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 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 
   ನೂರ ನಲವತು್ೇಳರ್್ಯ ಅಧಿವ್ೇಶನ 

 
ದಿರ್ನಾಂಕ: 22ರ್್ೇ ಸಪ್್ಟಾಂಬರ್ 2022  

ಗತರತವನರ 
 

                                13ರ್್ೇ ಮನರ್್ಾ 2022  

 

01. ಪರಕಟಣ ್
02.  “PayCM” ಪ್ೂೇಸ್ಟರ್ ಅಾಂಟಿಸಿರತವ ವಿಚನರಕ್್ೆ ಸ್ಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ್ ಚಚ್ಾ ಹನಗೂ  

ಕ್ನಾಂಗ್್ರಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸ್ದಸ್ಯರತಗಳಾಂದ ಧರಣಿ. 
- ಶ್ರೇ  ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂ್ೇಧಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ) 
- ಡನ.ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ(ಸ್ಕ್ನಾರದ ಮತಖ್ಯ ಸ್ಚ್ೇತ್ಕರತ)  
- ಡನ.ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇಾಂದರ(ಗೃಹ ಸ್ಚಿವರತ) 
- ಡನ.ತ್ೇಜಸಿಾನಿಗ್ೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶ್ ೇಕ್(ಕಾಂದನಯ ಸ್ಚಿವರತ) 
- ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ್ ಪೂಜನರಿ(ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ) 
- ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ(ಸ್ಣಣ ನಿೇರನವರಿ, ಕ್ನನೂನತ ಮತ್ತು ಸ್ಾಂಸ್ದಿೇಯ 
ವಯವಹನರಗಳು ಹನಗೂ ಶನಸ್ನ ರಚರ್್ ಸ್ಚಿವರತ) 

- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗ್ೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಬಸ್ವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ(ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳು) 

 
 
 

 

ವಿಷಯಾನುಕ್ರ ಮಣಿಕೆ [INDEX] 

 

 INDEX Iind 

index 

 

 



                                                                                                                                       «¥À/22.09.2022     2  
 

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

 

 

   

03.  ಪರಶ್ ನೇತ್ುರಗಳು  
ಅ) ಚತಕ್್ೆ ಗತರತತ್ರನ ಪರಶ್ನಗಳಗ್್ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನಿೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 

(ಸ್ದನದ ಬನವಿಯಲ್ಲಿ ಧರಣಿನಿರತ್ರನಗಿದದ ಕ್ನಾಂಗ್್ರಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸ್ದಸ್ಯರತಗಳು ಭಿತ್ರುಪತ್ರಗಳನತನ 
ಪರದಶ್ಾಸಿ ಘೂೇಷಣ್ಗಳನತನ ಕೂಗತತ್ರುದದ ಕ್ನರಣ ಹನಗೂ ಸ್ದನದಲ್ಲಿ ಗ್ೂ್ಾಂದಲ 

ವನತನವರಣವಿದತದದರಿಾಂದ ಪರಶ್ ನೇತ್ುರಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ಚಚ್ಾ ಮೊಟಕತಗ್ೂ್ಾಂಡಿರತತ್ುದ್.) 

 ಆ) ಚತಕ್್ೆ ಗತರತತ್ರಲಿದ ಪರಶ್ನಗಳಗ್್ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನಿೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು. 
 

04. ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರ ಅನತಮತ್ರ ಮೇರಗ್್ ್ ಪರಸನುಪಿಸ್ಲಪಟಿಟದದ ವಿಷಯಗಳಗ್್ ಸ್ಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ್ 
ಸ್ಚಿವರ ಹ್ೇಳಕ್್ಗಳು 

      ಅ) ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟ ಕುಟ್ುಿಂಬಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬಳೆ್ ಹಾನಿಗ ೆಸಕಾಾರ  
          ನಿೀಡಿದ ಪರಿಹಾರ ಕುರಿತು. 

- ಶ್ರೀ ಕೂೆೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು, ಮುಖ್ಯಮಿಂತ್ರರಗಳ 
ಪರವಾಗಿ) 
 

ಆ) ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಪರಿೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಓ.ಎಿಂ.ಆರ್. ಶ್ೀಟ ಗಳನ್ುು ತ್ರದ್ದಿದ ಪರಕರಣದ ಬನೆ್ುಲೆಿೀ 
ವಿವಿಧ ವಿಶ್ವವಿದಾಯನಿಲಯಗಳ ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಪರವೆೀಶ್ ಪರಿೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತೆ 
ಓ.ಎಿಂ.ಆರ್ . ಉತತರ ಪತ್ರರಕೆಗಳನ್ುು ಖ್ರಿೀದ್ದಸಿ ಅಕರಮ ನ್ಡೆದ್ದರುವ ಬಗೆೆ. 

- ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು, ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಐಟಿ ಮತ್ತು 
ಬಿಟಿ, ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಾಂತ್ರಜ್ಞನನ, ಕ್ೌಶಲನಯಭಿವೃದಿಿ, ಉದಯಮಶ್ೇಲತ್ ಮತ್ತು 
ಜೇವರ್್ೂೇಪನಯ ಸ್ಚಿವರ ಪರವಾಗಿ) 
 

ಇ) ಅನ್ುದಾನಿತ ಪದವಿ ಕಾಲೀೆಜುಗಳಲ್ಲಿ ೨೦೧೫ರ ಪೂವಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ರತ ಮತುತ 
ಮರಣದ್ದಿಂದಾಗಿ ತೆರವಾಗಿ ಮಿಂಜೂರಾದ ಬೊೀಧಕರ ಖಾಲ್ಲ ಹುದೆಿಗಳನ್ುು ಭತ್ರಾ 
ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ. 
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- ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು, ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಐಟಿ 
ಮತ್ತು ಬಿಟಿ, ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಾಂತ್ರಜ್ಞನನ, ಕ್ೌಶಲನಯಭಿವೃದಿಿ, ಉದಯಮಶ್ೇಲತ ್
ಮತ್ತು ಜೇವರ್ೂ್ೇಪನಯ ಸ್ಚಿವರ ಪರವಾಗಿ) 

 
  ಈ) 2022ರ ನಿಯಮ ತ್ರದತದಪಡಿಯನತನ ಗೃಹ ಇಲನಖಯ್ತ ಪತನರ್ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸ್ಬ್ೇಕತ  

   ಮತ್ತು  ಈ ಹಾಂದ್ ಇದದ ನಿಯಮಗಳ ಪರಕ್ನರ ಅಧಿಕ್ನರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬಬಾಂದಿಗ್ ್ 
       ಮೇಲಾನವಿ ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ಲತ ಅವಕ್ನಶ ನಿೇಡತವ ಬಗ್್ೆ. 

     - ಶ್ರೀ ಕೂೆೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು, ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ) 
 
         ಉ) ಬೆಿಂಗಳೂರು ಮಹಾನ್ಗರದಲ್ಲಿ ವಾಹನ್ಗಳ ಟೊೀಯಿಂಗ  ಪದಧತ್ರ ಜಾರಿಯಿಂದ 

ಆಗುತ್ರತರುವ ಅನಾನ್ುಕೂಲಗಳ  ಕುರಿತು.  
     - ಶ್ರೀ ಕೂೆೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು, ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ) 

 
         ಊ) ಕನಾಾಟ್ಕ ರಾಜಯ ಅನ್ುದಾನಿತ ಶಾಲಾ ಕಾಲೆೀಜುಗಳ ನೌಕರರ  
              ವಿವಿಧ ಬೆೀಡಿಕೆಗಳ ಈಡೀೆರಿಕೆ ಕುರಿತು. 

  - ಶ್ರೀ ಕೂೆೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು, ಶಾಲಾ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮತುತ  
     ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲನಖ ್ಹನಗೂ ಸ್ಕ್ನಲ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ) 

   
05.   ಸಭಾಪತ್ರಯವರ ಅನ್ುಮತ್ರ ಮೀರಗೆೆ ಪರಸಾತಪಿಸಲಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳು. 

 
(ಸ್ದನದ ಬನವಿಯಲ್ಲಿ ಧರಣಿನಿರತ್ರನಗಿದದ ಕ್ನಾಂಗ್್ರಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸ್ದಸ್ಯರತಗಳು ಭಿತ್ರುಪತ್ರಗಳನತನ 

ಪರದಶ್ಾಸಿ ಘೂೇಷಣ್ಗಳನತನ ಕೂಗತತ್ರುದದ ಕ್ನರಣ, ಸ್ದನದಲ್ಲಿ ಗ್್ೂಾಂದಲದ ವನತನವರಣವಿದತದದರಿಾಂದ 
ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರ ಅನತಮತ್ರ ಮೇರಗ್್ ್ಪರಸನುಪವನಗಲ್ಲದದ ವಿಷಯಗಳು ಮೊಟಕತಗ್್ೂಾಂಡಿರತತ್ುದ್.) 
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06.  ಶನಸ್ನ ರಚರ್್ 
ವಿಧ್ೇಯಕಗಳ ಪರ್ನಾಲ್ೂೇಚರ್್ ಹನಗೂ ಅಾಂಗಿೇಕ್ನರ 
 (ಅ) ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ ವಿಶಾವಿದನಯನಿಲಯಗಳ(ತ್ರದತದಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕ, 2022 

- ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ (ಕ್ನನೂನತ ಸ್ಾಂಸ್ದಿೇಯ ವಯವಹನರಗಳು ಮತ್ತು ಶನಸ್ನ 
ರಚರ್್ ಸ್ಚಿವರತ, ಮಾನ್ಯ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಐಟಿ ಮತ್ತು ಬಿಟಿ, ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು 
ತ್ಾಂತ್ರಜ್ಞನನ, ಕ್ೌಶಲನಯಭಿವೃದಿಿ, ಉದಯಮಶ್ೇಲತ್ ಮತ್ತು ಜೇವರ್್ೂೇಪನಯ 
ಸ್ಚಿವರ ಪರವಾಗಿ) 

(ವಿಧ್ೇಯಕ ಅಾಂಗಿೇಕರಿಸ್ಲಪಟಿಟತ್ತ) 
07.  ಪರಕಟಣ ್
08.  “PayCM”್ಪ್ೂೇಸ್ಟರ್ ಅಾಂಟಿಸಿರತವ ವಿಚನರಕ್್ೆ ಸ್ಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ್ ಮತಾಂದತವರ್ದ ಚಚ್ಾ 

- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂ್ೇಧಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ) 
- ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇಾಂದರ(ಗೃಹ ಸ್ಚಿವರತ) 
- ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ (ಕ್ನನೂನತ, ಸ್ಾಂಸ್ದಿೇಯ ವಯವಹನರಗಳು ಮತ್ತು 
ಶನಸ್ನ ರಚರ್್ ಸ್ಚಿವರತ) 

09.  ಸ್ಭ್ಯ ಮತಾಂದಿಡಲನದ ಕ್ನಗದಪತ್ರಗಳು 
10. ಗ್ನರಮಿೇಣನಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು ಪಾಂಚನಯತ್ ರನಜ್ ಇಲನಖಯ್ಲ್ಲಿ ಕತಡಿಯತವ ನಿೇರತ ಮತ್ತು 

ರ್್ೈಮಾಲಯ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳಗ್್ ಬಿಡತಗಡ್ರ್ನದ ಹಣವನತನ ಅವಯವಹನರ ಮನಡಿರತವ 
ಸ್ಾಂಬಾಂಧ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿ ವರದಿ ನಿೇಡಲತ ರಚಿಸ್ಲನಗಿರತವ ವಿಶ್ೇಷ ಸ್ದನ ಸ್ಮಿತ್ರಯ 
ಕ್ನಲನವಕ್ನಶವನತನ ವಿಸ್ುರಿಸ್ತವುದತ 

11. ನಿಯಮ ೬೮ರಡಿ ಸನವಾಜನಿಕ ಮಹತ್ಾದ ವಿಷಯದ ಮೇಲ್ಲನ ಮತಾಂದತವರ್ದ ಚಚ್ಾ 

ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ರುೇಚ್ಗ್್ ಸ್ತರಿಯತತ್ರುರತವ ಮಳ್ಯಿಾಂದನಗಿ ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ನಗರ ಸೇ್ರಿದಾಂತ್ 
ರನಜಯದ ಬಹತತ್ೇಕ ಜಲ್ಿಗಳು ಪರವನಹಭಿೇತ್ರಯನತನ ಎದತರಿಸ್ತತ್ರುದತದ, ರನಜಯದ ಹ್ದನದರಿ ಮತ್ತು 
ರಸ್ುಗಳು ಕ್್ೂಚಿಿಹ್ೂೇಗಿದತದ ಕ್್ರ್ ಕ್್ೂೇಡಿಗಳು ಒಡ್ದತ ಅಪನರ ಹನನಿಯತಾಂಟನಗಿ ಜನರತ 
ಸ್ಾಂಕಷಟಕ್್ೆ ಒಳಗ್ನಗಿರತವ ಕತರಿತ್ತ. 
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- ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ಾಂಕಟ್ೇಶ್ 
12. ಪರಕಟಣ ್
13. ನಿಯಮ ೬೮ರಡಿ ಸನವಾಜನಿಕ ಮಹತ್ಾದ ವಿಷಯದ ಮೇಲ್ಲನ ಮತಾಂದತವರ್ದ ಚಚ್ಾ 

ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ರುೇಚ್ಗ್್ ಸ್ತರಿಯತತ್ರುರತವ ಮಳ್ಯಿಾಂದನಗಿ ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ನಗರ ಸೇ್ರಿದಾಂತ್ 
ರನಜಯದ ಬಹತತ್ೇಕ ಜಲ್ಿಗಳು ಪರವನಹಭಿೇತ್ರಯನತನ ಎದತರಿಸ್ತತ್ರುದತದ, ರನಜಯದ ಹ್ದನದರಿ ಮತ್ತು 
ರಸ್ುಗಳು ಕ್್ೂಚಿಿಹ್ೂೇಗಿದತದ ಕ್್ರ್ ಕ್್ೂೇಡಿಗಳು ಒಡ್ದತ ಅಪನರ ಹನನಿಯತಾಂಟನಗಿ ಜನರತ 
ಸ್ಾಂಕಷಟಕ್್ೆ ಒಳಗ್ನಗಿರತವ ಕತರಿತ್ತ. 

- ಶ್ರೇ ಶರವಣ ಟಿ.ಎ. 
- ಡನ.ತ್ೇಜಸಿಾನಿ ಗ್ೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್.್ರನಥೂ್ೇಡ್ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸ್ಚ್ೇತ್ಕರತ) 
- ಶ್ರೇ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡ 
- ಡನ.ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ(ಸ್ಕ್ನಾರದ ಮತಖ್ಯ ಸ್ಚ್ೇತ್ಕರತ) 
- ಶ್ರೇ ಮತನಿರನಜತಗ್ೌಡ ಪಿ.ಎಾಂ. 
- ಶ್ರೇ ಪರತನಪಸಿಾಂಹ ರ್ನಯಕ್.ಕ್ ್

14. ರಾಜಯದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಬೆಿಂಗಳೂರು ಮಹಾನ್ಗರ ಪಾಲ್ಲಕಯೆ ವಾಯಪಿತಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
ಕಿಬ ಗಳ ಕಾಯಾವೆೈಖ್ರಿ ಮತುತ ಚಟ್ುವಟಿಕೆಗಳನ್ುು ಪರಿಶ್ೀಲ್ಲಸಿ, ವರದಿ ಸ್ಲ್ಲಿಸಲು 
ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ ವಿಶ್ೇಷ ಸ್ದನ ಸ್ಮಿತ್ರಯ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶವನತನ ವಿಸ್ುರಿಸ್ತವುದತ 
 

15. ನಿಯಮ ೬೮ರಡಿ ಸನವಾಜನಿಕ ಮಹತ್ಾದ ವಿಷಯದ ಮೇಲ್ಲನ ಚಚ್ಾಗ್್ ಸ್ಕ್ನಾರದ ಉತ್ುರ. 
ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ರುೇಚ್ಗ್್ ಸ್ತರಿಯತತ್ರುರತವ ಮಳ್ಯಿಾಂದನಗಿ ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ನಗರ ಸೇ್ರಿದಾಂತ್ 
ರನಜಯದ ಬಹತತ್ೇಕ ಜಲ್ಿಗಳು ಪರವನಹಭಿೇತ್ರಯನತನ ಎದತರಿಸ್ತತ್ರುದತದ, ರನಜಯದ ಹ್ದನದರಿ ಮತ್ತು 
ರಸ್ುಗಳು ಕ್್ೂಚಿಿಹ್ೂೇಗಿದತದ ಕ್್ರ್ ಕ್್ೂೇಡಿಗಳು ಒಡ್ದತ ಅಪನರ ಹನನಿಯತಾಂಟನಗಿ ಜನರತ 
ಸ್ಾಂಕಷಟಕ್್ೆ ಒಳಗ್ನಗಿರತವ ಕತರಿತ್ತ. 

- ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶ್ ೇಕ್(ಕಾಂದನಯ ಸ್ಚಿವರತ) 
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- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ) 
- ಶ್ರೇ ಬಸ್ವರನಜ ಬೂ್ಮನಾಯಿ(ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳು) 
- ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್.್ರನಥೂ್ೇಡ್(ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸ್ಚ್ೇತ್ಕರತ) 

16. ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರ ವರದಿ 
17. ಶನಸ್ನ ರಚರ್್ 

ವಿಧ್ೇಯಕಗಳ ಪರ್ನಾಲ್ೂೇಚರ್್ ಹನಗೂ ಅಾಂಗಿೇಕ್ನರ 
(ಆ) ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಿಯೇಗ (ಸ್ಾಂಖ್ಯ:೩) ವಿಧ್ೇಯಕ, ೨೦೨೨ 

- ಶ್ರೇ ಬಸ್ವರನಜ ಬೂ್ಮನಾಯಿ(ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳು) 
- ಶ್ರೇ ಕ್.್ಎ.ತ್ರಪಪ್ೇಸನಾಮಿ 
- ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ ಅಹಮದ್ 
- ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್.್ರನಥೂ್ೇಡ್ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸ್ಚ್ೇತ್ಕರತ) 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ್ ಪೂಜನರಿ(ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ) 
- ಶ್ರೇ ಎಾಂ.ರ್ನಗರನಜತ 
- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೂ್ೇಜೇ್ಗ್ೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡ 

(ವಿಧ್ೇಯಕ ಅಾಂಗಿೇಕರಿಸ್ಲಪಟಿಟತ್ತ) 
18. ವರದಿಯರ್್ೂನಪಿಪಸ್ತವುದತ. 

ರನಜಯ ಅಲಪಸ್ಾಂಖನಯತ್ರ ಆಯೇಗದ ವರದಿ ಮಾಂಡರ್್. 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ್ ಪೂಜನರಿ(ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ) 
- ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ ಅಹಮದ್ 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂ್ೇಧಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ) 

 
<><><><> 
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(987) 22.09.2022 11.00 LL-AK 

 

 

 

 

ಕನಾಾಟ್ಕ ವಿಧಾನ್ ಪರಿಷತುತಕನಾಾಟ್ಕ ವಿಧಾನ್ ಪರಿಷತುತ  

    ಗತರತವನರಗತರತವನರ,,  2222ರ್್ೇರ್್ೇ  ಸಪ್್ಟಾಂಬರ್ಸಪ್್ಟಾಂಬರ್  22002222  

ಸದನ್ವು ವಿಧಾನ್ಸೌಧದಲ್ಲಿರುವ ವಿಧಾನ್ ಪರಿಷತ್ರತನ್ಸದನ್ವು ವಿಧಾನ್ಸೌಧದಲ್ಲಿರುವ ವಿಧಾನ್ ಪರಿಷತ್ರತನ್  ಸಭಾಿಂಗಣದಲ್ಲಿಸಭಾಿಂಗಣದಲ್ಲಿ    

ಬ್ಳಗ್್ೆಬ್ಳಗ್್ೆ  1111  ಗಿಂಟೆಗಿಂಟೆ  ೦೯೦೯  ನಿಮಿಷಕೆೆ ಸಮಾವೆೀಶ್ಗೂೆಿಂಡಿತು.ನಿಮಿಷಕೆೆ ಸಮಾವೆೀಶ್ಗೂೆಿಂಡಿತು.  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರಾದ ಶ್ರೀ ಸಭಾಪತ್ರಯವರಾದ ಶ್ರೀ ರಘುರ್ನಥರಘುರ್ನಥ  ರನವ್ರನವ್  ಮಲನೆಪೂರ್ಮಲನೆಪೂರ್  ಅವರು ಪಿೀಠದಲ್ಲಿ ಉಪಸಿಿತರಿದಿರು.ಅವರು ಪಿೀಠದಲ್ಲಿ ಉಪಸಿಿತರಿದಿರು.  
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1. ಪರಕಟಣ್ 

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಧಯಕ್ಷರಿಾಂದ ಈ ಮತಾಂದಿನ ಸ್ಾಂದ್ೇಶ ಬಾಂದಿರತತ್ುದ:್- 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಸ್ಭ್ಯ ಕ್ನಯಾವಿಧನನ ಹನಗೂ ನಡವಳಕ್್ಯ ನಿಯಮ ೧೧೩ರ ಮೇರಗ್್್ 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ರುನಿಾಂದ ತ್ರದತದಪಡಿಯಾಂದಿಗ್್ ಅಾಂಗಿೇಕ್ನರವನದ ರೂಪದಲ್ಲಿರತವ “2022ರ್್ೇ 
ಸನಲ್ಲನ ಕರ್ನಾಟಕ ಧನಮಿಾಕ ಸನಾತ್ಾಂತ್ರಯ ಹಕತೆ ಸ್ಾಂರಕ್ಷಣನ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ (೨೦೨೧ರ 
ವಿಧನನಸ್ಭ್ಯ ವಿಧ್ೇಯಕ ಸ್ಾಂಖ್ಯ:50) ದಿರ್ನಾಂಕ:21.09.2022ರಾಂದತ ವಿಧನನಸ್ಭ್ಯತ 
ಪತನರ್ಪರ್ನಾಲೂ್ೇಚಿಸಿ ಅಾಂಗಿೇಕರಿಸಿತ್ಾಂದತ ತ್ರಳಸಿರತತನುರ್.  

(ಮತಾಂದತ…) 

(988) 22.09.2022 11.10 ವೆೈಎಲ್-ಎಕ್್                     (ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರ ಉಪಸಿಿತ್ರ) 

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:_ ಈಗ ಪರಶ್ ನೇತ್ುರ ಅವಧಿ. 

೦೨.್“Pay CM”್ಪ್ೂೇಸ್ಟರ್ ಅಾಂಟಿಸಿರತವ ವಿಚನರಕ್್ೆ ಸ್ಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ್ ಚಚ್ಾ ಹನಗೂ ಕ್ನಾಂಗ್್ರಸ್  
      ಪಕ್ಷದ ಸ್ದಸ್ಯರತಗಳಾಂದ ಧರಣಿ 
 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ನಿರ್ನ್ ರನತ್ರರ ಸ್ತಮನರತ 2 ಗಾಂಟ್ಯಲ್ಲಿ 
ಹ್ೂೇಗಿ,…  

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರ ್ಒಾಂದತ ನಿಮಿಷ.  

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 
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ಡನ|| ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ (ಸ್ಕ್ನಾರದ ಮತಖ್ಯ ಸ್ಚ್ೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಪರಶ ್ನೇತ್ುರ ಅವಧಿಯನತನ ತ್ಗ್್ದತಕ್್ೂಳಿ. ಬಹಳ ಗಾಂಭಿೇರವನದಾಂಥ 
ವಿಚನರಗಳದತದ, ಇದತ ಪರಶ ್ನೇತ್ುರ ಅವಧಿರ್ನಗಿದ್.  

(ಗೊಿಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಕ್ನಾಂಗ್್ರಸ್ ಕ್ನಯಾಕತ್ಾರನತನ ಅರಸ್ಟ್ 
ಮನಡಿಲನಗಿದತದ,… 

(ಗೊಿಂದಲ) 

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಸ್ದನವನತನ ನಡಸ್್ತವುದಕ್್ೆ ಒಾಂದತ ಕ್ನಯಾಪದಿತ್ರ ಇದ್.  

(ಗೊಿಂದಲ) 

ಡನ|| ತ್ೇಜಸಿಾನಿ ಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ದ್ೇಶದ ಭದರತ್ ಮೊದಲ ಆದಯತರ್್ನಗಿದ್.  

(ಗೊಿಂದಲ) 

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತ್ರಯವರೀೆ, ಸ್ಕ್ನಾರ ಏಕಪಕ್ಷೇಯವನಗಿ ಕರಮ 
ಕ್್ೈಗ್್ೂಳುಿತ್ರುದ್. 

ಡಾ|| ವೆೈ.ಎ.ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತ್ರಯವರೀೆ, ಸ್ಕ್ನಾರ ರ್ನವುದ್ೇ 
ಪಕ್ಷೇಯವನಗಿ ಕರಮ ತಗ್್್ದತಕ್ೂ್ಾಂಡಿಲಿ. ನಿಯತನುಗಿ ಮನಡಲನಗಿದ.್ ಅವರತ ೪೨೦ ಕ್್ಲಸ್ 
ಮನಡಿದದಕ್ನೆಗಿಯೇ ಅವರನತನ ಅರಸ್ಟ್ ಮನಡಿದನದರ.್  

(ಗೊಿಂದಲ) 
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ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರ,್ ಏರ್್ೇ ಪರಶ್ನ ಇದದರೂ ಪರಶ್ ನೇತ್ುರ 
ಮತಗಿದ ಮೇಲ್ ಒಾಂದತ ರ್್ೂೇಟಿಸ್ ಕಳುಹಸಿಕ್ೂ್ಡಿ. 

(ಗೊಿಂದಲ) 

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತ್ರಯವರೀೆ, ದಯವಿಟತಟ ನನಗ್ ್ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ 
ಅವಕ್ನಶ ನಿೇಡಿ.   ನಿರ್ನ್ ದಿವಸ್ ರನತ್ರರ ನಡದ್ಿರತವಾಂಥ ಘಟರ್,್… 

(ಗೊಿಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ್ ಪೂಜನರಿ (ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಈ 
ಸ್ದನದ ನಿಯಮ ಪರಕ್ನರ ಪರಶ್ ನೇತ್ುರ ಅವಧಿ ತ್ಗ್್ದತಕ್್ೂಳಿಬೇ್ಕತ. ಆ ನಾಂತ್ರ ಅವರಿಗ್್ ಅವಕ್ನಶ 
ನಿೇಡಿ.  

(ಈ ಹಾಂತ್ದಲ್ಲಿ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನತನ ಹ್ೂರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಕ್ನಾಂಗ್್ರಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮನನಯ 
ಸ್ದಸ್ಯರ್ಲಿರೂ ಸ್ದನದ ಬನವಿಯ ಒಳಗ್್ ಬಾಂದತ ಧರಣಿ ನಿರತ್ರನದರತ) 

(ಗೊಿಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇಾಂದರ (ಗೃಹ ಸ್ಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಈ ದ್ೇಶದಲ್ಲಿ 
ಕ್ನಾಂಗ್್ರಸ್ ಪಕ್ಷದವರಿಗ್್ ಪರತ್ಯೇಕವನಗಿ ಒಾಂದತ ಕ್ನನೂನತ ಇಲಿ.  ಎಲಿರಿಗೂ ಒಾಂದೇ್ ಕ್ನನೂನತ 
ಇರತವುದತ.  (ಗ್್ೂಾಂದಲ) ರ್ನರತ ಕ್ನನೂನಿಗ್್ ವಿರತದಿವನಗಿ ಕ್್ಲಸ್ ಮನಡಿದನದರ್ ಅವರನತನ 
ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್ನವರತ ಅರಸ್ಟ್ ಮನಡತತನುರ.್  ಕ್ನಾಂಗ್್ರಸ್ನವರಿಗ್್ ಒಾಂದತ ಕ್ನನೂನತ, ಬ್ೇರಯ್ವರಿಗ್್ 
ಒಾಂದತ ಕ್ನನೂನತ ಮನಡಲತ ಸನಧಯವಿಲಿ.  

(ಗೊಿಂದಲ) 
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ಡನ|| ತ್ೇಜಸಿಾನಿ ಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಮರ್ ್ಮರ್್ಯಲ್ಲಿ ಬನಾಂಬ್ ಇಡತವುದಕ್್ೆ 
ಬಿಡಬ್ೇಕ್್ೇ?  

(ಗೊಿಂದಲ) 

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತ್ರಯವರೀೆ,….(ಗ್್ೂಾಂದಲ) ಹೌದತ, ಈ ದ್ೇಶದ 
ಕ್ನನೂನತ ಎಲಿರಿಗೂ ಒಾಂದ್ೇ.  

(ಗೊಿಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇಾಂದರ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಈ ದ್ೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ನಾಂಗ್್ರಸ್ಗ್್ ಒಾಂದತ 
ಕ್ನನೂನತ, ಮತೂ್ುಬಬರಿಗ್್ ಇರ್ೂ್ನಾಂದತ ಕ್ನನೂನತ ಇರತವುದಿಲಿ.  

(ಗೊಿಂದಲ) 

ಡಾ|| ತೆೀಜಸಿವನಿ ಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತ್ರಯವರೀೆ, ಈ ರನಜಯದ ಮತಖ್ಯ ಮಾಂತ್ರರಗಳಗ್ ್
ಅಪಮನನ ಮನಡತವುದತ ರ್ನವ ಸ್ಾಂಸ್ೃತ್ರ? 

(ಗೊಿಂದಲ) 

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತ್ರಯವರೀೆ, (ಗ್್ೂಾಂದಲ) ಭಾರತ್ರೀಯ ಜನ್ತಾ 
ಪಕ್ಷದವರೂ ಸಹ posters ಹಾಕಿದಿರು.  Posters ಹನಕಿದವರನತನ ಅರಸ್ಟ್ ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗಿತ್ತು. 
ಆದರ್, ಆ ರಿೇತ್ರ ಮನಡಿಲಿ.  (ಗೊಿಂದಲ) ಆದದರಿಾಂದ, ಸ್ದನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಚಚಾ್ ಮನಡಲತ 
ಅವಕ್ನಶ ನಿೇಡಿ.  

(ಗೊಿಂದಲ) 

ಡಾ|| ತೆೀಜಸಿವನಿ ಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತ್ರಯವರೀೆ, ಸೂ್ೇಶ್ರ್ನಲ್ ಮಿಡಿರ್ನದಲ್ಲಿ,… 
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(ಈ ಹಾಂತ್ದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್್.ರನಥೂ್ೇಡ್ರವರತ ಸ್ದನದ ಬನವಿಯಿಾಂದ ಅವರ ಸನಿನಕ್್ೆ 
ತ್ರಳದರತ) 

(ಗೊಿಂದಲ) 

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರಿಗ್ ್ ರ್ನನತ ವಿನಾಂತ್ರ 
ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಿವುದೇ್ರ್್ಾಂದರ್, ಏನತ ಸ್ಮಸ್ಯ ಇದ್ ಅದರ ಬಗ್್ೆ ರ್್ೂೇಟಿಸ್ ಕಳುಹಸಿಕ್ೂ್ಡಿ.  

(ಗೊಿಂದಲ) 

ಡಾ|| ತೆೀಜಸಿವನಿ ಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತ್ರಯವರೀೆ, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳ ಸೌಜನಯತ ್
ಅದತ, ದೌಜಾನಯವಲಿ.  

(ಗೊಿಂದಲ) 

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತ್ರಯವರೀೆ, ಕ್್ೇವಲ ನಮಗ್ ್ ರ್್ೂೇಟಿಸ್ 
ಕಳುಹಸಿಕ್ೂ್ಟಟರ್ ಅದತ ಸ್ರಿದೂಗತವುದಿಲಿ. (ಗ್್ೂಾಂದಲ) ಒಾಂದೇ್ ರಿೇತ್ರಯ ಅಪರನಧವನತನ 
ಭನರತ್ರೇಯ ಜನತನ ಪನಟಿಾಯವರತ ಮನಡಿದನದರ.್  ಮನನಯ ಗೃಹ ಮಾಂತ್ರರಗಳು… (ಗ್್ೂಾಂದಲ) 
…ಮನಡಿದನದರ.್  

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಆರ.ಅಶ್ ೇಕ್ (ಕಾಂದನಯ ಸ್ಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಒಬಬ 
ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳ ಮರ್ಯ್ ಮತಾಂದ ್ ಪೂ್ೇಸ್ಟರ್ ಹನಕತವುದತ ಹ್ೇಡಿಗಳು ಮನಡತವಾಂಥ ಕ್್ಲಸ್.  
ಅವರಿಗ್್ ಧ್ೈಯಾ ಇದದರ,್ ಸ್ದನ ನಡಯ್ತತ್ರುದತದ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕ್ನಗಿತ್ತು.   

(ಗೊಿಂದಲ) 
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ಡನ: ವ್ೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ(ಸ್ಕ್ನಾರದ ಮತಖ್ಯ ಸ್ಚ್ೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಇದತ ಅಯೇಗಯರತ ಮನಡತವಾಂತ್ಹ ಕ್್ಲಸ್.  

(ಗೊಿಂದಲ) 

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತ್ರಯವರೀೆ, ಧಮ್ ಇದದರ,್… 

(ಗೊಿಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇಾಂದರ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಕ್ನಾಂಗ್್ರಸ್ ಪಕ್ಷದವರಿಗ್್ ಒಾಂದತ ರ್ನಯಯ. 
ಬ್ೇರ ್ಪಕ್ಷದವರಿಗ್್ ಒಾಂದತ ರ್ನಯಯವಿಲಿ. ಈ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಎಲಿರಿಗೂ ಒಾಂದೇ್ ರ್ನಯಯ. (ಗ್್ೂಾಂದಲ) 
ಕ್ನನೂನತ ಪರಕ್ನರ ಕರಮ ಆಗತತ್ುದ್. ರ್ನರದ್ೂದೇ ಚನರಿತ್ರಯವಧ್ ಮನಡಿ,.. 

(ಗೊಿಂದಲ) 

(ಈ ಹಾಂತ್ದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ರ್ನಗರನಜ್.ಎಾಂ ರವರತ ಸ್ದನದ ಬನವಿಯಿಾಂದ ಅವರ ಸನಿನಕ್್ೆ ತ್ರಳದರತ) 

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಒಾಂದತ ನಿಮಿಷ ತನವುಗಳು ನನನ ಮನತ್ನತನ ಕ್್ೇಳುತ್ರುೇರ್ೂೇ, ಇಲಿವೇ?  

(ಗೊಿಂದಲ) 

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತ್ರಯವರೀೆ, ದಯವಿಟತಟ ನಮಗ್್ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ 
ಅವಕ್ನಶ ನಿೇಡಿ.  ಭನರತ್ರೇಯ ಜನತನ ಪನಟಿಾಯವರಿಗ್ ್ಒಾಂದತ ಕ್ನನೂನತ, ಕ್ನಾಂಗ್್ರಸ್ ಪಕ್ಷದವರಿಗ್್ 
ಒಾಂದತ ಕ್ನನೂನತ ಇಲಿ.  

(ಗೊಿಂದಲ) 
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ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನರ್ನಯಕರ,್ ಒಾಂದತ ನಿಮಿಷ ದಯವಿಟತಟ ನನನ ಮನತ್ನತನ 
ಕ್್ೇಳ. (ಗ್್ೂಾಂದಲ) ಮನನಯ ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿಯವರ,್ ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರ ್
ಒಾಂದತ ನಿಮಿಷ ಕತಳತ್ತಕ್ೂ್ಳಿ.  

(ಗೊಿಂದಲ) 

ಡಾ|| ತೆೀಜಸಿವನಿ ಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತ್ರಯವರೀೆ, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳಗ್್ ಅಪಮನನ 
ಮನಡಿದವರಿಗ್್… (ಗ್್ೂಾಂದಲ) …ನಮಗೂ ಬರತತ್ುದ ್ಮನಡತವುದಕ್್ೆ…  

(ಗೊಿಂದಲ) 

ಡಾ|| ವೆೈ.ಎ.ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತ್ರಯವರೀೆ, ಹ್ೇಡಿಗಳು, ಅಯೇಗಯರತ 
ಮನಡತವಾಂಥ ಕ್್ಲಸ್ ಇದತ.  ಅವರಿಗ್್ ರ್ನಚಿಕ್ರ್್ನಗತವುದಿಲಿವೇ್?   

(ಗೊಿಂದಲ) 

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮನನಯ ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ ಒಾಂದತ ನಿಮಿಷ ರ್ನನತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ರುದ್ದೇರ್.್ 

(ಗೊಿಂದಲ) 

ಡಾ|| ತೆೀಜಸಿವನಿ ಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತ್ರಯವರೀೆ, ಈ ರನಜಯದ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳು ಎಾಂದರ್, 
ಅವರತ ಕ್್ೇವಲ ಒಬಬ ವಯಕಿುಯೇ?  ಹನಗ್ನದರ್, ಅವರಿಗ್್ ಬ್ೇರ ್ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರ ಇದನದರಯ್ೇ? 
ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರ ಎಾಂದರ್, ಎಲಿರಿಗೂ ಒಬಬರ್ೇ ತನರ್್ೇ?  

(ಗೊಿಂದಲ) 

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಒಾಂದತ ನಿಮಿಷ ದಯವಿಟತಟ ಎಲಿರೂ ಕತಳತ್ತಕ್ೂ್ಳಿ.  
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(ಗೊಿಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ್ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಇದತ ಹ್ೇಡಿಗಳು 
ಮನಡತವಾಂಥ ಕ್್ಲಸ್.  

(ಗೊಿಂದಲ) 

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತ್ರಯವರೀೆ, ಹನಗ್ನದರ್ ಅವರತ ರ್ನರತ? ಅವರ್ೇನತ 
ಧಿೇರರ್ೇ?  

(ಗೊಿಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ್ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಇದತ ಹೇ್ಡಿಗಳ ಕ್್ಲಸ್. 

(ಈ ಹಾಂತ್ದಲ್ಲಿ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸ್ಚ್ೇತ್ಕರನದ ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್್.ರನಥ್ೂೇಡ್ರವರತ 
ಸ್ದನದ ಬನವಿಗ್್ ಬಾಂದತ ಧರಣಿ ನಿರತ್ರನದರತ) 

(ಗೊಿಂದಲ) 

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನರ್ನಯಕರ ್ ಒಾಂದತ ನಿಮಿಷ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೇರ್್.  
(ಗ್್ೂಾಂದಲ) ಮನನಯ ಎಾಂ.ಕ್.್ಪನರಣೇ್ಶ್, ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮಾಂಜತರ್ನಥ್ ದಯವಿಟತಟ 
ಕತಳತ್ತಕ್ೂ್ಳಿ.  

(ಗೊಿಂದಲ) 

ಡಾ|| ವೆೈ.ಎ.ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತ್ರಯವರೀೆ, ಅವರಿಗ್ ್ ರ್ನಚಿಕ್,್ 
ಮನನಮರ್ನಾದ್ ರ್ನವುದೂ ಇಲಿ.  (ಗ್್ೂಾಂದಲ) ತನಕತ್ತು ಇದದರ ್ಅಲ್ಲಿ ಚಚ್ಾ ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗಿತ್ತು.  

(ಗೊಿಂದಲ) 
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ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ರ್ನನತ ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರಿಗ್ ್ವಿನಾಂತ್ರ ಮನಡತತ್ುೇರ್.್  

(ಗೊಿಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಾಂ.ಕ್.್ಪನರಣ್ೇಶ್ (ಸ್ಿಳೇಯ ಸ್ಾಂಸ್ಿಗಳ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್,…   

(ಗೊಿಂದಲ) 

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮನನಯ ಎಾಂ.ಕ್.್ಪನರಣ್ೇಶ್ರವರ್, ಮನನಯ ಸ್ಭನರ್ನಯಕರ ್ಒಾಂದತ ನಿಮಿಷ. 

(ಗೊಿಂದಲ) 

ಡಾ|| ವೆೈ.ಎ.ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತ್ರಯವರೀೆ, ಅವರತ ಹ್ೇಡಿಗಳು, 
ಅಯೇಗಯರತ ಈ ಸ್ದನದಲ್ಲಿ ಅಾಂತ್ಹ ಕ್್ಲಸ್ ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗಿತ್ತು. ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳ ಮರ್ ್ ಹತ್ರುರ 
ಹ್ೂೇಗಿ ಮನಡತವುದಲಿ.  

(ಗೊಿಂದಲ) 

(ಈ ಹಾಂತ್ದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ರ್ನಗರನಜ್.ಎಾಂ. ರವರತ ಸ್ದನದ ಬನವಿಗ್್ ಬಾಂದತ ಧರಣಿ 
ನಿರತ್ರನದರತ) 

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತ್ರಯವರೀೆ, ರ್ನವು ಹ್ೇಡಿಗಳನ, ಅಯಯೇ! 

(ಗೊಿಂದಲ) 

(ಈ ಹಾಂತ್ದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಹ್ೂರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಸ್ದನದ ಬನವಿಯಲ್ಲಿ 
ನಿರತ್ರನಗಿದದ ಕ್ನಾಂಗ್್ರಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರಲ್ಿರೂ ಸ್ಕ್ನಾರದ ವಿರತದಿ ಘೂೇಷಣ್ ಕೂಗತತ್ರುದದರತ) 
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(ಈ ಹಾಂತ್ದಲ್ಲಿ ಆಡಳತ್ ಪಕ್ಷದ ಸ್ದಸ್ಯರ್ಲಿರೂ ಅವರವರ ಸನಿನದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಾಂತ್ತ ವಿರ್ೂೇಧ ಪಕ್ಷದ 
ವಿರತದಿ ಧಿಕ್ನೆರ, ಧಿಕ್ನೆರ ಎಾಂದತ ಘೂೇಷಣ್ ಕೂಗತತ್ರುದದರತ) 

(ಈ ಹಾಂತ್ದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ ಪಿೇಠದಿಾಂದ ಎದತದ ನಿಾಂತ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ) 

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ದಯವಿಟತಟ ಎಲಿರೂ ಕತಳತ್ತಕ್್ೂಳಿ, ಬನವಿಯಲ್ಲಿ ನಿಾಂತ್ರರತವವರತ ರ್ನರತ 
ದಯವಿಟತಟ ಮನತ್ರ್ನಡಬನರದತ, ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೇರ್್.   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಆದರ್ ಕೂಗಬಹತದತ.  

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ. ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರಲ್ಲಿ ವಿನಾಂತ್ರ 
ಮನಡತವುದ್ೇರ್ಾ್ಂದರ್, ಈ ಸ್ದನದಲ್ಲಿ ಒಾಂದತ ಕ್ನಯಾಪದಿತ್ರ ಇದ್.  ನಿೇವುಗಳ್ಲನಿ ಹರಿಯ 
ರ್ನಯಕರತ. ಹನಗ್್ಯೇ ತನವು ರನಜಯಸ್ಭ್ಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲ್ಸ್ ಮನಡಿ ಬಾಂದಿರತವಾಂಥವರನಗಿದತದ, ರ್ನನತ 
ತ್ಮಾಲ್ಲಿ ವಿನಾಂತ್ರ ಮನಡತವುದ್ೇರ್ಾ್ಂದರ್, ರ್ನವ ವಿಷಯದ ಮೇಲ್ ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೇಕತ, ಅದಕ್್ೆ 
ಸ್ಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ ್ಒಾಂದತ ರ್್ೂೇಟಿಸ್ ನಿೇಡಿ.  

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತ್ರಯವರೀೆ, ಎಲಿರಿಗೂ ಒಾಂದೇ್ ಕ್ನನೂನತ.  ಈ 
ಸ್ದನದ ನಿಯಮ ಎಲಿರಿಗೂ ಒಾಂದೇ್.  

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ. ನನನ ಮನತ್ತ ಇನತನ ಮತಗಿದಿಲಿ.  

(ಗೊಿಂದಲ) 

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತ್ರಯವರೀೆ, ನಿರ್ನ್ ದಿವಸ್ ಆಡಳತ್ ಪಕ್ಷದವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ರ್ನವ ರಿೇತ್ರ ಅವಕ್ನಶ ನಿೇಡಿದಿದೇರಿ? 

(ಗೊಿಂದಲ) 
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ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ನಿರ್ನ್ ದಿವಸ್ ರ್ನನತ ಆಡಳತ್ ಪಕ್ಷದವರನತನ allow ಮನಡಿಲಿ. 

(ಗೊಿಂದಲ) 

ಡನ|| ತ್ೇಜಸಿಾನಿ ಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳಗ್್ ಅಪಮನನ 
ಮನಡಿರತವಾಂಥವರತ… 

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮನನಯ ತ್ೇಜಸಿಾನಗ್ೌಡರವರ ್ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ರುದ್ದೇರ್್. ಸ್ತಮಾರ್್ ಇರಿ.  

(ಗೊಿಂದಲ) 

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರ,್ ರ್ನನತ ಅವರನತನ ಸ್ಹ allow 
ಮನಡಿಲಿ.  ರ್ನನತ ತ್ಮಾಲ್ಲಿ ವಿನಾಂತ್ರ ಮನಡತವುದ್ೇರ್ಾ್ಂದರ,್ ನನಗ್ ್ಒಾಂದತ ರ್್ೂೇಟಿಸ್ ಅನತನ ಬರ್ದತ 
ಕಳುಹಸಿಕ್ೂ್ಡಿ.  ಪರಶ್ ನೇತ್ುರ ಅವಧಿ ಮತಗಿದ ನಾಂತ್ರ ತ್ಮಗ್್ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ 
ಮನಡಿಕ್್ೂಡತತ್ುೇರ್್.  

(ಗೊಿಂದಲ) 

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ್ :- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತ್ರಯವರೀೆ, ಸಿ.ಬಿ.ಐ., ಇ.ಡಿ., ಮತ್ತು ಐ.ಟಿ. ಯನತನ 
ಉಪಯೇಗಿಸಿಕ್್ೂಾಂಡ ಹ್ೇಡಿಗಳು, ರಣಹೇ್ಡಿಗಳು ನಿೇವು.  (ಗೊಿಂದಲ) ಧಮ್ ಇದದರ,್ ತನಕತ್ತು 
ಇದದರ ್ಮನಡಿ.  

(ಗೊಿಂದಲ) 

 ಡಾ|| ವೆೈ.ಎ.ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತ್ರಯವರೀೆ, ತನಕತ್ತು ಇದದರ ್ 

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 
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(ಈ ಹಾಂತ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ದನದ ಬನವಿಯಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ನಿರತ್ರನಗಿದದ ಕ್ನಾಂಗ್್ರಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸ್ದಸ್ಯರತ ಸ್ಕ್ನಾರದ 
ವಿರತದಿ ಘೂೇಷಣ್ ಕೂಗಿದರತ) 

 ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇಾಂದರ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತ್ರಯವರೀೆ, ರನತ್ರರ ಹೂ್ೇಗಿ ವನಪಸ್ತು ಹ್ೂೇಗತತನುರ್.  
(ಗ್್ೂಾಂದಲ) ನರ ಹ್ೇಡಿಗಳು ಅವರತ. (ಗ್್ೂಾಂದಲ) ಧಮ್ ಇದದರ,್ ತನಕತ್ತು ಇದದರ ್ಮನಡಲ್ಲ.  

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಒಾಂದತ ನಿಮಿಷ.  

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಒಾಂದತ ನಿಮಿಷ. ಮನನಯ ಕ್ನನೂನತ ಸ್ಚಿವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತನುರ್.  

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತ್ರಯವರೀೆ, ಮನನಯ ಗೃಹ ಸ್ಚಿವರತ ರನಜೇರ್ನಮ 
ನಿೇಡಬ್ೇಕತ.  

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

(ಈ ಹಾಂತ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ದನದ ಬನವಿಯಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ನಿರತ್ರನಗಿದದ ಕ್ನಾಂಗ್್ರಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರಲ್ಿರೂ 
ಸ್ಕ್ನಾರ ವಿರತದಿ ಘೂೇಷಣ್ ಕೂಗತತ್ರುದದರತ) 

(ಗೊಿಂದಲ) 

 ಡನ|| ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಅವರದತ ಶ್ೇಕಡನ 85 ರಷತಟ 
ಕಮಿೇಷನ್ ಸ್ಕ್ನಾರವನಗಿದತದ, ಅವರಿಗ್್ ಧಿಕ್ನೆರ.  
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(ಗೊಿಂದಲ) 

(ಈ ಹಾಂತ್ದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಜ್.ಪಿ. ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಕ್ನಾಂಗ್್ರಸ್ ಪಕ್ಷದವರ ವಿರತದಿ ಅವರವರ ಸನಿನದಲ್ಲಿಯೇ 
ನಿಾಂತ್ತ ಧಿಕ್ನೆರ, ಧಿಕ್ನೆರ ಎಾಂದತ ಘೂೇಷಣ್ಗಳನತನ ಕೂಗಿದರತ) 

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಸ್ದನವನತನ 10 ನಿಮಿಷಗಳವರ್ಗೂ ಮತಾಂದೂಡತತ್ರುದ್ದೇರ್್.  

(ಸ್ದನವು ಬ್ಳಗ್್ೆ 11 ಗಾಂಟ್ 19 ನಿಮಿಷಕ್್ೆ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಗ್ ್ಮತಾಂದೂಡಲಪಟಿಟತ್ತ) 

(989)22.9.2022/11.40/ಎಾಂ.ಎಾಂ-ಬಿ.ಎನ.ಎಸ್ 

(ಬ್ಳಗ್್ೆ 11 ಗಾಂಟ್ 19 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕ್ನಲ ಮತಾಂದೂಡಲಪಟಟ ಸ್ದನವು ಪತನಃ  
ಬ್ಳಗ್್ೆ 11 ಗಾಂಟ್ 48 ನಿಮಿಷಕ್್ೆ ಪನರರಾಂಭವನಯಿತ್ತ) 

(ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ ಪಿೇಠವನನಲಾಂಕರಿಸಿದರತ) 

(ಈ ಹಾಂತ್ದಲ್ಲಿ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನತನ ಹ್ೂರತ್ತಪಡಿಸಿ ಕ್ನಾಂಗ್್ರಸ್ ಪಕ್ಷದ  
ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರತಗಳು ಸ್ದನದ ಬನವಿಗ್್ ಆಗಮಿಸಿ ಧರಣಿ ನಿರತ್ರನದರತ) 

 ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮನನಯ ಭ್ೂೇಜ್ೇಗ್ೌಡರೇ್ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

 ಶ್ರೇ ಎಸ.ಎಲ. ಭ್ೂೇಜೇ್ಗ್ೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಇವತ್ರುನ 
ದಿನಪತ್ರರಕ್್ಯಲ್ಲಿ ಸನಮನಜಕ ಜನಲತನಣದಲ್ಲಿ ವ್ೈರಲ್ ಆಗಿರತವ ಒಾಂದತ ಕಡ್ “PayCM”್ ಎಾಂದತ, 
ಇರ್ೂ್ನಾಂದತ ಕಡ ್ ಬಿ.ಜ್.ಪಿಗ್ ್ ಎದಿರ್ೇಟತ ಎಾಂದತ ಕ್ನಾಂಗ್್ರಸ್ ಪರತ್ರರ್ನಗಿ ಅಾಂಟಿಸಿದ QR code 
poster ಎಾಂದತ ದಿನಪತ್ರರಕ್್ಯಲ್ಲಿ ಬಾಂದಿರತವುದತ ಬಹಳ ಗಾಂಭಿೇರವನದ ವಿಚನರವನಗಿದ್.  ಇದತ 
ಸನವಾಜನಿಕ ಕ್್ೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ಲ್ಸ್ ಮನಡತವ ನಮಾಲಿರಿಗೂ ಅನಾಯಿಸ್ತತ್ುದ್.   

(ಮತಾಂದತ) 
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(990) 22-09-2022 11-50 KH-BNS                  (ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರ ಉಪಸಿಿತ್ರ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ.ಎಲ್.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗ್ೌಡ (ಮತಾಂದತ):-  

ರ್ನವುದ್ೇ ನಿದಿಾಷಟ ವಿಚನರಗಳು ಇಲಿದ್ೇ ಈ ರಿೇತ್ರ ಪತ್ರರಕ್್ಗಳ ಮತಖನಾಂತ್ರ ಕಿಡಿಗ್್ೇಡಿಗಳು 
ಮನಡತವಾಂತ್ಹ ಕ್್ಲಸ್ ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳುವುದಕ್್ೆ ಇಷಟಪಡತತ್ುೇರ್.್ ಅಾಂತ್ಹ ಕಿಡಿಗ್್ೇಡಿಗಳು ಬಾಂದಾಂತ್ಹ 
ಸ್ಾಂದಭಾದಲ್ಲಿ ನನನ ಅಕ್ೌಾಂಟ್ಗ್್ “ಪ್ೇ ಭೂ್ೇಜೇ್ಗ್ೌಡ”್ಎಾಂದತ ಹನಕಿದರ ್ರ್ನನತ ರ್ನಳ ್ಬ್ಳಗ್್ೆ ಪರಶ್ನ 
ಮನಡಬನರದೇ್? ಈ ರಿೇತ್ರ ಬಾಂದಿರತವಾಂತ್ಹ ಸ್ಾಂದಭಾದಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಾಂಸನರ, ಮಕೆಳು, 
ಫ್ರಾಂಡು್ ಎಲಿರೂ ಕೂಡ ಇದನದರ.್ ಇದತ ಒಾಂದತ ರಿೇತ್ರಯಲ್ಲಿ ಅವಮನನವನಗಿರತವಾಂತ್ಹ ಸ್ಾಂಗತ್ರ 
ಆಗತತ್ುದ್ೂೇ ಇಲಿವೇ ಎನತನವ ವಿಚನರವನತನ ರ್ನವಲ್ಿರೂ ಕೂಡ ಚಚಾ್ ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್. 
ಇದನತನ ರ್ನವಲ್ಿರೂ ಸನವಾಜನಿಕವನಗಿ ಒಪಪಲೇ್ಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್. ಹನಗ್ನಗಿ, ಇಾಂತ್ಹ ಕಿಡಿಗ್್ೇಡಿಗಳ 
ಮೇಲ ್ತ್ಕ್ಷಣ ಕರಮ ಮನಡತವಾಂತ್ಹದತದ ನಮಾ ರ್್ಲದ ಕ್ನನೂನತ. ಈ ಕ್ನನೂನತ ಅಷತಟ strong 
ಇದ್. ರ್ನರತ ಕ್ನನೂನಿಗಿಾಂತ್ ದ್ೂಡಡವರತ ಅಲಿ. ಇಾಂತ್ಹ ಒಾಂದತ ಕ್್ಲಸ್ವನತನ ಮನಡಿದನಗ ಕ್ನನೂನತ 
ಪರಕ್ನರ ಕರಮ ಮನಡತವಾಂತ್ಹದತದ ಆಗಬೇ್ಕತ. ನೂರಕ್್ೆ ನೂರತ ರ್ನವುದೇ್ ಅಧಿಕ್ನರಿ ಇರಲ್ಲ. ಈ 
ರಿೇತ್ರರ್ನದವರತ ದೂರತ ಕ್್ೂಡಲ್ಲ, ಕ್ೂ್ಡದೇ್ ಇರಲ್ಲ, suo moto ಮನಡತವಾಂತ್ಹ ವಿಚನರ ಕೂಡ 
ಇದ್. ಇದರ ಜ್ೂತ್ಗ್್ ಇವತ್ತು ದೂರತ ಕ್ೂ್ಟಟ ಮೇಲ ್ಗಾಂಭಿೇರವನಗಿ ಕರಮ ತ್ಗ್್ದತಕ್್ೂಳುಿವಾಂತ್ಹದತದ 
ಇದ್. ಇಲ್ಲಿ ಇರತವಾಂತ್ಹ ವಿಚನರ ಏರ್್ಾಂದರ್, ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರ ಹತ್ರುರವೂ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದ.್ ಈ ರಿೇತ್ರ “PayCM”್ ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕ್ನದರ,್ ನಿದಿಾಷಟವನಗಿರತವಾಂತ್ಹ ವಿಚನರ 
ಇರಬೇ್ಕತ. ಅವರತ ಎಷತಟ ಧ್ೈಯಾದಲ್ಲಿ ಒಬಬ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಯ ಅಕ್ೌಾಂಟ್ಗ್್ ದತಡತಡ ಹನಕಿದಿದೇನಿ 
ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳರತವಾಂತ್ಹ ಸ್ಾಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಅದನತನ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದವರತ ಇರಬಹತದತ, ರ್ನರತ 
ಬ್ೇಕ್ನದರೂ ಇರಬಹತದತ, ಎಲಿರೂ ಕೂಡ ಒಕ್ೂ್ೆರಲ್ಲನಿಾಂದ condemn ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ.್ 
ಮನಜ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಯವರನದ ಸಿದದರನಮಯಯನವರ ಮತ್ತು ಕ್ನಯಬಿರ್್ಟ್ ಮಾಂತ್ರರರ್ನಗಿದದಾಂತ್ಹ 
ಡಿ.ಕ್.್ಶ್ವಕತಮನರ್ರವರ ಪ್ೂೇಸ್ಟರ್ ಹನಕಿ, ಅದರಲೂಿ ಕೂಡ “PayCM”್್ಎಾಂದತ ಹನಕಿದನದರ.್ ಈ 
ರಿೇತ್ರ ಹನಕಿರತವಾಂತ್ಹ ಸ್ಾಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಲ್ ಕರಮ ಮನಡತವಾಂತ್ಹ ವಿಚನರ 
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ಖ್ಾಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ರ್ನಯಯಯತತ್ವನಗಿದ.್ ಸ್ದನದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಗೃಹ ಮಾಂತ್ರರಗಳು ಇದನದರ.್ 
Forthwith ಅವರತ ಕರಮ ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂ್ಳುಿವುದಕ್್ೆ ನನಗ್್ೇನೂ ದ್ೂಡಡ ವಿಚನರ ಎಾಂದತ ಅನಿಸ್ತವುದಿಲಿ. 
ಅದಕ್್ೆ ರ್ನವು ಸ್ದನದ ಸ್ಮಯವನತನ ಏಕ್್ ಹನಳು ಮನಡಬೇ್ಕತ? ಖ್ಾಂಡಿತ್ವನಗಿ ಈ ರಿೇತ್ರ ಆಡಳತ್ 
ಮನಡತವಾಂತ್ಹ ಒಬಬ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗ್ ್ ವಿರ್ನಕ್ನರಣ ಈ ರಿೇತ್ರಯ ಕೃತ್ಯ ಎಸ್ಗಿದನದರ್ಯಲಿವ್ೇ? 
ರ್ನವುದ್ೇ heinous ಕೃತ್ಯಕಿೆಾಂತ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಗಾಂಭಿೇರವನದ ವಿಚನರವನಗಿದ.್ ಇದನತನ ಪರಶ್ನ 
ಮನಡತವುದಕ್್ೆ there are so many forums. ಇದಕ್್ೆ ಈ ಕ್ನನೂನತ ಅವಕ್ನಶ 
ಮನಡಿಕ್್ೂಡತತ್ುದ.್ ಆ ರಿೇತ್ರ ಮನಡಲ್ಲ. ದಯಮನಡಿ, ಸ್ದನದ ಸ್ಮಯವನತನ ಹನಳು ಮನಡತವುದತ 
ಬ್ೇಡ. ಈಗ ಆಗಿರತವಾಂತ್ಹ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಕರಮ ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್.  

 ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರಲ್ಲಿ ವಿನಾಂತ್ರ ಮನಡತತ್ುೇರ್…್. 
Minister of Parliamentary Affairs ರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೇಕತ. 

 ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ (ಸ್ಣಣ ನಿೇರನವರಿ ಹನಗೂ ಕ್ನನೂನತ, ಸ್ಾಂಸ್ದಿೇಯ ವಯವಹನರಗಳು 
ಮತ್ತು ಶನಸ್ನ ರಚರ್್ ಸ್ಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರನದ ಎಸ್.ಎಲ.
ಭ್ೂೇಜ್ೇಗ್ೌಡರವರತ ಹ್ೇಳರತವುದಕ್್ೆ ರ್ನನತ ಸ್ಹಮತ್ ವಯಕುಪಡಿಸ್ತತನು, ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರನದ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್ರವರ ಹತ್ರುರ ಮನವಿ ಮನಡತತು್ೇರ್್. ಈ ರಿೇತ್ರ ಇನತನ ಮತಾಂದ ್
ಸನವಾಜನಿಕ ಕ್್ೇತ್ರದಲ್ಲಿರತವವರಿಗ್್ ರ್ನರನದರೂ Paytm ನಲ್ಲಿ, ಮತ್ೂುಾಂದರಲ್ಲಿ, ಮಗದ್ೂಾಂದರಲ್ಲಿ 
ರ್ನನತ ಹಣ ವಗ್ನಾವಣ್ ಮನಡಿದ,್ ಹನಗ್್ ಹೇಗ್್ ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳ ಚನರಿತ್ರಯವಧ ್ಮನಡಿದರ್ ರ್ನನತ 
ಅದನತನ ತ್ನಿಖ್ ಮನಡಿಸ್ತವವರ್ಗ್ ್ನನಗ್ ್ಆಯಸ್ತು ಇರತತ್ುದ್ಯೇ ಎನತನವುದತ ನನನ ಪರಶ್ನ. ಇದಕ್್ೆ 
ತ್ಕ್ಷಣ ಕರಮ ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂ್ಳಿದ್ೇ ಹ್ೂೇದರ ್ಸನವಾಜನಿಕ ಜೇವನದಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಇರತವುದಕ್್ೆ ಆಗತವುದಿಲಿ. 
ಒಾಂದೇ್ ಒಾಂದತ issue ಅನತನ ಅವರತ ಎತ್ರುದರತ. ಮನಜ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಯವರನದ 
ಸಿದದರನಮಯಯನವರದತದ, ಮನನಯ ಡಿ.ಕ್.್ಶ್ವಕತಮನರ್ರವರದತದ ಇದ್ೇ ರಿೇತ್ರ ಬಾಂದಿರತವುದಕ್್ೆ ಏಕ್್ ಕರಮ 
ಮನಡಲ್ಲಲಿ ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳದರತ. ರ್ನನತ ಆಗ ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರಿಗ್್ ಇದಕ್್ೆ ಕಾಂಪ್ಿೈಟ್ ಮನಡಿದ್ದೇವ್. ತನವು 
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ಕಾಂಪ್ಿೈಟ್ ಕ್ೂ್ಡಿ ನಿದನಾಕ್ಷಣಯವನಗಿ ಕರಮ ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುೇವ್ ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳದ್. ಸ್ಕ್ನಾರ ಆ ಪಕ್ಷ, ಈ 
ಪಕ್ಷ ಅಲಿ. ರ್ನವಲ್ಿರೂ ರನಜಕಿೇಯದವರೇ್. ರ್ನವಲ್ನಿ ಒಾಂದೇ್ cadre. ಗ್ೌರವ ಉಳದರ ್ಎಲಿರದೂದ 
ಉಳಯತತ್ುದ್. ಗ್ೌರವ ಹೂ್ೇದರ ್ ಎಲಿರದೂದ ಹ್ೂೇಗತತ್ುದ್. ಇದನತನ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳ ಮೇಲ್, 
ಇರ್ೂ್ನಬಬ ಸ್ಚಿವರ ಮೇಲ ್ರ್ನರ್ನಾರತ ಏರ್್ೇನತ ಬ್ೇಕ್ೂ್ೇ ಬರ್ಯತವುದತ, ಅದನತನ ರನಷರವನಯಪಿು 
ಚಚ್ಾ ಮನಡತವುದತ, ಈ ಸ್ತ್ಯ ಆಚ ್ ಬರತವಷಟರಲ್ಲಿ ನಮಾ ಅಧಾ ಆಯಸ್ತು ಹೂ್ರಟತ 
ಹ್ೂೇಗಿರತವುದತ, ಈ ರಿೇತ್ರ ಪರಿಸಿಿತ್ರಗಳು ನಿಮನಾಣವನದರ್ ಸನವಾಜನಿಕ ಜೇವನದಲ್ಲಿ ರ್ನರತ 
ಇರತವುದಕ್್ೆ ಆಗತವುದಿಲಿ. ನಿಮಾದನಯವುದನದರೂ ಕರಮ ತ್ಗ್್ದತಕ್್ೂಾಂಡಿಲಿ ಎನತನವ ಭನವರ್್ ಇದದರ ್
ದಯಮನಡಿ ಕ್ೂ್ಡಿ. We will initiate action. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ದನಕ್ಷಣಯ ಇಲಿ. ಈ ಮರ್್ಯಲ್ಲಿ 
ಎಲಿರೂ ಒಾಂದೇ್. Opposition ಬ್ೇರ,್ ರೂಲ್ಲಾಂಗ್ ಬ್ೇರ ್ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳ ರ್ನವು ರ್ನರ ಎದತರಿಗೂ 
ಬ್ತ್ುಲ್ ಆಗತವುದಕ್್ೆ ಆಗತವುದಿಲಿ. ಸ್ರ್ನಾನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳರ್್ನೇ ಈ ಮಟಟಕ್್ೆ ತ್ರತತನುರ್ ಎನತನವುದಕ್್ೆ 
ತನವು ಸ್ಹಕ್ನರ ಕ್ೂ್ಡದೇ್ ಇದದರ,್ ಇನತನ ಮತಾಂದ್ ಕ್ನನೂನತ ಪನಲರ್್ ಮನಡತವುದತ ಹೇ್ಗ್್? 
ರ್ನರದನದದರೂ ಚನರಿತ್ರಯಗಳ ಗತ್ರ ಏನತ? ರ್ನರತ ಏನತ ಬ್ೇಕ್ನದರೂ ಮನಡಿಕ್್ೂಾಂಡತ ಹ್ೂೇದರ ್
ರ್ನವು ರ್್ೂೇಡಿಕ್ೂ್ಾಂಡತ ಇಲ್ಲಿ ಕತಳತ್ತಕ್್ೂಳುಿವುದ್ೇ? ರ್ನವು ಅರ್್ೇಕ ಬನರಿ ಯೇಚರ್್ 
ಮನಡತತ್ರುರತತು್ೇವ್. ಸೈ್ಬರ್ ಆಕಟ್ ತ್ರದತದಪಡಿರ್ನಗಬ್ೇಕತ. ಎಲನಿ ರಿೇತ್ರಯ ಮಸ್ೇಜ್ಗಳನತನ 
ಹನಕತವುದತ, ಆಡಿಯೇ ರಕ್್ನಡ್ಾ ಮನಡತವುದತ, ವಿಡಿಯೇ ರಕ್್ನಡ್ಾ ಮನಡತವುದತ, ಇದಕ್್ೆ 
ಕ್ನನೂನತ ಇದ್, unless you are told that your voice is recorded, record 
ಮನಡಬನರದತ ಎಾಂಬ ಕ್ನನೂನತ ಇದ.್ ರ್ನರತ ಹ್ೇಳುತನುರ?್ ರ್ನರ್ೂೇ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ರುದದರ…್ 
ನನನದ್ೇ ಬಾಂದಿತ್ತ, ರ್ನರ್ೂೇ ಒಬಬ ನನನ ಸನಲ ಹೇಗ್್ ಆಗಿದ ್ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳದದಕ್್ೆ ಏರ್್ೂೇ ಅಾಂದಿದದಕ್್ೆ, 
ಒಾಂದತ ದ್ೂಡಡ ನೂಯಸ್ ಆಗಿ ಹ್ೂೇಯಿತ್ತ. If it continues, ರ್ನರ ಜ್ೂತ್ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗಿಲಿ. 
ರ್ನರ ಜ್ೂತ್ ಕತಳತ್ತಕ್ೂ್ಳುಿವನಗಿಲಿ. ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳು ಏರ್ನದರೂ ಇಷತಟ ದತಡತಡ ಹನಕಪಪ ಎಾಂದತ 
ಕ್್ೇಳರತವುದತ ಇದದರ,್ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳು ಏರ್ನದರೂ consideration ತೂ್ೇರಿಸ್ತವ ಹನಗಿದದರ,್ 
ಅವನಿಗ್ ್ ಬ್ೇರ ್ ಬ್ೇರ ್ forum ಗಳದದರ ್ ಅವರತ ಮನಡಲ್ಲ. ಸನವಾಜನಿಕವನಗಿ ಇಾಂತ್ಹದ್ಲನಿ 
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ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಮನನಯ ಬಿ.ಕ್ ್ ಹರಿಪರಸನದ್ರವರಾಂತ್ಹ season ಆದವರತ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಾಂತ್ತಕ್ೂ್ಾಂಡತ 
ಅವರತಗಳಗ್ ್ ರಕ್ಷಣ್ ಕ್ೂ್ಡತವುದಕ್್ೆ ಪನರರಾಂಭ ಮನಡಿದರ್, he will also face the same 
consequence. ಇದತ ಹ್ೇಗ್ ್ ಸನಧಯ? ರ್ನಳ ್ ಮನನಯ ಬಿ.ಕ್ ್ ಹರಿಪರಸನದ್ರವರಿಗ್ ್ ಈ ರಿೇತ್ರ 
ಏರ್ನದರೂ ಮನಡಿದರ್ ಕರಮ ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂ್ಳಿಬ್ೇಕಲಿವ್ೇ ಅಥವನ ಇರ್ೂ್ನಬಬರಿಗ್ ್ಮನಡಿದರೂ ರ್ನವು ಕರಮ 
ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂ್ಳಿಬೇ್ಕಲಿವ್ೇ? ದಯಮನಡಿ ಈ ವಿಷಯವನತನ ಉದದ ಮನಡಬೇ್ಡಿ. ನನಗ್,್ ಮನಜ 
ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಯವರನದ ಸಿದದರನಮಯಯನವರದತದ, ಮನನಯ ಡಿ.ಕ್.್ಶ್ವಕತಮನರ್ರವರದತದ ಹೇಗ್್ ಬ್ೇಕತ 
ಬ್ೇಕ್ನಗಿ ಮನಡತತ್ರುದನದರ ್ಎಾಂದತ ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರತ ಹ್ೇಳದರತ. ದಯಮನಡಿ ಇದಕ್್ೆ ಒಾಂದತ ದೂರತ 
ಕ್್ೂಡಿ. We will initiate action. ರ್ನವು, ನಿೇವು ಜಗಳವನಡತವುದತ ಬ್ೇರ.್ ದಯವಿಟತಟ, ರ್ನವು 
ಸನವಾಜನಿಕವನಗಿ ನಗನವನಗತವಾಂತ್ಹ ಹಾಂತ್ಕ್್ೆ ರನಜಕ್ನರಣವನತನ ತ್ರಬೇ್ಡಿ. ಈಗಲ್ೇ ರನಜಕಿೇಯ 
ಮನಡತತ್ರುರತವವರಿಗ್್ ಮೂರತ ಕ್ನಸಿನ ಬ್ಲ ್ಇಲಿ. ಇನತನ ರ್ನವು ಅಧ್ೂೇಪತ್ನಕ್್ೆ ಹ್ೂೇಗಬೇ್ಕ್್ೇ? We 
have been projected as villains. ಮಿೇಡಿರ್ನ, ಸಿನಿಮನ, ರ್ನಟಕ, ಹರಿಕಥ್ಯಲ್ಲಿ 
ಕತಳತ್ತಕ್ೂ್ಾಂಡ ಹನಗ್್ ಕತಳತ್ತಕ್ೂ್ಾಂಡತ ಎಾಂಎಲ್ಎ ಮತ್ತು ಸ್ಚಿವರನತನ ಟಿೇಕ್್ ಮನಡತವುದತ. 
ಶ್ೇಷಠವನದ ಸ್ದನದ ಸ್ದಸ್ಯರನತನ ಇನತನ ಎಲ್ಲಿಗ್್ ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂ್ಾಂಡತ ಹೂ್ೇಗತತ್ರುೇರಿ? ದಯಮನಡಿ 
ಅವರನತನ protect ಮನಡಬೇ್ಡಿ. ಕ್ನನೂನತ ಅದರ ಕ್್ಲಸ್ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಬಿಡಿ. ನಿಮಗ್್ೇರ್ನದರೂ 
ಇದದರ ್ದಯಮನಡಿ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸ್ಚಿವರಿಗ್್ ಅಥವನ  ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್ ಠನಣ್ಗ್ ್ದೂರತ ಕ್ೂ್ಡಿ. We 
will certainly initiate action. ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಯವರಿಗ್್ “PayCM”್ ನಲ್ಲಿ ಅವನತ 
ಏನತ ಹ್ೇಳದನದರ್,್ ಇದಕ್್ೆ 5 ಕಡಗ್ಳಲ್ಲಿ ದೂರತಗಳು ಆಗಿದ.್ ದೂರತ ಕ್ೂ್ಟಟ ಮೇಲ್ ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್ನವರತ 
ಕ್್ಲಸ್ ಮನಡಿದನದರ.್ ಇದನತನ ರ್ನವು ಕೂಡ ಅಾಂದತಕ್ೂ್ಾಂಡಿರಲ್ಲಲಿ. ಕ್ನಾಂಗ್್ರಸ್ನವರತ ಈ ಸಿಿತ್ರಗ್ ್ಇಳದತ 
ರ್ನರ್ೂೇ ಕ್್ೈಯಲ್ಲಿ ಈ ರಿೇತ್ರಯ ಕ್್ಲಸ್ ಮನಡಿಸ್ತತ್ರುೇರ್ಾಂದತ ರ್ನವು ಅಾಂದತಕ್ೂ್ಾಂಡಿಲಿ. ತನವು ಈ 
ರಿೇತ್ರ ಅವರಿಗ್್ ಬ್ನತನಲತಬನಗಿ ನಿಾಂತ್ತಕ್್ೂಳುಿವುದತ, ಎಲ್ೂಿೇ ಒಾಂದತ ರಿೇತ್ರ ವೈ್ಯಕಿುಕವನಗಿ ನನಗ್ ್
ಸ್ರಿಕ್ನಣತವುದಿಲಿ. ದಯವಿಟತಟ ಇದನತನ ವಿತ್ಡನರ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಳಿ. ಇದರ ಬಗ್್ೆ ಚಚ್ಾ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ಾಂದರ್ 
ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರಿಗ್ ್ ಒಾಂದತ ರ್್ೂೇಟಿಸ್ ಕ್್ೂಡಿ. ಆ ಚಚ್ಾಗೂ ರ್ನವು ಸಿದಿರಿದದ್ೇವ.್ 
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ನಮಗ್್ೇನೂ ತೂ್ಾಂದರ್ ಇಲಿ. ಆದರ್, ಸ್ದನವನತನ ಈ ರಿೇತ್ರ ಮನಡತವುದತ ಸ್ರಿಯಲಿ. ಮನನಯ 
ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಸ್ತಮಾರ್್ ಕತಳತ್ತಕ್ೂ್ಾಂಡಿದದ್. ನನಗ್ ್ಏನೂ ವಿಷಯವೇ್ ಗ್್ೂತ್ರುಲಿ. ಹನಗ್ನಗಿ 
ಏರ್ನದರೂ ಒಾಂದತ ರ್್ೂೇಟಿಸ್ ಅನತನ ಕ್ೂ್ಡಿ. ರ್ನವು ತ್ರ್ನರನಗಿ ಬರತತು್ೇವ್. ಏನತ ನಡದ್ಿದ ್ಎಾಂದತ 
ಹ್ೇಳುತು್ೇವ್. ದಯಮನಡಿ, ಸ್ದನವನತನ ನಡಸ್್ತವುದಕ್್ೆ ಬಿಡಿ. ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, 
ತ್ಮಗ್ೂ್ಾಂದತ ವಿನಾಂತ್ರಯೇರ್್ಾಂದರ್, ಭ್ೂೇಜನ ವಿರನಮದಲೂ್ಿೇ, ಪರಶ್ ನೇತ್ರ ಅವಧಿ ಮತಗಿದ ಮೇಲ್ 
leader of the opposition ರವರನತನ ಕರಯ್ಿಸಿ, ನಮಾನತನ ಕರಯ್ಿಸಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. We will 
sort it out. 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಮನನಯ 
ಕ್ನನೂನತ ಸ್ಚಿವರತ ಮನನಯ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್ರಾಂತ್ಹವರತ ಎದತದ ನಿಾಂತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಬನರದಿತ್ತು, ಈ 
ರಿೇತ್ರಯ ಸನಮನಜಕ ಜನಲತನಣದಲ್ಲಿ ರ್ನಳ ್ ದಿವಸ್ ಮನನಯ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್ರವರ ಮೇಲೂ 
ಬರಬಹತದತ ಎಾಂದತ ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ ಏನತ ಹ್ೇಳದರತ. ರ್ನನತ ಅದನತನ ಇವತ್ತು ಅಲಿ. ಸನಮನಜಕ 
ಜನಲತನಣ ಬರತವುದಕಿೆಾಂತ್ ಮೊದಲ್ಲನಿಾಂದಲೂ ಇದನತನ ಎದತರಿಸ್ತತ್ರುದ್ದೇರ್್. ಮತಾಂದ್ೇನೂ 
ಎದತರಿಸ್ತತ್ುೇರ್.್ ಆ ರಿೇತ್ರ ತ್ರಳದತಕ್ೂ್ಳಿಬ್ೇಡಿ. ನಿದದ್ ರನಮಯಯ ಎಾಂದತ ರ್ನರ್ೂೇ ಹ್ೇಳದನಗ 
ತ್ಮಾನತನ ಅರಸ್ಟ್ ಮನಡಿದರೇ್ ಅಥವನ ಶೇ್ಕಡನ 10 ರಷತಟ ಕಮಿಷನ್ ತಗ್್್ದತಕ್ೂ್ಾಂಡ ಎಾಂದತ 
ವಿಶಾಗತರತ ಹ್ೇಳದನಗ ರ್ನರನದರೂ ಬಾಂದತ ಅರಸ್ಟ್ ಮನಡಿದರ್ೇ. ಆಗ ಸ್ಕ್ನಾರ ನಮಾದ್ೇ ಇತ್ತು. 
ನಮಾ ವಿಚನರ ಏರ್್ಾಂದರ್, ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ ದೂರತ ಇತ್ತು. ಹನಗ್ನಗಿ ಅರಸ್ಟ್ ಮನಡಿದ್ದೇವ್ ಎಾಂದತ 
ರ್್ೇರವನಗಿ ಹ್ೇಳುತ್ರುದನದರ್. ಶ್ರೇ ಬಿ.ಆರ.ರ್ನಯತಡ ಮತ್ತು ಕ್.್ಆರ.ಪತರಾಂನ ಶ್ರೇ ರ್ನದವ್ ಮೇಲ ್
ದೂರತ ಇದ್ಯೇ? ತನವು ದೂರತ ಇದದರ ್ ಕರಮ ಜರತಗಿಸ್ತತ್ುೇವ ್ ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳದಿದೇರಿ. ಹ್ೈಗ್ ರೌಾಂಡು 
ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್ ಠನಣ್ಯಲ್ಲಿ ನಮಾದತ ಎಷತಟ ದೂರತಗಳು ಇಲಿ ಹ್ೇಳ. ಈ ಸ್ದನದ ಮನಜ ಸ್ದಸ್ಯರತ 
ಮತ್ತು ಮನಜ ಮಾಂತ್ರರಗಳನದ ಬಿ.ಟಿ.ಲಲ್ಲತ್ರ್ನಯಕ್ರವರತ ದತಬಾಲ ವಗಾಕ್್ೆ ಸೇ್ರಿದಾಂತ್ಹವರಿಗ್ ್
ನಿಮಾನತನ ಜೇವಾಂತ್ವನಗಿ ಕ್್ೂಲತಿತ್ುೇವ್ ಎಾಂದತ 9 ಪತ್ರಗಳು ಬಾಂದಿವ.್ ಅದರ 3 ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮನಜ 
ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಯವರನದ ಸಿದದರನಮಯಯನವರನತನ ಕ್್ೂಲತಿತ್ುೇವ್. ಮನಜ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಯವರನದ 
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ಹ್ರ್್.ಡಿ.ಕತಮನರಸನಾಮಿಯವರನತನ ಕ್್ೂಲತಿತ್ುೇವ್. ಮನನಯ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್ರವರನತನ ಕ್್ೂಲತಿತ್ುೇವ ್
ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳದನದರ.್ ಇದಕ್್ೆ ತನವು ಏರ್ನದರೂ ಕರಮ ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂ್ಾಂಡಿದಿದೇರನ? ಕ್ನನೂನತ ಎಲಿರಿಗೂ 
ಒಾಂದೇ್. ರ್್ರ್್ನಯ ದಿವಸ್ Supreme Court, hate speech ಮನಡಬನರದತ, ದ್ಾೇಷ 
ಭನಷಣಗಳನತನ ಮನಡಬನರದತ ಎಾಂದತ ಸ್ತಪಿರೇಾಂ ಕ್್ೂೇಟ್ಾ ಹ್ೇಳದ.್ ಇದನತನ ದಿನನಿತ್ಯ 
ಮನಡತತ್ರುರತವುದತ ರ್ನರತ ಸನಾಮಿ, ಇದಕ್್ೆ ಏರ್ನದರೂ ಕರಮ ತ್ಗ್್ದತಕ್್ೂಾಂಡಿದನದರಯ್ೇ? ಆ ರಿೇತ್ರ 
ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುವುದಕ್್ೆ ಹ್ೂೇದರ್ ಬಹಳಷತಟ ವಿಚನರಗಳನತನ ವಿವರವನಗಿ ಹ್ೇಳುವುದಕ್್ೆ ಸನಧಯ ಇದ್. 
ಸ್ಕ್ನಾರ ಇರತವಾಂತ್ಹದತದ ಭನರತ್ರೇಯ ಜನತನ ಪಕ್ಷಕ್್ೆ ಮನತ್ರ ಅಲಿ. ಈ ರನಜಯದ ಆರೂವರ ್ಕ್ೂ್ೇಟಿ 
ಜನರ ಸ್ಕ್ನಾರ ಇದತ. ರ್ನಯಯ ಎನತನವುದತ ಎಲಿರಿಗೂ ಸಿಗಬ್ೇಕ್ನಗಿರತವಾಂತ್ಹದತದ. ಅದನತನ ಬಿಟತಟ 
ರನತ್ರರ 2 ಗಾಂಟ್ಗ್ ್ಹ್ೂೇಗಿ ಮರ್್ಯಲ್ಲಿರತವ ಹ್ಾಂಗಸ್ರತ, ಮಕೆಳಗ್್ಲನಿ ಭಯ ಬಿೇಳಸಿ, ಪನತ್ರಗಳ್ಲನಿ 
ಕ್್ಳಗಡ ್ಹನಕಿದನದರ.್ ಆ ಹತಡತಗ ಏರ್ನದರೂ ಟ್ರರಿಸಟ್ ಆಗಿದನದರ್್ಯೇ? ಅವನ ಮೇಲ್ ನಿದಿಾಷಟವನದ 
ಆಪನದರ್್ ಇದ್ಯೇ?  

 ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇ್, . . . 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಒಾಂದತ ನಿಮಿಷ. ದಯವಿಟತಟ ರ್ನನತ 
ಹ್ೇಳುತು್ೇರ್್ ಕ್್ೇಳ.  

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇ್, ತನವು ಕ್್ೇಳ. ಆದರ್, 
ಪರಶ್ ನೇತ್ುರ ಅವಧಿ ಆಗದ್ೇ ರ್ನವುದ್ೇ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್್ೆ ಚಚ್ಾಗ್್ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೂ್ಡತವುದಿಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಮನನಯ ಕ್ನನೂನತ ಮಾಂತ್ರರಗಳು 
ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ತನವು ಸ್ತಮಾರ್್ ಕತಳತ್ರದಿದೇರಿ. ರ್ನನತ ಅದನತನ counter ಮನಡತತ್ರುದ್ದೇರ್್. ಅವರತ 
ಹ್ೇಳರತವ ವಿಚನರಗಳು ತ್ಪಿಪದ್ ಎಾಂದತ ರ್ನನತ ಹೇ್ಳುತ್ರುದ್ದೇರ್್.  

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 
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ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇ್, ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ ಎರಡತ 
ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸಿಬಿಟಿಟದನದರ.್  

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ನಿಮಾ ಘಾಂಟ್ ರ್ನವುದೂ ಎಾಂದತ 
ಗ್್ೂತ್ರುಲಿ. ನಮಾ ಘಾಂಟ್ ರ್ನವುದೂ ಎಾಂದತ ಗ್್ೂತ್ರುಲಿ. ಅದಕ್್ೆ ಎರಡತ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 
ಮತಗಿಸಿರತವಾಂತ್ಹದತದ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರಿಗೂ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೂ್ಡಿ.  

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮನನಯ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡರವರೇ್, ದಯವಿಟತಟ ವಿಷಯಕ್್ೆ ಬನಿನ. ಸ್ದನ 
ನಡಸ್ೂ್ೇಣ ಎಾಂದತ ಹೇ್ಳದ್. ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ರ್ನಳ ್ಎರಡತ ದಿವಸ್ ಸ್ದನ ನಡಯ್ತವುದತ. ತನವು ಈ 
ರಿೇತ್ರ ಸ್ಮಯ ವಯಥಾ ಮನಡಿಕ್್ೂಾಂಡತ ಕತಳತ್ರ್ ರ್ನರ್್ೇನತ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಆಗತವುದಿಲಿ. ತನವು 
ಅದನತನ ಎದತರಿಸ್ಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ ಅಷ್್ಟ. ರ್ನನತ ಜವನಬನದರಿ ಸನಿನದಿಾಂದ ಹ್ೇಳುತ್ರುದ್ದೇರ್್. ದಯವಿಟತಟ, 
ಇವತ್ತು, ರ್ನಳ ್ ಎರಡತ ದಿವಸ್ ಮನತ್ರ ಸ್ದನ ಇದ್. ಎಲನಿ ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರತಗಳು ಸ್ಾಂಪೂಣಾ 
ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂ್ಳಿಬ್ೇಕತ. (ಗ್್ೂಾಂದಲ) ಸ್ಮಯದ ವಯಥಾ ಮನಡಬ್ೇಡಿ ಎಾಂದತ ರ್ನನತ 
ವಿನಾಂತ್ರ ಮನಡತತ್ರುದ್ದೇರ್.್  

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಅವರನತನ ಬಿಡಬ್ೇಕತ. ಇಲಿದಿದದರ,್ 
ರ್ನವು ಹೇಗ್್ ನಿಾಂತ್ರರತತು್ೇವ್. ಆದದರಿಾಂದ, ಭನರತ್ರೇಯ ಜನತನ ಪಕ್ಷದವರತ ಹ್ೇಳುವುದ್ಲನಿ ವ್ೇದ 
ವನಕಯ ಅಲಿ. ಸ್ಾಲಪ ರ್ನವು ಹ್ೇಳುವುದನತನ ಕ್್ೇಳ.  

ಶ್ರೇ ಬಸ್ವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ (ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳು):- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇ್, 
ಒಾಂದತ ನಿಮಿಷ. ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್್ೆ ಚಚ್ಾ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ತ್ರ್ನರಿದದರ್ 
ರ್್ೂೇಟಿಸ ಕ್ೂ್ಡಲ್ಲ. ಖ್ಾಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಅಧಾ ಗಾಂಟ ್ ಚಚ್ಾಗ್್ ಅವಕ್ನಶ ಕ್್ೂಡಿ. ಅವರತ ಏನತ 
ಹ್ೇಳುತನುರ್ೂೇ ಹ್ೇಳಲ್ಲ. ರ್ನವೇ್ನತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕ್ೂ್ೇ ಕ್್ೂಡತತ್ುೇವ.್ ಆದರ್, ಪರಶ್ ನತ್ುರ 
ಅವಧಿಯನತನ stall ಮನಡಿ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ ಇಲಿ.  

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇ್, ದಯವಿಟತಟ ರ್್ೂೇಟಿಸ ಕ್್ೂಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ರ್ನವು ಚಚ್ಾಗ್ ್ ರ್್ೂೇಟಿಸ 
ಕ್್ೂಡತತು್ೇವ್.  

ಶ್ರೇ ಬಸ್ವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇ್, ಆಯಿತ್ತ. ರ್್ೂಟಿೇಸ್ 
ಕ್್ೂಡಿ.  

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇ್, ದಯವಿಟತಟ, conclude 
ಮನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, I will conclude. 
(ಮತಾಂದತ) 
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(991)22-09-2022(12-00) bsd-ks 

(ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರ ಉಪಸಿಿತ್ರ) 

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಆರ. ಅಶ್ ೇಕ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ನಿರ್ನ್ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶವರ್್ನೇ 
ಕ್್ೂಡಲ್ಲಲಿ.  Question Hour ಅಾಂತ್ ಹ್ೇಳದರತ…… 

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್. ಹರಿಪರಸನದ್:-  ರ್ನನತ ನಿರ್ನ್ನತ ಹ್ೇಳದ್, ನಿೇವು bad precedent 
ಮನಡತತ್ರುದಿದೇರನ. 

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ರ್ನನತ ನಿರ್ನ್ನತ allow ಮನಡಿಲಿ. ರ್ನನತ bad precedent ಗ್್ 
allow ಮನಡಿಲಿ.  I have not allowed. 

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ರ್ನನತ ನಿರ್ನ್ನತ ಅವರನತನ ತ್ಪತಪ ಅಾಂತ್ ಹೇ್ಳದದ್ೇರ್್.  ಇದತ ಸ್ರಿಯಲಿ 
ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳದ್ದೇರ್.್ Don’t say like that. 

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

Dr.  TEJASWINI GOWDA:-  Hon’ble Chairman,  Chief Minister is 
an institution. 

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮತಗಿಸಿ. 
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ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ್ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ಾಂಪರದನಯದಾಂತ್ 
ರ್ನವುದ್ೇ ತ್ತತ್ತಾ ವಿಷಯಗಳದದರೂ ಪರಶ್ ನೇತ್ುರ ಮತಗಿದ ನಾಂತ್ರವೇ್ ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರಿಗ್ ್ಅವಕ್ನಶ ಕ್್ೂಡತವುದಿದ.್ ತನವು ದಯಮನಡಿ ಪರಶ್ ನೇತ್ುರವನತನ ಮತಗಿಸ್ಬ್ೇಕತ, ನಾಂತ್ರ 
ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ. 

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ತನವು ದಯವಿಟತಟ ರ್್ೂೇಟಿೇಸ್ ಕ್್ೂಡಿ, ಈಗ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸಿ. 

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ್ ಪೂಜನರಿ:- ರ್ನವು ಆ ಕಡ ್ ಇರತವನಗ ಇದೇ್ ನಿಯಮವನತನ 
ಅನತಸ್ರಿಸಿದದವ್ೇ? 

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಕ್ೂ್ರ್್ಯದನಗಿ ಮನನಯ ವಿರ್ೂೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರಲ್ಲಿ ವಿನಾಂತ್ರ 
ಮನಡತವುದ್ೇರ್ಾ್ಂದರ್, ದಯವಿಟತಟ ತ್ಮಾ ವಿಷಯವನತನ conclude ಮನಡಿ, business ನಡಯ್ಲತ 
ಬಿಡಿ, ಇಲಿದಿದದರ ್ರ್ನನತ ಪರಶ್ ನೇತ್ುರವನತನ ಪನರರಾಂಭ ಮನಡತತ್ುೇರ್.್ 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಯವರತ ೪೦% 
ವಿಷಯವನತನ ಅಧಾ ಗಾಂಟ್ ಚಚಾ್ಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚಚಾ್ ಮನಡಲತ ತ್ರ್ನರಿದ್ದೇವ್ ಎಾಂದತ 
ಹ್ೇಳದರತ, ರ್ನನತ ೪೦% ಗ್್ ಬರಲ್ಲಲಿ. 

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ತನವು ಈ ವಿಷಯಕ್್ೆ ಸ್ಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ್ ಹ್ೇಳ. 

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಸ್ವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ರ್ನಳ ್ಸ್ದನ 
ನಡಯ್ತವುದಿದತದ, ೪೦%, ೧೦೦% ರ್ನವ ಪಸಾ್ಾಂಟ್ ವಿಷಯ ಇದದರೂ ಎಲನಿ ವಿಷಯಗಳ ಚಚ್ಾಗ್ ್
ಸಿದದರಿದದ್ೇವ.್ ಆ ಪರಶ್ನಯೇ ಇಲಿ, ಇದನತನ ಕ್್ಳಮರ್್ಯಲ್ಲಿಯೂ ಹ್ೇಳದ್ದೇರ್,್ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹೇ್ಳುತ್ರುದ್ದೇರ್್. 
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ಈಗ ಧರಣಿ ಮನಡತತ್ರುರತವ ವಿಷಯಕ್್ೆ ಸ್ಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ್ ರ್್ೂೇಟಿೇಸ್ ಕ್ೂ್ಟಟರ್, ಈ ವಿಷಯವನತನ 
ಚಚ್ಾ ಮನಡಲತ ಸಿದದರಿದದ್ೇವ್ ಎಾಂದತ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳದ್ದೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇಾಂದರ:- ೩ ತ್ಲ್ಮನರತಗಳಾಂದ ಆಗಿರತವುದತ ಚಚಾ್ರ್ನಗಲ್ಲ. 

Mr. CHAIRMAN :-  Please conclude.  

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

Mr. CHAIRMAN:-  Hon’ble Opposition Leader, I am listening to 
you. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮೂರತ ತ್ಲಮ್ನರತ ಅಲಿ, ಹತ್ತು ತ್ಲ್ಮನರತಗಳ ವಿಷಯಗಳೂ 
ಚಚ್ಾರ್ನಗಲ್ಲೇ, ರ್ನರೂ ಬ್ೇಡ ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳುವುದಿಲಿ. ರ್ನನತ ಹೇ್ಳರತವುದಲಿ, ಹೈ್ಕ್್ೂೇಟ್ಾ 
ಹ್ೇಳರತವುದತ. 

ಡನ|| ವ್ೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ರಮೇಶ್ ಕತಮನರ್ ಹ್ೇಳದನದರ,್ ಕ್ನಾಂಗ್್ರಸ್ 
ಹ್ೇಳದನದರ್, ಅದಲಿ ಚಚಾ್. 

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎನ್. ರವಿಕತಮನರ್:- ಮನನಯ ರಮೇಶ್ ಕತಮನರ್ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಉಗರಪಪ 
ಹ್ೇಳರತವುದನೂನ ಚಚ್ಾ ಮನಡೂ್ೇಣ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ 
ಕ್್ೂಡತತ್ರುಲಿ, ಅಮನಯಕರನತನ ರನತ್ರರ ೨ ಗಾಂಟ್ಗ್ ್ಭಯೇತನಾದಕರ ರಿೇತ್ರಯಲ್ಲಿ….. 

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ್ ಪೂಜನರಿ:- ಅಮನಯಕರತ ರ್ನರತ? 
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಅವರತ ರ್ನಯರ್ನಧಿೇಶರ್ೇ? 

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ್ ಪೂಜನರಿ:- ತ್ಪತಪ ಮನಡಿರತವವರತ ಅಮನಯಕರೇ್? ಒಬಬ 
ಕಿರಮಿನಲ್… 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಅವರತ ರ್ನಯರ್ನಧಿೇಶರ್ೇ?  

Dr. Y.A. NARAYANASWAMY:-  You are not a Judge.  

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 
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೩. ಪರಶ್ ನೇತ್ುರಗಳು 

ಅ) ಚತಕ್್ೆ ಗತರತತ್ರನ ಪರಶ್ನಗಳಗ್್ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನಿೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ರ್ನನತ ಪರಶ್ ನೇತ್ುರವನತನ ತ್ಗ್್ದತಕ್್ೂಳುಿತ್ರುದ್ದೇರ್,್  ಶ್ರೇ ಶರಣಗ್ೌಡ 
ಬಯಯಪತರ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳ, ತನವು ಸನಿನಕ್್ೆ ಬಾಂದತ ಕ್್ೇಳದಿದದರ್ ಬ್ೇರ ್ಪರಶ್ನಗ್ ್ಹ್ೂೇಗತತ್ುೇರ್್. ಶ್ರೇ ಮಧತ 
ಮನದ್ೇಗ್ೌಡ ಪರಶ್ನ ಕ್ೇ್ಳ. ನಾಂತ್ರ  ಶ್ರೇ ಅಡಗೂರತ ಹ್ರ್್. ವಿಶಾರ್ನಥ್ ರವರ ಪರವನಗಿ ಶ್ರೇ 
ರವಿಕತಮನರ್ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳ. 

(ಈ ಹಾಂತ್ದಲ್ಲಿ ಬನವಿಯಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ನಿರತ್ರನದ ಕ್ನಾಂಗ್್ರಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸ್ದಸ್ಯರತ “ಧಿಕ್ನೆರ, ಧಿಕ್ನೆರ, ಬಿಜ್ಪಿ 
ಗ್್ ಧಿಕ್ನೆರ, ೪೦% ಸ್ಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಧಿಕ್ನೆರ, ಆಪರ್ೇಷನ್ ಕಮಲ ಸ್ಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಧಿಕ್ನೆರ”್ಎಾಂಬ 

ಘೂೇಷಣ್ಗಳನತನ ಕೂಗತತ್ರುದದರತ) 
 

ಡನ|| ತ್ೇಜಸಿಾನಿ ಗ್ೌಡ:- ಬನವಿಯಲ್ಲಿ ನಿಾಂತ್ತ ಘೂೇಷಣ್ಗಳನತನ ಕೂಗತವಾಂತ್ರಲಿ.  

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ ಇಲಿ, ಹ್ೂರಗ್ ್ಹ್ೂೇಗಿದನದರ್. ನಾಂತ್ರ ಶ್ರೇ ವೈ್.ಎಾಂ. 
ಸ್ತ್ರೇಶ್ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳ. 
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ಪರಶ್ನ ಸ್ಾಂಖ್ಯ ೧೦೮೮ 

(ಉತ್ುರದ ಪರತ್ರ ಲಗತ್ರುಸಿದ್) 

ಶ್ರೇ ವ್ೈ.ಎಾಂ. ಸ್ತ್ರೇಶ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ನನನ ಮನವಿ ಏರ್್ಾಂದರ್….. 

(ಈ ಹಾಂತ್ದಲ್ಲಿ ಬಿಜ್ಪಿ ಪಕ್ಷದ ಕ್್ಲವು ಸ್ದಸ್ಯರತ “ಕ್ನಾಂಗ್್ರಸ್ ರಕು ಚರಿತರ್, ಭರಷಟ ರನಮಯಯ, 
ಕ್್ಪಿಎಸ್ಸಿ ಹಗರಣ ೩೦೦ ಕ್್ೂೇಟಿ”್ಇತನಯದಿ ಭಿತ್ರು ಪತ್ರಗಳನತನ ಹಡಿದತ, ಸ್ಾಸನಿನದಲ್ಲಿ ಎದತದನಿಾಂತ್ತ 

ಪರದಶ್ಾಸ್ತತ್ರುದದರತ) 
 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಅವರಿಗ್್ ಭಿತ್ರು ಪತ್ರ ತೂ್ೇರಿಸ್ತವುದಕ್್ೆ 
ಹ್ೇಳುತ್ರುದಿದೇರನ? 

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ನಿೇವಲ್ಿರೂ ಬಿಟತಟಬಿಡಿ, ಇದತ ಸ್ರಿಯಲಿ, ಇದತ ಒಳ್ಿಯ ವನಡಿಕ್ ್ಅಲಿ, 
ದಯವಿಟತಟ ತ್ಗ್್ದತಬಿಡಿ. 

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

(ಈ ಹಾಂತ್ದಲ್ಲಿ ಬನವಿಯಲ್ಲಿದದ ಕ್ನಾಂಗ್್ರಸ ಪಕ್ಷದ ಕ್್ಲವು ಸ್ದಸ್ಯರತ ಸ್ಾಸನಿನಕ್್ೆ ತ್ರಳ 
ಭಿತ್ರುಪತ್ರಗಳನತನ ತ್ಗ್್ದತಕ್್ೂಾಂಡತ ಪತನಃ ಬನವಿಗ್್ ಆಗಮಿಸಿ ಪರದಶ್ಾಸ್ತತನು, ಘೂೇಷಣ್ಗಳನತನ 

ಕೂಗತತ್ರುದದರತ) 
 

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ದಯವಿಟತಟ placard ಗಳನತನ ತ್ೂೇರಿಸ್ಬನರದತ. ಆಡಳತ್ ಮತ್ತು 
ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ಎಲನಿ ಸ್ದಸ್ಯರಿಗ್್ ವಿನಾಂತ್ರ ಮನಡತತ್ುೇರ್್, ದಯವಿಟತಟ ತ್ಮಾ placard ಗಳನತನ 
ತ್ಗ್್ಯಿರಿ. ಮತಾಂದಿನ ಪರಶನ್ ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವ್ಾಂಕಟ್ೇಶ್ ರವರತ ಕ್್ೇಳ, ನಾಂತ್ರ ಶ್ರೇ ಮಾಂಜತರ್ನಥ 
ಭಾಂಡನರಿ ರವರತ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳ. ನಾಂತ್ರ ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ ಅಹಮದ್ ರವರತ ಪರಶ್ನ ಕ್ೇ್ಳ, ನಾಂತ್ರ ಶ್ರೇಮತ್ರ 
ಭನರತ್ರ ಶ್ಟಿಟ ಪರವನಗಿ ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಾಂಜತರ್ನಥ್ ರವರತ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳ.  
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ಪರಶ್ನ ಸ್ಾಂಖ್ಯ ೧೧೫೧ 
(ಉತ್ುರದ ಪರತ್ರ ಲಗತ್ರುಸಿದ್) 

 
ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಾಂಜತರ್ನಥ್ (ಪದವಿೇಧರ ಕ್್ೇತ್ರ) (ಶ್ರೇಮತ್ರ ಭನರತ್ರಶಟ್ಿಟ ರವರ 

ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, … 

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮನನಯ ವ್ೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ ರವರ್ೇ, ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಡತತ್ರುದನದರ್, ಶ್ರೇ 
ಟಿ.ಎ. ಶರವಣ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳ.  
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ಪರಶ್ನ ಸ್ಾಂಖ್ಯ ೭೪೭ 
(ಉತ್ುರದ ಪರತ್ರ ಲಗತ್ರುಸಿದ್) 

 

ಶ್ರೇ ಟಿ.ಎ. ಶರವಣ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಏನೂ ಕ್್ೇಳುತ್ರುಲಿ….. 

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಆರ್. ಅಶ್ ೇಕ್ (ಕಾಂದನಯ ಸ್ಚಿವರತ) (ಅರಣಯ ಸ್ಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ 
ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಮನನಯ ಉಚಛ ರ್ನಯರ್ನಲಯಕ್್ೆ ಸ್ಲ್ಲಿಸಿರತವ ಅಫಿಡವ್ಿಟ್ನಲ್ಲಿರತವಾಂತ ್
೨,೦೪,೪೪೨.೧೬ ಎಕರ ್ ಅರಣಯ ಪರದ್ೇಶ ಒತ್ತುವರಿರ್ನಗಿರತತ್ುದ್ ಹನಗೂ ಅರಣಯ ಇಲನಖಯ್ಲ್ಲಿ 
ಲಭಯವಿರತವ ಮನಹತ್ರಯಾಂತ್ ೪೨,೧೧೪.೦೯ ಹ್ಕ್್ಟೇರ್ ಕ್ನಯಿದಟಟ ಅರಣಯ ಪರದ್ೇಶವನತನ ಮಾಂಜೂರತ 
ಮನಡಲನಗಿರತತ್ುದ.್ ರ್ನಯರ್ನಲಯದ ಆದ್ೇಶ ಇದದರೂ ಕೂಡ….. ಅರಣಯ ಪರದ್ೇಶವನತನ 
ಅರಣ್ಯೇತ್ರ ಉದ್ದೇಶಕ್ನೆಗಿ ಮಾಂಜೂರತ ಮನಡಿರತವುದತ ಕ್ನನೂನತ ಬನಹರವನಗಿದತದ, ಸ್ದರಿ 
ಮಾಂಜೂರನತ್ರಗಳನತನ ರದತದಪಡಿಸ್ಲತ ಸ್ಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಜಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗ್ ್ ಸ್ೂಚರ್್ ನಿೇಡಲನಗಿದ.್ 
ರ್ನವನಯವ ಜಮಿೇನತಗಳು ಒತ್ತುವರಿರ್ನಗಿದ್ಯೇ, ಆ ಒತ್ತುವರಿಯನತನ ತ್ರವುಗ್್ೂಳಸ್ಲತ ಸ್ಕ್ನಾರ 
ಕರಮ ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುದ್. ರ್ನವುದ್ೇ ಹಾಂಜರಿಕ್ಯ್ನತನ ಸ್ಕ್ನಾರ ಮನಡತವುದಿಲಿ. ಅರಣಯ 
ಉಳಯಬ್ೇಕತ ಮತ್ತು ಅರಣಯ ಉಳಸ್ತವ ಕ್್ಲಸ್ವನತನ ಸ್ಕ್ನಾರ ಮನಡತತ್ುದ.್ ಈ ಬಗ್್ೆ ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಯವರ ಜ್ೂತ್ಯತ ಚಚಾ್ ಮನಡಿ ಅರಣಯ ಒತ್ತುವರಿ ತ್ರವುಗ್ೂ್ಳಸ್ಲನಗತತ್ುದ್. 

ಶ್ರೇ ಟಿ.ಎ. ಶರವಣ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಏನೂ ಕ್್ೇಳಸ್ತತ್ರುಲಿ. 

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಾಂಜತರ್ನಥ್ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳ. 
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ಪರಶ್ನ ಸ್ಾಂಖ್ಯ 101೭ 
(ಉತ್ುರದ ಪರತ್ರ ಲಗತ್ರುಸಿದ್) 

 
ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಾಂಜತರ್ನಥ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಿದನದರ,್ 

ಉತ್ುರ ಸ್ರಿಯಿದ.್ 

(ಮತಾಂದತ) 
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(992) 22.09.2022 12.10 ಹ್ರ್್ವಿ:ಕ್್ಎಸ್ 

       (ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರ ಉಪಸಿಿತ್ರ) 

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

 ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮನನಯ ಕ್,್ಎ,ತ್ರಪಪ್ೇಸನಾಮಿಯವರ ಚತಕ್್ೆ ಗತರತತ್ರನ ಪರಶ್ನ ಸ್ಾಂಖ್ಯ:1157. 

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

 ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಿ.ಎನ್.ಮಾಂಜ್ೇಗ್ೌಡರ ಚತಕ್್ೆ ಗತರತತ್ರನ ಪರಶ್ನ ಸ್ಾಂಖ್ಯ:1091. 

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

 ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮನನಯ ಸ್ೂರಜ್ ರೇ್ವಣಣನವರ ಚತಕ್್ೆ ಗತರತತ್ರನ ಪರಶ್ನ ಸ್ಾಂಖ್ಯ:1109.  

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಟಿ.ಎ.ಶರವಣ:- ಸ್ರ್ನಾನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಈ ಗಲನಟ್ಯಲ್ಲಿ ನಮಗ್್ ಏನೂ 
ಕ್್ೇಳಸ್ತತ್ರುಲಿ. 

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

 ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ನನಗ್ ್ಕ್್ೇಳಸ್ತತ್ರುದ್.  

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಕ್್.ಎ.ತ್ರಪಪ್ೇಸನಾಮಿ:- ಸ್ರ್ನಾನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಪತನಃ repeat ಮನಡಿ ಸನರ್. 

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

 ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಸ್ೂರಜ್ ರೇ್ವಣಣ…. 
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(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗ್ೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಸ್ರ್ನಾನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, the House 
is not in Order.  

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

 ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಶ್ರೇ ರನಜ್ೇಾಂದರ ರನಜಣಣರವರ ಚತಕ್್ೆ ಗತರತತ್ರನ ಪರಶ್ನ ಸ್ಾಂಖ್ಯ: 1152. 

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗ್ೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಸ್ರ್ನಾನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, the House 
is not in Order.  ದಯವಿಟತಟ ಸ್ದನವನತನ order ಗ್್ ತ್ನಿನ. 

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 
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ಆ) ಚುಕೆೆ ಗುರುತ್ರಲಿದ ಪರಶೆುಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ ಮೂಲಕ ನಿೀಡಲಾದ ಉತತರಗಳು 

ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾನಾಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತ್ರಯವರೀೆ, 

ದ್ದನಾಿಂಕ: 22ನೆೀ ಸಪೆೆಪಿಂಬರ್  2022 ಸಮೂಹ-4ರ ಲ್ಲಖಿತ ಮೂಲಕ ಉತತರಿಸುವ ಒಟ್ುಟ 157 

ಪರಶೆುಗಳ ಪೆೈಕಿ 55 ಪರಶೆುಗಳಿಗೆ ಉತತರಗಳನ್ುು ಸದನ್ದಲ್ಲಿ ಮಿಂಡಿಸುತ್ರತದೆಿೀನೆ.  

(ಉತತರಗಳನ್ುು ಲಗತ್ರತಸಲಾಗಿದೆ)  

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 
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೪. ಸಭಾಪತ್ರಯವರ ಅನ್ುಮತ್ರ ಮೀರೆಗೆ ಪರಸಾತಪಿಸಲಪಟಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ  
ಸ್ಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ ್ಸ್ಚಿವರ ಹ್ೇಳಕ್್ಗಳು 

 
      ಅ) ವಿಷಯ:-  ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟ ಕುಟ್ುಿಂಬಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬಳೆ ೆ

ಹಾನಿಗ ೆಸಕಾಾರ ನಿೀಡಿದ ಪರಿಹಾರ ಕುರಿತು. 
                ***** 

 
ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತ್ರಯವರೆೆೀ, 

ಸದಸಯರಾದ ಶ್ರೀ ಬಸ್ವರನಜ ಶ್ವಲ್ಲಾಂಗಪಪ ಹ್ೂರಟಿಟಯವರತ ದ್ದನಾಿಂಕ 15/09/2022 ರಿಂದು 
ಶ್ೂನ್ಯ ವೆೀಳೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸಾತಪಿಸಿದ ಸೂಚನೆಗ ೆಸಿಂಬಿಂಧಪಟ್ಟಿಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಮತಖ್ಯ ಮಾಂತ್ರರಗಳ ಪರವಾಗಿ 
ಉತತರವನ್ುು ಸದನ್ದಲ್ಲಿ ಮಿಂಡಿಸುತ್ರತದೆಿೀನೆ. 

 
(ಉತತರದ ಪರತ್ರ ಲಗತ್ರತಸಲಾಗಿದೆ) 

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 
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ಆ) ವಿಷಯ:- ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಪರಿೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಓ.ಎಿಂ.ಆರ್. ಶ್ೀಟ ಗಳನ್ುು ತ್ರದ್ದಿದ 
ಪರಕರಣದ ಬೆನ್ುಲೆಿೀ ವಿವಿಧ ವಿಶ್ವವಿದಾಯನಿಲಯಗಳ ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಪರವೆೀಶ್ 
ಪರಿೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತೆ ಓ.ಎಿಂ.ಆರ್ . ಉತತರ ಪತ್ರರಕೆಗಳನ್ುು 
ಖ್ರಿೀದ್ದಸಿ ಅಕರಮ ನ್ಡದೆ್ದರುವ ಬಗೆೆ.   

*** 
 

ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತ್ರಯವರೆೆೀ, 
ಸದಸಯರಾದ ಶ್ರೀ ಮಾಂಜತರ್ನಥ ಭಾಂಡನರಿಯವರತ ದ್ದನಾಿಂಕ 15/09/2022 ರಿಂದು ಶ್ೂನ್ಯ 
ವೆೀಳೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸಾತಪಿಸಿದ ಸೂಚನೆಗ ೆ ಸಿಂಬಿಂಧಪಟ್ಟಿಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಐಟಿ ಮತ್ತು ಬಿಟಿ 
ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಾಂತ್ರಜ್ಞನನ, ಕ್ೌಶಲನಯಭಿವೃದಿಿ, ಉದಯಮಶ್ೇಲತ್ ಮತ್ತು ಜೇವರ್್ೂೇಪನಯ ಸ್ಚಿವರ 
ಪರವಾಗಿ ಉತತರವನ್ುು ಸದನ್ದಲ್ಲಿ ಮಿಂಡಿಸುತ್ರತದೆಿೀನೆ. 

 
(ಉತತರದ ಪರತ್ರ ಲಗತ್ರತಸಲಾಗಿದೆ) 

 
(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 
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ಇ) ವಿಷಯ: ಅನ್ುದಾನಿತ  ಪದವಿ ಕಾಲೆೀಜುಗಳಲ್ಲಿ  ೨೦೧೫ರ ಪೂವಾಕಾಲದಲ್ಲಿ  
 ನಿವೃತ್ರತ ಮತುತ ಮರಣದ್ದಿಂದಾಗಿ ತೆರವಾಗಿ ಮಿಂಜೂರಾದ ಬೊೀಧಕರ  
 ಖಾಲ್ಲ ಹುದೆಿಗಳನ್ುು ಭತ್ರಾ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ. 

****** 
 

ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತ್ರಯವರೆೆೀ, 
ಸದಸಯರಾದ ಶ್ರೀ ನಿರನಣಿ ಹಣಮಾಂತ್ ರತದರಪಪರವರತ ದ್ದನಾಿಂಕ 16/09/2022 ರಿಂದು ಶ್ೂನ್ಯ 
ವೆೀಳೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸಾತಪಿಸಿದ ಸೂಚನೆಗ ೆ ಸಿಂಬಿಂಧಪಟ್ಟಿಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಐಟಿ ಮತ್ತು ಬಿಟಿ 
ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಾಂತ್ರಜ್ಞನನ, ಕ್ೌಶಲನಯಭಿವೃದಿಿ, ಉದಯಮಶ್ೇಲತ್ ಮತ್ತು ಜೇವರ್್ೂೇಪನಯ ಸ್ಚಿವರ 
ಪರವಾಗಿ ಉತತರವನ್ುು ಸದನ್ದಲ್ಲಿ ಮಿಂಡಿಸುತ್ರತದೆಿೀನೆ. 

 
(ಉತತರದ ಪರತ್ರ ಲಗತ್ರತಸಲಾಗಿದೆ) 

 
 

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 
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    ʻಈ) 2022ರ ನಿಯಮ ತ್ರದತದಪಡಿಯನತನ ಗೃಹ ಇಲನಖಯ್ತ ಪತನರ್ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸ್ಬ್ೇಕತ  
       ಮತ್ತು  ಈ ಹಾಂದ ್ ಇದದ  ನಿಯಮಗಳ ಪರಕ್ನರ  ಅಧಿಕ್ನರಿ  ಮತ್ತು ಸಿಬಬಾಂದಿಗ್್  

         ಮೇಲಾನವಿ ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ಲತ ಅವಕ್ನಶ ನಿೇಡತವ ಬಗ್್ೆ. 
****** 

 
ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತ್ರಯವರೆೆೀ, 

ಸದಸಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್ರವರತ ದ್ದನಾಿಂಕ 16/09/2022 ರಿಂದು ಶ್ೂನ್ಯ ವೀೆಳೆಯಲ್ಲಿ 
ಪರಸಾತಪಿಸಿದ ಸೂಚನೆಗ ೆಸಿಂಬಿಂಧಪಟ್ಟಿಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಸ್ಚಿವರ ಪರವಾಗಿ ಉತತರವನ್ುು ಸದನ್ದಲ್ಲಿ 
ಮಿಂಡಿಸುತ್ರತದೆಿೀನೆ. 

 
(ಉತತರದ ಪರತ್ರ ಲಗತ್ರತಸಲಾಗಿದೆ) 

 
 

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 
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ಉ) ವಿಷಯ: ಬೆಿಂಗಳೂರು ಮಹಾನ್ಗರದಲ್ಲಿ ವಾಹನ್ಗಳ ಟೊೀಯಿಂಗ  ಪದಧತ್ರ  
          ಜಾರಿಯಿಂದ ಆಗುತ್ರತರುವ ಅನಾನ್ುಕೂಲಗಳ  ಕುರಿತು.  

                      *** 
 

ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತ್ರಯವರೆೆೀ, 
ಸದಸಯರಾದ ಶ್ರೀ ಮತನಿರನಜತಗ್ೌಡ.ಪಿ.ಎಾಂ.ರವರತ ದ್ದನಾಿಂಕ 19/09/2022 ರಿಂದು ಶ್ೂನ್ಯ 
ವೆೀಳೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸಾತಪಿಸಿದ ಸೂಚನೆಗ ೆಸಿಂಬಿಂಧಪಟ್ಟಿಂತ ೆಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಸ್ಚಿವರ ಪರವಾಗಿ ಉತತರವನ್ುು 
ಸದನ್ದಲ್ಲಿ ಮಿಂಡಿಸುತ್ರತದೆಿೀನೆ. 

 
(ಉತತರದ ಪರತ್ರ ಲಗತ್ರತಸಲಾಗಿದೆ) 

 
(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 
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ಊ) ವಿಷಯ:- ಕನಾಾಟ್ಕ ರಾಜಯ ಅನ್ುದಾನಿತ ಶಾಲಾ ಕಾಲೆೀಜುಗಳ ನೌಕರರ  
                ವಿವಿಧ ಬೆೀಡಿಕೆಗಳ  ಈಡೀೆರಿಕೆ ಕುರಿತು. 

***** 
ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತ್ರಯವರೆೆೀ, 

ಸದಸಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ವಿಿ.ಸ್ಾಂಕನೂರ್ರವರತ ದ್ದನಾಿಂಕ 21/09/2022 ರಿಂದು ಶ್ೂನ್ಯ ವೆೀಳೆಯಲ್ಲಿ 
ಪರಸಾತಪಿಸಿದ ಸೂಚನೆಗ ೆ ಸಿಂಬಿಂಧಪಟ್ಟಿಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸನಕ್ಷರತನ ಸ್ಚಿವರ 
ಪರವಾಗಿ ಉತತರವನ್ುು ಸದನ್ದಲ್ಲಿ ಮಿಂಡಿಸುತ್ರತದೆಿೀನೆ. 

 
(ಉತತರದ ಪರತ್ರ ಲಗತ್ರತಸಲಾಗಿದೆ) 

 
(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 
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 ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಈಗ ಶ ನಯವ್ೇಳ್ಯ [ಪರಸನುವಗಳು. ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್. ಅರತಣ್….. 
(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

 
5. ಸಭಾಪತ್ರಯವರ ಅನ್ುಮತ್ರ ಮೀರಗೆೆ ಪರಸಾತಪಿಸಲಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳು 

 
(ಭರಷಟ ಕ್ನಾಂಗ್ರ್ಸ್ ಪಕ್ಷಕ್್ೆ ಧಿಕ್ನೆರ…. ಧಿಕ್ನೆರ ಎನತನವ ಘೂೇಷಣ್ಯನತನ ಆಡಳತ್ ಪಕ್ಷದ ಸ್ದಸ್ಯರತ 

ಕೂಗತತ್ರುದದರತ)  
 

 ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣ್ (ಸ್ಿಳೇಯ ಸ್ಾಂಸ್ಿಗಳಾಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಸ್ರ್ನಾನಯ 
ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಶ್ವಮೊಗೆ ಜಲ್ಿ ಪರಬತದಿ ರನಜಕ್ನರಣಿಗಳು ಹನಗೂ ರನಜಕ್ನರಣಕ್್ೆ 
ಹ್ಸ್ರತವನಸಿರ್ನದ ಜಲ್ಿ. ರನಜಕಿೇಯ ಮತ್ತು ಸನಹತ್ಯಕ್್ೆ ತ್ವರೂರತ ಕೂಡ. ರನಷರಕವಿ 
ಕತವ್ಾಂಪತರವರತ “ಸ್ವಾಜರ್ನಾಂಗದ ಶನಾಂತ್ರಯ ತ್ೂೇಟ”್ಎಾಂದತ ಹನಡಿ ಹೂ್ಗಳದ ಇಾಂತ್ಹ ರ್್ಲದಲ್ಲಿ 
ಕ್್ೂೇಮತ ಸೌಹನದಾತ್ಯನತನ ಹದಗ್ಡ್ಿಸ್ತವಾಂತ್ಹ ಘಟರ್್ಗಳು ಜರತಗಿ, ನಮಗ್್ ರ್ನವೇ್ ಮಸಿ 
ಬಳದತಕ್ೂ್ಳುಿವಾಂತ್ಹ ಕ್ನನೂನತ ಬನಹರ …………. 

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 
 
ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಈಗ ಶನಸ್ನ ರಚರ್್. 
 
                             (ಗ್್ೂಾಂದಲ) 
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6. ಶನಸ್ನ ರಚರ್್ 
ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ಪರ್ನಾಲ್ೂೇಚಿಸ್ತವುದತ ಹನಗೂ ಅಾಂಗಿೇಕರಿಸ್ತವುದತ 

     (ಅ) ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ ವಿಶಾವಿದನಯನಿಲಯಗಳ(ತ್ರದತದಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕ, 2022 
 

ಪರರ್ನಾಲ್ೂೇಚರ್ನ ಪರಸನುವ 
 

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ (ಕ್ನನೂನತ ಸ್ಾಂಸ್ದಿೇಯ ವಯವಹನರಗಳು ಮತ್ತು ಶನಸ್ನ ರಚರ್್ 
ಸ್ಚಿವರತ, ಮಾನ್ಯ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಐಟಿ ಮತ್ತು ಬಿಟಿ ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಾಂತ್ರಜ್ಞನನ, ಕ್ೌಶಲನಯಭಿವೃದಿಿ, 
ಉದಯಮಶ್ೇಲತ್ ಮತ್ತು ಜೇವರ್್ೂೇಪನಯ ಸ್ಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):- ಸ್ರ್ನಾನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, 
ವಿಧನನಸ್ಭ್ಯಿಾಂದ ಅಾಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರೂಪದಲ್ಲಿರತವ 2022ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ 
ವಿಶಾವಿದನಯನಿಲಯಗಳ (ತ್ರದತದಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ಪರ್ನಾಲ್ೂೇಚಿಸ್ಬೇ್ಕ್್ಾಂದತ ಕ್್ೂೇರತತ್ುೇರ್.್  

 
ಪರಸನುವವನತನ ಮಾಂಡಿಸ್ಲನಯಿತ್ತ 

 
ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ (ಕ್ನನೂನತ ಸ್ಾಂಸ್ದಿೇಯ ವಯವಹನರಗಳು ಮತ್ತು ಶನಸ್ನ ರಚರ್್ 

ಸ್ಚಿವರತ, ಮಾನ್ಯ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಐಟಿ ಮತ್ತು ಬಿಟಿ ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಾಂತ್ರಜ್ಞನನ, ಕ್ೌಶಲನಯಭಿವೃದಿಿ, 
ಉದಯಮಶ್ೇಲತ್ ಮತ್ತು ಜೇವರ್್ೂೇಪನಯ ಸ್ಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):- ಸ್ರ್ನಾನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, 
ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತಮನರತ 8 ವಿಶಾವಿದನಯನಿಲಯಗಳನತನ ಹ್ೂಸ್ದನಗಿ ಸನಿಪರ್ ್ ಮನಡತತ್ರುದ್ದೇವ್. ಅದಕ್್ೆ 
ಸ್ಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ ್ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ತ್ಾಂದಿದದ್ೇವ್. ಈ ವಿಧ್ೇಯಕಕ್್ೆ ಸ್ದನವು ಅಾಂಗಿೇಕ್ನರವನತನ 
ನಿೇಡಬ್ೇಕ್್ಾಂದತ ಕ್್ೇಳಕ್ೂ್ಳುಿತ್ರುದ್ದೇರ್್. 
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ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರ್್ಾಂದರ್; 
“ವಿಧನನಸ್ಭ್ಯಿಾಂದ ಅಾಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರೂಪದಲ್ಲಿರತವ 
2022ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನ  ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ ವಿಶಾವಿದನಯನಿಲಯಗಳ 
(ತ್ರದತದಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ  ಪರ್ನಾಲ್ೂೇಚಿಸ್ತವುದತ” 

 
ಪರಸನುವ ಅಾಂಗಿೇಕರಿಸ್ಲಪಟಿಟತ್ತ  

 
ಖ್ಾಂಡ ಖ್ಾಂಡವನಗಿ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ಪರ್ನಾಲ್ೂೇಚಿಸ್ತವುದತ  

ಖ್ಾಂಡ 2 ರಿಾಂದ 14   
 ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- “ಖ್ಾಂಡ 2 ರಿಾಂದ 14ರವರ್ಗ್ ್ಎರಡೂ ಸೇ್ರಿದಾಂತ ್ಈ ವಿಧೇ್ಯಕದ  
                        ಅಾಂಗವನಗಿರತತ್ುದ”್ 
 

ಪರಸನುವ ಅಾಂಗಿೇಕರಿಸ್ಲಪಟಿಟತ್ತ 
 

(ಖ್ಾಂಡ 2 ರಿಾಂದ 14ರವರ್ಗ್ ್ಎರಡೂ ಸೇ್ರಿದಾಂತ ್ವಿಧ್ೇಯಕಕ್್ೆ ಸೇ್ರಿಸ್ಲನಯಿತ್ತ) 
 
ಖ್ಾಂಡ 1 ಇತನಯದಿ 
 ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರ್್ಾಂದರ್; 

“ಮೊದಲರ್್ಯ ಖ್ಾಂಡ, ದಿೇಘಾ ಶ್ೇರ್ಷಾಕ್,್ ಪರಸನುವರ್್ ಹನಗೂ 
ಅಧಿನಿಯಮಗ್ೂ್ಳಸ್ತವ ಸ್ೂತ್ರ ಸ್ಾಂಹತ್ ವಿಧ್ೇಯಕದ 
ಭನಗವನಗಿರತತ್ುದ.್” 
 
       ಪರಸನುವ ಅಾಂಗಿೇಕರಿಸ್ಲಪಟಿಟತ್ತ 
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(ಮೊದಲರ್್ಯ ಖ್ಾಂಡ, ದಿೇಘಾ ಶ್ೇರ್ಷಾಕ್್, ಪರಸನುವರ್್ ಹನಗೂ ಅಧಿನಿಯಮಗ್್ೂಳಸ್ತವ ಸ್ೂತ್ರ 
ಸ್ಾಂಹತ್ಗಳನತನ ವಿಧ್ೇಯಕಕ್್ೆ ಸ್ೇರಿಸ್ಲನಯಿತ್ತ) 

 
ಪರಸನುವದ ಅಾಂಗಿೇಕ್ನರ 

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ (ಕ್ನನೂನತ ಸ್ಾಂಸ್ದಿೇಯ ವಯವಹನರಗಳು ಮತ್ತು ಶನಸ್ನ ರಚರ್್ 
ಸ್ಚಿವರತ, ಮಾನ್ಯ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಐಟಿ ಮತ್ತು ಬಿಟಿ ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಾಂತ್ರಜ್ಞನನ, ಕ್ೌಶಲನಯಭಿವೃದಿಿ, 
ಉದಯಮಶ್ೇಲತ್ ಮತ್ತು ಜೇವರ್್ೂೇಪನಯ ಸ್ಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):- ಸ್ರ್ನಾನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, 
ವಿಧನನಸ್ಭ್ಯಿಾಂದ ಅಾಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರೂಪದಲ್ಲಿರತವ 2022ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ 
ವಿಶಾವಿದನಯನಿಲಯಗಳ (ತ್ರದತದಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ  ಅಾಂಗಿೇಕರಿಸ್ಬ್ೇಕ್್ಾಂದತ ಕ್ೂ್ೇರತತು್ೇರ್್. 
 
 ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:-  ಪರಸನುವ ಏರ್್ಾಂದರ್; 

“ವಿಧನನಸ್ಭ್ಯಿಾಂದ ಅಾಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರೂಪದಲ್ಲಿರತನ 2022ರ್್ೇ 
ಸನಲ್ಲನ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ ವಿಶಾವಿದನಯನಿಲಯಗಳ (ತ್ರದತದಪಡಿ)                         
ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ತ್ರದತದಪಡಿ ಮನಡಿರತವಾಂತ್ ಅಾಂಗಿೇಕರಿಸ್ತವುದತ”್ 

 
ಪರಸನುವ ಅಾಂಗಿೇಕರಿಸ್ಲಪಟಿಟತ್ತ ಮತ್ತು ಮಸ್ೂದ್ಗ್್ ಒಪಿಪಗ್್ ನಿೇಡಲನಯಿತ್ತ 

 
(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

 
ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಈಗ ಸ್ದನವನತನ ಭ್ೂೇಜನ ವಿರನಮಕ್ನೆಗಿ ಮಧನಯಹನ 3.00 

ಗಾಂಟ್ಯವರಗ್್ ್ಮತಾಂದೂಡತತ್ರುದ್ದೇರ್್.  

(ಸ್ದನವು  ಭ್ೂೇಜನ ವಿರನಮಕ್ನೆಗಿ  ಮಧನಯಹನ 12.00 ಗಾಂಟ ್16 ನಿಮಿಷಗಳಗ್್  ಮತಾಂದೂಡಲಪಟತಟ, 
ಪತನಃ ಮಧನಯಹನ  3.00 ಗಾಂಟ್ಗ್್  ಸ್ಮನವ್ೇಶಗ್ೂ್ಳಿಲತ   ತ್ರೇಮನಾನಿಸಿತ್ತ) 



                                                                                                                                       «¥À/22.09.2022     51  
 

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

 

 

   

993/22-09-2022/3-30/bkp-md(vk)       

 (ಮಧನಯಹನ ೧೨  ಗಾಂಟ್  ೧೬ನಿಮಿಷಗಳಗ್್  ಮತಾಂದೂಡಿದ  ಸ್ದನವು  ಮತ್ು ಮಧನಯಹನ ೩ ಗಾಂಟ್  
೩೫  ನಿಮಿಷಕ್್ೆ  ಆರಾಂಭಗ್್ೂಾಂಡಿತ್ತ)  

(ಪಿೇಠದಲ್ಲಿ ಮನನಯಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ  ಉಪಸಿಿತ್ರಿದದರತ) 

         ಡನ|| ಕ್.್ ಗ್್ೂೇವಿಾಂದರನಜತ (ವಿಧನನಸ್ಭನ ಕ್್ೇತ್ರದಿಾಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):-ಮನನಯ  
ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರ,್ ತನವು  ಇವತ್ತು ಎಡ ಭನಗಕ್್ೆ ತ್ರರತಗಿ ರ್್ೂೇಡತತ್ರುದಿದೇರಿ.   

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:-ರ್ನನತ ಎಡ  ಮತ್ತು ಬಲ ಭನಗವನತನ ಸ್ಮವನಗಿ  ರ್್ೂೇಡಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್.  

    ಡನ|| ಕ್.್ ಗ್್ೂೇವಿಾಂದರನಜತ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರ,್ ಇವತ್ತು  ಎಡಕ್್ೆ  ತ್ರರತಗಿದಿದೇರಿ,  ಇವತ್ತು  
ವನಸ್ತು ಸ್ರಿರ್ನಗಿದ್.  

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ. ಮನಧತಸನಾಮಿ (ಸ್ಣಣನಿೇರನವರಿ, ಹನಗೂ  ಕ್ನನೂನತ, ಸ್ಾಂಸ್ದಿೇಯ ವಯವಹನರಗಳ   
ಸ್ಚಿವರತ) ಮನನಯಗ್ೂ್ೇವಿಾಂದರನಜತರವರ್,  ಮಿಲ್ಲಟರಿ  ಕವನಯತ್ ಲ್ಪ್ಟ್ನಿಾಂದಲೇ್ ಶತರತವನಗ್್ೂೇದತ, 
ಬಲಕ್್ೆ  ಶತರತವನಗತವುದಿಲಿ.    

ಡನ||  ಕ್.್ ಗ್್ೂೇವಿಾಂದರನಜತ:- ಇಲಿ,  ನಿರ್ನ್ಯವರಗ್್್  ಬಲಕ್್ೆ  ಇತ್ತು  ಇವತ್ತು  ಎಡಕ್್ೆ  
ಆಗಿದ,್  ವನಸ್ತು  ಬದಲನವಣ್  ಆಗಿದ.್  

07. ಪರಕಟಣ್ 

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಧಯಕ್ಷರಿಾಂದ  ಈ  ಮತಾಂದಿನ ಸ್ಾಂದ್ೇಶ  ಬಾಂದಿರತತ್ುದ.್    

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಸ್ಭ್ಯ  ಕ್ನಯಾಕಲನಪ, ಕ್ನಯಾವಿಧನನ  ಮತ್ತು  ನಡವಳಕ್್ಯ   
ನಿಯಮ   104ರ ಮೇರಗ್್್  ವಿಧನನ ಸ್ಭ್ಯತ  ದಿರ್ನಾಂಕ 22-09-2022ರಾಂದತ  ೨೦೨೨ರ್ೇ್ 



                                                                                                                                       «¥À/22.09.2022     52  
 

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

 

 

   

ಸನಲ್ಲನ ಧನವಿನಿಯೇಗ  ಸ್ಾಂಖ್ಯ-೩ ಅನತನ ಅಾಂಗಿೇಕರಿಸಿತ್ತ ಎಾಂದತ ಹನಗೂ  ಸ್ದರಿ  ವಿಧ್ೇಯಕಕ್್ೆ  
ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ರುನ ಸ್ಹಮತ್ರ  ನಿೇಡಬ್ೇಕ್್ಾಂದತ ಕ್್ೂೇರಿರತತನುರ್.   

  ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:-   ಬ್ಳಗ್್ೆ  ಒಾಂದತ  ವಿಷಯದ  ಮೇಲ್ ಚಚ್ಾರ್ನಗಿ, ಗಲನಟ್ರ್ನಗಿ  
ಸ್ದನವನತನ  ಮತಾಂದಕ್್ೆ  ಹನಕಿದ್ದವು.  ದಯವಿಟತಟ,  ಅದರ  ಬಗ್್ೆ  ಮನನಯ  ವಿರೂ್ೇಧ  ಪಕ್ಷದ  
ರ್ನಯಕರತ  ಬ್ಳಕತ ಚ್ಲಿಬ್ೇಕತ.   

೦೮. “PayCM”್ಪ್ೂೇಸ್ಟರ್ ಅಾಂಟಿಸಿರತವ ವಿಚನರಕ್್ೆ ಸ್ಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ್ ಮತಾಂದತವರ್ದ ಚಚ್ಾ 

ಶ್ರೇ  ಬಿ.ಕ್್.  ಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರ್ೂೇಧ  ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):-ಮನನಯ  ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರ,್ 
ಬ್ಳಗ್್ೆ  ವಿಚನರ ಗಲನಟ ್ ಅಲಿ, ಅದರ  ಬಗ್್ೆ ಪರತ್ರಭಟರ್್  ಮನಡಿದವ್ು. ಪರಜನಪರಭತತ್ಾದಲ್ಲಿ, ಅದರಲೂಿ  
ನಮಾ  ದ್ೇಶದಲ್ಲಿ  ವಿಮಶ್ಾ, ಸ್ಾವಿಮಶಾ್ ಸ್ಹಜ.  ಅದರಲೂಿ  ಆಳುವ ಪಕ್ಷದ ಮನನಯ  
ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳು  ಪರಧನನ ಮಾಂತ್ರರಗಳನತನ  ಪರಶ್ನ  ಮನಡತ್ಕೆಾಂತ್ಹ   ಹಕತೆ,  ಸ್ಾಂಪೂಣಾವನಗಿ  
ವಿರೂ್ೇಧ  ಪಕ್ಷಕ್್ೆ ಮನತ್ರ  ಇದ್  ಎಾಂದತ  ತ್ರಳದತಕ್ೂ್ಳಿಬನರದತ.   

ಸ್ಕ್ನಾರದ  4ರ್್ೇ  ಅಾಂಗವನಗಿರತ್ಕೆಾಂತ್ಹ  ಏನತ ‘Fourth Estate’್ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳುತ್ರುೇರಿ,    
ಮಿೇಡಿರ್ನದವರತ ಸ್ಹ  ಮನಡತತನುರ.್  ಅದರ  ಜ್ೂತ್ಗ್್  ಸನಮನಜಕ  ಜನಲ ತನಣದವರತ  
ಮನಡಿದನಗ, ಅದತ  ಮಿೇಡಿರ್ನದವರಿಗ್್  ಏನತ  ಕಡಿಮ  ಇಲಿ.  ಸನಮನಜಕ ಜನಲ ತನಣದಲ್ಲಿ  
ರ್ನರತ  ಮತಾಂದ ್ ಇದನದರಾ್ಂದತ  ಪರಪಾಂಚಕ್್ೆ  ಹ್ೇಳಬ್ೇಕ್ನಗಿಲಿ.  ಬ್ೇರಯ್ವರ  ಬಗ್್ೆ ತನವು ಟಿೇಕ್-್
ಟಿಪಪಣಿಗಳನತನ  ಮನಡಿದನಗ  ಅದ್ಲಿವೂ  ಸ್ರಿ.  ವಿರೂ್ೇಧ  ಪಕ್ಷದವರತ ಟಿೇಕ್್-ಟಿಪಪಣಿಗಳನತನ  
ಮನಡಿದನಗ  ಅದತ ಸ್ರಿಯಲಿ,  ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್ನವರತ  ಅರಸ್ಟ್ ಮನಡತವುದೇ್ನೂ  ಹ್ೂಸ್ದಲಿ.  ರ್ನನತ  
ಕ್ನರವನರದಲೂಿ  ಹ್ೂೇಗಿ  ರ್ನನತ ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್ ಸಟ್ೇಷನ್ನಲ್ಲಿ  ಪ್ೂರಟ್ಸಟ್  ಮನಡಿದ್ದ.  ಶ್ವಮೊಗೆದಲ್ಲಿ    
ಹ್ೂೇಗಿದದ್,  ಮಾಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ  ಹ್ೂೇಗಿದ್ದ. ಸನಮನಜಕ ಜನಲ ತನಣದಲ್ಲಿ ಬಿಜ್ಪಿ, ಅದರಲೂಿ  
ವಿಶಾಗತರತ ಅಥವನ  ಬಿಜ್ಪಿಯ  ಮತಖ್ಯಸ್ಿರ್ೇರ್ನದರೂ  ಟಿೇಕ್್-ಟಿಪಪಣಿಗಳನತನ  ಮನಡಿದನಗ  
ಸನಮನಜಕ ಜನಲ ತನಣದಲ್ಲಿ ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್ನವರತ ಹ್ೂೇಗಿ ಬ್ದರಿಕ್ ್ ಹನಕತವಾಂತ್ಹದತದ.   
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ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್ನವರಿಗ್ ್  ರ್ನರತ   ಈ ರಿೇತ್ರಯ  ಹಕೆನತನ   ಕ್ೂ್ಟಿಟದನದರ್.  ಪೂ್ಲ್ಲೇಸ್ನವರಿಗ್್ ಬ್ೇರ್  
ಕ್್ಲಸ್  ಇಲಿವ್ೇ?  ರ್ನವ  ರ್ನವ ಪರಕರಣಗಳು  ರ್್ನಗತದಿಗ್ ್  ಬಿದಿದವ್  ಎನತನವುದನತನ   
ಯೇಚರ್್  ಮನಡಿ  ಅದನತನ ಕಾಂಡತ ಹಡಿದತ  ತ್ಪಿಪತ್ಸ್ುರಿಗ್್  ಶ್ಕ್್  ಕ್್ೂಡತವುದನತನ  ಬಿಟತಟ, 
ರನಜಕಿೇಯ  ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ  ಇರತ್ಕೆವರತ ನಿರ್ನ್ ರನತ್ರರ  ಎರಡತ  ಗಾಂಟ್ಗ್ ್    ನಮಾ  ಸೂ್ೇರ್ಷಯಲ್  
ಮಿಡಿರ್ನದ  ಮನಜ  ಅಧಯಕ್ಷರನದ   ಶ್ರೇ  ಬಿ.ಆರ.  ರ್ನಯತಡ  ಎಾಂದತ  ಹ್ೇಳ,   ಮತೂ್ುಬಬರತ 
ಪದನಧಿಕ್ನರಿಗಳು  ಕ್.್ಆರ.  ಪತರಾಂನಲ್ಲಿದದವರತ, ರನತ್ರರ  2-00 ಗಾಂಟ್ಗ್ ್ ಹೂ್ೇಗಿ   ಮರ್ ್ಬನಗಿಲತ 
ತ್ಟಿಟ, ಬನಗಿಲತ ತ್ಗ್್ಯತವುದಿಲಿವ್ಾಂದರ್  ಬನಗಿಲತ  ಹ್ೂಡ್ಯತತ್ುೇವ್ಾಂದತ  ಭಯ ಬಿೇಳಸಿದರ್, 
ಮಕೆಳು  ಮತ್ತು  ಮರ್್ಯವರ  ಕಥ್  ಏರ್ನಗಬ್ೇಕತ. ಅದಲಿದ್,  ಅವರತಗಳನತನ ರನತ್ರರ  
ಕರದ್ತಕ್್ೂಾಂಡತ  ಬಾಂದತ ,  ಚ್ರ್ನನಗಿ  ಕ್್ಲಸ್  ಮನಡತತನುರಾ್ಂದರ್ ‘PAY CM’್ಎಾಂದತ    ರನತ್ರರಯೇ  
ಹನಕಿದನದರ.್  11 -00  ಗಾಂಟ್ಗ್ ್  ಅದನತನ  ಕಿೇಳಲ್ಲಕ್್ೆ  ಹೂ್ೇಗತತ್ರುದನದರ್.   ಅಾಂದರ್,  ನಿಮಾ  
Intelligence ಎಷತಟ  ಚರ್್ನನಗಿದ ್ ಎಾಂದರ್, ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳ  ಮರ್ ್ ಮತಾಂದ್  ಹನಕತತನುರ.್  

                                                          ಮತಾಂದತ.  

(994) 22.09.2022 03.40 ಎಸ್ವಿ-ಎಕ್್  

(ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರ ಉಪಸಿಿತ್ರ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್ (ಮತಾಂದತ):-  

ನಿೇವು ಈ  ಒಾಂದತ ವಿ.ಐ.ಪಿ. ಏರಿರ್ನ ಏನಾಂತ್ರೇರಿ, ಇಲ್ಿಲನಿ ಅವರಿಗ್್ ರನತ್ರರ ೧೧ ಗಾಂಟ್ಯವರವ್ಿಗೂ 
ಕ್ನಣಲ್ೇ ಇಲಿ. ಪತ್ರರಕ್್ಯವರತ ಸ್ಾಲಪ ಅದನತನ ಪರದಶಾನ ಮನಡಿದನಗ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳು ಸ್ಾಲಪ ಎಚ್ಿತ್ತು 
ಏರ್ನಗತತ್ರುದ ್ ಎಾಂದತ ಕ್ಲ್ವರಿಗ್್ ಹ್ೇಳದನದರ.್  ತ್ದನಾಂತ್ರ ಸನಯಾಂಕ್ನಲದೂ್ಳಗ್್ ಅರಸ್ಟ್ 
ಮನಡಬಹತದನಗಿತ್ತು. ಇಲಿವ್ೇ ಬ್ಳಗ್್ೆರ್ನದರೂ ಮನಡಬಹತದಿತ್ತು.  ರ್ನವೇ್ನತ ರಣಹ್ೇಡಿಗಳಲಿ. 
ಈಗ್ನಗಲ್ೇ ರ್ನವು ಇ.ಡಿ., ಐ.ಟಿ., ಸಿ.ಬಿ.ಐ. ಅನತನ face ಮನಡತತ್ುಲ್ೇ ಇರತತ್ುೇವ್.  ರ್ನವು ಓಡಿ 
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ಹ್ೂೇಗತವ ಜನರಲಿ. ಬ್ಳಗ್್ೆ ಹ್ೂೇಗಿ ಕರದ್ಿದದರ ್ ರ್ನವೇ್ ಸಟ್ೇಷನ್ಗ್್ ಬರತತ್ರುದ್ದವು.  ಅವರಿಗ್್ ೨೮ 
threat.  ಈ ರಿೇತ್ರಯ  ಕ್್ಲಸ್ಗಳು ಆಗಬನರದತ.   

ಆರೂ್ೇಪಗಳು ಪರತನಯರ್ೂೇಪಗಳು ಬರತತ್ುಲ್ೇ ಇರತತ್ುವ್.  ರ್ನರ ಮೇಲ್ ಆರೂ್ೇಪ ಬಾಂದಿಲಿ.  
ನಮಾ ಮೇಲ ್ಆರೂ್ೇಪ ಬಾಂದಷತಟ ಇರ್ನಯರ ಮೇಲೂ ಮನಡಿರತವುದಿಲಿ.  ಅದತ ನಮಾ ಕ್ನಾಂಗ್್ರಸ್ 
ಪಕ್ಷದ ಅಧಯಕ್ಷರತ ರನಷಟ ಮಟಟದಲ್ಲಿರಬಹತದತ ಅಥವನ ರನಜಯ ಮಟಟದ ಇತ್ರ ರ್ನಯಕರಿರಬಹತದತ. 
ಸನಮನಜಕ ಜನಲತನಣಗಳವ್ ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳ ನಿರಾಂತ್ರವನಗಿ ಅವರ ಮೇಲ ್ ಏನತ ಬ್ೇಕ್ನದರೂ 
ಮನಡತತ್ರುರತತನುರ,್  ರ್ನವು ರ್ನರಿಗೂ ಸ್ಹ ದೂರನತನ ಕ್್ೂಡತವುದಿಲಿ.  ಈ ರಿೇತ್ರ ಎಲಿವನತನ 
ಅನಿನಸಿಕ್ೂ್ಳಿಬ್ೇಕ್್ಾಂದತ ರ್ನವು ಮನಡತತ್ುೇವ.್  ರ್ನನತ ಸ್ಕ್ನಾರಕ್್ೆ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮನವಿ 
ಮನಡತವುದ್ೇರ್ಾ್ಂದರ್ ಕ್ನನೂನಿನ ಚೌಕಟಿಟನಲ್ಲಿ ಕರಮ ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂ್ಳಿಬ್ೇಕತ. ಭನರತ್ರೇಯ ಜನತನ 
ಪನಟಿಾಯವರ ಮೇಲ್ ಕರಮ ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂ್ಳುಿವಾಂತ್ರಲಿ, ಉಳದವರ ಮೇಲ್ ಕರಮ ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುೇವ್ 
ಎಾಂಬತದನಗಿ ಇಲಿ.  

 ಇಷ್್ಟಲನಿ ಆಯಿತ್ತ.  ಶ್ವಮೊಗೆದ ಒಬಬ ಮನಜ ಮಾಂತ್ರರಗಳ ಮೇಲ್ ಒಬಬ Death Note 
ಬರ್ದತ ಸ್ತ್ರುದದನತ. ಅವರನತನ ರ್ನವತನುದರೂ ಒಾಂದತ ದಿನ ಸಟ್ೇಷನ್ಗ್್ ಕರ್ಸಿದನದರ್ಯೇ? ಕ್ಷಮಿಸಿ, 
ಮನನಯ ಈಶಾರಪಪನವರ ಹ್ಸ್ರನತನ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳಬನರದತ. ಅವರತ ಈ ಸ್ದನದಲ್ಲಿ ಇಲಿ. ಒಾಂದತ 
ದಿನವನದರೂ ಅವರತ ಸಟ್ೇಷನ್ಗ್್ ಕರಸ್ಿದನದರ್ಯೇ?  ಪನಪ.. ಆ ಹ್ಣತಣಮಗಳು ಇವತ್ೂು ಅಳುತನುಳ್.  
ಆ ರಿೇತ್ರಯ ಉದನಹರಣ್ಗಳು ಎಷ್ನಟಗಿದ ್ ಎಾಂದತ ರ್ನನತ ಉದನಹರಣಯ್ನತನ ಕ್್ೂಡಬಹತದತ.  
ಅಮನಯಕರನದ ಇಬಬರತ ಹತಡತಗರನತನ ಸಟ್ೇಷನ್ಗ್್ ಕರದ್ತಕ್್ೂಾಂಡತ ಹೂ್ೇಗಿ ಧಮಕಿ ಹನಕಿದದನತನ 
ರ್ನನತ ರ್ನವತ್ೂು ಸ್ಹ ರ್್ೂೇಡಿಲಿ. ಕ್ನಾಂಗ್ರ್ಸ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇದತದಕ್ೂ್ಾಂಡತ ಕ್ನಾಂಗ್್ರಸ್ ಅವರನತನ ಟಿೇಕ್್ 
ಮನಡಿದರೂ ನಮಗ್್ ರ್ನರೂ ಸ್ಹ ಆ ರಿೇತ್ರ ಮನಡತತ್ರುರಲ್ಲಲಿ. ಇದ್ಲನಿ ಉತ್ುರ ಪರದ್ೇಶ, ಬಿಹನರದಲ್ಲಿ 
ನಡಯ್ತತ್ುದ್.  ಆ ಮನದರಿ ನಮಗ್್ ಬ್ೇಕ್ನಗಿಲಿ.  ಕ್ನನೂನತ ಚೌಕಟಿಟನಲ್ಲಿ ಏನತ ಕರಮ ಬ್ೇಕ್್ೂೇ 
ಅದನತನ ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂ್ಳಿ.  We are ready for that.  
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 ೪೦% ಭರಷ್ನಟಚನರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಈಗ್ನಗಲೇ್ ಪತ್ರರಕ್್ಯಲ್ಲಿ ಹೇ್ಳದದ್ೇವ್. ಇದರ ಬಗ್್ೆ 
ನಮಾ ಅಧಯಕ್ಷರತ ಹೇ್ಳದನದರ.್  

 ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇಾಂದರ:-   ಮನನಯ ಹರಿಪರಸನದ್ ಅವರ್ೇ, ಮೂರತ-ಮೂರತ ತ್ಲ್ಮನರಿನ 
ಬಗ್್ೆಯೂ ಏರ್ನದರೂ ಹ್ೇಳ ಸ್ಾಲಪ.   

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಗೃಹ ಸ್ಚಿವರ್ೇ, ನಿಮಾಲ್ಲಿ ತನಕತ್ರುದದರ್ ಧಮ್ ಇದದರ ್ತ್ನಿಖ ್
ಮನಡಿ. ಇ.ಡಿ., ಸಿ.ಬಿ.ಐ ಎಲಿವನೂನ ಇಟತಟಕ್ೂ್ಾಂಡಿದಿದೇರಿ. ತ್ನಿಖ್ ಮನಡಿ ರ್ನರತ ಬ್ೇಡ ಎಾಂದತ 
ಹ್ೇಳದರತ? ರ್ನವು ಬ್ೇಡ ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳದ್ದೇವಯ್ೇ? ನಿಮಗ್್ ಧ್ೈಯಾ ಇದ್ಯೇ? ಮೂರಲಿ, ಹತ್ತು 
ತ್ಲ್ಮನರತ ಮನಡಿ.  ನಿೇವು ರ್ನವ ರಿೇತ್ರ ಮನಡಿದಿದೇರಾ್ಂದತ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳಲ್ೇ?  

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

Mr. CHAIRMAN: Please continue.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ೨ಜ, ೩ಜ ಎಲನಿ ಒಾಂದ್ೂಾಂದ್ೇ ಕ್್ೇಸ್ 
ಬಿೇಳುತ್ರುದ್.   

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ಾಂಕಟ್ೇಶ:- ಎಲಿರೂ ಮನತ್ರ್ನಡತತನು ಹ್ೂೇದರ ್ಪತನಃ ಬ್ಳಗಿನ ಪರಿಸಿಿತ್ರಯೇ 
ನಿಮನಾಣವನಗತತ್ುದ.್  ಮನನಯ ಮನಧತಸನಾಮಿಯವರೇ್, ಎಲಿರೂ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರ್ ರ್ನವೇ್ನತ 
ಬನಯಿಲಿದವರಲಿ.   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಇರ್ೂ್ನಾಂದತ ಮನತ್ನತನ ರ್ನನತ 
ಬ್ಳಗ್್ೆನೂ ಹೇ್ಳದ್. ಈಗಲೂ ಹ್ೇಳ ನನನ ಮನತ್ನತನ ಮತಗಿಸ್ತತ್ುೇರ್್.  ಶ್ರೇಮತ್ರ ಬಿ.ಟಿ.ಲಲ್ಲತನ 
ರ್ನಯಕ್ ಅವರತ ಈ ಸ್ದನದ ಗ್ೌರವನನಿಾತ್ ಸ್ದಸ್ಯರನಗಿದದವರತ ಹನಗೂ ಮನಜ 
ಮಾಂತ್ರರಗಳನಗಿದದವರತ.  ಮನನಯ ಮನಧತಸನಾಮಿಯವರ ಹಳ್ಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದದವರತ ಅವರತ.  ಪನಪ, 
ಹ್ಣತಣಹ್ಾಂಗಸ್ತ.  ಅವರನತನ ಕ್್ೂಲ್ ಮನಡತತ್ುೇವ್ ಎಾಂದತ ೯ ಪತ್ರಗಳನತನ ಬರ್ದಿದನದರ.್  ಅವರತ 
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ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್ರಿಗ್ ್ದೂರತ ನಿೇಡಿದನದರ್.  ಇದತವರ್ವಿಗೂ ಒಬಬರನತನ ಕರಸ್ಿ ಕ್್ೇಳಲ್ಲಲಿ.  ಒಬಬರ್ೇ್ ಎಲನಿ 
ಪತ್ರಗಳನತನ ಬರ್ದಿದನದರ್.್  ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್್ೇವಲ ಲಲ್ಲತನ ರ್ನಯಕ್ ಮನತ್ರವಲಿ, ಪೂ್ರ.ಭಗವನನ್ ಹ್ಸ್ರತ 
ಹ್ೇಳದನದರ್. ಇರ್ೂ್ನಾಂದಷತಟ ಚಿಾಂತ್ಕರ ಹ್ಸ್ರತ ಹ್ೇಳದನದರ್.  ಸನಹತ್ರಗಳ ಹ್ಸ್ರನತನ ಹ್ೇಳದನದರ್.  
ಜ್ೂತ್ಗ್್ ಮನನಯ ಸಿದದರನಮಯಯನವರ, ಮನನಯ ಹರ್್್.ಡಿ.ಕತಮನರಸನಾಮಿಯವರ ಮತ್ತು ನನನ 
ಹ್ಸ್ರನತನ ಹ್ೇಳ ನಿಮಾನತನ ಕ್್ೂಲ್ ಮನಡತತು್ೇವ್ಾಂದತ ಹ್ೇಳ ಬ್ದರಿಕ್್ ಹನಕಿದನದರ.್  ಅವರತ 
ನಮಗಾಂತ್ೂ ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್ ಸಕ್ೂಯರಿಟಿ ಕ್್ೂಡತವುದಿಲಿ, ರ್ನವು ಕ್್ೇಳುವುದಿಲಿ.  ನಮಾನತನ ರ್ನವು 
ರ್್ೂೇಡಿಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುೇವ್.  ಆದರ ್ಒಾಂದತ ಹ್ಣತಣಹ್ಾಂಗಸಿಗ್್ ರಕ್ಷಣ್ಯನತನ ಕ್್ೂಡತವುದಕ್ನೆಗದ್ ಇರತವವರತ 
ಇನೂನ ಸ್ಹ ಗೃಹ ಸ್ಚಿವರನಗಿದನದರ್. ಅದತ ಸ್ಹ ತ್ಕ್ಷಣ ತ್ನಿಖ್ರ್ನಗಿ ರ್ನರತ ತ್ಪಿಪತ್ಸ್ಿರಿದನದರಯ್ೇ 
ಅವರನತನ ಅರಸ್ಟ ಮನಡಬೇ್ಕತ.   

ಸನಮನಜಕ ಜನಲತನಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಂದಿರತವುದಕ್್ೆ ಧಮಕಿ ಹನಕಿದರ ್ರ್ನವು ಭಯ ಪಡತವುದಿಲಿ. 
ತ್ಮಾಲ್ಲಿಯೂ ನಮಾ ಮನವಿ ಏರ್್ಾಂದರ್ ಇಾಂದತ ಬ್ಳಗ್್ೆ ವಿಶಾವಿದನಯಲಯ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ಚಚ್ಾ 
ಇಲಿದ್ ಪನಸ್ ಮನಡಿಬಿಟಿಟರಿ.  ಅದರಲ್ಲಿರತ್ಕೆಾಂತ್ಹ ಹಗರಣ ರ್ನವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಇಲಿ, ಅಷ್ೂ್ಟಾಂದತ 
ಹಗರಣ ಇದ್.  ತನವು ನಮಾನತನ ಕರಸ್ಿ ಹ್ೇಳಬಹತದಿತ್ತು.  ಅದತ ಏಕಪಕ್ಷೇಯವನಗಿ ನಿಧನಾರವನದರ ್
ಸ್ದನದ ಗ್ೌರವ ಉಳಯತವುದಿಲಿ ಎಾಂಬ ಮನತ್ನತನ ತ್ಮಾ ಗಮನಕ್್ೆ ತ್ರಬಯಸ್ತತ್ುೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ (ಸ್ಣಣ ನಿೇರನವರಿ, ಕ್ನನೂನತ ಮತ್ತು ಸ್ಾಂಸ್ದಿೇಯ ವಯವಹನರಗಳ 
ಸ್ಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರ ಮನತ್ತಗಳನತನ ರ್ನವು 
ಕ್್ೇಳದ್ದೇವ್.  ಅಲ್ಲಿ ಕತಳತನಗಲೂ ಸ್ಹ ಹ್ೇಳದ್ದೇವ್.  ತ್ನಿಖ್ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ದೂರನತನ ರ್ನವ 
ಪಕ್ಷದವರತ ಕ್ೂ್ಟಿಟದನದರ್, ಏಕ್್ ಕ್್ೂಟಿಟದನದರ ್ಎಾಂಬತದನತನ ರ್್ೂೇಡಿ ಸ್ಕ್ನಾರ ನಡಸ್್ತವುದಕ್ನೆಗತವುದಿಲಿ. 
ಸನಮನಜಕ ಜನಲತನಣಗಳಲ್ಲಿ ಏನತ ಬಾಂದಿತ್ತು ಅದಕ್್ೆ ಅವರ ಕಡಯ್ಿಾಂದ ದೂರತ ದನಖ್ಲನಗಿದದರ,್ 
ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್ರತ ಕರಮವನತನ ಕ್್ೈಗ್್ೂಳಿಬ್ೇಕ್ನಗಿತ್ತು. ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್ರತ ಕರಮ ತಗ್್್ದತಕ್ೂ್ಾಂಡಿರತತ್ರುದದರತ.  
ವಿಫಲರನಗಿದದರ ್ಮನನಯ ಗೃಹ ಸ್ಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕ್ನಗಿತ್ತು.  ನಿರ್ನ್ ಆಗಿರತವುದಕ್್ೆ ರ್ನವು 
ದೂರತ ನಿೇಡಿದ್ದೇವ್. ದೂರತ ನಿೇಡಿದ ಮೇಲ್ clue ಹತಡತಕತವುದತ, source ಹತಡತಕತವುದತ, 
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ರ್ನವ ಮೂಲದಿಾಂದ ತ್ನಿಖ್ಯನತನ ಮನಡಬೇ್ಕತ.  ಒಾಂದತ ಕ್್ೇಸ್ ಅನತನ ರಿಜಸ್ಟರ್ ಮನಡಿದ ಮೇಲ ್
ಏರ್ನದರೂ ತ್ನಿಖ್ಯನತನ ಮನಡಲತ ರ್ನರರ್ನನದರೂ ಅರಸ್ಟ್ ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್. ರ್ನರರ್ನನದರೂ 
ವಿಚನರಣ ್ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್. ಇದತ ಮನನಯ ಭೂ್ೇಜ್ೇಗ್ೌಡರಿಗೂ ಸ್ಹ ತ್ರಳದಿದ್.   

ಮನನಯ ಹರಿಪರಸನದ್ ಅವರ ಗಮನಕ್್ೆ ಒಾಂದತ ಮನತ್ನತನ ತ್ರಲ್ಲಕ್್ೆ ಇಚಛ್ ಪಡತತ್ುೇರ್.್  All 
criminal cases need not be through arrest.  ಎಲನಿ ಕ್್ೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ 
ಮನತಷಯನನತನ ಅರಸ್ಟ್ ಮನಡಿ ತ್ನಿಖ್ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ಾಂದತ ಏನಿಲಿ. ರ್ನವುದರಲ್ಲಿ ಪೂ್ಲ್ಲೇಸ್ರಿಗ್್ ಸ್ಹಕ್ನರ 
ಸಿಗತವುದಿಲಿ, ರ್ನವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್ರಿಗ್ ್ಅನಿವನಯಾ ಅನಿನಸ್ತತ್ುದ್ ಅಾಂತ್ಹ ಕ್್ೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅರಸ್ಟ್ 
ಮನಡತತನುರ.್  ತ್ನಿಖ್ಗ್ ್ ಸ್ಹಕರಿಸಿದರ ್ ಅರಸ್ಟ್ ಮನಡದಿರಬಹತದತ.  ನಮಗ್್ ಬ್ೇಕ್ನಗಿರತವ 
ಮನಹತ್ರಯನತನ ಸಟ್ೇಟ್ಮಾಂಟ್ ಮೂಲಕ ಪಡದ್ತಕ್್ೂಳಿಬಹತದತ.  ಹನಗ್ನಗಿ ಮನನಯ 
ಈಶಾರಪಪನವರನತನ ಅರಸ್ಟ್ ಮನಡಬೇ್ಕಿತೂ್ುೇ ಬೇ್ಡವೇ ಹನಗ್್ಯೇ ಹ್ೇಳಕ್್ ತ್ಗ್್ದತಕ್್ೂಳಿಬೇ್ಕ್ೂ್ೇ, it 
is for the I.O (Investigation Officer) to decide.  ತ್ನಿಖನಧಿಕ್ನರಿ ತ್ರೇಮನಾನ 
ಮನಡತತನುರ.್  ದೂರತ ನಿೇಡತತ್ರುದದಾಂತ್ಯೇ ಎಲಿರನೂನ ಅರಸ್ಟ್ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ಾಂದತ ಕ್ನನೂನತ ಇಲಿ.  I 
am sorry to say that.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಮನಧತಸನಾಮಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಈಶಾರಪಪನವರ ಮೇಲ್ 
ಆರೂ್ೇಪ ಬಾಂದದದಕ್್ೆ ಅವರತ ಮಾಂತ್ರರ ಸನಿನಕ್್ೆ ರನಜೇರ್ನಮಯನತನ ಕ್್ೂಟಟರತ.  ಡತ್್ ರ್್ೂೇಟ್ನಲ್ಲಿ 
ಹ್ೇಳದನದರ್.  ಅದಕಿೆಾಂತ್ ಇರ್ನ್ೇನತ ಬ್ೇಕತ? ಸಕ್್ಷನ್ ೩೦೬ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್್ೇಸ್ ದನಖ್ಲನಗಬ್ೇಕಿತ್ತು. 
ಅದನೂನ ಮನಡಲ್ಲಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ;- ಮನನಯ ಹರಿಪರಸನದ್ ಅವರೇ್, ಕ್್ೇಸ್ ಬತಕ್ ಆಗಿದ.್  ಮನನಯ 
ಈಶಾರಪಪನವರತ ತ್ನಿಖ್ಗ್ ್ಸ್ಹಕ್ನರ ಕ್್ೂಟಿಟದನದರ.್ ಎಲನಿ ಮನಹತ್ರಯನತನ ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್ರಿಗ್್ ಕ್ೂ್ಟಿಟದನದರ್.  
ತ್ಮಾ ಪರಭನವ ಬರಬನರದತ ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳ ಮನನಯ ಈಶಾರಪಪನವರತ ಮಾಂತ್ರರ ಸನಿನವನೂನ ತನಯಗ 
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ಮನಡಿದನದರ.್ ಹನಗ್ನಗಿ ತ್ನಿಖನಧಿಕ್ನರಿಗಳಗ್್ ಇದತ ಅರಸ್ಟ್ ಮನಡಲೇ್ಬ್ೇಕ್ನದ ತ್ನಿಖ್ ಎಾಂದತ 
ಅನಿನಸ್ಲ್ಲಲಿ.  That is for the police and court to decide.   

ಎರಡರ್್ಯದನಗಿ ಸನಮನಜಕ ಜನಲತನಣಗಳು ಏನತ ಬ್ೇಕ್ನದರೂ ಮನಡಲ್ಲ, ಹ್ೇಗ್ ್
ಬ್ೇಕ್ನದರೂ ಮನಡಲ್ಲ ಎಾಂದತ ಇಷ್್ೂಟಾಂದತ scot-free ಆಗಿ ಬಿಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದಿಲಿ. ನಿೇವು 
ಸ್ಹಸಿಕ್ೂ್ಳುಿತ್ರುೇರಿ.  ನಿಮಗ್್ ಶಕಿು ಇದ್. ಹ್ೂೇರನಟ ಮನಡಿ ಅಭನಯಸ್ವಿದ್.  ನಮಾಾಂತ್ಹವರಿಗ್ ್
ಆಗತವುದಿಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ:- ಸನಮನಜಕ ಜನಲತನಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತಳಿನತನ ಹಬಿಬಸ್ತವ ಕ್ನಖನಾರ್ ್
ಇರತವುದೇ್ ನಿಮಾಲ್ಲಿ.   

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಹರಿಪರಸನದ್ ಅವರೇ್, ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ರ್ನನತ 
ಎದತದ ನಿಾಂತ್ರದದ್ರ್ನ? ಈಗ ತನವು ಕತಳತ್ತಕ್ೂ್ಳಿ.  

ನಮಗ್್ ಅಷ್್ೂಟಾಂದತ ಶಕಿು ಇಲಿ. ರ್ನರತ ಏನತ ಬ್ೇಕ್ನದರೂ ಅಾಂದತಕ್ೂ್ಡತ ಹೂ್ೇಗಲ್ಲ, ಏನತ 
ಬ್ೇಕ್ನದರೂ ಮನಡಿಕ್್ೂಾಂಡತ ಹ್ೂೇಗಲ್ಲ ಎನತನವಷತಟ ನಮಗ್್ ಜಡತಡ ಹಡಿದಿಲಿ.  ಹನಗ್ನಗಿ ರ್ನವು ನಿರ್ನ್ 
ಸ್ಾಲಪ ಪರತ್ರಕಿರಯಿಸಿದ್ವು. ನಿೇವೂ ಸ್ೂಕ್ಷಮವನಗಿ ಪರತ್ರಕಿರಯಿಸಿ.  ನಿೇವು ಕ್್ೂಟಟ ದೂರನೂನ honour 
ಮನಡತತ್ುೇವ.್   ನಿೇವು ಕ್್ೂಟಟ ದೂರನೂನ ಸ್ಹ ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್ರತ ಶಕಿು ಮಿೇರಿ ತ್ನಿಖ್ ಮನಡಿ ರ್ನಯಯ 
ಒದಗಿಸ್ತವಾಂತ ್ಮನಡತತ್ುೇವ್. ಒಾಂದತ ಮನತ್ನತನ ನಿಮಗ್್ ಹ್ೇಳುತ್ುೇರ್್.  ರನಜಕಿೇಯದಲ್ಲಿ ಆ ಕಡ ್ಈ 
ಕಡ ್ ಎಾಂದತ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಕ್ನಲ ಜಾಂಜನಡತವುದಕ್್ೆ ಆಗತವುದಿಲಿ. ರ್ನರತ ರ್ನವನಗ ರ್ನವ 
ಸಿಿತ್ರಯಲ್ಲಿರತತ್ುೇವಯ್ೇ? ನಮಾ ರಕ್ಷಣ್ಯ ಜ್ೂತಗ್್್ ಜನಪರತ್ರನಿಧಿಗಳ ರಕ್ಷಣ್ಯೂ ಆಗಬ್ೇಕತ.  
ಹನಗ್ನಗಿ ಎಲ್ಲಿರ್ನದರೂ ಸ್ಾಲಪ ಹಡಿತ್ಕ್್ೆ ತ್ಗ್್ದತಕ್್ೂಾಂಡತ ಹ್ೂೇಗತವುದತ ಗ್ೌರವ. ದೂರತ 
ದನಖ್ಲನಗಿರತವುದರಿಾಂದ ಅರಸ್ಟ್ ಆಗಿದ.್  ನಿಮಗ್ ್ ತ್ರಳದಿರತವಾಂತ ್  ಈಗ ಕ್ನನೂನತ ಪರಕ್ನರ 
ಜನಮಿೇನತ ಕ್್ೂಟತಟ ಕಳುಹಸಿದನದರ್.  ಮತಾಂದ ್ ರ್ನಯರ್ನಲಯ ಏನತ ನಿಧನಾರ ಮನಡತತ್ುದ,್ 
ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್ರತ ಏನತ ಪತರನವ್ಯನತನ ಒದಗಿಸ್ತತನುರಯ್ೇ ಅದರ ಮೇಲ್ ನಿಧನಾರವನಗತತ್ುದ್.   
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ಸ್ದನ ಇನತನ ಕ್್ೇವಲ ಒಾಂದೇ್ ಒಾಂದತ ದಿನ ನಡಯ್ಲ್ಲದ.್ ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರತ ದಯಮನಡಿ ಸ್ಹಕ್ನರ ಮನಡಬೇ್ಕತ.  ಬ್ೇರ ್ವಿಷಯಗಳನತನ ತ್ಗ್್ದತಕ್್ೂಳಿಲತ ಅವಕ್ನಶ 
ಮನಡಿಕ್್ೂಡಬ್ೇಕ್್ಾಂದತ ರ್ನನತ ಕ್್ೇಳಕ್ೂ್ಳುಿತು್ೇರ್್.   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಮನಧತಸನಾಮಿಯವರೇ್, ದೂರತ ಇದದರ ್ ರ್ನವು ಕರಮ 
ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುೇವ್ ಎಾಂದತ ತನವು ಹೇ್ಳದಿರಿ. ಕಡಲಕ್್ನಯಿ ಕ್ನಾಂಗ್್ರಸ್ ಎಾಂದತ ಸ್ತಳಿನ 
ಕ್ನಖನಾರ್್ಯವರತ ಪನರರಾಂಭ ಮನಡಿದನದರ್. ಅದರ ವಿರತದಿ ಸೈ್ಬರ ಕ್್ರಾಂ ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್ರಿಗ್ ್ ರ್ನರ್್ೇ 
ದೂರನತನ ಕ್್ೂಡಿಸಿರತತ್ುೇರ್್. ಒಬಬರನೂನ ಕರಸ್ಿಲಿ, ಒಬಬರನೂನ ಅರಸ್ಟ್ ಮನಡಿಲಿ.  ಇನೂನ ಜ್ೂೇರನಗಿ 
ಮನಡಿ ಎಾಂದತ ಹೇ್ಳ ಕಳುಹಸಿದನದರ.್ ರ್ನವು ಇದನತನ ಜೇವನಪೂತ್ರಾ ರ್್ೂೇಡಿ ಬಾಂದಿದ್ದೇವ್.  ನಿೇವು 
ಅಲ್ಲಿ ಸೇ್ರಿಕ್್ೂಾಂಡಿದಿದೇರಿ. ನಿಮಗ್್ ಗ್್ೂತನುಗತವುದಿಲಿ.  ರ್ನವು ಈ ಸ್ತಳಿನ ಕ್ನಖನಾರ್್ಗಳನತನ 
ರ್್ೂೇಡಿಕ್ೂ್ಾಂಡತ ಬಾಂದಿದ್ದೇವ್.  

ಕ್ನನೂನತ ಎಲಿರಿಗೂ ಒಾಂದ್ೇ.  ಕ್ನನೂನತ ಅವರಿಗ್ೂ್ಾಂದತ ನಮಗ್ೂ್ಾಂದತ ಅಲಿ. ಎಷ್್ಟೇ 
ಪರಯತ್ನ ಮನಡಿದರೂ ಅದರ ವಿರತದಿ ರ್ನವು ಹೂ್ೇರನಟ ಮನಡತತ್ುೇವ್.   

೦೯. ಸ್ಭ್ಯ ಮತಾಂದಿಡಲನದ ಕ್ನಗದ ಪತ್ರಗಳು 

I   ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ್ ಪೂಜನರಿ (ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ) (ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳ ಪರವನಗಿ):- 

ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್,  

೧.ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಿಳೇಯ ನಿಧಿ ಪನರಧಿಕ್ನರಗಳ ಆರ್ಥಾಕ ಹ್ೂಣ್ಗ್ನರಿಕ್್ ಅಧಿನಿಯಮ ೨೦೦೩, ಪರಕರಣ 
೮(೨)ರ ಮೇರಗ್್:್ 

ಬೃಹತ್ ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕ್ ್ (ಆರ್ಥಾಕ ಹ್ೂಣ್ಗ್ನರಿಕ್್ ಮತ್ತು ಆಯವಯಯ 
ನಿವಾಹಣ್) ನಿಯಮಗಳು, ೨೦೨೧ ಅನತನ ರಚಿಸಿ ದಿರ್ನಾಂಕ:೧೦.೦೩.೨೦೨೨ರಾಂದತ ಹ್ೂರಡಿಸ್ಲನದ 
ಅಧಿಸ್ೂಚರ್್ ಸ್ಾಂಖ್ಯ ಎಫ್ಡಿ ೧೮ ಎಸ್ಎಡಿ ೨೦೨೧ (II) 
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೨. ಕರ್ನಾಟಕ ಸನಮನನಯ ಖ್ಾಂಡಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ ೧೯೫೭ ಪರಕರಣ ೩೯ರ ಮೇರಗ್್್  

ಕರ್ನಾಟಕ ಮನರನಟಗಳ ತ್ರಿಗ್್ ಅಧಿನಿಯಮ, ೧೯೫೭ ಅನತನ ಪರದತ್ುವನದ ಅಧಿಕ್ನರಗಳನತನ 
ಚಲನಯಿಸಿ ಸನಾಂದಿರೇಕೃತ್ ಅನಿಲದ ಮನರನಟದ ಮೇಲ್ ವಿತ್ರಕರತ ಪನವತ್ರಸ್ಬ್ೇಕ್ನದ ತ್ರಿಗ್್ಯ 
ಕತರಿತ್ತ, ದಿರ್ನಾಂಕ ೦೧.೦೯.೨೦೨೨ರಾಂದತ ಹ್ೂರಡಿಸ್ಲನದ ಅಧಿಸ್ೂಚರ್್ ಸ್ಾಂಖ್ಯ ಎಫ್ಡಿ ೫೭ 
ಸಿಎಸ್ಎಲ್ ೨೦೨೨  

೩. ಕರ್ನಾಟಕ ಸನಮನನಯ ಖ್ಾಂಡಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ ೧೯೫೭ ಪರಕರಣ ೩೯ರ ಮೇರಗ್್್  

೨೦೧೭ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ರಕತ ಮತ್ತು ಸೇ್ವ್ಗಳ ತ್ರಿಗ್್ ನಿಯಮಗಳನತನ ರಚಿಸಿ, ಹ್ೂರಡಿಸಿರತವ 
ಅಧಿಸ್ೂಚರ್್ ಹನಗೂ ನಿಯಮಗಳಗ್ ್ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿನ ನಮೂರ್್ಗಳು ಸೇ್ರಿದಾಂತ ್ ಕ್್ಲವು 
ತ್ರದತದಪಡಿಗಳು/ಪರತನಯಯೇಜರ್್ ಮತ್ತು ಹ್ೂಸ್ದನಗಿ ಸೇ್ಪಾಡಗ್್್ೂಳಸಿ ಹ್ೂರಡಿಸ್ಲನಗಿರತವ ಈ 
ಕ್್ಳಕಾಂಡ ಅಧಿಸ್ೂಚರ್್ಗಳು  

ಕರಕರ,,ಸ್ಾಂಸ್ಾಂ..  ಅಧಿಸ್ೂಚರ್್ಗಳಅಧಿಸ್ೂಚರ್್ಗಳ  ಸ್ಾಂಖ್ಯಸ್ಾಂಖ್ಯ  ದಿರ್ನಾಂಕದಿರ್ನಾಂಕ  

೦೧೦೧  ಅಧಿಸ್ೂಚರ್್ಅಧಿಸ್ೂಚರ್್  ((೪೪--ಕ್್ಕ್್//22002211  ಸ್ಾಂಖ್ಯಸ್ಾಂಖ್ಯ  ಆಇಆಇ  ೦೨೦೨  ಸಿಎಸ್ಸಿಎಸ್ಎಲ್ಎಲ್  ೨೦೨೧೨೦೨೧    1100..0022..22002222  

ಕ್್ಕ್್..ಜಜ..ಎಸಎಸ..ಟಿಟಿ  ಕ್ನನೂನತಕ್ನನೂನತ  ತರ್ಿಗ್್ತರ್ಿಗ್್  ಅಧಿಸ್ೂಚರ್್ಅಧಿಸ್ೂಚರ್್  

೦೧೦೧  ಅಧಿಸ್ೂಚರ್್ಅಧಿಸ್ೂಚರ್್  ((೦೧೦೧//22002222))  ಸ್ಾಂಖ್ಯಸ್ಾಂಖ್ಯ::  ಆಇಆಇ  ೦೭೦೭  ಸಿಎಸ್ಸಿಎಸ್ಎಲ್ಎಲ್  ೨೦೨೨೨೦೨೨  0033..0033..22002222  

೦೨೦೨..    ಅಧಿಸ್ೂಚರ್್ಅಧಿಸ್ೂಚರ್್  ((೦೨೦೨//22002222))  ಸ್ಾಂಖ್ಯಸ್ಾಂಖ್ಯ::  ಆಇಆಇ  ೦೭೦೭  ಸಿಎಸ್ಸಿಎಸ್ಎಲ್ಎಲ್  22002222  3311..0033..22002222  

೦೩೦೩..  ಅಧಿಸ್ೂಚರ್್ಅಧಿಸ್ೂಚರ್್  ((೦೩೦೩//22002222))  ಸ್ಾಂಖ್ಯಸ್ಾಂಖ್ಯ::  ಆಇಆಇ    0077  ಸಿಎಸ್ಸಿಎಸ್ಎಲ್ಎಲ್  22002222  ೩೧೩೧..೦೩೦೩..೨೦೨೨೨೦೨೨  

೦೪೦೪..  ಅಧಿಸ್ೂಚರ್್ಅಧಿಸ್ೂಚರ್್  ((೦೪೦೪//೨೦೨೨೨೦೨೨))  ಸ್ಾಂಖ್ಯಸ್ಾಂಖ್ಯ::  ಆಇಆಇ  ೦೭೦೭  ಸಿಎಸ್ಸಿಎಸ್ಎಲ್ಎಲ್  22002222  ೦೩೦೩..೦೬೦೬..೨೦೨೨೨೦೨೨    

೦೫೦೫  ಅಧಿಸ್ೂಚರ್್ಅಧಿಸ್ೂಚರ್್  ((೦೫೦೫//22002222))  ಸ್ಾಂಖ್ಯಸ್ಾಂಖ್ಯ::  ಆಇಆಇ  ೦೭೦೭  ಸಿಎಸ್ಸಿಎಸ್ಎಲ್ಎಲ್  22002222  1177..0066..22002222  
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ಕ್್ಕ್್..ಜಜ..ಎಸಎಸ..ಟಿಟಿ..  ತ್ರಿಗ್್ತ್ರಿಗ್್  ದರದರ  ಅಧಿಸ್ೂಚರ್್ಅಧಿಸ್ೂಚರ್್  

೦೧೦೧..  ಅಧಿಸ್ೂಚರ್್ಅಧಿಸ್ೂಚರ್್  ((೦೧೦೧//22002222))  ಸ್ಾಂಖ್ಯಸ್ಾಂಖ್ಯ::  ಆಇಆಇ  ೨೦೨೦  ಸಿಎಸ್ಸಿಎಸ್ಎಲ್ಎಲ್  ೨೦೨೨೨೦೨೨  3311..0033..22002222  

೦೨೦೨  ಅಧಿಸ್ೂಚರ್್ಅಧಿಸ್ೂಚರ್್  ((೦೨೦೨//22002222))  ಸ್ಾಂಖ್ಯಸ್ಾಂಖ್ಯ::  ಆಇಆಇ  ೨೦೨೦  ಸಿಎಸ್ಸಿಎಸ್ಎಲ್ಎಲ್  ೨೦೨೨೨೦೨೨    3311..0033..22002222  

 

II   ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ್ ಪೂಜನರಿ (ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ) (ಬೃಹತ್ ಮಧಯಮ 
ಕ್್ೈಗ್ನರಿಕ್್ಗಳ ಸ್ಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್,  

ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್್ೈಗ್ನರಿಕ್್ಗಳ (ಸೌಲಭಯ) ಅಧಿನಿಯಮ ೨೦೦೨, ಪರಕರಣ ೨೧(೨)ರ ಮೇರಗ್್:್ 

ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್್ೈಗ್ನರಿಕ್್ಗಳ (ಸೌಲಭಯ) (ತ್ರದತದಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, ೨೦೨೦ರ ನಿಯಮ ೨ಕ್್ೆ 
ತ್ರದತದಪಡಿ, ೮ಎ ಮತ್ತು ೮ಬಿ ಹ್ೂಸ್ ನಿಯಮಗಳ ಸೇ್ಪಾಡ,್ ೯ರ್್ೇ ನಿಯಮ ತ್ರದತದಪಡಿ, ೯ಎ ಮತ್ತು 
೯ಬಿ ನಿಯಮಗಳ ಸೇ್ಪಾಡ ್ಹನಗೂ ಹ್ೂಸ್ ನಮೂರ್್  IV, V ಮತ್ತು VI ರ ಸೇ್ಪಾಡಗ್್್ೂಳಸಿ 
ದಿರ್ನಾಂಕ ೦೪.೧೧.೨೦೨೦ರಾಂದತ ಹೂ್ರಡಿಸ್ಲನಗಿರತವ ಅಧಿಸ್ೂಚರ್್ ಸ್ಾಂಖ್ಯ: ಸಿಐ ೬೦ ಎಸ್ಪಿಐ 
೨೦೨೦(ಇ). 

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮಾಂಡಿಸ್ಲನಯಿತ್ತ. 

(…ಮತಾಂದತ)  
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(995) 22-09-2022 (3.50) ಕ್್ಜ-ಎಕ್್                     (ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರ ಉಪಸಿಿತ್ರ)                 

ಸ್ಭ್ಯ ಮತಾಂದಿಡಲನದ ಕ್ನಗದ ಪತ್ರಗಳು 

ರ್ನಲೆರ್್ೇ ಪಟಿಟ 

I  ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ್ ಪೂಜನರಿ (ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ) (ಮತಖ್ಯ ಮಾಂತ್ರರಗಳ ಪರವನಗಿ):- 
ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್,   

(1) ಮನಹತ್ರ ಹಕತೆ  ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರ ಕಲಾಂ-25 (4) ರನಾಯ  

    ಕರ್ನಾಟಕ  ಮನಹತ್ರ ಆಯೇಗದ  2019-20 ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನ ವನರ್ಷಾಕ ವರದಿ. 

(2)  ಕರ್ನಾಟಕ  ನಗರ ಮತ್ತು  ಗ್ನರಮನಾಂತ್ರ  ಯೇಜರ್ನ  ಅಧಿನಿಯಮ 1961 ರ  ಕಲಾಂ 
68ಸಿ ಡಿ(2) ರನಾಯ  

ರನಮದತಗಾ  ನಗರ ಯೇಜರ್ನ  ಪನರಧಿಕ್ನರದ  2019-20 ಮತ್ತು 2020-21 ರ್್ೇ 
ಸನಲ್ಲನ ವನರ್ಷಾಕ ವರದಿಗಳು. 

(3)  ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ನಿೇರತ ಸ್ರಬರನಜತ  ಒಳಚರಾಂಡಿ 1964 ರ ಕಲಾಂ 86ರ ಪರಕ್ನರ   

ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ನಿೇರತ ಸ್ರಬರನಜತ  ಮತ್ತು ಒಳಚರಾಂಡಿ ಮಾಂಡಳಯತ 2020-21  
ಮತ್ತು  2021-22ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನ ವನರ್ಷಾಕ ವರದಿಗಳು. 

(4)  ಬ್ಾಂಗಳೂರತ  ಮಹನನಗರ  ಪರದ್ೇಶನಭಿವೃದಿಿ ಪನರಧಿಕ್ನರದ ಕ್ನಯದ  1956ರ  ಕಲಾಂ: 
13ರನಾಯ   

ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ  ಪರದ್ೇಶನವೃದಿಿ ಪನರಧಿಕ್ನರದ 2021-22ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನ ವನರ್ಷಾಕ 
ವರದಿ. 

(5)  ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾಂಚನಯತ್  ರನಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ 1993  ಅನತಚ್ಛೇದ 262(3) ರಾಂತ ್
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1. ಬಳನಿರಿ   ಜಲನಿ  ಪಾಂಚನಯತ್ನ 2019-20ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನ  ಲ್ಕೆಪರಿಶ್ ೇಧರ್ನ 
ವರದಿ. 

2. ರನಯಚೂರತ  ಜಲನಿ ಪಾಂಚನಯತ್ನ 2020-21ರ್್ೇ  ಸನಲ್ಲನ  ಲ್ಕೆಪರಿಶ್ ೇಧರ್ನ 
ವರದಿ. 

(6)  ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ನರಮ ಸ್ಾರನಜ್ ಮತ್ತು ಪಾಂಚನಯತ್  ರನಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ 1993 
ಪರಕರಣ  300ರ  ಉಪ ಪರಕರಣ (5)ರನಾಯ  

     1. ಧನರವನಡ ಜಲನಿ ಪಾಂಚನಯತ್ನ 2021-22ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನ  ವನರ್ಷಾಕ ವರದಿ. 

     2. ಕ್್ೂಪಪಳ ಜಲನಿ ಪಾಂಚನಯತ್ನ 2021-21ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನ  ವನರ್ಷಾಕ ವರದಿ. 

     3. ದಕ್ಷಣ ಕನನಡ  ಜಲನಿ  ಪಾಂಚನಯತ್ನ (ಮಾಂಗಳೂರತ) 2021-22ರ್್ೇ 
ಸನಲ್ಲನ  ವನರ್ಷಾಕ ವರದಿ.  

     4. ಹನಸ್ನ ಜಲನಿ ಪಾಂಚನಯತ್ನ 2021-22ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನ  ವನರ್ಷಾಕ ವರದಿ 

     5. ಗದಗ ಜಲನಿ  ಪಾಂಚನಯತ್ನ 2021-22ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನ  ವನರ್ಷಾಕ ವರದಿ.  

II  ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ್ ಪೂಜನರಿ (ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ) (ಭನರಿ ಮತ್ತು ಮಧಯಮ 
ನಿೇರನವರಿ ಸ್ಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್,   

ಕ್ನಡನ ಅಧಿನಿಯಮ  1980 ಕಲಾಂ 25ರನಾಯ  

ಕ್ನಡನ ಅಚತಿಕಟತಟ ಪರದೇ್ಶನಭಿವೃದಿಿ ಪನರಧಿಕ್ನರ, ಕೃಷ್ನಣ ಮೇಲದಾಂಡ್ ಯೇಜರ್್,  
ರ್ನದಗಿರಿ ಇವರ 2021-22ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನ  ವನರ್ಷಾಕ ವರದಿ.    

III  ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ್ ಪೂಜನರಿ (ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ) (ಸನರಿಗ್್ ಮತ್ತು  ಪರಿಶ್ಷಟ 
ಪಾಂಗಡಗಳ ಕಲನಯಣ ಸ್ಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್,   

ರಸ್ು ಸನರಿಗ್್  ನಿಗಮಗಳ  ಕ್ನಯದ  1950 ಅಧಿನಿಯಮ  35(3)  
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   ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ  ಸನರಿಗ್ ್  ಸ್ಾಂಸ್ಿಯ  2020-21ರ್್ೇ  ಸನಲ್ಲನ ವನರ್ಷಾಕ 
ವರದಿ. 

IV ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ್ ಪೂಜನರಿ (ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ):-  ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್,  

  ಕಾಂಪನಿಗಳ ಕ್ನಯದ 2013  ಕಲಾಂ. 394 (2)ರ ಪರಕ್ನರ    

  ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ ಹಾಂದತಳದ  ವಗಾಗಳ  ಆಯೇಗದ  2019-20 ಮತ್ತು 2020-
21ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನ  ಲ್ಕೆಪರಿಶ್ ೇಧರ್ನ ವರದಿಗಳು. 

V ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ್ ಪೂಜನರಿ (ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ) (ಕೃರ್ಷ  ಸ್ಚಿವರ  ಪರವನಗಿ):- 
ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್,  

 ಕೃರ್ಷ ವಿಜ್ಞನನಗಳ  ವಿಶಾವಿದನಯಲಯಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 2009ರ ಕಲಾಂ  40(3) ರಾಂತ್, 

 ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ಕೃರ್ಷ ವಿಜ್ಞನನಗಳ ವಿಶಾವಿದನಯಲಯದ 2018-19ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನ  
ಲ್ಕೆಪರಿಶ್ ೇಧರ್ನ ವರದಿಗಳು.  

   VI  ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ್ ಪೂಜನರಿ (ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ) (ನಗರನಭಿವೃದಿಿ ಸ್ಚಿವರ 
ಪರವನಗಿ):-  ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್,  

   ಕರ್ನಾಟಕ  ನಗರನಭಿವೃದಿಿ ಪನರಧಿಕ್ನರಗಳ ಕ್ನಯದ  1987ರ  ಕಲಾಂ 48 (5)ರನಾಯ   
ಕ್ನರವನರ  ನಗರನಭಿವೃದಿಿ   ಪನರಧಿಕ್ನರದ  2015-16, 2017-18 ಮತ್ತು 2018-2019 ರ್್ೇ 
ಸನಲ್ಲನ  ಲ್ಕೆಪರಿಶ್ ೇಧರ್ನ ವರದಿಗಳು.  

VII ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ್ ಪೂಜನರಿ (ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ) (ಮಹಳನ ಮತ್ತು ಮಕೆಳ  
ಅಭಿವೃದಿಿ ಮತ್ತು  ವಿಕಲಚ್ೇತ್ನರತ ಮತ್ತು ಹರಿಯ ರ್ನಗರಿಕರ  ಸ್ಬಲ್ಲೇಕರಣ ಸ್ಚಿವರ ಪರವನಗಿ):-  
ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್,  
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ಅಾಂಗವಿಕಲ  ವಯಕಿುಗಳ  ಅಧಿನಿಯಮ 1995ರ ಸಕ್್ಷನ್  65, ಅಾಂಗವಿಕಲ  ವಯಕಿುಗಳ  
ಹಕತೆಗಳ  ಅಧಿನಿಯಮ 2016ರ ಸಕ್್ಷನ್  83 ರಾಂತ್  

ರನಜಯ  ಅಾಂಗವಿಕಲ ವಯಕಿುಗಳ  (ಸ್ಮನನ  ಹಕತೆಗಳ  ಸ್ಾಂರಕ್ಷಣ್  ಮತ್ತು  ಸ್ಾಂಪೂಣಾ  
ಭನಗವಹಸ್ತವಿಕ್್) 1999-2000 ರಿಾಂದ  2018-19ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನ ಲ್ಕೆಪರಿಶ್ ೇಧರ್ನ ವರದಿಗಳು.  

 

10. ವಿಶ್ೇಷ ಸ್ದನ ಸ್ಮಿತ್ರಯ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶವನತನ ವಿಸ್ುರಿಸ್ತವ ಪರಸನುವ  

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಾಂಜತರ್ನಥ್ (ಪದವಿೇಧರರ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, 
ಗ್ನರಮಿೇಣನಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು ಪಾಂಚನಯತ್ ರನಜ್ ಇಲನಖಯ್ಲ್ಲಿ ಕತಡಿಯತವ ನಿೇರತ ಮತ್ತು 
ರ್್ೈಮಾಲಯ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳಗ್್ ಬಿಡತಗಡ್ರ್ನದ ಹಣವನತನ ಅವಯವಹನರ ಮನಡಿರತವ ಸ್ಾಂಬಾಂಧ 
ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿ ವರದಿ ನಿೇಡಲತ ರಚಿಸ್ಲನಗಿರತವ ವಿಶ್ೇಷ ಸ್ದನ ಸ್ಮಿತ್ರಯತ ತ್ನನ ಅವಧಿಯನತನ ಇನತನ 
6 ತ್ರಾಂಗಳವರ್ಗ್್  ವಿಸ್ುರಿಸ್ತವ ಪರಸನುವವನತನ ಮಾಂಡಿಸ್ತತ್ರುದ್ದೇರ್್. 

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:-  ಪರಸನುವ ಏರ್್ಾಂದರ್; “ಗ್ನರಮಿೇಣನಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು ಪಾಂಚನಯತ್ ರನಜ್ 
ಇಲನಖಯ್ಲ್ಲಿ ಕತಡಿಯತವ ನಿೇರತ ಮತ್ತು ರ್್ೈಮಾಲಯ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳಗ್್ ಬಿಡತಗಡ್ರ್ನದ ಹಣವನತನ 
ಅವಯವಹನರ ಮನಡಿರತವ ಸ್ಾಂಬಾಂಧ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿ ವರದಿ ನಿೇಡಲತ ರಚಿಸ್ಲನಗಿರತವ  ವಿಶ್ೇಷ ಸ್ದನ 
ಸ್ಮಿತ್ರಯ ಅವಧಿಯನತನ ದಿರ್ನಾಂಕ 21-06-2022 ರಿಾಂದ 6 ತ್ರಾಂಗಳವರ್ಗ್್ ಸ್ದನದ 
ಸ್ಹಮತ್ರಯನತನ ಕ್ನಯಿದರಿಸಿ  ವಿಸ್ುರಿಸ್ಲನಗಿದದ ಅವಧಿಗ್್ ಸ್ದನದ ಸ್ಹಮತ್ರ ಪಡಯ್ತವುದತ” 

(ಪರಸನುವ ಅಾಂಗಿೇಕರಿಸ್ಲಪಟಿಟತ್ತ  ಮತ್ತು  ವಿಶ್ೇಷ  ಸ್ದನ  ಸ್ಮಿತ್ರಯ  ಕ್ನಲನವಕ್ನಶ 
ವಿಸ್ುರಣ್ಗ್್  ಸ್ದನ ಅನತಮೊೇದರ್್  ನಿೇಡಿತ್ತ) 
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11.  ನಿಯಮ 68 ರಡಿ ಸನವಾಜನಿಕ ಮಹತ್ಾದ ವಿಷಯದ ಮೇಲ್ಲನ ಮತಾಂದತವರದ್  ಚಚ್ಾ   

     ವಿಷಯ: ರನಜಯದಲ್ಲಿ  ಇತ್ರುೇಚ್ಗ್್ ಸ್ತರಿಯತತ್ರುರತವ  ಮಳಯ್ಿಾಂದನಗಿ  
ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ನಗರ  ಸೇ್ರಿದಾಂತ್  ರನಜಯದ  ಬಹತತ್ೇಕ  ಜಲ್ಿಗಳು  
ಪರವನಹ  ಭಿೇತ್ರಯನತನ  ಎದತರಿಸ್ತತ್ರುದತದ,  ರನಜಯದ ಹ್ದನದರಿ  ಮತ್ತು 
ರಸ್ುಗಳು  ಕ್್ೂಚಿಿಹ್ೂೇಗಿದತದ ಕ್್ರ್ ಕ್್ೂೇಡಿಗಳು  ಒಡ್ದತ ಅಪನರ  
ಹನನಿಯತಾಂಟನಗಿ  ಜನರತ ಸ್ಾಂಕಷಟಕ್್ೆ  ಒಳಗ್ನಗಿರತವ ಕತರಿತ್ತ. 

- - -   

ಶ್ರೇ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಕ್ನಯಾಸ್ೂಚಿಯ ಪರಕ್ನರ, ಶನಸ್ನ 
ರಚರ್್ಯನತನ ತ್ಗ್್ದತಕ್್ೂಳಿಬ್ೇಕತ. 

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮನನಯ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡರವರೇ್,  ನಿಯಮ 68 ರಡಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್್ೆ  
ಏಕ್್ ಅವಕ್ನಶ ನಿೇಡಲನಗಿದ್ ಎಾಂದರ್,  ಇನತನ ಕ್್ಲವು ಸ್ದಸ್ಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೇಕ್ನಗಿದ್. ಅದನದ 
ಮೇಲ ್ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸ್ಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕ್ನಗಿದ್. ತನವು ಒಾಂದತ ನಿಲತವಳ ಸ್ೂಚರ್ನ 
ಪರಸನುವವನತನ ಕ್ೂ್ಟಿಟದಿದೇರಿ. ಅವರತ ಒಾಂದತ ನಿಲತವಳ ಸ್ೂಚರ್ನ ಪರಸನುವವನತನ ಕ್ೂ್ಟಿಟದನದರ್.  ಅದನತನ 
ಸ್ಹ ನಿಯಮ 68 ಕ್್ೆ convert ಮನಡಿದ.್ ಇನತನ discussion start ಆಗಿಲಿ. ಸ್ಕ್ನಾರ ಉತ್ುರ 
ಕ್್ೂಡತವುದಕ್್ೆ ತ್ರ್ನರನಗಿದ್. ಹನಗ್ನಗಿ, ದಯವಿಟತಟ ನಿಯಮ 68ರಡಿ ಚಚಾ್ಯನತನ ಪನರರಾಂಭ 
ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗಿದ.್ ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರನದ ಯತ.ಬಿ.ವ್ಾಂಕಟ್ೇಶ್ರವರ್ೇ, ತನವಿೇಗ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

  ಶ್ರೇ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್,  ತನವು ನಿಯಮ 68 ರಡಿ ಚಚ್ಾಗ್ ್
ಅವಕ್ನಶ ಕ್್ೂಡತವುದಕ್್ೆ ನನನ ವಿರೂ್ೇಧ ಇಲಿ. ಮೊದಲತ ವಿಧ್ೇಯಕದ ಮೇಲ್ಲನ ಚಚಾ್ಯನತನ 
ಮತಗಿಸಿದದರ,್ ಆಮೇಲ ್ ನಿಯಮ 68 ರಡಿಯ ವಿಷಯದ ಮತಾಂದತವರದ್ ಚಚಾ್ಗ್ ್
ಹ್ೂೇಗಬಹತದನಗಿತ್ತು.  ಮೊದಲತ University Bill ಮತಖ್ಯವಲಿವ್ೇ,  

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 
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ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮನನಯ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡರವರೇ್, ರ್ನನತ ಈಗ 
ಯತ.ಬಿ.ವ್ಾಂಕಟ್ೇಶ್ರವರನತನ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್್ೆ ಕರದ್ಿದ್ದೇರ್್. 

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್,  ಹನಗ್ನದರ,್ ಬಿಲಿನತನ ರ್ನವನಗ ಚಚ್ಾಗ್ ್
ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂ್ಳುಿತ್ರುೇರಿ?   

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ವ್ಾಂಕಟ್ೇಶ್ರವರ್ೇ, ತನವು ಈಗ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ರುೇರೂ್ೇ ಇಲಿವೇ, 
ಇಲಿವ್ಾಂದರ್ ರ್ನನತ ಬ್ೇರಯ್ವರ ಹ್ಸ್ರನತನ ಕರಯ್ತತ್ುೇರ್್, 

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ಾಂಕಟ್ೇಶ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ನನಗ್ ್ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ 
ಕ್್ೂಟಿಟದದಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು. 

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್,  ಇದತ ಬಹಳ ಮಹತ್ಾದ 
ವಿಧ್ೇಯಕವನದದರಿಾಂದ ಇದರ ಬಗ್್ೆ ಚಚ್ಾರ್ನಗಬ್ೇಕ್ನಗಿದ್. ಹನಗ್ನಗಿ, ದಯವಿಟತಟ bill ಅನತನ  
ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂ್ಳಿ. 

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮರಿತ್ರಬಬ್ೇಗ್ೌಡರವರೇ್, ತನವು ಕ್್ೇಳುತ್ರುರತವಾಂತ್ಹ bill pass ಆಗಿದ.್  
ಮನನಯ ವ್ಾಂಕಟ್ೇಶ್ರವರೇ್, ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲಲಿವ್ಾಂದರ್, ರ್ನನತ 
ಬ್ೇರಯ್ವರಿಗ್ ್ ಅವಕ್ನಶ ಕ್್ೂಡತತು್ೇರ್್. ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ರ್ನಳ ್ಮಧನಯಹನದವರ್ಗ್್ ಮನತ್ರ ಸ್ದನದ 
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ಕಲನಪಕ್್ೆ ಸ್ಮಯ ಇದ್.   ಇರತವಾಂತ್ಹ ಸ್ಮಯವನತನ ಈ ರಿೇತ್ರ ವಯಥಾ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಾಂಡತ ಮತಾಂದ ್
ಹ್ೂೇದರ ್ನಮಾ ಅಜ್ಾಂಡನದಲ್ಲಿರತವ ವಿಷಯ ರ್ನವುದತ ಮತಗಿಯತವುದಿಲಿ.  

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡ:-ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ರ್ನವು ಅಡಿಡಪಡಿಸ್ತತ್ರುಲಿ. 

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮರಿತ್ರಬಬ್ೇಗ್ೌಡರವರೇ್, ರ್ನನತ ತ್ಮಗ್್ allow ಮನಡಿಲಿ. ದಯವಿಟತಟ 
ತನವು ಕತಳತ್ತಕ್ೂ್ಳಿ. ಯತ.ಬಿ.ವ್ಾಂಕಟ್ೇಶ್ರವರ್ೇ, ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್,  ಈ bill ಬಹಳ ಮಹತ್ಾದತದ. ಹನಗ್ನಗಿ, 
ಈ bill ಬಗ್್ೆ ಚಚಾ್ ಆಗಬ್ೇಕಲಿವ್ೇ, ಇದಕ್್ೆ ರ್ನವನಗ ಅವಕ್ನಶ ಕ್್ೂಡತತ್ರುೇರಿ ಹ್ೇಳ.  

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮರಿತ್ರಬಬ್ೇಗ್ೌಡರ್ೇ, ರ್ನನತ  ನಿಮಗ್್ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ 
ಕ್್ೂಟಿಟಲಿ.  I have not called you to talk.  

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ತನವು ಈ ರಿೇತ್ರ ಹೇ್ಳದರ್ ಹೇ್ಗ್್? ರ್ನನತ 
ವಿಧ್ೇಯಕದ ಬಗ್್ೆ ಚಚಾ್ರ್ನಗಬ್ೇಕ್್ಾಂದತ ಕ್ೇ್ಳುತ್ರುದ್ದೇರ್್. ಅದತ ಅಜ್ಾಂಡನದಲ್ಲಿ ಇದ್.  

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, University Bill ನ ಕಥ್ ಏನತ 
ಹ್ೇಳ? 

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇ್, ತ್ಮಗ್್ ಸ್ದನ ನಡಯ್ಬ್ೇಕ್್ಾಂಬ ಉದ್ದೇಶ  
ಇದ್ಯೇ ಇಲಿವೇ  ಹೇ್ಳ? 

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ್ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಇದತ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರಿಗೂ ಗ್್ೂತ್ತು, ಮನನಯ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡರಿಗೂ ಗ್್ೂತ್ತು. ತನವು ವಿವನದದ ಮಧ್ಯ bill ನತನ 
ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂ್ಾಂಡಿದಿದೇರಿ, ಆಗ ರ್ನರನದರೂ ಅದರ ಬಗ್್ೆ  ಚಚಾ್ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಚಚ್ಾಗ್್ ಅವಕ್ನಶ 
ಇತ್ತು. ಆ ಸ್ಾಂದಭಾದಲ್ಲಿ  ಸ್ತಮಾನಿದತದ, bill pass ಆದ ನಾಂತ್ರ bill ಏಕ್್ pass ಆಯಿತ್ತ ಎಾಂದತ 
ಕ್್ೇಳದರ ್ಏನತ ಅಥಾ? 

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮನನಯ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡರವರ,್ ಆ bill pass ಆಗಿದ್..   

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರನದ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದತದ  ರ್ನವುದತ 
ಕಡತ್ಕ್್ೆ ಹ್ೂೇಗಬನರದತ.  

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 
(ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರ  ನಿದ್ೇಾಶನದ  ಮೇರಗ್್್  ಈ ಹಾಂತ್ದಲ್ಲಿ  ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರನದ 

ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದದನತನ ನಡವಳಗಳಲ್ಲಿ  ದನಖ್ಲ್ಲಸಿರತವುದಿಲಿ) 
(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ಾಂಕಟ್ೇಶ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್,  ನನಗ್ ್ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ 
ಕ್್ೂಟಿಟದದಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು. ಬಿಜ್ಪಿ ಸ್ಕ್ನಾರ ಬಾಂದತ ಮೂರತ ವಷಾಗಳು ತ್ತಾಂಬಿ 4ರ್್ೇ ವಷಾಕ್್ೆ 
ಕ್ನಲ್ಲಟಿಟದ.್ ಎಲಿರೂ ಉತ್ುವಗಳನತನ ಮನಡಿಕ್್ೂಾಂಡಿದನದರ.್ ಒಾಂದತ ಒಳ್ಿಯ ವಿಚನರವ್ಾಂದರ್, ಬರ 
ಬರತತ್ುದ್. ಇಲಿವ್ಾಂದರ,್ ಅತ್ರವೃರ್ಷಟ ಅರ್ನವೃರ್ಷಟ ಆಗತತ್ುದ್. ಈ ಎರಡನತನ ಇವರ ಕ್್ೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ರಿರ್ನಗಿ 
control ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಆಗಲ್ಲಲಿ. ನಮಾ ರನಜಯದ ಬಗ್್ೆ ಎಲಿರೂ ಹ್ೇಳದನದರ್. ರ್ನನತ ಅದರ ಬಗ್್ 
ಕ್್ೂರ್್ಗ್ ್ ಬರತತು್ೇರ್್. ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ರಹಚ್ತಿ ಮಳ್ರ್ನಗಿದ.್ ಮಳ್ ಬಾಂದಿದದರಿಾಂದ ಹಳ್ಯ 
ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ಏನತ ಆಗಲ್ಲಲಿ. ಆದರ್, ಹೂ್ಸ್ ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ಎಲ್ಿಲ್ಲಿ ಇದ,್ ಆ ಕಡ ್ಸ್ಮತದರದ ತ್ರಹ 
ಆಗಿತ್ತು. ಮಳ್ ನಿೇರಿನಿಾಂದ ರಸ್ುಗಳು, ಮರ್್ಗಳು ಸ್ಮತದರ ತ್ರಹ ಆಗಿತ್ತು. ಮರ್್ಯಳಗ್್ ಹನವು, 
ಮಿೇನತಗಳು ಬಾಂದವು. ಅಲಿದ್ೇ, ಏರ್್ೇನತ ರಸ್ುಗಳಲ್ಲಿದದವೇ, ಅದ್ಲಿವೂ ಅವರವರ ಮರ್್ಗಳಗ್ ್
ಬಾಂದವು. ಮೊದಲತ ಇದದಾಂತ್ಹ ರನಜಕ್ನಲತವ್ಗಳು Bengaluru is a City of Lakes and a 
City of Gardens and it is called the Silicon City.  ಇವರತ ಬಾಂದ ಮೇಲ ್
Garbage City, Sinking City.  ಮೊದಲತ ರನಜಕ್ನಲತವ ್ಸ್ತಮನರತ 80% ರಷತಟ ನಿೇರನತನ 
ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಕ್ೂ್ಳುಿತ್ರುದದವು. ಆದರ್, ಇವತ್ತು ಸ್ತಮನರತ 10% ನಿೇರನತನ ಸ್ಹ ಭೂಮಿ 
ಹರಿಕ್್ೂಳುಿತ್ರುಲಿ. ಜ್ೂತ್ಗ್್ sewage ಅನತನ ಸ್ಹ ರನಜಕ್ನಲತವ್ಗಳಗ್ ್ connect ಮನಡಿದನದರ.್ 
ನನನನತನ ಕರದ್ತಕ್್ೂಾಂಡತ  ಹ್ೂೇದರ,್ ಬ್ೇಕ್ನದಷತಟ ಕಡ ್  ಈ ರಿೇತ್ರ ಇರತವುದನತನ ತ್ೂೇರಿಸ್ತತ್ುೇರ್್.  
ರನಜಕ್ನಲತವ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಳ್ ನಿೇರಿನ ಜ್ೂತ್ಗ್್ sewage ಗಲ್ಲೇಜತ ಸ್ಹ  ಹ್ೂೇಗತತ್ುದ್.  ಹನಗ್ನಗಿ, 
ವನಸ್ರ್್ ಬರತತ್ುದ್. ಈ ಮೊದಲತ ರನಜಕ್ನಲತವ್ಗಳ ಅಳತ್ 10 ಮಿೇಟರ್ ಅಥವನ 20 ಮಿೇಟರ್ 
ಇತ್ತು, ಈಗ ಜನಸ್ಾಂಖನಯ ಆಧನರದ ಮೇಲ್ ಅದನತನ ಇನತನ ದ್ೂಡಡದತ ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗಿತ್ತು. ಆದರ್, 
ರನಜಕ್ನಲತವ್ಗಳನತನ ಮತಚಿಿಕ್್ೂಾಂಡತ ಅದರ ಮೇಲ ್ಮರ್್ಗಳನತನ ಕಟಿಟ ಕ್ೂ್ರ್್ಗ್್ ರನಜಕ್ನಲತವ್ಗಳಲ್ಲಿ 
ನಿೇರತ ಹೂ್ೇಗದಾಂತ್ ಮನಡಿ ಆ ನಿೇರನತನ ಮರ್ಯ್ಳಗ್ ್ ಬರತವಾಂತ ್ಮನಡಿಕ್್ೂಾಂಡಿದದ್ೇವ್, ಅದರ 
ಪರಿಸಿಿತ್ರ ರ್ನವ ರಿೇತ್ರ ಆಗಿದ್ ಎಾಂದರ್,            

            ಕ್್ರ್ಯ ನತಾಂಗಿ  ಮರ್್ಯ ಮನಡಿ,  



                                                                                                                                       «¥À/22.09.2022     71  
 

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

 

 

   

            ರ್್ರ್ಗ್್  ಅಾಂಜದಡಾ್ಂತ್ಯಯ   
            ಕ್್ರ್ ನತಾಂಗಿದವರ  ಮರ್ ್ನತಾಂಗಿತ್ತ ಸ್ವಾಜ್ಞ.  

 ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಬ್ಾಂಗಳೂರತ 709 square kilometres ಇದ್. ಇಲ್ಲಿ 
ಸ್ತಮನರತ ಒಾಂದೂವರ ್ ಕ್ೂ್ೇಟಿ ಜನರತ ಇಲ್ಲಿ ವನಸ್ ಮನಡತತ್ರುದನದರ.್  This population is 
bigger than Israel and the area of Bengaluru is bigger than Singapore.  
ಇಲ್ಲಿ ಒಾಂದತ ವಷಾಕ್್ೆ ಮಳ್ ಒಾಂದತ ಸನವಿರ millimetre ಬರತತ್ುದ.್ 22 ಟಿ.ಎಾಂ.ಸಿ.ಯಷತಟ ಮಳ ್
ಬರತತ್ುದ್. ರ್ನವು ಸ್ರಿರ್ನಗಿ ನಿೇರನತನ ಹಡಿದತ ಇಟತಟಕ್್ೂಳುಿತ್ರುಲಿ. ರ್ನವು ಸ್ರಿರ್ನಗಿ Rainwater 
Harvesting ಅನತನ ಮನಡಿದರ್, ನಮಗ್್ ನಿೇರಿನ ಅವಶಯಕತ ್ ಬರತವುದಿಲಿ. ಅಲಿದ್, ಇದತ I.T. 
City, Silicon Valley.  ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ತಮನರತ 40 ಲಕ್ಷಕೂೆ ಹ್ಚಿಿಗ್್ ಜನರತ 1 
ಲಕ್ಷಕೂೆ ಹಚ್ಿಿಗ್ ್ ವ್ೇತ್ನ ಪಡಯ್ತವವರತ ಕ್್ಲಸ್ ಮನಡತತ್ರುದನದರ.್  
 

(ಮತಾಂದತ)  

(996) 22-09-2022 (4.00) ಎಾಂ.ವಿ-ವಿಕ್್ 

(ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರ ಉಪಸಿಿತ್ರ) 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ಾಂಕಟ್ೇಶ್ (ಮತಾಂದತ…):-  

ನನನ ಒಾಂದತ ಎಸಿಟಮೇಟ್ ಪರಕ್ನರ. ರ್ನನತ ಕಿಯೇನಿಕು್ನಲ್ಲಿ ಛ್ೇಮಾನ್ ಆಗಿದದ್. ಆಗ 30 ಲಕ್ಷವಿತ್ತು. 
By the year 2022 four million ಆಗತತ್ುದ್ಾಂದತ ಎಸಿಟಮೇಟ್ ಮನಡಿದದ್ವು. ಕರ್ನಾಟಕ 
ರನಜಯದ 2/3rd of the revenue ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನಿಾಂದ ಬರತತ್ುದ.್ ಅದ್ೇ ರಿೇತ್ರ ಭನರತ್ದ ಎರಡರ್್ೇ 
ರವ್ಿನೂಯ ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನಿಾಂದ ಬರತತ್ುದ್. ಅಾಂದರ್, ಪರತ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪರೂ್ೇಕ್ಷ ತ್ರಿಗ್್ಗಳಾಂದ ರನಜಯ 
ಸ್ಕ್ನಾರ ಮತ್ತು ಕ್್ೇಾಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಮೂರತ ಲಕ್ಷ ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಿ ಸ್ಾಂಗರಹವನಗತತ್ುದ್. ಆದರೂ 
ಸ್ಹ ರ್ನವು ಬ್ಾಂಗಳೂರನತನ ರ್ನವ ಪರಿಸಿಿತ್ರಯಲ್ಲಿ ಇಟಿಟದ್ದೇವ್. ಎಲಿರೂ ಕಳಿರತ ಎನತನವುದತ, 
ಐ.ಟಿ.ಯವರತ ಕಳಿರತ ಎನತನವುದತ, ಬಿ.ಟಿ.ಯವರತ ಕಳಿರತ ಎನತನವುದತ, ಹನಗ್ನದರ ್ ಅವರತಗಳು 
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ಏರ್ನದರೂ ಪನಪ ಮನಡಿಕ್್ೂಾಂಡತ ಇಲ್ಲಿಗ್್ ಬಾಂದಿದನದರ್ಯೇ? ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಾಂದ ್ ಕಡ್ 
500 Research and Development Centres ಇರತವುದತ. ಅದ್ೇ ರಿೇತ್ರ ಸ್ತಮನರತ 450 
Multinational Companies ಇವ್. ಪರಪಾಂಚದ ಇದತ ಒಾಂದ ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರಿೇತ್ರ ಇರತವುದತ. 
ಇಾಂತ್ಹ ಸಿಟಿಯನತನ ರ್ನವು ಹ್ೇಗ್ ್ ಇಡಬೇ್ಕತ. ಆದರ,್ ಅದನತನ ಹ್ೇಗ್ ್ ಇಟಿಟದ್ದೇವ್ ಎಾಂದತ ಬಹಳ 
ಯೇಚರ್್ ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗಿದ್. ಏಕ್್ಾಂದರ,್ 830 ರಿಾಂದ 840 ಕಿಲೂ್ೇಮಿೇಟರ ಇರತವಾಂತ್ಹ 
ರನಜಕ್ನಲತವ್ಗ್,್ ಇಲ್ಲಿಯವರಗ್್್ ರನಜಕ್ನಲತವ ್ ಮನಡಿರತವುದತ ಕ್್ೇವಲ 350 ರಿಾಂದ 400 
ಕಿಲ್ೂೇಮಿೇಟರ್ ಮನತ್ರ. ಇನತನ ಶ್ೇಕಡನ 50ರಷತಟ ಕ್್ಲಸ್ವ್ೇ ಆಗಿಲಿ. ಅದತ ನಮಾ ಸ್ಕ್ನಾರವ್ೇ 
ಇರಲ್ಲ, ಅವರ ಸ್ಕ್ನಾರವ್ೇ ಇರಲ್ಲ. ಕ್ೂ್ೇಟ್ಾಗ್್ ಹ್ೂೇಗತತನುರ್ ಆದೇ್ಶ ತ್ರತತನುರ್. ಅವರತ 
ರ್ನವುದನದರತ ಆದೇ್ಶವನತನ ತ್ಗ್್ದತಕ್್ೂಾಂಡತ ಬಾಂದತ, ಈಗ ಎಲ್ಿಲ್ಲಿ ರನಜಕ್ನಲತವ್ ಇದ್, ಅಲ್ಲಿಗ್್ಲಿ 
ಬತಲ್ೂಡೇಜರ್ ಮತೂ್ುಾಂದನತನ ನತಗಿೆಸಿ, ನಿೇರತ ಹೂ್ೇಗತವ ರಿೇತ್ರ ಮನಡಿದರ,್ ಅವರಿಗ್್ ಪತಣಯ 
ಬರತತ್ುದ್. ಈಗ ಬ್ೇಕ್ನದಷತಟ ಕಡಗ್ಳಲ್ಲಿ ಮಳ್ಯ ನಿೇರನತನ ಹಡಿದತ ಇಟಟರ,್ ಸನಯಾಂಕಿಟನಯಾಂಕ್ ರಿೇತ್ರ 
ಬ್ೇರ ್ಕಡಗ್ಳಲ್ಲಿ ಬ್ೇಕ್ನದಷತಟ ಸ್ಕ್ನಾರಿ ಜನಗಗಳವ್. ಅವುಗಳ ಹೂಳನತನ ಎತ್ರು, ಅಲ್ಲಿಗ್್ ಮಳ ್ನಿೇರತ 
ಬರತವ ರಿೇತ್ರ ಮನಡಿದರ್, ಸ್ಾಚಿವನದ ಕ್್ರ್ಗಳು ನಿಮನಾಣವನಗತತ್ುವ್ ಮತ್ತು ಆಗ ಅಲ್ಲಿಗ್್ ಪಕ್ಷಗಳು 
ಬರತತ್ುವ್. ಮತ್ು ಅದ್ೇ ರಿೇತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಜನರತ ವನಕಿಾಂಗ್ ಮನಡತತನುರ.್ ಈ ಸ್ಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಕ್್ಲಸ್ದ ಮೇಲ್ 
ಆಸ್ಕಿು ಕಡಿಮ ಇದ್. ಒಾಂದತ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ.ಯಲ್ಲಿ ೪೮ ಜನ ಸ್ದಸ್ಯರಿದದರತ, ಆದರ್, ಇವತ್ತು 
243 ಜನರನಗಿದನದರ.್ ಮೊದಲತ 198 ಜನ ಸ್ದಸ್ಯರಿದದರತ, ಈಗ ಅದನತನ 243 ಜನ ಸ್ದಸ್ಯರತ 
ಎಾಂದತ ಮನಡಿದನದರ.್ ರ್ನವು ಈಗ ಚತರ್ನವಣ ್ ನಡಸ್್ತತ್ುೇವ್, ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ಪನಸ 
ಮನಡಿಕ್್ೂಡಿ ಎಾಂದತ ಮನನಯ ಕ್ನನೂನತ ಸ್ಚಿವರನದ ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿಯವರತ ಕ್್ೇಳದರತ. 
ಆಗ ಆ ಜನಪರತ್ರನಿಧಿಗಳು ಏರ್ನದರೂ ಇದಿದದದರ,್ ಆ ಭನಗದ ಜನರತ ಹ್ೂೇಗಿ ಅವರ ಗಲನಿಪಟಿಟಯನತನ 
ಹಡಿದತಕ್ೂ್ಳುಿತ್ರುದದರತ. ಅಾಂದರ,್ ಏನಯಯ ರ್ನವು ನಿಮಗ್್ ಓಟ್ ಹನಕಿದ್ದೇವ್, ಬಾಂದತ ಏರ್ನದರೂ 
ಮನಡತ ಎನತನತ್ರುದದರತ. ಈಗ ನಿಮಾನತನ ಹಡಿಯತವವರತ ರ್ನರತ? ಬ್ಾಂಗಳೂರಿಗ್್ ಒಬಬ ಮಾಂತ್ರರ ಇಲಿ. 
ಇರತವಾಂತ್ಹ 7 ರಿಾಂದ 8 ಜನ ಮಾಂತ್ರರಗಳು ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನಿಾಂದ ಹೂ್ರಗ್್ ಇದನದರ.್ ಈಗ ಬ್ಾಂಗಳೂರಿಗ್ ್
ಸ್ಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ ್ರ್ನರನದರೂ ಹನಕಿಸಿಕ್ೂ್ಾಂಡಿದದರ್, ಮನನಯ ಎನ.ರ್ನಗರನಜತ (ಎಾಂ.ಟಿ.ಬಿ.) ರವರ್, 
ಈ ರಿೇತ್ರ ಇದ್ ತನವು ಇಾಂತ್ಹ ರಸ್ುಗ್್ ಬನಿನ ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳಬಹತದನಗಿತ್ತು. ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳು 
ಸ್ಕ್ನಾರವನತನ ರ್್ೂೇಡತವುದ್, ಮಾಂತ್ರರಗಳನತನ ರ್್ೂೇಡತವುದ್, ಶನಸ್ಕರನತನ ರ್್ೂೇಡತವುದ್ ಅಥವನ 
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ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ರುನ ಸ್ದಸ್ಯರನತನ ರ್್ೂೇಡತವುದ್. ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳನತನ ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 
ಒಾಂದತ ಬಸು್ನಲ್ಲಿ ಕರದ್ತಕ್್ೂಾಂಡತ ಹ್ೂೇಗಿ, ಒಾಂದತ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬರತತ್ರುೇರಿ. ಈಗ ಬ್ಾಂಗಳೂರತ 
ರ್್ೂೇಡಬ್ೇಕ್ನದರ ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏರ್್ಲನಿ ಇದ್ ಎಾಂದತ ಜನರ ಕಷಟಸ್ತಖ್ ಅರಿತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಬ್ೇಕ್ನದರ್, 
ಪರತ್ರಯಾಂದತ ವಿಧನನಸ್ಭನ ಕ್್ೇತ್ರಕೂೆ ಸ್ಹ ಅಧಾ ದಿವಸ್ ಹ್ೂೇಗಬೇ್ಕತ. ಈಗ ರ್ನರ್ೂೇ ಹತ್ತು ಜನ 
ಬಾಂದತ, ಒಾಂದತ ಬಸು ಮನಡತತನುರ್, ಅವರ ವಿಧನನಸ್ಭನ ಕ್್ೇತ್ರಕ್್ೆ ಕರದ್ತಕ್್ೂಾಂಡತ ಹೂ್ೇಗಿ, ಎಲೂ್ಿೇ 
ಒಾಂದತ ಕಡ ್ತೂ್ೇರಿಸಿಕ್ೂ್ಾಂಡತ ಬಾಂದತ ಬಿಡತತನುರ್. ಅಾಂದರ್, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳಾಂದ ನಗರ 
ಪರದಕ್ಷಣ್. ಆಗ ಅವರಿಗ್್ ಜನರ ಕಷಟ ಅಥಾವನಗತವುದಿಲಿ. 

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ.ವ್ಾಂಕಟೇ್ಶ್ರವರ್ ತನವು ಇನತನ ಇಷತಟ ನಿಮಿಷಗಳ ಕ್ನಲ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ರುೇರಿ?  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ಾಂಕಟ್ೇಶ್ (ರ್ನಮನಿದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂಾಂದಿದವರತ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, 
ರ್ನನತ ಇನೂನ ಶತರತರ್್ೇ ಮನಡಿಲಿ.  

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ತನವು ತ್ಮಾ ಮನತ್ನತನ ರ್ನವನಗ ಮತಗಿಸ್ಬ್ೇಕ್್ಾಂದತ ಇದಿದೇರಿ. ನನಗ್ ್
ಏನತ ಅಭಯಾಂತ್ರವಿಲಿ. ತನವು ಹ್ೇಗ್ ್ಹೇ್ಳುತ್ರುೇರಿ, ಆ ರಿೇತ್ರ ಮನಡಬಹತದತ.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ಾಂಕಟ್ೇಶ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ರ್ನನತ ನನನ ಮನತ್ನತನ ಬ್ೇಗ 
ಮತಗಿಸ್ತತು್ೇರ್್.  

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಒಾಂದತ ನಿಮಿಷ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುವುದನತನ ಕ್್ೇಳ. I will be very 
happy. ನನನದ್ೇನತ ಅಭಯಾಂತ್ರವಿಲಿ. ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರ,್ ನನಗ್್ ನಿೇಡಿರತವ 
ಪಟಿಟಯ ಪರಕ್ನರ ಕ್ನಾಂಗ್್ರಸ್ನಿಾಂದ ಇನತನ 12 ಜನ ಸ್ದಸ್ಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡಬೇ್ಕತ. ಜನತ್ಯತ್ರೇತ್ ಜನತನ 
ದಳದಿಾಂದ ಇನತನ 5 ಜನ ಸ್ದಸ್ಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡಬೇ್ಕತ. ಭನರತ್ರೇಯ ಜನತನ ಪಕ್ಷದಿಾಂದ ಇನತನ 4 
ಜನ ಸ್ದಸ್ಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೇಕತ. ಅಾಂದರ್, ಇನತನ 19 ಜನರತ ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೇಕತ. ರ್ನನತ ದಯವಿಟತಟ 
ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರಿಗ್್ ವಿನಾಂತ್ರ ಮನಡತತ್ುೇರ್.್ ತನವು ತ್ಮಾ ಮತಖ್ಯ ಸ್ಚ್ೇತ್ಕರ ಮತಖನಾಂತ್ರ 
shortlist ಮನಡಿ, time fix ಮನಡಿ ನನಗ್ ್ನಿೇಡಿದರ್, ಅಾಂದರ್ ನನನ ಉದ್ದೇಶವ್ೇರ್್ಾಂದರ,್ ನಿಮಾ 
ಪರಶ್ನಗಳಗ್್ ಸ್ಕ್ನಾರದಿಾಂದ ಉತ್ುರ ಬರಲ್ಲ ಎಾಂದತ.  
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ನಮಾ 
ಕ್ನಾಂಗ್್ರಸ್ ಪಕ್ಷದಿಾಂದ ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ.ವ್ಾಂಕಟ್ೇಶ್ ಮತ್ತು ಮತಖ್ಯ ಸ್ಚ್ೇತ್ಕರನದ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್.್ 
ರನಥ್ೂೇಡ್ ಈ ಇಬಬರತ ಸ್ದಸ್ಯರತ ಮನತ್ರ ಮನತ್ರ್ನಡತತನುರ.್ ನಮಾ ಪಕ್ಷದ ಬ್ೇರ ್ರ್ನವ ಸ್ದಸ್ಯರತ 
ಸ್ಹ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಿಲಿ. 

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ.ವ್ಾಂಕಟ್ೇಶ್ರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್್ೆ ಇನತನ ಎಷತಟ 
ಸ್ಮಯ ಬ್ೇಕತ? 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ಾಂಕಟ್ೇಶ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ರ್ನನತ ನನನ ಮನತ್ನತನ ಕ್ನಲತ 
ಗಾಂಟ್ಯಲ್ಲಿ ಮತಗಿಸ್ಲೇ್, ಅಧಾ ಗಾಂಟ್ಯಲ್ಲಿ ಮತಗಿಸ್ಲ್ೇ ಅಥವನ ಒಾಂದತ ಗಾಂಟ್ಯಲ್ಲಿ ಮತಗಿಸ್ಲೇ್ 
ಎಾಂದತ ತನವ್ೇ ಹೇ್ಳ.  

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ತನವು ತ್ಮಾ ಮನತ್ನತನ ಕ್್ೇವಲ ಐದತ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮತಗಿಸಿಬಿಡಿ 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ಾಂಕಟ್ೇಶ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಹನಗ್ನದರ್ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ೇ 
ಇಲಿ. 

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ತನವು ಕ್್ೇಳದದಕ್್ೆ, ರ್ನನತ ಆ ರಿೇತ್ರ ಹ್ೇಳುತ್ರುದ್ದೇರ್್. 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ಾಂಕಟ್ೇಶ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಹ್ೇಳದಾಂತ್, ಬ್ಾಂಗಳೂರತ 
ನಗರ ಸಿಾಂಗ್ನಪತರಕಿೆಾಂತ್ ಬಹಳ ದ್ೂಡಡದತ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ದ್ೇಶಕಿೆಾಂತ್ ಜನಸ್ಾಂಖಯ್ಯಲ್ಲಿ ಜನಸಿು ಇದ್.  

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ರ್ನನತ ಅದಕ್್ೆ ಇಲಿವ್ಾಂದತ ಹ್ೇಳಯೇ ಇಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ಾಂಕಟ್ೇಶ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ತನವು ಈಗ ರ್ನನತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್್ೆ ಬಿಡಿ. ರ್ನನತ ನನನ ಮನತ್ನತನ ಕ್ನಲತಗಾಂಟಯ್ಲ್ಲಿ ಮತಗಿಸ್ತತ್ುೇರ್್. ಈಗ ಈ 
ಬ್ಾಂಗಳೂರನತನ ರ್್ೂೇಡಿಕ್ೂ್ಳುಿವುದಕ್್ೆ ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ.ಯಲ್ಲಿ ಒಬಬರತ ಮತಖ್ಯ ಕಮಿೇಷನರ್ ಇದನದರ.್ 
ಮೊದಲತ 198 ವನಡ್ಾಗಳದದವು, ಈಗ 243 ವನಡ್ಾಗಳನಗಿವ.್ ಒಬಬ ಕಮಿೇಷನರ್ ಹ್ೇಗ್ ್ಕ್್ಲಸ್ 
ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಆಗತತ್ುದ?್ ಈಗ ಜ್.ಸಿ.ಗಳು ಏರ್್ೇನತ ಮನಡತತನುರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಜನಗಕ್್ೆ ಐ.ಎ.ಎಸ್. 
ಮತ್ತು ಕ್.್ಎ.ಎಸ. ನವರನತನ ಹನಕಿ ಎಾಂದತ ರ್ನನತ ಮೊರ್್ನಯ ದಿವಸ್ ಸ್ಹ ಹ್ೇಳದ್ದೇರ್.್ ಅಧಿಕ್ನರ 
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ಮನಡತವಾಂತ್ಹವರತ ಸ್ಾಲಪ ಕ್್ೇಳುವಾಂತ್ಹರನಗಿ ಇರಬೇ್ಕಲಿವ್ೇ? ಈಗ ಎಾಂಟತ ಡಿವಿಜನ್ ಮನಡಿದನದರ.್ 
ಎಲ್ಲಿ ರ್್ೂೇಡಿದರತ ಸ್ಹ ಎರವಲತ ಸೇ್ವ.್ ಎರವಲತ ಸೇ್ವ್ಯವರಿಗ್ ್  ಸ್ರಿರ್ನದ ವಿದನಯಹಾತ್ಯೇ 
ಇರತವುದಿಲಿ. ಅಾಂದರ್, ಕ್್.ಎಸ.ಐ.ಐ.ಡಿ.ಸಿ.ಯಿಾಂದ ಮತ್ತು ಫ್ೇಡರ್ೇಷನ್ಗಳಾಂದ ಇಲ್ಲಿಗ್್ ಜ್.ಸಿ.ರ್ನಗಿ 
ಬಾಂದತ ಕತಳತ್ತಕ್ೂ್ಳುಿತನುರ್. ಈಗ ಅವನತ ರ್ನಲತೆ ಲಕ್ಷ ಲಾಂಚ ತ್ಗ್್ದತಕ್್ೂಳುಿವನಗ ರಡ್್ಹನಯಾಂಡ್ 
ಆಗಿ ಸಿಕಿೆಹನಕಿಕ್್ೂಳುಿತನುರ್್. ಈಗ ರ್ನರನದರೂ selected ಜನರನತನ, ಹಾಂದ್ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳದಾಂತ,್ 
ಮಹನರನಷರದಲ್ಲಿ Municipal Administration ಗ್್ ಒಾಂದತ cadre ಇದ.್ ಅದಕ್್ೆ ಒಾಂದತ 
ಪರತ್ಯೇಕವನದ ಪರಿೇಕ್್ ಇದ್. ಅದತ ಪನಸ್ ಆದರ್ ಮನತ್ರ he will be eligible for that 
post. ಇವತ್ರುನ ವ್ೈಜ್ಞನನಿಕ ಯತಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ನಾರ ಏರ್ನದರೂ ಸ್ಾಲಪ ಬದಲನವಣ್ ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಈಗ 
ರ್ನರ್ೂೇ ಬರತತನುರ,್ ಅವರತ ದತಡತಡ ಕ್ೂ್ಡತತನುರ,್ ಹತದ್ದಯನತನ ಹನಕಿಸಿಕ್ೂ್ಳುಿತನುರ್್. ಅವನತ ದತಡತಡ 
ತ್ರಾಂದತ, ಈ ಜನಗವನತನ ಹನಳು ಮನಡಿ ಹ್ೂೇಗತತನುರ್್. ಅವನಿಗ್ ್ಏನತ ಮನಡಬ್ೇಕ್್ಾಂದತ ರ್ನವುದ್ೇ 
ರಿೇತ್ರಯ commitment ಇರತವುದಿಲಿ. ಏಕ್್ಾಂದರ,್ he won’t be aware of his tenure.  
ಅವನನತನ ಒಾಂದತ ವಷಾಕ್್ೆ ತ್ಗ್್ಯತತನುರೂ್ೇ, ಇರ್್ೂನಬಬ ಡಬಲ್ ದತಡತಡ ಕ್್ೂಟಟರ್ ಅವನನತನ 
ರ್ನಳ್ಯೇ ತ್ಗ್್ಯತತನುರೂ್ೇ? ಅವನತ ಎಷತಟ ಬ್ೇಗ ಕಿತ್ತುಕ್ೂ್ಾಂಡತ ಹ್ೂೇಗಬಹತದತ ಎನತನವುದರಲ್ಲಿ, 
ಏರ್್ೇನತ ಮನಡಬೇ್ಕ್ೂ್ೇ, ಏರ್್ೇನತ ಮನಡಬನರದೂ್ೇ ಅದ್ಲಿವನತನ ಮನಡಿ ಹೂ್ರಟತ ಹ್ೂೇಗತತನುರ್.್ 
ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ನಗರದ ಪನಕ್ಾಗಳಗ್ ್ಸ್ಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ್ ಬ್ಳಗ್್ೆ ಚತಕ್್ೆ ಗತರತತ್ರನ ಪರಶ್ನ ಹನಕಿದ್ದ. ಆದರ,್ 
ಬ್ಳಗ್್ೆ ಸ್ದನದಲ್ಲಿ ಗಲನಟರ್್ನದದರಿಾಂದ ಉತ್ುರ ಬಾಂದಿರಲ್ಲಲಿ. ಈಗ ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ತಮನರತ 
400 ಪನಕ್ಾಗಳವ್ ಎಾಂದತ ಮನಹತ್ರ ನಿೇಡಿದನದರ್. ಆದರ್, ಆ ಪನಕ್ಾಗಳ ನಿವಾಹಣ್ ರ್ನರತ 
ಮನಡತತನುರ?್ ಸ್ಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಏನತ ಬದಿತ್ ಇದ?್ ಸ್ಕ್ನಾರ ಹತ್ತು, ಇಪಪತ್ತು ಮತ್ತು ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಖ್ಚತಾ ಮನಡತತನುರ.್ ಆ ರಿೇತ್ರ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿದ ಮೇಲ ್ಅದಕ್್ೆ ಮತಾಂದ್ ಏನತ? 
ಅವುಗಳಗ್ ್ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ.ಯವರತ ಇಲಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಟನರಕಟರ್ಗಳು ಸ್ಹ ಪತ್ು ಇಲಿ. ಮೊದಲತ ರ್ನವು 
ಚಿಕೆವರಿದನದಗ ಜನರತಬಾಂಡಿ ಆಡಬ್ೇಕ್ನದರ್, ಆ ಜನರತಬಾಂಡಿ ಸಿಮಾಂಟ್ನಿಾಂದ ಇರತತ್ರುತ್ತು. ಆದರ್, ಈಗ 
ಎಲಿವನತನ ಸ್ಹ ಪನಿಸಿಟಕ್ ತ್ಾಂದತ ಇಟಿಟದನದರ.್ ಅವುಗಳು ಆರತ ತ್ರಾಂಗಳಗ್ ್ ಮಳ್ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲ್ಲಗ್ ್
ರ್ನವುದ್ೂೇ ರೂ್ೇಗ ಬಾಂದ ರಿೇತ್ರರ್ನಗಿ, ಬಿಟತಟಕ್ೂ್ಾಂಡತ ಬಿಡತತ್ುವ್. ಅವುಗಳ ಮೇಲ್ ಜನರಿದರ,್ ಅಲ್ಲಿ 
ಜನರತವುದ್ೇ ಇಲಿ. ವ್ೈಜ್ಞನನಿಕವನಗಿ ಮನಡಿ ಎಾಂದತ ಇವರಿಗ್್ ರ್ನರತ ಹೇ್ಳುವುದತ? ಹಳ್ಯ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ 
ಒಾಂದತ ಜನರತಬಾಂಡಿ ಎಾಂದರ,್ ಅದಕ್್ೆ ಸಿಮಾಂಟ್ ಹನಕಿ ಜನರತವಾಂತ ್ಮನಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಕೆಳಲ್ಿರೂ 
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ಆಟವನಡತತ್ರುದದರತ. ಈಗ ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶ್ೇಕಡನ 21ರಷತಟ ಪನಕ್ಾಗಳು ಇಲಿ. ಈಗ ಇರತವಾಂತ್ಹ 
ಪನಕ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದನಾನವಿದ್. ಈಗ ಇವರತ ಎರಡತ-ಮೂರತ ವಷಾದಿಾಂದ ಮಳ್ಗ್್ ಖ್ಚತಾ 
ಮನಡಿದ್ದೇವ್ಾಂದತ ಹ್ೇಳದರತ. ಸ್ಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಸ್ಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ್ ಒಾಂದತ ಸ್ಣಣ ಉದನಹರಣ್ ಹ್ೇಳುತು್ೇರ್್. 
ಕಳ್ದ ಮೂರತ ವಷಾದಿಾಂದ ಅಧಿಕ್ನರದಲ್ಲಿ ಇವರ ್ಇದನದರ.್ ಈಗ 2019-20ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಬರಕ್್ೆ, 
ಇನಿನತ್ರ ಅವಗಡಗಳು ಸ್ಾಂಭವಿಸಿದರ ್ ಮನನಯ ಮನಜ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳನದ ಶ್ರೇ 
ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳನಗಿದನದಗ ಸ್ತಮನರತ 35 ಸನವಿರ ಕ್್ೂೇಟಿ 
ರೂಪನಯಿ ಪರಿಹನರ ಹಣವನತನ ಘೂೇರ್ಷಸಿಸ್ತತನುರ್. ಆದರ್, ಸ್ಕ್ನಾರ ಶ್ೇಕಡನ 8.32 ರಷತಟ ಮನತ್ರ 
ಹಣ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿದನದರ್. ಅಾಂದರ್, 2,924/- ಕ್ೂ್ೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳು. ಸ್ತಮನರತ 35 ಸನವಿರ 
ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಿ ನಷಟವನಗಿದ್ ಎಾಂದತ ಅಾಂದನಜತ ಮನಡಿ, ಕ್್ೇವಲ ರೂ.2,924/- ಕ್ೂ್ೇಟಿ 
ಕ್್ೂಟಟರ,್ ಏರ್ನಗತತ್ುದ?್ 2020-21ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರನಜಯ ಸ್ಕ್ನಾರ ಘೂೇರ್ಷಸಿರತವ ಅಾಂದನಜತ ನಷಟದ 
ಮೊತ್ು, 29,941/- ಕ್ೂ್ೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳು. ಅಾಂದರ,್ ಎಸ.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ.ನಿಾಂದ 790 ಕ್ೂ್ೇಟಿ 
ರೂಪನಯಿಗಳು, ರನಜಯದ ಪನಲತ 263 ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಿ, ರನಜಯದಿಾಂದ ಬಿಡತಗಡ್ರ್ನಗಿದತದ 492 
ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳು. ಒಟತಟ 2,864 ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳು. ಇಲ್ಲಿ 22 ಸನವಿರ ಕ್್ೂೇಟಿ 
ರೂಪನಯಿ ಕಡಿಮರ್ನಗಿದ್. ಅಾಂದರ್, ಶ್ೇಕಡನ 11ರಷತಟ ಮನತ್ರ. 2021-22ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ 
18,292/- ಕ್ೂ್ೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳಷತಟ ನಷಟವ್ಾಂದತ ಘೂೇಷಣ ್ ಮನಡತತನುರ.್ ಆದರ್, 
ಬಿಡತಗಡ್ರ್ನಗಿದತದ 4,500/- ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳು ಮನತ್ರ. ಅಾಂದರ್, ಶ್ೇಕಡನ 24ರಷತಟ ಇದ್. 
ಈ ಮೂರತ ವಷಾದಿಾಂದ ಸ್ತಮನರತ 78 ಸನವಿರ ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಿ ನಷಟವನದರ್, ಸ್ಕ್ನಾರ 
ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಿರತವುದತ ಕ್್ೇವಲ ೧೦ ಸನವಿರ ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಿ ಮನತ್ರ. ಇದತ ಸ್ಕ್ನಾರದ 
ಅಾಂಕಿಅಾಂಶ, ರ್ನನತ ರ್ನವುದನತನ ಉತ್ರೇಕ್ಯ್ಿಾಂದ ಹ್ೇಳುತ್ರುಲಿ. ಸ್ಕ್ನಾರದಿಾಂದ ರ್ನವನಗ ಬಿಡತಗಡ್ 
ಮನಡತತ್ರುೇರಿ ಎಾಂದತ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳದ್ದ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ೂ್ಟಿಟರತವಾಂತ್ಹ figure, ಪರತ್ರವಷಾ ಪರವನಹ 
ಬಾಂದನಗಲೂ ಸ್ಹ ರನಜಯ ಸ್ಕ್ನಾರ ಮನಡಿರತವ ಅಾಂದನಜಗೂ ಸ್ಕ್ನಾರ ಬಿಡತಗಡ ್ಮನಡಿರತವುದಕೂೆ 
ಅಜಗಜನಾಂತ್ರ ವಯತನಯಸ್ವಿದತದ, ಸ್ಕ್ನಾರದ ಕ್ನಯಾವ್ೈಖ್ರಿಯತ ಸನವಾಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತ್ರೇವರ 
ಮತಜಗರಕ್್ೆ ಈಡನಗಿದ.್ ಮೊದಲತ ಬ್ಾಂಗಳೂರಿಗ್ ್ ಮಳ್ ಬರತತ್ುದ್ ಎಾಂದರ್, ಅದಕ್್ೆ ಮೊದಲೇ್ 
ಮತರ್್ನಚಿರಿಕ್್ ಕರಮವನತನ ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂ್ಳುಿತ್ರುದದರತ. ಮತಾಂದಿನ ಆರತ ದಿನ ಅಥವನ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಾಂದತ 
ಬಹಳ ಮಳ್ರ್ನಗತತ್ುದ್ ಎಾಂದತ ಹವಮನನ ಇಲನಖ್ಯವರತ ಹ್ೇಳುತ್ರುದದರತ. ಆಗ ಸ್ಕ್ನಾರ ಐ.ಟಿ. 
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ಕಾಂಪನಿಯವರಿಗ್್ಲನಿ work from home ಮನಡಿ, ದಯವಿಟತಟ ರ್ನರತ ಕ್್ಲಸ್ಕ್್ೆ ಬರತವುದತ 
ಬ್ೇಡ, ಒಾಂದತ ವನರ rest ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂ್ಳಿ ಎಾಂದತ ಸ್ಕ್ನಾರ ಹ್ೇಳಬಹತದನಗಿತ್ತು, ಆದರ ್ ಸ್ಕ್ನಾರ 
ಅದನತನ ಏಕ್್ ಮನಡಲ್ಲಲಿ. ಅವರ್ಲಿರೂ ಸ್ತ್ತು ಸ್ತಣಣವನಗಿ, ಬ್ೂೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂ್ೇದವರತ ಒಾಂದೂ್ಾಂದತ 
ವನರ ಮರ್್ಗ್್ ಬನರದ್, ಸ್ತಮನರತ 225 ಕ್ೂ್ೇಟಿ ರೂಪನಯಿ ನಷಟವನಗಿದ್ ಎಾಂದತ ಐ.ಟಿ. 
ಕಾಂಪನಿಯವರತ ಸ್ಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಪತ್ರ ಬರ್ಯತತನುರ.್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬಬ ಗ್ೌರವನನಿಾತ್ ಮೊೇಹನದನಸ್ ಪ್ೈ 
ಯವರತ ಸ್ಕ್ನಾರ ಮನಡತತ್ರುರತವುದತ ಸ್ರಿಯಲಿವ್ಾಂದತ ಹೇ್ಳುತನುರ್. ಆಗ ಅವರ ಮೇಲ್ 
ಸ್ಕ್ನಾರದವರ್ಲಿರೂ ಮತಗಿ ಬಿೇಳುತನುರ್. ಈಗ ರ್ನರನದರೂ ಏರ್ನದರೂ ಸ್ಲಹ್ ನಿೇಡಿದರ,್ ಈಗ 
ಇಷ್್ಟಲನಿ ಆಗಿರತವುದರಿಾಂದ, ಅವರತ ಒಾಂದತ ಸ್ವಾಪಕ್ಷ ಸ್ಭ ್ಕರದ್ತ, ಇದಕ್್ೆ ಏನತ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ಾಂದತ 
ಏಕ್್ ಮನಡಬನರದನಗಿತ್ತು? 

( ಮತಾಂದತ…) 

(997) 22.09.2022 04.10 LL-VK 

(ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರ ಉಪಸಿಿತ್ರ)  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವ್ಾಂಕಟ್ೇಶ್(ಮತಾಂದತ):- 

ರ್ನರನದರೂ ಏರ್ನದರೂ ಸ್ಲಹ ್ ನಿೇಡಿದರ ್ ಅದನತನ ಕ್್ೇಳಬ್ೇಕಲಿವ್ೇ? ಇಷ್್ಟಲನಿ ಆದನಗ, ಒಾಂದತ 
ಸ್ವಾ ಪಕ್ಷ ಸ್ಭ ್ ಕರದ್ತ, ಈ ಸ್ಮಸ್ಯಗ್್ ಏನತ ಮನಡಬೇ್ಕತ ಎಾಂದತ ಏತ್ಕ್್ೆ ಮನಡಬನರದಿತ್ತು? 
ಆಯಿತ್ತ. ತನವು ನಮಾ ಸ್ಲಹ ್ತ್ಗ್್ದತಕ್್ೂಳಿಬೇ್ಡಿ. ಆದರ್, ಕನಿಷಠ ಪಕ್ಷ ನಮಾ ಸ್ಲಹ್ಯರ್ನನದರೂ 
ಕ್್ೇಳಬಹತದಿತ್ುಲಿವೇ್? ಮಳ್ ಬರತತ್ುದ್ ಎಾಂದತ ವನರ, ಹದಿರ್್ೈದತ ದಿನಕ್್ೆ ಮೊದಲೇ್ ಮತನೂುಚರ್ ್
ನಿೇಡತತ್ರುದನದರ್. ಭಿೇಕರ ಮಳ್, ಪರವನಹ ಎಾಂದಲ್ನಿ ಎಚಿರಿಕ್್ ಕ್್ೂಡತತ್ರುದನದರ್.  

ಡನ: ಕ್.್ ಗ್್ೂೇವಿಾಂದರನಜ್(ವಿಧನನಸ್ಭ್ಯಿಾಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ವ್ಾಂಕಟ್ೇಶ್ರವರ್ೇ, ʼಯಲ್ೂಿೇ ಅಲಟ್ಾʼ ಎಾಂದತ ಹವನಮನನ ಇಲನಖ ್ಮತನೂುಚರ್್ ನಿೇಡಿರತತ್ುದ್.  
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ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವ್ಾಂಕಟ್ೇಶ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, Government is sleeping 
and who you do with alert.  ರ್ನನತ ಒಾಂದತ ಹ್ೇಳದರ,್ ಅವರತ ಒಾಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ್. ಈ 
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ನಾರದವರತ ಮಲಗಿಬಿಟಿಟದನದರ.್  ಅವರಿಗ್ ್ರ್ನವುದ್ೇ ಅಲಟ್ಾ ಇಲಿ. ಕ್ೂ್ೇವಿಡ್-೧೯ 
ಮತ್ತು ಮಳ್ ಬಾಂದದತದ, ಸ್ಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಒಾಂದತ ವರ. ಆದರ,್ ಜನರಿಗ್ ್ಮನತ್ರ ಶನಪ. ಏಕ್್ಾಂದರ,್ ಸ್ಕ್ನಾರ 
ತ್ಗ್್ದಾಂತ್ಹ ಬಿಲ್ ಬಗ್್ೆ ರ್ನರೂ ಕ್್ೇಳುವುದಿಲಿ. ಅದರಾಂತ್, ಏನತ ಬಿಲ್ ತ್ಗ್್ದಿದ್ದೇವ್, ಏರ್ನಗತತ್ುದ ್
ಎಾಂದತ ಕ್್ೇಳುವವರತ ಇಲಿ. ಈ ರಿೇತ್ರ ಆಗತವುದರಿಾಂದ ಇದ್ೂಾಂದತ ಸ್ಕ್ನಾರಕ್್ೆ ವರವನಗಿದ್.  

ರ್ನನತ ಇಷತಟ ಹೇ್ಳುವುದೇ್ರ್್ಾಂದರ್, ಮಳ್ ಹನನಿ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ವ್ೈಜ್ಞನನಿಕವನಗಿ ಒಾಂದತ ಸ್ಮಿೇಕ್್ 
ಮನಡಿ, ಸ್ವಾ ಪಕ್ಷಗಳ ಸ್ಭ್ ಕರದ್ತ, ಇದಕ್್ೆ ಏನತ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ಾಂದತ ಚಚ್ಾ ಮನಡಿ, ಒಾಂದೇ್ ಬನರಿ ಈ 
ಸ್ಮಸ್ಯಯನತನ ಬಗ್ಹ್ರಿಸ್ಬ್ೇಕತ.್ “ಕ್ನಾಂಗ್್ರಸ್ ಸ್ಕ್ನಾರ ಅಧಿಕ್ನರದಲ್ಲಿದನದಗ ಆಯಿತ್ಾಂದತ”್ ಆಡಳತ್ 
ಪಕ್ಷದವರತ ಹ್ೇಳುತನುರ್. ಆದರ,್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಾ ಕ್ನಲ ಅಥವನ ನಿಮಾ ಕ್ನಲ ಇಲಿ. ಸ್ಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಪತಣಯ 
ಬರಲ್ಲ. ನಮಾ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ಆದಾಂತ್ಹ ಸ್ಮಸ್ಯಗಳನತನ ಬಗ್ಹ್ರಿಸಿ, ಸ್ಕ್ನಾರವ್ೇ ಒಳ್ಿಯದತ ಮನಡಲ್ಲ. 
ಒತ್ತುವರಿ ತ್ರವು ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ನಮಾ ಆಸಿುಗಳು ಇದದರ್, ನಮಾದೂ ಸ್ಹ ಒಡದ್ತ ಹನಕಲ್ಲ. ಬ್ೇಡವಾ್ಂದತ 
ರ್ನರನದರೂ ಹ್ೇಳದರ್, ನಮಗ್್ ಹ್ೇಳ. ಇಷ್್ಟಲನಿ ಮನಡಿ ಸ್ಕ್ನಾರದಿಾಂದ ಜನರಿಗ್ ್ ಪರಿಹನರ 
ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕತ.  

ರ್ನನತ ಕ್್ೇಳದಾಂತ್ಹ ಪರಶ್ನಗ್ ್ ಮನನಯ ಮಾಂತ್ರರಗಳು ನಮಾ ಸ್ಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ ಒಾಂದತ 
ತ್ರಾಂಗಳನಲ್ಲಿಯೇ ಮಳಹ್ನನಿಗ್್ೂಳಗ್ನದವರಿಗ್್ ಪರಿಹನರ ಕ್್ೂಡತತ್ುೇವ್ಾಂದತ ಹ್ೇಳುತ್ರುದದರತ. ಅದರಾಂತ,್ 
ಎಷತಟ ಜನರಿಗ್ ್ ಪರಿಹನರ ಕ್್ೂಟಿಟದನದರ್ ಮತ್ತು ಎಷತಟ ಜನರಿಗ್ ್ ಅರ್ನಯಯ ಆಗಿರತತ್ುದ್. ಆದನಗೂಯ, 
ಪರಿಹನರ ಕ್್ೂಟಿಟರತವುದಷತಟ ಎಾಂದರ್, ಒಾಂದತ ಮರ್್ಗ್್ ಕ್್ೇವಲ ೧೦ ಸನವಿರ ರೂಪನಯಿ. ಈ ಹಣದಿಾಂದ 
ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನತ ಆಗತತ್ುದ್? ಏರ್ನದರೂ ಮನತಷಯತ್ಾ ಇದಯ್ೇ? ಜನರ ಜೇವನಕ್್ೆ, ತ್ರಾಂಡಿ-
ಊಟಕ್್ೆ ಆ ಹಣ ಸನಕ್ನಗತತ್ುದ್ಯೇ? ಹದಿರ್್ೈದತ ದಿನ ಜನರತ ಒಾಂದತ ಕಡಯ್ಿಾಂದ ಮತೂ್ುಾಂದತ 
ಕಡಗ್್ ್ಹ್ೂೇಗತವುದಕ್್ೆ ಆಗಲ್ಲಲಿ. ಆ ನಿೇರಿನಲ್ಲಿ ಜನ ಬೂ್ೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಓಡನಡಿರತತನುರ್. IT/BT ಯವರತ 
ಟನರಯಕಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕತಳತ್ತಕ್ೂ್ಾಂಡತ ಬಾಂದಿರತತನುರ್.  
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ನನಗ್ ್ ಪರಿಚಯಸ್ಿರ್ೂಬಬರತ ಮಹದ್ೇವಪತರದ ಮತರ್್ನೇಕ್ೂ್ಳಲ್ ಎನತನವ ಪರದ್ೇಶದಲ್ಲಿ 
ವನಸ್ವನಗಿದನದರ.್ ಅವರತ ಮೂಲತ್ಃ ದ್ೇವಸನಿನದ ಅಚಾಕರತ. ಆ ಮರ್್ಯ ಹ್ಾಂಗಸ್ತ ಒಾಂದತ ದಿನ 
ನನಗ್ ್ಫ್ೂೇನ್ ಮನಡಿ ಅಳುತ್ರುದದಳು. ರ್ನನತ ಏತ್ಕ್್ೆ ಅಳುತ್ರುದಿದೇರಿ ಎಾಂದತ ಕ್ೇ್ಳದ್ನತ. ಅದಕ್್ೆ ಆಕ್್, 
“ರ್ನವಲ್ಿರೂ ಮರ್್ಯ ಮಹಡಿಯ ಮೇಲ ್ ಕತಳತ್ರದದ್ೇವ್. ಏರ್ನದರೂ ಮನಡಿ, ನಮಾನತನ ಬದತಕಿಸಿ”್
ಎಾಂದತ ಕ್ೇ್ಳದಳು. ಅದಕ್್ೆ ರ್ನನತ ಏನತ ಸ್ಮಸ್ಯ ಎಾಂದತ ಕ್ೇ್ಳದ್ನತ. ಅದಕ್್ೆ ಆಕ್್,್ “ಮಳ ್ಬಾಂದತ 
ದ್ೇವಸನಿನ ಮತ್ತು ಮರ್ಯ್ ತ್ತಾಂಬನ ನಿೇರತ ತ್ತಾಂಬಿರತತ್ುದ.್ ಅದರಿಾಂದನಗಿ, ಮರ್್ಯ ಮಹಡಿಯ 
ಮೇಲ ್ಹತ್ರು ಕತಳತ್ರದ್ದೇವ್. ಇನತನ ಸ್ಾಲಪ ಹ್ೂತನುದರ ್ರ್ನವು ಹೂ್ೇಗಿಬಿಡತತ್ುೇವ್”್ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳರತತನುರ.್ 
ಆ ಸ್ಾಂದಭಾದಲ್ಲಿ ರ್ನವು ರ್ನರಿಗ್ ್ ಫ್ೂೇನ್ ಮನಡಬೇ್ಕತ? ಏಕ್್ಾಂದರ,್ ಅಾಂತ್ಹ ಸ್ಾಂದಭಾದಲ್ಲಿ 
ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ. ಸ್ಹನಯವನಣಿಯ ರ್ನವುದ್ೇ ಸ್ಾಂಪಕಾ ಸಿಗತವುದ್ೇ ಇಲಿ. ಅಾಂದರ,್ ಜನರ ಕಷಟಗಳನತನ 
ಕ್್ೇಳುವಾಂತ್ಹ ಸ್ಹನಯವನಣಿಗಳು ಏನತ ಇವ್, ಅವು ಆ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಲ್ಸ್ವನತನ ಮನಡತವುದ್ೇ 
ಇಲಿ. ಅದಕೂೆ ಸ್ಹ ನಿೇರತ ಹ್ೂೇಗಿಬಿಟಿಟರತತ್ುದ್. ಅವರಿಗೂ ಸ್ಹ ಈ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಇಾಂತ್ಹ 
ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್್ೆ ಫ್ೂೇನ್ ಕರಗ್ಳು ಹ್ಚನಿಗಿ ಬರತತ್ುವ್ಯಾಂದತ ಗ್್ೂತ್ರುರತತ್ುದ.್ ಅದರಿಾಂದನಗಿ, ಅವರತ 
ಸ್ಹ ಕಣತಣ ಮತಚಿಿಕ್್ೂಾಂಡತ ಹ್ೂೇಗಿಬಿಡತತನುರ.್ ರ್ನನತ ರ್ನವುದ್ೂೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ, 
ಎಲ್ಿಲ್ೂಿೇ ಹೂ್ೇಗತವುದತ ಬ್ೇಡ. ಅದರಿಾಂದನಗಿ, ತನವು ಬ್ೇಜನರತ ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಿವುದತ ಬ್ೇಡ.  

ಶ್ರೇ ಶರವಣ ಟಿ.ಎ.(ವಿಧನನಸ್ಭ್ಯಿಾಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ವ್ಾಂಕಟ್ೇಶ್ರವರ್ೇ, ತನವು ವನಸ್ುವನಾಂಶ ಹ್ೇಳುತ್ರುದಿದೇರಿ, ಹ್ೇಳ.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವ್ಾಂಕಟ್ೇಶ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಹ್ೇಳರತತು್ೇರ್್.  

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮನನಯ ಶರವಣರವರ್ೇ, ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಅದನತನ ಹ್ೇಳ. 
ಆದರ್, ಈಗ ಏತ್ಕ್್ೆ ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರಿಗ್್ ತ್ೂಾಂದರ ್ಕ್್ೂಡತತ್ರುದಿದೇರಿ? ಮೊದಲ್ೇ ಸ್ಮಯದ ಅಭನವ 
ಇದ್.  
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ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವ್ಾಂಕಟ್ೇಶ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಹೌದತ ಸ್ಮಯದ ಅಭನವ ಇದ್. 
ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್್ೆ ಸ್ಕ್ನಾರ ತ್ಕ್ಷಣವ್ೇ ಒಾಂದತ ಸ್ವಾ ಪಕ್ಷಗಳ ಸ್ಭ ್ ಕರದ್ತ, ಇದಕ್್ೆ ವ್ೈಜ್ಞನನಿಕ 
ರಿೇತ್ರಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಮಸ್ಯಯನತನ ಬಗ್್ಹರಿಸ್ಬ್ೇಕತ. ಇದರಲ್ಲಿ ರ್ನವು, ನಿೇವು ಎಾಂದತ ಬ್ೇಡ.  

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಅದಕ್ನೆಗಿ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ನಾರ ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಟಟರ ್ ನಿಮಗ್್ ಸ್ಾಲಪ 
ಸ್ಪಷಟವನಗತತ್ುದ್ ಎನತನವುದತ ನನನ ಅಭಿಪನರಯ.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವ್ಾಂಕಟ್ೇಶ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಅದಕ್್ೆ ಮೊದಲತ ಸ್ಕ್ನಾರ ರ್ನವು 
ಹ್ೇಳದದರಲ್ಲಿ ಒಾಂದತ ಚೂರನದರೂ ಕ್್ೇಳಲ್ಲ ಎನತನವುದತ ನಮಾ ಉದ್ದೇಶವನಗಿರತತ್ುದ್. ರ್ನವು ತ್ಮಾ 
ಮತಖನಾಂತ್ರ ಸ್ಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಹೇ್ಳಬ್ೇಕತ. ಅದನತನ ಹ್ೂರತ್ತಪಡಿಸಿ ರ್ನವು ಏನತ ಮನಡ್ೂೇಣ?  

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ ಹ್ೇಳ.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವ್ಾಂಕಟ್ೇಶ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಈಗ ಸ್ಕ್ನಾರ ಕಲನಿಗಿರತತ್ುದ.್ 
ಮನತಷಯತ್ಾ ಇರತವಾಂತ್ಹ ಸ್ಕ್ನಾರಕ್ನೆದರ ್ ರ್ನವು ಹೇ್ಳಬಹತದತ. ಈಗ ಏರ್ನಗಿದ್ಯಾಂದರ,್ ತ್ಮಾ 
ಮತಖನಾಂತ್ರ ಸ್ಕ್ನಾರವನತನ ಒಡದ್ತ ಒಡದ್ತ ಎಬಿಬಸ್ಬ್ೇಕ್ನಗಿರತತ್ುದ್. ದಯವಿಟತಟ, ಬ್ಾಂಗಳೂರತ 
ಜನರಿಗ್ ್ಬದತಕತವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೂ್ಡಿ. ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ನಗರದ ಬನರಾಂಡ್ ಉಳಯತವ ಹನಗ್್ ಮನಡಿ. 
ರ್ನನತ ಒಾಂದತ ಉದನಹರಣ್ ನಿೇಡತವುದ್ೇರ್ಾ್ಂದರ್, ರ್ನನತ ಬ್ಾಂಗಳೂರಿಗ್ ್ಬಾಂದತ, ೪ ವಷಾ ಆಯಿತ್ತ. 
ಚನಲತಕಯ ವೃತ್ುದಿಾಂದ ಮೇಖಿರ ವೃತ್ುದವರಗ್್ ್ ಫ್ಿೈ ಓವರ್ ಮನಡತವ ವಿಷಯಕ್್ೆ ಸ್ಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ ್
ಬಾಂದನಗಿನಿಾಂದಲೂ ಸ್ಹ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುತ್ರುದದ್ನತ. ಈ ಹಾಂದ ್ ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರನಗಿದದ ಶ್ರೇ 
ಬಸ್ವರನಜ ಶ್ವಲ್ಲಾಂಗಪಪ ಹ್ೂರಟಿಟಯವರತ ಸ್ಹ ಎರಡತ ಬನರಿ ಸ್ಭ ್ಕರಯ್ತತ್ುೇರ್್ಾಂದತ ಹ್ೇಳದದರತ. 
ಆದರ್, ರ್ನವುದ್ೇ ಸ್ಭ ್ ಕರದ್ಿರತವುದಿಲಿ. ಹನಗ್ನಗಿ, ರ್ನನತ ಆ ವಿಷಯವನತನ ಕ್್ೇಳುವುದನತನ 
ಬಿಟಿಟರತತ್ುೇರ್.್ ಒಾಂದತ ಬನರಿ, ಶ್ರೇ ಗ್ೂ್ೇವಿಾಂದ ಎಾಂ. ಕ್ನರಜ್ೂೇಳರವರತ ಲ್ೂೇಕ್ೂ್ೇಪಯೇಗಿ 
ಮಾಂತ್ರರರ್ನಗಿದನದಗ ಸ್ಭ್ ಕರಯ್ತತ್ುೇರ್್ಾಂದತ ಹ್ೇಳದದರತ. ಆ ನಾಂತ್ರ, ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ. ಪನಟಿೇಲ್ರವರತ 
ಲ್ೂೇಕ್ೂ್ೇಪಯೇಗಿ ಮಾಂತ್ರರರ್ನದನಗಲೂ ಸ್ಹ ಸ್ಭ್ ಕರಯ್ತತ್ುೇರ್್ಾಂದತ ಹ್ೇಳದದರತ. ಇದತವರ್ವಿಗೂ 
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ರ್ನವುದ್ೇ ಸ್ಭ ್ಕರದ್ಿರತವುದಿಲಿ. ಈ ಬನರಯಾಂಡ್ ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ಉಳಸ್ತವುದಕ್್ೆ, ಬ್ಾಂಗಳೂರಿಗ್ ್ಒಾಂದತ 
ಒಳ್ಿಯ ಹ್ಸ್ರತ ತ್ರತವುದಕ್್ೆ ರ್ನವಲ್ಿರೂ ಸೇ್ರಿ ಕ್್ಲಸ್ ಮನಡೂ್ೇಣ. ಈ ನಗರಕ್್ೆ ಒಾಂದತ ಒಳ್ಿಯ 
ಹ್ಸ್ರತ ಬರಲ್ಲ, ಎಲಿರಿಗೂ ಒಳ್ಿಯದನಗಲ್ಲ ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳ ನನನ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮತಗಿಸ್ತತ್ುೇರ್.್  

12. ಪರಕಟಣ್ 

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತನದಳ(ಜನತನಯತ್ರೇತ್) ಪಕ್ಷದ ರನಜನಯಧಯಕ್ಷರನದ ಶ್ರೇ 
ಸಿ.ಎಾಂ. ಇಬನರಹಾಂ ಅವರತ ದಿರ್ನಾಂಕ: 22.09.2022ರಾಂದತ ತ್ಮಾ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತ್ರಳಸಿರತವ ರಿೇತನಯ, 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ರುನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇ ಶರವಣ ಟಿ.ಎ. ಅವರನತನ ಜನತನದಳ (ಜನತನಯತ್ರೇತ್) 
ಶನಸ್ಕ್ನಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಉಪ ರ್ನಯಕರರ್ನನಗಿ ಮನನಯತ ್ನಿೇಡಲನಗಿದ ್ಎಾಂಬ ವಿಷಯವನತನ ಸ್ದನದ 
ಗಮನಕ್್ೆ ತ್ರಲನಗಿದ್.  

ಶ್ರೇ ಟಿ.ಎ. ಶರವಣ(ವಿಧನನಸ್ಭ್ಯಿಾಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, 
ಧನಯವನದಗಳು.  

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮನನಯ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡರವರೇ್, ನಿಯಮ ೬೮ರಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ರುೇರನ? 

ಶ್ರೇ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಅಧಾ ತನಸ್ತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೇರ್.್  

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ತನವು ಐದತ ನಿಮಿಷ ಇವತ್ರುನ ದಿವಸ್ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ಉಳದಿದತದ ನಾಂತ್ರ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಹನಗಿದದರ ್ ದಯಮನಡಿ ರ್ನನತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಿಲಿ.  
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ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:_ ಆಯಿತ್ತ ಸ್ಾಂತೂ್ೇಷ. ಮನನಯ ಶರವಣ ಟಿ.ಎ. ರವರೇ್ ಈಗ ತನವು 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಶರವಣ ಟಿ.ಎ.:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ ವಾಂದಿಸ್ತತ್ುೇರ್.್  

ಶ್ರೇ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್… 

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ತನವು ಬ್ೇಡವಾ್ಂದತ ಹ್ೇಳದಿದೇರಲನಿ? 

ಶ್ರೇ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಐದತ ನಿಮಿಷ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಾಂದರ ್
ಹ್ೇಗ್?್  

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ತನವು ಬ್ೇಡವಾ್ಂದತ ಹೇ್ಳದದರಿಾಂದ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಶರವಣರವರಿಗ್ ್
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಹ್ೇಳರತತ್ುೇರ್್. ಆಯಿತ್ತ, ತ್ಮಗ್್ ನಾಂತ್ರ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ನಿೇಡತತ್ುೇರ್್. 
ದಯಮನಡಿ ಕತಳತ್ತಕ್ೂ್ಳಿ. ನನಗ್ ್ತ್ಮಗ್ ್ಅವಕ್ನಶ ಕ್್ೂಡಬನರದಾ್ಂದತ ಇಲಿ. ತನವು ಬ್ೇಡವಾ್ಂದತ 
ಹ್ೇಳದದರಿಾಂದ ರ್ನವು ಅವರಿಗ್್ ಅವಕ್ನಶ ನಿೇಡಿರತತ್ುೇರ್.್  

ಶ್ರೇ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ನನಗ್ ್ ಸ್ಮನಧನನ ಇರತವುದಿಲಿ. ನನಗ್ ್
ಸ್ಾಲಪ ಸ್ಮಯ ಕ್ೂ್ಡಿ. ರ್ನನತ ಸ್ಹ ಒಾಂದರ್ಡತ ಮನತ್ತ ಸೇ್ರಿಸ್ತತ್ುೇರ್್.  

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ.  
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13. ನಿಯಮ ೬೮ರಡಿ ಸನವಾಜನಿಕ ಮಹತ್ಾದ ವಿಷಯದ ಮೇಲ್ಲನ ಮತಾಂದತವರದ್ ಚಚ್ಾ 

ವಿಷಯ: ರನಜಯದಲ್ಲಿ  ಇತ್ರುೇಚ್ಗ್ ್ ಸ್ತರಿಯತತ್ರುರತವ  ಮಳಯ್ಿಾಂದನಗಿ  ಬ್ಾಂಗಳೂರತ 
ನಗರ  ಸೇ್ರಿದಾಂತ್  ರನಜಯದ  ಬಹತತ್ೇಕ  ಜಲ್ಿಗಳು  ಪರವನಹ  
ಭಿೇತ್ರಯನತನ  ಎದತರಿಸ್ತತ್ರುದತದ,  ರನಜಯದ ಹ್ದನದರಿ  ಮತ್ತು ರಸ್ುಗಳು  
ಕ್್ೂಚಿಿಹ್ೂೇಗಿದತದ ಕ್್ರ್ ಕ್್ೂೇಡಿಗಳು  ಒಡದ್ತ ಅಪನರ  
ಹನನಿಯತಾಂಟನಗಿ  ಜನರತ ಸ್ಾಂಕಷಟಕ್್ೆ  ಒಳಗ್ನಗಿರತವ ಕತರಿತ್ತ. 

ಶ್ರೇ ಶರವಣ ಟಿ.ಎ.(ವಿಧನನಸ್ಭ್ಯಿಾಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, 
ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇತ್ರುೇಚ್ಗ್ ್ಬಾಂದಿರತ್ಕೆಾಂತ್ಹ ಮಳ್ಯ ಅವನಾಂತ್ರದಿಾಂದ ಇಡಿೇ ನಗರದ ಜನ 
ರ್ನವ ರಿೇತ್ರ ಸ್ಾಂಕಷಟಕ್್ೆ ಒಳಗ್ನಗಿದನದರ ್ ಎನತನವುದರ ಬಗ್್ೆ ಹಲವನರತ ಸ್ದಸ್ಯರತ ಸ್ಕ್ನಾರಕ್್ೆ 
ಸ್ಲಹ್ಗಳನತನ ಕ್್ೂಟಿಟರತ್ಕೆಾಂಥದದನತನ ಈ ಸ್ಾಂದಭಾದಲ್ಲಿ ರ್್ನಪತ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಳುಿವುದಕ್್ೆ ಬಯಸ್ತತ್ರುದ್ದೇರ್್. 
ಇವತ್ರುನ ದಿವಸ್ ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಡಿೇ ದ್ೇಶದಿಾಂದ ಹಡಿದತ, ಎಲನಿ ರನಜಯಗಳಾಂದಲೂ ಸ್ಹ ಅರ್್ೇಕ 
ಜನರತ ಇಲ್ಲಿಗ್್ ಬಾಂದತ ವನಸ್ ಮನಡತವವರತ ಶೇ್ಕಡ ೮೦ ರಷತಟ ಇದನದರ.್ ಹಳ್ ಬ್ಾಂಗಳೂರತ, ಹ್ೂಸ್ 
ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ಎಾಂದತ ಎರಡತ ರಿೇತ್ರಯ ನಗರ ಇರತತ್ುಕೆಾಂಥ ಪರದ್ೇಶ ಇದತ. ಹಳ್ೇ ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 
ರ್ನವುದ್ೇ ರಿೇತ್ರಯ ಸ್ಮಸಯ್ ಆಗತವುದಿಲಿ. ಈಗ ೧೧೦ ಹಳಿಗಳು ಮತ್ತು ೭ ಪಟಟಣ ಪಾಂಚನಯಿತ್ರಗಳು 
ಇವುಗಳ್ಲಿವನೂನ ಸೇ್ರಿಸಿ ಬೃಹತ್ ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ಎಾಂದತ ಮನಡಿದ ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರ್ನವ ರಿೇತ್ರಯ 
ಸ್ವಲತ್ತುಗಳನತನ ಕ್ೂ್ಡತವುದರಲ್ಲಿ, plan sanction ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮರ್ ್ ಕಟತಟವನಗ ಇರಬಹತದತ, 
ರನಜಕ್ನಲತವ್ಗಳನತನ ಮತ್ತು ಕ್್ರ್ಗಳನತನ ಒತ್ತುವರಿ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಾಂಡಿರತವುದರಿಾಂದ ಎಲಿ ಜನರತ ಸ್ಾಂಕಷಟಕ್್ೆ 
ಒಳಗ್ನಗಿರತ್ಕೆಾಂಥದದನತನ ಇವತ್ರುನ ದಿವಸ್ ಸ್ಕ್ನಾರ ಸ್ರಿರ್ನದ ರಿೇತ್ರಯಲ್ಲಿ ನಿಭನಯಿಸ್ದ್ೇ, ೧೯೮ 
ವನಡ್ಾನಿಾಂದ ಇವತ್ರುನ ದಿವಸ್ ೨೪೩ ವನಡ್ಾಗ್್ ಹ್ೂೇಗಬ್ೇಕ್್ಾಂದತ ಹ್ೇಳ, ಕಳ್ದ ಮೂರತ 
ವಷಾಗಳಾಂದ ಸ್ಿಳೇಯ ಸ್ಾಂಸ್ಿಗಳ ಚತರ್ನವಣ್ ಕೂಡ ಆಗದೇ್, ಅಲ್ಲಿ ಜನಪರತ್ರನಿಧಿಗಳು ಸ್ಹ ಇಲಿದೇ್ 
ಇರತವುದರಿಾಂದ, ಜನರತ ಇವತ್ರುನ ದಿವಸ್ ಒಾಂದತ ರಿೇತ್ರ ಅರ್ನಥರನಗಿರತತನುರ.್ ಬ್ಾಂಗಳೂರಿಗ್ ್ಒಬಬರತ 
ಶನಸ್ಕರತ ಮನತ್ರ ಇರತತನುರ್. ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ೨೮ ವಿಧನನಸ್ಭನ ಕ್್ೇತ್ರ ಇರತತ್ುದ್. ಶನಸ್ಕರತ 
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ಎಲಿರನೂನ ಸ್ಹ ಭ್ೇಟಿರ್ನಗತವುದಕ್್ೆ ಆಗತವುದಿಲಿ. ಅದ್ೇ ರಿೇತ್ರ ಎಲನಿ ವನಡ್ಾಗಳಗ್್ ಹ್ೂೇಗತವುದಕ್್ೆ 
ಆಗತವುದಿಲಿ. ಚತರ್ನವಣಯ್ನತನ ನಡಸ್್ತವುದಕ್್ೆ ಸ್ಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಇಷಟವಿಲಿವ್ೇ ಅಥವನ ಏನತ ಕ್ನರಣ 
ಎಾಂಬತದತ ನನಗ್ ್ಗ್ೂ್ತ್ರುಲಿ. ಅದತ ಪರತ್ರ ಬನರಿ ಮತಾಂದಕ್್ೆ ಹ್ೂೇಗತತ್ರುದ್. ಅದತ ಒಾಂದತ ಕಡ ್ಇರಲ್ಲ.  

ಇವತ್ರುನ ದಿವಸ್ ಐ.ಟಿ. & ಬಿ.ಟಿ. ಸಿಟಿ, ಗ್ನಡಾನ್ ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಗ್ನಬ್ೇಾಜ್ ಸಿಟಿ ಕೂಡ 
ಹ್ೂೇಗಿ ಇವತ್ರುನ ದಿವಸ್ ಗತಾಂಡಿಗಳ ನಗರ ಆಗಿರತತ್ುದ್. ಇವತ್ರುನ ದಿವಸ್ ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿ 
ರ್ನರನದರೂ ಸ್ಾಂಚನರ ಮನಡಬೇ್ಕ್ನದರ,್ ಎಷತಟ ಕಷಟ ಇದ್. ಇವತ್ರುನ ದಿವಸ್ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಒಾಂದತ 
ಕಡ ್ರ್ನವು ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ದೂರ್ಷಸ್ತತ್ುೇವ್. ೮ ಸ್ಬ್ ಡಿವಿಷನ್ಗಳನತನ ಮನಡಿ, ೮ ಕಡಗ್ಳಲ್ಲಿಯೂ 
ಸ್ಹ ಕ್್ೇಾಂದರ ವಿಭನಗದಲ್ಲಿ ಅಪರ ಜಾಂಟಿ ಆಯತಕುರತ ಏನತ ಇರತತನುರ,್ ಅವರತ ಸ್ಹ ಸ್ರಿರ್ನಗಿ ಕ್್ಲಸ್ 
ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಆಗತತ್ರುರತವುದಿಲಿ. ಜನರತ ಮಳ್ಯಿಾಂದ ತ್ತಾಂಬನ ಕಷಟಗಳಗ್್ ಒಳಗ್ನಗತತ್ರುದನದರ್. ನಮಾ 
ಕ್್ಾಂಪೇ್ಗ್ೌಡರತ ಕಟಿಟದಾಂತ್ಹ ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ನಗರ, ಇವತ್ರುನ ದಿವಸ್ ಐ.ಟಿ. & ಬಿ.ಟಿ. ಕ್್ೇತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಅಾಂತ್ರನರ್ಷರೇಯ ಮಟಟದಲ್ಲಿ ಖನಯತ್ರ ಪಡದ್ಿರತವ ನಗರದ ಅಭಿವೃದಿಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಒಾಂದತ 
ಕಡ ್ರ್ನವು ಎಡವುತ್ರುದ್ದೇವ್. ಅದತ ರ್ನವುದೇ್ ಸ್ಕ್ನಾರ ಇರಲ್ಲ.  

ನನಗ್ ್ತ್ರಳದಿರತವಾಂತ,್ ಇತ್ರುೇಚ್ಗ್ ್ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳು ಎರಡತ ಬನರಿ ಮಳ್ ಬಾಂದಾಂತ್ಹ 
ಪರದ್ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಗರ ಪರದಕ್ಷಣ್ ಮನಡಿರತತನುರ.್ ಅದರಾಂತ,್ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳು ನಗರ ಪರದಕ್ಷಣ ್
ಹ್ೂೇಗಿ ಬಾಂದ ನಾಂತ್ರ ಏನತ ಆಗತತ್ರುದ?್ ಅಲ್ಲಿ ರ್ನವುದ್ೇ ರಿೇತ್ರಯ ಬದಲನವಣ್ಗಳು ಆಗತತ್ರುಲಿ. 
ಆದತದರಿಾಂದ, ಇವತ್ರುನ ದಿವಸ್ ಜನರಿಗ್್ ತ್ೂಾಂದರರ್್ನಗತತ್ರುದ್. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ನಾರ 
ಸ್ರಿರ್ನದ ರಿೇತ್ರಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಂದಿಸ್ಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್. ಏಕ್್ಾಂದರ,್ ಇಡಿೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಾಂಗಳೂರತ 
ನಗರ ಒಾಂದರಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ೇಕಡ ೫೦ ರಷತಟ revenue generate ಆಗತತ್ರುದ್, ಆ ರವ್ಿನೂಯಗಳಾಂದ 
ಸ್ಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕ್್ಲಸ್ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಏನತ ಕಷಟ ಇದ್? ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ನಗರಕ್್ೆ ಸ್ತಮನರತ 
೮,೫೦೦ ಕ್ೂ್ೇಟಿ ರೂಪನಯಿ ವಿಶ್ೇಷವನದ ಅನತದನನವನತನ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳು ಕ್್ೂಟಿಟದದರತ. 
ಆ ಹಣವಲ್ನಿ ಎಲ್ಲಿಗ್ ್ ಹ್ೂೇಗತತ್ರುದ?್ ಇದರ ಬಗ್್ೆ ಒಾಂದತ ಘಟರ್್ಯನತನ ಹ್ೇಳುವುದಕ್್ೆ 
ಬಯಸ್ತತ್ರುದ್ದೇರ್್. ನಮಾ ೨೮ ಕ್್ೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮಾ ಜನತನದಳ(ಜನತನಯತ್ರೇತ್) ಪಕ್ಷದಿಾಂದ ಒಬಬರೇ್ 
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ಶನಸ್ಕರಿರತತನುರ.್ ಅವರತ ದನಸ್ರಹಳಿ ವಿಧನನಸ್ಭನ ಕ್್ೇತ್ರದವರತ. ಅವರತ ತ್ಮಾ ಗ್ನರಾಂಟು್ ಅನತನ 
ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂ್ಳುಿವುದಕ್್ೆ ಮನನಯ ರ್ನಯರ್ನಲಯಕ್್ೆ ಹ್ೂೇಗಿ, ಅಲ್ಲಿಾಂದ ಆದೇ್ಶ ಪಡದ್ತಕ್್ೂಾಂಡತ ಬಾಂದತ, 
ಸ್ಕ್ನಾರದಿಾಂದ ಗ್ನರಾಂಟ್ ತ್ಗ್್ದತಕ್್ೂಳಿಬ್ೇಕ್ನದಾಂತ್ಹ ಹೇನ ಪರಿಸಿಿತ್ರಯಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಇದ್ದೇವ್. 
ನಿಜವನಗಿಯೂ ಇದೂ್ಾಂದತ ದತರಾಂತ್. ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ನಗರಕ್್ೆ ಇದತ ಶನಪವೇ ಅಥವನ ವರವೇ 
ಎಾಂಬ ಬಗ್್ೆ ಮನನಯ ವ್ಾಂಕಟ್ೇಶ್ರವರತ ಬಹಳ ಚರ್್ನನಗಿ ಹ್ೇಳದರತ. ಅದರ ಬಗ್್ೆ ನಮಗಾಂತ್ೂ 
ಗ್್ೂತ್ರುರತವುದಿಲಿ. ಆದರ್, ಜನ ಇವತ್ರುನ ದಿವಸ್ ಬಿೇದಿ-ಬಿೇದಿಯಲ್ಲಿ ಹರನಜತ ಹನಕತತ್ರುದನದರ್. ಇದಕ್್ೆಲನಿ 
ಕ್ನರಣವ್ೇನತ? ಅದಕ್್ೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ವ್ೈಪಲಯ ಕ್ನರಣವ್ೇ ಅಥವನ ಸ್ಕ್ನಾರದ ದತಗಾತ್ರಯೇ ಎಾಂಬ 
ಬಗ್್ೆ ಚಚ್ಾ ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗಿದ್. ಇವತ್ರುನ ದಿವಸ್ ರ್ನವು ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗಿರತವಾಂಥದತದ, ಬ್ಾಂಗಳೂರತ 
ನಗರದ ಮಹನಜನತಯ್ನತನ ಉಳಸ್ತವಾಂಥದನದಗಿರತತ್ುದ್. ಅದಕ್್ೆ ಸ್ಕ್ನಾರ ರ್ನವುದೇ್ 
ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ ಕ್್ೂಟಟರೂ ಸ್ಹ, ಅದತ ರ್ನವುದೂ ಸ್ಹ ಜನರಿಗ್ ್ ರ್್ೇರವನಗಿ ಮತಟತಟತ್ರುಲಿ. 
ಮತ್ದನರರತ ಪರಶ್ನ ಮನಡತವಾಂತ್ಹ ಪರತ್ರ ಹಾಂತ್ದಲ್ಲಿ ಅದತ ಗ್ನಬ್ೇಾಜ್ ಇರಬಹತದತ ಅಥವನ ಮಳ ್
ಹನನಿ ಇರಬಹತದತ. ಇವತ್ರುನ ದಿವಸ್ ರನಜಕ್ನಲತವ ್ಒತ್ತುವರಿ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಮಾಂತ್ರನತನ ಬಿಟತಟ, 
ಬಡವರ ಮರ್್ಯನತನ ಮನತ್ರ ಒಡದ್ತಹನಕತತನುರ್ಾಂಬ ವಿಷಯ ದ್ೂಡಡ ಮಟಟದಲ್ಲಿ 
ಚಚ್ಾರ್ನಗಿರತವುದನತನ ರ್ನವು ಗಮನಿಸಿದದ್ೇವ್.  

(ಮತಾಂದತ…) 

(998) 22.09.2022 4.20 ವೆೈಎಲ್-ಬಿಎನ್ಎಸ             (ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರ ಉಪಸಿಿತ್ರ) 

ಶ್ರೇ ಟಿ.ಎ.ಶರವಣ (ಮತಾಂದತ):- 

ಆದರ್, ಪರಿಹನರ ಮನತ್ರ ಸಿಗತತ್ರುಲಿ.  ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳು ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ನಗರದ ಉಸ್ತುವನರಿ 
ಸ್ಚಿವರನಗಿರಬಹತದತ, ಇಲಿವ್ಾಂದತ ಹ್ೇಳುವುದಿಲಿ.  ಆದರ್, ಅವರೂ್ಬಬರ್ೇ ಎಲಿವನೂನ 
ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದಿಲಿ.  ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿ 07 ಜನ ಸ್ಪುಸ್ಾರ ಸ್ಚಿವರಿದನದರ್.  ಅವರ ಜ್ೂತ ್
ಹ್ೂೇದರೂ ಸ್ಹ ರ್ನವುದ್ೇ ಕ್್ಲಸ್ವನಗತತ್ರುಲಿ.  ಹನಗ್ನಗಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಸ್ಕ್ನಾರದ ಮನತ್ನತನ 
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ಕ್್ೇಳುತ್ರುಲಿವೇ್ ಅಥವನ ಸ್ಕ್ನಾರಕ್್ೆ ರ್ನವುದ್ೇ ರಿೇತ್ರಯ ರ್್ೈತ್ರಕತ ್ ಇಲಿವ್ೇ? ಇವತ್ತು ಅದರ ಬಗ್್ೆ 
ಸ್ಕ್ನಾರ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್.  ನಿಜವನಗಿಯೂ ಇವತ್ರುನ ಪರಿಸಿಿತ್ರಯಲ್ಲಿ ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ನಗರಕ್್ೆ ಹೂ್ಸ್ 
ಪರಿಹನರ ನಿೇಡತವಾಂಥ ಕ್ಲ್ಸ್ವನತನ ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗಿದ್.  ಒಾಂದತ ಮರ್ ್ ಕತಸಿದತ ಬಿದಿದರತವುದಕ್್ೆ 
ಸ್ಕ್ನಾರವು ಕ್್ೇವಲ ರೂ.10,000 ಪರಿಹನರ ನಿೇಡತತ್ುದ್.  ಆ ರೂ.10,000 ಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ ಏನತ 
ಮನಡತತನುರ್್ ಎಾಂಬತದನತನ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ.್  ದೂ್ಡಡ ಮಟಟದಲ್ಲಿ ಕ್ೇ್ಾಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರ ಹನಗೂ ರನಜಯ 
ಮಟಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾ ಪಕ್ಷ ಸ್ಭ ್ಕರದ್ತ, ಈ ಮಳ್ ಅವನಾಂತ್ರದ ಬಗ್್ೆ ಚಚ್ಾ ಮನಡಬ್ೇಕ್ನಗಿತ್ತು.  ಮನಜ 
ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳನದ ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎಸ.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರನಗಲ್ಲ, ಶ್ರೇ ಹ್ರ್್.ಡಿ.ಕತಮನರಸನಾಮಿರವರನಗಲ್ಲ 
ಅಥವನ ಶ್ರೇ ಸಿದದರನಮಯಯನವರವರನಗಲ್ಲ, ರ್ನವುದೇ್ ಸ್ಕ್ನಾರ ಅಧಿಕ್ನರದಲ್ಲಿದದಾಂತ್ಹ ಸ್ಾಂದಭಾದಲ್ಲಿ 
ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ನಗರದ ಶನಸ್ಕರಲ್ಿರನೂನ ಕರದ್ತ, ಒಾಂದತ ಸ್ಭ ್ಮನಡಿ ರ್ನವ ಕ್್ೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏರ್್ೇನತ 
ಸ್ಮಸ್ಯಗಳ್ೇನಿವ್, ಅದಕ್್ೆ ರ್ನವ ರಿೇತ್ರ ನಿಧನಾರ ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂ್ಳಿಬೇ್ಕತ ಎಾಂಬತದರ ಕತರಿತ್ತ ನಮಾ 
ಸ್ಲಹ ್ಸ್ೂಚರ್್ಯನತನ ಪಡಯ್ತತ್ರುದದರತ. ಆದರ್, ಇವತ್ರುನ ಸ್ಕ್ನಾರ ಕಣತಣ ಇದತದ ಕತರತಡನಗಿದಯ್ೇ; 
ಕಿವಿ ಇದತದ ಕಿವುಡನಗಿದಯ್ೇ; ಏರ್್ಾಂಬತದತ ನಮಗ್್ ಗ್್ೂತನುಗತತ್ರುಲಿ.  ಅದರ ಬಗ್್ೆ ಸ್ಹ ಸ್ಕ್ನಾರ 
ಗಮನಹರಿಸ್ಬ್ೇಕ್ನಗಿದ್.  ಮತಾಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೂ್ಡಡ ಮಟಟದಲ್ಲಿ ಎಲಿರೂ ಹೂ್ೇರನಟ ಮನಡತವಾಂಥ 
ಕ್್ಲಸ್ವನಗತತ್ುದ.್ ಇವತ್ರುನ ದಿವಸ್ ಐ.ಟಿ.-ಬಿ.ಟಿ. ಕಾಂಪನಿಗಳ ಹೂಡಿಕ್್ದನರರತ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಾಂಪನಿಗಳನತನ 
ಮತಚಿಿಕ್್ೂಾಂಡತ ತ್ಲಾಂಗ್ನಣ, ಆಾಂಧರಪರದ್ೇಶ ರನಜಯಗಳಗ್್ ಮನರತ ಹ್ೂೇಗತತ್ರುದತದ, ಬನರಯಾಂಡ್ 
ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ಮತೂ್ುಮಾ ತ್ೂಾಂದರಗ್್ೂ್ಳಗ್ನಗಿರತವುದತ ನಮಗ್್ ಬಹಳ ಕಷಟಕರವನದ 
ಸ್ಾಂಗತ್ರರ್ನಗಿದ್. ಹನಗ್ನಗಿ ಬ್ಾಂಗಳೂರನತನ ಉಳಸ್ತವಾಂಥ ಹನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ನಾರ ಕ್್ಲಸ್ 
ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗಿದ.್  ರ್ನವತ್ರುಗೂ ರ್ನವು ಕನನಡಿಗರತ.  ಹಸಿದನಗ ತ್ರನತನವುದತ ಪರಕೃತ್ರ, ಹಸಿವಿರದನಗ 
ತ್ರನತನವುದತ ವಿಕೃತ್ರ, ಹಸಿವಿದನದಗ ಇರ್ೂ್ನಬಬರಿಗ್ ್ ಕ್್ೂಟತಟ ತ್ರನತನವುದ್ೇನಿದ್, ಅದತ ನಮಾ ಕನನಡಿಗರ 
ಸ್ಾಂಸ್ೃತ್ರ. ಅಾಂತ್ಹ ಒಾಂದತ ಸ್ಾಂಸ್ೃತ್ರ ಇರತವಾಂಥ ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ನಗರವನತನ ಉಳಸಿ, ಬ್ಳ್ಸ್ತವಾಂಥ 
ಕ್್ಲಸ್ವನತನ ಸ್ಕ್ನಾರ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ಾಂದತ ಹೇ್ಳ, ನನನ ಮನತ್ನತನ ಮತಗಿಸ್ತತ್ರುದದ್ೇರ್್.    
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ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮನನಯ ತ್ೇಜಸಿಾನಿ ಗ್ೌಡರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೇಕತ.  5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತ್ಮಾ 
ಮನತ್ನತನ ಮತಗಿಸ್ಬೇ್ಕತ.   

ಡನ|| ತ್ೇಜಸಿಾನಿ ಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, 5 ನಿಮಿಷವ್ಾಂದರ ್ ಸನಕ್ನಗತವುದಿಲಿ. 
ದಯವಿಟತಟ ದೂ್ಡಡ ಮನಸ್ತು ಮನಡಿ, ಇನತನ ಸ್ಾಲಪ ಹ್ಚಿಿಗ್್ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶ ನಿೇಡಿದರ ್ಒಳ್ಿಯದತ.  

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಈಗ್ನಗಲ್ೇ ಎಲಿರಿಗೂ ಹ್ೇಳದ ವಿಚನರವರ್್ನೇ ತ್ಮಗೂ ಹ್ೇಳುತ್ರುದ್ದೇರ್್,  
ತ್ಮಗ್್ ಮನತ್ರ ಹೇ್ಳುತ್ರುಲಿ.  ಸ್ಮಯವನತನ ನಿೇಡತವುದಕ್್ೆ ನನನ ಅಭಯಾಂತ್ರವೇ್ನಿಲಿ.    

ಡನ|| ತ್ೇಜಸಿಾನಿ ಗ್ೌಡ (ವಿಧನನಸ್ಭ್ಯಿಾಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ನಿಯಮ 68ರ ಮೇರ್ಗ್ ್ ಚಚಾ್ ಮನಡಲತ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನದ 
ಮನನಯ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್ರವರತ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಸ್ದಸ್ಯರತ “ಇತ್ರುೇಚ್ಗ್ ್ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತರಿಯತತ್ರುರತವ 
ಮಳ್ಯಿಾಂದನಗಿ ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ನಗರ ಸೇ್ರಿದಾಂತ ್ರನಜಯದ ಬಹತತ್ೇಕ ಜಲ್ಿಗಳು ಪರವನಹ ಭಿೇತ್ರಯಿಾಂದ 
ಮತ್ತು ರನಜಯದ ಹ್ದನದರಿ, ರಸ್ುಗಳು ಕ್್ೂಚಿಿ ಹೂ್ೇಗಿರತವುದನಗಿರಬಹತದತ, ಕ್ರ್್ ಕಟ್ಟ ಕ್್ೂೇಡಿಗಳು 
ಹ್ೂಡ್ದತ ಜನರತ ಸ್ಾಂಕಷಟಕ್್ೆ ಸಿಲತಕಿರತವಾಂಥ”್ವಿಶ್ೇಷವನದ ತ್ತತ್ತಾ ವಿಚನರವನತನ ಈ ನಿಯಮದಡಿ 
ತ್ಾಂದಿದತದ, ಸ್ದರಿ ವಿಷಯವನತನ ಸನಾಗತ್ರಸ್ತತ್ುೇರ್್.  ಸ್ತಮನರತ 8 ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಡತ ಕ್್ೇಳರಿಯದಷತಟ 
ದನಖ್ಲ್ ಪರಮನಣದ ಅತ್ರವೃರ್ಷಠ ಈ ರನಜಯದ ಮೇಲ್ ಬಾಂದತ ಎರಗಿದನಗ ಸ್ಹಜವನದ ಎಲನಿ 
ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳ ಇತ್ರಮಿತ್ರಯನತನ ಮಿೇರಿ ಜಲ ಪರವನಹ ಉಾಂಟನಗಿದತದ, ಜ್ೂತ್ಗ್್ ಜೇವ 
ಹನನಿ, ಪನರಣಿಗಳ ಹನನಿ, ಬ್ಳ ್ಹನನಿ ಮತ್ತು ಮರ್್ಗಳ ಹನನಿಯಳಗ್್ೂಾಂಡಾಂತ ್ಬ್ಲ ್ಕಟಟಲನಗದಷತಟ 
ಸ್ಮಸ್ಯಯತಾಂಟನಗಿದತದ, ಅದನತನ ಸ್ಕ್ನಾರ ಇನೂನ ಅಾಂದನಜತ ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗಿದ್.  ಅಾಂತ್ಹ ಒಾಂದತ 
ಸಿಿತ್ರ ತ್ಕ್ಷಣವ್ೇ ಎದತರನಗಿತ್ತು.  ಪರವನಹ ಬರತವ ಮತರ್ನನ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳು 
ಅಧಿಕ್ನರವಹಸಿಕ್್ೂಾಂಡನಗ ಪರತ್ರ ನಿಯಮಿತ್ ಸ್ಾಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ಸೇ್ರಿದಾಂತ್ ರನಜಯದ್ಲ್ಿಡ ್
ಪರವನಸ್ ಮನಡಿದನದರ ್ ಹನಗೂ ಕಲನಯಣ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ ಕ್್ೈಗ್್ತ್ರುಕ್್ೂಾಂಡಿದನದರ್.  ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ 
ಪರವನಹ ಬಾಂದ ಸ್ಾಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳು ಹನಗೂ  ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನ ಬಗ್್ೆ ಇಾಂಚಿಾಂಚತ 
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ತ್ರಳದಿರತವ ಹರಿಯ ಸ್ಚಿವರನದ, ಅನತಭವಿಗಳನದ ಮನನಯ ವಿ.ಸೂ್ೇಮಣಣ, ಮನನಯ ಆರ.ಅಶ್ ೇಕ್, 
ಮನನಯ ಗ್್ೂೇಪನಲಯಯ, ಮನನಯ ಭ್ೈರತ್ರ ಬಸ್ವರನಜತ, ಮನನಯ ಅಶಾತ್ ರ್ನರನಯಣ ಸಿ.ಎನ., 
ಮನನಯ ಮತನಿರತ್ನ ಇರಬಹತದತ,  ಎಲನಿ ಸ್ಚಿವರ ಆದಿರ್ನಗಿ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ಶನಸ್ಕರತ 
ಒಳಗ್್ೂಾಂಡಾಂತ ್ಎಲನಿ ಶನಸ್ಕರನತನ ಕರದ್ತಕ್್ೂಾಂಡತ ಹ್ೂೇಗಿ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳು ಸ್ಾತ್ಃ ಭೇ್ಟಿ 
ನಿೇಡಿದನದರ.್  ಅದರಾಂತ ್ ಮೊದಲ ಆದಯತ ್ ಏರ್್ಾಂದರ್, ತ್ತತ್ತಾ ಪರಿಹನರವನಗಿತ್ತು.  ಜೇವ 
ಉಳಸ್ತವುದನಗಿರಬಹತದತ, ಆಹನರದ ಕ್ೇ್ಾಂದರ ತ್ರ್ಯತವುದನಗಿರಬಹತದತ ಮತ್ತು ಮನನಯ 
ಶರವಣರವರತ ಹ್ೇಳದ ಹನಗ್್ ತ್ತತನಾಗಿ ಮರ್ ್ಬಿದದ ಸ್ಾಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಸನಮನನತ ಸ್ರಾಂಜನಮತ ಕಳ್ದತ 
ಹ್ೂೇಗಿದತದ, ಅತ್ಯಾಂತ್ ತ್ಾರಿತ್ವನಗಿ ಜೇವನವನತನ ದನರಿಗ್ ್ ತ್ಾಂದತಕ್್ೂಳುಿವುದಕ್್ೂೆೇಸ್ೆರ ರೂ.10,000 
ಸ್ಕ್ನಾರ ನಿೇಡಿರತವಾಂಥ ಪರಿಹನರ ಏನಿದ,್ ಅದತ ತ್ತತ್ತಾ ಪರಿಹನರಕ್ನೆಗಿ ನಿೇಡಿರತವಾಂಥದನಗತತ್ುದ ್
ವಿನಃ ಶನಶಾತ್ ಪರಿಹನರವನಗಿರತವುದಿಲಿ.  ಅತ್ಯಾಂತ್ ಪನರಮನಣಿಕವನಗಿ ಆ ಒಾಂದತ ಕ್್ಲಸ್ವನತನ ಸ್ಕ್ನಾರ 
ಮನಡಿರತವುದರಿಾಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ರನಜಕ್ನರಣ ಮನಡಬನರದತ ಎನತನವಾಂಥ ಕಳಕಳಯನತನ ಈ ಸ್ದನದಲ್ಲಿ 
ವಯಕುಪಡಿಸ್ತತ್ುೇರ್.್  ಪರವನಹ ಪರಿಸಿಿತ್ರ ಉಾಂಟನದ ಸ್ಾಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಮತಖ್ಯವನಗಿ ಹ್ದನದರಿಗಳ ಬಗ್್ೆ 
ಹ್ೇಳುವುದನದರ್, ಇವತ್ರುನ ದಿವಸ್ ಸ್ತಮನರತ ಒಾಂದತ ಕಿಲ್ೂೇ ಮಿೇಟರ್ ದನರಿಯನತನ ನಿಮನಾಣ 
ಮನಡಬೇ್ಕ್್ಾಂದರ್, ಎಷತಟ ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಿ ಖ್ಚನಾಗತತ್ುದ್ ಎನತನವಾಂಥ ವಿಚನರ ಎಲಿರಿಗೂ 
ತ್ರಳದಿದತದ, ಪರಶ್ ನೇತ್ುರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರತ್ರ ಸ್ದಸ್ಯರತ ಪನಪ ಅವರವರ ಕ್್ೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದಿಿಗ್್ ಎಷತಟ 
ಗಟಿಟರ್ನಗಿ ಪರಶ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಹಣವನತನ ಕ್್ೇಳುತನುರ್ ಎಾಂಬತದನತನ ರ್ನವಲ್ಿರೂ 
ರ್್ೂೇಡಿದ್ದೇವ್.  ಇಾಂತ್ಹ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾವನತನ ನಿಮನಾಣ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ಾಂದರ್, ನಮಾ 
ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಒಟತಟ ಎಷತಟ ನಷಟವನಗಿದ;್ ರನಜಯದ ಸ್ಾಂಪನೂಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷತಟ ಹಣವನತನ ನಿೇಡಬ್ೇಕತ; 
ಕ್್ೇಾಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರದಿಾಂದ ಏರ್್ೇನತ ತ್ರಬೇ್ಕತ; ಎನತನವಾಂಥ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ನಾರ ಖ್ಾಂಡಿತ್ ವ್ೈಜ್ಞನನಿಕ 
ಮತ್ತು ಪನರಮನಣಿಕ ರಿೇತ್ರಯಲ್ಲಿ ಲ್ಕೆಚನರ ಮನಡಿ, ಮತಾಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಿೇಘಾಕ್ನಲ ಪರಿಹನರ 
ನಿೇಡತವಾಂಥ ಕ್ಲ್ಸ್ವನತನ ಸ್ಕ್ನಾರ ಮನಡತತ್ುದ್. 
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 ಈಗ್ನಗಲ್ೇ ಬ್ಳ ್ಹನನಿ ವಿಚನರವನಗಿ ಅರ್್ೇಕ ಸ್ದಸ್ಯರತ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದನದರ್.   ಸ್ದಯಕ್್ೆ ಬ್ಳ ್
ಬಿತ್ುರ್್ ಮನಡತವಾಂತ್ದತದ. ಈ ಬನರಿ ನಿಯಮಿತ್ ಸ್ನಿನವ್ೇಶವನತನ ಮಿೇರಿ ಅವಧಿಗೂ ಮತರ್ನನ ಮಳ್ 
ಶತರತವನಗಿತ್ತು.  ಋತ್ತಮನನವನತನ ಮಿೇರಿದಾಂಥ ಅಕ್ನಲ್ಲಕ ಮಳ್ಯಿಾಂದನಗಿ ಬಿತ್ುರ್್ ಮನಡಿದಾಂಥ ಬ್ಳ ್
ಕ್್ೂಚಿಿಕ್ೂ್ಾಂಡತ ಹ್ೂೇಗಿ ಮಣತಣ ಸ್ವಕಲತ ಉಾಂಟನಗಿದ್, ಬಿತ್ುರ್್ ಪರಮನಣ ಕಡಿಮರ್ನಗಿದ,್ 
ಇದರಿಾಂದನಗಿ ಮತಾಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳ್್ ಕ್ನಮದಿಾಂದನಗಿ ಆಹನರ ಸ್ಮಸ್ಯ ಉಾಂಟನಗತತ್ುದ ್ಎಾಂಬತದತ 
ಗ್್ೂತ್ರುಲಿ.  ಬಲ್ ್ಏರಿಕ್್ಯತಾಂಟನಗಿ ತ್ರಕ್ನರಿ ಖ್ರಿೇದಿಗ್್ ತ್ೂಾಂದರರ್್ನಗತತ್ುದ್. ಇದ್ಲಿವನೂನ ರ್ನವು 
ಅಾಂದನಜಸ್ಬ್ೇಕ್ನಗಿದ್.  ನಿಯಮ 68 ರಡಿ ಚಚಾ್ ಮನಡತವನಗ ಜಗಳವನಡತವಾಂಥ ಸ್ನಿನವ್ೇಶ 
ಉದಭವಿಸ್ತವುದಿಲಿ.  ಆ ಒಾಂದತ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಿ ರೈ್ತ್ರ ರ್್ರವಿಗ್ ್ರನಜಯ ಸ್ಕ್ನಾರ ಕಟಿಬದಿವನಗಿದ್.  ನಮಾ 
ಸ್ಕ್ನಾರದ ಹಾಂದಿನ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳನದ ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎಸ.ಯಡಿಯೂರಪಪ, ಶ್ರೇ ಸ್ದನನಾಂದಗ್ೌಡ, ಶ್ರೇ 
ಜಗದಿೇಶ್ ಶ್ಟಟರ್ ಹನಗೂ ಇಾಂದಿನ ಶ್ರೇ ಬಸ್ವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿರವರ ಸ್ಕ್ನಾರವನಗಿರಬಹತದತ.  
ನಮಾ ಬಿ.ಜ್.ಪಿ.ಸ್ಕ್ನಾರವು ರೈ್ತ್ ಕ್್ೇಾಂದಿರತ್ ಸ್ಕ್ನಾರ ಎಾಂದತ ಅತ್ಯಾಂತ್ ಹಮ್ಾ / ಕಳಕಳಯಿಾಂದ 
ಹ್ೇಳಲತ ಇಚಿಛಸ್ತತ್ುೇರ್.್  ರನಜಯದ ಸ್ಾಂಪನೂಾಲದಲ್ಲಿ ಅತ್ರೇ ಹ್ಚತಿ ಆದಯತಯ್ನತನ, ಪರಥಮ 
ಆದಯತಯ್ನತನ ರೈ್ತ್ರ ಜೇವನವನತನ ಸ್ತಧನರಿಸ್ತವುದಕ್ನೆಗಿ ಹನಗೂ ಅವರ ಬ್ಳ್ಗ್ ್ಮತ್ತು ಭೂಮಿಗ್ ್
ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಡತತು್ೇವ್.  ಕ್್ೇಾಂದರದ ಯೇಜರ್್ಗಳು ಸ್ಹ ಬಹಳ ಸ್ಹಕ್ನರಿರ್ನಗಿವ್.  ಬ್ಳ ್
ಪರಿಹನರವನಗಿರಬಹತದತ, ಕನಿಷಠ ಬ್ಾಂಬಲ ಬ್ಲ ್ ಆಗಿರಬಹತದತ, ರಿರ್ನಯಿತ್ರ ದರದಲ್ಲಿ ರೈ್ತ್ರ 
ಬ್ರ್್ನಲತಬತ ಗಟಿಟ ಮನಡತವಾಂಥ ಎಲನಿ ಯೇಜರ್್ಗಳನಗಿರಬಹತದತ, ರೈ್ತ್ರ ಖನತ್ಗ್್ ಮನನಯ ಪರಧನನ 
ಮಾಂತ್ರರಗಳನದ ಶ್ರೇ ನರೇ್ಾಂದರ ಮೊೇದಿಯವರತ ಕ್ೇ್ಾಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರದ ಯೇಜರ್್ಯಡಿ ಪರಿಹನರ 
ನಿೇಡತತ್ರುರತವ ರೂ.6,000 ಇರಬಹತದತ ಮತ್ತು ರನಜಯ ಸ್ಕ್ನಾರದ ಯೇಜರ್್ಯಡಿ ಪರಿಹನರ 
ನಿೇಡತತ್ರುರತವ ರೂ.4,000 ಏನಿದ,್ ಇವ್ಲಿದಕೂೆ ಖ್ಾಂಡಿತ್ವನಗಿ ರ್ನವು ಬದಿವನಗಿದ್ದೇವ್.  ಇನತನ 
ಮತಾಂದ ್ ಸ್ಹ ಪರತ್ರಪಕ್ಷವು ಹ್ೇಳುವಾಂಥ ಒಳ್ಿಯ ಅಭಿಪನರಯವನತನ ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂ್ಾಂಡತ, ಆ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಿ 
ಸ್ಕ್ನಾರ ಮತಾಂದತವರ್ಯತತ್ುದ್ ಎನತನವಾಂಥ ನಾಂಬಿಕ್ಯ್ನತನ ರ್ನನತ ಹ್ೂಾಂದಿದ್ದೇರ್್.   
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 ನನನ ಮನಸಿುಗ್್ ಒಾಂದತ ಸ್ಾಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಐ.ಟಿ.-ಬಿ.ಟಿ. ವಿಚನರವನಗಿ ಮನನಯ ಶರವಣನವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ರ್್ೂೇವು ಸ್ಹ ಆಗಿತ್ತು.  ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ಬನರಯಾಂಡ್ international city 
ಆಗಬೇ್ಕ್ನದರ,್ ಎಲಿರೂ ಕೂಡನ ಕ್್ೈ ಜ್ೂೇಡಿಸ್ಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್.  ಭೂಮಿ ಉಳುವ ಅನನದನತ್ ರೈ್ತ್ 
ಎಷತಟ ಪರಮತಖ್ವನದ ಕ್ೂ್ಡತಗ್್ಯನತನ ನಿೇಡತತ್ರುದನದರ್್, ಅಷ್್ಟೇ ಮಟಟಕ್್ೆ ಸಿಲ್ಲಕ್ನನ್ ವನಯಲ್ಲ 
ಪರಪಾಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ಅಮೇರಿಕ್ನ, ಯತ.ಕ್.್ ಅನತನ ಹಾಂದ ್ ಹನಕಿ, ನಮಾ talent pool ಏನಿದನದರ,್ 
ಅವರತ ನಮಾ ರನಜಯಕ್್ೆ ಬಾಂದತ ಐ.ಟಿ.-ಬಿ.ಟಿ. ಉದಯಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ರೇ ಹ್ಚತಿ ಕ್್ೂಡತಗ್್ ನಿೇಡತವುದರ 
ಮೂಲಕ, ಉದೂ್ಯೇಗ ಸ್ೃರ್ಷಟಯಲ್ಲಿ ಮನತ್ರವಲಿದ್ೇ, ಅಾಂತ್ರ ರನರ್ಷರೇಯ ಮಟಟದಲ್ಲಿಯೂ 
ರನಜಧನನಿರ್ನದ ಬ್ಾಂಗಳೂರಿಗ್್ ದ್ೂಡಡ ಹ್ಮಾಯನತನ ತ್ಾಂದಿದನದರ್.  ಈ ಒಾಂದತ ಸ್ಾಂಕಷಟದಲ್ಲಿ 
ಪರಿಹನರವನತನ ಕಾಂಡತ ಹಡಿಯಬ್ೇಕತ.  ರನಜಕ್ನಲತವ್, ಕ್್ರ್ಗಳು ಏನತ ಒತ್ತುವರಿರ್ನಗಿದ್, ಇವ್ಲಿವೂ 
ಒಾಂದತ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಗಿರತವಾಂಥದನದಗಿಲಿ.  ಅರ್್ೇಕ ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದತದ,… ಈಗ್ನಗಲೇ್ 
ರ್ನನತ ಹ್ೇಳದ ಹನಗ್್ ರನಜಕ್ನರಣವನತನ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಿಕು್ ಮನಡತವುದಿಲಿ. ರ್ನವಲ್ಿರೂ ಆ 
ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಮೈಮರತ್್ರುದದ್ೇವ್.  ಈ ಸ್ದನದಲ್ಲಿ ತ್ಮಾ ಪಿೇಠದ ಮೇಲ ್ ಶ್ರೇ ರ್ನಲಾಡಿ ಕೃಷಣರನಜ 
ಒಡಯ್ರ್ರವರತ ಹನಗೂ ಭನರತ್ದ ಶ್ರೇಷಠ ವನಸ್ತುಶ್ಲ್ಲಪರ್ನದ ಶ್ರೇ ಸ್ರ.ಎಾಂ.ವಿಶ್ಾೇಶಾರಯಯನವರ 
ಭನವಚಿತ್ರಗಳನತನ  ಇಡಲನಗಿದ್.  192 ಕ್್ರ್ಗಳ್ೇನಿವ್, ಆ ಕ್್ರ್ಗಳಾಂದಲ್ೇ ಆಸ್ರ ್ ಪಡದ್ತ ಈ 
ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ನಗರ ನಿಮನಾಣವನಗಿರತವುದತ.  ಪರಪಾಂಚದ ರ್ನವುದ್ೇ ರ್ನಗರಿಕ ಪಟಟಣಗಳನಗಿರಲ್ಲ, 
ನದಿಯಿಲಿದ್ೇ ಪಟಟಣ ನಿಮನಾಣವನಗಿಲಿ.  ಅದನತನ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ೇಕ್ನದರೂ ರ್್ೂೇಡಬಹತದತ.  ಬ್ಾಂಗಳೂರತ 
ಸ್ಮತದರದ ಮಟಟಕಿೆಾಂತ್ ಇಷತಟ ಎತ್ುರದಲ್ಲಿ ಇದದರೂ ಕೂಡನ ಆವತ್ರುನ ದಿನ ಶ್ರೇ ರ್ನಡಪರಭತ 
ಕ್್ಾಂಪೇ್ಗ್ೌಡರತ ಹನಗೂ ಶ್ರೇ ಕ್್ಾಂಗಲ್ ಹನತಮಾಂತ್ಯಯನವರತ ಅಪನರ ಕ್್ೂಡತಗ್್ಯನತನ ನಿೇಡಿದನದರ.್  
ಅವರಿಬಬರ ಭನವಚಿತ್ರಗಳು ಸ್ಹ ಈ ಸ್ದನದಲ್ಲಿ ಇದದರ ್ಈ ಸ್ದನವು ಇನತನ ಚ್ರ್ನನಗಿ ಶ್ ೇಭಿಸ್ತತ್ುದ ್
ಎಾಂದತ ನನಗ್ ್ಅನಿಸ್ತತ್ರುದ್.   ಈ ರ್ನಡನತನ ನಮಗ್್ ನಿೇಡಿದಾಂಥ ಶ್ರೇ ರ್ನಡಪರಭತ ಕ್್ಾಂಪೇ್ಗ್ೌಡರವರ 
ಭನವಚಿತ್ರವನತನ ಕಡನಡಯವನಗಿ ಈ ಸ್ದನದ್ೂಳಗ್್ ಹನಕಲ್ೇಬ್ೇಕ್್ಾಂದತ ನನನ ಅಭಿಪನರಯವನಗಿದ್.   
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ಹನಗ್್ಯೇ ಈ ಸ್ದನವನತನ ಕಟಿಟಕ್್ೂಟಟಾಂತ್ಹ ಶ್ರೇ ಕ್ಾ್ಂಗಲ್ ಹನತಮಾಂತ್ಯಯನವರತ ಸ್ಹ ಈ 
ರ್ನಡಿನ ಮತತ್ುದಿದರ್ನಗಿದತದ, ಅವರ ಭನವಚಿತ್ರವು ಈ ಸ್ದನದ್ೂಳಗ್ ್ ಹನಕಿದರ,್ ಅವರತ 
ಪನರತ್ಃಸ್ಾರಣಿೇಯರತ, ನಮಗ್್ ಸ್ೂಾತ್ರಾ ಬರತತ್ುದ್. ಈ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇ ರ್ನಡಪರಭತ ಕ್್ಾಂಪ್ೇಗ್ೌಡರತ 
ರ್ನವ ದೂರದೃರ್ಷಟಯನಿನಟತಟಕ್ೂ್ಾಂಡತ ಕ್್ರ್ಗಳನತನ ನಿಮನಾಣ ಮನಡಿದದರತ, ಅದನತನ ರ್ನವಲ್ಿರೂ 
ಕೂಡನ ಮತಾಂದನಲೂ್ೇಚರ್್ ಇಲಿದ್ೇ ಸ್ಕ್ನಾರಿ ಭೂಮಿಯನತನ ಬ್ೇರಯ್ವರಿಗ್್ ನಿೇಡಿರತವುದರಿಾಂದ, 
ಕ್್ರ್ಗಳರ್್ನಲನಿ unscientifically ಮತಚಿಿಕ್ೂ್ಾಂಡತ ಬಾಂದತ ಇವತ್ರುನ ದಿವಸ್ ರ್ನವ ಕ್್ರ್ಯನತನ 
ಮತಚಿಿ ಏರ್್ೇನತ ನಿಮನಾಣ ಮನಡಿದ್ದೇವ್ ಎಾಂಬತದನತನ ಮನಧಯಮದಲ್ಲಿ ತೂ್ೇರಿಸಿದನದರ್.  ರ್ನವು 
ಅಭಿವೃದಿಿ ಮನಡಲತ ಹ್ೂೇದರ,್ ಅದತ ನಿೇರಿಗ್ ್ ಗ್್ೂತನುಗತವುದಿಲಿ.  ಜಲಮನಗಾವು ತ್ನಗ್್ ತನರ್್ೇ 
ಕಾಂಡತಕ್್ೂಳುಿತ್ುದ್, ಜೌಗತ ಪರದ್ೇಶ ಮತಳುಗಡ್ರ್ನಗಿದ್.  ಹನಗ್್ಯೇ ಅಕ್ನಾವತ್ರ valley, 
ವೃಷಭನವತ್ರ valley ಏನಿದ್,… ಶ್ರೇ ಗ್ನಳ ಆಾಂಜರ್್ೇಯ ಸನಾಮಿ ದೇ್ವಸನಿನ ಏನಿದ,್ ಅದತ ಒಾಂದತ 
ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ನದಿರ್ನಗಿತ್ತು.  840 ಕಿಲ್ೂೇ ಮಿೇಟರ್ ಈ valley ಏನಿದ,್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ು ರ್ನವಲ್ಿರೂ 
ಇಚನಛಸ್ಕಿುಯನತನ ಹೂ್ಾಂದಿದರ್ ನದಿಯನತನ ಪತನರ್ ನಿಮನಾಣ ಮನಡಲತ ಸನಧಯವಿದ.್  ಕ್್ೂಳಚ್ 
ನಿೇರನತನ ಬ್ೇಪಾಡಿಸಿ… ಇಷತಟ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ಆಗತತ್ರುರತವ ಮಳ್ ನಿೇರನತನ,… ಮಳ್ ಬನರದ 
ಸ್ಾಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಮೊೇಡ ಬಿತ್ುರ್್ ಮನಡಲನಗಿತ್ತು.  ಎಷತಟ ಹಣವನತನ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿದ್ದವು? ಈ 
ಮಳ್ಯೂ ದ್ೇವರತ ನಿೇಡತವಾಂಥ ವರವನಗಿದ್.   

ಶ್ರೇ ಎಸ.ಎಲ.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಒಾಂದತ ನಿಮಿಷ.  

ಡನ|| ತ್ೇಜಸಿಾನಿ ಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಭ್ೂೇಜ್ೇಗ್ೌಡರವರ್ ಒಾಂದತ ನಿಮಿಷ.  ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ 
ಮತಗಿಸ್ತತು್ೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಎಸ.ಎಲ.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ತ್ೇಜಸಿಾನಿ ಗ್ೌಡರವರ ್ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತವ 
ಸ್ಾಂದಭಾದಲ್ಲಿ ತ್ಮಗ್್ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ನಿೇಡಿದ್ದೇರ್್.   
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ಡನ|| ತ್ೇಜಸಿಾನಿ ಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಭ್ೂೇಜ್ೇಗ್ೌಡರವರ್ ದಯವಿಟತಟ ನನನ ಮನತ್ನತನ ಮತಗಿಸಿ 
ಬಿಡತತ್ುೇರ್.್ ಈ ಮಳ್ ರ್ನವು ಕ್್ೇಳದನಗ ಬರತವುದಿಲಿ.    

          … ಮತಾಂದತ 

(999) 22.09.2022/4.30/ಎಸ್ಕ್-್ಬಿಎನ್ಎಸ್ 

(ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರ ಉಪಸಿಿತ್ರ) 

ಡನ|| ತ್ೇಜಸಿಾನಿ ಗ್ೌಡ (ಮತಾಂದತ):-  

ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಮಳ್ಯನತನ “ಅವನಾಂತ್ರ”್ ಎಾಂದತ ಕರಯ್ಬ್ೇಡಿ ಎಾಂದತ ರ್ನನತ ಈ 
ಘನತ್ವತ್್ು ಸ್ದನದ ಮೂಲಕ ಮಿೇಡಿರ್ನದವರಿಗ್್ ವಿನಾಂತ್ರ ಮನಡತತ್ುೇರ್.್ ವರತಣ ರ್ನವು ಕ್ೇ್ಳದನಗ 
ಬರತವುದಿಲಿ. ರ್ನವು ತ್ಪತಪ ಮನಡಿದ್ದೇವ್: ಇವತ್ತು ಈ ಅಕ್ನಲ್ಲಕ ಮಳ್ಗ್್, ವನತನವರಣ ಬದಲನವಣ್ಗ್ ್
ರ್ನವು ಕ್ನರಣರತ. ಮರಗಳನತನ ಕಡಿದರ್, ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ುತ್ಯನತನ ರ್ನರತ ತ್ಡಯ್ತತನುರ್? 
ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹತಲತಿಗ್ನವಲತ ಇಲಿ; ಭೂಮಿಯನತನ ನತಾಂಗತತ್ರುದ್ದೇವ್, ಭೂಮಿಯನತನ ಎಲಿರಿಗೂ 
ಹಾಂಚತತ್ರುದ್ದೇವ;್ ಭೂಮಿಯನತನ ಭೂಮಿರ್ನಗಿ ಇರತವುದಕ್್ೆ ಬಿಡದಿದದರ,್ ಮನತಷಯ ಪರಕೃತ್ರಯ ಮತಾಂದ ್
ಕ್್ೇವಲ ಹತಲತಮನನವ ಎಾಂಬತದನತನ ಅದತ ತೂ್ೇರಿಸಿಕ್ೂ್ಟಿಟದ್. ರ್ನವಲ್ಿರೂ ಮನಸ್ತು  ಮನಡಿದರ,್ 
ದಿೇಘಾಕ್ನಲದ ನಿಲಾಕ್ಷತ್ಗ್ ್ ಒಳಗ್ನಗಿರತವ ಈ ಒಾಂದತ ನಗರವನತನ ಮತ್ು ನಿಮನಾಣ ಮನಡಿದರ್, 
ಅದ್ೇನೂ ದೂ್ಡಡ ಸ್ಮಸ್ಯಯಲಿ. 

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಡನ|| ತ್ೇಜಸಿಾನಿ ಗ್ೌಡರ್ೇ, ತನವು ಈಗ್ನಗಲ್ೇ ಹದಿರ್್ೈದತ ನಿಮಿಷಗಳಷತಟ 
ಸ್ಮಯವನತನ ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂ್ಾಂಡಿದಿದೇರಿ. ತ್ಮಾ ಮನತ್ನತನ ಬ್ೇಗ ಮತಗಿಸಿ. 

ಡನ|| ತ್ೇಜಸಿಾನಿ ಗ್ೌಡ (ವಿಧನನಸ್ಭ್ಯಿಾಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಮತಾಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ನಾರದ ಎದತರತಗಡ ್ ದ್ೂಡಡ ಸ್ವನಲತ ಇದ್. ನನಗ್ ್
ನಾಂಬಿಕ್ ್ಇದ್. ರ್ನವಲ್ಿರೂ ಈ ಸ್ಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಸ್ಹಕ್ನರ ಕ್್ೂಡೂ್ೇಣ. ಮತೂ್ುಮಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತ್ಗ್್ 
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ನಿೇಡಬ್ೇಕ್ನದಾಂತ್ಹ ಪರಿಹನರಗಳು ಇರಬಹತದತ, ಮತಾಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳ್್ ದೃಢೇಕರಣ ಅವರಿಗ್್ 
ಬ್ೇಕ್ನಗಿದ್. ಆ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಿ ಹಚ್ಿಿನ ರಿೇತ್ರಯಲ್ಲಿ ಕ್್ಲಸ್ ಮನಡಿದರ್, ಖ್ಾಂಡಿತ್ ಈ ಪರವನಹ ಪರಿಸಿಿತ್ರಯನತನ 
ಮತ್ತು ಕ್್ರ್-ಕಟ್ಟಗಳ ಒತ್ತುವರಿ ತ್ರವು ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಪರತ್ರಯಬಬ ಶನಸ್ಕರತ ಮನಸ್ತು ಮನಡಬೇ್ಕತ. 
ರ್ನವು ರ್ನರಿಗೂ ಕ್್ಟಟವರನಗಬನರದತ. ಕ್ರ್್ ಒತ್ತುವರಿಯನತನ ರ್ನರತ ತ್ರವು ಮನಡತತನುರ?್ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಹ್ೂೇದರ್ ಏಟತ ತ್ರಾಂದತ ಬರತವುದಕ್ನೆಗತತ್ುದ್ಯೇ?  ಜ್.ಸಿ.ಬಿ.ಗಳ; ರ್ನನತ ಒಾಂದತ 
ಮನತ್ನತನ ಹೇ್ಳುತ್ುೇರ್್. ನನನ ಸ್ಕ್ನಾರವ್ೇ ಅಧಿಕ್ನರದಲ್ಲಿ ಇರಬಹತದತ; ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, 
ರ್ನನತ ಒಾಂದತ ನಿಮಿಷ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್್ೆ ಸ್ಮಯವನತನ ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುೇರ್್. ದಯವಿಟತಟ, 
ಕ್ನನೂನನತನ violate ಮನಡಿ, ರ್ನವ ಕ್ನನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ದತರಪಯೇಗ ಮನಡಿ, ಕಟತಟವುದಕ್್ೆ 
ಬಿಟಿಟದಿದೇರಿ. ಕ್ನನೂನತ ಮತ್ು ಹ್ೇಳುವ ತ್ನಕ ಮರ್ ್ತ್ರವುಗ್್ೂಳಸ್ತವ ಕ್್ಲಸ್ ಮನಡಬನರದತ. ಅದನತನ 
mark ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಅವರ ಒತ್ತುವರಿ ಮನಡಿಕ್್ೂಾಂಡಿದನದರ್ೂೇ ಇಲಿವೇ ಎಾಂಬತದರ ದೃಢೇಕರಣ 
ಆಗಬೇ್ಕತ. ದೃಢೇಕರಣವನದ ಮೇಲ್ ರ್ನವುದೇ್ ಒಾಂದತ ರಿೇತ್ರಯ ರಿರ್ನಯಿತ್ರ ತ್ೂೇರದೇ್ 
ತ್ರವುಗ್್ೂಳಸ್ತವಾಂತ್ಹ ಕ್ಲ್ಸ್ವನಗಬ್ೇಕತ. ಹನಗ್ನಗಿ ಕ್್ರ್ಕತಾಂಟ್ಗಳನತನ ರಕ್ಷಣ ್ಮನಡತವ ಮೂಲಕ 
ಪರವನಹ ತ್ಡಗ್್ ್ಕರಮ ಕ್ೈ್ಗ್ೂ್ಳಿಬ್ೇಕ್್ಾಂದತ ಹ್ೇಳುತನು, ಈ ಸ್ಕ್ನಾರದ ಮೇಲ್ ಎಲಿರೂ ಭರವಸಯ್ನತನ 
ಇಡಬಹತದತ. ಈ ಪರವನಹ ಪರಿಸಿಿತ್ರಯನತನ ಉತ್ುಮ ರಿೇತ್ರಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ನಾರ ನಿವಾಹಸಿದ್ ಮತ್ತು 
ಮತಾಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಭನಯಿಸ್ತತ್ುದ್ ಎನನವ ವಿಶನಾಸ್ದ ಜ್ೂತ್ಗ್್ ರ್ನನತ ಈ ಒಾಂದತ ಚಚಾ್ಯಲ್ಲಿ 
ಭನಗವಹಸಿದ್ದೇರ್.್  

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್.್ ರನಥೂ್ೇಡ್ರವರ್ೇ, ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್್. ರನಥ್ೂೇಡ್ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸ್ಚ್ೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ನನಗ್್ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್್ೂಟಿಟದದಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗ್್ 
ಧನಯವನದಗಳನನಪಿಾಸ್ತತ್ುೇರ್್.  
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ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್.್ ರನಥ್ೂೇಡ್ರವರ್ೇ,  ತ್ಮಾ ಮನತ್ನತನ ಐದತ 
ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮತಗಿಸಿ. 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್್. ರನಥೂ್ೇಡ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ನನನ ಮನತ್ನತನ  ಆದಷತಟ ಬ್ೇಗ 
ಮತಗಿಸ್ತತು್ೇರ್್.  

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ವಿರೂ್ೇಧ  ಪಕ್ಷದವರಿಗ್ ್ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್್ೆ ಸ್ಮಯ 
ಕ್್ೂಟತಟ, ಆಡಳತ್ ಪಕ್ಷದವರಿಗ್್ ಐದತ ನಿಮಿಷ ಸ್ಮಯ ಕ್್ೂಟಟರ್, ಆಡಳತ್ ಪಕ್ಷದವರತ ಏನತ 
ಅನತನತನುರ?್  

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್್. ರನಥ್ೂೇಡ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಆಗಸಟ್ ಮತ್ತು ಸಪ್್ಟಾಂಬರ್ 
ತ್ರಾಂಗಳನಲ್ಲಿ ಧನರನಕ್ನರ ಮಳ್ರ್ನದ ಮೇಲ್ ಬಹತಶಃ ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ಅಷ್್ಟೇ ಅಲಿ, ರನಮನಗರ 
ತ್ೂಮಕೂರತ ಮತ್ತು ಬಾ್ಂಗಳೂರತ-ಮೈಸ್ೂರತ ಹದ್ನದರಿಗಳು ಇವ್ಲಿವೂ ಮಳ್ಯಿಾಂದ ಮತಳುಗಿ 
ಹ್ೂೇಗಿದತದ, ಜನರತ ಪಡಬನರದ ಸ್ಾಂಕಷಟ ಪಟಿಟರತವ ಸ್ಾಂಗತ್ರಯನತನ ರ್ನವು ರ್್ೂೇಡಿದದ್ೇವ್.  
ಅವ್ೈಜ್ಞನನಿಕವನಗಿ ಚರಾಂಡಿಗಳು  ಮತ್ತು ರಸ್ುಗಳನತನ ನಿಮನಾಣ  ಮನಡಿದದರಿಾಂದ ರನಮನಗರದ 
ಜನರತ ಸನಕಷತಟ ಸ್ಾಂಕಷಟ ಅನತಭವಿಸ್ತವಾಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಿತ್ರ ನಿಮನಾಣವನಯಿತ್ತ. ಹನಗ್್ಯೇ ಸನಾಟ್ಾ 
ಸಿಟಿಗಳ್ಾಂದತ ಆಯೆ ಮನಡಿದ ಬ್ಾಂಗಳೂರತ, ತ್ತಮಕೂರತ, ಮಾಂಗಳೂರತ ಮಾಂತನದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 
ಸನಕಷತಟ ಮಳ್ರ್ನಗಿದತದ, ಇದರಿಾಂದನಗಿ, ಜನರತ  ಬಹಳಷತಟ  ಪರದನಡಿದರತ. ಅವೈ್ಜ್ಞನನಿಕ 
ಕ್ನಮಗ್ನರಿಗಳಾಂದನಗಿ, ಈ  ಪರಿಸಿಿತ್ರಯನತನ ಎದತರಿಸ್ಬ್ೇಕ್ನಗಿ ಬಾಂತ್ತ. ಮಳ್ ರ್ನವ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ 
ಹ್ಚನಿಯಿತ್ತ ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳದರ,್ ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿ ವನಡಿಕ್ಯ್ಾಂತ ್೪೭೫ ಮಿಲ್ಲ ಮಿೇಟರ್ ಮಳ ್ 
ಬರಬ್ೇಕ್ನಗಿದತದ, ವನಸ್ುವವನಗಿ  1086 ಮಿಲ್ಲ ಮಿೇಟರ್ ಮಳ್ ಬಾಂತ್ತ. ಅಾಂದರ,್ 128% ಮಳ್ 
ಜನಸಿುರ್ನಯಿತ್ತ. ಅದ್ೇ ತ್ರಹವನಗಿ ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿ 475 ಮಿಲ್ಲ ಮಿೇಟರ್ 
ಮಳ್ರ್ನಗಬ್ೇಕ್ನಗಿತ್ತು. ಆಗಸಟ್ ಮತ್ತು ಸಪ್ಟ್ಾಂಬರ್ ತ್ರಾಂಗಳನಲ್ಲಿ 1086 ಮಿಲ್ಲ ಮಿೇಟರ್ 
ಮಳ್ರ್ನಗಿದತದ, ಶ್ೇಕಡ 128 ರಷತಟ ಮಳ್ ಜನಸಿುರ್ನಯಿತ್ತ.  ತ್ತಮಕೂರತ ಜಲ್ಿಯಲ್ಲಿ 358 ಮಿಲ್ಲ 
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ಮಿೇಟರ್ ಮಳ್ರ್ನಗಬ್ೇಕ್ನಗಿದತದ, 1004 ಮಿಲ್ಲ ಮಿೇಟರ್ಗಳಷತಟ ಮಳ್ರ್ನಗಿದತದ, ಶ್ೇಕಡ 180 
ರಷತಟ ಮಳ್ ಜನಸಿುರ್ನಗಿದದನತನ ರ್ನವು ರ್್ೂೇಡಿದ್ದೇವ್. ಬಳನಿರಿ, ವಿಜಯನಗರ, ರ್ನದಗಿರಿ, ಬ್ಳಗ್ನವಿ, 
ಬನಗಲಕ್್ೂೇಟ್, ಗದಗ ಇವ್ಲನಿ ಜಲ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಳ್ ಹಚ್ನಿಗಿರತವ ಪರಮನಣದ ಅಾಂಕಿ-ಅಾಂಶಗಳ ಮನಹತ್ರ  
ನನನ ಬಳ ಇದ್. ಅದನತನ ಹ್ೇಳ, ನನನ ಸ್ಮಯವನತನ ಕಡಿಮ ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಿವುದಕ್್ೆ ಹ್ೂೇಗತವುದಿಲಿ. 
ಮಲ್ರ್ನಡಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸನಕಷತಟ ದ್ೂಡಡ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ಮಳ್ರ್ನಗಿದ್. ಮಳ್ರ್ನದ ಕ್ನರಣ 
ಇವತ್ರುನ ದಿನ ಏರ್ನಗಿದ್ ಎಾಂದರ್, ರೈ್ತ್ರತ ಎಲನಿ ಕಡ ್ ಬಿತ್ುರ್್ ಮನಡತವುದತ ಕಡಿಮರ್ನಗಿದ.್ 
ಧನರಕ್ನರ ಮಳ್ ಒಾಂದತ ಕಡರ್್ನದರ್, ರೈ್ತ್ರತ ಬಿತ್ುರ್್ ಮನಡತವಾಂತ್ಹ ಅವಕ್ನಶ ಸಿಗದ್ೇ ಇದತದದಕ್್ೆ, 
ಭತ್ುದ ಬಿತ್ುರ್್ಯ ಗತರಿ ೧೦.೬ ಲಕ್ಷ ಹ್ಕ್್ಟೇರ್ ಆಗಿದದರ,್ ಕ್್ೇವಲ 8.3 ಲಕ್ಷ ಹ್ಕ್್ಟೇರ್ಗಳಗ್್ ಮನತ್ರ ಭತ್ು 
ಬಿತ್ುರ್್ರ್ನಗಿದ್.  ಅಾಂದರ್, ಶ್ೇಕಡ 89 ಲಕ್ಷ ಹಕ್್್ಟೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ ರೈ್ತ್ರತ ಭತ್ುವನತನ ಬಿತ್ುರ್್ 
ಮನಡಿರತವಾಂತ್ಹದತದ. 1.24 ಲಕ್ಷ ಹ್ಕ್್ಟೇರ್ ಜ್ೂೇಳ ಬಿತ್ುರ್್ಯ ಗತರಿರ್ನಗಿದದರ್, ಕ್್ೇವಲ 0.59 ಲಕ್ಷ 
ಹ್ಕ್್ಟೇರ್ಗಳಗ್್ ಮನತ್ರ ಜ್ೂೇಳ ಬಿತ್ುರ್್ರ್ನಗಿದ್.  ಅಾಂದರ,್ ಶ್ೇಕಡ 48 ಲಕ್ಷ ಹಕ್್್ಟೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ 
ಜ್ೂೇಳ ಬಿತ್ುರ್್ರ್ನಗಿದ್. 7.17 ಲಕ್ಷ ಹ್ಕ್್ಟೇರ್ ರನಗಿ  ಬಿತ್ುರ್್ಯ ಗತರಿರ್ನಗಿದದರ್, ಕ್್ೇವಲ 4.75 ಲಕ್ಷ 
ಹ್ಕ್್ಟೇರ್ಗಳಗ್್ ಮನತ್ರ ರನಗಿ ಬಿತ್ುರ್್ರ್ನಗಿದ್.  ಅಾಂದರ್, ಶ್ೇಕಡ 66 ಲಕ್ಷ ಹ್ಕ್್ಟೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ ರನಗಿ 
ಬಿತ್ುರ್್ರ್ನಗಿದ್. 

ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಎಲನಿ ಕಡಗ್ಳಲ್ಲಿ  ಮತಾಂಗ್ನರಿನ ಏಕದಳ ಧನನಯಗಳನತನ 
ಸ್ತಮನರತ 35.98 ಲಕ್ಷ ಹ್ಕ್್ಟೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ುರ್್ ಮನಡತವ ಗತರಿ ಹನಕಿಕ್್ೂಾಂಡಿದದರ್, ಈ ಬನರಿ ಕ್್ೇವಲ 
29.39 ಲಕ್ಷ ಹ್ಕ್್ಟೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ ಬಿತ್ುರ್ ್ ಮನಡಲನಗಿದ.್ ಹನಗ್್ಯೇ ತೂ್ಗರಿ ೨೨.೨೭ ಲಕ್ಷ 
ಹ್ಕ್್ಟೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ುರ್್ರ್ನಗಬ್ೇಕ್ನಗಿತ್ತು. ಈ ಬನರಿ ಕ್್ೇವಲ ೧೯.58 ಲಕ್ಷ ಹ್ಕ್್ಟೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ 
ಬಿತ್ುರ್್ರ್ನಗಿದ್. ಎಲನಿ ಕಡಗ್ಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ುರ್್ರ್ನಗತವಾಂತ್ಹದತದ ಕಡಿಮರ್ನಗಿದ್.  ರೈ್ತ್ರತ ಬಿತ್ುರ್್ 
ಮನಡಲ್ಲಲಿ. ಇದರ ಪರಿಣನಮವನಗಿ, ಈ ವಷಾ ಬ್ಳ್ದ ಉತ್ಪನನವ್ೇನಿದ,್ ಅದತ ಇವತ್ತು  
ಕಡಿಮರ್ನಗತವ ಎಲನಿ ಸ್ಾಂಕ್್ೇತ್ಗಳು  ಕ್ನಣಿಸ್ತತ್ರುದ್. ಇದರ ಜ್ೂತ್ಗ್್ ಇವತ್ತು ಬ್ಳ್ದಾಂತ್ಹ ಬ್ಳ ್
ಹನನಿ ಅಾಂದನಜನ ಪರಕ್ನರ ಈ ವಷಾ  ೫.೮೧ ಲಕ್ಷ ಹ್ಕ್್ಟೇರ್ ಬ್ಳ ್ಹನನಿರ್ನಗಿದ್ ಎಾಂದತ ಇವತ್ತು 
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ಸ್ಕ್ನಾರ ಅಾಂದನಜತ ಮನಡಿದ್. ಆಗಸಟ್ ೨೦ರ್್ೇ ತನರಿೇಖಿನವರಗ್್್ ಬಿದದ ಮಳಯ್ಿಾಂದನಗಿ ಕನಿಷಠವನಗಿ 
೧೦ ಲಕ್ಷ ಹ್ಕ್್ಟೇರ್ ಅಥವನ ೨೫ ಲಕ್ಷ ಎಕರ ್ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಳ್ದ ಬಳ್್ ಹನನಿರ್ನಗಿದ್. ಈ ಒಾಂದತ 
ಮೂರತ-ರ್ನಲತೆ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಳ್ಯ ಹನಹನಕ್ನರ ಜನಸಿುರ್ನಗಿರತವುದರಿಾಂದ ಒಟತಟ ೧.೧೯ ಲಕ್ಷ ಎಕರ ್
ಬ್ಳ ್ ಹನನಿರ್ನಗಿರತವುದನತನ ರ್್ೂೇಡಿದ್ದೇವ್.  ನದಿಯ ಬಗ್್ೆ ಹೇ್ಳಬೇ್ಕ್ನದರ್, ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ನಮಾ 
ಭನಗವನದ ಬಿಜನಪತರ, ಬನಗಲಕ್್ೂೇಟ್, ಬ್ಳಗ್ನವಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ನದಿಗಳು ಬಹಳಷತಟ ಉಕಿೆ 
ಹರಿಯತತ್ರುರತವುದನತನ ರ್್ೂೇಡಿದ್ದೇವ್. ಇದರ ಜ್ೂತ್ಗ್್ ಭಿೇಮನ, ಘಟಪರಭನ, ಮಲಪರಭನ ಮತಾಂತನದ 
ನದಿಗಳು ಉಕಿೆ ಹರಿಯತತ್ರುರತವುದನತನ ರ್್ೂೇಡಿ, 2009 ರಲ್ಲಿ ಆಗಿರತವಾಂತ್ಹ ಪರವನಹದ ಬಗ್್ೆ ಇವತ್ತು 
ನನಗ್ ್ರ್್ನಪತ ಬರತತ್ರುದ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏರ್ನಗಿದ್ ಎಾಂದರ್, ಒಾಂದತ ಕಡ ್ಬಿತ್ುರ್್ರ್ನಗಿಲಿ, ಜ್ೂತ್ಗ್್ ಕ್್ಲವು 
ಕಡ ್ಬ್ಳ್ದಾಂತ್ಹ ಬಳ್್ ಸ್ಾಂಪೂಣಾವನಗಿ ಹನನಿರ್ನಗಿದ.್ ರೈ್ತ್ರಿಗ್ ್ಸ್ರಿರ್ನಗಿ ಪರಿಹನರ ಸಿಗತತ್ರುಲಿ. 
ರ್ನವುದ್ೇ ತ್ರಹವನದಾಂತ್ಹ ಫಸ್ಲ್ ಭಿಮನ ಯೇಜರ್್ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ುರ್್ರ್ನಗಲ್ಲಲಿ ಎಾಂದರ್, 
ಪರಿಹನರ ಸಿಗತವುದಿಲಿ. ಇವತ್ತು ರೈ್ತ್ರ ಕಷಟಕ್್ೆ ಸ್ಕ್ನಾರ ಬರಬ್ೇಕ್ನಗಿದ್. ಸ್ಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಪರಿಹನರ 
ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕತ. ಅವರಿಗ್್ ರ್ನವುದ್ೇ ರಿೇತ್ರಯ ವಿಮಗಳು ಇವತ್ತು ಸಿಗತತ್ರುಲಿ. ಈ ಮಳ್ಯ ಹನಹನಕ್ನರ 
ಜನಸಿುರ್ನಗಿರತವುದರಿಾಂದ ಬಿತ್ುರ್್ ಕಡಿಮರ್ನಗಿದತದ, ಈ ಫಸ್ಲ್ ಭಿಮನ ಯೇಜರ್್ಯಿಾಂದನಗಲ್ಲೇ 
ಅಥವನ ರ್ನವುದೇ್ ಯೇಜರ್್ಗಳಾಂದ ವಿಮಗಳು ಅವರಿಗ್ ್ ದೂ್ರಕತತ್ರುಲಿ. ಬಹತಶಃ ಕೃರ್ಷ 
ಇಲನಖಯ್ಿಾಂದ ಈಗ್ನಗಲ್ೇ ಸ್ವ್ಾ ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗಿತ್ತು. ಅವರಿಗ್್ ಪರಿಹನರ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್ನಗಿತ್ತು. 
ಇಲ್ಲಿಯವರ್ಗೂ ಕೂಡ ಪರಿಹನರ ಕ್್ೂಡತವಾಂತ್ಹ ಕ್ಲ್ಸ್ವನಗಿಲಿ. ಇದರ ಜ್ೂತ್ಗ್್ ಮಳ್ಯಿಾಂದನಗಿ 
ಮರ್್ಗಳು ಹನನಿಗಿೇಡನಗಿವ್. ಮರ್್ಗಳು ಹನನಿಗಿೇಡನಗಿರತವ ಸ್ಾಂಖ್ಯ ಎಷತಟ ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳದರ,್ ಆಗಸಟ್ 
20 ರವರ್ಗ್ ್ 24408 ಮರ್್ಗಳು ಬಿದತದ ಹ್ೂೇಗಿದತದ, ಸ್ಕ್ನಾರ ಬಿದತದ ಹೂ್ೇಗಿರತವ ಮರ್್ಗಳಗ್್ 
ಪರಿಹನರ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್ನಗಿರತವಾಂತ್ಹದತದ, ಇವತ್ರುನವರಗ್ೂ ರ್ನವುದ್ೇ  ಪರಿಹನರವನತನ ಕ್್ೂಟಿಟಲಿ. 
ರ್ನವನಗ ಪರಿಹನರ ಕ್್ೂಡತತನುರ?್ ಬಡವರ ಮರ್್ಗಳು ಬಿದದ ಮೇಲ್, ಅವರತ ಎಲ್ಲಿ ಹ್ೂೇಗಿ ಜೇವನ 
ನಡಸ್್ಬ್ೇಕತ? ಅವರಿಗ್್ ಪರಿಹನರ ಕ್್ೂಡಲ್ಲಲಿವ್ಾಂದರ್, ಅವರತ ರ್ನವ ರಿೇತ್ರ ಜೇವನ ನಡಸ್್ತತನುರ್ 
ಎಾಂಬತದರ ಬಗ್್ೆ ರ್ನವು ಇವತ್ತು ಚಿಾಂತ್ರ್್ ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗಿದ್. ಪರತ್ರ ವಷಾ 2009 ರಿಾಂದ ಇದತವರ್ಗ್ ್
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೩,೪೦,೫೪೩ ಮರ್್ಗಳು ಹನನಿಗ್ೂ್ಳಗ್ನಗಿವ ್ಎಾಂದತ ರನಜಯ ಸ್ಕ್ನಾರ ಕ್್ೇಾಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರಕ್್ೆ ವರದಿಯನತನ 
ಕ್್ೂಟಿಟದ್. ಆದರ್ ಈ ರ್ನಲತೆ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಾಂಭವಿಸಿದ ಪರಕೃತ್ರ ವಿಕ್್ೂೇಪದಿಾಂದನಗಿ  ರೂ ೧೬,೬೧೯ 
ಕ್್ೂೇಟಿಗಳಷತಟ ಮೌಲಯದ ಮರ್್ಗಳನತನ ಇವತ್ತು ಕಳದ್ತಕ್್ೂಾಂಡಿದ್ದೇವ್. ಅದಕ್್ೆ ರ್ನವುದ್ೇ ರಿೇತ್ರಯ 
ಪರಿಹನರ ಇವತ್ರುನವರಗ್ೂ ಸ್ಕ್ನಾರದಿಾಂದ ದ್ೂರಕಿಲಿ. ಆದದರಿಾಂದ ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಇದರ ಬಗ್್ೆ 
ಸ್ಕ್ನಾರ ಗಮನಹರಿಸ್ಬ್ೇಕ್ಾ್ಂದತ ಕ್್ೇಳಕ್್ೂಳುಿತ್ುೇರ್್. 

 (ಮತಾಂದತ) 

(1000) 22-09-2022, 4.40, ಟಿಸಿಹ್ರ್್-ಕ್್ಎಸ್          (ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರ ಉಪಸಿಿತ್ರ) 
ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ ಕ್್.ರನಥ್ೂೇಡ (ಮತಾಂದತ) 

ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಸ್ತಮನರತ ಐದತ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನನನ ಮನತ್ನತನ ಮತಗಿಸ್ತತ್ುೇರ್್. 
ಕಿರರ್ನ ಯೇಜರ್್ ಬಗ್್ೆ ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರತಗಳು ರ್ನರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿಲಿ. ಹನಗ್ನಗಿ, ರ್ನನತ ಅದರ 
ಬಗ್್ೆ ಬ್ಳಕತ ಚ್ಲತಿತು್ೇರ್್. ರೂ.1,614 ಕ್್ೂೇಟಿಗಳಗ್್ ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ.,ಯವರತ ಸ್ತಮನರತ 180 
ಕಿಲ್ೂೇಮಿೇಟರ ಕಿರರ್ನ ಯೇಜರ್್ ರೂಪಿಸಿ ಆ ಹಣವನತನ ಮಿೇಸ್ಲ್ಲಟಿಟದನದರ.್ ಆದರ್ ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 
ಇಲ್ಲಿಯವರ್ಗೂ ಕಿರರ್ನ ಯೇಜರ್್ಯೇ ಆಗಿಲಿ. ಆ ಮಿೇಸ್ಲ್ಲಟಿಟರತ್ಕೆಾಂಥ ಹಣವನತನ ರ್ನವನಗ 
ಖ್ಚತಾ ಮನಡತತನುರ?್ ಬಾ್ಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರ್ನವುದ್ೇ ಒಳಚರಾಂಡಿ ಕ್್ಲಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಆಗತತ್ರುಲಿ. 
ಇವತ್ರುನ ದಿವಸ್ ರೈ್ತ್ರತ, ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನ ರ್ನಗರಿೇಕರತ ಹನಗೂ ಸ್ತತ್ುಮತತ್ುಲ್ಲನ ಜಲ್ಿಗಳ ರ್ನಗರಿಕರತ 
ಈ ರಿೇತ್ರ ಹಲವನರತ ಸ್ಮಸ್ಯಗಳನತನ ಎದತರಿಸ್ತತ್ರುದನದರ.್ ಮಳ್ ಹ್ಚನಿದರೂ ಕೂಡ ನನನ ಪರಕ್ನರ 
ಸ್ಕ್ನಾರ ಇಲ್ಲಿಯವರಗ್ೂ . . . ನಮಾ ಸ್ಕ್ನಾರ ಅಧಿಕ್ನರದಲ್ಲಿದನದಗ ಪರತ್ರಯಬಬ ಸ್ಚಿವರತ 
ಪರತ್ರಯಾಂದತ ಜಲ್ಿಗ್ ್ಹೂ್ೇಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರತ್ಕೆಾಂಥ ಹನನಿಗಳನತನ estimate ಮನಡಿ, ಅದನತನ ರನಜಯ 
ಸ್ಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಕ್ೂ್ಟತಟ, ರನಜಯ ಸ್ಕ್ನಾರದಿಾಂದ ಕ್ೇ್ಾಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಸ್ಲ್ಲಿಸಿ, ಕ್ೇ್ಾಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರದಿಾಂದ ಏನತ 
ಪರಿಹನರ ಬರಬ್ೇಕಿತೂ್ುೇ ಅದನತನ ತ್ಗ್್ದತಕ್್ೂಳುಿವುದಕ್್ೆ ರ್ನವು ಸನಕಷತಟ ಪರಯತ್ನಗಳನತನ ಮನಡಿದ್ದವು.  
ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ಮನಜ ಪರಧನನ ಮಾಂತ್ರರಗಳನದ ಸ್ರ್ನಾನಯ ಮನಮೊೇಹನ್ ಸಿಾಂಗ್ ರವರ ಸ್ಕ್ನಾರ 
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ಇದನದಗ, ತ್ತತನಾಗಿ ಪರಿಹನರವನತನ ಕ್್ೂಟಿಟರತವುದನತನ ರ್ನವು ರ್್ೂೇಡಿದದ್ೇವ್. ಆದರ ್ಇವತ್ರುನ ದಿವಸ್ 
ರ್ನವು ಬಹಳ ರ್್ೂೇವಿನಿಾಂದ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್. ನಮಾ ರನಜಯದಿಾಂದ 25 ಜನ ಸ್ಾಂಸ್ದರತ ಇದನದರ.್ 
ಡಬಲ್ ಇಾಂಜನ್ ಸ್ಕ್ನಾರ ಇದದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗ್್ಲನಿ ಪರಿಹನರ ಕ್್ೂಡಿಸ್ತವ ಸ್ಲತವನಗಿ ಒತ್ುಡ 
ಹ್ೇರಲತ ಇವತ್ರುನವರಗ್ೂ ಕೂಡ ನಮಾ ಸ್ಾಂಸ್ದರತ ಕ್್ೇಾಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರ ಮತ್ತು ಸ್ರ್ನಾನಯ ಪರಧನನ 
ಮಾಂತ್ರರಗಳ ಹತ್ರುರ ಹೂ್ೇಗಿಲಿ. ಸ್ವಾಪಕ್ಷಗಳ ನಿಯೇಗ ಕೂಡ ಇದತವರ್ಗೂ ಹ್ೂೇಗಲ್ಲಲಿ. ಇದತ 
ಬಹಳ ದತರದೃಷಟಕರ ಸ್ಾಂಗತ್ರ ಎಾಂದತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸಿದ್ದೇರ್್.  ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ೇ್ಾಂದರ 
ಸ್ಕ್ನಾರದಿಾಂದ ನಮಗ್್ ಏನತ ರ್್ರವು ಬರಬ್ೇಕ್ನಗಿತ್ತು ಈ ರ್್ರವು ಬರತವುದರಲ್ಲಿ ಈಗ್ನಗಲ್ೇ ಸನಕಷತಟ 
ಸ್ಮಯ ಆಗಿದ.್ ಅದನತನ ಆದಷತಟ ಬ್ೇಗರ್್ ಮನಡಬ್ೇಕ್್ಾಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಸ್ಕ್ನಾರಕ್್ೆ 
ವಿನಾಂತ್ರ ಮನಡತತ್ರುದ್ದೇರ್.್  

 ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಧನಯವನದಗಳು.. 

 ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್್.ರನಥೂ್ೇಡ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಬಹಳ ಮತಖ್ಯವನಗಿ ಕ್್ೇಾಂದರ 
ಸ್ಕ್ನಾರದಿಾಂದ ಬರಬ್ೇಕ್ನದಾಂತ್ಹ ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್. (National Disaster Response 
Fund), ಏನಿದ,್ ಅದತ ಪರಿಷೆರಣ ್ ಆಗಬೇ್ಕಿತ್ತು. ಅದನತನ ಪರತ್ರ 5 ವಷಾಕ್ೂ್ೆಮಾ ಒಾಂದತ ಬನರಿ 
ಪರಿಷೆರಣ ್ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗಿತ್ತು. ಈ ಹಾಂದ ್ 2015-16 ರಿಾಂದ 2019-20ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲಗ್್ ಅನಾಯವನಗಿ 
ನಿಯಮಗಳನತನ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಾಂಡತ ಅದನತನ ಈಗ್ನಗಲ್ೇ ಚನಲರ್್ ಮನಡಲನಗಿದ್.  ಆದರ್ 2020ರ್್ೇ 
ಇಸ್ವಿರ್ನದರೂ ಕೂಡ ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್., ಮನಗಾಸ್ೂಚಿಯನತನ ಪರಿಷೆರಣ್ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ 
ರ್ನವುದ್ೇ ಕರಮ ತ್ಗ್್ದತಕ್್ೂಾಂಡಿಲಿ. ರನಜಯ ಸ್ಕ್ನಾರ ಕೂಡ ಕ್ೇ್ಾಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಒತನುಯ ಮನಡಿ, 
ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್. ನ ಏನತ ನಿಯಮಗಳವ ್ಅವುಗಳನತನ ಪರಿಷೆರಣ್ ಮನಡಿ ಜನಸಿು ಮನಡತವುದಕ್್ೆ 
ರ್ನವುದ್ೇ ಪರಯತ್ನವನೂನ ಮನಡಲ್ಲಲಿ. ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ಕಳ್ದ ಎರಡತ ವಷಾಗಳಾಂದ ಎಲನಿ ಉತ್ಪನನಗಳ 
ಬ್ಲ ್ದತಪಪಟನಟಗಿವ.್ ಹಣದತಬಬರ ದನಖ್ಲ್ ಮಟಟಕ್್ೆ ತ್ಲತಪಿದ್. ಇಷ್ನಟದರೂ ಕೂಡ ಕ್್ೇಾಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರ 
ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್. ನಿಯಮಗಳನತನ ಪರಿಷೆರಿಸಿಲಿ. ಇವತ್ರುನ ದಿವಸ್ ಅದನತನ ಪರಿಷೆರಣ ್
ಮನಡಬೇ್ಕ್್ಾಂದತ ರ್ನವಲ್ಿರೂ ಒತನುಯ ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಕ್್ೇಾಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರ ರನಜಯ ಸ್ಕ್ನಾರದ ರ್್ರವಿಗ್್ 
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ಬರಬ್ೇಕತ. ಇದಕ್್ೆ ರನಜಯ ಸ್ಕ್ನಾರ ಮತ್ತು ಸ್ಾಂಸ್ದರತ ಪರಯತ್ನ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ಾಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮಾ 
ಮೂಲಕ ಒತನುಯ ಮನಡತತ್ರುದ್ದೇರ್್.  

 ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಧನಯವನದಗಳು.  

 ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್.್ರನಥೂ್ೇಡ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಇರ್ೂ್ನಾಂದತ ಮಹತ್ಾವನದ 
ವಿಷಯದ ಬಗ್್ೆ ಹ್ೇಳಬಿಡತತ್ುೇರ್್. ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಹಲವನರತ ವಿಷಯಗಳದದರೂ ಕೂಡ ಸ್ಮಯದ 
ಕ್್ೂರತ್ ಇದ.್ ಈ ವಷಾ ಧನರನಕ್ನರವನಗಿ ಸ್ತರಿದ ಮಳ್ಯಿಾಂದನಗಿ ಕ್್ಲವು ಕಡಗ್ಳಲ್ಲಿ ಜನಸಿು 
ಮಳ್ರ್ನಗಿ ಪರವನಹ ಉಾಂಟನಗಿದ್. ಇನೂನ ಕ್್ಲವು ಕಡಗ್ಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮ ಮಳರ್್ನಗಿದ್. ಹವನಮನನ 
ತ್ಜ್ಞರತ ಮತಾಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹವನಮನನ ಬದಲನವಣ್ಯಿಾಂದ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಭಿೇಕರ ಸ್ಮಸ್ಯ 
ಎದತರನಗತತ್ುದ್ ಎಾಂದತ ಈಗ್ನಗಲ್ೇ ವರದಿ ಕ್ೂ್ಟಿಟದನದರ್. ಸ್ಕ್ನಾರ 2 ವಷಾವನದರೂ ಕೂಡ ಈ 
ವರದಿಯನತನ ಜನರಿಗ್ ್ತ್ರಲತ ರ್ನವುದ್ೇ ಪರಯತ್ನವನತನ ಮನಡಿಲಿ. ಉದನಹರಣ್ಗ್್ ಹ್ೇಳವುದನದರ್, 
ಮತಾಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭತ್ು ಶ್ೇ.5.6 ರಷತಟ ಉತನಪದರ್್ ಕಡಿಮರ್ನಗಬಹತದತ, ಕಡಲ ್ ಶ್ೇ.19 ರಷತಟ 
ಉತನಪದರ್್ ಕಡಿಮರ್ನಗಬಹತದತ, ರನಗಿ ಶ್ೇ.12 ರಷತಟ ಉತನಪದರ್್ ಕಡಿಮರ್ನಗಬಹತದತ, ಶೇ್ಾಂಗ್ನ 
ಶ್ೇ.9.6 ರಷತಟ ಉತನಪದರ್್ ಕಡಿಮರ್ನಗಬಹತದತ,  ಸೂ್ೇರ್ನಬಿನ್ ಶ್ೇ.26.8 ರಷತಟ ಉತನಪದರ್್ 
ಕಡಿಮರ್ನಗಬಹತದತ ಎಾಂದತ ಅಾಂದನಜತ ಮನಡಿದನದರ.್ ಆಮೇಲ್ ಕ್್ಲವು ಬ್ಳ್ಗಳು ಜನಸಿುರ್ನಗತತ್ರುದ್. 
ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ಹತ್ರು, ಮಕ್್ೆೇ ಜ್ೂೇಳ, ಕಬತಬ ಬ್ಳ್ಗಳು ಹ್ಚನಿಗತತ್ುವ್. ಈ ಹವನಮನನ 
ಬದಲನವಣ್ರ್ನಗತವುದನತನ ಮೊದಲ್ೇ ರೈ್ತ್ರಿಗ್ ್ ಮನಹತ್ರ ಕ್ೂ್ಟತಟ ಅನತಕೂಲ  ಮನಡಿ 
ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್ನದಾಂಥ ಕತ್ಾವಯ ರನಜಯ ಸ್ಕ್ನಾರದನದಗಿದ್. ರನಜಯ ಸ್ಕ್ನಾರ ಆ ರಿಪ್ೂೇಟ್ಾನತನ ಅಲ್ಿೇ 
ಇಟತಟಕ್ೂ್ಾಂಡತ ಇಲ್ಲಿಯವರಗ್ೂ ರ್ನವುದೇ್ ಕರಮ ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂ್ಾಂಡಿಲಿ ಎಾಂದತ ರ್ನವು ಬಹಳ 
ದತಃಖ್ದಿಾಂದ ಹ್ೇಳಬೇ್ಕ್ನಗಿದ್. ರನಜಯದ ಅರಣಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ರ ಜೇವ ವಿಜ್ಞನನ ಇಲನಖಯ್ 
ಅಧಿೇನದಲ್ಲಿ ಬರತವ ಅಟನನಮಸ್ ಸ್ಾಂಸ್ಿರ್ನದ “Environmental Management and 
Policy Research Institute” (EMPRI) ಕಳ್ದ ವಷಾ ವರದಿಯಾಂದನತನ ಸಿದಿಪಡಿಸಿದ್. ಈ 
ವರದಿಯ ಹ್ಸ್ರತ,್ “Karnataka State Action Plan on Climate Change”.್ ಈ 
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ವರದಿಯನತನ ಕ್್ೇಾಂದರದ ಪರಿಸ್ರ ಮತ್ತು ಅರಣಯ (MoEF)ಗ್್ ಕಳುಹಸ್ಲನಗಿದ್. ಆದರ ್
ಇಲ್ಲಿಯವರ್ಗೂ ಆ ಸ್ಕ್ನಾರ ವರದಿಯನತನ ಹನಗ್್ಯೇ ಇಟತಟಕ್ೂ್ಾಂಡತ, ಅದರ ಮೇಲ್ ರ್ನವುದ್ೇ 
ಕರಮವನತನ ತ್ಗ್್ದತಕ್್ೂಾಂಡಿಲಿವ್ಾಂದತ ರ್ನವು ಇವತ್ರುನ ದಿವಸ್ ಬಹಳ ದತಃಖ್ದಿಾಂದ ಹ್ೇಳಬೇ್ಕ್ನಗಿದ.್ 
ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಈ ಒಾಂದತ ಹವನಮನನ ಬದಲನವಣ್ಯಿಾಂದನಗಿ ಕೃರ್ಷಕರತ ತ್ರೇವರವನದ 
ಸ್ಾಂಕಷಟಕ್್ೆ ಸಿಲತಕತತನುರ್ಾಂದತ ಹವನಮನನ ತ್ಜ್ಞರತ ಹಲವನರತ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ೇಳದನದರ್. ಆದರ್ 
ಸ್ಕ್ನಾರ ಇದರ ಬಗ್್ೆ ಗಮನಹರಿಸಿ, ಕರಮತ್ಗ್್ದತಕ್ೂ್ಳಿಬೇ್ಕಿತ್ತು. ಆದರ ್ ಆ ಕರಮಗಳನತನ 
ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂ್ಾಂಡಿಲಿ. ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ಎ.ಟಿ.ರನಮಸನಾಮಿಯವರತ ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 11980 ಎಕರ ್ಭೂಮಿ 
ಒತ್ತುವರಿರ್ನಗಿತ್ತು ಎಾಂದತ ವರದಿ ನಿೇಡಿದದರತ. 11980 ಎಕರ ್ ಭೂಮಿಯನತನ ನಮಾ ಸ್ಕ್ನಾರದ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರವುಗ್ೂ್ಳಸಿದದ್ವು. ಎ.ಟಿ.ರನಮಸನಾಮಿಯವರತ ಅತ್ರಕರಮಣ ಆಗಿದ್ಯಾಂದತ ಹೇ್ಳದ 
ಜನಗವನತನ ತ್ರವುಗ್್ೂಳಸ್ತವುದರ ಜ್ೂತ್ಗ್್ 7 ಸನವಿರ ಎಕರಗ್ಳನತನ ಹ್ಚತಿವರಿ ಜನಗವನತನ ರ್ನವು 
ತ್ರವುಗ್್ೂಳಸಿದ್ದವು. ಅಾಂದರ ್ ಆ ಜಮಿೇನಿನ ಮೌಲಯ ಸ್ತಮನರತ ರೂ. 4 ಲಕ್ಷ ಕ್್ೂೇಟಿಗಳ್ಾಂದತ 
ಅಾಂದನಜತ ಮನಡಲನಗಿತ್ತು. ಇಷತಟ ಜಮಿೇನನತನ ಸ್ರ್ನಾನಯ ಶ್ರೇ ಸಿದದರನಮಯಯನವರ ಸ್ಕ್ನಾರ ಇದನದಗ 
ತ್ರವು ಮನಡಿದ್ದವು. ಅದನದ ನಾಂತ್ರ ಈ ಸ್ಕ್ನಾರ ಅಧಿಕ್ನರಕ್್ೆ ಬಾಂದತ ಸ್ತಮನರತ ಎರಡೂವರ ್
ವಷಾಗಳನದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ರುನವರಗ್ೂ ಎ.ಟಿ.ರನಮಸನಾಮಿಯವರ ವರದಿಯನತಸನರ 
ಒತ್ತುವರಿಯನತನ ತ್ರವುಗ್್ೂಳಸ್ತವಾಂತ್ಹ ರ್ನವುದ್ೇ ಕರಮ ತ್ಗ್್ದತಕ್್ೂಳಿಲತ ಸ್ಕ್ನಾರ 
ವಿಫಲವನಗಿದ್ಯಾಂದತ ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಬಹಳ ದತಃಖ್ದಿಾಂದ ಹೇ್ಳುತ್ರುದ್ದೇರ್್. 

 ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್.್ರನಥೂ್ೇಡ್ ರವರ್ೇ, ತ್ಮಗ್್ ಧನಯವನದಗಳು.  

 ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್್.ರನಥ್ೂೇಡ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಇರ್ೂ್ನಾಂದತ ವಿಚನರ ಇದ್, 
ಅದನತನ ಹ್ೇಳಬಿಡತತ್ುೇರ್್. ಈ ಸ್ಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಇವತ್ತು ಏರ್ನಗಿದ್ಯಾಂದರ್, ಬಹತಶಃ ರ್ನರ್್ೇರ್ನದರೂ 
ಹ್ೇಳದರ,್ ಅದತ ನನಿನಾಂದ ಮತ್ತು ನಮಾ ಪಕ್ಷದಿಾಂದ ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳುತ್ರುದನದರ್.  ಆದರ್ ದಿರ್ನಾಂಕ 
06.09.2022 ಹನಗೂ ವಿವಿಧ ದಿರ್ನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ರರಕ್್ಯಲ್ಲಿ ಪರಕಟವನಗಿರತವುದನತನ ಬರಿೇ ಹಡ್್ 
ಲ್ೈನು್ ಓದತತ್ುೇರ್.್್“ಡಬಲ್ ಇಾಂಜನ್ ಸ್ಕ್ನಾರ ಇದದರೂ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾದ ಕ್್ೂರತ್, ಮಹನ 
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ಮಳ್ಗ್್ ನಗರ ಅಯೇಮಯ, ವರತಣನಘಾತ್ಕ್್ೆ ಜನರ ಬದತಕತ ಬಬನಾದ್, ಅಧಾ ಬ್ಾಂಗಳೂರಿಗ್ ್
ಕ್ನವೇ್ರಿ ನಿೇರಿಲಿ, ರನಜ ಕ್ನಲತವ್ಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು, ಜನರಿಗ್ ್ ತ್ಪಪದ ಗ್್ೂೇಳು, ಬ್ಾಂಗಳೂರತ 
ಮತಳುಗಿರತವುದತ ಮಳಯ್ಲಿಲಿ, ಬಿ.ಜ್.ಪಿ ಸ್ಕ್ನಾರದ ಶ್ೇ.40 ರಷತಟ ಭರಷ್ನಟಚನರದಲ್ಲಿ, ಮತಳುಗಿದ 
ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ಪೂವಾ, ಬಿಡಿಎ, ಬಿಬಿಎಾಂಪಿ ಯಿಾಂದಲ್ೇ ಒತ್ತುವರಿ”.(ಗ್್ೂಾಂದಲ)ಇದನತನ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳಲಿ, 
ಪತ್ರರಕ್್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಂದಿರತವುದತ.  

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

 ಡನ.ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ರ್ನರತ ಹ್ೇಳದತದ, ಅದತ ರ್ನವ 
ಪತ್ರರಕ್್ಯಲ್ಲಿ ಬಾಂದಿದ?್ 

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್್.ರನಥ್ೂೇಡ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಪತ್ರರಕ್್ಯಲ್ಲಿ 
ಬಾಂದಿರತವುದನತನ ರ್ನನತ ಓದತತ್ರುದ್ದೇರ್.್ ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಹ್ೇಳಲ್ಲ ಸನಾಮಿ.  

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರರ್ನಗಲತ ಸ್ತಮನರತ 
ರೂ. 2,000 ಕ್್ೂೇಟಿಗಳು, ಸ್ಚಿವರನಗಲತ ರೂ.100 ಕ್್ೂೇಟಿಗಳು ಬ್ೇಕತ, ಛ್ೇಮಾನ್ ಆಗತವುದಕ್್ೆ 
ರೂ. 50 ಕ್ೂ್ೇಟಿಗಳು ಬೇ್ಕತ ಮತ್ತು ನಿೇವು ಗೃಹ ಸ್ಚಿವರನಗತವುದಕ್್ೆ ಎಷತಟ ದತಡತಡ ಕ್ೂ್ಟಿಟದಿದೇರಿ 
ಹ್ೇಳ. 

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇಾಂದರ (ಗೃಹ ಸ್ಚಿವರತ):- ಮನನಯ ರಮೇಶ್ ಕತಮನರ್ ರವರತ ಹ್ೇಳದದನೂನ 
ಹ್ೇಳ. 
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(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಮನನಯ ರಮೇಶ್ ಕತಮನರ್ ರವರತ 
ಹ್ೇಳದತದ ಆಗಲ್ಲ, ಮನನಯ ಬಸ್ವರನಜ್ ಪನಟಿೇಲ್ ಯತನನಳ್ ರವರತ ಹ್ೇಳದತದ ಕೂಡ ನಿಮಗ್್ 
ಗ್್ೂತನುಗಲ್ಲ.  

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇಾಂದರ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಆಯಿತ್ತ ರ್್ೂೇಡೂ್ೇಣ. 

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಮನನಯ ವಿಶಾರ್ನಥ್ ರವರತ ಹ್ೇಳದತದ 
ಹ್ೇಳ ಮತ್ತು ಸ್ರ್ನಾನಯ ಶ್ರೇ ಕ್.್ಎಸ್.ಈಶಾರಪಪನವರ ಮೇಲ್ ಎಫ್.ಐ.ಆರ್., ದನಖ್ಲನಗಿರತವುದನೂನ 
ಹ್ೇಳ. ನಿೇವು ಮೊದಲತ ಅದನತನ ಹ್ೇಳ.  

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇಾಂದರ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ನಿಮಾ ಎರಡೂವರ ್ ಸನವಿರ ಜನ 
ಜನಮಿೇನಿನ ಮೇಲ್ ಇದನದರ.್  

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

 ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್್.ರನಥೂ್ೇಡ್ರವರ್ೇ, ತನವು ಬೇ್ಗ ಮನತ್ರ್ನಡಿ 
ಮತಗಿಸಿ. 

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 
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 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಮನನಯ ಗೃಹ ಸ್ಚಿವರ್ೇ, ನಿೇವು ಮತ್ತು 
ನಿಮಾ ಹತ್ರುರ ಇ.ಡಿ., ಮತ್ತು ಸಿ.ಬಿ.ಐ., (ಗ್್ೂಾಂದಲ) ಯವರತ ಇದನದರ,್ ಏನೂ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ 
ಆಗತವುದಿಲಿ. 2G ಎಾಂದರ್ ಏರ್ನಯಿತ್ತ. 

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

 ಡನ.ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ಪತ್ರರಕ್್ಯ ಹ್ಸ್ರನತನ ಹ್ೇಳ.  

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್್.ರನಥೂ್ೇಡ್:- ನಿಮಗ್್ newspaper cuttings ಕಳುಹಸಿ ಕ್್ೂಡತತ್ುೇವ.್ 
ನಿಮಗ್್ ಪತ್ರರಕ್ ್ಓದತವ ಅಭನಯಸ್ವ್ೇ ಇಲಿ ಬಿಡಿ.  

ಡನ.ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ನಿಮಾ ಪ್ೇಪರ್ ಸ್ತಳುಿ. 

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ್ ಪೂಜನರಿ (ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್ ಆ 
ಪಿೇಠಕ್್ೆ  . . . 

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಇವರತ ಜ್ೈಲ್ಲಗ್ ್ ಹ್ೂೇಗಿ 
ಬಾಂದವರಲಿವ್ೇ. (ಗ್್ೂಾಂದಲ) ಗಡಿಪನರತ ಗೃಹ ಸ್ಚಿವರತ ನಿಮಾ ಅಮಿತ್ ಶನ.  

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇಾಂದರ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಹೌದತ ರಿೇ.  

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 
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 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ನಿಮಾ ಅಮಿತ್ ಶನ ರವರನತನ 
ಗಡಿಪನರತ ಮನಡಿಸಿ.  

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣ್ (ಸ್ಿಳೇಯ ಸ್ಾಂಸ್ಿಗಳಾಂದ ಚಿರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ) ಮನನಯ 
ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಏನತ ದ್ೇಶ ಕಟತಟವುದಕ್್ೆ ಹೂ್ೇರನಟ ಮನಡಿದಿದೇರನ. ದೇ್ಶ ಒಡಯ್ತವುದಕ್ನೆಗಿ 
ಹ್ೂೇರನಟ ಮನಡಿದಿದೇರಿ. 

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

 ಡನ.ತ್ೇಜಸಿಾನಿಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಅವರತ ಮನಡಿದ್ದೇ ರನಜಕಿೇಯ 
ಕತಚ್ೂೇದಯ. 

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಆದರ್ ಸ್ತಪಿರೇಾಂ ಕ್ೂ್ೇಟ್ಾ ನಮಾದಲಿ. 
ಸ್ತಪಿರೇಾಂ ಕ್ೂ್ೇಟ್ಾ ಬಗ್್ೆ ನಿಮಗ್್ ಅಗ್ೌರವ ಇದ.್ ಅದಕ್ನೆಗಿ ನಮಾ ದ್ೇಶ ಈ ರಿೇತ್ರ ಆಗಿರತವುದತ.  

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

 ಡನ.ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, . . . 

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

 ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಡನ.ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್.್ರನಥ್ೂೇಡ್ 
ರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸ್ಲ್ಲ. ನಿೇವು ಮತ್ು ಅವರನತನ ಸಿಕಿೆಸ್ತತ್ರುದಿದೇರಿ. ದಯವಿಟತಟ ತನವು 
ಕತಳತ್ತಕ್ೂ್ಳಿ. ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್.್ರನಥ್ೂೇಡ್ರವರ್ೇ, ತನವು ದಯವಿಟತಟ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸಿ.  
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 ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್್.ರನಥ್ೂೇಡ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್,್ “ಬಿಡಿಎ, ಬಿಬಿಎಾಂಪಿಯಿಾಂದಲೇ್ 
ಒತ್ತುವರಿ, ಅಪನಟ್ಾಮಾಂಟ್ಗಳಗ್್ ನತಗಿೆದ ನಿೇರತ, ಔಟರ್ ರಿಾಂಗ್ ರೂ್ೇಡ್ ಈಗ ಔಟರ್ ರಿವರ್ 
ರೂ್ೇಡ್ ಆಗಿದ,್ ಸ್ಜನಾಪತರ ರಸ್ುಯಲ್ಲಿ ಸ್ತಮನರತ 10 ಕಿ.ಮಿೇ. ಟನರಫಿಕ್ ಜನಮ್, 1 ರಿಾಂದ 2 ಗಾಂಟ್ 
ನಿಾಂತ್ಲ್ಿೇ ನಿಾಂತ್ ವನಹನಗಳು, ಅಪನಟ್ಾಮಾಂಟ್ಗಳಾಂದ ಏಣಿ ಬಳಸಿ ಹ್ೂರ ಬಾಂದ ಜನ”. 

(ಮತಾಂದತ…) 

(1001)22.9.2022/4.50/ಎಾಂ.ಎಾಂ-ಕ್.್ಎಸ್ 

(ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರ ಉಪಸಿಿತ್ರ) 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್್. ರನಥ್ೂೇಡ್ (ಮತಾಂದತ):-  

“ಜನ, ಮರ್್ಯ ಸ್ತತ್ುಲೂ ನಿೇರಿದದರೂ ಕತಡಿಯತವ ನಿೇರಿಗ್ ್ಹನಹನಕ್ನರ.  ಇಾಂದಿರನನಗರದ 100 
ಅಡಿ ರಸ್ುಯಲ್ಲಿ 6 ಅಡಿ ನಿೇರತ.  ಜವನಬನದರಿ ಕ್್ೂಡಲ್ಲಲಿ, ಹೂ್ರ ್ಹೂ್ರಲತ ರ್ನರೂ ತ್ರ್ನರಿಲಿ!”.್್
ಇದರ ಜ್ೂತ್ಗ್್ ಹ್ೈಕ್್ೂೇಟ್ಾ ಏನತ ಹ್ೇಳದ್, ಎಲ್ಿಲ್ಲಿ ನಮಾ ರನಜಯ ಸ್ಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಛೇಮನರಿ ಹನಕಿದ ್
ಎಾಂದರ್,್“ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನ ರಸು್ ಗತಾಂಡಿ ಮತಚಿಲತ ವಲಯವನರತ ಕಿರರ್ನಯೇಜರ್್ ರೂಪಿಸ್ಲತ ಆದೇ್ಶ. 
ರಸ್ು ಗತಾಂಡಿ ಮತಚತಿವ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಕಣೂ್ಣರ್ಸ್ತವ ತ್ಾಂತ್ರ ಬ್ೇಡ.  ರಸ್ು ಗತಾಂಡಿ ಮತಚಿಿಸ್ಲತ 
ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ ವಿಳಾಂಬ- ಪನಲ್ಲಕ್ಗ್್ ್ಹ್ೈಕ್್ೂೇಟ್ಾ ತ್ರನಟ್; ರಸ್ು ಗತಾಂಡಿ ಮತಚತಿವ ಯಾಂತ್ರದ ಮೊತ್ು 
ಎಷತಟ? ಹ್ೈಕ್ೂ್ೇಟ್ಾ ಪರಶ್ನ; ದಿರ್ನಾಂಕ 5-2-2022ರಾಂದತ ರಸ್ು ಗತಾಂಡಿ ವಿವನದ- ಹ್ೈಕ್ೂ್ೇಟ್ಾಗ್್ 
ಬ್ೇಷರತ್ ಕ್ಷಮ ರ್ನಚಿಸಿದ ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ.; ರಸ್ು ಗತಾಂಡಿ ಮತಚತಿವ ಕ್ನಮಗ್ನರಿಗ್ ್ ಕ್ನರ್ನಾದ್ೇಶ 
ನಿೇಡಿ- ಹ್ೈಕ್್ೂೇಟಾ; ರಸ್ು ಗತಾಂಡಿ ಮತಚಿಲತ ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ.ಗ್್ ಆಗಸಟ್ 03ರವರಗ್್್ ಗಡತವು ನಿೇಡಿದ 
ಹ್ೈಕ್್ೂೇಟ್ಾ; ತನಳಾ್ ಪರಿೇಕ್ಷಸ್ಬ್ೇಡಿ ಎಾಂದ ಹ್ೈಕ್ೂ್ೇಟಾ.....”್ 

ಡನ: ತ್ೇಜಸಿಾನಿಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ್ ರನಥೂ್ೇಡ್ರವರೇ್, ಗತಾಂಡಿಯಳಗ್ ್ ರಸ್ು 
ಮನಡಿದದನತನ ನಮಾವರತ ಹೇ್ಳಲ್ಲಲಿ.  ರಸ್ು ಮನಡಿದತದ ಗತಾಂಡಿಯಳಗಿನಿಾಂದ.  
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ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್್. ರನಥ್ೂೇಡ:- ಮನನಯ ತ್ೇಜಸಿಾನಿಗ್ೌಡರವರೇ್, ರ್ನನತ ಹೇ್ಳುತ್ರುಲಿ, ನಿೇವು 
ಹ್ೂೇಗಿ ಹೈ್ಕ್ೂ್ೇಟ್ಾಗ್್ ಹ್ೇಳ.  

ಡನ: ತ್ೇಜಸಿಾನಿಗ್ೌಡ:- ರಸ್ುಗಳನತನ ಮನಡಿದ್ದೇ ನಮಾ ಸ್ಕ್ನಾರ ಬಾಂದ ಮೇಲ್. 

ಶ್ರೇ ಶರಣಗ್ೌಡ ಬಯಯಪತರ:- ನಿೇವು ಬಾಂಗ್ನರದ ರಸ್ುಗಳನತನ ಮನಡತತ್ುೇವ್ ಎಾಂದತ 
ಹ್ೇಳದಿರಿ.  ಇದದ ರಸ್ುಗಳ್ೇ ಕಿತ್ತುಕ್ೂ್ಾಂಡತ ಹ್ೂೇದವು. (ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ್ ರನಥ್ೂೇಡ್ರವರ್ೇ ಮತಗಿಸಿಬಿಡಿ. ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡರ್ೇ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್.್ ರನಥ್ೂೇಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಎರಡ್ೇ ನಿಮಿಷ ಮತಗಿಸ್ತತು್ೇರ್್. 
ಪರಜನವನಣಿ ಪತ್ರರಕ್್ಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ನಾರ ಪಸಾ್ಾಂಟ್ೇಜ್ ಮೇಲ್ ನಡಯ್ತತ್ರುದ್ಯೇ ಎಾಂದತ ಹ್ೈಕ್್ೂೇಟ್ಾ 
ಕ್್ೇಳದ್.  

ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ ಅಹಮದ:- ಇಡಿೇ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಪರವನಹ ಬಾಂದಿರತವಾಂತ್ಹ ಒಾಂದತ ಪರಮತಖ್ವನದ 
ವಿಷಯವನತನ ಚಚ್ಾ ಮನಡತವನಗ Revenue Minister ಅವರನತನ ಕರಸ್್ಬ್ೇಕಲಿವ್ೇ ಅವರನತನ 
ಕರಸ್ಿ. 

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಕರಸ್್ತತ್ುೇರ್್. 

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

 ಡನ: ವ್ೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ(ಸ್ಕ್ನಾರದ ಮತಖ್ಯ ಸ್ಚ್ೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ ನಸಿೇರ್ 
ಅಹಮದ್ರವರ್ೇ, ಅವರತ ಬಾಂದಿದದರತ. ನಿೇವು ಆಗ ಬಾಂದಿರಲ್ಲಲಿ, ಈಗ ಬಾಂದಿದಿದೇರಿ.  ಅವರತ ಮತ್ು 
ಇರ್ನ್ೈದತ ನಿಮಿಷಕ್್ೆ ಬರತತನುರ್. 
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ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮನನಯ ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಮಾಂತ್ರರಗಳನತನ ಸ್ದನಕ್್ೆ 
ಕರಯ್ಿರಿ. 

 ಶ್ರೇ ಎಾಂ.ಎಲ. ಅನಿಲ್ ಕತಮನರ:- ಅವರತ ಬಾಂದತ ಮತಖ್ ತೂ್ೇರಿಸಿಕ್ೂ್ಾಂಡತ ಹ್ೂೇಗಿದನದರ್. 

ಶ್ರೇ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರನದ ಸಿ.ಎಾಂ. 
ಲ್ಲಾಂಗಪಪನವರತ ಹ್ೇಳದ ಹನಗ್್ ಕಾಂದನಯ ಸ್ಚಿವರತ ರ್ನಗರಹನವು ಬಾಂದ ಹನಗ್್ ಬಾಂದತ ಹ್ೂರಟತ 
ಹ್ೂೇದರತ.  

ಡನ: ತ್ೇಜಸಿಾನಿ ಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡರೇ್, ರ್ನಗರಹನವಿನ ಮೇಲ್ಯೂ ನಿಮಗ್್ೇಕ್ ್
ದ್ಾೇಷ? ರ್ನಗರಹನವು ದ್ಾೇಷ ಮನಡತತ್ುದ್ ನಿೇವು ರ್ನಗರಹನವಿನ ಮೇಲ್ೇ ದಾ್ೇಷ ಮನಡತತ್ರುೇರನ? 

ಶ್ರೇ ಎಸ.ಎಲ. ಭ್ೂೇಜೇ್ಗ್ೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಮನನಯ 
ಸ್ದಸ್ಯರನದ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್.್ ರನಥ್ೂೇಡ್ರವರ ಹೇ್ಳಕ್್ಗ್್ ಪೂರಕವನಗಿ ಒಾಂದತ ವಿಷಯವಿದ.್  
ಹ್ೈಕ್್ೂೇಟ್ಾ ಇಾಂತ್ಹವುಗಳರ್್ನಲನಿ ಗಮನಹರಿಸಿದ.್  ರಸ್ು ಗತಾಂಡಿ ಮತಚತಿವ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಹ್ೈಕ್ೂ್ೇಟ್ಾ 
ಹ್ೇಳದ್ ಎಾಂದರ್ ಅದತ ಸ್ರಿ.  ಅದರಲ್ಲಿ ರ್ನಯರ್ನಲಯಗಳು intervene ಆಗಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್ 
ಇಲಿವ್ಾಂದತ ಹ್ೇಳುವುದಿಲಿ.  ಆದರ್ ಕ್್ೂೇಟ್ಾಗಳು ಮಿತ್ರಯನತನ ಅಥಾ ಮನಡಿಕ್್ೂಳಿಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್.  
ರ್ನನತ ಬ್ೇಕ್ನದಷತಟ ಸ್ಲ ಮನತ್ರ್ನಡಿದದ್ೇರ್್.  ಈ ಮನತ್ನತನ ಏತ್ಕ್್ೆ ಹೇ್ಳುತ್ುೇರ್್ಾಂದರ್, ಇವತ್ತು 
ಕಟಟಕಡ್ಯ ಮನತಷಯ ಒಾಂದತ ಕ್್ೇಸ್ಗ್್ 10-20 ವಷಾಗಳನದರೂ ಕ್ೂ್ೇಟ್ಾಗ್್ ಅಲ್ಯತತನುರ್.್  
ಅವರತ ಎಷತಟ speed ಇದನದರ ್ಎಾಂಬತದನತನ ಮೊದಲತ check ಮನಡಿಕ್ೂ್ಳಿಬ್ೇಕತ.  ಕರ್ನಾಟಕದ 
ಹ್ಚತಿ oldest cases 25 ವಷಾಗಳಾಂದ ಸ್ತಪಿರೇಾಂ ಕ್್ೂೇಟ್ಾನಲ್ಲಿ ಬಿದಿದವ.್  ಹನಗ್ನದರ್ ಸ್ತಪಿರೇಾಂ 
ಕ್್ೂೇಟ್ಾ ಜಡಜ್ಗಳು ಏನತ ಮನಡತತ್ರುದನದರ?್ ದಿೇಪದ ಕ್್ಳಗ್್ ಕತ್ುಲತ ಎನತನವ ಹನಗ್್ ನಮಗ್್ ಹ್ೇಳುವ 
ವಿಚನರದಲ್ಲಿ judiciary ಕೂಡ ಅವರ ಬ್ನನನತನ ರ್್ೂೇಡಿಕ್ೂ್ಳಿಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್.  ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ 
ರ್ನವಲ್ಿರೂ . . . 
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ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ್ ರನಥ್ೂೇಡ್ರವರೇ್, Please conclude. 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್್. ರನಥ್ೂೇಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಪರಜನವನಣಿ ಪತ್ರರಕ್್ಯಲ್ಲಿ 
ಬಾಂದಿರತವ “ಸ್ಕ್ನಾರ ಪಸಾ್ಾಂಟ್ೇಜ್ ಮೇಲ ್ ನಡಯ್ತತ್ರುದ್ಯೇ- ಹ್ೈಕ್ೂ್ೇಟಾ”,್ “ಪರವನಸೂ್ೇದಯಮ 
ಇಲನಖ ್ ಕಟಟಡವಾಂದರ ನವಿೇಕರಣ ಕ್ನಮಗ್ನರಿಯ ಹಣ ಬಿಡತಗಡ್ಯಲ್ಲಿ ವಿಳಾಂಬ ಧ್ೂೇರಣ್ 
ಪರದಶ್ಾಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರವನಸೂ್ೇದಯಮ ಅಭಿವೃದಿಿ ನಿಗಮಕ್್ೆ ರೂ. 2 ಲಕ್ಷ ದಾಂಡ ವಿಧಿಸಿರತವ 
ಹ್ೈಕ್್ೂೇಟಾ”.  

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮನನಯ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡರೇ್, ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

Dr. TEJASWINI GOWDA: - Mr. Rathod, the House is Supreme. 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್.್ ರನಥೂ್ೇಡ:- ರೂ. 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿ ದಾಂಡವನತನ ಹ್ೈಕ್್ೂೇಟ್ಾ ಹನಕಿದ.್  
ಈ ಸ್ಕ್ನಾರ ಪಸಾ್ಾಂಟ್ೇಜ್ ಆಧನರದಲ್ಲಿ ನಡಯ್ತತ್ರುದ್ಯೇ ಎಾಂದತ ಕ್್ೇಳದ.್ ಆಮೇಲ್ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ 
ವಿರತದಿ ಎಫ.ಐ.ಆರ., ದನಖ್ಲ್ಲಸಿ ಜ್ೈಲ್ಲಗ್ ್ ಕಳುಹಸಿರಿ ಎಾಂದತ ಹ್ೈಕ್್ೂೇಟ್ಾ ದಿರ್ನಾಂಕ  8-2-
2022ರಾಂದತ ಹೇ್ಳದ್.  ಗತಾಂಡಿ ಬಿದದ ರಸ್ು- ಅಪಘಾತ್ಕ್್ೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ್ೇ ಹ್ೂಣ್. 

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ್ ಪೂಜನರಿ(ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಒಾಂದತ 
ವಿಚನರ ತ್ಮಾ ಗಮನದಲ್ಲಿರಬೇ್ಕತ.  ಪರವನಹ ಬಾಂದಿರತವುದತ ಇದ್ೂಾಂದೇ್ ವಷಾದಲಿಲಿ.  ಈ ವಷಾ 
ಬಾಂದಿರತವ ವಿಪರಿೇತ್ ಮಳಯ್ಿಾಂದ ಒಾಂದಷತಟ ಅರ್ನಹತತ್ಗಳನಗಿವ್.  ಆದರ್ ಸ್ಕ್ನಾರ ಎಲಿರ ನಿರಿೇಕ್ ್
ಮಿೇರಿ ಜನರ ಮಧ್ಯ ಹೂ್ೇಗಿದ್.  ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ರೂ. 10,000/- ಕ್್ೂಟಟರತ ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ್. 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್್. ರನಥ್ೂೇಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನರ್ನಯಕರೇ್, ಈ ಪರವನಹ ಬಾಂದ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ 
ನಿೇವ್ಲನಿ ಡನನು್ ಮನಡತತ್ರುದಿದೇರಿ ರ್ನವೇ್ನತ ಮನಡೂ್ೇಣ? 

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ್ ಪೂಜನರಿ:- ರ್ನರ್ಾಂದತ ಹ್ೇಳ. 
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ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್್. ರನಥ್ೂೇಡ:- ರ್ನರತ ಮನಡತತ್ರುದದರತ ಎಾಂಬತದತ ನಿಮಗ್ೇ್ ಗ್ೂ್ತ್ತು. 

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ್ ಪೂಜನರಿ:- ಅದರ್್ನಲನಿ ಬಿಡಿ.  ಇದತ ಗಾಂಭಿೇರವನದಾಂತ್ಹ ಚಚ್ಾ.  
ಪರತ್ರ ಸ್ಲ; 

ಶ್ರೇ ಮಾಂಜತರ್ನಥ ಭಾಂಡನರಿ:- ಡನನು್ ಮನಡತವುದಲ್ನಿ ಅವರಿಗ್್ ಗ್ೂ್ತ್ರುಲಿ. ಅವರರ್್ನೇತ್ಕ್್ೆ 
ಎಳ್ಯತತ್ರುೇರಿ? 

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ್ ಪೂಜನರಿ:- ಪರತ್ರ ಸ್ಲ ರೂ. 10,000/- ಕ್್ೂಡತತು್ೇವ್ ಎಾಂದಲಿ, 
ಆಕಸಿಾಕವನಗಿ ರ್ನವುದನದರೂ ಮರ್್ಗ್್ ಸ್ಾಲಪ ನಿೇರತ ನತಗಿೆದದರೂ ಕೂಡ ರೂ. 10,000/- ಪರಿಹನರ 
ಕ್್ೂಟಿಟದದ್ೇವ್.  ಸ್ಾಲಪ ಸ್ಣಣ ಅರ್ನಹತತ್ವನದರೂ ಅದಕ್್ೆ ಪರಿಹನರ ಕ್್ೂಟಿಟದದ್ೇವ್.  

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್್. ರನಥೂ್ೇಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಇದನತನ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುತ್ರುಲಿ. 
ರ್ನನತ ಹ್ೈಕ್್ೂೇಟ್ಾ ಹ್ೇಳರತವುದನತನ ಹ್ೇಳುತ್ರುದ್ದೇರ್್. 

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ್ ಪೂಜನರಿ:- ಒಾಂದತ ಮರ್ ್ ಬಿದದರ ್ ರೂ. 5 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹನರವನತನ 
ಕ್್ೂಡತತು್ೇವ್ ಹನಗೂ ಮರ್ಯ್ನತನ ಕಟಿಟ ಕ್್ೂಡತತ್ರುದ್ದೇವ್.  

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್್. ರನಥ್ೂೇಡ:- ಇದತ ನನನ ಆಪನದರ್್ಯಲಿ.  (ಗ್್ೂಾಂದಲ) ಇದಕ್್ೆ writ 
petition  ಹನಕಿ, ಹೈ್ಕ್್ೂೇಟ್ಾ ಮತಾಂದ ್ಪರಶ್ನಸಿ. (ಗ್ೂ್ಾಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ್ ಪೂಜನರಿ:- ಜವನಬನದರಿ ಸನಿನದಲ್ಲಿರತವವರತ . . . ಪತ್ರರಕ್್ಯನತನ 
ಉಲ್ಿೇಖ್ ಬೇ್ಕ್ನದರ ್ ಮನಡಬಹತದತ.  ಪತ್ರರಕ್್ಯಲ್ಲಿ ಹ್ೇಳದತದ ತ್ಮಗ್್ ಸ್ಾಂಬಾಂಧವಿಲಿ ಎಾಂದತ 
ಹ್ೇಳುವುದಕ್ನೆಗತವುದಿಲಿ (ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ್ ರನಥ್ೂೇಡ್ರವರ್ೇ, ತನವು ಮತಗಿಸಿ. ಮನನಯ 
ಸ್ಭನರ್ನಯಕರೇ್, ಅವರತ ಮತಗಿಸ್ತತನುರ್. 
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ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್್. ರನಥ್ೂೇಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಈ ದ್ೇಶದ ಪರಧನನ 
ಮಾಂತ್ರರಯವರತ ಬ್ಾಂಗಳೂರಿಗ್್ ಬರತತನುರ ್ಎಾಂದತ ರಸ್ುಗಳರ್್ನಲನಿ ಬಹಳ ಚ್ರ್ನನಗಿ ಮನಡಿದನದರ ್ಬಹಳ 
ಸ್ಾಂತೂ್ೇಷವನಗಿದ.್  ಆದರ ್2-3 ದಿವಸ್ಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಡನಾಂಬರತ ಕಿತ್ತು ಬರತತ್ರುದ್.  ಇದತ ನಮಗಲಿ, 
ಪರಧನನಮಾಂತ್ರರಯವರಿಗ್ ್ಅಗ್ೌರವ ತೂ್ೇರಿಸ್ತವ ಕ್್ಲಸ್ವನತನ ಸ್ಕ್ನಾರ ಮನಡತತ್ರುದ್.  ಬಹತಶಃ ಇದತ 
ಸ್ಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್್ೆ ಬಾಂದಿಲಿ.  

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮನನಯ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡರೇ್, . . . 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್್. ರನಥ್ೂೇಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಕ್್.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ., ತನವು ಏನತ 
ಜಮಿೇನತಗಳನತನ ವಶಪಡಿಸಿಕ್್ೂಳುಿತ್ರುದಿದೇರಿ ಅದನತನ ರೈ್ತ್ರ ವಿರತದಿ ಜಮಿೇನತಗಳನತನ 
ವಶಪಡಿಸಿಕ್್ೂಾಂಡತ ಬ್ಾಂಗಳೂರನತನ ನರಕ ಮನಡತತ್ರುರತವುದತ ಈ ಸ್ಕ್ನಾರ.  ಮತಾಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 
ಇದಕ್್ೆ ಒಳ್ಿಯ ಪರಿಹನರ ಕ್್ೂಡತತನುರಾ್ಂದತ ಭನವಿಸ್ತತ್ುೇರ್.್  ಗ್ನಡಾನ್ ಸಿಟಿ ಎನತನವ ಬ್ಾಂಗಳೂರನತನ 
ನರಕ ಮನಡಬೇ್ಡಿ ಎಾಂದತ ರ್ನನತ ಕಳಕಳಯಿಾಂದ ವಿನಾಂತ್ರ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಾಂಡತ ನನನ ಮನತ್ತಗಳನತನ 
ಮತಗಿಸ್ತತು್ೇರ್್. 

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ್ ರನಥ್ೂೇಡ್ರವರಿಗ್ ್ ಧನಯವನದಗಳು. ಮನನಯ 
ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡರೇ್, ದಯವಿಟತಟ ಐದತ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮತಗಿಸಿ. 

ಶ್ರೇ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ 
ಧನಯವನದಗಳು. ಈಗ ನಮಾ ಸ್ದನದಲ್ಲಿ ಅತ್ರವೃರ್ಷಟ ಬಗ್್ೆ 90 ವಷಾಗಳ ನಾಂತ್ರ ಬಿದದಾಂತ್ಹ ಭನರಿ 
ಮಳ್ಯಿಾಂದ ಆದಾಂತ್ಹ ಅರ್ನಹತತ್ಗಳ ಬಗ್್ೆ, ಜನಜೇವನದ ಮೇಲ್ ಆದಾಂತ್ಹ ಪರಿಣನಮಗಳ ಬಗ್್ೆ 
ವಿರೂ್ೇಧಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ, ಆಡಳತ್ ಪಕ್ಷದ ಮತ್ತು ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ಎಲನಿ ಹರಿಯ ಸ್ದಸ್ಯರತಗಳೂ 
ಸನಕಷತಟ ಬ್ಳಕತ ಚ್ಲ್ಲಿದನದರ್.  ಆ ವಿಚನರಗಳ ಬಗ್್ೆ ರ್ನನತ ಮತ್ು ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್್ೆ ಹ್ೂೇಗತವುದಿಲಿ.  
ಆದರ್ ಇವತ್ತು ಬಡವರ ಬದತಕತ ಬಹಳ ದತಸ್ುರವನಗಿದ್.  ರೈ್ತ್ರತ, ಕೂಲ್ಲ ಕ್ನಮಿಾಕರತ ಮತ್ತು 
ಅತ್ಯಾಂತ್ ಕಡತ ಬಡವರ ಜೇವನ ಮಳ್ ಹನನಿಯಿಾಂದ ಬಹಳ ದತಸ್ುರವನಗಿದ್.  ಉದನಹರಣ್ಗ್ ್
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ಹ್ೇಳುವುದನದರ್ ಮೊದಲರ್್ಯದನಗಿ ಮಾಂಡಯ ಜಲ್ಿಯಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಈ 60ರ್್ೇ ವಯಸಿುನಲ್ಲಿ 
ಮಳ್ಯಿಾಂದ ಇಷ್ೂ್ಟಾಂದತ ಹನನಿರ್ನದದದನತನ ಎಾಂದೂ ರ್್ೂೇಡಿಲಿ.  ಜಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಸ್ತಮನರತ 833 
ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳಷತಟ ನಷಟವನಗಿದಯ್ಾಂದತ ವರದಿ ಕ್್ೂಟಿಟದನದರ್.  ಅದರಲ್ಲಿ ಇದತವರ್ಗೂ ಸ್ಕ್ನಾರ 
ಪರಿಹನರ ಕ್್ೂಟಿಟರತವುದತ ಕ್್ೇವಲ ರೂ. 12 ಕ್ೂ್ೇಟಿ ಮನತ್ರ.  ಇದೇ್ ರಿೇತ್ರ ಚನಮರನಜನಗರ ಜಲ್ಿ, 
ಹನಸ್ನ ಜಲ್ಿ ಮೈಸ್ೂರತ ಜಲ್ಿ ಸೇ್ರಿದಾಂತ ್ ರನಜಯದ ಎಲನಿ ಕಡ ್ ಬನದನಮಿ ಇರಬಹತದತ, 
ಬನಗಲಕ್್ೂೇಟ್, ಗತಲಬಗಾ, ಬಿೇದರ ಇರಬಹತದತ ಈ ಅತ್ರರ್ನದ ಮಳ್ ಜನಜೇವನವನತನ ಮತ್ತು 
ಬ್ಳ್ಯನೂನ ಹನಳು ಮನಡಿದ್.  ಇವತ್ತು ಸ್ತಮನರತ 21 ಜಲ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಳ್ ಆಧನರಿತ್ ಬ್ಳ ್ಏನಿತ್ತು 
ಅದನತನ ಕೂಡ ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗಲ್ಲಲಿ.  ಬಹಳಷತಟ ಕ್ರ್ ್ಕಟ್ಟಗಳ್ಲಿವೂ ಕೂಡ ಅಪನಯದ ಅಾಂಚನತನ 
ತ್ಲತಪಿದವು.  

(ಮತಾಂದತ) 

(1002) 22-09-2022 5-00 KH-GR  

(ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರ ಉಪಸಿಿತ್ರ) 

ಶ್ರೇ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡ (ಮತಾಂದತ):- 

ಆದರ್, ಅಾಂತ್ಜಾಲ ಮನತ್ರ ಒಾಂದತ ವೃದಿಿರ್ನಯಿತ್ತ ಎನತನವುದತ ಬಿಟಟರ,್ ಇನತನಳದಿರತವುದ್ಲಿವೂ 
ಕೂಡ ಈ ಮಳ್ಯಿಾಂದ ರ್ನವು ತ್ತಾಂಬನ ನಷಟವನತನ ಅನತಭವಿಸ್ತತ್ರುದ್ದೇವ್. ಆದರ್, ಸ್ಕ್ನಾರ 
ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ., ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ., ನಿಯಮಗಳರ್ನನಧರಿಸಿ ರ್ನವು ಪರಿಹನರವನತನ 
ಕ್್ೂಡತತ್ರುದ್ದೇವ್. ಹನಗ್್ಯೇ ಪರಿಹನರ ಹಣವನತನ ಜಲನಿವನರತ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಿದ್ದೇವ್ ಎಾಂದತ 
ನಮಗ್್ಲನಿ ಮನಹತ್ರ ಕ್ೂ್ಟಿಟದನದರ್.  

(ಈ ಹಾಂತ್ದಲ್ಲಿ ವ್ೈಸ್ ಛ್ೇರ್ಮನ್ರವರನದ ಡನ|| ತ್ೇಜಸಿಾನಿಗ್ೌಡರವರತ ಪಿೇಠವನತನ ಅಲಾಂಕರಿಸಿದರತ) 
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ಇದನತನ ರ್ನವು ಮನಧಯಮದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ರ್್ೂೇಡತತ್ರುದ್ದೇವ್. ದಯಮನಡಿ, ಈ ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ., 
ನಿಯಮವನತನ ತ್ರದತದಪಡಿ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ನಮಾ ರನಜಯ ಸ್ಕ್ನಾರದಿಾಂದ ಆಗತವುದಿಲಿ. ಆದರ್, ಕ್್ೇಾಂದರ 
ಸ್ಕ್ನಾರವನದರೂ 5 ವಷಾಗಳಗ್್ೂಮಾ ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗಿರತವುದನತನ 7 ವಷಾಗಳನದರೂ 
ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ., ಮನನದಾಂಡ ಮತ್ತು ಮನಗಾಸ್ೂಚಿಯನತನ ಪರಿಷೆರಣ್ ಮನಡದೇ್ 
ಇರತವಾಂತ್ಹದತದ ದೂ್ಡಡ ವಿಷ್ನದನಿೇಯ ಸ್ಾಂಗತ್ರರ್ನಗಿದ್. ನಮಾ ರನಜಯ ಸ್ಕ್ನಾರ ಕಳ್ದ ಬನರಿ 
ಸ್ಾಲಪಮಟಿಟಗ್್ ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ., ನಲ್ಲಿ ಬದಲನವಣ ್ ಮನಡಿ ಕ್್ೂಟಿಟದನದರ್. ರ್ನನತ ಕಳ್ದ ಬನರಿ 
ಆದಾಂತ್ಹ ಅರ್ನಹತತ್ಕ್್ೆ ಸ್ಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ ್ಸ್ಕ್ನಾರ ಮನಡಿದ ಕ್್ಲಸ್ವನತನ ಅಭಿನಾಂದಿಸ್ತತ್ುೇರ್್. ಆದರ್, 
ಈ ಬನರಿ ಆದಾಂತ್ಹ ದೂ್ಡಡ ಅರ್ನಹತತ್ ಹಾಂದ್ಾಂದೂ ಕೂಡ 90 ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ, ನಮಾ ಸ್ಮಕ್ನಲ್ಲನಲ್ಲಿ 
ಆಗಿಲಿ. ಆದದರಿಾಂದ, ಈ ಬನರಿ ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ., ಫಾಂಡ್ ಅನತನ ರ್ನವು ಗರಿಷಠ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ಈ 
ಪರಿಹನರದ ಮೊತ್ುವನತನ ಹಚ್ಿಿಸ್ತವುದಕ್್ೆ ಸ್ಕ್ನಾರ ಇನತನ ಕೂಡ ಪರಯತ್ನ ಮನಡದ್ೇ ಇರತವಾಂತ್ಹದತದ 
ನನಗ್ ್ಬಹಳ ರ್್ೂೇವು ತ್ಾಂದಿದ.್ ಇದರ ಜ್ೂತ್ಗ್್ ಇದತವರ್ಗೂ ಕೂಡ ನಮಾ ಪರಧನನ ಮಾಂತ್ರರಗಳು, 
ಕ್್ೇಾಂದರದ ಗೃಹ ಸ್ಚಿವರತ ಡಬಲ್ ಇಾಂಜನ್ ಸ್ಕ್ನಾರ ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳದನದರ್. ಡಬಲ್ ಇಾಂಜನ್ ಸ್ಕ್ನಾರ 
ಕಳ್ದ 8 ವಷಾಗಳಾಂದಲೂ ಈ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಒಾಂದಲಿ ಒಾಂದತ ರಿೇತ್ರಯಲ್ಲಿ ಇದ್. ಆದರ್, ಕರ್ನಾಟಕ 
ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಇಾಂತ್ಹ ಒಾಂದತ ಅರ್ನಹತತ್ ಆಗಿರತವನಗ ಇತ್ರುೇಚ್ಗ್ ್ ಕ್್ೇಾಂದರದ ಗೃಹ ಸ್ಚಿವರತ ಮತ್ತು 
ಪರಧನನ ಮಾಂತ್ರರಗಳು ಬಾಂದತ ಹ್ೂೇಗಿದನದರ.್ ಅವರತಗಳು ಈ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಆದಾಂತ್ಹ ಮಳ್ಹನನಿಗ್ ್
ಏರ್ನದರೂ ವಿಶೇ್ಷವನಗಿ ಕ್್ೇಾಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರದಿಾಂದ ಸ್ಹನಯ ಮನಡತತು್ೇವ ್ಎನತನವುದನತನ ಎಲ್ಲಿಯೂ 
ಕೂಡ ಘೂೇಷಣ್ ಮನಡಲ್ಲಲಿ ಅಥವನ ಮನನಯ ಪರಧನನ ಮಾಂತ್ರರಗಳು ಒಾಂದತ ಸ್ಮಿೇಕ್್ಗ್್ ಬಾಂದಿದದರ ್ಈ 
ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಜೇವನ ಅಸ್ುವಯಸ್ುದ ಬಗ್್ೆ ಚ್ರ್ನನಗಿ ಮನವರಿಕ್ ್ಆಗತತ್ರುತ್ತು. ಆ ಪರಯತ್ನವನತನ ಒಾಂದತ 
ತನಸ್ತ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕಕ್್ೆ ಅವರತ ವ್ೈಮನನಿಕ ಸ್ಮಿೇಕ್್ ನಡಸ್ಿದಿದದರ ್ನಮಗ್್ಲನಿ ಬಹಳ 
ಸ್ಾಂತೂ್ೇಷ ಆಗತತ್ರುತ್ತು. ಇದರಿಾಂದ, ಹ್ಚಿಿನ ವಿಶ್ೇಷ ಪರಿಹನರ ದ್ೂರ್ಯತತ್ರುತ್ತು ಎನತನವಾಂತ್ಹ 
ಅಭಿಲನಷ್ ್ನನಗೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಆದರ್, ಅದನತನ ಮನನಯ ಪರಧನನ ಮಾಂತ್ರರಗಳು ಮನಡಲ್ಲಲಿ. ಮನನಯ 
ಗೃಹ ಸ್ಚಿವರತ ಮನಡಲ್ಲಲಿ. ಇದತ ಬಹಳ ಅತ್ಯಾಂತ್ ರ್್ೂೇವಿನ ಸ್ಾಂಗತ್ರರ್ನಗಿದ.್ ರ್ನನತ ಏಕ್್ ಈ 
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ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳುತ್ುೇರ್್ಾಂದರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ ಎಾಂದರ್ ಭನಷಣದಲ್ಲಿ ನಮಾ ಎರಡತ ಕಣತಣ ಇದದ 
ಹನಗ್್, ಅದನತನ ರ್ನವು ಸ್ಮಗರವನಗಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮನಡತತ್ುೇವ್ ಎಾಂದತ ಎಲಿರೂ ಹ್ೇಳುತನುರ.್ ಇಾಂತ್ಹ 
ಕ್್ಟಟ ಸ್ಾಂದಭಾದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತ್ಯ ಬಡವರ ಆಶ್ ೇತ್ುರವನಗಿ ಕ್ಲ್ಸ್ 
ಮನಡತವಾಂತ್ಹ ಕ್್ೇಾಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರ ಒಾಂದತ ಕಿಾಂಚಿತ್ೂು ಕೂಡ ಗಮನಹರಿಸ್ಲ್ಲಲಿ. ಈ ಮಳ್ಯಿಾಂದ 
ಆದಾಂತ್ಹ ಹನನಿ ಬಗ್್ೆ ಎನತನವಾಂತ್ಹದತದ ನನಗ್ ್ಬಹಳ ರ್್ೂೇವು ತ್ಾಂದಿದ.್ ಕ್ೇ್ವಲ lip sympathy 
ಭನವರ್ನತ್ಾಕವನಗಿ ಭನಷಣ ಮನಡತವುದರಿಾಂದ, ಬಡವರ ಸ್ಾಂಕಷಟವನತನ ಪರಿಹನರ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ 
ಆಗತವುದಿಲಿ. ಬಡವರಿಗ್್ ಹೂ್ಟ್ಟ ತ್ತಾಂಬತವುದಿಲಿ. ತ್ಮಾ ಹೃದಯದ ಅಾಂತ್ರನಳದಿಾಂದ ಮನನಯ ಪರಧನನ 
ಮಾಂತ್ರರಗಳಗ್ ್ ಏರ್ನದರೂ ಇದಿದದದರ ್ ಖ್ಾಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಾಂದತ ಸ್ಮಿೇಕ್್ ಮನಡಿಸ್ತತ್ರುದದರತ. 
ಇಷ್್ೂಟತ್ರುಗ್ನಗಲೇ್ ವಿಶ್ೇಷವನದಾಂತ್ಹ ಪರಿಹನರದ ಧನವನತನ ಘೂೇಷಣ್ ಮನಡತತ್ರುದದರತ. ದಯಮನಡಿ, 
ತನವು ಅದನತನ ಇರ್ನನದರೂ ಕೂಡ ಮನಡಿಸ್ತವಾಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನ ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಇವತ್ತು ಕ್್ೇಾಂದರ 
ಸ್ಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ ರನಜಯದಿಾಂದ 5 ಮಾಂದಿ ಪರಭನವಿ ಕ್್ೇಾಂದರ ಸ್ಚಿವರತಗಳು ಇದನದರ.್ ಕ್್ೇಾಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ 
5 ಮಾಂದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದ ಸ್ಚಿವರತ ಇದನದರ ್ಎನತನವುದತ ನನಗ್ ್ಬಹಳ ಸ್ಾಂತೂ್ೇಷವನಗತತ್ುದ ್
ಮತ್ತು ಹ್ಮಾರ್ನಗತತ್ುದ್. ಈ 5 ಮಾಂದಿ ಸ್ಚಿವರನತನ ರ್್ೂೇಡಿದರ,್ ಅವರಿಗ್್ ಏನತ ಖನತ್ ಕ್್ೂಟಿಟದನದರ್ 
ಎಾಂಬತದತ ಶನಸ್ಕರ್ನಗಿ ನನಗ್ ್ಗ್್ೂತ್ರುಲಿ. ಭನರತ್ ದ್ೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್್ೇಾಂದರ ಸ್ಚಿವರ ಸ್ಾಂಪತಟದಲ್ಲಿ ರ್ನರತ 
ಇದನದರ ್ ಎಾಂದತ ಕ್್ೇಳದರ ್ ಸ್ೂೆಲ್ ಮಕೆಳಗ್ ್ ಆಗಲ್ಲ, ನನಗ್ ್ ಆಗಲ್ಲ ಗ್್ೂತ್ರುಲಿ. ಮೊರ್್ನಯ ದಿವಸ್ 
ರ್ನರ್ೂೇ ಒಬಬರತ ಮನನವ ಸ್ಾಂಪನೂಾಲ ಖನತ್ ರ್ನರಿಗ್ ್ ಇದ್ ಎಾಂದತ ಕ್ೇ್ಳದರತ. ಆಗ ನನಗ್ ್
ಆಶಿಯಾವನಯಿತ್ತ. ರ್ನನತ ತ್ಡಬಡನಯಿಸಿ ಬಹಳ ತ್ಡವನಗಿ ಹ್ೇಳದ್. ಇವತ್ತು ಏರ್ನಗಿದ್ಯಾಂದರ್, 
ಈ ದ್ೇಶದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಪರಧನನ ಮಾಂತ್ರರಗಳು ಮತ್ತು ಮನನಯ ಗೃಹ ಸ್ಚಿವರತ ಇಬಬರ್ೇ ಕ್ನಣತತನುರ್ಯೇ 
ವಿನಃ ಬ್ೇರ ್ರ್ನರತ ಕ್ನಣತವುದಿಲಿ. ಇದತ ಡಬಲ್ ಇಾಂಜನ. ಇದದರಿಾಂದ, ಬ್ೇರ ್ರ್ನವ ಮಾಂತ್ರರಗಳ 
ಕ್ನಯಾಚಟತವಟಿಕ್್ಗಳು ರ್ನರಿಗೂ ಕೂಡ ಗ್ೂ್ೇಚರವನಗತತ್ರುಲಿ. ಹನಗ್್ಯೇ ಕ್ನಣತತ್ರುಲಿ. ಈ 
ರಿೇತ್ರಯ ಪರಿಸಿಿತ್ರ ನಿಮನಾಣವನಗಿದ್. ಸ್ವನಾಧಿಕ್ನರಿ ಸ್ಕ್ನಾರ, ಹಟಿರ್ ಸ್ಕ್ನಾರದಾಂತ್, . . . 
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 ವ್ೈಸ್ ಛ್ೇರ್ಮನ:- ಮನನಯ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡರವರೇ್, ಜನಸಿು ಪರವನಹದ ಕಡಗ್್ ್ ಬಾಂದರ್ 
ಉಪಯೇಗವನಗತತ್ುದ್. 

 ಶ್ರೇ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಕೂಡ ಪರವನಹದ 
ಬಗ್್ೆಯೇ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ರುರತವುದತ. ರ್ನನತ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗ್್ ಬರತತ್ರುದ್ದೇರ್.್ ಆದದರಿಾಂದ ದಯಮನಡಿ, 
ರ್ನನತ ತ್ಮಾಲ್ಲಿ ಇದ್ಲಿಕಿೆಾಂತ್ ಮಿಗಿಲನಗಿ ಇರ್ೂ್ನಾಂದತ ವಿಷಯ ಏರ್್ೇಾಂದರ್, ಮನನಯ ನಿಮಾಲನ 
ಸಿೇತನರನಮನ್ ರವರತ ನಮಾ ರನಜಯದಿಾಂದಲ್ೇ ಕ್ೇ್ಾಂದರ ಹಣಕ್ನಸ್ತ ಸ್ಚಿವರ್್ನಗಿರತವಾಂತ್ಹವರತ 
ಮತ್ತು ನಮಾ ರನಜಯದಿಾಂದ ಆರಿಸಿ ಹ್ೂೇಗಿರತವಾಂತ್ಹವರತ. ಎರಡರ್್ೇ ಬನರಿಗ್್ ರನಜಯ ಸ್ಭ್ಗ್ ್
ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಕಳುಹಸಿದನದರ್. ಕ್್ೇಾಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ ಹಣಕ್ನಸ್ತ ಖನತ್ಯ ಸ್ಚಿವರನಗಿ ಕ್್ಲಸ್ 
ಮನಡತತ್ರುದನದರ.್ ಇಾಂತ್ಹ ಒಾಂದತ ಪರಿಸಿಿತ್ರಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ರ್್ೂೇವಿನಲ್ಲಿರತವನಗ ಸ್ಾಂಸ್ತ್ನಲ್ಲಿ 
ಹಣಕ್ನಸ್ತ ಸ್ಚಿವ್ರ್ನಗಿ ನನನ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಾಂಕಷಟದಲ್ಲಿರತವಾಂತ್ಹ ಜನತ್ಗ್್ ವಿಶ್ೇಷವನದ ಪರಿಹನರ 
ಕ್್ೂಡತತು್ೇರ್್ ಎಾಂದತ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಘೂೇಷಣ್ ಮನಡಲ್ಲಲಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತ ್ ಎಾಂತ್ಹ 
ದತದ್ೈಾವಿಗಳು ಆಗಿದನದರ್. ಅವರನತನ ರ್ನವು ರನಜಯ ಸ್ಭ್ಗ್ ್ ಕಳುಹಸಿದ್ದೇವ್. ಅವರತ ಹಣಕ್ನಸ್ತ 
ಸ್ಚಿವ್ರ್ನಗಿದನದರ.್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತ್ಯ ಕಷಟದ ಬಗ್್ೆ ಒಾಂದತ ಪಿರೇತ್ರ, 
ಅನತಕಾಂಪ, ಕರತಣ್ ಇಲಿ ಎನತನವಾಂತ್ಹದತದ ಬಹಳ ಸ್ಪಷಟವನಗಿ ಕ್ನಣತತ್ರುದ್ ಮತ್ತು 25 ಮಾಂದಿ 
ಲ್ೂೇಕಸ್ಭನ ಸ್ದಸ್ಯರತ ಇದನದರ.್ ಇಾಂತ್ಹ ಸ್ಾಂದಭಾದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ 25 ಮಾಂದಿ ಲ್ೂೇಕಸ್ಭನ 
ಸ್ದಸ್ಯರತ ಮನನಯ ಪರಧನನ ಮಾಂತ್ರರಗಳನತನ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಹಣಕ್ನಸ್ತ ಸ್ಚಿವರನತನ ಕ್್ೇಾಂದರದಲ್ಲಿ ಭ್ೇಟಿ 
ಮನಡಿ ನಮಾ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಈ ರಿೇತ್ರರ್ನಗಿದ್. ದಯಮನಡಿ, ವಿಶ್ೇಷವನದಾಂತ್ಹ ಪರಿಹನರವನತನ 
ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕತ. ನಮಾ ರನಜಯಕ್್ೆ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್ನದಾಂತ್ಹ . . . 

 ವ್ೈಸ್ ಛ್ೇರ್ಮನ:- ಮನನಯ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡರವರೇ್, ತನವು ಕಾಂಡಾಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಿತ್ರಯನತನ 
ಹ್ೇಳ.  
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 ಶ್ರೇ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಕಾಂಡಾಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಿತ್ರಯರ್್ನೇ 
ಹ್ೇಳುತ್ರುದ್ದೇರ್್.  

ವ್ೈಸ್ ಛ್ೇರ್ಮನ:- ಮನನಯ ಮರಿತ್ರಬಬ್ೇಗ್ೌಡರವರೇ್, ತನವು ಕಾಂಡಾಂತ್ಹ ಪರವನಹ 
ಪರಿಸಿಿತ್ರಯ ಬಗ್್ೆ ಹ್ೇಳದರ ್ಹ್ಚತಿ ಲನಭವನಗತತ್ುದ.್  

ಶ್ರೇ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಕೂಡ ಅದರ ಬಗ್್ೆಯೇ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ರುದ್ದೇರ್.್  

ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ ಅಹಾದ್ (ವಿಧನನಸ್ಭ್ಯಿಾಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡರವರೇ್, ಪನಪ, ಅವರಿಗ್್ appointment  ಸಿಗತವುದಿಲಿವಲಿವ್ೇ? Appointment 
ಕ್್ೂಟಟರ ್ತನರ್್ೇ ಮನನಯ ಪರಧನನ ಮಾಂತ್ರರಯವರನತನ ರ್್ೂೇಡತವುದಕ್್ೆ ಆಗತವುದತ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ನಸಿೇರ್ ಅಹಾದ್ರವರೇ್, ಇರಲ್ಲ.  

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ್ ಪೂಜನರಿ (ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, . . . 

ಶ್ರೇ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನರ್ನಯಕರೇ್, ಒಾಂದತ ನಿಮಿಷ. 

ವ್ೈಸ್ ಛ್ೇರ್ಮನ:- ಮನನಯ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡರವರೇ್, ಈ ಸ್ಮಯಕ್್ೆ ತ್ಮಗ್್ ರ್್ರವು 
ಬ್ೇಕ್ನಗಿಲಿ ಎಾಂದತ ರ್ನನತ ಅಾಂದತಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಬ್ೇರಯ್ವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವುದನತನ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್್ೆ ಹೂ್ೇಗತವುದಿಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ್ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡರವರೇ್, ಒಾಂದತ ನಿಮಿಷ. ತನವು 
ನನನ ಸನ್ೇಹತ್ರತ ತನರ್್ೇ.  
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ಶ್ರೇ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನರ್ನಯಕರೇ್, ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ ಪಿೇಠದಿಾಂದ 
ಹ್ೇಳುತ್ರುದನದರ.್ ನಮಾ ಊರಿನ ಹಳಿದಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ನಯಿತ್ತ. ಅದತ ಕ್ೂ್ೇಡಿ ಹ್ೂಡಯ್ಿತ್ತ. ಇದತ ಕ್ೂ್ೇಡಿ 
ಹ್ೂಡ್ಯಿತ್ತ ಎಾಂದತ ಎಲನಿ ಮನನಯ ಶನಸ್ಕರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನದರ್. ಅದನತನ ಮನತ್ರ್ನಡದ್ೇ ಬ್ೇರ ್
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೇರ್ ್ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳದ್ದೇರ್.್ ಆದದರಿಾಂದ, . . . 

ವ್ೈಸ್ ಛ್ೇರ್ಮನ:- ಮನನಯ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡರವರೇ್, ತನವು ಏರ್್ೇ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ಆದರ್, 
ಪರವನಹದ ಬಗ್್ೆ ಇರಲ್ಲ ಅಷ್್ಟೇ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಕೂಡ ಪರವನಹದ ಬಗ್್ೆಯೇ 
ಕ್್ೇಳುತ್ರುದ್ದೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇಾಂದರ (ಗೃಹ ಸ್ಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಮನನಯ 
ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡರವರತ ಪರವನಹವನತನ ದ್ಹಲ್ಲಗ್್ ತ್ರರತಗಿಸಿಬಿಟಿಟದನದರ್.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಗೃಹ ಸ್ಚಿವರ್ೇ, ಹೌದತ. ಈಗ Federal System ನಲ್ಲಿ 
ನಮಾ ತ್ರಿಗ್್ ಎಲನಿ ಅವರತ ತನರ್್ೇ ಕ್ೂ್ಡತವ ಹನಗ್್ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಾಂಡಿರತವುದತ. ನಮಾ ತ್ರಿಗ್್ ಹಣ 
G.S.T., ಯನತನ ಕ್್ೂಟತಟ ರ್ನವು ಅವರ ಹತ್ರುರ ಬ್ೇಡಬೇ್ಕತ. ದಯಮನಡಿ, ಈಗ 25 ಮಾಂದಿ 
ಲ್ೂೇಕಸ್ಭನ ಸ್ದಸ್ಯರತ ಮನನಯ ಪರಧನನ ಮಾಂತ್ರರಯವರನತನ ಭ್ೇಟಿ ಮನಡಿ, ನಮಾ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಇಾಂತ್ಹ 
ಒಾಂದತ ದೂ್ಡಡ ಅರ್ನಹತತ್ವನಗಿದ್. ನಮಗ್್ ಒಾಂದಿಷತಟ ಅನತದನನವನತನ ಕ್ೂ್ಡಿ ಎಾಂದತ ಕ್್ೇಳುವಾಂತ್ಹ 
ಶಕಿುಯೇ ಇಲಿ. ಸನಮಥಯಾವ್ೇ ಇಲಿ. 25 ಮಾಂದಿ ಪನಲ್ಲಾಮಾಂಟ್ ಮಾಂಬರ್ಗಳನತನ ಎಷತಟ ಬನರಿ ಈ 
ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜ್ಪಿ ಸ್ಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಕ್ೂ್ಟಟರತ. ದಯಮನಡಿ, ರ್ನನತ ಇರ್ನ್ರಡತ ವಿಚನರಗಳ ಬಗ್್ೆ 
ಹ್ೇಳಬ್ೇಕ್್ಾಂದರ್, ಮನನಯ ಸ್ಭನರ್ನಯಕರಿಗ್ ್ ಪಸ್ಲತ ಬಿೇಮನ ಯೇಜರ್್ಯ ಬಗ್್ೆ ಸ್ಮಗರವನಗಿ 
ಗ್್ೂತ್ತು. ಈ ಫಸ್ಲತ ಬಿೇಮನ ಯೇಜರ್್ಯ ಬಗ್್ೆ ಇನತನ ಕೂಡ ರೈ್ತ್ರಿಗ್ ್ನಾಂಬಿಕ್್ ಮತ್ತು ವಿಶನಾಸ್ 
ಹತಟಟಲ್ಲಲಿ. ಎಷ್್ೂಟೇ ಜನ ಇದನತನ ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೂ್ಳುಿವುದಕ್್ೆ ಬರಲ್ಲಲಿ. ಹಾಂದ ್ಒಾಂದತ ಬನರಿ ಮನನಯ 
ಸ್ದಸ್ಯರನದ ಲಕ್ಷಮಣ ಸ್ವದಿಯವರತ ಬಹಳ ಚ್ರ್ನನಗಿ ಹ್ೇಳದದರತ. ಇನತನ ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೂ್ಾಂಡಿಲಿ. 
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ಏಕ್್ಾಂದರ,್ ಈ ಯೇಜರ್್ಯ ಬಗ್್ೆ ರ್ನರಿಗೂ ನಾಂಬಿಕ್ ್ ಇಲಿ. ಒಾಂದತ ಖನತ್ರರ ಇಲಿ. ಈ 
ಯೇಜರ್್ಯಲ್ಲಿ ರ್ನವು ರ್್ೂಾಂದಣಿ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಾಂಡರ ್ನಮಗ್್ ಒಾಂದಷತಟ ಹಣ ಸಿಗತತ್ುದ್ ಎನತನವ ಖನತ್ರರ 
ಇಲಿ. ಈ ಯೇಜರ್್ಯಲ್ಲಿ ಬನರಿ ದ್ೂಡಡ ದ್ೂಡಡ ಕತಳಗಳು ಆಗತತ್ರುದನದರ.್ ಇವತ್ತು ನಾಂಬರ್-1, 
ನಾಂಬರ-2 ಎಾಂದತ ಪತ್ರರಕ್ಯ್ಲ್ಲಿ ಬಾಂದಿರತವುದನತನ ಓದಿ. 5 ಲಕ್ಷದ 88 ಸನವಿರ ಕ್್ೂೇಟಿ ಒಡಯ್, 
ಭನರತ್ದ ಒಡಯ್ ಎಾಂದತ ಬಾಂದಿದ.್ ಕಳ್ದ 10 ವಷಾಗಳ ಹಾಂದ ್ಅವರತ ಎಷತಟ ಸನವಿರ ಕ್ೂ್ೇಟಿ 
ಒಡಯ್ ಎನತನವುದನತನ ರ್ನವು ಅಥಾಮನಡಿಕ್ೂ್ಾಂಡರ್ ಇವತ್ತು . . . 

ವ್ೈಸ್ ಛ್ೇರ್ಮನ:- ಮನನಯ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡರವರೇ್, ತನವು ಹರಿಯ ಸ್ದಸ್ಯರತ. ವಿಷಯ 
ಬಿಟತಟ ಹೂ್ೇಗಬೇ್ಡಿ. ಅವರತ ರ್ನರತ ಈ ಸ್ದನದಲ್ಲಿ ಇಲಿ. ರ್ನನತ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ಏನತ ಹ್ೇಳುವುದಿಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಅವರತ ಇರಬೇ್ಕ್್ಾಂದತ ಏನತ ಇಲಿ. 

ವ್ೈಸ್ ಛ್ೇರ್ಮನ:- ಮನನಯ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡರವರೇ್, ತನವು ಸ್ಾಂಸ್ದರ ಬಗ್್ೆ ಹ್ೇಳದಿದೇರಿ. 
ಇಲ್ಲಿ ರ್ನರತ defend ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಿವುದಕ್್ೆ ಆಗತವುದಿಲಿ. ಆದರೂ ಸ್ಹ ರ್ನನತ allow 
ಮನಡಿದ್ದೇರ್.್  

ಶ್ರೇ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಫಸ್ಲ್ ಬಿೇಮನ ಯೇಜರ್್ಯ 
ಬಗ್್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ರುದ್ದೇರ್್.  

ವ್ೈಸ್ ಛ್ೇರ್ಮನ:- ಮನನಯ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡರವರೇ್, ಆಗಲಿ. ತನವು ಅರ್್ೇಕ ಹಸ್್ರತಗಳನತನ 
ಉಲ್ಿೇಖ್ ಮನಡಿದಿದೇರಿ. ಅವರತ ರ್ನರತ ಈ ಸ್ದನಕ್್ೆ ಬರತವುದಕ್್ೆ ಆಗತವುದಿಲಿ. ಇದನತನ avoid 
ಮನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಈ ಯೇಜರ್್ಯಲ್ಲಿ ಹಣ 
ತ್ತಾಂಬಿಸಿಕ್ೂ್ಾಂಡವರತ ಇವತ್ತು ಕ್್ೂೇಟನಯಧಿಪತ್ರರ್ನಗಿದನದರ.್ 10 ವಷಾಗಳ ಹಾಂದ್ ಇವರ ಆರ್ಥಾಕ 
ಪರಿಸಿಿತ್ರ ಹ್ೇಗಿತ್ತು? ಈ ಟನಟನ-ಬಿಲನಾ ರವರತ ಶತ್-ಶತ್ಮನನಗಳಾಂದ ಗ್ಯ್ತಯತ್ರುದನದರ.್ Social 
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service ಗ್ನಗಿ ಎಷ್್ೂಟಾಂದತ contribution ಕ್ೂ್ಟಟರೂ ಸ್ಹ ಟನಟನ-ಬಿಲನಾ ರವರತ ಮೇಲಕ್್ೆ 
ಬರತತ್ರುಲಿ. ಒಾಂದೂವರ ್ಸನವಿರ ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಟನಟನ-ಬಿಲನಾ ರವರತ ಕ್್ೂಟಟರತ.  

(ಮತಾಂದತ) 

(1003)22-09-2022(05-10)bsd-gr 

ಶ್ರೇ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡ (ಮತಾಂದತ) 

ಆದರ್ ಅವರತ ಶ್ರೇಮಾಂತ್ರಕ್ಯ್ಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಬರತತ್ರುಲಿ, ಇವರತ ೧೦ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಾದಲ್ಲಿ ಇಷತಟ ಸನವಿರ 
ಕ್್ೂೇಟಿ ಫಸ್ಲತ ಭಿೇಮನ ಯೇಜರ್್ ಹಣದಲ್ಲಿ….. ಎಲನಿ ದ್ೇಶದ ವಿಮನನಗಳೂ ಕೂಡ ಇವರದ್ದೇ 
ಆಗಿವ.್ ಇವತ್ತು drugs ಇದ್ಲನಿ …..  

 ವ್ೈಸ್ ಚ್ೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರ್ೇ, ದಯವಿಟತಟ ವಿಷರ್ನಾಂತ್ರ ಮನಡಿ ಸ್ಮಯ ಹನಳು 
ಮನಡತವುದತ ಬ್ೇಡ. 

 ಶ್ರೇ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡ:-  ಕ್್ೂೇವಿಡ್ ಸ್ಾಂದಭಾದಲ್ಲಿ ವಿಶಾವ್ೇ ನಲತಗಿ ಹ್ೂೇಗಿ ಬಹಳ ಜೇವ 
ನಷಟಗಳನಯಿತ್ತ. ಮನನವ ಕ್್ೂೇಟಿ ನಲತಗಿ ಹೂ್ೇಯಿತ್ತ. ವಿಜ್ಞನನದಿಾಂದ ಸ್ಾಲಪ ಉಳಸ್ಲನಗಿ ರ್ನವ್ಲಿ 
ಜೇವರನಶ್ಗಳು ಉಳದತಕ್ೂ್ಾಂಡಿದದ್ೇವ್. ಅಾಂತ್ಹ ಸ್ಾಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಲಕ್ನಾಂತ್ರ ಕ್ೂ್ೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ 
ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿ, ಬಹಳಷತಟ contribution ಸ್ಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಬಾಂತ್ತ, ಎಲಿವನೂನ ಮನಡಿದರತ. 
ಇವತ್ರುನವರಗ್ೂ ಸ್ದನದಲ್ಲಿ ಹತನುರತ ಬನರಿ ಲಕ್ೆ ಕ್್ೇಳದರೂ ಲ್ಕೆವನತನ ಕ್್ೂಡಲ್ಲಲಿ. ಹಣ 
ಏರ್ನಯಿತ್ತ? ಎಷತಟ ಬಾಂತ್ತ? ಎಷತಟ ಖ್ಚನಾಯಿತ್ತ ಎಾಂಬ ಲ್ಕೆ ಕ್ೂ್ಡಲ್ಲಲಿ. ಪರಿಹನರ ಕ್್ೂಡತವ 
ವಿಚನರದಲ್ಲಿ “ಆರ್್ ಹೂ್ಟ್ಟಗ್್ ಅರಕ್್ನಸಿನ ಮಜಜಗ್”್್ ಎನತನವಾಂತ ್ ಮಾಂಡಯ ಜಲ್ಿಯಲ್ಲಿ 
ಜಲನಿಧಿಕ್ನರಿಯವರತ ರೂ.೮೩೦ ಕ್ೂ್ೇಟಿ ನಷಟವನಗಿದ ್ಎಾಂದತ ವರದಿ ಕ್ೂ್ಟಟರ್ ಅವರತ ರೂ.೧೨ ಕ್ೂ್ೇಟಿ 
ಪರಿಹನರ ಕ್್ೂಡತತನುರ.್ ಇದ್ೇರಿೇತ್ರ ಬನಗಲಕ್ೂ್ೇಟ,್ ಬಿಜನಪತರ, ರನಯಚೂರತ, ತ್ತಮಕೂರತ, 
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ಬ್ಳಗ್ನವಿ ಜಲ್ಿಗಳಗ್್ ಈ ರಿೇತ್ರ ಪರಿಹನರ ಹಾಂಚಿಕ್ ್ಮನಡಿದರ್ ರ್್ೂಾಂದ ಜನರಿಗ್ ್ರ್ನವ ಪರಿಹನರ 
ಸಿಕೆಾಂತ ್ಆಗತತ್ುದ.್  

 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ್ ಪೂಜನರಿ (ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಎಷತಟ 
ನಷಟವನಗಿದ ್ ಎಾಂಬ ಬಗ್್ೆ ಶನಶಾತ್ ಪರಿಹನರ ರೂಪಿಸ್ಲತ ಜಲನಿಧಿಕ್ನರಿಯವರತ ವರದಿಯನತನ 
ಕಳುಹಸಿಕ್ೂ್ಡತತನುರ.್ ಆದರ ್ ತ್ತತನಾಗಿ ಬಡವರ ಮರ್ಗ್್್ ನಿೇರತ ನತಗಿೆದರ,್ ಮರ್ ್ ಬಿದದರ ್ಮತ್ತು 
ಏರ್ನದರೂ ಅರ್ನಹತತ್ಗಳನದರ್ ಅಾಂತ್ಹದದನತನ ನಿಭನಯಿಸ್ಲತ ಪರತ್ರ ಜಲನಿಧಿಕ್ನರಿಯವರ ಖನತ್ಯಲ್ಲಿ 
ರೂ.೧೦ ರಿಾಂದ ೨೫ ಕ್್ೂೇಟಿಗಳವರಗ್ೂ ತ್ಗ್್ದಿಟಿಟರತತನುರ್. ತ್ತತ್ತಾ ನಿವಾಹಣಗ್್ನಗಿ ಈ ಹಣ ಇದತದ, 
ಸೇ್ತ್ತವ್ ಬಿದನದಗ ಅಥವನ ಇರ್ನಯವುದ್ೇ ತ್ತತ್ತಾ ನಿವಾಹಣ್ ಪರಿಹನರದಲ್ಲಿ ಇದತ ಬರತವುದಿಲಿ. ಮನನಯ 
ಸ್ದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ನನನ ವಿನಾಂತ್ರ ಏರ್್ಾಂದರ್, ಬಿರತಗ್ನಳ ಬಾಂದರ,್ ಮಳ್ ಬಾಂದರ ್ ಅರ್ನಹತತ್ಗಳನದರ್ 
ಎಲಿವನತನ ಒಟನಟಗಿ ನಿವಾಹಣ್ ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಬಿರತಗ್ನಳ ಬಿೇಸಿದದಕೂೆ ಬಿಜ್ಪಿ ಸ್ಕ್ನಾರ ಕ್ನರಣ ಎಾಂದತ 
ಹ್ೇಳುವುದತ ಸ್ರಿಯಲಿ ಮತ್ತು ರ್ನಯಯವಲಿ. ಸ್ಮಸ್ಯಗಳನತನ ಹ್ೇಳದರ ್ ಪರಿಹನರವನತನ ಒಟನಟಗಿ 
ಮನಡೂ್ೇಣ. ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರತ ಎಷ್್ಟೇ ನಮಾ ಮೇಲ್ ರೇ್ಗಿದರೂ ಅವರ ಮೇಲ್ ನಮಗ್್ ಗ್ೌರವ 
ಉಾಂಟತ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅನತಮನನ ಬ್ೇಡ. ಆದರ ್ಮಳ್ ಬಿದದದದಕ್್ೆ, ಅರ್ನಹತತ್ಗಳನಗಿದದಕ್್ೆ ಸ್ಕ್ನಾರಗಳು 
ಕ್ನರಣವನಗಿರತವುದಿಲಿ. ಆದರ ್ಪರಿಹನರ ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗಿರತವುದತ ಸ್ಕ್ನಾರವನಗಿದ್. 

ಶ್ರೇ ಕ್್. ಅಬತದಲ್ ಜಬಬರ್:- ಕ್ನಲತೆಣ ಸ್ರಿಯಿಲಿ ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳುತ್ರುದನದರ.್ 

 ಶ್ರೇ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಪರಕೃತ್ರ ನಿಯಮಗಳಗ್್ ಸ್ಕ್ನಾರಗಳನತನ 
ಹ್ೂಣ್ಗ್ನರರರ್ನನಗಿ ರ್ನನತ ಮನಡತವುದಿಲಿ. ಪರಕೃತ್ರ ವಿಕ್್ೂೇಪಕ್್ೆ ಅವರನತನ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷವನತನ 
ಹ್ೂಣ್ಗ್ನರರರ್ನನಗಿ ಮನಡತವುದಿಲಿ. ಅದರಲೂಿ ಮನನಯ ಸ್ಭನರ್ನಯಕರ ಬಗ್್ೆ ಬಹಳ ವಿಶನಾಸ್ ಇದ್.  

 ವ್ೈಸ್ ಚ್ೇಮಾನ್:- ರ್ನರ ಬಗ್್ೆ ವಿಶನಾಸ್ ಇರತವುದಿಲಿ, ಪಿೇಠದ ಬಗ್್ೆ ವಿಶನಾಸ್ ಇಟತಟ 
ಸ್ಹಕರಿಸಿ. 
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 ಶ್ರೇ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ರ್ನವು ಪರಿಹನರ ಕ್್ೂಡತವನಗ ಸ್ಕ್ನಾರಕ್್ೆ 
ಒಾಂದತ ಕಿವಿ ಮನತ್ತ ಹೇ್ಳುವುದ್ೇರ್ಾ್ಂದರ್, ಸ್ಕ್ನಾರ ರ್ನವುದ್ೇ ಇದದರೂ ಪರತ್ರ ವಷಾ ಅತ್ರವೃರ್ಷಠ-
ಅರ್ನವೃರ್ಷಠ ಮತ್ತು ಅರ್ನಹತತ್ಗಳು ಎಲನಿ ರನಜಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರತವಾಂತ ್ನಮಾ ರನಜಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇರತತ್ುದ.್ 
ಆ ಸ್ಾಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಕ್ೂ್ಡತವ ಪರಿಹನರ ಏರ್್ೇನೂ ಅಲಿ. ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ನಗರವನತನ Silicon City 
ಎಾಂದತ ಕರಯ್ತತ್ರುದತದ, ಈಗ ಆ ಹ್ಸ್ರತ ಹ್ೂೇಗಿ Garbage City  ರ್ನಗಿದ್. ಈ ಸ್ಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ 
Garbage City   ರ್ನಗಿದತದ, ಹಾಂದಿನ ಸ್ಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ Silicon City  ಆಗಿತ್ತು. ಇನತನ ಮತಾಂದ ್
Drugs City  ಎಾಂದನಗತತ್ುದ್. ಇನತನ ಮತಾಂದ ್ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿ ರ್ನವುದ್ೇ documents 
ಗಳು ಸ್ರಿಯಿಲಿ ಎನತನವಾಂತ್ಹ City ಆಗತತ್ುದ್. ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ತರಿದ ಮಳ್ಗ್್ ಜನ boat 
ನಲ್ಲಿ ಹ್ೂೇಗಬ್ೇಕ್ನದ ಪರಿಸಿಿತ್ರ ಆಯಿತ್ತ. ಎಲನಿ ಕಡ ್ರನಜಕ್ನಲತವ ್ತ್ರವುಗ್ೂ್ಳಸ್ಬ್ೇಕತ ಎನತನತ್ರುದತದ, 
ರ್ನನತ ೨೨ ವಷಾಗಳಾಂದ ರ್್ೂೇಡತತ್ರುರತವಾಂತ ್ ರನಜಕ್ನಲತವ್ ಸ್ದತದ ಮಳ ್ ಬಿದನದಗ ಮತ್ತು ಮಳ ್
ಬಾಂದನಗ ರ್ನಲತೆ ದಿನ ಮನತ್ರ ಇರತತ್ುದ್. ನಾಂತ್ರ ರ್ನವುದ್ೂೇ ಒಾಂದತ Court order ಬರತತ್ುದ್, 
ರ್ನರ್ೂೇ ಪರಭನವಿಗಳು Court order  ತ್ಾಂದಿದದರಿಾಂದ ಎಲಿವೂ ಅಲ್ಲಿಗ್್ ನಿಾಂತ್ತ ಹ್ೂೇಗತತ್ುದ್. 
ಇವತ್ತು ರನಜಕ್ನಲತವ ್ಒತ್ತುವರಿರ್ನಗಿದ್ ಎಾಂದರ್ ಅದಕ್್ೆ ರ್ನರತ ಕ್ನರಣ? ರನಜಕ್ನಲತವ್ಗಳ ಮೇಲ ್
ಮರ್್ಗಳನತನ ಕಟಿಟದನದರ ್ ಎಾಂದರ್ ಅದಕ್್ೆ ರ್ನರತ ಕ್ನರಣ? B.B.M.P.,  Engineers ಏನತ 
ಮನಡತತನುರ?್ ಇವತ್ತು ಏರ್್ಲನಿ documents ಗಳನತನ ತ್ೂೇರಿಸಿದರೂ JCB ಬಳಸಿ ಆ ಮರ್ ್
ಒಡಯ್ತವುದಲಿದ್ೇ ಎಲಿವನೂನ ತ್ಗ್್ದತ ಆಚ್ಗ್ ್ಬಿಸನಕತತನುರ್. ಒತ್ತುವರಿ ಮನಡಿಕ್್ೂಾಂಡತ ಕಟಟಲತ ಆ 
document ಗಳನತನ ಜನರಿಗ್ ್ಕ್್ೂಟಟವರತ ರ್ನರತ? ರ್ನರ್ೇ ಒಬಬ Engineer ಅಥವನ ಕಾಂದನಯ 
ಇಲನಖಯ್ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಬಗ್್ೆ ಈ ಸ್ಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ ಕರಮವನಗಿದ್ಯೇ? ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಷತಟ 
encroachment  ಆಗಿದ,್ ರ್ನವನಯವ Storm Water Drainage    
ಒತ್ತುವರಿರ್ನಗಿವ್ಯೇ, ಅವುಗಳ ಒಾಂದತ ಪಕ್ಷರ್್ೂೇಟವನತನ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಲ್ಲ. ನಿರಾಂತ್ರವನಗಿ 
ಎಲನಿ ಪರಕಿರಯಗಳು ವಿರಮಿಸ್ತವುದಿಲಿ ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳ ಮನಡಲ್ಲ. ರ್ನವನಯವ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಅನಧಿಕೃತ್ 
ಕಟಟಡ ಬರಲತ ಕ್ನರಣರನಗಿದನದರ್ೂೇ ಮತ್ತು ರ್ನವನಯವ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಆರ್ನ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್್ಲಸ್ 
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ಮನಡಿದನದರೂ್ೇ, ಅವರತ ಕಾಂದನಯ ಇಲನಖನಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಅಥವನ Engineer ಗಳರಬಹತದತ; ಅವರ 
ವಿರತದಿ ಕರಮ ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂ್ಳಿಲ್ಲ, ಅವರನತನ ಜವನಬನದರರರ್ನನಗಿ ಮನಡಲ್ಲ. ಇನತನ ಮತಾಂದನದರೂ 
B.B.M.P., ಯ ಈ ಮಹನನಗರದಲ್ಲಿ ಇಾಂತ್ಹ ಒತ್ತುವರಿಗ್್ ಸ್ಹಕ್ನರ ನಿೇಡತವ 
ಕಾಂದನರ್ನಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಮತ್ತು Engineer ಗಳ ವಿರತದಿ ಕಠಿಣ ಕರಮ ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂ್ಳಿಲತ ಒಾಂದತ 
ಕ್ನಯದಯನತನ ತ್ಗ್್ದತಕ್್ೂಾಂಡತ ಬರಲ್ಲ. ಆ ಕ್ನಯದ ಇಲಿದೇ್ ಇರತವುದರಿಾಂದ ಎಲನಿ Engineer 
ಕ್ನಸ್ತ ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂ್ಾಂಡತ ಕಟಿಟಕ್್ೂಳಿ ಎನತನವುದತ, ಕ್ನಸ್ತ ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂ್ಾಂಡತ record ಮನಡಿಕ್ೂ್ಡತವುದತ; 
ಈಗ ಆ ಬಡವರನತನ ಬಿೇದಿ ಪನಲತ ಮನಡತವುದತ. ಎಷತಟ ಜನ ಕಣಿಣೇರತ ಹನಕತತನುರ?್ Plan 
approval ಮನಡಿದವರನ್ಯರತ? ದನಖ್ಲ್ಗಳನತನ ಕ್್ೂಟಟವರನ್ಯರತ? ರ್ನವ ದನಖ್ಲ್ಗಳು ಇಲಿದ್ೇ 
encroach ಮನಡಿ ಕಟಿಟಕ್್ೂಾಂಡಿದನದರಾ್ಂದನಗ ಸ್ಿಳೇಯ Engineer  ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನತ 
ಮನಡತತ್ರುದದನತ? ಇದರ ಬಗ್್ೆ ಸ್ಕ್ನಾರ ಕರಮ ತ್ಗ್್ದತಕ್್ೂಳುಿವುದಿಲಿ. ಆದರ್ JCB ಯಲ್ಲಿ ಬಡವರ 
ಮರ್್ಗಳನತನ ಎತ್ರು ಹನಕತತ್ರುದನದರ.್ ಬಡವರನತನ ರಸ್ುಗ್್ ಬಿೇಳಸ್ತತ್ರುದನದರ.್ C.A.G., ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಏರ್್ೇನತ 
ಬಾಂದಿದ್ಯೇ, ಅದರ ಮೇಲ್ ಸ್ರಿರ್ನದ ಕರಮ ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುೇವ್ ಎಾಂದತ ದಿಟಟವನಗಿ ಹ್ೇಳಲ್ಲ. 
ರ್ನರ್ೂೇ ಪರಭನವಿಗಳ ಕಟಟಡ ಒಡಯ್ತವನಗ ಒಾಂದತ ತ್ಡ ್ ತ್ಾಂದತ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಎಲಿವನೂನ ಕ್ೈ್ಬಿಟತಟ 
ಬಿಡತವುದತ. ಮತ್ು ಈ ರಿೇತ್ರ ಮಳ್ ಹನನಿರ್ನದನಗ ಮನಡತವುದತ. ಇದತ JCB ಸ್ಕ್ನಾರವನಗಿದ.್ ಈ 
ಸ್ಕ್ನಾರ ಬಡವರನತನ JCB ಯಲ್ಲಿಯೇ ಎತ್ರು ಹನಕತತ್ುದ್. ಅವರ ಕಣಿಣೇರತ ರ್್ೂೇಡತವುದಕ್್ೆ 
ಆಗತವುದಿಲಿ, ತ್ಪತಪ ಮನಡಿದ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ವಿರತದಿ ಕರಮ ಇಲಿ. ದಯವಿಟತಟ ಇನತನ ಮತಾಂದನದರೂ 
ಒಾಂದತ ಕ್ನಯದ ತ್ಾಂದತ ಎಲನಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಶ್ಕ್್ಗ್ ್ ಗತರಿಪಡಿಸ್ಲ್ಲ, ಒಾಂದತ ಬದಿತ ್ ಇರಲ್ಲ. 
ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿ ೨ ವಷಾಗಳಾಂದ B.B.M.P., election  ಇಲಿ, ಈ ಸ್ಕ್ನಾರ ರ್ನವುದೂ್ೇ 
ಕ್ನರಣದಿಾಂದ ೨ ವಷಾಗಳಾಂದ B.B.M.P., election   ಮನಡಲ್ಲಲಿ. ಜನ ಪರತ್ರನಿಧಿಗಳು ಇಲಿ, 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳದ್ದೇ ಕ್ನರತಬನರನಗಿದ್.  
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 ವ್ೈಸ್ ಚ್ೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರ್ೇ, ಪರವನಹದ ಬಗ್್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ, ಈ ವಿಷಯ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಈಗ ಸ್ಮಯ ಇಲಿ. ಸ್ಮಯದ ಕ್್ೂರತ್ ಇದ್. ಬ್ೇರಯ್ವರಿಗ್ ್ ಅವಕ್ನಶ 
ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕತ. Please conclude. 

 ಶ್ರೇ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡ:- ಜನ ಪರತ್ರನಿಧಿಗಳು ಇದಿದದದರ,್ B.B.M.P.,   ಗ್್ ಚತರ್ನವಣ ್ಆಗಿದದರ,್ 
ಮತ್ ಕ್್ೂಟಟ ಬಡವರತ ಮತ್ತು ಸ್ಾಂಕಷಟದಲ್ಲಿರತವವರನತನ ರನತ್ರರ-ಹಗಲತ ರಕ್ಷಣ್ ಮನಡತತನುರ್ಾಂಬ 
ಕ್ನಳಜ ಇರತತ್ರುತ್ತು. ಆದರ್ ಚತರ್ನವಣ ್ಮನಡದೇ್ ಇರತವುದರಿಾಂದ ಇಾಂತ್ಹ ಸ್ಾಂಕಷಟದ ಪರಿಸಿಿತ್ರ ಇದ್. 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಬಡವರನತನ ರ್್ೂೇಡತತ್ರುದನದರಯ್ೇ? ರಸ್ು ಗತಾಂಡಿಗಳ ಬಗ್್ೆ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕ್್ಾಂದರ್ ಬ್ಾಂಗಳೂರತ 
ಆಡಳತ್ವನತನ ರನಜಯದ High Court ನಿವಾಹಣ್ ಮನಡತತ್ರುದ್ಯೇ ಹ್ೂರತ್ತ ಈ ಸ್ಕ್ನಾರ ಅಲಿ. 
ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ರನಜಯದ High Court ಅನತನ ಅಭಿನಾಂದಿಸ್ತತ್ುೇರ್್. ಗತಾಂಡಿ ಮತಚಿಿಸ್ತವ 
ವಯವಸ್ಿ ಸ್ಕ್ನಾರದಿಾಂದ ಆಗಲ್ಲಲಿ, ರನಜಯದ High Court ರ್ನಯರ್ನಧಿೇಶರಿಾಂದ ಈ ಕ್್ಲಸ್ 
ಸನಧಯವನಯಿತ್ತ. ಎಾಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಿತ್ರ! ಮತ್ತು ಎಾಂತ್ಹ ಆಡಳತ್! ಎಾಂಬತದನತನ ರ್್ೂೇಡಿ. 

(ಮತಾಂದತ) 

(1004) 22.09.2022 5.20 ಹ್ರ್್ವಿ:ಎಾಂಡಿ 

        (ವ್ೈಸ್ ಛ್ೇಮಾನ್ ಉಪಸಿಿತ್ರ) 

ಶ್ರೇ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡ(ಮತಾಂದತ…..):-  

ಸ್ರ್ನಾನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ದಯಮನಡಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ.ಯವರತ ಇದರ ಬಗ್್ೆ ವಿಶ್ೇಷವನದ 
ಕ್ನಳಜಯನತನ ವಹಸಿ ರ್ನರಿಗ್ ್ ಪರಿಹನರವನತನ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕತ ಅವರ್ಲಿರಿಗೂ ಪರಿಹನರವನತನ 
ಮತಟಿಟಸ್ತವುದರ ಜ್ೂತ್ಗ್್ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಗ್್ ಕಡಿವನಣ ಹನಕತವಾಂತ್ಹ ಕ್್ಲಸ್ ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗಿದ.್ 
ರ್ನರ್್ೂಾಂದತ ಕಿವಿ ಮನತ್ತ…….  
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 ವ್ೈಸ್ ಛ್ೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡರೇ್, ತ್ಮಾ ಸ್ಮಯ ಮತಗಿದಿದ್.  

 ಶ್ರೇ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡ:- ಸ್ರ್ನಾನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶವನತನ 
ನಿೇಡಿ.  

 ವ್ೈಸ್ ಛ್ೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡರೇ್, ಎಷತಟ ಹೂ್ತ್ರುನಿಾಂದ ತನವು 5 ನಿಮಿಷವ್ಾಂದತ 
ಹ್ೇಳುತ್ರುದಿದೇರಿ. 5 ನಿಮಿಷ ಕ್್ೂಡತವುದಕ್್ೆ ಸನಧಯವನಗತವುದಿಲಿ. ಡನ|| ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿಯವರೇ್, 
ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ರ್ನಯರ್ನಲಯವನತನ ಅವಶಯಕತ್ಗ್್ ಮಿೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರತವುದತ ಬ್ೇಡ. ನಿದಿಾಷಟ 
ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷಟ ಸ್ೂಚರ್್ಗಳನತನ ನಿೇಡಿರತತ್ುದ್. ಆ ಬಗ್್ೆ ಹಾಂದ ್ ತನವ್ೇ ಈ ಸ್ದನದಲ್ಲಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದಿದೇರಿ.  

 ಡನ|| ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ(ಸ್ಕ್ನಾರದ ಮತಖ್ಯ ಸ್ಚ್ೇತ್ಕರತ):- ಸ್ರ್ನಾನಯ 
ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು……..  

 ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ ಅಹಾದ್:- ಸ್ರ್ನಾನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಮನನಯ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡರತ ಇನೂನ 5 
ನಿಮಿಷಗಳ ಕ್ನಲ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ ಬಿಡಿ.  

 ವ್ೈಸ್ ಛ್ೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ನಸಿೇರ್ ಅಹಾದ್ರವರ್ೇ, ಅದನತನ ಪಿೇಠ ನಿಧಾರಿಸ್ತತ್ುದ್.  

 ಶ್ರೇ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡ:- ಸ್ರ್ನಾನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಆಗಲೇ್ ಪಿೇಠದಲ್ಲಿ ಉಪಸಿಿತ್ರಿದದ ಮನನಯ 
ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ ನನಗ್್ ಅಧಾಗಾಂಟ್ಗಳ ಕ್ನಲ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶವನತನ ಕ್್ೂಟಿಟದದರತ. ರ್ನನತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಪನರರಾಂಭಿಸಿ ಇನೂನ 20 ನಿಮಿಷಗಳು ಕಳ್ದಿಲಿ.  

 ಡನ|| ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ಸ್ರ್ನಾನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ತನವು ನನನ ಹ್ಸ್ರನತನ 
ಕರದ್ಿದಿದೇರಿ, ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ೇ? 
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 ವ್ೈಸ್ ಛ್ೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡರ್ೇ, ಬ್ೇರಯ್ವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್್ೆ ಸ್ಮಯ 
ಕ್್ೂಡತವುದತ ಬ್ೇಡವೇ್?  ತನವು ಎಷತಟ ಹೂ್ತ್ರುಗ್ ್ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಪನರರಾಂಭಿಸಿದಿದೇರಿ ಎನತನವುದತ ನನನ 
ಹತ್ರುರ ಲ್ಕೆವಿದ್. ತ್ಮಗ್್ ಹೇ್ಗ್್ ಗ್್ೂತನುಗತತ್ುದ.್ ತನವು ಗಡಿರ್ನರವರ್್ನೇ ರ್್ೂೇಡಿಕ್ೂ್ಾಂಡಿಲಿ.  

 ಶ್ರೇ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡ:- ಸ್ರ್ನಾನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶವನತನ 
ನಿೇಡಿ. ಮನನಯ ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿಯವರೇ್, ಪಿಿೇಸ್…..  

 ವ್ೈಸ್ ಛ್ೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡರೇ್, ಎಷತಟ 5 ನಿಮಿಷಗಳು ಕಳದ್ತ ಹ್ೂೇಗಿವ್. 
ಇದತ ರ್ನಲೆರ್್ಯ 5 ನಿಮಿಷವನಗಿದ್.  

 ಡನ|| ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ಸ್ರ್ನಾನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಬ್ೇರ ್ ಸ್ದಸ್ಯರತ  
ಮನತ್ರ್ನಡತವವರಿದನದರ.್ ದಯವಿಟತಟ ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವುದತ ಸನಕತ ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳ.  

 ವ್ೈಸ್ ಛ್ೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡರೇ್, ಪರವನಹದ ವಿಚನರಕ್್ೆ ತನವು ಕಡಿಮ 
ಸ್ಮಯವನತನ ಕ್್ೂಟಿಟದಿದೇರಿ. ಮನನಯ ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿಯವರೇ್, ತ್ಮಾ ಸ್ಮಯ ಕಳ್ದತ  
ಹ್ೂೇಗತತ್ರುದ್.  

 ಡನ|| ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ಸ್ರ್ನಾನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ 
ಧನಯವನದಗಳನತನ ಅಪಿಾಸಿ……. 

 ಶ್ರೇ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡ:- ಸ್ರ್ನಾನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಸ್ಕ್ನಾರಕ್್ೂೆಾಂದತ ಕಿವಿ ಮನತ್ನತನ 
ಹ್ೇಳುವುದಕ್್ೆ ಬಯಸ್ತತ್ರುದದ್ೇರ್್. ರ್ನನತ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶವನತನ ಕ್ೇ್ಳದರ್ ಕ್್ೂಡತವುದಕ್್ೆ 
ಆಗತವುದಿಲಿವ್ಾಂದರ್ ಹ್ೇಗ್್? ಏನಿದತ?  

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 



                                                                                                                                       «¥À/22.09.2022     125  
 

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

 

 

   

 ಡನ|| ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ಸ್ರ್ನಾನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಅವರತ ಎಷತಟ 5 
ನಿಮಿಷಗಳನತನ ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂ್ಾಂಡಿದನದರ್? 

 ವ್ೈಸ್ ಛ್ೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡರ್ೇ, ಪಿೇಠದೂ್ಾಂದಿಗ್್ ಜಗಳ ಮನಡಿದರ್ ಹ್ೇಗ್?್ 
ತನವು ಬ್ೇರಯ್ವರಿಗ್ ್ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್್ೂೇ ಬ್ೇಡವೇ? ಎಲಿರ ಅವಕ್ನಶವನತನ 
ತನವ್ೇ ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂ್ಾಂಡರೇ್ ಹ್ೇಗ್?್  

 ಶ್ರೇ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡ:- ಸ್ರ್ನಾನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ದಯಮನಡಿ ದ್ೇವನಲಯಗಳನತನ 
ಕಟತಟವುದಕ್್ೆ ಮತ್ತು ಪರತ್ರಮಗಳನತನ ಸನಿಪಿಸ್ತವುದಕ್್ೆ ಮತ್ತು ಮಠಗಳಗ್್ …….  

 ವ್ೈಸ್ ಛ್ೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇ್, ತನವು ಅವರಿಗ್್ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕ್ನಗಿದ್. 
ತನವು ಪರಸನುಪ ಮನಡಿರತವ ವಿಷಯವನತನ ಬಿಟತಟ ಬ್ೇರಬ್್ೇರ ್ ವಿಚನರಗಳನತನ ಅವರತ ಪರಸನುಪ 
ಮನಡತತ್ರುದನದರ.್  

 ಶ್ರೇ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡ:- ಸ್ರ್ನಾನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಪರತ್ರಮಗಳನತನ ಸನಿಪರ್ ್ಮನಡತವುದಕ್್ೆ 
ಮತ್ತು ದ್ೇವಸನಿನಗಳನತನ ಕಟತಟವುದಕ್್ೆ ಸನವಿರನರತ ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕ್್ೂಡತತ್ರುದ್ದೇವ್. 
ಇದನತನ ದಯವಿಟತಟ ನಿಲ್ಲಿಸಿ.  

 ವ್ೈಸ್ ಛ್ೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡರೇ್, ಈ ವಿಚನರವನತನ ತನವು ಪರಸನುಪ 
ಮನಡಿದರ್, ಅವರತಗಳು ಜಗಳಕ್್ೆ ಬಿೇಳುತನುರ್. ಪತನಃ ಸ್ಮಯ ಹನಳನಗತತ್ುದ್. ತನವು ವಿಷಯದ ಆಚ ್
ಹ್ೂೇಗತತ್ರುದಿದೇರಿ. 

ಶ್ರೇ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡ:- ಸ್ರ್ನಾನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ರ್ನವ ವಿಷಯದ ಆಚ್? …. ಏನತ 
ವಿಷಯದ ಆಚ?್  
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 ವ್ೈಸ್ ಛ್ೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡರ್ೇ, ತ್ಮಾ ಸ್ಮಯ ಮತಗಿದಿದ.್ ಡನ|| 
ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿಯವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೇಕತ.  

 ಶ್ರೇ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡ:- ಸ್ರ್ನಾನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಸ್ಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಸ್ಲಹ್ಗಳನತನ 
ನಿೇಡತತ್ರುದದ್ೇರ್್ಯೇ ಹೂ್ರತ್ತ. ವಿಷಯದಿಾಂದ ಆಚ ್ ಹ್ೂೇಗತತ್ರುಲಿ. ದಯವಿಟತಟ 5 ನಿಮಿಷಗಳ 
ಕ್ನಲನವಕ್ನಶವನತನ ನಿೇಡಿ. ಇಲಿದಿದದರ ್ರ್ನನತ ಧರಣಿಗ್ ್ಹ್ೂೇಗಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್.  

 ವ್ೈಸ್ ಛ್ೇಮಾನ್:- ತನವು ಎಲ್ಲಿಗ್್ ಹೂ್ೇಗತತ್ರುದಿದೇರಿ ಎಾಂದತ  ಮೇಲ್ ಕತಳತ್ರರತವ ನಮಗ್್ 
ಕ್ನಣತತ್ರುದ್.  

 ಡನ|| ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:-ಸ್ರ್ನಾನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಅವರತ ಸೂ್ಿೇ ಆಗಿ, ಕೂಲ್ 
ಆಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಬೇ್ಗ ತ್ಮಾ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮತಕ್ನುಯಗ್್ೂಳಸ್ಲ್ಲ.  

 ಶ್ರೇ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಸ್ರ್ನಾನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಅವರತ ಸ್ತಮಾನಿದದರ,್ 
ರ್ನನತ ಬ್ೇಗ ನನನ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮತಕ್ನುಯಗ್್ೂಳಸ್ತತು್ೇರ್್. ದ್ೇವಸನಿನಗಳು, ಪರತ್ರಮಗಳು, 
ಮಠಗಳು, ಜನತ್ರ ಸ್ಾಂಘ-ಸ್ಾಂಸ್ಿಗಳಗ್್ ಸನವಾಜನಿಕರ ತ್ರಿಗ್್ ಹಣವನತನ ಕಡಲೇ್ಪತರಿಯಾಂತ ್
ಹಾಂಚಬನರದತ. ಆ ಹಣವನತನ ಇಾಂತ್ಹ ಸ್ಾಂತ್ರಸ್ುರಿಗ್್ ನಿೇಡಬ್ೇಕ್ನಗಿದ.್ ಈ ದಿನದ ಪರಜನವನಣಿ 
ದಿನಪತ್ರರಕ್್ಯಲ್ಲಿ,್“ಮಠಗಳಗ್್ 400 ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳ ಹಾಂಚಿಕ್ರ್್ನಗಿದ್; ಮರ್್ಮರ್್ ಧವಜಕ್್ೆ 3 
ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳು ಖ್ಚನಾಗಿದ;್ ಲ್ಲಾಂಗ್ನಯಿತ್ರಿಗ್ ್ 100 ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳು, ಒಕೆಲ್ಲಗರಿಗ್ ್
105 ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳು ……”್ ಹೇಗ್ ್ ಸನವಾಜನಿಕರ ತ್ರಿಗ್್ ಹಣವನತನ ಹಾಂಚಿಕ್ ್
ಮನಡಲನಗತತ್ರುದ್. ಜನತನಯತ್ರೇತ್ವನಗಿ ಆಡಳತ್ ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗಿರತವ ಸ್ಕ್ನಾರಗಳು……  

 ವ್ೈಸ್ ಛ್ೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡರ್ೇ, ಪರವನಹಕ್್ೆ ಪರಿಹನರವನತನ ಹತಡತಕಿ ಎಾಂದರ್, 
ಈ ರಿೇತ್ರ ಬ್ಾಂಕಿ ಹನಕಿದರ,್ ಬ್ಾಂಕಿ ಆರಿಸ್ತವುದಕ್್ೆ ಪತನಃ ಪರವನಹ ಬರಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್.    
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 ಶ್ರೇ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಸ್ರ್ನಾನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ರ್ನವುದ್ೇ ಪಕ್ಷದ  
ಸ್ಕ್ನಾರವನಗಿರಲ್ಲ ಜನತನಯತ್ರೇತ್ವನಗಿ ಆಡಳತ್ ನಡಸ್್ಬ್ೇಕ್ನಗಿರತವ ಸ್ಕ್ನಾರಗಳು ಜನತ್ರ 
ಆಧನರಿತ್ವನಗಿ “ಸ್ವಾ ಜರ್ನಾಂಗದ ಸ್ತಖಿ ವಿರ್್ೂೇತ್ೂುೇ” ಎಾಂದತ ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್. 
ದ್ೇವಸನಿನಗಳು, ಪರತ್ರಮಗಳು, ಮಠಗಳು ಮತ್ತು  ಜನತ್ರ ಸ್ಾಂಘ-ಸ್ಾಂಸ್ಿಗಳಗ್ ್ ಕ್್ೂಡತವ ಹಣವನತನ 
ಇಾಂತ್ಹ ಸ್ಾಂದಭಾ ಬಾಂದನಗ, ಸ್ಾಂತ್ರಸ್ುರಿಗ್್ ಮತ್ತು ಬಡವರಿಗ್ ್ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್ನಗಿದ್. ಇದನತನ ಬಿಟತಟ ಈ 
ರಿೇತ್ರ ಹಾಂಚಿಕ್ ್ಮನಡಿದರ್ ಈ ರ್ನಡಿನ ಬಡ ಜನರ ಕಣಿಣೇರನತನ ಒರಸ್್ತವುದಕ್್ೆ ಸನಧಯವನಗತವುದಿಲಿ. 
ರ್ನನತ ಏತ್ಕ್್ೂೆೇಸ್ೆರ ಈ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಹ್ೇಳುತ್ರುದ್ದೇರ್್ಾಂದರ,್ ಮಠಗಳು ನಡಸ್್ತತ್ರುರತವ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಸ್ಾಂಸ್ಿಗಳಗ್್ ಸ್ಕ್ನಾರ ಅನತದನನವನತನ ನಿೇಡಿದರ ್ ರ್ನನತ ಬ್ೇಡವಾ್ಂದತ ಹ್ೇಳುವುದಿಲಿ. ಆದರ್, 
ಮಠಗಳಗ್್, ಜನತ್ರ ಸ್ಾಂಘ-ಸ್ಾಂಸ್ಿಗಳಗ್ ್ ಅನತದನನ ಕ್್ೂಡತವುದತ ಪರಜನಪರಭತತ್ಾ ವಯವಸ್ಿಯಲ್ಲಿ 
ಸ್ಾಂವಿಧನನ ಬನಹರವನಗಿದ.್ ರ್ನವ ಜನತ್ರ ಸ್ಾಂಸ್ಿಗ್ನಗಲ್ಲೇ, ರ್ನವುದೇ್ ಧಮಾದ ಆಚರಣ್ಗ್ನಗಲ್ಲೇ 
ಅಥವನ ರ್ನವುದೇ್ ದ್ೇವಸನಿನದ ಕಟಟಡ ಕ್ನಮಗ್ನರಿಗ್ನಗಿ ಸ್ಕ್ನಾರ ಸನವಾಜನಿಕರ ತ್ರಿಗ್್ ಹಣವನತನ 
ನಿೇಡತವುದತ ಬಹಳ ಅಕ್ಷಮಯ ಅಪರನಧವನಗಿದ ್ಮತ್ತು ಸ್ಾಂವಿಧನನ ವಿರೂ್ೇಧಿರ್ನಗಿದ್. ಸನವಾಜನಿಕರ 
ತ್ರಿಗ್್ ಹಣವನತನ ಇಾಂತ್ಹ ಸ್ಾಂತ್ರಸ್ುರಿಗ್್ ಪರಿಹನರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿೇಡತವ ವಯವಸ್ಿಯನತನ ಜನರಿಗ್ ್ತ್ಾಂದರ್ 
ಜನರತ ಇವರ ಸ್ಕ್ನಾರವನತನ ಮಚತಿತನುರ್.  ಸ್ಾಂಘ-ಸ್ಾಂಸ್ಿಗಳಗ್್ ಹಣ ಕ್್ೂಟಟರ್, ಮತಾಂದಿನ 
ಚತರ್ನವಣ್ಯಲ್ಲಿ ಜನರತ ಓಟತ ಹನಕತತನುರ್ಾಂದತ ಅವರತ ತ್ರಳದತಕ್್ೂಾಂಡಿದನದರ್. ಮತ್ದನರರತ ಬಹಳಷತಟ 
ಸನರಿ ಪಲ್ಲಟ ಹ್ೂಡ್ಸಿದನದರ್. ದಯಮನಡಿ ಅವರತ ಇಾಂತ್ಹ ಕ್್ಲಸ್ವನತನ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಹೂ್ೇಗಬನರದತ.  
ಇದತ ಬಹಳ ನಿೇಚ ಕ್್ಲಸ್ವನಗಿದ.್ ಜನತನಯತ್ರೇತ್ ವಯವಸ್ಿಯಲ್ಲಿ ಮಠಗಳಗ್್ ದತಡತಡ ಕ್ೂ್ಡತವುದತ 
ಸ್ಾಂವಿಧನನ ವಿರೂ್ೇಧಿ ಕ್್ಲಸ್ವನಗಿದ್.  

 ವ್ೈಸ್ ಛ್ೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡರೇ್, ದಯವಿಟತಟ ತನವು ತ್ಮಾ ಮನತ್ತಗಳನತನ 
ಮತಗಿಸಿ. ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಪನರರಾಂಭಿಸಿ ಈಗ್ನಗಲ್ೇ ಅಧಾ ಗಾಂಟರ್್ನಗಿದ್. ದಯವಿಟತಟ 
ಬ್ೇರಯ್ವರಿಗೂ ಸ್ಮಯ ಕ್್ೂಡಿ. ತನವು ಸ್ಹಕರಿಸ್ದ್ೇ ಇದದರ ್ಹ್ೇಗ್?್ ಬೇ್ರ್ಯವರ ಹಕೆನತನ ತನವು 
ಕಸಿತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಬನರದತ. ತನವು ಹರಿಯ ಸ್ದಸ್ಯರಿದಿದೇರಿ.  
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 ಶ್ರೇ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡ:- ಸ್ರ್ನಾನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಬಡವರಿಗ್್ ಮತ್ತು ಪರವನಹದಿಾಂದನಗಿ 
ಸ್ಾಂತ್ರಸ್ುರನಗಿರತವವರಿಗ್್ ಸ್ಕ್ನಾರ ಆದಷತಟ ಬ್ೇಗರ್್ೇ ಪರಿಹನರವನತನ ತ್ಲತಪಿಸ್ತವಾಂತನಗಬ್ೇಕ್್ಾಂದತ 
ಹ್ೇಳುತನು, ನನಗ್ ್ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶವನತನ ನಿೇಡಿದ ತ್ಮಗ್್ ವಾಂದಿಸ್ತತನು, ನನನ ಮನತ್ತಗಳನತನ 
ಮತಕ್ನುಯಗ್್ೂಳಸ್ತತ್ರುದದ್ೇರ್್.  

 ಡನ|| ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ(ಸ್ಕ್ನಾರದ ಮತಖ್ಯ ಸ್ಚ್ೇತ್ಕರತ):- ಸ್ರ್ನಾನಯ 
ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ನಿಯಮ 68ರ ಮೇರಗ್್್ ತ್ಾಂದಿರತವಾಂತ್ಹ 
ವಿಷಯದ ಮೇಲ್ ಚಚ್ಾ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಟಿಟರತವುದಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗ್ ್
ಧನಯವನದಗಳನತನ ಅಪಿಾಸ್ತತ್ರುದ್ದೇರ್್. ರ್ನನತ ಅವರ ಪರವನಗಿ, ಇವರ ಪರವನಗಿ ರ್ನರ 
ಪರವನಗಿಯೂ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್್ೆ ಹ್ೂೇಗತವುದಿಲಿ. ಈಗ್ನಗಲ್ೇ ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರತಗಳು ಪರಸನುಪ 
ಮನಡಿರತವ ವಿಚನರಗಳ ಬಗ್್ೆಯೂ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಿಲಿ. ರ್ನನತ ಸ್ಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಕ್್ಲವು ಸ್ಲಹ್ಗಳನತನ 
ನಿೇಡಬ್ೇಕ್್ಾಂದತ ಎದತದ ನಿಾಂತ್ರದದ್ೇರ್್. ನನನ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಮತಕ್ನುಯಗ್್ೂಳಸ್ತತ್ುೇರ್್.  

 ಸ್ರ್ನಾನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, Global warming is an international 
phenomenon.  ಇವತ್ತು global warming ನಿಾಂದನಗಿ ಜನಗತ್ರಕ ಉಷ್ನಣಾಂಶ ಹ್ಚನಿಗಿ ಜನಗತ್ರಕ 
ವ್ೈಪರಿೇತ್ಯಗಳು ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ಉಾಂಟನಗತತ್ರುವ್. ಅದರಲೂಿ ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ದಕ್ಷಣ ಏರ್ಷರ್ನದಲ್ಲಿ  ಬಹಳ 
ದ್ೂಡಡ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ಬದಲನವಣ್ಗಳನಗತತ್ರುವ್. ಈ ಕ್ನರಣದಿಾಂದನಗಿ ನಮಗ್್ ನಿರಾಂತ್ರವನಗಿ dry 
spell and cloudburst ಆಗತತ್ರುದ.್ Cloudburst ಆಗತತ್ರುರತವುದರಿಾಂದ ರ್ನವ 
ಕ್ನರಣದಿಾಂದನಗಿ ಪರವನಹವುಾಂಟನಗತತ್ರುದ;್ ರ್ನವ ರಿೇತ್ರ ಅದನತನ estimate ಮನಡಬೇ್ಕತ; ರ್ನವ 
ರಿೇತ್ರ ಅದನತನ surface area calculate ಮನಡಬ್ೇಕತ; ರ್ನವ ರಿೇತ್ರ ಅದನತನ mitigate 
ಮನಡಬೇ್ಕತ ಎನತನವುದರ ಬಗ್್ೆ ನಮಗ್್ ಟ್ಕ್ನನಲಜಯ ಕ್್ೂರತ್ ಇದ್. ರ್ನವು ರ್ನವನಗಲೂ blame 
game ಆಡತತ್ುೇವ್. ನಿಮಾ ಸ್ಕ್ನಾರ ಅಧಿಕ್ನರಿದಲ್ಲಿದನದಗ ಹೇಗ್ನಯಿತ್ತ; ನಮಾ ಸ್ಕ್ನಾರ ಅಧಿಕ್ನರಕ್್ೆ 
ಬಾಂತನದ ಹೇಗ್ನಯಿತ್ತ ಎಾಂದತ ಅವರವರ ಸ್ಕ್ನಾರಗಳ ಬ್ನತನ ತ್ಟಿಟಕ್್ೂಾಂಡತ ಹೂ್ೇಗತತ್ರುದ್ದೇವ್. ರ್ನನತ 



                                                                                                                                       «¥À/22.09.2022     129  
 

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

 

 

   

ಈ ಸ್ದನಕ್್ೆ ಸ್ದಸ್ಯರ್ನಗಿ ಬಾಂದತ 17 ವಷಾಗಳು ಕಳ್ದಿವ.್ ಈ 17 ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಮನನಯ 
ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡರತ ಹೇ್ಳದಾಂತ್ ರನಜಕ್ನಲತವ್ಗಳ ಒತ್ತುವರಿಯ ಬಗ್್ೆ ಚಚಾ್ಗಳು ನಡಯ್ತತ್ುಲೇ್ ಇವ್. 
ಮಳ್ ಬರತತ್ರುದ್, ಮರ್್ಗಳು ಮತಳುಗಿ ಹ್ೂೇಗತತ್ರುವ್. ಬ್ೇರ ್ಕಡ ್ಮರ್್ಗಳನತನ ಕಟಿಟಕ್್ೂಟಟರೂ ಜನರತ 
ಅಲ್ಲಿಗ್್ ಹ್ೂೇಗತವುದಿಲಿ. ಹಣ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡತತ್ುೇವ್; ಗಲನಟ ್ ಮನಡತತ್ುೇವ್; ನಾಂತ್ರ ಈ 
ವಿಚನರವನತನ ಮರತ್್ತ ಹ್ೂೇಗತತ್ುೇವ್. ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ.ವ್ಕಟ್ೇಶ್ರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತನು, 
“ಕ್್ರ್ಗಳನತನ ರ್ನವು ನತಾಂಗಿಬಿಟಿಟದ್ದೇವ್ ರ್್ರ್ ಇವತ್ತು ನಮಾನತನ ನತಾಂಗಲತ ಬರತತ್ರುದ್”್ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳದನದರ್ 
ಮತ್ತು ಸ್ವಾಜ್ಞನ ವಚನವನತನ ಉಲ್ಿೇಖ್ ಮನಡಿದದರತ.  

 ಸ್ರ್ನಾನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್,್ “Technology-driven society”.್ ್ ಬಹಳ ದ್ೂಡಡ 
ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ತ್ಾಂತ್ರಜ್ಞನನ ಎನತನವುದತ ನಮಾ ಬಳ ಇದ.್ ರ್ನವು ಚಾಂದರಲೂ್ೇಕಕ್್ೆ ಹ್ೂೇಗಿ ಬಾಂದಿದ್ದೇವ ್
ಮತ್ತು ಮಾಂಗಳ ರ್ನನವನತನ ಮನಡಿದ್ದೇವ್. ಎಲಿ ವಿಚನರಗಳಗೂ we have a technology.  
ಆದರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಬರತತ್ರುರತವ ಪರವನಹಕ್್ೆ ಸ್ರಿರ್ನಗಿ estimate ಮನಡಿ ವಯವಸ್ಿ 
ಮನಡಲ್ಲಲಿ. ಪರವನಹ ರ್ನವನಗ ಬರತತ್ುದ?್ ನಮಾಲ್ಲಿ ISRO (Indian Space Research 
Organization), Tata Institute, DRDO (Defence Research and Development 
Organization) and IIT’s (Indian Institute of Technology) ಇವ್. ವಿಜ್ಞನನಿಗಳು 
ಇದನದರ.್ ಅದಕಿೆಾಂತ್ ಹ್ಚನಿಗಿ ತ್ಾಂತ್ರಜ್ಞನನವನತನ ಆಮದತ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಳುಿವುದಕ್್ೆ ಅಮರಿಕ್ನದಲ್ಲಿ ರ್ನಸನ 
ಇದ್. ಇಷ್ೂ್ಟಾಂದತ ದೂ್ಡಡ ವಯವಸ್ಿ ಇರಬೇ್ಕ್ನದರ್, ರ್ನವು ರ್ನರೂ ಈ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಿ 
ಪರಯತ್ರನಸ್ಲ್ಲಲಿವ್ನತನವ ರ್್ೂೇವು ನನಗಿದ.್ ಪರವನಹ ಬಾಂದನಗ, ಕೂಗ್ನಡತತ್ುೇವ್, ಹ್ೂೇಗಿ ಫೂ್ೇಟೂ್ೇ 
ತ್ಗ್್ಸಿಕ್್ೂಾಂಡತ ಸ್ಾಂತ್ರಸ್ುರಿಗ್್ ಪರಿಹನರವನತನ ಕ್್ೂಡತತ್ುೇವ್. ನಾಂತ್ರ ಬಾಂದತ ಬಿಡತತ್ುೇವ.್ ಆದರ್, 
ಪರವನಹ ಎನತನವುದತ ಹ್ೇಗ್ ್ಉಾಂಟನಗತತ್ುದ್; ರ್ನವನಗ ಬರತತ್ುದ;್ ರ್ನವ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ಬರತತ್ುದ್; 
ಬಾಂದಾಂತ್ಹ ಪರವನಹವನತನ ರ್ನವ ರಿೇತ್ರಯಲ್ಲಿ mitigate ಮನಡಬೇ್ಕ್್ನತನವುದರ ಬಗ್್ೆ ರ್ನವ 
ಸ್ಕ್ನಾರಗಳೂ ಗಾಂಭಿೇರವನಗಿ ಗಮನಹರಿಸ್ಲ್ಲಲಿವ್ನತನವುದತ ರ್್ೂೇವಿನ ಸ್ಾಂಗತ್ರರ್ನಗಿದ್. ರ್ನವಲ್ಿರೂ 
ಇದರ ಬಗ್್ೆ ಚಚ್ಾ ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗಿದ್.  ಬಹಳ ಮತಖ್ಯವನಗಿ forecasting technology, 
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ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ನಿೇರನವರಿ ತ್ಜ್ಞರಿಗ್ ್ ಬರವಿಲಿ; Hydrologists, Water Resources 
Experts ಗ್್  ಬರವಿಲಿ;  ಬಹಳ ಮತಖ್ಯವನಗಿ Water Diviners ಗ್್ ಬರವಿಲಿ. ಇವರತ 
ರ್ನವನಗಲನದರೂ ಈ ರನಜಯದ ನಿೇರನವರಿ ತ್ಜ್ಞರನತನ ಕರಯ್ಿಸಿ, ಪರವನಹ ಹ್ೇಗ್್ ಬರತತ್ುದ;್ ಅದನತನ 
ರ್ನವ ರಿೇತ್ರಯಲ್ಲಿ estimate ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಸನಧಯ; ಪರವನಹದ ನಿೇರನತನ ಹೇ್ಗ್್ 
ಉಪಯೇಗಿಸಿಕ್್ೂಳುಿವುದಕ್್ೆ ಸನಧಯ ಎನತನವುದರ ಬಗ್್ೆ ಇಲ್ಲಿಯವರ್ಗ್ ್ರ್ನರೂ ಚಚಾ್ ಮನಡಿಲಿ. 
ರ್ನರೂ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಸನಧಯವಿಲಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಎರಡತ ಭನಗವಿದ.್  

                  (ಮತಾಂದತವರಿದಿದ)್ 

(1005)  22.9.2022  5.30 ಪಿಕ್್:ಎಾಂಡಿ 

ಡನ|| ವ್ೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ(ಮತಾಂದತ) 

ಒಾಂದರ್್ಯದತ ಹಳ್ಯ ಮೈಸ್ೂರತ ಭನಗದ ಪರದ್ೇಶ ಬ್ಟಟಗಳ ಪರದೇ್ಶ.  ಕಲನಯಣ ಕನಾಾಟ್ಕ ಮತ್ತು 
ಕಿತ್ೂುರತ ಕನಾಾಟ್ಕ ಸ್ಮತ್ಟತಟ ಪರದ್ೇಶಗಳು. ರ್ನವುಗಳು, ಬನರ್ನರಿಕ್್ರ್ನದನಗ ಬನವಿ 
ತ್ೂೇಡಬೇ್ಕತ ಎನತನವ ಒಾಂದತ ಪರಿಕಲಪರ್್ಗ್್ ಒಳಗ್ನಗಿದ್ದೇವ್.  ಆ ಒಾಂದತ ವಷಾ ತ್ಳಿಬಿಟಟರ್ ಸನಕತ 
ಮತಾಂದ ್ ರ್್ೂೇಡಿಕ್ೂ್ಳೂ್ಿೇಣ ಎಾಂದತ ಸ್ತಮಾರ್ನಗತತ್ುೇವ್.   ಪರವನಹ ಬರತವುದನತನ, ಮಳ ್
ಬರತವುದನತನ ಒಾಂದತ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್್ೂಳಿಬೇ್ಕತ; ಆ ಅವಕ್ನಶವನತನ ಸ್ದಬಳಕ್ ್ಮನಡಿಕ್್ೂಳಿಬ್ೇಕಿದ್.  
Convert a problem into an opportunity.  ಆ ಕ್್ಲಸ್ವನತನ ರ್ನವು ಮನಡತತ್ರುಲಿ.  ಇಷತಟ 
ದ್ೂಡಡ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ನಿೇರತ ಹರಿದತ ಹ್ೂೇಗತತ್ುದ್.  ಎಲನಿದರೂ ಆ ನಿೇರನತನ ಶ್ೇಖ್ರಣ್ 
ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಿವುದಕ್್ೆ ವಯವಸ್ಿ ಮನಡಿದ್ದೇವ್ಯೇ?  ಅದಕ್್ೆ ಜನಗ ಇದ್.  ಆದರ ್ ಅದಕ್ನೆಗಿ ರ್ನವು 
ಮನನಸಿಕವನಗಿ ಗಟಿಟತ್ನವನತನ ತ್ೂೇರಿದರ್ೇ ಆ ಎಲನಿ ವಯವಸ್ಿಗಳು ಆಗತತ್ುವ್.  ಈ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ೭೦ 
ಬರಪಿೇಡಿತ್ ತನಲೂಿಕತಗಳವ್.  ಸ್ತಮನರತ ೧೩-೧೪ ಜಲ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿೇರಿನ ತ್ತನಾರ ಇದ್.  ಆ ನಿೇರನತನ 
transport ಮನಡಿ ಅದನತನ ಬಳಸಿಕ್್ೂಳುಿವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ ಇದ್. It has been done in 
China. ಚ್ೈರ್ನ ದೇ್ಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರ ಚ್ೈರ್ನದಿಾಂದ ದಕ್ಷಣ ಚ್ೈರ್ನದವರ್ಗ್ ್ ೨೩೮೦ ಕಿ.ಮಿೇ. ಉದದದ 
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ಕ್ನಲತವ ್ಮನಡಿದನದರ್.  ಎಲ್ಲಿ ಪರವನಹ ಜನಸಿು ಬರತತ್ುದ್ಯೇ ಆ ನಿೇರನತನ ಒಾಂದತ ಕಡ ್ಶ್ೇಖ್ರಣ ್
ಮನಡಿ, ಬರ ಪಿೇಡಿತ್ ಪರದ್ೇಶಗಳಗ್್ ಸ್ರಬರನಜತ ಮನಡತವ network ಮನಡಿದನದರ.್  ಈ 
ಉದನಹರಣ್ ನಮಾ ಕಣಿಣನ ಮತಾಂದ ್ಇದ.್   

 ವ್ೈಸ್ ಚ್ೇಮಾನ್:- ದ್ೇಶದಲ್ಲಿ ನದಿಗಳ ಜ್ೂೇಡಣ್ ಮನಡಿದರೂ ಒಳ್ಿಯದತ. 

 ಡನ|| ವ್ೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ಸಕಾಾರ ರ್ನವುದ್ೇ ಇರಲ್ಲ, ಇಾಂಥದದನತನ ಗಾಂಭಿರವನಗಿ 

ಪರಿಗಣಿಸ್ಬ್ೇಕತ.  ಇಲ್ಲಿ ಎರಡತ ಭನಗಗಳವ್.  ನಗರ ಪರದ್ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬರತವ ಪರವನಹ ಬ್ೇರ,್ ಗ್ನರಮಿೇಣ 

ಪರದ್ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬರತವ ಪರವನಹ ಬ್ೇರ.್  ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬರತವ ಪರವನಹವನತನ ರ್ನವು ಬ್ೇರ ್

ರಿೇತ್ರಯಲ್ಲಿ ರ್್ೂೇಡಬ್ೇಕತ; ಹಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರತವ ಪರವನಹವನತನ ಬ್ೇರ ್ರಿೇತ್ರಯಲ್ಲಿ ರ್್ೂೇಡಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್.  

ಹಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರತವ ಪರವನಹದ ನಿೇರನತನ ಶೇ್ಖ್ರಣ್ ಮನಡಿ, ಬಯಲತ ಸಿೇಮ ಜಲ್ಿಗಳಗ್ ್

ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂ್ಾಂಡತ ಹ್ೂೇಗತವ ಪರಯತ್ನವನತನ ಮನಡಬೇ್ಕಿದ್.  ಆದರ್ ಅದನತನ ಮನಡತತ್ರುಲಿ.  

ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹ್ಚತಿ ಮಳ್ರ್ನದನಗ ರನಜಕ್ನಲತವ್ಯನತನ ಒಡದ್ತ ತ್ಗ್್ಯತವುದತ, ರಸ್ು ಬನಿಕ್ 

ಮನಡತವುದತ ಇದರ್್ನೇ ಮನಡತತ್ುೇವ್.  ಪರವನಹ ಬಾಂದನಗ ಒಾಂದತ ಕಥ್, ನಾಂತ್ರ ಎಲಿವನೂನ ಮರತ್್ತ 

ಹ್ೂೇಗತತ್ುೇವ.್  Bengaluru has been built hundreds of years ago, not today.  

ರ್ನವು ಹಳ್ಯ ಕ್ನಲದ, ೧೫೦ ವಷಾಗಳ ಹಾಂದ ್ಇದದ ನಕ್್ಯರ್್ನೇ ಇಟತಟಕ್ೂ್ಾಂಡತ ಹ್ೂೇಗತತ್ರುದ್ದೇವ್.  

ಇವತ್ತು ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನ ಭೂಗ್್ೂೇಳವೇ್ ಬದಲನವಣರ್್ನಗಿದ್. We must have a different 

approach for Bengaluru.  ಪರವನಹವನತನ ರ್ನವರಿೇತ್ರ divert ಮನಡಬೇ್ಕತ ಎನತನವುದರ 

ಬಗ್್ೆ we must have a scientific approach in Bengaluru rather than 

depending on 150 years old maps.  ಸಕಾಾರದಲ್ಲಿ ನನನ ಮನವಿ ಇಷ್್ಟ.  



                                                                                                                                       «¥À/22.09.2022     132  
 

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

 

 

   

ಕನಾಾಟ್ಕದಲ್ಲಿರತವಾಂತ್ಹ, ರನಷರ ಮಟಟದಲ್ಲಿರತವಾಂತ್ಹ Water Experts, Hydrologists, 

Water Diviners, Irrigation Experts ಇವರತಗಳ ಜ್ೂತ್ ಒಾಂದತ ಮಿೇಟಿಾಂಗ್ ಅಥವನ 

ಒಾಂದತ conclave ಮನಡಿ. (ಈ ಹಾಂತ್ದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ ಪಿೇಠವನತನ 

ಅಲಾಂಕರಿಸಿದರತ) ಒಾಂದತ ಸ್ಮನವ್ೇಶ ಮನಡಿ.  Deliberations ಆಗಲ್ಲ, ಚರ್ಾೆರ್ನಗಲ್ಲ.  ರ್ನರ 

ರ್ನರ ತ್ಲ್ಯಲ್ಲಿ ಏರ್್ೇನಿದ್ ಅದತ ಆಚ್ ಬರಲ್ಲ.  ಅದನತನ ಉಪಯೇಗಿಸಿಕ್ೂ್ಾಂಡತ ಈ 

ಪರವನಹವನತನ, disaster ಅನತನ ಅವಕ್ನಶವನಗಿ ಪರಿವತ್ಾರ್್ ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಿವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ ಇದ್.  

ಆ ಕ್್ಲಸ್ವನತನ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ಾಂದತ ತ್ಮಾಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಿತು್ೇರ್್. ಇದ್ೇ ಸ್ದನದಲ್ಲಿ  

University of Visvesvaraya College of Engineering (UVCE) Bill pass 

ಮನಡಿದ್ದೇವ.್  ಆ ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲಯದಲ್ಲಿ there is an Institute called Water Institute.  

Water Institute ನಲ್ಲಿ ಅಮರಿಕ್ನ ದ್ೇಶದಲ್ಲಿ settle ಆಗಿರತವಾಂತ್ಹ, UVCE ಯಲ್ಲಿ 

ಓದಿರತವಾಂತ್ಹ all water experts are running the Institute.  That Institute 

even today is advising our BBMP (Bruhat Bengaluru Mahanagara 

Palike).   ಆದರ್ ಬಿಬಿಎಾಂಪಿಯವರತ ಅವರ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಕ್್ೇಳುತ್ರುಲಿ. Red tapism ಇದ್ 

ಎನತನವುದತ ಎಲಿರಿಗೂ ಗ್ೂ್ತ್ರುದ್.  ಆ Water Institute ಗ್್ ಜವನಬನದರಿಯನತನ ಕ್್ೂಡಿ, experts 

opinion ತ್ಗ್್ದತಕ್್ೂಳಿ, ಇದನತನ long-term and short-term ಎಾಂದತ bifurcate ಮನಡಿ, 

urban flood and rural flood bifurcate ಮನಡಿ, ಇದಕ್್ೆ long range solution 

ಕಾಂಡತಹಡಿಯಬ್ೇಕ್್ಾಂದತ ಸಕಾಾರಕ್್ೆ ಮನವಿ ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಿತ್ುೇರ್್.  ಸಕಾಾರಗಳು blame game 
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ಬಿಡಬ್ೇಕತ.  ಎಲಿರೂ ಮತಕು ಮನಸಿುನಿಾಂದ ಪರವನಹವನತನ ರ್ನವರಿೇತ್ರ ನಿಯಾಂತ್ರಣ ಮನಡಬೇ್ಕತ, 

mitigate ಮನಡಬೇ್ಕತ, ಅವಕ್ನಶವರ್ನನಗಿ ಬಳಸಿಕ್್ೂಳಿಬ್ೇಕತ ಎನತನವುದರ ಬಗ್್ೆ ದೂ್ಡಡ 

ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ಯೇಗದನನ ನಿೇಡಬ್ೇಕ್್ಾಂದತ ಕ್್ೇಳಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುೇರ್್.   

 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ್ ಪೂಜನರಿ (ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ) :- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತ್ರಯವರೀೆ, 
ಕ್್ಳಮರ್್ಯಿಾಂದ Finance Bill ಬರತತ್ರುದ.್  ಆದಷತಟ ಬ್ೇಗ ಪರಸ್ತುತ್ ಚರ್ೆಾಯನತನ ಮತಗಿಸಿದರ ್
ಒಳ್ಿಯದತ. 

 ಶ್ರೇ ಕ್್.ಎ. ತ್ರಪಪ್ೇಸನಾಮಿ:- ಆ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ಇವತ್ತು ಮಾಂಡರ್್ ಮನಡಲ್ಲ.  ರ್ನಳ್ ಚರ್ೆಾಗ್್ 
ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂ್ಳೂ್ಿೇಣ. 

 ಶ್ರೇ ಮತನಿರನಜತ ಗ್ೌಡ ಪಿ.ಎಾಂ (ವಿಧನನಸ್ಭ್ಯಿಾಂದ ಆಯೆರ್ನದವರತ):- ಮಾನ್ಯ 
ಸಭಾಪತ್ರಯವರೀೆ, ಬ್ಳಗ್್ೆಯಿಾಂದ ಎಲನಿ ಪಕ್ಷದ ಸ್ದಸ್ಯರತ ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆದಾಂತ್ಹ ಅತ್ರವೃರ್ಷಟ ಬಗ್್ೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ. ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರತವ ರನಜಕ್ನಲತವ್ಗಳು ಒತ್ತುವರಿರ್ನಗಿವ್, ಕ್್ರ್ಗಳು 
ಒತ್ತುವರಿರ್ನಗಿವ್, ಸನವಾಜನಿಕರಿಗ್್ ಆಗಿರತವ ನಷಟದ ಬಗ್್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನದರ್.  ಈ ಒಾಂದತ ಮಳ ್
ಬಾಂದಾಂಥ ಸಿಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ಮನಡತತ್ರುರತವ ಕ್್ಲಸ್ಕ್್ೆ ಸಿಂಬಿಂಧಪಟ್ಟಿಂತ ೆ
ಎರಡತ ವಿಚನರಗಳ ಬಗ್್ೆ ಯೇಚರ್್ ಮನಡಬೇ್ಕತ.  ಒಾಂದರ್್ಯದತ, ಏನಿವತ್ತು ರ್ನವು 
ನಿಾಂತ್ರದದ್ೇವಯ್ೇ, ಕತಳತ್ತಕ್್ೂಾಂಡಿದದ್ೇವಯ್ೇ ಈ ಶಕಿು ಸೌಧದ ಸ್ತತ್ು ಮಳ ್ ಬಾಂದರ ್ ಆ ನಿೇರತ 
ರ್್ೇರವನಗಿ ಕಾಂಠಿೇರವ ಕಿರೇಡನಾಂಗಣಕ್್ೆ ಹ್ೂೇಗತತ್ುದ್.  ಮೊದಲತ ಅದತ ಕ್್ರ್ರ್ನಗಿತ್ತು.  ಆ ಕ್್ರ್ 
ತ್ತಾಂಬಿದರ ್ಹ್ಚಿಿನ ನಿೇರತ ಅಕಿೆತ್ರಮಾನ ಹಳಿ ಅಾಂದರ್ ಇವತ್ುೇನತ ಹನಕಿ ಕಿರೇಡನಾಂಗಣ ಇದ್ಯೇ ಅಲ್ಲಿಗ್್ 
ಹ್ೂೇಗತತ್ರುತ್ತು.  ಅಲೂಿ ನಿೇರತ ತ್ತಾಂಬಿಕ್ೂ್ಾಂಡ ಮೇಲ ್ ನಿೇರತ, ಇವತು್ೇನತ Koramangala 
National Games Village ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳುತ್ುೇವಯ್ೇ, ಹಾಂದ ್ಅದತ ಕ್್ರ್ರ್ನಗಿದನದಗ  ಅಲ್ಲಿಗ್್ 
ಹರಿದತ ಹೂ್ೇಗತತ್ರುತ್ತು.  ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಸನವಿರನರತ ಅಪನಟ್ಾಮಾಂಟ್ಗಳನತನ ಕಟಿಟದನದರ.್  ಇವತ್ರುನ 
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ಪರಿಸಿಿತ್ರಯನತನ ಗಮನಿಸಿದರ,್ ಮನನಯ ವ್ಾಂಕಟ್ೇಶ್ರವರತ ಹ್ೇಳದ ಹನಗ್್, ಹಳಯ್ ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 
ರ್ನವುದ್ೇ ರಿೇತ್ರಯಲ್ಲಿ ತ್ೂಾಂದರರ್್ನಗಿಲಿ; ಹ್ೂರಭನಗದಲ್ಲಿ ತ್ೂಾಂದರ ್ ಆಗಿದ್.  ಅಾಂದರ್, ಈ 
ಮೂರತ ಕ್್ರ್ಗಳ ಜನಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರೇಡನಾಂಗಣವನತನ ಮನಡಿದನದರ,್ ದ್ೂಡಡ ದೂ್ಡಡ 
ಅಪನಟ್ಾಮಾಂಟ್ಗಳನತನ ಕಟಿಟದನದರ.್  ಸ್ತಮನರತ ೩೮೮ ಎಕರಯ್ಷತಟ ಕ್್ರ್ ಪರದ್ೇಶದಲ್ಲಿ, ಬಿಡಿಎ 
ಇರಬಹತದತ ಅಥವನ ಇರ್್ೂನಾಂದತ ಇರಬಹತದತ, ಆ ಜನಗವನತನ ನಿವ್ೇಶನಗಳರ್ನನಗಿ ಮನಡಿ, 
ಡನಲಸ್ಾ ಲ್ಕೆದಲ್ಲಿ ಮನರನಟ ಮನಡಿದನದರ.್  ಇದತ 1963ರಿಾಂದ ಪನರರಾಂಭವನಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರ್ಗ್ ್ಈ 
ಜನಗವನತನ ಮಟಟ ಮನಡಿ ಲ್ೇಔಟ್ಗಳರ್ನನಗಿ ಪರಿವತ್ಾರ್್ ಮನಡಿದದ್ೇವ್.  ಇದಕ್್ೆ ಸ್ತಮನರತ ೧೧ ಸನವಿರ 
ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂ.ಗಳನಗಿವ.್  1977 ರಲ್ಲಿ ದೂ್ಮಾಲೂರತ ಕ್್ರ್, ಸ್ವ್ಾ ನಾಂಬರ್ ೯ರಲ್ಲಿ ೩೫ ಗತಾಂಟ ್ಇದದ 
ಜಮಿೇನಿನಲ್ಲಿ ರಚರ್್ರ್ನದ ನಿವ್ೇಶನಗಳ ಸ್ಾಂಖ್ಯ: ೧೦.  ಆಗ ಕ್ನಾಂಗ್್ರಸ್ ಸಕಾಾರ ಇತ್ತು.  
ಶ್ನಿವನಗಲತ tank bed ನಲ್ಿೇನತ ಸ್ತಮನರತ ೧೪ ಎಕರ ್ ಇದದ ಪರದ್ೇಶದಲ್ಲಿ 1965ರಲ್ಲಿ ೪೯೩ 
ನಿವ್ೇಶನಗಳನತನ ನಿಮನಾಣ ಮನಡತತನುರ.್  ಆಗಲೂ ಕ್ನಾಂಗ್ರ್ಸ್ ಸಕಾಾರ ಇತ್ತು.  1978ರಲ್ಲಿ 
ಹ್ರ್್ಎಎಲ್ನ ತ್ರಪಪಸ್ಾಂದರ ಕ್್ರ್ಯಲ್ಲಿ 137 ನಿವೇ್ಶನಗಳನತನ ನಿಮನಾಣ ಮನಡತತನುರ.್  ಹ್ರ್್ಎಸ್ಆರ್ 
ಲ್ೇಔಟ್ ಇರಬಹತದತ, ಕ್್ೂೇರಮಾಂಗಲ ಇರಬಹತದತ, ರ್ನಗರಬನವಿ ಇರಬಹತದತ, ಕ್್ೇತ್ಮನರನ 
ಹಳಿಯಲ್ಲಿರಬಹತದತ, ಸ್ರ್ ಎಾಂ.ವಿಶ್ಾೇಶಾರಯಯ ಬಡನವಣ್ ಇರಬಹತದತ, ಮಾಂಗನ ಹಳಿ ಇರಬಹತದತ 
ಇಲ್ಿಲನಿ ನಿವ್ೇಶನಗಳನತನ ನಿಮಿಾಸ್ಲನಗಿದ್.  ಆರ್ಎಾಂವಿ ಎಕು್ಟ್ನ್ಷನ್-ಗ್್ದದಲಹಳಿ ಎಾಂದೇ್ನಿದ ್ಅಲ್ಲಿ 
ಸ್ತಮನರತ ೧೨೪ ನಿವ್ೇಶಗಳ ನಿಮನಾಣ ಮನಡಿದನದರ.್  ಇವು ರ್ನವುದೂ ಕೂಡ ಭನರತ್ರೇಯ ಜನತನ 
ಪಕ್ಷದ ಸಕಾಾರ ಇದನದಗ ಆಗಿರತವಾಂಥದದಲಿ.  ಇವು ಕ್ನಾಂಗ್್ರಸ್ ಮತ್ತು ಜನತನ ಪಕ್ಷದ ಸಕಾಾರಗಳು 
ಇದದ ಸಿಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಮನಡಿರತವಾಂಥದನದಗಿದ್.  ಈ ಕ್್ರ್ ಜನಗಗಳನತನ ಅಭಿವೃದ್ದಧಪಡಿಸಿದಾಂತ್ಹ 
ಸಿಂದಭಾದಲ್ಲಿ ರ್ನವುದ್ೇ ರಿೇತ್ರಯ notification ಮನಡಿಲಿ; ರ್ನವುದೇ್ ರಿೇತ್ರಯ ಹಣವನತನ 
ಕಟಟದ್ೇ ನಿವೇ್ಶನಗಳನತನ ಮನರನಟ ಮನಡಲನಗಿದ್.  ಈ ನಿವ್ೇಶನಗಳನತನ ಬಡವರಿಗ್್ ಮನರನಟ 
ಮನಡಿಲಿ. ೫೦x೮೦, ೮೦x೧೨೦ ವಿಸಿುೇಣಾಗಳ ನಿವ್ೇಶನಗಳನತನ ದ್ೂಡಡ ದೂ್ಡಡ ಶ್ರೇಮಾಂತ್ ಕತಳಗಳಗ್ ್
ಕ್್ೂಟಿಟರತವುದನಗಿದ್. ಕ್್ೂೇಟನಯಧಿಪತ್ರಗಳು ಉಳದತಕ್ೂ್ಳುಿವ ಸ್ಲತವನಗಿ ಇಾಂತ್ಹ ದ್ೂಡಡ ವಿಸಿುೇಣಾದ 
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ನಿವ್ೇಶನಗಳನತನ ಮನಡಿ ಕ್್ೂಟಿಟದನದರ್.  ಇವತ್ುೇನತ ಡನಲಸ್ಾ ಕ್ನಲೂ್ೇನಿ ಎಾಂದಿದಯ್ೇ ಅಲ್ಲಿ 
ವಹವನಟತ ನಡದ್ಿರತವುದತ ಡನಲಸ್ಾಗಳ ಮತಖನಾಂತ್ರ.  ಇವ್ಲಿವೂ ಭನರತ್ರೇಯ ಜನತನ ಪಕ್ಷದ 
ಸಕಾಾರ ಇದದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರತವಾಂಥದದಲಿ.  ನಮಾ ಮಿತ್ರ ಸ್ದಸ್ಯರತ ಇವತ್ತು, ಹೇಗ್ನಗಿದ;್ 
ಹನಗ್ನಗಿದ್ ಎಾಂದತ ಮನತನಡತತ್ರುದನದರ.್  ಆದರ್ ಇಾಂತ್ಹ ಅಾಂಶಗಳ ಬಗ್್ೆಯೂ ಯೇಚರ್್ 
ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ.್  ರ್ನರ ಕ್ನಲಘಟಟದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್?  ಕ್್ರ್ಯನತನ ನತಾಂಗಿದವರತ ರ್ನರತ?  ಕ್್ರ್ಯ 
ಹಣವನತನ ಹ್ೂಡ್ದವರತ ರ್ನರತ?  ಇದರ ಬಗ್್ೆಯೂ ಯೇಚರ್ ್ಮನಡಬೇ್ಕಿದ್.  ಇದನತನ ಬಿಟತಟ, 
ರ್ನವು ಮನಡಿದ್ದೇವ್ಯೇ, ಅವರತ ಮನಡಿದನದರಯ್ೇ, ಸ್ರಿ ಮನಡಿ, ಬದಲನವಣ್ ಮನಡಿ ಎಾಂದತ 
ಹ್ೇಳುತ್ರುದ್ದೇವ.್  ರನಜಕ್ನಲತವ್ಗಳ ಮೇಲ್ ರ್ನರತ ಸ್ಣಣ-ಪತಟಟ ಮರ್್ಗಳನತನ ಕಟಿಟದನದರ್ೂೇ ಅವರ 
ವಿರತದಿ ಕರಮ ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂ್ಳುಿವ ಕ್್ಲಸ್ ಮನಡತತ್ರುದ್ದೇವ್.   

                 (ಮತಾಂದತ . . .) 

(1006) 22-09-2022 5.40 ಡಿಎಸ್-ಎಕ್ ್

ಶ್ರೇ ಮತನಿರನಜತ ಗ್ೌಡ ಪಿ.ಎಾಂ.(ಮತಾಂದತ):- 

ಅದರ ಹಾಂದ ್ ಇರತವಾಂತ್ಹ ಕ್ನಣದ ಕ್್ೈಗಳು ರ್ನವುದತ?  ಆ ಕ್ನಣದ ಕ್್ೈಗಳನತನ ರ್ನವು 
ಹತಡತಕಬ್ೇಕ್ನಗಿದ.್ ರ್ನವ ಸ್ಕ್ನಾರದ ಕ್ನಲಘಟಟದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ ್ಅದರ ಬಗ್್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೇಕ್ನಗಿದ್. ಈ 
ಕ್್ರ್ ನತಾಂಗಿರತವವರತ ರ್ನರತ ಎಾಂಬತದನತನ ನಮಾ ಮಿತ್ರರತ ಬಹಳಷತಟ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನದರ್, ಅದನತನ 
ಅವರತ ತ್ರಳಸ್ಬ್ೇಕ್್ಾಂದತ ರ್ನನತ ಮನವಿ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಳುಿತ್ರುದ್ದೇರ್್.  

 ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮನನಯ ಪರತನಪ ಸಿಾಂಹ ರ್ನಯಕ್ರವರ್ೇ, ತನವು ಎರಡತ ನಿಮಿಷ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ಇನತನ ಧನವಿನಿಯೇಗ ವಿಧ್ೇಯಕ ಬಾಂದಿದ.್ ವಿಧ್ೇಯಕಗಳಗ್್ ಆದಯತಯ್ನತನ 
ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್ನಗಿದ್.  ನಿಯಮ ೬೮ ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಚ್ಾ ಬನಕಿ ಇದ್.  ಮತಾಂದಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ರ್ನರಿಗ್ ್
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ ಸಿಕಿೆಲಿವೇ ಮೊದಲತ ಅವರಿಗ್್ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೂ್ಡತತ್ುೇರ್್.  
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 ಶ್ರೇ ಪರತನಪ್್ ಸಿಾಂಹ ರ್ನಯಕ್ ಕ್್.(ವಿಧನನಸ್ಭ್ಯಿಾಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಮತಾಂದಿನ ಅವಕ್ನಶಗಳಲ್ಲಿ ನನನ ಎರಡತ ನಿಮಿಷವನತನ ಇಪಪತ್ತು ನಿಮಿಷ 
ಮನಡಬೇ್ಕ್್ಾಂದತ ವಿನಾಂತ್ರಸ್ತತ್ುೇರ್್.  ಈಗಲ್ೇ ರ್ನನತ ಮತಾಂಗಡವನಗಿ ಬತಕಿಾಂಗ್ ಮನಡತತ್ರುದ್ದೇರ್.್  

 ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ.  

 ಶ್ರೇ ಪರತನಪ್್ ಸಿಾಂಹ ರ್ನಯಕ್ ಕ್.್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಕರನವಳಯೂ 
ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಾಂದತ ಭನಗ.  ಇಷ್್ಟಲನಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನದರ,್ ಆದರ ್ಕರನವಳಯನತನ ಪರತ್ರನಿಧಿಸ್ತವಾಂತ್ಹ 
ಸ್ದಸ್ಯರತಗಳಗ್ ್ಪರತ್ರ ಬನರಿಯೂ ಅವಕ್ನಶದ ಕ್ೂ್ರತ್ ಇದ್ ಎನತನವಾಂಥದದನತನ ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಗಮನಕ್್ೆ 
ತ್ರತವುದಕ್್ೆ ಬಯಸ್ತತ್ರುದ್ದೇರ್್.  

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನರ್ನಯಕರ ಗಮನಕೂೆ ತ್ನಿನ. 

 ಶ್ರೇ ಪರತನಪ್್ ಸಿಾಂಹ ರ್ನಯಕ್ ಕ್.್:- ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಹನಗ್್ ಇಲಿವಲನಿ, ರ್ನವು 
ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್.  

 ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮನನಯ ಭ್ೂೇಜ್ೇಗ್ೌಡರವರೇ್, ಅವರತ ಹ್ೂಸ್ ಸ್ದಸ್ಯರತ. ಅವರಿಗ್್ 
ಮನತ್ರ್ನಡವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ ಕ್್ೂಡಿ.  ನಿೇವು ಅವರಿಗ್್ ಡಿಸ್ಟಬ್ಾ ಮನಡಿದರ್ ಅವರತ ಹೇ್ಗ್್ 
ಮನನತನಡತತನುರ?್ ಪರತನಪ್್ ಸಿಾಂಹ ರ್ನಯಕರೇ್, ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

 ಶ್ರೇ ಪರತನಪ್್ ಸಿಾಂಹ ರ್ನಯಕ್ ಕ್.್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ರ್ನವು ಕರನವಳಯ ಪಶ್ಿಮ 
ಘಟಟದ ಬತಡದಲ್ಲಿರತ್ಕೆಾಂಥವರತ.   ಕಳ್ದ ಮೂರತ ವಷಾಗಳಾಂದ  ಈ ಮಳ್ಯ ಪರವನಹದ 
ಅರ್ನಹತತ್ವನತನ ಅನತಭವಿಸಿರತವಾಂಥವರತ.  ಸ್ಕ್ನಾರದ ಮತಾಂದ ್ನನನ ಊರಿನ ಯಶ್ ೇಗ್ನಥ್ಯನತನ 
ಮನತ್ರ ರ್ನನತ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ೇಳುವುದಕ್್ೆ ಇಷಟಪಡತತ್ುೇರ್.್  ನನನ ಸ್ಹ ಸ್ದಸ್ಯರನದಾಂತ್ಹ ಮನನಯ ಹರಿೇಶ್ 
ಕತಮನರ್ರವರತ ನಮಾ ಊರಿನವರನಗಿದನದರ್.  ಮೂರತ ವಷಾಗಳ ಹಾಂದ್ ಬಹಳ ಪರವನಹ ಆದಾಂತ್ಹ 
ಸ್ಾಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳನಗಿ ಮನನಯ ಬಿ.ಎಸ.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಅಧಿಕ್ನರ ಸಿಾೇಕ್ನರ 
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ಮನಡಿದಷ್್ಟ, ಸ್ಚಿವ ಸ್ಾಂಪತಟ ಕೂಡ ವಿಸ್ುರಣ್ಗ್ೂ್ಳಿದ್,     ಒಬಬರೇ್ ಇದದಾಂತ್ಹ ಸ್ಾಂದಭಾದಲ್ಲಿ 
ಅಲ್ಲಿಯ ಅರ್ನಹತತ್ವನತನ ರ್್ೂೇಡಿ ಗತಡಡ ಕತಸಿದತ ಬಳ್ುಾಂಗಡಿ ಒಾಂದೇ್ ವಿಧನನಸ್ಭನ ಕ್್ೇತ್ರದಲ್ಲಿ ೨೧೦ 
ಮರ್್ಗಳು ಕ್ೂ್ಚಿಿ ಹೂ್ೇಗಿವ್.  ಎಲನಿ ಕೃರ್ಷ ಮತಳುಗಿ ಹನಳನಗಿದ,್  ಎಲನಿ ಕೃರ್ಷ ಪರದ್ೇಶದಲ್ಲಿ ಮರಳು 
ತ್ತಾಂಬಿ ಮನತಷಯ ತನನತ ಹ್ೇಗ್ ್ ಇನತನ ಮತಾಂದ ್  ಬದತಕತವುದತ ಎಾಂದತ ಭವಿಷಯದ ಬಗ್್ೆ 
ಚಿಾಂತ್ಕ್ನರಾಂತ್ವನಗಿದದಾಂತ್ಹ ಸ್ಾಂದಭಾದಲ್ಲಿ  ಮನನಯ ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳನಗಿ  
ಅಧಿಕ್ನರ ಸಿಾೇಕ್ನರ ಮನಡಿದ ತ್ಕ್ಷಣವ್ೇ ರ್್ೇರವನಗಿ ಆ ಸ್ಿಳಕ್್ೆ ಬಾಂದತ ನಮಗ್್ಲನಿ ವಿಶನಾಸ್ವನತನ 
ತ್ತಾಂಬಿಸಿ  ಒಾಂದತ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿ ಇದದಾಂತ್ಹ ಪರಿಹನರವನತನ ಐದತ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳಗ್್ ಅದನತನ 
ವಿಸ್ುರಣ್ ಮನಡಿ ಇಡಿೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬನರಿಗ್ ್  S.D.R.F., N.D.R.F. norms ಎಾಂದತ 
ಏನತ ಹ್ೇಳುತ್ುೇವ್ ಆಗ ಐದತ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿ ಮನಡಿರತವಾಂಥದತದ.   

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ರ್ನವು ಮರ್್ಗಳನತನ 
ಕಟಿಟರತವುದನತನ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್. ಮೊಟಟ ಮೊದಲತ ಎಾಂದತ ಅವರತ ಹೇ್ಳದನದರಲನಿ, ಮೊಟಟ 
ಮೊದಲತ ಮನನಯ ಹ್ರ್.ಡಿ.ಕತಮನರಸನಾಮಿಯವರ ಸ್ಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಮರ್್ಗಳನತನ ಕಟಿಟ ಉದನಾಟರ್್ 
ಮನಡಿದಾಂತ್ಹ ಮಾಂತ್ರರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇದನದರ.್ ರ್ನವು ೧೮೦೦ ಮರ್್ಗಳನತನ ಕಟಿಟದ್ದೇವ್. ಒಾಂದತ ಮರ್್ಗ್್ ೧೨ 
ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕ್್ೂಟಿಟದದ್ೇವ್.  ಅವರತ ನಮಾ ಬಗ್್ೆಯೂ ಸ್ಾಲಪ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕತ.  ಮೊಟಟ ಮೊದಲತ 
ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳದದಕ್್ೆ ಬ್ೇಜನರನಯಿತ್ತ.  ಬ್ೇರನ್ೂ ಇಲಿ.  

 ಶ್ರೇ ಪರತನಪ್್ ಸಿಾಂಹ ರ್ನಯಕ್ ಕ್್.:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ನನನ ಪೂತ್ರಾ ಕಥ್ಯನತನ 
ಅವರತ ಕ್್ೇಳಲ್ಲಲಿ. ನನನ ಅರಿಕ್ ್ಏರ್್ಾಂದರ್, ಪರಜನಪರಭತತ್ಾ ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳದ ತ್ಕ್ಷಣ ಎಲಿವನತನ ಸ್ಕ್ನಾರದ 
ಕಡಗ್್ ್ಬ್ರಳು ತ್ೂೇರಿಸ್ತವುದರಿಾಂದ ಮನತ್ರ ಆಗತವುದಿಲಿ.  ನನನ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಆದಾಂತ್ಹ ಕಥ್ಯನತನ 
ಹ್ೇಳುವುದಕ್್ೆ ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮತಾಂದ್ ನಿಾಂತ್ರದದ್ೇರ್್.  ರ್ನನತ ಬಹಳ ಜನರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದನತನ 
ಕ್್ೇಳದ್ದೇರ್.್  ಮನತ್ರ್ನಡಿದವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ ಮೇಲ್ ಹೂ್ೇಗತತನುರ್.  ಮನನಯ ಭ್ೂೇಜ್ೇಗ್ೌಡರತ 
ಸ್ತಮಾರ್್ ನನನ ಹ್ಸ್ರನತನ ೨-೩ ಸ್ಲ ಹೇ್ಳುತ್ರುರತತನುರ್.  ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗಲ್ಲನಿ ನನನ 
ಹತ್ರುರದವರನಗಿದದರೂ ಕೂಡ ನನಗ್ ್ಆಗ್ನಗ್್ೆ ತ್ೂಾಂದರಯ್ನತನ ಕ್್ೂಡತತ್ರುರತತನುರ.್  ಆದರೂ ನನಗ್್ 
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ರ್್ನಪನಗಿರತವುದತ ಹ್ೇಗ್್ಾಂದರ,್ ಒಬಬರತ ಪರಬಾಂಧ ಬರ್ಯತವುದಕ್್ೆ ತ್ರ್ನರನಗಿ ಬಾಂದಿದದರಾಂತ್,  ಅವನತ 
ಪೂತ್ರಾ ಓದಿದತದ ದನದ ಬಗ್್ೆ.  ಆದರ್ ಪರಿೇಕ್್ಯಲ್ಲಿ ಬಾಂದದತದ ತ್ಾಂಗಿನ ಮರದ ಬಗ್್ೆ, ಅವನಿಗ್ ್
ತ್ಾಂಗಿನ ಮರದ ಬಗ್್ೆ ಏನತ ಬರ್ಯತವುದಕ್್ೆ ಬರತವುದಿಲಿ.  ಆದರ್ ಪರಬಾಂಧ ಬರ್ಯಬ್ೇಕಲನಿ?  ಅದಕ್್ೆ 
ಏನತ ಮನಡಿದ ಎಾಂದರ್, ದನ ಬಹಳ ಸನಧತ ಪನರಣಿ, ಈ ದನವನತನ ಕ್್ೂಾಂಡ್ೂೇಗಿ ತ್ಾಂಗಿನ ಮರಕ್್ೆ 
ಕಟತಟತನುರ್ಾಂದತ ತ್ಾಂಗಿನ ಮರದ ಒಾಂದತ ಶಬಿ ಮನತ್ರ ಹ್ೇಳ, ಉಳದಿರತವುದರ್್ನಲನಿ  ದನದ ಬಗ್್ೆ 
ಬರ್ದತ ಬಾಂದರಾಂತ.್  ಇಲ್ಲಿ ಹೇ್ಗ್ನಗತತ್ರುದ ್ ಎಾಂದರ್, ನಿಯಮ ೬೮ ರಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೇಕ್ನಗಿರತವಾಂಥದತದ, ಇತ್ರುೇಚ್ಗ್ ್ ಸ್ತರಿಯತತ್ರುರತವ ಮಳ್ಯಿಾಂದನಗಿ ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ನಗರ 
ಸೇ್ರಿದಾಂತ ್ರನಜಯದ ಬಹತತ್ೇಕ ಜಲ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಳ್ರ್ನಗಿ ಹನನಿ ಆಗಿರತವ ಬಗ್್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೇಕ್ನಗಿದ್.  
ಆದರ್ ಅದ್ೂಾಂದನತನ ರ್್ಪವನಗಿಟತಟಕ್ೂ್ಾಂಡತ ಬಿಜ್ಪಿ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಏರ್್ಲನಿ ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೇಕ್್ೂೇ 
ಅದ್ಲಿವನತನ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದರ್್ನೇ ಪರಮತಖ್ ವಿಷಯವನಗಿಟತಟಕ್ೂ್ಾಂಡತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನದರ್.  ಅವರತ 
ಒಾಂದತ ಮನತ್ನತನ ಮನತ್ರ ಹ್ೇಳಲ್ಲಲಿ, ಅದತ ರ್ನವುದತ ಎಾಂದರ್, ಮಳ್ಯರ್್ನೇ ತ್ಾಂದದತದ ಬಿಜ್ಪಿ 
ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳುವಾಂತ್ಹ ಮನತ್ನತನ ಬಿಟತಟ ಉಳದ್ಲಿವನತನ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನದರ್.  

 ಶ್ರೇ ಟಿ.ಎ.ಶರವಣ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಜ್ಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ವತ್ರಯಿಾಂದ ಜಲಧನರ್ 
ಕ್ನಯಾಕರಮವನತನ ಮನಡಿದ್ದೇವ್.  ಅದತ ಅವರಿಗ್್ ಗ್್ೂತ್ರುದ್ಯೇ?  ಇಡಿೇ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಜಲಧನರ್ 
ಮನಡಿದ ಮೇಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಲ ಉಕಿೆ ಹರಿಯತತ್ರುದ್.   

 ಶ್ರೇ ಪರತನಪ್್ ಸಿಾಂಹ ರ್ನಯಕ್ ಕ್.್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಭಗವದಗಿೇತಯ್ ಮೊದಲ 
ವನಕಯವ್ೇ  ಧಮಾ ಕ್್ೇತರ್ೇ ಕತರತ ಕ್್ೇತ್ರೇ,  ಧಮಾ ಕ್್ೇತ್ರೇ ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳದ ತ್ಕ್ಷಣ ಧಮಾ ಎಾಂದರ್, 
ಅದತ ಬರಿೇ ಪೂಜ್ ಮನಡತವ ವಿಧನನದ ಬಗ್್ೆ ಹ್ೇಳದಲಿ.  ಧಮಾ ಮತ್ತು ಮತ್ಕ್್ೆ ವಯತನಯಸ್ ಇದ್. 
ಧಮಾ ಎಾಂದರ್, ನಿಯಮ.  ರ್ನವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳನತನ ರಚಿಸಿಕ್್ೂಾಂಡಿದದ್ೇವ್.  ಆ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ 
ಏನತ ಕ್್ೂರತ್ಯಿಲಿ.  ಆದರ್, ಆ ನಿಯಮವನತನ ಪನಲ್ಲಸಿದರ ್ ಸ್ಭ್ಯಲ್ಲಿ ಏರ್್ಲನಿ ವಯವಸಿಿತ್ವನಗಿ 
ನಡಯ್ಬ್ೇಕತ, ಅದ್ಲಿವೂ ನಡಯ್ತತ್ುದ್.  ಅದತ ಪರಕೃತ್ರಗೂ ಅನಾಯವನಗತತ್ುದ್. ಪರಕೃತ್ರಗ್ ್ ರ್ನವು 
ಕಲ್ಲಸಿಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕ್ನದಾಂತ್ಹ ಅಗತ್ಯ ಇಲಿ.  ಪರಕೃತ್ರಗ್ ್ಪರಕೃತ್ರಯದದ್ೇ ಆದಾಂತ್ಹ ನಿಯಮಗಳವ್.  ಆದರ್, 
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ರ್ನವು ನಮಾ ಸನಾಥಾಕ್್ೆ ಆ ನಿಯಮಗಳರ್ನ್ಲನಿ ಗ್ನಳಗ್್ ತ್ೂರಿ ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಟರ್ 
ಪನಿನ್ ಆಗಲ್ಲಲಿವ್ೇ,  ಬ್ೇರ ್ಬ್ೇರ ್ರಿೇತ್ರಯ ಕ್ನನೂನತಗಳು ಅಥವನ ಕ್ನಯದಗಳು ಆಗಲ್ಲಲಿವ್ೇ? ಆದರ್ 
ಕ್ನಯದ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಟರ್ ಪನಿನ್ ರಿೇತ್ರಯಲ್ಲಿ ರ್ನವು ನಗರವನತನ ಆ ರಿೇತ್ರಯಲ್ಲಿಟತಟಕ್ೂ್ಾಂಡಿದದ್ೇವ್ಯೇ 
ಎಾಂದತ ರ್ನವು ಪರಮತಖ್ವನಗಿ ಯೇಚರ್್ ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗಿದ್.  ಪರತ್ರಯಬಬರೂ ಕೂಡ ನನನದ್ೂಾಂದತ 
ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳುವಾಂತ್ಹ ರಿೇತ್ರಯಲ್ಲಿ ಮನಡಿದರ ಪರಿಣನಮವನಗಿ ಸ್ತಮನರತ ೬೫-೭೫ ವಷಾಗಳಾಂದ 
ಏರ್್ಲನಿ ಸ್ಣಣ ಸ್ಣಣ ತ್ಪತಪಗಳನತನ ಮನಡಿ ಬಾಂದಿದ್ದೇವ್, ಅದಕ್್ೆ ಪರಕೃತ್ರ ಕ್್ೂಡತವಾಂತ್ಹ ಉತ್ುರ ಇದತ.  
ಮೊರ್್ನ ಕ್್ೂೇವಿಡ್-೧೯ ಬಾಂದನಗಲೂ ಅದೇ್ ಸ್ಾಂದ್ೇಶವನತನ ಕ್್ೂಟಿಟದ್.  ಈ ಮಳ ್ಬಾಂದನಗಲೂ ಅದೇ್ 
ಸ್ಾಂದ್ೇಶವನತನ ಕ್್ೂಡತತ್ರುದ ್ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳುವಾಂಥದದನತನ ಅಥಾ ಮನಡಿಕ್್ೂಳಿಬ್ೇಕ್ನಗಿದ್. ಪತನಃ ಒಾಂದತ 
ಸ್ಣಣ ಕಥ ್ಹ್ೇಳುವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕ್್ಾಂದತ ಹ್ೇಳಬಯಸ್ತತ್ರುದ್ದೇರ್್.  

 ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮನನಯ ಪರತನಪ್್ ಸಿಾಂಹ ರ್ನಯಕ್ರವರ್ೇ, ಸ್ಮಯ ಪನಲರ್್ 
ನಿೇವಬಬರನದರೂ ಮನಡತತ್ರುೇರಿ ಎಾಂದತ ರ್ನನತ ಬಹಳ ಅಚಲವನಗಿ ನಾಂಬಿಕ್್ೂಾಂಡಿದ್ದ. 

 ಶ್ರೇ ಪರತನಪ್್ ಸಿಾಂಹ ರ್ನಯಕ್ ಕ್.್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಸ್ಮಯ ಪನಲರ್್ 
ಮನಡತತ್ುೇರ್.್  ನನಗ್ ್ ಈಗಿೇಗ್ನ ಹ್ೇಗ್ ್ ಕ್ನಣತತ್ರುದ್ ಎಾಂದರ್, ನಿಯಮವನತನ ಮತರಿದರ್ ಮನತ್ರ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ ಸಿಗತತ್ುದ್ ಎನತನವ ಭನವರ್್ ಗಟಿಟರ್ನಗತತ್ರುದ.್  ಒಾಂದತ ಊರಿಗ್ ್ಬರ 
ಬಾಂದನಗ ಅಲ್ಲಿಯ ರನಜ ಮಳ್ ಬರಿಸ್ತವುದತ ಹ್ೇಗ್ ್ಎಾಂದತ ಜ್ೂಯೇತ್ರರ್ಷ ಹತ್ರುರ ಕ್್ೇಳದರಾಂತ್.  ಇದತ 
ಪರವನಹಕ್್ೆ ವಿರತದಿವನಗಿರತವಾಂತ್ಹ ಕಥ್. ಆಗ ಜ್ೂಯೇತ್ರರ್ಷಯವರತ ಹ್ೇಳದರಾಂತ,್ ಈ ಊರಿನವರಲ್ಿರೂ 
ಒಟಿಟಗ್್ ಸೇ್ರಿ ಒಾಂದತ ಲೂ್ೇಟ ಹನಲನತನ ಊರಿನ ದೇ್ವರಿಗ್ ್ಅಭಿಷ್್ೇಕ ಮನಡಿದರ ್ಮಳ್ ಬರತತ್ುದ್ 
ಎಾಂದತ ಹೇ್ಳದರಾಂತ್. ಹನಗ್ ್ ಇಡಿೇ ಊರಿಗ್ ್ ಡಾಂಗ್್ೂೇರ ಸನರಿ ಮರದ ಕ್ಳ್ಗ್್ ಒಾಂದತ ದೂ್ಡಡ 
ಪನತ್ರಯನಿನಟತಟ ಎಲಿರಿಗೂ ಒಾಂದೂ್ಾಂದತ ಲೂ್ೇಟ ಹನಲನತನ ಅಭಿಷ್್ೇಕ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ತ್ಾಂದತ 
ಹನಕಬ್ೇಕ್್ಾಂದತ ಹೇ್ಳದರಾಂತ್. ಎಲಿರೂ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ನಿಾಂತ್ರದನದರ.್ ಒಬಬ ನಿಾಂತ್ತ ಆಲ್ೂೇಚರ್ ್
ಮನಡಿದನಾಂತ.್  ಎಲಿರೂ ಹ್ೇಗ್್ೂೇ ಹನಲತ ಹನಕತತನುರ್, ರ್ನರ್್ೂಬಬ ನಿೇರತ ಹನಕಿದರ ್ಏರ್ನಗತತ್ುದ ್
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ಎನತನವ ರ್್ಪದಲ್ಲಿ ಆ ಕಡ ್ಈ ಕಡ ್ ರ್್ೂೇಡಿ  ರ್ನರತ ರ್್ೂೇಡತವುದಿಲಿವ್ಾಂದತ ಆ ಲೂ್ೇಟದಲ್ಲಿರತವ 
ನಿೇರನತನ ದ್ೂಡಡ ಪನತ್ರಗ್್  ಹನಕಿದನತ.   

          (ಮತಾಂದತ) 

(1007) 5:50 22/09/2022 ಎಸ್ಪಿಆರ್/ಎಕ್್    
(ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರ ಉಪಸಿಿತ್ರ) 

ಶ್ರೇ ಕ್್.ಪರತನಪ ಸಿಾಂಹ ರ್ನಯಕ್ (ಮತಾಂದತ):- 
ರನಜ ಬಾಂದತ ಆ ಪನತ್ರಯನತನ ರ್್ೂೇಡಿದನಗ, ಆ ಪನತ್ರಯಲ್ಲಿ ಎಲಿವೂ ನಿೇರೇ್ ಆಗಿತ್ತು.  ಈ ಬಗ್್ೆ 
ರನಜನತ ಏಕ್್ ಎಾಂದತ ಪರಶ್ನಸಿದನತ.  ಅದ್ೇ ರಿೇತ್ರರ್ನಗಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಹ ರ್ನರ್್ೂಾಂದತ ಮರ್್ಯನತನ 
ಕಟತಟವನಗ, ನನಗಿದದ ಜನಗವನತನ ಸ್ಾಲಪ ವಿಸನುರ ಮನಡತತ್ುೇರ್್; ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕ್ಯ್ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ 
ನನನ ಮಟಿಟಗ್್ ಸ್ಾಲಪ ರಿರ್ನಯಿತ್ರ ದ್ೂರ್ಯಲ್ಲ ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳ, ಪರತ್ರಯಬಬರೂ ಸ್ಹ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಗ್್ 
ಹಣ ನಿೇಡಿ, ಮತ್ುೇರ್್ೂೇ ಮನಡಿ ನನನ ಸನಾಥಾಕ್್ೂೆೇಸ್ೆರ ರ್ನನತ ಮರ್ ್ನಿಮಿಾಸಿದ ಪರಿಣನಮವನಗಿ 
ಇವತ್ರುನ ದಿವಸ್ ಒಮಾಲ ್ ದ್ೂಡಡ ರಿೇತ್ರಯಲ್ಲಿ ಮಳ್ ಬಾಂದನಗ, ಅದತ ನಮಾ ಊರಿಗೂ ಲಗ್ನವು 
ಹನಕತತ್ುದ್. ಪಶ್ಿಮ ಘಟಟದ ಮೇಲ್ಲರತವ ಎಲಿರೂ ಕೂಡ ಜ್.ಸಿ.ಬಿ.ಗಳನತನ ತಗ್್್ದತಕ್ೂ್ಾಂಡತ ಹೂ್ೇಗಿ 
ಭೂಮಿಯನತನ ಅದರತವ ರಿೇತ್ರಯಲ್ಲಿ ಮನಡಿದದರಿಾಂದನಗ, ಆ ರಿೇತ್ರಯ ಗತಡಡ ಕತಸಿತ್ವನಗಿ ಒಮಾಲ ್
ನಿೇರತ ಬಾಂದಿದ.್  ಬಳ್ುಾಂಗಡಿಯ ಚನಮನಾಡಿ ಗ್ನರಮದ ಕ್್ೂೇಲಾಂಬ ್ಎಾಂಬಲ್ಲಿ ಒಾಂದ್ೇ ಕಡಯ್ಲ್ಲಿ ರ್ನನತ 
ಹ್ೇಳದ 75 ಮರ್್ಗಳು ರ್ನಶಗ್್ೂಾಂಡಿದದವು. ಆ ದಿನ “ವರಮಹನಲಕ್ಷಮೇ ವರತ್”್ಹಬಬದ ದಿನವನಗಿತ್ತು.  ಆ 
ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ಅಲ್ಲಿನವರ್ಲಿರೂ ದ್ೇವಸನಿನದಲ್ಲಿ ಇದತದದರಿಾಂದನಗಿ ಉಳದತಕ್್ೂಾಂಡರತ.  ಇಲಿವನದಲ್ಲಿ 
ತ್ತಾಂಬನ ಜನರತ ತ್ಮಾ ಪನರಣವನತನ ಕಳ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿತ್ರುದದರತ. ಈ ಸ್ದನದ ಸ್ದಸ್ಯರ್ಲಿರೂ ಒಮಾ 
ಚನಮನಾಡಿಗ್ ್ಬಾಂದತ ಕ್ೂ್ೇಲಾಂಬ್ ಎಾಂಬ ಪರದೇ್ಶವನತನ ರ್್ೂೇಡಲ್ಲ ಎಾಂದತ ರ್ನನತ ಇವತ್ರುನ ದಿವಸ್ 
ಕ್್ೇಳಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುೇರ್್.  ಸ್ದರಿ ಗ್ನರಮಕ್್ೆ ಸ್ಕ್ನಾರವು ಐದತ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳ ಪರಿಹನರ ಧನವನತನ 
ನಿೇಡಿತ್ತು.  ಅಲ್ಲಿನ ಸನವಾಜನಿಕರಲ್ಿರೂ ಒಟನಟಗ್ ್ ಸೇ್ರಿಕ್್ೂಾಂಡತ “ಕ್ನಳಜಯ ಪರಿಹನರ ನಿಧಿ”್
ಎಾಂಬತದನಗಿ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಾಂಡರತ.  ಶ್ರೇ ಕ್್ೇತ್ರ ಧಮಾಸ್ಿಳದ ಗ್ನರಮನಭಿವೃದಿಿ ಮತ್ರುತ್ರ ್ಸ್ಾಂಘ ಸ್ಾಂಸ್ಿಗಳು 



                                                                                                                                       «¥À/22.09.2022     141  
 

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

 

 

   

ಸೇ್ರಿಕ್್ೂಾಂಡತ ಸ್ತಮನರತ 2 ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳಷತಟ ಪರಿಹನರ ಧನವನತನ ನಿೇಡಿದವು.  ಅಲ್ಲಿನ 
250 ಮರ್್ಗಳಗ್್ ಸ್ಕ್ನಾರವು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳಷತಟ ಪರಿಹನರ ಧನವನತನ ನಿೇಡಿತ್ತು.  ಸ್ಕ್ನಾರವು 
ನಿೇಡಿದ ಪರಿಹನರ ಧನವನನಷ್್ಟೇ ಅಲಿದ್ೇ, ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗ್ ್ “ಬದತಕನತನ ಕಟ್ೂಟೇಣ ಬನಿನ”್ ಎಾಂದತ 
ಹ್ೇಳುವ ಒಾಂದತ ಸ್ಾಂಘಟರ್ಯ್ ಕ್ನಯಾವನಯಿತ್ತ.  ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ತಮನರತ 200 – 300 ಯತವಕರತ 
ಒಟಿಟಗ್್ ಸೇ್ರಿ, ಕೃರ್ಷ ಪರದೇ್ಶದಲ್ಲಿದದ ಎಲನಿ ಕ್ೂ್ಳಚಗ್ಳನತನ ತ್ಗ್್ದತ ಪತನಃ ಆ ಜನರಿಗ್ ್ ಅಡಿಕ್್ 
ಗಿಡಗಳನತನ ರ್ನಟಿ ಮನಡಿಕ್್ೂಟಿಟರತತನುರ್.  ಕ್್ೇವಲ ಇಷತಟ ಮನತ್ರವಲಿದ್ೇ, ಒಾಂದ್ೂಾಂದತ ಮರ್್ಯತ 
ಅತ್ಯಾಂತ್ ಸ್ತವಯವಸಿಿತ್ವನಗಿರತವಾಂತ್ ನಿಮಿಾಸಿಕ್ೂ್ಟಿಟರತತನುರ್.  ಇತ್ರುೇಚ್ಗ್್ ಆ ಮರ್್ಗಳ 
ಉದನಾಟರ್್ರ್ನಯಿತ್ತ.  ಈಗ್್ೆ ಮೂರತ ವಷಾಗಳ ಹಾಂದ ್ “ತ್ಮಗ್್ ಬದತಕ್ೇ್ ಇಲಿ”್ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳುವ 
ಸ್ಾಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ನಾರದ ಸ್ಹನಯವನತನ ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂ್ಳುಿತನು, ಅಲ್ಲಿನ ಊರಿನ ಜನರಲ್ಿರೂ ಒಟನಟಗಿ 
ಕ್್ಲಸ್ ನಿವಾಹಸಿದನದರ್.  ಇದತ ಪರಜನಪರಭತತ್ಾ ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳುತನು, ನನನ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮತಗಿಸ್ತತ್ುೇರ್್. 
ಪರಜನಪರಭತತ್ಾ ಎಾಂದತ ಹೇ್ಳದರ್, ಕ್್ೇವಲ ಒಾಂದತ ಮತ್ ನಿೇಡಿದ ತ್ಕ್ಷಣ ಪರಜಗ್ಳ ಜವನಬನದರಿ 
ಮತಗಿಯತವುದಿಲಿ.  ಅದತ ಪರತ್ರಪಕ್ಷ ಅಥವನ ಆಡಳತ್ ಪಕ್ಷವಿರಬಹತದತ.  ಎಲಿರೂ ಒಟಿಟಗ್್ ಸೇ್ರಿ ಕ್್ಲಸ್ 
ನಿವಾಹಸ್ಬ್ೇಕತ.  ಇದರ ಜ್ೂತ್ಗ್್, ಪರಜಗ್ಳು ರ್ನವ ರಿೇತ್ರರ್ನಗಿ ಭನಗಿರ್ನಗತತನುರ್ ಎಾಂಬತದನಗಿ 
ಹ್ೇಳುವುದೂ ಸ್ಹ ಅಗತ್ಯವನದತದತ.  ಇದ್ೂಾಂದತ ವಿಶ್ೇಷ ಸ್ಾಂದಭಾವನಗಿದತದ, ಇದನತನ “ತ್ತತ್ತಾ 
ಪರಿಸಿಿತ್ರ”್ ‘Act of God’್ ಎಾಂಬತದನಗಿ ಹ್ೇಳುತನುರ್.  ಇಾಂತ್ಹ ಸ್ಾಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಒಬಬರಿಗ್ೂ್ಬಬರತ 
ಸ್ಹನಯ ಮನಡಬೇ್ಕತ.  ಪರಿಸಿಿತ್ರಗಳು ನಮಾ ನಿಯಾಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಲಿದ ಸ್ಾಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಎಲಿರೂ ಒಟಿಟಗ್ ್
ಸೇ್ರಿ, ಸ್ಮಸ್ಯಗ್್ ಪರಿಹನರವನತನ ಹತಡತಕತವ ದೃರ್ಷಟಯಲ್ಲಿ ಯೇಚರ್್ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೇ ವಿನಹ ವಿರೂ್ೇಧ 
ಪಕ್ಷದವರತ ಆಡಳತ್ ಪಕ್ಷವನತನ ಹನಗೂ ಆಡಳತ್ ಪಕ್ಷವು ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷವನತನ ದೂರತವುದರ ಮೂಲಕ 
ಸನವಾಜನಿಕರ ಎದತರತ ಬತ್್ುಲನಗಿ ನಿಲತಿವುದಲಿ.  ಅವರತ ಮನಡಲ್ಲಲಿ; ಇವರತ ಮನಡಲ್ಲಲಿ ಎಾಂದತ 
ದೂರ್ಷಸ್ತವುದತ ಸ್ರಿಯಲಿ.  65 ವಷಾದಿಾಂದ ವಿರ್ೂೇಧ ಪಕ್ಷದವರತ ಮನಡಲ್ಲಲಿ; ಕಳ್ದ 7 ವಷಾ 
ಮತ್ತು 3 ವಷಾಗಳಾಂದ ರ್ನವು ಮನಡಲ್ಲಲಿವ್ಾಂದತ ಹ್ೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ರ್ನವುದ್ೇ ರಿೇತ್ರಯ ಅಥಾ 
ಬರತವುದಿಲಿ.  ಇಷತಟ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ನಿೇಡಿದದಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು. 
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14. ವಿಶ್ೇಷ ಸದನ್ ಸಮಿತ್ರಯ ಕಾಲಾವಕಾಶ್ವನ್ುು ವಿಸತರಿಸುವ ಪರಸಾತವ  
 

 ಶ್ರೀ ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್(ವಿಧನನಸ್ಭ್ಯಿಾಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ)(ಅಧಯಕ್ಷರು, ವಿಶೆೀಷ 
ಸದನ್ ಸಮಿತ್ರ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, “ರಾಜಯದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಬೆಿಂಗಳೂರು 
ಮಹಾನ್ಗರ ಪಾಲ್ಲಕಯೆ ವಾಯಪಿತಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಿಬ ಗಳ ಕಾಯಾವೆೈಖ್ರಿ ಮತುತ ಚಟ್ುವಟಿಕೆಗಳನ್ುು 
ಪರಿಶ್ೀಲ್ಲಸಿ, ವರದಿ ಸ್ಲ್ಲಿಸಲು ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ ವಿಶ್ೇಷ ಸದನ್ ಸಮಿತ್ರಯ ಕ್ನಲನವಧಿಯನತನ ಇನ್ೂು 
೦೬ ತ್ರಿಂಗಳ ಕ್ನಲ ವಿಸ್ುರಿಸ್ತವುದಕ್್ೆ ಸ್ದನದ ಒಪಿಪಗ್್ ಪಡಯ್ತವ ಪರಸನುವವನತನ ಮಾಂಡಿಸ್ತತ್ರುದ್ದೇರ್್.”್ 

 
ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರ್್ಾಂದರ್;್ “ರಾಜಯದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಬೆಿಂಗಳೂರು 

ಮಹಾನ್ಗರ ಪಾಲ್ಲಕಯೆ ವಾಯಪಿತಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಿಬ ಗಳ ಕಾಯಾವೈೆಖ್ರಿ ಮತುತ ಚಟ್ುವಟಿಕೆಗಳನ್ುು 
ಪರಿಶ್ೀಲ್ಲಸಿ, ವರದಿ ಸ್ಲ್ಲಿಸಲು ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ ವಿಶ್ೇಷ ಸದನ್ ಸಮಿತ್ರಯ ಕ್ನಲನವಧಿಯನತನ ೦೬ 
ತ್ರಿಂಗಳ ಕ್ನಲ ವಿಸ್ುರಿಸ್ತವುದಕ್್ೆ ಸ್ದನದ ಒಪಿಪಗ್್ ಪಡಯ್ತವುದತ”. 

 
ಪರಸನುವವನತನ ಅಾಂಗಿೇಕರಿಸ್ಲನಯಿತ್ತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ೇಷ ಸ್ದನ ಸ್ಮಿತ್ರಯತ  

ತ್ನನ ವರದಿಯನತನ ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ಲತ ದಿರ್ನಾಂಕ 21/09/2022 ರಿಾಂದ 06 ತ್ರಾಂಗಳುಗಳ 
ಅವಧಿಯನತನ ವಿಸ್ುರಿಸ್ಲತ ಸ್ದನ ಅನತಮೊೇದರ್್ ನಿೇಡಿತ್ತ. 

 
ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ರುನ ಕ್ನಯಾವಿಧನನ ಹನಗೂ ನಡವಳಕ್್ಯ 

ನಿಯಮ – 68 ರಡಿ ಚಚಿಾಸ್ಲನದ ವಿಷಯಕ್್ೆ ಸ್ಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ,್ ಇಲ್ಲಿಯವರ್ಗ್್ ಕ್ನಾಂಗ್್ರಸ್ 
ಪಕ್ಷದಿಾಂದ 7 ಶನಸ್ಕರತ, ಜನತನಯತ್ರೇತ್ ಜನತನದಳದ ಪಕ್ಷದಿಾಂದ 4 ಶನಸ್ಕರತ ಮತ್ತು ಭನರತ್ರೇಯ 
ಜನತನ ಪಕ್ಷದಿಾಂದ 7 ಶನಸ್ಕರತ ಅಾಂದರ್ ಒಟನಟರ್ರ್ನಗಿ 18 ಶನಸ್ಕರತ ಚಚ್ಾಯಲ್ಲಿ 
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ಭನಗವಹಸಿದನದರ.್ ಒಟತಟ 6 ಗಾಂಟ್ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕ್ನಲ ಚಚ್ಾಯತ ನಡದ್ಿದತದ, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್್ೆ 
ಸ್ಚಿವರತ ಉತ್ುರಿಸ್ಬೇ್ಕ್್ಾಂದತ ವಿನಾಂತ್ರಸ್ತತ್ುೇರ್್.  

 
15. ನಿಯಮ – 68 ರಡಿ ಸನವಾಜನಿಕ ಮಹತ್ಾದ ವಿಷಯದ ಮೇಲ್ಲನ ಚಚ್ಾಗ್್  

ಸ್ಕ್ನಾರದ ಉತ್ುರ 
ವಿಷಯ:- ರಾಜಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ರತೀರ್ೆಗೆ ಸ್ತರಿಯುತ್ರತರುವ ಮಳಯ್ಿಂದಾಗಿ ಬಿೆಂಗಳೂರತ ನ್ಗರ  

   ಸೇ್ರಿದಿಂತೆ ರಾಜಯದ ಬಹತತೆೀಕ ಜಿಲೆಿಗಳು ಪರವಾಹ ಭಿೀತ್ರಯನ್ುು  
   ಎದುರಿಸುತ್ರತದುಿ, ರಾಜಯದ ಹೆದಾಿರಿ ಮತ್ತು ರಸ್ುಗಳು ಕೊಚಿಿಹೊೀಗಿದುಿ, ಕ್್ರ್  
   ಕೊೀಡಿಗಳು ಒಡ್ದು ಅಪಾರ ಹಾನಿಯುಿಂಟಾಗಿ ಜನ್ರು ಸ್ಾಂಕಷಟಕ್್ೆ  
   ಒಳಗಾಗಿರತವ ಕತರಿತ್ತ 

* * * 
 
ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶ್ ೇಕ್(ಕಾಂದನಯ ಸ್ಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಕ್ನಾಂಗ್್ರಸ್, ಜನತನ 

ದಳ ಮತ್ತು ಭನರತ್ರೇಯ ಜನತನ ಪಕ್ಷಗಳ ಸ್ದಸ್ಯರತ ಹನಗೂ ನನನ ಸನ್ೇಹತ್ರತಗಳ್ಲಿರೂ ಪರವನಹದ 
ಬಗ್್ೆ ಸ್ವಿಸನುರವನಗಿ ತ್ರಳಸಿದನದರ್.  ಅವರತಗಳ್ಲಿರೂ ತ್ಮಾ ಭನಗಗಳಲನಿದ ಪರವನಹದ ಬಗ್್ೆ 
ತ್ರಳಸಿದನದರ.್  ರನಜಯದ ಮಲ್ರ್ನಡತ, ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ಮತ್ತು ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ರುತ್ರ ್ಭನಗಗಳಲ್ಲಿ 
ಉಾಂಟನದ ಪರವನಹದ ಬಗ್್ೆ ಸ್ದಸ್ಯರತಗಳು ಸ್ಕ್ನಾರದ ಗಮನ ಸಳ್್ದಿದನದರ್.  ಈ ಹಾಂದ ್ ಮಳ್ 
ಬಾಂದನಗ ರ್ನವುದ್ೂೇ ಒಾಂದತ ಕಡ ್ ಅಾಂದರ ್ ಕ್್ೂಡಗತ, ಮಾಂಗಳೂರತ ಭನಗಗಳಲ್ಲಿ 
ಪರವನಹವುಾಂಟನಗತತ್ರುತ್ತು.  ಮತ್ೂುಾಂದತ ಬನರಿ, ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಾಂಪೂಣಾವನಗಿ 
ಪರವನಹವುಾಂಟನಗಿತ್ತು.  ಆದರ್, ಈ ಬನರಿ ಆ ರಿೇತ್ರರ್ನಗಿ ಆಗಲ್ಲಲಿ.  ರನಜಯದ ಎಲನಿ 
ಭನಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಹ ಹ್ಚತಿ ಕಡಿಮ ಪರವನಹವುಾಂಟನಯಿತ್ತ.  ಈ ಬನರಿ ಒಳ್ಿಯ 
ಮಳ್ರ್ನಗಿರತವುದನತನ ರ್ನವು ರ್್ೂೇಡತತ್ರುದ್ದೇವ್.  ಈಗ ಬಾಂದ ಮಳ್ಯನತನ ಸ್ಕ್ನಾರವು ಒಟತಟ ೪ 
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ಹಾಂತ್ಗಳ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿದ.್ ಒಾಂದರ್್ೇ ಹಾಂತ್ದ ಅವಧಿ:04 ರಿಾಂದ 18 ರ್್ೇ ಜತಲ್ೈ; ಎರಡರ್್ೇ 
ಹಾಂತ್ದ ಅವಧಿ: 2 ರಿಾಂದ 9ರ್್ೇ ಆಗಸಟ್; ಮೂರರ್್ೇ ಹಾಂತ್ದ ಅವಧಿ: 26 ರಿಾಂದ 31 ರ್್ೇ ಆಗಸಟ್ 
ಹನಗೂ ರ್ನಲೆರ್್ೇ ಹಾಂತ್ದ ಅವಧಿ: ೧ ರಿಾಂದ 8 ರ್್ೇ ಸಪ್ಟಾಂಬರ್ ಎಾಂಬತದನಗಿರತತ್ುದ್.  ಮೊದಲರ್್ೇ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತಮನರತ 131 ಮಿಲ್ಲಮಿೇಟರ್ನಷತಟ ವನಡಿಕ್ ್ಮಳ ್ಇತ್ತು.  ಕಳದ್ 50 ವಷಾಗಳನತನ 
ಗಮನಿಸಿದನಗ, ವನಡಿಕ್ ್ಮಳ್ಯತ ಉತ್ುರ ಒಳರ್ನಡಿನಲ್ಲಿ 39 ಮಿ.ಮಿ. ಆಗಬೇ್ಕ್ನಗಿತ್ತು; ಆದರ್, 63 
ಮಿ.ಮಿ.ನಷತಟ ಮಳ್ರ್ನಗಿದ್.  ದಕ್ಷಣ ಒಳರ್ನಡಿನಲ್ಲಿ 55 ಮಿ.ಮಿ. ಮಳ್ರ್ನಗಬ್ೇಕ್ನಗಿತ್ತು; ಆದರ್, 
107 ಮಿ.ಮಿ.ನಷತಟ ಮಳರ್್ನಗಿದ್.  ಮಲ್ರ್ನಡತ ಪರದ್ೇಶದಲ್ಲಿ 289 ಮಿ.ಮಿ. ಮಳ್ರ್ನಗಬ್ೇಕ್ನಗಿತ್ತು; 
ಆದರ್, 642 ಮಿ.ಮಿ.ನಷತಟ ಮಳ್ರ್ನಗಿದ.್  ಕರನವಳ ಭನಗದಲ್ಲಿ 550 ಮಿ.ಮಿ. 
ಮಳ್ರ್ನಗಬ್ೇಕ್ನಗಿತ್ತು; ಆದರ,್ 1,156 ಮಿ.ಮಿ.ನಷತಟ ಮಳ್ರ್ನಗಿದ.್  ಮೊದಲರ್್ೇ ಹಾಂತ್ದಲ್ಲಿ ಒಟತಟ 
227 ತನಲೂಿಕತಗಳ ಪ್ೈಕಿ 223 ತನಲೂಿಕತಗಳಲ್ಲಿ ವನಡಿಕ್್ಗಿಾಂತ್ ಅಧಿಕ ಮಳ್ರ್ನಗಿದ್.  ಇದತ ಕಳ್ದ 
50 ವಷಾಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಾಂತ್ ಅಧಿಕ ಮಳ್ರ್ನಗಿದ್.  ಇಲ್ಲಿನ ವಿಚಿತ್ರವೇ್ರ್್ಾಂದರ್, ಮೇಘ ಸೂ್ಾೇಟ 
ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರಲನಿ, ಆ ರಿೇತ್ರಯ ಮಳ್ರ್ನಗಿದ್. ಉಡತಪಿ ಜಲ್ಿಯ ಬ್ೈಾಂದೂರತ ತನಲೂಿಕಿನ 
ತ್ಗರಸಿ ಗ್ನರಮ ಪಾಂಚನಯಿತ್ರಯ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲಿ ಜತಲ್ೈ 10 ರ್್ೇ ತನರಿೇಖಿನಾಂದತ, 24 ಗಾಂಟ್ಗಳ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 406 ಮಿ.ಮಿ.ಗಳಷತಟ ಮಳ್ರ್ನಗಿದ.್  ರ್ನನತ ಮತ್ತು ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳು ಆ ಸ್ಿಳಕ್್ೆ 
ಭ್ೇಟಿ ನಿೇಡಿದದ್ವು. ಅಲ್ಲಿನ ಮರ್್ಗಳ ಗ್್ೂೇಡಗ್ಳು ಕತಸಿದಿದತದ, ಇಡಿೇ ಕತಟತಾಂಬದವರ್ಲಿರೂ ತ್ರೇರಿ 
ಹ್ೂೇಗಿದದರತ.  ಒಾಂದ್ೇ ಗ್ನರಮದಲ್ಲಿ ಆ ರಿೇತ್ರಯ ಅಪನರ ಪರಮನಣದ ಮಳರ್್ನಗಿತ್ತು.  ಸ್ದರಿ 
ಗ್ನರಮದ ಪಕೆದ ಗ್ನರಮದಲ್ಲಿ ಮಳ್ಯೇ ಇರಲ್ಲಲಿ.  ಕ್್ೇವಲ ಆ ಗ್ನರಮದಲ್ಲಿಯೇ ಇಷ್ೂ್ಟಾಂದತ 
ಪರಮನಣದ ಮಳ್ರ್ನಗಿ, ದ್ೂಡಡ ಅರ್ನಹತತ್ಗಳನಗಿ, ಜೇವಹನನಿಗಳುಾಂಟನಗಿವ.್   

 
ಎರಡರ್್ೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಹ 99 ಮಿ.ಮಿ. ಮಳ್ರ್ನಗಬ್ೇಕ್ನಗಿತ್ತು, ಆದರ್, 

ವನಸ್ುವಿಕವನಗಿ 145 ಮಿ.ಮಿ.ನಷತಟ ಮಳ್ರ್ನಗಿದ.್  ಅದ್ೇ ರಿೇತ್ರರ್ನಗಿ ಮಲ್ರ್ನಡತ ಪರದ್ೇಶದಲ್ಲಿಯೂ 
ಸ್ಹ ಅಧಿಕ ಪರಮನಣದ ಮಳ್ರ್ನಗಿದ.್ ಸನಮನನಯವನಗಿ 139 ಮಿ.ಮಿ. ಮಳ್ರ್ನಗಬ್ೇಕ್ನಗಿತ್ತು; 
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ಆದರ್, ವನಸ್ುವಿಕವನಗಿ 288 ಮಿ.ಮಿ.ನಷತಟ ಮಳರ್್ನಗಿದ್.  ರನಜಯದ ಕರನವಳ ಭನಗದಲ್ಲಿ 259 
ಮಿ.ಮಿ. ಮಳ್ರ್ನಗಬ್ೇಕ್ನಗಿತ್ತು; ಆದರ್, 363 ಮಿ.ಮಿ.ನಷತಟ ಮಳ್ರ್ನಗಿದ.್  ಎರಡರ್್ೇ ಹಾಂತ್ದ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಹ 227 ತನಲೂಿಕತಗಳ ಪ್ೈಕಿ ಬಹತತ್ೇಕ ಎಲನಿ ತನಲೂಿಕತಗಳಲ್ಲಿ ಅಾಂದರ್, 220 
ತನಲೂಿಕತಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ಮಳ ್ ಬಿದತದ, ಪರವನಹವುಾಂಟನಗಿದ.್  ರ್ನವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ 
ಎರಡರ್್ೇ ಹಾಂತ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಉತ್ುರ ಕನನಡ ಜಲ್ಿಯ ಭಟೆಳ ತನಲೂಿಕತ ಗ್ನರಮ ಪಾಂಚನಯಿತ್ರ 
ವನಯಪಿುಯ ಒಾಂದೇ್ ಒಾಂದತ ಗ್ನರಮದಲ್ಲಿ 550 ಮಿ.ಮಿ.ನಷತಟ ಮಳ್ರ್ನಗಿದ.್  ಮೂರರ್್ೇ ಹಾಂತ್ದ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ಮಳ್ರ್ನಗಬೇ್ಕ್ನಗಿತ್ತು.  ವನಡಿಕ್ಯ್ಾಂತ್ 31 ಮಿ.ಮಿ.ನಷತಟ 
ಮಳ್ರ್ನಗಬ್ೇಕ್ನಗಿತ್ತು.  ಆದರ್, ಅಲ್ಲಿ 76 ಮಿ.ಮಿ.ನಷತಟ ಮಳ್ರ್ನಯಿತ್ತ.  ಉತ್ುರ ಒಳರ್ನಡತ 
ಪರದ್ೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಹ ಹಚ್ಿಿನ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ಮಳರ್್ನಗಿದ್.  ವನಡಿಕ್ಯ್ಾಂತ ್ಅಲ್ಲಿ 18 ಮಿ.ಮಿ.ನಷತಟ 
ಮಳ್ರ್ನಗಬ್ೇಕ್ನಗಿತ್ತು; ಆದರ್, 117 ಮಿ.ಮಿ.ನಷತಟ ಮಳ್ರ್ನಗಿದ.್  ಅದ್ೇ ರಿೇತ್ರರ್ನಗಿ ದಕ್ಷಣ 
ಒಳರ್ನಡತ ಭನಗದಲ್ಲಿ 21 ಮಿ.ಮಿ.ನಷತಟ ಮಳರ್್ನಗಬ್ೇಕ್ನಗಿತ್ತು; ಆದರ್, 54 ಮಿ.ಮಿ.ನಷತಟ 
ಮಳ್ರ್ನಗಿದ.್  ಶಹಪತರ ತನಲೂಿಕತ ಬಿದನೂರತ ಗ್ನರಮ ಪಾಂಚನಯಿತ್ರ ವನಯಪಿುಯ ಒಾಂದೇ್ ಹಳಿಯಲ್ಲಿ 
224 ಮಿ.ಮಿ.ನಷತಟ ಮಳ್ರ್ನಗಿದ.್ ರ್ನಲೆರ್್ೇ ಹಾಂತ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 38 ಮಿ.ಮಿ.ನಷತಟ 
ಮಳ್ರ್ನಗಬ್ೇಕ್ನಗಿತ್ತು.  ಆದರ್, 97 ಮಿ.ಮಿ.ನಷತಟ ಮಳ್ರ್ನಗಿದ.್  ಮಾಂಡಯ ಜಲ್ಿಯ ಮಳವಳಿ 
ತನಲೂಿಕಿನ ಟಿ.ಕ್.್ಹಳಿ ಗ್ನರಮ ಪಾಂಚನಯಿತ್ರ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲಿ 118 ಮಿ.ಮಿ.ನಷತಟ ಮಳ್ರ್ನಗಿದ್. 

 
(ಮತಾಂದತ) 

1008/22-09-2022/6-00/bkp-vk 

ಶ್ರೇ  ಆರ್. ಅಶ್ ೇಕ(ಮತಾಂದತ) 

ಇಲ್ಲಿಯೂ  ಕೂಡ  ಮಾಂಡಯ  ಜಲ್ಿ,  ಮಳವಳಿ  ತನಲೂಿಕತ, ಬಿ.ಜ್ ಹಳಿ ಗ್ನರಮ ಪಾಂಚನಯಿತ್ರ 

ವನಯಪಿುಯಲ್ಲಿ  188   ಮಿ.ಮಿೇ.  ಮಳ್ರ್ನಗಿದ.್  ಅಾಂದರ್  TK Halli ಪಾಂಪಿಾಂಗ್  ಸಟ್ೇಷನ್ನಿಾಂದ  
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ಬ್ಾಂಗಳೂರಿಗ್ ್ ಏನತ ಕತಡಿಯತವ ನಿೇರತ ಬರತತ್ರುತ್ತು, ಆ  ಸಟ್ೇಷನ್   ಪೂಣಾ  ಮತಚಿಿ  ಹೂ್ೇಗಿತ್ತು.  

ರ್ನವು  ಮತ್ತು  ಮನನಯ ಮತಾಂತ್ರರಗಳು  ಅಲ್ಲಿಗ್ ್ ಹ್ೂೇಗಿದ್ದವು. ಅಾಂದರ್, ಅಷತಟ  ದ್ೂಡಡ  

ರಿೇತ್ರರ್ನದಾಂತ್ಹ    ಮಳ್  ಈ  ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ  ಬಾಂದಿರತವುದನತನ  ರ್ನವು  ರ್್ೂೇಡಿದ್ದೇವ್.  ಇನತನ 

ನಮಾಲನಿ ಡನಯಮ್ಗಳು ೫೦ ವಷಾಗಳ  ಇತ್ರಹನಸ್ದಲ್ಲಿಯೇ   ಇಷ್ೂ್ಟಾಂದತ, ಅಾಂದರ್ ಗರಿಷಠ   ನಿೇರತ 

ಬಾಂದಿರತವುದಿಲಿ.  ನಮಾ ಲ್ಲಾಂಗನಮಕಿೆ ಡನಯಮ್  ಸ್ಾಂಗರಹಣನ ಸನಮಥಯಾ ಗರಿಷಠ  ಮಟಟ  ಇರತವುದತ 

೧೫೧  ಟಿಎಾಂಸಿ  ಇದತದ, ಈಗ ೧೪೩  ಟಿಎಾಂಸಿ. ನಿೇರತ  ಇದ್.  ಸ್ೂಪನದಲ್ಲಿ  ೧೪೫ ಟಿಎಾಂಸಿ. 

ಸ್ಾಂಗರಹಣನ  ಸನಮಥಯಾ   ಇದತದ,   ಪರಸ್ತುತ್  ೧೦೩   ಟಿಎಾಂಸಿ.  ನಿೇರತ  ಇದ್. ವರನಹಯಲ್ಲಿ 

ಸ್ಾಂಗರಹಣನ  ಸನಮಥಯಾ  ೩೧  ಟಿಎಾಂಸಿ ಇದತದ , ೨೩ ಟಿಎಾಂಸಿ.  ನಿೇರತ  ಸ್ಾಂಗರಹವನಗಿದ.್   

ಹನರಾಂಗಿಯಲ್ಲಿ, ೮.೫ ಸ್ಾಂಗರಹಣನ  ಸನಮಥಯಾ     ಇದತದ,   ಈಗ್ನಗಲೇ್  ೮.೧೬ ಟಿಎಾಂಸಿ.  ನಿೇರತ  

ಸ್ಾಂಗರಹವನಗಿದ.್    ಹ್ೇಮನವತ್ರಯಲ್ಲಿ   ಸ್ಾಂಗರಹಣನ  ಸನಮಥಯಾ ೩೭.೧೦ ಟಿಎಾಂಸಿ ನಿೇರತ  ಇದತದ,   

ಈಗ್ನಗಲ್ೇ  ೩೭.೬   ಟಿಎಾಂಸಿ ನಿೇರತ  ಅಲ್ಲಿ ಇದ್.   ಇದ್. ಕೃಷಣರನಜ ಸನಗರದ ಸ್ಾಂಗರಹಣನ  

ಸನಮಥಯಾ     ೪೯.೪೫ ಟಿಎಾಂಸಿ  ನಿೇರತ   ಇದತದ,   ಈಗ್ನಗಲ್ೇ  ಅಲ್ಲಿ ೪೮.೭೩ ಟಿ.ಎಾಂ.ಸಿ. ನಿೇರತ  

ಸ್ಾಂಗರಹವನಗಿದ.್     ಕಬಿನಿ ಜಲನಶಯದ  ಸ್ಾಂಗರಹಣನ  ಸನಮಥಯಾ ೧೯.೫೨  ಟಿಎಾಂಸಿ  ಆಗಿದತದ,   

ಈಗ್ನಗಲ್ೇ ಅಲ್ಲಿ ೧೮.೮೭  ಟಿಎಾಂಸಿ  ನಿೇರತ  ಸ್ಾಂಗರಹವನಗಿದ್.   ಇದ್ೇ  ರಿೇತ್ರಯಲ್ಲಿ ಭದನರ, ತ್ತಾಂಗ್ನ 

ಭದನರ.  ಘಟಪರಭನ,  ಮಲಪರಭನ,ಆಲಮಟಿಟ, ರ್ನರನಯಣಪತರ  ಡನಯಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ  ಅತ್ರ  ಹ್ಚತಿ  ನಿೇರತ 

ಸ್ಾಂಗರಹವನಗಿರತವುದನತನ  ರ್ನವು  ರ್್ೂೇಡತತ್ರುದ್ದೇವ್. ಬಹತತ್ೇಕ  ಎಲನಿ  ಕಡ್ ಪೂಣಾ  ನಿೇರತ 

ತ್ತಾಂಬಿರತವುದನತನ  ಕ್ನಣಬಹತದನಗಿದ.್   
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ಶ್ರೇ  ಎಸ್ಎಲ್.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗ್ೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ  ಕ್್ೇತ್ರ):-  ಬಿ.ಜ್.ಪಿ. ಸ್ಕ್ನಾರ  ಇರತವನಗ  ಮಳ ್ 

ಬರತತ್ರುದ್  ಎಾಂದತ ಹೇ್ಳುತ್ರುೇರನ? 

ಶ್ರೇ  ಆರ್. ಅಶ್ ೇಕ:-    ಇದನತನ  ನಿೇವು  ಹೇ್ಳದರ ್  ಸ್ರಿ  ಹ್ೂೇಗತತ್ುದ್,  ರ್ನನತ  

ಹ್ೇಳದರ ್ ಮತ್ು  ಕ್ನಮಾಂಟ್ ಶತರತ  ಆಗತತ್ುದ್.  ಮನನಯ  ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ  ಬಾಂದನಗಲೂ  

ಮಳ್  ಜನಸಿು,  ಮನನಯ ಬಸ್ವರನಜ  ಬ್ೂಮನಾಯಿಯವರತ ಬಾಂದನಗಲೂ  ಮಳ್  ಜನಸಿು  ಆಗತತ್ರುದ್. 

ಬಿ.ಜ್.ಪಿ.ಸ್ಕ್ನಾರ  ಬಾಂದನಗ  ಮಳ್  ಜನಸಿು  ಬಾಂದತ,  ಎಲನಿ  ಕ್್ರ್  ಕಟ್ಟಗಳು  ತ್ತಾಂಬಿ ಹೂ್ೇಗತತ್ುದ್.   

ಶ್ರೇ  ಎನ. ರವಿಕತಮನರ್(ವಿಧನನಸ್ಭನ  ಕ್್ೇತ್ರದಿಾಂದ  ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):-      

ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರ,್ ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ  ಅವರ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ) ಸ್ಕ್ನಾರ ಇದನದಗ  

ಏರ್ನಗತತ್ುದ್  ಎನತನವುದನತನ  ಹ್ೇಳಬ್ೇಕತ.     

ಶ್ರೇ ಆರ್. ಅಶ್ ೇಕ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರ,್ ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ  ಪಕ್ಷದ  ರ್ನಯಕರನದ    

ಶ್ರೇ  ಬಿ.ಕ್.್  ಹರಿಪರಸನದ್ರವರತ  ಸ್ತಮಾರ್ ್  ಕತಳತ್ರದನದರ್.  ಅವರ ಸ್ಕ್ನಾರದ   ಬಗ್್ೆ ಹ್ೇಳದರ ್ 

ಮತ್ು  ಎದತದ  ನಿಲತಿತನುರ್.   

ಶ್ರೇ  ಎನ. ರವಿಕತಮನರ್:-   ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರ,್    ಐದತ ವಷಾ  ಬರಗ್ನಲ ಇತ್ತು.  

ಶ್ರೇ  ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡ:-  ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರ,್ ಈ  ಸ್ಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ  ಆಗಿರತವ 

ಡನಯಮೇಜ್ಗಳ ಬಗ್್ೆ  ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೇಕ್್ಾಂದರ್,  ಒಾಂದತ  ವನರ  ಹ್ೇಳಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್. 
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ಶ್ರೇ  ಆರ್. ಅಶ್ ೇಕ:-  ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರ,್ ಏರ್್ೇನತ ಡನಯಮೇಜ ಅಗಿದ,್ ಅದನೂನ 

ಸ್ಹ ರ್ನನತ  ಹ್ೇಳುತ್ುೇರ್್.    ಇಲ್ಲಿ ಕ್ನವೇ್ರಿ ಬ್ಲಟ್ನವರತ  ಬಹಳ  ಜನರಿದಿದೇರಿ.  ನಿೇರಿನ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ 

ತ್ಮಿಳುರ್ನಡಿನವರಿಗೂ  ಮತ್ತು ನಮಗೂ  ರ್ನವನಗಲೂ  ಗಲನಟ.್   ಪರತ್ರ ಸ್ಾಂದಭಾದಲ್ಲಿಯೂ  

ಗಲನಟ್ರ್ನಗತತ್ರುತ್ತು.  ಈಗ  ಗಲನಟಯ್ ವಿಷಯವೇ್  ಇಲಿ.    ಬಿಳಗ್್ೂಾಂಡತಿ  ನಮಾ ಪನಯಿಾಂಟ್.  

ನಿೇರತ  ಹರಿದತ  ಹೂ್ೇಗತವಾಂತ್ಹ    ಕ್್ೂರ್್ ಎಾಂಡ್ ಪನಯಿಾಂಟ್.  ಮಜರ್ಮಾಂಟ್ ಪನಯಿಾಂಟ್. 

೧ರ್್ೇ  ಆಗಸಟ್, ೨೦೨೨ ರಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಳಗ್ೂ್ಾಂಡತಿ  ನಮಾ ಪನಯಿಾಂಟ್ನಿಾಂದ ೨೨೪ ಟಿಎಾಂಸಿ.   ನಿೇರತ  

ಹರಿದತ  ಹ್ೂೇಗಿದ.್    ಇದತ  ೧೯೭೪ ರಿಾಂದ ಮಜರ್ಮಾಂಟ್  ಮನಡತತ್ರುದಿದೇರಿ,   ಅದತ  ಹ್ೈಯಸಟ್  

ನಿೇರತ  ಹರಿದತ  ಹೂ್ೇಗಿದ್.    ೨ರ್ಯ್ದತ,  ಜೂನ್ ನಿಾಂದ  ೧೫ರ್ೇ್ ಸಪ್್ಟಾಂಬರ್ವರಗ್ೂ    ಅದ್ೇ  

ಬಿಳಗ್್ೂಾಂಡತಿನಲ್ಲಿ ೪೨೫ ಟಿಎಾಂಸಿ  ನಿೇರತ ಹರಿದತ  ಹೂ್ೇಗಿದ್.   ತ್ಮಿಳುರ್ನಡಿನವರತ  ರ್ನವನಗಲೂ  

ನಿೇರತ, ನಿೇರತ, ತ್ಣಿಣ-ತ್ಣಿಣ  ಎಾಂದತ  ಹ್ೇಳುತ್ರುದದರತ.  ಈಗ ಅವರತ  ನಿೇರನತನ ಏನೂ  ಕ್ೇ್ಳುವಾಂತ್ರಲಿ. 

೨೦೧೫ರಲ್ಲಿ   ೮೯ ಟಿಎಮ್ಸಿ ನಿೇರತ, ೨೦೧೬ ರಲ್ಲಿ  ೫೩ ಟಿಎಾಂಸಿ  ನಿೇರತ  ಹ್ೂೇಗಿದ್     ಅಾಂದರ್,    

ಆ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ  ಜನಸಿು  ನಿೇರತ  ಹೂ್ೇಗಿದ್.  

ಡನ|| ಕ್.್ ಗ್್ೂೇವಿಾಂದರನಜ್:-  ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ  ಬಹಳ ಚ್ರ್ನನಗಿ  ಉತ್ುರ  ಕ್್ೂಡತತ್ರುದನದರ್.  

ಇಲ್ಲಿ  ಫಿಡು್ ಬಗ್್ೆ ಹ್ೇಳಲ್ಲಕ್್ೆ   ಹ್ೂೇಗಿ  ಜಲನಶಯದ  ನಿೇರಿನ  ಮಟಟವನೂನ ಸ್ಹ ತ್ರಳಸ್ತತ್ರುದನದರ.್.             

       ಶ್ರೇ  ಆರ್. ಅಶ್ ೇಕ:-  ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರ,್ ನಿೇರತ  ಜನಸಿು  ಹ್ೂೇಗಿದ ್ಎಾಂದರ್  

ದ್ೇವರ  ದಯ  ಇದ್  ಎಾಂದಥಾ.  
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(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭ್ೂೇಜ್ೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರ,್  ಇದನತನ  ಮತಗಿಸ್ತವುದನತನ  

ರ್್ೂೇಡಿದರ,್  ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ಬಗ್್ೆ  ಸಿಐಜ  ವರದಿಯನತನ  ಕ್್ೂಟಿಟರತವ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ  ತನವು ಬಹಳ  

ಸ್ಪಷಟ  ಅಭಿಪನರಯವನತನ  ಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕತ. 

    ಶ್ರೇ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡ:- ದಯವಿಟತಟ  ಆ  ಮೇಕ್್ದನಟತ ಡನಯಮ್ ಅನತನ  ಕಟತಟತ್ುೇವ್ಾಂದತ  ಹ್ೇಳ.    

ಶ್ರೇ  ಆರ್. ಅಶ್ ೇಕ:-   ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರ,್  ಅದನತನ  ಕಟಿಟಯೇ  ಕಟತಟತ್ುೇವ್.   

ರ್ನವು  ಈ  ನಿಟಿಟನಲ್ಲಿ  ಕ್ಲ್ಸ್  ಮನಡತತ್ುೇವ್. 

ಶ್ರೇ  ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡ:- ಕ್್ೇಾಂದರ  ಸ್ಕ್ನಾರದಿಾಂದ  ಇನತನ  ಇದಕ್್ೆ  ಅನತಮತ್ರ  ಸಿಕಿೆರತವುದಿಲಿ.  

ಶ್ರೇ  ಆರ್. ಅಶ್ ೇಕ:-ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರ,್  ರನಜಯದಲ್ಲಿ  ಈ  ಕ್್ಲಸ್ವನತನ  

ಮನಡತತ್ುೇವ.್   ಈ  ವಿಚನರದಲ್ಲಿ  ನಿೇವು  ಹ್ೇಳುತ್ರುೇರನ, ರ್ನವು  ಕ್ಲ್ಸ್  ಮನಡತತ್ುೇವ.್ ಮನನಯ 

ವಿರೂ್ೇಧ  ಪಕ್ಷದ  ರ್ನಯಕರತ ಈ  ವಿಚನರವನತನ  ಗಮನಿಸ್ಬೇ್ಕತ,  ೨೦೨2 ರಲ್ಲಿ  ೨೮೩೫  

ಕ್್ರ್ಗಳು  ಬಹತತ್ೇಕ ತ್ತಾಂಬಿವ್.    ಅಾಂದರ್  ೭೭%  ಕ್್ರ್ಗಳು  ತ್ತಾಂಬಿವ್.  ೨೦೧೬ ರಲ್ಲಿ   ೪೧೩  

ಕ್್ರ್ಗಳು  ತ್ತಾಂಬಿದದವು,  ಈಗ ೨೮೩೫  ಕ್್ರ್ಗಳು  ತ್ತಾಂಬಿವ್.   ಅದಕ್್ೆ  ರ್ನನತ  ಹ್ೇಳದ್.    ಅದಕ್್ೆ  

ಶ್ರೇಯತತ್  ರವಿಕತಮನರ್ರವರತ  ರ್ನವು  ಇದನದಗ  ಮಳ್ಗ್ನಲ,  ನಿೇವು  ಇದನದಗ  ಬರಗ್ನಲ  

ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳದರತ.   ಈಗ ಸ್ತಮನರತ ೭೭%  ನಿೇರತ ಶ್ೇಖ್ರಣ್ರ್ನಗಿದ.್ ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರನದ  

ಶ್ರೇಯತತ್ ಎಸ್.ಎಲ. ಭೂ್ೇಜೇ್ಗ್ೌಡರವರಿಗ್್ ಅಷ್ನಟಗಿ ನಿೇರಿನ ಬಲ್ ್ಗ್ೂ್ತ್ರುಲಿ.    ಕ್ೂ್ೇಲನರದವರನತನ  
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ಕ್್ೇಳ,  ೧೨೦೦-೧೪೦೦ ಅಡಿ  ಬ್ೂೇರ್ವ್ಲ್  ಕ್ೂ್ರದ್ರೂ ಸ್ಹ  ನಿೇರತ ಸಿಗತವುದಿಲಿ.   ನಿಮಾಲ್ಲಿ 

ನಿೇರತ  ಹರಿದತಕ್ೂ್ಾಂಡತ  ಹ್ೂೇಗತತ್ುಲ್ೇ   ಇರತತ್ುದ್.  ಕ್್ೂೇಲನರದಲ್ಲಿ  ಅಧಾ  ಇಾಂಚತ ನಿೇರತ 

ಬಾಂದರ,್ ಅವರತ  ೩  ಬಳ್್ಯನತನ  ಬ್ಳ್ಯತತನುರ.್   ಅದಕ್್ೆ  ೧೪೦೦ ಅಡಿ  ಕ್್ೂರಯ್ಬ್ೇಕತ. ಈಗ  

ಎಲನಿ  ಕ್್ರ್ಗಳು   ಕ್್ೂೇಲನರ,   ಚಿಕೆಬಳನಿಪತರ, ಬ್ಾಂಗಳೂರತ  ಗ್ನರಮನಾಂತ್ರ  ಹನಗೂ  ಚಿತ್ರದತಗಾ   

ಜಲ್ಿಗಳಲ್ಲಿ    ೪೦ ವಷಾಗಳನದ  ಮೇಲ್  ತ್ತಾಂಬಿ  ಹ್ೂೇಗಿವ.್    ನಮಾ ೩೬೭೩ ಸ್ಣಣ  ನಿೇರನವರಿ 

ಕ್್ರ್ಗಳು  ತ್ತಾಂಬಿವ್.  ಇಷತಟ ಕ್್ರ್ಗಳ ಒಟತಟ ಸನಮಥಯಾ   ೧೦೯ ಟಿಎಾಂಸಿ.  ಇಷತಟ  ನಿೇರನತನ  

ಹಡಿದಿಟತಟಕ್್ೂಳುಿವಾಂತ್ಹ ಶಕಿುಯನತನ  ಹ್ೂಾಂದಿರತವಾಂತ್ಹ   ಕ್್ರ್ಗಳನಗಿವ.್ ಒಟತಟ  ಈ  ಕ್್ರ್ಗಳಗ್ ್

ಸ್ಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ ್  ಅಚತಿಕಟತಟ ೪,೩೭೪೯೭   ಹ್ಕ್್ಟೇರ್  ಜಮಿೇನತ    ನಿೇರನವರಿರ್ನಗತವುದನತನ  

ರ್ನವು  ರ್್ೂೇಡಿದ್ದೇವ್. ೧೭೮೦  ಕ್್ರ್ಗಳಲ್ಲಿ ೧೦೦ಕ್್ೆ  ೧೦೦ರಷತಟ  ಅಾಂದರ್ ಸ್ಾಂಪೂಣಾವನಗಿ  ನಿೇರತ  

ತ್ತಾಂಬಿದ್  

ಡನ||  ಕ್.್ ಗ್್ೂೇವಿಾಂದ ರನಜ:- ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ ಹನನಿರ್ನಗಿರತವುದನತನ  ಹ್ೇಳುತ್ರುದನದರ್ೂೇ  

ತ್ತಾಂಬಿರತವುದನತನ  ಹ್ೇಳುತ್ರುದನದರ್ೂೇ ಗ್ೂ್ತನುಗತತ್ರುಲಿ. 

   ಶ್ರೇ  ಆರ್. ಅಶ್ ೇಕ:-ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರ,್ ತ್ತಾಂಬಿರತವುದನತನ  ಮೊದಲತ  ಹ್ೇಳ  ನಾಂತ್ರ  

ಹನನಿರ್ನಗಿರತವುದರ  ಬಗ್್ೆ  ಹ್ೇಳಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್.  

ಡನ||  ಕ್.್ ಗ್್ೂೇವಿಾಂದ ರನಜ:- ಹನಗ್್ ಹ್ೇಳ,ಹನನಿರ್ನಗಿರತವುದನತನ ಕ್ೂ್ರ್್ಗ್ ್ ಹ್ೇಳುತ್ರುೇರನ? 

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗ್ೌಡ|:-ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ೩೯ ಟಿಎಾಂಸಿ. ನಿೇರನತನ ತ್ತಾಂಬಿ  

ಇಡತವಾಂತ್ಹ ಶಕಿು  ಇದತದದದನತನ  ರ್ನವು ಸ್ಾಂಪೂಣಾವನಗಿ  ಕಳ್ದತಕ್್ೂಾಂಡಿದದ್ೇವ್.    ಕ್್ಆರ್ಎಸ್ ೪೯ 

ಟಿಎಾಂಸಿ.  ಆ  ೪೯ ಟಿಎಾಂಸಿ  ನಿೇರತ  ಹಡಿದಿಟತಟಕ್ೂ್ಾಂಡಿದದರ ್ ಇಾಂತ್ಹ  ೪  ಬಾ್ಂಗಳೂರತ  ಕಟಿಟದದರೂ  

ನಿೇರತ  ಸನಕ್ನಗತತ್ರುತ್ತು.   ಅದರ  ಬಗ್್ೆ  ಏನತ ಹ್ೇಳುತ್ರುೇರಿ, ಎನತನವುದನತನ  ಹ್ೇಳ.  

ಶ್ರೇ  ಆರ್. ಅಶ್ ೇಕ:- ಒಟಿಟನಲ್ಲಿ  ನಮಗೂ  ಮತ್ತು ಮನನಯ  ಹರಿಪರಸನದ್ರವರಿಗ್್   ಬ್ಾಂಕಿ 

ಹಚಿಲ್ಲಕ್್ೆ ಸಿದದರಿದನದರ,್ ಮನನಯ ಭ್ೂೇಜ್ೇಗ್ೌಡರವರತ. 

ಶ್ರೇ  ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೂ್ೇಜೇ್ಗ್ೌಡ:- ಅದತ  ನನನ ಕ್್ಲಸ್ವಲಿ. 

ಶ್ರೇ  ಆರ್. ಅಶ್ ೇಕ:-   ಈಗ್ನಗಲ್ೇ  ಮತನಿರನಜತರವರತ   ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ.   ರ್ನನತ  

ಮನತ್ರ್ನಡಿದರ್  ಬ್ಾಂಕಿ ಹತ್ರುಕ್್ೂಳುಿತ್ುದ್.  ಅದಕ್್ೆ  ಸ್ತಮಾನಿದ್ಿೇರ್್. ಅಾಂತ್ಜಾಜಲದ  ಮಟಟ  ಏನಿದ,್ 

೪ ಮಿೇಟರ್   ಅಾಂತ್ಜಾಲ  ಇಡಿೇ ರನಜಯದಲ್ಲಿದ್.  ರ್ನವತ್ತು  ಆಗಿಲಿ.  ಇಡಿೇ ರನಜಯದ ಎಲನಿ  

ತನಲೂಿಕತಗಳಲ್ಲಿ  ೪  ಮಿೇಟರ್  ಅಾಂತ್ಜಾಲದ  ಮಟಟ ಆಗಿದ.್  ಸ್ತಮನರತ ೧೯೪ ತನಲೂಿಕತಗಳಲ್ಲಿ   

೮೪ರಷತಟ ಆಗಿದ.್ ಉಳದ ತನಲೂಿಕತಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮ  ಆಗಿದ.್  ಇಷೂಟ  ಕೂಡ  ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಮಳ್  

ಬಿದಿದದದರಿಾಂದ  benefits ಆಗಿದ.್   ನಮಾ  ಕ್್ರ್-ಕಟ್ಟಗಳು  ತ್ತಾಂಬಿವ್,  ಎಲನಿ ಡನಯಮ್ಗಳು  

ನಮಾಲ್ಲಿ  ತ್ತಾಂಬಿವ್. ಅಾಂತ್ಜಾಲದ  ಮಟಟ  ಜನಸಿುರ್ನಗಿದ್.   ಇಡಿ ರನಜಯದಲ್ಲಿ  ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಹ 

ಬರಗ್ನಲದ  ಪರಿಸಿಿತ್ರ  ಇಲಿ. ಬೂ್ೇರ್ವ್ಲ್ ಬ್ೇಕ್್ಾಂದತ  ಕ್್ೇಳದವರಿಲಿ. ಬತ್ರು  ಹೂ್ೇಗಿದದ  

ಬ್ೂೇರ್ವ್ಲ್ಗಳು  ಎಲನಿ  ಕಡ ್  ರಿೇಚನಜ್ಾ  ಅಗಿವ.್ ಅರ್ನಹತತ್ದ ಬಗ್್ೆ  ರ್ನಯಕ್ರವರತ  
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ಹ್ೇಳದರತ.  ಅವರತ  ಕಥ ್   ಹ್ೇಳುವ  ರಿೇತ್ರಯಲ್ಲಿ  ಹ್ೇಳದರತ.   ಇದತ Man Made 

Mistakes ಅಷ್್ಟ.   ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ  ಈ ರಿೇತ್ರಯಲ್ಲಿ  flood ಆಗಿದ ್  ಎಾಂದತ  ಹ್ೇಳದರ.್   

ಮೊದಲತ ಬ್ಾಂಗಳೂರತ  ಬಹಳ ಚಿಕೆದತ  ಇತ್ತು.   ರ್ನವು  ಮತ್ತು ಶ್ರೇ ಹರಿಪರಸನದ್ ರವರತ  

ಇಲ್ಲಿಯೇ ಹತಟಿಟ  ಬ್ಳ್ದವರತ.  ಹ್ೂೇಗತವವರತ ಸ್ಹ ಇಲ್ಲಿಯೇ.   ಹೌದತ  ಅಲಿವ್ೇ?  ರ್ನವು 

ತ್ಲ್ಮನರತಗಳಾಂದ ಅಾಂದರ್  ನಮಾ ತನತ್, ಮತತನುತ್ರ  ಕ್ನಲದಿಾಂದಲೂ  ಇಲ್ಲಿಯೇ  ಇದದ್ೇವ.್  ಆಗ 

ಜನ ಸ್ಾಂಖ್ಯ   ಸ್ತಮನರತ ೮-೧೦ ಲಕ್ಷ  ಮನತ್ರ ಇತ್ತು.  

ಶ್ರೇ  ಎಸ್.ಎಲ್.ಬ್ೂೇಜೇ್ಗ್ೌಡ:- ರ್ನವು ಚಿಕೆಮಗಳೂರಿನಿಾಂದ  ಇಲ್ಲಿಗ್್ ಬಾಂದಿದತದ, ಇಲ್ಲಿಯೇ  

ಹ್ೂೇದರ,್ 

ಶ್ರೇ  ಆರ್. ಅಶ್ ೇಕ:-   ನಿೇವು ಚಿಕೆಮಗಳೂರಿಗ್ ್ ಹ್ೂೇಗತವುದತ  ಗ್ನಯರಾಂಟಿ. 

ಶ್ರೇ ಪತಟಟಣಣ:-  ನಿೇವು  ಹ್ೇಳದರ,್  ರ್ನವೇ್  ನಿಮಾನತನ ಅಲ್ಲಿಗ್್ಯೇ     ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂ್ಾಂಡತ  

ಹ್ೂೇಗತತ್ುೇವಾಂತ್ಹ ವಯವಸ್ಿ   ಮನಡತತ್ುೇವ್. 

ಶ್ರೇ   ಆರ.  ಅಶ್ ೇಕ್:  ನಿೇವು  ಬಸಿುನಲ್ಲಿಯೇ  ಅಥವನ   ಮರವಣಿಗ್್ಯಲ್ಲಿ    ವಯವಸ್ಿ     

ಮನಡತತನುರನ? 

ಶ್ರೇ   ಪತಟಟಣಣ:-    ಮರವಣಿಗ್ ್ ಮೂಲಕ.   

ಶ್ರೇ  ಆರ್. ಅಶ್ ೇಕ:    ರ್್ೂೇಡಿ,  ಎಷತಟ  ಜನ ಕ್ನಯತತ್ರುದನದರ.್   
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(1009) 22.09.2022 06.10 ಎಸ್ವಿ-ವಿಕ್್                (ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರ ಉಪಸಿಿತ್ರ) 

ಶ್ರೇ ಆರ.ಅಶ್ ೇಕ್ (ಮತಾಂದತ):-  

ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಸ್ಾಂಖ್ಯ ಹ್ಚಿಳವನಗಿದತದ, ಬಡನವಣಗ್ಳು ಜನಸಿುರ್ನಗಿವ್. ಬ್ೇರ ್ಜಲ್ಿಗಳಾಂದ, ಬ್ೇರ ್
ರನಜಯಗಳಾಂದ ಬ್ಾಂಗಳೂರಿಗ್್ ಜನರತ ಬಾಂದಿದನದರ.್ ಬ್ೇರ ್ ಬ್ೇರ ್ ದ್ೇಶದವರೂ ಕೂಡ ಬಾಂದಿದನದರ.್  
ನಮಾಲ್ಲಿ ಬೇ್ರ ್ರನಜಯದಿಾಂದ ಬಾಂದಾಂತ್ಹ ಐ.ಎ.ಎಸ./ಐ.ಪಿ.ಎಸ. ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಇದನದರ.್  ಅವರಲ್ಲಿ 
ಕ್್ಲವು ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಲ್ೂೇಕ್ನಭಿರನಮವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತನು ಒಮಾ ರ್ನನತ ಕ್್ೇಳದ್ನತ.  ಇನೂನ 
ಎಷತಟ ಸೇ್ವನ ಅವಧಿ ಇದ ್ ಎಾಂದತ ಕ್ೇ್ಳದ್.  ಅದಕ್್ೆ ಅವರತ ಒಾಂದತ ವಷಾ ಇದ್ ಎಾಂದರತ.  
ಹನಗ್ನದರ್ ಒಾಂದತ ವಷಾ ಕಳ್ದ ನಾಂತ್ರ ಬಿಹನರಕ್್ೆ ಹಾಂತ್ರರತಗತತ್ರುೇರನ ಎಾಂದತ ಕ್್ೇಳದ್.  ಬಿಹನರ, 
ಉತ್ುರ ಪರದ್ೇಶ, ಆಾಂಧರಪರದ್ೇಶ, ತ್ಮಿಳುರ್ನಡತ  ಆ ಭನಗಗಳ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಸನಕಷತಟ ಜನರತ 
ಇದನದರ.್  ಅದಕ್್ೆ ಅವರತ “ಇಲಿ ಸ್ರ್, ನನನ ಮಗನಿಗ್ ್ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕ್್ಲಸ್ ಆಗಿದ.್ ಮದತವ್ಯೂ ಆಗಿದ.್  
ಮೊಮಾಗ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಶನಲಗ್್್ ಹ್ೂೇಗತತ್ರುರತವುದರಿಾಂದ ರ್ನವು ಹ್ೂೇಗತವುದಿಲಿ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರತತು್ೇವ್.”್
ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳದರತ. ರ್ನನತ ಕ್್ೇಳರತವ ಶ್ೇ.೧೦೦ ಜನರಲ್ಲಿ ಶ್ೇ.೯೯.೯ರಷತಟ ಜನರತ ರ್ನರೂ 
ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ಬಿಟತಟ ಹ್ೂೇಗತವುದಿಲಿ ಎಾಂದತ ಹೇ್ಳದನದರ್.   

 ಡನ:ಕ್.್ಗ್್ೂೇವಿಾಂದರನಜ (ವಿಧನನ ಸ್ಭನ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರ್ೇ, ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 
ಕ್್ಲಸ್ಕ್್ೆ ಸೇ್ರತವುದಲಿ. ಬಾ್ಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಸನಲ ್ದೂ್ೇಸ್ ತ್ರಾಂದತ ಬಿರಗ್್ೇಡ್ ರೂ್ೇಡ್ ರ್್ೂೇಡಿದವರತ 
ರ್ನರೂ ವನಪಸ್ ಹೂ್ೇಗತವುದಿಲಿ ಎನತನವ ಒಾಂದತ ಗ್ನದ್ ಇದ್.   

 ಶ್ರೇ ಮತನಿರನಜತ ಗ್ೌಡ ಪಿ.ಎಾಂ.:- ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರ್ೇ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್್ಲಸ್ಕ್್ೆ ಸೇ್ರತವುದಷ್್ಟೇ ಅಲಿ. 
ಅವರ್ೇ ಇಲ್ಲಿ ದೂ್ಡಡ ದ್ೂಡಡ ಕ್ನಖನಾರ್್ಗಳನತನ ಪನರರಾಂಭ ಮನಡಿದನದರ.್ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
ಕ್ನಖನಾರ್್ಗಳನತನ ಮನಡಿ, ಫನಮ್ಾ ಹೌಸ್ಗಳನತನ ಮನಡಿಕ್್ೂಾಂಡತ full settle ಆಗಿಬಿಟಿಟದನದರ.್  
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ಡನ: ತ್ೇಜಸಿಾನಿ ಗ್ೌಡ (ವಿಧನನ ಸ್ಭನ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನ 
ಹವನಗತಣ ಬಹಳ ಚ್ರ್ನನಗಿದ್.   

ಶ್ರೇ ಆರ.ಅಶ್ ೇಕ್:- ಆದರ್ ನಮಾ ರನಜಯದ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಸನಕಷತಟ ಜನ ಬ್ೇರ್ 
ರನಜಯಗಳಗ್ ್ ಹ್ೂೇಗಿದನದರ್.  ಐ.ಎ.ಎಸ., ಐ.ಪಿ.ಎಸ. ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನಗಿ ಆಯೆರ್ನದನಗ ಆರ್ನ 
ರನಜಯದ ಕ್್ೇಡರ್ಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇ್ಕತ.  ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಯವರ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರನದ ಶ್ರೇ 
ಮಾಂಜತರ್ನಥ ಪರಸನದ್ ಅವರತ ಪಶ್ಿಮ ಬಾಂಗ್ನಳ ಕ್್ೇಡರ್ಗ್್ ಸೇ್ರಿದವರತ. ಮಮತನ ಬನಯನಜಾ 
ಅವರ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಗಳನಗಿದದರತ.  ಆದರ ್ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲ್ಲಲಿ, ವನಪಸ್ ಬಾಂದತಬಿಟಿಟದನದರ್.  ರ್ನರೂ 
ಇರತವುದಿಲಿ. ಇನೂನ ಆರತ ತ್ರಾಂಗಳು ಇದದಾಂತ್ಯೇ ರಜ್ ಹನಕಿಕ್್ೂಾಂಡತ ಎಲಿರೂ ವನಪಸ್ ಬಾಂದತ 
ಬಿಡತತನುರ್.  ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ಎಾಂದತ ಹೇ್ಳದರ ್ ಆ ರಿೇತ್ರಯ ಒಾಂದತ ವನತನವರಣವಿದ್.  ಇಲ್ಲಿ 
education and knowledge ಇದ್.  ಬ್ಾಂಗಳೂರನತನ ಜನರತ ಇಷಟ ಪಡತತನುರ.್  ಇಲ್ಲಿರತವ 
ಜನರನೂನ ಇಷಟ ಪಡತತನುರ್.  ಬ್ಾಂಗಳೂರಿಗ್ ್ಹಚ್ಿಿನ ಸ್ಾಂಖ್ಯಯಲ್ಲಿ industries ಬರತತ್ರುವ್.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರ್ೇ, ನಿೇವು ಇರ್ೂ್ನಾಂದತ ಅಾಂಶವನತನ 
ಹ್ೇಳಲತ ಮರ್ತ್ರದಿದೇರಿ.  ಅವರಿಗ್್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗತವಷತಟ ದತಡತಡ ಬ್ೇರ ್ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗತವುದಿಲಿ. ಅದನತನ 
ನಿೇವು ಹೇ್ಳಲ್ಲಲಿ.  

(ಸ್ದನವು ನಗ್್ಗಡಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ್ೇಲ್ಲತ್ತ) 

ಶ್ರೇ ಆರ.ಅಶ್ ೇಕ:- ಮನನಯ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡರ್ೇ, ಅದನತನ ನಿೇವು ಕ್್ೂಟತಟ ಅಭನಯಸ್ 
ಮನಡಿರತತ್ರುೇರಿ.   

ಡನ: ತ್ೇಜಸಿಾನಿ ಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಇದತ derogatory. ಈ ರಿೇತ್ರಯ 
derogatory ಶಬದ ಈ ಸ್ದನಕ್್ೆ ಒಳ್ಿಯದಲಿ. ಬಾಂದಿರತವ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ್ಲನಿ ದತಡಿಡಗ್ೂ್ೇಸ್ೆರ ಇದನದರ ್
ಎಾಂದತ ಸನರನಸ್ಗಟನಗಿ ಹ್ೇಳುವುದತ ಸ್ರಿಯಲಿ.  
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ಶ್ರೇ ಆರ. ಅಶ್ ೇಕ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ರ್ನನತ ರ್್ೇರವನಗಿ ವಿಷಯಕ್್ೆ ಬಾಂದತ 
ಬಿಡತತ್ುೇರ್.್  ಇಲಿದಿದದರ ್ಮನತ್ತ ಎಲ್ಿಲೂ್ಿೇ ಹೂ್ೇಗತತ್ುದ್.   

 ಈಗ ಕ್್ೂಡಗಿನಲ್ಲಿಯೂ ಭೂ ಕತಸಿತ್ ಉಾಂಟನಗತತ್ರುದ್. ಪರವನಹ ಬರತತ್ರುದ್.  

(ಈ ಹಾಂತ್ದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಭ್ೂೇಜ್ೇಗ್ೌಡರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುಲ್ೇ ಇದದರತ) 

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮನನಯ ಭ್ೂೇಜ್ೇಗ್ೌಡರ್ೇ, ಸ್ಾಲಪ ಸ್ತಮಾನಿರಿ. ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಸ್ತಮಾರ್ ್
ಕತಳತ್ತಕ್ೂ್ಳಿ. ಈಗ ನಿೇವು ಶನಸ್ಕ್ನಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನಗಿದಿದೇರಿ.  ಸ್ಾಲಪ  ಸ್ತಮಾರ್ ್
ಕತಳತ್ತಕ್ೂ್ಳುಿವುದನತನ ಅಭನಯಸ್ ಮನಡಿಕ್್ೂಳಿ. ಗಾಂಭಿೇರವನಗಿರಿ.  

ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶ್ ೇಕ್:- ಕ್್ೂಡಗತ, ಚಿಕೆಮಗಳೂರತ ಈ ಭನಗಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಕತಸಿತ್ ಏಕ್ ್
ಉಾಂಟನಗತತ್ರುದ್ ಎಾಂದರ್ ಅದತ ಕಮರ್ಷಾಯಲ್ ಹಬ್ ಆಗತತ್ರುದ್.  ಕ್್ೂಡಗಿನಲ್ಲಿ ಸ್ತಮನರತ 
೩೦೦೦ಕಿೆಾಂತ್ಲೂ ಹ್ಚತಿ ಹ್ೂೇಮ್ ಸಟ್ೇಗಳವ್ ಎಾಂದತ ರ್ನನತ ಕ್್ೇಳದ್ದೇರ್್. ರಸ್ನಟ್ಾಗಳು ದಿನದಿಾಂದ 
ದಿನಕ್್ೆ ಹ್ಚನಿಗತತ್ರುವ್. Road cuttings ಮನಡತತ್ರುದನದರ.್ ರಸ್ುಗಳನತನ ಕಟ್ ಮನಡತವುದರಿಾಂದ 
ಸ್ತಲಭವನಗಿ ಭೂಕತಸಿತ್ ಉಾಂಟನಗತತ್ುದ್.  ರ್ನನತ ಹ್ೂೇದನಗಲ್ೇ ರಸ್ುಗಳು ಬಿರತಕತ ಬಿಟಿಟವ್.  ಅದತ 
ರ್ನವನಗ ಭೂಕಾಂಪವನಗತತ್ುದಯ್ೇ?  

ಡನ:ಕ್.್ಗ್್ೂೇವಿಾಂದರನಜ:- ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರ್ೇ, ಅದಕ್್ೆ ಏರ್ನದರೂ ಸ್ಕ್ನಾರ ಕಡಿವನಣ 
ಹನಕಬಹತದ್ೇ?  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭ್ೂೇಜ್ೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, bad message 
ಹ್ೂೇಗಬನರದತ. ಕಳ್ದ ಏಳ್ಾಂಟತ ವಷಾಗಳಾಂದ ಸ್ಾಂಪೂಣಾವನಗಿ ಕ್ನಫಿ ಪನಿಾಂಟೇ್ಷನ್ ಹನಳನಗಿ 
ಹ್ೂೇಗಿದ.್  ಇದತ commercial crop ಆಗಿದ.್ ಕ್್ೂಡಗಿನವರನದ ಮನನಯ ಸ್ತಜನ ಕತಶನಲಪಪ 
ಅವರತ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕತಳತ್ರದನದರ.್  ಅಲ್ಲಿನ ಜನರತ ಬದತಕನತನ ಕಟಿಟಕ್್ೂಳಿಬ್ೇಕ್ನಗಿದ್.  
ತ್ೂೇಟವಿರತವುದರಿಾಂದ ಹೂ್ೇಮ್ ಸಟ್ೇಗಳನತನ ಮನಡಿ ಬದತಕತತ್ರುದನದರ.್  ಸನವಿರನರತ ಜನ ಒಳೂ್ಿಳ್ಿಯ 
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ಕ್ನಫಿ ಪನಿಾಂಟರ್ಗಳು ಸನವಿರ ಎಕರ ್ಜಮಿೇನತ ಇಟಟವರತ, ೫೦೦ ಎಕರ ್ಜಮಿೇನತ ಇಟಟವರತ ಇಾಂದತ 
ಹ್ೂೇಮ್ಸಟ್ೇಗಳನತನ ನಡಸ್ಿ ಜೇವನ ಮನಡತವಾಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಿತ್ರ ಬಾಂದಿದ.್   

 ರ್ನವು ರ್ನರೂ ಗತಡಡ ಅಗ್ದ್ಿಲಿ. ಗತಡಡವನತನ ರ್ನವ ಪನಿಾಂಟರ್ ಅಗ್್ದಿಲಿ. ದಯಮನಡಿ ತ್ಪತಪ  
ಸ್ಾಂದ್ೇಶ ಹ್ೂೇಗಬನರದತ.   

 ಶ್ರೇ ಆರ. ಅಶ್ ೇಕ್:- ಗತಡಡ ಅಗ್್ದಿರತವುದಲಿ, ರಸ್ುಗಳನತನ ಮನಡಲತ ಕಟ್ ಮನಡಿರತವುದತ.  
ನಿಮಗ್್ ರ್ನವೇ್ನತ ಹ್ೇಳಬೇ್ಕ್ನಗಿಲಿ. ಈ ಎಲನಿ ಕ್ನರಣಗಳಾಂದ ಇಾಂದತ ಭೂಕತಸಿತ್ ಉಾಂಟನಗತತ್ರುದ.್  
ಕಳ್ದ ಬನರಿ ಪರವನಹ ಉಾಂಟನದನಗ ಮರ್್ಗಳನತನ ಕಟಿಟಕ್್ೂಡಲನಗಿದತದ, ಈಗ ಪತನಃ ಏಕ್್ ಭೂಕತಸಿತ್ 
ಉಾಂಟನಗತತ್ರುದ್ ಎಾಂದತ ರ್ನವು ವರದಿಯನತನ ಕ್್ೇಳದ್ದವು.  

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ.ಭ್ೂೇಜ್ೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರ್ೇ, ಗತಡಡಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್್ೇರ್ಷರ್ನ, ನಿೇಲಗಿರಿ 
ಮರಗಳನತನ ಬ್ಳ್ದರಲಿ… 

 ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮನನಯ ಭ್ೂೇಜ್ೇಗ್ೌಡರೇ್, ಸ್ಾಲಪ ಸ್ತಮಾರ್ ್ ಕತಳತ್ತಕ್್ೂಳಿ.  ಮನನಯ 
ಸ್ಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕ್್, ಬ್ೇಡವೇ್? ರ್ನವನಗಲೂ್ೇ ಒಾಂದತ ಸನರಿ ಮಧ್ಯ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರ್ ಸ್ರಿ 
ಎರ್್ೂನೇಣ.  ಪರತ್ರಯಾಂದತ ವನಕಯದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ರಿೇತ್ರ ಮಧ್ಯ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರ್ ಹೇ್ಗ್್? Please, let 
him complete.   

ಶ್ರೇ ಎಸ.ಎಲ.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಗತಡಡಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್್ೇರ್ಷರ್ನ 
ಮರಗಳನತನ ಬ್ಳ್ದಿದತದ, ಅದರ ಬ್ೇರತಗಳಗ್್ ಮಣಣನತನ ಹಡಿದಿಡತವ ಶಕಿು ಇಲಿ. ಮೇಲ್ ಮಳ್ ಬಾಂದ 
ತ್ಕ್ಷಣ ಕತಸಿದತ ಎಲನಿ ಕ್್ಸ್ರನಗಿ ಕ್್ಳಗ್್ ಬಾಂದಿದ.್  

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮನನಯ ಭ್ೂೇಜ್ೇಗ್ೌಡರ್ೇ, ಸ್ಚಿವರ ಉತ್ುರ ಮತಗಿಯಲ್ಲ. ಮತಾಂದ ್
ನಿಮಾದೇ್ರ್ನದರೂ ಆಕ್ೇ್ಪಣ್ ಇದದರ ್ಹ್ೇಳ.  
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ಶ್ರೇ ಆರ.ಅಶ್ ೇಕ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಇಷತಟ ಹೂ್ತ್ತು ಪರವನಹದ ಸನಾಂದರತ್ಯ 
ಬಗ್್ೆ ಹ್ೇಳದದ್ೇರ್್.  ಈಗ ಪರವನಹದಿಾಂದ ಏನತ ಹನನಿರ್ನಗಿದ್ ಎಾಂಬತದನತನ ಹ್ೇಳುತು್ೇರ್್.  ಕೃರ್ಷ 
ಭೂಮಿಯತ ಸನಕಷತಟ ತ್ೇವನಾಂಶವನಗಿದತದ, ಬ್ಳ ್ನಷಟವನಗಿದ್. ಕ್ನವೇ್ರಿ, ಕೃಷ್ನಣ ಹನಗೂ ಉಪ ನದಿಗಳ 
ಪರವನಹ ಪರಿಸಿಿತ್ರಯೂ ಸನಕಷತಟ ಉಲಬಣವನಗಿದ್. ಘಟಟ ಪರದ್ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸನಕಷತಟ ಭೂಕತಸಿತ್ 
ಉಾಂಟನಗಿದ.್ ಕ್್ಲವು ಮರ್ಗ್ಳಗ್್ ಪೂತ್ರಾರ್ನಗಿ ಹನನಿರ್ನಗಿರತವುದತ, ಕ್್ಲವು ಮರ್್ಗಳು ಭನಗಶಃ 
ಹನನಿಗ್ೂ್ಳಗ್ನಗಿರತವುದತ, ಜನನತವನರತಗಳು ಸ್ತ್ರುರತವುದತ, ಸನಕಷತಟ ಜನ ಮನತಷಯರತ ಸ್ತ್ರುರತವ 
ದನರತಣ ದೃಶಯವನತನ ರ್ನವು ರ್್ೂೇಡಿದ್ದೇವ್.  ೨೨ರ್್ೇ ಜತಲ್ೈ ೨೦೨೨ರಿಾಂದ ೧೨ರ್ೇ್ ಸಪ್್ಟಾಂಬರ್ 
೨೦೨೨ರವರ್ಗ್ ್ ಈ ಭೂಕತಸಿತ್ ಮತ್ತು ಪರವನಹದಿಾಂದನಗಿ ಒಟತಟ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ೧೨೭ ಜನ 
ಅಮನಯಕರತ, ಬಡವರತ ಜೇವವನತನ ಕಳ್ದತಕ್ೂ್ಾಂಡಿದನದರ್.  ೧೨೮೦ ಜನನತವನರತಗಳು ಅಾಂದರ್ ಹಸ್ತ, 
ಕರತ, ಮೇಕ್್ ಮತಾಂತನದವು ಸನವಿಗಿೇಡನಗಿವ.್  ಕ್್ೂೇಳಗಳ ಸನವು ಹ್ಚನಿಗಿದ್.  ೧,೫೩,೪೧೩ 
ಕ್್ೂೇಳಗಳು ಸ್ತ್ರುದತದ, ಇಡಿೇ ಕ್್ೂೇಳ ಫನರಾಂಗ್ ್ನಿೇರತ ನತಗಿೆ ಹನನಿರ್ನಗಿದ.್ ಸ್ತಮನರತ ೪೫,೪೬೫ 
ಮರ್್ಗಳು ಹನನಿಗಿೇಡನಗಿದ.್  ಈ ಪ್ೈಕಿ ಸ್ತಮನರತ ೨,೪೩೮ ಮರ್್ಗಳು ಸ್ಾಂಪೂಣಾ ಹನನಿರ್ನಗಿದ್.  
೧೪,೪೭೫ ಮರ್ ್ ತ್ರೇವರ ಹನನಿರ್ನಗಿದ್. ೨೮,೦೫೧ ಮರ್ ್ ಭನಗಶಃ ಹನನಿರ್ನಗಿದ್.  ಇಷತಟ ಮರ್ ್
ಹನನಿರ್ನಗಿರತವಾಂಥದತದ.   

 ವನರಗಟಟಲ್ ನಿೇರತ ನಿಾಂತ್ರರತವುದರಿಾಂದ ಕೃರ್ಷ ಭೂಮಿ ತ್ೇವನಾಂಶದಿಾಂದನಗಿ ಬ್ಳ್ಯೇ 
ರ್ನಶಗ್್ೂಾಂಡಿದ.್  ರ್ನರ್್ೇ ಸ್ಾತ್ಃ ಹ್ೂೇಗಿ ರ್್ೂೇಡಿದ್ದೇರ್್.  ಜ್ೂೇಳ ಬ್ಳ್ಯದ ್ ಕ್್ೇವಲ ಎಲ ್ಮನತ್ರ 
ಇರತವುದರಿಾಂದ ಮೇವಿಗ್್ ಬಳಸಿಕ್್ೂಳಿಲತ ಹ್ೇಳದ್.  ಅದರ್್ನೇರ್ನದರೂ ತ್ರಾಂದರ ್ಹಸ್ತಗಳಗ್್ ಗಾಂಟಲತ 
ರೂ್ೇಗ ಬರತತ್ುದ್.  ಆದದರಿಾಂದ ಅದನತನ ಹಸ್ತಗಳಗೂ ಹನಕಲ್ಲಕ್್ೆ ಆಗತವುದಿಲಿ ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳದರತ.  
ಒಟನಟರ್ ೮,೯೧,೧೮೭ ಹ್ಕ್್ಟೇರ್ ಪರದ್ೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃರ್ಷ ಬ್ಳ ್ಹನನಿರ್ನಗಿದ್.  ಸ್ತಮನರತ ೧,೦೩.೨೫೪ ಹ್ಕ್್ಟೇರ್ 
ಪರದ್ೇಶದ ತ್ೂೇಟಗ್ನರಿಕ್ ್ ಬ್ಳ ್ ಹನನಿರ್ನಗಿದ್.  ಅದ್ೇ ರಿೇತ್ರ ೧೨,೦೦೦ ಹ್ಕ್್ಟೇರ್ ಪರದ್ೇಶದಲ್ಲಿ 
ಬಹತವನರ್ಷಾಕ ಬಳ್್ಗಳು ಹನನಿರ್ನಗಿದ್.  ಒಟತಟ ೧೦,೦೬,೪೬೧ ಹಕ್್್ಟೇರ್ ಪರದ್ೇಶದಲ್ಲಿ 
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ಹನನಿರ್ನಗಿರತವುದನತನ ತ್ಮಾ ಗಮನಕ್್ೆ ತ್ರಬಯಸ್ತತ್ುೇರ್್. ವಿಶೇ್ಷವನಗಿ ಹ್ಸ್ರತ, ಉದತದ, ತ್ೂಗರಿ, 
ಜ್ೂೇಳ, ಕ್ನಫಿ, ಅಡಿಕ್ ್ಎಲಿವೂ ಹನನಿರ್ನಗಿದ್.   

 ಈಗ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳು ಹನನಿರ್ನಗಿರತವುದತ ಒಟತಟ ೨೭,೬೪೮ ಕಿ.ಮಿೇ. ಉದದದ 
ರಸ್ು ಹನಳನಗಿದ.್  ಸೇ್ತ್ತವ ್ಮತ್ತು ಕ್ನಲತವಗ್ಳು ೨,೩೨೫.  ೮೬೨೭ ಶನಲನ ಕ್ೂ್ಠಡಿಗಳು ಹನಳನಗಿವ.್ 
೨೬೯ ಪನರಥಮಿಕ ಆರೂ್ೇಗಯ ಕ್್ೇಾಂದರಗಳವ್.  ಅಾಂಗನವನಡಿ ಮತ್ತು ಗ್ನರಮಪಾಂಚನಯಿತ್ರ ಆಸಿುಗಳು 
೫೧೯೪ ಹನನಿರ್ನಗಿವ್.  

(...ಮತಾಂದತ) 

(1010) 22-09-2022 (6.20) ಕ್್ಜ-ಬಿಎನ್ಎಸ್     

     (ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರ  ಉಪಸಿಿತ್ರ)    

ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶ್ ೇಕ್ (ಮತಾಂದತ.,):-    

774 ಸ್ಣಣ ನಿೇರನವರಿ ಕ್್ರ್ಗಳ ಕಟ್ಟ  ಒಡದ್ತ ಹ್ೂೇಗಿವ.್ ವಿದತಯತ್ ಸ್ಾಂಪಕಾದಲ್ಲಿ ಬನರಿ 
ವಯತನಯಸ್ವನಗಿದ.್ ಸ್ತಮನರತ 33,475 ವಿದತಯತ್ ಕಾಂಬಗಳು, 3.508 transformer ಗಳು, 
4,136 ಕಿೇಲ್ೂೇಮಿೇಟರ್ ಉದದದ  ವಿದತಯತ್ ಸ್ಾಂಪಕಾ ಹನಳನಗಿದ.್ ಜಲನಿವನರತ ಮನಹತ್ರ ಇದ.್ 
ಅದನತನ ಹ್ೇಳುತನು ಹೂ್ೇದರ್, ಮನಹತ್ರ ಬಹಳ ದ್ೂಡಡದನಗತತನು ಹೂ್ೇಗತತ್ುದ್.  ಈಗ್ನಗಲ್ೇ  ರ್ನನತ, 
ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಯವರತ ಕ್್ೂಡಗತ, ದಕ್ಷಣ ಕನನಡ, ಉಡತಪಿ ಮತ್ತು ಉತ್ುರ ಕನನಡ ಜಲ್ಿಗಳಗ್್ 
ಪರವನಸ್ ಮನಡಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿೇಕ್ಷಣ್ ಮನಡಿ ಪರಿಹನರ ಕ್ೂ್ಡತವುದಕ್್ೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಗ್್ ಚತರತಕತ 
ಮತಟಿಟಸ್ತವಾಂತ್ಹ   ಕ್ಲ್ಸ್ವನತನ ಮನಡಿದ್ದೇವ್. ಅದ್ೇರಿೇತ್ರ, ಭಟೆಳ ತನಲೂಿಕತ ಮತ್ತು ಉತ್ುರ 
ಕನನಡಕೂೆ ರ್ನನತ ಮತ್ತು ಮತಖ್ಯ ಮಾಂತ್ರರಯವರತ  ಒಟಿಟಗ್್ ಹ್ೂೇಗಿದದ್ವು. ಇದನತನ ಬಿಟತಟ ರ್ನನತ 
ಕಾಂದನಯ ಸ್ಚಿವರ್ನಗಿ ಹನಸ್ನ, ಮಾಂಡಯ, ತ್ತಮಕೂರತ, ರನಮನಗರ, ಚನಮರನಜ ನಗರ, 
ಮೈಸ್ೂರತ, ಚಿತ್ರದತಗಾ ಮತ್ತು ದನವಣ್ಗ್್ರ್ ಜಲ್ಿಗಳಗ್್ ಪರವನಸ್ ಮನಡಿ  ಅಲ್ಲಿರತವಾಂತ್ಹ ಜನರಿಗ್ ್
ಸನಾಂತ್ಾನ ಇರಬಹತದತ, ಪರಿಹನರ ಇರಬಹತದತ ಹನಗೂ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಗ್್ ಚತರತಕತ  ಮತಟಿಟಸ್ತವಾಂತ್ಹ 
ಕ್್ಲಸ್ವನತನ ಮನಡಿದ್ದೇರ್.್ 
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      ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಅದ್ೇರಿೇತ್ರ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಯವರತ ಮತಾಂಜನಗರತನ 
ಕರಮವನಗಿ floods ಬರತವುದಕೂೆ ಮೊದಲೇ್, ಎಲನಿ ಜಲ್ಿಯ ಜಲನಿಧಿಕ್ನರಿಯವರ ಜ್ೂತ್ಗ್್ video 
conference ಮೂಲಕ ದಿರ್ನಾಂಕ 08-05-2022 ರಾಂದತ ಸ್ಭ್ಯನತನ ಮನಡಿದ್ದೇವ್. ರ್ನನತ,  
ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಯವರತ ಹನಗೂ ಗೃಹ ಸ್ಚಿವರತ ಭನಗಿರ್ನಗಿ ಜಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳಗ್್ alert 
ಮನಡಿದ್ದೇವ.್ ಈ ರಿೇತ್ರ  ದ್ೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲರ್್ೇ ಬನರಿಗ್ ್ ವಿಪತ್ತು ನಿವಾಹಣನ ಸ್ಿಳೇಯ 
ಸ್ಮತದನಯ ಭನಗಿತ್ಾದ “ಗ್ನರಮ ಪಾಂಚನಯಿತ್ರ ಮಟಟದ ವಿಪತ್ತು ನಿವಾಹಣನ ಯೇಜರ್್” ಯನತನ 
ಮನಡಿದ್ದೇವ.್  ಈ ಯೇಜರ್್ಯನತನ 2,187 ಗ್ನರಮ ಪಾಂಚನಯಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮನಡಿದ್ದೇವ್. ಈ ಗ್ನರಮ 
ಪಾಂಚನಯಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಳ ್ ಬಾಂದನಗ, cyclone ಬಾಂದಾಂತ್ಹ ಸ್ಾಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗ್ ್ ಕಷಟಗಳು 
ಬಾಂದನಗ ಅದನತನ ರ್ನವ ರಿೇತ್ರಯಲ್ಲಿ rescue ಮನಡಬೇ್ಕತ ಎನತನವ ಬಗ್್ೆ training ಅನತನ 
ಕ್್ೂಡತತು್ೇವ್. ಅಲಿದ್ೇ, ಅವರಿಗ್್ ಬ್ೇಕ್ನದಾಂತ್ಹ equipment ಗಳನತನ ಕ್್ೂಡತತು್ೇವ್. ಅವರಿಗ್್ 
ಜನಕ್್ಟ್ ಇರಬಹತದತ, mask ಇರಬಹತದತ, ಹನರ್, ಈ ರಿೇತ್ರಯದತ ಏರ್್ೇನತ ಬ್ೇಕ್ನಗಿದ ್
ಅವುಗಳನತನ ಕ್್ೂಡತತ್ುೇವ್. Immediate relief  ಕ್್ೂಡತವುದಕ್್ೆ ರ್ನವು ಒಾಂದತ ಹ್ೂಸ್ 
ಪದದತ್ರಯನತನ ಜನರಿಗ್ ್ ತ್ಾಂದಿದದ್ೇವ.್ ಇದನತನ ರ್್ೂೇಡಿದ ಮೇಲ್, ಕ್್ೇಾಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರದವರತ ನಮಾ 
ರನಜಯಕ್್ೆ ಒಾಂದತ team ಅನತನ ಕಳುಹಸಿತ್ತು. ಅವರತ Hotel Ashoka ಗ್್ ಬಾಂದಿದದರತ. ಬ್ೇರ ್ಬ್ೇರ ್
ರನಜಯದ ಒಾಂದತ team ಸ್ಹ ಬಾಂದತ ಇಲ್ಲಿ seminar ಮನಡಿದದರತ. ಈ ಪದದತ್ರಯನತನ ಇಡಿೇ 
ದ್ೇಶದ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲಿಯೇ ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಏಕ್್ಾಂದರ,್ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಬರತವಷಟರಲ್ಲಿ  1 to 3 hours 
ಆಗತತ್ುದ್. ಆದದರಿಾಂದ, ಅವರಿಗ್ ್ಸ್ಿಳೇಯವನಗಿ training ನಿೇಡಿದರ ್ಒಳ್ಿಯದತ. ಇದಕ್್ೆ ಹಣವನತನ 
ಸ್ಹ ಕ್್ೂಡತತ್ುೇವ್. Equipment ಗ್್ ಮತ್ತು meeting ಗಳಗ್್ ಅವರಿಗ್್ ರನಜಯ ಸ್ಕ್ನಾರದಿಾಂದ 
ಹಣವನತನ ಕ್್ೂಡತವಾಂತ್ಹ  ಒಾಂದತ ವಯವಸ್ಿಯನತನ ಮನಡಿದ್ದೇವ್. ಅದ್ೇರಿೇತ್ರ ಒಾಂದತ dam, ಒಾಂದತ 
dam ಮಧ್ಯಯೂ ಸ್ಹ ನಿವಾಹಣ್ ಮನಡತವಾಂಥದದಕ್್ೆ, ಏಕ್್ಾಂದರ ್ಮಹನರನಷರದಿಾಂದ ನಿೇರತ ಬಾಂದನಗ, 
ಅವರತ ಕ್್ಲವು ಸನರಿ  ನಿೇರನತನ ಹನಗ್್ಯೇ ಬಿಟತಟಬಿಟಿಟದದರತ. ಆಗ ನಮಾಲ್ಲಿ ದೂ್ಡಡ floods ಆಗಿತ್ತು. 
ಅದಕ್್ೆ ಅಲ್ಲಿನ D.C. ಮತ್ತು ನಮಾ D.C. ನಿರಾಂತ್ರವನಗಿ minute to minute, ನಿೇರತ 
ಬಿಡಬ್ೇಕ್ನದರ್ ನಮಗ್್ ಮತಾಂಚಿತ್ವನಗಿ ಹೇ್ಳಬೇ್ಕತ. ರ್ನವು ಆ ತ್ರಹದ ವಯವಸ್ಿಯತಳಿ WhatsApp 
group ಅನತನ ಮನಡಿದದ್ೇವ್. ಅದ್ೇರಿೇತ್ರ 4 ರನರ್ಷಟೇಯ ವಿಪತ್ತು NDRF ತ್ಾಂಡ ಸ್ಹ ನಮಾ 
ರನಜಯದಲ್ಲಿ  ಇದ್.  ಈ ತ್ಾಂಡ ಕ್್ೂಡಗತ, ಬಳ್ಗ್ನವಿ, ದಕ್ಷಣ ಕನನಡ ಮತ್ತು ರನಯಚೂರತ 
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ಜಲ್ಿಗಳಲ್ಲಿದ್. ಅದ್ೇರಿೇತ್ರ ನಮಾ SDRF 6 ತ್ಾಂಡ ಇದ್. ಅದನತನ ಸ್ಹ ಎಲನಿ ಕಡಯ್ೂ 
ನಿಯೇಜಸಿದದ್ೇವ್.  ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್ ಇಲನಖ,್ ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ದಳ, ಕಾಂದನಯ ಇಲನಖ್  ಹನಗೂ ನಮಾ  
ಇಲನಖಗ್ಳು ಸೇ್ರಿದಾಂತ ್ಅವರಿಗ್್ ತ್ಕ್ಷಣ ಏರ್್ೇನತ ಪರಿಹನರ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್್ೂೇ ಅದನತನ ಕ್್ೂಡತವುದಕ್್ೆ 
ವಯವಸ್ಿ ಮನಡಿದ್ದೇವ್. 

      ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಮಳಹ್ನನಿಯ ಬಗ್್ೆ ಕ್್ೇಾಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರದವರತ  95 ಸನವಿರ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕ್್ೂಡತತನುರ್. ರ್ನವು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕ್ೂ್ಡತತ್ರುದದ್ೇವ್. ಅದ್ೇರಿೇತ್ರ ತ್ರೇವರ 
ಮರ್ ್ಹನನಿರ್ನದವರಿಗ್್ ಕ್್ೇಾಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರ 95 ಸನವಿರ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕ್್ೂಡತತ್ರುದನದರ್. ರ್ನವು 
ಮೂರತ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕ್ೂ್ಡತತ್ರುದದ್ೇವ್.  ಭನಗಶಃ ಮರ್ ್ಹನನಿರ್ನಗಿದದರ,್ NDRF ನಲ್ಲಿ 
ಪರಿಹನರವನಗಿ ರೂ.5,200 ಇದ್. ರ್ನವು 50 ಸನವಿರ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕ್್ೂಡತತ್ರುದದ್ೇವ್. ಈಗ 
ಹ್ೂಸ್ದನಗಿ ಮಳ್ ಆಶ್ರತ್ಕ್್ೆ ರೂ.6,800/-ಇದ್. ರ್ನವು 13 ಸನವಿರ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ 
ಕ್್ೂಡತತ್ರುದ್ದೇವ್. ನಿೇರನವರಿಯದತದ 13,500 ರೂಪನಯಿಗಳು ಇದ್. ರ್ನವು 25 ಸನವಿರ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕ್್ೂಡತತ್ರುದ್ದೇವ್. ಬಹತ ವನರ್ಷಾಕ ಬ್ಳ್ಗ್ ್18 ಸನವಿರ ರೂಪನಯಿ ಇದ್. ರ್ನವು 28 
ಸನವಿರ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕ್್ೂಡತತ್ರುದದ್ೇವ್. ರನಜಸನಿನ, ತ್ಮಿಳುರ್ನಡತ ಮತ್ತು ಆಾಂಧರ ಪರದ್ೇಶಕ್್ೆ 
ಪ್ೂೇನ್ ಮನಡಿ  ರ್ನವ ರಿೇತ್ರ ಕ್ೂ್ಡತತ್ರುದನದರಾ್ಂದತ ನಮಾ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ವಿಚನರಣ್ ಮನಡಿದನದರ.್ 
ಆದರ್, ಹ್ಚತಿವರಿರ್ನಗಿ ಎಲೂಿ ಕ್ೂ್ಡತತ್ರುಲಿ. ರ್ನವು ಹ್ಚತಿವರಿರ್ನಗಿ ಬ್ಳ ್ ಹನನಿರ್ನದಾಂತ್ಹ 
ರೈ್ತ್ರಿಗ್ ್ಈ ತ್ರಹದ ಒಾಂದತ ಪರಿಹನರ ಕ್್ೂಡತವಾಂತ್ಹ  ವಯವಸ್ಿಯನತನ ಮನಡಿದ್ದೇವ್. ಈ ಮೊದಲತ 
ಗಾಂಜ ಕ್್ೇಾಂದರ ಇತ್ತು. ಈ ಗಾಂಜ ಕ್್ೇಾಂದರದಲ್ಲಿ ಅನನ-ಸನಾಂಬರ್ ಅಥವನ ಗಾಂಜ ಕ್್ೂಡತತ್ರುದದರತ. ಈಗ 
ರ್ನನತ ಸ್ಕ್ನಾರದ ಆದ್ೇಶ ಮನಡಿದ್ದೇರ್.್ ಬ್ಳಗ್್ೆ ಉಪಹನರಕ್್ೆ ಉಪಿಪಟತಟ, ಚಿತನರನನ, ಇಡಿಿ, ದ್ೂೇಸ ್
ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕತ. ಮಧನಯಹನ ಊಟಕ್್ೆ ಚೂ್ೇಳದ ರೂ್ಟಿಟ, ಚಪನತ್ರ, ಮೊಟಟ್, ಬನಳಹ್ಣತಣ ಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕತ. 
ಅದ್ೇರಿೇತ್ರ ರನತ್ರರ ಊಟಕೂೆ ಸ್ಹ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕತ. ಅಾಂದರ್, ದಿವಸ್ಕ್್ೆ ರ್ನಲತೆ ಬನರಿ ಊಟವನತನ 
ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕತ. ಅಷಟಕೂೆ ಸ್ಕ್ನಾರವ್ೇ ಹಣವನತನ ಕ್ೂ್ಡತತ್ುದ್. ಅವರತ ಗಾಂಜ ಕ್್ೇಾಂದರಕ್್ೆ ಬಾಂದತ ವನಪಸ್ 
ಹ್ೂೇಗತವಾಂತ್ಹ ಸ್ಾಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಬರಿ ಕ್ೈ್ಯಲ್ಲಿ ಹೂ್ೇಗತತನುರ್ಾಂದತ ಅವರಿಗ್್ dry kit ಅನತನ 
ಕ್್ೂಡತ್ರುದ್ದೇವ್. ಜ್ೂತ್ಗ್್ ಅದರಲ್ಲಿ 10 ಕ್್ಜ ಅಕಿೆ, 1 ಕ್ಜ್ ತ್ೂಗರಿ ಬಳ್್, ಸ್ಕೆರ್, ಉಪತಪ, sunflower 
oil, ಖನರದ ಪತಡಿ  ಒಳಗ್ೂ್ಾಂಡಾಂತ್ ಈ ರಿೇತ್ರಯ item ಗಳ  ಒಾಂದತ kit ಅನತನ ಕ್್ೂಡತತ್ರುದ್ದೇವ್. 
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ಒಾಂದತ ವ್ೇಳ್, ಅವರತ ಕ್ನಳಜ ಕ್್ೇಾಂದರಕ್್ೆ ಬರತವುದಿಲಿ, friend ಮರ್್ಗ್್ ಹ್ೂೇಗತತು್ೇರ್್ಾಂದರ್, 
ಅಾಂತ್ಹವರಿಗೂ ಸ್ಹ ಇಾಂತ್ಹ ಒಾಂದತ kit ಅನತನ ಕ್್ೂಡತವಾಂತ್ಹ ವಯವಸ್ಿಯನತನ ಮನಡಿದ್ದೇವ್. 

      ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಈ ಹಾಂದ ್ವಿಪತ್ತು ನಿವಾಹಣನ ಯೇಜರ್್ಯಿಾಂದ ಬ್ಳ ್ಹನನಿ 
ಪರಿಹನರವನತನ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್ನದರ್, ಸ್ತಮನರತ 6 ರಿಾಂದ 8 ತ್ರಾಂಗಳ ಕ್ನಲ ತ್ಡ   ಆಗತತ್ರುತ್ತು. ಆದರ್, 
ಈಗ ಅದನತನ ಸ್ತಮನರತ ಒಾಂದೂವರ ್ತ್ರಾಂಗಳಲ್ಲಿ ಕ್್ೂಡತತ್ರುದದ್ೇವ್. ಇತ್ರುೇಚ್ಗ್ ್ಆದಾಂತ್ಹ ಬ್ಳ ್ಹನನಿಗ್ ್
ಸ್ತಮನರತ 618 ಕ್ೂ್ೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳಗೂ ಹಚ್ಿಿಗ್ ್ಪರಿಹನರವನತನ ಕಳ್ದ ಒಾಂದೂವರ ್ತ್ರಾಂಗಳಲ್ಲಿ 
ಕ್್ೂಟಿಟದದ್ೇವ್. ಒಟತಟ ಇದತವರ್ಗೂ 659.78 ಕ್ೂ್ೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕ್್ೂಟಿಟದ್ದೇವ್. ಈ 
ಪರಿಹನರವನತನ ರ್್ೇರವನಗಿ ರೈ್ತ್ರ bank ಖನತ್ಗಳಗ್ ್ಹನಕಿದ್ದೇವ್. ಸ್ತಮನರತ 10,06,000 ರೈ್ತ್ರಿಗ್್  
ಪರಿಹನರವನತನ  ಕ್ೂ್ಟಿಟದದ್ೇವ್.  ಕಳ್ದ 4 ವಷಾಗಳಾಂದ ಒಟತಟ 38,31,749 ರೈ್ತ್ರಿಗ್ ್ 4,736.37 
ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳ input subsidy ಹಣವನತನ ಕ್್ೂಟಿಟದ್ದೇವ್. ಹನಗ್ನಗಿ, ಸ್ಕ್ನಾರ ರ್ನವುದ್ೇ 
ರಿೇತ್ರಯಿಾಂದ ರೈ್ತ್ರಿಗ್ ್ಅರ್ನಯಯ ಮನಡಿಲಿ. ಎಷತಟ ಪರಿಹನರ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್ನಗಿತ್ೂುೇ, ಅದಕಿೆಾಂತ್ ಹ್ಚಿಿನ 
ಪರಿಹನರವನತನ ಕ್್ೂಟಿಟದ್ದೇವ.್ ಕ್್ೂರ್್ಯದನಗಿ, ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕ್ಗ್ೂ ಕೂಡ storm 
water …. 

     ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್,  ಮನನಯ 
ಸ್ಚಿವರತ ಇಷಟನತನ  ಕ್್ೂಟಿಟದದ್ೇವ್ಾಂದತ ಹ್ೇಳದನದರ.್ ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ ಮತ್ತು ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಯವರತ ದಕ್ಷಣ ಕನನಡಕ್್ೆ ಹ್ೂೇಗಿದದ್ೇವ್ಾಂದತ ಹೇ್ಳದನದರ.್ ಕಳ್ದ ಎರಡತ ವಷಾಗಳ 
ಹಾಂದ ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ೇ ರಿೇತ್ರಯ ಅರ್ನಹತತ್ಗಳು ಆದಾಂತ್ಹ ಸ್ಾಂದಭಾದಲ್ಲಿ 200 ಕ್ೂ್ೇಟಿ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತನ declare ಮನಡಿದದರತ. ಆದರ್, ಅಲ್ಲಿಗ್್ ಎಷತಟ  ಹಣವನತನ release ಮನಡಿದನದರ?್ 
ಅಲ್ಲಿನ ಪತನೂನರತ ಎಾಂಬ ಬ್ಟಟದ ಮೇಲ್  ಸ್ತಮನರತ 200 ಮರ್್ಗಳು ಬಿದಿದದದವು. ಆದರ್, ಇವತ್ರುಗೂ 
ಸ್ಹ ಒಾಂದತ ಮರ್್ಯನತನ ಅಲ್ಲಿ ಕಟಿಟಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇಬಬರತ ಸ್ತ್ತು ಹೂ್ೇಗಿದದರತ ಅವರಿಗ್್ ತ್ಲನ 5 ಲಕ್ಷ 
ರೂಪನಯಿಗಳ ಪರಿಹನರವನತನ ಕ್್ೂಟಿಟದಿದೇರಿ. ಆದದರಿಾಂದ, ಹಣ ಕ್್ೂಟಿಟದಿದೇರಿ, ಹಣ ಇದ್, ಅದತ ಬ್ೇರ ್
ಪರಶ್ನ. ಅಲ್ಲಿ ಇನೂನ 20 ಮರ್್ಗಳಗ್್ ಪರಿಹನರ ಹೂ್ೇಗಿಲಿ. 

     ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ್ ಪೂಜನರಿ (ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ) ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್,  ಮನನಯ 
ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಹ್ೇಳರತವಾಂತ್ಹ ಜಲ್ಿ,  ನಮಾ ಜಲ್ಿರ್ನಗಿದ.್  ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ನಹತತ್ಗಳು 
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ಆದಾಂತ್ಹ ಸ್ಾಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ನಾರದಿಾಂದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳ ಪರಿಹನರವನತನ  ಕ್್ೂಟಿಟದ್.  ಆದರ್, 
ಅಲ್ಲಿನ ಭೂಮಿ ಸ್ಮಸ್ಯ ಏರ್ನಗಿದ್ ಎಾಂದರ್, ಅವರತ ಇರತವಾಂತ್ಹ ಸ್ಿಳದಲ್ಲಿ  ಮರ್್ಗಳನತನ ನಿಮನಾಣ 
ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಭೌಗ್ೂ್ೇಳಕವನದ ಪರಿಸಿಿತ್ರ ಮತ್ತು ವ್ೈಜ್ಞನನಿಕವನದ ವರದಿಯತ ಒಪತಪವುದಿಲಿ. ಅವರಿಗ್್  
ಹ್ೂರಗಡ್ ಭೂಮಿ ಕ್ೂ್ಟಟರ್, ಅವರತ ಹೂ್ೇಗತತ್ರುಲಿ. ಹನಗ್ನಗಿ, ಅದತ ಜಜ್ಞನಸ್ಯಲ್ಲಿದ್. ಅದನತನ 
ರ್ನವುದನದರ್ೂಾಂದತ ಹಾಂತ್ಕ್್ೆ ತ್ರತತ್ರುದದ್ೇವ್. 

     ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್,  2 
ವಷಾಗಳು ಆದವು. ಅದಕ್ನೆಗಿ ಕ್್ೇಳದ್. 

      ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ್ ಪೂಜನರಿ (ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ) ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್,  ಮನನಯ 
ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಹ್ೇಳದ ಅವರ ಕ್ನಳಜ ಸ್ರಿ ಇದ್. ಒಾಂದೂ್ಾಂದತ  ಸನರಿ 
ಅನಿವನಯಾವನಗಿ ಜನರ ಮನವಲ್ಲಸ್ಲ್ೇ ಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್, ಹನಗ್ನಗಿ, ವಿಳಾಂಬವನಗಿದ್ ಅಷ್್ಟೇ. 

    ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:-  ಮನನಯ ಕಾಂದನಯ ಸ್ಚಿವರತ ತನವು ತ್ಮಾ ಉತ್ುರವನತನ  ನಿೇಡತವುದನತನ 
ಮತಾಂದತವರಿಸಿ. 

    ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶ್ ೇಕ್ (ಕಾಂದನಯ ಸ್ಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಬ್ಾಂಗಳೂರತ 
ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕ್ಗ್್ ್ storm water drain ಗ್್ ಸ್ಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ್,  300 ಕ್ೂ್ೇಟಿ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕ್್ೂಟಿಟದ್ದೇವ್. ಈ ಮೊದಲತ 1600 ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕ್್ೂಟಿಟದ್ದೇವ್. ಈಗ 
ಅದರ tender ಆಗಿದ.್ ರಸ್ುಗಳಗ್ನಗಿ 300 ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ  ಕ್್ೂಟಿಟದ್ದೇವ್. ಈ  ಹಾಂದ ್
6,800 ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕ್್ೂಟಿಟದ್ದೇವ್. ಅದತ ಸ್ಹ ಟ್ಾಂಡರ್ ಆಗಿದ್. ಮಳ್ ಬಾಂದಿದದರಿಾಂದ 
ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ ಆಗಲ್ಲಲಿ. PWD ಗ್್ 200 ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕ್್ೂಟಿಟದ್ದೇವ್. 
RDPR ಇಲನಖಯ್ ರಸ್ುಗ್್ 200 ಕ್ೂ್ೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕ್ೂ್ಟಿಟದದ್ೇವ್. M.I. (Minor 
Irrigation) ಮತ್ತು RDPR ಇಲನಖಗ್ಳ  ಕ್್ರ್ಗಳಗ್ ್ 200 ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ 
ಕ್್ೂಟಿಟದದ್ೇವ್. ಇಷತಟ ಹಣ ಸ್ಕ್ನಾರದ ವತ್ರಯಿಾಂದ ಪರಿಹನರ ಕ್್ೂಡತವಾಂಥದತದ ಆಗಿದ್. 

      ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್ (ವಿರ್ೂೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್,  
ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನ ವಿಷಯಕ್್ೆ ಬಾಂದರ ್ಹ್ಚಿಿಗ್ ್  ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ ಬ್ೇಕ್ನಗಿಲಿ.  ಮೊದಲತ ಉತ್ುರಹಳಿ 
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ಕ್್ೇತ್ರ ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರದತದ,  ಈಗ ಅದತ ಒಟತಟ 10 ಕ್್ೇತ್ರಗಳು ಆಗಿವ್. ವತ್ೂಾರತ ಮತ್ತು 
ಮಹನದ್ೇವಪತರವನತನ ಬಿಟಟರ್, ಬ್ೂಮಾನಹಳಿ, ಆರ್,ಆರ.ನಗರ ಎಲಿವೂ ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರ ಕ್್ೇತ್ರಕ್್ೆ 
ಸೇ್ರಿದ.್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್್ೂಟಾಂದತ ಅರ್ನಹತತ್ಗಳು ಆಗಿವ.್ ಇದಕ್್ೆ ಏನತ ಮನಡತತನುರ್ ಎನತನವುದನತನ 
ಹ್ೇಳಬ್ೇಕತ? ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ ಅಲ್ಲಿ ಮತನಿರನಜತ ಎಾಂಬತವವರ  ಹ್ಸ್ರನತನ  ಹ್ೇಳದರತ.  ಒತ್ತುವರಿ 
ಬಗ್್ೆ ಎಲನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪೂತ್ರಾ ಸನಮನರಜಯ ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರದತದ ಇತ್ತು. ಈಗಲೂ ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ 
ನಡಸ್್ತತ್ರುದನದರ.್ ಪದಾರ್ನಭನಗರ, ಆರ್.ಆರ್.ನಗರ ಅಾಂತ್ ಎಲನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಗತವಾಂತ್ಹ 
ಅರ್ನಹತತ್ಗಳನತನ ತ್ಡಯ್ತವುದಕ್್ೆ ಏನತ ಮನಡತತ್ರುದನದರಾ್ಂದತ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕತ? ಏಕ್್ಾಂದರ,್ ಮನನಯ 
ಸ್ಚಿವರತ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಏರ್್ೇನೂ ಆಗಿದ ್ ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳದನದರ್. ಅದರಾಂತ,್ ರ್ನನೂ ಸ್ಹ, ಎಷತಟ 
ಕಿೇಲ್ೂೇಮಿೇಟರ್ ಹೂ್ೇಗಿದ್, ಎಷತಟ ವಿದತಯತ್ ಕಾಂಬ ಹ್ೂೇಗಿದ,್ ಎಷತಟ ಸೇ್ತ್ತವ್ಗಳು ಹ್ೂೇಗಿವ ್
ಎಾಂಬತದನತನ ಹೇ್ಳದ್ದೇರ್್.  ಮೊದಲತ ಮತ್ತು ಈಗಲೂ ಸ್ಹ ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿ  ಕ್ೇ್ತ್ರ  ಮನನಯ 
ಸ್ಚಿವರದತದ ಆಗಿರತವುದರಿಾಂದ, ಅದಕ್್ೆ ರ್ನವ ರಿೇತ್ರ ಪರಿಹನರ ಎಾಂಬತದನತನ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕತ?  
ಪರಿಹನರವನತನ ಕ್್ೂಟಿಟದನದರ,್ ಆದರ್, ಕ್್ಲವು ಪರಿಹನರಗಳನತನ ಹ್ೂಸ್ದನಗಿ  ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್. 
ಪನತ್ರ, refrigerator, scooter, ಇವುಗಳರ್ನ್ಲನಿ ಮಳ್ಯಲ್ಲಿ ಹ್ೂಡದ್ತಕ್್ೂಾಂಡತ ಹ್ೂೇಗಿದ್. 
ಹನಗ್ನಗಿ, ಇದಕ್್ೆ ಏನತ ಪರಿಹನರ ಕ್್ೂಡತತನುರ ್ಎಾಂಬತದನತನ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕತ? 

(ಮತಾಂದತ.,)  

 
(1011) 22-09-2022 (6.30) ಎಾಂ.ವಿ-ಬಿಎನ್ಎಸ 

(ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರ ಉಪಸಿಿತ್ರ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್ (ಮತಾಂದತ…):-  

ಏಕ್್ಾಂದರ,್ ಬ್ೇರ ್ರ್ನವ ಕ್್ೇತ್ರದಲೂಿ ಸ್ಹ ಈ ರಿೇತ್ರ ಬರತವುದಿಲಿ. ಗತಡಿಸ್ಲತ ಪರದ್ೇಶಗಳನತನ ಬಿಟಟರ,್  
ಬ್ೇರ ್ಕಡ ್ಪರವನಹದಿಾಂದ ಈ ರಿೇತ್ರಯ effect ಆಗತವುದಿಲಿ. ಆ ಭನಗದಲ್ಲಿ ಈ ರಿೇತ್ರರ್ನಗತವುದಕ್್ೆ 
ಕ್ನರಣವ್ೇನತ ಎಾಂಬತದನತನ ಸ್ಾಲಪ ದಯವಿಟತಟ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕತ. 
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ಶ್ರೇ ಆರ. ಅಶ್ ೇಕ್ (ಕಾಂದನಯ ಸ್ಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಇದಕ್್ೆ 
ಸ್ಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ ್ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರತ ತ್ರಳಸಿದನದರ.್ 

ಶ್ರೇ ಎಸ.ರವಿ (ಸ್ಿಳೇಯ ಸ್ಾಂಸ್ಿಗಳ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ 
ಉತ್ುರ ನಿೇಡತತ್ರುದನದರ,್ ಅದಕ್್ೆ ಸ್ಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ ್ರ್ನನತ ಸ್ಾಲಪ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೇರ್್. 

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮನನಯ ಎಸ.ರವಿಯವರ,್ ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ ತ್ಮಾ ಉತ್ುರವನತನ 
ಪೂತ್ರಾ ಮತಗಿಸಿದ ಮೇಲ ್ಏರ್ನದರೂ ತ್ಮಾ ಆಕ್್ೇಪಣ್ಗಳು ಇದದರ,್ ದಯವಿಟತಟ ಕ್್ೇಳ. ಈ ರಿೇತ್ರ 
ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಎದತದ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದರಿಾಂದ ತ್ತಾಂಬನ ತ್ೂಾಂದರರ್್ನಗತತ್ುದ್. Let him 
complete. 

ಶ್ರೇ ಎಸ.ರವಿ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಏಕ್್ಾಂದರ,್ ಈಗ ಸ್ದನದಲ್ಲಿ ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳು ಇದನದರ್. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಮನನಯ 
ಸ್ಚಿವರತ ಏರ್್ೇನತ ಕ್್ೂಟಿಟದನದರಾ್ಂದತ ಹ್ೇಳುತ್ರುದನದರ್. ಆದರ್, ಏರ್್ೇನತ ಸ್ಮಸಯ್ಗಳವ್ ಎಾಂಬತದಕ್್ೆ 
ಉತ್ುರ ಹ್ೇಳಲಿ. ಅದಕ್್ೆ ಅವರತ ಮತಾಂದ ್ ಹೇ್ಳುವಾಂತ್ಹ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಅದನತನ ತ್ರಳಸ್ಲ್ಲ ಎಾಂದತ 
ಹ್ೇಳುತ್ರುದ್ದೇವ.್ 

ಶ್ರೇ ಎಸ.ರವಿ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಈಗ ಪರವನಹದಿಾಂದ ರ್್ರ್ಹನನಿರ್ನಗಿರತವುದರ 
ಬಗ್್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ರುದನದರ.್ ರನಮನಗರ ಜಲ್ಿಯಲ್ಲಿ ಎಾಂದೂ ಕಾಂಡತ ಕ್್ೇಳರಿಯದಾಂತ್ಹ ರಿೇತ್ರಯಲ್ಲಿ 
ಮಳ್ ಬಿತ್ತು. ಆ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳು ತ್ಕ್ಷಣ ಸ್ಪಾಂದಿಸಿದರತ, ರನಮನಗರ 
ಪಟಟಣದಲ್ಲಿ ರ್್ರ್ಯಿಾಂದ ನಿೇರತ ನತಗಿೆತ್ತ. ಆಗ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳು ಸ್ಿಳಕ್್ೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಸ್ಿಳ 
ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ ಮನಡಿದರತ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿನ ಮರ್್ಗಳಗ್್ ಹತ್ತು ಸನವಿರ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ನಿೇಡಿದನದರ.್ 
ಅವರಿಗ್್ ಇನತನ ಏರ್್ೇನತ ಸೌಲಭಯ ನಿೇಡಿದನದರ?್ ಮತ್ತು ಎಷತಟ ಹಣವನತನ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಿದನದರ?್ 
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Filatures ಎಲನಿ ಮತಳುಗಡ್ರ್ನಗಿಬಿಟಿಟದ್. ಅವರಿಗ್್ ಏನತ ವಯವಸ್ಿ ಮನಡಿದನದರ ್ ಮತ್ತು ಏನತ 
ಮನಡತತನುರ?್ ಇಲ್ಲಿಯವರಗ್್್ ಕ್್ೇವಲ ಹತ್ತು ಸನವಿರ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಮನತ್ರ ನಿೇಡಲನಗಿದ.್  
ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳ ್ ಖ್ತದನದಗಿ ಎರಡತ-ಮೂರತ ಗಾಂಟ್ಯಲ್ಲಿ ಸ್ಿಳಕ್್ೆ ಭ್ೇಟಿ ನಿೇಡಿ, ಅದನತನ 
ರ್್ೂೇಡಿಕ್ೂ್ಾಂಡತ ಹೂ್ೇಗಿದನದರ್. ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳು ಬಾಂದತ ಹ್ೂೇಗಿರತವುದರಿಾಂದ ಜನರತ 
ತ್ಮಗ್್ ಎಲ್ೂಿೇ ಒಾಂದತ ಕಡ ್ರ್ನಯಯ ಮತ್ತು ಪರಿಹನರ ಸಿಗತತ್ುದ್ ಎಾಂಬ ನಿರಿೇಕ್ ್ಇಟತಟಕ್ೂ್ಾಂಡಿದನದರ್. 
ಜನರ ಆ ನಿರಿೇಕ್್ ಸ್ತಳನಿಗಬನರದತ ಅಲಿವ್ೇ? ಆದತದರಿಾಂದ ಈ ಸ್ಾಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳು ಸ್ದನದಲ್ಲಿ ಇರತವುದರಿಾಂದ, ದಯಮನಡಿ ಮನನಯ ಕಾಂದನಯ ಸ್ಚಿವರತ ಸ್ಮಸ್ಯಗ್್ 
ಏನತ ಮನಡತತನುರ ್ಮತ್ತು ಏನತ ಪರಿಹನರ ನಿೇಡತತನುರ್ಾಂದತ ಒಾಂದತ ಸ್ಪಷಟವನದ ಉತ್ುರ ನಿೇಡಲ್ಲ. 
ಅದ್ೇ ರಿೇತ್ರ ಏನನತನ ಕ್್ೂಡತತನುರಾ್ಂದತ ದಯಮನಡಿ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕ್್ಾಂದತ ತ್ಮಾ ಮತಖನಾಂತ್ರ ಮನನಯ 
ಸ್ಚಿವರನತನ ಕ್್ೇಳಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುೇರ್್. 

ಶ್ರೇ ಬಸ್ವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ (ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳು):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಮನನಯ 
ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನದ ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್ರವರತ ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನ ಮಹದ್ೇವಪತರ ಮತ್ತು 
ಬ್ೂಮಾನಹಳಿಯ ಭನಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ರೇ ಹಚ್ತಿ ಮಳ್ ಬಾಂದಿದ್, ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ಇದ್ೇ ಬ್ೇರ ್ರಿೇತ್ರಯಲ್ಲಿದತದ, 
ಅಲ್ಲಿ ಏನತ ಮನಡತತನುರ್? ಅದತ ಏಕ್್ ಆಯಿತ್ತ? ಮತ್ತು ಅದಕ್್ೆ ಏನತ ಶನಶಾತ್ವನದ ಪರಿಹನರ 
ಮನಡಬಹತದತ ಎಾಂದತ ಕ್್ೇಳದನದರ್. ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರನದ ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿಯವರತ ರನಮನಗರ ಜಲ್ಿಯ 
ಬಗ್್ೆ ಕ್್ೇಳದನದರ್.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳು ರನಮನಗರ 
ಜಲ್ಿಯ ಬಗ್್ೆ ಹ್ೇಳಲ್ೇಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್. 

ಶ್ರೇ ಎಸ.ರವಿ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳು ಅದರ ತ್ರೇವರತ್ 
ಮತ್ತು ಮರ್್ಗಳಗ್್ ಆಗಿರತವಾಂತ್ಹ ಹನನಿಯನತನ ತ್ಮಾ ಕಣಿಣನಿಾಂದ ರ್್ೂೇಡಿದನದರ.್  
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ಶ್ರೇ ಬಸ್ವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಹೌದತ ರ್ನನತ ರ್್ೂೇಡಿದ್ದೇರ್.್ 
ಈಗ ರನಮನಗರ ಜಲ್ಿ ಎಾಂದರ್ ಆಕಷಾಕವನಗಿರತವಾಂತ್ಹ ಒಾಂದತ ಸ್ಿಳ. ಮನನಯ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡರ್, 
ಪರಥಮ ಬನರಿಗ್ ್ರನಮನಗರ ಜಲ್ಿಗ್ ್ಜದನದಜದಿದ ಪನರರಾಂಭವನಗಿದ.್  

ಶ್ರೇ ಪತಟಟಣಣ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ರನಮನಗರ ಜಲ್ಿಯಿಾಂದ ದಿವಾಂಗತ್ ಕ್್ಾಂಗಲ್ 
ಹನತಮಾಂತ್ಯಯನವರತ, ಭನರತ್ದ ಮನನಯ ಮನಜ ಪರಧನನ ಮಾಂತ್ರರಗಳನದ ಶ್ರೇ 
ಹ್ರ್.ಡಿ.ದ್ೇವ್ೇಗ್ೌಡರತ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಹ್ರ್.ಡಿ.ಕತಮನರಸನಾಮಿ ಸೇ್ರಿದಾಂತ್ ಮೂರತ ಜನರತ 
ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳನಗಿದನದರ್.  

ಶ್ರೇ ಎಸ.ರವಿ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ದಿವಾಂಗತ್ ರನಮಕೃಷಣ ಹ್ಗೆಡ್ಯವರನತನ ಸ್ಹ 
ಸೇ್ರಿಸಿಕ್್ೂಾಂಡರ್ ರ್ನಲತೆ ಜನ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳನಗತತನುರ.್ 

ಶ್ರೇ ಬಸ್ವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಅವರದತ ಕನಕಪತರ. 

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳ್, ಆದರ್ ಅದತ ರನಮನಗರ ಜಲ್ಿ. 

ಶ್ರೇ ಬಸ್ವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಜಲನಿ ರನಜಕ್ನರಣವ್ಾಂದರ ್
ಮತ್ು ಬ್ೇರ ್ಬರತತ್ುದ್. 

ಶ್ರೇ ಪತಟಟಣಣ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಆಗ ಘಟನನತಘಟಿಗಳೇ್ ಬರತತನುರ್.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರರ್ನಗಬ್ೇಕತ 
ಎನತನವವರ್ಲಿರೂ ಸ್ಹ ಮತಾಂದಿನ ಚತರ್ನವಣ್ಯಲ್ಲಿ ರನಮನಗರ ಜಲ್ಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಚತರ್ನವಣ್ಗ್ ್
ನಿಾಂತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಲ್ಲ. 

ಶ್ರೇ ಪತಟಟಣಣ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಮನನಯ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡರತ ಒಾಂದತ ಬನರಿ 
ಪರಯತ್ರನಸ್ಲ್ಲ. 
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ಶ್ರೇ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರಿಗ್್ ನಮಸನೆರ. 

ಶ್ರೇ ಬಸ್ವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ರನಮನಗರ ಜಲ್ಿ ಎಲಿರನತನ 
ಅಷತಟ ಸ್ತಲಭವನಗಿ ಸಿಾೇಕ್ನರ ಮನಡತವುದಿಲಿ. ಕ್್ಲವರನತನ ಮನತ್ರ ಸಿಾೇಕ್ನರ ಮನಡತತ್ುದ.್ ಅಲ್ಲಿ 
ಕ್್ಲವರಿಗ್ ್ಮನತ್ರ entry ಇದ್. ಮನನಯ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡರ್ ತನವು ಪರಯತ್ರನಸ್ತವುದತ ಬ್ೇಡ ಮತು್ ಇಲ್ಲಿ 
ರ್ನರತ ಪರಯತ್ರನಸ್ತವುದತ ಬ್ೇಡ. ಅಲ್ಲಿ ಚತರ್ನವಣ್ಗ್್ ನಿಾಂತ್ವರ್ಲಿರೂ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರರ್ನಗತತನುರ್ಾಂದತ 
ತ್ರಳದತಕ್ೂ್ಾಂಡತ, ಎಾಂ.ಎಲ.ಎ. ಆಗದೇ್ ಇರತವಾಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಿತ್ರ ನಿಮನಾಣವನಗತವುದತ ಬ್ೇಡ. 
ಮಹದ್ೇವಪತರ ಮತ್ತು ಬೂ್ಮಾನಹಳಿಯ ಬಗ್್ೆ ವಿಧನನ ಸ್ಭ್ಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿವರವನಗಿ ತ್ರಳಸಿದ್ದೇರ್.್ 
ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ನಗರದ ಒಟತಟ drainage system ಅನತನ ತ್ಗ್್ದತಕ್್ೂಾಂಡನಗ, ಬಹಳ ಹಾಂದ ್
ಮನಡಿರತವಾಂತ್ಹ ರನಜಕ್ನಲತವ್ಗಳು. ಮತು್ ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ನಗರ ಬ್ೇರ ್ ನಗರ ಪರದ್ೇಶದಾಂತ ್
ವಿಭಿನನವನಗಿದತದ, ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ನಗರ ಕ್್ರ್ ಆಧನರಿತ್ವನದ ನಿೇರಿನ ವಯವಸ್ಿ ಇರತವಾಂಥದತದ. ವೃಷಭನವತ್ರ 
ಕಣಿವ ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ನಾವತ್ರ ಕಣಿವ ್ ಹನಗೂ ಚಲಿಘಟಟ ಕ್್ರ್ ಮತ್ತು ಹಬ್ನಬಳ ಕ್್ರ್. ಇದಕ್್ೆ 
ಸ್ಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ,್ ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನದ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್ರವರತ ನಗತತ್ರುದನದರ;್ 
ಈಗ ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ನಗರ ಬಹಳ ದ್ೂಡಡ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ಬ್ಳ್ದಿದ.್ ಹೇಗ್ನಗಿ, ಮೊದಲ್ಲನ 
ರನಜಕ್ನಲತವ್ಗಳ ಸ್ಾರೂಪ ಮತ್ತು ಅದರ ಉದದ್ೇಶಗಳು ಸ್ಾಂಪೂಣಾವನಗಿ ಬದಲನಗಿವ.್ ಈಗ 
ರನಜಕ್ನಲತವ್ಯ carrying capacity ಏನಿದ,್ ಇವತ್ತು ಅದರ ಮೇಲ ್ ಬರತವಾಂತ್ಹ water 
carrying load ಏನಿದ್, ಅದತ ಜನಸಿುರ್ನಗಿದ.್ ಇದಕ್್ೆ ಕ್ನರಣ ಕ್್ೇವಲ ಮಳ್ ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳುವುದಿಲಿ. 
ಹಾಂದಿನ ಐವತ್ತು ವಷಾದಲ್ಲಿ ಅತ್ರೇ ಹ್ಚತಿ ಮಳ್ ಬಿದಿದದ್. ಅಲನಪವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಷತಟ ದ್ೂಡಡ ಪರಮನಣದ 
ಮಳ್ಗ್್, ಎರಡತ ನೂರತ ಮತ್ತು ಮೂರತ ನೂರತ ವಷಾಗಳ ಹಾಂದ ್ಆ canal ಗಳನತನ ರ್ನರತ 
design ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಸನಧಯವಿಲಿ. ಇನತನ ಎರಡತ ನೂರತ ವಷಾದ ಮತಾಂದ್ ಏರ್ನಗತತ್ುದ್ಾಂದತ 
ರ್ನರತ ಊಹ್ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಸನಧಯವಿಲಿ. ಎರಡರ್್ಯದನಗಿ ಈ ರನಜಕ್ನಲತವ್ಯಲ್ಲಿ drainage 
water ಮತ್ತು ರ್ನವು use ಮನಡಿದಾಂತ್ಹ ನಿೇರತ ಹ್ೂೇಗತತ್ುದ್. ಈಗ ಮಳ್ಗ್ನಲ ಇಲಿದಿರತವಾಂತ್ಹ 
ಕ್ನಲದಲೂಿ ಸ್ಹ ರನಜಕ್ನಲತವ್ಯಲ್ಲಿ ನಿರಾಂತ್ರವನಗಿ ನಿೇರತ ಹರಿಯತತ್ುದ್. ಈ ಬನರಿ ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ 
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ಏರ್ನಗಿದ್ ಎಾಂದರ್, ಕಳ್ದ ಎರಡತ ವಷಾಗಳಾಂದ ನಿರಾಂತ್ರವನಗಿ ಮಳ್ರ್ನಗಿರತವುದರಿಾಂದ 
underground water ಸ್ಾಂಪೂಣಾ charge ಆಗಿದ.್ ಮತ್ು ಕ್್ರ್ಗಳ್ಲನಿ ತ್ತಾಂಬಿವ.್ ಅದ್ೇ ರಿೇತ್ರ 
ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಶ್ೇಕಡನ 80ರಷತಟ ಕ್್ರ್ಗಳು ತ್ತಾಂಬಿವ್. ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿರಾಂತ್ರವನಗಿ 
ಮಳ್ರ್ನಗಿರತವುದರಿಾಂದ ಎಲನಿ ಕ್್ರ್ಗಳು ಸ್ಾಂಪೂಣಾ ತ್ತಾಂಬಿ ಹರಿಯತತ್ರುವ್. ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ನಗರದ 
ಕ್್ರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3-4 ಕ್್ರ್ಗಳನತನ ಬಿಟಟರ,್ sluice gate ಇಲಿ. ಈಗ ನಮಾ ಸನಯಾಂಕಿ ಟನಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು 
ಹಲಸ್ೂರತ ಟನಯಾಂಕ್ಗಳವ್. ಅಲೂಿ ಸ್ಹ ಮಳ್ರ್ನಗತತ್ುದ್. ಆದರೂ ಸ್ಹ ಅಲ್ಲಿ ಏಕ್್ 
ಪರವನಹವನಗತವುದಿಲಿ. ಆದರ,್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮು್ ಇದ್. ಅಲ್ಲಿ sluice gate ಇದ್. ಅಲ್ಲಿ ಕ್್ಳಗಡ್ 
ಹ್ೂೇಗತವುದಕ್್ೆ canal ಗಳವ್. ಅಲೂಿ ಸ್ಹ ಸ್ತಮನರತ ತ್ಗತೆ ಪರದೇ್ಶವಿದ.್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ 
ಸಿಸ್ಟಮು್ ವಕ್ಾ ಆಗತತ್ರುದ್. ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕ್ ್ ಈಗ ಬೃಹತ್ ಬ್ಾಂಗಳೂರತ 
ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕ್ರ್್ನಗಿದ್. ಮೊದಲತ ಬ್ಾಂಗಳೂರಿಗ್ ್ಏಳು ಸಿ.ಎಾಂ.ಸಿ.ಗಳನತನ ಸೇ್ರಿಸಿಕ್್ೂಾಂಡರತ. 
ಅಲ್ಲಿನ drainage ವಯವಸ್ಿಗಳು ಇತ್ರುೇಚ್ಗ್ ್ ಕ್ಲ್ವು ಆಗತತ್ರುವ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನತನ ಕ್್ಲವು ಕಡಗ್ಳಲ್ಲಿ 
ಆಗಬೇ್ಕತ. ಆ ನಾಂತ್ರ ಬ್ಾಂಗಳೂರಿಗ್ ್ 110 ಹಳಿಗಳನತನ ಸೇ್ಪಾಡ ್ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಾಂಡರತ. ಆ 110 
ಹಳಿಗಳನತನ ಸೇ್ಪಾಡ ್ ಮನಡಿಕ್್ೂಾಂಡ ಮೇಲ್ ಹಳಿಗಳ ಹಳ್ಯ ಟನಯಾಂಕ್ಗಳ್ಲನಿ ಇದರಲ್ಲಿ 
ಸೇ್ರಿಕ್್ೂಾಂಡಿದ.್ ಉದನಹರಣ್ಗ್್; ಮಹನದ್ೇವಪತರ ಒಾಂದರಲ್ಿೇ ಸ್ತಮನರತ 69 ಟನಯಾಂಕ್ಗಳವ್. ಆ 
ಎಲಿವೂ ಸ್ಹ ತ್ತಾಂಬಿ ಹರಿಯತತ್ುವ್. ಮತ್ು ಅವುಗಳ್ಲನಿ interconnect ಇರತವುದರಿಾಂದ, ಅವುಗಳು 
ತ್ತಾಂಬಿ ಹರಿದತ, ಆ ನಿೇರತ ಇರ್ೂ್ನಾಂದತ ಟನಯಾಂಕ್ಗ್್ ಹ್ೂೇಗತತ್ುದ.್ ಅದತ ತ್ತಾಂಬಿ ಹರಿದತ ಮತೂ್ುಾಂದತ 
ಟನಯಾಂಕ್ಗ್್ ಹ್ೂೇಗತತ್ುದ್. ಕ್್ೂರ್್ಗ್ ್ಅದತ ದಕ್ಷಣ ಪಿರ್ನಕಿನಿಯನತನ ಸೇ್ರತತ್ುದ್. ಈಗ ವತ್ೂಾರತ ಕ್್ರ್ 
ಮತ್ತು ಬಳ್ಿಾಂದೂರತ ಕ್್ರ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿವ.್ ಮೊದಲತ ಹಳಿಗಳು ಇದನದಗ, ಅಲ್ಲಿ ವಯವಸನಯ 
ಮನಡತತ್ರುದದರತ. ಹೇಗ್ನಗಿ ಅವುಗಳ್ಲನಿ agricultural canal ನಲ್ಲಿ ಹ್ೂೇಗತತ್ರುತ್ತು. ಆಗ natural 
drainage ಇತ್ತು. ಈಗ ಅಲ್ಿಲನಿ ಮರ್್ಗಳು ಮತ್ತು ಫನಿಟ್ಗಳು ನಿಮನಾಣವನಗಿವ್. ಆದತದರಿಾಂದ 
ಅಲ್ಲಿ ನಿೇರತ ಹ್ೂೇಗತವುದಕ್್ೆ ಜನಗವಿಲಿ. ಆದತದರಿಾಂದ ನಿೇರತ ಆ ಕಡಯ್ಿಾಂದಲ್ೇ ಬರಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್. 
ಇದತ ಒಾಂದತ ಕ್ನರಣವನದರ,್ ಅದರ ಕಣಿವ ್ಪರದೇ್ಶ ಹ್ೇಗಿದ ್ಎಾಂದರ್, ಈಗ ಶ್ವನಜನಗರ ಮತ್ತು 
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ಕಮರ್ಷಾಯಲ್ ಸಿರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಳ್ರ್ನದರ್ ಮಳ್ಯ ನಿೇರತ ಅಲ್ಲಿಯವರಗ್ೂ ಸ್ಹ ಹ್ೂೇಗತತ್ುದ್. ಇದತ 
ಮತಖ್ಯವನಗಿ ಇರತವಾಂಥದತದ. ಈಗ ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ನಗರ ಬಹಳ ಬ್ಳದ್ತಬಿಟಿಟದ್. ಇದಕ್್ೆ ಪರಿಹನರವೇ್ನತ 
ಎಾಂದರ್, natural drainage ಏನಿದ್ ಮತ್ತು ರನಜಕ್ನಲತವ್ಗಳು ಏನಿವ ್ ಮತ್ತು ರ್ನವು ಏನತ 
primary drain ಎಾಂದತ ಕರಯ್ತತ್ುೇವ್, ಅವುಗಳನತನ ಮೂಲಸ್ಾರೂಪಕ್್ೆ ವನಪಸ್ತು ತ್ರಬೇ್ಕತ. 
ಅದತ ಅತ್ರಕರಮಣವನಗಿರಲ್ಲ, ಮತ್ೂುಾಂದನಗಿರಲ್ಲ, ಅದಲ್ಿವನತನ ಸ್ಹ ತ್ಗ್್ದತ ಕನಿಷಟಪಕ್ಷ ಅಷಟರ್ನನದರೂ 
ಸ್ಹ ಅಲ್ಲಿ ಮನಡಲೇ್ಬೇ್ಕತ. ಇಷತಟ ದ್ೂಡಡ ಪರಮನಣದ ಮಳ್ ಬಾಂದನಗ ಮತ್ತು ಸನಧನರಣ ಮಳ ್
ಬಾಂದನಗ ನಿೇರತ ಹೂ್ರಗ್್ ಹ್ೂೇಗಬೇ್ಕತ. ಸನಧನರಣ ಮಳ್ಗ್್ ಪರವನಹವನಗಬನರದತ. ರ್ನವು ಆ ರಿೇತ್ರ 
ಮನಡಿಸ್ತವುದಕ್್ೆ ತ್ರೇಮನಾನ ಮನಡಿದ್ದೇವ್. ಮತ್ು ಎಲನಿ ಕ್್ರ್ಗಳಗೂ sluice gate ಗಳನತನ 
ಹನಕತವುದಕ್್ೆ ತ್ರೇಮನಾನ ಮನಡಿದ್ದೇವ್. ಈ sluice gate ಗಳನತನ ಹನಕಿದರ ್ಏರ್ನಗತತ್ುದ್ ಎಾಂದರ್, 
ಈಗ ಬ್ೇಸಿಗ್್ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ನಿೇರನತನ ಹಡಿದಿಟತಟಕ್ೂ್ಾಂಡತ, ಬ್ೇಸಿಗ್್ಯ ಕ್್ೂರ್್ಯಲ್ಲಿ ನಿೇರನತನ ಬಿಟತಟ, 
ಕ್್ರ್ಯನತನ ಅಧಾದಷತಟ ಬರಿದತ ಮನಡಿದರ್, ಮಳಗ್್ನಲ ಬಾಂದನಗ ಅಷತಟ ಸನಮಥಯಾದ ನಿೇರನತನ 
ಪತನಃ ಸ್ಾಂಗರಹಸ್ಬಹತದತ. ಇಲಿದಿದದರ,್ ಈಗ್ನಗಲೇ್ ತ್ತಾಂಬಿರತವಾಂತ್ಹ ಕ್್ರ್ಗ್ ್ಮತ್ು ಮಳ್ ಬಿದದರ,್ 
ತ್ಕ್ಷಣ ನಿೇರತ ಹ್ೂರಗ್ ್ಬರತತ್ುದ್.  Tanks are flood carriers ಎಾಂದತ internationally 
approach ಇರತವುದತ. But, they are not carrying flood instead they are 

creating flood. ಆದತದರಿಾಂದ ಟನಯಾಂಕ್ನ holding ಸನಮಥಯಾವನತನ ಹ್ಚಿಿಗ್ ್ ಮನಡಬೇ್ಕತ 
ಮತ್ತು sluice gate ಹನಕಬ್ೇಕತ. ಮಳ್ಗ್ನಲ ಪನರರಾಂಭವನಗತವುದಕಿೆಾಂತ್ ಮತಾಂಚ್ ಸ್ಾಲಪ ನಿೇರನತನ 
ಹ್ೂರಗ್ ್ ಬಿಟತಟ, ಅದರ ಸ್ಾಂಗರಹಣನ ಸನಮಥಯಾವನತನ ಹ್ಚಿಿಗ್ ್ ಮನಡಿ, ನಿೇರನತನ ಸ್ಾಂಗರಹ 
ಮನಡತವಾಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನ ಮನಡಬೇ್ಕತ. ನಿೇರತ ಅಲ್ಲಿಾಂದ ಹ್ೂರಗ್ ್ಬರತವಷಟರಲ್ಲಿ ರನಜಕ್ನಲತವ್ಗಳನತನ 
ಸ್ಾಂಪೂಣಾ ರಡ್ಿ ಮನಡಿರಬ್ೇಕತ. ಅದತ ಅಲಿದ್ ಹ್ೂಸ್ ಕ್ನಲತವ್ಗಳನತನ ಮನಡತವಾಂತ್ಹ 
ಅವಶಯಕತಯ್ೂ ಇದ್. 

( ಮತಾಂದತ…) 
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(1012) 22.09.2022 06.40 LL-KS                      (ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರ ಉಪಸಿಿತ್ರ) 

ಶ್ರೇ ಬಸ್ವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ(ಮತಾಂದತ…):-  

ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರನಜಕ್ನಲತವ್ ಇರತವಾಂಥದತದ, ಈಗ ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ. ಹ್ಚತಿ ಕಡಿಮ ಆ 
ಬನಡಾರ್ನಲ್ಲಿರತತ್ುದ್. ಮತಾಂದ್ ಬಿ.ಡಿ.ಎ., ಬಿ.ಎಾಂ.ಆರ.ಡಿ.ಎ. ಹನಗೂ ಆ ನಾಂತ್ರ ಗ್ನರಮ 
ಪಾಂಚನಯಿತ್ರಗಳು ಬರತತ್ುವ್. ಕ್್ೂರ್್ಗ್,್ ರ್ನವು ಅದನತನ ದಕ್ಷಣ ಪಿರ್ನಕಿನಿ ನದಿಗ್್ ಬಿಟತಟ, ಅಲ್ಲಿಾಂದ 
ಕ್ನವೇ್ರಿ ನದಿಗ್ ್ಹೂ್ೇಗತವಾಂತ್ಹ ವಯವಸ್ಿ ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಹೇಗ್ನಗಿ, ನಗರ ಪರದೇ್ಶದ ನಿೇರತ ಹಳಿಗಳಗ್್ 
ಹ್ೂೇಗತವವರ್ಗೂ ಕಾಂಪಿಿೇಟ್ ಆಗಿ ಒಳಚರಾಂಡಿ ವಯವಸ್ಿ ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಅದಕ್್ೆ ವ್ಚಿ ಕೂಡ 
ಜನಸಿುರ್ನಗತತ್ುದ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್್ೆ ಹ್ಚತಿ ಸ್ಮಯ ಕೂಡ ಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್. ಆದರ್, ಸ್ದಯಕ್್ೆ ನಗರ 
ಪರದ್ೇಶದ ಜನರಿಗ್ ್ ತ್ೂಾಂದರರ್್ನಗಬನರದ್ಾಂಬ ಕ್ನರಣದಿಾಂದ ಒತ್ತುವರಿರ್ನದಾಂತ್ಹ 
ರನಜಕ್ನಲತವ್ಯನತನ ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸ್ತವುದಕ್್ೆ ರ್ನವು ಈಗ್ನಗಲ್ೇ ರೂ.೧,೬೧೭.00 ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಿ 
ಕ್್ೂಟಿಟರತತ್ುೇವ್. ಈಗ್ನಗಲೇ್ ಕ್್ಲವು ರನಜಕ್ನಲತವ್ಗಳನತನ ಅಲ್ಲಿ ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂ್ಾಂಡಿರತತ್ುೇವ್. ಮೊರ್್ನಯ 
ದಿವಸ್ ರ್ನನತ ೩೦೦ ಕ್ೂ್ೇಟಿ ರೂಪನಯಿ ಅನತದನನವನತನ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಿರತತ್ುೇರ್್. ಬೂ್ಮಾನಹಳಿ, 
ಮಹದ್ೇವಪತರ ಮತ್ತು ಬೇ್ರ ್ಬ್ೇರ ್ ಕಡಗ್ಳಲ್ಲಿ ಅಾಂದರ,್ ತ್ಕ್ಷಣ ಎಲ್ಿಲ್ಲಿ ರನಜಕ್ನಲತವ್ ಅವಶಯಕತ ್
ಇದ್, ಹ್ಚಿಿನ ಆದಯತಯ್ ಮೇರಗ್್ ್ ಅದನತನ ತ್ಗ್್ದತಕ್್ೂಳುಿವುದಕ್್ೆ ೧೩೦ ಕಿಲೂ್ೇಮಿೇಟರ್ಗಿಾಂತ್ಲೂ 
ಹ್ಚತಿ ರನಜಕ್ನಲತವ್ಯನತನ ಮನಡತತ್ರುದದ್ೇವ್. ಹನಗ್ನಗಿ, ಅದಕ್್ೆ ಹ್ಚಿಿನ ಆದಯತಯ್ನತನ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ೂ್ಟತಟ, ಆ 
ರನಜಕ್ನಲತವ್ಗಳನತನ ಮನಡತತ್ುೇವ್.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ ಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳು ರನಜಕ್ನಲತವ್ ವಿಚನರವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತನು, ಎಲನಿ ಕ್್ರ್ಗಳು ಓವರ್ ಫ್ೂಿೇ 
ಆಗಿದ.್ ಇನತನ ಕ್್ಲವು ಕ್್ರ್ಗಳಗ್್ sewage ಇದ್ಯಾಂದತ ಹ್ೇಳ, ಸನಯಾಂಕಿ ಕ್್ರ್ ಮತ್ತು ಹಲಸ್ೂರತ 
ಕ್್ರ್ಯನತನ ಕ್್ೂೇಟ್ ಮನಡಿದರತ. ಈಗ ಇರತವಾಂತ್ಹ ಬಸ್ ನಿಲನದಣ, ಅದತ ಕೂಡ ಈ ಮೊದಲತ 
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ಸ್ಾಂಪಾಂಗಿ ಕ್್ರ್ರ್ನಗಿತ್ತು. ಕ್್ಾಂಪನಬತದಿ ಕ್್ರ್ ಸ್ಹ ಮೊದಲತ ಕ್್ರ್ರ್ನಗಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್್ೆ ಮನನಯ 
ಮತನಿರನಜತರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತನು, ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಟ್ೇಡಿಯಾಂ ಬಾಂದಿದ ್ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳದರತ.  

ಶ್ರೇ ಕ್್ೇಶವ ಪರಸನದ್ .ಎಸ್(ವಿಧನನಸ್ಭ್ಯಿಾಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್,… 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಒಾಂದತ ನಿಮಿಷ ರ್ನನತ ಮತಗಿಸ್ತತು್ೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಕ್್ೇಶವ ಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಅದತ ಕ್್ಾಂಪನಬತದಿ ಕ್್ರ್ ಅಲಿ. 
ಧಮನಾಾಂಬತದಿ ಕ್್ರ್.  

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸಾದ್ :- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತ್ರಯವರೀೆ, ಆಯಿತ್ತ. ಅದತ ಧಮನಾಾಂಬತದಿ ಕ್್ರ್. 
ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕ್್ರ್ ಇರತವುದಿಲಿ. ಆದರ್, ಆ ಕ್್ರ್ಗ್ ್ ನಿೇರತ ಬರತ್ಕೆಾಂಥದತದ, ಎಲ್ಲಿರ್ನದರೂ ಫಿಡ್ 
ಆಗಬೇ್ಕಲಿವ್ೇ? ಅದತ ಏತ್ಕ್್ೆ ಆಗತವುದಿಲಿವ್ಾಂದರ್, as there are primary drains and 
secondary drains.  ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರತವುದರಿಾಂದ ಅಲ್ಲಿ ರ್ನವುದೇ್ ತನಪತ್ರಯ ಆಗತತ್ರುಲಿ. 
ಟನಯಾಂಕ್ ಇದತದ, ಫಿಡ್ ಆಗತತ್ುದ್ ಎಾಂದೇ್ನತ ಇಲಿ. ನಿರ್ನ್ಯ ದಿವಸ್ ಮನನಯ ರಮೇಶ್ರವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತನು ಈ ಬಗ್್ೆ ಒಾಂದತ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳದರತ.  

ಶ್ರೇ ಬಸ್ವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ:_ ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಸ್ಹ ಅದರ್್ನೇ 
ಹ್ೇಳರತತು್ೇರ್್. ಅದ್ೇರ್್ಾಂದರ,್ ಸ್ದರಿ ಕ್್ರ್ಗಳ ಕ್್ಳಗಡ ್ ಒಳಚರಾಂಡಿ ವಯವಸ್ಿ ಇದ್ಯಾಂದತ 
ಹ್ೇಳರತತು್ೇರ್್.  

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸಾದ್ :- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತ್ರಯವರೀೆ, ೧೨ ವಿಧನನಸ್ಭನ ಕ್್ೇತ್ರ ಏನಿದ,್ ಅಲ್ಲಿ 
primary and secondary drains ಇರತವುದರಿಾಂದ developed constituencies ಗಳಲ್ಲಿ 
ತನಪತ್ರಯ ಆಗತತ್ರುಲಿ. ಆದರ,್ ಮನನಯ ಅಶ್ ೇಕ್ರವರ ಸನಮನರಜಯದಲ್ಲಿ ಅಾಂದರ,್ ಉತ್ುರಹಳಿಯಲ್ಲಿ 
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primary and secondary drains ಈ ರಿೇತ್ರ ಒಳಚರಾಂಡಿ ವಯವಸ್ಿಗಳು ಇಲಿದೇ್ 
ಇರತವುದರಿಾಂದ ತನಪತ್ರಯ ಆಗಿರತತ್ುದ್. ಜ್ೂತ್ಗ್್, ರನಜಕ್ನಲತವ ್ಬಗ್್ೆ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳು 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ. ಬ್ೈಲನ ಪರಕ್ನರ ಸ್ತಮನರತ ೧೦ ಅಡಿ ಜನಗ ಬಿಟತಟ ಕಟಟಡಗಳನತನ ಕಟಟಬ್ೇಕತ. 
ಉದನಹರಣ್ಗ್,್ ಜ್.ಸಿ. ರೂ್ೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೂ್ೇಗಿ ರ್್ೂೇಡಿದರ,್ ಅಲ್ಲಿ ಒಾಂದತ ರನಜಕ್ನಲತವ್ ಹೂ್ೇಗತತ್ುದ್. 
ಅದರ ಮೇಲ್ ಸನಿಬ್ ಹನಕಿ, ಕಿಿೇನ್ ಆಗಿ ಕಮರ್ಷಾಯಲ್ ಬಿಲ್ಲಡಾಂಗ್ ಬಾಂದಿರತತ್ುದ್. ಈ ಹಾಂದ ್
ಎನ್.ಡಿ.ಟಿ.ವಿ. ನಲ್ಲಿ ಆ ಬಗ್್ೆ ವರದಿ ಪರಸನರವನಗಿರತತ್ುದ್. ಆ ಸ್ಾಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಸ್ದರಿ ಸ್ಾಂಸ್ಿಯ ಒಬಬ 
ಸಿ.ಇ.ಓ. ಬಾಂದತ,್“ನಮಾ ಕಟಟಡದ ಕ್್ಳಗಡ ್ರನಜಕ್ನಲತವ್ ಇದ್. Storm Water Drain (SWD) 
ಇದ್, ಸನಿಬ್ ಹನಕಿ ಅದರ ಮೇಲ್ ಬಿಲ್ಲಡಾಂಗ್ ಕಟಿಟದ್ದೇವ್”್ ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳಕ್್ ನಿೇಡಿರತತನುರ್.್ ಇದತ 
ಸ್ಾಂಪೂಣಾವನಗಿ ಆಗಿರತ್ಕೆಾಂತ್ಹ ತೂ್ಾಂದರ್ರ್ನಗಿರತತ್ುದ್. ಅದಕ್್ೆ ಏರ್ನದರೂ ಪರಿಹನರ 
ಕಾಂಡತಹಡಿಯಬ್ೇಕ್ೇ್ ವಿನಃ ಟನಯಾಂಕ್ ಇಲಿ ಅಥವನ ಇರತವುದರಿಾಂದ ಫಿಡ್ ಆಗತತ್ರುದ್ ಎಾಂದತ 
ಹ್ೇಳುವುದತ ಸ್ರಿಯಲಿ.  

ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮಾಾಯ:_ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತ್ರಯವರೀೆ, ಟನಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಫ್ೂಿೇ 
ಆಗಿದದರಿಾಂದ ಹೂಯಜ್ ಫಿಡ್ ಆಗಿರತತ್ುದ್. Tanks are flood carriers, instead they are 
creating flood.  ಏಕ್್ಾಂದರ,್ already there was….. ಒಾಂದತ ಆ ಕ್್ರ್ಗ್ ್ ಹೂಳು 
ಬಾಂದಿರತತ್ುದ.್ ಎರಡರ್್ಯದನಗಿ, ಆ ಕ್್ರ್ಗಳ ಕ್್ಪನಸಿಟಿ ಕಡಿಮ ಆಗಿರತತ್ುದ್. ಮೂರರ್್ಯದನಗಿ, ಆ 
ಕ್್ರ್ಗಳು ಈಗ್ನಗಲೇ್ ತ್ತಾಂಬಿರತತ್ುವ.್ ರ್ನನತ ಕೂಡ ಈಗ್ನಗಲ್ೇ ಅದ್ೇ ವಿಷಯವನತನ ಹ್ೇಳರತತ್ುೇರ್.್ 
ಸನಯಾಂಕಿ ಕ್್ರ್ಯಲ್ಲಿ ಏತ್ಕ್್ೆ ಫಿಡ್ ಆಗತವುದಿಲಿವ್ಾಂದರ,್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಳ್ಗಡ ್ಒಳಚರಾಂಡಿ ವಯವಸ್ಿ ಇದ್. ಅಷ್ಟ್ 
ಅಲಿ, even tertiary drains also are important.  

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸಾದ್ :- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತ್ರಯವರೀೆ, ಸನಯಾಂಕಿ ಕ್್ರ್ಯಿಾಂದ ಕ್್ಾಂಗ್್ೇರಿಯವರಗ್್್ 
Storm Water Drain ಇರತತ್ುದ್. ಅದನತನ ವೃಷಭನವತ್ರ ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ್.  
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ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮಾಾಯ:_ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತ್ರಯವರೀೆ, ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರತ ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನವರತ. ಹನಗ್ನಗಿ, ಅವರಿಗ್್ ನನಗಿಾಂತ್ಲೂ ಚರ್್ನನಗಿ ಗ್್ೂತ್ರುರತತ್ುದ್. 
ಆದತದರಿಾಂದ, ಏರ್ನದರೂ ಸ್ಲಹ್ಗಳದದರ ್ಖ್ಾಂಡಿತ್ವನಗಿ ಅವರಿಾಂದ ರ್ನನತ ತ್ಗ್್ದತಕ್್ೂಳುಿತ್ುೇರ್್. Even 
tertiary drains also are important. ಈಗ ಏರ್ನಗಿದ್ಯಾಂದರ್, ಬಹಳಷತಟ ಕಡ ್ ಜನ 
tertiary drains ಗ್್ rainwater harvesting ನಲ್ಲಿ ಸ್ಾಂಗರಹವನದ ನಿೇರನತನ ಬಿಟತಟಬಿಡತತನುರ್. 
ಅದತ ತ್ತಾಂಬಿದನಗ ಅದನತನ ಕಟ್ ಮನಡಿ ಯತ.ಜ.ಡಿ. ಲ್ೈನ್ಗ್್ ಬಿಡತತನುರ್. ಅದರಿಾಂದನಗಿ, ಮರ್್ಗಳಗ್ ್
ನಿೇರತ ನತಗತೆತ್ುದ್. ಈ ರಿೇತ್ರ ಎಲನಿ ಅವಯವಸ್ಿಗಳು ಇವ್. ಇವುಗಳನತನ ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ತವುದಕ್್ೆ ಎಲನಿ 
ರಿೇತ್ರಯ ಕರಮಗಳನತನ ತಗ್್್ದತಕ್ೂ್ಳಿಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್.  We have identified the problems 
and we have also assigned the tasks. ಈಗ್ನಗಲ್ೇ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳದಾಂತ್, ಒಳಚರಾಂಡಿ 
ನಿೇರತ ನದಿಯವರಗ್ೂ ಹ್ೂೇಗತವುದಕ್್ೆ ಮನಸ್ಟರ್ ಪನಿನ್ ಮನಡಿ, ಒಾಂದತ ಟನಸೆ್ಫೂ್ೇಸ್ಾ 
ಮನಡತತ್ರುದ್ದೇವ್. ಏಕ್್ಾಂದರ್, ಆಡಳತನತ್ಾಕ ವಯವಸ್ಿಯಲ್ಲಿ ರ್ನವ ಡರ್ನ್ ಅನತನ ಝೇನಲ್ 
ಇಾಂಜನಿಯರ್ ಮನಡಬೇ್ಕತ. ರ್ನವ ಡರ್ನ್ ಅನತನ ಸನರಮ್ ವನಟರ್ ಇಾಂಜನಿಯರ್ ಮನಡಬೇ್ಕತ 
ಎನತನವಾಂತ್ಹ ಜಜ್ಞನಸ್ಯಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ತಮನರತ ೬ ತ್ರಾಂಗಳು ಸ್ಮಯ ಕಳ್ಯತತನುರ.್ ಅದಕ್ನೆಗಿ, ಪ್ರಮರಿ 
ಡರ್ನ್ ನತನ ಸನರಮ್ ವನಟರ್ನವರತ ಮನಡಲ್ಲ. ಅದೇ್ ರಿೇತ್ರ, ಸಕ್್್ಾಂಡರಿ ಮತ್ತು tertiary ಡರ್ನ್ ಅನತನ 
ಝೇನಲ್ ಇಾಂಜನಿಯರ್ರವರತ ಮನಡಲ್ಲ ಎಾಂಬ ತ್ರೇಮನಾನ ಮನಡಿರತತ್ುೇವ.್ ಏಕ್್ಾಂದರ,್ ಅವರಿಗ್್ 
ಲ್ೂೇಕಲ್ ಆಗಿ ಚ್ರ್ನನಗಿ ಗ್್ೂತ್ರುರತತ್ುದ್.  

ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ವನಯಲ್ಲಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಕ್ೂ್ರ್್ಗ್ೂ್ಳುಿತ್ುವ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನತ ಫಿಡ್ ಆಗತತ್ರುದ್, ಅದಕ್್ೆ 
ವಿಶ್ೇಷವನಗಿರತವಾಂತ್ಹ ಗಮನವನತನ ಕ್್ೂಡತತ್ರುದ್ದೇವ್.  We have the report of Indian 
Institute of Science (IISc) and STUP Consultants Pvt. Ltd. Detailed 
Project Report.  ಇರ್ೂ್ನಾಂದತ ಕಾಂಪನಿಯ ವರದಿ ಸೇ್ರಿದಾಂತ,್ ಒಟತಟ ಮೂರತ ವರದಿಗಳು ನಮಾ 
ಬಳ ಇರತತ್ುವ್. ಅವುಗಳಲ್ಿವನೂನ ರ್ನವು ಅಧಯಯನ ಮನಡಿ, ಇವತ್ರುನ ಕಾಂಡಿೇಷನ್ಗ್್, ಜನಸ್ಾಂಖ್ಯಗ್್ 
ತ್ಕೆಾಂತ್ ರನಜಕ್ನಲತವ ್ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ಾಂದತ ಹ್ೇಳ, ರನಜಕ್ನಲತವ್ ಒತ್ತುವರಿ ಮನಡಿಕ್್ೂಾಂಡಿರತವಾಂತ್ಹ 
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ಒಾಂದತ ಸನಫಟ್ವೇ್ರ್ ಕಾಂಪನಿಯ ಬಗ್್ೆ ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಹ್ೇಳರತತನುರ್. ಸ್ದರಿ 
ಸನಫಟ್ವ್ೇರ್ ಕಾಂಪನಿಯ ಮತಾಂದ ್ ಸ್ಾತ್ಃ ರ್ನರ್್ೇ ಹ್ೂೇಗಿರತತು್ೇರ್್. ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ುಯಲ್ಲಿ ನಿೇರತ 
ನಿಾಂತ್ರರತತ್ುದ್. ಅದಕ್್ೆ ರ್ನನತ “ಏತ್ಕ್್ೆ ನಿೇರತ ಹ್ೂೇಗತತ್ರುಲಿ”್ ಎಾಂದತ ಕ್್ೇಳದ್ನತ. ಅದಕ್್ೆ ನಮಾ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು,್ “ರನಜಕ್ನಲತವ್ಯ ಮೇಲ್ ಕಟಟಡ ಕಟಿಟದನದರ್”್ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳದರತ. ಆಗ ರ್ನವು ಸ್ದರಿ 
ಕಟಟಡವಿರತವ ಕ್ನಾಂಪೌಾಂಡ್ ಒಳಗಡ ್ಹ್ೂೇಗಿ ರ್್ೂೇಡಿದರ,್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದ್ೂಡಡ ಕಟಟಡ ಇದತದ, ಅದರ 
ಕ್್ಳಗಡ ್ರನಜಕ್ನಲತವ ್ಹ್ೂೇಗಬೇ್ಕ್ನಗಿರತತ್ುದ್. ಆದರ,್ ಅದತ ಅಲ್ಲಿ ಇರತವುದಿಲಿ. ಆದನಗೂಯ, ಸ್ದರಿ 
ಸನಫಟ್ವ್ೇರ್ ಕಾಂಪನಿಯವರತ ಈ ಹಾಂದ ್ಬ್ೇರ್ ಕಡ ್ಒಾಂದತ ಡರ್ನ್ ಮನಡಿ, ನಾಂತ್ರ ಅದನತನ ಸ್ಹ 
ಮತಚಿಿ ಹನಕಿರತತನುರ್. ಈ ರಿೇತ್ರ ರ್ನವುದನತನ ಮನಡಬನರದಿತ್ತು, ಅದನತನ ಬಹಳಷತಟ ಮನಡಿದದಕ್್ೆ ಈ 
ರಿೇತ್ರ ಆಗಿರತತ್ುದ್. ಅವುಗಳನತನ ನಿದನಾಕ್ಷಣಯವನಗಿ ತ್ರವು ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗಿರತತ್ುದ್. Let, the water 
find its own way and also find its own level. ಹನಗ್ನಗಿ, ರನಜಕ್ನಲತವ್ಗಳನತನ 
ವ್ೈಜ್ಞನನಿಕ ರಿೇತ್ರಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸ್ತತ್ುೇವ್. ಮತಾಂದಿನ ೩-೪ ವಷಾ ಬಜ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ೂ್ೆೇಸ್ೆರ 
ವಿಶ್ೇಷ ಅನತದನನವನತನ ಇಡಬೇ್ಕ್್ಾಂದತ ರ್ನನತ ಯೇಚರ್್ ಮನಡಿರತತ್ುೇರ್್.  ಏಕ್್ಾಂದರ,್ ಸ್ತಮಾರ್್ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದರ್ ಪರಯೇಜನವನಗತವುದಿಲಿ. ಬದಲನಗಿ, ಅದಕ್್ೂೆೇಸ್ೆರ ಅನತದನನವನತನ ಮಿೇಸ್ಲ್ಲಟತಟ, 
ಕ್್ಲಸ್ಗಳನತನ ಮನಡಿದನಗ ಮನತ್ರ ಅದತ ಆಗತತ್ುದ್. ಆ ಕ್್ಲಸ್ವನತನ ರ್ನವು ಮನಡತತ್ುೇವ್.  

ಶ್ರೇ ಆರ್. ಅಶ್ ೇಕ್(ಕಾಂದನಯ ಸ್ಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ರನಮನಗರ 
ಜಲ್ಿಗ್ ್ರ್ನನತ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳು ಭೇ್ಟಿ ನಿೇಡಿ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿರತತ್ುೇವ್. ಆಗ ಕ್ನಾಂಗ್್ರಸ್ 
ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಮತ್ತು ಜನತನದಳ(ಜನತನಯತ್ರೇತ್) ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನದ ಶ್ರೇ ಹ್ರ್್.ಡಿ. 
ಕತಮನರಸನಾಮಿಯವರತ ಸ್ಹ ಭ್ೇಟಿ ನಿೇಡಿದದರತ. ರನಮನಗರ ಜಲ್ಿಯಲ್ಲಿ ಒಟತಟ ೩೬ ಮರ್್ಗಳು 
ಪೂತ್ರಾರ್ನಗಿ ಬಿದಿದರತತ್ುವ.್ ಅದಕ್್ೆ ರೂ.೩೪.೨೩ ಲಕ್ಷ ಪರಿಹನರ ಕ್ೂ್ಟಿಟರತತ್ುೇವ್. ʼಬಿʼ ಕ್ಟ್ಗರಿಯಲ್ಲಿ 
೧೨೧ ಮರ್್ಗಳದತದ, ಅದಕ್್ೆ ರೂ.೧೧೫.೦೦ ಲಕ್ಷ ಪರಿಹನರ ಕ್್ೂಟಿಟರತತ್ುೇವ್. ʼಸಿʼ ಕ್್ಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ೬೨೧ 
ಮರ್್ಗಳದತದ, ಅದಕ್್ೆ ರೂ.300.00 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹನರ ಕ್್ೂಟಿಟರತತ್ುೇವ್. ಒಟನಟರ್ರ್ನಗಿ, ರೂ.೪.೫೯ 
ಕ್್ೂೇಟಿ ಪರಿಹನರವನತನ ಈಗ್ನಗಲ್ೇ ಕ್ೂ್ಟಿಟರತತು್ೇವ್. ರೇ್ಷ್್ಾ ನೂಲ್ಲನ ಬಗ್್ೆ ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರತ 
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ಈಗ್ನಗಲ್ೇ ಗಮನ ಸಳ್್ದಿರತತನುರ್. ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್. ಅಥವನ ಎಸ.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್. ರ್ನಮು್ಾನಲ್ಲಿ 
ಅದಕ್್ೆ ಪರಿಹನರ ಕ್್ೂಡತವುದಕ್್ೆ ಬರತವುದಿಲಿ. ಆದರ,್ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳು ಅದಕ್್ೆ ಒಾಂದತ 
ವಿಶ್ೇಷವನದಾಂತ್ಹ ಪನಯಕ್್ೇಜ್ ಮನಡಿ ಪರಿಹನರ ಕ್ೂ್ಡತತ್ುೇರ್್ಾಂದತ ಹೇ್ಳದನದರ್.  

ಶ್ರೇ ಬಸ್ವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಈಗ್ನಗಲ್ೇ ಈ ಬಗ್್ೆ 
ಹ್ೇಳರತತು್ೇರ್್. ರನಮನಗರ ಜಲ್ಿಯಷ್ಟ್ೇ ಅಲಿದ್ೇ, ಕ್ಲ್ವು ಕಡ ್ ಉದನಹರಣ್ಗ್್, ಇತ್ರುೇಚ್ಗ್ ್ ರ್ನವು 
ಭಟೆಳಕ್್ೆ ಭ್ೇಟಿ ನಿೇಡಿರತತ್ುೇವ್. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಹ commercial establishments ಗ್್ ನಿೇರತ ನತಗಿೆ 
ಹನನಿರ್ನಗಿರತತ್ುದ.್ ಅದತ ಸ್ಹ ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್. ರ್ನಮು್ಾನಲ್ಲಿ ಇರತವುದಿಲಿ. ಆದನಗೂಯ, ರ್ನವು 
ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್. ರ್ನಮು್ಾಗ್್ ಪತ್ರ ಬರ್ದಿದ್ದೇವ್. ಅದತ ಬ್ೇರ ್ವಿಚನರ. ಆದರ್, ಈ ರಿೇತ್ರ ಮಳ್ 
ಹನನಿಗ್ೂ್ಳಗ್ನದವರಿಗ್ ್ ರನಜಯ ಸ್ಕ್ನಾರದಿಾಂದಲ್ೇ ಪರಿಹನರ ಕ್್ೂಡತವ ತ್ರೇಮನಾನ ಮನಡಿದ್ದೇವ್. 
ಅದರಾಂತ,್ ಆದಷತಟ ಬೇ್ಗರ್ ್ಪರಿಹನರ ಕ್್ೂಡತತು್ೇವ್.  

ಶ್ರೇ ಅರ್. ಅಶ್ ೇಕ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಒಟನಟರ್ರ್ನಗಿ, ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ೨622 
ಅತ್ರಕರಮಣ… 

ಶ್ರೇ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್,… 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭ್ೂೇಜೇ್ಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್,… 

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳು ಈಗ್ನಗಲ್ೇ ಸ್ವಿಸನುರವನಗಿ ಉತ್ುರ 
ಕ್್ೂಟಿಟದನದರ್. ಹನಗ್ನಗಿ, ಈ ವಿಷಯವನತನ ಮತಕ್ನುಯಗ್ೂ್ಳಸೂ್ೇಣ.  

ಶ್ರೇ ಆರ್. ಅಶ್ ೇಕ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, 2018 ರಿಾಂದ 1502 ಅತ್ರಕರಮಣ… 

ಶ್ರೀ ಮರಿತ್ರಬೆಬೀಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ್, ಒಾಂದತ ಸ್ಪರ್ಷಟೇಕರಣ ಕ್್ೇಳುವುದಿದ್.  



                                                                                                                                       «¥À/22.09.2022     176  
 

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

 

 

   

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳು ಸ್ವಿಸನುರವನಗಿ ಉತ್ುರ ಕ್್ೂಟಿಟದನದರ.್ ಮನನಯ 
ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡರವರೇ್, ದಯಮನಡಿ ಕತಳತ್ತಕ್್ೂಳಿ. ಇನತನ ವಿಧ್ೇಯಕದ ಮೇಲ್ಲನ ಚಚ್ಾ ಬನಕಿ ಇದ್.  

ಶ್ರೇ ಆರ್. ಅಶ್ ೇಕ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ನಗಿದ್ಯಾಂದರ,್ ರ್ನವುದೂ್ೇ 
ಮಳ್ ಬಾಂದನಗ ಅತ್ರಕರಮಣ/ಒತ್ತುವರಿಯನತನ ತ್ರವುಗ್್ೂಳಸ್ತವಾಂಥದತದ, ಅಲ್ಲಿಗ್್ ಮಿೇಡಿರ್ನ 
ಪೂತ್ರಾರ್ನಗಿ ಹೂ್ೇಗತವಾಂಥದತದ ಅಥವನ ರನಜಕ್ನರಣಿಗಳು ಶ್ಫನರಸ್ತು ಮನಡತವುದತ ಇದ್ಲನಿ ಸ್ವ್ಾ 
ಸನಮನನಯವನಗಿ ಆಗತತ್ುದ್. ಅದನದ ನಾಂತ್ರ, ಒಾಂದೂ್ಾಂದನಗಿ ಸ್ಮಸಯ್ ಶತರತವನಗತತ್ುದ್. 
ಅದ್ೇರ್್ಾಂದರ್, ಕ್್ೂೇಟ್ಾ ಆಡಾರ್ಗಳು, ಸಟ್ೇ ಗಳು, ಒತ್ುಡಗಳು, ಬಡವರತ, ಸನಹತಕ್ನರರತ, ಮಧಯಮ 
ವಗಾದವರತ ಈ ರಿೇತ್ರ ಎಲನಿ ಗ್್ೂಾಂದಲಗಳು ಆಗತತ್ುವ್. ಆ ಸ್ಾಂದಭಾದಲ್ಲಿ ರ್ನವುದ್ೇ ಸ್ಕ್ನಾರ 
ಅಧಿಕ್ನರದಲ್ಲಿರಲ್ಲ. ಅದತ ಕ್ನಾಂಗ್್ರಸ್ ಸ್ಕ್ನಾರ ಇದದರೂ ಅದ್ೇ ಪರಿಸಿಿತ್ರ ಅಥವನ 
ಜನತನದಳ(ಜನತನಯತ್ರೇತ್) ಸ್ಕ್ನಾರ ಇದದರೂ ಸ್ಹ ಅದ್ೇ ಪರಿಸಿಿತ್ರ ಇರತತ್ುದ್. ಇಾಂತ್ಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ 
ಒತ್ುಡಗಳು ಬಾಂದತ ಕ್ೂ್ರ್್ಗ್್ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಒಾಂದತ ಕಡ ್ ಅದತ ಹನಗ್್ಯೇ ನಿಾಂತ್ತಬಿಡತತ್ುದ್. ಇದತ 
ಆಗಬನರದತ ಎಾಂಬತದತ ನಮಾ ಸ್ಕ್ನಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳು ಸ್ಹ ಅದರ್್ನೇ 
ಹ್ೇಳದನದರ್. ಜ್ೂತ್ಗ್್, ನಮಾ ಇಲನಖಯ್ ಆಯತಕುರಿಗೂ ಸ್ಹ ರ್ನನತ ಅದರ್್ನೇ ಹ್ೇಳರತತ್ುೇವ್. 
ಅದ್ೇರ್್ಾಂದರ್, ಅತ್ರಕರಮಣ/ಒತ್ತುವರಿಯನತನ ವಷಾದ ೩೬೫ ದಿನ ಒಡಯ್ಬ್ೇಕತ. ಇಲಿವನದರ,್ ಈ 
ಸ್ಮಸ್ಯ ಪರಿಹನರವನಗತವುದಿಲಿ. ಏಕ್್ಾಂದರ,್ ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಾಂದಲನಿ ಒಾಂದತ ಕಡ್ 
ಮರ್/್ಕಟಟಡಗಳನತನ ಕಟತಟತ್ುಲ್ೇ ಇರತತನುರ.್ ಸ್ತಮನರತ ೮೬೦ ಚದರ ಕಿಲೂ್ೇ ಮಿೇಟರ್ ವನಯಪಿು 
ಇರತವಾಂತ್ಹ ದ್ೂಡಡ ನಗರ ನಮಾ ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ನಗರ. ಅದಕ್್ೆ ನಿರಾಂತ್ರವನಗಿ ಈ ಕ್್ಲಸ್ವನತನ 
ಮನಡಿದರ್, ಬ್ಾಂಗಳೂರನತನ ಕ್ನಪನಡತವುದಕ್್ೆ ಸನಧಯವನಗತತ್ುದ್.  

ಶ್ರೇ ಶರವಣ ಟಿ.ಎ.(ವಿಧನನಸ್ಭ್ಯಿಾಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, 
ಕಟಟಡಗಳನತನ ಕಟತಟವಾಂತ್ಹ ಸ್ಾಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಕಟಟಡದ ನಕ್್ಗ್ ್ಮಾಂಜೂರನತ್ರ ಮನಡತವಾಂತ್ಹ 
ಸ್ಾಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಾಂಬಾಂಧಪಟಟ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಗಮನಹರಿಸ್ಬ್ೇಕತ. ಹನಗ್ನಗಿ, ಅವರತ ಕಟತಟನಿಟಿಟನ ಕರಮ 
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ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂ್ಳುಿವುದಕ್್ೆ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕತ. ಬದಲನಗಿ, ಕಟಟಡ/ಮರ್ ್ಕಟಿಟದ ನಾಂತ್ರ ಒಡದ್ತ ಹನಕತವುದಕಿೆಾಂತ್, 
ಅದನತನ ಕಟತಟವುದಕ್್ೆ ಮೊದಲ್ೇ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಏನತ ಮನಡತತ್ರುರತತನುರ?್  

ಶ್ರೇ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಒಾಂದೇ್ ನಿಮಿಷ ರ್ನನತ ಸ್ಪರ್ಷಟೇಕರಣ 
ಕ್್ೇಳುತು್ೇರ್್.  

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮನನಯ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡರವರೇ್, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳು ಮತ್ತು 
ಮನನಯ ಕಾಂದನಯ ಸ್ಚಿವರತ ಇಬಬರೂ ಸ್ಹ ಸ್ವಿಸನುರವನದಾಂತ್ಹ ಉತ್ುರ ನಿೇಡಿದನದರ.್ ಪತನಃ ಇನೂನ 
ಏನತ ಬ್ೇಕತ? 

ಶ್ರೇ ಆರ್. ಅಶ್ ೇಕ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ನಮಾ ಸ್ಕ್ನಾರ ಪರವನಹ ಬಾಂದಾಂತ್ಹ 
ಸ್ಾಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಜನರ ಜ್ೂತ್ ನಿಾಂತ್ರದ ್ ಹನಗೂ ಪರಿಹನರವನತನ ಸ್ಹ ಕ್್ೂಟಿಟರತತ್ುದ್ ಮತ್ತು ಎಲನಿ 
ಅಗತ್ಯ ಕರಮಗಳನತನ ಸ್ಹ ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂ್ಾಂಡಿರತತ್ುದ್.  

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಈಗ ಸ್ಭ್ಯ ಮತಾಂದಿಡಲನದ ಕ್ನಗದ ಪತ್ರಗಳು. 

ಶ್ರೇ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಒಾಂದತ ನಿಮಿಷ.  

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್.್ ರನಥ್ೂೇಡ್(ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸ್ಚ್ೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ರ್ನವು ರ್ನವುದ್ೇ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್ೇ್ಳರತವುದಿಲಿ.  

  ಶ್ರೀ ಮರಿತ್ರಬೆಬೀಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತ್ರಯವರೀೆ, ಒಿಂದು ನಿಮಿಷ. ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳು ಈ ಸ್ದನದಲ್ಲಿ ಹನಜರಿದನದರ.್  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳು ಬಹಳ 
ವಿಸನುರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್್ೂಟಿಟದನದರ್. ಈ ವಷಾ ಮಳ್ ಚ್ರ್ನನಗಿ ಆಗಿದ ್ ಎಾಂಬತದತ ಎಲಿರಿಗೂ 
ಗ್್ೂತ್ರುದ್. ಆದರ್, ಆ ಮಳಯ್ಿಾಂದ ಏನತ ಹನನಿರ್ನಗಿದ್ ಎನತನವುದಕ್್ೆ ಹನಗೂ ಹನನಿಗ್ೂ್ಳಗ್ನದವರಿಗ್ ್
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ಏನತ ಪರಿಹನರ ಕ್ೂ್ಟಿಟದನದರ್ ಎಾಂಬ ಪರಶ್ನಗ್ ್ಸ್ರಿರ್ನದ ಉತ್ುರ ಬಾಂದಿರತವುದಿಲಿ. ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ನಗರ 
ಒಾಂದರಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ತಮನರತ ೮೦ ವನಯಪನರಗಳು ಸ್ಾಂಪೂಣಾವನಗಿ ನಷಟವನಗಿವ.್ ಅದರ ಬಗ್್ೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ 
ಮನನಯ ಕಾಂದನಯ ಸ್ಚಿವರತ ರ್ನವುದ್ೇ ಉಲ್ಿೇಖ್ ಮನಡಿರತವುದಿಲಿ. ರನಜಕ್ನಲತವ್ಗಳ ಬಗ್್ೆ 
ಈಗ್ನಗಲ್ೇ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಂದನಯ ಸ್ಚಿವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತನು, ಕ್್ೂೇಟ್ಾ 
ಸಟ್ೇ ಬಗ್್ೆ ಸನಕಷತಟ ಹೇ್ಳರತತನುರ್. ಆದರ್, ಕ್ೂ್ೇಟ್ಾ ಸಟ್ೇ ಇದದರೂ ಸ್ಹ, ತ್ೂಾಂದರ ್ ಆಗತವುದತ 
ಬಡವರಿಗ್್ ವಿನಃ ದ್ೂಡಡ ದ್ೂಡಡವರಿಗ್ ್ರ್ನರಿಗೂ ಆಗತತ್ರುಲಿ. ಆದನಗೂಯ, ನಮಾ ಕ್ನಾಂಗ್್ರಸ್ ಪಕ್ಷದ 
ಶನಸ್ಕರಿಗ್ ್ ಸ್ಾಂಬಾಂಧಪಟಟ ಒಾಂದತ ದೂ್ಡಡ ಕಟಟಡವನತನ ಮನತ್ರ ಒಡದ್ತ 
ಸ್ಮನಧನನಪಟತಟಕ್ೂ್ಾಂಡಿರತತನುರಷ್್ಟೇ ವಿನಃ ಬ್ೇರ ್ ಪಕ್ಷದ ಅಥವನ ಅವರದ್ದೇ ಪಕ್ಷದವರ ರ್ನವುದ್ೇ 
ಕಟಟಡವನತನ ಒಡದ್ತ ಹನಕಲ್ಲಲಿ. ಇಷ್್ಟಲನಿ ಆದ ನಾಂತ್ರ, ಮಳ್ ಹನನಿಗ್್ೂಳಗ್ನದವರಿಗ್್ ಕ್್ೇಾಂದರ 
ಸ್ಕ್ನಾರದಿಾಂದ ಎಷತಟ ಪರಿಹನರ ಹಣ ಬಾಂದಿದ?್ ಮಳಯ್ಿಾಂದ ಇಷತಟ ಅರ್ನಹತತ್ ಆಗಿರತವುದಕ್್ೆ ಕ್ೇ್ಾಂದರ 
ಸ್ಕ್ನಾರದವರತ ಏರ್ನದರೂ ಪರಿಹನರ ಕ್ೂ್ಟಿಟದನದರಯ್ೇ? ರನಜಯ ಸ್ಕ್ನಾರದವರತ ಎಷತಟ ಹಣ 
ಕ್್ೂಟಿಟದನದರ್? ಅಾಂದನಜತ ಎಷತಟ ನಷಟವನಗಿದ ್ಎನತನವ ಮನಹತ್ರಯನತನ ಸ್ಹ ಹ್ೇಳರತವಾಂಥದತದ ಸ್ಹ 
ಕ್ನಣತತ್ರುಲಿ. ರಸ್ು ವಿಷಯದ ಬಗ್್ೆ ರ್ನವು ರ್ನವನಗಲೂ ಹ್ೇಳುತ್ುಲ್ೇ ಇರತತ್ುೇವ್. ಅದತ ಮಳ್ ಬಾಂದತ 
ಆ ರಿೇತ್ರ ಹನಳನಗಿರತತ್ುದಯ್ಾಂದತ ಎಾಂದೇ್ನೂ ಇಲಿ. ಈ ಬಗ್್ೆ ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್.್ ರನಥ್ೂೇಡ್ರವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತನು, ಮನನಯ ಪರಧನನ ಮಾಂತ್ರರಗಳು ಬಾಂದತ ಹ್ೂೇದ ಕ್್ೇವಲ ಎರಡತ ದಿವಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ು 
ಹನಳನಗಿರತತ್ುದ್ಯಾಂದತ ಹೇ್ಳದರತ. ಇದ್ಲಿದಕೂೆ ಕ್ನರಣ ಏನತ ಎಾಂಬತದನತನ ಸ್ಹ ಹ್ೇಳಲ್ಲಲಿ. ಮಳ ್
ಬಾಂದಿದ,್ ನಿೇರತ ಬಾಂದಿದ,್ ಕ್್ರ್ ತ್ತಾಂಬಿದ್ ಎಲನಿ ಸ್ರಿ. ಆದರ್, ಅರ್ನಹತತ್ಕ್್ೆ ರನಜಯ ಸ್ಕ್ನಾರ 
ರೂ.೨೦೦.೦೦ ಅಥವನ ರೂ.,.300.00 ಪರಿಹನರ ಕ್್ೂಟಿಟದ್ದೇವ್, ಎನ್.ಡಿ.ಆರ.ಎಫ್. ಮತ್ತು 
ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್. ಮನಡಿದ್ ಎಾಂದತ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳು ಹ್ೇಳದರತ. ಆದರ್, ಕ್್ೇಾಂದರ 
ಸ್ಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ ಮಳ್ ಹನನಿಗ್್ೂಳಗ್ನದವರಿಗ್್ ಪರಿಹನರಕ್ನೆಗಿ ಒಾಂದತ ಮನವಿ ಮನಡಿದತದ, ಅದರಾಂತ,್ 
ಕ್್ೇಾಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರದಿಾಂದ ಎಷತಟ ಹಣ ಬಾಂದಿರತತ್ುದ್ ಎಾಂಬತದನತನ ದಯಮನಡಿ ಹೇ್ಳ.  

(ಮತಾಂದತ…) 
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(1013) 22.09.2022 6.50 ವೆೈಎಲ್-ಕ್್ಎಸ                   (ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರ ಉಪಸಿಿತ್ರ) 

 ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್.್ರನಥೂ್ೇಡ್ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸ್ಚ್ೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಈಗ್ನಗಲ್ೇ ಕಾಂದನಯ ಸ್ಚಿವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದತದ, ಎನ್.ಡಿ.ಆರ.ಎಫ. ರ್ನಮು್ಾ 
ಅನತನ ಪರಿಷೆರಣ ್ಮನಡಬೇ್ಕ್್ಾಂದತ ಬಹಳ ದಿವಸ್ಗಳಾಂದ ಒತನುಯ ಇದ್.  2015 ರಿಾಂದ 2020 
ರವರ್ಗ್ ್ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗಿದತದ, ಈಗ್ನಗಲ್ೇ 2022ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಇದ್ದೇವ್, ಕ್್ೇಾಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ 
ಎನ್.ಡಿ.ಆರ.ಎಫ. ರ್ನಮು್ಾ ಅನತನ ಪರಿಷೆರಣ ್ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ಾಂದತ ಇದ್.  ಜ್ೂತ್ಗ್್ ಹವನಮನನ 
ಬದಲನವಣ್ರ್ನಗಿರತವುದಕ್್ೆ ಸನಕಷತಟ ವರದಿಗಳು ಸ್ಕ್ನಾರದಲ್ಲಿದತದ, ಅದರ ಬಗ್್ೆ ಉಲ್ಿೇಖ್ ಸ್ಹ ಮನಡಿ 
ತ್ರಳಸಿದ್ದೇರ್.್  ವ್ೈಜ್ಞನನಿಕವನಗಿ ಆಗತವಾಂಥ ಅರ್ನಹತತ್ಗಳಗ್್ ಸ್ಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ ್ ಬಾಂದಿರತವಾಂಥ 03 
ವರದಿಗಳ್ೇನಿವ,್ ಅದಕ್್ೆ ಸ್ಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ ್ ಸ್ಾಲಪ ಮನಹತ್ರಯನತನ ನಿೇಡಿದರ ್ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ್.    
ಕಳ್ದ ವಷಾ ಅಟನನಮಸ್ ಸ್ಾಂಸ್ಿರ್ನದ “Environmental Management and Policy 
Research Institute”ಕಡಯ್ಿಾಂದ ಹನಗೂ “Karnataka State Action Plan on 
Climate Change”್ಬಗ್್ೆ ಸ್ಹ ವರದಿ ಬಾಂದಿದ.್  ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ “ನಮಾ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಹವನಮನನ 
ಬದಲನವಣ್ರ್ನಗಿ ಬಿತ್ುರ್್ ಆಗತವಾಂಥ ರನಶ್ಗಳ್ೇನಿವ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಸನಕಷತಟ ಬದಲನವಣ್ರ್ನಗತತ್ುದ್”್
ಎಾಂದತ ತ್ರಳಸ್ಲನಗಿದ್.  ಹನಗ್ನಗಿ ರ್ನನತ ಮತ್ು ಅದನತನ ಹ್ೇಳುವುದಕ್್ೆ ಹ್ೂೇಗತವುದಿಲಿ.  ಕ್್ಲವು 
ಕಡಗ್ಳಲ್ಲಿ ರ್ನವ ಬ್ಳ್ಗಳು ಜನಸಿುರ್ನಗತತ್ುದ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮರ್ನಗತತ್ುದ ್ ಎಾಂಬತದನತನ ಸ್ಹ 
ಹ್ೇಳದ್ದೇರ್.್  ಇದರ ಬಗ್್ೆ ಮನನಯ ಕಾಂದನಯ ಸ್ಚಿವರತ ಏನತ ಹ್ೇಳಲಿ.  ಹವನಮನನ ವರದಿ ಬಗ್್ೆ, 
ಎನ.ಡಿ.ಆರ.ಎಫ. ಬಗ್್ೆ ಸ್ಕ್ನಾರ ತ್ರಳಸ್ಬ್ೇಕ್ನಗಿದತದ, ಆ ಕತರಿತ್ತ ಈಗ್ನಗಲ್ೇ ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ 
ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಸ್ಹ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನದರ್.  ಶ್ರೇ ಎ.ಟಿ.ರನಮಸನಾಮಿ ವರದಿ ಆಧನರದ ಮೇಲ್ ಏನತ 
ಕರಮ ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂ್ಳಿಲನಗಿದ ್ಎಾಂಬತದನತನ ಹ್ೇಳಬೇ್ಕತ.  ನಮಾ ಸ್ಕ್ನಾರ ಅಧಿಕ್ನರದಲ್ಲಿದನದಗ 7 ಲಕ್ಷ 
ಎಕರ ್ಜನಗವನತನ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಿದ್ದೇವ್, ಅವರ ಸ್ಕ್ನಾರ ಏನತ ಮನಡಿದ?್   

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರ್, ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿದತದ ಸನಕತ ಕತಳತ್ತಕ್ೂ್ಳಿ.  
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ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್.್ರನಥ್ೂೇಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ ಈ ಎಲನಿ 
ಪರಶ್ನಗಳಗೂ ಉತ್ುರವನತನ ನಿೇಡಿಲಿ.  

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಈಗ್ನಗಲ್ೇ ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ ಒಾಂದತ ಗಾಂಟ್ಗಳಾಂದ ಎಲನಿ ಸ್ದಸ್ಯರಿಗೂ 
ಉತ್ುರವನತನ ನಿೇಡಿದನದರ.್  ಹನಗ್ನಗಿ ದಯವಿಟತಟ ಕತಳತ್ತಕ್ೂ್ಳಿ.   

ಶ್ರೇ ಎಸ.ಎಲ.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗ್ೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಈ ಸ್ದನದಲ್ಲಿ 
ಇಾಂದತ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳು ಹನಗೂ ಕಾಂದನಯ ಸ್ಚಿವರತ ಇಬಬರೂ ಇದನದರ.್  ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ  
ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪರಭನವಿಗಳಗ್್ ಮನತ್ರ ರಕ್ಷಣ ್ಸಿಗತತ್ರುದ್. ಜ್ೂತ್ಗ್್ ಈಗ್ನಗಲ್ೇ ನಮಾ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು  
CAG ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತ್ೂೇರಿಸಿರತವಾಂತ್ ಸ್ತಮನರತ ಎರಡತ ಸನವಿರದ ಆರತನೂರ ಇಪಪತ್ುರಡತ ಒತ್ತುವರಿ 
ಜನಗಗಳನತನ ಗತರತತ್ತ ಮನಡಲನಗಿದತದ, ಆ ಜನಗವು ಒತ್ತುವರಿರ್ನಗಿದ್ ಎನತನವಾಂಥ ವಿಚನರ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಗ್ ್ ಗ್್ೂತನುದ ಮೇಲ್ ಪದ್ೇ ಪದ್ೇ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಏತ್ಕ್್ೆ ಅಲ್ಲಿರತವವರಿಗ್್ ರ್್ೂೇಟಿಸ್ 
ನಿೇಡಬ್ೇಕತ.  ಈ ರಿೇತ್ರ ರ್್ೂೇಟಿಸ್ ನಿೇಡತವುದರಿಾಂದ ಒಾಂದತ ಕಡ ್ ತನವು ಜನಗವನತನ ಖನಲ್ಲ 
ಮನಡಿಸ್ತತ್ರುದತದ, ಮತ್ೂುಾಂದತ ಕಡ ್ಅವರತ ರ್ನಯರ್ನಲಯಕ್್ೆ ಹೂ್ೇಗಿ ತ್ಡರ್್ನಜ್್ಞ ತ್ರತತನುರ್.  ಇದರ 
ಮಧ್ಯ ಕ್್ಲಸ್ ನಿಲತಿತ್ುದ್.  ಈ JCB ಮತ್ತು Hitachi ಗಜಾರ್ ್ನಿರಾಂತ್ರವನಗಿ ಮತಗಿಯತವರ್ಗೂ 
ಇರಬೇ್ಕ್್ನತನವುದತ ನನನ ಪರಶ್ನರ್ನಗಿದ್.  

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ ಉತ್ುರ ನಿೇಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಒಾಂದತ ನಿಮಿಷ.  

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮನನಯ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡರವರ್ ತ್ಮಗ್ ್ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ನಿೇಡಲತ 
ಆಗತವುದಿಲಿ.  ಈಗ್ನಗಲ್ೇ ತ್ಮಾ ರ್ನಯಕರತ ತ್ಮಾ ಪರವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನದರ್. 

ಶ್ರೇ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ದಯವಿಟತಟ ಒಾಂದತ ನಿಮಿಷ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ನಿೇಡಿ.  ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳಲ್ಲಿ ನನನ ಒಾಂದತ 
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ಮನವಿಯೇರ್್ಾಂದರ,್ ದಯವಿಟತಟ ಮಳ್ ಹನನಿಯಿಾಂದ ಇಡಿೇ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತಮನರತ 10 ಸನವಿರಕೂೆ 
ಹ್ಚತಿ ಶನಲನ ಕ್ೂ್ಠಡಿಗಳು ಹನಳನಗಿವ,್ ಇದರ ಬಗ್್ೆ ಅವರಿಾಂದ ಮನಹತ್ರ ಬಾಂದಿರತವುದಿಲಿ.  ಹನಗ್ನಗಿ 
ರ್ನನತ ವಿನಾಂತ್ರಸ್ತವುದ್ೇರ್ಾ್ಂದರ್, ಕಳ್ದ ತ್ರಾಂಗಳು ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖಯ್ ವತ್ರಯಿಾಂದ ಸ್ತಮನರತ 8 
ಸನವಿರ ಕ್್ೂಠಡಿಗಳನತನ ಏಕಕ್ನಲದಲ್ಲಿಯೇ ರನಜಯದ ಎಲನಿ ತನಲೂಿಕತಗಳಗೂ ಹಾಂಚಿಕ್ ್
ಮನಡಲನಗಿದತದ, ಅದಕ್್ೆ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳನತನ ಅಭಿನಾಂದಿಸ್ತತ್ುೇರ್್.  ಆದರ್, ದಯವಿಟತಟ 
ಆ 8 ಸನವಿರ ಕ್ೂ್ಠಡಿಗಳನತನ ಹಾಂಚಿಕ್ ್ಮನಡಿರತವುದರಲ್ಲಿ ಸ್ಾಲಪ ಬದಲನವಣ್ ತ್ಾಂದತ, ಪರವನಹ ಬಾಂದತ 
ತ್ನನ ಅಸಿುತ್ಾವರ್್ನೇ ಕಳ್ದತಕ್್ೂಾಂಡಿರತವಾಂಥ ಶನಲ್ಗಳಗ್ ್ ಆದಯತ ್ಮೇಲ್ ಅವಕ್ನಶ ಕಲ್ಲಪಸ್ಬೇ್ಕ್್ಾಂದತ 
ಕ್್ೇಳುತು್ೇರ್್ ಮತ್ತು ಮಾಂಡಯ ಜಲ್ಿಯಲ್ಲಿ ಪರವನಹ ಬಾಂದತ ಹನಳನಗಿರತವಾಂಥ ಶನಲ್ಗಳಗ್ ್
ದತರಸಿುಗ್್ೂಳಸ್ಲತ ಜಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಕ್ೇ್ವಲ ರೂ.2,000 ನಿೇಡತತ್ರುದನದರ.್            

ಶ್ರೇ ಆರ.ಅಶ್ ೇಕ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ರೂ.2.00 ಲಕ್ಷ ನಿೇಡಲನಗತತ್ುದ್.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಆ ಎರಡತ ಸನವಿರ ರೂಪನಯಿಯಲ್ಲಿ ಆ 
ಶನಲಗ್್್ ಸ್ತಣಣ ಬಳಯಲತ ಆಗತವುದಿಲಿ.  ದಯವಿಟತಟ ಮನನಯ ಮಾಂತ್ರರಗಳು ಇದನತನ ಪರಿಷೆರಣ ್
ಮನಡಬೇ್ಕ್್ಾಂದತ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಾಂತ್ರ ಮನಡತತ್ುೇರ್.್  

ಶ್ರೇ ಆರ.ಅಶ್ ೇಕ (ಕಾಂದನಯ ಸ್ಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಈಗ್ನಗಲ್ೇ 
ಮನನಯ ಎಸ.ಎಲ.ಭೂ್ೇಜೇ್ಗ್ೌಡರವರತ “ರನಜಕ್ನಲತವ್ ಜನಗವನತನ ಹ್ೂಡ್ಯತವನಗ ಸನಹತಕ್ನರರತ, 
ಬಡವರತ ಎಾಂದತ ತನರತ್ಮಯ ಮನಡಲನಗತತ್ರುದ್”್ ಎನತನವಾಂಥ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳದದರತ.  ನಮಾ 
ಸ್ಕ್ನಾರವು ಈಗ್ನಗಲ್ೇ ಹೇ್ಳದಾಂತ್ ಸನಹತಕ್ನರರತ, ಬಡವರತ, ಮಧಯಮ ವಗಾದವರತ ಎಾಂಬ ಭ್ೇದ 
ಭನವ ನಮಾಲ್ಲಿ ಇರತವುದಿಲಿ.  ರನಜಕ್ನಲತವ ್ ಜನಗವನತನ ರ್ನರತ ಒತ್ತುವರಿ ಮನಡಿಕ್್ೂಾಂಡಿದನದರ,್ 
ಅವರ್ಲಿರ ಜನಗವನತನ ಕಿಿೇಯರ್ ಮನಡಲನಗತತ್ುದ್.  ಹನಗ್್ಯೇ ಮನನಯ ಎಸ.ಎಲ.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗ್ೌಡರತ 
ರ್್ೂೇಟಿಸ್ ಅನತನ ಅವರಿಗ್್ ನಿೇಡಬನರದತ ಎನತನವಾಂಥ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳದತದ, ರ್ನವು ಸ್ಹ ರ್್ೂೇಟಿಸ್ 
ನಿೇಡದ್ೇ ಅವರ ಮರ್್ಗಳನತನ ಹ್ೂಡ್ದಿದ್ದೇವ್.  ಹನಗ್ನಗಿ ಅವರತಗಳು ರ್ನಯರ್ನಲಯ ಮೊರ ್ಹ್ೂೇಗಿ 
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“ನಮಗ್್ ರ್್ೂೇಟಿಸ್ ನಿೇಡದೇ್ ಜನಗವನತನ ರ್್ಲಸ್ಮಗ್್ೂಳಸ್ತತ್ರುದನದರ್”್ ಎಾಂದತ ನಮಾ ಮೇಲ ್
ತ್ಡರ್್ನಜ್್ಞ ತ್ಾಂದಿದನದರ್.  ಜ್ೂತ್ಗ್್ ರ್್ೂೇಟಿಸ್ ಏತ್ಕ್್ೆ ಕ್್ೂಟಿಟಲಿ ಎಾಂದತ ಸ್ಹ ಕ್ೇ್ಳುತ್ರುದತದ, ಅವ್ರಡೂ 
ಪರಿಸಿಿತ್ರಯನತನ ಎದತರಿಸ್ಬ್ೇಕ್ನಗಿದ್.  ರ್ನರ್ೇ ಒಬಬರನತನ ಬಿಟಟರೂ ಸನವಿರನರತ ಜನರಿಗ್ ್
ತ್ೂಾಂದರರ್್ನಗತತ್ುದ್.  ಅದಕ್ನೆಗಿ ರ್ನವುದ್ೇ ತನರತ್ಮಯ ಮನಡದೇ್ ಎಲಿರ ಜನಗವನತನ 
ತ್ರವುಗ್್ೂಳಸ್ತತ್ುೇವ್ ಎಾಂದತ ಈ ಸ್ಾಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಹೇ್ಳಬಯಸ್ತತ್ುೇರ್್.   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ ಖನಸ್ಗಿ ಕ್್ೇತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಒತ್ತುವರಿ ಮನಡಿಕ್್ೂಾಂಡಿರತವಾಂಥ ಎಲನಿ ಜನಗವನತನ ತ್ರವುಗ್ೂ್ಳಸ್ತತು್ೇವ ್ ಎನತನವಾಂಥ ಮನತ್ನತನ 
ಹ್ೇಳದದರತ.  ಅತ್ರೇ ಹ್ಚನಿಗಿ ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ಮತ್ತು ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ. ಜನಗವನತನ ಒತ್ತುವರಿ 
ಮನಡಿಕ್್ೂಾಂಡಿರತತನುರ.್  ಅವರ ಸನಮನರಜಯ ಇರತವಾಂಥ ಮಹದ್ೇವಪತರ, ಬ್ೂಮಾನಹಳಿ, 
ಟಿ.ದನಸ್ರಹಳಿ ಜನಗವ್ೇ ಅತ್ರೇ ಹ್ಚತಿ ಒತ್ುವರಿರ್ನಗಿರತವಾಂಥದನದಗಿದ್.   

ಶ್ರೇ ಆರ.ಅಶ್ ೇಕ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳು ಈಗ್ನಗಲ್ೇ 
ಹ್ೇಳದಾಂತ ್ಆಗಿದತದ ಆಗಿ ಹ್ೂೇಗಿತ್ತು.  ಇನತನ ಮತಾಂದ್ ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ರವರ್ ತ್ಪತಪ ಮನಡಲ್ಲ ಅವರಿಗೂ 
ಸ್ಹ ಶ್ಕ್್ ವಿಧಿಸ್ಲನಗತತ್ುದ್.  ಜ್.ಸಿ. ರಸ್ು ಕತರಿತ್ತ ಏನತ ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರತ ಹ್ೇಳದನದರ್, ಆ ರಸ್ುಯನತನ 
ರ್ನನತ ಸ್ಹ ರ್್ೂೇಡಿದ್ದೇರ್್.  Storm Water Drain ಮೇಲ್ ಕ್ನಪ್ೂಾರ್ೇಷನ್ರವರ್ ಕಟಟಡವನತನ 
ನಿಮಿಾಸಿದನದರ್.   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಈಗ್ನಗಲ್ೇ ಅದತ ನಿಮನಾಣಗ್ೂ್ಾಂಡತ 
ಸ್ತಮನರತ 50 ವಷಾಗಳು ಕಳ್ದಿವ.್  

ಶ್ರೇ ಆರ.ಅಶ್ ೇಕ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಹೌದತ. ಆ ಕಟಟಡವನತನ ಎಲನಿ ಸ್ಕ್ನಾರವು 
ರ್್ೂೇಡಿಕ್ೂ್ಾಂಡತ ಬಾಂದಿದ್.  ಅದಕ್ನೆಗಿ ಈ ರಿೇತ್ರ ಇರತವಾಂಥ ಕ್ನಪೂ್ಾರೇ್ಷನ್ರವರತ model 
ಆಗಬೇ್ಕತ.  
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ಶ್ರೇ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಬಿ.ಡಿ.ಎ.,… 

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮನನಯ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡರೇ್, please… Let him conclude. 

ಶ್ರೇ ಆರ.ಅಶ್ ೇಕ:- ಅದಕ್ನೆಗಿ ಕ್ನಪೂ್ಾರೇ್ಷನ್ರವರನಗಲ್ಲ, ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ರವರನಗಲ್ಲ 
ರನಜಕ್ನಲತವ ್ ಜನಗವನತನ ಒತ್ತುವರಿ ಮನಡಿಕ್್ೂಾಂಡತ ಕಟಟಡವನತನ ನಿಮಿಾಸಿದರ್, ಅದನತನ 
ತ್ರವುಗ್್ೂಳಸ್ಲತ ಕರಮವನತನ ಕ್್ೈಗ್ೂ್ಳಿಲನಗತತ್ುದ್.  ಹನಗ್ಯ್ೇ ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್್.ರನಥ್ೂೇಡ್ರವರತ 
ಈಗ್ನಗಲ್ೇ ಹವನಮನನ ಬದಲನವಣ್ ಬಗ್್ೆ ತ್ರಳಸಿದತದ, ಹವನಮನನ ಬದಲನವಣ್ ಬಗ್್ೆ ಕ್್ೇಾಂದರ 
ಸ್ಕ್ನಾರವು ನಮಗ್್ ಮನಹತ್ರಯನತನ ಕ್್ೇಳತ್ತು.  ಅದರಾಂತ ್ ನಮಾ ಸ್ಕ್ನಾರ ಮತ್ತು ಇರ್ನ್ರಡತ 
ರನಜಯಗಳು ಮನತ್ರ ವರದಿಯನತನ ಸ್ಲ್ಲಿಸಿದತದ, ಎಲನಿ ರನಜಯಗಳು ವರದಿಯನತನ ಸ್ಲ್ಲಿಸಿರತವುದಿಲಿ.  ಆ 
ವಿಚನರವನಗಿ ರ್ನವು ಕ್ೇ್ಾಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರವನತನ ಕ್್ೇಳದನಗ ಒಾಂದರ್ಡತ-ಮೂರತ ರನಜಯ ಹ್ೂರತ್ತಪಡಿಸಿ, 
ಉಳದಾಂತ ್ ರ್ನವ ರನಜಯಗಳು ವರದಿಯನತನ ಸ್ಲ್ಲಿಸಿಲಿ.  ಹನಗ್ನಗಿ ಉಳದ ರನಜಯಗಳವರನತನ 
ವರದಿಯನತನ ಕ್್ೇಳುತ್ರುದತದ, ಎಲನಿ ರನಜಯಗಳ ವರದಿಯನತನ ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂ್ಾಂಡತ, ಮತಾಂದಿನ ಹವನಮನನ 
ಬದಲನವಣ್ ಸ್ಾಂದಭಾದಲ್ಲಿ ರ್ನವ ರಿೇತ್ರ ಕರಮ ತ್ಗ್್ದತಕ್್ೂಳಿಬೇ್ಕ್್ಾಂಬತದರ ಕತರಿತ್ತ ಕ್್ೇಾಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರ 
ಜ್ೂತ್ಗೂಡತತ್ುದ್ ಎನತನವಾಂಥ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳದನದರ.್  ಮನನಯ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್ರವರತ “ಕ್್ೇಾಂದರ 
ಸ್ಕ್ನಾರದಿಾಂದ ಎಷತಟ ಪರಿಹನರ ಬಾಂದಿದ”್್ ಎನತನವಾಂಥ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳದದರತ.  ಇವತ್ತು ನಮಾ 
ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಒಟತಟ ರೂ.12,319 ಕ್್ೂೇಟಿಗಳಷತಟ ಹನನಿರ್ನಗಿದ್.  ಎಸ.ಡಿ.ಆರ.ಎಫ. ರ್ನಮು್ಾ ಪರಕ್ನರ 
ನಮಗ್್ ಬರಬ್ೇಕ್ನಗಿರತವಾಂಥ ಮೊತ್ು ರೂ.1,646 ಕ್ೂ್ೇಟಿ.  ಈ ಸ್ಾಂಬಾಂಧ ಅದರ ತ್ಾಂಡವು ನಮಾ 
ರನಜಯಕ್್ೆ ಬಾಂದತ ಹ್ೂೇಗಿದತದ, ತ್ಮಗೂ ತ್ರಳದಿರತವಾಂತ್ ಆ ತ್ಾಂಡದವರತ ರನಜಯಕ್್ೆ ಬಾಂದತ ಹ್ೂೇದ 
ಮೇಲ್ಯೇ ಕ್್ೇಾಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರದಿಾಂದ ಹಣವನತನ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಲನಗತತ್ುದ್.  ಆದರ್, ಆ ಹಣ 
ಬರತತ್ುದ್ ಎಾಂದತ ರ್ನವು ಕ್ನಯತದಕ್ೂ್ಾಂಡತ ಕತಳತ್ತಕ್್ೂಳುಿವುದಿಲಿ.  ಈಗ್ನಗಲೇ್ ರನಜಯ ಸ್ಕ್ನಾರದಿಾಂದ 
ಸ್ತಮನರತ ರೂ.800.00 ಕ್್ೂೇಟಿಗಳಗೂ ಹ್ಚತಿ ಹಣವನತನ ಎಲನಿ ಜಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಖನತ್ಗ್ ್
ಕಳುಹಸ್ಲನಗಿದ್.   



                                                                                                                                       «¥À/22.09.2022     184  
 

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

 

 

   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ರನಜಯ ಸ್ಕ್ನಾರ ಎಷ್್ಟಷತಟ ಮೊತ್ುವನತನ 
ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಿದ ್ಎಾಂಬತದನತನ ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ ತ್ರಳಸ್ಬ್ೇಕತ. 

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಈಗ್ನಗಲ್ೇ ರೂ.800.00 ಕ್ೂ್ೇಟಿ ನಿೇಡಲನಗಿದ್ ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳದನದರ್ 
ಅಲಿವ್ೇ? 

ಶ್ರೇ ಆರ.ಅಶ್ ೇಕ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಮೊದಲ ಹಾಂತ್ದಲ್ಲಿ ಒಾಂದತ ಲಕ್ಷದ ರ್ನಲತೆ 
ಸನವಿರ ರೈ್ತ್ರಿಗ್ ್ ರೂ.116.00 ಕ್್ೂೇಟಿ ನಿೇಡಿದ್ದೇವ್.  ಎರಡರ್್ೇಯ ಹಾಂತ್ದಲ್ಲಿ ಎರಡತ ಲಕ್ಷದ 
ಇಪಪತನನಲತೆ ಸನವಿರ ರೈ್ತ್ರಿಗ್್ ರೂ.261.00 ಕ್ೂ್ೇಟಿ ನಿೇಡಿದ್ದೇವ್.  ಮೂರರ್್ಯ ಹಾಂತ್ದಲ್ಲಿ ಎರಡತ 
ಲಕ್ಷದ ಐವತನನಲತೆ ಸನವಿರ ರೈ್ತ್ರಿಗ್ ್ ರೂ.289.00 ಕ್್ೂೇಟಿ ನಿೇಡಿದ್ದೇವ್.  ಒಟತಟ ಐದತ ಲಕ್ಷದ 
ಎಾಂಬತ್ೂಾರತ ಸನವಿರ ರೈ್ತ್ರಿಗ್್ ರೂ.689.5 ಕ್್ೂೇಟಿ ಹಣವನತನ ಅವರ ಖನತ್ಗ್ ್ಈಗ್ನಗಲ್ೇ ಜಮನ 
ಮನಡಿದತದ, ಬೇ್ಕ್ನದರ ್ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರತ ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ ಮನಡಿಕ್್ೂಳಿಬಹತದತ.   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಹಲವನರತ ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದ ಪರಶ್ನಗಳಗ್್ ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರಿಾಂದ ಸ್ರಿರ್ನದ ಉತ್ುರ ಬಾಂದಿಲಿ.  ಕ್್ೇಾಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರದಿಾಂದ 
ರೂ.12,000 ನಿೇಡಲನಗಿದ ್ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳದತದ, ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್್ೆ ರ್ನವುದೇ್ ಮನಹತ್ರ ಇರತವುದಿಲಿ.  
ಆದದರಿಾಂದ ಸ್ಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಬಡವರ, ರೈ್ತ್ರ ಹನಗೂ ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ನಗರದ ಬಗ್್ೆ ರ್ನವುದ್ೇ ರಿೇತ್ರಯ 
ಕ್ನಳಜ ಇಲಿ, ಅವರತ ನಿೇಡಿರತವಾಂಥ ಉತ್ುರವನತನ ರ್ನವು ಒಪತಪವುದಿಲಿ.  ಹನಗ್ನಗಿ ಇದನತನ ತ್ರರಸ್ೆರಿಸಿ, 
ರ್ನವು walkout ಮನಡತತ್ರುದ್ದೇವ್.   

(ಈ ಹಾಂತ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ನಾಂಗ್್ರಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರತ ಸ್ಭನತನಯಗ ಮನಡಿ, ಸ್ದನದಿಾಂದ ಹ್ೂರ 
ನಡ್ದರತ) 

(ಮತಾಂದತ)           
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(1014) 22.09.2022/7.00/ಎಸ್ಕ್-್ಜಆರ್ 

(ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರ ಉಪಸಿಿತ್ರ) 

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

(ಈ ಹಾಂತ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ನಾಂಗ್್ರಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸ್ದಸ್ಯರ್ಲಿರೂ ಸ್ದನಕ್್ೆ ಆಗಮಿಸಿದರತ) 

16. ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರ ವರದಿ 

ಕ್ನಯಾದಶ್ಾ:- ವಿಧನನ ಸ್ಭ್ಯಿಾಂದ ಅಾಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರೂಪದಲ್ಲಿರತವ 2022ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಿಯೇಗ (ಸ್ಾಂಖ್ಯ:೩) ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ಸ್ಭ್ಯಲ್ಲಿ ಮಾಂಡಿಸ್ತತ್ರುದ್ದೇರ್್. 

(ಗ್್ೂಾಂದಲ)  

 

17. ಶನಸ್ನ ರಚರ್್ 

ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ಪರ್ನಾಲ್ೂೇಚಿಸ್ತವುದತ ಮತ್ತು ಅಾಂಗಿೇಕರಿಸ್ತವುದತ 

       (ಆ)   ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಿಯೇಗ (ಸ್ಾಂಖ್ಯ:೩) ವಿಧ್ೇಯಕ, 2022 

ಪರ್ನಾಲ್ೂೇಚರ್ನ ಪರಸನುವ  

ಶ್ರೇ ಬಸ್ವರನಜ್ ಬ್ೂಮನಾಯಿ (ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳು):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ವಿಧನನ 
ಸ್ಭ್ಯಿಾಂದ ಅಾಂಗಿೇಕೃತ್ ರೂಪದಲ್ಲಿರತವ 2022ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನ “ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಿಯೇಗ 
(ಸ್ಾಂಖ್ಯ:೩) ವಿಧ್ೇಯಕ”ವನತನ ಪರ್ನಾಲ್ೂೇಚಿಸ್ಬೇ್ಕ್್ಾಂದತ ಕ್ೂ್ೇರತತು್ೇರ್್.  

ಪರಸನುವವನತನ ಮಾಂಡಿಸ್ಲನಯಿತ್ತ 
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ಶ್ರೇ ಬಸ್ವರನಜ್ ಬ್ೂಮನಾಯಿ (ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳು):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್,  
2022-23ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನ ಪೂರಕ ಅಾಂದನಜತಗಳ ಮೊದಲರ್್ೇ ಕಾಂತ್ನತನ ಮಾಂಡಿಸ್ತತ್ರುದ್ದೇರ್್. 
ಸ್ಾಂವಿಧನನದ ಅನತಚ್ಛೇದ 2005 (೧) ಎ ರನಾಯ ಒಟತಟ ರೂ.14,762.20 ಕ್್ೂೇಟಿಗಳ ಪೂರಕ 
ಅಾಂದನಜತಗಳು ಮೊದಲರ್್ೇ ಕಾಂತ್ನತನ  ಅನತಮೊೇದರ್್ಗ್ನಗಿ ರನಜಯದ ವಿಧನನ ಮಾಂಡಲದಲ್ಲಿ  
ಮಾಂಡಿಸ್ತತ್ರುದದ್ೇರ್್.   

ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ರೂ.14,762.20 ಕ್್ೂೇಟಿಗಳಲ್ಲಿ ರನಜಸ್ಾ ಖನತ್ಯಲ್ಲಿ 
ರೂ.೧೦,846.42 ಕ್ೂ್ೇಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಂಡನವಳ ಖನತ್ಗ್ ್ ರೂ. 3,915.78 ಕ್ೂ್ೇಟಿಗಳು 
ವಿನಿಯೇಗವನಗತತ್ರುದ್. ಅಾಂದರ್ Revenue Account ಗ್್ 10,846 ಕ್ೂ್ೇಟಿಗಳು Capital 
Account ಗ್್ ರೂ. 3,915 ಕ್್ೂೇಟಿಯನತನ ವಿನಿಯೇಗ ಮನಡಬೇ್ಕತ ಎನತನವ  ಉದ್ದೇಶವನಗಿದ್.  
2022-23ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನ ಅಯವಯಯ ಗ್ನತ್ರ ರೂ.೨,71,542 ಲಕ್ಷಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ 14,762 ಎಾಂದತ 
ಹ್ೇಳದರ,್ 5.43% of the Budget   ಈ ಪೂರಕ ಅಾಂದನಜತ ಇದ್ ಎಾಂದತ ರ್ನನತ ತ್ರಳಸ್ತವುದಕ್್ೆ 
ಇಚ್ಛಪಡತತ್ುೇರ್್.  ಮೊದಲರ್್ ಕಾಂತ್ರನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರೂ. 14,762 ಕ್ೂ್ೇಟಿಗಳದದರೂ ಕೂಡ the net 
cash outflow is Rs.10,118.69 crores. ಇನತನಳದ ರೂ. ೨,038 ಕ್ೂ್ೇಟಿಗಳು Reserve 
Fund  ಠೇ್ವಣಿಗಳಾಂದ ರೂ. 525 ಕ್ೂ್ೇಟಿಗಳು ಕ್್ೇಾಂದರ ಸ್ಹನಯಧನಕ್್ೆ ಸ್ಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ ್ ಇದತ 
ಬರತತ್ುದ್. ರೂ.1,728 ಕ್್ೂೇಟಿಗಳು  account adjustment ಮನಡತವಾಂತ್ಹದದಕ್್ೆ ಇದ.್ ಹೇಗ್ನಗಿ 
ರೂ. ೧೦,118 ಮನತ್ರ  cash outflow ಆಗತತ್ುದ್.  

ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಈ ಒಾಂದತ ಬನಬುನತನ ಭರಿಸ್ತವುದಕ್್ೆ ರನಜಸಿಾೇಕೃತ್ ಹ್ಚತಿವರಿ 
ಕ್್ೂರೇಢಕರಣವನಗತತ್ುದ್. ಕಳ್ದ ವಷಾವೂ ಕೂಡ ರ್ನವು ನಮಾ ಗತರಿ ಮಿೇರಿ ಆರತ ತ್ರಾಂಗಳು 
ಕ್್ೂೇವಿಡ್-19 ಇದದರೂ ಕೂಡ recover ಆಗಿ ರನಜಸ್ಾವನತನ ಪಡದ್ತಕ್ೂ್ಾಂಡಿದ್ದೇವ್. ಈ ವಷಾವೂ 
ಕೂಡ ಅದ್ೇ trend ಮತಾಂದತವರ್ದಿದ.್ ಕಳ್ದ ವಷಾ ಮೊೇಟನರ್ ಟನಯಕು್ನಲ್ಲಿ ನಮಗ್್ ಸ್ಾಲಪ 
ಕ್್ೂರತ್ರ್ನಗಿತ್ತು. ಏಕ್್ಾಂದರ,್ semi conductor chip ಕ್ೂ್ಡತತು್ೇವ್ಾಂದತ, production  
ಕೂಡ ಕಡಿಮರ್ನಗಿತ್ತು. ಈಗ ಆ ಸ್ಮಸ್ಯಯೂ ಕೂಡ ಪರಿಹನರವನಗಿದ.್ ರನಜಸ್ಾ ಹ್ಚನಿಗತವಾಂತ್ಹ 



                                                                                                                                       «¥À/22.09.2022     187  
 

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

 

 

   

ಎಲನಿ ಲಕ್ಷಗಳು ಇವತ್ತು ಇವ.್ ಭನರತ್ ಸ್ಕ್ನಾರ ಸಿಾೇಕೃತ್ಗಳು ಹ್ಚನಿಗಿದದರಿಾಂದ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಾ 
ರನಜಯಕ್್ೆ ಒಟತಟ ಪನಲತ ಹ್ಚನಿಗತತ್ುದ್ ಎಾಂಬ ನಿರಿೇಕ್್ ಕೂಡ ಇದ್.   

ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ನಮಾ ಬಜ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವಷಾ ಜ.ಎಸ್.ಟಿ., ಪರಿಹನರವನತನ  
ಅಾಂದನಜತ ಮನಡಿದದ್ೇವ್. ಈ ಜೂನ್ ತ್ರಾಂಗಳಗ್್ compensation   ಹಚ್ಿಿಗ್್ ಬರತವುದಿಲಿವ್ಾಂದತ 
ರ್ನವು ಮೊದಲೇ್  precaution ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂ್ಾಂಡತ ರೂ.೫,೦೦೦ ಕ್್ೂೇಟಿಗ್ ್ಮನತ್ರ provision 
ಮನಡಿದ್ದೇವ.್ ಆದರ್ ಈ ಆರತ ತ್ರಾಂಗಳನಲ್ಲಿ ರೂ.8,633 ಕ್್ೂೇಟಿಗಳು  ಪರಿಹನರ ಈಗ್ನಗಲ್ೇ 
ಬಾಂದಿದ.್ ಆದನಗೂಯ ಕೂಡ ಇನತನ ರೂ.೧೪,೦೦೦ ಕ್್ೂೇಟಿ ಪರಿಹನರ ರನಜಯಕ್್ೆ ಬರತವಾಂತ್ಹದತದ ಬನಕಿ 
ಇದ್.  ಅದತ ಈ ವಷಾ ಮತ್ತು ಮತಾಂದಿನ ವಷಾ ಪರಿಹನರ ಬರತವುದಕ್್ೆ ಈಗ್ನಗಲ್ೇ ಜ.ಎಸ್.ಟಿ., 
ಕ್ೌನಿುಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಣಾಯವನಗಿದ್. ಈ ವಷಾ ಇರ್ೂ್ನಾಂದತ ರ್ನಲೆರಿಾಂದ ಐದತ ಸನವಿರ  ಕ್್ೂೇಟಿ 
ರೂಪನಯಿಗಳು ಈ ಎಾಂಟತ ಸನವಿರ ಕ್್ೂೇಟಿಗ್ ್ಸೇ್ರಬಹತದತ ಎಾಂದತ ನಮಾ ಅಾಂದನಜತ. 

ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮತಖ್ವನಗಿ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿರತವಾಂತ್ಹದತದ, 
“ಗ್ನರಮಿೇಣ ಸ್ತಮನಗಾ”್ಅಾಂದರ್ ನಮಾ ಗ್ನರಮ ನಮಾ ರಸ್ು ಈಗ್ನಗಲ್ೇ ಕ್ನಯಾಕರಮ ಜನರಿರ್ನಗಿದ್. 
ಅದಕ್್ೆ ರೂ.೧,೪೯೭ ಕ್್ೂೇಟಿ ಹಣವನತನ ಹ್ಚತಿವರಿರ್ನಗಿ ಒದಗಿಸ್ಬ್ೇಕ್ನಗಿದ್. ಸನರಿಗ್ ್ ಮತ್ತು 
ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್ ಇಲನಖ ್  ಸ್ತಖ್ಕರ ರಸ್ು ಸ್ತರಕ್ನ Cess ಮತ್ತು ರಸ್ು ಸ್ತರಕ್ಷತನ ನಿಧಿಗ್ ್ ವಗ್ನಾವಣ್ 
ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗಿದ.್ ಅದರಿಾಂದ ಮಹನಲ್ೇಖ್ಪನಲಕರ ಸ್ಲಹ್ಯಾಂತ ್2017-18 ರಿಾಂದ 2022-23ರಲ್ಲಿ 
ಸ್ಾಂಗರಹವನದ ಸ್ತಖ್ಕರ ರಸ್ು ಸ್ತರಕ್ನ ನಿಧಿಗ್ ್ ವಗ್ನಾವಣ್ ರೂ.೧,1೭೪ ಕ್್ೂೇಟಿ ಹಣವನತನ 
ಹ್ಚತಿವರಿರ್ನಗಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದೇವ್.  

ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, Road Safety Fund ಎಾಂಬತದತ ಇರತತ್ುದ್. ಇದ್ಲನಿ ನಮಾ 
ಎಲನಿ fines ಗಳಾಂದ collect ಮನಡತತ್ುೇವ್. Consolidated Fund ನಿಾಂದ ರಸ್ು ನಿಧಿಗ್ ್
ವನಪಸ್ತು ಕಳುಹಸ್ಬೇ್ಕತ. ಇದತ  ಹತನುರತ ವಷಾಗಳಾಂದನಗಿಲಿ. Especially, ಎರಡೂಾರತ 
ವಷಾಗಳಾಂದ ಕ್ೂ್ೇವಿಡ್-19 ಬಾಂದಿದದರೂ ಕೂಡ ಆಗಿಲಿ. C.A.G.,  - ಅನತನ Road Safety 
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Fund ಗ್್ ಉಪಯೇಗ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ಾಂದತ ನಮಗ್್ ಹ್ೇಳದನದರ್. So, we have to transfer.  
ಇದತವರ್ಗೂ ಮನಡಿರಲ್ಲಲಿ. ಆ ಫಾಂಡ್ನತನ 2017-18 ರಿಾಂದ 2022-23 ರ ಒಟಿಟಗ್್ ವಗ್ನಾವಣ ್
ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗಿದ.್ ಹೇಗ್ನಗಿ, ನಮಾ ಬಜ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪನರವಿಷನ್ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಾಂಡಿರಲ್ಲಲಿ. ಈಗ ಅದನತನ 
ರೂ.1,174 ಕ್್ೂೇಟಿಯನತನ ಪನರವಿಷನ್ ಮನಡಿಕ್್ೂಾಂಡಿದ್ದೇವ್. ತ್ಮಾಗ್್ಲಿರಿಗೂ ಗ್್ೂತ್ರುರತವಾಂತ್, ಈ 
ಕ್್ೂೇವಿಡ್-19 ಸನಾಂಕ್ನರಮಿಕ ಕ್ನಯಿಲ ್ ಬಾಂದ ಮೇಲ್ K.S.R.T.C.,  N.W.K.R.T.C.,  
N.E.K.R.T.C., ಇವ್ಲಿವೂ ಕೂಡ ನಷಟದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವುಗಳ ಡಿೇಸಲ್್ ವ್ಚಿದಿಾಂದ ಹಡಿದತ salary,  
ಪಿ.ಎಫ್., ಮತ್ತು ಇ.ಎಸ್.ಐ., statutory payments ಕ್್ೂಡತವ ಬನಕಿ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ನೆಗಿ ರೂ. 
1,200 ಕ್್ೂೇಟಿ ಹಣವನತನ  ರ್ನವು ಕ್್ೂಟಿಟದ್ದೇವ್. ಈ ಎಲನಿ ನಿಗಮಗಳ  Motor Vehicle Tax 
ಸ್ತಮನರತ ರೂ.989 ಕ್ೂ್ೇಟಿ ಹಣ  ಸ್ಕ್ನಾರಕ್್ೆ due ಇತ್ತು.  ಅವರ Balance Sheet ಸ್ಾಲಪ 
ಸ್ರಿರ್ನಗತ್ುದ್ ಎನನವಾಂತ್ಹದದನತನ  ರ್ನವು ಷ್್ೇರತ ಬಾಂಡವನಳಕ್್ೆ ಪರಿವತ್ಾರ್್ ಮನಡಿದ್ದೇವ್.  ರ್ನನತ 
Budget statement ನಲ್ಲಿ ಕ್್ಲವಾಂದತ ಪನರವಿಷನ್ಗಳನತನ ಮನಡಿದದ್ೇವ್. ಆ schedule ನಲ್ಲಿ 
ಅದಕ್್ೆ ತ್ಕೆ ಹನಗ್್ೇ ಹಣವನತನ ಒಟನಟರ್ ಬಜ್ಟ್ನ ಗ್ನತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಡತವುದಕ್್ೆ ಸನಧಯವನಗಿರಲ್ಲಲಿ. 
ರ್ನನತ ಉತ್ುರ ಕ್್ೂಡತವ ಸ್ಾಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಪೂರಕ ಬಜ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್್ೆ ಕ್ೂ್ಡತತ್ುೇವ್ಾಂದತ ಹ್ೇಳದ್ದ. 
ವಿವಿಧ ಹಾಂದತಳದ ಸ್ಮತದನಯಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿಗ್ ್ಸ್ತಮನರತ ರೂ. ೮೫೭ ಕ್ೂ್ೇಟಿ ಅನತದನನವನತನ  
ಪೂರಕ ಅಾಂದನಜತ ಮೊದಲರ್್ ಕಾಂತ್ರನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸ್ತತ್ರುದ್ದೇರ್್. So, that  ಈ ಬಜ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 
ಹಾಂದತಳದವರಿಗ್್ ಅನತದನನ ಸಿಗಲ್ಲ ಎಾಂದತ ಏರ್್ಲನಿ ಕ್ನಯಾಕರಮವನತನ ಹನಕಿದ್ದೇವ್. ರೈ್ತ್ ವಿದನಯ 
ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಕೃರ್ಷ ಕ್ನಮಿಾಕರಿಗ್್  ಸ್ತಮನರತ ರೂ.೮೧೦ ಕ್ೂ್ೇಟಿ ಅನತದನನವನತನ ಪನರವಿಷನ್ 
ಮನಡಿದ್ದೇವ.್ ಮಿೇನತಗ್ನರರತ, ಆಟ್ೂೇ ಚನಲಕರತ, ರೈ್ತ್ ವಿದನಯ ನಿಧಿ ಇದದಾಂತ್ಹ ಅವರ ಮಕೆಳಗೂ 
ಕೂಡ ರೈ್ತ್ ವಿದನಯ ನಿಧಿ ಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕ್್ಾಂದತ ಹ್ೇಳ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಪನರವಿಷನ್ ಮನಡಿದ್ದೇವ್.  

ಮನನಯ ಸ್ಭಪತ್ರಯವರೇ್, ೧೫ರ್ೇ್ ಹಣಕ್ನಸ್ತ ಆಯೇಗದ ಶ್ಫನರಸಿುನಾಂತ್, ಕ್್ೇಾಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರ  
ಮನರ್್ಾ ತ್ರಾಂಗಳ ಕ್ೂ್ರ್್ಯಲ್ಲಿ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಿರತವ ಪಾಂಚನಯತ್ರನಜ್ ಸ್ಾಂಸ್ಿಗಳ ನಿಬಾಾಂಧಿತ್ 
ಅನತದನನ ಸ್ತಮನರತ ರೂ. ೬,006 ಕ್ೂ್ೇಟಿ   ಅಭಿರ್ನರ್್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ಚತಿವರಿರ್ನಗಿ 
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ಅನತದನನವನತನ ಒದಗಿಸ್ಲನಗತತ್ುದ್. ಅದನತನ ಮನರ್್ಾ ತ್ರಾಂಗಳ ಕ್್ೂರ್್ಗ್ ್ ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗಿತ್ತು. ಅದತ 
ಕ್್ೂರ್್ಗ್ ್ ಬಾಂದಿದದರಿಾಂದ, ಕಳ್ದ ವಷಾ ತ್ಗ್್ದತಕ್್ೂಳುಿವುದಕ್ನೆಗಲ್ಲಲಿ. ಈ ವಷಾ ಅದನತನ 
ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂ್ಳುಿತ್ರುದ್ದೇವ್. ಅತ್ರವೃರ್ಷಟಯಿಾಂದನಗಿ ಬ್ಳ ್ ರ್ನಶ ಮತ್ತು ಜನ ವಸ್ತ್ರ ತ್ೂಾಂದರರ್್ನಗಿರತವ 
ಕ್ನರಣ, ಅದಕ್್ೆ ಹ್ಚತಿವರಿರ್ನಗಿ ಸ್ತಮನರತ ರೂ. 392 ಕ್್ೂೇಟಿ ಅನತದನನವನತನ ಒದಗಿಸ್ತತ್ರುದ್ದೇವ್. 
ಅಲಿದ್ೇ ಪರಧನನಿ ಮಾಂತ್ರರ ಅವನಸ್ ಯೇಜರ್್ಗ್ ್ ಡನ|| ಬಿ.ಆರ್ ಅಾಂಬೇ್ಡೆರ್ ವಸ್ತ್ರ ಯೇಜರ್್ಗ್ ್
ಸ್ತಮನರತ ರೂ. ೨5೦ ಕ್ೂ್ೇಟಿ ಅನತದನನವನತನ ಹಚ್ತಿವರಿರ್ನಗಿ ಒದಗಿಸ್ಲನಗತವುದತ. ಸನಾಟ್ಾ 
ಸಿಟಿ ಯೇಜರ್್ಗ್ ್ ಕ್್ೇಾಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರದಿಾಂದ ಸಿಾೇಕೃತ್ವನಗಿರತವ ಸ್ತಮನರತ ರೂ. ೨೪೫ ಕ್್ೂೇಟಿ 
ಸ್ಹನಯಧನವನತನ  ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಲತ ಪೂರಕ ಅಾಂದನಜನತನ ಒದಗಿಸ್ತತ್ರುದ್ದೇರ್್. ಕ್ೇ್ಾಂದರ 
ಸ್ಕ್ನಾರದಿಾಂದ ಅನತದನನ ಬಾಂದಿದ.್                                           (ಮತಾಂದತ) 

(1015) 22-09-2022, 7.10, ಟಿಸಿಹ್ರ್್-ಜಆರ              (ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರ ಉಪಸಿಿತ್ರ) 
ಶ್ರೇ ಬಸ್ವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ (ಮತಾಂದತ):_  

ಆದರ್ ನಮಾಲ್ಲಿ ಪನರವಿಷನ ಇರಲ್ಲಲಿ, ಈಗ ಅದಕ್್ೆ ಪನರವಿಷನ್ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಳುಿತ್ರುದ್ದೇವ.್ ಕೃರ್ಷ ಸಿಾಂಚನಯಿ 
ಯೇಜರ್್, ಜಲನನಯನ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೇಜರ್್ಗ್ ್ ಒಟತಟ ರೂ.123 ಕ್ೂ್ೇಟಿಗಳ ಅನತದನನವನತನ 
ನಿೇಡಲನಗತತ್ುದ್. ಮಲ್ರ್ನಡತ ಪರದ್ೇಶನಭಿವೃದಿಿ ಮಾಂಡಳಗ್್ ರೂ.60 ಕ್ೂ್ೇಟಿಗಳು, ಬಯಲತಸಿೇಮ 
ಅಭಿವೃದಿಿ ಮಾಂಡಳಗ್ ್ರೂ.54 ಕ್್ೂೇಟಿಗಳನತನ ನಿೇಡಲನಗತತ್ರುದ್. ರ್ನನತ ಆಗಲೇ್ ಹ್ೇಳದಾಂತ ್ಆಟೂ್ೇ 
ಚನಲಕರಿಗ್ ್ಸ್ತಮನರತ ರೂ.50 ಕ್್ೂೇಟಿಗಳು, ಟನಯಕಿು ಚನಲಕರಿಗ್ ್ರೂ.40 ಕ್್ೂೇಟಿಗಳನತನ ಇದರಲ್ಲಿ 
ಒದಗಿಸಿದ್ದೇವ್. ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ರನಜಯದ ಆರ್ಥಾಕ ಪರಗತ್ರಗ್ ್ ಸ್ಾಂಪನೂಾಲಗಳನತನ 
ಸ್ಾಂಯೇಜರ್್ ಮನಡಲತ ಅನತಕೂಲವನಗತವಾಂತ್ ಈ ಪೂರಕ ಅಾಂದನಜತಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಂಡವನಳ ವ್ಚಿಕ್್ೆ 
ಆದಯತ ್ ನಿೇಡಿದ್ದೇರ್್. ಒಾಂದರ್್ೇ ಪೂರಕ ಅಾಂದನಜನಲ್ಲಿ Capital Expenditure ರಿಾಂದ asset 
creation ಗ್್ ರೂ.3,916 ಕ್್ೂೇಟಿಗಳನತನ ರ್ನವು ಒದಗಿಸಿದ್ದೇವ್.  
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 ಭನರತ್ ಸ್ಾಂವಿಧನನದ 205(1) (ಎ) ಅನತಚ್ಛೇದ ಉಪಬಾಂಧಗಳಗನತಸನರವನಗಿ ಈ ಪೂರಕ 
ಅಾಂದನಜತ ಗ್ೌರವನನಿಾತ್ ರನಜಯಪನಲರ ಅನತಮೊೇದರ್್ ಪಡದ್ತ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ರುನ ಮತಾಂದ ್
ಮಾಂಡಿಸ್ತತ್ರುದದ್ೇರ್್.  ಇದರನಾಯ 2022-23ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನ ಪೂರಕ ಅಾಂದನಜತಗಳ ಮೊದಲರ್್ೇ 
ಕಾಂತ್ನತನ ಈಗ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ರುನ ಮತಾಂದ ್ಅನತಮೊೇದರ್್ಗ್ನಗಿ ಮಾಂಡಿಸ್ತತ್ರುದ್ದೇರ್್.  

 ಶ್ರೇ ಕ್.್ಎ.ತ್ರಪಪ್ೇಸನಾಮಿ (ರ್ನಮನಿದ್ೇಾಶ್ತ್ರತ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಅವಕ್ನಶ 
ಕ್್ೂಟಿಟದದಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು. 2022-23ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನ ರೂ. 14,76,220.60 ಕ್್ೂೇಟಿಗಳ 
ಹ್ಚತಿವರಿ ವ್ಚಿವನತನ ಭರಿಸ್ಲ್ಲಕ್್ೆ ಮೊದಲರ್್ೇ ಕಾಂತ್ನತನ ತ್ಾಂದಿದಿದೇರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಸ್ವಾ ಫಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ 
ದ್ೂರ್ಯತ್ಕೆಾಂಥದತದ ರೂ.2,389.22 ಕ್ೂ್ೇಟಿಗಳು ಎಾಂದತ ಹೇ್ಳದಿದೇರಿ. ಈ ರಿಸ್ವಾ ಫಾಂಡ 
ಏರ್ನದರೂ ರ್ನಯಷನಲ ಸೇ್ವಿಾಂಗು ಫಾಂಡ ಅಥವನ Disaster Relief Fund ನಿಾಂದ ಬಾಂದಾಂತ್ಹ 
ಹಣವ್ೇ ಎಾಂದತ ತನವು ದಯಮನಡಿ ಕ್ನಿರಿಫ್ೈ ಮನಡಬ್ೇಕತ. ಇನತನ ಎರಡರ್್ಯದನಗಿ, ತನವು ಸ್ಾಂಚಿತ್ 
ನಿಧಿಯಿಾಂದ ರೂ.12,372.98 ಕ್ೂ್ೇಟಿಗಳನತನ ಹೂ್ರಗ್್ ತ್ಗ್್ಯತತ್ರುದಿದೇರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ತನವು ಇದನತನ 
ಹ್ೇಗ್ ್ಸ್ರಿದೂಗಿಸ್ತತ್ರುೇರಾ್ಂದರ್, ಸಾ್ಂಟರಲ್ ಸಕ್್ನಟರ್ ಸಿೆೇಾಂನಿಾಂದ ಸ್ತಮನರತ ರೂ.525.86 ಕ್ೂ್ೇಟಿಗಳು 
ಬರತತ್ುದ್. ಅಾಂದರ್ ಇದತ ಕೂಡ ಸಾ್ಂಟರಲ್ ಸಕ್್ನಟರ್ ಸಿೆೇಾಂನಿಾಂದ ಬರತ್ಕೆಾಂಥದ್ದೇ. ಅಾಂದರ್ ಇದತ ಸ್ಹ 
ಕ್್ೇಾಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರ ನಿೇಡತವ ಸ್ಹನಯವ್ೇ ಎಾಂಬತದನತನ ದಯವಿಟತಟ ಕ್ನಿರಿಫ್ೈ ಮನಡಬ್ೇಕತ. ದಿರ್ನಾಂಕ 
15.09.2022 ರಾಂದತ ರ್ನನತ ಕ್್ೇಳದಾಂತ್ಹ ನನನ ಚತಕ್್ೆ ಗತರತತ್ರನ ಪರಶ್ನ ಸ್ಾಂಖ್ಯ. 419ಕ್್ೆ  
ಕ್್ೂಟಿಟರತ್ಕೆಾಂಥ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ “ಜ.ಎಸ್.ಟಿ., ಪರಿಹನರದ ಬಗ್್ೆ ಕ್್ೇಾಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರದಿಾಂದ ವಿಸ್ುರಣ ್
ಮನಡತವುದರ ಬಗ್್ೆ ರ್ನವುದ್ೇ ರಿೇತ್ರರ್ನದಾಂತ್ಹ ಒಾಂದತ ಭರವಸ ್ ಬಾಂದಿಲಿ”್ ಎಾಂದತ ತನವು 
ಹ್ೇಳದಿದೇರಿ. ಹನಗ್ನದರ್, ರ್ನವ ರಿೇತ್ರರ್ನಗಿ ಹ್ಚತಿವರಿ ಈ ವ್ಚಿವನತನ ಸ್ರಿದೂಗಿಸ್ಲನಗತತ್ುದ್ ಎಾಂದತ 
ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಸ್ರ್ನಾನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳನತನ ಕ್್ೇಳುತ್ರುದ್ದೇರ್್. 

 ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ ಅಹಮದ್ (ವಿಧನನ ಸ್ಭ್ಯಿಾಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಈ ಧನ ವಿನಿಯೇಗ ವಿಧೇ್ಯಕ 2022-23ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನ ಒಾಂದರ್್ೇ ಕಾಂತ್ನತನ 
ಸ್ರ್ನಾನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳು ಮಾಂಡರ್್ ಮನಡಿದನದರ,್ ನಿಜ. ಸ್ರ್ನಾನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳು ಈಗ್ನಗಲ್ೇ 
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ವಿಸನುರವನಗಿ ಕ್್ಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್್ೆ ಕೂಡ ಪರಸನುಪವನತನ ಮನಡಿದನದರ.್ ಪರತ್ರಯಬಬರಿಗೂ 
ಗ್್ೂತ್ರುರತವಾಂತ ್ ಪರತ್ರ ತ್ರಾಂಗಳು ಜ.ಎಸ್.ಟಿ., ಆದನಯ beyond expectation  ಅಾಂದರ್, 
ಸ್ತಮನರತ  ರೂ.1,45,000- ರೂ.1,60,000 ಕ್ೂ್ೇಟಿಗಳ ವರಗ್್ ್ಹೂ್ೇಗತತ್ರುದ್. Every month 
it is increasing. May be ಅದತ business ಇರಬಹತದತ, ಇಲಿವ್ೇ turnover 
ಇರಬಹತದತ, ಇಲಿವ್ೇ ಎಕ್ನನಮಿ ಇರಬಹತದತ, buying power ಜನಸಿುರ್ನಗಿರಬಹತದತ, ಅದಕ್ನೆಗಿ 
revenue is also coming in a big way.  ಅದರಲ್ಲಿ contribution of Karnataka 
ವನತನ ರ್್ೂೇಡಿದನಗ, ಒಾಂದತ ವಷಾಕ್್ೆ ಸ್ತಮನರತ ಒಾಂದತ ಲಕ್ಷ ಕ್ೂ್ೇಟಿ ಜ.ಎಸ್.ಟಿ., ಯನತನ ನಮಾ 
ಕರ್ನಾಟಕದಿಾಂದಲೇ್ contribute ಮನಡತತ್ರುದ್ದೇವ್. ಅದರ ಜ್ೂತ್ಗ್್ ಸ್ತಮನರತ ರೂ. 1.5 ಲಕ್ಷ 
ಕ್್ೂೇಟಿಗಳು ಇನ್ಕಾಂ ಟನಯಕು್ ಮತ್ತು ಕ್ನಪೂ್ಾರ್ೇಟ್ ಟನಯಕು್ ಮತಖನಾಂತ್ರ ಕೂಡ ಹ್ೂೇಗತತ್ರುದ್.  
ಡಿೇಸ್ಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಟೂ್ರೇಲ್ನಿಾಂದಲೂ ಕೂಡ ಸ್ತಮನರತ ರೂ.35,000-40,000 ಕ್್ೂೇಟಿಗಳು 
ಹ್ೂೇಗತತ್ರುದ್. Customs Duty ಯಿಾಂದ ಸ್ತಮನರತ ರೂ,30,000 ಕ್ೂ್ೇಟಿಗಳು ಹೂ್ೇಗತತ್ರುದ.್ 
ಸಸ್್ ರೂ.10,000 ಕ್್ೂೇಟಿಗಳು ಹೂ್ೇಗತತ್ರುದ್. ಒಟತಟ ನಮಾ ರನಜಯದಿಾಂದ the total 
contribution itself must be nearly Rs.3.3 lakh crores. ರೂ.3.3 ಲಕ್ಷ 
ಕ್್ೂೇಟಿಗಳು ಪರತ್ರ ವಷಾ ನಮಾ ರನಜಯದಿಾಂದ ಹೂ್ೇಗತತ್ುದ.್  What is that we are getting 
from the Central Government?  ಅದರ ಬಗ್್ೆಯೂ ಕೂಡ ಸ್ಾಲಪ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕತ. I know 
that you are the better person and you know how to manage things.  
ನಮಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರತ್ಕೆಾಂಥ I.T., industries are also contributing Rs.48 lakh 
crores.   ಅದತ ಐ.ಟಿ., ಇಾಂಡಸಿರೇಸ್ ಆಗಿರಬಹತದತ ಮತ್ತು ಬಯೇ ಟ್ಕ್ನನಲಜ ಆಗಿರಬಹತದತ, it 
is going from all the industries.  ಈ ರಿೇತ್ರ ಇದನದಗ why not we are  getting 
some special consideration, why not we try for that, why not we ask 
for it ಎಾಂಬ ಒಾಂದತ ಪರಶ್ನಯನತನ ಸ್ರ್ನಾನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಯವರ ಗಮನಕ್್ೆ ತ್ರತವುದಕ್್ೆ 
ಇಚ್ಛಪಡತತ್ರುದ್ದೇರ್್. ಕ್ನರಣ . . . 
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 ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್.್ರನಥೂ್ೇಡ್ ರವರ್ೇ, ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

 ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ ಅಹಾದ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಒಾಂದತ ನಿಮಿಷ. ಸ್ತಮನರತ ರೂ 
5,40,000 ಕ್್ೂೇಟಿಗಳಷತಟ ಸನಲ ಇದ್. ಪರತ್ರ ವಷಾಕ್್ೆ ಸ್ತಮನರತ ರೂ.45,000 ಕ್್ೂೇಟಿಗಳನತನ 
ರ್ನವು ಇಾಂಟ್ರಸಟ್ ಮತ್ತು ಪಿರನಿುಪಲ್ ಅಮೌಾಂಟ್ ಕಟತಟತ್ರುದ್ದೇವ್. ಇದರ ಜ್ೂತ್ಗ್್ ಒಾಂದತಕಡ್ health of 
the State finance ಬನರಿ ಚ್ರ್ನನಗಿದ,್ ಇಾಂಪೂರವ್ ಆಗತತ್ರುದ ್ ಎಾಂದತ ಸ್ರ್ನಾನಯ 
ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಯವರತ ಹೇ್ಳುತ್ರುದನದರ್. ಅವರ ಪಕೆದಲ್ಿೇ ಸ್ಮನಜ ಕಲನಯಣ ಸ್ಚಿವರನದ ಮನನಯ 
ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ್ ಪೂಜನರಿಯವರತ ಕೂಡ ಕತಳತ್ತಕ್್ೂಾಂಡಿದನದರ್. ಹನಸ್ಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿನ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಗ್್ 
ಕಿಟ್ ಕ್್ೂಡತವ ಕ್ನಯಾಕರಮ ಇದತವರಗ್ೂ ಆಗಿಲಿ. ಕಿಟ್ ಕ್್ೂಡತತನುರ್, ಅವರಿಗ್ ್ ತ್ರಗತ್ರಗಳಲ್ನಿ 
ಪನರರಾಂಭವನಗಿ ಸ್ತಮನರತ 6 ತ್ರಾಂಗಳನಗಿದ.್ ಆದರ್ ಇವತ್ರುನವರಗ್ೂ ಆ ಕಿಟ್ ಮಕೆಳಗ್್ ಇನೂನ ಸಿಕಿೆಲಿ. 
ಆ ರಿೇತ್ರ.  . . 

 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ್ ಪೂಜನರಿ (ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಒಾಂದತ 
ನಿಮಿಷ ಇದಕ್್ೆ ಮನತ್ರ ಸಿೇಮಿತ್ವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೇರ್್.  ಮನನಯ ನಸಿೇರ್ ಅಹಮದ್ ರವರ್ೇ, ಅದತ 
ಹನಗಲಿ, ಕ್್ೇಳ. . . 

ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ ಅಹಾದ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್,  ಮನನಯ ಸ್ಮನಜ ಕಲನಯಣ ಸ್ಚಿವರ್ೇ, 
ತನವು ಹನಸ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿರತ್ಕೆಾಂಥ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಗ್್ ಯೂನಿಫನಮ್ಾ, ಶ , ಅವರತ ಮಲಗಿಕ್ೂ್ಳಿಲತ 
ಬ್ಡ್ಶ್ೇಟ್, ಕಾಂಬಳಯನತನ ಕ್್ೂಟಿಟದಿದೇರನ? 

 ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮನನಯ ನಸಿೇರ್ ಅಹಾದ್ ರವರ್ೇ, ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ ಒಾಂದತ ವಿಷಯಕ್್ೆ 
ಸ್ಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ ್ಹ್ೇಳುತ್ರುದ್ದೇರ್್ಾಂದತ ಹೇ್ಳುತ್ರುದನದರ್, ತನವು ಅವರತ ಹೇ್ಳುವುದನೂನ ಸ್ಾಲಪ ಕ್್ೇಳ.  

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 
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 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸ್ಚಿವರತ ಮಧ್ಯ 
ನಿಲ್ಲಿಸ್ತತ್ರುದನದರ,್  ಮನನಯ ನಸಿೇರ್ ಅಹಾದ್ ರವರತ ಪೂತ್ರಾ ಹೇ್ಳುವುದನತನ ಕ್್ೇಳಲ್ಲ.  

 (ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ್ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಅವರತ ಕ್್ೇಳದದಕ್್ೆ 
ಹ್ೇಳುತ್ರುದ್ದೇರ್್. ಮನನಯ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್ರವರ್ೇ, ತನವು ಹೇಗ್್ ಮನಡಿದರ್ ಹ್ೇಗ್?್ 

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ್ ಪೂಜನರಿಯವರೇ್, ರ್ನವು 
ಮನಡತವುದಲನಿ ಮನನಯ ನಸಿೇರ್ ಅಹಾದ್ ರವರತ ಹ್ೇಳುವುದನತನ ಪೂತ್ರಾ ಕ್ೇ್ಳ. ಆಮೇಲ್ ನಿೇವು 
ಹ್ೇಳ. ಅಧಾದಲ್ಿೇ ಏಕ್್ ತನವು ಮೇಲ್ ಏಳುತ್ರುದಿದೇರಿ. (ಗ್್ೂಾಂದಲ) ಆಮೇಲ್ ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಡಿ, ರ್ನವು 
ಕ್್ೇಳುತು್ೇವ್.  

 ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ ಅಹಾದ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನರ್ನಯಕರೇ್, ರ್ನನತ ಇನೂನ ಕಾಂಪಿಿೇಟ್ ಮನಡಿಲಿ. 
ಮನನಯ ಅನಿಲ್ ಕತಮನರ್ ರವರತ ಪರಶ್ ನೇತ್ುರ ಅವಧಿಯಲೂಿ ಕೂಡ ಇದನತನ ತ್ಾಂದಿದದರತ. ಆ 
ವಿಷಯ ಅಧಾಗಾಂಟ ್ ಕ್ನಲ ಚಚ್ಾಗ್್ ಬಾಂದಿತ್ತು. ಆ ಚಚ್ಾಯಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಇದನತನ ತ್ರಬೇ್ಕ್ನಗಿತ್ತು.  
ರ್ನನತ ನಿಜವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ರುದ್ದೇರ್್. I am not talking in the air.  ರ್ನನತ ಹವನದಲ್ಲ 
ಮನತ್ತ ಆಡತತ್ರುಲಿ. It is a fact.  ಬ್ೇಕ್ನದರ್ ನಿೇವು ಹನಸ್ಟಲ್ಗಳಗ್್ ಹೂ್ೇಗಿ ರ್್ೂೇಡಿ, ತ್ಮಗ್ ್
ಗ್್ೂತನುಗತತ್ುದ್. ಇದರ ಜ್ೂತ್ಗ್್ ಇವತ್ರುನ ದಿವಸ್ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಸ್ಾಂಬಳವನತನ ಕ್್ೂಡತವುದತ 
ವಿಳಾಂಬವನಗತತ್ರುದ.್ ಕಾಂಟನರಕಟಸ್ಾಗ್್ ಬಿಲ್ಗಳು ಕಳ್ದ ಎರಡತ ವಷಾಗಳಾಂದ ಕ್್ೂಟಿಟಲಿವ್ಾಂದತ 
ಹ್ೇಳುತ್ರುದನದರ.್ ಇಾಂತ್ಹ ವಿಚನರಗಳನತನ ರ್ನನತ ಸ್ಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್್ೆ ತ್ರತತ್ರುದ್ದೇರ್್.  ಒಾಂದತ ಕಡ ್
ತನವು ‘we have a healthy financial situation’್ ್ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳುತ್ರುೇರಿ. ಈಗ್ನಗಲ್ೇ I 
am very happy when our Hon’ble Chief Minister said, ರೂ. 5,000 
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ಕ್್ೂೇಟಿಗಳು ಬರತತ್ರುರತವುದತ ರೂ.8,000 ಕ್್ೂೇಟಿಗಳು ಬರತತ್ರುದ್ಯಾಂದತ ಹ್ೇಳದರತ. ಸ್ತಮನರತ 
ರೂ.16,000 ಕ್ೂ್ೇಟಿಗಳು ಏನತ ಬರಬ್ೇಕಿದ್ಯೇ ಅದತ ಕೂಡ ಬರಲತ ಅವಕ್ನಶವಿದ್ಯಾಂದತ 
ಹ್ೇಳುತ್ರುದದರತ. We are very happy.  At the same time, ಇವತ್ರುನ ದಿವಸ್ ಇಲ್ಲಿರತ್ಕೆಾಂಥ 
ಸ್ಮಸ್ಯಗಳು: Particularly, Bengalure city ಯಲ್ಲಿ ಈ ಅರ್ನಹತತ್ಗಳ್ಲನಿ ಆಗಿದ.್ Why 
don’t you ask for a special grant?  You know this city is an 
international city.  ಅದಕ್ನೆಗಿ ಇವತ್ರುನ ದಿವಸ್ ಆಗಿರತ್ಕೆಾಂಥದದಕ್್ೆ you can ask for a 
special grant ಎಾಂದತ ರ್ನನತ ಸ್ರ್ನಾನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳಗ್್ ರಿಕ್್ಾಸಟ್ ಮನಡತತ್ರುದ್ದೇರ್್.  

 ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮನನಯ ನಸಿೇರ್ ಅಹಾದ್ರವರ್ೇ, ತನವು ದಯವಿಟತಟ ಮತಗಿಸಿ. 

 ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ ಅಹಾದ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನರ್ನಯಕರೇ್, ಇದರ ಜ್ೂತ್ಗ್್ can I just take 
one minute of House’s time on humanitarian condition?  ರ್ನವು ನಿರ್ನ್ ದಿವಸ್ 
ನಿಮಾ ಛ್ೇಾಂಬರ್ಗೂ ಕೂಡ ಬಾಂದಿದ್ದವು. ಮನನಯ ಶ್ವರನಮ್ ಹ್ಬನಬರ್, ಆಯನೂರತ ಮಾಂಜತರ್ನಥ್ 
ರವರತ ಕೂಡ ಜ್ೂತ್ಯಲ್ಲಿದದರತ. ರ್ನವು ತ್ಮಾ ಬಳ ಬಾಂದತ ರಿಕ್್ಾಸಟ್ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಾಂಡ್ವು. ರ್ನನತ ಇವತ್ತು 
ಬ್ಳಗ್್ೆ ಕೂಡ ಸ್ರ್ನಾನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳನೂನ ಕೂಡ ಭ್ೇಟಿ ಮನಡಿ ರಿಕ್್ಾಸಟ್ ಮನಡಿದ್ನತ. ಅರಣಯ 
ಇಲನಖಯ್ಲ್ಲಿ ಅರಣಯ ರಕ್ಷಕರತ, ವನಚಸ್ಾ, ಫನರಸ್್ಟರ್ ಇವರ ಒಾಂದತ ಟನರನು್ಫರ್ ಪನಲ್ಲಸಿ 
ಕ್ೌನಿುಲ್ಲಾಂಗ್ದತ ಬಾಂದಿದ್. ಅದತ 2017ರಲ್ಲಿ ಆಗಿರತ್ಕೆಾಂಥ ಪನಲ್ಲಸಿ. ಅದನತನ ಇಾಂಪಿಿಮಾಂಟ್ 
ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗಿರತ್ಕೆಾಂಥದತದ first of March ನಿಾಂದ first of ಮೇ ವರಗ್್ ್ಮನಡಬೇ್ಕ್್ಾಂದತ the 
Act itself says.  ಈಗ ಇಲನಖಯ್ವರತ ಮಧ್ಯ software ರಡ್ಿರ್ನಗಿಲಿವ್ಾಂದತ ಹ್ೇಳದದರತ. 
ಈಗ ಆ ಸನಫಟ್ವೇ್ರ್ ರಡ್ಿರ್ನಗಿದ್ಯಾಂದತ they want to introduce it now.  ಈಗ 
ಅವರ ಮಕೆಳ್ಲನಿ ಪಿ.ಯತ.ಸಿ., ಮತ್ತು ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ.,ಯಲ್ಲಿ ಓದತತ್ರುದನದರ್. ಈಗ ಆ ಮಕೆಳ 
ಭವಿಷಯ ಏರ್ನಗಬ್ೇಕತ? ಅದಕ್ನೆಗಿ ರ್ನನತ ಸ್ರ್ನಾನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಯವರಿಗ್್ ರಿಕ್್ಾಸಟ್ 
ಮನಡತವುದ್ೇರ್ಾ್ಂದರ್, ಅದನತನ ಮತಾಂದಿನ ಮನರ್್ಾನಲ್ಲಿ . . . 
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 ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮನನಯ ನಸಿೇರ್ ಅಹಾದ್ ರವರ್ೇ, ಇದತ ಫ್ೈರ್ನನು್ ಬಿಲ್ಗ್್ 
concerned ಇಲಿ.  

 ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್್.ರನಥ್ೂೇಡ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್,. . .  

 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ್ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಹನಸ್ಟಲ್ಗ್್ 
ಸಿೇಮಿತ್ವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೇರ್್. 

 ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನರ್ನಯಕರೇ್, ಈಗ ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್.್ರನಥ್ೂೇಡ್ರವರತ 
ಮತಗಿಸ್ಲ್ಲ. 

 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ್ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಸ್ರ್ನಾನಯ 
ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಯವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಡತತನುರ್. ಈಗ ಮನನಯ ನಸಿೇರ್ ಅಹಾದ್ರವರತ ವಸ್ತ್ರ 
ಶನಲ್ಗಳಗ್ ್ಸ್ಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ್ ಮಕೆಳಗ್ ್ಬೂಟು್ ಕ್್ೂಟಿಟಲಿ, ಸ್ಮವಸ್ರ ಕ್್ೂಟಿಟಲಿ ಮತ್ತು ಶತಚಿ ಸ್ಾಂಭರಮ 
ಕಿಟ್ ಕ್್ೂಟಿಟಲಿವ್ಾಂದತ ಆರೂ್ೇಪ ಮನಡಿದರತ.  ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ 
ಸ್ಪಷಟಪಡಿಸ್ತವುದ್ೇರ್ಾ್ಂದರ್, ಕ್್ೂೇವಿಡ್-19 ಸ್ಾಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಸ್ತಮನರತ ಒಾಂದೂವರ ್ ವಷಾದ ಹಾಂದ ್
ಅದನತನ ನಿಲ್ಲಿಸಿರತವುದತ ಸ್ತ್ಯ. ಆದರ್ ಈ ವಷಾ ಎಲನಿ ಮಕೆಳಗೂ ಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕ್ನದ ಎಲನಿ 
ಸೌಲತ್ತುಗಳನೂನ ಕ್್ೂಡಲನಗಿದ್. ಈ ಮಧ್ಯ ನಮಾ ಹನಸ್ಟಲ್ಗ್್ ಮತು್ ಸ್ಮವಸ್ರವನತನ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್್ಾಂಬ 
ಪರಸನುಪ ಇತ್ತು. 

(ಮತಾಂದತ.. .) 
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(1016)22.9.2022/7.20/ಎಾಂ.ಎಾಂ-ಎಾಂ.ಡಿ                     (ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರ ಉಪಸಿಿತ್ರ) 

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ್ ಪೂಜನರಿ (ಮತಾಂದತ):-  

ಆದರ್ ನಮಾ ಹನಸ್ಟಲ್ನಿಾಂದ ಶನಲ್ಗ್ ್ ಹ್ೂೇಗತವಾಂತ್ಹ ಮಕೆಳಗ್ ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖಯ್ವರೇ್ ಎರಡತ 
ಜ್ೂತ್ ಕ್ೂ್ಡತವುದರಿಾಂದ ಮತ್ು ಎರಡತ ಜ್ೂತ ್ ಕ್ೂ್ಡಲತ ಏನತ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ಾಂಬ ಚಚಾ್ ಬಾಂದ 
ಹರ್್ನಲ್ಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗ್್ ಬೇ್ರ ್ ಸ್ಮವಸ್ರಗಳನತನ ಅಾಂದರ ್ night dress ಕ್ೂ್ಡತವುದಕ್್ೆ ವಯವಸ್ಿ 
ಮನಡಿದ್ದೇವ.್  ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರತ ಸ್ಾಂಬಳದ ಬಗ್್ೆ ಹ್ೇಳದನದರ್.  ಸ್ಾಂಬಳ ಕ್್ೂಡತವುದತ ಒಾಂದತ 
ತ್ರಾಂಗಳು ತ್ಡವನಗಿದ್.  ನಾಂತ್ರ ಎಲನಿ ಸ್ಾಂಬಳಗಳನೂನ ಚತಕು ಮನಡಲನಗಿದ್.  ಇನತನ ಕಟಟಡಗಳಗ್್ 
ಹಣ ಕ್್ೂಟಿಟಲಿ ಎಾಂದತ ಕಾಂಟನರಯಕಟರತಗಳು ಗಲನಟ ್ಮನಡತತನುರ್ ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳದನದರ.್  1100 ಕ್್ೂೇಟಿ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ರ್ನವು ಕಟಟಡಗಳಗ್್ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್ನಗಿತ್ತು.  2022-23ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳು 700 ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಿದನದರ.್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಮನನವನದ 
4 ಕಾಂತ್ತಗಳಲ್ಲಿ 320 ಕ್ೂ್ೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳು ಈಗ್ನಗಲ್ೇ ಬಿಡತಗಡ್ರ್ನಗಿದ್. ರ್ನರತ ಕ್ನಮಗ್ನರಿ 
ಮನಡಿ ನಮಗ್್ ಬಿಲ್ ಕ್ೂ್ಟಿಟದನದರ್ ಜ್ೇಷಠತ್ ಆಧನರದ ಮೇಲ ್ ರ್್ೇರವನಗಿ ಅವರ ಖನತ್ಗ್ ್ಹನಕತವ 
ಕರಮವನತನ ಕ್್ೈಗ್ೂ್ಾಂಡಿದದ್ೇವ.್  ನಮಾ ಇಲನಖಯ್ತ ಸ್ಾಂಪೂಣಾ ಪನರದಶಾಕವನಗಿ ಕ್್ಲಸ್ ಮನಡತತ್ರುದ್.  
ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರಿಗ್್ ಮತ್ುೇರ್ನದರೂ ಅನತಮನನಗಳದದರ್ ಅದನೂನ ಸ್ಹ ರ್ನನತ ಪರಿಹನರ 
ಮನಡತತ್ುೇರ್.್ 

 ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್್. ರನಥ್ೂೇಡ(ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯಸ್ಚ್ೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳು ಏನತ ಪೂರಕ ಅಾಂದನಜನ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ 
ಮಾಂಡಿಸಿದನದರ ್ ಆ ಹರ್್ನಲಯ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ನಾರವನತನ ಕ್ೇ್ಳುವುದ್ೇರ್ಾ್ಂದರ್, ಜ.ಎಸ.ಟಿ.,ಯಲ್ಲಿ ನಮಗ್್ 
ಕ್್ೇಾಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರದಿಾಂದ ರೂ. 14,100 ಕ್್ೂೇಟಿ ಹಣ ಬರಬ್ೇಕ್ನಗಿದ್.  ಅದನತನ ತ್ರತವುದಕ್್ೆ ಎಲೂ್ಿೇ 
ಒಾಂದತ ಕಡ ್ಸ್ಕ್ನಾರ ವಿಫಲವನಗಿದ್ಯಾಂಬತದತ ನಮಾ ಭನವರ್್ರ್ನಗಿದ್. ಅದತ ರ್ನವನಗ ಬರತತ್ುದ್, 
ಅದರಿಾಂದ ನಮಗ್್ ಏನತ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ್ ಎಾಂದತ ಕ್್ೇಳಬಯಸ್ತತು್ೇರ್್.  ಹನಗೂ ರ್ನವು ಕ್್ೇಾಂದರ 
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ಸ್ಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಕ್ೂ್ಡತವ ತ್ರಿಗ್್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ಶ್ೇ.50ರಷತಟ ತ್ರಿಗ್ಗ್ಳು ಮಹನರನಷರ, ಗತಜರನತ್, 
ತ್ಮಿಳುರ್ನಡತ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ರ್ನಲತೆ ರನಜಯಗಳಾಂದ ಹೂ್ೇಗತತ್ುದ್.   ಅದರಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಪರತ್ರ 
ರ್ನಗರಿಕರಿಗ್ ್ಮಹನರನಷರದಲ್ಲಿ ರೂ. 32,000/- ಪನವತ್ರಸ್ತತನುರ್, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರೂ. 20,000/- 
ಪನವತ್ರಸ್ತತನುರ.್  ಮಧಯಪರದ್ೇಶ, ಬಿಹನರ ಮತ್ತು ಉತ್ುರಪರದ್ೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರತ ಕ್್ೇವಲ ರೂ. 6,000/- 
ಹಣವನತನ ಪನವತ್ರಸ್ತತನುರ್.  ಆದರ್ ಕ್್ೇಾಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರವು ನಮಗ್್ ವನಪಸ್ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್ನದರ ್
ಮಹನರನಷರಕ್್ೆ ರೂ. 15 ಅನತನ ವನಪಸ್ ಕ್್ೂಡತತನುರ,್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್್ೆ 20-25 ರೂಪನಯಿ ಮತ್ತು 
ತ್ಮಿಳುರ್ನಡಿಗ್್ 34 ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ವನಪಸ್ ಕ್್ೂಡತತನುರ.್  ಅದರ್ ಉತ್ುರ ಪರದ್ೇಶಕ್್ೆ ಸ್ತಮನರತ 
200 ರೂಪನಯಿಗಳನತನ, ಬಿಹನರಕ್್ೆ 300 ರೂಪನಯಿಗಳು ಹೇಗ್್ ಹಚ್ತಿ ಹಣವನತನ ವನಪಸ್ 
ಕ್್ೂಡತತ್ರುದನದರ.್  ಎಲೂ್ಿೇ ಒಾಂದತ ಕಡ ್ಕ್್ೇಾಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರದಿಾಂದ ನಮಾ ರನಜಯಕ್್ೆ ತನರತ್ಮಯ ಆಗತತ್ರುದ್ 
ಎಾಂದತ ಅನಿಸ್ತತ್ರುದ್.  ಇದರ ಬಗ್್ೆ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳು ಹ್ೇಳಬ್ೇಕತ.  ಇರ್್ೂನಾಂದತ ಅತ್ರವೃರ್ಷಟ 
ಬಗ್್ೆ ರ್ನವು ಚಚ್ಾ ಮನಡಿದ್ದೇವ್.  ಇದಕ್್ೆ ಏರ್ನದರೂ ಒಾಂದತ ವಿಶ್ೇಷ ಪನಯಕ್್ೇಜನತನ ತನವು 
ಕ್್ೂಡತತ್ರುೇರಿ ಎಾಂದತ ಭನವಿಸಿದ್ದೇವ್.  ಆದರ್ ರ್ನವುದ್ೇ ರಿೇತ್ರಯ ವಿಶೇ್ಷವನದ ಪನಯಕ್್ೇಜನತನ 
ಕ್್ೂಡಲ್ಲಲಿ.  ಎಷತಟ ಹನನಿರ್ನಗಿದ್ ಎಾಂಬತದರ ಬಗ್್ೆ ನಮಗ್್ ಮನಹತ್ರ ಬ್ೇಕ್ನಗಿದ್.  ಕಿರೇಡ್ಗ್ ್
ಸ್ಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ ್ ನಮಗ್್ ಜನಸಿು ಅನತದನನವನತನ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್್ಾಂದತ ಭನವಿಸಿದ್ದೇವ್.  ಸ್ದಯ ನಿೇವು 
ಕ್್ೂಟಿಟರತವುದತ ಸ್ತಮನರತ 250 ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳು.  ಈಗ್ನಗಲ್ೇ ಕಿರೇಡ್ಗ್ ್ ಪ್ೂರೇತನುಹ 
ಕ್್ೂಡತವುದಕ್್ೆ ಜನಸಿು ಹಣವನತನ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಬೇ್ಕತ.  ಕ್ನಮರ್್ಾಲು್ ಕಿರೇಡನಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪದಕಗಳನತನ 
ಪಡದ್ಿರತವ ಕಿರೇಡನಪಟತಗಳಗ್್ ರ್ನವಲ್ಿರೂ ಸ್ದನದಲ್ಲಿ ಒಾಂದತ ವಿಶೇ್ಷವನದ ನಿಣಾಯವನತನ 
ಮನಡಿದ್ದೇವ.್  ಇದಕ್್ೆ ಜನಸಿು ಹಣವನತನ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಬೇ್ಕತ ಮತ್ತು ಪದಕವಿಜ್ೇತ್ರಿಗ್ ್
announce ಮನಡಿರತವುದನತನ ಸ್ಾಲಪ ಜನಸಿು ಮನಡಬ್ೇಕತ ಎಾಂದತ ಕಳಕಳಯಿಾಂದ ವಿನಾಂತ್ರ 
ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಿತ್ುೇರ್್. 

 ಶ್ರೇ ಎಾಂ. ರ್ನಗರನಜತ(ವಿಧನನಸ್ಭ್ಯಿಾಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳನತನ ಮೊದಲತ ಅಭಿನಾಂದಿಸ್ಬ್ೇಕತ.  ರ್ನನತ 
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ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮನಡಿದನಗ ರ್ನಲತೆ ಸನರಿಗ್ ್ ನಿಗಮಗಳಗ್್ ಸ್ಾಂಬಳ ಕ್ೂ್ಡತವುದಕ್್ೆ 
ಸ್ಹನಯ ಮನಡಿದನದರ.್  ಕ್್ೂೇವಿಡ್ ಸ್ಾಂದಭಾಗಳಾಂದ ಇವತ್ರುನವರಗ್ೂ ಸ್ಹನಯ ಮನಡಿದದಕ್್ೆ 
ಮೊದಲತ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳಗ್್, ವಿತ್ು ಮಾಂತ್ರರಗಳಗ್್ ಅಭಿನಾಂದರ್್ಯನತನ ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ತತ್ುೇರ್್.  ಆ ಸ್ಾಂಸ್ಿಗಳು 
ನಷಟದಲ್ಲಿ ನಡಯ್ತತ್ರುದದ ವಿಚನರವನತನ ಹ್ೇಳ 1200 ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕ್್ೂಟಿಟದದ್ೇವ್ ಎಾಂದತ 
ಹ್ೇಳುತ್ರುದದರತ.  ಅದತ ಏತ್ಕ್್ೆ ನಷಟದಲ್ಲಿ ನಡಯ್ತತ್ರುದ ್ಎಾಂಬತದನತನ ಯೇಚರ್್ ಮನಡಿದನಗ ಪರತ್ರ ದಿನ 
ರೂ. 15 ಕ್್ೂೇಟಿ ಮೌಲಯದ ಡಿೇಸ್ಲ್ ಅನತನ ಖ್ರಿೇದಿ ಮನಡತತ್ರುರತವ ಮನಹತ್ರಯನತನ ಸನರಿಗ್ ್
ಮಾಂತ್ರರಗಳು ಹ್ೇಳದರತ.  ರ್ನನತ ಕ್್ೇಳುತ್ರುರತವುದ್ೇರ್್ಾಂದರ್, ರನಜಯ ಸ್ಕ್ನಾರ ಚನಜ್ಾ ಮನಡಿದ 
ವನಯಟ್ ಅನತನ ಏತ್ಕ್್ೆ exemption ಕ್ೂ್ಡಬನರದತ ಆ ಸ್ಾಂಸ್ಿಗಳು self-sustain ಆಗತವುದಕ್್ೆ 
ಮತ್ತು ಬಸ್ತುಗಳಗ್್ motor vehicle tax ಅನತನ ಸ್ಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಚನಜ್ಾ ಮನಡತತನುರಯ್ೇ? 
ಸ್ಕ್ನಾರಿ ಬಸ್ತುಗಳಗ್್ ರ್ನವ ಕ್ನರಣಕ್್ೆ ಚನಜ್ಾ ಮನಡತತ್ರುದನದರ?್  ಏರ್ಪೂ್ೇಟ್ಾಗ್್ ಹೂ್ೇಗತವ 
ಬಸ್ತುಗಳಗ್್ ಟೂ್ೇಲ್ ಏತ್ಕ್್ೆ ಸ್ಾಂಗರಹ ಮನಡತತ್ರುದನದರ?್ ಇವ್ಲಿವುಗಳು ಕೂಡ ಸ್ಾಂಸ್ಿಯಿಾಂದ ಏನನತನ 
ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂ್ಳುಿತ್ರುದನದರ್ ವನಪಸ್ ಅದಕ್್ೆ exemption ಕ್್ೂಟಿಟದ್ದೇ ಆದರ ್they can sustain by 
themself.  ಹನಗ್ನಗಿ ರ್ನನತ ಮನವಿ ಮನಡತತ್ರುರತವುದ್ೇರ್ಾ್ಂದರ್, ಒಾಂದತ ಕಡ ್ ಅವರಿಾಂದ 
ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂ್ಾಂಡತ ಅವರ ಹಣವರ್್ನೇ ಅವರಿಗ್್ ವನಪಸ್ ಕ್್ೂಡತವುದರಲ್ಲಿ ಅಥಾವಿರತವುದಿಲಿ.  ದಯವಿಟತಟ 
ಅವರಿಗ್್ exemption ಕ್್ೂಡಿ ಮತ್ತು ಡಿಪೂ್ೇಗಳಲ್ಲಿ ರ್ೌಕರರತ ಕತಡಿಯತವ ನಿೇರಿಗ್ ್ ಕೂಡ 
commercial rate ಹನಕತತನುರ.್  ಅವರತ ತ್ತಾಂಬನ ಕಷಟದಲ್ಲಿರತವಾಂತ್ಹವರತ. Electric bills 
ಗೂ ಸ್ಹ commercial rate ಹನಕತತನುರ.್  ಅದ್ೂಾಂದತ essential service ಆದತದರಿಾಂದ 
ರನಜಯ ಸ್ಕ್ನಾರ ತ್ಗ್್ದತಕ್್ೂಳುಿವ ಎಲನಿ ತ್ರಿಗ್್ಗಳನತನ exemption ಮನಡಿ ಆ ಸ್ಾಂಸ್ಿಗಳನತನ 
ಉಳಸ್ತವ ಕ್್ಲಸ್ ಮನಡಬೇ್ಕತ.  ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ಬಿ.ಎಾಂ.ಟಿ.ಸಿ ಗ್್ ಒಾಂದತ ವಿಶ್ೇಷವನದ ಪನಯಕ್್ೇಜನತನ 
ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್್ಾಂದತ ಮನವಿ ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಿತ್ುೇರ್್.  ಅತ್ರ ವ್ೇಗವನಗಿ ಬ್ಳ್ಯತತ್ರುರತವ ಈ ನಗರಕ್್ೆ public 
transport priority sector ಮನಡಿ ಪರತ್ಯೇಕವನದ ಬಜ್ಟನತನ ಘೂೇಷಣ್ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ಾಂದತ 
ಮನವಿ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುೇರ್್.  
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 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್. ಹರಿಪರಸನದ(ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ತ್ಮಗ್್ 
ಧನಯವನದಗಳು. ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳು ತ್ಮಾ ಭನಷಣದಲ್ಲಿ ಮಠಗಳಗ್್ ಮತ್ತು ಮಿೇನತಗ್ನರರಿಗ್ ್
ಕ್್ಲವು ಸ್ಹನಯಧನವನತನ ಮನಡಿದ್ದೇವ್ ಎಾಂದತ ಹೇ್ಳದರತ.  ಕ್ನಯಕ ಸ್ಮನಜದವರತ 365 ದಿವಸ್ 
ದತಡಿದತ ನಿಮಾ ಖ್ಜನರ್್ಯನತನ ಮತ್ತು ದ್ಹಲ್ಲ ಖ್ಜನರ್್ಯನತನ ತ್ತಾಂಬತತ್ರುದನದರ್. ಅವರಿಗ್್ ಎಷತಟ ಹಣ 
ಕ್್ೂಟಟರೂ ಸ್ಹನಯಧನ ಕ್ೂ್ಟಟರೂ ನಮಾದೇ್ನೂ ಅಭಯಾಂತ್ರವಿಲಿ, ಕ್ೂ್ಡಿ.  ಮಠಗಳಗ್್ ಕ್ೂ್ಡತವನಗ 
ಅವರ್ೇರ್ನದರೂ ಶನಲನ ಕ್ನಲೇ್ಜತಗಳನತನ ನಡಸ್್ತತ್ರುದದರ್ ಅದಕ್್ೆ ಎಷ್ನಟದರೂ ಕ್್ೂಡಿ.  ಮನನಯ 
ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡರತ ಬ್ಳಗ್್ೆ ಅದರ್್ನ ಹ್ೇಳದರತ. ರ್ನನತ ಕಳ್ದ ಬಜ್ಟ್ನಲೂಿ ಕೂಡ ಮನವಿ 
ಮನಡಿಕ್್ೂಾಂಡ್ನತ. ಅಲಪಸ್ಾಂಖನಯತ್ರ ಹ್ಣತಣಮಕೆಳಗ್ ್ ಎರಡತ ವಷಾ scholarship ಕ್ೂ್ಟಿಟದತದ 
ಮೊದಲರ್್ ವಷಾದ scholarship ಕ್ೂ್ಡತತ್ರುಲಿ. ರ್ನನತ ಪರತ್ರ ಸ್ಲ ಕೂಡ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರ 
ಜ್ೂತ್ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ.್  ಪನಪ ಅವರತ ದಿನವೂ ಕಣಿಣೇರತ ಹನಕತತನು ಬರತತನುರ ್ಅವರಿಗ್್ೇನೂ ಪರಿಹನರ 
ಸಿಗತತ್ರುಲಿ.  ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರನದ ನಸಿೇರ್ ಅಹಮದ್ರವರತ ಮತ್ತು ರ್ನವ್ಲನಿ ಕಳ್ದ ಸ್ಲ 
ನಿಯೇಗದ್ೂಾಂದಿಗ್ ್ಹ್ೂೇಗಿ ನಿಮಾ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರನತನ ಕೂಡ ಭ್ೇಟಿ ಮನಡಿದ್ದವು.  

 ಶ್ರೇ ಬಸ್ವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ(ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳು):- ಕಳ್ದ ಸ್ಲ ಕ್್ೂಟಿಟದದ್ೇವ್. 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್. ಹರಿಪರಸನದ:- 2-3ರ್್ೇ ವಷಾದತದ ಕ್್ೂಟಿಟದನದರ ್ಮೊದಲರ್್ ವಷಾದ ಸನೆಲರ್ಶ್ಪ್್ 
ಕ್್ೂಟಿಟಲಿ. ಮಠಕ್್ೆ ಏತ್ಕ್್ೆ ಬ್ೇಕತ? ಭಕ್ನುದಿಗಳು ಕ್ೂ್ಡತತನುರ.್  ಪನಪ ಮಕೆಳಗ್್, why are you 
denying them? ಸ್ಾಲಪ ದ್ೂಡಡ ಮನಸ್ತು ಮನಡಿ. ಅದ್ೇನತ 100 ಕ್ೂ್ೇಟಿ 200 ಕ್ೂ್ೇಟಿ 
ರೂಪನಯಿಗಳಲಿ. ರೂ. 05 ಕ್ೂ್ೇಟಿಯಳಗ್ ್ ಎಲಿವೂ ಮತಗಿಯತತ್ುದ್. ನಿೇವು ಮಕೆಳಗ್ ್
ವಿದನಯಭನಯಸ್ಕ್್ೆ ಕ್ೂ್ಡತವುದಕ್್ೆ ಆಗತವುದಿಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ನಯಕ ಸ್ಮನಜದವರಿಗ್್ ಕ್ೂ್ಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದಿಲಿ 
ಎಾಂದರ್ ಮಠ ಮನನಯಗಳಗ್್ ಕ್್ೂಡತತು್ೇವ್ ಎಾಂದರ ್ ಭನರಿ ಸ್ಾಂತೂ್ೇಷ. Most productive 
agencies ಅದತ, ಮನಡಿ, ಬಹಳ ಸ್ಾಂತೂ್ೇಷ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಾ ಅಭಯಾಂತ್ರವೇ್ನೂ ಇಲಿ.  



                                                                                                                                       «¥À/22.09.2022     200  
 

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

 

 

   

 ಶ್ರೇ ಬಸ್ವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ನಮಾ ಹರಿಪರಸನದ್ರವರತ 
political angle ನತನ economics ನಲ್ಲಿ ಹ್ೇಗ್ ್ತ್ರಬೇ್ಕತ ಎಾಂಬ ಬಗ್್ೆ ಬಹಳ ಬತದಿಿವಾಂತ್ರಿದನದರ್.    
Socio-economic ಕ್್ೇಳದ್ದೇರ್್ ಆದರ ್ ಇದತ politico-economic.  ಇವತ್ತು ಬಜ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 
ಮತ್ತು  ಬಜ್ಟ್ ನಾಂತ್ರ ರ್ನರ್ನಾರತ ಕ್ನಯಕ ಮನಡತತ್ರುದನದರ,್ ಶರಮ ವಹಸ್ತತ್ರುದನದರ್, ದತಡಿಮ 
ವಗಾ ಇದ್ ಅವರಿಗ್್ ರ್ನವು ಹ್ಚಿಿನ ಮಹತ್ಾ ಕ್ೂ್ಟಿಟದ್ದೇವ್.  ಕಳ್ದ ವಷಾ ʻರೈ್ತ್ರ ವಿದನಯನಿಧಿʼಯನತನ 
ಮನಡಿದ್ವು.  ಈ ವಷಾ ಅಷ್್ಟೇ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿರತವಾಂತ್ಹ ಕೃರ್ಷ ಕ್ನಮಿಾಕರಿಗೂ ರೈ್ತ್ ವಿದನಯನಿಧಿಯನತನ 
ವಿಸ್ುರಿಸಿದದ್ೇವ್. ಮಿೇನತಗ್ನರರಿಗೂ ಮತ್ತು ರ್್ೇಕ್ನರರಿಗೂ ಮನಡಿದದ್ೇವ್. ಅದರ ಜ್ೂತ್ಗ್್ taxi 
drivers and auto drivers ಗೂ ಮನಡಿದ್ದೇವ್, ಇದ್ಲನಿ ಕ್ನಯಕ ಸ್ಮನಜ. ರ್ನವು 
ರ್ನವುದನೂನ neglect ಮನಡಿಲಿ.  ಇವತ್ತು ಹಳಿಗಳಲ್ಲಿರತವ ಬಡಿಗ್್ೇರರತ, ಕತಾಂಬನರರತ, ಕತರತಬರತ, 
ಮೇದನರರತ ಮತ್ತು ವಿಶಾಕಮಾರತ ಇವ್ಲನಿ ಕ್ನಯಕ ವಗಾಗಳಗ್ ್ ಸ್ತಮನರತ 22 ಕ್ನಯಕಗಳಗ್್ 
ವಿಶ್ೇಷವನದ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ ಮನಡಿದ್ದೇವ್.  ಅವರ ವೃತ್ರುಯನತನ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ 
each individual ಎಲಿರಿಗೂ ಕೂಡ ರೂ. 50,000/- ಸೌಲಭಯ ಕ್್ೂಡತತ್ುೇವ್.  ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಾ 
ರನಜಯದ ಪನಲತ ಮತ್ತು ಬನಯಾಂಕ್ ಸನಲ ಸೌಲಭಯಗಳಗ್್ ನಮಾ ಗ್ನಯರಾಂಟಿಯನತನ ಕ್್ೂಟತಟ ಸನಲ 
ಕ್್ೂಡತವುದನತನ ಮನಡಿದದ್ೇವ್. It’s  first time in Karnataka. ಇಷತಟ ವಯವಸಿಿತ್ವನಗಿ 
ಮನಡಿದ್ದೇವ.್  

(ಈ ಹಾಂತ್ದಲ್ಲಿ ಆಡಳತ್ ಪಕ್ಷದ ಮನನಯ ಸ್ದಸ್ಯರತಗಳು ಮೇಜತ ತ್ಟಿಟ ಹರ್ಷಾಸಿದರತ) 

ರ್ನವು ಅದನತನ neglect ಮನಡಿಲಿ. ಇದತ ಮೊದಲರ್್ಯದತ. ಎರಡರ್್ಯದನಗಿ ಮೈರ್ನರಿಟಿ 
ಮಕೆಳಗೂ ಕಳ್ದ ಸ್ಲ ಅವರತ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳದದರತ.  ಕಳ್ದ ಸ್ಲದ ಬಜ್ಟ್ಗಿಾಂತ್ ಹ್ಚತಿ ಅನತದನನವನತನ 
ಕ್್ೂಟತಟ ಬನಕಿ ಇರತವುದಲ್ಿವನೂನ ಕಿಿಯರ್ ಮನಡಿದ್ದೇವ್. ಮೊದಲ ವಷಾದತದ ಆಗಿಲಿ ಎಾಂದತ 
ಹ್ೇಳದನದರ್.  ವಿದ್ೇಶಕ್್ೆ ಕಳುಹಸ್ತವುದನತನ ರ್ನನತ promise ಮನಡಿದದ್. ವಿದ್ೇಶಕ್್ೆ ಹೂ್ೇಗತವುದನತನ 
ರ್ನನತ ಮನಡಿದ್ದೇರ್.್  ಅವಕ್ನಶ ಇರಲ್ಲಲಿ ಆದರೂ ಮತ್ುೇರ್್ೂೇ provision ಮನಡಿ ಮನಡಿದ್ದೇರ್.್  
ಮೊದಲರ್್ ವಷಾದ scholarship ಏನಿದ ್ಖ್ಾಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಅದನತನ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿ ಆ ಮಕೆಳಗ್ ್
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ಏನತ ಸ್ಹನಯ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೂೇ ಅದನತನ ಮನಡತತ್ುೇರ್್.  ರ್ನವುದೇ್ ಬಡಕತಟತಾಂಬದ ಜನತ್ರ, ಮತ್, 
ಪಾಂಗಡಕಿೆಾಂತ್ ಬಡ ಕತಟತಾಂಬಗಳಗ್್ ಮತಖ್ಯವನಗಿ ಬೇ್ಕ್ನಗಿರತವುದತ ವಿದನಯಭನಯಸ್ so that, ಅವರತ 
ತ್ಮಾ ಕ್ನಲ ಮೇಲ್ ತನವು ನಿಲತಿತನುರ್.  ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಅತ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಕಿು ವಹಸಿದ್ದೇರ್.್ 
ಎಲನಿದರೂ, ಏರ್ನದರೂ ಅಕಸನಾತ ಕ್್ೂರತ್ ಇದದರ ್ಅದನತನ ಕೂಡಲೇ್ ತ್ತಾಂಬಿಕ್್ೂಡತವುದಕ್್ೆ ರ್ನನತ 
ಸಿದಿನಿದ್ದೇರ್.್  ಮಠ-ಮನನಯಗಳ ಬಗ್್ೆ ಅವರತ ಹೇ್ಳದರತ.  ಕ್್ಲವು ಮಠ-ಮನನಯಗಳು ಸ್ಕ್ನಾರ 
ಮನಡತವಾಂತ್ಹ ಕ್್ಲಸ್ಗಳನತನ ಮನಡತತ್ುವ್.  ಶ್ಕ್ಷಣ, ಅನನದನನ ಮತ್ತು ವಸ್ತ್ರ ಶನಲ್ಗಳನತನ ಅವರ್ೇ 
ಮನಡಿದನದರ.್                                                                   

(ಮತಾಂದತ) 
(1017) 22-09-2022 7-30 KH-MD  

(ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರ ಉಪಸಿಿತ್ರ) 

ಶ್ರೇ ಬಸ್ವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ (ಮತಾಂದತ):-  

ಅಾಂತ್ಹವುಗಳನತನ ರ್್ೂೇಡಿಕ್್ೂಾಂಡತ ಅವರ boarding ಗ್್ ಮತ್ತು ಅವರ ಶನಲ್ಗ್ ್ ರ್ನನತ 
ಸ್ಹನಯವನತನ ಮನಡಿದ್ದೇರ್್. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಬಿಬಬಬರತ ಅದನತನ ಉಪಯೇಗ ಮನಡದ್ೇ ಇರಬಹತದತ. 
ಆದರ್, ನನನ ಉದ್ದೇಶ ಇರತವುದೇ್ರ್್ಾಂದರ್, ಮಠ-ಮನನಯಗಳನತನ ನಡಸ್್ತವಾಂತ್ಹ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸ್ಾಂಸ್ಿಗಳಗ್್, 
ಹನಸ್ಟಲ್ಗಳಗ್ ್ವಿಶ್ೇಷವನದಾಂತ್ಹ ಸ್ಹನಯ ಮನಡಬ್ೇಕತ. ಏಕ್್ಾಂದರ,್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕೆಳು ಇದನದರ.್ ನಮಾ 
ಕ್್ೂಪಪಳದ ಗವಿ ಸಿದದ್ೇಶಾರ ಮಠದಲ್ಲಿ 3 ಸನವಿರ ಮಕೆಳು ಶ್ಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವಸ್ತ್ರಯನತನ ಪಡಯ್ತತನುರ್. 
ಇದಕ್್ೆ ಗತರತಗಳು ನರ್ನ ಪ್ೈಸ ್ ಚನಜ್ಾ ಮನಡತವುದಿಲಿ. ಈ ಕ್್ೂೇವಿಡ್ ಇರತವ ಕ್ನರಣದಿಾಂದ 
ಬಹಳ ಜನ ಮಕೆಳು ಪನಸ್ ಆಗಿಬಿಟಟರತ. ಈಗ 5 ಸನವಿರ ಜನ ಮಕೆಳು ಆಗಿಬಿಟಿಟದನದರ.್ 
ಅಲ್ಲಿರತವಾಂತ್ಹ 5 ಸನವಿರ ಮಕೆಳಗ್್ಲನಿ ಆಹನರವನತನ ಭಕುರ್ೇ ಕ್ೂ್ಡತತನುರ.್ ಇದತವರಗ್ೂ ಸ್ಕ್ನಾರದ 
ಹತ್ರುರ ಒಾಂದತ ನರ್ನ ಪೈ್ಸ್ ಕೂಡ ಕ್್ೇಳಲಿ. ಈ ಬನರಿಯೂ ಕೂಡ ಕ್ೇ್ಳಲ್ಲಲಿ. ಆದರ್, ಅವರಿಗ್್ 
ವಸ್ತ್ರಗ್ ್ಸ್ಾಲಪ ಕಷಟವನಗಿದ್. ಅವರತ ಒಾಂದತ ಸ್ಭ್ಯಲ್ಲಿ ಕಣಿಣೇರತ ಹನಕಿಬಿಟಟರತ. ರ್ನನತ 2-3 ಬನರಿ 
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ಅವರ ಕಡಗ್್ ್ ಹ್ೂೇದನಗ, ಹನಗ್್ಯೇ, ಈ ಹಾಂದ ್ ನಿೇರನವರಿ ಸ್ಚಿವರ್ನಗಿ ಅಲ್ಲಿಗ್್ ಹ್ೂೇದನಗಲೂ 
ಕೂಡ ಅವರತ ರ್ನವತ್ೂು ಕೂಡ ಸ್ಕ್ನಾರದಿಾಂದ ಏನತ ತ್ಗ್್ದತಕ್್ೂಾಂಡಿರತವಾಂತ್ಹದತದ ಇಲಿ. ಅಾಂತ್ಹ 
ದ್ೂಡಡ ಮಠ. ಅಾಂತ್ಹ ಸ್ಣಣ ವಯಸಿುನಲ್ಲಿ ಉದನತ್ುವನಗಿರತವಾಂತ್ಹ ಸ್ಮಿತ್ರ ಅದತ. ಅವರತ ಎಾಂದೂ 
ಕೂಡ ಕ್್ೇಳಲ್ಲಲಿ. ಈ ಬನರಿ ಕೂಡ ಕ್್ೇಳಲ್ಲಲಿ. ಆದರ,್ ಆ ಭನಗದ ಜನ ಈ ರಿೇತ್ರರ್ನಗಿದ್ ಎಾಂದತ 
ಹ್ೇಳದನಗ ರ್ನರ್್ೇ ಅವರಿಗ್್ ದತಡತಡ ಕ್್ೂಟಿಟದ್ದೇರ್.್ ಹೇಗ್್ ಹಲವನರತ ಉತ್ುಮವನದ ಉದನಹರಣ್ಗಳು 
ಇವ್. ಸ್ಮನಜ ಹ್ೇಗ್ ್ಇರತತ್ುದಯ್ೇ, ಹನಗ್್ೇ ಇರತತ್ುದ್. ಅದಕ್್ೆ ರ್ನವು ರ್್ೂೇಡಿಕ್್ೂಾಂಡತ ಸ್ಹನಯ 
ಮನಡತತ್ುೇವ.್ ಮನನಯ ಕ್.್ಎ.ತ್ರಪಪ್ೇಸನಾಮಿಯವರತ 2,389 ಕ್ೂ್ೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳು ರ್ನವುದತ 
ದತಡತಡ ಎಾಂದತ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳದರತ. ಇದತ ಠೇ್ವಣಿ ಹಣ ಎನತನವಾಂತ್ಹದತದ ಆಗಿದ.್ ಇದತ ನಮಾ 
ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಕ್್ಲವು ಬನಬತ್ತು ನಿಾಂದ ಬರತವಾಂತ್ಹ ದತಡತಡ. ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ forest development 
fund, infrastructure fund, road safety fund ಇವ್ಲನಿ ನಮಾ ಅಕ್ೌಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರತತ್ುದ್. 
It should be used for specific purposes. ಆ ಫಾಂಡ್ ಇದದರೂ ಕೂಡ ಅದನತನ 
ಉಪಯೇಗ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಆಗತವುದಿಲಿ. ಅದನತನ ಬಜ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪನರವಿಜನ್ ಮನಡಿ ಮನಡಬೇ್ಕತ. 
ಮತಖ್ಯ ಬಜ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮನಡದ್ೇ ಇದದರೂ ಪೂರಕ ಅಾಂದನಜನಲ್ಲಿ ರ್ನವು ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂ್ಾಂಡಿದದ್ೇವ್. 
ಎರಡರ್್ಯದತ, ಕ್್ೇಾಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರದಿಾಂದ ಎಷತಟ ಅನತದನನ ಬರತತ್ುದ್ ಎಾಂದತ ಕ್್ೇಳದನದರ.್ 525 ಕ್ೂ್ೇಟಿ 
ರೂಪನಯಿಗಳು ಕ್್ೇಾಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರದಿಾಂದ ಬರತವಾಂತ್ಹ ಒಾಂದತ ನಿಧಿರ್ನಗಿದತದ, ಅದನತನ ಕೂಡ 
ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೂ್ಾಂಡಿದದ್ೇವ್ ಮತ್ತು 1,728 ಕ್ೂ್ೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳು it’s an adjustment.   It is 
not outflow of cash ಅಲಿ. ಹೇಗ್ನಗಿ ಒಟತಟ ರೂ.10,118.69 ಕ್ೂ್ೇಟಿಗಳು cash outflow 
ಆಗಿದ ್ಎನತನವುದನತನ ತ್ರಳಸ್ತವುದಕ್್ೆ ಇಷಟಪಡತತ್ುೇರ್್. ಮನನಯ ನಸಿೇರ್ ಅಹಾದ್ರವರತ ಅರಣಯದ ಬಗ್್ೆ 
ಮತ್ತು ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್.್ರನಥ್ೂೇಡ್ ರವರತ taxes, devolution of funds from 
Centre to State ಅನತನ ಕೂಡ ಕ್ೇ್ಳದನದರ.್ ಅರಣಯಕ್್ೆ ಸ್ಾಂಬಾಂಧಪಟಟ ವಿಚನರವನತನ 
ಖ್ಾಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ humanitarian grounds ಮೇಲ್ after March ಮನಡತತ್ುೇವ.್ ಇದಕ್್ೆ 
ಸ್ೂಚರ್್ಯನತನ ಕೂಡ ರ್ನವು ಕ್್ೂಡತತು್ೇವ್. ನಮಾ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಕ್ೂ್ೇಟ್ಾ ಆದ್ೇಶ ಇದ್ ಎಾಂದತ 
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ಹ್ೇಳುತ್ರುದನದರ.್ I have said it now, you should do it from March. ಆದರೂ ಕೂಡ 
ಮನನವಿೇಯತಯ್ ದೃರ್ಷಟಯಿಾಂದ . . . 

ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ ಅಹಾದ್ (ವಿಧನನಸ್ಭ್ಯಿಾಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, . . .  

ಶ್ರೇ ಬಸ್ವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ (ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳು):- ಮನನಯ ನಸಿೇರ್ ಅಹಾದ್ರವರ್ೇ, 
ಸ್ಕ್ನಾರ ನಡಸ್್ತತ್ುದ್. ತನವು ಚಿಾಂತ್ ಮನಡಬೇ್ಡಿ. Devolution of funds ಬಗ್್ೆ ಕ್್ೇಳದನದರ.್ 
ಇದಕ್್ೆ ಖ್ಾಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ contributing states ಎಾಂದತ ಇದ.್ ಅದರಲ್ಲಿ ತನವು ಹೇ್ಳದಾಂತ್ 4-
5 ರನಜಯಗಳ ಜ್ೂತ್ಗ್್ ತ್ಮಿಳುರ್ನಡತ, ಆಾಂಧರಪರದ್ೇಶ ಎಲಿವೂ ಇವ್. Devolution of funds 
ಇಡಿೇ ದ್ೇಶ, ಇಡಿೇ ರನಜಯ ಇವ್ಲಿವನೂನ ಕೂಡ ರ್್ೂೇಡಬ್ೇಕತ. Yes, I believe in,್ ‘strong 
states and strong centre will lead to a strong country’.್್So, it can’t be 
neglected.  ಆದರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಏರ್ನಗಿದ್ಯಾಂದರ್, ರ್ನನತ ಕೂಡ ನಿಮಾ ರಿೇತ್ರಯೇ ವನದವನತನ 
ಮನಡಿದವನತ.್“Equity and efficiency are two horses we have to ride in the 
same direction, with the same speed.”್್ಎಾಂದನಗ ಮನತ್ರ ದ್ೇಶ ಉದನಿರವನಗತತ್ುದ.್ 
ಈಗ ನಮಾ ರನಜಯ contributory state ಇದ್. ನಮಗ್ ್ contributory state 
ಇರತವುದರಿಾಂದ, ನಮಗ್್ ಎಷತಟ ಬ್ೇಕ್ೂ್ೇ, ಅಷತಟ ಬರತತ್ುದ್. ರ್ನವುದೇ್ contributory state ಗ್್ 
ಬರತವುದಿಲಿ. ಆದರ್, ಎಲ್ಲಿ contribution ಕಡಿಮ ಇದ್. ಅದನತನ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ರಿದೂಗಿಸ್ತವುದಕ್್ೆ 
ಮನಡತತನುರ.್ ಹನಗ್್ಯೇ, constitutional provision ಇದ್. ಇವತ್ರುನಿಾಂದ ಅಲಿ. 
ಮೊದಲ್ಲನಿಾಂದಲೂ ಇದ್. ಆದರ್, ರ್ನನತ ಕೂಡ GST Council ವನದ ಮನಡಿದ್ದೇರ್.್ ಕನಿಷಟ 
contributory states should not be penalised. If you can’t reward you 
should not be penalised ಎನತನವಾಂತ್ಹದದನತನ ಹ್ೇಳದ್ದೇರ್.್ ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ಒಾಂದತ ವಿಶ್ೇಷ 
ಸ್ಾಂದಭಾ ಬಾಂದನಗ 14ರ್್ೇ ಕಮಿಷನ್ ಮತ್ತು 15ರ್್ೇ ಕಮಿಷನ್ ವರದಿ ಕ್್ೂಟನಟಗ we have to 
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take care of the interest of the contributory states.  So that they will 
be healthy to contribute further. ಈ ವನದವನತನ ರ್ನನತ ಅಷಟರಮಟಿಟಗ್್ ಹೂ್ೇಗತತ್ುೇರ್್. 
ಆದರ್, ಎಷತಟ ಕಳುಹಸಿದ್ದೇವ್, ಅಷ್್ಟೇ ಬರಬ್ೇಕ್್ಾಂದರ ್ ರ್ನವುದ್ೇ democracy ಯಲನಿಗಲ್ಲ, 
ಇರ್ೂ್ನಾಂದರಲ್ಲಿ ಸನಧಯ ಇಲಿ. ಉದನಹರಣ್ಗ್ ್ನಮಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಟತಟ ಆದನಯ, almost 55-60 
percent comes from Bengaluru. ಎಲನಿ ಇಲ್ಿೇ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿ ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳದರ ್ಬ್ೇರ ್
ಕಡಗ್ಳಲೂಿ ಅಭಿವೃದಿಿರ್ನಗಬ್ೇಕಲಿವ್ೇ? Similarly, it has been done.  But however, 
we will not let loose our voice. ಪರಸ್ಾಂಗ ಬಾಂದನಗ GST Council ಇರಬಹತದತ, 
Chief Ministers’್Conference ಇರಬಹತದತ, I have raised this issue and ರ್ನನತ 
ಪರತ್ರಪನದರ್್ ಮನಡಿದ್ದೇರ್್.್ “Strong state will only lead to strong centre and 
strong country.”್ ಆದದರಿಾಂದ, ಈಗ ಉದನಹರಣ್ಗ್್ ನಮಾ GST of Rs.14,101 is due. 
That we will get, part this year and part next year, ನಿದಿಾಷಟವನಗಿ ಕ್್ೇಳದನದರ್. 2 
ವಷಾ GST Council ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಯವನತನ ತ್ಗ್್ದತಕ್್ೂಾಂಡಿದದರತ. ಬಹತತ್ೇಕವನಗಿ ಈ ವಷಾ ಮತ್ತು 
ಮತಾಂದಿನ ವಷಾ ಸಪ್ಪ್ಾಂಬರ್ - ಅಕ್ೂ್ಟೇಬರ್ ಒಳಗ್ ್ ಪೂತ್ರಾ ಬರತವಾಂತ್ಹ ಎಲನಿ ಅವಕ್ನಶಗಳು 
ಇವ್. ಆದರ್, ಇಷಟಕ್್ೆ ರ್ನವು ಸ್ತಮಾರ್್ ಕತಳತ್ರಲಿ. IGST (Integrated Goods and Services 
Tax)  inter-state component ಇದ್ಯಲಿವೇ್, ಒಾಂದತ ರನಜಯದಿಾಂದ ಇರ್ೂ್ನಾಂದತ ರನಜಯಕ್್ೆ 
ಹ್ೂೇದನಗ IGST component ಇದ್. ಅದತ ನಮಾ ರನಜಯಕ್್ೆ ಬರಬ್ೇಕ್್ಾಂದತ 6 ಸನವಿರ ಕ್್ೂೇಟಿ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತನ additional ಆಗಿ claim ಮನಡಿದ್ದೇವ್. ನಮಾ 14,101 ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳು 
ಅಲಿದ್ೇ 6 ಸನವಿರ ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳು ಬರಬೇ್ಕ್್ಾಂದತ claim ಮನಡಿದ್ದೇವ್. ಇದಕ್್ೆ ಎರಡತ 
ರನಜಯಗಳ ನಡತವ ್ ಇರತವ Accountant General audit ಆಗಬೇ್ಕತ. Accountant 
General audit ಕೂಡ ಮನಡಿಸಿದದ್ೇವ್. ಈಗ CAG (Comptroller and Auditor 
General of India) ಗ್್ ಕ್್ೇಾಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರ ಅನತಮೊೇದರ್ ್ಕ್ೂ್ಟಟರ್ ಮನಡತತ್ುೇವ್. ಇದಕ್್ೆ ಕ್್ೇಾಂದರ 
ಸ್ಕ್ನಾರ ಅನತಮೊೇದರ್ ್ಕ್ೂ್ಡಲೇ್ ಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್. ಆ ಪರಕಿರಯ ನಡದ್ಿದ.್ ರ್ನನತ ಹಣಕ್ನಸ್ತ ಸ್ಚಿವರ 
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ಹತ್ರುರ ಹ್ೂೇಗಿ ಮನವಿಯನತನ ಕೂಡ ಕ್ೂ್ಟಿಟದದ್ೇರ್್. ಅವರತ ಕೂಡ ಒಪಿಪಕ್ೂ್ಾಂಡಿದನದರ್. CAG report 
ಬಾಂದ ತ್ಕ್ಷಣ ‘without wasting any time I will release that money’್ ಎಾಂದತ 
ಹ್ೇಳದನದರ್. ಹೇಗ್್ ಎಲ್ಲಿಾಂದ ಏರ್್ೇನತ ಬರತವುದಕ್್ೆ ಸನಧಯ ಇದ್. ಅದನತನ ಖ್ಾಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ರ್ನವು 
ಮನಡತತ್ುೇವ ್ ಎನತನವಾಂತ್ಹ ಮನತ್ನತನ ಹೇ್ಳುತ್ರುದದ್ೇರ್್. ಆದದರಿಾಂದ, ತನವು ಇದಕ್್ೆ 
ಅನತಮೊೇದರ್್ಯನತನ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕತ.  

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್.್ರನಥೂ್ೇಡ್ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸ್ಚ್ೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಯವರ್ೇ, . . . 

ಶ್ರೇ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ನನನದ್ೂಾಂದತ .  . . 

ಶ್ರೇ ಬಸ್ವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ಮರಿತ್ರಬಬ್ೇಗ್ೌಡರವರೇ್, ಒಾಂದತ ನಿಮಿಷ. ಮನನಯ 
ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್.್ರನಥ್ೂೇಡ್ ರವರತ ಇನತನ 2 ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್್ೆ ಕ್್ೇಳದನದರ.್ ಅದರ ಬಗ್್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ 
ಮತಗಿಸ್ತತು್ೇರ್್. ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್.್ ರನಥ್ೂೇಡ್ರವರೇ್, ತನವು ಮತ್ತು ಮನನಯ ಹ್ರ್.ಕ್.್ಪನಟಿೇಲ್ 
ರವರತ ಒಾಂದೇ್ ರಿೇತ್ರಯಲ್ಲಿ ಬರತತ್ರುೇರಿ. ಅವರದ್ೇನೂ script ಇದಯ್ೇ, ಅದ್ೇ ರಿೇತ್ರ ತ್ಮಾ 
script ಆಗಿದ.್ ರ್ನನತ ಸ್ಾಲಪ ಏರ್ನದರೂ ಬದಲನವಣರ್್ನಗತತ್ುದ್ಯೇ ಎಾಂದತ ಮನಡಿದ್ದ.  

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್್.ರನಥ್ೂೇಡ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, . . . 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, 
ಅವರಿಬಬರತ ಅಕೆ-ಪಕೆದವರತ.  

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್್.ರನಥೂ್ೇಡ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಅವರತ ನಮಗ್್ ಹರಿಯರತ. ಅದ್ೇ 
ರಿೇತ್ರ ರ್ನವು ಇದದರ,್ ರ್ನವು ready ಮನಡಿದರ್, ಅದರ ಜ್ೂತ್ಗ್್… that doesn’t matter.   
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ಶ್ರೇ ಬಸ್ವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್.್ರನಥ್ೂೇಡ್ರವರೇ್, ಅದರಲ್ಲಿ ತ್ಪಪ್ೇನೂ 
ಇಲಿ. I know, ಆಯಿತ್ತ ಕತಳತ್ತಕ್ೂ್ಳಿ.  

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್್.ರನಥ್ೂೇಡ್:- ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಯವರ್ೇ, I am a sportsman, I 
have to ask about sports.  Otherwise, that does not mean that I have… 

ಶ್ರೇ ಬಸ್ವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್.್ರನಥ್ೂೇಡ್ರವರ್ೇ, You please sit 
down.  You need not worry about my comment.   

ಶ್ರೇ ಮಾಂಜತರ್ನಥ ಭಾಂಡನರಿ (ಸ್ಿಳೇಯ ಸ್ಾಂಸ್ಿಗಳ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, 
ಈಗ ಅಧಾ ಗಾಂಟ್ ಮತಾಂದ್ ಮನನಯ ಹ್ರ್್.ಕ್.್ಪನಟಿೇಲ್ರವರತ ಬಾಂದಿದದರತ. 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್್.ರನಥ್ೂೇಡ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಚಚ್ಾ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಏನತ 
ತ್ಪಿಪದ.್  

ಶ್ರೇ ಬಸ್ವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್.್ರನಥ್ೂೇಡ್ರವರ್ೇ, ರ್ನನತ ತ್ಪತಪ 
ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳಲ್ಲಲಿ. ನಿೇರ್್ೇ ತ್ಪತಪ ಎಾಂದತ ತ್ರಳದತಕ್ೂ್ಾಂಡಿದಿದೇರ್ನ. ಅವರತ ಏನತ word to word 
ಕ್್ೇಳದರತ. ಅದನತನ ನಿೇನತ ಹ್ೇಳದಿದೇರ್ನ. ಸ್ಾಂತೂ್ೇಷ.  

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್್.ರನಥ್ೂೇಡ್:- ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಯವರೇ್, . . .  

ಶ್ರೇ ಬಸ್ವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್್.ರನಥ್ೂೇಡ್ರವರ್ೇ, ಒಾಂದತ ನಿಮಿಷ. 
ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುವುದನತನ ಕ್್ೇಳು. ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್್.ರನಥೂ್ೇಡ್ರವರತ ಒಬಬ ನನನ ಹಳ್ಯ ಸ್ನೇಹತ್. 
What you share, with whom you share, what different things you share 
ನನಗ್್ಲನಿ ಗ್್ೂತ್ರುದ್. ಆದದರಿಾಂದ, ಇಷಟಕ್್ೆ ಅದನತನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರ್ ಒಳ್ಿಯದತ. ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, 
ಈಗ್ನಗಲ್ೇ ಅವರತ ಉತ್ುರ ಕ್್ೂಡತವನಗ ಹೇ್ಳದನದರ್ ಎಾಂದತ ರ್ನನತ ತ್ರಳದತಕ್ೂ್ಾಂಡಿದದ್.  
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, Commonwealth Games and 
Asian Games ಅನತನ ಗ್್ದದವರಿಗ್್ ಸ್ಾಲಪ honorarium ಜನಸಿು ಮನಡಿ ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳದದರತ.  

ಶ್ರೇ ಬಸ್ವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಅದನತನ ಖ್ಾಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ 
ಪರಿಗಣಿಸ್ತತ್ುೇವ್. ಈಗ್ನಗಲ್ೇ ಜನಸಿು ಮನಡಿದ್ದೇವ್. Commonwealth Games, Olympics 
and Asian Games ನಲ್ಲಿ ಗ್್ದದವರಿಗ್್ ಇನನಷತಟ ಜನಸಿು ಮನಡಬೇ್ಕ್್ಾಂಬತದತ ಅವರ ಅಭಿಲನಷ್ ್ಇದ್. 
whatever other states are giving, we will give on par with them. 
ಈಗ್ನಗಲ್ೇ sports ಗ್್ ಏನತ ಗರಿಷಠ ಮಟಟದಲ್ಲಿ ಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕ್ೂ್ೇ ಅದನತನ ಕ್ೂ್ಟಿಟದ್ದೇವ್. It need 
not be in the budget only, there are so many ways.  ಉದನಹರಣ್ಗ್್, ಇವತ್ತು 
75 Athletes and other sportsmen have been adopted for next Olympics 
for four years, which no states have done.  And we are giving them Rs. 
8 lakhs per year.   

(ಮತಾಂದತ) 
(1018)22-09-2022(07-40)bsd-ak 

Sri BASAVARAJ BOMMAI (contd.)  

And lot of other people/sponsors have come around.  ರ್ನವು ಮನಡತತ್ುೇವ ್
ಎಾಂದತ ಬಾಂದರತ. ಹೇಗ್್ sports ಗ್್ ಕ್್ೂರತ್ ಆಗದಾಂತ ್ರ್್ೂೇಡಿಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುೇವ್. ಉದನಹರಣ್ಗ್್ ಮೊರ್್ನ 
ರ್ನವು ಗ್ನರಮಿೇಣ ಕಿರೇಡ ್ಎಾಂದತ introduce ಮನಡಿದತದ, ಅದತ budget ನಲ್ಲಿಯೂ ಇರಲ್ಲಲಿ. We 
have introduced ‘grameena kreede’.  Gram Panchayat, Taluk Panchayat, 
Zilla Panchayat and State level, ರ್ನಲತೆ level ಗಳಲ್ಲಿ ನಡಯ್ಿತ್ತ. ಗ್ನರಮಿೇಣ ಕಿರೇಡ ್
ಎಾಂದರ್ ಕಬಬಡಿಡ, ಕ್್ೂೇಕ್್ೂೇ, ಕತಸಿು, ಚಕೆಡಿ, ಕಾಂಬಳ ಇತನಯದಿಗಳು ಬರತತ್ರುದತದ, ಈ ಕಿರೇಡ್ಗಳನತನ 
encourage ಮನಡತವ ಸ್ಲತವನಗಿ ಮನಡತತ್ರುದ್ದೇವ್. ಅದಕ್್ೆ ಆಗತವ ವ್ಚಿವನತನ ಕ್್ೂಡತತ್ರುದ್ದೇವ್. 
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ಹೇಗ್್ sports ಗ್್ ಏನೂ ಕ್್ೂರತ್ ಆಗದಾಂತ ್ ರ್್ೂೇಡಿಕ್್ೂಳುಿತ್ುೇವ್ ಮತ್ತು ರ್ನವ ಸ್ಾಂದಭಾದಲ್ಲಿ 
ಏರ್್ೇನತ ಬ್ೇಕ್ೂ್ೇ, ಅದನತನ ಮನಡತತ್ುೇವ್. ಉದನಹರಣ್ಗ್್ ಮೊರ್್ನ Under-18 Women’s Asian 
Basketball Championship ಕಿರೇಡ ್ ನಡಯ್ಿತ್ತ, ಡನ: ಕ್.್ ಗ್ೂ್ೇವಿಾಂದರನಜ್ ರವರತ 
ಸ್ದನದಲ್ಲಿಯೇ ಇದನದರ.್ ಇದಕ್ನೆಗಿ ಸ್ತಮನರತ ಮೂರನ್ನಲತೆ ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳು ಖ್ಚನಾಗಿದ್. 
ಅವರ ಹತ್ರುರ ಇದದ ಸ್ಾಲಪ ದತಡತಡ ಹನಗೂ ಸ್ಕ್ನಾರದ ಹಣವನತನ ಸೇ್ರಿಸಿಕ್ೂ್ಾಂಡತ ಮನಡಿದನದರ.್ 
ಖ್ೇಲ್ೂೇ ಇಾಂಡಿರ್ನ ಮನಡಿದತದ, ಅದಕ್್ೆ ವಿಶ್ೇಷ ದತಡತಡ ಕ್ೂ್ಟಿಟದದ್ೇವ್. ಕ್್ಲವು ಕಡ ್ finishing 
stage ಇರತವ sports complex ಗಳಗೂ ದತಡತಡ ಕ್್ೂಡತತ್ರುದ್ದೇವ್. ರ್ನವುದೇ್ 
ಕ್್ೂರತ್ರ್ನಗದಾಂತ ್ರ್್ೂೇಡಿಕ್್ೂಳುಿತು್ೇವ್ ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳುವುದಕ್್ೆ ಇಚ್ಛ ಪಡತತ್ುೇರ್್. 

 ಇನತನ Special Package ನಿಮಗ್್ ಗ್್ೂತ್ರುದತದ, ಬೇ್ರ ್ ರನಜಯಗಳಗಿಾಂತ್ ಹ್ಚತಿ ಹಣವನತನ 
ಕ್್ೂಡತತ್ರುದ್ದೇವ್. ಬೇ್ರ ್ ರನಜಯಗಳಲ್ಲಿ ಮರ್್ಗಳು ಬಿದನದಗ ರೂ.೯೫ ಸನವಿರ ಪರಿಹನರ ಕ್್ೂಟತಟ 
ಮತಗಿಸಿಬಿಡತತನುರ್. ರ್ನವು ಸ್ತಮನರತ ೩ ರಿಾಂದ ೫ ಲಕ್ಷಗಳವರ್ಗ್್ ಕ್ೂ್ಡತತ್ರುದದ್ೇವ್. ಬ್ೇರ ್ರನಜಯಗಳಲ್ಲಿ 
crop compensation ಪರಿಹನರವನಗಿ N.D.R.F. (National Disaster Response 
Fund) norms ಎರ್ಷಟದ್ಯೇ, ಅಾಂದರ್ ರೂ.೧೩,೮೦೦ ಗಳನತನ ಮನತ್ರ ಕ್್ೂಡತತ್ರುದತದ, ನಮಾ 
ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಒಣ ಬ್ೇಸನಯಕ್್ೆ ರೂ.೨೬,೮೦೦ ಕ್ೂ್ಡತತ್ರುದ್ದೇವ್.  I have doubled it.  ಬ್ೇರ ್
ರನಜಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿೇರನವರಿಗ್್ ರೂ.೧೫,೦೦೦ ಕ್್ೂಟಟರ ್ರ್ನವು ರೂ.೨೫,೦೦೦ ಕ್ೂ್ಡತತ್ರುದ್ದೇವ್. ಇನತನ ಬ್ೇರ ್
ರನಜಯಗಳಲ್ಲಿ ಭನಗ್ನಯತುಗ್ನಗಿ ಅಾಂದರ್ ತ್ೂೇಟಗ್ನರಿಕ್ಗ್್ ್ರೂ.೧೭,೦೦೦ ಕ್್ೂಟಟರ್ ರ್ನವು ರೂ.೨೫,೦೦೦ 
ಕ್್ೂಡತತ್ರುದ್ದೇವ್. ರನಜಯ ಸ್ಕ್ನಾರದ ಬೂ್ಕೆಸ್ದಿಾಂದ ಇವಲ್ಿವನೂನ ಕ್ೂ್ಡತತ್ರುದ್ದೇವ್.  So, these are 
all special concessions.  ಈ ಬನರಿ what is the special thing ಎಾಂದರ್ 
commercial establishments ಗ್್ ಪರಿಹನರ ಕ್್ೂಡಲತ N.D.R.F. norms ಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಿ, but 
I am giving it. ರ್ನನತ ಹ್ೂೇಗಿ ರ್್ೂೇಡಿರತವಾಂತ ್ ಸ್ಣಣಪತಟಟ ಅಾಂಗಡಿಗಳಗ್್ ಬಹಳಷತಟ 
ತ್ೂಾಂದರರ್್ನಗಿದ್. ಅವುಗಳನತನ ಸ್ವ್ಾ ಮನಡಿಸಿ, ರ್ನವನಯವ ಊರತಗಳಲ್ಲಿ commercial 
establishment ಗಳಗ್್ ನಷಟವನಗಿದ,್ ಅದಕೂೆ ಪರಿಹನರ ಕ್ೂ್ಡತತ್ರುದ್ದೇವ್. ಉದನಹರಣ್ಗ್್ 
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ರನಮನಗರದ silk ಗ್್ ಸ್ಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ ್ N.D.R.F. norms ನಲ್ಲಿ ಬರದ್ೇ ಇದದರೂ I have 
decided to give.  ಅದರ ಬಗ್್ೆ estimate ಮನಡತತ್ರುದನದರ.್ ಅದರಲ್ಲಿ reeling ಇರ್ೂ್ನಾಂದತ 
ಮತ್ೂುಾಂದತ ಇದತದ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್್ಟಷತಟ ಲನಸ್ ಆಗಿರತತ್ುದ್, we are going to compensate 
part of that loss.  Landslide ನಲ್ಲಿ ಹ್ಚತಿ ಹಣ ಬ್ೇಕತ ಎಾಂದತ ಕ್್ೇಳದದಕ್್ೆ ಕ್್ೂಡತತ್ರುದ್ದೇವ್.  
Wherever it is essential, we are giving.  ರ್ನವುದಕೂೆ ಕಡಿಮರ್ನಗದಾಂತ ್
ರ್್ೂೇಡಿಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುೇರ್್. ಮನನಯ ರ್ನಗರನಜತ ರವರತ B.M.T.C. (Bangalore Metropolitan 
Transport Corporation) Chairman ಆಗಿದದವರತ, ಹನಗ್ನಗಿ ‘old and faithful’್
ಎಾಂದಿರತತ್ುದ್.  He is faithful to the institution which he has served.  I 
appreciate that.  ಬಹಳ ಜನ ಇದನದಗ ಮನಡಿ, ನಾಂತ್ರ ಬಿಟತಟಬಿಡತತನುರ್.  He is very 
faithful.  Motor Vehicle Tax ಅನತನ ಈ ಬನರಿ exempt ಮನಡಿದ ಹನಗ್ ್ಅಲಿವ್ೇ? ರ್ನವು 
ಅದನತನ equity ಆಗಿ convert ಮನಡಿದರ ್ Balance Sheet ಹ್ಚಿಿಗ್ ್ ಆಗತತ್ುದ್. ಸ್ತಮನರತ 
ರೂ.೮೦೦ ಕ್್ೂೇಟಿ Motor Vehicle Tax ಅನತನ ಸ್ಾಂಪೂಣಾವನಗಿ ಮರ್ನನ ಮನಡಿದ್ದೇವ್. 
ಏರ್ನಗತತ್ುದ್ ಎಾಂದರ್ ಈ ಸ್ಾಂಸ್ಿಗಳಲ್ಲಿ tax collection ಅನತನ ಅವರಿಗ್್ ಬಿಟತಟಬಿಟಟರ ್ ಅಾಂದರ್ 
ಬಾಂದಿದದನತನ ಅವರಿಗ್್ ಬಿಟತಟಬಿಟಟರ್ ಅದತ perfect ಆಗಿ use ಆಗತತ್ುದೂ್ೇ ಇಲಿವೇ? ಒಾಂದತ ಬನರಿ 
Consolidated Fund ಬಾಂದಮೇಲ ್ ಅವರಿಗ್್ ರ್ನವನಯವುದಕ್್ೆ ಬ್ೇಕತ ಎಾಂದತ specific 
purpose ಗಳಗ್್ ಕ್್ೂಡತವುದಕ್್ೆ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ್. ರ್ನವು ಹಾಂದ ್ಈ ರಿೇತ್ರ concession 
ಕ್್ೂಟತಟ ರ್್ೂೇಡಿದ್ದೇವ್. Therefore, we have to have financial discipline and 
control and that should be used.  We will use for them only but we 
will use for a purpose.  ಆ ಕ್್ಲಸ್ವನತನ ಮನಡತವ ಸ್ಲತವನಗಿ ಮನಡಿದತದ, ಈ ವಷಾ 
Motor Vehicle Tax ಅನತನ complete ಆಗಿ exemption ಮನಡಲನಗಿದ್.  And we are 
giving more than that.  ರ್ನವು ಅವರದ್ೇ ಹಣವನತನ ಅವರಿಗ್್ ಕ್್ೂಡತತ್ರುಲಿ.  We are 
giving more than last year.  Last year Rs.2300 crores ಕ್ೂ್ಟಿಟದ್ದೇವ್.  



                                                                                                                                       «¥À/22.09.2022     210  
 

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

 

 

   

 ಶ್ರೇ ಎಾಂ. ರ್ನಗರನಜತ:-  ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, B.M.T.C. building ಗಳರ್ನ್ೇ 
mortgage ಮನಡಿ ಸ್ಾಂಸ್ಿಗಳನತನ ನಡಸ್್ತವ ಪರಿಸಿಿತ್ರ ಬಾಂದಿದ ್ಎಾಂದರ್ ಬಹಳ ಖ್ೇದನಿೇಯ ಸ್ಾಂಗತ್ರ 
ಆಗಿರತವುದರಿಾಂದ ರ್ನನತ ಕ್ೇ್ಳುತ್ರುದ್ದೇರ್್.  VAT exemption ಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕತ. 

 Sri BASAVARAJ BOMMAI: Don’t worry.  Diesel ದತಡತಡ ಸ್ಮೇತ್ವನಗಿ 
ಎಲಿವನೂನ release ಮನಡಿದ್ದೇರ್್. Salary… 

 ಶ್ರೇ ಎಾಂ. ರ್ನಗರನಜತ:-  ಅವರಿಗ್್ VAT exemption ಅನತನ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕತ. 

 ಶ್ರೇ ಬಸ್ವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ:- ರ್ನನತ ಆಗಲೇ್ ಏನತ ಹ್ೇಳದ್ದೇರ್,್ the purpose of  
that taxation is ಆದನಯ ಬಾಂದಮೇಲ ್ specific purpose ಗ್್ use ಮನಡಬಹತದತ. 
ಬರತವ ಆದನಯವನತನ ಅವರಿಗ್್ ಬಿಟನಟಗ they might or might not use it.   

Sri M. NAGARAJU: I appreciate that, Sir.  But the situation is 

very bad.  Today, the main B.M.T.C. building is mortgaged there for 

sustaining it.  That’s a very bad state of affairs. 

 Sri BASAVARAJ BOMMAI: No, don’t worry.  B.M.T.C. ಗ್್ ಏನತ 
ಸ್ಹನಯ ಮನಡಬೇ್ಕ್ೂ್ೇ, ಆ ಸ್ಹನಯವನತನ ಅತ್ರೇ ಹ್ಚತಿ ಮನಡಿದ್ದೇವ್ ಮತ್ತು ಮತಾಂದ್ಯೂ 
ಮನಡಿದ್ದೇವ.್ ಈಗ್ನಗಲ್ೇ ಮನನಯ ಶ್ರೇನಿವನಸ್ಮೂತ್ರಾರವರ ಒಾಂದತ report ಬಾಂದಿದತದ, he has 
suggested lot many things for bringing in financial discipline and work 
discipline.  We will follow that.  And how to make themselves very 
strong and revenue increase ಗ್್ ಏನತ ಮನಡಬೇ್ಕತ ಮತ್ತು ಹ್ೇಗ್ ್ ಮನಡಬೇ್ಕತ 
ಎಾಂಬತದನತನ ಹನಗೂ ಸ್ಕ್ನಾರದಿಾಂದ ಮನಡತವ ಸ್ಹನಯವನೂನ ಮನಡತತ್ುೇವ.್ ಉದನಹರಣ್ಗ್ ್950 
E.V (Electric Vehicle) bus ಗಳನತನ Government of India ದಿಾಂದ at a very low 
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rate of interest ರ್ನವು lease ಮೇಲ್ ತ್ಗ್್ದತಕ್್ೂಳುಿತ್ರುದದ್ೇವ್.  950 E.V buses ಬಾಂದರ್ 
that’s an asset to the institution.  They can make more profit.  ಹೇಗ್ ್
ಹಲವನರತ ಕರಮಗಳನತನ ತಗ್್್ದತಕ್ೂ್ಾಂಡಿದದ್ೇವ್. 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭ್ೂೇಜ್ೇಗ್ೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಕ್್ೇತ್ರವನತನ ಪರತ್ರನಿಧಿಸ್ತವ ಸ್ಾಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಬ್ೇರ ್ ವಿಚನರಗಳನತನ ರ್ನನತ ಪರಸನುಪ ಮನಡತವುದಿಲಿ. 
ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳು sports ಬಗ್್ೆ ಹೇ್ಳದತದ, ಈಗ್ನಗಲ್ೇ ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ 
ಗಾಂಭಿೇರವನಗಿ debate ಕೂಡ ಮನಡಿದದ್ೇವ್. ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳ ಗಮನಕ್್ೆ ಈ ವಿಚನರ 
ತ್ರಳದಿರಬೇ್ಕ್ನಗಿರತತ್ುದ.್ ಏಕ್್ಾಂದರ್ ಹ್ೂೇಬಳ ಮಟಟ, cluster ಮಟಟ ಕಿರೇಡನ ಕೂಟಗಳಗ್್ ಎಲನಿ ಸೇ್ರಿ 
ಕನಿಷಠ ರೂ.೪ ಸನವಿರವನತನ ಕ್್ೂಡತತ್ರುದನದರ್. ಹೂ್ೇಬಳ ಮಟಟದ ಒಾಂದತ sports event 
ಮನಡಬೇ್ಕ್್ಾಂದರ್ teacher ಗಳು ಎಷತಟ ಕಷಟಪಡತತನುರ್ ಎಾಂಬ ಬಗ್್ೆ ಎಲನಿ ಶನಸ್ಕರಿಗೂ ಗ್್ೂತ್ರುದ್. 
ಇದ್ೇ ಪರಿಸಿಿತ್ರ ಪರತ್ರಭನ ಕ್ನರಾಂಜಗೂ ಇದ್. ಅಲ್ಲಿರತವ ಮನಸ್ುರತಗಳು ಮರ್್ಮರ್್ಗ್ ್ಹ್ೂೇಗಿ ದ್ೇಣಿಗ್್ 
ಎತ್ರುಕ್್ೂಾಂಡತ ಬರತತನುರ್, ರ್ನವಲ್ಿರೂ ಸ್ಹನಯ ಮನಡಿದ್ದೇವ್. ಹ್ೂೇಬಳ ಮಟಟದಲ್ಲಿ ಮನಡಲತ 
minimum ರ್ನಲ್ೆೈದತ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳು ಖ್ಚನಾಗತತ್ುದ್.  

 ಶ್ರೇ ಬಸ್ವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ಶನಸ್ಕರತಗಳು ಸ್ಾಲಪ ಕ್ೂ್ಡಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನತ 
ತ್ಪಿಪದ?್ 

 Sri S.L. BOJEGOWDA: Primary ಶನಲಯ್ ಒಾಂದತ ಮಗತವಿಗ್್ ರೂ.೧೦ ಗಳನತನ 
collect ಮನಡತತ್ುೇವ್. ೮ ರಿಾಂದ ೧೦ರ್್ೇ class ನ High School ಹತಡತಗರಿಗ್ ್ರೂ.೨೦ ಗಳನತನ 
collect ಮನಡತತ್ುೇವ್. ರ್ನವನಯಕ್ ್ ಅವರಿಗ್್ ಕ್್ೂಡಬ್ೇಕತ? ಅದನತನ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿಸಿ. 
ರೂ.೨೦ ಗಳನತನ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿಸ್ಲ್ಲ, ರೂ.೧೦ಗಳನತನ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿಸಿದರ ್
ರ್ನವು ಸ್ಮನಧನನವನಗತತ್ುೇವ್.  



                                                                                                                                       «¥À/22.09.2022     212  
 

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

 

 

   

 ಶ್ರೇ ಬಸ್ವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ:- ಇದ್ೇನತ ಬಹಳ ದ್ೂಡಡ ವಿಚನರವಲಿ, ರ್ನನತ debate 
ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ತ್ರ್ನರಿಲಿ. ಅದಕ್್ೆ ಏನತ ಹ್ಚಿಿಗ್ ್ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್್ೂೇ, ಅದನತನ ಕ್್ೂಡತವ ಕ್ಲ್ಸ್ 
ಮನಡತತ್ುೇರ್.್ 

Sri S.L. BOJEGOWDA: Thank you. 

 ಶ್ರೇ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಾಂತ್ರ ಏರ್್ಾಂದರ್, ಈ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ನಾರಿ ಶನಲನ-ಕ್ನಲೇ್ಜತಗಳಲ್ಲಿ ೪೫ 
ಸನವಿರ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಹತದದ್ಗಳು ಖನಲ್ಲ ಇವ್.  Primary ಯಿಾಂದ ಹಡಿದತ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣದವರ್ಗೂ 
ಹನಗೂ technical education ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ…… 

 ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಅವರತ ಎಲ್ಿೇ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ ಸ್ತತ್ರುಬಳಸಿ ಅಲ್ಲಿಗ್ ್ ಬರತತನುರ.್ 
ಇಲಿವ್ಾಂದರ್ ಕಿರಿಕ್ ಮನಡತವುದತ. 

 ಶ್ರೇ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಅತ್ರರ್ಥ ಉಪರ್ನಯಸ್ಕರ ರ್್ೇಮಕ್ನತ್ರ 
ಪರಕಿರಯ ನಡಯ್ತತ್ರುದತದ, ಇವರಿಗ್ ್ ೬ ತ್ರಾಂಗಳಗ್ೂ್ಮಾ ಗ್ೌರವಧನ ಕ್ೂ್ಡತತ್ರುದತದ, ಇವರಿಗ್ ್ ೨ 
ತ್ರಾಂಗಳಗ್್ೂಮಾ ಆದರೂ ಗ್ೌರವಧನ ಸಿಗತವಾಂತ ್ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಇನತನ cycle ಬಗ್್ೆ ಹ್ೇಳಬೇ್ಕ್್ಾಂದರ್, 
ಕ್್ೂೇವಿಡ್-೧೯ ಎಾಂದತ ೮ರ್್ೇ ತ್ರಗತ್ರ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಗ್್ cycle ಕ್್ೂಡತವುದನತನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ೩ 
ವಷಾಗಳನಯಿತ್ತ. ಈ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿರ್ನದರೂ cycle ಕ್ೂ್ಡಿಸ್ತವ ವಯವಸ್ಿ ಮನಡಿಸ್ಬ್ೇಕತ. 
ಮೂರರ್್ಯದನಗಿ ೧ ರಿಾಂದ ೮ ರ್್ೇ ತ್ರಗತ್ರವರ್ಗೂ ಸ್ಕ್ನಾರಿ ಶನಲ್ಗಳ ಮಕೆಳಗ್ ್ ಮೊಟ್ಟ, 
ಮೊಟ್ಟಯನತನ ತ್ರನನದಿದದವರಿಗ್್ ಬನಳ್ಹಣತಣ, ಬನಳಹ್ಣತಣ ತ್ರನನದ್ೇ ಇದದವರಿಗ್ ್ ಚಿಕಿೆ (ಕಡಲಬ್ಿೇಜದ 
ಭಫಿಫಾ) ನಿೇಡತವ ಕ್ನಯಾಕರಮವನತನ ಸ್ಕ್ನಾರ ಕ್್ೂಡತತ್ರುದ್. ೮ರ್ೇ್ ತ್ರಗತ್ರ ಮಕೆಳಗ್ ್ ಈ 
ಕ್ನಯಾಕರಮ ಕ್ೂ್ಡತತ್ರುದತದ, ೯ ಮತ್ತು ೧೦ ರ್್ೇ ತ್ರಗತ್ರ ಮಕೆಳು ಒಾಂದೇ್ ಪಾಂಕಿುಯಲ್ಲಿದದರೂ ಈ 
ಪದನಥಾಗಳನತನ ನಿೇಡತವುದಿಲಿ. ೯ ಮತ್ತು ೧೦ರ್್ೇ ತ್ರಗತ್ರಯ ಮಕೆಳಗೂ ಕ್್ೂಡಲತ ಈ ಯೇಜರ್್ಗ್ ್
ರನಜಯ ಸ್ಕ್ನಾರ ಹಣ ಕ್್ೂಡತವುದಕ್್ೆ ಆಗತತ್ರುಲಿ ಎಾಂದತ ಕ್್ೇಾಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರದವರತ ಕ್್ೂಡತತ್ರುದನದರ ್ಎಾಂದತ 
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ಇಲನಖಯ್ವರತ ಹೇ್ಳುತನುರ್. ೯ ಮತ್ತು ೧೦ ರ್್ೇ ತ್ರಗತ್ರಗಳ ಮಕೆಳಗೂ ಮೊಟ್ಟ, ಹಣತಣ ಮತ್ತು ಚಿಕಿೆ 
ಕ್ನಯಾಕರಮವನತನ ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಏಕ್್ಾಂದರ ್ಇದತ ಒಳ್ಿಯದಲಿ! ಒಾಂದೇ್ ಪಾಂಕಿುಯಲ್ಲಿರತವ ಮಕೆಳಗ್ ್
ಒಬಬರಿಗ್ ್ ಮೊಟಟ್ ಕ್್ೂಟತಟ ಇರ್ೂ್ನಬಬರತ ರ್್ೂೇಡತತ್ರುರತವುದತ, ದಯವಿಟತಟ ಈ ರಿೇತ್ರ ಆಗಬನರದತ, 
ಇದನತನ ಎಲಿರಿಗೂ ಜನರಿಗ್್ ತ್ರಬೇ್ಕ್್ಾಂದತ ವಿನಾಂತ್ರಸ್ತತ್ುೇರ್್.  

(ಮತಾಂದತ) 

(1019) 22.09.2022 7.50 ಹ್ರ್್ವಿ:ಎಕ್್                    (ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರ ಉಪಸಿಿತ್ರ) 

ಶ್ರೇ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡ(ಮತಾಂದತ….):- 

ಸ್ರ್ನಾನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ದಯವಿಟತಟ 9 ಮತ್ತು 10ರ್್ೇ ತ್ರಗತ್ರ ಮಕೆಳಗೂ ಸ್ಹ ಮೊಟ್ಟ, ಹಣತಣ 
ಮತ್ತು ಕಡಲೇ್ಬಿೇಜದ ಚಿಕಿೆಯನತನ ಕ್್ೂಡತವಾಂತ್ಹ ವಯವಸ್ಿಯನತನ ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗಿದ್. ಒಾಂದೇ್ 
ಪಾಂಕಿುಯಲ್ಲಿರತವ ಮಕೆಳಗ್ ್ ಒಬಬರಿಗ್ ್ ಮೊಟ್ಟ ಕ್ೂ್ಡತವುದತ, ಮತ್ೂುಬಬರತ ರ್್ೂೇಡತತನು ಇರತವಾಂತ ್
ಆಗಬನರದತ. ಈ ರಿೇತ್ರಯ ವಯತನಯಸ್ವನಗಬನರದ್ಾಂದತ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಾಂತ್ರ 
ಮನಡತತ್ರುದ್ದೇರ್.್ 

 

 ಶ್ರೇ ಬಸ್ವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ(ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳು):- ಸ್ರ್ನಾನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, 
ರ್ನನತ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡರತ ಬಹಳ ಹಳ್ಯ ಸನ್ೇಹತ್ರನಗಿದ್ದೇವ್. ರ್ನವಿಬಬರತ ಒಟಿಟಗ್ ್
ಕ್್ಲಸ್ ಮನಡಿದ್ದೇವ್. ಅವರ ಕಳಕಳಯನತನ ರ್ನನತ ಮಚತಿತ್ುೇರ್್. ಬಹಳ ಒಳ್ಿಯ ಸ್ಲಹ್ಗಳನತನ 
ಕ್್ೂಟಿಟದನದರ್. ರ್ನನತ, ಅವರತ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿರತವ ವಿಚನರವನತನ ಅತ್ಯಾಂತ್ ಸ್ಹನನತಭೂತ್ರಯಿಾಂದ 
ಮಕೆಳ ಮತ್ತು ಶ್ಕ್ಷಣದ ಒಳತ್ರಗ್ನಗಿ ಏನತ ಮನಡಬಹತದತ ಅದನತನ ಹಣಕ್ನಸಿನ ಲಭಯತಯ್ನತನ 
ರ್್ೂೇಡಿಕ್ೂ್ಾಂಡತ ಮನಡತತ್ುೇರ್್.  
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ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರ್್ಾಂದರ್; 
        “ವಿಧನನಸ್ಭ್ಯಿಾಂದ ಅಾಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರೂಪದಲ್ಲಿರತವ 2022ರ್್ೇ  
                         ಸನಲ್ಲನ ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಿಯೇಗ (ಸ್ಾಂಖ್ಯ:3) ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ  
                         ಪರ್ನಾಲ್ೂೇಚಿಸ್ತವುದತ” 
 

ಪರಸನುವ ಅಾಂಗಿೇಕರಿಸ್ಲಪಟಿಟತ್ತ  
 

ಖ್ಾಂಡ ಖ್ಾಂಡವನಗಿ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ಪರ್ನಾಲ್ೂೇಚಿಸ್ತವುದತ  
 

ಖ್ಾಂಡ 2 ಮತ್ತು 3  
 ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- “ಖ್ಾಂಡ 2 ಮತ್ತು 3 ಈ ವಿಧ್ೇಯಕದ ಅಾಂಗವನಗಿರತತ್ುದ್” 
 

ಪರಸನುವ ಅಾಂಗಿೇಕರಿಸ್ಲಪಟಿಟತ್ತ 
 

(ಖ್ಾಂಡ 2 ಮತ್ತು 3ನತನ ವಿಧ್ೇಯಕಕ್್ೆ ಸೇ್ರಿಸ್ಲನಯಿತ್ತ) 
 
ಖ್ಾಂಡ 1 ಇತನಯದಿ 
 ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರ್್ಾಂದರ್; 

“ಮೊದಲರ್್ಯ ಖ್ಾಂಡ, ದಿೇಘಾ ಶ್ೇರ್ಷಾಕ್,್ ಪರಸನುವರ್್ ಹನಗೂ 
ಅಧಿನಿಯಮಗ್ೂ್ಳಸ್ತವ ಸ್ೂತ್ರ ಸ್ಾಂಹತ್ ವಿಧ್ೇಯಕದ 
ಭನಗವನಗಿರತತ್ುದ.್” 

ಪರಸನುವ ಅಾಂಗಿೇಕರಿಸ್ಲಪಟಿಟತ್ತ 
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(ಮೊದಲರ್್ಯ ಖ್ಾಂಡ, ದಿೇಘಾ ಶ್ೇರ್ಷಾಕ್್, ಪರಸನುವರ್್ ಹನಗೂ ಅಧಿನಿಯಮಗ್್ೂಳಸ್ತವ ಸ್ೂತ್ರ 
ಸ್ಾಂಹತ್ಗಳನತನ ವಿಧ್ೇಯಕಕ್್ೆ ಸ್ೇರಿಸ್ಲನಯಿತ್ತ) 

 
ಪರಸನುವದ ಅಾಂಗಿೇಕ್ನರ 

 
ಶ್ರೇ ಬಸ್ವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ(ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳು ಹನಗೂ ಹಣಕ್ನಸ್ತ ಸ್ಚಿವರತ):- ಸ್ರ್ನಾನಯ 

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್,್ “ವಿಧನನಸ್ಭ್ಯಿಾಂದ ಅಾಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರೂಪದಲ್ಲಿರತವ 2022ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಿಯೇಗ (ಸ್ಾಂಖ್ಯ:3)  ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ಅಾಂಗಿೇಕರಿಸ್ಬ್ೇಕ್್ಾಂದತ ಕ್್ೂೇರತತು್ೇರ್್. 
 
 ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರ್್ಾಂದರ್; 

     “ವಿಧನನಸ್ಭ್ಯಿಾಂದ ಅಾಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರೂಪದಲ್ಲಿರತವ 2022ರ್್ೇ  
ಸನಲ್ಲನ ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಿಯೇಗ (ಸ್ಾಂಖ್ಯ:3) ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ  
ಅಾಂಗಿೇಕರಿಸ್ತವುದತ”್ 

 
ಪರಸನುವ ಅಾಂಗಿೇಕರಿಸ್ಲಪಟಿಟತ್ತ ಮತ್ತು ಮಸ್ೂದ್ಗ್್ ಒಪಿಪಗ್ ್ನಿೇಡಲನಯಿತ್ತ 
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                         ೧೮. ವರದಿಯರ್್ೂನಪಿಪಸ್ತವುದತ  
 

ವಿಷಯ: ರನಜಯ ಅಲಪ ಸ್ಾಂಖನಯತ್ರ ಆಯೇಗದ ವರದಿ ಮಾಂಡರ್್. 
***** 

 
 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ್ ಪೂಜನರಿ(ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ):- ಸ್ರ್ನಾನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ತ್ಮಾ 
ಅನತಮತ್ರಯನತನ ಕ್ೂ್ೇರಿ ಸ್ರ್ನಾನಯ ಅನಾರ್ ಮನಣಿಪನಪಡಿಯವರತ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದ ಹಾಂದಿನ ರನಜಯ 
ಅಲಪ ಸ್ಾಂಖನಯತ್ರ ಆಯೇಗದ ಅಧಯಕ್ಷರನಗಿ ಕ್್ೂಟಿಟರತವಾಂತ್ಹ ವರದಿಯನತನ ಮಾಂಡಿಸ್ತತ್ರುದ್ದೇರ್್. 
ಪೂಣಾ ವರದಿಯನತನ ಮಾಂಡಿಸ್ಬ್ೇಕ್್ನತನವ ಬ್ೇಡಿಕ್್ ಬಹತ ದಿನಗಳಾಂದ ನಮಾ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ 
ಸ್ದನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚಚಾ್ರ್ನಗಿತ್ತು. ರನಜಯದ ಉಚಛ ರ್ನಯರ್ನಲಯ ಮತ್ತು ಸ್ವೇಾಚಛ 
ರ್ನಯರ್ನಲಯಗಳು ಇದರ ಬಗ್್ೆ ತ್ರೇಪತಾ ಕ್್ೂಟತಟ ಈ ವರದಿಯನತನ ಮಾಂಡಿಸ್ಬ್ೇಕ್್ಾಂದತ ಹೇ್ಳದದವು. 
ಬ್ೇರಬ್್ೇರ ್ಕ್ನರಣಗಳ ಹರ್್ನಲ್ಯಲ್ಲಿ ಈ ವರದಿಯ ಮಾಂಡರ್್ಗ್ ್ಅವಕ್ನಶವನಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಇದರಿಾಂದನಗಿ 
ಬಿೇದರ್, ಗತಲಬಗ್ನಾ ಸೇ್ರಿದಾಂತ್ ಅರ್್ೇಕ ಪರದ್ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತಮನರತ 29 ಸನವಿರ ಎಕರ ್ ವಕಾ್ 
ಆಸಿುಯನತನ ಬಲನಢ್ಯರತ ವಶಪಡಿಸಿಕ್್ೂಾಂಡತ ಅನತಭವಿಸ್ತತ್ರುದನದರ್. ಅದನತನ ಬಿಡಿಸ್ಬ್ೇಕ್್ನತನವ 
ಹರ್್ನಲ್ಯಲ್ಲಿ ವರದಿಗಳು ಮಾಂಡರ್್ರ್ನಗಿದದವು. ಸ್ತಮನರತ 2 ರಿಾಂದ 3 ಲಕ್ಷ ಕ್್ೂೇಟಿ 
ರೂಪನಯಿಗಳಷತಟ ಮೌಲಯದ ಆಸಿು ಈ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಒಳಗ್್ೂಾಂಡಿದ್ ಎನತನವುದತ ಅದರಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ 
ಹರ್್ನಲ್ಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಸ್ತನಯಾಂಶವನತನ ತ್ರಳದತಕ್ೂ್ಳಿಬ್ೇಕ್್ನತನವ ಕ್ನರಣಕ್್ೂೆೇಸ್ೆರ ಈ ಸ್ದನವೂ 
ಸೇ್ರಿದಾಂತ ್ ಸನವಾಜನಿಕ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ  ಅರ್್ೇಕ ಸ್ಮಯದಿಾಂದ ಚಚ್ಾರ್ನಗತತ್ರುತ್ತು. ಈ 
ಹರ್್ನಲ್ಯಲ್ಲಿ ರನಜಯ ಸ್ಕ್ನಾರ ಸ್ಪಷಟವನಗಿರತವ ನಿಧನಾರಗಳನತನ ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂ್ಾಂಡತ ಅಲಪ ಸ್ಾಂಖನಯತ್ರ 
ಆಯೇಗದ ಅಧಯಕ್ಷರನಗಿದದ ಮನನಯ ಅನಾರ್ ಮನಣಿಪನಪಡಿಯವರತ ಸ್ಲ್ಲಿಸಿರತವ ವರದಿಯನತನ ಈ 
ಸ್ದನದ ಮೂಲಕ ಸನವಾಜನಿಕರಿಗ್್ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡತತ್ರುದ್ದೇವ್.  
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 ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್:- ಸ್ರ್ನಾನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್್ೇಕ ಜನ 
ರ್ನಯಕರ ಬಗ್್ೆ ಆರೂ್ೇಪಗಳವ್. ಉದನಹರಣ್ಗ್ ್ಹ್ೇಳಬ್ೇಕ್ನದರ,್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ತಮನರತ 10-12 ಜನ 
ರ್ನಯಕರಿದನದರ.್ ಕ್್ೇಾಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರದಲ್ಲಿರತವ ಹನಲ್ಲ ಜನಪರತ್ರನಿಧಿಗಳದನದರ.್  
 
 ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ ಅಹಾದ್(ವಿಧನನಸ್ಭ್ಯಿಾಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಸ್ರ್ನಾನಯ 
ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಮನನಯ ಡಿ.ಎಸ್.ಸ್ದನನಾಂದಗ್ೌಡರತ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ರರಗಳನಗಿದದ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ಆ 
ವರದಿಯ ಶ್ಫನರಸ್ತುಗಳನತನ ಸ್ಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ಲನಗಿತ್ತು. ಹಾಂದಿನ ಬನರಿಯೂ ಮಾಂಡರ್್ ಮನಡಲ್ಲಲಿ.  
     

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 
 

 ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಮನನಯ ನಸಿೇರ್ ಅಹಾದ್ರವರೇ್, ಮನನಯ ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ ಏನತ 
ಹ್ೇಳುತನುರ ್ಎನತನವುದನತನ ಕ್್ೇಳ್ೂೇಣ.  
     

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 
 ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ ಅಹಾದ್:- ಸ್ರ್ನಾನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, 10-12 ವಷಾಗಳ ನಾಂತ್ರ ಈಗ 
ವರದಿಯನತನ ಮಾಂಡರ್್ ಮನಡತತ್ರುದನದರ್.  It is diversion of attention.  

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

Sri NASEER AHMED: It is diversion of attention. 

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 
 
 ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್:- ಸ್ರ್ನಾನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯತತ್ರತಗಳನದ 
ಜನಫರ್ ಷರಿೇಫ್, ಎನ್.ಎ. ಹನಯರಿಸ್, ಜಮಿೇರ್ ಅಹಮದ್ ಖನನ್, ನಜೇರ್ ಅಹಾದ್, ಖ್ಮರತಲ್ 
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ಇಸನಿಾಂ ಅವರ ಹ್ಸ್ರಿದ…್….. ಹೇಗ್್ ಸ್ತಮನರತ 12 ಜನ ರ್ನಯಕರ ಹ್ಸ್ರಿದ್. ಇದರ ಬಗ್್ೆಯೂ 
ಸ್ಹ ಸ್ಪರ್ಷಟೇಕರಣವನತನ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕತ ಮತ್ತು ತ್ನಿಖ್ಯನತನ ಆರಾಂಭಿಸ್ಬ್ೇಕ್್ಾಂದತ ಕ್ೇ್ಳಕ್ೂ್ಳುಿತ್ರುದದ್ೇರ್್.  

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 
 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಸ್ರ್ನಾನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಮನನಯ 
ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ ವರದಿಯನತನ ಮಾಂಡಿಸಿದನದರ.್ ರ್ನರ್ನಾರ ಹ್ಸ್ರಿದ ್ಎನತನವುದತ ಈಗ ಬ್ೇಕ್ನಗಿಲಿ. 
ಆ ವರದಿಯ ಬಗ್್ೆ ಈ ಸ್ದನದಲ್ಲಿ ಸ್ಾಂಪೂಣಾವನಗಿ ರ್ನಳ್ಯಿಾಂದಲೇ್ ಚಚ್ಾರ್ನಗಲ್ಲ, ರ್ನರಿಗೂ 
ಮಸಿ ಬಳಯತವಾಂತ್ಹ ಕ್ಲ್ಸ್ ಮನಡತವುದತ ಬ್ೇಡ. ವರದಿ ಮಾಂಡರ್್ ಮನಡಿದನದರ;್ ಚಚ್ಾರ್ನಗಲ್ಲ.  
 

(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 
 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ :- ಆ ವರದಿ ಕ್್ೂಡಿ. ಅದನತನ ಸಿ.ಬಿ.ಐ.ಗ್್ ಕ್್ೂಡಿ. ಅವರತ ಐ.ಟಿ., ಇ.ಡಿ., 
ಸಿ.ಬಿ.ಐ.ಗ್್ ಕ್್ೂಡಲ್ಲ. ರ್ನರತ ಬ್ೇಡ ಎನತನತನುರ?್ 

 
(ಗ್್ೂಾಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್:- ಸ್ರ್ನಾನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಎಲಿ ಮಹನನ್ ರ್ನಯಕರತಗಳ 
ಇತ್ರಹನಸ್ ಹ್ೂರಗಡ್ ಬರಲ್ಲ.  
 
      (ಗ್್ೂಾಂದಲ) 
 
 ಶ್ರೇ ಮರಿತ್ರಬ್ಬೇಗ್ೌಡ:- ಸ್ರ್ನಾನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ನಮಗೂ ಆ ವರದಿಯನತನ ಕ್್ೂಡಲ್ಲ, 
ಚಚ್ಾ ಮನಡೂ್ೇಣ. ಈಗಲ್ೇ ಚಚಾ್ ಮನಡತವುದತ ಸ್ೂಕು. 
 
      (ಗ್್ೂಾಂದಲ) 
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 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಸ್ರ್ನಾನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ಚಚ್ಾಗ್ ್ ಅವಕ್ನಶವನತನ ಕ್್ೂಡಿ. 
ಇಲಿದಿದದರ,್ ಸ್ತಮಾರ್್ ಹ್ಸ್ರತಗಳನತನ ಹ್ೇಳ, ಮಸಿ ಬಳಯತವಾಂತ್ಹ ಕ್್ಲಸ್ ಮನಡತವುದತ ಬ್ೇಡ. 
 
      (ಗ್್ೂಾಂದಲ) 
 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ್ ಪೂಜನರಿ:- ಸ್ರ್ನಾನಯ ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರೇ್, ರ್ನಯರ್ನಲಯಗಳ 
ಆದ್ೇಶದ ಮೇರ್ಗ್ ್ಮತ್ತು ಜನರ ಬ್ೇಡಿಕ್್ಯ ಮೇರಗ್್ ್ಈ ವರದಿಯನತನ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಲನಗಿದ.್  
 
      (ಗ್್ೂಾಂದಲ) 
 

ಸ್ಭನಪತ್ರಯವರತ:- ಸ್ದನವನತನ  ರ್ನಳ ್ ಬ್ಳಗ್್ೆ  11-00 ಗಾಂಟ್ಯವರಗ್್್  
ಮತಾಂದೂಡತತ್ರುದ್ದೇರ್್.  

 (ಸ್ದನವು  ಸ್ಾಂಜ್  7 ಗಾಂಟ್  56  ನಿಮಿಷಕ್್ೆ ಮತಕ್ನುಯಗ್್ೂಾಂಡತ   ಪತನಃ ದಿರ್ನಾಂಕ: 
೨3ರ್್ೇ  ಸಪ್್ಟಾಂಬರ್  ಮನಹ,್  ೨೦೨೨ರ ಶತಕರವನರದಾಂದತ   ಬ್ಳಗ್್ೆ  11-00 ಗಾಂಟ್ಗ್್    
                          ಸೇ್ರಲತ  ನಿಶಿಯಿಸಿತ್ತ) 
     <><><>  


