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ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 
ನೂರ ನಲವತ್ುೇಳರ್್ಯ ಅಧಿವ್ೇಶನ 

 
23ರ್್ೇ ಸಪ್್ಟೆಂಬರ್ 2022  
       ಶತಕರವನರ 

 
                                13ರ್್ೇ ಮನರ್್ಾ 2022  

01. ಪರಕಟಣ ್
 

02.  ರನಜ್ಯ ಅಲಪಸೆಂಖ್ನಯತ್ರ ಆಯೇಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗಿದದ ಶ್ರೇ ಅನವರ್ ಮನನಪನಪಡಿಯವರತ  
 ಸಲ್ಲಿಸಿದದ ವರದಿಯನತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಿಸಿ, ಅದರ ಪರತಿಯನತು ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ 
 ರ್ನಯಕರಿಗ್ ಮತ್ತು ಸದಸಯರತಗಳಿಗ್ ನೇಡದಿರತವ ಬಗ್ೆ    
 

- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸನದ್ (ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ) 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
- ಶ್ರೇ ಆರ್. ಅಶ್ ೇಕ್ (ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ) 
- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೂ್ೇಜೇ್ಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ  

   03.  ಪರಶ್ ುೇತ್ುರಗಳು 

ಅ) ಚತಕ್ೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶ್ುಗಳಿಗ್ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 

     1230 – ಡಿ.ದ್ೇವರನಜ್ ಅರಸತ ಹೆಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ನಗಮದ ಯೇಜ್ರ್್ಗಳ ಬಗ್ೆ 
- ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ (ಸನರಿಗ ್ಹನಗೂ ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡಗಳ ಕಲನಯಣ  

                                              ಸಚಿವರತ) 
 

    1247 – ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಸನರಿಗ್ ಸೆಂಸ್ೆ (ಬಿ.ಎೆಂ.ಟಿ.ಸಿ.) ಸನಲದ ಸತಳಿಯಲ್ಲಿರತವ 
            ಬಗ್ೆ. 

ವಿಷಯಾನುಕ್ರ ಮಣಿಕೆ {INDEX} 
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- ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ (ಡನ:ಕ್.ಗ್ೂೇವಿೆಂದರನಜ್ರವರ ಪರವನಗಿ) 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ (ಸನರಿಗ ್ಹನಗೂ ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡಗಳ ಕಲನಯಣ  

                                              ಸಚಿವರತ) 
 

   1242  – ಸನಮನನಯ ವಗಾದ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ ಶತಲೆ ಮರತಪನವತಿ ಬಗ್ೆ. 
- ಶ್ರೇ ಶರವಣ ಟಿ.ಎ. 
- ಶ್ರೇ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಮನಜ್ ಕಲನಯಣ ಹನಗೂ ಹೆಂದತಳಿದ          

                            ವಗಾಗಳ ಕಲನಯಣ ಸಚಿವರತ)  
                             

   1263 – ಬಿೇದರ್ ಜಿಲ್ಿಯ ಕ್ರೇಡನ ವಸತಿ ಶನಲ್ ಬಗ್ೆ. 
- ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ್ ಅರಳಿ 
- ಡನ: ರ್ನರನಯಣ ಗೌಡ (ರೇ್ಷ್್ೆ ಹನಗೂ ಯತವ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಮತ್ತು  

                                         ಕ್ರೇಡನ ಸಚಿವರತ)      
       

  1188 – ಪದವಿ ಮತ್ತು ವೃತಿುಪರ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ ವಿದನಯರ್ಥಾ ವ್ೇತ್ನದ ಬಗ್ೆ. 
- ಶ್ರೇ ಕ.್ಎ. ತಿಪಪ್ೇಸನವಮಿ 
- ಶ್ರೇ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಮನಜ್ ಕಲನಯಣ ಹನಗೂ ಹೆಂದತಳಿದ          

                            ವಗಾಗಳ ಕಲನಯಣ ಸಚಿವರತ)  
        

  1184 – ಸಿರಿಧನನಯಗಳ ಮೌಲಯವಧ್ಾರ್್ ಬಗ್ೆ. 
 

- ಶ್ರೇ ಕ.್ಎಸ್.ನವಿೇನ್ 
- ಶ್ರೇ ಅರಬ್ೈಲ್ ಹ್ಬನಾರ್ ಶ್ವರನಮ್ (ಕನಮಿಾಕ ಸಚಿವರತ)(ಕೃಷಿ ಸಚಿವರ  

                                                 ಪರವನಗಿ)             
  1180 – “ಅರಿವು ಸನಲ”್ಯೇಜ್ರ್್ ಬಗ್ೆ 

- ಶ್ರೇ ಹರಿೇಶ್ ಕತಮನರ್ 
- ಶ್ರೇ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಮನಜ್ ಕಲನಯಣ ಹನಗೂ ಹೆಂದತಳಿದ          

                            ವಗಾಗಳ ಕಲನಯಣ ಸಚಿವರತ)  
  1248 – ಹಬಾಗಳ ಸೆಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ ಖ್ನಸಗಿ ಬಸ್ಗಳ ಟಿಕ್ಟ್ ದರಗಳನತು ಹ್ಚತು ಮನಡತತಿುರತವ ಬಗ್ೆ 
 

- ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣ್ (ವ್ೈ.ಎೆಂ.ಸತಿೇಶ್ರವರ ಪರವನಗಿ) 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ (ಸನರಿಗ ್ಹನಗೂ ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡಗಳ ಕಲನಯಣ  

                                              ಸಚಿವರತ) 
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  ೧೨೦೮ -ಕತಣಬಿ ಸಮತದನಯವನತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡಕ್ೆ ಸೇ್ರಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ 
- ಶ್ರೇ ಶನೆಂತನರನಮ್ ಬತಡು ಸಿದಿದ 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ (ಸನರಿಗ ್ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡಗಳ 

   ಕಲನಯಣ ಸಚಿವರತ) 
  1178 – ರ್ವಿಷಯ ನಧಿ ಕನಯ್ದದಯ ಬಗ್ೆ. 
 

- ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ್ 
- ಶ್ರೇ ಅರಬ್ೈಲತ ಹಬ್ನಾರ್ ಶ್ವರನಮ್ (ಕನಮಿಾಕ ಸಚಿವರತ) 

 
  1202 – ರಸಗ್ೂಬಾರಗಳ ಪೂರೈ್ಕ್ ಬಗ್ೆ. 
 

- ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ಾೇಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಅರಬ್ೈಲ್ ಹ್ಬನಾರ್ ಶ್ವರನಮ್ (ಕನಮಿಾಕ ಸಚಿವರತ)(ಕೃಷಿ ಸಚಿವರ  

                                                 ಪರವನಗಿ)      
  1249 – ರನಜ್ಯದ ಕ್ರೇಡನ ನೇತಿ ಬಗ್ೆ. 
 

- ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟ 
- ಡನ:ರ್ನರನಯಣಗೌಡ (ರೇ್ಷ್್ೆ ಹನಗೂ ಯತವ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಮತ್ತು  

                                        ಕ್ರೇಡನ ಸಚಿವರತ) 
  1172+1161 – ಅತಿಯನದ ರನಸನಯನಕ ಗ್ೂಬಾರ ಹನಗೂ ಕ್ರಮಿರ್ನಶಕಗಳ ಬಳಕ್ಯೆಂದ 
              ರೈ್ತ್ರ ಸನಗತವಳಿ ರ್ೂಮಿ ಬರಡನಗತತಿುರತವ ಬಗ್ೆ. 
 

- ಶ್ರೇ ಛಲವನದಿ ಟಿ.ರ್ನರನಯಣಸನವಮಿ 
- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ 
- ಶ್ರೇ ಅರಬ್ೈಲ್ ಹ್ಬನಾರ್ ಶ್ವರನಮ್ (ಕನಮಿಾಕ ಸಚಿವರತ)(ಕೃಷಿ ಸಚಿವರ  

                                                  ಪರವನಗಿ)      
   1166 – ಗನರಮಿೇಣ ಕ್ರೇಡನಪಟತಗಳನತು ಉತ್ುೇಜಿಸತವ ಬಗ್ೆ 
 

- ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ.್ರನಥೂ್ೇಡ್ (ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ)  
- ಡನ: ರ್ನರನಯಣಗೌಡ (ರೇ್ಷ್್ೆ ಹನಗೂ ಯತವ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಮತ್ತು  

                                        ಕ್ರೇಡನ ಸಚಿವರತ) 
  1235 – ರ್ೈತ್ ವಿದನಯನಧಿ ಯೇಜ್ರ್್ ಬಗ್ೆ 
 

- ಶ್ರೇ ಹರಿೇಶ್ಕತಮನರ್ (ಶ್ರೇ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ್ ರ್ೆಂಡನರಿ ಪರವನಗಿ) 
- ಶ್ರೇ ಅರಬ್ೈಲತ ಹಬ್ನಾರ್ ಶ್ವರನಮ್ (ಕನಮಿಾಕ ಸಚಿವರತ)(ಕೃಷಿ ಸಚಿವರ  

                                                  ಪರವನಗಿ)      
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ತ್ಡ ್ಹಡಿಯಲನದ ಪರಶು್ ಸೆಂಖ್್ಯ   
364 – ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ೈಗನರಿಕನ ಪರದ್ೇಶನಭಿವೃದಿಿ ಮೆಂಡಳಿಯ ಕನಯಾವ್ೈಖ್ರಿಗಳ ಬಗ್ೆ. 
 

- ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್ 
- ಶ್ರೇ ಮತರತಗ್ೇಶ್ ಆರ್.ನರನಣಿ (ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕ್ೈಗನರಿಕನ  

                                                ಸಚಿವರತ) 
ತ್ಡ ್ಹಡಿಯಲನದ ಪರಶು್ ಸೆಂಖ್್ಯ   
  573 –ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೇಡನ ಪನರಧಿಕನರ ತ್ರಬೇ್ತ್ತದನರರನಗಿ ಮನಸಿಕ ಸೆಂಚಿತ್ ನಧಿ ಹನಗೂ ಗೌರವ 
        ಧ್ನದ ಆಧನರದ ಮೇಲ್ ಕನಯಾನವಾಹಸತತಿುರತವವರನತು ಖ್ನಯೆಂಗೂ್ಳಿಸತವ ಬಗ್ೆ. 
 

- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ.ಸೆಂಕನೂರ 
- ಡನ:ರ್ನರನಯಣಗೌಡ (ರೇ್ಷ್್ೆ ಹನಗೂ ಯತವ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಮತ್ತು  

                                        ಕ್ರೇಡನ ಸಚಿವರತ) 
ತ್ಡ ್ಹಡಿಯಲನದ ಪರಶು್ ಸೆಂಖ್್ಯ   
 505 – ರನಷಿರೇಯ ಮತ್ತು ಅೆಂತ್ರರನಷಿರೇಯ ವನಲ್ಲಬನಲ್ ಕ್ರೇಡನ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಪರಶಸಿು 
        ವಿಜ್ೇತ್ರ ಸೌಲರ್ಯಗಳ ಬಗ್ೆ. 
 

- ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ 
- ಡನ:ರ್ನರನಯಣಗೌಡ (ರೇ್ಷ್್ೆ ಹನಗೂ ಯತವ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಮತ್ತು  

                                        ಕ್ರೇಡನ ಸಚಿವರತ) 
ತ್ಡ ್ಹಡಿಯಲನದ ಪರಶು್ ಸೆಂಖ್್ಯ   
 926 – ಕೆಂದನಯ ಇಲನಖ್ಯ್ಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವತಿಾಗಳ ಹನವಳಿಗಳಿೆಂದ ರ್ರಷ್ನಟಚನರ ಹ್ಚಿುರತವ ಬಗ್ೆ. 
 

- ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್ 
- ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶ್ ೇಕ್ (ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ) 

 
ತ್ಡ ್ಹಡಿಯಲನದ ಪರಶು್ ಸೆಂಖ್್ಯ   
  911 – ನಕಲ್ಲ ಜನತಿ ಪರಮನಣ ಪತ್ರ ವಿತ್ರಿಸಿರತವ ಹನಗೂ ಪಡದ್ತಕ್ೂೆಂಡಿರತವ ವಯಕ್ುಗಳ ಬಗ್ೆ. 
 

- ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ 
- ಶ್ರೇ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಮನಜ್ ಕಲನಯಣ ಹನಗೂ ಹೆಂದತಳಿದ          

                            ವಗಾಗಳ ಕಲನಯಣ ಸಚಿವರತ)  
 
    ಆ) ಚತಕ್ೆ ಗತರತತಿಲಿದ ಪರಶ್ುಗಳಿಗ್ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 
 
04. ಪರಕಟಣ ್
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05. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರ್ಗ್ ಪರಸನುಪಿಸಲಪಟಟ ವಿಷಯಗಳು. 
 
 ಅ) ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.ಐ. ಮತ್ತು ಪಿ.ಎಫ್.ಐ. ಸೆಂಘಟರ್್ಗಳ ಕನನೂನತ ಬನಹರ ಕೃತ್ಯ 
          ಹನಗೂ ರ್ಯೇತನಪದರ್ನ ಚಟತವಟಿಕ್ಗಳಿಗ್ ಕತಮೆಕತೆ ನೇಡತತಿುರತವವರ  
          ವಿರತದಿ ಕರಮ ಕ್ೈಗ್ೂಳುುವ ಬಗ್ೆ  
 

- ಶ್ರೇ ಮತನರನಜ್ತ ಗೌಡ ಪಿ.ಎೆಂ.(ತ್ತಳಸಿ) 
- ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇೆಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ) 

 
      ಆ) ಮನಜಿ ಸೈ್ನಕರ ಹ್ಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲ್ಲ ದನಖ್ಲ್ ಸಲ್ಲಿಸಿ ರ್್ೇಮಕನತಿಯಲ್ಲಿ  
          ಅಕರಮ ನಡ್ಸಿದ ಆರ್ೂೇಪದ ಬಗ್ೆ. 
 

- ಶ್ರೇ ಕ.್ ಹರಿೇಶ್ ಕತಮನರ್ 
- ಶ್ರೇ ಕೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
 

ಇ) ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸೆಂಸ್ೆಗಳ ಸೆಂಘದ ಅಧಿೇನದ ವಸತಿ ಶನಲ್ ಕನಲೇ್ಜ್ತಗಳ 
    ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ಮೊಬ್ೈಲ್ ಬಳಸಲತ ಅನತಮತಿ ನೇಡಿರತವ ಸತತ್ೂುೇಲ್ಯನತು 
    ಹೆಂಪಡ್ಯತವ ಬಗ್ೆ. 
 

- ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ್ ಅರಳಿ 
- ಶ್ರೇ ಕೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

 
ಈ) ದನವಣಗ್ರ್ ಜಿಲ್ಿ ವಿಟಿಕಟ್ಟ ಗನರಮದ ರ್ನಯಯಬ್ಲ ್ಅೆಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡಯ್ತತಿುದದ 
    ಅವಯವಹನರದ ಬಗ್ೆ. 
 

- ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್. 
- ಶ್ರೇ ಕೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

 
ಉ) ಬಿೇಳಗಿ-ಬನಗಲಕ್ೂೇಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರತವ ಕನತ್ರಕ್-ಕಲನದಗಿ ಬಿರಡಜ್ ಕೆಂ 
    ಬನಯರ್ೇಜ್ನ ಗ್ೇಟ್ಗಳ ಅೆಂತ್ರ ಹ್ಚಿುಸತವ ಬಗ್ೆ.  
 

- ಶ್ರೇ ಹಣಮೆಂತ್ ರತದರಪಪ ನರನಣಿ 
- ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧ್ತಸನವಮಿ (ಸಣಣ ನೇರನವರಿ ಹನಗೂ ಕನನೂನತ,  

      ಸೆಂಸದಿೇಯ ವಯವಹನರಗಳು ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರ್್ ಸಚಿವರತ.  
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ಊ) 9 ಮತ್ತು 10ರ್್ೇ ತ್ರಗತಿಯ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ಮೊಟ್ಟ, ಬನಳಹ್ಣತಣ, ಚಿಕ್ೆಗಳನತು     
     ವಿತ್ರಿಸತವ ಬಗ್ೆ. 
 

- ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ಾೇಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇ್ಶ್ (ಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಸನಕ್ಷರತನ ಇಲನಖ್್ ಹನಗೂ 

                 ಸಕನಲ ಸಚಿವರತ) 
 

ಋ) ಶ್ವಮೊಗೆ ಜಿಲ್ಿಯ ವನಯಪಿುಯ ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯತಿ ಸಿಬಾೆಂದಿಗಳ ವ್ೇತ್ನ  
     ಬಿಡತಗಡ್ ಆಗದಿರತವ ಬಗ್ೆ. 
 

- ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣ್ 
- ಶ್ರೇ ಕೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

 
ಎ) ರನಜ್ಯದ ನಗರಸಭ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫನರೆಂ-3 ಸಕನಲದಲ್ಲಿ ಲರ್ಯವನಗದಿರತವ ಬಗ್ೆ. 
 

- ಶ್ರೇಮತಿ ಹ್ೇಮಲತನ ರ್ನಯಕ್ 
- ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧ್ತಸನವಮಿ (ಸಣಣ ನೇರನವರಿ ಹನಗೂ ಕನನೂನತ,  

      ಸೆಂಸದಿೇಯ ವಯವಹನರಗಳು ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರ್್ ಸಚಿವರತ.  
 

ಏ) ಸನವಿರನರತ ಸಹಕನರ ಸೆಂಸ್ೆಗಳು/ಆಡಳಿತ್ ಮೆಂಡಳಿ ಪನರದಶಾಕತ್ ಮತ್ತು  
   ಪನಲೂ್ೆಳುುವಿಕ್ ಇಲಿದ್ೇ ಸದಸಯರತ ಹನಗೂ ಠೇ್ವಣಿದನರರಿಗ ್ 
   ಅರ್ನನತಕೂಲವನಗಿರತವ ಬಗ್ೆ. 

- ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ 
- ಶ್ರೇ ಕೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

 
ಐ) ಎೆಂ.ಎಸ್.ಪಿ.ಸಿ. ಮಹಳನ ಸದಸಯರಿಗ್ ತ್ಮಿಳುರ್ನಡಿನ ಕೆಂಪನಯೆಂದ  
    ಅರ್ನಯಯವನಗಿರತವ ಬಗ್ೆ. 
 
  - ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ಎಲ್.ಅನಲ್ ಕತಮನರ್ 
  - ಶ್ರೇ ಕೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

 
06. ಕನಯಾದಶ್ಾಯವರ ವರದಿ 
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07. ನಯಮ 59ರ ಮೇರ್ಗ್ ನಲತವಳಿ ಸೂಚರ್್ ಮೆಂಡಿಸಲತ ಅನತಮತಿ ಕ್ೂೇರಿ ಪರಸನುವ 
 
         ವಿಷಯ:- ರನಜ್ಯದ ಅಲಪಸೆಂಖ್ನಯತ್ರ ಆಯೇಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗಿದದ ಶ್ರೇ ಅನವರ್  
                  ಮನನಪನಪಡಿಯವರತ ಸಲ್ಲಿಸಿದದ ವರದಿಯನತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಿಸಿ, ಅದರ 
                  ಪರತಿಯನತು ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರಿಗ ್ಮತ್ತು ಸದಸಯರತಗಳಿಗ್  
                  ನೇಡದಿರತವುದತ ಹನಗೂ ವರದಿಯ ಮೇಲ್ ಚಚ್ಾಗ್ ಅವಕನಶ ಕ್ೂೇರಿಕ್ 
                  ಬಗ್ೆ. 
     

- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸನದ್ (ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ) 
(ಚಚ್ಾಗ ್ಅನತಮತಿ ನರನಕರಿಸಿ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ರೂಲ್ಲೆಂಗ್ ನೇಡಿದರತ) 

 
08. ಶನಸನ ರಚರ್್  
    ವಿಧ್ೇಯಕಗಳ ಪಯನಾಲ್ೂೇಚರ್್ ಹನಗೂ ಅೆಂಗಿೇಕನರ 
 
 ಅ) ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ೂ ಕಬಳಿಕ್ ನಷ್್ೇಧ್ (ತಿದತದಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕ, 2022 
   - ಶ್ರೇ ಆರ. ಆಶ್ ೇಕ್ (ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ)  
 

       (ವಿಧ್ೇಯಕ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ) 
 
 ಆ) ಕರ್ನಾಟಕ ಸನಟೆಂಪತ (ಮೂರರ್್ೇ ತಿದತದಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕ, 2022 
   - ಶ್ರೇ ಆರ್.ಆಶ್ ೇಕ್ (ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ) 
 

  (ವಿಧ್ೇಯಕ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ) 
  

      ಇ) ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇ್ವ್ಗಳು (ಶ್ಕ್ಷಕರ ವಗನಾವಣ್ ನಯೆಂತ್ರಣ) (ತಿದತದಪಡಿ) 
     ವಿಧ್ೇಯಕ, 2022  
 

- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇ್ಶ್ (ಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಸನಕ್ಷರತನ ಇಲನಖ್್ ಹನಗೂ 
                 ಸಕನಲ ಸಚಿವರತ) 
 

(ವಿಧ್ೇಯಕ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ) 
ಈ) ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಪರಿೇಕ್ಷನ ಮೆಂಡಲ್ಲ (ತಿದತದಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕ, 2022 

                   - ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇ್ಶ್ (ಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಸನಕ್ಷರತನ ಇಲನಖ್್ ಹನಗೂ 
                 ಸಕನಲ ಸಚಿವರತ) 

                      
        (ವಿಧ್ೇಯಕ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ) 
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09. ಸಚಿವರ ಲ್ಲಖಿತ್ ಹ್ೇಳಿಕ್ಗಳ ಮೆಂಡರ್್ 
 
 ಅ) ಪರಶ್ ುೇತ್ುರ ಅವಧಿಯ ನೆಂತ್ರ ವಿವಿಧ್ ಇಲನಖ್ಗ್ಳಿೆಂದ ಸಿವೇಕರಿಸಲನದ ಲ್ಲಖಿತ್  
          ಮೂಲಕ ಉತ್ುರಿಸತವ ಪರಶ್ುಗಳಿಗ್ ಉತ್ುರಗಳು 
 
 ಆ) ನಯಮ 72ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿವೇಕರಿಸಲನದ ಗಮನ ಸಳ್ಯ್ತವ ಸೂಚರ್್ಗಳಿಗ್ ಉತ್ುರಗಳು 
 
 ಇ) ನಯಮ 330ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿವೇಕರಿಸಲನದ ಸೂಚರ್್ಗಳಿಗ್ ಉತ್ುರಗಳು 
  
 
10. ಸನರನೆಂಶ 
    

          - - - - - - 
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(1020) 23.09.2022/11.10/ಎಸ್ಕ-್ವಿಕ್ 

 

 

 

  

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತುಪರಿಷತ್ತು  

  ಶತಕರವನರಶತಕರವನರ,,  2233ರ್್ೇರ್್ೇ  ಸಪ್್ಟೆಂಬರ್ಸಪ್್ಟೆಂಬರ್  22002222  

ಸದನವು ವಿಧನನಸೌಧದಲ್ಲಿರತವ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತುನಸದನವು ವಿಧನನಸೌಧದಲ್ಲಿರತವ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತುನ  ಸಭನಾಂಗಣದಲ್ಲಿಸಭನಾಂಗಣದಲ್ಲಿ    

ಬ್ಳಗ್ೆಬ್ಳಗ್ೆ  1111  ಗಾಂಟೆ ಗಾಂಟೆ 1111  ನಿಮಿಷಕ್ೆೆ ಸಮನವೆೇಶಗ ೆಾಂಡಿತ್ತ.ನಿಮಿಷಕ್ೆೆ ಸಮನವೆೇಶಗ ೆಾಂಡಿತ್ತ.  

ಸಭನಪತ್ತಯವರನದ ಶ್ರೇ ಸಭನಪತ್ತಯವರನದ ಶ್ರೇ ರಘುರ್ನಥರಘುರ್ನಥ  ರನವ್ರನವ್  ಮಲನೆಪೂರ್ಮಲನೆಪೂರ್  ಅವರತ ಪೇಠದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತ್ರಿದದರತ.ಅವರತ ಪೇಠದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತ್ರಿದದರತ.  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಒೆಂದತ ಪರಕಟಣ ್ ಇದ್. ಮನನಯ ಸಭನಧ್ಯಕ್ಷರವರಿೆಂದ ಈ ಮತೆಂದಿನ 
ಸೆಂದ್ೇಶ ಬೆಂದಿರತತ್ುದ್.  

01. ಪರಕಟಣ್ 

 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಸಭ್ಯ ಕನಯಾವಿಧನನ ಹನಗೂ ನಡವಳಿಕ ್ ನಯಮಗಳ ೧೦೪ರ್್ೇ 
ನಯಮದ ಮೇರ್ಗ ್ ವಿಧನನಸಭ್ಯತ ದಿರ್ನೆಂಕ 22.09.2022 ರೆಂದತ ಈ ಕ್ಳಕೆಂಡ 
ವಿಧ್ೇಯಕಗಳನತು ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಿರತತ್ುದ್ ಎೆಂದತ ಹನಗೂ ಸದರಿ ವಿಧ್ೇಯಕಗಳಿಗ ್ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ 
ಸಹಮತಿ ನೇಡಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೂೇರಿರತತನುರ್.  

೧. ಕರ್ನಾಟಕ ಸನಟಯೆಂಪತ (ಮ ರರೆ್ೇ ತ್ತದತದಪಡಿ) ವಿಧೇೆಯಕ, ೨೦೨೨  

೨. ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಪರಿೇಕ್ಷನ ಮಾಂಡಳಿ (ತ್ತದತದಪಡಿ) ವಿಧೇೆಯಕ, ೨೦೨೨ 

೩. ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಸ್ಥವಿಲ್ ಸೇೆವೆಗಳು (ಶ್ಕ್ಷಕರ ವಗನಾವಣೆ ನಿಯಾಂತ್ರಣ) (ತ್ತದತದಪಡಿ) 
ವಿಧೆೇಯಕ, ೨೦೨೨ 

02. ರನಜ್ಯ ಅಲಪಸೆಂಖ್ನಯತ್ರ ಆಯೇಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗಿದದ ಶ್ರೇ ಅನವರ್ ಮನನಪನಪಡಿಯವರತ ಸಲ್ಲಿಸಿದದ  
     ವರದಿಯನತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಿಸಿ, ದರ ಪರತಿಯನತು ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರಿಗ ್ಮತ್ತು   
     ಸದಸಯರತಗಳಿಗ್ ನೇಡದಿರತವ ಬಗ್ೆ. 

 - - - 
     
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ ಹರಿಪರಸನದ್ (ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 

point of order.  ನರ್ು್ ಸದನದಲ್ಲಿ… 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇ್, ನೇವ್ೇಕ ್point of order 
ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುೇರಿ? ನೇವು ಯನವನಗ ಬ್ೇಕನದರೂ ಎದತದ ನೆಂತ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡಬಹತದತ. ತನವೊಬಾ 
ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ. 
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನನಗ ್ ಅಲಪಸವಲಪ ಗೂ್ತಿುದ್. ರ್ನನತ 
ತ್ಮಷತಟ ತಿಳಿದತಕೂ್ೆಂಡಿಲಿ. ತನವು ಹ್ೇಳಿದದನತು ತಿಳಿದತಕೂ್ೆಂಡತ, ಅದನತು ಸರಿಪಡಿಸಿಕ್ೂಳುುತ್ುೇರ್್. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:_ ತನವು ನಮಗ್ ಅೆಂದತಕೂ್ಳುುತಿುದಿದೇರನ ಅಥವನ ನನಗ ್ ಹೇ್ಳುತಿುದಿದೇರನ 
ಎೆಂಬತದತ ನನಗ ್ಗೂ್ತನುಗತತಿುಲಿ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನರ್ು್ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಒೆಂದತ 
ವರದಿಯನತು ಸಲ್ಲಿಸಿದದರತ. ಗದದಲದಲ್ಲಿ ಆ ವರದಿಯನತು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಸದನದ ಮತೆಂದ ್ ವರದಿಯನತು 
ಇಟಟರತ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇ್ ತನವೊೆಂದತ ನಲತವಳಿ 
ಸೂಚರ್್ಯನತು ಕ್ೂಟಿಟದಿದೇರಿ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಹೌದತ ಕ್ೂಟಿಟದ್ದೇರ್್. ರ್ನನತ ವಿಷಯಕ್ೆ 
ಬರತತ್ುೇರ್್. ರ್ನನತ ನಯಮಗಳ ಬಗ್ೆ ಹ್ೇಳುತ್ುೇರ್.್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಕನಯಾವಿಧನನ 
ಹನಗೂ ನಡವಳಿಕ ್ನಯಮ ೨೧5 ರಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಳಕೆಂಡೆಂತ ್ಇದ್. 

“”ವರದಿಯನತು ಒಪಿಪಸತವುದತ:- (೧) ವರದಿಯನತು ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ ಪರಿಷತಿುಗ್ 
ಒಪಿಪಸತ್ಕತೆದತ ಅಥವನ ಅವರ ಗ್ೈರತಹನಜ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯ ಯನರನದರೂ್ಬಾ 
ಸದಸಯರತ ಅದನತು ಒಪಿಪಸತ್ಕತೆದತ ಮತ್ತು ಅವರತ ವರದಿಯ ಅೆಂಶಗಳನತು 
ಸೆಂಕ್ಷಿಪುವನಗಿ ತಿಳಿಸತ್ಕೆದತದ.” 

(೨) ವರದಿಯನತು ಒಪಿಪಸತವನಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ ಅಥವನ ಅವರ ಗ್ೈರತಹನಜ್ರಿಯಲ್ಲಿ 
ವರದಿಯನತು ಒಪಿಪಸತವ ಸದಸಯರತ ವರದಿಯ ಅೆಂಶಗಳ ಸೆಂಕ್ಷಿಪು ಹೇ್ಳಿಕಯ್ನತು 
ನೇಡಲತ ಇಚಿಿಸಿದಲ್ಲಿ ಹನಗ್ ನೇಡಬಹತದತ. ಆದರ ್ಈ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಹೇ್ಳಿಕ ್ಮೇಲ್ 
ಚಚ್ಾಗ ್ಅವಕನಶವಿರತ್ಕತೆದಲಿ.” 
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ಈ ವರದಿಯನತು ಮೆಂಡರ್್ ಮನಡತವನಗ ಗ್ೂೇ. ಮಧ್ತಸೂಧ್ನ್ರವರತ ಸಹ ಹ್ೇಳಿದನದರ್. 
Rules of Procedure and Conduct of Business in the Karnataka 
Legislative Council: ಇದರ ಸಕ್್ಷನ್ ೨೧೫ ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಹ್ೇಳುತ್ುದ್. 

  215. Presentation of report:- (1) The report of a committee shall 
be presented to the Council by the Chairman of the Committee or in his 
absence, by any member of the Committee and he shall state the brief 
facts of the report. ಎನತುವೆಂತ್ಹ ಪನರವಿಷನ್ ಇದ್. 

 ಇದ್ೇ ರಿೇತಿ ಸಕ್್ಷನ್ ೨೧೫(೨) ರಲ್ಲಿ (2) While presenting the report, the 
Chairman of the Committee or in his absence, the member presenting the 
report if he/she so desires, make a brief statement of facts but there 
shall be no debate on that statement. ಎನತುವೆಂತ್ಹ ಒೆಂದತ ಪನರವಿಷನ್ ಕೂಡ ಇದ.್ 
ಇದನತು ತ್ಮೆ ಗಮನಕ್ೆ ತ್ರತತನು ಈ ವರದಿಯನತು ಒಪಿಪಸತತನು ಸೆಂಬೆಂಧ್ ಎೆಂದರತ. ಆದನದ 
ನೆಂತ್ರ … 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇ್, ಒೆಂದತ ನಮಿಷವಿರಿ. ತನವು 
ಇಷ್್ಟಲನಿ ಹ್ೇಳುತಿುದಿದೇರಲನಿ, it is concerned to ನಯಮ ೫೯ ರ ನಲತವಳಿ ಸೂಚರ್್ ಹೌದತ 
ತನರ್್ೇ. ತನವು ನಲತವಳಿ ಸೂಚರ್್ಯನತು ಕ್ೂಟಿಟದಿದೇರನ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಆದನದ ಮೇಲ್ ನಯಮ ೫೯ ಗ್ 
ಬರತತ್ುೇರ್್. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇ್, ಹನಗನದರ್, ತನವೊೆಂದತ ಕಲ್ಸ 
ಮನಡಿ. ರ್ನನತ ಬ್ೇಡ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುವುದಿಲಿ.  ರ್ನನತ ತ್ಮೆ ಅಹವನಲನತು ಅನೆಂತ್ರ ಕ್ೇಳುತ್ುೇರ್್. 
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ನೆಂತ್ರ ನಯಮ ೫೯ ನಲತವಳಿ ಸೂಚರ್್ಯನತು ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳುುತ್ುೇರ್್. ಸದನದ ಒೆಂದತ ಕನಯಾ 
ಪದಿತಿ ಇದ್. ಮೊದಲತ ಪರಶ್ ುೇತ್ುರ ವ್ೇಳ್ಯನದ ನೆಂತ್ರ ಇದನತು ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳುುತ್ುೇರ್್. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, procedure ಇಲಿದ್ೇ ಬೆಂತ್ಲಿ. 
ಅದಕ್ೂೆೇಸೆರ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ದೇರ್್. There is a bad precedent.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷ ರ್ನಯಕರೇ್, ತನವು ಈಗಲೂ ಅದರ್್ುೇ 
ಮತೆಂದತವರ್ಸತತಿುೇರನ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಹನಗನಗಿ ನಮಗ್ ಅವಕನಶ 
ಮನಡಿಕ್ೂಡಬ್ೇಕತ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆ ರಿೇತಿ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೂ್ಡತವುದಿಲಿ. ನರ್ು್ ಕೂಡ ಆಡಳಿತ್ 
ಪಕ್ಷದವರಿಗ್ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕ್ೂಟಿಟಲಿ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನರ್ು್ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರಿಗ ್ಅವಕನಶ 
ಮನಡಿಕ್ೂಟಿಟದಿದರಿ.   

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನರ್ು್ ಕೂಡ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರಿಗ್ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೂ್ಟಿಟಲಿ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನರ್ು್ ಕೂಡ ಅವರತ report 
ಮೆಂಡರ್್ ಮನಡಿದನದರ.್ 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ಚಚಾ್ ಮನಡತವುದಕ್ೆ  ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೂ್ಟಿಟಲಿ. ರ್ನನತ ನರ್ು್ 
ಬ್ಳಗ್ೆ ಕೂಡ ಪರಶ್ ುೇತ್ುರ ವ್ೇಳ್ಯನತು ನಡಸ್ಿದದ್ೇರ್್. (ಗ್ೂೆಂದಲ) ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಪರಶ್ ುೇತ್ುರ 
ವ್ೇಳ್ಯನತು ನಡಸ್ತತ್ುೇರ್್. ದಯವಿಟತಟ, ತನವ್ಲಿರೂ ಇದಕ್ೆ ಸಹಕರಿಸಬ್ೇಕತ. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನರ್ು್ ಸನಯೆಂಕನಲ ವರದಿಯನತು 
ಮೆಂಡರ್್ ಮನಡತವನಗ, ಸಕನಾರದವರತ ಅದನತು ಹಚ್ತುವರಿ ಕನಯಾಕಲನಪ ಪಟಿಟಯಲ್ಲಿ ತ್ೆಂದಿದದರ್? 
ಅದನತು ಬ್ಳಗ್ೆ ಹೂ್ರಡಿಸಿದ ಕನಯಾಕಲನ ಪಟಿಟಯಲ್ಲಿ ತ್ೆಂದಿರಲ್ಲಲಿ. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನನಗ ್
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕ್ೂಡಿ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅದತ ಪರಶ್ ುೇತ್ುರ ವ್ೇಳ್ಗಿೆಂತ್ ಮತೆಂಚ್ ಇದನತು ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳುುವುದಿಲಿ. 
ಅದತ ಪರಶ್ ುೇತ್ುರ ವ್ೇಳಯ್ನದ ನೆಂತ್ರ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳುಲನಗತವುದತ. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸದನದ ನಯಮಗಳನತು ಗನಳಿಗ ್
ತ್ೂರಿದನಗ, ಇದನತು ಕೇ್ಳುವ ಜ್ವನಬನದರಿ ನಮಗ್ ಇದ್. ಹನಗನಗಿ ಇದರ ಬಗ್ೆ ರ್ನವು 
ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೇಕನಗತತ್ುದ್. ದಯವಿಟತಟ, ನನಗ ್ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕ್ೂಡಿ. ರ್ನನತ ನನು 
ಮನತ್ನತು ಮತಗಿಸತತ್ುೇರ್್. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 



                                                                                                                                       «¥/23.09.2022     15  
 

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

 

 

   

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಯನವ ನಯಮಗಳನತು 
ಕೂಡ… 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್. ಹರಿಪರಸನದ್:- ರ್ನನತ ನಯಮನವಳಿಯ ಬಗ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ದೇರ್್. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸದನದ… 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇ್, ಒೆಂದತ ನಮಿಷ. ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರತ ಒೆಂದತ ನಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮನತ್ನತು ಮತಗಿಸತತಿುೇರನ.   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಒೆಂದತ ನಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮತಗಿಸತತ್ುೇರ್್. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇ್, ವಿರೂ್ೇಧ್ 
ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಸವಲಪ ಕ್ೇಳಿ. ಆನೆಂತ್ರ ರ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ ಇದ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷವರತ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದನದಗ ತನವು ಹೇಗ್ಯ್ದೇ 
ಮನಡತತಿುದಿದೇರಿ. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇ್, this type of bad 
precedent should not be allowed.   

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಡನ|| ವ್ೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸನವಮಿ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮೊದಲತ 
ಪರಶ್ ುೇತ್ುರ ವ್ೇಳ್ಯನತು ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳಿು. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನೇವಲ್ಿರೂ … 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, this practice should 
be stopped.  Once you give the room for this, then everyone will 
continue the same thing.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, point of order raise 
ಮನಡಿದನಗ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಪಷಟವನಗಿ ಇದ್ ರ್್ೂೇಡಿ. 329. Point of order and decision 
thereon:- (1) A point of order shall relate to the interpretation or 
enforcement of these rule or such articles of the Constitution as to 
regulate the business of the Council and shall raise a question which is 
within the cognizance of the Chairman.  ಈಗ ಒೆಂದತ ವಿಶ್ೇಷ ವರದಿ ಬೆಂದ ಮೇಲ್ 
ಮಧ್ಯೆಂತ್ರ ವರದಿ ಬೆಂದಿರತತ್ುದ.್ ನರ್ು್ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಿಸಿರತವ ವರದಿಯನತು ಎಲಿರಿಗೂ 
ಕ್ೂಡಬೇ್ಕನಗಿತ್ತು. ಅದರ ಬಗ್ೆ ಚಚ್ಾ ಮನಡತತಿುದಿದೇವಿ. ಅವರಲ್ಲಿ ಯನರ್ೂೇಬಾ ಸದಸಯರತ ಒೆಂದತ 
ಚಿೇಟಿಯನತು ಇಟತಟಕೂ್ೆಂಡತ ಬಿಟತಟ, ಕನೆಂಗ್ರಸ್ನವರಲ್ಿರೂ ಏರ್್ೂೇ ಮನಡಿದನದರೆ್ಂದತ ಹ್ೇಳಿರತವನಗ, 
ರ್ನವು ಅದನತು ಒಪಿಪಕೂ್ೆಂಡಿರಬ್ೇಕ್? ಆದದರಿೆಂದ ಸಕನಾರ purposely has done this crime 
ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕನಗತತ್ುದ.್ ಅದತ ತ್ಮೆ ನಯಮದ ವಿರತದಿವನಗಿ ಸಕನಾರ ನಡದ್ತಕ್ೂೆಂಡಿದ.್ 
ಕ್ೇವಲ ಇರತ್ಕೆೆಂಥ ವಿಚನರಗಳನತು ಬ್ೇರ ್ ಕಡ ್ divert ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹದತದ. 
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ಆದದರಿೆಂದ, ಆ ತ್ರಹವಿದದರ್ ನಮಗೂ ಕೂಡ  ೪೦% ಬಗ್ೆ ಚಚ್ಾ ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಅವಕನಶ 
ಮನಡಿಕ್ೂಡಿ. ರ್ನವು ಇದರ ಬಗ್ೆ ಚಚ್ಾ ಮನಡತತ್ುೇವ್. 

ಡನ|| ವ್ೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸನವಮಿ:- ಯನರತ ಬ್ೇಡ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರತ. ಚಚ್ಾ ಮನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನಮಗೂ ಸಹ ೪೦% ಬಗ್ೆ ಚಚ್ಾ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕ್ೂಡಿ. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಡನ|| ವ್ೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸನವಮಿ:- ಚಚ್ಾ ಮನಡಿ ಎೆಂದತ ರ್ನವು ಹ್ೇಳುತಿುದ್ದೇವ್. ಮನಸೆ್ 
ತ್ಗ್ಯರಿ.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಶರಣಗೌಡ ಬಯಯಪತರ (ಸೆಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ೆಗಳಿೆಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನಸೆ್ 
ತ್ಗ್ಯರಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುವುದಕ್ೆ ನೇವನಯರತ? 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇವತ್ತು ಕೂ್ರ್್ಯ ದಿನದ ಅಧಿವ್ೇಶನವನಗಿದ.್ (ಗ್ೂೆಂದಲ) ಎಲಿರೂ 
ಒೆಂದತ ನಮಿಷ ಸತಮೆನರಿ. ಸದನವನತು ನಡ್ಸಬ್ೇಕ್ೂೇ ಅಥವನ ಬ್ೇಡವೊೇ. (ಗ್ೂೆಂದಲ) ನೇವು 
allow ಮನಡಿದರ್ ನಡಸ್ಬ್ೇಕತ.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸಕನಾರ ಇಷಟ ಬೆಂದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ 
ಸದನವನತು ನಡಸ್ತವುದಕ್ೆ ಬರತವುದಿಲಿ.  
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(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಎಲಿರೂ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂಳಿು. ಎಲಿರೂ ಒಟಿಟಗ ್ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರ್ ಹ್ೇಗ?್ 
ಯನರನದರ್ೂಬಾರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅನವರ್ ಮನಣಪನಪಡಿ 
ವರದಿಯನತು ಮೆಂಡಿಸಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಮನನಯ ಸವೊೇಾಚಿ ರ್ನಯಯನಲಯವು ಆದ್ೇಶ ಮನಡಿದ.್ 
ಈಗನಗಲ್ೇ ಕ್ಳಮರ್್ಯಲ್ಲಿ ಈ ವರದಿಯನತು ಮೆಂಡರ್್ ಮನಡಲನಗಿದ್. ಅಲ್ಲಿ ಇದರ 
ಅೆಂಗಿೇಕನರವನಗಿ, ಕ್ಳಮರ್್ಯಲ್ಲಿ ಚಚಾ್ಯಲ್ಲಿದ್. ನರ್ು್ ಈ ಮೇಲೆರ್್ಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯನತು 
ಮೆಂಡಿಸಿದದ್ೇವ.್ 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ ಹರಿಪರಸನದ್:- ಆ ವರದಿ ಮೆಂಡರ್್ ಮನಡಿದದರ,್  ಆ ವರದಿಯನತು ಎಲಿರಿಗೂ 
ಕ್ೂಡಿ. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಎಲಿರಿಗೂ ವರದಿಯ 
ಪರತಿಯನತು ಕಳುಹಸಿಕೂ್ಡಲನಗತವುದತ. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇ್ ಒೆಂದತ ನಮಿಷ. ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರತ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುರತವುದನತು ಅವರತ ಕ್ೇಳುತಿುಲಿ. ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತ ಏತ್ಕ್ೆ 
ನೆಂತಿದಿದೇರನ. ತನವ್ಲಿರೂ ಕತಳಿತ್ತಕೂ್ಳಿು. (ಗ್ೂೆಂದಲ) ತ್ಮೆ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ 
ನೆಂತಿದದರಲನಿ.  
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(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಡನ. ವ್ೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸನವಮಿ:- ಸಕನಾರದ ವಿರತದಿ ಸೆಂದ್ೇಶ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಮನಸೆ್ನತು 
ಹನಕ್ಕ್ೂೆಂಡತ ಬೆಂದಿದನದರ.್ 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಡನ. ವ್ೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸನವಮಿಯವರೇ್, ದಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕೂ್ಳಿು. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟ (ರ್ನಮನದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದಿದವರತ):- ಇವರಿಗ ್ ಕನಯಲ್ ಬೆಂದಿದ.್ 
ಕನಯಲ ್ ಬೆಂದಿರತವವರ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತನುರ್. ಜ್ನರ ವಿರತದಿ ಹರಿಯತವ ಕನಯಲ ್
ಬೆಂದಿದ.್ 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, House is not in 
order. Please House order ಗ್ ತ್ನು. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್. ರವಿ (ಸೆಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ೆಗಳಿೆಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಕತೆಂಬಳಕನಯ ಕಳು 
ಅೆಂತನ ಹ್ೇಳಿದರ ್ಏಕ್ ಹ್ಗಲತ ಮತಟಿಟಕೂ್ಳುುತಿುೇರನ? 

  (ಗ್ೂೆಂದಲ) 

  (ಮತೆಂದತ) 
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(1021) 23-09-2022, 11.20, ಟಿಸಿಹ್ರ್್-ಬಿಎನ್ಎಸ್           
ಡನ.ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನವಮಿ (ಸಕನಾರಿ ಮತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 

ತನವು ಧ್ೈಯಾವನಗಿ ಚಚ್ಾ ಮನಡಿ. ರ್ನವು ಕೂಡ ಚಚ್ಾ ಮನಡಬಹತದತ. ಬ್ಳಗ್ೆಯ್ದೇ ರ್ನವು 
ಕೂಡ…  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ (ಸೆಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ೆಗಳಿೆಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನಮೆ ಸರ್ನೆನಯ ಪರಧನನ ಮೆಂತಿರಯವರತ….. ಶ್ೇ.10….. (ಗ್ೂೆಂದಲ) ಈಗ 
ಶ್ೇ.40 ಕಮಿೇಷನ್ ಎೆಂಬತದತ ಜ್ಗಜನಜಹೇರನಗಿದ್. ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಇದತ ಅೆಂತ್ರನಷಿರೇಯ 
ಸತದಿದಯನಗಿದ್.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಡನ.ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನವಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಚಚ್ಾ ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಸಕನಾರ 
ರಡ್ಿ ಇದ.್ ನೇವು ಚಚಾ್ ಮನಡಿ. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನವು ಕೂಡ ರಡ್ಿ ಇದ್ದೇವ್. ನಮೆನತು ಅಲ್ಲಿೆಂದ 
ತ್ಗ್ಯಬ್ೇಕತ ಅನತುತಿುದ್ದೇವ್. ನಮಗ್ ರ್ನಚಿಕ ್ಆಗಬೇ್ಕತ.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಡನ.ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನವಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನೇವು ಹ್ೇಡಿಗಳು. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನಮೆ ಸಕನಾರದ ರ್ರಷ್ನಟಚನರದಿೆಂದನಗಿ ಇವತಿುನ 
ದಿವಸ ಜ್ನ ಚಿೇಟಿ ಬರ್ದತ ಆತ್ೆಹತ್ಯ ಮನಡಿಕೂ್ಳುುತಿುದನದರ್. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಸರ್, ಈಗ ತನವು ಪರಶ ್ುೇತ್ುರವನತು 
ಕ್ೈಗ್ತಿುಕೂ್ಳುಬ್ೇಕತ.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇ್, ರ್ನನತ ತ್ಮಗ್ ಕ್ೂರ್್ಯದನಗಿ 
ವಿನೆಂತಿ ಮನಡತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ,್ . . . 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಸರ್, ಪನಯೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಡಾರ್. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇ್, ಒೆಂದತ ನಮಿಷ. ನೇವು 
ಹ್ೇಳಿದದನತು ರ್ನನತ ಕ್ೇಳಿದದ್ೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಪನಯೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಡಾರ್ 
ಕ್ೇಳಿದ್ದೇರ್.್ ತನವು ರೂಲ್ಲೆಂಗ್ ಕ್ೂಡಿ. ನಯಮ 214ರಲ್ಲಿ “ವರದಿಯನತು ಮೆಂಡಿಸತವುದಕ್ೆ ಮತೆಂಚ ್
ಅದತ ಸಕನಾರಕ್ೆ ಲರ್ಯವನಗತವೆಂತ್ ಮನಡತವುದತ:- ವರದಿಯನತು ಪರಿಷತಿುನಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಿಸತವುದಕ್ೆ 
ಮತೆಂಚ್ ಸಮಿತಿಗ ್ಸೂಕುವ್ೆಂದತ ಕೆಂಡತಬೆಂದರ್ ತ್ನು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಣಾಗೂ್ಳಿಸಿರತವ ಯನವುದ್ೇ 
ಭನಗವನತು ಸಕನಾರಕ್ೆ ಲರ್ಯವನಗತವೆಂತ ್  ಮನಡಬಹತದತ. ಅೆಂತ್ಹ ವರದಿಗಳನತು ಪರಿಷತಿುನಲ್ಲಿ 
ಮೆಂಡಿಸತವವರ್ಗ ್ಅವು ರಹಸಯವ್ೆಂದತ ಭನವಿಸತ್ಕೆದತದ” ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಲನಗಿದ.್ ಇವರತ ಅದನತು ಎಷತಟ 
ರಹಸಯವನಗಿ ಇಟತಟಕೂ್ೆಂಡಿದನದರ್ ಸನವಮಿ? ನರ್ು್ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರ್ೂಬಾರತ ಅದನತು ಓದತತಿುದದರತ.   

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಒೆಂದತ ನಮಿಷ.  . . 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇ್, ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಬನರದ್ೇ? 
ಅವರ್ಲಿರೂ ಕತಳಿತಿದನದರ.್ ತನವು ಕತಳಿತ್ತಕೂ್ಳಿು. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನೇವ್ೇಕ್ ನಮೆ ಮೇಲ್ ಸಿಟತಟ 
ಮನಡಿಕ್ೂಳುುತಿುೇರಿ. ನೇವು ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರ ಮೇಲ್ ಸಿಟತಟ ಮನಡಿಕೂ್ಳುಬ್ೇಕತ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇ್, ರ್ನನತ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು 
ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷ ಎರಡರಲೂಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೇರ್.್  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈಗ ರ್ನನತ ಕ್ೇಳುತಿುದ್ದೇರ್್; ತನವು 
ಅದಕ್ೆ ಉತ್ುರ ಕ್ೂಡಿ.  ನೇವು ನಮೆ ಮೇಲ ್ಸಿಟತಟ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡರ್ ಏನೂ ಪರಯೇಜ್ನವಿಲಿ. ರ್ನನತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ದೇರ್.್  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇ್, ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿದತದ 
ಮತಗಿಯತ್ಲಿವೇ್? 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇನೂು ಮತಗಿದಿಲಿ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇ್, ಯನವನಗ ಮತಗಿಸತತಿುೇರಿ? 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮತಗಿಯತತ್ುದ್. ರ್ನನತ ಪನಯೆಂಟಸ್ 
ಹ್ೇಳುತಿುದ್ದೇರ್್. ನಯಮ 214ರಲ್ಲಿ ನೇವು ಯನವುದ್ೇ. . .  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
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 ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇವರಿಗ್ ಅನವರ್ 
ಮನಣಿಪನಪಡಿ ವರದಿಯನತು ರ್್ೂೇಡಿ ಆತ್ೆಂಕ ಶತರತವನಗಿದ್. (ಗ್ೂೆಂದಲ) ಅದಕ್ೂೆೇಸೆರ ವನದ 
ಮನಡತತಿುದನದರ.್  ನಮೆ ಮತೆಂದ ್ಚಚ್ಾಗ ್ಇರತವುದಿಲಿ, ಇದತ ಸದನ ಸಮಿತಿ ವರದಿಯಲಿ; ಇದತ 
ಅಲಪ ಸೆಂಖ್ನಯತ್ರ ಆಯೇಗದ ವರದಿ. ಇದತ ಕ್ಳಮರ್್ಯಲ್ಲಿ ಮೆಂಡರ್್ಯನಗಿದತದ, ಇಲೂಿ ಕೂಡ 
ರ್ನವು ಮೆಂಡರ್್ ಮನಡತತು್ೇವ್. ಇಲ್ಲಿ ಚಚ್ಾ ಮನಡಲತ ಮತಕು ಅವಕನಶಗಳಿವ್.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ.್ರನಥೂ್ೇಡ್ (ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್ ತನವು ಪನಯೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಡಾರ್ ಮೇಲ ್ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆ ಅನತಮತಿ 
ಕ್ೂಟಿಟದಿದೇರಿ.  

                         (ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅವರತ 
ಏರ್್ೇರ್ೂ್ೇ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರ್ ಯನವ ರ್ನಯಯ? 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇ್, ಏರ್್ೇರ್ೂ್ೇ ಮನತ್ರ್ನಡಿದತದ 
ನೇವು. ಆ ನಯಮಗಳರ್್ುಲನಿ ಗನಳಿಗ ್ ತ್ೂರಿ ನರ್ು್ ದಿವಸ ವರದಿಯನತು ಮೆಂಡಿಸಿದಿದೇರಲನಿ, ಆ 
ವರದಿಯನತು ನಮೆಲಿರಿಗೂ ಕ್ೂಡಬೇ್ಕನಗಿತ್ತು.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ ವರದಿ ಆಯೇಗದ 
ವರದಿ.  
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(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅವರತ ಆ ವರದಿಯನೂು ಕೂಡ 
ನಮೆಲಿರಿಗೂ ಕೂ್ಡಬೇ್ಕನಗಿತ್ತು. ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರಿಗ್ ಮನತ್ರ ಕೂ್ಟಟರ್ ಹೇ್ಗ್? 

 (ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇ್, ನೇವು 
ಎಲಿದಕೂೆ ಒೆಂದೇ್ ಏಕ್ ಮನಡತತಿುೇರಿ? (ಗ್ೂೆಂದಲ) ಅನವರ್ ಮನಣಿಪನಪಡಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗ್ 
ಇರಬೇ್ಕನದ ಸೌಲರ್ಯಗಳನತು ಶ್ರೇಮೆಂತ್ರತ ಶ್ ೇಷಣ್ ಮನಡಿದನದರ.್ ಆ ಹರ್್ುಲ್ಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯನತು 
ಸಲ್ಲಿಸತತಿುದ್ದೇವ.್  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪರಕನಶ್ ಕ್.ರನಥ್ೂೇಡ್ ರವರ್ೇ, ತನವು ದಯವಿಟತಟ 
ಕತಳಿತ್ತಕೂ್ಳಿು. ನಮೆ ರ್ನಯಕರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನದರ್. ನಮೆ ರ್ನಯಕರ ಬಗ್ೆ ನಮಗ್ ಗೌರವ 
ಇಲಿವ್ೇ?  

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,್ ಬ್ೇಕನದರ್ ಈ ಪರಿಷತಿುನಲ್ಲಿ 
ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಚಚ್ಾ ಮನಡಲ್ಲ.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇ್, ತನವು ದಯವಿಟತಟ ಮತಗಿಸಿಬಿಡಿ. 
Please conclude.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 214ರ ನಯಮಕ್ೆ ತನವು ರೂಲ್ಲೆಂಗ್ 
ಕ್ೂಡಿ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇ್, ಅವರ್ೇನತ ವರದಿಯನತು 
ಮೆಂಡರ್್ ಮನಡಿದನದರ,್ ಅದತ ನಮೆ ಶನಸಕನೆಂಗದಿೆಂದ ಮನಡಿರತ್ಕೆೆಂಥ ಯನವುದ್ೇ ವರದಿ ಅಲಿ, 
ಸಕನಾರ ಮನಡಿರತ್ಕೆೆಂಥ ವರದಿ ಅಲಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಅಲಪ ಸೆಂಖ್ನಯತ್ರ ಆಯೇಗವು 
ನೇಡಿರತ್ಕೆೆಂಥ ವರದಿ. ಇದತ ವಿಧನನಮೆಂಡಲ ಸಚಿವನಲಯದ ವರದಿಯನಗಿರತವುದಿಲಿ. ಹನಗನಗಿ, 
ಈಗ ನೇವು ಏನತ ಪರಸನುವ ಮನಡಿದಿದೇರಿ, ಅದನತು ರ್ನನತ ತಿರಸನೆರ ಮನಡಿ ಪರಶ್ ುೇತ್ುರವನತು 
ಪನರರೆಂರ್ ಮನಡತತಿುದ್ದೇರ್್.   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅದತ ಹ್ೇಗ ್ ಆಗತತ್ುದ?್ ಆ ವರದಿ 
ಇಲ್ಲಿದ್ ರ್್ೂೇಡಿ. ಇದನತು 2014ರಲ್ಲಿ ಕ್ೂಟಿಟರತ್ಕೆೆಂಥ ವರದಿ. ಅದನತು ಮನಡತವನಗ ಮತ್ೂುೆಂದತ 
ಮಧ್ಯೆಂತ್ರ ವರದಿ ಬೆಂತ್ತ. ಆನೆಂತ್ರ ವಿಶ್ೇಷ ವರದಿ ಬೆಂತ್ತ.  ಈಗ ಪಿೇಠ ಆದೇ್ಶ ಕ್ೂಟಿಟದ್. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇ್, ಆ ವಿಷಯವನತು ಪರಶ್ ುೇತ್ುರ 
ಅವಧಿಯ ನೆಂತ್ರ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳುುತ್ುೇರ್್. (ಗ್ೂೆಂದಲ) ರ್ನನತ ಆ ವರದಿಯನತು ಚಚ್ಾಗ್ 
ತ್ಗ್ದತಕೂ್ೆಂಡಿಲಿ.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇ್, ವರದಿ 
ಮೆಂಡಿಸಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ರನಜ್ಯ ಹ್ೈಕ್ೂೇಟ್ಾ ಆದ್ೇಶ ಮನಡಿದ್. ಈ ವರದಿಯನತು ಮೆಂಡಿಸಬನರದ್ೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಿದದಕ್ೆ ಸತಪಿರೇೆಂ ಕೂ್ೇಟ್ಾ ಕೂಡ ಸಹಮತ್ ವಯಕುಪಡಿಸಿದ.್ ನೇವು ಮತ್ು ಇದರ್್ುೇ 
ಹ್ೇಳುತಿುದಿದೇರಲಿವ್ೇ? 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇ್, ತನವು ಯನವ ವರದಿ ಬಗ್ೆ 
ಹ್ೇಳುತಿುದಿದೇರಿ?  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅದತ ಚಚಾ್ಯನಗಬ್ೇಕತ. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇ್, ಇದತ ಆ ವರದಿಯಲಿ.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇ್, ಆ ವರದಿ 
ಕ್ಳಮರ್್ಯಲ್ಲಿ ಮೆಂಡರ್್ಯನಗಿದ್, ಈ ಮರ್್ಯಲೂಿ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದ್ದೇವ್. ನೇವು ಅದನತು ಸನವಗತ್ 
ಮನಡಬೇ್ಕತ. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇ್, ನೇವು ಹ್ೇಳುತಿುರತವುದತ ಈ 
ವರದಿಯಲಿ.   

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಆ ಎರಡೂ ವರದಿಗಳು ನನು ಹತಿುರ 
ಇದ್.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕ್ೂೇಟ್ಾ ಆದ್ೇಶವನತು 
ರ್ನವು ಉಲಿೆಂಘರ್ ್ಮನಡಿದೆಂತನಗತತ್ುದ.್ ಹನಗನಗಿ . . . 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇ್, ತನವು ದಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕೂ್ಳಿು.  

ಶ್ರೇ ಆರ. ಅಶ್ ೇಕ್ (ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇವರತ ಪರತಿ 
ದಿನ ಇದ್ೇ ರಿೇತಿ ಮನಡತತಿುದನದರ.್ ಹನಗನಗಿ, ಈಗ ಪರಶ್ ುೇತ್ುರ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳಿು. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಕ್ೇಳಿದತದ ಇಷ್್ಟೇ, ನರ್್ು ದಿವಸ 
ಅವರತ ಮನಡಿದತದ ಸರಿಯೇ, ತ್ಪೂ್ಪೇ  ಎೆಂದತ ತನವು ರೂಲ್ಲೆಂಗ್ ಕೂ್ಡಬೇ್ಕತ. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರತ ಸವಲಪ ತನಳ್ೆಯೆಂದ ಇರತವುದಕ್ೆ ಹ್ೇಳಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ನನಗ ್ ಪರಶ್ ುೇತ್ುರ ನಡಸ್ಲತ ಅನತವು ಮನಡಿಕ್ೂಡತತಿುೇರೂ್ೇ, 
ಇಲಿವೊೇ?  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅವರತ ಮನಡಿರತ್ಕೆೆಂಥದತದ  ಸರಿ ಇದದರ ್
ಸರಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿ, ತ್ಪಿಪದದರ್ ತ್ಪತಪ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿ. ಇಲಿವ್ೆಂದರ್ ರ್ನವು ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ರ್ನಯಯ 
ಸಿಗತತಿುಲಿವ್ೆಂದತ ಭನವಿಸಿಕೂ್ಳುಬ್ೇಕನಗತತ್ುದ.್  ಸದನ ಏಕಪಕ್ಷಿೇಯವನಗಬನರದತ. 
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(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಯನವ ತ್ಪತಪ 
ಆಗಿಲಿ.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈಗ ರ್ನವು ಸಕನಾರದ 
ಪರವನಗಿ ವರದಿಯನತು ಮೆಂಡರ್್ ಮನಡಿದ್ದೇವ್. ಅಲಪಸೆಂಖ್ನಯತ್ರ ಆಯೇಗದ ವರದಿಯನತು 
ಮೆಂಡಿಸಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ಸತಪಿರೇೆಂ ಕ್ೂೇಟ್ಾ ಕೂಡ ತಿೇಪತಾ ಕೂ್ಟಿಟದ್. ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಕೂಡ 
ತಿೇಪತಾ ಕ್ೂಟಿಟದನದರ್.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ರ್ನನತ ಸದನವನತು ನಡಸ್ಬ್ೇಕನಗಿದ್. ದಯವಿಟತಟ ರ್ನವಿೇಗ 
ಪರಶ್ ುೇತ್ುರವನತು ಪನರರೆಂರ್ ಮನಡೂ್ೇಣ. ಇರ್ು್ೇನತ ಚಚ್ಾ ಮನಡಬೇ್ಕೂ್ೇ ಅದನತು ಪರಶ್ ುೇತ್ುರ 
ಅವಧಿ ಮತಗಿದ ನೆಂತ್ರ ಚಚ್ಾ ಮನಡೂ್ೇಣ. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನವು ಇರ್ನಯರ ಹತಿುರ 
ಕ್ೇಳಬ್ೇಕತ? ವರದಿ ಮೆಂಡಿಸತವುದಕ್ೆ ಹ್ೈಕೂ್ೇಟ್ಾ ಅನತಮತಿ ಕೂ್ಟಿಟದ್. ಸತಪಿರೇೆಂ ಕ್ೂೇಟ್ಾ ಕೂಡ 
ಆದ್ೇಶ ಕ್ೂಟಿಟದ್.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನಡಿ, ಯನರತ ಬ್ೇಡ ಅೆಂದವರತ. 
ನೇವು ಆ ವರದಿಯನತು ಎಲಿರಿಗೂ ಕೂ್ಡಿ.  



                                                                                                                                       «¥/23.09.2022     29  
 

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

 

 

   

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರತ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಅವರತ ಅಲಪ ಸೆಂಖ್ನಯತ್ರ ಬಗ್ೆ ಕನಳಜಿ ಇರತ್ಕೆೆಂಥವರತ. (ಗ್ೂೆಂದಲ) ಅವರತ 
ಅದನತು ಸನವಗತ್ ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಈಗ ಚಚ್ಾ ಮನಡತತಿುದನದರಲಿ? ಅದನತು ಎಲಿರಿಗೂ ಕ್ೂಡತತ್ುೇವ್. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರೇ್, ಒೆಂದತ ನಮಿಷ.  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇ್, ತನವು ಯನವ ವರದಿ 
ಹ್ೇಳುತಿುದಿದೇರಿ?  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ವಿಶ್ೇಷ ರಿಪ್ೂೇಟ್ಾ ಕೂಡ ಇದ್. 
ಮಧ್ಯೆಂತ್ರ ರಿಪೂ್ೇಟ್ಾ ಬೆಂದಿದ.್ ಅದರ ಮೇಲ್ ಫ್ೈನಲ್ ರಿಪ್ೂೇಟ್ಾ ಆಗಬೇ್ಕ್ೆಂದರ್, ಈ 
ಸದನದಲ್ಲಿ ಅದನತು ಮೆಂಡಿಸತವನಗ ಮನನಯ ಎಲನಿ ಸದಸಯರಿಗೂ ಆ ರಿಪೂ್ೇಟ್ಾ ಸಿಗಬ್ೇಕತ.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇ್, ಒೆಂದತ ನಮಿಷ. ರ್ನನತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೇರ್.್  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಆ ವರದಿಯನತು ನಮಗೂ ಕೂ್ಡಿ. 
ರ್ನವು ಕೂಡ ಚಚಾ್ ಮನಡತತ್ುೇವ್.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
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 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇ್, ತನವ್ೇನತ ವಿಷಯವನತು 
ಹ್ೇಳಿದಿದೇರ್ೂೇ . . . 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ದಯಮನಡಿ ನನಗ ್ ಒೆಂದತ 
ನಮಿಷ ಅವಕನಶ ಕೂ್ಡಿ.  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ ರವರ್ೇ, ರ್ನರ್್ೇನತ ಹ್ೇಳಬನರದೇ್ 
ಎಲಿವನೂು ನೇವ್ೇ ಹ್ೇಳುತಿುೇರನ.  

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಒಬಾ 
ಸದಸಯರ್ನಗಿರತವುದರಿೆಂದ, ಎಲ್ಲಿ mistake ಆಗಿದ್ ಎೆಂದತ ವಿಚನರವನತು ಹ್ೇಳಲತ ದಯವಿಟತಟ 
ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೂ್ಡಿ. ವಿಷಯ ಇರತವುದತ ಇಷ್್ಟೇ. ಉಗತರಿನಲ್ಲಿ ಹೂ್ೇಗತವುದನತು ಕ್ೂಡಲ್ಲ 
ತ್ಗ್ದತಕೂ್ೆಂಡಿದನದರ.್  ರ್ನರ್್ೇನತ ದ್ೂಡಡ ಮೇಧನವಿ ಮತ್ತು ಬತದಿಿವೆಂತ್ ಅಲಿ. ಈ ಹರಿಯರ 
ಛನವಡಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯ ಸದಸಯರತಗಳು ಕತಳಿತ್ತಕೂ್ೆಂಡಿರತ್ಕೆೆಂಥ ಸೆಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ ನರ್ು್ ದಿವಸ 
ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಒೆಂದತ ವಿಚನರವನತು ಮೆಂಡಿಸಿದರತ. ನನು ವ್ೈಯಕ್ುಕವನಗಿ ಹ್ೇಳುವುದನದರ್, 
ಅದನತು ಮೆಂಡಿಸಿರತ್ಕೆೆಂಥ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಯನವೊಬಾ ಸದಸಯರಿೆಂದಲೂ ಭಿರ್ನುಭಿಪನರಯವಿಲಿ. ಅವರತ 
ಬಹಳ ಚ್ರ್ನುಗಿಯ್ದೇ ಮೆಂಡಿಸಿದನದರ.್ ಮೆಂಡಿಸಿರತ್ಕೆೆಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸವಲಪ ವಯತನಯಸವನದರೂ ಕೂಡ 
ರ್ನವಲ್ಿರೂ ಕೂಡ ಸಹಕರಿಸಬ್ೇಕನಗತತ್ುದ್. ಎಲನಿ ಕಲನಪ ಮತಗಿಯತವ ಸೆಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ ಅದನತು 
ಮೆಂಡಿಸಿದನದರ.್ ರ್ನವು ಕೂಡ ಅದನೂು ಸೆಂಪೂಣಾವನದ ಮನಸಿೆತಿಯೆಂದ, ಹೃದಯ ವ್ೈಶನಲಯದಿೆಂದ 
ಮತ್ತು ತ್ರ್ದ ಹೃದಯದಿೆಂದ ಒಪಿಪಕ್ೂಳುುತ್ುೇವ್. ಆದರ ್ ಒೆಂದತ ವಿಷಯ ಏರ್್ೆಂದರ್,  ನಯಮ 
214ರಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಏನತ ಹೇ್ಳುತ್ುದ್ೆಂದರ್, ಯನವುದ್ೇ ಸದನದಲ್ಲಿ ಇೆಂತ್ಹ ವಿಷಯಗಳನತು ಮೆಂಡರ್್ 
ಮನಡತವನಗ ಅದತ ಸಕನಾರಕ್ೆ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರಿಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟ 
ವಿಚನರವನಗಿರತವುದರಿೆಂದ, ಅದನತು ಗೌಪಯವನಗಿ ಇಡತವುದತ  ಸಕನಾರದ ಧ್ಮಾ ಇದ್. ಮತ್ು ಅಲ್ಲಿ 
ಇರತ್ಕೆೆಂಥ ವಸತುಸಿೆತಿ ಇದ.್ ರ್ನವು ಆಗನಗ ಧ್ಮಾವ್ೆಂದತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೇವ್. ಆ ಧ್ಮಾವನತು 
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ಕನಪನಡತವಲ್ಲಿ ಅೆಂದರ್ ಈ ಕನಯಾ ಧ್ಮಾವನತು ಕನಪನಡತವಲ್ಲಿ ಸಕನಾರ ವಿಫಲವನಯತ್ತ ಎನತುವ 
ವಿಚನರವನತು ಮನನಯ ವಿರೂ್ಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ತ್ಮೆ ಮತೆಂದಿಟಟರತ. ಏಕ ್ಈ ರಿೇತಿ ಆಯತ್ತ 
ಎನತುವ ವಿಚನರವನೂು ಕೂಡ ತ್ಮೆ ಮತೆಂದಿಟಿಟದನದರ.್ Immediate ಆಗಿ ಮೆಂಡರ್್ ಮನಡಿದ ತ್ಕ್ಷಣ 
ನಮೆಲ್ಲಿರತ್ಕೆೆಂಥ ಒಬಾರತ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತ ಇದರಲ್ಲಿ ಇೆಂತಿೆಂಥವರ ಮೇಲ್ ಈ ರಿೇತಿ 
ಆರೂ್ೇಪಗಳಿವ್, ಅದನತು ರ್ನನತ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ೇಳುತು್ೇರ್್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರತ. ಅವರತ ಅದನತು ಹ್ೇಳುವುದಕ್ೆ 
ಅವಕನಶವಿತ್ತು. ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅವಕನಶ ಕ್ೂಟಿಟದದರ್ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ದವು. ಅವರತ ಕನಲನವಕನಶ 
ಬರತವವರ್ಗೂ ಕನಯಬ್ೇಕನಗಿತ್ತು.  ಅೆಂದರ್ ಅದನತು ಮೆಂಡರ್್ ಮನಡತ್ಕೆೆಂಥ ಸೆಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ 
ಅದರಲ್ಲಿರತ್ಕೆೆಂಥ ಎಲನಿ ವಿಚನರಗಳನತು ಗೌಪಯವನಗಿ ಇಡಬೇ್ಕನಗಿತ್ತು, ಆದರ ್ಆ ಎಲನಿ ವಿಚನರಗಳು 
ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಎಲಿ ಸದಸಯರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದ್ ಎೆಂದತ ಭನವಿಸಿ, ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ 
ಗೌಪಯವನತು ಕನಪನಡತವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವನಗಿದ ್ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದನದರ.್ ದಯಮನಡಿ ನೇವು ನಮಗೂ ಕೂಡ 
ಆ ವರದಿ ಪರತಿಯನತು ಕೂ್ಟಿಟದದರ್ ರ್ನವು ಚಚ್ಾಯಲ್ಲಿ ಭನಗವಹಸತತಿುದ್ದವು ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರತ. ಇಷ್್ಟೇ 
ವಿಚನರ ಇರತವುದತ. ಬೇ್ರ್ ವಿಚನರ ಏನೂ ಇಲಿ. 

 ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶ್ ೇಕ್ (ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಪರಶ್ ುೇತ್ುರ 
ಅವಧಿ ಮತಗಿದ ನೆಂತ್ರ ಚಚ್ಾಗ ್ಅವಕನಶ ಕೂ್ಡಿ. ನಮೆದ್ೇನೂ ಅರ್ಯೆಂತ್ರವಿಲಿ.  

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಚಚಾ್ಗ್ ಅವಕನಶ ಇಲಿದಿದದರ ್
ಸೆಂತೂ್ೇಷ. ಬ್ೇಕನದರ್ ನೇವು ಅಲ್ಲಿಗ್ ಕೂ್ಿೇಸ್ ಮನಡಿ. ಸಕನಾರ ಈ ಗೌಪಯತ್ಯನತು ಕನಪನಡತವಲ್ಲಿ 
ವಿಫಲವನಯತ್ಲಿವ್ೇ? ದಯಮನಡಿ ಅದಕನೆಗಿ ಆ ಪಿೇಠದಿೆಂದ ತನವ್ೇನತ ಹ್ೇಳುತಿುೇರಿ ಹ್ೇಳಿಬಿಡಿ. 
ಅಲ್ಲಿಗ್ ಇದನತು ಕೂ್ಿೇಸ್ ಮನಡಿಬಿಡತತನುರ.್   

(ಗ್ೂೆಂದಲ)   

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ ಏನತ ಹ್ೇಳುತನುರ್ೂೇ ಕ್ೇಳಿ. 
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 ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದತ ಸದನ ಸಮಿತಿಯ 
ವರದಿಯಲಿ, ಅಲಪ ಸೆಂಖ್ನಯತ್ರ ಆಯೇಗದ ವರದಿ.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶ್ ೇಕ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ 
raise  ಮನಡಿರತ್ಕೆೆಂಥ ಪನಯೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಡಾರ್ಗ್ ನೇವು ಉತ್ುರ ಕ್ೂಟತಟಬಿಟಿಟದಿದೇರಿ.  

(ಮತೆಂದತ…) 

(1022)23.9.2022/11.30/ಎೆಂ.ಎೆಂ-ಬಿ.ಎನ.ಎಸ್ 

ಶ್ರೇ ಆರ. ಅಶ್ ೇಕ (ಮತೆಂದತ):-  

ಅವರತ raise ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹ point of order ಗ್ ತನವು ಅದನತು ರ್ನನತ ತಿರಸೆರಿಸಿದದ್ೇರ್್ 
ಎೆಂದತ ಉತ್ುರ ಕೂ್ಟಿಟದಿದೇರಿ.  ಇದತ  ಪರಶ್ ುೇತ್ುರ ವ್ೇಳ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದಿದೇರಿ.  ರಕ್ನಡ್ಾ ತ್ಗ್ದತ 
ರ್್ೂೇಡಿ.  ದಯವಿಟತಟ ಪರಶ ್ುೇತ್ುರಗಳು ಆಗಲ್ಲ ನೆಂತ್ರ ಚಚ್ಾಗ್ ಅವಕನಶ ಕೂ್ಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್. ಹರಿಪರಸನದ(ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನಮಗ್ 
ರೂಲ್ಲೆಂಗ್ ಬ್ೇಕತ (ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಆರ. ಅಶ್ ೇಕ:-  ಅವರತ ಮೆಂಡರ್್ ಮನಡಿರತವುದತ ತ್ಪೂ್ಪೇ ಸರಿಯೇ ಅದನತು ಏನತ 
ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ತನವು ಪಿೇಠದಿೆಂದ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡಿ.  ಈಗ ತನವು ರೂಲ್ಲೆಂಗ್ ಕ್ೂಟಿಟದಿದೇರಿ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ರೂಲ್ಲೆಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ೂಟಿಟದನದರ್? ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ 
ರೂಲ್ಲೆಂಗ್ ಕೂ್ಟಿಟಲಿ. 

ಶ್ರೇ ಆರ. ಅಶ್ ೇಕ:- ನೇವು ಅದನತು ರಿಜ್ಕಟ್ ಮನಡಿದಿದೇರಿ. ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ 
question hour ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನದರ್.  
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್. ಹರಿಪರಸನದ:- ಎಲ್ಲಿ ರಿಜ್ಕಟ್ ಮನಡಿದನದರ?್ ದಯವಿಟತಟ ರೂಲ್ಲೆಂಗ್ನತು ಓದಿ. 
ಗೌಪಯವನಗಿರತವ ವಿಚನರ ಬ್ೇರಯ್ವರಿಗ ್ಹ್ೇಗ ್ಸಿಕ್ೆತ್ತ ಎೆಂಬತದಕ್ೆ ನಮಗ ್ರೂಲ್ಲೆಂಗ್ ಬ್ೇಕತ.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಅಲಪಸೆಂಖ್ನಯತ್ರ ಆಯೇಗವು ನೇಡಿರತವ ವರದಿ 
ಅದತ.  ಇದತ ವಿಧನನಮೆಂಡಲ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯನಗಿರತವುದಿಲಿ.  ಆದದರಿೆಂದ ಇದನತು ರ್ನನತ 
ಚಚ್ಾಗ ್ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳುುತಿುಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್. ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಚಚ್ಾಗ್ ಬೇ್ಡ ಅವರತ ಅದನತು ಹ್ೇಗ್ 
ಮೆಂಡರ್್ ಮನಡಿದರತ ಎೆಂಬತದನತು ತಿಳಿಸಿ. 

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಸಕನಾರವು ಕ್ಳಮರ್್ಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೇಲೆರ್್ಯಲ್ಲಿಯೂ ಮೆಂಡರ್್ ಮನಡಿದ.್  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸಕನಾರಕ್ೆ ವರದಿ ಮೆಂಡರ್್ ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಹಕ್ೆಲಿವೇ್? 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್. ಹರಿಪರಸನದ:- ಎಲಿರಿಗೂ ವರದಿಯನತು ಕ್ೂಡಿ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇ್, ಎಲಿರಿಗೂ ವರದಿಯನತು ತ್ರಿಸಿ ಕ್ೂಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ವರದಿಯನತು 
ತ್ಲತಪಿಸತತ್ುೇವ್. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ ಹರಿಪರಸನದ:- ನಯಮ 59ರ ಬಗ್ೆ ಯನವ ತಿೇಮನಾನವನತು 
ತ್ಗ್ದತಕೂ್ೆಂಡಿದಿದೇರಿ? 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸದನದ ಕನಯಾ ಪದಿತಿ ಏನದ್ ಅದರ ಪರಕನರ ಪರಶ ್ುೇತ್ುರ ಮತ್ತು 
ಶ ನಯ ವ್ೇಳ್ ಮತಗಿದ ಮೇಲ್ ಅದನತು ಕ್ೈಗ್ತಿುಕೂ್ಳುುತ್ುೇರ್್.  ಈಗ ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ ಪರಶ್ು 
ಕ್ೇಳಿ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ.ಎಲ. ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, . . . 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡರೇ್, ಒೆಂದತ ನಮಿಷ ಇರಿ ಪರಶ ್ುೇತ್ುರಗಳು 
ಮತಗಿಯಲ್ಲ.  ಈಗನಗಲೇ್ ಅಧ್ಾ ಗೆಂಟ್ ಆಯತ್ತ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ.ಎಲ. ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, my sincere request 
to you is,್್‘please don’t give opportunity for this type of bad precedent’್
ಎೆಂದತ ಆಗಿನೆಂದ ಕ್ೇಳುತಿುದ್ದೇರ್್.  ಒೆಂದತ ಸಲ bad precedent ಗ್ ಅವಕನಶ ಕ್ೂಟಟರ್ ಮೂರತ 
ಸಲ ಕ್ೂಟಟರೂ ಒೆಂದೇ್, ಒೆಂದತ ಸಲ ಕೂ್ಟಟರೂ ಒೆಂದ್ೇ.  ನರ್ು್ಯೆಂದಲೂ ಇದರ್್ುೇ ಹ್ೇಳುತಿುದದ್ೇರ್್ 
or I will not raise this question. (ಗ್ೂೆಂದಲ) ನಯಮ 72ರಡಿ ಒೆಂದತ ವಿಚನರಕ್ೆ 
ಅವಕನಶ ಕ್ೇಳಿದ್ದೇವ್ ಅದಕ್ೆ ಎಷತಟ ಹೂ್ತಿುಗ್ ಅವಕನಶ ಕ್ೂಡತತಿುೇರಿ ಎೆಂಬತದನತು ತಿಳಿಸಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಶ ್ುೇತ್ುರ ಮತಗಿಯತವವರ್ಗ್ ಯನವುದನೂು ತ್ಗ್ದತಕ್ೂಳುುವುದಿಲಿ.  
ಪರಶ್ ುೇತ್ುರ ಮತಗಿದ ನೆಂತ್ರ ಕ್ೇಳಿ ಆಗ ಹ್ೇಳುತ್ುೇರ್್. ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ. ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ರವರ್ೇ, ಪರಶ್ು 
ಕ್ೇಳಿ.  
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03. ಪರಶ್ ುೇತ್ುರಗಳು 

ಅ) ಚತಕ್ೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶ್ುಗಳಿಗ್ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 

ಪರಶ್ು ಸೆಂಖ್್ಯ: 1230 

(ಉತ್ುರವನತು ಲಗತಿುಸಿದ)್ 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತು 
ಒದಗಿಸಿದನದರ.್  ರ್ನನತ ಸಮನಜ್ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖ್್ಯನತು ಡಿ.ದ್ೇವರನಜ್ ಅರಸತ ಹೆಂದತಳಿದ 
ವಗಾಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ನಗಮದಲ್ಲಿ ಬಸವನಗತಡಿಯಲ್ಲಿ ಏರ್್ೇನತ ಅನತಕೂಲಗಳನಗಿವ್ ಎೆಂದತ ಪರಶ್ು 
ಕ್ೇಳಿದ್ದ.  ಈ ಸಕನಾರ ಯನವ ರಿೇತಿ ಆದ್ೇಶ ಮನಡತತ್ುದ ್ ಎೆಂದತ ನನಗ್ ಗ್ೂತನುಗತತಿುಲಿ.  
ಸಕನಾರದ ಒೆಂದತ ಆದ್ೇಶ ಇದ್.  ತನಲೂಿಕನತು ಪರತಿನಧಿಸಲತ ಪದವಿೇಧ್ರರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ, ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ 
ಮತ್ತು ಸೆಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ೆಗಳ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಎಲನಿ ಶನಸಕರತ ಹನಗೂ ರ್್ೂೇಡಲ್ 
ತನಲೂಿಕನಗಿ ಆಯ್ದೆ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿರತವ ರ್ನಮ ನದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದಿದವರತ ಮತ್ತು 
ವಿಧನನಸಭ್ಯೆಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸದಸಯರತಗಳಿರತತನುರ್.  ಹನಗೂ 
ಇರ್ೂ್ುೆಂದರಲ್ಲಿ ಶನಸಕರತ, ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು ಸಹ ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ ಎೆಂದತ ಇದ್.  ರ್ನನತ 
ಬಸವನಗತಡಿಯಲ್ಲಿ ಯನವನಗ ಮಿೇಟಿೆಂಗ್ ಕರಯ್ತತನುರ್ ಎೆಂದತ ಕೇ್ಳಿದದ್.  ಆರ್ಥಾಕ ವಷಾ ಮತಗಿದತ 
ಎರಡತ ತಿೆಂಗಳು ಕಳದ್ಿದದರೂ ಇನೂು ಫಲನನತರ್ವಿಗಳನತು ಆಯ್ದೆ ಮನಡದಿರತವುದತ ಅತ್ಯೆಂತ್ 
ಶ್ ೇಚನೇಯ ಸೆಂಗತಿ ಎೆಂದತ ಬರ್ದಿದ್ದ.  ಸದರಿಯವರಿಗ ್ 2021-22ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನ ಆಯ್ದೆ ಸಮಿತಿ 
ಸಭ್ಯನತು ಶ್ೇಘರವನಗಿ ಕರದ್ತ ಫಲನನತರ್ವಿಗಳ ಆಯ್ದೆ ಪರಕ್ರಯ್ದಯನತು ಮನಡಿಕ್ೂಡಿ ಎೆಂದತ ಕೇ್ಳಿದದ್.  
ಅದಕ್ೆ ನನಗ ್ ಈಗ ರಿಪ್ಿೈ ಬೆಂದಿದತದ, ಡಿ. ದೇ್ವರನಜ್ ಅರಸತ ಹೆಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ 
ನಗಮದ ವಯವಸನೆಪಕ ನದ್ೇಾಶಕರತ ಬಸವನಗತಡಿಯ concerned officials ಗ್ ಪತ್ರ ಬರ್ದತ 
ಯತ.ಬಿ. ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್, ಮನನಯ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯರತ, ಇವರತ ಕ್ೇಳಿರತವ ಕರಮಕ್ೆ ಸೂಕು 
ನದ್ೇಾಶನ ನೇಡಲತ ಕೂ್ೇರಿರತತನುರ.್ 2021-22ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನ ಫಲನನತರ್ವಿಗಳ ಆಯ್ದೆ ಸಮಿತಿ 
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ಸಭ್ಯನತು ಮನನಯ ಶನಸಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತಯ್ಲ್ಲಿ ಆದಷತಟ ಶ್ೇಘರವನಗಿ ನಗದಿಪಡಿಸಿ ಸೂಚರ್ನ ಪತ್ರವನತು 
ಆಯ್ದೆ ಸಮಿತಿಯ ಮನನಯ ಶನಸಕರತ ಹನಗೂ ಇತ್ರ ಶನಸಕರಿಗ ್ಕಳುಹಸಿ ಕ್ೂಡಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನದರ್.  
ಇವತ್ತು ಇವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂಟಿಟರತವುದತ ಈಗನಗಲ್ೇ ರ್ನವು ಮಿೇಟಿೆಂಗ್ ಮನಡಿದ್ದೇವ್, ಒೆಂದತ 
ಅನತಬೆಂಧ್ವನತು ಕ್ೂಟಿಟದತದ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ ಸಿೆೇೆಂನ ಬಗ್ೆ ಮನತ್ರ ಕೂ್ಟಿಟದನದರ್.  ರ್್ೇರ ಸನಲದತದ 
ಕ್ೂಟಿಟಲಿ, ಚೈ್ತ್ನಯ ಸವಯೆಂ ಉದ್ೂಯೇಗದ ಬಗ್ೆ ಹನಗೂ ಸಿರೇ ಸೆಂಘದ ಬಗ್ೆ ಕ್ೂಟಿಟಲಿ.  ಯನವನಗ 
ಮಿೇಟಿೆಂಗ್ ಕರದ್ಿದನದರ್ ಎೆಂದರ್ ಮನರ್್ಾ ತಿೆಂಗಳಿಗ ್ ವಷ್ನಾೆಂತ್ಯವನಗತತ್ುದ್, ಜ್ೂನ್ ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 
ಎೆಂ.ಎಲ.ಎ., ಆಫೇಸಿನಲ್ಲಿ ಮಿೇಟಿೆಂಗ್ ಕರದ್ಿದ್ದವು ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ್.  ನೇವು ನಮೆರ್್ುೇತ್ಕ್ೆ ಸಹ-
ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ ಎೆಂದತ ಮನಡಿದನದರ?್ ನಮೆನತು ಕರಯ್ತವುದಿಲಿವನದರ್ ಎೆಂ.ಎಲ.ಸಿ., ಗಳನತು ಕ್ತ್ತು ಹನಕ್.  
ಸಕನಾರ ಎೆಂ.ಎಲ.ಸಿ.,ಗಳನತು ಹನಕತವುದ್ೇ ಬೇ್ಡ.  ಒೆಂದತ ಕಡ ್ಸಕನಾರದಿೆಂದ ಎೆಂ.ಎಲ.ಸಿ., ಗಳು 
ಸಹ-ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ ಎೆಂದತ ಆದ್ೇಶ ಮನಡತತನುರ.್  At least, ಮಿೇಟಿೆಂಗ್ಗ್ ಕರಯ್ದ್ೇ ಹ್ೂೇದರ ್
ರ್ನವೇ್ನತ ಮನಡಬೇ್ಕತ? ಆಮೇಲ್ ಒೆಂದತ ಅನತಬೆಂಧ್ವನತು ಮನತ್ರ ಕ್ೂಟಿಟದನದರ್.  ಬನಕ್ 
ಅನತಬೆಂಧ್ಗಳನತು ಏತ್ಕ್ೆ ಕ್ೂಡತವುದಿಲಿ? ನಮೆನತು ಮಿೇಟಿೆಂಗ್ಗ್ ಏತ್ಕ್ೆ ಕರಯ್ತವುದಿಲಿ? 

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ರವರತ ಡಿ. ದ್ೇವರನಜ್ ಅರಸತ ಹೆಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ನಗಮದಲ್ಲಿ ಬಸವನಗತಡಿ 
ವಿಧನನಸಭನ ಕ್ಷ್ೇತ್ರಕ್ೆ ವಿವಿಧ್ ಯೇಜ್ರ್್ಗಳಲ್ಲಿ ಏರ್್ೇನತ ಕ್ೂಟಿಟದನದರ್ ಎೆಂದತ ಪರಶ್ು ಕ್ೇಳಿದನದರ ್ಅದಕ್ೆ 
ಉತ್ುರವನತು ಕೂ್ಟಿಟದದ್ೇವ್.  ಕಳ್ದ ಸಲ ಸವಯೆಂ ಉದ್ೂಯೇಗ ಸನಲಕ್ೆ ಕಡಿಮ ಇತ್ತು ಅವರತ ಕೇ್ಳಿಲಿ 
ಆದರ್ ಅವರ ಭನವರ್್ ಹೇಗಿರಬಹತದತ ಎೆಂದತ ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಂಡಿದ್ದ.  ಈ ಸಲ ಜನಸಿು ಮನಡಬೇ್ಕನಗಿತ್ತು.  
ಆದದರಿೆಂದ ಈ ಸಲ 2022-23ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು 17,920 ಗತರಿಯನತು 
ಸವಯೆಂ ಉದ್ೂಯೇಗಕ್ೆ ಕೂ್ಟಿಟದನದರ್.  ಅದರಲ್ಲಿ ಪರತಿ ಕ್ಷ್ೇತ್ರಕ್ೆ 72 ಬರತತ್ುದ್.  ಅವರ ಮೂಲ 
ಪರಶ್ುಯ್ದೇರ್್ೆಂದರ್,  ನಮೆನತು ಸಹ-ಅಧ್ಯಕ್ಷರರ್ನುಗಿ ಮನಡಿದನದರ ್ ತ್ಮೆರ್್ುೇಕ್ ಸಭ್ಗ ್ ಕರಯ್ತತಿುಲಿ 
ಎೆಂದತ ಕೇ್ಳಿದನದರ.್  ರ್ನನತ ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಜ್ೂತ ್ ವಿಚನರಿಸಿದನಗ ರ್ನವು ಅವರಿಗ್ ರ್್ೂೇಟಿಸ್ 
ಕ್ೂಟಿಟದದ್ೇವ್, ಅವರತ ಮಿೇಟಿೆಂಗ್ಗ್ ಬೆಂದಿರಲ್ಲಲಿವ್ೆಂದತ ಅನಸತತ್ುದ್ ಎೆಂದತ ತಿಳಿಸಿದರತ.  ಸಹ 
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ಅಧ್ಯಕ್ಷರನದದರಿೆಂದ ಶನಸಕರ ಕಚ್ೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಭ್ಯನತು ಕರದ್ಿದನದರ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿರತವುದರಿೆಂದ ನಮೆ 
ಇಲನಖ್ ್ಮೂಲಕ ಇಲನಖ್ಯ್ ಯನವುದನದರೂ ಒೆಂದತ ಸೆಳದಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಜಿಲನಿ ಪೆಂಚನಯತಿಯಲ್ಲಿ 
ಕರಯ್ತವೆಂತ್ಹ ಅವಕನಶವನತು ಮನಡಿಕ್ೂಟಟರ ್ಅನತಕೂಲವನಗತವುದನದರ್ ಹನಗ್ಯ್ದೇ ಮನಡತತು್ೇವ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇ್, ಇದತ ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ. ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ ಒಬಾರ 
ಪರಶ್ುಯಲಿ ಬಹಳಷತಟ ಶನಸಕರ ಸಮಸ್ಯ ಇದ್. ಇದತ ಭನಗಶಃ ನಮೆ ಸದನದ ಶನಸಕರ 
ಸಮಸ್ಯಯನಗಿದ್.  ವಿಧನನಸಭ್ ಸದಸಯರತಗಳು ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯರನತು ಪರಿಗಣರ್್ಗ ್
ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳುದೇ್ ಬಹಳಷತಟ ಫಲನನತರ್ವಿಗಳ ಮತ್ತು ಬ್ೇರ ್ ಬ್ೇರ ್ಯೇಜ್ರ್್ಗಳ ಫಲನನತರ್ವಿಗಳ 
ಪಟಿಟಯನತು ಏಕಪಕ್ಷಿೇಯವನಗಿ ಮನಡತತಿುರತವುದನತು ಮೇಲ್ೂುೇಟಕ್ೆ ರ್ನನತ ಕೂಡ ರ್್ೂೇಡಿದ್ದೇರ್.್  
ದಯವಿಟತಟ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟೆಂತ್ಹ ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಗ್ ತನವು ನದ್ೇಾಶನ ಕೂ್ಡಬೇ್ಕತ.  At least, ನಮೆ 
ಇಲನಖ್ಯ್ಲ್ಲಿ ಬರತವೆಂತ್ಹ ಅಭಿವೃದಿಿ ನಗಮಗಳ್ೇನವ್ ಆ ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಗ್ ಕಟತಟನಟನಟಗಿ ನದೇ್ಾಶನ 
ಕ್ೂಟತಟ ಕಡನಡಯವನಗಿ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸದಸಯರನತು ಸಹ-ಅಧ್ಯಕ್ಷರರ್ನುಗಿ ಮನಡಿ ಸಭ್ಗ ್ಕರದ್ತ 
ಫಲನನತರ್ವಿಗಳನತು ಆಯ್ದೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಅನತಕೂಲ ಮನಡಿಕೂ್ಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಕೂಡ ನಮಗ್ 
ನದ್ೇಾಶನ ಕೂ್ಡತತು್ೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಎಸ.ಎಲ. ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸಹ-ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಹ ಇಲಿದ್ 
ಯನವುದ್ೇ ಫಲನನತರ್ವಿಗಳ ಲ್ಲಸಟ್ ಅನತಮೊೇದರ್ಯ್ನಗಕೂಡದತ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕತ.  ಸಹ-
ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಹ ಇರಬೇ್ಕತ ಇಲಿದಿದದರ ್ಆ ಫಲನನತರ್ವಿಗಳ ಲ್ಲಸಟ್ ಯನವುದೇ್ ಕನರಣಕೂೆ ಯನವುದ್ೇ 
ನಗಮ, ಮೆಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಿ approve ಆಗಕೂಡದತ ಅಷ್್ಟೇ.  

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ ರಿೇತಿಯ ಸಭ್ಯನತು 
ಸಕನಾರಿ ಕಛ್ೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕರಯ್ದ್ೇ ಶನಸಕರ ಕಛ್ೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕರದ್ಿದದರ ್ಆ ಅಧಿಕನರಿಯನತು ಅಮನನತ್ತ 
ಮನಡಲನಗತವುದತ ಎೆಂಬ ಆದ್ೇಶವನಗಬ್ೇಕತ.  ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಶನಸಕರತ ವಿಧನನಸಭನ ಸದಸಯರ 
ಸಭ್ಗ ್ಹ್ೂೇಗಿ ಮಿೇಟಿೆಂಗ್ ಮನಡಬೇ್ಕತ ಎೆಂದತ compel ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಅಧಿಕನರಿಗ್ ಏನತ ವನಯಪಿು 
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ಮತ್ತು ಅಧಿಕನರವಿದ ್ ಎನತುವುದತ ಮೊದಲರ್್ಯದತ.  ಎರಡರ್್ಯದನಗಿ, ನಮೆನತು ಕರಯ್ದ್ೇ 
ಮಿೇಟಿೆಂಗ್ ಮನಡಿದರ್ ಶ್ಷ್ನಟಚನರದ ಉಲಿೆಂಘರ್ ್ಮನಡಿದೆಂತನಗತತ್ುದ್.  ಶ್ಷ್ನಟಚನರದ ಉಲಿೆಂಘರ್ ್
ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಧ್ೈಯಾವನತು ಈ ರನಜ್ಯದ ಮತಖ್ಯ ಕನಯಾದಶ್ಾಯವರತ ಮತ್ತು ಸಭನಪತಿಗಳು 
ಹಲವನರತ ಬನರಿ ಸತತ್ೂುೇಲ್ಯನತು ಕ್ೂಟಿಟದನದರ್.  ಅದನತು ಉಲಿೆಂಘರ್ ್ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಧ್ೈಯಾ 
ತ್ೂೇರಿದೆಂತ್ಹ ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಮೇಲ್ ಕರಮವನತು ತ್ಗ್ದತಕ್ೂಳುಬೇ್ಕತ.  ಮೂರರ್್ಯದನಗಿ. . . 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಮನನಯ ಮೆಂತಿರಗಳು . . . 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಪರಶ್ು ಕೇ್ಳಿದವನತ, ನನಗ ್
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆ ಅವಕನಶ ಕ್ೂಡಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನಮೆ question ಎಲಿವೂ ಕವರ್ ಆಗಿವ.್  

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮೂರರ್್ಯದನಗಿ, ಮನನಯ 
ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡರತ ಹೇ್ಳಿದೆಂತ್ಹ ಅೆಂಶ valid ಇದ್.  ಯನವುದತ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯರನತು 
ಕರಯ್ದ್ೇ ಫಲನನತರ್ವಿಗಳ ಪಟಿಟ ಆಯ್ದೆಯನಗಿರತತ್ುದ್ೂೇ ಅದತ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಜ್ೂರನಗಬನರದತ.  ಅದತ 
ಅಪೂಣಾವನದ ಸಭ.್  ಅದಕ್ೆ ಯನವುದ್ೇ ಮೆಂಜ್ೂರನತಿಯನತು ಕ್ೂಡಬನರದತ.  ಈ ಮೂರತ 
ಅೆಂಶಗಳ ಬಗ್ೆ ಬಹತಶಃ ನಮೆಲನಿ ಶನಸಕರ ಅಭಿಪನರಯವೂ ಇದ್ೇ ಆಗಿದಯ್್ದೆಂದತ ಭನವಿಸತತ್ುೇರ್.್  
ನಮೆನತು ಅವಮನನ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಅಧಿಕನರವನತು ಯನವ ಅಧಿಕನರಿಗೂ ಕ್ೂಟಿಟಲಿ.  ನಮಗ ್
ಅವಮನನ ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಅವರ ಮಜಿಾ ಮೇರ್ಗ ್ರ್ನವು ಶನಸಕರನಗಿ ಬೆಂದಿದ್ದೇವ್ಯ್ದೇ?  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಒೆಂದತ ನಮಿಷ.  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ನಮಗ್ ರ್್ೂೇಟಿಸ್ ಕೂ್ಟಿಟದದರತ, ಆದರೂ ರ್ನನತ ಬೆಂದಿಲಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರತ.  ನಮಗ್ ಅದನಯವ 
ಅಧಿಕನರಿ ನನಗ ್ ರ್್ೂೇಟಿಸ್ ಕ್ೂಟಿಟದದರ್್ೂೇ ಅದನತು ನನಗ ್ತಿಳಿಸಬ್ೇಕತ.  ಇಲಿದಿದದರ ್ಅವರ ಮೇಲ್ 
ನೇವು ಕರಮವನತು ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳುಬ್ೇಕತ.  ಇದತ ಮೊದಲರ್್ಯದತ.  
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ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟ:- ನಮಗೂ ಹನಗ್ಯ್ದೇ ಆಗಿದ.್  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ:- ನಮಗೂ ಹನಗ್ ಆಗಿದಯ್್ದೇ? ನೇವನಯರೂ ಕೇ್ಳುವುದಿಲಿ.  ರ್ನವು 
ಮನತ್ರ ಬನಯ ಬಡಿದತಕೂ್ಳುಬ್ೇಕತ.  ನಮಗ ್ಹ್ೇಗ ್ಎೆಂದರ್ ಎಲನಿ ಅನತಕೂಲವೂ ಬೇ್ಕತ. ನೇವು 
ಏನನೂು ಕ್ೇಳಬ್ೇಡಿ.   

ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ. ಅರತಣ:- ಮನನಯ ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ರವರ್ೇ, . . . 

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟ:- ರ್ನನತ ಹಕತೆಬನಧ್ಯತನ ಸಮಿತಿ ಸಭ್ಯಲ್ಲಿ ಹ್ೇಳಿದದ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ. ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ರವರೇ್, ಈಗ ತನವು ಮತಗಿಸಿ (ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಯನವ ಅಧಿಕನರಿ ನಮಗ್ 
ರ್್ೂೇಟಿಸ್ ಕ್ೂಟಿಟದನದರ ್ ಎೆಂದತ ಮೆಂತಿರಗಳು ಹ್ೇಳುತಿುದನದರ ್ ಅವರ ಮೇಲ ್ ತನವು ಕರಮ 
ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳುಬೇ್ಕತ.  ನನಗ ್ಯನವುದ್ೇ ರ್್ೂೇಟಿಸ್ ಬೆಂದಿಲಿ.  ಅನತಬೆಂಧ್ ಒೆಂದರಲ್ಲಿ ಒೆಂದೇ್ ಒೆಂದತ 
ಸಿೆೇೆಂನ ಬಗ್ೆ ಕೂ್ಟಿಟದನದರ್. ರ್ನನತ ಎಲನಿ ಸಿೆೇೆಂಗಳನೂು ಕ್ೇಳಿದದ್ೇರ್್.  ಬನಕ್ ಸಿೆೇೆಂಗಳ ವಿವರವನತು 
ಏತ್ಕ್ೆ ಕೂ್ಟಿಟಲಿ? ನೇವು ಬೇ್ಕನದವರಿಗ್ ಮನತ್ರ ಕೂ್ಡತತಿುೇರನ? 

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಯನವ ಶನಸಕರತ ಯನವ 
ರ್್ೂೇಡಲ್ ತನಲೂಿಕನತು ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳುುತನುರೂ್ೇ ಅವರಿಗ್ ಕಡನಡಯವನಗಿ ರ್್ೂೇಟಿಸ ಕ್ೂಟತಟ 
ಸಮಿತಿಯ ಸಭ್ಗ ್ಕರಯ್ಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ನಯಮ ಇದ್.  ಈ ಹರ್್ುಲ್ಯಲ್ಲಿ ಆ ತನಲೂಿಕ್ನ ವಿಧನನಸಭನ 
ಸದಸಯರತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗಿರತತನುರ,್ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯರತ ಸಹ-ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗಿರತತನುರ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಕ್ಲವು ಕಡಗ್ಳಲ್ಲಿ ಇಬಾರತ ಮೂವರತ ಸದಸಯರಿರತತನುರ್ ಆಗ ಹರಿಯ 
ಸದಸಯರತ ಸಹ-ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗಿರತತನುರ್.  
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ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಅದರ ಜ್ೂತ್ಗ್ ಲೂ್ೇಕಸಭನ ಸದಸಯರತ ಮತ್ತು 
ರನಜ್ಯಸಭನ ಸದಸಯರತ ಅಲ್ಲಿ ಸದಸಯರನಗಿರತತನುರ.್  ಇದತ ನಯಮಗಳಲ್ಲಿರತವುದನಗಿದ್.  

(ಮತೆಂದತ) 

(1023) 23-09-2022 11-40 KH-KS  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ (ರ್ನಮ ನದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದಿದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ನಯಮ ಇದ್. ಇದನತು ತ್ಮೆ ಇಲನಖ್ಯ್ವರತ ಪನಲ್ಲಸತತಿುಲಿ ಎೆಂದತ ರ್ನವು ಹ್ೇಳುತಿುದ್ದೇವ.್ ಇದಕ್ೆ 
ತನವು ಏನತ ಕರಮ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂಳುುತಿುದಿದೇರಿ?  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ರವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹ್ೇಳಲ್ಲ.  Let 
the Hon’ble Minister complete it.   

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಪೂತಿಾಯನಗಿ 
ಹ್ೇಳಿದ ನೆಂತ್ರ ಕೂ್ರ್್ಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗ್ ಅವಕನಶ ಕೂ್ಡಿ. ರ್ನನತ ಈಗ ಇದರ ಬಗ್ೆ ಹ್ೇಳುತ್ುೇರ್.್  

ಶ್ರೇ ಎಸ.ಎಲ.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, . . . 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಎಸ್.ಎಲ.ಭೂ್ೇಜೇ್ಗೌಡರವರೇ್, ದಯವಿಟತಟ, ಹನಗ್ ಏಕ ್
ಮನಡತತಿುದಿದೇರಿ? ಈಗ ಚಚಾ್ ನಡಯ್ಬ್ೇಕೂ್ೇ, ಬ್ೇಡವೊೇ.  

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ 
ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ರವರ ಅಗರಹ ಇರತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ನಮಗ್ ರ್್ೂಟಿೇಸ್ ಕೂ್ಟಿಟಲಿ. ಮನನಯ ಶನಸಕರ 
ಕಛ್ೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಭ ್ ಕರಯ್ತತನುರ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನದರ.್ ಇನತು ಮತೆಂದ ್ ತನಲೂಿಕತ ಮಟಟದ 
ಸಭ್ಯನದರ್ ತನಲೂಿಕತ ಪೆಂಚನಯತಿಯಲ್ಲಿ, ಜಿಲನಿ ಮಟಟದ ಸಭ್ಯನದರ್ ಜಿಲನಿ ಪೆಂಚನಯತಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಭ ್ಕರಯ್ತವುದಕ್ೆ ನದ್ೇಾಶನ ಕ್ೂಡತತ್ುೇರ್್.  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ದಯವಿಟತಟ ಇನತು ಮತೆಂದ ್ ಈ ರಿೇತಿ 
ಮರತಕಳಿಸದೆಂತ ್ರ್್ೂೇಡಿಕೂ್ಳುಬ್ೇಕತ.  

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ 
ಸದಸಯರತಗಳಿಗ ್ರ್್ೂಟಿೇಸ್ ಕ್ೂಡದೇ್ ಇದದರ ್ಅವರ ಮೇಲ್ ಕರಮ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳುಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದನದರ್. 
ಅದರ ಬಗ್ೆ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ್ಮನಡತತ್ುೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಈ ಅಧಿಕನರಿಯ 
ಮೇಲ ್ಏನತ ಕರಮ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂಳುುತನುರ?್ 

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ ಅಧಿಕನರಿಯ ಮೇಲೂ 
ಕೂಡ ತ್ನಖ್್ ನಡಸ್ಿ, ಅವರ ತ್ಪತಪ ಏರ್ನದರೂ ಇದದರ ್ಕರಮ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳುುತ್ುೇರ್್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಎರಡರ್್ಯ ಪರಶ್ು ಮನನಯ ಗೂ್ೇವಿೆಂದರನಜ್ತರವರದತದ. ಅವರ ಪರವನಗಿ 
ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟೇ್ಶ್ ರವರತ ಪರಶ್ುಯನತು ಕ್ೇಳುತನುರ್. ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ರವರ್ೇ, 
ಒೆಂದತ ವಿನೆಂತಿ. ರ್ನನತ ಎಲನಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡತತಿುದ್ದೇರ್್. ಸದನ ಇವತ್ತು 
ಕ್ೂರ್್ಗೂ್ಳುುತ್ುದ್. ನಯಮ 330, ಗಮನಸ್ಳಯ್ತವ ಸೂಚರ್್ಗಳು ಬಹಳ ಬನಕ್ ಇದ್. ಇನತು 
ನಯಮ 59 ಅನತು ಕನ್ವಟ್ಾ ಮನಡಿ ನಯಮ 68 ರಡಿ ಹನಕ್ರತವೆಂತ್ಹ ಎರಡತ ವಿಷಯಗಳ 
ಚಚ್ಾಗಳು ಹನಗ್ಯ್ದೇ ಇದ್. ಸನಧ್ಯವನದಷೂಟ ವಿಷಯಗಳನತು ಮತಟತಟವೆಂತ್ಹ ಪನರಮನಣಿಕ ಪರಯತ್ು 
ಮನಡೂ್ೇಣ. ದಯವಿಟತಟ, ಎಲನಿ ಸದಸಯರತಗಳು ಬೇ್ರ್ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಭನಗಿಯನಗದ್ೇ ಇರತವ ಹನಗ್ 
5 ನಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪರಶ್ುಗಳನತು ಮತಗಿಸತವುದಕ್ೆ ಪರಯತ್ು ಮನಡಿ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಕಳಕಳಿಯೆಂದ 
ವಿನೆಂತಿ ಮನಡತತಿುದ್ದೇರ್.್  
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ಪರಶ್ು ಸೆಂಖ್್ಯ: 1247 
(ಉತ್ುರವನತು ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ (ರ್ನಮನದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದಿದವರತ) (ಡನ|| ಕ.್ಗ್ೂೇವಿೆಂದರನಜ್ರವರ 
ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತು ಒದಗಿಸಿದನದರ.್ ಮನನಯ 
ಕ.್ಗ್ೂೇವಿೆಂದರನಜ್ರವರತ ಬಿ.ಎೆಂ.ಟಿ.ಸಿ., ಯವರತ ಎಷತಟ ಸನಲ ಮನಡಿದನದರ ್ ಎೆಂದತ ಪರಶ್ುಯನತು 
ಕ್ೇಳಿದನದರ.್ ಇದಕ್ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತು ಕ್ೂಟಿಟದತದ, ಬಿ.ಎೆಂ.ಟಿ.ಸಿ., ಯವರತ ಇಷತಟ ಸನಲ 
ಏಕ್ ಮನಡತತನುರ ್ ಎೆಂಬತದತ ನನು ಪರಶ್ುಯನಗಿದ್. ಹಳ್ಯ ಸಕನಾರದಲ್ಲಿ ಕೂ್ೇವಿಡ್-19 ಬೆಂದತ 
ಎಲಿದಕೂೆ ಕನರಣಗಳು ಸಿಗತತ್ುದ್. ಏನತ ಬೇ್ಕನದರೂ ರ್ನವು ಕ್ೂೇವಿಡ-19 ನಲ್ಲಿ ಮನಡತತ್ುೇವ ್
ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ್. ಸನಲ ಮನಡಿ ಏನತ ಮನಡತತನುರ್? ಪಿ.ಎಫ., ಕಟತಟವುದಕ್ೆ ಸನಲ ಮನಡಿ 
ಕ್ೂೇವಿಡ್-19 ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಖ್ಚನಾಯತ್ತ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ್. ಸಕನಾರ ಕ್ೂೇವಿಡ-19 ರಲ್ಲಿ 
ಸತ್ುವರಿಗ್ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳನತು ಕೂ್ಡತತ್ುೇವ್ ಎೆಂದತ ಒೆಂದತ ನಯಮ ಇದ್. ಇವರದೇ್ 
ಒೆಂದತ ವರದಿಯಲ್ಲಿ 351 ಜ್ನ ಕ್ೂೇವಿಡ್-19 ನೆಂದ ಸತಿುದನದರ.್ ಇಲ್ಲಿಯವರಗ್ೂ ಕ್ೇವಲ 11 ಜ್ನರಿಗ್ 
ಪರಿಹನರ ಕ್ೂಟಿಟದನದರ್. ಬನಕ್ಯವರತ ಏನತ ಪನಪ ಮನಡಿದನದರ?್ ದತಡತಡ ಇಲಿವೊೇ ಏರ್್ೂೇ, ನನಗ ್
ಗ್ೂತಿುಲಿ. ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ ಬಿಲ್ಲಡೆಂಗ್ ಗಳನತು ಅಡಮನನ ಇಟತಟಬಿಡತತನುರ್. ಯನವನಯವುದಕ್ೆ ಎಷತಟ rate 
of interest ಎೆಂದತ ಯನವುದೂ ಯನರಿಗೂ ಗ್ೂತನುಗತವುದೇ್ ಇಲಿ. ರ್್ರ್್ುಯೂ ಕೂಡ ರ್ನನತ 
ಹ್ೇಳುತಿುದ್ದ: ಈ ದ್ೇಶದಲ್ಲಿಯ್ದೇ ಎರಡರ್್ೇ ಅತಿ ಹಚ್ತು ತ್ರಿಗ್ಯನತು ಕಟತಟವೆಂತ್ಹ ರನಜ್ಯ ಅದತ 
ಕರ್ನಾಟಕ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ 2/3rd ರಷತಟ ತ್ರಿಗ್ಗ್ ಕ್ೂಡತತ್ುದ್. ಬಿ.ಎೆಂ.ಟಿ.ಸಿ., ರ್ೌಕರರಿಗ ್ಪರತಿ 
4 ವಷಾಕೂ್ೆಮೆ ಸರಿಯನಗಿ ವ್ೇತ್ನ ಪರಿಷೆರಣ್ಯನತು ಮನಡತವುದಿಲಿ. 2016ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ವೇ್ತ್ನ 
ಪರಿಷೆರಣ್ಯನಗಿದತದ, ನೆಂತ್ರ ಆಗಲೇ್ ಇಲಿ. ಇನತು ವ್ೇತ್ನ ಪರಿಷೆರಣ ್ನಡಯ್ತತಿುಲಿ. ಒೆಂದತ ಕಡ ್
ಜ್ನರಿಗ ್ಅನತಕೂಲವು ಆಗತತಿುಲಿ. ಒೆಂದತ ಕಡ ್ಬರಿೇ ಸನಲ ಮನಡತತಿುದನದರ.್  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಕಳ್ದ 5 ವಷಾಗಳಿೆಂದ 
ಸತಮನರತ ರೂ.1324.90 ಕ್ೂೇಟಿಗಳ ಸನಲವನತು ನಮೆ ಬಿ.ಎೆಂ.ಟಿ.ಸಿ., ನಗಮಕ್ೆ 
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ಪಡದ್ತಕೂ್ೆಂಡಿದದ್ೇವ.್ ರೂ.1324.90 ಕೂ್ೇಟಿಗಳ ಸನಲವನತು ಏನತ ಪಡದ್ತಕ್ೂೆಂಡಿದ್ದೇವಯ್ೇ, 
ಇದಕ್ೆ ಪರತಿವಷಾ ಕೂಡ ಸನಕಷತಟ ಬಸತಸಗಳನತು ಖ್ರಿೇದಿ ಮನಡಿದ್ದೇವ್. ಇದರ ಜ್ೂತ್ಗ್ workshop 
ಗಳನತು ಹನಗೂ ಸನಕಷತಟ modernization ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲಸವನತು ಮನಡಿದ್ದೇವ್. ಜ್ೂತ್ಗ್ 
ಬಹಳಷತಟ ಜ್ನರಿಗ ್ ರ್ವಿಷಯ ನಧಿಯನತು ಕೂ್ಡತವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲಸವನತು ಮನಡಿದ್ದೇವ್. ರೂ.1324.90 
ಕ್ೂೇಟಿಗಳ ಸನಲವನತು ಏನತ ಪಡದ್ತಕ್ೂೆಂಡಿದ್ದೇವಯ್ೇ, ಈಗನಗಲ್ೇ ರೂ.679.00 ಕೂ್ೇಟಿಗಳ 
ಸನಲವನತು ವನಪಸತಸ ಕಟಿಟದ್ದೇವ್. ಇನತು ರೂ.665.00 ಕ್ೂೇಟಿಗಳಷತಟ ಹಣ ಬನಕ್ ಇದ್. ಇವತ್ತು 
ನಮಗ್ ಸಕನಾರದಿೆಂದ ಸನಕಷತಟ ಅನತದನನ ಬರಬೇ್ಕನಗಿದ್. ಉದನಹರಣ್ಗ ್ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕನದರ್, ಈ 
ಬನರಿ ಕಟಟಡ ಕನಮಿಾಕರಿಗ ್ಉಚಿತ್ವನಗಿ ಬಸ ಪನಸ ಅನತು ವಿತ್ರಣ್ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ 
ಇನತು ನಮಗ್ ಅನತದನನ ಬರಬ್ೇಕನಗಿದ್. ಇಲ್ಲಿಯವರಗ್ೂ ಅನತದನನ ಬೆಂದಿರತವುದಿಲಿ. ಇದರ 
ಜ್ೂತ್ಗ್ ಶನಲನ ಮಕೆಳಿಗ ್ಉಚಿತ್ವನಗಿ ಬಸ ಪನಸ ಗಳನತು ಕೂ್ಡತತಿುದ್ದೇವ.್ ಸಕನಾರದಿೆಂದ ಏನತ 
ಅನತದನನ ವನಪಸತಸ ಕೂ್ಡಬ್ೇಕನಗಿತ್ೂುೇ, ಅದತ ಇಲ್ಲಿಯವರಗ್ೂ ವನಪಸತಸ ಬೆಂದಿಲಿ. ಹನಗನಗಿ, ನಮೆ 
ಸಕನಾರದಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಸನಕಷತಟ ಪರಯತ್ುಗಳನತು ಮನಡತತಿುದ್ದೇವ್. ಇವತ್ತು ಹೆಂತ್-ಹೆಂತ್ವನಗಿ ಕ್ೇೆಂದರ 
ಸಕನಾರದಿೆಂದ ಎಷತಟ ಬಸತಸಗಳನತು JNNURM (Jawaharlal Nehru National Urban 
Renewal Mission) ಯೇಜ್ರ್್ಯಡಿ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ೆಂಡಿದದ್ೇವ್, ಯನವನಯವ ಬಸತಸ ನಲನದಣಗಳನತು 
ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸಿದ್ದೇವ,್ ಎಷ್ಟ್ಷತಟ ಪಿ.ಎಫ. ಗಳನತು ಕಟಿಟದ್ದೇವ;್ ಇದರ ಜ್ೂತ್ಗ್ ಕ್ನರನ ಬನಯೆಂಕ್ನಲ್ಲಿ 
rate of interest ಶೇ್ಕಡನ 12 ರಷತಟ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಕ.್ಯತ.ಐ.ಡಿ.ಎಫ.ಸಿ., ನಲ್ಲಿ ಶ್ೇಕಡನ 8.15 
ರಷತಟ ಬಡಿಡ ಇದಯ್ೇ, ಅದನತು ಕಡಿಮ ದರದಲ್ಲಿ ತಗ್್ದತಕೂ್ಳುುವುದತ, ಕಟತಟವುದತ ಮನಡಿಕೂ್ಳುುತನು 
ಬೆಂದಿದ್ದೇವ್. ಇವ್ಲನಿ ರ್್ೂೇಡಿದೆಂತ್ಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಟನಟರ್ ರೂ.665.00 ಕ್ೂೇಟಿಗಳ ಹಣ 
ಬನಕ್ ಇದ್. ಇದಕ್ೆ ಸನಕಷತಟ ಪರಯತ್ುಗಳನತು ಮನಡತತಿುದ್ದೇವ್. ಇತಿುೇಚ್ಗ ್ ರ್ನವು ಕೂಡ ಇದನತು 
ಲನರ್ದನಯಕವನಗಿ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೂ್ೇಗಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಮನನಯ ಶ್ರೇನವನಸ ಮೂತಿಾಯವರ ಕಮಿಟಿ 
ಏನತ ವರದಿಯನತು ಕೂ್ಟಿಟದ್, ಆ ವರದಿಯ ಪರಕನರ ಸನಕಷತಟ ಕಡ ್ಎಲ್ಕ್ರಕ್ ಬಸತಸಗಳನತು ಹನಕ್ದತದ, 
ಡಿೇಸ್ಲ್ ಬ್ಲ ್ ಕೂಡ ಬಹಳಷತಟ ತ್ತಟಿಟಯನಗತತಿುದ್. ಸನಕಷತಟ ಶನಲನ ಮಕೆಳಿಗ್ ಉಚಿತ್ವನಗಿ ಬಸ್ 
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ಪನಸ್ಗಳನತು ಕೂ್ಡತತಿುದದ್ೇವ್. Fee reimbursement ಆಗಬೇ್ಕ್ೆಂಬತದತ ಇನತು ಆಗಿಲಿ. ಕಟಟಡ 
ಕನಮಿಾಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೂ್ಡತತಿುದದ್ೇವ್. ಡಿೇಸ್ಲ್ ಬಸ್ಗಳನತು ಖ್ರಿೇದಿ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲಸವನತು 
ಮನಡತತಿುದ್ದೇವ್. ಹ್ೂಸ ಬಸತಸಗಳಿಗ್ ಸತಮನರತ 40 ರಿೆಂದ 60 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳು ಏನತ 
ಖ್ಚನಾಗತತಿುದಯ್ೇ, ಅದಕನೆಗಿ ಹಳ್ಯ ಬಸತಸಗಳರ್ು್ೇ modernization ಮನಡತವೆಂತ್ಹ 
ಕ್ಲಸವನತು ಮನಡತತಿುದದ್ೇವ್. ರ್ನವು ಪರಯತ್ುವನತು ಮನಡತತ್ುಲ್ೇ ಇದ್ದೇವ್. ಆದಷತಟ ಡೈ್ವರ್ ಮತ್ತು 
ಕೆಂಡಕಟರ್ಗಳಿಗ್ ಸರಿಯನದ ಸಮಯಕ್ೆ ಸೆಂಬಳವನತು ಕ್ೂಡತತಿುದ್ದೇವ್. ಇದಕ್ೆ ಸಕನಾರ ಸತಮನರತ 
ಮೂರತ ಸನವಿರ ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತು ಕ್ೂಟಿಟದ್. ಯನವುದ್ೇ ರಿೇತಿ ತ್ೂೆಂದರ ್ ಆಗದೆಂತ ್
ರ್್ೂೇಡಿಕೂ್ಳುುತಿುದದ್ೇವ್. ಮತೆಂಬರತವೆಂತ್ಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಿಲ್ಲಿ gap ಇದ್, ಸನಲ ಇದ್ ಅದರ್್ುಲನಿ 
fulfilment ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ನಗಮವನತು ಲನರ್ದನಯಕವನಗಿ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ೆಂಡತ ಹ್ೂೇಗತವೆಂತ್ಹ 
ಪರಯತ್ುವನತು ರ್ನವು ಮನಡತತ್ುೇವ್. 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹ್ೇಳಿರತವೆಂತ್ಹದತದ 
ಸನವಗತನಹಾ. 

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಬನಬಣಣ ಹತಕ್ೆೇರಿ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕರೂ್ೇರ್ನ 
ಬೆಂದ ಮೇಲ್ ಸನಕಷತಟ ಕಡ ್ಹಳಿುಗಳಲ್ಲಿ ಬಸತಸಗಳನತು ಬೆಂದ್ ಮನಡಲನಗಿದ.್ ಇವತ್ತು ಪ್ೇಪರ್ನಲ್ಲಿ 
ಬೆಂದಿರತವುದನತು ರ್್ೂೇಡಿರಬಹತದತ. ಡಿಪೂ್ೇಯೆಂದ ಎಷ್್ೂಟೇ ಹಳಿುಗಳಿಗ ್ ಬಸತಸಗಳು ಹ್ೂೇಗತತಿುಲಿ. 
ದಯವಿಟತಟ, ಏರ್್ೇನತ ಮನಗಾಗಳನತು ಬೆಂದ್ ಮನಡಲನಗಿದ,್ ಆ ಮನಗಾಗಳನತು ಮತ್ು ಪನರರೆಂರ್ 
ಮನಡಬೇ್ಕ್ನತುವ ಬಗ್ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತು ಕ್ೂಡಬೇ್ಕತ. ಎಲನಿ ಕಡಗ್ಳಿೆಂದ 
ಹಳಿುಗಳಿಗ ್ಹೂ್ೇಗತವ ಬಸತಸಗಳನತು ಬೆಂದ್ ಮನಡಲನಗಿದ್. ಇದರಿೆಂದ ಸನಕಷತಟ ಶನಲನ/ಕನಲೇ್ಜ್ತಗಳ 
ಮಕೆಳಿಗ ್ಅರ್ನನತಕೂಲವನಗತತಿುದ್.  
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ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ಎಲ್. ಅನಲ್ ಕತಮನರ್ (ಸೆಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ೆಗಳಿೆಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):-  
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈಗನಗಲ್ೇ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ತಿಳಿಸಿರತವೆಂತ್ ಕ್ೂೇವಿಡ-19 
ಕನರಣಕನೆಗಿ ಎಲನಿ ಕಡಗ್ಳಲ್ಲಿ ಬಸತಸಗಳನತು ಬೆಂದ್ ಮನಡಲನಗಿದ.್  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ಸನರಿಗ ್ ಸೆಂಸ್ೆಯವರತ ಬಹಳಷತಟ ಕಡಗ್ಳಲ್ಲಿ 
ಬಸತಸಗಳನತು ನಲ್ಲಿಸಿದನದರ.್ ಅದನತು ಚನಲತ ಮನಡಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೇಳುತಿುದನದರ.್  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ತ್ಮಗ್ ಒೆಂದತ ತಿೆಂಗಳಿಗ ್ಸತಮನರತ 
74.00 ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳು ನಷಟವನಗತತಿುದ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ರವರೇ್, ದಯವಿಟತಟ ಮತಗಿಸಿ. ಮತ್ು ಆಡಿದ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತನು ಅಲ್ಲಿಗ್ೇ ಬರತತಿುದಿದೇರಿ.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಒೆಂದತ ನಮಿಷದಲ್ಲಿ 
ಮತಗಿಸಿಬಿಡತತ್ುೇರ್.್ ಪರತಿ ತಿೆಂಗಳು ಬಿ.ಎೆಂ.ಟಿ.ಸಿ., ಗ್ 74.00 ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳು 
ನಷಟವನಗತತಿುದ್. ಬಿ.ಎೆಂ.ಟಿ.ಸಿ., ಕಟಟಡಗಳು ಬ್ೇಕನದಷತಟ ಇವ್. ಸಕನಾರಿ ಕಛ್ೇರಿಯವರನತು ಕರದ್ತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಬನಡಿಗ್ಗ ್ಕ್ೂಟತಟ, ಏರ್ನದರೂ ದತಡತಡ ಬರತವ ಹನಗ್ ಮನಡಿ. ಬರಿೇ ಖ್ನಲ್ಲ ಇಟತಟಕ್ೂೆಂಡತ 
ಬ್ೇರಯ್ವರಿಗಲ್ನಿ ಕೂ್ಟತಟ ಹನಳು ಮನಡತವುದತ ಬ್ೇಡ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇವತ್ತು ಡಿೇಸ್ಲ್ ದರ ತ್ತಟಿಟಯನಗಿದ್. 
ಡಿೇಸ್ಲ್ ದರ ತ್ತಟಿಟಯನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎೆಂ.ಟಿ.ಸಿ., ನಗಮದಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 6 ರಿೆಂದ 7 ಕೂ್ೇಟಿ 
ರೂಪನಯಗಳಷತಟ ಡಿೇಸ್ಲ್ ಅನತು ಖ್ರಿೇದಿ ಮನಡತತಿುದ್ದೇವ್. ಇನತು 4 ನಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 
ರೂ.15 ಕೂ್ೇಟಿಗಳಷತಟ ಡಿೇಸ್ಲ್ ಅನತು ಖ್ರಿೇದಿ ಮನಡತತಿುದ್ದೇವ್. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಹ್ೇಳುತಿುರತವೆಂತ್ಹ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಬ್ೇರ ್ ಬ್ೇರ ್ ಕನೆಂಪ್ಿಕಸ್ಗಳು ಏನವ,್ ಇವಲ್ಿವನೂು ಬನಡಿಗ್ಗ್ 
ಕ್ೂಡತವುದರ ಮೂಲಕ ಲನರ್ವನತು ಪಡದ್ತಕೂ್ಳಿು ಎೆಂದತ ಏನತ ಸಲಹ್ಯನತು ಕ್ೂಟಿಟದನದರ್, ಇದಕ್ೆ 
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ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಪರಯತ್ು ಮನಡತತಿುದ್ದೇವ.್ ಯನರೂ ಮತೆಂದಕ್ೆ ಬರತತಿುಲಿ. ಬೆಂದ ತ್ಕ್ಷಣ ಅದನತು 
ಸರಿಪಡಿಸತವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲಸ ಮನಡತತ್ುೇವ.್ 

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಬನಬಣಣ ಹತಕ್ೆೇರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, . . .  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪರಕನಶ್ ಬನಬಣಣ ಹತಕ್ೆೇರಿಯವರೇ್, ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂಳಿು. ದಯವಿಟತಟ, 
ತನಳ್ೆ  ಇರಲ್ಲ. 

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಬನಬಣಣ ಹತಕ್ೆೇರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಒಳ್ುಯ 
ಕ್ಲಸ ಮನಡತತಿುದನದರ.್ ಅದರ ಬಗ್ೆ ಏನತ ಮನತಿಲಿ. ಉದನಹರಣ್ಗ್ ಡಿೇಪೂ್ೇದಲ್ಲಿ  . . . 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪರಕನಶ್ ಬನಬಣಣ ಹತಕ್ೆೇರಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಹ್ೇಳುತನುರ.್ ದಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕೂ್ಳಿು. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಪರಕನಶ್ ಬನಬಣಣ 
ಹತಕ್ೆೇರಿಯವರತ ಕೂ್ೇವಿಡ-19 ಬೆಂದ ನೆಂತ್ರ ಸನಕಷತಟ ಕಡಗ್ಳಲ್ಲಿ ಹಳಿುಗಳಿಗ್ ಹ್ೂೇಗತವೆಂತ್ಹ 
ಬಸತಸಗಳು ನಲ್ಲಿಸಿದನದರ.್ ಆ ಬಸತಸಗಳು ಹೂ್ೇಗತತಿುಲಿ ಎನತುವ ಮನತ್ನತು ಹ್ೇಳುತಿುದದರತ. ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿ 
ಇಡಿೇ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯನವುದ್ೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ೂೆಂದರಯ್ನಗದೆಂತ ್ಶನಲನ ಮಕೆಳಿಗ್ ಮತ್ತು ಕನಲೇ್ಜ್ತ 
ಮಕೆಳಿಗ ್ ಆದಯತ ್ ಕೂ್ಡತವುದರ ಮೂಲಕ ಬಸತಸಗಳನತು ಕಳುಹಸತವೆಂತ್ಹ ವಯವಸ್ೆಯನತು 
ಮನಡತತಿುದ್ದೇವ್. ಸನಕಷತಟ ಕಡಗ್ಳಿಗ್ ಬಸತಸಗಳು ಹ್ೂೇಗಬೇ್ಕನಗಿದ.್ ಇನತು ಸನಕಷತಟ ಕಡಗ್ಳಲ್ಲಿ 
ಮನಗಾಗಳು ಸರಿಯನಗಿಲಿ. ಅವ್ಲನಿ ಕಡಗ್ಳಲ್ಲಿಯೂ ಪರಯತ್ು ಮನಡತತಿುದ್ದೇವ.್ ಎಲನಿ ಕಡಗ್ಳಲ್ಲಿ 
ತ್ಲತಪತವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲಸವನತು ಮನಡತತಿುದ್ದೇವ್. ಸದಯಕ್ೆ ಶನಲನ ಮಕೆಳಿಗ ್ಮತ್ತು ಕನಲೇ್ಜ್ತ ಮಕೆಳಿಗ್ 
ಯನವುದ್ೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ತೂ್ೆಂದರ್ಯನಗದೆಂತ ್ ರ್್ೂೇಡಿಕ್ೂಳುುತು್ೇವ್. ಎಲ್ಿಲ್ಲಿ ಬಸತಸಗಳು ಇಲಿವೊೇ, 
ಅವ್ಲನಿ ಕಡ ್ಬಸತಸಗಳ ವಯವಸ್ೆಯನತು ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲಸವನತು ಮನಡತತ್ುೇವ್.  
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ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜ್ತ (ವಿಧನನಸಭ್ಯೆಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಒೆಂದತ ನಮಿಷ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜ್ತರವರೇ್, ಏನತ ಇಲಿ ಕತಳಿತ್ತಕೂ್ಳಿು.  ಮನನಯ 
ಟಿ.ಎ.ಶರವಣರವರ್ೇ ಪರಶ್ುಯನತು ಕ್ೇಳಿ. 

ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜ್ತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಸನರಿಗ ್ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಕ್ೇಳುತು್ೇರ್್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜ್ತರವರೇ್, ಏನತ ಇಲಿ. I have not allowed. 
ಮನನಯ ಟಿ.ಎ.ಶರವಣರವರ್ೇ, . . . 

ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜ್ತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸನರಿಗಗ್ ್ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಿಟರತವ ವಿಷಯ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜ್ತರವರೇ್, ಏನತ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಿಟರತವ ವಿಷಯ. 
ಇದತ ಪರಶ್ ುೇತ್ುರ.  

ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜ್ತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, yeshwanthpur BMTC ಯಲ್ಲಿ 
42000 (ಗ್ೂೆಂದಲ) ಕಟಟಡ ಕಟಿಟದನಗಿನೆಂದ ಖ್ನಲ್ಲ ಇದ್ ಎನತುವ ಬಗ್ೆ ಪರಶ್ು ಮನಡತತಿುದ್ದೇರ್್. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ)  
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ಪರಶ್ು ಸೆಂಖ್್ಯ: 1242 
(ಉತ್ುರವನತು ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 

ಶ್ರೇ ಶರವಣ ಟಿ.ಎ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತು 
ಕ್ೂಟಿಟದನದರ್. ಬಹತಶಃ ಸಕನಾರದ ಆದ್ೇಶ ಸೆಂಖ್್ಯ:ಹೆಂವಕ 589 ಬಿಎೆಂಎಸ್ 2013 ರನತು ಉಲ್ಿೇಖ್ 
ಮನಡತತಿುದನದರ.್ ಎಲಿವನೂು ಕ್ೇಳಿದರ ್“ಹೌದತ”್ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ್. ಇದತ ಏತ್ಕೂ್ೆೇಸೆರ ನಡಯ್ತತಿುದ್ 
ಎನತುವ ಬಗ್ೆ ಮನಹತಿ ಇಲಿ. ಅದಕ್ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿೆಂದ ಸಪಷಟರ್್ ಬ್ೇಕತ. ಎರಡರ್್ಯದನಗಿ, ತ್ಮಗೂ 
ಗ್ೂತಿುರತವ ಹನಗ್ ಹೆಂದತಳಿದ ವಗಾದಲ್ಲಿ ಸನಮನನಯ ವಗಾಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಿಟರತವೆಂತ್ಹ ಬನರಹೆಣ 
ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಹನಗೂ ಆಯಾ-ವ್ೈಶಯ ಜ್ರ್ನೆಂಗದ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ್ಹೆಂದಿನ ಸಕನಾರದಲ್ಲಿ ಹೈ್ಯರ್ 
ಎಜ್ತಕ್ೇಷನ್ ಮನಡತತಿುರತವೆಂತ್ಹ ಆ ಬಡ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ್ ವಸತಿಗೂ್ೇಸೆರ “ವಿದನಯಶ್ರೇ”್
ಕನಯಾಕರಮದಡಿ ಪರತಿ ವಷಾ 15 ಸನವಿರ ರೂಪನಯಗಳನತು ಸಕನಾರದ ವತಿಯೆಂದ ಕ್ೂಡತತಿುದದರತ.  

(ಮತೆಂದತ) 

(1024)23-09-2022(11-50)bsd-ks 

ಶ್ರೇ ಟಿ.ಎ. ಶರವಣ (ಮತೆಂದತ) 

ಅದನತು ಈ ಸಕನಾರ ನಲ್ಲಿಸಿದತದ, ಏತ್ಕನೆಗಿ ನಲ್ಲಿಸಿದನದರ ್ಎೆಂಬ ಪರಶ್ುಗ ್ಉತ್ುರ ಬೇ್ಕತ. 

 ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಮೂಲ 
ಪರಶ್ು ವಿದನಯಶ್ರೇ ಯೇಜ್ರ್್ಯನತು ನಲ್ಲಿಸಿರತವ ಬಗ್ೆ ಕ್ೇಳಿದತದ, ವಿದನಯಶ್ರೇ ಯೇಜ್ರ್್ಯನತು ಯನವ 
ಕನರಣದಿೆಂದಲೂ ನಲ್ಲಿಸಿರತವುದಿಲಿ. ಅದತ ನರೆಂತ್ರವನಗಿ ನಡಯ್ತತಿುದ.್ ಸತಮನರತ ೧ ಲಕ್ಷಕೂೆ ಹ್ಚತು 
ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ವಷಾಕ್ೆ ರೂ.೧೫ ಸನವಿರಗಳೆಂತ ್ವಿದನಯಶ್ರೇ ಪಡಯ್ತತಿುದತದ, ಅದತ ಮತೆಂದತವರದ್ಿದ.್ 
ಹನಸ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿರತವ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ವಿದನಯಶ್ರೇ ಯೇಜ್ರ್್ ಕ್ೂಡತತಿುಲಿ, ಹನಸ್ಟಲ್ ಸೌಲರ್ಯ ಇಲಿದ್ೇ 
ಇರತವವರಿಗ ್ ವಿದನಯಶ್ರೇ ಸೌಲರ್ಯ ಕ್ೂಡತತ್ುೇವ.್ ಆಯಾವ್ೈಶಯ ಮತ್ತು ಬನರಹೆಣ ಪೆಂಗಡಗಳಿಗ ್
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ಹೆಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖ್ಯ್ೆಂದ ನೇಡತತಿುರತವುದನತು ನಲ್ಲಿಸಿರತವ ಬಗ್ೆ ಮೂಲ ಪರಶ್ು 
ಇರಬಹತದತ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹ್ೇಳಿರತವುದತ ಸರಿಯದ.್ ಅದಕನೆಗಿ “ಹೌದತ”್ ಎೆಂದತ ಉತ್ುರ 
ಕ್ೂಡಲನಗಿದ.್ ಆಯಾವ್ೈಶಯ ನಗಮವನತು ಹೆಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಇಲನಖ್ಯ್ೆಂದ ಕೆಂದನಯ 
ಇಲನಖ್ಗ್ ್ವಗನಾಯಸಿ, ಅವರಿಗನಗಿಯ್ದೇ ಪರತ್ಯೇಕ ನಗಮವನತು ಮನಡಿ, ಪರತಯ್ೇಕ ಅನತದನನವನತು 
ನೇಡಲನಗತತಿುದ್. ಹನಗನಗಿ ಆ ಸಮತದನಯಕ್ೆ ವಿದನಯರ್ಥಾ ವ್ೇತ್ನ ಸೇ್ರಿದೆಂತ ್ಎಲನಿ ಸೌಲರ್ಯಗಳು 
ನಗಮದಿೆಂದಲೇ್ ಸಿಗತತ್ುದ್. ಬನರಹೆಣ ವಗಾವನತು ಪರತ್ಯೇಕ ಎೆಂದತ ಗತರತತಿಸಿ, ಅವರಿಗ್ ರೂ.೨೫ 
ಕ್ೂೇಟಿಗಳನತು ಕ್ೂಟತಟ, ಅಲ್ಲಿನ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ಮನಡತತಿುದನದರ.್ ಈ ಎರಡತ ಕನರಣಗಳಿೆಂದ 
ಅವುಗಳನತು ವಿೆಂಗಡಿಸಿ, ಉಳಿದವರಿಗ ್ ಕೂ್ಡತವುದನತು ಮನಡತತಿುದತದ, ಇದತ ವಯವಸಿೆತ್ವನಗಿ 
ಸನಗತತಿುದ್.  
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ಪರಶ್ು ಸೆಂಖ್್ಯ: ೧೨೬೩ 

(ಉತ್ುರದ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಿದ್) 

 ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ್ ಅರಳಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಉತ್ುರವನತು ಒದಗಿಸಿದತದ, ಆದರ್ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ತ್ಪತಪ ಉತ್ುರ ಕೂ್ಟಿಟದನದರ ್ ಎೆಂಬ ಅನತಮನನ 
ಬರತತಿುದ್. ಏಕ್ೆಂದರ ್ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗ್ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ ಬಗ್ೆ ಅಪನರ ಕಳಕಳಿ ಹ್ೂೆಂದಿದತದ, ಹೆಂದ ್
ಅರ್್ೇಕ ಕ್ಲಸಗಳನತು ಮನಡಿಕ್ೂಟಿಟದನದರ.್ ಬಿೇದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿರತವ ಕ್ರೇಡನ ವಸತಿ ಶನಲ್ಯತ 
ಸತಸಿೆತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲಿದಿರತವುದತ ಸಕನಾರದ ಗಮನಕ್ೆ ಬೆಂದಿದ್ಯ್ದ ಎೆಂಬ ನನು ಪರಶ್ುಗ ್ಸಕನಾರದಿೆಂದ 
“ಹೌದತ”್ಎೆಂದತ ಉತ್ುರಿಸಿದತದ, ಇದರ ಬಗ್ೆ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ೆಂಡಿರತವ ಕರಮದ ಬಗ್ೆ ಹ್ೇಳಿಲಿ. ಅವರಿಗ್ ಊಟ 
ಇಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ೩೦೦ ಜ್ನ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿರಬೇ್ಕನಗಿದದಲ್ಲಿ, ಕ್ೇವಲ ೧೨ ಜ್ನ ಇದತದ, ಅವರಿಗ್ ಹನಸಿಗ ್ಇಲಿ, 
ಲ್ೈಟ್ ಸೌಲರ್ಯ ಇಲಿ, ಊಟ ಇಲಿವ್ೇ ಇಲಿ, ಖ್ನರ್ನವಳಿಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮನಡತತಿುದತದ, ಅವರತ ಉದದರಿ 
(ಸನಲ) ಕ್ೂಡತತಿುದನದರ.್ ರ್ನನತ ಭ್ೇಟಿ ನೇಡಿದನದಗ ಸಕನಾರ ದತಡತಡ ಕೂ್ಡತತಿುಲಿ ಎೆಂದತ ವನಡಾನ್ 
ಹ್ೇಳುತನುರ್.್ ಅವರತ ಪರತಿದಿನ ಖ್ನರ್ನವಳಿಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮನಡಬೇ್ಕತ, ಉದದರಿ ಮನಡಿದ್ದೇವ್ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಿದ. ಟ್ೆಂಡರ್ ಆದಮೇಲ್ ಆಗತತ್ುದ ್ ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದನತ. ಟ್ೆಂಡರ್ ಆದಮೇಲ್ ರನಜ್ಯದ ಎಲಿ 
ಟ್ೆಂಡರ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿಗ್ ಬರಬ್ೇಕತ. ಆದದರಿೆಂದ ತನರಸ ಆಗತತ್ುದ್. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಒಳ್ುಯ ಕ್ರೇಡನ 
ಪಟತಗಳನತು ತ್ಯನರತ ಮನಡಿ ಕಳುಹಸತವ ಬಗ್ೆಯೂ ಹ್ೇಳಿದನದರ.್ ಈ ರಿೇತಿ ವಯವಸ್ೆ ಇದದರ ್
ಹ್ೇಗನಗತತ್ುದ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕತ.  

 ಡನ|| ರ್ನರನಯಣಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹನಸ್ಟಲ್ ಬಗ್ೆ ಪರಶ್ು 
ಕ್ೇಳಿದತದ, ೨೦೧೯-೨೦ ರಲ್ಲಿ ರೂ. ೧೨ ಕ್ೂೇಟಿ ಅನತದನನ ಮೆಂಜ್ೂರನಗಿದತದ, ಕನರಣನೆಂತ್ರಗಳಿೆಂದ 
ಮತ್ತು ಲನಕ್ಡೌನ್ ಕನರಣದಿೆಂದ ಹೆಂತ್ಗದ್ತಕೂ್ಳುಲನಗಿದ್. ಈಗ ಪತನಃ ….  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಯನರದ್ೂದೇ ಮೊಬ್ೈಲ್ ರಿೆಂಗ್ ಆಗತತಿುದ್, ಮೊಬೈ್ಲ್ ಒಳಗ್ 
ತ್ರಬನರದತ ಎೆಂದತ ಮೊದಲ್ೇ ಹ್ೇಳಿದ್ದೇರ್.್ 
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 ಡನ|| ರ್ನರನಯಣಗೌಡ:- ಮಕೆಳಿಗ ್ಹನಸ್ಟಲ್ ಸೌಲರ್ಯದ ಬಗ್ೆ ಕ್ೇಳಿ ಈಗನಗಲ್ೇ ಇೆಂಡ್ೂೇರ್ 
ಸಟ್ೇಡಿಯೆಂನಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ dormitory ಇದತದ, ೩೭ ಮಕೆಳಿಗ ್ ಊಟ-ತಿೆಂಡಿ ಮತ್ತು ಮಲಗಲತ 
ಅವಕನಶ ಕ್ೂಡಲನಗಿದ ್ಎೆಂದತ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಹ್ೇಳಿದನದರ.್ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ನದರೂ ತ್ಪಿಪದದರ ್ರ್ನವು-ನೇವು 
ಒೆಂದತ ಸಭ ್ ಮನಡಿ ಸತಧನರಣ್ ಮನಡತವ ಕ್ಲಸ ಮನಡೂ್ೇಣ. ಹಣದ ಕೂ್ರತ್ ಇತ್ತು, ಈಗ 
ರೂ.೧೦೦ ಕ್ೂೇಟಿಗಳನತು ಕ್ೇಳಿದತದ, ೫ ಹನಸ್ಟಲ್ ಮೆಂಜ್ೂರನಗಿದತದ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಕ್ೇಳಿದ ಹನಸ್ಟಲ್ ಸಹ ಇದ.್ ಹಣ ಬಿಡತಗಡ್ಯನದ ತ್ಕ್ಷಣ ಶ್ೇಘರದಲ್ಲಿಯ್ದೇ ಟ್ೆಂಡರ್ ಅಥವನ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರಿಗ್ ಕ್ೂಡತತ್ುೇವ್, ಆ ಭನಗದಲ್ಲಿ ಅವರತ ಯನರಿಗನದರೂ ಏಜ್ನಸ ಕೂ್ಟತಟ ಹನಸ್ಟಲ್ ಕಲ್ಸ 
ಪನರರೆಂಭಿಸಲತ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೂ್ಡೂ್ೇಣ. ಏರ್ನದರೂ ಸಮಸ್ಯ ಇದದರ ್ ಎಲನಿ ಅಧಿಕನರಿಗಳ 
ಎದತರತ ಚಚ್ಾ ಮನಡಿ ಸತಧನರಣ್ ಮನಡೂ್ೇಣ. ಏಕ್ೆಂದರ ್ ಅದರ ಬಗ್ೆ ನನಗ ್ ಕನಳಜಿ ಇದ್. 
ಮಕೆಳಿಗ ್ಊಟ-ತಿೆಂಡಿ, ಸೌಲರ್ಯಗಳು ಸಿಗದ್ೇ ಇರತವುದತ ಬಹಳ ದತಃಖ್ದ ಪರಶ್ುಯನಗಿದ್. ನಮೆ 
ಕಮಿಷನರ್ ಸಹ ಇದನದರ್, ಅಧಿಕನರಿಗಳನತು ಕರಸ್ಿ ಸತಧನರಣ್ ಖ್ೆಂಡಿತ್ ಮನಡೂ್ೇಣ. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮೆಂತಿರಗಳಲ್ಲಿ ವಿನೆಂತಿ ಏರ್್ೆಂದರ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರ 
ಮನವಿಯನತು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸಿೆತಿ ನಜ್ವನಗಲೂ ಅಧೂ್ೇಗತಿಯಲ್ಲಿದ್, ಕ್ರೇಡನಪಟತಗಳು 
ಖ್ನರ್ನವಳಿಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮನಡತತಿುದತದ, ಖ್ನರ್ನವಳಿ ಮನಲ್ಲೇಕ ಸರಿಯನಗಿ ಊಟ ಕೂ್ಡತತಿುಲಿ, 
ಏಕ್ೆಂದರ ್ಬಿಲ್ ಮರತಪನವತಿ ಮನಡತತಿುಲಿ. ದಯವಿಟತಟ ತನವು ಆದಷತಟ ಬೇ್ಗ ಬಿೇದರ್ಗ್ ವಿಸಿಟ್ 
ಮನಡಿ, ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟ ಅಧಿಕನರಿಗಳನತು ಕರದ್ತ ಸಭ್ ಮನಡಿ.  

 ಡನ|| ರ್ನರನಯಣಗೌಡ:- ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿ ರ್ನರ್್ೇ ಹ್ೂೇಗಿ ಇಡಿೇ ತ್ೆಂಡವನತು ಕರದ್ತ 
ಸತಧನರಣ್ ಮನಡತವ ಕ್ಲಸ ಮನಡತತ್ುೇರ್.್ 

 ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ್ ಅರಳಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,…. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹ್ೇಳಿದನದರ್, ನಮಗ್ ಏರ್್ೇನತ ಕೇ್ಳಬ್ೇಕ್ೂೇ ಕ್ೇಳಿ, 
ರ್ನನತ ನಮೆ ಜ್ೂತ ್ಬರತತ್ುೇರ್್. 
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 ಡನ|| ರ್ನರನಯಣಗೌಡ:- ಜ್ೂತ್ಯಲ್ಲಿ ಸಭ ್ಮನಡಿ ಸತಧನರಣ್ ಮನಡತವ ಜ್ವನಬನದರಿ ನನಗ ್
ಇದ್. 
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ಪರಶ್ು ಸೆಂಖ್್ಯ: ೧188 

(ಉತ್ುರದ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಿದ್) 

 ಶ್ರೇ ಕ್.ಎ. ತಿಪಪ್ೇಸನವಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಉತ್ುರವನತು ಒದಗಿಸಿದತದ, ಇದ್ೂೆಂದತ 
ಬೃಹತ್ ಇಲನಖ್ಯ್ನಗಿದತದ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಂದತಳಿದ ವಗಾದ ಪರವಗಾ ೧, ಪರವಗಾ ೨ಎ, ಪರವಗಾ ೩ಎ, 
ಪರವಗಾ ೩ಬಿ ಹನಗೂ ಇತ್ರ ್ಒಬಿಸಿ ವಗಾಕ್ೆ ಸೇ್ರಿರತವ ಜ್ನರ ಕಲನಯಣಕ್ೆ ಇರತವ ಇಲನಖ್ಯ್ನಗಿದ್. 
ರನಜ್ಯದ ಜ್ನಸೆಂಖ್್ಯಯ ೪೦% ಜ್ನತ್ಗ್ ಕಲನಯಣ ಕನಯಾಕರಮಗಳನತು ರೂಪಿಸತವ ಇಲನಖ್ಯ್ನಗಿದ್. 
ಕಳ್ದ ೩ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಬೂ್ೇಡ್ಾಗ್ ಪನವತಿ ಮನಡಬೇ್ಕನಗಿರತವ ಬನಕ್ ರೂ.೨೬.೨೧ 
ಕ್ೂೇಟಿಗಳನತು ಏಕ್ ಉಳಿಸಿಕೂ್ಳುಲನಗಿದ್ ಮತ್ತು ಇದತ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ಹೂ್ೇಗತತ್ುದ್ಯ್ದೇ ಅಥವನ 
ಬ್ೂೇಡ್ಾಗ್ ಹೂ್ೇಗತತ್ುದಯ್್ದೇ? ದಯಮನಡಿ ಕನಿರಿಫ್ೈ ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಪರತಿವಷಾ ಸತಮನರತ ೮ ಲಕ್ಷ 
ಅಜಿಾಗಳು ಬರತತಿುದತದ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ ೭೦-೮೦ ಸನವಿರ ಅಜಿಾಗಳನತು ತಿರಸನೆರ ಮನಡತತನುರ.್ 
ಐದನರತ ಲಕ್ಷ ಮೆಂಜ್ೂರತ ಮನಡಿದರೂ ಎರಡೂವರ ್ಲಕ್ಷ ಅಜಿಾಗಳು ಬನಕ್ ಉಳಿಯತತ್ುವ್. ಇದರಿೆಂದ 
ರೂ.೨೬ ಕೂ್ೇಟಿ ಉಳಿದತಕ್ೂೆಂಡಿದ್ ಎೆಂದತ ನನು ಭನವರ್್ಯನಗಿದತದ, ದಯಮನಡಿ ಕನಿರಿಫೈ್ 
ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ, ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡ ಮತ್ತು ಅಲಪಸೆಂಖ್ನಯತ್ರ ನಗಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ 
ವಿದ್ೇಶದ ವನಯಸೆಂಗಕ್ೆ ವಿದನಯರ್ಥಾ ವ್ೇತ್ನ ಕ್ೂಡತತಿುದತದ, ಕಳ್ದ ೩ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ವಿದನಯರ್ಥಾ ವ್ೇತ್ನ 
ಕ್ೂಟಿಟಲಿ. ಆಯವಯಯ ರ್್ೂೇಟ್ನಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿಸತವ ಬಗ್ೆ ಹ್ೇಳಿರತವುದರಿೆಂದ ನಲ್ಲಿಸಲನಗಿದ ್ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳುತನುರ.್ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹೆಂದತಳಿದ ವಗಾಕ್ೆ ಸೇ್ರಿದವರನಗಿ ಈ ರಿೇತಿ ಮನಡತವುದತ 
ರ್ನಯಯಸಮೆತ್ವೇ್? ಅವರತ ಹಣಕನಸತ ಇಲನಖ್ಯ್ವರೂ್ಡರ್್ ನಲ್ಲಿಸಲತ ಒಪಿಪಕೂ್ೆಂಡತ ಬಿಟಟರ?್ ಇದರ 
ಬಗ್ೆ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಯವರ್ೂಡರ್್ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲಲಿವ್ೇ? ಇದರ ಬಗ್ೆ ಕನಳಜಿ ಇಲಿವ್ೇ? 
ಇದನತು ಯನವನಗ ಕ್ೂಡಲತ ವಯವಸ್ೆ ಮನಡತತನುರ್. ಏಕ್ೆಂದರ ್ನರ್ು್ ಮನನಯ ನಸಿೇರ್ ಅಹಮದ್ 
ರವರತ ಅಲಪಸೆಂಖ್ನಯತ್ ವಿದನಯರ್ಥಾವ್ೇತ್ನಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟೆಂತ ್ ಪತನರ್ ಸನೆಪರ್್ ಮನಡತವ ಬಗ್ೆ 
ಹ್ೇಳಿದನದರ್. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಆ ಪರಯತ್ುವನತು ಮನಡಿದನದರ್ಯ್ದೇ? 
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 ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರಷತಟ 
ಅಧ್ಯಯನ ಮನಡಿದವರತ ನಮೆ ಇಲನಖ್ಯ್ಲ್ಲಿಯ್ದೇ ಇಲಿ ಎೆಂದತ ನನು ಅನಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಬಹಳ 
ಗೆಂಭಿೇರವನದ ಪರಶ್ುಯನತು ಕ್ೇಳಿದನದರ್. ಮೂಲ ಪರಶ್ು ರೂ.೨೬ ಕ್ೂೇಟಿ ಬನಕ್ ಇಟತಟಕೂ್ೆಂಡಿರತವ ಬಗ್ೆ 
ಕ್ೇಳಿದತದ, ೨೦೨೦-೨೧ ರಲ್ಲಿ ೧೦,೨೫,೨೧೬ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ರೂ.೫೪೦ ಕ್ೂೇಟಿಗಳನತು ಬಿಡತಗಡ್ 
ಮನಡಲನಗಿದ.್ ಅದರಲ್ಲಿ ೮,೬೩೮ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ರೂ.೧೦ ಕೂ್ೇಟಿಗಳನತು ಕ್ೂಡಬೇ್ಕನಗಿದತದ, 
ಅದನತು ಬನಕ್ ಇಟತಟಕ್ೂೆಂಡಿದ್ದೇವ್. ಅದನತು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಿೇಖ್ ಮನಡಲನಗಿದ.್ ೨೦೨೧-೨೨ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲಗ ್
ರೂ.೫೮೦ ಕ್ೂೇಟಿಗಳ ಬ್ೇಡಿಕ್ ಇದತದ ರೂ.೪೪೯ ಕೂ್ೇಟಿಗಳನತು ಕೂ್ಟಿಟದತದ, ರೂ.೧೫೦ ಕ್ೂೇಟಿಗಳು 
ವಿದನಯರ್ಥಾ ವ್ೇತ್ನಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟೆಂತ ್ ಬನಕ್ ಇದ್. ಅದಲಿದೇ್ ರೂ.೨೬.೨೧ ಕ್ೂೇಟಿ ಬನಕ್ 
ಇರತವುದನತು ಯನವನಗ ಕ್ೂಡಲನಗತವುದತ ಎೆಂದತ ಕ್ೇಳಿದದರ.್ ಇನತು ಪಿರೇ ಮಟಿರಕ್ಗ್ 
ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟೆಂತ ್ ಮನಹತಿಗಳನತು ಒದಗಿಸಿದ್ದೇರ್.್ ವಿದ್ೇಶ ವನಯಸೆಂಗದ ವಿದನಯರ್ಥಾ ವ್ೇತ್ನವನತು 
ನಲ್ಲಿಸಿರತವ ಬಗ್ೆ ಕ್ೇಳಿದತದ, ಆರ್ಥಾಕ ಕನರಣಗಳಿೆಂದ ಮತ್ತು ಒೆಂದತ ವಷಾದ ಕ್ೂರೂ್ೇರ್ನ 
ಕನರಣಗಳಿೆಂದ ಅಜಿಾ ಕರದ್ಿರತವುದನತು ಬಿಟತಟ ಉಳಿದ ಸೆಂದರ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಪನವತಿ ಮನಡಬೇ್ಕನಗಿರತವ 
ಬನಕ್ಯನತು ಪನವತಿ ಮನಡತತಿುದ್ದೇವ್.                                           

(ಮತೆಂದತ) 

(1025) 23.09.2022 12.00 ಹ್ರ್್ವಿ:ಜಿಆರ್ 

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಮತೆಂದತ):-  

ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ,್ “್ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖ್ ್ಇದನತು ತಿರಸೆರಿಸಿದ,್ ತನವು 
ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳೂ್ೆಂದಿಗ್ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಪತನರ್ ಸನೆಪಿಸತತಿುೇರನ?”್ ಎೆಂದತ ಕ್ೇಳುತಿುದನದರ್. 
ಯನವಯನವ ಯೇಜ್ರ್್ಗಳು ನಲತಗಡ್ಯನಗಿವ್ ಅವ್ಲಿವುಗಳನತು ಈ ವಷಾ ಪತನರ್ ಸನೆಪರ್ ್
ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖ್ಗ್ ್ ಆದ್ೇಶವನತು ಕ್ೂಟಿಟದನದರ್. ಏರ್್ೇ 
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ಸಮಸ್ಯಗಳನದರೂ ಎಲಿ ಯೇಜ್ರ್್ಗಳಿಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟೆಂತ್ ಮರತ ಅಜಿಾಯನತು ಕರದ್ತ ಪೂಣಾ 
ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ಪನವತಿ ಮನಡತತ್ುೇವ್.  

 ಶ್ರೇ ಕ್.ಎ.ತಿಪಪ್ೇಸನವಮಿ:- ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕ್ೇವಲ 60 ಜ್ನ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ್
ಮನತ್ರ ವಿದೇ್ಶ ವನಯಸೆಂಗ ವ್ೇತ್ನವನತು ನೇಡಲನಗಿದ್. ಇಷತಟ ದೂ್ಡಡ ಇಲನಖ್ಗ್ ್ ಅದತ 
ಸನಕನಗತತ್ುದಯ್್ದೇ; ಇಲ್ಲಿಯವರಗ್್ ಎಷತಟ ಅಜಿಾಯನತು ತಿರಸೆರಿಸಲನಗಿದ್ ಎನತುವುದತ ನನು 
ಪರಶ್ುಯನಗಿದ್.   

 ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಪಿ.ಹ್ರ್್ಡಿ., ಪಿ.ಜಿ., 
ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ್ 10 ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತು ಮಿೇಸಲ್ಲರಿಸಲನಗಿದ.್ ತ್ತೆಂಬನ ಬ್ೇಡಿಕ ್
ಇರತವುದರಿೆಂದ ಇದರ ಪರಮನಣವನತು ಹಚ್ತು ಮನಡಬೇ್ಕ್ನತುವುದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರ 
ಒತನುಯವನಗಿದ.್ ಅದನತು ಮನಡತವ ಅವಶಯಕತ್ಯದ.್ ರ್ನವು ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ೆ ಚಚ್ಾ ಮನಡಿದ್ದೇವ್. 
ಅದನತು ಮನಡಲನಗತತ್ುದ್.  
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ಪರಶ್ು ಸೆಂಖ್್ಯ: 1184 
(ಉತ್ುರವನತು ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 

ಶ್ರೇ ಕ್.ಎಸ್.ನವಿೇನ್:- ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,್ “ಸಿರಿ ಧನನಯಗಳ ಮೌಲಯವಧ್ಾರ್ಗ್ ್
ಸಕನಾರ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ೆಂಡಿರತವ ಕರಮಗಳ್ೇನತ?”್ ಎನತುವ ಪರಶ್ುಯನತು ಕ್ೇಳಿದ್ದ. ಅದಕ್ೆ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ,್“ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತನಪದರ್್ಯನಗತತಿುರತವ ಸಿರಿ ಧನನಯಗಳ ಸೆಂಸೆರಣ್ ಹನಗೂ ಮೌಲಯವಧ್ಾರ್್ಗ ್
ಕ್ಷ್ೇತ್ರ ಮಟಟದಲ್ಲಿಯ್ದೇ ಉತ್ುೇಜ್ನ ನೇಡತವ ಉದ್ದೇಶದೂ್ೆಂದಿಗ್ “ರೈ್ತ್ಸಿರಿ”್ ಯೇಜ್ರ್್ಯಡಿ 
ಸಿರಿಧನನಯಗಳ ಸೆಂಸೆರಣ್, ಮೌಲಯವಧ್ಾರ್್, ವಗಿೇಾಕರಣ, ಪನಯಕ್ೆಂಗ್ ಮತ್ತು ಬನರೆಂಡಿೆಂಗ್ 
ಯೆಂತ್ೂರೇಪಕರಣಗಳಿಗ್ ಒಟತಟ ಯೆಂತೂ್ರೇಪಕರಣಗಳ ವ್ಚುದ ಮೇಲ್ ಶ್ೇಕಡನ 50ರಷತಟ 
ಸಬಿಸಡಿಯನತು ನೇಡಲನಗತತ್ುದ್”್ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನದರ್. ನನು ಅನತರ್ವಕ್ೆ ಬೆಂದೆಂತ್ ಅರ್್ೇಕ ಕಡಗ್ಳಲ್ಲಿ 
Low-Glycemic Index ಎೆಂದತ ಸಿರಿ ಧನನಯಗಳನತು ಬಳಸತವವರ ಸೆಂಖ್್ಯ ಬಹಳ ಹ್ಚನುಗಿದ.್ 
ಹೆಂದ ್ ನವಣ್-ಕ್ೂರಲ ್ಈ ರಿೇತಿಯ ಆಹನರ ಧನನಯಗಳ ಬಳಕ್ ಸಿೇಮಿತ್ವನಗಿತ್ತು. ಆದರ್, ನಗರ 
ಭನಗದಲ್ಲಿರತವ ಹ್ಚಿುನ ಜ್ನರತ ಇದನತು ಬಳಸತತಿುದತದ, ಸಿರಿ ಧನನಯಗಳ ಮೌಲಯವಧ್ಾರ್ಗ್್ ಸಕನಾರ 
ಕ್ೂಡತತಿುರತವ ಕನಯಾಕರಮ ಯನವುದಕೂೆ ಸನಕನಗತತಿುಲಿ. ಸಕನಾರ ಕ್ೂಟಿಟರತವೆಂತ್ಹ 
ಯೆಂತ್ೂರೇಪಕರಣಗಳು ತ್ತಕತೆ ಹಡಿದತ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಕ್ಯನಗದ್ೇ ಇರತವುದರಿೆಂದ ರೈ್ತ್ರಿಗ ್
ಅದರಿೆಂದ ಯನವುದ್ೇ ರಿೇತಿಯ ಲನರ್ವನಗತತಿುಲಿ. ಸಿರಿ ಧನನಯಗಳ ಮನರನಟದಿೆಂದ ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ಕ.್ಜಿ.ಗ್ 
10 ರೂಪನಯ ಸಿಗತತಿುದದರ,್ ಹ್ೂರಗಡ್ ಬನರೆಂಡ್ ಮನಡಿ ಕ.್ಜಿ.ಗ್ 100 ರೂಪನಯಗಳೆಂತ್ ಮನರನಟ 
ಮನಡತವುದರ ಮೂಲಕ ಬ್ೇರಯ್ವರತ ಅದರ ಲನರ್ವನತು ಪಡಯ್ತತಿುದನದರ.್ ಸಕನಾರ ಲ್ಲಖಿತ್ ರೂಪದ 
ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಹ್ೇಳಿರತವ ಯೇಜ್ರ್್ಗಳನತು  ಜಿಲ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ಏತ್ಕೂ್ೆೇಸೆರ ಸಮಪಾಕವನಗಿ ಜನರಿಗ ್ತ್ರಲತ 
ಸನಧ್ಯವನಗತತಿುಲಿ ಎನತುವುದತ ನನು ಪರಶ್ುಯನಗಿದ್.  

ಶ್ರೇ ಅರಬ್ೈಲ್ ಹ್ಬನಾರ್ ಶ್ವರನಮ್(ಕನಮಿಾಕ ಸಚಿವರತ, ಕೃಷಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- 
ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 2004ರ್್ೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿಯ್ದೇ ಸಿರಿ ಧನನಯಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟೆಂತ್ ಸನಲದ 
ಕೃಷಿ ನೇತಿಯನತು ತ್ೆಂದಿರತವ ಏಕೈ್ಕ ರನಜ್ಯವ್ೆಂದರ,್ ನಮೆ ರನಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕವನಗಿದ್. 
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ಯತ.ಎನ್.ಓ., ಸೆಂಸ್ೆ ಕೂಡ ಸಿರಿ ಧನನಯಗಳ ಬಗ್ೆ ವಿಶ್ೇಷ ಕನಳಜಿ ವಹಸಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದ 
ಹರ್್ುಲ್ಯಲ್ಲಿ ಜ್ನವರಿ ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ರ್ನವು International Year of Millets ಎೆಂದತ ಸಿರಿ 
ಧನನಯಗಳ ಮೇಳವನತು ಇಡಿೇ ದ್ೇಶದಲ್ಲಿಯ್ದೇ ಮೊಟಟಮೊದಲರ್್ಯ ಬನರಿಗ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 
ಮನಡಿದ್ದೇವ.್ ಇಡಿೇ ದ್ೇಶದಲ್ಲಿಯ್ದೇ ಸಿರಿ ಧನನಯಗಳನತು ಬ್ಳ್ಯತವೆಂತ್ಹ ಅತಿೇ ದ್ೂಡಡ ರನಜ್ಯವ್ೆಂದರ ್
ನಮೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯವನಗಿದ್. ಆದದರಿೆಂದ “ಸಿರಿ ಧನನಯಗಳನತು ಹ್ಚತು ಉತನಪದರ್್ ಮನಡಬೇ್ಕತ 
ಮತ್ತು ಸಿರಿ ಧನನಯಗಳನತು ಬ್ಳ್ಯತವವರಿಗ ್ ಹ್ಚತು ಪ್ೂರೇತನಸಹ ಕೂ್ಡಬೇ್ಕತ”್ ಎನತುವುದತ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರ ಭನವರ್್ಯನಗಿದ್. ಅವರ ಭನವರ್್ಗಳಿಗ ್ಸಕನಾರ ನಜ್ವನಗಿಯೂ ಸಪೆಂದಿಸತತ್ುದ್ ಮತ್ತು ಆ 
ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ಕನಯಾನವಾಹಸತತ್ುದ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳುವುದಕ್ೆ ಬಯಸತತಿುದ್ದೇರ್್. ಸಿರಿಧನನಯಗಳನತು 
ಬ್ಳ್ಯತವೆಂತ್ಹ ರೈ್ತ್ರಿಗ್ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳವರ್ಗ ್ ಸಬಿಸಡಿಯನತು ಕ್ೂಡತವೆಂತ್ಹ 
ಯೇಜ್ರ್್ಯೂ ಚನಲ್ಲುಯಲ್ಲಿದ್. ಸಿರಿ ಧನನಯಗಳ ಬಗ್ೆ ವಿಶ್ೇಷ ಕನಳಜಿಯನತು ವಹಸಲನಗತತ್ುದ್.  

ಶ್ರೇ ಕ್.ಎಸ್.ನವಿೇನ್:- ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸಕನಾರ, ಶನಲಗ್ಳಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ 
ಕ್ೂಡಬೇ್ಕ್ನತುವ ಕನಯಾಕರಮವನತು ತ್ರತತಿುದ್. ಅದ್ೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿರಿ ಧನನಯಗಳನತು 
ಕ್ೂಡತವುದರಿೆಂದ ಮಕೆಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಹಳ್ಯರಲ್ಲಿ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಅಪೌಷಿಿಕತ್ಯನತು ನವನರಣ್ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಸನಧ್ಯವನಗತತ್ುದ್ ಎನತುವ ಸಲಹ್ಯನತು ನೇಡತವುದಕ್ೆ ಬಯಸತತಿುದ್ದೇರ್್. 

ಶ್ರೇ ಅರಬ್ೈಲ್ ಹ್ಬನಾರ್ ಶ್ವರನಮ್:- ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ನೇಡಿರತವ ಸಲಹ್ಯನತು ಮನನಯ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ೆ ತ್ರಲನಗತತ್ುದ್.  
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ಪರಶ್ು ಸೆಂಖ್್ಯ: 1180 
(ಉತ್ುರವನತು ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 

 ಶ್ರೇ ಕ್.ಹರಿೇಶ್ ಕತಮನರ್:- ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಮನಜ್ ಕಲನಯಣ 
ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತು ಕ್ೂಟಿಟದನದರ್.್ “್ ಅರಿವು”್ ಎನತುವುದತ ಶ್ಕ್ಷಣಕ್ೆ  ಕ್ೂಡತವೆಂತ್ಹ ರ್್ರವನಗಿದ.್ 
ಹೆಂದತಳಿದ ಮತ್ತು ಅಲಪ ಸೆಂಖ್ನಯತ್ರ ಮಕೆಳಿಗ್ ಹೆಂದ ್ ಮನನಯ ಸಿದದರನಮಯಯನವರ ರ್್ೇತ್ೃತ್ವದ 
ಸಕನಾರ ಅಧಿಕನರದಲ್ಲಿದನದಗ ಜನರಿಗ ್ತ್ೆಂದಿತ್ತು. ಕ್ೂೇವಿಡ್-19 ಬೆಂದೆಂತ್ಹ ಸೆಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ ಅದನತು 
ಮತೆಂದತವರಿಸತವುದಕ್ೆ ಈಗಿನ ರನಜ್ಯ ಸಕನಾರ ಆರ್ಥಾಕ ರ್್ರವನತು ಕೂ್ಡಲ್ಲಲಿ. ಕಳ್ದ ಮೂರತ 
ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಈ ಯೇಜ್ರ್್ಗ್ ನೇಡಲನಗತತಿುದದ ಅನತದನನ ಬಹಳಷತಟ ಕಡಿತ್ಗ್ೂೆಂಡಿದ್. ಶ್ೇಕಡನ 2ರ 
ಬಡಿಡ ದರದಲ್ಲಿ ಕ್ೂಡತವೆಂತ್ಹ ಒೆಂದತ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳ ಸನಲವನತು ಸಹ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ ಶ್ಕ್ಷಣದ 
ಒಳಿತಿಗನಗಿ ಕ್ೂಡತವುದನಗಿದ್. ಅರ್್ೇಕ ಜ್ನ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಇದರಿೆಂದ ಪರಯೇಜ್ನವನತು 
ಪಡದ್ತಕೂ್ೆಂಡಿದನದರ್. ಶ್ಕ್ಷಣದ ಉದ್ದೇಶಕನೆಗಿ ನೇಡಲನಗತತಿುರತವ ಈ ರ್್ರವನತು ಸಕನಾರ ಏತ್ಕೂ್ೆೇಸೆರ 
ಕಡಿತ್ಗ್ೂಳಿಸತತಿುದ?್್ “್ ಸಕನಾರದಲ್ಲಿ ಸನಕಷತಟ ಹಣವಿದ್. ಆರ್ಥಾಕ ಸಮಸ್ಯಯಲಿ”್ ಎೆಂದತ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಯನವನಗಲತ ಉತ್ುರವನತು ಕೂ್ಡತತನುರ್. ಆದರ್, ಈ ಯೇಜ್ರ್್ಗ್ ಕ್ೂಡಬೇ್ಕನಗಿರತವ 
ಹಣವರ್್ುೇ ಕಳ್ದ ಮೂರತ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಕೂ್ಡತತಿುಲಿ. ಅಲಪ ಸೆಂಖ್ನಯತ್ರ ಮಡಿಕಲ್ ಸಿೇಟ್ಗ್ 7.5 
ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳನತು ನೇಡಲನಗತತಿುತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಲಕ್ಷ 75 ಸನವಿರ ರೂಪನಯಗಳನತು ಸಕನಾರ 
ಕ್ೂಡತತಿುತ್ತು. ಉಳಿದಿರತವ 3 ಲಕ್ಷ 75 ಸನವಿರ ರೂಪನಯಗಳನತು ಪ್ೂೇಷಕರತ ಕ್ೂಡತತಿುದದರತ. 
ಇವತ್ತು ಅದನತು  3 ಲಕ್ಷದ 75 ಸನವಿರ ರೂಪನಯಗಳಿೆಂದ 30 ಸನವಿರ ರೂಪನಯಗಳಿಗ ್
ಇಳಿಸಲನಗಿದ್. ಇದತ NEET  ಪರಿೇಕ್ಷ್ಯ ಆಧನರದ ಮೇಲ ್ಆಯ್ದೆಗೂ್ೆಂಡ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ್half 
merit  ಎೆಂದತ ಕೂ್ಡತವೆಂತ್ಹ ಸಿೇಟನಗಿದ.್ ಇವತ್ತು 7.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳಿದದ ಶತಲೆ, 11 ಲಕ್ಷ 
ರೂಪನಯಗಳಿಗ ್ ಹಚ್ುಳವನಗಿದ್. ಆದರ್, ಸಕನಾರ ಹೆಂದ ್ 3.75 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳ ಆರ್ಥಾಕ 
ರ್್ರವನತು ಕ್ೂಡತತಿುತ್ತು. ಅದನತು ಈಗ 30 ಸನವಿರ ರೂಪನಯಗಳಿಗ ್ಇಳಿಕ ್ಮನಡಿದ್. ಇದರಿೆಂದನಗಿ 
ಅರ್್ೇಕ ಜ್ನ ಬಡ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ತ್ಮೆ ವ್ೈದಯಕ್ೇಯ ವಿದನಯಭನಯಸವನತು ಮೊಟಕತಗೂ್ಳಿಸಿದನದರ.್ 
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ದಯವಿಟತಟ ಪತನಃ ಹೆಂದಿನ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿಯ್ದೇ ಸಕನಾರ ಧ್ನ ಸಹನಯವನತು ನೇಡಬ್ೇಕ್ೆಂದತ 
ಕ್ೇಳಿಕೂ್ಳುುತಿುದದ್ೇರ್್.   

 ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅರಿವು 
ಯೇಜ್ರ್್ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಇ.ಟಿ., ಇೆಂಜಿನಯರಿೆಂಗ್ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ್ಒೆಂದತ ಲಕ್ಷದಿೆಂದ ಐದತ ಲಕ್ಷ 
ರೂಪನಯಗಳವರ್ಗ್ ರ್್ರವನತು ನೇಡಲನಗತತಿುದ್. ಅದಕ್ೆ ಶ್ೇಕಡನ 2ರಷತಟ ಬಡಿಡಯನತು 
ವಿಧಿಸಲನಗತತಿುದ.್ ಈ ಉದ್ದೇಶಕನೆಗಿ 2019-20ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ 50 ಕೂ್ೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತು 
ಮಿೇಸಲನಗಿರಿಸಲನಗಿತ್ತು, ಅದನತು ವಿತ್ರಣ್ ಮನಡಲನಗಿದ.್ 2022-23ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಇದಕನೆಗಿ 30 
ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತು ಮಿೇಸಲನಗಿರಿಸಲನಗಿದ.್ ಈ ಮೊತ್ು ಕಡಿಮಯನಗಿದ್ ಎನತುವುದತ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರ ಕಳಕಳಿಯನಗಿದ್. ಇದರ ಬಗ್ೆ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳೂ್ೆಂದಿಗ್ ಚಚಾ್ ಮನಡಿದ್ದೇವ್. ಈ 
ಯೇಜ್ರ್್ಯಡಿ ಸತಮನರತ 26 ಸನವಿರ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಅಜಿಾಯನತು ಹನಕ್ಕ್ೂೆಂಡಿದನದರ್. ನಮೆ 
ಬಳಿ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಹಣದಲ್ಲಿ 3,700 ಜ್ನ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ್ ಮನತ್ರ ಹಣವನತು ವಿತ್ರಣ ್
ಮನಡಬಹತದತ. ಉಳಿದ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೂ ಈ ಸಹನಯಧ್ನವನತು ನೇಡಲನಗತತ್ುದ್ಯ್ದೇ ಎೆಂದತ 
ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕ್ೇಳಿದನದರ.್ ಇದನತು ಹ್ಚತು ಮನಡಲನಗತವುದತ ಎನತುವ ವಿಚನರವನತು ಮನನಯ 
ಸದಸಯರ ಗಮನಕ್ೆ  ತ್ರತತಿುದ್ದೇರ್್. ಎಲಿ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೂ ಅರಿವು ಯೇಜ್ರ್್ಯನತು ವಿಸುರಿಸತವೆಂತ್ಹ 
ಕ್ಲಸವನತು ಮನಡತತ್ುೇವ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುವುದಕ್ೆ ಬಯಸತತಿುದ್ದೇರ್್.  

 ಇನತು ಎರಡರ್್ಯದನಗಿ ಅಲಪ ಸೆಂಖ್ನಯತ್ ವ್ೈದಯಕ್ೇಯ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ನೇಡಲನಗತತಿುದದ 
ಹಣವನತು ಕಡಿತ್ಗೂ್ಳಿಸಲನಗಿದ್ ಎನತುವ ವಿಚನರದ ಬಗ್ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಬಳ್ಕತ ಚಲ್್ಲಿದನದರ.್ ನರ್ು್ 
ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು ಘೂೇಷಣ್ ಮನಡಿರತವೆಂತ್ ಅದನತು ಪೂಣಾಗೂ್ಳಿಸಲನಗತವುದತ.  

 ಶ್ರೇ ಕ್.ಹರಿೇಶ್ ಕತಮನರ್:- ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇಡಿೇ ರನಜ್ಯಕ್ೆ ಇಷತಟ ಕೂ್ೇಟಿ 
ರೂಪನಯಗಳನತು ಕ್ೂಟಿಟದ್ದೇವ್ ಎನತುವ ಅೆಂಕ್ಅೆಂಶಗಳನತು ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ನೇಡಿದನದರ.್ ಆದರ್, 
ರ್ನನತ ಕ್ೇಳುತಿುರತವುದತ ಅದಲಿ. ಒಬಾ ವಿದನಯರ್ಥಾಗ್ ಅೆಂದರ್, ವ್ೈಯಕ್ುಕವನಗಿ ಕೂ್ಡತತಿುದದ ಹಣವನತು 
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ಕಡಿತ್ಗ್ೂಳಿಸಿರತವುದರಿೆಂದ ಅವರಿಗ್ ನಷಟವನಗಿದ.್ ಇಡಿೇ ರನಜ್ಯಕ್ೆ ಇಷತಟ ಕೂ್ೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತು 
ಕ್ೂಟಿಟದದ್ೇವ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರ ್ಸರಿಯನಗತವುದಿಲಿ.  

 ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಮೂಲ 
ಪರಶ್ು “ಅರಿವು”್ ಯೇಜ್ರ್್ಯ ಬಗ್ೆ ಇದ್.್ “ಪರಸತುತ್ “ಅರಿವು”್ ಯೇಜ್ರ್್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಇ.ಟಿ., 
ಇೆಂಜಿನಯರಿೆಂಗ್ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ಒೆಂದತ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳಿೆಂದ ಐದತ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳವರಗ್್ 
ಆರ್ಥಾಕ ರ್್ರವನತು ನೇಡಲನಗತತಿುದ್. ಅದಕನೆಗಿ ಈ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 30 ಕೂ್ೇಟಿ 
ರೂಪನಯಗಳನತು ಮಿೇಸಲ್ಲಡಲನಗಿದ್”್ ಎನತುವ ಉತ್ುರವನತು ನೇಡಿದ್ದೇರ್.್್ “ಈ ಹಣ 3,700 
ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ್ ಮನತ್ರ ಸನಕನಗತತ್ುದ.್ ಉಳಿದವರಿಗ ್ ಏನತ ಮನಡತತಿುೇರಿ?”್ ಎನತುವ ಪರಶ್ುಯನತು 
ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕ್ೇಳಿದನದರ.್ ಉಳಿದವರಿಗತ ಕೂಡ ವಿಸುರಿಸಿ ಕ್ೂಡತತ್ುೇವ್ ಎನತುವ ಉತ್ುರವನತು 
ತ್ಮೆ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗ್ ತಿಳಿಸತತಿುದ್ದೇರ್್. ಅಲಪ ಸೆಂಖ್ನಯತ್ರಿಗ್ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟೆಂತ್ ಅವರತ 
ಉಪ ಪರಶ್ುಯನತು ಕ್ೇಳಿದನದರ್. ಅದತ ನನು ಇಲನಖ್ಯ್ ವನಯಪಿುಯೆಂದ ಹ್ೂರಗಿದ್. ಆದರೂ ಸಹ 
ರ್ನನತ ಸಕನಾರದ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರ ಕೂ್ಡತತಿುದದ್ೇರ್್. ನರ್ು್ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು ಎಲಿ 
ಬಡವರಿಗ್ ಅನವಯವನಗತವೆಂತ್ ಏನತ ಘೂೇಷಣ್ಯನತು ಮನಡಿದನದರ್, ಅದನತು 
ಪೂಣಾಗೂ್ಳಿಸತವೆಂತ್ಹ ಕಲ್ಸವನತು ಮನಡಲನಗತತ್ುದ.್  
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ಪರಶ್ು ಸೆಂಖ್್ಯ: 1248 
(ಊತ್ುರನತು ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 

ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣ್ (ಶ್ರೇ ವ್ೈ.ಎೆಂ.ಸತಿೇಶ್ ಪರವನಗಿ);- ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಎಲಿರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರತವೆಂತ ್ ಹಬಾಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ.್ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ.,ಯಲ್ಲಿ ಪರಯನಣಿಸತವ 
ಪರಯನಣಿಕರಿಗ ್ತ್ೂೆಂದರಯ್ನಗತತಿುದ್. ಈಗ ಸನಲತಸನಲತ ಹಬಾಗಳು ಬರತತಿುರತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ 
ಖ್ನಸಗಿ ಬಸ್ಗಳ ಬಗ್ೆ ಸಕನಾರ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ೆಂಡಿರತವ ನಧನಾರಗಳು ಸರಿಯನಗಿದ್ ಎನತುವುದತ ನನು 
ಭನವರ್್ಯನಗಿದ್. ಮೊದಲತ ಹಬಾ-ಹರಿದಿನಗಳು ಬೆಂದನಗ, ಅದರ ಹೆಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ ಖ್ನಸಗಿ 
ಬಸ್ನವರತ ಟಿಕ್ಟ್ ದರವನತು ಸವಲಪ ಹ್ಚತು ಮನಡತತಿುದದರತ. ಅೆಂದರ್, ಒೆಂದಕ್ೆ ಹತ್ತು ಪಟತಟ ಹ್ಚತು 
ಮನಡತತಿುದದರತ. ಈಗ ಹಚ್ಿುನ ಸೆಂಖ್್ಯಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ಗಳನತು ಬಿಡಲನಗತತಿುದ.್ ಮಲ್ರ್ನಡತ ಭನಗದಲ್ಲಿ 
ಹ್ಚಿುನ ಸೆಂಖ್್ಯಯಲ್ಲಿ ಸಕನಾರಿ ಬಸ್ಗಳನತು ಬಿಡಲನಗಿದ್. ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗಕ್ೆ ಕ್ೆಂಪತ 
ಬಸ್ಗಳು ಹ್ಚಿುನ ಸೆಂಖ್್ಯಯಲ್ಲಿ ಹ್ೂೇಗತವುದಕ್ೆ ಸನಧ್ಯವನಗತತಿುಲಿ. ಆದದರಿೆಂದ ಹಬಾ ಹರಿದಿನಗಳ 
ಸೆಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ ಸಕನಾರ ಕ್ೆಂಪತ ಬಸ್ಗಳ ಸೆಂಖ್್ಯಯನತು ಹ್ಚತು ಮನಡಬೇ್ಕ್ನತುವುದತ ನನು 
ಒತನುಯವನಗಿದ.್  

ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಹಬಾ ಹರಿದಿನಗಳು ಬರತವುದಕೂೆ 3-4 ದಿನಗಳಿಗೂ 
ಮತೆಂಚ್ಯ್ದೇ ಟಿಕ್ಟ್ಗಳನತು ಬನಿಕ್ ಮನಡಿ, ಹ್ಚಿುನ ದರವನತು ಖ್ನಸಗಿ ಬಸ್ನವರತ ಕ್ೇಳುತಿುದನದರ್. 
ಅೆಂದರ್,್“ಈಗ ಟಿಕ್ಟ್ ಲರ್ಯವಿಲಿ; ಈಗನಗಲ್ೇ ಬನಿಕ್ ಆಗಿದ;್ ಬತಕ್ ಆಗಿದ”್್ಎನತುವ ಕನರಣವನತು 
ಹ್ೇಳಿ, ಸತಮನರತ 3-4 ದಿನಗಳಿಗೂ ಮತೆಂಚಿತ್ವನಗಿಯ್ದೇ ಗನರಹಕರಿೆಂದ ಹ್ಚಿುನ ಟಿಕ್ಟ್ ದರವನತು 
ವಸೂಲ್ಲ ಮನಡಲನಗತತಿುದ್. ಇದರ ಬಗ್ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಕರಮ ವಹಸಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೇಳಿಕ್ೂಳುುತಿುದ್ದೇರ್್.  

ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, Airlines ನಲ್ಲಿ Dynamic Faring  ವಯವಸ್ೆಯನತು 
ಮನಡಲನಗತತಿುದ್. ಕ.್ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ., ಬಸ್ನವರತ ಸಹ ಇದ್ೇ ಕರಮವನತು ಅಳವಡಿಸಿಕೂ್ೆಂಡರೇ್, 
Dynamic Faring  ನಲ್ಲಿ ಖ್ನಸಗಿ ಬಸ್ಗಳನತು ತಗ್್ದತಕೂ್ೆಂಡರ,್ ಪನರದಶಾಕತ್ಯ ಕನರಣದಿೆಂದ 
ನಮೆ ಪರಯನಣಿಕರಿಗ ್ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ್ ಎನತುವುದತ ನನು ಭನವರ್್ಯನಗಿದ್.        

 (ಮತೆಂದತ) 
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(1026) 23.9.2022  12.10 ಪಿಕ್:ಜಿಆರ್ 

ಶ್ರೇ ಬಿ. ಶ್ರೇರನಮತಲತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಗಣ್ೇಶ ಹಬಾ, ವಿಜ್ಯದಶಮಿ, 
ದಿೇಪನವಳಿ ಅಥವನ ಬ್ೇರ ್ಬ್ೇರ ್ಹಬಾಗಳ ಸಾಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ  ಖ್ನಸಗಿ ಬಸತಸಗಳವರತ ಏನತ ಪರಯನಣ 
ದರವನತು ಹ್ಚತು ಮನಡತತನುರೂ್ೇ ಅದನತು ಮನಡಬನರದತ ಎನತುವ ಸೂಚರ್್ ಕೂ್ಟಿಟದದ್ೇವ;್ ನದ್ೇಾಶನ 
ಕ್ೂಟಿಟದದ್ೇವ್. ಹಬಾಗಳು ಇದನದಗ ಸನಕಷತಟ ಹ್ಚತುವರಿ ಬಸತಸಗಳನತು ಬಿಡತತು್ೇವ್.  ಇತಿುೇಚಿಗ್ 1500 
ಬಸತಸಗಳನತು ಬಿಡಲನಗಿತ್ತು.  ಆದರ್, ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನೆಂದ ಅರ್್ೇಕ ಜ್ನ ಬ್ೇರ ್ ಬ್ೇರ ್ ಕಡ್ 
ಹ್ೂೇಗತತನುರನದದರಿೆಂದ ರ್ನವು ಬಿಡತವೆಂತ್ಹ ಬಸತಸಗಳು ಸನಕನದೇ್ ಖ್ನಸಗಿ ಬಸತಸಗಳಲ್ಲಿ ಪರಯನಣ 
ಮನಡಬೇ್ಕನದ ಸಾಂದರ್ಾ ಬರತತ್ುದ್.  ಅೆಂತ್ಹ ಸಾಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ ಅವರತ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಪರಯನಣ 
ದರವನತು ಜನಸಿು ಮನಡತತನುರ.್  ಈ ರಿೇತಿ ಪರಯನಣ ದರವನತು ಜನಸಿು ಮನಡಿದರ ್ಅೆಂಥವರ ಮೇಲ್ 
ದೆಂಡ ಹನಕಬ್ೇಕತ ಎನತುವ ಹರ್್ುಲ್ಯಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ ತ್ೆಂಡವನೂು ಕೂಡ ರಚರ್್ ಮನಡಿದ್ದೇವ್.  
ಸತಮನರತ ೪೦೯ ಕ್ೇಸ್ಗಳನತು ಹನಕ್ ಸತಮನರತ ರೂ. ೪ ಲಕ್ಷ ದೆಂಡವನತು ವಸೂಲ್ಲ ಮನಡಿದ್ದೇವ್.  
ಮತೆಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹ್ೇಳಿದ ಹನಗ್, ಹಬಾಗಳು ಬೆಂದ ಸಾಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ, ಕಲ್ವು 
ಮೆಂದಿ ಏನತ ಮತೆಂಚಿತ್ವನಗಿಯ್ದೇ ಬತಕ್ೆಂಗ್ ಮನಡಿ, ಅವರ್ೇ ಡಿಮನೆಂಡ್ ಕ್ರಯ್ದೇಟ್ ಮನಡಿ ಜ್ನರ 
ಮೇರ ್ ಹೂ್ರಯ್ನಗತವ ಹನಗ್ ಮನಡತತನುರೂ್ೇ ಅೆಂಥದದನತು ನಯೆಂತ್ರಣ ಮನಡಲತ ವಿಶೇ್ಷ 
ತ್ೆಂಡವನತು ರಚರ್್ ಮನಡತತ್ುೇರ್್.  ಈ ರಿೇತಿ ಮನಡತವವರ ವಿರತದಿ ಕಠಿಣ ನಯಮಗಳನತು ಜನರಿಗ ್
ತ್ೆಂದತ, ಖ್ನಸಗಿ ಬಸತಸಗಳ ಹನವಳಿಯನತು ತ್ಡಯ್ತವ ಕ್ಲಸ ಮನಡತತ್ುೇವ್.  ಅಲಿದೇ್, 
ಪರಯನಣಕರಿಗ ್ ತ್ೂೆಂದರಯ್ನಗದಿರಲತ ಆದಷತಟ ನಮೆ ಬಸತಸಗಳರ್ು್ೇ ಹಚ್ನುಗಿ ಒದಗಿಸತವ 
ಕ್ಲಸವನತು ಮನಡತತ್ುೇರ್್.   
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ಪರಶ್ು ಸೆಂಖ್್ಯ: 1208 

ಉತ್ುರ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ ್

ಶ್ರೇ ಶನೆಂತನರನಮ್ ಬತಡು ಸಿದಿದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಉತ್ುರ ಕನುಡ ಜಿಲ್ಿಯ 
ಜ್ೂಯಡನ ತನಲೂಿಕ್ನ ‘ಕತಣಬಿ’್ ಜ್ರ್ನೆಂಗವನತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪಾಂಗಡಕ್ೆ ಸೇ್ರಿಸತವ ಪರಯತ್ು ಅರ್್ೇಕ 
ವಷಾಗಳಿೆಂದ ನಡಯ್ತತಿುದತದ, ಪರಸತುತ್ ಈ ಬಗ್ೆ ಸಕ್ನಾರ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ೆಂಡ ಕರಮಗಳ್ೇನತ ಎೆಂದತ ಪರಶ್ು 
ಕ್ೇಳಿದ್ದ.   ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸಮನಧನನಕರವನದ ಉತ್ುರವನತು ಕೂ್ಟಿಟದನದರ್.   

2017ರಲ್ಲಿ ರನಜ್ಯ ಸಕ್ನಾರ ಭನರತ್ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆ ಈ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ಶ್ಫನರಸತಸ ಮನಡಿತ್ತು ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಿದನದರ್.  ಇಡಿೇ ಉತ್ುರ ಕನುಡ ಜಿಲ್ಿಯ ೫-೬ ತನಲೂಿಗಳಲ್ಲಿ ಕತಣಬಿ ಸಮಯತದನಯವಿದತದ, 
ಅವರದ್ೇ ಆದ ಭನಷ್,್ ಸೆಂಪರದನಯ, ಆಚನರ-ವಿಚನರ ಹ್ೂೆಂದಿರತವೆಂಥದತದ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಹೆಂದತಳಿದ 
ಸಮತದನಯವನಗಿದ್.  ಕಳದ್ ೨೦ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ತ್ಮೆನತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪಾಂಗಡಕ್ೆ ಸೇ್ರಿಸಬ್ೇಕತ ಎನತುವ 
ಪರಯತ್ುವನತು ಮನಡತತಿುದನದರ್.  ನಮೆ ಜಿಲ್ಿಯವರನದ ಸರ್ನೆನಯ ಹ್ಬನಾರ್ರವರಿಗ ್ ಇವರ ಎಲನಿ 
ವಿಷಯಗಳು ಗ್ೂತಿುವ್. ಪಕೆದ ಗ್ೂೇವನ ರನಜ್ಯದವರತ ಕತಣಬಿ ಸಮತದನಯವನತು ಈಗನಗಲ್ೇ 
ಪರಿಶ್ಷಟ ಪಾಂಗಡಕ್ೆ ಸೇ್ರಿಸಿದನದರ.್  ಇವರನೂು ಕೂಡ ಸೇ್ರಿಸಬ್ೇಕತ ಎನತುವ ಪರಯತ್ು ನಡಯ್ತತಿುದ.್  
ಇದತ ಯನವ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿದ್ ಎೆಂದತ ಕ್ೇಳಿದದ ಎರಡರ್್ ಪರಶ್ುಗ,್ ದಿರ್ನೆಂಕ: 30.6.2022ರಲ್ಲಿ ಮತು್  
ರಿಜಿಸನರರ್ ಜ್ನರಲ್ ಆಫ್ ಇೆಂಡಿಯನ ಇವರಿಗ ್ಮತ್ೂುೆಂದತ ವರದಿಯನತು ಕೂ್ಟತಟ, ಅದತ ಪರಸತುತ್ 
ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿದ್ ಎನತುವ ಉತ್ುರವನತು ಕ್ೂಟಿಟದನದರ್.  ಅದಕ್ೂೆೇಸೆರ ಸರ್ನೆನಯ 
ಸಚಿವರಿಗ್ ಮತ್ತು ಸಕ್ನಾರಕ್ೆ ಅಭಿನೆಂದರ್್ ಸಲ್ಲಿಸತತ್ುೇನ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ:- ಧ್ನಯವನದಗಳು. 
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ಪರಶ್ು ಸೆಂಖ್್ಯ: 1178 

ಉತ್ುರ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ ್

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ರನಜ್ಯ ಸಕ್ನಾರ ಮತ್ತು 
ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕನಾರಿ  ಸೇ್ವಯ್ಲ್ಲಿ  ಸಕನಾರಿ ಸವಲತ್ತು ಪಡದ್ತ ಕನಯಾನವಾಹಸತವವರಿಗ್ ರ್ವಿಷಯ ನಧಿ 
ಕನಯ್ದದ ಅನವಯವನಗತವುದಿಲಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನದರ್.  ಯನವ ಸವಲತ್ತುಗಳನತು ಪಡದ್ರ ್ಈ ರ್ವಿಷಯ 
ನಧಿಯ ಸೌಲರ್ಯ ಸಿಗತವುದಿಲಿ ಎನತುವುದತ ಒೆಂದತ ಪರಶ್ು.  ಎಲ್ಿಲ್ಲಿ ಇದನತು ಜನರಿ ಮನಡಲನಗಿದ ್
ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಎರಡರ್್ಯ ಪರಶ್ುಯಲ್ಲಿ ಕ್ೇಳಿದ್ದೇರ್್.  ಒೆಂದತ ಕಡ,್ ಸಕನಾರಿ ಸವಲತ್ುನತು ಪಡಯ್ತವ 
ರ್ೌಕರರಿಗ ್ ಇದರ ಸೌಲರ್ಯ ಸಿಗತವುದಿಲಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದತದ, ಇರ್ೂ್ುೆಂದತ ಕಡ,್ ಪಟಿಟಯಲ್ಲಿ 
ಗವನಾಮೆಂಟ್ ಹ್ೈಯರ್ ಪ್ೈಮರಿ ಸೂೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಿಯನಗಿದ್.  ಗವನಾಮೆಂಟ್ ಹ್ೈಸೂೆಲ್, 
ಕ.್ಎಲ್.ಕ ್ ಗವನಾಮೆಂಟ್ ಹ್ೈಸೂೆಲ್, ಗವನಾಮೆಂಟ್  ಜ್ೂಯನಯರ್ ಕನಲೇ್ಜ್ ಇಲ್ಿಲನಿ ಕೂಡ 
ಜನರಿಯನಗಿದ್. ಆದರ್ ಇವು ಯನವ ಸೆಳದಲ್ಲಿದ್, ಯನವ ಊರಿನಲ್ಲಿದ್ ಎನತುವ ಮನಹತಿ ಇಲಿ.  
ಆದರ್ ಇವು ಗವನಾಮೆಂಟ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸೆಂಸ್ೆಗಳನಗಿವ.್  ಅದ್ೇರಿೇತಿ, Government Teachers’್
Training Institute, I.D.S.G.  Government Junior College  ಎೆಂದಿದತದ ಇವು ಯನವ 
ಊರಿನಲ್ಲಿವ್ ಎೆಂಬ ವಿವರ ಕ್ೂಟಿಟಲಿ.  ಆದರ್ ಇವ್ಲಿವೂ ಸಕನಾರಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸೆಂಸ್ೆಗಳನಗಿವ್.  ಸಕ್ನಾರದ 
ಸವಲತ್ತುಗಳನತು ಪಡಯ್ತವವರಿಗ್ ರ್ವಿಷಯ ನಧಿಯ ಸೌಲರ್ಯ ಸಿಗತವುದಿಲಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುೇರಿ.  
ಆದರ್ ಇಲ್ಿಲನಿ ಹ್ೇಗ ್ಜನರಿ ಮನಡಿದಿದೇರಿ?  ಇೆಂತ್ಹ ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲನ-ಕನಲೇ್ಜ್ತಗಳಿಗ್ ಈ ಕನಯ್ದದ 
ಅನವಯವನಗತವುದನದರ್ ಬೇ್ರ ್ಕಡ ್ಏಕ್ ಮನಡತವುದಕನೆಗಲ್ಲಲಿ?   

ಶ್ರೇ ಅರಬ್ೈಲ್ ಶ್ವರನೆಂ ಹ್ಬನಾರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಈ ಕನಯ್ದದಯಲ್ಲಿ ರನಜ್ಯ 
ಸಕ್ನಾರದ ಪನತ್ರ ಬಹಳ ಕಡಿಮ.  ಇದತ ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ಕನನೂನಗ ್
ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಿಟದತದ.  ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯನವಲ್ನಿ ಸವಲತ್ತುಗಳನತು ಕ್ೂಡತವುದಕ್ೆ 
ಸನಧ್ಯವಿದಯ್ೇ ಅವ್ಲಿವನೂು ಕ್ೂಟಿಟದ್ದೇವ್.  ಪನರಥಮಿಕ ಶನಲ್ಯಲ್ಲಿ ಗತತಿುಗ್ ಆಧನರದ ಮೇಲ ್
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ಕನಯಾನವಾಹಸತತಿುರವ ಸವಚಿತನ ಸಿಬಾೆಂದಿಗಳು ಹನಗೂ ಇತ್ರ ಸಿಬಾೆಂದಿಗಳಿಗ್ ಇದತ 
ಅನವಯವನಗತತ್ುದ.್  ಒೆಂದತ ಕಡ ್ ರ್ನವು, ಸಕನಾರಿ ಸೇ್ವ್ಯಲ್ಲಿರತವ ರ್ೌಕರರಿಗ್ ಇದತ 
ಅನವಯವನಗತವುದಿಲಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದ್ದೇವ್.  ಮತು್, ಯನರತ ರೂ. ೧೫,೦೦೦ ಕ್ೆೆಂತ್ ಕಡಿಮ 
ಸೆಂಬಳವನತು ಪಡಯ್ತತನುರೂ್ೇ, ಒೆಂದತ ಸೆಂಸ್ೆಯಲ್ಲಿ ೨೦ ಜ್ನಕ್ೆೆಂತ್ ಕಡಿಮ ಸಿಬಾೆಂದಿ ಕ್ಲಸ 
ಮನಡತತಿುದನದರೂ್ೇ ಅೆಂಥವರಿಗೂ ಅನವಯವನಗತತ್ುದ್ ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದದ್ೇವ್.  ಮನನಯ ಆಯನೂರತ 
ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ್ರವರತ ಕನಮಿಾಕ ಸೆಂಘಟರ್ಯ್ಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕನಲ ಕ್ಲಸ ಮನಡಿದದರಿೆಂದ ಬಹಳ 
ಯೇಚರ್್ ಮನಡಿಯ್ದೇ ಪರಶ್ುಯನತು ಕ್ೇಳಿರತತನುರ್.  ಹನಗನಗಿ ಇದರ ಬಗ್ೆ ಮತ್ುಷತಟ ಆಳವನಗಿ 
ಅಧ್ಯಯನ ಮನಡಿ, ಇದಕ್ೆ ಏರ್್ಲನಿ ಮನಡಬಹತದ್ೆಂದತ ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ್ರವರನತು 
ಕರಸ್ಿ ಚರ್ೆಾ ಮನಡತತ್ುೇರ್್.  ರನಜ್ಯ ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ ಅವಕನಶ ಇರತ್ಕೆೆಂಥ ಎಲನಿ ಸೆಂಗತಿಗಳಿಗೂ 
ವಿಶ್ೇಷ ಲಕ್ಷಯ ವಹಸತತು್ೇವ;್ ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರ ಈ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ಮನಡಬಹತದನದರ ್ಕ್ೇೆಂದರಕ್ೆ ಈ ಕತರಿತ್ತ 
ಕರಮ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳುಲತ ಪತ್ರ ಬರ್ದತ ತಿಳಿಸತತ್ುೇವ್.   

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಕ್ಲವು ಸಕನಾರಿ ಶನಲನ-
ಕನಲೇ್ಜ್ತಗಳಲ್ಲಿ ರ್ವಿಷಯ ನಧಿ ಸೌಲರ್ಯವನತು ಯನವ ಕನರಣಗಳಿೆಂದ ಜನರಿ ಮನಡಲನಗಿದ?್  ಆ ರಿೇತಿ 
ಜನರಿ ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಅವಕನಶ ಇದ್ ಎನತುವುದನದರ,್ ರೂ. ೧೫,೦೦೦ ಕ್ೆೆಂತ್ ಕಡಿಮ ಸೆಂಬಳ 
ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳುುವೆಂತ್ಹ, ಸಕನಾರಿ ರ್ೌಕರರತ ಎೆಂದತ ಪರಿಗಣಿಸದ್ೇ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಸತಮನರತ ೩೫ 
ಸನವಿರ ಅತಿರ್ಥ ಉಪರ್ನಯಸಕರತ ಇದನದರೂ್ೇ ಅವರತಗಳಿಗ್ ರ್ವಿಷಯ ನಧಿ ಕನಯ್ದದ ಅನವಯ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಆಗತತ್ುದಯ್ೇ ಇಲಿವೊೇ ದಯವಿಟತಟ ತಿಳಿಸಬ್ೇಕತ.   

ಶ್ರೇ ಅರಬ್ೈಲ್ ಶ್ವರನಮ ಹ್ಬನಾರ್:-ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಇದರ ಬಗ್ೆ ಸವಲಪ ಅಧ್ಯಯನ 
ಮನಡಿ, ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ್ಮನಡಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗ್ ತಿಳಿಸತವ ಕ್ಲಸ ಮನಡತತು್ೇರ್್. 
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ಪರಶ್ು ಸೆಂಖ್್ಯ: 120೨ 
 

ಉತ್ುರ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ ್
 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ಾೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಅತಿಯನದ ಮಳ್ ಬಿದಿದದದರಿೆಂದ  
ರನಸನಯನಕ ಗ್ೂಬಾರಕ್ೆ ಅಧಿಕ ಬ್ೇಡಿಕ ್ ಉೆಂಟನಗಿದ್.  ಎಲನಿ ಕಡ ್ ಯೂರಿಯನ ಸಿಗತತಿುಲಿ, 
ಕನೆಂಪ್ಿಕಸ್ ಸಿಗತತಿುಲಿ.  ರ್ತ್ು, ಜ್ೂೇಳ ಬ್ಳ್ಯತವ ಕಡ ್ಇವುಗಳ ಬೇ್ಡಿಕ್ ಹ್ಚನುಗಿದ್.  ಎಲನಿ ಕಡ ್
ರೈ್ತ್ರತ ಕೂಯ ನೆಂತ್ತಕೂ್ಳುುತಿುದನದರ್.  ನೇವು ಅದನತು ಸರಿದೂಗಿಸತವುದಕ್ೆ ಆಗತತಿುಲಿ.  ಹ್ಚತುವರಿ 
ಅಗತ್ಯವಿರತವೆಂತ್ಹ ಅದರಲೂಿ ಯೂರಿಯನ-ಕನೆಂಪ್ಿಕಸ್ಗ್ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತೆ ಏನತ ವಯವಸ್ೆ 
ಮನಡತತಿುೇರಿ?  ಇದತವರ್ಗೂ ಏನತ ವಯವಸ್ೆ ಮನಡಿಕೂ್ೆಂಡಿದಿದೇರಿ? 

ಶ್ರೇ ಅರಬ್ೈಲ್ ಶ್ವರನೆಂ ಹ್ಬನಾರ್(ಕನಮಿಾಕ ಸಚಿವರತ)(ಕೃಷಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ,  ಇಲ್ಲಿಯವರ್ಗ ್ ನಮಗ್ ವನಷಿಾಕ ೧೮,೦೦೦ ಮಟಿರಕ್ ಟನ್ ಬ್ೇಡಿಕ ್ ಇತ್ತು.  
ಇದತವರ್ಗೂ ೯೧೮೦ ಮಟಿರಕ್ ಟನ್ ರಸಗ್ೂಬಾರವನತು ಸರಬರನಜ್ತ ಮನಡಲನಗಿದ್. 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ಾೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹ್ೇಳುತಿುರತವುದತ 
ಅವರತ ಕ್ೂಟಿಟರತವ ಉತ್ುರದಲ್ಿೇ ಇದ್.  ರ್ನನತ ಅದನತು ಕ್ೇಳುತಿುಲಿ.  ಹ್ಚತುವರಿಯನಗಿ ಕ್ೂಡತವುದಕ್ೆ 
ಸಕ್ನಾರ ಏನತ ವಯವಸ್ೆ ಮನಡಿಕೂ್ೆಂಡಿದ?್  ಯನವ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ಬ್ೇಕತ; ಯನವರಿೇತಿ 
ತ್ರಿಸಿಕ್ೂಡತತಿುೇರಿ ಎೆಂಬತದನತು ಹ್ೇಳಬ್ೇಕತ.  ೧೦-೨೦ ದಿವಸದ ಒಳಗ್ ನೇವು ಪೂರೈ್ಕ್ ಮನಡಲ್ಲಲಿ 
ಎೆಂದರ್ ಬ್ಳ್ಗಳು ನಷಟವನಗಿಬಿಡತತ್ುವ್.  ಫಸಲತ ಬರತವುದ್ೇ ಇಲಿ.  ಆದದರಿೆಂದ ನೇವು ಹ್ಚತುವರಿಯನಗಿ 
ರಸಗ್ೂಬಾರಗಳನತು ಕೂ್ಡತವುದಕ್ೆ ಏನತ ಸಿದಿತ ್ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿದಿದೇರಿ? 

ಶ್ರೇ ಅರಬ್ೈಲ್ ಶ್ವರನೆಂ ಹ್ಬನಾರ್:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಈಗ ನಮೆ ಕಡ ್೫೬೨೧ 
ಮಟಿರಕ್ ಟನ್ನಷತಟ ಗ್ೂಬಾರದ ದನಸನುನತ ಇದ್.  ಕ್ಲವು ಕಡ ್ಏನತ ದನಸನುನತ ಇಟಿಟದ್ದೇವ್ಯೇ ಅಲ್ಲಿ 
ಬ್ೇಡಿಕ ್ ಕಡಿಮ ಇದ.್  ಕ್ಲವು ಕಡ ್ ಗ್ೂಬಾರದ ಬ್ೇಡಿಕ ್ ಇದದರೂ ಅಲ್ಲಿ ದನಸನುನತ ಇಲಿ.  ಎಲ್ಲಿ 
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ಅವಶಯಕತ ್ ಇದ್ಯೇ ಅಲ್ಲಿಗ್ ಶ್ಫಟ್ ಮನಡಿ ರೈ್ತ್ರಿಗ್ ಅನತಕೂಲವನಗತವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ವಯವಸ್ೆ 
ಮನಡತತ್ುೇವ.್           

         (ಮತೆಂದತ . . .) 

(1027) 23-09-2022 12.20 ಡಿಎಸ್-ಎೆಂಡಿ 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ಾೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದತ ರೈ್ತ್ರ ಸಮಸಯ್. ರ್ನನತ 
ಮತ್ೂುೆಂದತ ಪರಶ್ುಯನತು ಕ್ೇಳುತು್ೇರ್್.  ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗ್ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡತತಿುದ್ದೇರ್್,  ರೈ್ತ್ರತ 
ಬ್ಳಗನಯತ್ತ ಎೆಂದರ್ ರಸಗ್ೂಬಾರ, Urea Complex Fertilizer ತ್ಗ್ದತಕ್ೂಳುುವುದಕ್ೆ ಸರದಿ 
ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ನೆಂತ್ತಕೂ್ಳುುತಿುದನದರ್.  ಎಲ್ಲಿ ಬ್ೇಡಿಕ್ ಇಲಿವೊೇ ಅಲ್ಲಿ ದನಸನುನತ ಏನದ ್ ಅದನತು 
ಸರಬರನಜ್ತ ಮನಡತತ್ುೇವ ್ ಎೆಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹ್ೇಳಿದನದರ್.  ಇವತ್ತು ಮೆಂಡಯ, ಹನಸನ, 
ಮೈಸೂರತ, ಚನಮರನಜ್ನಗರ, ಚಿಕೆಮಗಳೂರತ ಈ ಎಲನಿ ಕಡಗ್ಳಲ್ಲಿ ರ್ತ್ು, ಜ್ೂೇಳ ಎಲ್ಿಲ್ಲಿ 
ಬ್ಳ್ಯತತ್ುೇವಯ್ೇ ಅಲ್ಿಲನಿ ಬಹಳ ಬ್ೇಡಿಕ ್ಇದ್.  ಆದರ್ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹ್ೇಳಿರತವುದತ ನನಗ್ 
ಸಮನಧನನ ಇಲಿ.  ಹ್ಚತು ಅಗತ್ಯವಿರತವೆಂತ್ಹ ಯೂರಿಯನವನತು ಹ್ಚಿುನ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಯನವ ರಿೇತಿ 
ಸರಬರನಜ್ತ ಮನಡತತನುರ ್ ಎೆಂಬತದನತು ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹ್ೇಳಬೇ್ಕತ.  ನನು ಕ್ೂರ್್ಯ ಪರಶ್ು 
ಏರ್್ೆಂದರ್, ನಕಲ್ಲ ರನಸನಯನಕ ಗ್ೂಬಾರವನತು ಉತನಪದರ್್ ಮನಡಿ ಮನರನಟ ಮನಡತತಿುದದವರನತು ೫ 
ಜಿಲ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ತ್ನಖ್್ ಮನಡಿ ಅವರ ಮೇಲ್ ಎಫ್.ಐ.ಆರ. ಹನಕ್ದ್ದೇವ್ ಎೆಂದತ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಹ್ೇಳಿದನದರ.್ 
ಅದರ ವಿವರ ಅನತಬೆಂಧ್-೪ರಲ್ಲಿ ಕ್ೂಟಿಟದ್ದೇವ್ೆಂದತ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಹ್ೇಳಿದನದರ,್  ಆದರ್ ನನಗ್ 
ಅನತಬೆಂಧ್-೪ ಅನತು ನನಗ್ ಕ್ೂಟಿಟಲಿ.  ಎಷತಟ ನಕಲ್ಲ ರಸಗ್ೂಬಾರ ತ್ಯನರತ ಮನಡಿದ ಕೆಂಪನಗಳ 
ಮೇಲ ್ ಮೊಕದದಮಯನತು ದನಖ್ಲತ ಮನಡಿದನದರ ್ ಎನತುವುದನತು ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸಪಷಟವನಗಿ 
ತಿಳಿಸಬ್ೇಕತ. ಎಷತಟ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಸಗೂ್ಬಾರವನತು ಸರಬರನಜ್ತ ಮನಡತತನುರ್ ಎೆಂಬತದನತು 
ತಿಳಿಸಬ್ೇಕತ.  
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ಶ್ರೇ ಅರಬ್ೈಲ್ ಹ್ಬನಾರ್ ಶ್ವರನಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  ನಮೆಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯನ 
ಗ್ೂಬಾರದ ಕೂ್ರತ್ ಇಲಿ. 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ಾೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ ೫-೬ ಜಿಲ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ರೈ್ತ್ರತ ಸರದಿ 
ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ನಲತಿತಿುದನದರ್.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಕಡ್ ಕ್ೂರತ್ಯಲಿದೆಂತ್ 
ರ್್ೂೇಡಿಕೂ್ೆಂಡಿರಬಹತದತ. 

ಶ್ರೇ ಅರಬ್ೈಲ್ ಹ್ಬನಾರ್ ಶ್ವರನಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  ಮನನಯ 
ಮರಿತಿಬ್ಾೇಗೌಡರತ ಸಮನಧನನವನಗಿ ಕ್ೇಳಬೇ್ಕತ ನಮೆ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ೧,೮೬,೦೦೦ ಟನ್ stock ಇದ್.  
ರ್ನನತ ಮೊದಲ್ೇ ಒೆಂದತ ಮನತ್ನತು ಹೇ್ಳಿದದ್ೇರ್್.  ದನಸನುನತ ಎಲ್ಲಿದ ್ಅಲ್ಲಿ ಅವಶಯಕತ ್ಇಲಿ, ಎಲ್ಲಿ 
ಅವಶಯಕತ ್ಇದ್ಯೇ ಅಲ್ಲಿ ದನಸನುನತ ಇಲಿ.  ಅದನತು ಅತಿೇ ಶ್ೇಘರದಲ್ಿೇ ಅವಶಯಕತ ್ಇರತವೆಂತ್ಹ 
ಜಿಲ್ಿಗಳಿಗ್ ಇವತ್ುೇ ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಗ್ ಸೂಚರ್್ಯನತು ಕೂ್ಡತತ್ುೇರ್.್  ಎಲ್ಲಿ ಅವಶಯಕತ್ ಇಲಿದಿರತವ ಕಡ್ 
ದನಸನುನತ ಇದ್ ಅದನತು shift ಮನಡಿ ಕಳುಹಸಿ ಕ್ೂಡತವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲಸ ಮನಡತತ್ುೇರ್್.  ನಕಲ್ಲ DAP 
(Di-ammonium Phosphate) ರಸಗ್ೂಬರವನತು ಕ್ೂೇಲನರ, ಮೈಸೂರತ, ಚಿತ್ರದತಗಾ, 
ಯನದಗಿರಿ, ವಿಜ್ಯಪತರ, ಬಿೇದರ್, ಗದಗ, ಈ ಏಳು ಕಡಗ್ಳಲ್ಲಿ ಈಗನಗಲ್ೇ ನಕಲ್ಲ 
ರಸಗ್ೂಬಾರವನತು ಮನರನಟ ಮನಡತತಿುದದವರ ಮೇಲ್ ಎಫ್.ಐ.ಆರ. ಹನಕ್ ಕರಮ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ೆಂಡಿದದ್ೇವ್.  
ಯನವ ಯನವ ಕೆಂಪನಗಳ ಮೇಲ್ ಕರಮ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ೆಂಡಿದದ್ೇವ್ ಅದರ ಲ್ಲಸಟ್ನತು ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗ್ 
ಕಳುಹಸಿ ಕೂ್ಡತತ್ುೇರ್.್  ಏಳು ಕೆಂಪನಗಳ ದನಸನುನತ ಮಳಿಗ್ಗಳ ಮೇಲ ್ ಎಫ್.ಐ.ಆರ. ಹನಕ್ದ್ದೇವ.್  
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ಪರಶ್ು ಸೆಂಖ್್ಯ: ೧೨೪೯ 
ಉತ್ುರ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ ್

 
ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಐದತ ವಷಾದ ಮಕೆಳನತು ಗತರತತಿಸತವ 

ಬಗ್ೆ ಹನಗೂ ಪರಿಣನಮಕನರಿ ಕರಮಗಳ ಬಗ್ೆ ಪರಶ್ು ಕ್ೇಳಿದದ್ೇರ್್.  ಆದರ್ ಉತ್ುರ ಸಮಪಾಕವನಗಿ 
ಕ್ೂಡಬೇ್ಕನಗಿತ್ತು.  ನನು ಪರಶ್ು ಏರ್್ೆಂದರ,್ ಗನರಮಿೇಣ ಪರದ್ೇಶದಲ್ಲಿ ಮಕೆಳಿಗ್ ಆಟದ ಬಯಲ್ಲನ 
ಕ್ೂರತ್ ಇಲಿ, ಅವರಿಗ್ ಬಯಲತ ಇರತತ್ುದ್.   ಆದರ್ ನಗರ ಪರದ್ೇಶದಲ್ಲಿ  ಉಸಿರತ ಕಟತಟವ 
ವನತನವರಣದ್ೂೆಂದಿಗ ್ ಮಕೆಳು ಶ್ಕ್ಷಣ ಪಡಯ್ತವುದನತು ರ್ನವಲ್ಿರೂ ರ್್ೂೇಡಿದದ್ೇವ್. ಈ ಬಗ್ೆ 
ಪನರಥಮಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖ್ಯ್ೆಂದಿಗ್ ಯನವ ರಿೇತಿ ಇದಕ್ೆ ರ್ನಯಯವನತು ಒದಗಿಸತವ ಕ್ಲಸವನತು ಈ 
ಕ್ರೇಡನ ಇಲನಖ್ ್ಮನಡತತ್ುದ್?  ಎಲನಿ ಕ್ರೇಡನಪಟತಗಳಿಗ್ ಕ್ೂಡತವ ಪ್ೂರೇತನಸಹ, ಪತರಸನೆರಗಳ ಬಗ್ೆ 
ಬಹಳ ಚ್ರ್ನುಗಿ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂಟಿಟದನದರ್, ಸೆಂತೂ್ೇಷ.  ನನು ಪರಶ್ುಯ 
ಉದ್ದೇಶವೇ್ರ್್ೆಂದರ,್ ಕ್ರೇಡ್ ಎನತುವುದತ ಕ್ೇವಲ ಒಲೆಂಪಿಕಸ್ ಪದಕ ಪಡಯ್ತವವರಿಗ್ ಮನತ್ರವಲಿ.  
ಕ್ರೇಡ ್ ಪರತಿಯಬಾ ವಯಕ್ುಯ ಮನನಸಿಕ ಮತ್ತು ದ್ೈಹಕ ಆರೂ್ೇಗಯಕ್ೆ ಔಷಧಿ ಇದದಹನಗ.್  ಎಲನಿ 
ಮಕೆಳು ಕಡನಡಯವನಗಿ ಕ್ರೇಡನ ಚಟತವಟಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭನಗವಹಸಿ ಹ್ೇಗ ್ ರ್ನವು ಶನಲ್ಯಲ್ಲಿ 
ಪನರಥಾರ್್ಯನತು ಕಡನಡಯವನಗಿ ಮನಡತತ್ುೇವಯ್ೇ ಹನಗ್ ಕ್ರೇಡ ್ಇರಬೇ್ಕತ.  ಈಗೆಂತ್ೂ physical 
education period ಇರತವುದೇ್ ಇಲಿ.  ವನರಕ್ೆ ಒೆಂದತ ದಿನ ಇದದರ ್ಹ್ಚತು. ರ್ನವು ಇರತವನಗ 
ಪರತಿ ದಿನ ಒೆಂದತ physical education period ಎೆಂದತ ಇತ್ತು.  ಹ್ೇಗ್ ಮಕೆಳಿಗ ್ ಬಳ್ಗ್ೆ 
ಪನರಥಾರ್್ಯನತು ಮನಡಿಸತತನುರ್ಯೇ ಅದೇ್ ರಿೇತಿ ಮಕೆಳಿಗ ್ ಸೂಯಾ ನಮಸನೆರ, ಯೇಗ 
ಇೆಂಥದದರ್ು್ಲನಿ ಕಡನಡಯವನಗಿ ಮನಡಬೇ್ಕತ.  ಇವತ್ತು ದಿವೆಂಗತ್ ರನಮ ಜ್ೂೇಯಸ ರವರನತು 
ರ್ನನತ ರ್್ನಪತ ಮನಡತತಿುದ್ದೇರ್್.  ನಮೆ ಮನಜಿ ರನಜ್ಯಸಭನ ಸದಸಯರತ, ರನಜ್ಯಪನಲರತ 
ಆಗಿದದೆಂಥವರತ. ಅವರತ ಯನವನಗಲೂ ಹ್ೇಳುತಿುದದರತ, ಪರತಿಯಬಾ ಮಕೆಳು ಚ್ರ್ನುಗಿ ಓದತತನುರ,್ 
ಎಲನಿರತ  rank  ಬರತವುದಕನೆಗತವುದಿಲಿ.  ಆದರ್ ಓದತ ಹ್ೇಗ ್ ಕಡನಡಯವೊೇ ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ 
ಕ್ರೇಡ್ಗಳನತು ಕೂಡ ಎಲನಿ ಮಕೆಳಲ್ಲಿ ಕಡನಡಯವನಗಿ ಬಳ್ಸಬ್ೇಕತ.  ಆ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ಸೂಯಾ ನಮಸನೆರ, 
ಇತನಯದಿ ಮನಡತವುದಕ್ೆ ದ್ೂಡಡ ಆಟದ ಬಯಲತ ಬ್ೇಕನಗಿರತವುದಿಲಿ. ಅದನತು ಮನಡತವೆಂತ್ಹ 
ಕ್ಲಸವನತು ಕ್ರೇಡನ ಇಲನಖ್್ ಮತ್ತು ಪನರಥಮಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖ್ ್ ಇವ್ರಡತ ಮನತ್ರ್ನಡಿಕೂ್ೆಂಡತ 
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ಮನಡತತನುರಯ್್ದೇ? ನನು ಕ್ೂರ್್ಯ ಪರಶ್ು ಏರ್್ೆಂದರ್, ಒಲೆಂಪಿಕಸ್ನಲ್ಲಿ ಪದಕ ಬೆಂದವರಿಗ್ ಮನತ್ರ 
ವಯವಸ್ೆಯ ಬಗ್ೆ ಉಲ್ಿೇಖ್ ಮನಡಿದನದರ.್  ಇದರ ಬಗ್ೆ ಪರಶ್ು ಕೂಡ ಕ್ೇಳಿದದರತ. ಉಳಿದ 
ಕ್ರೇಡನಪಟತಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಜಿೇವನ ನವಾಹಣ್ಗ್ ಸಕನಾರ ಏರ್ನದರೂ ವಯವಸ್ೆ  
ಮನಡತತ್ುದ್ಯ್ದೇ? 

  
ಡನ:ರ್ನರನಯಣಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗ್ ಸರಿಯನದ 

ಉತ್ುರವನತು ಕೂ್ಟಿಟದ್ದೇವ್.  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹ್ೇಳಿದ ಹನಗ್ ಯೇಗ, ತನವು ರ್್ೂೇಡಿರಬಹತದತ, 
ಮೊದಲರ್್ೇ ಸಲ ಯೇಗವನತು ಕ್ರೇಡ್ಗ ್ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂೆಂಡಿರತವೆಂಥದತದ.  ಪರತಿಯೆಂದತ ಹಳಿುಗಳಲೂಿ, 
ಪರತಿಯೆಂದತ ಪೆಂಚನಯತಿ ಮಟಟದಲ್ಲಿ, ಪರತಿಯೆಂದತ ಶನಲ್ಯಲ್ಲಿ ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ರ್ನವು 
ಈಗನಗಲ್ೇ ನದ್ೇಾಶನವನತು ಕ್ೂಟಿಟರತವುದನತು ತನವಲ್ಿರೂ ಗಮನಸಿರಬಹತದತ.  ಪರತಿಯೆಂದತ 
ಹಳಿುಯಲೂಿ ಕ್ರೇಡನೆಂಗಣವನತು ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ NRI ಗಳ ಜ್ೂತ್ ಮತ್ತು ZP (Zilla 
Panchayat) ಜ್ೂತ್ ರ್ನವು alliance ಮನಡಿ ಹಳಿುಗಳಲ್ಲಿ ಜನಗವಿಲಿವ್ೆಂದರ್ ಶನಲಯ್ಲ್ಲಿ ಮೈದನನ 
ಇರತತ್ುದ್.  ಶನಲ್ಯ ಮೈದನನದಲ್ಲಿ ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ೫೦೪ ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳ ಅನತದನನವನತು 
ಈಗನಗಲ್ೇ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಿದದ್ೇವ್.  ಪರತಿಯೆಂದತ ಹಳಿುಯಲೂಿ ಕೂಡ ಪನಠದ ಜ್ೂತ್ಗ್ ಆಟವೂ 
ಇರಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ನಮೆ ಸಕನಾರ ರ್ನನತ ಸಚಿವರ್ನದ ಮೇಲ ್ ಈ ರಿೇತಿಯ ತಿೇಮನಾನವನತು 
ತ್ಗ್ದತಕೂ್ೆಂಡಿದದ್ೇವ.್  ಇದಕ್ೆ ಉತ್ುಮವನದ ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ ಕಳ್ದ ಎರಡತ ವಷಾಗಳ ಹೆಂದ ್ ನಮೆ 
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒೆಂದೇ್ ಇತ್ತು. ಪರತಿಯೆಂದತ ೪-೪ ಜಿಲ್ಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನಡಬ್ೇಕ್ೆಂದತ, ಈಗ 
ಮೆಂಡಯದಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ ಇದ್. ಹಳ್ೇ ಮೈಸೂರತ ಭನಗ, ಉಡತಪಿಯಲ್ಲಿ ಇನತು ೧೫-೨೦ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ 
ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನವನತು ಅಳವಡಿಸತತ್ುೇವ್.  ಯನವ ವಯಕ್ು, ಮಕೆಳು ಯನವ ರಿೇತಿ ಆಟ ಆಡತವುದಕ್ೆ ಸನಧ್ಯ, 
ಅವರ ಸನಮಥಯಾ ಏನದ್, ಅವರ ಮೆಂಡಿ, ಕನಲ್ಲಗ್, ಶರಿೇರಕ್ೆ  ಶಕ್ು ಇದ್ಯ್ದೇ, ಮತೆಂದ ್  ಯನವ 
ಆಟವನತು ಆಡಬಹತದತ ಎನತುವುದನತು ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ್ ಮನಡತವುದಕ್ೆ ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನವನತು ಹತಡತಕ್ 
ಮನಡತತಿುದ್ದೇವ್.  ಇದಕ್ೆ ಶಕ್ು ತ್ತೆಂಬತವ ಕ್ಲಸಗಳನತು ಆದಷತಟ ಬ್ೇಗ ಮನಡತತ್ುೇವ್.  ಏಕ್ೆಂದರ,್ 
ಈಗ ಬಜ್ಟ್ ಎಷಿಟದ್ ಎೆಂದತ ತ್ಮಗ್ಲಿರಿಗೂ ಗೂ್ತಿುದ್. ಇನತು ಹ್ಚಿುನ ಬಜ್ಟ್ನತು ಕ್ೇಳುತಿುದದ್ೇವ್.  
ಬಜ್ಟ್ ಬೆಂದ ನೆಂತ್ರ ಅದನತು ಅಳವಡಿಸಿ ಕೂ್ಡತತ್ುೇವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳುವುದಕ್ೆ ಬಯಸತತಿುದ್ದೇರ್್.  
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ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  ಗನರಮಿೇಣ ಪರದ್ೇಶದಲ್ಲಿ ಆಟದ 
ಮೈದನನ ಇದ್ದೇ ಇದ್.  ನಗರ ಪರದ್ೇಶದಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದನನ ಇರತವುದಿಲಿ, ಬರಿೇ ಕನಿಸ್ ರೂಮ್ಗಳು 
ಇರತತ್ುವ್.   ನನು ಪರಶ್ು ಏರ್್ೆಂದರ್ ಕಡನಡಯವನಗಿ ಹ್ೇಗ್ ಪನರಥಾರ್ ್ಇದ್ಯೇ ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ ಮಕೆಳಲ್ಲಿ 
ಹದಿರ್್ೈದತ ನಮಿಷಗಳ ಕನಲ ಯೇಗವನತು ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲಸವನತು ಕ್ರೇಡನ ಇಲನಖ್ಯ್ವರತ 
ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖ್ಯ್ ಜ್ೂತ್ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಜನರಿಗ ್ತ್ರತತನುರಯ್್ದೇ?  

 
ಡನ:ರ್ನರನಯಣಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈಗನಗಲ್ೇ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖ್್ಯ ಜ್ೂತ್ 

ರ್ನವು tie-up ಮನಡಿಕೂ್ೆಂಡಿದದ್ೇವ್.  ಅವರಿಗೂ allowance ಕ್ೂಡತತಿುದ್ದೇವ್.  ದ್ೈಹಕ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಶ್ಕ್ಷಕರ ರ್್ೇಮಕನತಿ ಮನಡಿಕ್ೂಳುುವುದತ ನೆಂತ್ತ ಹೂ್ೇಗಿತ್ತು. ಅವರಿಗ ್ಅನತದನನವನತು ಕ್ೂಡತವುದಕ್ೆ 
ಈಗನಗಲ್ೇ ನದ್ೇಾಶನವನತು ಕ್ೂಟಿಟದದ್ೇವ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುವುದಕ್ೆ ಬಯಸತತಿುದ್ದೇರ್್.  
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ಪರಶ್ು ಸೆಂಖ್್ಯ: ೧೧೭೨ + ೧೧೬೧ 
ಉತ್ುರ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ ್

 
ಶ್ರೇ ಛಲವನದಿ ಟಿ.ರ್ನರನಯಣಸನವಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಕ್ೇಳಿರತವೆಂತ್ಹ 

ಪರಶ್ುಯಲ್ಲಿ ಇವತಿುನವರಗ್್ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈ್ತ್ರತ ಪೌಷಿಿಕ ಆಹನರಗಳರ್ು್ೇ ಬ್ಳ್ದತ ನಮಗ್ ಕೂ್ಡತತಿುದದರೂ 
ಕೂಡ ರ್ನವು ಪಟಟಣ ಪರದ್ೇಶಗಳಲ್ಲಿರತ್ಕೆೆಂಥವರತ ಅದನತು ಬಳಕ್ ಮನಡತವನಗ ಅಲಪಸವಲಪ ವಿಷ ಬ್ರ್ಸಿ 
ತಿನತುವೆಂತ್ಹ ಪರಿಸಿೆತಿ ಬೆಂದಿತ್ತು.  ಆದರ ್ಇವತಿುನ ಪರಿಸಿೆತಿ ಏರ್ನಗಿದ್ ಎೆಂದರ್, ಇವತ್ತು ಬ್ಳ್ಗಳಿಗ ್
ರ್ನವು ರನಸನಯನಕ ಗ್ೂಬಾರಗಳನತು ಉಪಯೇಗ ಮನಡತತಿುದ್ದೇವ್. ಜ್ೂತ್ಗ್ ಕಳ್ರ್ನಶಕೂೆ ಕೂಡ 
ಇವತ್ತು glyphosate ಅನತು ಉಪಯೇಗ ಮನಡತವುದರಿೆಂದ ಇವತ್ತು ಸೆಂಪೂಣಾವನಗಿ ರ್ೂಮಿ 
ಕೂಡ ವಿಷಪೂರಿತ್ವನಗತತಿುದ್.  ಇೆಂತ್ಹ ಸೆಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ ರೈ್ತ್ರತ ಬ್ಳ್ಯತ್ಕೆೆಂಥ ಆಹನರ ಧನನಯಗಳು 
ಸೆಂಪೂಣಾವನಗಿ ವಿಷ ಬರ್ತ್ತ ನಮೆನತು ಸೇ್ರತತಿುವ.್  ಇೆಂತ್ಹ ಪರಿಸಿೆತಿ ಉದಭವವನಗಿರತವುದರಿೆಂದ 
ಇವತ್ತು ಫಲವತ್ುತ್ಯೂ ಕಡಿಮಯನಗತತಿುದ್.  ಆದರ್ ರ್ನವು ವಿಷಪೂರಿತ್ ಆಹನರ ಸೇ್ವರ್ ್
ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಪರಿಸಿೆತಿ ಬೆಂದಿದ.್  ಅೆಂದರ್ ರ್ನವು ರನಸನಯನಕ ಗೂ್ಬರಗಳನತು ಬಳಕ ್
ಮನಡತ್ಕೆೆಂಥದದನತು ಕಡಿಮ ಮನಡಿ ಸನವಯವ ಗೂ್ಬಾರಗಳನತು ಬಳಕ ್ಮನಡತವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಏನತ ಕರಮಗಳನತು ಕ್ೈಗ್ೂೆಂಡಿದನದರ?್        

(ಮತೆಂದತ) 
 

(1028) 12:30 23/09/2022 ಎಸ್ಪಿಆರ್/ಎೆಂಡಿ   
 
ಶ್ರೇ ಅರಬ್ೈಲ್ ಹ್ಬನಾರ್ ಶ್ವರನಮ್(ಕನಮಿಾಕ ಸಚಿವರತ)(ಕೃಷಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ 

ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನೂ ಕೂಡ ಸಕನಾರದ ಪರವನಗಿ ಇಡಿೇ ರನಜ್ಯದ ರೈ್ತ್ರಲ್ಲಿ ವಿನೆಂತಿಸತತ್ುೇರ್್. 
ಸಕನಾರಿ ಗೂ್ಬಾರಗಳನತು ಉಪಯೇಗಿಸಿ, ರ್ೂಮಿಯ ಆರೂ್ೇಗಯವು ಪೂತಿಾಯನಗಿ ಹದಗಟ್ಿಟರತವ 
ಪರಿಸಿೆತಿಯತ ಇವತಿುನ ದಿವಸ ನಮನಾಣವನಗಿದ.್  ರ್ೂಮಿಯ ಆರೂ್ೇಗಯದ ಬಗ್ೆ ಯನರೂ ಯೇಚರ್್ 
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ಮನಡದೇ್ ಇರತವಷತಟ ಕಟ್ಿಟದ್. ಈ ವಷಾ 10 ಚಿೇಲಗಳನತು ಹನಕ್ದರ,್ ಮತೆಂದಿನ ವಷಾ 15 
ಚಿೇಲಗಳಷತಟ; ನೆಂತ್ರದ ವಷಾದಲ್ಲಿ 20 ಚಿೇಲಗಳಷತಟ ಹನಕಬ್ೇಕತ. ರನಸನಯನಕ ಗ್ೂಬಾರದ 
ಮೇಲ್ಯ್ದೇ ಬದತಕಬ್ೇಕತ. ಸದಸಯರತ ಈಗನಗಲ್ೇ ಹ್ೇಳಿದೆಂತ,್ ಇದರಿೆಂದ ಜ್ನರ ಆರೂ್ೇಗಯದ 
ಮೇಲೂ ಸಹ ದತಷಪರಿಣನಮವನತು ಬಿೇರಲತ ಪನರರೆಂರ್ವನಗಿದ್. ಈ ಹರ್್ುಲ್ಯಲ್ಲಿ ಸನವಯವ 
ಗ್ೂಬಾರದ ಬಗ್ೆ ನಮೆ ಸಕನಾರವು ಇವತಿುನ ದಿವಸ ವಿಶ್ೇಷ ಕನಳಜಿಯನತು ವಹಸತತಿುದ್ ಹನಗೂ 
ಸನವಯವ ನಗಮವನೂು ಸಹ ಸನೆಪಿಸಿದ.್ ವ್ೈಜ್ಞನನಕವನಗಿ ಸನವಯವ ಕೃಷಿಯನತು ಎಷತಟ 
ರಿೇತಿಯನಗಿ ಬಳಸಬಹತದತ; ಹ್ಚ್ುಚತು ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸತವುದರಿೆಂದ ಜ್ನರ ಮತ್ತು ರ್ೂಮಿಯ 
ಆರೂ್ೇಗಯಕ್ೆ ಒಳ್ುಯದನಗತತ್ುದ್.  ಈ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ನಶ್ುತ್ವನಗಿಯೂ ಸಹ ಸಕನಾರವು ಸನವಯವ 
ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ೆ ಹ್ಚ್ುಚತು ಲಕ್ಷಯವನತು ವಹಸತತ್ುದ್.   

 
ಮತೆಂದತವರ್ದತ, ಸದಸಯರತ ಕ್ೇಳಿದ ಕಳ್ದ ಐದತ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿನ ರನಸನಯನಕಗಳ ಬ್ೇಡಿಕ ್

ಮತ್ತು ಪೂರೈ್ಕ್ ಪರಮನಣದ ಜಿಲನಿವನರತ ಮನಹತಿಯನತು. ಒದಗಿಸಲನಗಿದ.್  ಇದನತು ರ್್ೂೇಡಿದರ,್ 
ವಷಾದಿೆಂದ ವಷಾಕ್ೆ ಲಕ್ಷ ಟನ್ಗಟಟಲ್ ರನಸನಯನಕ ಗ್ೂಬಾರದ ಬಳಕ್ಯತ ಹ್ಚನುಗತತಿುದ್ ಎನತುವುದತ 
ಗ್ೂತನುಗತತ್ುದ್.  ಇದರಿೆಂದ ರ್ೂಮಿಯ ಆರೂ್ೇಗಯದ ಮೇಲ್ ದತಷಪರಿಣನಮವುೆಂಟನಗತತಿುದ್.  
ಸನವಯವ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ೆ ರ್ನವು ವಿಶೇ್ಷವನದ ಕನಳಜಿಯನತು ವಹಸಿದ್ದೇವ್.  ನಮೆ ರೈ್ತನಪಿ 
ಸಮತದನಯವೂ ಸಹ ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ಸನವಯವ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ೆ ಹ್ಚತು ಲಕ್ಷಯವನತು ವಹಸಬ್ೇಕ್ೆಂದತ 
ರ್ನನತ ವಿನೆಂತಿಸತತ್ುೇರ್್. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನವು ಬಹಳ ಸಪಷಟವನದ ಪರಶ್ುಯನತು ಕ್ೇಳಿದತದ, 
ಆದರ್, ಸಚಿವರತ ಬಹಳ ಜನರಿಕ್ಯ ಉತ್ುರವನತು ನೇಡಿದನದರ.್  ಗ್ಿೈಪೂ್ೇಸ್ೇಟ್ ಎನತುವ ಕಳ್ರ್ನಶಕ 
ಔಷಧಿಯೆಂದನಗತವ ದತಷಪರಿಣನಮಗಳೇ್ನತ ಹನಗೂ ಇದನತು ನಷ್್ೇಧಿಸಲತ ಸಕನಾರ ಏರ್ನದರೂ 
ಕರಮಗಳನತು ತ್ಗ್ದತಕ್ೂಳುುತ್ುದ್ಯ್ದೇ ಎನತುವುದತ ಬಹಳ ಸಪಷಟವನದ ಪರಶ್ುಯನಗಿದ್.  ಗ್ಿೈಪೂ್ೇಸ್ೇಟ್ 
ಬಳಕ್ಯೆಂದ ರ್ೂಮಿಯ ಫಲವತ್ುತ್ ರ್ನಶವನಗತತಿುದ್ ಹನಗೂ ಈ ಬಗ್ೆ ಸಕನಾರಕ್ೆ ಅರಿವು ಇದ ್
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ಎೆಂಬತದನಗಿ ಸಕನಾರವು ಸಪಷಟವನಗಿ ತಿಳಿಸಿದ.್ ಆದರ್ ಇದನತು ಏಕ್ ನಷ್್ೇಧಿಸಬ್ೇಕತ ಎನತುವ ದೃಷಿಟ 
ಸಕನಾರಕ್ೆ ಇದ್.  ಇದರ ನಷ್್ೇದಧ್ ಮೇಲ್ ಸಕನಾರದ ನಯೆಂತ್ರಣವಿಲಿ; ಕೇ್ೆಂದರ ಸಕನಾರದವರತ 
ನಷ್್ೇಧಿಸಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ತಿಳಿಸತತನುರ್. ಈ ಬಗ್ೆ ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕನಾರವು ತಿೇಮನಾನವನತು 
ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳುಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ತಿಳಿಸತತನುರ್.  ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕನಾರದವರತ ಗ್ಿೈಪೂ್ೇಸ್ೇಟ್ನತು ಚಹನ 
ತ್ೂೇಟಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಳ್್ಗಳು ಇಲಿದಿರತವ ಪರದ್ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲೂಿ ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ಚಹನ 
ತ್ೂೇಟಗಳಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ ಉಪಯೇಗಿಸಲತ ಅನತಮತಿಸಿರತತ್ುದ್.  ಈ ನಯಮದನವಯ ಮನತ್ರವೇ್ 
ಇದನತು ಬಳಕ್ ಮನಡಲತ ಅವಕನಶ ನೇಡಲನಗಿದ್.  ಆದರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದರ 
ಬಳಕ್ಯೆಂದನಗಿ ಸರಿಸತಮನರತ ಒೆಂದತ ಲಕ್ಷ ಹಕ್್ಟೇರ್ನಷತಟ ರ್ೂಮಿಯತ ತ್ನು ಫಲವತ್ುತ್ಯನತು 
ಕಳ್ದತಕ್ೂೆಂಡಿದ್.  ಅದರಲೂಿ ಅತಿೇ ಹ್ಚತು ಫಲವತ್ುತ್ಯನತು ಕಳ್ದತಕ್ೂೆಂಡ ಜ್ಲ್ಿ ಚಿತ್ರದತಗಾ 
ಜಿಲ್ಿಯನಗಿದ.್  ಶತೆಂಠಿ ಬ್ಳ್ಗನರರತ ಮನತ್ರವ್ೇ ಈ ಕಳ್ರ್ನಶಕವನತು ಅತಿೇ ಹ್ಚತು ಉಪಯೇಗ 
ಮನಡತತಿುದನದರ.್  ಇವರತ ನಮೆ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ 80 ಸನವಿರಕೂೆ ಹ್ಚತು ಎಕರಗ್ಳಷತಟ ರ್ೂಮಿಯನತು 
ಗತತಿುಗ್ ಆಧನರದ ಮೇಲ ್ ಪಡದ್ತಕ್ೂೆಂಡತ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಳ್ರ್ನಶಕವನತು ಬಳಕ್ ಮನಡತತಿುದನದರ.್  
ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಎಲನಿ ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ ಗ್ಿೈಪೂ್ೇಸ್ೇಟ್ ಸತಲರ್ವನಗಿ ದ್ೂರ್ಯತವ ಹರ್್ುಲ್ಯಲ್ಲಿ, ಇದರ 
ಬಳಕ್ಯ ಪರಿಣನಮಗಳ ಬಗ್ೆ ಆಲ್ೂೇಚರ್್ಯನತು ಮನಡದೇ್, ಉಪಯೇಗಿಸತತಿುರತವ ಹರ್್ುಲ್ಯಲ್ಲಿ, 
ನಮೆ ರನಜ್ಯವು ಸೆಂಪೂಣಾವನಗಿ ತ್ನು ರ್ೂಮಿಯ ಫಲವತು್ತ್ಯನತು ಕಳ್ದತಕೂ್ಳುುತಿುದ್.  ನಮೆ 
ರ್್ರ್ಯ ರನಜ್ಯವನದ ಕ್ೇರಳ ಮತ್ತು ಪೆಂಜನಬ್ ಹನಗೂ ಹರಿಯನಣ ರನಜ್ಯಗಳು ಈಗನಗಲೇ್ ಇದರ 
ಬಳಕ್ಯನತು ನಷ್್ೇಧಿಸಿವ್. ಈ ರನಜ್ಯಗಳಿಗ್ ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕನಾರದ ಅಡಿಡ ಬರಲ್ಲಲಿ.  ಆದರ್, ನಮೆ 
ರನಜ್ಯವು ಯನರ ಪರಭನವಕನೆದರತ ಒಳಗನಗಿದಯ್್ದೇ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಪರಶ್ುಸತತ್ುೇರ್್. ನಮೆ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಸಕನಾರವು ಇದರ ಬಳಕಯ್ನತು ನಷ್್ೇಧಿಸಿಲಿವ್ೆಂದರ,್ ನಮೆ ಜ್ಲ ಮೂಲಗಳು ಸೆಂಪೂಣಾವನಗಿ 
ಕಲತಷಿತ್ಗೂ್ೆಂಡತ, ರ್ನಶಗೂ್ಳುುತ್ುವ್.  ಇದರ ಜ್ೂತಗ್್ ಇಲ್ಲಿನ ರ್ೂಮಿಯತ ತ್ನು ಫಲವತ್ುತ್ಯನತು 
ಕಳ್ದತಕ್ೂಳುುತ್ುದ್.  ಕೇ್ರಳ, ಪೆಂಜನಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯನಣ ರನಜ್ಯಗಳು ತ್ಗ್ದತಕ್ೂೆಂಡ ಕರಮಗಳೆಂತ್ 
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ನಮೆ ರನಜ್ಯವು ಕರಮ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳುಲತ ಏಕ್ ಮಿೇನ – ಮೇಷ ಎಣಿಸತತಿುದ್ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ 
ಪರಶ್ುಸತತ್ುೇರ್.್   

 
ಎರಡರ್್ಯದನಗಿ, ಸನವಯವ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ೆ ಸಕನಾರವು ನೇಡತತಿುರತವ ಪರಚನರಗಳ ಬಗ್ೆ 

ಪತಿರಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ರ್ನವು ರ್್ೂೇಡತತಿುದ್ದೇವ್.  ಈ ಬಗ್ೆ ಮೆಂತಿರಗಳೂ ಸಹ ಸತದಿೇಘಾವನಗಿ ಉತ್ುರಿಸಿದರತ. 
ಇದತ ಪರಶ್ ುೇತ್ುರ ಅವಧಿಯನಗಿರತವುದರಿೆಂದ ಹನಗೂ ಹ್ಚಿುನ ಸಮಯವಿಲಿದ್ೇ ಇರತವುದರಿೆಂದ ಹ್ಚತು 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಿಲಿ. ನಮೆ ರ್್ರ್ಯ ಶ್ರೇಲೆಂಕನ ದ್ೇಶವು ಸನವಯವ ಕೃಷಿಯನತು 
ಅಳವಡಿಸಿಕೂ್ೆಂಡಿತ್ತ.  ಆ ದ್ೇಶದ ಪರಧನನ ಮೆಂತಿರಗಳು ದ್ೇಶದಲ್ಲಿ ಸೆಂಪೂಣಾವನಗಿ ಸನವಯವ 
ಕೃಷಿ ಪದಿತಿಯನತು ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೂಳುುವೆಂತ್ ತಿಳಿಸಿದರತ.  ಇದರ ಪರಿಣನಮವನಗಿ ದ್ೇಶದ ಕೃಷಿ 
ಉತ್ಪನುಗಳು ಕತಸಿತ್ ಕೆಂಡವು. ಸನವಯವ ಕೃಷಿ ಪದಿತಿಯೆಂದ ಏಕನ ಏಕ್ಯನಗಿ ಬ್ಳ ್ಉತನಪದರ್್ಯ 
ಪರಮನಣವು ಅಗನಧ್ವನಗಿ ಬರತವುದಿಲಿ.  ಕೃಷಿ ಉತನಪದರ್್ಯತ ಕತೆಂಠಿತ್ವನಗತತ್ುದ್. ಈ ಹರ್್ುಲ್ಯಲ್ಲಿ 
ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಶ್ರೇಲೆಂಕನ ದ್ೇಶವು ಪತ್ನದ ಹನದಿಯತ್ು ಸನಗಿದ.್  ಹೇಗನಗಿ ನಮೆ ಸಕನಾರವು 
ಸನವಯವ ಕೃಷಿಗ್ ಹ್ಚಿುನ ಬ್ೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಪೂ್ರೇತನಸಹ ಬ್ಲ ್ನೇಡಬೇ್ಕತ.  ಆದರ್, ನಮೆ ಸಕನಾರವು 
ಸಿರಿ ಧನನಯಗಳನದ ನವಣ,್ ಅಕನಾ ಇತನಯದಿಗಳನತು ಬ್ಳ್ಯತವವರಿಗ ್ ೨ ಹಕ್್ಟೇರ್ ಪರದ್ೇಶಕ್ೆ 6 
ಸನವಿರ ರೂಪನಯಗಳನತು ನೇಡತತಿುದ.್  ಅೆಂದರ್ ಒೆಂದತ ಎಕರ ್ಜ್ಮಿೇನಗ ್ಕೇ್ವಲ ಒೆಂದತ ಸನವಿರ 
ರೂಪನಯಗಳನತು ಮನತ್ರವ್ೇ ನೇಡತತಿುದ್.  

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನೇವು ರ್್ೇರ ಪರಶ್ುಗಳನತು ಕ್ೇಳಿದರ,್ ಅವರತ ರ್್ೇರವನಗಿ ಉತ್ುರಿಸತತನುರ್. 
 
ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸಕನಾರವು ಒೆಂದತ ಎಕರಗ್್ ಕ್ೇವಲ ಒೆಂದತ 

ಸನವಿರ ರೂಪನಯಗಳನುಷ್್ಟೇ ನೇಡತತಿುದ್. ಇಷತಟ ಕಡಿಮ ಮೊತ್ುವನತು ಕ್ೂಟಟರಷ್ತಟ; ಕೂ್ಡದಿದದರ್ಷತಟ 
ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಕ್ೇಳುತ್ುೇರ್.್ ಸಕನಾರವು ಸನವಯವ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ೆ ಕೇ್ವಲ ಉದತದದನದಗಿ ಮನತ್ರವ್ೇ 
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ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುದ್. ಈ ಬಗ್ೆ ಬದಿತ ್ ಇರಬೇ್ಕತ. ಸಕನಾರಕ್ೆ ತ್ನು ಬದಿತ್ಯನತು ಪರದಶಾನ 
ಮನಡತವುದಕನೆಗತತ್ುದಯ್್ದೇ? ಕ್ೇವಲ ಒೆಂದತ ಸನವಿರ ರೂಪನಯಗಳನತು ನೇಡತವುದನತು ಸಕನಾರವು 
ಇವತಿುನ ದಿನವ್ೇ ಹೆಂಪಡ್ಯಬ್ೇಕತ.  

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸಚಿವರಿಗ ್ಉತ್ುರಿಸಲತ ಬಿಡಿ. 
 
ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,್ ಇನುಷತಟ ಉಪ ಪರಶ್ುಗಳಿದತದ, ಅವುಗಳನತು 

ಸಚಿವರತ ಉತಿುರಿಸಿದ ಮೇಲ್ ಕ್ೇಳುತ್ುೇರ್್.   
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನೇವು ಪರಶ್ು, ಉಪ ಪರಶ್ುಗಳನತು ಕ್ೇಳಿದರ,್ ಸಚಿವರೂ ಸಹ ಉತ್ುರಿಸಲ್ಲ. 
 
ಶ್ರೇ ಅರಬ್ೈಲ್ ಹ್ಬನಾರ್ ಶ್ವರನಮ್(ಕನಮಿಾಕ ಸಚಿವರತ)(ಕೃಷಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ 

ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸು್ೇಹತ್ರನದ ಶ್ರೇ ರವಿಯವರತ ಕ್ೇಳಿರತವ ಪರಶ್ುಗ ್ ಪೂರಕವನದ ಉತ್ುರವನತು 
ರ್ನನತ ಮೊದಲೇ್ ಹೇ್ಳಿದ್ದೇರ್್. ರನಸನಯನಕ ಗ್ೂಬಾರ ಮತ್ತು ಗ್ಿೈಪೂ್ೇಸ್ೇಟ್ ಇವುಗಳ ಅತಿಯನದ 
ಬಳಕ್ಯ ಬಗ್ೆ … ನನು ಕ್ಷ್ೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕ್ೇರಳ ರನಜ್ಯದಿೆಂದ ಬೆಂದತ ಶತೆಂಠಿಯನತು 
ಬ್ಳ್ಯನತು ಬ್ಳ್ಯಲತ ಗೂ್ಬಾರವನತು ಬಳಸತತನುರ್.  ಶತೆಂಠಿ ಬ್ಳ್ಯನತು ಬಳ್್ದ ನೆಂತ್ರ, ಅದ್ೇ 
ರ್ೂಮಿಯಲ್ಲಿ ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ಬ್ೇರ ್ಬ್ಳ್ಯನತು ಬ್ಳ್ಯಲನಗದ್ೇ ಇರತವಷತಟ ಮಟಿಟಗ್ ರ್ೂಮಿಯತ ಇವತಿುನ 
ದಿವಸ ಹನಳನಗಿ ಹೂ್ೇಗಿದ.್  ಹೇಗನಗಿ ಇದನತು ನಷ್ೇ್ಧಿಸಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಸದಸಯರತ ಪರಸನುಪಿಸಿದರತ. ಈ 
ವಿಚನರದ ಬಗ್ೆ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರೂ್ೆಂದಿಗ್ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೇರ್್. ಬ್ೇರ ್ರನಜ್ಯದವರತ ಇದನತು ನಷ್್ೇಧಿಸಿದದರ,್ 
ಅದನತು ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿ, ನಮೆ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇದನತು ನಷ್್ೇಧಿಸತವ ಬಗ್ೆ ಕರಮಗಳನತು 
ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳುಲನಗತವುದತ.  ಒಟನಟರ್ಯನಗಿ ಈ ವಿಚನರವನತು ಕೃಷಿ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ೆ ತ್ರತತು್ೇರ್್.  
ಈ ಸದನದ ಮೂಲಕ ರ್ನನತ ಈ ರನಜ್ಯದ ರೈ್ತ್ರಲ್ಲಿ ವಿನೆಂತಿಸತವುದೇ್ರ್ೆ್ಂದರ್, ಸನಯವಯ 
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ಕೃಷಿಯೆಂದ ಬ್ಳ ್ಉತನಪದರ್್ಯ ಪರಮನಣವು ಹ್ಚನುಗಿರತವುದಿಲಿ ಎೆಂಬ ಸತ್ಯ ಸೆಂಗತಿಯತ ನನಗ್ 
ತಿಳಿದಿದ.್  ಆದರ್, ಹೆಂತ್ ಹೆಂತ್ವನಗಿಯನದರೂ ಸಹ ಇದನತು ಅಳವಡಿಸಿಕೂ್ಳುಬ್ೇಕತ. ಕೃಷಿಯತ 
ಸೆಂಪೂಣಾವನಗಿ ರನಸನಯನಕದಿೆಂದಲೇ್ ನಡಯ್ತವ ಪರಿಸಿೆತಿಯತ ಇವತಿುನ ದಿವಸ ನಮೆ 
ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿದ.್ ಸನವಯವ ಕೃಷಿಗ್ ನಮೆ ರನಜ್ಯವು ಬರಲ್ೇಬ್ೇಕನದ ಅವಶಯಕತ್ಯತ ಇದ್. ಈ 
ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ಕರಮ ಜ್ರತಗಿಸಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ರನಜ್ಯದ ಕೃಷಿ ಬ್ಳ್ಗನರರಲ್ಲಿ ವಿನೆಂತಿಸತತ್ುೇರ್್.  

 
ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸನವಯವ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ೆ ಸಚಿವರತ ಏನೂ 

ಹ್ೇಳಲ್ಲಲಿ. 
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ರವಿಯವರೇ್, ಸನಕತ. ಮತೆಂದಿನ ಪರಶ್ು ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ.್ರನಥ್ೂೇಡ್ 

ರವರದತದ.  
 
ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇಬಾರತ ಸದಸಯರತಗಳ ಪರಶ್ುಯತ ಒಟನಟಗಿದದರ,್ 

ಈ ರಿೇತಿಯ ಸಮಸ್ಯಗಳನಗತತ್ುವ್. ಸನವಯವ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ೆ ಸಚಿವರತ ಸಪಷಟತಯ್ನತು ನೇಡಬ್ೇಕತ. 
ಈ ಕೃಷಿಗ್ ಯನವ ರಿೇತಿಯ ಬ್ೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಪ್ೂರೇತನಸಹ ಬ್ಲ್ಗಳನತು ನೇಡಲನಗತತ್ುದ್ ಎೆಂಬತದರ 
ಬಗ್ೆ ಸಚಿವರತ ತಿಳಿಸಬ್ೇಕತ.  

 
ಶ್ರೇ ಅರಬ್ೈಲ್ ಹ್ಬನಾರ್ ಶ್ವರನಮ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನವು ಸನವಯವ ಕೃಷಿಗ ್

ಎಷಟರ ಮಟಿಟಗ್ ಹಚ್್ುಚತು ಉತ್ುೇಜ್ನ ನೇಡತತ್ುೇವಯ್ೇ, ಅಷಟರ ಮಟಿಟಗ್ ಕೃಷಿ ರ್ೂಮಿಯ ಆರೂ್ೇಗಯ 
ಉಳಿಯತತ್ುದ್.  ಹೇಗನಗಿ ಸನವಯವ ಕೃಷಿಗ ್ ಮತ್ುಷತಟ ಉತು್ೇಜ್ನ ನೇಡಲತ ನಮೆ ಸಕನಾರವು 
ಗೆಂಭಿೇರವನಗಿ ಯೇಚರ್್ ಮನಡತತ್ುದ್.   
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮತೆಂದಿನ ಪರಶ್ು ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ.್ರನಥ್ೂೇಡ್ ರವರದತದ. 
 
ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸನವಯವ ಕೃಷಿಗ್ ಉತು್ೇಜ್ನ ನೇಡಿದಷತಟ 

ಒಳ್ುಯದನಗತತ್ುದ್.  ಅವರಿಗ ್ಎಷತಟ ಪೂ್ರೇತನಸಹ ಧ್ನವನತು ಸಕನಾರವು ನೇಡತತ್ುದ್ ಎನತುವುದನತು 
ತಿಳಿಸದಿದದರ,್ ಇದತ ಯನವ ರಿೇತಿಯ ಉತ್ುರವ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಪರಶ್ುಸತತ್ುೇರ್.್ 

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ.್ರನಥೂ್ೇಡ್ ರವರ್ೇ…. 
 
ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಆದರ್ ತನವು ನನುನತು ಕತಳಿತ್ತಕೂ್ಳುಲತ 

ತಿಳಿಸತತಿುೇದಿದೇರಿ.  ಅವರತ ಮೆಂತಿರಗಳನಗಿದತದ, ರ್ನನತ ಸದಸಯರ್ನಗಿದ್ದೇರ್.್  ಪ್ೂರೇತನಸಹ ಧ್ನದ ಬಗ್ೆ 
ಸಚಿವರತ ಸಪಷಟವನಗಿ ಉತ್ುರಿಸಬ್ೇಕತ.  ಅವರಿಗ್ ʼಧ್ಮ್ ಇಲಿವೇ್ʼ? ಬೇ್ರ ್ಎಲಿದಕೂೆ ಅವರಿಗ್ ಧ್ಮ್ 
ಬರತತ್ುದ್.  ಹೇಗನಗಿ ಸಕನಾರ ಎಷತಟ ಪೂ್ರೇತನಸಹ ಧ್ನವನತು ನೇಡತತನುರ ್ ಎನತುವುದರ ಬಗ್ೆ 
ತಿಳಿಸಬ್ೇಕತ.  

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ರವಿಯವರೇ್, ಇದತ ಪರಶ್ ುೇತ್ುರ ಅವಧಿಯನಗಿದ್. ನೇವು 

ಸಮಯವನತು …. 
 
ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇವರ ಬ್ೇಡಿಕ್ಗನತಗತಣವನಗಿ ನಮೆ ಜಿಲ್ಿಯಲ್ಲಿ 

ಇಲಿ. ನಮೆ ಜಿಲ್ಿಯಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯನ, DAP (Di-ammonium Phosphate) ಗಳನತು 
ಸರಿಯನಗಿ ಸರಬರನಜ್ತ ಮನಡತತಿುಲಿ.  ಅಪರೂಪದ ಮಳ್ ಬೆಂದನಗ ಬ್ಳ ್ ಬಿತ್ುಲತ 
ಅವಕನಶವನಗತತಿುಲಿ.   
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(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ರನಥೂ್ೇಡ್ ನಮೆ ಪರಶ್ುಯನತು ಕ್ೇಳಿ. 
 
ಶ್ರೇ ಅರಬ್ೈಲ್ ಹ್ಬನಾರ್ ಶ್ವರನಮ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಹಣಕನಸಿನ ಲರ್ಯತಯ್ 

ಆಧನರದ ಮೇಲ್, ಸದಸಯರತ ಪರಸನುಪಿಸಿದೆಂತ್ಹ ಸಲಹಗ್ಳನತು ಜನರಿಗ್ೂಳಿಸಲನಗತವುದತ. 
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     ಪರಶ್ು ಸೆಂಖ್್ಯ: 1166 

(ಉತ್ುರವನತು ಲಗತಿುಸಿದ)್ 
 
ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ.್ರನಥ್ೂೇಡ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರನಜ್ಯದಿೆಂದ ಒಲೆಂಪಿಕಸ್ 

ಕ್ರೇಡನಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭನಗವಹಸಲತ ಎಷತಟ ಕ್ರೇಡನಪಟತಗಳನತು ಆಯ್ದೆ ಮನಡಲನಗಿದ್ ಹನಗೂ ಯನವ 
ಯನವ ಕ್ರೇಡ್ಗಳಿಗನಗಿ ಕ್ರೇಡನಪಟತಗಳನತು ಆಯ್ದೆ ಮನಡಲನಗಿದ ್ ಎೆಂದತ ಕ್ೇಳಿರತವ ಪರಶ್ುಗ,್ 
ಸಕನಾರವು ಉತ್ುರಿಸಿದ.್  ಆದರ್ ಈ ಕ್ರೇಡನಪಟತಗಳನತು ಆಯ್ದೆ ಮನಡತವನಗ ಯನವ 
ಮನನದೆಂಡಗಳನತು ಸಕನಾರವು ಅನತಸರಿಸಿದ್ ಎನತುವುದರ ಬಗ್ೆ ತಿಳಿಸಬ್ೇಕತ. ಇದರ ಜ್ೂತ್ಗ್, 
ಅಮೃತ್ ಕ್ರೇಡನ ದತ್ತು ಯೇಜ್ರ್್ಯ ಮೂಲೂ್ೇದ್ದೇಶವ್ೇರ್ೆ್ಂದತ ತಿಳಿಸಬೇ್ಕತ. ಈ ಯೇಜ್ರ್್ಗ ್ಎಷತಟ 
ಹಣ ಮಿೇಸಲ್ಲಡಲನಗಿದ?್  ನನು ಪರಶ್ುಗ ್ಪೂರಕವನಗಿ ಎರಡತ ಉಪ ಪರಶ್ುಗಳನೂು ಸಹ ಕ್ೇಳುತು್ೇರ್್. 

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಎಷತಟ ಉಪ ಪರಶ್ುಗಳನತು ಕ್ೇಳುತಿುೇರಿ? 
 
ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ.್ರನಥ್ೂೇಡ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದತ ಕ್ರೇಡ್ಯ 

ವಿಚನರವನಗಿರತವುದರಿೆಂದ, ಸತಮನರತ ಉಪ ಪರಶ್ುಗಳಿವ್.  ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೇಡನ ಪರಶಸಿುಯನತು ಎಷತಟ 
ಕ್ರೇಡನಪಟತಗಳಿಗ್ ನೇಡಲನಗಿದ್? ಕ್ರೇಡ್ಗ ್ ಪ್ೂರೇತನಸಹ ನೇಡತವನಗ ತ್ರಬೇ್ತ್ತದನರರ ಕ್ೂರತ್ಯತ 
ಬಹಳಷತಟ ಇದ್.  ಕ್ರೇಡ್ಗ ್ಸಕನಾರವು ಬಹಳಷತಟ ಉತ್ುೇಜ್ನ ನೇಡತತಿುದ;್ ಆದರ,್ ತ್ರಬೇ್ತ್ತದನರರ್ೇ 
ಇಲಿ.                                                                    

(ಮತೆಂದತ) 
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1029/23-09-2022/12-40/ಬಿಕ್ಪಿ-ಎಕ್ 

ಶ್ರೇ  ಪರಕನಶ್  ಕ.್ ರನಠೂ್ೇಡ್(ಮತೆಂದತ) 

ಕ್ೂೇರ್್ಗಳ ಕೂ್ರತ್ಯ ಬಗ್ೆ ತನವು ಏನತ ಕರಮ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ೆಂಡಿದಿದೇರಿ ಎನತುವುದನತು  
ಹ್ೇಳಬ್ೇಕ್ೆಂದತ  ಮನನಯ ಸಚಿವರನತು  ಕ್ೇಳುತಿುದ್ದೇರ್್.  ಮತ್ು ಏನತ  ಉದ್ೂಯೇಗ  ಕ್ೂಡಬೇ್ಕತ, 
ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ಕ್ರೇಡನಪಟತಗಳಿಗ್  ಉದ್ೂಯೇಗದಲ್ಲಿ ಮಿೇಸಲನತಿ  ಕ್ೂಡಬೇ್ಕತ, ತನವು 
ಕ್ರೇಡನಪಟತಗಳಿಗ್  ಉದ್ೂಯೇಗದಲ್ಲಿ  ೨%  ಮಿೇಸಲನತಿ  ಇಡತತ್ುೇವ್ೆಂದತ ಈಗನಗಲ್ೇ  ಘೂೇಷಣ್  
ಮನಡಿದಿದೇರಿ, ಒೆಂದತ ನಮಿಷ ಸರ್,  ಇದತ ಬಹಳ  ಪರಮತಖ್ವನದ  ವಿಚನರ.  ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ  
ಕ್ರೇಡನಪಟತಗಳ  ಉದೂ್ಯೇಗ ರ್್ೇಮಕನತಿಯಲ್ಲಿ   ಯನವ  ಯನವ  ಹತದ್ದಗಳಿಗ್ ಮಿೇಸಲನತಿಯನತು   
ಕ್ೂಡತತಿುೇರಿ,  ಯನವ  ಹತದ್ದಗಳಿಗ್  ಕ್ೂಡತತಿುೇರಿ, ರ್್ೇಮಕನತಿಯಲ್ಲಿ  ೨% ರಷತಟ  ಮಿೇಸಲತ  
ಇಟಿಟದನದರ.್ Sub Inspector ಹತದ್ದ- ೧೪, Constable- ೭೦ ಹತದ್ದಗಳನತು  ರ್ತಿಾ  ಮನಡಲತ  
ಕರಮ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂೆಂಡಿದಿದೇರಿ. ಅರಣಯ ಇಲನಖ್ಯ್ಲ್ಲಿ DyRFO (Deputy Range Forest 
Officer), Forest Guard ಹತದ್ದ ೪೬, Forest Watchers ಹತದ್ದ ೧೯…. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

    ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಮೆಂತಿರಗಳು  ಉತ್ುರ  ಕ್ೂಡತತನುರ.್    

     ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ್. ರನಠ್ೂೇಡ್:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,್  ಉದೂ್ಯೇಗ  ಕ್ೂಡಬೇ್ಕ್ೆಂದರ್,   
ಹಳ್ಯದನಗಿ  ಒೆಂದತ  ನೇತಿ  ಇತ್ತು. KAS Officer  ಹತದ್ದಯಲೂಿ  ಕ್ರೇಡನಪಟತಗಳಿಗ್    
ಮಿೇಸಲನತಿ  ಇಟಿಟದದರತ.  ಅದರಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಕೂಡ ಒಬಾ ಕ್ರೇಡನಪಟತ  ಆಗಿ ಪರಯತ್ು  ಮನಡಿದದ್.     
ಆದರ್, ಅೆಂದತ  ಫ್ೈಲ್ ಹ್ೂೇಗಿ ಹ್ೂೇಗಿ ಅದತ ಬರಲ್ೇ  ಇಲಿ. ಆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕನಶಗಳು  
ಕ್ರೇಡನಪಟತಗಳಿಗ್  ಹತದ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಮಿೇಸಲನತಿ ಇಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ  ತ್ಮೆಲ್ಲಿ  ಕಳಕಳಿಯೆಂದ 
ಕ್ೇಳಿಕೂ್ಳುುತ್ುೇರ್್.  ಮತ್ು ಈ  ಬಗ್ೆ   ಉಪ  ಪರಶ್ುಯನತು  ಕ್ೇಳುತು್ೇರ್್.  
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      ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಇನತು  ಎಷತಟ  ಉಪ  ಪರಶ್ುಗಳನತು  ಕ್ೇಳುತಿುೇರಿ.  

      ಡನ|| ರ್ನರನಯಣಗೌಡ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,್  ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ  ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್  
ಕ.್ ರನಠೂ್ೇಡ್ರವರತ ಕ್ೇಳುತಿುರತವುದತ ಸರಿ ಇದ್.  Olympic games ಗ್ ಕಳುಹಸತವುದಕ್ೆ    
೭೫ ಮಕೆಳನತು   ದತ್ತು  ತ್ಗ್ದತಕ್ೂೆಂಡಿದ್ದೇವ್. ಕಳದ್ ವಷಾ ತ್ಲನ ೫ ಲಕ್ಷ  ರೂಪನಯಗಳನತು  
ಅವರಿಗ್ training ತ್ಗ್ದತಕ್ೂಳುುವುದಕ್ೆ ಕೂ್ಟಿಟದ್ದೇವ್. ಈ ವಷಾ ತ್ಲನ ೧೦ ಲಕ್ಷ  ರೂಪನಯಗಳನತು  
ಅವರಿಗ್  ಕೂ್ಡತತಿುದ್ದೇವ್.  Olympic games ಗ್ ತ್ಯನರತ ಆಗತವುದಕ್ೆ ಸೆಂಘ-ಸೆಂಸ್ೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಒಳ್ುಯ training ಶನಲಗ್ಳಿವ್.  ಅಲ್ಲಿ ಹ್ೂೇಗಿ  ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳುುವುದಕ್ೆ    ತ್ಲನ   ೧೦ ಲಕ್ಷ  
ರೂಪನಯಗಳನತು  ಕೂ್ಡತತಿುದ್ದೇವ್.  ೭೫ ಜ್ನ ಮಕೆಳಿಗ್ Olympic games ಗ್ ಕಳುಹಸತವುದಕ್ೆ 
ಇದತ  ತ್ಯನರಿ  ಕರಮವನಗಿದ್  ಎೆಂದತ  ಹ್ೇಳಲ್ಲಕ್ೆ  ಬಯಸತತ್ುೇರ್್.   ತನವು ತ್ಮೆ ಇರ್ೂ್ುೆಂದತ 
ಪರಶ್ುಯಲ್ಲಿ ಹ್ಚಿುನ ತ್ರಬೇ್ತಿಗನಗಿ ಯನವ ಯನವ  ದ್ೇಶಗಳಿಗ ್ ಕಳುಹಸತತಿುೇರಿ  ಎೆಂದತ ಕ್ೇಳಿದಿದೇರಿ.  
ಆದರ್, ಅದತ ನಮೆ ಜ್ವನಬನದರಿ ಅಲಿ.  ಮಕೆಳುಗಳಿಗ ್training ಕೂ್ಟತಟ ತ್ಯನರಿ  ಮನಡತವೆಂತ್ಹ   
ಜ್ವನಬನದರಿ ಎೆಂದತ   ಹ್ೇಳಲ್ಲಕ್ೆ  ಬಯಸತತ್ುೇರ್.್  ಇದತ ನಮೆ  ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ  ಮೊದಲ  ಬನರಿಗ ್ 
ಅಳವಡಿಸಿರತವೆಂತ್ಹದತದ  ಆಗಿದ.್  ಈಗನಗಲೇ್ Constable ಹತದ್ದಗ ್೭೦  ಜ್ನರಿಗ ್  ಉದ್ೂಯೇಗ  
ಖ್ನತಿರಯನಗಿದ.್  ಅದಕ್ೆ  ರ್ನವು ಅನತಮೊೇದರ್ ್ ಕೂ್ಟಿಟದದ್ೇವ್,  ಮತ್ು ೧೪ ಜ್ನ Inspector ಹತದ್ದಗ ್
ಮತ್ತು DySP (Deputy Superintendent of Police) ಹತದ್ದಗ ್  ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳುಬೇ್ಕ್ೆಂದತ  
ರ್ನವು resolution ಮನಡಿ  ಮನನಯ  ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳಿಗ್  ಕಳುಹಸಿಕೂ್ಟಿಟದ್ದೇವ್. ಮತ್ು   ರ್ನವು 
ಕ್ರೇಡ್ಯಲ್ಲಿ ಏನತ  ಮಕೆಳು ಮತೆಂದ್  ಬರತತನುರ್¸  ಅದರ  ಬಗ್ೆ  ತನವು  ಕೇ್ಳಿಲಿ,  ಅದರೂ ಸಹ  
ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುತ್ುೇರ್.್  ಇಲ್ಲಿಯ್ದೇ ನಮೆ ಕನಮಿಾಕ ಸಚಿವರತ  ಇದನದರ,್   ಕೇ್ವಲ  ಬಡ  ಮಕೆಳು, 
ಅೆಂದರ್  ಕನಮಿಾಕರ ೩೫ ಜ್ನ  ಮಕೆಳಿಗ ್  ಉಚಿತ್ವನಗಿ Pilot training ಗ್ ಉಚಿತ್ವನಗಿ 
ಕಳುಹಸತವಲ್ಲಿ ಸಿದಿತ ್ಮನಡತತಿುದ್ದೇವ್. ಗನರಮಿೇಣ ಕ್ರೇಡನೆಂಗಣದ  ಬಗ್ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇಮತಿ  
ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟಯವರತ ಕ್ೇಳಿದನದರ.್  ಪರತಿಯೆಂದತ ಹಳಿುಯಲೂಿ ಸಹ ಒೆಂದತ ಕ್ರೇಡನೆಂಗಣ 
ಆಗಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ತಿೇಮನಾನ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ೆಂಡಿದದ್ೇವ್.   ಇದರ ಬಗ್ೆ ಮನನಯ ಪನರಥಮಿಕ ಹನಗೂ ಪೌರಢ  
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ಶ್ಕ್ಷಣ  ಸಚಿವರ  ಜ್ೂತ ್  ಒೆಂದತ  ಜ್ೆಂಟಿ ಸಭಯ್ನತು  ಮನಡಿ   ಪರತಿಯೆಂದತ  ಮಕೆಳಿಗೂ  
ಒೆಂದತ training ಕ್ೂಡತವೆಂತ್ಹ ಉದದ್ೇಶ ಇದ್.  ಮತ್ು, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ 
ಶ್ಟಿಟಯವರತ  ಯೇಗ  ಶ್ಕ್ಷಣವನತು  ಸೇ್ರಿಸಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದನದರ.್   ಅದನೂು ಸಹ ರ್ನವು 
ಸೇ್ರಿಸತತ್ುೇವ್. ಕ್ರೇಡ್ಗ ್ಶಕ್ು ತ್ತೆಂಬತವೆಂತ್ಹ ಕಲ್ಸವನತು ನಮೆ ಸಕನಾರ ಮನಡತತ್ುದ್.                           

                                      (ಗ್ೂೆಂದಲ) 

     ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್  ರನಠೂ್ೇಡ್:-    ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,   

     ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಶ್ರೇಯತತ್ ರನಠೂ್ೇಡ್ ರವರ್ೇ,  ಈಗನಗಲ್ೇ  ಸತಮನರತ  ೬  ಉಪ  
ಪರಶ್ುಗಳನತು  ಕ್ೇಳಿದಿದೇರಿ,  ದಯವಿಟತಟ  ಕತಳಿತ್ತಕೂ್ಳಿು.   

     ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ   ರನಠ ೆೇಡ :-  ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ  ಕ್ರೇಡನ 
ಪಟತಗಳನತು  ವಿದ್ೇಶಕ್ೆ  ಕಳುಹಸತವೆಂತ್ಹ ಯನವುದ್ೇ ಪರಸನುವರ್್  ಇಲಿವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನದರ್.  ಆದರ್, 
ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು ಒೆಂದತ ಹ್ೇಳಿಕ್ಯನತು ಕ್ೂಟಿಟದನದರ್. ಅಗತ್ಯ ಬಿದದರ ್ Olympics 
games ಗ್ training ಪಡಯ್ಲತ ವಿದ್ೇಶಕ್ೆ ರ್ನವು ಕಳುಹಸತತ್ುೇವ್ೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದನದರ.್ ನೇವು ನಮೆ 
ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಯನವುದೇ್ ಪರಸನುವರ್್ ನಮೆ ಮತೆಂದ್ ಇಲಿವ್ೆಂದತ  ಹ್ೇಳಿದಿದೇರಿ.     

    ಡನ|| ರ್ನರನಯಣಗೌಡ:-  ರ್ನವೇ್ training ಕೂ್ಡಿಸತತಿುದದ್ೇವ್. ಮಕೆಳುಗಳಿಗ್ training 
ಕ್ೂಡದೇ್ Olympics games ಹ್ೇಗ ್ ಹ್ೂೇಗತತನುರ್.  s 

      ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ   ಕ್. ರನಠೆ ೇಡ :- sಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ತ್ರಬ್ೇತಿ  ಪಡಯ್ಲತ 
ವಿದ್ೇಶಕ್ೆ ಕಳುಹಸತವ  ಅವಶಯಕತ ್  ಇದದರ,್ ಅವರಿಗ ್  ಕಳುಹಸತತ್ುೇವ್ೆಂದತ  ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳ್ೇ  
ಹ್ೇಳಿದನದರ್.     

     ಡನ|| ರ್ನರನಯಣಗೌಡ:- ಅದರ ಬಗ್ೆ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳ  ಜ್ೂತ್  ಮನತ್ರ್ನಡಿ  
ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿ ಹೇ್ಳುತ್ುೇರ್್.  
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ಪರಶ್ು  ಸೆಂಖ್್ಯ  ೧೨೩೫ 

(ಉತ್ುರವನತು ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 

     ಶ್ರೇ  ಕ್  ಹರಿೇಶ್ ಕತಮನರ(ಶ್ರೇ  ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ  ರ್ೆಂಡನರಿ  ಪರವನಗಿ):-    ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರ,್  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ  ಉತ್ುರವನತು  ಒದಗಿಸಿದನದರ.್್“್ರೈ್ತ್ ವಿದನಯನಧಿ ಯೇಜ್ರ್್”   
ಇದತ ರೈ್ತ್ರ  ಮಕೆಳ  ವಿದನಯಬನಯಸಕ್ೂೆೇಸೆರ ಹಣ  ಕ್ೂಡತವೆಂತ್ಹ ಸಕನಾರದ  ಹೂ್ಸ 
ಯೇಜ್ರ್್ಯನಗಿದತದ,  ೨೦೨೧ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ  ಇದನತು  ಪನರರೆಂರ್  ಮನಡಿದಿದೇರಿ.   ೧೦ರ್್ೇ 
ತ್ರಗತಿಯೆಂದ ಪನರರೆಂರ್ವನಗತವ ಈ ಯೇಜ್ರ್್ಯನತು ೮ರ್್ೇ ತ್ರಗತಿಗೂ ವಿಸುರಣ್ ಮನಡಿದಿದೇರಿ, 
ಸೆಂತೂ್ೇಷ.   ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸಯ್   ಏರ್್ೆಂದರ್, ಆ ಮಕೆಳಿಗ್ ಈ ರ್್ರವು ಸಿಗಬ್ೇಕನದರ್ ಅವರ ತನಯ 
ಅಥವನ ತ್ೆಂದ ್ಹ್ಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಹಣಿ ಅೆಂದರ್ ಜ್ಮಿೇನನ RTC, ಖ್ನತ್ ಇರಬೇ್ಕತ.   ಇವತ್ತು ಕ್ಲವು 
ಮರ್್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ತನತ್ನ ಹ್ಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಹಣಿ ಇರತತ್ುದ್. ಅೆಂತ್ಹವರಿಗ್ ಈ ಒೆಂದತ ಯೇಜ್ರ್್ಯ 
ಅನತಕೂಲ ಸಿಗತವುದಿಲಿ.  ಮತ್ು ಕಲ್ವು ಅವಿರ್ಜಿತ್  ಕತಟತೆಂಬಗಳಿರತತ್ುವ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮರ್್ಯಲ್ಲಿ 
ಹತನುರತ  ಜ್ನರತ ಇರತತನುರ್. ಆದರ್, ಒಬಾನ  ಹ್ಸರಿನಲ್ಲಿ  ಮನತ್ರ  ಪಹಣಿ  ಇರತತ್ುದ್.   ಆಗ ಆ 
ಮರ್್ಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ  ಮಕೆಳು ಯನರಿದನದರ,್  ಅವರೂ   ರೈ್ತ್ರ ಮಕೆಳನಗಿದದರೂ   ಈ  ಸೌಲರ್ಯ 
ಸಿಗತವುದಿಲಿ.  ಆದದರಿೆಂದ,ಅದಕ್ೆ  ಬ್ೇಕನದೆಂತ್ಹ ಬದಲನವಣ್ಯನತು ಮನಡಬೇ್ಕತ  ಮತ್ತು  ಈ  
ವಿಚನರದಲ್ಲಿ  ರೈ್ತ್ರಿಗ ್  ಮನಹತಿಯನತು  ಸರಿಯನಗಿ  ಕ್ೂಡತವೆಂಥದತದ ಆಗಬೇ್ಕತ.   

     ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಗಮನಸಬೇ್ಕತ. ರೈ್ತ್ರ ಮಕೆಳಗ್ ಏನತ ಕನಯಾಕರಮಗಳನತು 
ಹಮಿೆಕೂ್ೆಂಡಿದಿದೇರಿ,  ಇವತ್ತು  ರೈ್ತ್ರಲಿದವರತ  ಅೆಂದರ,್ ಅರ್್ೇಕರತ  ಇವತ್ತು  ಕೃಷಿ  ಕನಮಿಾಕರನಗಿ  
ದತಡಿಯತತಿುದನದರ.್ ಅವರತಗಳು ಅನಧಿಕೃತ್ವನಗಿ ಸನಗತವಳಿ ಮನಡತತಿುದದರೂ ಅವರ ಹತಿುರ ಯನವುದ್ೇ 
ಪಹಣಿ  ಇರತವುದಿಲಿ. ಅವರತಗಳನತು  ಕೃಷಿ  ಕೂಲ್ಲ ಕನಮಿಾಕರ್ೆಂದತ  ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಏನತ  ಕೃಷಿ   
ಇಲನಖ್ಯ್ೆಂದ  ರೈ್ತ್ರ  ಮಕೆಳಿಗ ್ ಸೌಲರ್ಯಗಳನತು  ಕೂ್ಡತತಿುದನದರೂ್ೇ  ಅದೇ್  ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ತನವು 
ಕನಮಿಾಕ  ಇಲನಖ್ಗ್ ್ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟೆಂತ್  ತನವು  ಉತ್ುರ ಕ್ೂಡಲ್ಲಕ್ೆ ಬೆಂದಿರತವುದರಿೆಂದ  ಕನಮಿಾಕ  
ಇಲನಖ್ಯ್ೆಂದ ಕೃಷಿ ಕೂಲ್ಲ ಕನಮಿಾಕರ್ೆಂದತ  ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅವರತಗಳಿಗೂ ಸಹ  ಈ ಸೌಲರ್ಯವನತು 
ವಿಸುರಣ್  ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ  ಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರ  ಮೂಲಕ  ಸಕನಾರವನತು 
ಒತನುಯಸತತ್ುೇರ್್.   
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     ಶ್ರೇ ಅರಬ್್ೈಲತ ಹ್ಬನಾರ್ ಶ್ವರನಮ್, ಕನಮಿಾಕ ಸಚಿವರತ (ಕೃಷಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈಗನಗಲ್ೇ    ಉತ್ುರವನತು ವಿವರವನಗಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದೇವ.್ ಇವತ್ತು ತನವು ಏನತ 
ಹ್ೇಳುತಿುದಿದೇರಿ ಎೆಂದರ್ ಹೂ್ಸ ಒೆಂದತ  ವಿಚನರವನಗಿ ರೈ್ತ್ರ  ಮಕೆಳಿಗ ್  ಅರ್ನಯಯವನಗತತ್ುದ್,  
ತನತ್ನ ಹ್ಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು  ಅವಿರ್ಜಿತ್  ಕತಟತೆಂಬಗಳಿದದಲ್ಲಿ  ಆ  ಮಕೆಳಿಗ್  ಅರ್ಟಿಸಿ  ಇಲಿದ್ೇ, 
ಇರತವ  ಕನರಣಕನೆಗಿ  ತ್ೂೆಂದರಯ್ನಗತತಿುದ್  ಎೆಂದತ  ಹ್ೇಳಿದನದರ್. ನಜ್ವನಗಿಯೂ ಸಹ ಈ 
ವಿಚನರವನತು ಸಕನಾರ ಗೆಂಭಿೇರವನಗಿ  ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಇದಕ್ೆ ಏನತ ಬದಲನವಣ್  ಮನಡಲ್ಲಕ್ೆ 
ಸನಧ್ಯವಿದ,್ ಅದನತು ಮನನಯ  ಕೃಷಿ ಸಚಿವರ  ಗಮನಕ್ೆ ತ್ೆಂದತ, ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳ  ಗಮನಕ್ೆ 
ತ್ೆಂದತ    ಇದನತು ಪರಿಹನರ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ  ಕಲ್ಸ  ಮನಡತತ್ುೇವ್.    

 ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 2020-21ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಇದತ ಘೂೇಷಣ್ಯನಯತ್ತ.    
ಮನನೆ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು ಅಧಿಕನರ ವಹಸಿಕ್ೂೆಂಡ ಅವರ್ೂಬಾರ್ೇ ಇದದೆಂತ್ಹ ಮೊದಲ ಸಚಿವ 
ಸೆಂಪತಟ ಸಭ್ಯಲ್ಲಿ  ಘೂೇಷಣ್  ಮನಡಿದ.್ 2020-21, 2021-22 ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನ ಹ್ೂತಿುಗ ್೪೩೯ 
ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತು SSP (State Scholarship Portal) ಆಧನರದ ಮೇಲ್ ಈಗನಗಲ್ೇ 
ಕ್ೂಟಿಟದದ್ೇವ್. ಈ ಸನಲ್ಲನೆಂದ ಕೃಷಿ  ಕನಮಿಾಕರಿಗೂ  ಕ್ೂಡತವಲ್ಲಿ ಸರ್ನೆನಯ  ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು 
ಘೂೇಷಣ್ ಮನಡಿದನದರ.್  ಇಲ್ಲಿಯವರ್ಗ ್  ಕೃಷಿ ಕನಮಿಾಕರಿಗ ್ಮನತ್ರ ಇತ್ತು. ಕೃಷಿ  ಕ್ನಮಿಾಕರಿಗ   
ಕ್ೆ ಡತವಲ್ಲಿ ಸರ್ನಾನಯ  ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ತರಗಳು ಘ ೇಷಣೆ ಮನಡಿದ್ನದರೆ. ಹನಗನಗಿ, ಬಹತತ್ೇಕ 
ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್  ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ  ಮಕೆಳಿಗ ್ಕ್ೂಡತತು್ೇವ್.  ಅಲನಪಸೆಂಖ್ನಯತ್ರರ 
ಮಕೆಳಿಗ ್   ಕ್ೂಡತತ್ುೇವ್. ಕಟಟಡ ಕನಮಿಾಕ ಮಕೆಳಿಗ್, ಜ್ೂತ್ಗ್ ಸಕನಾರದ  ವತಿಯೆಂದ, ಕೃಷಿಕ 
ಮಕೆಳಿಗ ್  ಮತ್ು ಕೃಷಿ ಕನಮಿಾಕ ಮಕೆಳಿಗೂ  ಸೇ್ರಿದೆಂತ್  ಎಲಿರಿಗೂ ಕ್ೂಡತತ್ುೇವ್. ಹನಗನಗಿ, 
ಬಹತತ್ೇಕ ರ್ನಡಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಯತ್ಕೆೆಂಥ ಎಲನಿ ಬಡ ಮಕೆಳು ವಿದನಯಬನಯಸ ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ, 
ಬಡತ್ನದಿೆಂದ ವಿದನಯಭನಯಸಕ್ೆ ವೆಂಚರ್್ಯನಗಬನರದತ  ಎೆಂದತ  ಹ್ೇಳಿ ಸಕನಾರ ಕರಮ 
ತ್ಗ್ದತಕೂ್ೆಂಡಿದ.್ ತ್ಮೆ ಸಲಹ್ಗಳನತು ನಶ್ುತ್ವನಗಿ ಮನನಯ  ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳ  ಗಮನಕ್ೆ  ತ್ೆಂದತ  
ಇದನತು ಬದಲನವಣ್ ಮನಡಿಸತವಲ್ಲಿ ಹ್ಚಿುನ ಕನಳಜಿ ವಹಸತತ್ುೇವ್. 
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 ತ್ಡ ್ಹಡಿಯಲನದ ಪರಶ್ು ಸೆಂಖ್್ಯ  ೩೬೪ 
(ಉತ್ುರವನತು  ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 

     ಶ್ರೇ  ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್:- ಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  ನನು  ಎರಡರ್್ೇ  ಪರಶ್ುಗ್   
೫೨,೦೦೮  ಎಕರ ್ಪರದ್ೇಶದಲ್ಲಿ  ಕ್ೈಗನರಿಕನ  ಪರದೇ್ಶಗಳನತು ಅಭಿವೃದಿಿ  ಪಡಿಸಲನಗಿದ್  ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಿದನದರ್.  ಅದರಲ್ಲಿ ೧೦೫೮೪ ಎಕರ ್ ಜ್ಮಿೇನನಲ್ಲಿ ಉದದ್ೇಶ್ತ್ ಯೇಜ್ರ್್ಯನತು 
ಅನತಷ್ನಿನಗ್ೂಳಿಸಲನಗಿದ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನದರ.್     ಇನತುಳಿದ ೪೧,೪೨೦ ಎಕರ ್ಜ್ಮಿೇನನದತದ   ಏನತ 
ವಿಚನರ? ಅದನತು ಏತ್ಕ್ೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮನಡಲ್ಲಲಿ?  ಅದಕ್ೆ  ಎಷತಟ ಸಮಯ ಬ್ೇಕತ?  
ಎರಡರ್್ಯದನಗಿ, ಈಗ ಮೆಂಜ್ೂರನದ ಮೇಲ್ ಎಷತಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ  ಅವರತ ಕ್ೈಗನರಿಕ್ಗಳನತು  
ಪನರರೆಂರ್ ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಮನಡಲ್ಲಲಿವ್ೆಂದರ್ ಏತ್ಕ್ೆ  ಮನಡಲ್ಲಲಿ,  ಅದರ  ಮೇಲ್ ಎನತ ಕರಮ 
ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳುುತಿುೇರಿ. ೧೧೧೭ ಉದಿದಮದನರರಿಗ ್ ರ್್ೂೇಟಿೇಸ್ ಕ್ೂಟಿಟದ್ದೇವ್ೆಂದತ  ಹ್ೇಳಿದಿದೇರಿ.  ಎಷತಟ 
ವಷಾಗಳ  ಹೆಂದ ್ ಈ  ರ್್ೂೇಟಿೇಸ್ ಕ್ೂಟಿಟದಿದೇರಿ.                             

    (ಮತೆಂದತ) 

(1030) 23.09.2022 12.50 ಎಸ್ವಿ-ಎಕ್  

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್ (ಮತೆಂದತ):-  

ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ ರ್್ೂೇಟಿಸ್ ಕೂ್ಡತವೆಂತ್ಹ ಸಮಯ ಏನದ್?  Misuse of Public Land under 
Karnataka Industrial Area Development Board ವಿಚನರವನಗಿ ಸನಕಷತಟ ಪತಿರಕ್ಗಳಲ್ಲಿ 
ಕೂಡ ಬರತತಿುದ್.  ಈ ರ್ೂಮಿ ಯನರಿಗೂ ಮನರಲ್ಲಕ್ೆ ಕೂಡ ಆಗತವುದಿಲಿ. ಅದರ ಬಗ್ೆ  ತನವು 
ದಯವಿಟತಟ ಬಳ್ಕತ ಚ್ಲಿಬ್ೇಕತ. ೪೧,೦೦೦ ಎಕರಯ್ ಬಗ್ೆಯೂ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕತ.   

ಡನ:ಮತರತಗ್ೇಶ್ ಆರ.ನರನಣಿ (ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕ್ೈಗನರಿಕನ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನಮೆ ಕ್ೈಗನರಿಕನ ಇಲನಖ್ಯ್ಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರ್ಗ ್ ೧೮೮ ಕ್ೈಗನರಿಕನ ಪರದ್ೇಶ 
ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸಿದ್ದೇವ್.  ಇಲ್ಲಿಯವರ್ವಿಗೂ ರ್ೂಮಿಯನತು ವಶಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಂಡಿರತವೆಂಥದತದ ಅೆಂದನಜ್ತ 
೧,೬೦,೦೦೦ ಎಕರ.್  ಕಳ್ದ ೧೦ ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಯ ಸೆಂಪೂಣಾವನದೆಂತ್ಹ ವಿವರವನತು ಮನನಯ 
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ಸದಸಯರತ ಕ್ೇಳಿದನದರ.್  ಇಡಿೇ ರನಜ್ಯದ ವಿವರವನತು ಕ್ೂಡತವನಗ ಸವಲಪ ವಿವರವನಗಿ ಕ್ೂಡಬೇ್ಕ್ನತುವ 
ಕನರಣದಿೆಂದ ಸಮಯವನತು ಕ್ೇಳಿದ್ದವು.  ಬ್ೇರೇ್ನೂ ಉದ್ದೇಶವಿಲಿ. ೧೦ ವಷಾಗಳ್ೂಳಗಿರತವೆಂತ್ಹ 
ವಿವರಗಳನತು ಇೆಂದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗ್ ಒದಗಿಸಲನಗಿದ.್  ೫೨,೦೦೦ ಎಕರಯ್ಲ್ಲಿ ಕ್ೇವಲ 
೧೦,೫೮೪ ಎಕರ ್ಮನತ್ರ ಬಳಕ್ಯನಗಿದತದ, ಉಳಿದಿರತವೆಂತ್ಹ ರ್ೂಮಿ ಏರ್ನಯತ್ತ ಎೆಂದತ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಕ್ೇಳಿದನದರ.್ ಅದನತು ವಿವಿಧ್ ಹೆಂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದಿಿಗೂ್ಳಿಸತವ ಕ್ಲಸದಲ್ಲಿ ಸೆಂಪೂಣಾವನಗಿ 
ತ್ೂಡಗಿಸಿಕೂ್ಳುಲನಗಿದ್.  ಕ್ಲವೊೆಂದತ ಪೂಣಾಗ್ೂಳುುವ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿರತತ್ುದ್.  ಕ್ಲವು ಅಧ್ಾ 
ಪೂಣಾಗೂ್ೆಂಡಿರತತ್ುದ್.  ಅದತ ಸಹತ್ ಸನಧ್ಯವನದಷತಟ ಬ್ೇಗರ್್ ಮತಕನುಯಗ್ೂಳುುತ್ುದ್.   

 ಎಷತಟ ಅವಧಿಯವರಗ್್ ಸಮಯವನತು ನಗದಿ ಪಡಿಸಲನಗಿದ ್ಎೆಂದತ ಸದಸಯರತ ಕ್ೇಳಿದನದರ್.  
It depends on the size of the project.  ಮೇಲ್ ಅವಲೆಂಬಿತ್ವನಗತತ್ುದ್.  ಚಿಕೆ ಪನರಜ್ಕಟ್ 
ಇದದರ ್ಒೆಂದತ ವಷಾ ಕ್ೂಡಬಹತದತ.  ದ್ೂಡಡದಿದದರ್ ಎರಡತ ವಷಾ, ಮೂರತ ವಷಾ ನೇಡಬಹತದತ.  
Steel plants ಗಳಿಗ್ ಪೂಣಾಗೂ್ಳುಲತ ಕನಷಿ ೫ ವಷಾ ಬ್ೇಕತ. ಅೆಂಥದದರಲ್ಲಿ ೧ ವಷಾದಿೆಂದ ೫ 
ವಷಾಗಳವರಗ್ ್ original ಆಗಿ ಕ್ೂಟಿಟರತತ್ುೇವ್. ನೆಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಧಿಯ ವಿಸುರಣ್ ಪರಿಸಿೆತಿಯನತು 
ರ್್ೂೇಡಿಕೂ್ೆಂಡತ ಮನಡಲನಗತವುದತ.    ಕ್ೂೇವಿಡ್ ಬೆಂದಿತ್ತು.  ಅೆಂತ್ಹ ಸೆಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ ವಿಸುರಣ ್
ಮನಡಬಹತದತ. ರೈ್ತ್ರಿಗ್ ರ್ೂಮಿಯನತು ಕ್ೂಟಿಟರತವುದರಲ್ಲಿ ಏರ್ನದರೂ dispute ಇದದರ ್ಅದನತು 
ಪತನಃ ವಿಸುರಣ ್ಮನಡತವುದಿರಬಹತದತ. ಈ ರಿೇತಿ ೧೦ ವಷಾದವರಗ್ ್ಸೆಂದರ್ಾವನತು ರ್್ೂೇಡಿಕೂ್ೆಂಡತ 
ವಿಸುರಣ್ ಮನಡತತಿುರತತ್ುೇವ.್  ೫ ವಷಾಗಳ ಕನಲ ರ್ೂಮಿಯನತು ಯನವುದ್ೇ ಕನರಣವಿಲಿದ್ idle 
ಆಗಿ ಇಟತಟಕೂ್ೆಂಡಿರತವುದತ ನಮಗ್ ಗ್ೂತನುದರ ್  ರ್್ೂೇಟಿಸ್ ಕ್ೂಡತತ್ುೇವ.್  ಈಗನಗಲ್ೇ ೫ 
ವಷಾದಿೆಂದ ರ್್ೂೇಟಿಸ್ ಕೂ್ಡತತಿುದದ್ೇವ್.  ರ್ೂಮಿಯನತು ವನಪಸ್ ಪಡದ್ತಕ್ೂಳುುವ ಪರಕ್ರಯ್ದಯೂ 
ಸಹ ನಡಯ್ತತಿುದ.್  ಎಷ್್ೂಟೇ ಜ್ನರತ ರ್ೂಮಿಗ್ ದತಡತಡ ಕಟಟಲ್ಲಕ್ೆ ಆಗದ ್ allotment 
ಮನಡಿಸಿಕೂ್ೆಂಡತ ೨೦ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಅವರ ಹ್ಸರಿನಲ್ಲಿಯ್ದೇ ಇದತದದರ ಮನಹತಿಯೂ ನಮೆ ಬಳಿ 
ಇದ.್  ಎಷ್್ೂಟೇ ಜ್ನ ದತಡತಡ ಕಟಿಟರತತನುರ.್  ಆದರ್ ಕಲ್ಸವನತು ಪನರರೆಂರ್ ಮನಡಿರತವುದಿಲಿ.  Part 
payment ಪನವತಿಸಿರತತನುರ್.  ಮತೆಂದಿನ ಹಣ ಪನವತಿಸದ್ ಪನರಜ್ಕಟ್ ಬರದೆಂತನಗಿರತತ್ುದ್.   
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(ಈ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿ ವ್ೈಸ್ ಛ್ೇಮಾನ್ ಆದ ಮನನಯ ಎೆಂ.ಕ.್ಪನರಣ್ೇಶ್ ಅವರತ ಪಿೇಠವನತು 
ಅಲೆಂಕರಿಸಿದರತ) 

 ವಿವರವನಗಿ ಹ್ೇಳುವುದನದರ್ ಅೆಂದನಜ್ತ ೧೦,೮೦೦ ಎಕರಯ್ಷತಟ ರ್ೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯನವುದ್ೇ 
ಕ್ಲಸ ಆಗದಿರತವುದತ ಇದ್.  ಅದರಲ್ಲಿ ಮತಖ್ಯವನಗಿ steel plant ಗಳಿಗ ್ ೭೫೦೦ ಎಕರ ್ಇದ್.  
ಎರಡತ ಮೇಜ್ರ್ ಪನರಜ್ಕಟ್ಗಳಿಗನಗಿ ನಗದಿಯನಗಿದತದ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕ್ಲಸ ಪನರರೆಂರ್ವನಗಿರತವುದಿಲಿ. 
ಉಳಿದಿರತವೆಂತ್ಹ ೨೫೦೦ ಎಕರಯ್ಲ್ಲಿ ಎಲಿರಿಗೂ ರ್್ೂೇಟಿಸ್ ಅನತು ಕೂ್ಡತತಿುದ್ದೇವ್.  ಅೆಂದನಜ್ತ 
೩೮೬ ಎಕರಯ್ಷತಟ ರ್ೂಮಿಯನತು ವನಪಸ್ ಪಡದ್ಿದ್ದೇವ್.  ಇನತು ಮೂರತ ತಿೆಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 
೭೦-೮೦% ಅಷತಟ ರ್ೂಮಿಯನತು ವನಪಸ್ ಪಡದ್ತಕ್ೂಳುುತಿುದದ್ೇವ್.  ವನಪಸ್ ಪಡಯ್ತವೆಂತ್ಹ 
ಸೆಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ ಅವರತ ಪತನಃ ರ್ನಯಯನಲಯಕ್ೆ ಹ್ೂೇಗತವುದತ, ತ್ಡಯ್ನಜ್್ಞಯನತು ತ್ರತವುದನತು 
ಮನಡತತಿುದನದರ.್ ಅದಕನೆಗಿ ೧೦ ವಷಾ ಮೇಲಪಟಟ ಏನೂ ಕ್ಲಸ ಮನಡದಿರತವ ರ್ೂಮಿಗ ್ಕ್ೇವಿಯಟ್ 
ಹನಕ್ ವನಪಸ್ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂಳುುವುದಕ್ೆ ರ್ನನತ ಸೂಚರ್್ಯನತು ನೇಡಿದ್ದೇರ್್. ಇದನತು ಸಿೇರಿಯಸ್ ಆಗಿ 
ಮನಡತತಿುದ್ದೇವ್.   

 ಮತ್ೂುೆಂದತ ಸೆಂತೂ್ೇಷದ ವಿಷಯವ್ೆಂದರ ್ ತ್ಮಗಲ್ನಿ ತಿಳಿದಿರತವೆಂತ ್ ನವ್ೆಂಬರ್ ೨, ೩ 
ಮತ್ತು ೪ ರೆಂದತ ರ್ನವು Global Investors Meet – “Invest Karnataka”್ ಅನತು 
ಮನಡತತಿುದ್ದೇವ್.   ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ೇರ ್ ರನಜ್ಯಗಳಿಗ ್ ಹ್ೂೇಲ್ಲಸಿದರ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ೆ ಬಹಳ ಒಳ್ುಯ 
response ಬರತತಿುದ್.  ಕಳ್ದ ರ್ನಲತೆ quarter ಗಳಲ್ಲಿ F.D.I (Foreign Direct 
Investment) ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಮೊದಲರ್್ಯ ಸನೆನದಲ್ಲಿದ.್ Continuous ಆಗಿ ಈಗ 
ಐದರ್್ಯ quarter ನಲೂಿ ಮೊದಲರ್್ಯ ಸನೆನದಲ್ಲಿದ್.  ಅೆಂದನಜ್ತ ಶ್ೇ.೩೮ F.D.I ಇಡಿೇ 
ದ್ೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯಕ್ೆ ಬೆಂದಿದ.್  World Economic Survey ದವರತ ಮನಡಿರತವ 
Ease of Doing Business ನಲ್ಲಿಯೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಮೊದಲರ್್ಯ ಸನೆನದಲ್ಲಿದ.್ 
ಕನಲಕನಲಕ್ೆ investor ಗಳಿಗ್ ಸತಲರ್ವನಗತವೆಂತ್ amendment ತ್ರತವುದತ ಇರಬಹತದತ, 
ಸತಲರ್ ಮನಡತವುದತ ಇರಬಹತದತ, ಇೆಂತ್ಹವುಗಳನತು ಮನಡತತಿುದ್ದೇವ.್  
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 ಇದರಲ್ಲಿ ತನವು ಏರ್ನದರೂ ಸಲಹ್ಗಳನತು ನೇಡತವುದಿದದರ,್ ತ್ಮೊೆೆಂದಿಗ್ one-to-one 
ಚಚ್ಾ ಮನಡಿ ಅವುಗಳನತು implement ಮನಡತವುದರ ಕಡ ್ರ್ನನತ ಗಮನ ಹರಿಸತತ್ುೇರ್್.  

 ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್:- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ೪೧,೦೦೦ ಎಕರಯ್ ಬಗ್ೆ ರ್ನನತ ಕ್ೇಳಿದ್.  

 ಡನ: ಮತರತಗ್ೇಶ್ ಆರ.ನರನಣಿ:- ಮನನಯ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್ ಅವರ್ೇ, ಅದತ ಅಭಿವೃದಿಿಯ 
ಬ್ೇರ ್ಬ್ೇರ ್ಹೆಂತ್ಗಳಲ್ಲಿವ್.   

 ಶ್ರೇ ಅಬತದಲ್ ಜ್ಬನಾರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್…. 

 ವ್ೈಸ್ ಛ್ೇಮಾನ:- ಇಲಿ, ಆಗತವುದಿಲಿ.  ಇನೂು ಮೂರತ-ರ್ನಲತೆ ಪರಶ್ುಗಳಿವ್.  ತನವು 
ದಯಮನಡಿ ಅಥಾ ಮನಡಿಕ್ೂಳುಬ್ೇಕತ. ಮತೆಂದಿನ ಪರಶ್ು ಮನನಯ ಸೆಂಕನೂರ ಅವರದತದ.  

 ಡನ: ಮತರತಗ್ೇಶ್ ಆರ.ನರನಣಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ವಿವಿಧ್ ಹೆಂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಿೇ 
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ೫೦೦೦೦ ದಷತಟ ಅೆಂದನಜ್ತ ಎಕರಯ್ನತು ರ್ನವು ಸನವಧಿೇನ ಪಡಿಸಿಕ್ೂಳುುತಿುದ್ದೇವ್.  
ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರ ಮತ್ತು ಗನರಮನೆಂತ್ರದಲ್ಲಿ ೨೦೦೦೦ ಎಕರ ್ ಇದ್.  Beyond Bengaluru 
ಅೆಂದನಜ್ತ ೩೦೦೦೦ ಎಕರ ್ ಬ್ೇರ ್ ಬ್ೇರ ್ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿದ್.  ಒೆಂದತ final notification ಆಗಿದ.್ 
ಒೆಂದತ 100% payment ಆಗಿದ.್ ಕ್ಲವೊೆಂದತ ಸಕ್್ಷನ್ ೨೮(೧) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ notification 
ಮನಡಿ identification ಮನಡಿರತವೆಂಥದತದ ಇದ್. ಬ್ೇರ ್ ಬ್ೇರ ್ ಹೆಂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ೫೦೦೦೦ ಎಕರ್ 
ನಮೆಲ್ಲಿ ಇದ.್ This is a continuous process.  

 ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್… 

 ವ್ೈಸ್ ಛ್ೇಮಾನ:- ಮನನಯ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್ ಅವರೇ್, ಸನಕತ. ನಮಗ್ ಇಷತಟ ಹ್ೂತ್ತು 
ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ನೇಡಿದನದರ್.  ಸಮಯವನತು ರ್್ೂೇಡಿ.  ಇನೂು ಐದತ ಪರಶ್ುಗಳಿವ್.  
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 ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ನಮೆ ಇಲನಖ್ಯ್ಲ್ಲಿ ರ್ರಷ್ನಟಚನರದ ಆರೂ್ೇಪ 
ಬರತತಿುದ್.  ಇತಿುೇಚ್ಗ ್ ನಮೆ ವಿಶೇ್ಷ್ನಧಿಕನರಿ ರಘುರ್ನಥ್ ವಿಜ್ಯಕತಮನರ್ ಎನತುವವರನತು 
ಸಸಪ್ೆಂಡ್ ಮನಡಲನಗಿದ.್ ನಮೆ ಇಲನಖ್ಯ್ಲ್ಲಿ ರ್ರಷ್ನಟಚನರ ಇದ್ ಎನತುವುದನತು ಒಪಿಪಕ್ೂಳುುತಿುೇರನ? 
ಮತೆಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನತು ನಮೂಾಲನ ಮನಡತವುದಕ್ೆ ನಮೆ ಕನಯಾಕರಮ ಏನತ? ಅದನತು 
ತನವು ಪನರಮನಣಿಕವನಗಿ ಹೇ್ಳಬ್ೇಕತ.   

ಶ್ರೇ ಅಬತದಲ್ ಜ್ಬನಾರ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, Aerospace and Defence Park, 
Phase-2 ನಲ್ಲಿ plot allotment ಮನಡಲನಗಿದ್ ಆದರ್ ಕರೆ್ಂಟ್ ಕ್ೂಡತತಿುಲಿ, ನೇರತ 
ಕ್ೂಡತತಿುಲಿ.  

ವ್ೈಸ್ ಛ್ೇಮಾನ:- ದಯವಿಟತಟ ಅಥಾ ಮನಡಿಕೂ್ಳಿು. ಮನನಯ ಸೆಂಕನೂರ ಅವರ್ೇ, ನಮೆ 
ಪರಶ್ುಯನತು ಕ್ೇಳಿ.   

   (ಮನನಯ ಸಚಿವರನದ ಶ್ರೇ ಮತರತಗ್ೇಶ್ ಆರ್ ನರನಣಿಯವರತ ಉತ್ುರಿಸಲತ ಎದತದ ನೆಂತ್ರತ) 

ವ್ೈಸ್ ಛ್ೇಮಾನ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ತನವು ಉತ್ುರವನತು ಕೂ್ಟಿಟದಿದೇರಿ.  ಸಮಯ ಬಹಳ 
ಕಡಿಮ ಇದ್.   

ಡನ:ಮತರತಗ್ೇಶ್ ಆರ್.ನರನಣಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಒೆಂದತ ನಮಿಷ… ಅಲ್ಲಿ 
Aerospace and Defence Park, Phase-2 ನಲ್ಲಿ ವಿಮನನ ನಲನದಣದಲ್ಲಿ ವಿಮನನವು take 
off ಆಗತವುದತ ಮತ್ತು land ಆಗತವ ಜನಗದಲ್ಲಿ ಅದತ ಬರತತಿುದ್. ಅಲ್ಲಿ overhead tower 
ಗಳನತು ಹನಕಲತ ಅನತಮತಿಯನತು ಕೂ್ಡತತಿುಲಿ.  ಅದಕ್ೆ ಬಹಳ underground 
ಹ್ೂೇಗಬೇ್ಕನಗಿದತದ, ಅದಕ್ೆ four times excess expenditure ಆಗತತ್ುದ.್  ಅದತ 
purchasers, investors ಅವರ ಮೇಲ್ ಲೂ್ೇಡ್ ಬರತವೆಂತ್ಹ ಪರಸೆಂಗ ಬರತತಿುದ್. ಅದರಲ್ಲಿ 
ಶ್ೇ.೫೦ share ಅನತು ಕ.್ಪಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಎಲ್.ನವರಿಗ್ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂಳುುವುದಕ್ೆ ರ್ನವು ವಿನೆಂತಿ 
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ಮನಡತತಿುದ್ದೇವ್. ಇಲಿವನದಲ್ಲಿ ಇಷತಟ ಹೂ್ತಿುಗನಗಲ್ೇ ಎಲಿವೂ ಕ್ಿಯರ್ ಆಗತತಿುತ್ತು.  Water 
pipeline ಅನತು ಮನಡತತಿುದ್ದೇವ್. ಸನಧ್ಯವನದಷತಟ ಬ್ೇಗರ್್ ಮೂರತ ತಿೆಂಗಳ್ೂಳಗನಗಿ ಅದನತು 
ಮತಗಿಸತತು್ೇವ್.   

 ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ…. 

 ವ್ೈಸ್ ಛ್ೇಮಾನ:- ಮನನಯ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅವರ್ೇ, ಆಗತವುದಿಲಿ.  ಇದತ ಪರಶ್ ುೇತ್ುರ ಅವಧಿ.  
ಅಥಾ ಮನಡಿಕ್ೂಳಿು.  ಇನತು ಪರಶ್ುಗಳಿವ್. ಬಿಲ್ಗಳಿವ್.   

 ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಆಗತವುದಿಲಿ.  ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, 
ನೇವು ನನು ಪರಶ್ುಗ ್ಉತ್ುರ ಕ್ೂಡಿ.  

 ಡನ:ಮತರತಗ್ೇಶ್ ಆರ್.ನರನಣಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, trap ಆಗಿರತವುದತ ನಮೆ 
ಗಮನಕ್ೆ ಬೆಂದಿದ.್ ಇದ್ಲನಿ ಹೆಂದಿನೆಂದಲೂ ಬೆಂದಿರತವೆಂಥದದ್ೇ.  ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಲಿ. ಅವನನತು ರ್ನವು 
defend ಮನಡಿಕೂ್ಳುುತಿುಲಿ. ತ್ನಖ್್ ನಡಯ್ತತಿುದ್.  ತ್ನಖ್್ ಮತಗಿದ ಮೇಲ್ ಅದರ ಮೇಲ್ ಕರಮ 
ಕ್ೈಗ್ೂಳುುವೆಂಥದದನತು ರ್ನವು ಮನಡತತು್ೇವ್. 
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ತ್ಡ ್ಹಡಿಯಲನದ ಪರಶ್ು ಸೆಂಖ್್ಯ ೫೭೩ 

(ಉತ್ುರವನತು ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 

ಶ್ರೇ ಎಸ.ವಿಿ.ಸೆಂಕನೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕ್ರೇಡನ ಪನರಧಿಕನರದಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ ೧೫, 
೨೦, ೨೫ ವಷಾಗಳವರಗ್ ್ಕ್ೂೇರ್್ಗಳನಗಿ ಸೇ್ವ್ಯನತು ಸಲ್ಲಿಸಿರತವವರನತು ಖ್ನಯೆಂಗೂ್ಳಿಸತವೆಂತ್ 
ರ್ನವು ಪರಶ್ುಯನತು ಕ್ೇಳಿದ್ದವು.  ನಯಮನವಳಿಯನತು ರೂಪಿಸತವುದಕೂೆ ರ್ನವು ಪರಶ್ುಯನತು 
ಕ್ೇಳಿದ್ದವು.  ಉತ್ುರ ಕೂ್ಟಿಟದನದರ್.  ಬಹಳ ದವೆಂದವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ುರ ಕೂ್ಟಿಟರತವುದತ ನನಗ ್ಬಹಳ 
ಬ್ೇಸರ ಎನುಸತತ್ುದ್.  ಮೊದಲರ್್ಯ ಕೆಂಡಿಕ್ಯಲ್ಲಿ ಅವರನತು ಖ್ನಯೆಂಗೂ್ಳಿಸಲತ 
ನಯಮನವಳಿಗಳನತು ರೂಪಿಸತತ್ುೇವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನದರ್.  ಎರಡರ್್ಯ ಕೆಂಡಿಕ್ಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ೆ ಅವಕನಶ 
ಇಲಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ್.  ಈ ರಿೇತಿ ದವೆಂದವ ಉತ್ುರವನತು ಸಕನಾರ ಏಕ್ ಕ್ೂಡತತ್ುದ್? 
ಆಗತತ್ುದ್ಯೇ, ಇಲಿವೊೇ ಎೆಂದತ firm ನಣಾಯವನತು ಹ್ೇಳಿಬಿಡಲ್ಲ.   

 ಡನ:ರ್ನರನಯಣಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದತ ಸತಪಿರೇೆಂ ಕೂ್ೇಟ್ಾನಲ್ಲಿ 
ಉಮನದ್ೇವಿ ಪರಕರಣದಲ್ಲಿ reject ಆಗಿದ.್ ಅದಕ್ೂೆೇಸೆರ Cadre and Recruitment Rules 
ನಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಪರಯತ್ುವನತು ಪಡತತಿುದ್ದೇವ.್  ಆಗತವುದನದರ್ ಖ್ೆಂಡಿತ್ ಮನಡತತ್ುೇವ್.  ಸತಪಿರೇೆಂ 
ಕ್ೂೇಟ್ಾನಲ್ಲಿ reject ಆಗಿರತವುದನತು ರ್ನವು ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಬರತವುದಿಲಿ.  

(ಈ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ ಅವರತ ತ್ಮೆ ಸನೆನದಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ೇ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ) 

ಮನನಯ ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ ಅವರೇ್, ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖ್್ಗೂ ಅನತಮತಿಗನಗಿ ಕಳುಹಸಿದ್ದೇವ್. ನಮೆ 
ಸಕನಾರ ಮನಡದ ್ಇರತವುದರ್್ುಲನಿ ನಮೆ ಮೇಲ್ ಎತಿುಹನಕತವುದ್ೇ?  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ನಮೆ ಸಕನಾರ ನಮೆ ಸಕನಾರ ಎೆಂದತ ಅಲಿ.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
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ವ್ೈಸ್ ಛ್ೇಮಾನ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ಪರಶ್ು ಮನನಯ ಸೆಂಕನೂರ ಅವರದತದ.  ಮನನಯ 
ಶರವಣ ಅವರ್ೇ, ನೇವು ಕತಳಿತ್ತಕೂ್ಳಿು.   

ಡನ: ರ್ನರನಯಣಗೌಡ:- ರ್ನವು ಸತಧನರಣ್ಯನತು ಮನಡತತಿುದ್ದೇವ್.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ:- ಮನಡಿ.  

ವ್ೈಸ್ ಛ್ೇಮಾನ:- ಮನನಯ ಮೆಂತಿರಗಳ್ೇ, ಪರಶ್ು ಮನನಯ ಸೆಂಕನೂರ ಅವರದತದ. ನೇವು 
ಅವರಿಗ್ ಉತ್ುರವನತು ಕ್ೂಡಿ.   

ಡನ:ರ್ನರನಯಣಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನವು ಅದನತು ತ್ಯನರಿಸಿ 
ಕಳುಹಸಿಕೂ್ಟಿಟದ್ದೇವ್.  ಶ್ೇಘರವನಗಿ ಅನತಮೊೇದರ್ಯ್ನತು ಪಡಯ್ತವ ಸಲತವನಗಿ follow up 
ಮನಡತತಿುದ್ದೇವ್.  ಅನತಮೊೇದರ್್ಯನದರ್ ಒಳ್ುಯದತ.                         

 (ಮತೆಂದತ. . .) 

(1031) 23-09-2022 (1.00) ಕ್ಜಿ-ವಿಕ್              (ವ್ೈಸ್ ಛ್ೇಮಾನ್ರವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಡನ: ರ್ನರನಯಣಗೌಡ (ಮತೆಂದತ):-  

ಅವರಿಗೂ ಆ ಮನಹತಿಯನತು ಕ್ೂಟಿಟದ್ದೇರ್್. ಅವರತ ಅದನತು ರ್್ೂೇಡಬಹತದತ. ಅದತ ಇವತ್ತು 
ತ್ಗ್ದತಕೂ್ೆಂಡಿರತವೆಂಥದದಲಿ. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
     ವ್ೈಸ್ ಛ್ೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಶರವಣರವರ್ೇ, ಮನನಯ ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ರವರ್ೇ, ಇದತ ಪರಶ್ ುೇತ್ುರ 
ಅವಧಿ. ತ್ಮೆ ಪರಶ್ು ಮತೆಂದ ್ ಇದ.್ ಆಗ ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ದಯವಿಟತಟ, ತನವು ಅಥಾ 
ಮನಡಿಕ್ೂಳುಬೇ್ಕತ. ಮನನಯ ಶರವಣರವರ್ೇ, ತನವು ಉಪ ರ್ನಯಕರನಗಿದಿದೇರಿ, ತನವ್ೇ ಈ ರಿೇತಿ 
ಮನಡಿದರ್, ಸದನವನತು ಯನವ ರಿೇತಿ ನಡಸ್ಬ್ೇಕತ ಹ್ೇಳಿ? ಮನನಯ ಸೆಂಕನೂರರವರೇ್, ತನವು 
ಎರಡತ  ನಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ  ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸಬೇ್ಕತ.   

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 



                                                                                                                                       «¥/23.09.2022     94  
 

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

 

 

   

       ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ,ಸೆಂಕನೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಆಯತ್ತ. ರ್ನನತ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರನತು ಅಭಿನೆಂದಿಸತತ್ುೇರ್್. ಏಕ್ೆಂದರ್, ರ್ನಯಯನಲಯ ಕ್ರೇಡನ ತ್ರಬೇ್ತಿದನರರನತು 
ಖ್ನಯೆಂಗೂ್ಳಿಸತವುದಕ್ೆ ಬರತವುದಿಲಿವ್ೆಂದರೂ ಸಹ,  ರ್ನವು ಅದನತು ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ ಮನಡತತ್ುೇವ್ೆಂದತ  
ಹ್ೇಳಿದನದರ್. ಹನಗನಗಿ, ಅದಕ್ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರನತು ಅಭಿನೆಂದಿಸತತ್ುೇರ್್. ಈ ಪರಶ್ು ಈ ಹೆಂದ ್ಬಹಳಷತಟ 
ಬನರಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಚಚ್ಾಯನಗಿದ್.  ಈ ಪರಶ್ುಗ ್ಪರತಿ ಬನರಿಯೂ “ಶ್ರೇಮತಿ ಉಮನದ್ೇವಿ ಪರಕರಣದ 
ಹರ್್ುಲ್ಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಡನ ಪನರಧಿಕನರದ  ತ್ರಬೇ್ತ್ತದನರರನತು  ಖ್ನಯೆಂ ಮನಡತವುದಕ್ೆ  ಆಗತವುದಿಲಿ”್
ಎೆಂದತ standard ಆಗಿ ಉತ್ುರವನತು ನೇಡತತಿುದನದರ್. ಆದರ್, ಕ್ರೇಡನ ಪನರಧಿಕನರದ ತ್ರಬೇ್ತ್ತದನರರ 
ರ್್ೇಮಕನತಿ ವಿಚನರಕೂೆ  ಉಮನದ್ೇವಿ ಪರಕರಣಕೂೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ವಿಲಿ. ಸಕನಾರ ಉಮನದೇ್ವಿಯವರ 
ಪರಕರಣದ ತಿೇಪಾನತು ಸರಿಯನಗಿ ಓದಬ್ೇಕತ.  ಮೊದಲರ್್ಯದನಗಿ, ಉಮನದ್ೇವಿ ಪರಕರಣದ 
ತಿೇಪಿಾನಲ್ಲಿ ರ್್ೇಮಕನತಿಯನತು against the sanctioned post ಮನಡಿರಲ್ಲಲಿವ್ೆಂದರ್, 
ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಬರತವುದಿಲಿವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದ್. ಎರಡರ್್ಯದನಗಿ, roster ಅನತು follow  
ಮನಡಿಲಿವ್ೆಂದರ್ ಮನಡತವುದಕ್ೆ  ಬರತವುದಿಲಿವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದ್.  Notification  ಅನತು ಕ್ೂಡದೇ್ 
ಹನಗ್ಯ್ದೇ ಖ್ನಯೆಂ ಮನಡತತ್ುೇವ್ೆಂದರ್, ಆ ರಿೇತಿ ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಬರತವುದಿಲಿವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದ.್ ಈ 
ಪರಕರಣದಲ್ಲಿ ದನಖ್ಲ್ಗಳನತು ಕ್ೂಡತತ್ುೇರ್.್ ಹತದ್ದಗಳು ಸೃಜ್ರ್್ಯನಗಿವ್. ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖ್ಯ್ವರತ 
175  ತ್ರಬೇ್ತ್ತದನರರ ಹತದ್ದಗಳನತು ಕ್ರಯ್ದೇಟ್ ಮನಡಿದನದರ.್ ಅೆಂದರ,್ against the 
sanctioned post ಇಲ್ಲಿ ರ್್ೇಮಕನತಿ ಆಗಿದನದರ.್ ಇದತ ಒೆಂದತ. ಎರಡರ್್ಯದನಗಿ, ತ್ಮಗ ್
ದನಖ್ಲ್ಗಳನತು ಕ್ೂಡತತ್ುೇರ್್. Roster ಅನತು follow  ಮನಡಿದನದರ.್ Roster ಅನತು follow 
ಮನಡಿರತವ ಬಗ್ೆ ಸಕನಾರದ ದನಖ್ಲ್ ಇದ್. ಇದನತು ಅಥಾ ಮನಡಿಕೂ್ಳುಬ್ೇಕತ.  ಮೊದಲರ್್ಯದನಗಿ,  
sanctioned  post appointment ಆಗಿದ.್ ಎರಡರ್್ಯದನಗಿ, roster ಅನತು follow 
ಮನಡಿದನದರ.್ ಮೂರರ್್ಯದನಗಿ, ಗತತಿುಗ್ ರ್ೌಕರರನತು ಒೆಂದತ ವಷಾವನದ ಕೂಡಲೇ್  terminate 
ಮನಡಬೇ್ಕನಗಿತ್ತು, ಆದರ್, ಅವರನತು terminate ಮನಡಿಲಿ. ಇವರಿಗ ್ಸತಮನರತ ೨೫ ವಷಾಗಳ 
continue service ಇದ್. ಒೆಂದತ ದಿವಸವೂ ಸಹ ಇವರನತು ಬ್ರೇಕ್ ಮನಡಿಲಿ. ಈ ರಿೇತಿಯನದರ್ 
ಹ್ೇಗ?್  ಉಮನದ್ೇವಿ ಪರಕರಣ.,  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
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     ವ್ೈಸ್ ಛ್ೇಮಾನ್: -ಮನನಯ ಸೆಂಕನೂರರವರೇ್,  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಹ್ೇಳಲ್ಲ ಬಿಡಿ. 
ಆಮೇಲ್ ತನವು ಏರ್ನದರೂ ಉಪ ಪರಶ್ು  ಇದದರ ್ಕ್ೇಳಿ. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
    ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ,ಸೆಂಕನೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  ದಯವಿಟತಟ   ಒೆಂದತ ನಮಿಷ 
ಅವಕನಶ ಕ್ೂಡಿ.,  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
     ವ್ೈಸ್ ಛ್ೇಮಾನ್:-   ಮನನಯ ಸೆಂಕನೂರರವರೇ್,   ಒೆಂದೇ್ ನಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹ್ೇಳಿ. 
    ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ,ಸೆಂಕನೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗ್ ಅಧಿಕನರಿ 
ವಗಾದವರತ ತ್ಪತಪ ಮನಹತಿಯನತು  ಕ್ೂಟತಟ ಉತ್ುರ ಕ್ೂಡಿಸತತಿುದನದರ.್ ನಮಗ ್ಮನನಯ  ಸಚಿವರ 
ಮೇಲ ್ಗೌರವ ಇದ್,  ಅವರ ಮೇಲ್ ವಿಶನವಸ ಇದ್. ಇದತ ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇ್ಕತ. ಇದನತು 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ  ಮನಡಿದರ,್ ಅವರ ಪ್ೂೇಟ್ೂೇವನತು ಹನಕ್ ಪೂಜ್ ಮನಡತತನುರ್. 25 ವಷಾಗಳು 
ಆಗಿವ.್,  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
     ವ್ೈಸ್ ಛ್ೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಸೆಂಕನೂರರವರೇ್, ಸನಕತ ಬಿಡಿ. ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಹ್ೇಳಲ್ಲ. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
     ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ,ಸೆಂಕನೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇನತು  ನನು ಪರಶ್ು ಮತಗಿದಿಲಿ. ಇನತು 
ಪರಶ್ು ಕ್ೇಳುವುದತ ಇದ್., 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
     ವ್ೈಸ್ ಛ್ೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಸೆಂಕನೂರರವರೇ್, ತನವು ಪರಶ್ುಯನತು ಮನತ್ರ ಕೇ್ಳಿ. ಸಕನಾರದ 
ಉತ್ುರದ ವಿವರಣ್ಯನತು  ಹ್ೇಳಬ್ೇಡಿ.,  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
     ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸರಿಯನದ ಉತ್ುರವನತು 
ಪಡಯ್ತವುದಕ್ೆ ಪರಶ್ುಯನತು ಕ್ೇಳುತ್ುೇವ್.,  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
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     ವ್ೈಸ್ ಛ್ೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡರವರೇ್, ತನವು ರ್ನಯಕರನಗಿದಿದೇರಿ, ದಯವಿಟತಟ 
ಪಶ್ ುೇತ್ುರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯನರತ ಮಧ್ಯ ಪರವೇ್ಶ ಮನಡಬೇ್ಡಿ. ಇದಕ್ೆ ಅವಕನಶಗಳು ಇಲಿ. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
      ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧ್ತಸನವಮಿ (ಸಣಣ ನೇರನವರಿ  ಹನಗೂ  ಕನನೂನತ, ಸೆಂಸದಿೇಯ ವಯವಹನರಗಳು 
ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರ್್ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಒೆಂದೇ್ ಒೆಂದತ ನಮಿಷ. ಮೊದಲತ 
ಪ್ೂೇಟೂ್ೇವನತು ಹನಕ್ ಪೂಜ್ ಮನಡತವುದತ ಯನವನಗ ಎೆಂದತ   ಹ್ೇಳಲ್ಲ. 
    ಶ್ರೇ ರ್ನರನಯಣಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮೇಲ್ ಹೂ್ೇದ ಮೇಲ;್ 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
     ವ್ೈಸ್ ಛ್ೇಮಾನ್:- ದಯವಿಟತಟ ಮನನಯ ಸದಸಯರಲ್ಲಿ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡತತ್ುೇರ್್. ಪರಶ್ ುೇತ್ುರ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯನರತ ಸಹ ಮಧ್ಯಪರವ್ೇಶ ಮನಡಬೇ್ಡಿ. ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗ್ ಉತ್ುರ ನೇಡಲತ ಹನಗೂ 
ಉಪ ಪರಶ್ು ಕ್ೇಳಲತ ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗ್ ಮನತ್ರ ಅವಕನಶ ಇದ್. ಮನನಯ ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡರವರೇ್, 
ತನವು ದಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂಳಿು. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
      ಡನ||ರ್ನರನಯಣಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈಗನಗಲ್ೇ one time ನಲ್ಲಿ 
ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳುುವುದಕ್ೆ ಕನನೂನತ ಇಲನಖ್ಯ್ಲ್ಲಿ ಇದನತು ಚಚ್ಾ ಮನಡತತಿುದ್ದೇವ್. ರ್ನವು ಸತಮೆರ್್ 
ಕತಳಿತ್ತಕೂ್ೆಂಡಿಲಿ. ಅಲಿದ್ೇ, ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖ್ಯ್  approval ಗ್  ಕಡತ್ವನತು ಕಳುಹಸಿದ್ದೇವ್. 178 
ಜ್ನರನತು ತ್ಗ್ದತಕ್ೂಳುುವುದಕ್ೆ proposal ಅನತು ಕಳುಹಸಿದ್ದೇವ್. ರ್ನವು ಇದನತು follow 
ಮನಡತತಿುದ್ದೇವ್.  Legal Department opinion  ಬೆಂದ ತ್ಕ್ಷಣ ಅವರ ಬಳಿ ಇದರ ಬಗ್ೆ ಚಚಾ್ 
ಮನಡತತ್ುೇವ.್ ನಮಗೂ ಸಹ ಇದನತು ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಖ್ತಷಿ ಇದ್. ಇದಕ್ೆ ಕನನೂನತ 
ಅಡಚಣ್ಯನಗಿರತವುದರಿೆಂದ ಸವಲಪ ತ್ಡವನಗತತಿುದ್ ಅಷ್್ಟೇ.  
     ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ,ಸೆಂಕನೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ ಹೆಂದ ್ ಕ್ರೇಡನ ಪರಿಷತ್ತು ಇತ್ತು. 
ಇದ್ೇ ರಿೇತಿ ಪರಿಷತಿುನಲ್ಲಿ ಈ ರಿೇತಿ ತ್ರಬೇ್ತಿದನರರನತು ರ್್ೇಮಕನತಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿದದನತು 
absorption ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿದನದರ್. ಕ್ರೇಡನ ಇಲನಖ್ಯ್ಲ್ಲಿ absorption ಆಗಿದ್. ಎರಡತ ಕೆಂತಿನಲ್ಲಿ  
absorption  ಮನಡಿಕೂ್ೆಂಡಿದನದರ್. 1988 ರಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ ಬನರಿ ಮತ್ತು ಎರಡರ್್ೇ ಬನರಿ 1997 ರಲ್ಲಿ 
ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿದನದರ್. ಇದ್ೇ ಕ್ರೇಡನ ಪರಿಷತಿುನಲ್ಲಿ ರ್್ೇಮಕವನದ ತ್ರಬೇ್ತಿದನರರನತು  observe 
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ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿದನದರ್. ಇದತ ಇತಿುಚ್ಗ್  2008ರಲ್ಲಿ  D group employees ಅನತು absorption 
ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿದನದರ್. ಅದ್ೇರಿೇತಿ., ಒೆಂದತ ನಮಿಷ., 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
   ವ್ೈಸ್ ಛ್ೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಸೆಂಕನೂರರವರೇ್, ಒೆಂದತ ನಮಿಷ, ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುವುದನತು ಕ್ೇಳಿ. 
ತನವು  ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಒಟಿಟಗ್ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡತ ಚಚ್ಾಮನಡಿ ಅದಕ್ೆ ಪರಿಹನರ 
ಕೆಂಡತಕ್ೂಳುುವೆಂತ್ಹ ಕಲ್ಸವನತು ಮನಡಿ. ಪರಶ್ ುೇತ್ುರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ  ಅಧ್ಾಗೆಂಟ ್ ಕನಲ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆ ಆಗತತ್ುದ್ಯ್ದೇ? 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
     ಡನ||ರ್ನರನಯಣಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನವು ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಜ್ೂತ್ಗ್ 
ಕತಳಿತ್ತಕೂ್ೆಂಡತ ಈ ಬಗ್ೆ ಚಚ್ಾ ಮನಡಿ ಆದಷತಟ ಶ್ೇಘರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಲ್ಸ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ 
ಜ್ವನಬನದರಿಯನತು ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳುುತ್ುೇವ್ ಎೆಂಬ ಮನತ್ನತು ಹ್ೇಳುವುದಕ್ೆ ಇಷಟಪಡತತ್ುೇರ್್. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
    ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ,ಸೆಂಕನೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಇದರ ಬಗ್ೆ ಒೆಂದತ 
ಬನರಿ ಸಭ್ಯನತು ಮನಡಿದನದರ,್ ಇರ್ೂ್ುಮೆ  ಸಭ ್ಸಭಯ್ನತು ಮನಡತವೆಂತ ್ಹ್ೇಳಿ. 
 
     ವ್ೈಸ್ ಛ್ೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಸದಸಯರ್ೇ, ಆಯತ್ತ. ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ಇದರ ಬಗ್ೆ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರ   ಜ್ೂತ್ಗ್ ಇರ್ೂ್ುೆಂದತಬನರಿ ಸಭ್ಯನತು ಮನಡಿ. 
     ಡನ||ರ್ನರನಯಣಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಈಗನಗಲ್ೇ ಹ್ೇಳಿದ್ದೇರ್ ್ಅಲಿವ್ೇ; 
     ವ್ೈಸ್ ಛ್ೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ಆಯತ್ತ.  
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ತ್ಡಹ್ಡಿಯಲನದ ಪರಶ್ು ಸೆಂಖ್್ಯ 505 
(ಉತ್ುರ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 

    ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತು 
ಒದಗಿಸಿದನದರ.್ ವನಲ್ಲಬನಲ್ ಆಟಗನರರನತು ಆಯ್ದೆ ಮನಡತತಿುಲಿ ಎನತುವುದತ ನನು ಪರಶ್ುಯನಗಿದ್. 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಅದತ ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲಿದ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನದರ.್ ಈ ರಿೇತಿಯನದರ್ ಆಟಗನರರತ 
ಏನತ ಮನಡಬೇ್ಕತ? ಗನರಮನೆಂತ್ರ ಪರದೇ್ಶದಿೆಂದ  ಹ್ಚಿುಗ ್ ವನಲ್ಲಬನಲ್ ಆಡತವೆಂತ್ಹ  
ಕ್ರೇಡನಪಟತಗಳು ಬರತತನುರ್. ಈ ರಿೇತಿ ಆಡತವವರನತು ಆಯ್ದೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆ  ಒೆಂದತ process 
ಇಲಿ. ಇದತ ಆಗತತಿುಲಿ. ಆ ಮೇಲ್ ಕ್ರೇಡನಪಟತಗಳಿಗ ್ಏರ್್ೇನತ ಅನತದನನವನತು ನೇಡಲನಗಿದ ್ಎೆಂಬ 
ಪರಶ್ುಯನತು ಕ್ೇಳಿದ್ದ. ಅದಕ್ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸತಮನರತ 50 ಜ್ನಕ್ರೇಡನ ಪಟತಗಳಿಗ್ ಪರಶಸಿುಗಳನತು 
ನೇಡಿದ್ದೇವ್ೆಂದತ  ಹ್ೇಳಿದನದರ.್ ಆದರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಸ ಯನರಿಗ ್ಕ್ೂಟಿಟದನದರ್ೆಂಬ ಬಗ್ೆ ಮನಹತಿ ಇಲಿ.  
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಇದಕ್ೆ ಉತ್ುರ ಕೂ್ಟಟ ಮೇಲ್ ಮತೆಂದಿನ ಪರಶ್ುಯನತು ಕ್ೇಳುತ್ುೇರ್್. 
 
      ಡನ|| ರ್ನರನಯಣಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹ್ೇಳಿದೆಂತ ್
ವನಲ್ಲಬನಲ್ ಕ್ರೇಡ್ಗ ್ 2020ರ ರವರ್ಗೂ ಆಯ್ದೆ ಇತ್ತು. ನೆಂತ್ರ ಕೇ್ೆಂದರ ಸಕನಾರ ಅದನತು ರದತದ 
ಮನಡಿದ.್ ರ್ನವು ಅದಕ್ೆ ಪತ್ರವನತು ಬರ್ದಿದ್ದೇವ್. ಅದನತು  ಏತ್ಕನೆಗಿ ರದತದ ಮನಡಿದ ್ ಎೆಂದತ 
ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿ  ಆದಷತಟ ಬೇ್ಗ ಕರಮವನತು ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳುುತ್ುೇವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳುವುದಕ್ೆ ಬಯಸತತು್ೇರ್್. 
ಈಗನಗಲ್ೇ ಯನರತ ಯನರಿಗ ್ ಏರ್್ೇನತ ಅನತದನನವನತು ಕ್ೂಡಲನಗಿದ ್ ಎೆಂಬ ವಿವರವನತು 
ಕ್ೂಟಿಟದದ್ೇವ್. ಅದನತು ಅವರತ ರ್್ೂೇಡಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏರ್ನದರೂ ಡೌಟ್ಗಳು ಇದದರ,್  ಕತಳಿತ್ತಕೂ್ೆಂಡತ 
ಚಚ್ಾ  ಮನಡಿ ಬಗಹ್ರಿಸತವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲಸವನತು ಮನಡೂ್ೇಣ. 
    ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈಗ ಸೌಲರ್ಯಗಳು ಎೆಂದರ್, 
ಇದತವರ್ಗೂ ಎಷತಟ ಜ್ನ ಕ್ರೇಡನಪಟತಗಳಿಗ್  ಸಕನಾರಿ ಕ್ಲಸವನತು ನೇಡಲನಗಿದ್? 
    ಡನ|| ರ್ನರನಯಣಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ ಮೊದಲತ ಒೆಂದತ ಉತ್ುರವನತು 
ನೇಡಲನಗಿದ.್ 70 ಜ್ನ  ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್ ಹತದದ್ಗಳನತು ಖ್ನಯೆಂಗೂ್ಳಿಸತವುದಕ್ೆ  ಕ್ೂಟಿಟದದ್ೇವ್. 14 ಜ್ನ 
ಇನಸ್ಪ್ಕಟರ್ಗಳಿಗ್  ಕ್ೂಟಿಟದ್ದೇವ್. ಹನಗ್ಯ್ದೇ, ಅರಣಯ ಇಲನಖ್ಯ್ಲ್ಲಿಯೂ  approval  ಆಗಿದ.್ 
ಅರಣಯ ಇಲನಖ್ ್ಮತ್ತು ಪೂ್ಲ್ಲೇಸ್ ಇಲನಖ್ ್approval  ಕ್ೂಟಿಟದ್. ಎಲನಿ ಇಲನಖ್ಯ್ಲ್ಲಿಯೂ 2% 
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ಹತದ್ದಗಳನತು ಕೂ್ಡಬೇ್ಕೆ್ಂದತ resolution ಆಗಿದ.್  ನಮೆ ಕ್ರೇಡನ ಇಲನಖ್ಯ್ಲ್ಲಿ 50% 
ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳುಬೇ್ಕ್ೆಂದತ resolution ಆಗಿದ.್ 
     ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಈಗ ಕಳ್ದ ಎರಡತ 
ವಷಾಗಳಿೆಂದ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳುುತಿುಲಿವ್ೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದನದರ್. ಹನಗನದರ್, ಕ್ರೇಟನಪಟತಗಳು ಏನತ 
ಮನಡಬೇ್ಕತ? 
 
    ಡನ|| ರ್ನರನಯಣಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನವು ಅದನತು  clearance 
ಮನಡಿಸತತ್ುೇವ.್  ಅದನತು ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕನಾರ ಅಮೆಂಡ್ ಮನಡಿದ.್ ರ್ನವು ಅದನತು ಮನಡಿಲಿ. 
 
     ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್;- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಇದರ ಬಗ್ೆ 
ಸರಿಯನಗಿ ತಿಳಿದತಕೂ್ೆಂಡಿಲಿವ್ೆಂದತ ಕನಣತತ್ುದ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡತ ಯೂನಯನ್ಗಳು ಆಗಿ ಅವರ 
ಒಡದ್ನಟಗಳಿೆಂದ  ಇಲ್ಲಿೆಂದ ಮತೆಂದ ್ಹೂ್ೇಗತತಿುಲಿ ಅಷ್್ಟೇ.  
 
   ಡನ: ರ್ನರನಯಣಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದನತು ಸರಿಪಡಿಸ್ೂೇಣ. ಈ ಬಗ್ೆ ಎರಡತ 
ಬನರಿ ಸಭ್ಗಳನತು ಮನಡಿದ್ದೇವ್.  

(ಈ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ  ಪಿೇಠವನತು ಅಲೆಂಕರಿಸಿದರತ) 
    ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್;- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಮನಡಿದೆಂತ್ಹ 
ಸಭ್ಗಳಿಗ ್ ಹೂ್ೇಗಿಲಿ. ಅವರತ ನಮೆನತು ಕರದ್ಿಲಿ. ಮನನಯ ಸೆಂಕನೂರರವರ ವಿಷಯಕೂೆ ರ್ನರ್್ೇ  
raise ಮನಡಿದತದ.  
 
   ಡನ|} ರ್ನರನಯಣಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಇರಲ್ಲಲಿವ್ೆಂದತ ಕನಣತತ್ುದ್. ಅದರ ಬಗ್ೆ ಈ ಸದನ ಮತಗಿದ ಮೇಲ್ ಒೆಂದತ ಜ್ೆಂಟಿ  ಸಭ್ಯನತು 
ನಡಸ್ಿ clearance ಮನಡೂ್ೇಣ. 
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ತ್ಡ ್ಹಡಿಯಲನದ ಪರಶ್ು ಸೆಂಖ್್ಯ 926 
(ಉತ್ುರ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 

    ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನನು ಮೂರತ ಪರಶ್ುಗಳಿಗ್ ಮನನಯ 
ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತು ಕ್ೂಟಿಟದನದರ್, ಅದಕ್ೆ ಅವರಿಗ್ ಧ್ನಯವನದಗಳು. ನನು ಮೊದಲರ್್ೇ 
ಪರಶ್ುಗ ್ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ವಿವಿಧ್  ತ್ೆಂತನರೆಂಶಗಳಲ್ಲಿ ತನೆಂತಿರಕ  ಸಮಸ್ಯಯೆಂದ, ಸಿಬಾೆಂದಿಗಳ  
ಕ್ೂರತ್,  ತ್ಕರನರತ ಅಜಿಾ ಹನಗೂ  ವಿವಿಧ್ ರ್ನಯಯನಲಯಗಳ ಆದ್ೇಶಗಳನತು 
ಅನತಷ್ನಿನಗ್ೂಳಿಸಬ್ೇಕನದ  ಸೆಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ  ಮನತ್ರ  ಕ್ಲವೊೆಂದತ  ಸೌಲರ್ಯಗಳ ವಿತ್ರಣ್ಯತ 
ವಿಳೆಂಬವನಗಿ  ಸನವಾಜ್ನಕರಿಗ್  ತ್ೂೆಂದರಯ್ನಗಿರತವುದತ ಸಕನಾರದ ಗಮನಕ್ೆ ಬೆಂದಿದ ್ಎೆಂದತ 
ತಿಳಿಸಿದನದರ.್  
 
     ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕಳ್ದ 3 ವಷಾಗಳಿೆಂದ  ಮಧ್ಯವತಿಾಗಳ  ಜ್ೂತ್  ಇಲನಖ್ಯ್ 
ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಶನಮಿೇಲನಗಿ ರ್ರಷ್ನಟಚನರವನತು ಎಸಗಿರತವ  ಎಷತಟ ಪರಕರಣಗಳು  ದನಖ್ಲನಗಿದ್; 
ಇವರತಗಳ  ವಿರತದಿ ಸಕನಾರ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ೆಂಡ  ಕರಮಗಳ್ೇನತ? ಇದರ ಪಟಿಟಯನತು ಕ್ೂಡಿ ಎೆಂದತ 
ಮೂರರ್್ ಪರಶ್ುಯನತು ಕ್ೇಳಿದ್ದ.   ಆದರ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಆ ಪಟಿಟಯನತು ಒದಗಿಸಿಲಿ. 

(ಮತೆಂದತ.,)  
 

(1032) 23-09-2022 (1.10) ಎೆಂ.ವಿ-ವಿಕ್          (ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ (ಮತೆಂದತ…):-  

ರ್ನನತ ಮನನಯ ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರ ಪತಿರಕನ ಹ್ೇಳಿಕಯ್ನತು ಓದತತ್ುೇರ್.್್ “ಕೆಂದನಯ ಇಲನಖ್ಯ್ಲ್ಲಿ 
ರ್ೂ ಮೆಂಜ್ೂರನತಿ, ರ್ೂ ಪರಿವತ್ಾರ್್, ಪಕನೆಪೂ್ೇಡಿ, ವನಯಜ್ಯಗಳ ವಿಚನರಣ ್ಮತಿುೇತ್ರ ಕ್ಲಸಗಳಲ್ಲಿ 
ದ್ೂಡಡ ಮಟಟದ ರ್ರಷ್ನಟಚನರ ಇರತವುದತ ನಜ್ವ್ೆಂದತ ಮನನಯ ಮೆಂತಿರಗಳು”್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿರತವುದತ 
ಪರಜನವನಣಿ ಪತಿರಕ್ಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯನಗಿದ್. ರ್ನನತ ಏನನತು ಹ್ೇಳುತ್ುೇರ್್ೆಂದರ,್ ಈಗ ಯನರನದರೂ 
ಅಜಿಾಗಳನತು ಹಡಿದತಕೂ್ೆಂಡತ ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಬಳಿಗ ್ ಹ್ೂೇದರ,್ ಯನವ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಸಹ 
ಅಜಿಾದನರರನತು ಅಟ್ೆಂಡ್ ಮನಡತವುದಿಲಿ. ಈಗ ಯನರನದರೂ ದಳನುಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯವತಿಾಗಳು 
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ಹ್ೂೇದರ,್ ಕೂಡಲೇ್ ಅವರ ಕ್ಲಸವನಗತತ್ುದ.್ ಈಗ ರ್್ೇರವನಗಿ ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಬಳಿ ಹ್ೂೇದರ ್ಅವರತ 
ಏನತ ಹ್ೇಳುತನುರ್ೆಂದರ್, ಸವಾರ್ ಡೌನ್ ಮತ್ತು ಬ್ೇರ ್ಸಮಸ್ಯ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ.್ ಅಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ 
ಮನತ ಕನಡ್ಾ ಇದ್. ರ್ೂ ಪರಿವತ್ಾರ್್ಗ ್ಇಷತಟ, ಪೂ್ೇಡಿಗ್ ಇಷತಟ ಮತ್ತು ಪಿೆಂಚಣಿಗ್ ಇಷತಟ ಎೆಂದತ 
ಇದ್. ಈ ಇಲನಖ್ಯ್ಲ್ಲಿ ಈ ರಿೇತಿಯ ಬರಹನೆೆಂಡ ರ್ರಷ್ನಟಚನರ ನಡಯ್ತತಿುದ.್ ಇದಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟೆಂತ ್
ಹ್ೈಕ್ೂೇಟ್ಾನ ಜ್ಡಜ್ ಆದೆಂತ್ಹ ಮನನಯ ಶ್ವನನೆಂದರವರತ ಪೂ್ಲ್ಲೇಸ್ ಇಲನಖ್,್ ಉಪ 
ರ್್ೂೇೆಂದಣನಧಿಕನರಿಗಳ ಕಛ್ೇರಿ, ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ಮತ್ತು ನಗರ ಪನಲ್ಲಕಗ್ಳು ರ್ರಷ್ನಟಚನರದ ಫಲವತನುದ 
ರ್ೂಮಿಯನಗಿದ ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನದರ್. ಮತೂ್ುೆಂದತ ಎೆಂದರ್, ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಗಳ 
ಕಛ್ೇರಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಂಚಪತರನಣ, ಈ ರಿೇತಿ ಹಲವನರತ ಸಮಸ್ಯಗಳಿವ್. ಈ ಇಲನಖ್ಯ್ ಮೇಲ್ ಜ್ನರತ 
ವಿಶನವಸ ಕಳ್ದತಕ್ೂಳುುತಿುದನದರ್. ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಬಳಿ ಪಟಿಟ ಕ್ೇಳಿದ್ದ, ಅವರತ ಪಟಿಟಯನತು 
ಒದಗಿಸಿಲಿ. ಆದರ್, ಪರಕರಣವನಗಿದ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನದರ.್ ಆದತದರಿೆಂದ ಈ ವಿಚನರಗಳನತು ಅಥಾ 
ಮನಡಿಕ್ೂಳುಬೇ್ಕತ. ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಜ್ನರತ ಬಹಳ ತ್ೂೆಂದರಯ್ಲ್ಲಿದನದರ್. ಈ ಎಲನಿ ಸಮಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ೆ 
ಮನನಯ ಮೆಂತಿರಗಳಿಗ್ ಗ್ೂತಿುದ್. ಇದಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟೆಂತ ್ಮನನಯ ಮೆಂತಿರಗಳು ಉತ್ುರ ನೇಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ 
ಕ್ೇಳಿಕೂ್ಳುುತ್ುೇರ್್. 

ಶ್ರೇ ಆರ.ಅಶ್ ೇಕ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈಗನಗಲ್ೇ ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗ್ 
ಉತ್ುರವನತು ಒದಗಿಸಲನಗಿದ್. ಕೆಂದನಯ ಇಲನಖ್ಯ್ಲ್ಲಿ ಪಿೆಂಚಣಿ ಇರಬಹತದತ, ರ್ೂ ಪರಿವತ್ಾರ್ ್
ಇರಬಹತದತ, ಜ್ನನ ಪರಮನಣ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಮರಣ ಪರಮನಣ ಪತ್ರಗಳಿಗ ್ಹಣ ನೇಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ತಿಳಿಸಿದನದರ.್ ಮತ್ು ಇಲನಖ್ಯ್ಲ್ಲಿ ರ್ರಷ್ನಟಚನರವಿದ್ ಎೆಂದತ ತಿಳಿಸತತಿುದನದರ.್  

ಶ್ರೇ ಟಿ.ಎ.ಶರವಣ (ವಿಧನನಸಭ್ಯೆಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಸತಮೆರ್್ gentle ಆಗಿ ಇರಲ್ಲ, ಅವರತ political service tax ಅನತು ತ್ಗ್ದತಕ್ೂೆಂಡತ ಬಿಡಲ್ಲ. 

ಶ್ರೇ ಆರ.ಅಶ್ ೇಕ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈಗನಗಲ್ೇ ಕೆಂದನಯ ಇಲನಖ್ಯ್ಲ್ಲಿ 
59 ಸೇ್ವ್ಗಳನತು ಆನ್ಲ್ೈನ್ ಮನಡಿದ್ದೇವ್. ಅೆಂದರ್, ಜ್ನನ ಪರಮನಣ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಮರಣ ಪರಮನಣ 



                                                                                                                                       «¥/23.09.2022     102  
 

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

 

 

   

ಪತ್ರ ಇವುಗಳರ್ು್ಲನಿ ಆನ್ಲ್ೈನ್ನಲ್ಲಿಯ್ದೇ ಕ್ೂಡಲನಗತತಿುದ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವತಿಾಗಳ ಹನವಳಿಯ 
ಪರಶ್ುಯ್ದೇ ಬರತವುದಿಲಿ. ಈ ಹೆಂದ ್79(ಎ)(ಬಿ) ಇತ್ತು. ಆಗ ಬಹಳ ದೂ್ಡಡ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ರ್ರಷ್ನಟಚನರ 
ನಡಯ್ತತಿುತ್ತು. ವಷಾಕ್ೆ 200 ರಿೆಂದ 300 ಕೂ್ೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳಷತಟ ರ್ರಷ್ನಟಚನರ ನಡಯ್ತತಿುತ್ತು. 
ಆದತದರಿೆಂದ ರ್ನವು 79(ಎ)(ಬಿ) ಯನತು ತ್ಗ್ದತಹನಕ್ದದ್ೇವ್. ಇನತು ಪಿೆಂಚಣಿಯ ಬಗ್ೆ ಸಹ 
ಹ್ೇಳಿದನದರ್. ಈಗ ಪಿೆಂಚಣಿಯ ಬಗ್ೆಯೂ ಸಹ ಪರಶ್ುಯ್ದೇ ಬರತವುದಿಲಿ. ಎಲಿವೂ ಸಹ ಫ್ೂೇನ್ನಲ್ಲಿ 
ಆಗತತ್ುದ್. ಹಲೂ್ೇ ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರ್ ಎೆಂದತ ಫ್ೂೇನ್ ಮನಡಿದರ್, 72 ಗೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ನರ 
ಮರ್್ಯ ಬನಗಿಲ್ಲಗ ್ಪಿೆಂಚಣಿ ನೇಡತತ್ುೇವ್. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮಧ್ಯವತಿಾಗಳ ಹನವಳಿಯ ಪರಶ್ುಯ್ದೇ 
ಇಲಿ. ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ ರ್ೂ ಪರಿವತ್ಾರ್್ಯ ಬಗ್ೆ ಹ್ೇಳಿದನದರ.್ ಅದಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟೆಂತ್ ಮಸೂದ್ಯನತು 
ತ್ರತತಿುದದ್ೇವ್. ಈಗನಗಲ್ೇ ವಿಧ್ೇಯಕವನತು ವಿಧನನಸಭ್ಯಲ್ಲಿ ಮೆಂಡರ್್ ಮನಡಿದ್ದೇವ್. ಅಲ್ಲಿ ಸವಲಪ 
ಗಲನಟ್ಯನಗಿದ್. ಆ ವಿಧ್ೇಯಕ ಬೆಂದ ಮೇಲ್, ಅದಕೂೆ ಸಹ ತ್ಕ್ಷಣ, ಇಡಿೇ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನತ ನಗರ 
ವನಯಪಿು ಎೆಂದತ ರ್್ೂೇಟಿಫೈ್ಯನಗಿರತತ್ುದ್. ಆ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ ರ್ೂಮಿಯನತು ಪರಿವತ್ಾರ್ ್
ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಸರಳಿೇಕರಣ ಮನಡಿದ್ದೇವ್. ಅಜಿಾದನರರತ ಎಲೂಿ apply ಮನಡತವೆಂತಿಲಿ. ಅವರತ 
affidavit ಕ್ೂಟತಟಬಿಟತಟ, ಪರಿವತಿಾಸಿದ ರ್ೂಮಿಯನತು ಅವರ ಮರ್ ್ ಅಥವನ ವನಣಿಜ್ಯದ 
ಉಪಯೇಗಕ್ೆ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಒೆಂದತ ವಯವಸ್ೆಯರ್್ುೇ ತ್ೆಂದಿದದ್ೇವ್. ಈಗ ಏರ್್ೇನತ ಇದ್ 
ಅದ್ಲಿವನತು ಸಹ ಬದಲನವಣ್ ಮನಡತತಿುದ್ದೇವ್. ಬಿರಟಿಷರ ಕನಲದಿೆಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರಗ್ೂ ಎಲನಿ ಆಗಿದ.್ 
ಎಲನಿ ಸಕನಾರಗಳು ರ್ನವು ನೇವು ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿಕ್ೂಳುುವೆಂತ್ಹ ಪರಿಸಿೆತಿ ಇಲಿ. ಇದತ ಆ ರಿೇತಿ 
ನಡದ್ತಕ್ೂೆಂಡತ ಬೆಂದಿದ್. ಈಗ ಯನವನಯವುದತ ಇದ್, ಅದ್ಲಿವನತು ಸಹ ತ್ಗ್ದತಹನಕತವೆಂತ್ಹ 
ವಯವಸ್ೆಯನತು ಮನಡಿದ್ದೇವ್. ತನವು ಮಚತುತಿುೇರ್ೂೇ ಇಲಿವೊೇ, ಹಲೂ್ೇ ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರ್ 
ಎನತುವುದರಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 28 ಸನವಿರ ಜ್ನರಿಗ ್ಪಿೆಂಚಣಿ ನೇಡಿದ್ದೇವ.್ ಅವರತ ರ್್ೇರವನಗಿ ಫ್ೂೇನ್ 
ಮನಡಿದರ್, ನಮೆ App ಮತಖ್ನೆಂತ್ರ ಅವರಿಗ್ ಪಿೆಂಚಣಿಯನತು ಕ್ೂಡತವೆಂತ್ಹ ವಯವಸ್ೆಯರ್್ುೇ 
ಮನಡಲನಗಿದ.್ ಯನವ ಮಧ್ಯವತಿಾಗಳು ಸಹ ಬರತವೆಂತ್ಹ ಪರಶ್ುಯ್ದೇ ಬರತವುದಿಲಿ. ಈಗ ರೈ್ತ್ರತ 
ವಿಭನಗ ಪತ್ರ ಮನಡಿಕೂ್ೆಂಡರ,್ ಅವರ ಸವ್ೇಾಯನತು ಅವರ್ ಮನಡಿಕ್ೂಳುಬಹತದತ. ರ್ನನತ ಆ 
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ರಿೇತಿಯ App ಅನತು ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಿದದ್ೇರ್್. ರ್ೂ ಪರಿವತ್ಾರ್್ಯ ಬಗ್ೆಯೂ ಸಹ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇರ್.್ 
ಹೆಂದ ್ ಇದದೆಂತ್ಹ 79(ಎ)(ಬಿ) ಯನತು ತ್ಗ್ದತ ಹನಕಲನಗಿದ.್ ಈ ರಿೇತಿಯ ಎಲನಿ 
ಬದಲನವಣ್ಗಳನತು ತ್ೆಂದಿದ್ದೇವ್. ಈಗ ಸತಮನರತ ಎೆಂಟತ ಜ್ನ ತ್ಹಶ್ೇಲನದರರ ವಿರತದಿ ದೂರತ 
ಬೆಂದಿದ,್ ಅಷೂಟ ಜ್ನರ ವಿರತದಿ ಮನನಯ ಲೂ್ೇಕನಯತಕುದಲ್ಲಿ ತ್ನಖ್್ಗ ್ಆದ್ೇಶ ಮನಡಿದ್ದೇವ್ ಮತ್ತು 
ತ್ನಖ್್ಗ ್ ಅನತಮತಿಯನತು ಸಹ ನೇಡಿದ್ದೇವ್. ಕ್ಲವರನತು ಸಸಪ್ೆಂಡ್ ಸಹ ಮನಡಿದ್ದೇವ್. ಈ ರಿೇತಿ 
ಯನವುದನದರೂ ಮನನಯ ಲ್ೂೇಕನಯತಕು ಮತ್ತು ಎ.ಸಿ.ಬಿ. ಯಲ್ಲಿ ತ್ನಖ್ಗ್್ ಬೆಂದಿದದರ,್ ರ್ನವು 
ಯನವುದನತು ಸಹ ಬನಕ್ ಇಟತಟಕೂ್ೆಂಡಿಲಿ. ಅದೇ್ ರಿೇತಿ ಅದಕ್ೆ ತ್ಡಯ್ನತು ಸಹ ಮನಡತತಿುಲಿ. ಈಗ 
ಯನವುದನತು ಕಳುಹಸತತನುರೂ್ೇ, ಅಷಟನತು ಸಹ ತ್ನಖ್್ಗ ್ಒಪಿಪಸತವುದಕ್ೆ ಸಕನಾರ ಸಿದದವಿದ.್ ರ್ನವು 
ಇನುಷತಟ ಸರಳಿೇಕರಣ ಮನಡಿ, ಮಧ್ಯವತಿಾಗಳ ಹನವಳಿ ಏನದ,್ ಅದನತು ತ್ಪಿಪಸತವೆಂತ್ಹ ಪನರಮನಣಿಕ 
ಪರಯತ್ುವನತು ಕೆಂದನಯ ಇಲನಖ್ಯ್ೆಂದ ಮನಡತತ್ುೇವ್. 

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಪರಜನವನಣಿ ಪತಿರಕ್ಯಲ್ಲಿ 
ಬೆಂದಿರತವೆಂತ್ಹ ಹೇ್ಳಿಕಯ್ನತು ಮನನಯ ಮೆಂತಿರಗಳು ಒಪತಪತನುರ್ಯ್ದೇ ಎೆಂದತ ಅಷಟನತು ಮನತ್ರ 
ಕ್ೇಳುತು್ೇರ್್. ಈ ಹ್ೇಳಿಕ್ ಮನನಯ ಕೆಂದನಯ ಮೆಂತಿರಗಳದೂ್ದೇ, ಅಲಿವೊೇ. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸವತ್ಃ 
ಅವರ ಹ್ೇಳಿಕ್ಯಲ್ಲಿ ರ್ರಷ್ನಟಚನರವಿದ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿಕ ್ನೇಡಿದನದರ.್ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಇದಕ್ೆ ಉತ್ುರ 
ನೇಡಲ್ಲ. ಅವರತ ಏರ್್ೇನತ ಮನಡಿದ್ದೇವ್ೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದನದರ್. ಆದರ್, ಅದತ ಸಹ ಇರಲ್ಲ. Whether the 
Hon’ble Minister will accept his statement or not?   

ಶ್ರೇ ಆರ.ಅಶ್ ೇಕ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಈಗನಗಲ್ೇ ಹ್ೇಳಿದ್ದೇರ್.್ ರ್ನನತ 
ಹ್ೇಳಿದೆಂತ್ಹ ಮನತ್ನತು ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕ್ೇಳಿಸಿಕ್ೂೆಂಡಿಲಿ. ಬಿರಟಿಷರ ಕನಲ ಮತ್ತು ಸನವತ್ೆಂತ್ರಯ 
ಬೆಂದನಗಿನೆಂದ ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದ್ದೇರ್್. ರ್ನನತ ರನಜ್ಕ್ೇಯ ಮನತ್ರ್ನಡಬನರದತ ಎೆಂದತ ಇದ್ದ. ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಅದರ್್ುೇ ಹ್ೇಳುತಿುದನದರ.್ ನಮೆ ಸಕನಾರದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಬಿ.ಎಸ.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಐದತ 
ವಷಾ ಮತ್ು ಮನನಯ ಬಸವರನಜ್ ಬ್ೂಮನೆಯಯವರನತು ಸೇ್ರಿದೆಂತ ್ ಎೆಂಟತ ವಷಾವನಗಿದ.್ 
ಅೆಂದರ್, ಸನವತ್ೆಂತ್ರಯ ಬೆಂದತ 75 ವಷಾದಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಕ್ೇವಲ 8 ವಷಾ ಮನತ್ರ ಅಧಿಕನರದಲ್ಲಿದ್ದೇವ.್ 
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ಇನತುಳಿದ 67 ವಷಾ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದವರ್ ಅಧಿಕನರದಲ್ಲಿ ಇದದರತ. ರ್ನವು ಅಧಿಕನರದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲಲಿ. 
ಈಗ ರ್ನವು ಹ್ೂಸ ಸಿಸಟಮ್ ಅನತು ಮನಡತತಿುದದ್ೇವ್.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸನದ್ (ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಹ್ೇಳುತಿುರತವುದತ, ಮೊದಲತ ಕನೆಂಗರ್ಸ್ ಪಕ್ಷದವರತ ಅಧಿಕನರದಲ್ಲಿದದರತ, ಈಗ ಅವರತ 
ಮನಡತತಿುದನದರ್ೆಂದತ justify ಮನಡಿಕ್ೂಳುುತಿುದನದರಯ್್ದೇ? ಅವರತ ಎಲ್ಲಿ ಬದಲನವಣ್ ಮನಡಿದನದರ್. 
ಈಗ ಪತಿರಕ್ಯಲ್ಲಿ ರ್ರಷ್ನಟಚನರವಿದ್ ಎೆಂದತ ಮನನಯ ಮೆಂತಿರಗಳ್ೇ ಒಪಿಪಕೂ್ೆಂಡಿದನದರ್.  

ಶ್ರೇ ಆರ.ಅಶ್ ೇಕ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಪತಿರಕನ ಹ್ೇಳಿಕ್ಯನತು 
ತಿಳಿಸತತಿುದನದರ.್  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅದತ ಮನನಯ ಮೆಂತಿರಗಳ್ೇ 
ನೇಡಿರತವೆಂತ್ಹ ಹ್ೇಳಿಕ್.  

ಶ್ರೇ ಆರ.ಅಶ್ ೇಕ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಆ ರಿೇತಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಹ್ೇಳಿದದರ,್ 
ಅದಕ್ೆ ದನಖ್ಲ್ ನೇಡಿದರ್, ಉತ್ುರ ಹ್ೇಳುತು್ೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸನದ್ (ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅವರತ 
ಒಬಾ ಜ್ವನಬನದರಿ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಮೆಂತಿರ. ಹನಗನದರ್ ಪತಿರಕ್ಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದಿರತವುದತ ಏನತ?  

ಶ್ರೇ ಆರ.ಅಶ್ ೇಕ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈಗ ಪತಿರಕ್ಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದಿರತವುದರ್್ುಲನಿ 
ಒಪಿಪಕ್ೂಳುಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಇಲಿ.  
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ತ್ಡ ್ಹಡಿಯಲನದ ಪರಶ್ು ಸೆಂಖ್್ಯ: 911 
(ಉತ್ುರವನತು ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತು 
ಒದಗಿಸಿದನದರ.್ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರ ಮತ್ತು ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಗನರಮನೆಂತ್ರ ಈ ಎರಡೂ ಜಿಲ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಟತಟ 
76 ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ ಮತ್ತು ಪೆಂಗಡಗಳ ನಕಲ್ಲ ಜನತಿ ಪರಮನಣ ಪತ್ರ ಪಡದ್ತಕೂ್ೆಂಡತ 
ಉದ್ೂಯೇಗಗಳನತು ಪಡದ್ಿರತವೆಂತ್ಹ ಪರಕರಣಗಳ ಬಗ್ೆ ರ್ನನತ ಪರಶ್ು ಕ್ೇಳಿದ್ದ. ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ನಕಲ್ಲ ಜನತಿ 
ಪರಮನಣ ಪತ್ರಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟೆಂತ್ ಒಟತಟ 76 ಪರಕರಣಗಳಿವ್ ಎೆಂದತ ಮನಹತಿ ಒದಗಿಸಿದನದರ.್  
ಅದರಲ್ಲಿ 36 ಪರಕರಣಗಳು ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲಿ ಬನಕ್ಯದ್ ಎೆಂದತ ತಿಳಿಸಿದನದರ.್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನತು 45 
ಪರಕರಣಗಳು ಬನಕ್ಯದ್ ಎೆಂದತ ತಿಳಿಸಿದನದರ.್ ಆ ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಷತಟ ಪರಕರಣಗಳನತು 
ಇತ್ಯಥಾಪಡಿಸಿ, ಅವರಿಗ್ ಎಷಟರಮಟಿಟಗ್ ಶ್ಕ್ಷ್ಯನತು ನೇಡಿದನದರ.್ ಈಗ ಅವರತ ಮಜನ ಮನಡತವುದತ 
ಒೆಂದತ ರಿೇತಿಯನದರ್, ಇನತು ಕ್ಲವರತ ಗ್ೂತನುದ ತ್ಕ್ಷಣ ರನಜಿೇರ್ನಮ ನೇಡಿ ಹ್ೂೇಗತವೆಂಥದತದ ಸಹ 
ಇದ್. ಈಗ ಅವರನತು ವಜನ ಮನಡತವುದಕೂೆ ಮತ್ತು ಅವರತ ರನಜಿೇರ್ನಮ ನೇಡತವುದಕೂೆ 
ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟೆಂತ ್ಈ ಎರಡಕೂೆ ಸಹ ಕ್ರಮಿನಲ್ ಮೊಕದದಮಗಳನತು ಹೂಡತವೆಂಥದತದ ಇದ.್ ರ್ನನತ 
ಇವತಿುನವರಗ್ ್ಕ್ರಮಿನಲ್ ಮೊಕದದಮಗಳನತು ರ್್ೂೇಡಿಲಿ. ಆದರ್, ಎರಡತ-ಮೂರತ ಪರಕರಣಗಳ ಬಗ್ೆ 
ಅವರ್ೇ ಮನಹತಿ ನೇಡಿದನದರ್. ಮತೆಂದಿನ ವಿಚನರಣ ್ ದಿರ್ನೆಂಕ 25.10.2018ರೆಂದತ ಎೆಂದತ ಇದ.್ 
ಅದಕ್ೆ ಈಗನಗಲ್ೇ ರ್ನಲತೆ ವಷಾವನಗಿ ಹೂ್ೇಗಿದ್. ನನಗ ್ ನೇಡಿರತವ ಮನಹತಿಯ ಪರಕನರ 
ಇವತಿುನವರಗ್ೂ ಆ ಪರಕರಣವ್ೇ ಕ್ೂೇಟ್ಾ ಮತೆಂದ ್ ಬೆಂದಿಲಿ. ಇನತು ಕ್ಲವು ಪರಕರಣಗಳು 
ವಿಚನರಣ್ಯಲ್ಲಿದ ್ ಎೆಂದತ ತಿಳಿಸಿದನದರ.್ ಈ ರಿೇತಿಯ ಕ್ರಮಿನಲ್ ಮೊಕದದಮಗಳು, ಅವರ ಮೇಲ್ 
ದನವಯ್ನತು ಹೂಡಿದ ಮೇಲ್ಯೂ ಸಹ, ಆ ದನವ ್ ರ್ನಲ್ೆೈದತ ವಷಾದಿೆಂದ ಕೂ್ೇಟ್ಾಗ್ 
ಬರಲ್ಲಲಿವ್ೆಂದ ಮೇಲ್, ಅವರತ ನವೃತಿು ಹ್ೂೆಂದಿ ಕನಲವನದ ಮೇಲ್ಯೂ ಸಹ ಬರತವುದೇ್ ಇಲಿ. 
ಹನಗನದರ್, ಮೊಕದದಮಗಳನತು ಹೂಡತವ ಉದ್ದೇಶವ್ೇನತ? ಮೊಕದದಮ ಹೂಡಿದ ಮೇಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ 
ಎಷತಟ ಜ್ನರಿಗ ್ಜ್ೈಲ್ಲಗಟಿಟದನದರ್, ಮತೂ್ುೆಂದನತು ಮನಡಿದನದರೆ್ಂದತ  ರ್್ೂೇಡಿದರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಯನವುದೂ 
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ಸಹ ಆಗಿಲಿ. ಸಚಿವರತ ನೇಡಿರತವ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಆ ರಿೇತಿ ಯನವ ಮನಹತಿಯನತು ಸಹ ನೇಡಿಲಿ. 
ಹನಗನಗಿ ಇದನತು ಯನರತ ದತರತಪಯೇಗಪಡಿಸಿಕ್ೂಳುುತನುರ್, ಅವರಿಗ್ ಯನವುದ್ೇ ತ್ರಹದ 
ಮನನದೆಂಡಗಳಿಲಿ. ಅವರಿಗ್ ಯನವುದ್ೇ ರಿೇತಿಯ ಶ್ಕ್ಷ್ ಇಲಿ. ಕೂ್ೇಟ್ಾನಲ್ಲಿ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಕ್ರಮಿನಲ್ 
ಮೊಕದದಮಗಳು ಯನವ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿವ್ ಎೆಂದತ ತಿಳಿಸಿಲಿ ಮತ್ತು ಯನವುದನತು ಸಹ ವಜನಗೂ್ಳಿಸಿಲಿ. 
ಪರಕರಣಗಳು ಕೇ್ವಲ ವಿಚನರಣ್ಯ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿವ್ ಎೆಂದತ ತಿಳಿಸಿದನದರ.್ ರ್ನಲತೆ ವಷಾದಿೆಂದ ಕ್ಲವು 
ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲವು ಪರಕರಣಗಳ್ೇ ಬೆಂದಿಲಿ. ಆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತು ನೇಡಿದನದರ್. ದಯವಿಟತಟ 
ಇದಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟೆಂತ ್ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ನೇಡಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ತ್ಮೆ ಮೂಲಕ 
ಕ್ೇಳಿಕೂ್ಳುುತ್ುೇರ್್. 

(ಮತೆಂದತ) 
(1033) 23.09.2022 01.20 LL-BNS 

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ್. 
ರಮೇಶ್ರವರತ ಕ್ೇಳಿದೆಂತ್ಹ ಪರಶ್ು ಏರ್್ೆಂದರ್,್“ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರ ಮತ್ತು ಗನರಮನೆಂತ್ರ ಪರದೇ್ಶದಲ್ಲಿ 
ಎಷತಟ ಜನತಿ ಉಲಿೆಂಘರ್್ ಪರಕರಣಗಳು ವರದಿಯನಗಿವ್”್ ಎೆಂದತ ಕ್ೇಳಿದನದರ್. ಅದಕ್ೆ ರ್ನವು,್ “76್
ಪರಕರಣಗಳು ಇವ್ ಎೆಂದತ ಉತ್ುರ ನೇಡಿರತತ್ುೇವ.್ ಜ್ೂತ್ಗ್, ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲಿ ೩೬ ಪರಕರಣಗಳು 
ಬನಕ್ ಇವ.್ ಜಿಲನಿ ಮಟಟದ ಜನತಿ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ನ ಸಮಿತಿ ಮತೆಂದ ್೨೧ ಪರಕರಣಗಳು ಬನಕ್ ಇವ್. ತ್ನಖ್ನ 
ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿ ೧೯ ಪರಕರಣಗಳು ಇವ್”್ ಎೆಂದತ ಉಲ್ಿೇಖ್ವನತು ಮನಡಿದ್ದೇವ್. ಮತೆಂದತವರ್ದತ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ,್“ಕಳ್ದ ೦೪ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಕ್ಲವು ಪರಕರಣಗಳು ತಿೇಮನಾನವನಗಿಲಿ. ಇದರಿೆಂದನಗಿ, ಕಲ್ವು 
ಪರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಪನದಿತ್ರತ ತಿೇರಿ ಹ್ೂೇದ ನೆಂತ್ರ, ಪರಕರಣ ಇತ್ಯಥಾವನಗಬಹತದತ ಎನತುವೆಂತ್ಹ 
ಅಪನಯ ಇದ್”್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿರತತನುರ್. ಆ ಹರ್್ುಲ್ಯಲ್ಲಿ ನಮೆಲ್ಲಿ ಒಟತಟ ಇರತವ ಪರಕರಣಗಳ 
ಬನಕ್ಯನತು ಗಮನದಲ್ಲಿಟತಟಕೂ್ೆಂಡತ ಹ್ೇಳುವುದನದರ್, ಒಟನಟರ್ಯನಗಿ ನಮೆಲ್ಲಿ ರನಜ್ಯ ಮಟಟದಲ್ಲಿ 
೧,೧೫೩ ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಫ್.ಐ.ಆರ್. ಆಗಿವ.್ ಅದರಲ್ಲಿ ೭೦೬ ಪರಕರಣಗಳು ಸಕನಾರಿ ಹತದ್ದಗಳಿವ್. ಆ 
೭೦೬ ಪರಕರಣಗಳ ಬಗ್ೆ ರ್ನನತ ಕ್ಲವು ಮನಹತಿಯನತು ನೇಡಿರತತ್ುೇರ್.್ ಬೆ್ಂಗಳೂರತ ನಗರ ಮತ್ತು 
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ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಗನರಮನೆಂತ್ರ ಪರದ್ೇಶಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕ್ೇಳಿರತವೆಂತ್ಹ ಸಿೇಮಿತ್ 
ವಿಚನರಕ್ೆ 76 ಪರಕರಣಗಳನತು ಉಲ್ಿೇಖ್ ಮನಡಲನಗಿದ್. ಜನತಿ ಪರಮನಣ ಸಿೆಂಧ್ತತ್ವ ಪರಕರಣಕ್ೆ ಅಥವನ 
ಸತಳುು ಜನತಿ ಪರಮನಣಪತ್ರಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟೆಂತ,್ ನಮೆಲ್ಲಿ ಒಟತಟ ೦೯ ಜ್ನ ವಕ್ೇಲರನತು ರ್್ೇಮಕನತಿ 
ಮನಡಿಕ್ೂಳುಬಹತದತ. ಕ್ಲವು ಹತದದ್ಗಳು ಖ್ನಲ್ಲ ಇರತತ್ುವ್. ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಸಲಹ್ಯನತು 
ಗಮನದಲ್ಲಿಟತಟಕೂ್ೆಂಡತ ಸದರಿ ಹತದ್ದಗಳನತು ಆದಷತಟ ಬ್ೇಗ ತ್ತೆಂಬತವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲಸವನತು ಮನಡತತ್ುೇವ ್
ಮತ್ತು ಪರಕರಣಗಳನತು ಬಹಳ ಬ್ೇಗ ಇತ್ಯಥಾಪಡಿಸತತ್ುೇವ್.  

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಜಿಲನಿಮಟಟದ ಜನತಿ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ನ ಸಮಿತಿ 
ಎೆಂದತ ಒೆಂದತ ಇದ್ ಮತ್ತು ರ್ನಗರಿಕ ಹಕತೆ ಜನರಿ ನದ್ೇಾಶರ್ನಲಯ ಸಹ ಇದ್. ಇವ್ಲಿವೂ ಸಹ 
ಕೆಂದನಯ ಇಲನಖ್ಯ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರತತ್ುವ್. ನನು ಪರಶ್ು ಕಳ್ದ ೦೪ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಪರಕರಣಗಳು 
ಇತ್ಯಥಾವನಗಿಲಿವ್ೆಂದತ ಅಲಿ. ಬದಲನಗಿ, ಕಳ್ದ ೦೪ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲಿ ಸದರಿ 
ಮೊಕದದಮಗಳು ವಿಚನರಣ್ಗ್ ಬೆಂದಿರತವುದಿಲಿ. ಅೆಂದರ್, ಕಳ್ದ ೦೪ ವಷಾಗಳ ಹೆಂದ ್
ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚನರಣ್ಗ ್ಬನಕ್ ಇದ್ಯ್ದೆಂದತ ದಿರ್ನೆಂಕ ನಗದಿಪಡಿಸಿದತದ, ಸದರಿ ಪರಕರಣಗಳು 
ಇದತವರ್ವಿಗೂ ರ್ನಯಯನಲಯದ ವಿಚನರಣ್ಗ್ ಬೆಂದಿರತವುದಿಲಿ ಎೆಂದತ ತನವು ಹೇ್ಳುತಿುದಿದೇರಿ. ರ್ನನತ 
ಏತ್ಕ್ೆ ಈ ಮನತ್ನತು ಹ್ೇಳುತಿುದ್ದೇರ್್ೆಂದರ್, ಪನಯನಲ್ ಅಡೂ್ವೇಕೇ್ಟ್ಗಳು ಯನವ ರಿೇತಿ ಇೆಂತ್ಹ 
ಪರಕರಣಗಳನತು ಹನಯೆಂಡಲ್ ಮನಡತತಿುದನದರೆ್ಂಬತದತ ಬಹಳ ಮತಖ್ಯವನಗತತ್ುದ್. ಏಕ್ೆಂದರ,್ ಈ 
ಪರಕರಣಗಳು ಬಹಳ ಮತಖ್ಯವನಗಿರತವೆಂಥದನದಗಿವ.್ ಹನಗನಗಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ತ್ಪಿಪತ್ಸೆರಿಗ್ ಶ್ಕ್ಷ್ ಆಗಬೇ್ಕತ. 
ಆದರ್, ಅವರಿಗ್ ಆ ಶ್ಕ್ಷ್ ಆಗಿರತವುದಿಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಜನತಿ ಪತ್ರವನತು ಮನನಯ 
ತ್ಹಶ್ೇಲನದರ್ರವರತ ತನಲೂಿಕತ ಮಟಟದಲ್ಲಿ ವಿತ್ರಣ್ ಮನಡತತನುರ.್ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ನದರೂ 
ಅನತಮನನಗಳಿದದರ ್ ಅಥವನ ದೂರತಗಳಿದದರ್ ಮನನಯ ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಗಳ ರ್್ೇತ್ೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರತವೆಂತ್ಹ 
ಜಿಲನಿ ಮಟಟದ ಜನತಿ ಪತ್ರಗಳ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ನ ಸಮಿತಿಗ ್ ದೂರತ ಕ್ೂಡತವೆಂತ್ಹ ಪರಿಪನಠಗಳಿವ್. 
ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಗಳಿಗ ್ ಏರ್ನದರೂ ಸೆಂಶಯಗಳಿದದರ,್ ರನಜ್ಯ ರ್ನಗರಿಕ ಜನರಿ ನದ್ೇಾಶರ್ನಲಯದ 
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ಮೂಲಕ ಮನಹತಿಯನತು ಪಡದ್ತಕ್ೂೆಂಡತ ತಿೇಮನಾನವನತು ಮನಡಬಹತದತ ಎೆಂದತ ಇದ್. ಈ 
ಹರ್್ುಲ್ಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲವು ಪರಕರಣಗಳು ಇನೂು ದನಖ್ಲನಗಿರತವುದತ ಬಿಟಟರ,್ ಇನೂು ತಿೇಮನಾನವ್ೇ 
ಆಗಿಲಿವ್ೆಂದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಏನತ ಹ್ೇಳುತನುರ.್ ಆ ತಿೇಮನಾನವನತು ತ್ವರಿತ್ಗತಿಯಲ್ಲಿ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಅಗತ್ಯವಿರತವೆಂತ್ಹ ಎಲನಿ ಕರಮಗಳನತು ಸಕನಾರ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂಳುುತ್ುದ್. 
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ಆ) ಚತಕ್ೆ ಗತರತತಿಲಿದ ಪರಶ್ುಗಳಿಗ್ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ದಿರ್ನೆಂಕ 
23ರ್್ೇ ಸಪ್್ಟೆಂಬರ್, ೨೦೨೨, ಸಮೂಹ-೫ರ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ುರಿಸತವ ಒಟತಟ ೮೫ ಪರಶ್ುಗಳ ಪ್ೈಕ್ 
೫೦ ಪರಶ್ುಗಳಿಗ್ ಉತ್ುರಗಳನತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದ್ದೇರ್್.  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮೆಂಡಿಸಲನಯತ್ತ.  
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04. ಪರಕಟಣ ್

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನಧ್ಯಕ್ಷರವರಿೆಂದ ಈ ಮತೆಂದಿನ ಸೆಂದ್ೇಶ ಬೆಂದಿರತತ್ುದ್:- 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಸಭ್ಯ ಕನಯಾವಿಧನನ ಹನಗೂ ನಡವಳಿಕ್ಯ ನಯಮಗಳ ೧೦೪ರ್್ೇ 
ನಯಮದ ಮೇರಗ್ ್ ವಿಧನನ ಸಭ್ಯತ ದಿರ್ನೆಂಕ:22.09.2022ರೆಂದತ “2022ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನ 
ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ೂ ಕಬಳಿಕ್ ನಷ್್ೇಧ್ (ತಿದತದಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕ”್ ವನತು ತಿದತದಪಡಿಗಳೂ್ೆಂದಿಗ್ 
ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಿರತತ್ುದ್ೆಂದತ ಹನಗೂ ಸದರಿ ವಿಧ್ೇಯಕಕ್ೆ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸಹಮತಿ ನೇಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ 
ಕ್ೂೇರಿರತತನುರ್.  

೦೫. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರ್ಗ್ ಪರಸನುಪಿಸಲಪಟಟ ವಿಷಯಗಳು 

ಅ) ವಿಷಯ:- ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.ಐ. ಮತ್ತು ಪಿ.ಎಫ್.ಐ. ಸೆಂಘಟರ್ಗ್ಳ ಕನನೂನತ 
ಬನಹರ ಕೃತ್ಯ ಹನಗೂ ರ್ಯೇತನಪದರ್ನ ಚಟತವಟಿಕ್ಗಳಿಗ್ 
ಕತಮೆಕತೆ ನೇಡತತಿುರತವವರ ವಿರತದಿ ಕರಮ ಕ್ೈಗ್ೂಳುುವ ಕತರಿತ್ತ 

- - - 

ಶ್ರೇ ಮತನರನಜ್ತ ಗೌಡ ಪಿ.ಎೆಂ.(ತ್ತಳಸಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನರ್ು್ಯ ದಿವಸ 
ರನಜ್ಯದ ಹಲವು ಜಿಲ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್.ಐ.ಎ. ತ್ೆಂಡವು ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.ಐ. ಮತ್ತು ಪಿ.ಎಫ್.ಐ. ಸೆಂಘಟರ್್ಗಳ 
ಕಛ್ೇರಿ ಹನಗೂ ಪದನಧಿಕನರಿಗಳ ವಸತಿ ಗೃಹದ ಮೇಲ್ ದನಳಿ ನಡಸ್ಿ ಹಲವನರತ ಆಕ್ಷೇ್ಪನಹಾ 
ದನಖ್ಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ದ್ೂಡಡ ಮೊತ್ುದ ನಗದನತು ವಶಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಂಡಿರತವ ಕತರಿತ್ತ ಮನಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ 
ವರದಿಯನಗಿವ್. ಈ ಹೆಂದಿನ ಸರಕನರವು ಈ ಸೆಂಘಟರ್ಗ್ಳ ಪದನಧಿಕನರಿಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ಹಲವು 
ಪರಕರಣಗಳನತು ಕ್ೈಬಿಟಿಟರತವುದನತು ಪರಕರಣವನರತ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸತವ ಅವಶಯಕತ್ ಹನಗೂ ಆ 
ಪರಕರಣಗಳನತು ಕ್ೈ ಬಿಡಲತ ಶ್ಫನರಸತಸ ಮನಡಿರತವ ವಯಕ್ುಗಳು ಆ ಸೆಂಘಟರ್ಗ್ಳ್ೂೆಂದಿಗ್ ಹ್ೂೆಂದಿರತವ 
ಸೆಂಬೆಂಧ್ಗಳ ಕತರಿತ್ ತ್ನಖ್್ಯೂ ಈ ಸಮಯದ ತ್ತತ್ತಾ ಅಗತ್ಯವನಗಿದ.್ ಇತಿುೇಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 
ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡದ್ಿರತವ ಹಜನಬ್, ಹಲನಲ್, ಆಝನನ್ಗನಗಿ ಧ್ವನವಧ್ಾಕದ ಬಳಕ್ಯ ಕತರಿತ್ತ 
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ನಡದ್ಿರತವ ಗಲಭಗ್ಳಲ್ಲಿ ಹನಗೂ ಶ್ವಮೊಗೆ ಮತ್ತು ಮೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಂದೂ ಯತವಕರ ಕೂ್ಲ ್
ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಂಘಟರ್್ಗಳ ಪನತ್ರವಿರತವ ಕತರಿತ್ತ ಸನವಾಜ್ನಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚಚಾ್ಯನಗತತಿುದ್. 
ಅನಗತ್ಯ ಅರ್ನವಶಯ ವಿಷಯಗಳ ಕತರಿತ್ತ ಹ್ೂೇರನಟ, ಧ್ರಣಿಗಳನತು ಏಪಾಡಿಸತವ ಮೂಲಕ 
ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನೆಂತಿ ಕದಡತವ ಪರಯತ್ು ಹನಗೂ ಕೂ್ೇಮತ ಗಲಭ ್ ನಡಸ್ತವ ಪರಯತ್ುವನತು ಈ 
ಸೆಂಘಟರ್ಗ್ಳು ನರೆಂತ್ರವನಗಿ ಮನಡತತಿುರತವುದನಗಿದ್. ಐ.ಎಸ್.ಐ.ಎಸ್. ಉಗರ ಸೆಂಘಟರ್ಗ್ಳ್ೂೆಂದಿಗ ್
ಸೆಂಪಕಾ ಹ್ೂೆಂದಿರತವ ಕನರಣಗಳಿಗ್ ಎನ್.ಐ.ಎ. ತ್ೆಂಡವು ದನಳಿ ಮನಡಿದತದ ಇತಿುೇಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 
ಹಲವನರತ ಶೆಂಕ್ತ್ ಉಗರರನತು ರನಜ್ಯದ ಹಲವು ನಗರಗಳಿೆಂದ ಬೆಂಧಿಸಿರತವುದನತು ಗೆಂಭಿೇರವನಗಿ 
ಪರಿಗಣಿಸಿ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನೆಂತಿ ಮತ್ತು ಸತವಯವಸ್ೆಯನತು ಕನಪನಡತವ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಂಘಟರ್ಗ್ಳ 
ಮೇಲ ್ಉಗರ ಕರಮ ಕ್ೈಗೂ್ಳುಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಶ ನಯ ವ್ೇಳ್ಯಲ್ಲಿ ಸಕನಾರವನತು ಒತನುಯಸತತ್ುೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇೆಂದರ(ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್ ಮನನಯ 
ಮತನರನಜ್ತಗೌಡರವರತ ಶ ನಯವ್ೇಳ್ಯಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ ವಿಷಯಕ್ೆ ವಿವರವನದೆಂತ್ಹ ಉತ್ುರವನತು 
ಇಲನಖ್ಯ್ೆಂದ ತ್ರಿಸಿ ನೆಂತ್ರ ಅವರಿಗ್ ಒದಗಿಸತತು್ೇರ್್.  

ಆ) ವಿಷಯ:- ಮನಜಿ ಸೈ್ನಕರ ಹ್ಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲ್ಲ ದನಖ್ಲ್ ಸಲ್ಲಿಸಿ   
            ರ್್ೇಮಕನತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕರಮ ನಡಸ್ಿದ ಆರೂ್ೇಪದ ಕತರಿತ್ತ 

- - - 

ಶ್ರೇ ಕ್. ಹರಿೇಶ್ ಕತಮನರ್(ವಿಧನನಸಭ್ಯೆಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅವಕನಶಕನೆಗಿ ಧ್ನಯವನದಗಳು.  

“ಮನಜಿ ಸೈ್ನಕರ ಹ್ಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲ್ಲ ದನಖ್ಲ್ ಸೃಷಿಟಸಿ ಅಕರಮ”್ ಕತರಿತ್ತ ವನತನಾಭನರತಿ 
ಪತಿರಕ್ಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯನಗಿರತತ್ುದ್.  

ಆಯ್ದೆಪಟಿಟಯಲ್ಲಿ ಹ್ಸರಿಲಿದಿದದರೂ ವನಮಮನಗಾದಲ್ಲಿ ಆದ್ೇಶ ಪಡದ್ಿದದ ಪೌರಢಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಕರ 
ರ್್ೇಮಕ ಪರಕರಣವನತು ಸಿ.ಐ.ಡಿ. ತ್ನಖ್್ ನಡಸ್ತತಿುರತವ ಬ್ನುಲ್ಿೇ ಮನಜಿ ಸೈ್ನಕರ ಮತ್ತು ಅವರ 
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ಅವಲೆಂಬಿತ್ರ ಖ್ೂ್ೇಟನದಡಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನಕಲ್ಲ ದನಖ್ಲ ್ ಸೃಷಿಟಸಿ ಪನರಥಮಿಕ ಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಕರ 
ರ್್ೇಮಕನತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಕರಮ ನಡದ್ಿರತವುದತ ಬಹರೆಂಗವನಗಿದ.್  

2006-07 ರಿೆಂದ 2009-1೦ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಯನದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಿಯಲ್ಲಿ ಮನಜಿ ಸೈ್ನಕರತ ಮತ್ತು 
ಅವರ ಅವಲೆಂಬಿತ್ರ ಖ್್ೂೇಟನದಡಿ ನಕಲ್ಲ ದನಖ್ಲ್ ಸೃಷಿಟಸಿ ಪನರಥಮಿಕ ಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಕರ 
ರ್್ೇಮಕನತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕರಮ ನಡಸ್ಿರತವ ಗೆಂಭಿೇರ ಅಪರನಧ್ ನಡದ್ಿದ.್ ಇದತ ಸಕನಾರಕೂೆ ಸಹ ಆರ್ಥಾಕ 
ನಷಟವನತುೆಂಟತ ಮನಡಿದ್. ಆದನಗೂಯ, ಇೆಂತ್ಹ ಅಕರಮಕ್ೆ ಕನರಣರನದ ಆರೂ್ೇಪಿಗಳ ವಿರತದಿ ಕಠಿಣ 
ಕರಮ ಕ್ೈಗೂ್ೆಂಡಿರತವುದಿಲಿ.  

ಸನವಾಜ್ನಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖ್ಯ್ ಹ್ೂಸದತಗಾ ಉಪನದ್ೇಾಶಕರ ಕಛ್ೇರಿಯಲ್ಲಿನ ಹೆಂದಿನ 
ಪರಥಮದಜಾ್ ಸಹನಯಕರತ ಮತ್ತು ಶಹನಪತರ ತನಲೂಿಕ್ನ ದ್ೂೇರನಹಳಿು ಸರಕನರಿ ಪೌರಢಶನಲಯ್ 
ಪರಥಮದಜ್ಾ ಸಹನಯಕರ ಮತೆಂದಿನ ಎರಡತ ವನಷಿಾಕ ವ್ೇತ್ನ ಬಡಿುಗಳನುಷ್್ಟೇ ತ್ಡಹ್ಡಿಯಲನಗಿದ್. 
ಆದರ್, ಕಠಿಣ ದೆಂಡರ್್ ವಿಧಿಸಲತ ಯನವುದ್ೇ ಹೂ್ಸ ಅೆಂಶಗಳನತು ಸಲ್ಲಿಸಿರತವುದಿಲಿ. ಇಲನಖ್ಯ್ತ 
ಮತೆಂದನಗತತಿುಲಿ.  

ದಯಮನಡಿ, ಸಕನಾರ ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಸೂಕು ತ್ನಖ್್ ನಡಸ್ಿ, ತ್ಪಿಪತ್ಸೆರ ವಿರತದಿ ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಕನಾರದ ರ್ನಗರಿಕ ಸೇ್ವನ ನಯಮಗಳನವಯ ಕಠಿಣ ಕರಮವನತು ಕೈ್ಗ್ೂಳುಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳನತು ಶ ನಯವ್ೇಳ್ಯಲ್ಲಿ ಒತನುಯಸತತ್ುೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಕ.್ ಹರಿೇಶ್ ಕತಮನರ್ರವರತ ಶ ನಯವ್ೇಳ್ಯಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ ವಿಷಯಕ್ೆ ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳಿೆಂದ ಉತ್ುರ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ.  
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  ಇ) ವಿಷಯ:- ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸೆಂಸ್ೆಗಳ ಸೆಂಘದ ಅಧಿೇನದ ವಸತಿ 
ಶನಲ ್ ಕನಲ್ೇಜ್ತಗಳ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ಮೊಬ್ೈಲ್ ಬಳಸಲತ 
ಅನತಮತಿ ನೇಡಿರತವ ಸತತ್ೂುೇಲ್ಯನತು ಹೆಂಪಡ್ಯತವ 
ಕತರಿತ್ತ 

- - - 

ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ್ ಅರಳಿ(ವಿಧನನಸಭ್ಯೆಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮಹತ್ುರ ವಿಷಯವನತು ಶ ನಯವೇ್ಳ್ಯಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಿಸಲತ ಅನತಮತಿ ನೇಡಿದದಕನೆಗಿ 
ಧ್ನಯವನದಗಳು.  

ಮೊರನಜಿಾ ವಸತಿ ಶನಲ/್ಕನಲೇ್ಜ್ತಗಳಲ್ಲಿ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ಮೊಬ್ೈಲ್ ಬಳಸಲತ ಅನತಮತಿ 
ಕತರಿತ್ತ ವಿಷಯದ ಬಗ್ೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಿಸತತಿುದದ್ೇರ್್. ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯದ ವಸತಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸೆಂಸ್ೆಗಳ 
ಸೆಂಘದ ಅಧಿೇನದಲ್ಲಿ ಕನಯಾನವಾಹಸತತಿುರತವ ವಸತಿ ಶನಲ/್ಕನಲೇ್ಜ್ತಗಳ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು 
ದೂರವನಣಿ ಮೂಲಕ ಪ್ೂೇಷಕರೂ್ೆಂದಿಗ್ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅನತಕೂಲವನಗತವೆಂತ್ ಮೊಬೈ್ಲ್ 
ಬಳಸಲತ ಅನತಮತಿ ನೇಡಿ ದಿರ್ನೆಂಕ:16.09.2022ರೆಂದತ ಒೆಂದತ ಸತತ್ೂುೇಲಯ್ನತು ಹ್ೂರಡಿಸಿದ.್ 
ಇದರಿೆಂದ, ವಸತಿ ನಲಯದಲ್ಲಿ ವಿದನಯಭನಯಸ ಮನಡತತಿುರತವ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ ವಿದನಯಭನಯಸದ ಮೇಲ ್
ಪರತಿಕೂಲವನಗಲ್ಲದ್.  

ಸಕನಾರವು ಅಲಿದ್ೇ, ಪರತಿ ವಸತಿ ಶನಲ/್ಕನಲೇ್ಜ್ತಗಳಿಗ್ ೪ ಮೊಬೈ್ಲ್(ಬ್ೇಸಿಕ್ ಸಟ್್) ಗಳನತು 
ಸರಬರನಜ್ತ ಮನಡತವ ಸಕನಾರದ ಅನತಮೊೇದರ್್ ಕೂಡ ಬೆಂದಿರತತ್ುದ್. ಈ ಮೊಬ್ೈಲ್ 
ಅನತಮತಿಯೆಂದ ಹೆಂದ ್ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್್ೇಕ ಕಡ ್ ಅಹತ್ಕರ ಘಟರ್್ಗಳು ಜ್ರತಗಿರತವ 
ಉದನಹರಣ್ಗಳಿವ.್ ಈ ಹೆಂದ ್ಶನಲ/್ಕನಲೇ್ಜ್ತಗಳ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ್ಮೊಬ್ೈಲ್ ಬಳಸದೆಂತ್ ನಷ್್ೇಧ್ವಿತ್ತು 
ಕನರಣ ಮಕೆಳ ಮೇಲ ್ ಪರಭನವ ಬಿೇರಬನರದೆ್ಂಬ ಉದ್ದೇಶವಿತ್ತು. ಈಗ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಮತ್ತು 
ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ್ ಇಬಾರಿಗೂ ಅವಕನಶ ನೇಡಿದರ ್ ಬಹಳ ತ್ೂೆಂದರಯ್ನಗತತ್ುದ.್ ಪ್ೂೇಷಕರೂ್ೆಂದಿಗ್ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅನತಮತಿ ನೇಡಲನಗಿದ ್ ಎೆಂದತ ಸತತ್ೂುೇಲ್ಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲನಗಿದ್. ಆದರ್, ಈ 
ಮೊರನಜಿಾ ವಸತಿ ಶನಲನ/ಕನಲೇ್ಜ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಇರತವ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಸೆಳಿೇಯ 
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ತನಲೂಿಕ್ನವರನಗಿರತತನುರ್. ಅವರಿಗ್ ಪ್ೂೇಷಕರೂ್ೆಂದಿಗ್ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ, ಭ್ೇಟಿಯನಗಲತ ಪರತಿ 
ರವಿವನರ ಅವಕನಶವಿರತವುದರಿೆಂದ, ಈ ಮೊಬೈ್ಲ್ನ ಅನತಮತಿ ನೇಡಿರತವುದತ ಒಳ್ುಯ 
ಬ್ಳವಣಿಗ್ಯನಗಿರತವುದಿಲಿ. ಇದತ ವಿದನಯಭನಯಸಕ್ೆ ತೂ್ಡಕನಗತತ್ುದ್.  

ಆದದರಿೆಂದ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸೆಂಸ್ೆಗಳ ಸೆಂಘದ ಅಧಿೇನದಲ್ಲಿ ಬರತವ ವಸತಿ 
ಶನಲ/್ಕನಲೇ್ಜ್ತಗಳ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ ಮೇಲ ್ ಪರಭನವ ಬಿೇರತವ ಈ ಯೇಜ್ರ್್ಯನತು (ಸತತ್ೂುೇಲ್) 
ಸಕನಾರ ಹೆಂಪಡ್ಯಬ್ೇಕೆ್ಂದತ, ಈ ಮೂಲಕ ಸಕನಾರವನತು ತ್ಮೆ ಮತಖ್ನೆಂತ್ರ ಶ ನಯವ್ೇಳ್ಯಲ್ಲಿ 
ಒತನುಯಸತತ್ುೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಶ ನಯವ್ೇಳಯ್ಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ ವಿಷಯಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ,್ ಅವರ ಭನವರ್್ಗಳನತು 
ಅಥಾ ಮನಡಿಕೂ್ೆಂಡತ ನಮೆ ಇಲನಖ್ಯ್ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ ಪ್ೂೇಷಕರ ಜ್ೂತ್ 
ಈಗನಗಲ್ೇ ಮನತ್ರ್ನಡಿರತತ್ುೇವ್. ಹನಗನಗಿ, ಅದಕ್ೆ ಸಿೇಮಿತ್ವನದೆಂತ್ಹ ಒೆಂದತ ತಿೇಮನಾನವನತು 
ಮನಡತತ್ುೇವ.್ ಮಕೆಳ(ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ) ಹತ್ಕ್ೆ ಪೂರಕವನಗಿ ಮೊಬ್ೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವೆಂತ್ಹ 
ಅವಕನಶವನತು ಕಲ್ಲಪಸಲನಗತವುದತ.  

ಈ) ವಿಷಯ:- ದನವಣಗ್ರ್ ಜಿಲ್ಿ ಮಿಟಿಕಟ್ಟ ಗನರಮದ ರ್ನಯಯಬ್ಲ್ ಅೆಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ 
ನಡ್ಯತತಿುದದ ಅವಯವಹನರದ ಕತರಿತ್ತ 

- - - 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್(ರ್ನಮನದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದಿದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಅವಕನಶಕನೆಗಿ ಧ್ನಯವನದಗಳು.  

ರನಜ್ೂಯೇತ್ಸವ ಪರಶಸಿು ಪತರಸೃತ್ ಪರಿಸರವನದಿ ಮಿಟಿಕಟ್ಟ ವಿೇರನಚನರಿ ತ್ಮೂೆರಿನ ರ್ನಯಯಬ್ಲ ್
ಅೆಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡಯ್ತತಿುದದ ರ್ರಷ್ನಟಚನರ ಮತ್ತು ಅವಯವಹನರಕ್ೆ ಪರಿಹನರ ಸಿಗದ ಹರ್್ುಲ್ಯಲ್ಲಿ 
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ಆತ್ೆಹತ್ಯಗ್ ಶರಣನಗಿರತವೆಂಥ ದತರೆಂತ್ ಪರಕರಣ ಸೆಂಯತಕು ಕರ್ನಾಟಕ ಪತಿರಕ್ ಸೇ್ರಿದೆಂತ ್ಎಲನಿ 
ಪತಿರಕ್ಗಳಲೂಿ ವರದಿಯನಗಿರತತ್ುದ್.  

ಸತಮನರತ 3000ಕೂೆ ಹ್ಚತು ಮರಗಳನತು ಬ್ಳ್ಸಿ ಪ್ೂೇಷಿಸಿ ರನಜ್ಯಕ್ೆ ಕ್ೇತಿಾ ತ್ೆಂದೆಂಥ 
ನಸನವಥಾ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ವಿೇರನಚನರಿಯವರತ ತನವ್ೇ ಬ್ಳ್ಸಿದೆಂತ್ಹ ಮರಕ್ೆ ರ್್ೇಣತ 
ಬಿಗಿದತಕೂ್ೆಂಡಿರತವುದತ ರ್ನಡಿನ ಜ್ನತ್ಗ್ ಆಘಾತ್ನತುೆಂಟತ ಮನಡಿದ.್  

ವಿೇರನಚನರಿಯವರತ ದನವಣಗ್ರ್ ಜಿಲ್ಿಯ ಮಿಟಿಕಟ್ಟ ಗನರಮದಲ್ಲಿ ರ್ನಯಯಬ್ಲ ್ ಅೆಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ 
ನಡಯ್ತತಿುದದ ಅವಯವಹನರ, ಆಹನರಧನನಯ ದತಬಾಳಕ್ ವಿರತದಿ, ಕ್ೂರೂ್ರ್ನ ಆರೆಂರ್ದ 
ಮೊದಲ್ಲನೆಂದಲೂ ಹ್ೂೇರನಟ ಕ್ೈಗ್ೂೆಂಡಿದದರತ. ಕಳ್ದ ಶನವನರವೂ ಸಹ ಗನರಮಸೆರ್ೂೆಂದಿಗ್ 
ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿ ಕಛ್ೇರಿಗ ್ತ್ರಳಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ತ್ಮೆ ಊರಿನ ಬಡವರಿಗ್ ರ್ನಯಯ ಕ್ೂಡಿಸಬ್ೇಕ್ೆಂದತ 
ಮನವಿ ಮನಡಿದದರತ ಹನಗೂ ರ್ನಯಯ ಕೂ್ಡಿಸಲನಗದಿದದರ ್ ರ್್ೇಣಿಗ್ ಶರಣನಗತವುದನಗಿ 
ಹ್ೇಳಿಕೂ್ೆಂಡಿದದರತ ಎನತುವುದತ ತಿಳಿದತ ಬೆಂದಿರತತ್ುದ್. 

ಈ ಪರಕರಣ ಅತ್ಯೆಂತ್ ಖ್ೆಂಡರ್ನಹಾವನಗಿದತದ, ರ್ನಯಯಬ್ಲ ್ಅೆಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ರ್ರಷ್ನಟಚನರ ಮತ್ತು 
ಅವಯವಹನರದ ಬಗ್ೆ ದೂರತ ಬೆಂದನಗೂಯ ಕರಮ ಕ್ೈಗ್ೂಳುದಿರತವುದತ ಸಕನಾರದ ನಡವಳಿಕ್ಗಳ 
ಪರತಿಬಿೆಂಬವನಗಿರತತ್ುದ್. ಸಕನಾರ ಈ ಕೂಡಲೇ್ ಅವರ ದೂರಿನ ಬಗ್ೆ ಕರಮ ಕ್ೈಗೂ್ಳುಬ್ೇಕತ. 
ರನಜ್ೂಯೇತ್ಸವ ಪರಶಸಿು ವಿಜ್ೇತ್ ಪರಿಸರವನದಿ ವಿೇರನಚನರಿಯವರಿಗ ್ ಸೂಕು ಪರಿಹನರವನತು ನೇಡಿ, 
ಕತಟತೆಂಬಸೆರಿಗ್ ಸಕನಾರಿ ರ್ೌಕರಿಯನತು ಒದಗಿಸಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಯವರನತು 
ಶ ನಯವ್ೇಳ್ಯಲ್ಲಿ ಒತನುಯಸತತ್ುೇರ್್.                                       

  (ಮತೆಂದತ…) 
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(1034) 23.09.2022 1.30 ವೆೈಎಲ್-ಬಿಎನ್ಎಸ    

  ಉ) ವಿಷಯ:- ಬಿೇಳಗಿ-ಬನಗಲಕ್ೂೇಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರತವ ಕನತ್ರಗಿ-ಕಲನದಗಿ  
               ಬಿರಡಜ್ ಕೆಂ ಬನಯರ್ೇಜ್ನ ಗ್ೇಟ್ಗಳ ಅೆಂತ್ರ ಹ್ಚಿುಸತವ ಕತರಿತ್ತ.  

***** 

ಶ್ರೇ ಹಣಮೆಂತ್ ರತದರಪಪ ನರನಣಿ (ಪದವಿೇಧ್ರರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಬನಗಲಕ್ೂೇಟ್ ಜಿಲ್ಿ ಬಿೇಳಗಿ-ಬನಗಲಕೂ್ೇಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣಣ ನೇರನವರಿ ಇಲನಖ್ಯ್ೆಂದ ಕನತ್ರಕ್-
ಕಲನದಗಿ ಬಿರಡಜ್ ಕೆಂ ಬನಯರೇ್ಜ್ ನಮನಾಣವನಗಿದ್.  ಸದರಿ ಬಿರಡಜ್ನ ಗ್ೇಟ್ಗಳ ಅೆಂತ್ರ 
ಕಡಿಮಯನಗಿರತವುದರಿೆಂದ ಅತಿವೃಷಿಟ ಸೆಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ ನೇರತ ವ್ೇಗವನಗಿ ಹರಿಯಲನಗದ್ ಈ ಬಿರಡಜ್ 
ಸಮಿೇಪದಲ್ಲಿರತವ ಹಳಿುಗಳ ರೈ್ತ್ರ ಬ್ಳ ್ ಮರ್-್ಮಠಗಳು ಮತಳುಗಡ್ಯನಗಿ ಪರವನಹ ಪರಿಸಿೆತಿ 
ಉೆಂಟನಗಿ ಸನವಾಜ್ನಕರತ ಸೆಂಕಷಟದಲ್ಲಿ ಜಿೇವನ ನಡಸ್ತವ ಪರಿಸಿೆತಿ ನಮನಾಣವನಗಿರತವುದತ 
ಆತ್ೆಂಕಕನರಿ ಸೆಂಗತಿಯನಗಿದ್.   

ಆದದರಿೆಂದ ಈ ಬಿರಡಜ್ ಸಮಿೇಪದಲ್ಲಿರತವ ಗನರಮಸೆರತ ಹನಗೂ ರೈ್ತ್ರ ಹತ್ದೃಷಿಟಯೆಂದ ತ್ಜ್ಞರಿೆಂದ 
ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿ ಬಿರಡಜ್ನ ಗ್ೇಟ್ಗಳ ಅೆಂತ್ರವನತು ವಿಸುರಿಸತವುದತ ಹನಗೂ ಇನುಷತಟ ಹ್ಚತುವರಿ 
ಗ್ೇಟ್ಗಳನತು ನಮಿಾಸತವುದತ ಸೂಕುವ್ೆಂದತ ಭನವಿಸಿ, ಈ ಕೂಡಲೇ್ ಸದರಿ ಬಿರಡಜ್ನ ಅೆಂತ್ರವನತು 
ಹ್ಚಿುಸತವ ಬಗ್ೆ ಹನಗೂ ಪರವನಹ ಪರಿಸಿೆತಿಯನತು ನಯೆಂತಿರಸತವ ಬಗ್ೆ ತ್ಮೆ ಮೂಲಕ ಸಕನಾರವನತು 
ಒತನುಯಸತತ್ುೇರ್್. 

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧ್ತಸನವಮಿ (ಸಣಣ ನೇರನವರಿ ಹನಗೂ ಕನನೂನತ, ಸೆಂಸದಿೇಯ ವಯವಹನರಗಳು 
ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರ್್ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಅಧಿಕನರಿಗಳಿೆಂದ ವರದಿ 
ತ್ರಿಸಿ, ನೆಂತ್ರ ಈ ವಿಚನರವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತು್ೇರ್್.  
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        ಊ) ವಿಷಯ:- 9 ಮತ್ತು 10ರ್್ೇ ತ್ರಗತಿಯ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ಮೊಟ್ಟ,  
                      ಬನಳಹ್ಣತಣ, ಚಿಕ್ೆಗಳನತು ವಿತ್ರಿಸತವ ಬಗ್ೆ. 

***** 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ಾೇಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಪರಸತುತ್ ಸಕನಾರಿ ಮತ್ತು 
ಅನತದನನತ್ ಶನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 1 ರಿೆಂದ 10ರ್್ೇ ತ್ರಗತಿಯವರಗ್ಿನ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖ್ ್
ಬಿಸಿಯೂಟ ನೇಡತತಿುರತವುದತ ಸರಿಯಷ್್ಟೇ.  1 ರಿೆಂದ 8ರ್್ೇ ತ್ರಗತಿಯ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ್ವನರದಲ್ಲಿ 
ಒೆಂದತ ದಿನ, ತಿೆಂಗಳಲ್ಲಿ 4 ದಿನ ಮನತ್ರ ಮೊಟ್ಟ ತಿನತುವವರಿಗ್ ಮೊಟಟ್, ಮೊಟ್ಟ ತಿನುದ ್ಇರತವವರಿಗ ್
ಬನಳ್ಹಣತಣ, ಹನಗೂ ಬನಳ್ಹಣತಣ ತಿನುದ ್ ಇರತವವರಿಗ ್ ಚಿಕ್ೆೇಗಳನತು ವಿತ್ರಿಸಲನಗತತಿುದ್.  ತ್ಲನ 
ರೂ.5/- ರೆಂತ ್ ತಿೆಂಗಳಿಗ್ ತ್ಲನ ರೂ.20/- ಗಳನತು ವ್ಚು ಮನಡಲನಗತತಿುದ್.  ಪೌರಢಶನಲನ 
ವಿಭನಗದಲ್ಲಿ ೮, ೯ ಮತ್ತು 10ರ್್ೇ ತ್ರಗತಿಯ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಇರತವಲ್ಲಿ ಕೇ್ವಲ 8ರ್್ೇ ತ್ರಗತಿಯ 
ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ್ಮನತ್ರ ಮೊಟ್ಟ, ಬನಳಹ್ಣತಣ, ಚಿಕ್ೆೇಗಳನತು ನೇಡಲನಗತತಿುದ್.  ಒೆಂದೇ್ ಪೆಂಕ್ುಯಲ್ಲಿ 
ಕತಳಿತ್ತ ಊಟ ಮನಡತವ ೯ ಮತ್ತು 10ರ್್ೇ ತ್ರಗತಿ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ಮೊಟ್ಟ, ಬನಳ್ಹಣತಣ, 
ಚಿಕ್ೆೇಗಳನತು ನೇಡಲನಗತತಿುಲಿ.  ಶ್ಕ್ಷಣ ವಯವಸ್ೆಯಲ್ಲಿ ಒೆಂದೇ್ ಶನಲ್ಯಲ್ಲಿ ಓದತವ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಲ್ಲಿ 
ತನರತ್ಮಯ ಮನಡತತಿುರತವುದತ ಸರಿಯ್ದೇ?  ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖ್ಯ್ ಈ ಅನಷಿ ಪದದತಿ ಅತ್ಯೆಂತ್ 
ಖ್ೆಂಡನೇಯ.  ಕೂಡಲೇ್ 9 ಮತ್ತು 10ರ್್ೇ ತ್ರಗತಿಯ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೂ ಮೊಟ್ಟ, ಬನಳ್ಹಣತಣ, 
ಚಿಕ್ೆೇಗಳನತು ರನಜ್ಯ ಸಕನಾರ ವಿತ್ರಿಸತವ ಮೂಲಕ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಲ್ಲಿ ಸನಮನಜಿಕ ಸಮನನತ್ಯನತು 
ಮೂಡತವೆಂತ್ ಮನಡಬೇ್ಕೆ್ಂದತ ತ್ಮೆ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಪನರಥಮಿಕ, ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹನಗೂ ಸಕನಲ 
ಸಚಿವರನತು ಕ್ೂೇರತತು್ೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇ್ಶ್ (ಪನರಥಮಿಕ, ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹನಗೂ ಸಕನಲ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಶ ನಯ ವ್ೇಳ್ ಪರಸನುಪಕ್ೆ ಉತ್ುರವನತು ತ್ರಿಸಿ 
ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ.  
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ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ಾೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ದಯವಿಟತಟ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಈ ವಿಚನರಕ್ೆ 
ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ಉತ್ುರವನತು ಒದಗಿಸಬ್ೇಕತ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬ್ಾೇಗೌಡರವರ,್ ತನವು ಆ ರಿೇತಿ ಸಚಿವರಿಗ ್ ಒತನುಯ 
ಮನಡತವ ಹನಗಿಲಿ.  ಈಗನಗಲ್ೇ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತು ಒದಗಿಸತತ್ುೇರ್್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನದರ.್  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ಾೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಆ ರಿೇತಿ ಹೇ್ಳುತಿುಲಿ.  ದಯವಿಟತಟ 
ಉತ್ುರವನತು ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ತ್ರಿಸಿಕೂ್ಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಕ್ೇಳಿಕೂ್ಳುುತಿುದದ್ೇರ್್.  

         ಋ) ವಿಷಯ:- ಶ್ವಮೊಗೆ ಜಿಲ್ಿಯ ವನಯಪಿುಯ ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯತಿ  
                      ಸಿಬಾೆಂದಿಗಳ ವ್ೇತ್ನ ಬಿಡತಗಡ್ ಆಗದಿರತವ ಕತರಿತ್ತ. 

***** 

ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ.ಅರತಣ್ (ಸೆಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ೆಗಳ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಆಡಳಿತ್ 
ವಿಕ್ೇೆಂದಿರೇಕರಣ ವಯವಸ್ೆಗ ್ ಒತ್ತು ನೇಡಬೇ್ಕ್ನತುವ ಮಹದನಸಯ್ನತು ಇಟತಟಕ್ೂೆಂಡತ ಬೆಂದಿರತವ 
ಸಕನಾರ ತ್ರ್್ುಲನಿ ಯೇಜ್ರ್್ಗಳನತು ಕನಯಾಕರಮಗಳನತು ಜ್ನಸನಮನನಯರಿಗ್ ತ್ಲತಪಿಸತವೆಂತ್ಹದದಕ್ೆ, 
ಅನತಷ್ನಿನಗ್ೂಳುುವುದಕ್ೆ ಕನರಣಕತ್ಾರನದ ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯತಿ ಸಿಬಾೆಂದಿಯವರಿಗ್ ದ್ೂರ್ಯಬ್ೇಕನದ 
ವ್ೇತ್ನ ಸರಿಯನಗಿ ಪನವತಿಯನಗದಿರತವ ಬಗ್ೆ ಗಮನ ಹರಿಸದಿರತವುದತ ಸಿಬಾೆಂದಿಗಳ ಅಸಮದನನಕ್ೆ 
ಕನರಣವನಗಿರತವುದತ ಪತಿರಕಯ್ಲ್ಲಿ ವರದಿಯನಗಿರತತ್ುದ್.  

ಶ್ವಮೊಗೆ ಜಿಲ್ಿಯಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 1773 ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯತಿ ಸಿಬಾೆಂದಿಗಳಿದತದ ಸಕನಾರ 
ಅವರಿಗ್ ಪನವತಿಸಬ್ೇಕನಗಿದ 7.32 ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯ ವ್ೇತ್ನವನತು ಬನಕ್ ಉಳಿಸಿಕೂ್ೆಂಡಿದ.್  
ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ ಶ್ವಮೊಗೆ ತನಲೂಿಕ್ನ 42 ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯತಿಗಳ 272 ಸಿಬಾೆಂದಿಗಳಿಗ್ ಕಳ್ದ 16 
ತಿೆಂಗಳುಗಳಿೆಂದ ವ್ೇತ್ನ ಪನವತಿಯನಗಿರತವುದಿಲಿ.  ಕೂ್ೇವಿಡ-19 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯತಿ 
ಮಟಟದ ಕನಯಾಪಡ ್ಕ್ೂೇವಿಡ-19 ಜನಗೃತಿ ಜ್ೂತ್ಗ್ ಸೂ್ೇೆಂಕ್ತ್ರನತು ಆಸಪತ್ರಗ್ ದನಖ್ಲ್ಲಸತವುದತ 
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ದಿನಸಿ ಕ್ಟತಟಗಳನತು ವಿತ್ರಣ್, ಹ್ೂರಗಿನೆಂದ ಬೆಂದವರ ಮೇಲ್ ನಗನವಹಸತವುದತ, ಲನಕ್ಡೌನ್ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಪಾಕ ಅನತಷ್ನಿನ ಹೇಗ್ ಪನರಣದ ಹೆಂಗತತ್ೂರದ್ತ ಕ್ಲಸ ಮನಡಿರತವುದನತು ಜ್ನತ ್
ಮತ್ತು ಸಕನಾರ ಮರ್ಯತವೆಂತಿಲಿ.   

ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯತಿ ರ್ೌಕರರಿಗ ್ ಸಕನಾರ ಶ್ೇಕಡನ 40 ರಷತಟ ವ್ೇತ್ನ ಮತ್ತು ಗನರಮ 
ಪೆಂಚನಯತಿ ಸೆಂಪನೂೆಲದಿೆಂದ ಶ್ೇಕಡನ 60 ರಷತಟ ವ್ೇತ್ನ ಪನವತಿಯನಗತತಿುದತದ ಬಹಳಷತಟ ಗನರಮ 
ಪೆಂಚನಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆದನಯಕ್ೆೆಂತ್ ನವಾಹಣ್ ಹಚ್ನುಗಿದ.್  

ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರ ವ್ೇತ್ನಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ರಚಿಸಲನದ ಪೆಂಚನಯತ್ ರನಜ್ 
ಆಯತಕುರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ್ಯ ಸಮಿತಿ ವರದಿಯೂ ಅನತಷ್ನಿನಗ್ೂೆಂಡಿರತವುದಿಲಿ.  

ಆದಕನರಣ ಸಕನಾರಿ ರ್ೌಕರರಿಗ ್ ಮತೆಂಚಿತ್ವನಗಿ ವ್ೇತ್ನ ಕನಯದರಿಸತವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿಯ್ದೇ 
ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯತಿ ರ್ೌಕರರಿಗೂ ವ್ೇತ್ನ ಕನಯದರಿಸಿ ಸಕನಲದಲ್ಲಿ ಪನವತಿಸಲತ ಕರಮ 
ಕ್ೈಗ್ೂಳುಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ತ್ಮೆ ಮೂಲಕ ಗನರಮಿೇಣನಭಿವೃದಿದ ಮತ್ತು ಪೆಂಚನಯತ್ರನಜ್ ಖ್ನತ್ಯನತು 
ಹ್ೂೆಂದಿರತವ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳನತು ಒತನುಯಸತತ್ುೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ 
ಡಿ.ಎಸ.ಅರತಣ್ರವರತ ಹಲವನರತ ವಿಚನರದ ಬಗ್ೆ ಪರಸನುಪಿಸಿದತದ, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳಿೆಂದ 
ಉತ್ುರ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ.   

       ಎ) ವಿಷಯ:- ರನಜ್ಯದ ನಗರಸಭ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫನರೆಂ-3 ಸಕನಲದಲ್ಲಿ  
                   ಲರ್ಯವನಗದಿರತವ ಕತರಿತ್ತ. 

***** 

ಶ್ರೇ ಹ್ೇಮಲತನ ರ್ನಯಕ್ (ವಿಧನನಸಭ್ಯೆಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಫನರೆಂ ನೆಂಬರ-3 ಅೆಂದರ್ ನೇವು ನವೇ್ಶನದ ಮನಲ್ಲೇಕರತ ಎೆಂದತ 



                                                                                                                                       «¥/23.09.2022     120  
 

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

 

 

   

ಸನಬಿೇತ್ತಪಡಿಸತವುದಕನೆಗಿ ಬ್ೇಕನಗಿರತವ ದನಖ್ಲ್ಯನಗಿದತದ, ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟ ನಗರಸಭ್ಯವರತ ಈ 
ದನಖ್ಲ್ ನೇಡದಿದದರ ್ಮನಲ್ಲೇಕರ ಪನಡ್ೇನತ? ಕರ್ನಾಟಕ ಮತನಸಿಪನಲ್ಲಟಿ 387 ಅಧಿನಯಮ 22 
ಇದತದ, ಇದರಿೆಂದ ತಿದತದಪಡಿ ಕನಯದ,್ ನಗರ ಪರದ್ೇಶದ ನವನಸಿಗಳಿಗ ್ ಯನವುದ್ೇ ರಿೇತಿಯ 
ಉಪಯೇಗವನಗತತಿುಲಿ.  ಬಹತತ್ೇಕ ನಗರ ಪರದ್ೇಶಗಳಲ್ಲಿರತವ ನಗರಸಭ್ಗಳು ಫನರೆಂ ನೆಂಬರ-3 
ಅನತು ನೇಡದ್ೇ ಇರತವುದರಿೆಂದ ಅನಧಿಕೃತ್ ಕಟಟಡಗಳನತು ನಮನಾಣ ಮನಡತವುದನಗಲ್ಲ, ಕರನರಿನ 
ಮೇಲ ್ಜನಗಗಳನತು ಕ್ೂೆಂಡತಕ್ೂಳುುವುದನಗಲ್ಲ ನಡಯ್ತತಿುವ್.  ಸಕನಾರಕ್ೆ ಬರಬ್ೇಕನದ ಆದನಯ 
ಕೂಡನ ಕಡಿಮಯನಗತತಿುದ್.  ಸಕನಾರ ಫನರೆಂ ನೆಂಬರ-3 ಅನತು ನೇಡಲತ ಅನತಮತಿಸಿದರ ್
ಸೈ್ಟತಗಳನತು ಮನರಿ ಅರ್್ೇಕ ಬಡ ಕತಟತೆಂಬಗಳು ಮದತವ್ ಕನಯಾಗಳ ಸೆಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ ಮನರತವೆಂಥ 
ಅವಕನಶವಿತ್ತು ಹನಗೂ ಅರ್ನರ್ೂೇಗಯದಿೆಂದ ಬಳಲತತಿುದದವರತ ಆಸಪತ್ರ ಖ್ಚತಾಗಳನತು 
ನಭನಯಸಿಕೂ್ಳುುವೆಂಥ ಸೆಂದರ್ಾ ಬೆಂದನಗ ಅಲ್ಲಿರತವೆಂಥ ಜ್ನರಿಗ ್ ಒದಗಿಸಿದೆಂತನಗತತ್ುದ್.  
ಬನಯೆಂಕ್ ಸನಲ ಪಡದ್ತ ಮರ್್ಗಳನತು ಕಟತಟವಲ್ಲಿ ಉತ್ತಸಕರನಗತತನುರ್, ಇಲಿದಿದದಲ್ಲಿ ಹ್ಚಿುನ ಬಡಿಡ ದರಕ್ೆ 
ಸನಲ ಮನಡಿ ನಗದಿತ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸನಲವನತು ನೇಡಲತ ಸನಧ್ಯವನಗದ್ೇ ಬಹಳಷತಟ ತೂ್ಳಲನಟ 
ನಡಯ್ತತಿುದ.್  ಅದಕನೆಗಿ ಸೈ್ಟತಗಳನತು ನಗದಿತ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನರನಟ ಮನಡಿದರ್ ಮನಲ್ಲೇಕರತ 
ಅವರ ಹ್ಸರಿನಲ್ಲಿ ಮನರಿಕೂ್ಳುುವೆಂಥ ಅವಕನಶ ಹ್ಚನುಗತತ್ುದ್.  ಅದಲಿದ್ೇ 2015 ರಿೆಂದ ಬೆಂದ ಈ 
ವಯವಸ್ೆ ರಿೇತನಯ ಪರತಿ ನವೇ್ಶನ,… 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಹ್ೇಮಲತನ ರ್ನಯಕ್ರವರ್, ತನವು ನೇಡಿರತವ ಪರತಿಯಲ್ಲಿ 
ಏನದ,್ ಅದನತು ಮನತ್ರ ಓದಬ್ೇಕತ. 

ಶ್ರೇಮತಿ ಹ್ೇಮಲತನ ರ್ನಯಕ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಆಗಲ್ಲ.  ಆಸಿು ಮನಲ್ಲೇಕರಿೆಂದ 
ತ್ಮೆ ತ್ಮೆ ಆಸಿು ಮನಲ್ಲೇಕತ್ವದ ಬಗ್ೆ ಗನರಮನೆಂತ್ರದಲನಿದರ ್ 9 ಮತ್ತು 11 ಎ ಹನಗೂ ನಗರ 
ಪರದ್ೇಶಗಳಲನಿದರ್ ಫನರೆಂ-3 ಎನತುವ ಖ್ನತನ ದನಖ್ಲ್ಯನತು ಪಡದ್ತಕ್ೂಳುುವುದತ 
ಅವಶಯಕವನಗಿದತದ, ತ್ಮೆ ಮೂಲಕ ಸಕನಾರಕ್ೆ ಒತನುಯಸತತ್ುೇರ್್.    
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ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧ್ತಸನವಮಿ ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧ್ತಸನವಮಿ (ಸಣಣ ನೇರನವರಿ ಹನಗೂ ಕನನೂನತ, 
ಸೆಂಸದಿೇಯ ವಯವಹನರಗಳು ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರ್್ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸಕ್್ಷನ 
387 ಅನತು repeal ಮನಡಲನಗಿದ.್  ಈಗನಗಲ್ೇ ಈ ವಿಚನರಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್ 
ವಿಧನನಸಭ್ಯಲ್ಲಿ ವಿಧೇ್ಯಕಕ್ೆ ಅನತಮೊೇದರ್ ್ದ್ೂರತ್ಿುದತದ, ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಸಹ ಆಗಿರಬಹತದೇ್ರ್್ೂೇ.  
ಹನಗನಗಿ ಇನತು ಮತೆಂದ್ ಈ ಪರಶ್ು ಉದಭವಿಸತವುದಿಲಿ.  ಏಕ್ೆಂದರ,್ ಸಕ್್ಷನ್ 387 ಅನತು ತ್ಗ್ದತ 
ಹನಕಲನಗಿದ.್   

 ಏ) ವಿಷಯ:- ಸನವಿರನರತ ಸಹಕನರ ಸೆಂಸ್ೆಗಳು / ಆಡಳಿತ್ ಮೆಂಡಳಿ 
             ಪನರದಶಾಕತ್ ಮತ್ತು ಪನಲ್ೂೆಳುುವಿಕ್ ಇಲಿದ್ೇ ಸದಸಯರತ 
             ಹನಗೂ ಠೇ್ವಣಿದನರರಿಗ್ ಅರ್ನನತಕೂಲವನಗದಿರತವ ಕತರಿತ್ತ.  

***** 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ್ (ರ್ನಮನದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದಿದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿರತವ ಸನವಿರನರತ ಸಹಕನರ ಸೆಂಸ್ೆಗಳು / ಆಡಳಿತ್ ಮೆಂಡಳಿಗಳು 
ಪನರದಶಾಕತ್ ಹನಗೂ ಪನಲೂ್ೆಳುುವಿಕ್ ಇಲಿದೇ್ ಸದಸಯರತ ಹನಗೂ ಠೇ್ವಣಿದನರರತ ದಿಕತೆ ಕನಣದ 
ರಿೇತಿ ಇರತವುದತ ರನಜ್ಯ ಸಕನಾರದ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇದ್ಯ್ದೇ? ಎಲಿರಿಗನಗಿ ರ್ನನತ ನನಗನಗಿ ಎಲಿರೂ 
ಎನತುವೆಂತಿದದ ಸಹಕನರಿ ಕ್ಷೇ್ತ್ರವಿೇಗ ಠೇ್ವಣಿದನರರ ವಿಶನವಸನಹಾತ ್ಕಳ್ದತಕ್ೂಳುುವುದರಲ್ಲಿ ಸಿಲತಕ್ದ್.  
ಈಗನಗಲ್ೇ ಸತಮನರತ 800 ಸಹಕನರ ಸೆಂಘಗಳು ಮತಚಿುದತದ, ಇದಕ್ೆ ಕನರಣ ಸಹಕನರ ಸೆಂಘಗಳ 
ಆಡಳಿತ್ ನಡಸ್ತತಿುರತವ ಕನಯಾವ್ೈಖ್ರಿ ಸದಸಯರತ ಹನಗೂ ಸೆಂಘಗಳ ಆಡಳಿತ್ ವಯವಸ್ೆ.  ಇದನತು 
ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಲತ ಅವಕನಶವಿರತವುದತ ಸದಸಯರಿಗ್ ಇರತವ ಅಧಿಕನರವನಗಿರತತ್ುದ್.  ಮತೆಂದತವರದ್ತ, 
ಸವಾ ಸದಸಯರ ವನಷಿಾಕ ಮಹನಸಭ್ಗಳನತು, ಕನಯ್ದದ ಹನಗೂ ನಯಮನವಳಿ ಪರಕನರ ಪರತಿ ವಷಾ 
ಭೌತಿಕವನಗಿ ಮನತ್ರ ನಡಸ್ತವ ಅವಕನಶವಿದತದ, ಕಳದ್ ಮೂರತ ವಷಾಗಳಿೆಂದ, ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹಕನರ 
ಸೆಂಘಗಳು ಹನಗೂ ಸೌಹನದಾ ಸಹಕನರ ಬನಯೆಂಕತಗಳು ಕಡನಡಯವನಗಿ ಸಭಗ್ಳನತು ಭೌತಿಕವನಗಿ 
ಹನಜ್ರನತಿ ಪಡದ್ತ ಮಹನಸಭ್ಗಳನತು ನಡಸ್ದ್ೇ, ಕ್ೂೇವಿಡ-19 ಕನರಣದಿೆಂದ ಅನಗತ್ಯ 
ಪರಯೇಜ್ನವನಗಿ ಸಭ್ಗಳನತು ಕ್ೇವಲ ಕನಟನಚನರಕನೆಗಿ ನಡಸ್ತವಲ್ಲಿ ಸಕನಾರದ ಆದ್ೇಶವನತು 
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ಅನಗತ್ಯ ಪರಯೇಜ್ನಕನೆಗಿ ಬಳಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ವಚತಾವಲ್ ಮಿೇಟಿೆಂಗ್ ಮತಖ್ನೆಂತ್ರ, ಸವಾ ಸದಸಯರ 
ಸಭ್ಗಳನತು ನಡಸ್ಿ, ಎಲಿರಿಗೂ ಸಮನನ ಅವಕನಶ ನೇಡದ್ೇ, ಕೇ್ವಲ ಕನಟನಚನರಕ್ೆ ವನಷಿಾಕ 
ಮಹನಸಭ್ಗಳನತು ನಡಸ್ಿ ಸೆಂವಿಧನನದ ಭನಗ 9ಬಿ ಅನತು ಉಲಿೆಂಘಿಸಿ ಸೆಂವಿಧನನದ ಬಿಕೆಟಟನತು 
ತ್ೆಂದಿರತವುದತ ಸಕನಾರದ ಗಮನಕ್ೆ ತ್ರತತನು, ಈಗನಗಲ್ೇ ಕೂ್ೇವಿಡ-19 ಗ್ ಇದದೆಂತ್ಹ 
ನಬಾೆಂಧ್ಗಳನತು ಸಡಿಲಗೂ್ಳಿಸಿ, ಲಕ್ಷನೆಂತ್ರ ಜ್ನರನತು ಸೇ್ರಿಸಿ, ಪರಧನನಮೆಂತಿರಗಳು, 
ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು ಹನಗೂ ಇತ್ರ ್ ಎಲನಿ ರನಜ್ಕ್ೇಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಸಭ್ಗಳನತು ನಡಸ್ತತಿುರತವುದತ 
ಎಲಿರಿಗೂ ತಿಳಿದ ವಿಷಯವನಗಿರತತ್ುದ.್  ಆದರ್, ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹತತ್ೇಕ ಸಹಕನರ ಸೆಂಘಗಳ ಹನಗೂ 
ಸೌಹನದಾ ಸಹಕನರ ಬನಯೆಂಕತಗಳ ಸವಾಸದಸಯರ ವನಷಿಾಕ ಮಹನ ಸಭ್ಗಳನತು ವಚತಾವಲ್ 
ಮಿೇಟಿೆಂಗ್ ಮತಖ್ನೆಂತ್ರ ನಡಸ್ತತಿುರತವುದತ ಖ್ೆಂಡನೇಯವನಗಿರತತ್ುದ್.  ಸಹಕನರ ಸೆಂಘಗಳು ಹನಗೂ 
ಸೌಹನದಾ ಸಹಕನರ ಬನಯೆಂಕತಗಳ ಸಭ್ಗಳನತು ಭೌತಿಕವನಗಿ ಅಥವನ ವಚತಾವಲ್ ಮತಖ್ನೆಂತ್ರ 
ಸಭ್ಗಳನತು ನಡಸ್ಬಹತದತ ಎೆಂಬ ಆಯ್ದೆಗಳನತು ನೇಡಿರತವ ಸಕನಾರದ ಆದ್ೇಶ 
ಸೆಂಖ್್ಯ:ಸಿ69ಸಿಎಲ್ಎಮ್ 2022 (ಇ) ಬ್ೆಂಗಳೂರತ, ದಿರ್ನೆಂಕ: 25.08.2022 ನತು ಈ ಕೂಡಲೇ್ 
ಹೆಂಪಡ್ಯಲತ ಈ ಮೂಲಕ ಸದನಕ್ೆ ಸಪಷಿಟೇಕರಣ ನೇಡತವೆಂತ ್ ಕೂ್ೇರಿ, ತ್ಮೆ ಮೂಲಕ 
ಸಕನಾರವನತು ಒತನುಯಸತತ್ುೇರ್್.  

 ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಶ ನಯ ವ್ೇಳಯ್ಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ ವಿಷಯಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್ ಮನನಯ ಸಹಕನರ 
ಸಚಿವರಿೆಂದ ಉತ್ುರ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ.                                    

                                                                (ಮತೆಂದತ. . .) 
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(1035) 23.09.2022/1.40/ಎಸ್ಕ-್ಕ್ಎಸ್ 

  
     ಐ) ವಿಷಯ:-  ಎೆಂ.ಎಸ್.ಪಿ.ಸಿ. ಮಹಳನ ಸದಸಯರಿಗ್ ತ್ಮಿಳುರ್ನಡಿನ 
                  ಕೆಂಪನಯೆಂದ ಅರ್ನಯಯವನಗಿರತವ ಕತರಿತ್ತ. 

******* 

ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ಎಲ್. ಅನಲ್ ಕತಮನರ್ (ಸೆಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ೆಗಳ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ನನಗ ್ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೂ್ಟಿಟದದಕನೆಗಿ ತ್ಮಗ್ ಧ್ನಯವನದಗಳನುಪಿಾಸತತ್ುೇರ್್.  

 ಎೆಂ.ಎಸ್.ಪಿ.ಸಿ ಮಹಳನ ಸದಸಯರಿಗ್ ತ್ಮಿಳುರ್ನಡಿನ ಕೆಂಪನಯೆಂದ  ಅರ್ನಯಯವನಗಿರತವ 
ಬಗ್ೆ ಮನದಾನ ಪತಿರಕಯ್ಲ್ಲಿ ವರದಿಯನಗಿರತವ ಬಗ್ೆ ಸಕನಾರದ ಗಮನಕ್ೆ ತ್ರಬಯಸತತ್ುೇರ್.್ 
ರನಜ್ಯದ ೧೩೭ ಎೆಂ.ಎಸ್.ಪಿ.ಟಿ.ಸಿ ಘಟಕಗಳು ಆಹನರ ಪದನಥಾಗಳನತು ಸೆಂಸೆರಿಸಿ, ತ್ಯನರಿಸಿ 
ರನಜ್ಯದ ಮಹಳನ ಮತ್ತು ಮಕೆಳ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖ್ಯ್ ಅೆಂಗನವನಡಿ ಕ್ೇೆಂದರಗಳಿಗ್ ಸರಬರನಜ್ತ 
ಮನಡತತಿುದತದ, ಆ ಎೆಂ.ಎಸ್.ಪಿ.ಸಿ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ ೩ ಸನವಿರ ಮೆಂದಿ ಕಳ್ದ 2009 ರಿೆಂದ 
ದತಡಿಮಯಲ್ಲಿ ತ್ೂಡಗಿಕೂ್ೆಂಡತ ಜಿೇವನ ಸನಗಿಸತತಿುದತದ, ತ್ಮಿಳುರ್ನಡಿನ ಕ್ರಸಿಟ ಕೆಂಪನಯೆಂದ 
ಅರ್ನಯಯವನಗಿರತವ ಬಗ್ೆ ಇೆಂದಿನ ಮನದಾನ ದಿನಪತಿರಕ್ಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯನಗಿದ್. 

 ತ್ಮಿಳುರ್ನಡತ ರನಜ್ಯದ ಕ್ರಸಿಟ ಕೆಂಪನಯತ ಎೆಂ.ಎಸ್.ಪಿ.ಸಿ.ಗಳ ಬಲವಧ್ಾರ್್ಯ 
ಜ್ವನಬನದರಿಯನತು ಹ್ೂತ್ತುಕ್ೂೆಂಡಿದತದ, ತ್ಮಿಳುರ್ನಡಿನ ಕ್ರಸಿಟ ಎೆಂ.ಎಸ್.ಪಿ.ಸಿ. ಸದಸಯರಿಗ್, 2009 
ರಿೆಂದ  2012 ರ ವರಗ್್ ತ್ರಬೇ್ತಿಯನತು ನೇಡದೇ್ ಜ್ೂತ್ಯಲ್ಲಿ ಆಹನರ ಸರಬರನಜಿನಲ್ಲಿ ಗತಣಮಟಟ 
ಕನಪನಡದೇ್ ಹನಗೂ ಇಲನಖ್ಯ್ ರ್ನರ್ನ ವಿಚನರಗಳಲ್ಲಿ ಕೈ್ ಹನಕ್ದ ಕ್ರಸಿಟ ಕೆಂಪನಯ ಮೇಲ ್
ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲಿ ಪರಕರಣ ದನಖ್ಲನಗಿದತದ, ರನಜ್ಯದ ಅೆಂಗನವನಡಿ ಕ್ೇೆಂದರಗಳಿಗ ್ ಆಹನರ 
ಪದನಥಾಗಳ ಸರಬರನಜಿನೆಂದ ಹ್ೂರ ದಬಾಲಪಟಿಟದ್. ಈಗ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಸತುತ್ವನಗಿ 
ಕನಯಾನವಾಹಸತತಿುರತವ ಬಿ.ಐ.ಎಸ್. ಹೂ್ೆಂದಿರತವ ಮಹಳನ ಗತೆಂಪತಗಳ ಮೂಲಕ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ 
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ಅೆಂಗನವನಡಿ ಕ್ೇೆಂದರಗಳ ಆಹನರಕ್ೆ ಕನು ಹನಕಲತ ಕನಣದ ಕೈ್ಗಳು ಕನಯಾನವಾಹಸತತಿುವ್. 
ಬಿ.ಐ.ಎಸ್. ಹೂ್ೆಂದಿರತವ ಮಹಳನ ಗತೆಂಪತಗಳು ಇಡಿೇ ರನಜ್ಯಕ್ೆ ಯನವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಬೇ್ತಿಯನತು 
ನೇಡಲತ ಸನಧ್ಯ? ಈ ಮಹಳನ ಗತೆಂಪತಗಳ ಹೆಂದ ್ಯನರ ಕ್ೈವನಡವಿದ ್ಎೆಂದತ ಸೆಂಪೂಣಾವನಗಿ 
ತ್ನಖ್್ ನಡಸ್ಿದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಹ್ೂರ ಬರತತ್ುದ್. ಅಲಿದ್ೇ ತ್ರಬೇ್ತಿಯ ಹ್ಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಹನರ ಸರಬರನಜ್ತ 
ಮನಡತವುದತ ಅವರ ಮತಖ್ಯ ಉದದ್ೇಶವನಗಿರತತ್ುದ್. ಇದರಿೆಂದ ಯನವುದ್ೇ ಪರಯೇಜ್ನಗಳು 
ಎೆಂ.ಎಸ್.ಪಿ.ಸಿ.ಗಳಿಗ್ ಆಗತವುದಿಲಿ. ಇದರಿೆಂದ ಎೆಂ.ಎಸ್.ಪಿ.ಸಿ.ಗಳು ಸವತ್ೆಂತ್ರವನಗಿ, ರ್ನಯಯಬದಿವನಗಿ 
ಕನಯಾನವಾಹಸಲತ ಸನಧ್ಯವಿಲಿದ್ೇ ಇತ್ರ ಕೆಂಪನಗಳ ಅಡಿಯನಳುಗಳನಗಿ 
ಕನಯಾನವಾಹಸಬ್ೇಕನದ ಪರಿಸಿೆತಿ ನಮನಾಣ ಮನಡಲನಗಿದ್. 

 ಈ ಹೆಂದ ್ ಕ್ರಸಿಟ ಕೆಂಪನ ಮನಡಿರತವ ಅವಯವಹನರಗಳನತು ಸರಿಪಡಿಸಲತ ಈವರಗ್ೂ 
ಸಕನಾರಕ್ೆ ಸನಧ್ಯವನಗಿರತವುದಿಲಿ. ಆದರ್ ಪತನಃ ರನಜ್ಯದ ಅೆಂಗನವನಡಿ ಕ್ೇೆಂದರಗಳಿಗ ್ ಆಹನರ 
ಸರಬರನಜ್ನತು ಹೆಂಬನಗಿಲ ಮೂಲಕ ಕ್ೈಗಿರಿಸಲತ ಹ್ೂರಟಿರತವ ಸಕನಾರದ ಎಲನಿ ಆದ್ೇಶಗಳನತು 
ಹೆಂಪಡ್ಯಬ್ೇಕತ. ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನಯಾನವಾಹಸತತಿುರತವ ಎೆಂ.ಎಸ್.ಪಿ.ಸಿ.ಗಳು, ಸವತ್ೆಂತ್ರವನಗಿ 
ಬಿ.ಐ.ಎಸ್ ಲ್ೈಸನಸ್ ಪಡಯ್ಲತ ಅವಕನಶವನತು ನೇಡಬ್ೇಕತ. ಇಲಿವನದಲ್ಲಿ, ಅೆಂಗನವನಡಿ 
ಕ್ೇೆಂದರಗಳಲ್ಲಿ ಮಕೆಳು, ಗಭಿಾಣಿಯರಿಗ ್ ಕ್ರಸಿಟ ಕೆಂಪನಯತ ನೇಡತವ ಗತಣಮಟಟವಲಿದ ಆಹನರ 
ಪದನಥಾಗಳನತು  ಪನಯಕ್ೆಂಗ್ ಮನಡತವ ಮೂಲಕ ಕ್ೇೆಂದರಗಳಿಗ ್ ಎೆಂ.ಎಸ್.ಪಿ.ಸಿ.ಗಳನತು 
ಉಪಯೇಗಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ಎೆಂ.ಎಸ್.ಪಿ.ಸಿ.ಗಳ ಮೇಲ ್ಅವಲೆಂಬಿತ್ವನಗಿರತವ ರನಜ್ಯದ ಉದ್ೂಯೇಗಿಗಳ 
ಕತಟತೆಂಬಗಳು ಬಿೇದಿಗ ್ ಬಿೇಳಲತ ಸಕನಾರವ್ೇ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕ್ೂಟಟೆಂತನಗತತ್ುದ್. ಆದತದರಿೆಂದ 
ನಮೆ ರನಜ್ಯದ ಎೆಂ.ಎಸ್.ಪಿ.ಸಿ.ಗಳನತು ಬಲವಧ್ಾರ್್ಗೂ್ಳಿಸಿ ಇವರಿೆಂದಲ್ೇ ಇನತು ಉತ್ುಮ 
ಗತಣಮಟಟದ ಆಹನರವನತು ಅೆಂಗನವನಡಿ ಕ್ೇೆಂದರಗಳಿಗ್ ಸರಬರನಜ್ತ ಮನಡಲತ ಅಗತ್ಯ ಕರಮ 
ಕ್ೈಗ್ೂಳುುವೆಂತ್ ಸಕನಾರವನತು ಈ ಮೂಲಕ ಒತನುಯಸತತ್ುೇರ್್.  

  ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ  ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಶ ನಯವ್ೇಳ್ಯಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ ವಿಷಯಕ್ೆ ಗಣಿ ಮತ್ತು ರ್ೂ ವಿಜ್ಞನನ ಹನಗೂ 



                                                                                                                                       «¥/23.09.2022     125  
 

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

 

 

   

ಮಹಳನ ಮತ್ತು ಮಕೆಳ ಕಲನಯಣ ಮತ್ತು ಹರಿಯ ರ್ನಗರಿಕರ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಸಚಿವರಿೆಂದ ಉತ್ುರ 
ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ. 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೆ ೇಜೇೆಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ,..... 

ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಮನನಯ ಭೆ ೇಜೆೇಗೌಡರೆೇ,  ಒಾಂದತ ನಿಮಿಷ, ಸಭ್ಯ 
ಮತೆಂದಿಡಬೇ್ಕನದ ಕ್ನಗದ ಪತ್ರಗಳು ಮೆಂಡರ್್ ಆಗಲ್ಲ. 

06. ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರ ವರದಿ 

ಕ್ನಯಾದಶ್ಾ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ವಿಧನನ ಸಭೆಯಾಂದ ಅಾಂಗೇಕೃತ್ವನದ 
ರ ಪದಲ್ಲಿರತವ   ಈ ಕ್ೆಳಕಾಂಡ ವಿಧೇೆಯಕಗಳನತು ಸಭೆಯ ಮತಾಂದ್ೆ ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ೆದೇರ್ೆ.  

೧. ಕರ್ನಾಟಕ ರ್  ಕಬಳಿಕ್ ೆನಿಷೆೇಧ (ತಿದತದಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕ, ೨೦2೨  

2. ಕರ್ನಾಟಕ ಸನಟಾಂಪತ (ಮ ರರೆ್ೇ ತ್ತದತದಪಡಿ) ವಿಧೇೆಯಕ, ೨೦೨೨  

3. ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಪರಿೇಕ್ಷನ ಮಾಂಡಳಿ (ತ್ತದತದಪಡಿ) ವಿಧೇೆಯಕ, ೨೦೨೨ 

4. ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಸ್ಥವಿಲ್ ಸೇೆವೆಗಳು (ಶ್ಕ್ಷಕರ ವಗನಾವಣೆ ನಿಯಾಂತ್ರಣ) (ತ್ತದತದಪಡಿ)  

   ವಿಧೆೇಯಕ, ೨೦೨೨ 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ ಕೆ್. ರನಥೆ ೇಡ (ವಿರ ೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸರ್ೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಈ ಶೂನಯವೆೇಳೆಯಲ್ಲಿ... 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೆ ೇಜೇೆಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ ಕ್ೆ. ರನಥ ೆೇಡ ರವರೇೆ 
ಒಾಂದತ ನಿಮಿಷವಿರಿ. 



                                                                                                                                       «¥/23.09.2022     126  
 

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

 

 

   

ಶ್ರೇ ಟಿ.ಎ. ಶರವಣ (ವಿಧನನಸಭೆಯಾಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ ಕ್ೆ. 
ರನಥೆ ೇಡ ರವರೆೇ ಒಾಂದತ ನಿಮಿಷ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೆ ಳಿಿ. 

ಡನ: ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ (ಸಕನಾರದ ಮತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ತನವು ವಿಧೆೇಯಕವನತು ತೆಗೆದತಕ್ ೆಳಿಿ. 

ಶ್ರೇ ಆರ್. ಅಶೊೇಕ (ಕಾಂದ್ನಯ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಅವರೆೇರ್ನದರ  
ಮನಡಿಕ್ೆ ಳಿಲ್ಲ. ಮೊದಲರೆ್ಯದ್ನಗ ತನವು ವಿಧೇೆಯಕಗಳನತು  ತೆಗೆದತಕ್ ೆಳಿಿ. 

ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರೆೇ, ಒಾಂದತ ನಿಮಿಷ. ಮೊದಲರೆ್ಯದ್ನಗ 
ವಿಧೆೇಯಕಗಳನತು ತೆಗದೆತಕ್ೆ ಳೆ್ ಿೇಣ. 

(ಗೆ ಾಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೆ ೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ದಯಮನಡಿ, ... 

(ಗೆ ಾಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಟಿ.ಎ. ಶರವಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಪರಶೊುೇತ್ುರ ವೆೇಳೆಯನದ ನಾಂತ್ರ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೆ ಡತತೆುೇರೆ್ಾಂದತ ತನವು ಹೇೆಳಿದಿದೇರಿ. 

(ಗೆ ಾಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೆ ೇಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಪರಶೊುೇತ್ುರ ವೆೇಳೆಯನದ 
ನಾಂತ್ರ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ ೆಡತತೆುೇರ್ೆಾಂದತ ತನವು ನಮಗ್ ಮನತ್ತ ಕ್ ೆಟಿಟದಿದೇರಿ.  

(ಗೆ ಾಂದಲ) 
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ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಪರಶೂೆುೇತ್ುರ ವೆೇಳೆಯನದ ನಾಂತ್ರ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ 
ಮನಡಿಕ್ೆ ಡತತೆುೇರೆ್ಾಂದತ ಹೇೆಳಿದ್ೆದೇರ್ೆ. 

ಡನ: ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ತನವು ವಿಧೆೇಯಕವನತು 
ತೆಗೆದತಕ್ ೆಳಿಿ. 

 

೦೭. ನಯಮ 59ರ ಮೇರ್ಗ್ ನಲತವಳಿ ಸೂಚರ್್ ಮೆಂಡಿಸಲತ ಅನತಮತಿ ಕ್ೂೇರಿ ಪರಸನುವ 
 

 ವಿಷಯ:-ರನಜ್ಯದ ಅಲಪಸೆಂಖ್ನಯತ್ರ ಆಯೇಗದ ಆಧ್ಯಕ್ಷರನಗಿದದ ಶ್ರೇ ಅನವರ್ 
ಮನನಪನಪಡಿಯವರತ ಸಲ್ಲಿಸಿದದ ವರದಿಯನತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಿಸಿ, ಅದರ ಪರತಿಯನತು ವಿರೂ್ೇಧ್ 
ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರಿಗ ್ಮತ್ತು ಸದಸಯರತಗಳಿಗ ್ ನೇಡದಿರತವುದತ ಹನಗೂ ವರದಿಯ ಮೇಲ್ ಚಚ್ಾಗ ್
ಅವಕನಶ ಕ್ೂೇರಿಕ ್ಬಗ್ೆ. 
 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್ೆ. ಹರಿಪರಸನದ್ (ವಿರ ೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತುನ ಕನಯಾವಿಧನನ ಹನಗ  ನಡವಳಿಕ್ೆಯ ನಿಯಮಗಳ ೫೯ರ್ೆೇ 
ನಿಯಮದ ಮೇರೆಗ ೆ ಮತಾಂಬರತವ ಪರಸಕು ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತುನ ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಸಲತ ಈ 
ಕ್ೆಳಕಾಂಡ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ನಿಲತವಳಿ ಸ ಚರೆ್ಯನತು ಮೆಂಡಿಸಲತ ಅನತಮತಿ ಕ್ೂೇರಿ ಪರಸನುವವನತು 
ಮೆಂಡಿಸತತಿುದದ್ೇರ್್.  

ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ಬ ೆೇಡ್ಾನಲ್ಲಿ ನಡದೆಿದ್ೆ ಎನುಲನದ ರ್ರಷ್ನಟರ್ನರ, ಹಣ ಹನಗ  ವಕ್ಫ್ 
ಬೆ ೇಡಾ ಆಸ್ಥುಯ ದತರತಪಯೇಗದ ಬಗೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಅನಾರ್ ಮನಣಿಪ್ನಾಡಿ ವರದಿಯನತು 
ತ್ರನತ್ತರಿಯಲ್ಲಿ ಸದನದ ಮತಾಂದ್ೆ ಮಾಂಡಿಸ್ಥದತದ, ಈಗನಗಲೆೇ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ಥ ಹಲವು ವಷಾಗಳೆೇ 
ಕಳೆದಿದದರ  ಕ್ೆಲವು ರ್ನಯಕರನತು ಗತರಿಯನಗಸ್ಥಕ್ೆ ಾಂಡತ ರ್  ಕಬಳಿಕ್ೆ ನಡಸೆ್ಥದ್ನದರೆ ಎನತುವ 
ತ್ನಿಖನರಹಿತ್ ಆರ ೆೇಪ ಮನಡತತ್ತುರತವ ಸಕ್ನಾರ, ವರದಿ ಬಗೆೆ ಸದನದ ಸಮಗರ ಚರ್ಾೆಗೆ ಅವಕ್ನಶ 
ನಿೇಡದ್ೆೇ ಅಾಂಗೇಕರಿಸಬಹತದ್ನದ ಸಕ್ನಾರದ ಧೆ ೇರಣೆಗಳನತು ಖ್ಾಂಡಿಸತತುೆೇವೆ. ಈ ವಿಷಯವು 
ಸನವಾಜ್ನಿಕವನಗ ಮಹತ್ವದನದಗರತವುದರಿಾಂದ ವರದಿಯ ಮೇಲ್ಲನ ಚರ್ೆಾಗೆ ಅವಕ್ನಶ ನಿೇಡಬೆೇಕ್ೆನತುವ 
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ವಿಷಯವನತು ದಿರ್ನಾಂಕ ೨೩.೦೯.೨೦೨೨ ರಾಂದತ ಸದನದಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಸಲತ ನಿಯಮ ೫೯ರ ಮೇರಗೆ ೆ
ನಿಲತವಳಿ ಸ ಚರ್ಯೆನತು ನಿೇಡತತ್ತುದ್ದೆೇರೆ್.  

ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರತ ನಿರ್ುೆ ವರದಿಯನತು ಮಾಂಡರೆ್ ಮನಡಿದ್ನದರ.ೆ 
ಆ ವರದಿಯನತು ನಮಗ ೆ ಕ್ೆ ಡಿ. ಈಗನಗಲೇೆ ತ್ಮಗೆ ವರದಿಯನತು ಕ್ ೆಟಿಟರಬೆೇಕತ. ಇಲಿವನದರೆ, 
ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರತ ವರದಿ ಮಾಂಡರೆ್ ಮನಡಿರಲ್ಲಕ್ೆಲಿ.  ಆ ವರದಿ ಮಾಂಡರೆ್ಯನಗದದರ,ೆ ಆ 
ವರದಿಯರ್ನುದರ  ನಮಗ ೆಕ್ೆ ಡಬೆೇಕತ.  

ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಅನಾರ್ 
ಮನಣಿಪ್ನಾಡಿ ಆಯೇಗ ಮನಡಿರತವಾಂತ್ಹ ವರದಿಯನತು  ಸಕ್ನಾರದ ಪರವನಗ ಮೊರೆ್ು 
ಕ್ೆಳಮರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಮಾಂಡಿಸಲನಗದೆ್. ನಿರ್ುೆ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾಂಡರೆ್ ಮನಡಿದ್ದೆೇರೆ್. ಆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ 
ಅಲಪಸಾಂಖನಯತ್ ಸಮತದ್ನಯಕ್ೆೆ ಸೇೆರಿದಾಂತ ೆ೨ ರಿಾಂದ ೩ ಲಕ್ಷ ಕ್ ೆೇಟಿ ರ ಪ್ನಯಗಳು ಅವಯವಹನರ 
ಮತ್ತು ರ್ರಷ್ನಟರ್ನರವನಗದ್ೆ ಎನತುವಾಂತ್ಹ ... 

(ಗೆ ಾಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮೊದಲತ ಆ ವರದಿಯನತು ನಮಗೆ ಕ್ ೆಡಲ್ಲ. 

(ಗೆ ಾಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಟಿ.ಎ. ಶರವಣ:- ಅಲಾಸಾಂಖನಯತ್ರ ಸಮತದ್ನಯಕ್ೆೆ ಅರ್ನಯಯವನಗದ್ೆ. 

(ಗೆ ಾಂದಲ) 

ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ದಯವಿಟತಟ ಎಲಿರೂ ಕತಳಿತ್ತಕೂ್ಳಿು. ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತೆುೇರ್ೆ. 

(ಗೆ ಾಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಅದ್ನಯವುದತ ಕಡತ್ಕ್ೆೆ ಬರಬನರದತ. 
ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರತ ಮೊದಲತ ವರದಿಯನತು ಕ್ೆ ಡಲ್ಲ. ಚರ್ೆಾ ಮನಡಲ್ಲ. (ಗೆ ಾಂದಲ) ಇಲಿ-ಸಲಿದ 
ಆರ ೆೇಪ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಿಲಿ. 

(ಗೆ ಾಂದಲ) 

ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ವರದಿಯನತು ಕ್ೆ ಡಿ.   

(ಗೆ ಾಂದಲ) 

ಡನ.ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ಆ ವರದಿ ಕ್ ೆಟಟರ್,….(ಗ್ೂೆಂದಲ)… ಅದತ ಶ್ರೇಮಾಂತ್ರ 
ಪ್ನಲನಗತತ್ುದ್ೆ. 

(ಗೆ ಾಂದಲ) 

ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ವರದಿಯನತು ಕ್ೆ ಡಿ.   

ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ,   
ಚರ್ೆಾ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಕಡತ್ವನತು ಮಾಂಡಿಸ್ಥದ್ದೆೇರೆ್. 

ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ವರದಿಯನತು ಕ್ೆ ಡಿ.   

ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ,  ಸತಮನರತ ೨೯ ಸನವಿರ 
ಎಕರ ೆರ್ ಮಿಯನತು ಕಬಳಿಸ್ಥದ್ನದರೆ ಎನತುವ ಕ್ನರಣಕ್ೆೆ ಈ ವರದಿಯನತು ಮಾಂಡಿಸ್ಥದೆ್ದೇರ್ೆ. (ಗೆ ಾಂದಲ) 
ಪರತ್ತಪಕ್ಷದವರಿಗೂ ಅಲಾಸಾಂಖನಯತ್ರ ಬಗ್ೆ ಕ್ನಳಜಿ ಇದ್. (ಗೆ ಾಂದಲ) ಹನಗ  ವಿಶನಾಸ ನಮಗೆ ಇದ್.ೆ 

(ಗೆ ಾಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಒಾಂದತ ನಿಮಿಷ.  
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(ಗೆ ಾಂದಲ) 

ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರ ೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರೆೇ, ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ ಬೇೆಡವೆೇ? 

(ಗೆ ಾಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ 
ಕನಯಾವಿಧನನ ಹನಗೂ ನಡವಳಿಕ ್ನಯಮ ೨೧೪ ರ ಮೇರಗ್ ್

“ವರದಿಯನತು ಮೆಂಡಿಸತವುದಕ್ೆ ಮತೆಂಚ್ ಅದತ ಸಕನಾರಕ್ೆ ಲರ್ಯವನಗತವೆಂತ್ 
ಮನಡತವುದತ:- ವರದಿಯನತು ಪರಿಷತಿುನಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಿಸತವುದಕ್ೆ ಮತೆಂಚ್ ಸಮಿತಿಗ್ 
ಸೂಕುವ್ೆಂದತ ಕೆಂಡತಬೆಂದರ್ ತ್ನು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಣಾಗೂ್ಳಿಸಿರತವ ಯನವುದ್ೇ 
ಭನಗವನತು ಸಕನಾರಕ್ೆ ಲರ್ಯವನಗತವೆಂತ ್ ಮನಡಬಹತದತ. ಅೆಂತ್ಹ ವರದಿಗಳನತು 
ಪರಿಷತಿುನಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಿಸತವವರಗ್್ ಅವು ರಹಸಯವ್ೆಂದತ ಭನವಿಸತ್ಕೆದತದ…..” 

(ಗೆ ಾಂದಲ) 

ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ದಯವಿಟತಟ, ಎಲಿರ  ಒೆಂದತ ನಮಿಷ ಸತಮೆರ್್  ಕತಳಿತ್ತಕೂ್ಳಿು.  ರ್ನನತ 
ಇದರ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳುತೆುೇರ್ೆ. ಮನನಯ ವಿರ ೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಹನಗ  ಇತ್ರ ಸದಸಯರತ ನಿೇಡಿರತವ 
ನಿಲತವಳಿ ಸ ಚರೆ್ಯನತು ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸ್ಥದೆ್ದೇರೆ್.  ಮನನಯ ವಿರ ೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಪರಸನುಪಸ್ಥರತವ 
ವರದಿಯತ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತುನ  ಹನಗ  ವಿಧನನ ಮಾಂಡಲದ ಸನಿಯ ಸಮಿತ್ತಯ 
ವರದಿಯನಗರತವುದಿಲಿ.                                                

(ಮತೆಂದತ…) 
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(1036) 23-09-2022 1.50 ಟಿಸಿಹ್ರ್್-ಕ್ಎಸ್               
ಸಭನಪತಿಯವರತ (ಮತೆಂದತ):- 

ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ದಿರ್ನೆಂಕ 22.09.2022 ರೆಂದತ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಿಸಿರತವ ಕರ್ನಾಟಕ 
ರನಜ್ಯ ಅಲಪಸೆಂಖ್ನಯತ್ರ ಆಯೇಗದ ವರದಿಯನತು, ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಅಲಪಸೆಂಖ್ನಯತ್ರ ಆಯೇಗದ 
ಕನಯ್ದದ 1994ರ ರಿೇತನಯ ಮೆಂಡಿಸಿರತತನುರ.್ 

“ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಕನಯಾವಿಧನನ ಹನಗೂ ನಡವಳಿಕ್ಯ ನಯಮಗಳ 
ನಯಮಗಳ ರಿೇತನಯ 61(3) ರ ರಿೇತನಯ, ವರದಿಯಲ್ಲಿರತವ ಅೆಂಶಗಳು ಇತಿುೇಚ್ಗ್ ನಡ್ದಿರತವ ನದಿಾಷಟ 
ವಿಷಯವನಗಿರತವುದಿಲಿ. ಈ ಹರ್್ುಲ್ಯಲ್ಲಿ, ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ನಲತವಳಿ 
ಸೂಚರ್್ಯ ಮೂಲಕ ನಯಮ 59ರಡಿಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯ ಮೇಲ್ಲನ ಚಚ್ಾಗ್ ಅನತಮತಿಯನತು 

ಕ್ೂೇರಿರತವುದತ ನಯಮಗಳಿಗ್ ವಯತಿರಿಕುವನಗಿರತವುದರಿೆಂದ, ಅನತಮತಿಯನತು 
ನರನಕರಿಸಲನಗಿದ್. ಮತೆಂದತವರ್ದತ ಈಗನಗಲ್ೇ ಪಿೇಠವು ಸದರಿ ವರದಿಯ ಪರತಿಯನತು ಎಲನಿ 

ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳಿಗ ್ಒದಗಿಸತವೆಂತ್ ನದ್ೇಾಶನ ನೇಡಲನಗಿದ.್”್ 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸನದ್ (ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅವರತ 
ಏರ್್ೇರ್ೂ್ೇ ರ್ರಷ್ನಟಚನರ ಆಗಿದ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರತ.  ಅವರತ ರ್ರಷ್ನಟಚನರದ ಬಗ್ೆ ಹೇ್ಳಲ್ಲ.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಅದರ ವರದಿಯನತು ಮೆಂಡಿಸಿ.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ದಿನನತ್ಯ ಪತಿರಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ರ್ರಷ್ನಟಚನರದ 
ಬಗ್ೆ ಬರತತಿುದ್. ಅದರ ಬಗ್ೆ ಸಕನಾರ ಹ್ೇಳಲ್ಲ.  
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(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇ್, ರ್ನನತ ರೂಲ್ಲೆಂಗ್ ಕ್ೂಟಿಟದ್ದೇರ್.್ 
ತನವು ಬ್ೇಗ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸಿ.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ತನವು ನಮಗೂ ರೂಲ್ಲೆಂಗ್ ಕ್ೂಡಿ, 
ರ್ನನತ ಬ್ೇಡವೆ್ಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುಲಿ. (ಗ್ೂೆಂದಲ) ಸಕನಾರ ಸೆಂಪೂಣಾವನಗಿ ರ್ರಷ್ನಟಚನರದಲ್ಲಿ ಮತಳುಗಿದ.್ 
ಶ್ೇ.40 ರಷತಟ ರ್ರಷ್ನಟಚನರವನಗಿದ್ಯ್ದೆಂದತ. . . (ಗ್ೂೆಂದಲ) ಬಹರೆಂಗವನಗಿ ಹ್ೇಳಿದದರತ. ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಕೂಡ ಹ್ೇಳುತಿುದನದರ್, ಒಬಾರತ ಎೆಂಎಲ್ಎ . . .(ಗ್ೂೆಂದಲ) ರೂ.15 ಲಕ್ಷಗಳು ….   

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಡನ.ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನವಮಿ (ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಈಗ ವಿಧ್ೇಯಕಗಳನತು ತಗ್್ದತಕೂ್ಳಿು.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕರ್ನಾಟಕ 
ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಕನಯಾವಿಧನನ ಹನಗೂ ನಡವಳಿಕ್ಯ 72ರ್್ೇ ನಯಮದ ಮೇರಗ್ ್ಮಹತ್ವದ 
ಜ್ರೂರನದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ೆ ಮನನಯ ಉನುತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರತ ದಿರ್ನೆಂಕ 23.09.2023 ರೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಿಕ್ ನೇಡಬ್ೇಕನಗಿ ವಿನೆಂತಿಸಿ, ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಗಮನಸ್ಳ್ಯತತಿುದದ್ೇರ್್.  

ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರದಲ್ಲಿರತವ ಬಿ.ಎೆಂ.ಎಸ್., ಟರಸಟ್ ಒೆಂದತ ಪರತಿಷಿಿತ್ ಸನವಾಜ್ನಕ ಟರಸಟ್. 
ಇದತ ಕಳ್ದ 6-7 ದಶಕಗಳಿೆಂದ ಶ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಷ್ೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಣನೇಯ ಸೇ್ವ್ ಸಲ್ಲಿಸತತಿುದ್. ಈ ಟರಸಟ್ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡಯ್ತತಿುರತವ ಪರಥಮ ದಜ್ಾ ಕನಲೇ್ಜ್ತ, ಇೆಂಜಿನಯರಿೆಂಗ್ ಕನಲೇ್ಜ್ತ ಮತ್ತು ಕನನೂನತ 
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ಕನಲೇ್ಜ್ತಗಳು ದ್ೇಶದನದಯೆಂತ್ ಪರಸಿದಿವನಗಿವ.್ ಆದರ,್ ಇತಿುೇಚಿನ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸನವಾಜ್ನಕ 
ಟರಸಟ್ನ ಕನಯಾ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ್ ವ್ೈಖ್ರಿಗಳು ಟರಸಟ್ನ ಸೆಂಸನೆಪಕರನದ ದಿವೆಂಗತ್ 
ಬಿ.ಎೆಂ.ಶ್ರೇನವನಸಯಯ ಮತ್ತು ದಿವೆಂಗತ್ ಡನ. ರ್ನರನಯಣರವರ ಆಶ್ ೇತ್ುರಗಳಿಗ್ ವಿರತದಿವನಗಿ 
ನಡಯ್ತತಿುವ.್ ಈ ಸನವಾಜ್ನಕ ಟರಸಟ್ ನಲ್ಲಿರತವ ಅಜಿೇವ ಟರಸಿಟಗಳು ಮತ್ತು ದನನಗಳ ಟರಸಿಟಗಳು, ಈ 
ಸನವಾಜ್ನಕ ಟರಸಟ್ನ ಪರತಿಯೆಂದತ ಆಡಳಿತ್ ಮತ್ತು ವಯವಹನರದಲ್ಲಿ ತೂ್ಡಗಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ, ಅಕರಮ 
ಮತ್ತು ಅವಯವಹನರಗಳನತು ನಡಸ್ತತಿುದನದರ.್  ಇಲ್ಲಿ ನಡಯ್ತವ ಹಗರಣಗಳ ಬಗ್ೆ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖ್ಯ್ 
ಅೆಂದಿನ ಪರಧನನ ಕನಯಾದಶ್ಾಗಳು ಮತ್ತು ಸಕನಾರದ ಟರಸಿಟಯನಗಿ ರ್್ೇಮಕಗ್ೂೆಂಡಿದದ ನವೃತ್ು 
ಐ.ಎ.ಎಸ್., ಅಧಿಕನರಿ ಶ್ರೇ ಮದನ್ ಗೂ್ೇಪನಲ್ ರವರತ ನೇಡಿರತವ ವರದಿಗಳು ಸನಕ್ಷಿಯನಗಿವ್. 
ಮತೆಂದತವರ್ದತ, ಈ ಸನವಾಜ್ನಕ ಟರಸಟ್ನ ಅವಯವಹನರಗಳು ಉನುತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖ್ಗ್ ್ಗ್ೂತಿುದದರೂ 
ಕೂಡ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉನುತ್ ಸನೆನದಲ್ಲಿರತವವರತ ಈ ಅಕರಮಗಳಿಗ್ ರ್್ೇರವನಗಿ 
ಕತಮೆಕತೆ ನೇಡತತಿುದನದರ.್ 

ಬಿ.ಎೆಂ.ಎಸ್., ಟರಸಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡಯ್ತತಿುರತವ ಹಗರಣದ ಬಗ್ೆ ತ್ನಖ್್ ನಡಸ್ಲತ ಸಕನಾರದ 
ಗಮನವನತು ಸಳ್್ಯಬಯಸತತಿುದ್ದೇರ್್. 

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದತ 
ಯನವ ರ್ನಯಯ? ಅವರಿಗ್ ಚಚ್ಾ ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಶಕ್ು ಇದದರ ್ಮನಡಲ್ಲ.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ತನವು ಈಗನಗಲ್ೇ 
ರೂಲ್ಲೆಂಗ್ ಕೂ್ಟತಟಬಿಟಿಟದಿದೇರಿ.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡ ರವರ್ೇ, ಈಗನಗಲ್ೇ ಈ ಪಿೇಠದಿೆಂದ ರ್ನನತ 
ರೂಲ್ಲೆಂಗ್ ಕೂ್ಟಿಟದ್ದೇರ್.್ ಆದದರಿೆಂದ ತನವು ದಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕೂ್ಳಿು.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅದತ ಬ್ೇರ ್ವಿಚನರ. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅದತ ಬ್ೇರ ್ವಿಚನರವ್ೇ? ಆಯತ್ತ ಹ್ೇಳಿ. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಹೌದತ. ರ್ನನತ ನಯಮ 72ರ 
ಮೇರಗ್ ್ ಗಮನ ಸಳ್್ಯತವ ಸೂಚರ್್ಯನತು ಕ್ೂಟಿಟರತವುದನತು ಓದತತಿುದ್ದೇರ್್. ಹನಗನಗಿ, ತನವು 
ದಯವಿಟತಟ ಚಚ್ಾಗ ್ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕ್ೂಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಕ್ೇಳುತಿುದ್ದೇರ್್.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡರವರೇ್, ರ್ನನತ ನಮಗ್ ಅವಕನಶವ್ೇ 
ಮನಡಿಕ್ೂಟಿಟಲಿ.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ನಯಮ 72ರ ಮೇರಗ್ ್
ಗಮನ ಸಳ್್ಯತವ ಸೂಚರ್್ ಮೇರಗ್ ್ ಚಚ್ಾಗ್ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕ್ೂಡಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮೆಲ್ಲಿ 
ವಿನೆಂತಿ ಮನಡತತಿುದ್ದೇರ್.್  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಬ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡರವರೇ್, ರ್ನನತ ಚಚ್ಾಗ ್ ಅವಕನಶ 
ಮನಡಿಕ್ೂಟಿಟಲಿ.  

 (ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈಗನಗಲ್ೇ ತನವು ಆದ್ೇಶ 
ಮನಡಿದಿದೇರಿ. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನಯಮ 72ರ ಮೇರಗ್ ್
ಈಗನಗಲ್ೇ ಸೂಚರ್ನ ಪತ್ರವನತು ಕ್ೂಟಿಟದದ್ೇರ್್. ಹನಗನಗಿ, ತ್ಮಗ್ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡತತಿುದ್ದೇರ್್.   

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡರೇ್, ಆ ರ್್ೂೇಟಿಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್? 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನಯಮ 72ರ ಮೇರಗ್ ್
ಪರಸನುಪಿಸಲತ ಅವಕನಶ ಕೂ್ೇರಿ ಇೆಂದತ ಬ್ಳಗ್ೆಯ್ದೇ ಕನಪಿಯನತು ಕ್ೂಟಿಟದ್ದೇರ್್.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ಾೇಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಹೌದತ, ಬ್ಳಗ್ೆಯ್ದೇ 
ಕ್ೂಟಿಟದದ್ೇವ್. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನನು ಬಳಿ ಅದತ ಬೆಂದಿಲಿ. 
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(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

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

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್್ೂೇಡಿ, ರ್ನನತ ಬ್ಳಿಗ್ೆ 9.55 
ಕ್ೆ ಕ್ೂಟಿಟದ್ದೇರ್್. ಕೂ್ಟಿಟರತವುದಕ್ೆ ನನು ಬಳಿ endorsement ಕೂಡ ಇದ್. Without 
endorsement ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಿಲಿ. (ಗ್ೂೆಂದಲ) Am I telling a lie?  

(ಈ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡರವರತ ನಯಮ-72 ರಡಿ 
ರ್್ೂೇಟಿೇಸ್ ಕ್ೂಟಿಟರತವ ಕನಪಿಯನತು ತ್ೂೇರಿಸಿದರತ) 

 
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನೇವು ನಮಗ್ ವಿಚನರಗಳನತು ಚಚ್ಾ 
ಮನಡಲತ ಅವಕನಶ ಕ್ೂಡತವುದಿಲಿ. ಇದತ ತನರತ್ಮಯ.. . . (ಗ್ೂೆಂದಲ) ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗ್ 
ಮನತ್ರ ಆಪನದರ್್ ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಅವಕನಶ ಕ್ೂಡತತಿುೇರಿ. ಅದೇ್ ರಿೇತಿ ಬ್ೇರಯ್ವರಿಗೂ ಅವಕನಶ 
ಮನಡಿಕ್ೂಡಿ. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, . . .(ಗ್ೂೆಂದಲ) ಇದರಲ್ಲಿ 
ಮನಜಿ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಯವರತ ಕೂಡ ಇದನದರ,್ . . .   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇ್, ರ್ನನತ ಚಚ್ಾ ಮನಡತವುದಕ್ೆ 
ಯನರಿಗೂ ಅವಕನಶ ಕೂ್ಟಿಟಲಿ. (ಗ್ೂೆಂದಲ)  ಈಗ ವಿಧ್ೇಯಕಗಳನತು ತ್ಗ್ದತಕ್ೂಳುುತಿುದದ್ೇರ್್. 
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                                   ೦೮. ಶನಸನ ರಚರ್್ 

ವಿಧ್ೇಯಕಗಳ ಪಯನಾಲ್ೂೇಚರ್್ ಹನಗೂ ಅೆಂಗಿೇಕನರ 
 

ಅ) ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ೂ ಕಬಳಿಕ್ ನಷ್್ೇಧ್ (ತಿದತದಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕ, 2022 
ಪರಯನಾಲ್ೂೇಚರ್ನ ಪರಸನುವ 

 
ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶ್ ೇಕ್ (ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 

ವಿಧನನಸಭ್ಯೆಂದ ಅೆಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರೂಪದಲ್ಲಿರತವ 2022ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನ ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ೂ ಕಬಳಿಕ್ 
ನಷ್್ೇಧ್ (ತಿದತದಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕವನತು ಪಯನಾಲ್ೂೇಚಿಸಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ಕೂ್ೇರತತ್ುೇರ್್.  

 
ಪರಸನುವವನತು ಮೆಂಡಿಸಲನಯತ್ತ. 

 
ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶ್ ೇಕ್ (ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ೂಕಬಳಿಕ್ 

ಯೆಂದ ಈ ಹೆಂದ ್ ಬಹಳಷತಟ ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ ತ್ೂೆಂದರಯ್ನಗಿದ್. ಸನಕಷತಟ ರೈ್ತ್ರ ಮೇಲ್ ಕ್ೇಸ್ಗಳು 
ದನಖ್ಲನಗಿವ್. ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ಸಹನಯ ಆಗಲ್ಲ ಎನುತ್ಕೆೆಂಥ ದೃಷಿಟಯೆಂದ ರ್ನವು ಇದನತು ರೈ್ತ್ರ ಮಟಿಟಗ್ 
ವನಪಸತಸ ತ್ಗ್ಯತತಿುದ್ದೇವ್. . .  (ಗ್ೂೆಂದಲ) ಏನದ್, ಅದನತು ರ್ನವು ಒಪಿಪಕೂ್ಳುುತಿುದ್ದೇವ್. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರ್್ೆಂದರ್; 

“ವಿಧನನಸಭ್ಯೆಂದ ತಿದತದಪಡಿಗಳೂ್ೆಂದಿಗ್ ಅೆಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ 
ರೂಪದಲ್ಲಿರತವ 2022ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನ  ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ೂ ಕಬಳಿಕ್ 
ನಷ್್ೇಧ್ (ತಿದತದಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕವನತು  
ಪಯನಾಲ್ೂೇಚಿಸತವುದತ” 

 
ಪರಸನುವ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ  
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ಖ್ೆಂಡ ಖ್ೆಂಡವನಗಿ ವಿಧ್ೇಯಕವನತು ಪಯನಾಲ್ೂೇಚಿಸತವುದತ  
ಖ್ೆಂಡ: 2  
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- “ಖ್ೆಂಡ 2 ಈ ವಿಧ್ೇಯಕದ ಅೆಂಗವನಗಿರತತ್ುದ”್ 

ಪರಸನುವ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ 
(ಖ್ೆಂಡ 2 ನತು  ವಿಧ್ೇಯಕಕ್ೆ ಸೇ್ರಿಸಲನಯತ್ತ) 

ಖ್ೆಂಡ 1 ಇತನಯದಿ 
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರ್್ೆಂದರ್; 

“ಮೊದಲರ್್ಯ ಖ್ೆಂಡ, ದಿೇಘಾ ಶ್ೇಷಿಾಕ,್ ಪರಸನುವರ್್ ಹನಗೂ 
ಅಧಿನಯಮಗೂ್ಳಿಸತವ ಸೂತ್ರ ಸೆಂಹತ್ ವಿಧ್ೇಯಕದ 
ಭನಗವನಗಿರತತ್ುದ.್” 
 
       ಪರಸನುವ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ 

(ಮೊದಲರ್್ಯ ಖ್ೆಂಡ, ದಿೇಘಾ ಶ್ೇಷಿಾಕ್, ಪರಸನುವರ್್ ಹನಗೂ ಅಧಿನಯಮಗ್ೂಳಿಸತವ ಸೂತ್ರ 
ಸೆಂಹತ್ಗಳನತು ವಿಧ್ೇಯಕಕ್ೆ ಸ್ೇರಿಸಲನಯತ್ತ) 

ಪರಸನುವದ ಅೆಂಗಿೇಕನರ 
ಶ್ರೇ ಆರ. ಅಶ್ ೇಕ್ (ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 

ವಿಧನನಸಭ್ಯೆಂದ ತಿದತದಪಡಿಗಳ್ೂೆಂದಿಗ್ ಅೆಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರೂಪದಲ್ಲಿರತವ 2022ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನ  
ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ೂ ಕಬಳಿಕ್ ನಷ್್ೇಧ್ (ತಿದತದಪಡಿ) ವಿಧೇ್ಯಕವನತು ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಕೂ್ೇರತತ್ುೇರ್್. 
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಪರಸನುವ ಏರ್್ೆಂದರ್; 

“ವಿಧನನಸಭ್ಯೆಂದ ತಿದತದಪಡಿಗಳೂ್ೆಂದಿಗ್ ಅೆಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ 
ರೂಪದಲ್ಲಿರತವ 2022ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನ ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ೂ ಕಬಳಿಕ್ ನಷ್್ೇಧ್ 
(ತಿದತದಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕವನತು ತಿದತದಪಡಿ ಮನಡಿರತವೆಂತ್ 
ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸತವುದತ”್ 

 
ಪರಸನುವ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ ಮತ್ತು ಮಸೂದ್ಗ್ ಒಪಿಪಗ್ ನೇಡಲನಯತ್ತ 
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ಆ) ಕರ್ನಾಟಕ ಸನಟೆಂಪತ (ಮೂರರ್್ೇ ತಿದತದಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕ, 2022 
ಪರಯನಾಲ್ೂೇಚರ್ನ ಪರಸನುವ 

 
ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶ್ ೇಕ್ (ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 

ವಿಧನನಸಭ್ಯೆಂದ ಅೆಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರೂಪದಲ್ಲಿರತವ 2022ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸನಟೆಂಪತ     
(ಮೂರರ್್ೇ ತಿದತದಪಡಿ)  ವಿಧ್ೇಯಕವನತು ಪಯನಾಲೂ್ೇಚಿಸಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಕೂ್ೇರತತ್ುೇರ್್.  

ಪರಸನುವವನತು ಮೆಂಡಿಸಲನಯತ್ತ. 
ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶ್ ೇಕ್ (ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ):- ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸನಟೆಂಪತ 

ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಯನರತ ಚನರಿಟಬಲ್ ಟರಸಟ ಎೆಂದತ Income Tax Act 1961 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರ್್ೂೇೆಂದಣಿ 
ಆಗಿರತತನುರ್ೂೇ, ಅವರಿಗ್ ಸಕನಾರದ ವತಿಯೆಂದ exemptions ಕ್ೂಡತವೆಂಥದತದ ಎನತುವುದನತು 
ಮನಡಿದ್ದೇವ.್ ಇದರಿೆಂದ ಏರ್ನಗತತಿುದ್ಯ್ದೆಂದರ್, ನಮೆ ಕೆಂದನಯ ಇಲನಖ್ಯ್ಲ್ಲಿ ಯನವುದ್ೇ ಟರಸಟ್ಗ್ 
ವಿರ್ನಯತಿ ಕ್ೂಡಬೇ್ಕನದರ್ ಅವರತ trust ರಿೆಂದ ಹಣವನತು ಕಲ್ಕಟ್ ಮನಡತತನುರ್, ಅದರ್ ಅದನತು 
ಯನವುದಕ್ೆ ಉಪಯೇಗ ಮನಡಿದನದರೆ್ಂದತ ಯನರತ ಕ್ೇಳುವುದಿಲಿ.  ಆದರ್ೇ, income tax ನವರತ 
ಅದನತು check ಮನಡತತನುರ.್ ಈ ಸೆಂಬೆಂಧ್ವನಗಿ ಧನಮಿಾಕ “ಅಥವನ”್ಚನರಿಟಬಲ್ ಎೆಂಬತದರಲ್ಲಿ, 
“ಮತ್ತು”್ಎೆಂಬ ಪದದ ಬದಲ್ಲಗ ್ “ಅಥವನ”್ಎೆಂಬ ಪದವನತು  ಸೇ್ರಿಸಿದದ್ೇವ ್ಅಷ್್ಟ. ಒೆಂದೇ್ ಒೆಂದತ 
ಪದ ಸೇ್ರಿಸಿದದ್ೇವ.್ ಇದರಲ್ಿೇ ಬ್ೇರ ್ ಹ್ಚತುವರಿ ಇರತವುದಿಲಿ. ಆದದರಿೆಂದ ಅದನತು 
ಅನತಮೊೇದಿಸಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮೆ ಮೂಲಕ ಸದನವನತು ಕ್ೂೇರತತಿುದ್ದೇರ್್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರ್್ೆಂದರ್; 
“ವಿಧನನಸಭ್ಯೆಂದ ತಿದತದಪಡಿಗಳೂ್ೆಂದಿಗ್ ಅೆಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ 
ರೂಪದಲ್ಲಿರತವ 2022ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸನಟೆಂಪತ     
(ಮೂರರ್್ೇ ತಿದತದಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕವನತು  
ಪಯನಾಲ್ೂೇಚಿಸತವುದತ” 

 
ಪರಸನುವ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ  
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ಖ್ೆಂಡ ಖ್ೆಂಡವನಗಿ ವಿಧ್ೇಯಕವನತು ಪಯನಾಲ್ೂೇಚಿಸತವುದತ  
ಖ್ೆಂಡ: 2 
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- “ಖ್ೆಂಡ 2 ಈ ವಿಧ್ೇಯಕದ ಅೆಂಗವನಗಿರತತ್ುದ”್ 
 

ಪರಸನುವ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ 
(ಖ್ೆಂಡ 2 ನತು  ವಿಧ್ೇಯಕಕ್ೆ ಸೇ್ರಿಸಲನಯತ್ತ) 

ಖ್ೆಂಡ 1 ಇತನಯದಿ 
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರ್್ೆಂದರ್; 

“ಮೊದಲರ್್ಯ ಖ್ೆಂಡ, ದಿೇಘಾ ಶ್ೇಷಿಾಕ,್ ಪರಸನುವರ್್ ಹನಗೂ 
ಅಧಿನಯಮಗೂ್ಳಿಸತವ ಸೂತ್ರ ಸೆಂಹತ್ ವಿಧ್ೇಯಕದ 
ಭನಗವನಗಿರತತ್ುದ.್” 
 
       ಪರಸನುವ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ  
 

(ಮೊದಲರ್್ಯ ಖ್ೆಂಡ, ದಿೇಘಾ ಶ್ೇಷಿಾಕ್, ಪರಸನುವರ್್ ಹನಗೂ ಅಧಿನಯಮಗ್ೂಳಿಸತವ ಸೂತ್ರ 
ಸೆಂಹತ್ಗಳನತು ವಿಧ್ೇಯಕಕ್ೆ ಸ್ೇರಿಸಲನಯತ್ತ) 

 
ಪರಸನುವದ ಅೆಂಗಿೇಕನರ 

 
ಶ್ರೇ ಆರ. ಅಶ್ ೇಕ್ (ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ):- ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 

ವಿಧನನಸಭ್ಯೆಂದ ತಿದತದಪಡಿಗಳ್ೂೆಂದಿಗ್ ಅೆಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರೂಪದಲ್ಲಿರತವ 2022ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನ  
ಕರ್ನಾಟಕ ಸನಟೆಂಪತ (ಮೂರರ್್ೇ ತಿದತದಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕವನತು ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೂೇರತತ್ುೇರ್.್ 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಪರಸನುವ ಏರ್್ೆಂದರ್; 
“ವಿಧನನಸಭ್ಯೆಂದ ತಿದತದಪಡಿಗಳೂ್ೆಂದಿಗ್ ಅೆಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ 
ರೂಪದಲ್ಲಿರತವ 2022ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸನಟೆಂಪತ     
(ಮೂರರ್್ೇ ತಿದತದಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕವನತು  ತಿದತದಪಡಿ ಮನಡಿರತವೆಂತ್ 
ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸತವುದತ”್ 

 
ಪರಸನುವ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ ಮತ್ತು ಮಸೂದ್ಗ್ ಒಪಿಪಗ್ ನೇಡಲನಯತ್ತ 

 
(ಈ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಹನಗೂ ಜ್ನತನದಳ (ಜನತನಯತಿೇತ್) ಶನಸಕನೆಂಗ 
ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನದ ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡರವರನತು ಹ್ೂರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಇನತುಳಿದ ವಿರೂ್ೇಧ್ 
ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತಗಳು ಹನಗೂ ಜ್ನತನದಳ (ಜನತನಯತಿೇತ್)  ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತ ಸದನದ ಬನವಿಯಲ್ಲಿ 

ಧ್ರಣಿ ನರತ್ರನಗಿದದರತ) 
 

(ಈ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿ ಬನವಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ರಣಿ ನರತ್ರನದ ಕನೆಂಗ್ರಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತ “ಬಿಜ್ಪಿ ಗ್ ಧಿಕನೆರ, 
೪೦% ಸಕನಾರಕ್ೆ ಧಿಕನೆರ”್ಎೆಂಬ ಘೂೇಷಣ್ಗಳನತು ಕೂಗತತಿುದದರತ) 

 
(ಮತೆಂದತ.. . .) 

 

(1037)23.9.2022/2.00/ಎೆಂ.ಎೆಂ-ಜಿ.ಆರ್ 

ಇ) ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇ್ವ್ಗಳು (ಶ್ಕ್ಷಕರ ವಗನಾವಣ್ ನಯೆಂತ್ರಣ) (ತ್ತದತದಪಡಿ)  
ವಿಧೆೇಯಕ, 2022 

ಪಯನಾಲೆ ೇಚರ್ನ ಪರಸನುವ 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ರ್ನಗ್ೇಶ(ಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸನಕ್ಷರತ್ ಹನಗೂ ಸಕನಲ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ವಿಧನನಸಭೆಯಾಂದ ಅಾಂಗೇಕೃತ್ವನದ ರ ಪದಲ್ಲಿರತವ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ 
ಸೇ್ವ್ಗಳು (ಶ್ಕ್ಷಕರ ವಗನಾವಣ್ ನಯೆಂತ್ರಣ) (ತ್ತದತದಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕವನತು 
ಪಯನಾಲೆ ೇಚಿಸಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ಕ್ೆ ೇರತತೆುೇರ್ೆ. 
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ಪರಸನುವವನತು ಮಾಂಡಿಸಲನಯತ್ತ 

ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರೆ್ಾಂದರೆ; 

“ವಿಧನನ ಸಭೆಯಾಂದ ಅಾಂಗೇಕೃತ್ವನದ ರ ಪದಲ್ಲಿರತವ 2022ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ 
ಸೇ್ವ್ಗಳು (ಶ್ಕ್ಷಕರ ವಗನಾವಣ್ ನಯೆಂತ್ರಣ) (ತ್ತದತದಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕವನತು 
ಪಯನಾಲೆ ೇಚಿಸತವುದತ’’ 

ಪರಸನುವ ಅಾಂಗೇಕರಿಸಲಾಟಿಟತ್ತ 

   ಖ್ಾಂಡ ಖ್ಾಂಡವನಗ ವಿಧೆೇಯಕವನತು ಪಯನಾಲೆ ೇಚಿಸತವುದತ 

ಖ್ಾಂಡ 2 ರಿೆಂದ 4ರವರ್ಗ್ 

 ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- “ಖ್ಾಂಡ 2 ರಿೆಂದ 4ವರಗ್್ ಎರಡ  ಸೆೇರಿದಾಂತೆ ಈ ವಿಧೇೆಯಕದ 
ಅಾಂಗವನಗರತತ್ುದ್ೆ.’’ 

ಪರಸನುವ ಅಾಂಗೇಕರಿಸಲಾಟಿಟತ್ತ 

(ಖ್ಾಂಡ 2 ರಿೆಂದ 4ರವರ್ಗ ್ಎರಡ  ಸೆೇರಿದಾಂತೆ ವಿಧೇೆಯಕಕ್ೆೆ ಸೇೆರಿಸಲನಯತ್ತ) 

ಖ್ಾಂಡ 1 ಇತನಯದಿ 

 ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರೆ್ಾಂದರೆ; 

  “ಮೊದಲರೆ್ಯ ಖ್ಾಂಡ, ದಿೇರ್ಾ ಶ್ೇಷಿಾಕ್ೆ, ಪರಸನುವರೆ್ ಹನಗ  ಅಧಿನಿಯಮಗೆ ಳಿಸತವ ಸ ತ್ರ 
ಸಾಂಹಿತೆ ವಿಧೆೇಯಕದ ಭನಗವನಗರತತ್ುದ್ೆ’’ 
 

ಪರಸನುವ ಅಾಂಗೇಕರಿಸಲಾಟಿಟತ್ತ 

(ಮೊದಲರೆ್ಯ ಖ್ಾಂಡ, ದಿೇರ್ಾ ಶ್ೇಷಿಾಕ್ೆ, ಪರಸನುವರೆ್ ಹನಗ  ಅಧಿನಿಯಮಗ ೆಳಿಸತವ ಸ ತ್ರ 
ಸಾಂಹಿತೆಗಳನತು ವಿಧೆೇಯಕಕ್ೆೆ ಸೇೆರಿಸಲನಯತ್ತ) 
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ಪರಸನುವದ ಅಾಂಗೇಕ್ನರ 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ರ್ನಗ್ೇಶ(ಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸನಕ್ಷರತ್ ಹನಗೂ ಸಕನಲ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ವಿಧನನಸಭೆಯಾಂದ ಅಾಂಗೇಕೃತ್ವನದ ರ ಪದಲ್ಲಿರತವ 2022ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ 
ಸಿವಿಲ್ ಸೇ್ವ್ಗಳು (ಶ್ಕ್ಷಕರ ವಗನಾವಣ್ ನಯೆಂತ್ರಣ) (ತ್ತದತದಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕವನತು 
ಅಾಂಗೇಕರಿಸಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ಕ್ ೆೇರತತೆುೇರೆ್. 

(ಈ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿ ಕನೆಂಗ್ರಸ್ ಮತ್ತು ಜ್.ಡಿ(ಎಸ) ಪಕ್ಷದ ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು ಸಕನಾರದ ವಿರತದಿ 
ಘೂೇಷಣ್ ಕೂಗತತಿುದದರತ) 

ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರೆ್ಾಂದರೆ; 

“ವಿಧನನಸಭೆಯಾಂದ ಅಾಂಗೇಕೃತ್ವನದ ರ ಪದಲ್ಲಿರತವ 2022ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ 
ಸೇ್ವ್ಗಳು (ಶ್ಕ್ಷಕರ ವಗನಾವಣ್ ನಯೆಂತ್ರಣ) (ತ್ತದತದಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕವನತು ತ್ತದತದಪಡಿ 
ಮನಡಿರತವಾಂತೆ ಅಾಂಗೇಕರಿಸತವುದತ’’ 
 

ಪರಸನುವ ಅಾಂಗೇಕರಿಸಲಾಟಿಟತ್ತ ಮತ್ತು ಮಸ ದ್ೆಗೆ ಒಪಾಗೆ ನಿೇಡಲನಯತ್ತ 

 (ಈ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿ ಕನೆಂಗ್ರಸ್ ಮತ್ತು ಜ್.ಡಿ(ಎಸ) ಪಕ್ಷದ ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು ಸಕನಾರದ ವಿರತದಿ 
ಘೂೇಷಣ್ ಕೂಗತತಿುದದರತ) 
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ಈ) ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಪರಿೇಕ್ಷನ ಮೆಂಡಲ್ಲ (ತ್ತದತದಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕ, 2022 
ಪಯನಾಲೆ ೇಚರ್ನ ಪರಸನುವ 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ರ್ನಗ್ೇಶ(ಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸನಕ್ಷರತ್ ಹನಗೂ ಸಕನಲ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ವಿಧನನಸಭೆಯಾಂದ ಅಾಂಗೇಕೃತ್ವನದ ರ ಪದಲ್ಲಿರತವ 2022ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರಢ 
ಶ್ಕ್ಷಣ ಪರಿೇಕ್ಷನ ಮೆಂಡಲ್ಲ (ತ್ತದತದಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕವನತು ಪಯನಾಲೆ ೇಚಿಸಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ಕ್ೆ ೇರತತೆುೇರ್ೆ. 

ಪರಸನುವವನತು ಮಾಂಡಿಸಲನಯತ್ತ  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ರ್ನಗ್ೇಶ(ಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸನಕ್ಷರತ್ ಹನಗೂ ಸಕನಲ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಎರಡತ ಪರಿೇಕ್ಷನ ಮೆಂಡಳಿಗಳನತು ಮಜ್ಾ ಮನಡಿ . . . . ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಬ್ೇಕ್ೆಂದತ 
ಕ್ೂೇರತತ್ುೇರ್್. 

ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರೆ್ಾಂದರೆ; 

“ವಿಧನನ ಸಭೆಯಾಂದ ಅಾಂಗೇಕೃತ್ವನದ ರ ಪದಲ್ಲಿರತವ 2022ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಪರಿೇಕ್ಷನ 
ಮೆಂಡಲ್ಲ (ತ್ತದತದಪಡಿ) ವಿಧೇೆಯಕವನತು ಪಯನಾಲ ೆೇಚಿಸತವುದತ’’ 
 

ಪರಸನುವ ಅಾಂಗೇಕರಿಸಲಾಟಿಟತ್ತ 

ಖ್ಾಂಡ ಖ್ಾಂಡವನಗ ವಿಧೇೆಯಕವನತು ಪಯನಾಲೆ ೇಚಿಸತವುದತ 

ಖ್ಾಂಡ 2 ರಿೆಂದ 11ರವರ್ಗ್ 

 ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- “ಖ್ಾಂಡ 2 ರಿೆಂದ 11ವರಗ್್ ಎರಡ  ಸೆೇರಿದಾಂತೆ ಈ ವಿಧೇೆಯಕದ 
ಅಾಂಗವನಗರತತ್ುದ್ೆ.’’ 

ಪರಸನುವ ಅಾಂಗೇಕರಿಸಲಾಟಿಟತ್ತ 

(ಖ್ಾಂಡ 2 ರಿೆಂದ 11ರವರ್ಗ್ ಎರಡ  ಸೆೇರಿದಾಂತೆ ವಿಧೇೆಯಕಕ್ೆೆ ಸೇೆರಿಸಲನಯತ್ತ) 
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ಖ್ಾಂಡ 1 ಇತನಯದಿ 

 ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರೆ್ಾಂದರೆ; 

  “ಮೊದಲರೆ್ಯ ಖ್ಾಂಡ, ದಿೇರ್ಾ ಶ್ೇಷಿಾಕ್ೆ, ಪರಸನುವರೆ್ ಹನಗ  ಅಧಿನಿಯಮಗೆ ಳಿಸತವ ಸ ತ್ರ 
ಸಾಂಹಿತೆ ವಿಧೆೇಯಕದ ಭನಗವನಗರತತ್ುದ್ೆ’’ 
 

ಪರಸನುವ ಅಾಂಗೇಕರಿಸಲಾಟಿಟತ್ತ 

(ಮೊದಲರೆ್ಯ ಖ್ಾಂಡ, ದಿೇರ್ಾ ಶ್ೇಷಿಾಕ್ೆ, ಪರಸನುವರೆ್ ಹನಗ  ಅಧಿನಿಯಮಗ ೆಳಿಸತವ ಸ ತ್ರ 
ಸಾಂಹಿತೆಗಳನತು ವಿಧೆೇಯಕಕ್ೆೆ ಸೇೆರಿಸಲನಯತ್ತ) 

 
ಪರಸನುವದ ಅಾಂಗೇಕ್ನರ 

 
 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ರ್ನಗ್ೇಶ(ಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸನಕ್ಷರತ್ ಹನಗೂ ಸಕನಲ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ವಿಧನನಸಭೆಯಾಂದ ಅಾಂಗೇಕೃತ್ವನದ ರ ಪದಲ್ಲಿರತವ 2022ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರಢ 
ಶ್ಕ್ಷಣ ಪರಿೇಕ್ಷನ ಮೆಂಡಲ್ಲ (ತ್ತದತದಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕವನತು ಅಾಂಗೇಕರಿಸಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ಕ್ ೆೇರತತುೆೇರೆ್. 

(ಈ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿ ಕನೆಂಗ್ರಸ್ ಮತ್ತು ಜ್.ಡಿ(ಎಸ) ಪಕ್ಷದ ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು ಸಕನಾರದ ವಿರತದಿ 
ಘೂೇಷಣ್ ಕೂಗತತಿುದದರತ) 

ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರೆ್ಾಂದರೆ; 

“ವಿಧನನಸಭೆಯಾಂದ ಅಾಂಗೇಕೃತ್ವನದ ರ ಪದಲ್ಲಿರತವ 2022ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಪರಿೇಕ್ಷನ 
ಮೆಂಡಲ್ಲ (ತ್ತದತದಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕವನತು ತ್ತದತದಪಡಿ ಮನಡಿರತವಾಂತೆ ಅಾಂಗೇಕರಿಸತವುದತ’’ 

ಪರಸನುವ ಅಾಂಗೇಕರಿಸಲಾಟಿಟತ್ತ ಮತ್ತು ಮಸ ದ್ೆಗೆ ಒಪಾಗೆ ನಿೇಡಲನಯತ್ತ  

(ಈ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿ ಕನೆಂಗ್ರಸ್ ಮತ್ತು ಜ್.ಡಿ(ಎಸ) ಪಕ್ಷದ ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು ಸಕನಾರದ ವಿರತದಿ 
ಘೂೇಷಣ್ ಕೂಗತತಿುದದರತ) 
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09. ಸಚಿವರ ಲ್ಲಖಿತ್ ಹ್ೇಳಿಕ್ಗಳ ಮೆಂಡರ್್ 

 ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ದಿರ್ನೆಂಕ: 
12.9.2022 ರಿೆಂದ 23.9.2022ರವರ್ಗ ್ನಡದ್ 147ರ್್ೇ ಅಧಿವ್ೇಶನದಲ್ಲಿ ಪರಶ್ ುೇತ್ುರ ಅವಧಿಯ 
ನೆಂತ್ರ ವಿವಿಧ್ ಇಲನಖ್ಗ್ಳಿೆಂದ ಸಿವೇಕರಿಸಲನದ ಒಟತಟ 357 ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ುರಿಸತವ ಪರಶ್ುಗಳ 
ಉತ್ುರಗಳನತು ಹನಗೂ ನಯಮ-72ರ ಒಟತಟ 126 ಸೂಚರ್್ಗಳ ಪೈ್ಕ್ 48 ನಯಮ 330ರ ಒಟತಟ 
75 ಸೂಚರ್್ಗಳ ಪ್ೈಕ್ 22 ಸೂಚರ್್ಗಳಿಗ್ ಉತ್ುರಗಳನತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದ್ದೇರ್್. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮೆಂಡಿಸಲನಯತ್ತ. 

 (ಈ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿ ಕನೆಂಗ್ರಸ್ ಮತ್ತು ಜ್.ಡಿ(ಎಸ) ಪಕ್ಷದ ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು ಸಕನಾರದ ವಿರತದಿ 
ಘೂೇಷಣ್ ಕೂಗತತಿುದದರತ) 

 
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

 
ಅ) ಪರಶ್ ುೇತ್ುರ ಅವಧಿಯ ನೆಂತ್ರ ವಿವಿಧ್ ಇಲನಖ್ಗ್ಳಿೆಂದ ಸಿವೇಕರಿಸಲನದ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ  
    ಉತ್ುರಿಸತವ ಪರಶ್ುಗಳಿಗ್ ಉತ್ುರಗಳು.  

(ಉತ್ುರಗಳನತು ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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ಆ) ನಯಮ 72ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿವೇಕರಿಸಲನದ  
ಗಮನ ಸ್ಳಯ್ತವ ಸೂಚರ್್ಗಳಿಗ್ ಉತ್ುರಗಳು 

1. ವಿಷಯ:- ಆರ.ಎಲ. ಜನಲಪಪ ವ್ೈದಯಕ್ೇಯ ಕನಲೇ್ಜಿನ ವತಿಯೆಂದ ಕ್ೂೇಲನರ   
           ನಗರಸಭ್ಗ ್ಆಸಿು ತ್ರಿಗ್ ಪನವತಿಸದಿರತವ ಕತರಿತ್ತ. 

- - - - - 

ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಬನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಗೂ್ೇವಿೆಂದರನಜ್ತರವರತ ನಿಯಮ 72ರ ಮೇರಗೆೆ ನಿೇಡಲನದ ಸ ಚರೆ್ಗ ೆ
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತ,ೆ ಮನನಯ ಪೌರನಡಳಿತ್, ಸಣಣ ಕ್ೈಗನರಿಕ್ಗಳು ಹನಗೂ ಸನವಾಜ್ನಕ ವಲಯ 
ಉದಯಮಗಳ ಸಚಿವರ ಪರವನಗ ಉತ್ುರವನತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ೆದೇರೆ್. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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2. ವಿಷಯ:- ದಿರ್ನೆಂಕ 1.4.2006ರಿೆಂದಿೇಚ್ಗ್ ರ್್ೇಮಕವನಗಿರತವ ಸಕನಾರಿ ರ್ೌಕರರತ 
ಮತ್ತು ಅನತದನನತ್  ಶ್ಕ್ಷಣ ಸೆಂಸ್ೆಗಳ ರ್ೌಕರರಿಗ್ ಹಳ್ ಪಿೆಂಚಣಿ 
ಯೇಜ್ರ್್ಯನತು ಜನರಿಗ್ೂಳಿಸಬ್ೇಕ್ೆಂಬ ಬಗ್ೆ. 

- - - - - 

ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಪತಟಟಣಣನವರತ ನಿಯಮ 72ರ ಮೇರಗೆೆ ನಿೇಡಲನದ ಸ ಚರೆ್ಗ ೆಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತ,ೆ 
ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಯವರ ಪರವನಗ ಉತ್ುರವನತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ದೆೇರೆ್. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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3. ವಿಷಯ:- ಮಣಿಪನಲ್ ಟ್ಕನುಲಜಿೇಸ್ ಸೆಂಸ್ೆಯತ ತ್ಮೆ ಮೇಲ್ಲರತವ ಕ್ರಮಿನಲ್ 
ಮೊಕದದಮಗಳನತು ಮರಮ್ನಚಿ ಸನರಿಗ ್ ಇಲನಖ್ಯ್ೆಂದ ಅರ್್ೇಕ ಕ್ೂೇಟಿಗಳ ಟ್ೆಂಡರ್ 
ಪಡದ್ತಕೂ್ೆಂಡತ ಕೂ್ೇಟನಯೆಂತ್ರ ರೂಪನಯ ನಷಟ ಉೆಂಟತ ಮನಡಿರತವ ಕತರಿತ್ತ. 

- - - - - 

ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬಾ್ೇಗೌಡರತ ನಿಯಮ 72ರ ಮೇರಗೆೆ ನಿೇಡಲನದ ಸ ಚರೆ್ಗ ೆ
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತ,ೆ ಮನನಯ ಸನರಿಗ ್ಸಚಿವರ ಪರವನಗ ಉತ್ುರವನತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ದೆೇರೆ್. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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4. ವಿಷಯ:- ಮೊರನಜಿಾ ದ್ೇಸನಯ, ಕ್ತ್ೂುರತರನಣಿ ಚ್ನುಮೆ ಹನಗೂ ಮತೆಂತನದ ವಸತಿ   
             ಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಪ್ೂರೇಬ್ೇಷನರಿ ಅವಧಿಯನತು ಘೂೇಷಣ್ ಮನಡದಿರತವ ಬಗ್ೆ. 

- - - - - 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ(ಸಮನಜ್ ಕಲನಯಣ ಹನಗೂ ಹೆಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಕಲನಯಣ 
ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ. ಸೆಂಕನೂರರವರತ 
ನಿಯಮ 72ರ ಮೇರಗೆ ೆ ನಿೇಡಲನದ ಸ ಚರೆ್ಗ ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತೆ ಉತ್ುರವನತು ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ದೆೇರೆ್. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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5. ವಿಷಯ:- ಕೂ್ೇಲನರ, ಚಿಕೆಬಳನುಪತರ ಹನಗೂ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಗನರಮನೆಂತ್ರ ಜಿಲ್ಿಯ 
ಕ್ೂೇಳಿ ಸನಕನಣಿಕ್ದನರರತ ಪಶತ ವ್ೈದನಯಧಿಕನರಿಗಳ ಕ್ೂರತ್ ಹನಗೂ ತನೆಂತಿರಕ ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನದಿೆಂದ 
ವೆಂಚಿತ್ರನಗಿರತವ ಬಗ್ೆ. 

- - - - - 

ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಗೂ್ೇವಿೆಂದರನಜ್ತರವರತ ನಿಯಮ 72ರ ಮೇರಗೆೆ ನಿೇಡಲನದ ಸ ಚರೆ್ಗ ೆ
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತ,ೆ ಮನನಯ ಪಶತಸೆಂಗ್ೂೇಪರ್ ್ ಸಚಿವರ ಪರವನಗ ಉತ್ುರವನತು ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ದೆೇರೆ್. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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೬. ವಿಷಯ:- ಶನಸಕರ ಪರದ್ೇಶನಭಿವೃದಿಿ ಯೇಜ್ರ್್ಯಡಿ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಶನಸಕರಿಗ ್  
             ವಿಶ್ೇಷ ಅನತದನನ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡತವ ಕತರಿತ್ತ. 

- - - - - 

ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಗೂ್ೇವಿೆಂದರನಜ್ತರವರತ ನಿಯಮ 72ರ ಮೇರಗೆೆ ನಿೇಡಲನದ ಸ ಚರೆ್ಗ ೆ
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತ,ೆ ಮನನಯ ತ್ೂೇಟಗನರಿಕ ್ಹನಗೂ ಯೇಜ್ರ್್ ಕನಯಾಕರಮ ಸೆಂಯೇಜ್ರ್್ ಮತ್ತು 
ಸನೆಂಖಿಯಕ ಇಲನಖ್ನ ಸಚಿವರ ಪರವನಗ ಉತ್ುರವನತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ೆದೇರೆ್. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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7. ವಿಷಯ:- ಕೂ್ೇಲನರ ಜಿಲ್ಿಯ ಅರಹ್ಳಿುಯಲ್ಲಿರತವ ಸಕನಾರಿ ಕನನೂನತ ಕನಲೇ್ಜಿಗ ್
ಮೂಲರ್ೂತ್ ಸೌಲರ್ಯ ಒದಗಿಸತವುದರ ಜ್ೂತ್ಗ್ ವಸತಿ ನಲಯ ನಮನಾಣ ಮನಡಲತ ಕರಮ 
ಕ್ೈಗ್ೂಳುುವ ಕತರಿತ್ತ. 

- - - - - 

ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಗೂ್ೇವಿೆಂದರನಜ್ತರವರತ ನಿಯಮ 72ರ ಮೇರಗೆೆ ನಿೇಡಲನದ ಸ ಚರೆ್ಗ ೆ
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತ,ೆ ಮನನಯ ಕನನೂನತ, ಸೆಂಸದಿೇಯ ವಯವಹನರಗಳು ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರ್್ ಸಚಿವರ 
ಪರವನಗ ಉತ್ುರವನತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ೆದೇರ್ೆ. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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8. ವಿಷಯ:- ಪರಥಮ ದಜ್ಾ ಕನಲೇ್ಜ್ತ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ಸಮನಜ್ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖ್ಯ್ೆಂದ 
ನೇಡಲನಗತವ ಶತಲೆಗಳನತು ರ್್ೇರವನಗಿ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ಪನವತಿಸಲನಗತತಿುರತವುದರಿೆಂದ ಕನಲೇ್ಜ್ತಗಳ 
ನವಾಹಣ್ಗ್ ತ್ೂೆಂದರ ್ಆಗತತಿುರತವ ಕತರಿತ್ತ. 

- - - - - 

ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬಾ್ೇಗೌಡರತ ನಿಯಮ 72ರ ಮೇರಗೆೆ ನಿೇಡಲನದ ಸ ಚರೆ್ಗ ೆ
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತ,ೆ ಮನನಯ ಇೆಂಧ್ನ ಹನಗೂ ಕನುಡ ಮತ್ತು ಸೆಂಸೃತಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗ ಉತ್ುರವನತು 
ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ೆದೇರೆ್. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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9. ವಿಷಯ:- ಕರ್ನಾಟಕ ಜನನಪದ ಪರಿಷತಿುಗ್ 2022-23ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನ ವ್ೇತ್ರ್ನನತದನನ   
            ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡದೇ್ ಇರತವುದರಿೆಂದ ಸಿಬಾೆಂದಿಗಳಿಗ್ ತೂ್ೆಂದರ್ ಆಗಿರತವ ಬಗ್ೆ 

- - - - - 

ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಎಸ. ರವಿಯವರತ ನಿಯಮ 72ರ ಮೇರಗೆೆ ನಿೇಡಲನದ ಸ ಚರೆ್ಗ ೆ
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತ,ೆ ಮನನಯ ಕನನೂನತ, ಸೆಂಸದಿೇಯ ವಯವಹನರಗಳು ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರ್್ ಸಚಿವರ 
ಪರವನಗ ಉತ್ುರವನತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ೆದೇರ್ೆ. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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10. ವಿಷಯ:- ಕೂ್ೇಲನರ ಜಿಲ್ಿಯಲ್ಲಿ ಟರಕ್ ಟಮಿಾನಲ್ ನಮಿಾಸತವ ಕತರಿತ್ತ. 

- - - - - 

ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಗೂ್ೇವಿೆಂದರನಜ್ತರವರತ ನಿಯಮ 72ರ ಮೇರಗೆೆ ನಿೇಡಲನದ ಸ ಚರೆ್ಗ ೆ
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತ,ೆ ಮನನಯ ಸನರಿಗ ್ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡಗಳ ಕಲನಯಣ ಸಚಿವರ ಪರವನಗ 
ಉತ್ುರವನತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ದೆೇರೆ್. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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11. ವಿಷಯ:- ಕ್ೈಸ್ ಸೆಂಸ್ೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಹನಗೂ ಸಿಬಾೆಂದಿಗಳ ಕೂ್ರತ್ ಇರತವುದರ ಜ್ೂತ್ಗ್   
             ಪದ್ೂೇನುತಿಗಳು ಆಗತತಿುಲಿದಿರತವ ಕತರಿತ್ತ. 

- - - - - 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಮನಜ್ ಕಲನಯಣ ಹನಗೂ ಹೆಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ 
ಕಲನಯಣ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಶನೆಂತನರನಮ್ 
ಬತಡುಸಿದಿದಯವರತ ನಿಯಮ 72ರ ಮೇರೆಗ ೆ ನಿೇಡಲನದ ಸ ಚರೆ್ಗ ೆಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತೆ ಉತ್ುರವನತು 
ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ೆದೇರೆ್. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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12. ವಿಷಯ:- ಪರವಗಾ 1ರಲ್ಲಿ ಬರತವ ಧ್ನಗರಗೌಳಿ ಸಮತದನಯದವರ ಜನನತವನರತಗಳಿಗ ್    
             ಮೇವು ಪೂರೈ್ಸತವ ಕತರಿತ್ತ. 

- - - - - 

ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಶನೆಂತನರನಮ್ ಬತಡು ಸಿದಿದಯವರತ ನಿಯಮ 72ರ ಮೇರಗೆೆ ನಿೇಡಲನದ 
ಸ ಚರೆ್ಗ ೆಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತೆ, ಮನನಯ ಪಶತಸೆಂಗ್ೂೇಪರ್್ ಸಚಿವರ ಪರವನಗ ಉತ್ುರವನತು ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ದೆೇರೆ್. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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13. ವಿಷಯ:- 21 ವಷಾ ದನಟಿದ ಅವಿವನಹತ್ ಮಹಳ್ಯನತು ಸವತ್ೆಂತ್ರ ಎೆಂದತ ಪರಿಗಣಿಸಿ   
             ಕತಟತೆಂಬದ ವನಯಖ್ನಯನದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಕನನೂನತ ತಿದತದಪಡಿ ತ್ರತವ ಕತರಿತ್ತ. 

- - - - - 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಮನಜ್ ಕಲನಯಣ ಮತ್ತು ಹೆಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಕಲನಯಣ 
ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟಯವರತ 
ನಿಯಮ 72ರ ಮೇರಗೆ ೆ ನಿೇಡಲನದ ಸ ಚರೆ್ಗ ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತೆ ಉತ್ುರವನತು ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ದೆೇರೆ್. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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14. ವಿಷಯ:- ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್ ಸಬ್-ಇನಸ್ಪ್ಕಟರ್ ರ್್ೇಮಕನತಿ ಪರಕ್ರಯ್ದಯಲ್ಲಿ ಅವಯವಹನರ  
              ನಡದ್ಿರತವ ಬಗ್ೆ. 

- - - - - 

ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ರವರತ ನಿಯಮ 72ರ ಮೇರಗೆೆ ನಿೇಡಲನದ ಸ ಚರೆ್ಗ ೆ
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತ,ೆ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಪರವನಗ ಉತ್ುರವನತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ದೆೇರೆ್. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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15. ವಿಷಯ:- ಪೆಂಚನಯತ್ ರನಜ್ ಸೆಂಸ್ೆಗಳು ಹನಗೂ ನಗರ ಸೆಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ೆಗಳಿಗ್   
             ಪರತ್ಯೇಕವನಗಿ ಲನೆಂಛನ ನೇಡತವ ಬಗ್ೆ. 

- - - - - 

ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹೆದ್ರವರತ ನಿಯಮ 72ರ ಮೇರಗೆೆ ನಿೇಡಲನದ ಸ ಚರೆ್ಗ ೆ
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತ,ೆ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಯವರ ಪರವನಗ ಉತ್ುರವನತು ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ದೆೇರೆ್. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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16. ವಿಷಯ:- ವಿಜ್ಯಪತರ ಜಿಲ್ಿಯ ಮತದ್ದೇಬಿಹನಳ ಪತರಸಭ್ಯಲ್ಲಿ ಅವಯವಹನರಗಳು   
             ನಡಯ್ತತಿುರತವುದರಿೆಂದ ಸನವಾಜ್ನಕರಿಗ ್ತ್ೂೆಂದರಯ್ನಗಿರತವ ಬಗ್ೆ. 

- - - - - 

ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಸತನೇಲಗೌಡ ಬಿ.ಪನಟಿೇಲರವರತ ನಿಯಮ 72ರ ಮೇರೆಗ ೆನಿೇಡಲನದ ಸ ಚರೆ್ಗ ೆ
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತ,ೆ ಮನನಯ ಪೌರನಡಳಿತ್ ಸಚಿವರ ಪರವನಗ ಉತ್ುರವನತು ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ದೆೇರೆ್. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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17. ವಿಷಯ:- ಕ್ೂೇಲನರ ಜಿಲ್ಿಯಲ್ಲಿ ಹನಪ್ಕನಮಸ್ ಮಳಿಗ್ಗಳ ಕ್ೂರತ್ಯೆಂದನಗಿ   
              ಗನರಹಕರಿಗ್ ತಿೇವರ ಅರ್ನನತಕೂಲವನಗತತಿುರತವ ಬಗ್ೆ. 

- - - - - 

ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಗೂ್ೇವಿೆಂದರನಜ್ತರವರತ ನಿಯಮ 72ರ ಮೇರಗೆೆ ನಿೇಡಲನದ ಸ ಚರೆ್ಗ ೆ
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತ,ೆ ಮನನಯ ತ್ೂೇಟಗನರಿಕ ್ ಸಚಿವರ ಪರವನಗ ಉತ್ುರವನತು ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ದೆೇರೆ್. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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18. ವಿಷಯ:- ಬಿ.ಪಿ.ಎಲ್ ಪಡಿತ್ರ ಚಿೇಟಿ ಹೂ್ೆಂದಿರತವ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ ಹನಗೂ ಪರಿಶ್ಷಟ 
ಪೆಂಗಡದ ಸಮತದನಯದವರಿಗ್ ಘೂೇಷಣ್ ಮನಡಲನಗಿದದ ಭನಗಯಜ್ೂಯೇತಿ, ಕತಟಿೇರ ಜ್ೂಯೇತಿ 
ಯೇಜ್ರ್್ಗಳನತು ಸಕನಾರ ಹೆಂಪಡ್ದಿರತವ ಕತರಿತ್ತ. 

- - - - - 

ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ ಕ.್ ರನಥ್ೂೇಡ್ರವರತ ನಿಯಮ 72ರ ಮೇರಗೆೆ ನಿೇಡಲನದ ಸ ಚರೆ್ಗ ೆ
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತ,ೆ ಮನನಯ ಇೆಂಧ್ನ ಹನಗೂ ಕನುಡ ಮತ್ತು ಸೆಂಸೃತಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗ ಉತ್ುರವನತು 
ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ೆದೇರೆ್. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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19. ವಿಷಯ:- ಕೂ್ೇಲನರ ಜಿಲ್ಿಯ ಮನಲೂರತ ತನಲೂಿಕ್ನ ಬನಹಳಿು ಗನರಮಪೆಂಚನಯತ್   
              ವನಯಪಿುಯ ಗ್ೂೆಂಡಿಹಳಿುಯಲ್ಲಿ ಅಕರಮ ಗಣಿಗನರಿಕ ್ನಡಯ್ತತಿುರತವ ಕತರಿತ್ತ. 

- - - - - 

ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಕ್ೇಶವ ಪರಸನದ್. ಎಸ್ರವರತ ನಿಯಮ 72ರ ಮೇರಗೆೆ ನಿೇಡಲನದ ಸ ಚರೆ್ಗ ೆ
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತ,ೆ ಮನನಯ ಗಣಿ ಮತ್ತು ರ್ೂವಿಜ್ಞನನ ಸಚಿವರ ಪರವನಗ ಉತ್ುರವನತು ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ದೆೇರೆ್. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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20. ವಿಷಯ:- ಬ್ೇಗೂರತ ಹ್ೂೇಬಳಿಯ ದ್ೇವರ ಚಿಕೆನಹಳಿು ಗನರಮದ ಸವಾ್ ನೆಂ.27/2 
ರಲ್ಲಿ 3 ಎಕರ ್ 23 ಗತೆಂಟ್ ಜ್ಮಿೇನನತು ಖ್ನಸಗಿ ವಯಕ್ುಗಳು ಅಕರಮವನಗಿ ಕಬಳಿಸಲತ ಬಿ.ಡಿ.ಎ. 
ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಸಹಕನರ ನೇಡಿರತವ ಕತರಿತ್ತ. 

- - - - - 

ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ಾೇಗೌಡ ಮತ್ತು ಮೊೇಹನ್ ಕತಮನರ್ ಕ್ೂೆಂಡಜಿಜರವರತಗಳು ನಿಯಮ 72ರ 
ಮೇರಗೆೆ ನಿೇಡಲನದ ಸ ಚರೆ್ಗ ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತೆ, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಯವರ ಪರವನಗ 
ಉತ್ುರವನತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ದೆೇರೆ್. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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21. ವಿಷಯ:- ಈಶನನಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ು ಸನರಿಗ್ ಸೆಂಸ್ೆಯ ಯನದಗಿರಿ ವಿಭನಗದಲ್ಲಿ 
ಚನಲಕ ಕೆಂ-ನವನಾಹಕರನಗಿ ಕತ್ಾವಯ ನವಾಹಸತತಿುರತವ ಶ್ರೇ 
ಮನನಪಪ ರವರ ಅಮನನತಿುನ ಕತರಿತ್ತ. 

- - - - - 

ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ್ ಅರಳಿಯವರತ ನಿಯಮ 72ರ ಮೇರಗೆೆ ನಿೇಡಲನದ 
ಸ ಚರೆ್ಗ ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತೆ, ಮನನಯ ಸನರಿಗ ್ ಸಚಿವರ ಪರವನಗ ಉತ್ುರವನತು ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ದೆೇರೆ್. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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22. ವಿಷಯ:- ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ/ಉಪನಧ್ಯಕ್ಷರತ ಹನಗೂ ಸದಸಯರ   
               ಗೌರವಧ್ನವನತು ಹ್ಚುಳ ಮನಡತವ ಬಗ್ೆ. 

- - - - - 

ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತಗಳನದ ಶ್ರೇ ಸತನೇಲ್ಗೌಡ ಬಿ. ಪನಟಿೇಲ್, ದಿರ್್ೇಶ್ ಗೂಳಿಗೌಡ, ರನಜ್ೇೆಂದರ ರನಜ್ಣಣ 
ಹನಗೂ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹೆದ್ರವರತಗಳು ನಿಯಮ 72ರ ಮೇರಗೆೆ ನಿೇಡಲನದ ಸ ಚರೆ್ಗ ೆ
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತ,ೆ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಯವರ ಪರವನಗ ಉತ್ುರವನತು ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ದೆೇರೆ್. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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23. ವಿಷಯ:- ಬಳ್ಗನವಿ ನಗರದ ಜಿಲನಿ ಕ್ೇೆಂದರ ಬಸ್ ನಲನದಣ ಕನಮಗನರಿಯತ   
               ಕತೆಂಠಿತ್ಗ್ೂೆಂಡಿರತವ ಕತರಿತ್ತ. 

- - - - - 

ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಚನುರನಜ್ ಬಸವರನಜ್ ಹಟಿಟಹ್ೂಳಿಯವರತ ನಿಯಮ 72ರ ಮೇರಗೆೆ ನಿೇಡಲನದ 
ಸ ಚರೆ್ಗ ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತೆ, ಮನನಯ ಸನರಿಗ ್ ಸಚಿವರ ಪರವನಗ ಉತ್ುರವನತು ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ದೆೇರೆ್. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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24. ವಿಷಯ:- ಲನಸಟ್ಮೈಲ್ ಕರ್್ಕ್ಟವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಬ್ೂೇಡ್ಾ ವನಹನಗಳಿಗ್ ಅವಕನಶ    
               ಕಲ್ಲಪಸತವ ಕತರಿತ್ತ. 

- - - - - 

ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ. ಅರತಣ್ ಇವರತ ನಿಯಮ 72ರ ಮೇರೆಗ ೆ ನಿೇಡಲನದ ಸ ಚರೆ್ಗ ೆ
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತ,ೆ ಮನನಯ ಸನರಿಗ ್ಸಚಿವರ ಪರವನಗ ಉತ್ುರವನತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ದೆೇರೆ್. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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25. ವಿಷಯ:- ಪರವಗಾ-1ರ ಜನತಿಯ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ಪರಿಶ್ಷಟಜನತಿ ಮತ್ತು ಪೆಂಗಡಗಳ 
ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ್ನೇಡತತಿುರತವ ಶತಲೆ ವಿರ್ನಯತಿ ಸೆಂಪೂಣಾ ನೇಡತವ ಕತರಿತ್ತ. 

- - - - - 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಮನಜ್ ಕಲನಯಣ ಹನಗೂ ಹೆಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ 
ಕಲನಯಣ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಎೆಂ. ರ್ನಗರನಜ್ತರವರತ 
ನಿಯಮ 72ರ ಮೇರಗೆ ೆ ನಿೇಡಲನದ ಸ ಚರೆ್ಗ ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತೆ ಉತ್ುರವನತು ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ದೆೇರೆ್. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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26. ವಿಷಯ:- ಕ್ೂೇಲನರ ಮತ್ತು ಚಿಕೆಬಳನುಪತರ ಜಿಲ್ಿಯಲ್ಲಿರತವ ಸಕನಾರಿ ಶನಲ್ಗಳ   
               ಕಟಟಡಗಳು  ಶ್ರ್ಥಲನವಸ್ೆಯಲ್ಲಿರತವ ಕತರಿತ್ತ. 

- - - - - 

ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ಎಲ. ಅನಲ್ ಕತಮನರ್ರವರತ ನಿಯಮ 72ರ ಮೇರಗೆೆ ನಿೇಡಲನದ 
ಸ ಚರೆ್ಗ ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತೆ, ಮನನಯ ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹನಗೂ ಸಕನಲ ಸಚಿವರ 
ಪರವನಗ ಉತ್ುರವನತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ೆದೇರ್ೆ. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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27. ವಿಷಯ:- ಪನರಥಮಿಕ ಶನಲ್ಯೆಂದ ಪೌರಢಶನಲಗ್ ್ ಹನಗೂ ಪೌರಢಶನಲಯ್ೆಂದ 
ಪದವಿಪೂವಾ ಕನಲೇ್ಜ್ತಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ್ ವಿಷಯಗಳಿಗ ್ಪದ್ೂೇನುತಿ ಹ್ೂೆಂದಿದ ಉಪರ್ನಯಸಕರತಗಳಿಗ್ 
ಉೆಂಟನಗಿರತವ ವ್ೇತ್ನ ತನರತ್ಮಯ ನವನರಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ. 

- - - - - 

ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಪತಟಟಣಣರವರತ ನಿಯಮ 72ರ ಮೇರಗೆೆ ನಿೇಡಲನದ ಸ ಚರೆ್ಗ ೆಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತ,ೆ 
ಮನನಯ ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢಶ್ಕ್ಷಣ ಹನಗೂ ಸಕನಲ ಸಚಿವರ ಪರವನಗ ಉತ್ುರವನತು ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ದೆೇರೆ್. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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28. ವಿಷಯ:- ಸಕೆರ್ ಕನಖ್ನಾರ್ಗ್ಳಿೆಂದ ವಿದತಯತ್ ಖ್ರಿೇದಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ. 

- - - - - 

ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಹನತಮೆಂತ್ಪಪ ಆರ. ನರನಣಿಯವರತ ನಿಯಮ 72ರ ಮೇರಗೆೆ ನಿೇಡಲನದ 
ಸ ಚರೆ್ಗ ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತೆ, ಮನನಯ ಇೆಂಧ್ನ ಸಚಿವರ ಪರವನಗ ಉತ್ುರವನತು ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ದೆೇರೆ್. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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29. ವಿಷಯ:- ಕರಕತಶಲ ಅಭಿವೃದಿಿ ನಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ ಹನಗೂ ವಯವಸನೆಪಕ ನದ್ೇಾಶಕರ ನಡತವ ್
ಸಮನವಯದ ಕ್ೂರತ್ಯೆಂದ ಉದಾವಿಸಿರತವ ಗೂ್ೆಂದಲದ ಕತರಿತ್ತ. 

- - - - - 

ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ.್ ರನಥ್ೂೇಡ್ರವರತ ನಿಯಮ 72ರ ಮೇರೆಗ ೆ ನಿೇಡಲನದ ಸ ಚರೆ್ಗ ೆ
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತ,ೆ ಮನನಯ ಪೌರನಡಳಿತ್, ಸಣಣ ಕ್ೈಗನರಿಕ ್ಮತ್ತು ಸನವಾಜ್ನಕ ಉದಿದಮಗಳ ಸಚಿವರ 
ಪರವನಗ ಉತ್ುರವನತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ೆದೇರ್ೆ. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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30. ವಿಷಯ:- ಅಣ್ಣಪತರ ಗನರಮದ ಸವ್ಾ ನೆಂ.18ರ ವನಡ್ಾ ನೆಂ.143 ರಲ್ಲಿ ಹನಪ್ಕನಮಸ್           
           ಸೆಂಸ್ೆಯವರತ 2.08 ಎಕರ ್ಜ್ಮಿೇನನತು ಆಕರಮಿಸಿಕ್ೂೆಂಡಿರತವ ಬಗ್ೆ. 

- - - - - 

ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಕ.್ಎ. ತಿಪಪ್ೇಸನವಮಿಯವರತ ನಿಯಮ 72ರ ಮೇರೆಗ ೆ ನಿೇಡಲನದ ಸ ಚರೆ್ಗ ೆ
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತ,ೆ ಮನನಯ ತ್ೂೇಟಗನರಿಕ ್ಹನಗೂ ಯೇಜ್ರ್್, ಕನಯಾಕರಮ ಸೆಂಯೇಜ್ರ್್ ಮತ್ತು 
ಸನೆಂಖಿಯಕ ಸಚಿವರ ಪರವನಗ ಉತ್ುರವನತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ೆದೇರ್ೆ. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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31. ವಿಷಯ:- ಪರಮತಖ್ ಕನಯಲ್ಗಳಿಗ ್ಅಗತ್ಯವನಗಿ ಬ್ೇಕನಗಿರತವ ಔಷಧಿಗಳು ಜ್ರ್ೌಷಧ್   
             ಕ್ೇೆಂದರಗಳಲ್ಲಿ ಲರ್ಯವಿಲಿದಿರತವ ಬಗ್ೆ. 

- - - - - 

ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹೆದ ಅವರತ ನಿಯಮ 72ರ ಮೇರಗೆೆ ನಿೇಡಲನದ ಸ ಚರೆ್ಗ ೆ
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತ,ೆ ಮನನಯ ಆರೂ್ೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತೆಂಬ ಕಲನಯಣ ಹನಗೂ ವ್ೈದಯಕ್ೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಸಚಿವರ ಪರವನಗ ಉತ್ುರವನತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ೆದೇರ್ೆ. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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32. ವಿಷಯ:- ವೈ್ದಯಕ್ೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖ್ಯ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರತವ ಸನವಯತ್ು ಸೆಂಸ್ೆಗಳ ಖ್ನಯೆಂ   
        ರ್ೌಕರರಿಗ ್ನಗದತ ರಹತ್ ಚಿಕ್ತನಸ ಸೌಲರ್ಯವನತು ಒದಗಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ. 

- - - - - 

ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ. ಮೆಂಜ್ೇಗೌಡರವರತ ನಿಯಮ 72ರ ಮೇರೆಗ ೆ ನಿೇಡಲನದ ಸ ಚರೆ್ಗ ೆ
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತ,ೆ ಮನನಯ ಆರೂ್ೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತೆಂಬ ಕಲನಯಣ ಹನಗೂ ವ್ೈದಯಕ್ೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಸಚಿವರ ಪರವನಗ ಉತ್ುರವನತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ೆದೇರ್ೆ. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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33. ವಿಷಯ:- ಮತ್ಸಯ ಸಿರಿ ಯೇಜ್ರ್್ಯಲ್ಲಿ ಟನರಲರ್ ಅಥವನ ಪಶ್ಾಯನ್ ದ್ೂೇಣಿಗಳನತು   
               ನಮಿಾಸಲತ ಅವಕನಶ ನೇಡತವ ಕತರಿತ್ತ. 

- - - - - 

ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಗಣಪತಿ ದತಮನೆ ಉಳ್ವೇಕರ್ರವರತ ನಿಯಮ 72ರ ಮೇರಗೆೆ ನಿೇಡಲನದ ಸ ಚರೆ್ಗ ೆ
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತ,ೆ ಮನನಯ ಮಿೇನತಗನರಿಕ,್ ಬೆಂದರತ ಮತ್ತು ಒಳರ್ನಡತ ಜ್ಲಸನರಿಗ ್ ಸಚಿವರ 
ಪರವನಗ ಉತ್ುರವನತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ೆದೇರ್ೆ. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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34. ವಿಷಯ:- ಸಹನಯಕ ಪನರಧನಯಪಕರತಗಳಿಗ್ ಪತಿ-ಪತಿು ಪರಕರಣದಡಿ ಸೆಳ ಮನಪನಾಡತ   
              ಮನಡಿಕ್ೂಡತವ ಬಗ್ೆ. 

- - - - - 

ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಮಧ್ತ ಜಿ. ಮನದ್ೇಗೌಡರವರತ ನಿಯಮ 72ರ ಮೇರಗೆೆ ನಿೇಡಲನದ ಸ ಚರೆ್ಗ ೆ
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತ,ೆ ಮನನಯ ಉನುತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಐ.ಟಿ-ಬಿ.ಟಿ.ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ, ವಿದತಯರ್ನೆನ 
ಹನಗೂ ಕೌಶಲನಯಭಿವೃದಿಿ, ಉದಯಮಶ್ೇಲತ್ ಮತ್ತು ಜಿೇವರ್್ೂೇಪನಯ ಸಚಿವರ ಪರವನಗ ಉತ್ುರವನತು 
ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ೆದೇರೆ್. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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35. ವಿಷಯ:- ಹಲವನರತ ಜನತಿ/ಸಮತದನಯಗಳನತು ಪರಿಶ್ಷಿ ಪೆಂಗಡಕ್ೆ ಸೇ್ರಿಸಲತ ರನಜ್ಯ   
              ಸಕನಾರವು ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕನಾರಕ್ೆ ಶ್ಫನರಸತಸ ಮನಡಿರತವ ಕತರಿತ್ತ.  

- - - - - 

ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಕ.್ಎ. ತಿಪಪ್ೇಸನವಮಿಯವರತ ನಿಯಮ 72ರ ಮೇರೆಗ ೆ ನಿೇಡಲನದ ಸ ಚರೆ್ಗ ೆ
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತ,ೆ ಮನನಯ ಸನರಿಗ ್ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡಗಳ ಕಲನಯಣ ಸಚಿವರ ಪರವನಗ 
ಉತ್ುರವನತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ದೆೇರೆ್. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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36. ವಿಷಯ:- ಹಬ್ನಾಳ ಪ್ಿೈಓವರ್ ಬಳಿ ವನಹನ ದಟಟಣ್ ಹ್ಚನುಗಿರತವುದರಿೆಂದ   
               ಸನವಾಜ್ನಕರಿಗ ್ಪಯನಾಯ ಪರಿಹನರ ಕಲ್ಲಪಸತವ ಕತರಿತ್ತ. 

- - - - - 

ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಕ್ೇಶವ ಪರಸನದ. ಎಸ್ ರವರತ ನಿಯಮ 72ರ ಮೇರಗೆೆ ನಿೇಡಲನದ ಸ ಚರೆ್ಗ ೆ
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತ,ೆ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಯವರ ಪರವನಗ ಉತ್ುರವನತು ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ದೆೇರೆ್. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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37. ವಿಷಯ:- ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಸಹಕನರಿ ಅಪ್ಕಸ್ಬನಯೆಂಕ್ ಮತ್ತು ಜಿಲನಿ ಕ್ೇೆಂದರ 
ಸಹಕನರಿ ಬನಯೆಂಕ್ ನಯಮಿತ್ದ ನದೇ್ಾಶಕರ ಮೆಂಡಳಿಗ್ ಚತರ್ನವಣ ್
ನಡಸ್ಲತ ಮಿೇಸಲನತಿಯನತು ಕರಮಬದಿವನಗಿ ನಗಧಿ ಪಡಿಸದಿರತವ 
ಕತರಿತ್ತ. 

- - - - - 

ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಛಲವನದಿ ರ್ನರನಯಣಸನವಮಿಯವರತ ನಿಯಮ 72ರ ಮೇರಗೆೆ ನಿೇಡಲನದ 
ಸ ಚರೆ್ಗ ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತೆ, ಮನನಯ ಸಹಕನರ ಸಚಿವರ ಪರವನಗ ಉತ್ುರವನತು ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ದೆೇರೆ್. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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38. ವಿಷಯ:- ಸಕನಾರಿ ಕಚ್ೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕನರಿಗಳನತು ಭ್ೇಟಿ ಮನಡಲತ ನಗದಿಪಡಿಸಿರತವ   
               ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಲರ್ಯವಿಲಿದಿರತವ ಬಗ್ೆ. 

- - - - - 

ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಗ್ೂೇವಿೆಂದ ರನಜ್ತರವರತ ನಿಯಮ 72ರ ಮೇರಗೆೆ ನಿೇಡಲನದ ಸ ಚರೆ್ಗ ೆ
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತ,ೆ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಯವರ ಪರವನಗ ಉತ್ುರವನತು ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ದೆೇರೆ್. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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 39. ವಿಷಯ:- ಮಡಿಕ್ೇರಿ ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಗಳ ಕಚ್ೇರಿಯ ತ್ಡಗ್್ೂೇಡ್ ಕತಸಿತ್ಕ್ೆ ಕನರಣಕತ್ಾ    
               ಗತತಿುಗ್ದನರರತ ಹನಗೂ ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಮೇಲ್ ಕರಮ ಕ್ೈಗೂ್ಳುುವ ಕತರಿತ್ತ. 

- - - - - 

ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ಪಿ. ಸತಜನ ಕತಶನಲಪಪ ಇವರತ ನಿಯಮ 72ರ ಮೇರಗೆೆ ನಿೇಡಲನದ ಸ ಚರೆ್ಗ ೆ
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತ,ೆ ಮನನಯ ಲ್ೂೇಕ್ೂೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗ ಉತ್ುರವನತು ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ದೆೇರೆ್. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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40. ವಿಷಯ:- ಪತತ್ೂುರತ ತನಲೂಿಕ್ನ ಉಪಿಪನೆಂಗಡಿ ಪ್ೇಟ ್ಮನರತಕಟ್ಟಯಲ್ಲಿ ತ್ರ್ದ ಚರೆಂಡಿ      
              ಬದಲನಗಿ ರ್ೂಗತ್ ಚರೆಂಡಿ ನಮಿಾಸತವ ಕತರಿತ್ತ. 

***** 

ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಕ.್ಹರಿೇಶ್ ಕತಮನರ್ರವರತ ನಿಯಮ 72ರ ಮೇರಗೆೆ ನಿೇಡಲನದ ಸ ಚರೆ್ಗ ೆ
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತ,ೆ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳ ಪರವನಗ ಉತ್ುರವನತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ೆದೇರ್ೆ. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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41. ವಿಷಯ:- ಗತಬಿಾ ತನಲೂಿಕ್ನ ಕಸಬನ ಹ್ೂೇಬಳಿಯಲ್ಲಿರತವ ಪರಸತುತ್ ಗನರಮಗಳ ವಿವರಗಳು    
ಆಧನರ್ ಕನಡ್ಾನ ದನಖ್ಲ್ಗಳಿಗ್ ತನಳ ್ಆಗತತಿುಲಿದಿರತವ ಕತರಿತ್ತ 

***** 

ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಎಸ.ಎಲ.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡರವರತ ನಿಯಮ 72ರ ಮೇರಗೆೆ ನಿೇಡಲನದ ಸ ಚರೆ್ಗ ೆ
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತ,ೆ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ತರಗಳ ಪರವನಗ ಉತ್ುರವನತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ೆದೇರ್ೆ. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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42. ವಿಷಯ:- ಮೆಂಗಳೂರಿನ ಉಲನಿಳ ನಗರ ಸಭ ್ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲಿರತವ ಸಮೆರ್ ಸನಯೆಂಡ್ 
ರಸ್ನಟ್ಾ ಪಕೆದ ಸಮತದರ ದಡದಲ್ಲಿ ತನಯಜ್ಯ ಸತರಿಯತತಿುರತವುದನತು ನಗರಪನಲ್ಲಕ ್
ವತಿಯೆಂದ ತ್ಡಗ್ಟತಟವಲ್ಲಿ ಕರಮವಹಸತವ ಕತರಿತ್ತ 

***** 

ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎೆಂ.ಫನರೂಖ್ರವರತ ನಿಯಮ 72ರ ಮೇರೆಗ ೆ ನಿೇಡಲನದ ಸ ಚರೆ್ಗ ೆ
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತ,ೆ ಮನನಯ ಪರವನಸೂ್ೇದಯಮ ಹನಗೂ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜಿೇವಿಶನಸರ ಸಚಿವರ ಪರವನಗ 
ಉತ್ುರವನತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ದೆೇರೆ್. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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43. ವಿಷಯ:- ಶ್ರೇ ಗತರತರನಘವ್ೇೆಂದರ ಸಹಕನರ ಬನಯೆಂಕ್ ಹನಗೂ ಶ್ರೇ ವಸಿಷಿ ಸೌಹನದಾ 
ಸಹಕನರ ನಯಮಿತ್ಗಳ ಬನಯೆಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಡದ್ಿರತವ ಅವಯವಹನರಗಳಲ್ಲಿ 
ಭನಗಿಯನಗಿರತವವರ ವಿರತದಿ ಈ ವರವ್ಿಗೂ ಕರಮ ಕ್ೈಗ್ೂಳುದಿರತವ ಕತರಿತ್ತ 

 

***** 

ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ರವರತ ನಿಯಮ 72ರ ಮೇರಗೆೆ ನಿೇಡಲನದ ಸ ಚರೆ್ಗ ೆ
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತ,ೆ ಮನನಯ ಸಹಕನರ ಸಚಿವರ ಪರವನಗ ಉತ್ುರವನತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ೆದೇರ್ೆ. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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44. ವಿಷಯ:- ಕೂ್ೇಲನರದಿೆಂದ ಅೆಂತ್ರಗೆಂಗ್ ಬ್ಟಟ ಹನಗೂ ಕನಶ್ ವಿಶ್ವೇಶವರ       
              ದ್ೇವಸನೆನದವರ್ವಿಗೂ ರಸ್ು ಸೆಂಪಕಾ ಕಲ್ಲಪಸತವ ಬಗ್ೆ. 

***** 

ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಗೂ್ೇವಿೆಂದರನಜ್ತರವರತ ನಿಯಮ 72ರ ಮೇರಗೆೆ ನಿೇಡಲನದ ಸ ಚರೆ್ಗ ೆ
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತ,ೆ ಮನನಯ ಪರವನಸೂ್ೇದಯಮ, ಜಿೇವಿಶನಸರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಚಿವರ ಪರವನಗ 
ಉತ್ುರವನತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ದೆೇರೆ್. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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45. ವಿಷಯ:- ರ್ಟೆಳ ತನಲೂಿಕ್ನಲ್ಲಿ ವನಸಿಸತವ “ಗ್ೂೆಂಡ”್ ಸಮತದನಯದವರಿಗ್ 
ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡದ ಜನತಿ ಪರಮನಣ ಪತ್ರ ನೇಡದೇ್ ಇರತವ ಕತರಿತ್ತ. 

***** 

ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಶನೆಂತ್ರನಮ ಬತಡು ಸಿದಿದರವರತ ನಿಯಮ 72ರ ಮೇರೆಗ ೆನಿೇಡಲನದ ಸ ಚರೆ್ಗ ೆ
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತ,ೆ ಮನನಯ ಸನರಿಗ ್ ಹನಗೂ ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡಗಳ ಕಲನಯಣ ಸಚಿವರ ಪರವನಗ 
ಉತ್ುರವನತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ದೆೇರೆ್. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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46. ವಿಷಯ:- ಕ್ೆಂಪೇ್ಗೌಡ ಬಡನವಣ್ ನಮನಾಣ ಹನಗೂ ಪ್ರಿಫ್ರಲ್ ರಸ್ು 
ನಮನಾಣಕನೆಗಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೂ್ೆಂಡಿರತವ ಜ್ಮಿೇನತಗಳನತು ಅನಯ 
ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗ್ ಬಳಸಿಕೂ್ಳುುತಿುರತವ ಕತರಿತ್ತ 

***** 

ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಪತಟಟಣಣರವರತ ನಿಯಮ 72ರ ಮೇರಗೆೆ ನಿೇಡಲನದ ಸ ಚರೆ್ಗ ೆಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತೆ, 
ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ತರಗಳ ಪರವನಗ ಉತ್ುರವನತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ೆದೇರ್ೆ. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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47. ವಿಷಯ:- ವನಯಪನರ ಹನಗೂ ವನಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕನೆಗಿ ವಿಧನನ ಮೆಂಡಲದ  
ಶನಸಕರತಗಳಿಗ್ ಸನಲ ಮೆಂಜ್ೂರತ ಮನಡದೇ್ ತ್ಡಹ್ಡಿಯತತಿುರತವ 
ಬಗ್ೆ 

***** 

ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎೆಂ.ಫನರೂಖ್ರವರತ ನಿಯಮ 72ರ ಮೇರೆಗ ೆ ನಿೇಡಲನದ ಸ ಚರೆ್ಗ ೆ
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತ,ೆ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತ್ತರಗಳ ಪರವನಗ ಉತ್ುರವನತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ೆದೇರ್ೆ. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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48. ವಿಷಯ:- ವಸತಿ ಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಕರತಗಳಿಗ್ DCRG ಸೌಲಬಯ, NPS ಯೇಜ್ರ್್ ಜನರಿಗ್ 
ತ್ರದ ್ ಇರತವುದತ ಹನಗೂ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ್ ಮೂಲರ್ೂತ್ 
ಸೌಕಯಾಗಳನತು ಕಲ್ಲಪಸದೇ್ ಇರತವ ಬಗ್ೆ 

***** 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಮನಜ್ ಕಲನಯಣ ಹನಗೂ ಹೆಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ 
ಕಲನಯಣ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ಾೇಗೌಡರವರತ 
ನಿಯಮ 72ರ ಮೇರೆಗ ೆ ನಿೇಡಲನದ ಸ ಚರೆ್ಗ ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತೆ, ಉತ್ುರವನತು ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ದೆೇರೆ್. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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ಇ) ನಿಯಮ 330ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿವೇಕರಿಸಲನದ ಸ ಚರೆ್ಗಳಿಗ್ ಉತ್ುರಗಳು 

1. ವಿಷಯ:- ತೂ್ೇಟಗನರಿಕ್ ಇಲನಖ್ಗ್ ್ಕಡಿಮ ಅನತದನನ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡತತಿುರತವ ಬಗೆೆ.  

- - - - - 

 ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಬನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತಗಳನದ ಶ್ರೇ ಗೂ್ೇವಿೆಂದರನಜ್ತ, ಶ್ರೇ ಕ್ೆ.ಎ. ತ್ತಪ್ಾೆೇಸನಾಮಿ, ಶ್ರೇ ಟಿ.ಎ. ಶರವಣ ಹನಗೂ ಶ್ರೇ 
ಎಸ.ಎಲ. ಭೂ್ೇಜೇ್ಗೌಡ ಇವರತಗಳು ನಿಯಮ 330ರ ಮೇರಗೆೆ ನಿೇಡಲನದ ಸ ಚರೆ್ಗ ೆ
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತ,ೆ ಮನನಯ ತ್ೂೇಟಗನರಿಕ ್ ಸಚಿವರ ಪರವನಗ ಉತ್ುರವನತು ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ದೆೇರೆ್. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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2. ವಿಷಯ:- ನೂತ್ನ ಪಿೆಂಚಣಿ ಯೇಜ್ರ್್ ರದತದಗೂ್ಳಿಸಿ ಹಳ್ ಪಿೆಂಚಣಿ ಯೇಜ್ರ್್ ಜನರಿಗ ್ 
                    ತ್ರತವ ಕತರಿತ್ತ. 

- - - - - 

ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ್ ಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪ ಹೂ್ರಟಿಟ ಇವರತ ನಿಯಮ 330ರ ಮೇರಗೆೆ ನಿೇಡಲನದ 
ಸ ಚರೆ್ಗ ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತೆ, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಯವರ ಪರವನಗ ಉತ್ುರವನತು ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ದೆೇರೆ್. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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3. ವಿಷಯ:- ಪಿ.ಎಸ.ಐ ರ್್ೇಮಕನತಿ ಹಗರಣದ ಬಗ್ೆ. 
- - - - - 

ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತಗಳನದ ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ ಹರಿಪರಸನದ್, ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್, ಶ್ರೇ ಎಸ.ಎಲ. ಭೂ್ೇಜೇ್ಗೌಡ, 
ಶ್ರೇ ಗ್ೂೇವಿೆಂದರನಜ್ತ ಮತ್ತು ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ. ಮೆಂಜ್ೇಗೌಡ  ಇವರತ ನಿಯಮ 330ರ ಮೇರಗೆೆ 
ನಿೇಡಲನದ ಸ ಚರೆ್ಗ ೆಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತೆ, ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಪರವನಗ ಉತ್ುರವನತು ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ದೆೇರೆ್. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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4. ವಿಷಯ:- ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪನರಧಿಕನರದ ಆಸಿುಯನತು ಕನನೂನತಬನಹರವನಗಿ 
ಆದನಯ ತ್ರಿಗ್ ಇಲನಖ್ ್ಗೃಹ ನಮನಾಣ ಸಹಕನರ ಸೆಂಘಕ್ೆ ಸಗಟತ 
ಹೆಂಚಿಕ ್ಮನಡಿರತವ ಕತರಿತ್ತ. 

- - - - - 

ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಪತಟಟಣಣ ಇವರತ ನಿಯಮ 330ರ ಮೇರಗೆೆ ನಿೇಡಲನದ ಸ ಚರೆ್ಗ ೆ
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತ,ೆ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಯವರ ಪರವನಗ ಉತ್ುರವನತು ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ದೆೇರೆ್. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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5. ವಿಷಯ:- ಅನತದನನತ್ ಹನಗೂ ಅನತದನನರಹತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸೆಂಸ್ೆಗಳ ಸಿಬಾೆಂದಿಗಳಿಗೂ 
ಸಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರೂ್ೇಗಯ ಸೆಂಜಿೇವಿನ ನಗದತ ರಹತ್ ಚಿಕ್ತನಸ ಸೌಲರ್ಯ 
ಕಲ್ಲಪಸತವ ಕತರಿತ್ತ. 

- - - - - 

ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ್ ಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪ ಹೂ್ರಟಿಟ ಇವರತ ನಿಯಮ 330ರ ಮೇರಗೆೆ ನಿೇಡಲನದ 
ಸ ಚರೆ್ಗ ೆಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತೆ, ಮನನಯ ಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸನಕ್ಷರತನ ಇಲನಖ್ನ ಸಚಿವರ ಪರವನಗ 
ಉತ್ುರವನತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ದೆೇರೆ್. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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6. ವಿಷಯ:- ಬೇ್ಗೂರತ ಹ್ೂೇಬಳಿಯ ದ್ೇವರ ಚಿಕೆನಹಳಿು ಗನರಮದ ಸವ್ಾ ನೆಂ.27/2 
ರಲ್ಲಿ 3 ಎಕರ ್23 ಗತೆಂಟ ್ಜ್ಮಿೇನನತು ಖ್ನಸಗಿ ವಯಕ್ುಗಳು ಅಕರಮವನಗಿ 
ಕಬಳಿಸಲತ ಬಿ.ಡಿ.ಎ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಸಹಕನರ ನೇಡಿರತವ ಕತರಿತ್ತ. 

- - - - - 

ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತಗಳನದ ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬಾ್ೇಗೌಡ ಮತ್ತು ಶ್ರೇ ಮೊೇಹನ್ ಕತಮನರ್ ಕೂ್ೆಂಡಜಿಜ ಇವರತ ನಿಯಮ 
330ರ ಮೇರಗೆೆ ನಿೇಡಲನದ ಸ ಚರೆ್ಗ ೆಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತ,ೆ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಯವರ ಪರವನಗ 
ಉತ್ುರವನತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ದೆೇರೆ್. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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7. ವಿಷಯ:- ಸಕನಾರಿ ಪದವಿ ಪೂವಾ ಕನಲೇ್ಜ್ತಗಳ ಉಪರ್ನಯಸಕರತಗಳಿಗ್ ಮತೆಂಬಡಿು    
             ನೇಡತವ  ಕತರಿತ್ತ. 

- - - - - 

ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ್ ಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪ ಹೂ್ರಟಿಟ ಇವರತ ನಿಯಮ 330ರ ಮೇರಗೆೆ ನಿೇಡಲನದ 
ಸ ಚರೆ್ಗ ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತೆ, ಮನನಯ ಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸನಕ್ಷರತನ ಹನಗೂ ಸಕನಲ ಸಚಿವರ 
ಪರವನಗ ಉತ್ುರವನತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ೆದೇರ್ೆ. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 

  



                                                                                                                                       «¥/23.09.2022     202  
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8. ವಿಷಯ:- ಚಿತ್ರದತಗಾದ ಮತರತಘಾ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮಠದ ಶ್ರೇಗಳಿೆಂದ ಅಪನರಪು ಹ್ಣತಣ ಮಕೆಳ   
             ಮೇಲ್ ದೌಜ್ಾನಯವನಗಿರತವ ಕತರಿತ್ತ. 

- - - - - 

ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಅಡಗೂರತ ಹ್ರ್. ವಿಶವರ್ನಥ್ರವರತ ನಿಯಮ 330ರ ಮೇರಗೆೆ ನಿೇಡಲನದ 
ಸ ಚರೆ್ಗ ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತೆ, ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಪರವನಗ ಉತ್ುರವನತು ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ದೆೇರೆ್. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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9. ವಿಷಯ:- ನಗರ, ತನಲೂಿಕತ ಹನಗೂ ಜಿಲನಿ ಕ್ೇೆಂದರಗಳ ರ್ನಯಯನಯದ ಕಟಟಡಗಳಲ್ಲಿ 
ರ್ನಯಯನಲಯಕ್ೆ ಬರತವ ಕಕ್ಷಿದನರರತ  ಹನಗೂ ಸನವಾಜ್ನಕರಿಗ ್ಅಗತ್ಯ 
ಮೂಲರ್ೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳನತು ಒದಗಿಸತವ ಬಗ್ೆ. 

- - - - - 

ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬಾ್ೇಗೌಡರತ ನಿಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗ ೆ ನಿೇಡಲನದ ಸ ಚರೆ್ಗ ೆ
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತ,ೆ ಮನನಯ ಕನನೂನತ, ಸೆಂಸದಿೇಯ ವಯವಹನರಗಳು ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರ್್ ಹನಗೂ 
ಸಣಣ ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗ ಉತ್ುರವನತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ೆದೇರ್ೆ. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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10. ವಿಷಯ:- ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿರತವ  ಇ.ಎಸ್.ಐ ಆಸಪತರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ತನಸಲಯಗಳಲ್ಲಿ    
             ರೂ್ೇಗಿಗಳಿಗ್ ಅಗತ್ಯ ಇರತವ ಔಷಧ್ಗಳು ದೂ್ರಕದಿರತವ ಕತರಿತ್ತ.  

- - - - - 

ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ. ಮೆಂಜ್ೇಗೌಡರವರತ ನಿಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗ ೆ ನಿೇಡಲನದ ಸ ಚರೆ್ಗ ೆ
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತ,ೆ ಮನನಯ ಕನಮಿಾಕ ಸಚಿವರ ಪರವನಗ ಉತ್ುರವನತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ೆದೇರ್ೆ. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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೧೧. ವಿಷಯ:- ಮತೆಂಬಡಿು ಹ್ೂೆಂದಿರತವ ಎ.ಎಸ್.ಐ., ಗಳಿಗ್ ವನರದ ರಜ್ ನೇಡದಿರತವ 
ಹನಗೂ ಪೂ್ಲ್ಲೇಸ್ ಇಲನಖ್ಯ್ ಸಿ.ಎ.ಆರ್, ಡಿ.ಎ.ಆರ್ ಹನಗೂ 
ಕ್.ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ. ಸಿಬಾೆಂದಿಗಳಿಗ್ ಕೆಂಪೂಯಟರ್ ಸನಕ್ಷರತನ ಪರಿೇಕ್ಷ ್
ಕಡನಡಯಗ್ೂಳಿಸಿರತವ ಆದೇ್ಶವನತು ತ್ಡ ್ಹಡಿಯತವ ಕತರಿತ್ತ.  

- - - - - 

ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತಗಳನದ ಶ್ರೇ ಎಸ.ಎಲ. ಭೂ್ೇಜೇ್ಗೌಡ, ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ್, ಶ್ರೇ ಎನ. 
ರವಿಕತಮನರ್, ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ. ಮೆಂಜ್ೇಗೌಡ, ಡನ|| ಡಿ. ತಿಮೆಯಯ ಹನಗೂ ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ. 
ಅರತಣ್ರವರತಗಳು ನಿಯಮ 330ರ ಮೇರಗೆೆ ನಿೇಡಲನದ ಸ ಚರೆ್ಗ ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತೆ, ಮನನಯ 
ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಪರವನಗ ಉತ್ುರವನತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ದೆೇರೆ್. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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12. ವಿಷಯ:- ಕ್ೆಂಪೇ್ಗೌಡ ಬಡನವಣ್ ನಮನಾಣ ಹನಗೂ ಪ್ರಿಫ್ರಲ್ ರಸ್ು  
             ನಮನಾಣಕನೆಗಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೂ್ೆಂಡಿರತವ ಜ್ಮಿೇನತಗಳನತು  
             ಅನಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗ್ ಬಳಸಿಕ್ೂಳುುತಿುರತವ ಕತರಿತ್ತ. 

- - - - - 

ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಪತಟಟಣಣ ಇವರತ ನಿಯಮ 330ರ ಮೇರಗೆೆ ನಿೇಡಲನದ ಸ ಚರೆ್ಗ ೆ
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತ,ೆ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಯವರ ಪರವನಗ ಉತ್ುರವನತು ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ದೆೇರೆ್. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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13. ವಿಷಯ:- ಕೂ್ೇಲನರ ಮತ್ತು ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬನಯೆಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವಯವಹನರ ನಡದ್ಿರತವ ಬಗ್ೆ. 

- - - - - 

ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಛಲವನದಿ ಟಿ. ರ್ನರನಯಣಸನವಮಿಯವರತ ನಿಯಮ 330ರ ಮೇರಗೆೆ ನಿೇಡಲನದ 
ಸ ಚರೆ್ಗ ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತೆ, ಮನನಯ ಸಹಕನರ ಸಚಿವರ ಪರವನಗ ಉತ್ುರವನತು ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ದೆೇರೆ್. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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14. ವಿಷಯ:- ಸನೆಟ್ಾಕನಿಸ್ ಯೇಜ್ರ್್ಯಡಿ ಸಕನಾರಿ ಶನಲ್ಗಳಿಗ ್ಸಿೆಂಗಲ್ ಫ್ೇಸ್   
             ವಿದತಯತ್ ಕಲ್ಲಪಸತವ  ಕತರಿತ್ತ. 

- - - - - 

ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ. ಅರತಣ್ರವರತ ನಿಯಮ 330ರ ಮೇರಗೆೆ ನಿೇಡಲನದ ಸ ಚರೆ್ಗ ೆ
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತ,ೆ ಮನನಯ ಪನರಥಮಿಕ, ಪ ರೌಢಶ್ಕ್ಷಣ ಹನಗೂ ಸಕನಲ ಸಚಿವರ ಪರವನಗ ಉತ್ುರವನತು 
ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ೆದೇರೆ್. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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15. ವಿಷಯ:- ಅನತದನನರಹತ್, ಅನತದನನತ್ ಹನಗೂ ಪರಥಮ ದಜ್ಾ ಕನಲೇ್ಜ್ತ 
ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ್ ಸಮನಜ್ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖ್ಯ್ೆಂದ ನೇಡಲನಗತವ 
ಶತಲೆಗಳನತು ರ್್ೇರವನಗಿ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ್ ಪನವತಿಸಲನಗತತಿುರತ -
ವುದರಿೆಂದ ಕನಲೇ್ಜ್ತಗಳ ನವಾಹಣ್ಗ್ ತ್ೂೆಂದರ ್ ಆಗತತಿುರತವ 
ಕತರಿತ್ತ. 

- - - - - 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಮನಜ್ ಕಲನಯಣ ಹನಗೂ ಹೆಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ 
ಕಲನಯಣ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬಾ್ೇಗೌಡರತ 
ನಿಯಮ 330ರ ಮೇರಗೆೆ ನಿೇಡಲನದ ಸ ಚರೆ್ಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತೆ ಉತ್ುರವನತು ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ದೆೇರೆ್. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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16. ವಿಷಯ:- ಕೂ್ೇವಿಡ್-19 ಸನೆಂಕರಮಿಕ ರೂ್ೇಗದ ಹನುಲ್ಯಲ್ಲಿ ಪದವಿಪೂವಾ 
ಕನಲೇ್ಜ್ತಗಳ ಉಪರ್ನಯಸಕರ ರ್್ೇಮಕನತಿ ಎರಡತ ವಷಾಗಳ 
ವಯೇಮಿತಿ ಸಡಿಲ್ಲಕ್ ನೇಡತವ ಕತರಿತ್ತ. 

- - - - - 

ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ 

ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ್ ಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪ ಹೂ್ರಟಿಟಯವರತ ನಿಯಮ 330ರ ಮೇರಗೆ ೆನಿೇಡಲನದ 

ಸ ಚರೆ್ಗ ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತೆ, ಮನನಯ ಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸನಕ್ಷರತನ ಹನಗೂ ಸಕನಲ ಸಚಿವರ 

ಪರವನಗ ಉತ್ುರವನತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ೆದೇರ್ೆ. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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17. ವಿಷಯ:- ಪದ್ೂೇನುತಿ ಹ್ೂೆಂದಿರತವ ಪೌರಢಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ್ಹನಗೂ ಉಪರ್ನಯಸಕರಿಗ ್  
              ವ್ೇತ್ನ ತನರತ್ಮಯ ನವನರಿಸತವ ಬಗ್ೆ. 

- - - - - 

ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಪತಟಟಣಣನವರತ ನಿಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗ ೆನಿೇಡಲನದ ಸ ಚರೆ್ಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತೆ, 
ಮನನಯ ಪನರಥಮಿಕ, ಪೌರಢಶ್ಕ್ಷಣ ಹನಗೂ ಸಕನಲ ಸಚಿವರ ಪರವನಗ ಉತ್ುರವನತು ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ದೆೇರೆ್. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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18. ವಿಷಯ:- ಆಕಷಾಕ ಆಪ್ಗಳಿಗ್ ಯತವಜ್ನತ ್ಮೊೇಸ ಹೂ್ೇಗಿ ಖಿನುತ್ಗ್   
              ಒಳಗನಗತತಿುರತವ  ಕತರಿತ್ತ. 

- - - - - 

ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಕ.್ಎಸ. ನವಿೇನ್ರವರತ ನಿಯಮ 330ರ ಮೇರಗೆ ೆ ನಿೇಡಲನದ ಸ ಚರೆ್ಗ ೆ
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತ,ೆ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಪರವನಗ ಉತ್ುರವನತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ದೆೇರೆ್. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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19. ವಿಷಯ:- ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿ ಭನಗದಲ್ಲಿ ಮಹನರನಷರ ರನಜ್ಯವು ಅಹತ್ಕರ ವನತನವರಣ   
              ಸೃಷಿಟಸತತಿುರತವ  ಕತರಿತ್ತ. 

- - - - - 

ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತಗಳನದ ಶ್ರೇ ಕ್.ಎ. ತಿಪಪ್ೇಸನವಮಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೇ ಗ್ೂೇವಿೆಂದರನಜ್ತರವರತಗಳು ನಿಯಮ 330ರ 
ಮೇರಗೆೆ ನಿೇಡಲನದ ಸ ಚರೆ್ಗ ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತೆ, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಯವರ ಪರವನಗ 
ಉತ್ುರವನತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ದೆೇರೆ್. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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20. ವಿಷಯ:- ವಸತಿ ಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಕರತಗಳಿಗ ್ ಡಿ.ಸಿ.ಆರ್.ಜಿ., ಸೌಲರ್ಯ ಹನಗೂ 
ಎನ್.ಪಿ.ಎಸ್., ಯೇಜ್ರ್್ಯನತು ಜನರಿಗ ್ ತ್ರದ್ೇ ಇರತವುದತ 
ಹನಗೂ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ಮೂಲರ್ೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳನತು ಕಲ್ಲಪಸದೇ್ 
ಇರತವ ಕತರಿತ್ತ. 

- - - - - 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಮನಜ್ ಕಲನಯಣ ಹನಗೂ ಹೆಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ 
ಕಲನಯಣ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬಾ್ೇಗೌಡರತ 
ನಿಯಮ 330ರ ಮೇರಗೆೆ ನಿೇಡಲನದ ಸ ಚರೆ್ಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತೆ ಉತ್ುರವನತು ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ದೆೇರೆ್. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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21. ವಿಷಯ:- ಮಣಿಪನಲ್ ಟ್ಕನುಲಜಿೇಸ್ ಸೆಂಸ್ೆಯತ ಕನನೂನತಬನಹರವನಗಿ ಅಕರಮವ್ಸಗಿ 
ಹಲವನರತ ಟ್ೆಂಡರ್ಗಳನತು ಸನರಿಗ ್ಇಲನಖ್ಯ್ೆಂದ ಪಡದ್ತ ಇಲನಖ್ಗ್ ್ನಷಟ ಉೆಂಟತ ಮನಡತತಿುರತವ 
ಕತರಿತ್ತ. 

- - - - - 

ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬಾ್ೇಗೌಡರತ ನಿಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗ ೆ ನಿೇಡಲನದ ಸ ಚರೆ್ಗ ೆ
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತ,ೆ ಮನನಯ ಸನರಿಗ ್ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡಗಳ ಕಲನಯಣ ಸಚಿವರ ಪರವನಗ 
ಉತ್ುರವನತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ದೆೇರೆ್. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 
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22. ವಿಷಯ:- ಸಕನಾರಿ ರ್ೌಕರರತ ಮತ್ತು ಅನತದನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸೆಂಸ್ೆಗಳ ರ್ೌಕರರಿಗ ್ಹಳ್   
          ಪಿೆಂಚಣಿ ಯೇಜ್ರ್್ಯನತು ಜನರಿಗ್ೂಳಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ. 

- - - - - 

ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಪತಟಟಣಣನವರತ ನಿಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗ ೆನಿೇಡಲನದ ಸ ಚರೆ್ಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತೆ, 
ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಯವರ ಪರವನಗ ಉತ್ುರವನತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದ್ದೆೇರೆ್. 

(ಪರತ್ತಯನತು ಲಗತ್ತುಸಲನಗದ್ೆ) 

  



                                                                                                                                       «¥/23.09.2022     217  
 

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

 

 

   

(ಈ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿ ಕನೆಂಗ್ರಸ್ ಮತ್ತು ಜ್.ಡಿ(ಎಸ) ಪಕ್ಷದ ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು ಸದನದ ಬನವಿಯಲ್ಲಿ 
ಧ್ರಣಿ ನರತ್ರನಗಿ ಸಕನಾರದ ವಿರತದಿ ಘೂೇಷಣ್ ಕೂಗತತಿುದದರತ) 

10. ಸನರನೆಂಶ 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತುನ 147ರೆ್ೇ ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲಿ ನಡದೆಿರತವ 
ಕ್ನಯಾಕಲನಪಗಳ ವಿವರವನತು ಸದನಕ್ೆೆ ತ್ತಳಿಸಲತ ಇಚಿಿಸತತೆುೇರ್ೆ. ಪರಸತುತ್ ಅಧಿವೇೆಶನವು 
ದಿರ್ನಾಂಕ:12.09.2022 ರಿಾಂದ 23.09.2022 ರವರಗೆೆ ಒಟತಟ 10 ದಿನಗಳು ಅಾಂದರೆ, 40.36 
ಗಾಂಟೆ ನಡಸೆಲನಗರತತ್ುದ್ೆ. 

ದಿರ್ನಾಂಕ:12.09.2022ರಾಂದತ ಬೆಳಗೆೆ 11.00 ಗಾಂಟೆಗ ೆ ಪ್ನರರಾಂರ್ವನಗ ಕಳೆದ 
ಅಧಿವೆೇಶನದಿಾಂದಿೇರ್ೆಗೆ ನಿಧನರನದ ಗಣಯರತಗಳಿಗೆ ಸದನವು ತ್ನು ಸಾಂತನಪವನತು ವಯಕುಪಡಿಸ್ಥತ್ತ.  

       ಕಳೆದ ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲಿ ವರದಿಯನತು ಒಪಾಸ್ಥದ ನಾಂತ್ರ ರನಷರಪತ್ತಯವರಿಾಂದ ಹನಗ  
ರನಜ್ಯಪ್ನಲರಿಾಂದ ಒಪಾಗೆ  ಪಡದೆ ವಿಧೆೇಯಕಗಳ ಪಟಿಟಯನತು ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರತ ಮಾಂಡಿಸ್ಥದರತ.  

ಸಭೆಯ ಮತಾಂದಿಡಲನಗತವ ಕ್ನಗದ ಪತ್ರಗಳ 01, 02, 03 ಹನಗ  04ರೆ್ೇ ಪಟಿಟಗಳನತು 
ಮಾಂಡಿಸಲನಯತ್ತ. 

ಇಾಂಗೆಿಾಂಡ್ನ ಬಮಿಾಾಂಗ್ ಹನಯಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಡದೆ ಕ್ನಮನ್ ವೆಲ್ು ಕ್ರೇಡನಕ ಟದಲ್ಲಿ ಭನರತ್ವು 
ಅತ್ತಯತ್ುಮ ಸನಧರೆ್ಯನತು ಮನಡಿದತದ, ಕ್ರೇಡನಕ ಟದಲ್ಲಿ ಭನಗವಹಿಸ್ಥದದ ಎಲನಿ ಕ್ರೇಡನ ಪಟತಗಳಿಗ  
ದಿರ್ನಾಂಕ: 20.09.2022ರಾಂದತ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತುನ ವಿರ ೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸರ್ೆೇತ್ಕರನದ ಶ್ರೇ 
ಪರಕ್ನಶ ಕ್ೆ. ರನಥ ೆೇಡ ಅವರತ ಮಾಂಡಿಸ್ಥದ ಅಭಿನಾಂದರ್ನ ಪರಸನುವಕ್ೆೆ ಸದನವು ಸಹಮತ್ತ 
ನಿೇಡಿರತತ್ುದ್ೆ. 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಮಾಂಡಲದ ಹಿಾಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಮತ್ತು ಅಲಾ ಸಾಂಖನಯತ್ರ ಕಲನಯಣ 
ಸಮಿತ್ತಯ 2020-21ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನ 3ರೆ್ೇ ವರದಿಯನತು, ಸಿಳಿೇಯ ಸಾಂಸೆಿಗಳ ಮತ್ತು ಪಾಂರ್ನಯತ್ 
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ರನಜ್ ಸಾಂಸೆಿಗಳ ಸಮಿತ್ತಯ 36ರೆ್ೇ ವರದಿಯನತು, ಅನತಸ ಚಿತ್ ಜನತ್ತ ಮತ್ತು ಅನತಸ ಚಿತ್ 
ಪಾಂಗಡಗಳ ಕಲನಯಣ ಸಮಿತ್ತಯ 2021-22ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನ 5 ರೆ್ೇ ವರದಿಯನತು ಹನಗ  ವಿಧನನ 
ಪರಿಷತ್ತುನ ಹಕತೆಬನಧಯತನ ಸಮಿತ್ತಯ 99ರೆ್ೇ ವರದಿಯನತು ಮತ್ತು ರನಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿ 
ಗಾಂಗನ ಕಲನಯಣ ಯೇಜ್ರೆ್ಯಡಿ ಕ್ೆೈಗೆ ಾಂಡಿರತವ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡದೆಿರತವ ಅವಯವಹನರಗಳನತು 
ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಲತ ರಚಿಸಲನಗರತವ ವಿಶೆೇಷ ಸದನ ಸಮಿತ್ತಯ ಮಧಯಾಂತ್ರ ವರದಿಯನತು 
ಮಾಂಡಿಸಲನಯತ್ತ, ಹನಗ  ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಅಲಾಸಾಂಖನಯತ್ರ ಆಯೇಗದ ವಿಶೆೇಷ ವರದಿಯನತು 
ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾಂಡಿಸ್ಥದರತ. 

ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿರತವ ಹನಗ  ಬೃಹತ್ ಬೆಾಂಗಳ್ರತ ಮಹನನಗರ ಪ್ನಲ್ಲಕ್ಯೆ ವನಯಪುಯಲ್ಲಿ ಬರತವ 
ಕಿಬ್ ಗಳ ಕ್ನಯಾವೈೆಖ್ರಿ ಮತ್ತು ಚಟತವಟಿಕ್ೆಗಳನತು  ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಲತ ರಚಿಸಲನಗರತವ ವಿಶೆೇಷ ಸದನ 
ಸಮಿತ್ತಯ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶವನತು ಮತಾಂದಿನ 6 ತ್ತಾಂಗಳಿಗೆ ವಿಸುರಿಸತವ ಹನಗ  ಗನರಮಿೇಣನಭಿವೃದಿಿ 
ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಕತಡಿಯತವ ನಿೇರತ ಮತ್ತು ರೆ್ೈಮಾಲಯ ಯೇಜ್ರೆ್ಯಡಿ ಬಿಡತಗಡೆಯನದ ಹಣ 
ಬಳಕ್ೆಯನಗದಿರತವ ಬಗೆೆ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಲತ ರಚಿಸಲನಗರತವ ವಿಶೆೇಷ ಸದನ ಸಮಿತ್ತಯತ ತ್ನು ವರದಿ 
ಸಲ್ಲಿಸಲತ ಸದನದ ಸಹಮತ್ತ ಕ್ನಯದರಿಸ್ಥ ಮತಾಂದಿನ 6 ತ್ತಾಂಗಳವರೆಗೆ ವಿಸುರಿಸಲನಗದದ ಪರಸನುವವನತು 
ಮಾಂಡಿಸ್ಥ ಸದನದ ಸಹಮತ್ತಯನತು ಪಡಯೆಲನಯತ್ತ.  

ಡನ: ಗಾಂಗ ಬನಯ ಹನನಗಲ್ ಸಾಂಗೇತ್ ಮತ್ತು ಪರದಶಾಕ ಕಲೆಗಳ ವಿಶಾವಿದ್ನಯಲಯಕ್ೆೆ 
ಹನಗ  ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಅಾಂಗವಿಕಲರ ಸಮನಾಯ ಸಮಿತ್ತಗ ೆಚತರ್ನವಣೆ ನಡಸೆತವ ಬದಲತ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನತು ರ್ನಮನಿದ್ೆೇಾಶ್ಸಲತ ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರಿಗ ೆಅಧಿಕ್ನರ ನಿೇಡತವ ಪರಸನುವರೆ್ಯನತು 
ಮಾಂಡಿಸ್ಥ ಸದನದ ಸಹಮತ್ತಯನತು ಪಡಯೆಲನಯತ್ತ. 

ಭನರತ್ ಲೆಕೆನಿಯಾಂತ್ರಕರತ ಮತ್ತು ಮಹನಲೆಕೆಪರಿಶೊೇಧಕರತ ನಿೇಡಿರತವ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ 
ರೆ್ೇರ ನಗದತ ವಗನಾವಣ ೆ ಮೇಲ್ಲನ ಕ್ನಯಾನಿವಾಹಣನ ಲೆಕೆಪರಿಶೊೇಧರ್ನ ವರದಿ (2022ರೆ್ೇ 
ವಷಾದ ವರದಿ ಸಾಂಖೆಯ-2), ಸಮಗರ ಹಣಕ್ನಸತ ನಿವಾಹಣನ ವಯವಸೆಿ ಖ್ಜನರೆ್-II ಮೇಲ್ಲನ  
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ಕ್ನಯಾನಿವಾಹಣನ ಲೆಕೆಪರಿಶೂೆೇಧರ್ನ (2021ರೆ್ೇ ವಷಾದ ವರದಿ ಸಾಂಖೆಯ-4)ವರದಿ, ಇಲನಖಗೆಳು 
ಮತ್ತು ಸನವಾಜ್ನಿಕ ವಲಯ ಉದಯಮಗಳ ಮೇಲ್ಲನ 31ರೆ್ೇ ಮನರ್ಚಾ, 2020ಕ್ೆೆ ಕ್ೆ ರೆ್ಗ ೆಾಂಡ 
ವಷಾಕ್ೆೆ ಭನರತ್ದ ಲೆಕೆ ನಿಯಾಂತ್ರಕರತ ಮತ್ತು ಮಹನಲಕೆೆಪರಿಶೊೇಧಕರತ ನಿೇಡಿರತವ ಅನತಪ್ನಲರ್ನ 
ಲೆಕೆಪರಿಶೊೇಧರ್ನ (2022ರೆ್ೇ ವಷಾದ ವರದಿ ಸಾಂಖೆಯ-3) ವರದಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಗರ ಪರದ್ೆೇಶದ 
ಬಡವರಿಗೆ ವಸತ್ತ ಯೇಜ್ರೆ್ಗಳ ಅನತಷನಾನದ ಮೇಲ್ಲನ  ಕ್ನಯಾನಿವಾಹಣನ ಲೆಕೆಪರಿಶೊೇಧರ್ನ 
(2022ರೆ್ೇ ವಷಾದ ವರದಿ ಸಾಂಖೆಯ-4) ವರದಿ, ದಿೇನದಯನಳ್ ಉಪ್ನಧನಯಯ ಗನರಮ ಜೆ ಯೇತ್ತ 
ಯೇಜ್ರೆ್ (DDUGJY)/ಪರಧನನ ಮಾಂತ್ತರ ಸಹಜ್ ಬಿಜ್ಲ್ಲ ಹರ್ ರ್ರ್ ಯೇಜ್ರೆ್ಯ (ಸೌಭನಗಯ) 
ಅನತಷನಾನದ ಮೇಲ್ಲನ  ಲೆಕೆಪರಿಶೊೇಧರ್ನ (2022ರೆ್ೇ ವಷಾದ ವರದಿ ಸಾಂಖೆಯ-5) ವರದಿ ಹನಗ  
2022-23ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನ ಪ ರಕ ಅಾಂದ್ನಜ್ತಗಳ (ಒಾಂದರೆ್ೇ ಕಾಂತ್ತ) ವರದಿಯನತು 
ಮಾಂಡಿಸಲನಯತ್ತ. 

ಮನನಯ ಶನಸಕರತಗಳನದ ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭ ೆೇಜೆೇಗೌಡ ಅವರನತು ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತುನಲ್ಲಿ 
ಜ್ನತನದಳ (ಜನತ್ಯತ್ತೇತ್) ಶನಸಕ್ನಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರರ್ನುಗ ಹನಗ  ಶ್ರೇ ಶರವಣ ಟಿ.ಎ. 
ಅವರನತು ಉಪ ರ್ನಯಕರರ್ನುಗ ಮನನಯತ ೆಮನಡಿರತವ ಕತರಿತ್ತ ಸದನದಲ್ಲಿ ಪರಕಟಿಸಲನಯತ್ತ. 

ಪರಸತುತ್ ಅಧಿವೇೆಶನದಲ್ಲಿ 1217 ಪರಶೆುಗಳನತು ಸ್ಥಾೇಕರಿಸ್ಥದತದ, ಅದರಲ್ಲಿ 150 ಪರಶೆುಗಳನತು ಚತಕ್ೆೆ 
ಗತರತತ್ತನ ಪರಶೆುಗಳರ್ನುಗ ಅಾಂಗೇಕರಿಸ್ಥದತದ, ಅವುಗಳ ಪ್ೆೈಕ್ 134 ಪರಶೆುಗಳಿಗೆ ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಉತ್ುರಿಸಲನಯತ್ತ ಹನಗ  16  ಪರಶೆುಗಳಿಗೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರಗಳನತು ಮಾಂಡಿಸಲನಯತ್ತ. ಲ್ಲಖಿತ್ 
ಮ ಲಕ ಉತ್ುರಿಸತವ ಒಟತಟ 1067 ಪರಶೆುಗಳ ಪ್ೆೈಕ್ 478 ಪರಶೆುಗಳಿಗ ೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರಗಳನತು 
ಮಾಂಡಿಸಲನಯತ್ತ.  

ನಿಯಮ 58ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಾಗಾಂಟೆ ಕ್ನಲನವಧಿ ಚರ್ೆಾಗನಗ ಒಟತಟ 06 ಸ ಚರೆ್ಗಳನತು 
ಸ್ಥಾೇಕರಿಸಲನಗರತತ್ುದ್ೆ. 
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ನಿಯಮ 72ರಡಿಯಲ್ಲಿ 127 ಸ ಚರೆ್ಗಳನತು ಸ್ಥಾೇಕರಿಸ್ಥದತದ, ಅವುಗಳ ಪ್ೆೈಕ್ 06 
ಸ ಚರೆ್ಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರಿಸಲನಯತ್ತ ಹನಗ  48 ಸ ಚರೆ್ಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರಗಳನತು ಮಾಂಡಿಸಲನಯತ್ತ. 

ನಿಯಮ 330ರಡಿಯಲ್ಲಿ 75 ಸ ಚರೆ್ಗಳನತು ಸ್ಥಾೇಕರಿಸ್ಥದತದ, ಅವುಗಳ ಪ್ೆೈಕ್ 06 
ಸ ಚರೆ್ಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರಿಸಲನಯತ್ತ ಹನಗ  21 ಸ ಚರೆ್ಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರಗಳನತು ಮಾಂಡಿಸಲನಯತ್ತ. 

ಶೂನಯ ವೆೇಳೆಯ ಒಟತಟ 65   ಸ ಚರೆ್ಗಳ ಪ್ೆೈಕ್ 12  ಸ ಚರೆ್ಗಳಿಗೆ ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಉತ್ುರಿಸಲನಗದತದ, 29  ಸ ಚರೆ್ಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರಗಳನತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾಂಡಿಸಲನಯತ್ತ.  

ನಿಯಮ 59ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 06 ಸ ಚರೆ್ಗಳನತು ಸ್ಥಾೇಕರಿಸಲನಗದತದ, ಎರಡತ ಸ ಚರೆ್ಗಳನತು  
ನಿಯಮ 68ಕ್ೆೆ ಪರಿವತ್ತಾಸ್ಥ ಚಚಿಾಸ್ಥ ಉತ್ುರಿಸಲನಯತ್ತ. ನಿಯಮ 330ಕ್ೆೆ 02 ಸ ಚರೆ್ಗಳನತು 
ಪರಿವತ್ತಾಸಲನಯತ್ತ ಹನಗ  02 ಸ ಚರೆ್ಗಳನತು ತ್ತರಸೆರಿಸಲನಯತ್ತ. 

ವಿಧನನ ಸಭೆಯಾಂದ ಅಾಂಗೇಕೃತ್ರ ಪದಲ್ಲಿರತವ ಒಟತಟ 14 ವಿಧೆೇಯಕಗಳಲ್ಲಿ 13 
ವಿಧೆೇಯಕಗಳನತು ಹನಗ  ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತುನಲ್ಲಿ ಬನಕ್ಯದದ 01 ವಿಧೆೇಯಕವನತು 
ತ್ತದತದಪಡಿಗಳೆ್ ಾಂದಿಗೆ ಅಾಂಗೇಕರಿಸ್ಥ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು ತ್ನು ಸಹಮತ್ತಯನತು ನಿೇಡಿರತತ್ುದ್.ೆ    

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 10 
ದಿನಗಳ ಕನಲ ನಡಸ್ಿದ ಅಧಿವ್ೇಶನದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲನಿ ಮನನಯ ಶನಸಕರತಗಳಿಗ್; 

(ಮತೆಂದತ) 

(1038) 23-09-2022 2-10 KH-GR  

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಮತೆಂದತ):-  

ಸಚಿವನಲಯದ ಸಿಬಾೆಂದಿ ವಗಾದವರಿಗ ್ಮತ್ತು ಪೂ್ಲ್ಲೇಸ್ ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಗ್, ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ಸಹಕನರ 
ನೇಡಿದೆಂತ್ಹ ಮನನಯ ಪರತಿ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯಸೆರಿಗ ್ ಮತ್ತು ಸದಸಯರತಗಳಿಗ್, ಗೌರವನನವತ್ 
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ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳಿಗ್ ರ್ನನತ ಸದನದ ಮೂಲಕ ಧ್ನಯವನದಗಳನತು ಹನಗೂ ಕೃತ್ಜ್ಞತ್ಗಳನತು 
ಸಲ್ಲಿಸತತ್ುೇರ್.್  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸದನವನತು ಅನದಿಾಷಟ ಕನಲದವರಗ್ ್ಮತೆಂದೂಡತತಿುದದ್ೇರ್್. 

(ರನಷರಗಿೇತ್ಯೆಂದಿಗ್ ಸದನವು ಮಧನಯಹು 2 ಗೆಂಟ್ 11 ನಮಿಷಕ್ೆ ಮತಕನುಯಗ್ೂೆಂಡತ, ಅನದಿಾಷಟ 
ಕನಲದವರ್ಗ ್ಮತೆಂದೂಡಲಪಟಿಟತ್ತ) 

<><><>  
 

 

 


