜನಸೆಂಖ್್ಯಗ್ ್ಒಬಬ ತನಲೂಿಕತ ಪೆಂಚನಯಿತಿ ಸದಸಯರ್ನಗಿರತತನುರ್ ್
ಎೆಂದತ ಮನಡಲ್ನಗಿತ್ತು.  ಜನಸೆಂಖ್್ಯ ೨ ಲಕ್ಷದ ಒಳಗಿದಿರ,್ ೧೦ ಸನವಿರ ಜನಸೆಂಖ್್ಯಗ್್ ಒಬಬ Taluk 
Panchayat member ಆಗಿಬಿಡತತಿುದಿರತ.  ೨ ಲಕ್ಷ ಜನಸೆಂಖ್್ಯ ಮಿೇರಿ ೨ ಲಕ್ಷದ ೫ ಸನವಿರ 
ಅಥವನ ೧೦ ಸನವಿರ ಆದನಗ ಮೆಂಬರ್ಗಳ ಸೆಂಖ್್ಯ ಕಡಿಮಯನಗತವ ಸ್ವಿತಿ ನಿಮನಾಣವನಗತತ್ುದ ್
ಎನತುವುದತ ಅಥಾವನಗಿ we rectified it by enhancing 2,00,000 population to 
2,30,000 population.  ಮತ್ು, ಹೂ್ಸದನಗಿ ಸೃಷ್ಟ್ಟಯನದ ಸಣಾ ಜಿಲ್್ಿಗಳಲ್ಲಿ ೭ ಲಕ್ಷದಿೆಂದ ೯ 
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ಲಕ್ಷ ೫೦ ಸನವಿರ ಜನಸೆಂಖ್್ಯ ಇದನಿಗ ಏನತ ೨೫ ಚತರ್ನಯಿತ್ ಸದಸಯರಿರತತಿುದಿರ್ೂೇ ಅಲ್ಲಿ ೨೮ 
ಇರಬೇ್ಕತ ಎೆಂದತ ಮನಡಿದ್ಿೇವ್.  ಇದರಿೆಂದ ಬೇ್ರ ್ ಯನವ ಬದಲ್ನವಣ್ ಕೂಡ ಆಗತವುದಿಲಿ.  
ಅಧಯಕ್ಷರತಗಳ ಚತರ್ನವಣ ್ ಕೂಡ ಆಗತತ್ುದ್.  ಈಗ ಕ್ೈಕ್ೂೇರ್್ಾನವರತ reservation ಗ್್ 
ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ  ಮೊದಲ್್ೇ ಘೂೇಷಣ ್ ಮನಡಬೇ್ಕತ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದನಿರ್.  ಇದರ ಬಗ್್ೆ 
workout ಮನಡತತಿುದ್ಿೇವ್.  ಬಹತಶಃ ಈ ಸಲದ ಚತರ್ನವಣ್ಯ ಮೊದಲ್್ೇ reservation 
announce ಮನಡಿಬಿಡತತ್ುೇವ್.   

 ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ಎಲ್. ಅನಿಲ್ ಕತಮನರ್ (ಸಿಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ಿಗಳ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳ , 
ಪೆಂಚನಯತ್ ರನಜ್ ಕನಯೆ ತಿದತಿಪಡಿ ತ್ರತವ ವಿಧ್ೇಯಕವನತು ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಮೆಂಡಿಸ್ವದನಿರ.್  
ಅಧಯಕ್ಷರತ ಮತ್ತು ಉಪನಧಯಕ್ಷರಿಗ್್ ಏನತ ಮಿೇಸಲ್ನತಿಯನತು ಮನಡತತನುರೂ್ೇ ಅದನತು ಚತರ್ನವಣ ್
ಪೂವಾದಲ್್ಿೇ ಮನಡಿದರ್ ಒಳ್ುಯದತ.  ಚತರ್ನವಣ್ ಆದ ಮೇಲ್್ ಮನಡಿದರ್ ನಮಮ ಸೆಂಖ್್ಯಗಳನತು 
ರ್್ೂೇಡಿಕೂ್ೆಂಡತ ಮಿೇಸಲ್ನತಿ ಕ್ೂಡತವುದತ ಆಗಬನರದತ. 

ಸಭನಪ ತ್ತಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರ್ ೆಂದರ ,  

“ವಿಧನನಸಭ ಯಿೆಂದ ಅೆಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರ ಪದಲ್ಲಿರತವ 2022ರ್ ೇ ಸನಲ್ಲನ ಕರ್ನಾಟಕ  
ಗ್ನರಮ ಸವರನಜ್ ಮತ್ತು ಪೆಂಚನಯತ್ ರನಜ್ (ಎರಡರ್್ೇ ತಿದತಿಪಡಿ)ವಿಧ್ೇಯಕವನತು 
ಪಯನಾಲ್  ೇಚಿಸತವುದತ” 

ಪರಸನುವ ಅೆಂಗಿೇಕ ರಿಸಲಪಟಿಟ ತ್ತ 
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ವಿಧ ೇಯಕವ ನತು  ಖ್ೆಂಡಖ್ೆಂಡವನಗಿ  ಪಯನಾಲ್  ೇಚಿಸತವು ದತ 

ಖ್ೆಂಡ 2 ರಿೆಂದ ೪ರವರ್ಗ್್ 

ಸಭನಪ ತ್ತಯವರತ :- ಪರಸನುವ ಏರ್ ೆಂದರ ,  

“ಖ್ೆಂಡ 2 ರಿೆಂದ ೪ ರವರ್ಗ್ ್ಎರಡೂ ಸೇ್ರಿದೆಂತ ್ಈ ವಿಧ ೇಯಕದ ಅೆಂಗವನಗಿರತತ್ ುದ ” 

ಪರಸನುವ ಅೆಂಗಿೇಕ ರಿಸಲಪಟಿಟ ತ್ತ 

(ಖ್ೆಂಡ 2 ರಿೆಂದ ೪ ರವರ್ಗ್ ್ಎರಡೂ ಸೇ್ರಿದೆಂತ ್ವಿಧ ೇಯಕಕ್ ೆ ಸ ೇರಿಸಲ್ನಯಿತ್ತ) 

ಖ್ೆಂಡ 1 ಇತನಯದಿ 

ಸಭನಪ ತ್ತಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರ್ ೆಂದರ ,  

“ಮೊ ದಲರ್ ಯ ಖ್ೆಂಡ, ದಿೇಘಾ ಶ್ೇಷ್ಟ್ಾ ಕ್ , ಪರ ಸನುವರ್  ಹನಗ  ಅಧಿನಿಯಮಗ್  ಳಿಸತವ 
ಸ ತ್ ರ ಸೆಂಹಿತ  ವಿಧ ೇಯಕದ ಭನಗವನಗಿರತತ್ುದ .” 

ಪರಸನುವ ಅೆಂಗಿೇಕ ರಿಸಲಪಟಿಟ ತ್ತ 

(ಮೊ ದಲರ್ ಯ ಖ್ೆಂಡ, ದಿೇಘಾ  ಶ್ ೇಷ್ಟ್ಾಕ್ , ಪರಸನುವರ್  ಹನಗ  ಅಧಿನಿಯಮಗ್  ಳಿಸತವ 
ಸ ತ್ ರ ಸೆಂಹಿತ ಗಳನತು ವಿಧ ೇಯಕಕ್ ೆ ಸ ೇರಿಸಲ್ನಯಿತ್ತ) 

ಪರಸನುವದ ಅೆಂಗಿೇಕ್ನರ 

ಶ್ ರೇ ಜ್.ಸ್ವ.ಮನಧತಸನವಮಿ(ಸಣಾ ನಿೇರನವರಿ ಹನಗೂ ಕನನೂನತ, ಸೆಂಸದಿೇಯ ವಯವಹನರಗಳ 
ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರ್್ ಸಚಿವರತ)(ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ):-  ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರ ೇ, 
“ವಿಧನನಸಭ ಯಿೆಂದ ಅೆಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರ ಪದಲ್ಲಿರತವ 2022ರ್ ೇ ಸನಲ್ಲನ ಕರ್ನಾಟಕ  ಗ್ನರಮ 
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ಸವರನಜ್ ಮತ್ತು ಪೆಂಚನಯತ್ ರನಜ್ (ಎರಡರ್್ೇ ತಿದತಿಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕವನತು 
ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಬ ೇಕ್ ೆಂದತ ಕ್  ೇರತತ ುೇ ರ್ .  

ಸಭನಪ ತ್ತಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರ್ ೆಂದರ ,  

 “ವಿಧನನಸಭ ಯಿೆಂದ ಅೆಂ ಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರ ಪದಲ್ಲಿರತವ 2022ರ್ ೇ ಸನಲ್ಲನ ಕರ್ನಾಟಕ  
ಗ್ನರಮ ಸವರನಜ್ ಮತ್ತು ಪೆಂಚನಯತ್ ರನಜ್ (ಎರಡರ್್ೇ ತಿದತಿಪಡಿ)ವಿಧೇ್ಯಕವನತು ತಿದತಿಪಡಿ 
ಮನಡಿರತವೆಂತ್ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸತವು ದತ.” 

ಪರಸನುವ ಅೆಂಗಿೇಕ ರಿಸಲಪಟಿಟ ತ್ತ ಮತ್ ತು  ಮಸ ದ  ಗ್  ಒಪ ಪಗ್  ನಿೇಡಲ್ನಯಿತ್ ತ     

 

ಇ) ಕರ್ನಾಟಕ ಮತನಿಸ್ವಪನಲ್ಲಟಿಗಳ (ತಿದತಿಪಡಿ) ವಿಧ  ೇಯಕ, 2022 

ಪಯನಾಲ್  ೇಚರ್ನ ಪರಸನುವ 

ಶ್ ರೇ ಜ್.ಸ್ವ.ಮನಧತಸನವಮಿ(ಸಣಾ ನಿೇರನವರಿ ಹನಗೂ ಕನನೂನತ, ಸೆಂಸದಿೇಯ ವಯವಹನರಗಳ 
ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರ್್ ಸಚಿವರತ)(ಪೌರನಡಳಿತ್ ಸಣಾ ಕ್ೈಗ್ನರಿಕಗಳು ಹನಗೂ ಸನವಾಜನಿಕ ವಲಯ 
ಉದಯಮಗಳ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರ ೇ, ವಿಧನನಸಭ ಯಿೆಂದ ಅೆಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ 
ರ ಪದಲ್ಲಿರತವ 2022ರ್ ೇ ಸನಲ್ಲನ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತನಿಸ್ವಪನಲ್ಲಟಿಗಳ (ತಿದತಿಪಡಿ) ವಿಧ ೇಯಕ 
ಪಯನಾಲ್  ೇಚಿಸಬ ೇಕ್ ೆಂದತ ಕ್  ೇರತತ ುೇರ್ . 

ಪರಸನುವವನತು  ಮೆಂಡಿಸಲ್ನಯಿತ್ ತ 
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 ಶ್ ರೇ ಜ್.ಸ್ವ.ಮನಧತಸನವಮಿ(ಸಣಾ ನಿೇರನವರಿ ಹನಗೂ ಕನನೂನತ, ಸೆಂಸದಿೇಯ ವಯವಹನರಗಳ 
ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರ್್ ಸಚಿವರತ)(ಪೌರನಡಳಿತ್ ಸಣಾ ಕ್ೈಗ್ನರಿಕಗಳು ಹನಗೂ ಸನವಾಜನಿಕ ವಲಯ 
ಉದಯಮಗಳ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳ , ಸಕ್್ಷನ್್ ೩೮೭ ಅನತು repeal 
ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನತು ತ್ೆಂದಿದ್ಿೇವ್.  ಸಕ್್ಷನ್್ ೪ ಅನತು introduce  ಮನಡಲ್ನಗಿದ.್  
ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯ ಏರ್ನಯಿತ್ತ ಎೆಂದರ್, Town Planning Act ಎೆಂದತ ಇದಿದತಿ Town and 
Country Planning Act ಎೆಂದನಯಿತ್ತ.  Town Planning Authority ಯಿೆಂದ NOC 
(No Objection Certificate) ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ಳುದೇ್ ಹ್ೂೇದರ ್ ಯನವುದೇ್ ರಿೇತಿ sketch, 
ownership or license ಇೆಂಥದತಿ ಯನವುದತ ಮತನಿಸ್ವಪಲ್ ಏರಿಯನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಗತತಿುರಲ್ಲಲಿ.  
ರ್ನವು ಕ್ಲವು ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳನತು Town Panchayat ಎೆಂದತ ಮನಡಿದ್ವು, ಕ್ಲವು 
ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳನತು ಮತನಿಸ್ವಪನಲ್ಲಟಿಗ್್ ಸೇ್ರಿಸ್ವದವ್ು. ಅದೂ ಕೂಡ non-planning area ದಲ್್ಿೇ 
ಬರತತಿುದತಿದರಿೆಂದ ಯನವುದ್ೇ sketch ಸ್ವಗತತಿುರಲ್ಲಲಿ. 11(e) sketch ಕೂ್ಡತವುದಕ್ೆ 
ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ  ರ್ನಲ್್ೆೈದತ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಬಹಳ ಕಷಟ ಆಗತತಿುತ್ತು.  ಅವರತ stray site 
ಇರತವವರತ.  ಒೆಂದತ ಟೌನ್್ನಲ್ಲಿ ಯನವುದೂ್ೇ ಒೆಂದತ ಖ್ನಲ್ಲ ಸೈ್ರ್್ ಇತ್ತು.  ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ ್
ಕಟತಟವುದಕ್ೆ ಆಗತತಿುರಲ್ಲಲಿ.  Because town planning approval ಕೂ್ಡಬೇ್ಕತ ಎೆಂದರ್, 
೩೦ ಅಡಿ ರೂ್ೇಡ್್ ಇರಬೇ್ಕತ ಎೆಂದತ conditions ಹನಕತತಿುದಿರತ.  ಹಳ್ ಟೌನ್್ಗಳಲ್ಲಿ ಇೆಂಥದತಿ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಆಗತತಿುರಲ್ಲಲಿ.  ಗ್ನರಮಿೇಣ ಪರದ್ೇಶಗಳಲೂಿ town planning ಬೆಂದ ಮೇಲ್್ ಅದ್ೇ 
ಸ್ವಿತಿ ನಿಮನಾಣವನಗಿತ್ತು.  ಆ difficulties remove ಮನಡತವುದಕ್ೆ, ಈ ಆಕ್ಟ್ ಪನಸ್್ ಆಗತವ 
ಅವಧಿವರ್ಗ್ ್ ಅಲ್್ಿೇನತ town planning ಅಧಿಕನರದ ವನಯಪಿು ಇತೂ್ುೇ ಅದನತು ತ್ಗ್್ದತ 
ಹನಕದ್ಿೇವ್.  Local Self Institutions or Authorities ಏನಿದ ್ ಅವರ್ೇ license 
ಕ್ೂಡಬಹತದತ, ಖ್ನತ್ ಮನಡಬಹತದತ, sketch ಮನಡಬಹತದತ. ಯನವ ಪೆಂಚನಯಿತಿಯವರತ 
ಪತರಸಭ್ಗ್ ್ಹ್ೂೇಗತವುದಕ್ೆ ಮೊದಲ್ೇ್ ಪೆಂಚನಯಿತಿಯ ಲ್ಲಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದಿರೂ್ೇ, ಯನರತ ಪತರಸಭ್ಯಲ್ಲಿ 
ಅಥವನ ಪಟಟಣ ಪೆಂಚನಯಿತಿ ಆಗಿದಿರ ್ ಅದತ  ಆಗತವುದಕ್ೆ ಮತೆಂಚ ್ ಲ್ಲಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದಿರೂ್ೇ, ಯನರತ 
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ಮತನಿಸ್ವಪನಲ್ಲಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವನ ನಗರಸಭ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲ್್ೇ assessment list or list 
ನಲ್ಲಿದಿರೂ ಅವರಿಗ್್ ಅನವಯ ಆಗತವ ಹನಗ್್ ರ್ನವು remove  ಮನಡಿದ್ಿೇವ್. ಅಲ್ಲಿ ಈಗ Town 
Planning Authority ಯಿೆಂದ NOC ತ್ರಬೇ್ಕತ ಎನತುವ condition apply ಆಗತವುದಿಲಿ.  
ಹನಗ್ನಗಿ ಅವರಿಗ್್ ಸವಲಾ ನಿರನಳತ್ ಸ್ವಗತತ್ುದ.್  ಅವರತ ಈಗ sketch ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ಳುಬಹತದತ, ಮರ್ ್
ಕಟಟಲತ ಮರ್್ಯನತು ಆಧನರವನಗಿಟತಟ ಸನಲ ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಸಹನಯವನಗತತ್ುದ್.  ಆದರ್ ಕ್ಲವು 
ಕಡ ್ ಅತಿಕರಮಣಗಳನಗಿದಿರ್, ಕ್ಲವು ಕಡ ್ ಕನನೂನತ ಉಲಿೆಂಘರ್ ್ ಆಗಿದಿರ ್ ಅದನೂು ಕೂಡ 
compound ಮನಡಬಹತದತ ಎನತುವುದಕ್ೆ ಪರಿಹನರ ಕ್ೂಟಿಟದ್ಿೇವ್.  ಆದರ ್ ಈ ಕನಯಿದ್ 
ಬೆಂದಮೇಲ್,್  ಅಲ್ಲಿೆಂದ ಮತೆಂದಕ್ೆ ಏನತ extensions ಆಗತತ್ುದಯ್ೇ, ಇಲ್ಲಿೆಂದ ಮತೆಂದಕ್ೆ ಏನತ 
ಅಭಿವೃದಿಧ ಆಗತತ್ುದಯ್ೇ ಅದ್ಲಿವೂ ಕಡನಡಯವನಗಿ ಅದತ planning ವನಯಪಿುಗ್್ ಬರಲ್್ೇ ಬ್ೇಕತ. 
ಹಳ್ಯದನತು ರ್ನವು ಏನೂ ಮನಡತವುದಕನೆಗತವುದಿಲಿ, demolish ಮನಡತವುದಕನೆಗತವದಿಲಿ, 
license ಕ್ೂಡಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುವುದಕನೆಗತವುದಿಲಿ ಅಥವನ license ಕೂ್ಡಬೇ್ಡಿ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳುವುದಕ್ೆ ಆಗತವುದಿಲಿ ಎೆಂದತ, ಹ್ೇಗ್ನದರೂ ಮನಡಿ one-time ಅವರಿಗ್್ಲ್ನಿ ನಿರನಳ 
ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನತು ತ್ೆಂದಿದ್ಿೇವ್.  ರ್ನವು ಇದನತು ಜನಸು್ೇಹಿ ವಿಧ್ೇಯಕ ಎೆಂದತ 
ಭನವಿಸ್ವದ್ಿೇವ್.  ಬಹಳ ಜನಕ್ೆ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ್.  ಇರತವ ಮರ್ ್ಒಡದ್ತ ಮತ್ು ಹೂ್ಸದನಗಿ 
ಮರ್ ್ಕಟತಟವುದಕೂೆ license ಸ್ವಗತತಿುರಲ್ಲಲಿ.   

               (ಮತೆಂದತ) 

(974) 21-09-2022 4.10 ಡಿಎಸ್್-ಎೆಂಡಿ 

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸ್ವ.ಮನಧತಸನವಮಿ(ಮತೆಂದತ):- 

ಏಕ್ೆಂದರ,್ ಯನರನದರೂ ಇರತವ ಮರ್ ್ಹೂ್ಡದ್ತ ಕಟಿಟದರ ್ license ಸ್ವಗತತಿುಲಿ.  Stray site 
ಇದಿರತ ಲ್್ೈಸ್ನ್ಾ್ ಸ್ವಗತತಿುಲಿ, 11(e) sketch ಸ್ವಗತತಿುಲಿ, ಖ್ನತ್ಯನಗತತಿುಲಿ.  ಅವರಿಗ್್ಲ್ನಿ envisage 



                                                                                                                                       «¥À/21.09.2022     
146  

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

 

 

   

ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಶಕು ಕ್ೂಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನತು ತ್ೆಂದಿದ್ಿೇವ್. ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನತು 
ಪಯನಾಲ್್ೂೇಚರ್ ್ಮನಡಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ಕೇ್ಳಿಕೂ್ಳುುತು್ೇರ್್. 

 ಶ್ರೇ ಕ್.ಎ.ತಿಪಾ್ೇಸನವಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದತ ಯನವ ಅವಧಿಯವರಗ್್್ ಇದ್?  

 ಶ್ರೇ ಜ್.ಸ್ವ.ಮನಧತದನವಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, Till this bill is passed.  
ಇದನತು notify ಮನಡಿದ ಮತೆಂದಕ್ೆ town planning ಎೆಂದರ್ ಸಕ್್ಷನ್್ ೪ಎ ನಿೆಂದ ಕ ್ವರಗ್್ ್
ಅನವಯಿಸತತ್ುದ್ಯೇ ಅಲ್ಲಿಯವರಗ್್್ ಮನತ್ರ.  ಇಲ್ಲಿೆಂದ ಮತೆಂದಕ್ೆ ಈ ರಿಯನಯಿತಿ ಇರತವುದಿಲಿ.  
ಇಷತಟವರಗ್್ ್ಯನರತ ಇದಿರತ ಅವರಿಗ್್ ಮನತ್ರ. 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  
ಮೇಲ್ೂ್ುೇಟಕ್ೆ ಈ ತಿದತಿಪಡಿಯನತು ತ್ೆಂದಿದನಿರ.್  ಬಡವರತ ಮತ್ತು ಗ್ನರಮಿೇಣ 
ಪರದ್ೇಶದಲ್ಲಿರತ್ಕೆೆಂಥವರಿಗ್್ ಬಹಳ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ್ೆಂದತ ಮನನಯ ಕನನೂನತ ಸಚಿವರತ 
ಹ್ೇಳುತಿುದನಿರ.್ ಈಗ್ನಗಲ್ೇ್ ರ್ನವಲ್ಿರೂ ಏರ್್ೇರ್ನಗತತಿುದ್ ಎೆಂಬತದನತು ರ್್ೂೇಡತತಿುದ್ಿೇವ್.  ಇದರಿೆಂದ 
ಕಡಗ್್ ್ real estate ರವರಿಗ್ ್ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ್ ಎನತುವ ಹನಗ್್ ಕನಣತತಿುದ್. ಮನನಯ 
ಅಶ್್ೇಕ್್ರವರತ ಸದನದಲ್ಲಿಲಿ, ಅವರತ ಇದಿಿದಿರ್ ಚ್ರ್ನುಗಿತ್ತು. ಡನ:ರ್ನರನಯಣಸನವಮಿಯವರಿಗ್ ್
ಗ್್ೂತಿುರತತ್ುದ್, ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ Tata Institute of Science ಇದ,್  ೪೧ ವಷಾದಿೆಂದ ಉಕೆಡ 
ಇದಿದತಿ ಅಲ್ಲಿ. ಜನಲಹಳಿುಯಲ್ಲಿ ತನಲೂಿಕತ ಬ್ೂೇಡ್್ಾ ಬರತತ್ುದ.್  ಜಿಲ್ನಿ ಪರಿಷತ್ ಸ್ವಎೆಂಸ್ವ ಗಳಲ್ಲಿ 
ಹ್ೇಳದ್, ಕ್ೇಳದ್ ಹೇ್ಗ್್ೇಗ್ೂ್ೇ ಕಟತಟಬಿಟಿಟದನಿರ್.  ಇನತು ೨೦ ವಷಾ ಹೂ್ೇದ ಮೇಲ್್ haphazard 
development ನಲ್ಲಿ ನಗರಗಳಿಗ್್ ಸೇ್ರಿಸ್ವಕೂ್ಳುುತನುರ್.  Town and Country Planning 
Act ಇದ ್ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರತ.  ಯನರ ಕ್ೈಯಲ್ಲಿ ತನಕತ್ತು ಇದಯ್ೇ ಅವರತ  ಹ್ೇಗ್ ್ಬ್ೇಕ್ೂೇ 
ಹನಗ್್ ಕಟಿಟಕ್ೂೆಂಡಿದನಿರ್.  ಆ ರಿೇತಿ ರ್್ೂೇಡತವುದಕ್ೆ ಹ್ೂೇದನಗ  ಮೊರ್್ು ಬ್ಳುೆಂದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಯಿತ್ತ, 
ಒಬಬ ಓಪನ್್ ಆಗಿ CEO (Chief Executive Officer) ಹ್ೇಳುತನುರ್, ರ್ನವು ರನಜಕನಲತವ ್
ಮೇಲ್ ್ slab ಹನಕ,… ಅದತ ಎನ್್ಡಿ ಟಿ.ವಿ.ಯಲ್ಲಿ ಬರತತಿುದ್.  ಏಕ್ೆಂದರ,್ ಯನರಿಗ್ ್ ತನಕತ್ತು 
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ಇದ್ಯೇ ಅವರ ಕಟಟಡವನತು ಮತಟತಟವುದಿಲಿ.  ಬಡವರ ಕಟಟಡದ ಗ್ೂ್ೇಡ್ಯಲ್ನಿ ಕ್ಡತವಿ 
ಹ್ೂೇಗಿಬಿಡತತನುರ್.  ಆದಿರಿೆಂದ ರ್ನನತ ಬಹಳಷತಟ ಉದನಹರಣ್ಗಳನತು ಕೂ್ಡಬಹತದತ.  ಸಣಾ ಗ್ನರಮ 
ಪೆಂಚನಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಲ್ಲಟ ರ್ನಯಷನಲ್ ಕೆಂಪನಿಗಳು ಬೆಂದನಗ ಏರ್ನಗತತ್ುದ?್  ಆ ಹಳಿುಗಳು 
ಅಭಿವೃದಿಿಯನಗಿದ್ಯೇ ಅಥವನ planned way ನಲ್ಲಿ ಏರ್ನದರೂ ಮನಡಿದನಿರಯ್ೇ? ಮೊರ್್ು 
ಕೂಡ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳಿದ್ಿೇರ್್, ೧೦ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ  ೧೦ ಫನಿರ್್ಗಳನತು ಕಟತಟವುದಕ್ೆ ಅವಕನಶ ಕ್ೂಟನಟಗ 
ಅದರ ಒತ್ುಡ ಏರ್ನಗಬ್ೇಕತ? Drainage, water, sewage etc ಇವ್ಲ್ನಿ ಬಹಳ 
ತನಪತ್ರಯವನಗತತ್ುದ.್  

 ಶ್ರೇ ಜ್.ಸ್ವ.ಮನಧತಸನವಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮತನಿಸ್ವಪನಲ್ಲಟಿ ಕನಯಿಯಲ್ಲಿ, 
ಪೆಂಚನಯತ್ ಕನಯಿಯಲ್ಲಿ  ಏನಿದಯ್ೇ ಅದತ ಯನವುದಕೂೆ relax ಕೂ್ಡತವುದಿಲಿ. Let us 
be frank.  ನಗರ ಪನರಧಿಕನರದವರತ ಷರತ್ತುಗಳನತು ಹನಕ license ಕ್ೂಡಬೇ್ಕತ, 
ಮತನಿಸ್ವಪನಲ್ಲಟಿಯವರತ ಹನಕಕ್ೂಡಬೇ್ಕತ, setback, setoff ಎಷತಟ ಬಿಡಬ್ೇಕತ, ಹ್ೇಗ್ ್
ಕಟಟಬ್ೇಕತ, that is their domain.  ಎಷತಟ floor ಕಟಟಬ್ೇಕತ ಎನತುವುದನತು ಬೃಹತ್ 
ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕಯ್ವರತ ಹ್ೇಳುತನುರ್.  Stray sites sketch ಸ್ವಗತತಿುಲಿ, 
ಅವರದತಿ ಅಳತ್ಯನಗತತಿುಲಿ, ಖ್ನತ್ ಸ್ವಗತತಿುಲಿ ಅಷಟಕ್ೆ ಮನತ್ರ ಸಪೂ್ೇರ್್ಾ ಮನಡತತಿುದ್ಿೇವ್ಯೇ 
ಹ್ೂರತ್ತ  ಉಳಿದ ಯನವುದನತು ಈ ವಿಧ್ೇಯಕದಲ್ಲಿ ತ್ೆಂದಿಲಿ.  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಜ್.ಸ್ವ.ಮನಧತಸನವಮಿಯವರತ 
ಕನನೂನತ ಸಚಿವರನಗಿದನಿರ.್  Laws have been passed only to be by-passed by 
the mighty and the powerful. 

Sri J.C.MADHUSWAMY:- No, no.  Law is for the poor.  
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Sri B.K.HARIPRASAD:- Let me tell you.  Law is never for the 
poor.್್್“Rule is a rule, even to a fool.್”್ಎೆಂದತ ಮೊದಲತ ಇತ್ತು.  Now,್“Rules 
are there only for fools”.್ ಆದಿರಿೆಂದ ಬಹಳ ಬದಲ್ನವಣ್ಗಳು ಬೆಂದಿರತವುದರಿೆಂದ ಸವಲಾ 
ಮತೆಂಜನಗರತ ್ ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ೆಂಡಿದಿರ್ ಚ್ರ್ನುಗಿತ್ತು.  ವಿಧ್ೇಯಕ ತ್ೆಂದಿರತವುದರ ಬಗ್್ೆ ನಮದ್ೇನೂ 
ಅಪನದರ್್ಗಳಿಲಿ.  ಮತೆಂದ್ consequences ಏರ್ನಗಬಹತದತ ಎೆಂದತ ಯೇಚರ್್ 
ಮನಡಬೇ್ಕನಗತತ್ುದ.್  ಏಕ್ೆಂದರ್ ಸಣಾಸಣಾ ಟೌನ್್ ಪೆಂಚನಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಗರಗಳು ಬಳ್್ಯತತಿುವ.್ 
ಡನಬಸ್್ಪ್ೇಟ್ಯವರಗ್ೂ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಹ್ೂೇಗಿಬಿಟಿಟದ್.  ಆದಿರಿೆಂದ ಇದರ ಬಗ್್ೆ ಸವಲಾ ಯೇಚರ್ ್
ಮನಡಬೇ್ಕನಗತತ್ುದ.್  ಗ್ನರಮಿೇಣ ಪರದ್ೇಶದಲ್ಲಿರತ್ಕೆೆಂಥವರಿಗ್ ್ ಅನತಕೂಲವನಗತವ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿರಬ್ೇಕ್ನತುವುದತ ನನು ಭನವರ್್.   

 ಶ್ರೇ ಜ್.ಸ್ವ.ಮನಧತದನವಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸಮಸ್ಯ ಇರತವುದತ ಇಷ್್ಟ.  ಕ್ಲವು 
ಏರಿಯನಗಳಿವ.್ ಮಲ್್ರ್ನಡತ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನುಡ, ಬ್ೇರ ್ ಬ್ೇರ ್ ಕಡ ್ ಒೆಂದತ ತ್ೂೇಟದಲ್ಲಿ ಮರ್ ್
ಕಟಟಬ್ೇಕ್ೆಂದರೂ ಮತಖ್ಯ ರಸ್ುಯಿೆಂದ ಆ ಮರ್್ಯವರಗ್್್ ೩೦ ಅಡಿ ರಸ್ು ಬಿಡಬ್ೇಕತ.  ಅದನತು 
institution, ಅೆಂದರ್ ಇವತಿುನ ಷರತಿುನಲ್ಲಿ ಗ್ನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿ, ಮತನಿಸ್ವಪನಲ್ಲಟಿಗ್್ೂೇ 
ಬರ್ದತಕ್ೂಡಬೇ್ಕತ.   ಕಲ್ವ್ಲ್ನಿ town planning ನಲ್ಲಿ there are too much of 
restrictions, ಇವ್ಲ್ನಿ remove ಮನಡಬೇ್ಕತ.  ಎಸಟ್ೇರ್್ನಲ್ಲಿ ಮರ್ ್ ಕಟತಟವವನಿಗ್್ ಆ 
ಮರ್್ಯಿೆಂದ ಮತಖ್ಯ ರಸ್ುಯವರಗ್್್ ೩೦ ಅಡಿ ರಸ್ುಗ್್  ಬಿಟತಟ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗ್್ ಬರ್ದತ ಕ್ೂಡಿ 
ಎನತುವುದತ ಒೆಂದತ ಕನನೂರ್್ೇ?  ರ್ನರ್್ೇ ಒೆಂದತ brick factory ಮನಡಿದ್. Roadside 
ಮನಡಿಬಿಟಟರ ್ ಹೂ್ೇಗಿ ಬರತವವರಿಗ್್ ತೂ್ೆಂದರ್ಯನಗತತ್ುದ್ೆಂದತ ಒೆಂದತ ಎಕರ ್ ಬಿಟತಟ ಮತೆಂದಕ್ೆ 
ಮನಡಿದ.್  ಅಲ್ಲಿೆಂದ ರಸ್ುಗ್್ ಬರತವ ಜನಗವನತು ಗ್ನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗ್ ್ ಬರದ್ತಕ್ೂಡಿ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಿದರತ.  ಆಗತವುದಿಲಿವೆ್ಂದತ ರ್ನನತ roadside ಗ್್ ಮನಡಿದ.್  How can I do it Sir?  
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ನನು ಜಮಿೇನಿನ ಜನಗವನತು ಗ್ನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗ್್ ಬರ್ದತಕ್ೂಟತಟ industrial license 
ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ಳುಬೇ್ಕತ.  

 ಡನ:ಕ.್ಗ್್ೂೇವಿೆಂದರನಜ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅವರಿಗ್್ ಈ ರಿೇತಿಯನದರ್ 
ಸನಮನನಯ ಜನರ ಗತಿ ಏರ್ನಗಬ್ೇಕತ?  

 ಶ್ರೇ ಜ್.ಸ್ವ.ಮನಧತಸನವಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನನಗಲಿ, law is like that.   
ಕ್ಲವು difficulties ಏನಿತ್ತು, ಎಲಿರೂ ಸಟ್ಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಎೆಂದತ  ಅದಕ್ೆ ಕನಲಮಿತಿಯನತು 
ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ವದ್ಿೇವ್.  ಆದರ ್ ಇದತ ಯನವುದನತು one acre and above layout ಗ್್ 
relaxation ಕೂ್ಡತವುದಿಲಿ.  ಹಳಿುಗಳಲ್ಲಿ ಮನಡಿದರೂ ಕೂ್ಡತವುದಿಲಿ. ಟೌನ್್ನಲ್ಲಿ ಮನಡಿದರೂ 
ಕ್ೂಡತವುದಿಲಿ. He has to abide by Town Planning Act ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದ್ಿೇವ್.  
ಇರತವವರಿಗ್ ್ ಬಡವರತ ಇದನಿರ,್ ಸನಹತಕನರರತ ಇದನಿರ.್ ಸನಹತಕನರರತ ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ 
ನಿವ್ೇಶನ ಇಟತಟಕೂ್ೆಂಡಿರಬಹತದತ, ಜಯನಗರದಲ್ೂ್ಿೇ, ಬಸವನಗತಡಿಯಲ್ೂ್ಿೇ ೩೦ ಅಡಿ ರಸ್ು 
ಇಲಿದಿರಬಹತದತ, ಇದಿರ ್ಸೆಂತೂ್ೇಷ, ಮೈಸೂರತ ಬಿಟಟರ ್ಅದ್ೇ ಜನಗ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಒಪಿಾಕೂ್ೆಂಡತ 
ಬಿಡತತ್ುೇರ್.್  ಕ್ಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಿ, honestly speaking,  ಎಲ್ನಿ ಕಡ ್ ೩೦ ಅಡಿ ರಸ್ು 
ಅವತಿುನ ಪನಿನ್್ನಲ್ಲಿ  ಇಲಿ.  ಈಗ ಅವರಿಗ್್ ಮರ್ ್ ಕಟತಟವುದಕ್ೆೇ ಆಗತವುದಿಲಿ. Sketch 
ಆಗತವುದಿಲಿ.  ಆತ್ ಏನತ ಮನಡಬೇ್ಕತ?  He is the owner of the property.  ಇದತ 
ಎಲ್್ೂಿೇ ಒೆಂದತ ಕಡ ್solve ಆಗಲ್ಲ ಎನತುವ removal of difficulty ಬಿಟಟರ್ this is not 
permanently forever.  ಇದನದ ಮೇಲ್್ ಟೌನ್್ ಪನಿನ್್ ಅನವಯ ಆಗತತ್ುದ್.  ಇಲ್ಲಿೆಂದ 
ಮತೆಂದಕ್ೆ ಮನಡತವವರಿಗ್್ಲ್ನಿ conditions of the plan apply ಆಗತತ್ುದ್.  ಇಷತಟ 
relaxation ಮನಡಿ ಒೆಂದತ ಸಲ ಸಮಸ್ಯಗ್್ ಪರಿಹನರ ಕೆಂಡತಹಿಡಿದಿದ್ಿೇವ್.  ಇದರ ಹಿೆಂದ ್ಇನತು 
ಯನವ ಉದ್ಿೇಶ, ದತರತದ್ಿೇಶ ಈ ಎರಡತ ನಮಗಿಲಿ.  ರ್ನವು ಬಹಳ ರ್್ೇರವನಗಿದ್ಿೇವ್, ಕನುಡಿ ಇದಿ 
ಹನಗ್್ ಇದ್ಿೇವ್. 
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 ಶ್ರೇ ನಸ್ವೇರ್ ಅಹಮದ(ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸತಮನರತ ವಷಾಗಳ ಹಿೆಂದ ್ ಕೂ್ೇಲ್ನರದಲ್ಲಿ ಐದತ ಸನವಿರ ಜನರಿಗ್ ್ ಕ್ಲಸ 
ಕ್ೂಡಿಸಬ್ೇಕ್ೆಂದತ  ಸತಮನರತ ಒೆಂದೂವರ ್ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಟಟಡವನತು ಕಟಿಟರತವೆಂಥದತಿ.  
ಕಟಟಡ ಕಟಿಟದನಯಿತ್ತ, ಗ್ನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿಯಿೆಂದ license ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ೆಂಡಿದನಯಿತ್ತ, Urban 
Development Authority ಗ್್ ಬರ್ದಿದನಯಿತ್ತ.  ಇದ್ಲ್ನಿ ಆದಮೇಲ್್ ಟೌನ್್ ಪನಿನಿೆಂಗ್ನಿೆಂದ 
ಹತ್ತು ವಷಾಗಳ ಹಿೆಂದ ್ ಪನಿನಿೆಂಗ್ ಆಗಿರತವೆಂಥದತಿ.  ಅಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ ರಸ್ುಯನಗಬ್ೇಕ್ೆಂದತ 
ಮನಡಿದರೆಂತ.್  ಆ ರಸ್ುಯನತು ಮನಡಲ್ಲಲಿ. ಹತ್ತು ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಆ ರಸ್ು ಬರತತ್ುದ್ೆಂದತ sanction 
ಕ್ೂಟಿಟಲಿ.   ಆ ಕಟಟಡವನತು ಕಟತಟವುದಕ್ೆ Rs. 17 crores investment ಮನಡಿದ್ಿೇವ್.  ಹನಗ್್ 
ಬಿದಿಿದ್.  This is the situation today we are facing.  ರ್ನವು ಸನಕಷತಟ ಸಲ ಅಭಿವೃದಿಿ 
ಪನರಧಿಕನರಕ್ೆ ಕೂ್ಟನಟಗ ಅವರತ resolution ಮನಡತತನುರ.್  Resolution pass ಮನಡಿ 
ಅಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ ಸದಸಯರತಗಳ್ಲ್ನಿ ಸೇ್ರಿ negotiation ಆಗಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ನಮಮವರನತು ಕರಸ್ತತನುರ್.  
ಹನಗ್ನಗಿ ನಿೇವು negotiation ಮನಡತವುದತ ಬ್ೇಡ, ನಿೇವು ಅನತಮತಿಯೂ ಕ್ೂಡತವುದತ ಬೇ್ಡ 
ಎೆಂದತ  ಹನಗ್್ ಬಿಟಿಟದ್ಿೇವ್.  ರ್ನನತ ಇದನತು ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ೆ ತ್ರತತಿುದ್ಿೇರ್್. This is 
the real issue.  ಸನಯೆಂಕ್ಷನ್್ ಮನಡಿರತವೆಂಥದತಿ  Global Investors Meet (GIM) 
ಅದರಲ್ಲಿ sanction ಮನಡಿರತವ  ಪನರಜ್ಕ್ಟ್ ಆಗಿದ.್  ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ನಿ ರಿೇತಿ ರ್ನವು 
ಮನಡಿಕ್ೂಡತತ್ುೇವ್ೆಂದತ ಸಕನಾರ ಭರವಸಯ್ನತು ಕ್ೂಟಿಟದ್.  ಅಲ್ಲಿ ಹ್ೂೇಗಿ ರ್್ೂೇಡಿದರ ್ ಆ 
ಅನತಮತಿಗ್ ್negotiation ಗ್್  ಮನಡಬೇ್ಕತ ನಿಮಮವರಿಗ್್ ಕಳುಹಿಸ್ವ ಕೂ್ಡಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ್.  
ಅದನತು ಮನಡದಿರತವುದಕ್ೆ ಹನಗ್್ ಬಿದಿಿದ್.  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  ನಮಮ apprehensions  
ಏರ್್ೆಂದರ್, ಈಗ್ನಗಲ್್ೇ ಭೂಸತಧನರಣ ್ಕನಯಿಗ್್ ತಿದತಿಪಡಿಯನತು ತ್ೆಂದಿದ್ಿೇವ.್  ಮೊದಲ್ನದರೂ 
ರೈ್ತ್ರ್್ೇ ಹಳಿುಗಳಲ್ಲಿ ಜನಗವನತು ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ಳುಬ್ೇಕನಗಿತ್ತು.  ಅದತ ಬಿಟಟರ ್ income limitations 
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ಇತ್ತು.  ಈಗ ಅದನತು ತ್ಗ್್ದ ಮೇಲ್್ ಅೆಂಬನನಿ, ಟನಟನ ರವರತ ಬೆಂದತ ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಗಳನತು 
ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ಳುಬಹತದತ. They create a land bank.  ಅದಕ್ೆ ರ್ನವು real estate ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಿರತವೆಂಥದತಿ.  

 ಶ್ರೇ ಜ್.ಸ್ವ.ಮನಧತಸನವಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರಿಗ್ ್ ಸಾಷಟಪಡಿಸತತಿುದ್ಿೇರ್್.  ಇವತಿುನ ದಿರ್ನೆಂಕದವರ್ಗ್ ್ ಇರತವ ನಿವ್ೇಶನಗಳಿಗ್್ ಮನತ್ರ 
ಅನವಯವನಗತತ್ುದ.್ No future effect of this law.  ಅದಕ್ೆ repeal ಮನಡಿದ್ಿೇವ್.  
ಇಲ್ಲಿೆಂದ ಮತೆಂದಕ್ೆ ಸಕ್್ಷನ್್ ೪ applies.   

 ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ್(ರ್ನಮನಿದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದಿದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಕರ್ನಾಟಕ ಮತನಿಸ್ವಪನಲ್ಲಟಿಗಳ ವಿಧ್ೇಯಕಕ್ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ತಿದತಿಪಡಿಯನತು ತ್ೆಂದಿದನಿರ್.  
ಅೆಂದರ್ one of the sections has been repealed.  ಅದರಿೆಂದ ಏರ್ನಗತತ್ುದ್ೆಂದರ್, 
ಯನವುದತ ಟೌನ್್ ಪನಿನಿೆಂಗ್ಗ್್ ಹ್ೂೇಗಬ್ೇಕನಗಿದ ್ ಆ ಟೌನ್್ ಪನಿನಿೆಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅನತಮೊೇದರ್್ 
ಪಡಯ್ದ್  ಕಟಟಡ ಕಟತಟವುದಕ್ೆ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೂ್ಡತತಿುದನಿರ.್  ಇಲ್ಲಿ ಖ್ನತನ ಮನಡಿಕ್ೂಡತವುದತ 
ಅವರಿಗ್್ ತ್ರಿಗ್್ ಕಟತಟವುದಕ್ೆ ಮತ್ತು mutation entries ಗ್್ ಮತನಿಪನಲ್ಲಟಿಗ್್ ಕ್ೂಡತತಿುದನಿರ.್  
ಇದಕ್ೆ ಯನವುದೇ್ ರಿೇತಿಯ ತ್ಡ ್ ಬರಬನರದತ.  ಆದರ್ ಇದರಿೆಂದ ಏನತ gate open 
ಆಗತತ್ುದ್ೆಂದರ್, unplanned, rapid urbanization ಆಗತತ್ುದ್.  ಇದತ ಇವತ್ತು ನಮಮ 
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರತ್ಕೆೆಂಥ Urban Local Bodies more than ೨೫೦ ಇದ್. 

                (ಮತೆಂದತ)   
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(975) 4:20 21/09/2022 ಎಸ್್ಪಿಆರ್/ಎಕ್       (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸ್ವಿತಿ) 
ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್(ಮತೆಂದತ):- 
ನನು ಪರಕನರ ಎರಡೂಮರತ ತಿೆಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಒೆಂದೂ್ೆಂದತ ಜನಸ್ವುಯನಗತತನು ಹೂ್ೇಗತತ್ುದ್.  ಒೆಂದತ 
ನಗರ ಸಿಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ಿಗೂ ಇರ್ೂ್ುೆಂದತ ಸಿಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ಿಗೂ ಅೆಂತ್ರ ಕಡಿಮಯನಗತತನು, ಇವುಗಳು 
ಇತಿುೇಚ್ಗ್ ್ ಹತಿುರವನಗತತಿುವ್.  ಅೆಂದರ್ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿಗ್ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ ಹ್ೇಳುವುದನದರ್, 
ತ್ತಮಕೂರತ ಜಿಲ್್ಿಯತ ಮತೆಂದಿನ ಒೆಂದಿಷತಟ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರವನತು ಸೇ್ರತವ 
ಪರಿಸ್ವಿತಿಯತ ಬರತತ್ುದ್.  ಅದ್ೇ ರಿೇತಿಯನಗಿ ರನಮನಗರ ಹನಗೂ ಮನಗಡಿಗಳೂ ಸಹ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿಗ್ ್
ಸೇ್ರತತ್ುವ್.  ಅದ್ೇ ರಿೇತಿಯನಗಿ, ಬ್ೇರ ್ಯನವುದ್ೇ ನಗರ ಸಿಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ಿಗಳ ವಿಚನರಕ್ೆ ಹೂ್ೇದನಗ 
ಅಲ್ಲಿನವೂ ಸಹ ಹನಗ್್ಯೇ ನಗರಿೇಕರಣಗ್್ೂಳುುತನು ಹೂ್ೇಗತತ್ುವ್.  ಇವತಿುನ ದಿವಸ, percentage 
of the conversion of urban lands ಬಹಳಷತಟ ವ್ೇಗವನಗಿ ಬ್ಳ್ಯತತಿುದ್.  That 
means, people are shifting from rural to urban areas.  If you don’t 
give priority or importance for the planning process, tomorrow it may 
become a city of slums without proper planning.  ಈ ಅೆಂಶವನತು ಸಕನಾರವು 
ಗಮನದಲ್ಲಿಟತಟಕೂ್ಳುಬ್ೇಕತ. ರ್ನನತ ಏತ್ಕನೆಗಿ ಈ ಮನತ್ನತು ಹೇ್ಳುತಿುದ್ಿೇರ್್ೆಂದರ್, ಬ್ೆಂಗಳೂರತ 
ನಗರದ ಸತತ್ುಲೂ ಸತಮನರತ ಯೇಜರ್ನ ಪರದ್ೇಶಗಳಿವ್.  ಇದನತು ಕನನೂನತ ಮತ್ತು ಸೆಂಸದಿೇಯ 
ವಯವಹನರಗಳ ಸಚಿವರತ ರ್್ೂೇಡಿರಬಹತದತ. ಅವುಗಳು ಯನವುವ್ೆಂದರ್, ಮನಗಡಿ, ಕನಕಪತರ, 
ರನಮನಗರ, ಚನುಪಟಟಣ, ಆರ್್ೇಕಲ್ ಅಥವನ ರ್್ಲಮೆಂಗಲ.  ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಬಹಳಷತಟ 
ಪರದ್ೇಶಗಳಿವ್.  ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಇವುಗಳ್ಲಿವೂ ಬಡನವಣ್ಗ್ ್ ಅನತಮೊೇದರ್್ಯನತು ನಿೇಡತತಿುವ್.  
ಹಿೇಗ್್ ಅನತಮೊೇದಿಸ್ವದ ಬಡನವಣ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಯನವುದೇ್ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರತಗಳ ಮೇಲ್್ ಹಿಡಿತ್ವನತು 
ಸನಧಿಸಲತ ಆಗತತಿುಲಿ.  ಆ ಬಡನವಣ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ು, ಉದನಯನವನ ಇತನಯದಿಗಳನತು ಗತತಿಾಸತತನುರ;್ 
ಇವುಗಳ್ಲಿವನೂು ಸಿಳಿೇಯ ಗ್ನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳಿಗ್್ relinquish ಮನಡಿಕ್ೂಡಲ್ನಗತತಿುದ್.  
ಒೆಂದತ ವ್ೇಳ್ ಹಿೇಗ್್ ಮನಡಿದರ್, ಅವರಿಗ್್ ಸರಿಯನದ ಸನಮಥಯಾವಿಲಿ.  ಅವರ ಸನಮಥಯಾವನತು 



                                                                                                                                       «¥À/21.09.2022     
153  

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

 

 

   

ಹ್ಚಿಿಸಲತ ಅವರಿಗ್್ ಸರಿಯನದ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳನತು ಅಥವನ men and material 
ಒದಗಿಸ್ವಲಿ.  So, this is a problem in the entire peripheral Bengaluru.  
ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕಯ್ ಯೇಜರ್ನ ಪರದೇ್ಶವು 1,300 ಚದರ 
ಕಲ್್ೂೇಮಿೇಟರ್ಗಳಷ್ಟ್ಟದ್.  ಇಷತಟ ವನಯಪಿು ಪರದೇ್ಶವನತು ಮಿೇರಿ ಹೂ್ರಗ್್ ಹ್ೂೇದನಗ, ಮಹನನಗರ, 
ಬಿ.ಎೆಂ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ. ಪರದೇ್ಶಗಳು ಬರತತ್ುವ್.  ರ್ನನತ ಯನವ ಕನರಣಕನೆಗಿ ಈ ಉದನಹರಣ್ಯನತು 
ನಿೇಡತತಿುದ್ಿೇರ್್ೆಂದರ್, ಯೇಜರ್ನಬದಿವನಗಿ ನಗರಿೇಕರಣ ಮನಡತವ ಯೇಚರ್್ಯನತು ಈಗಲ್್ೇ 
ಇಟತಟಕೂ್ೆಂಡನಗ we can meet some destination, a good destination.  ನಮಮ 
ಮತೆಂದಿನ ಪಿೇಳಿಗ್್ಗ್್ ಉತ್ುಮವನದ ನಗರಗಳನತು ರ್ನವು ಸೃಷ್ಟ್ಟಸಬಹತದತ.  ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಸಕನಾರ 
ವಿಧ್ೇಯಕದಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಿಸ್ವರತವುದತ ಅಲ್ನಾವಧಿಯದನಿಗಿದತಿ, ಸಹನಯಕವನಗಿರಬಹತದತ.  ಆದರ್, 
ದಿೇಘಾಾವಧಿಯಲ್ಲಿ this will become a big problem.  ಏಕ್ೆಂದರ,್ ಸರಿಯನದ ಸೆಂಪಕಾ 
ವಯವಸ್ಿಗಳಿರತವುದಿಲಿ; ರಸ್ುಯಿೆಂದ ರಸ್ುಗ್್ ಸರಿಯನದ ಅಪ್ೂರೇರ್್ಗಳಿರತವುದಿಲಿ.  ಅಲ್ಲಿನ ಮರ್್ಗಳ 
ನಡತವ ್ಗಲ್ನಟ್ಗಳನಗತತ್ುವ್; ಅಲ್ಲಿನ ಕೃಷ್ಟ್ ಜಮಿೇನತ ಪರಿವತ್ಾರ್್ಯನಗದ್ೇ ಹನಗ್್ಯೇ ಇರತತ್ುದ್. 
ಈ ರಿೇತಿಯ ಸೆಂಗತಿಗಳನಗತತ್ುವ್.್ ್ ‘It cannot happen’್ ಎೆಂದತ ಸಕನಾರ ಹ್ೇಳಬಹತದತ.  
But it may happen.  ರ್ನಳ್ಯ ದಿನ ಈ ರಿೇತಿಯ ನಗರಿೇಕರಣ… 
 
 ಶ್ರೇ ಜ್.ಸ್ವ.ಮನಧತಸನವಮಿ(ಕನನೂನತ, ಸೆಂಸದಿೇಯ ವಯವಹನರಗಳು ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರ್್ 
ಹನಗೂ ಸಣಾ ನಿೇರನವರಿ ಸಚಿವರತ)(ಪೌರನಡಳಿತ್, ಸಣಣ ಕ್ ೈಗ್ನರಿಕ್  ಗಳು, ಸನವಾಜನಿಕ ವಲಯದ 
ಕ್ ೈಗ್ನರಿಕ್ ಗಳ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಪನಲ್ಲಕಯ್ ಹಿರ್್ುಲ್್ಯಿೆಂದ ಬೆಂದ 
ಸದಸಯರತ ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರ್, ಏನೂ ಗ್್ೂತಿುಲಿದ್ ಇರತವ ನಮಮೆಂಥವರಿಗ್ ್
ಕಷಟವನಗತತ್ುದ್.  This is not a prospective Act; that is the first thing.  
ಇಲ್ಲಿೆಂದ ಮತೆಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಸಡಿಲ್ಲಕ ್ಇರತವುದಿಲಿ. ಇದಕ್ೆ ಒೆಂದತ ರಿೇತಿಯ ಕರ್್-ಆಫ್ 
ಡೇ್ರ್್ನತು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲ್ನಗಿರತತ್ುದ್. ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ವದ ದಿರ್ನೆಂಕದವರ್ಗ್ ್ ಇರತವ ನಿವ್ೇಶನಗಳನತು, 
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ನಗರ ಅಥವನ ಗ್ನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿಯ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲಿನ ಸವತ್ತುಗಳಿಗ್್ ಮನತ್ರವೇ್ ನಿೇಡಿರತವ 
ಸಡಿಲ್ಲಕ್ಯನಗಿದ.್  ಇಲ್ಲಿೆಂದ ಮತೆಂದಕ್ೆ ಹ್ೂಸ ನಿಯಮವು ಅನವಯವನಗತತ್ುದ;್ ಏಕ್ೆಂದರ,್ 
ಕನಯಿಯ ಕಲೆಂ 4(ಇ) ನತು ಜನರಿಗ್್ೂಳಿಸಲ್ನಗಿದ್.  ಇದರನವಯ ನಗರ ಯೇಜರ್್ಯನಗಲ್್ೇಬ್ೇಕತ 
ಹನಗೂ planning will continue.  ಹನಲ್ಲ ಇರತವವರಿಗ್ ್ ಎಲ್ಲಿಯನದರೂ ಒೆಂದತ ಕಡ ್
ಪರಿಹನರವನತು ನಿೇಡಬ್ೇಕೆ್ಂದತ ಯೇಚಿಸಲ್ನಗಿದ್.  ಯನವುದ್ೂೇ ಅಭಿವೃದಿಿಗ್್ೂೆಂಡ ಪರದ್ೇಶದಲ್ಲಿ 
ನಿವ್ೇಶನವೊೆಂದತ ಸೇ್ರಿಕೂ್ೆಂಡಿದ್. How will you sort it out?  ಕನಪೂ್ೇಾರ್ೇಷನ್್ನಲ್ಲಿ 
ಕತ್ಾವಯ ನಿವಾಹಿಸ್ವದ ಸದಸಯರತ ಈ ಬಗ್್ೆ ಸವಲಾ ಯೇಚರ್್ ಮನಡಬೇ್ಕತ.  ಈ ಸಮಸ್ಯಗ್್ 
ಪರಿಹನರವನತು ಕೆಂಡತಹಿಡಿಯತವ ಉದ್ಿೇಶವನತು ಹ್ೂರತ್ತಪಡಿಸ್ವದರ್, this is in no way 
concerned with future planning of the country or town.  ಈ ಹಿೆಂದ ್ರ್ನವು 
ಕನಯಿಯ ನಿಯಮ 387 ನತು ಜನರಿಗ್್ೂಳಿಸಬೇ್ಕನದರ,್ retrospective effect ನತು 
ನಿೇಡಬನರದಿತ್ತು; ಹನಗೂ ಆಗ ಅದನತು ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಬ್ೇಕನಗಿತ್ತು.  ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಯನವುದ್ೂೇ 
ಹ್ೂಸ ಕನನೂನನತು ಜನರಿಗ್್ೂಳಿಸ್ವ, ಅಲ್ಲಿ 40 ಅಡಿಗಳ ರಸ್ು ಇರಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಕಡನಡಯಗ್್ೂಳಿಸ್ವದರ,್ ಈ 
ನಿಯಮವನತು ಮತೆಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಿಗ್್ೂಳಿಸತವೆಂತ್ ಕನನೂನತ ಮನಡಬೇ್ಕತ.  
ಏಕನಏಕಯನಗಿ 40 ಅಡಿ ರಸ್ು ಇಲಿದವರಿಗ್ ್ನಗರ ಯೇಜರ್ನ ಪನರಧಿಕನರದಿೆಂದ ಅನತಮೊೇದರ್,್ 
ಪರವನನಿಗ್ ್ನಿೇಡತವುದಿಲಿ, ನಿಯಮ 11(ಇ) ರನವಯ ಸ್ೆರ್್ ಮನಡತವುದಿಲಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರ,್ 20 
ಅಡಿಗಳ ರಸ್ುಯಲ್ಲಿ ಮರ್್ಗಳನತು ಕಟಿಟಕೂ್ೆಂಡತ ಅವುಗಳ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ಇರತವವರ ಗತಿ ಏರ್ನಗಬ್ೇಕತ?  
ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್್ೆ ಬಹಳಷತಟ ಸಭ್ಗಳನತು ಮನಡಿದತಿ, ಹ್ೇಗ್ನದರೂ ಮನಡಿ ಈ ಸಮಸ್ಯಗ್್ 
ಪರಿಹನರವನತು ಕೆಂಡತ ಹಿಡಿಯಲ್್ೇಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಇಲ್ಲಿ ಹಠ ಮನಡಿದ್ಿೇರ್್.  ಇಲಿವ್ೆಂದನದರ,್ 
ಕಳ್ದ ಮೂರತ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ನಗರ ಪೆಂಚನಯಿತಿ ಅಥವನ ಗ್ನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮ 
11(ಇ) ರನವಯ ಒೆಂದತ ಸ್ೆರ್್ ಕ್ೂಡತವುದಕನೆಗತತಿುತ್ುೇ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಸದಸಯರನತು 
ಕ್ೇಳಬಯಸತತು್ೇರ್್.  ಹೇ್ಗ್ನದರೂ ಮನಡಿ ಸಮಸ್ಯಗ್್ ಪರಿಹನರ ಕೆಂಡತಹಿಡಿಯಬೇ್ಕತ.  This will 
be most welcomed decision in the State.  ಈ ಹ್ೂಸ ನಿಯಮವು ಜನರಿಗ್ ್ಬೆಂದರ್, 
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ರನಜಯದ ಜನತ ್ಎಷತಟ ಸೆಂತೂ್ೇಷ ಪಡತತನುರ್ೆಂದತ ಸದಸಯರಿಗ್್ ತಿಳಿದಿಲಿ.  ಒೆಂದತ ಬನರಿಗ್ ್ರ್ನವು 
ರಿಯನಯಿತಿಯನತು ನಿೇಡಬ್ೇಕತ.  ಅಭಿವೃದಿಿಗ್ೂ್ೆಂಡಿರತವ ನಗರ ಮತ್ತು ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಗ್ನರಮ 
ಪೆಂಚನಯಿತಿಯ ಪರದ್ೇಶಗಳನತು ಹ್ೂರತ್ತಪಡಿಸ್ವ, ಬ್ೇರ ್ ಕಡಗ್್ ್ ಇದತ ಅನವಯಿಸತವುದಿಲಿ.  ಈ 
ಕನನೂನಿಗ್್ ಹೂ್ಸ ಪರದೇ್ಶಗಳು ಹೇ್ಗ್್ ಅನವಯವನಗತತ್ುವ್ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಸದಸಯರನತು 
ಕ್ೇಳಲ್ಲಚಿಿಸತತ್ುೇರ್.್  That is very much covered under planning.  ಸದಸಯರತ 
ನಮಮಲ್ಲಿ ವಿಶನವಸವನಿುಡಬೇ್ಕತ. ಯನವುದ್ೇ ಯೇಜರ್್ಯನತು ಅಡನಡದಿಡಿಡಯನಗಿ ಮನಡಬೇ್ಕತ ಹನಗೂ 
ಮತೆಂದಿನ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕನಯಾಗಳನತು ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ರ್ನವು ಪರಸತುತ್ ವಿಧ್ೇಯಕವನತು ಮೆಂಡಿಸ್ವಲಿ.  
ಹನಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯ ಇರತವವರಿಗ್ ್ಒೆಂದತ ರಿೇತಿಯ ಪರಿಹನರವನತು ನಿೇಡಬ್ೇಕ್ೆಂಬ ಉದ್ಿೇಶದಿೆಂದ ಹನಲ್ಲ 
ವಿಧ್ೇಯಕವನತು ಮೆಂಡಿಸಲ್ನಗಿದ್. 
 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್(ರ್ನಮನಿದ್ೇಾಶ್ತ್ರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, it will open 
the gates ಎೆಂಬತದನಗಿ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಿೇರ್್.  ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಈ ಸಕನಾರ ವಿಧ್ೇಯಕವನತು 
ಮೆಂಡಿಸ್ವದ;್ ರ್ನಳ್ಯ ದಿನ ಇರ್ನಯರ್ೂೇ ಅಧಿಕನರಕ್ೆ ಬರತತನುರ.್ ಅವರೂ ಸಹ ತಿದತಿಪಡಿಗಳನತು 
ಮನಡಬಹತದತ.  ಹಿೇಗ್ ್ಒೆಂದೂ್ೆಂದನಗಿ ತಿದತಿಪಡಿಗಳನತು ಮನಡಿಕೂ್ೆಂಡತ ಹ್ೂೇಗತತಿುದಿರ್, ಇದಕ್ೆ 
ಕ್ೂರ್್ಯೇ ಇರತವುದಿಲಿ; ಮತೆಂದತವರದ್ತಕೂ್ೆಂಡತ ಹ್ೂೇಗತತ್ುಲ್್ೇ ಇರತತ್ುದ್. ಪರಸತುತ್ 
ವಿಧ್ೇಯಕವನತು ಜನರಿಗ್್ೂಳಿಸತವುದರಿೆಂದ ಎಷತಟ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ್ ಎನತುವುದಕೆೆಂತ್ ಎಷತಟ 
ಅರ್ನನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ್ ಎನತುವ ಅೆಂಶವನತು ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಬ್ೇಕನಗತತ್ುದ್.  ವಿಧ್ೇಯಕವನತು 
ಮೆಂಡಿಸಬ್ೇಡಿ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುವುದಿಲಿ.  ಒೆಂದತ ವ್ೇಳ್ ಹ್ೂಸ ಕನನೂನನತು ಜನರಿಗ್್ೂಳಿಸ್ವದರ್, 
ಅದರ ಮೇಲ್್ ಸಕನಾರವು ಹತ್ೂೇಟಿಯನಿುಟತಟಕೂ್ಳುುವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ೇಾಶನಗಳನತು ನಿೇಡಬ್ೇಕತ 
ಹನಗೂ ಸಕನಾರ ಇದಕ್ೆ ಸರಿಯನದ ನಿಯಮನವಳಿಗಳನೂು ಸಹ ರೂಪತಗ್ೂ್ಳಿಸತವ ಕ್ಲಸಗಳನತು 
ಮನಡಬೇ್ಕತ. 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರ್್ೆಂದರ್,್ “ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಅೆಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ 
ರೂಪದಲ್ಲಿರತವ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತನಿಸ್ಥಪನಲ್ಲಟಿಗಳ (ತ್ತದತದಪಡಿ) ವಿಧ ೇಯಕ, ೨೦೨೨ನತು 
ಪಯನಾಲ್್ೂೇಚಿಸತವುದತ” 

ಪರಸನುವ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಲಾಟಿಟತ್ತ 
 
ವಿಧ್ೇಯಕವನತು ಖ್ೆಂಡ ಖ್ೆಂಡವನಗಿ ಪಯನಾಲ್್ೂೇಚಿಸತವುದತ 

ಖ್ೆಂಡ ೨ ರಿೆಂದ ೪ ವರಗ್್್ 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- “ಖ್ೆಂಡ ೨ ರಿೆಂದ ೪ ರವರ್ಗ್ ್ಎರಡೂ ಸೇ್ರಿದೆಂತ ್ಈ ವಿಧ್ೇಯಕದ 

ಅೆಂಗವನಗಿರತತ್ುದ್” 
ಪರಸನುವ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಲಾಟಿಟತ್ತ 

(ಖ್ೆಂಡ ೨ ರಿೆಂದ ೪ ರವರಗ್್ ್ಎರಡೂ ಸೇ್ರಿದೆಂತ ್ವಿಧ್ೇಯಕಕ್ೆ ಸೇ್ರಿಸಲ್ನಯಿತ್ತ) 
ಖ್ೆಂಡ ೧ ಇತನಯದಿ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರ್್ೆಂದರ್,  

“ಮೊದಲರ್್ೇ ಖ್ೆಂಡ, ದಿೇಘಾ ಶ್ೇಷ್ಟ್ಾಕ್, ಪರಸನುವರ್್ ಹನಗೂ ಅಧಿನಿಯಮಗ್್ೂಳಿಸತವ ಸೂತ್ರ 
ಸೆಂಹಿತ್ ವಿಧ್ೇಯಕದ ಭನಗವನಗಿರತತ್ುದ್.” 

ಪರಸನುವ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಲಾಟಿಟತ್ತ 
(ಮೊದಲರ್್ಯ ಖ್ೆಂಡ, ದಿೇಘಾ ಶ್ೇಷ್ಟ್ಾಕ್, ಪರಸನುವರ್್ ಹನಗೂ ಅಧಿನಿಯಮಗ್ೂ್ಳಿಸತವ ಸೂತ್ರ 

ಸೆಂಹಿತ್ಗಳನತು ವಿಧ್ೇಯಕಕ್ೆ ಸೇ್ರಿಸಲ್ನಯಿತ್ತ) 
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ಪರಸನುವದ ಅೆಂಗಿೇಕನರ 
 
ಶ್ರೇ ಜ್.ಸ್ವ.ಮನಧತಸನವಮಿ(ಕನನೂನತ, ಸೆಂಸದಿೇಯ ವಯವಹನರಗಳು ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರ್್ 

ಹನಗೂ ಸಣಾ ನಿೇರನವರಿ ಸಚಿವರತ)(ಪೌರನಡಳಿತ್, ಸಣಣ ಕ್ ೈಗ್ನರಿಕ್  ಗಳು, ಸನವಾಜನಿಕ ವಲಯದ 
ಕ್ ೈಗ್ನರಿಕ್ ಗಳ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ವಿಧನನ ಸಭ ಯಿೆಂದ 
ಅೆಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರ ಪದಲ್ಲಿರತವ ೨೦೨೨ರ್ ೇ ಸನಲ್ಲನ “ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ ನಿಸ್ಥಪನಲ್ಲಟಿಗಳ (ತ್ತದತದಪಡಿ) 
ವಿಧ ೇಯಕ” ವನತು ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಬ ೇಕ್ ೆಂದತ ಕೂ್ೇರತತು್ೇರ್್. 

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರ್್ೆಂದರ್, ವಿಧನನ ಸಭ ಯಿೆಂದ ಅೆಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ 

ರ ಪದಲ್ಲಿರತವ “೨೦೨೨ರ್ ೇ ಸನಲ್ಲನ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತನಿ ಸ್ಥಪನಲ್ಲಟಿಗಳ (ತ್ತದತದಪಡಿ) ವಿಧ ೇಯಕವನತು 
ತಿದತಿಪಡಿ ಮನಡಿರತವೆಂತ್ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸತವುದತ” 

 

ಪರಸನುವ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಲಾಟಿಟತ್ತ ಮತ್ತು ಮಸೂದ್ಗ್್ ಒಪಿಾಗ್್ ನಿೇಡಲ್ನಯಿತ್ತ. 

 
ಈ ) ಕರ್ ನಾಟಕ ರ ೇಷ್ ಿಹತ ಳು  ಬಿತ್ು ರ್ , ರ  ೇಷ್ ಿಗ ಡತ ಮತ್ ತು  ರ ೇಷ್ ಿನ ಲತ  (ಉತನಪದರ್  , 

ಸ ರಬರನಜತ, ವಿತ್ರಣ  ಮತ್ತ ು ಮನರನಟ ವಿನಿಯಮನ)  (ತ್ತದತದಪಡಿ) ವಿಧ ೇಯ ಕ, ೨೦೨೨ 
 

ಪಯನಾಲ್್ೂೇಚರ್ನ ಪರಸನುವ 
 

ಡನ||ರ್ನರನಯ ಣಗ್ೌಡ (ರ ೇಷ್ ಿ, ಯತವ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಮತ್ತು ಕರೇಡನ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ವಿಧನನ ಸಭ ಯಿೆಂದ ಅೆಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರ ಪದಲ್ಲಿರತವ ೨೦೨೨ರ್ ೇ ಸನಲ್ಲನ 
ಕರ್ನಾಟಕ ರ ೇಷ್ ಿಹತ ಳು ಬಿತ್ ುರ್ , ರ ೇಷ್ ಿಗೂಡತ ಮತ್ತು  ರ ೇಷ್ ಿನ ಲತ (ಉತನಪದರ್ , ಸರಬರನಜತ, 
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ವಿತ್ರಣ  ಮತ್ ತು ಮನರನಟ ವಿನಿಯಮನ) (ತ್ತದತದಪಡಿ) ವಿಧ ೇಯಕವನತು ಪಯನಾಲ್  ೇ ಚಿಸಬ ೇಕ್ ೆಂದತ 
ಕ್ೂೇರತತ್ುೇರ್್. 

ಪರಸನುವವನತು ಮೆಂಡಿಸಲ್ನಯಿತ್ತ 
 
 ಡನ||ರ್ನರನಯ ಣಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದತವರ್ವಿಗ್ ್ ರೇ್ಷ್್ಮ ಗೂಡತ ಮತ್ತು 
ನೂಲ್ಲನ ಹರನಜತ ಆಗತತಿುತ್ತು.  ಇದತ ಹಚ್ನಿಗಿ ನಗದತ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಆಗತತಿುತ್ತು.  ಆದರ್, ಈಗ 
ಇ-ಬನಯೆಂಕ್್ ಮತ್ತು ಇ-ಟ್ೆಂಡರ್ ವಯವಸ್ಿಯನತು ಜನರಿಗ್ ್ ತ್ೆಂದಿದ್ಿೇವ್. ಆರ್.ಟಿ.ಜಿ.ಎಸ್್. 
ವಯವಸ್ಿಯನೂು ಸಹ ಜನರಿಗ್್ೂಳಿಸಲ್ನಗಿದ್. ಇದರಿೆಂದ ರೈ್ತ್ರಿಗ್ ್ ತ್ತೆಂಬನ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ.್ 
ಕಳ್ದ ಒೆಂದತ ವಷಾದಿೆಂದ ಕ್ೇವಲ 8 ಮನರತಕಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿಯೇ ರ್ನವು ಪರಿೇಕ್ನಥಾವನಗಿ ಮನಡಿದ್ಿೇವ್.  
ಈ ಮೊದಲತ ಮಧಯವತಿಾಗಳ ಹನವಳಿ ಜನಸ್ವು ಇತ್ತು.  ರೈ್ತ್ರತ ಹಳಿುಗಳಿೆಂದ ಮಳ್-ಚಳಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಮನರನಟಕ್ೆ ಬರತತಿುದಿರತ.  ಎಲ್ಲಿಯೇ ಯನವುದ್ೂೇ ಅೆಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೂಡನತು ಇಟತಟಕೂ್ಳುುತಿುದಿರತ.  
ಅಲ್ಲಿ ಮಧಯವತಿಾಗಳು ಹಣ ನಿೇಡಿ, ಗೂಡನತು ಖ್ರಿೇದಿಸ್ವ ಮನರತಕಟ್ಟಗ್ ್ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ೆಂಡತ ಬರತತಿುದಿರತ.  
 

    (ಮತೆಂದತ) 
(೯೭ ೬ ) ೨ ೧-೦೯-೨೦೨೨   ೪-೩೦   ಬಿಕ್ ಪ-ಎಕ್    
ಶ್ ರೇ   ರ್ನರನಯ ಣಗ್ೌಡ (ಮತ ೆಂದತ) 

ಆ ವಯಕಿು ಹಣವನತು ತ ಗ್ ದತಕ್  ೆಂಡತ ಮರ್ ಗ್  ತ್ ಲತಪತ ತ್ತುರಲ್ಲಲಿ. ಮತ್ು್ ್ ಮಧನಯಹು್ ್ ಏನತ್್
ಮನಡತತಿುದಿರತ್ ್ ಎೆಂದರ್್ ್ ಗೂಡನತು್ ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂೆಂಡತ್ ್ ಹ್ೂೇಗತತಿುದಿರತ.್ ್ ಅವನತ್ ಅೆಂಗಡಿ್
ಅೆಂಗಡಿ್ತಿರತಗಿಕೂ್ೆಂಡತ್್ಇರತತಿುದಿ.್್ಇದರ್್ುಲ್ನಿ್್ರ್್ೂೇಡಿ,್್ರ್ನವು್ಇದನತು್ಇ-ಬನಯೆಂಕೆಂಗ್,್
ಆರ್.ಟಿ.ಜಿ.ಎಸ್್.್ ವಯವಸ್ಿ,್ ಅಕೌೆಂರ್್್ ಓಪನ್್್ ್ ಮನಡಿ್ ್ ಶತರತ್ ಮನಡಿದವ್ು.್ ್ ್ ಈ್ ರಿೇತಿ್್
ಮನಡಿದಿರಿೆಂದ್ ಸಕನಾರಕೂೆ್ ಸಹ್ ್ ಕ್ೇವಲ್ಒೆಂದತ್ ವಷಾದೂ್ಳಗ್್್ 18್ ್ ್ ಕೂ್ೇಟಿ್ಅನತದನನ್
ಬರತವೆಂತನಯಿತ್ತ.್ ರ್ನವು್ ್ ಏನತ್ ಮನಡತತ್ುೇವ್ೆಂದರ್್ ್ ಮನರತವವನಿೆಂದ್ ್ 1%್ ಹಣವನತು,್
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ಖ್ರಿೇದಿ್ಮನಡತವವನಿೆಂದ್1%್್ಹಣವನತು,್ಒಟತಟ್2%್ಹಣವನತು್ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂಳುುತ್ುೇವ್.್್ಮೊದಲತ್
ಅೆಂದರ್್ ್ಕಳ್ದ್ ್ವಷಾ್ ್2-3್್ಕ್ೂೇಟಿ್್ರೂಪನಯಿಗಳು್್ಸಹ್ಸ್ವಗತತಿುರಲ್ಲಲಿ.್ ್ ್ ್ಈಗ್್
ಆಗಿರತವ್ವಯವಸ್ಿಯಿೆಂದ್್ತ್ತೆಂಬನ್ಅನತಕೂಲವನಗಿದ್.್್ಇದರಿೆಂದನಗಿ,್ಇಡಿೇ್ಭನರತ್ದಲ್ಲಿಯೇ್್
ನಮಮ್್್ಕರ್ನಾಟಕ್ರನಜಯದಲ್ಲಿ್ಹ್ಚಿಿನ್ಅನತಕೂಲವನಗಿದ್.್್್ನಮಮಲ್ಲಿರತವ್8್್ಮನರತಕಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ್್್
ಪರತಿ್ದಿವಸ್್ನಮಗ್್್್್85್ಟನ್್್್್ರೇ್ಷ್ಮ್್ನಮಮ್್ಇಲ್ನಖ್ಗ್್್್್ಬರತತಿುದ್.್್ನೆಂತ್ರ್್ಅದತ್್
ನೂಲತ್ತ್ಗ್್ಯತವವರಿಗ್್್್ಹ್ೂೇಗತತಿುದ್.್್ಆದಿರಿೆಂದ,್ದಯವಿಟತಟ್್ಈ್ಬಿಲ್್್ಅನತು್್ಪನಸ್್್
ಮನಡಿಕ್ೂಡಬ್ೇಕ್ೆಂದತ್ ್ ಕ್ೇಳಿಕೂ್ಳುುತ್ುೇರ್್.್ ್ ್ ಇದರಿೆಂದ್ ್ ಎಲ್ನಿ್ ್ ರೈ್ತ್ರಿಗ್್್ ್ ತ್ತೆಂಬನ್
ಅನತಕೂಲವನಗಿದ್.್ ್ ಈ್ ಬಗ್್ೆ್ ್ ರ್ನವು್ ್ ಮತ್ತು್ ನಮಮ್ ಅಧಿಕನರಿಗಳು್ 41್ ಮನರತಕಟ್ಟಗಳಿಗ್್್್
ಭ್ೇಟಿಕೂ್ಟತಟ್್ಒೆಂದತ್ವಷಾ್ಸವ್ಾ್ಮನಡಿದ್ಿೇವ್.್್ನೆಂತ್ರ್್್ಅಲ್ಲಿನ್್್ರೈ್ತ್ರನತು್್್ಕ್ೇಳಿದನಗ್್
ಇದರಲ್ಲಿ್ ್ ಎಷ್ೂ್ಟೇ್ ಜನ್ ರೈ್ತ್ರತ್ ್ಮರ್್ಗ್್್ ್ ದತಡಡರ್್ುೇ್ ್ ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ೆಂಡತ್ ್ ಹ್ೂೇಗತತಿುರಲ್ಲಲಿ.್್
ಏಕ್ೆಂದರ,್್ ್ ಅವರತಗಳು್ ್ ್ ತ್ಮಮ್ ್ ಓಡನಟದಿೆಂದ್ ್ ಸನಕನಗಿ್ ್ ಬಸ್ವಾನಲ್ಲಿಯೇ್್
ಮಲಗಿಕೂ್ಳುುತಿುದಿರತ್ ್ಎೆಂಬ್ವಿಚನರವನತು್ತಿಳಿಸ್ವದರತ.್ ್ಇನೂು್ ಕ್ಲವೊೆಂದತ್ವಿಚನರಗಳನತು್
ಹ್ೇಳಿದರತ.್್ಅವುಗಳನತು್್ಓಪನ್್್ಅಗಿ್ಹ್ೇಳಲ್ಲಕ್ೆ್ಆಗತವುದಿಲಿ.್ ್ಅದನತು್್ಹ್ೇಳಿದರ್,್ಅದರ್್
ಬಗ್್ೆಯೂ್್ನಿೇವು್ನಮಮನತು್ಅಟನಯಕ್್್್ಮನಡತತಿುೇರಿ.್ಇದರಿೆಂದ್್ಎಲಿರಿಗೂ್್ಸಹ್್ತ್ತೆಂಬನ್್
ಅನತಕೂಲವನಗಿದ್.್ ್ ್ ್ಮತ್ು್ ್ ಮನರತಕಟ್ಟಯಲ್ಲಿ್ ್ ನಮಗ್್್ ್ ತ್ತೆಂಬನ್ ್ ಅನತಕೂಲವನಗಿದ್.್್್
ಕಳ್ದ್್ವಷಾ್ಒೆಂದತ್ಗೂಡತ್್೪೫೦್್ರೂಪನಯಿಗಳಿಗ್್್ಮನರನಟವನಗತತಿತ್ತು.್್ಈಗ್ಅದತ,್
on್ an್ average,್ ೬೫೦್ ರಿೆಂದ್ ್ ೭೦೦್ ರೂಪನಯಿಗಳಿಗ್್್ ್ ಮನರನಟವನಗತತಿುದ್.್ ್ ಈ್
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ್್ಗೂಡಿಗ್್್್ಬಲ್್್್್ಸ್ವಗತತಿುದ್.್್ಅಮೇಲ್್್್್್ತನವು್್ರ್್ೂೇಡಿರಬಹತದತ.್ರಿೇಲ್ಗೂ್
ಸಹ್್್ಬ್ಲ್್್್ಸ್ವಗತತಿುದ್.್್ಇತಿುೇಚ್ಗ್್್್ರ್ನನತ್ಮತ್ತು್್ನಮಮ್ಅಧಿಕನರಿಗಳ್ಲಿರೂ್್ವನರಣನಸ್ವಗ್್್್
ಹ್ೂೇಗಿ್್ಒೆಂದತ್್ಮನರತಕಟ್ಟಯನತು್ ್ಓಪನ್್್್ಮನಡಿ್್ಬೆಂದಿದ್ಿೇವ್.್ ್೩೦೦೦್್್ಮಟಿರಕ್್್್
ಟನ್್್್ನೂಲ್ಲಗ್್್ನಮಗ್್್requirement್ಇದ್.್್ಅದರಲೂಿ್ಸಹ್ನಮಮ್ರೈ್ತ್ರಿಗ್್್್ಹ್ಚಿಿನ್ಬಲ್್್್್
ಸ್ವಗತತ್ುದ್.್ ್ಮತ್ು,್ರಿೇಲರ್ಗೂ್ಸಹ್ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ್.್ಮೊದಲತ್ಏರ್ನಗತತಿುತ್ತು್ ್ಎೆಂದರ್್
ವನರಣನಸ್ವ,್ ್ ಬರ್ನರಸ್್್ ಸ್ವೇರಗ್್್,್ ್ ನೂಲ್ಲಗ್್್ ್ ತ್ತೆಂಬನ್ ಬ್ೇಡಿಕ್್ ್ ಇತ್ತು.್ ್ ಆಗ್ ್ ಅಲ್ಲಿಗ್್್್
ಕಳುಹಿಸ್ವಬಿಡತತಿುದಿರತ.್್್ಎಷ್್ೂಟೇ್ಬನರಿ್್ಹಣ್್ಸ್ವಗತತಿುರಲ್ಲಲಿ.್್್ಈಗ್ಆನ್್ಲ್್ೈನ್್್ಬತಕೆಂಗ್ನಲ್ಲಿ್
ರ್ನವು್ ್ಹಣವನತು್ ್ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂಳುುತ್ುೇವ್.್ ್ ್ ್ಅಲ್ಲಿ್ ್ನಮಮ್ಅಧಿಕನರಿಗಳಿರತತನುರ್.್ ್ಹನಗ್ನಗಿ,್್್
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ಅವರತ್ಎಲಿವನತು್್ರ್್ೂೇಡಿಕ್ೂಳುುತನುರ್,್ಇದರಿೆಂದನಗಿ್ಅದತ್್ವಯವಸ್ವಿತ್ವನಗಿ್್ಆಗತವುದರಿೆಂದ್್
ನಮಮ್ರಿೇಲರ್್ಮತ್ತು್ರೈ್ತ್ರತ್ಇಬಬರಿಗೂ್ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ್.್್ಜ್ೂತ್ಗ್್್್ನಮಮ್ಸಕನಾರಕೂೆ್
೨%್ಅನತದನನ್ಅದರಿೆಂದ್್ಬರತತ್ುದ್.್ 

್್್್್ಮನನಯ್ಸಭನಪತಿಯವರ,್್ಈ್ಬಿಲ್್ತ್ತೆಂಬನ್್ಚ್ರ್ನುಗಿದ್,್ಈ್ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ್ಯನರತ್ಸಹ್
ಮನಡಿರಲ್ಲಲಿ.್ಆದಿರಿೆಂದ,್್ಈ್್ವಿಚನರದಲ್ಲಿ್್ಎಲಿರೂ್ಸಹಕರಿಸಬ್ೇಕತ.್್ಇದತ್ರೈ್ತ್ರಿಗ್್್್ಒೆಂದತ್್
ಒಳ್ುಯ್ಬಿಲ್್್ಆಗಿದ್್್ಎೆಂದತ್್ರ್ನನತ್್ಹ್ೇಳಲ್ಲಕ್ೆ್ಬಯಸತತ್ುೇರ್್.್್ 

ಶ್ರೇ್ ್ ಕ್.ಎ.್ ತಿಪಾ್ೇಸನವಮಿ(ರ್ನಮ್ ನಿದ್ೇಾಶ್ತ್ರತ):-್ ್ ಮನನಯ್ ಸಭನಪತಿಯವರ,್್ ಈ್್
ವಿಚನರದಲ್ಲಿ್ ್ ಒೆಂದೇ್್ ್ ಒೆಂದತ್ ್ ಕನಿರಿಫ್ರಕೇ್ಷನ್್್ ್ ಅನತು್ ್ಮನನಯ್ ್ ಕನನೂನತ್ ಸಚಿವರಿೆಂದ್್
ಮತ್ತು್್ಕೃಷ್ಟ್್ಸಚಿವರಿೆಂದ್್ಕ್ೇಳಲ್ಲಕ್ೆ್್ಬಯಸತತು್ೇರ್್.್್Legal್Metrology್Act್ಏನಿದ್್ಅದತ್
೨೦೦೯್ರಲ್ಲಿ್್ಬೆಂದಿದ್.್ತನವು್್ಕ್ೂಟಿಟರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ್annexure್ನಲ್ಲಿ್Karnataka್Weights್
and್ Measures್ (Enforcement)್ Act,್ 1958್ ಎೆಂದತ್ ್ ಇದ್.್ ್ ್ ನೆಂತ್ರ್ ್ ಇದಕ್ೆ್್
ತಿದತಿಪಡಿ್ ಮನಡಿ್ ಕೂ್ಳುಲ್ಲಲಿವೊೇ್ ್ ಅಥವನ್ ್ ಅದತ್ ್ ಹನಗ್್ಯೇ್ ್ ಉಳಿದತಕೂ್ೆಂಡಿದಯ್ೇ್್
ಎನತುವುದನತು್್ಕೇ್ಳಲ್ಲಕ್ೆ್್ಬಯಸತತ್ುೇರ್್.್್್ವಸಹತ್ತ್ಬೆಂದನಗ್್ಇದತ್repeal್ಆಗಲ್ಲಲಿವ್ೆಂದತ್
ಕನಣತತ್ುದ್.್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್ 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ (ಸಿಳಿೇಯ ಸೆಂಸಿ್ಗಳಿೆಂದ  ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,್   
ರೇ್ಷ್್ಮ  ಮನರತಕಟ್ಟಯನತು ಸತಧನರಣ್  ತ್ರತವ  ದೃಷ್ಟ್ಟಯಿೆಂದ  ಈ ಬಿಲ್  ತ್ೆಂದಿದ್ಿೇವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿ  
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ   ವಿವರಣ್ಯನತು ಕ್ೂಟಿಟದನಿರ್,  ಇದನತು  ರ್ನನತ ಸನವಗತ್  ಮನಡತತ್ುೇರ್.್  
ಆದರ್,  ಇ-ಮನಕಾ್ಟಿೆಂಗ್ ನಮಮ ಜಿಲ್್ಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ್ನಗಲ್್ೇ ಸೆಂಪೂಣಾವನಗಿ ಇದ್. ಕನಕಪತರ-
ರನಮನಗರದಲ್ಲಿ  ಕಳ್ದ ಒೆಂದೂವರ-್ಎರಡತ ವಷಾಗಳಿೆಂದ  ಇ-ಮನಕಾ್ಟಿೆಂಗ್ ನಡಯ್ತತಿುದ.್  
ಇ-ಮನಕಾ್ಟಿೆಂಗ್  ನಡಯ್ತವುದರ  ಜ್ೂತ್ಗ್್ ಬಹಿರೆಂಗ ಹರನಜತ  ಪರಕರಯಯ option ನತು  
ಸಹ  ಇಟತಟಕ್ೂೆಂಡಿದಿಿೇರಿ.  ಆದರ್, ತನವು  ಈ  ಬಹಿರೆಂಗ  ಹರನಜನತು  ನಿಲ್ಲಿಸಬೇ್ಕತ. ಬಹಿರೆಂಗ  
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ಹರನಜನತು  ಮನಡಲ್ೇ್  ಬನರದತ.  ಬಹಿರೆಂಗ  ಹರನಜನತು  ಏತ್ಕ್ೆ  ನಿಲ್ಲಿಸಬ್ೇಕೆ್ಂದರ್   ನಮಮೆಂಥ  
ಪರಭನವಿಗಳು  ೪-೫ ಜನ  ಸೇ್ರಿ  ಒೆಂದತ  ಗತೆಂಪತ ಮನಡಿಕ್ೂಳುುತ್ುೇವ.್   

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,್  ರ್ನನತ ಈ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಗತೆಂಪತ  ಮನಡಿಕೂ್ೆಂಡತ  ನಮಗ್್  
ರನಮನಗರ  ಮನರತಕಟ್ಟ ಬಗ್್ೆ   ಮನತ್ರ ರ್ನನತ  ಒೆಂದತ  ಉದನಹರಣ್ಯನತು  ಕ್ೂಡತತ್ುೇರ್್. 
ಏಕ್ೆಂದರ,್ ಬ್ೇರ ್ ಸದಸಯರತ  ಶ್ಡಿಘಟಟ, ಕೂ್ಳ್ುಗ್ನಲವನತು  ಉದನಹರಣ್  ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂೆಂಡತ  
ಹ್ೇಳಿದನಿರ್. ರ್ನವು  ೪-೫ ಜನ physically fit ಆಗಿರತವೆಂತ್ಹವರತ ಅಥವನ force 
ಇರತವೆಂತ್ಹವರತ ಆ ರೇ್ಷ್್ಮ ಗೂಡತ ಮತೆಂದ ್  ನಿೆಂತ್ತಕ್ೂೆಂಡರ್  ಹನವೇ್ರಿಯವರ್್ೂೇ  
ಗದಗ್ನವರ್್ೂೇ bivoltine ಗೂಡತ ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂೆಂಡತ ಬರತತನುರ್.್ ಬರತವೆಂತ್ಹ ೫೦% bivoltine 
ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕದಿೆಂದಲ್ೇ್  ಬರತತ್ುದ್.    ನಮಮ  ರನಮನಗರಕ್ೆ   ಬರತವುದತ  C.B. (Cross 
Breed) ಕಡಿಮ  ಇರತತ್ುದ್.   ಕ್ೂಳು್ಗ್ನಲಕ್ೆ ಬರತವುದತ C.B., ಶ್ಡಿಘಟಟಕ್ೆ  ಹ್ಚಿಿನದನಗಿ  
ಬರತವುದತ C.B., ರನಮನಗರಕ್ೆ ಬರತವುದ್ಲಿವೂ   bivoltine. ಉತ್ುರಕರ್ನಾಟಕ  ಭನಗದಲ್ಲಿ 
ಹ್ಚಿಿನದನಗಿ bivoltine ಬ್ಳ್ಯತತನುರ.್  ಅವರತ ಬೆಂದನಗ  ರ್ನವು  ೫ ಜನ ಮತೆಂದ ್ 
ನಿೆಂತ್ತಕೂ್ೆಂಡರ್, ಅವರದತಿ  ಒೆಂದತ ಟಿೇಮ್, ಸ್ವೆಂಡಿಕ್ೇರ್್  ಇರತತ್ುದ್.  ಸ್ವೆಂಡಿಕ್ೇರ್್ನಿೆಂದ  
ಕೂಗಿದನಗ  ಬೇ್ರ್ಯವರತ  ಕೂಗತವುದಿಲಿ.   ಒೆಂದತ ಟಿೇಮ್ನವರತ  ೪೮೦-೪೯೦  ಎೆಂದತ  
ಕೂಗಿದನಗ  ಮತೂ್ುೆಂದತ ಟಿೇಮ್ನವರತ  ಅದನತು ಅಥಾ  ಮನಡಿಕೂ್ೆಂಡತ  ಮತ್ು  ಹ್ಚತಿ 
ಕೂಗದ್ೇ  ಬಿಟತಟಬಿಟತಟ ಹ್ೂರಟತ  ಹೂ್ೇಗತತನುರ್.  ಆದಿರಿೆಂದ, ಬಹಿರೆಂಗ  ಹರನಜತ  
ಸೆಂಪೂಣಾವನಗಿ ನಿಲಿಬ್ೇಕತ. E-Auction ಆಗಬೇ್ಕತ. E-Auction ನಲ್ಲಿ ಯನರಿಗ್ ್capacity  
ಇರತತ್ುದ್ೂೇ  ಅವನತ  ಕತಳಿತ್ತಕೂ್ೆಂಡತ ಹ್ೂಡಯ್ತತನುರ್್.  ಇದತ ಒೆಂದತ  ವಿಚನರ.  E-
Auction ನಲ್ಲಿ  ಏನತ ತೂ್ೆಂದರ್  ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುತು್ೇರ್್.   E-Auction ನಲ್ಲಿ  ಇವರದತಿ 
server ಇರತವುದಿಲಿ, power ಇರತವುದಿಲಿ. E-Auction ನಲ್ಲಿ major ಆಗಿ technology 
ಯನತು develop ಮನಡಲ್ಲಲಿ.  ೨%  ಹಣವನತು  ಏನತ ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ಳುುತನುರ,್   ಏತ್ಕ್ೆ  ಹಣವನತು  
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ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ಳುುತನುರ,್   ಇದರಲ್ಲಿ  ಎಷತಟ  ಹಣ  ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿದನಿರ,್  ಎಷತಟ ದತಡತಡ  
ಉಳಿಸ್ವಕೂ್ಳುುತನುರ.್  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ನಿಮಮ ಭನಷಣವನತು  ಮತಗಿಸ್ವ,  

ಶ್ರೇ  ಎಸ್್.ರವಿ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,್ ರ್ನನತ ಇರತವುದೇ್ ಸಮಸ್ಯಗಳನತು ಹ್ೇಳಲ್ಲಕ್ೆ,  
ಈ ಸಮಸ್ಯಗಳನತು  ಪರಿಹನರ ಮನಡಲ್ಲಕ್ೆ ಸಚಿವರತ ಇರತತನುರ.್ ಈ  ಒೆಂದತ  ಸ್ವಸಟಮ್  ಏನಿದ,್ 
ಅದನತು ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸಬೇ್ಕತ. ಈ system powerful ಆಗಿ ಇರಬೇ್ಕತ.   ಅದನತು ಸತಧನರಣ್  
ಮನಡದೇ್  ಹೂ್ೇದರ…್ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸವಾರ್  ಸನರೆಂಗ್ ಮನಡಬೇ್ಕತ.    

ಶ್ರೇ  ಎಸ್್.ರವಿ:-   ಸವಾರ್  ಸನರೆಂಗ್ ಮನಡಬೇ್ಕತ.  ಇಲಿದಿದಿರ ್  ಅದತ strengthen 
ಆಗತವುದಿಲಿ.   ಅದರಲ್ಲಿ  ಇರ್ೂ್ುೆಂದತ ಸಮಸ್ಯ  ಏರ್್ೆಂದರ್ ನನು ಮೊಬ್ೈಲ್ನಿೆಂದ೫೫೦-೫೬೦,೫೭೦ 
ಕ್ೂೆೇ E-Auctionಗ್್ ರ್ನನತ  ಹನಕತತ್ುೇರ್್.   ಆಗ ನನಗ್ ್570ಕ್ೆ ಬಿಡ್್   ನಿಲತಿತ್ುದ್.  ಆಗ  ರೈ್ತ್ 
ಕನಯತತಿುರತತನುರ್್. ರ್ನನತ ಆಗ ಸನಯೆಂಕನಲದವರಗ್ೂ  ತ್ೂಕ  ಹನಕಸಲ್ಲಕ್ೆ  ಹೂ್ೇಗತವುದಿಲಿ.   
ಬ್ಳಿಗ್್ೆ  ೧೧-೦೦ ಗೆಂಟ್ಗ್ ್  auction ಆಗತತ್ುದ್. ರ್ನನತ ಸನಯೆಂಕನಲ ೫-೦೦ ಗೆಂಟ್ಯನದರೂ  
ಸಹ ರ್ನನತ ಅವನ ಕ್ೈಗ್್  ಸ್ವಗತವುದಿಲಿ. ರ್ನನತ ಇದಿರ್ ತನರ್್ೇ ತ್ೂಕ  ಹನಕತವುದತ.  ರೈ್ತ್ನ ಸನಟಕತ 
ಅಲ್ಲಿಯೇ  ನಿೆಂತಿರತತ್ುದ.್  ೬-೦೦, ೬-೩೦ ಗೆಂಟ್ಗ್ ್ ಬರತತನುರ್.್ ದತಡತಡ  ಇಲಿಪನಾ  ಸವಲಾ adjust  
ಮನಡಿಕ್ೂಳುಪನಾ   ಎೆಂದತ  ರೈ್ತ್ನಿಗ್್ ಹ್ೇಳುತನುರ್್.  ರ್ನಳ ್  ದತಡತಡ ಕೂ್ಡತತ್ುೇರ್್, ನಿನಗ್್  ಚಕ್್್  
ಕ್ೂಡತತು್ೇರ್್,   ನಿೇನತ ಅಪೂರವಲ್ ಕೂ್ಡತ ಎೆಂದತ  ಹ್ೇಳುತನುರ್.  ೪೮೦  ರೂಪನಯಿಗಳಿಗ್್  
ಹ್ೂೇಗತವ  ಗೂಡಿಗ್ ್  E-Auction ನಲ್ಲಿ ಮೊಬ್ೈಲ್ ಮೂಲಕ ೫೦೦ ರೂಪನಯಿಗಳಿಗ್್ quote 
ಮನಡಿ ಹ್ೂಡ್ದರ್, ಅವನಿಗ್್ auction ನಲ್ಲಿ  ನಿೆಂತ್ತಕೂ್ಳುುತ್ುದ್.   ಆಗ ಅವನತ  ಏನತ  
ಹ್ೇಳುತನುರ್್ೆಂದರ,್   ೪೬೦-೪೮೦ಕ್ೆ   ಹ್ೂೇಗತವ  ಗೂಡಿಗ್್  ರ್ನನತ ಜನಸ್ವು ಕೂಗಿದ್ಿೇರ್್,   ಆಗ  
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ಸನಯೆಂಕನಲ  ಆಗಿ ಹ್ೂೇಗಿರತತ್ುದ್.  ಒೆಂದತ-ಒೆಂದೂವರಗ್್್ auction ನಿೆಂತ್ತ  ಹ್ೂೇಗಿರತತ್ುದ್.  
ಆಗ ಅವನತ ಬ್ೇರ ್ ಕಡ್  ಗೂಡತ  ಸಹ ಎತಿುಕ್ೂೆಂಡತ  ಹ್ೂೇಗತವೆಂತಿಲಿ.   ಇನತು  re-auction 
ಗ್್  ಹನಕತವೆಂತಿಲಿ.  ನಮಮದತ  ಅಪೂರವಲ್ ಇಲಿವ್ೆಂದತ  ಹ್ೇಳಿ,  re-auction ಗ್ನದರೂ 
ಹನಕಬಹತದತ. ಎರಡತ-ಮೂರತ auction ಆಗತತ್ುದ್.  ಬೇ್ರ ್ ಮನರತಕಟ್ಟಗ್್  ಎತಿುಕ್ೂೆಂಡತ 
ಹ್ೂೇಗತವೆಂತಿಲಿ.  ಅವನತ ಒೆಂದತ  ದಿವಸ  ಅಲ್ಲಿಯೇ  ಉಳಿದತಕೂ್ಳುಬ್ೇಕತ.   ೨೦ ರೂಪನಯಿ  
ಕಡಿಮ  ಕೂ್ಡತತಿುೇಯನ,   ರ್ನನತ  ಗೂಡತ  ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂಳುುತ್ುೇರ್್.   ಇಲಿದಿದಿರ್,  ಗೂಡತ ಬಿಟತಟ  
ಹ್ೂೇಗತತ್ುೇರ್್ೆಂದತ  ಹ್ೇಳುತನುರ್.್  E-Auction ನಲ್ಲಿ  ಈ  ಸಮಸ್ಯ  ಇರತತ್ುದ್. ಅದಕ್ೆ ರ್ನನತ  
ಹ್ೇಳುವುದೇ್ರ್್ೆಂದರ,್  ನಿೇವು ಸತಧನರಣ್  ಮನಡಬೇ್ಕತ, ಬಹಿರೆಂಗ ಹರನಜತ  ಪರಸನುಪವ್ೇ  ಬೇ್ಡ.   
ನಿೇವು ನಿಮಮ  ಸವಾರ್ನ, ಸ್ವಸಟಮ್ ಅನತು ಉತ್ುಮಗ್್ೂಳಿಸಲ್ಲಕ್ೆ  ನಮಮ ಹಣ  ನಿಮಮ ಬಳಿ  ಇದ್. 
ನಮಗ್್ ಬ್ೇಡ.    ರ್ನವು  ಕ್ೂಡತವೆಂತ್ಹ ೨%  ದತಡತಡ  ಏನಿದ,್   ಆ ದತಡಿಡನಲ್ಲಿ ಸವಾರ್ನ.   
ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸ್ವ. ೨ರ್ೇ್ಯದನಗಿ, ಅವನತ  ಹಣವನತು deposit ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಎಷತಟ  ದತಡತಡ ಅವನ 
ಬಳಿ ಇದಯ್ೇ  ಅಷತಟ  ದತಡಿಡಗ್್ auction ಮನಡಬೇ್ಕತ.  ಅಲ್ಲಿಯೇ  ರೈ್ತ್ನಿಗ್್  ಹಣ  ಸೆಂದನಯ  
ಆಗಬೇ್ಕತ.   ರೈ್ತ್  ಹ್ೂೇಗಿ  ಅವನ ಹತಿುರ  ಗ್್ೂೇಗ್್ರಯ್ತವೆಂತ್ಹ   ಪರಶ್ು  ಇಲಿ.   ಕ್ೇವಲ 
ತ್ೂಕ  ಹನಕಬ್ೇಕತ, auction ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹವನತ ಬರತತನುರ್್ೂೇ  ಇಲಿವೊೇ  ರೈ್ತ್ನ  
ಅಕೌೆಂರ್್ಗ್್  ಹಣ  ಹನಕಬ್ೇಕತ.   ಹಣ  ಹನಕ ಗೂಡನತು  ಎತಿುಕೂ್ೆಂಡತ  ಹೂ್ೇಗಲ್ಲ. ಈ  
ಕ್ಲಸವನತು auction ಮತ್ತು  ಮನರತಕಟ್ಟ  ದೃಷ್ಟ್ಟಯಿೆಂದ  ಮನಡಬೇ್ಕತ.  

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  ಮನರತಕಟ್ಟಯದೇ್  major problem ಇದ್. ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ  ಒೆಂದತ ಗೂಡಿಗ್್ ಮನರತಕಟ್ಟಯ  ಬ್ಲ್ ್ ೭೦೦ ರೂಪನಯಿಗಳನಗಿದ್  ಎೆಂದತ 
ಮಚತಿಗ್ಯ್ನತು ವಯಕು ಮನಡತತಿುದನಿರ.್ ಇದತ ಬಹಳ ತ್ಪತಾ.  ಏತ್ಕನೆಗಿ  ಆಯಿತ್ತ ಎೆಂದರ್   
ಮಳ್ಯನಗಿ ತ್ೇವನೆಂಶ  ಜನಸ್ವುಯನಗಿರತವುದರಿೆಂದ, quality ರೇ್ಷ್ಮ್ ಗೂಡತ produce 
ಆಗತತಿುಲಿ.    ಜ್ೂತ್ಗ್್  ಇಳುವರಿಯತ ಸಹ  ಕಡಿಮಯನಗತತಿುದ್.                      
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(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

 ರ್ನನತ  ಕಳ್ದ  ಬನರಿ  ಈ  ವಿಚನರವನಗಿ ಪರಶ್ು  ಮನಡಿದ್ಿ. ಮನರತಕಟ್ಟ  ವಿಚನರವನತು  ಬಿಟತಟ 
ಬ್ಳ್ಯ ವಿಚನರವನಗಿ  ಮನತ್ರ್ನಡಬೇ್ಕ್ೆಂದರ್  ಇನತು  ಎರಡತ  ಗೆಂಟ್  ಬ್ೇಕತ.    

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ  ಬಿಲ್  ಬಗ್್ೆ  ಮನತ್ರ್ನಡಿ.     

ಶ್ರೇ  ಎಸ್್.ರವಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,   ನತಸ್ವ ರೂ್ೇಗದ  ಬಗ್್ೆ  ಇವತಿುಗೂ  ಏನತ  
ಕರಮವಿಲಿ.   ಹಿಪತಾ-ರ್್ೇರಳ್ ಬ್ಳ್ಯೇ ಹೂ್ೇಯಿತ್ತ. ಇರ್ೂ್ುೆಂದತ  ವಿಚನರ  ಏರ್್ೆಂದರ್ ನಿಮಮ 
ಕಡಯ್  ದೂರದ  ಊರತಗಳಿೆಂದ  ಏನತ ಇಲ್ಲಿಗ್್  ಗೂಡತ  ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂೆಂಡತ  ಬರತತನುರ,್ ಅವರತ  
ರನತಿರ  ಸಮಯದಲ್ಲಿ  ಬರತತನುರ.್  ಅವರತಗಳಿಗ್ ್  ಲ್ನಕರ್ಗಳನತು  ಓಪನ್್  ಮನಡಬೇ್ಕತ, 
ಅವರತಗಳು  ಅಮೂಲಯವನದ  ವಸತುಗಳನತು ತ್ೆಂದಿರತತನುರ್.    ಅದನತು  ಅವರತ ಲ್ನಕರ್ 
ಸ್ವಸಟಮ್ನಲ್ಲಿ  ನಿವಾಹಣ್  ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಅವರಿಗ್್  ಕನಯೆಂಟಿೇನ್್  ಸ್ವಸಟಮ್ ಓಪನ್್ ಮನಡಬೇ್ಕತ. 
ಕತಡಿಯತವುದಕ್ೆ mineral water ವಯವಸ್ಿಯನತು ಮನಡಬೇ್ಕತ.   ಜ್ೂತ್ಗ್್  ಸತಸಜಿಜತ್ವನದ   
ಶೌಚನಲಯಗಳ  ವಯವಸ್ಿ ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಅದರ  ಸೌಲಭಯಗಳಿಲಿದ್  ಅವರತ  ಹನದಿ-ಬಿೇದಿಯಲ್ಲಿ  
ಹ್ೂೇಗಬೇ್ಕತ.   ಮತ್ು  ರನತಿರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರತಗಳು  ಮಲಗಿಕ್ೂಳುುವುದಕ್ೆ ವಯವಸ್ಿ 
ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಇದಲ್ಿವೂ ಆದನಗ ಮನಕ್ಾಟಿೆಂಗ್ ರೈ್ತ್ನಿಗ್್  ಉಳಿದತಕೂ್ಳುುತ್ುದ್. ಇಲಿದಿದಿರ ್
ಆಗತವುದಿಲಿ,  ಈ E-Auction ವಯವಸ್ಿ  trial basis ನಲ್ಲಿ ಈಗ್ನಗಲ್್ೇ ೮ ಮನರತಕಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ 
ನಡಯ್ತವುದತ ಅಷ್್ಟೇ ಅಲಿ, original ಆಗಿ ಈಗ್ನಗಲ್್ೇ  ನಡಯ್ತತಿುದ್.   ಇದತ   ದ್ೂಡಡ  
ಸತಧನರಣ್  ಏನಿಲಿ,  ರ್ನನತ ಮೆಂತಿರಗಳನತು  ಕಳಕಳಿಯಿೆಂದ ಕ್ೇಳುವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್ ದೂ್ಡಡ 
ಸತಧನರಣ್ಯನತು ಮನನಯ ಸಚಿವರತ  ತ್ರಬೇ್ಕತ.   ರ್ನವು  ಇದಕ್ೆ  ಮಚತಿಗ್್ಯನತು  ವಯಕು 
ಮನಡತತ್ುೇವ.್  Marketing ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ದೂ್ಡಡ  ಸತಧನರಣ್  ಮನಡಿ    ನಿೇವು  ರೈ್ತ್ರಿಗ್ ್ದತಡತಡ  
ಯನರತ ಕಟಿಟರತತನುರ್,್  ಎಷತಟ ದತಡತಡ ಕಟಿಟರತತನುರ್್, ಅಷತಟ  ದತಡಿಡಗ್್ ಅವನತ auction ಮನಡಿ  
ಗೂಡನತು  ಎತಿುಕ್ೂೆಂಡತ  ಹ್ೂೇಗಲ್ಲ.  ಬಹಿರೆಂಗ  ಹರನಜತ  ಯನವುದ್ೇ  ಕನರಣಕೂೆ  ಬ್ೇಡ. 



                                                                                                                                       «¥À/21.09.2022     
165  

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

 

 

   

ಅದನತು  ತ್ಗ್್ದತ  ಎಲಿವನತು  E-Auction ಮನಡಿ.  ಮತ್ು  ಸವಾರ್  ಅನತು ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸ್ವ.   
ಮತ್ು  ಮನರತಕಟಟ್ಯನತು ಅಭಿವೃದಿಿ  ಪಡಿಸ್ವ.     

                                                                (ಮತೆಂದತ)  

(977) 21.09.2022 04.40 ಎಸ್್ವಿ-ವಿಕ್                   (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸ್ವಿತಿ) 

ಶ್ರೇ ಸ್ವ.ಎೆಂ.ಲ್ಲೆಂಗಪಾ (ರ್ನಮ ನಿದ್ೇಾಶ್ತ್ರತ):-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರೇ್ಷ್್ಮಗೂಡತ 
ಮನರತಕಟ್ಟಯ ಸದಯದ ಪರಿಸ್ವಿತಿಯನತು ಮನನಯ ರವಿಯವರತ ವಿವರವನಗಿ ಹ್ೇಳಿದನಿರ್.  ಅದೇ್ 
ಅೆಂಶಗಳನತು ರ್ನನೂ ಹೇ್ಳಿದರ್ ಅದತ ಚವಿಾತ್-ಚವಾಣವನಗತತ್ುದ್.  ಇೆಂದತ ರನಜಯದಲ್ಲಿ silk 
and milk ಹ್ಚತಿ ಪರಸತುತ್ವನಗಿದ್. ಸತಮನರತ ವಷಾಗಳ ಹಿೆಂದ ್ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರೇ್ಷ್್ಮ ಬಳ್್ 
ಇರಲ್ಲಲಿ.  ಇತಿುೇಚ್ಗ್ ್ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಳ್ದತ ತ್ರತವೆಂತ್ಹ ರೇ್ಷ್್ಮ ಗೂಡತ ಬಹಳ 
ಉತ್ುಮ ಗತಣಮಟಟವನತು ಹ್ೂೆಂದಿದ್.  ಅದರಲ್ಲಿಯೂ Biotin ಆಗಿದ.್ ಇೆಂದತ ಮನರತಕಟ್ಟಯಲ್ಲಿ 
ವಯವಹನರ ವಹಿವನಟತ ಸಮೃದಿಿಯನಗಿದ್.  ಅನತಕೂಲಗಳು ಕಡಿಮ.  ಮನನಯ ರವಿ ಅವರತ 
ಹ್ೇಳಿದೆಂತ ್ಇ-ಮನರತಕಟ್ಟ ರನಮನಗರ, ಕನಕಪತರ, ಕ್ೂೇಲ್ನರ, ಶ್ಡಿಘಟಟ ಮತೆಂತನದ ಕಡಗ್ಳಲ್ಲಿ 
ಇದ್. ಕಷಟ ಪಟತಟ ಗೂಡತ ಬ್ಳ್ದತಕೂ್ೆಂಡತ ಬರತವ ರೈ್ತ್ ಮನರನಟದ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿ ಕಷಟವನತು 
ಅನತಭವಿಸತತನುರ್.್  ರ್ನನತ ಪತನಃ ಅದನತು ಹ್ೇಳುವುದಕ್ೆ ಬರತವುದಿಲಿ. Dealer, ರೈ್ತ್ರಿಗ್ ್
ಕ್ೂಡತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ಹಿೆಂಸ್ ಹ್ೇಳಲ್ಲಕನೆಗತವುದಿಲಿ. ರೈ್ತ್ನತ ತ್ೆಂದ ಗೂಡನತು ಮನರನಟ ಮನಡಿ ಊರಿಗ್ ್
ಹಿೆಂದಿರತಗತವುದಕನೆಗತವುದಿಲಿ. ಅವನತ ಅಲ್ಲಿಯೇ ತ್ೆಂಗಬ್ೇಕನಗತತ್ುದ್.   

ಗ್ನರಮನೆಂತ್ರ ಭನಗದ ರೈ್ತ್ರಿಗ್ ್ ಹನಲತ ಉತನಾದರ್್ ಯಶಸ್ವವಯನಗಿ ನಡಯ್ತತಿುದ.್ ರೇ್ಷ್್ಮ 
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಲವನರತ ಲ್ೂ್ೇಪಗಳನತು ತ್ೂಡ್ದತ ಹನಕದರ ್ರೈ್ತ್ನಿಗ್್ ಹ್ಚಿಿನ ಅನತಕೂಲ ಬರತತ್ುದ.್  
ಏಳ್ೆಂಟತ ವಷಾಗಳ ಹಿೆಂದ್ ಚಿೇರ್ನ ದ್ೇಶದಿೆಂದ ನಮಗ್್ ಬಹಳ ಸಾಧ್ಾ ಇತ್ತು.  ರ್ನವು ಕ್ೇೆಂದರ 
ಸಕನಾರವನತು ಬ್ೇಡಿಕೂ್ೆಂಡವ್ು.  ಕ.್ಜಿ.ಗ್್ ರೂ.೩೦೦ ಕ್ೂಟತಟಬಿಡಿ ನಮಗ್್. ಚಿೇರ್ನದವರ ಜ್ೂತ್ಯಲ್ಲಿ 
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ರ್ನವು ಸಾಧ್ಾ ಮನಡತವುದಕನೆಗತತ್ುದ್ಯೇ ಎೆಂದತ. ಇೆಂದತ ಕ.್ಜಿ.ಗ್್ ರೂ.೭೦೦-೭೫೦ ಆಗಿದತಿ, 
ರೈ್ತ್ರಿಗ್ ್ಒಳು್ಯ ಆದನಯವನತು ತ್ರತವೆಂತನಗಿದ್.  ಇದರಲ್ಲಿ ಇನೂು ಸತಧನರಣಯ್ನತು ತ್ೆಂದರ್ ಆ 
ಕೇತಿಾ ಮನನಯ ರ್ನರನಯಣಗ್ೌಡರಿಗ್್ ಸಲತಿತ್ುದ್.  

ಹಿೆಂದ ್ಮನರತಕಟ್ಟಗಳಿದಿೆಂತ್ಹ ಸ್ವಿತಿಯನತು ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹ್ೇಳಿದರತ.  ಅಷ್್ಟೇ ಅಲಿ, ಆ 
ಮನರತಕಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ “ದ್ೇವರ ಗೂಡತ”್ಎೆಂದತ ಎತ್ತುತಿುದಿರತ.  ಅವನತ ಕ್ೈ ಹನಕ ಎತಿುದರ್ ೨ ಕ್ ಜಿ 
ದ್ೇವರ ಗೂಡತ ಹೂ್ರಟತಹ್ೂೇಗತತಿುತ್ತು.  ಸದಯ ಈಗ ಅದ್ಲ್ನಿ ಏನಿಲಿ. Clean ಆಗಿದ.್  ಇ-
ಹರನಜತ ಇರತವುದರಿೆಂದ ಬಹಿರೆಂಗ ಹರನಜನತು ನಿಲ್ಲಿಸ್ವ ಬಿಡಿ.  ಬಿಡ್್ದನರ ಎಷತಟ ಹಣವನತು ಠೇ್ವಣಿ 
ಇಟಿಟರತತನುರ್ಯ್ೇ ಅಷಟಕ್ೆ ಮನತ್ರ ಅವನಿಗ್ ್ಬಿಡಿಡೆಂಗ್ ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಅವಕನಶವನತು ಕ್ೂಡಬೇ್ಕತ. 
ಉಳಿದದತಿ ಆ ರೈ್ತ್ರ ಹಣಪ್ನಡತ, ಇರ್ನಯರಿಗ್ನದರೂ ಕ್ೂಡತತನುರ.್   

ರನಮನಗರದ ಟಿಪತಾ ಫನರೆಂ ಬಳಿ ಇನೂು ಹ್ಚಿಿನ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಹೂ್ರಟಿದನಿರ.್  
ಕ್ೇವಲ ರನಮನಗರ ಮನತ್ರವಲಿ, ಈ ಬ್ಳ ್ಬ್ಳ್ಯತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ಸತಮನರತ ಮನರತಕಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ುಯ 
ವನತನವರಣ, ಒಳ್ುಯ ಮನರತಕಟ್ಟ ವಯವಸ್ಿಯನತು ತ್ರಬೇ್ಕತ.  ರೈ್ತ್ ತನನತ ಬ್ಳ್ದ ರೇ್ಷ್್ಮ ಗೂಡನತು 
ತ್ೆಂದ ದಿನವ್ೇ ಅದತ ಮನಕ್ಾಟಿೆಂಗ್ ಆಗಬೇ್ಕತ. ಹಣ ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ೆಂಡತ ಹ್ೂೇಗಬೇ್ಕತ. ಈ 
ವಯವಸ್ಿಯನತು ಮನಡಬೇ್ಕತ.  ಕಳುತ್ನವನತು ತ್ಪಿಾಸಬ್ೇಕನಗಿದ್.  ರೈ್ತ್ ಎಷ್ೂ್ಟೇ ದೂರದಿೆಂದ ಕಷಟ 
ಪಟತಟ ಗೂಡನತು ಹ್ೂತ್ತು ತ್ರತತನುರ್್.  ರನತಿರ ಅದತ ಹ್ೇಗ್ ್ ಕಳು ಬೆಂದತ ರೇ್ಷ್್ಮ ಗೂಡತಗಳಿರತವ 
ತ್ಟ್ಟಯ ಬಳಿ ಮಲಗಿರತತನುರ್ಯ್ೇ? ಬ್ಳಿಗ್್ೆ ಹೂ್ತಿುಗ್್ ಕಳುತ್ನವನಗಿರತತ್ುದ್.  ಇದನತು ಮನನಯ 
ಮೆಂತಿರಯವರತ ಕಡನಡಯವನಗಿ ತ್ಪಿಾಸಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿ ನನು ಮನತ್ನತು ಮತಗಿಸತತ್ುೇರ್್.   

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗ್ೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನಮಮ 
ಭನಗದಲ್ಲಿ ರೇ್ಷ್ಮ್ಯನತು ಬ್ಳ್ಯದಿದಿರೂ ಕೂಡ ರ್ನನತ ಮನರತಕಟ್ಟಯ ಬಗ್್ೆ ಹ್ೇಳಬೇ್ಕನಗತತ್ುದ್.  
ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ಮನರತಕಟ್ಟಯಲ್ಲಿ ಏರ್ನಗತತ್ುದ್ ಎೆಂಬತದನತು ಎಲಿರೂ ತಿಳಿದತಕ್ೂಳುಬ್ೇಕತ.   
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಭ್ೂೇಜ್ೇಗ್ೌಡರೇ್, ಈ ಕಡ ್ಮನತ್ರ್ನಡಿ.   

ಶ್ರೇ ಎಸ್್.ಎಲ.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಮೆಂತಿರಗಳಿಗ್್ ಕ್ೂೇಪ 
ಬರತತ್ುದ್.  ರ್ನರ್್ೇನತ ಮನಡಲ್ಲ?  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಭ್ೂೇಜ್ೇಗ್ೌಡರೇ್, ಇರಲ್ಲ.  ಸವಲಾ ಅಡಜಸ್ಟ್ ಮನಡಿಕ್ೂಳಿು.   

ಶ್ರೇ ಎಸ್್.ಎಲ.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಬ್ಟಟದಷತಟ 
ತನಳಮ್ಯನತು ತ್ೆಂದತಕ್ೂಳುಬ್ೇಕತ.  ರೈ್ತ್ರಿಗ್ನಗಿ ಇೆಂತ್ಹ ಬಿಲ್ ಅನತು ತ್ೆಂದಿರತವುದತ 
ಸನವಗತನಹಾವನದತದತ. ಆದರ ್ ಅದತ ಪನರಮನಣಿಕವನಗಿ ಆಗಬೇ್ಕಲಿವೇ್? ಇಲ್ಲಿ ಶ್ವಮೊಗೆದವರನದ 
ಮನನಯ ಅರತಣ್್, ಮನನಯ ರತದ್ರೇಗ್ೌಡರತ ಎಲಿರೂ ಕತಳಿತಿದನಿರ್. ಅಡಿಕ್ ಮನರತಕಟ್ಟಯಲ್ಲಿ 
ಕ್ೂೇಟಯೆಂತ್ರ ರೂಪನಯಿ ವಯವಹನರ ನಡಯ್ತತ್ುದ.್  ಅದತ ಸನಗರ ಮನರತಕಟ್ಟ ಇರಬಹತದತ, 
ಶ್ವಮೊಗೆ ಮನರತಕಟ್ಟ ಇರಬಹತದತ, ಬಿೇರೂರತ ಮನರತಕಟ್ಟ ಇರಬಹತದತ.  ಒೆಂದತ ಚಿೇಟಿಯಲ್ಲಿ 
ಬರ್ದತ ಮೂಟ್ಯ ಮೇಲ್ ್ಇಟತಟಹೂ್ೇಗತತನುರ್. ಒೆಂದತ ಸಣಾ ಚಿೇಟಿಯಿೆಂದ ಇೆಂದಿನವರವ್ಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ 
ಕ್ೂೇಟಯೆಂತ್ರ ರೂಪನಯಿ ವಯವಹನರ ನಡಯ್ತತ್ುದ್.  ಒೆಂದತ ಸಣಾ mistake ಆಗಿಲಿ.  

ಇ-ಟ್ೆಂಡರ್ ಬಗ್್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೇಕನದರ್ ಅಷತಟ ಜ್ಞನನವುಳುವರತ ಮನರತಕಟ್ಟಯಲ್ಲಿರಬ್ೇಕತ.  
ಅಲ್ಲಿ ನಮಮ ಸ್ವಬಬೆಂದಿಯಿದನಿರಯ್ೇ? ಠೇ್ವಣಿ ಇಡಬೇ್ಕತ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರತ.  ಇೆಂತ್ಹವರತ ಇಷತಟ 
ಠೇ್ವಣಿ ಇಟಿಟದನಿರ,್ ಇವರಿಗ್್ ಅಹಾತ್ ಇದ,್ ತನಕತಿುದ್ ಎೆಂದತ ಅವರಿಗ್್ ಯನರತ ಹ್ೇಳುತನುರ್? 
ಎಲ್ಲಿೆಂದಲ್ೂ್ೇ ಬೆಂದೆಂತ್ಹ ರೈ್ತ್ರಿಗ್ ್ ಏನತ ಗ್ೂ್ತ್ತು? ನೂರನರತ ಕಲ್ೂ್ೇಮಿೇಟರ್ಗಳಿೆಂದ 
ಬೆಂದಿರತತನುರ್. ಮನನಯ ರವಿಯವರತ ಹ್ೇಳಿದತಿ ನೂರಕ್ೆ ನೂರರಷತಟ ಸರಿಯಿದ.್ ಸನಯೆಂಕನಲದವರಗ್್ ್
ತಿರತಗಿ ರ್್ೂೇಡತವುದಿಲಿ.  Server work ಆಗದಿದಿರ ್ಇ-ಟ್ೆಂಡರ್ ಮನಡಿ ಪರಯೇಜನವ್ೇನತ? 
ಅೆಂತ್ಹ infrastructure ಅನತು ಮೊದಲತ create ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಅವರಿಗ್್ ಶೌಚನಲಯ ವಯವಸ್ಿ 
ಇರತವುದಿಲಿ.  ತನವು ಬ್ಳ್ದ ಬ್ಳ್ಯನತು ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂೆಂಡತ ಪರದ್ೇಶ್ಗಳೆಂತ್ ಮಲಗಿರತತನುರ.್  
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ಮರ್್ಯಲ್ಲಿ ಅವರತ ಸನಹತಕನರರೇ್. ಆದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಟ್ ಕನಯತಿಕೂ್ೆಂಡತ ಕತಳಿತಿರತತನುರ್. ಬಳ್ಿಗ್್ೆ 
ತಿೆಂಡಿ ತಿನತುವುದಕ್ೆ, ಹ್ೂೇಟ್ಲ್ಗ್್ ಕ್ೂಡತವುದಕ್ೆ ದತಡತಡ ಇಟತಟಕೂ್ೆಂಡಿರತತನುರ್.  ಅದತ ಕೂಡ 
ಪಿಕ್್ಪನಕರ್್್ ಆಗಿರತತ್ುದ.್   

ಅಲ್ಲಿ ದಲ್ನಿಳಿಗಳದ್ಿೇ ಪರಭನವ.  ದಲ್ನಿಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ ದ್ೂಡಡ ಗತೆಂಪತ ಇದ್.  ಕ್ೂರ್್ಯಲ್ಲಿ 
ಆರತ ಕನಸ್ವನದಿನತು ಮೂರತ ಕನಸ್ವಗ್ ್ ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ೆಂಡತ ಹೂ್ೇಗತತನುರ್.  ಇದತ ದಿನನಿತ್ಯ 
ತ್ೂೇಟಗ್ನರಿಕನ ಬ್ಳ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗತವೆಂಥದತಿ.  ದಲ್ನಿಳಿಗಳು ಒಬೂ್ಬಬಬರತ ರ್ನಲತೆ ಕೂ್ೇಟಿ ಐದತ ಕೂ್ೇಟಿ 
ರೂಪನಯಿ ಬ್ಲ್್ಬನಳುವ ಮರ್್ಗಳನತು ಕಟಿಟದನಿರ.್  ೫೦ ಎಕರ ್ಜಮಿೇನತ ಇರತವೆಂತ್ಹ ರೈ್ತ್ನಿಗ್್ 
ವನಸ ಮನಡಲತ ಒೆಂದತ ಒಳ್ುಯ ಮರ್್ಯಿಲಿ.  ದಲ್ನಿಳಿಗಳು ಶ್ರೇಮೆಂತ್ರನಗತತಿುದನಿರ್.  ಇದತ 
ದಿನನಿತ್ಯ ಮನರತಕಟ್ಟಯಲ್ಲಿ ನಡಯ್ತತಿುರತವೆಂಥದತಿ. ರ್ನನತ ಹತಿುರದಿೆಂದ ರ್್ೂೇಡಿದವರ್ನಗಿದ್ಿೇರ್್. 
ಮನರತಕಟ್ಟಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯನದ ವಯವಸ್ಿಯನತು ಎ.ಪಿ.ಎೆಂ.ಸ್ವ.ಯವರತ ಮನಡಬೇ್ಕತ.  ಎ.ಪಿ.ಎೆಂ.ಸ್ವ. 
ಅಧಯಕ್ಷರತ, ನಿದ್ೇಾಶಕರತ ಇೆಂತ್ಹ ದಲ್ನಿಳಿಗಳಿೆಂದ ರೈ್ತ್ನಿಗ್್ ಆಗತತಿುರತವ ಶ್್ೇಷಣ್ಯನತು 
ನಿಲ್ಲಿಸತವುದಕ್ೆ ಮತೆಂದ ್ಬರಬೇ್ಕತ.  ಪೂ್ಲ್ಲೇಸರಿಗ್್ ದೂರನತು ನಿೇಡಿದರ್ ಪೂ್ಲ್ಲೇಸರತ ಅವರ್ೂೆಂದಿಗ್್ 
ಷ್ನಮಿೇಲ್ನಗಿರತತನುರ್. ಬೆಂದೆಂತ್ಹ ರೈ್ತ್ ಈ ಮನರತಕಟ್ಟಯ ಸಹವನಸ ಸನಕತ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೂೇಗತತನುರ್್.  ಊರಿಗ್ ್ ಹ್ೂೇಗಿ ಇೆಂತ್ಹ ಮನರತಕಟ್ಟಗ್್ ಯನರೂ ಹೂ್ೇಗಬೇ್ಡಿ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳುತನುರ.್ ಇೆಂತ್ಹ ಕ್ಟಟ ವನತನವರಣ ಎಲ್ನಿ ಎ.ಪಿ.ಎೆಂ.ಸ್ವ.ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್.  ಬ್ೇಕನದರ್ ರ್ನನತ 
ತ್ೂೇರಿಸತತು್ೇರ್್. ಇದ್ಲ್ನಿ ಬ್ಳಗಿನ ಜನವ ರ್ನಲತೆ ಗೆಂಟ್ಯಲ್ಲಿ ನಡಯ್ತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ವಯವಹನರ. 
ರನತಿರಯಲ್ನಿ ನಿದ್ಿಗ್್ಟತಟ ವನಯನ್್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಳ್ಯನತು ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂೆಂಡತ ಬೆಂದಿರತತನುರ್್. ಆ ವನಯನ್್ನವರತ 
ಬನಡಿಗ್್ ಹಣಕನೆಗಿ ಕನಯತತಿುರತತನುರ.್ ಆ ಕಡ ್ಬನಡಿಗ್್ ಹಣವೂ ಇಲಿ, ಈ ಕಡ ್ಮನಲತ ಇಲಿ. ಈ 
ರಿೇತಿಯ ಪರಿಸ್ವಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳುತನು ಹ್ೂೇದೆಂತ್ಹ  ಸನವಿರನರತ ಜನ ರೈ್ತ್ರಿದನಿರ್.  ಇ-ಟ್ೆಂಡರ್ ಅನತು 
ರ್ನನತ ಸನವಗತಿಸತತ್ುೇರ್್. ಇ-ಟ್ೆಂಡರ್ ಅನತು perfect ಆಗಿ ಮನಡಿದರ್ ಒಳ್ುಯದನಗತತ್ುದ್.  
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ಶ್ರೇ ನಸ್ವೇರ್ ಅಹಮದ್ (ವಿಧನನ ಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ರ್ನರನಯಣಗ್ೌಡರತ ತ್ೆಂದಿರತವೆಂತ್ಹ ಬಿಲ್ ಅನತು ರ್ನವಲ್ಿರೂ ಸನವಗತ್ 
ಮನಡತತಿುದ್ಿೇವ್. ಕೇ್ವಲ ಇದತ Cocoons ಮನತ್ರ ಅಲಿ. Silk Yarn ಬಗ್್ೆಯೂ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ಿೇವ್. Silk Yarn ಇಲ್ಲಿ ಉತನಾದರ್್ಗ್ೂ್ೆಂಡತ ವನರಣನಸ್ವ, ಬರ್ನರಸ್್, ಕನೆಂಚಿೇಪತರೆಂ 
ಇಲ್ಲಿ ಮನರನಟವನಗತತಿುದ್. E-Auction ನಲ್ಲಿ Silk Yarn ಬಗ್್ೆಯೂ focus ಮನಡಬೇ್ಕತ.  
ಅಲ್ಲಿ ಉತನಾದರ್್ ಮನಡತವೆಂತ್ಹವರತ ರ್್ೇರವನಗಿ E-Auction ನಲ್ಲಿ ಭನಗವಹಿಸಲತ 
ಸನಧಯವನಗತತ್ುದ.್  ಮನನಯ ಭ್ೂೇಜ್ೇಗ್ೌಡರತ ಹ್ೇಳಿದೆಂತ ್ಸನಕಷತಟ ಮಧಯವತಿಾಗಳು ಇದನಿರ.್ ಇಲ್ಲಿ 
procure ಮನಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮನರನಟ ಮನಡತತನುರ್. ಅದತ ಭನರಿೇ ದ್ೂಡಡ nexus ಇದ್. ಅದರ 
ಬಗ್್ೆಯೂ ಸವಲಾ ಗಮನ ಕೂ್ಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ವಿನೆಂತಿಸತತ್ುೇರ್್.  

(ಮತೆಂದತ)  

(978) 21-09-2022 (4.50) ಕ್ಜಿ-ವಿಕ್             (ಸಭನಪತಿಯವರ  ಉಪಸ್ವಿತಿ)    

     ಶ್ರೇ  ಕ್.ಎಸ್್.ನವಿೇನ್್ (ಸಿಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ಿಗಳ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನಮಮ 
ಮಧಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದತಗಾ ಜಿಲ್್ಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಹಚ್ತಿ ರೇ್ಷ್್ಮ ಬಳ್್ಯನತು ಬಳ್್ಯತತನುರ್ ಹನಗೂ 
ರೇ್ಷ್್ಮ ವಹಿವನಟತ ನಡಯ್ತತ್ುದ್. ತ್ಮಗ್್ಲಿರಿಗೂ ಗ್ೂ್ತಿುರತವ ಹನಗ್್ ಮೊಳಕನಲೂಮರತ ಸ್ವೇರಗ್ಳಿಗ್್ 
ಅತಿಹಚ್ತಿ ಪರಸ್ವದಿಿಯನತು ಪಡದ್ಿದ.್ ಬಹಳ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ನಮಮ ಚಿತ್ರದತಗಾ ಜಿಲ್್ಿಯ ಮೂರತ 
ತನಲೂಿಕತಗಳಲ್ಲಿ   ರೇ್ಷ್್ಮ ಬಳ್್ದತ ಅದನತು ರನಮನಗರ ಮನರತಕಟ್ಟಗ್ ್ ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ೆಂಡತ 
ಹ್ೂೇಗತತನುರ್. ಇತಿುೇಚ್ಗ್ ್ ಕ್ಲವು ಸೆಂಸ್ಿಗಳು ರೈ್ತ್ರ ಮಧ್ಯ contract farming 
ಮನಡತತ್ುೇವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿ ಬಹಳಷತಟ ಸೆಂಸ್ಿಗಳು ರೈ್ತ್ರಿಗ್ ್ ಮೊೇಸ ಮನಡಿರತತನುರ್. ಮತ್ು ಇ-
ಟ್ೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಖ್ರಿೇದಿ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಪರಕರಯಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅರ್್ೇಕ ರೈ್ತ್ರಿಗ್್ 
ಮೊೇಸವನಗಿರತತ್ುದ್. ರೈ್ತ್ರ ಹಿತನಸಕುಯನತು  ಕನಪನಡತವೆಂತ್ಹ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನತು 
ತ್ೆಂದಿದನಿರ್. ಇ-ಟ್ೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ನಡಯ್ತವೆಂತ್ಹ ಪರಕರಯಯಲ್ಲಿ ಯನರತ ಖ್ರಿೇದಿ ಮನಡತತನುರ ್
ಅವರ financial viability ಅನತು ಸರಿಯನಗಿ ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ ಮನಡತವೆಂತ್ಹದತಿ ಆಗಬೇ್ಕತ. 
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ಕ್ೇವಲ ಖ್ರಿೇದಿದನರೆಂತ್ಹ ಮಧಯವತಿಾಗಳು ಆ ಹಣವನತು ಬಳಸ್ವಕ್ೂೆಂಡತ ರೈ್ತ್ರಿಗ್ ್   ಹಣ 
ತ್ಲತಪದ್ ತ್ೂೆಂದರಯ್ನಗದಿರತವೆಂತ್ಹ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಿ ಕರಮವನತು ಕ್ೈಗ್್ೂಳುಬೇ್ಕತ. ಸನಧಯವನದರ ್
ಜಿತ್ರದತಗಾದಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ ರೇ್ಷ್್ಮ ಮನರತಕಟ್ಟಯನತು ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ  ರ್ನನತ ತ್ಮಮ 
ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ವಿನೆಂತಿಯನತು ಮನಡತತಿುದ್ಿೇರ್್. 

     ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗ್ೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಈ 
ವಿಧ್ೇಯಕವನತು ಬಹಳ ಸೆಂತೂ್ೇಷದಿೆಂದ ಸನವಗತ್ ಮನಡತತ್ುೇರ್.್ ರ್ನನತ ಕಳ್ದ 40 ವಷಾಗಳ 
ಹಿೆಂದ ್ರೇ್ಷ್್ಮ ಬ್ೇಸನಯವನತು ಮನಡತತಿುದ್ಿ. ರ್ನನತ ನಮಮ ತ್ೆಂದ್ಯವರ ಜ್ೂತ್ಯಲ್ಲಿ ಕನಕಪತರ, 
ರನಮನಗರ ಮತ್ತು ಕ್ೂಳ್ುಗ್ನಲದಲ್ಲಿರತವ ಈ ಮೂರತ ಮನರತಕಟಟ್ಗಳಿಗೂ ಹೂ್ೇಗತತಿುದ್ಿ. ಆದರ್, 
ಇತಿುಚಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಕನಾರಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷತಟ ಸತಧನರಣ್ಗಳನತು ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂೆಂಡತ ಬೆಂದಿವ.್ 
ಇತಿುಚ್ಗ್್ ರೇ್ಷ್ಮ್ ಗೂಡಿನ ಮನರತಕಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಆಗತತಿುದಿ ಕ್ಲವು ಲ್ೂ್ೇಪದೂ್ೇಷಗಳಿೆಂದ ರೈ್ತ್ರತ 
ವೆಂಚಿತ್ರನಗತತಿುದಿರತ. ಆ ಅರ್ನಯಯವನತು  ಸರಿಪಡಿಸತವುದಕನೆಗಿ ಈ ವಿಧ್ಯಕವನತು 
ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ೆಂಡತ ಬೆಂದಿದನಿರ.್ ರ್ನವು ಇದನತು ಬಹಳ ಸೆಂತೂ್ೇಷದಿೆಂದ ಸನವಗತ್ ಮನಡತತಿುದ್ಿೇವ.್ 
ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳನದ ಶ್ರೇ ಲ್ಲೆಂಗಪಾನವರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೇ ಎಸ್್.ರವಿಯವರತ ಇದರ ಬಗ್್ೆ ಬಹಳ 
ಪರಮತಖ್ವನದೆಂತ್ಹ ವಿಚನರಗಳನತು ಮನತ್ರ್ನಡಿದನಿರ.್ ಬಹಿರೆಂಗ ಹರನಜಿನಿೆಂದ ರೈ್ತ್ರತ ಬಹಳ 
ಶ್್ೇಷಣ್ ಒಳಗ್ನಗತತನುರ್. ಹನಗ್ನಗಿ, ಬಹಿರೆಂಗ ಹರನಜನತು ನಿಲ್ಲಿಸಬ್ೇಕತ.  

        ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  ರೇ್ಷ್ಮ್ಗೂಡತ ಮನರತಕಟ್ಟಯ ವಹಿವನಟತ ಇಡಿೇ ರನತಿರಯಿೆಂದಲ್ೇ್ 
ನಡಯ್ತತ್ುದ್. ರೈ್ತ್ರತ ಬಹಳ ದೂರದ ಊರತಗಳಿೆಂದ ಬೆಂದತ ಮನರತಕಟ್ಟಯಲ್ಲಿ ಗೂಡನತು 
ಇಟತಟಕೂ್ೆಂಡತ ಕನದತ ಮನರನಟ ಮನಡಿ ಮರತದಿವಸ ಊರಿಗ್ ್ ಹ್ೂೇಗತತನುರ.್ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ 
ಸತಧನರಿತ್ವನದ  ಮನರತಕಟ್ಟಯ ವಯವಸ್ಿ ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿ ಇಲಿ. ಎಲ್ನಿ ಮನರತಕಟ್ಟಗಳು ಬಹಳ 
congested ಆಗಿ ಇವ್. ಆದಿರಿೆಂದ, ಆ ಮನರತಕಟ್ಟಗಳಿಗ್್  ಬೆಂದೆಂತ್ಹ ರೈ್ತ್ರಿಗ್ ್ ಕತಡಿಯತವ 
ನಿೇರಿನ ವಯವಸ್ಿ, ಶೌಚನಲಯದ ವಯವಸ್ಿ ಮತ್ತು ದಿೇಪದ ವಯವಸ್ಿಯನತು ಒೆಂದತ ಉತ್ುಮವನದ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗತವೆಂಥದತಿ ಆಗಬೇ್ಕನಗಿದ.್ ಏಕ್ೆಂದರ,್ ನಮಮ ದ್ೇಶದಲ್ಲಿ ರೇ್ಷ್್ಮ ಬ್ಳ್ಯತವುದರಲ್ಲಿ 
ನಮಮ ರನಜಯ  ಪರಥಮ ಸನಿನದಲ್ಲಿದ.್  ಕೂ್ೇಲ್ನರ,  ಶ್ಡಿಘಟಟ  ಹನಗೂ ನಮಮ ಊರತ,  ನಮಮ 
ತನಲೂಿಕತ ಮಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ರೇ್ಷ್್ಮಯನತು ಬ್ಳ್ಯತತನುರ.್ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಹಲಗೂರತ ಹ್ೂೇಬಳಿ ಇಡಿೇ 
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ರನಷರದಲ್ಲಿ ಗತಣತನಮತ್ಕ ರೇ್ಷ್್ಮ ಉತನಾದರ್ ್ ಮನಡತವುದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲರ್್ೇ ಸನಿನದಲ್ಲಿದ.್ ರೇ್ಷ್ಮ್ 
ಬ್ಳ್ಯನತು ಇತ್ರ ್ ಜಿಲ್್ಿಗಳಿಗೂ ವಿಸನುರ ಮನಡತತಿುದನಿರ್. ಇದತ ಬಹಳ ಸೆಂತೂ್ೇಷದ 
ಸೆಂಗತಿಯನಗಿದ್. ನಮಮ ರನಜಯದ  ಪರತಿಯೆಂದತ ಜಿಲ್್ಿಯಲ್ಲಿಯೂ ರೇ್ಷ್ಮ್ಯನತು ಬ್ಳ್ಯತವೆಂತ ್
ಪರಚನರ ಮನಡಬೇ್ಕತ. ರ್ನನತ ಏಕ್ ಈ ಮನತ್ನತು ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಿೇರ್್,  ಪರತಿಯಬಬ ರ್ೌಕರರತ ಪರತಿ 
ತಿೆಂಗಳು ವ್ೇತ್ನ ಪಡಯ್ತತನುರ್. ಆದರ್, ರೈ್ತ್ರಿಗ್ ್ ರೇ್ಷ್್ಮ ಬ್ಳ್ಯಲ್ಲಿ ಬಿಟತಟ ಬ್ೇರ ್ ಯನವ 
ಬ್ಳ್ಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ  ತಿೆಂಗಳಿಗ್್ ಆದನಯ ಬರತವುದಿಲಿ. ರೈ್ತ್ರತ ಕಬತಬ ಬ್ಳ್ದರ್ ಅವರಿಗ್್ ಸತಮನರತ 
15 ತಿೆಂಗಳಿಗ್ ್ಹಣ ಬರತತ್ುದ್ ರೈ್ತ್ರತ ಬ್ೇರ ್ಯನವುದ್ೇ ಬ್ೇಸನಯವನತು ಮನಡಿದರೂ ಸಹ, 6  
ತಿೆಂಗಳಿಗ್್ೂಮಮ ಆದನಯ ಬರತತ್ುದ್. ಆದರ್, ರೇ್ಷ್ಮ್ ಬ್ಳ್ಯನತು ವಷಾಕ್ೆ ಕನಿಷಿಪಕ್ಷ 6 ಬನರಿ 
ಬ್ಳ್ಯತವುದಕ್ೆ ಅವಕನಶಗಳು ಇವ್. ರೈ್ತ್ರ ಸನಮಥಯಾಕ್ೆ ತ್ಕೆೆಂತ್ ಅವರತ ಬ್ೇರ ್ ಬ್ೇರ ್
ಯೂನಿರ್್ಗಳನತು ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಎಷತಟ ಬ್ಳ ್ ಬೇ್ಕನದರೂ ಬ್ಳ್ಯತತನುರ.್ ಹಿೇಗ್ನಗಿ, 6 ಬನರಿ 
ರೇ್ಷ್್ಮ ಬ್ಳ್ಯನತು ಬ್ಳ್ದತ ಗೂಡನತು ಮನರತಕಟಟ್ಗ್ ್ ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂೆಂಡತ ಮನರನಟ ಮನಡಿ ಹಣ  
ರ್್ೂೇಡತವೆಂತ್ಹ ಈ ಒೆಂದತ ರೇ್ಷ್್ಮ ಬೇ್ಸನಯದಿೆಂದ ಮನತ್ರ ಸನಧಯ. ಇವತಿುನ ದಿವಸ ರೇ್ಷ್್ಮಗೂಡಿಗ್ ್
ಬ್ಲ್ ್ ಜನಸ್ವು ಇರಬಹತದತ. ಆದರ್, ಬ್ಲ್ ್ ಕಡಿಮಯನದೆಂತ್ಹ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಕನಾರಗಳು ರೈ್ತ್ರ 
ರ್್ರವಿಗ್ ್  ಹೂ್ೇಗಬ್ೇಕನದೆಂತ್ಹ ದಿವಸಗಳು ಬರತತ್ುವ್. ಅದಕನೆಗಿ ಒೆಂದತ ವಿಧ್ೇಯಕವನತು 
ತ್ರಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಘನ ಸಕನಾರದ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಕ್ೇಳಿಕ್ೂಳುುತ್ುೇರ್್. ರೇ್ಷ್ಮ್ಗೂಡಿನ ಬ್ಲ್ ್ಯನವನಗ 
ಕತಗತೆತ್ುದ್ ಅೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಸಕನಾರ ಬ್ೆಂಬಲ ಬ್ಲ್್ಯನತು ಕ್ೂಡತವೆಂತ್ಹ  ನಿೇತಿಯನತು 
ಸಹ ಜನರಿಗ್ ್ ತ್ರಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಈ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಒತನುಯವನತು ಮನಡತತ್ುೇರ್್. ರೇ್ಷ್್ಮಗೂಡಿನ 
ಮನರತಕಟ್ಟಯಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ ನೂಯನತ್ಗಳನತು ಸರಿಪಡಿಸತವುದರ ಜ್ೂತ್ಗ್್ ಮೂಲ ಸೌಕಯಾಗಳನತು 
ಸಹ ಒದಗಿಸಬ್ೇಕ್ೆಂದತ  ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡತತನು,  ಈ 
ವಿಧ್ೇಯಕವನತು ಸನವಗತ್ ಮನಡತತನುರ್್. 

       ಡನ: ರ್ನರನಯಣಗ್ೌಡ (ರೇ್ಷ್್ಮ ಹನಗೂ ಯತವ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಮತ್ತು ಕರೇಡನ ಸಚಿವರತ):-
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹ್ೇಳಿದೆಂತ್, ಈ ಹಿೆಂದ ್  server problems 
ಇತ್ತು. ಈಗ ಅದತ 90 per cent solve ಆಗಿದ್. ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಮರಿತಿಬ್ಬಗ್ೌಡರವರತ 
ರೇ್ಷ್್ಮ ಬ್ಳ್ಯನತು ಬ್ಳ್ದತ ಅದನತು ರನಮನಗರ ಮನರತಕಟ್ಟಗ್್ ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂೆಂಡತ ಬೆಂದತ  ಅದನತು 
ಮನರನಟ ಮನಡಿ ಅದರಿೆಂದ ಬೆಂದ ಹಣದಿೆಂದ ಕತಟತೆಂಬದ ಸಮಸ್ಯಗಳನತು ದೂರ ಮನಡತತಿುದ್ಿ 
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ಎೆಂದತ  ಹೇ್ಳಿದನಿರ್. ಹನಗ್ನಗಿ, ನನಗಿೆಂತ್ ಅವರಿಗ್್ ಹತಿುರದಿೆಂದ ಅದರ ಕಷಟ ಗ್್ೂತಿುದ್. ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಭ್ೂೇಜ್ೇಗ್ೌಡರವರತ  ಏಕ್ ನಗತತಿುದನಿರೆ್ಂದರ್, ಅವರತ ನಿಜವನಗಲೂ ವಯವಸನಯ 
ಮನಡಿಲಿ. ಅವರತ ಸನಹತಕನರರ ಮಕೆಳು. ಅವರಿಗ್್  ರೇ್ಷ್್ಮ ಬ್ಳ್ಯ ಬಗ್್ೆ ಗ್್ೂತಿುಲಿ. ರ್ನನತ  
ವಯವಸನಯ ಮನಡಿದ್ಿೇರ್್.  ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗ್ೌಡರವರತ ಹ್ೇಳಿದನಿರ.್ ಅದನತು ರ್ನನತ  
ಒಪತಾತ್ುೇರ್.್ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ  ಭ್ೂೇಜ್ೇಗ್ೌಡರವರಿಗ್ ್ಮೈಸೂರಿನ ಸ್ವೇರ ್ಬಗ್್ೆ ಮನತ್ರ ಗ್ೂ್ತ್ತು. 

      ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈಗ server problem 85 per cent solve ಆಗಿದ.್ 
ಇನತು 10 ರಿೆಂದ 15 % ಇರಬಹತದತ.  ಮನರತಕಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ open tender ಕರಯ್ತತಿುದಿರತ. ಈಗ 
ಅದತ ರನಮನಗರ ಮನರತಕಟ್ಟಯಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 85% ಬಗ್ಹ್ರಿದಿದ.್ ಪರತಿದಿವಸ ರನಮನಗರ 
ಮನರತಕಟ್ಟಗ್ ್ 85 ಸನವಿರ ಕ್ಜಿ ರೇ್ಷ್್ಮಗೂಡತ ಬರತತಿುದ.್ 41 ಮನರತಕಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ  8 
ಮನರತಕಟ್ಟಗಳು success ಆಗಿವ.್ ಉಳಿದ ಮನರತಕಟ್ಟಗಳನತು implementation 
ಮನಡತತಿುದ್ಿೇವ್. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹ್ೇಳಿದೆಂತ್, staff problems ಇತ್ತು, other problems 
ಇತ್ತು.  ರನಮನಗರ  ಮನರತಕಟ್ಟಯಲ್ಲಿ ದೂ್ಡಡ ಮಟಟದಲ್ಲಿ ಕಳುತ್ನ ಇತ್ತು. ಕಳುತ್ನ ಮನಡತತಿುದಿ 
ವಯಕುಯನತು ಅಮನನತ್ತು ಮನಡಿ ಆತ್ ಕಳುತ್ನ ಮನಡಿದಿ 2  ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಿ ಹಣದಲ್ಲಿ  ತ್ಮಗ್್ 
ಗ್್ೂತಿುತ್ತು, ಆ ಹಣವನತು ರಿಕವರಿ ಮನಡತವುದಕ್ೆ ರ್ನವೇ್ 2  ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತು ಬಿಡತಗಡ್ 
ಮನಡಿ  ಎಲ್ನಿ ರೈ್ತ್ರನತು ಕರದ್ತ ಹಣವನತು ಕ್ೂಟಿಟದ್ಿೇವ್. ಕಳುತ್ನ ಮನಡಿದ ವಯಕುಯಿೆಂದ 75 ಲಕ್ಷ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತು ರಿಕವರಿ ಮನಡಿದ್ಿೇವ್. ಈ ರಿೇತಿ ರೈ್ತ್ರಿಗ್ ್  ತೂ್ೆಂದರ್ ಮನಡಬನರದತ ಎೆಂದತ  
ಆತ್ನನತು ಜ್ೈಲ್ಲಗ್ ್ ಹನಕದ್ಿೇವ್. ಆತ್ನನತು ಜ್ೈಲ್ಲಗ್ ್  ಹನಕದ ಮೇಲ್್ ಇಡಿೇ ಇಲ್ನಖ್್ 
ಸತಧನರಣ್ಯನಗತತಿುದ್. ಏಕ್ೆಂದರ್, ಆ ಜಿಲ್್ಿಯ ಉಸತುವನರಿ ಸಚಿವರತ ಸದನದಲ್ಲಿ ಇದನಿರ.್ ರ್ನನತ 
ಯನರಿಗೂ ಗ್್ೂತಿುಲಿದ ಹನಗ್್, ರನಮನಗರದ ಮನರತಕಟ್ಟಗ್್ ವನರಕ್ೆ ಒೆಂದತ ಬನರಿಯನದರೂ ಸಹ 
ವಿಸ್ವರ್್  ಕ್ೂಡತತ್ುೇರ್.್ ಖ್ರಿೇದಿದನರರತ ರೇ್ಷ್್ಮಗೂಡವನತು ಖ್ರಿೇದಿದನರರತ  ಖ್ರಿೇದಿ ಮನಡಿ ಮರ್್ಗ್್ 
ಹ್ೂರಟತಹೂ್ೇಗತತಿುದಿರತ. ಅೆಂತ್ಹವರನತು ಹಿಡಿದ್ಿೇವ್. ಖ್ರಿೇದನರರ  ಬರತವವರ್ಗೂ ರೈ್ತ್  
ಮನರತಕಟ್ಟಯಲ್ಲಿ ಕನದತಕೂ್ೆಂಡತ ಕತಳಿತಿರಬ್ೇಕನಗಿತ್ತು.  ಈಗ ಆ ರಿೇತಿ ಮನಡತತಿುಲಿ.  ಈಗ  
ಅದನತು ಬ್ೇರಯ್ವರತ ಬೇ್ಕನದರೂ ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ಳುಬಹತದತ. ಅದಕ್ೆ re-auction ಮನಡಿದನಿರ.್ 
ನಮಮ ಇಲ್ನಖ್ಯ್ ಕನಯಾದಶ್ಾಯವರತ ತಿೆಂಗಳಿಗ್ ್ಒೆಂದತ ಬನರಿ ಮನರತಕಟಟ್ಗ್್ ಹ್ೂೇಗತತಿುದನಿರ್. 
ರ್ನನತ ಹ್ೂೇಗತತಿುದ್ಿೇರ್್. ಈ ಹಿೆಂದ ್ ರೇ್ಷ್್ಮ ಗೂಡತ ಕ್ಜಿಗ್ ್ 350 ರಿೆಂದ 400 ರೂಪನಯಿಗಳು 
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ಇತ್ತು. ನೆಂತ್ರ 800 ರೂಪನಯಿಗಳವರ್ಗೂ ಹೂ್ೇಗಿತ್ತು. ಈಗ 650/- ರೂಪನಯಿಗಳು on an 
average ಇದ್.  ರ್ನವು ಇದನತು ಪರತಿ ದಿವಸ ವನರ್್ ಮನಡತತಿುದ್ಿೇವ್. ನಮಮ 4 ಸ್ವಬಬೆಂದಿಯನತು 
ಮನರತಕಟ್ಟಗ್ ್ ಹನಕದ್ಿೇವ್. ಪರತಿಯೆಂದತ  ಮನರತಕಟ್ಟಯಲ್ಲಿ  ಆಗತತಿುರತವೆಂತ್ಹ ವನಯಪನರ 
ವಹಿವನಟಿನ ಮನಹಿತಿಯನತು ತ್ರಿಸ್ವಕ್ೂಳುುತಿುದ್ಿೇರ್್. ಏಕ್ೆಂದರ್, ರ್ನನತ ಒಬಬ ರೈ್ತ್ನ  ಮಗರ್ನಗಿ ಆ 
ಕಷಟ  ನನಗ್ ್ಹತಿುರದಿೆಂದ ಗ್್ೂತಿುದ್. ಹನಗ್ನಗಿ,  ರ್ನನತ  ಇದ್ಲಿವನತು ಮನಡಿತಿುದ್ಿೇರ್್. 

      ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇನತು high-tech market ಬಗ್್ೆ ತನವು 
ಶನಬನಬಸ್್ಗಿರಿಯನತು ಕೂ್ಡಲ್್ೇಬ್ೇಕನಗತತ್ುದ್. ರ್ನಳ ್ಜಿಲ್ನಿ  ಉಸತುವನರಿ ಸಚಿವರ ರ್್ೇತ್ೃತ್ವದಲ್ಲಿ 75 
ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳಿಗ್್  high-tech market ಅನತು ನಿಮನಾಣ ಮನಡತವ ಬಗ್್ೆ ಟ್ೆಂಡರ್ 
ಆಗಿದ.್ ಅದತ  ರ್ನಳ್ಯ ದಿನ ಪತಿರಕ್ಯಲ್ಲಿ ಬರತತ್ುದ್. 

   ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ಬಹಳ ಒಳ್ುಯದತ.  

     ಡನ: ರ್ನರನಯಣಗ್ೌಡ (ರೇ್ಷ್್ಮ ಹನಗೂ ಯತವ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಮತ್ತು ಕರೇಡನ ಸಚಿವರತ):- 
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅದ್ೇರಿೇತಿ 30 ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳ ಅನತದನನದಿೆಂದ 
ಶ್ಡಿಘಟಟದಲ್ಲಿಯೂ ಒೆಂದತ high-tech market sanction ಮನಡತತಿುದ್ಿೇವ ್

(ಮತೆಂದತ)  
 

(979) 21-09-2022 (5.00) ಎೆಂ.ವಿ-ಬಿಎನ್್ಎಸ್            (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸ್ವಿತಿ) 

ಡನ|| ರ್ನರನಯಣಗ್ೌಡ(ಮತೆಂದತ):-  

ಗತಲಬಗಾ ಮತ್ತು ಹನವೇ್ರಿ ಜಿಲ್್ಿಗೂ ಕೂಡ ಮನಡಿದ್ಿೇವ್. Slowly ಪರತಿಯೆಂದನತು ಸತಧನರಣ ್
ಮನಡತತಿುದ್ಿೇವ್. ಇದರಿೆಂದ ರೈ್ತ್ರಿಗ್ ್ ಅನತಕೂಲವನಗಬ್ೇಕತ. ಮತ್ು reeler ಗ್್ ಕಷಟವನದನಗ 
ಅದನತು ರ್ನವೇ್ ಖ್ರಿೇದಿ ಮನಡತತಿುದ್ಿೇವ್. ತನವು ರ್್ೂೇಡಿದೆಂತ್ ಎರಡರಿೆಂದ ಎರಡೂವರ್ ಸನವಿರಕ್ೆ 
ಖ್ರಿೇದಿ ಮನಡಿ, ಒೆಂದತ ಕ.್ಜಿ.ಯನತು ರ್ನಲತೆವರ ್ಸನವಿರ ರೂಪನಯಿಗಳಿಗ್್ ಮನರನಟ ಮನಡಿದ್ಿೇವ್. 
ಯನರಿಗೂ ತ್ೂೆಂದರಯ್ನಗತವುದಿಲಿ. ಈಗ reeler ಗ್್ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ ಪರತ್ಯೇಕ 
ಮನರತಕಟ್ಟಯನತು ಮನಡಿರತವುದರಿೆಂದ ಅವರಿಗ್್ ಏರ್ನದರೂ ತ್ೂೆಂದರಯ್ನಗಿ, ಹಣವಿಲಿವ್ೆಂದತ 
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ಹ್ೇಳಿದರ.್ ಅವರತ ಅದನತು ನಮಮ ಬಳಿ ಇಟತಟ ಹಣ ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ೆಂಡತ ಹೂ್ೇಗಬಹತದತ. ಬೇ್ಕನದರ ್
ಮನರರ್್ ದಿನ ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂೆಂಡತ ಹ್ೂೇಗಬಹತದತ ಅಥವನ ಹದಿರ್್ೈದತ ದಿನ ಬಿಟತಟ ಬ್ೇಕನದರೂ 
ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ೆಂಡತ ಹ್ೂೇಗಬಹತದತ. ಈಗ ರ್ನವು ಅದಕ್ೆ ವನರಣನಸ್ವಯಲೂಿ ಸಹ ಮನಕ್ಾರ್್ 
ಮನಡಿದ್ಿೇವ.್ ರ್ನವು ಮೊರ್್ುಯ ದಿವಸ ಅದನತು ಉದನಾಟರ್್ ಮನಡಿ ಬೆಂದಿದ್ಿೇವ್. ವನರಣನಸ್ವಯಲ್ಲಿ 
ಕಟತಟವ ಹಣಕ್ೆೇನತ ತೂ್ೆಂದರ್ ಇರತವುದಿಲಿ. ಏಕ್ೆಂದರ,್ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಕಟಿಟದರ,್ ಅದರ testing 
ಆಗತತ್ುದ್. ಆ testing ನಿೆಂದ ನಮಮ courier system ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗ್್ ತ್ಲತಪತತ್ುದ್. ರ್ನವು ಆ 
ಸ್ವಸಟಮ್ ಅನತು ಸತಧನರಣ ್ಮನಡಿದ್ಿೇವ್. ಅದತ ಒೆಂದತ ಒಳ್ುಯ income. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಏನತ ಹ್ೇಳುತಿುದನಿರ,್ ರ್ನವು ಅದನತು ಶ್ೇಕಡನ 100ರಷತಟ ಅಲಿದಿದಿರೂ ಶ್ೇಕಡನ 85ರಷತಟ ನಿೆಂತಿದ ್
ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುವುದಕ್ೆ ಬಯಸತತ್ುೇರ್್. ಅದತ ಇೆಂತ್ಹ ಕಡಗ್ಳಲ್ಲಿ ನಡಯ್ತತಿುದ್ ಎೆಂದತ ದಯವಿಟತಟ 
ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ನಮಗ್್ ತಿಳಿಸಲ್ಲ. ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗ್್ ಗ್್ೂತಿುರತವೆಂತ,್ ಇದಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ 
ಮೂರತ ಜನರನತು ಸಸಾ್ೆಂಡ್್ ಮನಡಿದ್ಿೇವ್. ಅದಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ್ ಮನನಯ ಸದಸಯರ್ ನನಗ್್ 
ದೂರತ ನಿೇಡಿದಿರತ. ಅಲ್ಲಿ ಅೆಂಗಡಿಯ ಬನಗಿಲರ್್ುೇ ತ್ರ್ಯತತಿುರಲ್ಲಲಿ. ಅಲ್ಲಿಗ್ ್ ಹ್ೂೇಗಿ ರಸ್ುಯಲ್ಲಿ 
ನಿೆಂತ್ತಕೂ್ೆಂಡತ, ಅವರ ಹತಿುರ ಖ್ರಿೇದಿ ಮನಡಿಕೂ್ೆಂಡತ, ಅದನತು ಮನಕ್ಾರ್್ಗ್್ ತ್ರತತಿುದಿರತ. ಅದಕ್ೆ 
ಮೂರತ ಜನರನತು ಸಸಾ್ೆಂಡ್್ ಮನಡಿದ್ಿೇವ.್ ರ್ನವು ಇದನತು ಒೆಂದತ ಉತ್ುಮ ಸನಿನಕ್ೆ ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂೆಂಡತ 
ಹ್ೂೇಗತತಿುದ್ಿೇವ್. ಇದನತು ಇನತು ಉತ್ುಮ ಸನಿನಕ್ೆ ತಗ್್್ದತಕೂ್ೆಂಡತ ಹೂ್ೇಗತವುದಕ್ೆ ತ್ಮಮಲಿರ ಸಲಹ ್
ಬ್ೇಕತ. ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಭ್ೂೇಜೇ್ಗ್ೌಡರತ ಹ್ೇಳಿದ ಹನಗ್್, ನಮಮ ಊರಿನಲೂಿ ಸಹ ರ್ನಲತೆ 
ಜನರಿಗ್ ್ ಅಡಿಕ್ಗ್್ ದತಡತಡ ಸ್ವಕೆಲಿ, ದಯವಿಟತಟ ಕೂ್ಡಿಸ್ವಕೂ್ಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಮನವಿಯನತು 
ಮನಡತತಿುದ್ಿೇರ್.್  

ಸಭನಪ ತ್ತಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರ್ ೆಂದರ ,  

“ವಿಧನನ ಸಭ ಯಿೆಂದ ಅೆಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರ ಪದಲ್ಲಿರತವ 2022ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರೇ್ಷ್್ಮಹತಳು 
ಬಿತ್ುರ್್, ರೇ್ಷ್ಮ್ಗೂಡತ ಮತ್ತು ರೇ್ಷ್್ಮನೂಲತ (ಉತನಾದರ್್, ಸರಬರನಜತ, ವಿತ್ರಣ್ ಮತ್ತು ಮನರನಟ 
ವಿನಿಯಮನ) (ತಿದತಿಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕವನತು ಪಯನಾಲ್  ೇ ಚಿಸತವು ದತ .” 

ಪರಸನುವ ಅೆಂಗಿೇಕ ರಿಸಲಪಟಿಟ ತ್ತ 
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ವಿಧ ೇಯಕವ ನತು  ಖ್ೆಂಡ ಖ್ೆಂಡವನ ಗಿ ಪಯನಾಲ್  ೇಚಿಸತವು ದತ 
ಖ್ೆಂಡ 2  

ಸಭನಪ ತ್ತಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರ್ ೆಂದರ ,  

“ಖ್ೆಂಡ 2 ಈ ವಿಧ ೇಯಕದ ಅೆಂಗವನಗಿರತತ್ುದ ” 

ಪರಸನುವ ಅೆಂಗಿೇಕ ರಿಸಲಪಟಿಟ ತ್ತ 

(ಖ್ೆಂಡ 2 ನತು ವಿಧ ೇಯಕಕ್ ೆ ಸ ೇರಿಸಲ್ನಯಿತ್ತ) 

ಖ್ೆಂಡ 1 ಇತನಯದಿ 

ಸಭನಪ ತ್ತಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರ್ ೆಂದರ ,  

“ಮೊ ದಲರ್ ಯ ಖ್ೆಂಡ, ದಿೇಘಾ ಶ್ೇಷ್ಟ್ಾ ಕ್ , ಪರಸನುವರ್  ಹನಗ  ಅಧಿನಿಯಮಗ್  ಳಿಸತವ 
ಸ ತ್ ರ ಸೆಂಹಿತ  ವಿಧ ೇಯಕದ ಭನಗವನಗಿರತತ್ುದ .” 

ಪರಸನುವ ಅೆಂಗಿೇಕ ರಿಸಲಪಟಿಟ ತ್ತ 

(ಮೊ ದಲರ್ ಯ ಖ್ೆಂಡ, ದಿೇಘಾ ಶ್ ೇಷ್ಟ್ಾಕ್ , ಪರಸನುವರ್  ಹನಗ  ಅಧಿನಿಯಮಗ್  ಳಿಸತವ 
ಸ ತ್ ರ ಸೆಂಹಿತ ಗಳನತು ವಿಧ ೇಯಕಕ್ ೆ ಸ ೇರಿಸಲ್ನಯಿತ್ತ) 

ಪರಸನುವದ ಅೆಂಗಿೇಕ್ನರ 

ಡನ| | ರ್ನರನಯಣ ಗ್ೌಡ (ರ ೇಷ್ ಿ, ಯತವ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಮತ್ ತು ಕಿರೇಡನ ಸಚಿವರತ ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತ್ತಯವರ ೇ, ವಿಧನನಸಭ ಯಿೆಂದ ಅೆಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರ ಪದಲ್ಲಿರತವ 2022ರ ಕರ್ನಾಟಕ 
ರೇ್ಷ್್ಮಹತಳು ಬಿತ್ುರ್್, ರೇ್ಷ್್ಮಗೂಡತ ಮತ್ತು ರೇ್ಷ್್ಮನೂಲತ (ಉತನಾದರ್್, ಸರಬರನಜತ, ವಿತ್ರಣ್ ಮತ್ತು 
ಮನರನಟ ವಿನಿಯಮನ) (ತ್ತದತದ ಪಡಿ) ವಿಧ ೇಯಕವನತು ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಬ ೇಕ್ ೆಂದತ ಕ್  ೇರತತ ುೇ ರ್ .  
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ಸಭನಪ ತ್ತಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರ್ ೆಂದರ ,  

“ವಿಧ ನನ ಸಭ  ಯಿೆಂದ ಅೆಂಗಿೇಕೃತ್ ವನದ ರ ಪದಲ್ಲಿರತವ 2022ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರೇ್ಷ್್ಮಹತಳು 
ಬಿತ್ುರ್್, ರ್ೇಷ್್ಮಗೂಡತ ಮತ್ತು ರೇ್ಷ್್ಮನೂಲತ (ಉತನಾದರ್್, ಸರಬರನಜತ, ವಿತ್ರಣ್ ಮತ್ತು ಮನರನಟ 
ವಿನಿಯಮನ) (ತ್ತದತದಪಡಿ) ವಿಧ ೇಯಕವ ನತು   ತಿದತಿಪಡಿ ಮನಡಿರತವೆಂತ್ ಅೆಂ ಗಿೇಕರಿ ಸತವು ದತ .” 

ಪರಸನುವ ಅೆಂಗಿೇಕ ರಿಸಲಪಟಿಟ ತ್ತ ಮತ್ ತು  ಮಸ ದ  ಗ್  ಒಪ ಪಗ್  ನಿೇಡಲ್ನಯಿತ್ ತ 

 

ಉ) ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕತ ಮತ್ತು ಸೇ್ವ್ಗಳ ತ್ರಿಗ್್ (ತಿದತಿಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕ, 2022 

ಪಯನಾಲ್್ೂೇಚರ್ನ ಪರಸನುವ  

       ಶ್ರೇ ಜ್.ಸ್ವ.ಮನಧತಸನವಮಿ (ಸಣಾ ನಿೇರನವರಿ ಹನಗೂ ಕನನೂನತ, ಸೆಂಸದಿೇಯ 
ವಯವಹನರಗಳು ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರ್್ ಸಚಿವರತ) (ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,   ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಅೆಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರೂಪದಲ್ಲಿರತವ 2022ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕತ ಮತ್ತು ಸೇ್ವ್ಗಳ ತ್ರಿಗ್್ (ತಿದತಿಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕವನತು 
ಪಯನಾಲ್್ೂೇಚಿಸಬೇ್ಕ್ೆಂದತ  ಕ್ೂೇರತತ್ುೇರ್್. 

ಪರಸನುವವನತು ಮೆಂಡಿಸಲ್ನಯಿತ್ತ  

 

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸ್ವ.ಮನಧತಸನವಮಿ (ಸಣಾ ನಿೇರನವರಿ ಹನಗೂ  ಕನನೂನತ, ಸೆಂಸದಿೇಯ 
ವಯವಹನರಗಳು ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರ್್ ಸಚಿವರತ) (ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಯವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, GST  Act ಗ್್ ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕನಾರದವರತ ತ್ೆಂದಿರತವೆಂತ್ಹ ತಿದತಿಪಡಿಗಳ 
ಆಧನರದ ಮೇಲ್ ್ ರ್ನವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ ಸಕ್್ಷನ್್ಗಳನತು ತಿದತಿಪಡಿ ಮನಡಿದ್ಿೇವ್. ಶ್ೇಕಡನ 
೯೦ರಷತಟ trader-friendly ಆಗಿರತವೆಂತ್ಹ ವಿಧೇ್ಯಕ. ರ್ನವು ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡತ-ಮೂರತ ಭನಗ 
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ಮನಡಿ, ಅದನತು ತ್ಮಗ್್ explain ಮನಡಬೇ್ಕನಗಿದ.್ ಮೊದಲರ್್ಯದನಗಿ, trade facilitation 
ಹ್ೇಗ್ ್ ಆಗತತ್ುದ ್ ಎೆಂದರ್, ರ್ನವು ಅದಕ್ೆ ಏನತ time limit ಕ್ೂಟಿಟದ್ಿವು, financial year 
ಎಲ್್ಿಲ್ಲಿ September ನಲ್ಲಿ end  ಆಗತತಿುತ್ತು; ಅದನತು ನವ್ೆಂಬರ್ಗ್್ end ಆಗತವುದಕ್ೆ ಅವಕನಶ 
ಮನಡಿಕ್ೂಟಿಟದ್ಿೇವ್. ಅವುಗಳ್ೆಂದರ್: Sections 16 (4), claiming of Input Tax Credit 
(ITC) ಗ್್ ಏನತ time limit ಸಪ್್ಟೆಂಬರ್ಗ್್ ಇತ್ತು ಅದತ ನವ್ೆಂಬರ್ ೩೦ಕ್ೆ ಕ್ೂರ್್ಯನಗತತ್ುದ್. 
Section 34 (2) ನಲ್ಲಿ issuance of credit note ಗೂ ಅದ್ೇ ಆಗತತ್ುದ್. Section 
34(2) ನಲ್ಲಿ rectification of particulars in details of outward supplies ಗ್್ 
ಏನತ GSTR-1  ನಲ್ಲಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ time extension ಕ್ೂಡತತಿುದ್ಿೇವ್. ಇನತು 
Section 39(9) ನಲ್ಲಿ rectification of particulars furnished in a return ಗ್್ 
GSTR-3B ರಲ್ಲಿ ಏನತ claim ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಇತ್ತು, ಅದಕೂೆ time extension ಸ್ವಗತತ್ುದ.್ 
Section 52(6) ನಲ್ಲಿ rectification of particulars in the statement (GSTR-8) 
furnished by e-commerce operator. ಇಷಟಕ್ೆ ರ್ನವು ಒೆಂದತ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿ ಏನತ 
ಸಪ್್ಟೆಂಬರ್ 30ರವರ್ಗ್ ್ ಇದತಿದನತು ನವ್ೆಂಬರ್ 30ರವರ್ಗ್ ್ time limit extend 
ಮನಡಿಕ್ೂಡತವುದಕ್ೆ ಇದನತು ಮನಡಿದ್ಿೇವ್. ಇನತು Section 54(2) ನಲ್ಲಿ  “increase the 
time limit for claiming refund of tax paid on inward supplies of goods 
or services by a specialised agency of the United Nation/Diplomatic 
missions, etc., from six months to two years from the last day of the 
quarter in which the said supply is received.”್United Nation or outside 
India Diplomatic missions ಅೆಂತ್ಹವರಿಗ್್ ಏರ್ನದರೂ ಮನಡಿದಿನತು, ತ್ಕ್ಷಣ ಅವರ 
concession claim  ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಆಗದೇ್ ಇರತವೆಂತ್ಹವರಿಗ್ ್ಎರಡತ ವಷಾದವರ್ಗ್್ time 
ಕ್ೂಡತತಿುರತವುದಕ್ೆ ಒೆಂದತ ತಿದತಿಪಡಿಯನತು ಮನಡಿದನಿರ.್ ಇನತು Section 50 (3) ನಲ್ಲಿ ದಿರ್ನೆಂಕ 
01.07.2017ರಿೆಂದ interest ಏನತ ಚನಜಾ ಮನಡತತಿುದ್ಿವು, ಅದತ ineligible input tax 
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credit ನಲ್ಲಿ “interest would be charged on the ineligible input tax credit”್
ಎೆಂದತ ಇದತಿದನತು,್ “only when such credit has been availed as well as 
utilized.”್ಎೆಂದತ ತಿದತಿಪಡಿ ಮನಡತತಿುದ್ಿೇವ್. ಹನಗ್್ಯೇ, the rate of interest notified 
under Section 50(3) is proposed to be reduced retrospectively, w.e.f. 
01.07.2017 to 18% per annum from the existing rate of 24% per annum, 
ಅದನತು 24% ನಿೆಂದ ೧೮% ಗ್್ reduction ಮನಡಿ, ದಿರ್ನೆಂಕ 01.07.2017ರಿೆಂದ ಈ date 
ವರಗ್್ ್ ಮನಡಿದ್ಿೇವ್. It will help in the removal of ambiguity and legal 
disputes. ಹನಗ್ನಗಿ ಇದತ ಒೆಂದತ ಹೆಂತ್ದ ತಿದತಿಪಡಿ. ಇನತು return filing ನಲ್ಲಿ 
streamline ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಕ್ಲವು amendments suggest ಮನಡಿದ್ಿೇವ್. Section 37 
of the KGST Act is proposed to be amended to provide for tax period-
wise sequential filing of GSTR-1 ಮತ್ು to do away with two-way 
communication process; ಇದನತು remove ಮನಡಿ, one line ಅನತು ಮನಡತತಿುದ್ಿೇವ್. 
Section 38 of the KGST Act ನಲ್ಲಿ communication of details of inward 
supplies and input tax credit to the recipient by means of an auto-
generated statement ಆಗತವ ರಿೇತಿ ಮನಡತತಿುದ್ಿೇವ್. Such auto-generated 
statement to contain the details of inward supplies in respect of which 
input tax credit may be availed and the details of supplies on which 
input tax credit cannot be availed by the recipient ಎೆಂದತ ಮನಡಿದ್ಿೇವ್. 
Section 16 of the KGST Act is being amended to provide that input tax 
credit with respect to a supply can be availed only if such credit has 
not been restricted in the details communicated to the taxpayer under 
Section 38 ಎೆಂದತ ಆಗಿದ.್ Section 39 ರಲ್ಲಿ to provide for the mandatory 
requirement of filing of GSTR-1 ಎೆಂದತ ಒೆಂದತ ಪನರವಿಜನ್್ ಆಗಿದ.್ ಅದತ 
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ಮತೆಂದತವರ್ದತ, before filing of GSTR-3B return for a tax period, ಅದಕ್ೆ 
ಮೊದಲ್ೇ್ ಅವನತ file ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ amendment ಮನಡಿದ್ಿೇವ್. To change the due 
date of filing of return of a month by Non-Resident Taxable person to 
13th of the following month. ಆ ತಿೆಂಗಳ ಕ್ೂರ್್ಗ್ ್ಆಗಬೇ್ಕನದದಿನತು, ಮತೆಂದಿನ ತಿೆಂಗಳ 
13ರವರ್ಗ್ ್ file  ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಅವಕನಶವನತು ಸೃಷ್ಟ್ಟ ಮನಡಲ್ನಗಿದ.್ Section 41 of the 
KGST Act  ನಲ್ಲಿ to do away with the concept of “claim”,್claim ಕ್ೇಳುವೆಂತ್ಹ 
concept ಏನತ ಇತೂ್ುೇ, of eligible input tax credit on a “provisional”್basis. 
Provisional basis ನಲ್ಲಿ  ಇತ್ತು, ಅದನತು ತ್ಗ್್ದತಹನಕತತಿುದ್ಿೇವ್. To provide for 
availment of self-assessed input tax credit subject to such conditions 
and restrictions as may be prescribed. To provide for a mechanism for 
reversal of input tax credit if tax thereon has not been paid by the 
supplier. Sections 42, 43 and 43A of the KGST Act are being omitted.  
ಇದನತು ತ್ಗ್್ದತಹನಕತತಿುದ್ಿೇವ್. ಇದರಲ್ಲಿ, the concept of ‘claim’್of eligible input tax 
credit on a ‘provisional’್ basis and subsequent matching, ಅದನತು 
ತ್ಗ್್ದಿದ್ಿೇವ.್ Concept of matching ಇರತವುದಿಲಿ. Two-way communication in 
return filing ಇರತವುದಿಲಿ. Section 29 is proposed to be amended so as to 
provide that the registration of a person is liable for cancellation. 
Cancellation of registration ಯನರಿಗ್ ್ಮನಡಬಹತದತ? 

(ಮತೆಂದತ) 
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(980) 21.09.2022 05.10 LL-BNS        (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸ್ವಿತಿ) 

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸ್ವ. ಮನಧತಸನವಮಿ(ಮತೆಂದತ) 

A person under composition scheme has not furnished the return for 
a financial year beyond three months from the due date; ಅದನತು 
cancellation  ಮನಡಿದ್ಿೇವ್. A person, other than under composition 
scheme, has not furnished returns for such continuous tax period as 
may be prescribed, ಅಷತಟ ಕನಲಕ್ೆ furnish ಮನಡಲ್ಲಲಿ ಎನತುವವರಿಗ್್ cancellation 
ಮನಡತವೆಂತ್ಹದಿನತು ಮನಡತತಿುದ್ಿೇವ್. Section 47 is proposed to be amended so 
as to provide for levy of late fee for delayed filing of GSTR-8 return 
by persons deducting TCS under section 52.   ಸಕ್್ಷನ್್ ೫೨ ಕ್ಳಗಡ ್ TCS 
deduction ಹನಕದವರಿಗ್್ ಅಕಸನಮತ್ ವಿಳೆಂಬವನದರ ್ದೆಂಡ ಹನಕತವುದಕ್ೆ ಅಥವನ late fee 
ಹನಕತವುದಕ್ೆ ಅವಕನಶ ಆಗತತಿುದ್. Section 49 is proposed to be amended to 
provide for prescribing the maximum proportion of output tax liability 
which may be discharged through the electronic credit ledger. ಇನತು 
miscellaneous proposals ಕ್ಲವನತು ಮನಡಿದ್ಿೇವ್. Website www.gst.gov.in is 
proposed to be declared as Common GST Electronic Portal with 
retrospective effect from 28.06.2017 by amending Notification 
(06/2018) No.FD 47 CSL 2017, dated: 23-01-2018 and connected 
Notification (23/2019) No.FD 47 CSL 2017, dated 21-12-2019.  Rate of 
interest ಬಗ್್ೆ ಈಗ್ನಗಲ್್ೇ ಹ್ೇಳಿದ್ಿೇರ್್. ಅದರೆಂತ,್ ಶ್ೇಕಡ ೨೪ ರಿೆಂದ ಶ್ೇಕಡ ೧೮ಕ್ೆ 
ಇಳಿಸತತಿುದ್ಿೇವ್. Notification (೦೧/೨೦೧೭) No.FD 48 CSL 2017, dated 29.06.2017 
is proposed to be amended retrospectively exempting from levy or 
collection of state tax on supply of unintended waste generated during 

http://www.gst.gov.in/
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production of fish meal.  Fish meal ಮನಡಬ್ೇಕನದರ್ unintended waste ಇದಿರ ್
ಅದಕ್ೆ ಟನಯಕ್ಾ್ ಅನತು ತ್ಗ್್ದತ ಹನಕತತಿುದ್ಿೇವ;್ falling under heading 2301 except for 
fish oil, for the period from 01.07.2017 to 30.09.2019. But, if already 
penalty levy ಆಗಿದಿರ್, ಅದನತು ವನಪಸತಾ ಕ್ೂಡತವುದಿಲಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಿೇವ್; and also 
providing for no refund where tax has already been collected. 
Notification (25/2019) No.FD 48 CSL 2017, dated 30th September 2019 
is proposed to be amended with effect from 1st day of July 2017 to 
treat grant of alcoholic liquor license, as neither supply of goods nor 
supply of services under Section 7(2). ಇಷತಟ ತಿದತಿಪಡಿಗಳನತು ಇಲ್ಲಿ ಪರಪ್ೂರೇಸ್್ 
ಮನಡಿ, ಜಿ.ಎಸ್್.ಟಿ. ಆಕ್ಟ್ ನತು ಪಯನಾಲ್್ೂೇಚಿಸಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಕೂ್ೇರತತಿುದ್ಿೇರ್್. ಇದ್ೂೆಂದತ ಕ್ೇೆಂದರ 
ಸಕನಾರದ ವಿಧ್ೇಯಕವನಗಿರತತ್ುದ್. ಅವರತ ಏನತ ಮನಡತತನುರ,್ ಅದನತು ರ್ನವು ratify 
ಮನಡಲ್ೇ್ಬ್ೇಕನಗತತ್ುದ್. ಆದರ,್ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ಸವಲಾ relaxation ಕ್ೂಡತತಿುದನಿರ್, time 
limit extend ಮನಡತತಿುದನಿರ ್ ಮತ್ತು ಫ್ೈಲ್ಲೆಂಗ್ ಮನಡತವುದತ ಸವಲಾ ಸರಳಿೇಕರಣ 
ಆಗತತಿುರತವುದರಿೆಂದ ಒಳ್ುಯ ತಿದತಿಪಡಿ ಮಸೂದಯ್ನತು ಈ ಸದನದ ಮತೆಂದ್ ಇಡತತಿುದ್ಿೇವ್ೆಂದತ 
ಭನವಿಸ್ವ, ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನತು ಪಯನಾಲ್್ೂೇಚರ್ ್ಮನಡಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ಕೂ್ೇರತತ್ುೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್ ಭೆಂಡನರಿ(ಸಿಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ಿಗಳ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ 
ವಿಧ್ೇಯಕ ಸೆಂಖ್್ಯ.೧೯ರ ಬಗ್್ೆ ಈಗ್ನಗಲ್್ೇ ಮನನಯ ಮೆಂತಿರಗಳು ೪೭, ೪೯ ಮತ್ತು ೫೨ ರ ಬಗ್್ೆ 
ಕ್ಲವು ಅೆಂಶಗಳನತು ಹ್ೇಳಿದನಿರ್. ಇದರ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಏರ್ನಗಿದ್ಯೆಂದರ್, ಇದರ 
interpretation, ೨೦೧೭ರ ನೆಂತ್ರ ಯನರತ ಯನವ ರಿೇತಿ ಬ್ೇಕತ… ಉದನಹರಣ್ಗ್,್ 
ಕಮಷ್ಟ್ಾಯಲ್ ಟನಯಕ್ಾ್ನವರತ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಒೆಂದತ ಸೆಂಸ್ಿಗ್್ ಅವರತ ಬರತತನುರ.್ ಅಲ್ಲಿ 
interpretation ಇರತತ್ುದ್ ಅವರಿಗ್್. ಅವರತ ಯನವ ರಿೇತಿ ನಮಗ್್ ಡಿಮನಯೆಂಡ್್ ರ್್ೂೇರ್್ 
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ಕಳುಹಿಸತತನುರ್ೆಂದರ,್ ಆ ಡಿಮನಯೆಂಡ್್ ರ್್ೂೇಟಿಸ್್ ಪರಕನರ ಎಷತಟ ಇರತತ್ುದ್, ಅಷಟಕ್ೆ ದೆಂಡ ಕಟಟಬ್ೇಕತ. 
ಅದರ ಜ್ೂತ್ಗ್್, ಅದಕ್ೆ ಶ್ೇಕಡ ೧೮ ರಷತಟ ಟನಯಕ್ಾ್ ಸಹ ಕಟಟಬ್ೇಕತ. ತ್ದನೆಂತ್ರ, ಅದತ 
ಕ್ೂೇರ್್ಾನಲ್ಲಿ ಚನಲ್್ೆಂಜ್ ಆಗತತ್ುದ್. ಅಲ್ಲಿ ಯನರಿಗ್ೂ್ೇ ಒಬಬರ ಪರವನಗಿ ತಿೇಪತಾ ಬೆಂದ ನೆಂತ್ರ, 
ರ್ನವು ಅದಕ್ೆ ಅಪ್ಿೈ ಮನಡತತ್ುೇವ್. ಏರ್್ೆಂದರ್,್“ರ್್ೂೇಡಿ, ಆ ಕ್ೂೇರ್್ಾನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರವನಗಿ ತಿೇಪತಾ 
ಬೆಂದಿದ.್ ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ ಈ ಕ್ೇಸ್್ ಇದ್. ಹನಗ್ನಗಿ, ನಮಗ್್ ವನಪಸತಾ ಕ್ೂಡಬೇ್ಕತ”್ ಎೆಂದತ 
ಕ್ೂೇರತತ್ುೇವ್. ಆದರ್, ಜಿ.ಎಸ್್.ಟಿ.ಗ್್ ಒೆಂದತ ಸಲ ಹಣ ಹ್ೂೇದ ಮೇಲ್್ ವನಪಸತಾ 
ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ಳುುವುದಕ್ೆ ಎಷತಟ ಅಡಚಣ್ಗಳು ಇವ್ಯೆಂದತ ಆ ದ್ೇವರಿಗ್್ ಗ್ೂ್ತ್ತು. ಆದರೂ ಸಹ 
ಕ್ೂರ್್ಗ್,್ again interpretation with officers,್ “ಇಲಿ, ಇದತ ನಿಮಗ್್ ಬರತವುದಿಲಿ. 
ಇರ್ೂ್ುಬಬರಿಗ್ ್ಬರತತ್ುದ”್್ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ್. ಹನಗ್ನಗಿ, ಮನನಯ ಮೆಂತಿರಗಳಿಗ್್ ಕ್ೇಳುವುದೇ್ರ್್ೆಂದರ,್ 
“ನಿೇವು ಯನವನಗ ಶ್ೇಕಡ ೧೮ ಮತ್ತು ೨೪ ರಷತಟ ದೆಂಡವನತು ನಮಿಮೆಂದ ವಸೂಲ್ಲ ಮನಡಿರತತಿುೇರಿ. 
ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ, ನಮಗ್್ ವನಪಸತಾ ಕ್ೂಡಬೇ್ಕನದರೂ ಸಹ… ಈಗ ಮನನಯ ರ್ನಯಯನಲಯ ನಮಗ್್ 
ರಿಲ್ಲೇಫ್ ಕೂ್ಟತಟ, ನಮಗ್್ ವನಪಸತಾ ನಿೇಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ನಮಮ ಪರವನಗಿ ತಿೇಪತಾ ನಿೇಡಿದನಗಲೂ ಸಹ, 
ಸಕನಾರ ನಮಗ್ ್ಅದ್ೇ ದೆಂಡ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ವನಪಸತಾ ಕೂ್ಡಬೇ್ಕಲಿವ್ೇ? ಸತಮನರತ ೨ ವಷಾಗಳ 
ಕನಲ ಸೆಂಗರಹ ಮನಡಿಟತಟಕ್ೂೆಂಡೆಂತ್ಹ ಹಣಕ್ೆ,.. ನಮಿಮೆಂದ ವಸೂಲತ ಮನಡತವನಗ penalty 
with ಬಡಿಡ ವಸೂಲತ ಮನಡತತನುರ.್ ಆದರ್, ಕ್ೂೇರ್್ಾ ತಿೇಪತಾ ನಮಮ ಪರವನಗಿ ಬೆಂದನಗ, 
ನಮಿಮೆಂದ ವಸೂಲತ ಮನಡಿದೆಂತ್ಹ ಹಣವನತು ನಮಗ್ ್ಕ್ೂಡಬೇ್ಕತ. ಅದನತು ಏತ್ಕ್ೆ ಕೂ್ಡತವುದಿಲಿ? 
ಒೆಂದತ ವ್ೇಳ್ ಆ ಹಣವನತು ಕ್ೂಡತವುದನದರೂ ಸಹ, ಅದನತು ಕಡಿಮ ಮನಡತತನುರ.್ ಶ್ೇಕಡ ೧೮ 
ರಷತಟ ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂಳುುತನುರ್ೂೇ, ಶ್ೇಕಡ ೨೪ ರಷತಟ ತಗ್್್ದತಕೂ್ಳುುತನುರೂ್ೇ ಅಥವನ ಶ್ೇಕಡ ೨ ರಷತಟ 
ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ಳುುತನುರೂ್ೇ ಅದನತು ಸೇ್ರಿಸಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಕ್ೂೇರತತ್ುೇರ್್.  

ಇರ್ೂ್ುೆಂದತ ವಿಚನರವ್ೇರ್್ೆಂದರ್, ವಿದನಯಸೆಂಸ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲವು ಸವಿೇಾಸಸ್್ಗಳನತು 
ಸೇ್ರಿಸ್ವರತತನುರ.್ ಅೆಂದರ್, placement ಎೆಂದರ ್ service, ಅದರ ಮೇಲ್್ ಜಿ.ಎಸ್್.ಟಿ. 
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ಹನಕತವೆಂಥದತಿ, training ಅದರ ಮೇಲ್್ ಜಿ.ಎಸ್್.ಟಿ. ಹನಕತವೆಂಥದತಿ ಇವುಗಳ್ಲಿವನೂು ಮನನಯ 
ಮೆಂತಿರಗಳು ದಯಮನಡಿ ಸರಿಪಡಿಸಬ್ೇಕತ.  ಏಕ್ೆಂದರ,್ ಮನನಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮೆಂತಿರಗಳು ಸಹ ಇದ್ೇ 
ಸದನದಲ್ಲಿ ಹನಜರಿರತತನುರ್. ಅವರತ ಉದ್ೂಯೇಗ ಕೂ್ಡಿಸಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ಇರತವುದರಿೆಂದ ಇದರ ಬಗ್್ೆ 
ಕೂಲೆಂಕಷವನಗಿ ಇರಬೇ್ಕತ. ಜ್ೂತ್ಗ್್, ಯನವ ಆಧನರದ ಮೇರಗ್್ ್ಮನನಯ ರ್ನಯಯನಲಯ ಒೆಂದತ 
verdict ನತು ಕ್ೂಟಿಟರತತ್ುದ್. ಅದನತು ಎಲಿರಿಗೂ ಕಳುಹಿಸಬ್ೇಕೇ್ ಹ್ೂರತ್ತ, again 
interpretation ಇರತವುದರಿೆಂದ ಒೆಂದತ ಕ್ೇಸ್್ನಿೆಂದ ಇರ್ೂ್ುೆಂದತ ಕ್ೇಸ್್ಗ್್ ಹೂ್ೇಲ್ಲಕ ್
ಮನಡತತನುರ.್ ಅದನತು ಮನಡಬನರದೆ್ಂದತ ಹ್ೇಳಿ, ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗ್್ 
ಮನವಿ ಮನಡತತು್ೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಕ.್ಎ. ತಿಪಾ್ೇಸನವಮಿ(ರ್ನಮನಿದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದಿದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಅವಕನಶಕನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು. ರ್ನನತ ತಿಳಿದತಕೂ್ೆಂಡಿರತವ ಪರಕನರ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಕೌನಿಾಲ್ ಶ್ಫನರಸ್ವಾನ 
ಆಧನರದ ಮೇರಗ್್ ್ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನತು ತಿದತಿಪಡಿಗ್ ್ತ್ೆಂದಿದನಿರ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸತತ್ುೇರ್್. ಎಲ್ನಿ 
ರನಜಯಗಳು ಸಹ ಇದ್ೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ತಿದತಿಪಡಿಗಳನತು ತ್ೆಂದಿದನಿರ್ೆಂದತ ಸಹ ರ್ನನತ 
ಭನವಿಸ್ವದ್ಿೇರ್.್ ಹನಗ್ನದರ್, ಯನವ ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ ಇದತ ಜನರಿಗ್ ್ ಬರತತ್ುದ್ ಎೆಂದತ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರನತು ಕ್ೇಳುತ್ುೇರ್್. ಇದಕ್ೆ ಏರ್ನದರೂ ordinance ತ್ೆಂದಿದನಿರಯ್ೇ ಅಥವನ ಯನವ 
ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ ಜನರಿಗ್ ್ ತ್ರತತನುರ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕಲಿವ್ೇ? ಏಕ್ೆಂದರ,್ all India level ನಲ್ಲಿ 
ಏಕರೂಪತ ್ಇರಬೇ್ಕಲಿವ್ೇ? ಅದಕೂ್ೆೇಸೆರ ಏರ್ನದರೂ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡಲ್ನಗಿದ್ಯೇ? ಆ ಬಗ್್ೆ 
ಒೆಂದತ ಸಾಷ್ಟ್ಟೇಕರಣ ನಿೇಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಕೂ್ೇರತತ್ುೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸ್ವ. ಮನಧತಸನವಮಿ(ಸಣಾ ನಿೇರನವರಿ ಹನಗೂ ಕನನೂನತ, ಸೆಂಸದಿೇಯ ವಯವಹನರಗಳು 
ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರ್್ ಸಚಿವರತ)(ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಅದನತು ದಿರ್ನೆಂಕ:01.10.2022ರಿೆಂದ ಜನರಿಗ್ ್ತ್ರಲ್ನಗತವುದತ. 

ಶ್ರೇ ಕ್.ಎ. ತಿಪಾ್ೇಸನವಮಿ:- ಅೆಂದರ್ prospective ಆಗಿ ತ್ರಲ್ನಗತತ್ುದ್ಯೇ? 
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ಶ್ರೇ ಜ್.ಸ್ವ. ಮನಧತಸನವಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಹೌದತ. ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ಮೆಂಜತರ್ನಥ್ ಭೆಂಡನರಿಯವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತನು, ಕ್ಲವು ವಿಷಯಗಳನತು ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದರತ. 
ಆದರ್, ರನಜಯ ಸಕನಾರಕ್ೆ ಮತ್ತು ನಮಗ್ ್ಜಿ.ಎಸ್್.ಟಿ. ವಿಧ್ೇಯಕದಲ್ಲಿ ಏನತ ತಿದತಿಪಡಿ ಮನಡಿದನಿರ,್ 
ಅದನತು ratify ಮನಡತವುದಕೆಷ್್ಟೇ ನಮಗ್್ ಶಕು ಇರತವುದತ. ಅದನತು ಬಿಟತಟ, ಅವರತ ನಮಗ್್ ಏನತ 
ಉಳಿಸ್ವರತವುದಿಲಿ. ಆದರೂ ಸಹ, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಕೌನಿಾಲ್ನಲ್ಲಿರತವುದರಿೆಂದ, 
ಸರ್ನಮನಯ ಸದಸಯರ ಅನಿಸ್ವಕ್ಯನತು ಅವರಿಗ್್ ತಿಳಿಸತತ್ುೇರ್್. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ರ್ನನತ ಇದನತು 
ಕ್ೇಳಿರತವುದಿಲಿ. ಅದ್ೇರ್್ೆಂದರ,್ ಸಕನಾರ ಯನರಿಗ್ನದರೂ refund ಮನಡಬೇ್ಕನದರ ್ with 
interest  ವನಪಸತಾ ಕೂ್ಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಕೇ್ಳಿರತವುದಿಲಿ. ಆ ಸ್ವಿತಿ ಸದಯಕ್ೆ ನಿಮನಾಣ ಆಗತತ್ುದ ್
ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಸಭಯ್ಲ್ಲಿ ಭರವಸ ್ ಕೂ್ಡತವುದಕ್ೆ ಆಗತವುದಿಲಿ. ಏಕ್ೆಂದರ್, ರ್ನವು ಆ ಹಣವನತು 
ವನಪಸತಾ ಕೂ್ಡತವುದ್ೇ ದೂ್ಡಡದತ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಡಿಡ ಸಹಿತ್ ಕೂ್ಡಿ ಎೆಂದತ ರ್ನವು ಅವರನತು ಕ್ೇಳಿದರ ್
ಗತಿಯೇನತ? Refund ಎಲ್ನಿ simplify ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನತು ತಿದತಿಪಡಿಗ್ ್
ತ್ೆಂದಿದ್ಿೇವ್. It cannot be with interest. 

ಶ್ರೇ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್ ಭೆಂಡನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ವಸೂಲತ 
ಮನಡಬೇ್ಕನದರ,್ ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ಳುುವೆಂತ್ಹ ಬಡಿಡಯನತು ರ್ನವು ಕ್ೇಳುತಿುದ್ಿೇವ.್  

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸ್ವ. ಮನಧತಸನವಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಜಿ.ಎಸ್್.ಟಿ. ವಸೂಲತ 
ಮನಡಬೇ್ಕನದನಗ, ಅವರತ defaulter ಆಗಿರತತನುರ್, ತ್ಡವನಗಿ ಜಿ.ಎಸ್್.ಟಿ. ಕಟಿಟರತತನುರ್ೆಂದತ ಬಡಿಡ 
ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ಳುುತ್ುೇವ್.  
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 ಸಭ ನಪತ್ತಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರ್ ೆಂದರ ;  

“ವಿಧನನಸಭ ಯಿೆಂದ ಅೆಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರ ಪದಲ್ಲಿರತವ 2022ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕತ ಮತ್ತು 
ಸೇ್ವ್ಗಳ ತ್ರಿಗ್್ (ತ್ತದತದಪಡಿ) ವಿಧ ೇಯಕವನತು ಪಯನಾಲ್  ೇಚಿಸತವು ದತ.” 

ಪರಸನುವ ಅೆಂಗಿೇಕ ರಿಸಲಪಟಿಟ ತ್ತ 

ವಿಧ ೇಯಕವ ನತು  ಖ್ೆಂಡಖ್ೆಂಡವನಗಿ  ಪಯನಾಲ್  ೇಚಿಸತವು ದತ 

ಖ್ೆಂಡ 2 ರಿೆಂದ 19 ರವರ ಗ್  

ಸಭನಪ ತ್ತಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರ್ ೆಂದರ ,  

“ಖ್ೆಂಡ 2 ರಿೆಂದ 19 ರವರ್ಗ್ ್ಎರಡೂ ಸೇ್ರಿದೆಂತ ್ಈ ವಿಧ ೇಯಕದ ಅೆಂಗವನಗಿರತತ್ ುದ ” 

ಪರಸನುವ ಅೆಂಗಿೇಕ ರಿಸಲಪಟಿಟ ತ್ತ 

(ಖ್ೆಂಡ 2 ರಿೆಂದ ೧೯ ರವರ್ಗ್ ್ಎರಡೂ ಸೇ್ರಿದೆಂತ ್ವಿಧ ೇಯಕಕ್ ೆ ಸ ೇರಿಸಲ್ನಯಿತ್ತ) 

ಖ್ೆಂಡ 1 ಇತನಯದಿ 

ಸಭನಪ ತ್ತಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರ್ ೆಂದರ ,  

“ಮೊ ದಲರ್ ಯ ಖ್ೆಂಡ, ದಿೇಘಾ ಶ್ೇಷ್ಟ್ಾ ಕ್ , ಪರಸನುವರ್  ಹನಗ  ಅಧಿನಿಯಮಗ್  ಳಿಸತವ 
ಸ ತ್ ರ ಸೆಂಹಿತ  ವಿಧ ೇಯಕದ ಭನಗವನಗಿರತತ್ುದ .” 

ಪರಸನುವ ಅೆಂಗಿೇಕ ರಿಸಲಪಟಿಟ ತ್ತ 

(ಮೊ ದಲರ್ ಯ ಖ್ೆಂಡ, ದಿೇಘಾ  ಶ್ ೇಷ್ಟ್ಾಕ್ , ಪರಸನುವರ್  ಹನಗ  ಅಧಿನಿಯಮಗ್  ಳಿಸತವ 
ಸ ತ್ ರ ಸೆಂಹಿತ ಗಳನತು ವಿಧ ೇಯಕಕ್ ೆ ಸ ೇರಿಸಲ್ನಯಿತ್ತ) 
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ಪರಸನುವದ ಅೆಂಗಿೇಕ್ನರ 

ಶ್ ರೇ  ಜ .ಸ್ಥ. ಮನಧತಸನಾಮಿ(ಸಣಣ ನಿೇರನವರಿ ಹನಗ  ಕ್ನನ ನತ, ಸೆಂಸದಿೇಯ ವ ಯವಹನರಗಳು 
ಮತ್ ತು  ಶ್ನಸನ ರಚರ್  ಸಚಿವರತ ) (ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರ ೇ, 
ವಿಧನನಸಭ ಯಿೆಂದ ಅೆಂಗಿೇಕೃತ್ ವನದ ರ ಪದಲ್ಲಿರತವ 2022ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕತ ಮತ್ ತು ಸ ೇವ ಗಳ 
ತ ರಿಗ್  (ತ್ತದತದಪಡಿ) ವಿಧ ೇಯಕವನತು ತಿದತಿಪಡಿ ಮನಡಿರತವೆಂತ್ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಬ ೇಕ್ ೆಂದತ ಕ್  ೇರತತ ುೇ ರ್ .  

ಸಭನಪ ತ್ತಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರ್ ೆಂದರ ,  

“ವಿಧ ನನಸಭ ಯಿ ೆಂದ ಅೆಂಗಿೇಕೃತ್ ವನದ ರ ಪದಲ್ಲಿರತವ 2022ರ  ಕರ್ ನಾಟಕ ಸರ ಕತ ಮತ್ ತು 
ಸ ೇವ ಗಳ ತ  ರಿಗ್  (ತ್ತದತದಪಡಿ)  ವಿಧ ೇಯಕವನತು  ತ್ತದತದಪಡಿ ಮನಡಿರತವೆಂತ  ಅೆಂ ಗಿೇಕರಿ ಸತವು ದತ.” 

ಪರಸನುವ ಅೆಂಗಿೇಕ ರಿಸಲಪಟಿಟ ತ್ತ ಮತ್ ತು  ಮಸ ದ  ಗ್  ಒಪ ಪಗ್  ನಿೇಡಲ್ನಯಿತ್ ತ 
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11. ಪರಕಟಣ್ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:_ ಮನನಯ ಸಭನಧಯಕ್ಷರಿೆಂದ ಈ ಮತೆಂದಿನ ಸೆಂದ್ೇಶ ಬೆಂದಿರತತ್ುದ:್- 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನಸಭ್ಯ ಕನಯಾವಿಧನನ ಹನಗೂ ನಡವಳಿಕ್ಯ ನಿಯಮ ೧೦೪ರ 
ಮೇರಗ್್ ್ವಿಧನನ ಸಭ್ಯತ ದಿರ್ನೆಂಕ:21.09.2022ರೆಂದತ “2022ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ 
ವಿಶವವಿದನಯನಿಲಯಗಳ (ತಿದತಿಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕ”್ ವನತು ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸ್ವರತತ್ುದ್ೆಂದತ ಹನಗೂ ಸದರಿ 
ವಿಧ್ೇಯಕಕ್ೆ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸಹಮತಿ ನಿೇಡಬೇ್ಕೆ್ಂದತ ಕ್ೂೇರಿರತತನುರ.್  

(ಮತೆಂದತ) 

(981) 21.09.2022 5.20 ವ ೈಎಲ್-ಕ್ಎಸ್                  (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸ್ವಿತಿ) 

12. ನಿಯಮ 68ರ ಮೇರ್ಗ್್ ಸನವಾಜನಿಕ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯದ ಮೇಲ್ಲನ ಮತೆಂದತವರ್ದ ಚಚ್ಾ 

ವಿಷಯ:- ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಇತಿುೇಚ್ಗ್ ್ ಸತರಿಯತತಿುರತವ ಮಳಯ್ಿೆಂದನಗಿ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರ 
ಸೇ್ರಿದೆಂತ್ ರನಜಯದ ಬಹತತ್ೇಕ ಜಿಲ್್ಿಗಳು ಪರವನಹ ಭಿೇತಿಯನತು ಎದತರಿಸತತಿುದತಿ, 
ರನಜಯದ ಹ್ದನಿರಿ ಮತ್ತು ರಸ್ುಗಳು ಕ್ೂಚಿಿಹ್ೂೇಗಿದತಿ, ಕ್ರ್ ಕ್ೂೇಡಿಗಳು ಒಡದ್ತ 
ಅಪನರ ಹನನಿಯತೆಂಟನಗಿ ಜನರತ ಸೆಂಕಷಟಕ್ೆ ಒಳಗ್ನಗಿರತವ ಕತರಿತ್ತ. 

                                  - - - - 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ್ರವರ್ ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಎಷತಟ ನಿಮಿಷ 
ಕನಲ್ನವಕನಶ ಕೂ್ೇರತತಿುೇರಿ?  ಈಗ್ನಗಲ್್ೇ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಸದನವನತು ಬ್ೇಗ 
ಮತಗಿಸ್ೂೇಣ ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದನಿರ್.  ಹನಗ್ನಗಿ ಸಮಯವನತು ಸ್ವೇಮಿತ್ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡರ್ ಎಲಿರಿಗೂ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ಕಲ್ಲಾಸಬಹತದತ.  ಇಲಿದಿದಿರ ್ ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ 
ತ್ಮಮಲಿರ ಪರವನಗಿ ಒಬಬರ ್ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ತನವು ಒಪಿಾಕ್ೂೆಂಡರ ್ಅದಕ್ೆ ನನು ಅಭಯೆಂತ್ರವೇ್ನಿಲಿ.  
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ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗ್ೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನಿರ್ು್ ದಿವಸ 
ಈ ಸದನದ ಪಿೇಠವು ಮೊದಲತ ಮನನಯ ಕ್.ಎ.ತಿಪಾ್ೇಸನವಮಿಯವರಿಗ್್ ಹನಗೂ ನನಗ್್ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ 
ಅವಕನಶ ನಿೇಡತತು್ೇರ್್ ಎೆಂದತ ನಮಗ್್ ಆಶನವಸರ್್ ನಿೇಡಿತ್ತು.  ಆ ಷರತಿುನ ಮೇಲ್್ ನಮಮನತು over 
loop ಮನಡಿ, ಮತೂ್ುಬಬರಿಗ್್ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ನಿೇಡಿದತಿ, ಅದಕ್ೆ ರ್ನವು ಸಹ “ಆಯಿತ್ತ”್
ಎೆಂದತ ಒಪಿಾಕೂ್ೆಂಡಿದ್ಿವು.  ಹನಗ್ನಗಿ ಪಿೇಠದಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ತಕೂ್ೆಂಡತ ಹ್ೇಳಿದ ಮನತ್ತ 
ಸತಳನುಗಬನರದ್ೆಂದತ ಕ್ೇಳಿಕೂ್ಳುುತ್ುೇರ್್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ.  ಈಗ ನಿಯಮ 68 ಮೇರಗ್್ ್ಚಚಾ್ ನಡಸ್ಲತ ಅವಕನಶ 
ನಿೇಡಿದತಿ, ತನವು ಹ್ೇಳಿದ ಮನತಿನೆಂತ ್ ಸದನವನತು ನಡಸ್್ವಕೂ್ಡತತು್ೇರ್್.  ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ.
ರಮೇಶ್ರವರ್ ತನವು ಎಷತಟ ನಿಮಿಷ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರಿ?  

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ (ರ್ನಮನಿದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದಿದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಈಗ್ನಗಲ್್ೇ ಯನವ ವಿಚನರವನತು ಬ್ೇರಯ್ವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನಿರ್, ಆದನಯವುದನತು ಮತ್ು ರ್ನನತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆ ಹೂ್ೇಗತವುದಿಲಿ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ತ್ಮಗ್್ ಏನತ ಹೇ್ಳುತಿುದ್ಿೇರ್್ ಎೆಂಬತದನತು ತನವು ಅಥಾ 
ಮನಡಿಕ್ೂಳುುತಿುಲಿ. 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸನಧಯವನದಷತಟ ಮಟಿಟಗ್ ್ ಎಷತಟ ಬೇ್ಗ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸಲತ ಸನಧಯವೊೇ, ಅಷ್್ಟೇ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೇರ್್.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತ್ಮಮ ಮನತ್ತ ಮತಗಿಸಲತ ಅೆಂದನಜತ ಎಷತಟ ಸಮಯವನಗಬಹತದತ. ೫ 
ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸಬಹತದ್ೇ?  



                                                                                                                                       «¥À/21.09.2022     
189  

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

 

 

   

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನನಗ್ ್ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ತನವು ಆಗಲ್ೇ್ 
ಅವಕನಶ ನಿೇಡಿದರ,್ ಇಷತಟ ಹ್ೂತಿುಗ್ ್ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ 5 ನಿಮಿಷ ಕಳ್ದತ ಹ್ೂೇಗತತಿುತ್ತು.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ. ೫ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸ್ವ.  

ಶ್ ರೇ ಪ.ಆರ.ರಮೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರ ೇ, ನಿಯಮ 68 ರ ಮೇರ್ಗ್ ್ ಚಚಾ್ 
ಮನಡಲತ ಅವಕನಶ ಕಲ್ಲಾಸ್ವದಿಕನೆಗಿ ತ್ಮಗ್್ ರ್ನನತ ಅಭನರಿಯನಗಿದ್ಿೇರ್ ್ಮತ್ತು ಅಭಿನೆಂದರ್್ಯನತು 
ಸಲ್ಲಿಸತತ್ುೇರ್.್   ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಸನಕಷತಟ ಮಳ್ ಬೆಂದ ಪರಯತಕು ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 
ಆಗಿರತವೆಂಥ ಅರ್ನಹತತ್ಗಳು ಮತ್ತು ಜನಜಿೇವನ ಅಸುವಯಸಿವನಗಿರತವೆಂಥ ಬಗ್್ೆ ಪತಿರಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 
ಸನಕಷತಟ ಕಡಗ್ಳಲ್ಲಿ ಚಚಾ್ ಆಗತತಿುದ.್  ಇಡಿೇ ದ್ೇಶದಲ್ಲಿ ಮನತ್ರವಲಿ, ಅೆಂತ್ರ ರನಷ್ಟ್ರೇಯ 
ಮಟಟದಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ ಬಗ್್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುರತವುದನತು ರ್್ೂೇಡತತಿುದ್ಿೇವ್.   

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ್.ರನಥೂ್ೇಡ್ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸದನದ್ೂಳಗ್್ ಒಬಬರತ ಸಚಿವರನತು ಮನತ್ರ ಹ್ೂರತ್ತಪಡಿಸ್ವ, ಬ್ೇರ ್ ಯನವ 
ಸಚಿವರತ ಇಲಿ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನವಮಿಯವರ,್ ದಯವಿಟತಟ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರ್ಲಿರೂ ಸದನದೂ್ಳಗ್್ ಬರತವೆಂತ ್ಹ್ೇಳಿ.   

ಶ್ ರೇ ಪರಕ್ನಶ್   ಕ್ .ರನಥ  ೇಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರ ೇ, ಇಲ್ನಖ್ನಧಿಕನರಿಗಳು ಯನರತ 
ಸದನದಲ್ಲಿರತವುದಿಲಿ.  ಆರ್ಥಾಕ ಇಲ್ನಖ್ಯ್ವರೆಂತ್ೂ ಯನರತ ಇಲಿ.  ಆರ್ಥಾಕ ಇಲ್ನಖ್ಯ್ ಸಚಿವರ 
ಹ್ೂರಗ್ ್ಹ್ೂೇದರ,್ ಅವರ ಹಿೆಂದ ್ಹಣಕನಸ್ವನ ಇಲ್ನಖ್ಯ್ ಅಧಿಕನರಿಗಳ್ಲಿರೂ ಹ್ೂೇಗಿ ಬಿಟಿಟದನಿರ.್  
ದಯವಿಟತಟ ಸದನದೂ್ಳಗ್ ್ಬರಲತ ಹ್ೇಳಿ.  ಮನನಯ ಪಿ.ಅರ.ರಮೇಶ್ರವರತ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವನದ 
ವಿಷಯವನತು ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನಿರ್.   
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ.  ಎಲಿರನೂು ಕರಸ್ತತ್ುೇರ್್.  ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ್ರವರ್ 
ತನವು ಮನತ್ನತು ಮತೆಂದತವರಸ್್ವ.   

ಡನ|| ತ್ೇಜಸ್ವವನಿ ಗ್ೌಡ (ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರ,್ ಕನಫ್ರ ಕತಡಿಯಲತ ಹೂ್ೇಗಿದನಿರ.್   

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕನಫ್ರ ಕತಡಿಯಲತ ಹ್ೂೇಗಿದನಿರ ್
ಎೆಂದರ್, ರ್ನವು ಸಹ ಕನಫ್ರ ಕತಡಿದತ ಬರತತ್ುೇವ್.  

ಶ್ ರೇ ಪರಕ್ನಶ್   ಕ್ . ರನಥ  ೇಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರ ೇ, ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ಲಿರೂ 
ಬರತವವರ್ಗೂ 5 ನಿಮಿಷ ಸದನವನತು ಮತೆಂದೂಡಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ಲಿರೂ ಬರತತನುರ.್  ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ್ರವರತ 
ದಯವಿಟತಟ ಮನತ್ನತು ಮತೆಂದತವರಸ್ಲ್ಲ.   

ಶ್ ರೇ ಪ.ಆರ.ರಮೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರ ೇ, ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿ 
ಪರವನಹವನಗಿರತವೆಂಥ ದಿಸಯ್ಲ್ಲಿ ಇವತಿುಗೂ ಸನಕಷತಟ ಕಡಗ್ಳಲ್ಲಿ ಮಳ್ ನಿೇರತ ನಿೆಂತಿರತವುದನತು 
ರ್್ೂೇಡತತಿುದ್ಿೇವ್.  ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲಿ ದನವ ್ಹೂಡಿರತವೆಂಥದನಿಗಿರಬಹತದತ ಮತ್ತು ಜನರ ಜಿೇವನ 
ಅಸುವಯಸಿವನಗಿರತವುದನತು ಸಹ ರ್್ೂೇಡತತಿುದ್ಿೇವ್.  ತ್ಮಗೂ ಸಹ ಚ್ರ್ನುಗಿ ತಿಳಿದಿರತವೆಂತ ್ ಈ 
ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರ ಸಮತದರದ ಮಟಟಕೆೆಂತ್ ಸತಮನರತ 3 ಸನವಿರಕೂೆ ಹ್ಚತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರತವೆಂಥ 
ಪರದ್ೇಶವನಗಿದ್.  ಈ ಒೆಂದತ ಪರದೇ್ಶದಲ್ಲಿ ಮಳ್ ನಿೇರತ ಬೆಂದರೂ ಸಹ ಯನವುದ್ೇ ಕನರಣಕೂೆ 
ಮಳ್ ನಿೇರತ ನಿಲಿದೆಂತ್ಹ ವಯವಸ್ಿ ಇದ್.   ಅೆಂದರ್ ನಮಮಲ್ಲಿರತವೆಂಥ ಪರಕೃತಿ ಏನಿದ,್ ಆ ಪರಕೃತಿ 
ನಿೇಡಿರತವೆಂಥ ಕ್ೂಡತಗ್್ ಬೆ್ಂಗಳೂರಿಗ್ ್ಎಷ್್ಟೇ ಮಳ್ ಬೆಂದರೂ ಸನರನಗವನಗಿ ನಿೇರತ ಹರಿಯತವೆಂಥ 
ವಯವಸ್ಿಯನಗಿತ್ತು.  ಆವೊತಿುನ ರನಜರತ-ಮಹನರನಜರತ, ಆಡಳಿತ್ಗ್ನರರತ ಸತಮನರತ ನೂರನರತ 
ವಷಾಗಳ ಹಿೆಂದ ್ ಆ ವಯವಸ್ಿಗ್ನಗಿ ಸನವಿರನರತ ಕತೆಂಟ್ಗಳ ಜನಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಗಳನತು ನಿಮನಾಣ 
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ಮನಡಿದಿರತ.  ಅದಕ್ೆ ಕನರಣವ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ಬಿದಿೆಂತ್ಹ ಮಳ್ ನಿೇರನತು ಶ್ೇಖ್ರಣ ್ಮನಡಿಟತಟಕೂ್ೆಂಡತ 
ಕನಪನಡತವೆಂತ ್ ಹನಗೂ ಸೆಂರಕ್ಷಣ್ ಮನಡತವೆಂತ,್ conserve ಮನಡತವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕನಶ 
ಕಲ್ಲಾಸಲ್ನಗಿತ್ತು.  ಆದರ್, ಇವತ್ತು ಇರತವೆಂಥ ಕ್ರ್ಗಳು ತ್ಮಗೂ ತಿಳಿದಿರತವೆಂತ್ ಸನಕಷತಟ ಕಡಗ್ಳಲ್ಲಿ 
ಸವಾರ್ನಶವನಗಿದ.್  ನೂರನರತ ಕ್ರ್ಗಳನತು ರ್್ೂೇಡತತಿುದತಿ, ಇವತ್ತು ಆ ಕ್ರ್ಗಳು ಇಲಿದೆಂತನಗಿದ.್  
ಅೆಂತ್ಹ ಪರಿಸ್ವಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರ ಇದ್.  ಆದರ,್ ಇವತ್ತು ಆಗತತಿುರತವೆಂಥ ಪರವನಹ ಏನಿದ,್ 
ಅದತ ಏತ್ಕ್ೆ ಆಗತತಿುದ್ ಎನತುವುದತ ಬಹಳ ಮತಖ್ಯವನಗತತ್ುದ್.  ಈ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ ಬಗ್್ೆ 
ಅೆಂತ್ರ ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಮಟಟದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ವಕೂ್ೆಂಡಿರತವೆಂಥ ಹ್ಸರತಗಳು ಯನವುದ್ೆಂದರ್, 
“Cosmopolitan city, Metropolitan city, Silicon city, Garden city, 
Technopoly and Pensioners Paradise”್ ಎೆಂದಲ್್ನಿ ಸನಕಷತಟ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರತ 
ಕರಯ್ತತಿುದಿರತ.  ಈ ಹಿೆಂದ್ ಯನರನದರೂ ನಿವೃತಿುಯನದರ್ ಅವರತ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿಗ್್ ಹೂ್ೇಗಿ settle 
ಆಗಬೇ್ಕತ, ಆದಕನರಣ ಇದನತು Pensioners Paradise ಎೆಂದತ ಸಹ ಕರಯ್ಲ್ನಗತತಿುತ್ತ.  
ಜ್ೂತ್ಗ್್ ನಿದನರ ಸತೆಂದರಿ ಎೆಂದತ ಸಹ ಕರಯ್ಲ್ನಗತತಿುತ್ತು.   ಇವತ್ತು ನಿದನರ ಸತೆಂದರಿ ನಗರ 
ಏರ್ನಗಿದ್ ಎೆಂದರ್, ನಿದನರ ಭೆಂಗವನಗಿದ.್   

(ಈ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಡನ|| ತ್ೇಜಸ್ವವನಿ ಗ್ೌಡರವರತ  
ಪಿೇಠವನತು ಅಲೆಂಕರಿಸ್ವದರತ) 

 

ಇವತ್ತು ಈ ನಿದನರ ಭೆಂಗವು ಯನವ ರಿೇತಿಯನಗಿದ್ ಎೆಂಬತದನತು ಸಹ ರ್ನನತ 
ಹ್ೇಳಬ್ೇಕನಗಿದ್.  ಈ ನಗರದ ಭವಿಷಯ ಏರ್ನಗಬಹತದ್ೆಂಬ ಆತ್ೆಂಕ ನಮಮಲ್ಲಿ ಕನಡತತಿುದ್.  
ಕನರಣವ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ತ್ಮಗೂ ತಿಳಿದಿರತವೆಂತ ್ಈ ನಗರವು ಬಹಳ ಸಣಾದನಗಿ ಬ್ಳಯ್ತತಿುತ್ತು.  ರ್ನನತ 
ಪರಥಮವನಗಿ ಕೌನಿಾಲರ್ ಆದನಗ ಈ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕಯ್ತ ಕ್ೇವಲ 153 ಚದರ 
ಕಲ್್ೂೇ ಮಿೇಟರ್ ಪರದೇ್ಶವನಗಿದತಿ, ಆವೊತಿುನ ದಿವಸ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಸ್ವಟಿ ಕನಪ್ೂಾರೇ್ಷನ್್ ಎೆಂದತ 
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ಕರಯ್ಲ್ನಗತತಿುತ್ತು.  ತ್ದನೆಂತ್ರ ಸತಮನರತ 225 ಚದರ ಕಲ್್ೂೇ ಮಿೇಟರ್ಗ್್ ಆ ಪರದ್ೇಶವನತು 
ಏರಿಕ ್ಮನಡಲ್ನಗಿತ್ತು.  225 ಚದರ ಕಲ್್ೂೇ ಮಿೇಟರ್ ಏರಿಸ್ವದ ನೆಂತ್ರ ಅದರ ಹ್ೂರಗ್ ್Seven 
CMCs (City Municipal Councils) ಗಳು ಅೆಂದರ್, smaller urban areas ಎೆಂದತ 
ಕರಯ್ಲ್ನಗತತ್ುದ್.  ಆಗ seven CMCs and one TMC (Town Municipal Council) 
ಇತ್ತು.  ಇೆಂತ್ಹ ಒೆಂದತ ಪರದ್ೇಶವು ಅವರದ್ೇ ಆದ ಒೆಂದತ ವಯವಸ್ಿಯಲ್ಲಿ ನಡಯ್ತತಿುತ್ತು.  2007 
ರಲ್ಲಿ ಆವೊತಿುನ ಸಕನಾರ ಈ ಒೆಂದತ ಪರದ್ೇಶವನತು ಸತಮನರತ 800 ಚದರ ಕಲ್್ೂೇ ಮಿೇಟರ್ನಷತಟ 
ಬೃಹತ್ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕಯ್ನಗಿ ಮನಡತವೆಂಥ ವಯವಸ್ಿಯನತು ಜನರಿಗ್ ್ತ್ೆಂದಿತ್ತು.  
ಈ ವಯವಸ್ಿ ತ್ೆಂದ ನೆಂತ್ರ ಅದಕ್ೆ ತ್ಕೆ ವಯವಸ್ಿಯನಗಿ ಮನಡದೇ್ ಏರ್್ೇನತ ಅನತಭವಿಸಲ್ನಗತತಿುದ್ 
ಎೆಂಬತದನತು ರ್ನವು ಇವತಿುನ ದಿವಸ ರ್್ೂೇಡತತಿುದ್ಿೇವ್.  ಇದಲ್ಿವನೂು ಸರಿಪಡಿಸತವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ 
2020ರಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕ್ಗ್ ್ಹ್ೂಸ ಕನಯಿಯನತು ತ್ೆಂದಿದ್ಿವು.  ಆ 
ಕನಯಿ ತ್ೆಂದ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಉತ್ುಮವನದೆಂಥ ಸವಲತ್ತು, ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾವನತು 
ಕಲ್ಲಾಸತವುದರೂ್ೆಂದಿಗ್್ ಉತ್ುಮ ಆಡಳಿತ್ ವಯವಸ್ಿಗ್ ್ ಈ ಕನಯಿ ಪೂರಕವನಗತತ್ುದ್ ಎೆಂಬ 
ಉದ್ಿೇಶದಿೆಂದ ಮನಡಲ್ನಗಿತ್ತು.  ಇವತ್ತು ಕನಯಿಯನತು ಜನರಿಗ್ ್ ತ್ೆಂದತ ಈಗ್ನಗಲ್್ೇ ಎರಡತ 
ವಷಾಗಳಿಗಿೆಂತ್ ಹ್ಚತಿ ಕಳ್ದಿದತಿ, ಈ ಎರಡತ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ 
ಪನಲ್ಲಕಗ್್ ್ ಈ ಕನಯಿಯಿೆಂದ ಆದೆಂತ್ಹ ಪರಯೇಜನಗಳ್ೇರ್ನದರೂ ಆಗಿದಯ್ೇ; ಅಭಿವೃದಿಿ 
ಏರ್ನದರೂ ಆಗಿದಯ್ೇ; ಅಥವನ ಬ್ಳವಣಿಗ್್ ಯನವ ರಿೇತಿ ಆಗಬೇ್ಕನಗಿದ,್ ಆ ರಿೇತಿ ಆಗಿದಯ್ೇ?  

ವ್ೈಸ್್ ಛ್ೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಸದಸಯರ್ ಪರವನಹಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ವದೆಂತ ್ ಮನತ್ರ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  
ಏಕ್ೆಂದರ,್ ಸಮಯದ ಅಭನವ ಇದ್.  ಅದರ ಮೇಲ್್ ಗಮನಹರಿಸ್ವ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.   

ಶ್ ರೇ ಪ.ಆರ.ರಮೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರ ೇ, ಆ ವಿಚನರದ ಮೇಲ್್ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ 
ಬರತತಿುದ್ಿೇರ್್.  ಅದಕೂೆ ಮೊದಲತ ಏರ್ನಗತತಿುದ ್ ಎೆಂಬತದನತು ತಿಳಿದತಕೂ್ಳುಬೇ್ಕನಗಿದತಿ, ಏರ್್ೇನತ 
ಆಗಿದ ್ಎೆಂಬತದನತು ಸರಿಯನಗಿ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಿೇರ್.್  ಇವತ್ತು ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ವನಸ ಮನಡತತಿುರತವವರಿಗ್್ 
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irritate city ಆಗಿದ.್  ಅೆಂದರ್ ಜನರಿಗ್ ್ಒೆಂದತ ರಿೇತಿ ಯನಕಪನಾ ರ್ನನತ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ಿೇರ್್ 
ಎನತುವ ಮಟಟದಲ್ಲಿ ಜಿಗತಪ್ಾ ಪಡತತಿುದನಿರ.್  ಏಕ್ೆಂದರ,್ ಐ.ಟಿ/ಬಿ.ಟಿ. ಕೆಂಪನಿಗಳಲ್್ನಿ ರ್ನವು ಹೂ್ರಗ್್ 
ಹ್ೂೇಗತತ್ುೇವ್ ಎನತುವೆಂಥ ಕೂಗಿರ್್ೂೆಂದಿಗ್್ ಸಕನಾರದ ಮೇಲ್್ ಒತ್ುಡ ಹನಕತತಿುದನಿರ್.  ಇೆಂತ್ಹ 
ಒೆಂದತ ಪರಿಸ್ವಿತಿಯಲ್ಲಿ,… ರ್ನನತ ಈಗ್ನಗಲ್್ೇ ಹ್ೇಳಿದ ಹನಗ್್ Cosmopolitan city ಹನಗೂ 
ನಿದನರ ಸತೆಂದರಿ ಹ್ೂೇಗಿ ನಿದನರ ಭೆಂಗವನಗಿದ ್ ಎನತುವೆಂಥ ಮನತ್ನತು ಹ್ೇಳಿದ್ಿೇರ್್.  ಆದರ್, 
2009ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಯನವ ಸಕನಾರ ಅಧಿಕನರದಲ್ಲಿತ್ತು ಎೆಂಬತದನತು ತನವು ಸವಲಾ ಮನವರಿಕ ್
ಮನಡಿಕ್ೂಳುಬೇ್ಕತ.  ಮೊದಲರ್್ ಬನರಿಗ್ ್ಅೆಂತ್ರ ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಮಟಟದಲ್ಲಿ ಈ ನಗರವು Garbage 
City ಎನತುವೆಂಥ ಹ್ಸರನತು ಪಡದ್ಿತ್ತು.  ನೆಂತ್ರ 2020ರಲ್ಲಿ ಇಡಿೇ ಜಗತ್ತು Pothole city 
ಎೆಂದತ ನಮಮನತು ಕ್ೇಳುವ ರಿೇತಿ ಆಗಿತ್ತು.  ಇವತ್ತು ಈ ನಗರವನತು City of floods ಎೆಂದತ 
ಕರಯ್ಲ್ನಗತತಿುದ್.  ಸಮತದರದ ಮಟಟಕೆೆಂತ್ ಮೂರತ ಸನವಿರ ಅಡಿ ಮೇಲ್್ ಇರತವ ಸ್ವಟಿಯಲ್ಲಿ 
ಪರವನಹವನಗಲತ ಅವಕನಶವ್ೇ ಇರತವುದಿಲಿ.   

(ಮತೆಂದತ) 

(982) 21.09.2022/5.30/ಎಸ್್ಕ-್ಕ್ಎಸ್್   (ವ್ೈಸ್್ ಛ್ೇಮಾನ್್ರವರ ಉಪಸ್ವಿತಿ) 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೇಶ್ (ಮತೆಂದತ):-  

ರ್ನನತ ಏತ್ಕನೆಗಿ ಈ ಮನತ್ನತು ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಿೇರ್್ೆಂದರ,್ ರ್ನನತ 2003-04 ರಲ್ಲಿ  ಮೇಯರ್ ಆಗಿದ್ಿ. 
ಆಗ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರ ಸತಮನರತ 225 ಚದತರ ಕಲ್್ೂೇ ಮಿೇಟರ್ ಮನತ್ರ ಇದಿಿದತಿ. ಆಗ  
ಬ್ೆಂಗಳೂರತ drainage system ವಯವಸ್ಿ ಏನಿತ್ತು, ಆಗ ಇದಿೆಂತ್ಹ drainage system 
ವಯವಸ್ಿಯನತು ಅೆಂದರ್, storm water drains ನತು remodelling ಮನಡಬೇ್ಕತ ಎನತುವ 
ಉದ್ಿೇಶದಿೆಂದ ಅವತ್ತು ರ್ನವು ಅದನತು ಹದಿರ್್ೈದತ ಪನಯಕೇ್ಜ್ಗಳನಗಿ ವಿೆಂಗಡಿಸ್ವ, ಸತಮನರತ ೪೦೦ 
ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳಷತಟ ಹಣವನತು ರ್ನವು contractors ಗ್್ ಕ್ೂಡತವೆಂತ್ಹ ವಯವಸ್ಿಯನತು 
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ಮನಡಿದ್ವು. ಆದನದ ಮೇಲ್್ ಈ ಒೆಂದತ ನಗರ ಬ್ಳ್ಯತವೆಂತ್ಹದನಿಗತತ್ುದ್. ತನವು ಎೆಂ.ಪಿ. 
ಆಗಿದನಿಗ, ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕನಾರದಿೆಂದ ಒೆಂದತ JNNURM (Jawaharlal Nehru National 
Urban Renewal Mission) ಯೇಜರ್್ ಬೆಂತ್ತ. ಈ JNNURM ಯೇಜರ್್ ಬೆಂದನಗ, ಈ 
JNNURM ಯೇಜರ್್ಯ ಕ್ಳಗಡ,್ ಈ ಒೆಂದತ ಕನಯಾಕರಮವನತು ಆ ಯೇಜರ್್ಯಲ್ಲಿ 
ಸೇ್ರಿಸ್ವದ್ಿೇವ.್ ಆ JNNURM ಯೇಜರ್್ಯಲ್ಲಿ ಸೇ್ರಿಸ್ವದ ಮೇಲ್್ ಈ ಒೆಂದತ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ 
ಮಹನನಗರದಲ್ಲಿ remodelling of drains ಏನತ ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತಕೂ್ೆಂಡಿದ್ಿೇವೊೇ, ಅದನತು 
ಉತ್ುಮ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ remodelling of drains ಗಳು ಆಯಿತ್ತ. ತ್ದನೆಂತ್ರ ಇದತ 2016ರ 
ವರಗ್ೂ  ಕ್ಲಸವನಯಿತ್ತ. 2016 ರಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಲಸವನತು ರ್ನವು ಸತಮನರತ 177 ಕಲ್ೂ್ೇ ಮಿೇಟರ್ 
ಉದಿದ drain ಅನತು  ಸರಿ ಪಡಿಸ್ವದ್ವು. ಅದಕ್ೆ ಸತಮನರತ ರೂ. 1367 ಕೂ್ೇಟಿಗಳಷತಟ 
ವ್ಚಿವನಯಿತ್ತ.  ಈ ಒೆಂದತ drainage system ಅನತು ಯನವ ರಿೇತಿಯಿೆಂದ 
ಸರಿಪಡತಸತವೆಂತ್ಹದಿಕ್ೆ ಹೂ್ೇದ್ವು ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುರತವುದತ. ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಆದನದ 
ಮೇಲ್ ್2016ರಲ್ಲಿದಿೆಂತ್ಹ ಮನನಯ ಸ್ವದಿರನಮಯಯನವರ ಕನೆಂಗ್್ರಸ್್ ಸಕನಾರ, ಈ entire ನಗರದ 
drainage system ನಲ್ಲಿ encroachments ಅನತು ಕೆಂಡತ ಹಿಡಿಯಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ಹೂ್ೇದರತ. ಈ 
encroachments ಅನತು ಕೆಂಡತ ಹಿಡಿಯಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನಗ, ಸವ್ಾಕ್ಷಣನ ಮತ್ು JDLR…. 

 ವ್ೈಸ್್ ಛ್ೇಮಾನ್್:- ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೇಶ್ರವರೇ್, ತ್ತತ್ತಾ ಈಗ ಏರ್ನಗಬ್ೇಕತ 
ಹ್ೇಳಿ? ಪರತಿ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಅತ್ಯೆಂತ್ ತ್ತತಿಾನ ಈ ಒೆಂದತ ಸೆಂದಭಾವನತು ಗಮನ 
ಸಳ್್ಯಬ್ೇಕ್ೆಂದತಕ್ೂೆಂಡಿದನಿರ.್ 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೇಶ್:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಹೌದತ, ಇದರ ಬಗ್್ೆ ಹ್ೇಳಿದರ ್
ಮನತ್ರ ಅಥಾವನಗತವುದತ. ಇದರ್್ುಲ್ನಿ ಹ್ಳಲ್ಲಲಿವ್ೆಂದರ ್ಅಥಾವನಗತವುದಿಲಿ. 

ವ್ೈಸ್್ ಛ್ೇಮಾನ್್:- ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೇಶ್ರವರೇ್, ಸಮಯ ಸಹಕರಿಸತವ ಬಗ್್ೆ ತನವು 
ಪಿೇಠಕ್ೆ ಮನತ್ತ ಕೂ್ಟಿಟದಿಿೇರಿ. 
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ ಹರಿಪರಸನದ್ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ನಮಗ್್ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಕೂ್ಟಟೆಂತ್ಹ ಸಮಯವನತು ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗ್್ ಬಿಟತಟಕೂ್ಡತತ್ುೇವ್.  ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ ಮೇಯರ್ ಆಗಿದಿರತ.  ಸಮಸ್ಯಗಳನತು ಸಕನಾರದ ಗಮನಕ್ೆ 
ತ್ರತವೆಂತ್ಹ ಜವನಬನಿರಿ ಅವರದತ. ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗ್್ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆ ಅವಕನಶ ಕ್ೂಡಿ.  

ವ್ೈಸ್್ ಛ್ೇಮಾನ್್:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ವಿಷಯಕ್ೆ 
ಬರತವುದಕ್ೆ ಹ್ೇಳಿ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನನಗ್ ್ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಕ್ೂಟಟೆಂತ್ಹ 
ಸಮಯವನತು ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗ್್ ಬಿಟತಟಕ್ೂಡತತ್ುೇವ್. ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗ್್ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆ 
ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೂ್ಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೇಶ್:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ವಿಷಯವನತು ಬಿಟತಟ, ಬೇ್ರ ್
ವಿಷಯದ ಬಗ್್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುಲಿ. ರ್ನನತ drain ಬಗ್್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತು್ೇರ್್. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ವಿಷಯವನತು 
ಬಿಟತಟ ಮನಡರ್ನಡತತಿುಲಿ, ಆಗ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಸ್ವಿತಿಯ ಬಗ್್ೆ ಹ್ೇಳುತಿುದನಿರ.್ 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೇಶ್:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಆ ವಿಷಯವನತು ಬಿಟತಟ ಬ್ೇರ ್
ವಿಷಯದ ಬಗ್್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುಲಿ. 2016 ಆದ ಮೇಲ್್ 1953 encroachments ಇದ್ 
ಎೆಂಬತದರ ಬಗ್್ೆ identify ಮನಡಿರತವ ಬಗ್್ೆ ಅೆಂಕ-ಅೆಂಶಗಳನತು ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ. ಯಿೆಂದ 
ಕ್ೂಟಿಟರತವೆಂತ್ಹದತಿ. ಈ ಅೆಂಕ-ಅೆಂಶಗಳನತು ರ್ನನತ ಕ್ೂಟಿಟರತವೆಂತ್ಹದಿಲಿ. ಆವತಿುನ ದಿನ 
ಏರ್್ೂೆಂದತ encroachments ಇತ್ತು, ಇದನತು ತ್ಗ್್ಯಬ್ೇಕತ ಎೆಂದತ ದಿಟಟವನದೆಂತ್ಹ 
ನಿಧನಾರವನತು ಅವೊತಿುನ ಕನೆಂಗ್್ರಸ್್ ಸಕನಾರ ತಗ್್್ದತಕೂ್ೆಂಡಿತ್ತು. 1225 encroachments 
ಅನತು 2017 ರ ಇಸವಿಯಳಗ್್ ತ್ಗ್್ದರತ. ಇನತು 728 ಮನತ್ರ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಈ 728 
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encroachments ಅನತು ತ್ಗ್್ಯಬ್ೇಕ್ೆಂದರ್, ಮನನಯ ಹ್ರ್್.ಡಿ. ಕತಮನರಸನವಮಿಯವರ ಸಮಿಮಶರ 
ಸಕನಾರ ಬೆಂದನಗ ಸತಮನರತ 200 ರವರ್ಗೂ ತಗ್್್ದರತ. ತ್ದನೆಂತ್ರ ಬಹಳ ಮತಖ್ಯವನದತದತಿ 
ಒೆಂದೇ್ ಒೆಂದತ encroachment ಕೂಡ ಈ ಮೂರತ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಗ್್ಯಲ್ಲಲಿ. ಆದತ ಅಲ್ಲಿಗ್ ್
ನಿೆಂತಿತ್ತು. ರ್ನನತ ಏಕ್ ಇಷತಟ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕನಗಿ ಬೆಂತ್ತ ಎೆಂದರ್, ಈ ನಮಮ ನಗರದಲ್ಲಿ drainage 
system ಎೆಂದರ್ ಏನತ? ರ್ನಲ್ನಗಳು, ರನಜಕನಲತವ್ಗಳು, ಅೆಂದರ್ primary drains ಏನಿದ,್ 
ಆ primary drains ಗ್್ secondary drains ಬೆಂದತ join ಆಗತತ್ುದ್. ಈ primary 
drains ಮತ್ತು secondary drains ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರತವೆಂತ್ಹ nervous system 
ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತ್ುೇವ್ಯಲ್ನಿ, ಆ ರಿೇತಿ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳ್ ಬಿದಿೆಂತ್ಹ ನಿೇರತ ಒೆಂದತ ಕ್ರ್ಯಿೆಂದ 
ಇರ್ೂ್ುೆಂದತ ಕ್ರ್ಗ್ ್ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೂ್ೇಗತವೆಂತ್ಹ ಸನಮನನಯವನದೆಂತ್ಹ ಪದಿತಿ. Automatic 
ಆಗಿ ಹರಿಯತವೆಂತ್ಹ ನಿೇರತ. ಎಲ್ನಿ ಸನವಿರನರತ ಕ್ರ್-ಕತೆಂಟ್ಗಳಿಗ್್ ಈ  ನಿೇರತ ಅದರಿೆಂದ 
ಸನಗತತ್ುದ್. ಈ ಸನಗತವೆಂತ್ಹ ನಿೇರತ topography ನಗರದಲ್ಲಿ ಏನಿದ,್ ಈ topography ಯ 
ಪರಕನರ village maps, ಟಿಪಾಣಿ ಪರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹನಗೂ Atlas ಪರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರತತ್ುದ್. ಆದರ್ ಈ 
ಒೆಂದತ primary drains ಎೆಂದತ  ರನಜಕನಲತವ್ ಹ್ೇಳುತ್ುೇವ್ಯಲ್ನಿ, ನೆಂತ್ರ secondary 
drains ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತ್ುೇವ್. ಇವತ್ತು ಇದನತು mapping ಮನಡದೇ್ ಇರತವುದತ ಬಹಳ 
ದೃಷಟಕರವನದೆಂತ್ಹ ಅಭನಯಸ ನಮಮ ಸಕನಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರತವೆಂತ್ಹದತಿ. ರ್ನನತ ಏತ್ಕ್ೆ ಈ ಮನತ್ನತು 
ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಿೇರ್್ೆಂದರ್, ನಮಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯನವುದ್ೇ ಒೆಂದತ planning ಮನಡಬೇ್ಕನದರ,್ 
‘The Karnataka Town and Country Planning Act’, ಎನತುವೆಂತ್ಹದತಿ ಇದ್. ಈ 
The Karnataka Town and Country Planning Act’, ಕ್ಳಗಡ ್entire ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ. 
ಬಿ.ಡಿ.ಎ., ಮತ್ತು KIADB (Karnataka Industrial Area Development Board), 
ಇವ್ಲಿವೂ ಇರತತ್ುದ್. ಇದರಲ್ಲಿ section ನ provision ನಲ್ಲಿ ಏನತ ಹ್ೇಳುತ್ುದ ್ ಎೆಂದರ್, 
ಯನವುದ್ೇ ಒೆಂದತ Land Revenue Act ಕ್ಳಗಡ್ ಬರತವೆಂತ್ಹ ಒೆಂದತ land details 
ಏನಿದ,್ ಅವುಗಳರ್್ುಲ್ನಿ basically ನಿೇವು ತ್ರತವೆಂತ್ಹದತಿ ಬಹಳ ಮತಖ್ಯವಿದ.್ 
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ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದತ ಬಹಳ ಮತಖ್ಯವನದೆಂತ್ಹದತಿ, it is a basic thing.  
ಈ ಒೆಂದತ ನಗರದಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ primary and secondary drains ಇದ್. ಈ drains 
ಗಳನತು mapping ಮನಡಿ, ಈ planning ನಲ್ಲಿ ತ್ರಬೇ್ಕತ. ಈಗ ಮೊದಲರ್್ಯದನಗಿ, CDP 
(Comprehensive Development Plan) ಗಳನತು ಮನಡಿದರತ. ಅದತ ತ್ಮಗೂ ಕೂಡ 
ಗ್್ೂತಿುರತವೆಂತ,್ 1971ರಲ್ಲಿ ODP (Outline Development Plan) ಆಯಿತ್ತ. 1971ರಲ್ಲಿ ODP 
ಆದನಗ, ಅೆಂದಿನ ಶ್ರೇ ದ್ೇವರನಜ ಅರಸತರವರ ಸಕನಾರವಿತ್ತು. ಅವೊತಿುನ ದಿನ ODP ಮನಡಿದನಗ, 
ಅಷ್್ೂಟೆಂದತ land use details ಬಗ್್ೆ ಮತ್ತು ಈ ಒೆಂದತ mapping ಬಗ್್ೆ  ಆಗಲ್ಲೇ,  
concentrate ಮನಡಲ್ಲಲಿ. ಆದರ್ ಎರಡರ್್ೇ ಬನರಿ ರ್ನವು  ODP ಮನಡತವ ಬದಲ್ನಗಿ, CDP 
ಮನಡಿದಿವಿ.   CDP ಎೆಂದರ ್Comprehensive Development Plan.  ಮೊದಲತ CDP 
ಅನತು 1984ರಲ್ಲಿ ಮನಡಿದತಿ. ಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್್ೆ ತನವು 
concentrate ಮನಡಿ. 

ವ್ೈಸ್್ ಛ್ೇಮಾನ್್:- ಮನನಯ ಸದಸಯರ್ೇ, ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡತವುದನತು ಕ್ೇಳಿಸ್ವಕೂ್ಳುುತಿುದ್ಿೇರ್್. 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೇಶ್:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 1984ರಲ್ಲಿ ಯನವ ಸಕನಾರವಿತ್ತು? 
ಅೆಂದಿನ ಶ್ರೇ ರನಮಕೃಷಾ ಹ್ಗಡ್ಯವರತ ಬಿ.ಜ್.ಪಿ.ಯ ಸಮಿಮಶರ ಸಕನಾರವಿತ್ತು. 1984ರಲ್ಲಿ 
ಮೊದಲರ್್ೇ CDP ಆಯಿತ್ತ. ಅವೊತಿುನ ಈ drainage ಗಳ ಮನಹಿತಿ ಅದರೂ್ಳಗಡ್ ಇಲಿ. ಆ 
CDP ನಲ್ಲಿ ಮರ್ತ್ತ ಹ್ೂೇಗಿದ್. The details of the drains were not mentioned 
in the CDP.  ಅದತ CDP ಒಳಗಡ ್  ಬೆಂದಿಲಿ. ತ್ದನೆಂತ್ರ CDP ಮೇಲ್್ sanctions 
ಕ್ೂಟಿಟದ್ಿೇವ್. 1984ರಲ್ಲಿ ಯನವುದ್ೇ plan sanction ಕ್ೂಡಬೇ್ಕ್ೆಂದರ,್ land use ಆಧನರದ 
ಮೇಲ್ ್ plan ಗಳನತು ಕ್ೂಡತತು್ೇವ್. Land use ನ ಉದ್ಿೇಶ Residential ಗ್್ ಇದಿರ್ 
residential ಎೆಂದತ ಕ್ೂಡತತ್ುೇವ್ ಹನಗೂ Non-residential ಗ್್ ಇದಿರ ್ Non-
residential  ಕೂ್ಡತತ್ುೇವ್. Industrial purpose ಇದಿರ,್ industrial ಎೆಂದತ 
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ಕ್ೂಡತತು್ೇವ್. ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಕ್ೂಟಟೆಂತ್ಹ plan ಗಳು, ಅಲ್ಲಿ secondary drain ಓಡತತಿುದಿರ,್ 
ಅದರಲ್ಲಿ secondary drain ಇಲಿ. ಈ ಕನಯಿದ್ ಏನತ ಹ್ೇಳುತ್ುದ ್ ಎೆಂದರ್, ಇವತಿುನ 
ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕ,್ ಬಿ.ಡಿ.ಎ., KIADB ಕನಯಿದ ್ಇರಬಹತದತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲಿವೂ 
ಮನಹಿತಿ ಇರಬೇ್ಕನಗಿತ್ತು. ಆ ಮನಹಿತಿಯನತು ಯನರತ ರ್್ೂೇಡತತನುರ್? ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ಇರತವೆಂತ್ಹ ಏನತ 
CDP ಇತ್ತು. ಇದರ ಬಗ್್ೆ ಆ CDP ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. 1984 ರಲ್ಲಿ CDP ಮನಡಿದತಿ, 1984 CDP 
ಎಲ್ಲಿಯವರ್ಗ್ ್ಬೆಂತ್ತ ಎೆಂದರ ್1997 ವರಗ್ೂ CDP ಯ existence ಬೆಂತ್ತ. ಅೆಂದರ್, ಅದರಲ್ಲಿ 
empower ಮನಡತವೆಂತ್ಹದತಿ ಇತ್ತು. 1997 ವರಗ್ೂ empower ಆದೆಂತ್ಹ CDP, 1997 
ರಲ್ಲಿ ಮತ್ು ಈ ಒೆಂದತ CDP ಅನತು RCDP (Revised Comprehensive Development 
Plan) ಗಳರ್ನುಗಿ ಮನಡಿದರತ.  RCDP ಎೆಂದರ್, Revised Comprehensive 
Development Plan 1997 ರಲ್ಲಿ CDP ನತು revise ಮನಡಿದನಗ, ಮತ್ು details 
ಹನಕದರತ. ಆ details ಹನಕತವನಗ, ಅೆಂದಿನ  ಸಕನಾರ ಯನವುದತ ಇತ್ತು ಎೆಂಬತದತ ತ್ಮಗ್ ್
ಜ್ಞನಪಕವಿದಿರ ್ ಹ್ೇಳಿ. ಅೆಂದಿನ ಶ್ರೇ ಜ್.ಹ್ರ್್. ಪನಟಿೇಲ್ರವರ ಸಕನಾರವಿತ್ತು. ಶ್ರೇ ಜ್.ಹ್ರ್್. 
ಪನಟಿೇಲ್ರವರ ಸಕನಾರವಿದನಿಗ, 1997 ರಲ್ಲಿ ಮನಡಿರತವ RCDP ನಲ್ಲಿ ಸೆಂಪೂಣಾವನಗಿ ಮತ್ು 
drainage details ಹನಕಲ್ಲಲಿ.  As per, the Land Revenue Act and The 
Karnataka Town and Country Planning Act, mentioning the details of 
the drains was mandatory’.್ಅದನತು ಹನಕಬ್ೇಕನಗಿತ್ತು ಆದರ,್ the details of the 
drains were not mentioned in RCDP also.  ಆ RCDP ನಲ್ಲಿ ಅದತ ಹ್ೂೇಯಿತ್ತ. 
RCDP ಯಲ್ಲಿ ಮತ್ು plan ಗಳನತು  ಸಹ ಹೂ್ೇದವು.  ಅದಕ್ೆ  ಬೇ್ಕನದಷತಟ ಬಿ.ಡಿ.ಎ., 
ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ., ಮತ್ತು KIADB sanction ಕ್ೂಟಟರತ ಹನಗೂ  ಬ್ೇರ್ ಬೇ್ರ ್ ಇಲ್ನಖ್ಯ್ವರತ 
ಕಟಟಡಕ್ೆ sanction ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂೆಂಡರತ. ಆ ಕಟಟಡ ಮನಡತವನಗ, ಆ ಒೆಂದತ ಪರದ್ೇಶ ಯನವನಯವ 
primary drains ಮತ್ತು secondary drains ಇತ್ೂುೇ, ಆ details ಮತ್ು ಕಳ್ದತ 
ಹ್ೂೇಯಿತ್ತ. ಮತ್ು 1997 ರಿೆಂದ….. 
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ಶ್ರೇ ಪನರಣ್ೇಶ್ ಎೆಂ.ಕ.್ (ಸಿಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ಿಗಳಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):-  ಮನನಯ 
ಪಿ.ಆರ್. ರಮೇಶ್ರವರ್ೇ,  ಈ ವಿಷಯಕ್ೆ ಸ್ವಮಿೇತ್ವನಗಿ ಚಚಾ್ ಮನಡಬೇ್ಕ್ೇ ವಿನಃ ಇದಕ್ೆ 
ಪರಿಹನರ ಏನತ ಎೆಂಬತದರ ಬಗ್್ೆ ತನವು ಹ್ೇಳಬ್ೇಕತ. ಈ ಹಿೆಂದ ್ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳನದ ದಿ. 
ರನಮಕೃಷ್ನಾ ಹ್ಗಡ್ ಮತ್ತು ದಿ. ಜ್.ಹ್ರ್್. ಪನಟಿೇಲ್ರವರ ಒಳ್ುಯ ಕಲ್ಸಗಳನತು ಮನಡಿ 
ಹ್ೂೇಗಿದನಿರ್.  ತನವು ಅದಕ್ೆ ಏನತ ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂಬತದರ ಬಗ್್ೆ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕತ.  

 (ಮತೆಂದತ) 

(983) 21-09-2022 5.40 ಟಿಸ್ವಹರ್್್-ಜಿಆರ          (ವ್ೈಸ್್ ಛ್ೇಮಾನ್್ರವರ ಉಪಸ್ವಿತಿ) 
ಶ್ರೇ ಪನರಣ್ೇಶ್ ಎೆಂ.ಕ.್ (ಮತೆಂದತ) 

ಅವೊತ್ತು ಜನಸೆಂಖ್್ಯ ಎಷ್ಟ್ಟತ್ತು, ಇವತ್ತು ಜನಸೆಂಖ್್ಯ ಎಷ್ಟ್ಟದ್; ಅವೊತ್ತು ಇದಿೆಂತ್ಹ ಬಿಲ್ಲಡೆಂಗ್ ಎಷತಟ, 
ಇವತ್ತು ಆಗಿರತ್ಕೆೆಂಥ ಬಿಲ್ಲಡೆಂಗ್ ಎಷ್ಟ್ಟವ್. ಈ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಚರ್್ ಮನಡಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರ್ . . . 
ಸಲಹ ್ಕ್ೂಟಟರ್ ಒಳ್ುಯದತ ಎೆಂಬತದತ ನನು ಅಭಿಪನರಯವನಗಿದ್. 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸನದ್ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಮನಜಿ ಮಹನಪೌರರತ 
ಆಗಿರತ್ಕೆೆಂಥವರತ  ಎಲ್್ಿಲ್ಲಿ ತ್ಪತಾಗಳು ಆಗಿವ,್ ಅದನತು ಎಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸ್ವಕ್ೂಳುಬ್ೇಕ್ೆಂದತ 
ಹ್ೇಳುತಿುದನಿರ.್ ಅದ್ೇ ತನರ್್ೇ ತನಪತ್ರಯ ಆಗಿರತವುದತ. ನಮಮಲ್ಲಿ ದೂರದೃಷ್ಟ್ಟ ಇಲಿದೇ್ 
ಇರತವುದರಿೆಂದ, ನಮಮ ಬೆ್ಂಗಳೂರತ ಸ್ವಟಿ ಈ ರಿೇತಿ ಆಗಿರತವುದತ. ಇದತ ಇಡಿೇ ರನಜನಯದಯೆಂತ್ 
ನಡದ್ಿದ.್ ಇನತುಳಿದ ಸದಸಯರತ ಕೂಡ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನಿರ್, ರ್ನನತ ಕೂಡ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ಿೇರ್್. ಈ ಬನರಿ 
ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರತ್ಕೆೆಂಥ ಅರ್ನಹತತ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಷಟ ಕಳ್ದ 51 ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಯನವತ್ೂು 
ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಅವರತ ಮೇಯರ್ ಆಗಿದಿವರತ. ಅದಕನೆಗಿ ಅವರತ ನಮಮ ಪಕ್ಷದಿೆಂದ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ 
ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನಿರ.್ ತ್ಪತಾ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿದಯ್ೇ ಅಲ್ಲಿ ಅದನತು ಸರಿಪಡಿಸ್ವಕ್ೂಳುುವುದನತು ಹ್ೇಳುತಿುದನಿರ.್ 
ನಮಮದತ ತ್ಪನಾಗಿಯೇ ಇಲಿವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿಕ್ೂಳುುವುದನದರ್ ರ್ನವು ಇರ್ು್ೇನತ ಹ್ೇಳುವುದಕ್ೆ 
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ಆಗತವುದಿಲಿ. ತ್ಪತಾಗಳು ಆಗಿರತವುದರಿೆಂದಲ್್ೇ ಇೆಂತ್ಹ ಅರ್ನಹತತ್ಗಳು ಆಗತತಿುರತವುದತ. ರ್ನನತ 
ಕೂಡ ಸತಮನರತ 40 ವಷಾಗಳ ಹಿೆಂದ ್ ಸಿೆಂ ಬ್ೂೇಡ್್ಾಗ್್ ಛ್ೇಮಾನ್್ ಆಗಿದ್ಿನತ. ಏರ್್ೇನತ 
ಆಗಿದಯ್ೆಂದತ ನನಗೂ ಗ್್ೂತಿುದ್. ಆದರ್ ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ರವರತ ಎೆಂ.ಎಲ.ಎ., ಗಳಿಗಿೆಂತ್ 
ಹ್ಚಿಿಗ್ ್ ವಿಷಯವನತು ತಿಳಿದತಕೂ್ೆಂಡಿರತ್ಕೆೆಂಥವರತ. ಹನಗ್ನಗಿ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರಿಗ್್ ಸವಲಾ 
patience ಇರಲ್ಲ, ಬೇ್ಕನದರ ್ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಿಲಿ, ನನು ಪರವನಗಿ ಅವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತನುರ್.  

 ವ್ೈಸ್್ ಛ್ೇಮಾನ್್:- ಮನನಯ ಪನರಣ್ೇಶ್ ಅವರ್ೇ, ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ರವರತ ಹ್ಚಿಿನ 
ಸಮಯ ಕೂ್ಟತಟ ರನಜಧನನಿ ಬಗ್್ೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಲ್್ಿೇಖ್ ಮನಡಿದನಿರ.್ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಉಳಿದ 
ವಿಷಯವನತು ನಿೇವು ಕವರ್ ಮನಡಿ. 

 ಶ್ರೇ ಪನರಣ್ೇಶ್ ಎೆಂ.ಕ:್- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುತಿುರತವುದತ ಅದನತು 
ಸರಿಪಡಿಸತವೆಂಥ ರಿೇತಿ ಬಗ್್ೆ ಹ್ೇಳಿ ಎೆಂದತ. ಆದರ್ ಅವರತ ಹಿೆಂದಿದಿರ್್ುೇ quote ಮನಡತತಿುದನಿರ.್ 
ಈಗ ಆಗಿರತ್ಕೆೆಂಥದಿನತು ಸರಿಪಡಿಸತವುದಕ್ೆ ಸಲಹ ್ ಕ್ೂಡಬೇ್ಕತ. ಏಕ್ೆಂದರ ್ ಅವರತ 
ಅನತಭವಸಿರಿದನಿರ.್ ಅವರತ ಮೇಯರ್ ಆಗಿದಿವರತ. ಅವರ ಅನತಭವಗಳಿೆಂದ ಏರ್್ೇರ್ನಗಿದ್ಯೆಂದತ 
ಗ್್ೂತಿುದ್. 

 ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಅದನೂು ಹ್ೇಳುತ್ುೇರ್್.   

 ವ್ೈಸ್್ ಛ್ೇಮಾನ್್:- ನಿಮಮ ಸಲಹ ್ ಬಹಳ ಉಪಯತಕುವನಗತತ್ುದ್, ಆ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಿ ಅವರತ 
ಅಪ್ೇಕ್ ್ಮನಡತತಿುರತವುದತ.  

 ಶ್ರೇ ಪನರಣ್ೇಶ್ ಎೆಂ.ಕ:್- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ 
ತ್ತೆಂಬನ ಸ್ವೇನಿಯರ್ ಇದನಿರ.್ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುತಿುರತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ಅವೊತಿುನ ವಯವಸ್ಿಗ್ ್
ಅನತಗತಣವನಗಿ, ಅವೊತಿುನ ಜನಸೆಂಖ್್ಯಗ್ ್ಅನತಗತಣವನಗಿ ಅವೊತ್ತು ಕ್ಲಸಗಳನಗಿತ್ತು.  
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 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಇಲಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಜನಸೆಂಖ್್ಯ ಪರಶ್ು ಅಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಪನರಣ್ೇಶ್ ಎೆಂ.ಕ:್- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಆದರ್ ಅವೊತ್ತು ಬೆ್ಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 
ಜನಸೆಂಖ್್ಯ ಎಷ್ಟ್ಟತ್ತು, ಇವತ್ತು ಎಷತಟ ಜನಸೆಂಖ್್ಯ ಇದ್? ಈ ರಿೇತಿ ಮನಡಬೇ್ಕತ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಬೇ್ಕತ. 
ಅವೊತ್ತು ಆಗಿದಿ ಪರಿಣನಮ ಇವತ್ತು ರ್ನವು ಎೆಂದರ್ . . . 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಪನರಣ್ೇಶ್ ಅವರ್ೇ, 
ಇಲ್ಲಿರತವುದತ ಜನಸೆಂಖ್್ಯ ಪರಶ್ು ಅಲಿ. ಅಕ್ಟ್ನತು ಯನವ ರಿೇತಿ ಉಲಿೆಂಘರ್್ ಮನಡಿದನಿರೆ್ಂದತ 
ಹ್ೇಳುತಿುದನಿರ.್ That is the point. ನಮಮಲ್ಲಿ ರೂಲ್, ಕನನೂನತ ಮತ್ತು ಆಕ್ಟ್ ಎಲ್ನಿ ಇದ್. 
ಅದನತು ಉಲಿೆಂಘರ್ ್ ಮನಡಿದರ್ ಯನವ ರಿೇತಿ ತನಪತ್ರಯ ಆಗತತ್ುದ್ೆಂದತ ಹೇ್ಳುತಿುದನಿರ್. ಈಗ 
ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರಕ್ೆ ಆಗಿರತವುದತ ಕೂಡ ಅದ್ೇ.  

 ವ್ೈಸ್್ ಛ್ೇಮಾನ್್:- ಮನನಯ ಪನರಣ್ೇಶ್ ಅವರ್ೇ, ತ್ಮಮ ಅಭಿಪನರಯಗಳನತು ಆಡಳಿತ್ 
ಪಕ್ಷದವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಹ್ೇಳಿ. 

 ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 1997ರಲ್ಲಿ R.C.D.P., ಆಯಿತ್ತ, 
ಅದರಲೂಿ ಡಿೇಟ್ೈಲಾ್ ಡೈ್ರ್್ೇಜ್ದತ ಇಡಿೇ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನದತಿ ತ್ೆಂದಿಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲವ್ೇ ಕ್ಲವು 
primary drains ಮನತ್ರ ಬಿಟತಟ detailing of drainage system ಏನಿದ ್ ಅದನೂು 
ತ್ರಲ್ಲಲಿ. ನೆಂತ್ರ 2007ರಲ್ಲಿ ಮನಸಟರ್ ಪನಿನ್್ ಎೆಂದತ ಮನಡತತನುರ.್ 2007 ರಲ್ಲಿ ಯನವ 
ಸಕನಾರ ಇತ್ತು?  

 ವ್ೈಸ್್ ಛ್ೇಮಾನ್್:- ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ರವರೇ್, ತನವು ಪನಲ್ಲಟಿಕ್ಾ್ ಕ್ದಕಬ್ೇಡಿ. 
ಅವರ್ಲ್ನಿ ತ್ತದಿಗ್ನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ನಿೆಂತಿದನಿರ.್ 

 ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್:- ಇಲಿ, ಇವರತ ಏನೂ ಮನಡಲ್ಲಲಿವ್ೇ. 
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 ವ್ೈಸ್್ ಛ್ೇಮಾನ್್:- ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ರವರೇ್, ಪರತಿಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರ ಕನಳಜಿ 
ಸಮಸ್ಯಯತ್ು. . .  

 ಶ್ರೇ ಪನರಣ್ೇಶ್ ಎೆಂ.ಕ.್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ  
ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ರವರತ 1984ನತು quote ಮನಡತತನುರ್. ಮತ್ು 2007 ಗ್್ ಬರತತನುರ.್ What 
about the in between period?  ಅದನತು ಆಗ ಸರಿಮನಡತವುದಕ್ೆ ಸನಕಷತಟ ಅವಕನಶಗಳು 
ಇತ್ುಲಿವ್ೇ? ಅದನೂು ಪರಸನುಪ ಮನಡಲ್ಲ. 

 ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಏಕ್ ಇದನತು ಹೇ್ಳಬ್ೇಕನಗಿ 
ಬೆಂತ್ೆಂದರ್, . . . 

 ವ್ೈಸ್್ ಛ್ೇಮಾನ್್:- ಅದತ ಒೆಂದತ ಯಕ್ಷಪರಶ್ು. ಆ ಯಕ್ಷಪರಶ್ು ನಿಮಗ್ೂ್ೇಸೆರ ಕನಯತತಿುದ್.  

 ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅದರ ಬಗ್್ೆ ಹ್ೇಳುತು್ೇರ್್. 2007ರಲ್ಲಿ 
ಸರ್ನಮನಯ ಹ್ರ್್.ಡಿ.ಕತಮನರಸನವಮಿಯವರ ಸಕನಾರ ಇತ್ತು. ಅವರ ಜ್ೂತ ್ಬಿ.ಜ್.ಪಿ., ಯವರತ ಕೂಡ 
ಇದಿರತ. ಹನಗ್ನಗಿ, 2007ರಲ್ಲಿ ಆ ಒೆಂದತ ಮನಸಟರ್ ಪನಿನ್್ ತ್ೆಂದನಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷತಟ pressure  
ಇತ್ುೆಂದತ ತ್ಮಗ್್ಲ್ನಿ ಚ್ರ್ನುಗಿ ಗ್್ೂತಿುದ್. ಈಗ ತನವ್ಲ್ನಿ ನಗ್ನಡತತಿುದಿಿೇರಿ.   

 ವ್ೈಸ್್ ಛ್ೇಮಾನ್್:- ಪರತಿಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ರ್ನವು ಈ ಪಿೇಠದ ಜ್ೂತ ್
ಸಹಕರಿಸತತ್ುೇವ್ೆಂದತ  ವನಗ್ನಿನ ಮನಡಿದನಿರ.್  ಈಗ ತನವು  ಅವರನತು ಕ್ಣಕ ಆ ಕಡಯ್ೇ 
ರ್್ೂೇಡತತಿುದಿರ ್ಹ್ೇಗ್?್ ರ್್ೂೇಡಿ ಅವರ್ಲಿರೂ . . . 

 ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಏಕ್ ಇದನತು 
ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಿೇರ್್ೆಂದರ,್  ಹಿೆಂದಿನ ಕನೆಂಗ್್ರಸ್್ ಸಕನಾರ ಇದನಿಗ ಇದ್ಲ್ನಿ ಆಗಿದತಿ ಎೆಂದತ ದಿರ್ನಲತ 
ಪತಿರಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರತತಿುದ್.  
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 ವ್ೈಸ್್ ಛ್ೇಮಾನ್್:- ಈಗ ನಿೇವು ಅದನತು ಸನಧರ್್ ಮನಡತತಿುದಿಿೇರಿ.  

 ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಏಕ್ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಿೇರ್್ೆಂದರ,್ 
ಮನನಯ ಗ್ೌರವನನಿವತ್ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಪನರಣ್ೇಶ್ರವರತ ಹ್ೇಳಿದರತ. ಅದತ 1984 ರಲ್ಲಿ ಆಯಿತ್ತ 
ಮತ್ತು 1997ರಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರತ. ಅದತ 2007ರ ಕನನೂನತ ಅಷ್್ಟೇ. ಅೆಂದರ್ ಅದನತು 
ಯನರೂ ಬದಲ್ನವಣ್ ಮನಡತವುದಿಲಿ. ಒೆಂದತ ಬನರಿ ಸ್ವ.ಡಿ.ಪಿ., ಮತ್ತು ಆರ್.ಸ್ವ.ಡಿ.ಪಿ.,ಯನದಲ್ಲಿ it 
cannot be changed. ಮತ್ು ಅದನತು ಬದಲ್ನವಣ್ ಮನಡಬೇ್ಕನದರ ್ ಕನಯಬಿರ್್ರ್್ಗ್್ 
ಹ್ೂೇಗಬೇ್ಕತ.  ಆ ಕನಯಬಿರ್್ರ್್ಗ್್ ಹೂ್ೇಗತ್ಕೆೆಂಥದತಿ ಯನವನಗ ಎೆಂದರ್, ಒೆಂದತ ರಸ್್ವಡ್ನಿಾಯಲ್ 
ಲ್ನಯೆಂಡ್್ ಯೂಸ್್ ಇರತತ್ುದ್. ಆ ರಸ್್ವಡ್ನಿಾಯಲ್ ಲ್ನಯೆಂಡ್್ ಯೂಸ್್ ಅನತು ಇೆಂಡಸ್ವರ ಅಥವನ 
ಕಮಷ್ಟ್ಾಯಲ್ಗ್್ ಮನಡತವನಗ ಆ ಲ್ನಯೆಂಡ್್ ಯೂಸ್್ಗ್್ ಹ್ೂೇಗತ್ಕೆೆಂಥದಿಕ್ೆ ಹ್ೂೇಗತತಿುದ್. ಅದತ 
ಬಿಟಟರ,್ ಇರ್ನಯವುದಕೂೆ ಹೂ್ೇಗತವುದಿಲಿ.  

 ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟ (ರ್ನಮನಿದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದಿದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ರ್ನವು ಅವರ ಮನತ್ನತು ಬಹಳ ಗೆಂಭಿೇರವನಗಿ ಕೇ್ಳುತಿುದ್ಿೇವ್. 1984 ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರತ, ಆಮೇಲ್ ್
1984 ರಿೆಂದ ಜೆಂಪ್ ಆಗಿ 2007 ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರತ.  ರ್ನವು ಅವರನತು ಟಿೇಕ್ ಮನಡತವುದಕ್ೆ 
ಹ್ೇಳುತಿುಲಿ. ಅೆಂದರ್ ನನಗ್್ ಅನಿಸತವುದತ ಅವರತ ಹ್ೇಳುವ ಪರಕನರ ಇದರಲ್ಲಿ ಕನೆಂಗ್್ರಸ್್ನವರ 
ಪನತ್ರವ್ೇ ಇಲಿವ್ೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದರತ. ಎಲ್ನಿ ತ್ಪತಾಗಳು ಮನಡಿರತವುದತ ಬಿಜ್ಪಿ ಮತ್ತು ಜ್.ಡಿ.ಎಸ್್ (ಜನ) 
ಪಕ್ಷಗಳ ಸಕನಾರದ ಕನಲದಲ್ಲಿ ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳುತಿುದನಿರ.್ ಆಯಿತ್ತ, ಅವರತ ತ್ಪತಾ ಮನಡಿದಿರತ. ಆದರ್ 
ಮಧಯದಲ್ಲಿ ತ್ಮಮ ಸಕನಾರ ಅಧಿಕನರದಲ್ಲಿ  ಇತ್ುಲಿವೇ್? ಅದರ್್ುೇಕ್ ರಿಪ್ೇರಿ ಮನಡಲ್ಲಲಿ.  

 ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್:- ಅದರ್್ುೇ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುತಿುರತವುದತ.  

 ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  ತನವು ಮೇಯರ್ ಆಗಿದಿವರತ. ಈಗ 
ಪರತಿಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದತಿ ಇಷತಟ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದಿಿೇರಿ. ನಿೇವು ಅದನತು ರಿಪ್ೇರಿ ಮನಡಬೇ್ಕತ್ುಲಿವ್ೇ? 
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 ಶ್್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅವರತ ಈ ರಿೇತಿ ಆಗಿದ ್ ಎೆಂದತ 
ಕ್ೇಳುತಿುದನಿರ್.   

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ ರಿೇತಿ ಕ್ೇಳಿದನಗ. . . 

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

 ವ್ೈಸ್್ ಛ್ೇಮಾನ್್:- ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ರವರ್ೇ, ನಿಮಮ ಪನಯಿೆಂರ್ಾ್. 

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

 ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟ:- ಎಲಿರೂ ತ್ಪತಾ ಮನಡಿದನಿರ,್ ನಿೇವು ತ್ಪತಾ ಮನಡಿದಿನತು 
postpone ಮನಡಿದರ್ ನನಗ್ ್ಸೆಂತೂ್ೇಷ. 

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

 ವ್ೈಸ್್ ಛ್ೇಮಾನ್್:- ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ರವರ್ೇ, ಈಗ ನಿೇವು ಮನತ್ರ್ನಡತ್ಕೆೆಂಥ 
ಸಮಯವನತು ಕಳ್ದತಕೂ್ಳುುತಿುದಿಿೇರಿ. ಇನೂು ಬ್ೇರಯ್ವರಿಗ್ ್ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕ್ೂಡಬೇ್ಕತ. 

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಏಕ್ೆಂದರ,್ ಇದರಲ್ಲಿ confusion  
ಆಗಬನರದತ. 

 ಶ್ರೇ ಪನರಣ್ೇಶ್ ಎೆಂ.ಕ:್- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸನಕಷತಟ ವಿಚನರಗಳನತು  ಮನನಯ 
ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ quote ಮನಡಿದನಿರ.್ ಇದತ ರಿಪಿೇರ್್ ಆಗಬನರದತ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ 
ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಿೇರ್್ ಅಷ್ಟ್ೇ. ರ್ನನತ ಅವರ ಮತ್ತು ನಿಮಮ ಸನಕಷತಟ ವಿಚನರಗಳನೂು ಕ್ೇಳಿದ್ಿೇರ್್. 



                                                                                                                                       «¥À/21.09.2022     
205  

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

 

 

   

  ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಪನರಣ್ೇಶ್ ರವರ್ೇ, ರ್ನನತ 
ಹ್ೇಳಿದೆಂತ್ಹ ಒೆಂದತ ವಿಚನರವನೂು ಕೂಡ ಅವರತ quote ಮನಡತತಿುಲಿ.  ನನಗ್ ್ ಶ್ೇ.10 ರಷತಟ 
ಗ್್ೂತಿುದಿರ,್ ಅವರಿಗ್್ ನೂರಕ್ೆ ನೂರರಷತಟ ಗ್ೂ್ತಿುದ್. ರ್ನನತ ಒೆಂದತ ವಿಚನರ ಹ್ೇಳುವುದೇ್ರ್್ೆಂದರ,್ 
ಸರ್ನಮನಯ ಜ್.ಹ್ರ್್.ಪಟ್ೇಲ್ ರವರ ಕನಲದಲ್ಲಿ ತ್ಪ್ಾೇನತ ಆಗಲ್ಲಲಿ. ಕನನೂನತ ಎಲ್ಲಿ ಉಲಿೆಂಘರ್ ್
ಆಗಿದಯ್ೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದ್ನತ. ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಏರ್ನದರೂ ಇೆಂಟರ್ ರ್ನಯಷನಲ್ ಲ್್ವ್ಲ್ನಲ್ಲಿ 
ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಸ್ವಟಿ ಹ್ಸರತ ಬರಬ್ೇಕನದರ್ ಅದತ ಮನನಯ ಜ್.ಹ್ರ್್.ಪಟ್ೇಲ್ ರವರ ಕನಲದಿೆಂದಲ್್ೇ 
ಶತರತವನಯಿತ್ತ. ಏಕ್ೆಂದರ್, ಆಗ ಅವರ ಕನಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎಸ್್.ಪನಟಿೇಲ್ ಎನುತ್ಕೆೆಂಥ ಸಕನಾರದ 
ಮತಖ್ಯ ಕನಯಾದಶ್ಾಯವರೇ್ ಸೆಂಪೂಣಾವನಗಿ ನಡಸ್ತತಿುದಿರತ. ಆದಿರಿೆಂದ ರ್ನವು 
ತ್ಪನಾಗಿದ್ಯೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುಲಿ. ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಕನನೂನತ ಎಲ್ಲಿ ಉಲಿೆಂಘರ್್ ಆಗಿದಯ್ೆಂದತ 
ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಿೇವ.್  

 ಶ್ರೇ ಪನರಣ್ೇಶ್ ಎೆಂ.ಕ:್- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕ್ೆಂಪೇ್ಗ್ೌಡರವರತ ಬ್ೆಂಗಳೂರನತು 
ನಿಮನಾಣ ಮನಡಬೇ್ಕನದರ,್ ಎಷತಟ planned city ಮನಡಿದಿರತ ಎೆಂದರ್, ಎಲೂಿ ಕೂಡ ಈ ರಿೇತಿ 
ಫಿಡ್್ ಬೆಂದೆಂತ್ಹ ಇತಿಹನಸಗಳ್ೇ ಇರತವುದಿಲಿ. ಅದನದನೆಂತ್ರ ಇಡಿೇ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ವಯವಸ್ಿ 
ಹನಳನಗತತನು ಬೆಂದಿದತಿ ಎಲ್ಲಿೆಂದ ಎನತುವುದನೂು ಕೂಡ ತನವ್ೇ ಹೇ್ಳಬೇ್ಕತ. ಅದನತು ರ್ನವೇ್ನತ 
ಹ್ೇಳುವುದಿಲಿ. ಅವೊತ್ತು ಬಿ.ಜ್.ಪಿ., ಮತ್ತು ಜನತನದಳ (ಜನತನಯತಿೇತ್) ಪಕ್ಷಗಳು ಸೇ್ರಿ ಅಧಿಕನರ 
ನಡಸ್ಲ್ಲಲಿ. ಅದಲಿ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುತಿುರತವುದತ.  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನಿಜ. 

 ಶ್ರೇ ಪನರಣ್ೇಶ್ ಎೆಂ.ಕ:್- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಹನಗ್ನಗಿ, ನಿಮಮ ತ್ಪತಾಗಳನತು 
ಒಪಿಾಕ್ೂಳಿು. ರ್ನವು ಮನಡಿದಿನೂು ಕೂಡ ಸೇ್ರಿಸ್ವ, ರ್ನನತ ನಮಮ ತ್ಪತಾಗಳನತು ಮತಚಿಿಹನಕ ಎೆಂದತ 
ಕ್ೇಳುತಿುಲಿ. ನಿೇವು ಎಲ್ಲಿೆಂದ ತ್ಪತಾಗಳನತು ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಿದಿಿೇರಿ ಅದನದ ನೆಂತ್ರ ಅದತ 
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ಮತೆಂದತವರ್ದತಕೂ್ೆಂಡತ ಹ್ೂೇಯಿತ್ತ ಎನತುವೆಂಥದತಿ. ನಿಮಮನತು ಬಿಟತಟ 1984 ಮತ್ತು 2007 
ಎೆಂದಿದಿಕ್ೆ ರ್ನವು ಮಧ್ಯ ಪರವ್ೇಶ ಮನಡಿದ್ವು. 

 ಶ್ರೇ ಕ.್ಎ.ತಿಪಾ್ೇಸನವಮಿ (ರ್ನಮನಿದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದಿದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ರ್ನನತ ಸವಲಾ ಕನಿರಿಫ್ರಕ್ೇಷನ್್ ಕ್ೇಳಬ್ೇಕತ. 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ೆಂಪೇ್ಗ್ೌಡರವರ ಹ್ಸರತ 
ಬೆಂತ್ತ. 12 ಕ್್ೇತ್ರಗಳಿದನಿಗ ಒೆಂದತ ದಿವಸ ಕೂಡ ಫಿಡ್್ ಆಗತತಿುರಲ್ಲಲಿ. ಸಿೆಂ ಏರಿಯನಗಳಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ 
ತ್ೂೆಂದರಯ್ನಗತತಿುತ್ತು. ಆದರ ್ರ್ನನತ ನಿರ್ು್ ಕೂಡ ಹ್ೇಳಿದ್ನತ. ಇತಿುೇಚ್ಗ್ ್ಮಹದ್ೇವಪತರ ಮತ್ತು 
ಬ್ೂಮಮನಹಳಿುಯಲ್ಲಿ ಪರವನಹ ಆಯಿತ್ತ. ಉತ್ುರಹಳಿು ಕ್್ೇತ್ರವನತು 5 Assembly segment  
ಮನಡಿದರತ. ಆ 5 ರಲ್ಲಿ ಅದತ ಕೂಡ ಸೇ್ರಿಕೂ್ೆಂಡಿದ.್ ಅದತ ಕೂಡ ಮೊದಲತ ಉತ್ುರಹಳಿುಗ್ ್
ಬರತತಿುತ್ತು. ಆದಿರಿೆಂದ ಹಳಯ್ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪರವನಹ ಆಗಿರತವ ಬಗ್್ೆ ಎಲೂಿ ಕೂಡ ಮನಹಿತಿ 
ಸ್ವಗತವುದಿಲಿ. ಆ ಎರಡತ ಕ್ೇ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಗತತಿುರತ್ಕೆೆಂಥ ಅರ್ನಹತತ್ದಿೆಂದ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಮೇಲ್್ ಏನತ 
pressure  ಆಗತತಿುದಯ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಿೇವ್. ಆದಿರಿೆಂದ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಸವಲಾ ಕನೆಂಪಿಿಕೇ್ರ್. 
ದಯವಿಟತಟ ಅವರತ ಬ್ೇರಯ್ವರ ರಿೇತಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಿಲಿ. ಅವರತ ಬಹಳ ಸ್ವಸಟಮನಯಟಿಕ್್ ಆಗಿ 
ಬಹಳ ಆಳವನಗಿ ಸಟಡಿ ಮನಡಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತನುರ್.  ಅವರೇ್ನತ ಆಪನದರ್್ ಮನಡತತಿುಲಿ. ಸಕನಾರಗಳು. 
. . 

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

 ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅವರತ ಆಪನದರ್್ಯರ್್ುೇ ಮನಡಿದರತ. 
ಅವರತ ಏನತ ಹ್ೇಳಿದರ್ೆಂದರ,್ ಆಗ ಯನವ ಸಕನಾರದವರತ ಇದಿರತ ಮತ್ತು ಈ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಯನವ 
ಸಕನಾರದವರತ ಇದಿರತ ಎೆಂಬತದನತು quote ಮನಡಿದರತ. 

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 
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 ಶ್ರೇ ಪನರಣ್ೇಶ್ ಎೆಂ.ಕ್:- - ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 2007ರಲ್ಲಿ ಯನವ ಸಕನಾರ 
ಇತ್ತು?  

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

 ವ್ೈಸ್್ ಛ್ೇಮಾನ್್:- ಮನನಯ ಪನರಣ್ೇಶ್ರವರ್ೇ, ತ್ಮಮ ಅವಕನಶ ಬೆಂದನಗ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 
ಮನನಯ ಕ.್ಎ.ತಿಪಾ್ೇಸನವಮಿಯವರತ ಏರ್್ೂೇ ಸಲಹ ್ಕೂ್ಡತತಿುದನಿರ್. 

 ಶ್ರೇ ಕ್.ಎ.ತಿಪಾ್ೇಸನವಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್ ಒೆಂದತ ನಿಮಿಷ . . . 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಒೆಂದತ ನಿಮಿಷ. ಅಲ್ಲಿ ಏರ್್ೇನತ 
ಪನಯಕ್ೇಜ್ ಆಯಿತ್ತ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುಲಿ, ಅದ್ಲ್ನಿ ಹ್ೇಳಿದರ ್ಅಪವನದ; ಆದರ ್ಅವರತ ಅದನತು 
ಹ್ೇಳುತಿುಲಿ. ಕನೆಂಗ್್ರಸ್್ ಪಕ್ಷದಿೆಂದ ಏನತ ಕ್ಟಟದನಿಗಿದಯ್ೆಂದತ ತನವು ಹೇ್ಳಿ ರ್ನವು ಕ್ೇಳುತ್ುೇವ್.  

 ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಏಕ್ ಈ ಮನತ್ನತು 
ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಿೇರ್್ೆಂದರ್, . . . 

 ಶ್ರೇ ಕ್.ಎ.ತಿಪ್ಾೇಸನವಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಒೆಂದೇ್ ಒೆಂದತ ಕನಿರಿಫ್ರಕೇ್ಷನ್್. ಅದತ 
O.D.P., ಯನಗಲ್ಲ, C.D.P., ಯನಗಲ್ಲ ಅದನತು ತ್ಯನರತ ಮನಡತ್ಕೆೆಂಥದತಿ Director of 
Town Planning. ಅದನತು ಮನಡತವ Planning Authority  ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರ ್ ಅದತ 
B.M.R.D.A., (Bangalore Metropolitan Regional Development Authority), 
ಅದರ ಕ್ಳಗ್್ ಬಿ.ಡಿ.ಎ., ಮತ್ತು ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ., ಬೇ್ರ ್ಬೇ್ರ ್ಇನಿುತ್ರ ್Planning Authority ಗಳು 
ಬರತತ್ುವ್. ಇದತ 1970 ರಿೆಂದ ಶತರತವನಯಿತ್ತ. ಪರತಿ 10 ವಷಾಗಳಿಗ್ೂ್ಮಮ O.D.P.,  ಮತ್ತು 
C.D.P.,  ಅಥವನ ಆ ಮನಸಟರ್ ಪನಿನ್್ನತು ರಿವ್ೈಸ್್ ಮನಡತತನು ಹ್ೂೇಗತತನುರ್. ಹ್ೂಸದನಗಿ 
ಬೆಂದನಗ ಎಲ್ಲಿ land use change ಆಗಬೇ್ಕೂ್ೇ, ಎಲ್್ಿಲ್ಲಿ zonal regulations  ಇರಬೇ್ಕತ 
ಎನುತ್ಕೆೆಂಥದಿನತು ನಿಣಾಯ ಮನಡಿ ಮನಡತ್ಕೆೆಂಥ ಒೆಂದತ ಪರವೃತಿು ಇದ್. ಇದನತು ಸರ್ನಮನಯ 
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ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು ಅಥವನ ಸಕನಾರಗಳು ಮನಡತವುದಿಲಿ. ರ್ನವು ಯನರನತು ಪನಿನಿೆಂಗ್ ಅಥನರಿಟಿ 
ಎೆಂದತ ಮನಡತತು್ೇವ್, ಅೆಂದರ ್ಬಿ.ಡಿ.ಎ., ರವರತ ಇದತವರ್ಗೂ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿಗ್್ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಿಟದಿನತು 
ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಬೆಂದಿರತ್ಕೆೆಂಥದತಿ. ಈ ಹಿೆಂದ್ 1971ರಲ್ನಿಗಲ್ಲೇ ಅಥವನ 1982ರಲ್ನಿಗಲ್ಲೇ ಅಥವನ 
1994-96ರಲ್ಲಿ ಮನಡಿರತ್ಕೆೆಂಥದನಿಗಲ್ಲೇ ಅಥವನ 2004-05 ರಲೂಿ ಕೂಡ ಒೆಂದತ ಬೆಂತ್ತ. 
ತ್ದನೆಂತ್ರ ಸರ್ನಮನಯ ಧಮಾಸ್ವೆಂಗ್ ರವರ ಕನಲದಲ್ಲಿ 2004-05ರಲ್ಲಿ ಬರತತ್ುದ್. ಮತ್ು      
2006-07ರಲ್ಲಿ ಸರ್ನಮನಯ ಹ್ರ್್.ಡಿ.ಕತಮನರಸನವಮಿಯವರತ ಜನತನದಳ (ಜನತನಯತಿೇತ್) ಮತ್ತು 
ಬಿ.ಜ್.ಪಿ., ಸಕನಾರ ಇದನಿಗ ಅದನತು finalise  ಮನಡತತನುರ.್  

(ಮತೆಂದತ) 

(984)21.9.2022/5.50/ಎೆಂ.ಎೆಂ-ಜಿ.ಆರ್   (ವ್ೈಸ್್ ಚ್ೇಮಾನ್್ರವರ ಉಪಸ್ವಿತಿ) 

ಶ್ರೇ ಕ್.ಎ. ತಿಪಾ್ೇಸನವಮಿ(ಮತೆಂದತ):-  

ನನಗ್ ್ತಿಳಿದ ಮಟಿಟಗ್್ 1994-95 ಮತ್ತು 1995-96ರಲ್ಲಿ ಕ್ೂಡತ್ೂುರಿನಲ್ಲಿದ್ಿ.  2004-05ರಲ್ಲಿ 
ಕೂಡ ಹತಿುರದಲ್ಲಿದ್ಿ.  ಕನಯಬಿರ್್ರ್್ನಲ್ಲಿ ಆಗತವ ತಿೇಮನಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೇವಲ ಗಿರೇನ್್ ಬ್ಲಟ್ಗ್್ 
ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ಹ ಮನಹಿತಿ ಬರತತ್ುದ್ಯೇ ವಿನಃ ಬನಕ ಎಲಿವನೂು ಅಧಿಕನರಿಗಳ್ೇ ಮನಡತತನುರ.್  
ಎಲ್ಲಿ Tertiary Drains ಇದ್, ಎಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ವಲಯ ಇರಬೇ್ಕತ, ಎಲ್ಲಿ ಕ್ೆಂಪತ ವಲಯ ಇರಬೇ್ಕತ, 
ಕ್ೈಗ್ನರಿಕ್ಗಳಿಗ್ ್ ಏನತ ಇರಬೇ್ಕತ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ residential zone ಆಗಿರಬೇ್ಕತ; ಇತಿುೇಚ್ಗ್ ್
mixed zone  ಬೆಂದತ ಸನಕಷತಟ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಳವಣಿಗ್್ಗಳನಗಿವ.್  ಈಗ ಎಲಿವನೂು 
international practices ಇಟತಟಕ್ೂೆಂಡತ ಮನಡಿದನಿರ.್  ಇವತ್ತು ಸ್ವಗತವ Satellite images 
ಅವತ್ತು ಯನವುದೂ ಇರಲ್ಲಲಿ.  ಅದಕ್ೆ ಸವ್ಾ ಮನಡಬ್ೇಕನಗಿತ್ತು. ಅವತ್ತು ನಡದ್ಿದ್, ಅದನತು ರ್ನವು 
ಕ್ದಕತವುದತ ಬ್ೇಡ. ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಏನತ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಲಕನನ್್ ಸ್ವಟಿಯನತು sinking city ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳುತು್ೇವ್ ಅೆಂತ್ಹ ಅಪವನದವನತು ತ್ೂಡ್ದತ ಹನಕಬ್ೇಕತ.  ಅದನತು ತ್ೂಡ್ದತ ಹನಕಲತ ಎಲಿರ 
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ಸಹಕನರವೂ ಬ್ೇಕತ. ಏನತ ಸಮಸ್ಯಗಳಿವ್ ಅದನತು ಚಚ್ಾ ಮನಡಿ ಪರಿಹನರವನತು ಕೆಂಡತ 
ಹಿಡಿದತಕೂ್ಳೂ್ುೇಣ.  

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ. ರಮೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, . . . 

ವ್ೈಸ್್ ಚ್ೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ರಮೇಶ್ರವರ್ೇ ಈಗ್ನಗಲ್್ೇ ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡಲತ 
ಪನರರೆಂಭಿಸ್ವ ಅಧಾ ಗೆಂಟ್ಗಳನಯಿತ್ತ. ಒೆಂದೈ್ದತ ನಿಮಿಷ ಬ್ೇರಯ್ವರಿಗ್್ ಅವಕನಶ 
ಮನಡಿಕ್ೂಡೂ್ೇಣ. 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ. ರಮೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ತನವು ಬ್ೇರಯ್ವರಿಗ್್ೇ ಅವಕನಶ 
ಮನಡಿ ಕ್ೂಟಿಟದಿಿೇರಿ.  

ವ್ೈಸ್್ ಚ್ೇಮಾನ್:- ರ್ನನತ ಸಮಯವನತು ರ್್ನಪತ ಮನಡಿದ್ನಷ್್ಟೇ. 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ. ರಮೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ತನವು ನನಗ್್ ಪೂತಿಾ ಸಮಯ 
ಕ್ೂಟಟರ ್15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮತಗಿಸತತು್ೇರ್್. 

ವ್ೈಸ್್ ಚ್ೇಮಾನ್:- ನಿೇವು ಎಷತಟ ಸಹಕರಿಸತತಿುೇರಿ ಎೆಂಬತದಕ್ೆ ಸಮಯವನತು ರ್್ನಪತ 
ಮನಡಿದ್ನಷ್್ಟೇ.  ಐದತ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮತಗಿಸ್ವ.  

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ. ರಮೇಶ(ರ್ನಮನಿದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದಿದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
2007ರಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ತಿಪಾ್ೇಸನವಮಿಯವರತ ಹ್ೇಳಿದರತ.  ರ್ನನತ ಇದರ್್ುೇಕ್ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಿೇರ್ ್
ಎೆಂದರ್ ಯನವುದ್ೇ ಪನಿಾನ್್ನಲ್ಲಿ ಈ drainage system detailing  ಇಲಿ. The Town 
Planning Authority provides it.  ಆದರ ್ ಅವತ್ತು ಕನಯಬಿರ್್ರ್್ ಸಜ್ಸ್ಟ್ ಮನಡಲ್ಲಲಿ.  
ಯನವುದ್ೇ ಒೆಂದತ ಪನಿಾನಿೆಂಗ್ ಮನಡಿದನಗ ಅದತ 10 ವಷಾಗಳ ಕನಲ ಇರಬೇ್ಕತ.  ಆದರ ್ 10 
ವಷಾ ಆದ ತ್ಕ್ಷಣವ್ೇ ಅದತ automatically next Notification  ಆಗತವವರ್ಗೂ ಇರತತ್ುದ್.  
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ಹನಗ್ನಗಿ 10 ವಷಾ ಕ್ೂಟಿಟದಿರೂ ಸಹ 20 ವಷಾಕ್ೆ ಮನಡಿದರ್ ಅದತ ಇನತು 10 ವಷಾಕ್ೆ 
ವಿಸನುರವನಗತತ್ುದ.್  ಈ ಪರಶ್ುಯನತು ರ್ನನತ ಏತ್ಕ್ೆ ಹ್ೇಳಿದ್ ಎೆಂದರ್, ಇಲ್ಲಿ ಯನವುದ್ೇ ಪನಿಾನಿೆಂಗ್ 
ಅನತು ಅಮೆಂಡ್್ಮೆಂರ್್ ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಬರತವುದಿಲಿ. ಒಟನಟರ್ಯನಗಿ ಮನಡಬೇ್ಕತ.  ಒಟನಟರ್ಯನಗಿ 
ಮನಡತವನಗ ಬ್ೇರ ್ ಯನವುದ್ೇ ಪನಿಾನಿೆಂಗ್ ಮನಡತವನಗ ಅದನತು ಸೆಂಪೂಣಾವನಗಿ ತ್ಗ್್ದತ 
ಇರ್್ೂುೆಂದಕ್ೆ ಹನಕಬ್ೇಕತ.  ಈ ಎಲ್ನಿ ಪನಿಾನಿೆಂಗ್ ಪರಕರಯಗಳಲೂಿ ಈ ಡೈ್ರ್್ೇಜ್ ಸ್ವಸಟೆಂ ಅನತು 
involve ಮನಡಿಲಿ ಇವರತ detailed drainage system  ತ್ರಲ್ಲಲಿ.  ಇದರ್್ುೇಕ ್
ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಿೇರ್್ೆಂದರ್, ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಪೂತಿಾಯನಗಿ detailed drainage system ಅನತು 
ಹನಕರತತ್ುೇವ್, secondary drains ಅಲಿಲ್ಲಿಯೇ ಇದ.್  Tertiary drains ಬ್ೇಡ ಬಿಡಿ. ಬರಿೇ 
secondary drains and primary drains ಇವ್. Primary drains ಅಲಿಲ್ಲಿಯೇ ಇವ್.  
ಆದರ್   detailing ಇಲಿ.  ಆ detailing  ಇದಿಿದಿರ್ as per the Karnataka  Town 
and Country Planning Act, ಭೂ ಕೆಂದನಯ ಕನಯಿ, ಬಿ.ಡಿ.ಎ., ಕನಯಿ ಮತ್ತು 
ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂಪಿ., ಕನಯಿ ಪರಕನರ ಇದಿಿದಿರ ್ ಇವತ್ತು ಪನಿಾನ್್ ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ೆಂಡರ್ ಅದತ 
ಕ್ೈಗ್ನರಿಕ್ಗಳಿಗಿರಬಹತದತ, ಮರ್್ಗಳಿಗಿರಬಹತದತ; ಇವತ್ತು ಕಟಿಟರತವ ಮರ್್ಗಳನತು ಒಡಯ್ತತಿುದನಿರ ್
ಅೆಂತ್ಹ ಮರ್್ಗಳಿಗ್್ ಅವತ್ತು drainage system details in C.D.P., or Master Plan 
ನಲ್ಲಿ  ಇಲಿದಿರತವುದರಿೆಂದ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಅದಕ್ೆ ಮೆಂಜೂರನತಿ ಕ್ೂಟಿಟದನಿರ್.  

ವ್ೈಸ್್ ಚ್ೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ರಮೇಶ್ರವರ್ೇ, . . . 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ. ರಮೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನಮಮ ಗಡಿಯನರದಲ್ಲಿ ಇನೂು ಒೆಂದತ 
ನಿಮಿಷವೂ ಆಗಿಲಿ. 

ವ್ೈಸ್್ ಚ್ೇಮಾನ್:- ನಮಮ ಗಡಿಯನರದಲ್ಲಿ ಐದತ ನಿಮಿಷವನಗಿದ.್ ನಮಮ ಗಡಿಯನರವ್ೇ 
ಮತಖ್ಯ.  ನೆಂತ್ರ ಶ್ರೇ ತಿಪ್ಾೇಸನವಮಿಯವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ.  
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ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ. ರಮೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನಿೇವು obstruct ಮನಡತತಿುದಿಿೇರಿ. 
ತನವು ಈ ರಿೇತಿ obstruct ಮನಡಿದರ್ ಆಗತವುದಿಲಿ.  ದಯವಿಟತಟ ನನುನತು ಫ್ರರೇಯನಗಿ ಬಿಟತಟಬಿಡಿ 
ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸತತ್ುೇರ್್. 

ವ್ೈಸ್್ ಚ್ೇಮಾನ್:- ಫ್ರರೇಯನಗಿ ಬಿಡತವುದಕ್ೆ ಆಗತವುದಿಲಿ.  ಬ್ೇರಯ್ವರ ಅವಕನಶವನತು 
ನಿಮಗ್್ ಕೂ್ಡತವುದಕ್ೆ ಆಗತವುದಿಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ. ರಮೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ದಯವಿಟತಟ, ರ್ನನತ ಬ್ೇಗರ್್ 
ಮತಗಿಸತತು್ೇರ್್.  ಇವತ್ತು ಈ ರಿೇತಿ ಇರತವೆಂತ್ಹ ವಯವಸ್ಿ C.D.P., ಯಲ್ಲಿ ಇಲಿದಿರತವುದರಿೆಂದ 
ನಮಮ ಅಥನರಿಟಿಗಳನದ ಕ.್ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ., ಇರಬಹತದತ ಅಥವನ ಬಿ.ಡಿ.ಎ., ಇರಬಹತದತ ಅಥವನ 
ಯನವುದ್ೇ ಆಗಿರಬಹತದತ ಯೇಜರ್್ ಮೆಂಜೂರನತಿಯನತು ಭೂ ಬಳಕ್ಯ ಆಧನರದ ಮೇಲ್ ್
ಕ್ೂಟಿಟದನಿರ್.  ಹನಗ್್ ಕ್ೂಟಿಟರತವುದರಿೆಂದ ಇವತ್ತು ಡೈ್ರ್್ೇಜ್ ಇರತವುದತ ಕನಣತತಿುಲಿ. ಅಲ್ಲಿ 
ಮರ್್ಯನತು ಕಟಿಟಬಿಟಿಟದನಿರ.್  ಆದರ್ ನಿೇವು ಅವುಗಳನತು ಒಡಯ್ತತಿುದಿಿೇರಿ.  ಏಕ್ೆಂದರ ್ ರವ್ಿನೂಯ 
ಅವರತ ಇಲ್ಲಿ ರ್ನಲ್ ್ ಇದಯ್ೆಂದತ ಅವುಗಳರ್್ುಲ್ನಿ ತ್ಗ್್ಯತತಿುದನಿರ.್  ಬಿ.ಡಿ.ಎ., ಅವರತ ಅಥವನ 
ಕ.್ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ., ನವರತ ತಗ್್್ಯತತಿುಲಿ. ಏಕ್ೆಂದರ ್ ಅವರ ಬಳಿ ಡಿೇಟ್ೇಲಾ್ ಇದ್.  ಆದರ್ ನಿೇವು 
ಪನಿಾನಿೆಂಗ್ ಮನಡತವನಗ ಅದನತು incorporate ಮನಡಬೇ್ಕನಗಿತ್ತು.  ಇದೂ್ೆಂದತ ದೂ್ಡಡ ತ್ಪತಾ.  
ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರ 225 ಚ.ಕ.ಮಿೇ ಇದನಿಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯ ಬೆಂದಿಲಿ.  ಅಲ್ಲಿದಿ ಸಮಸ್ಯ that has 
been solved.  ಇವತ್ತು ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ core area ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ನಿದರೂ ಪರವನಹ 
ಬೆಂದಿರತವುದನತು ರ್್ೂೇಡಿದಿಿೇರನ? ಅವತ್ತು ರ್ನವು ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂೆಂಡೆಂತ್ಹ ಕರಮಗಳು ಏನಿತ್ತು ಆ 
ಕರಮಗಳಿೆಂದ ನಿೆಂತಿದ.್  ಆದರ ್ಎಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯಯನಯಿತ್ೆಂದರ ್outskirts ಗಳಲ್ಲಿ.   Outskirts 
ಯನವುವ್ೆಂದರ್, ಮಹದ್ೇವಪತರ, ಕ.್ಆರ. ಪತರ ಅಥವನ ಬ್ೂಮಮನಹಳಿು ಇರಬಹತದತ ಅಥವನ 
ಯಲಹೆಂಕ ಇರಬಹತದತ.  ಇಲ್ಲಿ ಏತ್ಕ್ೆ ಆಯಿತ್ತ ಎೆಂದರ್, ಡೈ್ರ್್ೇಜ್ ಸ್ವಸಟೆಂ ಏನಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ 
detailing 300 ಕ.ಮಿೇ ವರಗ್ೂ ಅದನತು ಕ್ಲಸಕ್ೆ ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂಳುದೇ್ ಬಿಟಿಟದಿರತ.  ಹನಗ್್ 
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ಬಿಟಿಟದಿರಿೆಂದ encroachments ಅನತು ತ್ಗ್್ಯಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಹಿೆಂದಿನ ಸಕನಾರ ಗತರತತ್ತ ಮನಡಿತ್ತು.  
ಆ  encroachments  ಅನತು ತ್ಗ್್ಯದ್ೇ ಇರತವುದರಿೆಂದ ಇವತ್ತು ಇೆಂತ್ಹ ಪರವನಹ ಆಗಿದ.್  
ಪರವನಹ ಬರತವುದಕ್ೆ ಕನರಣ ಯನರ್ೆಂದರ್, ಸಕನಾರ ರ್ನವು ಸವ್ಾ ಮನಡಿದಿನತು 
ಮತೆಂದತವರ್ಸ್ವಕ್ೂೆಂಡತ ಹೂ್ೇಗದೇ್ ಮನಡಿದ ತ್ಪಿಾನಿೆಂದ ಇವತ್ತು ಪರವನಹ ಬರತತಿುದ್.  ರ್ನವು ಹಿೆಂದ ್
ಏನತ 1300 ಒತ್ತುವರಿಗಳನತು ತ್ಗ್್ದ್ವು ಅದನತು ತ್ಗ್್ದ ನೆಂತ್ರ ಅದನತು ಮತೆಂದತವರಸ್ತತನು 
ಹ್ೂೇಗಿದಿರ್ ಯನವತ್ೂುೇ ಮತಗಿದತ ಹ್ೂೇಗತತಿುತ್ತು.  ಬ್ೆಂಗಳೂರತ flood free city ಆಗಿರತತಿುತ್ತು.   

ವ್ೈಸ್್ ಚ್ೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ರಮೇಶ್ರವರ್ೇ, ತ್ಮಮ ಸಮಯ ಮತಗಿಯಿತ್ತ. ದಯವಿಟತಟ 
ಸಹಕರಿಸ್ವ.  ತನವು ಹಿರಿಯ ಸದಸಯರತ. ನಿಮಗ್್ ಹ್ೇಳುವುದಕ್ೆ ನಮಗೂ ಕಷಟವನಗತತ್ುದ್.  

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ. ರಮೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇನತು ಐದತ ನಿಮಿಷ ಕೂ್ಡಿ ಸನಕತ 
ಮತಗಿಸತತು್ೇರ್್.  ಹನಗ್ನಗಿ ನನು ಸಲಹ್ಯೇರ್್ೆಂದರ,್  ನಿೇವು ಸ್ವ.ಡಿ.ಪಿ., ಮತ್ತು ಮನಸಟರ್ ಪನಿಾನಿೆಂಗ್ 
ಅನತು ಮನಡಿಲಿ, ಈಗ ಹೂ್ಸದನಗಿ ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಹ್ೂರಟಿದಿಿೇರಿ.  ಹೂ್ಸದನಗಿ ಮನಡತವುದನದರ್ 
ನಿೇವು ಬಿ.ಡಿ.ಎ, ಗ್್ ಹ್ೇಳಿ ಒಟತಟ ನಮಮ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೆಂದನಯ ಇಲ್ನಖ್ಯ್ಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ 
ಎಲ್ನಿ ರ್ನಲ್ಗ್ಳು, ರನಜಕನಲತವ್ಗಳು ಮತ್ತು secondary drains details ಅನತು 
ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ೆಂಡತ ಅದನತು incorporate ಮನಡಿ ಸ್ವ.ಡಿ.ಪಿ., ಅರ್್ೂುೇ ಅಥವನ ಮನಸಟರ್ ಪನಿಾನಿೆಂಗ್ 
ಅರ್್ೂುೇ ತ್ನಿು.  ಆಗ ನಿಮಗ್್ ಭೂ ಬಳಕ್ಯಲ್ಲಿ ಡೈ್ನ್್ ಎಲ್ಲಿ ಬರತತ್ುದ್, ರ್ನಲ್ ್ಎಲ್ಲಿ ಬರತತ್ುದ್, ಕ್ರ್ 
ಎಲ್ಲಿ ಬರತತ್ುದ್ ಎೆಂಬತದತ ಗ್್ೂತನುಗತತ್ುದ.್  That is most important.  ಹಿೆಂದ ್ನಿೇವು ಆ 
ರಿೇತಿ ತ್ರದೇ್ ಇರತವುದರಿೆಂದ ಇೆಂತ್ಹ ವಯವಸ್ಿಗ್ ್ ರ್ನೆಂದಿಯನಗಿದ್.  ಆದಿರಿೆಂದ ಇದನತು 
ತ್ರತವೆಂತ್ಹ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ Karnataka Town and Country Planning Act  
ಇರಬಹತದತ, ಭೂ ಕೆಂದನಯ ಕನಯಿ ಇರಬಹತದತ, ಬಿ.ಡಿ.ಎ., ಅಥವನ ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ., ಅಥವನ 
ಕ.್ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ., ಇರಬಹತದತ ಈ ಎಲ್ನಿ ಕನಯಿಗಳಲೂಿ detailing of drainage system  
ಅಥವನ ರ್ನಲ್ಗ್ಳು ಕೆಂದನಯ ಇಲ್ನಖ್ಯ್ಲ್ಲಿ ಸ್ವಗತವ ಡಿೇಟ್ೇಲಾ್ಗೂ ಅದನತು incorporate or 
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compliance ಮನಡಿ. ಅದನತು ತ್ೆಂದನಗ ಎಲಿವೂ sheets ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಗತತ್ುದ್.  ನಿೇವು core 
area ನಲ್ಲಿ ಯನವುದ್ೇ ಸಮಸ್ಯಯನತು ರ್್ೂೇಡಿಲಿ. ನಿೇವು Peripheral Bengaluru  ನಲ್ಲಿ 
ಸಮಸ್ಯಗಳನತು ರ್್ೂೇಡತತಿುದಿಿೇರಿ. ಒಟತಟ ನಮಮದತ 853 running kilometre  drains ಇದ್.  
ಆ ಡೈ್ನ್ಾ್ ಅನತು ನಿೇವು ಸೆಂಪೂಣಾವನಗಿ mapping ಮನಡಿ, ಅದರ ಜ್ೂತ್ಗ್್ secondary 
drains mapping ಮನಡಿ.  ಎಲ್್ಿಲ್ಲಿ low lying area  ಇದ್, ಎಲ್ಲಿ ಯನವ ರಿೇತಿ ಫಿಡಿೆಂಗ್ 
ಆಗಿದ ್ ಆ ವಿವರಗಳನತು ಕಲ್್ಕ್ಟ್ ಮನಡಿ.  ಆ ಡೇ್ಟನಗಳನತು ಇಟತಟಕ್ೂೆಂಡನಗ ಮನತ್ರ ಶನಶವತ್ 
ಪರಿಹನರ ಸ್ವಗತತ್ುದ.್  

ವ್ೈಸ್್ ಚ್ೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ರಮೇಶ್ರವರ್ೇ, ಈಗ ಸಮನಪಿು ಮನಡಿ. ಈಗ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಎೆಂ.ಕ.್ ಪನರಣೇ್ಶ್ರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ. 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ. ರಮೇಶ:- ಹನಗ್ನಗಿ ಸಕನಾರಕ್ೆ ನನು ವಿನೆಂತಿಯೇರ್್ೆಂದರ್, detailing  
ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ಳುುವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಪನಿಾನಿೆಂಗ್ ಪರಕರಯಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಡಿ.ಎ., ಆಗಿರಬಹತದತ, ಬ್ೇರ ್ ಬ್ೇರ ್
ಇಲ್ನಖ್ ್ಆಗಿರಬಹತದತ ಎಲಿವೂ ಒಳಗ್ೂ್ೆಂಡರ ್ಮನತ್ರ ಇದಕ್ೂೆೆಂದತ ಪರಿಹನರ ಸ್ವಗತತ್ುದ ್ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳುವುದಕ್ೆ ಇಷಟಪಡತತ್ುೇರ್್. 

ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ಕ.್ ಪನರಣ್ೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅವಕನಶಕನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು. 

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ.್ ರನಥ್ೂೇಡ್(ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಆರತ ಗೆಂಟ್ಗ್ ್ ಸಭ್ಯನತು ಮತಕನುಯ ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ನಿಧನಾರ 
ಮನಡಲ್ನಗಿದ.್ ಆದಿರಿೆಂದ ಮನನಯ ಪನರಣ್ೇಶ್ರವರತ ರ್ನಳ ್ ಬ್ಳಿಗ್್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರ್ 
ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ್. 

ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ಕ.್ ಪನರಣ್ೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,್ ಈಗ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೇರ್್, 5 
ರಿೆಂದ 8 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸತತ್ುೇರ್್.  ಬ್ೇರ ್ವಿಚನರಕ್ೆ ಹೂ್ೇಗತವುದಿಲಿ. 
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ವ್ೈಸ್್ ಚ್ೇಮಾನ್:- ಆಗಲ್ಲ. ಕಡಿಮ ಸಮಯ ಮನತ್ರ್ನಡಿ 

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ್. ರನಥ್ೂೇಡ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಪನರಣ್ೇಶ್ರವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ ನನು ಅಭಯೆಂತ್ರವೇ್ನೂ ಇಲಿ.  

ಡನ: ವ್ೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸನವಮಿ (ಸಕನಾರದ ಮತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, . .. 

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ.್ ರನಥ್ೂೇಡ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಇನೂು 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ ಇದ್. ಆದಕನರಣ ನಿೇವು ರ್ನಳ ್ ನನಗ್ ್ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ 
ಮನಡಿಕ್ೂಡಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೂೇರತತ್ುೇರ್್. 

ಡನ: ವ್ೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸನವಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇವತ್ತು ನಿಯಮ 68ರ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಷಯದ ಚಚ್ಾಯನತು ಮತಗಿಸ್ೂೇಣ.  ಏಳು ಗೆಂಟ್ಯನದರೂ ಪರವನಗಿಲಿ.  ರ್ನಳ ್
ನಿಯಮ 330ರ ಅಡಿ ಚಚಿಾಸಬ್ೇಕನದ ಇನೂು ಮತಖ್ಯವನದ ವಿಚನರಗಳಿವ.್  ಚಚಾ್ಗ್್ ರ್ನಳ ್
ಒೆಂದೇ್ ದಿನ ಸ್ವಗತತ್ುದ,್  ರ್ನಳಿದತಿ ಸ್ವಗತವುದಿಲಿ.  ಆದಿರಿೆಂದ ದಯವಿಟತಟ ಇವತ್ತು ಸವಲಾ ತ್ಡವನದರೂ 
ಪರವನಗಿಲಿ ಸಹಕರಿಸಬ್ೇಕತ.  ಏಳು ಗೆಂಟ್ಗ್ ್ಇವತಿುನ ಕಲ್ನಪವನತು ಮತಗಿಸ್ೂೇಣ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ ಹರಿಪರಸನದ(ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈಗ 
ಮನನಯ ಪನರಣ್ೇಶ್ರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸಲ್ಲ. ಉಳಿದ ವಿಷಯವನತು ರ್ನಳ್ಗ್್ ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ಳ್ೂುೇಣ. 

ಡನ: ವ್ೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸನವಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಉತ್ುರ ಕ್ೂಡತವುದತ 
ಯನವನಗ? ಮತಗಿಸತವುದತ ಯನವನಗ? ನಿೇವೇ್ ಹ್ೇಳಿ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್. ಹರಿಪರಸನದ:- ನಿಮಮದೇ್ ಉತ್ುರ ಇದ್ಯಲ್ನಿ, ಉತ್ುರಗಳನತು ಮರ್್ಗ್್ 
ಕಳುಹಿಸತತಿುೇರಲ್ನಿ.  
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ಡನ: ವ್ೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸನವಮಿ:- ಈ ಚಚಾ್ಯನತು ಮತಗಿಸತವುದತ ಯನವನಗ, ಉತ್ುರ 
ಕ್ೂಡತವುದತ ಯನವನಗ? ಆಮೇಲ್್ ನಿೇವ್ೇ ಒೆಂದತ ವಿಷಯವನತು ತ್ೆಂದಿದಿಿೇರಿ. 

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ.್ ರನಥ್ೂೇಡ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ೭ ಗೆಂಟ್ಯವರಗ್ೂ 
ಸದನವನತು ನಡಸ್ೂ್ೇಣ ಎೆಂದತ ಮನನಯ ಸಕನಾರದ ಮತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ ಹ್ೇಳಿದನಿರ್.  ರ್ನವು ೬ 
ಗೆಂಟ್ಗ್ ್ಮತಗಿಸ್ೂೇಣ ಎೆಂದಿದ್ಿವು.  ಈಗ ಮನನಯ ಪನರಣ್ೇಶ್ರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ.  ರ್ನಳ ್ರ್ನವು 
ಜನಸ್ವು ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಿಲಿ.   

ವ್ೈಸ್್ ಚ್ೇಮಾನ್:- ಸಕನಾರದ ಜ್ೂತ್ ಚಚ್ಾ ಮನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ್. ರನಥ್ೂೇಡ್:- ರ್ನಳ ್ಒಬಬರೂ್ೇ ಇಬಬರ್ೂೇ ಮನತ್ರ್ನಡತತನುರ್.  ಸಕನಾರ 
ಅದಕ್ೆ ಉತ್ುರ ಕೂ್ಡತತ್ುದ.್  ಆಮೇಲ್್ ನಿಯಮ 330 ಅನತು ಚಚಾ್ಗ್್ ತಗ್್್ದತಕೂ್ಳುಬಹತದತ, 
ಅದನೂು ರ್ನಳ್ಯೇ ಮತಗಿಸೂ್ೇಣ.  ರ್ನಳ ್ಎರಡನೂು ಮತಗಿಸ್ೂೇಣ. 

(ಮತೆಂದತ) 

(985) 21-09-2022 6-00 KH-MD        (ವ್ೈಸ್್ ಛ್ೇರ್ಮನ್್ರವರ ಉಪಸ್ವಿತಿ) 

ವ್ೈಸ್್ ಛ್ೇರ್ಮನ್್:- ಮನನಯ ಪರಕನಶ್ ಕ್.ರನಥ್ೂೇಡ್್ರವರ್ೇ, Business Advisory 
Committee ಯಲ್ಲಿ ತಿೇಮನಾನವನಗಿದ್.  

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ್. ರನಥ್ೂೇಡ್್ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನವು ಸದನವನತು 6  ಗೆಂಟ್ಗ್್ ಮತಗಿಸ್ವ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಿೇವ್. ಇದನದ 
ಮೇಲ್ ್ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಹ್ೇಳಿದನಿರ.್ ದಯವಿಟತಟ . . . 

ಡನ|| ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನವಮಿ (ಸಕನಾರದ ಮತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ ಪರಕನಶ್ ಕ.್ 
ರನಥ್ೂೇಡ್್ರವರ್ೇ, ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಹ್ೇಳಿರತವುದನತು ರ್ನವು ಗ್ೌರವಿಸತತು್ೇವ್. 
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ತ್ಮಗ್್ ಶನಸಕನೆಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭ ್ಇದಿರ ್ಹ್ೇಳಿ ಹ್ೂೇಗ್ೂ್ೇಣ. ಆದರ್, ಇನತು ಒೆಂದೂವರ ್ಗೆಂಟ್ 
ಚಚ್ಾ ಮನಡಿದರ್ ಮತಗಿದತ ಹ್ೂೇಗತತ್ುದ್. ರ್ನಳ ್ಬ್ೇರ ್ವಿಷಯದ ಬಗ್್ೆ ಚಚಾ್ ಮನಡೂ್ೇಣ.  

ಶ್ರೇ ಪರತನಪ ಸ್ವೆಂಹ ರ್ನಯಕ್್. ಕ ್(ವಿಧನನ ಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಪರತಿಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ ಕರಕ್ರ್್ ಆಟಗ್ನರರತ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ 
ತಿಳಿದತಕೂ್ೆಂಡಿದ್ಿೇರ್್. ರ್ನನತ ಕೂಡ ಕರಕ್ರ್್ ಆಟಗ್ನರರ್್ೇ ಆಗಿದ್ಿೇರ್್. ಆದರ್, ನಮಮಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ 
ಮನತ್ನತು ಹೇ್ಳುತನುರ್. ತನವು ಅಲ್ಲಿ ಎಷತಟ ಬೇ್ಕನದರೂ ಕರಕರ್್್ ಆಡಿ. ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕರಕರ್್್ 
ಆಟವನಡಬೇ್ಕನದರ ್ತನವು ಬ್ೆಂಗಳೂರಿಗ್ ್ಬರಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ್. ನಮಮಲ್ಲಿ ಎಷ್್ಟೇ ಸನಮಥಯಾ 
ಇದಿರೂ ಕೂಡ ನಮಗ್್ ಇಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆ ಅವಕನಶವ್ೇ ಸ್ವಗದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಪರತಿಬನರಿಯೂ 
ಆಗತತಿುದ್ ಎೆಂದನದರ ್ರ್ನವು ಯನವನಗ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ. ರ್ನವು ಇಲ್ಲಿ ಸತಮಮರ್್ ಕತಳಿತ್ತಕೂ್ೆಂಡತ 
ಹ್ೂೇಗತವುದಕ್ೆ ಬೆಂದಿದ್ಿೇವ್ಯೇ? ನಮಮ ಕರನವಳಿಯ ಭನಗದಲ್ಲಿ ಕಳ್ದ 3 ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಈ 
ಸಮಸ್ಯಗಳನತು ಅನತಭವಿಸತತಿುದ್ಿೇವ್. ನಮಮದತ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುವುದಕ್ೆ ಏರ್ನದರೂ ಅವಕನಶ 
ಸ್ವಗಬ್ೇಕಲಿವ್ೇ ಎನತುವುದತ ನನು ಭನವರ್್. 

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ.್ ರನಥ್ೂೇಡ್್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ದಯವಿಟತಟ ಎಲಿರಿಗೂ 
ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೂ್ಡಿ ರ್ನನತ ಇಲಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುಲಿ.  

ವ್ೈಸ್್ ಛ್ೇರ್ಮನ್:- ಮನನಯ ಪರಕನಶ್ ಕ್. ರನಥೂ್ೇಡ್್ರವರ್ೇ, ಈಗ ಸಮಯ ವಯಥಾ 
ಮನಡತವುದತ ಬ್ೇಡ. ಈಗ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಪನರಣ್ೇಶ್ರವರಿಗ್ ್ಅವಕನಶ ಕೂ್ಟಿಟದ್ಿೇರ್್. 

ಶ್ರೇ ಪನರಣ್ೇಶ್ ಎೆಂ.ಕ ್ (ಸಿಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ಿಗಳ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಅವಕನಶಕನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು. ಬಹತಶಃ ಅತಿವೃಷ್ಟ್ಟಯಿೆಂದ ಇಡಿೇ ರನಜಯ ನಲತಗಿ ಹ್ೂೇಗಿದ್. ಆದರ,್ 
ದತರನದೃಷಟ ಏರ್್ೇೆಂದರ್, ಬಡವರಿಗ್ ್ಕನಯಿಲ್ ್ಬೆಂದರ ್ಅದತ highlight ಆಗತವುದ್ೇ ಇಲಿ. ಆದರ,್ 
ದ್ೂಡಡವರಿಗ್ ್ ಕನಯಿಲ್ ್ ಬೆಂದರ,್ ದ್ೂಡಡವರ ಕನಯಿಲ್್ಗಳ ಬಗ್್ೆಯೇ ವಿಚನರಗಳು ಆಗತತ್ುದ್. 
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ದತರನದೃಷಟ ಏರ್ನಗಿದ್ ಎೆಂದರ್, ಬ್ೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಅತಿವೃಷ್ಟ್ಟಯನಗಿ, ಪರವನಹವನಗಿ ಇವತ್ತು ನಮಮ 
ಹಳಿುಗಳರ್ು್ಲ್ನಿ ಮರತ್್ತ ಹೂ್ೇಗತವೆಂತ್ಹ ಪರಿಸ್ವಿತಿ ನಿಮನಾಣವನಗಿದ್. ಅದತ ಇಲ್ಲಿ ಚಚ್ಾಯಲ್ಲಿಯೂ 
ಕೆಂಡತ ಬೆಂದೆಂತ್ಹ ವಿಚನರ. ನಿಯಮ-68 ರಡಿಯ ಚಚ್ಾ ಪನರರೆಂಭವನದ ದಿವಸದಿೆಂದಲೂ ರ್ನವು 
ರ್್ೂೇಡತತ್ುಲ್ೇ್ ಇದ್ಿೇವ.್ ಬೆ್ಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರತವೆಂತ್ಹ ವಿಚನರಗಳ ಬಗ್್ೆ ಚಚಾ್ಯನಗತತಿುದ್ ವಿನಃ 
ಪನಪ ಕಟಟ ಕಡಯ್ ಮನತಷಯ ಪರದನಡಿ, ಬಿೇದಿಯಳಗ್್ ಮರ್್ಯಿಲಿದ್ೇ ರಸ್ುಯಲ್ಲಿ ಮಲಗತವೆಂತ್ಹ 
ಪರಿಸ್ವಿತಿ ನಿಮನಾಣವನಗಿದ.್ ಇದರ ಬಗ್್ೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಚಚಾ್ಯನಗತತಿುಲಿ. ಹನಗ್ನಗಿ ರ್ನರ್್ೇನತ 
ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಬಗ್್ೆ ಚಚಾ್ ಮನಡಿದತಿ ತ್ಪತಾ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುಲಿ. ಆದರ್, ನಮಮ ದತರನದೃಷಟ ಈ 
ಪರಿಸ್ವಿತಿ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿಗ್ ್ ಬರಬನರದಿತ್ತು. ಈ ಪರಿಸ್ವಿತಿ ಬೆಂದೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ನಮಮ ಭನಗದ 
ವಿಚನರ ಎಲ್್ೂಿೇ ಮತಚಿಿ ಹ್ೂೇಯಿತ್ತ ಎೆಂದತ ನನಗ್ ್ ರ್್ೂೇವನಗತತಿುದ.್ ಹನಗ್ನಗಿ ರ್ನನತ ನನು 
ಜಿಲ್್ಿಯ ವಿಚನರಗಳರ್್ುೇ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೇರ್್. ಇದನತು ಬಿಟತಟ ರ್ನನತ ಬ್ೇರ ್ ವಿಚನರಗಳನತು 
ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ಳುುವುದಕ್ೆ ಹೂ್ೇಗತವುದಿಲಿ. ಬಹತಶಃ ನಮಮ ಚಿಕೆಮಗಳೂರತ ಜಿಲ್್ಿಯಲ್ಲಿ ಕೇ್ಳಿ 
ಕೆಂಡರಿಯದೆಂತ್ಹ ಅತಿವೃಷ್ಟ್ಟ ಬೆಂದಿದ.್ ಎಲ್ನಿ ಭನಗದಲೂಿ ಕೂಡ ರೈ್ತ್ ಪರಿತ್ಪಿಸತವೆಂತ್ಹ 
ಪರಿಸ್ವಿತಿಗಳು ನಿಮನಾಣವನಗಿದ್. ರೈ್ತ್ ಬ್ಳ ್ ಬ್ಳ್ದಿದನಿರ್್. ಎಲ್ನಿ ಬ್ಳ ್ ಬ್ಳದ್ತ ಕಣಿಾಗ್್ ಕನಣಿಸ್ವ 
ಕ್ೈಗ್್ಟಕತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಈ ಅತಿವೃಷ್ಟ್ಟ ಸೆಂಪೂಣಾವನಗಿ ಅದನತು ನತೆಂಗಿ ಹನಕದ.್  ಇವತ್ತು 
ಅವನ ರ್್ರವಿಗ್ ್ಬರಬ್ೇಕನದೆಂತ್ಹ ಅವಶಯಕತ ್ಸಕನಾರಕ್ೆ ಇದ್. ಇವತ್ತು ಗ್ನರಮನೆಂತ್ರ ಪರದ್ೇಶಗಳು 
ಗಟಿಟಯನಗಿದಿರ ್ನಗರ ಪರದ್ೇಶಗಳು ಬಲವನಗತತ್ುದ್. ಗ್ನರಮನೆಂತ್ರ ಪರದ್ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರೈ್ತ್ ಯನವತ್ತು 
ನರಳುತನುರ್್ೂೇ, ಅವತ್ತು ಇಡಿೇ ರನಜಯ ನರಳುತ್ುದ್ ಎೆಂಬತದತ ನಮಮಲಿರಿಗೂ ಗ್್ೂತಿುರತವ ವಿಚನರ. 
ಹನಗ್ನಗಿ ರ್ನವುಗಳು ಇವತ್ತು ಮನಡಬೇ್ಕನಗಿರತವುದೇ್ರ್್ೆಂದರ,್ ಎಲ್ನಿ ಭನಗದವರ್ಲಿರೂ 
ಸರಿಸಮನನರೇ್, ಎಲಿರನೂು ಸರಿದೂಗಿಸ್ವಕ್ೂೆಂಡತ ಹ್ೂೇಗತವೆಂತ್ಹ ಪರಯತ್ುಗಳನತು ಸಕನಾರ 
ಮನಡಬೇ್ಕನಗಿರತವೆಂತ್ಹದತಿ ಆದಯ ಕತ್ಾವಯವನಗಿದ.್ ಇದರ ಬಗ್್ೆ ರ್ನನತ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಕನಾರ 
ಬ್ೆಂಗಳೂರಿಗ್ ್ಆದಯತ ್ಕೂ್ಟಿಟದ್. ಗ್ನರಮನೆಂತ್ರ ಪರದ್ೇಶಗಳಿಗ್್, ಹಳಿುಯ ಬಡ ರೈ್ತ್ರಿಗ್್, ಊರತಗಳಿಗ್ ್
ಕ್ೂಟಿಟಲಿ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಟಿೇಕ್ಗಳನತು ಮನಡತವುದಕ್ೆ ನಿೆಂತಿಲಿ. ಆದರ್, ಪನರಮನಣಿಕವನಗಿ ಎಲ್ನಿ 
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ಪರಯತ್ುಗಳು ಸನಗಿದ.್ ಆದರ,್ ಇವತ್ತು global warming ಪರಿಣನಮ ಯನವ ನಿರಿೇಕ್್ಗೂ 
ಸ್ವಗದ್ೇ ಯನರಿಗೂ ಎಲ್ಲಿ ಮಳ್ಯನಗತತ್ುದ್ ಎನತುವೆಂತ್ಹದಿನತು ಹ್ೇಳುವುದಕ್ೆ 
ಅಸನಧಯವನಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಮತೆಂದಿನ ಭವಿಷಯದ ಬಗ್್ೆ ಯೇಚರ್್ಗಳನತು ಮನಡಿ 
ತ್ಯನರಿ ಮನಡಿಕೂ್ಳುಬೇ್ಕನದ ಅವಶಯಕತ ್ಇದ್ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸ್ವದ್ಿೇರ್್. ಹನಗ್ನಗಿ, ಇವತ್ತು 
ನನಗ್ ್ಗ್್ೂತಿುರತವ ಹನಗ್್ ರ್ನವು ಎಲ್ನಿ ಕಡಯ್ೂ ರ್್ೂೇಡತತಿುದ್ಿೇವ್. ಎಲ್ನಿ ಭನಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ 
ಪರತಿನಿತ್ಯ global warming ನಲ್ಲಿ cloud burst ಎೆಂದತ ಕರಯ್ತತನುರ್. ಇದರ ಬಗ್್ೆ ನಮಗ್ ್
ಗ್್ೂತಿುರತವುದಿಲಿ. ಇವತ್ತು ಮಳ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರತತ್ುದ್, ಎಲ್ಲಿ ಸತರಿಯತತ್ುದ್, ಅಧಾ ಗೆಂಟ್ಯಲ್ಲಿ 3-4 
ಇೆಂಚತ ಮಳ್ ಬೆಂದಿರತವ ಉದನಹರಣ್ಗಳು ನಮಮ ಕಣಾ ಮತೆಂದ ್ಇದ್. ಹನಗ್ನಗಿ ಇದಕ್ೆ ವಯವಸ್ಿ 
ಏನತ? ಒಬಬ ರೈ್ತ್ ಏನನತು ನಿರಿೇಕ್್ ಮನಡಬಹತದತ! ರೈ್ತ್ ಸಕನಾರದಿೆಂದ ನಿರಿೇಕ್್ ಮನಡತತನುರ್್. 
ನಮಗ್್ ಏರ್ನದರೂ ಒೆಂದತ ಪರಿಸ್ವಿತಿಯನತು ಸರಿದೂಗತವೆಂತ್ಹ ವಯವಸ್ಿಗಳ ಬಗ್್ೆ ಯನರತ ಏನತ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಆಗತವುದಿಲಿ. ಸಕನಾರವು ಏನತ ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಆಗತವುದಿಲಿ. ಮನತಷಯನತ ಏನತ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಆಗತವುದಿಲಿ. ಯನರತ ಕೂಡ ಈ ಒೆಂದತ ಪರಕೃತಿಯ ವಿರತದಿ ಈಜತವುದಕ್ೆ ಸನಧಯ 
ಇಲಿ ಎನತುವುದತ ಎಲಿರಿಗೂ ಗ್್ೂತಿುರತವೆಂತ್ಹ ವಿಚನರ. ಆದರ್, ಇದಕ್ೆ ಏನತ ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಮತೆಂದ ್
ಬರತವೆಂತ್ಹ ಅರ್ನಹತತ್ಗಳನತು ತ್ಡಯ್ತವುದಕ್ೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಬೆಂದಿರತವೆಂತ್ಹ ಅರ್ನಹತತ್ಕ್ೆ ರ್ನವು 
ಏನತ ಪರಿಹನರವನತು ಕ್ೂಡಬೇ್ಕೂ್ೇ, ಅದನತು ಕ್ೂಟತಟ ಕ್ೈತೂ್ಳ್ದತಕ್ೂಳುುತ್ುೇವ್. ಇದತ ರ್ನಳ ್
ಬರತವುದಿಲಿ ಎನತುವೆಂತ್ಹದತಿ ಏನತ? ಇದಕ್ೆ ನಮಮ ತ್ಯನರಿಗಳು ಏನಿದ ್ಎನತುವುದನತು ಯೇಚರ್್ 
ಮನಡಬೇ್ಕನಗತತ್ುದ.್ ಬಹತಶಃ ಇವತ್ತು ತ್ತೆಂಬನ ಸೆಂಕಷಟದಲ್ಲಿ ಕನಫ್ರ, ಅಡಿಕ್, ಮಣಸತ ಬ್ಳಗ್ಳು 
ಇದತಿ, ಇರ್ು್ೇನೂ ಕಣತಾ ಬಿಡಬಹತದತ ಎನತುವೆಂತ್ಹ ಪರಿಸ್ವಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅೆಂತ್ರನಷ್ಟ್ರೇಯ 
ಮನರತಕಟ್ಟಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ೂ್ಿೇ ಒೆಂದತ ಕಡ ್ ಬ್ಲ್್ಯನತು ಕನಣತವೆಂತ್ಹ ಪರಿಸ್ವಿತಿ ನಿಮನಾಣವನಗಿತ್ತು. 
ಎಲಿರ ತ್ೂೇಟದಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ುಮವನದೆಂತ್ಹ ಕ್ಲಸಗಳನತು ಮನಡಿ, ಉತ್ುಮವನದೆಂತ್ಹ ಬ್ಳ್ಗಳನತು 
ಇರ್ು್ೇನೂ ಕಣಾಲ್ಲಿ ಕೆಂಡತ ನವ್ೆಂಬರ್-ಡಿಸೆ್ಂಬರ್ ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಬಳ್್ಗಳನತು 
ಕ್ೂಯತಯವೆಂತ್ಹವರಿದ್ಿವು. ಆದರ್, ಯನವ ಬ್ಳ್ಯೂ ಕೂಡ ಕನಫ್ರ ಗಿಡದಲ್ನಿಗಲ್ಲ, ಅಡಿಕ್ 
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ಗಿಡದಲ್ನಿಗಲ್ಲ, ಮಣಸತ ಗಿಡದಲ್ನಿಗಲ್ಲ ಯನವುದೂ ಕೂಡ ಇಲಿ. ಎಲಿವೂ ರ್್ಲಸಮವನಗಿದ್. ಇದರ 
ಬಗ್್ೆ ಯನರತ ಕೂಡ ಯೇಚರ್್ ಮನಡತತಿುಲಿ. ರ್ನವು ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಲಸಗಳನತು ಮನಡಬನರದತ. 
ಮರ್್ಗಳನತು ಎಲ್ಲಿ ಕಟಟಬನರದತ. ಅೆಂತ್ಹ ಜನಗದಲ್ಲಿ ಮರ್್ಗಳನತು ಕಟಿಟಕೂ್ೆಂಡೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ 
ಅದತ ಕೂ್ಚಿಿಕೂ್ೆಂಡತ ಹೂ್ೇಯಿತ್ತ ಎನತುವುದರ ಬಗ್್ೆಯೇ ಚಚ್ಾಗಳನತು ಮನಡತತಿುದ್ಿೇವ್ಯೇ 
ಹ್ೂರತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಯನರತ ಆ ರಿೇತಿಯ ಒತ್ತುವರಿಗಳನತು ಮನಡಿಲಿ. ಅವನ ಬದತಕಗ್್ೂೇಸೆರ 
ಮನಡತತಿುದನಿರ್.್ ಅಲ್ಲಿ ಗದ್ಿಗಳನತು ರ್್ೂೇಡಿದರ,್ ಆ ಗದ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ಹನಕದೆಂತ್ಹ ಸಸ್ವಗಳು ಒೆಂದೂ ಇಲಿ. 
ಇದತ ರೈ್ತ್ರತಗಳಿಗ್್ ಅಥಾವನಗತತ್ುದ್. ಗದ್ಿಗಳು ಸೆಂಪೂಣಾವನಗಿ ನಿೇರಿನಲ್ಲಿ ಮತಚಿಿ ಹೂ್ೇಗಿದ್, 
ಕ್ೂಳತ್್ತ ಹೂ್ೇಗಿದ.್ ಅವನತ ಮತೆಂದ ್ಮನರನಟ ಮನಡತವೆಂತ್ಹದತಿ ಇಲಿ. ಅವನ ಬದತಕಗ್ ್ಮತ್ತು 
ಅವನತ ಊಟ ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಭತ್ು ಇಲಿದೆಂತ್ಹ ಪರಿಸ್ವಿತಿ ಇವತ್ತು ನನು ಕ್್ೇತ್ರವನದ ಚಿಕೆಮಗಳೂರತ, 
ಮೂಡಿಗ್್ರ್, ಶೃೆಂಗ್್ೇರಿ, ಕೂ್ಪಾ, ಎನ್.ಆರ.ಪತರ, ಕಡೂರತ, ತ್ರಿೇಕ್ರ್ ಇನತು ಅರ್್ೇಕ ಭನಗದಲ್ಲಿ 
ರ್ನಶವನಗಿದ.್ ರ್ನವು ಕಡೂರತ ಅನತು ಬಯಲತ ಪರದ್ೇಶ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಿವು. ಆದರ್, ಆ ಬಯಲತ 
ಪರದ್ೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಅವನತ seasonal crop ಅನತು ಬ್ಳ್ಯತತನುರ್.್ ಆ seasonal crop ನಲ್ಲಿ 
ಆಲೂಗಡ್ಡ ಬಳ್್ಯತತನುರ್್, ಈರತಳಿು ಬ್ಳ್ಯತತನುರ್,್ ಈ ಮಳ್ಯಿೆಂದ ಇದತ ಕೂಡ ಸೆಂಪೂಣಾವನಗಿ 
ರ್ನಶವನಗಿ ಹ್ೂೇಗಿದ.್ ಅವನತ ಮತೆಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬದತಕತವೆಂತ್ಹ ಭವಿಷಯವನತು ಯೇಚರ್್ 
ಮನಡಿಕ್ೂಳುುವುದಕೂೆ ಸನಧಯವಿಲಿದೆಂತ್ಹ ಪರಿಸ್ವಿತಿ ನಿಮನಾಣವನಗಿದ.್ ಹನಗ್ನಗಿ ರ್ನವು ಈಗ ಏನತ 
ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂದರ್, ಇಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ ಎಲಿರೂ ಪಕ್ನತಿೇತ್ವನಗಿ ಇದರ ಬಗ್್ೆ ತ್ಮಮ ಸಕನಾರ ಹನಗ್್ೇ 
ಮನಡಿತ್ತ. ನಮಮ ಸಕನಾರ ಹಿೇಗ್್ ಮನಡಿತ್ತ ಎೆಂದತ ಯೇಚರ್್ ಮನಡತವ ಬದಲತ ಇವತ್ತು 
ವನಸುವಿಕವನಗಿ ಆಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಪರಿಸ್ವಿತಿಗಳ ಬಗ್್ೆ ರ್ನವು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇ್ಕನಗತತ್ುದ್. ಅವರಿಗ್್ 
ಯನವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕನರ ಮನಡಬೇ್ಕತ ಮತ್ತು ಯನವ ರಿೇತಿ ಪರಿಹನರ ಕೂ್ಡಬೇ್ಕತ. ಅವನಲ್ಲಿ 
ಆತ್ಮವಿಶನವಸವನತು ಯನವ ರಿೇತಿ ಮೂಡಿಸಬ್ೇಕ್ನತುವುದನತು ಯೇಚರ್್ ಮನಡಬೇ್ಕನಗಿರತವೆಂತ್ಹದತಿ 
ನಮಮ ಸದನಗಳ ಜವನಬನಿರಿ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸ್ವದ್ಿೇರ್್. ಪರತಿನಿತ್ಯ ರ್ನವು ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷ, 
ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುವುದತ. ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದವರತ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರ ಮೇಲ್್ ಗೂಬ್ 
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ಕೂರಿಸತವೆಂತ್ಹ ಪರಯತ್ುಗಳನತು ಮನಡತವೆಂತ್ಹದಿಲಿ. ಅವರತ ಕೂಡ ಆಡಳಿತ್ವನತು 
ಮನಡಿದೆಂತ್ಹವರ್ೇ, ಎಲಿವನೂು ಎದತರಿಸ್ವದೆಂತ್ಹವರೇ್. ಈಗ ಯನರ ಮೇಲೂ ಗೂಬ ್
ಕೂರಿಸತವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲಸವನತು ಮನಡದೇ್ ಇರತವೆಂತ್ಹದತಿ ಒಳ್ುಯದತ. ಈಗ ಆಗಿರತವೆಂತ್ಹ 
ಪರಿಸ್ವಿತಿಗಳ ಬಗ್್ೆ ಸೂಕುವನದ ಸಲಹ್ಗಳನತು ಕ್ೂಟತಟ, ಇೆಂತ್ಹ ಪರಿಸ್ವಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನತು ಹ್ೇಗ್ ್
ನಿಭನಯಿಸಬ್ೇಕತ ಎನತುವೆಂತ್ಹದತಿ ಕೂಡ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕನದೆಂತ್ಹ ಕತ್ಾವಯ ವಿರೂ್ೇಧ 
ಪಕ್ಷದವರಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್. ಇದನತು ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಜವನಬನಿರಿ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರ ಮೇಲೂ ಇದ ್
ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸ್ವದ್ಿೇರ್್. ಹನಗ್್ಯೇ ರ್ನನತ ಇವತ್ತು ಹ್ೇಳುವೆಂತ್ಹ ವಿಚನರಗಳ್ೆಂದರ್, ಬಹತಶಃ 
ತ್ಮಗ್್ ಗ್ೂ್ತಿುರಬಹತದತ. ನಮಮ ಮೇಲ್್ ಎೆಂತ್ಹ ಪರಿಸ್ವಿತಿಗಳು ನಿಮನಾಣವನಗಿದ್ ಎೆಂದರ್ 
ತನವುಗಳು ಪರತಿನಿತ್ಯ ಪತಿರಕ್ಗಳನತು ಓದತತಿುರಬಹತದತ. ಕ್ೇವಲ ಅತಿವೃಷ್ಟ್ಟ ಅಲಿ. ಕನಡತ ಪನರಣಿಗಳ 
ಹನವಳಿಗಳು ಆಗಿದ.್ ರ್ನವು ಎಷತಟ ನಲತಗಿ ಹೂ್ೇಗಿದ್ಿೇವ್ ಎೆಂದರ್ ರ್್ೂೇಡತವುದಕ್ೆ ಮನತ್ರ ಒಳು್ಯ 
ಬಟ್ಟಗಳನತು ಹನಕಕೂ್ಳುುತ್ುೇವ್. ಏಕ್ೆಂದರ,್ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಮತ್ತು ಬ್ೇರ ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರತವವರತ 
ಜ್ೂೇರನಗಿ ಇರತತನುರ.್ ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್ರವರತ ಹ್ೇಳಿದ ಹನಗ್್ ರ್ನವು ಸವಲಾ ಅವರ 
ಎದತರತಗಡ ್ ಗಟಿಟಯನಗಿ ಇರಬೇ್ಕತ ಕಣಯನಯ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದ ಹನಗ್್ ರ್ನವು ತ್ೂೇರಿಸತವೆಂತ್ಹ 
ಪರಿಸ್ವಿತಿಗಳು ನಿಮನಾಣವನಗಿದ್. ಇದ್ೇ ರಿೇತಿ ಎರಡತ ವಷಾಗಳ ಕನಲ ಅತಿವೃಷ್ಟ್ಟ ಬೆಂದರ,್ 
ಮಲ್್ರ್ನಡತ ಭನಗ ಮತ್ತು ಗ್ನರಮಿೇಣ ಭನಗಗಳು ನಲತಗಿ ಹೂ್ೇಗತತ್ುವ್. ಗ್ನರಮನೆಂತ್ರ ಪರದ್ೇಶಗಳ 
ಬಗ್್ೆ ಮನನಯ ಪರತನಪ್ ಸ್ವೆಂಹ ರ್ನಯಕ್್ರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೇಕನದರ್ ಹ್ೇಳಿದರತ. 
ಪಕೆದಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ ಪರದೇ್ಶದವರತ ಬದತಕತಳಿಯತವುದತ ಅಸನಧಯವನೆಂತ್ಹ ಪರಿಸ್ವಿತಿಗಳು 
ನಿಮನಾಣವನಗಿದ.್ ಹನಗ್ನಗಿ ರ್ನನತ ಕ್ೇಳುವುದೇ್ರ್ೆ್ಂದರ್, ಇವತ್ತು ಆಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಅತಿವೃಷ್ಟ್ಟ 
ಪರಿಣನಮಕ್ೆ ಅವನಿಗ್ ್ ಏನತ ಪರಿಹನರಗಳನತು ಕೂ್ಡಬೇ್ಕತ. ಒಬಬ ಬಳ್್ಯನತು ಬ್ಳ್ದನಗ . . .  
ಏಕ್ೆಂದರ,್ ಇವತ್ತು ಸಕನಾರ ಈ ವಿಚನರಗಳನತು ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು, ಮನನಯ ಕೆಂದನಯ 
ಮೆಂತಿರಗಳು ಬಹಳ ಗೆಂಭಿೇರವನಗಿ ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ೆಂಡಿದನಿರ.್ ರ್ನನತ ಇವರ ಬಗ್್ೆ ಏನತ ಹ್ೇಳುವುದಿಲಿ. 
ಸಕನಾರಕ್ೆ ಸರಿಯನದ ಮನಹಿತಿಯನತು ಕ್ೂಡತವುದರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ವಿಫಲರನಗಿದನಿರ್. ಏಕ್ೆಂದರ,್ 
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ಕತಳಿತ್ಲ್ಲಿಯೇ ಅವರತ ಯನರ್ೂೇ ಮನತ್ತಗಳನತು ಕ್ೇಳಿ ಅವನ ಬಳ್್ ರ್ನಶ ಇಷ್ನಟಗಿದ ್ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳುತನುರ.್ ಉದನಹರಣ್ಗ್ ್ನಮಮ ಭನಗದಲ್ಲಿ ಹ್ಚತಿ-ಕಡಿಮ ಶ್ೇಕಡನ 40 ರಿೆಂದ 45 ರಷತಟ ಭನಗ 
ಕನಫ್ರ ಬ್ಳ ್ರ್ನಶವನಗಿ ನಷಟವನಗಿದ.್ ಆದರ್, ಅಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ ಕನಫ್ರ ಬ್ೂೇಡ್್ಾನ ಮತಖ್ನೆಂತ್ರ ಸವ್ೇಾ 
ಮನಡಿಸ್ವ, Liaison Officer ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕನಾರಕ್ೆ ಕೇ್ವಲ ಶ್ೇಕಡನ 20 ರಿೆಂದ 25 ರಷತಟ ಕನಫ್ರ 
ಬ್ಳ ್ ರ್ನಶವನಗಿದ ್ ಎೆಂದತ ಕಳುಹಿಸತತನುರ್್. ಶ್ೇಕಡನ 20 ರಿೆಂದ 25 ರಷತಟ ಎೆಂದರ್ ಅವನಿಗ್್ 
ಪರಿಹನರ ಕ್ೂಡತವುದಕ್ೆ ಬರತವುದಿಲಿ. ಕನಿಷಟ ಶ್ೇಕಡನ 35 ರಷತಟ ಮೇಲ್್ ಬ್ಳ್ ಹನನಿಯನಗಿದಿರ ್
ಮನತ್ರ ಪರಿಹನರ ಕ್ೂಡತವುದಕ್ೆ ಬರತತ್ುದ ್ಎನತುವುದರ ಮೇಲ್್ ಪರಿಸ್ವಿತಿಗಳು ನಿಮನಾಣವನಗಿದ್.  

(ಮತೆಂದತ) 

(986)21-09-2022(06-10)bsd-md 
ಪನರಣ್ೇಶ್ ಎೆಂ.ಕ ್(ಮತೆಂದತ) 

ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಜವನಬನಿರಿಯಿೆಂದ ಕ್ಲಸ ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಸಕನಾರ ಆದ್ೇಶ ಮನಡಬೇ್ಕನಗತತ್ುದ.್ 
ಅವರತ field ಗ್್ ಹೂ್ೇಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷತಟ ಬ್ಳ ್ಹನನಿಯನಗಿದ್, ನಷಟವನಗಿದ ್ಎನತುವೆಂತ್ಹ ಮನಹಿತಿ 
ಸೆಂಗರಹ ಮನಡಿ ಸಕನಾರಕ್ೆ ಕ್ೂಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಆದ್ೇಶ ಮನಡಿದರ್ ಮನತ್ರ ರೈ್ತ್ರಿಗ್,್ ಕನಫ್ರ ಬ್ಳ್ಗ್ನರರತ 
ಸೇ್ರಿದೆಂತ ್ ಎಲಿರಿಗೂ ಅನತಕೂಲವನಗತವೆಂತ್ಹ ಪರಿಸ್ವಿತಿಗಳು ನಿಮನಾಣವನಗತತ್ುದ್. ಬಹತಶಃ 
ಸಕನಾರಕ್ೆ ನನು ಒತನುಯ ಏರ್್ೆಂದರ್, ಇವತ್ತು ಅತಿವೃಷ್ಟ್ಿಯಿೆಂದ ಸನಕಷತಟ ಬಡವರ ಮರ್್ಗಳು 
ಬಿದತಿಹೂ್ೇಗಿದತಿ, ಅದರ್ೂಳಗ್್ A, B and C category ಎೆಂದತ ಗತರತತ್ತ ಮನಡತವನಗ 
ತನರತ್ಮಯಗಳು ನಡಯ್ತತಿುದ್. ಅಲ್ಲಿರತವ VA (Village Accountant) ಇರಬಹತದತ, RI 
(Revenue Inspector) ಇರಬಹತದತ ಅಥವನ PDO (Panchayat Development 
Officer) ಇರಬಹತದತ, ಇವರತಗಳು ಸಮಿೇಕ್್ ಮನಡತವನಗ ಒತ್ುಡ ಅಥವನ ಕ್ಲವು ಸೆಂದಭಾಗಳಲ್ಲಿ 
ಮರ್್ಯಲ್ಲಿಯೇ ಕತಳಿತ್ತ ವರದಿ ಬರ್ಯತವೆಂತ್ಹದತಿ ಕೆಂಡತ ಬೆಂದಿದ.್ ಅದಕ್ೆ ಸಕನಾರದಿೆಂದ ಸಾಷಟ 
ಆದ್ೇಶ ಹ್ೂೇಗಬ್ೇಕನಗತತ್ುದ್. ಅವರತಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲಿಬ್ೇಕತ. VA, RI and PDO 
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ಇವರತಗಳ್ಲಿರೂ ಸಿಳದಲ್ಲಿ ಮರ್ ್ಮತೆಂದ ್ನಿೆಂತ್ತ photo ಗಳನತು ತ್ಗ್್ದತ, ಅದತ ಯನವ ಗತೆಂಪಿಗ್್ 
ಸೇ್ರತತ್ುದ್ ಎೆಂದತ ಹನಕಬ್ೇಕತ.್ ‘C’್ ಗತೆಂಪಿಗ್ ್ ಸೇ್ರತವುದನತು ‘B’್ ಗತೆಂಪಿಗ್ ್ ತ್ರತವನಗ ಅವರಿಗ್್ 
ಲೆಂಚ ಕ್ೂಡತವ ಪರಿಸ್ವಿತಿಗಳು ನಿಮನಾಣವನಗಬಹತದತ. ಅದತ ಆಗಿದ ್ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುತಿುಲಿ, ಆ 
ರಿೇತಿ ಆಗಬಹತದತ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಿೇರ್್. ಇದಕ್ೆ ರ್ನವೇ್ ದನರಿ ಮನಡಿಕೂ್ಟಟೆಂತ್ ಆಗಬನರದತ. 
ರ್ನಯಯಯತತ್ವನಗಿ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸ್ವಗಬ್ೇಕನದವರಿಗ್ ್ಸ್ವಗಬ್ೇಕತ. ಕನಫ್ರ, ಮಣಸತ, ತ್ೆಂಗತ, ಅಡಕ,್ 
ಭತ್ು, ಜ್ೂೇಳ, ಸೂಯಾಕನೆಂತಿ ಸೇ್ರಿದೆಂತ ್ಸವಾರ್ನಶವನಗಿರತವ ಯನವುದ್ೇ ಬ್ಳ್ಗಳಿಗ್ ್ಪರಿಹನರ 
ಕ್ೂಡತವಲ್ಲಿ ಸಾೆಂದಿಸತವ ಕ್ಲಸವನತು ಸಕನಾರ ಮನಡಬೇ್ಕನಗತತ್ುದ ್ ಮತ್ತು ಚತರ್ನಯಿತ್ 
ಪರತಿನಿಧಿಗಳು ಖ್ತದನಿಗಿ ಜನಗವನತು ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ ಮನಡಿ ಸ್ವಗಬ್ೇಕನದ ಪರಿಹನರವನತು ಕ್ೂಡಿಸತವ 
ಕ್ಲಸ ಮನಡಬೇ್ಕನಗತತ್ುದ.್ ನನು ಜಿಲ್್ಿಯ ಬ್ಳ್ಗಳನತು ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಿೇರ್್. ರ್ನನತ ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಯವರನತು ಹನಗೂ ಮನನಯ ಕೆಂದನಯ ಮೆಂತಿರಗಳನತು ಭ್ೇಟಿ ಮನಡಿದ್ಿೇರ್.್ 
ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ ತ್ೂೇಟಗ್ನರಿಕನ ಮೆಂತಿರಗಳಿಗ್್ ಕನಗದವನತು ಬರ್ದಿದ್ಿೇರ್.್ ಹನಗ್ನಗಿ ಅವರ್ಲಿರೂ 
ಪೂಣಾವನಗಿ ಸಾೆಂದಿಸತವ ಕ್ಲಸ ಮನಡತತ್ುೇವ ್ ಎನತುವ ಭರವಸ ್ ಕೂ್ಟಿಟದನಿರ್. ಸಕನಾರಕ್ೆ ತ್ಮಮ 
ಮೂಲಕ ಮತ್ೂುಮಮ ಒತನುಯ ಮನಡತತ್ುೇರ್.್ ಇದಕ್ೆ ಪರಥಮ ಆದಯತ್ ಕ್ೂಟತಟ, ಎಲ್ನಿ 
ವಿಚನರಗಳನತು ಬದಿಗ್್ೂತಿು, ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ್ವನಗಿ ಮೇಲ್್ರಗ್ಿರತವ ಅತಿವೃಷ್ಟ್ಿಯಿೆಂದ ಹನನಿಯನಗಿರತವುದಕ್ೆ 
ಪರಿಹನರಗಳನತು ಕ್ೂಡಬೇ್ಕತ. 

 ಇನತು ಕಟಟಕಡ್ಯದನಗಿ PWD department ರಸ್ುಗಳು ಹದಗ್್್ಟಿಟರತವ ಬಗ್್ೆ ಹ್ೇಳುತಿುದತಿ, 
ತಿರತಗ್ನಡಲತ ಸನಧಯವಿಲಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದತಿ, ಇಷ್ೂ್ಟೆಂದತ ಮಳ್ ಬಿದನಿಗ ನಮಮ ಭನಗದಲ್ಲಿ ಯನವ 
ರಸ್ುಗಳು ಉಳಿಯಲತ ಸನಧಯವ್ೇ ಇಲಿ. ಅದಕ್ೆ ನಿಯಮಿತ್ ಚರೆಂಡಿ ಇದತಿ, ಮಳ್ ಬಿದನಿಗ 
ನಿಯಮಿತ್ವನದಷತಟ ನಿೇರತ ಮನತ್ರ ಹರಿಯಲತ ಸನಧಯವಿರತತ್ುದ್. ಹನಗ್ನಗಿ ಸೆಂಪೂಣಾವನಗಿ ರಸ್ು 
ಮೇಲ್ ್ಹರಿದನಗ ರಸ್ುಗಳು ಉಳಿಯಲತ ಸನಧಯವಿಲಿ. ಅದಕ್ೆ ಹಿೆಂದ ್ PWD department ನಲ್ಲಿ 
Gang Man ಗಳು ಎೆಂದತ ಇದತಿ, ಮಳ್ಗ್ನಲದ ಪರತಿ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ರಸ್ುಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿರತವ 
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ಚರೆಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ-ಕಡಿಡಗಳನತು ಬಿಡಿಸತವ ಕ್ಲಸ ಮನಡತತಿುದಿರತ. ಜೂನ್್ ಪನರರೆಂಭವನದರ ್
ಚರೆಂಡಿಗಳನತು ಬಿಡಿಸ್ವ ನಿೇರತ ಸರನಗವನಗಿ ಚರೆಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ೂೇಗಲತ ಅವಕನಶ ಮನಡತತಿುದಿರತ. 
ಆದರ್ ಅವರನತು ತ್ಗ್್ದತಹನಕದನಿರ.್ ಚರೆಂಡಿಗಳನತು clean  ಮನಡತವ ವಯವಸ್ಿಯೇ ಇಲಿ. 
ನಮಮೆಂತ್ಹ ಚತರ್ನಯಿತ್ ಪರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಥವನ ಸಿಳಿೇಯರತ ಒತ್ುಡ ತ್ೆಂದರ್ JCB ತ್ೆಂದತ clean 
ಮನಡತವೆಂತ್ಹದತಿ ನಡಯ್ತತಿುದ್. ಹಿೆಂದ ್ ನಡದ್ತಕ್ೂೆಂಡತ ಬೆಂದೆಂತ ್ ಹಿೆಂದಿನವರತ ಯೇಚರ್್ 
ಮನಡಿದ ರಿೇತಿಗಳು ಮತೆಂದಿನ ಭವಿಷಯದ ಬಗ್್ೆ ಯೇಚರ್್ ಮನಡಿ ಮನಡತತಿುದಿರತ. ಆದರ್ ಈಗ 
ಭವಿಷಯದ ಬಗ್್ೆ ಯೇಚರ್ ್ ಮನಡದೇ್ ತನತನೆಲ್ಲಕವನಗಿ ಮನತ್ರ ಯೇಚರ್್ ಮನಡತತನುರ ್ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳುತು್ೇರ್್. ಆದಿರಿೆಂದ ಭವಿಷಯವನತು ಸೆಂಪೂಣಾ ನಿರಿೇಕ್್ ಮನಡಿ, ಮತೆಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇೆಂತ್ಹ 
ಅರ್ನಹತತ್ಗಳನಗದೆಂತ್ ರ್್ೂೇಡಿಕೂ್ಳುಬ್ೇಕತ. ಪರಕೃತಿ ವಿಕ್ೂೇಪದ ಅತಿವೃಷ್ಟ್ಿಗಳನಗತತಿುರತತ್ುವ್. ರ್ನನತ 
೧೯೬೧ರ್್ೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ವದನಗ ಆ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಗತಡಡ ಜರತಗಿತ್ತ, ಆಗ ಹತಟಿಟದವನತ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳುತಿುದಿರತ.  

 ಶ್ರೇ ಶರಣಗ್ೌಡ ಬಯಯಪತರ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹತಟಿಟದನಗ ಗತಡಡ ಕತಸ್ವಯಿತ್ತ ಎೆಂದರ್ 
ಎೆಂತ್ಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹತಟಿಟದಿಿೇರನ? 

 ವ್ೈಸ್್ ಚ್ೇಮಾನ್್:- ಬನಲಕೃಷಾನ ಸೆಂತ್ತಿಯನ ಎೆಂದನಯಿತ್ತ. 

 ಶ್ರೇ ಪನರಣ್ೇಶ್ ಎೆಂ.ಕ:್- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕ್ೂರ್್ಯದನಗಿ ಶ್ರೇಕೃಷಾ 
ಪರಮನತ್ಮನಿಗ್ ್ ಕತರತಕ್್ೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯತದಿ ನಡಯ್ತತಿುರತವನಗ ಅಜತಾನನತ “್ ಶ್ರೇಕೃಷಾ ಈ ಯತದಿ 
ಮನಡತವ ಅವಶಯಕತ ್ಇದಯ್ೇ?”್ಎೆಂದತ ಕ್ೇಳುತನುರ್್. ಆಗ ಶ್ರೇಕೃಷಾ ಪರಮನತ್ಮನತ “ಏಕ್”್ಎೆಂದತ 
ಕ್ೇಳಿದನಗ ಅಜತಾನನತ “ಹಣ್ಬರಹದಲ್ಲಿ ಬರ್ದೆಂತ್ ಆಗತತ್ುದ್ ಎೆಂದತ ನಿೇರ್್ೇ ಹ್ೇಳುವನಗ, 
ಇಷ್್ೂಟೆಂದತ ಯತದಿ ಮನಡಿ, ಜನರನತು ಸನಯಿಸತವ ಕ್ಲವ ಮನಡತವ ಅವಶಯಕತ್ ಇದ್ಯೇ?” 
ಎೆಂದತ ಕ್ೇಳುತನುರ್್. ಆಗ ಶ್ರೇಕೃಷಾ ಪರಮನತ್ಮನತ “ಅಜತಾನ, ನಿೇನತ ಹ್ೇಳುತಿುರತವುದತ ಸರಿಯಿದ,್ 
ಆದರ್ ಒೆಂದತ ಮನತ್ನತು ರ್್ನಪಿನಲ್ಲಿಟತಟಕ್ೂೇ, ಹಣಬ್ರಹದಲ್ಲಿ ನಿೇನತ ಪರಯತ್ು ಮನಡಿದರ್ ಮನತ್ರ 
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ಗ್್ಲಿಲತ ಸನಧಯ ಎೆಂದತ ಬರದ್ಿದಿರ್ ಏನತ ಮನಡತತಿುೇಯನ? ನಿನು ಪರಯತ್ು ನಿರೆಂತ್ವನಗಿ ಸನಗಬ್ೇಕತ, 
ಸನಗಿದರ್ ಮನತ್ರ ಜಯ ಸ್ವಗತತ್ುದ್”್ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ್್. ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ ರ್ನವು ರ್ನಳ ್ಬರತತ್ುದ್ೂೇ, 
ಬಿಡತತ್ುದ್ೂೇ, ನಮಮ ಪರಯತ್ುಗಳು ನಿರೆಂತ್ರವನಗಿ ಸನಗತತಿುರಬ್ೇಕತ, ಪರಕೃತಿ ವಿಕ್ೂೇಪವನದರ ್
ಅಥವನ ಯನವುದ್ೇ ಸಮಸ್ಯಗಳನತು ಬಗ್್ಹರಿಸತವ ಪರಯತ್ುಗಳನತು ಮನಡಬ್ೇಕತ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳುತು್ೇರ್್. ಕೂ್ರ್್ಗ್ ್ಶ್ರೇಕೃಷಾನತ ಅಸುೆಂಗತ್ರ್ನಗಬ್ೇಕನದರ್ ಒೆಂದತ ಮನತ್ನತು ಹ್ೇಳುತನುರ್.್ ಭರತ್ 
ಖ್ೆಂಡದಲ್ಲಿ ಯತದಿ ಮತಗಿದತ, ಕೌರವರಿೆಂದ ಪನೆಂಡವರತ ರನಜಯವನತು ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ೆಂಡ ಮೇಲ್್ 
ಒಳ್ುಯ ರನಜಯಭನರ ನಡಯ್ತತಿುರತವನಗ ಕೃಷಾ ಅಸುೆಂಗತ್ರ್ನಗತತನುರ್್.್ ್ “್ ರ್ನನತ 
ಅಸುೆಂಗತ್ರ್ನಗತತಿುದತಿ, ಈ ಭರತ್ ಖ್ೆಂಡ ಈಗ ಸಮೃದಿಿಯನಗಿದ್, ಭರತ್ ಖ್ೆಂಡಕ್ೆ ಯನವನಗ 
ಸಮಸ್ಯಗಳು ಬರತತ್ುದ್, ಆಗ ಮತ್ು ರ್ನನತ ಪತನಜಾನಮ ತನಳುತ್ುೇರ್”್್ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತು್ೇರ್್. ಆದರ್ 
ಭನರತ್ಕ್ೆ ಸೆಂಕಷಟ ಬೆಂದಿದ್, ಪತನರ್ ಜನನ ಶ್ರೇ ನರೇ್ೆಂದರ ಮೊೇದಿಯವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದ್ೇಶಕ್ೆ 
ಆಗಿದ.್ ಮನನಯ ನರೇ್ೆಂದರ ಮೊೇದಿ ರವರತ ಶ್ರೇಕೃಷಾನ ಅವತನರದಲ್ಲಿ ದ್ೇಶದಲ್ಲಿ ಪತನರವತನರವನತು 
ತನಳಿದನಿರ.್ ಇನತು ಎಲಿವೂ ಸಮೃದಿಿಯನಗತತ್ುದ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿ ನನು ಮನತ್ನತು ಮತಗಿಸತತು್ೇರ್್.  

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

ವ್ೈಸ್್ ಚ್ೇಮಾನ್್:- ಅದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಭನವರ್್. 

                             (ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

ವ್ೈಸ್್ ಚ್ೇಮಾನ್್:- ಕಡತ್ಕ್ೆ ಯನವ ವಿಚನರಗಳು ಹೂ್ೇಗಬನರದತ.  

(ಈ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ವ್ೈಸ್್ ಚ್ೇಮಾನ್್ರವರ ಆದ್ೇಶನನತಸನರ  
ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು ಮನತ್ರ್ನಡಿದಿನತು ದನಖ್ಲ್ಲಸಲ್ಲಲಿ) 
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ವ್ೈಸ್್ ಚ್ೇಮಾನ್್:- ಈಗ ಸದನವನತು ರ್ನಳ ್ ಬ್ಳಗ್್ೆ ೧೧-೦೦ ಗೆಂಟ್ಯವರಗ್್ ್
ಮತೆಂದೂಡತತ್ುೇರ್್.  

(ಸದನವು ಸೆಂಜ್ 0೬ ಗೆಂಟ್ ೧೯ ನಿಮಿಷಗಳಿಗ್್ ಮತಕನುಯಗ್್ೂೆಂಡತ ಪತನಃ 
 ದಿರ್ನೆಂಕ ೨೨ರ್್ೇ ಸಪ್್ಟೆಂಬರ್ ಮನಹ್, ೨೦೨೨ರ ಗತರತವನರದೆಂದತ  

ಬ್ಳಗ್್ೆ ೧೧.೦೦ ಗೆಂಟ್ಗ್ ್ಸೇ್ರಲತ ನಿಶಿಯಿಸ್ವತ್ತ) 
<><><>  

 

 


