
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                    20-12-೨೦೨೨                                      1                        

  ತಿದ್ತುಪಡಿಯನಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ರ್ನಾಯನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಪತಿರಕನ ಪರಕಟಣೆಗನಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ತ 
 

   

  ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 
  ನೂರ ನಲವತುೆೆಂಟರ್ೆಯ ಅಧಿವೆೋಶನ 

 
20ರೆ್ೋ ಡಿಸೆೆಂಬರ್ 2022  

ಮೆಂಗಳವನರ 
 
 
                                  

೦೧. ಪರಕಟಣ ೆ  
“ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಹನಗೂ ಮನನಾ ಉಪ ಸಭನಪತಿಯವರ ಗೆೈರತ 
ಹನಜರಿಯಲ್ಲಿ ಸಭನಪತಿಯವರ ಸನಾನದ್ಲ್ಲಿ ಪದ್ಧನರಣ ೆಮನಡತವ ಬಗೆೆ” 

    
02. ಪರಶೆ್ನೋತ್ುರಗಳು  

ಅ) ಚತಕೆೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನೋಡಲನದ್ ಉತ್ುರಗಳು 

18 – “ಉದ್ಾಮಿಯನಗತ ಉದೊಾೋಗ ನೋಡತ” ಯೋಜರೆ್ ಕತರಿತ್ತ 
- ಶ್ರೋ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣ್  
- ಡನ: ಮತರತಗೆೋಶ್ ಆರ. ನರನಣಿ (ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಾಮ ಕೈೆಗನರಿಕ ೆ 

                                                        ಸಚಿವರತ) 
208 – ಗದ್ಗ ಜಿಲೆಿಯ ಬೆಟಗೋೆರಿ  24x7 ಕತಡಿಯತವ ನೋರಿನ ಯೋಜರೆ್ 
        ಕತರಿತ್ತ.  

-ಶ್ರೋ ಎಸ್.ವಿಿ.ಸೆಂಕನೂರ   
-ಶ್ರೋ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜ (ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರತ) 
                       

221 – ವಶ್ಷಠ ಸೌಹನದ್ಾ ಸಹಕನರ ಸೆಂಘದ್ಲ್ಲಿನ ಅವಾವಹನರದ್ ಕತರಿತ್ತ  
               - ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ.ವೆೆಂಕಟೆೋಶ 
               - ಶ್ರೋ ಎಸ್್.ಟಿ.ಸೂೆೋಮಶೆೋಖರ್ (ಸಹಕನರ ಸಚಿವರತ) 

ವಿಷಯಾನುಕ್ರ ಮಣಿಕೆ (INDEX) 
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  - ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂೆೋಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ) 
 

166+215- ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿರತವ ಕಬತು ಬೆಳಗೆನರರಿಗೆ ನಗದ್ಧಪಡಿಸಲನದ್ ಎಫ್.ಆರ್.ಪಿ. ಬಗೆೆ. 
                - ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕ.ೆರನಥೂೆೋಡ್ (ವಿರೂೆೋಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ಮತಖಾ ಸಚೆೋತ್ಕರತ) 
      - ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೋಶ್ 
      - ಶ್ರೋ ಶೆಂಕರ ಬ.ಪನಟಿೋಲ ಮತರೆ್ೋನಕೂೆಪಪ(ಕೆೈಮಗೆ ಮತ್ತು ಜವಳಿ, ಕಬತು  

   ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹನಗೂ ಸಕೆರೆ ಸಚಿವರತ) 
(ಅಧ್ಾ ಗೆಂಟೆ ಕನಲನವಧಿ ಚಚೆಾಗೆ ಅವಕನಶ ನೋಡಲನಯಿತ್ತ) 

 
    211+265+244-ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಗತಿಕ ಬೆಂಡವನಳ ಹೂಡಿಕೆದನರರ ಸಮನವೆೋಶದ್ ಬಗೆೆ. 
                    - ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ.ವೆೆಂಕಟೆೋಶ (ಡನ|| ಕೆ.ಗೊೋವಿೆಂದ್ರನಜ್ರವರ ಪರವನಗಿ) 
         - ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜತ 
         - ಶ್ರೋ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್ ಭೆಂಡನರಿ 
         - ಡನ: ಮತರತಗೋೆಶ್ ಆರ. ನರನಣಿ (ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಾಮ ಕೆೈಗನರಿಕ ೆ 
                                                            ಸಚಿವರತ) 
   - ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂೆೋಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ) 
     218- ಹತಬುಳಿಿ ಧನರವನಡದ್ಲ್ಲಿನ ಸನಾರ್್ಾ ಸಿಟಿ ಯೋಜರೆ್ಯ ಸಿಾತಿಗತಿಯ ಬಗೆೆ. 

- ಶ್ರೋ ಸಲ್ಲೋೆಂ ಅಹಮದ್ 
- ಶ್ರೋ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜ(ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರತ) 
- ಶ್ರೋ ಎನ್.ರ್ನಗರನಜತ(ಎೆಂ.ಟಿ.ಬಿ)(ಪೌರನಡಳಿತ್, ಸಣ್ಣ ಕೆೈಗನರಿಕೆಗಳು  
          ಹನಗೂ ಸನವಾಜನಕ ವಲಯ ಉದ್ಾಮಗಳ ಸಚಿವರತ) 

    ೨೩೯ – ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಯೆರ ಒಡತೆ್ನದ್ ಸೂಕ್ಷಮ, ಸಣ್ಣ ಹನಗೂ ಮಧ್ಾಮ 
                 ಉದ್ಾಮಗಳ ಬಗೆೆ 
   -ಶ್ರೋ ಕ.ೆಎ.ತಿಪಪೆೋಸನಾಮಿ 
   -ಶ್ರೋ ಎನ್.ರ್ನಗರನಜತ (ಎೆಂ.ಟಿ.ಬಿ), (ಪೌರನಡಳಿತ್, ಸಣ್ಣ ಕೆೈಗನರಿಕೆಗಳು 
                      ಹನಗೂ ಸನವಾಜನಕ ವಲಯ ಉದ್ಾಮಗಳ ಸಚಿವರತ) 
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         250-ಸಹಕನರಿ ಬನಾೆಂಕತಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ್ ದ್ತರತಪಯೋಗ 
                 - ಶ್ರೋ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಗೂೆೋಪಿರ್ನಥ್ 
     - ಶ್ರೋ ಎಸ್್.ಟಿ.ಸೂೆೋಮಶೋೆಖರ್ (ಸಹಕನರ ಸಚಿವರತ) 
 
   232- ಬೆಳಗನವಿಯಲ್ಲಿ ಜವಳಿ ಪನರ್್ಾ ಸನಾಪರ್ೆ ಬಗೆೆ 
    - ಶ್ರೋ ಶರವಣ್ ಟಿ.ಎ. 
   - ಡನ||ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿ(ಸಕನಾರದ್ ಮತಖಾ ಸಚೆೋತ್ಕರತ) 
   - ಶ್ರೋ ಶೆಂಕರ ಬ.ಪನಟಿೋಲ ಮತರೆ್ೋನಕೂೆಪಪ(ಕೆೈಮಗೆ ಮತ್ತು ಜವಳಿ, ಸಕೆರೆ    
                                             ಹನಗೂ ಕಬತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರತ) 

  
   213 – ಮಧ್ತಗಿರಿ ನಗರದ್ ಯತ.ಜಿ.ಡಿ. ಕನಮಗನರಿಯ ಬಗೆೆ. 
                     - ಶ್ರೋ ರನಜೆೋೆಂದ್ರ ರನಜಣ್ಣ 

   - ಶ್ರೋ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜ(ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರತ) 
 

   258- ಬಿೋದ್ರ್ ಜಿಲೆಿಯ ಯತಜಿಡಿ  24x7 ಕತಡಿಯತವ ನೋರಿನ ಯೋಜರ್ೆ            
   ಕತರಿತ್ತ. 

                      - ಶ್ರೋ ಅರವಿೆಂದ್ ಕತಮನರ್ ಅರಳಿ 
       - ಶ್ರೋ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜ(ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರತ) 
 
206 – ಹನರೊೋಹಳಿಿ ಪಟಟಣ್ ಪೆಂಚನಯಿತಿ ವನಾಪಿುಯ ಸವೆಾ ನೆಂ.74ರಲ್ಲಿ 
     ದನಖಲನಗಿರತವ ಅಕರಮ ಖನತೆಗಳ ಬಗೆೆ. 

    - ಶ್ರೋ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣ್ (ಶ್ರೋ ಮತನರನಜತ ಗೌಡ ಪಿ.ಎೆಂ.ರವರ ಪರವನಗಿ) 
   - ಶ್ರೋ ಎನ್.ರ್ನಗರನಜತ(ಎೆಂ.ಟಿ.ಬಿ)(ಪೌರನಡಳಿತ್, ಸಣ್ಣ ಕೆೈಗನರಿಕೆಗಳು  
      ಹನಗೂ ಸನವಾಜನಕ ವಲಯ ಉದ್ಾಮಗಳ ಸಚಿವರತ)                             

 
ಆ) ಚತಕೆೆ ಗತರತತಿಲಿದ್ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೋಡಲನದ್ ಉತ್ುರಗಳು 
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03. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೋರೆಗೆ ಪರಸನುಪಿಸಲಪಟಟ ವಿಷಯಗಳು. 
ಅ) ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾ ಸರಕನರಿ ಎನ್.ಪಿ.ಎಸ್. ರ್ೌಕರರ ಸೆಂಘವು ನೂತ್ನ ಪಿೆಂಚಣಿ 
    ಯೋಜರೆ್ (ಎನ್.ಪಿ.ಎಸ್.) ಯನತನ ರದ್ತುಗೊಳಿಸತವೆಂತೆ ಆಗರಹಿಸಿ ಬೆೆಂಗಳೂರಿನ 
    ಫ್ರೋಡೆಂ ಪನರ್್ಾನಲ್ಲಿ ನಡಯೆತತಿುರತವ ಪರತಿಭಟರ್ೆ ಕತರಿತ್ತ. 

                     - ಶ್ರೋ ಎಸ್್.ವಿಿ.ಸೆಂಕನೂರ 
               - ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೊೋಮಶೆೋಖರ್ (ಸಹಕನರ ಸಚಿವರತ)  
 
 ಆ) ಆರೂೆೋಗಾ ಇಲನಖಯೆ ಶತಚಿ ಯೋಜರೆ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ “3್ವಷಾದ್ಧೆಂದ್ ಸನಾನಟರಿ  
          ರ್ನಾಪ್ಕಿನ್ ವಿತ್ರಣೆ ಸಾಗಿತ್”್ಕತರಿತ್ತ. 
                      - ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ.ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್ 
                      - ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೂೆೋಮಶೆೋಖರ್(ಸಹಕನರ ಸಚಿವರತ)  

 
 ಇ) ಆನ್ಲೆೈನ್ ಗೆೋಮಿೆಂಗ್ ನಯೆಂತ್ರಣ್ ಕತರಿತ್ತ ಶ್ೋಘರ್ ಕರಮ ಕೆೈಗೊಳುಿವ ಸಲತವನಗಿ 
      ಕನಯ್ದು ರೂಪಿಸತವ ಬಗೆೆ. 

- ಶ್ರೋ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣ್ 
                          - ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೂೆೋಮಶೆೋಖರ್(ಸಹಕನರ ಸಚಿವರತ)  
 

ಈ) ಬೆಂಗನಳಕೊಲ್ಲಿಯ ಮನಾೆಂಡಸ್್ ಚೆಂಡಮನರತತ್ದ್ಧೆಂದ್ ಸತರಿದ್ ಮಳಯೆಿೆಂದನಗಿ   
          ಕೊೋಲನರ ನಗರ ಸೋೆರಿದ್ೆಂತ ೆಗನರಮಿೋಣ್ ಭನಗದ್ ರಸೆುಗಳು ಹನಳನಗಿರತವ ಕತರಿತ್ತ. 
    - ಶ್ರೋ ಗೊೋವಿೆಂದ್ ರನಜತ 
    - ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೂೆೋಮಶೆೋಖರ್(ಸಹಕನರ ಸಚಿವರತ)  
 
 ಉ) ಬೆೆಂಗಳೂರತ ನಗರಕೆೆ ಪರತಿದ್ಧನ ಬರತವ ಪರಯನಣಿಕರ ಅನತಕೂಲಕನೆಗಿ  
      ಇ-ಶೌಚನಲಯ ನಮಿಾಸಿದ್ತು ಅವುಗಳ ಸಮಪಾಕ ನವಾಹಣೆ ಆಗದ್ಧರತವ ಕತರಿತ್ತ. 
        - ಶ್ರೋ ಕ.ೆಎ.ತಿಪಪೆೋಸನಾಮಿ 
        - ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೂೆೋಮಶೆೋಖರ್(ಸಹಕನರ ಸಚಿವರತ)  
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ಊ) 2022-23ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿೋಕ್ಷನ ಪನರಧಿಕನರದ್ಧೆಂದ್ ಕೌನಿಲ್ಲೆಂಗ್ ಸಿೋಟತ 
     ಹೆಂಚಿಕಯೆನದ್ ನೆಂತ್ರ ಉಳಿದ್ ಸಿೋಟತಗಳನತನ ಸಕನಾರಿ ಕನಲೋೆಜತಗಳ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ 
      ಭತಿಾ ಮನಡಲತ ಅವಕನಶ ಕಲ್ಲಪಸತವ ಕತರಿತ್ತ.  
     - ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆುೋಗೌಡ 
                     - ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೂೆೋಮಶೆೋಖರ್(ಸಹಕನರ ಸಚಿವರತ)  
 
04. ನಯಮ ೫೯ರ ಮೋರೆಗ ೆನಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ ಮೆಂಡಿಸಲತ ಅನತಮತಿ ಕೊೋರಿ ಪರಸನುವ 

“ಕರ್ನಾಟಕ-ಮಹನರನಷರ  ಗಡಿ ವಿವನದ್ವನತನ ಶನಶಾತ್ವನಗಿ ಪರಿಹರಿಸತವಲ್ಲಿ  
   ಸಕನಾರವು ವಿಫಲವನಗಿರತವ ಕತರಿತ್ತ” 

- ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್್(ವಿರೂೆೋಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ) 
- ಶ್ರೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪಪೆೋಸನಾಮಿ 
- ಎಸ್.ಟಿ.ಸೂೆೋಮಶೆೋಖರ್(ಸಹಕನರ ಸಚಿವರತ)  

                (ನಯಮ ೬೮ಕೆೆ ಪರಿವತಿಾಸಲನಯಿತ್ತ) 
05. ಕನಯಾದ್ಶ್ಾಯವರ ವರದ್ಧ  

“ಕಳೆದ್ ಅಧಿವೆೋಶನದ್ಲ್ಲಿ ವರದ್ಧಯನತನ ಒಪಿಪಸಿದ್ ನೆಂತ್ರ ಘನತೆವತೆ್ು 
ರನಷರಪತಿ/ರನಜಾಪನಲರವರಿೆಂದ್ ಒಪಿಪಗೆ ಪಡದೆ್ಧರತವ ವಿಧೆೋಯಕಗಳ ಪಟಿಟಯ ಮೆಂಡರೆ್” 

06. ವರದ್ಧಯರೆ್ೂನಪಿಪಸತವುದ್ತ 
07. ಸಭೆಯ ಮತೆಂದ್ಧಡಲನದ್ ಕನಗದ್ ಪತ್ರಗಳು 
08. ಗಮನ ಸೆಳಯೆತವ ಸೂಚರೆ್ಗಳು 

ಅ) ಕೊೋಲನರ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನ ವಿಧನನಸೌಧ್ ಇದ್ುರೂ ಕೂಡ 
ಉಪರೆ್ೂೋೆಂದ್ಣನಧಿಕನರಿ ಹನಗೂ ಜಿಲನಿ ರೆ್ೂೋೆಂದ್ಣನಧಿಕನರಿಗಳ ಕಛೆೋರಿಗಳು 
ಬನಡಿಗೆ ಕಟಟಡದ್ಲ್ಲಿ ಕನಯಾನವಾಹಿಸತತಿುರತವ ಕತರಿತ್ತ. 

- ಶ್ರೋ ಗೂೆೋವಿೆಂದ್ ರನಜತ  
- ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೋಶ್ 
- ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೂೆೋಮಶೋೆಖರ್(ಸಹಕನರ ಸಚಿವರತ) 
          (ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ)  
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ಆ) ಉಡತಪಿ ಜಿಲೆಿಯ ಕನಪತ ತನಲೂಿಕಿನ ಮಜೂರತ ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯತಿ 
    ವನಾಪಿುಯ ಪನದ್ೂರತ ಗನರಮದ್ಲ್ಲಿ ಕನಯಾನವಾಹಿಸತತಿುರತವ ISPRL  
   (Indian Strategic Petroleum Reserve Limited) ರವರತ  
   2015 ರಿೆಂದ್ ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯತಿಗೆ ಆಸಿು ಮತ್ತು ಕಟಟಡ ತೆರಿಗೆ ಪನವತಿಸದೆ  
   ಬನಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊೆಂಡಿರತವ ಕತರಿತ್ತ. 

   - ಶ್ರೋ ಪರತನಪ್ ಸಿೆಂಹ ರ್ನಯರ್್ ಕೆ.  
        - ಡನ: ಮತರತಗೋೆಶ್ ಆರ. ನರನಣಿ (ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಾಮ ಕೆೈಗನರಿಕ ೆ 
                                ಸಚಿವರತ) (ಮತಖಾಮೆಂತಿರಯವರ ಪರವನಗಿ) 
೦9. ನಯಮ ೩೩೦ರ ಮೋರಗೆೆ ಚಚೆಾ 

ಅ) ದ್ಧರ್ನೆಂಕ:01.04.2006ರ ನೆಂತ್ರ ರೆ್ೋಮಕಗೂೆೆಂಡಿರತವ ಸಕನಾರಿ, ಅನತದನನತ್  
   ಶನಲನ ಕನಲೆೋಜತಗಳ ರ್ೌಕರರಿಗ ೆನಶ್ಿತ್ ಪಿೆಂಚಣಿ ಸೌಲಭಾ ಕಲ್ಲಪಸದೋೆ ಇರತವುದ್ತ 
   ಹನಗೂ ಜೊಾೋತಿ ಸೆಂಜಿೋವಿನ ಸೌಲಭಾ ವಿಸುರಿಸದೆೋ ಇರತವ ಕತರಿತ್ತ. 

  - ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆುೋಗೌಡ 
  - ಶ್ರೋ ಎಸ್್.ವಿಿ.ಸೆಂಕನೂರ  
  - ಶ್ರೋ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್ 
   - ಶ್ರೋ ಶಶ್ೋಲ್ ಜಿ. ನಮೋಶ್ 
  - ಡನ: ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿ (ಸಕನಾರದ್ ಮತಖಾ ಸಚೆೋತ್ಕರತ) 
  - ಶ್ರೋ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೋೆಶ(ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ ರೌಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಹನಗೂ ಸಕನಲ  
                                          ಸಚಿವರತ) 

ಆ) ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿರತವ ಪನರೆಂಪರಿಕ ಕಟಟಡಗಳ ನವಾಹಣೆಗೆ ಸಕನಾರದ್ ಬಜೆರ್್ನಲ್ಲಿ  
   ಹೆಚಿಿನ ಅನತದನನ ಕನಯಿುರಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ. 

   - ಶ್ರೋ ಎನ.ಮೆಂಜೆೋಗೌಡ 
   - ಶ್ರೋ ಆನೆಂದ್್ ಸಿೆಂಗ್ (ಪರವನಸೂೆೋದ್ಾಮ ಹನಗೂ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು 

    ಜಿೋವಿಶನಸರ ಸಚಿವರತ) 
                    -ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆುೋಗೌಡ 
                    -ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೋಶ್ 
 

~ * ~ * ~ * ~ *~ 
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(1047)20-12-2022(11-30)bsd-md 

 

 

  

ಕರ್ನಾಟಕಕರ್ನಾಟಕ  ವಿಧನನವಿಧನನ  ಪರಿಷತ್ತುಪರಿಷತ್ತು  
ಮೆಂಗಳವನರಮೆಂಗಳವನರ,,  2200ರೆ್ೋರೆ್ೋ  ಡಿಸೆೆಂಬರ್ಡಿಸೆೆಂಬರ್  ೨೦೨೨೦೨22  

                        ಸದ್ನವುಸದ್ನವು  ಬೆಳಗನವಿಯಬೆಳಗನವಿಯ  ಸತವಣ್ಾಸತವಣ್ಾ  ವಿಧನನವಿಧನನಸೌಧ್ದ್ಲ್ಲಿರತವಸೌಧ್ದ್ಲ್ಲಿರತವ  ವಿಧನನವಿಧನನ  ಪರಿಷತಿುನಪರಿಷತಿುನ  

ಸಭನೆಂಗಣ್ದ್ಲ್ಲಿಸಭನೆಂಗಣ್ದ್ಲ್ಲಿ  ಬೆಳಗೆೆಬೆಳಗೆೆ  ೧೧11  ಗೆಂಟೆಗೆಂಟೆ  3377  ನಮಿಷಕೆೆನಮಿಷಕೆೆ  ಸಮನವೋೆಶಗೊೆಂಡಿತ್ತಸಮನವೋೆಶಗೊೆಂಡಿತ್ತ  

          ಸಭನಪತಿಸಭನಪತಿ  ((ಶ್ರೋಶ್ರೋ  ರಘುರ್ನಥರನವ್ರಘುರ್ನಥರನವ್  ಮಲನೆಪತರೆಮಲನೆಪತರೆ))  ರವರತರವರತ  ಪಿೋಠದ್ಲ್ಲಿಪಿೋಠದ್ಲ್ಲಿ  

ಉಪಸಿಾತ್ರನದ್ರತಉಪಸಿಾತ್ರನದ್ರತ  
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೧. ಪರಕಟಣ ೆ

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಕನಯಾವಿಧನನ ಹನಗೂ ನಡವಳಿಕ ೆ
ನಯಮ ೯ರ ಮೋರಗೆೆ ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಹನಗೂ ಮನನಾ ಉಪ ಸಭನಪತಿಯವರ ಗೆೈರತ 
ಹನಜರಿಯಲ್ಲಿ ಸಭನಪತಿಯವರ ಸನಾನದ್ಲ್ಲಿ ಪದ್ಧನರಣೆ ಮನಡಲತ ೧೪೭ರೆ್ೋ ಅಧಿವೆೋಶನದ್ಲ್ಲಿ 
ರ್ನಮನದೆೋಾಶನ ಮನಡಿದ್ು ಈ ಕೆಳಕೆಂಡ ಶನಸಕರನತನ ಪರಸಕು ಅಧಿವೆೋಶನದ್ಲ್ಲಿಯೂ 
ಮತೆಂದ್ತವರೆಸಲನಗಿದೆ.  

೧) ಶ್ರೋ ಶಶ್ಲ್ ಜಿ ನಮೋಶ್ 
೨) ಡನ: ತೆೋಜಸಿಾನಗೌಡ 
೩) ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆುೋಗೌಡ 
೪) ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೋಶ್ 
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೨. ಪರಶೆ್ನೋತ್ುರಗಳು 
 

ಅ) ಚತಕೆೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನೋಡಲನದ್ ಉತ್ುರಗಳು 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೋ ಚಲವನದ್ಧ ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿ ರವರತ ಹನಜರಿಲಿ, ಶ್ರೋಮತಿ 
ಹೆೋಮಲತನ ರ್ನಯರ್್ ರವರತ ಹನಜರಿಲಿ, ನೆಂತ್ರ ಶ್ರೋ ಡಿ.ಎಸ್್. ಅರತಣ್ ರವರತ ಪರಶೆನ ಕೆೋಳಿ. 

                                   ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಾ 18 

(ಉತ್ುರದ್ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಿದೆ) 
 

 ಶ್ರೋ ಡಿ.ಎಸ್್.ಅರತಣ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಉತ್ುರವನತನ ಒದ್ಗಿಸಿದ್ತು, ಮನನಾ 

ಸಚಿವರ ಕನಯಾಕೆೆ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ಗಳನತನ ಸಲ್ಲಿಸತತೆುೋರ್ೆ. ಅವರಿಗೆ ಇರತವ ಕನಳಜಿಗ ೆಅತ್ತಾತ್ುಮವನದ್ 

ಕೆಲಸ ಆಗಿದ.ೆ ಉದ್ಾಮಿಯನಗತ ಉದೂೆಾೋಗ ನೋಡತ ಎನತನವ ಯೋಜರೆ್ಯತ ಅದ್ತುತ್ವನದ್ 

ಯೋಜರೆ್ಯನಗಿದ್ತು, ಈ ಯೋಜರೆ್ಯತ ಸತಮನರತ ಒೆಂದ್ೂವರ ೆವಷಾದ್ ಹಿೆಂದೆ ಪನರರೆಂಭವನಗಿದ್ತು, 

ಸತಮನರತ ೩1,೭೬೮ ಅಭಾರ್ಥಾಗಳು enrolment ಆಗಿದನುರ.ೆ ಅಲ್ಲಿೆಂದ್ ಮತೆಂದ್ಕೆೆ ಆಗತವುದ್ರೂೆಳಗ ೆ

ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಇಚನಾ ಶಕಿುಯಿೆಂದ್ ಮತೆಂದ್ತವರದೆ್ಧಲಿ. ಒಬುನತ Entrepreneur ಆಗಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ 

ಸಕನಾರ ಒೆಂದ್ತ ಯೋಜರೆ್ಯನತನ ಪನರರೆಂಭಿಸಿದ್ ಮೋಲೆ ಆ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಇರತವ interest 

ತ್ದ್ನೆಂತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಕಡಿಮಯನಗತತನು ಹೂೆೋಗಬಹತದ್ತ. ೩೧,೭೬೮ ಜನರತ ಬೆೋರ ೆ ಬೆೋರ ೆ ವಿಭನಗದ್ಲ್ಲಿ 

ಮದ್ಲರೆ್ಯ ಹೆಂತ್ದ್ training ಅನತನ ತೆಗೆದ್ತಕೊೆಂಡಿದನುರೆ. ಅದನದ್ ಮೋಲೆ ಅವರೆಲಿರಿಗೂ 

Entrepreneur Development Programme (EDP) ಎೆಂದನಗಬೆೋಕತ. ಅದನದ್ ಮೋಲ ೆ
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ಅವರಿಗೆ ಏನತ ಪೊರೋತನಿಹ ಸಿಗತತ್ುದೆ ಎೆಂದ್ತ ಗೊತನುದ್ರೆ ಮನತ್ರ ಆತ್ Entrepreneur ಆಗಿ 

ಉಳಿಯತತನುರ್.ೆ                                          

                    (ಮತೆಂದ್ತ) 

(1048) 20.12.2022/11.40/ಹೆಚ್ವಿ:ಎಕೆ 

ಶ್ರೋ ಡಿ.ಎಸ್್.ಅರತಣ್ (ಮತೆಂದ್ತ):-  

ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದ್ ಯನವಯನವ ಸೌಲಭಾಗಳು ದೂೆರಯೆತತ್ುವೆ ಎನತನವುದ್ತ ಗೂೆತನುದನಗ ಮನತ್ರ 
ಉದ್ಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯತವುದ್ಕೆೆ ಸನಧ್ಾವನಗತತ್ುದೆ. ಸತಮನರತ ಒೆಂದ್ೂವರ ೆವಷಾಗಳ ಅವಧಿ ಆದ್ 
ಮೋಲ ೆ  ಆತ್ ಮದ್ಲರೆ್ಯ ಸಷೆನ್ ತೆಗೆದ್ತಕೊೆಂಡರೆೋ, ಆ ಉದ್ಾಮಿ ಬಹಳ ದ್ಧನಗಳ ಕನಲ 
ಕನಯತವುದ್ಕೆೆ ತ್ಯನರತ ಇರತವುದ್ಧಲಿ. ಆತ್ ಬೋೆರೆ ಕಡಗೆ ೆಹೊೋಗತವೆಂತ್ಹ ಸನಧ್ಾತಗೆಳು ಹಚೆನಿಗಿವೆ. 
ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಇೆಂತ್ಹ ಉದ್ಾಮಿಗಳನತನ ಹಿಡಿದ್ಧಟತಟಕೂೆಳುಿವುದ್ತ ಮತ್ತು ಆತ್ನನತನ ಒೆಂದ್ತ ತನಕಿಾಕ 
ಹೆಂತ್ಕೆೆ ತೆಗೆದ್ತಕೊೆಂಡತ ಹೊೋಗತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತನ ಸಕನಾರ ಮನಡಬೋೆಕನಗಿದೆ ಎನತನವುದ್ತ ನನನ 
ಕೊೋರಿಕೆಯನಗಿದೆ. “ಉದ್ಾಮಿಯನಗತ; ಉದೊಾೋಗ ನೋಡತ” ಯೋಜರೆ್ಯಡಿಯಲ್ಲಿ 31,768 
ಅಭಾರ್ಥಾಗಳು ಭನಗವಹಿಸಿ ಉದ್ಾಮಗಳನತನ ಪನರರೆಂಭಿಸಲತ ಪೆರೋರಣೆ ಹೂೆೆಂದ್ಧರತತನುರೆ ಎನತನವ 
ಅೆಂಶವನತನ ಅವರತ ನೋಡಿರತವ ಲ್ಲಖಿತ್ ರೂಪದ್ ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದನುರೆ. ಇವರತಗಳ ಪೆೈಕಿ ಎಷತಟ 
ಜನರತ ಉದ್ಾಮಿಗಳನಗಿದನುರ ೆ ಎನತನವ ಮನಹಿತಿಯನತನ ನೋಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಮನನಾ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ 
ಕೆೋಳಿಕೂೆಳುಿತಿುದುೆೋರೆ್.  

 ಡನ|| ಮತರತಗೆೋಶ ಆರ್.ನರನಣಿ:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,  “ಉದ್ಾಮಿಯನಗತ; 
ಉದೊಾೋಗ ನೋಡತ”್ಎನತನವ ಕನಯಾಕರಮವನತನ ಪರಪರಥಮವನಗಿ ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪನರರೆಂಭಿಸಿದೆುವು, ಆ 
ಕನಯಾಕರಮದ್ಲ್ಲಿ  ಸರ್ನಾನಾ ಮತಖಾಮೆಂತಿರಗಳು, ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರತಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟ 
ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಪನಲೂೆೆೆಂಡಿದ್ುರತ. ಬೆೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ್ಲ್ಲಿ ಕನಷಠ 10 ಸನವಿರ ಬಿ.ಇ., 
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ಎೆಂ.ಟೆರ್್., ಎೆಂ.ಬಿ.ಎ., ಪದ್ವಿೋಧ್ರರತ ಮತ್ತು ಅೆಂತಿಮ ವಷಾದ್ಲ್ಲಿ ವನಾಸೆಂಗ ಮನಡತತಿುರತವ 
ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳು ಉದ್ಾಮಿಗಳನಗಲತ ಬಯಸಿದ್ುಲ್ಲಿ; ಅವರತಗಳಿಗೆ ಯನವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕನಾರ 
ಮತ್ತು ರನಜಾ ಸಕನಾರಗಳಿೆಂದ್ ಸೌಲಭಾಗಳು ದೂೆರಯೆತತ್ುವೆ ಮತ್ತು ‘One District One 
Product’್ ಎನತನವ ಯೋಜರೆ್ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯನವಯನವ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಯನವಯನವ 
ಕೆೈಗನರಿಕೆಗಳನತನ ಪನರರೆಂಭಿಸಬಹತದ್ತ ಎನತನವುದ್ರ ಬಗೆೆ ವಿವರವನಗಿರತವ ಮನಹಿತಿಯನತನ ನೋಡಲತ 
ಒೆಂದ್ತ ದ್ಧನದ್ ಕನಯಾಕರಮವನತನ ಬೆೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ್ಲ್ಲಿ ಹಮಿಾಕೂೆಳಿಲನಗಿತ್ತು. ನೆಂತ್ರದ್ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಲಬತಗಿಾ, ಬೆಳಗನವಿ, ಮೈಸೂರತ, ಮೆಂಗಳೂರತ ಮತ್ತು ತ್ತಮಕೂರತ ಜಿಲೆಿಗಳ ಪರಮತಖ 6 
ಸಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಇೆಂತ್ಹ ಕನಯಾಕರಮವನತನ ಆಯೋಜಿಸಲನಗಿತ್ತು. ಈ ಕನಯಾಕರಮದ್ಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 
31,768 ಜನರಿಗಿೆಂತ್ಲೂ ಹೆಚತಿ ಜನರತ ರೆ್ೋರವನಗಿ ಪನಲೂೆೆೆಂಡಿದ್ುರತ ಮತ್ತು virtual ಆಗಿ ಸಹ 
ಸನಕಷತಟ ಜನರತ ಭನಗವಹಿಸಿದ್ುರತ. ಬೆೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ್ಲ್ಲಿ ನಡದೆ್ೆಂತ್ಹ ಕನಯಾಕರಮದ್ಲ್ಲಿ “ಇದ್ತ 
ಒೆಂದ್ತ ದ್ಧನದ್ ಕನಯಾಕರಮವನಗಿರಬನರದ್ತ, ಯನವ ಸಕೆಟರ್ನಲ್ಲಿ ನದ್ಾಷಟವನಗಿ ಉದ್ಾಮವನತನ 
ಪನರರೆಂಭ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಮತೆಂದ ೆಬರತತನುರ.ೆ ಅವರಿಗೆ “ಇಡಿೋ ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಒೆಂದೊೆಂದ್ತ ಸಕೆಟರ್ ಅನತನ, 
ಒೆಂದೂೆೆಂದ್ತ ಡಿವಿಜ಼ನ್ನಲ್ಲಿ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಬೋೆಕತ”್ ಎನತನವ ಕರಯೆನತನ ಸಹ ನೋಡಲನಗಿದೆ. ಈ 
ಆರತ ಡಿವಿಜ಼ನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕನಯಾಕರಮಗಳನತನ ಮನಡಿ ಮತಗಿಸಿದ್ ನೆಂತ್ರ ನವೆೆಂಬರ್ 2ರೆ್ೋ 
ತನರಿೋಖಿನೆಂದ್ 4ರೆ್ೋ ತನರಿೋಖಿನವರಗೆ ೆಒಟತಟ 3 ದ್ಧನಗಳ ಕನಲ ಜನಗತಿಕ ಬೆಂಡವನಳ ಹೂಡಿಕದೆನರರ 
ಸಮನವೆೋಶವನತನ ಆಯೋಜಿಸಲನಗಿತ್ತು. ಅದ್ನತನ ‘Invest Karnataka’್ ಎೆಂದ್ತ ಸಹ 
ಕರಯೆತತೆುೋವೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಬೆೋರಬೆೆೋರ ೆದೆೋಶಗಳಿಗ ೆಹೊೋಗತವುದ್ತ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಮಾ ಕರ್ನಾಟಕ 
ರನಜಾದ್ ಬಗೆೆ showcase ಮನಡತವುದ್ತ, market ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಉದೆುೋಶಗಳನತನ 
ಇಟತಟಕೂೆಳಿಲನಗಿದೆ. ಈ ಕನಯಾಕರಮದ್ಲ್ಲಿ ನಮಾ ದೋೆಶದ್ ಪರಧನನಮೆಂತಿರಗಳನದ್ ಮನನಾ ನರೋೆೆಂದ್ರ 
ಮೋದ್ಧಯವರತ virtual ಆಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ುರತ. ನೆಂತ್ರ ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕನಾರದ್ ಹಣ್ಕನಸಿನ ಸಚಿವರತ, 
ಕೆೈಗನರಿಕನ ಸಚಿವರತ ಇನನತ್ರ ಸಚಿವರತಗಳು ಮತ್ತು ನಮಾ ರನಜಾದ್ವರನದ್ ಮೂರತ ಜನ ಕೆೋೆಂದ್ರ 
ಸಚಿವರತ ಅೆಂದ್ರೆ, ಶ್ರೋಯತತ್ರತಗಳನದ್ ಪರಹನಿದ್್ ಜೊೋಷಿಯವರತ, ಶೆ್ೋಭನ ಕರೆಂದನಿಜೆಯವರತ 
ಮತ್ತು ಕೂಬನರವರತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಭನಗವಹಿಸಿದ್ುರತ. ಇಡಿೋ ದೆೋಶದ್ ಕೆೈಗನರಿಕನ ಇತಿಹನಸದ್ಲ್ಲಿಯ್ದೋ 
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ಮಟಟಮದ್ಲರೆ್ಯ ಬನರಿಗ ೆ ಸತಮನರತ 9.81 ಲಕ್ಷ ಕೂೆೋಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳಷತಟ ಬೆಂಡವನಳ 
ಹೂಡಿಕೆಗನಗಿ ರ್ನನತ ಎೆಂ.ಓ.ಯತ.ಗಳಿಗ ೆ ಸಹಿ ಮನಡಿದೆು. ಜನಗತಿಕ ಬೆಂಡವನಳ ಹೂಡಿಕೆದನರರ 
ಸಮನವೆೋಶ 2000ರೆ್ೋ ಇಸವಿಯಿೆಂದ್ 2022ರೆ್ೋ ಇಸವಿಯವರಗೆೆ ಸತಮನರತ ಮೂರತ ಬನರಿ 
ನಡದೆ್ಧದ.ೆ ಈ ಮೂರತ ಸಮನವೆೋಶವೂ ರ್ನನತ ಕೆೈಗನರಿಕನ ಸಚಿವರ್ನಗಿದನುಗಲೆೋ ನಡದೆ್ಧದ.ೆ ಹಿೆಂದೆ 
ಆಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಜನಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದನರರ ಸಮನವೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ ಸೆಂಗರಹವನಗಿರತವ conversion ratio 
ಗೂ ಈ ಬನರಿ ಆಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಜನಗತಿಕ ಬೆಂಡವನಳ ಹೂಡಿಕದೆನರರ ಸಮನವೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ 
ಸೆಂಗರಹವನಗಿರತವ conversion ratio ಗೂ ಹೊೋಲ್ಲಕೆ ಮನಡಿ ರೆ್ೂೋಡಿದ್ರ,ೆ ಈ ಬನರಿ ಶೆೋಕಡನ 
70 ರಿೆಂದ್ 75ರಷತಟ ಹೆಚನಿಗತವೆಂತ್ಹ ಸನಧ್ಾತಗೆಳಿವೆ. ಇದ್ಕೆೆ ಕನರಣ್ವೋೆರ್ೆೆಂದ್ರ,ೆ ಕಿಿಯರ್ 
ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹ ಎಲಿ ಪನರಜೆರ್ಟ್ಗಳನತನ ಉನನತ್ ಮಟಟದ್ ಸಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಏಕಗವನಕ್ಷಿ ಸಮಿತಿಗಳ 
ಮತೆಂದ ೆತ್ೆಂದ್ತ ಎಲಿ ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರತ ಮತ್ತು ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟ ಇಲನಖಗೆಳ ಅಪರ 
ಮತಖಾ ಕನಯಾದ್ಶ್ಾಗಳೂೆೆಂದ್ಧಗೆ ಚಚಾೆ ಮನಡಿ, ಉದ್ಾಮಿಗಳಿಗೆ ಬೆೋಕನಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಭೂಮಿ, ನೋರತ, 
ವಿದ್ತಾತ್ ಮತ್ತು concessions ಕೊಡತವುದ್ಕೆೆ ಸನಧ್ಾವನಗತತ್ುದೆ ಎೆಂದನಗ ಮನತ್ರ ಆತ್ನ 
ಪನರಜೆರ್ಟ್ಗೆ ಕಿಿಯರೆನಿ್ ಕೂೆಟತಟ ಅೆಂತ್ಹ ಉದ್ಾಮಿಗಳೊೆಂದ್ಧಗೆ ಮನತ್ರ ಎೆಂ.ಓ.ಯತ.ಗಳಿಗೆ ಸಹಿ 
ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹ ಉದನಹರಣೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚನಿಗಿವ.ೆ ಈ ರಿೋತಿಯನದನಗ ನಮಾ conversion 
ratio ಸಹ ಹೆಚನಿಗತತ್ುದೆ. ಮತೊುೆಂದ್ತ ವಿಶೆೋಷವನಗಿರತವ ಅೆಂಶವೆೆಂದ್ರ,ೆ ಬೆೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ್ಲ್ಲಿ 
ನಡದೆ್ೆಂತ್ಹ ಜನಗತಿಕ ಬೆಂಡವನಳ ಹೂಡಿಕದೆನರರ ಸಮನವೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ less than 
10% ಬೆಂಡವನಳ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಬೆೋಡಿಕ ೆಬೆಂದ್ಧದ.ೆ  Beyond Bengaluru, 90% ಹೂಡಿಕೆಗ ೆಬೆೋಡಿಕ ೆ
ಬೆಂದ್ಧದ.ೆ ಟಯರ್-೧, ಟಯರ್-೨ ಮತ್ತು ಟಯರ್-೩ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಡವನಳ ಹೂಡಿಕೆಯನತನ 
ರೆ್ೂೋಡಿದ್ರ,ೆ ಟಯರ್-೨ ನಗರದ್ಲ್ಲಿಯ್ದೋ ಹೆಚತಿ ಬೆಂಡವನಳ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಬೆೋಡಿಕ ೆಬೆಂದ್ಧದ.ೆ ಇದ್ರಿೆಂದ್ 
ಸತಮನರತ 6 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗ ೆ ಉದೊಾೋಗ ಸಿಗತವೆಂತ್ಹ ಸನಧ್ಾತಗೆಳಿವೆ. ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಇನೂನ 
ವಿವರವನಗಿರತವ ಮನಹಿತಿಯನತನ ರ್ನನತ ಲ್ಲಖಿತ್ರೂಪದ್ಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒದ್ಗಿಸಿಕೂೆಟಿಟದುೆೋರೆ್.  
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 ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, “ಉದ್ಾಮಿಯನಗತ; ಉದೊಾೋಗ ನೋಡತ” ಎನತನವ 
ಕನಯಾಕರಮವನತನ ಏಪಾಡಿಸಿದನಗ, ಯನವ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕನಯಾಕರಮವನತನ ಏಪಾಡಿಸಿರತತುೆೋವೆ, ಆ 
ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿರತವ ಯಶಸಿಾ ಉದ್ಧುಮದನರರನತನ, ನವ ಉದ್ಧುಮದನರರಿಗ ೆಮನಗಾದ್ಶಾನ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ 
ಆಹನಾನಸಲನಗಿತ್ತು. ಅವರತಗಳು, ತನವು ನಡದೆ್ತ ಬೆಂದ್ ದನರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಸಮಸೆಾಗಳು ಬೆಂದ್ವು, 
ಅವುಗಳನತನ ದನಟಿ ರ್ನವು ಹೆೋಗ ೆಯಶಸಿಾ ಉದ್ಾಮಿಗಳನದೆವು ಎನತನವುದ್ರ ಬಗೆೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡತತಿುದ್ುರತ. 
ಈ ರಿೋತಿಯನದ್ ಪೆರೋರಣನತ್ಾಕ ಕನಯಾಕರಮಗಳನತನ ಮನಡಿದನಗ, ಬಿ.ಇ., ಎೆಂ.ಟೆರ್್., ಮತ್ತು 
ಎೆಂ.ಬಿ.ಎ. ಪದ್ವಿೋಧ್ರರತ “ರ್ನವು ಸಹ ಇೆಂತ್ಹ ಕೆೈಗನರಿಕೆಗಳನತನ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡತತೆುೋವ”ೆ್ ಎೆಂದ್ತ 
ಮತೆಂದ ೆಬೆಂದ್ಧದನುರ.ೆ  

 ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಒೆಂದ್ತ ನದ್ಧಾಷಟವನಗಿರತವ ಸಕೆಟರ್ ಬಗೆೆ ಇಡಿೋ ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಒೆಂದ್ತ ಡಿವಿಜ಼ನ್ನಲ್ಲಿ ಇೆಂತ್ಹ ಕನಯಾಕರಮವನತನ ಹಮಿಾಕೂೆಳಿಲನಗತತ್ುದ.ೆ ಅೆಂದ್ರೆ, ಒಟತಟ 6 
ಡಿವಿಜ಼ನ್ಗಳಲ್ಲಿ  ಒೆಂದೊೆಂದ್ತ ನದ್ಧಾಷಟ ಸಕೆಟರ್ಗಳ ಬಗೆೆ ಇೆಂತ್ಹ ಕನಯಾಕರಮವನತನ 
ಹಮಿಾಕೂೆಳಿಲನಗತತ್ುದೆ. ಇದ್ಕೆೆ ಯನವುದೆೋ ರಿೋತಿಯ ಶತಲೆವನತನ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳಿದೋೆ ಕನಷಠ 3 ದ್ಧನದ್ಧೆಂದ್ 
13 ದ್ಧನಗಳ ಕನಲ ಪೆರೋರಣನತ್ಾಕ ಕನಯಾಕರಮವನತನ ಹಮಿಾಕೂೆೆಂಡತ ಅವರಿಗೆ Detailed Project 
Report ಮನಡಿಸಿ, ಅವರಿಗ ೆ marketing strategyನತನ ಹೆೋಳಲನಗತತ್ುದೆ. ಕೊರೆ್ಯ ದ್ಧವಸ 
ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಹೆಸರತವನಸಿಯನಗಿರತವ ಬನಾೆಂಕಸ್್ಾಗಳನತನ ಕರಯೆಿಸಿ ಉದ್ಧುಮದನರರಿಗ ೆ ಸನಲ 
ಸೌಲಭಾವನತನ   ಒದ್ಗಿಸಿಕೂೆಡತವೆಂತ್ಹ ವಾವಸೆಾಯನತನ ಮತೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆ. 
ಇದೊೆಂದ್ತ ಬದ್ಲನವಣಯೆ ಕನರೆಂತಿಯನಗಿದೆ. ಇಡಿೋ ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಎಲಿರೂ ಉದೂೆಾೋಗಕನೆಗಿ 
ಕನತ್ರಿಸತತಿುರತವ ಈ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಅವರೆೋ ಉದ್ಾಮಿದನರರನಗತವ ಅವಕನಶವನಗಿದೆ. Instead of 
an employee, he should be an employer.  ಅವರತ ಮತೂೆುಬುರಿಗೆ ಉದೊಾೋಗ 
ಕೊಡತವೆಂತ್ಹ ಕಲೆಸವನಗಬೆೋಕತ ಎನತನವ ಉದೆುೋಶದ್ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕನಯಾಕರಮವನತನ 
ಹಮಿಾಕೂೆೆಂಡಿದುೆೋವೆ. ಇದ್ತ ಬಹಳ ಯಶಸಿಾಯನಗತತಿುದೆ. ಮತೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನಮನನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ನತನ 
ಮತೆಂದ್ತವರಿಸಿಕೂೆೆಂಡತ ಹೂೆೋಗಲನಗತತ್ುದೆ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಬಯಸತತೆುೋರೆ್.  



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                    20-12-೨೦೨೨                                      14                        

  ತಿದ್ತುಪಡಿಯನಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ರ್ನಾಯನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಪತಿರಕನ ಪರಕಟಣೆಗನಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ತ 
 

   

 ಶ್ರೋ ಡಿ.ಎಸ್್.ಅರತಣ್:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ನನನ ಮೂಲ ಪರಶೆನ ಏರೆ್ೆಂದ್ರೆ, ಈ 
ಕನಯಾಕರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭನಗವಹಿಸಿ ಉದ್ಾಮವನತನ ಪನರರೆಂಭಿಸಲತ ಮತೆಂದೆ ಬೆಂದ್ಧರತವ ಸತಮನರತ 
31,768 ಅಭಾರ್ಥಾಗಳ ಪೈೆಕಿ ಯನರನದ್ರತ ಉದ್ಾಮಿದನರರನಗಿ convert ಆಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಮನಹಿತಿ 
ಸಕನಾರಕೆೆ ಇದೆಯ್ದೋ ಎನತನವುದ್ಕೆೆ ಮನನಾ ಸಚಿವರಿೆಂದ್ ಉತ್ುರವನತನ ಬಯಸತತಿುದೆುೋರ್ೆ.  

 ಡನ|| ಮತರತಗೆೋಶ್ ಆರ್.ನರನಣಿ:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,  ಈ 31,768 ಅಭಾರ್ಥಾಗಳ 
ಪನರಜೆರ್ಟ್ಗಳನತನ ಜಿಲನಿ ಉನನತ್ ಮಟಟದ್ ಸಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಏಕಗವನಕ್ಷಿ ಸಮಿತಿಗಳ ಮತೆಂದೆ ಪರತಿ 
ತಿೆಂಗಳು ತ್ೆಂದ್ತ ಕಿಿಯರ್ ಮನಡತತಿುದೆುೋವೆ. ರ್ನವು ಹಮಿಾಕೂೆೆಂಡಿರತವ ಕನಯಾಕರಮದ್ಲ್ಲಿ 
ಭನಗಿಯನದ್ವರಲ್ಲಿ ಎಷತಟ ಜನರಿಗ ೆಕಿಿಯರೆನಿ್ ನೋಡಲನಗಿದ ೆಎನತನವುದ್ಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟ ಅೆಂಕಿಸೆಂಖೆಾ 
ನನನ ಬಳಿ ಈಗ ಲಭಾವಿಲಿ. ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರ ಗಮನದ್ಲ್ಲಿ ಯನರನದ್ರತ ಉದ್ಾಮವನತನ ಪನರರೆಂಭ 
ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಮತೆಂದೆ ಬರತತಿುದನುರ ೆಎೆಂದ್ತ ಕೆಂಡತ ಬೆಂದ್ರ,ೆ ಅದ್ನತನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ 
ತ್ರಬೋೆತಿಯನತನ ನೋಡತವ ಕನಯಾಕರಮವನತನ ಜಿಲನಿವನರತ ಅಥವನ ಡಿವಿಜ಼ನ್ವನರತ 
ಹಮಿಾಕೂೆಳುಿವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತನ ಮನಡತತೆುೋವೆ.  
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ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಾ: 208 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

 
 ಶ್ರೋ ಎಸ್್.ವಿಿ.ಸೆಂಕನೂರ:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಗದ್ಗ ಜಿಲೆಿಯ ಬೆಟಗೆೋರಿ 24x7 
ಕತಡಿಯತವ ನೋರಿನ ಯೋಜರೆ್ ಮತ್ತು ಸಮಪಾಕ ನೋರಿನ ವಿತ್ರಣೆಯನತನ ಕತರಿತ್ತ ಸತಮನರತ 5 
ಪರಶೆನಗಳನತನ ಕೆೋಳಿದೆು, ಆ ೫ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ನೋಡಿರತವೆಂತ್ಹ ಉತ್ುರ 
ಸಮನಧನನಕರವನಗಿಲಿವೆನತನವ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ೩ ಉಪ ಪರಶೆನಗಳನತನ ಕೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಬಯಸತತಿುದೆುೋರ್ೆ. 
ಗದ್ಗ ಜಿಲೆಿಯ ಬೆಟಗೆೋರಿ ನಗರದ್ಲ್ಲಿರತವ 14 ವನಡ್ಾಗಳಿಗೆ ಎಷತಟ ದ್ಧನಗಳಿಗೊಮಾ ಕತಡಿಯತವ 
ನೋರನತನ ಸರಬರನಜತ ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆ ಎನತನವುದ್ತ ನನನ ಮದ್ಲರೆ್ಯ ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ. ಅದ್ಕೆೆ 
ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಅನತಬೆಂಧ್-೧ರಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ ಪಟಿಟಯನತನ ಕೊಟಿಟದನುರೆ. ಆ ಪಟಿಟಯಲ್ಲಿ ಕೂೆಟಿಟರತವೆಂತ್ಹ 
ಉತ್ುರ ಸರಿಯನದ್ೆಂತ್ಹ ಉತ್ುರವನಗಿಲಿ. ತ್ಪತಪ ಉತ್ುರವನತನ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಸಚಿವರಿೆಂದ್ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ 
ಹೆೋಳಿಸಿದನುರ.ೆ ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ರ್ನನತ ಗದ್ಗ-ಬೆಟಗೆೋರಿಯಲ್ಲಿ ವನಸವನಗಿದೆುೋರ್ೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಟತಟ 12 
ಝೋನ್ಗಳನತನ ಮನಡಲನಗಿದೆ. ಮದ್ಲರೆ್ಯ ಝೋನ್ನಲ್ಲಿ ವನಡ್ಾ ನೆಂಬರ್ 33, 34 ಮತ್ತು 
35ಗಳು ಬರತತ್ುವೆ. ಈ ಮೂರೂ ವನಡ್ಾಗಳಿಗ ೆ 4 ರಿೆಂದ್ 5 ದ್ಧನಗಳಿಗೊಮಾ ನೋರತ 
ಕೊಡತತಿುದೆುೋವೆೆಂದ್ತ ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಿದನುರ.ೆ ಆದ್ರ,ೆ ವಸತುಸಿಾತಿ ಆ ರಿೋತಿ ಇಲಿ. ಅಲ್ಲಿ 15 
ದ್ಧನಗಳಿಗೊಮಾ ಕತಡಿಯತವ ನೋರತ ಬರತತಿುದೆ. ವಿಶೋೆಷವನಗಿ ಹೆೋಳಬೆೋಕನದ್ರೆ, ವನಡ್ಾ ನೆಂಬರ್ 
34ಕೆೆ ಕಳೆದ್ ಎರಡತ ತಿೆಂಗಳುಗಳಿೆಂದ್ ಕತಡಿಯತವ ನೋರನತನ ಸರಬರನಜತ ಮನಡಿಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಾೆಂತ್ 
ಬಡವರತ ಮತ್ತು ಹಿೆಂದ್ತಳಿದ್ವರತ ವನಸಿಸತತಿುದನುರೆ. ಇತಿುೋಚಿಗೆ ಪತಿರಕಯೆೆಂದ್ರಲ್ಲಿ “ಖನಲ್ಲ 
ಬಿೆಂದ್ಧಗೆಯೆಂದ್ಧಗ ೆ ರಸೆು ತ್ಡದೆ್ತ ಮಹಿಳಯೆರ ಪರತಿಭಟರ್ೆ” “್ ಕತಡಿಯತವ ನೋರಿಗನಗಿ ಸೆಂಚನರ 
ಬೆಂದ್್” ಎನತನವ ಶ್ೋಷಿಾಕಯೆಡಿಯಲ್ಲಿ ವರದ್ಧಗಳು ಪರಕಟವನಗಿವೆ.  

 ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 34ರೆ್ೋ ವನಡ್ಾನಲ್ಲಿರತವ ಮಹಿಳೆಯರತ ಮತ್ತು ಮಕೆಳು 
ಬಿೋದ್ಧಯಲ್ಲಿ ಬಿೆಂದ್ಧಗೆಗಳನನಟತಟ ಪರತಿಭಟರೆ್ಯನತನ ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಝೋನ್ ನೆಂಬರ್ 4ರಲ್ಲಿ 26, 30, 
31 ಮತ್ತು 32 ಹಿೋಗೆ ರ್ನಲತೆ ವನಡ್ಾಗಳು ಬರತತ್ುವ.ೆ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ನೋಡಿರತವ ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ ಈ 
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ವನಡ್ಾಗಳಿಗೆ 3 ರಿೆಂದ್ 4 ದ್ಧನಗಳಿಗೊಮಾ ನೋರತ ಬಿಡಲನಗತತ್ುದೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದನುರ.ೆ ಆದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ 12 
ದ್ಧನಗಳಿಗೊಮಾ ಕತಡಿಯತವ ನೋರನತನ ಸರಬರನಜತ ಮನಡಲನಗತತಿುದೆ. ನದ್ಧಾಷಟವನಗಿ ಹೆೋಳಬೋೆಕನದ್ರ,ೆ 
ವನಡ್ಾ ನೆಂಬರ್ 26ಕೆೆ ಕತಡಿಯತವ ನೋರನತನ ಸರಬರನಜತ ಮನಡಿ ಸತಮನರತ 22 ದ್ಧನಗಳನಗಿವೆ. ಆ 
ವನಡ್ಾಗೆ ಕತಡಿಯತವ ನೋರೋೆ ಇಲಿ. ಅದೋೆ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಝೋನ್ ನೆಂಬರ್ 11ರಲ್ಲಿ ವನಡ್ಾ ನೆಂಬರ್ 
12, 13, 14, 26, 27 ಮತ್ತು 28 ಬರತತ್ುದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸತಮನರತ 8 ರಿೆಂದ್ 10 ದ್ಧನಗಳಿಗೂೆಮಾ 
ಕತಡಿಯತವ ನೋರನತನ ಸರಬರನಜತ ಮನಡಲನಗತತ್ುದ ೆ ಎನತನವ ಉತ್ುರವನತನ ನೋಡಲನಗಿದ.ೆ ಆದ್ರೆ, 
ಅಲ್ಲಿ 12 ದ್ಧನಗಳನದ್ರೂ ನೋರತ ಬರತವುದ್ಧಲಿ. ಪರಿಸಿಾತಿ ಬಹಳ ಗೆಂಭಿೋರವನಗಿದೆ. ರ್ನನತ ಗದ್ಗ 
ಬೆಟಗೆೋರಿಯವರ್ನಗಿದೆುೋರ್.ೆ ಅಲ್ಲಿಯ್ದೋ ವನಸಿಸತತಿುದುೆೋರೆ್. ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಎಚಿರಿಕೆಯಿೆಂದ್ 
ಉತ್ುರವನತನ ನೋಡಬೆೋಕನಗಿದೆ. ಮನನಾ ಸಚಿವರಿೆಂದ್ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ತ್ಪತಪ ಉತ್ುರವನತನ 
ಕೊಡಿಸತತಿುದನುರ.ೆ ಇೆಂತ್ಹ ತ್ಪತಪ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಕೊಟಿಟರತವೆಂತ್ಹ ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಮೋಲೆ ಕರಮ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳಿಬೋೆಕನಗಿದೆ. ಯನವ ಕರಮ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳಿಲನಗತತ್ುದೆ ಎನತನವುದ್ತ ನನನ ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ.  

 ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಗದ್ಗ-ಬೆಟಗೆೋರಿ ನಗರದ್ 24x7 ಕತಡಿಯತವ ನೋರಿನ 
ಯೋಜರೆ್ಯನತನ ಮ|| ಎಸ್್.ಪಿ.ಎೆಂ.ಎಲ್. ಇನ್ಫ್ನರ ಲ್ಲ., ಅವರಿಗೆ ನೋಡಲನಗಿದ.ೆ ಈ 
ಯೋಜರೆ್ಯನತನ ಅವರಿಗ ೆ ಗತತಿುಗೆ ನೋಡತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ 3 ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ 
ಮತಕನುಯಗೊಳಿಸಬೆೋಕೆನತನವ ಕರನರತ ವಿಧಿಸಲನಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ಈ ಯೋಜರೆ್ ಪನರರೆಂಭವನಗಿ ಇಲ್ಲಿಗ ೆ
8 ವಷಾಗಳು ಕಳೆದ್ಧವೆ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಸೆಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ ಯೋಜರೆ್ಯನತನ ಮತಕನುಯಗೊಳಿಸಿಲಿ. 
ಸತಮನರತ 14 ಝೋನ್ಗಳ ಪೈೆಕಿ 12 ಝೋನ್ಗಳ ಕನಮಗನರಿಯನತನ ಮನತ್ರ 
ಮತಕನುಯಗೊಳಿಸಿದನುರ.ೆ ಸತಮನರತ 5 ಓವರ್ಹಡೆ್ ಟನಾೆಂರ್್ ಕಟಟಬೆೋಕನಗಿತ್ತು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 3 
ಓವರ್ಹೆಡ್ ಟನಾೆಂರ್್ಗಳ ನಮನಾಣ್ ಕನಯಾವನತನ ಮತಕನುಯಗೊಳಿಸಲನಗಿದೆ. ಉಳಿದ್ೆಂತೆ 2 
ಓವರ್ಹೆಡ್ ಟನಾೆಂರ್್ಗಳನತನ ಇನೂನ ನಮನಾಣ್ ಮನಡಿಲಿ. Valve ಅಳವಡಿಸಿಲಿ. ಇನೂನ ಸನಕಷತಟ 
ಕೆಲಸ ಕನಯಾಗಳು ಬನಕಿ ಉಳಿದ್ಧವ.ೆ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಗದ್ಗ-ಬಟೆಗೆೋರಿಗೆ ಭೆೋಟಿ ನೋಡಿದನುರ.ೆ ಅಲ್ಲಿನ 
ಜನರ ಸಮಸೆಾಗಳನತನ ರೆ್ೂೋಡಿದನುರ.ೆ ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ನಮಾ ಜಿಲೆಿಯ ಉಸತುವನರಿ ಸಚಿವರನದ್ ಮನನಾ 
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ಬಿ.ಸಿ.ಪನಟಿೋಲ್ರವರತ ಉಪಸಿಾತ್ರಿದನುರ.ೆ ಅವರತ ಉಸತುವನರಿ ಸಚಿವರನದ್ ಮೋಲೆ, ಗದ್ಗ-ಬೆಟಗೆೋರಿ 
ನಗರಗಳಿಗೆ ಕತಡಿಯತವ ನೋರಿನ ವಾವಸೆಾ ಮನಡಬೋೆಕೆನತನವುದ್ತ ಅವರ ಮದ್ಲ ಆದ್ಾತಯೆನಗಿತ್ತು. 
ಸಚಿವರನದ್ ಮನನಾ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟಿೋಲ್ರವರೂ ನಮಾ ಜಿಲೆಿಯವರೆೋ ಆಗಿದನುರೆ. ಇದೊೆಂದ್ತ ಜಾಲೆಂತ್ 
ಸಮಸೆಾ ಆಗಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ದ್ಯಮನಡಿ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ತನವು ನನಗ ೆ
ಸಮಯನವಕನಶವನತನ ನೋಡಬೋೆಕನಗಿದ ೆಎನತನವುದ್ತ ನನನ ಕೊೋರಿಕೆಯನಗಿದೆ.  

                     (ಮತೆಂದ್ತ)  

(1049)  20.12.2022  11.5೦: ಪಿಕೆ:ಎಕೆ 

ಶ್ರೋ ಎಸ್್.ವಿಿ. ಸೆಂಕನೂರ (ಮತೆಂದ್ತ):  

ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಆ ಗತತಿುಗೆದನರ ಸರಿಯನಗಿಲಿ; ಆದ್ತದ್ರಿೆಂದ್ಲೆೋ ೧೦ ಸಲ ಎರ್ಿ್ಟೆನ್ಷನ್ 
ಕೊಟಟರತ.  ನಗದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿ ಆಗತತಿುಲಿ.  ರ್ನನತ ಮನನಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ 
ಸಲ್ಲಿಸತತೆುೋರ್.ೆ  ಅವರೂ ಕೂಡ ೩ ಸಲ ಸಭ ೆಮನಡಿದನುರ.ೆ 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರೆೋ ಮೆಂತಿರಗಳು ಏನತ ಉತ್ುರ ಕೊಡತತನುರ ೆ
ಎನತನವುದ್ನತನ ಮದ್ಲತ ಕೋೆಳಿ. 

 ಶ್ರೋ ಎಸ್್.ವಿಿ. ಸೆಂಕನೂರ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಆ ಗತತಿುಗೆದನರರನತನ ಕಪತಪಪಟಿಟಗೆ 
ಸೋೆರಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ನಣ್ಾಯ ಕೆೈಗೊೆಂಡಿದನುರ.ೆ  ನಣ್ಾಯ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ ೩ ತಿೆಂಗಳನಯಿತ್ತ; ಆದ್ರೆ 
ಕರಮ ಆಗಿಲಿ.  ಇದ್ತ ಬಹಳ ಗೆಂಭಿೋರವನದ್ ಸಮಸೆಾಯನಗಿದೆ.  ಇದ್ತ ಕತಡಿಯತವ ನೋರಿನ ಹಕಿೆನ 
ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ.  ರ್ನನತ ಮನನಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ ಸಲ್ಲಿಸತತೆುೋರ್.ೆ  ಅವರತ ಪನರಮನಣಿಕ ಪರಯತ್ನ 
ಮನಡಿದನುರ;ೆ ೩ ಸಲ ಸಭ ೆಮನಡಿದನುರ.ೆ  ಮನನಾ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರನದ್ ಬಿ.ಸಿ.ಪನಟಿೋಲ್ರವರತ ಮತ್ತು 
ಮನನಾ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟಿೋಲ್ರವರೂ ಕೂಡ ಸಭೆಗಳನತನ ಮನಡಿದನುರ.ೆ  ಈ ಸಮಸೆಾಗೆ ಪರಿಹನರ 
ಇದೆಯೋ ಇಲಿವೋ?  ಸದ್ರಿ ಗತತಿುಗೆದನರರನತನ ಕಪತಪಪಟಿಟಗೆ ಸೋೆರಿಸತತಿುೋರೊೋ ಇಲಿವೋ 
ತಿಳಿಸಬೆೋಕತ. 
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 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನೋವೋೆ ಮೆಂತಿರಗಳಿಗೆ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ ಸಲ್ಲಿಸತತಿುೋದ್ಧುೋರಿ.  ನಮಾ ಪರಶೆನ ಏನತ 
ಕೆೋಳಿ.  ಮನನಾ ಮೆಂತಿರಗಳೆೋ, ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ, ೧೫-೨೦ ದ್ಧವಸಗಳಿಗೊಮಾ ನೋರತ ಬರತತಿುದ ೆ
ಎೆಂದ್ೂ ಮತ್ತು ೩೦ ತಿೆಂಗಳಲ್ಲಿ ಗತತಿುಗೆದನರ ಕೆಲಸ ಮತಗಿಸಬೆೋಕಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ೮ ವಷಾಗಳನದ್ರೂ 
ಪೂತಿಾ ಕೆಲಸ ಮತಗಿದ್ಧಲಿ.  ಒಟಿಟನಲ್ಲಿ ನರೆಂತ್ರ ನೋರತ ಸರಬರನಜತ ಆಗಬೋೆಕತ ಮತ್ತು ವಹಿಸಿರತವ 
ಕೆಲಸ ಮತಗಿಯಬೋೆಕತ ಎನತನವುದ್ರ ಬಗೆೆ ಪರಶೆನ ಮನಡತತಿುದನುರ.ೆ 

 ಶ್ರೋ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ಸಚಿವರ್ನಗಿ ಬೆಂದ್ ಮೋಲೆ, 
ವಿಶೆೋಷವನಗಿ ಗದ್ಗಕೆೆ ೩ ಸಲ ಭೆೋಟಿ ಕೊಟಿಟದುೆೋರೆ್.  ಇದೆೋ ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ ಅವರಿಗೆ 
ಕನಲನವಕನಶವನತನ ಕೊಟಿಟದೆು.  ಆದ್ರೆ ಗತತಿುಗೆದನರರತ ಎಲೊಿೋ ಒೆಂದ್ತ ಕಡ ೆನಲಾಕ್ಷಯ ಮನಡಿಕೊೆಂಡೋೆ 
ಬೆಂದ್ಧದನುರ.ೆ  ಅವರನತನ ಟಮಿಾರೆ್ೋರ್್ ಮನಡಬೋೆಕತ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೈಪವರ್ ಕಮಿಟಿಗ ೆ ಈಗನಗಲೆೋ 
ಶ್ಫ್ನರಸತಿ ಮನಡಿದುೆೋವೆ.  ಈಗ ರ್ನನತ ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಗೆ ಯನವುದೆೋ ಕನರಣ್ದ್ಧೆಂದ್ ಇದ್ತ 
ವಿಳೆಂಬವನಗಬನರದ್ತ, ಸನವಾಜನಕರಿಗ ೆ ಕತಡಿಯತವ ನೋರನತನ ಒದ್ಗಿಸತವ ಕೆಲಸದ್ಲ್ಲಿ ವಾತನಾಸ 
ಆಗಬನರದ್ತ, ಆ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಾವನದ್ ಕರಮ ಜರತಗಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ  ಬೆಳಿಗೆೆ ಕೂಡ ಮಿೋಟಿೆಂಗ್ 
ಮನಡಿದೆುೋರ್.ೆ  ಮನನಾ ಸೆಂಕನೂರರವರತ, ಮನನಾ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟಿೋಲ್ರವರೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ುರತ.  ಈ 
ಗತತಿುಗೆದನರರಿೆಂದ್ ಇವತ್ತು ಅರ್ನಹತತ್ಗಳನಗಿವೆ.  ರ್ನವು ನದನಾಕ್ಷಿಣ್ಾವನಗಿ ಕರಮ ಜರತಗಿಸತತಿುದೆುೋವೆ.  
ಟಮಿಾರೆ್ೋರ್್ ಮನಡಿ, ಅವರನತನ ಕಪತಪಪಟಿಟಗೆ ಸೋೆರಿಸಿ ಎೆಂದ್ತ ಈಗನಗಲೆೋ ನದೆೋಾಶನ ಕೊಟಿಟದೆುೋವೆ.  
ಇದ್ತ ಮನನಾ ಸೆಂಕನೂರ ಅವರಿಗೂ ಗೊತಿುದೆ.  ಇಲ್ಲಿ ತೊೆಂದ್ರಯೆನಗಿದೆ ನಜ, ಇಲಿ ಎೆಂದ್ತ ರ್ನನತ 
ಹೆೋಳುತಿುಲಿ.  ರ್ನನತ ಮತ್ತು ನಮಾ ಎೆಂ.ಡಿ.ಯವರತ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೂೆೋಗಿ, ಅಲೆಿೋ ೨ ದ್ಧವಸ ಕತಳಿತ್ತ 
ಚಚೆಾ ಮನಡಿದೆುೋವೆ.  ೧೫೬೭ ಮರ್ೆಗಳಿಗೆ ಸೆಂಪಕಾ ಕಲ್ಲಪಸಬೆೋಕತ; ಸತಮನರತ ೧೦ ಸನವಿರ ಮರ್ೆಗಳಿಗೆ 
ಏನತ ಸೆಂಪಕಾ ಕಲ್ಲಪಸಿದೆುೋವಯೆೋ ಆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ ಕೆಲವು ರಿಪೆೋರಿ ಕೆಲಸ ಆಗಬೋೆಕಿದೆ.  
ಮೋಲತತೊಟಿಟಗಳಿಗ ೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟೆಂತೆ ಫ್ನಶ್ೆಂಗ್ ವರ್್ಾ ಇದೆ.  ಇದ್ನತನ ಬೆೋರಯೆವರಿಗ ೆ ಕೂೆಟತಟ 
ಮನಡಿಸಿ ಎೆಂದ್ತ ರ್ನವು ಈಗನಗಲೆೋ ನದೆೋಾಶನ ಕೂೆಟಿಟದುೆೋವೆ. 
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 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆದ್ಷತಟ ಬೆೋಗ ಕೆಲಸ ಮತಗಿಸಿ, ನರೆಂತ್ರ ಕತಡಿಯತವ ನೋರಿನ ವಾವಸೆಾ 
ಆಗಬೋೆಕಿದ.ೆ   

 ಶ್ರೋ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಸದ್ನ ಮತಗಿದ್ ಮೋಲೆ ರ್ನನತ 
ಮತೊುೆಂದ್ತ ಬನರಿ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರ ಜೊತೆ ವಿಶೆೋಷ ಸಭ ೆ ಮನಡತತೆುೋರ್ೆ.  ನದನಾಕ್ಷಿಣ್ಾವನಗಿ 
ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟ ಗತತಿುಗೆದನರನನತನ ಟಮಿಾರೆ್ೋರ್್ ಮನಡಿ, ಬೆೋರಯೆವರಿಗ ೆ ಗತತಿುಗೆ ಕೂೆಟತಟ 
ಸಮಪಾಕವನಗಿ ನೋರತ ಸರಬರನಜತ ಆಗತವೆಂತ್ಹ ಕಲೆಸ ಮನಡಿಸತತೆುೋರೆ್.   

 ಶ್ರೋ ಎಸ್್.ವಿಿ. ಸೆಂಕನೂರ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸಿಾತಿ ಬಹಳ 
ಗೆಂಭಿೋರವನಗಿದ.ೆ  ನಗರಸಭೆಯ ಸದ್ಸಾರ ಮರ್ೆ ಮತೆಂದ ೆಧ್ರಣಿ ಮನಡತತಿುದನುರ;ೆ ಅವರ ಬಗೆೆ ಟಿೋಕ-ೆ
ಟಿಪಪಣಿ ಮನಡತತಿುದನುರೆ.  ಏರೆ್ೋನತ ಬೆೈಯತವುದ್ತ ಇದಯೆೋ ಆ ಎಲನಿ ಬೈೆಗಳನತನ ತಿೆಂದ್ಧದನುರೆ.  ನಗರ 
ಸಭನ ಸದ್ಸಾರತ, ರ್ನವು ಏಕನದ್ರೂ ಚತರ್ನವಣೆಗ ೆನೆಂತ್ತಕೂೆೆಂಡೆವೋ, ಏಕನದ್ರೂ ನಗರ ಸಭೆಯ 
ಸದ್ಸಾರನಗಿದೆುೋವೆಯೋ ಎನತನವ ಮಟಿಟಗೆ ಯೋಚರೆ್ ಮನಡತತಿುದನುರ.ೆ  ಆ ಜನ, ನೋವು ನೋರರ್ನನದ್ರೂ 
ಸರಬರನಜತ ಮನಡಿ; ಇಲಿವೆೋ ರನಜಿೋರ್ನಮ ಕೊಡಿ ಎೆಂದ್ತ ಕೆೋಳುತಿುದನುರೆ.  ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸಿಾತಿ ತ್ತೆಂಬನ 
ಉಲುಣ್ವನಗಿದ.ೆ  

 ಶ್ರೋ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈ ಸದ್ನ ಮತಗಿದ್ ತ್ಕ್ಷಣ್ ಮನನಾ 
ಸೆಂಕನೂರ ಅವರ ಜೊತೆ ಮತೊುೆಂದ್ತ ಸಭ ೆಮನಡತತೆುೋರ್.ೆ  ಅಲ್ಲಿನ ಪತರಸಭೆಯ ಅಧ್ಾಕ್ಷರ ಜೊತೆ 
ರ್ನನತ ಈಗನಗಲೆೋ ಸಭ ೆ ಮನಡಿದೆುೋರ್,ೆ ಮನನಾ ಸೆಂಕನೂರ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ವಸತು ಸಿಾತಿ ಏನತ 
ಎನತನವುದ್ತ  ಗೂೆತಿುದೆ.  ೩೦೦ ಕಿ.ಮಿೋ. ಉದ್ುದ್  ಪೆೈಪ್ ಲೆೈನ್ ಮನಡಬೆೋಕನಗಿದ್ತುದ್ತ, 468 
ಕಿ.ಮಿೋ.ಗೆ ವಿಸುರಿಸಿದ್ುರತ.  ರ್ನನತ ಆಗ ಸಚಿವರ್ನಗಿರಲ್ಲಲಿ.  ಅೆಂದ್ರೆ ೧೬೮ ಕಿ.ಮಿ. ಹೆಚತಿವರಿ ಪೆೈಪ್ 
ಲೆೈನ್ ಅಳವಡಿಸತವೆಂತನದ್ ಕನರಣ್ ವಾತನಾಸಗಳನಯಿತ್ತ.  ಈಗ ಅದ್ನತನ ಸರಿಪಡಿಸತವ ಕೆಲಸ 
ಮನಡತತೆುೋವ.ೆ 
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  ಶ್ರೋ ಎಸ್್.ವಿಿ. ಸೆಂಕನೂರ:- ನೋವು ಅಧಿಕನರದ್ಲ್ಲಿರತವನಗಲೆೋ ಈ ಕೆಲಸ ಮನಡಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ 
ಕೊೋರತತೆುೋರೆ್. 
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ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಾ : 221 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

 ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ. ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ಹಿೆಂದ್ಧನ ಅಧಿವೋೆಶನದ್ಲ್ಲಿ ಈ 
ಪರಶೆನಯನತನ ಕೆೋಳಿದೆು.  ಆಗ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ, ರ್ನನತ ಎಲಿರ ದ್ತಡಡನತನ ವನಪಸತಿ ಕೊಡಿಸತವ ಕೆಲಸ 
ಮನಡತತೆುೋರ್,ೆ ವಶ್ಷಠ ಕೆರಡಿರ್್ ಸೌಹನದ್ಾ ಸಹಕನರಿ ನ., ಅವರನೂನ ಕರಸೆತತೆುೋರೆ್; ನಮಾನತನ ಕರದೆ್ತ 
ಸಭ ೆಮನಡತತೆುೋರ್ ೆಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹೆೋಳಿದ್ುರತ.  ಆದ್ರೆ ಆ ಮಿೋಟಿೆಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲಲಿ; ದ್ತಡತಡ 
ವನಪಸತಿ ಕೊಡಿಸತವ ಕೆಲಸವೂ ಆಗಲ್ಲಲಿ.  ಹಿೆಂದ,ೆ ರೂ. ೮೦ ಕೊೋಟಿ ಅವಾವಹನರವನಗಿದ ೆಎೆಂದ್ತ 
ಹೆೋಳಿದ್ುರತ; ಇವತ್ತು ರೂ. ೨೮೦ ಕೂೆೋಟಿ ಅವಾವಹನರ ಕೆಂಡತ ಬೆಂದ್ಧದೆ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತಿುದನುರ.ೆ ಮತೆು, 
೭೨೯ ಜನರಿಗ ೆಸಾಲಪ ದ್ತಡತಡ ಹಿೆಂದ್ಧರತಗಿಸಿದೆುೋವೆ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತಿುದನುರ.ೆ  ಆದ್ರ ೆಅಲ್ಲಿ ೪೦೦೦ ಜನ 
ಡಪೆನಸಿರ್್ ಇರಿಸಿದನುರ.ೆ  ಈ ೭೨೯ ಜನರರೆ್ನೋ ಹೆೋಗೆ ಮತ್ತು ಯನವ ಮನನದ್ೆಂಡದ್ ಆಧನರದ್ ಮೋಲ ೆ
ಗತರತತಿಸಿ ಹಣ್ ಹಿೆಂದ್ಧರತಗಿಸಿದ್ಧುೋರಿ ಎನತನವುದ್ತ ಗೂೆತನುಗತತಿುಲಿ.  ಮನನಾ ಮೆಂತಿರಗಳು ಪದೆೋ ಪದೆೋ 
ಏಕೆ ಸತಳುಿ ಹೆೋಳುತಿುದನುರೂೆೋ ಗೊತನುಗತತಿುಲಿ.  ಬೆೆಂಗಳೂರಿನ ಬಸವನಗತಡಿಯಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ ಸಹಕನರ 
ಸೆಂಘಗಳು ಏನವ ೆಅವು ಬಹಳ ಕಷಟದ್ಲ್ಲಿವೆ.  ಅಲ್ಲಿ ಡಪೆನಸಿರ್್ ಇಟಿಟರತವ ಜನ ಬಹಳ ಕಷಟದ್ಲ್ಲಿದನುರೆ.  
ಇದ್ತ ಮನನಾ ಸಚಿವರಿಗೂ ಗೊತ್ತು.  ಇವರಲ್ಲಿ ಪರಭನವಿ ವಾಕಿುಗಳಿದನುರೆ ಎನತನವುದ್ೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ 
ಗೊತಿುದೆ.  ಅವರನತನ ರಕ್ಷಣೆ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಇವರತ ಪರತಿ ಮೂರತ ತಿೆಂಗಳು ಮತೆಂದ್ಕೆೆ ಹನಕಿಕೊೆಂಡತ 
ಹೊೋಗತತಿುದನುರ.ೆ  ಹೂೆೋದ್ ಸಲ, ನಮಾನತನ ಸಭ ೆ ಕರಸೆತತೆುೋರೆ್,  ಕೆಪಿಐಡಿಯವರನತನ ಕರಸೆತತೆುೋರೆ್, 
ದ್ತಡತಡ ವನಪಸತಿ ಕೊಡಿಸತತೆುೋರೆ್ ಎೆಂದ್ತ ಹೋೆಳಿದ್ುರತ.  ಈ ದ್ಧಸಯೆಲ್ಲಿ ಯನವುದೆೋ ಮಿೋಟಿೆಂಗ್ 
ಆಗಲ್ಲಲಿ.  ದ್ಯವಿಟತಟ ಮೆಂತಿರಗಳು ಕತರಿತ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ರೆ ಮತೆಂದ್ಧನ ಪರಶೆನಯನತನ ಕೆೋಳುತುೆೋರೆ್. 

 ಶ್ರೋ ಎಸ್್.ಟಿ.ಸೊೋಮಶೆೋಖರ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ವಶ್ಷಠ ಕರೆಡಿರ್್ ಸೌಹನದ್ಾ 
ಸಹಕನರಿ ನ. ಇದ್ಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟೆಂತೆ ೩-೪ ಸಭೆಗಳನತನ ಮನಡಿದೆುೋವೆ.  ಒೆಂದ್ತ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮನನಾ 
ಯತ.ಬಿ.ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್ರವರತ, ಸಾಳಿೋಯ ಶನಸಕರತ ಮತ್ತು ಎೆಂ.ಪಿ.ಅವರತಗಳೂ ಇದ್ುರತ. 
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 ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ.ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್:- ಇಲನಿ, ರ್ನನತ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲಲಿ. ರ್ನನತ ಗತರತ ರನಘವೆೋೆಂದ್ರ 
ಸಹಕನರ ಬನಾೆಂರ್್ಗೆ  ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟೆಂತ ೆ ಕರದೆ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆು.  ಸದ್ನಕೆೆ ತ್ಪತಪ ಮನಹಿತಿ 
ಹೊೋಗಬನರದ್ತ.   

 ಶ್ರೋ ಎಸ್್.ಟಿ.ಸೂೆೋಮಶೆೋಖರ್:- ರ್ನನತ ಸದ್ನಕೆೆ ತ್ಪತಪ ಮನಹಿತಿ ಕೂೆಡತತಿುಲಿ.  ಗತರತ 
ರನಘವೆೋೆಂದ್ರ ಸಹಕನರ ಬನಾೆಂರ್್ಗೆ  ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟೆಂತ ೆನಡದೆ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಇದ್ುರತ.  
ಆಗ ವಶ್ಷಠ ಸಹಕನರಿ ಬನಾೆಂರ್್ಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟೆಂತೆಯೂ ಚಚೆಾ ಆಯಿತ್ತ.  ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ನಮಾ ಇತಿಮಿತಿಯಳಗೆ ಅವರ ಮೋಲೆ ಏನತ ಕರಮ ಕೆೈಗೂೆಳಿಬೆೋಕೂೆೋ ಅೆಂದ್ರ ೆ
ಅಧ್ಾಕ್ಷರತ, ಉಪನಧ್ಾಕ್ಷರತ ಹನಗೂ ನದೋೆಾಶಕರತಗಳನತನ ಡಿಸನೆಾಲ್ಲಫ್ೆೈ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟೆಂತೆ 
ಪಿರಲ್ಲಮಿನರಿ ಮನಡಿದೆುೋವೆ.  ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, ಇದ್ನತನ ಸಿಐಡಿಗ ೆವಹಿಸತವ ಮತಖನೆಂತ್ರ ಅವರ ಒಟತಟ  
ಆಸಿುಯನತನ ಸಿೋಜ್ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟೆಂತ ೆಕರಮ ಕೆೈಗೂೆೆಂಡಿದುೆೋವೆ.  ಈಗ ಸತಮನರತ ೨೭ 
ಕೊೋಟಿ. ರೂ.ಗಳನತನ ರಕೆವರಿ ಮನಡಲನಗಿದೆ.  ಆ ರೂ. ೨೭ ಕೊೋಟಿಗಳನತನ ೭೨೯ 
ಠೋೆವಣಿದನರರಿದ್ುರೊೋ ಅವರಿಗೆ ಮರತಪನವತಿ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ  ಈ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ತ್ನಖೆ ಹೆಚತಿ 
ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಅಸಿಸೆಟೆಂರ್್ ಕಮಿಷರ್ ಅವರ ರೆ್ೋತ್ೃತ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಸಕ್ಷಮ ಪನರಧಿಕನರ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ 
ಹೊರಟಿದೆುೋವೆ.  2013-14 ರಿೆಂದ್ 2020ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನ ಆಡಿರ್್ ರಿಪೊೋರ್್ಾಗಳನತನ ಮರತಪರಿಶ್ೋಲರ್ೆ 
ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಹೂೆರಟಿದೆುೋವೆ.  ಆ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಇವು ಆಡಿರ್್ಗೆ ಒಳಪಟಿಟರಲ್ಲಲಿ.  ಆದ್ರೆ ಈಗ ಇವು 
ಅೆಂತಿಮ ಹೆಂತ್ಕೆೆ ತ್ಲತಪಿದೆ.  ತನತನೆಲ್ಲಕವನಗಿ ರೂ. ೨೮೦ ಕೊೋಟಿ ಚಿೋಟಿೆಂಗ್ ಆಗಿದ ೆಎನತನವುದ್ತ 
ಸದ್ಾದ್ ಮನಹಿತಿಯನಗಿದೆ.  ಆರೂೆೋಪಿಗಳ ಸತಮನರತ ೧೦ ಸಿಾರನಸಿುಗಳ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಶೆೋಖರಣೆ 
ಮನಡಿ ಅದ್ನತನ ಹರನಜತ ಮನಡತವ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ಏರೆ್ೋನತ ಕರಮ ಕೆೈಗೊಳಿಬೆೋಕೂೆೋ ಅದ್ನತನ 
ಮನಡತತಿುದೆುೋವೆ.  ಸಕನಾರ ಈ ದ್ಧಸಯೆಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮನಡತತಿುಲಿ ಎೆಂದ್ತ ಹೋೆಳುವುದ್ತ ಸರಿಯಲಿ.  
ಸದ್ನಕೆೆ ತ್ಪತಪ ಮನಹಿತಿ ಕೊಡತತಿುಲಿ ಎನತನವ ವಿಷಯವನತನ ರ್ನನತ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಇಷಟಪಡತತುೆೋರೆ್. 
ನಮಾ ಸಹಕನರ ಇಲನಖಗೆ ೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟ ವನಾಪಿು ಎಷತಟ ಎನತನವುದ್ತ ತ್ಮಗೂ ಗೊತಿುದ.ೆ  ನಮಾ 
ಇಲನಖ ೆಏನತ ಕರಮಗಳನತನ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳಿಬೆೋಕೂೆೋ ಅವೆಲಿವನತನ ಕನನೂನತ ಪರಕನರ ಕೆೈಗೊಳುಿವುದ್ಕೆೆ 
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ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟೆಂತ ೆ ಸೂಕು ಕರಮ ವಹಿಸಿದೆುೋವ;ೆ ರಕೆವರಿ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟೆಂತ ೆ ರವೆಿನೂಾ 
ಸಕೆೆರಟರಿಯವರ ಜೊತೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದೆುೋವೆ. ಬೆೆಂಗಳೂರತ ಸೌತ್ನ ಅಸಿಸೆಟೆಂರ್್ ಕಮಿಷನರ್ರವರತ ಏನತ 
ಸಕ್ಷಮ ಪನರಧಿಕನರವನಗಿದನುರೂೆೋ ಅವರಿಗೆ ರಕೆವರಿ ಮನಡತವ ಕತರಿತ್ತ ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದ್ ಆದೆೋಶ 
ಆಗಬೋೆಕಿದ ೆಮತ್ತು ರ್ನವು ನಟಿಟನಲೂಿ ಪೂೆರಸೆಸ್್ ಮನಡತತಿುದೆುೋವೆ.  ಆ ಆದೋೆಶ ಆದ್ಮೋಲೆ ಇನೂನ 
ರೂ.೨೮೦ ಏನತ ಬನಕಿ ಇದೆಯೋ ಅದ್ನತನ ಹಿೆಂದ್ಧರತಗಿಸಲತ, ಆರೂೆೋಪಿಗಳ ಪನರಪಟಿಾ ಸಿೋಜ್ ಮನಡಿ, 
ಹರನಜತ ಮನಡಿ ಆ ಮತ್ುವನತನ ವನಪಸತಿ ಕೊಡತವುದ್ಕೆೆ ಕರಮ ಕೆೈಗೊಳುಿತಿುದೆುೋವೆ.   

 ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ.ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನವು ಪರತಿ ಸಲ ಪರಶೆನ ಹನಕಿದನಗ 
ಏರೆ್ೂೋ ಒೆಂದ್ತ ಉತ್ುರ ಕೂೆಡತತನುರ,ೆ  ಆದ್ರೆ ಮತೆು ಮೂರತ ತಿೆಂಗಳುಗಳವರಗೆೆ ಯನವುದೆೋ ಕರಮ 
ಆಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಇದ್ತ ನರೆಂತ್ರವನಗಿ ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ  ಯನರತ ಫಲನನತಭವಿಗಳಿದನುರೊೋ ಇವರತ 
ಪರಭನವಿಗಳನಗಿದನುರ;ೆ ಸಕನಾರ ಇವರ ಜೊತೆ ಇದೆ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹೆೋಳಿದೆ.  ಯನರತ 
ಬನಕಿದನರರತ ಇದನುರೂೆೋ; ಸತಸಿುದನರರತ ಇದನುರೂೆೋ ಅವರ ಪಟಿಟಯರೆ್ನೋಕೆ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡತತಿುಲಿ?  
ಮರೆ್ನ ರ್ನನತ ಪೆೋಪರ್ನಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ ವಿಷಯ ಓದ್ಧದೆ.  ಬನಗಲಕೂೆೋಟಯೆ ಒೆಂದ್ತ ಡಿಸಿಸಿ 
ಬನಾೆಂರ್್ನಲ್ಲಿ ರೂ. ೧೨ ಕೂೆೋಟಿಗಳ ಅವಾವಹನರವನಗಿದ ೆ ಎೆಂದ್ತ ಅದ್ರ ತ್ನಖೆಯನತನ ಸಿ.ಬಿ.ಐ.ಗೆ 
ವಹಿಸತತನುರ.ೆ  ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೂ. ೨೮೦ ಕೂೆೋಟಿಗಳ ಅವಾವಹನರವನಗಿದೆ, ಗತರತ ರನಘವೆೋೆಂದ್ರ 
ಸಹಕನರ ಬನಾೆಂರ್್ನಲ್ಲಿ ರೂ.೨೫೦೦ ಕೂೆೋಟಿಗಳ ಅವಾವಹನರವನಗಿದ್ುರೂ ಅದ್ನತನ ಸಿ.ಬಿ.ಐ.ಗೆ 
ಕೊಡತತಿುಲಿ.  ಈ ಕತರಿತ್ತ ರ್ನನತ ನಮಾಲ್ಲಿ ಎಷತಟ ಸಲ ಕೆೋಳಿಕೂೆಳಿಬೋೆಕತ?  ಮಿೋಟಿೆಂಗ್ ಕರಯೆತತೆುೋವೆ 
ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿ ಆ ಕಲೆಸವನತನ ಮನಡಲ್ಲಲಿ.  ಈ ಕತರಿತ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ರೆ, ರ್ನವು ಸದ್ನಕೆೆ ಸತಳುಿ 
ಮನಹಿತಿ ಕೂೆಡತವುದ್ಧಲಿ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತಿುೋರಿ.  ರೂ. ೧೨ ಕೊೋಟಿಯ ಅವಾವಹನರವನದನಗ ಅದ್ನತನ 
ಸಿ.ಬಿ.ಐ.ಗೆ ವಹಿಸತತಿುೋರಿ. ಆದ್ರೆ, ರೂ. ೨೮೦ ಕೊೋಟಿ ಮತ್ತು ರೂ. ೨೫೦೦ ಕೂೆೋಟಿಗಳ 
ಅವಾವಹನರವನದನಗ ಅದ್ರೆ್ನೋಕೆ ಸಿ.ಬಿ.ಐ.ಗೆ ಕೊಡತವುದ್ಧಲಿ?  ನಮಾ ಕೆೈಯನತನ ಯನರನದ್ರೂ ಕಟಿಟ 
ಹನಕಿದನುರಯೆ್ದೋ? 
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 ಶ್ರೋ ಎಸ್್.ಟಿ.ಸೂೆೋಮಶೆೋಖರ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಬನಗಲಕೊೋಟೆ ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. 
ಬನಾೆಂರ್್ನ ಆಡಳಿತ್ ಮೆಂಡಳಿಯವರತ, ಸತಮನರತ ೧೨.೭೫ ಕೊೋಟಿ ಚಿೋಟಿೆಂಗ್ ಆಗಿದ ೆಎೆಂದ್ತ ಅವರೆೋ 
ಠರನವು ಮನಡಿ,  ಇದ್ನತನ ಸಿ.ಬಿ.ಐ. ತ್ನಖೆಗೆ ವಹಿಸಿ ಎೆಂದ್ತ ಬರೆದ್ತ ಕಳುಹಿಸಿದ್ುರತ.   

                          (ಮತೆಂದ್ತ) 

(1050) 20-12-2022 12.00 ಡಿಎಸ್್-ಆರ ಎನ 

ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೂೆೋಮಶೆೋಖರ್ (ಮತೆಂದ್ತ): 

ಇದ್ಕೆೆ preliminary action ತೆಗೆದ್ತಕೊೆಂಡಿದೆುೋವೆ. ರ್ನವು ಯನರನತನ ರಕ್ಷಣ ೆ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ 
ಹೊೋಗಿಲಿ. ಪರಭನವಿ ವಾಕಿುಗಳು ಯನರೆೋ ಇರಲ್ಲ, ಅದ್ತ cheating.  ಅವರಿಗೆ ನಯಮದ್ ಪರಕನರವೆೋ 
ಅನಹಾರರ್ನನಗಿ ಮನಡಿದೆುೋವೆ.   ೨೮೦ ಕೂೆೋಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಯನಯನಾರತ ಸನಲ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡಿದನುರ ೆ ಅವರಲೆಿರನತನ ಪತೆು ಮನಡಿದನುರ.ೆ  ಅವುಗಳರೆ್ನಲನಿ CID  ತ್ನಖೆ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ 
ಕೊಟಿಟದನುರೆ.  CID ಯವರತ ಹತ್ತು ಪನಪಟಿಾಯನತನ ಸಿೋಜ್ ಮನಡಿ ಕರಮ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಿವುದ್ಕೆೆ 
ಮೂವ್ ಮನಡಿದನುರೆ.  ಅದ್ಕೆೆ  ಸಕ್ಷಮ ಪನರಧಿಕನರವನತನ ಮನಡಿ ಅಸಿಸೆಟೆಂರ್್ ಕಮಿೋಷನರ್ರವರನತನ 
ಮತಖಾಸಾರರ್ನನಗಿ ಮನಡಿದೆುೋವೆ.  ಅವರತ ವಿಚನರಣೆ ಮನಡಿ ಏರೆ್ೋನತ ಹೆೋಳಿದನುರ ೆಅವೆಲಿವನತನ ರಿಕವರಿ 
ಮನಡತತಿುದೆುೋವೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ powerful or weak ಅದ್ತ ಯನವುದ್ತ ಇಲಿ.  

 ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ.ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇದ್ನತನ ಈಗ ಸಿಬಿಐ ಗೆ ಕೊಡಿ.  
ಬನಗಲಕೊೋಟೆಯ ಅಡಳಿತ್ ಮೆಂಡಲ್ಲಯವರತ ಕೂೆಟಿಟದನುರ ೆಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದನುರ.ೆ  ಈಗ ಇದ್ರೆ್ನಲನಿ 
ಡಿಸ್್ಮಿಸ್್ ಮನಡಿದನುರ.ೆ  ಈಗ ಮನನಾ ಸಚಿವರ ಕೆೈಯಲೆಿೋ ಇದೆ.     ಇದ್ನತನ takeover ಮನಡಿ 
ಸಿಬಿಐ ಗೆ ಕೊಡಿ.  

 ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೂೆೋಮಶೆೋಖರ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಕೆಲವು ಪರಕರಣ್ CID and 
ED (Directorate of Enforcement) ಗೆ ಕೊಟನಟಗಿದ.ೆ  
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 ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ.ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ CID ಗೆ 
ಕೊಟಿಟದನುರೆ.  ಅಲ್ಲಿ ಸಿಬುೆಂದ್ಧಗಳೆೋ ಇಲಿದೆ  ಪರಕರಣ್ಗಳು ಮತೆಂದ್ಕೆೆ ಹೂೆೋಗತತಿುಲಿ. ಇದ್ನತನ ರ್ನವು 
ರೆ್ೂೋಡತತಿುದೆುೋವೆ.  

 ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, CBI and ED ಸೆಂಸೆಾಗಳೆೋನವೆ ಅವು 
ಕೆೋವಲ ವಿರೂೆೋಧ್ಪಕ್ಷದ್ವರ ವಿರತದ್ು ತ್ನಖೆ ಮನಡತವುದ್ಕೆಷ್ೆಟ ಇವೆಯ್ದೋ ಹೊರತ್ತ ಬೆೋರ ೆಯನವುದೆೋ 
ಸೆಂಘ-ಸೆಂಸೆಾಗಳ ವಿರತದ್ಿ ಅಲಿ.  

 ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೂೆೋಮಶೆೋಖರ್:- ಅವು independent ಸೆಂಸೆಾಗಳು. 

 ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ.ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈಗ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ೧೨ ಕೊೋಟಿ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕೊಟನಟಗ ಬಹಳ ಸೆಂತೂೆೋಷವನಯಿತ್ತ. ಮನನಾ ಸಚಿವರನತನ ಸರ್ನಾನ 
ಮನಡತತೆುೋವ.ೆ  ಇವೆರಡನತನ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಸಿಬಿಐ ಗೆ ಕೊಟತಟಬಿಡಲ್ಲ.  ರ್ನವು ಮನನಾ ಸಚಿವರನತನ 
ಕೆೋಳುವ ಪರಶೆನಯ್ದೋ ಇರತವುದ್ಧಲಿ.   

ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೊೋಮಶೆೋಖರ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈ ವಶ್ಷಠ ಕರೆಡಿರ್್ ಸೌಹನದ್ಾ 
ಸಹಕನರಿ ಸೆಂಘದ್ ತ್ನಖಯೆಲ್ಲಿ CID powerful ಇದನುರ.ೆ   

ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ.ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, CID ಯಲ್ಲಿ ಸಿಬುೆಂದ್ಧಗಳೆೋ ಇಲಿ. 
ಪೊಲ್ಲೋಸ್್ನವರಿಗ ೆಶೆೋಕಡ ೫೦ ರಷತಟ ಸಿಬುೆಂದ್ಧಗಳೆೋ ಇಲಿ.  ರ್ನನತ CID ಕಛೆೋರಿಗ ೆಹೊೋಗಿದೆು, ಅಲ್ಲಿ 
ಸಿಬುೆಂದ್ಧಗಳೆೋ ಇಲಿ.  ಆ ಕಡತ್ವನತನ ಇವತ್ತು ತೆಗೆದ್ರೆ, ಇನತನ ಮೂರತ ತಿೆಂಗಳಿಗೆ ತೆಗೆಯತತನುರ.ೆ  

ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೊೋಮಶೆೋಖರ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನರೆ್ೋ ರ್ನಲತೆ ಸಭೆಗಳನತನ 
ಮನಡಿದೆುೋರ್.ೆ  ರ್ನವು ಸಹಕನರ ಸೆಂಘದ್ ರಿಜಿಸನರರ್ರವರತ, ಶ್ರೋ ವಶ್ಷಠ ಕೆರಡಿರ್್ ಸೌಹನದ್ಾ ಸಹಕನರ 
ಸೆಂಘದ್ ಆಡಳಿತ್ ಮೆಂಡಲ್ಲಯವರಲೆಿರೂ CID ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಭ ೆ ಮನಡಿ 
Instruction  ಕೂಟಿಟದುೆೋವೆ.  CID ಯವರತ ರಿಕವರಿ ಮನಡಬೋೆಕನದ್ರ ೆಅಕಸನಾತ್ ದನಖಲೆಗಳನತನ 
ಕೊಡದ್ಧದ್ುರೆ ಇಷತಟ ದ್ಧವಸಗಳೊಳಗ ೆ ದನಖಲೆಯನತನ ವನಪಸ್್ ಕೊಡತತನುರೆ, ನೋವು ಹಣ್ ವನಪಸ್್ 
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ಮನಡಿ ಎೆಂದ್ತ  ಸೂಚರೆ್ಯನತನ ಕೊಟಿಟದೆುೋವೆ.  ಇವರತ ಹೆೋಳಿದ್ ಹನಗೆ ಯನರನತನ ರಕ್ಷಣೆ 
ಮನಡತವೆಂತ್ಹ  ಅವಶಾಕತೆ ಇಲಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಯತ.ಬಿ.ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್ರವರೆೋ, ಇದ್ತ ಪರಶೆ್ನೋತ್ುರ ವೆೋಳೆ. 
ಪರಶೆ್ನೋತ್ುರಕೆೆ ಸಮಯವನತನ ನಗದ್ಧ ಮನಡಿದೆುೋವೆ.  

ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ.ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಪರತಿ ಸಲ ರ್ನವು ಪರಶೆನಯನತನ 
ಕೆೋಳುತಿುರತತೆುೋವೆ,  ಅವರತ ಉತ್ುರ ಕೂೆಡದ್ಧದ್ುರೆ ಹೆೋಗ?ೆ ಈ ರಿೋತಿಯನದ್ರೆ ರ್ನನತ ಸದ್ನದ್ ಬನವಿಗೆ 
ಹೊೋಗಬೋೆಕನಗತತ್ುದೆ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್್(ವಿರೂೆೋಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 
ಯನರಿಗೂ ರಕ್ಷಣ ೆಮನಡತತಿುಲಿವೆೆಂದ್ತ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಹೆೋಳುತಿುರತವುದ್ತ ಸತ್ಾ.  ಆದ್ರೆ ಎಲಿರಿಗೂ 
ಟೊೋಪಿ ಹನಕಿರತವವರತ ರನಜರೂೆೋಷವನಗಿ ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಓಡನಡತತಿುದನುರೆ. ಅವರಿಗೆ ಯನರತ ರಕ್ಷಣ ೆ
ಕೊಡತತಿುದನುರ?ೆ  ಜನಸನಮನನಾರತ ಯನವುದೂೆೋ ನೆಂಬಿಕ ೆಮೋಲ ೆಈ ಸೂೆಸೈೆಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ್ವನತನ 
ಇಟಿಟರತತನುರ.ೆ ರ್ನನತ ಕಳದೆ್ ಸಲವೂ ಹೆೋಳಿದೆುೋರ್ೆ.  ಬಹಳ ಜನರತ ಹಣ್ ಇಟತಟ ಇವತ್ತು ೨೫೦೦ 
ಕೊೋಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳವರಗೆೆ ಹೊೋಗಿದ.ೆ  ಅವರತ ರನಜರೂೆೋಷವನಗಿ ಓಡನಡತತಿುದನುರೆ. ಅವರ ಹತಿುರ 
ಯನರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಧಲಿ.  ಅವರತ ಬೆಂದ್ರ ೆವಿವಿಐಪಿ ಟಿರೋರ್್ಮೆಂರ್ ಕೂೆಡತತಿುದನುರ.ೆ  ಆದ್ುರಿೆಂದ್ 
ಸಿಬಿಐ ತ್ನಖೆಗನದ್ರೂ ಕೂೆಡಿ ಅಥವನ ಬೆೋರ ೆಇರ್ನೆೋರ್ನದ್ರೂ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಶ್ಕ್ಷೆಯನಗತವೆಂತ್ಹ 
ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಡಿ.  ನಮಗ ೆಬತದ್ಧಿ ಬೆಂದನಗಿನೆಂದ್ಲೂ CID ತ್ನಖ ೆಮನಡತವುದ್ನತನ ರೆ್ೂೋಡಿದುೆೋವೆ. 
ಅವರತ ಯನವ ಪರಕರಣ್ವನತನ ಅೆಂತ್ಾಕೆೆ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಹೊೋಗಿಲಿ.  ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ನಮಾ ಸದ್ಸಾರತ 
ಸಿಬಿಐ ತ್ನಖೆಗ ೆ ಕೊಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಹೋೆಳಿದನುರೆ, ತನವು ಮನನಾ ಸಚಿವರಿಗ ೆ ನದೆೋಾಶನವನತನ 
ಕೊಡತವುದ್ತ ಒಳೆಿಯದ್ತ ಎೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸತತೆುೋರೆ್.  

ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೂೆೋಮಶೆೋಖರ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನವು ಪನರಥಮಿಕ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ 
ಏರೆ್ೋನತ ಕರಮ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳಿಬೆೋಕತ ಅವೆಲಿವನತನ ತೆಗೆದ್ತಕೊೆಂಡಿದೆುೋವೆ.  ಈ ಪರಕರಣ್ ಹನತಮೆಂತ್ 
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ನಗರ ಪೊಲ್ಲೋಸ್್ ಠನಣೆ ವನಾಪಿುಗೆ ಬರತತ್ುದೆ.  ಅವರ ಮೋಲೆ ಕಿರಮಿನಲ್ ಕೆೋಸ್್ಗಳರ್ೆನಲನಿ ಹನಕಿದೆುೋವೆ.  
CID ತ್ನಖೆಗ ೆಈಗನಗಲೋೆ ಹಸನುೆಂತ್ರ ಮನಡಿ ತ್ನಖೆ ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ  ರ್ನವು CID ಅಧಿಕನರಿಗಳ 
ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ ಸಭೆಗಳನತನ ಮನಡಿದುೆೋವೆ.  ನಮಗೆೋರ್ನದ್ರೂ ವಾತನಾಸ ಕೆಂಡತ ಬೆಂದ್ರ,ೆ 
CID ಯವರತ ಸರಿಯನಗಿ ತ್ನಖ ೆ ಮನಡತತಿುಲಿವೆೆಂದ್ತ ಕೆಂಡತಬೆಂದನಗ ಮನತ್ರ ಬೆೋರ ೆ ಕರಮ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಿವೆಂಥದನುಗತತ್ುದೆ.  

ಶ್ರೋ ಟಿ.ಎ.ಶರವಣ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,….. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಶರವಣ್ರವರೆೋ, ತನವು ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿಿ. I am not allowed. 
Hon’ble Minister is coming to conclude.  

ಶ್ರೋ ಎಸ್್.ಟಿ.ಸೂೆೋಮಶೆೋಖರ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, CID ಯವರತ powerful 
ಇದನುರ.ೆ   ಅವರತ ಆಸಕಿುಯನತನ ತೆಗೆದ್ತಕೊೆಂಡಿದನುರ.ೆ  ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ರ್ನವು ಕೂಡ ಪನರಥಮಿಕ 
ಹೆಂತ್ದ್ ಸಭೆಯನತನ ಮನಡತತಿುದೆುೋವೆ.  ಅಸಿಸೆಟೆಂರ್್ ಕಮಿೋಷನರ್ರವರ ರೆ್ೋತ್ೃತ್ಾದ್ಲ್ಲಿ  ಸಕ್ಷಮ 
ಪನರಧಿಕನರವನತನ ಕೂಡ ಮನಡತತಿುದೆುೋವೆ. ಈಗ ಕೆಂದನಯ ಕನಯಾದ್ಶ್ಾಗಳಿಗೆ ಹೊೋಗಿದ.ೆ  ಅದ್ರಲ್ಲಿ 
ಅಸಿಸೆಟೆಂರ್್ ಕಮಿೋಷನರ್, ತ್ಹಸಿೋಲನುರ್ಗಳು, ಇವರಲೆಿರೂ ಇದನುರೆ. ಇದ್ಕೊೆೋಸೆರವೆೋ ಒೆಂದ್ತ 
ಟಿೋಮ್ನತನ ಮನಡತತಿುದೆುೋವೆ.  ಇದ್ತ ಆಗಲ್ಲಲಿವೆೆಂದ್ರ ೆ ಬೆೋರ ೆ ಮನಡತ್ಕೆೆಂಥದ್ುನತನ ಮನಡಿದೆುೋವೆ.  
ನೂರಕೆೆ ನೂರತ ಪನರಮನಣಿಕವನಗಿ ರಿಕವರಿ ಮನಡಬೋೆಕತ, ಯನರತ ಡಪೆನಸಿರ್್ ಮನಡಿರತತನುರ ೆಅವರಿಗೆ  
ಮರತಪನವತಿ  ಮನಡಬೋೆಕನೆತನವ ದ್ೃಷಿಟಯಿೆಂದ್ ಮನಡಿದೆುೋವೆ.  

ಶ್ರೋ ಟಿ.ಎ.ಶರವಣ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈ ಘಟರ್ ೆ ನಡದೆ್ತ ಮೂರತ 
ವಷಾಗಳನಗಿವ.ೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ ಹಿರಿಯ ರ್ನಯಕರಲೆಿರೂ ಆತ್ಾಹತೆಾ ಮನಡಿಕೂೆಳುಿತಿುದನುರೆ.  
ಬಿೋದ್ಧಗ ೆ ಬೆಂದ್ಧದನುರ.ೆ ಮೂರೂವರ ೆ ಸನವಿರ ಕೂೆೋಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳ ಹಗರಣ್ವನಗಿದ ೆ ಎೆಂದ್ತ 
ಜಗಜನಾಹಿೋರನದ್ರೂ ಕೂಡ ಏಕೆ ಈ ರಿೋತಿ ಮನಡತತಿುದನುರ?ೆ  
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ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೂೆೋಮಶೆೋಖರ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮೂರೂವರ ೆ ಸನವಿರ ಕೊೋಟಿ 
ರೂಪನಯಿ ಹಗರಣ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿದ?ೆ ಸತಮಾರೆ್ ಏಕೆ misguide  ಮನಡತತಿುದ್ಧುೋರಿ?  

    (ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಟಿ.ಎ.ಶರವಣ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ವಶ್ಷಠ ಕೆರಡಿರ್್ ಸೌಹನದ್ಾ ಬನಾೆಂರ್್ ಆಗಲ್ಲ, 
ರನಘವೆೋೆಂದ್ರ ಕೂೆೋ-ಆಪರೆೋಟಿವ್ ಬನಾೆಂರ್್ ಆಗಲ್ಲ,….. 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ವಶ್ಷಠ ಕರೆಡಿರ್್ ಸೌಹನದ್ಾ ಬನಾೆಂರ್್ ಬಗೆೆ ಪರಶೆನ ಇರತವೆಂಥದ್ತು, 
ಇದ್ರಲ್ಲಿ  ರನಘವೆೋೆಂದ್ರ ಬನಾೆಂರ್್ನತನ ದ್ಯವಿಟತಟ ಅಡಡ ತ್ರಬೋೆಡಿ. ಇದ್ತ ಪರಶೆ್ನೋತ್ುರ ಅವಧಿ.  

ಶ್ರೋ ಟಿ.ಎ.ಶರವಣ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಸಿಐಡಿ ತ್ನಖೆಗ ೆ ಕೊಟತಟ 
ಸತಮಾರ್ನಗಿಬಿಡತವುದೋೆ? ಅದ್ಕೆೆ ಸಿಬಿಐ ತ್ನಖೆಗ ೆಕೂೆಡಿ ಎೆಂದ್ತ ರ್ನವು ಕೆೋಳುತಿುದೆುೋವೆ.  

ಶ್ರೋ ಎಸ್್.ಟಿ.ಸೊೋಮಶೆೋಖರ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ನನನ ಮನವಿ ಏರೆ್ೆಂದ್ರೆ, 
ಕೊೋಟಾೆಂತ್ರ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ನೂರನರತ ಬನಾೆಂರ್್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಪೆನಸಿರ್್ ಇಟಿಟರತತನುರೆ.  ಮೂರೂವರೆ 
ಸನವಿರ ಕೊೋಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳು ಚಿೋಟಿೆಂಗ್ ಆಗಿದ ೆಎೆಂದ್ರೆ ರ್ನಳ ೆಡಪೆನಸಿರ್್ ಇಟಿಟರತವ ಜನಗಳ ಗತಿ 
ಏನತ?  ಎರಡತ ಬನಾೆಂರ್್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವಾವಹನರವನಗಿದೆ, ರ್ನನತ ಇಲಿ ಎೆಂದ್ತ ಹೋೆಳುತಿುಲಿ.  

ಶ್ರೋ ಟಿ.ಎ.ಶರವಣ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,….. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಶರವಣ್ರವರೆೋ, ಮನನಾ ಯತ.ಬಿ.ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್ರವರತ ಪರಶೆನ 
ಕೆೋಳುತಿುದನುರೆ. He is capable to ask the question.  ನೋವು ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿಿ. 

ಶ್ರೋ ಎಸ್್.ಟಿ.ಸೊೋಮಶೆೋಖರ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಶರವಣ್ರವರತ 
ಸರಿಯನದ್ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಹೆೋಳಬೆೋಕತ.  ಸತಮಾರೆ್ ಮೂರೂವರ ೆಸನವಿರ ಕೊೋಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳು 
ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿ ಇರತವ ಬನಾೆಂರ್್ಗಳಿಗೆಲನಿ ಏಕೆ ತೂೆೆಂದ್ರ ೆಮನಡತತನುರ?ೆ  



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                    20-12-೨೦೨೨                                      29                        

  ತಿದ್ತುಪಡಿಯನಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ರ್ನಾಯನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಪತಿರಕನ ಪರಕಟಣೆಗನಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ತ 
 

   

ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ.ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಕೊೋಪ 
ಮನಡಿಕೊಳಿಬನರದ್ತ.  

ಶ್ರೋ ಎಸ್್.ಟಿ.ಸೊೋಮಶೆೋಖರ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಕೊೋಪ ಅಲಿ. ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಸಾಲಪ 
ಹೆಚತಿ ಕಡಿಮಯನದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲನಿ ೨೬೦ ಸಹಕನರ ಸೆಂಘಗಳೆೋನತ ಇರತತ್ುವ ೆ ಅಲ್ಲಿ ಸನಲ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ ವಿತ್ಡನರ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಕೂಾ ನಲತಿತನುರೆ.  

ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ.ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ಸಭ ೆ ಕರಯೆತತೆುೋರ್ೆ, 
ಎಲಿರಿಗೂ ಹಣ್ ವನಪಸ್ ಕೊಡಿಸತತುೆೋರೆ್ೆಂದ್ತ ಸಪೆೆಟೆಂಬರ್ ೧೩ರೆ್ೋ ತನರಿೋಖಿನೆಂದ್ತ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಮನನಾ 
ಸಚಿವರತ ಹೆೋಳಿದನುರ.ೆ  ನನನ ಸೆಂದೆೋಹವೋೆರ್ೆೆಂದ್ರ,ೆ ೨೯ ಕೂೆೋಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ೭೨೯ ಜನರಿಗ ೆ
ಕೊಟಿಟದನುರಲನಿ  ೪೫೦೦ ಜನರಲ್ಲಿ ಫಲನನತಭವಿಗಳನತನ ಹೆೋಗ ೆಕೆಂಡತಹಿಡಿದ್ಧದನುರೆ? ಅವರತ ಯನರತ 
ಪತಣನಾತ್ಾರತ, ಇವರತ ಯನರತ ಪನಪನತ್ಾರತ?  ಎಲಿರಿಗೂ ಸಮನನವನಗಿ ಹೊೋಗಬೆೋಕನಗಿತ್ತು, ಕೆೋವಲ 
೭೦೦ ಜನರಿಗ ೆ ಹಣ್ ಏಕೆ ಹೂೆೋಯಿತ್ತ? ಎಷ್ೆಟೋ ಹಣ್ವನತನ ಸೆಂಗರಹ ಮನಡಿರಲ್ಲ,  
Proportionately, ಎಷ್ೆಟಷತಟ ಇಟಿಟರತತನುರ ೆ  ಅದ್ರ ಪರಕನರವನಗಿ  ಎಲಿರಿಗೂ ಹತ್ತು ರೂಪನಯಿ, 
ನೂರತ ರೂಪನಯಿ ಬರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಹೊೋಗಬೆೋಕನಗಿತ್ತು.  ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಕೊೋಪ 
ಮನಡಿಕೊಳಿಬನರದ್ತ.  ಇದ್ತ ಕೊರೆ್ಯ ಅಧಿವೆೋಶನವನಗಿದೆ. ಮತೆಂದ ೆಅಧಿವೆೋಶನ ನಡಯೆತತ್ುದಯೆೋ 
ಇಲಿವೋ, ಅವರತ ಮತೆಂದ ೆಬರತತನುರೆಯೋ ಏರೆ್ೂೋ ಗೊತಿುಲಿ.   ಅವರಿಗೆ ಜನರ ಪನಪ ತ್ಟತಟವುದ್ತ 
ಬೆೋಡ.  ಬಹಳ ಜನ ಅಯಾೋ ಎನತನತಿುದನುರೆ.  ದ್ಯವಿಟತಟ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಅಧಿವೋೆಶನ 
ನಡಯೆತವನಗಲೆೋ ತ್ಕ್ಷಣ್ ಸಭೆಯನತನ ಕರದೆ್ತ ಆ ಸಭೆಗ ೆ ನನನನತನ ಕರದೆ್ತ, ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟ 
ಅಧಿಕನರಿಗಳನತನ ಕರಯೆಿರಿ. ದ್ಯವಿಟತಟ ಏರ್ನದ್ರೂ ಪರಿಹನರವನತನ ಕೆಂಡತಹಿಡಿಯಿರಿ ಎೆಂದ್ತ ಅವರ 
ಪನದ್ಗಳಿಗೆ ಕೆೈಮತಗಿದ್ತ ಕೆೋಳಿಕೂೆಳುಿತೆುೋರ್ೆ.  ಅವರೆಲಿರೂ ಬಹಳ ಬಡವರತ.  ಅವರಿಗೆ ಮನತೆರ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಿವುದ್ಕೆೆ ಹಣ್ವಿಲಿ. ಜನರತ ಬೆಂದ್ತ ಅಳುತಿುದನುರ.ೆ  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇದ್ತ ಸಕನಾರದ್ ಜವನಬನುರಿಯನಗಿದೆ. 
ಅವರ ಪನದ್ಕೆೆ ಏಕೆ ಬಿೋಳುತನುರೆ? Let him tell.  
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ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ.ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ…   (ಗೊೆಂದ್ಲ) 

       ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಯತ.ಬಿ.ವೆೋೆಂಕಟೆೋಶ್ರವರೆೋ, ಅವರತ ಮನತ್ತ ಮತಗಿಸಲ್ಲ. 

ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೂೆೋಮಶೆೋಖರ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನವು ತ್ನಖೆ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ 
ಕೊಡತತ್ುಲೋೆ ಇದೆುೋವೆ.  

ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ.ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇವತ್ತು ಸಿಬಿಐ ತ್ನಖೆಗ ೆವಹಿಸಿದೆುೋವ ೆ
ಎೆಂದ್ತ ಆಡಾರ್ ಮನಡಿಬಿಡಿ ರ್ನವು ಅವರನತನ ಕೆೋಳುವುದೆೋ ಇಲಿ.  

ಶ್ರೋ ಎಸ್್.ಟಿ.ಸೂೆೋಮಶೆೋಖರ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅವರತ ಹೆೈಕೊೋರ್್ಾಗೆ ಹೊೋಗಿ 
ಸಟೆೋ ಮನಡಿಸತತನುರ.ೆ  

ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ.ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇವತ್ತು ಘೂೋಷಣೆ ಮನಡಿ, ರ್ನವು 
ಏನತ ಮನಡಬೋೆಕೂೆೋ ಅದ್ನತನ ಮನಡಿಕೊಳುಿತೆುೋವೆ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಯತ.ಬಿ.ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್ರವರೋೆ, ನೋವು ಕೆೋಳಿದ್ಧುೋರಿ, ಮನನಾ 
ಸಚಿವರತ ಏನತ ಹೆೋಳುತನುರೆ ಎೆಂಬತದ್ನತನ ಕೆೋಳೂೆೋಣ್. 

ಶ್ರೋ ಎಸ್್.ಟಿ.ಸೂೆೋಮಶೆೋಖರ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇಲನಖಯೆವರತ 
ಸಮಥಾರಿದನುರೆ.  ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಸಮಥಾರಿದನುರೆ.  ಯನರತ ಕೂಡ ಚಿೋರ್್ ಮನಡಿರತ್ಕೆೆಂಥವರಿಗ ೆ
ಬೆೆಂಬಲ ಕೊಡತತಿುಲಿ.  ನೂರಕೆೆ ನೂರತ ಅವರನತನ ಬಲ್ಲ ಹನಕಬೆೋಕೆನತನವ ಉದೆುೋಶ ಇದ.ೆ ಕೆಲವು 
ಪರಕರಣ್ ಇಡಿ, CID ತ್ನಖಗೆ ೆಕೊಡಲನಗಿದ.ೆ  ಅವರ ಮೋಲೆ ಕಿರಮಿನಲ್ ಕೆೋಸ್್ ಹನಕಲನಗಿದ.ೆ  ಅವರ 
ಪನಪಟಿಾಯನತನ ಸಿೋಜ್ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ  ಮನನಾ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್್ರವರತ ಹೋೆಳಿದ್ ಹನಗೆ ಯನರತ 
ರನಜರೂೆೋಷವನಗಿ ಓಡನಡತತಿುಲಿ.  ಅವರ ಕತಟತೆಂಬದ್ ಸಮನರೆಂಭದ್ಲೆಿೋ ಅವರತ ಮತಖ ಎತಿುಕೊೆಂಡತ 
ಓಡನಡಲತ ಆಗತತಿುಲಿ. ಅವರ ಮೋಲೆ ಕಿರಮಿನಲ್ ಕೆೋಸ್್ ಹನಕಲನಗಿದೆ, CID, ಇ.ಡಿ ತ್ನಖೆಗೆ 
ಕೊಟಿಟದುೆೋವೆ.  ಏರೆ್ಲನಿ ನಯಮದ್ ಪರಕನರ ಮನಡಬಹತದೂೆೋ ಅದ್ನತನ ಶೆೋಕಡ ನೂರರಷತಟ 
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ಮನಡಿದೆುೋವ.ೆ  ಯನರತ ರನಜರೂೆೋಷವನಗಿ ಓಡನಡತವುದ್ಕೆೆ ಸನಧ್ಾವನಗತತಿುಲಿ.  ಅವರ ಪನರಪಟಿಾ 
ಸಿೋಜ್ ಮನಡಿಸತತಿುದೆುೋವೆ, ಸೋೆಲ್ ಮನಡಿಸತತಿುದೆುೋವೆ, ರಿಕವರಿ ಮನಡಿ ಯನರತ ಠೋೆವಣಿದನರರತ ಇದನುರ ೆ
ಅವರಿಗೆ ಕೊಡತತಿುದೆುೋವೆ.  ಇಲ್ಲಿ ಯನವುದ್ತ ಮತಚತಿಮರೆ ಇಲಿ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಬಹಳ ಹಗತರವನಗಿ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಿತಿುದನುರೆ.  

 ಶ್ರೋ ಎಸ್್.ಟಿ.ಸೂೆೋಮಶೆೋಖರ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ಹಗತರವನಗಿ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಿತಿುಲಿ.  ಇರತವುದ್ನತನ ಹೆೋಳುತಿುದೆುೋರ್ೆ ಅಷ್ೆಟ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅವರತ ಸಹಕನರ ಕ್ಷೆೋತ್ರದ್ಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ 
ದ್ಧಗೆಜರತ. ಅವರತ ದೆೋಶದ್ ತ್ತೆಂಬನ ಓಡನಡತತಿುದನುರ.ೆ  ರ್ನವು ಎಲ್ಲಿ ಹೊೋದ್ರೂ ಅವರತ 
ಸಿಗತತಿುರತತನುರೆ. ಮನನಾ ಯತ.ಬಿ.ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್ರವರತ ಏನತ ಹೆೋಳಿದನುರೆೆಂದ್ರೆ, ಬಡವರತ ನವೃತಿುಯನದ್ 
ಮೋಲ ೆ ಬಡಿಡ ಬರತತ್ುದೆೆಂದ್ತ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಹೂೆೋಗಿ ಠೋೆವಣಿ ಇಟಿಟರತವೆಂತ್ಹ ಹಣ್. ಮನನಾ 
ಶರವಣ್ರವರತ ಹೆೋಳಿದ್ ಹನಗ ೆಕೆಲವರತ ಆತ್ಾಹತೆಾ ಕೂಡ ಮನಡಿಕೂೆೆಂಡಿದನುರೆ. ಇರ್ನೆೋನತ ಬೆೋಕನಗಿದೆ?  
ರನಜರೂೆೋಷವನಗಿ ಓಡನಡತತಿುಲಿವೆೆಂದ್ತ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಹೆೋಳಿದ್ರತ. ಅವರತ ಆರನಮವನಗಿ ದ್ಧನವೂ 
ಕಬುನ್ ಪನರ್್ಾ, ಲನಲ್ಬನಗ್ನಲ್ಲಿ ಯನವ ರಿೋತಿ ವನರ್್ ಮನಡತತಿುರತತನುರೆ ಎೆಂದ್ತ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ 
ಬೆಂದ್ತ ರೆ್ೂೋಡಲ್ಲ. ಯನರತ ಆ ರಿೋತಿ ವನರ್್ ಮನಡತವುದ್ಧಲಿ, ಆ ರಿೋತಿ ವನರ್್ ಮನಡತತಿುರತತನುರೆ. 
ಸಿಬಿಐ ತ್ನಖೆಗ ೆ ಕೂೆಟಟರ ೆ ಅವರತ ರ್ನಾಯನಲಯಕೆೆ ಹೊೋಗಿ ತ್ಡಯೆನಜೆ್ಞ ತ್ರತತನುರೆೆಂದ್ತ ಮನನಾ 
ಸಚಿವರಿಗೆ ಮದ್ಲೆೋ ಗೂೆತಿುದೆ. ಅಷ್ೆಟಲನಿ ಮನಹಿತಿ ಇರತವವರತ ಸಿಬಿಐ ತ್ನಖೆಗ ೆ ಕೊಡಿ, 
ಏರ್ನಗತತ್ುದೆೆಂದ್ತ ರೆ್ೂೋಡೂೆೋಣ್. ರ್ನಾಯ ಸಿಗತತ್ುದಯೆೋ ಇಲಿವೋ ಎೆಂಬತದ್ನತನ ರೆ್ೂೋಡಿಬಿಡೂೆೋಣ್.  
ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಇದ್ತ ಸಮನಜದ್ಲ್ಲಿ ಏನತ ಆದನಯ ಇಲಿದ್ಧರತ್ಕೆೆಂಥವರತ ನೆಂಬಿಕ ೆ ಮೋಲೆ 
ಠೋೆವಣಿಯನನಟಿಟದನುರ.ೆ  ಆದ್ರ ೆನೆಂಬಿಕ ೆದೊರೋಹವನಗತತಿುದೆ.          

(ಮತೆಂದ್ತ) 
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(1051) 20/12/2022/ಎಸ್್ಪಿಆರ್-ಆರ್ಎನ್/12:10            (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 
ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್್ (ಮತೆಂದ್ತ):  
ಜಮ ಮನಡಿದ್ ಠೋೆವಣಿಯನತನ ಎಲಿರೂ ಹಿೆಂಪಡಯೆತತಿುದನುರೆೆಂದ್ತ ಶ್ರೋ ಟಿ.ಎ.ಶರವಣ್ರವರತ 
ತಿಳಿಸಿದ್ರತ. ಜನರಿಗ ೆಗೊತಿುಲಿವೆೆಂದ್ತ ಸಕನಾರವು ತಿಳಿಯಬನರದ್ತ.  ನೆಂಬಿಕಯೆನತನ ಉಳಿಸಿಕೊಳಿಲತ 
ಇದ್ರ ತ್ನಖೆಯನತನ ದ್ಯಮನಡಿ ಸಕನಾರವು ಸಿ.ಬಿ.ಐ. ಸೆಂಸೆಾಗೆ ವಹಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ರ್ನವು 
ಕೆೋಳಿಕೂೆಳುಿತಿುದುೆೋವ.ೆ  
 
 ಶ್ರೋ ಎಸ್್.ಟಿ.ಸೂೆೋಮಶೆೋಖರ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಸದ್ಸಾರತ ಹೆೋಳುವುದ್ತ ಸರಿ ಇದೆ.  
ಇಲ್ಲಿ ನನಗ ೆಕೊೋಪವಿಲಿ. 
 
 ಶ್ರೋ ಟಿ.ಎ.ಶರವಣ್(ವಿಧನನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದ್ವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 
ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೊಡಲ್ಲ; ಈ ಬಗೆೆ ಮೆಂತಿರಗಳು ಹೆೋಳಲ್ಲ. 
 

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿ(ಸಕನಾರದ್ ಮತಖಾ ಸಚೆೋತ್ಕರತ):- ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಪರಶೆ್ನೋತ್ುರ ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಷತಟ ಚಚೆಾಯನತನ ಮನಡತತನುರೆ? 

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮೆಂತಿರಗಳೆೋ, ಇದ್ನತನ ಮತಗಿಸಿ. 
 
ಶ್ರೋ ಎಸ್್.ಟಿ.ಸೂೆೋಮಶೆೋಖರ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಕನನೂನತ ಪರಕನರ 

ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಿವ ಎಲನಿ ರಿೋತಿಯ ಕರಮಗಳನತನ ರ್ನವು ತೆಗೆದ್ತಕೊೆಂಡಿದೆುೋವೆ. ಪರಸಕು ಅಧಿವೆೋಶನ 
ಪೂಣ್ಾಗೂೆೆಂಡ ನೆಂತ್ರ, ಇದೆೋ ವಿಚನರವನಗಿ ಮತೂೆುೆಂದ್ತ ಸಭೆಯನತನ ಮನಡಿ ಅದ್ಕೆೆ ಸದ್ಸಾರನೂನ 
ಆಹನಾನಸೊೋಣ್.  
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ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ.ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಕಳೆದ್ ಅಧಿವೆೋಶನದ್ಲ್ಲಿ ಅೆಂದ್ರೆ, 
19ರೆ್ೋ ಸಪೆೆಟೆಂಬರ್ ದ್ಧರ್ನೆಂಕದ್ೆಂದ್ತ ಇದೆೋ ವಿಷಯವನತನ ಹೆೋಳಲನಗಿತ್ತು. 

 
ಶ್ರೋ ಎಸ್್.ಟಿ.ಸೊೋಮಶೆೋಖರ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇದನದ್ ನೆಂತ್ರ ಏರೆ್ೋನತ 

ಕರಮಗಳನಗಿವೆ ಎನತನವುದ್ತ ಸದ್ಸಾರಿಗೆ ತಿಳಿದ್ಧದೆಯ್ದೋ?  ಏರೆ್ೋನತ ಕರಮಗಳನತನ ಹೆಂತ್ ಹೆಂತ್ವನಗಿ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡಿದುೆೋವ ೆ ಎನತನವುದ್ರ ಬಗೆೆ ಈಗ ಎಲನಿ ಮನಹಿತಿಯನತನ ರ್ನವು ನೋಡತತಿುದೆುೋವೆ. 
ಏಕನಏಕಿಯನಗಿ ಒೆಂದೋೆ ಬನರಿಗ ೆಅವರನತನ ರೆ್ೋಣಿಗೆ ಏರಿಸತವುದ್ಕನೆಗತತ್ುದೆಯ್ದೋ?   

 
ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ.ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅವರತ ಕೂೆಟಿಟರತವ ಆಸಿುಗಳನತನ 

ಜಪಿುಗೊಳಿಸಿ, ಹಣ್ ನೋಡಬೆೋಕನಗಿರತವವರಿಗ ೆ ಹಣ್ವನತನ ನೋಡಿ; ಅವರನತನ ರೆ್ೋಣಿಗ ೆ ಹನಕಿ ಎೆಂದ್ತ 
ರ್ನವು ಹೆೋಳಿದೆುೋವೆಯ್ದೋ? ನಮಾ ಕೈೆಯಾಲ್ಲಿ ಆಗದ್ಧದ್ುನತನ ಸಿ.ಬಿ.ಐ. ಸೆಂಸೆಾಗೆ ವಹಿಸಿ ಎೆಂದ್ತ ರ್ನನತ 
ಹೆೋಳುತಿುದೆುೋರೆ್; ಅವರನತನ ಮಡಾರ್ ಮನಡಬೋೆಡಿ ಅಷ್ೆಟೋ. 

 
ಶ್ರೋ ಎಸ್್.ಟಿ.ಸೊೋಮಶೆೋಖರ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಸಿ.ಓ.ಡಿ. ಸೆಂಸೆಾಯತ 

ಪರಬಲವನಗಿದ.ೆ ಸಿ.ಓ.ಡಿ. ಸೆಂಸೆಾಯಿೆಂದ್ ತ್ನಖಯೆತ ಆಗಲ್ಲಲಿವೆೆಂದನದ್ರೆ, ಆಗ ತ್ನಖೆಯನತನ ಸಿ.ಬಿ.ಐ. 
ಸೆಂಸೆಾಗೆ ವಹಿಸಲತ ನಮಾ ಯನವುದೆೋ ಅಭಾೆಂತ್ರವಿಲಿ. ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮನತ್ತ ಇಲಿವೆೋ ಇಲಿ.  

 
ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ.ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇದ್ನತನ ಆದ್ಷತಟ ಬೆೋಗ ಮನಡತವೆಂತ ೆ

ರ್ನನತ ಸಕನಾರಕೆೆ ಮನವಿ ಮನಡಿಕೊಳುಿತೆುೋರೆ್. 
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   ಪರ.ಸೆಂ. 166 + 215 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಿದ)ೆ 
 

ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕೆ.ರನಥೊೋಡ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ಕೆೋಳಿರತವ ಪರಶೆನಗೆ 
ಉತ್ುರವು ಬೆಂದ್ಧದ.ೆ ರ್ನನತ ವಿಶೆೋಷವನಗಿ ಕಬತು ಬೆಳೆಗನರರಿಗ ೆಪರತಿ ಟನ್ಗೆ ನೋಡಲನಗತತಿುರತವ ಹಣ್ದ್ 
ಮನಹಿತಿಯನತನ ಕೆೋಳಿದ್ತು, ಸಕನಾರವು ಪರತಿ ಟನ್ ಕಬಿುಗೆ 3,050/- ರೂಪನಯಿಗಳಷತಟ ದ್ರ ನಗದ್ಧ 
ಮನಡಿದ ೆಎೆಂದ್ತ ಲ್ಲಖಿತ್ ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲನಗಿದೆ.  ಆದ್ರೆ ಬೆೋರ ೆ ರನಜಾಗಳಲ್ಲಿ, ಅೆಂದ್ರೆ ರೆ್ರೆಯ 
ಆೆಂಧ್ರಪರದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ 3,200/- ರೂಪನಯಿಗಳನತನ, ತ್ಮಿಳುರ್ನಡಿನಲ್ಲಿ 3,150/- ರೂಪನಯಿಗಳನತನ, 
ಉತ್ುರಪರದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ 3,500/- ರೂಪನಯಿಗಳನತನ, ಹರಿಯನಣ್ದ್ಲ್ಲಿ 3,700/- ರೂಪನಯಿಗಳನತನ, 
ಪೆಂಜನಬ್ ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ 3,800/- ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ನಗದ್ಧಪಡಿಸಲನಗಿದೆ.  ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕನಾರದ್ 
ನಯಮನನತಸನರ ರನಜಾ ಸಕನಾರವು ದ್ರವನತನ ನಗದ್ಧಪಡಿಸಿದ ೆಎೆಂದ್ತ ಸಕನಾರವು ತಿಳಿಸಿದ.ೆ  ನಮಾ 
ದೆೋಶದ್ ಬೆೋರ ೆ ರನಜಾಗಳಲ್ಲಿ ನಮಾ ರನಜಾಕಿೆೆಂತ್ಲೂ ಕಡಿಮ ಇಳುವರಿ ಇದ್ುರೂ ಸಹ ಬಹಳಷತಟ 
ದ್ರವನತನ ನಗದ್ಧಪಡಿಸಿದನುರೆ.  ಆದ್ರೆ, ನಮಾ ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಿನ ದ್ರವನತನ ಏಕೆ ನಗದ್ಧಪಡಿಸತತಿುಲಿ 
ಎನತನವುದ್ತ ನನನ ಮದ್ಲರೆ್ೋ ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ.   

 
ಸಕೆರೆ ಸನಗನಣಿಕೆಯ ವೆಚಿವನತನ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಸಕನಾರವು ನೋಡತತಿುದೆ. ಒೆಂದ್ತ ಲೊೋಡ್ ಕಬಿುಗೆ 

ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ200–300 ರೂಪನಯಿಗಳವರಗೆೆ ನಷಟವುೆಂಟನಗತತಿುದೆ. ಕಬತು ಸನಗನಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಕನಾರವು 
ಹಣ್ ನೋಡತತಿುದ,ೆ ಆದ್ರೆ, ಒಟನಟರೆಯನಗಿ 2,100 ಕೊೋಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳಷತಟ ಹಣ್ವು ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಹನಗೂ 
ಸಕೆರೆ ಬೆಳೆಗನರರಿಗ ೆ ಹನನಯತೆಂಟನಗತತಿುದೆ. ಡಿೋಸಲೆ್ ಮತ್ತು ಪೆಟೂೆರೋಲ್ ದ್ರಗಳು ಬಹಳಷತಟ 
ಜನಸಿುಯನಗಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್, ಬಹಳಷತಟ ನಷಟವು ಕಬತು ಬೆಳೆಗನರರಿಗ ೆಆಗತತಿುದ;ೆ ಇದ್ತ ನನನ ಎರಡರೆ್ೋ 
ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ. 
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ಕಬತು ಬೆಳೆಗನರರತ ಈಗನಗಲೆೋ ರ್ನಾಯನಲಯದ್ ಮರ ೆ ಹೂೆೋಗಿದನುರೆೆಂದ್ತ ಸಕನಾರವು 
ತಿಳಿಸಿದ.ೆ  ಆದ್ರೆ, ರ್ನಾಯನಲಯಕೆೆ ಹೊೋಗತವ ಮದ್ಲತ ಸಕನಾರವೆೋ ಅವರೊೆಂದ್ಧಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ, 
ಬೆೋರ ೆ ರನಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಿನ ದ್ರವನತನ ನಗದ್ಧಪಡಿಸಿರತವೆಂತಯೆ್ದೋ, ನಮಾ ರನಜಾ ಸಕನಾರವೂ ಸಹ 
ಹೆಚಿಿನ ದ್ರವನತನ ನಗದ್ಧಪಡಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಸಕನಾರಕೆೆ ಒತನುಯಿಸತತುೆೋರೆ್. 

 
ಶ್ರೋ ಶೆಂಕರ ಬ.ಪನಟಿೋಲ್ ಮತರೆ್ೋನಕೂೆಪಪ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಸದ್ಸಾರತ ಇವತಿುನ 

ದ್ಧವಸ ನಮಾ ದೆೋಶದ್ ಬೆೋರ ೆ ಬೆೋರ ೆ ರನಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಪರತಿ ಟನ್ ಸಕೆರೆಗ ೆ ಹೆಚಿಿನ ದ್ರವನತನ 
ನಗದ್ಧಪಡಿಸಿದನುರ,ೆ ಆದ್ರೆ, ನಮಾ ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮ ಮತ್ುವನತನ ನಗದ್ಧಪಡಿಸಿರತವ ಬಗೆೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದನುರೆ.  ನಮಾ ರನಜಾವನತನ ಮತ್ತು ಬೆೋರ ೆರನಜಾವನತನ ಹೊೋಲ್ಲಸಿದನಗ, ಬೆೋರ ೆರನಜಾಗಳಲ್ಲಿ 
SAP (State Advised Price) ಕನನೂನತ ಇದೆ.  ಆದ್ರೆ, ನಮಾ ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಎಸ್್.ಎ.ಪಿ. 
ಕನನೂನನತನ ಇವತಿುನವರಗೊ ಸಹ ರ್ನವು ಜನರಿಗೊಳಿಸಿಲಿ.  ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಇಡಿೋ ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿಯ್ದೋ 
ಕಬತು ಬೆಳೆಯತ ಎರಡರೆ್ೋ ವನಣಿಜಾ ಬೆಳ ೆ ಎೆಂಬತದನಗಿ ಘೂೋಷಣೆಯನಗಿದೆ. ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ 
ಲನಭದನಯಕ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಬತು ಬೆಳೆಯೂ ಸಹ ಒೆಂದನಗಿದ ೆಎನತನವುದ್ತ ನಮಾಲಿರಿಗೂ ತಿಳಿದ್ಧರತವ 
ವಿಷಯವನಗಿದ.ೆ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ರ್ನಾಯ ಮತ್ತು ಲನಭದನಯಕ ಬೆಲೆಯನತನ FRP (Fair and 
Remunerative Price) ನಗದ್ಧಪಡಿಸಿಲನಗಿದ.ೆ ಇದ್ರ ಆಧನರದ್ನಾಯ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಅರೆ್ೋಕ 
ಕನಖನಾರ್ೆಗಳು ಇದ್ಕಿೆೆಂತ್ಲೂ ಹೆಚಿಿನ ಹಣ್ವನತನ ನೋಡತತಿುದನುರೆ.   

 
ರನಜಾದ್ 92 ಕನಖನಾರ್ೆಗಳ ಪೆೈಕಿ ಈಗನಗಲೆೋ 73 ಕನಖನಾರ್ೆಗಳು ಕಬುನತನ ನತರಿಸತವ 

ಕೆಲಸವನತನ ಪನರರೆಂಭಿಸಿವೆ.  ಕಳೆದ್ ವಷಾಕಿೆೆಂತ್ಲೂ ಈ ವಷಾ ಹೆಚಿಿನ ಪರಮನಣ್ದ್ಲ್ಲಿ ಕಬುನತನ 
ನತರಿಸತವ ಅವಕನಶವು ನಮಾ ರನಜಾಕೆೆ ದೂೆರತೆಿದ.ೆ  ಕಳೆದ್ ವಷಾ 500 ಕೂೆೋಟಿ 
ರೂಪನಯಿಗಿೆಂತ್ಲೂ ಹೆಚಿಿನ ಕಬುನತನ ನತರಿಸತವ ಕೆಲಸವು ನಮಾ ರನಜಾದ್ಲನಿಗಿದೆ.  ದೆೋಶದ್ ಉತ್ುರ 
ಪರದೆೋಶ ಮತ್ತು ಮಹನರನಷರ ರನಜಾಗಳನತನ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿದ್ರೆ, ನಮಾ ರನಜಾವೆೋ ಮೂರರೆ್ೋ 
ಸನಾನದ್ಲ್ಲಿದ.ೆ  ನಮಾ ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿನ ಕಬಿುನ ಕನಖನಾರ್ೆಗಳು ನಷಟದ್ ಹನದ್ಧಯಲ್ಲಿ ಹೂೆೋಗತತಿುದ್ುವು. ಆದ್ರೆ, 
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ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಇವುಗಳು ಲನಭದನಯಕವನಗಿವೆ.  ಎಥರ್ನಲ್ ಬೆಂದ್ ನೆಂತ್ರ ಈ ರಿೋತಿಯ 
ಬದ್ಲನವಣೆಗಳನಗಿವೆ.  ಈಗನಗಲೆೋ 41 ಅಜಿಾಗಳು ನಮಾ ಕಛೆೋರಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಕಬತು 
ಬೆಳೆಯತ ಲನಭದನಯಕವನಗಿದೆ.  ರೈೆತ್ರಿಗೂ ಸಹ ಇದ್ರ ಪನಲತದನರಿಕೆ ಹೊೋಗಬೋೆಕತ ಎನತನವ 
ದ್ೃಷಿಟಯಿೆಂದ್ ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿಯ್ದೋ ಮದ್ಲರೆ್ೋ ಬನರಿಗೆ ಕಬಿುನೆಂದನಗತವ ಉಪ ಉತ್ಪನನಗಳಿಗೂ 
ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟೆಂತ,ೆ ಅರೆ್ೋಕ ತ್ಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯನತನ ರಚಿಸಿ, ಆ ಮೂಲಕ ರೈೆತ್ರಿಗೂ ಸಹ 50/- 
ರೂಪನಯಿಗಳಷತಟ ಪನಲತದನರಿಕೆಯನತನ ನೋಡಬೆೋಕನೆತನವ ಸಕನಾರಿ ಆದೆೋಶವನತನ ಹೊರಡಿಸಲನಗಿದೆ.  
ಅೆಂದ್ರೆ ಉಪ ಉತ್ಪನನಗಳಿಗೂ ಸಹ ಲನಭವನತನ ನೋಡತವ ಬಹತ ದೂೆಡಡ ತಿೋಮನಾನವನತನ ರ್ನವಿೆಂದ್ತ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡಿದೆುೋವ.ೆ ಇದ್ರ ಮದ್ಲರೆ್ೋ ಕೆಂತಿನಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 202 ಕೊೋಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳಷತಟ 
ಹಣ್ವನತನ ರೈೆತ್ರ ಖನತೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡತವ ಬಗೆೆ ಈಗನಗಲೆೋ ಆದೋೆಶ ಹೊರಡಿಸಲನಗಿದೆ.  
ರ್ನಾಯಯತತ್ ಮತ್ತು ಲನಭದನಯಕ ಬೆಲೆಗಿೆಂತ್ ಒೆಂದ್ತ ರೂಪನಯಿಯಷೂಟ ಹೆಚಿಿನ ಮತ್ುವನತನ 
ನೋಡಲತ ಸನಧ್ಾವಿಲಿವೆನತನವ ಅೆಂಶದ್ ಬಗೆೆ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ ಭನರತ್ದ್ ಸಕೆರೆ ಕನಖನಾರೆ್ಗಳ ಒಕೂೆಟದ್ವರತ 
ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ರ್ನಾಯನಲಯದ್ ಮರ ೆ ಹೂೆೋಗಿದನುರ.ೆ  ರನಜಾದ್ ಬಿೋದ್ರ್, ಕಲಬತರಗಿ, 
ಬನಗಲಕೊೋಟೆ, ಬೆಳಗನವಿ, ಮೆಂಡಾ, ಮೈಸೂರತ ಅಥವನ ಕನರವನರ ಜಿಲೆಿಗಳಿರಬಹತದ್ತ, ಈ ಎಲನಿ 
ಭನಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ರ್ನಾಯಯತತ್ ಮತ್ತು ಲನಭದನಯಕ ಬೆಲೆಯ ಮೋಲೆ 150-200 
ರೂಪನಯಿಗಳಷತಟ ಹೆಚಿಿನ ಮತ್ುವನತನ ನೋಡತವ ಪನರದೆೋಶ್ಕವನರತ ತಿೋಮನಾನವನತನ ಆಯನ 
ಕನಖನಾರ್ೆಯ ಮನಲ್ಲೋಕರತಗಳು ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡಿದನುರ.ೆ  ಕಬುನತನ ಬೆಳೆಯತವ ರೈೆತ್ರ ಹಿತ್ವನತನ 
ಕನಪನಡಬೋೆಕೆನತನವ ಸಲಹಯೆನತನ ರ್ನವು ಸಕೆರೆ ಕನಖನಾರ್ೆಯ ಮನಲ್ಲೋಕರತಗಳಿಗೆ ನೋಡಿದನಗ, ನಮಾ 
ರನಜಾದ್ ಅರೆ್ೋಕ ಸಕೆರೆ ಕನಖನಾರ್ೆಯ ಮನಲ್ಲೋಕರತಗಳು ರ್ನಾಯಯತತ್ ಮತ್ತು ಲನಭದನಯಕ 
ಬೆಲೆಗಿೆಂತ್ಲೂ ಹೆಚಿಿನ ಮತ್ುವನತನ ನೋಡತವ ಕೆಲಸಗಳನತನ ಮನಡಿದನುರ.ೆ   

 
ಕಟನವು ಮತ್ತು ಸನಗನಣಿಕೆ ವೆಚಿದ್ಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಮೋಸವನಗತತಿುದ ೆ ಎೆಂಬ ಬಗೆೆ 

ನಮಾ ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಕೂಗತ ಇತ್ತು. ಯನವುದೆೋ ಒೆಂದ್ತ ಸಕೆರೆ ಕನಖನಾರ್ೆಗ ೆಭೆೋಟಿ 
ನೋಡಿ ಅಥವನ ದನಳಿ ಮನಡಿ ತ್ೂಕದ್ಲ್ಲಿ ವಾತನಾಸವನಗಿದೆ ಎನತನವುದ್ನತನ ಪರಿಶ್ೋಲರ್ ೆಮನಡತವುದ್ತ 
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ನಮಾ ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಈ ಹಿೆಂದ ೆಯನವತ್ೂು ಸಹ ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ.  ಆದ್ರೆ, ಮದ್ಲರೆ್ೋ ಬನರಿಗ ೆ ನಮಾ 
ಮತಖಾಮೆಂತಿರಗಳು ನೋಡಿದ್ ಸೂಚರೆ್ಯ ಮೋರಗೆೆ, ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ರ್ನವು ಪಕ್ಷನತಿೋತ್ವನಗಿ ರೈೆತ್ರ 
ಹಿತ್ವನತನ ಕನಪನಡತವ ಒೆಂದೆೋ ದ್ೃಷಿಟಯನನಟತಟಕೊೆಂಡತ, ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ರನಜಾದ್ ಎಲನಿ ಸಕೆರ ೆ
ಕನಖನಾರ್ೆಗಳ ಮೋಲೆ ಈಗನಗಲೆೋ ಒೆಂದ್ತ ದನಳಿ ಮನಡಿ, ಅರೆ್ೋಕ ಅೆಂಕಿ-ಅೆಂಶಗಳನತನ 
ಪಡದೆ್ತಕೂೆಳಿಲನಗಿದೆ.  ಮದ್ಲರೆ್ೋ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ದನಳಿ ಮನಡಲನಗಿದೆ.  ಅದ್ನತನ ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿ, 
ತ್ಪಿಪತ್ಸಾರತ ಅೆಂದ್ರೆ, ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ತ್ೂಕದ್ಲ್ಲಿ ಮೋಸಮನಡತತಿುರತವವರ ವಿರತದ್ಿ ಉಗರ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ್ 
ಕರಮವನತನ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳುಿವ ಬಗೆೆ ನಣ್ಾಯ ಮನಡಿ, ಸಕನಾರವು ನಯಮಗಳನತನ ಮನಡಿದ.ೆ  ಉಪ 
ಉತ್ಪನನಗಳ ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯನತನ ಮನಡಿ, ದೋೆಶದ್ಲ್ಲಿನ ವಸೆಂತ್ದನದ್ ಸಕೆರೆ ಸೆಂಸೆಾ (VSI) 
ಅಥವನ ಖನನ್ಪತರದ್ಲ್ಲಿನ ಸೆಂಸೆಾಗಳಿರಬಹತದ್ತ, ಇವುಗಳೆಲಿವನೂನ ಆಧನರವನಗಿಟತಟಕೂೆೆಂಡತ ಇವತಿುನ 
ದ್ಧಸವ ಉಪ ಉತ್ಪನನಗಳ ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ ಯನವ ರಿೋತಿಯನಗಿ ಲನಭವನತನ ನೋಡಬೋೆಕತ ಎನತನವುದ್ರ ಬಗೆೆ 
ನಣ್ಾಯ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡಿದುೆೋವೆ.  ಸದ್ಸಾರತ ಬಹಳ ಒಳೆಿಯ ಪರಶೆನಯನತನ ಕೆೋಳಿದನುರ.ೆ  ಕಟನವು ಮತ್ತು 
ಸನಗನಣಿಕ ೆವೆಚಿ (HnT Charges) ವಿಚನರದ್ ಬಗೆೆಯೂ ಸಹ ನಣ್ಾಯ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳಿಬೋೆಕನಗಿದೆ.  
ಈ ಬಗೆೆ ಎರಡತ ತಿೆಂಗಳೊಳಗನಗಿ ಸಮಿತಿಯನತನ ರಚಿಸಲನಗತವುದ್ತ. ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ 
ಸತಖನಸತಮಾರ್ೆ ಯನವುದನದ್ರೂ ಆದೆೋಶವನತನ ಹೂೆರಡಿಸಿದ್ರ,ೆ ಕನಖನಾರ್ೆಗಳ ಮನಲ್ಲೋಕರತಗಳು 
ರ್ನಾಯನಲಯದ್ ಮರೆ ಹೊೋಗತತನುರೆ.  ನಮಾ ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಸಹಕನರಿ ಸಕೆರೆ ಕನಖನಾರ್ೆಗಳ ಜೊತಗೆೆ 
ಖನಸಗಿ ಸಕೆರೆ ಕನಖನಾರ್ೆಗಳೂ ಸಹ ಬಹಳ ಹಚೆಿಿನ ಸೆಂಖೆಾಯಲ್ಲಿವೆ.  ರ್ನವು ಯನವುದನದ್ರೊೆಂದ್ತ 
ಆದೆೋಶವನತನ ಮನಡಿದ್ರೆ, ಅವರತಗಳು ತ್ಕ್ಷಣ್ವೆೋ ರ್ನಾಯನಲಯದ್ ಮರ ೆ ಹೊೋಗತವ 
ಅವಕನಶಗಳಿರತತ್ುವ.ೆ                                                        

                                                               (ಮತೆಂದ್ತ) 
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(೧೦೫೨)೨೦-೧೨-೨೦೨೨/೧೨-೨೦/ಬಿಕೆಪಿ-ವಿಕೆ 
 
ಶ್ರೋ್ಶೆಂಕರ್ ಬ.್ಪನಟಿೋಲ್್ಮತರೆ್ೋನಕೂೆಪಪ (ಮತೆಂದ್ತ): 
Harvesting and Transportation ವೆಚಿದ್   ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ  ರ್ನವು  ಒೆಂದ್ತ  ಕಮಿಟಿಯನತನ  
ಮನಡಿ, ಆ  ಕಮಿಟಿಯ  ಆಧನರದ್  ಮೋಲೆ   ರ್ನವು  ಒೆಂದ್ತ  ತಿೋಮನಾನವನತನ  
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಿತೆುೋವೆ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇದ್ತ  ಜೆಂಟಿ  ಪರಶೆನಯನಗಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್  ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರನದ್          
ಶ್ರೋ  ಪಿ.ಆರ್.  ರಮೋಶ್ರವರತ  ಇದ್ರ  ಬಗೆೆ    ಮನನಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ಏರ್ನದ್ರೂ    ಕೆೋಳುವುದ್ತ  
ಇದ್ುರ ೆ ಕೆೋಳಬಹತದ್ತ. 

ಶ್ರೋ  ಪಿ.ಆರ್. ರಮೋಶ್:-  ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ರ್ನನತ  ಕೆೋಳಿರತವ  ಪರಶನೆಗಳ  ಪೆೈಕಿ  
ಕೆಲವು  ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ  ಮನನಾ ಸಚಿವರತ  ಉತ್ುರವನತನ  ಕೊಟಿಟದನುರೆ.  ಆದ್ರೆ,  ರ್ನನತ ನಧಿಾಷಟವನಗಿ   
ಕೆೋಳುವುದೋೆರ್ೆೆಂದ್ರ,ೆ ಒೆಂದ್ತ  ಮಟಿರರ್್ ಟನ್  ಕಬಿುನಲ್ಲಿ   ಎಷತಟ ಸಕೆರೆ  ಉತ್ಪತಿುಯನಗತತ್ುದ,ೆ   ಮತೆು  
ಒೆಂದ್ತ ಟನ್  ಕಬಿುನಲ್ಲಿ  ಎಷತಟ ಎಥರ್ನಲ್ ಲ್ಲೋಟಸ್್ಾ  ಬರತತ್ುದೆ  ಎೆಂದ್ತ  ಪರಶೆನಯನತನ  ಕೆೋಳಿದೆು.  
ಅದ್ಕೆೆ    ಉತ್ುರ  ಕೊಟಿಟಲಿ. 

ಶ್ರೋ್ಶೆಂಕರ್ ಬ.್ಪನಟಿೋಲ್್ಮತರೆ್ೋನಕೂೆಪಪ:-್ಅದ್ಕೆೆ್್ರ್ನನತ್್್ಉತ್ುರವನತನ್್್ಕೊಟಿಟದುೆೋರೆ್.್ 

ಶ್ರೋ  ಪಿ.ಆರ್. ರಮೋಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ   ತನವು  ಅದ್ಕೆೆ  ಉತ್ುರವನತನ   
ಕೊಟಿಟಲಿ.  ಅದ್ತ  ಎಲ್ಲಿದ ೆ  ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿ. ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ಇಲ್ಲಿ  ಮನನಾ  ಸಚಿವರತ  
ಏನತ  ಮನಹಿತಿಯನತನ  ಕೊಟಿಟದನುರೆ.  ೭೩  ಸಕೆರೆ  ಕನಖನಾರ್ೆಗಳು  ಕಬುನತನ  ಅರಿಯತತಿುವೆ.    
ಇದ್ರ   ಪೆೈಕಿ  ೩೪  ಸಕೆರೆ  ಕನಖನಾರ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಥರ್ನಲ್   ಅೆಂದ್ರೆ  ೪೬,೫೦೦  ಲ್ಲೋಟರ್ 
ಎಥರ್ನಲ್   ಬರತತಿುದೆ  ಎನತನವ  ಮನಹಿತಿಯನತನ ಸಚಿವರತ  ಕೊಟಿಟದನುರೆ.  ೪೬,೫೦,೦೦೦  
ಲ್ಲೋಟರ್  ಬರತತಿುದೆ.  ಆದ್ರ,ೆ   ನನಗ ೆ ಇರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ  ಮನಹಿತಿ   ಪರಕನರ  ಸನಕಷತಟ  ಎಥರ್ನಲ್  
ಬರತತಿುದೆ.  ಅೆಂದ್ರೆ  ೭೩  ಸಕೆರೆ  ಕನಖನಾರ್ೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ  ಎಥರ್ನಲ್    ಮನಡತತಿುದನುರ.ೆ     
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ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ  ಒೆಂದ್ತ ಟನ್ಗೆ ಎಥರ್ನಲ್  ಮನಡತವುದ್ರಿೆಂದ್  ೫,೫೦೦  ರೂಪನಯಿಗಳ    ಲನಭ  
ಇದೆ.     ಒೆಂದ್ತ ಟನ್ಗೆ  ಸಕೆರೆಯನತನ  ಮನಡತವುದನದ್ರೆ,   ಕೆೋವಲ  ೩,೧೦೦   ರೂಪನಯಿಗಳು  
ಬರತತ್ುದೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:_    ಮನನಾ ಸಚಿವರತ    ಉತ್ುರವನತನ  ಕೊಡತತನುರೆ.  ಪರಶೆನಯನತನ   
ಕೆೋಳಿದ್ವರೆ, ಉತ್ುರ ಕೂೆಟಟರೆ,  ಸಚಿವರತ    ಏನತ   ಹೆೋಳಲ್ಲಕೆೆ  ಸನಧ್ಾ  ಇದೆ.  ನೋವು  ಪರಶೆನಯನತನ 
ಕೆೋಳಿ. 

ಶ್ರೋ  ಪಿ.ಆರ್. ರಮೋಶ್:-   ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ   ರ್ನನತ  ಇದ್ರ  ಬಗೆೆ  
ಮನಹಿತಿಯನತನ  ಕೊಡತತೆುೋರ್ೆ, ಅಷ್ೆಟ.  ನನನ   ಹತಿುರ  ಇರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ  ಮನಹಿತಿಯನತನ  
ಹೆೋಳುತಿುದೆುೋರೆ್. ಆದ್ರೆ,   ಇವತ್ತು  ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಕೂೆಡತತಿುರತವೆಂತ್ಹ  ಹಣ್  ಬಹಳ  ಕಡಿಮ.  ಮನನಾ 
ಸಚಿವರತ  ಇಷ್ೂೆಟೆಂದ್ತ  ಸಮಯ ಹೆೋಳಿದನುರ.ೆ  ಕಬಿುನ  ಬೆಳ ೆ ಬಹಳಷತಟ  ಲನಭದನಯಕ  ಎೆಂದ್ತ  
ಹೆೋಳಿದನುರೆ. ಈ  ಲನಭದನಯಕ  ಕಬಿುನ   ಬೆಳೆಗನರರಿಗ ೆ  ಅಲಿ. ಅವರಿಗೆ    ಕಬುನತನ  ಅಳತ ೆ
ಮನಡತವುದ್ರಲ್ಲಿ ಮೋಸ  ಮನಡತತಿುದನುರ.ೆ ಆದ್ರ,ೆ ಇವತ್ತು  ಕನಖನಾರ್ಯೆ  ಮನಲ್ಲೋಕರಿಗೆ 
ಲನಭದನಯಕವನಗಿರತವೆಂತ್ಹದ್ತು.   ನೋವು  ಸತಗರ್  ತೆಗೆದ್ತಕೊೆಂಡತ  ಬರತವೆಂತ್ಹದ್ತು ಸೌಧಿ 
ಅರಭೆಿೋಯನದ್ಧೆಂದ್… 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:   ನೋವು  ಪರಶೆನಯನತನ   ಕೆೋಳಿ.  ನೋವು  ಪರಶೆನಗೆ   ಬನನ.    

ಶ್ರೋ  ಪಿ.ಆರ್. ರಮೋಶ್:-   ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ನನನ  ಪರಶೆನ  ಇಷ್ೆಟ.    ಈ ಒೆಂದ್ತ  
ಲನಭದನಯಕ   ಎನತನವುದ್ತ  ಏನದ,ೆ  ಅದ್ತ    ರ್ನಾಯಬದ್ಿವನಗಿ  ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ  ಏತ್ಕೆೆ    
ಕೊಡತತಿುಲಿ ಎನತನವುದನಗಿದ.ೆ   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:   ಈ  ಖನತೆಯ  ಮೆಂತಿರಗಳು  ಇದ್ತು  ಅವರತ ಉತ್ುರವನತನ   
ಕೊಡತತನುರ.ೆ ತನವು  ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿಿ.  
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ಶ್ರೋ  ಪಿ.ಆರ್. ರಮೋಶ್:-   ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ   ೩,೧೦೦  
ರೂಪನಯಿಗಳನತನ  ಕೊಟಟರ ೆ  ಎಥರ್ನಲ್ಗೆ  ೫,೫೦೦ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ  ಕೊಡತತಿುದ್ಧುೋರಿ. ಇದ್ಕೆೆ 
ಮನನಾ ಸಚಿವರತ   ಉತ್ುರವನತನ   ಕೊಡಬೋೆಕತ.   

ಶ್ರೋ್ ಶೆಂಕರ್್ ಬ.್ ಪನಟಿೋಲ್್ ಮತರೆ್ೋನಕೂೆಪಪ:-್ ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ   ಈಗತನರೆ್  
ನಮಾ  ಹಿರಿಯ ಸದ್ಸಾರತ  ಒೆಂದರೆಡತ    ಪರಶೆನಯನತನ   ಕೆೋಳಿದನುರೆ.    ಇವತ್ತು  ಇಳುವರಿ  
ಆಧನರದ್    ಮೋಲ ೆ  ಇವತ್ತು  ಸಕೆರೆ  ಉತ್ಪನನವನಗತತಿುದೆ .      ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ  ಕಬತು  ಇಳುವರಿ  
ಕಡಿಮಯನದನಗ    ಸನಮನನಾವನಗಿ   ಎಲನಿ  ರಿೋತಿಯ    ಉತ್ಪನನಗಳಲೂಿ       ಇಳುವರಿ  
ಕಡಿಮಯನಗತತ್ುದೆ  ಎನತನವ  ವಿಚನರ  ತ್ಮಗೂ  ಗೊತಿುರತವ  ವಿಚನರ.    ಮತೆು  ತನವು  ಏನತ 
ಕೆೋಳುತಿುದ್ಧುೋರಿ.  ಇವತ್ತು  ಎಥರ್ನಲ್     ೯೨  ಕನಖನಾರ್ೆಗಳ  ಪೆೈಕಿ  ೭೩  ಕನಖನಾರ್ಗೆಳಲ್ಲಿ    
ಇವತ್ತು    ಕಬುನತನ  ನತರಿಸತವೆಂತ್ಹ  ಕೆಲಸವನತನ  ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ  ಮನಡತತಿುದೆುೋವೆ.  ಎಥರ್ನಲ್ 
ಕನಖನಾರ್ೆಗಳ  ಪೆೈಕಿ  ೩೪  ಕನಖನಾರ್ೆಗಳು  ಮನತ್ರ  ಲೆೈಸೆನಿ್   ಪಡದೆ್ಧವೆ. ಎಥರ್ನಲ್ ಪೊರಡಕ್ಷನ್ 
ಇಲಿದೆ   ಎಥರ್ನಲ್ ಮನಡಲ್ಲಕೆೆ  ಅವಕನಶ  ಇಲಿ.   ಹಿೋಗನಗಿ, ಸದ್ನಕೆೆ  ತ್ಪತಪ ಮನಹಿತಿ  
ಹೊೋಗಬನರದ್ತ.   ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ  ರ್ನವು  ಎಥರ್ನಲ್ಗೆ    ಲೆೈಸೆನಿ್ ಅನತನ  ಕೊಟಿಟರತವುದ್ಧಲಿ.  
ಎಥರ್ನಲ್ಗೆ  ಲೆೈಸೆನಿ್  ಕೊಟಿಟಲಿವೆೆಂದ್ರ ೆ  ಅವರತ   ಉತನಪದ್ರೆ್  ಮನಡಲ್ಲಕೆೆ  ಅವಕನಶವೆೋ   
ಬರತವುದ್ಧಲಿ.   ರ್ನವು  ಎಥರ್ನಲ್    ಉತನಪದ್ರೆ್   ಮನಡತವುದ್ತ  ಕೆೋವಲ ೩೪  ಕನಖನಾರ್ೆಗಳು  
ಮನತ್ರ. ಎಥರ್ನಲ್ಗೆ   ಹೆಚಿಿನ  ಬೆೋಡಿಕ ೆ  ಇದೆ.   ದೊಡಡ  ಪರಮನಣ್ದ್ಲ್ಲಿ  ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ ಅಮದ್ತ  
ಮನಡಿಕೊಳುಿವುದ್ತ  ಕಡಿಮಯನಗಬೆೋಕೆನತನವ  ದ್ೃಷಿಟ  ಇಟತಟಕೊೆಂಡತ, ಎಥರ್ನಲ್ಗೆ  ನಮಾ ದೆೋಶದ್    
ಪರಧನನ ಮೆಂತಿರಗಳನದ್   ಶ್ರೋಮನನ್  ನರೋೆೆಂದ್ರ   ಮೋದ್ಧಜಿೋಯವರತ   ಒೆಂದ್ತ  ಹೊಸ  
ಪನಲ್ಲಸಿಯನತನ   ತ್ೆಂದ್  ಪರಿಣನಮವನಗಿ   ಇವತ್ತು  ಎಥರ್ನಲ್  ಕನಖನಾರೆ್ಗಳಿಗ ೆ  ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ  
ಬಹಳ ದೂೆಡಡ ಬೆೋಡಿಕೆ  ಇದೆ.  ಅದ್ಕನೆಗಿ  ಎಥರ್ನಲ್  ಕನಖನಾರ್ೆ   ಪನರರೆಂಭ  ಮನಡಲತ    
ಈಗನಗಲೆೋ ೪೧  ಅಜಿಾಗಳು    ನಮಾ  ಕಚೆೋರಿಗೆ  ಬೆಂದ್ಧವ.ೆ ಅದ್ನತನ  ಸವೆಾ  ಆಫ್  ಇೆಂಡಿಯನಗ ೆ  
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ರ್ನವು   ನಯಮದ್  ಆಧನರದ್    ಮೋಲೆ  ಕನನೂನನ ಪರಿಮಿತಿಯನತನ ರೆ್ೂೋಡಿಕೂೆೆಂಡತ ರ್ನವು 
ಅದ್ಕೆೆ  ಶ್ಫ್ನರಸತಿ  ಮನಡತವೆಂತ್ಹ  ಕಲೆಸವನತನ  ಮನಡತತೆುೋವ.ೆ  

       ಶ್ರೋ್್ಸವದ್ಧ್ಲಕ್ಷಮಣ್:-್್ಮನನಾ್್ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ್ 

ಡನ: ಮತರತಗೆೋಶ್ ಆರ್.  ನರನಣಿ(ಬೃಹತ್್ ಮತ್ತು್ ಮ್ಧ್ಾಮ್ ಕೆೈಗನರಿಕೆ್ ಇಲನಖೆ್್
ಸಚಿವರತ):-  ಮನನಾ್್ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ್… 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-್್ಮತರತಗೆೋಶ್್್ನರನಣಿಯವರ,ೆ್್್ಒೆಂದ್ತ್್ನಮಿಷ್್ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿಿ.್ 

ಶ್ರೋ್ ್ ಸವದ್ಧ್ ಲಕ್ಷಮಣ್್ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿೆಂದ್್ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದ್ವರತ):-್ ್ ಮನನಾ್್
ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ್ಇವತ್ತು್್ಬಹಳ್್ಗೆಂಭಿೋರವನದ್್್್ಪರಶೆನಯನತನ್್ಗೌರವನನಾತ್್್ಮನನಾ್ಸದ್ಸಾರತ್್
ಕೆೋಳಿದನುರ.ೆ್ ್ ್ ್ ರ್ನನತ್ ಮನನಾ್ ್ ಮತಖಾಮೆಂತಿರಗಳನತನ್ ್ ಹನಗೂ್ ಸಕೆರೆ್ ್ ಸಚಿವರನತನ್
ಅಭಿನೆಂದ್ಧಸತತೆುೋರೆ್.್್್ಏಕೆೆಂದ್ರೆ,್ಮನನಾ್ಸದ್ಸಾರತ್್ಕಬಿುನ್್ತ್ೂಕದ್ಲ್ಲಿ್್ಬಹಳ್್ಮೋಸವನಗತತಿುದೆ್
ಎೆಂದ್ತ್್ಪರಶೆನಯನತನ್್ಕೆೋಳಿದನುರ.ೆ್್ಜೊತೆಗೆ್್ಈ್್ವಿಚನರವನಗಿ್್ರ್ನನತ್್ಪತಿರಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ್ಸಹ್್
ರೆ್ೂೋಡಿದೆುೋರ್ೆ.್ “೨೧್್ಸಕೆರೆ್ ್ಕನಖನಾರ್ೆಗಳ್್ಮೋಲೆ್್ಹಠನತ್ ದನಳಿ”್್ಧನಳಿಯಲ್ಲಿ್್ಏನತ್ಸಿಕಿೆದ್ೆ್
ಎನತನವುದ್ನತನ್ ್ ನೆಂತ್ರ್ ್ ರೆ್ೂೋಡೂೆೋಣ್.್ಆದ್ರೆ,್ಒೆಂದ್ತ್ಧೆೈಯಾವೆಂತ್ೂ್ ್ಮನಡಿದ್ರತ.್ ್ ್ ಸಕೆರೆ್್
ಸಚಿವರತ್ ್ಒೆಂದ್ತ್ಧೆೈಯಾವನತನ್ ್ಮನಡಿಕೂೆೆಂಡತ್ಈ್ ್ಸಕೆರೆ್ ್ ಕನಖನಾರ್ೆಗಳ್ ್ಮೋಲೆ್ ್ಧನಳಿ್್
ಮನಡಿದನುರ್ೆ ್ಮತ್ತು್ ್ಮನನಾ್ ್ಮತಖಾಮೆಂತಿರಗಳ್್ಸೂಚರೆ್್ ್ ್ ್ಮೋರೆಗ್ೆ ್ ್ ್ಈ್್ಕರಮವನತನ್್್್್
ಮನನಾ್ಸಚಿವರತ್ ್ ಕರಮ್ಕೆೈಗೊೆಂಡಿದನುರ.ೆ್ ್ಅದ್ಕೆೆ್ ್ ರ್ನನತ್ಅವರಿಗೆ್ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್್ ್ಸಲ್ಲಿಸತತೆುೋರ್ೆ.್್
ಇದ್ತ್ ್ ಒೆಂದ್ತ್ ್ ವಿಚನರ.್ ್ ್ ಆದ್ರೆ,್ ್ ಗತಡಡ್ ್ ಸತತಿು್ ್ ಹನಕಿ್ಮೈಲನರಲ್ಲೆಂಗವನತನ್ ಹತಡತಕಲ್ಲಕೆೆ್್್
ಹೊೋದ್ೆಂತನಗಿದೆ.್್ಆದ್ರೆ,್್ಎಲ್ಲಿಯೂ್್ಕೂಡ್್ತ್ೂಕದ್ಲ್ಲಿ್್ಮೋಸ್್ಆಗಿರತವೆಂತ್ಹ್್್ಎನತನವ್
ಒೆಂದ್ತ್ಮನಹಿತಿಯೂ್್ಮನನಾ್ಸಚಿವರಿಗೆ್್ಸಿಕಿೆಲಿವೆೆಂದ್ತ್್ನನಗೆ್್್ಗೂೆತಿುದೆ.್್್ಇದ್ತ್್ಒೆಂದ್ತ್್
ದೊಡಡ್ ್ ್ಪರಶೆನ್ ್ ್ಇದೆ.್ ್೨೧್್ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ್ ್ನೋವು್ಧನಳಿ್್ಮನಡಿದ್ಧುೋರಿ.್ ್ಹೊೋಗಿ್್ ರೆ್ೂೋಡಿದನಗ್್್್್
ಎಲ್ಲಿಯೂ್್ಸಿಕಿೆಲಿ.್ 
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 ಮನನಾ್ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ್್ನಜವನಗಿಯೂ್ಸಹ್ಹೊೋಗಿ್್್ರೆ್ೂೋಡಿದ್ರೆ್್ಎೆಂತ್ಹ್ಕಟತಕನ್್
ಕಣಿಣನಲ್ಲಿ್್ನೋರತ್್ಬರತತ್ುದೆ.್ಯನವ್್ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ್್ಮೋಸ್್ಆಗತತಿುದೆ್್ಎೆಂದ್ರೆ…ರೈೆತ್್ದೂೆಡಡವನತ್್
ಇದನುರ್.ೆ್್ಸಾಲಪಮಟಿಟಗ್ೆದೂೆಡಡವರ್ನಗಬೆೋಕತ.್್್್ಆ್ಟನರಯಕಟರ್್್್ಮತಿುೋತ್ರ್್ವನಹನಗಳದ್ತು್್ಆಗಲ್ಲ್್್
ಪರವನಗಿಲಿ.್ ್್್ಮರೆ್ನ್್ಒೆಂದ್ತ್್ಸೂೆೋಷಿಯಲ್್ಮಿೋಡಿಯನ,್್್ವನರ್ಿ್ಫ್್ನಲ್ಲಿ್್್್್್ಒೆಂದ್ತ್್್
ಸತ್ಾ್ ಘಟರ್ೆ್ ್ ಬೆಂದ್ಧತ್ತು.್ ್ ೯್ ್ ತಿೆಂಗಳ್ ್ ಗಭಿಾಣಿ್ ್ ಮಹನರನಷರದ್ಧೆಂದ್್ ್ ಕರ್ನಾಟಕಕೆೆ್ ್ ಕಬತು್
ಕಡಿಲ್ಲಯಕೆೆೆಂದ್ತ್್ಬರತತನುಳೆ.್್ಗೆಂಡ-ಹೆೆಂಡತಿ್್ಕೂಡಿಕೊೆಂಡತ್್ಬರತತನುರೆ.್8್ತಿೆಂಗಳ್್ಗಭಿಾಣಿ್್
ಇದನುಗ್್ಇಲ್ಲಿಗೆ್್ಬರತತನುಳೆ.್್್್ಅವಳು್್ಕಬತು್್ಕಡಿದ್ತ್ಅದ್ನತನ್್ಹೂೆರತತನುಳೆ.್್ಟನರಯಲ್ಲ್್ಮೋಲ್ೆ್
ಏರತತನುಳೆ.್ ್ ್ ಅಲ್ಲಿಯ್ದೋ್ ್ ಅವಳಿಗೆ್ ್ ಹೆರಿಗೆಯನಗತತ್ುದೆ.್ ಅವಳಿಗೆ್ ಆಸಪತೆರ,್ ಮರ್ೆಯಲ್ಲಿ್ ್ ಹೆರಿಗೆ್
ಆಗತವುದ್ಧಲಿ.್ ಕಬಿುನ್ ್ಜನಗದ್ಲ್ಲಿ್ಆಗತತ್ುದೆ.್ ್ಅವಳಿಗೆ್ ್೩್ದ್ಧನಗಳು್ ್ಮನತ್ರ್ಸೂಟಿ(ರಜೆ).್ ್ ್ಆ್್
ಮಗತವನತನ್್್ಆ್ತ್ಪಪಲ್ಲನಲ್ಲಿ್್ಹನಕಿ್ಅೆಂದ್ರೆ್್೪್ದನರವನತನ್ಕಟಿಟ್್ಜೊೋಗತಳ್್ಮನಡಿ್್ಅದ್ರಲ್ಲಿ್್
ಹನಕಿ,್ಬಟೆಟ್್ಹೊದ್ಧಸಿ್್ಮತೆು್್ಕಬುನತನ್್ಕಡಿಯಲ್ಲಕೆೆ್್ಹೊೋಗತತನುಳೆ.್್್ಈ್್ವಿಚನರವನತನ್ರ್ನನತ್್
ಏತ್ಕೆೆ್್ಹೆೋಳುತಿುದೆುೋರ್ೆೆಂದ್ರ್ೆಅೆಂದ್ತ್ಅದ್ನತನ್್ರೆ್ೂೋಡಿ್್ನನನ್್ಕಣಿಣನಲ್ಲಿ್್ನೋರತ್್ಬೆಂದ್ಧದೆ.್್್ಆ್್
ಹೆಣ್ತಣ್್್್್ಮಗಳು್್ಕಡಿದ್ೆಂತ್ಹ್ಒೆಂದ್ತ್್ಟನ್್ಕಬಿುಗೆ್೩೨೦್ರಿೆಂದ್್್೩೫೦್್ರೂಪನಯಿಯವರಗೆ್ೆ್್್
ಇವರತ್್ಅವರಿಗೆ್್್ಕೊಡತತನುರ.ೆ್ ್ಅೆಂತ್ಹ್್ಬಡವರತ್ತ್ಮಾ್ರಕು,್ಬೆವರನತನ್್ ್ಚೆಲ್ಲಿ್ ್್ಕೆಲಸ್್
ಮನಡಿರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ್ ್ ಆ್ ತನಯಿಯ್ ್ ಕೂಲ್ಲ,್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ್ ್ ಒೆಂದರೆಡತ್ ್ ಟನ್್ ್ ಕಬತು್ ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ್್್
ನಮಗೆ್್ಅೆಂದ್ರೆ್ಸಕೆರೆ್್ಕನಖನಾರ್ೆಯವರಿಗೆ್್್್್ಪತಣ್ಾ್ತ್ಟತಟತ್ುದಯೆ್ದೋ?್್್್್್ರ್ನನತ್್ಯನವ್್್್್್
ಪಕ್ಷದ್ವರತ್ ಎೆಂದ್ತ್ ್ ರ್ನನತ್ ್ ಹೆೋಳಲ್ಲಕೆೆ್ ್ ಹೂೆೋಗತವುದ್ಧಲಿ.್ ್ ್ ್ ಮತೆು್ ್ ಇೆಂತ್ಹವರತ್ ್ ಎೆಂದ್ತ್್
ಹೆೋಳುವೆಂತಿಲಿ.್ ್ ್ ್ ಯನರತ್ ್ ಈ್ ್ ್ ್ ್ ಪನಪದ್್ ಕೆಲಸವನತನ್ ಮನಡತತನುರಲನಿ,್ ್ ಅೆಂತ್ಹ್್
ಕನಖನಾರ್ೆಯ್್ಮನಲ್ಲೋಕರಿಗೆ್್ರ್ನನತ್್ಕೆೈಮತಗಿದ್ತ್್ಪನರಥಾರ್ೆ್ಮನಡಿಕೊಳುಿತುೆೋರ್ೆ.್್್್ಬೆೋಕನದ್ರೆ,್್
ರ್ನನತ್ ಆ್ ್ ಒೆಂದ್ತ್ ವಿಡಿಯೋವನತನ್ ್ ್ ತ್ಮಗೆ್ ್ ್ ಕಳುಹಿಸಿ್ ಕೂೆಡತತುೆೋರೆ್.್ ್ ್ ಆ್ ್ ವಿಡಿಯೋ್್
ರೆ್ೂೋಡಿಯನದ್ರೂ್್ನಮಗೆ್್್ಕರತಣೆ್್ಬೆಂದ್ತ್್್ಆ್್ತ್ೂಕದ್ಲ್ಲಿ್್೨೦್ಟನ್್ಕಬತು್ಟನರಯಕಟರ್ನಲ್ಲಿ್್
ಬೆಂದ್ಧದ್ುನತನ್ ್ ನೋವು್ ್ ೧೮್ ಟನ್ಗೆ್ ್ ತ್ೂಕ್ ್ ಮನಡತತಿುೋರಲನಿ,್ ್ ನಮಗೆ್ ್ ಏನತ್ ಎೆಂದ್ತ್್
ಕರಯೆಬೆೋಕತ?್್್್ನಮಾ್ಪನಲ್ಲನ್ದೆೋವರತ್್ಎೆಂದ್ತ್್್್್ಕರಯೆಬೆೋಕನ್್ಅಥವನ್್ನೋವು್ನಮಾ್್
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ಪನಲ್ಲನ್ ವರ್ ಎೆಂದ್ತ್ ್ ಕರಯೆಬೆೋಕನ್ ಅಥವನ್ ್ ್ ್ ನಮಾ್ ್ ್ ಎಲನಿ್ ಪೊೋಟೂೆೋಗಳನತನ್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್
ನಮಾ್ಮರ್ೆಯಲ್ಲಿ್್ಹನಕಿಕೂೆೆಂಡತ್್ನಮಾನತನ್್್್ಪೂಜೆ್್್ಮನಡಬೋೆಕನ,್್ಯನರತ್್್್ಏರೆ್ೆಂದ್ತ್್್
ತಿಳಿದ್ತಕೂೆಳಿಬೆೋಕತ?್ 

ಡನ: ಮತರತಗೆೋಶ್ ಆರ್. ನರನಣಿ(ಬೃಹತ್್ಮತ್ತು್ಮ್ಧ್ಾಮ್ಕೆೈಗನರಿಕೆ್ಇಲನಖ್ೆ್ಸಚಿವರತ):- 
ಮನನಾ್್ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ್ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-    ಮನನಾ ಸಚಿವರತ  ಸಾಲಪ   ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿಬೆೋಕತ.   ರ್ನನತ  ನಮಗ ೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲಕೆೆ  ಅನತಮತಿಯನತನ  ಕೊಟಿಟಲಿ.  ಶ್ರೋ  ಮತರತಗೆೋಶ್ ರತದ್ರಪಪ  ನರನಣಿಯವರತ 
ದ್ಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿಬೋೆಕತ. 

ಡನ: ಮತರತಗೆೋಶ್ ಆರ್. ನರನಣಿ (ಬೃಹತ್್ಮತ್ತು್ಮ್ಧ್ಾಮ್ಕೆೈಗನರಿಕೆ್ಇಲನಖ್ೆ್ಸಚಿವರತ):  
ಮನನಾ್್ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ್್್ಈ್ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ್್್ಏರ್ನಗಿದೆ್್ಎೆಂದ್ರೆ.್.್..್.್. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-    ಮನನಾ ಸಚಿವರತ  ಸಾಲಪ   ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿಬೋೆಕತ.   ರ್ನನತ  ನಮಗೆ  
ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲಕೆೆ  ಅನತಮತಿಯನತನ  ಕೊಟಿಟಲಿ. 

    ಡನ: ಮತರತಗೆೋಶ್ ಆರ್. ನರನಣಿ (ಬೃಹತ್್ಮತ್ತು್ಮ್ಧ್ಾಮ್ಕೆೈಗನರಿಕೆ್ಇಲನಖೆ್್ಸಚಿವರತ):್್
ಮನನಾ್್ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ್್ಎಲಿರೂ್್ಕನಖನಾರ್ೆಗಳನತನ್್ನಡಸೆತತಿುದನುರ.ೆ್್ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-    ಮನನಾ ಸಚಿವರತ  ಸಾಲಪ   ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿಬೆೋಕತ.     ಮನನಾ 
ಸದ್ಸಾರತ    ಈ  ಬಗೆಗಿನ ಚಚೆಾಯನತನ    ಕನ್ಕೂಿಡ್  ಮನಡಬೋೆಕತ. 

ಶ್ರೋ್್ಸವದ್ಧ್ಲಕ್ಷಮಣ್:್್ಯನರತ್್್್ಇೆಂತ್ಹ್್ಮೋಸ್್ಮನಡತತನುರ,ೆ್್್ರ್ನನತ್್ನಮಗೆ್್
ಕೆೈಮತಗಿದ್ತ್್ಪನರಥಾರ್ೆ್್ಮನಡಿಕೊಳುಿತೆುೋರೆ್,್್ನಮಗೆ್್ಕನಲ್ಲಗೆ್್ಬೆೋಕನದ್ರೆ್್ಬಿೋಳುತುೆೋರೆ್.್್ಇೆಂತ್ಹ್್
ಮೋಸ್್ಮನಡತವೆಂತ್ಹವರತ್್ಯನರಿದನುರ,ೆ್್ಅದ್ನತನ್್ನಲ್ಲಿಸತವೆಂತ್ಹ್್ಕೆಲಸ್್ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ್್
ನನನ್್ಕಳಕಳಿ್್ಪನರಥಾರೆ್್್ಮನಡಿಕೊಳುಿತೆುೋರೆ್. 
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ಶ್ರೋ್ ್ ಮರಿತಿಬೆುೋಗೌಡ:- ಮನನಾ್ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ್ ್ ಮನನಾ್ ಮೆಂತಿರಗಳು್ ್ ಇದನುರ,ೆ್
ಅವರಿಗೂ್್್ಅವಕನಶ್್್್ಕೊಡಿ.್ಅವರತ್್್ಈ್್ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ್್್ಏನತ್ಹೆೋಳುತನುರೆೆಂದ್ತ್್ರ್ನವು್್್
ಕೆೋಳೊೋಣ್.್್ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-್ಈ್ಪಿೋಠದ್ಲ್ಲಿ್ಕತಳಿತಿರತವ್್ನನಗೆ್್ಯನರಿಗೆ್್ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲಕೆೆ್್
ಅವಕನಶ್್ಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ್್್ಗೊತಿುದೆ.್ 

ಶ್ರೋ್್ಮರಿತಿಬೆುೋಗೌಡ:- ಮನನಾ್ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ್್ಅವರಿಗೂ್್ಅವಕನಶ್್ಕೂೆಡಿ.್್್ಇದ್ತ್
ಸರಿಯಲಿ.್       ್(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-್ತನವು್್ಕತಳಿತ್ತಕೊಳಿಿ.್  

ಶ್ರೋ್್ಮರಿತಿಬೆುೋಗೌಡ:- ಮನನಾ್ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ್್ಅವರತ್ಸಹ್ಮೆಂತಿರಗಳಿದ್ತು,್ಅವರ್್
ಅಭಿಪನರಯವನತನ್್ಹೋೆಳಬೋೆಕಲಿವೆೋ್?  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-್ಶ್ರೋಯತತ್್್ಮರಿತಿಬೆುೋಗೌಡರವರ,ೆ್ತನವು್್ದ್ಯವಿಟತಟ್್್ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿಿ.್   
ಇದ್ತ್್ಪರಶೆ್ನೋತ್ುರವನಗಿದೆ.್್ಮನನಾ್್ಸಕೆರೆ್ಮೆಂತಿರಗಳು್್ತನವು್್ಮತೆಂದ್ತವರಿಸಿ. 

(ಗೊೆಂದ್ಲ)    

                                 (ಮತೆಂದ್ತ)  

(1053) 20.12.2022 12.30 ಎಸ್್ವಿ-ವಿಕೆ          (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಬನಬಣ್ಣ ಹತಕೆೆೋರಿ:- ಮನನಾ ನರನಣಿಯವರೂ ಸಹ ಒಳೆಿಯ ಕನಖನಾರ್ೆಗಳನತನ 
ನಡಸೆತತಿುದನುರ.ೆ  ಅವರತ ಮೆಂತಿರಗಳೂ ಇದನುರ.ೆ  ಅವರಿಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶವನತನ ಕೊಡಿ.   

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಹತಕೆೆೋರಿಯವರೋೆ, ನೋವೆಲನಿ ಹಿರಿಯ ಸದ್ಸಾರತ.  ದ್ಯಮನಡಿ 
ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿಿ.   

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಹಿರಿಯ ಸದ್ಸಾರತ ೩-೪ ಜನರತ ಒಟಿಟಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಎದ್ತು ನೆಂತ್ರೆ 
ಹೆೋಗ?ೆ ವಿರೂೆೋಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಎದ್ತು ನೆಂತಿದನುರ.ೆ   

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಮತರತಗೆೋಶ್ ನರನಣಿಯವರತ 
ಸಕನಾರದ್ಲ್ಲಿ ಸಚಿವರನಗಿದನುರ.ೆ  ಅವರ ಅನಸಿಕಗೆಳೆೋರ್ೆೆಂದ್ತ ರ್ನವೂ ಸಾಲಪ ತಿಳಿದ್ತಕೂೆಳುಿತೆುೋವೆ.  
ಅವರಿಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶವನತನ ಕೊಡಿ.   

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆುೋಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಸಕನಾರದ್ ಒಬು ಸಚಿವರಿಗೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶವನತನ ನರನಕರಣ ೆಮನಡತವುದ್ತ ಸೆಂವಿಧನನ ವಿರೂೆೋಧಿಯನಗಿದೆ.   

(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಮರಿತಿಬೆುೋಗೌಡರತ  ಹನಗೂ ಕನೆಂಗೆರಸ್್ ಪಕ್ಷದ್ ಕೆಲವು ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ 
ಸದ್ನದ್ ಬನವಿಗೆ ಬೆಂದ್ತ ಧ್ರಣಿ ನರತ್ರನದ್ರತ) 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಶೆಂಕರ ಪನಟಿೋಲ ಮತರೆ್ೋನಕೂೆಪಪರವರೆೋ, ನೋವು ಉತ್ುರವನತನ 
ಕೊಡಿ.  ರ್ನನತ ಎಲಿರಿಗೂ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶವನತನ ಕೊಡತತೆುೋರ್ೆ.  ಮನನಾ ಮರಿತಿಬೆುೋಗೌಡರೆೋ, 
ನೋವು ದ್ಯವಿಟತಟ ಬನವಿಯಿೆಂದ್ ಹೊರಗ ೆಬನನ.   

ಶ್ರೋ ಟಿ.ಎ.ಶರವಣ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಪರಶೆ್ನೋತ್ುರ ಸಮಯ ಹನಳನಗತವುದ್ತ 
ಬೆೋಡ.  ದ್ಯಮನಡಿ ಸಮಯ ವಾಥಾ ಮನಡತವುದ್ತ ಬೆೋಡ.   

(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಮರಿತಿಬೆುೋಗೌಡರತ ಹನಗೂ ಇತ್ರ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ತ್ಮಾ ಸನಾನಕೆೆ 
ಹಿೆಂತಿರತಗಿದ್ರತ) 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ನರನಣಿಯವರತ ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರಿದನುರ.ೆ  ಮನನಾ 
ಮತರೆ್ೋನಕೂೆಪಪ ಅವರೆೋ, ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ.    

ಶ್ರೋ ಶೆಂಕರ ಬ. ಪನಟಿೋಲ ಮತರೆ್ೋನಕೂೆಪಪ:-  ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಕಬಿುನ ತ್ೂಕದ್ಲ್ಲಿ 
ಮೋಸವನಗತತಿುದ್ತು ಇದ್ರ ಬಗೆೆ 23 ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ ದನಳಿಯನತನ ಮನಡಲನಗಿದೆ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಹತಕೆೆೋರಿಯವರೋೆ, ನೋವು ಪಿೋಠದ್ಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ 
ನೋವು ಆ ರಿೋತಿಯ ನಣ್ಾಯವನತನ ಕೊಡಿ.  ರ್ನನತ ಈಗ ಪಿೋಠದ್ಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ತ ಹೆೋಳುತಿುದೆುೋರೆ್. ಮನನಾ 
ಮತರೆ್ೋನಕೂೆಪಪ ಅವರೆೋ ನೋವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಶ್ರೋ ಶೆಂಕರ ಬ. ಪನಟಿೋಲ ಮತರೆ್ೋನಕೊಪಪ:-  ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಲಕ್ಷಮಣ್ 
ಸವದ್ಧಯವರತ ಹೋೆಳಿದ್ೆಂತೆ ಕಬತು ತ್ೂಕ ಮನಡತವಲ್ಲಿ ಮೋಸವನಗತತಿುದ ೆಎನತನವುದ್ತ ರನಜಾದ್ ರೈೆತ್ರ 
ಬಹತಕನಲಗಳ ಬೆೋಡಿಕೆಯನಗಿದೆ.  ಇೆಂದ್ತ ಸಕೆರೆ ಕನಖನಾರ್ೆಗಳ ಮೋಲೆ ದನಳಿ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ 
ಮದ್ಲರೆ್ಯ ಹೆಜೆಾಯನತನ ಸಕನಾರ ಇಟಿಟದೆ.  ಅದ್ಕನೆಗಿ ಮನನಾ ಸವದ್ಧಯವರತ ಮನನಾ 
ಮತಖಾಮೆಂತಿರಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಕೆರೆ ಇಲನಖಗೆೆ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರತ.  ಜೊತೆಗೆ ಅವರತ 
ಒೆಂದ್ತ ರೆ್ೂೋವನೂನ ಹೆಂಚಿಕೊೆಂಡರತ. ಕಬುನತನ ಕಟನವು ಮನಡತವ ಕೂಲ್ಲ ಕನಮಿಾಕರ ಕಷಟವನತನ 
ಅವರತ ಹೆೋಳಿದ್ರತ.  ಕಬಿುನ ತ್ೂಕದ್ಲ್ಲಿ ಕನಖನಾರ್ೆ ಮನಲ್ಲೋಕರತ ಮನಡತತಿುರತವ ಮೋಸದ್ ಬಗೆೆಯೂ 
ಅವರತ ಹೋೆಳಿದ್ರತ.  ರ್ನನತ ಒಬು ಸಚಿವರ್ನಗಿದ್ುರೂ ನನನ ಸಕನಾರಿ ವನಹನವನತನ ಬೆೋರ ೆಕಡ ೆಬಿಟತಟ, 
ರನಜಾದ್ ವಿವಿಧ್ ಭನಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಬು ಸನಮನನಾ ರೈೆತ್ನ ಮಗರ್ನಗಿ ಅರೆ್ೋಕ ಹೊಲಗಳಿಗ ೆ ಹೊೋಗಿ 
ಬೆಂದ್ಧದೆುೋರ್.ೆ  ಕಬತು ಕಟನವು ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ರೈೆತ್ ಮಹಿಳೆಯರತ ಹನಗೂ ಕೂಲ್ಲ ಕನಮಿಾಕರ ಜೊತ ೆ
ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಬೆಂದ್ಧದುೆೋರೆ್. ಅವರ ಒೆಂದ್ತ ಶರಮದ್ಧೆಂದ್ ಕನಖನಾರ್ ೆ ಮನಲ್ಲೋಕರಿಗೂ 
ಧ್ಕೆೆಯನಗಬನರದ್ತ.   
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ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೋಶ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ನನನ ಪರಶೆನಗೆ ಉತ್ುರ ಕೊಡತವುದ್ನತನ 
ಬಿಟತಟ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಬೋೆರ ೆಏರೆ್ೂೋ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನುರ.ೆ  ನಮಗೆ ಮದ್ಲತ ಉತ್ುರವನತನ ಕೂೆಟತಟ 
ಆಮೋಲೆ ಏರ್ನದ್ರೂ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ.   

ಶ್ರೋ ಶೆಂಕರ ಬ. ಪನಟಿೋಲ ಮತರೆ್ೋನಕೊಪಪ:-  ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಲಕ್ಷಮಣ್ 
ಸವದ್ಧಯವರತ ಕೂಲ್ಲ ಕನಮಿಾಕ ಮಹಿಳೆಯ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನುರೆ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಮತರೆ್ೋನಕೂೆಪಪ ಅವರೆೋ, ಎಲಿರೂ ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವ 
ಅೆಂಶಗಳನತನ ಗಣ್ರೆ್ಗ ೆತೆಗೆದ್ತಕೊೆಂಡತ ಉತ್ುರವನತನ ಹೆೋಳಿಬಿಡಿ.  

ಶ್ರೋ ಶೆಂಕರ ಬ. ಪನಟಿೋಲ ಮತರೆ್ೋನಕೂೆಪಪ:-  ಆಗಲ್ಲ ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ. ಸಕೆರೆ 
ಕನಖನಾರ್ೆಗಳ ಮೋಲೆ ನಡದೆ್ಧರತವ ದನಳಿಯಿೆಂದ್ ಸಕನಾರಕೆೆ ಯನವುದೆೋ ಒೆಂದ್ತ ಲನಭವನಗಿಲಿ ಎೆಂದ್ತ 
ಹೆೋಳಿದನುರೆ.  ಸಕನಾರ ಇೆಂದ್ತ ಮದ್ಲರೆ್ಯ ಹೆಜೆಾಯನತನ ಇಟಿಟದೆ.  ಸಕನಾರದ್ ಬಳಿ 
ಸೆಂಪೂಣ್ಾವನದ್ ಮನಹಿತಿ ಇದೆ.  ಸಕೆರೆ ಕನಖನಾರ್ಗೆಳ ಮೋಲೆ ದನಳಿ ನಡದೆ್ಧದ್ುರೂ ಏನೂ 
ಸಿಕಿೆರತವುದ್ಧಲಿ ಎೆಂದ್ತ ತ್ಮಗೆ ಒೆಂದ್ತ ಮನಹಿತಿ ಬೆಂದ್ಧರಬಹತದ್ತ. ಇನೂನ ಇದ್ತ ನರೆಂತ್ರವನಗಿ 
ನಡಯೆತವೆಂಥದ್ತು.  ಅವೆಲಿವನೂನ ರ್ನನತ ಪರಿಶ್ೋಲರ್ ೆ ಮನಡಿದೆುೋರ್ೆ.  ತ್ೂಕದ್ಲ್ಲಿ ಮೋಸ 
ಮನಡತತಿುರತವ ಸಕೆರೆ ಕನಖನಾರ್ಗೆಳ ಬಗೆೆ ಕರಮ ತಗೆೆದ್ತಕೂೆಳಿಲನಗತವುದ್ತ ಎೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ತ್ಮಾ 
ಮೂಲಕ ರನಜಾದ್ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಭರವಸಯೆನತನ ಕೊಡತತೆುೋರ್.ೆ  ಅದೆೋ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಮೋಸ 
ಮನಡತತಿುರತವ ಕನಖನಾರ್ಗೆಳಿಗೆ ಪಕ್ಷನತಿೋತ್ವನಗಿ ಅವರತ ಎಷ್ೆಟೋ ದೂೆಡಡವರನಗಿದ್ುರೂ ಸಹ ಅವರ 
ಮೋಲ ೆ ಸಕನಾರ ಕರಮ ಕೆೈಗೊಳುಿತ್ುದೆ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಭರವಸಯೆನತನ ಕೊಡತತೆುೋರ್.ೆ  ಅರೆ್ೋಕ 
ಹಿರಿಯರತ ಸಕೆರೆ ಕನಖನಾರ್ೆಗಳ ಮನಲ್ಲೋಕರಿದನುರ.ೆ  ಅವರತ ಕೂಡ ತ್ಮಾ ಅಳಲನತನ 
ತೊೋಡಿಕೂೆೆಂಡಿದನುರೆ.  ಒೆಂದೆಡೆ ಉದೂೆಾೋಗ ಸೃಷಿಟಯನಗಬೆೋಕತ.  ಇರ್ೂೆನೆಂದೆಡೆ ರೈೆತ್ರ ಹಿತ್ವನತನ 
ಕನಪನಡತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತನ ನಮಾ ರನಜಾ ಸಕನಾರ ಮನಡತತ್ುದೆ ಎನತನವುದ್ನತನ ನಮಾ ಮೂಲಕ 
ಹೆೋಳಬಯಸತತುೆೋರೆ್.   
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ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕೆ. ರನಥೊೋಡ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ಒೆಂದ್ೂ ಉಪ 
ಪರಶೆನಯನತನ ಕೆೋಳಿಲಿ.  

(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಪಿ.ಆರ.ರಮೋಶ್ ಅವರತ ಎದ್ತು ನೆಂತ್ರತ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ರಮೋಶ್ ಅವರೆೋ, ಸನಕತ.  

ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೋಶ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ನೋವು ಬೆೋರಯೆವರಿಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ 
ಅವಕನಶವನತನ ಕೊಟತಟ ನಮಗೆ ಸನಕತ ಎೆಂದ್ರೆ ಹೆೋಗ?ೆ ನನನ ಪರಶೆನಗ ೆಉತ್ುರವೆೋ ಬೆಂದ್ಧಲಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಪರಕನಶ್ ರನಥೂೆೋಡ್ ಅವರೆೋ, ನೋವು ಸಮಯವನತನ ವಾಥಾ 
ಮನಡಬೋೆಡಿ.  ಪರಶೆನಯನತನ ಕೆೋಳಿ.   

ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕೆ. ರನಥೊೋಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಬೆೋರ ೆರನಜಾಗಳಿಗಿೆಂತ್ಲೂ ನಮಾ 
ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಹೆಚತಿ ಹಣ್ ಕೊಟತಟ ಖರಿೋದ್ಧ ಮನಡತತಿುದೆುೋವ ೆ ಎೆಂದ್ತ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ 
ಹೆೋಳಿದ್ರತ.  ಸಕನಾರ ಕನಖನಾರ್ೆಗಳ ಮನಲ್ಲೋಕರಿಗ ೆ ಅಲಿ, ಕಬತು ಬಳೆೆಗನರರಿಗ ೆ ರಕ್ಷಣೆಯನತನ 
ಕೊಡಬೋೆಕತ. ಸಕನಾರವೋೆ ಹಣ್ವನತನ ನಗದ್ಧ ಪಡಿಸಿ, ಬೆೋರ ೆರನಜಾಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡತತಿುರತವಷತಟ ಹಣ್ವನತನ 
ನೋಡಬೆೋಕತ ಎೆಂದ್ತ ರ್ನವು ಕೆೋಳುತಿುದೆುೋವೆ.  ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ದನಳಿ ಮನಡಿದ್ತದ್ನತನ ಹೆೋಳಿದ್ುಕೆೆ 
ಮನನಾ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಸವದ್ಧಯವರತ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರತ.  ಆದ್ರೆ ವಾತನಾಸ 
ಏರ್ನಗಿದೆ ಎೆಂದ್ರೆ ಕರಮ ಏನತ ತೆಗೆದ್ತಕೊೆಂಡಿದನುರ ೆ ಎೆಂಬತದ್ತ.  ಈ ವಾತನಾಸ ಬೆಂದ್ಧದೆಯೋ 
ಇಲಿವೋ ನಮಗೆ ಗೊತಿುಲಿ.  ಯನವ ಮನಲ್ಲೋಕರ ಮೋಲೆ ಕರಮವನತನ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳಿಲನಗಿದ?ೆ ಈ 
ಹಿೆಂದ ೆಮನನಾ ನರನಣಿಯವರತ ಪರಿಹನರವನತನ ಕೊಡಿಸತವುದನಗಿ ಹೆೋಳಿದ್ುರತ.  ಇದ್ತ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿಯೂ 
ಚಚೆಾಯನಗಿತ್ತು.  ಇೆಂದ್ಧನವರಗೊ ಏನೂ ಕರಮ ಆಗಿಲಿ. ೧೫ ದ್ಧನಗಳೊಳಗ ೆಹಣ್ ಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ 
ನಗದ್ಧಯನಗಿದೆ.  ಕೂೆಡಲ್ಲಲಿ ಎೆಂದ್ರೆ ಶೋೆ.೧೫ರಷತಟ ಬಡಿಡ ಕೂೆಡಬೋೆಕತ ಎೆಂದ್ತ ಇದೆ.  ಆದ್ರೆ 
ಯನವುದೆೋ ಸಕೆರೆ ಕನಖನಾರ್ೆ ಮನಲ್ಲೋಕರತ ರೈೆತ್ರಿಗೆ ಬಡಿಡಯನತನ ಕೊಡತತಿುಲಿ.  ಮೂರತ-ರ್ನಲತೆ 
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ತಿೆಂಗಳು ಕಟನವು ಮನಡಿದ್ರೂ ಅವರಿಗೆ ಹಣ್ ಬರತತಿುಲಿ. ಅವರತ ಹೋೆಗೆ ಜಿೋವನ ನಡಸೆಬೆೋಕತ ಎೆಂದ್ 
ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ತಿಳಿಸಬೆೋಕತ.   

ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೋಶ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕನಾರದ್ 
FRP (Fair and Remunerative Price) ಆಧನರದ್ ಮೋಲೆ ನಗದ್ಧ ಪಡಿಸಲನಗಿದ ೆಎೆಂದ್ತ 
ಹೆೋಳಿದ್ರತ.  ಬೋೆರ ೆ ರನಜಾಗಳಲ್ಲಿ SAP (State Advised Price) ಯನತನ ಮನಡಿರತವುದ್ನತನ 
ಹೆೋಳಿದ್ರತ. ಆದ್ರ ೆಅದ್ನತನ ನಮಾ ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಮನಡಿಲಿ ಎನತನವುದ್ತ ಬಹಳ ಮತಖಾವನದ್ ಪರಶೆನ.  
ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ ಕಬತು ಅರಯೆತವುದ್ಕನೆಗಿ ೩೪ ಕನಖನಾರ್ೆಗಳಿಗ ೆ ಪರವನನಗಿಯನತನ ಕೊಟಿಟದನುರೆ.  
ಅದ್ರ ಪರಕನರ ಅವರತ ಎಥೆರ್ನಲ್ ಮನಡತತಿುದನುರೆ.  ಎಥೆರ್ನಲ್ಗೆ ಹೊೋಗತವೆಂತ್ಹ ಕಬಿುಗ ೆವಿಶೆೋಷ 
ಬೆಲ ೆನಗದ್ಧ ಪಡಿಸಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ.  ಕನರಣ್ ಏರೆ್ೆಂದ್ರೆ ಒೆಂದ್ತ ಟನ್ಗೆ ಅವರತ ಎರಡರಷತಟ ಹಣ್ವನತನ 
ಮನಡತತನುರ.ೆ  ಎರಡರಷತಟ ಹಣ್ವನತನ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಎಥೆರ್ನಲ್ಗೆ ಕೊಟಿಟರತವೆಂತ್ಹ 
ಲೆೈಸೆನಿ್ನ ಆಧನರದ್ ಮೋಲ ೆಆ ಕಬಿುಗ ೆಬೆೋರಯೆದೆೋ ಆದ್ೆಂತ್ಹ ಹಣ್ವನತನ ನಗದ್ಧ ಪಡಿಸಬೆೋಕತ.  ಏಕ ೆ
ಅದ್ನತನ ಕಟತಟತಿುಲಿ? ಎರಡಕೂೆ ದ್ಯವಿಟತಟ ಉತ್ುರವನತನ ಕೊಡಬೋೆಕತ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಮೆಂತಿರಗಳೋೆ, ಇದೂೆೆಂದ್ತ ಪರಶೆನಗೆ ೨೦ ನಮಿಷಗಳನಯಿತ್ತ.  
ಉಳಿದ್ ಅಜೆೆಂಡನ ಅನತನ ತಗೆೆದ್ತಕೂೆಳಿಬೋೆಕತ.  ಎಲನಿ ಸೋೆರಿಸಿ ಉತ್ುರವನತನ ಕೊಟತಟಬಿಡಿ.   

(ಮತೆಂದ್ತ) 

(೧೦೫೪) ೨೦.೧೨.೨೦೨೨ ೧೨.೩೦ ಕೆಜಿ/ಬಿಎನ್ಎಸ್್   (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 
 

ಶ್ರೋ ಶೆಂಕರ ಬ.ಪನಟಿೋಲ ಮತರೆ್ೋನಕೂೆಪಪ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರನದ್ ಶ್ರೋ 
ಪಿ.ಆರ್.ರಮೋಶ್ರವರತ  ನಮಾ ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ SAP (State Advised Prices) ಕನನೂನನತನ ಏಕೆ ಜನರಿ 
ಮನಡತವುದ್ಧಲಿವೆೆಂಬ ವಿಷಯವನತನ ಕೆೋಳಿದನುರೆ. ಈಗ FRP (Fair and Remunerative Prices) 
ಗಿೆಂತ್ ಹೆಚಿಿನ ಬೆಲೆಯನತನ ಸಕೆರೆ ಕೆೈಗನರಿಕೆಗಳ ಮನಲ್ಲೋಕರತ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಕೂೆಡತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತನ 
ಮನಡತತಿುದನುರ.ೆ ರ್ನವು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಉಪ ಉತ್ಪನನದ್ಲ್ಲಿ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಲನಭವನತನ ಕೊಡತವೆಂತ್ಹ 
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ನಣ್ಾಯವನತನ ಮನಡಿದೆುೋವೆ. ಇದ್ಕೆೆ ನಮಾ ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ ಅರೆ್ೋಕ ಸೆಂಶೆ್ ೋಧ್ರ್ೆಗಳನತನ  
ನಡಸೆತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂಸೆಾಗಳ ಪರಿಣಿತ್ರನತನ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿಟತಟಕೊೆಂಡತ, ಪರತಿಟನ್ಗೆ ೫೦ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ 
ಮದ್ಲರೆ್ೋ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ, ಉಪ ಉತ್ಪನನದ್ಲ್ಲಿ ಎಷತಟ ಲನಭವನಗತತ್ುದೆೆಂಬ ಅೆಂಕಿ-ಅೆಂಶಗಳನತನ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ 
೨೦೨ ಕೊೋಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಮದ್ಲರೆ್ೋ ಕೆಂತಿನಲ್ಲಿ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಕೊಡಬೋೆಕತ ಎನತನವೆಂತ್ಹ  
ಆದೆೋಶವನತನ ಸಕನಾರ ಮನಡಿದ.ೆ  

      ಇನತನ SAP ಕನನೂನನತನ ನಮಾ ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಜನರಿಗ ೆತ್ರತವುದ್ಕೆೆ ಮನನಾ ಮತಖಾ ಮೆಂತಿರಯವರ 
ಜೊತೆಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ  ವಿನೆಂತಿ ಮನಡಿಕೊೆಂಡಿದೆುೋರ್.ೆ ಈಗ crushing ಮತಗಿದ್ ಮೋಲೆ, ನಮಾ 70:30 
ratio ಏನದೆ, ಲನಭದ್ಲ್ಲಿ ನಮಾ ರನಜಾದ್ ರೈೆತ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೋೆಕತ ಎನತನವುದ್ರ ಬಗೆೆ ಮನನಾ ಮತಖಾ 
ಮೆಂತಿರಯವರ ಜೊತೆಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಒೆಂದ್ತ ತಿೋಮನಾನವನತನ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳುಿತೆುೋವ.ೆ  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

  ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕೆ. ರನಥೊೋಡ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ನನನ ಪರಶೆನಗೆ 
ಸರಿಯನದ್  ಉತ್ುರವನತನ ಕೊಡಲ್ಲಲಿ., 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

    ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆುೋಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸಚಿವರನದ್ ಶ್ರೋ ಮತರತಗೆೋಶ್ ನರನಣಿ 
ರವರಿಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ  ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೂೆಡಿ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

     ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆುೋಗೌಡರವರೋೆ, ತ್ಮಾ ಮನಸಿಿನಲ್ಲಿ ಏನದ?ೆ ಈ ಪರಶೆನಯನತನ 
ಮತಗಿಸಬೆೋಕೂೆೋ ಅಥವನ ಬೆೋಡವೋ?  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆುೋಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ದ್ಯವಿಟತಟ  ತನವೆೋ ಪಿೋಠದ್ಧೆಂದ್  ಏನತ 
ಹೆೋಳಿದ್ಧುೋರಿ,  ಆ  ಪರಕನರ ನಡಯೆಿರಿ. ಶ್ರೋ ಮತರತಗೋೆಶ್ ನರನಣಿರವರತ  ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರತ ಇದನುರ.ೆ  
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(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡಯೆ ಬಹಳಷತಟ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತಗಳು ಎದ್ತು ನೆಂತ್ತ ಒೆಂದೋೆ ಬನರಿಗೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತೊಡಗಿದ್ರತ) 

ಶ್ರೋ ಎಸ್್.ಟಿ.ಸೂೆೋಮಶೆೋಖರ್ (ಸಹಕನರ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸಕೆರೆ 
ಸಚಿವರತ ಸಮಥಾರಿದನುರ.ೆ ಅವರತ  ಉತ್ುರ ಕೂೆಟಿಟದನುರೆ. ಇದ್ಕೆೆ ಬೋೆರೆಯವರತ ಉತ್ುರ ಕೊಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ 
ಎಲ್ಲಿದೆ? 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆುೋಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇದ್ತ ಸರಿಯಲಿ.,  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಡನ|| ವೆೈಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿ (ಸಕನಾರದ್ ಮತಖಾ ಸಚೆೋತ್ಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಪರಶೆನ 
ಕೆೋಳಿದ್ ಸದ್ಸಾರಿಗೆ ಉಪ ಪರಶೆನ ಕೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಅವಕನಶ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ, ಇದ್ತ ಚಚಾೆಯ ಸಮಯ ಅಲಿ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್್ (ವಿರೂೆೋಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ):-  ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನವು  
ಮನನಾ ಸಕೆರೆ ಸಚಿವರ ಸನಮಥಾಾವನತನ ಪರಶೆನ ಮನಡತತಿುಲಿ. ಸಕನಾರದ್ಲ್ಲಿ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಮೆಂತಿರಯವರತ   
ಕೆಲವು ವಿಚನರಗಳನತನ ಹೆೋಳುವನಗ, ರ್ನವು ಸಹ ಅದ್ನತನ ಸಾಲಪ ಕೆೋಳುತೆುೋವೆ.. 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರೋೆ, ಅವರತ ಏನನತನ  ಹೆೋಳಿಲಿ. ಅವರತ 
ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ  ಎದ್ತು ನೆಂತ್ರಷ್ಟೆೋ, ಆದ್ರೆ, ರ್ನನತ ಅವರಿಗ ೆallow ಮನಡಿಲಿ. 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸನದ್್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಪರಶೆ್ನೋತ್ುರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಬನರದೆೆಂದ್ತ 
ಎಲೂಿ ಇಲಿ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ವಿರೂೆೋಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರೋೆ, ಅವರತ ಹೆೋಳಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಎಲೂಿ ಕಡನಡಯ ಇಲಿ.,  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

  ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಪರಶೆ್ನೋತ್ುರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆೋರ ೆ ಸಚಿವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಬನರದೆೆಂದ್ತ ಯನವ ನಯಮದ್ಲ್ಲಿದ ೆಹೆೋಳಿ?  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

 ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅವರತ ಇದ್ನತನ ಬೆೋರ ೆನಯಮದ್ಡಿ 
ತ್ೆಂದ್ತ ಚಚೆಾ ಮನಡಲ್ಲ. ಇದ್ನತನ ಪರಶೆ್ನೋತ್ುರ ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರಬನರದ್ತ. ಒೆಂದ್ತ ಪರಶೆನಗ ೆಸತಮನರತ ೨೫ 
ನಮಿಷಗಳು ತೆಗೆದ್ತಕೊೆಂಡರೆ, ಬೆೋರ ೆಸದ್ಸಾರಿಗೆ ಅವರ ಪರಶೆನಗಳನತನ ಕೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಅವಕನಶ ಸಿಗತವುದ್ಧಲಿ. 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

  ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್್:-  ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ  ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಎದ್ತು ನೆಂತನಗ, 
ನನಗೆ  ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಸಾಲಪ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೂೆಡಿ. ಆ ಮೋಲೆ ಬೋೆರೆಯವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ. 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿಯವರೋೆ, ವಿರೂೆೋಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ ಮೋಲೆ ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರನದ್ ಶ್ರೋ  ಪರಕನಶ್ 
ಕ.ೆರನಥೊೋಡ್ ಹನಗೂ ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೋಶ್ರವರತ ಮೂಲ ಪರಶೆನಯನತನ ಕೆೋಳಿದನುರ.ೆ ಇದ್ಕೆೆ 
ಸೆಂಪೂಣ್ಾವನದ್ ಉತ್ುರ ಬರಲ್ಲಲಿ. ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರನದ್ ಶ್ರೋ  ಲಕ್ಷಮಣ್ ಸವದ್ಧಯವರತ  ಹೆೋಳಿದ್ ಉಪ 
ಪರಶೆನಗೆ ಅವರತ ಸೆಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಕೊಟಿಟದನುರೆ. ಅದ್ಕೆೆ ನಮಾ ಅಭಾೆಂತ್ರ ಇಲಿ. ಆದ್ರೆ, ಮೂಲ 
ಪರಶೆನ ಕೆೋಳಿದ್ವರಿಗ ೆಸೆಂಪೂಣ್ಾವನದ್ ಉತ್ುರವನತನ ಕೊಡಬೋೆಕತ. ಆದ್ರೆ, ಇದ್ರ ಮಧ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಸಕನಾರದ್ಲ್ಲಿ 
ಇರತವೆಂತ್ಹ ಒಬು ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರತ ಎದ್ತು ಕೆಲವು ವಿಚನರಗಳನತನ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಹೆೋಳಬೆೋಕತ ಎನತನವನಗ 
ಅವರಿಗೆ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಅವಕನಶವನತನ ಮನಡಿಕೂೆಡಬೆೋಕತ. ಅದ್ತ ಜನ ಸನಮನನಾರಿಗೆ ತ್ಲತಪಬೆೋಕತ. 
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ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಕಬತು ಬೆಳೆಗನರರತ ಯನವ ಪರಿಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿದನುರೆೆಂದ್ತ ಎಲಿರಿಗೂ ಗೂೆತಿುದೆ. ಮನನಾ 
ಸಚಿವರನದ್ ಮತರತಗೆೋಶ್ ನರನಣಿಯವರ ಸೂಸೈೆಟಿ ಇದೆ, ಅವರತ ಮನಲ್ಲೋಕರತ ಇರಬಹತದ್ತ ಹನಗೂ 
ಅವರತ ಬೆಳೆಗನರರತ ಇರಬಹತದ್ತ, ಅದ್ತ ಏರೆ್ೋ ಇರಬಹತದ್ತ ಅದ್ತ ಬೆೋರ ೆಪರಶೆನ. ಆದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟತಟ ಅವರ 
ಹೆೋಳಿಕ ೆ ಏರೆ್ೆಂದ್ತ ನಮಾ ರನಜಾದ್ ಜನರಿಗ ೆ ಗೊತನುಗಲ್ಲ. ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ನಮಾ ರನಜಾದ್ ಕಬತು ಬೆಳೆಗನರರತ 
ಯನವ ರಿೋತಿಯ ನಷಟವನತನ ಅನತಭವಿಸತತಿುದನುರ,ೆ ಯನವ ರಿೋತಿ ಶೆ್ೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗನಗಿದನುರ ೆಎನತನವುದ್ತ 
ರನಜಾದ್ ಜನತ ೆ ಗೊತನುಗಬೆೋಕನಗಿದೆ. ಹನಗನಗಿ, ತನವು ದ್ಯವಿಟತಟ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ 
ಅವಕನಶ ಕೊಡಿ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸಕೆರೆ ಸಚಿವರತ  ಉತ್ುರ  
ಕೊಡತವುದ್ಕೆೆ ಸಮಥಾರಿದನುರೆ. 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್್:-  ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,  ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತವವರೆಗ ೆ ಮನನಾ 
ಸದ್ಸಾರನದ್ ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿಯವರತ ದ್ಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿಲ್ಲ. ಆಮೋಲೆ ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ. 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದನುರೆ, 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,  ಮನನಾ ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿಯವರತ ಆಮೋಲ ೆ
ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ. He is not a whip to me. ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಇನೂನ ಮತಗಿದ್ಧಲಿ. 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸತವವರಗೆೆ, ತನವು ದ್ಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿಿ. 
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(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

 ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನವು  ಮನನಾ ಸಕೆರೆ ಸಚಿವರ 
ಸನಮಥಾಾವನತನ ಯನರತ ಪರಶೆನ ಮನಡತತಿುಲಿ. ಆದ್ುರಿೆಂದ್, ಅವರತ ಉತ್ುರ ಕೂೆಡಲ್ಲ. ಮನನಾ ಮತರತಗೆೋಶ 
ನರನಣಿಯವರಿಗೂ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೂೆಡಿ. 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಡನ| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಒೆಂದ್ತ ಪರಶೆನಗ ೆ ೨೫ ನಮಿಷಗಳು 
ಆಗಿದ.ೆ ಮನನಾ ಸಕೆರ ೆಸಚಿವರತ ಈ ಪರಶೆನಗ ೆಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟೆಂತೆ ಸಮಥಾವನಗಿ ಉತ್ುರ ಕೂೆಟಿಟದನುರೆ. ಇದ್ರ 
ಬಗೆೆ ಇನತನ ಅವರಿಗೆ clarification ಬೆೋಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಇದ್ನತನ ಬೆೋರ ೆ ನಯಮದ್ಡಿ ತ್ರಲ್ಲ. ಆಗ ಚಚೆಾ 
ಮನಡೂೆೋಣ್. ಅದ್ಕೆೆ ಅವಕನಶ ಇದೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರೋೆ, ಇದ್ತ ಪರಶೆ್ನೋತ್ುರ ಅವಧಿ. ಮನನಾ 
ಮರಿತಿಬೆುೋಗೌಡರವರೋೆ, ಒೆಂದ್ತ ನಮಿಷ. ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆುೋರ್.ೆ ಮನನಾ ಮತಖಾಮೆಂತಿರಯವರತ 
ಸದ್ನಕೆೆ ಬೆಂದ್ ತ್ಕ್ಷಣ್ ತ್ಮಗೆ ಉತನಿಹದ್ ಮನತ್ತಗಳು ಜನಸಿು ಆಯಿತೆೋ? ದ್ಯವಿಟತಟ ಒೆಂದ್ತ ನಮಿಷ 
ಸತಮಾನರಿ.  ಪಿೋಠದ್ಧೆಂದ್ ಮನತ್ರ್ನಡತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಅದ್ನತನ ಕೆೋಳುವೆಂತ್ಹ ಸಹರೆ್ ತ್ಮಗ ೆ
ಇಲಿವೆೋ? 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆುೋಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ಮನನಾ ಮತಖಾ ಮೆಂತಿರಯವರತ ಸದ್ನದ್ಕೆೆ 
ಬೆಂದ್ ಮೋಲ ೆಈ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆುೋರ್ೆಯ್ದೋ? ತನವು ಪಿೋಠದ್ಧೆಂದ್ ಈ ಮನತ್ನತನ ಹೆೋಳುತಿುದ್ಧುೋರನ? 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಮರಿತಿಬೆುೋಗೌಡರವರೋೆ,  ತನವು ದ್ಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕೊಳಿಿ. ಮನನಾ 
ವಿರೂೆೋಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ ಹೆೋಳಿದನುರ.ೆ ಇದ್ತ ಪರಶೆ್ ನೋತ್ುರ ಅವಧಿ.  ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತಗಳನದ್ ಪರಕನಶ್ ಕ ೆ
ರನಥೊೋಡ್ರವರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೋ ಪಿ.,ಆರ್.ರಮೋಶ್ರವರತ ಪರಶೆನಯನತನ ಕೆೋಳಿದನುರೆ.  ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ 
ಕೊಟಿಟದನುರೆ. ಮನನಾ ಸಹೊೋದೂೆಾಗಿ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕೊಡತತಿುದ್ುರತ. ಈ ಮಧ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ರನಜಾದ್ ಉಪ 
ಮತಖಾಮೆಂತಿರಯನಗಿದ್ು ಶ್ರೋ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಸವದ್ಧಯವರತ ಒೆಂದ್ತ ವಿಷಯವನತನ ಕೆೋಳಿದ್ರತ. ಆ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ 
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ಮನನಾ ಸಚಿವರನದ್ ಮತರತಗೆೋಶ್ ನರನಣಿಯವರತ ಏರೆ್ೂೋ ಒೆಂದ್ತ ವಿಷಯವನತನ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಬೆಂದ್ರತ, 
ಆದ್ರೆ, ರ್ನನತ ಅವರಿಗೆ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಅನತಮತಿ ಕೊಡಲ್ಲಲಿ. ಅವರತ ಯನವುದೆೋ ವಿಷಯವನತನ ಹೋೆಳಿಲಿ 
ಹನಗೂ ಯನವುದ್ತ ದನಖಲೆಗೆ ಹೂೆೋಗಿಲಿ. ಆದ್ರೆ, ಇದ್ಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟ ಸಚಿವರತ ಸಮಪಾಕವನದ್ 
ಉತ್ುರವನತನ ಕೂೆಟಿಟದನುರೆ. ಹನಗನಗಿ, ದ್ಯವಿಟತಟ ಈ ಪರಶೆನಯ ಚಚೆಾಯನತನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮತಗಿಸೊೋಣ್.  

 ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್್:-  ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಪರತಿ ಅಧಿವೆೋಶನದ್ಲ್ಲಿಯೂ ಒೆಂದ್ತ ಪರಶೆನಗೆ 
೨೦ ನಮಿಷಗಳು ಬೆೋಕನ, ಒೆಂದ್ತ  ಪರಶೆನಗ ೆ ೩೦ ನಮಿಷಗಳು ಬೆೋಕನ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತಿುರತತನುರೆ, ಜನ 
ಸನಮನನಾರ ವಿಷಯಗಳು ಬೆಂದ್ೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ೨೫ ದ್ಧವಸಗಳನದ್ರೂ ಅಥವನ ಮೂವತ್ತು 
ದ್ಧವಸಗಳನದ್ರೂ ಸಹ ಚಚೆಾಯನಗಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ. ಇದ್ತ ಸಕನಾರದ್  ಜವನಬನುರಿ. ಇದ್ಕೆೆ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ್ 
ಸದ್ಸಾರತ ಸಹಕನರ  ಕೊಡಬೋೆಕತ. ಅವರೆೋ ಪರಶೆನ ಕೆೋಳಿ ಅವರೆೋ ಉತ್ುರ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಿವುದ್ಧಲಿ. ಅವರತ 
ಆಮೋಲೆ ಹೂೆೋಗಿ ಸಚಿವರನತನ ಕೆೋಳಬಹತದ್ತ. ನಮಾ ವಿರೂೆೋಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ಸದ್ಸಾರತ ಪರಶೆನ ಕೆೋಳಿದ್ೆಂತ್ಹ 
ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಅದ್ಕೆೆ ಸಮಪಾಕವನದ್ೆಂತ್ಹ ಉತ್ುರ ಬೆಂದ್ಧಲಿ.  ಅದ್ರ  ಜೊತೆಗೆ  ಮನನಾ ಹಿರಿಯ 
ಸಚಿವರತ ಏರೆ್ೂೋ ಹೋೆಳುವುದ್ಕೆೆ ಎದ್ತು ನೆಂತ್ರತ. ಹನಗನಗಿ, ಅವರ ಅನಸಿಕಗೆಳನತನ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಬಿಡಿ. 
ಅದ್ಕೆೆ ತೂೆೆಂದ್ರೆ ಏನತ? ಅವರತ ರನಜಾ ಸಕನಾರದ್ ಸಚಿವರನಗಿದನುರ.ೆ ತನವು ಶ್ರೋ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಸವದ್ಧಯವರತ 
ಉಪ ಮತಖಾಮೆಂತಿರಯನಗಿದ್ುರತ ಅದ್ಕೆೆ ಅವರತ ಉತ್ುರ ಕೊಟಿಟದನುರೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ಧುೋರಿ.  

  ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರೋೆ, ಅವರತ ಉತ್ುರ ಕೊಡಲ್ಲಲಿ. 

  ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಸಕನಾರದ್ಲ್ಲಿ ಮೆಂತಿರಯನದ್ವರಿಗ ೆ ಅವರ 
ಅನಸಿಕೆಗಳನತನ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಅವರಿಗೆ ಹಕತೆ ಇಲಿವೆೋ? 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರೋೆ, ಅವರತ ಉತ್ುರ ಹೆೋಳಿಲಿ. ಅವರ 
ಅನಸಿಕೆಗಳನತನ ಹೆಂಚಿಕೊೆಂಡಿದನುರೆ ಅಷ್ೆಟೋ ಯನವುದೂೆೋ ಒೆಂದ್ತ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಎಲೊಿೋ ಒೆಂದ್ತ ಕಡ ೆ ಒಬು 
ಮಹಿಳೆಗೆ ರೆ್ೂೋವನಗಿದ ೆಎೆಂಬ ಸೆಂಗತಿಯನತನ ಹೆಂಚಿಕೂೆೆಂಡರಷ್ಟೆೋ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸನದ್್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅವರತ ಸಕನಾರದ್ ಸಚಿವರತ, ಅವರತ ಅವರ 
ಅನಸಿಕೆಯನತನ ಹೆೋಳಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಇದನುರ.ೆ ಹನಗನಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೊಡಿ.  

ಶ್ರೋ ಬಸವರನಜ  ಬೊಮನಾಯಿ (ಮತಖಾಮೆಂತಿರಗಳು):-  ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಒೆಂದ್ತ ನಮಿಷ. 
ಇವತ್ತು ಪರಶೆ್ನೋತ್ುರ ಕನಲದ್ಲ್ಲಿ ಎತಿುರತವೆಂತ್ಹ ವಿಚನರ, ನನನ ಅನತಭವದ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ವಿಷಯ ವನಾಪಿು ಬಹಳ 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                    20-12-೨೦೨೨                                      56                        

  ತಿದ್ತುಪಡಿಯನಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ರ್ನಾಯನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಪತಿರಕನ ಪರಕಟಣೆಗನಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ತ 
 

   

ದೊಡಡದ್ಧದೆ.  ಪರಶೆ್ನೋತ್ುರ ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ಚಚಾೆಯನತನ ಮತ್ತು ಉತ್ುರವನತನ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಸನಧ್ಾತ ೆಇಲಿ. 
ಹನಗನಗಿ, ಈ ವಿಷಯದ್ ಗೆಂಭಿೋರತೆಯನತನ ಅರಿತ್ತಕೊಳಿಬೆೋಕತ. ಇದ್ಕೆೆ  ಹತನುರತ  ಆಯನಮಗಳಿವೆ. 
ಹನಗನಗಿ, ಇದ್ಕೆೆ ಪರತೆಾೋಕವನದ್ೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ತ ಸಮಯವನತನ ನಗದ್ಧ ಮನಡಿ ಎರಡೂ ಕಡಯೆ ಸದ್ಸಾರಿಗೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡವುದ್ಕೆೆ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೊಡಿ. ಅದ್ಕೆೆ ಸಕನಾರ ಸೆಂಪೂಣ್ಾವನದ್ ಉತ್ುರವನತನ ಕೂೆಡತತ್ುದೆ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ. ಯನರನದ್ರೊೆಂದ್ತ ಸದ್ಸಾರತ ರೆ್ೂೋಟಿೋಸ್್ ಕೊಡಲ್ಲ.,  

ಶ್ರೋ ಬಸವರನಜ  ಬೊಮನಾಯಿ:-  ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇದ್ಕೆೆ ರೆ್ೂೋಟಿೋಸ್್ ಬೆೋಡ. ತನವೆೋ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳಿಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- I will allow it.  

ಶ್ರೋ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿ:-  ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, half an hour discussion ಗೆ 
ಅವಕನಶ ಕೊಡಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ, ತೆಗೆದ್ತಕೊಳುಿತೆುೋರೆ್.   

ಶ್ರೋ ಬಸವರನಜ  ಬೊಮನಾಯಿ:-  ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ತನವು ಇದ್ಕೆೆ half an hour 
discussion ಗೆ ಅವಕನಶ ಕೊಡಿ. ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಗೆಂಭಿೋರವನಗಿ ಚಚಾೆ ಮನಡಿ. ಇದ್ಕೆೆ ಪರಿಹನರ 
ಕೊಡೂೆೋಣ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸರ್, ಸರಿ. ಮನನಾ ಗೊೋವಿೆಂದ್ರನಜತರವರೋೆ, ತನವು ತ್ಮಾ ಪರಶೆನಯನತನ ಕೆೋಳಿ. 

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆುೋಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ತ್ಮಾಲ್ಲಿ ನನನ ವಿನೆಂತಿ ಏರೆ್ೆಂದ್ರೆ, ಮನನಾ 
ವಿರೂೆೋಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ ಹೆೋಳಿದ್ೆಂತ,ೆ  ಮನನಾ ಸಕೆರೆ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ಕೊಡತತಿುದ್ುರತ.,  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಮರಿತಿಬೆುೋಗೌಡರವರೋೆ, ತನವು ಮತೆು ಅದೆೋ ವಿಷಯಕೆೆ ಹೊೋಗತತಿುದ್ಧುೋರಿ.  

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆುೋಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಪರಶೆನ ಕೋೆಳಿದ್ೆಂತ್ಹ ಸದ್ಸಾರಿಗೆ 
ಸಮಪಾಕವನದ್ೆಂತ್ಹ ಉತ್ುರ ಬರಲ್ಲಲಿವೆೆಂದ್ತ ಪದೆೋ ಪದೆೋ ಕೋೆಳುತಿುದನುರೆ. ಈ ನಡತವೆ ಮನಜಿ 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                    20-12-೨೦೨೨                                      57                        

  ತಿದ್ತುಪಡಿಯನಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ರ್ನಾಯನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಪತಿರಕನ ಪರಕಟಣೆಗನಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ತ 
 

   

ಸಚಿವನರದ್ೆಂತ್ಹ ಶ್ರೋ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಸವದ್ಧಯವರಿಗೂ ಸಹ ಒೆಂದ್ತ ಅವಕನಶವನತನ ಕೊಟಿಟದ್ಧುೋರಿ. ಅವರತ ಕೆಲವು 
ವಿಷಯಗಳನತನ ಹೆೋಳಿದನುರ.ೆ 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಮರಿತಿಬೆುೋಗೌಡರವರೋೆ, ಈ ವಿಷಯವನತನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮತಗಿಸೂೆೋಣ್.  
ಮನನಾ ಮತಖಾಮೆಂತಿರಯವರತ ಹೆೋಳಿದನುರ.ೆ ಈ ವಿಷಯವನತನ ಅಧ್ಾಗೆಂಟೆ ಕನಲದ್ ಚಚೆಾಗೆ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಿತೆುೋರೆ್. ಆಗ ತನವು ಏನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೋರೊೋ  ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆುೋಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈ ಮಧೆಾ ಮನನಾ ಸಚಿವರನದ್ೆಂತ್ಹ 
ಮತರತಗೋೆಶ್ ನರನಣಿಯವರತ ಈ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತೆುೋರ್ೆೆಂದ್ತ ಎದ್ತು ನೆಂತ್ರತ. ಆದ್ರೆ, ತನವು ಅವರಿಗೆ 
ಅವಕನಶ ಕೊಡತವುದ್ಧಲಿವೆೆಂದ್ತ ಸೆಂಪೂಣ್ಾ ನರನಕರಿಸಿದ್ಧುೋರಿ.  ಈ ಸದ್ನದ್ ನಯಮನಳಿಯ ಪರಕನರ ಒಬು 
ಸಚಿವರತ ಒೆಂದ್ತ ವಿಷಯದ್ ಬಗೆೆ ಹೆೋಳಿಕೆ ಮನಡತತೆುೋರೆ್ೆಂದ್ತ ಹೋೆಳಿದ್ರ,ೆ ತನವು ಅದ್ನತನ ಪಿೋಠದ್ಧೆಂದ್ 
ನರನಕರಿಸತತಿುೋರಿ ಎೆಂದ್ರೆ,  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

   ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಮರಿತಿಬೆುೋಗೌಡರವರೋೆ, ಈ ವಿಷಯವನತನ ಚಚೆಾಗ ೆತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಿತೆುೋರೆ್.  

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆುೋಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇದ್ನತನ ಚಚೆಾಗೆ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳುಿವುದ್ಲಿ. ತನವು 
ಅವರಿಗೆ ಹೆೋಳಿಕೆ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೊಡಬೆೋಕತ. ಅವರತ ಸಕನಾರದ್ಲ್ಲಿ 
ಸಚಿವರನಗಿರತವೆಂತ್ಹವರತ ಹೆೋಳಿಕೆ ಕೂೆಡತತುೆೋರೆ್ೆಂದ್ರೆ., 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಅವಕನಶ ಕೊಡಿ. ಮನನಾ 
ಸಚಿವರತ  ಏನತ ಹೆೋಳುತನುರೆ ಎನತನವುದ್ನತನ ತಿಳಿದ್ತಕೂೆೆಂಡತ ರ್ನವು ಚಚೆಾ ಮನಡತತೆುೋವೆ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ್ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರೋೆ, ಅದ್ನತನ ಚಚೆಾಗೆ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳುಿತೆುೋರೆ್. 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                    20-12-೨೦೨೨                                      58                        

  ತಿದ್ತುಪಡಿಯನಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ರ್ನಾಯನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಪತಿರಕನ ಪರಕಟಣೆಗನಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ತ 
 

   

(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರನದ್ ಮರಿತಿಬೆುೋಗೌಡರವರತ ಅವರ ಸನಾನದ್ಧೆಂದ್ ಬನವಿಗೆ ಬೆಂದ್ತ ಧ್ರಣಿ 
ನರತ್ರನದ್ರತ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಮರಿತಿಬೆುೋಗೌಡರವರೋೆ, ತನವು ದ್ಯವಿಟತಟ ಬನವಿಯಿೆಂದ್ ಹೊರಗ ೆಬನನ. 
ತನವು ಹಿರಿಯ ಸದ್ಸಾರತ ಇದ್ಧುೋರಿ. ಇದ್ನತನ ಚಚೆಾಗೆ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳುಿತುೆೋರೆ್. ಮನನಾ ಮತಖಾಮೆಂತಿರಯವರತ 
ಹೆೋಳಿದನುರೆ. ತ್ಮಗೆ ಇರ್ನೆೋನತ ಹೆೋಳಬೆೋಕತ? ದ್ಯವಿಟತಟ ಬನವಿಯಿೆಂದ್ ಹೊರಗ ೆಬನನ. ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರನದ್ 
ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್ರವರೆೋ, ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ರ್ನನತ ಇದ್ನತನ ಪರತೆಾೋಕವನಗಿ ಚಚಾೆಗೆ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಿತೆುೋರೆ್. 

                        (ಮತೆಂದ್ತ) 

(1055) 20-12-2022 (12.50) ಎೆಂವಿ-ಬಿಎನ್ಎಸ್ 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್್ (ವಿರೂೆೋಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 
ತನವುಗಳು ರ್ನನತ ಹೋೆಳಿದ್ ಹನಗೆ ಕೆೋಳಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಏನೂ ಇಲಿ. ಅದೆೋ ರಿೋತಿ ರ್ನವು ಕೂಡ ಸಕನಾರ 
ಹೆೋಳಿದ್ುನತನ ಕೆೋಳಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಏನೂ ಇಲಿ.  

ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕೆ. ರನಥೊೋಡ್ (ವಿರೂೆೋಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ಮತಖಾ ಸಚೆೋತ್ಕರತ):- ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ನನನ ಪರಶೆನಗೆ ಉತ್ುರ ನೋಡತತಿುದನುರೆ.  

ಶ್ರೋ ಬಸವರನಜ  ಬೊಮನಾಯಿ (ಮತಖಾಮೆಂತಿರಗಳು):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ 
ಮನನಾ ಸಚಿವರನದ್ ಶ್ರೋ ಮತರತಗೆೋಶ ನರನಣಿಯವರಿಗ ೆ ತಿಳಿಸಿದೆುೋರ್ೆ. ಈ ವಿಷಯಕೆೆ 
ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟೆಂತ ೆ half an hour discussion ಗೆ ಇವತೆು ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳಿಲ್ಲ, ಅದ್ಕೆೆ ನಮಾ 
ತ್ಕರನರತ ಏನೂ ಇಲಿ. ಚಚೆಾಯ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಸಚಿವರನದ್ ಶ್ರೋ ಮತರತಗೆೋಶ 
ನರನಣಿಯವರತ ಉತ್ುರ ನೋಡತತನುರ.ೆ ತನವು ಯನವನಗ half an hour discussion ಗೆ fix 
ಮನಡತತಿುೋರಿ, ಆಗ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ನೋಡತತನುರ.ೆ   

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆುೋಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೋತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ನಯಮನವಳಿಯಲ್ಲಿ ಆ 
ರಿೋತಿಯ ಅವಕನಶವಿಲಿ. (ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಸದ್ನದ್ ಬನವಿಯಿೆಂದ್ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ರತ)  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಮರಿತಿಬೆುೋಗೌಡರ ೆತನವು ಪಿೋಠಕೆೆ ಪರಶೆನ ಮನಡತವೆಂತಿಲಿ.  
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ಶ್ರೋ ಬಸವರನಜ  ಬೊಮನಾಯಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಆ ರಿೋತಿಯ ಅವಕನಶ ಏಕೆ 
ಇಲಿ? ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಹೆೋಳಿದ್ ಹನಗೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. 

 (ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ನಯಮದ್ ಪರಕನರ ಸದ್ನ ನಡಯೆಲ್ಲ. 

ಡನ||ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿ (ಸಕನಾರದ್ ಮತಖಾ ಸಚೆೋತ್ಕರತ):- ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇದ್ತ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರನದ್ ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆುೋಗೌಡರ ಪರಶೆನಯಲಿ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈ ಸದ್ನ ಯನರ ಸಾತ್ುಲಿ. ಸದ್ನ 
ನಯಮದ್ ಅನತಸನರ ನಡಯೆತತ್ುದೆ. ಈಗ ಅಧ್ಾಗೆಂಟ ೆಚಚೆಾ ಮನಡತವುದ್ತ ಬೆೋರ.ೆ ಅದ್ತ ಯನವ 
ನಯಮದ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ ೆಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಲ್ಲ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರ ೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬುೆೋಗೌಡರೆ 
ತನವುಗಳು ಸಾಲಪ ಇರಿ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ದ್ಯವಿಟತಟ ರ್ನವುಗಳು ಸದ್ನದ್ 
ಬನವಿಗೆ ಬರತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸಕೆೆ ತನವು ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೊಡಬೆೋಡಿ, ಅಷ್ೆಟ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಮತಖಾಮೆಂತಿರಗಳು ಸದ್ನದ್ಧೆಂದ್ ನಗಾಮಿಸಿದ್ರತ) 

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆುೋಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇದ್ತ ರೈೆತ್ರ ಸಮಸಾೆ. (ಮನನಾ 
ಸದ್ಸಾರತ ಸದ್ನದ್ ಬನವಿಯಿೆಂದ್ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ರತ) 
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(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ ಮತ್ತು ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ್ ಪಕ್ಷದ್ 
ಮತಖಾ ಸಚೆೋತ್ಕರನತನ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ ಕನೆಂಗೆರಸ್್ ಪಕ್ಷದ್ ಸದ್ಸಾರತ ಸದ್ನದ್ ಬನವಿಗೆ 

ಬೆಂದ್ತ ಧ್ರಣಿ ನರತ್ರನದ್ರತ) 
 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಡನ||ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ತನವು ಚಚೆಾಗ ೆ ಅವಕನಶ 
ಮನಡಿಕೊಡಿ. 

ಶ್ರೋ ಟಿ.ಎ.ಶರವಣ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಪಿೋಠದ್ಧೆಂದ್ ತನವೆೋ ಆದೋೆಶ ಮನಡಿದ್ಧುೋರಿ. 
ಆದ್ರೂ ತನವು ಏಕೆ ರಿೋತಿ ಮನಡತತಿುದ್ಧುೋರಿ? 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರ,ೆ ಇದ್ಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ೆಂತೆ 
ತಿೋಮನಾನ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಿವುದ್ಕೆೆ ನನಗ ೆಹಕಿೆಲಿವೆ?  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ತ್ಮಾಲ್ಲಿ ನಮಾ ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ 
ಏರೆ್ೆಂದ್ರೆ, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಒಬು ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರತ, ಅವರತ ಕಬತು ಬೆಳೆಗನರರ ಮತ್ತು ಉತನಪದ್ಕರ 
ಸಿಾತಿಗತಿಗಳ ಬಗೆೆ ತಿಳಿಸತತಿುದನುರ.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ತಿೋಮನಾನವನತನ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳಿಬೆೋಕತ ಅಲಿವೆ? 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಹೌದ್ತ ತನವು ತಿೋಮನಾನ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳಿಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತಿುದುೆೋರೆ್. ದ್ಯವಿಟತಟ ಮನನಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೊಡಿ ಎೆಂದ್ತ 
ರ್ನವು ತ್ಮಾಲ್ಲಿ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡಿಕೊಳುಿತಿುದೆುೋವೆ. ಆದ್ತದ್ರಿೆಂದ್ ದ್ಯವಿಟತಟ ತನವು ಮನನಾ ಸಚಿವರಿಗ ೆ
ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೊಡಬೋೆಕತ. ಮತೆು ತನವು ರ್ನವು ಹೆೋಳಿದ್ ಹನಗೆ ಕೆೋಳಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತಿುಲಿ. ಅದೆೋ 
ರಿೋತಿ ರ್ನವು ಕೂಡ ಸಕನಾರ ಹೆೋಳಿದ್ುರೆ್ನಲನಿ ಕೆೋಳಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಏನೂ ಇಲಿ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರ,ೆ ತನವು ಹೆೋಳುತಿುರತವುದಲೆನಿ 
ಸರಿಯಿದ.ೆ 
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ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಸದ್ನ ನಡಯೆತವುದ್ಕೆೆ 
ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟೆಂತ ೆನಯಮವಿದೆ, ಅದ್ರ ನಯಮಕೆನತಗತಣ್ವನಗಿ ಸದ್ನ ನಡಯೆಬೆೋಕತ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರ,ೆ ಈ ವಿಷಯವನತನ ನನಗ ೆಬಿಡಿ, 
ರ್ನನತ ಅದ್ಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟೆಂತೆ ನಣ್ಾಯ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಿತೆುೋರ್ೆ. 

ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕೆ. ರನಥೊೋಡ (ವಿರೂೆೋದ್ ಪಕ್ಷದ್ ಮತಖಾ ಸಚೆೋತ್ಕರತ):- ಮನನಾ್ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ಸಕನಾರಕೆೆ ಪರಶೆನ ಕೋೆಳಿದೆುೋರ್.ೆ ಆದ್ರೆ, ನನನ ಪರಶನೆಗ ೆ ಸಕನಾರ ಉತ್ುರ 
ನೋಡಿಲಿ. ಸಕನಾರ ಕಬತು ಬೆಳೆಗನರರ ವಿರತದ್ಿವಿದೆ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತಿುದೆುೋರೆ್. ಸಕನಾರ ಸಕೆರೆ 
ಕನಖನಾರ್ೆಯ ಮನಲ್ಲೋಕರಿಗೆ ಆಸಪದ್ ನೋಡತತಿುದನುರೆ. ಸಕನಾರ ಕಬತು ಬೆಳೆಗನರರ ವಿರತದ್ಿವಿದೆ ಎೆಂದ್ತ 
ಪರಶೆನ ಕೆೋಳಿದೆುೋರ್ೆ. ನನಗ ೆ ಸಮೆಂಜಸವನದ್ೆಂತ್ಹ ಉತ್ುರ ಬೆಂದ್ಧಲಿ. ನನನ ಪರಶೆನಗೆ ಉತ್ುರ 
ನೋಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಸಕನಾರವನತನ ಕೆೋಳುತಿುದೆುೋರ್ೆ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರ,ೆ ಸದ್ನದ್ ಬನವಿಯಲ್ಲಿರತವ ಎಲನಿ 
ಸದ್ಸಾರತ ತ್ಮಾ ತ್ಮಾ ಸನಾನಗಳಿಗೆ ಬರತವುದ್ಕೆೆ ತಿಳಿಸಿ. ರ್ನನತ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ 
ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೂೆಡತತುೆೋರೆ್. 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಹನಗನದ್ರೆ ತನವು ಅವಕನಶ 
ಮನಡಿಕೊಡತತಿುೋರನ? 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಹೌದ್ತ, ರ್ನನತ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಅವಕನಶ 
ಮನಡಿಕೊಡತತೆುೋರೆ್. 

ಶ್ರೋ ಟಿ.ಎ.ಶರವಣ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ 
ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೂೆಡಿ. 

(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಧ್ರಣಿ ನರತ್ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರನದ್ ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆುೋಗೌಡರತ ಮತ್ತು ಕನೆಂಗೆರಸ್್ ಪಕ್ಷದ್ 
ಸದ್ಸಾರತ ಸದ್ನದ್ ಬನವಿಯಿೆಂದ್ ತ್ಮಾ ಸನಾನಗಳಿಗ ೆತೆರಳಿದ್ರತ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸಚಿವರನದ್ ಶ್ರೋ ಮತರತಗೋೆಶ್ ನರನಣಿಯವರತ, ಮನನಾ 
ವಿರೂೆೋಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ, ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ಸಚೆೋತ್ಕರನದ್ ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕ.ೆ 
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ರನಥೊೋಡ್ರವರತ ಮತ್ತು ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರನದ್ ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೋಶ್ರವರತ ದ್ಯವಿಟತಟ ಕೆೋಳಬೆೋಕತ. 
ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರನದ್ ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆುೋಗೌಡರ,ೆ ಪರಶೆ್ನೋತ್ುರ ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ತನವು ಈ ರಿೋತಿ ಮನಡಿದ್ರೆ, 
ರ್ನನತ ಸದ್ನವನತನ ನಡಸೆತವುದ್ತ ಹೆೋಗ?ೆ ತನವು ನನನ ಪರಿಸಿಾತಿಯನತನ ಸಹ ಅಥಾ ಮನಡಿಕೂೆಳಿಿ. 
ತನವು ಈ ಹಿೆಂದ ೆ ಉಪಸಭನಪತಿಗಳನಗಿ ಈ ಪಿೋಠದ್ ಮೋಲ ೆ ಕತಳಿತ್ತ ಕತ್ಾವಾ 
ನವಾಹಿಸಿದ್ೆಂತ್ಹವರತ. ತನವೋೆ ಈ ರಿೋತಿ ಮನಡಿದ್ರ,ೆ ನಮಾ ಗತಿ ಏರೆ್ೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿ. ಮನನಾ 
ಸಚಿವರನದ್ ಶ್ರೋ ಮತರತಗೆೋಶ್ ನರನಣಿಯವರತ ಸಚಿವ ಸೆಂಪತಟದ್ ಒಬು ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರತ.  

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆುೋಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ತ್ಮಗೆ ಬಹಳ ಗೌರವ 
ನೋಡತತೆುೋರ್.ೆ ಇದ್ತ ಕಬತು ಬೆಳೆಗನರರ ಸಮಸೆಾ. ಇದ್ತ ಈ ಭನಗದ್ ಮತ್ತು ಆ ಭನಗದ್ ಕಬತು 
ಬೆಳೆಗನರರ ದೊಡಡ ಜಾಲೆಂತ್ ಸಮಸೆಾ. ಅದ್ಕೆೆ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಕೂಡ, ಅೆಂದ್ರೆ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು 
ವಿರೂೆೋಧ್ ಪಕ್ಷದ್ವರೆಲಿರೂ ಕೂಡ ಕಬತು ಬೆಳೆಗನರರ ಸಮಸೆಾಗಳ ಪರಿಹನರಕನೆಗಿ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಚಚೆಾ 
ಮನಡಬೋೆಕನಗಿದ.ೆ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಸಕೆರೆ ಕನಖನಾರ್ೆಯ ಯಶಸಿಾ ಮನಲ್ಲೋಕರನಗಿ, ಇೆಂತ್ಹ issue 
ನಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಿಕ ೆನೋಡತವನಗ, ತನವು ಅವರತ ಹೆೋಳಿಕೆ ಮನಡಕೂಡದ್ತ ಎೆಂದ್ತ ನರನಕರಣ ೆಮನಡಿದ್ಧುೋರಲಿ, 
ಆ ಕನರಣ್ಕೊೆೋಸೆರ. ಇವತ್ತು ಮನನಾ ಸಚಿವರಿೆಂದ್ ಪರಿಹನರಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟೆಂತೆ ಸಕನಾರಕೆೆ ಒೆಂದ್ತ 
ಒಳೆಿಯ ಸಲಹ ೆಸಿಗತತ್ುದೆ. ಇದ್ರಿೆಂದ್ ರನಜಾದ್ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಒಳೆಿಯದನಗತತ್ುದೆ. ಆದ್ತದ್ರಿೆಂದ್ ಮನನಾ 
ಸಚಿವರತ ಹೆೋಳಿಕೆ ನೋಡಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಮರಿತಿಬೆುೋಗೌಡರೆ, ತನವು ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿಿ. ಮನನಾ ಸಚಿವರನದ್ 
ಶ್ರೋ ಮತರತಗೆೋಶ್ ನರನಣಿಯವರತ ಸಚಿವ ಸೆಂಪತಟದ್ ಒಬು ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರತ. ರ್ನನತ ಈ 
ಸದ್ನವನತನ ನಡಸೆಬೆೋಕತ. ಅದ್ಕೆೆ ತನವು ಸಹಕನರ ನೋಡಬೆೋಕತ. ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟೆಂತ್ಹ ಇಲನಖಯೆ 
ಸಚಿವರತ ಸಮಪಾಕವನದ್ೆಂತ್ಹ ಉತ್ುರ ನೋಡತತಿುದನುರೆ. ಅದ್ರ ಮಧ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ತನವು ಹೆೋಳಿಕೆ ನೋಡಬೆೋಕತ 
ಎೆಂದ್ತ ಕಡನಡಯವಿರಲ್ಲಲಿವೆೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸತತೆುೋರೆ್. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ತನವು ಎದ್ತು ನೆಂತಿದ್ಧುೋರಿ. 
ಅದ್ಕೆೆ ಎಲನಿ ಸದ್ಸಾರತ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಕೆೋಳುತಿುದನುರೆ. ಆದ್ತದ್ರಿೆಂದ್ ತನವು ದ್ಯವಿಟತಟ ತ್ಮಾ 
ಹೆೋಳಿಕೆಯನತನ ಬೆೋಗ ಮತಗಿಸಿಬಿಡಿ.  

ಡನ|| ಮತರತಗೆೋಶ್ ಆರ. ನರನಣಿ (ಬೃಹತ್ ಹನಗೂ ಮಧ್ಾಮ ಕೆೈಗನರಿಕೆ ಸಚಿವರತ):- 
ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ಮಧ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಎದ್ತು ನೆಂತಿದ್ತು ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ 
ಮನನಾ ಸಕೆರೆ ಸಚಿವರತ ಬಹಳ ಸಮಪಾಕವನಗಿ ಉತ್ುರ ನೋಡತತಿುದ್ುರತ, ಆದ್ರೆ, ಅವರತ ಈ 
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ವಿಷಯವನತನ touch ಮನಡಲ್ಲಲಿ. ಮನನಾ ಸಕೆರೆ ಸಚಿವರತ ಬಹಳ ಚೆರ್ನನಗಿ ಉತ್ುರ ನೋಡಿದ್ರತ. 
ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ಎರಡತ ಮನತಿಲಿ. ಆದ್ರೆ, ತನವು ಏಕ ೆ ನನಗ ೆಮನತ್ರ್ನಡತವ ಅವಕನಶವನತನ deny 
ಮನಡಿದ್ಧುೋರಿ ಎೆಂದ್ತ ನನಗ ೆಅಥಾವನಗತತಿುಲಿ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸಕೆರೆ ಸಚಿವರತ ಸಮಪಾಕವನಗಿ ಉತ್ುರ ನೋಡತತಿುದ್ುರತ. 
ಆದ್ತದ್ರಿೆಂದ್ ಮಧ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ತನವು ಏಕೆ ಈ ರಿೋತಿ ಮನಡತತಿುದ್ಧುೋರಿ ಎೆಂದ್ತ ಅಷ್ಟೆ, ಬೆೋರ ೆಏನೂ ಇಲಿ. 

ಡನ|| ಮತರತಗೆೋಶ್ ಆರ. ನರನಣಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರನದ್ ಶ್ರೋ 
ಪಿ.ಆರ.ರಮೋಶ್ರವರತ ಪರಶೆನ ಕೆೋಳಿದ್ರತ, ಅದ್ಕೆೆ ಮನನಾ ಸಕೆರೆ ಸಚಿವರತ ಏನತ ಉತ್ುರ ನೋಡಿದ್ರತ, 
ಅದ್ರ ಮಧ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಬಿಟತಟ ಹೂೆೋಗಿರತವುದ್ನತನ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಮನತ್ರ ರ್ನನತ ಎದ್ತು ನೆಂತ.ೆ ಆದ್ರೆ, ನನಗೆ 
ಆ ರಿೋತಿ ಏಕೆ ಮನಡಿದ್ಧರಿ ಎೆಂದ್ತ ಗೊತನುಗಲ್ಲಲಿ. ರ್ನನತ ಸಹ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕನಖನಾರ್ೆಗಳನತನ 
ನಡಸೆತತಿುದೆುೋರ್.ೆ ನನಗೆ ಪನರಕಿಟಕಲ್ ಆಗಿ ಅನತಭವವಿದೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸಚಿವರೆ, ನನಗ ೆತ್ಮಾ ಬಗೆೆ ಸೆಂಪೂಣ್ಾ ಅರಿವು ಇದೆ. ಈಗ 
ತನವು ತ್ಮಾ ಹೆೋಳಿಕೆಯನತನ ನೋಡಿ. 

ಡನ|| ಮತರತಗೆೋಶ್ ಆರ. ನರನಣಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಆ ರಿೋತಿ ಏರ್ನದ್ರೂ ಇದ್ುರ,ೆ 
ತನವು ನನಗ ೆಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೊಡತತಿುದ್ಧುರಿ. ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತಗಳನದ್ ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕೆ. ರನಥೊೋಡ್ 
ಮತ್ತು ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೋಶ್ರವರತ ಕೆೋಳಿರತವೆಂತ್ಹ ಪರಶೆನಯಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ ಟನ ಕಬಿುಗೆ ಎಷತಟ 
ಎಥೆರ್ನಲ್ ಬರತತ್ುದ ೆಎೆಂದ್ತ ಒೆಂದ್ತ ಸಿೆಂಪಲ್ ಪರಶೆನ ಇತ್ತು. ಅದ್ಕೆೆ ಮನನಾ ಸಕೆರೆ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ 
ನೋಡತತಿುದ್ುರತ. ಆಗ ರ್ನನತ ಅವರ ಅನತಮತಿ ಪಡದೆ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಎದ್ತು ನೆಂತ.ೆ ರ್ನನತ 
ಎಥೆರ್ನಲ್ ಉತನಪದ್ರೆ್ ಮನಡತವುದ್ರಲ್ಲಿ ಭನರತ್ ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ ಅಷ್ೆಟ ಅಲಿ, ಇಡಿೋ ಏಷ್ನಾದ್ಲ್ಲಿಯ್ದೋ 
highest ಎಥೆರ್ನಲ್ ಉತನಪದ್ರೆ್ಯನತನ ನರನಣಿ ಗೂರಪ ಮನಡತತಿುದೆ. ಒೆಂದ್ತ ದ್ಧವಸಕೆೆ ಸತಮನರತ 
25 ಲಕ್ಷ ಲ್ಲೋಟರ್ ಉತನಪದ್ರೆ್ಯನಗತತ್ುದೆ. ಆದ್ತದ್ರಿೆಂದ್ ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ನನಗ ೆಅಲಪಸಾಲಪ ಜ್ಞನನವಿದೆ. 
ಅದ್ಕೆೆ ರ್ನನತ ಮಧ್ಾ ಪರವೆೋಶ ಮನಡಿ, ರ್ನನತ ಮನನಾ ಸಕೆರೆ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತೆುೋರ್ೆೆಂದ್ತ, ಅವರ ಅನತಮತಿ ಪಡದೆ್ತ ಎದ್ತು ನೆಂತ.ೆ ಇದ್ತ ಕೆೋವಲ ಒೆಂದ್ತ ನಮಿಷದ್ 
ಉತ್ುರವಿತ್ತು. ಇಷ್ೆಟಲನಿ ಆಗತತಿುರಲ್ಲಲಿ. ಇದ್ರ ಸಲತವನಗಿ ತನವು ಏಕೊೋ ಗಮನ ಹರಿಸಲ್ಲಲಿ, ಅದ್ತ 
ಹೊೋಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ.  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸಚಿವರೆ, ತನವು ಏನನತನ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಹೊರಟಿಟದ್ಧುೋರಿ, ನನಗೆ 
ಕಪೊೋಲಕಲ್ಲಪತ್ವನದ್ ವಿಚನರ ಏನೂ ಇಲಿ.   

 ಡನ|| ಮತರತಗೆೋಶ್ ಆರ. ನರನಣಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ನನನ ಬಳಿ ಒೆಂದ್ತ ದ್ಧವಸ 
ಪೂತಿಾ ಮನತ್ರ್ನಡತವಷತಟ ವಿಷಯವಿದ.ೆ  

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆುೋಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ತನವು ಮನನಾ ಸಚಿವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಅವಕನಶ ಕೊಡಲ್ಲಲಿ. 

ಶ್ರೋ ಸಿ.ಎನ.ಮೆಂಜೆೋಗೌಡ (ಸಾಳಿೋಯ ಸೆಂಸೆಾಗಳ ಕೆ್ಷೋತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇಲ್ಲಿ 
ಆಗಿರತವುದ್ತ ಏರೆ್ೆಂದ್ರೆ, ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರನದ್ ಶ್ರೋ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಸೆಂಗಪಪ ಸವದ್ಧಯವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಹೊೋಗಿದ್ು ವಿಷಯವನತನ ಮರೆತ್ತಬಿಟಿಟದನುರ.ೆ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರೆ, ಈಗ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಏನತ ಹೆೋಳಬೋೆಕತ 
ಎೆಂಬತದ್ನತನ ತನವು ಹೋೆಳುತಿುೋರನ? ಈಗ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ ಬಿಡಿ.  

ಡನ|| ಮತರತಗೆೋಶ್ ಆರ. ನರನಣಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈಗ ಇರತವ ಪರಶೆನ ಇಷ್ೆಟ. 
ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರನದ್ ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೋಶ್ರವರತ ಒೆಂದ್ತ ಟನ್ ಕಬಿುಗೆ ಎಷತಟ 
ಎಥೆರ್ನಲ್ ಬರತತ್ುದೆೆಂದ್ತ ಪರಶ್ನಸಿದ್ರತ. ಮನನಾ ಸಕೆರ ೆ ಸಚಿವರನದ್ ಶ್ರೋ ಶೆಂಕರ ಬಿ. ಪನಟಿೋಲ 
ಮತರೆ್ನೋನಕೊಪಪ ರವರತ ಉತ್ುರ ನೋಡತವನಗ ಎಥರೆ್ನಲ್ಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟೆಂತ ೆ ಅವರಿೆಂದ್ ಉತ್ುರ 
ಬರಲ್ಲಲಿ. ಅದ್ಕೂೆೆೋಸೆರ ಮನನಾ ಸಕೆರೆ ಸಚಿವರಿೆಂದ್ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಅನತಮತಿ ಪಡದೆ್ತಕೂೆೆಂಡೆ. 
ಅದ್ಕೆೆ ಅವರತ ‘yes’್ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ರತ. ಆದ್ರೆ, ತನವು ನನಗ ೆಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅನತಮತಿ ಕೂೆಡಲ್ಲಲಿ.  

ಈಗ ಒೆಂದ್ತ ಟನ್ ಕಬಿುಗ ೆಶೆೋಕಡನ ೧೦ರಷತಟ ರಿಕವರಿ. ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಮೆಂಡಾ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರತ 
ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೆೋಕಡನ ೯ರಷತಟ ರಿಕವರಿ ಇರತವುದ್ರಿೆಂದ್, ನಮಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಬೆೋರ ೆ ಬೆೋರ ೆ
ಭನಗಗಳಿೆಂದ್ ಶೋೆಕಡನ 13.5 ರವರೆಗ ೆ ಬರತತಿುದೆ. ದ್ಕ್ಷಿಣ್ ಕನನಡ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ low ರಿಕವರಿ 
ಇರತವೆಂತ್ಹ ಬೆಲಟ್, ಮಧ್ಾ ಕರ್ನಾಟಕದ್ಲ್ಲಿ ಮಿೋಡಿಯೆಂ ರಿಕವರಿ ಇದೆ. ಅದೆೋ ರಿೋತಿ ಬೆಳಗನವಿ 
ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಜನಸಿು ಇದೆ. ಕಲಬತರಗಿ ಮತ್ತು ಬಿಜನಪತರ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಾ ಕರ್ನಾಟಕದ್ಷತಟ ಸಮನನ 
ಇರತತ್ುದೆ. ಅೆಂದ್ರೆ, ರ್ನವು ಎಲನಿ ಕಡಗೆಳಲೂಿ ಸಹ ಒೆಂದ್ತ ಟನ್ ಕಬಿುಗ ೆಸಮನನ ಬೆಲ ೆಕೂೆಡತವುದ್ಕೆೆ 
ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಅದ್ರ ಸಲತವನಗಿ average ಆಗಿ ಶೆೋಕಡನ ೧೦ರಷತಟ ರಿಕವರಿಗೆ ಎಫ.ಆರ.ಪಿ.ಯಲ್ಲಿ 
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ಇಡಿೋ ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ ಸರ್ನಾನಾ ಪರಧನನ ಮೆಂತಿರಗಳ ಅಧ್ಾಕ್ಷತಯೆಲ್ಲಿ ಪರತಿ ವಷಾ ಒೆಂದ್ತ 
ಸಮಿತಿಯನಗತತ್ುದೆ. ಈ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಡನ||ರೆಂಗರನಜನ್ ರವರತ ಇಡಿೋ ದೋೆಶವನತನ ಸತತಿು, ಅಲೆಿಲನಿ 
ನವೃತಿು ಹೂೆೆಂದ್ಧದ್ ಐ.ಎ.ಎಸ್. ಅಧಿಕನರಿಗಳು, ಕಬತು ಬೆಳಗನರರತ, ರೈೆತ್ ಸೆಂಘದ್ವರತ, National 
Sugar Institute, Kanpur, Vasantdada Sugar Institute, Pune, ಇವರಲೆಿರೂ 
ಸೋೆರಿಕೊೆಂಡತ ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ಒೆಂದ್ತ ವಷಾ ಸಟಡಿ ಮನಡಿ, ಒೆಂದ್ತ conclusion ಗೆ ಬೆಂದ್ರತ. ಒಟತಟ 
ಇರತವೆಂತ್ಹ ಆದನಯ ಅೆಂದ್ರೆ, ಮೂಲ ಸಕೆರಯೆ ಆದನಯವನತನ ತೆಗೆದ್ತಕೊೆಂಡರ,ೆ ಎಷತಟ 
percentage ಅನತನ ಕೊಡಬೋೆಕತ; ಮತೆು by-product ಇರತವೆಂತ್ಹ cogeneration, 
distillery ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ CNG, CO2, ಬಹಳಷತಟ by-product ಬರತತ್ುದೆ. ಅವುಗಳೆಲನಿ 
ಬೆಂದನಗ ಎಷತಟ ಕೊಡಬೋೆಕತ ಎೆಂಬತದ್ಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ೆಂತೆ ಒೆಂದ್ತ ವರದ್ಧ ಇದೆ. ಆ ವರದ್ಧಯನತನ 
ರೈೆತ್ ಸೆಂಘದ್ವರತ ಒಪಿಪದನುರ,ೆ ಕಬತು ಬೆಳೆಗನರರತ ಒಪಿಪದನುರ ೆ ಮತ್ತು ಕನಖನಾರೆ್ಯ ಮನಲ್ಲೋಕರತ 
ಒಪಿಪದನುರ.ೆ ಅದೋೆ ರಿೋತಿ ಸಕನಾರ ಸಹ ಒಪಿಪದೆ. ಈ ರಿೋತಿ ಇದನುಗ, ಇವತ್ತು ಅದೆೋ ಅೆಂತಿಮ ಎೆಂದ್ತ 
ಇದೆ. ಈಗ ಎಫ್.ಆರ್.ಪಿ. ರೋೆರ್್ ಕೂೆಡತತಿುರತವುದ್ತ ಅೆಂತಿಮ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಶೆೋಕಡನ 10ರಷತಟ 
ರಿಕವರಿಗಿೆಂತ್ ಕೆಳಗ ೆಬೆಂದ್ರೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಶೆೋಕಡನ ೧೦ರಷಟರ್ೆನೋ ಕೊಡಬೋೆಕತ. ಈಗ ಮೈಸೂರತ 
ಭನಗದ್ಲ್ಲಿ ಶೆೋಕಡನ ೯ರಷತಟ ಬೆಂದ್ರೂ ಸಹ, FRP cut off 10% ಇರತತ್ುದೆ. ಅದ್ರ ಮೋಲೆ ಅದ್ನತನ 
add ಮನಡಿಕೊೆಂಡತ ಹೂೆೋಗತತನುರೆ. ಆಮೋಲೆ ಶೋೆಕಡನ ೧೦ರಷತಟ ರಿಕವರಿ ಬೆಂದ್ ಮೋಲ,ೆ ಈಗ 
ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ರೂ.5,500/- ಎೆಂದ್ತ ಹೋೆಳಿದ್ರತ. ಈಗ ಎಥೆರ್ನಲ್ ಬಲೆ ೆ ರೂ.3,200/- 
ಬರತತ್ುದೆ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ರತ. ಆದ್ರೆ, ಅಷತಟ ವಾತನಾಸವಿಲಿ. ಆ ರಿೋತಿ calculation 
ಮನಡತವುದ್ರಿೆಂದ್… 

ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೋಶ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಸತಮನರತ 75 ರಿೆಂದ್ 80 ಲ್ಲೋಟರ್ 
ಬರತತ್ುದೆ.  

ಡನ|| ಮತರತಗೆೋಶ್ ಆರ. ನರನಣಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರನತನ 
ಒೆಂದ್ತ ನಮಿಷ ಇರತವುದ್ಕೆೆ ಹೆೋಳಿ. ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ರ್ನನತ ಪನರಕಿಟಕಲ್ ಆಗಿ ಕನಖನಾರ್ೆಯನತನ 
ನಡಸೆತತಿುದೆುೋರ್.ೆ ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ಯನರಿಗನದ್ರೂ ಸೆಂಶಯ ಬೆಂದ್ರ,ೆ ರ್ನನತ ಅವರನತನ ಸಾಳಕೆೆ 
ಕರದೆ್ತಕೊೆಂಡತ ಹೂೆೋಗತತೆುೋರ್ೆ. ಇವತ್ತು ಒೆಂದ್ತ ಕ.ೆಜಿ. ಸಕೆರಗೆ ೆ 32/- ರೂಪನಯಿ ಬೆಲ ೆ ಇದೆ. 
ಅದೆೋರಿೋತಿ ಒೆಂದ್ತ ಕಿಾೆಂಟಲ್ ಸಕೆರೆ ಬೆಲ ೆ 3,250/- ರೂಪನಯಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ, ಎಥೆರ್ನಲ್ 
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ಬೆಲೆಯನತನ ಶೆೋಕಡನ 10ರಷತಟ ರಿಕವರಿಗೆ ಮೂರತ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿ ವಿೆಂಗಡಣೆ ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಒೆಂದ್ತ 
molasses ನೆಂದ್ ಮನಡಿದ್ರ,ೆ ಪರತಿ ಲ್ಲೋಟರ್ಗೆ 48/- ರೂಪನಯಿಗಳು. ಸಾಲಪ molasses ಮತ್ತು 
ಸಕೆರೆ ಅೆಂಶವನತನ ಕೂಡಿಸಿ ಕೊಟಟರೆ B heavy molasses ಎೆಂದ್ತ ಕರಯೆತತೆುೋವೆ ಅದ್ರ ಬೆಲ ೆ
ಪರತಿ ಲ್ಲೋಟರ್ಗೆ 63/- ರೂಪನಯಿ ಇದೆ.  

(ಮತೆಂದ್ತ) 

(1056) 20.12.2022 01.00 LL-GR         (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಡನ: ಮತರತಗೆೋಶ್ ಆರ್. ನರನಣಿ (ಮತೆಂದ್ತ):  

ಆಮೋಲೆ pure ಕಬಿುನ ಜೂಾಸ್್ನೆಂದ್ಲೋೆ ಎಥೆರ್ನಲ್ ಮನಡಿದ್ರೆ, ಅದ್ಕೆೆ ರೂ.6೫.೦೦ ಇದೆ. ಹೌದ್ತ, 
೬೧ ಪೆೈಸ ೆ ಇದೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ರೂ.೬೫X೧೦ ಮನಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ನಟಗತತ್ುದೆ ಎೆಂಬತದ್ನತನ ರೆ್ೂೋಡಿರಿ. ಅದ್ರ 
ಜೊತೆಗೆ, ಶೆೋಕಡ ೧೦ರಷತಟ ರಿಕವರಿ ಬೆಂದನಗ, ರೂ.೩೨.೦೦ ಬೆಂದ್ತ ಅದ್ಕೆೆ ಶೆೋಕಡ ೪ರಷತಟ 
molasses ಇರತತ್ುದೆ. 2 ಕ.ೆಜಿ.ಯಷತಟ ಎಥೆರ್ನಲ್ ಮನಡಿದನಗ, ಅಲ್ಲಿ molasses  ಬರತವುದ್ಧಲಿ. 
ಅದ್ರೆಂತ,ೆ ಒೆಂದ್ತ ಟನ್ ಕಬಿುಗೆ ಶೆೋಕಡ 10ರಷತಟ ರಿಕವರಿ ಮನಡಿ, ರೂ.೩,೨೫೦.೦೦ ಮತ್ತು ಅದ್ರ 
ಜೊತೆಗೆ ೪೦ ಕ.ೆಜಿ. molasses  ಎೆಂದ್ರೆ ಅದ್ತ ರೂ.೪೦೦.೦೦ ಸೋೆರಿದ್ರ,ೆ ಅದ್ತ ರೂ.೩,೬೫೦.೦೦ 
ಆಗತತ್ುದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ವಾತನಾಸಗಳನತನ ತೆಗೆದ್ರ ೆ ರೂ.೩.೦೦ ವಾತನಾಸ ಆಗತತ್ುದೆ. ಅೆಂದ್ರೆ, 
ಪರತಿ ಟನ್ಗೆ ರೂ.೩೦೦.೦೦ ಆಗತತ್ುದ.ೆ ಎಥೆರ್ನಲ್ ಮತ್ತು ಶತಗರ್ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಇಷತಟ 
ವಾತನಾಸಗಳು ಇರತತ್ುವೆ. ಒೆಂದ್ತ ವೆೋಳೆ ತನವು ಬಯಸಿದ್ರ ೆನನನ ಫ್ನಾಕಟರಿಗೆ ರ್ನನತ ಕರದೆ್ತಕೊೆಂಡತ 
ಹೊೋಗತತೆುೋರೆ್.   

ಶ್ರೋ ಸಿ.ಎನ್. ಮೆಂಜೆೋಗೌಡ (ಸಾಳಿೋಯ ಸೆಂಸೆಾಗಳ ಕ್ಷೆೋತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಚಿವರೆೋ, ತನವು ವಿಷಯ 
ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಿದ್ತು, ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರನದ್ ಶ್ರೋ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಸವದ್ಧಯವರತ ಫ್ನಾಕಟರಿ ಮನಲ್ಲೋಕರತ 
ತ್ೂಕದ್ಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮನಡತತಿುದನುರೆೆಂದ್ತ ಶತರತ ಮನಡಿರತತಿುೋರಿ. ಅದ್ನತನ ಬಿಟತಟ ತನವು ಬೆೋರ ೆವಿಷಯದ್ 
ಕಡ ೆಏತ್ಕೆೆ ಹೂೆೋಗತತಿುದ್ಧುೋರಿ? 
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ಡನ: ಮತರತಗೆೋಶ್ ಆರ್. ನರನಣಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈ ವಿಷಯ ಮತಕನುಯವನದ್ 
ನೆಂತ್ರ ರ್ನನತ ಆ ವಿಷಯಕೆೆ ಬರತತೆುೋರೆ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಮೆಂಜೆೋಗೌಡರವರೋೆ ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ರ್ನನತ ಅವಕನಶ 
ನೋಡಿರತವುದ್ಧಲಿ. ದ್ಯಮನಡಿ ತನವು ಕತಳಿತ್ತಕೊಳಿಿ.  

ಡನ: ಮತರತಗೆೋಶ್ ಆರ್. ನರನಣಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಎಥೆರ್ನಲ್ ಮತ್ತು ಶತಗರ್ 
ಫ್ನಾಕಟರಿ ಕೊೋ ಜನರೋೆಷನ್ ಬಗೆೆ ಒೆಂದ್ತ ದ್ಧವಸ ಮನತ್ರ್ನಡಬಹತದ್ತ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತನವು ದ್ಯಮನಡಿ ಬೆೋಗ ಮತಗಿಸಿ.  

ಡನ: ಮತರತಗೆೋಶ್ ಆರ್. ನರನಣಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರನದ್ ಶ್ರೋ 
ಲಕ್ಷಮಣ್ ಸವದ್ಧಯವರತ,್ “ಶತಗರ್ ಫ್ನಾಕಟರಿಯವರತ ಎರಡೆರಡತ ಟನ್ ಕಬಿುನ ಹಣ್ವನತನ 
ಹೊಡೆಯತತನುರ”ೆ್ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿರತತನುರೆ. ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಹೆೋಳುವುದೆೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ, ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ 
ಎಲನಿ ರೈೆತ್ರತ ಪರಜ್ಞನವೆಂತ್ರಿದನುರೆ. ಅಲಿದೆೋ, ಎಲನಿ ಶತಗರ್ ಫ್ನಾಕಟರಿಗಳ ಮತೆಂದ ೆಕನಷಠ ೧೦ ರಿೆಂದ್ ೧೫ 
ವೆೋ ಬಿರಡಾ್ ಇರತತ್ುವ.ೆ ಉದನಹರಣೆಗೆ ನಮಾ ಮತಧೊೋಳದ್ಲ್ಲಿ ಕನಷಠ ೧೦ ವೆೋ ಬಿರಡಾ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯನವ 
ದ್ಧಕಿೆಗ ೆಹೊೋದ್ರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಒೆಂದೂೆೆಂದ್ತ ವೆೋ ಬಿರಡಾ್ ಇದೆ. ಆ ವೆೋ ಬಿರಡಾ್ಗೆ ಹೊೋದ್ರ,ೆ ಅಲ್ಲಿ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ
ಉಚಿತ್ವನಗಿ ತ್ೂಕ ಮನಡಿ ಕೊಡತತನುರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯನವುದೆೋ ರಿೋತಿಯ ಹಣ್ ಪಡಯೆತವುದ್ಧಲಿ. ಬೆೋರ ೆ
ವನಹನಗಳಲ್ಲಿ ಕಬುನತನ ತ್ೆಂದ್ರೆ ಮನತ್ರ ಹಣ್ ಪಡಯೆತತನುರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತಗೆೆ, ಮನನಾ ಸತಿೋಶ್ 
ಜನರಕಿಹೊಳಿಯವರತ ಎಲನಿ ಶತಗರ್ ಫ್ನಾಕಟರಿಗಳ ಸತತ್ುಮತತ್ುಲೂ ತ್ಮಾ ಸಾೆಂತ್ ಹಣ್ದ್ಲ್ಲಿಯ್ದೋ 
ಸತಮನರತ ೧೦ ವೆೋ ಬಿರಡಾ್ಗಳನತನ ಹನಕಿಸಿರತತನುರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯನವುದೆೋ ರೈೆತ್ರತ ಸಹ ಉಚಿತ್ವನಗಿ ತ್ೂಕ 
ಮನಡಿಸಿಕೂೆಳಿಬಹತದ್ತ. ರ್ನವು ಕೂಡ ಇದೆೋ ರ್ನಡಿನ ರೈೆತ್ರ ಮಕೆಳಿದುೆೋವೆ. ರ್ನವು ಕೂಡ ಸತಮನರತ 
೫೦೦ ಟನ್ ಕಬತು ಬೆಳಯೆತತೆುೋವೆ. ರ್ನನತ ಸಕನಾರದ್ ಮೆಂತಿರಯನಗಿ ಸಹ ಕೆಲಸ ಮನಡತವುದ್ರ 
ಜೊತೆಗೆ, ಸತಮನರತ 11 ಶತಗರ್ ಫ್ನಾಕಟರಿಯನತನ ನಡಸೆತತೆುೋರೆ್. ಮತಧೊೋಳ ಎೆಂಬ ನಮಾ ಗನರಮದ್ಲ್ಲಿ 
ಕೆೋವಲ ೧೦೦ ರಿೆಂದ್ ೨೦೦ ಕ.ೆಜಿ. ಕಬತು ತ್ೂಕದ್ಲ್ಲಿ ವಾತನಾಸ ಕೆಂಡತಬೆಂದ್ರೆ, ರೈೆತ್ರತ ನಮಾನತನ 
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ಅಡನಡಡತವುದ್ಕೆೆ ಬಿಡತವುದ್ಧಲಿ. ಈ ರಿೋತಿಯ ಸಮಸಾೆಗಳು ಬರಬನರದ್ತ ಎನತನವ ಉದೆುೋಶಕೆೆ ರ್ನವು 
ಏನತ ಮನಡತತೆುೋವೆೆಂದ್ರೆ, ಪರತಿ ದ್ಧವಸ ನಮಾಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ ೧೦ ಟನ್ವರಗೆ ೆ ತ್ೂಕ ಅಳೆಯತವ 
ಮನಪನ ಇರತತ್ುದೆ. ಅಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಒೆಂದ್ತ ರಿಜಿಸಟರ್ ಇಟಿಟದೆುೋವೆ. ಪರತಿ ದ್ಧವಸ ಬೆಳಗೆೆ ೦೮-೦೦ ಗೆಂಟೆಗ ೆ
ನಮಾ ಫ್ನಾಕಟರಿಗ ೆಕಬತು ತ್ತೆಂಬಿದ್ ಬೆೋರ ೆಬೋೆರೆ ವನಹನಗಳು ಬರತತ್ುವೆ. ಪರತಿ ದ್ಧವಸ ಬೆಂದ್ೆಂತ್ಹವರೆೋ 
ಬರತವುದ್ಧಲಿ. ಅಷತಟ ವನಹನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂದ್ಧರತವೆಂತ್ಹ ಕಬುನತನ ತ್ೂಕ ಮನಡಿಸಿ, ನೆಂತ್ರ ಖನಲ್ಲ 
ವನಹನಗಳ ತ್ೂಕ ಮನಡಿಸಿ, ಆ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಸಾಳದ್ಲ್ಲಿ ಯನರತ ಹನಜರಿದ್ುರತ ಎೆಂಬ ಸನಕ್ಷಿ ಪಡದೆ್ತ 
ಅವರಿೆಂದ್ ರಿಜಿಸಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಪಡಯೆತತೆುೋವೆ. ಈ ಪರಕಿರಯ್ದ ಪರತಿ ದ್ಧವಸ ನಡಯೆತತ್ುದ.ೆ ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ 
“ನರನಣಿಯವರತ ಈ ರಿೋತಿ ಮನಡಿದ್ರತ ಅಥವನ ಮತೊುೆಂದ್ತ ಶತಗರ್ ಫ್ನಾಕಟರಿಯವರತ ಈ ರಿೋತಿ 
ಮನಡಿದ್ರತ”್ಎೆಂದ್ತ ರೈೆತ್ರತ ನಮಾ ಮೋಲ ೆಆರೂೆೋಪ ಬರಬನರದ್ತ ಎನತನವ ಉದೆುೋಶದ್ಧೆಂದ್ ರ್ನವು 
ಕನಷಠ ೧೫ ವಷಾಗಳ ರಿಜಿಸಟರ್ ನತನ ನಮಾ ಫ್ನಾಕಟರಿಯಲ್ಲಿ ನವಾಹಣ ೆ ಮನಡಿರತತೆುೋವೆ. ಮರೆ್ನಯ 
ದ್ಧವಸ ನಮಾ ಫ್ನಾಕಟರಿಗೂ ಸಹ ಬೆಂದ್ಧರತತನುರೆ. ರ್ನನತ ಅವರಿಗೆ ಸಟಿಾಫ್ಕೋೆರ್್ ಕೊಟತಟ ಹೂೆೋಗಿ 
ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿರತತೆುೋರ್.ೆ ತನವು ಯನವನಗ ಬೆೋಕನದ್ರೂ ಬನನ ಅಥವನ ಸರ್ಪೆೈಸ್್ ಆಗಿ ಬನನ.  

Mr. CHAIRMAN:-  Yes sir, thank you. 

ಡನ: ಮತರತಗೆೋಶ್ ಆರ್. ನರನಣಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ಹೆೋಳುವುದೆೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ, 
ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ ತ್ೂಕದ್ಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಸನಧ್ಾವಿಲಿ. ಅದ್ನತನ 
ರ್ನನತ ನಮಾ ಫ್ನಾಕಟರಿಗೆ ಸಿೋಮಿತ್ವನಗಿ ರ್ನನತ ಹೆೋಳುವುದ್ಧಲಿ. ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಎಲನಿ ಶತಗರ್ ಫ್ನಾಕಟರಿ 
ಸತತ್ು-ಮತತ್ುಲೂ ಸಹ ಖನಸಗಿ ವೆೋ ಬಿರಡಾ್ಗಳು ಇರತತ್ುವೆ. ಅಲ್ಲಿ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಉಚಿತ್ವನಗಿ ತ್ೂಕ 
ಮನಡಿಕೊಡತವುದ್ರಿೆಂದ್, ರೈೆತ್ರತ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ತ್ೂಕ ಮನಡಿಸತತನುರೆ ಮತ್ತು ನಮಾ 
ಫ್ನಾಕಟರಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ತ್ೂಕ ಮನಡಿಸತತನುರೆ. ಆದನಗೂಾ, ಸತಮನರತ ೨೦೦ ರಿೆಂದ್ ೩೦೦ ಕ.ೆಜಿ. 
ವಾತನಾಸ ಬರತವುದ್ತ ಸನಾಭನವಿಕವನಗಿರತತ್ುದ.ೆ ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಕಬತು ಒಣ್ಗಿರತತ್ುದೆ, ವನಹನದ್ಧೆಂದ್ ಸಾಲಪ 
ಕೆಳಗಡ ೆಬಿದ್ಧುರತತ್ುದೆ ಅಥವನ ಮತೆು ಏರ್ನದ್ರೂ ಕನರಣ್ ಇರಬಹತದ್ತ. ಅದ್ರಿೆಂದನಗಿ, ೨೦೦ ರಿೆಂದ್ 
೩೦೦ ಕ.ೆಜಿ. ವಾತನಾಸ ಬರತತ್ುದೆ. ಈ ಬಗೆೆ ವನಹನದ್ ಚನಲಕ ಮತ್ತು ಕಬತು ಬೆಳೆಗನರರಿಗ ೆಇದ್ರ ಬಗೆೆ 
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ಅರಿವು ಇರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಅವರತ ಫ್ನಾಕಟರಿಯವರ ಜೊತೆ ಜಗಳಕೆೆ ಬರತವುದ್ಧಲಿ. ರ್ನನತ 
ಹೆೋಳುವುದೋೆರ್ೆೆಂದ್ರ,ೆ ಯನರತ ಬೆೋಕನದ್ರೂ ಸಹ ಯನವುದೆೋ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಸರ್ಪೆೈಸ್್ ಆಗಿ 
ಬೆೋಕನದ್ೆಂತ್ಹ ಶತಗರ್ ಫ್ನಾಕಟರಿಗ ೆ ಹೊೋಗಿ ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿದ್ರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ತ್ೂಕದ್ಲ್ಲಿ ವಾತನಾಸ 
ಆಗತವುದ್ಕೆೆ ಸನಧ್ಾವಿರತವುದ್ಧಲಿ.  

Mr. CHAIRMAN:-  Thank you.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕೆ. ರನಥೊೋಡ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಒೆಂದ್ತ ನಮಿಷ. ನನನ ಪರಶೆನಗೆ 
ಉತ್ುರ ಬೆಂದ್ಧರತವುದ್ಧಲಿ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ರ್ನಗರನಜ್ರವರೆೋ ತನವು ತ್ಮಾ ಪರಶೆನಯನತನ ಕೆೋಳಿ. ಇಲಿವನದ್ರ ೆ
ರ್ನನತ ಮತೆಂದ್ಧನ ಪರಶೆನಗೆ ಹೊೋಗತತೆುೋರೆ್.  

ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕೆ. ರನಥೊೋಡ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಸವದ್ಧಯವರತ 
ಹೆೋಳಿದ್ೆಂತ್ಹ ವಿಷಯ ತ್ಪತಪ ಎೆಂದನಯಿತ್ತ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ಈ ಪರಶೆನಯನತನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮತಗಿಸತತಿುದೆುೋರೆ್. ಮನನಾ 
ರ್ನಗರನಜ್ರವರೆೋ ತನವು ತ್ಮಾ ಪರಶೆನಯನತನ ಕೆೋಳುತಿುರೂೆೋ ಅಥವನ ಇಲಿವೋ?  

ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕ.ೆ ರನಥೊೋಡ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, ಪರತಿ ಟನ್ 
ಕಬತು ಬೆಳೆಗ ೆರೂ.೩,೦೫೦.೦೦ ಇರತವುದ್ನತನ ಜನಸಿು ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಏನತ ಕರಮ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಿತನುರ ೆ
ಎೆಂದ್ತ ಪರಶೆನ ಕೆೋಳಿರತತೆುೋರ್ೆ.  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಕ.ೆ ಗೊೋವಿೆಂದ್ರನಜ್ರವರ ಪರವನಗಿ ಮನನಾ ಯತ.ಬಿ. 
ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್ ಮತ್ತು ಮನನಾ ಎೆಂ. ರ್ನಗರನಜತ ರವರ ಜೆಂಟಿ ಪರಶೆನ ಇದೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯನರತ ಮದ್ಲತ 
ಪರಶೆನ ಕೆೋಳುತಿುೋರಿ?  

ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ. ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ನನನ ಚತಕೆೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನ 
ಸೆಂಖೆಾ:211+265+244 ಅನತನ ಮನನಾ ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಾಮ ಕೆೈಗನರಿಕೆ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಕೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ 
ಬಯಸತತೆುೋರೆ್.  

ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕ.ೆ ರನಥೊೋಡ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ನನನ ಪರಶೆನಗ ೆ ಉತ್ುರ 
ಬೆಂದ್ಧರತವುದ್ಧಲಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಪರಕನಶ್ ಕೆ. ರನಥೂೆೋಡ್ರವರೆೋ, ಸನಕತ ದ್ಯಮನಡಿ 
ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿಿ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕ.ೆ ರನಥೊೋಡ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಕಬತು ಬೆಳೆಗನರರ ವಿಷಯಕೆೆ 
ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ೆಂತ ೆನನನ ಪರಶೆನಗ ೆಉತ್ುರ ಬೆಂದ್ಧರತವುದ್ಧಲಿ. ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಪರತಿ ಟನ್ ಕಬತು ಬೆಳಗೆ ೆ
ರೂ.೩,೦೫೦.೦೦ ಕೊಡತತೆುೋವೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿರತತನುರೆ. ಆದ್ರ,ೆ ರ್ನನತ ನನನ ಮೂಲ ಪರಶೆನಯಲ್ಲಿ ಸದ್ರಿ 
ಬೆಲೆಯನತನ ರೂ.೩,೫೦೦.೦೦ ಏರಿಕ ೆ ಮನಡತತನುರಯೆ್ದೋ ಎೆಂದ್ತ ಕೆೋಳಿರತತೆುೋರೆ್. ಅದ್ನತನ ಹೆಚತಿ 
ಮನಡತತನುರೂೆೋ ಅಥವನ ಇಲಿವೋ? ಒೆಂದ್ತ ವೆೋಳೆ ಅವರತ ಅದ್ನತನ ಜನಸಿು ಮನಡತತೆುೋರೆ್ೆಂದ್ರೆ, ರ್ನವು 
ಒಪತಪತೆುೋವೆ. ಇಲಿವನದ್ರೆ, ಏನತ ಎೆಂಬತದ್ನತನ ಸಕನಾರ ಉತ್ುರ ಕೂೆಡಲ್ಲ.  

ಶ್ರೋ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಸವದ್ಧ:- ಮನನಾ ಪರಕನಶ್ ಕೆ. ರನಥೊೋಡ್ರವರೆೋ,… 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಸವದ್ಧಯವರೋೆ ಒೆಂದ್ತ ನಮಿಷ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿಿ.  
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ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕೆ. ರನಥೊೋಡ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅದ್ತ ನನನ ಮೂಲ ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ. 
ಅದ್ಕೆೆ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ನೋಡಲ್ಲ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಪರಕನಶ್ ಕೆ. ರನಥೂೆೋಡ್ರವರೆೋ, ಒೆಂದ್ತ ನಮಿಷ ಕೋೆಳಿ.  

ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕ.ೆ ರನಥೂೆೋಡ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಕಬತು ಬೆಳಗೆನರರಿಗ ೆ ಬೆೋರೆ 
ರನಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡತತಿುರತವ ದ್ರವನತನ ನಮಾ ರನಜಾದ್ ಕಬತು ಬೆಳೆಗನರರಿಗ ೆ ಕೊಡತವುದ್ಕೆೆ 
ಸನಧ್ಾವನಗತತ್ುದೆಯ್ದೋ ಇಲಿವೋ? ಒೆಂದ್ತ ವೆೋಳ ೆಆ ದ್ರ ಕೊಡತವುದ್ಕೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿವೆೆಂದ್ರೆ ಅಥವನ 
ಸನಧ್ಾವನಗತತ್ುದೆ ಎೆಂದ್ರೆ ಸಕನಾರ ಅದ್ನತನ ಹೆೋಳಲ್ಲ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಒೆಂದ್ತ ನಮಿಷ ಮನನಾ ರನಥೊೋಡ್ರವರೆೋ, ಒೆಂದ್ತ ನಮಿಷ ರ್ನನತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ತನವು ಅವಕನಶ ನೋಡತವುದ್ಧಲಿವೆೋ?  

ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕೆ. ರನಥೂೆೋಡ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಕಬತು ಬೆಳೆಗನರರ ರಕ್ಷಣೆಗ ೆತನವು 
ಬರಬೆೋಕತ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನನಗೂ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ತನವು ಬಿಡತವುದ್ಧಲಿವೋೆ?  

ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕೆ. ರನಥೂೆೋಡ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಬಿಡತತೆುೋರ್ೆ. ಆದ್ರ,ೆ ನನನ ಮೂಲ 
ಪರಶೆನಗ ೆಉತ್ುರ ಕೂೆಡತವುದ್ಕೆೆ ತನವು ಹೆೋಳಬೆೋಕತ.  

ಶ್ರೋ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಸವದ್ಧ:- ಮನನಾ ಪರಕನಶ್ ಕೆ. ರನಥೊೋಡ್ರವರೆೋ,.. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಸವದ್ಧಯವರೋೆ, ಒೆಂದ್ತ ನಮಿಷ.  

ಶ್ರೋ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಸವದ್ಧ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ನನನದ್ತ ಪರಶೆನಯಲಿ. ರ್ನನತ 
ಹೆೋಳುವುದೋೆರ್ೆೆಂದ್ರ,ೆ.. 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸರ್, ಒೆಂದ್ತ ನಮಿಷ. ಪಿಿೋಸ್್. ಇದ್ತ ಬಹಳ ಮಹತ್ಾವನದ್ೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ತ 
ವಿಷಯವನಗಿದ.ೆ ಆಗಲೋೆ ಮನನಾ ಮತಖಾಮೆಂತಿರಗಳು ಸಹ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡಿರತತನುರ.ೆ ಹನಗನಗಿ, ಈ 
ಪರಶೆನಯನತನ ಅಧ್ಾ ಗೆಂಟೆ ಕನಲನವಧಿ ಚಚೆಾಗೆ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳುಿತಿುದೆುೋರ್.ೆ ಅದ್ರೆಂತ,ೆ ಈ ವಿಷಯವನತನ 
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮತಕನುಯಗೊಳಿಸತತಿುದೆುೋರ್ೆ. ಮತೆಂದ್ಧನ ಪರಶೆನ ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ. ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್ರವರದ್ತು.  

ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕೆ. ರನಥೊೋಡ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ನನನ ಪರಶೆನಗ ೆಮನನಾ ಮೆಂತಿರಗಳು 
ಉತ್ುರ ಕೂೆಡತತೆುೋರ್ೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿರತತನುರೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈ ವಿಷಯವನತನ ರ್ನನತ ಅಧ್ಾ ಗೆಂಟೆ ಕನಲನವಧಿ ಚಚಾೆಗ ೆ
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಿತೆುೋರೆ್. You cannot dictate, I say.  

ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕೆ. ರನಥೊೋಡ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, I am not dictating. 

Mr. CHAIRMAN:-   You cannot dictate like that. ರ್ನನತ ಅಧ್ಾ ಗೆಂಟೆ 
ಚಚೆಾಗ ೆತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಿತೆುೋರೆ್.  

ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕ.ೆ ರನಥೊೋಡ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, I want only answer. 
ಅಷ್ೆಟೋ.  

Mr. CHAIRMAN:-  This is not good. 

ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕ.ೆ ರನಥೂೆೋಡ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, Hon’ble Minister is 
willing to give the answer. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಒೆಂದ್ತ ನಮಿಷ ತನವು ದ್ಯಮನಡಿ ಕತಳಿತ್ತಕೊಳಿಿ. ಮನನಾ 
ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್ರವರೆೋ ತನವು ತ್ಮಾ ಪರಶೆನ ಕೆೋಳಿ. (ಗೊೆಂದ್ಲ) ರ್ನನತ ಅಲೂೆೋ ಮನಡಿರತವುದ್ಧಲಿ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 
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ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ. ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ನನನ ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಾ: 
211+265+244ನತನ ಮನನಾ ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಾಮ ಕೆೈಗನರಿಗ ೆಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಕೆೋಳುತುೆೋರೆ್.  

ಶ್ರೋ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಸೆಂಗಪಪ ಸವದ್ಧ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಮತಖಾಮೆಂತಿರಗಳು 
ಈಗನಗಲೆೋ ಹೆೋಳಿದನುರ.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗನಗಲೆೋ ಒೆಂದ್ತ ತನಸತ ಆಗಿರತತ್ುದೆ.  

ಶ್ರೋ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಸವದ್ಧ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಒೆಂದ್ತ ನಮಿಷ ಕೆೋಳಿ. ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ 
ಮನನಾ ಮತಖಾಮೆಂತಿರಗಳು ಈ ವಿಷಯವನತನ ಅಧ್ಾ ಗೆಂಟೆ ಕನಲನವಧಿ ಚಚಾೆಗ ೆ
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳಿಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ  ಬಹಳ ಸಪಷಟವನಗಿ ಹೆೋಳಿದನುರ.ೆ ಸನಧ್ಾವನದ್ರ,ೆ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಇದ್ನತನ 
ಚಚೆಾಗ ೆ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳಿಲ್ಲ ಅಥವನ ರ್ನಳೆಯ ದ್ಧವಸ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳಿಿ. ಮನನಾ ಮತರತಗೆೋಶ್ 
ನರನಣಿಯವರತ ತ್ಮಾ ಜಿಲೆಿಯ ಬಗೆೆ ಹೋೆಳಿದ್ರತ. ಅದ್ರೆಂತ,ೆ ಅವರ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಕಬತು ಬೆಳೆಗನರರಿಗ ೆ
ತ್ೂಕದ್ಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಆಗತತಿುಲಿವೆೆಂದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ರ್ನನತ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ ಸಲ್ಲಿಸತತೆುೋರ್.ೆ ಆದ್ರ,ೆ 
ಸನರಸಗಟನಗಿ ಮೋಸ ಆಗತತಿುಲಿವೆೆಂದ್ತ ಅವರತ ಏನತ ಹೆೋಳುತಿುದನುರ,ೆ ಅದ್ನತನ ರ್ನನತ ಒಪತಪವುದ್ಧಲಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅದ್ಕನೆಗಿಯ್ದೋ ಇದ್ನತನ ಅಧ್ಾ ಗೆಂಟೆ ಚಚೆಾಗೆ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಿತಿುದೆುೋವಲಿವೋೆ? 

ಶ್ರೋ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಸವದ್ಧ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ತನವು ಅದ್ನತನ ಅಧ್ಾ ಗೆಂಟ ೆಕನಲನವಧಿ 
ಚಚೆಾಗ ೆ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳಿಿ. ಆ ಚಚೆಾಯಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಪನಲೂೆೆೆಂಡತ ಯನವ ರಿೋತಿ ಮೋಸ ಆಗತತಿುದ ೆ
ಎೆಂಬತದ್ನತನ ರ್ನನತ ತ್ಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡತತೆುೋರೆ್. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈ ವಿಷಯವನತನ ರ್ನನತ ಅಧ್ಾ ಗೆಂಟೆ ಕನಲನವಧಿ ಚಚಾೆಗ ೆ
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಿತೆುೋರೆ್. 
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ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಾ:- 211+265+244 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

 
ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ. ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಉತ್ುರವನತನ ಒದ್ಗಿಸಿದನುರ.ೆ 

G.I.M., (Global Investors Meet) ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಒೆಂದ್ತ ಪರಶೆನಯನತನ ರ್ನನತ ಕೆೋಳಿದುೆನತ. 
ಅದ್ಕೆೆ ಉತ್ುರ ಕೂೆಟಿಟರತವುದೆೋ ತ್ಪನಪಗಿರತತ್ುದೆ. ನಮಗೆಲನಿ ಪತಿರಕನ ಮನಧ್ಾಮದ್ಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ ೯ ಲಕ್ಷ 
ಕೊೋಟಿ ರೂಪನಯಿ ಹೂಡಿಕೆಯನಗಿರತತ್ುದ ೆ ಎೆಂದ್ತ ತಿಳಿಸಿರತತನುರ.ೆ ಆದ್ರೆ, ಕೊಟಿಟರತವ ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ 
ಕೆೋವಲ ೯ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿ ಇರತತ್ುದೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಕೊೋಟಿ ರೂಪನಯಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೊೋಯಿತೆೆಂದ್ತ 
ಗೊತಿುರತವುದ್ಧಲಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಟೆೈಪಿೆಂಗ್ ಮಿಸೆಟೋರ್್ ಏರ್ನದ್ರೂ ಆಗಿದಯೆ್ದೋ ಎೆಂಬತದ್ನತನ 
ರೆ್ೂೋಡಿ.  

ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ. ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಹನಗನಗಿ, ಆ ಉತ್ುರ ತ್ಪನಪಗಿದ ೆ
ಅಥವನ ರ್ನವು ಕರಕೆನಟ ಅಥವನ ಸಕನಾರ ಕರಕೆನಟ ಎೆಂಬತದ್ನತನ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಮದ್ಲತ 
ಹೆೋಳಬೆೋಕತ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ. ತನವು ಮತೆಂದ್ಧನ ಪರಶೆನ ಕೆೋಳಿ.  

ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ. ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅದ್ತ ೯ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿ ಅಥವನ 
೯ ಲಕ್ಷ ಕೂೆೋಟಿ ರೂಪನಯಿ ಎೆಂಬ ಬಗೆೆ ಸಪಷಿಟೋಕರಣ್ ಬೆೋಕಲಿವೆೋ? 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅದ್ನತನ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ನೋಡತವನಗ ಹೆೋಳುತನುರೆ. ತನವು 
ಮತೆಂದ್ಧನ ಉಪ ಪರಶೆನ ಕೆೋಳಿ.  

ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ. ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, G.I.M.,  ಎೆಂದ್ತ 
ಪರತಿ ಬನರಿ ಮನಡತತನುರೆ, ಆದ್ರೆ, ಈ ವಷಾ ನಡದೆ್ೆಂತ್ಹ G.I.M.,  ಗೆ ಎಷತಟ ಹಣ್ ಖಚತಾ ಆಗತತ್ುದ ೆ
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ಎೆಂದ್ತ ಪರಶೆನ ಕೆೋಳಿದೆುೋವೆ. ಅದ್ಕೆೆ ಸತಮನರತ ೭೫ ಕೂೆೋಟಿ ರೂಪನಯಿ ಖಚನಾಗಿರತತ್ುದೆ ಎೆಂದ್ತ ಉತ್ುರ 
ನೋಡಿರತತನುರ.ೆ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಬಹಳ ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರನಗಿರತತನುರೆ. ನನಗ ೆ ಜ್ಞನಪಕ ಇದ್ು ಹನಗೆ 
೨೦೧೦ರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮನನಾ ಸಚಿವರೆೋ ಒೆಂದ್ತ G.I.M.,  ಮನಡಿರತತನುರೆ. ಈಗ ಮನನಾ 
ಮತಖಾಮೆಂತಿರಗಳನಗಿರತವ ಶ್ರೋ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿಯವರಿೆಂದ್ ಯನವ ರಿೋತಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿಸಿರತತನುರೊೋ ಅದೆೋ ರಿೋತಿ, ಈ ಹಿೆಂದ ೆ ಮನನಾ ಬಿ.ಎಸ್್. ಯಡಿಯೂರಪಪನವರಿೆಂದ್ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿಸಿರತತನುರೆ. ಅಲಿವೆೋ ಸರ್? If I am right, ಜೂನ್ 4,5 ಮತ್ತು ೬ರ್ೋೆ ತನರಿೋಖಿನೆಂದ್ತ 
ಮನಡಿರತತನುರ.ೆ ಆಗ ಸತಮನರತ ರ್ನಲೂೆವರೆ ಲಕ್ಷ ಕೊೋಟಿ ರೂಪನಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಹಣ್ ಬರತತ್ುದೆ. 
ಅದ್ರಿೆಂದನಗಿ, ಸತಮನರತ ೪ ಲಕ್ಷ ಕೊೋಟಿಯಷತಟ ಉದೊಾೋಗ ಕೊಡತತೆುೋವೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ುರತ. ಆದ್ರೆ, 
ಅದ್ರ achievement ಏನತ ಸರ್? ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ರ್ನವು statistics ತೆಗೆದ್ರೆ, ೨೦೧೦ರಲ್ಲಿ 
3.94 ಲಕ್ಷ ಕೊೋಟಿ ಒಪಪೆಂದ್, ಅನತಷ್ನಠನ ಕೆೋವಲ ಶೆೋಕಡ ೧೪ ರಷತಟ. ಆ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿಯೂ ಇವರೋೆ 
ಮನನಾ ಸಚಿವರನಗಿರತತನುರೆ. ಏತ್ಕೆೆ ಇದ್ನತನ ಅವರತ ಪರಿಷೆರಣ ೆಮನಡಲ್ಲಲಿ? ೨೦೧೦ರಲ್ಲಿ G.I.M.,   
ಬಗೆೆ ಮನನಾ ಬಿ.ಎಸ್್. ಯಡಿಯೂರಪಪ ನವರಿೆಂದ್ ಏನತ ಹೆೋಳಿಸಿರತತನುರೆ, ಆಗ ಕೊಟಟೆಂತ್ಹ ಫ್ಗರ್ 
ನಲ್ಲಿ ಶೆೋಕಡ 14 ರಷತಟ ಮನತ್ರ ಅನತಷ್ನಠನ ಆಗಿರತತ್ುದೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತ್ಮಾ ಪರಶೆನ ಮತಗಿದ್ಧದಯೆ್ದೋ?  

ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ. ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಏಕೆೆಂದ್ರ ೆ ಒೆಂದೊೆಂದ್ತ ಬನರಿ 
ಮನನಾ ಮೆಂತಿರಗಳು ಭನವುಕರನಗತತನುರ.ೆ ಮತೂೆುೆಂದ್ತ ಬನರಿ ಅವರತ ಅಸಹನಯಕರನಗತತನುರೆ. 
ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಕಳೆದ್ ಬನರಿ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಸಚಿವರ ಕಡತ್ವೆೋ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲಲಿವೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ರತ. 
ಆ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲನಿ ಬಹಳ ಬೋೆಜನರತ ಆಯಿತ್ತ. ಅದೆೋ ರಿೋತಿ, ರ್ನನತ ತ್ಮಗೆ ಒೆಂದ್ತ ಪತ್ರ 
ಕೊಟತಟ ಸತಮನರತ ಎರಡೂವರೆ ವಷಾ ಕಳೆದ್ಧರತತ್ುದ.ೆ ಶ್ರೋ ಜಗದ್ಧೋಶ್ ಶೆಟಟರ್ರವರಿಗ ೆ ಕೊಟಿಟದೆುೋರೆ್. 
ಇದ್ತವರೆವಿಗೂ ಸಹ ಅದ್ತ ಪೊರೋಸೆಸ್್ ಆಗಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಆ ಇಲನಖೆ ಏನತ ಕೆಲಸ ಮನಡತತಿುದೆ. 
ಇಲಿವನದ್ರ ೆಕನರಣ್ ಕೊಟತಟ ರಿಜೆರ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಮನಡಬೆೋಕತ. ಬದ್ಲನಗಿ, ಕೆೋವಲ ಸತಳುಿ ಹೋೆಳಿಸತತನುರೆ. 
ಏತ್ಕೆೆ ಈ ರಿೋತಿ ಮನಡತತನುರ?ೆ ಯನರಿಗ ೆ ಉದೊಾೋಗ ಕೊಡತತನುರೆ? ಈಗ ಹೆೋಳಿರತವೆಂತ್ಹ 
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ಬೆಂಡವನಳ ಹೂಡಿಕೆ ಸತಮನರತ ೯ ಲಕ್ಷ ಕೂೆೋಟಿ ರೂಪನಯಿ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತನುರೆ. ಆದ್ರೆ, ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ 
೯ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿ ಎೆಂದ್ತ ಕೊಟಿಟರತತನುರ.ೆ ಜೊತೆಗೆ, ಇದ್ತ ಆಗತವುದ್ಕೆೆ ೭ ವಷಾ ಸಮಯ ಬೆೋಕತ 
ಎೆಂದ್ತ ಹೋೆಳುತನುರೆ. ಇದ್ತ ಆಗತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸವೆೋ? ಸತಮಾಸತಮಾರೆ್ ಇೆಂತ್ಹವುಗಳನತನ ಮನಡಿ 
ಜನರಿಗ ೆ ಉದೊಾೋಗ ಕೊಡತತೆುೋವೆೆಂದ್ತ ಸಕನಾರ ಸತಮನರತ ೭೫ ಕೊೋಟಿ ರೂಪನಯಿ ಖಚತಾ 
ಮನಡಿ… 

ಡನ: ಮತರತಗೆೋಶ್ ಆರ್. ನರನಣಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅದ್ನತನ ರ್ನನತ ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ 
ಹೆೋಳುತುೆೋರೆ್.  

ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ. ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅದ್ನತನ ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಲ್ಲ. 
ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಹೆೋಳಿದ್ೆಂತ,ೆ ಅಷತಟ ಬೆಂಡವನಳ ಹೂಡಿಕೆಯನಗಿ ಉದೂೆಾೋಗನವಕನಶಗಳು ಬೆಂದ್ರ,ೆ 
ರ್ನನತ ಮನನಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ಎಲಿರ ಪರವನಗಿ ಧ್ನಾವನದ್ಗಳನತನ ಅಪಿಾಸತತೆುೋರ್ೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ 
ಸರ್ನಾನ ಮನಡತತೆುೋರ್ೆ. ಆದ್ರೆ, ಈ ಹಿೆಂದ ೆಏರ್ನಗಿದೆ, ಅವರ statistics ಮತ್ತು ರಕೆನಡ್ಾ ಏರ್ನಗಿದೆ 
ಎೆಂಬತದ್ನತನ ರೆ್ೂೋಡಲ್ಲ. ೨೦೧೦ರಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಸಚಿವರೆೋ ಹೆೋಳಿರತವೆಂಥದ್ುರಲ್ಲಿ ಶೆೋಕಡ ೧೪ ರಷತಟ ಮನತ್ರ 
ಅನತಷ್ನಠನ ಆಗಿರತತ್ುದೆ.  

ಡನ: ಮತರತಗೆೋಶ್ ಆರ್. ನರನಣಿ:- ಮನನಾ ಯತ.ಬಿ. ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್ರವರೆೋ, ತನವು ತ್ಮಾ 
ಪರಶೆನಯನತನ ಮತಗಿಸಿದ್ರ ೆರ್ನನತ ಉತ್ುರ ನೋಡತತೆುೋರೆ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್ರವರೆೋ, ತನವು ತ್ಮಾ ಪರಶೆನಯನತನ ಕೆೋಳಿ. ಮನನಾ 
ಸಚಿವರೆೋ ಈ ವಿಷಯದ್ ಬಗೆೆ ಮೂರತ ಜನ ಸದ್ಸಾರತ ಪರಶೆನ ಕೆೋಳಿದ್ತು, ಅವರತ ತ್ಮಾ ಪರಶೆನಯನತನ 
ಕೆೋಳಿದ್ ನೆಂತ್ರ ಒಟಿಟಗೆ ಎಲಿರಿಗೂ ಉತ್ುರ ನೋಡಲ್ಲ.  

ಶ್ರೋ ಎೆಂ. ರ್ನಗರನಜತ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅವಕನಶ ಕೊಟಿಟದ್ುಕನಗಿ ಧ್ನಾವನದ್ಗಳು.  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಶೆ್ ನೋತ್ುರ ಅವಧಿ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಿ ಸತಮನರತ ಒೆಂದ್ತ ಗೆಂಟೆ 
ಆಯಿತ್ತ. ಹನಗನಗಿ, ತ್ಮಾ ಪರಶೆನಯನತನ ಸೆಂಕ್ಷಿಪುವನಗಿ ಕೆೋಳಿ. ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಪರಶೆ್ನೋತ್ುರ ಅವಧಿ 
ಪೂಣ್ಾಗೂೆಳಿಸಬೋೆಕತ.  

ಶ್ರೋ ಎೆಂ. ರ್ನಗರನಜತ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನವು ಕೆೋಳಿರತವೆಂತ್ಹ ಪರಶೆನಗಳಿಗ ೆ
ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಲ್ಲಖಿತ್ ಉತ್ುರಗಳನತನ ನೋಡಿರತತನುರ.ೆ ಆದ್ರೆ, ಸಮನವೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ ಭನಗವಹಿಸಿದ್ೆಂತ್ಹ 
ಪರಮತಖ ಉದ್ಾಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಂಪನಗಳು ಎೆಂದ್ರ,ೆ ೨೦೫ ಕೆಂಪನಗಳು ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿರತತನುರೆ. 
ಒಡಬೆಂಡಿಕ ೆ ಅಥವನ MoU ಮನಡಿಕೊೆಂಡಿರತವೆಂತ್ಹದ್ತು ಕೆೋವಲ ೫೭ ಕೆಂಪನಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 
ಮನತ್ರ. ಬೋೆರ ೆ ಕೆಂಪನಗಳು ಯನವ ಕನರಣ್ಕೊೆೋಸೆರ ಏತ್ಕನೆಗಿ ನಮಾ ಜೊತೆ ಒಡೆಂಬಡಿಕ ೆ
ಮನಡಿಕೊಳಿಲ್ಲಲಿ ಎೆಂಬತದ್ನತನ ಸಹ ಸಪಷಟಪಡಿಸಬೆೋಕತ.                            

                                                            (ಮತೆಂದ್ತ) 

(1057) 20.12.2022 YL-GR 1.10          (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜತ (ಮತೆಂದ್ತ):- 

ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಂಪನಗಳು ಎಲೆಿಲ್ಲಿ ಹಣ್ವನತನ ಹೂಡಿಕೆ ಮನಡತತ್ುವೆ ಎನತನವೆಂಥ ಪರಶೆನಯನತನ 
ಕೆೋಳಿದನಗ ಸತಮನರತ 57 ಕೆಂಪನಗಳಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 20 ಕೆಂಪನಗಳು Outside Bengaluru 
ಇವೆ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತನುರೆ.  Outside Bengaluru ಎೆಂದ್ರೆ, ಬೆಳಗನವಿಯಲ್ಲಿ ಎಷತಟ ಕೆಂಪನಗಳಿವೆ, 
ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕದ್ಲ್ಲಿ ಎಷತಟ ಕೆಂಪನಗಳಿವೆ ಎೆಂಬತದ್ರ ಬಗೆೆ ನದ್ಧಾಷಟವನಗಿ ತಿಳಿಸಿಲಿ ಎನತನವೆಂಥ 
ಮನತ್ನತನ ಹೆೋಳಬಯಸತತೆುೋರೆ್.  ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂಡವನಳ ಹೂಡಿಕೆಗ ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ೆಂತ ೆ energy 
sector ನಲ್ಲಿ   investment ಮನಡಲ್ಲಕೆೆ ತ್ತೆಂಬನ ಜನರನತನ ತೊೋರಿಸಲನಗಿದೆ.  ಆ energy 
sector ರ್ನನತ   appreciate ಮನಡತತುೆೋರೆ್. ನೋವು ಮನಡಿರತವ ಸಮನವೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 
ರೂ.10 ಲಕ್ಷ ಕೊೋಟಿ, ರೂ.9.00 ಲಕ್ಷ ಕೊೋಟಿಗಳಷತಟ ಹೆಚತಿ ಬರತತಿುದ್ುರ ೆ ಪರಶೆಂಸೆಯನತನ 
ವಾಕುಪಡಿಸತತೆುೋರ್.ೆ  ಮನನಾ ಯತ.ಬಿ.ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್ರವರತ ಈಗನಗಲೆೋ ಹೆೋಳಿದ್ೆಂತೆ ಖೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                    20-12-೨೦೨೨                                      78                        

  ತಿದ್ತುಪಡಿಯನಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ರ್ನಾಯನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಪತಿರಕನ ಪರಕಟಣೆಗನಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ತ 
 

   

ಈ ರನಜಾ ಅದ್ಕೆೆ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ಯನತನ ವಾಕುಪಡಿಸತತ್ುದೆ. ಆದ್ರೆ, ಇಷತಟ ವಷಾಗಳ ಕನಲ ನಡದೆ್ೆಂಥ 
ಎಲನಿ ಸಮನವೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ ಹೂಡಿರತವೆಂಥ ಹೂಡಿಕಯೆನತನ ರೆ್ೂೋಡಿದನಗ actual investment 
ರೆ್ೂೋಡಿದನಗ  it has not crossed more than 20%. ಶೆೋಕಡ 20 ರಷತಟ ರಿಯನಲ್ಲಟಿ 
ಇಲಿದ್ೆಂಥ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ತ ಕೆೋವಲ ತೊೋರಿಕಗೆೆ ಹನಗೂ ರನಜಾಕೆೆ ಮೋಸ ಮನಡಿರತವೆಂಥ 
ಸಮನವೆೋಶವನಗಿರತತ್ುದೆ.  ರೂ.74,99,58,947/- ಕೊೋಟಿ ಖಚತಾ ಮನಡಿರತವೆಂಥ ಜನಗತಿಕ 
ಬೆಂಡವನಳ ಹೂಡಿಕೆದನರರ ಸಮನವೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ ಸನಧ್ರೆ್ ಎಷ್ೆಟೆಂಬತದ್ನತನ ರೆ್ೂೋಡಿದನಗ ಶೆೋಕಡ 20 ರಷತಟ 
ತ್ೆಂದ್ಧದಯೆನದ್ರೆ ಖಚತಾ ಮನಡಿರತವೆಂಥ ಮತ್ುವೆೋ ಜನಸಿುಯನಗಿದ್ತು, ಎಲಿರ ಸಮಯವನತನ ವಾಥಾ 
ಮನಡಿದ್ೆಂತನಗಿದೆ ಎನತನವೆಂಥ ಮನತ್ನತನ ಹೆೋಳಬಯಸತತೆುೋರೆ್.  ರನಜಾ ಸಕನಾರಕೆೆ ಬೆಂಡವನಳ 
ಬರಲೆೋಬೆೋಕತ ಎನತನವೆಂಥ ಮನತ್ನತನ ಹೆೋಳುವುದನದ್ರೆ, ನಮಾ ಪಕ್ಷವು ಸಹ ಮತೆಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ 
ನಲತಿತ್ುದೆ.  ಹನಗನಗಿ ತನವು outside Bengaluru ಎನತನವೆಂಥ ಮನತಿಗ ೆಅಥಾ ಬರತವುದ್ಧಲಿ.   

ಬೆಳಗನವಿಯಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ ಕಡ ೆ ಮನತ್ರ ಕೆಂಪನ ಇರತವುದ್ನತನ ತೊೋರಿಸಿದನುರ.ೆ  ಉತ್ುರ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನಗಬೆೋಕತ ಎನತನವುದನದ್ರೆ ಏತ್ಕೆೆ ನದ್ಧಾಷಟವನಗಿ ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ ತೊೋರಿಸಿಲಿ 
ಎನತನವುದ್ತ ನನನ ಮದ್ಲ ಅೆಂಶವನಗಿದ.ೆ  ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯನವನಾವ sector ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕ ೆ
ಮನಡಲತ ಸಕನಾರ ಹೊರಟಿದನುರ,ೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆರೂೆೋಗಾದ್ಧೆಂದನಗಲ್ಲ, ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ್ಧೆಂದನಗಲ್ಲ, 
ಕೃಷಿಯಿೆಂದನಗಲ್ಲ ಅಷತಟ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ು ಬರತತಿುಲಿ.  ಯನವ ಕನರಣ್ದ್ಧೆಂದ್ ಸತಮನರತ ಎಪಪತೈೆದ್ತ 
ಕೊೋಟಿ ರೂಪನಯಿ ಖಚತಾ ಮನಡಿ, campaign ಮನಡಿದನುರ,ೆ ಬೆೋರ ೆಬೆೋರ ೆ ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ ರೂೆೋಡ್ 
ಶೆ್ೋ ಮನಡಿಕೂೆೆಂಡತ ಬೆಂದ್ಧದನುರ.ೆ ಈ  ಸಕೆನಟರ್ಗಳನತನ ಅೆಂದ್ರೆ Agriculture sector 
ಇರಬಹತದ್ತ ಅಥವನ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಕೆನಟರ್  ಇರಬಹತದ್ತ ಅಥವನ  ಆರೂೆೋಗಾ ಸಕೆನಟರ್ ಇರಬಹತದ್ತ.  
ಅದ್ರಿೆಂದ್ ಹೆಚತಿ ಬೆಂಡವನಳ ಹೂಡಿಕೆಯನಗಿಲಿ.  ಕೆೋವಲ ಎನಜಿಾ ಸಕೆಟರ್ಗೆ, ಕೆಲವು ಸಿೋಮೆಂರ್್ 
ಕೆಂಪನಗಳಿಗ ೆಒತ್ತು ನೋಡಲನಗಿದ.ೆ  ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾದ್ ಸವನಾೆಂಗಿೋಣ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೋೆಕನದ್ರ,ೆ 
ಎಲನಿ ಸಕೆನಟಸ್್ಾಗಳಿೆಂದ್ ಇರೆ್ಾಸ್ಟ್ಮೆಂರ್್ ತ್ರತವೆಂಥ ಕಲೆಸ ಮನಡಬೋೆಕನಗತತ್ುದೆ.   
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತನವು ಪರಶೆನಯನತನ ಕೆೋಳುತಿುದ್ಧುರನ ಅಥವನ ಉತ್ುರವನತನ ನೋಡತತಿುದ್ಧುರನ? 
ಪರಶೆನ ಮನತ್ರ ಕೋೆಳಿ.  ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ನೋಡತತನುರೆ.   

ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜತ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ನನನ ಕೊರೆ್ಯ ಪರಶೆನಯ್ದೋರೆ್ೆಂದ್ರೆ,  
ಮೂರ್ನಾಲತೆ ವಷಾಗಳು ಕಳೆದ್ ನೆಂತ್ರ ಎಷತಟ ಉದೊಾೋಗ ಸೃಜರೆ್ಯನಗತತ್ುದೆ ಎನತನವೆಂಥ 
ಉತ್ುರವನತನ ನೋಡಿದನುರೆ.  ಇೆಂತ್ಹ ಉತ್ುರವನತನ ಒಪಪಲತ ಸನಧ್ಾವಿಲಿ.  ಇದ್ತ ಮದ್ಲರೆ್ ಬನರಿ 
ಮನಡತತಿುರತವೆಂಥ ಬೆಂಡವನಳ ಸಮನವೆೋಶವನಗಿಲಿ.  ಕಳೆದ್ ರ್ನಲತೆ ಬನರಿ ಅವರ ಸಕನಾರವೆೋ 
ಸಮನವೆೋಶ ಮನಡಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಆ ಪರಶೆನಗ ೆಸಮೆಂಜಸ ಉತ್ುರವನತನ ನೋಡಬೆೋಕತ.  ಜೊತೆಗೆ ಮನನಾ 
ಸಚಿವರತ ಅನತಬೆಂಧ್-3 ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿರತವೆಂಥ ಉತ್ುರವು ಆೆಂಗಿ ಭನಷ್ಯೆಲ್ಲಿಯ್ದೋ ಬೆರಳಚತಿ 
ಮನಡಲನಗಿದ್ತು, ಅದ್ತ ಎಷಟರ ಮಟಿಟಗೆ ಸರಿ? ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ್ ಭನಷ್ ೆಕನನಡವನದ್ರೂ 
ಸಹ ನೋಡಿರತವೆಂಥ ಉತ್ುರ ಆೆಂಗಿ ಭನಷ್ೆಯದನಗಿದೆ.  ಏತ್ಕನೆಗಿ ಈ ರಿೋತಿ ಕನನಡ ವಿರೂೆೋಧಿ ನಲತವು 
ಎನತನವೆಂಥ ಪರಶೆನಯನತನ ಮನನಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕೆೋಳಬಯಸತತೆುೋರೆ್.   

ಶ್ರೋ ಮೆಂಜತರ್ನಥ ಭೆಂಡನರಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಈಗನಗಲೆೋ 
ಉತ್ುರ ನೋಡಿದ್ತು, ಅದ್ಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ೆಂತ ೆ ನನಗ ೆ ಒೆಂದ್ತ ಸಪಷಿಟೋಕರಣ್ವನತನ ನೋಡಬೆೋಕನಗಿದ.ೆ  
ರನಜಾದ್ ಏಕಗವನಕ್ಷಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ 608 ಯೋಜರೆ್ಗಳಿಗ ೆ ಅನತಮೋದ್ರ್ೆ ನೋಡಲನಗಿದ್ತು, 
ರೂ.2,83,415 ಕೂೆೋಟಿ ಬೆಂಡವನಳ ಹೂಡಿಕೆ ಬರತತ್ುದೆ.   ಹನಗೆಯ್ದೋ 57 ಒಡೆಂಬಡಿಕೆಗಳ 
ಯೋಜರೆ್ಗ ೆ ರೂ.5,41,369 ಕೊೋಟಿ ಬೆಂಡವನಳ ಹೂಡಿಕೆ ಬರತತ್ುದೆ.  ಜೊತೆಗೆ ಸಮನವೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ 
ಪರಮತಖ ಕೆೈಗನರಿಕೂೆೋದ್ಾಮಿಗಳಿೆಂದ್ ರೂ.1,57,000 ಕೊೋಟಿ ಬೆಂಡವನಳ ಹೂಡಿಕೆ ಬರತತ್ುದೆ ಎೆಂದ್ತ 
ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲನಗಿದ್ತು, ತನವು ನೋಡಿರತವೆಂಥ ಯೋಜರೆ್ಯ ಬೆಂಡವನಳ ಹೂಡಿಕ ೆ
ಸರಿಯನಗಿದೆಯ್ದೋ? ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಕೆೋವಲ 57 ಒಡೆಂಬಡಿಕೆಗಳ ಯೋಜರೆ್ಗ ೆರೂ.5,41,369 ಕೊೋಟಿ 
ಬೆಂಡವನಳ ಹೂಡಿಕಯೆನಗತತ್ುದೆ, 608 ಯೋಜರೆ್ಗಳಿಗ ೆ ರೂ.2,83,415 ಕೂೆೋಟಿ 
ಹೂಡಿಕೆಯನಗತತ್ುದೆ ಎೆಂದ್ತ ತಿಳಿಸಲನಗಿದೆ.  ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, ಉದೊಾೋಗ ಸೃಜರೆ್ಗ ೆ
ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ೆಂತ ೆಪರಶೆನಯನತನ ಕೆೋಳಿದ್ತು, ರೂ.5,41,369 ಕೊೋಟಿಗ ೆ 2,81,411 ಉದೊಾೋಗ ಸೃಜರೆ್ 
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ಮನಡತತೆುೋವ ೆ ಎೆಂದ್ತ ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ಧುೋರಿ.  ಜೊತೆಗೆ ರ್ನಲತೆ ಲಕ್ಷದ್ ನಲವತೂೆುೆಂದ್ತ ಸನವಿರ 
ಕೊೋಟಿ ರೂಪನಯಿಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ೆಂತ ೆಉದೂೆಾೋಗ ಸೃಜರೆ್ ಬಗೆೆ ಸಪಷಿಟೋಕರಣ್ವನತನ ನೋಡಿರತವುದ್ಧಲಿ.  
ಈ ರಿೋತಿಯನಗಿ ಯನವ ಅಧಿಕನರಿ ಮನನಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ಉತ್ುರ ನೋಡಿದನುರೆ ಎೆಂಬತದ್ತ ನನಗ ೆಗೂೆತಿುಲಿ.  
ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ MGR Educational & Research Institute University ಯವರತ ಸತಮನರತ 
ರೂ.800.00 ಕೂೆೋಟಿ ಇರೆ್ಾಸ್ಟ್ ಮನಡತತಿುದ್ತು, 10,000 ಉದೊಾೋಗ ಸೃಜರೆ್ ಮನಡತತೆುೋವ ೆಎೆಂದ್ತ 
ಹೆೋಳಿದನುರೆ.  ಯನವ ರಿೋತಿಯನಗಿ ಉದೊಾೋಗ ಸೃಜರೆ್ ಮನಡತತಿುದನುರೆ ಎೆಂಬತದ್ತ ನನಗ ೆಗೂೆತಿುಲಿ.  
ವೆೋದನೆಂತ್ ಕೆಂಪನಯವರತ ರೂ.80,000 ಕೊೋಟಿ investment ಮನಡತತೆುೋವ ೆಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ತು, 
ಅವರತ job ಅನತನ disclose ಮನಡಿಲಿ.  ಬಹಳ ಆಶಿಯಾವನದ್ ವಿಚನರವೋೆರ್ೆೆಂದ್ರ,ೆ ವಿೋಣನ 
ಎನಜಿಾ ಇೆಂಡಿಯನರವರತ ರೂ.1,550 ಕೊೋಟಿ ಇರೆ್ಾಸ್ಟ್ ಮನಡತತಿುದ್ತು, 40 ಉದೊಾೋಗ ಸೃಜರೆ್ 
ನೋಡತತಿುದನುರೆ. Whether all these things are possible?  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ದ್ಯವಿಟತಟ ಬೆೋಗ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ತ್ಮಾ ಮನತ್ನತನ ಮತಗಿಸಿ.  

ಶ್ರೋ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್ ಭೆಂಡನರಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮತೂೆುೆಂದ್ತ ವಿಚನರವನತನ ಹೆೋಳ 
ಬಯಸತತೆುೋರೆ್.  ಜನಗತಿಕ ಬೆಂಡವನಳ ಹೂಡಿಕದೆನರರ ಸಮನವೆೋಶದ್ ಆಯೋಜರೆ್ಗ ೆ ಒಟತಟ 
ರೂ.74,99,58,947/- ವೆಚಿವನಗಿರತತ್ುದ ೆ ಎೆಂದ್ತ ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ ತೂೆೋರಿಸಿದನುರೆ.  ಅದ್ರಲ್ಲಿ 
publicity ಗನಗಿ ರೂ.14,000 ಕೊೋಟಿ ನೋಡಿದ್ತು, basic facility ಗೆ ರೂ.50.00 ಕೂೆೋಟಿ 
ಖಚತಾ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ  basic facility ಗೆ ರೂ.50.00 ಕೊೋಟಿ ಖಚತಾ ಮನಡತವುದನದ್ರೆ, 
basic infrastructure ಗೆ ಎಷತಟ ಕೊೋಟಿ ಖಚತಾ ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಇದನುರ?ೆ ರೈೆತ್ರ ಭೂಮಿಗೆ 
ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಏರ್ನದ್ರೂ ತೂೆೆಂದ್ರೆಯನಗತತ್ುದೆಯ್ದೋ? ಇಷತಟ ಕೆಂಪನಗಳು ಇಷತಟ ಉದೊಾೋಗ ಸೃಜರೆ್ 
ನೋಡತವುದನದ್ರ,ೆ what is your thought on the road to development ಬಗೆೆ ಏನತ 
ಎೆಂಬತದ್ನತನ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ತಿಳಿಸಬೆೋಕತ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸಚಿವರೆೋ, ಮೂರತ ಸದ್ಸಾರಿಗೂ ಒಳಗೊೆಂಡೆಂತ ೆಉತ್ುರವನತನ 
ನೋಡಿ.   
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ಡನ|| ಮತರತಗೆೋಶ ಆರ. ನರನಣಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 2010, 2012, 2022 
ರಲ್ಲಿ ಮೂರತ ಬನರಿ ನಮಾ ಸಕನಾರ ಜನಗತಿಕ ಸಮನವೆೋಶ ಬೆಂಡವನಳ ಹೂಡಿಕೆಯನತನ ಕರ್ನಾಟಕ 
ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಮನಡಿದೆು.  ಮೂಲತ್ಃ 2012 ರಲ್ಲಿ ಟನಟನ ರ್ನಾರೆ್ೂೋ ಕೆಂಪನ ಕರ್ನಾಟಕಕೆೆ ಬೆಂದ್ಧತ್ತು.  
ಅದ್ತ ಧನರವನಡವನಡದ್ಲ್ಲಿ ಟನಟನ ಮೋಟನಸ್್ಾ, ಟೆಲ್ಲಕನೆಂ ಎೆಂದ್ತ ಮೂರತ ಯೂನರ್್ಗಳನತನ 
ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಿದ್ುರತ.  ಅದ್ರ ಪಕೆದ್ಲ್ಲಿಯ್ದೋ ಟನಟನ ರ್ನಾರೆ್ೂೋ ಕೆಂಪನ ಎನತನವೆಂಥದ್ತ ಬಹಳ 
ಪರಸಿದ್ಿವನಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಹೆಸರತವನಸಿಯನಗಿತ್ತು.   ಅವರತ ಕರ್ನಾಟಕದ್ಲ್ಲಿ investment ಮನಡಲತ 
ಮತೆಂದ ೆ ಬೆಂದ್ಧದ್ುರತ.  ಆ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಶ್ರೋ ಮತತ್ತುರನಮನ ಎೆಂಬತವವರತ ಟನಟನ ರ್ನಾರೆ್ೂೋ 
ಕೆಂಪನಯಲ್ಲಿ ಸಿನಯರ್ ವೆೈಸ್್ ಪೆರಸಿಡೆೆಂರ್್ ಆಗಿದ್ತು, ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವನಸ ಮನಡತತಿುದ್ುರಿೆಂದ್ 
ಅವರಿಗೆ ಮನಜಿ ಮತಖಾಮೆಂತಿರಗಳನದ್ ಶ್ರೋ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಹನಗೂ ನಮಾಲಿರ ಮನವಿ 
ಮೋರಗೆ ೆ ಧನರವನಡದ್ಲ್ಲಿಯ್ದೋ ಅವರತ ಕೆಂಪನ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡತತೆುೋರ್ೆ ಎನತನವೆಂಥ ತಿೋಮನಾನ 
ಕೆೈಗೊೆಂಡರತ.  ಹನಗನಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒೆಂದ್ತ ಸನವಿರ ಎಕರ ೆಭೂಮಿ ಬೆೋಕನಗಿತ್ತು.  ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ನಮಾ 
ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಈ plant ಬೆೋಡ, ಬೆೋರ ೆ ಕಡೆ plant ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳಿಿ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದನಗ 
ವೆಹಿಕಲ್ನಲ್ಲಿಯ್ದೋ ಎಲನಿ equipment and machineries ಲೊೋಡ್ ಆಗಿತ್ತು.  ಆಗ ರ್ನವು 
ಎಲನಿ ಕಡ ೆ ಹತಡತಕಿದ್ರೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ ಸನವಿರ ಎಕರ ೆ ಭೂಮಿ ಸಿಗಲ್ಲಲಿ.  ಆ 
ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಟನಟನ ರ್ನಾರೆ್ೂೋ ಕೆಂಪನಯನತನ ಕಳದೆ್ತಕೊಳಿಬೋೆಕನದ್ ಪರಿಸಿಾತಿ ಉದ್ುವಿಸಿದ್ತು, ಅದ್ತ 
ಗತಜರನತ್ಗೆ ಹೊೋಗಿತ್ತು.  ಅದೆೋ ನಮಗೆ ಒೆಂದ್ತ ಪನಠ ಎನತನವ ಸಲತವನಗಿ ಲನಾೆಂಡ್ ಬನಾೆಂರ್್ 
concept ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಬೆಂದ್ತ, ಇಡಿೋ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾದನದ್ಾೆಂತ್ ರೈೆತ್ರ ಒಪಿಪಗೆ ಮೋರಗೆೆ 
ರ್ನಲತೆ ವಷಾ ಪರಯತ್ನ ಪಟತಟ, ಒೆಂದ್ತ ಲಕ್ಷ ಇಪಪತೆೈದ್ತ ಸನವಿರ ಎಕರ ೆ ಭೂಮಿಯನತನ 
ವಶಪಡಿಸಿಕೊೆಂಡಿದೆುವು.   

2012 ರಲ್ಲಿ Steel sector ನಲ್ಲಿ Arcelor Mittal, ParsCo, ಟನಟನ, ಕಿಲೊೋಾಸೆರ್ 
ಇರಬಹತದ್ತ.  ನಮಾ ಬಳನಿರಿ ಸಚಿವರತ ಒೆಂದೂೆೆಂದ್ತ ಪನಿನಟ್ಗೆ ಮೂರತ ಸನವಿರದ್ಧೆಂದ್ ರ್ನಲತೆ ಸನವಿರ 
ಎಕರ ೆಭೂಮಿಯನತನ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳಿಲತ K.I.A.D.B., ನಲ್ಲಿ ಹಣ್ವನತನ ಹೂಡಿಕ ೆಮನಡಿದ್ುರತ.  ಅದ್ಕೆೆ 
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ರೈೆತ್ರತ ಒಪಿಪಗೆ ನೋಡಿದ್ತು, ಹಣ್ವೂ ಹೂಡಿಕೆಯನಗಿತ್ತು.  2013ರ ನೆಂತ್ರ ನಮಾ ಸಕನಾರ ಅಧಿಕನರಕೆೆ 
ಬರಲ್ಲಲಿ, ಕನೆಂಗೆರಸ್್ ಸಕನಾರ ಅಧಿಕನರಕೆೆ ಬೆಂದ್ಧತ್ತು.   

ಮನಜಿ ಮತಖಾಮೆಂತಿರಗಳನದ್ ಶ್ರೋ ಸಿದ್ುರನಮಯಾನವರತ ಅೆಂದ್ಧನ ಮತಖಾಮೆಂತಿರಯನಗಿದ್ುರತ.  
ಮದ್ಲರೆ್ ಸಚಿವ ಸೆಂಪತಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ ಲಕ್ಷ ಎಕರ ೆಭೂಮಿಯನತನ denotify ಮನಡಿದ್ುರತ.  
ರ್ನಲತೆ ವಷಾದ್ಧೆಂದ್ ಶರಮಪಟತಟ, ರೈೆತ್ರಿೆಂದ್ ತೆಗೆದ್ತಕೊೆಂಡ ಭೂಮಿ ಏನದೆ, ಅದ್ತ ಒೆಂದ್ತ ನಮಿಷದ್ಲ್ಲಿ 
“ಕತೆಂಬನರನಗ ೆ ವರತಷ, ದೊಣಣೆಗೆ ನಮಿಷ”್ ಎನತನವೆಂತನಗಿತ್ತು.  ನಮಾಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮನಡಿದ್ೆಂತ್ಹ 
ರೂ.2,200 ಕೊೋಟಿ ಏನದ,ೆ ಅದ್ರ ಬಡಿಡಯಲ್ಲಿಯ್ದೋ ರ್ನವು ಅವೆರಡೂ G.I.M., ಗಳನತನ ಮನಡಿದೆುವು.  
K.I.A.D.B., ಯಿೆಂದನಗಲ್ಲ ಅಥವನ ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದನಗಲ್ಲ ಹಣ್ವನತನ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ ವೆಚಿ 
ಮನಡಿರತವುದ್ಧಲಿ.  ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, denotify ಮನಡಿದ್ ಮೋಲೆ 2013 ರಿೆಂದ್ 2018 ರವರೆಗ ೆ
ಲನಾೆಂಡ್ ಬನಾೆಂರ್್ ಇರಲ್ಲಲಿ.  ಯನವುದೆೋ ಮೋಜರ್ ಪನರಜೆರ್ಟ್ ಬರಲ್ಲಲಿ.   ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಕರ್ನಾಟಕ 
ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಪರತಿಯೆಂದ್ತ division ನಲ್ಲಿ ಒೆಂದೂೆೆಂದ್ತ ಸಿಟೋಲ್ ಪನಿನಟ್ಗಳನತನ ಸನಾಪಿಸಲತ ಉದೆುೋಶ 
ಮನಡಲನಗಿತ್ತು.  ರನಜಾ ಸಕನಾರವು ಶ್ಫ್ನರಸತಿ ಮನಡಿದ್ತು, ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕನಾರದ್ ಮರ ೆಹೊೋಗಿತ್ತು.  
ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದ್ ಆದೆೋಶವನದ್ ನೆಂತ್ರ iron ore ಬಗೆೆ ಸವೋಾಚಾ ರ್ನಾಯನಲಯದ್ಲ್ಲಿ 
ತ್ಡಯೆನಜೆ್ಞಯನಗಿತ್ತು.  ಜೊತೆಗೆ ನಮಾ ಕಡ ೆಭೂಮಿಯ್ದೋ ಇರಲ್ಲಲಿ.  2018 ರವರೆಗೂ ನಮಾಲ್ಲಿ 
percentage ಕಡಿಮಯನಗಲತ ಮತಖಾವನದ್ ಕನರಣ್ವೆೋ ಭೂಮಿ ಇಲಿದೆೋ ಇರತವೆಂಥದನಗಿದ.ೆ 
ತ್ಮಾಗೆಲನಿ ತಿಳಿದ್ಧರತವೆಂತ ೆಯನವುದನದ್ರೂ ಕೆೈಗನರಿಕ ೆಪನರರೆಂಭವನಗಬೆೋಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಮದ್ಲರೆ್ಯದನಗಿ 
ಭೂಮಿ ಬೆೋಕನಗಿದೆ.  ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, ವಿದ್ತಾತ್ ಮತ್ತು ನೋರತ.  ಇನತನಳಿದ್ೆಂತ ೆinfrastructure 
ಹನಗೂ ಸಕನಾರ ಕೂೆಡತವೆಂಥ ಸವಲತ್ತು ಆಗಿದೆ.  ಇವುಗಳೆಲನಿ ಇದನುಗ ಮನತ್ರ ಕೈೆಗನರಿಕ ೆಸನಾಪರ್ೆ 
ಮನಡಲತ ಸನಧ್ಾವನಗತತ್ುದ.ೆ   

ಆದನದ್ ಬಳಿಕ ಇನತನ ಮತೆಂದ ೆಈ ರಿೋತಿಯನಗಬನರದೆೆಂದ್ತ 2020 ರಲ್ಲಿ 50 ಸನವಿರ ಎಕರೆ 
ಭೂಮಿಯನತನ ಇಡಿೋ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾದನದ್ಾೆಂತ್ ಗತರತತಿಸಿ, ಬೆೆಂಗಳೂರತ ನಗರ ಮತ್ತು 
ಬೆೆಂಗಳೂರತ ಗನರಮನೆಂತ್ರದ್ಲ್ಲಿ 20 ಸನವಿರ ಎಕರ ೆಭೂಮಿ ಹನಗೂ ಇನತನಳಿದ್ೆಂತ ೆ tier-II city 
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division wise 30 ಸನವಿರ ಎಕರ ೆ acquisition ಮನಡಿದುೆೋವೆ.  ಕೆಲವೆಂದ್ಕೆೆ ಅೆಂತಿಮ 
ಅಧಿಸೂಚರೆ್ಯನತನ ಹೂೆರಡಿಸಿ, ಪೆೋಮೆಂರ್್ ಮನಡಲನಗಿದ್ತು, ನಮಾ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿಯ್ದೋ ಇದ,ೆ ಇನತನ 
ಕೆಲವೆಂದ್ಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ೆಂತೆ Preliminary Notification ಆಗಿದ.ೆ  ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ 
ಕೆೋಳಿರತವೆಂಥ ವಾತನಾಸಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ೆಂತ ೆರೂ.2,83,415 ಕೊೋಟಿಗಳಿಗೆ G.I.M., ಆಗತವ ಒೆಂದ್ತ 
ತಿೆಂಗಳ ಮದ್ಲೆೋ ಸಿೆಂಗಲ್ ವಿೆಂಡೊೋ ಮತ್ತು ಹೆೈ ಲೆವೆಲ್ ಕಮಿಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಪನರಜೆಕಟನತನ ಕಿಿಯರ್ 
ಮನಡಿ,…   

 ಹೆೈ ಲೆವೆಲ್ ಕಮಿಟಿನಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಮತಖಾಮೆಂತಿರಗಳು ಅಧ್ಾಕ್ಷತ ೆ ವಹಿಸಿರತತನುರೆ, ಸಕನಾರದ್ 
ಮತಖಾ ಕನಯಾದ್ಶ್ಾಯವರತ ಸದ್ಸಾ ಕನಯಾದ್ಶ್ಾಯನಗಿದ್ತು, ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟ ಎಲನಿ ಸಚಿವರತ 
ಹನಗೂ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಆ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರತತನುರೆ.  ಅವರತ ಕೆೋಳಿರತವೆಂಥ ಎಲನಿ 
ಸವಲತ್ತುಗಳು ನಮಾಲ್ಲಿಯ್ದೋ ಇದೆಯ್ದೋ ಎೆಂಬತದ್ರ ಬಗೆೆ ಗೆಂಭಿೋರವನಗಿ ಚಚಾೆ ಮನಡಿದ್ ನೆಂತ್ರ 
ರೂ.2,83,415 ಕೂೆೋಟಿಗ ೆ ಅನತಮೋದ್ರ್ೆ ನೋಡಲನಗಿದೆ.   ನೆಂತ್ರ ರೂ.5,41,369 ಕೊೋಟಿಗ ೆ
ಅನತಮೋದ್ರೆ್ ಮನಡಿದೆುೋವೆ.  ನೆಂತ್ರ ರೂ.1,57,000.00 ಕೊೋಟಿ ಅೆಂದ್ರ ೆ ರೂ.2.00 ಲಕ್ಷ 
ಕೊೋಟಿಗೆ ಘೂೋಷಣೆ ಮನಡಿದ್ುರತ.  ಖನಾತ್ ಉದ್ಾಮಿಯನದ್ ಗೌತ್ಮ್ ಅದನನಯವರತ ಮತ್ತು ಅವರ 
ಮಗ ಕರಣ್ ಅದನನಯವರತ ರೂ.1.00 ಲಕ್ಷ ಕೂೆೋಟಿಯನತನ ಏಳು ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರತಿ 
ವಷಾ ಹೆಂತ್ ಹೆಂತ್ವನಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮನಡತತೆುೋವೆ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ುರತ.  ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, Jindal 
Steel Works ನವರತ ರೂ. ರೂ.1.00 ಲಕ್ಷ ಕೂೆೋಟಿ ಹೂಡಿಕ ೆಮನಡತತೆುೋವ ೆಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ುರತ.  
ಆದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ನಗಿತೆುೆಂದ್ರ,ೆ ಜನಗತಿಕ ಬೆಂಡವನಳ ಹೂಡಿಕೆ ಪೂವಾದ್ಲ್ಲಿ ನಡದೆ್ೆಂತ್ಹ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 
Jindal Steel Works ನವರ ರೂ.42,000.00 ಕೊೋಟಿಯಷತಟ ಹೂಡಿಕ ೆರೂ.2,83,415.00 
ಕೊೋಟಿ ಹೂಡಿಕಯೆಲ್ಲಿಯ್ದೋ ಬೆಂದ್ಧರತತ್ುದೆ.    

 (ಮತೆಂದ್ತ) 
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(೧೦೫೮) ೨೦.೧೨.೨೦೨೨/೧.೨೦ ಎಸ್್ಕ-ೆಎೆಂಡಿ         (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಡನ. ಮತರತಗೆೋಶ ಆರ್. ನರನಣಿ (ಮತೆಂದ್ತ):-   

ಆ Global Investors Meet (GIM) ಆಗತವುದ್ಕಿೆೆಂತ್ ಪೂವಾದ್ಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ ಸಭ ೆ ಆಯಿತ್ತ. 
ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೆಂದ್ಧರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಹಣ್ ರೂ.1.57 ಲಕ್ಷ ಕೊೋಟಿಯನತನ ಮೂರರೆ್ೋ ಕನಲೆಂನಲ್ಲಿ 
ತೊೋರಿಸಿದೆುೋವೆ. ಇದೆಲಿವೂ ಸೋೆರಿ  Rs. 9.81 lakh crores ಬೆಂದ್ಧದೆ. Rs. 2.83 lakh crores 
ಬಿಟತಟ ಇನತನಳಿದ್ಧರತವೆಂತ್ಹದ್ುನತನ ಮೂರತ ತಿೆಂಗಳೂೆಳಗನಗಿ ಅೆಂದ್ರೆ ೯೦ ದ್ಧನಗಳೊಳಗನಗಿ ಇದ್ನತನ 
High Level Committee ಯ ಮತೆಂದೆ ತೆಗೆದ್ತಕೊೆಂಡತ ಬೆಂದ್ತ, ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ, 
ಇದ್ರ ಸನಧ್ಕ-ಬನಧ್ಕವನತನ ರೆ್ೂೋಡಿಕೂೆೆಂಡತ, ಯನವ ಯನವ ಜಿಲೆಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೋೆಕತ. ಅೆಂದ್ರೆ 
sector specific and availability of raw material ಇರತವೆಂಥನದ್ತು,್‘one district 
one product’್ ್ ್ ಎಲಿವನತನ ಗಮನಹರಿಸಿ, ಒೆಂದ್ತ ಸಭೆಯನತನ ಮನಡೂೆೋಣ್ವೆೆಂದ್ತ ಮನನಾ 
ಮತಖಾಮೆಂತಿರಗಳು ಹೆೋಳಿದನುರೆ. ಈ ಅಧಿವೆೋಶನ ಮತಗಿದ್ ಕೂಡಲೋೆ ಒೆಂದ್ತ ಮಿೋಟಿೆಂಗ್ ಕರದೆ್ತ 
ಉಳಿದ್ಧರತವುದ್ನತನ ಕಿಿಯರ್ ಮನಡತತೆುೋವ.ೆ  

     ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಎಷತಟ ಜನ ಕನಮಿಾಕರತ ಬರಬಹತದ್ತ ಎನತನವ ಪರಶೆನಯನತನ 
ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಕೆೋಳಿದನುರ.ೆ ಈ ಕನಯಾಕರಮದ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ ಆರತ ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗ ೆ
ಉದೊಾೋಗವನತನ ಒದ್ಗಿಸತವೆಂತ್ಹ ಉದೆುೋಶವನತನ ಹೊೆಂದ್ಧದುೆೋವೆ. 2010 ಮತ್ತು 2012ರೆ್ೋ 
ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಲೊೋಪದೂೆೋಷಗಳನತನ ಗಮನದ್ಲ್ಲಿಟತಟಕೊೆಂಡತ ಮತೆಂದ ೆ 2022ರಲ್ಲಿ 
ನಡದೆ್ೆಂತ್ಹ ಜನಗತಿಕ ಬೆಂಡವನಳ ಹೂಡಿಕೆದನರರ ಸಮನವೆೋಶವನತನ ನಡೆಸಿದುೆೋವೆ. ಕನಷಠ 75 
percent and above ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರತತಿುದೆ. ಬೆೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ್ಲ್ಲಿ ನಡದೆ್ೆಂತ್ಹ ಜನಗತಿಕ 
ಬೆಂಡವನಳ ಹೂಡಿಕೆದನರರ ಸಮನವೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ ಶೆೋಕಡನ 10 ರಷತಟ ಮನತ್ರ ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 
ಹೂಡಿಕ ೆ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಮತೆಂದ ೆ ಬೆಂದ್ಧದ್ುರತ. ಉಳಿದ್ೆಂತ ೆ ಶೆೋಕಡನ ೯೦ ರಷತಟ ಹೂಡಿಕೆದನರರರತ 
tier-2 cities ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಆಸಕಿುಯನತನ ವಹಿಸಿದೆುೋರ್ೆ. ರ್ನವು ಎಲನಿ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ 
division wise ವಿಭನಗ ಮನಡಿ ಅವರನತನ convince ಮನಡಿ, request ಮನಡಿ, 
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ಕೊಡತತಿುದೆುೋವೆ. ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬರತತಿುರತವ ಯನವುದೆೋ ಪನರಜೆರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ incentives and 
concession ಕೊಡತತಿುಲಿ. Tier-2 cities ಗಳಲ್ಲಿ ಬರತತಿುರತವುದ್ಕೆೆ concession 
ಕೊಡತತಿುದೆುೋವೆ. ಕಲನಾಣ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿ ಬರತತಿುರತವುದ್ಕೆೆ ಸಾಲಪ ಹೆಚತಿ concession 
ಕೊಡತತಿುದೆುೋವೆ. ಈ ರಿೋತಿ ವಿಭನಗವನರತ ಮನಡಿ, ಎಲಿವನತನ ಸಮನನವನಗಿ ಮನಡತವುದ್ರ ಕಡ ೆರ್ನವು 
ಗಮನಹರಿಸಿದುೆೋವೆ. ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ expenditure ಬಗೆೆ ಕೆೋಳಿದನುರೆ. ರ್ನನೆಂತ್ೂ ಬಹಳಷತಟ 
control ಮನಡಿ,  ಸತಮನರತ ಎಪಪತೈೆದ್ತ ಕೊೋಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳಷತಟ ಖಚತಾ ಮನಡಿದೆುೋವೆ.   
2010ರಲ್ಲಿ 32.5 ಕೊೋಟಿ ರೂಪನಯಿ ಖಚನಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 2012 ರಲ್ಲಿ 33.75 ಕೊೋಟಿ 
ರೂಪನಯಿಗಳಷತಟ ಖಚನಾಗಿದೆ ಈ ಹಿೆಂದ ೆ ಮನನಾ ಆರ್.ವಿ ದೆೋಶಪನೆಂಡೆರವರತ ಸಚಿವರನಗಿದನುಗ, 
2016 ರಲ್ಲಿ  ನಲವತ್ತು ಕೊೋಟಿ ಖಚತಾ ಮನಡಿದನುರ.ೆ  ಈ ಬನರಿ ಸತಮನರತ ಎಪಪತೆೈದ್ತ ಕೂೆೋಟಿ 
ರೂಪನಯಿಗಳು ಖಚನಾಗಿದೆ. ಇದ್ನತನ ಬೆೋರ ೆರನಜಾಗಳಿಗ ೆಹೂೆೋಲ್ಲಸಿ ರೆ್ೂೋಡಿದ್ರೆ, ನಮಾ ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಅಧ್ಾದ್ಷತಟ ಖಚನಾಗಿಲಿ. ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಅೆಂಕಿ-ಅೆಂಶಗಳನತನ ಪರತೆಾೋಕವನಗಿ ಕೂೆಡತತೆುೋರ್.ೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ 
ಸತಮನರತ ಎಪಪತೈೆದ್ತ ಕೂೆೋಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳಷತಟ ಖಚತಾ ಆಗಬೋೆಕೆೆಂದ್ರೆ, ಬಹಳಷತಟ ದೋೆಶಗಳಿಗ ೆ 
ರ್ನವು ಓಡನಡಿ, ಅವರ ಕಡಯೆಿೆಂದ್ concession ಅನತನ ತೆಗೆದ್ತಕೊೆಂಡತ ಬೆಂದ್ಧದೆುೋವೆ. ಇದ್ತ 
ಒೆಂದ್ತ ಭನಗವನದ್ರೆ, ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, Agriculture Sector ಮತ್ತು ಬೆೋರ ೆ ಬೆೋರ ೆ sector 
ಗಳಿಗೆ ಇದ್ತ ಬೆಂದ್ಧಲಿ ಎನತನವುದ್ತ ಇರತತ್ುದೆ.  

     ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇದ್ತ ಇಷ್ನಟರ್,ೆ ರ್ನವು ಮರ್ೆಯಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ ಕರೆ್ಾಯನತನ ವರನಗೆ 
ತೊೋರಿಸತವೆಂತ್ಹ ಕಲೆಸವನತನ ಮನಡತತೆುೋವೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಹತಡತಗ ಒಪಿಪಕೂೆಳಿಬೆೋಕಲಿ.  ಅದ್ೆಂತ್ೂ 
ಅಷ್ೆಟೋ ಸತ್ಾವಿದ.ೆ    ನಮಾಲ್ಲಿ ಈ ತ್ರಹ agricultural products ಗೂ ರ್ನವು ಗಮನವನತನ 
ಹರಿಸತತೆುೋವೆ ಮತ್ತು ಬೆೋರ ೆ ಬೆೋರ ೆ products ಗಳ ಬಗೆೆಯೂ ಹೆೋಳುತೆುೋವೆ.  ನಮಾ ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಏರೆ್ೋನತ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳು ಮತ್ತು  ಯನವುದ್ತ raw material available ಇದ ೆ
ಎನತನವ ಬಗೆೆ ಎಲಿವುಗಳ ಬಗೆೆ ಹೆೋಳಿರತತೆುೋವೆ. ನಮಗ ೆಯನವುದೆೋ ರಿೋತಿ ಮಲತನಯಿ ಧೊೋರಣೆ ಇಲಿ.  
Agricultural sector ಬರಬನರದ್ತ ಮತ್ತು ಬರಿೋ Energy Sector ಅಥವನ Aero Space 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                    20-12-೨೦೨೨                                      86                        

  ತಿದ್ತುಪಡಿಯನಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ರ್ನಾಯನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಪತಿರಕನ ಪರಕಟಣೆಗನಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ತ 
 

   

and Defence ಮನತ್ರ ಬರಬೆೋಕತ ಇನತನಳಿದ್ೆಂತ್ವೂ ಬರಬನರದ್ತ ಎನತನವೆಂತ್ಹದ್ಧುಲಿ. ರ್ನವು 
ಎಲಿದ್ರ ಕಡ ೆ ಗಮನಹರಿಸಿ, ಎಲಿವೂ ಕಡ ೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿೆಂದ್ ಮನಡತವೆಂತ್ಹದ್ುರ ಬಗೆೆ 
ಮನಡತತಿುದೆುೋವೆ.  ರ್ನವು ಮನಡಿದೆುೋ ಅೆಂತಿಮವಿಲಿ.  ಎಲಿರೂ ಕೂಡ ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರಿದ್ಧುೋರಿ ಹನಗೂ 
ಅದ್ರ ಸದ್ಸಾರಿದ್ಧುೋರಿ. ತನವು ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ನಮಗೆ ಮನಗಾದ್ಶಾನ ಮನಡಿ. ತ್ಮಾ ಕಡಯೆಿೆಂದ್ ಈ 
ರಿೋತಿಯ ಒೆಂದ್ತ ಸಮಸೆಾಯಿದ,ೆ ಇದ್ತ ತ್ಪತಪ ಎನನಸತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಈ ರಿೋತಿ ಮನಡಿದ್ರೆ ಒಳೆಿಯದ್ತ 
ಎೆಂದ್ತ ಅನತಭವಿಯತಳಿವೆಂತ್ಹವರತ ನಮಗೆ ಮನಗಾದ್ಶಾನ ಮನಡಿದ್ರೆ, ನಶ್ಿತ್ವನಗಿ ಇದ್ನತನ 
ಅನತಷ್ನಠನ ಮನಡತವುದ್ರ ಕಡ ೆರ್ನನತ ಗಮನಹರಿಸತತೆುೋರೆ್. 

     ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸಲ್ಲೋೆಂ ಅಹಮದ್್ರವರೆೋ, ತನವು ಪರಶೆನ ಕೆೋಳಿ. 

     ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್್ (ವಿರೂೆೋಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಹತ್ತು 
ಲಕ್ಷ ಕೊೋಟಿ ಯನವ ರಿೋತಿ ಬರತತ್ುದ ೆಎೆಂದ್ತ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ವಿಸನುರವನಗಿ ಹೋೆಳಿದನುರ.ೆ ಇದ್ತ ನನನ 
statement ಅಲಿ.  Economic Times ಪತಿರಕಯೆನತನ ತನವು ರೆ್ೂೋಡಿರತತಿುೋರಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ 
ಸಪಷಟವನಗಿ ಹೆೋಳಿದನುರ.ೆ  

“Figures put out by different ministries at different times 
however betray these claims of the Chief Minister. 

Recent assessments of investor confidence and the global 
economic situation by the Finance Ministry of the Government 
of India, the SBI’s own economic review, the RBI and the IMF to 
name only a few show how the claims of Bommai Government 
just falls flat.” 

ಅೆಂದ್ರೆ, ಈ ಹಿೆಂದ ೆಮನನಾ ಸಚಿವರತ statement ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಈ ಹಿೆಂದೆ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ 
2022ರೆ್ೋ ಇಸವಿಯವರಗೊ ಎೆಂಟತ ಲಕ್ಷ ಕೂೆೋಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳಷತಟ ಬೆಂದ್ಧದ ೆಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದನುರ.ೆ  
ಮನನಾ ಸಚಿವರ ಪರಕನರ 8.25 ಲಕ್ಷ  ಕೊೋಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳು investment assurance was 
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made prior to GIM.   ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡೂವರ ೆಕೊೋಟಿ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿ ಸೋೆರಿಸಿ ಹತ್ತು 
ಲಕ್ಷ ಕೊೋಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳು ಎೆಂದ್ತ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಹೆೋಳಿದನುರ.ೆ  ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕನಾರದ್ model 
ನತನ ಕೂಡ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ follow ಮನಡತತಿುದನುರ.ೆ   ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಹೆೋಳಿರತವೆಂತೆ, Tata 
Nano plant ಅದ್ನತನ ಪಶ್ಿಮ ಬೆಂಗನಳದ್ ನೆಂದ್ಧ ಗನರಮದ್ಧೆಂದ್ ಓಡಿಸಿದ್ರತ. ಹನಗನಗಿ, ತ್ಮಾ ಪಕ್ಷ 
ಸೂೆೋತಿದ್ತು.  ಆನೆಂತ್ರ ಇದ್ತ ಗತಜರನತ್ ರನಜಾದ್ ಆನೆಂದ್್ ಎೆಂಬ ಊರಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 1200 
ಎಕರ ೆಜನಗವನತನ ಸನಾಧಿನಪಡಿಸಿಕೊೆಂಡರತ. ಸಕನಾರ ಸತಮನರತ ೯,೦೦೦ ಕೊೋಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳಷತಟ 
ಸನಲವನತನ ನೋಡಿತ್ತು. ಈಗ ಅದ್ತ ಮತಚಿಿ ಹೂೆೋಗಿದೆ. ಇದ್ರಿೆಂದನಗಿ ಗತಜರನತ್ ರನಜಾದ್ ಪರತಿಯಬು 
ಪರಜಯೆ ಮೋಲೆ ಸತಮನರತ ನಲವತೂೆುೆಂದ್ತ ಸನವಿರ ರೂಪನಯಿಗಳಷತಟ ಸನಲದ್ ಹೊರೆ ಇದೆ. ಈ 
ರಿೋತಿ ಜನತೆಯ ಮೋಲೆ ಹೊರೆಯನಗತವ ಹೂಡಿಕೆ ಮನಡತವುದ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾಕೆೆ ಬೆೋಕನಗಿಲಿ. 
ಈಗನಗಲೆೋ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಹೆೋಳಿರತವೆಂತೆ, ಇಡಿೋ ಭನರತ್ದ್ಲ್ಲಿ Unicorn Companies 53 
ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ 14 ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯನರತ one billion ಗಳು ಹೂಡಿಕ ೆ
ಮನಡಿರತತನುರೂೆೋ, ಅದ್ಕೆೆ Unicorn Company ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತುೆೋವ.ೆ  ಆದ್ರೆ, ಎಷತಟ  
ಹೂಡಿಕೆಯನಗಿದೆ? ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಹೋೆಳುವ ಪರಕನರ Rs. 2.5 lakh cores are received 
in principle. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಹೋೆಳಿರತವೆಂತ,ೆ Rs. 8.25 lakh crore was 
assured since January this year, a whopping 60% around Rs. 5.50 lakh 
crore has not even crossed MOU stage.  ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೊೋಟಿ ರೂಪನಯಿ ಬರತತಿುದ ೆ
ಎೆಂದ್ತ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ದೊಡಡ ಹೋೆಳಿಕೆಯನತನ ನೋಡಿದನುರೆ.  ಆದ್ರೆ  ಬೆೆಂಗಳೂರತ ನಗರ it is a 
city of opportunities. Highest Multi-national Companies ಇರತವೆಂತ್ಹದ್ತು. 
ಇದ್ಕೆೆ ಎಷತಟ ಹೂಡಿಕಯೆನಗಿದೆ? ಇದ್ಕೆೆ ಏರೆ್ೋನತ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾವನತನ ಕೊಟಿಟದ?ೆ 
ಮನಕೆಾಟಿೆಂಗ್ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಒಳೆಿಯ ಬನರ್ಿ್ ಇಟತಟಬಿಟತಟ, ಪನಾಕೆರ್್ಯಳಗಡೆ ಕಳಪೆ ಇಟಟರೆ 
ಆಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಆದ್ುರಿೆಂದ್, ಸತಳುಿ ಸೆಂಪೂಣ್ಾವನಗಿದೆ ಎೆಂದ್ತ Economic Times ಪತಿರಕೆಯಲ್ಲಿ 
ವರದ್ಧಯನಗಿದೆ.  ಮನನಾ ಸಚಿವರ Economic Times ಪತಿರಕನ ವರದ್ಧಗೂ ಮತ್ತು statement 
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ಗೂ ಏನತ ವಾತನಾಸವಿದ ೆ ಎೆಂದ್ತ ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಹೆೋಳಿದ್ರ ೆ
ಚೆರ್ನನಗಿರತತ್ುದೆ. 

ಡನ: ಮತರತಗೆೋಶ್ ಆರ್. ನರನಣಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, Foreign Direct 
Investment (FDI) ಪರತಿ ಮೂರತ ತಿೆಂಗಳಿಗೆ ಒೆಂದ್ತ ಬನರಿ ಇಡಿೋ ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ ಸವೆೋಾ ಮನಡಿ, 
ಯನವ ರನಜಾಕೆೆ ಹೆಚತಿ ಆ quarter ನಲ್ಲಿ ಬೆಂತ್ತ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತನುರೆ.  ಕಳದೆ್ ಐದ್ತ quarter 
ನಲ್ಲಿ Foreign Direct Investment ಅತಿ ಹೆಚತಿ ಬೆಂದ್ಧರತವೆಂತ್ಹದ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾ. 
ಇದ್ನತನ ರ್ನನತ ಹೆೋಳುತಿುಲಿ. ಇದ್ನತನ Economic Times ಪತಿರಕೆಯವರತ ಅದ್ರ global 
survey ಏನೂ ಮನಡತತನುರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ  ಶೆೋಕಡನ ಮೂವತೆುೆಂಟತ ಪಸಾೆೆಂರ್್ ಕಳೆದ್ ವಷಾದ್ಲ್ಲಿ  
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾಕೆೆ ಬೆಂದ್ಧದ.ೆ ಮಹನರನಷರಕೆೆ ಶೆೋಕಡನ ಇಪಪತೆುರಡತ ಪಸಾೆೆಂರ್್ ಬೆಂದ್ಧದೆ. 
ಇನತನಳಿದ್ಧರತವೆಂತ್ಹದ್ತು, ಬೆೋರ ೆ ಬೆೋರ ೆ ರನಜಾಗಳಿಗ ೆ ಬೆಂದ್ಧದ.ೆ  ಇದ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿರತವ 
ಕೆೈಗನರಿಕೆಗಳಿಗ ೆಒೆಂದ್ತ investors friendly state ಎನತನವುದ್ಕೆೆ ಇದೂೆೆಂದ್ತ ಸನಕ್ಷಿ.  Ease of 
doing business ಇಡಿೋ ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ ಮದ್ಲರೆ್ೋ ಸನಾನದ್ಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹದ್ತು, ಅದ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 
ರನಜಾವನಗಿದ.ೆ Tata Nano ಅೆಂತ್ಹ ಕೆಂಪನಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾಕೆೆ ಬರಬನರದೆೆಂದ್ತ ಮನನಾ 
ವಿರೂೆೋಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ ಹೆೋಳಿದನುರ.ೆ ಆದ್ರೆ ಅದ್ತ ಬರತವುದ್ಕಿೆೆಂತ್ ಪೂವಾದ್ಲ್ಲಿ ಪರಿಸಿಾತಿ 
ಹಿೋಗನಗತತ್ುದೆ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುವುದ್ಕನೆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಉದನಹರಣ್ಗ ೆಹೆೋಳುವುದನದ್ರೆ, Toyota Plant 
ಇವತ್ತು ನಮಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿದ.ೆ ಆದ್ರೆ Toyota ದ್ಧೆಂದ್ ನಮಗೆ ಬರತವೆಂತ್ಹ 
ಆದನಯವೆಷತಟ? ಅದೆೋ ರಿೋತಿ ರ್ನವು Tata Nano ಬಗೆೆ ಇವತ್ತು ಏರ್ನಯಿತ್ತ? ಅವತ್ತು 
ಏರ್ನಯಿತ್ತ? ಅದ್ರೆ್ನೋ ಕಲ್ಲಪಸಿಕೊೆಂಡತ ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ automobile 
sector ನಮಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾಕೆೆ ಬೆೋಡವೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ರ,ೆ ಆ ರಿೋತಿ ಹೋೆಳುವುದ್ಕನೆಗತವುದ್ಧಲಿ. 
ರ್ನವಲೆಿ ಅದ್ರ ಸನಧ್ಕ-ಬನಧ್ಕವನತನ ರೆ್ೂೋಡಿಕೂೆೆಂಡತ, ಒಬುರೋೆ ನಧನಾರ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಿವುದ್ಕನೆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಇೆಂತ್ಹ ಯನವುದೋೆ ಒೆಂದ್ತ ದೂೆಡಡ ಪನರಜೆರ್ಟ್ ಬೆಂದನಗ, ಮನನಾ 
ಮತಖಾಮೆಂತಿರಗಳು, ಮೆಂಬರ್ ಸಕೆಟರರಿಯನಗಿ ಸಕನಾರದ್ ಮತಖಾ ಕನಯಾದ್ಶ್ಾಯವರತ ಮತ್ತು 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                    20-12-೨೦೨೨                                      89                        

  ತಿದ್ತುಪಡಿಯನಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ರ್ನಾಯನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಪತಿರಕನ ಪರಕಟಣೆಗನಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ತ 
 

   

ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರತ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಇದನುರ.ೆ ಅವರತಗಳ ಒಪಿಪಗೆ ಪಡದೆ್ತಕೂೆೆಂಡೆೋ 
ಮತೆಂದ ೆಹೂೆೋಗತತೆುೋವೆ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈ ಪರಶೆನಯನತನ ಮತಗಿಸೊೋಣ್.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸನದ್್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ತ್ತೆಂಬನ ಮಹತ್ಾವನದ್ ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ. 
ಅದ್ಕೆೆ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ಕೂೆಡತತಿುದನುರೆ. ರನಜಾದ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗೆೆ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನುರ.ೆ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಹೆೋಳಿತಿುರತವುದ್ನತನು ರ್ನನತ ಒಪಿಪಕೂೆಳುಿತೆುೋರ್ೆ.  ಯನವುದೋೆ 
Automobile Industry ಗೆ ವಿರೂೆೋಧ್ ವಾಕುಪಡಿಸತತಿುಲಿ. ಹೆಚ್.ಎೆಂ.ಟಿ. ಕನಖನಾರ್ ೆ ಕೊಿೋಸ್್ 
ಮನಡಿಲಿ.   ಬೆೆಂಗಳೂರತ city of public sector, ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ುೆಂತ್ಹ ಒೆಂದೂೆೆಂದೆೋ ಕೆಂಪನಯನತನ 
ಕೊಿೋಸ್್ ಮನಡಿಕೂೆೆಂಡಿ ಬೆಂದ್ಧದನುರ.ೆ ಇದ್ಕೆೆಲನಿ ಯನರತ ಕನರಣ್? 

ಡನ: ಮತರತಗೆೋಶ್ ಆರ್. ನರನಣಿ:-  ನಮಾ ಸಕನಾರ ಯನವುದ್ನತನ ಕೊಿೋಸ್್ ಮನಡಿಲಿ. 
ಅದ್ರ ಇತಿಹನಸ ಹೆೋಳುವುದನದ್ರೆ, ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ಪೂತಿಾ ಹೆೋಳುತೆುೋರ್.ೆ   

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅದ್ಕೆೆ ತನವು privatization 
ಮನಡಿಕೊೆಂಡತ ಹೂೆೋಗತತಿುದ್ಧುೋರನ. ಕೆಂಪನಗಳು ಒೆಂದೂೆೆಂದನಗಿ ಮತಚತಿತಿುರತವ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ 
Automobile Sector invite  ಮನಡಿಲಿವೆೆಂದ್ತ ನಮಗೆ ಹೆೋಳುವುದ್ತ ಬೆೋಡ.  ರ್ನನತ ಇದ್ನತನ 
ಏತ್ಕೆೆ ಹೋೆಳುತಿುದೆುೋರ್ೆೆಂದ್ರ,ೆ ಸಾಲಪ ದ್ೂರದ್ೃಷಿಟ ಇಟತಟಕೂೆಳಿಬೆೋಕತ. Tata Nano project ಅನತನ 
ಪಶ್ಿಮ ಬೆಂಗನಳದ್ ನೆಂದ್ಧ ಗನರಮದ್ಲ್ಲಿ reject ಮನಡಿದ್ರತ. ಇದ್ನತನ ಅವರತ ಏತ್ಕೂೆೆೋಸೆರ reject 
ಮನಡಿದ್ರತ ಎನತನವುದ್ರ ಬಗೆೆ ಯೋಚರೆ್ ಮನಡತವುದ್ತ ಬಿಟತಟ, ಜನಗತಿಕ ಬೆಂಡವನಳ ಹೂಡಿಕೆದನರರ 
ಸಮನವೆೋಶವನತನ ಕರದೆ್ತ,  ಸತಮನರತ ೯,೦೦೦ ಕೊೋಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳಷತಟ ಸನಲವನತನ ಕೊಟಿಟರತವ 
ಬಗೆೆ ನನನ ಪರಶೆನಯಷೆ್ಟ. ಅದ್ುರಿೆಂದ್ conversion rate ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳಿಿ. Economic Times 
ಪತಿರಕೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೊೋಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳು ಎೆಂದ್ತ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಹೆೋಳಿದನುರೆ.  ಅವರ 
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ಪರಕನರ realization of this investment is not beyond 5 to 10 percent ಎೆಂದ್ತ 
ಹೆೋಳಿದನುರೆ. ಅದ್ನತನ ಒಪಿಪಕೂೆಳುಿತಿುೋರನ? 

    ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸಲ್ಲೋೆಂ ಅಹಮದ್್ರವರೆೋ, ತ್ಮಾ ಪರಶೆನಯನತನ ಕೆೋಳಿ.  

    ಶ್ರೋ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್ ಭೆಂಡನರಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ಕೋೆಳಿರತವ ಪರಶೆನಗ ೆಉತ್ುರ 
ಸಿಕಿೆಲಿ.  

    ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸಲ್ಲೋೆಂ ಅಹಮದ್್ರವರೆೋ, ತ್ಮಾ ಪರಶೆನಯನತನ ಕೆೋಳಿ. ಮನನಾ 
ಸದ್ಸಾರೆೋ, ದ್ಯವಿಟತಟ, ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

    ಶ್ರೋ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್ ಭೆಂಡನರಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ನನನ ಪರಶೆನಗ ೆಉತ್ುರ ಸಿಕಿೆಲಿ. 

    ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರೆೋ, ಇದ್ತ ಪರಶೆ್ನೋತ್ುರ ವೆೋಳೆ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

    Mr.CHAIRMAN:- Please cooperate. ಮನನಾ ಸಲ್ಲೋೆಂ ಅಹಮದ್್ರವರೆೋ, ತ್ಮಾ 
ಪರಶೆನಯನತನ ಕೆೋಳಿ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

    ಶ್ರೋ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್ ಭೆಂಡನರಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,  ಇದ್ತ ಉದೂೆಾೋಗದ್ ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ. 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

    ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರೆೋ ದ್ಯವಿಟತಟ, ಒೆಂದ್ತ ನಮಿಷ. ಮನನಾ ಸಲ್ಲೋೆಂ 
ಅಹಮದ್್ರವರೆೋ, ತ್ಮಾ ಪರಶೆನಯನತನ ಕೆೋಳಿ.  
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(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್ ಭೆಂಡನರಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಉದೂೆಾೋಗವನತನ ಯತವಕರಿಗ ೆ
ಕೊಡತವುದ್ಧಲಿವೆೆಂದ್ತ ಹೋೆಳಿದ್ರ,ೆ … 

ಶ್ರೋ ಸಲ್ಲೋೆಂ ಅಹಮದ್್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,  

     ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸಲ್ಲೋೆಂ ಅಹಮದ್್ರವರೆೋ, ತ್ಮಾ ಪರಶೆನಯನತನ ಕೆೋಳಿ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ. ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್:- ಮನನಾ ಸಲ್ಲೋೆಂ ಅಹಮದ್್ರವರೆೋ, ಒೆಂದ್ತ ನಮಿಷ. …. 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಯತ.ಬಿ. ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್ರವರೆೋ, ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರಿಗೆ 
ಎದ್ತರಿಸತತಿುೋದ್ಧುೋರನ. ಮನನಾ ಸಲ್ಲೋೆಂ ಅಹಮದ್್ರವರೆೋ, ತ್ಮಾ ಪರಶೆನಯನತನ ಕೆೋಳಲ್ಲಲಿವೆೆಂದ್ರೆ, ರ್ನನತ 
ಮತೆಂದ್ಧನ ಪರಶೆನಗ ೆಹೂೆೋಗತತೆುೋರ್ೆ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್ ಭೆಂಡನರಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸಚಿವರಿೆಂದ್ ನನಗ ೆ
ಉತ್ುರ ಬರಲ್ಲ. ದ್ಯವಿಟತಟ ಎಲಿರೂ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸಲ್ಲೋೆಂ ಅಹಮದ್್ರವರೆೋ, ತ್ಮಾ ಪರಶೆನಯನತನ 
ಕೆೋಳಲ್ಲಲಿವೆೆಂದ್ರೆ, ರ್ನನತ ಮತೆಂದ್ಧನ ಪರಶೆನಗ ೆಹೂೆೋಗತತೆುೋರ್ೆ. 

ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ. ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ತನವು ಪರಶೆ್ನೋತ್ುರ ವೆೋಳೆಯನತನ 
ನಡಸೆತವುದೆೋ ಬೆೋಡ. ರ್ನವು ಪರಶೆನಯನತನ ಕೆೋಳುವುದೆೋ ಬೆೋಡ. 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಯತ.ಬಿ. ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್ರವರೆೋ, ಪರಶೆ್ನೋತ್ುರ ವೆೋಳೆಯನತನ 
ಮತಗಿಸಬೆೋಕತ. ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರೋೆ, ದ್ಯವಿಟತಟ ಹೆೋಳಿ. ರ್ನನತ ಇಲಿವೆೆಂದ್ತ 
ಹೆೋಳುತಿುಲಿ. ರ್ನನತ ತನವು ಹೆೋಳಿರತವ ಬಗೆೆ ಒಪತಪತೆುೋರೆ್.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸನದ್್:-  ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ದ್ಯವಿಟತಟ ಸಾಲಪ ಕೋೆಳಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರೋೆ, ರ್ನನತ ಪರಶೆ್ನೋತ್ುರ ವೆೋಳೆಯನತನ 
ಮತಗಿಸಬೆೋಕಲಿ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್್:-  ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೂೆೋಟಿ ರೂಪನಯಿ 
Global Investors Meet (GIM) ನಲ್ಲಿ ಬೆಂದ್ಧದೆ ಎೆಂದನಗ, ಎಷತಟ ಲಕ್ಷ ಕೊೋಟಿ ರೂಪನಯಿ 
practical ಆಗಿ invest ಆಗಿದ ೆಎೆಂದ್ತ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಕೆೋಳುತಿುದನುರೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನನನ ಪರಿಸಿಾಯನತನ ತನವು ಸಾಲಪ ಅಥಾ ಮನಡಿಕೊಳಿಿ. ರ್ನನತ ಸದ್ನವನತನ 
ನಡಸೆಬೆೋಕಲಿ.  ಮನನಾ ಸಲ್ಲೋೆಂ ಅಹಮದ್್ರವರೆೋ, ತ್ಮಾ ಪರಶೆನಯನತನ ಕೆೋಳಿ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸನದ್್:- ಸದ್ನ ಗದ್ುಲದ್ಲ್ಲಿದನುಗ, ಮನನಾ ಸಲ್ಲೋೆಂ ಅಹಮದ್್ರವರೆೋ ಎೆಂದ್ರೆ 
ಹೆೋಗ ೆಸನಾಮಿ? (ಗೊೆಂದ್ಲ) ನಮಾಲ್ಲಿ ಇಮನಮ್ ಸನಬ್ ಇದನುರೆ. ಇವರನತನ ಕೆೋಳಿ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮೂರತ ಜನ ಸದ್ಸಾರತ ಒೆಂದ್ತ ಪರಶೆನಗ ೆಸಾಲಪ ಸಾಲಪ ಕೆೋಳಬೆೋಕತ. ಅದ್ಕೆೆ 
ಮೂರತ ಜನ ಸದ್ಸಾರಿಗೆ ಉತ್ುರವನತನ ಕೊಡತವುದ್ಕೆೆ ಹೆೋಳಿದೆ. ರ್ನನತ ಏನತ ಮನಡತವುದ್ಕನೆಗತತ್ುದ ೆ
ಹೆೋಳಿ? (ಗೊೆಂದ್ಲ) ಅದ್ರ ಮಧೆಾ ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ ಸಹ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ಧುೋರಿ. 
ಒೆಂದ್ತ ಪರಶೆನಯ ಬಗೆೆ ಎಷತಟ ಬನರಿ ಚಚೆಾ ಮನಡತವುದ್ಕನೆಗತತ್ುದೆ ಹೋೆಳಿ? ದ್ಯವಿಟತಟ ಎಲಿರೂ ಅಥಾ 
ಮನಡಿಕೊಳಿಿ. (ಗೊೆಂದ್ಲ) ಯನರನದ್ರೂ ಒಬು ಸದ್ಸಾರತ ಕೆೋಳಿ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

 (ಮತೆಂದ್ತ) 
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(1059) 20.12.2022 1.30 TCH-MD                      (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಯನರನದ್ರತ ಒಬುರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ಮನನಾ ಯತ.ಬಿ.ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್ರವರೆೋ 
ತನವು ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿಿ. ಮನನಾ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್ ಭೆಂಡನರಿಯವರೋೆ ತನವು ಪರಶೆನ ಕೆೋಳಿ. 

ಶ್ರೋ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್ ಭೆಂಡನರಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅವರತ ೨.೮೧ ಲಕ್ಷ ಜನಕೆೆ 
ಉದೊಾೋಗ ಕೊಡತತೆುೋವ ೆ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದನುರೆ. ಅದ್ಕೆೆ ರ್ನನತ ಅವರಿಗೆ ಕೆೋಳುವುದೋೆರ್ೆೆಂದ್ರ,ೆ           
ರೂ.1550ಕೂೆೋಟಿಗಳಿಗೆ ೪೦ ಜನಕೆೆ ಉದೂೆಾೋಗ ಕೊಡತತೆುೋವೆೆಂದ್ತ ಹೋೆಳುತಿುದನುರ.ೆ Research 
Institutional Institute ನವರತ ರೂ.೮೦೦ ಕೊೋಟಿಗಳನತನ ಕೂೆಟತಟ ೧೦,೦೦೦ ಜನಕೆೆ 
ಉದೊಾೋಗವನತನ ಕೊಡತತಿುದೆುೋವೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತಿುದನುರೆ. ಸರ್, ಇದ್ತ ಯನವ ರ್ನಾಯ? 

ಡನ: ಮತರತಗೆೋಶ್ ಆರ್. ನರನಣಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇದ್ತ investment 
proportionate ಆಗಿ employment ಬರತವುದ್ಧಲಿ. ಉದನಹರಣೆಗೆ ಟೆರ್ಿ್ಟೆೈಲಿ್ನಲ್ಲಿ ರೂ.೧೦೦೦ 
ಕೊೋಟಿಗಳನತನ investment ಮನಡಿದ್ರ,ೆ Textile Industry ನಲ್ಲಿ labour oriented 
ಇರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚತಿ job create ಆಗತತ್ುದೆ. ಆದ್ರೆ Automobile Sector ನಲ್ಲಿ 
ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ರ್ನವು Aero Space and Defence ಗೆ ಹೂೆೋದನಗ ಅಥವನ Data Centres 
ಗೆ ಹೊೋದನಗ ಅಥವನ Semi-Conductor Policy ಗೆ ಹೂೆೋದನಗ ಅಲ್ಲಿ investment ಜನಸಿು 
ಇರತತ್ುದೆ, ಲೆೋಬರ್ ಕಡಿಮ ಇರತತನುರ.ೆ Fully automation ಇರತತ್ುದೆ. ಈ ರಿೋತಿಯ 
ವಾತನಾಸಗಳು ಇರತತ್ುದೆ. ಹನಗನಗಿ ರೂ.೧,000 ಕೂೆೋಟಿಗಳು investment ಮನಡಿದನಗ ಇಷತಟ 
ಉದೊಾೋಗ ಇದೆ, ರೂ.೧0,000 ಕೊೋಟಿಗಳು ಕೊಟನಟಗ ಇಷತಟ ಉದೂೆಾೋಗ ಕೊಟಿಟದನುರ ೆ ಎೆಂಬ 
ಅಳತೆಗೊೋಲತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ.  

ಶ್ರೋ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್ ಭೆಂಡನರಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಯನವ ರಿೋತಿ 
ಕೆಂಪನ ನಡಸೆತತಿುದನುರೂೆೋ ಅದೆೋ ರಿೋತಿ ರ್ನನತ ಕೂಡ Educational Institution 
ನಡಸೆತತಿುದೆುೋರ್.ೆ  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್ ಭೆಂಡನರಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ 
ಕೊಡಲ್ಲ. 

ಶ್ರೋ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್ ಭೆಂಡನರಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ಹೆೋಳುತಿುರತವುದ್ತ 
ಏರೆ್ೆಂದ್ರೆ, ರೂ.೮೦೦ ಕೂೆೋಟಿಗಳು Educational Institution ಗೆ invest ಮನಡಿದನಗ 
೧೦,೦೦೦ ಜನಕೆೆ ಉದೊಾೋಗ ಹೆೋಗ ೆಕೊಡಲತ ಸನಧ್ಾ? That is my simple question. 

Dr. MURUGESH R.NIRANI:- Sir,  I will study and come back to 
you.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೋ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್ ಭೆಂಡನರಿಯವರೋೆ, ತನವು ದ್ಯಮನಡಿ ಬೆೋಗ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸಿ. 

ಡನ: ಮತರತಗೆೋಶ್ ಆರ್. ನರನಣಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ 
ಕೆೋಳಿರತವ ಪರಶೆನಗ ೆಉತ್ುರ ಹೆೋಳುತುೆೋರೆ್. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಡನ.ಮತರತಗೋೆಶ ಆರ್.ನರನಣಿಯವರೋೆ, ತನವು ಉತ್ುರ ಹೋೆಳಿ. 

ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ.ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್ (ರ್ನಮನದೆೋಾಶನ ಹೊೆಂದ್ಧದ್ವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 
ಒೆಂದ್ತ ನಮಿಷ. . . 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಯತ.ಬಿ.ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್ ರವರೆೋ, ತನವೆೋಕ ೆಮಧೆಾ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ಧುೋರಿ? 

ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ.ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸಚಿವರೆೋ ಕೆೋಳಿದ್ರತ. 
ನನನದ್ತ ಒೆಂದ್ತ ಚಿಕೆ ಪರಶೆನ ಇದೆ ಕೆೋಳಿಬಿಡತತೆುೋರೆ್. 

ಡನ: ಮತರತಗೆೋಶ್ ಆರ್. ನರನಣಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮದ್ಲತ ಕೆೋಳಿದ್ ಪರಶೆನಗೆ 
ಉತ್ುರ ಹೆೋಳುತುೆೋರೆ್. 
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ಶ್ರೋ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಪರಶೆ್ನೋತ್ುರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಪರಶೆನ ಕೆೋಳಲ್ಲ. ನೋವು ಪರಶೆ್ನೋತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ debate ಮನಡಲತ ಅವಕನಶ ಕೂೆಟಟರ ೆ ಹೆೋಗ?ೆ ಮನನಾ 
ಸದ್ಸಾರಿಗೆ ಏರ್ನದ್ರೂ ಹಚೆಿಿಗೆ ಮನಹಿತಿ ಬೋೆಕನದ್ಲ್ಲಿ ಬೆೋರ ೆ ನಯಮನವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕನಶ ಕೂೆಡಿ. 
ತನವು ಪರಶೆ್ನೋತ್ುರದ್ format ನೆಂದ್ ಎಷತಟ ವಿಸನುರವನಗಿ ಹೊೋಗಬಹತದ್ತ. ಇದ್ಕೆೆ 
ನಯಮನವಳಿಗಳು ಅನಾಯ ಆಗತವುದ್ಧಲಿವೆ? 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್ರವರೆೋ, ಸನಧ್ಾವೆೋ ಇಲಿ. ಈ 
ರಿೋತಿಯನದ್ಲ್ಲಿ ಸದ್ನ ನಡಸೆತವುದ್ಕೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಪರಶೆ್ನೋತ್ುರ ಅವಧಿ ಪನರರೆಂಭವನಗಿ ಸತಮನರತ ೧ 
ಗೆಂಟೆ ೪೫ ನಮಿಷ ಆಗಿದೆ.  

ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜತ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರನದ್ ಆಯನೂರತ 
ಮೆಂಜತರ್ನಥ್ರವರತ ಹೋೆಳಿದ್ತು ಸರಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕೊಟಿಟರತ್ಕೆೆಂಥದ್ುರಲ್ಲಿ 
clarity ಇಲಿವೆೆಂದ್ರೆ, ರ್ನನತ ಅದ್ರಿೆಂದ್ satisfy ಆಗದ್ಧದ್ುರೆ ಅದ್ನತನ ಹೆೋಗ ೆಒಪಿಪಕೊಳಿಲತ ಸನಧ್ಾ? 

ಶ್ರೋ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ಪಿೋಠದ್ ಜೊತ ೆ
ಮನತ್ರ್ನಡಬನರದೆೋ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪರಶೆ್ನೋತ್ುರದ್ ನಯಮನವಳಿಯನತನ ಅನಾಯ ಮನಡಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್ ರವರೆೋ, ತನವು ಹೋೆಳುತಿುರತವುದ್ತ 
ಸರಿ ಇದ.ೆ  

ಶ್ರೋ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಪರಶೆನಗ ೆ ಉತ್ುರ ಕೊಟಟ 
ನೆಂತ್ರ ಅದ್ತ ಮತಗಿಯಿತ್ತ. ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕೊಟಿಟದ್ತು ಸಮೆಂಜಸವನಗದ್ಧದ್ುರೆ ಮತೂೆುೆಂದ್ತ 
ನಯಮನವಳಿಯಲ್ಲಿ ಚಚಾೆಗೆ ಅವಕನಶ ಕೂೆಡಬೋೆಕತ. ಗೆಂಟೆಗಟಟಲೋೆ debating ಮನಡತತಿುದ್ುರೆ, 
ಯನರ ತನಳಾೆಯನತನ ಪರಿೋಕ್ಷೆ ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಪಿೋಠ ಬಯಸಿದ?ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಡನ.ಮತರತಗೋೆಶ ನರನಣಿಯವರೋೆ, ದ್ಯಮನಡಿ ತನವು ಬೆೋಗ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸಿ. 
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ಡನ.ಮತರತಗೆೋಶ ಆರ್.ನರನಣಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರನದ್ 
ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜತ ರವರತ ಕೆೋಳಿರತವ ಪರಶೆನಗ ೆಹೆೋಳುವುದನದ್ರೆ, ರೂ.2.83,415 ಕೊೋಟಿ ಬೆಂಡವನಳ  
ಹೂಡಿಕೆಯನಗಲ್ಲದ.ೆ  

  ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಡನ.ಮತರತಗೋೆಶ ಆರ್.ನರನಣಿ ಯವರೋೆ, ತನವು ರೂ.2.83,415 
ಕೊೋಟಿ ಬೆಂಡವನಳ  ಹೂಡಿಕ ೆಕತರಿತ್ತ ಉತ್ುರ ಕೊಡಿ. 

ಡನ.ಮತರತಗೆೋಶ ಆರ್.ನರನಣಿ:- ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕದ್ಲ್ಲಿ ಎಷತಟ ಪನರಜೆರ್ಟ್ 
ಬರತತ್ುದೆ ಹನಗೂ ಯನವನಾವ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷಟಷತಟ ಪನರಜೆರ್ಟ್ಗಳು ಬರತತ್ುವೆ ಎೆಂದ್ತ ಮೂಲ 
ಪರಶೆನಯನತನ  ಕೆೋಳಿದನುರೆ.  ಅದ್ಕೆೆ ರ್ನನತ ಏನತ ಹೋೆಳುತೆುೋರ್ೆೆಂದ್ರ,ೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ರ್ನವು High Level 
Committee ಯಲ್ಲಿ ೧/೩ರಷತಟ project approval ಮನಡಿದೆುೋವೆ.  ಮತೆಂದ್ಧನ ೯೦ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ 
ಇನತನಳಿದ್ಧರತವೆಂತ್ಹ ರೂ.೭ ಲಕ್ಷ ಕೊೋಟಿಗಳಷತಟ ಪನರಜೆರ್ಟ್ಗಳನತನ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ, ಯನವನಾವ 
ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರತ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಪನರಜೆರ್ಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ raw material available ಇದೆಯೋ, ಎಲ್ಲಿ 
land and project ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ distribute ಮನಡತತಿುದೆುೋವೆ. ಏಕೆೆಂದ್ರೆ ಅವರತ ಕೂಡ 
equal ಆಗಿ ಒಪಪಬೋೆಕಲಿವೆೋ? ಅವರತ ದೂೆಡಡ ಮಟಟದ್ಲ್ಲಿ investment ಮನಡತವನಗ ಅವರದ್ತು 
ಕೂಡ confidence ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳಿಬೋೆಕನಗತತ್ುದೆ. ಈ ಅಧಿವೆೋಶನ ಮತಗಿದ್ ನೆಂತ್ರ ರ್ನವು 
ಇರ್ೂೆನೆಂದ್ತ ಸಭ ೆ ಮನಡತತಿುದೆುೋವೆ. ಉಳಿದ್ಧರತವೆಂತ್ಹ project clearance ಮನಡತವನಗ 
ಯನವನಾವ ತನಲೂಿಕತ ಮತ್ತು ಯನವನಾವ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರತತ್ುದೆ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ವಿವರವನದ್ 
ಮನಹಿತಿಯನತನ ತ್ಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡತತೆುೋರ್ೆ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್್ (ವಿರೂೆೋಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 
ಕರ್ನಾಟಕಕೆೆ ಸತಮನರತ ರೂ.9,81,784 ಕೊೋಟಿಗಳ ಬೆಂಡವನಳ ಹೂಡಿಕಯೆನಗತತಿುದೆ ಎೆಂದ್ತ 
ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಿದನುರ.ೆ  ಇರ್ಾೆಸ್ಟ್ಮೆಂರ್್ ಕರ್ನಾಟಕ 2022 ಜನಗತಿಕ ಬೆಂಡವನಳ ಹೂಡಿಕೆದನರರ 
ಸಮನವೆೋಶದ್ ಆಯೋಜರೆ್ಗೆ ರೂ.74,99,58,947 ಗಳಷತಟ ಸಕನಾರ ಖಚತಾ ಮನಡಿದೆ.  
ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳಿಗ ೆscholarship, freeship ಸಕನಾರ ಕೆೋವಲ ರೂ.೧೦೦ಕೊೋಟಿಗಳು ಕೊಡತವುದ್ಕೆೆ 
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ಹಣ್ ಇಲಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಮನವೆೋಶ ಆಯೋಜರೆ್ಗ ೆಯನವ ಮೂಲದ್ಧೆಂದ್ ಖಚತಾ ಮನಡಿದ್ಧುೋರಿ ಎೆಂದ್ತ 
ಸದ್ನಕೆೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಚೆರ್ನನಗಿರತತ್ುದೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರೋೆ, ಅದ್ನತನ ಈಗನಗಲೆೋ savings 
amount ನಲ್ಲಿ ಮನಡಿದೆುೋವೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ರತ. 

ಡನ: ಮತರತಗೆೋಶ್ ಆರ್. ನರನಣಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ್ ಪಕ್ಷದ್ 
ರ್ನಯಕರತ ಆಗಲೋೆ ರ್ನನತ ಹೆೋಳಿದ್ುನತನ ಕೆೋಳಿಸಿಕೊಳಿಲ್ಲಲಿವೆನಸತತ್ುದೆ. 2010-12ರಲ್ಲಿ ಕ.ೆಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ., 
ಅಥವನ ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದ್ ಒೆಂದ್ತ ರೂಪನಯಿಯನೂನ ಖಚತಾ ಮನಡಿಲಿ. ಆ ಪನರಜೆರ್ಟ್ ಮನಡತವನಗ 
ಅವರತ ಭೂಮಿ ಸಲತವನಗಿ ಹಣ್ವನತನ deposit ಮನಡಿದ್ುರತ. ಆ ಹಣ್ವನತನ ರ್ನವು ಬನಾೆಂಕಿನಲ್ಲಿ 
deposit ಮನಡಿದೆುವು. ಅದ್ರಿೆಂದ್ ಬೆಂದ್ಧರತ್ಕೆೆಂಥ ಬಡಿಡ ಹಣ್ ಉಳಿತನಯ ಆಯಿತ್ತ. ಎರಡೂ GIM 
(Global Investors Meet) ಅದ್ರಲೆಿೋ ಖಚತಾ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ 2022ರಲೂಿ ಕೂಡ ಅದೋೆ ರಿೋತಿ 
ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ ರ್ನನತ ಇರೆ್ೂನೆಂದ್ತ ವಿಚನರವನತನ ಹೆೋಳುತುೆೋರೆ್, ಅದ್ಕೆೆ ತನವೆಲಿರೂ appreciate 
ಮನಡಬೋೆಕತ. ರ್ನವು ಪರಯತ್ನ ಮನಡದ್ಧದ್ುರ ೆಪನರಜೆರ್ಟ್ ಹೆೋಗ ೆಬರಲತ ಸನಧ್ಾ? ರ್ನವು ಬೆೋರೆ ದೆೋಶದ್ 
ಬೆಂಡವನಳ ಹೂಡಿಕೆದನರರನತನ ಕರಯೆದ್ಧದ್ುರೆ ಹೆೋಗ ೆ ಬರಲತ ಸನಧ್ಾ? Economics Times 
ಪತಿರಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೆೋ.೫ ರಷತಟ ಎೆಂದ್ತ ಬರೆದ್ಧದನುರೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ಧರಿ. ಈಗನಗಲೆೋ ಶೆೋ.೫ ರಷಟನತನ JSW 
Group ರವರತ ಒಬುರ ೆಹೂಡಿಕೆ ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಅವರಿಗ ೆಕಳೆದ್ ತಿೆಂಗಳು ಒೆಂದೋೆ ಪನರಜೆರ್ಟ್ಗೆ ಒಟತಟ 
ರೂ.೧೦ ಲಕ್ಷ ಕೂೆೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ರೂ.೫೦,೦೦೦ ಕೂೆೋಟಿಗಳಿಗೆ approval ಕೊಟತಟ ಕೆಲಸ 
ಪನರರೆಂಭವನಗಿದ.ೆ ಇನೂನ ಸನಕಷತಟ ಕೆಂಪನಗಳು ಬರತತ್ುವೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಡನ.ಮತರತಗೋೆಶ ಆರ್.ನರನಣಿ ರವರೆೋ, ಈಗನಗಲೆೋ ತನವು specific 
ಉತ್ುರವನತನ ಕೂೆಟಿಟದ್ಧುೋರಿ. ಮನನಾ ಸಲ್ಲೋೆಂ ಅಹಮದ್ ರವರೆೋ, ತನವು ರೆ್ೋರವನಗಿ ಪರಶೆನ ಕೆೋಳಿ. ಮನನಾ 
ಸಚಿವರತ ರೆ್ೋರವನಗಿ ಉತ್ುರ ಕೊಡತತನುರ.ೆ  
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ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಾ.218 
(ಉತ್ುರ ಲಗತಿುಸಿದೆ) 

ಶ್ರೋ ಸಲ್ಲೋೆಂ ಅಹಮದ್್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ಪರಶೆನ ಕೆೋಳಿದ್ುಕೆೆ ಮನನಾ 
ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ಕೊಟಿಟದನುರೆ.  ಅದ್ರಲೂಿ ವಿಶೆೋಷವನಗಿ 2017ರಲ್ಲಿ ಸನಾಪರ್ೆಯನದ್ೆಂಥ 
ಹತಬುಳಿಿ-ಧನರವನಡ ಸನಾರ್್ಾಸಿಟಿ ಯೋಜರೆ್ಯ ಕನಮಗನರಿ ಈಗನಗಲೆೋ ಸನಕಷತಟ ವಿಳೆಂಬವನಗಿದ.ೆ 
ಇದ್ನತನ ಯನವನಗ complete ಮನಡತತಿುೋರಿ. ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, ಒಟತಟ ಕನಮಗನರಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಮತಕನುಯಗೊೆಂಡಿರತವ ಕನಮಗನರಿಗಳ ಸೆಂಖೆಾ ೫೧. ಒಟತಟ ಅದ್ಕೆೆ ರೂ.429.04 ಕೊೋಟಿಗಳು 
ಖಚನಾಗಿದೆ. ಪರಗತಿಯಲ್ಲಿರತವ ಕನಮಗನರಿ ಸೆಂಖೆಾ.೧೩. ಒಟತಟ ರೂ.540.92 ಕೂೆೋಟಿಗಳು 
ಖಚನಾಗಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಉತ್ುರ ಕೊಟಿಟದನುರೆ. ಮದ್ಲರೆ್ಯದನಗಿ, ಕನಮಗನರಿ ಏಕೆ ವಿಳೆಂಬವನಗಿದ?ೆ 
ರೂ.540.92 ಕೊೋಟಿಗಳ ಕನಮಗನರಿಯನತನ ಯನವನಗ ಮತಗಿಸತತಿುೋರಿ? ಈಗನಗಲೆೋ ಒೆಂದ್ತ 
ದ್ಧನಪತಿರಕೆಯಲ್ಲಿ “ಸನಾರ್್ಾ ಸಿಟಿ ಯೋಜರೆ್ ರನಜಾಕೆೆ ತ್ಪರನಕಿ ಕರ್ನಾಟಕದ್ ವಿವಿಧ್ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 
ಕೆೈಗೊೆಂಡಿರತವ ಸನಾರ್್ಾ ಸಿಟಿ ಕನಮಗನರಿಗಳು ತೆವಳುತಿುರತವ ಬಗೆೆ ತಿೋವರ ಅಸಮನಧನನ 
ವಾಕುಪಡಿಸಿದನುರ.ೆ್“ಈ ತೆವಳುತಿುರತವ ಕನಮಗನರಿಗಳನತನ ಪೂಣ್ಾಗೊಳಿಸಬೆೋಕತ, ಒೆಂದ್ತ ವೋೆಳೆ ನೋವು 
ಅದ್ನತನ ಪೂಣ್ಾಗೂೆಳಿಸದ್ಧದ್ುರೆ ಅದ್ನತನ ಕೆೈಬಿಡತತೆುೋವ”ೆ್್ಎೆಂದ್ತ ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕನಾರ ಎಚಿರಿಕ ೆಕೊಟಿಟದೆ. 
ಏಕೆ ಎಚಿರಿಕ ೆಕೂೆಟಿಟದ?ೆ ದ್ಯವಿಟತಟ ಮನಹಿತಿ ಕೊಡಬೋೆಕತ. 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಸನಾರ್್ಾ ಸಿಟಿ 
ಯೋಜರೆ್ಗ ೆಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕನಾರ ಮತ್ತು ರನಜಾ ಸಕನಾರ ಎಷತಟ ಅನತದನನ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಿದ ೆಎೆಂದ್ತ 
ಪರಶೆನ ಕೆೋಳಿದನುರ.ೆ  ಅದ್ಕೆೆ ರ್ನನತ ವಿವರವನದ್ ಉತ್ುರವನತನ ಒದ್ಗಿಸಿದುೆೋರೆ್. ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕನಾರ 
ರೂ.೫೦೦ ಕೂೆೋಟಿಗಳು ಮತ್ತು ರನಜಾ ಸಕನಾರ ರೂ.೫೦೦ ಕೊೋಟಿಗಳ ಅನತದನನ ಕೊಡತತಿುದೆ. ಒಟತಟ 
ರೂ.೧೦೦೦ ಕೊೋಟಿಗಳ ಪನರಜೆರ್ಟ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೋೆೆಂದ್ರ ಸಕನಾರ ರೂ.392 ಕೂೆೋಟಿಗಳನತನ ಈಗನಗಲೆೋ 
ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಿದ.ೆ ರನಜಾ ಸಕನಾರ ರೂ.೪೧೪ ಕೊೋಟಿಗಳನತನ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಿದ.ೆ ವಿಶೆೋಷವನಗಿ 
Green Mobility Corridor ಯೋಜರೆ್ಯನತನ ಸರ್ನಾನಾ ಪರಹಲನಿದ್್ ಜೊೋಶ್ಯವರತ ರೂ.80 
ಕೊೋಟಿಗಳನತನ ಹತಬುಳಿಿ-ಧನರವನಡ ಮಹನನಗರಕೆೆ ತ್ೆಂದ್ಧದನುರೆ. ಒಟತಟ ರೂ.೧೦೮೦ ಕೊೋಟಿಗಳ 
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ಪನರಜೆರ್ಟ್. ಈಗನಗಲೆೋ ರೂ.೮೪೬ ಕೂೆೋಟಿ ಬಿಡತಗಡ ೆ ಮನಡಲನಗಿದೆ. ಉಳಿದ್ ಹಣ್ ಕೂಡ 
ಬಿಡತಗಡೆಯನಗತತ್ುದೆ. ಈ ಯೋಜರೆ್ ವಿಳೆಂಬವನಗತವುದ್ಕೆೆ ಕನರಣ್ ಏರೆ್ೆಂದ್ರೆ, ರಸೆುಗಳನತನ 
modern ರಸೆುಗಳರ್ನನಗಿ ಮನಡಲತ ಹೊೋದ್ೆಂಥ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಆ ರಸೆುಯಲ್ಲಿ ಇದ್ುೆಂತ್ಹ pipeline, 
gas pipeline, electric lines, ನೋರಿನ ಕೂೆಳವೆ ಬನವಿಗಳು ಮತ್ತು ಇನನತ್ರ ೆತೊಡಕತ ಇತ್ತು. 
ಇವೆಲಿವನೂನ ಕೂಡ ತೆಗೆದ್ತ ಮನಡಲತ ಸಾಲಪ ವಿಳೆಂಬವನಗಿರತ್ಕೆೆಂಥದ್ತು ನಜ. 2023 ಜೂನ್ 
ಅೆಂತ್ಾದ್ವರಗೆ ೆ ಈ ಕನಮಗನರಿಯನತನ ಪೂಣ್ಾಗೊಳಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಈಗನಗಲೆೋ ನಧನಾರ 
ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ ಆ ಸಮಯದೊಳಗ ೆಪೂಣ್ಾಗೊಳಿಸತತೆುೋವೆ. ಮತೆು ಇನೂನ ೧೩ ಕನಮಗನರಿಗಳು ಏಕ ೆ
ಪರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ ಎೆಂದ್ರೆ, ದೊಡಡ ದೊಡಡ Sports Complex ಗೆ ರೂ.೧೭೬ ಕೊೋಟಿಗಳನತನ ಖಚತಾ 
ಮನಡತತಿುದೆುೋವೆ. ಆಸಪತೆರಗಳಿಗೆ ಖಚತಾ ಮನಡತತಿುದೆುೋವ.ೆ ಬಸ್್ ನಲನುಣ್ಗಳನತನ ಮನಡತತಿುದೆುೋವೆ. ಈ 
infrastructures ಗೆ ಉಳಿದ್ೆಂತ್ಹ ಹಣ್ವನತನ ಮಿೋಸಲ್ಲಟತಟಕೊೆಂಡಿದೆುೋವೆ. ಈಗನಗಲೆೋ ಕನಮಗನರಿ 
ಪರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇವೆಲಿವೂ ನಗದ್ಧತ್ ಸಮಯಕೆೆ ಮತಗಿಯಬೋೆಕತ. ಆದ್ಷತಟ ಬೆೋಗರೆ್ ಮತಗಿಸಿ 
ಸನವಾಜನಕರಿಗ ೆಮತಕು ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೊಡತವೆಂಥ ಕೆಲಸವನತನ ಖೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯತ ಮನಡತತೆುೋವೆ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಕ.ೆಎ.ತಿಪಪೆೋಸನಾಮಿಯವರೆೋ, ತ್ಮಾ ಪರಶೆನ ಕೆೋಳಿ. 

ಶ್ರೋ ಸಲ್ಲೋೆಂ ಅಹಮದ್್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಒೆಂದ್ತ ನಮಿಷ. ನನನ ಪರಶೆನ ಇನೂನ 
ಮತಗಿದ್ಧಲಿ. ಈಗ ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕನಾರವು ರನಜಾ ಸಕನಾರಕೆೆ ಎಚಿರಿಕ ೆಕೂೆಟಿಟದಯೆೋ, ಇಲಿವೋ?  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸಲ್ಲೋೆಂ ಅಹಾದ್್ ರವರೆೋ, ತನವು ರೆ್ೋರವನಗಿ ಪರಶೆನ ಕೋೆಳಿ. 

ಶ್ರೋ ಸಲ್ಲೋೆಂ ಅಹಮದ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರನಜಾ ಸಕನಾರ ಸಮಯಕೆೆ 
ಸರಿಯನಗಿ ಕನಮಗನರಿ ಮತಗಿಸದ್ಧದ್ುರ ೆಇನತನ ಮತೆಂದ ೆಹಣ್ವನತನ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡತವುದ್ಧಲಿ ಎೆಂಬ 
ಮನತ್ನತನ ಹೆೋಳಿದನುರೆ. ಅದ್ಕೆೆ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕೊಡಬೋೆಕತ. 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನವು ಕೂಡ ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕನಾರದ್ ಜೊತ ೆ
ನಕಟ ಸೆಂಪಕಾದ್ಲ್ಲಿದುೆೋವೆ. ಕೊೋವಿಡ್-೧೯ ಬೆಂದ್ಧದ್ುರಿೆಂದ್ ರ್ನವು ಸತಮನರತ ಒೆಂದ್ತ ವಷಾಗಳ ಕನಲ 
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ಕನಮಗನರಿ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಆಗಿಲಿ. ಆ ಅವಧಿಯನತನ ನಮಗೆ ಹೆಚಿಿಗ ೆಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಮನವಿಯನತನ 
ಮನಡಿ ಪತ್ರವನೂನ ಕೂಡ ಬರೆದ್ಧದೆುೋವೆ. ರ್ನವು ನಗದ್ಧತ್ ಅವಧಿಯಳಗೆ ಕನಮಗನರಿಯನತನ 
ಪೂಣ್ಾಗೊಳಿಸತತೆುೋವೆ.  
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ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಾ.239 
(ಉತ್ುರ ಲಗತಿುಸಿದೆ) 

ಶ್ರೋ ಕ.ೆಎ.ತಿಪಪೆೋಸನಾಮಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ಕೆೋಳಿರತ್ಕೆೆಂಥ ಪರಶೆನಗ ೆಮನನಾ 
ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ಒದ್ಗಿಸಿದನುರ.ೆ ಬಹತಶಃ ಅಪೂಣ್ಾವನದ್ೆಂಥ ಮನಹಿತಿಯನತನ ನನಗ ೆ
ಕೊಟಿಟದನುರೆ. ಕನರಣ್ ಇಷ್ೆಟ. ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿರತವ ಮಹಿಳಯೆರ ಮನಲ್ಲೋಕತ್ಾ/ಒಡತೆ್ನದ್ಲ್ಲಿ ನಡಯೆತತಿುರತವ 
ಸೂಕ್ಷಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಾಮ ಉದ್ಾಮಗಳೆಷತಟ ಎೆಂಬ ಬಗೆೆ ಜಿಲನಿವನರತ ಮತ್ತು ಉದ್ಾಮವನರತ 
ಮನಹಿತಿಯನತನ ಕೆೋಳಿದೆುನತ. ಈ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಸಕನಾರ ಇದ್ತವರಗೊ ಕಲಹೆನಕಿಲಿ. ಕೆೋವಲ ಕೆೋೆಂದ್ರ 
ಸಕನಾರದ್ ಪೊೋಟಾಲ್ನೆಂದ್ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಪಡದೆ್ತಕೊೆಂಡತ ಮನಡಿದನುರ.ೆ ನಮಾ ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಪರತಿ 
ವಷಾ ಬಜೆರ್್ ಮೆಂಡರೆ್ ಮನಡತವುದ್ಕಿೆೆಂತ್ ಮತೆಂಚಿತ್ವನಗಿ ಆರ್ಥಾಕ ಸಮಿೋಕ್ಷೆ ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆ. 
ಮತೆು ʻಕೆೈಗನರಿಕನ ಮಿತ್ರ̓ ದ್ಲೂಿ ಕೂಡ ಸನಕಷತಟ ದ್ತನುೆಂಶ ಬರತತ್ುದೆ. ಸಕನಾರ ಅದ್ನತನ 
ಸೋೆರಿಸಿಕೊೆಂಡತ ಏಕ ೆಮನಡಲ್ಲಲಿ. ಈಗ ತನವು Centre for Smart Governance ಸೆಂಸೆಾಗೆ 
ರೂ.೩.94 ಕೂೆೋಟಿ ಕೂೆಟತಟ, ಅಲ್ಲಿೆಂದ್ ರ್ನವು ದ್ತನುೆಂಶ ತ್ಯನರತ ಮನಡತತೆುೋವೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತಿುದನುರೆ.  

(ಮತೆಂದ್ತ) 

(1060)20.12.2022/1.40/ಎೆಂ.ಎೆಂ-ಎ.ಕ ೆ

ಶ್ರೋ ಕೆ.ಎ. ತಿಪಪೆೋಸನಾಮಿ(ಮತೆಂದ್ತ):- 

 ಅದ್ಕೆೆ ಎಷತಟ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯತತ್ುದ?ೆ ಎಷತಟ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ನತನ ಮನಡತತಿುೋರಿ ಎೆಂದ್ತ 
ಕೆೋಳಬಯಸತತುೆೋರೆ್.  ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ ತ್ಮಗೆ ಗೂೆತಿುರಬಹತದ್ತ.  ಕೋೆೆಂದ್ರ ಸಕನಾರದ್ ಆತ್ಾನಭಾರ 
ಕನಯಾಕರಮದ್ಲ್ಲಿ MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises) ಗೆ ಸನಕಷತಟ 
ಅನತದನನ ಬೆಂದ್ಧದ.ೆ  ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳನ ಉದ್ಾಮಿಗಳಿಗೆ ರನಜಾವು ಪಡದೆ್ಧರತವುದ್ತ ಕೆೋವಲ 426 
ಕೊೋಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳು ಮನತ್ರ.  ತ್ಮಾಲ್ಲಿ ದ್ತನುೆಂಶ ಇಲಿದ್ಧದನುಗ ಯನವ ರಿೋತಿ ಇಷಟನತನ 
ಕೊಟಿಟದುೆೋವೆೆಂದ್ತ ಹೋೆಳುವುದ್ಕೆೆ ಆಗತತ್ುದೆ? ಆತ್ಾನಭಾರ ಕನಯಾಕರಮದ್ಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷನೆಂತ್ರ ಕೊೋಟಿ 
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ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕೊಟಿಟದನುರೆ.  ತನವು ಯನವನಗ ಈ ಮಹಿಳನ ಉದ್ಾಮಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡತತಿುದ್ಧುೋರಿ? 
ತ್ಮಗೆ ಗೊತಿುದ್ು ಹನಗೆ ಇದೊೆಂದ್ತ ಮಹತ್ಾವನದ್ೆಂತ್ಹ ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ.  ಬಹತತೆೋಕ ಮಹಿಳನ 
ಉದ್ಾಮಿಗಳು ಗನಮಾೆಂರ್ ಇೆಂಡಸಿರ ನಡಸೆತತನುರೆ.  ಅಲ್ಲಿ ಸನಕಷತಟ ಮನಲ್ಲೋಕತ್ಾ ನಗರ, ಪಟಟಣ್ಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಲಿ ಜಿಲನಿ ಕೆೋೆಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರತತ್ುದೆ.  ಗನಮಾೆಂರ್ ಇೆಂಡಸಿರಯಲ್ಲಿ ಸಿಕನೆಪಟೆಟ ಸಪಧೆಾ ಇದೆ.  ಅದ್ತ 
ಬನೆಂಗನಿದೆೋಶ, ಫ್ಲ್ಲಫ್ೆೈನಿ್ ಹನಗೂ ಬೆೋರ ೆಬೆೋರ ೆಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ ಸನಕಷತಟ ಇದೆ.  ಉದೂೆಾೋಗನರತ್ವನಗಿರತವ 
ಸಿದ್ಿ ಉಡತಪತ ತ್ಯನರಿಕೆಯ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆಸ ಮನಡತತಿುರತವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ೆ ಪೂೆರೋತನಿಹ 
ಕೊಡಬೋೆಕನದ್ರ ೆಅಲ್ಲಿ ಉಚಿತ್ವನಗಿ ಬಸತಿಗಳ ವಾವಸಾೆಯನತನ ಸಕನಾರ ಮನಡಬಹತದೆೋ? ಇದ್ರಿೆಂದ್ 
ಮಹಿಳನ ಉದ್ಾಮಿಗಳಿಗ ೆ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ.  ಅಲ್ಲಿ ಕನಾೆಂಟಿೋನ್ ಅನತನ ನಡಸೆತತನುರೆ 
ಅಲ್ಲಿಗೆೋರ್ನದ್ರೂ ಸಹನಯಧ್ನ ಕೊಡತತಿುೋರನ?  ಅದೆೋ ರಿೋತಿ ಕನಮಿಾಕ ಕನಯಿದೆಯಲ್ಲಿ ಸನಕಷತಟ 
ಇ.ಎಸ್.ಐ., ಇ.ಪಿ.ಎಫ್. ಇರಬಹತದ್ತ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸನಕಷತಟ ಸಹನಯಧ್ನ ಕೊಡತವುದ್ಕೆೆ ಸಕನಾರ 
ಸಪೊೋರ್್ಾ ಮನಡತತ್ುದಯೆ್ದೋ ಎೆಂಬ ಬಗೆೆ ಮನಹಿತಿ ಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಕೆೋಳುತುೆೋರೆ್.  

 ಶ್ರೋ ಎನ.ರ್ನಗರನಜತ (ಎೆಂ.ಟಿ.ಬಿ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ 
ಕೊೋರಿರತವ ಪರಶೆನಗ ೆರ್ನವು ಬಹಳ ವಿವರವನದ್ ಉತ್ುರವನತನ ಕೊಟಿಟದುೆೋವೆ.  ಈ ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ 7,21,722 
ಸಣ್ಣ, ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಾಮ ಕೆೈಗನರಿಕೆಗಳು ಇವೆ.   ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳನ ಮನಲ್ಲೋಕತ್ಾದ್ 
ಕೆೈಗನರಿಕೆಗಳು ಪರತೆಾೋಕವನಗಿ ಒಟನಟರೆ ಸೋೆರಿ ಇರತವ ಅೆಂಕಿ ಅೆಂಶಗಳನತನ ಕೂೆಟಿಟದುೆೋವೆ.  ಅವರತ 
ಜಿಲನಿವನರತ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಕೆೈಗನರಿಕೆಗಳ ಬಗೆೆ ಕೆೋಳಿರತವುದ್ಕೆೆ ಸಿ.ಡಿ. ಮನಡಿ ಉತ್ುರವನತನ ಕೊಟಿಟದುೆೋವೆ.  
ಕೊೋವಿಡ್ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಮತಚಿಿಹೊೋದ್ ಕನಖನಾರ್ೆಗಳೆಷತಟ ಎೆಂದ್ತ ಕೆೋಳಿದನುರೆ.  ಕೊೋವಿಡ್ ಬೆಂದ್ 
ಒೆಂದ್ೂವರ ೆ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷತಟ ಕನಮಿಾಕರತ ಸನವು-ರೆ್ೂೋವುಗಳನತನ ರೆ್ೂೋಡಿ ಭಯಭಿೋತ್ರನಗಿ 
ಬೆೋರ ೆ ಬೆೋರ ೆ ರನಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಕನಮಿಾಕರತ ಕನಖನಾರ್ಗೆಳನತನ ಬಿಟತಟ ಅವರ 
ಊರತಗಳಿಗೆ ಹೂೆೋಗಿದನುರೆ.  ಹನಗೆಯ್ದೋ ರನಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರತ ಕೆಲಸಕೆೆ ಬರದೆೋ ಅವರವರ ಜಿಲೆಿಗಳಿಗ ೆ
ಹೊೋಗಿದನುರೆ.  ಆ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಬಹಳಷತಟ ಕೆೈಗನರಿಕಗೆಳು ಮತಚಿಿವೆ.  ಅದ್ತ ಆರ್ಥಾಕ ಪರಿಸಿಾತಿಯಿೆಂದ್ 
ಇರಬಹತದ್ತ ಅಥವನ ಕನಮಿಾಕರಿಲಿದೋೆ ಇರಬಹತದ್ತ ಬೆೋರ ೆ ಬೆೋರ ೆ ಕನರಣ್ಗಳಿೆಂದ್ ಬಹಳಷತಟ 
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ಕನಖನಾರ್ೆಗಳು ಮತಚಿಿವೆ.  ನಮಗೆ ನಖರವನಗಿ ತಿಳಿಸಲತ ಈಗನಗಲೆೋ ಒೆಂದ್ತ ಕೆಂಪನಗ ೆವಹಿಸಿದೆುೋವೆ.  
ಈಗ ಸವೆಾ ಕನಯಾ ಪನರರೆಂಭವನಗಿದೆ.  ಆದ್ಷತಟ ಬೆೋಗರೆ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷತಟ sick industries 
ಆಗಿವ,ೆ ಯನವ ಯನವ ಕನರಣ್ಗಳಿಗನಗಿ ಕೆೈಗನರಿಕೆಗಳನತನ ಇಡಿೋ ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಮತಚಿಿದನುರ ೆಅವುಗಳ 
ಬಗೆೆ ನಖರವನದ್ ಮನಹಿತಿ ಪಡಯೆತವುದ್ಕೆೆ ಈಗನಗಲೆೋ ಸಕನಾರ ಆದೆೋಶ ಹೊರಡಿಸಿ ಒೆಂದ್ತ 
ಕೆಂಪನಗ ೆವಹಿಸಲನಗಿದ್ತು ಆ ಸೆಂಸೆಾ ಈಗನಲೆೋ ಸವೆಾ ಕನಯಾವನತನ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಿದ.ೆ  2017-18 
ರಿೆಂದ್ 2021-22 ಸನಲ್ಲನವರಗೆೆ 1117 ಮಹಿಳೆಯರ ಮನಲ್ಲೋಕತ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ನಡಯೆತತಿುರತವ ಸೂಕ್ಷಮ, ಸಣ್ಣ 
ಮತ್ತು ಮಧ್ಾಮ ಉದ್ಾಮಗಳಿಗೆ ಕೆೈಗನರಿಕನ ನೋತಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ನೋತಿಯನಾಯ ಮೆಂಜೂರನಗಿರತವ 
ಪೊರೋತನಿಹ ಮತ್ತು ರಿಯನಯಿತಿಗಳನಾಯ ಕೆೈಗನರಿಕೆಗಳು ಸನಾಪರ್ೆಗೊೆಂಡಿರತತ್ುವೆ.  ಜಿಲನಿವನರತ 
ಘೂೋಷ್ನಾರಯೆನತನ ಅನತಬೆಂಧ್-೧ರಲ್ಲಿ ವಿವರವನಗಿ ನೋಡಲನಗಿದ.ೆ  

ಶ್ರೋ ಕ.ೆಎ. ತಿಪಪೆೋಸನಾಮಿ:- ಮನನಾ ಸಚಿವರೆೋ, ರ್ನನತ ಅದ್ನತನ ಕೆೋಳುತಿುಲಿ.  ರ್ನನತ ಮಹಿಳನ 
ಉದ್ಾಮಿಗಳಿಗ ೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟೆಂತೆ ಸಕನಾರದ್ಲ್ಲಿ ಮನಹಿತಿ ಇಲಿ.  ಅದ್ನತನ ಕಲೆ ಹನಕತವುದ್ಕೆೆ 
ಹೊರಟಿದ್ಧುೋರಿ.  ಅದ್ನತನ ಆದ್ಷತಟ ಬೆೋಗ ಮನಡಿ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತಿುದೆುೋರೆ್.  

ಶ್ರೋ ಎನ. ರ್ನಗರನಜತ (ಎೆಂ.ಟಿ.ಬಿ):-  ಅದ್ನತನ ಆಮೋಲೆ ಮನಡತತುೆೋವೆ. 

ಶ್ರೋ ಕೆ.ಎ. ತಿಪಪೆೋಸನಾಮಿ:- ನನನ ಪರಶೆನ ಇಷ್ೆಟೋ.  ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕನಾರ ಮತ್ತು ರನಜಾಸಕನಾರದ್ಲ್ಲಿ 
ಸನಕಷತಟ ಅನತದನನ ಸಿಗತತಿುದ.ೆ  ಅವರತ ಸನಲ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳುಿವುದ್ಕೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ.  ನೋವು ಗನಾರೆಂಟಿ 
ಕೊಡಿ. Mortgage ಮನಡಿಕೊಳುಿವುದ್ಕೆೆ ರನಜಾ ಸಕನಾರ ಮತೆಂದ ೆ ಬರಲ್ಲ.  ಇದ್ತ ನನನ ಪರಶೆನ.  
ನೋವು ಅದ್ನತನ ಮನಡತತಿುಲಿ.  ಇವತ್ತು ಸನಕಷತಟ ಮಹಿಳನ ಉದ್ಾಮಿಗಳು ಗನಮಾೆಂರ್ಿ್ 
ಇೆಂಡಸಿರಯಲ್ಲಿದನುರ.ೆ  ಅವು ಸರಿಯನಗಿ ನಡಯೆತತಿುಲಿ.  ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಂಪಿಟೆೋಷನ್ ಇದ.ೆ  ಅದ್ತ viable 
units ಅಲಿ.  ಅದ್ನತನ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಸಕನಾರ ಮತೆಂದ ೆ ಬರಬೆೋಕತ.  ಉಚಿತ್ವನಗಿ ಸನಲ 
ಕೊಡಬೋೆಕತ, ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್್ ವಾವಸೆಾ ಆಗಬೋೆಕತ, ಉಚಿತ್ ಕನಾೆಂಟಿೋನ್ ಕೊಡಬೋೆಕತ.  ಆಗ 
ಕನಖನಾರ್ೆಗಳು ನಡಯೆತತ್ುವೆ, ಜನರತ ಉದೊಾೋಗಕೆೆ ಬರತತನುರ.ೆ  ರ್ನವು ಮಹಿಳನ ಉದ್ಾಮಿಗಳಿಗೆ 
ಸಪೊೋರ್್ಾ ಮನಡಿ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತಿುಲಿ.  ಅದ್ತ ರನ್ ಆದ್ರೆ ಉದೊಾೋಗ ಸಿಗತತ್ುದೆ.  
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ಶ್ರೋ ಎನ. ರ್ನಗರನಜತ (ಎೆಂ.ಟಿ.ಬಿ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಗನಮಾೆಂರ್್ ಇೆಂಡಸಿರೋಸ್ 
ಕಳೆದ್ ಐದ್ತ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷತಟ ಸೆಂಕಷಟದ್ಲ್ಲಿವ.ೆ  ಅೆಂತ್ರನರಷಿರೋಯ ಮನರತಕಟೆಟಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಕೆೆ 
ಬರಬೆೋಕನದ್ೆಂತ್ಹ ಲನಭದನಯಕ ಪಸಾೆೆಂಟೆೋಜ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮಯನಗಿದೆ.  ಬಹಳಷತಟ ಇೆಂಡಸಿರಗಳನತನ 
ಮತಚಿಲನಗಿದ.ೆ  ಬಹಳ ದೂೆಡಡ ಕೈೆಗನರಿಕೂೆೋದ್ಾಮಿಯಬುರತ ಇಲ್ಲಿ ನಮಾ ಮತೆಂದೆಯ್ದೋ ಕತಳಿತಿದನುರೆ.  
ಇಡಿೋ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಇೆಂಡಸಿರಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷನನತಗಟಟಲೆ ಮಹಿಳೆಯರತ ಕನಮಿಾಕರನಗಿ ಅಲ್ಲಿ 
ಉದೊಾೋಗ ಮನಡತತಿುದನುರೆ.  ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 75 ಭನಗದ್ಷತಟ ಉದೊಾೋಗ ಇವರಿಗ ೆ
ಕಡಿತ್ವನಗಿದ.ೆ  ಸತಮನರತ ಶೆೋಕಡ 25ರಷತಟ ಮನತ್ರ ಮಹಿಳೆಯರತ ಕಲೆಸ ಮನಡತತಿುದನುರ.ೆ  
ಕೊೋವಿಡ್ ಸನೆಂಕನರಮಿಕ ರೂೆೋಗದ್ಧೆಂದ್ ಸೆಂಕಷಟಕೂೆೆಳಗನದ್ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ನಮಾ ಸಕನಾರ . . . 

ಶ್ರೋ ಕ.ೆಎ. ತಿಪಪೆೋಸನಾಮಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, women entrepreneurs ಗೆ 
ಏರ್ನದ್ರೂ ಕೂೆಡತವುದ್ಕೆೆ ಸಕನಾರ ಏರ್ನದ್ರೂ ಪನಲ್ಲಸಿ ಮನಡತತ್ುದೆಯ್ದೋ ಎೆಂಬತದ್ನತನ ತಿಳಿಸಬೆೋಕತ.  
ಅದ್ತ ಸನಕಷತಟ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗತತಿುಲಿ.  ಕನಖನಾರ್ೆಗಳು ಮತಚಿಿ ಹೂೆೋದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿರತವ ಹತದುೆಗಳು 
ಹೊೋಗತತ್ುವೆ.  ಇವತ್ತು ಹಳಿಿಗನಡತ ಇರಬಹತದ್ತ, ತನಲೂಿಕತ, ಜಿಲೆಿ ಅಥವನ ನಗರ ಪಟಟಣ್ 
ಪರದೆೋಶಗಳಿರಬಹತದ್ತ ಸಿದ್ಿ ಉಡತಪತ ತ್ಯನರತ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿಯ್ದೋ ಸನಕಷತಟ 
employment generation ಆಗತತ್ುದೆ, ಉದೂೆಾೋಗ ಸಿಗತವುದನಗಿದೆ.   ಅವರಿಗೆ ಸಪೊೋರ್್ಾ 
ಕೊಡಬೋೆಕತ.  ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಒೆಂದ್ತ ಪನಾಕೆೋಜ್ ಅಥವನ ಪನಲ್ಲಸಿ ತ್ರತತೆುೋವೆೆಂದ್ತ ತನವು ಏರ್ನದ್ರೂ 
ಭರವಸ ೆ ಕೊಡಿ.  ಮಹಿಳನ ಉದ್ಾಮಿಗಳಿಗ ೆಉತೆುೋಜನ ಕೊಡತವುದ್ಕೆೆ ಇದ್ನತನ ತ್ರತತಿುೋರನ ಎೆಂದ್ತ 
ಕೆೋಳುತಿುದೆುೋರೆ್.  

ಶ್ರೋ ಎನ. ರ್ನಗರನಜತ (ಎೆಂ.ಟಿ.ಬಿ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈ ವಿಷಯದ್ ಬಗೆೆ ನಮಾ 
ಇಲನಖ ೆಮತ್ತು ಮತಖಾಮೆಂತಿರಗಳ ಜೊತೆ ಅವರಿಗೆ ಏರ್ನದ್ರೂ ಕೊಡತವುದ್ಕೆೆ ಅವಕನಶ ಇದೆಯ್ದೋ 
ಎನತನವುದ್ರ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾ ಮನಡತತೆುೋರ್.ೆ  

ಶ್ರೋ ಕೆ.ಎ. ತಿಪಪೆೋಸನಾಮಿ:- ತನವು at least ಪರಿಶ್ೋಲರೆ್ ಮನಡತತೆುೋವೆ ಎೆಂದನದ್ರೂ ಹೆೋಳಿ 
ಇದ್ತ ಭರವಸಯೆನದ್ರೂ ಆಗತತ್ುದೆ. 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರನದ್ ಗೊೋಪಿರ್ನಥ್ರವರ ಪರಶೆನ. 

ಶ್ರೋ ಎನ. ರ್ನಗರನಜತ (ಎೆಂ.ಟಿ.ಬಿ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಕನನೂನನಲ್ಲಿ . . . 

ಶ್ರೋ ಕ.ೆಎ. ತಿಪಪೆೋಸನಾಮಿ:- ಅದ್ನತನ pass over ಮನಡಬೋೆಡಿ. ಅವರತ ಪರಿಶ್ೋಲರೆ್ 
ಮನಡತತೆುೋವೆೆಂದ್ತ ಹೋೆಳಲ್ಲ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ತಿಪಪೆೋಸನಾಮಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಮತಖಾಮೆಂತಿರಯವರ ಜೊತ ೆ
ಚಚೆಾ ಮನಡಿ ಮನಡತತುೆೋರೆ್ೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದನುರಲಿವೋೆ? 

ಶ್ರೋ ಕೆ.ಎ. ತಿಪಪೆೋಸನಾಮಿ:- ಚಚೆಾ ಮನಡಿದ್ರೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ (ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಎನ.ರ್ನಗರನಜತ (ಎೆಂ.ಟಿ.ಬಿ):- ಆ ಭರವಸಗೆಳನತನ ಈಡೋೆರಿಸತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸ 
ಆಗಬೋೆಕತ. ಅದ್ನತನ ಮತಖಾಮೆಂತಿರಗಳ ಜೊತೆ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ ಪರಿಶ್ೋಲರ್ೆ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸ 
ಮನಡತತೆುೋರ್.ೆ  
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ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಾ: 250 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಿದ)ೆ 

 
 ಶ್ರೋ ಹೆಚ.ಎಸ್. ಗೊೋಪಿರ್ನಥ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಕೆೋವಲ 
ಎರಡತ ಬನಾೆಂಕತಗಳ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದನುರ.ೆ  ಕತರತಹಿನಸಟೆಿಟ ಸೌಹನದ್ಾ ಬನಾೆಂರ್್ ಬಗೆೆ 
ಏನತ ಕರಮ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡಿದನುರೆ ಮತ್ತು ಅದ್ತ ತ್ಮಾ ಗಮನಕೆೆ ಬೆಂದ್ಧದಯೆ್ದೋ ಎೆಂದ್ತ ಪರಶೆನ 
ಕೆೋಳುತುೆೋರೆ್. 

 ಶ್ರೋ ಎಸ್್.ಟಿ. ಸೂೆೋಮಶೆೋಖರ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,  ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಕೆೋಳಿರತವ 
ಪರಶೆನಗ ೆ ಉತ್ುರವನತನ ಒದ್ಗಿಸಲನಗಿದ.ೆ  ಉಳಿದ್ೆಂತ ೆ ಅವರತ ಯನವುದ್ನತನ ಕೆೋಳುತಿುದನುರೆ ಅದ್ರ 
ಮನಹಿತಿ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡತವ ಕೆಲಸ ಮನಡತತೆುೋವ.ೆ 
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ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಾ: 232 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಿದೆ) 

 
 ಶ್ರೋ ಟಿ.ಎ. ಶರವಣ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ಕೊಟಿಟದನುರೆ.  
ರ್ನನತ ಕೆೋಳಿರತವ ಪರಶೆನ ಬೆಳಗನವಿ ನಗರದ್ಲ್ಲಿ ಜವಳಿ ಪನರ್್ಾ ಸನಾಪಿಸತವ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ಟೆರ್ಿ್ಟೈೆಲ್ 
ಪನರ್್ಾನತನ ಮನಡತತೆುೋವೆೆಂದ್ತ ಉತ್ುರ ಕೂೆಟಿಟದನುರೆ.  ಇದ್ನತನ ಸಮಗರವನಗಿ, ದೊಡಡ industrial 
zone ಆಗಿ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಸಕನಾರಕೆೆ ಏತ್ಕೆೆ ಆಗತತಿುಲಿ? ಇದ್ತ ಮದ್ಲರೆ್ಯದ್ತ.  ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರ ಸಮಪಾಕ ಸವಲತ್ತು ಕೊಡದೆೋ ಇಲ್ಲಿಯ ಕೆೈಗನರಿಕೂೆೋದ್ಾಮಿಗಳೆೋನದನುರೆ ಅವರತ 
ಗಡಿ ದನಟಿ ಮಹನರನಷರಕೆೆ ವಲಸೆ ಹೊೋಗತತಿುದನುರೆ.  ಅದ್ತ ನಮಾ ಗಮನಕೆೆ ಬೆಂದ್ಧದೆಯ್ದೋ? 
ಮೂರರೆ್ಯದನಗಿ ರನಜಾ ಸಕನಾರ ಕೆೋೆಂದ್ರದ್ ಮೋಲೆ ಒತ್ುಡವನತನ ಹೆೋರಿ ಬೆಳಗನವಿಗೆ 
ಪರಧನನಮೆಂತಿರಯವರನತನ comprehensive textile… 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಶರವಣ್ರವರೆೋ, ಪರಶೆನ ಕೆೋಳಿ. 

ಶ್ರೋ ಟಿ.ಎ. ಶರವಣ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ಪರಶೆನಯರೆ್ನೋ ಕೆೋಳುತಿುದೆುೋರ್ೆ.  ಏತ್ಕೆೆ 
ಅಷ್ೊಟೆಂದ್ತ ಕೂೆೋಪ ಮನಡಿಕೊಳುಿತಿುೋರಿ? 

ಡನ:ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, . . . 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಕೂೆೋಪ ಎಲ್ಲಿೆಂದ್ ಬೆಂತ್ತ? ಪರಶೆನ ಕೆೋಳಿ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತಿುದುೆೋರೆ್.  

ಶ್ರೋ ಟಿ.ಎ. ಶರವಣ್:- ರ್ನನತ ಈಗ ಪರಶೆನ ಕೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ನೆಂತಿದುೆೋರೆ್.  ಮೂರತ ಪರಶೆನಗಳನತನ 
ಕೆೋಳುತುೆೋರೆ್. ಅವರತ ಉತ್ುರ ಕೊಡಲ್ಲ. 

ಡನ:ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಒೆಂದ್ತ ನಮಿಷ. ಪರಶೆ್ನೋತ್ುರ 
ವೆೋಳೆ ಪನರರೆಂಭವನಗಿ 02 ಗೆಂಟೆ 10 ನಮಿಷಗಳನಯಿತ್ತ.  ರ್ನನತ ತ್ಮಗೆ ರಿಕೆಾಸ್ಟ್ ಮನಡತತಿುದೆುೋರೆ್.  
ಇದ್ನತನ ರೆ್ೂೋಡಿದ್ರ ೆಪರಶೆ್ನೋತ್ುರ ಅವಧಿಯನತನ ಊಟ ಆದ್ಮೋಲೆ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳಿಬೋೆಕನಗತತ್ುದೆ.   
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- 5-10 ನಮಿಷದ್ಲ್ಲಿ ಪರಶೆ್ನೋತ್ುರಗಳನತನ ಮತಗಿಸಿಬಿಡೂೆೋಣ್. 

ಡನ:ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿ:- ರ್ನನತ ಮನವಿ ಮನಡತತಿುದೆುೋರ್ೆ.  ದ್ಯವಿಟತಟ ಪರಶೆನಗಳಿಗ ೆ
ಉತ್ುರವನತನ lay ಮನಡಿ. ಮನನಾ ಮತಖಾಮೆಂತಿರಗಳು ಬೆಂದ್ಧದನುರ.ೆ ಅವರತ ನಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ 
ಪನರರೆಂಭ ಮನಡತತನುರ.ೆ  ಅದ್ಕೆೆ ಉತ್ುರ ಕೊಟತಟ ಮತೆಂದ್ಕೆೆ ಹೊೋಗತತನುರೆ.  

(ಮತೆಂದ್ತ) 

(1061) 20-12-2022 1-50 KH/AK         (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೋ ಟಿ.ಎ.ಶರವಣ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, Apparel Park ಅನತನ ಕೆೋೆಂದ್ರ 
ಸಕನಾರಕೆೆ ಕೊಡಬೆೋಕತ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿಯವರೋೆ, ಇನತನ 4 ಪರಶೆನಗಳು ಇವೆ. 
ಇನತನ 5 ನಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮತಗಿಸತತೆುೋರ್.ೆ 

ಶ್ರೋ ಟಿ.ಎ.ಶರವಣ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ತನವು ಜವಳಿ ಇಲನಖಯೆಿೆಂದ್ ಕೆೋೆಂದ್ರ 
ಸಕನಾರಕೆೆ ಏಕೆ ಪರಪೂೆೋಸಲ್ ಕಳುಹಿಸಲ್ಲಲಿ? ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಸನಕಷತಟ ಜನರತ ಉದೊಾೋಗ 
ಕಳೆದ್ತಕೊಳುಿವವರತ ಇದನುರ.ೆ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ಕೊಡಬೆೋಕತ. 

ಶ್ರೋ ಶೆಂಕರ ಬ. ಪನಟಿೋಲ ಮತರೆ್ೋನಕೂೆಪಪ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ 
ಶರವಣ್ರವರತ ಬೆಳಗನವಿ ಜಿಲೆಿಗ ೆ ಸಿೋಮಿತ್ವನಗಿ ಎರಡತ ಪರಶೆನಗಳನತನ ಕೆೋಳಿದನುರ.ೆ 2013 ರಲ್ಲಿ 
ಬೊೋರಗನೆಂವ ಟೆರ್ಿ್ಟೆೈಲ್ ಪನರ್್ಾ ಎೆಂದ್ತ ಘೂೋಷಣೆಯನಗಿದೆ. 2017 ರಲ್ಲಿ ಕತಣೆಾ ಟೆರ್ಿ್ಟೆೈಲ್ 
ಪನರ್್ಾ ಒೆಂದ್ತ Public-Private Partnership ಮನದ್ರಿಯಲ್ಲಿ 
ಪನರರೆಂಭವನಗಿರತವೆಂತ್ಹದನುಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನೂತ್ನ ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಿ ಉಡತಪತ ನೋತಿಗ ೆಕನನೂನತ 
ಬೆಂದ್ ಮೋಲೆ ನಮಾ ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಟೆರ್ಿ್ಟೆೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಉದೊಾೋಗನವಕನಶಗಳು ಸಿಗತವೆಂತ್ಹದನುಗಿದೆ. 
ಇವತ್ತು ಈ ಜವಳಿ ಪನರ್್ಾಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟೆಂತೆ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಏನತ ಪರಶೆನಯನತನ ಕೆೋಳುತಿುದನುರೆ. 
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ಸತಮನರತ 217 ಕೆೈಗನರಿಕನ ನವೆೋಶನಗಳನತನ ಮನಡಿ ಈಗನಗಲೆೋ ಸತಮನರತ 57 ಕೊೋಟಿ 55 ಲಕ್ಷದ್ 
846 ರೂಪನಯಿಗಳು ಆ ಪನರ್್ಾಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ ಇವತ್ತು ಆ ಪನರ್್ಾ ತ್ಯನರನದ್ರೆ 
ಸತಮನರತ 4 ರಿೆಂದ್ 4½ ಸನವಿರ ಜನರಿಗೆ ಉದೊಾೋಗ ಸಿಗತವೆಂತ್ಹದನುಗತತ್ುದೆ. ಇವತ್ತು ನಮಾ 
ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಜವಳಿ ಪನರ್್ಾ ಅನತನ ಹೆಚಿಿನ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಇೆಂಪಿಿಮೆಂರ್್ ಮನಡತವೆಂತ್ಹದ್ುನತನ 
ಮನಡತತಿುದೆುೋವೆ. ಇವತ್ತು ಹನವೋೆರಿ ಜಿಲೆಿ ಇರಬಹತದ್ತ, ಧನರವನಡ ಜಿಲೆಿ ಇರಬಹತದ್ತ, ರನಯಚೂರತ 
ಜಿಲೆಿ ಇರಬಹತದ್ತ, ಚಿಕೆಮಗಳೂರತ ಜಿಲೆಿ ಇರಬಹತದ್ತ. ಎಲೆಿಲ್ಲಿ ಉದೂೆಾೋಗನವಕನಶಗಳು ಸಿಗತತ್ುವೋ 
ಅಲಿಲ್ಲಿ ಮನಡತತೆುೋವೆ. ಇವತ್ತು ರ್ನವು ರನಯಚೂರತ ಜಿಲೆಿಯನತನ ಗಡಿಭನಗ ಎೆಂದ್ತ ಏನತ 
ಕರಯೆತತೆುೋವೆ. ರ್ನನತ ಅಲ್ಲಿ ಉಸತುವನರಿ ಸಚಿವರ್ನಗಿದೆುೋರ್.ೆ ಕಳೆದ್ ವಷಾ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಘೂೋಷಣೆ 
ಕೂಡ ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಉದೂೆಾೋಗ ಸೃಷಿಠಯನಗಬೆೋಕೆೆಂಬ ಕನರಣ್ಕೆೆ ಅಲ್ಲಿ ಜವಳಿ ಪನರ್್ಾ ಅನತನ P.P.P 
(Public-Private Partnership) ಮನದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತನ ಇವತ್ತು 
ನಮಾ ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಮನಡತತಿುದೆುೋವೆ. ಅದೋೆ ರಿೋತಿ ಇವತ್ತು ರೆ್ೋಕನರರನತನ ಉಳಿಸಬೆೋಕೆೆಂಬ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ 
ಅವರಿಗೆ “ರೆ್ೋಕನರ ಸಮನಾನ್ ಯೋಜರೆ್”್ಯನತನ ಕೂೆಡತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತನ ಮನಡತತಿುದೆುೋವೆ. ಅದೋೆ 
ರಿೋತಿ ಇವತ್ತು ರೆ್ೋಕನರರ ಮಕೆಳಿಗ ೆ “ವಿದನಾ ನಧಿ”್ ಯನತನ ಕೊಡತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತನ 
ಮನಡತತಿುದೆುೋವೆ. ಒೆಂದ್ತ ಕಡ ೆ ಉದೊಾೋಗಗಳು ಸೃಷಿಠಯನಗಬೆೋಕತ. ಈ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ 
ರೆ್ೋಕನರರತ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಪನರ್್ಾ ಅನತನ ಒೆಂದೋೆ ಸೂರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತನ ನಮಾ 
ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಮನಡತತಿುದೆುೋವೆ. ಇವತ್ತು ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಕೆೋಳಿರತವೆಂತ್ಹ 2 ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ 
ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟೆಂತೆ, ಒೆಂದ್ತ ಕಡ ೆ4 ಸನವಿರ ಹತದೆುಗಳು ಸಿಗತವೆಂತ್ಹದ್ತು ಆಗಬೆೋಕತ. ಇರ್ೂೆನೆಂದ್ತ ಕಡ ೆ
ಆದ್ಷತಟ ಬೆೋಗ ಸತಮನರತ 1500 ಉದೂೆಾೋಗವನತನ ಕೊಡತವುದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡತ ಪನರ್್ಾಗಳನತನ 
ನಮನಾಣ್ ಮನಡಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕೆಂಪನಗಳನತನ ಆಹನಾನ ಮನಡಿ, ಆ ಒೆಂದ್ತ ಕನಯಾವನತನ 
ತ್ಾರಿತ್ಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಾ ಸಕನಾರ ಮನಡತತ್ುದೆ ಎನತನವುದ್ನತನ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಭರವಸಯೆನತನ 
ಕೊಡತತುೆೋರೆ್. 
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ಶ್ರೋ ಟಿ.ಎ.ಶರವಣ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕನಾರಕೆೆ 
ಬೆಳಗನವಿ ಜಿಲೆಿಯನತನ Textile Zone ಆಗಿ ಮನಡಲತ ಒೆಂದ್ತ ಪರಪೂೆೋಸಲ್ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟತಟ, 
ಅಲ್ಲಿೆಂದ್ ಅನತಮೋದ್ರೆ್ ಪಡಯೆತವುದ್ಕೆೆ ಪರಯತ್ನ ಪಡಯೆಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಕೆೋಳಿಕೊಳುಿತಿುದೆುೋರ್.ೆ 
ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡಡ ಮಟಟದ್ಲ್ಲಿ ಜವಳಿ ಪನರ್್ಾಗಳು ಇವೆ. ಅದ್ರಿೆಂದ್, ಉದೊಾೋಗ ಮತ್ತು ಉದ್ಾಮ 
ಎರಡತ ಕೂಡ ಬಳೆೆಯತತ್ುದೆ. ಆ ಹನದ್ಧಯಲ್ಲಿ ತನವು ಯೋಚರೆ್ ಮನಡಿ. ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಕೋೆೆಂದ್ರ 
ಸಕನಾರಕೆೆ ಪರಪೂೆೋಸಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ.  

ಶ್ರೋ ಶೆಂಕರ ಬ. ಪನಟಿೋಲ ಮತರೆ್ೋನಕೂೆಪಪ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಖೆಂಡಿತ್ವನಗಿ 
ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರ ಸಲಹೆಯನತನ ಪರಿಶ್ೋಲರೆ್ ಮನಡಿ, ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ಕರಮ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳುಿತೆುೋರ್ೆ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                    20-12-೨೦೨೨                                      111                        

  ತಿದ್ತುಪಡಿಯನಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ರ್ನಾಯನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಪತಿರಕನ ಪರಕಟಣೆಗನಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ತ 
 

   

ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಾ: 213 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

 
ಶ್ರೋ ರನಜೆೋೆಂದ್ರ ರನಜಣ್ಣ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ 

ಒದ್ಗಿಸಿದನುರ.ೆ 2018 ರಲ್ಲಿ ಯತ.ಜಿ.ಡಿ. ಕನಮಗನರಿ ಪನರರೆಂಭವನಗಿದ್ತು, ಈಗನಗಲೆೋ ಇದ್ತ 
ಪನರರೆಂಭವನಗಿ 4 ವಷಾಗಳನದ್ರೂ ಇದ್ನತನ ಇನತನ ಪೂಣ್ಾಗೂೆಳಿಸಿಲಿ. ಕಳೆದ್ ಅಧಿವೆೋಶನದ್ಲ್ಲಿಯೂ 
ಕೂಡ ರ್ನನತ ಇದೆೋ ವಿಚನರದ್ ಬಗೆೆ ಮನನಾ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಪರಶೆನಯನತನ ಕೆೋಳಿದೆು. ಮನನಾ ಸಚಿವರತ 
ಇನತನ 4-5 ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮತಗಿಸತತುೆೋರೆ್ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹೆೋಳಿದ್ುರತ. ಆದ್ರ,ೆ ಗತರತಒಡೆಯರಹಳಿಿ 
ಸವೆಾ ನೆಂ.58 ರಲ್ಲಿ ವರೆ್್ ವೆಲ-1ರನತನ ನಮನಾಣ್ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಲನಗಿತ್ತು. 
ಅದ್ನತನ ಲೊೋಕಲ್ ರೈೆತ್ರತ ರ್ನಾಯನಲಯದ್ಲ್ಲಿ ಪರಕರಣ್ ದನಖಲ್ಲಸಿದ್ ಮೋಲೆ ಅದ್ನತನ 
ನಲ್ಲಿಸಲನಯಿತ್ತ. ಆದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಅಗಸರಹೂೆಳೆ ಸವೆಾ ನೆಂ.58ರಲ್ಲಿ ಅದೆೋ ಜನಗವನತನ ವೆರ್್ ವೆಲ್ 
ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಆದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪನರರೆಂಭವನದ್ರೂ 4-5 ಮಿೋಟರ್ನಷತಟ 
ಕಲ್ಲಿನ ಬೆಂಡೆ ಸಿಕಿೆದೆ ಎೆಂದ್ತ ಕಳೆದ್ 3-4 ತಿೆಂಗಳಿನೆಂದ್ ಕೆಲಸ ನೆಂತಿರತವೆಂತ್ಹದ್ತು ಇದೆ. ಟೌನ್ನಲ್ಲಿ 
ಎಲನಿ ಚರೆಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸುೆಗಳನತನ ಅಗೆದ್ತ ಪೈೆಪ್ಲೆೈನ್ ಹನಕಿ ಮಣ್ತಣ ಮತಚಿಿದನುರ.ೆ ಈಗ ಮಳ ೆ
ಬರತತಿುದೆ. ಮತೆಂದ ೆ ಬೆೋಸಿಗ ೆ ಕನಲ ಪನರರೆಂಭವನಗತತ್ುದೆ. ಮಳೆಯಿೆಂದ್ ಟೌನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲನಿ ಕೆಸರತ 
ಗದೆುಯನಗಿರತತ್ುದ.ೆ ಬಿಸಿಲತ ಬೆಂದ್ರ ೆ ಟೌನ್ನಲ್ಲಿ ಕೋೆವಲ ಧ್ೂಳಿನೆಂದ್ ಕೂಡಿರತತ್ುದೆ. ಅದ್ರಿೆಂದ್, 
ಮನನಾ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಕೆೋಳುವುದೆೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ, ತನವು 8 ತಿೆಂಗಳು ಕನಲನವಕನಶ ಕೆೋಳಿದ್ಧುೋರಿ. ಈ 8 
ತಿೆಂಗಳು ಬಹಳ ನಧನನವನಗತತ್ುದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಡೆಯನತನ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಆದ್ಷತಟ ಬೆೋಗ ಈ ಕನಯಾಕರಮ 
ಪನರರೆಂಭವನಗತತ್ುದೆ ಎೆಂದ್ತ ಮನನಾ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಬಯಸತತೆುೋರ್ೆ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಕಳೆದ್ ಬನರಿ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಈ 
ಪರಶೆನಯನತನ ಕೆೋಳಿದ್ುರತ. ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಲಭಾತ ೆ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಭೂಮಿಯ ಲಭಾತ ೆ ಇಲಿದೆ 
ಇರತವುದ್ರಿೆಂದ್,  ಕನಮಗನರಿ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಒೆಂದ್ತ ಕಡ ೆ ವಿಳೆಂಬವನಗಿತ್ತು. ಈಗ ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಗಳು 
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ಭೂಮಿಯನತನ ಕೊಟಿಟದನುರೆ. ಈಗ ಕನಮಗನರಿ ಚನಲರೆ್ಯನಗಿದೆ. ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಡೆ ಇದ ೆ
ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದನುರ.ೆ ಈಗನಗಲೆೋ ಬೆಳಗೆೆ ಎೆಂ.ಡಿ.ಯವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚಚೆಾ ಮನಡಿದೆುೋರ್.ೆ ಮನನಾ 
ಸದ್ಸಾರನತನ ಕರದೆ್ತಕೊೆಂಡತ ಹೊೋಗಿ ಆದ್ಷತಟ ಬೆೋಗ ಇತ್ಾಥಾ ಮನಡಿ 8 ತಿೆಂಗಳೊಳಗ ೆಕನಮಗನರಿ 
ಪೂಣ್ಾಗೂೆಳಿಸಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಸೂಚರೆ್ ಕೊಟಿಟದೆುೋರ್.ೆ ಹನಗನಗಿ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಏನತ ಹೆೋಳಿದನುರ.ೆ 
ಅದ್ನತನ ಮನಡಿಕೂೆಡತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತನ ಮನಡತತೆುೋವೆ. 
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     ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಾ: 258 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೋ ಅರವಿೆಂದ್ ಕತಮನರ್ ಅರಳಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ 
ಉತ್ುರವನತನ ಒದ್ಗಿಸಿದನುರ.ೆ ಬಿೋದ್ರ್ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ನಗರೊೋತನಾನ ಫ್ೆೋಸ್್ I, II, III ರಲ್ಲಿ ಯತ.ಜಿ.ಡಿ 
ಹನಗೂ 24 x 7 ಯೋಜರೆ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷತಟ ಕಿಲೊೋಮಿೋಟರ್ ಕನಮಗನರಿಯನತನ 
ಕೆೈಗೆತಿುಕೂೆಳಿಲನಗಿದ.ೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷತಟ ಕಿ.ಮಿೋ. ಪೂಣ್ಾಗೊೆಂಡಿದ;ೆ ಎಷತಟ ಬನಕಿ ಉಳಿದ್ಧದೆ ಎೆಂದ್ತ 
ಮನನಾ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಪರಶೆನ ಕೆೋಳಿದೆು. ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಬನಕಿ ಏನತ ಉಳಿದ್ಧಲಿ ಎೆಂದ್ತ ವಿಸೃತ್ವನಗಿ 
ಉತ್ುರವನತನ ಕೂೆಟಿಟದನುರೆ. ಆದ್ರೆ, 2011 ಮತ್ತು 2015 ರಲ್ಲಿ ಪನರರೆಂಭವನಗಿರತವೆಂತ್ಹ 
ಕನಮಗನರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರಗೆೆ ಇನತನ ಪನರರೆಂಭವನಗಿಲಿ. ಎಲನಿ ರಸೆುಗಳು ಹನಳನಗಿದ್ತು, ಆದ್ರೆ, ಮನನಾ 
ಸಚಿವರತ ಯನವ ರಸೆುಗಳು ಹನಳನಗಿಲಿ, ಎಲನಿ ರಸೆುಗಳು ಒಳೆಿಯ ಗತಣ್ಮಟಟದ್ಲ್ಲಿದೆ ಎೆಂದ್ತ 
ಉತ್ುರವನತನ ಕೊಟಿಟದನುರೆ. ಉದನಹರಣೆಗ ೆ ರ್ನನತ ಹಲವು ಭನವಚಿತ್ರಗಳನತನ ತ್ಮಗ ೆ ಕೊಡತತೆುೋರೆ್. 
ರ್ನವು ಎಲನಿ ರಸೆುಗಳನತನ ಪೂಣ್ಾಗೂೆಳಿಸಿದೆುೋವೆ ಎೆಂದ್ತ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಹೆೋಳುತನುರೆ. ಆದ್ರೆ, ನನಗ ೆ
ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಅನತಮನನ ಮೂಡತತಿುದೆ. ನಮಾಲ್ಲಿ 35 ವನಡ್ಾಗಳು ಇದ್ತು,  ಅದ್ರಲ್ಲಿ 28 
ವನಡ್ಾಗಳಲ್ಲಿ 24 x 7 ಕತಡಿಯತವ ನೋರತ ಯೋಜರೆ್ಯನತನ ಮನಡಿ 27400 ಮರ್ೆಗಳಿಗೆ 
ಸೆಂಪಕಾ ಕೊಟಿಟದೆುೋವೆ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದನುರ.ೆ ಆದ್ರ,ೆ ಇನತನ 8 ವನಡ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಕತಡಿಯತವ ನೋರತ 
ಯೋಜರೆ್ಯನತನ ಏಕೆ ಮನಡಿಲಿ? 27400 ಮರ್ೆಗಳಿಗೆ ಸೆಂಪಕಾವನಗಿ ನೋರತ ಬರತತಿುಲಿ. ಇದ್ರ ಬಗೆೆ 
ಹಲವು ದ್ೂರತಗಳು ಬರತತಿುವೆ. ಇದ್ನತನ ಯನವನಗ ಸರಿಪಡಿಸಲನಗತತ್ುದೆ ಎೆಂದ್ತ ಮನನಾ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ 
ಕೆೋಳಬಯಸತತುೆೋರೆ್.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರಿಗೆ ಸತಮನರತ 12 
ಪತಟಗಳ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಸೆಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ ಕೊಟಿಟದೆುೋರ್.ೆ ಸಣ್ಣ ಪತಟಟ ರಸೆುಗಳನತನ ಅಗೆದ್ಧದನುರ.ೆ 
ಅದ್ನತನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಏನತ ಹೆೋಳಿದನುರೆ. ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಅಧಿಕನರಿಗಳ 
ಜೊತೆ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ ಸೂಚರೆ್ ಕೊಟಿಟದೆುೋರೆ್. ರ್ನನತ ಕೂಡ 3-4 ಬನರಿ ಬಿೋದ್ರ್ ನಗರಕೆೆ ಭೆೋಟಿ 
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ನೋಡಿದೆುೋರ್.ೆ ಬಿೋದ್ರ್ ಜಿಲೆಿಗ ೆ ಪರವನಸ ಮನಡಿದುೆೋರೆ್. ಎಲೆಿಲ್ಲಿ ನೂಾನತೆಗಳು ಇವೆ, ಅದ್ನತನ 
ಸರಿಪಡಿಸತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತನ ಸಕನಾರ ಮನಡತತ್ುದೆ. ರ್ನನತ ಮತೆಂದ್ಧನ ತಿೆಂಗಳು ಬಿೋದ್ರ್ ಜಿಲೆಿಗೆ 
ಬರತತೆುೋರೆ್. ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರನತನ ಕರದೆ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಈ ರಿೋತಿ ರಸೆುಗಳನತನ ಅಗೆದ್ಧದನುರ.ೆ ಅಲಿಲ್ಲಿ ಏರೆ್ೋನತ 
ಆಗಬೋೆಕೂೆೋ ಅದ್ರೆ್ನಲನಿ ಮನಡಿಸಿಕೂೆಡತತೆುೋರೆ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸಚಿವರೆೋ, ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಎರಡತ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ 
ವಿಶೆೋಷವನಗಿ ತ್ಮಾಲ್ಲಿ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಮದ್ಲರೆ್ಯದ್ತ ಯತಜಿಡಿ ಮನಡಬೋೆಕನದ್ರ ೆ
ರಸೆುಗಳನತನ ಕಿತ್ತು ಹನಕಿದ್ತು, ಇದ್ತ ಸಮಪಾಕವನಗಿ ಆಗಿಲಿ. ಎರಡರೆ್ಯದ್ತ, . . .  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಯನರತ ಗತತಿುಗೆದನರರತ ಇದ್ನತನ 
ಮನಡಿದನುರ,ೆ ಅವರೆೋ ಇದ್ನತನ ಸರಿಪಡಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ನಮಾ ಕರನರಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹನಗನಗಿ, ಅದ್ನತನ 
ಖೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಅವರೆೋ ಸರಿಪಡಿಸತತನುರ.ೆ ಸಮಪಾಕವನಗಿ ಎಲೆಿಲ್ಲಿ ಆಗಿಲಿ ಎನತನವುದ್ತ ಈಗ 
ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಪೊೋಟೊೋಗಳನತನ ತೊೋರಿಸಿ ಹೆೋಳಿದನುರೆ. ಇದ್ನತನ ತ್ರಿಸಿಕೂೆೆಂಡತ ತ್ಕ್ಷಣ್ವೋೆ 
ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಗ ೆಸೂಚರೆ್ ಕೊಡತತುೆೋರೆ್. ಅದ್ನತನ ಸರಿಪಡಿಸತವೆಂತ್ಹ ಕಲೆಸವನತನ ಖೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ 
ಮನಡತತೆುೋರ್.ೆ       

ಶ್ರೋ ಅರವಿೆಂದ್ ಕತಮನರ್ ಅರಳಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರಸೆುಗಳನತನ ಅಗೆದ್ತ ಮತೆು 
relay ಮನಡತವುದ್ನತನ ಸರಿಯನದ್ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಡಿಲಿ. ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ವರದ್ಧ ಕೂಡ ಕೊಟಿಟದನುರೆ. 
ಆದ್ರೆ, ಇದ್ತ 10 ದ್ಧವಸದ್ಲ್ಲಿಯ್ದೋ ಹನಳನಗಿವ.ೆ ಈಗ ನಡದೆ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಹೂೆೋಗತವುದ್ಕೆೆ ಆಗತತಿುಲಿ. 
ಮಳೆಗನಲದ್ಲ್ಲಿ ನೋರತ ತ್ತೆಂಬಿ ಮಕೆಳೆಲನಿ ಬಿದ್ತು ಹೂೆೋಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಉದನಹರಣೆಗಳು ಇವೆ. ಕಳೆದ್ 
ಬನರಿ ಈ ರಿೋತಿಯ ಯನವುದೆೋ ಘಟರ್ೆಗಳು ಆಗಿಲಿ. ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಯನವುದೋೆ ದ್ೂರತಗಳು ಬೆಂದ್ಧಲಿ 
ಎೆಂದ್ತ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಹೆೋಳಿದನುರ.ೆ ಆದ್ರೆ, ಸಣ್ಣ ಪತಟಟ ವಿಷಯಕೆೆಲನಿ ಯನರೂ ಹೂೆೋಗಿ 
ದ್ೂರತಗಳು ಕೂೆಡತತನುರೆ.  



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                    20-12-೨೦೨೨                                      115                        

  ತಿದ್ತುಪಡಿಯನಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ರ್ನಾಯನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಪತಿರಕನ ಪರಕಟಣೆಗನಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ತ 
 

   

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜ:- ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರೆೋ, ತನವು ಅಲ್ಲಿದನುಗ ರ್ನನತ ಕೂಡ ಬೆಂದ್ಧದೆುೋರ್ೆ. 
ರ್ನನತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಂದ್ೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ . . . 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸಚಿವರೆೋ, ಸದ್ನ ಮತಗಿದ್ ಮೋಲೆ ಮತೊುೆಂದ್ತ ಬನರಿ ಬಿೋದ್ರ್ 
ಜಿಲೆಿಗ ೆಭೆೋಟಿ ಕೂೆಟತಟ ಅವರನತನ ಕರಸೆಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ಅರೆ್ೋಕ ಭನಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೊೋರನಟ 
ಮನಡಿದೆುೋರ್.ೆ ರ್ನನತ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಮರ್ೆಯಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ತಕೊೆಂಡಿಲಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸಚಿವರೆೋ, ಸದ್ನ ಮತಗಿದ್ ಮೋಲೆ ಆದ್ಷತಟ ಬೋೆಗ ಬಿೋದ್ರ್ 
ಜಿಲೆಿಗ ೆಬೆಂದ್ತ ಅವರನತನ ಕರಯೆಿಸಿ ಅದ್ನತನ attend ಮನಡಿ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರನತನ ಕರದೆ್ತಕೊೆಂಡತ 
ಎಲೆಿಲ್ಲಿ ನೂಾನತೆಗಳು ಇವ.ೆ ಖೆಂಡಿತ್ವನಗಿ ಅದ್ನತನ ಸರಿಪಡಿಸತವೆಂತ್ಹದ್ತು ಮತ್ತು ಸಮಪಾಕವನಗಿ 
ಕೆಲಸವನಗತವುದ್ಕೆೆ ಸೂಚರೆ್ ಕೊಡತತೆುೋರ್.ೆ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ. ಮನನಾ ಮತನರನಜತ ಗೌಡರವರ ಪರವನಗಿ ಮನನಾ ಡಿ.ಎಸ್.
ಅರತಣ್ರವರತ ಪರಶೆನಯನತನ ಕೆೋಳಬೆೋಕತ.  

ಶ್ರೋ ಅರವಿೆಂದ್ ಕತಮನರ್ ಅರಳಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, . . . 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಅರವಿೆಂದ್ ಕತಮನರ ಅರಳಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಬಿೋದ್ರ್ 
ಜಿಲೆಿಗ ೆಬರತತನುರ.ೆ  

ಶ್ರೋ ಅರವಿೆಂದ್ ಕತಮನರ್ ಅರಳಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ಪರಶೆನ ಕೆೋಳಿರತವೆಂತ್ಹ 
ಮನನಾ ಸಚಿವರಿಗೆಲನಿ ಅವರನತನ ಕರದೆ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ ಎೆಂದ್ತ 
ಹೆೋಳಿದ್ಧುೋರಿ. ಆದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರಗೆೆ ಯನವುದೆೋ ಸಚಿವರತ ಕರದೆ್ಧಲಿ.  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಅರವಿೆಂದ್ ಕತಮನರ ಅರಳಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ 
ಬರತತನುರ.ೆ  

ಶ್ರೋ ಅರವಿೆಂದ್ ಕತಮನರ್ ಅರಳಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 
ಇದನುಗ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಬಿೋದ್ರ್ ಜಿಲೆಿಗ ೆಬರತವುದ್ನತನ ಒೆಂದ್ತ ದ್ಧವಸದ್ ಮತೆಂಚೆ ನನಗ ೆಮನಹಿತಿ 
ಕೊಟಟರ ೆಅದ್ತ ಸರಿಹೊೋಗತವುದ್ಧಲಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸಚಿವರೆೋ, ತನವು ಮನನಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನಹಿತಿ ಕೊಟತಟ ಬಿೋದ್ರ್ 
ಜಿಲೆಿಗ ೆಬನನ.  

ಶ್ರೋ ಅರವಿೆಂದ್ ಕತಮನರ ಅರಳಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ನನಗ ೆ ಇವರತ ಬರತವುದ್ತ 
ಮನಹಿತಿ ಇರತವುದ್ಧಲಿ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರಿಗೆ ತ್ಮಗೆ ಮನಹಿತಿ 
ಕೊಟತಟ ಬರತತೆುೋರ್.ೆ  

ಶ್ರೋ ಅರವಿೆಂದ್ ಕತಮನರ ಅರಳಿ:- ಮನನಾ ಸಚಿವರೋೆ, ರ್ನನತ ಇರ್ೂೆನೆಂದ್ತ ಪರಶೆನಯನತನ 
ಕೆೋಳುತುೆೋರೆ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಅರವಿೆಂದ್ ಕತಮನರ ಅರಳಿಯವರೋೆ, ಸನಕತ.  

(ಮತೆಂದ್ತ)  
(1062)20-12-2022(02-00)  bsd-rn 

ಶ್ರೋ ಅರವಿೆಂದ್ ಕತಮನರ್ ಅರಳಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ೨೭,೪೦೦ ಮರ್ೆಗಳಿಗ ೆ
ಕೊಟಿಟರತವ ಬಗೆೆ ಅೆಂಕಿ ಅೆಂಶಗಳನತನ ನೋಡಿದ್ತು, ೧,೭೯೮ chamber ಗಳನತನ ಮನತ್ರ ಮನಡಿದ್ತು, 
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ಇದ್ರ difference  ಏನತ? ಮರ್ೆಗೊೆಂದ್ತ chamber  ಕೂೆಡಬೋೆಕಲಿವೋೆ? ಹೂೆೋಗಲ್ಲ, ಎರಡತ 
ಮರ್ೆಗಳಿಗೆ ಒೆಂದ್ತ chamber ಕೊಟಿಟದ್ುರೂ ಇಷತಟ ಕಡಿಮ ಹೆೋಗ?ೆ 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಎ. ಬಸವರನಜತ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮರ್ೆಗೊೆಂದ್ತ chamber ಅಲಿ, 
ಅದ್ಕೆೆ ಏನತ ಆಧನರ ಇರತತ್ುದೆ ಮತ್ತು plan ನಲ್ಲಿ ಮನಡಿಕೊೆಂಡಿರತವೆಂತೆ ಮನಡತತೆುೋವ.ೆ ಮನನಾ 
ಸದ್ಸಾರತ ಸತಮನರತ ೨೨,೦೦೦ ಮರ್ೆಗಳಿಗ ೆ ನೋರತ ಬರತತಿುಲಿ ಎೆಂದ್ತ ತಿಳಿಸಿದ್ತು, ಸದ್ನ 
ಮತಕನುಯವನದ್ ನೆಂತ್ರ ಮತೆಂದ್ಧನ ತಿೆಂಗಳು ರ್ನನತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭೆೋಟಿ ನೋಡತವ ಬಗೆೆ ಹೆೋಳಿದೆುೋರ್ೆ. ಆ 
ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಅವರತ ಕರದೆ್ತಕೊೆಂಡತ ಹೊೋಗತತೆುೋರ್ೆ. ಅದ್ನತನ ಸರಿಪಡಿಸತವ ಕೆಲಸ ಮನಡತತೆುೋರ್ೆ.  

ಶ್ರೋ ಅರವಿೆಂದ್ ಕತಮನರ್ ಅರಳಿ:- ಅವರತ ರ್ನಳ ೆಬರತವ ಎೆಂದ್ತ ಇೆಂದ್ತ ಮನಹಿತಿ ಕೊಟಟರೆ 
ಹೆೋಗನಗತತ್ುದೆ?  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರಿಗೆ in-time  ನಲ್ಲಿ ಮನಹಿತಿ ಕೂೆಡಿ. 
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ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಾ: ೨೦೬ 
(ಉತ್ುರದ್ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಿದೆ) 

 
 ಶ್ರೋ ಡಿ.ಎಸ್್.ಅರತಣ್ (ಸಾಳಿೋಯ ಸೆಂಸೆಾಗಳ ಕ್ಷೆೋತ್ರ) (ಶ್ರೋ ಮತನರನಜತ ಗೌಡ ಪಿ.ಎೆಂ ರವರ 
ಪರವನಗಿ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಉತ್ುರವನತನ ಒದ್ಗಿಸಿದ್ತು, ಹನರೂೆೋಹಳಿಿಯ ಸವೆಾ 
ನೆಂ.೭೪ರಲ್ಲಿ ೯ ನವೋೆಶನಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪೆಂಚನಯಿತಿಯವರತ ಖನತೆ ಕೊಟಿಟದನುರೆ.  ಅದ್ರ ಮನಹಿತಿ 
ಕೆೋಳಿದನಗ ಆ ನವೋೆಶನಗಳ ಪೆೈಕಿ ೫ ನವೆೋಶನಗಳ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಅಲ್ಲಿನ 
ಕನಯಾನವಾಹಣನಧಿಕನರಿ ಆಶರಯ ನವೆೋಶನ ಸಭನ ನಡನವಳಿ, ಹಕತೆಪತ್ರ, ಅನತಮೋದ್ಧತ್ ನಕ್ಷೆಗಳ 
ಮನಹಿತಿಯತ ಲಭಾವಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಇದ್ಕೆೆ ಯನರತ ಖನತೆ ಕೊಟಿಟದನುರೆ. ಐದ್ತ ನವೆೋಶನಗಳ ಬಗೆೆ 
ಮನಹಿತಿ ಲಭಾವಿಲಿ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿ ಉಳಿದ್ ರ್ನಲತೆ ನವೆೋಶನಗಳ ಬಗೆೆ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಕೊಡತವುದ್ಧಲಿ. 
ಅಲ್ಲಿನ ಸನವಾಜನಕರತ ಕನಯಾನವಾಹಣನಧಿಕನರಿಗೆ ದ್ೂರತ ಕೂೆಟಟರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಉತ್ುರ 
ಕೊಟಿಟಲಿ. ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಪರಶೆನಯನತನ ಕೆೋಳಿದ್ ನೆಂತ್ರ ಮನಹಿತಿ ಕೂೆಡತತನುರೆ. ಆದ್ರೂ ಪೂತಿಾ 
ಮನಹಿತಿ ಕೊಟಿಟರತವುದ್ಧಲಿ. ಸ.ನೆಂ.೭೪ರಲ್ಲಿರತವ ನವೆೋಶನಗಳು ಕೂೆೋಟನಾೆಂತ್ರ ರೂಪನಯಿ ಬೆಲ ೆಬನಳು 
ನವೆೋಶನಗಳನಗಿವ.ೆ ಇದ್ಕೆೆ ಖನತೆ ನೋಡಿರತವವರತ ಯನರತ? ಯನವ ದನಖಲನತಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇದ್ನತನ 
ಯನವನಗ ವನಪಸತಿ ಪಡಯೆತತನುರೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಶನಮಿೋಲನದ್ ಅಧಿಕನರಿಗಳ ವಿರತದ್ಿ ಕೂಡಲೋೆ ಕರಮ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳಿಬೋೆಕತ. ಇದ್ತ ಬಹಳ ದೊಡಡ ಹಗರಣ್ವನದ್ುರಿೆಂದ್, ಇದ್ರ ಬಗೆೆ investigation 
ಆಗಬೋೆಕತ. ಇದ್ನತನ ಲೂೆೋಕನಯತಕು ಅಥವನ ಇರ್ನಾವುದೆೋ ವಿಚನರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸತತನುರೊೋ, 
ಕೂಡಲೋೆ ಕರಮ ಜರತಗಬೆೋಕತ. 

 ಶ್ರೋ ಎನ್. ರ್ನಗರನಜತ (ಎೆಂಟಿಬಿ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಹನರೊೋಹಳಿಿ ಒೆಂದ್ತ ಗನರಮ 
ಪೆಂಚನಯಿತಿಯನಗಿದ್ತು, ಇದ್ರ ಸ.ನೆಂ.೭೪ ರಲ್ಲಿ ೯ ಫಲನನತಭವಿಗಳಿಗೆ ೯ ನವೋೆಶನಗಳನತನ ಹೆಂಚಿಕ ೆ
ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿಯಿೆಂದ್ ಪಟಟಣ್ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗ ೆ ಮೋಲುಜಾೆಗೆ ಏರಿದ್ ನೆಂತ್ರ 
ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿಯಿೆಂದ್ ಪಟಟಣ್ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗೆ ಎಲನಿ ದನಖಲನತಿಗಳನತನ ರವನನಸಿದನುರೆ. 
ಅದನದ್ ನೆಂತ್ರ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ೯ ನವೆೋಶನಗಳಿಗ ೆಯನವುದೆೋ ಮೂಲ ಮೆಂಜೂರನತಿ ಇಲಿದೋೆ 
ನಕಲ್ಲಯನಗಿ ಮೆಂಜೂರತ ಮನಡಿರತವ ಬಗೆೆ ಪರಶೆನ ಕೆೋಳಿದನುರ.ೆ ಪೌರನಡಳಿತ್ ಇಲನಖೆಯ 
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ನದೆೋಾಶರ್ನಲಯದ್ವರತ ದ್ಧರ್ನೆಂಕ ೧೨-೧೨-೨೦೨೨ರ ಪತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಸ.ನೆಂ.೭೪ ರಲ್ಲಿ ನವೆೋಶನಗಳ ರೆ್ೈಜತೆ 
ಹನಗೂ ದನಖಲನತಿಗಳನತನ ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿ ಶ್ೋಘರವೆೋ ಕರಮ ಕೆೈಗೊಳಿಲತ ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಯವರಿಗೆ 
ಕೊಟಿಟದನುರ.ೆ ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಯವರತ ಪರಿಶ್ೋಲರೆ್ ರೆ್ೈಜತೆ ಪರಿಶ್ೋಲರೆ್ ಮನಡಿ ಕನನೂನತ ರಿೋತಿ ಕರಮ 
ಜರತಗಿಸತತನುರೆ. ಮೂಲ ಮೆಂಜೂರನತಿ ದನಖಲೆಗಳು ಇಲಿದ್ಧದ್ುರ ೆ ೯ ನವೆೋಶನಗಳನತನ ವಜನ 
ಮನಡತತೆುೋವೆ. 

 ಶ್ರೋ ಟಿ. ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿ:-  ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ನನನದ್ತ ಮದ್ಲರೆ್ಯ ಪರಶೆನ 
ಇತ್ತು. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅವರ ಪರಶೆನ ಬೆಂದನಗ ಅವರತ ಇರಲ್ಲಲಿ, ಸನಕತ. 
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ಆ) ಚತಕೆೆ ಗತತಿಾಲಿದ್ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೋಡಲನದ್ ಉತ್ುರಗಳು 

 ಶ್ರೋ ಎಸ್್.ಟಿ. ಸೂೆೋಮಶೆೋಖರ್ (ಸಹಕನರ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ದ್ಧರ್ನೆಂಕ 
೨೦ರೆ್ೋ ಡಿಸೆೆಂಬರ್, ೨೦೨೨ರ ಸಮೂಹ ೨ರ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ುರಿಸತವ ಒಟತಟ ೧೧೪ ಪರಶೆನಗಳ ಪೈೆಕಿ 
೮೦ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಉತ್ುರಗಳನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆುೋರ್ೆ. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮೆಂಡಿಸಲನಯಿತ್ತ. 

 

(ಉತ್ುರಗಳನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 
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 ಶ್ರೋ ಅರವಿೆಂದ್ ಕತಮನರ್ ಅರಳಿ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದ್ವರತ):- ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ನನನ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರ ಬೆಂದ್ಧರತವುದ್ಧಲಿ.  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ, ರ್ನನತ ರೆ್ೂೋಡಿ ಉತ್ುರಗಳನತನ ಕೊಡಿಸತತೆುೋರೆ್. 

 

೩. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೋರಗೆ ೆಪರಸನುಪಿಸಲಪಟಟ ವಿಷಯಗಳು 

ಅಅ))  ವಿಷಯವಿಷಯ::  ಕರ್ನಾಟಕಕರ್ನಾಟಕ  ರನಜಾರನಜಾ  ಸಕನಾರಿಸಕನಾರಿ  ಎನ್ಎನ್ಪಿಎಸ್್ಪಿಎಸ್್  ರ್ೌಕರರರ್ೌಕರರ  ಸೆಂಘವುಸೆಂಘವು  
ನೂತ್ನನೂತ್ನ  ಪಿೆಂಚಣಿಪಿೆಂಚಣಿ  ಯೋಜರೆ್ಯೋಜರೆ್  ((ಎನ್ಎನ್ಪಿಎಸ್್ಪಿಎಸ್್))  ಅನತನಅನತನ  
ರದ್ತುಗೊಳಿಸತವೆಂತೆರದ್ತುಗೊಳಿಸತವೆಂತೆ  ಆಗರಹಿಸಿಆಗರಹಿಸಿ  ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಬೆೆಂಗಳೂರಿನ  ಫ್ರೋಡೆಂಫ್ರೋಡೆಂ  ಪನರ್್ಾಪನರ್್ಾನಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ  
ನಡೆಯತತಿುರತವನಡೆಯತತಿುರತವ  ಪರತಿಭಟರೆ್ಪರತಿಭಟರೆ್  ಕತರಿತ್ತಕತರಿತ್ತ..  

            - - - - - 

 ಶ್ರೋ ಎಸ್್.ವಿಿ. ಸೆಂಕನೂರ (ಪದ್ವಿೋಧ್ರ ಕ್ಷೆೋತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಕರ್ನಾಟಕ 
ರನಜಾ ಸಕನಾರಿ ಎನ್ಪಿಎಸ್್ ರ್ೌಕರರ ಸೆಂಘ ಕಳೆದ್ ೧೦ ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಹಲವನರತ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ 
ಅರೆ್ೋಕ ಹೊೋರನಟಗಳನತನ ಮನಡಿದ್ುರೂ ಸಕನಾರ ಅದ್ಕೆೆ ಸಪೆಂದ್ಧಸದೆೋ ಇರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಇೆಂದ್ತ ರ್ನನತ 
ಫ್ರೋಡೆಂ ಪನರ್್ಾ ಚಲೂೆೋ ಅಭಿಯನನ ಹನಗೂ ಪರತಿಭಟರೆ್ಯನತನ ಸಹಸನರರತ ರ್ೌಕರರತ ಸೋೆರಿ 
ನಡಸೆಲನಗತತಿುದ ೆಎೆಂದ್ತ ಸೆಂಘದ್ ಅಧ್ಾಕ್ಷರತ ಹೋೆಳಿಕೆ ನೋಡಿರತವರತ. 

 ಎನ್ಪಿಎಸ್್ ಯೋಜರೆ್ ಜನರಿಗ ೆ ತ್ರತವನಗ ಸಕನಾರಿ ರ್ೌಕರರತ ಈ ಯೋಜರೆ್ಯಿೆಂದ್ 
ಕೊೋಟನಾಧಿಪತಿಗಳನಗತತನುರೆೆಂಬ ಭರಮಯನತನ ಮೂಡಿಸಿದ್ತು, ಆದ್ರೆ ಇೆಂದ್ತ 
ಭಿಕ್ಷನಧಿಪತಿಗಳನಗತತನುರೆೆಂದ್ತ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗ ೆ ನಡಸೆಿದ್ ಹಲವನರತ ವಿಚನರ ಸೆಂಕಿರಣ್ಗಳಿೆಂದ್ 
ಅಥಾವನಗಿರತವುದ್ತ. ಎನ್ಪಿಎಸ್್ ಯೋಜರೆ್ ಸಕನಾರಿ, ಅನತದನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸೆಂಸೆಾಗಳ ಹನಗೂ 
ಸನಾಯತ್ು ಸೆಂಸೆಾಗಳ ಲಕ್ಷನೆಂತ್ರ ನವೃತ್ು ರ್ೌಕರರಿಗ ೆಹನಗೂ ಅವರ ಕತಟತೆಂಬದ್ವರಿಗೆ ಮನರಕವನದ್ 
ಯೋಜರೆ್ಯನಗಿರತವುದ್ತ. ಈ ವಿಚನರದ್ ಹಿರೆ್ನಲಯೆಲ್ಲಿ ಈಗನಗಲೆೋ ರನಜಸನಾನ, ಛತಿುೋಸಗಡ, 
ಜನಖಾೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಪೆಂಚನಬ್ ರನಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ಪಿಎಸ್್ ರದ್ತುಪಡಿಸಿ ಓಪಿಎಸ್್ ಜನರಿ ಮನಡಿರತವರತ. 
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ಈ ಎಲಿ ರನಜಾಗಳು ಕರಮ ಕೆೈಗೊೆಂಡೆಂತ ೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರವೂ ಕೂಡ ಬೆಳಗನವಿಯಲ್ಲಿ 
ನಡಯೆತತಿುರತವ ಚಳಿಗನಲದ್ ಅಧಿವೆೋಶನದ್ಲ್ಲಿ ನಮಾ ಸೆಂಘದ್ ಬೆೋಡಿಕ ೆ ಈಡೋೆರಿಸದ್ಧದ್ುರ ೆ ರ್ನವು 
ಅನದ್ಧಾಷಟ ಹೊೋರನಟ ನಡಸೆತವುದನಗಿ ಸಕನಾರವನತನ ಸೆಂಘದ್ ಅಧ್ಾಕ್ಷರತ ಎಚಿರಿಸಿದನುರ.ೆ 

 ಆದ್ುರಿೆಂದ್, ಎನ್ಪಿಎಸ್್ ಯೋಜರೆ್ ಸಕನಾರಿ ಮತ್ತು ಅನತದನನತ್ ರ್ೌಕರರಿಗ ೆಮನರಕವನದ್ 
ಯೋಜರೆ್ ಆಗಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಇದ್ನತನ ರದ್ತುಪಡಿಸಿ ಈ ಹಿೆಂದ ೆಇದ್ು ಓಪಿಎಸ್್ ಯೋಜರೆ್ಯನತನ ಜನರಿ 
ಮನಡಲತ ಮನನಾ ಮತಖಾಮೆಂತಿರಗಳು ಶ್ೋಘರ ಕರಮ ಕೆೈಗೊಳಿಲತ ಒತನುಯಿಸತವೆನತ. 

 ಡನ|| ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೋತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ 
ಮೆಂತಿರಯವರತ ಉತ್ುರ ಕೂೆಡತವ ಮತನನ ಇದ್ತ ಬಹಳ ಗೆಂಭಿೋರವನದ್ ವಿಚನರವನದ್ುರಿೆಂದ್ ಚಚೆಾಗ ೆ
ಅವಕನಶ ಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಕೊೋರತತೆುೋರೆ್.  

 ಶ್ರೋ ಶಶ್ಲ್ ಜಿ. ನಮೋಶ್ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೋತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರನಜಾದ್ ಬಹಳ 
ಪರಮತಖವನದ್ ವಿಚನರವನಗಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಸತಮನರತ ೬ ಲಕ್ಷ ಸಕನಾರಿ ರ್ೌಕರರಿಗ ೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟ 
ವಿಚನರವನಗಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ದ್ಯವಿಟತಟ ನಯಮ ೩೩೦ರಲ್ಲಿ ಚಚೆಾಗೆ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳಿಬೋೆಕತ. Zero 
Hour ನಲ್ಲಿ ಉತ್ುರ ಕೂೆಟಟರ ೆಆಗತವುದ್ಧಲಿ ಎೆಂದ್ತ ವಿನೆಂತಿಸತತೆುೋರೆ್.  

 ಶ್ರೋ ಎಸ್್.ಟಿ. ಸೂೆೋಮಶೆೋಖರ್ (ಸಹಕನರ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ 
ಸದ್ಸಾರಿಗೆ ಮನನಾ ಮತಖಾಮೆಂತಿರಯವರಿೆಂದ್ ಉತ್ುರವನತನ ಒದ್ಗಿಸಲನಗತವುದ್ತ. 
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ಆಆ))  ವಿಷಯವಿಷಯ::  ಆರೂೆೋಗಾಆರೂೆೋಗಾ  ಇಲನಖೆಯಇಲನಖೆಯ  ಶತಚಿಶತಚಿ  ಯೋಜರೆ್ಯೋಜರೆ್  ಅಡಿಯಲ್ಲಿಅಡಿಯಲ್ಲಿ  ೩೩  
ವಷಾದ್ಧೆಂದ್ವಷಾದ್ಧೆಂದ್  ಸನಾನಟರಿಸನಾನಟರಿ  ರ್ನಾಪ್ರ್ನಾಪ್ಕಿನ್ಕಿನ್  ವಿತ್ರಣೆವಿತ್ರಣೆ  ಸಾಗಿತ್ಸಾಗಿತ್  ಕತರಿತ್ತಕತರಿತ್ತ..  
                                  --  --  --  --    

 

 ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ. ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್ (ರ್ನಮನದೆೋಾಶನ ಹೊೆಂದ್ಧದ್ವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 
ದ್ಧರ್ನೆಂಕ ೦೮-೧೨-೨೦೨೨ರ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತಿರಕೆಯಲ್ಲಿ ಶತಚಿ ಯೋಜರೆ್ಗ ೆ ಗರಹಣ್-೩ 
ವಷಾದ್ಧೆಂದ್ ಸನಾನಟರಿ ರ್ನಾಪ್ ಕಿನ್ ವಿತ್ರಣೆ ಸಾಗಿತ್ ವಿಚನರವು ವರದ್ಧಯನಗಿರತತ್ುದೆ. 

 ರನಜಾದ್ ಸಕನಾರಿ, ಅನತದನನತ್ ಶನಲನ ಕನಲೋೆಜತಗಳಲ್ಲಿ ಓದ್ತತಿುರತವ ಹದ್ಧಹರೆಯದ್ ಹೆಣ್ತಣ 
ಮಕೆಳಿಗ ೆ ಉಚಿತ್ವನಗಿ ಸನಾನಟರಿ ರ್ನಾಪ್ಕಿನ್ ವಿತ್ರಿಸತವ ಶತಚಿ ಯೋಜರೆ್ ಜನರಿಗ ೆ ತ್ೆಂದ್ೆಂಥ 
ಸಕನಾರ ಕೆಲವೆೋ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜರೆ್ಯನತನ ತೆರೆಗ ೆ ಸರಿಸತತಿುರತವ ಬಗೆೆ ಅನತಮನನ 
ವಾಕುವನಗಿದ್ತು, ಕೂೆೋವಿಡ್ ತ್ರತವನಯ ಶತಚಿ ಯೋಜರೆ್ ಸಾಗಿತ್ಗೊೆಂಡಿದೆ.  

 ಹೆಣ್ತಣಮಕೆಳು ಮತಟಿಟನ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ರೆ್ೈಮಾಲಾ ಕನಪನಡಿಕೊಳಲ್ಲ ಎೆಂಬ ಉದೆುೋಶದ್ಧೆಂದ್ 
ಜನರಿಗ ೆತ್ೆಂದ್ೆಂಥ ಈ ಯೋಜರೆ್ಯ ಜವನಬನುರಿಯನತನ ರನಜಾ ವೆೈದ್ಾಕಿೋಯ ಸರಬರನಜತ ನಗಮ 
ನಯಮಿತ್ವು ರ್ನಾಪ್ಕಿನ್ ಖರಿೋದ್ಧಸಿ ವಿತ್ರಿಸತವ ಹೊತಿುತ್ತು. ಅೆಂದನಜತ ರೂ.೪೭ ಕೊೋಟಿ ವೆಚಿದ್ 
ಯೋಜರೆ್ಯಡಿ ಸತಮನರತ ೨೦ ಲಕ್ಷಕೂೆ ಹಚೆತಿ ಫಲನನತಭವಿಗಳು ಇದನುರೆ. ಇದ್ಧೋಗ ಅಧಿಕನರಿಗಳ 
ನಲಾಕ್ಷಯದ್ಧೆಂದನಗಿ ಯೋಜರೆ್ ಸಾಗಿತ್ಗೊೆಂಡಿರತವುದ್ತ ತಿಳಿದ್ತಬೆಂದ್ಧರತತ್ುದೆ. ಕಳೆದ್ ಮೂರತ 
ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಬರಿೋ ಟೆೆಂಡರ್ ಕರಯೆತವುದ್ತ ಮತ್ತು ರದ್ತು ಮನಡತವ ಪರಕಿರಯ್ದಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕನರಿಗಳು 
ಸಮಯ ವಾಥಾ ಮನಡತತಿುದನುರ ೆಎೆಂಬ ಆರೂೆೋಪವೂ ಕೆೋಳಿ ಬೆಂದ್ಧರತತ್ುದೆ. 

 ಈ ಹಿೆಂದ ೆ ಸತ್ತ್ ೫ ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಸಕನಾರಿ ಸನಾಮಾದ್ ಹಿೆಂದ್ೂಸನುನ್ ಲೆೈಫ್ಕೆೋರ್ 
ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ ರ್ನಾಪ್ಕಿನ್ ವಿತ್ರಿಸತತಿುತ್ತು. ಗನರಮಿೋಣ್ ಭನಗದ್ ಹದ್ಧಹರಯೆದ್ ಹೆಣ್ತಣಮಕೆಳು 
ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದ್ ಸನಾನಟರಿ ರ್ನಾಪ್ಕಿನ್ಗಳು ಸಿಗದೋೆ, ಅತ್ು ಹಣ್ ಕೂೆಟತಟ ಖರಿೋದ್ಧಸಲೂ ಆಗದೋೆ, ೩ 
ದ್ಧನಗಳ ಕನಲ ಶನಲೆಗ ೆ ಬರತವುದ್ನತನ ನಲ್ಲಿಸತವ ಪರಿಸಿಾತಿ ನಮನಾಣ್ವನಗಿದ.ೆ ಇದ್ರಿೆಂದ್, ಶತಚಿತ್ಾ 
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ಕನಪನಡಿಕೊಳಿಲನಗದೋೆ ಚಮಾರೂೆೋಗ, ಮೂತ್ರರೂೆೋಗ ಮತಿುತ್ರ ಆರೂೆೋಗಾ ಸಮಸೆಾಗಳು 
ಉೆಂಟನಗತತಿುವೆ. 

 ಪರಸತುತ್ ಟೆೆಂಡರ್ ಪರಕಿರಯ್ದಗಳು ಪೂಣ್ಾಗೂೆೆಂಡಿರತವ ಬಗೆೆ ಮನಹಿತಿ ಲಭಾವನಗಿದ್ತು, ಸಕನಾರ 
ತ್ಕ್ಷಣ್ವೆೋ ಹದ್ಧಹರೆಯದ್ ಸಕನಾರಿ ಶನಲನ ಮತ್ತು ಕನಲೋೆಜತ ಹೆಣ್ತಣಮಕೆಳಿಗೆ ಸನಾನಟರಿ 
ರ್ನಾಪ್ಕಿನ್ಗಳನತನ ವಿತ್ರಿಸಲತ ಕರಮ ಕೆೈಗೂೆಳಿಬೋೆಕನೆತನವ ವಿಷಯವನತನ ಮನನಾ ಆರೂೆೋಗಾ ಮತ್ತು 
ಕತಟತೆಂಬ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಿಸಬಯಸತತೆುೋರೆ್. 

ಶ್ರೋ ಎಸ್್.ಟಿ. ಸೂೆೋಮಶೆೋಖರ್ (ಸಹಕನರ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ 
ಸದ್ಸಾರ ಪರಶೆನಗ ೆ ಮನನಾ ಆರೂೆೋಗಾ ಮತ್ತು ಕತಟತೆಂಬ ಕಲನಾಣ್ ಹನಗೂ ವೆೈದ್ಾಕಿೋಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 
ಸಚಿವರಿೆಂದ್ ಉತ್ುರವನತನ ಒದ್ಗಿಸಲನಗತವುದ್ತ.                   

                   (ಮತೆಂದ್ತ) 

(1063) 20.12.2022/2.10/ಹೆಚ್ವಿ:ಆರ್ಎನ್ 

ಇಇ))  ವಿಷಯವಿಷಯ::    ಆನ್ಆನ್ಲೆೈನ್ಲೆೈನ್  ಗೆೋಮಿೆಂಗ್ಗೆೋಮಿೆಂಗ್  ನಯೆಂತ್ರಣ್ನಯೆಂತ್ರಣ್  ಕತರಿತ್ತಕತರಿತ್ತ  ಶ್ೋಘರಶ್ೋಘರ  ಕರಮಕರಮ  
ಕೆೈಗೊಳುಿವಕೆೈಗೊಳುಿವ  ಸಲತವನಗಿಸಲತವನಗಿ  ಕನಯಿದೆಕನಯಿದೆ  ರೂಪಿಸತವರೂಪಿಸತವ  ಬಗೆೆಬಗೆೆ..  
                                    --  --  --  --  

 ಶ್ರೋ ಡಿ.ಎಸ್್.ಅರತಣ್(ಸಾಳಿೋಯ ಸೆಂಸೆಾಗಳ ಕ್ಷೆೋತ್ರ):- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 
ದ್ಧರ್ನೆಂಕ:19.12.2022ರ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತಿರಕೆಯಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೆೈನ್ ಗೋೆಮಿೆಂಗ್ ನಯೆಂತ್ರಣ್ಕೆೆ 
ಶ್ೋಘರ ಕರಮ ಕೈೆಗೊಳುಿವ ಸಲತವನಗಿ ಕನಯಿದೆ ರೂಪಿಸಲತ ಸಮನಲೂೆೋಚರೆ್ ನಡಸೆತತಿುರತವುದನಗಿ 
ಮನನಾ ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಚಿವರತ ಹೆೋಳಿರತವ ವಿಚನರ ವರದ್ಧಯನಗಿರತವುದ್ತ ಸನಾಗತನಹಾವನಗಿರತತ್ುದೆ.  

 ಪರತಿ ದ್ಧನವೂ ಹೂೆಸಹೂೆಸ ಅವಿಷ್ನೆರಗಳೊೆಂದ್ಧಗ ೆಮತನನಡಯೆತತಿುರತವ ಇೆಂದ್ಧನ ಕನಲಘಟಟದ್ಲ್ಲಿ 
ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ ಬಳಕೆಯ ಬಗೆೆ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಯೋಚಿಸಬೆೋಕನದ್ ಅನವನಯಾತೆ ಇದೆ. ಒೆಂದಡೆ ೆಉಪಗರಹ  
ಸೆಂಪಕಾದ್ಧೆಂದ್ ರೋೆಡಿಯೋ ತ್ರೆಂಗಗಳ ಮೂಲಕ ಮಬೆೈಲ್ ಸಟೆಿಟಗೆ ಬರತವ ಮಸೆೋಜ್, ಕನಲ್ 
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ರೆ್ೂೋಟಿಫ್ಕೋೆಶನ್ಗಳು ಇ-ವಿಕಿರಣ್ವನತನ ಹೊರ ಹನಕತತ್ುವೆ. ಮನತಷಾನ ದೆೋಹಕೆೆ ಇ-ವಿಕಿರಣ್ಗಳು 
ತ್ತೆಂಬನ ಅಪನಯಕನರಿಯನಗಿದ್ತು, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೆೈನ್ ಬೆಟಿಟೆಂಗ್ ಗೆೋಮಿೆಂಗ್ ಕೆಂಪನಗಳು ಬಿಸಿರೆ್ಸ್್ 
ರೂಪದ್ಲ್ಲಿ ಮನತಷಾರನತನ ಹನಗೂ ಮನತಷಾತ್ಾವನತನ ರ್ನಶ ಮನಡತತಿುವೆ. ಮನದ್ಕ ವಸತುಗಳ(ಡರಗಿ್) 
ದನಸರನಗತತಿುರತವ ಯತವ ಸಮೂಹ ಆನ್ಲೆೈನ್ ಬೆಟಿಟೆಂಗ್ಗೂ ದನಸರನಗತತಿುದನುರ.ೆ ಇದೊೆಂದ್ತ 
ಮನನಸಿಕ ರೂೆೋಗವನಗಿ ಪರಿವತ್ಾರೆ್ಯನಗತತಿುದೆ.  

 ಈ ಆನ್ಲೆೈನ್ ಗೆೋಮ್ಗಳನತನ ಆಡಲತ ಎಷ್ೂೆಟೋ ಸಿನಮನ ಮತ್ತು ಕಿರಕೆರ್್ ತನರೆಯರತ 
ರೆ್ೋರವನಗಿ ಮನಧ್ಾಮ ಜನಹಿೋರನತ್ತ ನೋಡತತಿುರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಯತವ ಸಮೂಹ ಆಕಷಾಣೆಗೆ 
ಒಳಗನಗಿದ್ತು, ಆನ್ಲೆೈನ್ ಗೆೋಮಿೆಂಗ್ ಅನತನ ಬದ್ತಕಿನ ಭನಗವನಗಿ ಸಿಾೋಕರಿಸಿ ಮನನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗ ೆ
ಸನಕಷತಟ ಹನನ ಮನಡಿಕೂೆೆಂಡಿರತವುದ್ತ ತಿಳಿದ್ತ ಬೆಂದ್ಧದ.ೆ  

 ಇೆಂದ್ಧನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯತಗದ್ಲ್ಲಿ ತ್ಾರಿತ್ ಹನಗೂ ಸತರಕ್ಷಿತ್ ಸೋೆವಗೆೆ ಅನತಕೂಲವನಗತವೆಂತೆ 
ಹಳೆಯ ಕನಯಿದೆಯಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ ನಯಮನವಳಿಗಳನತನ ಬದ್ಲನಯಿಸಬೆೋಕನದ್ ಅವಶಾಕತ ೆ ಇದೆ. 
ರ್ನನತ ಇತಿುೋಚೆಗ ೆ“ವಿಶಾವನಣಿ”್ಪತಿರಕೆಯ “ಅಭಿಮತ್”್ವಿಶೆೋಷ್ನೆಂಕಣ್ದ್ಲ್ಲಿ ಜೂಜತಗಳ ಬಗೆೆ; ಆನ್ಲೆೈನ್ 
ಜೂಜತಗಳ ಬಗೆೆ ಮತ್ತು ಫ್ನಾೆಂಟಸಿ ಸೂೆಪೋರ್ಿ್ಾ ಆಪ್ಗಳ ಬಗೆೆ ನನನ ವಿಚನರಗಳನತನ ಹೆಂಚಿಕೂೆೆಂಡಿದ್ತು, 
ಇಷತಟ ಜನಸೆಂಖೆಾ ಹೊೆಂದ್ಧರತವ ಭನರತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಕಿರೋಡಗೆಳಲ್ಲಿ ತೂೆಡಗಬೆೋಕನಗಿರತವ ಯತವ ಸಮೂಹ 
ಆನ್ಲೆೈನ್ ಗೋೆಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರತವುದ್ತ ವಿಷ್ನದ್ಕರವನಗಿದ್ತು, ರ್ನವು ರೆ್ೈಜ ಕಿರೋಡನಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ 
ಗೆಲತವನತನ ಹತಡತಕಬೋೆಕನಗಿದೆ. ಇದ್ತ ಭನರತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ ಬೆಟಿಟೆಂಗ್ 
ಪದ್ಿತಿಯಿೆಂದನಗಿ ಕಿರೋಡೆಗಳ ಮೋಲ ೆನಕನರನತ್ಾಕ ಪರಿಣನಮವುೆಂಟನಗಿದೆ. ಈ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನನಾ 
ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಚಿವರತ ಆನ್ಲೈೆನ್ ಗೆೋಮಿೆಂಗ್ಗೆ ಏಕರೂಪ ಕನಯಿದ ೆ ತ್ರಲತ ಮತೆಂದನಗಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್ 
ಸನವಾಜನಕರತ ಹನಗೂ ಯತವ ಸಮೂಹದ್ ಹಿತ್ದ್ೃಷಿಟಯಿೆಂದ್ ಇೆಂತ್ಹ ಕನಯಿದೆಯ ಅವಶಾಕತೆ 
ಇರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ರನಜಾ ಸಕನಾರ ಈ ಕನಯಿದೆಯ ಅನತಷ್ನಠನಕೆೆ ಬೆೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿ ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕನಾರಕೆೆ 
ಶ್ಫ್ನರಸತಿ ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಮನನಾ ಮತಖಾಮೆಂತಿರಗಳನತನ ಮತ್ತು ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟ ಮೆಂತಿರಗಳನತನ 
ಒತನುಯಿಸತತಿುದೆುೋರ್.ೆ  



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                    20-12-೨೦೨೨                                      126                        

  ತಿದ್ತುಪಡಿಯನಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ರ್ನಾಯನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಪತಿರಕನ ಪರಕಟಣೆಗನಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ತ 
 

   

 ಶ್ರೋ ಎಸ್್.ಟಿ.ಸೂೆೋಮಶೆೋಖರ್(ಸಹಕನರ ಸಚಿವರತ):- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ 
ಸದ್ಸಾರತ ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ ವಿಚನರಕೆೆ ಮನನಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿೆಂದ್ ಉತ್ುರವನತನ ಒದ್ಗಿಸಲನಗತತ್ುದ.ೆ  

 

ಈಈ))  ವಿಷಯವಿಷಯ::  ಬೆಂಗನಳಕೊಲ್ಲಿಯಬೆಂಗನಳಕೊಲ್ಲಿಯ  ಮನಾೆಂಡಮನಾೆಂಡಸ್್ಸ್್  ಚೆಂಡಮನರತತ್ದ್ಧೆಂದ್ಚೆಂಡಮನರತತ್ದ್ಧೆಂದ್  
ಸತರಿದ್ಸತರಿದ್  ಮಳಯೆಿೆಂದನಗಿಮಳಯೆಿೆಂದನಗಿ  ಕೊೋಲನರಕೊೋಲನರ  ನಗರನಗರ  ಸೋೆರಿದ್ೆಂತೆಸೋೆರಿದ್ೆಂತೆ  
ಗನರಮಿೋಣ್ಗನರಮಿೋಣ್  ಭನಗದ್ಭನಗದ್  ರಸೆುಗಳುರಸೆುಗಳು  ಹನಳನಗಿರತವಹನಳನಗಿರತವ  ಕತರಿತ್ತಕತರಿತ್ತ..  
                                    --  --  --  --  

  

ಶ್ರೋ ಗೊೋವಿೆಂದ್ರನಜತ(ವಿಧನನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದ್ವರತ):- ಸರ್ನಾನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಬೆಂಗನಳಕೊಲ್ಲಿಯ ಮನಾೆಂಡಸ್್ ಚೆಂಡಮನರತತ್ದ್ಧೆಂದ್ ಸತರಿದ್ ಮಳೆಯಿೆಂದನಗಿ 
ಕೊೋಲನರ ನಗರ ಸೋೆರಿದ್ೆಂತ ೆ ಗನರಮಿೋಣ್ ಭನಗದ್ ರಸೆುಗಳು ಸೆಂಪೂಣ್ಾ ಹನಳನಗಿದ್ತು, ಕೆಸರತ 
ಗದೆುಗಳನಗಿ ನಮನಾಣ್ಗೂೆೆಂಡಿವೆ. ಈ ಮಳೆಗೆ ಮತೆಂಚಿತ್ವೆೋ ಕೂೆೋಲನರ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ರಸೆುಗಳು 
ಹನಳನಗಿದ್ುವು. ಆದ್ರೆ, ಜಿಲನಿಡಳಿತ್ ರಸೆುಗಳ ದ್ತರಸಿುಗ ೆ ಕರಮ ಕೈೆಗೊಳುಿತಿುಲಿ. ಅಲಿದೆೋ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ 
ಪದೆೋಪದೆೋ ಸತರಿಯತತಿುರತವ ಮಳೆಗೆ ಮತ್ುಷತಟ ರಸೆುಗಳು ಹನಳನಗತತ್ುಲೆೋ ಇವೆ. ಎರಡತ ತಿೆಂಗಳ ಹಿೆಂದ ೆ
ಜಿಲನಿ ಉಸತುವನರಿ ಸಚಿವರತ ಕೊೋಲನರ ಜಿಲೆಿಯ ರಸುೆಗಳ ದ್ತರಸಿುಯ ಬಗೆೆ ಎರಡತ ದ್ಧನಗಳ ಕನಲ 
ಕೊೋಲನರದ್ಲ್ಲಿದ್ತು ಸರಿಪಡಿಸತವುದನಗಿ ಹೆೋಳಿ ಹೂೆೋದ್ವರತ ಇದ್ತವರೆಗೂ ರಸೆುಗಳತ್ು ತಿರತಗಿಯೂ 
ರೆ್ೂೋಡಿಲಿ. ಆದ್ರೆ, ವಿವಿಧ್ ಸೆಂಘ ಸೆಂಸೆಾಗಳು ರಸೆು ದ್ತರಸಿುಯನತನ ಮನಡಿಸದ್ಧದ್ುಲ್ಲಿ ಕೊೋಲನರ 
ನಗರವನತನ ಬೆಂದ್್ ಮನಡತವುದನಗಿ ಎಚಿರಿಸಿದ್ುರೂ ಸಹ ಇದ್ತವರೆಗೂ ಜಿಲನಿಡಳಿತ್ ಹನಗೂ ಜಿಲನಿ 
ಉಸತುವನರಿ ಸಚಿವರತ ಗಮನಹರಿಸಿಲಿ. ಜಿಲೆಿಯನದ್ಾೆಂತ್ ಪರಮತಖ ರಸೆುಗಳು ಹನಗೂ ಗನರಮಿೋಣ್ 
ಭನಗದ್ ಸೆಂಪಕಾ ರಸೆುಗಳು ಸೆಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ ಕಸೆರತ ಗದೆುಯೆಂತನಗಿವ.ೆ ಯನವುದೆೋ ರಸೆುಗೆ 
ಹೊೋದ್ರೂ ಸತಗಮವನಗಿ ಓಡನಡಲತ ಸನಧ್ಾವೆೋ ಇಲಿ. ಕಳೆದೂೆೆಂದ್ತ ದ್ಶಕದ್ಧೆಂದ್ ನಡಯೆತತಿುರತವ 
ಒಳಚರೆಂಡಿ ಯೋಜರೆ್ಯ ದೆಸೆಯಿೆಂದ್ ನಗರದ್ ಸೆಂದ್ಧಗೊೆಂದ್ಧಗಳಲೆಿ ಕೂೆರಕಲತಗಳನಗಿವ.ೆ ಉಳಿದ್ೆಂತೆ 
ಪರಮತಖ ಕಡಗೆಳಲೂಿ ಗತೆಂಡಿಗಳು ಇಲಿದ್ ರಸೆುಗೂ ದ್ತಭಿಾನತ ಹನಕಿಕೊೆಂಡತ ಹತಡತಕಿದ್ರೂ 
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ಸಿಗತವುದ್ಧಲಿ ಅದ್ರಲೂಿ ಈಚೆಗ ೆ ಬಿದ್ು ಜಡಿ ಮಳಯೆಿೆಂದ್ ರಸೆುಗಳಲ್ಲಿದ್ು ಸಣ್ಣ ಪರಮನಣ್ದ್ ಹಳಿಗಳು 
ಒೆಂದರೆಡತ ಅಡಿ ಆಳದ್ಷತಟ ಗತೆಂಡಿಗಳನಗಿ ಪರಿವತ್ಾರ್ೆ ಆಗಿವ.ೆ  

 ಈ ಗತೆಂಡಿಗಳ ನಡತವಯೆ್ದೋ ರಸೆುಯನತನ ಹತಡತಕಿಕೊೆಂಡತ ಸತರಕ್ಷಿತ್ವನಗಿ ಸನಗಬೆೋಕನದ್ 
ಕಸರತ್ತು ರ್ನಗರಿಕರತ ಮತ್ತು ವನಹನ  ಸವನರರತ ಮನಡಬೋೆಕನದ್ ಪರಿಸಿಾತಿ ಇದೆ. ಈ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಸಕನಾರ ಕೂಡಲೋೆ ಗಮನಹರಿಸಿ ರಸೆು ದ್ತರಸಿು ಕನಯಾವನತನ ಕೆೈಗೆತಿುಕೊಳಿಬೋೆಕನಗಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಈ 
ವಿಷಯವನತನ ಶ್ನಾವೆೋಳಯೆಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಿಸತತಿುದೆುೋರೆ್.   

 ಶ್ರೋ ಎಸ್್.ಟಿ.ಸೂೆೋಮಶೆೋಖರ್(ಸಹಕನರ ಸಚಿವರತ):- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ 
ಸದ್ಸಾರತ ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ ವಿಚನರಕೆೆ ಮನನಾ ಮತಖಾಮೆಂತಿರಗಳಿೆಂದ್ ಉತ್ುರವನತನ ಒದ್ಗಿಸಲನಗತತ್ುದೆ.  

 

ಉಉ))  ವಿಷಯವಿಷಯ::  ಬೆೆಂಗಳೂರತಬೆೆಂಗಳೂರತ  ನಗರಕೆೆನಗರಕೆೆ  ಪರತಿದ್ಧನಪರತಿದ್ಧನ  ಬರತವಬರತವ  ಪರಯನಣಿಕರಪರಯನಣಿಕರ  
ಅನತಕೂಲಕನೆಗಿಅನತಕೂಲಕನೆಗಿ  ಇಇ--ಶೌಚನಲಯಶೌಚನಲಯ  ನೋಮಿಾಸಿದ್ತುನೋಮಿಾಸಿದ್ತು  ಅವುಗಳಅವುಗಳ  
ಸಮಪಾಕಸಮಪಾಕ  ನವಾಹಣೆನವಾಹಣೆ  ಆಗದ್ಧರತವಆಗದ್ಧರತವ  ಕತರಿತ್ತಕತರಿತ್ತ..  
                                    --  --  --  

  

          ಶ್ರೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪಪೆೋಸನಾಮಿ(ರ್ನಮ ನದೆೋಾಶ್ತ್ರತ):- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 
ಬೆೆಂಗಳೂರತ ನಗರಕೆೆ ಪರತಿದ್ಧನ ಬರತವ ಪರಯನಣಿಕರ ಮತ್ತು ಯನತಿರಗಳ ಸೌಕಯಾಕೆೆ ಬೆೆಂಗಳೂರತ 
ಬೃಹತ್ ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕ ೆನಗರದ್ ಆಯಕಟಿಟನ ಜನಗಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜನನಬಿಡ ಸಾಳಗಳಲ್ಲಿ 241 
ಇ-ಶೌಚನಲಯಗಳನತನ ಪರತಿ ಇ-ಶೌಚನಲಯಗಳ ಅೆಂದನಜತ ವೆಚಿ ರೂ.50.56 ಲಕ್ಷದ್ಲ್ಲಿ ನಮಿಾಸಿದ.ೆ 
ಇವುಗಳನತನ 2014 ಮತ್ತು 2017ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಚಾ ಭನರತ್ ಅಭಿಯನನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ನಮಿಾಸಲನಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ, ಈ ಪೆೈಕಿ 169 ಇ-ಶೌಚನಲಯಗಳ ವನಷಿಾಕ ಕನಯಾನವಾಹಣೆ ಮತ್ತು 
ನವಾಹಣೆ ಅವಧಿ ಮತಗಿದ್ಧದ್ತು, ಇವು ಮತಚಿಿಹೊೋಗಿ 6 ತಿೆಂಗಳು ಕಳೆದ್ಧದೆ. ಇತಿುೋಚೆಗ ೆನಮಿಾಸಿದ್ 72                     
ಇ-ಶೌಚನಲಯಗಳನತನ ಮೂರತ ವಷಾದ್ ಗತತಿುಗ ೆ ಆಧನರದ್ ಮೋಲ ೆ ಕನಯಾನವಾಹಣೆಗ ೆ
ನೋಡಲನಗಿದ.ೆ ಬಹತತೆೋಕ ಇ-ಶೌಚನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ತಾತ್ ದ್ಧೋಪಗಳು ಇಲಿ ಮತ್ತು ನೋರಿನ ಪೂರೈೆಕ ೆ
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ಇರತವುದ್ಧಲಿ. ಇೆಂತ್ಹ ಸನವಾಜನಕ ಮಹತ್ಾದ್ ವಿಷಯದ್ ಕಡಗೆೆ ಸಕನಾರ ಕೂಡಲೋೆ 
ಗಮನಹರಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಶ್ನಾವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ಒತನುಯಿಸತತಿುದೆುೋರ್ೆ.  

 ಶ್ರೋ ಎಸ್್.ಟಿ.ಸೂೆೋಮಶೆೋಖರ್(ಸಹಕನರ ಸಚಿವರತ):- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ 
ಸದ್ಸಾರತ ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ ವಿಚನರಕೆೆ ಮನನಾ ಮತಖಾಮೆಂತಿರಗಳಿೆಂದ್ ಉತ್ುರವನತನ ಒದ್ಗಿಸಲನಗತತ್ುದೆ.  

           

ಊಊ))  ವಿಷಯವಿಷಯ::--  22002222--2233ರೆ್ೋರೆ್ೋ  ಸನಲ್ಲನಸನಲ್ಲನ  ಕರ್ನಾಟಕಕರ್ನಾಟಕ  ಪರಿೋಕ್ಷನಪರಿೋಕ್ಷನ  ಪನರಧಿಕನರದ್ಧೆಂದ್ಪನರಧಿಕನರದ್ಧೆಂದ್    
                  ಕೌನಿಲ್ಲೆಂಗ್ಕೌನಿಲ್ಲೆಂಗ್  ಸಿೋಟತಸಿೋಟತ  ಹೆಂಚಿಕಯೆನದ್ಹೆಂಚಿಕಯೆನದ್  ನೆಂತ್ರನೆಂತ್ರ  ಉಳಿದ್ಉಳಿದ್  
                  ಸಿೋಟತಗಳನತನಸಿೋಟತಗಳನತನ  ಸಕನಾರಿಸಕನಾರಿ  ಕನಲೋೆಜತಗಳಕನಲೋೆಜತಗಳ  ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ  ಭತಿಾಭತಿಾ  
                  ಮನಡಲತಮನಡಲತ  ಅವಕನಶಅವಕನಶ  ಕಲ್ಲಪಸತವಕಲ್ಲಪಸತವ  ಕತರಿತ್ತಕತರಿತ್ತ..  

--  --  --  --  
       ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆುೋಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೋತ್ರ):- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 2022-23ರೆ್ೋ 
ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಇೆಂಜಿನಯರಿೆಂಗ್ ಕನಲೋೆಜತಗಳಲ್ಲಿ ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಒಟತಟ 3730 ಇೆಂಜಿನಯರಿೆಂಗ್ 
ಸಿೋಟತಗಳಿದ್ತು, ಕ.ೆಇ.ಎ. ಮತಖನೆಂತ್ರ 2142 ಸಿೋಟತಗಳು (ಶೆೋಕಡನ 60-70) ಮನತ್ರ ಭತಿಾ ಆಗಿದ್ತು, 
1588 ಸಿೋಟತಗಳು (ಶೆೋಕಡನ 30) ಉಳಿಕೆ ಆಗಿರತತ್ುದೆ. ಉಳಿದ್ ಸಿೋಟತಗಳನತನ ಕನಲೋೆಜತ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ 
ನಯಮನನತಸನರ ಭತಿಾ ಮನಡಲತ ಅವಕನಶ ನೋಡದ ೆ ಇರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಅಹಾ ಸಾಳಿೋಯ 
ಅಭಾರ್ಥಾಗಳು ಅವಕನಶ ವೆಂಚಿತ್ರನಗಿದನುರ.ೆ ಆದ್ರ,ೆ ಖನಸಗಿ ಕನಲೋೆಜತಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ.ಇ.ಎ. ಕೌನಿಲ್ಲೆಂಗ್ 
ಸಿೋಟತ ಹೆಂಚಿಕಯೆನದ್ ನೆಂತ್ರ ಉಳಿದ್ ಸಿೋಟತಗಳನತನ ಕನಲೋೆಜತ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಭತಿಾ ಮನಡಲತ 
ಅವಕನಶ ಕಲ್ಲಪಸಲನಗಿದೆ. ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಿತ್ದ್ೃಷಿಟಯಿೆಂದ್ ಖನಸಗಿ ಕನಲೋೆಜತಗಳಿಗೆ ನೋಡದ್ 
ಮನದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಕನಾರಿ ಇೆಂಜಿನಯರಿೆಂಗ್ ಕನಲೋೆಜತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕನಲೋೆಜತ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಭತಿಾ 
ಮನಡಿಕೊಳಿಲತ ಅವಕನಶ ಕಲ್ಲಪಸತವೆಂತ ೆ ಮನನಾ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಮನಹಿತಿ ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ, ವಿಜ್ಞನನ 
ಮತ್ತು ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ ಹನಗೂ ಕೌಶಲನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರನತನ ಕೊೋರತತುೆೋರೆ್.  
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 ಶ್ರೋ ಎಸ್್.ಟಿ.ಸೂೆೋಮಶೆೋಖರ್(ಸಹಕನರ ಸಚಿವರತ):- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ 
ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಮನಹಿತಿ ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ, ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ ಹನಗೂ ಕೌಶಲನಾಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಸಚಿವರಿೆಂದ್ ಉತ್ುರವನತನ ಒದ್ಗಿಸಲನಗತತ್ುದ.ೆ 
 
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಸದ್ನವನತನ ಮಧನಾಹನ 3 ಗೆಂಟೆ 30 ನಮಿಷಗಳವರೆಗೆ 
ಮತೆಂದ್ೂಡಲನಗತತಿುದೆ. 
(ಸದ್ನವು ಮಧನಾಹನ 2 ಗೆಂಟೆ 16 ನಮಿಷಗಳಿಗೆ ಭೊೋಜನ ವಿರನಮಕನೆಗಿ ಮತೆಂದ್ೂಡಲಪಟತಟ, ಪತನಃ 

ಮಧನಾಹನ 3 ಗೆಂಟೆ 30 ನಮಿಷಗಳಿಗೆ ಸಮನವೆೋಶಗೂೆಳಿಲತ ನಶಿಯಿಸಿತ್ತ) 
 

(106೪) 20.12.2022 04.10 ಎಸ್್ವಿ-ಜಿಆರ್  

(ಸದ್ನವು ಮಧನಾಹನ ೦2 ಗೆಂಟೆ 16 ನಮಿಷಗಳಿಗೆ ಭೊೋಜನ ವಿರನಮಕನೆಗಿ ಮತೆಂದ್ೂಡಲಪಟತಟ, 
ಪತನಃ ಸೆಂಜೆ ೦೪ ಗೆಂಟೆ ೧೧ ನಮಿಷಗಳಿಗೆ ಸಮನವೆೋಶಗೊೆಂಡಿತ್ತ) 

(ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಪಿೋಠದ್ಲ್ಲಿ ಉಪಸಿಾತ್ರನದ್ರತ) 

 

೦೪. ನಯಮ ೫೯ರ ಮೋರೆಗ ೆನಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ ಮೆಂಡಿಸಲತ ಅನತಮತಿ ಕೊೋರಿ ಪರಸನುವ 

ವಿಷಯ:- ಕರ್ನಾಟಕ-ಮಹನರನಷರ ಗಡಿ ವಿವನದ್ವನತನ ಶನಶಾತ್ವನಗಿ ಪರಿಹರಿಸತವಲ್ಲಿ  
                ಸಕನಾರವು ವಿಫಲವನಗಿರತವ ಬಗೆೆ. 
                                    - - - - 

 ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್್ (ವಿರೂೆೋಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,   
ಸದ್ನದ್ ನಯಮ ೫೯ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ತ್ಮಗ ೆಒೆಂದ್ತ ನಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ ನೋಡಿದೆುೋರೆ್.  
ಅದ್ರ ಮೂಲ ಉದೆುೋಶವೆೋರೆ್ೆಂದ್ರೆ ಇತಿುೋಚೆಗ ೆಸತವಣ್ಾ ವಿಧನನ ಸೌಧ್ದ್ಲ್ಲಿ ಅಧಿವೆೋಶನ ನಡಯೆತವ 
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ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಪರತಿಬನರಿಯೂ ಮೋಳನವ ಎೆಂದ್ತ ಮನಡಿ ಎರಡತ ಭನಷ್ಗೆಳ ಮಧಾೆ, ಎರಡತ ರನಜಾಗಳ 
ಮಧೆಾ ಘಷಾಣೆ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನ ಬಹಳ ನರೆಂತ್ರವನಗಿ ನಡಯೆತತನು ಬರತತಿುದೆ.  
ಕರ್ನಾಟಕದ್ ಏಕಿೋಕರಣ್ ಆದ್ ನೆಂತ್ರ ರ್ನವಲೆಿರೂ ನಮಾದೋೆ ಆದ್ ಬೆೋಡಿಕಯೆಿದ್ುರೂ ಸಹ ಕೆಲವು 
ಸಮಿತಿಗಳು ನೋಡತವೆಂತ್ಹ ತಿೋಮನಾನಗಳನತನ ರ್ನವು ಒಪಿಪಕೊೆಂಡಿದುೆೋವೆ.  ಆದ್ರೂ ನಡಯೆತತಿುರತವ 
ಘಟರ್ ೆ ಗಡಿ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿ ಕನನಡ ಮನತ್ರ್ನಡತವವರಿರಬಹತದ್ತ ಅಥವನ ಮರನಠಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವವರಿರಬಹತದ್ತ, ಅವರತ ಬೆೋರ ೆ  ಯನರೂ ಅಲಿ. ಎಲಿರೂ ಭನರತಿೋಯರೆೋ. ಅವರ 
ನಡತವ ೆ ಒೆಂದ್ತ ಭಯದ್ ವನತನವರಣ್ ಸೃಷಿಟಯನಗಿದೆ.  ಈಗ ತಿರಬಲ್ ಇೆಂಜಿನ್ ಸಕನಾರ ಇದೆ, 
ಡಬಲ್ ಇೆಂಜಿನ್ ಸಕನಾರ ಅಲಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ್ಲ್ಲಿ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ., ಮಹನರನಷರದ್ಲ್ಲಿ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ., ಹನಗೂ 
ಕೆೋೆಂದ್ರದ್ಲ್ಲಿಯೂ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಕನಾರಗಳಿವ.ೆ  ತಿರಬಲ್ ಇೆಂಜಿನ್ ಇರತವನಗ ಈ ಒೆಂದ್ತ ಸಮಸೆಾ 
ಉದ್ುವವನಗತವುದ್ನತನ ರೆ್ೂೋಡಿದನಗ ಯನವುದೂೆೋ ರನಜಕಿೋಯ ಕನರಣ್ಗಳು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಪಷಟವನಗಿ 
ಕನಣ್ತತಿುವೆ.  ಇತಿುೋಚೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾಕೆೆ ಬರತವ ಬಸ್್ಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಸಿ ಬಳಿಯತವುದ್ತ, 
ಮಹನರನಷರದ್ ಕಡ ೆಹೊೋಗತವೆಂತ್ಹ ಬಸ್್ಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಸಿ ಬಳಿಯತವುದ್ತ ಇೆಂತ್ಹ ಘಟರ್ೆಗಳನತನ 
ರೆ್ೂೋಡಿದನಗ ನರೆಂತ್ರವನಗಿ ಗಡಿ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿ ಕನನೂನತ ಸತವಾವಸೆಾ ಕತಸಿದ್ತ ಬಿದ್ಧುದೆ ಎೆಂದ್ತ 
ಕನಣ್ತತ್ುದೆ.  ಗೆಂಭಿೋರವನದ್ ಪರಿಸಿಾತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.  ಚತರ್ನವಣೆಯ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಈ ಘಟರ್ೆಗಳು 
ನಡಯೆತತಿುರತವುದ್ನತನ ರೆ್ೂೋಡಿದನಗ ಏರೆ್ೂೋ ಒೆಂದ್ತ ಕನರಣ್ಗಳನತನ ಇಟತಟಕೂೆೆಂಡತ ಮನಡತತಿುದನುರೆ.  
ಅಧಿವೆೋಶನದ್ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಬೆಳಗನವಿಯಲ್ಲಿ ರ್ನಲತೆ ವಷಾಗಳು ಮಹನಮೋಳನವ ಮನಡಿದ್ರತ.  
ಐದ್ರೆ್ೋ ವಷಾ ಬಹಳ ಗೆಂಭಿೋರವನದ್ ಪರಿಸಿಾತಿಗೆ ಬೆಂದ್ಧದ.ೆ  ಬಸ್್ಗಳಿಗೆ ಎರಡೂ ರನಜಾದ್ವರತ ಕೆೋಸರಿ 
ಬಣ್ಣವನತನ ಬಳಿಯಬೆೋಕನಗಿತ್ತು.  ಅದ್ನತನ ಬಿಟತಟ ಕಪತಪ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯತತಿುದನುರೆ.  ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ 
ಚಚೆಾ ಮನಡಲ್ಲಕೆೆ ಸದ್ನದ್ ಎಲನಿ ಕಲನಪಗಳನತನ ಬದ್ಧಗೊತಿು, ತ್ಕ್ಷಣ್ವೆೋ ಇದ್ನತನ ಚಚೆಾಗೆ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳಿಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ತ್ಮಾಲ್ಲಿ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡತತೆುೋರ್.ೆ   

ಶ್ರೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪಪೆೋಸನಾಮಿ (ರ್ನಮನದೆೋಾಶ್ತ್ರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,  ಈ 
ವಿಷಯವನಗಿ ನಮಾ ಪಕ್ಷದ್ಧೆಂದ್ಲೂ ಒೆಂದ್ತ ನಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ ತ್ಮಗ ೆನೋಡಿದೆುೋವೆ. ತ್ಮಗ ೆ
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ತಿಳಿದ್ ಮಟಿಟಗೆ ಮಹನರನಷರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಹನಗೂ ಕೆೋರಳಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟೆಂತೆ ಮೂರತ ರನಜಾಗಳ ಗಡಿ 
ವಿವನದ್ವನತನ ಬಗೆ ಹರಿಸಲ್ಲಕೆೆ ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕನಾರ ಅೆಂದ್ಧನ ಮಹನರನಷರದ್ ಮತಖಾಮೆಂತಿರಯವರ 
ಕೊೋರಿಕೆಯ ಮೋರಗೆೆ ಮಹನಜನ್ ಆಯೋಗವನತನ ರೆ್ೋಮಕ ಮನಡಿತ್ತು.  ಮಹನಜನ್ ಆಯೋಗದ್ 
ವರದ್ಧಯತ ಬರತವುದ್ಕಿೆೆಂತ್ಲೂ ಮದ್ಲೆೋ ಮಹನರನಷರದ್ ಅೆಂದ್ಧನ ಮತಖಾಮೆಂತಿರ ಶ್ರೋ ವಿ.ಪಿ.ರ್ನಯರ್್ 
ಅವರತ ಮಹನಜನ್ ಆಯೋಗವು ನೋಡತವೆಂತ್ಹ ವರದ್ಧಯನತನ ರ್ನವು ಒಪತಪತೆುೋವೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿಕೆಯನತನ 
ಕೊಟಿಟದ್ುರತ.  ತ್ದ್ನೆಂತ್ರವನಗಿ ಬೆಂದ್ೆಂತ್ಹ ವರದ್ಧಯನತನ ಮಹನರನಷರ ಸಕನಾರವನಗಲ್ಲೋ ಅಥವನ 
ಕೆೋರಳ ಸಕನಾರ ಆಗಲ್ಲೋ ಒಪಿಪರಲ್ಲಲಿ. ಮಹನಜನ್ ಆಯೋಗದ್ ವರದ್ಧಯನತನ ಅನತಷ್ನಠನಗೊಳಿಸಿದ್ರ ೆ
ಕರ್ನಾಟಕಕೆೆ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ ಸೂೆಲನಿಪತರದ್ ೬೫ ಹಳಿಿಗಳು, ಅಕೆಲಕೊೋಟೆ, ಜತ್ು ತನಲೂಿಕಿನ ನಳಹಳಿಿ, 
ಗಡಹಿೆಂಗಿಜ….. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ತಿಪಪೆೋಸನಾಮಿಯವರೋೆ, ನಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ ಏಕೆ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳಿಬೋೆಕತ ಎೆಂಬತದ್ನತನ ಸೆಂಕ್ಷಿಪುವನಗಿ ಹೆೋಳಿ. ಸನಕತ. ತೆಗೆದ್ತಕೊಳಿಬೆೋಕೂೆೋ ಅಥವನ 
ಬೆೋಡವೋ ಎೆಂಬತದ್ತ ತಿೋಮನಾನವನದ್ ನೆಂತ್ರ ಚಚಾೆಯನಗಲ್ಲ.  

ಶ್ರೋ ಕ.ೆಎ.ತಿಪಪೆೋಸನಾಮಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮಹನಜನ್ ವರದ್ಧ ಏನದ ೆ ಅದ್ತ 
ಅೆಂತಿಮವನಗಿದ.ೆ  ಅದ್ನತನ ಎಲನಿ ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೆೋಳಿದುೆೋವೆ.  ಕೋೆೆಂದ್ರ ಸಕನಾರ ಕೂಡ 
ಪನಲ್ಲಾಮೆಂರ್್ನಲ್ಲಿ ಕೋೆಳಿದ್ ಪರಶೆನಗ ೆಮಹನಜನ್ ಆಯೋಗದ್ ವರದ್ಧಯ್ದೋ ಅೆಂತಿಮ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದೆ.  
ಇೆಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹನರನಷರ ಸಕನಾರ ಸತಪಿರೋೆಂ ಕೊೋರ್್ಾನಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ ಅಜಿಾಯನತನ ದನಖಲತ 
ಮನಡಿ ಮಹನಜನ್ ಆಯೋಗದ್ ವರದ್ಧಯನತನ ತಿರಸನೆರ ಮನಡಿ ಬೆಳಗನವಿಯನತನ ಮಹನರನಷರಕೆೆ 
ಸೋೆರಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತನುರೆ.  ಬೆಳಗನವಿ ಕರ್ನಾಟಕದ್ ಅವಿಭನಜಾ ಅೆಂಗವನಗಿದ್ತು,  ಪರತಿಯಬು 
ಕನನಡಿಗನೂ ಇದ್ನತನ ವಿರೂೆೋಧಿಸತತನುರ್ೆ.  ಆದ್ರೆ ಸಕನಾರ ಗಡಿ ವಿವನದ್ ಬೆಂದ್ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ 
ಎಚೆಿತ್ತುಕೂೆಳಿಲ್ಲಲಿ. ಈ ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ ಮಹನರನಷಟ ಸಕನಾರ ಹಲವನರತ ವಿಷಯಗಳನತನ ಕಲೆಹನಕಿ 
ಮಹನರನಷಟ ಏಕಿೋಕರಣ್ ಸಮಿತಿಯ ಮತಖೋೆನ ಸತಪಿರೋೆಂ ಕೊೋರ್್ಾನಲ್ಲಿ ದ್ತನುೆಂಶವನತನ ನೋಡತವೆಂತ್ಹ 
ಪರಯತ್ನವನತನ ಕೂಡ ಮನಡತತಿುದೆ.  ಈ ವಿಷಯ ಬಹಳ ಘನವನಗಿದ್ತು, ತ್ೆಂಟೆಗಳು ಆಗಿೆಂದನಗೆೆ 
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ನಡಯೆತತ್ುಲೋೆ ಇದೆ.  ಇವುಗಳನತನ ಹತಿುಕೆಲ್ಲಕೆೆ ಸಕನಾರ ವಿಫಲವನಗಿದೆ.  ಈ ದ್ೃಷಿಟಯಿೆಂದ್ 
ನಣ್ಾಯವನತನ ಮೆಂಡರೆ್ ಮನಡಿದ್ತು, ಚಚೆಾ ಮನಡಲ್ಲಕೆೆ ಅವಕನಶವನತನ ಮನಡಿಕೊಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ 
ತ್ಮಾಲ್ಲಿ ಕೂೆೋರತತುೆೋರೆ್.   

 ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೂೆೋಮಶೆೋಖರ್ (ಸಹಕನರ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ 
ವಿರೂೆೋಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ ಹನಗೂ ಜೆ.ಡಿ.(ಎಸ್) ಪಕ್ಷದ್ವರತ ನಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ 
ತ್ೆಂದ್ಧದನುರೆ.  ಇದ್ಕೆೆ ಉತ್ುರಿಸಲತ ಸಕನಾರ ಸಿದ್ಿವಿದ.ೆ  ಇದ್ತ ಅತ್ಾೆಂತ್ ಸೂಕ್ಷಮವನದ್ ವಿಚನರ.  
ಬೆಳಗನವಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿವೆೋಶನ ನಡಯೆತತಿುದ್ತು, ಇದ್ರ ವಿಚನರಣ ೆಸತಪಿರೋೆಂ ಕೂೆೋರ್್ಾನಲ್ಲಿ ನಡಯೆತತಿುದೆ. 
ರ್ನಾಯನಲಯ ನೆಂದ್ರೆ್ಯನಗದ್ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಚಚೆಾ ಮನಡಿದ್ರೆ ಅದ್ಕೆೆ ಉತ್ುರಿಸಲತ ಸಕನಾರ 
ಸಿದ್ಿವಿದ.ೆ  ನಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳುಿವ ವಿಚನರ ತ್ಮಗೆ ಬಿಟಟದ್ತು.  ರ್ನಾಯನಲಯದ್ 
ವಿಷಯಕೆೆ ಒಳಪಟತಟ ರ್ನವು ಚಚೆಾಗೆ ಸಿದ್ಿರಿದೆುೋವೆ.   

  ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, sub judice ಎನತನವುದ್ತ 
ನಮಗೆಲಿರಿಗೂ ಗೂೆತಿುದೆ.  ಇದ್ತ ಏಕೆ ಚಚೆಾಯನಗಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಕೆೋಳುತಿುದೆುೋವೆೆಂದ್ರೆ ರನಜಾದ್ 
ಮತಖಾಮೆಂತಿರಗಳು ವಿರೂೆೋಧ್ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರೂೆೆಂದ್ಧಗೆ ಚಚಾೆ ಮನಡದ ೆ ಮಹನರನಷರದ್ 
ಮತಖಾಮೆಂತಿರಗಳು ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಚಿವರನತನ ಭೆೋಟಿ ಮನಡಿದನುರ.ೆ  ಆದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆೋವಲ 
ಭನರತಿೋಯ ಜನತನ ಪಕ್ಷದ್ ಆಸಿುಯ್ದೋ? ರ್ನವೂ ಕೂಡ ಈ ರೆ್ಲದ್ಲ್ಲಿಯ್ದೋ ಹತಟಿಟ ಬೆಳೆದ್ಧದುೆೋವೆ.  
ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಸವಾಪಕ್ಷಗಳ ನಯೋಗವನತನ ಕರದೆ್ತ ನೆಂತ್ರ ಅಲ್ಲಿನ ಗೃಹ ಸಚಿವರೊೆಂದ್ಧಗೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೋಕಿತ್ತು.  ಅವರ ಮನಸಿಿಗೆ ಬೆಂದ್ೆಂತ ೆ ಮನಡಲ್ಲಕನೆಗತವುದ್ಧಲಿ.  Sub judice  
ಎೆಂಬತದ್ತ ನಮಗೆ ತಿಳಿದ್ಧದ.ೆ  ಆ ವಿಚನರವನತನ ರ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಹೊೋಗತವುದ್ಧಲಿ. 
ರನಜಕಿೋಯವನಗಿ ಏರೆ್ೋನತ ನಣ್ಾಯಗಳನತನ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳುಿತಿುದನುರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಗೃಹ ಸಚಿವರನತನ ಭೆೋಟಿ 
ಮನಡತವುದನಗಲ್ಲೋ ಇೆಂತ್ಹ ವಿಚನರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಚಚೆಾಯನಗಬೆೋಕತ.  ಏರ್ನಗಿದೆ ಎೆಂದ್ತ 
ಜನಸನಮನನಾರಿಗೂ ಸಹ ತಿಳಿಯಬೋೆಕನಗಿದ.ೆ  ಏಕೆೆಂದ್ರ ೆಶನೆಂತಿ ಸತವಾವಸೆಾಯನತನ ಕನಪನಡತವೆಂತ್ಹ 
ವಿಚನರ.  ಗಡಿ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿರತವ ಕನನಡಿಗರತ ಮನತ್ರವಲಿ, ಇಡಿೋ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಮರನಠಿ 
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ಭನಷಿಕರತ ಇದನುರ.ೆ  ಅವರತ ನಮಾ ಸಹೊೋದ್ರ-ಸಹೊೋದ್ರಿಯರತ ಇದ್ುಹನಗ.ೆ  ಅವರತ ಸಹ 
ಭಯಭಿೋತ್ರನಗಿದನುರ.ೆ  ಆದ್ಷತಟ ಬೋೆಗ ಇದ್ಕೆೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯತವ ಸಲತವನಗಿ ಈ ವಿಷಯವನತನ ಚಚಾೆಗೆ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳಿಬೋೆಕನಗಿ ವಿನೆಂತಿಸತತೆುೋವೆ.  

 ಶ್ರೋ ಕ.ೆಎ.ತಿಪಪೆೋಸನಾಮಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ನಮಾ ಇತಿಮಿತಿಯನತನ ಅರಿತ್ತ ರ್ನವು 
ಮನತ್ರ್ನಡತತೆುೋವೆ.  ಯನವುದೆೋ ಕನರಣ್ಕೂೆ ಸತಪಿರೋೆಂ ಕೊೋರ್್ಾ ನೆಂದ್ರೆ್ಯನಗದ್ೆಂತ ೆನಮಾ ಇತಿ 
ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಚಚೆಾ ಮನಡತತೆುೋವ ೆಎೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ನಮಾ ಪಕ್ಷದ್ಧೆಂದ್ ಹೆೋಳಬಯಸತತೆುೋರೆ್.  ಅಲಿದೆ 
ಸಕನಾರ ಸವಾಪಕ್ಷ ನಯೋಗವನತನ ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕನಾರದ್ ಮತೆಂದ ೆ ತೆಗೆದ್ತಕೊೆಂಡತ ಹೂೆೋಗಲ್ಲಲಿ. 
ಕನನಡ ಪರ ಸೆಂಘಟರ್ಗೆಳೊೆಂದ್ಧಗ ೆ ಕೂಡ ಚಚೆಾಯನತನ ಮನಡಲ್ಲಲಿ. ಈ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿ ಅಧಿವೆೋಶನ 
ನಡಯೆತತಿುರತವ ಈ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ದ್ಯಮನಡಿ ಈ ವಿಷಯವನತನ ಚಚೆಾ ಮನಡಲತ ಅವಕನಶ 
ಮನಡಿಕೊಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ತ್ಮಾಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮನಡತತೆುೋರೆ್.                          

                                                                     (ಮತೆಂದ್ತ)  

(106೫) 20-೧೨-2022 (೪.೨0) ಕೆಜಿ-ಜಿಆರ್                  (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ)       

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ೆಕನೆಂಗೆರಸ್್ ಪಕ್ಷದ್ 
ಸದ್ಸಾರತ ನೋಡಿರತವೆಂತ್ಹ ನಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ  ಹನಗೂ ಜೆ.ಡಿ.(ಎಸ್್) ಪಕ್ಷದ್   
ಉಪರ್ನಯಕರತ ಮತ್ತು ಜೆ.ಡಿ.(ಎಸ್್)  ಪಕ್ಷದ್ ಇತ್ರ ಸದ್ಸಾರತ ನೋಡಿರತವೆಂತ್ಹ ನಲತವಳಿ 
ಸೂಚರೆ್ಯಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ ಅೆಂಶಗಳನತನ ಗಮನಸಲನಗಿದ ೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹನರನಷರ ಗಡಿ ವಿವನದ್ದ್ 
ವಿಷಯವು ಪರಸತತ್ು ಮನನಾ ಸವೋಾಚಾ  ರ್ನಾಯನಲಯದ್ ಮತೆಂದೆ ವಿಚನರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರತತ್ುದೆ. 
ರ್ನಡಿನ ರೆ್ಲ, ಜಲ ರಕ್ಷಿಸತವೆಂತ್ಹದ್ತು ಸಕನಾರದ್ ಜವನಬನುರಿಯನಗಿದ್ತು, ರ್ನಾಯನೆಂಗ 
ನೆಂದ್ರೆ್ಯನಗದ್ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ನಯಮ ೬೮ ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಚಿಾಸಲತ ಅನತಮತಿ ನೋಡತತೆುೋರೆ್. ಈಗ 
ಮನನಾ ಮತಖಾಮೆಂತಿರಯವರತ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಹನಜರಿಲಿ. ಹನಗನಗಿ, ಮನನಾ  ಮತಖಾಮೆಂತಿರಯವರನತನ 
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ಮತ್ತು ಸೆಂಸೆಂದ್ಧೋಯ ವಾವಹನರಗಳ ಸಚಿವರನತನ ಕರಸೆಿ ಅವರ ಉಪಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ನತನ ಚಚೆಾಗೆ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಿತೆುೋರೆ್.  

೫. ಕನಯಾದ್ಶ್ಾಯವರ ವರದ್ಧ 

ಕನಯಾದ್ಶ್ಾಯವರತ (ಕ.ವಿ.ಪ.):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಕಳೆದ್ ಅಧಿವೆೋಶನದ್ಲ್ಲಿ 
ವರದ್ಧಯನತನ  ಒಪಿಪಸಿದ್  ನೆಂತ್ರ ಘನತೆವತೆ್ು ರನಷರಪತಿ/ರನಜಾಪನಲರವರಿೆಂದ್ ಒಪಿಪಗೆ ಪಡದೆ್ಧರತವ ಈ 
ಕೆಳಕೆಂಡ ವಿಧೆೋಯಕಗಳ ಪಟಿಟಯನತನ  ಸಭೆಯ ಮತೆಂದ ೆಮೆಂಡಿಸತತಿುದುೆೋರೆ್.  

 
ಕರಮಕರಮ  
ಸೆಂಖೆಾಸೆಂಖೆಾ  

ವಿಧೆೋಯಕಗಳವಿಧೆೋಯಕಗಳ  ಪಟಿಟಪಟಿಟ  
ಒಪಿಪಗೆಯನತನಒಪಿಪಗೆಯನತನ  
ಪಡದೆ್ಪಡದೆ್  ದ್ಧರ್ನೆಂಕದ್ಧರ್ನೆಂಕ  

ಒಪಿಪಗೆಯನತನಒಪಿಪಗೆಯನತನ  
ನೋಡಿದ್ವರತನೋಡಿದ್ವರತ  

೧೧  ಕರ್ನಾಟಕಕರ್ನಾಟಕ    ಧನಮಿಾಕಧನಮಿಾಕ  ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ  ಹಕತೆಹಕತೆ    ಸೆಂರಕ್ಷಣನಸೆಂರಕ್ಷಣನ  
ವಿಧೆೋಯಕವಿಧೆೋಯಕ,,  ೨೦೨೨೨೦೨೨    
TThhee  KKaarrnnaattaakkaa  PPrrootteeccttiioonn  ooff  RRiigghhtt  ttoo  
FFrreeeeddoomm  ooff  RReelliiggiioonn  BBiillll,,  22002222..  

೨೮೨೮--೦೯೦೯--೨೦೨೨೨೦೨೨  ರನಜಾಪನಲರತರನಜಾಪನಲರತ  

೨೨  ಕರ್ನಾಟಕಕರ್ನಾಟಕ    ಹಣ್ಕನಸತಹಣ್ಕನಸತ    ಸೆಂಸೆಾಗಳಲ್ಲಿಸೆಂಸೆಾಗಳಲ್ಲಿ    ಠೋೆವಣಿದನರರಠೋೆವಣಿದನರರ  
ಹಿತನಸಕಿುಹಿತನಸಕಿು  ಸೆಂರಕ್ಷಣೆಸೆಂರಕ್ಷಣೆ    ((ತಿದ್ತುಪಡಿತಿದ್ತುಪಡಿ))  ವಿಧೆೋಯಕವಿಧೆೋಯಕ,,೨೦೨೨೨೦೨೨      
TThhee  KKaarrnnaattaakkaa  PPrrootteeccttiioonn  ooff  iinntteerreesstt  
ooff  ddeeppoossiittoorrss  iinn  ffiinnaanncciiaall  
eessttaabblliisshhmmeennttss  ((AAmmeennddmmeenntt))  BBiillll,,  
22002222  

೨೭೨೭--೦೯೦೯--೨೦೨೨೨೦೨೨    ರನಜಾಪನಲರತರನಜಾಪನಲರತ  

೩೩  ಕರ್ನಾಟಕಕರ್ನಾಟಕ  ಭೂಭೂ  ಕೆಂದನಯಕೆಂದನಯ  ((ತಿದ್ತುಪಡಿತಿದ್ತುಪಡಿ))  ವಿಧೆೋಯಕವಿಧೆೋಯಕ,,  
೨೦೨೨೨೦೨೨      
TThhee  KKaarrnnaattaakkaa  LLaanndd  RReevveennuuee  
((AAmmeennddmmeenntt))  BBiillll,,  22002222  

೨೭೨೭--೦೯೦೯--೨೦೨೨೨೦೨೨  ರನಜಾಪನಲರತರನಜಾಪನಲರತ  

೪೪  ಕರ್ನಾಟಕಕರ್ನಾಟಕ    ಮತನಸಿಪನಲ್ಲಟಿಗಳಮತನಸಿಪನಲ್ಲಟಿಗಳ  ((ತಿದ್ತುಪಡಿತಿದ್ತುಪಡಿ))  
ವಿಧೆೋಯಕವಿಧೆೋಯಕ,,  ೨೦೨೨೨೦೨೨    
TThhee  KKaarrnnaattaakkaa  MMuunniicciippaalliittiieess  

೧೨೧೨--೧೦೧೦--೨೦೨೨೨೦೨೨  ರನಜಾಪನಲರತರನಜಾಪನಲರತ  
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((AAmmeennddmmeenntt))  BBiillll,,22002222        

೫೫  ಕರ್ನಾಟಕಕರ್ನಾಟಕ  ರೋೆಷ್ೆಾಹತಳುರೋೆಷ್ೆಾಹತಳು  ಬಿತ್ುರ್ೆಬಿತ್ುರ್ೆ  ರೋೆಷ್ೆಾಗೂಡತರೋೆಷ್ೆಾಗೂಡತ  ಮತ್ತುಮತ್ತು  
ರೋೆಷ್ೆಾನೂಲತರೋೆಷ್ೆಾನೂಲತ    ((ಉತನಪದ್ರೆ್ಉತನಪದ್ರೆ್,,  ಸರಬರನಜತಸರಬರನಜತ,,  ವಿತ್ರಣೆವಿತ್ರಣೆ  
ಮತ್ತುಮತ್ತು  ಮನರನಟಮನರನಟ  ವಿನಯಮನವಿನಯಮನ))  ((ತಿದ್ತುಪಡಿತಿದ್ತುಪಡಿ))  
ವಿಧೆೋಯಕವಿಧೆೋಯಕ,,  ೨೦೨೨೨೦೨೨    
TThhee  KKaarrnnaattaakkaa  SSiillkkwwoorrmm  SSeeeedd,,  
CCooccoooonn  aanndd  SSiillkk  YYaarrnn  ((RReegguullaattiioonn  ooff  
PPrroodduuccttiioonn,,  SSuuppppllyy,,  DDiissttrriibbuuttiioonn  aanndd  
SSaallee))  ((AAmmeennddmmeenntt))  BBiillll,,  22002222  

೧೨೧೨--೧೦೧೦--೨೦೨೨೨೦೨೨  ರನಜಾಪನಲರತರನಜಾಪನಲರತ    

೬೬  ಕರ್ನಾಟಕಕರ್ನಾಟಕ    ರನಜಾರನಜಾ    ವಿಶಾವಿದನಾಲಯಗಳವಿಶಾವಿದನಾಲಯಗಳ    
((ತಿದ್ತುಪಡಿತಿದ್ತುಪಡಿ))  ವಿಧೆೋಯಕವಿಧೆೋಯಕ,,  ೨೦೨೨೨೦೨೨  
TThhee  KKaarrnnaattaakkaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittiieess  
((AAmmeennddmmeenntt))  BBiillll,,22002222  

೧೦೧೦--೧೦೧೦--೨೦೨೨೨೦೨೨  ರನಜಾಪನಲರತರನಜಾಪನಲರತ  

೭೭    ಕರ್ನಾಟಕಕರ್ನಾಟಕ    ಸರಕತಸರಕತ    ಮತ್ತುಮತ್ತು  ಸೋೆವೆಗಳಸೋೆವೆಗಳ  ತೆರಿಗೆತೆರಿಗೆ  
((ತಿದ್ತುಪಡಿತಿದ್ತುಪಡಿ))  ವಿಧೆೋಯಕವಿಧೆೋಯಕ,,  ೨೦೨೨೨೦೨೨  
TThhee  KKaarrnnaattaakkaa  GGooooddss  aanndd  SSeerrvviicceess  
TTaaxx  ((AAmmeennddmmeenntt))  BBiillll,,22  BBiillll,,  22002222  

೧೭೧೭--೧೦೧೦--೨೦೨೨೨೦೨೨  ರನಜಾಪನಲರತರನಜಾಪನಲರತ  

೮೮  ಕರ್ನಾಟಕಕರ್ನಾಟಕ  ಭೂಭೂ  ಕಬಳಿಕೆಕಬಳಿಕೆ    ನಷ್ೆೋಧ್ನಷ್ೆೋಧ್  ((ತಿದ್ತುಪಡಿತಿದ್ತುಪಡಿ))  
ವಿಧೆೋಯಕವಿಧೆೋಯಕ  ೨೦೨೨೨೦೨೨    
TThhee  KKaarrnnaattaakkaa  LLaanndd  GGrraabbbbiinngg  
PPrroohhiibbiittiioonn  ((AAmmeennddmmeenntt))  BBiillll,,  22002222..      

೧೨೧೨--೧೦೧೦--೨೦೨೨೨೦೨೨  ರನಜಾಪನಲರತರನಜಾಪನಲರತ  

೯೯  ಬೃಹತ್ಬೃಹತ್  ಬೆೆಂಗಳೂರತಬೆೆಂಗಳೂರತ    ಮಹನನಗರಮಹನನಗರ    ಪನಲ್ಲಕೆಪನಲ್ಲಕೆ  
((ತಿದ್ತುಪಡಿತಿದ್ತುಪಡಿ))  ವಿಧೆೋಯಕವಿಧೆೋಯಕ  ೨೦೨೨೨೦೨೨  
TThhee  BBrruuhhaatt  BBeennggaalluurruu  MMaahhaannaaggaarraa  
PPaalliikkee  ((AAmmeennddmmeenntt))  BBiillll,,  22002222        

೧೧೧೧--೧೦೧೦--೨೦೨೨೨೦೨೨  ರನಜಾಪನಲರತರನಜಾಪನಲರತ  

೧೦೧೦  ಕರ್ನಾಟಕಕರ್ನಾಟಕ  ಗನರಮಗನರಮ  ಸಾರನಜ್ಸಾರನಜ್  ಮತ್ತುಮತ್ತು  ಪೆಂಚನಯತ್ಪೆಂಚನಯತ್  
ರನಜ್ರನಜ್    ((ಎರಡರೆ್ೋಎರಡರೆ್ೋ  ತಿದ್ತುಪಡಿತಿದ್ತುಪಡಿ))  ವಿಧೆೋಯಕವಿಧೆೋಯಕ,,  ೨೦೨೨೨೦೨೨  

೧೧೧೧--೧೦೧೦--೨೦೨೨೨೦೨೨  ರನಜಾಪನಲರತರನಜಾಪನಲರತ  
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TThhee  KKaarrnnaattaakkaa  GGrraamm  SSwwaarraajj  aanndd  
PPaanncchhaayyaatt  RRaajj  ((SSeeccoonndd  AAmmeennddmmeenntt))  
BBiillll,,  22002222  

೧೧೧೧  ಕರ್ನಾಟಕಕರ್ನಾಟಕ  ಸನಟೆಂಪತಸನಟೆಂಪತ  ((ಮೂರರೆ್ೋಮೂರರೆ್ೋ  ತಿದ್ತುಪಡಿತಿದ್ತುಪಡಿ))  
ವಿಧೆೋಯಕವಿಧೆೋಯಕ,,  ೨೦೨೨೨೦೨೨  
TThhee  KKaarrnnaattaakkaa  SSttaammpp  ((TThhiirrdd  
AAmmeennddmmeenntt))  BBiillll,,22002222  

೧೨೧೨--೧೦೧೦--೨೦೨೨೨೦೨೨  ರನಜಾಪನಲರತರನಜಾಪನಲರತ  

೧೨೧೨  ಕರ್ನಾಟಕಕರ್ನಾಟಕ  ಧ್ನವಿನಯೋಗಧ್ನವಿನಯೋಗ  ((ಸೆಂಖೆಾಸೆಂಖೆಾ::೩೩))    
ವಿಧೆೋಯಕವಿಧೆೋಯಕ,,  ೨೦೨೨೨೦೨೨  
TThhee  KKaarrnnaattaakkaa  AApppprroopprriiaattiioonn  
((NNoo..33))BBiillll,,  22002222  
  

೧೭೧೭--೧೦೧೦--೨೦೨೨೨೦೨೨  ರನಜಾಪನಲರತರನಜಾಪನಲರತ  

೧೩೧೩  ಕರ್ನಾಟಕಕರ್ನಾಟಕ    ಪೌರಢಪೌರಢ  ಶ್ಕ್ಷಣ್ಶ್ಕ್ಷಣ್    ಮೆಂಡಲ್ಲಮೆಂಡಲ್ಲ  ((ತಿದ್ತುಪಡಿತಿದ್ತುಪಡಿ))  
ವಿಧೆೋಯಕವಿಧೆೋಯಕ,,  ೨೦೨೨೨೦೨೨    
TThhee  KKaarrnnaattaakkaa  SSeeccoonnddaarryy  EEdduuccaattiioonn  
EExxaammiinnaattiioonn  BBooaarrdd  ((AAmmeennddmmeenntt))  BBiillll,,  
22002222  

೧೧೧೧--೧೦೧೦--೨೦೨೨೨೦೨೨  ರನಜಾಪನಲರತರನಜಾಪನಲರತ  

೧೪೧೪  ಕರ್ನಾಟಕಕರ್ನಾಟಕ    ರನಜಾರನಜಾ  ಸಿವಿಲ್ಸಿವಿಲ್  ಸೋೆವೆಗಳುಸೋೆವೆಗಳು    ((ಶ್ಕ್ಷಕರಶ್ಕ್ಷಕರ  
ವಗನಾವಣೆವಗನಾವಣೆ  ನಯಮನಯಮ  ((ತಿದ್ತುಪಡಿತಿದ್ತುಪಡಿ))  ವಿಧೆೋಯಕವಿಧೆೋಯಕ,,  
೨೦೨೨೨೦೨೨    
TThhee  KKaarrnnaattaakkaa  SSttaattee  CCiivviill  SSeerrvviicceess  
((RReegguullaattiioonn  ooff  TTrraannssffeerr  ooff  TTeeaacchheerrss))  
((AAmmeennddmmeenntt))  BBiillll,,  22002222  
  

೧೨೧೨--೧೦೧೦--೨೦೨೨೨೦೨೨    ರನಜಾಪನಲರತರನಜಾಪನಲರತ  
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೬. ವರದ್ಧಯರೆ್ೂನಪಿಪಸತವುದ್ತ 

 ಶ್ರೋ ಮೆಂಜತರ್ನಥ  ಭೆಂಡನರಿ (ಸದ್ಸಾರತ, ಅನತಸೂಚಿತ್ ಜನತಿ ಮತ್ತು ಅನತಸೂಚಿತ್ 
ಪೆಂಗಡಗಳ  ಕಲನಾಣ್  ಸಮಿತಿ):- ಕರ್ನಾಟಕ  ವಿಧನನ ಮೆಂಡಲದ್  ಅನತಸೂಚಿತ್  ಜನತಿ  ಮತ್ತು 
ಅನತಸೂಚಿತ್  ಪೆಂಗಡಗಳ  ಕಲನಾಣ್  ಸಮಿತಿಯ ಸದ್ಸಾರ್ನದ್ ರ್ನನತ ಸದ್ರಿ ಸಮಿತಿಯ ೨೦೨೧-
೨೦೨೨ರ್ೋೆ ಸನಲ್ಲನ ೦೬ರೆ್ೋ ವರದ್ಧಯನತನ ಸಭೆಯ ಮತೆಂದ ೆಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆುೋರೆ್. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಮೆಂಡಿಸಲನಯಿತ್ತ.  

 

೦೭. ಸಭೆಯ ಮತೆಂದ್ಧಡಲನದ್ ಕನಗದ್ ಪತ್ರಗಳು 

ಮದ್ಲರೆ್ ಪಟಿಟ 

I. ಶ್ರೋ ಎಸ್್.ಟಿ.ಸೂೆೋಮಶೆೋಖರ್ (ಸಹಕನರ ಸಚಿವರತ) (ಮತಖಾ ಮೆಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,  

ಕರ್ನಾಟಕ ಲೊೋಕನಯತಕು ಕನಯ್ದು ೧೯೮೪, ಕಲೆಂ ೨೩(೨)ರ ಮೋರಗೆ:ೆ  

೧.  ೧೯೮೫ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೊೋಕನಯತಕು (ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಮತ್ತು ರ್ೌಕರರ ವೃೆಂದ್, ರೆ್ೋಮಕನತಿ 
ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು) (ತಿದ್ತುಪಡಿ) ನಯಮಗಳ ಅನತಬೆಂಧ್-IIಕೆೆ ತಿದ್ತುಪಡಿ ಮನಡಿ, 
ದ್ಧರ್ನೆಂಕ: ೨೯.೧೨.೨೦೨೦ರೆಂದ್ತ ಹೂೆರಡಿಸಲನದ್ ಅಧಿಸೂಚರೆ್ ಸೆಂಖೆಾ: ಸಿಆಸತಇ ೮ 
ಸೋೆಲೊೋಯತ ೨೦೨೦.  

 ೨. ೧೯೮೮ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೊೋಕನಯತಕು (ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಮತ್ತು ರ್ೌಕರರ ವೃೆಂದ್, ರೆ್ೋಮಕನತಿ 
ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು) ನಯಮಗಳ ಅನತಬೆಂಧ್-IIಕೆೆ ತಿದ್ತುಪಡಿ ಮನಡಿ, ದ್ಧರ್ನೆಂಕ: 
೦೪.೦೫.೨೦೨೨ ರೆಂದ್ತ ಹೊರಡಿಸಲನದ್ ಅಧಿಸೂಚರೆ್ ಸೆಂಖೆಾ: ಸಿಆಸತಇ ೬೨ 
ಸೋೆಲೊೋಯತ ೨೦೨೧. 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                    20-12-೨೦೨೨                                      138                        

  ತಿದ್ತುಪಡಿಯನಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ರ್ನಾಯನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಪತಿರಕನ ಪರಕಟಣೆಗನಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ತ 
 

   

೩.   ೧೯೮೫ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೊೋಕನಯತಕು ನಯಮಗಳ ನಯಮ ೭ಕೆೆ ತಿದ್ತುಪಡಿ ಮನಡಿ, 
ದ್ಧರ್ನೆಂಕ: ೦೬.೧೨.೨೦೨೧ರೆಂದ್ತ ಹೂೆರಡಿಸಲನದ್ ಅಧಿಸೂಚರೆ್ ಸೆಂಖೆಾ: ಸಿಆಸತಇ ೫೫ 
ಸೋೆಲೊೋಯತ ೨೦೨೧. 

೧೯೭೮ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾ ರ್ನಗರಿಕ ಸೆೋವೆಗಳ ಅಧಿನಯಮದ್ ೮ (೧) ಮತ್ತು (೨) ಅನತನ 
ಓದ್ಧಕೊೆಂಡೆಂತೆ, (೩)ರ ಪರಕರಣ್ ಮೋರಗೆೆ:  

 ೧. ೧೯೯೦ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಿಕ ಸೋೆವನ (ಸನಮನನಾ ರೆ್ೋಮಕನತಿ) ನಯಮಗಳ ನಯಮ 
೯ ಅನತನ ತಿದ್ತುಪಡಿ ಮನಡಿ, ದ್ಧರ್ನೆಂಕ: ೦೭.೦೭.೨೦೨೧ರೆಂದ್ತ ಹೊರಡಿಸಲನದ್ 
ಅಧಿಸೂಚರೆ್ ಸೆಂಖೆಾ: ಸಿಆಸತಇ ೨೫೨ ಸೋೆರ್ನೆ ೨೦೨೦ (ಭನಗ-೧).  

೨. ೧೯೯೦ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಿಕ ಸೋೆವನ (ಪರಿವಿೋಕ್ಷಣೆ) (ತಿದ್ತುಪಡಿ) ನಯಮಗಳ ನಯಮ 
೫ಕೆೆ ತಿದ್ತುಪಡಿ ಮನಡಿ, ದ್ಧರ್ನೆಂಕ: ೧೯.೦೪.೨೦೨೨ರೆಂದ್ತ ಹೊರಡಿಸಲನದ್ ಅಧಿಸೂಚರೆ್ 
ಸೆಂಖೆಾ: ಸಿಆಸತಇ ೧೫೩ ಸೋೆರೆ್ನ ೨೦೨೦.  

೩. ೧೯೯೦ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಿಕ ಸೋೆವನ (ದೌಜಾನಾದ್ಧೆಂದ್ ಮೃತ್ಪಟಟ ಪರಿಶ್ಷಟ 
ಜನತಿ/ಪರಿಶ್ಷಟ ವಗಾಕೆೆ ಸೋೆರಿದ್ ವಾಕಿುಗಳ ಕತಟತೆಂಬ ಸದ್ಸಾರಿಗೆ ಅನತಕೆಂಪದ್ ಆಧನರದ್ 
ರೆ್ೋಮಕನತಿ) (ವಿಶೆೋಷ) (ತಿದ್ತುಪಡಿ) ನಯಮಗಳ ನಯಮ ೨, ೩, ೪ ಹನಗೂ 
ನಮೂರೆ್-ಡಿ ಗೆ ದ್ಧರ್ನೆಂಕ: ೨೯.೦೮.೨೦೨೨ರೆಂದ್ತ ಹೂೆರಡಿಸಲನದ್ ಅಧಿಸೂಚರೆ್ ಸೆಂಖೆಾ: 
ಸಿಆಸತಇ ೧೭ ಸೋೆಅರ್ೆೋ ೨೦೧೯. 

೪. ೧೯೯೦ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಿಕ ಸೋೆವನ (ಸನಮನನಾ ರೆ್ೋಮಕನತಿ) (ತಿದ್ತುಪಡಿ) ನಯಮಗಳ 
ನಯಮ ೩, ೯, ೧೬ ಹನಗೂ ೧೬-ಎ ಗೆ ತಿದ್ತುಪಡಿ ಮನಡಿ, ದ್ಧರ್ನೆಂಕ: 
೦೬.೦೭.೨೦೨೧ರೆಂದ್ತ ಹೊರಡಿಸಲನದ್ ಅಧಿಸೂಚರೆ್ ಸೆಂಖೆಾ: ಸಿಆಸತಇ ೧೭೯ ಸೋೆರ್ೆನ 
೨೦೨೦. 
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೫. ೧೯೯೦ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಿಕ ಸೋೆವನ (ಸನಮನನಾ ರೆ್ೋಮಕನತಿ) (ತಿದ್ತುಪಡಿ) ನಯಮಗಳ 
ನಯಮ ೧೬ಕೆೆ ತಿದ್ತುಪಡಿ ಮನಡಿ, ದ್ಧರ್ನೆಂಕ: ೩೦.೦೭.೨೦೨೧ರೆಂದ್ತ ಹೊರಡಿಸಲನದ್ 
ಅಧಿಸೂಚರೆ್ ಸೆಂಖೆಾ: ಸಿಆಸತಇ ೧೭೯ ಸೋೆರ್ೆನ ೨೦೨೦.  

೬. ೨೦೧೨ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಿಕ ಸೋೆವನ (ಕೆಂಪೂಾಟರ ಸನಕ್ಷರತನ ಪರಿೋಕ್ಷ)ೆ ನಯಮಗಳ 
ನಯಮ ೨ ಮತ್ತು ೩ಕೆೆ ತಿದ್ತುಪಡಿಗೂೆಳಿಸಿ, ದ್ಧರ್ನೆಂಕ: ೦೫.೦೫.೨೦೨೨ರೆಂದ್ತ 
ಹೊರಡಿಸಲನದ್ ಅಧಿಸೂಚರೆ್ ಸೆಂಖೆಾ: ಸಿಆಸತಇ ೧೩ ಸೋೆವರ್ೆ ೨೦೨೨.  

೭. ೧೯೯೦ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಿಕ ಸೋೆವನ (ರೆ್ೋರ ರೆ್ೋಮಕನತಿ) (ಸನಮನನಾ) ನಯಮಗಳ 
ನಯಮ ೫, ೬, ೯ ಹನಗೂ ೧೧ಕೆೆ ಮತ್ತು ಉಳಿಸತವಿಕಯೆನತನ ತಿದ್ತುಪಡಿ ಮನಡಿ, ದ್ಧರ್ನೆಂಕ: 
೩೧.೦೩.೨೦೨೨ರೆಂದ್ತ ಹೂೆರಡಿಸಲನದ್ ಅಧಿಸೂಚರೆ್ ಸೆಂಖೆಾ: ಸಿಆಸತಇ ೧೪ ಸೋೆವರ್ೆ 
೨೦೨೨. 

ಕರ್ನಾಟಕ ಗನರಮ ಸಾರನಜ ಮತ್ತು ಪೆಂಚನಯತ ರನಜ ಅಧಿನಯಮ ೧೯೯೩ರ (ಕರ್ನಾಟಕ 
ಅಧಿನಯಮದ್ ೧೪) ೩೨೦ರ ಪರಕರಣ್ದ್ ಮೋರಗೆೆ:  

೧೯೯೩ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಗನರಮ ಸಾರನಜ ಮತ್ತು ಪೆಂಚನಯತ ರನಜ (ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿ 
ಗರೆಂಥನಲಯ ಮತ್ತು ಮನಹಿತಿ ಕೆೋೆಂದ್ರಗಳ ಮೋಲ್ಲಾಚನರಕರ ಸೋೆವನ) ನಯಮಗಳು, ೨೦೨೨ 
ಅನತನ ರಚಿಸಿ, ದ್ಧರ್ನೆಂಕ: ೧೪.೧೧.೨೦೨೨ರೆಂದ್ತ ಹೊರಡಿಸಲನದ್ ಅಧಿಸೂಚರೆ್ ಸೆಂಖೆಾ: 
ಆರ್ಡಿಪಿಆರ್ /೧೫೬/ಜಿಪಿಎ/೨೦೨೨(ಇ) ಅನತನ ಸಭೆಯ ಮತೆಂದೆ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆುೋರ್.ೆ   

II. ಶ್ರೋ ಎಸ್್.ಟಿ.ಸೊೋಮಶೆೋಖರ್ (ಸಹಕನರ ಸಚಿವರತ) (ಶ್ರೋ ಜೆ.ಸಿ. ಮನಧ್ತಸನಾಮಿ, ಕನನೂನತ, 
ಸೆಂಸದ್ಧೋಯ ವಾವಹನರಗಳು ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರೆ್ ಹನಗೂ ಸಣ್ಣ ನೋರನವರಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- 
ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,  

ಭನರತ್ ಸೆಂವಿಧನನದ್ ಕಲೆಂ ೨೧೩ರ ಅನತಚೆಾೋದ್ದ್ ೧ರೆ್ೋ ಖೆಂಡದ್ ಮೋರಗೆ ೆ ಹೊರಡಿಸಲನಗಿರತವ 
ಆಧನಾದೆೋಶವನತನ ಅನತಚೆಾೋದ್ ೨ರ ಮೋರಗೆೆ:  
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       ಕರ್ನಾಟಕ ಅನತಸೂಚಿತ್ ಜನತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನತಸೂಚಿತ್ ಪೆಂಗಡಗಳು (ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ 
ಸೆಂಸೆಾಗಳಲ್ಲಿನ ಸನಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರನಜನಾಧಿೋನ ಸೋೆವೆಗಳಲ್ಲಿನ ರೆ್ೋಮಕನತಿ ಅಥವನ 
ಹತದೆುಗಳಲ್ಲಿ ಮಿೋಸಲನತಿ) ಅನತನ ದ್ಧರ್ನೆಂಕ: ೨೩.೧೦.೨೦೨೨ರೆಂದ್ತ ಹೂೆರಡಿಸಲನಗಿರತವ 
೨೦೨೨ರ ಅಧನಾದೆೋಶ ಸೆಂಖೆಾ ೦೭ ಅನತನ ಸಭೆಯ ಮತೆಂದ ೆಮೆಂಡಿಸತತಿುದುೆೋರೆ್.   

III. ಶ್ರೋ ಎಸ್್.ಟಿ.ಸೂೆೋಮಶೆೋಖರ್ (ಸಹಕನರ ಸಚಿವರತ) (ಡನ: ಅಶಾತ್ಾ ರ್ನರನಯಣ್ ಸಿ.ಎನ, ಉನನತ್ 
ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಮನಹಿತಿ ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ಜೆೈವಿಕ ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ, ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ, 
ಕೌಶಲನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,  

ಚನಣನಕಾ ವಿಶಾವಿದನಾಲಯದ್ ಅಧಿನಯಮ ೨೦೨೧ರ ೬೮(೨)ರೆ್ೋ ಪರಕರಣ್ದ್ ಮೋರೆಗ:ೆ-  

೨೦೨೨ರ ಚನಣನಕಾ ವಿಶಾವಿದನಾಲಯದ್ ನಯಮಗಳನತನ ಹೊಸದನಗಿ ರಚಿಸಿ, ದ್ಧರ್ನೆಂಕ: 
೨೮.೧೦.೨೦೨೨ರೆಂದ್ತ ಹೊರಡಿಸಲನದ್ ಅಧಿಸೂಚರೆ್ ಸೆಂಖೆಾ: ಇಡಿ ೮೫ ಯತಆರ್ಸಿ ೨೦೨೨.  

ವಿದನಾಶ್ಲಪ ವಿಶಾವಿದನಾಲಯದ್ ಅಧಿನಯಮ ೨೦೨೦ರ ೬೨(೨)ರ್ೆೋ ಪರಕರಣ್ದ್ ಮೋರಗೆ:ೆ-  

೨೦೨೨ರ ವಿದನಾಶ್ಲಪ ವಿಶಾವಿದನಾಲಯದ್ ನಯಮಗಳನತನ ಹೊಸದನಗಿ ರಚಿಸಿ, ದ್ಧರ್ನೆಂಕ: 
೦೨.೧೧.೨೦೨೨ರೆಂದ್ತ ಹೂೆರಡಿಸಲನದ್ ಅಧಿಸೂಚರೆ್ ಸೆಂಖೆಾ: ಇಡಿ ೧೩೫ ಯತಆರ್ಸಿ ೨೦೨೨.  

ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಪರಿಷತ, ಅಧಿನಯಮ ೨೦೧೦ರ ೨೫(೨)ರ್ೆೋ ಪರಕರಣ್ದ್ ಮೋರಗೆೆ:  

೨೦೨೦ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಪರಿಷತ್ತು ನಯಮಗಳು ಎೆಂದ್ತ ಹೊಸದನಗಿ 
ರಚಿಸಿ, ದ್ಧರ್ನೆಂಕ: ೨೧.೦೪.೨೦೨೨ರೆಂದ್ತ ಹೂೆರಡಿಸಲನದ್ ಅಧಿಸೂಚರೆ್ ಸೆಂಖೆಾ: ಇಡಿ ೦೩ 
ಯತಆರ್ಸಿ ೨೦೧೯ ಅನತನ ಸಭೆಯ ಮತೆಂದೆ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆುೋರೆ್.   

IV. ಶ್ರೋ ಎಸ್್.ಟಿ.ಸೂೆೋಮಶೆೋಖರ್ (ಸಹಕನರ ಸಚಿವರತ)  (ಶ್ರೋ ಕೆ. ಗೊೋಪನಲಯಾ, ಆರ್ಥಾಕ 
ಇಲನಖಯೆಿೆಂದ್ ಅಬಕನರಿ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,  
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ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬಕನರಿ ಅಧಿನಯಮದ್ ೧೯೬೫, ಪರಕರಣ್ ೭೧ರ ಮೋರಗೆೆ: 

 ೧. ೧೯೬೫ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬಕನರಿ (ಬಿಯರ್ನ ಚಿಲಿರ ೆಮನರನಟ ಹಕಿೆನ ಗತತಿುಗೆ) (ತಿದ್ತುಪಡಿ) 
ನಯಮಗಳ ನಯಮ ೫ ಅನತನ ತಿದ್ತುಪಡಿ ಮನಡಿ, ದ್ಧರ್ನೆಂಕ: ೨೯.೧೦.೨೦೨೨ರೆಂದ್ತ 
ಹೊರಡಿಸಲನಗಿರತವ ಅಧಿಸೂಚರೆ್-I ಸೆಂಖೆಾ: ಆಇ ೫ ಪಿಇಎಸ್ ೨೦೨೨.  

 ೨. ೧೯೬೫ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬಕನರಿ (ದೆೋಶ್ ಮತ್ತು ವಿದೋೆಶ್ ಮದ್ಾಗಳ ಮನರನಟ) (ತಿದ್ತುಪಡಿ) 
ನಯಮಗಳ ನಯಮ ೩ ಅನತನ ತಿದ್ತುಪಡಿ ಮನಡಿ, ದ್ಧರ್ನೆಂಕ: ೨೯.೧೦.೨೦೨೨ರೆಂದ್ತ 
ಹೊರಡಿಸಲನಗಿರತವ ಅಧಿಸೂಚರೆ್-II ಸೆಂಖೆಾ: ಆಇ ೫ ಪಿಇಎಸ್ ೨೦೨೨ ಅನತನ ಸಭೆಯ 
ಮತೆಂದ ೆಮೆಂಡಿಸತತಿುದುೆೋರೆ್.   

ಎರಡರೆ್ೋ ಪಟಿಟ 

I. ಶ್ರೋ ಎಸ್್.ಟಿ.ಸೂೆೋಮಶೆೋಖರ್ (ಸಹಕನರ ಸಚಿವರತ) (ಮತಖಾಮೆಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ):- 
ಮನನಾಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,   

(೧)   ರನಜಾ ಹಣ್ಕನಸತ ಸೆಂಸಾೆಗಳ ಅಧಿನಯಮ, ೧೯೫೧ರ ಪರಿಚೆಢೋದ್ ೩೮(೩)ರ ಪರಕನರ  

      ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾ ಹಣ್ಕನಸತ ಸೆಂಸೆಾಯ ೨೦೨೧-೨೨ರ್ೆೋ ಸನಲ್ಲನ ವನಷಿಾಕ ವರದ್ಧ. 

(೨) ಬೆೆಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಪರದೆೋಶನಭಿವೃದ್ಧಿ ಪನರಧಿಕನರದ್ ಅಧಿನಯಮ, ೧೯೮೫ರ  

    ಕಲೆಂ ೧೬(೩)ರನಾಯ 

    ಬೆೆಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಪರದೆೋಶನಭಿವೃದ್ಧಿ ಪನರಧಿಕನರದ್ ೨೦೧೬-೧೭ ರಿೆಂದ್ ೨೦೨೦-೨೧ರೆ್ೋ 
ಸನಲ್ಲನ ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ೋಧ್ರ್ನ ವರದ್ಧಗಳು. 
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(೩) ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಮತ್ತು ಗನರಮನೆಂತ್ರ ಯೋಜರ್ೆ ಅಧಿನಯಮದ್ ೧೯೬೧ರ ಕಲೆಂ 

 ೬೮ ಸಿ(೪) ಮತ್ತು ಡಿ(೨)ರನಾಯ 

 ೧. ಬೆೆಂಗಳೂರತ-ಮೈಸೂರತ ಇನ್ಫ್ನರಸರಕಿರ ಕನರಿಡನರ ಪರದೆೋಶ ಯೋಜರ್ನ ಪನರಧಿಕನರದ್ 
೨೦೨೧-೨೨ರ್ೆೋ ಸನಲ್ಲನ ವನಷಿಾಕ ವರದ್ಧ. 

೨. ಕನಕಪತರ ಯೋಜರ್ನ ಪನರಧಿಕನರದ್ ೨೦೧೦-೧೧ ರಿೆಂದ್ ೨೦೧೩-೧೪ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನ ವನಷಿಾಕ 
ವರದ್ಧಗಳು ಮತ್ತು ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ ೋಧ್ರ್ನ ವರದ್ಧಗಳು ಹನಗೂ ೨೦೦೯-೧೦ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನ 
ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ೋಧ್ರ್ನ ವರದ್ಧ. 

೩. ಮನಗಡಿ ಯೋಜರ್ನ ಪನರಧಿಕನರದ್ ೨೦೨೧-೨೨ರ್ೆೋ ಸನಲ್ಲನ ವನಷಿಾಕ ವರದ್ಧ. 

೪. ಆರೆ್ೋಕಲ ಯೋಜರ್ನ ಪನರಧಿಕನರದ್ ೨೦೨೧-೨೨ರ್ೆೋ ಸನಲ್ಲನ ವನಷಿಾಕ ವರದ್ಧ. 

೫. ರೆ್ಲಮೆಂಗಲ ಯೋಜರ್ನ ಪನರಧಿಕನರದ್ ೨೦೨೧-೨೨ರ್ೋೆ ಸನಲ್ಲನ ವನಷಿಾಕ ವರದ್ಧ ಹನಗೂ 
೨೦೧೯-೨೦ ಮತ್ತು ೨೦೨೦-೨೧ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನ ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ೋಧ್ರ್ನ ವರದ್ಧಗಳು. 

೬. ಗೊೋಕನರ್ ನಗರ ಯೋಜರ್ನ ಪನರಧಿಕನರದ್ ೨೦೨೧-೨೨ರ್ೋೆ ಸನಲ್ಲನ ವನಷಿಾಕ ವರದ್ಧ. 

೭. ಶ್ರನ ಯೋಜರ್ನ ಪನರಧಿಕನರದ್ ೨೦೨೧-೨೨ರ್ೆೋ ಸನಲ್ಲನ ವನಷಿಾಕ ವರದ್ಧ. 

೮. ಹೊಸಕೂೆೋಟೆ ಯೋಜರ್ನ ಪನರಧಿಕನರದ್ ೨೦೧೦-೧೧ ರಿೆಂದ್ ೨೦೧೩-೧೪, ೨೦೧೭-೧೮ ಮತ್ತು 
೨೦೨೦-೨೧, ೨೦೨೧-೨೨ರ್ೋೆ ಸನಲ್ಲನ ವನಷಿಾಕ ವರದ್ಧಗಳು ಹನಗೂ ೨೦೦೯-೧೦ ರಿೆಂದ್ 
೨೦೧೯-೨೦ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನ ಲಕೆೆಪರಿಶೆ್ೋಧ್ರ್ನ ವರದ್ಧಗಳು. 

೯. ಇಳಕಲ ಯೋಜರ್ನ ಪನರಧಿಕನರದ್ ೨೦೧೭-೧೮ ರಿೆಂದ್ ೨೦೨೦-೨೧ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನ ವನಷಿಾಕ 
ವರದ್ಧಗಳು. 

೧೦. ಕತಣಿಗಲ ಯೋಜರ್ನ ಪನರಧಿಕನರದ್ ೨೦೨೧-೨೨ರ್ೋೆ ಸನಲ್ಲನ ವನಷಿಾಕ ವರದ್ಧ ಹನಗೂ 
೨೦೨೦-೨೧ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನ ಲಕೆೆ ಪರಿಶೆ್ೋಧ್ರ್ನ ವರದ್ಧ. 
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೧೧. ಶ್ರಸಿ ನಗರ ಯೋಜರ್ನ ಪನರಧಿಕನರದ್ ೨೦೧೬-೧೭, ೨೦೨೦-೨೧ ಮತ್ತು ೨೦೨೧-೨೨ರ್ೆೋ 
ಸನಲ್ಲನ ವನಷಿಾಕ ವರದ್ಧಗಳು. 

೧೨.  ಉಪನಗರ ವತ್ತಾಲ ರಸೆು ಯೋಜರ್ನ ಪನರಧಿಕನರದ್ ೨೦೨೧-೨೨ರ್ೋೆ ಸನಲ್ಲನ ವನಷಿಾಕ 
ವರದ್ಧ ಮತ್ತು ೨೦೧೬-೧೭ ರಿೆಂದ್ ೨೦೨೧-೨೨ರ್ೆೋ ಸನಲ್ಲನ ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ೋಧ್ರ್ನ ವರದ್ಧಗಳು. 

೧೩.  ಬೆೆಂಗಳೂರತ ಅೆಂತ್ರರನಷಿರೋಯ ವಿಮನನ ನಲನುಣ್ ಪರದೆೋಶ ಯೋಜರ್ನ ಪನರಧಿಕನರದ್ 
೨೦೨೧-೨೨ರ್ೆೋ ಸನಲ್ಲನ ಲಕೆೆಪರಿಶೆ್ೋಧ್ರ್ನ ವರದ್ಧ. 

೧೪.  ಕೃಷಣರನಜನಗರ ಯೋಜರ್ನ ಪನರಧಿಕನರದ್ ೨೦೧೯-೨೦ ಮತ್ತು ೨೦೨೦-೨೧ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನ 
ವನಷಿಾಕ ವರದ್ಧಗಳು. 

೧೫.  ನಪನಪಣಿ ಯೋಜರ್ನ ಪನರಧಿಕನರದ್ ೨೦೨೧-೨೨ರ್ೆೋ ಸನಲ್ಲನ ವನಷಿಾಕ ವರದ್ಧ. 

೧೬.  ಬನದನಮಿ ನಗರ ಯೋಜರ್ನ ಪನರಧಿಕನರದ್ ೨೦೧೬-೧೭ ರಿೆಂದ್ ೨೦೧೯-೨೦ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನ 
ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ೋಧ್ರ್ನ ವರದ್ಧಗಳು. 

೧೭.  ತಿಪಟೂರತ ಯೋಜರ್ನ ಪನರಧಿಕನರದ್ ೨೦೨೧-೨೨ರ್ೋೆ ಸನಲ್ಲನ ವನಷಿಾಕ ವರದ್ಧ. 

೧೮.  ರನಮದ್ತಗಾ ನಗರ ಯೋಜರ್ನ ಪನರಧಿಕನರದ್ ೨೦೨೧-೨೨ರ್ೆೋ ಸನಲ್ಲನ ವನಷಿಾಕ ವರದ್ಧ. 

೧೯. ಬೆಂಟನಾಳ ನಗರ ಯೋಜರ್ನ ಪನರಧಿಕನರದ್ ೨೦೧೬-೧೭ ರಿೆಂದ್ ೨೦೨೦-೨೧ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನ 
ವನಷಿಾಕ ವರದ್ಧಗಳು ಮತ್ತು ೨೦೧೪-೧೫ ರಿೆಂದ್ ೨೦೨೦-೨೧ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನ 
ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ೋಧ್ರ್ನ ವರದ್ಧಗಳು. 

೨೦. ಜಮಖೆಂಡಿ ನಗರ ಯೋಜರ್ನ ಪನರಧಿಕನರದ್ ೨೦೨೧-೨೨ರ್ೋೆ ಸನಲ್ಲನ ವನಷಿಾಕ ವರದ್ಧ 

೨೧. ಪತತ್ೂುರತ (ದ್ಕ್ಷಿಣ್ ಕನನಡ) ನಗರ ಯೋಜರ್ನ ಪನರಧಿಕನರದ್ ೨೦೧೬-೧೭ ರಿೆಂದ್   ೨೦೨೦-
೨೧ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನ ವನಷಿಾಕ ವರದ್ಧಗಳು ಹನಗೂ ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ೋಧ್ರ್ನ ವರದ್ಧಗಳು. 

೨೨. ಗೆರೋಟರ ಬೆೆಂಗಳೂರತ-ಬಿಡದ್ಧ ಸನಾರ್ಾ ಸಿಟಿ ಯೋಜರ್ನ ಪನರಧಿಕನರದ್ ೨೦೧೬-೧೭  
ರಿೆಂದ್ ೨೦೨೦-೨೧ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನ ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ೋಧ್ರ್ನ ವರದ್ಧಗಳು. 
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(೪) ಕೆಂಪನ ಅಧಿನಯಮ ೨೦೧೩ರ ಸಕೆ್ಷನ ೩೯೪(೨) ಮತ್ತು ೩೯೫ರನಾಯ 

೧. ಬೆೆಂಗಳೂರತ ಮಟೂೆರೋ ರೈೆಲತ ನಗಮ ನಯಮಿತ್ದ್ ೨೦೨೦-೨೧ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನ ವನಷಿಾಕ  
ವರದ್ಧ (ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ೋಧ್ರ್ನ ವರದ್ಧ ಒಳಗೊೆಂಡೆಂತ)ೆ.  

೨. ಶ್ವಮಗೆ ಸನಾಟಿಿಾಟಿ ಸೆಂಸೆಾಯ ೨೦೧೮-೧೯ ರಿೆಂದ್ ೨೦೨೧-೨೨ರ್ೆೋ ಸನಲ್ಲನ ವನಷಿಾಕ  
ವರದ್ಧ (ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ೋಧ್ರ್ನ ವರದ್ಧ ಒಳಗೊೆಂಡೆಂತ)ೆ.  

೩. ಮೆಂಗಳೂರತ ಸನಾಟಿಿಾಟಿ ಸೆಂಸೆಾಯ ೨೦೧೭-೧೮ ರಿೆಂದ್ ೨೦೨೦-೨೧ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನ ವನಷಿಾಕ  
ವರದ್ಧ (ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ೋಧ್ರ್ನ ವರದ್ಧ ಒಳಗೊೆಂಡೆಂತ)ೆ.  

 

(೫) ಕೆಂಪನ ಕನಯ್ದು, ೨೦೧೩ ಪರಿಚೆಾೋದ್-೩೯೪ರನಾಯ 

 ಕರ್ನಾಟಕ ಆಹನರ ಮತ್ತು ರ್ನಗರಿಕ ಸರಬರನಜತ ನಗಮ ನಯಮಿತ್ದ್ ೨೦೧೯-೨೦ರೆ್ೋ 
ಸನಲ್ಲನ ವನಷಿಾಕ ವರದ್ಧ (ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ೋಧ್ರ್ನ ವರದ್ಧ ಒಳಗೊೆಂಡೆಂತೆ). 

(೬) ಕೆಂಪನ ಕನಯ್ದು ೨೦೧೩ರ ಕಲೆಂ ೩೯೫ (೧) (ಬಿ)ರಡಿ 

೧. ಕರ್ನಾಟಕ ಆರಣ್ಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಗಮ ನಯಮಿತ್ದ್ ೨೦೨೦-೨೧ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನ   ವನಷಿಾಕ 
ವರದ್ಧ (ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ೋಧ್ರ್ನ ವರದ್ಧ ಒಳಗೊೆಂಡೆಂತ)ೆ. 

೨. ಕರ್ನಾಟಕ ಪಲಫ್ವುಡ್ ನಯಮಿತ್ದ್ ೨೦೨೦-೨೧ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನ ವನಷಿಾಕ ವರದ್ಧ 
(ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ೋಧ್ರ್ನ ವರದ್ಧ ಒಳಗೊೆಂಡೆಂತ)ೆ. 

 (೭) ಜಿೋವ ವೆೈವಿಧ್ಾ ಅಧಿನಯಮ ೨೦೦೨ರ ಸಕೆ್ಷನ೧೯(೪)ರ ಅನತಸನರ 

ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿೋವ ವೆೈವಿಧ್ಾ ಮೆಂಡಳಿಯ ೨೦೨೦-೨೧ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನ ವನಷಿಾಕ ವರದ್ಧ    ಮತ್ತು 
೨೦೨೧-೨೨ರ್ೆೋ ಸನಲ್ಲನ ಲಕೆೆಪರಿಶೆ್ೋಧ್ರ್ನ ವರದ್ಧ. 
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(೮) ಕರ್ನಾಟಕ ಪೆಂಚನಯತ ರನಜ ಅಧಿನಯಮ ೧೯೯೩ ಅನತಚೆಾೋದ್ ೨೫೩(೩) ಮತ್ತು   
೨೬೨(೩) ರೆಂತೆ ಹನಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಗನರಮ ಸಾರನಜ ಮತ್ತು ಪೆಂಚನಯತ ರನಜ  
ಅಧಿನಯಮ ೧೯೯೩ರ ಪರಕರಣ್ ೩೦೦ರ ಉಪ ಪರಕರಣ್(೫)ರನಾಯ 

೧.  ಚಿಕೆಮಗಳೂರತ ಜಿಲನಿ ಪೆಂಚನಯತ್ನ ೨೦೨೧-೨೨ರ್ೆೋ ಸನಲ್ಲನ ವನಷಿಾಕ ವರದ್ಧ   
ಹನಗೂ ೨೦೨೦- ೨೧ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನ ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ೋಧ್ರ್ನ ವರದ್ಧ. 

೨.  ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾ ತನಲೂಿಕತ ಪೆಂಚನಯತಿಗಳ (ಕೂೆರೋಢೋಕೃತ್) ೨೦೧೭-೧೮ರ್ೆೋ ಸನಲ್ಲನ   
ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ೋಧ್ರ್ನ ವರದ್ಧ. 

೩.  ಯನದ್ಗಿರಿ ಜಿಲನಿ ಪೆಂಚನಯತ್ನ ೨೦೨೧-೨೨ರ್ೆೋ ಸನಲ್ಲನ ವನಷಿಾಕ ವರದ್ಧ. 

೪.  ಕೊೋಲನರ ಜಿಲನಿ ಪೆಂಚನಯತ್ನ ೨೦೨೧-೨೨ರ್ೆೋ ಸನಲ್ಲನ ವನಷಿಾಕ ವರದ್ಧ.  

೫.  ಉತ್ುರ ಕನನಡ (ಕನರವನರ) ೨೦೨೧-೨೨ರ್ೆೋ ಸನಲ್ಲನ ವನಷಿಾಕ ವರದ್ಧ ಹನಗೂ      
೨೦೨೦-೨೧ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನ ಲಕೆೆಪರಿಶೆ್ೋಧ್ರ್ನ ವರದ್ಧ. 

೬.  ಬೆೆಂಗಳೂರತ ಗನರಮನೆಂತ್ರ ಜಿಲನಿ ಪೆಂಚನಯತ್ನ ೨೦೨೧-೨೨ರ್ೆೋ ಸನಲ್ಲನ ವನಷಿಾಕ   
ವರದ್ಧ ಹನಗೂ ೨೦೨೦-೨೧ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನ ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ೋಧ್ರ್ನ ವರದ್ಧ. 

೭.  ತ್ತಮಕೂರತ ಜಿಲನಿ ಪೆಂಚನಯತ್ನ ೨೦೨೧-೨೨ರ್ೆೋ ಸನಲ್ಲನ ವನಷಿಾಕ ವರದ್ಧ. 

೮.  ಮೈಸೂರತ ಜಿಲನಿ ಪೆಂಚನಯತ್ನ ೨೦೨೦-೨೧ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನ ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ೋಧ್ರ್ನ ವರದ್ಧ. 

೯.  ಕಲಬತರಗಿ ಜಿಲನಿ ಪೆಂಚನಯತ್ನ ೨೦೨೧-೨೨ರ್ೆೋ ಸನಲ್ಲನ ವನಷಿಾಕ ವರದ್ಧ. 

೧೦. ದನವಣ್ಗೆರೆ ಜಿಲನಿ ಪೆಂಚನಯತ್ನ ೨೦೨೧-೨೨ರ್ೋೆ ಸನಲ್ಲನ ವನಷಿಾಕ ವರದ್ಧ ಹನಗೂ 
೨೦೨೦-೨೧ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನ ಲಕೆೆಪರಿಶೆ್ೋಧ್ರ್ನ ವರದ್ಧ. 

೧೧. ದ್ಕ್ಷಿಣ್ ಕನನಡ ಜಿಲನಿ ಪೆಂಚನಯತ್ನ ೨೦೨೦-೨೧ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನ ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ೋಧ್ರ್ನ ವರದ್ಧ. 

೧೨. ಕೊಡಗತ (ಮಡಿಕೆೋರಿ) ಜಿಲನಿ ಪೆಂಚನಯತ್ನ ೨೦೨೧-೨೨ರ್ೆೋ ಸನಲ್ಲನ ವನಷಿಾಕ 
ವರದ್ಧಯನತನ ಅನತನ ಸಭೆಯ ಮತೆಂದೆ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆುೋರ್.ೆ   
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II. ಶ್ರೋ ಎಸ್್.ಟಿ.ಸೊೋಮಶೆೋಖರ್ (ಸಹಕನರ ಸಚಿವರತ) (ಶ್ರೋ ಗೊೋವಿೆಂದ್ ಮಕುಪಪ ಕನರಜೊೋಳ (ಭನರಿ 
ಮತ್ತು ಮಧ್ಾಮ ನೋರನವರಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಾ  ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,  

(೧)  ಕನಡನ ಅಧಿನಯಮ ೧೯೮೦ ಕಲೆಂ ೨೫ರನಾಯ ಹನಗೂ ಕೆಂಪನ ಕನಯ್ದು ೨೦೧೩ರ ಸಕೆ್ಷನ  
೩೯೪/೩೯೫ರನಾಯ. 

೧.  ಅಚತಿಕಟತಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪನರಧಿಕನರ, ಕನವೋೆರಿ ಜಲನನಯನ ಯೋಜರೆ್ಗಳ, ಮೈಸೂರತ   
ಇದ್ರ ೨೦೨೧-೨೨ರ್ೆೋ ಸನಲ್ಲನ ವನಷಿಾಕ ವರದ್ಧ (ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ೋಧ್ರ್ನ ವರದ್ಧ 
ಒಳಗೊೆಂಡೆಂತೆ). 

೨.  ಅಚತಿಕಟತಟ ಪರದೋೆಶನಭಿವೃದ್ಧಿ ಪನರಧಿಕನರ, ತ್ತೆಂಗಭದ್ರ ಯೋಜರೆ್ ಮತನರನಬನದ್ ಇದ್ರ  
೨೦೨೧-೨೨ರ್ೆೋ ಸನಲ್ಲನ ವನಷಿಾಕ ವರದ್ಧ (ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ೋಧ್ರ್ನ ವರದ್ಧ ಒಳಗೂೆೆಂಡೆಂತೆ). 

೩. ಕರ್ನಾಟಕ ನೋರನವರಿ ನಗಮ ನಯಮಿತ್ದ್ ೨೦೨೦-೨೧ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನ ವನಷಿಾಕ 
ವರದ್ಧಯನತನ ಸಭೆಯ  ಮತೆಂದೆ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದುೆೋರ್.ೆ (ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ೋಧ್ರ್ನ ವರದ್ಧ 
ಒಳಗೊೆಂಡೆಂತೆ) 

III.  ಶ್ರೋ ಎಸ್್.ಟಿ.ಸೂೆೋಮಶೆೋಖರ್ (ಸಹಕನರ ಸಚಿವರತ) (ಶ್ರೋ ವಿ.ಸೊೋಮಣ್ಣ (ವಸತಿ, ಮೂಲ 
ಸೌಕಯನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,  

(೧) ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮೆಂಡಳಿ ಕನಯ್ದು ೧೯೬೨ರ ಕಲೆಂ ೫೨(೩)ರನಾಯ 

     ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮೆಂಡಳಿಯ ೨೦೧೮-೧೯ರ್ೆೋ ಸನಲ್ಲನ ವನಷಿಾಕ ವರದ್ಧ. 

(೨) ಕೆಂಪನ ಕನಯ್ದು ೨೦೧೩ರ ಕಲೆಂ ೩೯೪(೨) ಮತ್ತು ೩೯೬ ರನಾಯ 

೧. ಕೊೆಂಕಣ್ ರೈೆಲೆಾೋ ಕನಪೂೆೋಾರೆೋಷನ ಲ್ಲಮಿಟಡೆ ಸೆಂಸೆಾಯ ೨೦೧೮-೧೯ರ್ೆೋ ಸನಲ್ಲನ  ವನಷಿಾಕ 
ವರದ್ಧ (ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ೋಧ್ರ್ನ ವರದ್ಧ ಒಳಗೊೆಂಡೆಂತ)ೆ. 

೨. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಸರೆ್ ಕೆಂಪನ ಪೆೈವೆೋರ್್ ಲ್ಲಮಿಟಡೆ ಸೆಂಸೆಾಯ ಬೆೆಂಗಳೂರತ ಇದ್ರ ೨೦೨೧-
೨೨ರ್ೆೋ ಸನಲ್ಲನ ವನಷಿಾಕ ವರದ್ಧ (ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ೋಧ್ರ್ನ ವರದ್ಧ ಒಳಗೊೆಂಡೆಂತ)ೆ. 
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೩. ಕರ್ನಾಟಕ ಟರಸಿಟ ಕೆಂಪನ  ಪೆೈವೆೋರ್್ ಲ್ಲಮಿಟಡೆ್ನ ಸೆಂಸೆಾಯ ಬೆೆಂಗಳೂರತ ಇದ್ರ ೨೦೨೧-
೨೨ರ್ೆೋ ಸನಲ್ಲನ ವನಷಿಾಕ ವರದ್ಧಯನತನ ಸಭೆಯ  ಮತೆಂದೆ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆುೋರ್ೆ. 
(ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ೋಧ್ರ್ನ ವರದ್ಧ ಒಳಗೊೆಂಡೆಂತ)ೆ 

IV.  ಶ್ರೋ ಎಸ್್.ಟಿ.ಸೂೆೋಮಶೆೋಖರ್ (ಸಹಕನರ ಸಚಿವರತ)   (ಡನ. ಅಶಾತ್ಾ ರ್ನರನಯಣ್ ಸಿ.ಎನ. 
(ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಮನಹಿತಿ ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ ಮತ್ತು  ಜೆೈವಿಕ ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ, ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ, 
ಕೌಶಲನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,  

ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾ ವಿಶಾವಿದನಾಲಯಗಳ ಅಧಿನಯಮ, ೨೦೦೦ರ ಪರಕರಣ್ ೪೭(೪)  ಮತ್ತು ೫೦ 
(೨)ರನಾಯ 

೧. ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾ ಅಕೆಮಹನದೋೆವಿ ಮಹಿಳನ ವಿಶಾವಿದನಾನಲಯ, ವಿಜಯಪತರ ಇದ್ರ 
೨೦೨೧-೨೨ರ್ೆೋ ಸನಲ್ಲನ ವನಷಿಾಕ ವರದ್ಧ. 

೨. ತ್ತಮಕೂರತ ವಿಶಾವಿದನಾಲಯದ್ ೨೦೨೧-೨೨ರ್ೋೆ ಸನಲ್ಲನ ವನಷಿಾಕ ವರದ್ಧ ಹನಗೂ 
೨೦೧೮-೧೯ ಮತ್ತು ೨೦೧೯-೨೦ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನ ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ೋಧ್ರ್ನ ವರದ್ಧಗಳು. 

೩. ಮೆಂಗಳೂರತ ವಿಶಾವಿದನಾಲಯದ್ ೨೦೨೦-೨೧ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನ ವನಷಿಾಕ ವರದ್ಧ ೨೦೧೭-
೧೮ರ್ೆೋ ಸನಲ್ಲನ ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ೋಧ್ರ್ನ ವರದ್ಧಗ ೆಅನತಸರಣನ ವರದ್ಧ. 

೪. ದನವಣ್ಗೆರೆ ವಿಶಾವಿದನಾಲಯದ್ ೨೦೧೭-೧೮ರ್ೆೋ ಸನಲ್ಲನ ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ೋಧ್ರ್ನ ವರದ್ಧಯನತನ 
ಸಭಯೆ  ಮತೆಂದ ೆಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆುೋರ್ೆ. 

V. ಶ್ರೋ ಎಸ್್.ಟಿ.ಸೂೆೋಮಶೆೋಖರ್ (ಸಹಕನರ ಸಚಿವರತ)  (ಶ್ರೋ ಕೊೋಟನ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ 
(ಸಮನಜ ಕಲನಾಣ್, ಹಿೆಂದ್ತಳಿದ್ ವಗಾಗಳ ಕಲನಾಣ್ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,  

 (೧)  ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾ ಅನತಸೂಚಿತ್ ಬತಡಕಟತಟಗಳ ಆಯೋಗದ್ ಅಧಿನಯಮ ಅಧನಾಯ-೧೧೧     
ಪರಕರಣ್ ೯ ಮತ್ತು ಅಧನಾಯ-೧ರ ಪರಕರಣ್೧೨(೭)ರನಾಯ 
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    ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾ ಅನತಸೂಚಿತ್ ಜನತಿಗಳ ಮತ್ತು ಅನತಸೂಚಿತ್ ಬತಡಕಟತಟಗಳ   
ಆಯೋಗದ್ ೨೦೨೧-೨೨ರ್ೋೆ ಸನಲ್ಲನ ವನಷಿಾಕ ವರದ್ಧ ಮತ್ತು ೨೦೧೬-೧೭ ರಿೆಂದ್  ೨೦೨೧-
೨೨ರ್ೆೋ ಸನಲ್ಲನ ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ ೋಧ್ರ್ನ ವರದ್ಧಗಳು. 

(೨) ಕೆಂಪನ ಕನಯ್ದು ೨೦೧೩ರ ಕಲೆಂ ೩೯೪ (೨) ಮತ್ತು ೩೯೫(೧)ರ ಪರಕನರ 

    ೧. ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪನಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಗಮ ನಯಮಿತ್ದ್ ೨೦೧೯-೨೦ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನ ವನಷಿಾಕ   
ವರದ್ಧ ಮತ್ತು ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ೋಧ್ರ್ನ ವರದ್ಧ. 

   ೨. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶಾಕಮಾ ಸಮತದನಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಗಮ ನಯಮಿತ್ದ್ ೨೦೧೭-೧೮  
ರಿೆಂದ್ ೨೦೧೯-೨೦ರೆ್ೋಸನಲ್ಲನ ವನಷಿಾಕ ವರದ್ಧಗಳು ಹನಗೂ ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ ೋಧ್ರ್ನ 
ವರದ್ಧಗಳನತನ ಸಭೆಯ  ಮತೆಂದೆ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆುೋರೆ್.  

VI. ಶ್ರೋ ಎಸ್್.ಟಿ.ಸೂೆೋಮಶೆೋಖರ್ (ಸಹಕನರ ಸಚಿವರತ) (ಶ್ರೋ ಪರಭತ ಚವನಿಣ (ಪಶತಸೆಂಗೂೆೋಪರ್ ೆ
ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):-  

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶತ ವೆೈದ್ಾಕಿೋಯ, ಪಶತ ಹನಗೂ ಮಿೋನತಗನರಿಕೆ ವಿಜ್ಞನನಗಳ ವಿಶಾವಿದನಾಲಯ  
ಕನಯ್ದು ೨೦೦೪ರ ಸಕೆ್ಷನ ೪೩(೩)ರನಾಯ 

   ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶತ ವೆೈದ್ಾಕಿೋಯ, ಪಶತ  ಹನಗೂ ಮಿೋನತಗನರಿಕೆ ವಿಜ್ಞನನಗಳ 
ವಿಶಾವಿದನಾಲಯ, ಬಿೋದ್ರ ಇದ್ರ ೨೦೧೯-೨೦ ಮತ್ತು ೨೦೨೦-೨೧ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನ ವನಷಿಾಕ 
ವರದ್ಧಗಳನತನ ಸಭೆಯ  ಮತೆಂದೆ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆುೋರೆ್.  

VII. ಶ್ರೋ ಎಸ್್.ಟಿ.ಸೂೆೋಮಶೆೋಖರ್ (ಸಹಕನರ ಸಚಿವರತ)  (ಶ್ರೋ ಮತರತಗೆೋಶ ರತದ್ರಪಪ ನರನಣಿ 
(ಬೃಹತ ಮತ್ತು ಮಧ್ಾಮ ಕೆೈಗನರಿಕೆಗಳ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,  

ಕೆಂಪನಗಳ ಕನಯ್ದು  ೨೦೧೩ರ ಕಲೆಂ ೩೯೪ (೨) ಪರಕನರ                                   

೧. ಕರ್ನಾಟಕ ಪೆೋಯಿೆಂರ್ಿ ಅೆಂಡ ವನನಾಷ್ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ನ ೨೦೨೧-೨೨ರ್ೋೆ ಸನಲ್ಲನ 
ವನಷಿಾಕ ವರದ್ಧ (ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ ೋಧ್ರ್ನ ವರದ್ಧ ಒಳಗೂೆೆಂಡೆಂತೆ). 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                    20-12-೨೦೨೨                                      149                        

  ತಿದ್ತುಪಡಿಯನಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ರ್ನಾಯನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಪತಿರಕನ ಪರಕಟಣೆಗನಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ತ 
 

   

೨. ಎನ್.ಜಿ.ಎಫ., (ಹತಬುಳಿಿ) ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ನ ೨೦೧೨-೧೩ ರಿೆಂದ್ ೨೦೧೯-೨೦ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನ 
ವನಷಿಾಕ  ವರದ್ಧಯನತನ ಸಭೆಯ  ಮತೆಂದ ೆ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆುೋರ್ೆ. (ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ ೋಧ್ರ್ನ 
ವರದ್ಧ ಒಳಗೊೆಂಡೆಂತೆ). 

VIII. ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಟಿ. ಸೂೆೋಮಶೆೋಖರ (ಸಹಕನರ ಸಚಿವರತ):-  ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,    

(೧)  ಕರ್ನಾಟಕ ಸೌಹನದ್ಾ ಸಹಕನರಿ ಅಧಿನಯಮ ೧೯೯೭ ಕನಯ್ದು ಕಲೆಂ ೩೩(೧೧) ಹನಗೂ  
ಸೌಹನದ್ಾ ಸಹಕನರಿ ನಯಮಗಳ ೨೦೦೪ರ ನಯಮ ೯(ಎ)ಯ ಪನರವಧನನದ್ೆಂತೆ 

      ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾ ಸೌಹನದ್ಾ ಸೆಂಯತಕು ಸಹಕನರಿ ನಗಮ ನಯಮಿತ್ ಬೆೆಂಗಳೂರತ  
ಇದ್ರ ೨೦೧೬-೧೭ ರಿೆಂದ್ ೨೦೧೮-೧೯ರ್ೆೋ ಸನಲ್ಲನ ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ ೋಧ್ರ್ನ ವರದ್ಧಗಳು. 

(೨) ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕನರ ಸೆಂಘಗಳ ಕನಯ್ದು ೧೯೫೯ರ ಕಲೆಂ ೬೩(೧೧) ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಹಕನರ  ಸೆಂಘಗಳ ನಯಮ ೧೯೬೦ರ ನಯಮ ೨೯(ಡಿ) ರನಾಯ 

       ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕನರ ಕತಕೆಟ ಮಹನಮೆಂಡಳ ನಯಮಿತ್ ಬೆೆಂಗಳೂರತ ಇದ್ರ ೨೦೧೬-
೧೭  ರಿೆಂದ್ ೨೦೧೮-೧೯ರ್ೆೋ ಸನಲ್ಲನ ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ೋಧ್ರ್ನ ವರದ್ಧಗಳು. 

IX  ಶ್ರೋ ಎಸ್್.ಟಿ.ಸೂೆೋಮಶೆೋಖರ್ (ಸಹಕನರ ಸಚಿವರತ)   (ಶ್ರೋ ಬಿ.ಸಿ ಪನಟಿೋಲ (ಕೃಷಿ  ಸಚಿವರ 
ಪರವನಗಿ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,  

(೧)  ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞನನಗಳ ವಿಶಾವಿದನಾಲಯಗಳ ಅಧಿನಯಮ, ೨೦೦೯ರ ಕಲೆಂ ೫೭ರೆಂತ ೆ 

೧. ಬೆೆಂಗಳೂರತ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞನನಗಳ ವಿಶಾವಿದನಾಲಯದ್ ೨೦೨೧-೨೨ರ್ೆೋ ಸನಲ್ಲನ ವನಷಿಾಕ 
ವರದ್ಧ. 

೨. ರನಯಚೂರತ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞನನಗಳ ವಿಶಾವಿದನಾಲಯದ್ ೨೦೧೯-೨೦ ಮತ್ತು ೨೦೨೦-೨೧ರೆ್ೋ 
ಸನಲ್ಲನ ವನಷಿಾಕ ವರದ್ಧ  ಹನಗೂ ೨೦೧೭-೧೮ರ್ೆೋ ಸನಲ್ಲನ ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ೋಧ್ರ್ನ ವರದ್ಧ. 
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೩. ಧನರವನಡ ಕೃಷಿ ವಿಶಾವಿದನಾಲಯದ್ ೨೦೨೦-೨೧ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನ ವನಷಿಾಕ ವರದ್ಧ. 

 (೨) ಕೆಂಪನ ಕನಯ್ದು ೨೦೧೩ರ ಸಕೆ್ಷನ ೩೯೪(೨)ರನಾಯ 

೧. ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾ ಬಿೋಜ ಮತ್ತು ಸನವಯವ ಪರಮನಣ್ನ ಸೆಂಸೆಾ, ಬೆೆಂಗಳೂರತ ಇದ್ರ 
೨೦೨೦-೨೧ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನ ವನಷಿಾಕ ವರದ್ಧ ಮತ್ತು ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ೋಧ್ರ್ನ ವರದ್ಧ. 

೨. ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾ ಆಗೊರೋ ಕನರನ ಪನರಡರ್ಟಸ್ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ನ ೨೦೨೦-೨೧ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನ    
ವನಷಿಾಕ ವರದ್ಧ (ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ ೋಧ್ರ್ನ ವರದ್ಧ ಒಳಗೂೆೆಂಡೆಂತೆ). 

X ಶ್ರೋ ಎಸ್್.ಟಿ.ಸೂೆೋಮಶೆೋಖರ್ (ಸಹಕನರ ಸಚಿವರತ)   (ಶ್ರೋ ಬಿ.ಎ. ಬಸವರನಜ (ಭೆೈರತಿ) 
ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕೆ.ಯತ.ಡಬೂಿ.ಎಸ್್.ಡಿ.ಬಿ., ಮತ್ತು  ಕೆ.ಯತ.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ., ಸೆೋರಿದ್ೆಂತೆ, 
ಬೆೆಂಗಳೂರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಬಿ.ಡಿ.ಎ, ಬಿ.ಡಬೂಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ., ಬಿ.ಎೆಂ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ., 
ಬಿ.ಎೆಂ.ಆರ್.ಸಿ.ಎಲ., ಮತ್ತು ನಗರ ಯೋಜರೆ್ ನದೆೋಾಶರ್ನಲಯ, ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲನಖಯೆನತನ 
ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ) ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,  

ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಪನರಧಿಕನರಗಳ ಕನಯ್ದು, ೧೯೮೭ರ ಕಲೆಂ ೪೮(೫) ಮತ್ತು  ೪೯ರನಾಯ 

೧. ಬನಗಲಕೊೋಟೆ ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಪನರಧಿಕನರದ್ ೨೦೨೧-೨೨ರ್ೋೆ ಸನಲ್ಲನ ವನಷಿಾಕ ವರದ್ಧ. 

೨. ಉಡತಪಿ ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಪನರಧಿಕನರದ್ ೨೦೨೦-೨೧ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನ ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ೋಧ್ರ್ನ ವರದ್ಧ. 

೩. ಚನಮರನಜನಗರ-ರನಮಸಮತದ್ರ ಪನರಧಿಕನರದ್ ೨೦೨೧-೨೨ರ್ೆೋ ಸನಲ್ಲನ ವನಷಿಾಕ ವರದ್ಧ. 

೪. ವಿಜಯನಗರ ಪರದೆೋಶನಭಿವೃದ್ಧಿ ಪನರಧಿಕನರದ್ ೨೦೨೧-೨೨ರ್ೋೆ ಸನಲ್ಲನ ವನಷಿಾಕ ವರದ್ಧ. 

೫. ತ್ತಮಕೂರತ ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಪನರಧಿಕನರದ್ ೨೦೨೦-೨೧ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನ ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ೋಧ್ರ್ನ 
ವರದ್ಧ. 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                    20-12-೨೦೨೨                                      151                        

  ತಿದ್ತುಪಡಿಯನಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ರ್ನಾಯನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಪತಿರಕನ ಪರಕಟಣೆಗನಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ತ 
 

   

೬. ಮೈಸೂರತ ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಪನರಧಿಕನರದ್ ೨೦೨೦-೨೧ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನ ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ ೋಧ್ರ್ನ 
ವರದ್ಧ. 

೭. ಕೊಪಪಳ ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಪನರಧಿಕನರದ್ ೨೦೨೦-೨೧ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನ ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ೋಧ್ರ್ನ ವರದ್ಧ. 

೮. ಹನಸನ ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಪನರಧಿಕನರದ್ ೨೦೨೧-೨೨ರ್ೆೋ ಸನಲ್ಲನ ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ೋಧ್ರ್ನ ವರದ್ಧ. 

೯. ಕಲಬತರಗಿ ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಪನರಧಿಕನರದ್ ೨೦೨೧-೨೨ರ್ೋೆ ಸನಲ್ಲನ ವನಷಿಾಕ ವರದ್ಧ ಮತ್ತು 
೨೦೨೦-೨೧ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನ ಲಕೆೆಪರಿಶೆ್ೋಧ್ರ್ನ ವರದ್ಧ. 

೧೦. ಚಿತ್ರದ್ತಗಾ ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಪನರಧಿಕನರದ್ ೨೦೨೧-೨೨ರ್ೋೆ ಸನಲ್ಲನ ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ೋಧ್ರ್ನ ವರದ್ಧ. 

೧೧. ಬಿೋದ್ರ ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಪನರಧಿಕನರದ್ ೨೦೧೯-೨೦ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನ ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ೋಧ್ರ್ನ 
ವರದ್ಧಯನತನ ಸಭೆಯ  ಮತೆಂದ ೆಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆುೋರೆ್.. 

XI. ಶ್ರೋ ಎಸ್್.ಟಿ.ಸೂೆೋಮಶೆೋಖರ್ (ಸಹಕನರ ಸಚಿವರತ) (ಡನ.ಕೆ. ಸತಧನಕರ, ಆರೊೋಗಾ ಮತ್ತು 
ಕತಟತೆಂಬ ಕಲನಾಣ್, ವೆೈದ್ಾಕಿೋಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):-  ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,  

ರನಜಿೋವ ಗನೆಂಧಿ ಯೂನವಸಿಾಟಿ ಆಫ ಹೆಲು ಸೈೆನಿ ಆರ್ಟ ೧೯೯೪ (ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಟ    
ನೆಂ.೪೪ ೧೯೯೪) ರ ಪರಕರಣ್ ೪೩ ಮತ್ತು ೪೪ರನಾಯ 

   ರನಜಿೋವ ಗನೆಂಧಿ ಆರೂೆೋಗಾ ವಿಜ್ಞನನಗಳ ವಿಶಾವಿದನಾಲಯದ್ ೨೦೧೮-೧೯ ರಿೆಂದ್  ೨೦೨೦-
೨೧ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನ ವನಷಿಾಕ ವರದ್ಧಗಳು ಮತ್ತು ೨೦೧೯-೨೦ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನ ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ ೋಧ್ರ್ನ  
ವರದ್ಧಯನತನ ಸಭೆಯ  ಮತೆಂದ ೆಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆುೋರೆ್.. 

 XII. ಶ್ರೋ ಎಸ್್.ಟಿ.ಸೂೆೋಮಶೆೋಖರ್ (ಸಹಕನರ ಸಚಿವರತ)  (ಶ್ರೋಮತಿ ಜೊಲೆಿ ಶಶ್ಕಲನ 
ಅಣನಣಸನಹೋೆಬ ಮತಜರನಯಿ, ಹಜ ಮತ್ತು ವರ್ಫ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):-  ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,  
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 ಕೆಂಪನ ಕನಯ್ದು ಸಕೆ್ಷನ ೧೩೫ ಮತ್ತು ಷ್ೆಡೂಾಲ VII ರನಾಯ ಕೆಂಪನಗಳ ನಬೆಂಧ್ರೆ್ಗಳ    
(ಕನಪೂೆೋಾರೆೋರ್, ಸನಮನಜಿಕ ಹೊಣೆಗನರಿಕೆ ನೋತಿ) ನಯಮಗಳ, ೨೦೧೪(ಸಿ.ಆರ.ಎಸ್.) 

   ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲಪಸೆಂಖನಾತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಗಮ ನಯಮಿತ್ದ್ ೨೦೧೫-೧೬ ಮತ್ತು ೨೦೧೬-
೧೭ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನ ವನಷಿಾಕ ವರದ್ಧ ಯನತನ ಸಭೆಯ ಮತೆಂದ ೆ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆುೋರ್ೆ. 
(ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ೋಧ್ರ್ನ ವರದ್ಧ ಒಳಗೊೆಂಡೆಂತ)ೆ 

 VIII.  ಶ್ರೋ ಎಸ್್.ಟಿ.ಸೂೆೋಮಶೆೋಖರ್ (ಸಹಕನರ ಸಚಿವರತ) (ಶ್ರೋ ರ್ನರನಯಣ್ಗೌಡ (ರೆೋಷ್ೆಾ, ಯತವ 
ಸಬಲ್ಲೋಕರಣ್ ಮತ್ತು ಕಿರೋಡೆಗಳು ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,  

ಕೆಂಪನಗಳ ಕನಯ್ದು ೧೯೫೬ ಸಕೆ್ಷನ ೬೧೯(ಎ)(೨)ರನಾಯ. 

   ಕರ್ನಾಟಕ ರೋೆಷ್ೆಾ ಮನರನಟ ಮೆಂಡಳಿ ನಯಮಿತ್ದ್ ೨೦೨೦-೨೧ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನ ವನಷಿಾಕ 
ವರದ್ಧಯನತನ ಸಭೆಯ  ಮತೆಂದೆ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆುೋರ್ೆ. (ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ೋಧ್ರ್ನ ವರದ್ಧ 
ಒಳಗೊೆಂಡೆಂತೆ). 

XIV. ಶ್ರೋ ಎಸ್್.ಟಿ.ಸೂೆೋಮಶೆೋಖರ್ (ಸಹಕನರ ಸಚಿವರತ)  ಶ್ರೋ ವಿ. ಸತನೋಲ ಕತಮನರ (ಇೆಂಧ್ನ, 
ಕನನಡ ಮತ್ತು ಸೆಂಸೃತಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,  

(ಕೆಂಪನ ಕನಯ್ದು ೨೦೧೩ರ ಸಕೆ್ಷನ ೩೯೫(೧)ರನಾಯ 

೧. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ತಾಚಾಕಿು ನಯೆಂತ್ರಣ್ ಆಯೋಗದ್ ೨೦೨೧-೨೨ರ್ೆೋ ಸನಲ್ಲನ ವನಷಿಾಕ 
ವರದ್ಧ. 

೨. ಚನಮತೆಂಡೆೋಶಾರಿ ವಿದ್ತಾತ ಸರಬರನಜತ ನಗಮ ನಯಮಿತ್, ಮೈಸೂರತ ಇದ್ರ   
೨೦೨೧-೨೨ರ್ೆೋ ಸನಲ್ಲನ ವನಷಿಾಕ ವರದ್ಧಯನತನ ಸಭೆಯ ಮತೆಂದೆ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆುೋರ್ೆ. 

XV. ಶ್ರೋ ಎಸ್್.ಟಿ.ಸೊೋಮಶೆೋಖರ್ (ಸಹಕನರ ಸಚಿವರತ) (ಶ್ರೋ ಆಚನರ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ (ವನಣಿಜಾ 
ಮತ್ತು ಕೆೈಗನರಿಕನ ಇಲನಖಯೆಿೆಂದ್ ಗಣಿ ಮತ್ತು  ಭೂ ವಿಜ್ಞನನ, ಮಹಿಳನ ಮತ್ತು ಮಕೆಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                    20-12-೨೦೨೨                                      153                        

  ತಿದ್ತುಪಡಿಯನಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ರ್ನಾಯನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಪತಿರಕನ ಪರಕಟಣೆಗನಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ತ 
 

   

ಮತ್ತು ವಿಕಲಚೆೋತ್ನರತ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ  ರ್ನಗರಿಕರ ಸಬಲ್ಲೋಕರಣ್ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,  

ಅೆಂಗವಿಕಲ ವಾಕಿುಗಳ ಅಧಿನಯಮ ೧೯೯೫ರ ಸಕೆ್ಷನ ೬೫, ಅೆಂಗವಿಕಲ ವಾಕಿುಗಳ ಹಕತೆಗಳ 
ಅಧಿನಯಮ-೨೦೧೬ರ ಸಕೆ್ಷನ ೮೩ರೆಂತೆ 

   ರನಜಾ ಅೆಂಗವಿಕಲ ವಾಕಿುಗಳ (ಸಮನನ ಹಕತೆಗಳ ಸೆಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸೆಂಪೂಣ್ಾ 
ಭನಗವಹಿಸತವಿಕೆ) ೨೦೨೦-೨೧ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನ ವನಷಿಾಕ ವರದ್ಧಯನತನ ಸಭೆಯ  ಮತೆಂದೆ 
ಮೆಂಡಿಸತತಿುದುೆೋರೆ್. 

ಶ್ರೋ ಟಿ.ಎ.ಶರವಣ್ (ವಿಧನನ ಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದ್ವರತ):- ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಮೆಂಡಿಸತತಿುರತವೆಂತ್ಹ ಕನಗದ್ ಪತ್ರಗಳು ಯನವುವು ಎೆಂದ್ತ 
ನಮಗೆ ಅಥಾವನಗತತಿುಲಿ. 

ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೋಶ್ (ರ್ನಮ ನದೆೋಾಶನ ಹೊೆಂದ್ಧದ್ವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 
ತ್ಮಗೆ ತನವೆೋ ಕನಗದ್ ಪತ್ರಗಳನತನ ಮೆಂಡಿಸಿಕೂೆಳುಿವುದೆೋ;   

ಶ್ರೋ ಟಿ.ಎ.ಶರವಣ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅವು ಯನವುವು ಎೆಂದ್ತ ನಮಾ ಟೆೋಬಲ್ನ 
ಮೋಲ ೆಇಡಬೋೆಕಲಿವೆೋ; ಅವು  ನಮಾ ಸದ್ಸಾರ ಗಮನಕೆೆ ಬರಬೆೋಕಲಿವೆೋ;  

  ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರೆೋ, lay ಮನಡತತಿುದನುರ.ೆ  

ಶ್ರೋ ಟಿ.ಎ.ಶರವಣ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಎಷ್ೂೆಟೆಂದ್ತ ವೆೋಗವನಗಿ 
ಓದ್ಧಕೊೆಂಡತ ಹೊೋಗಿಬಿಟಟರತ? 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರೆೋ, lay ಮನಡತತಿುದನುರ.ೆ  

ಶ್ರೋ ಟಿ.ಎ.ಶರವಣ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,   ನಮಗೆ ಅವು ಬೋೆಕಲಿವೆೋ? 
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೮. ಗಮನ ಸೆಳಯೆತವ ಸೂಚರೆ್ಗಳು 

ಅ) ವಿಷಯ:- ಕೂೆೋಲನರ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನ ವಿಧನನಸೌಧ್ ಇದ್ುರೂ ಕೂಡ   
ಉಪರೆ್ೂೋೆಂದ್ಣನಧಿಕನರಿ  ಹನಗೂ ಜಿಲನಿ  ರೆ್ೂೋೆಂದ್ಣನಧಿಕನರಿಗಳ  
ಕಛೆೋರಿಗಳು ಬನಡಿಗೆ ಕಟಟಡದ್ಲ್ಲಿ ಕನಯಾನವಾಹಿಸತತಿುರತವ ಕತರಿತ್ತ 

         - - - - - - 

ಶ್ರೋ ಗೊೋವಿೆಂದ್ ರನಜತ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದ್ವರತ):-  ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಕೊೋಲನರ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನ ವಿಧನನಸೌಧ್ ಇದ್ುರೂ ಕೂಡ 
ಉಪರೆ್ೂೋೆಂದ್ಣನಧಿಕನರಿ ಹನಗೂ ಜಿಲನಿ ರೆ್ೂೋೆಂದ್ಣನಧಿಕನರಿಗಳ ಕಛೆೋರಿಗಳು  ಬನಡಿಗೆ ಕಟಟಡದ್ಲ್ಲಿ 
ಕನಯಾನವಾಹಿಸತತಿುರತವ ಕತರಿತ್ತ ಮನನಾ  ಕೆಂದನಯ  ಸಚಿವರ ಗಮನ ಸಳೆೆಯಬಯಸತತೆುೋರೆ್.  

ಶ್ರೋ ಎಸ್್.ಟಿ. ಸೂೆೋಮಶೆೋಖರ್ (ಸಹಕನರ ಸಚಿವರತ)(ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- 
ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 

(ಉತ್ುರದ್ ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 
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ಶ್ರೋ ಗೊೋವಿೆಂದ್ ರನಜತ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ೫ ಪತ್ರಗಳನತನ 
ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಯವರಿಗ ೆ ೨೦೨೦ ಸನಲ್ಲನೆಂದ್ಧೋಚೆಗ ೆ ಬರೆದ್ಧದೆುೋರ್.ೆ ಆದ್ರೆ, ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಯವರತ 
ಯನವುದೆೋ ಕರಮವನತನ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡಿಲಿ. ಆಮೋಲ ೆ ಸಕನಾರದ್ ಮತಖಾ ಕನಯಾದ್ಶ್ಾಯವರಿಗೂ 
ಸಹ ಪತ್ರ ಬರೆದ್ಧದೆುೋರ್.ೆ ಕೆಂದನಯ ಇಲನಖಯೆ ಪರಧನನ ಕನಯಾದ್ಶ್ಾಯವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ್ಧದೆುೋರ್.ೆ 
I.G.R.,(Inspector General of Registration and Commissioner of Stamps ) 
ಮತದನರೆಂಕ ಇಲನಖಗೆ ೆ ಬರತತ್ುದೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಪತ್ರ ಬರೆದ್ಧದೆುೋರ್.ೆ ಈ ಹಿೆಂದ್ಧನ 
ಜಿಲನಧಿಕನರಿಯನಗಿದ್ು ಶ್ರೋಮತಿ ಸಲೆಾಮಣಿಯವರನತನ ವೆೈಯಕಿುಕವನಗಿ ಭೆೋಟಿಯನಗಿ ಮನವಿಯನತನ 
ಸಲ್ಲಿಸಿದೆುೋರ್.ೆ  ಆ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಅವರಲೆಿರೂ Class-I officers ಇರತತನುರ,ೆ ಹನಗನಗಿ, ರ್ನವು 
ಯನವುದೆೋ ರಿೋತಿಯ ಕರಮವನತನ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಿವುದ್ಕೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿವೆೆಂಬ ಅಸಹನಯಕತೆಯನತನ 
ವಾಕಿುಪಡಿಸಿದನುರ.ೆ ಆದ್ರೆ, ನನನ ಕಳಕಳಿ ಏರೆ್ೆಂದ್ರೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗ ೆವೆೈಯಕಿುವನಗಿ ಯನವುದೆೋ ಲನಭ 
ಇಲಿ, ನಷಟ ಇಲಿ.  ಕೊೋಲನರ ತನಲೂಿಕತ ಆಡಳಿತ್ ಸೌಧ್ವನತನ  ೪-೫ ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಹಿೆಂದಯೆ್ದೋ 
ಸತಮನರತ ೧೪ ಕೂೆೋಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳ ವೆಚಿದ್ಲ್ಲಿ ನಮಿಾಸಿದನುರೆ. ಈ ಕಟಟಡದ್ಲ್ಲಿ ೧ ರಿೆಂದ್ ೩ ರೆ್ೋ 
ಮಹಡಿಗಳು ಇವೆ.  ಇದ್ರ ಮದ್ಲರೆ್ ಮಹಡಿಯನತನ ಉಪ ರೆ್ೂೋೆಂದ್ಣನಧಿಕನರಿ ಕಛೆೋರಿಯ 
ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಗನಗಿ ಲೊೋಕೂೆೋಪಯೋಗಿ ಇಲನಖಯೆವರತ ಪನಿನ್ ಮನಡಿ ಕಟಿಟದನುರ.ೆ  ಇದ್ರಲ್ಲಿ 
ಏರ್ನದ್ರೂ ಬದ್ಲನವಣೆ ಮನಡತವೆಂತಿದ್ುರ,ೆ ಅವರಿಗೆ ಕಳೆದ್ ಎರಡತ ವಷಾಗಳು ಬೆೋಕನಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಇವರ 
ಮೂಲ ಉದೆುೋಶ ಏರೆ್ೆಂದ್ರೆ, ಲಕ್ಷನೆಂತ್ರ ರೂಪನಯಿಗಳ ಬನಡಿಗೆಯನತನ ಕಟಿಟಕೊೆಂಡತ ಅಲ್ಲಿಯ್ದೋ 
ಇದ್ುರ ೆ ಅವರ ಅವಾವಹನರಕೆೆ ಒೆಂದ್ತ ದನರಿ ಮನಡಿಕೊಳುಿವುದ್ಕನೆಗಿ  ಇವತಿುಗೂ ಸಹ ಬನಡಿಗೆ 
ಕಟಟಡದ್ಲ್ಲಿ ಇದನುರ,ೆ  ಹೂೆರತ್ತ ತನಲೂಿಕತ ಆಡಳಿತ್ ಸೌಧ್ದ್ಲ್ಲಿ ಸವೋೆಾ ಇಲನಖ ೆ ಇರಬಹತದ್ತ, 
ಕೆಂದನಯ ಇಲನಖ ೆ ಇರಬಹತದ್ತ ಹನಗೂ ಉಪ ರೆ್ೂೋೆಂದ್ಣನಧಿಕನರಿ ಕಛೆೋರಿ ಇರಬಹತದ್ತ ಈ 
ಮೂರತ ಇಲನಖಗೆಳು ಒೆಂದೋೆ ಕಟಟಡದ್ಲ್ಲಿ ಇರಬೋೆಕತ ಎನತನವುದ್ತ ಸಕನಾರದ್ ಉದೆುೋಶವನಗಿದ.ೆ  
ಸಕನಾರ ಆದೆೋಶ ಸಹ  ಮನಡಿದ.ೆ ಇಡಿೋ ಕಟಟಡವನತನ ಇವತಿುಗೂ ಖನಲ್ಲ ಇಟತಟಕೂೆೆಂಡತ  ಬೆೋರ ೆ
ಖನಸಗಿೋ ಕಟಟಡಕೆೆ ಬನಡಿಗೆ ಕಟತಟವೆಂತ್ಹ ಅವಶಾಕತೆ ಏನದ?ೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ ಮೂಲ ಉದೆುೋಶ 
ಏನತ? ಇದ್ನತನ ರ್ನನತ ಎಷ್ೆಟೋ ವಿವರವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಇದ್ಕೆೆ ಸಪೆಂದ್ರೆ್ 
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ನೋಡತತಿುಲಿ. ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಅಷತಟ ದ್ೂರದ್ಲ್ಲಿ ಬನಡಿಗೆ ಕಟಟದ್ಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ ಉಪ 
ರೆ್ೂೋೆಂದ್ಣನಧಿಕನರಿಯವರ ಕಛೆೋರಿಯಿೆಂದ್ ಏರ್ನದ್ರೂ ದನಖಲೆಗಳು ಬೆೋಕೆೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 
ಹೊೋಗಬೋೆಕನಗಿದ.ೆ ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಯನರಿಗ ೆ ಲನಭವನಗತತಿುದೆ ಎನತನವುದ್ತ ನನನ ಪರಶೆನ?  ಉಪ 
ರೆ್ೂೋೆಂದ್ಣನಧಿಕನಯವರ ಕಛೆೋರಿ ಎಲಿರಿಗೂ ಗೂೆತಿುರತವೆಂತ್ಹ ವಿಚನರ. ಅವರತ ಯನವ ರಿೋತಿ 
ವಾವಹನರ ಮನಡತತನುರ,ೆ ಅದ್ಕೆೆ ಕಛೆೋರಿಯ ಒಳಗೆ ಒೆಂದ್ತ ಸಾಳವಕನಶದ್ ಅವಶಾಕತ ೆಇದೆ. ಸನಕಷತಟ 
ಬನರಿ ಈ ಕಛೆೋರಿಯ ಮೋಲ ೆಲೊೋಕನಯತಕು ದನಳಿಯನಗಿದೆ.                       

 (ಮತೆಂದ್ತ)                                                             

(1066) 20-12-2022 (4.30) ಎೆಂವಿ-ಎೆಂಡಿ(ವಿಕೆ) 

ಶ್ರೋ ಗೊೋವಿೆಂದ್ ರನಜತ (ಮತೆಂದ್ತ):- 

ಒೆಂದ್ತ ವಷಾದ್ ಹಿೆಂದ ೆ 52 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಬನಾೆಂರ್್ಗೆ ಕಟಟಬೆೋಕನಗಿತ್ತು. ಅದ್ನತನ ʼಡಿʼ 
ಗೂರಪ್ ರ್ೌಕರರ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ ಕೊಟತಟ ಬನಾೆಂರ್್ಗೆ ಕಟಟಲತ ಹೆೋಳಿದನುರ.ೆ ಆದ್ರೆ, ಅವರತ ಆ 
ಹಣ್ವನತನ ಬನಾೆಂರ್್ಗೆ ಕಟಿಟಲಿ. ಆ ವಿಷಯಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟೆಂತ ೆ ಪೂೆಲ್ಲೋಸ್್ ಸಟೆೋಷನ್ಗೆ ದ್ೂರತ 
ನೋಡಲನಗಿದ.ೆ ಆದ್ರೆ, ಇದ್ತವರೆವಿಗೂ ಅದ್ಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟೆಂತ ೆಚನಜ್ಾಶ್ೋರ್್ ಸಹ ಹನಕಿಲಿ. ಈಗ 
ಉಪ ರೆ್ೂೋೆಂದ್ಣನಧಿಕನರಿಯ ಕಛೆೋರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಿಲನಿ ರೆ್ೂೋೆಂದ್ಣನಧಿಕನರಿಯ ಕಛೆೋರಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಜನಪರತಿನಧಿಗಳು ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಭಯ ಮತ್ತು ಗೌರವವಿಲಿ. ರ್ನನತ ಎೆಂ.ಎಲ.ಸಿ.ಯನಗಿ ಎರಡತ 
ವಷಾ ರ್ನಲತೆ ತಿೆಂಗಳನಗಿದೆ. ರ್ನನತ ಜನಗಳ ಸೆಂಕಷಟವನತನ ರೆ್ೂೋಡಲನರದೆ, ಸತಮನರತ ಬನರಿ 
ವೆೈಯಕಿುಕವನಗಿ approach ಮನಡಿ, ಪತ್ರಗಳನತನ ಸಹ ಬರೆದ್ಧದೆುೋರ್.ೆ ಇದ್ಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟೆಂತ ೆ
ಯನರ ಮೋಲೆ ಕರಮ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳಿಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿ. ರ್ನನತ ಈ ವಿಷಯವನತನ ಮನನಾ ಕೆಂದನಯ 
ಸಚಿವರಿಗೂ ಸಹ ತಿಳಿಸಿದೆುೋರ್ೆ. ಅದ್ಕೆೆ ಅವರತ ಏನತ ಮನಡತವುದ್ತ ಅಲ್ಲಿನ ಎಲನಿ ವಾವಸೆಾ ಆ 
ರಿೋತಿಯನಗಿದೆ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಮನತ್ನತನ ಹೆೋಳಿದ್ರತ. ಆದ್ತದ್ರಿೆಂದ್ ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಒತನುಯ 
ಮನಡತತೆುೋರ್.ೆ ಕೂಡಲೋೆ ಇಷತಟ ವಷಾ ಸಕನಾರಿ ಕಛೆೋರಿ ಬನಡಿಗೆ ಕಟಟಡದ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ುೆಂತ್ಹ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ 
ಸಕನಾರದ್ ಹಣ್ವನತನ ಬನಡಿಗೆಯವರಿಗೆ ಕಟಿಟ, ಏನತ ಹಣ್ವನತನ ಪೊೋಲ್ ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಆ ಹಣ್ವನತನ 
ಇದ್ಕೆೆ ಕನರಣಿೋಭೂತ್ರನದ್ೆಂತ್ಹವರ ಕಡಯೆಿೆಂದ್ ವಸೂಲತ ಮನಡಬೋೆಕತ ಹನಗೂ ಕೂಡಲೋೆ ಅವರ 
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ಮೋಲ ೆ ಕರಮ ಕೈೆಗೊಳಿಬೆೋಕತ ಎೆಂದ್ತ ಇದ್ತ ನನನ ಒತನುಯವನಗಿದೆ. ಮತೆು ಜಿಲನಿ 
ರೆ್ೂೋೆಂದ್ಣನಧಿಕನರಿಗಳ ಕಛೆೋರಿಯನತನ ಬನಡಿಗೆ ಕಟಟಡದ್ಲ್ಲಿ ಊರಿನ ಹೂೆರಗಡ ೆಮನಡಿಕೊೆಂಡಿದನುರೆ. 
ಈಗ ಜಿಲನಿಡಳಿತ್ ಭವನವನತನ ಸತಮನರತ 68 ಕೊೋಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳ ವೆಚಿದ್ಲ್ಲಿ ಹೂೆಸದನಗಿ 
ನಮಿಾಸಲನಗಿದೆ. ಎಲನಿ ಜಿಲನಿ ಕಛೆೋರಿಗಳು ಒೆಂದೆೋ ಸೂರಿನಡಿ ಕೆಲಸ ನವಾಹಿಸಬೆೋಕೆೆಂಬತದ್ತ 
ಸಕನಾರದ್ ಉದೆುೋಶವನಗಿದ.ೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲನಿ ಇಲನಖೆಗಳು ಕೆಲಸ ನವಾಹಿಸತತಿುವೆ. ಆದ್ರ,ೆ ಇವತಿುನವರಗೆೆ 
ಅವರನತನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ಫಟ್ ಮನಡಿಸತವುದ್ಕೆೆ ಆಗಿಲಿ. ನನಗ ೆ ನೋಡಿರತವ ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ ಸಾಳನವಕನಶದ್ 
ಕೊರತೆ ಎನತನವುದ್ತ ಸತಳುಿ. ಇದ್ತ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ನೋಡಿರತವೆಂತ್ಹ ತ್ಪತಪ ಮನಹಿತಿಯನಗಿದೆ. ರ್ನನತ 
ಪರಿಪೂಣ್ಾವನದ್ ಮನಹಿತಿ ನೋಡಿದೆುೋರೆ್. ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಸಕನಾರವನತನ ಒತನುಯ 
ಮನಡತತೆುೋರ್.ೆ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಈ ಎರಡೂ ಕಛೆೋರಿಗಳಿಗ ೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟೆಂತ ೆ
ಕನರಣಿೋಭೂತ್ರನದ್ೆಂತ್ಹವರಿಗೆ ಕೂಡಲೋೆ ಕರಮ ಜರತಗಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಸಕನಾರವನತನ 
ಒತನುಯ ಮನಡತತುೆೋರೆ್.  

ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೋಶ (ರ್ನಮನದೆೋಾಶನ ಹೊೆಂದ್ಧದ್ವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈ 
ವಿಷಯಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟೆಂತೆ ರ್ನನತ ಸಾಲಪ ಮನತ್ರ್ನಡತತೆುೋರ್ೆ. ಕೊೋಲನರ ಜಿಲೆಿ 
ರೆ್ೂೋೆಂದ್ಣನಧಿಕನರಿಯವರ ಕಛೆೋರಿಯನತನ ಸಕನಾರದ್ ಕಟಟಡದ್ಲ್ಲಿ ಸನಾಪಿಸತವುದ್ತ ಎೆಂದ್ತ ಮನನಾ 
ಸದ್ಸಾರನದ್ ಶ್ರೋ ಗೂೆೋವಿೆಂದ್ ರನಜತ ರವರತ ತ್ೆಂದ್ಧರತ್ಕೆೆಂಥ ಗಮನ ಸಳೆೆಯತವ ಸೂಚರೆ್ ಏರೆ್ೆಂದ್ರೆ, 
ಈ ಕಛೆೋರಿ 2015 ರಿೆಂದ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೋಗಿದೆ. ಅದ್ಕಿೆೆಂತ್ ಮತೆಂಚೆ ಆ ಕಛೆೋರಿ ಅಲ್ಲಿಯ್ದೋ ಇತ್ತು.  

ಶ್ರೋ ಗೊೋವಿೆಂದ್ ರನಜತ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಹಳೆ ಕಟಟಡವನತನ demolish ಮನಡಿ, 
ಅದ್ನತನ ತನಲೂಿಕತ ಸೌಧ್ ಎೆಂದ್ತ ಮನಡಿದನುರೆ. 

ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೋಶ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈಗ ಒೆಂದ್ತ ಕಟಟಡ ಕಟಟಬೆೋಕನದ್ರ,ೆ 
ಅದ್ಕೆೆ ಒೆಂದ್ತ ಯೋಜರೆ್ ರೂಪಿಸತತನುರೆ. ಆ ಪನಿಯನ್ ಪರಕನರ ಯನರನ್ಾರತ ಏರೆ್ೋನತ ಎೆಂದ್ತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ 
ನಮೂದ್ಧಸಿದನುರ.ೆ ಆ ರಿೋತಿ ನಮೂದ್ಧಸಿರತವೆಂತ್ಹ ಜನಗವನತನ ಉಪ ರೆ್ೂೋೆಂದ್ಣನಧಿಕನರಿ ಕಛೆೋರಿಗ ೆ
ಕೊಡತವೆಂಥದ್ತು ಸಕನಾರದ್ ಕೆಲಸ. ಆದ್ರೆ, ಸಕನಾರದ್ವರತ ಅದ್ನತನ deviate ಮನಡಿದನುರ.ೆ 
ಅೆಂದ್ರೆ, ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಗಳ ಕಛೆೋರಿ, ಬೆೋರ ೆ ಕಛೆೋರಿಗಳು ಏನವ,ೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಉಪ ರೆ್ೂೋೆಂದ್ಣನಧಿಕನರಿ 
ಕಛೆೋರಿಗ ೆ ಅಲೆಿೋ ಇದ್ುೆಂತ್ಹ ಜನಗವನತನ ತೆರವುಗೂೆಳಿಸಿ, ಅ ಒೆಂದ್ತ ನವೋೆಶನದ್ಲ್ಲಿಯ್ದೋ ಈ 
ಕಟಟಡವನತನ ಕಟಿಟದನುರೆ. ಆ ಕಟಟಡ ಕಟಿಟದ್ ಮೋಲ,ೆ ಆ ನವೆೋಶನದ್ ಕಟಟಡದ್ಲ್ಲಿ ಅವಕನಶ 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                    20-12-೨೦೨೨                                      158                        

  ತಿದ್ತುಪಡಿಯನಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ರ್ನಾಯನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಪತಿರಕನ ಪರಕಟಣೆಗನಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ತ 
 

   

ಮನಡಿಕೊಟಟೆಂತ್ಹ ಕೂೆಠಡಿಯ ಪನಿಯನ್ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅದ್ತ ಬರತತ್ುದೆ. ಅೆಂದ್ರ,ೆ ಉಪ 
ರೆ್ೂೋೆಂದ್ಣನಧಿಕನರಿಗೆ ಇಷತಟ ಚದ್ರ ಅಡಿ ಎೆಂದ್ತ ಇರತತ್ುದೆ. ಅವರತ ಅಷತಟ ಚದ್ರ ಅಡಿಯನತನ ಅದ್ಕೆೆ 
ಸಿೋಮಿತ್ ಮನಡದ,ೆ ಅದ್ನತನ ಬೆೋರಯೆ ಉದೆುೋಶಕೆೆ ಉಪಯೋಗಿಸತತಿುದ್ುರೆ, ಅದ್ಕೆೆ ಅಥಾವಿಲಿ. 
ಮತೊುೆಂದ್ತ ಏರೆ್ೆಂದ್ರೆ, ಅವರತ 2015ರಿೆಂದ್ ಬನಡಿಗೆಯನತನ ಕಟತಟತಿುದನುರೆ. ಅವರತ ಏನತ 
ಹೆೋಳಿದನುರೆೆಂದ್ರೆ, ಈ ವಿಸಿುೋಣ್ಾದ್ ಕಟಟಡವನತನ ಹೆಂಚಿಕ ೆಮನಡಿದ್ರೆ, ಹೆಂಚಿಕ ೆಯನರತ ಮನಡತವುದ್ತ? 
ಇದ್ಕೆೆ ಸಕನಾರ ತಿೋಮನಾನ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳಿಬೆೋಕತ. ಆ ಕರಮವನತನ ಸಕನಾರ ತಗೆೆದ್ತಕೂೆಳುಿವುದ್ನತನ 
ಬಿಟತಟ, ಇದ್ನತನ ಮನಡತವುದ್ತ ಯನರತ? ಇವತ್ತು ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಕೆಂದನಯ ಇಲನಖೆಯವರತ ಯನರೂ 
ಇಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಂದನಯ ಇಲನಖಯೆ ಪರಧನನ ಕನಯಾದ್ಶ್ಾಯವರತ ಇರಬೋೆಕನಗಿತ್ತು. ದ್ಯವಿಟತಟ 
ತ್ಕ್ಷಣ್ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚರೆ್ ನೋಡಿ. ಮದ್ಲತ ಈ ಯೋಜರೆ್ ಏರ್ನಗಿತ್ತು, ಆ ಪನಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಉಪ 
ರೆ್ೂೋೆಂದ್ಣನಧಿಕನರಿ ಕಛೆೋರಿಗ ೆ ಸಾಳವನತನ ನೋಡಿದನುರಯೆ್ದೋ? ಅವರಿಗೆ ಸಾಳನವಕನಶವನತನ ನೋಡಿದ್ುರ,ೆ 
ಅದ್ಕೆೆ ಸಕನಾರದ್ವರತ allot ಮನಡಬೋೆಕತ. ಅದ್ನತನ allot ಮನಡದ,ೆ ಆ ಸಾಳವನತನ ಮತೊುೆಂದ್ಕೆೆ 
ಉಪಯೋಗಿಸಿಬಿಟತಟ, ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೆೋಕತ, ಕೊಡಬನರದ್ತ ಎೆಂದ್ತ ತಿೋಮನಾನ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಿವುದ್ರಿೆಂದ್ violate ಆಗತತ್ುದೆ. ಆದ್ತದ್ರಿೆಂದ್ ದ್ಯವಿಟತಟ ಸಕನಾರ ತ್ಕ್ಷಣ್ವನಗಿ 
ಪನಿಯನ್ ಪರಕನರ ಏನತ್ತು? ಆ ರಿೋತಿ ಮನಡಲ್ಲ. ಅವರತ 2015ರಿೆಂದ್ ಕಟಟಡಕೆೆ ಬನಡಿಗೆ ಕಟತಟತಿುದನುರೆ. 
ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಸನವಾಜನಕರ ಹಣ್ವನತನ ಪೊೋಲ್ ಮನಡತತಿುದನುರ.ೆ ಬೆೋರ ೆ ಕಛೆೋರಿಗ ೆ ಏರೆ್ಲನಿ 
ಕೊಡಬೋೆಕನಗಿತೊುೋ, ಆ ಯೋಜರೆ್ಯನತನ ಯನವುದೆೋ ರಿೋತಿಯಲೂಿ deviate ಮನಡತವೆಂತ್ಹ 
ಕೆಲಸ ಮನಡತವುದ್ತ ಬೆೋಡ. 

ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೂೆೋಮಶೆೋಖರ್ (ಸಹಕನರ ಸಚಿವರತ) (ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- 
ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರನದ್ ಶ್ರೋ ಗೊೋವಿೆಂದ್ ರನಜತರವರತ  
ಕೊೋಲನರದ್ವರತ. ಇವರತ ಯನವನಗ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಸನವಾಜನಕರ ಹಿತ್ದ್ೃಷಿಟಯಿೆಂದ್ ಮತ್ತು 
ಸನವಾಜನಕರಿಗ ೆ ಒಳಿತನಗತವೆಂತ್ಹ ವಿಷಯಗಳನತನ ಚಚೆಾ ಮನಡತವೆಂಥದ್ುನತನ ರ್ನನತ ವಿಧನನ 
ಪರಿಷತಿುನಲ್ಲಿ ರೆ್ೂೋಡಿದೆುೋರೆ್. ಆದ್ರೆ, ಉಪ ರೆ್ೂೋೆಂದ್ಣನಧಿಕನರಿಗಳ ಕಛೆೋರಿ, ಸನಮನನಾವನಗಿ 
ಅೆಂಗವಿಕಲರಿರಬಹತದ್ತ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರಿರಬಹತದ್ತ ಮತೆು ಬೋೆರ ೆ ಬೆೋರಯೆವರತ ಬರತವೆಂತ್ಹ 
ವಾವಸೆಾಗ ೆಅವಕನಶವಿರತವೆಂಥದ್ತು. ಆದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ 2300 ರಿೆಂದ್ 2700 ಚದ್ರ ಅಡಿಗಳಿಗ ೆಅವಕನಶ 
ಕೊಡತತಿುಲಿ. ಈಗ ಅವರತ ಹೆೋಳಿದ್ ಮೋಲೆ ಮತೆು ಮನನಾ ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರನತನ force ಮನಡಿದ್ 
ಮೋಲ,ೆ ಅವರಿಗೆ ಆರತ ಕೂೆಠಡಿಗಳಿಗೆ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೂೆಟಿಟದನುರ.ೆ ಆದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕೊಠಡಿಗಳನತನ 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                    20-12-೨೦೨೨                                      159                        

  ತಿದ್ತುಪಡಿಯನಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ರ್ನಾಯನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಪತಿರಕನ ಪರಕಟಣೆಗನಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ತ 
 

   

ಒೆಂದೋೆ ಕಡ ೆನೋಡಿಲಿ. ಅೆಂದ್ರ,ೆ ಆ ಕಡ ೆಮೂರತ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಈ ಕಡ ೆಮೂರತ ಕೂೆಠಡಿಗಳನತನ 
ನೋಡಿದನುರ.ೆ ಆ ಕಡ ೆಮೂರತ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಈ ಕಡ ೆಮೂರತ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ, ಒೆಂದೋೆ ವೆೋದ್ಧಕೆಯ 
ಕಟಟಡವನತನ ನಮಿಾಸತವುದ್ಕೆೆ ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ ನೋಡಿದನುರ.ೆ ಅದ್ನತನ 
ಸಧ್ಾದ್ಲ್ಲಿಯ್ದೋ ಮನಡತವೆಂಥದ್ುಕೆೆ ತಿೋಮನಾನ ಮನಡತತನುರ.ೆ ಅದನದ್ ನೆಂತ್ರ, ಈ ಕಛೆೋರಿಯನತನ 
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ಫಟ್ ಮನಡತವೆಂಥದ್ತು, ಅದ್ತ sufficient ಜನಗ ಇಲಿದೆೋ ಹೊೋದ್ರ,ೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ಫಟ್ 
ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಅೆಂಗವಿಕಲರಿರಬಹತದ್ತ, ಹಿರಿಯರಿರಬಹತದ್ತ ಮತೆು ಬೆೋರ ೆ ಬೆೋರಯೆವರಿಗೆ 
ತೊೆಂದ್ರಯೆನಗತತ್ುದೆ ಎೆಂಬತದ್ತ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರ ದ್ೃಷಿಟ. ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಹೆೋಳುವೆಂತ್ಹ ದ್ೃಷಿಟ 
ಒಳೆಿಯದ್ಧದ.ೆ ಈ ವಿಷಯವನತನ ಮನನಾ ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ ಬೆಂದ್ ನೆಂತ್ರ, ಆದ್ಷತಟ ಬೆೋಗ ಆ 
ಕಛೆೋರಿಯನತನ ಶ್ಫಟ್ ಮನಡಿಸಲ್ಲ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರ ಕೊೋರಿಕೆಯನತನ ಅವರ ಗಮನಕೆೆ 
ತ್ರತವೆಂತ್ಹ ವಾವಸೆಾ ಮನಡತತೆುೋರ್.ೆ  

ಶ್ರೋ ಟಿ.ಎ.ಶರವಣ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈಗ ರ್ನವು ಏನತ ವಿಷಯವನತನ ಚಚಾೆ 
ಮನಡತತಿುದೆುೋವೆ, ಆ ವಿಷಯ ಇವತಿುನ ವೆೋಳನಪಟಿಟಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮನನಾ ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ, 
ಮನನಾ ಸಹಕನರ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ನೋಡತತಿುದನುರ.ೆ ಆದ್ರೆ, ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಕೆಂದನಯ ಇಲನಖಯೆ 
ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಇರಬೋೆಕಲಿವೆೋ? ಇಲ್ಲಿ ಕೆಂದನಯ ಇಲನಖಯೆ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಏಕೆ ಇಲಿ? ಇದ್ಕೆೆ 
ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ನೋಡಬೆೋಕತ. ಈಗ ಸದ್ನ ನಡಯೆತತಿುದೆ, ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಗೆ ಜವನಬನುರಿ ಇಲಿವೆೋ?  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇಲನಖೆಯ ಅಧಿಕನರಿಗಳನತನ ಕರಯೆಿಸತತೆುೋರೆ್. 

ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೂೆೋಮಶೆೋಖರ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈಗ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ 
ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟೆಂತ್ಹ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಇದನುರ.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಮನನಾ ಮೆಂತಿರಗಳು ಉತ್ುರ ನೋಡತತಿುದನುರೆ.  

ಶ್ರೋ ಗೊೋವಿೆಂದ್ ರನಜತ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಕೆಂದನಯ ಇಲನಖಯೆ 
ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಪರವನಗಿ ಮನನಾ ಸಹಕನರ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ನೋಡಿದನುರ.ೆ ಈಗ ಏರ್ನಗಿದೆ ಎೆಂದ್ರೆ, 
ಉಪ ರೆ್ೂೋೆಂದ್ಣನಧಿಕನರಿಗಳ ಕಛೆೋರಿ ರೆ್ಲಮಹಡಿಯಲ್ಲಿರಬೆೋಕತ. ಅದ್ತ ಮದ್ಲರೆ್ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಇರತವುದ್ರಿೆಂದ್, ಅೆಂಗವಿಕಲರತ ಮಹಡಿಯನತನ ಹತ್ತುವುದ್ಕೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿವೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತನುರೆ. 
ಹನಗನದ್ರೆ, ಬೆೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ್ಲ್ಲಿ ಯನವ ಉಪ ರೆ್ೂೋೆಂದ್ಣನಧಿಕನರಿ ಕಛೆೋರಿ ರೆ್ಲಮಹಡಿಯಲ್ಲಿದೆ? 
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ಇದ್ಕೆೆ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಮನನಾ ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರ ನೋಡಬೋೆಕತ. 
ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರತವೆಂಹ ಎಲನಿ ಉಪ ರೆ್ೂೋೆಂದ್ಣನಧಿಕನರಿಗಳ ಕಛೆೋರಿಗಳು ಮದ್ಲರೆ್ ಮತ್ತು ಎರಡರೆ್ 
ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನವಾಹಿಸತತಿುವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಲಫಟ್ ಸೌಲಭಾವಿಲಿವೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ,ೆ ಅದೆೋ ರಿೋತಿ ನನನ 
ಒೆಂದ್ತ ಶನಸಕರ ನಧಿಯಿೆಂದ್ ಲ್ಲಫಟ್ ಅನತನ ಸಹ ಹನಕಿಸಿಕೂೆಡತತೆುೋರ್ೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದೆುೋರ್.ೆ ಅದ್ಕೆೆ ಮನನಾ 
ಸಚಿವರತ ಲ್ಲಫಟ್ ಕೆಟತಟ ಹೊೋದ್ರ ೆ ಏನತ ಮನಡತವುದ್ತ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತನುರೆ. ಹನಗನದ್ರೆ, ಮನತಷಾ 
ಸತ್ತು ಹೂೆೋದ್ರ ೆಏನತ ಮನಡತವುದ್ತ? ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಇದ್ತ ಒೆಂದ್ತ ಆರಿಕ ೆಉತ್ುರ.  

ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೂೆೋಮಶೆೋಖರ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇದ್ತ ಆರಿಕ ೆಉತ್ುರವಲಿ. ರ್ನನತ 
ಮದ್ಲೋೆ ಹೆೋಳಿದ್ೆಂತೆ, ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರನದ್ ಶ್ರೋ ಗೊೋವಿೆಂದ್ ರನಜತರವರತ ಯನವುದೆೋ ರಿೋತಿಯ 
ವಿಷಯವನತನ ತ್ೆಂದ್ರೂ ಸಹ ಸನವಾಜನಕರ ಒಳಿತಿಗನಗಿ ಮತ್ತು ಸನವಾಜನಕರ ಹಿತನಸುಕಿಯಲ್ಲಿ ಈ 
ವಿಷಯವನತನ ತ್ೆಂದ್ಧದನುರೆ. ರ್ನನತ ಅದ್ಕೆೆ objection ಮನಡತತಿುಲಿ. ರ್ನನತ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರ 
ಕಳಕಳಿಯನತನ ಮನನಾ ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಆ ಕಛೆೋರಿಯನತನ ಕೂಡಲೋೆ ಶ್ಫಟ್ 
ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಪನಿಯನ್ ಮನಡತವೆಂಥದ್ಕೆೆ ರ್ನನತ co-ordinate ಮನಡತತೆುೋರ್ೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತಿುದುೆೋರೆ್.  

ಶ್ರೋ ಗೊೋವಿೆಂದ್ ರನಜತ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ನನಗ ೆನೋಡಿರತವೆಂತ್ಹ ಉತ್ುರದ್ ಬಗೆೆ 
ಹೆೋಳುತಿುದೆುೋರೆ್. ಮದ್ಲತ ಏನತ ಉಪ ರೆ್ೂೋೆಂದ್ಣನಧಿಕನರಿಯವರ ಕಛೆೋರಿ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲ 
ತನಲೂಿಕತ ಕಛೆೋರಿ ಹಳ ೆ ಕಟಟಡ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅದ್ಕೆೆ ಪನಿಯನ್ ಮನಡಬೋೆಕನದ್ರ,ೆ ಮದ್ಲರೆ್ 
ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಪ ರೆ್ೂೋೆಂದ್ಣನಧಿಕನರಿ ಕಛೆೋರಿಗ ೆ ಜನಗವನತನ ಕಲ್ಲಪಸಿದನುರೆ. ಅದ್ನತನ ಸಕನಾರದ್ 
ಲೊೋಕೂೆೋಪಯೋಗಿ ಇಲನಖೆಯವರ ೆಮನಡಿರತವುದ್ತ. ಈಗ ತನಲೂಿಕತ ಕಛೆೋರಿ ಇರಬಹತದ್ತ, ಉಪ 
ರೆ್ೂೋೆಂದ್ಣನಧಿಕನರಿ ಕಛೆೋರಿ ಇರಬಹತದ್ತ, ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿ ಕಛೆೋರಿಯನಗಿರಬಹತದ್ತ ಮತ್ತು 
ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಯನಗಿರಬಹತದ್ತ. ಎಲನಿ ಕೆಂದನಯ ಇಲನಖಯೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯ್ದೋ ಬರತವುದ್ರಿೆಂದ್, ಇವರತ 
ಯನರಿಗ ೆ ಸಮಜನಯಿಶ್ ಕೊಡಬೋೆಕತ? ಯನರತ, ಯನರನತನ ಕೆೋಳಬೋೆಕತ? ಈಗ ಸಾಳನವಕನಶ 
ಕೊಡಬೋೆಕನದ್ರ,ೆ ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಗಳು ಲೊೋಕೊೋಪಯೋಗಿ ಇಲನಖಗೆ ೆ ನದೆೋಾಶನ ಕೂೆಟತಟ ಅದ್ನತನ 
alteration ಮನಡಿಸಿ, ಆ ಕಛೆೋರಿಯನತನ ಶ್ಫಟ್ ಮನಡಬಹತದ್ಲಿವೆೋ? ರ್ನನತ ಇದ್ಕೆೆ 
ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟೆಂತ ೆಐದ್ತ ಬನರಿ ಸಕನಾರಕೆೆ ಮನವಿ ಮನಡಿದುೆೋರೆ್. 

ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೊೋಮಶೆೋಖರ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅವರತ 2004ರೆ್ೋ 
ಇಸವಿಯಿೆಂದ್ 3085 ಚದ್ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನವಾಹಿಸತತಿುದನುರ.ೆ  
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ಶ್ರೋ ಗೊೋವಿೆಂದ್ ರನಜತ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಿನ ವಿಧನನಸೌಧ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ 
ರ್ನಲತೆ ವಷಾವನಗಿದ.ೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೂತಿಾ ಜನಗವಿದೆ.  

ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೂೆೋಮಶೆೋಖರ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ಫಟ್ ಮನಡಬೋೆಕನದ್ರ,ೆ 
ಅವರತ 3000 ಚದ್ತರ ಅಡಿ ಜನಗವನತನ ಕೆೋಳುತಿುದನುರ.ೆ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಆರತ ಕೂೆಠಡಿಗಳನತನ 
ನೋಡಿದನುರ.ೆ ಆ ಕೊಠಡಿಗಳು ಒೆಂದೋೆ ಕಡಯೆಲ್ಲಿ ಇಲಿ. ಅದ್ತ ಆ ಕಡಗೆೆ ಮೂರತ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಈ 
ಕಡಗೆ ೆಮೂರತ ಕೊಠಡಿಗಳಿವೆ. ಆ ಕೂೆಠಡಿಗಳಿಗೆ ಹೂೆೋಗತವೆಂಥದ್ುಕೆೆ ವಾವಸೆಾ ಮನಡಿಕೊಡಿ ಎೆಂದ್ತ 
ಕೆೋಳುತಿುದನುರೆ.  

ಶ್ರೋ ಗೊೋವಿೆಂದ್ ರನಜತ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಗಳು ಕೆಂದನಯ 
ಇಲನಖಗೆ ೆಸೋೆರಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್, ಅಲ್ಲಿ ಬೋೆರ ೆಯನವ ಕಛೆೋರಿಗಳಿವ,ೆ ಅವುಗಳನತನ ಖನಲ್ಲ ಮನಡಿಸಿ, ಏನತ 
floor ಅನತನ designate ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಆ complete floor ಅನತನ ಅವರಿಗ ೆನೋಡಿದ್ರ,ೆ ಇನತನ 
ಜನಗ ಉಳಿಯತತ್ುದೆ. ಇದೆಲನಿ ಇವರಿಗ ೆ ಒೆಂದ್ತ ಕತೆಂಟತರೆ್ಪ ಅಷ್ೆಟ. ಅವರತ ಕತೆಂಟತರ್ೆಪ 
ಮನಡತತಿುದನುರ.ೆ ಅದ್ಕೆೆ ಸಕನಾರ ಇದ್ನತನ serious ಆಗಿ ತೆಗೆದ್ತಕೊೆಂಡತ, ಇದ್ನತನ immediate 
ಆಗಿ ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ನನನ ಒತನುಯವನಗಿದೆ. 

ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೊೋಮಶೆೋಖರ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಹೆೋಳಿದ್ 
ಹನಗೆ ಈ ವಿಷಯವನತನ serious ಆಗಿ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಿತೆುೋವೆ. 

(ಮತೆಂದ್ತ) 
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(1067) 20.12.2022 04.40 LL-MD(VK)  (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಆ) ವಿಷಯ:- ಉಡತಪಿ ಜಿಲೆಿಯ ಕನಪತ ತನಲೂಿಕಿನ ಮಜೂರತ ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿ 
ವನಾಪಿುಯ ಪನದ್ೂರತ ಗನರಮದ್ಲ್ಲಿ ಕನಯಾನವಾಹಿಸತತಿುರತವ ISPRL 
(Indian Strategic Petroleum Limited) ರವರತ 
೨೦೧೫ರಿೆಂದ್ ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗೆ ಆಸಿು ಮತ್ತು ಕಟಟಡ ತೆರಿಗ ೆ
ಪನವತಿಸದೆೋ ಬನಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊೆಂಡಿರತವ ಕತರಿತ್ತ 

                          - - - - - 
ಶ್ರೋ ಕ.ೆ ಪರತನಪ ಸಿೆಂಹ ರ್ನಯರ್್(ಸಾಳಿೋಯ ಸೆಂಸೆಾಗಳ ಕ್ಷೆೋತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 

ಉಡತಪಿ ಜಿಲೆಿಯ ಕನಪತ ತನಲೂಿಕಿನ ಮಜೂರತ ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿ ವನಾಪಿುಯ ಪನದ್ೂರತ 
ಗನರಮದ್ಲ್ಲಿ ಕನಯಾನವಾಹಿಸತತಿುರತವ ISPRL (Indian Strategic Petroleum 
Limited)ರವರತ ೨೦೧೫ರಿೆಂದ್ ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗ ೆಆಸಿು ಮತ್ತು ಕಟಟಡ ತೆರಿಗೆ ಪನವತಿಸದೆೋ ಬನಕಿ 
ಉಳಿಸಿಕೂೆೆಂಡಿರತವ ಕತರಿತ್ತ ಮನನಾ ಮತಖಾಮೆಂತಿರಯವರ ಗಮನ ಸಳೆೆಯಬಯಸತತೆುೋರ್.ೆ  

ಡನ|| ಮತರತಗೆೋಶ್ ಆರ್. ನರನಣಿ(ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಾಮ ಕೆೈಗನರಿಕೆ 
ಸಚಿವರತ)(ಮತಖಾಮೆಂತಿರಯವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,  ಉಡತಪಿ ಜಿಲೆಿಯ ಕನಪತ 
ತನಲೂಿಕಿನ ಮಜೂರತ ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿ ವನಾಪಿುಯ ಪನದ್ೂರತ ಗನರಮದ್ಲ್ಲಿ ISPRL (Indian 
Strategic Petroleum Limited) ಸೆಂಸೆಾಯತ ಕನಯಾನವಾಹಿಸತತಿುರತವ ಪರದೋೆಶದ್ ಆಸಿು 
ತೆರಿಗೆ ಕತರಿತ್ೆಂತ ೆಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿಯಿೆಂದ್ 2016-17ರಿೆಂದ್ 2021-22ರವರೆಗ ೆ ತೆರಿಗೆ ಹನಗೂ 
ಉಪಕರಣ್ಗಳು ಸೋೆರಿ ಒಟತಟ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ುವನಗಿ ರೂ.37,42,17,898.೦೦ ಮತ್ುವನತನ ನೋಡತವ 
ಬಗೆೆ ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿಯಿೆಂದ್ ದ್ಧರ್ನೆಂಕ:24.06.2022ರೆಂದ್ತ ತ್ಗನದೆ ರೆ್ೂೋಟಿೋಸನತನ 
ನೋಡಲನಗಿರತತ್ುದೆ. ಸದ್ರಿ ತ್ಗನದೆ ರೆ್ೂೋಟಿೋಸಿನನಾಯ ಸೆಂಸೆಾಯ ಮತಖಾಸಾರತ ಸೆಂಸೆಾಯತ ತೆರಿಗೆ 
ವನಾಪಿುಗೆ ಒಳಪಡದೋೆ ಇರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ವಿರ್ನಯಿತಿಯನತನ ಹೊೆಂದ್ಧರತವುದನಗಿ 
ತಿಳಿಸಿರತವುದ್ಲಿದೆೋ ತೆರಿಗೆ ಲೆಕನೆಚನರದ್ ಬಗೆೆಯೂ ಸಪಷಟತೆ ಇಲಿದ್ಧರತವುದನಗಿ ತಿಳಿಸಿರತತನುರ.ೆ  
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ಕರ್ನಾಟಕ ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯತ್ ರನಜ್ ಕನಯ್ದು, ೧೯೯೩ ಹನಗೂ ತ್ತ್ಿೆಂಬೆಂಧ್ 
ನಯಮಗಳನಾಯ ಸದ್ರಿ ರೆ್ೂೆಂದನಯಿತ್ ಸೆಂಸೆಾಯತ ತೆರಿಗೆ ವನಾಪಿುಗ ೆ ಒಳಪಟಿಟದ್ತು, ತೆರಿಗೆ ಮತ್ು 
ಲೆಕನೆಚನರದ್ಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೆೋಪಣಗೆಳಿದ್ುಲ್ಲಿ ಸೆಂಸೆಾಯವರ ಸಮತಾಖದ್ಲ್ಲಿ ತನೆಂತಿರಕ ಇೆಂಜಿನಯರ್ರವರ 
ಮೂಲಕ ಅಳತೆ ಮನಡಿಸಿ ಪರಸಪರ ಒಪಿಪಗೆಯೆಂದ್ಧಗೆ ತೆರಿಗೆ ಮೌಲಾವನತನ ನಧ್ಾರಿಸಲತ ಗನರಮ 
ಪೆಂಚನಯತ್ ವತಿಯಿೆಂದ್ ಮತ್ತು ತನಲೂಿಕತ ಪೆಂಚನಯಿತಿ ಕನಯಾನವನಾಹಕ ಅಧಿಕನರಿಯವರತ 
ಸದ್ರಿ ಸೆಂಸೆಾಗೆ ಎಲನಿ ಸಹಕನರವನತನ ನೋಡತವುದನಗಿ ತಿಳಿಸಿರತತನುರ.ೆ ಇದ್ಧೋಗ ಸದ್ರಿ ಆಸಿು ತೆರಿಗೆಗೆ 
ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿ ISPRL ಸೆಂಸೆಾಯವರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚಾ ರ್ನಾಯನಲಯದ್ಲ್ಲಿ ರಿರ್್ ಅಜಿಾ 
ಸೆಂಖೆಾ:21598/2022(LB-RES)  ರೆಂತ ೆಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ತು, ಸದ್ರಿ ಪರಕರಣ್ದ್ ಬಗೆೆ ದನಖಲನತಿಗಳ 
ಸಹಿತ್ ಕೆಂಡಿಕನವನರತ ಷರನವನತನ ರ್ನಾಯನಲಯಕೆೆ ಸಲ್ಲಿಸಲತ ಕರಮ ಕೆೈಗೊಳಿಲನಗತತಿುದೆ.  

ISPRL ಸೆಂಸೆಾಯ ಸಿ.ಎಸ್್.ಆರ್. ಅನತದನನದ್ಡಿ ಕನಮಗನರಿ ಅನತಷ್ನಠನದ್ ಬೆೋಡಿಕೆಯ 
ಪಟಿಟಯನತನ ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿಯಿೆಂದ್ ಆಗಿೆೆಂದನಗೆೆ ಸೆಂಸೆಾಗೆ ನೋಡಲನಗತತಿುದೆ ಹನಗೂ ಬನಕಿ ತೆರಿಗೆ 
ಪನವತಿ ಕತರಿತ್ೆಂತ ೆಸೆಂಸೆಾಯವರೂೆೆಂದ್ಧಗೆ ಚಚಿಾಸಿ ಬನಕಿ ಇರತವ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ುವನತನ ಪಡಯೆತವ ಬಗೆೆ 
ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಕರಮ ಜರತಗಿಸಲನಗತತಿುದೆ.  

ಶ್ರೋ ಕ.ೆ ಪರತನಪ್ ಸಿೆಂಹ ರ್ನಯರ್್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇದ್ತ ಕಳೆದ್ ವಷಾ 
ಅಥವನ ಈ ವಷಾದ್ುಲಿ. ಇದ್ತ ೨೦೧೫ರಿೆಂದ್ ಆ ಸೆಂಸೆಾ ಬನಕಿ ತೆರಿಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊೆಂಡತ ಬೆಂದ್ಧದ.ೆ ಗನರಮ 
ಪೆಂಚನಯಿತಿ ಸಣ್ಣದ್ತ. ಮದ್ಲರೆ್ ಹೆಂತ್ದ್ ಯೋಜರೆ್ಯಲ್ಲಿ ೧೮೦ ಎಕರ ೆಮತ್ತು ಎರಡರೆ್ ಹೆಂತ್ದ್ 
ಯೋಜರೆ್ಯಲ್ಲಿ 250 ಎಕರಯೆನತನ ಆ ಸೆಂಸೆಾಗೆ ನೋಡಲನಗಿರತತ್ುದೆ. ಈ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ 
ಇದ್ುೆಂತ್ಹ ಮರ್ೆಗಳು ಅಥವನ ವನಾಪನರದ್ ಸೆಂಸೆಾಗಳು ಅಲ್ಲಿೆಂದ್ ಹೂೆರಗೆ ಹೊೋಗತತಿುವೆ. ಮತಖಾ 
ಆದನಯವನಗಿಯ್ದೋ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗ ೆ ಬರತವ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಕನಾರ ಸನಧ್ಾವನದ್ಷತಟ ಬೆೋಗ ಆ 
ಪೆಂಚನಯಿತಿಯವರ ಬೆೋಡಿಕೆ ಇರತವೆಂಥದ್ತು ಸಹ ಅಷ್ೆಟೋ. ಆ ದ್ೃಷಿಟಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆೈಕೊೋರ್್ಾಗೆ 
ಹೊೋಗತತನುರೆ ಅಥವನ ಬೆೋರ ೆಬೆೋರ ೆಕಡ ೆತೆರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಲಕೆೆ ಭನದ್ಾರಲಿ ಎನತನವೆಂಥದ್ುನತನ ಹೆೋಳುತನುರ.ೆ 
ಒೆಂದ್ತ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗ ೆನೋಡಬೆೋಕನದ್ೆಂತ್ಹ ತೆರಿಗೆಯನತನ ಸನಧ್ಾವನದ್ಷತಟ ಬೆೋಗ ಆ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗ ೆ
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ನೋಡಿ, ಆ ಊರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದ್ೃಷಿಟಯಿೆಂದ್ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೊಡಬೋೆಕತ. ಇದ್ತ ಆ ಸೆಂಸೆಾಯ 
ಜವನಬನುರಿ ಕೂಡ ಆಗಿರತತ್ುದೆ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುವ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಕನಾರವನತನ ರ್ನನತ 
ಒತನುಯಿಸತತೆುೋರೆ್.  

ಡನ|| ಮತರತಗೆೋಶ್ ಆರ್. ನರನಣಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ 
ಹೆೋಳಿರತವ ರಿೋತಿ, ವಿವರವನದ್ ಮನಹಿತಿಯನತನ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಮತ್ತು ಆ ಕನಖನಾರ್ೆಯ 
ಮನಲ್ಲೋಕರಿಗ,ೆ ಪೆಂಚನಯಿತಿ ಅಧ್ಾಕ್ಷರತ ಮತ್ತು ಪಿ.ಡಿ.ಓ.ಯವರಿಗ ೆ ತಿಳಿಸತವೆಂತ್ಹ ವಾವಸೆಾ 
ಮನಡತತೆುೋರ್.ೆ 

 

9. ನಯಮ ೩೩೦ರ ಮೋರೆಗೆ ಚಚೆಾ 

ಅ) ವಿಷಯ:- ದ್ಧರ್ನೆಂಕ:01.04.2006ರ ನೆಂತ್ರ ರ್ೆೋಮಕಗೂೆೆಂಡಿರತವ ಸಕನಾರಿ, 
ಅನತದನನತ್ ಶನಲನ ಕನಲೋೆಜತಗಳ ರ್ೌಕರರಿಗೆ ನಶ್ಿತ್ ಪಿೆಂಚಣಿ 
ಸೌಲಭಾ ಕಲ್ಲಪಸದೆೋ ಇರತವುದ್ತ ಹನಗೂ ಜೊಾೋತಿ ಸೆಂಜಿೋವಿನ ಸೌಲಭಾ 
ವಿಸುರಿಸದೆೋ ಇರತವ ಕತರಿತ್ತ. 

- - - 
ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆುೋಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೋತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇಡಿೋ ಭನರತ್ ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ 

ದ್ಧರ್ನೆಂಕ:01.04.2006ರಲ್ಲಿ ಸನಮನನಾವನಗಿ ಎಲನಿ ರನಜಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅನಾಯಿಸತವೆಂತ ೆ
ಒೆಂದ್ತ ಹೂೆಸ ಪಿೆಂಚಣಿ ಯೋಜರೆ್ಯನತನ ಜನರಿಗ ೆ ತ್ರಲನಯಿತ್ತ. ಆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನನತ 
ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ವಿಷಯವನತನ ಪರಸನುಪಿಸತವುದ್ಕೆೆ ಸೂಚರೆ್ ಕೊಟಿಟರತವ ಪರಕನರದ್ಲ್ಲಿ ಅನತದನನತ್ 
ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸೆಂಸೆಾಗಳಲ್ಲಿ ಕನಯಾನವಾಹಿಸತತಿುರತವೆಂತ್ಹ ಬೊೋಧ್ಕ ಮತ್ತು ಬೊೋಧ್ಕೋೆತ್ರರಿಗ ೆ
ಇದ್ತವರೆವಿಗೂ ಕೂಡ ಯನವುದೆೋ ಒೆಂದ್ತ ಪಿೆಂಚಣಿ ಸೌಲಭಾ ಕೂಡ ದ್ಧರ್ನೆಂಕ:01.04.2006ರ 
ನೆಂತ್ರ ರೆ್ೋಮಕಗೂೆೆಂಡೆಂತ್ಹವರಿಗೆ ದೂೆರಕಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಜೊತೆಗೆ, ದ್ಧರ್ನೆಂಕ:01.04.2006ರಲ್ಲಿ 
ರೆ್ೋಮಕಗೂೆೆಂಡತ ದ್ಧರ್ನೆಂಕ:01.04.2006ರ ನೆಂತ್ರ ಅನತದನನಕೆೆ ಒಳಗನಗಿರತವವರಿಗೂ ಕೂಡ 
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ಮನನಾ ಸತಪಿರೋೆಂ ಕೊೋರ್್ಾ ಒೆಂದ್ತ ನದೆೋಾಶನ ನೋಡಿರತತ್ುದೆ. ದ್ಧರ್ನೆಂಕ:01.04.2006ಕೆೆ ಹಿೆಂದ ೆ
ರೆ್ೋಮಕಗೂೆೆಂಡತ ಆ ನೆಂತ್ರ ಅನತದನನಕೆೆ ಒಳಗನಗಿರತವವರಿಗ ೆ ಕೂಡ ಪಿೆಂಚಣಿ ಸೋೆವೆಗ ೆ ಅವರ 
ಸೋೆವೆಯನತನ ಪರಿಗಣಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಒೆಂದ್ತ ಆದೆೋಶ ಇರತತ್ುದೆ. ಅದ್ನತನ ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಿರತವುದ್ಧಲಿ. 
ಹಿೋಗನಗಿ, ದ್ಧರ್ನೆಂಕ:01.04.2006ರ ನೆಂತ್ರ ರೆ್ೋಮಕಗೂೆೆಂಡಿರತವೆಂತ್ಹವರಿಗೆ ಯನರಿಗೂ ಕೂಡ 
ಒೆಂದ್ತ ಪೆೈಸ ೆನಶ್ಿತ್ ಪಿೆಂಚಣಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಣ್ ಠೋೆವಣಿಯನಗತತಿುಲಿ. ಆ ದ್ಧನ ಕನಯಿದೆಯಲ್ಲಿ 
ಆಡಳಿತ್ ಮೆಂಡಳಿಯವರತ ಶೆೋಕಡ ೧೦ ರಷತಟ ಕೂೆಡಬೆೋಕತ ಮತ್ತು ರ್ೌಕರರ ಖನತಯೆಿೆಂದ್ ಶೆೋಕಡ ೧೦ 
ರಷತಟ ಕನಯಿುರಿಸಬೆೋಕೆನತನವುದ್ನತನ ಜನರಿಗ ೆ ತ್ೆಂದ್ರತ. ಇದ್ತ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸದ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ 
ಎಲ್ಲಿಯೂ ಜನರಿಯನಗಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಒಬುರ ಪರವನಗಿ ಒೆಂದ್ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸೆಂಸೆಾಯವರತ ಸಹ ಈ ಹಣ್ವನತನ 
ಠೋೆವಣಿ ಇಟಿಟರತವುದ್ಧಲಿ. ಹಿೋಗನಗಿ, ತ್ತೆಂಬನ ಶೆ್ೋಚನೋಯ ಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರತ ಇದನುರ.ೆ  

ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ಇರ್ೂೆನೆಂದ್ತ ದ್ತರೆಂತ್ ಏರೆ್ೆಂದ್ರೆ, ದ್ಧರ್ನೆಂಕ:01.04.2006ರ ಹಿೆಂದ ೆ ಹಳ ೆ
ಪಿೆಂಚಣಿ ಯೋಜರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಅನತದನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸೆಂಸೆಾಗಳಲ್ಲಿ ಕನಯಾನವಾಹಿಸತತಿುದ್ುೆಂತ್ಹವರಿಗೆ 
ನಶ್ಿತ್ವನದ್ೆಂತ್ಹ ಪಿೆಂಚಣಿಯನತನ ಸಕನಾರ ಕೂೆಡತತನು ಬೆಂದ್ಧರತತ್ುದೆ. ಇದ್ನತನ ೧೯೮೦ ರಿೆಂದ್ ಖನಸಗಿ 
ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸೆಂಸೆಾಗಳಲ್ಲಿ ರೆ್ೋಮಕಗೂೆೆಂಡವರಿಗೂ ಸಹ ಪಿೆಂಚಣಿ ಸೌಲಭಾವನತನ ಸಕನಾರ ಕೂೆಡತತನು 
ಬೆಂದ್ಧರತತ್ುದ.ೆ ಆದ್ರೆ, ಹೂೆಸ ಪಿೆಂಚಣಿ ಯೋಜರೆ್ ಬೆಂದ್ ಮೋಲ ೆ ಅದೆೋ ವಾವಸೆಾಯನತನ ಸಕನಾರ 
ಮತೆಂದ್ತವರೆಸಬೆೋಕನಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ಅದ್ನತನ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾ ಸಕನಾರ ಮತೆಂದ್ತವರಸೆಿರತವುದ್ಧಲಿ. 
ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಹೂೆಸ ಪಿೆಂಚಣಿ ಯೋಜರೆ್ ಜನರಿಗ ೆಬೆಂದ್ ಮೋಲೆ ಕೆೋರಳ, ಆೆಂಧ್ರಪರದೆೋಶ, ಓರಿಸನಿ, 
ಮಹನರನಷರ ರನಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಖನಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸೆಂಸೆಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕೆಲಸ 
ಮನಡತತಿುರತವೆಂತ್ಹವಿರಗೂ ಕೂಡ ಹಳೆ ಪಿೆಂಚಣಿ ಯೋಜರೆ್ ಮನದ್ರಿಯಲ್ಲಿಯ್ದೋ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ 
ಸಕನಾರ ಹಣ್ ತ್ತೆಂಬತವೆಂತ್ಹ ವಾವಸೆಾಯನತನ ಈ ೪ ರನಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಮನಡತತನು ಬೆಂದ್ಧರತತ್ುದ.ೆ ಆದ್ರೆ, 
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಅದ್ನತನ ಮನಡಿರತವುದ್ಧಲಿ.  ಇದ್ರಿೆಂದನಗಿ, ಈಗನಗಲೆೋ 
ನವೃತಿುಯನಗಿರತವೆಂತ್ಹವರ ಸೆಂಖೆಾ ಸತಮನರತ ೩ ಸನವಿರ ಶ್ಕ್ಷಕರತ. ಆ ೩ ಸನವಿರ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ತ್ಮಾ 
ಕೊರೆ್ಯ ತಿೆಂಗಳ ವೆೋತ್ನವನತನ ಪಡದೆ್ತಕೊೆಂಡತ ಬರಿಗೆೈಯಲ್ಲಿ ನವೃತ್ುರನಗಿರತತನುರೆ. ಕೆಲವರತ 
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ವೃತಿುಯಲ್ಲಿರತವನಗಲೆೋ ಮರಣ್ ಹೊೆಂದ್ಧರತತನುರ.ೆ ಅವರ ಕತಟತೆಂಬ ನವಾಹಣೆ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ 
ಬಹಳ ತನರಸವನಗಿದ ೆಮತ್ತು ಬಹಳ ಚಿೆಂತನಜನಕ ಪರಿಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರಲೆಿರೂ ಸಹ ಬದ್ತಕತತಿುದನುರ.ೆ 
ಆದ್ರೆ, ಸೆಂವಿಧನನ ಆಟಿಾಕಲ್ ೧೪ರ ಪರಕನರ ಸಮನನ ಕೆಲಸಕೆೆ ಸಮನನ ವೆೋತ್ನ, ಒೆಂದೋೆ ಹತದೆುಯಲ್ಲಿ 
ಕತ್ಾವಾ ನವಾಹಿಸತವೆಂತ್ಹವರಿಗೆ ಎರಡತ ರಿೋತಿಯ ವೆೋತ್ನ ಕೊಡತ್ಕೆೆಂಥದ್ತು, ಇದ್ತ ಸೆಂವಿಧನನಕೆೆ 
ವಿರೂೆೋಧ್ವನದ್ೆಂಥದ್ತು ಎೆಂದ್ತ ನಮಾ ಸಕನಾರಗಳು ಮನಗೆಂಡಿದ್ುರೂ ಸಹ, ರ್ನವು ಅನತದನನತ್ 
ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸೆಂಸೆಾಗಳ ರ್ೌಕರರಿಗ ೆವೆೋತ್ನ ಕೊಟಟರೂ ಸಹ, ಅವರಿಗೆ ಪಿೆಂಚಣಿ ಕೊಡತವುದ್ಧಲಿ ಎನತನವೆಂತ್ಹ 
ತಿೋಮನಾನ ಮನಡಿರತವೆಂಥದ್ತು ಬಹಳ ಘೂೋರವನದ್ೆಂತ್ಹ ಕೃತ್ಾ ಎೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಈ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಹೆೋಳಬಯಸತತುೆೋರೆ್.  

(ಮತೆಂದ್ತ) 

(1068) 20.12.2022 ವೆೈಎಲ-ಎಕೆ 4.50              (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆುೋಗೌಡ (ಮತೆಂದ್ತ):- 

ಇವತ್ತು ಈ ರ್ನಡಿನಲ್ಲಿ ದೆೋಶ ಕಟತಟವೆಂತ್ಹ ಸಮನಜದ್ಲ್ಲಿ ಸೆಂಪನೂಾಲ ವಾಕಿುಗಳನಗಿ ಕೆಲಸ 
ಮನಡತವೆಂಥವರತ ನನನ ಈ ಶ್ಕ್ಷಕ ಬೆಂಧ್ತಗಳು.  ಈ ಶ್ಕ್ಷಕ ಬೆಂಧ್ತಗಳಿಗ ೆಈ ರನಜಾದ್ಲನಿಗಲ್ಲ, 
ದೆೋಶದ್ಲನಿಗಲ್ಲ ಲೆಂಚ ರತಜತವನತ್ತಗಳಿಲಿದೆೋ ಬಹಳ ಶೆರೋಷಠತೆಯಿೆಂದ್ ಈ ದೆೋಶ ಕಟತಟವೆಂತ್ಹ 
ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳನತನ ತ್ಯನರತ ಮನಡತತಿುರತವುದ್ತ ಯನರೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುವುದನದ್ರೆ, ಅದ್ತ ಶ್ಕ್ಷಕ 
ವಗಾವನಗಿದ.ೆ  ಸೆಂಸೆಾಗಳಲ್ಲಿ ಪನರಮನಣಿಕತ,ೆ ದ್ಕ್ಷತ,ೆ ಶೆರೋಷಠತೆ, ನಷ್ೆಠಯಿೆಂದ್ ಈ ರ್ನಡಿನ ಮಕೆಳಿಗೆ 
ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೋಡತವೆಂಥ ಶ್ಕ್ಷಕ ಬೆಂಧ್ತಗಳಿಗ ೆಪಿೆಂಚಣಿ ಇಲಿದೆೋ ಕಲೆಸ ಮನಡತತಿುದ್ತು, ತ್ತೆಂಬನ ದ್ತಃಖದ್ 
ಸೆಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರತ ಬದ್ತಕನತನ ನಡಸೆತತಿುದನುರ.ೆ  ಅವರ ಬದ್ತಕತ ತ್ತೆಂಬನ ಆತ್ೆಂಕದ್ಧೆಂದ್ ಕೂಡಿದೆ.  
ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಪಿೆಂಚಣಿ ಪಡಯೆತತಿುರತವೆಂಥವರತ ನವೃತ್ುರನದ್ ಮೋಲೆ ಅವರ ಕತಟತೆಂಬದ್ವರ ೆ
ಕಡಗೆಣಿಸತತಿುರತವುದ್ನತನ ಸಮನಜದ್ಲ್ಲಿ ರೆ್ೂೋಡತತಿುದೆುೋವೆ.  ಇನತನ ನವೃತ್ುರನದ್ವರಿಗೆ ಪಿೆಂಚಣಿಯ್ದೋ 
ಇಲಿವೆೆಂದ್ರೆ, ಅವರ ಬದ್ತಕತ ಎಷತಟ ತನತನಿರ ಎೆಂಬತದ್ನತನ ನಮಾ ಸಕನಾರ ಹನಗೂ ರ್ನವು ಅಥಾ 
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ಮನಡಿಕೊಳಿಬೋೆಕನಗಿದೆ.  ದ್ಯವಿಟತಟ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಘನ ಸಕನಾರಕೆೆ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡತವುದೆೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ, 
ಇವತ್ತು ದ್ಧರ್ನೆಂಕ: 07.10.2022 ರೆಂದ್ತ ತ್ತಮಕೂರಿನ ಶ್ರೋ ಸಿದ್ುಗೆಂಗನ ಮಠದ್ಧೆಂದ್ 
ಬೆೆಂಗಳೂರಿನವರಗೊ ಕೂಡನ ಅನತದನನತ್ ಶನಲನ ಬೊೋಧ್ಕ/ಬೊೋಧ್ಕೆೋತ್ರಲೆಿರೂ ಪನದ್ 
ಯನತರೆಯಲ್ಲಿ ಜನತನ ಬೆಂದ್ತ ಫ್ರೋಡೆಂ ಪನರ್್ಾನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ್ 76 ರೆ್ೋ ದ್ಧನದ್ಲ್ಲಿ ಧ್ರಣಿ ಮನಡತತಿುದನುರ.ೆ  
ಮಳೆಗನಲ, ಚಳಿಗನಲದ್ಲ್ಲಿ ಪರತಿನತ್ಾ ಧ್ರಣಿ ಮನಡತತಿುದನುರ.ೆ  ನಜಕೂೆ ಕೂಡನ ಅವರ ಆಕರೆಂದ್ನ 
ಬಹಳ ಮತಗಿಲತ ಮತಟತಟತಿುದೆು.   

ಆದ್ರೆ, ನಮಾ ಸಕನಾರ ಮತ್ತು ಜನ ಪರತಿನಧಿಗಳನದ್ ರ್ನವು ಕಣ್ತಣ ಮತಚಿಿಕೊೆಂಡಿದನುರ ೆವಿನಃ 
ಅವರ ಆಕರೆಂದ್ನವನತನ ರೆ್ೂೋಡತತಿುಲಿ.  ಬಹಳ ದ್ತಃಖದ್ಧೆಂದ್, ಸೆಂಕಷಟದ್ಧೆಂದ್ ಮಹಿಳನ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಫ್ರೋಡೆಂ 
ಪನರ್್ಾಗೆ ಬೆಂದ್ತ ಧ್ರಣಿ ನಡಸೆತತಿುದನುರ ೆಎನತನವುದ್ನತನ ರ್ನವು ರೆ್ೂೋಡಿದ್ರ ೆಮನತ್ರ ಅವರ ದ್ತಃಖ 
ದ್ತಮನಾನಗಳು ನಮಗೆ ಅಥಾವನಗತತ್ುದೆ.  ಇೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ತ ಹಿೋರ್ನಯ ಪರಿಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಾ ದೆೋಶ 
ಕಟತಟವೆಂತ್ಹ ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳನತನ ತ್ಯನರತ ಮನಡತವೆಂಥ ಶ್ಕ್ಷಕ ವಗಾವನತನ ನಮಾ ಸಕನಾರ 
ನಡಸೆಿಕೂೆಳುಿತಿುರತವುದ್ತ ಒಳಿತ್ಲಿ ಎೆಂಬತದ್ನತನ ಈ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಹೋೆಳಬಯಸತತೆುೋರ್ೆ.   

 ಈಗನಗಲೆೋ ಎರಡತ-ಮೂರತ ಬನರಿ ಮನನಾ ಮತಖಾಮೆಂತಿರಗಳನದ್ ಶ್ರೋ ಬಸವರನಜ 
ಬೊಮನಾಯಿಯವರತ ಈ ಧ್ರಣಿ ನರತ್ರನದ್ವರನತನ ಕರಸೆಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿ, ಈ ಸಮಸೆಾಗೆ ಪರಿಹನರ 
ನೋಡತತೆುೋರ್ ೆಎನತನವೆಂಥ ಭರವಸೆಯನತನ ನಮಗೆ ನೋಡಿದ್ುರತ.  ಆದ್ರೆ, ಅವರನತನ ಕರದೆ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ 
ಏರ್ನದ್ರೂ ಭರವಸಯೆನತನ ನೋಡಿ, ನದ್ಧಾಷಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮನಡತತೆುೋರೆ್ ಎೆಂಬತದ್ನತನ ಮನನಾ 
ಮತಖಾಮೆಂತಿರಗಳನದ್ ಶ್ರೋ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿಯವರನಗಲ್ಲ, ಮನನಾ ಸಚಿವರನಗಲ್ಲ 
ನದ್ಧಾಷಟವನಗಿ ಹೆೋಳದೆೋ ಇರತವುದ್ನತನ ರ್ನನತ ಖೆಂಡಿಸಲೆೋಬೆೋಕನಗಿದ.ೆ  ರ್ನನತ ಈ ಸಕನಾರ, ಆ 
ಸಕನಾರ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುವುದ್ಧಲಿ.  2006 ರಿೆಂದ್ ಅಸಿುತ್ಾಕೆೆ ಬೆಂದ್ ಎಲನಿ ಸಕನಾರವು ಕೂಡನ ರೆ್ೂೆಂದ್ 
ಶ್ಕ್ಷಕ ವಗಾವನತನ ಬಹಳ ಕಡಗೆಣಿಸಿದನುರ.ೆ  ತನಯಿ ಹೃದ್ಯ ಇರತವೆಂಥ ಯನವ ಸಕನಾರವು ಈ 
ಬೊೋಧ್ಕ/ಬೂೆೋಧ್ಕೆೋತ್ರ ಶ್ಕ್ಷಕ ವಗಾವನತನ ಈ ರಿೋತಿಯನಗಿ ನಡಸೆಿಕೂೆಳುಿವುದ್ತ ನಮಾ ರ್ನಡಿನಲ್ಲಿ 
ಸೂಕುವನಗಿಲಿ.   ದ್ಯವಿಟತಟ ಉತನಪದ್ಕ ವಗಾ ಎೆಂಬತದ್ಕಿೆೆಂತ್ ಹೆಚನಿಗಿ ಸೋೆವನ ವಲಯ 
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ಎನತನವುದ್ನತನ ಈ ಶ್ಕ್ಷಕ ಇಲನಖಯೆ ವಗಾವನತನ ಪರಿಗಣಿಸಬೆೋಕನಗಿದೆ.  ಉತನಪದ್ನ ವಲಯ ಎೆಂದ್ತ 
ಶ್ಕ್ಷಕ ಸೆಂಸೆಾಗಳನತನ ಸಹ ಕರಯೆತವುದನದ್ರೆ, ಈ ರ್ನಡಿನಲ್ಲಿ ಭವಿಷಾ ರೂಪಿಸಲತ ಖೆಂಡಿತ್ವನಗಿ 
ಸನಧ್ಾವಿಲಿ.   

ಇವತ್ತು ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆೋೆಂದ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಕನಾರವೆೋ ಅಸಿುತ್ಾದ್ಲ್ಲಿದೆ.  ಈ ವಿಚನರವನಗಿ 
ಇಡಿೋ ರನಜಾದನದ್ಾೆಂತ್ ಮತ್ತು ದೆೋಶದನದ್ಾೆಂತ್ ವನಾಪಕವನದ್ ಚಳುವಳಿ ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ  ನರ್ನೆಯಿೆಂದ್ 
ಬೆೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೋಡೆಂ ಪನರ್್ಾನಲ್ಲಿ ದ್ಧರ್ನೆಂಕ: 01.04.2006 ರಿೆಂದ್ ರೆ್ೋಮಕಗೂೆೆಂಡ ಎನ.ಪಿ.ಎಸ್. 
ನಲ್ಲಿರತವವರತ ಮತ್ತು ಅನತದನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸೆಂಸೆಾಯಲ್ಲಿರತವೆಂಥ ಎಲನಿ ರ್ೌಕರರತ ಸಹ ಒಟನಟಗಿ ಸೋೆರಿ 
ಸತಮನರತ ಒೆಂದ್ತ ಲಕ್ಷಕೂೆ ಅಧಿಕ ಮೆಂದ್ಧ ರ್ೌಕರರತ ಹಗಲತ-ರನತಿರ ಹೆಣ್ತಣ ಮಕೆಳ ಆದ್ಧಯನಗಿ ಎಲನಿ 
ಮಹಿಳನ ರ್ೌಕರರತ, ಮಹಿಳನ ಶ್ಕ್ಷಕರತ  ಧ್ರಣಿ ನರತ್ರನಗಿದನುರ.ೆ  ಒಟನಟರೆಯನಗಿ ಈ ಎನ.ಪಿ.ಎಸ್. 
ಅನತನ ಈ ರನಜಾದ್ಧೆಂದ್ ತೆಗೆಯಬೆೋಕತ, ನಮಗ ೆ ಅರ್ನಾಯವನಗತತ್ುದೆ, ನವೃತಿುಯನದ್ ಮೋಲೆ 
ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಬದ್ತಕನತನ ಕಟಿಟಕೊಳುಿವುದ್ಕನೆಗಲ್ಲ, ಬದ್ತಕನತನ ನಡಸೆತವುದ್ಕನೆಗಲ್ಲ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ 
ಎನತನವುದ್ನತನ ಬಹಳ ಪನರಮನಣಿಕತೆಯಿೆಂದ್ ತ್ಮಾ ಮತೆಂದ ೆ ವೋೆದ್ರ್ೆಯನತನ ಮನಡಿಕೊಳುಿತಿುದನುರೆ.  
ಇದ್ನತನ ರ್ನವು ಗೆಂಭಿೋರವನಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೆೋಕನಗಿದೆ.  ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ವನಸುವಿಕವನಗಿ ಎನ.ಪಿ.ಎಸ್. 
ನೆಂದ್ ಸಕನಾರಿ ರ್ೌಕರರಿಗ ೆಇರಬಹತದ್ತ ಹನಗೂ ಅನತದನನತ್ ಸೆಂಸೆಾ ಇರಬಹತದ್ತ.  ಅನತದನನತ್ 
ಸೆಂಸೆಾಯವರಿಗ ೆಏರೆ್ೋನತ ಇಲಿದ್ೆಂತನಗಿದ.ೆ  ಸಕನಾರಿ ಸೆಂಸೆಾಯವರಿಗ ೆಅಷ್ೂೆಟೋ, ಇಷ್ೂೆಟೋ ಹಣ್ವನತನ 
ಮಿೋಸಲ್ಲರಿಸತತಿುದುೆೋವೆ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತಿುದನುರ.ೆ  ಆದ್ರೆ, ಅದ್ತ ಸಹ ಎಷತಟ ಹಣ್ ಬರತತ್ುದೆ ಎೆಂಬತದ್ತ 
ಯನರಿಗೂ ಸಹ ಖನತ್ರಿ ಇಲಿವೆೆಂದ್ತ ಸಕನಾರಿ ರ್ೌಕರರೆಲಿರೂ ಒಟನಟರೆಯನಗಿ ಈ ಚಳುವಳಿಯನತನ 
ಮನಡಲತ ಹೂೆರಟಿದನುರೆ.  ರ್ನವು ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಗೆಂಭಿೋರವನಗಿ ಗಮನಹರಿಸಬೋೆಕತ.  ಮನನಾ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 
ಸಚಿವರಿೆಂದ್ಲೆೋ ಈ ಕೆಲಸವನಗತತ್ುದೆ ಎೆಂಬ ನರಿೋಕ್ಷೆ ನನಗ ೆ ಏನಲಿ.  ಹನಗೆೆಂದ್ತ ಮನನಾ 
ಸಭನರ್ನಯಕರ ಮೋಲೆ ಸಹ ರ್ನನತ ಒತ್ುಡ ಹೋೆರತವುದ್ಧಲಿ.  ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಗೆಂಭಿೋರವನದ್ೆಂಥ 
ಚಿೆಂತ್ರ್ೆಯನತನ ಮನನಾ ಮತಖಾಮೆಂತಿರಗಳೋೆ ಮನಡಿ, ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕನಾರದೂೆೆಂದ್ಧಗೂ ಸಮನಲೂೆೋಚರ್ ೆ
ಮನಡಬೋೆಕನಗಿದ.ೆ  ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ ವಿರೂೆೋಧ್ ಪಕ್ಷಗಳನತನ ಸಹ ವಿಶನಾಸಕೆೆ 
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ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳಿಬೋೆಕತ.  ಇದ್ತ ಅೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ತ ಜಾಲೆಂತ್ ಸಮಸೆಾಯನಗಿದೆ.  ಆ ದ್ಧಸಯೆಲ್ಲಿ ಏರ್ನದ್ರೂ 
ಪರಿಹನರ ನೋಡತವೆಂಥ ಪರಯತ್ನವನತನ ಈ ಅಧಿವೆೋಶನದ್ಲ್ಲಿಯ್ದೋ ನದ್ಧಾಷಟವನದ್ ದ್ಧರ್ನೆಂಕವನತನ 
ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿ, ಮನನಾ ಮತಖಾಮೆಂತಿರಗಳನದ್  ಶ್ರೋ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿಯವರೂೆೆಂದ್ಧಗೆ 
ಸಮನಲೊೋಚರೆ್ ಮನಡಿ, ಈ ಸಮಸೆಾಗೆ ಪರಿಹನರ ಸೂಚಿಸತವೆಂಥ ಕೆಲಸವನತನ ಈ 
ಅಧಿವೆೋಶನದ್ಲ್ಲಿಯ್ದೋ ಪರಕಟಣೆ ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಒತನುಯ ಮನಡತತೆುೋರ್ೆ.   

ಮತೊುೆಂದ್ತ ಅೆಂಶವನತನ ಮನನಾ ಸಚಿವರ ಗಮನಕೆೆ ತ್ರಬಯಸತವುದೆೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ, ದ್ಧರ್ನೆಂಕ: 
01.04.2006 ರಿೆಂದ್ ಹಿೆಂದ ೆ ಯನವ ಸೆಂಸೆಾಗಳು ಅನತದನನಕೆೆ ಒಳಪಟಿಟದ ೆ ಅೆಂತ್ಹ ಸೆಂಸೆಾಗಳಲ್ಲಿ 
ಖನಲ್ಲಯನದ್ ಹತದೆುಗಳನತನ ನೋವು ದ್ಧರ್ನೆಂಕ: 01.04.2006 ರ ನೆಂತ್ರ ಭತಿಾ ಮನಡತವನಗ ಅದ್ನತನ 
ಹಳೆಯ ಪಿೆಂಚಣಿ ಯೋಜರೆ್ ಅಡಿ ತ್ರಬೋೆಕನಗಿತ್ತು.  ಆದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಹಳೆಯ ಪಿೆಂಚಣಿ 
ಯೋಜರೆ್ಯನತನ ನೋಡದೋೆ ಹೊಸ ಪಿೆಂಚಣಿ ಯೋಜರೆ್ ವನಾಪಿುಗೆ ತ್ರಲನಗತತಿುದೆ.  ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಆ 
ಸೆಂಸೆಾ ಅನತದನನಕೆೆ ಒಳಪಟಟ ದ್ಧನ ಹಳೆಯ ಪಿೆಂಚಣಿ ಯೋಜರೆ್ ಅಡಿ ಆ ಎಲನಿ ಹತದೆುಗಳು 
ಒಳಪಟಿಟರತವೆಂಥದನಗಿದೆ.  ನವೃತಿುಯಿೆಂದ್, ರನಜಿೋರ್ನಮಯಿೆಂದ್, ಮರಣ್ದ್ಧೆಂದ್ ಖನಲ್ಲಯನದ್ ಎಲನಿ 
ಹತದೆುಗಳನತನ ಭತಿಾ ಮನಡಲತ ಸಕನಾರ ಅನತಮತಿ ನೋಡತತಿುದೆ, ಆ ಹತದೆುಗಳನತನ ಮತೆು ಹೂೆಸ 
ಪಿೆಂಚಣಿ ವನಾಪಿುಗೆ ತ್ರಲನಗತತಿುದೆ.  ಇದ್ತ ಕೂಡನ ತಿೋರನ ಅರ್ನಾಯದ್ ಸೆಂಗತಿಯನಗಿದೆ.  ಆ 
ದ್ಧಸಯೆಿೆಂದ್ ತನವು ಎಲನಿ ವಿಚನರದ್ ಬಗೆೆ ಚಿೆಂತ್ರ್ ೆಮನಡಿ, ಪಕೆದ್ ರ್ನಲತೆ ರನಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಅನತದನನತ್ 
ಸೆಂಸೆಾಯವರಿಗ ೆ ಏನತ ಸವಲತ್ತು ಜನರಿಗ ೆ ತ್ರಲನಗಿದೆ, ಅದೆೋ ರಿೋತಿ ನಮಾ ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿಯೂ 
ಮನಡಬೋೆಕತ.  ಒಟನಟರೆಯನಗಿ ರನಜಾ ಸಕನಾರಿ ರ್ೌಕರರತ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಪಿೆಂಚಣಿ ಸೌಲಭಾ ಬೆೋಡ, 
ಇದ್ರಿೆಂದ್ ನಮಗೆ ಬದ್ತಕನತನ ಕಟಿಟಕೊಳಿಲತ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ, ಬದ್ತಕನತನ ನಡಸೆತವುದ್ಕನೆಗತವುದ್ಧಲಿ, ನಮಾ 
ಸೆಂಸನರದ್ಲ್ಲಿ ದೊಡಡ ಚಿತ್ರಹಿೆಂಸೆಯನಗಿದೆ ಎನತನವೆಂಥದ್ತ ಮನತಷಾನ ದೊಡಡ ಆಕರೆಂದ್ನವನಗಿದೆ.  
ಶ್ಕ್ಷಕರನಗಲ್ಲ, ರ್ೌಕರರನಗಲ್ಲ ಯನವುದೆೋ ಹತದೆುಯಲ್ಲಿ ಕತ್ಾವಾವನತನ ನವಾಹಿಸತತಿುರಲ್ಲ ನರೆಂತ್ರವನಗಿ 
ಸತಮನರತ 25, 35 ವಷಾ ಸೋೆವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ನೆಂತ್ರ ಬರಿೋ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಹೂೆೋಗಿ ಜಿೋವನ ನಡಸೆಲತ 
ಸನಧ್ಾವನಗದೆೋ ಆತ್ಾಹತೆಾಗೆ ಶರಣನಗತವುದೆೋನದೆ, ಅದ್ತ ಜಿೋವೆಂತ್ವನಗಿ ಸಕನಾರವೆೋ ಅವರನತನ 
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ಕೊಲತಿವೆಂಥ ಒೆಂದ್ತ ಹಿೋರ್ನಯ ಪರಿಸಿಾತಿ ನಮಾ ರ್ನಡಿನಲನಿಗಲ್ಲ, ದೆೋಶದ್ಲನಿಗಲ್ಲ ಬರಬನರದ್ತ, 
ಯನವುದೆೋ ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದ್ ಈ ರಿೋತಿ ಆಗಬನರದ್ತ.  ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲನಖಯೆ್ದೆಂದ್ರ,ೆ ಎಲಿರಿಗೂ ಸವಾಸಾ 
ಇದ್ು ಹನಗೆ.  ಶ್ಕ್ಷಕರಿೆಂದ್ ಮತ್ತು ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ್ಧೆಂದ್ಲೋೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಬಳೆಗತತಿುರತವುದ್ತ.  ಅವರನತನ ರ್ನವು 
ಇವತ್ತು ಯನವ ರಿೋತಿ ನಡಸೆಿಕೂೆಳುಿತಿುದೆುೋವೆ? ನಮಾ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆ ಯನವುದನದ್ರಿೆಂದ್ ಲೆಂಚ 
ಬರತತ್ುದೆಯ್ದೋ? ಪರತಿಯಬು ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಮಕೆಳಿಗೆ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೋಡತವನಗ,್“ರ್ನನತ ಪನಠವನತನ ಕಲ್ಲಸತವೆಂಥ 
ವಿದನಾರ್ಥಾ, ನನಗಿೆಂತ್ ಎತ್ುರಕೆೆ ಬಳೆೆಯಬೆೋಕತ”್ ಎನತನವೆಂಥ ಉದೆುೋಶವನನಟತಟಕೂೆೆಂಡತ ಕೆಲಸ 
ಮನಡತವೆಂಥವರನಗಿದನುರೆ.  ಈ ಶ್ಕ್ಷಕ ಸಮತದನಯವು ಈ ರ್ನಡನತನ ಉತ್ುಮ ಸಿಾತಿಗ ೆ
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಹೂೆೋಗಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ದ್ತಡಿಯತತಿುರತವೆಂಥ ಸಕನಾರಿ ರ್ೌಕರರನತನ ಮತ್ತು ಶ್ಕ್ಷಕ 
ಸಮತದನಯವನತನ ರ್ನವು ಈ ರಿೋತಿ ಹಿೋರ್ನಯವನಗಿ ನಡಸೆಿಕೂೆೆಂಡತ ಹೂೆೋಗತವುದ್ತ ಹನಗೂ ಅವರ 
ಬದ್ತಕಿನ ಬಗೆೆ ಚಿೆಂತ್ರ್ೆ ಮನಡದೆೋ ಇರತವುದ್ತ ಒಳಿತ್ಲಿ ಎೆಂಬತದ್ನತನ ಈ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಹೆೋಳುತೆುೋರ್ೆ.  
ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತೂೆುೆಂದ್ತ ಪರಮತಖವನದ್ ವಿಚನರವೋೆರೆ್ೆಂದ್ರೆ,…  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರೆ, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ತ್ಮಗೆ ಉತ್ುರವನತನ ನೋಡತತನುರೆ.      

(ಮತೆಂದ್ತ)   

(1069) 20.12.2022/5.00/ಎಸ್್ಕ-ೆಎಕ ೆ         (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆುೋಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕೆ್ಷೋತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ 
ಉತ್ುರವನತನ ಕೊಡತತನುರೆ. ಈ ರ್ನಡಿನಲ್ಲಿ ಕೂಲ್ಲ ಕನಮಿಾಕರಿಗ ೆ ಕೋೆೆಂದ್ರ  ಮತ್ತು ರನಜಾ ಸಕನಾರ 
ಆರೂೆೋಗಾ ವಿಮನ ಯೋಜರೆ್ಯನತನ ಜನರಿಗೆ ತ್ೆಂದ್ಧವ.ೆ ಒೆಂದ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಲ್ಲ 
ಕನಮಿಾಕನ ರೆ್ರವಿಗ ೆಬರಬೆೋಕತ. ಆದ್ರೆ ಅನತದನನತ್ ಸೆಂಸೆಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಬೂೆೋಧ್ಕ 
ಮತ್ತು ಬೊೋಧ್ಕೆೋತ್ರರಿಗ ೆ ಯನವುದೆೋ ಆರೂೆೋಗಾ ಪಿೆಂಚಣಿ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಇಲಿ. ಒೆಂದ್ತ 
ಕತಟತೆಂಬದ್ ಸದ್ಸಾನಗೆ ಹೃದ್ಯ ಚಿಕಿತೆಿಯನದ್ರ,ೆ ಇಡಿೋ ಕತಟತೆಂಬದ್ ಸದ್ಸಾರೆಲಿರೂ ಆ ಸನಲವನತನ 
ತಿೋರಿಸತವುದ್ಕನೆಗದೆೋ,  ಕತಟತೆಂಬ ಸಮೋತ್ ರೆ್ೋಣಿಗೆ ಶರಣನಗತವ ಪರಿಸಿಾತಿ ಇದ.ೆ  ಈ ಅನತದನನತ್ 
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ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸೆಂಸೆಾಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ಕ್ಷಕರನಗಿರತವವರಿಗೆ ಇೆಂತ್ಹ ಹಿೋರ್ನಯ ಪರಿಸಿಾತಿ ಬೆಂದ್ಧದ.ೆ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಅರೆ್ೋಕ 
ಬನರಿ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಚಚೆಾ ಮನಡಿದೆುೋವೆ. ಇದ್ತ ಬರಿೋ ಭರವಸ ೆಮನತ್ರ ಆಗಿದೆ.   ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ 
ಸಕನಾರಕೆೆ ಕೆೋಳುವುದೆೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟತಟ, ಸಕನಾರಿ ಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ಜೊಾೋತಿ ಸೆಂಜಿೋವಿನ 
ಆರೂೆೋಗಾ ವಿಮನ ಯೋಜರೆ್ಯನತನ ಜನರಿಗೊಳಿಸಲನಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರತಿ ತಿೆಂಗಳ 
ಸೆಂಬಳದ್ಲ್ಲಿ ವೆಂತಿಗೆಯನತನ ಕಲೆರ್ಟ್ ಮನಡಿ, ಅವರ ಕತಟತೆಂಬದ್ ಸದ್ಸಾರಿಗೆ ಜೊಾೋತಿ ಸೆಂಜಿೋವಿನ 
ಯೋಜರೆ್ಯ ಸೌಲಭಾವನತನ ಕೊಟಿಟದ್ಧುೋರಿ.  ಅದೆೋ ರಿೋತಿ ಈ ಅನತದನನತ್ ಸೆಂಸೆಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ 
ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಬೊೋಧ್ಕ-ಬೊೋಧ್ಕೆೋತ್ರ ಸೆಂಬಳದ್ ಹಣ್ದ್ಧೆಂದ್ ವೆಂತಿಗೆಯನತನ ಸೆಂಗರಹ ಮನಡಿ, 
ಅವರನತನ ಕೂಡ ಈ ಜೊಾೋತಿ ಸೆಂಜಿೋವಿನ ವನಾಪಿುಯಲ್ಲಿ ತ್ೆಂದ್ತ,  ಅವರ ಕತಟತೆಂಬದ್ ಸದ್ಸಾರಿಗೂ 
ಕೂಡ ಈ ಆರೂೆೋಗಾ ವಿಮನ ಯೋಜರೆ್ ಸಿಗತವೆಂತೆ ಮನಡಬೋೆಕನಗಿದೆ. ಇದ್ನತನ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ 
ಕನನೂನನಲ್ಲಿ ತೂೆಡಕತ ಇದೆ ಎೆಂಬತದ್ತ ನಮಗೆ ಗೂೆತಿುದೆ. ದ್ಯವಿಟತಟ, ಆ ಕನಯಿದೆಗ ೆ
ತಿದ್ತುಪಡಿಯನತನ ತ್ನನ. ಕತಟತೆಂಬದ್ ಸದ್ಸಾರಿಗೆ  ಆರೂೆೋಗಾ ಮತೂೆುೆಂದ್ತ ಇಲಿವೆೆಂದನಗ, ಅವರಿಗೆ 
ಬೆೋರ ೆರಿೋತಿಯ ಹಣ್ಕನಸಿನ ರೆ್ರವು ಇಲಿ. ಈ ರ್ನಡಿನಲ್ಲಿ  ನೂರಕೆೆ ತೂೆೆಂಬತ್ತು ಪಸಾೆೆಂರ್್ ಶ್ಕ್ಷಕರತ 
ವೆೋತ್ನದ್ಧೆಂದ್ ಬದ್ತಕತತಿುದನುರ.ೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆೋರ ೆ ರಿೋತಿಯ ಆದನಯದ್ ಮೂಲಗಳಿಲಿ. ಅೆಂತ್ಹ 
ಕತಟತೆಂಬದ್ ಒಬು ಸದ್ಸಾನಗೆ ಶಸರ ಚಿಕಿತೆಿಯನದ್ರ,ೆ ಸನಲದ್ ಶ್ಲಕೆೆ ಸಿಕಿೆಹನಕಿಕೂೆಳುಿತನುರೆ. ಅವರಿಗೆ 
ಯನವುದೆೋ ಸವಲತ್ತು ಇಲಿ.  ಶನಲೆಯಲ್ಲಿ ದ್ತಡಿಯತವ ಮತ್ತು ದೆೋಶ ಕಟತಟವ ಒಬು ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆಇೆಂತ್ಹ 
ಕನಷಟ ಆರೂೆೋಗಾ ವಿಮನ ಯೋಜರೆ್ಯನತನ ಕೂೆಡಲ್ಲಲಿವೆೆಂದ್ರೆ, ನಮಾ ಸಕನಾರ ಆಡಳಿತ್ವನತನ 
ಎೆಂತ್ಹ ಲೂೆೋಪದ್ಲ್ಲಿ ನಡಸೆತತಿುದೆ. ಇದ್ತ ಮನನವಿೋಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣ್ವಲಿ. ಸಕನಾರಕೆೆ ತನಯಿ ಹೃದ್ಯ 
ಇರಬೋೆಕತ. ಇೆಂತ್ಹ ಪವಿತ್ರ ಸೋೆವೆಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸತವೆಂತ್ಹ ಬೊೋಧ್ಕ-ಬೂೆೋಧ್ಕೋೆತ್ರರಿಗೆ ಆರೂೆೋಗಾ 
ವಿಮ ಯೋಜರೆ್ಯನತನ ಜೊಾೋತಿ ಸೆಂಜಿೋವಿನ ಯೋಜರೆ್ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರತವುದ್ಕೆೆ ಕನಯಿದೆಯಲ್ಲಿ 
ತಿದ್ತುಪಡಿ ತ್ರತವುದ್ಕೆೆ ಕೂಡಲೋೆ ಕರಮವಹಿಸಿ. ಅವರಿೆಂದ್ಲೂ ವೆಂತಿಗೆಯನತನ ಸೆಂಗರಹ ಮನಡಿ. 
ದ್ಯವಿಟತಟ, ಅವರ ಕತಟತೆಂಬದ್ ಸದ್ಸಾರೆಲಿರೂ ಕೂಡ ಸಕನಾರ ಗತರತತ್ತಪಡಿಸಿದ್ೆಂತ್ಹ ಆಸಪತೆರಗಳಲ್ಲಿ 
ಚಿಕಿತೆಿ ಸೌಲಭಾ ದೊರಕತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತನ ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳತನು, ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ 
ಸಕನಾರಕೆೆ ಒತನುಯ ಮನಡತತೆುೋರ್.ೆ ಇವೆರಡತ ವಿಚನರಗಳಲ್ಲಿ ನದ್ಧಾಷಟವನದ್ೆಂತ್ಹ ಉತ್ುರವನತನ 
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ಕೊಡಬೋೆಕತ. ಹಳೆ ಪಿೆಂಚಣಿ ಯೋಜರೆ್ಯನತನ ಜನರಿ ಮನಡಬೋೆಕತ. ಹೊಸ ಪಿೆಂಚಣಿ ಯೋಜರೆ್ 
ಸೆಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ ರದನುಗಬೆೋಕತ ಎನತನವುದ್ರ ಬಗೆೆ ಮನನಾ ಮತಖಾಮೆಂತಿರಗಳಿೆಂದ್ ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ 
ಹೆೋಳಿಕೆ ಮನಡಿಸಬೆೋಕತ. ಈ ಜೊಾೋತಿ ಸೆಂಜಿೋವಿನ ಯೋಜರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಏರೆ್ಲನಿ ಕರಮ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಿತಿುೋರನ ಎನತನವ ಬಗೆೆ ಸಪಷಟವನದ್ ನಲತವು ಕೊಡಬೆೋಕತ. ದ್ಯವಿಟತಟ, ಜೊಾೋತಿ 
ಸೆಂಜಿೋವಿನ ಯೋಜರೆ್ಯನತನ ಜನರಿ ತ್ರಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತನು, ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಸಕನಾರಕೆೆ 
ವಿನೆಂತಿಯನತನ ಮನಡತತೆುೋರೆ್. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಎಸ್್.ವಿಿ. ಸೆಂಕನೂರವರೋೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ನಯಮ 330 
ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೋಯತತ್ರತಗಳನದ್ ಮನನಾ ಮರಿತಿಬೆುೋಗೌಡ, ಪತಟಟಣ್ಣ ಹನಗೂ ಎಸ್್.ವಿಿ. ಸೆಂಕನೂರರವರತ 
ಕೊಟಿಟದನುರೆ. 

ಶ್ರೋ ಎಸ್್.ವಿಿ. ಸೆಂಕನೂರ (ಪದ್ವಿೋಧ್ರರ ಕ್ಷೆೋತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈ ವಿಷಯದ್ 
ಬಗೆೆ ಚಚಾೆ ಮನಡತತಿುರತವನಗ, ಮನನಾ ಮತಖಾಮೆಂತಿರಗಳು ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿದ್ಧುದ್ುರೆ ಬಹಳ ಚೆರ್ನನಗಿ 
ಇರತತಿುತ್ತು. ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರನದ್ ಮನನಾ ಬಿ.ಸಿ. ರ್ನಗೋೆಶ್ರವರತ ಭರವಸ ೆ ಕೊಡಿ ಎೆಂದ್ತ ಕೆೋಳಿದ್ರೆ, 
ಅವರಿಗೆ ಭರವಸ ೆ ಕೂೆಡತವುದ್ತ ಬಹಳ ಕಷಟವನಗತತ್ುದ.ೆ ಹಿರಿಯ ಸದ್ಸಾರನದ್ ಮನನಾ 
ಮರಿತಿಬೆುೋಗೌಡರತ ಈ ವಿಷಯದ್ ಬಗೆೆ ಈಗನಗಲೆೋ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮೂರತ 
ಪರತೆಾೋಕವನದ್ ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಮದ್ಲರೆ್ಯದನಗಿ, ನಮಾ ದೋೆಶದ್ಲ್ಲಿ  ಹಳ ೆಪಿೆಂಚಣಿ ಯೋಜರೆ್ಯನತನ 
ರದ್ತುಪಡಿಸಿ, 2006ರ ನೆಂತ್ರ ಹೂೆಸ ಪಿೆಂಚಣಿ ಯೋಜರೆ್ಯನತನ ಜನರಿಗೆ ತ್ೆಂದ್ರತ. ಅದ್ತ ಸಕನಾರಿ 
ರ್ೌಕರರಿಗ ೆಜನರಿಯನಯಿತ್ತ. ಖನಸಗಿೋ ಅನತದನನತ್ ಶನಲನ ಕನಲೋೆಜತ ರ್ೌಕರರಿಗ ೆಜನರಿಯನಗಲ್ಲಲಿ. 
ಸಕನಾರಿ ರ್ೌಕರರಿಗ ೆ ಹೊಸ ಪಿೆಂಚಣಿ ಯೋಜರೆ್ ಜನರಿಯನಗತವ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಎಲನಿ ಸಕನಾರಿ 
ರ್ೌಕರರತ ತ್ತೆಂಬನ ಸೆಂತ್ಸದ್ಲ್ಲಿದ್ುರತ. ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಆ ರಿೋತಿಯನದ್ೆಂತ್ಹ ವನತನವರಣ್ 
ನಮನಾಣ್ವನಯಿತ್ತ. ಸಕನಾರಿ ರ್ೌಕರರ ಸೆಂಬಳದ್ಲ್ಲಿ  ಡಿ.ಎ. ಶೆೋಕಡನ ೧೦ ಮತ್ತು ಸಕನಾರ ಶೆೋಕಡನ 
೧೦ ರಷತಟ ಹಣ್ವನತನ ಕೂೆೋಡತತಿುೋರಿ. ಅದ್ನತನ ಷ್ೆೋರತ ಮನರತಕಟೆಟಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ವನತನ ಹೂಡತತೆುೋವೆ. ಅದ್ತ 
ಡಬಲ್ ಆಗತತನು ಹೂೆೋಗತತ್ುದೆ. ಸಕನಾರಿ ರ್ೌಕರರತ ನವೃತಿಯ ವೆೋಳಯೆಲ್ಲಿ ನಮಾಗಳಿಗಲೆನಿ ದೂೆಡಡ 
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ಮತ್ು ಬೆಂದ್ತ, ಕೂೆೋಟನಾಧಿಪತಿಗಳನಗತತಿುೋರಿ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಭರಮಯ ವನತನವರಣ್ವನತನ 
ಮೂಡಿಸಿಬಿಟಿಟದ್ುರತ. ಎಲನಿ ಸಕನಾರಿ ರ್ೌಕರರತ ಹೊಸ ಪಿೆಂಚಣಿ ಯೋಜರೆ್ಯನತನ ಸಿಾೋಕನರ 
ಮನಡಿದ್ರತ. ಆದ್ರ ೆ ಸಕನಾರಿ ರ್ೌಕರರಿಗ ೆ ಇವತ್ತು ಗೊತನುಗತತಿುದೆ. ನನನ ಸನೆೋಹಿತ್ರೂೆಬುರತ ಮರೆ್ನ 
ತನರೆ್ೋ ನವೃತಿುಯನದ್ರತ. ಹಳೆ ಪಿೆಂಚಣಿ ಯೋಜರೆ್ ಜನರಿಯನಗಿದ್ುರೆ, ರೂ.29,000/- ಪಿೆಂಚಣಿ 
ನಗದ್ಧಯನಗತತಿುತ್ತು. ಬರಿೋ ರೂ.8,000/- ಪಿೆಂಚಣಿ ನಗದ್ಧಯನಗತತ್ುದೆ. ಹಳ ೆಪಿೆಂಚಣಿ ಯೋಜರೆ್ 
ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪಿೆಂಚಣಿ ಯೋಜರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ೂೆಟೆಂದ್ತ ವಾತನಾಸ ಮತ್ತು ಅರ್ನಾಯವನಗತತಿುದ.ೆ ಇಡಿೋ 
ರನಜಾ ಸಕನಾರಿ ರ್ೌಕರರತ ನರ್ನೆ ಬೆೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ್ ಫ್ರೋಡೆಂ ಪನರ್್ಾನಲ್ಲಿ ದೂೆಡಡ ಹೂೆೋರನಟವನತನ 
ನಡಸೆಿದನುರ.ೆ ನಮಾ ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿರತವ ರ್ನಲತೆ ರನಜಾಗಳನದ್ ರನಜಸನುನ್, ಜನಖಾೆಂಡ್, ಪೆಂಜನಬ್, 
ಛತಿುೋಸ್್ಘಡ್ ಹೊಸ ಪಿೆಂಚಣಿ ಯೋಜರೆ್ಯನತನ ರದ್ತುಪಡಿಸಿ, ಹಳೆ ಪಿೆಂಚಣಿ ಯೋಜರೆ್ಯನತನ ಜನರಿ 
ಮನಡಿದನುರ.ೆ ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಸಕನಾರಕೆೆ ಒತನುಯ ಮನಡತವುದೋೆರ್ೆೆಂದ್ರೆ, ಸಕನಾರಿ ರ್ೌಕರರಿಗ ೆ
ಹೊಸ ಪಿೆಂಚಣಿ ಯೋಜರೆ್ಯನತನ ಜನರಿ ಮನಡಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಬಹಳ ತೊೆಂದ್ರಯೆನಗಿದೆ. 
ರೂ.29,000/- ಪಿೆಂಚಣಿ ನಗದ್ಧಯನಗತವುದ್ತ, ಬರಿೋ ರೂ.8,000/- ಪಿೆಂಚಣಿ ನಗದ್ಧಯನಗತತ್ುದೆ. 
ಹನಗನಗಿ, ಹೊಸ ಪಿೆಂಚಣಿ ಯೋಜರೆ್ಯನತನ ರದ್ತು ಪಡಿಸಬೆೋಕತ. ಹಳೆ ಪಿೆಂಚಣಿ ಯೋಜರೆ್ಯನತನ 
ಪತನಃ ಜನರಿಗ ೆತ್ರಬೋೆಕತ ಎನತನವುದ್ತ ಮದ್ಲರೆ್ೋ ವಿಷಯವನಗಿದ.ೆ  

ಎರಡರೆ್ೋ ವಿಷಯವನಗಿ, ಹಿರಿಯ ಸದ್ಸಾರನಗಿ ಮನನಾ ಮರಿತಿಬೆುೋಗೌಡರತ ಸವಿಸನುರವನಗಿ 
ಹೆೋಳಿದನುರೆ. ಅನತದನನತ್ ಶನಲನ ಕನಲೋೆಜತಗಳ ರ್ೌಕರರಿಗ ೆ ಹೊಸ ಪಿೆಂಚಣಿ ಯೋಜರೆ್ ಮತ್ತು ಹಳೆ 
ಪಿೆಂಚಣಿ ಯೋಜರೆ್ ಸೌಲಭಾವಿಲಿ. ಒಬು ಶ್ಕ್ಷಕ ಆರವತ್ತು ವಷಾಗಳವರೆಗ ೆ ಪನರಮನಣಿಕವನಗಿ ಸೋೆವೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಅವರತ ನವೃತಿುಯನಗಿ ಬರಿೋ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಹೊೋಗಬೋೆಕೆೆಂದ್ರೆ, ಬದ್ತಕತ ನಡಸೆತವುದ್ತ ಹೆೋಗ?ೆ 
ಅವರ ಬದ್ತಕಿನ ಮೂಲ ಪರಶೆನಯನಗಿದ.ೆ ಅವರತ ಭಿಕ್ಷೆ ಪನತೆರಯನತನ ಹಿಡಿದ್ತಕೊೆಂಡತ ಹೊೋಗಿ, 
ಬದ್ತಕತ ನಡಸೆಬೆೋಕನ? ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಸಕನಾರ ಬಹಳಷತಟ ಚಿೆಂತ್ರೆ್ ನಡಸೆಬೆೋಕತ. ಸಕನಾರಿ ರ್ೌಕರರಿಗೆ 
2006 ರ ನೆಂತ್ರ ಹೂೆಸ ಪಿೆಂಚಣಿ ಯೋಜರೆ್ಯನತನ ಜನರಿಗ ೆತ್ೆಂದ್ಧರಿ. ಅದೆೋ ರಿೋತಿಯನಗಿ ಖನಸಗಿೋ 
ಅನತದನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸೆಂಸೆಾಗಳಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ತ್ರಬೋೆಕನಗಿತ್ತು. ಮನಾರೆ್ೋಜ್ಮೆಂರ್್ನವರತ 
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ಕನೆಂಟಿರಬೂಾಷನ್ ಶೆೋಕಡನ 10 ರಷತಟ ಕೊಡಿ ಎೆಂದ್ತ ಸಕನಾರದ್ವರತ ಒೆಂದ್ತ ಸತತೂೆುೋಲೆಯನತನ 
ಹೊರಡಿಸಿದ್ರತ. ಕನೆಂಟಿರಬೂಾಷನ್ ಆಗಿ ಶೆೋಕಡನ ೧೦ ಇದ್ಧುದ್ತು, ಈಗ ಹದ್ಧರ್ನಲತೆ ಆಗಿದ.ೆ ಯನವ 
ಮನಾರೆ್ೋಜ್ಮೆಂರ್್ ಕನೆಂಟಿರಬೂಾಷನ್ ಕೊಡತತ್ುದ?ೆ ಯನವ ಮನಾರೆ್ೋಜ್ಮೆಂರ್್ನವರತ 
ಕನೆಂಟಿರಬೂಾಷನ್ ಕೂೆಡತವುದ್ಧಲಿ. ಖನಸಗಿೋ ಅನತದನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸೆಂಸೆಾಗಳ ರ್ೌಕರರತ ಕೊಡತವುದ್ಕೆೆ 
ತ್ಯನರಿದೆುೋವೆ. ಖನಸಗಿೋ ಅನತದನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸೆಂಸೆಾಗಳ ರ್ೌಕರರ ಕನೆಂಟಿರಬೂಾಷನ್ Basic + D.A 
ನ 10% ಕೊಡಬೋೆಕನಗಿದೆ. ಆ ಹಣ್ವನತನ ಕೊಡತತೆುೋವೆ. ಖನಸಗಿೋ ಅನತದನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸೆಂಸೆಾಗಳ 
ಮನಾರೆ್ೋಜ್ಮೆಂರ್್ನವರತ ಕೊಡತತಿುಲಿ. ಅದ್ನತನ ಯನರತ ಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ರೆ, ಈಗಿನ ಸಕನಾರ 
ಕೊಡಬೋೆಕತ. ಅದ್ನತನ ಏತ್ಕೆೆ ಕೂೆಡಲ್ಲಲಿ? ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನನತ 
ತ್ಮಾ ಸಕನಾರದ್ ಗಮನಕೆೆ ತ್ರಬಯಸತವುದೆೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ, ಮನನಾ ಸವೋಾಚಾ ರ್ನಾಯನಲಯವು 
ಮೂರತ-ರ್ನಲತೆ ಬನರಿ ತಿೋಪತಾ ಕೂೆಟಿಟದೆ. ಆ ತಿೋಪತಾ ಏನತ ಕೂೆಟಿಟದೆ ಎೆಂದ್ರೆ, ಸಕನಾರಿ ಶನಲೆಯ 
ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆಏರೆ್ಲನಿ ಬೆನಫ್ರ್್ ಕೊಡತತಿುೋರಿ. ಸಕನಾರಿ ಶನಲೆಯ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೊಟಟೆಂತ್ಹ ಬೆನಫ್ರ್್ನತನ  
ಯಥನವತನುಗಿ ಖನಸಗಿೋ ಅನತದನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸೆಂಸಾೆಗಳ ರ್ೌಕರರಿಗ ೆ extend ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ 
ಮನನಾ ಸವೋಾಚಾ ರ್ನಾಯನಲಯ ತಿೋಪತಾ ಕೂೆಟಿಟದೆ. ಮನನಾ ಸವೋಾಚಾ ರ್ನಾಯನಲಯ 
ನೋಡಿರತವ ತಿೋಪಿಾಗೆ ಸಕನಾರದ್ವರತ ಗೌರವ ಕೂೆಡತವುದ್ಧಲಿವೆೋ? ಬೆನಫ್ರ್್ನತನ 2006 ರಿೆಂದ್ 
ಕೊಡಬೋೆಕನಗಿತ್ತು. ಅದ್ನತನ ಇವತಿುನವರಗೊ ಕೂೆಟಿಟಲಿ. ಖನಸಗಿೋ ಅನತದನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸೆಂಸೆಾಗಳಿಗ ೆ
ರ್ೌಕರರಿಗ ೆ ಬಹಳ ಅರ್ನಾಯವನಗಿದ ೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಬದ್ತಕತ ನಡಸೆತವುದ್ತ ಹೆೋಗ?ೆ ರ್ನನತ 
ಹೆೋಳಿರತವೆಂತೆ ಆರವತ್ತು ವಷಾ ಸೋೆವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಅವರತ ಮತೆಂದ ೆಬದ್ತಕತ ನಡಸೆಬೆೋಕೆೆಂದ್ರೆ, ಭಿಕ್ಷೆ ಪನತೆರ 
ಇಟತಟಕೂೆೆಂಡತ ಹೊೋಗಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ. ಸಕನಾರ ಇನತನ ಮತೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನಮನನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ತ್ರಹ ಪರಿಸಿಾತಿ 
ತ್ರತವುದ್ತ ಒಳೆಿಯದ್ಲಿ. ರ್ನನತ ರೂಲ್ಲೆಂಗ್ ಪನಟಿಾಯ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ರೆ, 
ತ್ಪನಪಗತತ್ುದೆ. ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಬಹಳ ಕೆಟಟ ಪರಿಣನಮ ಉೆಂಟನಗತತ್ುದೆ. ಫ್ರೋಡೆಂ ಪನರ್್ಾನಲ್ಲಿ ಸಕನಾರಿ 
ರ್ೌಕರರತ ಕಳೆದ್ ೭೬ ದ್ಧನಗಳಿೆಂದ್ ಹೂೆೋರನಟ ಮನಡತತಿುದನುರ.ೆ ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಬಹಳಷತಟ ನನಗ ೆ
ರೆ್ೂೋವನಗಿದ.ೆ ಈ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಹೆೋಳುವುದೆೋರೆ್ೆಂದ್ರೆ, ಈ ಹಿೆಂದ ೆಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರನದ್ ಮನನಾ 
ಸತರೆೋಶ್ಕತಮನರ್ರವರತ ಇದನುಗ, ಖನಸಗಿೋ ಅನತದನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸೆಂಸೆಾಯವರನತನ ಕರಸೆಿ, 2006 ರ 
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ನೆಂತ್ರ ಹೊಸ ಪಿೆಂಚಣಿ ಯೋಜರೆ್ಯನತನ ಸಕನಾರ ಕೊಟಟರೆ, ಸಕನಾರದ್ ಮೋಲೆ ಎಷತಟ ಆರ್ಥಾಕ 
ಹೊರೆ ಬಿೋಳುತ್ುದೆ ಎೆಂಬತದ್ರ ಬಗೆೆ ಲೆಕೆ ಮನಡಿ ಇಟಿಟದನುರ.ೆ ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 
ಸಚಿವರನದ್ ಮನನಾ ಬಿ.ಸಿ. ರ್ನಗೋೆಶ್ರವರಿಗ ೆಬಹಳ ಕರತಣೆ ಮತ್ತು ಅನತಕೆಂಪವಿದೆ. ರ್ನನತ  ತ್ಮಾ 
ಮೂಲಕ ಮನನಾ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರಿಗೆ ಹೆೋಳುವುದೆೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ, ಸಕನಾರದ್ ಶೆೋಕಡನ ೧೦ ರಷತಟ 
ಕನೆಂಟಿರಬೂಾಷನ್  ಕೂೆಟಟರತ ಎೆಂದ್ರೆ, ಸಕನಾರದ್ ಮೋಲ ೆ ಎಷತಟ ಆರ್ಥಾಕ ಹೊರೆ ಬಿೋಳುತ್ುದೆ 
ಎೆಂಬತದ್ರ ಬಗೆೆ ಲೆಕೆ ಮನಡಿದ್ುರಲನಿ, ದ್ಯವಿಟತಟ ಅದ್ನತನ ತ್ರಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ವಿನೆಂತಿ 
ಮನಡತತೆುೋರ್.ೆ ಸಕನಾರಿ ರ್ೌಕರರಿಗ ೆಹೊಸ ಪಿೆಂಚಣಿ ಯೋಜರೆ್ಯನತನ  ಜನರಿ ಮನಡಿದ್ೆಂತೆ, ಅದೆೋ 
ರಿೋತಿಯನಗಿ ಖನಸಗಿೋ ಅನತದನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸೆಂಸೆಾಗಳ ರ್ೌಕರರಿಗ ೆಕೂಡ ಜನರಿ ಮನಡಬೋೆಕತ. ಇನತನ 
ಮತೆಂದ ೆ ಹೂೆಸ ಪಿೆಂಚಣಿ ಯೋಜರೆ್ ರದನುಯಿತ್ತ ಎೆಂದ್ರೆ, ಹಳ ೆ ಪಿೆಂಚಣಿ ಯೋಜರೆ್ 
ಜನರಿಯನಯಿತ್ತ ಎೆಂದ್ರೆ, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನಾಯವನಗತತ್ುದ.ೆ ಹಿರಿಯ ಸದ್ಸಾರನದ್ ಮನನಾ 
ಮರಿತಿಬೆುೋಗೌಡರತ ಒೆಂದ್ತ ವಿಷಯವನತನ ಹೆೋಳಿದ್ರತ. 2006 ಕೆೆ grant ಗೆ admit ಆಗಿದ.ೆ ಅವರತ 
2006ರ ಪೂವಾದೊಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಅವರಿಗೆ ಎೆಂಟತ ವಷಾ ಹತ್ತು ವಷಾ ನೆಂತ್ರ 2006 
ರಿೆಂದ್ grant ಗೆ admit ಆಯಿತ್ತ. ಈ ವಿಷಯದ್ ಕತರಿತನಗಿ, ಮನನಾ ಸವೋಾಚಾ 
ರ್ನಾಯನಲಯವು ಅನತದನನ ರಹಿತ್ ಅವಧಿಯನತನ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಎಲನಿ ಬೆನ್ಫ್ರ್್ ಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ 
ತಿೋಪತಾ ಕೊಟಿಟದೆ. ಅದ್ಕೆೆ ಅವರಿಗೆ right ಇದೆ. 2006 ರ ನೆಂತ್ರ ಖನಸಗಿೋ ಅನತದನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 
ಸೆಂಸೆಾಗಳನತನ grant ಗೆ admit ಮನಡಿದ್ಧುೋರಲಿ, ಅವರತ ಮದ್ಲೋೆ ಸೋೆವೆಯಲ್ಲಿದನುರ.ೆ ಅವರತ ಹಳೆ 
ಪಿೆಂಚಣಿ ಯೋಜರೆ್ಯ ಜನರಿ ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂಬ ಬಗೆೆ ಡಿಮನಾೆಂಡ್ನತನ ಇಟಿಟದನುರ.ೆ ಅದ್ತ 
ರ್ನಾಯಯತತ್ವನದ್ ಡಿಮನಾೆಂಡ್ ಇದೆ. ಅದ್ನತನ ತ್ಕ್ಷಣ್ ಈಡೋೆರಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ 
ಸಕನಾರಕೆೆ ಒತನುಯ ಮನಡತತೆುೋರ್.ೆ  ರ್ನನತ ಒಬು ಉಪರ್ನಾಸಕ ಮತ್ತು ಪನರೆಂಶತಪನಲರ್ನಗಿ ಸತಮನರತ 
ಮೂವತೈೆದ್ತ ವಷಾಗಳ ಕನಲ ಸೋೆವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆುೋರ್ೆ.  ಜೊಾೋತಿ ಸೆಂಜಿೋವಿನ ಸೌಲಭಾದ್ ಬಗೆೆ 
ಅವತಿುನೆಂದ್ಲೂ ಹೂೆೋರನಟ ಮನಡತತನು ಬೆಂದ್ಧದೆುೋವೆ ಮನನಾ ವಿಶೆಾೋಶಾರ ಹಗೆಡೆ ಕನಗೋೆರಿಯವರತ 
ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರನಗಿದ್ುರತ ಮತ್ತು ಮನನಾ ಅಡಗೂರತ ಹಚೆ. ವಿಶಾರ್ನಥ್ರವರತ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಇಲಿ. ಅವರತ 
ಕೂಡ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರನಗಿದ್ುರತ.  
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(1070) 20.12.2022 5.10 TCH-RN                       (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೋ ಎಸ್್.ವಿಿ.ಸೆಂಕನೂರ (ಮತೆಂದ್ತ): 

ಹೊೋರನಟ ಮನಡತವನಗ ಜೊಾೋತಿ ಸೆಂಜಿೋವಿನಯನತನ ಸಕನಾರಿ ರ್ೌಕರರಿಗ ೆ ಕೂೆಟಿಟದುೆೋವೆ, ನಮಗೂ 
ಕೊಡಬೋೆಕನಗಿದೆ. ಅದ್ನತನ ರ್ನಾಯಯತತ್ವನಗಿ ಕೂೆಡಬೋೆಕನಗಿದ ೆ ಎೆಂದ್ತ ಎಲಿರೂ ಹೋೆಳಿಕೂೆೆಂಡತ 
ಬೆಂದ್ರತ. ಅದ್ತ ಇವತಿುಗೂ ಕೂಡ ಆಗತತಿುಲಿ. ಎಲಿರೂ ಕೂಡ ಒಪತಪತನುರೆ. ಅನತದನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 
ಸೆಂಸೆಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆಸ ಮನಡತತಿುರತವ ರ್ೌಕರರಿಗೂ ಕೂಡ ಜೊಾೋತಿ ಸೆಂಜಿೋವಿನ ಕೊಡಬೋೆಕತ. ಅದ್ತ 
ರ್ನಾಯಯತತ್ವನಗಿದೆ ಎೆಂಬತದ್ರ ಬಗೆೆ ಉದನಹರಣಯೆನತನ ಕೊಟಿಟದ್ಧುರಿ. ಅವರಿಗ ೆ ಯನರಿಗನದ್ರೂ 
ಹನರ್್ಾ ಪನರಬಿಮ್, ಕಿಡಿನ ಪನರಬಿಮ್ ಮತ್ತು ಕನಾನಿರ್ನೆಂತ್ಹ ರೂೆೋಗ ಏರ್ನದ್ರೂ ಬೆಂದ್ರ ೆಅವರತ 
ಏನತ ಮನಡಬೋೆಕತ? ಅವರತ ಸನಲ ಮನಡಿ ಮಕೆಳಿಗೆ ಟಿರೋರ್್ಮೆಂರ್್ ಕೂೆಡಿಸಬೆೋಕತ. ಹೆೆಂತಿಗ ೆ
ಏರ್ನದ್ರೂ ಆದ್ಲ್ಲಿ ಸನಲ ಮನಡಿ ಟಿರೋರ್್ಮೆಂರ್್ ಕೊಡಿಸಬೋೆಕತ.  ಆ ಸನಲವನತನ ಅವರತ 
ತಿೋರಿಸತವುದ್ಕೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಶ್ಕ್ಷಕರ ಪರಿಸಿಾತಿ ಯನವ ರಿೋತಿ ಇದೆಯ್ದೆಂದ್ರೆ, ಪಗನರ ಬೆಂದ್ತ ೨೦ರೆ್ೋ 
ತನರಿೋಖಿಗ ೆ ಬನಾೆಂರ್್ ಬನಾಲೆನಿ್ ‘Nil’್ ಆಗಿರತತ್ುದೆ.  ಅವರ ಅಕೌೆಂರ್್ನಲ್ಲಿ ಹಣ್ವೆೋ ಇರತವುದ್ಧಲಿ. 
ಹೆೆಂಡತಿ-ಮಕೆಳು ಮತ್ತು ತ್ೆಂದ-ೆತನಯಿಗ ೆಏರ್ನದ್ರೂ ಆದ್ಲ್ಲಿ ಅವರತ ಏನತ ಮನಡಬೋೆಕತ? ಇದ್ರ 
ಬಗೆೆ ಎಲನಿ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರತ ಅನತಕೆಂಪದ್ಲ್ಲಿ ಮನಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಹೋೆಳಿದನುರೆ. ಆದ್ರ ೆಒಬುರೂ ಕೂಡ 
ಗಟಿಟ ಮನಸತಿ ಮನಡಿ ಮನಡತತಿುಲಿ. ಹನಗನಗಿ, ಜೊಾೋತಿ ಸೆಂಜಿೋವಿನಯನತನ ಸಕನಾರಿ ರ್ೌಕರರಿಗೆ 
ಯನವ ರಿೋತಿ ಕೂೆಟಿಟದ್ಧುೋರಿ, ಅದೆೋ ರಿೋತಿ ಅನತದನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸೆಂಸೆಾಯ ರ್ೌಕರರಿಗೂ ಕೂೆಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ 
ರ್ನನತ ಸಕನಾರವನತನ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಒತನುಯ ಮನಡತತೆುೋರ್.ೆ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರನದ್ ಶ್ರೋ 
ಮರಿತಿಬೆುೋಗೌಡರಲ್ಲಿ ನನನ ವಿನೆಂತಿ ಏರೆ್ೆಂದ್ರೆ ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ, ಸರ್ನಾನಾ ಮತಖಾಮೆಂತಿರಯವರತ 
ಇದನುಗ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದ್ುರ ೆ ಇದ್ಕೆೆ ಏರ್ನದ್ರೂ ಉತ್ುರ ಸಿಗತತಿುತ್ತು. ಮನನಾ ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು 
ಪೌರಢಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರನದ್ ಶ್ರೋ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೋೆಶ್ ರವರತ ಇದನುರ.ೆ ಅವರತ ಏನತ ಮನಡಬೆೋಕತ?  

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆುೋಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೋತ್ರ):- ಸರ್ನಾನಾ ಮತಖಾಮೆಂತಿರಗಳಿಗೆ ನೋವು ಇದ್ನತನ 
ಮನಡಬೋೆಕತ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಲ್ಲ. 
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ಶ್ರೋ ಎಸ್್.ವಿಿ.ಸೆಂಕನೂರ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇದೆೋ ವಿಷಯ ಇರೆ್ೂನಮಾ ಈ 
ವಿಷಯ ಪರಸನುಪ ಆಗಬೋೆಕತ, ಇಲಿದ್ಧದ್ುರ ೆಇದ್ತ ಅೆಂತ್ಾ ಕನಣ್ತವುದ್ಧಲಿ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಎಸ್್.ವಿಿ.ಸೆಂಕನೂರ ರವರೆೋ, ನೋವು ಏನತ ಹೋೆಳುತಿುೋರೂೆೋ 
ಹೆೋಳಿ. ಮನನಾ ಮರಿತಿಬೆುೋಗೌಡ ರವರತ ಏನತ ಹೆೋಳಬೆೋಕೊೋ ಹೋೆಳಿದನುರ.ೆ  

ಶ್ರೋ ಎಸ್್.ವಿಿ.ಸೆಂಕನೂರ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,  ಮನನಾ ಮರಿತಿಬೆುೋಗೌಡ ರವರತ 
ನಮಾ ಪರವನಗಿಯ್ದೋ ಇದನುರ.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಎಸ್್.ವಿಿ.ಸೆಂಕನೂರ ರವರೋೆ,  ಮನನಾ ಮರಿತಿಬುೆೋಗೌಡ ರವರತ 
ಅದ್ರೆ್ನೋ ಹೆೋಳಿದನುರೆ. ಈಗ ತನವು ಕೂಡ ಅದ್ರೆ್ನೋ ಹೆೋಳುತಿುದ್ಧುೋರಿ.  

ಶ್ರೋ ಎಸ್್.ವಿಿ.ಸೆಂಕನೂರ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈಗ ultimate decision 
ಕೊಡತವವರತ ಯನರತ? ಇರೆ್ೂನಮಾ ವಿಷಯ ಪರಸನುಪ ಆಗಬೋೆಕತ.  

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆುೋಗೌಡ:- ಮನನಾ ಎಸ್್.ವಿಿ.ಸೆಂಕನೂರರವರೋೆ, ತನವು ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ್ಲೆಿೋ 
ಇದ್ಧುೋರಿ. ರ್ನಳ ೆದ್ಧವಸ ನೋವೆೋ ಏರ್ನದ್ರೂ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರನದ್ಲ್ಲಿ ಸರ್ನಾನಾ ಮತಖಾಮೆಂತಿರಯವರ ಕಡ ೆ
ಕೆೈ ತೊೋರಿಸತತಿುೋರಿ. ಅದ್ನತನ ರ್ನನತ ರೆ್ೋರವನಗಿ ಹೆೋಳಿದೆುೋರ್ೆ. ಸರ್ನಾನಾ ಮತಖಾಮೆಂತಿರಯವರತ ಈ 
ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಉತ್ುರಿಸಲ್ಲ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದೆುೋರೆ್.  

ಶ್ರೋ ಎಸ್್.ವಿಿ.ಸೆಂಕನೂರ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಧ್ನಾವನದ್ಗಳು. 

ಶ್ರೋ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್ (ಪದ್ವಿೋಧ್ರರ ಕ್ಷೆೋತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇವತ್ತು 
ರ್ೌಕರರ ಬದ್ತಕಿಗ ೆಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ೆಂತೆ ಬಹಳ ಗೆಂಭಿೋರವನದ್ ವಿಷಯ. ಸಕನಾರ 2006ರ ನೆಂತ್ರ 
ಕೆಲಸಕೆೆ ಸೋೆರಿದ್ವರಿಗೆ ಈ ಯೋಜರೆ್ಯನತನ ಜನರಿಗ ೆ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಬೆಂತ್ತ. ಆದ್ರೆ ನಮಾ 
ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ನತನ ಜನರಿಗ ೆಕೊಟಿಟದ್ತು ಯನವನಗ? 2010ರಲ್ಲಿ ಈ ಕನಯ್ದುಯನತನ ಒಪಿಪಕೂೆೆಂಡಿದ್ತು. 
2010ರಲ್ಲಿ ಜನರಿಗ ೆ ತ್ೆಂದ್ೆಂತ್ಹ ಕನಯ್ದುಯನತನ retrospective effect ಆಗಿ ಕೊಡತವುದ್ಕೆೆ 
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ಬರತತ್ುದೆಯ್ದೋ ಎನತನವುದೆೋ ಬಹಳ ದೂೆಡಡ ಪರಶೆನ. 2006ರಲ್ಲಿ ಇದ್ನತನ ಜನರಿಗ ೆ ತ್ೆಂದ್ರತ. ರ್ನಲತೆ 
ವಷಾಗಳ ನೆಂತ್ರ ನೋವು ಹಿೆಂದ್ಧನವರಿಗೆಲನಿ ಅನಾಯ ಮನಡಿದ್ ಕೂಡಲೋೆ ಈ ಸಮಸೆಾ ಬಹಳ 
ಅಗನಧ್ವನಗಿ ಬೆಳೆದ್ತಕೂೆೆಂಡಿತ್ತ. ಪರತಿಯಬು ವಾಕಿುಯತ ಕೂಡ ತ್ನನ ಅೆಂತ್ಾ ಕನಲದ್ಲ್ಲಿ ಗೌರವನನಾತ್ 
ಸನವನತನ ಮತ್ತು ಗೌರವನನಾತ್ ಬದ್ತಕನತನ ಕನಣ್ತ್ಕೆೆಂಥ ಹಕತೆ ಈ ರ್ನಗರಿಕ ಸಮನಜದ್ಲ್ಲಿದೆ. ಆ 
ಕನರಣ್ಕೊೆೋಸೆರವೋೆ ಸಕನಾರಗಳು ಸನಮನಜಿಕ ಬದ್ಿತ ೆ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ Old Age Pension, 
Widow Pension ಮತ್ತು ಅೆಂಗವಿಕಲರ ಪೆನಷನ್ ಇತನಾದ್ಧ ಎಲಿವನತನ ತ್ೆಂದ್ಧದೆುೋವೆ. ಆದ್ರೆ ಸಕನಾರ 
ಉದೆುೋಶವನತನ ಈಡೋೆರಿಸತವುದ್ಕೂೆೆೋಸೆರ ಸಕನಾರದ್ ಅೆಂಗಗಳನಗಿ ಮತ್ತು ಉಪಕರಣ್ಗಳನಗಿ ಕೆಲಸ 
ಮನಡಿದ್ೆಂತ್ಹ ಈ ರ್ೌಕರರಿಗ ೆpension ಇಲಿದ್ೆಂತ ೆಮನಡತವುದ್ತ ಅತ್ಾೆಂತ್ ಅಮನನವಿೋಯ. OPS 
ನವರತ ಬೆೋರ,ೆ NPS ನವರತ ಬೆೋರ ೆಎೆಂದ್ತ ಈ ರ್ೌಕರ ವಗಾ ಇಬನುಗ ಆಗಿದ.ೆ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ 
ಒೆಂದ್ತ ಲಕ್ಷಕಿೆೆಂತ್ ಹೆಚತಿ ಸಕನಾರಿ ರ್ೌಕರರತ ನನಗ ೆ NPS ಬೆೋಡ, OPS ಕೊಡಿ ಎೆಂದ್ತ 
ಹೊೋರನಟವನತನ ಮನಡತತಿುದನುರ.ೆ ಶೆೋ.೧೦ ಮತ್ತು ಶೋೆ.೧೪ ಒಟತಟ ಶೆೋ.೨೪ರಷತಟ ಹಣ್ ಎಲ್ಲಿ ವಿನಯೋಗ 
ಆಗತತಿುದೆ. ಇದ್ತ ರ್ೌಕರರ ಹಣ್. ಆ ರ್ೌಕರರಿೆಂದ್ deduct ಮನಡಿದ್ೆಂತ್ಹ ಹಣ್ ಯನವ 
ಕೆಂಪನಯಲ್ಲಿ ವಿನಯೋಗ ಆಗತತಿುದೆ, ಅದ್ರ ಮನರತಕಟೆಟ ಸಿಾತಿಗತಿಗಳೋೆನತ? ಅದ್ನತನ ಶೆೋರತ 
ಮನಕೆಾರ್್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮನಡತತನುರ.ೆ ಉಕೆರೋನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ನಾದ್ಲ್ಲಿ ಯತದ್ಿವನದ್ರೆ ಈ ರ್ೌಕರರ 
ಬೆಂಡವನಳದ್ ಮೋಲೆ ದೂೆಡಡ ಪರಿಣನಮ ಬಿೋರತತ್ುದೆ. ಪರಪೆಂಚದ್ಲ್ಲಿ ಯನವುದೊೋ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಆಗತವೆಂತ್ಹ ಘಟರೆ್ ತ್ನನ ಬದ್ತಕಿರೆ್ೂಳಗೆ ಈ ಶೆೋರತ ಮನಕೋೆಾರ್್ ತ್ಲಿಣ್ಗೂೆೆಂಡತ ಈ ಶೆೋರತ 
ಮನಕೆಾರ್್ ವಾತನಾಸವನಗತತ್ುದೆ. ರ್ೌಕರರಿಗ ೆ  ಖನತ್ರಿಯನದ್ೆಂತ್ಹ ನವೃತಿು ಜಿೋವನ ಇಲಿ.  ಸತಪಿರೋೆಂ 
ಕೊೋರ್್ಾ ʻಪೆನಷನ್ನತನ ಸಕನಾರ ಕೊಡತ್ಕೆೆಂಥದ್ುಲಿ, ಇದ್ತ Deferred Wage.  ಪೆನಷನ್ 
ಎನತನವುದ್ತ ಮತೆಂದ್ೂಡಲಪಟಟೆಂಥ ವೆೋತ್ನʼ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದೆ. ಅದ್ನತನ ಯನವುದೊೋ ಮಜಿಾಯಿೆಂದ್ 
ಕೊಡತವುದ್ಲಿ. ಆ ರಿೋತಿಯ ಮತೆಂದ್ೂಡಲಪಟಟ ವೆೋತ್ನವನತನ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ರ್ೌಕರರತ ಕೆೋಳುತಿುದನುರೆ. 
2010ರ ನೆಂತ್ರ ತ್ೆಂದ್ೆಂತ್ಹ ಕನನೂನನತನ ರ್ನಲತೆ ವಷಾ ಹಿೆಂದ್ಕೆೆ ತಗೆೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಹೂೆೋಗಿ 
ಮನಡಿದನುರ.ೆ ರ್ನವು ಯನವುದನದ್ರತ benefit ನತನ ಆ ರಿೋತಿ ಕೂೆಟಿಟದೆುೋವಯೆ್ದೋ? ಬಹಳಷತಟ ಜನ 
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ಐ.ಎ.ಎಸ್್.,ಅಧಿಕನರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರತ NPS ಮತೆು ಕಲೆವರತ OPS. ಹೊಸದನಗಿ ಕೆಲಸಕೆೆ ಸೋೆರಿರತವ 
ಅಧಿಕನರಿ ಮತ್ತು ರ್ೌಕರರತ ಎನ್ಪಿಎಸ್್. ಆದ್ರೆ 2018ರಲ್ಲಿ ಬೆಂದ್ಧರತವ ನನಗ ೆOPS ಇದೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್ರವರೆೋ, ತನವು ಮದ್ಲತ ಕೂಡ 
ಓಪಿಎಸ್್ ಇದ್ುರಿ ಅಲಿವೆೋ? 

ಶ್ರೋ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ಮದ್ಲತ OPS 
ಇದೆುನತ. ನನಗ ೆಆಯಿತ್ತ. ನನನ ಪಕೆದ್ಲ್ಲಿರತವ ಶ್ರೋ ಶಶ್ೋಲ್ ಜಿ.ನಮೋಷಿಯವರತ ಕೂಡ ಇದನುರ.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್ರವರೆೋ, ಅವರತ ಕೂಡ ಮದ್ಲತ 
ಇದ್ುರತ. 

ಶ್ರೋ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈಗ 
ಎೆಂ.ಎಲ್.ಸಿ.ಯನಗತವುದ್ಕಿೆೆಂತ್ ಮತೆಂಚೆ ಅವರತ ಇದ್ುರತ. ಹೂೆಸದನಗಿ ಎೆಂ.ಎಲ್.ಸಿ.ಯನಗಿ 
ಆಯ್ದೆಯನಗಿ ಬೆಂದ್ಧರತವ ಶ್ರೋ ಡಿ.ಎಸ್್.ಅರತಣ್, ಶ್ರೋ ಚಿದನನೆಂದ್ ಎೆಂ.ಗೌಡ ಮತ್ತು ಶ್ರೋ 
ಶನೆಂತ್ರನಮ್ ಬತಡನ ಸಿದ್ಧು ಹನಗೂ ಡನ.ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿ ಇವರಲೆನಿ 2018-2020ರಲ್ಲಿ 
ಬೆಂದ್ಧದನುರ.ೆ ಇವರಿಗಲೆನಿ OPS. ಏಕೆೆಂದ್ರ ೆರ್ನವು ಶನಸಕರತ ಅಲಿವೆೋ? ರ್ನವು ಮತ್ತು ನನನ ಕತಟತೆಂಬ 
ಚೆರ್ನನಗಿ ಇರಬೋೆಕತ. ನನನ ನೆಂತ್ರ ನನನ ಮಕೆಳು ಮತ್ತು ಮಮಾಕೆಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣ ೆಸಿಗಬೆೋಕತ. ಏಕೆೆಂದ್ರ ೆ
ರ್ನನತ ಜನಪರತಿನಧಿ. ಅವರ ಪರತಿನಧಿಯನಗಿ ನನಗ ೆ ಲನಭ ಬೆೋಕತ. ನನನನತನ ಆಯ್ದೆ ಮನಡಿ 
ಕಳುಹಿಸಿಕೂೆಟಿಟರತ್ಕೆೆಂಥ ಜನಕೆೆ ಅದ್ತ ಸಿಗಬನರದ್ತ ಎೆಂದ್ರೆ ಶನಸಕರ ಆತ್ಾ ಸನಕ್ಷಿಗ ೆಏನತ ಉತ್ುರ 
ಕೊಡಬೋೆಕತ? ನನನನತನ ಆಯ್ದೆ ಮನಡಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೂೆಟಟವರಿಗೆ ಇಲಿದ್ಧರತವ ಸೌಲಭಾ ನನಗ ೆಸಿಗತತಿುದೆ. 
ನನಗ ೆ ಸೌಲಭಾ ಬಹಳ ಚೆರ್ನನಗಿದ ೆ ಎನತನವುದನದ್ರೆ ಸರ್ನಾನಾ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೋೆಶ್ ರವರೆ, NPS ನತನ 
ಮನನಾ ಶನಸಕರತಗಳಿಗೆ ಏಕೆ ಅನಾಯ ಮನಡಬನರದ್ತ. ಹನಗನದ್ರೆ ಶನಸಕರತಗಳಿಗೂ NPS 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಬನನ. ಇತಿುೋಚೆಗ ೆಗೆದ್ತು ಬೆಂದ್ೆಂತ್ಹ ನನಗ ೆಮತ್ತು ಮನನಾ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್್ ರವರಿಗೆ 
ಎರಡತ ಪೆನಷನ್ ಸಿಗತತ್ುದೆ. ನಮಗೆ ರನಜಾ ಸಭನ ಪೆನಷನ್ ಮತ್ತು ಅಸೆೆಂಬಿಿ ಪೆನಷನ್ ಕೂಡ ಸಿಗತತ್ುದೆ.  
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ಡನ.ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿ (ಸಕನಾರಿ ಮತಖಾ ಸಚೆೋತ್ಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 
ಅಸೆೆಂಬಿಿಯದ್ತು ಸಿಗತವುದ್ಧಲಿ. ಒೆಂದೋೆ ಪೆನಷನ್ ಸಿಗತವುದ್ತ. 

ಶ್ರೋ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅವರತ ಎಲೂೆಿೋ ಇದನುರ.ೆ 
ಅವರಿಗೆ ಗೊತನುದ್ರ ೆಪನಲ್ಲಾಮೆಂರ್್ ಹೂೆೋಗತತಿುದ್ುರತ. ಅವರತ ಇಲೆಿೋ ಇರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಗೊತನುಗಿಲಿ. I 
am drawing both pensions. ಅವರಿಗೆ ಕನನೂನನ ಐಡಿಯನ ಇಲಿ. ಬೆೋಕನದ್ರೆ 
ಡನ.ತೆೋಜಸಿಾನಗೌಡ ರವರನತನ ಕೆೋಳಲ್ಲ. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ ಪೆನಷನ್ ಸಿಗತತ್ುದೆ. ಅೆಂದ್ರೆ ಸೆೆಂಟರಲ್ದ್ತ 
ಒೆಂದ್ತ ಪೆನಷನ್ ಮತ್ತು ಸಟೆೋರ್್ದ್ತ ಒೆಂದ್ತ ಪೆನಷನ್ ಸಿಗತತ್ುದ.ೆ ವಿಧನನ ಮೆಂಡಲಕೆೆ ಒೆಂದ್ತ ಪೆನಷನ್ 
ಮತ್ತು ರನಜಾ ಸಭೆಗ ೆಒೆಂದ್ತ ಪೆನಷನ್ ಬರತತ್ುದೆ.  

ಶ್ರೋ ಶಶ್ೋಲ್ ಜಿ.ನಮೋಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅವರಿಗೆ ಎರಡತ ಕಡ ೆ ಪೆನಷನ್ 
ಬರತತಿುದ್ುರೆ ಒೆಂದ್ತ ಕಡೆ forgo  ಮನಡಿ ಒೆಂದೋೆ ಕಡ ೆಪೆನಷನ್ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳಿಬಹತದ್ತ. 

ಶ್ರೋ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಖೆಂಡಿತ್.  

ಡನ.ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅದ್ಕೆೆ ಅವರಿಗೆ ಪೆನಷನ್ ಬಗೆೆ 
ಯೋಚರೆ್ ಇಲಿ. ಸಮಸೆಾ ಏರೆ್ೆಂದ್ರೆ, ಎೆಂ.ಎಲ್.ಎ., ಆಗಲ್ಲ ಅಥವನ ಎೆಂ.ಎಲ್.ಸಿ.,ಯನಗಲ್ಲ ಎರಡೂ 
ಹೌಸ್್ಗೆ ಒೆಂದೋೆ ಪೆನಷನ್ ಬರತತ್ುದೆ. ಆದ್ರೆ ಪನಲ್ಲಾಮೆಂರ್್ ಹೊೋದ್ರ ೆ ಇರ್ೂೆನೆಂದ್ತ ಪೆನಷನ್ 
ಸಿಗಬಹತದ್ತ. ಅವರತ ಆಗಲೆೋ ಎೆಂ.ಎಲ್.ಎ., ಮತ್ತು ಎೆಂ.ಎಲ್.ಸಿ., ಎರಡಕೂೆ ಸಿಗತತ್ುದ ೆಎೆಂದ್ಧದ್ುಕೆೆ 
ಹೆೋಳಿದೆನತ ಅಷ್ೆಟೋ.  

ಶ್ರೋ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ವಿಧನನಮೆಂಡಲದ್ಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ 
ಪೆನಷನ್ ಮತ್ತು ಪನಲ್ಲಾಮೆಂರ್್ನಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ ಪೆನಷನ್ ಸಿಗತತ್ುದೆ. ರ್ನನತ ಲೊೋಕಸಭ ೆಮತ್ತು ರನಜಾಸಭೆ 
ಸದ್ಸಾರ್ನಗಿದೆುೋರ್.ೆ ಅವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ ಪೆನಷನ್ ಸಿಗತತ್ುದೆ. ವಿಧನನಸಭನ ಸದ್ಸಾರ್ನಗಿದೆುನತ ಮತ್ತು 
ವಿಧನನಪರಿಷತಿುನ ಸದ್ಸಾರ್ನಗಿದೆುೋರ್ೆ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ ಪೆನಷನ್ ಬರತತ್ುದೆ. ಅೆಂದ್ರ ೆನನಗ ೆಎರಡತ 
ಪೆನಷನ್ ಬರತತ್ುದೆ. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ “Old Pension Scheme”್ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತಿುದುೆೋರೆ್.  
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ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆುೋಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್ 
ರವರತ ಸಪಷಟತ ೆ ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಡನ.ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿಯವರತ ಸೆಂಸತ್ ಸದ್ಸಾರನಗಿ 
ಹೊೋಗಿಯ್ದೋ ಹೊೋಗತತನುರೆ.  

ಶ್ರೋ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಮರಿತಿಬೆುೋಗೌಡ 
ರವರತ ಕೂಡ ಹೊೋದ್ರೂ ಹೊೋಗಬಹತದ್ತ, ಹೋೆಳುವುದ್ಕೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ.  

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆುೋಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಬಹಳ ಸೆಂತೂೆೋಷ.  

ಶ್ರೋ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನವು ನಮಾ ಬದ್ತಕಿರೆ್ೂಳಗ ೆ
ಎರಡತ ಪೆನಷನ್ ತೆಗೆದ್ತಕೊೆಂಡತ safety ಯಲ್ಲಿದೆುೋವೆ. ಆದ್ರೆ, ಅವರತ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ 
ಕತಟತೆಂಬಕೂೆೆೋಸೆರ ʻಜೊಾೋತಿ ಸೆಂಜಿೋವಿನʼ ಕೊಡಿ ಎೆಂದ್ತ ಕೆೋಳುತಿುದನುರೆ. ನಮಗೆ ಇಷ್ೆಟಲನಿ 
ಸೌಲಭಾಗಳಿದೆ. ಸತಮನರತ ರೂ. ೨ ಲಕ್ಷ ಸೆಂಬಳ ಬರತತ್ುದೆ. ನಮಗೆ Medical Allowance ಇದೆ. 
ಒೆಂದ್ತ ವೋೆಳೆ ನಮಗೆ ಆರೂೆೋಗಾ ಸಮಸೆಾಯನದ್ರೆ ಹೆಲ್ಲಕನಫಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿೆಂಗನಪತರಕೆೆ ಕರದೆ್ತಕೊೆಂಡತ 
ಹೊೋಗಿ ಚಿಕಿತೆಿ ಮನಡಿಸಿ ಕರದೆ್ತಕೊೆಂಡತ ಬರತತುೆೋವೆ. ಆದ್ರೆ, ಪರಜನಪರಭತತ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ನನಗ ೆ ಮತ್ 
ಕೊಟಟೆಂತ್ಹ ಮತ್ದನರ ಯನವ ಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿದನುರ್ೆೆಂದ್ತ ರೆ್ೂೋಡಬೆೋಕಲಿವೋೆ? ಆ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ NPS 
ರದನುಗಬೆೋಕತ. ಉದನಹರಣೆಗೆ ಹೆೋಳುವುದನದ್ರೆ, ರಸುೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮನಡತ್ಕೆೆಂಥ ಒಬು ಕೂಲ್ಲ, 
ಹಮನಲ್ಲ ಹನಗೂ ಮತೊುಬು ಯನರಿಗೊ ರ್ನವು ಸಕೊಾರಿಟಿ ಕೊಟಿಟದೆುೋವ.ೆ ರ್ೌಕರನಗ ೆ ರ್ನವೋೆಕೆ 
ಸಕೊಾರಿಟಿಯನತನ ಕೊಡಬನರದ್ತ.  ಆ ಕನರಣ್ಕೊೆೋಸೆರ ಇರತ್ಕೆೆಂಥ ಬೆೋಡಿಕಯೆನದ್ NPS ನತನ 
ರದ್ತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆಲನಿ ಬಹಳ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ. ಈಗ ಎನ್ಪಿಎಸ್್ನಲ್ಲಿ  DCRG 
(Death-Cum-Retirement Gratuity) ಕೊಡತತಿುದೆುೋವ.ೆ ಎನ್.ಪಿ.ಎಸ್್., ಈಗನಗಲೆೋ alter 
ಆಗಿದ.ೆ  ಸಕನಾರ ಅವರಿಗೆ ಈಗನಗಲೆೋ DCRG ಕೊಡತತಿುದೆ. ಕೆಲವು ಎನ್.ಪಿ.ಎಸ್್., ರ್ೌಕರರತ 
ಸತ್ುರೆ ಸತಮನರತ ಲಕ್ಷ ಪರಿಹನರ ಸಿಗತತಿುದೆ.  ಆದ್ರ ೆ ಆತ್ ನವೃತಿುಯನದ್ರೆ ಏನೂ ಸಿಗತವುದ್ಧಲಿ. 
ಎನ್.ಪಿ.ಎಸ್್.ರ್ೌಕರನಗೆ ಏರ್ನದ್ರೂ ಲನಭ ಸಿಗಬೆೋಕನದ್ರೆ ಅವನತ ಸತ್ುರ ೆ ಮನತ್ರ. ʻಸಾಗಾ 
ಕನಣ್ಬೆೋಕನದ್ರೆ ಸನಯಬೆೋಕತʼ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಗ ೆಹೆೋಳುತನುರೊೋ  ಅದೆೋ ರಿೋತಿ ನವೃತಿು ವೆೋತ್ನ ಅಥವನ 
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benefit ಬೋೆಕೆೆಂದ್ರೆ ಸನಯಬೆೋಕತ ಏನನತ್ಕೆೆಂಥ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮತೆಂಚೆ DCRG 2018ರ ನೆಂತ್ರ 
ಕೊಡತತಿುದ್ಧುೋರಿ. ಇತಿುೋಚೆಗೆ ಅದ್ನತನ 2006 ರಿೆಂದ್ ಅನಾಯವನಗತವೆಂತೆ ಕೂೆಡತತಿುದ್ಧುೋರಿ. ಈಗನಗಲೋೆ 
New Pension Scheme ಅಧ್ಾ alteration ಆಗಿಹೂೆೋಗಿದೆ. ಇನತನ ಸಾಲಪ ಭನಗ ಮನತ್ರ 
ಆಗಬೋೆಕತ. ನೋವು ಸಕನಾರವನತನ ಕೂರಿಸಿ ನಮಾರೆ್ನಲನಿ ಕರಯೆಿರಿ. ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಹೋೆಳುವ ರಿೋತಿ 
ಬಹಳ ದೊಡಡ ಹೊರೆಯನಗತವುದ್ಧಲಿವೆೆಂದ್ತ ನಮಾ ನಮಾ ತಿಳುವಳಿಕೆಗ ೆಅನತಗತಣ್ವನಗಿ ಸಕನಾರವನತನ 
convince ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನವನತನ ಮನಡತತೆುೋವೆ.  ಸಕನಾರದ್ಲ್ಲಿ ಈಗನಗಲೆೋ ಎಷತಟ ಹಣ್ 
ಇದೆ? ಅದ್ನತನ ಹೆೋಗೆ ಬಳಕೆ ಮನಡಿಕೂೆಳಿಬಹತದ್ತ. ರ್ನವು ಕಟತಟವೆಂತ್ಹ ಹಣ್ ಹೆೋಗಿದ.ೆ ಮತೆು ಪರತಿ 
ವಷಾ ಇರ್ನೆಷತಟ ಜನ ನವೃತಿುಯನಗತತನುರ?ೆ  

(ಮತೆಂದ್ತ) 

(1071)20.12.2022/5.20/ಎೆಂ.ಎೆಂ-ಆರ.ಎನ್        (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೋ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್ (ಮತೆಂದ್ತ):- 

ಪರತಿ ವಷಾ ನವೃತಿುಯನಗತವವರೆಷತಟ ಮತ್ತು ನಮಾ ಹತಿುರ ಹಣ್ ಇರತವುದೆಷತಟ ಇೆಂತ್ಹವರೆ್ನಲಿ 
ಲೆಕನೆಚನರ ಹನಕಿಕೂೆೆಂಡತ ಓ.ಪಿ.ಎಸ್., ಕೂೆಡತವುದ್ಕೆೆ ಸನಧ್ಾವಿದ.ೆ  ಹನಗನಗಿ ಎನ.ಪಿ.ಎಸ್್ ಅನತನ 
ರದ್ತು ಮನಡಿ ಓ.ಪಿ.ಎಸ್್ ಕೊಡಬೋೆಕತ.್್“ದೂೆೋಬಿ ಕನ ಗಧನ ನ ಘರ್ ಕನ, ನ ಘಾರ್್ ಕನ”್ಎೆಂದ್ತ 
ಒೆಂದ್ತ ಗನದೆ ಇದೆ.  ಅನತದನನತ್ ಶನಲೆಯವರಿಗೆ ಏನೂ ಇಲಿ.  ಅನತದನನತ್ ಶನಲೆಯವರಿಗೆ 
ಸೆಂಬಳ ಕೊಡತವುದ್ತ ಸಕನಾರ.  ಸಾಲಪ ಪೆನಷನ್ ಹಣ್ವನೂನ ಸೋೆರಿಸಿ ಕೊಡತವುದ್ಕೆೆ ಏನತ 
ತೊೆಂದ್ರಯೆನಗತತ್ುದ?ೆ ಸಕನಾರ ಸೆಂಬಳವನತನ ಕೂೆಡತತ್ುದೆ.  ಅನತದನನವನತನ ತನವು ಕೂೆಡತತಿುೋರಿ.  
ಅವತ್ತು ಮನಾರೆ್ೋಜ್ಮೆಂರ್್ಗೆ ಫ್ರೋ ಬಿಟತಟಬಿಟಿಟರಿ.  ಇಷತಟ ಹಣ್ವನತನ ಕಟಟಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಕಡನಡಯವನದ್ 
ನಯಮ ತ್ೆಂದ್ಧದ್ುರ ೆ ಅದ್ನತನ private management ಕಟತಟತಿುದ್ುವು.  ಅದ್ನತನ optional 
ಮನಡಿಬಿಟಿಟರಿ.  ಈಗ ಯನವ private management ಕೂಡ ಕಟತಟವುದ್ಕೆೆ ತ್ಯನರಿಲಿ.  ಅವರತ 
ಈಗ ಎನ.ಪಿ.ಎಸ್ ಕೆೋಳುತಿುದನುರೆ.  ಓ.ಪಿ.ಎಸ್್. ತ್ೆಂದನಗ ಓ.ಪಿ.ಎಸ್್. ಕೊಡತವಿರೆಂತ ೆ
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ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಎನ್.ಪಿ.ಎಸ್. ಆದ್ರೂ ಕೂೆಡಿ ಎೆಂದ್ತ ಕೆೋಳುತಿುದನುರ.ೆ  ಅವರತ ಮತಷೆರ 
ಆರೆಂಭಿಸಿ ಇೆಂದ್ಧಗ ೆ 76 ದ್ಧನಗಳನಯಿತ್ತ.  76 ದ್ಧನಗಳಿೆಂದ್ ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಷತಟ ಚಳಿ ಮಳ ೆ
ಗನಳಿಯನಗತತಿುದ ೆ ಅಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಹಗಲತ-ರನತಿರ ನರಳುತಿುರತವವರನತನ ರೆ್ೂೋಡಿದನಗ ರ್ನವು 
ಸಹಜವನದ್ ಮನನವಿೋಯತ ೆ ಮತ್ತು ಕಳಕಳಿಯನತನ ವಾಕು ಮನಡಬೋೆಕಲಿವೆೋ.  ಆ ವಾಕಿುಗಳನತನ 
ಕನಪನಡತವುದ್ತ ಅಥವನ ಅವರನತನ ಮತಷೆರದ್ಧೆಂದ್ ಎಬಿುಸತವ ಕೆಲಸ ಮನಡಬೋೆಕಲಿವೆೋ.  ಮನನಾ 
ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರತ ಎರಡತ ಸತತ್ತು ಮನತ್ತಕತೆಯನಡಿದನುರೆ.  ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖೆಯ ಬಹಳ ದೊಡಡ 
impact ಬೆೋರ ೆ ಬೋೆರೆ ಇಲನಖಗೆಳ ಮೋಲೆ ಬರತತ್ುದೆೆಂಬ ಸನಧ್ಾತ ೆ ಇರತವುದ್ರಿೆಂದನಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 
ಸಚಿವರಿೆಂದ್ ಮನಹಿತಿ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಮತಖಾಮೆಂತಿರಗಳ ಜೊತೆ ಚಚಾೆ ಮನಡಲ್ಲ.  ಸಕನಾರ 
ಕೂಡಲೋೆ ಒೆಂದ್ತ ನಧನಾರಕೆೆ ಬರಬೆೋಕತ. ಇದ್ನತನ ಬಹಳ ಎಳೆದನಡಿಕೂೆೆಂಡತ ಹೂೆೋಗಬನರದ್ತ. ಎಲನಿ 
ರ್ೌಕರರಿಗೂ ಓ.ಪಿ.ಎಸ್. ಅನತನ ಕೊಡಬೋೆಕತ.  ʻಜೊಾೋತಿ ಸೆಂಜಿೋವಿನʼ ಬಗೆೆ ಬಹಳ ವಿವರವನಗಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದನುರೆ.  ಮನತಷಾನ ಆರೂೆೋಗಾವನತನ ಕನಪನಡತವೆಂತ್ಹ ಹೂೆಣೆಗನರಿಕೆ ಸಕನಾರದ್ಧುದೆ.  ಆ 
ಕನರಣ್ಕನೆಗಿಯ್ದೋ ರ್ನವು ಬೆೋರ-ೆಬೆೋರ ೆ ಸಿೆೋೆಂಗಳನದ್ ಆಯತಷ್ನಾನ್ ಇತನಾದ್ಧ ಸಿೆೋೆಂಗಳನತನ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಬೆಂದ್ಧದೆುೋವೆ.  ಇವರಿಗೂ ಅನಾಯವನಗತವೆಂತ್ಹ ಯನವುದನದ್ರೂ ಸಿೆೋೆಂ ಅನತನ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಬನನ.  ಅವರತ ಸಕನಾರದ್ ಸೋೆವೆಗೂೆೋಸೆರ ಇರತವೆಂತ್ಹವರತ.  ಆ ಕನರಣ್ಕೊೆೋಸೆರ 
ಇದ್ತ ಬಹಳ ವಿವರವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವೆಂತ್ಹ  ವಿಷಯವನಗಿದ್ುರೂ ಸಹ ಈಗನಗಲೆೋ ನಮಾ ಇಬುರತ 
ಗೆಳೆಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನುರೆ.  ಕೂಡಲೋೆ ಎನ.ಪಿ.ಎಸ್. ಅನತನ ರದ್ತು ಮನಡಿ ಓ.ಪಿ.ಎಸ್್ ಅನತನ 
ಜನರಿಗ ೆ ತ್ರಬೋೆಕತ; ಅಲ್ಲಿ ನಡಯೆತತಿುರತವೆಂತ್ಹ ಮತಷೆರಕೆೆ ಒೆಂದ್ತ ಕೊರೆ್ ಹನಡಬೆೋಕತ.  
ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ ಎರಡೂವರ ೆಲಕ್ಷಕಿೆೆಂತ್ ಹಚೆತಿ  ಎನ.ಪಿ.ಎಸ್್. ಗೆ ಒಳಗನದ್ ರ್ೌಕರರತ 
ಓ.ಪಿ.ಎಸ್್. ಗೆ ಹೂೆೋರನಟ ಮನಡತತಿುದನುರ.ೆ  ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಸಕನಾರದ್ ಯೆಂತ್ರ ಕತೆಂಠಿತ್ವನಗತತ್ುದೆ. 
ಕೆಲಸಕನಯಾಗಳು ನಡಯೆತವುದ್ಧಲಿ.  ಅವರತ ಬೆಂದ್ತ ಸತನಾಗರಹ ಮನಡಿದ್ರೆ ಸನವಾಜನಕರಿಗ ೆ
ಸಿಗಬೆೋಕನದ್ ಸೋೆವೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯನಗತತ್ುದೆ.  ಆ ಕನರಣ್ಕೊೆೋಸೆರ ಸಕನಾರ ಕೂಡಲೋೆ ದೂೆಡಡ 
ಮನಸತಿ ಮನಡಿ ಇದ್ಕೂೆೆೆಂದ್ತ ಇತ್ಾಥಾ ಸೂತ್ರವನತನ ಕೆಂಡತಕೊಳಿಬೆೋಕತ, ಅದ್ನತನ ಜನರಿಗೊಳಿಸಬೆೋಕತ 
ಎನತನವ ಆಗರಹ ಮನಡತತನು, ನಮಾ ಇಬುರತ ಹಿರಿಯ ಗೆಳೆಯರನದ್ ಮನನಾ ಸೆಂಕನೂರತ ಮತ್ತು 
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ಮನನಾ ಮರಿತಿಬೆುೋಗೌಡರತ ಒಳೆಿಯ ವಿಷಯವನತನ ತ್ೆಂದ್ಧದನುರೆ.  ಅದ್ನತನ ಸೆಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ 
ಬೆೆಂಬಲ್ಲಸಿ ಸಕನಾರ ತಿೋಮನಾನವನತನ ಕೆೈಗೂೆಳಿಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಒತನುಯ ಮನಡಿ ಅವಕನಶ ಕೊಟಿಟದ್ುಕನೆಗಿ 
ಕೊರೆ್ಯ ದ್ಧನದ್ ಸಭನಪತಿಗಳನದ್ ತ್ಮಗೆ ನಮಸನೆರ ಮನಡಿ; 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇನೂನ ಒೆಂದ್ತ ದ್ಧವಸ ಬನಕಿ ಇದ.ೆ 

ಶ್ರೋ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ:- ತನವು ರ್ನಳ ೆಒೆಂದ್ತ ದ್ಧನ ಮಧನಾಹನದ್ ತ್ನಕ ಇರತತಿುೋರಿ.  
ಇವತಿುನತ್ನಕ ತನವು ನಮಗೆಲನಿ ಪತಿಗಳನಗಿದ್ಧುರಿ, ರ್ನಳೆಯಿೆಂದ್ ನಮಾ ಮರ್ೆಯವರಿಗಷ್ೆಟೋ 
ಪತಿಯನಗಿರತತಿುೋರಿ.  ಹೂೆೋಗಬೆೋಕನದ್ರೆ ತನವು ಒೆಂದ್ತ ಒಳೆಿಯ ನಣ್ಾಯವನತನ ಕೊಟತಟ ಹೂೆೋಗಿ 
ಎೆಂದ್ತ ಆಗರಹ ಮನಡತತನು, ಮನನಾ ಬಸವರನಜ ಹೊರಟಿಟಯವರತ ಇವತಿುನತ್ನಕ ಅವರ 
ಮರ್ೆಯವರಿಗಷ್ೆಟೋ ಪತಿಯನಗಿದ್ುರತ, ರ್ನಳೆಯಿೆಂದ್ ನಮಗೆಲನಿ ಪತಿಯನಗತತನುರೆ.  ಆ ಕನರಣ್ಕೆೆ ತನವು 
ಯಶಸಿಾಯನಗಿ ಕತ್ಾವಾ ನವಾಹಿಸಿದ್ಧುೋರಿ, ನಮಾ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ಸನೆೋಹಭನವದ್ಧೆಂದ್ 
ನಡದೆ್ತಕೊೆಂಡಿದ್ಧುೋರಿ.  ರ್ನಳ ೆ ನಮಾನತನ ಅಭಿನೆಂದ್ಧಸತವುದ್ಕೆೆ ಅವಕನಶ ಸಿಗತವುದೂೆೋ ಇಲಿವೋ 
ಗೊತಿುಲಿ.  ನಮಾ ಹಿರಿಯರತ front-line ನವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತನುರೆ, ರ್ನವಲೆನಿ ಸಕೆೆೆಂಡ್ 
ಲೆೈನ್ನವರತ.  ಹನಗನಗಿ ತ್ಮಗೆ ಧ್ನಾವನದ್ ಮತ್ತು ಕೃತ್ಜ್ಞತೆಯ ಬಿೋಳೂೆೆಡತಗೆಯನತನ ಮತೆಂಚಿತ್ವನಗಿ 
ಕೊಡತತಿುದೆುೋರ್ೆ. ತ್ಮಾಲಿರಿಗೂ ನಮಸನೆರಗಳು.  

ಶ್ರೋ ಶಶ್ೋಲ್ ಜಿ. ನಮೋಶ್(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೋತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈಗನಗಲೆೋ ನಮಾ 
ಸನಾತ್ರರತ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಸನಕಷತಟ ಬೆಳಕನತನ ಚೆಲ್ಲಿದನುರ.ೆ  ದ್ಧರ್ನೆಂಕ 01-4-2006ಕಿೆೆಂತ್ಲೂ 
ಪೂವಾದ್ಲ್ಲಿ ನಮಾ ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಓ.ಪಿ.ಎಸ್್., Old Pension Scheme ಜನರಿಯಲ್ಲಿತ್ತು.  ಹಳೆಯ 
ಪೆನಷನ್ ಸಿೆೋೆಂನಲ್ಲಿ ಅದ್ತ ಆ ಸಕನಾರ, ಈ ಸಕನಾರ ಎೆಂದ್ತ ರ್ನನತ  ಹೋೆಳುವುದ್ಧಲಿ. It is a 
continuous process. ಆದ್ರೆ ಎಲೊಿೋ ಒೆಂದ್ತ ಕಡ ೆಪೆನಷನ್ ಕೊಡತವೆಂತ್ಹ ಮತ್ು ಬಹಳ ಜನಸಿು 
ಇದೆ, ಇಷತಟ ದೂೆಡಡ ಮತ್ುವನತನ idle ಆಗಿ ಇಡತತಿುದೆುೋವೆ.  ಅದ್ನತನ ರ್ನವು ಸರಿಯನದ್ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ 
ಉಪಯೋಗಿಸತತಿುಲಿ ಎೆಂದ್ತ ಕೋೆೆಂದ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಬೆೋರ ೆ ಬೋೆರ ೆ ರನಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅೆಂಶ ಅವರ 
ಗಮನಕೆೆ ಬೆಂದ್ ಮೋಲ ೆ ರ್ನವು ಇದ್ಕೆೆೋರ್ನದ್ರೂ ಬದ್ಲನವಣೆ ತ್ರಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಹೊಸ ಪೆನಷನ್ 
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ಯೋಜರೆ್ಯನತನ ತ್ೆಂದ್ಧದನುರೆ. ಷ್ೆೋರತ ಮನರತಕಟೆಟಯಲ್ಲಿ; ಮದ್ಲತ ಏನತ ಮನಡತತಿುದ್ುರತ ಎೆಂದ್ರೆ, 
ಎಲ.ಐ.ಸಿ. ನಲ್ಲಿಯೋ ಬನಾೆಂರ್್ನಲ್ಲಿಯೋ ಇಟತಟ ಅದ್ರ ಲನಭವನತನ, ಬಡಿಡಯನತನ ಪಡದೆ್ತ ಅದ್ತ 
ಎಷ್ನಟದ್ರೂ ಬರಲ್ಲ, ಹಣ್ ಎಷತಟ ಬರತತ್ುದೆ ಎೆಂಬತದ್ನತನ ರೆ್ೂೋಡಲ್ಲಲಿ.  ಸಕನಾರದ್ ಬೊಕೆಸದ್ಧೆಂದ್ 
ಓ.ಪಿ.ಎಸ್್ ಕೂೆಡತತಿುತ್ತು.  Subsequently, ಸಕನಾರಕೆೆ ಏನನನಸಿತೊೋ ಬಹಳ ದೂೆಡಡ ಪರಮನಣ್ದ್ 
ಲನಭವನತನ ರ್ನವು ಬೆೋರ ೆ ಬೆೋರ ೆ ಷ್ೆೋರತಗಳಲ್ಲಿ ಹನಕಿದ್ರ ೆ ಲನಭ ಬರತತ್ುದೆೆಂದ್ತ ಲೆಕನೆಚನರ 
ಮನಡಿಕೊೆಂಡತ ಷ್ೋೆರತಮನರತಕಟೆಟಯಲ್ಲಿ invest ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನ ಮನಡಿದ್ರತ. ದ್ತದೆೈಾವದ್ 
ಸೆಂಗತಿಯ್ದೋರೆ್ೆಂದ್ರೆ, ಹಿೆಂದ ೆಯನವ ಪರಮನಣ್ದ್ಲ್ಲಿ increasing trend in share market 
ಇತ್ತು, ಅದ್ತ ಇವತ್ತು ಇಲಿ.  ಇರ್ೂೆನೆಂದ್ತ ಕಡ ೆthe interest given by the banks  ಬಹಳ 
ಜನಸಿು ಇತ್ತು.  25 ವಷಾದ್ ಹಿೆಂದ ೆವಿಚನರ ಮನಡಿ ರೆ್ೂೋಡಿದ್ರ ೆರ್ನವು ಬನಾೆಂಕಿಗ ೆಶೆೋ.16ರಷತಟ ಬಡಿಡ 
ಕಟತಟತಿುದೆುವು.  ಇವತ್ತು ಶೋೆ.8ರಷತಟ ಬಡಿಡಯಲ್ಲಿಯ್ದೋ ಲೂೆೋನ್ ಸಿಗತತ್ುದ.ೆ  ಅದ್ತ ವನಾಪನರಸಾರಿಗೆಲಿರಿಗೂ 
ಗೊತಿುದೆ.  ಈ ಒೆಂದ್ತ ಬದ್ಲನವಣೆಯಿೆಂದ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರಬೆೋಕನದ್ೆಂತ್ಹ ಲನಭ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರತತಿುಲಿ.  
ದ್ತದೆೈಾವದ್ ಸೆಂಗತಿಯ್ದೋರೆ್ೆಂದ್ರೆ, ಯನವ ಒಬು ರ್ನಲೆರೆ್ೋ ದ್ಜೆಾಯ ರ್ೌಕರನಗ ೆ ರೂ. 18,000 
ದ್ಧೆಂದ್ 20,000 ರೂಪನಯಿ ಪೆನಷನ್ ಬರತತಿುತ್ತು, ಇವತ್ತು ನವೃತ್ುರನದ್ವರಿಗ ೆ ರೂ. 1200-1500 
ಕೂಡ ಪೆನಷನ್ ಬರತತಿುಲಿ.  ಇದ್ಕೆೆಲನಿ ಮೂಲ ಕನರಣ್ವೆೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ, ಹೊಸ ಪೆನಷನ್ ನೋತಿ ಮತ್ತು 
ವಿಶೆೋಷವನಗಿ ಎಲನಿ ಸಕನಾರಿ ರ್ೌಕರರಿಗ ೆಎನ.ಪಿ.ಎಸ್. introduce ಮನಡಿದ್ಧರಿ. ದ್ಯವಿಟತಟ ಎನ.
ಪಿ.ಎಸ್್. ಅನತನ ತೆಗೆದ್ತ ಹನಕಿ ಓ.ಪಿ.ಎಸ್್. ಕೊಡಿ ಎೆಂದ್ತ ಎಲನಿ ಕಡಯೊ ಬಹಳ ದೂೆಡಡ ಕೂಗಿದೆ.  
ಇದ್ತ ಎಲಿರಿಗೂ ಗೊತಿುರತವೆಂತ್ಹ ವಿಷಯವನಗಿದೆ.  ವಿಶೆೋಷವನಗಿ ಇವತ್ತು ಅನತದನನತ್ ಶನಲೆಗಳಿಗೆ 
ದೊಡಡ ಪರಮನಣ್ದ್ ಹೂೆಡತೆ್ ಬಿದ್ಧುದ.ೆ ಇದ್ನತನ ಬಹತಶಃ ಯನರೂ ನರಿೋಕ್ಷ ೆಮನಡಿರಲ್ಲಲಿ.  ದ್ಧರ್ನೆಂಕ 
01.04.2006ರ ನೆಂತ್ರ Contributory Pension ಎೆಂದ್ತ introduce ಮನಡಿದ್ರತ.  ರ್ನನತ 
ಸಕನಾರಕೆೆ ಒೆಂದ್ತ ಪರಶೆನ ಮನಡತತೆುೋರ್.ೆ Subsequent governments have come and 
gone. ಪರಶೆನ ಅದ್ಲಿ.  ಆದ್ರೆ, ಮದ್ಲತ ಅವರಿಗ ೆ ಏನತ ಪೆನಷನ್ ಸಿಗತತಿುತ್ತು ಅದ್ತ ಅವರಿಗೆ 
ಸಿಗತತಿುದೆಯ್ದೋ ಎೆಂದ್ತ ಎೆಂದನದ್ರೂ ಸಕನಾರದ್ವರತ ಆಲೂೆೋಚರ್ ೆಮನಡಿದನುರಯೆ್ದೋ? Employer 
ಅಧ್ಾ, ಶೆೋ.10ರಷತಟ ಅವರತ ಮತ್ತು ಶೋೆ.10ರಷತಟ ಇವರತ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ರತ.  ಪನರರೆಂಭದ್ಲ್ಲಿ 
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ಶೆೋ.10ರಷತಟ ಎೆಂದ್ತ ಇತ್ತು. ಅದ್ನತನ ಶೆೋ.14ಕೆೆ ಏರಿಸಿದ್ರತ.  ನಮಾ ಭನಗದ್ ಅತ್ಾೆಂತ್ ದೂೆಡಡ 
private management ಒೆಂದ್ರ ಸೆಂಸೆಾಗೆ ರ್ನನತ ಅಧ್ಾಕ್ಷರ್ನಗಿದೆು.  ಆದ್ರೆ ಅದ್ತ ದೊಡಡ 
ಸೆಂಸೆಾಯನಗಿದ್ುರೂ ಸಹ ಒಬುರೂ ಒೆಂದ್ತ ರೂಪನಯಿಯನತನ ಕೂಡ ಅದ್ಕೆೆ contribution 
ಮನಡಲ್ಲಲಿ.  ಹನಗಿದನುಗ ಇವರಿಗ ೆಪೆನಷನ್ ಸರಿಯನಗಿ ಸಿಗತತಿುಲಿ ಎೆಂದ್ತ ಸಕನಾರ ಏತ್ಕೆೆ ಆಲೊೋಚರ್ ೆ
ಮನಡಿಲಿ? ಅವರ ಸಿಾತಿ ಗತಿ ಏನತ ಎೆಂದ್ತ review ಮನಡಲನಗಿದೆಯ್ದೋ? National Human 
Rights Commission ನವರತ ನೋವು review ಮನಡಿದ್ಧರನ? ಇಲಿದ್ಧದ್ುರೆ, review 
ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಸಕನಾರಕೆೆ ಹೆೋಳುತನುರೆ.  ಮದ್ಲತ ಏನತ ಪೆನಷನ್ ಸಿಗತತಿುತ್ತು ಆ ಪರಮನಣ್ದ್ ಪೆನಷನ್ 
ಅನತನ ಇವತ್ತು ಏತ್ಕೆೆ ಕೊಡತತಿುಲಿ? Have you reviewed?  ಇದ್ತ ನನನ ಪರಶೆನ. 
Safeguarding the Human Rights of the Employees.  ಹೂೆಸ ಪೆನಷನ್ನೆಂದ್ ಆಗಿಲಿ.  
ಏತ್ಕೆೆ ಆಗಿಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂೆರತೆಯನಯಿತ್ತ?  ಸಕನಾರ ಏತ್ಕೆೆ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಚಿೆಂತ್ರೆ್ ಮನಡಿಲಿ? ಕೆೋರಳ, 
ಆೆಂಧ್ರಪರದೆೋಶ, ಹಿಮನಚಲಪರದೆೋಶ ಮತ್ತು ಪೆಂಜನಬ್  ಈ ರನಜಾಗಳ ಸಕನಾರಗಳು ಇದ್ರ ಬಗೆೆ 
review ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಿ, ಇದ್ನತನ ಬದ್ಲನವಣ ೆ ಮನಡಿದ್ರೆ ಎಷತಟ 
ಹೊರೆಯನಗತತ್ುದೆೆಂದ್ತ ಕಮಿಟಿಯನತನ ರಚರೆ್ ಮನಡಿ ಬಹಳ ವಿವರವನಗಿ homework 
ಮನಡತತಿುದನುರ.ೆ  ರ್ನವು ಕೂಡ ಮನನಾ ಮತಖಾಮೆಂತಿರಯವರಲ್ಲಿ ಕೆೋಳಿದನಗ, ರ್ನವು ಕೂಡ ಅದ್ನತನ 
ಪರಿಶ್ೋಲರೆ್ ಮನಡತತಿುದೆುೋವೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ರತ.  ನನನ ಪರಶೆನಯ್ದೋರೆ್ೆಂದ್ರೆ, ಇದ್ತ ಇನೂನ ಎಷತಟ ವಷಾ?  
16 ವಷಾವನದ್ರೂ ಕೂಡ ರ್ನವು ಇನೂನ ಒೆಂದ್ತ conclusion ಗೆ ಬರಲ್ಲಲಿವೆೆಂದ್ರೆ ಇನತನ 
ಯನವನಗ ಬರತತಿುೋರಿ? ನವೃತ್ುರನದ್ವರ ಗತಿಯ್ದೋನತ? ಅನತದನನತ್ ಸೆಂಸೆಾಯವರಿಗೆ ಒೆಂದ್ತ ಮಟಟದ್ 
standard of living  ಗೆ ಬೆಂದ್ಧರತತನುರೆ.  ಇವತ್ತು ಅನತದನನತ್ ಪದ್ವಿ ಕನಲೋೆಜಿನಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 
ಎರಡೂವರ ೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿ ಸೆಂಬಳ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳುಿತನುರೆ.  60 ವಷಾವನದ್ ನೆಂತ್ರ ಅವರತ 
ನವೃತ್ುರನದ್ಮೋಲ ೆ ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಬರತವುದ್ಧಲಿ. Can they maintain the standard?  
ಸಕನಾರ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಆಲೂೆೋಚರ್ ೆಮನಡಿದೆಯ್ದೋ? ಇವತ್ತು ಒೆಂದ್ತ ವಿಚನರವನತನ ಸದ್ನದ್ ಗಮನಕೆೆ 
ತ್ರತವುದ್ಕೆೆ ಇಚೆಾಪಡತವುದೋೆರ್ೆೆಂದ್ರೆ, the New Pension Scheme has not been 
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implemented for the Armed Forces. Armed Forces  ಗೆ ಏತ್ಕೆೆ ಹೂೆಸ ಪೆನಷನ್ 
ಸಿೆೋೆಂ ತ್ೆಂದ್ಧಲಿ.  ರ್ನನತ ತ್ರಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಹೋೆಳುವುದ್ಧಲಿ.   

(ಮತೆಂದ್ತ) 

(1072) 20-12-2022 5-30 KH/VK         (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೋ ಶಶ್ೋಲ್ ಜಿ.ನಮೋಶ್ (ಮತೆಂದ್ತ):-  

ಅವರಿಗೆ ತ್ೆಂದ್ಧಲಿ ಎೆಂದನದನಗ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಒೆಂದ್ತ ಕಡ ೆ something is wrong in NPS.  
Why the Government is not serious about this? ರ್ನವು ಎಲ್ಲಿಯೋ ತ್ಪಿಪದೆುೋವ ೆ
ಎೆಂದ್ತ ಇದ್ನತನ ಏಕೆ ಸರಿಪಡಿಸತವುದ್ಧಲಿ. CAG has revealed shocking facts about the 
implementation of the New Pension Scheme. Planning, monitoring, 
ಇದ್ರಿೆಂದ್ ತೊೆಂದ್ರಯೆನಗಿದೆ. ಇದ್ನತನ ಏಕೆ ಸರಿ ಮನಡಿಲಿ ಎೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಎಲನಿ Human Rights 
ಇೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ತ Body ಯವರತ ಹೆೋಳುತಿುದನುಗ ರ್ನವು ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಏಕೆ ಗಮನಹರಿಸಬನರದ್ತ. 
ಇನತನ ಎಷತಟ ದ್ಧವಸ ರ್ನವು ಅದೆೋ ರಿೋತಿ ಅವರ patience ಅನತನ ಚೆರ್್ ಮನಡೂೆೋಣ್. ಈಗ ಇದ್ತ 
ಸನಕತ. ಈ ಹೊಸ ಪೆನಷನ್ ಸಿೆೋಮ್ ಅನತನ ಯನವ ರಿೋತಿ ವಿತ್ಡನರ ಮನಡತತಿುೋರಿ? ಇದ್ಷ್ಟೆೋ ಅಲಿ. 
ಅನತದನನತ್ ಶನಲನ ಕನಲೋೆಜತಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ರ್ನವು ಪೆನಷನ್ ಕೂೆಡತವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ತನವು ಏನತ 
ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂಬ ಬಗೆೆ ಕನಯಾಪರವೃತ್ುರನಗಬೋೆಕತ. ಕೂೆೋವಿಡ್-19 ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಎಲಿರಿಗೂ ರ್ನವು 
ಯನವುದನದ್ರೂ ಒೆಂದ್ತ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಸಕನಾರಿ ರ್ೌಕರರಿಗ ೆ ಜೊಾೋತಿ ಸೆಂಜಿೋವಿನ ಯೋಜರೆ್ ಯನವ 
ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ.ೆ ಆ ಒೆಂದ್ತ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ Health Insurance Scheme ಅನತನ ಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂಬ 
ಬಗೆೆ ಎಲನಿ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿಯೂ ಪರಯತ್ನ ಮನಡಲನಗಿದೆ. ಬೆೋರ ೆ ಬೆೋರ ೆ ಸೆಂಸೆಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೂೆಡಡ 
ಪರಮನಣ್ದ್ಲ್ಲಿ Corporate Houses ಎಲಿರೂ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆೈ ಹನಕಿ ಅವರೆಲಿರಿಗೂ ಒೆಂದ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ 
ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ medical insurance ಕೂೆಡತವುದ್ಕೆೆ ಮತೆಂದನಗಿದನುರೆ. ಸಕನಾರ ಕೂಡ ಅನತದನನತ್ 
ಶನಲನ ಸೆಂಸೆಾಗಳಿಗೆ ಅಥವನ ಅನತದನನತ್ ಶನಲನ ರ್ೌಕರರ ಬಗೆೆ ಏಕೆ ಚಿೆಂತ್ರ್ ೆ ಮನಡಬನರದ್ತ? 
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ಮರೆ್ನಯ ದ್ಧವಸ ರ್ನನತ ಅರೆ್ೋಕ ಸೆಂಘಟರ್ಗೆಳವರ ಜೊತೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನಗ ಅವರತ ಒೆಂದ್ತ ದ್ಧನದ್ 
ಸೆಂಬಳವನತನ monthly contribute ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ತ್ಯನರತ ಇದೆುೋವ ೆ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದನುರೆ. 
ಅದ್ತ ಸಣ್ಣ ಮತ್ು ಅಲಿ. It is only for the Government, ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ಏನತ 
ಮನಡಬೋೆಕೆನತನವ ಬಗೆೆ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಕತಳಿತ್ತಕೊೆಂಡತ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ, ಮನಸತಿ ಮನಡಿದ್ರೆ 
ಒೆಂದೋೆ ಒೆಂದ್ತ ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ insurance scheme ಅನತನ ಜನರಿಗ ೆತ್ರಬಹತದ್ತ. 
I complement, ಮನನಾ ಸಚಿವರಿಗೂ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಲೆಕೆಚನರ ಮನಡಿ I will come back 
ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದನುರ.ೆ ಶ್ರೋ ವಿಶನಲ್ರವರತ ಇದ್ರ ಜವನಬನುರಿಯನತನ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡಿದನುರೆ. 
ಸಕೆೆರಟರಿಯವರತ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಚಿೆಂತ್ರ್ ೆಮನಡೂೆೋಣ್ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದನುರೆ. ದ್ಯವಿಟತಟ, ತ್ಕ್ಷಣ್ ಇದ್ರ 
ಬಗೆೆ ಅವರತ ಏನತ contribute ಮನಡತತನುರೊೋ, ಮನಡಲ್ಲ. ಸಾಲಪ ಹಣ್ ತನವು ಕೊಡಿ. Health 
Insurance ಗೆ ಕೂೆಟಿಟದ್ತು ಏನತ ತ್ಪಪಲಿ. ಕೂೆೋವಿಡ್-19 ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಬಹಳ ದೂೆಡಡ 
ಪರಮನಣ್ದ್ ಸಮಸೆಾಯನತನ ಎದ್ತರಿಸಿದುೆೋವೆ. ಈಗಲನದ್ರೂ ರ್ನವು ಎಚೆಿತ್ತುಕೊೆಂಡತ ಆ ಕೆಲಸವನತನ 
ಸಕನಾರ ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಕೆೈಜೂೆೋಡಿಸಿ ರ್ನನತ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡತತೆುೋರ್ೆ. ದ್ಯವಿಟತಟ, ಎನ್ಪಿಎಸ್್ 
ಅನತನ ವಿತ್ಡನರ ಮನಡಿ. ಯನವ ರಿೋತಿ ಮನಡಿದ್ರೆ ಒಳೆಿಯದ್ತ ಎೆಂದ್ತ ಚಿೆಂತ್ರೆ್ ಮನಡಿ. ಆದ್ಷತಟ ಬೆೋಗ 
ನಮಾ ಸಕನಾರ ಇದ್ನತನ ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಒತನುಯ ಮನಡಿ ನನನ ಮನತ್ನತನ ಮತಗಿಸತತುೆೋರೆ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿಯವರೋೆ, ಈ ವಿಷಯದ್ ಬಗೆೆ ತನವು 
ಕೊರೆ್ಯದನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ಈಗ ಸಮಯ ಇಲಿ.  

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿ (ಸಕನಾರದ್ ಮತಖಾ ಸಚೆೋತ್ಕರತ):- ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಎರಡತ ನಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸತತೆುೋರ್.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಕೋೆವಲ 3 ಜನ ರೆ್ೂೋಟಿಸ್್ ಕೊಟಿಟರತವವರತ. ಈ ರಿೋತಿ ಪರತಿ 
ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿಯೂ ಎಲಿರೂ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಚನಲತ ಮನಡಿದ್ರ ೆ ವಿಷಯವನತನ ಹೆೋಗ ೆ
ಕೆೈಗೆತಿುಕೂೆಳಿಬೆೋಕತ? ಕೊರೆ್ಯದನಗಿ ಮನನಾ ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿಯವರತ ಈ ವಿಷಯದ್ ಬಗೆೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ.  
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ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಕನನೂನತ ಸಚಿವರತ 
Chief Whip ಮನತ್ರ್ನಡಬನರದ್ತ ಎೆಂದ್ತ ಒೆಂದ್ತ ಆದೆೋಶವನತನ ಕೊಟಿಟದನುರ.ೆ ಆದ್ರೂ ನಮಾ 
ಇಲನಖಗೆ ೆಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟ ವಿಚನರವನತನ ಎರಡತ ನಮಿಷದ್ಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತೆುೋರೆ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರೆೋ, ವಿಷಯಗಳನತನ ಸಹ ಪತನರನವತ್ಾರೆ್ 
ಮನಡಬನರದ್ತ. ಒಬುರೂ ಆ ವಿಷಯ ಹೆೋಳಿದ್ುರ,ೆ ಅದ್ನತನ ಬಿಟತಟ ಬೆೋರ ೆ ವಿಷಯಗಳನತನ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ತ ಒಳೆಿಯದ್ತ.  

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಬಹಳ ಒಳೆಿಯ ವಿಚನರವನತನ 
ಮನನಾ ಮರಿತಿಬೆುೋಗೌಡರವರತ, ಮನನಾ ಎಸ್.ವಿಿ.ಸೆಂಕನೂರ ರವರತ, ಮನನಾ ಪತಟಟಣ್ಣನವರತ, ಮನನಾ 
ಶಶ್ೋಲ್ ಜಿ.ನಮೋಶ್ಯವರತ, ಮನನಾ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್ ರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನುರೆ. 
ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ ಎಲನಿ ವಿಚನರಗಳಿಗೆ ಸಹಮತ್ವನತನ ವಾಕುಪಡಿಸತತನು, ಇಲ್ಲಿ ಮೂರತ 
ವಿಚನರಗಳು ಇವೆ. ಮದ್ಲರೆ್ಯದ್ತ, No Pension Scheme, ಎರಡರೆ್ಯದ್ತ, New 
Pension Scheme, ಮೂರರೆ್ಯದ್ತ Old Pension Scheme. ನನನ ಮಟಟ ಮದ್ಲ ಆದ್ಾತ ೆ
ಏರೆ್ೋೆಂದ್ರೆ, No Pension Scheme ಎೆಂದ್ತ ಯನವ ರ್ೌಕರರತ ಇದನುರೆ, ಅವರಿಗೆ ಪೆನಷನ್ ಸಿೆೋಮ್ 
ಅನತನ ಕೊಡಬೋೆಕೆನತನವುದ್ತ ನನನ ಮದ್ಲ ಆದ್ಾತ.ೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ಪಿಎಸ್್ ಕೂೆಡತತಿುರೊೋ, ಓಪಿಎಸ್್ 
ಕೊಡತತಿುರೂೆೋ ಅದ್ತ ಬೋೆರ ೆ ವಿಚನರ. ಒೆಂದ್ತ ಪೆನಷನ್ ಪದ್ಿತಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಎರಡರೆ್ಯ 
ವಿಚನರವೆೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ, ಎನ್ಪಿಎಸ್್ ರವರತ ಓಪಿಎಸ್್ ಆಗಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಹೊೋರನಟ ಮನಡತತಿುದನುರ.ೆ ಇದ್ತ 
ಇಡಿೋ ದೆೋಶದ್ ಸಮಸೆಾಯನಗಿದ್ತು, ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾಯನಗಲ್ಲ. ಸಕನಾರ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ 
ಕರಮವಹಿಸಬೆೋಕೆನತನವುದನಗಿದೆ. ಮೂರರೆ್ೋಯದನಗಿ, No Pension Scheme ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಏಕೆ 
ಹೆೋಳುತುೆೋರೆ್ ಎೆಂದ್ರೆ, ಅನತದನನತ್ ಶನಲನ ಮತ್ತು ಕನಲೋೆಜತಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಂಬಳ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳುಿವುದೋೆ 
ದ್ತಬಾರ, ದ್ತಲಾಭ ಆಗತವ ವಾವಸೆಾ ಇದೆ. ಆಡಳಿತ್ ಮೆಂಡಳಿಯವರತ ಮನಾರೆ್ೋಜ್ಮೆಂರ್್ 
contribution ಅನತನ ಒೆಂದ್ತ ರೂಪನಯಿಯನೂನ ಕಟಟದೆೋ ಇರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಈ ರಿೋತಿಯನಗಿದೆ. 
Old Pension Scheme ಮದ್ಲತ ಇದ್ು ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಮನಾರೆ್ೋಜ್ಮೆಂರ್್ contribution 
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ಸಕನಾರವೆೋ ಕೊಡತತಿುತ್ತು. ನೆಂತ್ರ beneficiary contribution ಅನತನ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಕೊಡತತಿುದ್ುರತ. 
ಹನಗನಗಿ ಸಿೆೋಮ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ಮನಾರೆ್ೋಜ್ಮೆಂರ್್ನವರತ ಒೆಂದ್ತ ರೂಪನಯಿಯನತನ ಕಟತಟವುದ್ಕೆೆ 
ಮತೆಂದ ೆಬರದೆೋ ಇರತವುದ್ರಿೆಂದ್, ಈ ಸಿೆೋಮ್ ಇಲಿ. ಅನತದನನತ್ ಸೆಂಸೆಾ ಆದ್ಮೋಲ ೆಈಗ ಶ್ಕ್ಷಕರತ 
ಬಹಳ ದ್ಯನೋಯ ಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿದನುರ.ೆ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಹೆೋಳಿದ್ರ ೆಬಹಳ ರೆ್ೂೋವನಗತತ್ುದೆ. ದೊಡಡ ದೂೆಡಡ 
ಅಪನರ್್ಾಮೆಂರ್್ಗಳ ಹತಿುರ ವನಚ್ಮನ್ ಕಲೆಸ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಹೊೋಗತತಿುದನುರೆ. ಆ 
ಮಟಟದ್ಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ ದೂೆಡಡ ದ್ತರೆಂತ್ವನಗಿದ.ೆ ಸಕನಾರಕೆೆ ಒತನುಯ ಮನಡತತಿುದೆುೋರೆ್. ಮನನಾ 
ಸಚಿವರನದ್ೆಂತ್ಹ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೆೋಶ್ರವರತ ಮರೆ್ನಯ ದ್ಧವಸ ಒೆಂದ್ತ ಸಭೆಯನತನ ಮನಡಿದ್ತು, ಇದ್ರ 
ಬಗೆೆ ಪರಿಶ್ೋಲರೆ್ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚರೆ್ ಕೊಟಿಟದೆುೋರೆ್.  ಈ ಪೆನಷನ್ ಪದ್ಿತಿಯನತನ 
ಜನರಿಗ ೆತ್ೆಂದ್ರೆ ಎಷತಟ ದ್ತಡತಡ ಖಚನಾಗತತ್ುದ ೆಎೆಂದ್ತ ಲೆಕೆ ಹನಕಿ ವರದ್ಧ ಕೊಡಿ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ 
ಸಹ ಹೆೋಳಿದನುರೆ. ಇದ್ನತನ ಆದ್ಷತಟ ಬೆೋಗ ತ್ರಿಸಿಕೊಳಿಬೆೋಕತ. ರ್ನಲೆರೆ್ಯದನಗಿ  ಎನ್ಪಿಎಸ್್ ಅನತನ 
ಓಪಿಎಸ್್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್್ಾ ಮನಡತವ ಬಗೆೆ ಒೆಂದ್ತ ದೊಡಡ ಹೂೆೋರನಟ ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ 
ಸನೆೋಹಿತ್ರಲೆನಿ ಸೋೆರಿ ಬೆಳಕತ ಚೆಲ್ಲಿದನುರ.ೆ ಅದ್ನತನ ಸಕನಾರ ಗೆಂಭಿೋರವನಗಿ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳಿಬೆೋಕತ.  
ಐದ್ರೆ್ಯದನಗಿ ಜೊಾೋತಿ ಸೆಂಜಿೋವಿನ ಸಿೆೋಮ್ ಎೆಂದ್ತ ಸಕನಾರಿ ಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆ ಇರತವುದ್ನತನ 
ಅನತದನನತ್ ಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷರಿಗೂ ಅನಾಯಿಸಬೆೋಕತ. ಆರರೆ್ಯದನಗಿ, ಇರ್ೂೆನೆಂದ್ತ ವಗಾ ಇದೆ. ಈ 
Government, Aided ಬಿಟತಟ Unaided ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆಸ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆ
ಯನವುದೆೋ benefit ಇಲಿ. ಇವರಿಗ ೆ ಮತಖಾಮೆಂತಿರ relief fund ಕೊಡಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಅಜಿಾ 
ಬರೆದ್ರೆ ಇವರತ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಎೆಂದ್ತ ಬಿಇಓ ಕಛೆೋರಿಯಲ್ಲಿ, ಸೂೆಲ್ನಲ್ಲಿ enroll ಆಗಿದ್ುರ ೆ ಅವರಿಗೆ 
ಒೆಂದ್ತ ನಯನ ಪೆೈಸೆ ಕೊಡತವುದ್ಕೆೆ ಸನಧ್ಾ ಇಲಿ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತನುರೆ. ಇವರತ ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 
2 ರಿೆಂದ್ 3 ಲಕ್ಷ ಜನರತ ಕೆಲಸ ಮನಡತತಿುದನುರ.ೆ ಇವತ್ತು ಬೆಂದ್ಧರತವ ಮನಹಿತಿ ಪರಕನರ ಸತಮನರತ 4 
ಕೊೋಟಿ 80 ಲಕ್ಷಕಿೆೆಂತ್ ಹೆಚನಿಗಿ ಆಯತಷ್ನಾನ್ ಭನರತ್ ಕನಡ್ಾಗಳು ನಮಾ ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಚನಲ್ಲುಯಲ್ಲಿವೆ. ಆಯತಷ್ನಾನ್ ಭನರತ್ ಕನಡ್ಾಗಳು ಇಲಿದೆೋ, ಪೆನಷನ್ ಇಲಿದೆೋ, ಜೊಾೋತಿ ಸೆಂಜಿೋವಿನ 
ಯೋಜರೆ್ ಇಲಿದೆೋ, ಯನವುದ್ೂ ಇಲಿದೋೆ ಇರತವೆಂತ್ಹ ವಗಾ ಸತಮನರತ 4 ರಿೆಂದ್ 5 ಲಕ್ಷ ಜನರತ 
ಮನತ್ರ ಇದನುರ.ೆ ರ್ನನತ ಸಕನಾರಕೆೆ ಮನವಿ ಮನಡತತಿುದೆುೋರ್ೆ. ಒೆಂದ್ತ insurance scheme ಅನತನ 
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purely unaided ಶನಲಯೆವರಿಗ ೆತ್ರಬೋೆಕತ ಎನತನವುದ್ತ ದೊಡಡ ಪರಮನಣ್ದ್ಲ್ಲಿ ನನನ ಆಗರಹ ಇದೆ. 
ಅದ್ನತನ ಬಹಳ ಗೆಂಭಿೋರವನಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೆೋಕೆೆಂಬ ಮನತ್ನತನ ಹೆೋಳಿ, ತನವು ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ವಿಶೆೋಷವನಗಿ 
ಸಹನನತಭೂತಿಯನತನ ವಾಕುಪಡಿಸಿ, ಸಕನಾರದ್ ಕನಳಜಿಯನತನ ತೊೋರಿಸಿ, ಈ ರ್ನಲತೆ ವಿಚನರಗಳ ಬಗೆೆ 
ತನಕಿಾಕ ಅೆಂತ್ಾ ಹನಡಬೆೋಕತ. ಆ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆಸವಲತ್ುನತನ ಕೊಡತವುದ್ರ ಮತಖನೆಂತ್ರ ಅವರ ರೆ್ರವಿಗೆ 
ಬರಬೆೋಕೆನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹೆೋಳಿ ನನನ ಮನತ್ನತನ ಮತಗಿಸತತೆುೋರೆ್. ನಮಸನೆರಗಳು. 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೆೋಶ್ (ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಹನಗೂ ಸಕನಲ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಮರಿತಿಬೆುೋಗೌಡರವರತ ತ್ೆಂದ್ಧರತವೆಂತ್ಹ ನಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ಗ ೆ ಸನಕಷತಟ 
ಜನ ಎೆಂಎಲ್ಸಿ ಗಳು ಮನತ್ರ್ನಡಿದನುರ.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸಚಿವರೆೋ, ಇನತನ ಕೆಲವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೋಕತ. ಅದ್ನತನ ಸಹ 
ತನವು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಉತ್ುರ ಕೂೆಡಿ. 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೋೆಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮದ್ಲರೆ್ಯದನಗಿ ಸತಮನರತ 4 ದ್ಧನಗಳ 
ಹಿೆಂದ ೆ ಈ ಕ್ಷೆೋತ್ರಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟೆಂತೆ ಎೆಂಎಲ್ಸಿ ಗಳನತನ ಸೋೆರಿಸಿ ಒೆಂದ್ತ ಸಭ ೆ ಮನಡಲನಗಿದೆ. 
ಅದ್ನತನ ಜನರಿಗ ೆ ತ್ೆಂದ್ರೆ ಆಗತವೆಂತ್ಹ ಆರ್ಥಾಕ ಪರಿಣನಮಗಳ ಬಗೆೆ ರ್ನವು Finance 
Department ರವರನತನ ಕೂರಿಸಿಕೊೆಂಡತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದುೆೋವ.ೆ ಇಷತಟ ಹೂೆತ್ತು ಎನ್ಪಿಎಸ್್ ಬಗೆೆ 
ಏರೆ್ೋನತ ವಿಚನರಗಳನತನ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನುರೆ. ಬೆಳಗೆೆ ಕೆಳಮರೆ್ಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಎನ್ಪಿಎಸ್್ ಬಗೆೆ 
ಒೆಂದ್ತ ದ್ಧನ ಚಚಾೆ ಮನಡಿ, ಎಲನಿ ಪಕ್ಷದ್ವರತ ಅವರ ಅಭಿಪನರಯಗಳನತನ ಕೊಟಟ ಮೋಲೆ ರನಜಾದ್ 
ಆರ್ಥಾಕ ವಾವಸೆಾಗಳ ಮೋಲ ೆಏನತ ಪರಿಣನಮಗಳನಗಬಹತದ್ತ ಎನತನವ ಬಗೆೆ ಯೋಚರ್ ೆಮನಡಿ ಇದ್ರ 
ಬಗೆೆ ಏನತ ನಣ್ಾಯ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳೊಿೋಣ್ ಎನತನವೆಂತ್ಹದ್ುನತನ ಸಹಿತ್ ಮನನಾ ಮತಖಾಮೆಂತಿರಗಳು 
ಹೆೋಳಿದನುರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ಪಿಎಸ್್ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾಯನದ್ ನೆಂತ್ರ ಮನನಾ ಮತಖಾಮೆಂತಿರಯವರ ಜೊತೆ 
ರ್ನವು ಕತಳಿತ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಯೋಚರೆ್ ಮನಡಬಹತದ್ತ. ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, ಖೆಂಡಿತ್ವನಗಿ 
ರ್ನವು ಇಷ್ೂೆಟೆಂದ್ತ ಕಳಕಳಿಯಿೆಂದ್ 6 ಲಕ್ಷ ಸಿಬುೆಂದ್ಧಗಳ ಬಗೆೆ ರ್ನವು ಗೆಂಭಿೋರವನಗಿ ಯೋಚರ್ೆ 
ಮನಡಿದೆುೋವ.ೆ ಮನನಾ ಪರಧನನ ಮೆಂತಿರಯನದ್ ಮೋದ್ಧಯವರತ ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿರತವ ಜನರ ಬಗೆೆ ತ್ತೆಂಬನ 
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ಗೆಂಭಿೋರವನಗಿ ಯೋಚರೆ್ ಮನಡಿ “ರೈೆತ್ ಕಿಸನನ್ ಸಮನಾನ್ ಯೋಜರೆ್”್ಯಡಿ ಪರತಿ ರೈೆತ್ರ ಹತಿುರ 
ಪಹಣಿ ಇರತವವರಿಗ ೆ 500 ರೂಪನಯಿಗಳು ತ್ಲತಪಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರನಜಾ ಸಕನಾರ ಸಹಿತ್ 
ಒೆಂದ್ಷತಟ ಕನಯಾಕರಮಗಳನತನ ಮನಡಿದ.ೆ ಆಯತಷ್ನಾನ್ ಭನರತ್ ಯೋಜರೆ್ಯಡಿ ದೆೋಶಕೆೆ 5 ಲಕ್ಷ 
ರೂಪನಯಿಗಳಷತಟ ಹೆಲು್ ಸಿೆೋಮ್ಗಳನತನ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನ ಸಹಿತ್ ಸಕನಾರ ಮನಡತತಿುದೆ. 
ಸಕನಾರ ಹೆಜೆಾ ಹಜೆಾ ಇಡತತ್ುಲೆೋ ಇದೆ. ಇಷತಟ ಹೂೆತ್ತು 6 ಲಕ್ಷ ಸಿಬುೆಂದ್ಧಗಳ ಬಗೆೆ ತ್ತೆಂಬನ ಚಚಾೆ 
ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಮನನಾ ಮತಖಾಮೆಂತಿರಯವರ ಜೊತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖಯೆವರ 
ಜೊತೆ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ, ಇದ್ಕೆೆ ತಿೋಮನಾನ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳುಿತೆುೋವೆ. ಮೂರರೆ್ಯದನಗಿ, 
ಮರೆ್ನಯ ದ್ಧವಸ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಚಚಾೆ ಮನಡಿದನಗ ಎಲನಿ ಎೆಂ.ಎಲ.ಸಿ.,ಗಳು ಒೆಂದ್ಷತಟ ಒಳೆಿಯ 
ಅಭಿಪನರಯಗಳನತನ ಕೊಟಿಟದನುರ.ೆ ರ್ೌಕರರ ಸೆಂಘದ್ವರತ ಸಹ ಒೆಂದ್ತ ದ್ಧನದ್ ಸೆಂಬಳವನತನ 
ಕೊಡತತುೆೋವೆ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಪತ್ರವನತನ ಸಹ ನಮಗ ೆ ಕೊಟಿಟದನುರೆ. ಯನವುದನದ್ರೂ insurance 
scheme ಜೊತೆಗೆ tie up ಮನಡಿ ಸಕನಾರದ್ ಕಡೆಯಿೆಂದ್ಲೆೋ ಇದ್ನತನ ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂಬತದ್ತ ಅವರ 
ಆಸ ೆ ಇದೆ. ಒಟತಟ ಆರ್ಥಾಕ ಪರಿಸಿಾತಿಯನತನ ರೆ್ೂೋಡಿಕೊೆಂಡತ ಮನಡೂೆೋಣ್. ಈಗಿನ medical 
ನಯಮದ್ ಪರಕನರ ಇವರನತನ ತ್ರತವುದ್ಕೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಮನನಾ ಮರಿತಿಬೆುೋಗೌಡರವರತ ಹೆೋಳಿದ್ ಹನಗೆ 
ನಯಮದ್ಲ್ಲಿ ಏರ್ನದ್ರೂ ಬದ್ಲನವಣೆ ಮನಡಬಹತದೋೆ ಎೆಂದ್ತ ಕನನೂನತ ಸಚಿವರ ಜೊತೆ ಚಚೆಾ 
ಮನಡಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖಯೆವರ ಜೊತ ೆ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ ಖೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಇದ್ಕೆೆ 
ಪರಿಹನರವನತನ ತ್ರತವೆಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನವನತನ ರ್ನವು ಮನಡತತೆುೋವ.ೆ  

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆುೋಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೋತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾ 
ಮನಡತವುದ್ಧಲಿ. ರ್ನನತ ಮನನಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ಧ್ನಾವನದ್ ಹೆೋಳಬೆೋಕಲಿವೆೋ?  

(ಮತೆಂದ್ತ)  
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(1073)20-12-2022(05-40)bsd-vk 

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆುೋಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೋತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈ ಉತ್ುರ ಬೆಟಟ ಅಗೆದ್ತ 
ಇಲ್ಲ ಹಿಡಿದ್ೆಂತೆ ಆಗಿದ್ತು, ಈ ಉತ್ುರವನತನ ವನಪಸತಿ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳಿಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ವಿನೆಂತಿಸತತೆುೋರೆ್. ಮನನಾ 
ಮತಖಾಮೆಂತಿರಗಳು ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಕೆಳಮರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ, ವಿರೂೆೋಧ್ ಪಕ್ಷಗಳನತನ ವಿಶನಾಸಕೆೆ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ ತಿೋಮನಾನ ಮನಡತವ ಬಗೆೆ ತಿಳಿಸಿದನುರ.ೆ ಈ ಸದ್ನ ಮತಕನುಯವನಗತವುದ್ರೂೆಳಗೆ 
ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿಯ್ದೋ ನದ್ಧಾಷಟವನದ್ ಹನಗೂ ನೆಂಬಿಕ-ೆವಿಶನಾಸಪೂವಾಕ ಉತ್ುರ ಬರಬೆೋಕತ. ಏಕೆೆಂದ್ರ ೆ
ಸತಮನರತ ೨ ಲಕ್ಷ ಜನರತ Freedom Park ನಲ್ಲಿ ಧ್ರಣಿ ಮನಡತತಿುದ್ತು, ಅವರೆಲಿರೂ ಕಛೆೋರಿ 
ತೆರವು ಮನಡಿ ಹಗಲತ-ರನತಿರ ಧ್ರಣಿ ಮನಡತತಿುದನುರ.ೆ ಧ್ರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳನ ರ್ೌಕರರತ, ಹೆಣ್ತಣ ಮಕೆಳು 
ಸೋೆರಿಕೊೆಂಡತ ಇೆಂತ್ಹ ಮಳೆ, ಚಳಿ, ಗನಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದನುರ.ೆ ಇದ್ತ ಎೆಂತ್ಹ ಭಿೋಕರ ಸಮಸೆಾ ಆಗಿದ್ತು, 
ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಮನನಾ ಮತಖಾಮೆಂತಿರಗಳು, ಮನನಾ ಕನನೂನತ ಸಚಿವರತ, ಮನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರತ 
ಹನಗೂ ಮನನಾ ಆಚನರ್ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪರವರತಗಳೆಲಿರೂ ಸೋೆರಿಕೊೆಂಡತ ಒತನುಯಪೂವಾಕವನಗಿ 
ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ ನದ್ಧಾಷಟ ತಿೋಮನಾನಕೆೆ ಬರಬೆೋಕತ. Old Pension Scheme ಅನತನ ಜನರಿಗೆ 
ತ್ರಲತ ಈ ಸಕನಾರ ಕಟಿಬದ್ಿವನಗಿದ ೆಎೆಂಬ ಸಪಷಟ ತಿೋಮನಾನವನತನ ಕೊಡಿಸಬೆೋಕತ. ಯನವ ಕನಯ್ದುಗೆ 
ತಿದ್ತುಪಡಿ ತ್ರಲತ ಸನಧ್ಾವಿಲಿ? ಕನಯ್ದುಗೆ ತಿದ್ತುಪಡಿ ತ್ರಲತ ಮನನಾ ಕನನೂನತ ಸಚಿವರತ ವಿರೂೆೋಧ್ 
ಇದನುರಯೆ್ದೋ? ಕನನೂನಗೆ ತಿದ್ತುಪಡಿ ತ್ೆಂದ್ತ ಅವರೆಲಿರನೂನ ಜೊಾೋತಿ ಸೆಂಜಿೋವಿನ ವನಾಪಿುಗೆ ತ್ರತವ 
ಕೆಲಸವನತನ ಮನಡಬೋೆಕತ. ಸದ್ನ ಮತಗಿಯತವುದ್ರೂೆಳಗೆ ಇದ್ರ ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ ಸಪಷಟ ತಿೋಮನಾನವನತನ 
ಮನನಾ ಮತಖಾಮೆಂತಿರಗಳಿೆಂದ್ ಕೊಡಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಮನವಿ ಮನಡತತೆುೋರ್.ೆ   
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ಆ)  ವಿಷಯ: ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿರತವ ಪನರೆಂಪರಿಕ ಕಟಟಡಗಳ ನವಾಹಣೆಗೆ  
            ಸಕನಾರದ್ ಬಜೆರ್್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಿನ ಅನತದನನ ಕನಯಿುರಿಸತವ  
            ಕತರಿತ್ತ. 

      - - - - 
    

ಶ್ರೋ ಸಿ.ಎನ್. ಮೆಂಜೆೋಗೌಡ (ಸಾಳಿೋಯ ಸೆಂಸೆಾಗಳ ಕ್ಷೆೋತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇಡಿೋ 
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನೆಂತ್ಹ ಪನರೆಂಪರಿಕ ನಗರದ್ಲ್ಲಿ ಸನಕಷತಟ building ಬಿದ್ತು 
ಹೊೋಗತತಿುವೆ. ಮರೆ್ನ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹನರನಣಿ ಕನಲೋೆಜಿನಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ ಕೊಠಡಿ ಬಿದ್ತು ಹೊೋಗಿರತತ್ುದೆ. 
ಕನರಣ್ವೆೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ, ಆ building ಗಳನತನ maintain ಮನಡತವುದ್ಧಲಿ. ಮೈಸೂರಿನ ತನಲೂಿಕತ 
ಕಛೆೋರಿಯ ಮೋಲೆ ಗಿಡ-ಮರಗಳು ಬೆಳೆದ್ಧವ.ೆ ಎಲನಿ ಸಕನಾರಿ ಕಟಟಡಗಳ ಮತೆಂಭನಗ, ಹಿೆಂಭನಗ 
ಮತ್ತು ಅಕೆ-ಪಕೆದ್ಲ್ಲಿ ಆಲದ್ ಮರ, ಬಸತರಿ ಮರ ಸೋೆರಿದ್ೆಂತ ೆ ಇತನಾದ್ಧ ಮರಗಳು ಬಳೆೆಯತತಿುವ.ೆ 
ಇದ್ರಿೆಂದನಗಿ ಆ building ಗಳನತನ ಕನಪನಡತವ ಜವನಬನುರಿಯನತನ ಸಕನಾರ ಮನಡತತಿುಲಿ. 
ಅಲ್ಲಿರತವ ಅಧಿಕನರಿಗಳು building ಅನತನ maintain ಮನಡತವ ಬಗೆೆ ಗಮನಹರಿಸತತಿುಲಿ. 
Especially, ಸಕನಾರಿ ಕಟಟಡಗಳು, ಶನಲನ-ಕನಲೋೆಜತಗಳ ಕಟಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಸಕನಾರಕೆೆ ಒಳಪಟಟ 
ದೆೋವಸನಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮರ-ಗಿಡಗಳು ಬಳೆದ್ತ building ಗಳು ಬಿದ್ತುಹೂೆೋಗತವ ಸಿಾತಿಗ ೆ ಬೆಂದ್ಧವೆ. ಆ 
building ಗಳನತನ ಸನವಾಜನಕರ ಹಣ್ದ್ಧೆಂದ್ ಕಟಿಟ, ಆ building ಗಳನತನ ಉಪಯೋಗಿಸದೆೋ 
ಶ್ರ್ಥಲನವಸಾೆಗೆ ಹೂೆೋಗತತಿುರತವುದ್ತ ಒೆಂದ್ತ ರಿೋತಿಯನದ್ರ,ೆ ಇರ್ೂೆನೆಂದ್ತ ಕಡ ೆ ಹೊಸದನಗಿ ಕಟಿಟರತವ 
ಕಟಟಡಗಳಲ್ಲಿ lift ವಾವಸೆಾ ಇರಬಹತದ್ತ, ಕಛೆೋರಿಗಳನತನ maintain ಮನಡಲತ ವಿದ್ತಾಚಾಕಿು ವಾವಸೆಾ 
ಇರಬಹತದ್ತ, ಇವಲೆಿವೂ ಕೊರತೆಯನಗಿದೆ. ಉದನಹರಣೆಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ತನಲೂಿಕತ ಕಛೆೋರಿಯಲ್ಲಿ lift 
ಇಲಿದೆೋ ರೂ.೨.೫ ಲಕ್ಷ ನನನ ಸಾೆಂತ್ ಹಣ್ದ್ಧೆಂದ್ lift ಅಳವಡಿಸಿದುೆೋರೆ್. ಸಕನಾರ ಈ 
ಮಟಟದ್ಲ್ಲಿದ್ತುಕೊೆಂಡತ, ನೂರನರತ ಕೊೋಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಖಚತಾ ಮನಡಿ building ಗಳನತನ 
ಕಟಿಟ, ಅಲ್ಲಿನ maintenance ಬಹಳ poor ಆಗಿದ.ೆ ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ಕೆೋಳಿದನಗ Budget ನಲ್ಲಿ 
ಅವಕನಶವನತನ ಮನಡಿಕೂೆಟಿಟಲಿ, building ಗಳ ನವಾಹಣೆಗ ೆಯನವರಿೋತಿಯ ಹಣ್ ಬೆಂದ್ಧಲಿ ಎೆಂಬ 
ಉತ್ುರ ಕೂೆಡತತಿುದನುರೆ. ಸಕನಾರವು ಇತ್ು ಗಮನಹರಿಸಿ building ಗಳನತನ maintain ಮನಡಲತ 
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ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟವರಿಗ ೆಸೂಚರೆ್ ಕೊಡಬೋೆಕತ ಮತ್ತು building ಕಟಿಟರತವಲ್ಲಿ power ವಾವಸೆಾ ಇಲಿದೆೋ, 
ಆ building ಗಳಲ್ಲಿ power ಹೊೋದ್ರ ೆ ಇಡಿೋ office ಸಾಗಿತ್ವನಗತತಿುದೆ. ಉದನಹರಣೆಗ ೆ
ಮೈಸೂರಿನ ನಜ಼ರಬನದ್್ನಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ DC Office ಅನತನ ಕಟಿಟದನುರ,ೆ ಆದ್ರೆ ಅವರತ ಇನೂನ ಹಳೆಯ 
ಕಛೆೋರಿಯಲ್ಲಿ ಕನಯಾನವಾಹಿಸತತಿುದ್ತು, ಕಛೆೋರಿಯತ ಇನೂನ shift ಆಗಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಹೊಸ ಕಛೆೋರಿಗ ೆ
shift ಮನಡಿಕೂೆೆಂಡನಗ ಹಳೆಯ ಕಛೆೋರಿಯ ಪನರೆಂಪರಿಕತೆಯ ಕಳೆಯತ ಹೊರಟತ ಹೂೆೋಗತತ್ುದ ೆ
ಎೆಂಬತದ್ನತನ ಗಮನಸಬೆೋಕತ. ಮತೆು building ಅನತನ shift ಮನಡತವ ಕೆಲಸವೂ ಆಗಬೆೋಕತ 
ಎನತನವ ದ್ೃಷಿಟಯಿೆಂದ್ ಮನನಾ ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರ ಗಮನಕೆೆ ತ್ರಬಯಸತತೆುೋರ್ೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಣ್ದ್ 
ಪರಶೆನ ಇಲಿ, ಒೆಂದ್ತ ಆದೆೋಶವನತನ ಹೊರಡಿಸಿದ್ರೆ ಕಟಟಡ ನವಾಹಣೆಯನಗತತ್ುದೆ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ 
ಹೆೋಳಬಯಸತತುೆೋರೆ್. 

ಶ್ರೋ ಆನೆಂದ್್ ಸಿೆಂಗ್ (ಪರವನಸೊೋದ್ಾಮ ಹನಗೂ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜಿೋವಿಶನಸರ ಸಚಿವರತ):- 
ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 

(ಉತ್ುರದ್ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಿದೆ) 

 

 

 

 

 

 

 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                    20-12-೨೦೨೨                                      196                        

  ತಿದ್ತುಪಡಿಯನಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ರ್ನಾಯನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಪತಿರಕನ ಪರಕಟಣೆಗನಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ತ 
 

   

ಪನರೆಂಪರಿಕ ಕಟಟಡಗಳು ಇದ್ುರ ೆ ಖೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ನಮಾ ಇಲನಖಯೆ ವತಿಯಿೆಂದ್ 
ಪರಿಶ್ೋಲರೆ್ ಮನಡತತೆುೋರೆ್. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ೧೩೧ ಕಟಟಡಗಳನತನ identify ಮನಡಿದೆುೋವೆ. ಈಗ ಮನನಾ 
ಸದ್ಸಾರತ ಸಕನಾರಿ ಕಟಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ಬಳೆೆದ್ಧವೆ, ಇಲನಖಗೆಳನತನ ನಡಸೆತತಿುರತವ ಕಟಟಡಗಳಲ್ಲಿನ 
ವಿಚನರಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟೆಂತೆ ಇಲನಖನ ಮೆಂತಿರಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬುೆಂದ್ಧಗಳು ಮನಡಬೆೋಕನಗಿದ್ತು, ಇದ್ತ 
ಕೆಂದನಯ ಇಲನಖಗೆೆ ಸೋೆರಿರತತ್ುದೆ. ಪನರೆಂಪರಿಕ ಕಟಟಡಗಳ ಬಗೆೆ ಪರಿಶ್ೋಲರ್ ೆಮನಡಿದನಗ ಅರೆ್ೋಕ 
ಕಟಟಡಗಳು ಶ್ರ್ಥಲವನಗಿರತವುದ್ತ ನಮಾ ಗಮನಕೆೆ ಬೆಂದ್ಧದ.ೆ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ೩ ಪರಶೆನಗಳನತನ 
ಕೆೋಳಿದನುರ.ೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೆೋರ ೆ ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿರತವ amendment ನಮಾ ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಇಲಿ ಎೆಂದ್ತ 
ಪರಶೆನ ಮನಡಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್, ಮರೆ್ನ Zonal Regulation (Amendment) 2020 ಎೆಂದ್ತ 
ಮನಡಿದೆುೋವ.ೆ ಬೆೋರ ೆ ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿರತವೆಂತ ೆ ನಮಾ ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿಯೂ ಮನಡಿದೆುೋವೆ. ಪನರೆಂಪರಿಕ 
ಕಟಟಡಗಳನತನ ರಕ್ಷಣ ೆ ಮನಡತವುದ್ತ ಸಕನಾರ ಮತ್ತು ನಮಾಲಿರ ಜವನಬನುರಿಯನಗಿದೆ. ಪನರೆಂಪರಿಕ 
ಕಟಟಡಗಳ ಬಗೆೆ ಮನಹಿತಿ ತ್ರಿಸಿ, ಪರಿಶ್ೋಲರೆ್ ಮನಡಿ, ಎಷತಟ ಸನಧ್ಾವನಗತತ್ುದೊೋ ಅಷಟರಮಟಿಟಗೆ 
ಕನಳಜಿಯಿೆಂದ್ ಮನಡತತೆುೋವೆ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಬಯಸತತೆುೋರೆ್.  

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆುೋಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೋತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ 
ಪರಸನುಪ ಮನಡಿರತವ ವಿಚನರಕೆೆ ನನನ ಸಹಮತ್ ಇದ.ೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಗತರತತಿಸಿರತವ ಪನರೆಂಪರಿಕ 
ಕಟಟಡಗಳ ಸೆಂಖೆಾಯನತನ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಹೋೆಳಿದ್ರತ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಕನಾರಿ ಕಟಟಡಗಳು ಇವೆ. ಅಲ್ಲಿ 
Market ಇರಬಹತದ್ತ, Lansdowne Building ಇರಬಹತದ್ತ, University Building 
ಇರಬಹತದ್ತ, University Hospital ಗಳು ಇರಬಹತದ್ತ, Medical College Hostel 
ಇರಬಹತದ್ತ, ಇವೆಲಿವೂ heritage ಗೆ ಸೋೆರಿದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಶೆೋಷವನಗಿ ಮಹನರನಣಿ ಮಹಿಳನ 
ವಿಜ್ಞನನ ಕನಲೋೆಜಿನಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ ೩,೭೦೦ ವಿದನಾರ್ಥಾನಯರತ ಕಲ್ಲಯತತಿುದ್ತು, ಒೆಂದ್ತ ತಿೆಂಗಳ ಹಿೆಂದ ೆ
ಅಲ್ಲಿನ ಪರಯೋಗನಲಯದ್ ಕಟಟಡ ಕತಸಿದ್ತ ಬಿತ್ತು. ಅದ್ತ media ಸೋೆರಿದ್ೆಂತ ೆ ಎಲನಿ ಕಡೆ 
ಪರಚನರವನಯಿತ್ತ. ಆದ್ರೆ ಇದ್ತವರೆಗೂ ಜಿಲನಿ ಮೆಂತಿರಗಳು ಅಥವನ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಮೆಂತಿರಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭೆೋಟಿ 
ಕೊಟಿಟಲಿ. ಏರ್ನಗಿದೆ ಎನತನವುದ್ನತನ ಚಿೆಂತ್ರ್ ೆಮನಡಲ್ಲಲಿ. ಆ ಕನಲೋೆಜತ ಪನಳಿ ವಾವಸೆಾಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗೆೆ ೮ 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                    20-12-೨೦೨೨                                      197                        

  ತಿದ್ತುಪಡಿಯನಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ರ್ನಾಯನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಪತಿರಕನ ಪರಕಟಣೆಗನಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ತ 
 

   

ಗೆಂಟೆಗ ೆ ಪನರರೆಂಭವನದ್ರ ೆ ಸೆಂಜೆ ೬ ಗೆಂಟೆಯವರಗೊ ನಡಯೆತತಿುರತತ್ುದೆ. ಮೆಂಡಾ, ಮೈಸೂರತ, 
ಹನಸನ, ಕೊಡಗತ ಮತ್ತು ಚನಮರನಜನಗರ ಸೋೆರಿದ್ೆಂತೆ ರ್ನಲೆೆೈದ್ತ ಜಿಲೆಿಗಳಿೆಂದ್ ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳು 
ಬರತತನುರೆ. ಇಡಿೋ ರನಜಾದನದ್ಾೆಂತ್ ಆ ಕನಲೋೆಜಿಗ ೆಮಕೆಳು ಸೋೆರಿರತತನುರ.ೆ ಈಗ ಅಭದ್ರತೆ ಇದೆ ಎೆಂದ್ತ 
entire building ಅನತನ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ಪಕೆದ್ಲ್ಲಿರತವ ಹೂೆಸ ಕಟಟಡದ್ಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಲನ 
ಕನಲೋೆಜಿನಲ್ಲಿರತವ ಕೆಲವು ಕೊಠಡಿಗಳನತನ ಬಳಸಿಕೂೆೆಂಡತ ತ್ರಗತಿಗಳನತನ ನಡಸೆತತಿುದನುರ.ೆ 
ಪರಯೋಗನಲಯದ್ bench, ಕತಚಿಾ ಎಲಿವನತನ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಹನಕಿಕೂೆಳಿಲತ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 
ಇಲನಖಯೆ ಅಥವನ ಯನವ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲನಖಯೆ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ರೆ್ರವಿಗೆ ಬರಲ್ಲಲಿ. ಕನಲೋೆಜಿನ 
ಪನರೆಂಶತಪನಲರತ ಮತ್ತು ಅಧನಾಪಕರತಗಳು ಎಲಿವನತನ shift ಮನಡಿಕೊೆಂಡರತ. ಇದ್ತ ಎೆಂತ್ಹ 
ಹಿೋರ್ನಯ ಪರಿಸಿಾತಿಯನಗಿದೆ. ಸಕನಾರವು heritage building ಎೆಂದ್ತ ರೆ್ೂೋಡಲ್ಲಲಿ. ೩,೭೦೦ 
ಮೆಂದ್ಧ ಹೆಣ್ತಣಮಕೆಳು ಕಲ್ಲಯತತಿುದನುರ.ೆ ಮಹನರನಜರತ ಕಟಿಟದ್ೆಂತ್ಹ ಹಣೆ್ತಣಮಕೆಳ ಕನಲೋೆಜತ 
ಇದನಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ heritage ಎೆಂದ್ತ ಕನನೂನತ ಮನಡಿಬಿಟಟರತ. Heritage building ಅನತನ 
ಸೆಂರಕ್ಷಣೆ ಮನಡಲತ ಮೂರತ ಕನಸಿನ ಅನತದನನ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಇಲಿ. ಆ entire building ನ 
ಸಿಾತಿಗತಿ ರೆ್ೂೋಡಲತ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರನಗಲ್ಲೋ, District Minister ರನಗಲ್ಲೋ ಬರಲ್ಲಲಿ 
ಎೆಂದ್ರೆ ಹೆೋಗ?ೆ ವನರಕೆೆ ಮೂರತ ಸನರಿ ಬೆಂದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿಗ ೆಹೊೋಗಿ ರೆ್ೂೋಡಲ್ಲಲಿ.  

(ಮತೆಂದ್ತ) 

(1074) 20.12.2022/5.50/ಹೆಚ್ವಿ:ಬಿಎನ್ಎಸ್್ 

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆುೋಗೌಡ(ಮತೆಂದ್ತ): 
ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಪರವನಸೂೆೋದ್ಾಮ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಚಿವರನದ್ರತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭೋೆಟಿ 
ಕೊಟತಟ ಆ ಕನಲೋೆಜಿನ ಕಟಟಡದ್ ಸಿಾತಿ-ಗತಿ ರೆ್ೂೋಡಿ, ಎಲಿ ಮನಹಿತಿಗಳನತನ ತೆಗೆದ್ತಕೊೆಂಡತ, 
ಸಕನಾರದ್ ವತಿಯಿೆಂದ್ ಆ ಕನಲೋೆಜನತನ ಸತಸಿಾತಿಗ ೆ ತ್ರಬೋೆಕನಗಿತ್ತು. ಆ ಕಟಟಡವನತನ ದ್ತರಸಿು 
ಮನಡಿದ್ರೆ, ಇನೂನ ಬಹಳಷತಟ ವಷಾಗಳ ಕನಲ ಬನಳಿಕೆ ಬರತತ್ುದೆ ಎನತನವುದ್ರ ಬಗೆೆ ಒೆಂದ್ತ 
ವರದ್ಧಯನತನ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ, ಕೂಡಲೋೆ ಆ ಕಟಟಡವನತನ ದ್ತರಸಿುಯರ್ನನದ್ರೂ ಮನಡಬೋೆಕತ ಅಥವನ 
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ಅದ್ನತನ ಕೆಡವಿ ಹೂೆಸದನಗಿ ಕಟಟಬೆೋಕತ ಎನತನವುದ್ರ ಬಗೆೆ ಸಕನಾರ ಚಿೆಂತ್ರೆ್ ಮನಡಬೋೆಕನಗಿದೆ. 
ಇೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ತ ಕನಲೋೆಜತ ಹಳಿಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲೋ, ನಗರದ್ಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲೋ ಅಥವನ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲೋ 
ಅದ್ನತನ ಸರಿಪಡಿಸತವುದ್ತ ಸಕನಾರದ್ ಹೊಣೆಗನರಿಕಯೆನಗಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಮಹನರನಣಿ ಕನಲೋೆಜಿನಲ್ಲಿ 
ಈ ಘಟರ್ ೆನಡಯೆತವುದ್ಕೂೆ 10 ನಮಿಷಗಳ ಮತೆಂಚೆ ಏರೆ್ೂೋ ಅನತಮನನ ಬೆಂದ್ತ ಆ ಕನಲೋೆಜಿನ 
ಪಿರನಿಪನಲರತ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪನರಧನಾಪಕರತ ಆ ಕಟಟಡದ್ಲ್ಲಿದ್ು ಪರಯೋಗನಲಯದ್ಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ 
ಮನಡತತಿುದ್ುವರನತನ ಹೊರಗಡೆಗ ೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೂೆಟತಟ “್ ಆ ಕಡಗೆ ೆಹೊೋಗಬೆೋಡಿ”್ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿ ಬಿೋಗ 
ಹನಕಿಕೊೆಂಡತ ಬೆಂದ್ಧದನುರ.ೆ ಅವರತಗಳು ಹೂೆರಗೆ ಬೆಂದ್ 10 ನಮಿಷಗಳಲ್ಲಿಯ್ದೋ ಆ ಕಟಟಡದ್ 
ಮೋಲನಾವಣಿಯನದ್ಧಯನಗಿ ಇಡಿೋ ಕಟಟಡ ಕತಸಿದ್ತ ಬಿದ್ಧುದೆ. ಒೆಂದ್ತ ವೋೆಳೆ ಅರ್ನಹತತ್ ಸೆಂಭವಿಸಿದ್ 
ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಆ ಪರಯೋಗನಲಯದ್ಲ್ಲಿ ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳು ಇದ್ಧುದ್ುರ ೆ ಕನಷಠ 30 ರಿೆಂದ್ 40 ಮೆಂದ್ಧ 
ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳು ಸನವನನಪತಪತಿುದ್ುರತ. ಒೆಂದ್ತ ವೋೆಳ ೆ ಇೆಂತ್ಹ ಅವಘಡ ಸೆಂಭವಿಸಿದ್ುರ,ೆ ಇಡಿೋ 
ಸಕನಾರವೆೋ ಅನತಕೆಂಪ ವಾಕುಪಡಿಸತತಿುತ್ತು. ಇೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ತ ದೂೆಡಡ ಅವಘಡವನತನ ತ್ಪಿಪಸತವುದ್ಕನೆಗಿ 
ಆ ಕನಲೋೆಜಿನ ಪಿರನಿಪನಲರತ ಜನಗರೂಕತೆಯಿೆಂದ್ ಕೆಲಸ ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಕತಸಿದ್ತ ಬಿದ್ಧುರತವ ಈ 
ಕನಲೋೆಜಿನ ಕಟಟಡವನತನ ಪರಿಶ್ೋಲರೆ್ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರನಗಲ್ಲೋ, ಪರವನಸೂೆೋದ್ಾಮ 
ಸಚಿವರನಗಲ್ಲೋ ಮತ್ತು ಜಿಲನಿ ಉಸತುವನರಿ ಸಚಿವರನಗಲ್ಲೋ ಯನರೂ ಸಹ ಭೆೋಟಿ ನೋಡಲ್ಲಲಿ. ಇದ್ತ 
ಎೆಂತ್ಹ ಹಿೋರ್ನಯ ಸಿಾತಿ? ರ್ನನತ ಈ ವಿಚನರದ್ ಬಗೆೆ ರ್ನಲತೆ ಬನರಿ ಈ ರನಜಾದ್ ಮತಖಾಮೆಂತಿರಗಳಿಗ ೆ
ಪತ್ರವನತನ ಬರೆದ್ಧದೆುೋರ್ೆ. ಮನನಾ ಮತಖಾಮೆಂತಿರಗಳು ಸಹ ಯನವುದೆೋ ಪರತಿಕಿರಯ್ದಯನತನ ವಾಕುಪಡಿಸಿಲಿ.  
ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ರ್ನನತ ಸಕನಾರದ್ಲ್ಲಿ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡತವುದೆೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ, ಕೂಡಲೋೆ ಮಹನರನಣಿ 
ಕನಲೋೆಜಿಗ ೆಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟ ಸಚಿವರತಗಳು ಭೆೋಟಿ ಕೂೆಡಬೆೋಕನಗಿದೆ. ಈ ಕನಲೋೆಜಿನ ಕಟಟಡ ಪನರೆಂಪರಿಕ 
ಕಟಟಡವನಗಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರತ ಮತ್ತು ಮನನಾ ಆನೆಂದ್್ಸಿೆಂಗ್ರವರತ ಸಮನಾಯತೆಯಿೆಂದ್ 
ಚಚೆಾ ಮನಡಿ ಆ ಕಟಟಡವನತನ ದ್ತರಸಿು ಮನಡಬೋೆಕೆೋ ಅಥವನ ಪೂಣ್ಾ ಕೆಡವಿ ಹೂೆಸದನಗಿ ನಮನಾಣ್ 
ಮನಡಬೋೆಕೆೋ ಎನತನವುದ್ರ ಬಗೆೆ ಕೂಡಲೋೆ ತಿೋಮನಾನ ತೆಗೆದ್ತಕೊೆಂಡತ ಅದ್ಕೆೆ ಅಗತ್ಾವಿರತವೆಂತ್ಹ 
ಅನತದನನವನತನ ಒದ್ಗಿಸಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಸಕನಾರವನತನ ಒತನುಯಿಸತತಿುದೆುೋರ್.ೆ  
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 ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೋಶ್(ರ್ನಮನದೆೋಾಶ್ತ್ರತ):- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮೈಸೂರತ 
ನಗರವನತನ ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕನಾರದ್ವರತ ಪನರೆಂಪರಿಕ ನಗರವೆೆಂದ್ತ ಪರಿಗಣಿಸಿದನುರ.ೆ ಈ ನಗರದ್ಲ್ಲಿ 
ಇರತವೆಂತ್ಹ ಸತಮನರತ 131 ಪನರೆಂಪರಿಕ ಕಟಟಡಗಳನತನ ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ ಪೂವಾದ್ಲ್ಲಿಯ್ದೋ ಮೈಸೂರಿನ 
ಮಹನರನಜರತ ಮತ್ತು ಅವರಿಗಿೆಂತ್ ಹಿೆಂದ ೆಆಡಳಿತ್ ನಡಸೆಿದ್ೆಂತ್ಹ ರನಜ ಮರ್ೆತ್ನದ್ವರತ ನಮನಾಣ್ 
ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಈಗ ಈ ಕಟಟಡಗಳನತನ ರಕ್ಷಣ ೆ ಮನಡಿ ಉಳಿಸಿಕೂೆಳುಿವುದೆೋ ಒೆಂದ್ತ ದೊಡಡ 
ಕೆಲಸವನಗಿದ.ೆ ಇದ್ಕನೆಗಿ, the Karnataka Town and Country Planning Act, 1961 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2020ರೆ್ೋ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿಯ್ದೋ ಕೆಲವು ತಿದ್ತುಪಡಿಗಳನತನ ತ್ರಲನಗಿದ.ೆ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ 
ನೋಡಿರತವ ಲ್ಲಖಿತ್ರೂಪದ್ ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ “…..ಪರತಿ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಗಳ ಅಧ್ಾಕ್ಷತಯೆಲ್ಲಿ 
ಪರೆಂಪರ ೆಸೆಂರಕ್ಷಣನ ಸಮಿತಿಯನತನ ರಚರೆ್ ಮನಡಲನಗಿದೆ”್ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಲನಗಿದೆ. ಈ ಸಮಿತಿ ರಚರೆ್ 
ಮನಡಿರತವುದ್ತ ಮನನಾ ಮೆಂತಿರಗಳ ಗಮನದ್ಲ್ಲಿ ಇದೆಯ್ದೋ ಎನತನವುದ್ತ ನನನ ಮದ್ಲರೆ್ಯ 
ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ. ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, ಈ ಸಮಿತಿ ಎಷತಟ ಸಭೆಗಳನತನ ನಡಸೆಿದ ೆ ಮತ್ತು ಏನತ 
ಶ್ಫ್ನರಸತಿಗಳನತನ ಮನಡಿದ ೆಎನತನವುದ್ರ ಬಗೆೆ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಸಪಷಟಪಡಿಸಬೆೋಕನಗಿದೆ.  
 ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,್ “131್ ಕಟಟಡಗಳ ಸಿಾತಿಗತಿಗಳ ಬಗೆೆ ಪತರನತ್ತ್ಾ 
ಸೆಂಗರಹನಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರೆಂಪರ ೆ ಇಲನಖಯೆ ತ್ಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯಿೆಂದ್ ಭೌತಿಕ ಪರಿಶ್ೋಲರೆ್ 
ನಡಸೆಲನಗತತಿುದ್ತು, ಸದ್ರಿ ವರದ್ಧ ಬೆಂದ್ ನೆಂತ್ರ ದ್ತರಸಿು ಮತ್ತು ಸೆಂರಕ್ಷಣನ ಕನಮಗನರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕು 
ಅನತದನನವನತನ ಒದ್ಗಿಸತವ ಬಗೆೆ ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಲನಗತವುದ್ತ”್ ಎನತನವ ಉತ್ುರವನತನ ನೋಡಿದನುರೆ. 
ಅೆಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗ ೆಯನವುದೆೋ ವರದ್ಧ ಬೆಂದ್ಧಲಿವೆೋ? ಎಷತಟ ಅನತದನನವನತನ ಸಕನಾರ ಇದ್ಕನೆಗಿ 
ಮಿೋಸಲ್ಲಟಿಟದ ೆಎನತನವುದ್ರ ಬಗೆೆಯೂ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ನೋಡಬೆೋಕನಗಿದೆ.  
 ಶ್ರೋ ಸಿ.ಎನ್.ಮೆಂಜೆೋಗೌಡ:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇದೆೋ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಹಿೆಂದ ೆಖನಸಗಿ 
ಶನಲೆಗಳಿಗ ೆbuilding stability certificate ಪಡಯೆಬೆೋಕೆನತನವುದ್ರ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾ ನಡದೆ್ೆಂತ್ಹ 
ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ “ಸಕನಾರಿ ಕಟಟಡಗಳು ರೆ್ಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಅವುಗಳಿಗೆ building 
stability certificate ಆಗಬಹತದ್ತ ಅಥವನ fire and emergency services 
department ನೆಂದ್ ಎನ್.ಓ.ಸಿ., ಪಡದೆ್ತಕೊಳುಿವುದ್ರ ಅವಶಾಕತೆ ಇಲಿ”್ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ 
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ಮನನಾ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರತ ಹೆೋಳಿರತತನುರೆ. ಈಗ ಮನನಾ ಮರಿತಿಬೆುೋಗೌಡರತ ಉಲೆಿೋಖ ಮನಡಿರತವೆಂತೆ 
ಸಕನಾರಿ ಕಟಟಡ ಕತಸಿದ್ತ ಬಿದ್ಧುರತವುದ್ರಿೆಂದ್, ಸಕನಾರಿ ಕಟಟಡಗಳಿಗೂ ಸಹ ಅಗಿನಶನಮಕ 
ಇಲನಖಯೆಿೆಂದ್ ಎನ್.ಓ.ಸಿ. ಪಡದೆ್ತಕೊಳಿಬೆೋಕೆನತನವುದ್ನತನ ಕಡನಡಯಗೊಳಿಸಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ ಎನತನವುದ್ತ 
ನನನ ಒತನುಯವನಗಿದೆ. ರ್ನನತ ಹೆೋಳುತಿುರತವುದ್ನತನ ಮನನಾ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರತ ಕೆೋಳಿಸಿಕೂೆಳುಿತಿುಲಿ.  
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಮೆಂಜೆೋಗೌಡರೆೋ, ತನವು ತ್ಮಾ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮತೆಂದ್ತವರಿಸಿ, 
ಅವರತ ಕೆೋಳಿಸಿಕೊಳುಿತಿುದನುರ.ೆ  
 ಶ್ರೋ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೋೆಶ್(ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರತ):- ಸರ್ನಾನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ರೆ್ಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿರತವ ಸಕನಾರಿ ಕಟಟಡಗಳ ಬಗೆೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನುರ,ೆ ಅದ್ನತನ ರ್ನನತ ಕೆೋಳಿಸಿಕೂೆಳುಿತಿುದುೆೋರ್ೆ.   
 ಶ್ರೋ ಸಿ.ಎನ್.ಮೆಂಜೆೋಗೌಡ:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ಎಷ್ೊಟೋ ವಿಚನರಗಳ ಬಗೆೆ 
ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದೆುೋರ್.ೆ ಅದ್ತ ಯನವುದ್ತ ಅನತಷ್ನಠನಗೂೆೆಂಡಿಲಿ. ಅದ್ಕನೆಗಿಯ್ದೋ ಮನನಾ 
ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರತ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುರತವುದ್ನತನ ಕೆೋಳಿಸಿಕೂೆಳುಿತಿುದನುರೆಯೋ ಇಲಿವೋ ಎೆಂದ್ತ 
ಕೆೋಳಿದೆ ಅಷ್ೆಟೋ. ಒಬುರಿಗ ೆಒೆಂದ್ತ ರಿೋತಿಯ ಕನನೂನತ; ಮತೊುಬುರಿಗೆ ಇರ್ೂೆನೆಂದ್ತ ರಿೋತಿಯ ಕನನೂನತ 
ಈ ರಿೋತಿಯ ತನರತ್ಮಾ ಮರ್ೊೋಭನವ ಸಲಿದ್ತ ಎನತನವುದ್ತ ನನನ ಅಭಿಪನರಯವನಗಿದೆ. ಖನಸಗಿ 
ಶನಲೆಯವರಿಗೆ building stability certificate ಮತ್ತು ಅಗಿನಶನಮಕ ಇಲನಖಯೆವರಿೆಂದ್ 
ಎನ್.ಓ.ಸಿ. ಪಡದೆ್ತಕೊಳುಿವುದ್ತ ಕಡನಡಯವನಗಿದೆ.  ಸಕನಾರಿ ಶನಲೆಗಳಿಗೆ ಏತ್ಕೊೆೋಸೆರ ಇದ್ನತನ 
ಅನಾಯಿಸತವುದ್ಧಲಿವೆೆಂದ್ತ ಅವರತ ಕನರಣ್ಗಳನತನ ಹೆೋಳಬೆೋಕನಗಿದೆ.  
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಮೆಂಜೆೋಗೌಡರೆೋ, ಈಗ ಪನರೆಂಪರಿಕ ಕಟಟಡಗಳ ಬಗೆೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 
 ಶ್ರೋ ಸಿ.ಎನ್.ಮೆಂಜೆೋಗೌಡ:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, building stability ಇದ್ಧುದ್ುರ ೆ
ಪನರೆಂಪರಿಕ ಕಟಟಡವೆೋಕೆ ಬಿತ್ತು ಹೂೆೋಗತತಿುತ್ತು? ಕನಲೋೆಜತ ಕಟಟಡ ಬಿದ್ತು ಹೂೆೋಗಿರತವುದ್ತ ಅದ್ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 
ಇಲನಖಯೆ ವನಾಪಿುಗೆ ಬರತತ್ುದೆ.  
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 ಶ್ರೋ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೋೆಶ್:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇದ್ತ ಕನಲೋೆಜತ ಕಟಟಡವನಗಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್ 
ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲನಖಯೆ ವನಾಪಿುಗೆ ಬರತತ್ುದೆ. ಅದ್ರ ನವಾಹಣಯೆನತನ ಲೊೋಕೊೋಪಯೋಗಿ 
ಇಲನಖಯೆವರತ ಮನಡತತನುರ.ೆ 
 ಶ್ರೋ ಸಿ.ಎನ್.ಮೆಂಜೆೋಗೌಡ:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಖನಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸೆಂಸೆಾಗಳಿಗೆ ಪರತಿ 
ವಷಾ ಲೊೋಕೊೋಪಯೋಗಿ ಇಲನಖಯೆಿೆಂದ್ private schools/colleges ಗೆ ಹೆೋಗ ೆbuilding 
stability certificate ಅನತನ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳಿಲನಗತತ್ುದಯೆೋ ಅದೋೆ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೂೆ 
ಲೊೋಕೂೆೋಪಯೋಗಿ ಇಲನಖಯೆವರಿೆಂದ್ building stability certificate ಅನತನ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳಿಬೋೆಕನಗಿತ್ತು. ಮತೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ಸಕನಾರಿ ಕಟಟಡಗಳಿಗೂ ಸಹ building stability 
certificate ಮತ್ತು ಅಗಿನಶನಮಕ ಇಲನಖಯೆಿೆಂದ್ ಎನ್.ಓ.ಸಿ.ಯನತನ ಪಡದೆ್ತಕೂೆಳುಿವೆಂತ್ಹ 
ನಯಮವನತನ ಜನರಿಗೊಳಿಸಬೆೋಕೆನತನವುದ್ತ ನನನ ಒತನುಯವನಗಿದ.ೆ  
 ಶ್ರೋ ಆನೆಂದ್್ ಸಿೆಂಗ್ (ಪರವನಸೊೋದ್ಾಮ ಹನಗೂ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜಿೋವಿಶನಸರ ಸಚಿವರತ):- 
ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈ ಪರಕರಣ್ ನಮಾ ಗಮನಕೆೆ ಬೆಂದ್ ಮೋಲ ೆ ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಗಳ 
ರೆ್ೋತ್ೃತ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ ಸಮಿತಿಯನತನ ರಚರೆ್ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರನದ್ ಶ್ರೋ 
ಮರಿತಿಬೆುೋಗೌಡರತ ಹೋೆಳಿರತವ ಪರಕನರ ಮೈಸೂರಿನ ಮಹನರನಣಿ ಕನಲೋೆಜಿಗ ೆರ್ನನತ ಮತ್ತು ಮನನಾ 
ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರತ ಭೆೋಟಿ ನೋಡತತೆುೋವೆ.  
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತನವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭೆೋಟಿ ನೋಡತವ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಶನಸಕರನತನ 
ಕರದೆ್ತಕೊೆಂಡತ ಹೊೋಗಿ.  
 ಶ್ರೋ ಆನೆಂದ್್ ಸಿೆಂಗ್:- ರ್ನವಲೆಿರೂ ಹೂೆೋಗಿ ಸಾಳ ಪರಿಶ್ೋಲರೆ್ ಮನಡಿ, ನಮಾ ಇಲನಖಯೆ 
ವತಿಯಿೆಂದ್ ಎಷತಟ ಸನಧ್ಾವೋ ಅಷತಟ ಕತಸಿದ್ಧರತವ ಕಟಟವನತನ ಸರಿಪಡಿಸತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತನ 
ಮನಡತತೆುೋವ.ೆ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಇದ್ನತನ ದ್ತರಸಿುಗೊಳಿಸತವುದ್ಕನೆಗಿ ಅಥವನ ಹೊಸದನಗಿ ನಮನಾಣ್ 
ಮನಡತವುದ್ಕನೆಗಿ ಎಷತಟ ಅನತದನನದ್ ಅವಶಾಕತೆ ಇದೆ ಎನತನವುದ್ರ ಬಗೆೆ ಪರಶೆನ ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಈ 
ಕಟಟಡ ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯಪೂವಾದ್ಲ್ಲಿ ನಮನಾಣ್ವನಗಿರತವ ಕಟಟಡವನಗಿದ.ೆ  ಇೆಂತ್ಹ  ಪನರೆಂಪರಿಕ 
ಕಟಟಡಗಳನತನ ರಕ್ಷಣ ೆಮನಡತವುದ್ತ ಸಕನಾರದ್ ಕತ್ಾವಾವನಗಿದ.ೆ ಅದ್ತ ಸಕನಾರದ್ ಗಮನದ್ಲ್ಲಿಯೂ 
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ಇದೆ. ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಪರಿಶ್ೋಲರೆ್ ಮನಡಿ, ಮನನಾ ಮತಖಾಮೆಂತಿರಗಳೂೆೆಂದ್ಧಗೆ ಚಚಾೆ ಮನಡಿ ಮತೆಂದ್ಧನ 
ಕರಮವನತನ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳಿಲನಗತತ್ುದೆ.  
 ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೋಶ್:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಪರತಿ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಗಳ 
ಅಧ್ಾಕ್ಷತಯೆಲ್ಲಿ ಪರೆಂಪರ ೆಸೆಂರಕ್ಷಣನ ಸಮಿತಿಯನತನ ರಚರೆ್ ಮನಡಲನಗಿದೆಯ್ದೆಂದ್ತ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ 
ಹೆೋಳುತಿುದನುರ.ೆ ಆ ಸಮಿತಿ ಎಷತಟ ಮಿೋಟಿೆಂಗ್ಗಳನತನ ಮನಡಿದ ೆಎನತನವುದ್ರ ಬಗೆೆ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ 
ಬೆಳಕತ ಚೆಲಿಬೆೋಕನಗಿದೆ. 
 ಶ್ರೋ ಆನೆಂದ್್ ಸಿೆಂಗ್:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಸಮಿತಿ ರಚರೆ್ಯನಗಿದೆ. ಆ ಸಮಿತಿ 
ಎಷತಟ ಮಿೋಟಿೆಂಗ್ಗಳನತನ ನಡಸೆಿದ ೆ ಎನತನವುದ್ಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಪಡದೆ್ತಕೂೆೆಂಡತ 
ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರಿಗೆ ನೋಡತತೆುೋರೆ್. ಆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಗಳು, ಜೆಂಟಿ ಕನಯಾದ್ಶ್ಾಗಳು 
ಎನ್.ಜಿ.ಓ.,ಗಳು ಹಿೋಗೆ ಸತಮನರತ 21 ಜನ ಸದ್ಸಾರಿದನುರೆ.  

ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮೈಸೂರಿನ ಮಹನರನಣಿ ಕನಲೋೆಜಿಗ ೆ ರ್ನನತ ಭೆೋಟಿ ಕೊಟತಟ 
ಪರಿಶ್ೋಲರೆ್ ಮನಡಿ ಸೂಕು ಕರಮವನತನ ಜರತಗಿಸಲನಗತತ್ುದೆ. ಉಳಿದ್ಧರತವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ ಮನನಾ 
ಮತಖಾಮೆಂತಿರಗಳೂೆೆಂದ್ಧಗೆ ಚಚಿಾಸಿ ಮತೆಂದ್ಧನ ಕರಮದ್ ಬಗೆೆ ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಲನಗತತ್ುದ.ೆ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸದ್ನವನತನ ರ್ನಳೆ ಬೆಳಿಗೆೆ 11.00 ಗೆಂಟೆಗಳವರಗೆೆ ಮತೆಂದ್ೂಡತತಿುದೆುೋರೆ್. 
 

(ಸದ್ನವು ಸೆಂಜೆ 5 ಗೆಂಟೆ 57 ನಮಿಷಕೆೆ ಮತಕನುಯಗೊೆಂಡತ, ಪತನಃ ದ್ಧರ್ನೆಂಕ: 21ರೆ್ೋ ಡಿಸೆೆಂಬರ್   
  ಮನಹೆ 2022ರ ಬತಧ್ವನರದ್ೆಂದ್ತ ಬಳೆಗೆೆ 11.00 ಗೆಂಟೆಗೆ ಸಮನವೆೋಶಗೂೆಳಿಲತ ನಶಿಯಿಸಿತ್ತ) 
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