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ಕನ್ಯಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು  
 

ನೂರ ನಲವತ್ು ೈದನೆಯ ಅಧಿವೇಶನ 

 

     ವಿಷಯಾನುಕರ ಮಣಿಕೆ (Index)      

                                 ದಿನಾಂಕ:15ನೇ ಡಿಸಾಂಬರ್ 2021 
                                                                                                                              ಬುಧವಾರ 

 

 

1. ನಿಯಮ 59ರ ಮೇರೆಗೆ ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚನೆ ಮಂಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಪರ ಸ್ತು ವ  

 

“ಸಕಾಾರದಲಿ್ಲರುವ ಒಬ್ಬ  ಹಾಲ್ಲ ಮಂತಿರ  ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಮಂತಿರ  

ಇವರಿಬ್ಬ ರುಗಳ ವಿರುದಧ  ಕ್ರರ ಮಿನಲ್ ಮೊಕದು ಮೆಯನುು  

ದಾಖಲ್ಲಸಬೇಕೆನುು ವ ಬ್ಗೆೆ . 

 

  -ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ್(ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು) 

  -ಶ್ರ ೀ ಎಾಂ.ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿ(ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯ  ಸಚೇತಕರು) 

  -ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಪರ ತಾಪಚಂದರ  ಶೆಟಿ  

   

2. ಪರ ಶ್ು ೋತ್ು ರಗಳು 

ಅ) ಚುಕೆೆ  ಗುರುತಿನ ಪರ ಶ್ನು ಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ನಿೋಡಲಾದ ಉತ್ು ರಗಳು 

 348- ಏಕವಾ ಕ್ರು  ದ್ದರಸ್ತು  ಹಾಗೂ ಆರ್.ಆರ್.ಟಿ. ಬ್ಗೆೆ  ಮಾಹಿತಿ 

  -ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡ 

  -ಶ್ರ ೀ ಆರ್.ಅಶೀಕ(ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು) 

 

 361-ಗೋಮಾಳ ಮತ್ತು  ಸಕಾಾರಿ ಜಮಿೋನುಗಳ ಬ್ಗೆೆ  

  -ಡಾ: ವೈ.ಎ.ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿ 

  -ಶ್ರ ೀ ಆರ್.ಅಶೀಕ(ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು) 

 

 393+394- ತ್ತಮಕೂರು-ನೆಲಮಂಗಲ ಟೋಲ್ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿರುವ ಬ್ಗೆೆ  

  -ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ 

ಶ್ರ ೀ ಕಾಂತರಾಜ್(ಬಿಎಾಂಎಲ್) 

  -ಶ್ರ ೀ ಸಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ(ಲೀಕೀಪಯೀಗಿ ಸಚಿವರು) 

 

 274-ಜಮಿೋನುಗಳ ಸರ್ವಾ ಸೆ್ಕಚ್ ಮಾಡಿಸುವಲಿ್ಲ  ವಿಳಂಬ್ 

  -ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೀಜೇಗೌಡ 

  -ಶ್ರ ೀ ಆರ್.ಅಶೀಕ(ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು) 

 

 359-ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತ್ತ 

  -ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಹರಿೀಶ್ಕುಮಾರ್ 

  -ಶ್ರ ೀ ವಿ.ಸೀಮಣಣ (ವಸತಿ ಮತ್ತು  ಮೂಲಸೌಕಯಯ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಸಚಿವರು) 
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 305-ರಾಜಾ ದ ಬುಡಕಟ್ಟು  ಸಮುದಾಯದ ಅನೇಕ ಕುಟ್ಟುಂಬ್ಗಳಿಗೆ ಗಾರ ಮ  

                   ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಮನೆ ಇಲಿದ ಬ್ಗೆೆ  

  -ಶ್ರ ೀ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಬುಡನ  ಸಿದಿಿ  

  -ಶ್ರ ೀ ವಿ.ಸೀಮಣಣ (ವಸತಿ ಮತ್ತು  ಮೂಲಸೌಕಯಯ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಸಚಿವರು) 

 

 408-ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲರುವ ಪಶು ಚಿಕ್ರತ್ಸಾ ಲಯಗಳು ಮತ್ತು  ಸ್ತಬ್ಬ ುಂದಿಗಳ ಕರತ್ ಬ್ಗೆೆ    

-ಶ್ರ ೀ ಎಾಂ.ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿ(ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯ  ಸಚೇತಕರು) 

-ಶ್ರ ೀ ಪರ ಭು ಬಿ.ಚವಾಾ ಣ್(ಪಶುಸಂಗೀಪನೆ ಸಚಿವರು) 

 

 284-ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲಿ್ಲಯಲಿ್ಲ  ವಿಮಾನ ನಿಲಾು ಣ ಸ್ತಾ ಪಿಸುವುದರ ಬ್ಗೆೆ  

-ಶ್ರ ೀ ಎಾಂ.ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿ(ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯ  ಸಚೇತಕರು) 

                                    (ಶ್ರ ೀ ಪರ ಕಶ ಕೆ.ರಾಥೀಡ್ರವರ ಪರವಾಗಿ) 

  -ಶ್ರ ೀ ವಿ.ಸೀಮಣಣ (ವಸತಿ ಹಾಗೂ ಮೂಲಸೌಕಯಯ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಸಚಿವರು) 

   

 316-ರಾಷ್ಟು ರ ೋಯ ಹೆದಾು ರಿಯಾಗಿ ಪರಿವತಿಾಸುವ ಬ್ಗೆೆ  

  -ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ರುದ್ರ ೀಗೌಡ 

  -ಶ್ರ ೀ ಸಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ(ಲೀಕೀಪಯೀಗಿ ಸಚಿವರು) 

   

 347-ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲರುವ ಮುಜರಾಯಿ ದೇವಸ್ತಾ ನಗಳು ಮಳೆಯಿುಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಕುರಿತ್ತ 

  -ಶ್ರ ೀ ಯು.ಬಿ.ವಾಂಕಟೇಶ್ 

  -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 

                              (ಮುಜರಾಯಿ, ಹಜ್ ಹಾಗೂ ವಕ್ಫ ್ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ) 

   

ಆ)ಚುಕೆೆ  ಗುರುತಿಲಿದ ಪರ ಶ್ನು ಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನಿೋಡಲಾದ ಉತ್ು ರಗಳು 

3. ಸಭಾಪತಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಸ್ತು ಪಿಸಲಪ ಟು  ವಿಷಯಗಳು 

ಅ) ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನ ಆರ್.ಟ.ಓ. ಕಛೇರಿಯಲಿ್ಲ  ನಕಲ್ಲ ನೀಾಂದಣಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 

ತೆರಿಗೆ ವಂಚಿಸುತಿು ರುವ ಬಗೆೆ . 

  -ಶ್ರ ೀ ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್ 

  -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 

 

ಆ) ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ. ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿ್ಲ  ಸಳೆ್ಳಗಳ ನಿಯಂತರ ಣಕೆೆ  ಫಾಗಿಾಂಗ್ ಕೆಲಸಕೆೆ  

ಟಾಂಡರ್ ಕರೆಯದೇ ಅವಯ ವಹಾರ ನಡೆದಿರುವ ಬಗೆೆ . 

  -ಶ್ರ ೀ ಯು.ಬಿ.ವಾಂಕಟೇಶ್ 

  -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 

 

ಇ) ಮಂಗಳೂರು ನಗರ  ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿ್ಲ  ಕಳೆತನ, ದೌಜಯನಯ , ಅನೈತಿಕ ಪರ ಕರಣಗಳು 

ಬ್ಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಬಗೆೆ . 

 

  -ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಹರಿೀಶ್ಕುಮಾರ್ 

  -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 
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ಈ) ಹಾಂದುಳಿದ ವಗಯಗಳ ಕಲ್ಯಯ ಣ ಇಲ್ಯಖೆಯಿಾಂದ ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ. ಸೆ್ವಲರ್ಶ್ಪ್ಗೆ 

ವಯಸಿಿ ನ ಮಿತಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತ್ತ. 

-ಡಾ:ತಳವಾರ ಸ್ವಬಣಣ  

-ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಹಾಂದುಳಿದ ವಗಯಗಳ ಕಲ್ಯಯ ಣ ಸಚಿವರು     

    ಹಾಗೂ ಸಭಾ ನಯಕರು) 

 

ಉ) ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ. ವಾಯ ಪಿು ಗೆ ಒಳಪಡುವ ರಸು ಗಳಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಡಾಾಂಬರಿೀಕರಣ   

ಹಾಗೂ ಗಾಂಡಿ ಮುಚ್ಚು ವುದರಿಾಂದ ಸಕಯರದ ಹಣ ಪೀಲ್ಯಗತಿು ರುವ ಬಗೆೆ . 

  -ಶ್ರ ೀ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ 

  -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 

 

 ಊ) ಕನಯಟಕ ಪರಿೀಕಾ  ಪಾರ ಧಿಕರವು ಸಿ.ಇ.ಟ.-೨೦೨೧ರ ಎಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ೨ನೇ  

        ಹಂತದ ಆಯೆ್ಕ  ಪರ ಕಿರ ಯ್ಕಯಲಿ್ಲ  ವಿಧಿಸಿರುವ ಷರತ್ತು ಗಳ ಬಗೆೆ . 

 

  -ಶ್ರ ೀ ಶಶ್ೀಲ್ ಜಿ.ನಮೊೀಶ್ 

-ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 

 

ಋ) ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರರ ಢಶಲೆಗಳಲಿ್ಲ 257 ಬೀಧಕ ಹುದಿ್ ಗಳನುನ  ಭತಿಯ 

ಮಾಡಲು 2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಷಯ ಪಾರ ರಂಭಗಾಂಡ ನಂತರ  ನೇಮಕತಿ 

ಮಾಡಲು ಆರ್ಥಯಕ ಇಲ್ಯಖೆ ಅನುಮತಿಸಿರುವ  ಬಗೆೆ . 

 

 -ಶ್ರ ೀ ಹಣಮಂತ ರುದರ ಪಪ  ನಿರಾಣಿ 

 -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 

 

4. ವರದಿಯನ್ನು ಪಿಪ ಸುವುದ್ದ 

 

5. ಅಭಿನಂದನೆ 

“ಸಭಾನ್ಯಯಕರಾದ ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿಯವರು ಸಾ ಳಿೋಯ ಸಂಸ್ಕಾ ಗಳ 

  ಚುನ್ಯವಣೆಯಲಿ್ಲ  ಮರು ಆಯೆ್ಕ  ಆಗಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .” 

 -ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ್(ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು) 

 -ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ 

 -ಶ್ರ ೀ ಪುಟಿ ಣಣ  

 -ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್ 

 -ಶ್ರ ೀ ಸಿ.ಎಾಂ.ಲ್ಲಾಂಗಪಪ  

 -ಶ್ರ ೀ ಎಾಂ.ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿ(ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯ  ಸಚೇತಕರು) 

 

  

6.  ನಿಯಮ 59ರ ಮೇರೆಗೆ ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚನೆ ಮಂಡನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಮುುಂದ್ದವರೆದ ಚರ್ಚಾ 

 

“ಸಕಾಾರದಲಿ್ಲರುವ ಒಬ್ಬ  ಹಾಲ್ಲ ಮಂತಿರ  ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಮಂತಿರ  

ಇವರಿಬ್ಬ ರುಗಳ ವಿರುದಧ  ಕ್ರರ ಮಿನಲ್ ಮೊಕದು ಮೆಯನುು  

ದಾಖಲ್ಲಸಬೇಕೆನುು ವ ಬ್ಗೆೆ .” 

  -ಶ್ರ ೀ ಎಾಂ.ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿ(ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯ  ಸಚೇತಕರು) 

-ಶ್ರ ೀ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮಿ(ಕನೂನು, ಸಂಸದಿೀಯ ವಯ ವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು  ಶಸನ  

                                               ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಣಣ  ನಿೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು) 
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  -ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್ 

  -ಡಾ: ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್(ಆರೀಗಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟಾಂಬ ಕಲ್ಯಯ ಣ ಹಾಗೂ 

                                                        ವೈದಯ ಕಿೀಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು) 

  -ಶ್ರ ೀ ನಸಿೀರ್ ಅಹಮ ದ್ 

  -ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ್(ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು) 

-ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡ 

-ಶ್ರ ೀ ವಿ.ಸೀಮಣಣ (ವಸತಿ ಮತ್ತು  ಮೂಲಸೌಕಯಯ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಸಚಿವರು) 

-ಶ್ರ ೀ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ 

-ಶ್ರ ೀ ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್ 

  -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 

  -ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಪರ ತಾಪಚಂದರ  ಶೆಟಿ  

  -ಡಾ: ತೇಜಸಿಾ ನಿ ಗೌಡ 

  -ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ವಿಾ .ಸಂಕನೂರ 

  -ಶ್ರ ೀ ಸಿ.ಎಾಂ.ಇಬ್ರರ ಹಾಂ 

  -ಶ್ರ ೀ ವಿ.ಸುನಿೀಲ್ ಕುಮಾರ್(ಇಾಂಧನ ಹಾಗೂ ಕನನ ಡ ಮತ್ತು  ಸಂಸೆ ೃತಿ ಸಚಿವರು) 

  -ಶ್ರ ೀ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಥ್ 

     ~~~~~~~~~~~~~ 
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(1089) ಎಸ್ಪಿಆರ್/ಜಿಆರ್ 11:00 15/12/2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಕನ್ಯಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು  

 
ಬುಧವಾರ, 15ನೇ ಡಿಸ್ಕುಂಬ್ರ್ 2021  

 

 

ಸದನವು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸುವಣಾ ವಿಧಾನಸೌಧದಲಿ್ಲರುವ  

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ಸಭಾುಂಗಣದಲಿ್ಲ   

ಬೆಳಗೆೆ  11 ಗಂಟೆ 06 ನಿಮಿಷಕೆೆ  ಸಮಾವೇಶಗುಂಡಿತ್ತ. 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರಾದ ಶ್ರ ೋ ಬ್ಸವರಾಜ ಶ್ವಲ್ಲುಂಗಪಪ  ಹೊರಟಿು   

ಅವರು ಪಿೋಠದಲಿ್ಲ  ಉಪಸ್ತಾ ತ್ರಿದು ರು. 
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ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗ ಪರ ಶನ ೀತು ರಗಳು. 

 

 

1. ನಿಯಮ 59ರ ಮೇರೆಗೆ ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚನೆ ಮಂಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಪರ ಸ್ತು ವ  

 

“ಸಕಾಾರದಲಿ್ಲರುವ ಒಬ್ಬ  ಹಾಲ್ಲ ಮಂತಿರ  ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಮಂತಿರ  

ಇವರಿಬ್ಬ ರುಗಳ ವಿರುದಧ  ಕ್ರರ ಮಿನಲ್ ಮೊಕದು ಮೆಯನುು  

ದಾಖಲ್ಲಸಬೇಕೆನುು ವ ಬ್ಗೆೆ . 

 

   - - - - - - 

 

ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ಆರ್.ಪಾಟಿೋಲ್(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನ್ಯಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಪರ ಶನ ೀತು ರಕೆಿಾಂತ ಪೂವಯದಲಿ್ಲ , ಕನಯಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ಕಯಯವಿಧಾನ ಹಾಗೂ 

ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ – 59 ರಡಿ ನಿೀಡಿರುವ ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚನೆಯನುನ  ನನು ಈಗ 

ಕೇವಲ ಓದುತೆು ೀನೆ.   

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಪರ ಶನ ೀತು ರ ಕಲ್ಯಪಗಳು ಪೂಣಯಗಳೆು ವವರೆಗೆ ನನು ಯಾವುದೇ 

ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚನೆಗೆ ಅನುಮತಿಯನುನ  ನಿೀಡುವುದಿಲಿ .  ಪರ ಶನ ೀತು ರ ಅವಧಿ ಪೂಣಯಗಾಂಡ 

ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಅವಕಶ ನಿೀಡಲ್ಯಗವುದು.   

 

ಶ್ರ ೋ ಎುಂ.ನ್ಯರಾಯಣಸ್ತಾ ಮಿ(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಾ  ಸಚೇತ್ಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇದು ಬಹಳ ಮಹತಾ ದ ವಿಚಾರವಾಗಿದ್.  ದಯಮಾಡಿ ಇದನುನ  ಮೊದಲು 

ಚರ್ಚಯಗೆ ತೆಗೆದುಕಳೆಲೇ ಬೇಕು. 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಎಲಿವೂ ಮಹತಾ ದಿ್ ೀ ಆಗಿದ್.  No argument,   

 

ಶ್ರ ೋ ಎುಂ.ನ್ಯರಾಯಣಸ್ತಾ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಸಕಯರದ ಒಬಬ  ಮಂತಿರ ಯ 

ಮೇಲೆ ಕಿರ ಮಿನಲ್ ಮೊಕದಿಮೆಯನುನ  ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿರುತಾು ರೆ.   

  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗ ಪರ ಶನ ೀತು ರ. 

 

ಶ್ರ ೋ ಎುಂ.ನ್ಯರಾಯಣಸ್ತಾ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇದು ಬಹಳ ಜರೂರಾಗಿದ್.  

ಹೀಗಾಗಿ ಇದನುನ  ಮೊದಲು ತೆಗೆದುಕಳೆಿ . 
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ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಶ್ರ ೀ ಯು.ಬಿ.ವಾಂಕಟೇಶ್ರವರೇ, ನಿಮಮ  ಪರ ಶೆನ ಯನುನ  ಕೇಳಿ. 

 

ಶ್ರ ೋ ಎುಂ.ನ್ಯರಾಯಣಸ್ತಾ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನವು ಹೀರಾಟವನುನ  

ಮಾಡುತೆು ೀವ ಹಾಗೂ ಸದನದ ಬ್ರವಿಯಳಗೆ ಇಳಿಯುತೆು ೀವ.  ಇದು ಬಹಳ ಮಹತಾ  ಇದ್.   

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತ್ತ; ಎಲಿರೂ ಸದನದ ಬ್ರವಿಗೆ ಇಳಿಯಿರಿ. 

ಶ್ರ ೋ ಎುಂ.ನ್ಯರಾಯಣಸ್ತಾ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇದು ಬಹಳ ಮಹತಾ ದ 

ವಿಚಾರವಾಗಿದ್. 

 

(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನ್ಯಯಕರನುು  ಹೊರತ್ತಪಡಿಸ್ತ, ಕಾುಂಗೆರ ಸ್್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಾ ರುಗಳು ಈ 

ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಸದನದ ಬಾವಿಗೆ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದರು) 

 

ಶ್ರ ೋ ವಿ.ಸೋಮಣಣ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಪರ ಶನ ೀತು ರ ಅವಧಿ ಪೂಣಯಗಾಂಡ 

ನಂತರ ಅವರುಗಳು ಚರ್ಚಯಯನುನ  ಮಾಡಲ್ಲ.   

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನವು ಸದನದ ಕಲ್ಯಪಗಳನುನ  ನಿಯಮಗಳ ಪರ ಕರ ನಡೆಸಬೇಕು ವಿನಃ 

ಅವುಗಳನುನ  ಬಿಟಿ  ನನು ಸದನದ ಕಲ್ಯಪಗಳನುನ  ನಡೆಸುವುದಿಲಿ . 

 

(ಸದನದ ಬಾವಿಯಲಿ್ಲ  ಕೆಲವು ಸದಸಾ ರುಗಳು ಮಾತ್ನ್ಯಡುತಿು ದು ರು) 

 

(ಗುಂದಲ) 

 

ಡಾ||ವೈ.ಎ.ನ್ಯರಾಯಣಸ್ತಾ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಪರ ಶನ ೀತು ರ ಅವಧಿಯ 

ನಂತರ ಅದನುನ  ತೆಗೆದುಕಳೆಿ . 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈ ಹಂತದಲಿ್ಲ  ಯಾರೇ ಸದಸಯ ರು ಮಾತನಡಿದರು ಕಡತಕೆೆ  

ಹೀಗಬ್ರರದು. 

 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರ ಆದೇಶದಂತ್ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚಾಯನುು  

ನಡೆವಳಿಗಳಲಿ್ಲ  ದಾಖಲ್ಲಸ್ತರುವುದಿಲಿ ) 

 

ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ಆರ್.ಪಾಟಿೋಲ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚನೆಯನುನ  

ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸುವುದಕೆೆ ……..್ ಇದು ಮೊದಲ್ಲನಿಾಂದಲೂ ಬಂದ ಸತಿ ಾಂಪರ ದಾಯವಾಗಿದ್.  ಇದರ ಬಗೆೆ  

ಮೊನೆನ ಯ ದಿನವೂ ಸಹ ತಾವು ಹೇಳಿದಿಿ ೀರಿ.  ಹೀಗಾಗಿ ತಮಮ  ಮನಸಿ ನುನ  ನೀಯಿಸುವುದು 
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ಬೇಡವಾಂದು ನನು ಪರ ಶನ ೀತು ರ ಅವಧಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಎಾಂದು ಸುಮಮ ನದ್.  ಆದರೆ ಇದನುನ  

ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸುವುದಕೆೆ  ಅವಕಶವನುನ  ಕೇಳುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  I am seeking your permission to submit 

whether it is tenable or not.  It is not for taking up this matter for a detailed discussion.  

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರೇ, ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್.  ಯಾವುದೇ ಒಾಂದು 

ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚನೆಯನುನ  ಚರ್ಚಯಗೆ ತೆಗೆದುಕಳೆಬೇಕದರೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಬಗೆೆ  

ಮಾತನಡಬೇಕದರೆ, ಪರ ಶನ ೀತು ರ ವೇಳ್ಳ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅವಕಶ ನಿೀಡಲ್ಯಗವುದು ಎಾಂದು 

ನನು ಹೇಳಿದಿ್ ೀನೆ.  ಹೀಗಾಗಿ ನನು ನಂತರದಲಿ್ಲ  ಅವಕಶವನುನ  ನಿೀಡುತೆು ೀನೆ.  ಒಾಂದು ವೇಳ್ಳ ನನು 

ಅವಕಶವನುನ  ನಿೀಡದಿದಿ ರೆ, ಆಗ ನಿೀವು ಹೇಳಿ. 

 

ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ಆರ್.ಪಾಟಿೋಲ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಕನಯಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ 

ಕಯಯವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಪುಸು ಕವನುನ  ತಾವು ನೀಡಿ.   

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಯಾವ ನಿಯಮವಾಂದು ನಿೀವೇ ತಿಳಿಸಿ. 

 

ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ಆರ್.ಪಾಟಿೋಲ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಪರ ಶನ ೀತು ರದ ನಂತರ ನಿಲುವಳಿ 

ಸೂಚನೆ ಆದರೆ, ಇದು ಬಹಳ ಮಹತಾ ದ ವಿಚಾರವಾಗಿದ್.  ಹೀಗಾಗಿ ಸದನದ ಎಲಿ್ಯ  

ಕಯಯಕಲ್ಯಪಗಳನುನ  ಬದಿಗಿಟಿ  ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚನೆಗೆ ಆದಯ ತೆಯನುನ  ನಿೀಡಿ, ಇದರ ಬಗೆೆ  

ಚರ್ಚಯಯನುನ  ಕೈಗೆತಿು ಕಳೆಬೇಕು ಎನುನ ವ ಕರಣಕೆ ಗಿ ಕನಯಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ 

ಕಯಯವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ – 59 ರಚನೆಯಾಗಿದ್.  ನವು 

ಪರ ಸ್ವು ವನೆಯನುನ  ಸಲಿ್ಲಸುವುದಕೆೆ  ತಾವು ಅವಕಶ ನಿೀಡದಿದಿ ರೆ ಹೇಗೆ? 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನನು ನಿಮಗೆ ಅವಕಶವನುನ  ನಿೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತಿು ದಿ್ ೀನೆ; ಅವಕಶ 

ನಿೀಡುವುದಿಲಿವಾಂದಾದರೆ, ಅದು ಬೇರೆಯ ವಿಚಾರ.  ಪರ ಶನ ೀತು ರ ಅವಧಿ ಪೂಣಯಗಾಂಡ ನಂತರ 

ಚರ್ಚಯಗೆ ಅವಕಶ ನಿೀಡುವ ಒಾಂದು ಪದಿ ತಿಯಿದ್.  ಸದನದ ಕಲ್ಯಪಗಳನುನ  ನಡೆಸಲು ಪದಿ ತಿಗಳಿವ.   

 

ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ಆರ್.ಪಾಟಿೋಲ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಿೀವು ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಮಾತರ ವಲಿದೇ 

ದೇಶದಲಿ್ಲಯೇ ಅತಯ ಾಂತ ಹರಿಯ ಸದಸಯ ರಾಗಿದಿಿ ೀರಿ; ಸುದಿೀರ್ಯ ಕಲ ಮೇಲಮ ನೆಯ ಸದಸಯ ರಾಗಿ 

ಕತಯವಯ ವನುನ  ನಿವಯಹಸಿದಿಿ ೀರಿ.  ಅದರ ಬಗೆೆ  ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ತಕರಾರಿಲಿ .  There is no dispute 

about it.   ನಿಮಮ  ಬಗೆೆ  ಅಪಾರವಾದ ಗೌರವವಿದ್.  ಅದರಲಿೂ  ಹೆಚಾು ಗಿ ಪಿೀಠದ ಬಗೆೆ  ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು  

ಗೌರವವಿದ್.  ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚನೆಗಳನುನ  ಮಂಡಿಸುವ ಅನೇಕ ಸಂದಭಯಗಳಲಿ್ಲ  ಅದರ ಬಗೆೆ  
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ಪರ ಸ್ವು ವನೆಯನುನ  ಸಲಿ್ಲಸಿ, 2, 3, 5, 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಲ ಮಾತನಡಲು ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಸಭಾಪತಿಗಳು 

ಅವಕಶ ನಿೀಡಿರುವುದು ನನನ  ಗಮನಕೆೆ  ಬಂದಿದ್.  ಆದರೆ, ಪರ ಶನ ೀತು ರ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ 

ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚನೆಯನುನ  ಮಂಡಿಸಬೇಕೆಾಂಬುದು ನಮಮ  ನಿಯಮಗಳಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್ಲಯೂ ತಿಳಿಸಿಲಿ . 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಕನಯಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ಕಯಯವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ 

ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ – 63 ನುನ  ಓದಿ.   

 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರಾದ ಎುಂ.ನ್ಯರಾಯಣಸ್ತಾ ಮಿಯವರು  

ತ್ಮಮ  ಸ್ತಾ ನಕೆೆ  ತ್ರಳಿದರು) 

 

ಶ್ರ ೋ ಎುಂ.ನ್ಯರಾಯಣಸ್ತಾ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನನು ತಮಮ ಲಿ್ಲ  

ಮನವಿಯಾಂದನುನ  ಮಾಡಿಕಳೆು ತೆು ೀನೆ.   

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ ನನು ಹೇಳುವುದನುನ  ಕೇಳಿ. 

 

ಶ್ರ ೋ ಎುಂ.ನ್ಯರಾಯಣಸ್ತಾ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇದು ಎಲಿಕೆಿಾಂತ ಬಹಳ 

ಮಹತಾ ದ ವಿಚಾರವಾಗಿದ್.  ಸಕಯರದಲಿ್ಲರುವ ಹಾಲ್ಲ ಒಬಬ  ಮಂತಿರ  ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಮಂತಿರ  

ಇವರಿಬಬ ರುಗಳ ವಿರುದಿ  ಕಿರ ಮಿನಲ್ ಮೊಕದಿಮೆಯನುನ  ದಾಖ್ಲ್ಲಸುವಂತೆ ಇವತಿು ನ ದಿವಸ 

ನಯ ಯಾಲಯವು ಆದೇಶವನುನ  ಹರಡಿಸಿದ್.   

(ಮುಾಂದು) 

 

(1090) 11.10  15-12-2021  CS/GR 

ಶ್ರ ೋ ಎುಂ.ನ್ಯರಾಯಣಸ್ತಾ ಮಿ(ಮುುಂದ್ದ):-    

IPC್್Sections್120B,್420,್427,್455,್467…. 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಯಾವುದೂ ಕಡತಕೆೆ   ಹೀಗಬ್ರರದು 

(ಈ ಹಂತದಲಿ್ಲ  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರು  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಎಾಂ.ನರಾಯಣ ಸ್ವಾ ಮಿಯವರು 

ಮಾತನಡಿದಿು  ಕಡತಕೆೆ  ಹೀಗಬ್ರರದ್ಾಂದು ಆದೇಶ್ಸಿದ  ಹನೆನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು 

ಮಾತನಡಿದ ಮುಾಂದಿನ ಭಾಗವನುನ   ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿರುವುದಿಲಿ ) 
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 ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ನನು ಹೇಳುವುದನುನ  ನಿೀವು ಕೇಳುವುದಾದರೆ ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.  ಸದನದಲಿ್ಲ  

ಯಾವ ವಿಚಾರವನುನ  ಚರ್ಚಯ ಮಾಡಲು ನನು ಅವಕಶವನುನ  ನಿೀಡುತೆು ೀನೆ, ಆ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ  

ತಾವು ಮಾತನಡಬೇಕು.   ನನು ಈ ವಿಚಾರಕೆೆ  ಪರ ಶನ ೀತು ರ ಅವಧಿ  ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಸಮಯವನುನ  

ನಿಗದಿ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.   ನಿಯಮ 63ನುನ  ತಾವು ಓದಿ.  ನಿಯಮ 63ರ ಪರ ಕರ  ಪರ ಶನ ೀತು ರ ಮತ್ತು  

ಶೂನಯ ವೇಳ್ಳ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅವಕಶ ನಿೀಡಬೇಕೆಾಂದಿದ್.   ಆ ಪರ ಕರ  ಪರ ಶನ ೀತು ರ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ 

ನಂತರ ತಮಗೆಲಿರಿಗೂ ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚನೆಯ ಪೂವಯಬ್ರವಿ ಚರ್ಚಯಗೆ ಅನುಮತಿಯನುನ  

ನಿೀಡಲ್ಯಗವುದು.  

ಶ್ರ ೋ ಎಸ್್.ಆರ. ಪಾಟಿೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೇ, ಈ ಹಾಂದ್ ಅನೇಕ ಸಂದಭಯಗಳಲಿ್ಲ  

ಅವಕಶ ಮಾಡಿದಿು  ಇದ್. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ಹಾಂದ್ ಅನುಮತಿ ನಿೀಡಿದಿು  ಇದ್, ನಿೀಡದಿರುವುದೂ  ಸಹ ಇದ್, it 

depends upon the Chair. 

 ಶ್ರ ೋ ಎುಂ.ನ್ಯರಾಯಣಸ್ತಾ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೇ, ನಿೀವು ಹೇಳಿದಿನುನ  

ಒಪಿಪ ಕಳೆು ತೆು ೀವ.  ಆದರೆ ಸಕಯರವೇ ಇಾಂತಹದಿ ರಲಿ್ಲ  ಶಮಿೀಲ್ಯಗಿ  ಒಾಂದು    ಕೀರ್್ಯ ಸಚಿವರ 

ಮೇಲೆ ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಸಕ್ಷನ್ ಅಡಿ  ಕೇಸ್ ಬುಕ್್ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ಹೇಳಿದ್.  ಇವತ್ತು  ಆ ಮಂತಿರ ಯಲಿ , 

ಸಕಯರವೇ ರಾಜಿನಮೆಯನುನ  ನಿೀಡಬೇಕು.        ಇಾಂತಹ ಪಾರ ಢ್ ಕೇಸ್ನಲಿ್ಲ  ಒಬಬ  ಸಚಿವರೆ 

ಶಮಿೀಲ್ಯಗಿದಿಾರೆ.   ಅವರ ಮೇಲೆ ಇಾಂತಹ ಐ.ಪಿ.ಸಿ., ಸಕ್ಷನ್ ಪರ ಕರ FIR  ಬುಕ್್ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು  

ಸಮನಿ್ ಕಡಬೇಕೆಾಂದು ನಯ ಯಾಲಯವೇ ಹೇಳಿದ್.   ಅವರು ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಮಂತಿರ  

ಆಗಿರುವುದಕೆೆ  ನಲ್ಯಯಕ್್ ಆಗಿದಿಾರೆ.   

 ಶ್ರ ೋ ಆರ.ಅಶ್ೋಕ್:-ದಯಮಾಡಿ ಇದ್ಲಿ  ಸದನದ ಕಲ್ಯಪಕೆೆ  ಹೀಗಬ್ರರದು.  

ಹೈಕೀಟಯನಲಿ್ಲ  ಕೇಸಿದ್.  

 ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನ್ಯಯಕರು):-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, 

ನಮಗೆ ಪರ ಸ್ವು ವನೆಗೆ  5 ನಿಮಿಷಗಳ ಸಮಯ ನಿೀಡಿದಿ ರೆ ಇಷಿ ರಲಿ್ಲ  ನಮಮ  ಚರ್ಚಯಯೇ 

ಮುಗಿಯುತಿು ತ್ತು .   

ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತ್ಸಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿು :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೇ,   ನವು ಅಲಿ್ಲದಿಾ ಗ ನಿೀವು ಏನು 

ಮಾಡುತಿು ದಿಿ ೀರಿ? ತಾವು ಆ ಕುಚಿಯಯಲಿ್ಲ  ಕುಳಿತ್ತಕಾಂಡು ನಿಲುವುಗಳು ಬದಲ್ಯಗಬ್ರರದು.   
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 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನನೇನು ಮಾಡಿದಿ್ ೀನೆ, ನಿಮಮ  ಹಾಗೆ ನನೇನು ಮಾಡಿಲಿ .  ಸುಮಮ ನೆ 

ಇರಿ.  ಏನೇನೀ ಮಾತನಡಬೇಡಿ.  ನಡವಳಿಯನುನ  ತೆಗೆಸಿ ನೀಡಿ.  ನನನ  ಬಗೆೆ  ನಿೀವು ಏನನುನ  

ಹೇಳಬೇಡಿ.   ಅದು ನಿಮಗೆ ಅನಾ ಯ ಆಗತು ದ್, ನನಗಲಿ , ಸುಮಮ ನೆ ಕುಳಿತ್ತಕಳೆಿ  ಏನೀನೀ 

ಮಾತನಡಬೇಡಿ.    

 ಶ್ರ ೋ ಆರ.ಅಶ್ೋಕ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೇ, ಪಿೀಠದ ವಿರುದಿ  ಮಾತನಡಬ್ರರದು.   

(ಗಾಂದಲ) 

     ಡಾ|| ತೇಜಸ್ತಾ ನಿ ಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೇ, ಈ ವಿಷಯವು ನಯ ಯಾಲಯದ ಮುಾಂದ್ 

ಇರುವುದರಿಾಂದ ಇದರ ಬಗೆೆ  ನವು ಸದನದಲಿ್ಲ  ಚರ್ಚಯ ಮಾಡಬ್ರರದು.   

 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಪರ ಶನ ೀತು ರ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಕ್ಷಣದಲಿ್ಲಯೇ ನನು ಚರ್ಚಯಗೆ 

ಅವಕಶವನುನ  ನಿೀಡುತೆು ೀನೆ.    

 

 ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನ್ಯಯಕರು):-  ನಮಮ  ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯ ರೆಲಿರೂ 

ಬ್ರವಿಯಲಿ್ಲದಿಾರೆ.  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ನಮಗೆ ಪರ ಸ್ವು ವನೆಗೆ  5 ನಿಮಿಷಗಳ ಸಮಯ ನಿೀಡಿದಿ ರೆ 

ಸದನದ ಸಮಯ ವಯ ಥಯ ಆಗತಿು ರಲ್ಲಲಿ .   

(ಗಾಂದಲ) 

ಡಾ||ವೈ.ಎ.ನ್ಯರಾಯಣಸ್ತಾ ಮಿ:-  ಪಿೀಠದ ಮೇಲೆ ಆರೀಪ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲಿ . 

        ಶ್ರ ೋ ಎುಂ.ನ್ಯರಾಯಣ ಸ್ತಾ ಮಿ:- ಫಾರ ಡ್ ಮಾಡಿ ಸಿಕೆಿ  ಹಾಕಿಕಾಂಡಿದಿಾರೆ.  ಒಬಬ  ಮಾಜಿ ಮಂತಿರ , 

ಒಬಬ  ಹಾಲ್ಲ ಮಂತಿರ  ಇನಾ ಲ್ ಆಗಿದಿಾರೆ.  ಕೀರ್್ಯನಲಿ್ಲ  ಆಡಯರ್ ಆಗಿದ್.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ಪರ ಶನ ೀತು ರ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ತನಕ ನನು ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗೆೆ  

ಚರ್ಚಯಗೆ ಅವಕಶ ನಿೀಡುವುದಿಲಿ .  You should respect the Chair.  Nothing doing.  ನಿೀವು ನನನ  

ಮಾತನುನ  ಕೇಳದಿದಿ ರೆ ನನು ಏನೂ ಮಾಡಲು ಆಗವುದಿಲಿ .  
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          ಶ್ರ ೋ   ಎಸ್. ಆರ. ಪಾಟಿೋಲ:- ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗೆೆ  ಚರ್ಚಯ ಮಾಡಲು  ಅವಕಶ ಕಡುವುದು 

ಬಿೀಡುವುದು ಪಿೀಠಕೆೆ  ಬಿಟಿ  ವಿಚಾರ.   ಒಾಂದು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಸಮಯ ನಿೀಡಿದಿ ರೆ ಇಷಿ್ಟ  ಹತಿು ಗೆ ಈ 

ವಿಚಾರ ಮುಗಿಯುತಿು ತ್ತು .   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಪರ ಶನ ೀತು ರ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ತನಕ ನನು ಅವಕಶ 

ನಿೀಡುವುದಿಲಿ . ಪರ ಶನ ೀತು ರ ಮುಗಿದ ಕ್ಷಣದಲಿ್ಲಯೇ ನನು ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗೆೆ  ಚರ್ಚಯಗೆ ಅವಕಶ 

ಮಾಡಿಕಡುತೆು ೀನೆ.   

 ಶ್ರ ೋ ಎುಂ.ನ್ಯರಾಯಣಸ್ತಾ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೇ, ಕೀರ್್ಯ ಕಿಿಯರ್ಆಗಿ “Register a 

criminal case, issue summons to Accused No.1 to 5 ಎಾಂದು ಹೇಳಿದ್.  Accused No.3 and 4 are 

the Minister and ex-Minister.  

 ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೇ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರೆಲಿರೂ 

ಬ್ರವಿಯಲಿ್ಲದಿಾರೆ.  House is not in order.  

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ನನನ  ಮಾತನುನ  ಕೇಳದಿದಿ ರೆ ಏನು ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಆಗವುದಿಲಿ .  

ಪರ ಶನ ೀತು ರ ಮುಗಿದ ಒಾಂದು ನಿಮಿಷದಲಿ್ಲಯೇ ನನು ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗೆೆ  ಚರ್ಚಯಗೆ ಅವಕಶ 

ಮಾಡಿಕಡುತೆು ೀನೆ.  ಅಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ನನು ಚರ್ಚಯಗೆ ಅವಕಶ ಕಡುವುದಿಲಿ  ಎನುನ ವುದನುನ  ಬಹಳ 

ಸಪ ಷಿ ವಾಗಿ  ಹೇಳಿದಿ್ ೀನೆ.    

      ಶ್ರ ೋ ಎುಂ.ನ್ಯರಾಯಣಸ್ತಾ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೇ, ಇದು ಬಹಳ ಜರೂರಾದ ವಿಚಾರ.  

ಸಕಯರ ಜವಾಬಿ್ರರಿ ಹತ್ತು ಕಾಂಡು  ರಾಜಿನಮೆಯನುನ  ಕಡಬೇಕಗಿದ್.    

     ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನಿೀವು ಸದನಕೆೆ    ಗೌರವ ಕಡದಿದಿ ರೆ ಹೇಗೆ? 

 ಶ್ರ ೋ ಎುಂ.ನ್ಯರಾಯಣಸ್ತಾ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, this is the priority for us.  

 ಶ್ರ ೋ ವಿ.ಸೋಮಣಣ :- ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೆ, ನಿೀವು ಈ ಸಲ ಚ್ಚನವಣೆಗೆ 

ನಿಲಿಬೇಕಗಿತ್ತು .  ಇದನೆನ ಲಿ  ಹೇಳುವುದಕೆೆ  ಇನೂನ  6 ವಷಯ ಸಮಯ ಸಿಗತಿು ತ್ತು .   

 ಶ್ರ ೋ ಎುಂ.ನ್ಯರಾಯಣಸ್ತಾ ಮಿ:- ನನು ವಿಧಾನಸಭೆ ಚ್ಚನವಣೆಗೆ ನಿಲಿಬೇಕೆಾಂದು ಈ 

ಚ್ಚನವಣೆಗೆ ನಿಲಿಲ್ಲಲಿ .  ನಿಾಂತಿದಿ ರೆ ಸ್ವವಿರಾರು ಮತಗಳಿಾಂದ ಗೆದಿು  ಬರುತಿು ದಿ್ನು.   ವಿಧಾನ 

ಪರಿಷತಿು ನ ಚ್ಚನವಣೆಗೆ ಹೆದರಿಕಾಂಡು ನಿಾಂತಿಲಿ  ಎಾಂದು ತಿಳಿದುಕಳೆಬೇಡಿ.   
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 ಶ್ರ ೋ ಆರ. ಅಶ್ೋಕ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೇ, ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಸರ ಎಾಂದರೆ 

ಸಭಾನಯಕರು ಇಲಿ , ಚಿೀಫ್ ವಿಪ್ ಇಲಿ , ಕಾಂಗೆರ ಸಿಿ ನವರು  ಇಬಬ ರಿಗೂ ಕೈ ಕಟಿ ದಿಾರೆ.   ಇಬಬ ರೂ 

ಟ್ಯಯ ಲೆಾಂಟಡ.   

 ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ:- ಇಲಿ್ಲ   ವಿಷಯಾಾಂತರವಾಗತಿು ದ್.   

(ಗಾಂದಲ) 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಅಶೀಕ್್ರವರೆ, ಇಲಿ್ಲ  ಚ್ಚನವಣೆಯ ವಿಚಾರ ಬೇಡ.  ನಿೀವು ವಿಷಯಕೆೆ  

ಬನಿನ .   ಪರ ಶನ ೀತು ರ ಆದ  ಮೇಲೆ ಈ ವಿಚಾರ ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಲ್ಲಕೆೆ  ನನು ಅನುಮತಿಯನುನ  ನಿೀಡುತೆು ೀನೆ.   

(ಗಾಂದಲ) 

     ಡಾ||ತೇಜಸ್ತಾ ನಿ ಗೌಡ:- ವಿಚಾರಾಣಾಧಿೀನ  ವಿಷಯವನುನ  ತಮಮ  ಅನುಮತಿ ಇಲಿದ್ ಇಲಿ್ಲ  

ಚಚಿಯಸುವಂತಿಲಿ .   

 ಶ್ರ ೋ ಎುಂ.ನ್ಯರಾಯಣ ಸ್ತಾ ಮಿ:- ನನನ  ಮುಾಂದಿನ ಸಪ ರ್ಧಯ ಪದಮ ನಭನಗರದಲಿೆ , 

ಅಶೀಕ್್ರವರ ವಿರುದಿ  ಸಪ ರ್ಧಯ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.   

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರೆ, ಇದು ಸರಿಯಲಿ , ಸದನವನುನ  

ಧಮಯಶಲ್ಯ ಮಾಡಿದಿಿ ೀರಾ? ನನು ಯಾರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನಿೀಡುತೆು ೀನೆ, ಅವರು ಮಾತರ  

ಮಾತನಡಬೇಕು. ಸುಮಮ  ಸುಮಮ ನೆ ಎಲಿರೂ ಎದಿು  ಮಾತನಡಿದರೆ ಅದು ಕಡತಕೆೆ  

ಹೀಗವುದಿಲಿ .   ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರೆ ಮಾತನಡಿ.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ   ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರು ಮಾನಾ  ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಾ  ಸಚೇತ್ಕರಾದ  

ಶ್ರ ೋ ಎುಂ.ನ್ಯರಾಯಣ ಸ್ತಾ ಮಿಯವರು ಮಾತ್ನ್ಯಡಿದ್ದು  ಕಡತ್ಕೆೆ  ಹೊೋಗಬಾರದುಂದ್ದ 

ಆದೇಶ್ಸ್ತದ ಹಿನೆು ಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಸದರಿ ನಡವಳಿಗಳನುು  ದಾಖಲ್ಲಸ್ತರುವುದಿಲಿ ) 

 

 ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೇ,  ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ 

ನಯಕರು ಮಾತನಡಿದ ವಿಚಾರದ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚಯ ಮಾಡಲು ಪರ ಶನ ೀತು ರ  ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ 

ಅವಕಶ ಮಾಡಿಕಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಿಿ ೀರಿ.   ದಯಮಾಡಿ ನಮಮ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು 

ಹಾಗೂ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರೆಲಿರೂ  ಗಮನಿಸಬೇಕು, ತಾವು ಗಂಭಿೀರವಾದ ವಿಚಾರವನುನ  

ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದಿಿ ೀರಿ.   ಅದು ಬಹಳ ಪರ ಮುಖ್ವಾದ ವಿಚಾರ ಆಗಿರುವ ಕರಣ ನವು ಕೂಡ ಆ 
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ಚರ್ಚಯಯಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಸಬೇಕು.   ಆದರೂ ಸಹ ಪಿೀಠದ ನಿದೇಯಶನದಂತೆ ಪರ ಶನ ೀತು ರ ಅವಧಿಯ 

ನಂತರ ನಮಗೆ ಅವಕಶ ದೊರೆಯುತು ದ್.   ಆದಿ ರಿಾಂದ ಈ ಸದನ ಸೂಸೂತರ ವಾಗಿ ನಡೆಯಲು 

ಅವಕಶ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆಾಂದು ನನೆನ ಲಿ  ವಿರೀಧ ಪಕಿದ ಮಿತರ ರಿಗೆ  ವಿನಂತಿಯನುನ  ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.   

 ಶ್ರ ೋ ಆರ.ಅಶ್ೋಕ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೇ, ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು 

ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸುವ ವಿಚಾರ ಈಗಾಗಲೇ ನಯ ಯಾಲಯದ ಮುಾಂದಿದ್.   

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗ ಆ ವಿಚಾರದ ಪರ ಸ್ವು ಪ ಬೇಡ.  ಪರ ಶನ ೀತು ರ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ 

ಚರ್ಚಯಗೆ ಅವಕಶ ನಿೀಡುತೆು ೀನೆ.  ಈಗ ದಯಮಾಡಿ ಬ್ರವಿಯಲಿ್ಲರುವ ಸದಸಯ ರೆಲಿರೂ ತಮಮ  ತಮಮ   

ಸ್ವಾ ನಗಳಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕು.  ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿ, ಹೀಗೆ ಹಠ ಮಾಡಬ್ರರದು,  ನನು ಅವಕಶ 

ನಿೀಡುತೆು ೀನೆ,  ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಲಿರಿಗೂ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗೆೆ  ಚರ್ಚಯ ಮಾಡಲು ಅವಕಶ 

ನಿೀಡಲ್ಯಗವುದು.   ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೆ, ಖಂಡಿತ ನನು ಅವಕಶ ನಿೀಡುತೆು ೀನೆ.   

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ   ಬಾವಿಯಲಿ್ಲ  ಧರಣಿ ನಿರತ್ರಾಗಿದು  ಕಾುಂಗೆರ ಸ್್ ಪಕ್ಷದ ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರೆಲಿರೂ  

ತ್ಮಮ  ತ್ಮಮ  ಸ್ತಾ ನಗಳಿಗೆ ಹಿುಂದಿರುಗಿದರು) 
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2. ಪರ ಶ್ು ೋತ್ು ರಗಳು 

ಅ) ಚುಕೆೆ  ಗುರುತಿನ ಪರ ಶ್ನು ಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ನಿೋಡಲಾದ ಉತ್ು ರಗಳು 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಶ್ರ ೀ ಯು.ಬಿ.ವಾಂಕಟೇಶ್ ಯವರ ಪರ ಶೆನ ಯನುನ  ಕನೆಗೆ 

ತೆಗೆದುಕಳೆು ತೆು ೀನೆ.   ನನನ  ಅನುಮತಿ  ಪಡೆದು ಅವರು ಕೆಳಮನೆಗೆ ಹೀಗಿದಿಾರೆ. 

               (ಮುಾಂದು) 

(1091)/11-20/15-12 -2021/ಎಲ್ಎಾಂ/ಎಾಂಡಿ 

 

ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖ್ಯಾ : 315 

 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೋಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನಟಿು ಯವರು ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿದು ರು) 

 

 

ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖ್ಯಾ : 348 

(ಉತ್ು ರವನುು  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ) 

     

        ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳ್ಳ, ಉತು ರವನುನ  ಒದಗಿಸಿದಿಾರೆ. ಸಕಯರಿ ಗೀಮಾಳ 

ಮಂಜೂರಾತಿದಾರರಿಗೆ ಏಕವಯ ಕಿು  ಕೀರಿಕೆ ಮೇಲೆ ದುರಸಿು  ಮಾಡುವ ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  ಸಕಯರ ಅನೇಕ 

ಸುಧಾರಣೆಗಳನುನ  ತಂದಿದ್.  ಇದಕೆ ಗಿ ಸಕಯರಕೆೆ  ನನು ಧನಯ ವಾದಗಳನುನ  ಸಲಿ್ಲಸುತೆು ೀನೆ. ಆದರೂ 

ಸಹತ ಪೀಡಿ ಮುಕು   ರಾಜಯ ವನನ ಗಿ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  ಸಕಯರ ಸಕಯರಿ ಜಮಿೀನು 

ಮಂಜೂರಾತಿಯಾದಾಗ ಪೀಡಿ ಮುಕು ವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಆಗತಿು ಲಿ .   ಇದು ಬಹಳ ಕಷಿ ದ 

ಕೆಲಸವಾಗಿದ್. ಇಾಂತಹ ೩೩೩೧ ಪರ ಕರಣಗಳು ಬ್ರಕಿ ಇವ ಎಾಂದು ಸಕಯರ ಉತು ರ ಕಟಿ ದ್.  ಪೀಡಿ 

ಮುಕು  ಸರಳಿೀಕರಣ ಮಾಡಲು ತಾವು ಪರ ಯತನ ಪಟಿ ರು Village Accountant, Revenue Inspector, 

Deputy Tahsildar, Tahsildar, ADLR (Assistant Director of Land Records), Assistant 

Commissioner, DDLR (Deputy Director of Land Records) ನಂತರ DC (Deputy Commissioner) 

ಇವರೆಲಿರಿಾಂದ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವರು form no. 1 to 5 ಭತಿಯ ಮಾಡಿ ಕಟಿಮೇಲೆ 

ಅಾಂತಿಮವಾಗಿ DC ಗೆ ಪೀಡಿ ಪರ ಕರಣ ಮಾಡಲು  ಹೀಗವುದು.  ಇದರಿಾಂದ ತ್ತಾಂಬ್ರ 

ವಿಳಂಬವಾಗತಿು ದ್.  ಇದು ಸಲಿ್ಲಸ್ವಗಿ ಆಗತಿು ಲಿ . ಇದರಲಿ್ಲ  ಭಾರಿ ಭರ ಷಿ್ಟಚಾರವಾಗತಿು ದ್.  ಆದಿ ರಿಾಂದ 

ಇದನುನ  ಆನ್ಲೈನ್ ವಾಯ ಪಿು ಗೆ   ಅಥವಾ  ಸಕಲ ವಾಯ ಪಿು ಗೆ ತರಲು ಸ್ವಧಯ ವೇ?  ಇದನುನ  ಮಾಡಿದರೆ 
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ಸಕಯರಿ ಜಮಿೀನು ಮಂಜೂರಾತಿಯಾದರೂ ಕೂಡಾ ಪೀಡಿ ಮುಕು  ಮಾಡಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗತು ದ್. 

ಇದರಲಿ್ಲ  ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ಸುಧಾರಣೆಗಳನುನ  ತಂದಿದಿಿ ೀರಿ.  ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್  ವಾಯ ಪಿು ಗೆ 

ಇದನುನ  ತರಲು ಪರ ಯತನ  ಮಾಡುತಿು ೀರಾ ಎನುನ ವುದು ನನನ  ಮೊದಲನೆಯ ಪರ ಶೆನ . ಇನುನ  ನನನ  

ಎರಡನೇ ಪರ ಶೆನ  ಎಾಂದರೆ, ಆರ್.ಆರ.ಟ ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ  ನಡೆಯುತಿು ರುವ ಭರ ಷಿ್ಟಚಾರದ ಬಗೆೆ , ಇಲಿ್ಲ  

೫,೬೬,೯೨೧ ಅಜಿಯಗಳು  ಪಾಂಡಿಾಂಗ್ ಇವ ಎಾಂದು ಉತು ರದಲಿ್ಲ  ಇದ್. ಇದರಲಿ್ಲ  ವಾಯ ಜಯ ಗಳು ಬಹಳ ಇದ್ 

ಮತ್ತು  ಇಲಿ್ಲ  ತ್ತಾಂಬ್ರ ಶೀಷಣೆ ನಡೆಯುತಿು ದ್.  ಆದರೆ  ಶೀಷಣೆ ನಡೆಯುತಿು ರುವ ಬಗೆೆ   ಯಾವುದೇ 

ದೂರು ಬಂದಿರುವುದಿಲಿ  ಎಾಂದು ಹೇಳಿದಿಾರೆ.  ಇದುವರೆಗೆ ಅಧಿಕರಿಗಳಿಾಂದ ಶೀಷಣೆ ನಡೆಯುತಿು ದ್, 

ಅವರಿಗೆ ಲಂಚ ಕಟಿ ದಿ್ ೀವ ಎಾಂದು ಯಾರಾದರೂ ದೂರು ಕಡುತಾು ರೆಯೇ? ಇದು ಮಂತಿರ ಗಳಿಗೆ  

ಗತಿು ರುವ ವಿಚಾರ.  ಆದರೆ ಇದು ರೈತರ ಮೇಲೆ ಬಹರಂಗವಾಗಿ ವಾಯ ಪಕವಾಗಿ ರೈತರ ಮೇಲೆ 

ನಡೆಯುತಿು ರುವಂತಹ ಶೀಷಣೆಯಾಗಿದ್. ೫,೬೬,೯೨೧ ಅಜಿಯಗಳಲಿ್ಲ  ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ಅಜಿಯಗಳನುನ  

ಕಂದಾಯ ಅದಾಲತ್ನಲಿ್ಲ  ಇತಯ ಥಯಗಳಿಸಿದಿಿ ೀರಿ. ಇದನುನ  ನನು ಸ್ವಾ ಗತ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  ಇನುನ  

೧,೬೫,೬೪೫ ಅಜಿಯಗಳು ಬ್ರಕಿ ಇವ.  ಪೀಡಿ ಮುಕು  ವಿಚಾರವನುನ  ಆನ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಸಕಲ 

ವಾಯ ಪಿು ಗೆ ತಂದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಇನುನ  ಹೆಚಿು ನ ಅನುಕೂಲವಾಗತು ದ್. ಇಲಿ್ಲ  ನಡೆಯುತಿು ರುವ 

ಶೀಷಣೆಯನುನ  ತಪಿಪ ಸಲು ಸಕಯರ ಏನದರೂ ಚಿಾಂತಿಸುತು ದ್ಯೇ ಎನುನ ವುದನುನ  ಸಕಯರವನುನ  

ಕೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  ಇದರಿಾಂದ ಇಾಂದು ರೈತ ಸಮುದಾಯ ಬಹಳಷಿ್ಟ  ತಾಂದರೆಗೆ ಇಡಾಗಿದ್.  ದುರಸಿು  

ಮತ್ತು  ಆರ್ಆರ್ಟ ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಬ್ರಕಿ ಇರುವ  ಪರ ಕರಣಗಳ ಬಗೆೆ   ಗಮನ ಕಡಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ 

ಸರಳಿೀಕರಣ ಮಾಡಿದಿಿ ೀರಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟಿ ರೆ ಭರ ಷಿ್ಟಚಾರಕೆೆ  ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದ ಹಾಗೆ 

ಆಗತು ದ್ ಮತ್ತು  ರೈತರಿಗೆ ತಾ ರಿತವಾಗಿ  ಎಲಿ  ದಾಖ್ಲೆಗಳು ಸಿಗತು ವ. ಇದರ ಬಗೆೆ  ಸಕಯರ ಕರ ಮ 

ತೆಗೆದುಕಳೆು ತು ದಯೇ ಎನುನ ವುದನುನ  ನನು ತಮಮ   ಮುಖಾಾಂತರ ಸಕಯರವನುನ  

ಕೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  

   

ಶ್ರ ೋ ಆರ.ಅಶ್ೋಕ್್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳ್ಳ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರು 

ಸಕಯರಿ ಗೀಮಾಳ ಸವೇಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪರ ಮುಖ್ವಾದ ಪರ ಶೆನ ಯನುನ  ಕೇಳಿದಿಾರೆ.  ಇದರ ಬಗೆೆ  

ಯೀಚನೆ ಮಾಡಿ ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಸುಧಾರಣೆಗಳನುನ  ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡಿದಿ್ ೀನೆ. ಇಲಿ್ಲ  

ಬರುವ ಸಮಸಯ  ಎಾಂದರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡಿರುತಾು ರೆ ಆ ಪಹಳ್ಳಯಲಿ್ಲ  ಕೆರೆ-ಕಟಿ , ಆಶರ ಯ 

ಕಲೀನಿ ಇರುತು ದ್. ಪಹಣೆಯಲಿ್ಲ  entry ಮಾಡುವಾಗ ಆರ್ಆರ್ಟ ಯ entry ಇರುವುದಿಲಿ .  

ಅಧಿಕರಿಗಳು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಬಿಡುತಾು ರೆ. ಅದರಲಿ್ಲಯು ೨೦೦ ಎಕರೆ ಇದಿ ರೆ ೪೦೦ ಎಕರೆ  

ಜಮಿೀನನುನ  ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಬಿಡುತಾು ರೆ.  ಇದು ಒಾಂದು ಕಡೆಯ ಸಮಸಯ ಯಲಿ . ಇಡಿೀ 

ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲಯೇ ಈ ಸಮಸಯ . ಇದೇ ಒಾಂದು ದೊಡಡ  ಸಮಸಯ ಯಾಗಿ ನಮಗೆ ತಲೆ ನೀವಾಗಿದ್.  ೯೦% 
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ಎಷಿ್ಟ  extent ಇದ್ ಅಷಿ್ಟ  extent ಮಂಜೂರು ಆಗಿರುವುದಿಲಿ . ಅದಕೆಿಾಂತ ಹೆಚಾು ಗಿದ್. ಕಡಿಮೆ 

ಮಾಡಲು ಯಾರು ಒಪಿಪ ಕಳೆು ತಿು ಲಿ .   ನವು ಕಳ್ಳದ ಒಾಂದು ವಷಯದಿಾಂದ ಇದರ ಬಗೆೆ  

ಮಾಡುತಿು ದಿ್ ೀವ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನುನ ವುದು ನಮಗೂ ತೀಚ್ಚತಿು ಲಿ .  Possession ನಲಿ್ಲ  ಒಬಬ ರು 

ಇರುತಾು ರೆ, ಮಂಜೂರು ಇನನ ಬಬ ರಿಗೆ ಆಗಿರುತು ದ್. ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಆಗಿರುವ ಕಪಿ  

ತಹಸಿೀಲಿ್ಯರ ಕಛೇರಿಯಲಿ್ಲ  ಇರುವುದೇ ಇಲಿ .  ಮುಾಂದ್ ಬಂದಿರುವ ತಹಸಿೀಲಿ್ಯರರು ಈ ಆರ್ಟಸಿ 

ನೀಡದ್ ಕೆರೆ-ಕಟಿ  ಯಾವುದನುನ  ತೀರಿಸಿರುವುದಿಲಿ , ಇವರು ಎಲಿವನುನ  ಸೇರಿಸಿ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡಿಬಿಡುತಾು ರೆ.  ಇದು ನಮಗೆ ದೊಡಡ  ಸಮಸಯ ಯಾಗಿದ್. ಇದಕೆ ಗಿ ನನು ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರಲಿ್ಲ  

ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕಳೆು ತೆು ೀನೆ,  Form no. 1 to 5 ಒಬಬ  ಏಕವಯ ಕಿು ಗೆ ಮಾಡಬೇಕು.   ಏಕವಯ ಕಿು ಗೆ 

ಮಾಡಬೇಕು ಎಾಂದರೆ, ಅಲಿ್ಲ  ೧೦೦ ಎಕರೆ ಇದಿ ರೆ ೨೦೦ ಎಕರೆ  ಮಂಜೂರುರಾಗಿರುತು ದ್.  ಏಕವಯ ಕಿು  

grant original or duplicate ಎನುನ ವುದನುನ  ರ್ಚಕ್್ ಮಾಡಬೇಕಗತು ದ್.  ಇದರಲಿ್ಲ  ಯಾರನುನ  ತೆಗೆದು 

ಹಾಕಬೇಕು, ಯಾರನುನ  ಬಿಡಬೇಕು ಎನುನ ವುದು ಗತಾು ಗತಿು ಲಿ . ಒಬಬ ರನುನ  ತೆಗೆದರೆ ಇನನ ಬಬ ರು 

ಕೀರ್್ಯಗೆ ಹೀಗತಾು ರೆ.  ಇದೊಾಂದು ದೊಡಡ  ಸಮಸಯ ಯಾಗಿದ್. ಇದಕೆ ಸೆ ರ ವಿಶೇಷ ಸಭೆಯನುನ  

ಕರೆದಿದಿ್ ೀವ.  ನಮಮ  ಪರ ಧಾನ ಕಯಯದಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದಿ್ ೀನೆ.  ಇದು ಸುಮಾರು ೩೦/೪೦ 

ವಷಯಗಳಿಾಂದ ನಡೆದುಕಾಂಡೆ ಬಂದಿದ್.  ಇದಕೆೆ  ಏನದರೂ ಒಾಂದು rules frame ಮಾಡಬೇಕು.  

ಯಾರು ಮೊದಲು ಅಜಿಯ ಹಾಕಿರುತಾು ರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಮೊದಲು ಮಂಜೂರು ಆಗಿರುತು ದ್ ಅವರಿಗೆ 

ಕಡಬೇಕು ಎನುನ ವುದು ನನನ  ಅಭಿಪಾರ ಯ. ಅದನುನ  ನವು ಇನುನ  ತಿೀಮಾಯನ ಮಾಡಿರುವುದಿಲಿ .  

ಒಬಬ ನಿಗೆ ೨೦೦ ಎಕರೆ ಜಮಿೀನು ಮಂಜೂರು ಆಗಿರುತು ದ್,  ಆದರೆ ಅಲಿ್ಲ  ೧೦೦ ಎಕರೆ ಜಮಿೀನು 

ಇರುತು ದ್.  1990ನೇ ಇಸವಿಯಲಿ್ಲ  ಒಬಬ ರಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಆಗಿರುತು ದ್. ಅದೇ ಜಾಗ ೨೦೦೫ನೇ 

ಇಸವಿಯಲಿ್ಲ  ಇನನ ಬಬ ರಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಆಗತು ದ್. ಆಗ ನವು ಯಾರನುನ  ಗಣನೆಗೆ 

ತೆಗೆದುಕಳೆಬೇಕು?  Seniority consider ಮಾಡಿ ಕಡಬೇಕ ಅಥವಾ possession ನೀಡಿ 

ಕಡಬೇಕ ಎನುನ ವುದ್ ಈಗ ಸಮಸಯ ಯಾಗಿದ್.  ಜಮಿೀನು ಇಲಿದ್ಯೇ ತಹಸಿೀಲಿ್ಯರರು ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡಿಬಿಟಿ ರುತಾು ರೆ, ಯಾರೀ ಬಲ್ಯಢಯ ರು  ಹೀಗಿ ಅಲಿ್ಲ  ಕುಳಿತ್ತಬಿಡುತಾು ರೆ.  ಇದರ ಬಗೆೆ  ನಮಮ  

ಅಧಿಕರಿಗಳ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ  ತ್ತಾಂಬ್ರ ಚರ್ಚಯ ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ. ಅವರದೊಾಂದು ಅಭಿಪಾರ ಯ, 

ನನನ ದೊಾಂದು ಅಭಿಪಾರ ಯ. ಅದಕೆ ಗಿ ಸದಸಯ ರು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಎನುನ ವುದಕೆೆ  ಸಲಹೆಗಳನುನ  

ಕಟಿ ರೆ, ಏನದರೂ   ಮಾಡಿ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಈ ರಿೀತಿ ನಲವತ್ತು  ವಷಯಗಳಿಾಂದ ನಡೆಯುತಿು ದ್. 

ಇಾಂತಹ ಲಕಾ ಾಂತರ  ಕೇಸ್ಗಳು ಇವ.  ಇಲಿದಿದಿ ರೆ ಎರಡು-ಮೂರು ವಷಯಗಳಾದರೂ 

ಪರಿಹಾರವಾಗವುದಿಲಿ .  ೨೦೦ ಎಕರೆ ಬಗೆೆ  survey ಮಾಡಿ sketch ಮಾಡಿದರೆ bogus ಇರುವವರು 

ಕೀರ್್ಯಗೆ ಹೀಗಿ stay ತರುತಾು ರೆ. Stay ತಂದರೆ entire land ಹಾಗೆ ಉಳಿದುಬಿಡುತು ದ್.  

ಕೀರ್್ಯನಲಿ್ಲ  ತಿೀಮಾಯನವಾಗಬೇಕದರೆ ೨೦ ರಿಾಂದ ೩೦ ವಷಯಗಳಾಗತು ದ್.  ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನಲಿ್ಲ   
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ಅಧಯ ಅಡಿ ಹೆಚ್ಚು -ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ೧೦ ವಷಯಗಳವರೆಗೆ ಕೇಸ್ ನಡೆಸುತಾು ರೆ.  ಮೊದಲು ಇರಲ್ಲಲಿ .  1 

to 5 ಮಾಡಿ clear ಮಾಡಲು ಪರ ಯತನ  ಮಾಡುತಿು ದಿ್ ೀವ. ಎಷಿ್ಟ  ಆಗತು ದ್ ಅಷಿ್ಟ  ಪರ ಯತನ  

ಮಾಡುತಿು ದಿ್ ೀವು.  ಇನನ ಾಂದು ಸ್ವರಿ ಇದರ ಬಗೆೆ  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರುಗಳ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ  ದಿೀರ್ಯ ಚರ್ಚಯ 

ಮಾಡಬೇಕಗತು ದ್.  

 

         ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತ್ಸಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿು :- ಈ ಬಗೆೆ  act ಏನು ಹೇಳುತು ದ್? 

       ಶ್ರ ೋ ಆರ.ಅಶ್ೋಕ್್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ ಬಗೆೆ  act ನಲಿ್ಲ  ಎಲಿವನುನ  ಪರಿಶ್ೀಲನೆ 

ಮಾಡಿ ಎಾಂದು ಹೇಳುತು ದ್. ಮಾನಯ  ಮರಿತಿು ಬ್ಬ ೀಗೌಡರು ವೇಗವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಎಾಂದು ಹೇಳುತಿು ದಿಾರೆ. 

ಯಾರನುನ  ಕರೆದು ಮಾತನಡುವುದು, ಎಷಿ್ಟ  ಜನರ ಜೊತೆ ನಯ ಯ ಮಾಡಬೇಕು?  ಎಲಿ್ಯ  

ಹಳೆಿಗಳಲಿ್ಲ  ಈ ಸಮಸಯ  ಇದ್. ಇದರ ಬಗೆೆ  ಏನದರೂ ಕಠಿಣ ನಿಲುವನುನ  ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ಒಾಂದು 

cut-off ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ  ಮೊದಲು ಅಲ್ಯರ್್ ಆಗಿರುತು ದ್ ಅವರಿಗೆ ಕಡಬೇಕೀ ಅಥವಾ 

ಯಾರು possession ನಲಿ್ಲರುತಾು ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಡಬೇಕೇ ಎನುನ ವುದನುನ  ಸಕಯರ ತಿೀಮಾಯನ 

ಮಾಡಬೇಕಗಿದ್.  ಅದಕೆೆ  ನಮಮ  ಪರ ಧಾನ ಕಯಯದಶ್ಯಯವರಿಗೆ experts ಕರೆದು ಮಾತನಡಿ, 

ಕನೂನು ಪರ ಕರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನುನ  ಚರ್ಚಯ ಮಾಡಿ ನನು ತಿೀಮಾಯನ ತೆಗೆದುಕಳೆು ತೆು ೀನೆ 

ಎಾಂದು ಹೇಳಿದಿ್ ೀನೆ. ಆರ್ಟಸಿ ಯನುನ  ಸಕಲ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿ್ಲ  ತರಲು ಆಗವುದಿಲಿ .  ಆರ್ಟಸಿ ಯಲಿ್ಲ  

ತಪುಪ  ಇದಿಾ ಗ ಮಾತರ  ಅಸಿಸಿ ಾಂರ್್ ಕಮಿೀಸನರ್ಗೆ ಕೇಸ್ ಹೀಗತು ದ್.  ಎಸಿ ಗೆ ಕೇಸ್ ಹೀದತಕ್ಷಣ 

ಅವರು ನೀಟಸ್ ಕಡಬೇಕಗತು ದ್.  ನೀಟಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಲ್ಯಯರ್ಗಳನುನ  

ಇಟಿಕಾಂಡು ವಾದ ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ಲ್ಯಯರ್ ಹಯರಿಾಂಗ್ ದಿನ ಬರಲ್ಲಲಿ  ಎಾಂದರೆ ಕೇಸ್ ಮುಾಂದಕೆೆ  

ಹೀಗತು ದ್. ಹೀಗೆ ಹೀಗಿ ಹೀಗಿ ವಷ್ಟಯನುಗಟಿ ಲೆ ನಡೆಯುತು ದ್. ಸಕಲಕೆೆ  ಹಾಕಿದರೆ ಮೂರು 

ತಿಾಂಗಳಲಿ್ಲ  ಕಡಲು ಬರುವುದೇ ಇಲಿ . ಏಕೆಾಂದರೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕೀರ್್ಯ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ಕೇಸ್ 

ನಡೆಸಬೇಕಗತು ದ್.  ಈಗಾಗಲೇ ಕಂದಾಯ ಅದಾಲತ್ ಮಾಡಿ  ೧,೯೩,೬೮೭ ಅಜಿಯಗಳನುನ  

ತಿೀಮಾಯನ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್.       

                                                                                                     

            (ಮುಾಂದು) 

(1092)15-12-2021(11-30)bsd-md 

ಶ್ರ ೋ ಆರ್. ಅಶ್ೋಕ್್ (ಮುುಂದ್ದ): 

ಮೊೀಜಿಣಿ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ೨,೦೭,೫೮೯ ಅಜಿಯಗಳನುನ  ತಿದಿುಪಡಿ ಮಾಡುತಿು ದಿ್ ೀವ.  ನನು ಸೂಚನೆ 

ಕಡುತೆು ೀನೆ. ತಹಶ್ೀಲಿ್ಯರ್ ಮತ್ತು  ಜಿಲಿ್ಯಧಿಕರಿಗಳು ಹಳೆಿಗಳ ಕಡೆ ಹೀಗತಿು ದಿು , ಈ ರಿೀತಿ 



                                                                                                       ವಿಪ/ 15-12-2021/19 

“ತಿದ್ದು ಪಡಿಯಾಗದ ಪರ ತಿ/Unedited copy, ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಪತಿರ ಕಾ ಪರ ಕಟಣೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ದ” 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

ವಿಷಯಗಳನುನ  ಸಾ ಳದಲಿ್ಲಯೇ ತಿೀಮಾಯನ ಮಾಡಲು ಯೀಚನೆ ಮಾಡಿ, ಇನನ ಷಿ್ಟ  ಸರಳಿೀಕರಣ 

ಮಾಡಲು ಅಧಿಕರಿಗಳ ಜೊತೆ meeting ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ಮೊದಲು surveyors ದೊಡಡ  ಸಮಸಯ  ಇತ್ತು . 

ನಮಮ ಲಿ್ಲ  ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ surveyors ಇದಿರು. ಇನುನ  ಎರಡು ಪರ ಶೆನ ಗಳು ಇದಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಾಂತೆ 

ಇದಿು  ಆಗ ಉತು ರ ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಚಿಕೆಮಗಳೂರಿನ ಗೌಡರು ಪರ ಶೆನ ಯನುನ  

ಹಾಕಿದಿಾರೆ. ಮೊನೆನ  ಸುಮಾರು ೨೦೦೦ surveyors ಗಳ ನೇಮಕತಿ ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ. ಮತೆು  ೨೦೦೦ 

ನೇಮಕತಿ ಮಾಡುತಿು ದಿು , ನಮಮ  ಸಕಯರದಲಿ್ಲ  surveyors ೩೫೦೦ಕೊ  ಹೆಚ್ಚು  ಜನ ಇದಿಾರೆ. ಅದರ 

ಬದಲ್ಯಗಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಲಕಾ ಾಂತರ ಅಜಿಯಗಳಿದಿರೂ ನಲೆೆ ೈದು ತಿಾಂಗಳಲಿ್ಲ  clear ಆಗಬೇಕು. 

ಅದಕೆ ಗಿ ಸುಮಾರು ೪೦೦೦ ಹಸ licensed surveyor ಗಳನುನ  ನೇಮಕ ಮಾಡುತಿು ದಿ್ ೀವ. ೩೫೦೦ 

ಬಿಟಿ  additional ಆಗಿ ನಲೆು  ಸ್ವವಿರ ನೇಮಕ ಮಾಡುತಿು ದಿ್ ೀವ. ನಂತರ ನಲೆೆ ೈದು ತಿಾಂಗಳಲಿ್ಲ  

ಸಮಸಯ  ಬಗೆಹರಿಯುವ ರಿೀತಿ ಕರ ಮಗಳನುನ  ತೆಗೆದುಕಳೆು ತೆು ೀನೆ. 

 ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡಃ- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ದುರಸಿು  ಮಾಡಲು Village Accountant to 

Deputy Commissionerವರೆಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಹೀಗಬೇಕಗಿದಿು , ಅದನುನ  ತಪಿಪ ಸಿ 1 to 5 

form ಏನಿದ್, ಕಯಿ್ಕ  ಪರ ಕರ ಆ form ಅನುನ  examine ಮಾಡಿ ತಹಶ್ೀಲಿ್ಯರ್ರವರು direct ಆಗಿ 

ADLR (Additional Director of Land Records) ಗೆ ಕಟಿ , ADLR ರವರಿಾಂದ Assistant 

Commissioner ಗೆ ಮತ್ತು  DDLR (Deputy Director of Land Records) ಗೆ ಕಟಿ  ಕೇವಲ ನಲೆು  

ಹಂತಗಳಲಿ್ಲ  final ಮಾಡಲು ಸರಳಿೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ  ಯೀಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನುನ  ಈಗ 

ಇರುವ ಕಯಿ್ಕ  ಪರ ಕರವೇ ಮಾಡಿ. ಇದಲಿದೇ RRT Section ಗೆ ಅದಾಲತ್ ಮಾಡುತಿು ರುವುದು ಬಹಳ 

ಒಳೆ್ಳಯ ಕೆಲಸವಾಗಿದಿು , ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆದರೆ problem ಸಾ ಲಪ  solve ಆಗಬಹುದು. 

ಏಕೆಾಂದರೆ ವಿಳಂಬದಿಾಂದ ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಯಖೆಯಲಿ್ಲ  ಭರ ಷಿ್ಟಚಾರ ಎಲಿ್ಯ  ಹಂತಗಳಲಿ್ಲ  

ತಾಾಂಡವವಾಡುತಿು ದಿು , ಇದರಿಾಂದ ರೈತರು ಮತ್ತು  ಜನಸ್ವಮಾನಯ ರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಿರುಕುಳ ಹೆಚಾು ಗತಿು ದ್. 

ಇದನುನ  ತಪಿಪ ಸಲು ಅದಾಲತ್ ಅನುನ  ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು. Form No. 1 to 5  ಅನುನ  

ತಹಶ್ೀಲಿ್ಯರ್ ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಸುವಂತೆ ಆಗಬೇಕು. ತಹಶ್ೀಲಿ್ಯರರಿಗೆ ಬರುವಷಿ ರಲಿ್ಲ  

Village Accountant, Revenue Inspector, Deputy Tahsildar, Tahsildar, Assistant Commissioner, 

ADLR (Assistant Director of Land Records), DDLR (Deputy Director of Land Records), Deputy 

Commissioner ಇವರಿಗೆಲಿ್ಯ  ಬಂದ ನಂತರವೇ ದುರಸಿು ಗೆ ಹೀಗತು ದ್. ಇದನುನ  ತಪಿಪ ಸಿ, 

ತಹಶ್ೀಲಿ್ಯರರಿಾಂದ direct ADLRಗೆ, ADLR ರಿಾಂದ Assistant Commissioner ಗೆ ನಂತರ DDLR (Deputy 

Director of Land Records) ಗೆ ಕಳುಹಸಿ, ಈ ನಲೆು  ಹಂತಗಳಲಿ್ಲಯೇ examine ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ  

ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. 
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 ಶ್ರ ೋ ಆರ್. ಅಶ್ೋಕ್್:- ಈ suggestion ಬಗೆೆ  ನನು ಯೀಚನೆ ಮಾಡುತಿು ದಿು , ಏಕೆಾಂದರೆ AC 

ಗೆ ಹೀದ ತಕ್ಷಣ delay ಆಗತಿು ದ್. ತಹಶ್ೀಲಿ್ಯರ್ ಮಟಿ ದಲಿ್ಲಯೇ ತಿೀಮಾಯನ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಒಾಂದು 

ವಯ ವಸಾ  ಮಾಡುವ ಪರ ಯತನ ವನುನ  ಪಾರ ಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ಅದೇರಿೀತಿ ಅದಾಲತ್ಗಳನುನ  

ಜಾಸಿು  ಮಾಡಲು ಸೂಚನೆಯನುನ  ಕಡುತೆು ೀನೆ ಹಾಗೂ ಅದನುನ  regular ಮಾಡುವುದಕೊ  ಸೂಚನೆ 

ಕಡುತೆು ೀನೆ. 
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ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖ್ಯಾ  361 

ಉತ್ು ರದ ಪರ ತಿ ಲಗತಿು ಸ್ತದ  

 

 ಡಾ: ವೈ.ಎ.ನ್ಯರಾಯಣಸ್ತಾ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಪರ ಶೆನ  ಬಹಳ simple ಆಗಿದಿು , 

ಬ್ಾಂಗಳೂರು ನಗರ ಮತ್ತು  ಗಾರ ಮಾಾಂತರ ಪರ ದೇಶಗಳ ಸುತು ಲ್ಲನ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿ್ಲ  ಸಕಯರದ ಕಂದಾಯ 

ಇಲ್ಯಖೆ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿ್ಲ  ಇರುವ ಹಲವು ಗೀಮಾಳ ಮತ್ತು  ಸಕಯರಿ ಜಮಿೀನುಗಳು ಖಾಸಗಿಯವರಿಾಂದ 

ಅತಿಕರ ಮಗಳಿಸಲಪ ಟಿ ರುವ ಪರ ಕರಣಗಳ ಸಂಖೆಯ  ಎಷಿ್ಟ  ಎಾಂದು ಕೇಳಿದಿ್ ೀನೆ. ಉತು ರದಲಿ್ಲ  

ಬ್ಾಂಗಳೂರು ನಗರದಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು ೩೮,೮೮೮ ಎಕರೆ ಒತ್ತು ವರಿಯಾಗಿದಿು , ಬ್ಾಂಗಳೂರು 

ಗಾರ ಮಾಾಂತರದಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು ೩೬,೨೨೯ ಎಕರೆ ಸೇರಿ ಒಟಿ  ೭೨,೦೦೦ ಎಕರೆ ಜಮಿೀನು 

ಒತ್ತು ವರಿಯಾಗಿದ್ ಎಾಂದು ಸಕಯರ ಬಹಳ ಸಪ ಷಿ ವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್. ಇದರಲಿ್ಲ  ಎಷಿ್ಟ  ಪರ ಕರಣಗಳು 

ಇತಯ ಥಯ ಯವಾಗಿವ ಎಾಂದು ಕೇಳಿರುವುದಕೆೆ  ಬ್ಾಂಗಳೂರು ನಗರದಲಿ್ಲ  ೧೪,೬೬೦ ಪರ ಕರಣಗಳಲಿ್ಲ  ೪,೯೪೦ 

ಪರ ಕರಣಗಳು ಇತಯ ಥಯ ಯವಾಗಿವ ಹಾಗೂ ಬ್ಾಂಗಳೂರು ಗಾರ ಮಾಾಂತರ ಪರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ೩೮,೫೪೭ 

ಪರ ಕರಣಗಳಲಿ್ಲ  ೧೦,೮೯೨ ಪರ ಕರಣಗಳು ಇತಯ ಥಯ ಯವಾಗಿವ ಎಾಂದು ತಿಳಿಸಿದಿಾರೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಇದರಲಿ್ಲ  

ಕೇವಲ ೬೧ ಜನರಿಗೆ ಶ್ಕೆಾ ಯಾಗಿದ್ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದಿಾರೆ.  

 ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಬ್ಾಂಗಳೂರು ನಗರದಲಿ್ಲ  ದೇವನಹಳೆಿ  Airport ಬಂದ ನಂತರ 

ಬ್ಾಂಗಳೂರು ಪೂವಯ, ಉತು ರದ ಕಡೆ ಇರುವ ಜಮಿೀನುಗಳ ಬ್ಲೆ ಕೇವಲ gold ಅಲಿದೇ diamond 

ಗಿಾಂತ ಜಾಸಿು ಯಾಗಿದ್. ಒಾಂದು ಎಕರೆಗೆ ಒಾಂದ್ರಡು-ಮೂರು ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬ್ಲೆ 

ನಡೆಯುತಿು ದ್. ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ತಾಲಿೂಕ್್ wise ಉತು ರವನುನ  ಬಹಳ ರ್ಚನನ ಗಿ ಕಟಿ ದಿು , 

ಬ್ಾಂಗಳೂರು ನಗರದಲಿ್ಲ  ಬ್ಾಂಗಳೂರು ಪೂವಯ ೪,೭೬೨ ಎಕರೆ, ದಕಿಾ ಣದಲಿ್ಲ  ೬,೭೫೯ ಎಕರೆ, 

ಉತು ರದಲಿ್ಲ  ೬೬೦ ಎಕರೆ, ಯಲಹಂಕದಲಿ್ಲ  ೧,೨೫೩ ಎಕರೆ ಮತ್ತು  ಆನೇಕಲ್ನಲಿ್ಲ  ೧,೨೨೬ ಎಕರೆ 

ಎಾಂದು ಕಟಿ ದಿಾರೆ. ನನು ಇಲಿ್ಲ  ಕುಳಿತ್ತ ಅಾಂದಾಜಿಸಿದಂತೆ ಬ್ಾಂಗಳೂರು ನಗರದಲಿ್ಲ  ೩೮,೮೮೮ 

ಎಕರೆಯಲಿ್ಲ  ೧೬,೦೦೦ ಎಕರೆ ಸಕಯರಕೆೆ  ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿದಿು , ಇನುನ  ೨೨,೪೬೮ ಎಕರೆ ಜಮಿೀನು 

ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿಲಿ . ಅದರ ಬ್ಲೆ average ರೂ. ೧ ಕೀಟ ಎಾಂದು ಲೆಕೆ  ಹಾಕಿದರೂ ರೂ.೨೨,೬೬೮ 

ಕೀಟ ಸಕಯರಿ ಆಸಿು ಯನುನ  ಭೂಕಬಳಿಕೆದಾರರು, ಭೂಮಾಫಿಯಾದವರು ಒತ್ತು ವರಿ 

ಮಾಡಿಕಾಂಡಿದಿಾರೆ. ನನು 53 application ಅನುನ  ಬಿಟಿ  ಹೇಳುತಿು ದಿ್ ೀನೆ. ಬ್ಾಂಗಳೂರು 

ಗಾರ ಮಾಾಂತರದಲಿ್ಲ  ೩೬,೨೨೯ ಎಕರೆಯಲಿ್ಲ  ೧೧,೦೦೦ ಎಕರೆಯನುನ  ಮಾತರ  ಸಕಯರಕೆೆ  

ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿದಿು , ೨೪,೦೦೦ ಎಕರೆ ಇನುನ  ಭೂಗಳೆರ ವಶದಲಿ್ಲದ್. ಕನಿಷಿ  ರೂ. ೫೦ ಲಕ್ಷ ಒಾಂದು 

ಎಕರೆಗೆ ಎಾಂದರೂ ರೂ.೧೩ ಸ್ವವಿರ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗತು ದ್. ಸಕಯರಿ ಜಮಿೀನನುನ  

ಭೂಗಳೆರು ಸುಮಾರು ರೂ.೩೫,೪೬೯ ಕೀಟಗಳ ಆಸಿು ಯನುನ  ಬ್ಾಂಗಳೂರು ನಗರ ಮತ್ತು  
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ಗಾರ ಮಾಾಂತರ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಒತ್ತು ವರಿ ಮಾಡಿಕಾಂಡು enjoy ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ. ಸಕಯರಿ ಶಲೆಗಳಲಿ್ಲ  

paint ಮಾಡಿಸುವುದಕೆೆ  ಕಸು ಇಲಿ , ಬಳಪ ಕಡಲು ಕಸು ಇಲಿ . ಆಸಪ ತೆರ ಗಳಲಿ್ಲ  repair ಮಾಡಲು 

ಕಸು ಇಲಿ , ಆದರೆ ಸಕಯರಿ ಜಮಿೀನನುನ  ಭೂಮಾಫಿಯಾದವರು ಒತ್ತು ವರಿ ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಮಜಾ 

ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ. ಇದರ ಬಗೆೆ  ಸಕಯರ speed ಆಗಿ ಕಯಾಯಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಜಮಿೀನನುನ  ವಾಪಸಿು  

ತೆಗೆದುಕಳೆಬ್ರರದು ಎನುನ ವುದು ನನನ  ಪರ ಶೆನ . 

 ಇನುನ  ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಜಾಲ ಹೀಬಳಿ, ಹುಣಸಮಾರನಹಳೆಿ  back side ನ ಹಸಹಳೆಿಯ 

Survey No. 21 ರಲಿ್ಲ  ೨೧೩ ಎಕರೆ ಜಮಿೀನನುನ …….್ನನು PAC (Public Accounts Committee) 

ಯಲಿ್ಲ  ಸದಸಯ ನಗಿದಿು , ಮಾನಯ  ಅಶೀಕ್್ರವರು ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದಿರು. ಆವತ್ತು  check ಮಾಡಿದಾಗ ೮೪ 

ಎಕರೆಗಳಿಗೆ ನಕಲ್ಲ ದಾಖ್ಲೆಯನುನ  ಸೃಷಿ್ಟ  ಮಾಡಿ layout ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮಾರಿಬಿಟಿ ದಿಾರೆ. ೮೪ 

ಎಕರೆ ಸಕಯರಿ ಜಮಿೀನನುನ  ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಅದೇರಿೀತಿ ಬ್ಾಂಗಳೂರು ಬ್ರಗಲೂರಿನ 

ಸ್ವತನೂರಿನಲಿ್ಲ  Survey No. ೬೪ ರಲಿ್ಲ  ೪೦ ಎಕರೆ……್ ನನಗೆ ಗತಾು ಗಿರುವುದನುನ  ನನು 

ಹೇಳುತಿು ದಿ್ ೀನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೂ.೩೫ ಸ್ವವಿರ ಕೀಟಗಳ ಆಸಿು ಯನುನ  ಅವರಿಗೆ ಇನೂನ  ಹಾಗೆ ಬಿಟಿ  ಏಕೆ 

ಕೈಕಟಿ  ಕುಳಿತ್ತಕಾಂಡಿದ್?  

 ಶ್ರ ೋ ಆರ್. ಅಶ್ೋಕ್್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಒತ್ತು ವರಿಯಾಗಿರುವ 

ಹಾಗೂ ತೆರವುಗಳಿಸುವ ಎಲಿ್ಯ  ಅಾಂಕಿ ಅಾಂಶಗಳನುನ  ಸದನಕೆೆ  ಕಟಿ ದಿಾರೆ. ಒಟಿ  ೪,೦೬.೨೧೭ 

ಎಕರೆ ಸಕಯರಿ  ಜಮಿೀನನುನ  ತೆರವುಗಳಿಸಬೇಕಗಿದಿು , ಇದರಲಿ್ಲ  ದಿನಾಂಕ ೩೧-೧೧-೨೦೨೧ರವರೆಗೆ 

೨,೭೦,೧೦೮ ಎಕರೆ ಜಮಿೀನನುನ  ತೆರವುಗಳಿಸಿದಿ್ ೀವ. ಉಳಿದಂತೆ ೧,೩೬,೧೦೯ ಎಕರೆಯನುನ  

ತೆರವುಗಳಿಸಬೇಕಗಿದ್. ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷಿ್ಟ  case ಗಳು ನಡೆಯುತಿು ದಿು , court ಗಳಲಿ್ಲ  stay  

ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿದಿಾರೆ, case ನಡೆಯುತಿು ದ್. ಇಷಿ್ಟ ದರೂ court ಗಳಲಿ್ಲ  ಸರಿಯಾದ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿ 

ಜಮಿೀನನುನ  ಪಡೆಯುವಂತಹ ಪಾರ ಮಾಣಿಕ ಪರ ಯತನ ವನುನ  ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ. ಜಿಲಿ್ಯಧಿಕರಿಗಳಿಗೆ 

ಸೂಚನೆ ನಿೀಡಿರುವಂತೆ ಪರ ತಿ ಶನಿವಾರ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನುನ  ಇಟಿಕಳೆದೇ, office ಗೂ ಬರದೇ, 

ಬ್ಾಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಾಂತೆ ಒತ್ತು ವರಿಯನುನ  ತೆರವುಗಳಿಸಬೇಕು ಎಾಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದಿ್ ೀನೆ. 

            

     

(ಮುಾಂದು) 
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(1093)/15.12.2021/11.40/ಹೆಚ್ವಿ:ಎಕೆ 

ಶ್ರ ೋ ಆರ್.ಅಶ್ೋಕ್್(ಮುುಂದ್ದ):- 

ಸನಮ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ನಮಮ  ಜಿಲಿ್ಯಧಿಕರಿಗಳು ಆ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ. 

ಹೆಚಾು ಗಿ ಆನೇಕಲ್ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಒತ್ತು ವರಿಯಾಗತಿು ದ್. ಎಲಿೆಲಿ್ಲ  ಒತ್ತು ವರಿಯಾಗಿದ್ ಆ ಒತ್ತು ವರಿಗಳನುನ  

ತೆರವುಗಳಿಸುವ ಕಯಯವನುನ  ಅವರು ಪರ ತಿ ಶನಿವಾರ ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ. ಭೂ ಕಬಳಿಕೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಾಂತೆ ವಿಶೇಷ ನಯ ಯಾಲಯವನುನ  ಸ್ವಾ ಪನೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್. ಇದಕೆ ಗಿ ನಿವೃತು  

ನಯ ಯಮೂತಿಯಗಳನುನ  ನೇಮಕ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್. ಮೊನೆನ  ತಾನೇ ನೇಮಕತಿಯನುನ  

ಕಳುಹಸಿಕಟಿ ದಿ್ ೀವ. ಅವರು ಸಹ ಇದನುನ  ಗಮನಿಸುತಿು ದಿಾರೆ.  ಮಾನಯ  ಕೆ.ಜಿ.ಬೀಪಯಯ ನವರ 

ನೇತೃತಾ ದಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೀ ಎ.ಟ.ರಾಮಸ್ವಾ ಮಿಯವರನುನ  ಒಳಗಾಂಡಂತೆ ಸಕಯರಿ ಭೂಮಿ 

ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಇದ್.  ಹೀಗೆ ಈ ಸಮಿತಿಗಳು ಎಲಿೆಲಿ್ಲ  ಸಕಯರಿ ಜಮಿೀನುಗಳು ಒತ್ತು ವರಿಯಾಗಿವ 

ಅವುಗಳನುನ  ಸಕಯರದ ವಶಕೆೆ  ತೆಗೆದುಕಳೆುವಂತಹ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡುತಿು ವ. ಒತ್ತು ವರಿ 

ಮಾಡಿರುವವರು ಎಷಿ್ ೀ ಪರ ಭಾವಿ ವಯ ಕಿು ಗಳಿದಿರೂ ಸಹ ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳೆುವುದಕೆೆ  ಸಕಯರ 

ಹಾಂಜರಿಯುವುದಿಲಿ . ಸಕಯರಿ ಜಮಿೀನನುನ  ಹಾಂದಕೆೆ  ಪಡೆದುಕಳೆುವಂತಹ ಕೆಲಸವನುನ  ನನು 

ಮಾಡುತಿು ದಿ್ ೀನೆ. ನನು ಕೂಡ ಕನಯಟಕದ ಎಲಿ  ಶಸಕರಿಗೂ ʼಎಲಿೆ ಲಿ್ಲ  ಸಕಯರಿ ಜಮಿೀನು ಇದ್. ಆ 

ಜಾಗವನುನ  ಆದಯ ತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಶಲೆ, ಆಸಪ ತೆರ  ಮತ್ತು  ಅಾಂಗನವಾಡಿಗೆ ಮಿೀಸಲ್ಲಟಿ  ಕಡಿʼ ಎಾಂದು 

ಪರ ತಿ ವಷಯ ಪತರ ವನುನ  ಬರೆಯುತಿು ದಿ್ ೀನೆ. ಒಾಂದಿಬಬ ರು ಶಸಕರು ಮಾತರ  ʼಧನಯ ವಾದಗಳುʼ ಎಾಂದು 

ಬರೆದಿದಿಾರೆ.  

 ಶ್ರ ೋ ಎುಂ.ನ್ಯರಾಯಣಸ್ತಾ ಮಿ:- ಸನಮ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪತರ  

ಬಂದಿಲಿ .  

 ಶ್ರ ೋ ಆರ್.ಅಶ್ೋಕ್್:- ಸನಮ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸಯ ರುಗಳಿಗೆ ಬರೆದಿದಿ್ . 

ಇನುನ  ಮುಾಂದ್ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ  ಸದಸಯ ರುಗಳಿಗೂ ಬರೆಯುತೆು ೀನೆ.  

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸಯ ರುಗಳು ಮಾತರ  ಶಸಕರೆಾಂದು 

ತಿಳಿದುಕಳೆಬೇಡಿ. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ಸದಸಯ ರೂ ಶಸಕರೇ, ಈ ರಿೀತಿ ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡಬೇಡಿ. 

ಇವರಿಗೂ ತಾವು ಪತರ ವನುನ  ಬರೆಯಬೇಕು.  
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 ಶ್ರ ೋ ಆರ್.ಅಶ್ೋಕ್್:- ಸನಮ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ತಾವು ಆ ಸ್ವಾ ನದಲಿ್ಲ  ಕುಳಿತ್ತಕಾಂಡು 

ಸೂಚನೆಯನುನ  ಕಟಿ  ನಂತರ ನನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ 

ಸದಸಯ ರುಗಳ ಕಯಯಕೆಾ ೀತರ ದ ಮಾಹತಿಯನುನ  ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ಅವರಿಗೂ ಪತರ ವನುನ  ಬರೆಯುತೆು ೀನೆ.  

 ಸನಮ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮುಾಂದಿನ 10-15 ವಷಯಗಳಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು ಅಾಂಗಲದಷಿ್ಟ  

ಸಕಯರಿ ಜಮಿೀನಿ ಸಿಗವುದಿಲಿ . ಸಕಯರಿ ಆಸಪ ತೆರ  ಅಥವಾ ಶಲೆಗಳನುನ  ಕಟಿ ವುದಕೊ  ದುಡುಡ  

ಕಟಿ  ಜಮಿೀನು ಖ್ರಿೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಗವ ಪರಿಸಿಾ ತಿ ನಿಮಾಯಣವಾಗತು ದ್. ಈಗಿನ ಮಾರುಕಟಿ  

ದರವನುನ  ಕಟಿ  ಸಕಯರ ಜಾಗವನುನ  ಖ್ರಿೀದಿ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಸ್ವಧಯ ವಾಗವುದಿಲಿ . ಮಾನಯ  

ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡ ಕೇಳಿದಂತೆ ಗಾರ ಾಂರ್್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದಭಯದಲಿ್ಲ  ಆ ಊರಿನಲಿ್ಲ  ಶಮ ಶನ ಇದ್ಯೇ 

ಶಲೆ ಇದ್ಯೇ ಎನುನ ವುದನುನ  ನೀಡಿಕಾಂಡು, ಇಲಿದಿದಿ ರೆ, ಅದಕೆ ಗಿ ಸಾ ಳವನುನ  ಮಿೀಸಲ್ಯಗಿಟಿ  

ಉಳಿದಿರುವ ಜಾಗವನುನ  ಗಾರ ಾಂರ್್ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ನನು ಹೇಳುತಿು ದಿ್ ೀನೆ. ಇಾಂತಹ ಒಾಂದು 

ಆದೇಶವನುನ  ಮಾಡಿ ಎಲಿ  ಜಿಲಿ್ಯಧಿಕರಿಗಳಿಗೂ ಸೂಚನೆಯನುನ  ಕಟಿ ದಿ್ ೀನೆ. ಮುಾಂದಿನ 

ತಿಾಂಗಳಿನಲಿ್ಲ  ಎಲಿ  ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ಸದಸಯ ರಿಗೂ ಪತರ ವನುನ  ಬರೆಯುತೆು ೀನೆ. ಅವರು ಎಲಿೆಲಿ್ಲ  

ಸಕಯರಿ ಜಾಗವಿದ್ ಎನುನ ವುದನುನ  ತಿಳಿಸಿದರೆ, ಕೂಡಲೇ ಅದನುನ  ಅವಶಯ ಕತೆ ಇರುವಂತಹ ಇಲ್ಯಖೆಗೆ 

ವಗಾಯವಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನುನ  ನನು  ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  

 ಡಾ: ಕೆ.ಗೋವಿುಂದರಾಜು:- ಸನಮ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಕಿರ ೀಡಾ ಕೆಾ ೀತರ ಕೊ  ಸಾ ಲಪ  

ಪರ ಮಾಣದಲಿ್ಲ  ಸಕಯರಿ ಜಾಗವನುನ  ಮಿೀಸಲ್ಲಡಬೇಕೆಾಂದು ಕೇಳಿಕಳೆು ತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  

 ಶ್ರ ೋ ಆರ್.ಅಶ್ೋಕ್್:- ಸನಮ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅದನುನ  ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಯಗವುದು. 

 ಶ್ರ ೋ ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್(ವಿಧಾನಸಭೆಯಿುಂದ ಚುನ್ಯಯಿತ್ರಾದವರು):- ಸನಮ ನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗೆೆ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಬಹಳ ಆಸಕಿು ಯನುನ  ವಹಸಿರುವುದಕೆ ಗಿ 

ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನುನ  ಸಲಿ್ಲಸುತಿು ದಿ್ ೀನೆ. ಕೆಲವಾಂದು ಊರಿನಲಿ್ಲ  ಸಕಯರಿ ಶಲೆ ಕಟಿ ವುದಕೆೆ  

ಮತ್ತು  ಅಾಂಗನವಾಡಿ ಕಟಿ ವುದಕೆೆ  ಸಕಯರದ ಜಾಗ ಇರುವುದಿಲಿ . ಇದೊಾಂದು ಬಹಳ 

ಗಂಭಿೀರವಾಗಿರುವ ವಿಚಾರವಾಗಿದ್. ಆ ಹನೆನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  ಈ ವಿಚಾರವನುನ  ಅಧಯ ಗಂಟ 

ಕಲ್ಯವಧಿಯಡಿಯಲಿ್ಲ  ಚರ್ಚಯಗೆ ತೆಗೆದುಕಳೆಬೇಕೆಾಂದು ತಮಮ  ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  

 ಡಾ: ವೈ.ಎ.ನ್ಯರಾಯಣಸ್ತಾ ಮಿ:- ಸನಮ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಇಡಿೀ 

ರಾಜಯ ಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಾಂತೆ ಬಹಳ ವಿಸ್ವು ರವಾದ ಉತು ರವನುನ  ಕಟಿ ದಿಾರೆ. ಅದಕೆ ಗಿ ನನು 

ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನುನ  ಸಲಿ್ಲಸುತಿು ದಿ್ ೀನೆ. ಬ್ಾಂಗಳೂರು ನಗರ ಮತ್ತು  ಗಾರ ಮಾಾಂತರ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  
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ನಮೂನೆ 50, 53, 57, 94(ಸಿ) ಮತ್ತು  94(ಸಿಸಿ) ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಯಾರು ಅಜಿಯಗಳನುನ  ಸಲಿ್ಲಸಿದಿಾರೆ. 

ಅವರಿಗೂ ಜಮಿೀನು ಕಡುವುದಕೆೆ  ಸಕಯರದ ಹತಿು ರ ಜಾಗವಿಲಿ . ಬ್ಾಂಗಳೂರು ನಗರದಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  

ಗಾರ ಮಾಾಂತರ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಕೃಷ್ಟ   ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಯಾರು ಕೂಡ ಒತ್ತು ವರಿ ಮಾಡಿಕಳೆು ತಿು ಲಿ . ಈ 

ಭೂಮಿಗಳು ನಕಲ್ಲ ದಾಖ್ಲೆಗಳನುನ  ಸೃಷಿ್ಟ  ಮಾಡಿ, ಭೂ ಮಾಫಿಯದವರಾಂದಿಗೆ ಶಮಿೀಲ್ಯಗಿ 

ಬಡಾವಣೆಗಳಾಗಿ ಪರಿವತಯನೆಯಾಗತಿು ವ. ಈ ಕಯಯ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತಿು ದ್.   ಸಕಯರಿ 

ಜಾಗದಲಿ್ಲ  ಅವರು ಲೇಔರ್್ ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಮನೆಗಳನುನ  ಕಟಿ ಕಾಂಡ ಮೇಲೆ ಸಕಯರ ಆ 

ಒತ್ತು ವರಿಯನುನ  ತೆರವುಗಳಿಸುವುದಕೆೆ  ಸ್ವಧಯ ವಾಗವುದಿಲಿ . ಅದಕೆ ೀಸೆ ರವೇ ನನು ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ಮನವಿ ಮಾಡಿಕಳೆು ತಿು ದಿ್ ೀನೆ, ಬ್ಾಂಗಳೂರು ನಗರ ಮತ್ತು  ಬ್ಾಂಗಳೂರು ಗಾರ ಮಾಾಂತರ 

ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಒತ್ತು ವರಿಯನುನ  ಒಾಂದು ಕಲಮಿತಿಯಳಗೆ ತೆರವುಗಳಿಸಬೇಕಗತು ದ್. ಯಾವ 

ಕಲಮಿತಿಯಳಗೆ ಒತ್ತು ವರಿಯನುನ  ತೆರವುಗಳಿಸಲ್ಯಗತು ದ್ ಎನುನ ವುದರ ಬಗೆೆ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 

ಸಪ ಷಿ ವಾಗಿ ಸದನಕೆೆ  ಉತು ರವನುನ  ನಿೀಡಬೇಕಗಿದ್.  

 ಸನಮ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ನಿೀಡಿರುವ ಲ್ಲಖಿತ ರೂಪದ ಉತು ರದಲಿ್ಲ ,           

ಒತ್ತು ವರಿ ಪರ ಕರಣಗಳನುನ  ಸಮಥಯವಾಗಿ ತಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕನಯಟಕ ಭೂ ಕಬಳಿಕೆ ನಿಷೇಧ 

ವಿಶೇಷ ನಯ ಯಾಲಯವನುನ  ರಚಿಸಲ್ಯಗಿದ್ ಒತ್ತು ವರಿದಾರರ ವಿರುದಿ  ಕನಯಟಕ ಭೂ ಕಬಳಿಕೆ 

ನಿಷೇಧ ವಿಶೇಷ ನಯ ಯಾಲಯದಲಿ್ಲ  ಪರ ಕರಣವನುನ  ಕನಯಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಕಯಿ್ಕ  1964 ಕಲಂ 

192-ಎ ಅನಾ ಯ ದಾಖ್ಲ್ಲಸಲ್ಯಗತಿು ದ್ʼ ಎನುನ ವ ಮಾಹತಿಯನುನ  ನಿೀಡಿದಿಾರೆ. ಸುಮಾರು  68 ಸ್ವವಿರ 

ಹೆಕಿೆ ೀರ್ ಜಮಿೀನನುನ  ಒತ್ತು ವರಿ ಮಾಡಿಕಳೆಲ್ಯಗಿದ್. ಈ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ 61 ಮಂದಿಗೆ ಮಾತರ  

ಶ್ಕೆಾ ಯಾಗಿದ್.  ಇದರಲಿ್ಲ  ಎಷಿ್ಟ  ಜನ ಖಾಸಗಿ ವಯ ಕಿು ಗಳು ಭಾಗಿಗಳಾಗಿದಿಾರೆ, ಎಷಿ್ಟ  ಜನ ಅಧಿಕರಿಗಳು 

ಭಾಗಿಗಳಾಗಿದಿಾರೆ ಎನುನ ವುದರ ಬಗೆೆ  ಸಪ ಷಿ ವಾಗಿರುವ ಮಾಹತಿಯನುನ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಈ 

ಸದನಕೆೆ  ಕಡಬೇಕೆಾಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  

 ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತ್ಸಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿು (ಸಾ ಳಿೋಯ ಸಂಸ್ಕಾ ೋಗಳ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಸನಮ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಮಂಡಿಸಿದಂತಹ ವಾದವೇ ನನಗೆ ಅಥಯವಾಗತಿು ಲಿ .  ಈ ಆಕಿ್್ ಪರ ಕರ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುವುದಾದರೆ, ಯಾವಯಾವ ಉದಿ್ ೀಶಗಳಿಗಾಗಿ  ಕಯಿಿರಿಸಿರುವ ಸಾ ಳವನುನ  ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ,  

ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡುವುದಕೆೆ    ಕನೂನಿನಲಿ್ಲ  ಅವಕಶವಿದ್. ಇದು ಲ್ಯಯ ಾಂಡ್ ಗಾರ ಾಂರ್್ ಅಲಿ . 

ಯಾರು ಒತ್ತು ವರಿ ಮಾಡಿಕಾಂಡು, ಸ್ವಗವಳಿ ಮಾಡಿಕಾಂಡಿರುತಾು ರೆ ಅಾಂತಹವರಿಗೆ ಮಾತರ  

ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಕಯಿದ್ಯಲಿ್ಲ  ಅವಕಶವಿದ್. ಇದನುನ  ಬಿಟಿ  ಲ್ಯಯ ಾಂಡ್ ಗಾರ ಾಂರ್್ 

ಅನುನ  ಯಾವ ರಿೀತಿ ಮಾಡಲ್ಯಗತು ದ್ ಎಾಂದರೆ, ಯಾರೀ ಎಲಿ್ಲಯೀ ಕುಳಿತ್ತಕಾಂಡಿರುವವನಿಗೆ 

ಸಿೀನಿಯಾರಿಟ ಪರ ಕರ  ಕಡುವುದೇ ಎಾಂದು ಆಲೀಚನೆ ಮಾಡುವುದರಲಿ್ಲ  ಅಥಯವಿದ್ಯೇ? 
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ಇದರಲಿ್ಲ  ಸಿೀನಿಯಾರಿಟ ಪರ ಶೆನ ಯೇ ಬರುವುದಿಲಿ  ಅಥವಾ ಅಜಿಯ ಕಟಿ ರುವವರ ಪರ ಶೆನ ಯೇ 

ಬರುವುದಿಲಿ . ಯಾರು 1986ಕೆಿಾಂತ ಮೊದಲ್ಲನಿಾಂದ ಅಲಿ್ಲ  ಕೃಷ್ಟ ಚಟವಟಕೆಯನುನ  ಕೈಗಾಂಡಿದಿರು, 

ಯಾರು ಒತ್ತು ವರಿಯನುನ  ಮಾಡಿಕಾಂಡಿದಿರು ಅವರಿಗೆ ಭೂಮಿಯನುನ  ಮಂಜೂರಾತಿ 

ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಕಯಿದ್ಯಲಿ್ಲ  ಅವಕಶವಿದ್.  

  ಡಾ: ತೇಜಸ್ತಾ ನಿಗೌಡ(ವಿಧಾನಸಭೆಯಿುಂದ ಚುನ್ಯಯಿತ್ರಾದವರು):- ಸನಮ ನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಬ್ಾಂಗಳೂರು ರಾಜಯ ದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದ್ ಮತ್ತು  ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲಿ್ಲನ 

ಸ್ವವಯಜನಿಕರ ಅನುಕೂಲಕೆ ಗಿ ಸಕಯರಿ  ಭೂಮಿ ಲಭಯ ವಾಗತಿು ಲಿ . ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ  ಇಾಂದಿಗೂ 

ಸಕಯರಿ ಕಛೇರಿಗಳು ಬ್ರಡಿಗೆ ಕಟಿ ಡದಲಿ್ಲದಿು , ಸಕಯರದ ಬಕೆಸಕೆೆ  ನಷಿ ವುಾಂಟ್ಯಗತಿು ದ್. ಮಾನಯ  

ಆರ್. ಅಶೀಕ್್ರವರು ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೀಯುತ ವಿ.ಸೀಮಣಣ ನವರು ಬೃಹತಾಕರವಾಗಿ ಬ್ಳ್ಳದಿರುವ 

ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನ ಒತು ಡವನುನ  ಮತ್ತು  ಸವಾಲುಗಳನುನ   ಪರ ತಿದಿನ ಸಿಾ ೀಕರಿಸುತಿು ದಿಾರೆ. ಇಾಂತಹ 

ಸನಿನ ವೇಶದಲಿ್ಲ  ಮೊದಲು ಆಳತೆ ಆಗಬೇಕಗಿದ್. ನಕಲ್ಲ ದಾಖ್ಲೆಗಳನುನ  ಎಲಿ್ಲ  ಸೃಷಿ್ಟ ಸಲ್ಯಗತಿು ದ್ 

ಎನುನ ವುದನುನ  ನೀಡಬೇಕಗತು ದ್. ನಿನೆನ  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಕಾಂತರಾಜ್ರವರು ದಾಖ್ಲೆಗಳ 

ವಿಚಾರವನುನ  ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದಭಯದಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ಕಟಿ ಡವನುನ  ಒಡೆದು 

ಕಟಿವಂತಹ  ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ , ಅಧಿಕರಿಗಳು ದಾಖ್ಲೆಗಳನುನ  ಸುರಕಿಾ ತವಾಗಿ ಇಡಬೇಕೆನುನ ವ 

ಉತು ರವನುನ  ನಿೀಡಿದಿಾರೆ. ದಾಖ್ಲೆಗಳನುನ  ಸುರಕಿಾ ತವಾಗಿ ಇಟಿ್ಯ ಗ ಮಾತರ  ಸಕಯರಿ ಭೂಮಿಯನುನ  

ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಸ್ವಧಯ ವಾಗತು ದ್. ಇದು ಬಹಳ ಮಹತಾ ದ ವಿಚಾರವಾಗಿರುವುದರಿಾಂದ ಇದರ 

ಮೇಲೆ ಅಧಯ ಗಂಟ ಕಲ್ಯವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಚರ್ಚಯ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಮುಾಂದಿನ ಬ್ರರಿ ತಾವು 

ಅವಕಶವನುನ  ನಿೀಡಿದರೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಹೆಚಿು ನ ಬ್ಳಕನುನ  ರ್ಚಲಿಬಹುದ್ನುನ ವುದು ನನನ  

ಅನಿಸಿಕೆಯಾಗಿದ್.  

 ಶ್ರ ೋ ಆರ್.ಅಶ್ೋಕ್್:- ಸನಮ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿರುವಂತೆ 

ಸುಮಾರು 1,36,109 ಎಕರೆ ಒತ್ತು ವರಿ ತೆರವುಗಳಿಸುವುದು ಬ್ರಕಿ  ಇದ್. ಅದರಲಿ್ಲ  ನಮೂನೆ, 50, 53, 

57 ಮತ್ತು  ಕೀರ್್ಯ ಕೇಸ್ಗಳನುನ  ಹರತ್ತಪಡಿಸಿದರೆ ಬ್ಾಂಗಳೂರು ನಗರದಲಿ್ಲ  275 ಎಕರೆ 

ಒತ್ತು ವರಿಯನುನ  ಮಾತರ  ತೆರವುಗಳಿಸಬೇಕಗಿದ್. ಬ್ಾಂಗಳೂರು ಗಾರ ಮಾಾಂತರ ಪರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  830 

ಎಕರೆ ಒತ್ತು ವರಿಯನುನ  ಮಾತರ  ತೆರವುಗಳಿಸಬೇಕಗಿದ್. ಉಳಿದಿರುವುದು ನಮೂನೆ, 50, 53, 57 

ಮತ್ತು  ಕೀರ್್ಯ ಕೇಸ್ಗಳಾಗಿವ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೀರ್್ಯಗಳಲಿ್ಲ  ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಕೇಸ್ಗಳು ನಡೆಯುತಿು ವ. 

ಕೀರ್್ಯಗಳಲಿ್ಲ  ಪರಿಣಾಮಕರಿಯಾದ ವಾದವನುನ  ಮಂಡಿಸಿ ಸಕಯರಿ ಭೂಮಿಯನುನ  ವಾಪಸಿು  

ಪಡೆಯುವಂತಹ ಪರ ಯತನ ವನುನ  ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ. ನನು ಜಿಲಿ್ಯಧಿಕರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನುನ  

ಕಟಿ ದಿ್ ೀನೆ ಅವರಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಇರುವುದಿಲಿ . ಆ ದಿನ ಒತ್ತು ವರಿಯನುನ  
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ತೆರವುಗಳಿಸಿ ಸಕಯರದ ಸಂಸಾ ಗಳಿಗೆ ನಿೀಡುವುದು ಅಥವಾ ಹರಾಜು ಹಾಕುವುದಕೆೆ  ಕರ ಮಗಳನುನ  

ತೆಗೆದುಕಳೆು ತೆು ೀವ. ಯಾವುದೇ ಕರಣಕೊ  ಭೂಗಳೆರಿಗೆ ಈ ಸಕಯರ ರಕ್ಷಣೆ ಕಡುವುದಿಲಿ  ಎನುನ ವ 

ಮಾತನುನ  ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಈ ಸದನದಕೆೆ  ನಿೀಡಲು ಬಯಸುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  

 

ಚುಕೆೆ  ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖ್ಯಾ : 37(296) 

(ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಸುನಿೀಲ್ ಸುಬರ ಮಣಿ ಎಾಂ.ಪಿ. 

ರವರು ಸದನದಲಿ್ಲ  ಉಪಸಿಾ ತರಿರಲ್ಲಲಿ ) 

 

                      (ಮುಾಂದುವರಿದಿದ್) 
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(1094)  15.12.2021  11.50  ಪಿಕೆ:ಎಕೆ 

ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖ್ಯಾ : 393 + 394 

(ಉತ್ು ರ ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ) 

 

 ಶ್ರ ೋ ಸ್ತ.ಸ್ತ.ಪಾಟಿೋಲ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳ್ಳ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಕೇಳಿರುವ ಪರ ಶೆನ  National 

Highways Authority of India (N.H.A.I) ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿ ದಿಾ ಗಿದ್.  ಆದರೂ ನಮಮ ಲಿ್ಲರುವ 

ಮಾಹತಿಯ ಆಧಾರದಲಿ್ಲ  ಉತು ರ ಕಟಿ ದಿ್ ೀವ.  ಬ್ಾಂಗಳೂರು-ತ್ತಮಕೂರು ಮೊದಲು ಎನ್ಹೆಚ್-4 

ಇತ್ತು .  ಈಗ ಎನ್ಹೆಚ್-48 ಆಗಿದ್.  2007-2009ರ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  first stretch complete ಆಗಿದ್.  

ಟೀಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 2027ರವರೆಗೆ ನವಯುಗ ದವರಿಗೆ ಇತ್ತು .  ಮಧಯ ದಲಿ್ಲ  ಇವರು ಅಗಿರ ಮೆಾಂರ್್ 

ಉಲಿಾಂರ್ನೆ ಮಾಡಿದಿರಿಾಂದ ಮಾಚ್ಯ 2021ಕೆೆ  ಅವರನುನ  discontinue ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ; ಅವರು 

ಕೀರ್್ಯಗೆ ಹೀಗಿದಿಾರೆ.  N.H.A.I ನವರು ಹಸ ಟಾಂಡರ್ ಕರೆದು ಸ್ವಯಿ ಎಾಂಟರ್ಪರ ೈಸಸ್ನವರಿಗೆ 

ಕಟಿ ದಿಾರೆ.  ಪರ ತಿದಿನ ಸಕಯರಕೆೆ  ರೂ. 22 ಲಕ್ಷ ಟೀಲ್ ಫಿೀ ಕಡುತಿು ದಿಾರೆ.  ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 

ರೂ. 2-4 ಲಕ್ಷ ಉಳಿಯುತು ದ್.  ಅದರಲಿ್ಲ  ಅವರು ಕರೆಾಂರ್್ ಬಿಲ್ ಮತ್ತು  ಇತರ ಮೇಾಂಟನೆನಿ್ 

ಮಾಡಿಕಳೆಬೇಕಗತು ದ್.  ಈಗ average ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅಷಿ್ ೀ ಇದ್.  ಮುಾಂರ್ಚ ನವಯುಗದವರಿಗೂ 

ಅಷಿ್ ೀ ಇತ್ತು  ಎಾಂಬ ಮಾಹತಿ ಕಡಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ, ಈ ಎಲಿ್ಯ  ವಿಷಯಗಳನುನ  N.H.A.I 

ದವರು ಕಂಟರ ೀಲ್ ಮಾಡುತಾು ರೆ.   

 ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳ್ಳ, 17.2.2021 ರ ಅಧಿವೇಶನದಲಿ್ಲ  ಇದೇ 

ವಿಷಯವನುನ  ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿದಾಗ, 21.6.2021ಕೆೆ  ಅವರ ನಿವಯಹಣಾ ಅವಧಿ ಮುಕು ಯವಾಗಲ್ಲದ್ 

ಎಾಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ.  ಮತೆು , ಅವರು ಕೀರ್್ಯಗೆ ಹೀಗಿದಿರೂ ಸಿ ೀ ಸಿಕೆಿ ಲಿ .  ಈಗಾಗಲೇ ಅವಧಿ 

ಮುಗಿದು 6 ತಿಾಂಗಳಾಗಿದ್. ಈಗ ನವು ಡಿಸಾಂಬರ್ ತಿಾಂಗಳಿನಲಿ್ಲದಿ್ ೀವ.  ಕೀರ್್ಯನಲಿ್ಲ  ಸಿ ೀ ಕೂಡ 

ಸಿಕೆಿ ಲಿ , ಅವಧಿ ಮುಗಿದು 6 ತಿಾಂಗಳಾಗಿದ್, ಟೀಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಒಾಂದು ದಿನಕೆೆ  ಒಾಂದು ಕಡೆ ರೂ.23 ಲಕ್ಷ 

ಮತ್ತು  ಇನನ ಾಂದು ಕಡೆ ರೂ. 26 ಲಕ್ಷ ಒಟಿ  ಸುಮಾರು ರೂ. 50 ಲಕ್ಷ ಆಗತಿು ದ್.  ರೂ. 4-5 ಲಕ್ಷ 

ಅವರಿಗೆ ಉಳಿಯುತು ದ್ ಎಾಂದು ಹೇಳುತಿು ದಿಿ ೀರಿ.  ಈ ರಾಜಯ ದ ಹೆದಿಾರಿಗಳ ಟೀಲ್ ಶುಲೆ ದ ಅವಧಿ 

ಮುಗಿದಿದಿರೂ ಜನರನುನ  ಶೀಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುತಿು ದಿಾರೆ ಎಾಂದು ಇಡಿೀ ರಾಜಯ ದ ಜನ ಹೇಳುತಿು ದಿಾರೆ.  

ಅನೇಕ ಕಡೆ ಟೀಲ್ ಸಂಗರ ಹ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದಿರೂ, ಬೇರೆ ಸಬೂಬು ಹೇಳಿ, ಮತೆು  ಅವರಿಗೆ 2-3-4 

ವಷಯಗಳನುನ  ವಿಸು ರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗತಿು ದ್.  ಇನನ ಾಂದು ಏನಗಿದ್ ಎಾಂದರೆ, ವಾಹನಗಳ ಸಂಖೆಯ  

ಹೆಚಾು ಗಿದ್; ಟೀಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹೆಚಾು ಗಿದ್.  ಕರಾರಿನ ಅವಧಿ ಮುಗಿದು ಹೀಗಿದಿರೂ ಏಕಏಕಿ 

ಇವರಿಗೆ 3-4-5 ವಷಯ ಹೆಚ್ಚು  ಅವಧಿ ಕಡುತಾು  ಹೀಗತಿು ದಿಿ ೀರಿ?  ಅವರು ಕೀರ್್ಯಗೆ 

ಹೀಗಿರುವುದು ನಿಜ; ಆದರೆ ಸಿ ೀ ಸಿಕೆಿ ಲಿ .  Why are they again collecting the toll?  ಜನರನುನ  
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ಎಷಿ್ಟ  ಗೀಳು ಹೀಯಿುಕಳೆು ತಿು ೀರಿ?  ಒಾಂದು ರಸು  ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ ಎಾಂದು ಅವರ ಶೀಷಣೆ 

ಮಾಡುತಿು ದಿಿ ೀರಿ; ಅದಕೊ  ಮಿತಿ ಇರಬೇಕು ಅಲಿವೇ?  ದಯಮಾಡಿ ನಿೀವು, ಅವಧಿ 

ಮುಗಿದಿರುವುದರಿಾಂದ ಕೂಡಲೇ ತೆರವುಗಳಿಸುವುದಕೆೆ  ಮುಾಂದಾಗಬೇಕು.  ನಿೀವು ರಾಷಿ್ಟ ರೀಯ 

ಪಾರ ಧಿಕರದ ಜೊತೆ ಮಾತನಡುತಿು ೀರೀ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಡುತಿು ೀರೀ 

ಗತಿು ಲಿ .  ಒಾಂದು ದಿನಕೆೆ  ರೂ. 50 ಲಕ್ಷ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗತಿು ದ್.  ನಮಮ  ಜನ ಏನಗಬೇಕು?  ಅವರು ಏನು 

ತಪುಪ  ಮಾಡಿದಿಾರೆ?  ದಯಮಾಡಿ ಉತು ರ ಕಡಿ.  ಇದನುನ  ನಿಲಿ್ಲಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ.   

 ಶ್ರ ೋ ಸ್ತ.ಸ್ತ.ಪಾಟಿೋಲ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳ್ಳ,  ನೆಲಮಂಗಲ-ತ್ತಮಕೂರು ರಸು  ವಾಯ ಪಿು , 

ಕಯ ತ್ಸಂದರ ದ ತನಕ ಒಟಿ   32.50 ಕಿ.ಮಿೀ ಇದ್.   ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ 22.6.2021ಕೆೆ  

ಅವರ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದ್.  ಅವರು ಕೀರ್್ಯಗೆ ಹೀಗಿದಿಾರೆ.   Because of covid and other reasons 

ಅವರು ಕೀರ್್ಯಗೆ ಹೀದಾಗ, arbitration ನಲಿ್ಲ  ಅವರಿಗೆ 474 ದಿವಸ extra ಕಡಬೇಕೆಾಂದು 

Arbitration Committee ಯವರು ಹೇಳಿದಿಾರೆ.  ಆ ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಅವಧಿಯು 10.10.2022ಕೆೆ  

ಮುಗಿಯುತು ದ್.  474 ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ದಿವಸಗಳು ಕಟಿ ರುವ ಹನೆನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  N.H.A.I. ದವರು ಸುಪಿರ ೀಮ್ 

ಕೀರ್್ಯಗೆ ಹೀಗಿದಿಾರೆ.  ಸುಪಿರ ೀಮ್ ಕೀರ್್ಯ arbitration ಗೆ ಸಿ ೀ ಕಡದೇ ಇದಿುದಕೆೆ  arbitration 

ತಾತೆಾಲ್ಲಕವಾಗಿ upheld ಆಗಿದ್.  ಸುಪಿರ ೀಮ್ ಕೀರ್್ಯನ ನಿಣಯಯ ಬಂದನಂತರ  ಇದರ ಬಗೆೆ  

ಸಂಪೂಣಯ ಕರ ಮ ಕೈಗಳೆು ತೆು ೀವ.  ಕೇಾಂದರ  ಸಕಯರ ಅಥವಾ ರಾಜಯ  ಸಕಯರ ಇರಬಹುದು, 

ಅನವಶಯ ಕವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದಿ ಕೆೆ  ಅವಕಶ ಕಡುವುದಿಲಿ  ಎಾಂದು ಸದನಕೆೆ  

ಹೇಳುವುದಕೆೆ  ಇಷಿ ಪಡುತೆು ೀನೆ.   

 Sri K.T. SRIKANTEGOWDA: Arbitration Committee ಯವರು 474 ದಿನಗಳನುನ  ಏಕೆ 

ಕಟಿ ರು?  It was given on which grounds?  

 ಶ್ರ ೋ ಸ್ತ.ಸ್ತ.ಪಾಟಿೋಲ್:- ಆಬಿಯಟರ ೀಷನ್ ಕಮಿಟ ಇದ್.  ನವೇನೂ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಆಗವುದಿಲಿ . 

 ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಸಕಯರ ಕೇಳಬೇಕು ಅಲಿವೇ?  ನಿರಿೀಕೆಾ  ಮಿೀರಿ ಟೀಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 

ಆಗತಿು ದ್.  ಇದು ಒಾಂದು ರಿೀತಿಯ ದಂರ್ಧಯಾಗಿದ್.  ಜನರನುನ  ಗೀಳು ಹಯಿುಕಳೆು ತಿು ದಿಾರೆ.  

ಕೀರ್್ಯ ಸಿ ೀ ಆಡಯರ್ ಕಟಿ ಲಿ . 

 Sri C.C. PATIL: Arbitration Committee ಯವರು 474 ದಿನಗಳ extension period ಕಟಿ ದ್ 

ಎಾಂದು ಅದರ ವಿರುದಿ  N.H.A.I ನವರು ಸುಪಿರ ೀಮ್ ಕೀರ್್ಯಗೆ ಹೀಗಿದಿಾರೆ.  ಆದರೆ arbitration 

ಆದೇಶ ಮಾಡಿದಿ ಕೆೆ  ಸುಪಿರ ೀಮ್ ಕೀರ್್ಯ ಇದುವರೆಗೂ ತಡೆಯಾಜೆೆ  ಕಟಿ ಲಿ .  ಆ ಕರಣಕೆೆ  
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arbitration order upheld ಆಗಿದ್.   ಸುಪಿರ ೀಮ್ ಕೀರ್್ಯನಲಿ್ಲ  ಆಗಯ ಯಮೆಾಂರ್್ ನಡೆಯುತಿು ದ್. 

ಸುಪಿರ ೀಮ್ ಕೀರ್್ಯನ ನಿಣಯಯದಂತೆ ಕಮಗಾರಿಯನುನ  ಮುಾಂದುವರೆಸುತೆು ೀವ.   

 ಶ್ರ ೋ ಕಾುಂತ್ರಾಜ್(ಬಿ.ಎುಂ.ಎಲ್):- ಆಬಿಯಟರ ೀಷನ್ ಆದರೂ ಕೀರ್್ಯನಲಿ್ಲ  ಅದಕೆೆ  

ಆಡಯರ್ ಕಟಿ ರೆ ಮಾತರ  ಬ್ಲೆ ಇರುತು ದ್.    ಯಾವುದೇ ಕರಣಕೊ  ಆಬಿಯಟರ ೀಷನನುನ  ʼಆಡಯರ್್̓

ಎಾಂದು ಕನಿಿ ಡರ್ ಮಾಡಬ್ರರದು.   

 ಶ್ರ ೋ ಸ್ತ.ಸ್ತ.ಪಾಟಿೋಲ್:- ಇಾಂತಹ ಸಂದಭಯ ಬಂದಾಗ,  ಆಬಿಯಟರ ೀಷನ್ ಕಮಿಟಯವರು 

ಮಾಡಿದಿು  ಸರಿಯಲಿ  ಎಾಂದು N.H.A.I. ದವರು ಸುಪಿರ ೀಮ್ ಕೀರ್್ಯಗೆ ಹೀಗಿದಿಾರೆ. ಆಬಿಯಟರ ೀಷನ್ 

ಕಮಿಟಯವರು ಮಾಡಿದಿು  ತಪುಪ  ಎನುನ ವ ಆದೇಶ ಸುಪಿರ ೀಮ್ ಕೀರ್್ಯನಿಾಂದ ಬಂದಿಲಿ .   

 ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳ್ಳ, ದಿನಕೆೆ  ಸುಮಾರು ರೂ.50 ಲಕ್ಷ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 

ಆಗತಿು ದ್.  ಅದರ ಉಪಯೀಗ ರಾಜಯ  ಸಕಯರಕೊ  ಇಲಿ , ನಮಮ  ಜನರಿಗೂ ಇಲಿ .   

 Sri C.C. PATIL: Concession Agreement ನಲಿ್ಲ  arbitration ಗೆ ಅವಕಶ ಇರುವುದರಿಾಂದ 

arbitration ಗೆ ಹೀಗಿದ್. ಆಬಿಯಟರ ೀಷನ್ ವಿರುದಿ  ಸುಪಿರ ೀಮ್ ಕೀರ್್ಯಗೆ ಹೀಗಿದಿ್ ೀವ.  We are 

waiting for the Supreme Court judgment.  

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರು ಹೇಳುತಿು ರುವುದರ ವಿಚಾರದ ಬಗೆೆ  ಚಿಾಂತನೆ 

ಮಾಡಿ,  ದಿನಕೆೆ  ರೂ. 50 ಲಕ್ಷ ಕಲೆಕಿ್್ ಆಗತಿು ದ್ ಎಾಂದು ಹೇಳುತಿು ದಿಾರೆ.  ಆ ಕುರಿತ್ತ ಸಂಬಂಧಪಟಿ  

ಅಧಿಕರಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಯ ಮಾಡಿ ಒಾಂದು ತಿೀಮಾಯನಕೆೆ  ಬನಿನ .   

 ಶ್ರ ೋ ಸ್ತ.ಎುಂ.ಇಬಾರ ಹಿುಂ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳ್ಳ, ಸಕಯರ ಏನು ಟಾಂಡರ್ ಮೂಲಕ 

ಕಂಟ್ಯರ ಯ ಕಿ್ ್ ಕಟಿ ದಿಾರೀ, ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ರಸು  ಕಾ ಲ್ಲಟಯಿಾಂದ ಕೂಡಿದ್ಯೇ ಇಲಿವೇ ಎಾಂದು 

ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರಾದರೂ ಅಧಿಕರಿಗಳು ಇನಿ್ಪಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಿಾರೆಯೇ?  ಯಾರೂ ಮಾಡಿಲಿ .  ಆ 

ರಸು ಯಲಿ್ಲ  ಹೀದರೆ ಹಳೆಿ  ರಸು ಗಿಾಂತ ಕಿೀಳಾಗಿದ್ ಎನುನ ವುದು ಗತಾು ಗತು ದ್.  N.H.A.I ದವರು 6 

ಪಥದ ರಸು ಯನೆನ ೀನು ಮಾಡಿದಿಾರೆ ಅದು ಕಾ ಲ್ಲಟ ಸರಿಯಾಗಿಲಿ .   

 ಶ್ರ ೋ ಸ್ತ.ಸ್ತ.ಪಾಟಿೋಲ್:- ನನು ತಿಾಂಗಳಿಗೆ 10 ಸಲ ಅದೇ ರಸು ಯಲಿ್ಲ  ಓಡಾಡುತೆು ೀನೆ.  

ಕಯ ತಸಂದರ ದಿಾಂದ ತ್ತಮಕೂರು ದಾಟವವರೆಗೆ ರಸು  ಕೆಟಿ ದ್.  ನನೇ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕಟಿ ದಿ್ ೀನೆ, 

ಈಗ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತಿು ದ್.  

 ಶ್ರ ೋ ಸ್ತ.ಎುಂ.ಇಬಾರ ಹಿುಂ:- ಆದರೆ ದುಡುಡ  ಕಲೆಕಿ್್ ಮಾಡುವುದು ಮಾಡುತು ಲೇ ಇದಿಾರೆ.   
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 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಅದೇ ಬೇರೆ, ಇದೇ ಬೇರೆ. 

 Sri C.C. PATIL: Pothole work is going on.  

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ಪರ ಶೆನ  ಸಂಖೆಯ :308, ಮಾನಯ  ಅ.ದೇವೇಗೌಡ ಅವರದು.  ಅವರು 

ಸದನದಲಿ್ಲ  ಉಪಸಿಾ ತರಿಲಿ . 
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ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖ್ಯಾ : 274 

(ಉತ್ು ರ ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ) 

 

 ಶ್ರ ೋ ಎಸ್್.ಎಲ್ ಭೋಜೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳ್ಳ, ತಕರಾರು ಇರುವ ಜಮಿೀನಿನ ಪೀಡಿ 

ಮಾಡಿಕಡಲು ದರಖಾಸುು  ಮುಖಾಾಂತರ ಮಂಜೂರು ಆದ  ಜಮಿೀನುಗಳಿಗೆ ಏಕ ವಯ ಕಿು  ಪೀಡಿ 

ಮಾಡಿಕಡಲು ತಹಸಿೀಲಿ್ಯರರಿಗೆ ಅಧಿಕರ ಇದ್.   ಇದು ನಿೀವು ಕಟಿ ರುವ ಆದೇಶವಾಗಿದ್.  ಗಬಿಬ  

ತಾಲಿೂಕಿನ ಯಾವುದೊೀ ಒಾಂದು ಪರ ಕರಣದಲಿ್ಲ  ಜಿಲಿ್ಯಧಿಕರಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ  29.11.2021ರಲಿ್ಲ  

ಸಕಯರ ಒಾಂದು ಆದೇಶ ಕಟಿ ದ್.  ಸವಯ ನಂಬರ್ ಒಾಂದೇ ಇದಿು  ಪೀಡಿ ಮಾಡತಕೆ  ಸಂದಭಯದಲಿ್ಲ  

A.D.L.R. (Assistant Director of Land Records) ಮತ್ತು  D.D.L.R. (Deputy Director of Land Records) 

ರವರಿಗೆ ಹೀಗವ ಅವಶಯ ಕತೆ ಇಲಿ .  ತಹಸಿೀಲಿ್ಯರರೇ ಮಾಡಬಹುದು ಎಾಂದಿದ್.  ಇಲಿ್ಲ  ಈ 

ಕೆಲಸವನುನ  ತಹಸಿೀಲಿ್ಯರರು ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಏನು ತಾಂದರೆ ಇದ್?   ಮಾತೆತಿು ದರೆ ನಿೀವು A.D.L.R. 

ಮತ್ತು  D.D.L.R. ರವರಿಗೆ  ಕಳುಹಸುತಿು ೀರಿ.  ಅಲಿ್ಲ  ಹೀಗಿ ಅಲೆಯಬೇಕೇ?  ತಿಾಂಗಳಾನುಗಟಿ ಲೆ ಈ ಕೆಲಸ 

ಆಗವುದಿಲಿ .  ಇದು ಎಲಿ್ಯ  ತಾಲಿೂಕು ಆಫಿೀಸ್ಗಳಲಿ್ಲ  ನಡೆಯುತಿು ದ್. 

            (ಮುಾಂದು) 

(1095) 15-12-2021 12.00 DS-RN 

Sri S.L.BHOJEGOWDA: (Contd..,) 

When the power rests with the Tahsildar, what is the necessity to send ADLR and DDLR?     

ಇದರ ಬಗೆೆ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರ ಕಡಲ್ಲ.   ಸಕಯರ ಆದೇಶವನುನ  ಮಾಡಿದ್. ಸಕಯರದ 

ಆದೇಶಕೆೆ  ಬ್ಲೆ ಇಲಿವೇ?   ಎಲಿ್ಯ  ತಾಲಿೂಕು ಕಚೇರಿಯಲಿ್ಲ  DDLR & ADLR ಗೆ ಕಳುಹಸುತಿು ದಿಾರೆ 

ಏಕೆ?   ನನನ  ಕೂಗ ಅರಣಯ  ರೀಧನವಾಗಿದ್.   ಮಾನಯ  ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರೇ, ನಿಮಮ ಾಂಥ ಪವರ್ಫುಲ್ 

ಸಚಿವರಿದಿಾ ಗಲೂ ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿಲಿವಾಂದರೆ  ಇನುನ  ಬಡವರ ಕಥೆ ಏನು?   ನನು ಏಕೆ ಈ 

ಪರ ಶೆನ  ಕೇಳುತಿು ದಿ್ ನೆಾಂದರೆ,  ನನಗೆ ಇದರಲಿ್ಲ  personal injury  ಆಗಿದ್.  ನನನ ದೇ ಒಾಂದು ಪರ ಕರಣದಲಿ್ಲ   

DC, DDLR and ADLR  ಎಲಿರನುನ  ಕೂರಿಸಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಗತಾು ಯಿತ್ತ.  63ರಲಿ್ಲ  

ಏಕವಯ ಕಿು  ಫೀಡಿನಲಿ್ಲ  ಯಾರಿಗೂ ಕಳುಹಸ ಬೇಕದ ಅವಶಯ ಕತೆ ಇಲಿ , ತಹಸಿೀಲಿ್ಯರ್ರವರೇ 

ಮಾಡಬಹುದು ಎನುನ ವ ಅಧಿಕರ ಇದ್.   ಅವರ ಹತಿು ರವೇ ಅಧಿಕರ ಇದಿಾ ಗ  ಅವರು ಏಕೆ DDLR ಗೆ 

ಕಳುಹಸಿದಿಿ ೀರಿ ಎಾಂದು ಕೇಳಿದಿ ಕೆೆ    within a twenty-four hour ನಲಿ್ಲ  ನನನ  ಪರ ಕರಣ ಕಿಿಯರ್ 

ಆಯಿತ್ತ.  ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ವಮಾನಯ  ಜನರ ಪರಿಸಿಾ ತಿ ಏನು? 63ನಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್ಯ  ತಹಸಿೀಲಿ್ಯರ್ರವರಿಗೆ ಈ 

ಆದೇಶವನುನ  ಅನುಷ್ಟಾ ನಕೆೆ  ತರುವುದಕೆೆ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಬೇಕು.  Single survey number 
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and single owner, ಸ್ವವಿರಾರು ಅಜಿಯಗಳು ಇವ.  ಈ ಎಲಿ್ಯ  ಅಜಿಯಗಳ   DDLR & ADLR ಹತಿು ರ 

ಕಳ್ಳಯುತಿು ವ.    

 ಶ್ರ ೋ ಆರ.ಅಶ್ೋಕ್್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಸವಯ ಕಯಯ ತಡ ಆಗವುದರ ಬಗೆೆ   

ಮಾನಯ  ಭೀಜೇಗೌಡರು ಪರ ಶೆನ ಯನುನ  ಕೇಳಿದಿಾರೆ.   ಕೀವಿಡ-೧೯ ಸಂದಭಯದಲಿ್ಲ  ಸವಯ ಕಯಯ 

ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವಂಥದಿು  ನನನ  ಗಮನಕೆೆ  ಬಂದಿದ್.  ಈಗಾಗಲೇ ಸಕಯರ ಹಸದಾಗಿ ೮೪೧ ಜನರಿಗೆ 

ಪರವಾನಗಿ ಕಟಿ ದ್.  ಇನುನ  ಹಸದಾಗಿ ೨೦೦೦ ಜನರನುನ  ನೇಮಕತಿ ಮಾಡಿಕಳೆುವುದಕೆೆ  

ವಯ ವಸಾ  ಮಾಡುತಿು ದಿ್ ೀವ.   ಇನೆನ ೀನು ಒಾಂದು ತಿಾಂಗಳಿನಲಿ್ಲ  ಅದು ಕೂಡ ವಯ ವಸಾಯಾಗತಿು ದ್.  

 ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ಎಲ.ಭೋಜೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ತಾವು ಅದನುನ  ಕಳ್ಳದ ಅಧಿವೇಶನದಲಿೆೀ 

ಹೇಳಿದಿಿ ರಿ. 

 ಶ್ರ ೋ ಆರ. ಅಶ್ೋಕ್್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಕಳ್ಳದ ಅಧಿವೇಶನದಲಿ್ಲ  ಹೇಳಿದ 

ಮೇಲೆಯೇ ೨೦೦೦ ಜನರನುನ  ನೇಮಕತಿ ಮಾಡಿಕಾಂಡು,  ಅವರನುನ  Licensed Surveyor ಎಾಂದು 

ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ. ಅದರಲಿ್ಲ  ೮೪೧ ಜನರು ತರಬೇತಿಯನುನ  ಪಡೆದು ಬಂದಿದಿಾರೆ.  ಇನುನ  ಉಳಿದವರು 

ತರಬೇತಿಯನುನ  ಪಡೆಯುತಿು ದಿಾರೆ. ಇನುನ  ಒಾಂದು ತಿಾಂಗಳಿನಲಿ್ಲ  ಅವರು ತರಬೇತಿ ಮುಗಿಸಿ ಬರುತಾು ರೆ.  

ಆಗ ೨೦೦೦ ಜನರನುನ  ನೇಮಕತಿ ಮಾಡಿಕಾಂಡ ಹಾಗೆ ಆಗತು ದ್.  ಕಳ್ಳದ ಸಲ ನನು ಏನು ಹೇಳಿದಿ್  

ಅದನುನ  ನನು ಮಾಡಿದಿ್ ೀನೆ.  ಅದಲಿದೇ, ಮತೆು  ಇನುನ  ೨೦೦೦ ಜನರನುನ  ನೇಮಕತಿ 

ಮಾಡಿಕಳೆು ತಿು ದಿ್ ೀವ.  ಆದಿ ರಿಾಂದ ಈ ಸಮಸಯ  ಏನಿದ್, ಅದು ಎಲಿರಿಗೂ ಗತಿು ರುವಂಥದಿು , ಅದು 

ಇವತಿು ನ ಸಮಸಯ ಯಲಿ .   ಇದು ಹಳ್ಳ ಕಯಿಲೆ.  ಅದಕೆೆ  ಏನೀ ಮದಿು  ಹುಡುಕಿದಿ್ ೀವ.  ಸವಯಯರ್ 

ಜಾಸಿು ಯಾದರೆ ಇದನುನ  ಬಗೆಹರಿಸುವುದಕೆೆ  ಸ್ವಧಯ ವಾಗತು ದ್.  ಆದಿ ರಿಾಂದ ಇದರ ಬಗೆೆ  ನವು ಕರ ಮ 

ತೆಗೆದುಕಳೆು ತೆು ೀವ.   ತಹಸಿೀಲಿ್ಯರ್ ಬಗೆೆ  ಈಗಾಗಲೇ ನವು ಹೇಳಿದಿ್ ೀವ.  11E Sketch ಅದಕೊ  ಕೂಡ 

ವಯ ವಸಾ  ಮಾಡುತಿು ದಿ್ ೀವ.   ಮೊನೆನ   ಹೈಕೀರ್್ಯ ಕೂಡ 11E Sketch ಬೇಡ ಎಾಂದು  ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್.   

ಅದರ ಬಗೆೆಯೂ ಸಕಯರ ಗಮನಹರಿಸುತಿು ದ್.  Form No.1 to 5 ನಲಿ್ಲ  ಏನು ಸಮಸಯ  ಇದ್  ಅದರ 

ಬಗೆೆ  ಈಗಾಗಲೇ ನನು ಮಾನಯ  ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರು ಮಾತನಡುವಾಗ ಹೇಳಿದಿ್ ೀನೆ.  ತಹಸಿೀಲಿ್ಯರ್ 

ಮಟಿ ದಲಿ್ಲ  ತಿೀಮಾಯನ ಆಗಬೇಕೆಾಂದು ಸಲಹೆಯನುನ  ಕಟಿ ದಿಾರೆ.  ಆದಷಿ್ಟ  ಬೇಗ Form No.1 to 5 

ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು  11E Sketch ಇರಬಹುದು, ಇವರಡು ಬೇಗ ಆಗವಂಥದಿ ಕೆೆ  ಕರ ಮ 

ತೆಗೆದುಕಳೆು ತೆು ೀವ.  ಸವೇಯಯರ್ಯಿಾಂದ ನಮಗೆ ತಡವಾಗಿದ್.  ಏಕೆಾಂದರೆ, Licensed Surveyor ಕೂಡ 

ಆರು ತಿಾಂಗಳು ಸಿ ರೈಕ್್ ಮಾಡಿಬಿಟಿ ರು.  ಆ ಸಂದಭಯದಲಿ್ಲ  ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಬ್ರಕಿ ಉಳಿದುಕಾಂಡು 

ಬಿಟಿ ತ್ತ.   ಈಗ ಅದನೆನ ಲಿ್ಯ  ಕಿಿಯರ್ ಮಾಡುತಿು ದಿ್ ೀವ.  ಇನುನ  ನಲೆೆ ೈದು ತಿಾಂಗಳೊಳಗೆ ಬ್ರಕಿ 
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ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಎಲಿ್ಯ  ಅಜಿಯಗಳನುನ  ಕಿಿಯರ್ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳೆು ತಿು ದಿ್ ೀವ.  ಆ 

ದೃಷಿ್ಟ ಯಿಾಂದ ನನು ಬಹಳ ವಿಸು ೃತವಾಗಿ ಹೇಳಿದಿ್ ೀನೆ.  ನಮಗೂ ಸಮಸಯ  ಇದ್.  ಇದನುನ  

ಬಗೆಹರಿಸುವುದಕೆೆ  ತಿೀಮಾಯನ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. 

 ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ಎಲ.ಭೋಜೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ೨೦೦೦ 

ಜನರನುನ  ನೇಮಕತಿ ಮಾಡಿಕಳೆುವುದಕೆೆ  ಆದೇಶ ಕಟಿ ರುವುದು ಇವಲಿ್ಯ  ಸರಿಯಾಗಿದ್.  ೧೯೬೪  

ಕಯಿ್ಕ  ಪರ ಕರ ಸಕ್ಷನ್.೧೬೩ ರಲಿ್ಲ   ತಹಸಿೀಲಿ್ಯರ್ಗೆ ಅಧಿಕರ ಇದ್ಯಲಿ್ಯ   ಆ power ಅನುನ  

ತಕ್ಷಣವೇ ಎಲಿ್ಯ  ತಹಸಿೀಲಿ್ಯರ್ರವರಿಗೆ ನಿದೇಯಶನವನುನ  ಕಡಬೇಕು.  Already Supreme Court has 

given verdict. 11E Sketch is not necessary ಎಾಂದು ಆದೇಶ ಕಟಿ  ಮೇಲೆ  ಅಧಿಕರಿಗಳು 11E 

Sketch ಬಗೆೆ  ಏಕೆ ಮಾತನಡಬೇಕು?  11E Sketch   ಬೇಡ ಎಾಂದು ಸುಪಿರ ೀಾಂಕೀರ್್ಯ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ  

ಇವರು ಏಕೆ insist  ಮಾಡಬೇಕು?  ಅಧಿಕರಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯದಿ ಕೆೆಲಿ್ಯ  ಸುತು ೀಲೆಯನುನ  

ಹರಡಿಸುತಾು ರಲಿ್ಯ  ಈ ರಿೀತಿ ಸುಪಿರ ೀಾಂಕೀರ್್ಯ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ ಈ 11E Sketch ಬಗೆೆ  

ಅಧಿಕರಿಗಳು ಯಾರು ಪರ ಶೆನ  ಮಾಡಬ್ರರದು,  ೧೯೬೪ ಪರ ಕರ ಸಕ್ಷನ್ ೧೬೩(೨) ರಲಿ್ಲ   

ತಹಸಿೀಲಿ್ಯರ್ರವರು Single site, single owner ಇರತಕೆಾಂಥ ಸಂದಭಯದಲಿ್ಲ  ಇದನುನ  ನಿೀವೇ 

ಮಾಡಬೇಕು,  Form No.1to 5 ಗೆ ಕಳುಹಸುವ ಹಾಗಿಲಿ , ADLR and DDLR ಗೆ  ಕಳುಹಸಬ್ರರದು 

ಎಾಂದು ಇವರು ಏಕೆ ಸುತು ೀಲೆಯನುನ  ಹರಡಿಸಬ್ರರದು?  ಆ  ರಿೀತಿ ಸುತು ೀಲೆಯನುನ  

ಹರಡಿಸಿದರೆ ಎಲಿರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗವುದಿಲಿವೇ? ಕಚೇರಿಗೆ ೮-೧೦ ತಿಾಂಗಳು ಅಲೆಯುವುದು 

ತಪುಪ ತು ದ್ಯಲಿವೇ? ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗವಂಥ ಸುತು ೀಲೆಯನುನ  ಏಕೆ ಹರಿಡುಸುವುದಿಲಿ ?  

ಅಧಿಕರಿಗಳು ಜನರಿಗೆ ಅನನುಕೂಲವಾವಂಥ ಸುತು ೀಲೆ ಸ್ವವಿರ ಇದಿರೂ  ಬೇಕದರೆ 

ಹರಡಿಸುತಾು ರೆ.  ಈ ಬಗೆೆ  ದಯಮಾಡಿ ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳೆಬೇಕು.  

 

 ಶ್ರ ೋ ಆರ್.ಅಶ್ೋಕ್್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅವರ ಸಲಹೆಯನುನ  ನವು ಸಿಾ ೀಕರ 

ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ. 11E Sketch ಗೆ ಉಚಛ  ನಯ ಯಾಲಯ ಆದೇಶ ಮಾಡಿರುವುದು ನಿಜ.  11E Sketch ಏಕೆ 

ಬೇಕೆಾಂದರೆ ಒಾಂದು ವೇಳ್ಳ ೫ ಎಕರೆಯಷಿ್ಟ  ಜಮಿೀನಿದಿ ರೆ, ೫ ಎಕರೆಯಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು ಎಕರೆ ನನು 

ತೆಗೆದುಕಾಂಡರೆ ಇನುನ  ೪ ಎಕರೆ ಉಳಿಯಬೇಕು.  ಆದರೆ ಅದು ರೆಕಡ್ಯನಲಿ್ಲ  ಗತಾು ಗವುದಿಲಿ .  ೫ 

ಎಕರೆ ಇರುವುದನುನ  ಒಾಂದೊಾಂದು ಎಕರೆಯಾಗಿ ೬ ಎಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸಮಸಯ ಯಾಗತು ದ್.  ೫ 

ಎಕರೆ ಇದಿಾ ಗ ಅದನುನ  ರಿಜಿಸಿ ರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನೂ 11E Sketch ಬೇಕಗವುದಿಲಿ .  ನಿೀವು partition 

ಮಾಡಿದಾಗ ವಯ ತಾಯ ಸಗಳಾಗತು ವಾಂದು 11E Sketch ಬೇಕು.    
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 ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ಎಲ.ಭೋಜೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೆ,  single owner several numbers.  ನನು 

ಕೇಳುತಿು ರುವುದು single owner ಇದಿಾ ಗ.  

  ಶ್ರ ೋ ಆರ್.ಅಶ್ೋಕ್್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಯ ಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನುನ  ತರಿಸಿ 

ನನೂ ಸಹ ಅದನುನ  ಅಧಯ ಯನ ಮಾಡುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  ಒಳೆ್ಳಯದು ಏನಗಿದ್ ಅದನುನ  ಮಾಡೀಣ.  
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 ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖ್ಯಾ : 359 

(ಉತ್ು ರವನುು  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ) 

 

 ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಹರಿೋಶ್ ಕುಮಾರ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ೨೦೧೫ ರಿಾಂದ ೨೦೨೧ರವರೆಗೆ 

ಬ್ಳು ಾಂಗಡಿ ಒಾಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆಾ ೀತರ ದ ಬಗೆೆ  ಮಾತರ  ಕೇಳಿದಿ್ ೀನೆ.  ೨೦೧೫ ರಿಾಂದ ೨೦೧೮ರವರೆಗೆ 

ಅವರು ಅಾಂಕಿ-ಅಾಂಶವನುನ  ಕಟಿ  ಪರ ಕರ ೮,೬೯೦ ಮನೆಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್.   ಅದರಲಿ್ಲ  ೨೦೧೮ 

ರಿಾಂದ ೨೦೨೧ ಈ ಮೂರು ವಷಯಗಳಲಿ್ಲ  ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು ಕೇವಲ ೭೩.  ೨೦೧೫ ರಿಾಂದ ೨೦೨೦ 

ರವರೆಗೆ ಒಟಿ  ೮,೭೬೩ ರಲಿ್ಲ   ೧೫೫೨ ಮನೆಗಳು ರದಿಾ ಗಿವ.  ಯಾವ ಕರಣಕೆ ಗಿ ರದಿಾ ಗಿದ್ ಎಾಂದು 

ಗತಿು ರಲ್ಲಲಿ  ಮತ್ತು  ೧೪೫೮ ಮನೆಗಳ ಕಮಗಾರಿ ಪರ ಗತಿಯಲಿ್ಲದ್.   ಅಾಂದರೆ  ಮನೆಗಳು ರದಿಾ ಗಿದಿು  

ಮತ್ತು  ಪರ ಗತಿಯಲಿ್ಲರುವುದು ಸೇರಿ ಒಟಿ  ೩,೦೧೦.   ಅಾಂದರೆ ಸಂಪೂಣಯವಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು ಕೇವಲ 

೫,೭೫೩ ಮಾತರ .  ಅದು ೨೦೧೫ ರಿಾಂದ ೨೦೧೮ರವರೆಗೆ ಸಕಯರ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವಂಥ 

ಮನೆಗಳು.  ಇದು ಕೇವಲ ಒಾಂದು ತಾಲಿೂಕಿನ ಅಾಂಕಿ-ಅಾಂಶ ಮಾತರ .  ಈ ರಿೀತಿ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಎಷಿ್ಟ ಗಿದ್ 

ಎನುನ ವುದನುನ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು  ೨೦೧೫ ರಿಾಂದ ೨೦೧೮ರವರೆಗೆ ಪಾವತಿಯಾದ 

ಹಣ ೬೨ ಕೀಟ ರೂ.  ಈ ಮೂರು ವಷಯಗಳಲ್ಲ ಕೇವಲ ೧೭ ಕೀಟ ರೂ. ಮಾತರ  ಪಾವತಿಯಾಗಿದ್.  

ಅಾಂದರೆ ಬಡವರಿಗೆ ಕಡುವಂಥ ವಸತಿ ಸೌಲಭಯ ದಲಿ್ಲ  ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಕುಾಂಠಿತವಾಗಿದ್ ಎನುನ ವುದನುನ  

ಸಕಯರದ ಗಮನಕೆೆ  ತರಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  ಇವತ್ತು  ಮೂರು ವಷಯಗಳಿಾಂದ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ 

ಯಾವುದೇ ಮನೆಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿಲಿವಾಂದು ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸದಸಯ ರುಗಳು ಹೇಳುತಿು ದಿಾರೆ.  

ಮೊನೆನ  ನಡೆದಂಥ ಚ್ಚನವಣೆಯಲಿ್ಲ  ಸದಸಯ ರುಗಳದಿು  ಅದೇ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್.  ಹಾಂದ್ ಸಕಯರವಿದಿಾ ಗ 

ಸ್ವವಿರಾರು ಮನೆಗಳು ಬರುತಿು ದಿ ವು, ಈಗ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಮನೆಗಳೇ ಬರುತಿು ಲಿವನುನ ವ ಬೇಡಿಕೆ 

ಅವರಲಿ್ಲದ್.  ಬಹುಶಃ ಈ ಫಲ್ಯನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ೩-೪ ವಷಯಗಳಿಾಂದ ನಿವೇಶನ ಮತ್ತು  ಮನೆ 

ಸಿಕೆಿ ಲಿ . ಅತಿವೃಷಿ್ಟ ಯಿಾಂದ ಕುಸಿದ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ಹಣ ಪಾವತಿಯಾಗಿಲಿ .  ಭಾಗಶಃ ಕುಸಿದ 

ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು  ಸಂಪೂಣಯವಾಗಿ ಕುಸಿದ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ಹಣ ಪಾವತಿಯಾಗಿಲಿ .  ಮಾನಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳು ಅತಿವೃಷಿ್ಟ ಯ ಸಂದಭಯದಲಿ್ಲ  ಹಾವೇರಿಗೆ ಹೀದಂಥ ಸಂದಭಯದಲಿ್ಲ  ೨೪ 

ಗಂಟಗಳಲಿ್ಲ  ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತಾು ರೆ.   ಆದರೆ ಏನಗಿದ್ ಎನುನ ವ ಬಗೆೆ  

ನಮಗೆ ಇನುನ  ಕೂಡ ಮಾಹತಿ ಇಲಿ .  ೨೦೧೯-೨೦೨೦ರ ಮತ್ತು  ೨೦೨೦-೨೦೨೧ನೇ ಸ್ವಲ್ಲಗೆ 

ಅತಿವೃಷಿ್ಟ ಯಿಾಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ಮನೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಬ್ರಕಿ ಇದ್.  ನವು ನಗರ 

ಸೌಾಂದಯಿೀಯಕರಣಕೆೆ , ಸ್ವಮ ರ್್ಯ ಸಿಟಗಳಿಗೆ ಸ್ವವಿರಾರು ಕೀಟ ರೂ.ಗಳನುನ  ಖ್ಚ್ಚಯ ಮಾಡುತೆು ೀವ.   

ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ ಬಿಡಿಎ ಕಾಂಪಿ ಕಿ್್ನುನ  ಹಡೆದು ಸ್ವವಿರಾರು ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಯಲಿ್ಲ  ಹಸ ಕಟಿ ಡ 

ಕಟಿ ವ ಪರ ಸ್ವು ವನೆ ಸಕಯರದ ಮುಾಂದ್ ಇದ್.  ಆದರೆ ಬಡವರಿಗೆ ಸಿಗವಂತಹ ಮನೆ ಅಥವಾ 
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ನಿವೇಶನ ಅವನ ಜಿೀವನದಲಿ್ಲ  ಒಮೆಮ  ಸಿಗವಂಥದಿು .  ಅದು ಸಿಕೆಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಆಶರ ಯ ಸಿಕೆಿದಂತಹ 

ಒಾಂದು ದೊಡಡ  ಸಂತೀಷ ಅವನಿಗೆ ಆಗತು ದ್.  ನನನ  ಬೇಡಿಕೆ ಏನೆಾಂದರೆ, ಬಡವರ ಮೂಲ ಸೌಕಯಯ 

ಗೃಹ ನಿಮಾಯಣ, ಪಡಿತರ ಮತ್ತು  ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರು,  ಈ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗೆೆ  ಸಕಯರ ವಿಳಂಬ 

ಧೀರಣೆ ಮಾಡಬ್ರರದು.  ಈ ನಿಟಿ ನಲಿ್ಲ  ಸಕಯರ ಸಕರಾತಮ ಕವಾಗಿ ಸಪ ಾಂದಿಸಬೇಕೆಾಂದು ನನು 

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕಳೆು ತೆು ೀನೆ. 

(ಮುಾಂದು) 

1096/15-12-2021/12-10/bkp-rn 

 

ಶ್ರ ೋ   ವಿ.ಸೋಮಣಣ :-   ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಬಸವ  ವಸತಿ  ಯೀಜನೆಯಲಿ್ಲ  

ಒಟಿ್ಯ ರೆಯಾಗಿ 2015 ರಿಾಂದ 2021ರವರೆಗೆ 8763 ಮನೆಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿವ.   ಯಾವಾಯ ವುದು  

ಎಷಿ್ ಷಿ್ಟ   ಆಗಿದ್  ಎನುನ ವ  ಬಗೆೆ  ಸಹ  ಮಾಹತಿಯನುನ     ಕಟಿ ದಿ್ ೀನೆ.    ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ   

ಪೂಣಯಗಾಂಡಿರುವಂತಹದಿು  5705.    ಪರ ಗತಿಯಲಿ್ಲರುವಂತಹ  ಮನೆಗಳು 1458   ಇದ್.    ಮತೆು    

ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ    88  ಕೀಟಿ್ ರೂಪಾಯಿಗಳು  ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್.     ನನು  ಒಾಂದು  ವಿಷಯವನುನ    

ಗಮನಕೆೆ   ತರಲ್ಲಕೆೆ   ಇಷಿ ಪಡುತೆು ೀನೆ.    ತಾವು  ಯಾವ  ಕೆಾ ೀತರ ವನುನ   ಆಯೆ್ಕ   ಮಾಡಿಕಳೆು ತಿು ೀರಿ,  ಆ  

ಕೆಾ ೀತರ ದ  ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿ್ಲ   ಬರುವಂತಹ   ಯಾವ    ಮನೆಗಳು  ಯಾವ ಯಾವ  ಹಂತದಲಿ್ಲ    ಇದ್, 

ಅದನುನ    ಕೂಡ  ಈಗಾಗಲೇ  ಕಳುಹಸಿ  ಕಡುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.    ಮತೆು    ಇಡಿೀ   ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ         6800    

ಎಕರೆಗೂ       ಮೇಲಪ ಟಿ      ಜಮಿೀನು         ನಮಮ   ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿ್ಲದ್  ಇದು  ಎಲಿೆಲಿ್ಲ   ಇದ್,   ಏನು     

ಎನುನ ವುದರ     ಮಾಹತಿಯನುನ      ಕೂಡ           ಕಟಿ ದಿ್ ೀವ .  ವಸತಿ  ಎನುನ ವುದು   

ಪರ ತಿಯಬಬ ರಿಗೂ     ಅವಶಿಕತೆ  ಇರುವಂತಹದಿು .    ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ     ತಾವು   ಯಾವುದೇ   ಮನೆಗಳನುನ   

ಕಡುತಿು ಲಿವಾಂದು   ಹೇಳಿದಿಿ ೀರಿ.  ಈಗಾಗಲೇ  ಸನಮ ನಯ  ಶ್ರ ೀ  ಬಸವರಾಜ  ಬಮಾಮಯಿಯವರು   

ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳಾದ   ಮೇಲೆ  ೫  ಲಕ್ಷ  ಮನೆಗಳನುನ   ಕಡುವುದಕೆೆ   ಸಕಯರದ  ಆದೇಶವಾಗಿ,   

ಪರ ತಿಯಬಬ   ಜಿಲಿ್ಯ   ಪಂಚಾಯಿತಿಯ   ಮುಖ್ಯ   ಕಯಯನಿವಯಹಣಾಧಿಕರಿಗಳಿಗೆ    

ಸೂಚನೆಯನುನ   ಕಟಿ ದಿ್ ೀವ.    ಯಾವ ಯಾವ   ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ    30,40,50.  ಮನೆಗಳನುನ     

ಯಾವ  ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲಿ್ಲ   ತ್ತಾಂಬ್ರ  ಜಾಸಿು   ಇದ್, ಆದಯ ತೆಯಲಿ್ಲ      ಅವಶಯ ಕತೆ  ಇರತಕೆಾಂತಹವರಿಗೆ  

ಮನೆಗಳನುನ     ಕಡುವುದಕೆೆ     ವಯ ವಸಾ   ಮಾಡಿದಿು ,   ಜನವರಿ   25-30ನೇ ತಾರಿೀಖಿನಳಗಡೆ    ಆ   

ಪಟಿ ಯನುನ   ಕಳುಹಸಿದ    ತಕ್ಷಣವೇ    ಜಿಪಿಎಸ   ವಯ ವಸಾ ಯನುನ    ಮಾಡುತೆು ೀವ.   ಮೊನೆನ   ನಿಮಮ  

ಬ್ಳು ಾಂಗಡಿ  ಶಸಕರು  ಬಂದಿದಿರು   2000  ಕೊ   ಹೆಚಿು ನ  ಮನೆಗಳಿಗೆ  ಈಗಾಗಲೇ    ಕಯಾಯದೇಶ   

ಮಾಡಿ      16ನೇ  ತಾರಿೀಖು    ನಂತರ    ಕಡುತಿು ದಿ್ ೀವ.      
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   ಸನಮ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,  ನವು  ಈ  ಮನೆಗಳನುನ     ಕಟಿ ಕಡುವುದಲಿ ,  ಅವರಿಗೆ  

ದುಡಡ ನುನ   ಬಿಡುಗಡೆ  ಮಾಡುವಂತಹದಿಾ ಗಿದ್.      ಇನನ ಾಂದು   ಕೆಲಸವನುನ   ನವು  

ಮಾಡುತಿು ರುವುದೇನೆಾಂದರೆ   3-4   ಕಂತ್ತ  ಆದ  ಮೇಲೆ  ಆತ   100 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಛಾಪಾ  

ಕಗದದಲಿ್ಲ    ಸಬ್-ರಿಜಿಸಿ್ವ ರರ್  ಕಚೇರಿಯಲಿ್ಲ   ಆ ಮನೆಯನುನ   ಬೀಗಯ   ಮಾಡಬೇಕಗಿತ್ತು .  100 

ರೂಪಾಯಿ  ಛಾಪಾ  ಕಗದದಲಿ್ಲ      ಭೀಗಯ    ಮಾಡಿಕಡಲು     ಸಬ್-ರಿಜಿಸಿ್ವ ರರ್  ಕಚೇರಿಗೆ   

ಹೀದರೆ  ಅಲಿ್ಲ    4-5 ಸ್ವವಿರ  ರೂಪಾಯಿಗಳು  ಲಂಚದ  ರೂಪದಲಿ್ಲ     ಹೀಗತಿು ತ್ತು .   ಅದಕೆೆ   

ನವು   ಏನು  ಮಾಡಿದಿ್ ೀವಾಂದರೆ   ಕುಳಿತ್ತಕಾಂಡು ಚರ್ಚಯ   ಮಾಡಿ   ಇದನುನ   ಮಾಡುವುದೇ  ಬೇಡ.  

1,20,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ    ಕಟಿ    ಅದನುನ    ಅಡಮಾನ  ಇಟಿಕಾಂಡು   ಇದು  

ಯಾವುದೊೀ   ಒಾಂದು  ಹಳ್ಳಯ  ಪದಿ ತಿ   ಎಾಂದು  ಹೇಳಿ  ಅದನೂನ     ಕೂಡ  ಮನನ   

ಮಾಡತಕೆಾಂತಹ  ಕೆಲಸವನುನ   ಮಾಡಿ             ಈಗಾಗಲೇ  ಕಯಾಯದೇಶವನುನ     ಹರಡಿಸಿದಿ್ ೀವ. 

ನನಗೆ  ತಿಳಿದಮಟಿ ಗೆ  ಕನಯಟಕದ    224    ವಿಧಾನಸಭಾ  ಕೆಾ ೀತರ ದಲಿ್ಲನ    188-190 ಕೆಾ ೀತರ ಗಳು  

ಗಾರ ಮಿೀಣ   ಭಾಗದಲಿ್ಲ    ಇರಬಹುದು,  ಅಥವಾ ನಗರ  ಪರ ದೇಶಗಳಿರಬಹುದು    ಎಲಿಕೊ   ಸೇರಿ  5 

ಲಕ್ಷ  ಮನೆಗಳಿಗೆ  ನವು  ಈಗಾಗಲೇ  ಸುತು ೀಲೆಯನುನ    ನಿೀಡಿದಿ್ ೀವ.  5 ಲಕ್ಷ  ಮನೆಗಳನುನ    ಯಾರು  

ಯಾರಿಗೆ  ಎಷಿ್ ಷಿ್ಟ   ಅವಶಯ ಕತೆ  ಇದ್,  ಮೊದಲು  ಏನಗತಿು ತ್ತು ,  ಎಾಂದರೆ  ಪರಿಶ್ಷಿ   ಜಾತಿ ಮತ್ತು   

ಪರಿಶ್ಷಿ   ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ  ಕಟಿ್ಯ ಗ    ಸ್ವಮಾನಯ   ವಗಯದವರಿಗೆ   ಮನೆ  ಕಡಲ್ಲಕೆೆ   ಆಗತಿು ರಲ್ಲಲಿ .      

ಈ  ಬ್ರರಿ  ಬಸವ  ವಸತಿ  ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ     ಮೂರುವರೆ  ಲಕ್ಷ  ಮನೆಗಳನುನ   ಕರ ಢಿಕರಿಸಿ    

ಇಷಿ್ಟ   ಹಣವನುನ  ಸಹ ರಾಜಯ   ಸಕಯರವೇ  ಭರಿಸುವಂತಹ  ಕೆಲಸವನುನ     ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ.      ತಾವು  

ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೂ  ಮನೆಗಳನುನ   ಕಟಿ ಲಿವಾಂದು  ಹೇಳಿದಿಿ ೀರಿ.       ನಿನೆನ  ಸಹ  ವಿಧಾನಸಭೆಯಲಿ್ಲ   

ವಿರೀಧ   ಪಕ್ಷದ  ನಯಕರು   ಮಾತನಡುವ   ಸಮಯದಲಿ್ಲ   ನನು   ಮಾತನಡಿದಿ್ ೀನೆ.    

ಒಾಂದು  ವಿಚಾರವನುನ   ಈ  ಸಂದಭಯದಲಿ್ಲ   ತಮಮ  ಗಮನಕೆೆ   ತರಲ್ಲಕೆೆ   ಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  ಗೌರವಾನಿಾ ತ  

ಹರಿಯ ಸದಸಯ ರುಗಳಿಗೆ  ವಿನಂತಿ  ಮಾಡಿಕಳೆುವುದೇನೆಾಂದರೆ    ತಾವು  ಯಾವ  ಒಾಂದು  ಕೆಾ ೀತರ ವನುನ   

ಆಯೆ್ಕ   ಮಾಡಿಕಾಂಡಿದಿಿ ೀರಿ,    ತಾವು  ಎಾಂಎಲ್ಸಿಯಾದಾಗ  ಒಾಂದೊಾಂದು  ಕೆಾ ೀತರ ವನುನ  ಆಯೆ್ಕ   

ಮಾಡಿಕಳೆಬೇಕಗತು ದ್.     ಆ  ಕೆಾ ೀತರ ದ  ವಯ ವಸಾ ಗೆ  ಅನುಗಣವಾಗಿ  ಏನು  ನವು  ಶಸಕರನುನ   

ಪರಿಗಣಿಸುತೆು ೀವ  ಅದೇ  ರಿೀತಿ  ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ಸದಸಯ ರಿಗೂ  ಕೂಡ  ಪರಿಗಣಿಸುವಲಿ್ಲ   ತಿೀಮಾಯನ    

ಮಾಡಿ    ಈಗಾಗಲೇ    ಈ ಸಂಬಂಧ  ಸುತು ೀಲೆಯನುನ   ಕೂಡ  ಸಂಬಂಧಪಟಿ   ಜಿಲಿ್ಯಧಿಕರಿಗಳಿಗೆ   

ಮತ್ತು   ಸಿ.ಇ.ಓಗಳಿಗೆ    ಕಳುಹಸಿಕಟಿ ದಿ್ ೀನೆ.     ಇವತ್ತು   ಉಳಿದುಕಾಂಡಿರುವ  ಮನೆಗಳು  ಏನಿವ ,  

ಇದನುನ   ಕೂಡ  ನವು  ಕಟಿ ಲೇ  ಬೇಕೆಾಂದು   ಹೇಳಿ,  ಯಾರು  ಆಧಯಾಂಬಧಯ    ಮನೆಗಳನುನ   

ಕಟಿ ರುತಾು ರೆ ಅವರಿಗೆ   ಒಾಂದ್ರಡು-ಮೂರು ನೀಟೀಸ್      ಕಟಿ ದಿ್ ೀವ.  ಬೇರೆಯವರು  1,20,000  

ರೂಪಾಯಿಗಳಲಿ್ಲ     ಮನೆ  ಕಟಿ ಲ್ಲಕೆೆ   ಸ್ವಧಯ ವಿಲಿ .  ಸಕಯರವು ಸಹ ಇದಕೆಿಾಂತ ಜಾಸಿು    ಕಡುವ   
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ಪರಿಸಿಾ ತಿಯಲಿ್ಲ   ಇರುವುದಿಲಿ .   ಅದಕೆ ೀಸೆ ರವಾಗಿ    ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ  ಕಟಿವಂತಹದಿು   ಒಾಂದು,  

ಅಡಮಾನವನುನ   ವಿಲೇ  ಮಾಡುವುದು  ಬೇಡ  ಎನುನ ವುದು  ಒಾಂದು.  ಇನುನ   ಮುಾಂದಕೆೆ   ಈ   5  

ಲಕ್ಷ  ಮನೆಗಳನುನ   ಏನು  ಮಾಡುತಿು ದಿ್ ೀವ    ಎಾಂದರೆ,  ಇದಕೆೆ   ಕಯಾಯದೇಶ  ಕಟಿ  ನಂತರ  

ಮೊದಲು  ಏನು  ಮಾಡುತಿು ದಿ್ ೀವಾಂದರೆ   ಪ್ರಾಂಡೇಷನ್  ಹಾಕಿದ    ನಂತರ  ಅವನು ಅಜಿಯ 

ಹಾಕಬೇಕಗಿತ್ತು .     ಆ  ಪ್ರಾಂಡೇಷನ್  ಹಾಕುವ  ಮುಾಂಚಿತವಾಗಿ   ಯಾರ  ಹತಿು ರವಾದರೂ 3-5% ಗೆ 

10-15 ಸ್ವವಿರ   ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ    ಬಡಿಡ ಗೆ   ತರುತಿು ದಿ ರು.  ಅದು  ಬೇಡವಾಂದು  ಹೇಳಿ    

ಕಯಾಯದೇಶ  ಆದ  ತಕ್ಷಣವೇ   ಅವರ  ಅಕಾಂರ್್ಗೆ   40 ಸ್ವವಿರ  ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ   ಬಿಡುಗಡೆ  

ಮಾಡುವುದು,  ಕೇವಲ  4  ಕಂತ್ತ           ಇದಿುದನುನ   3  ಕಂತಿಗೆ  ಮಾಡುವುದಾಗಿದ್.  ಈ    3   

ಕಂತನುನ  ಕೂಡ    ಒಾಂದೇ ವಷಯದಲಿ್ಲ    ಮುಗಿಸುವುದಕೆೆ     ಸನಮ ನಯ   ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳು   ಆರ್ಥಯಕ    

ಇಲ್ಯಖೆಗೆ  ಸೂಚನೆ  ಕಟಿ ದಿಾರೆ.      ನಮಗೂ  ತಿಳಿಸಿದಿಾರೆ.   ಇನುನ     ಉಳಿದಿರತಕೆಾಂತಹ    

ಐದೂವರೆ-ಆರು   ಲಕ್ಷ  ಮನೆಗಳು  ಮತ್ತು   ಈ  5 ಲಕ್ಷ   ಮನೆಗಳ್ಳಲಿವನೂನ    ಕೂಡ      ನವು 

ತಾ ರಿತಗತಿಯಲಿ್ಲ   ಮುಗಿಸುವಂತಹ  ಕೆಲಸವನುನ     ಮಾಡುವುದಕೆೆ     ಇರ್ಚು  ಪಟಿ ದಿ್ ೀವ.  2019 ರಲಿ್ಲ   

ಏನು  ಒಾಂದು    ಲಕ್ಷ  ಮೂವತಾನ ಲೆು  34  ಮನೆಗಳಿಗೆ            ಸುಮಾರು   2018  ಕೀಟ  

ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ    ಬಿಡುಗಡೆ  ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ.   

 ಸನಮ ನಯ   ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,  ಒಾಂದು  ವಿಷಯವನುನ   ಹೇಳಲ್ಲಕೆೆ   ಬಯಸುತೆು ೀನೆ.     ರಾಜಯ  

ಸಕಯರ  ಮತ್ತು   ಕೇಾಂದರ   ಸಕಯರದ  ಸಮನಾ ಯತೆಯಲಿ್ಲ      ಈ  ಒಾಂದು  ಇಲ್ಯಖೆ    ನಡೆಯುತಿು ದ್.     

ಇದಕೆೆ   ಸಾ ತಂತರ ವಾದ   ಅಧಿಕರಿಗಳ    ವಾಯ ಪಿು    ಇಲಿ .  ನವು   ಪರ ತಿಯಾಂದನುನ    ಕೂಡ      

ರೆವಿನೂಯ    ಮೇಲೆ   ಅಲವಂಬಿತವಾಗಬೇಕು.       ಇಲಿವಾಂದರೆ   ಆರ್ಡಿಪಿಆರ್  ಮೇಲೆ  

ಅವಲಂಬಿತವಾಗಬೇಕು.    ಅವರು  ಕಡತಕೆಾಂತಹ  ಮಾಹತಿ  ಆಗಿರುವುದರಿಾಂದ    ನನು   ಈ  

ಸದನದ  ಎಲಿ್ಯ   ನನನ   ಗೌರವಾನಿಾ ತ    ಸದಸಯ ರಿಗೆ   ಮನವಿ  ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.    ತಾವು  ಆ  ಕೆಡಿಪಿ  

ಮಿೀಟಾಂಗ್ನಲಿೀ  ಮತು ಾಂದರಲಿ್ಲ     ಈ   ವಿಚಾರ  ಬಂದಂತಹ  ಸಂದಭಯದಲಿ್ಲ      ವಸತಿ    

ಇಲ್ಯಖೆಗೂ  ಕೂಡ  ಸಾ ಲಪ   ಹೆಚಿು ನ  ಆದಯ ತೆಯನುನ    ಕಟಿ   ತಾಲಿೂಕು  ಮಟಿ ದಲಿ್ಲ  ,  ಜಿಲಿ್ಯ   

ಮಟಿ ದಲಿ್ಲ    ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗೂ   ಕೂಡ   ಸಾ ಲಪ   ಮಟಿ ಗೆ   ತಮಮ ದೇ   ಆದಂತಹ  ಭಾವನೆಗಳನುನ   

ಹೇಳಿದರೆ   ಈ   ಮನೆಗಳನುನ    ಮುಗಿಸಲ್ಲಕೆೆ    ಬೇಗ   ಮುಗಿಸುವುದಕೆೆ    ಅವಕಶಗಳು  ಆಗತು ದ್.      

ಆ  ನಿಟಿ ನಲಿ್ಲ   ದಯವಿಟಿ      ನನು  ಬ್ಳು ಾಂಗಡಿ  ಎನುನ ವುದು  ಒಾಂದೇ  ಅಲಿ     ರಾಜಯ ದ       ಜಿಲಿೆ ,  

ತಾಲಿೀಕು ಗಳಿಗೂ     ಕೂಡ    5   ಲಕ್ಷ  ಮನೆಗಳನುನ   ತಕ್ಷಣವೇ   ಜನವರಿ  25-30ನೇ  

ತಾರಿೀಖೊನಳಗಡೆ  ಮುಗಿಸುವುದಕೆೆ       ಪಟಿ ಯನುನ   ಕಳುಹಸುವುದಕೆೆ   ಸೂಚನೆಯನುನ    

ಕಟಿ ದಿ್ ೀವ.    ಆದಿ ರಿಾಂದ  ತಮಮ    ಕೆಾ ೀತರ ದಲಿ್ಲ      ಯಾರಿಗೆ  ಅಹಯತೆ    ಇದ್,     ಅಾಂತಹವರಿಗೆ   
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ಆಯಾ   ಪಂಚಾಯಿತಿಯವರು ಆಯೆ್ಕ    ಮಾಡಬೇಕಗಿದ್,    ರಾಜಿೀವ್  ಗಾಾಂಧಿೀಯವರು  

ಮಾಡಿರುವಂತಹ  ಈ   ಒಾಂದು  ಕಯಿದ್ಯಲಿ್ಲ     ಆ   ಪಂಚಾಯಿತಿ  ವಯ ವಸಾ ಗೆ    ಹೀಗಿ  ಅಲಿ್ಲಾಂದ     

ಬರಬೇಕಗಿದ್.     ಕೇವಲ  ನವು  ಶಸಕರು  ಇರಬಹುದು,  ವಿಧಾನ  ಪರಿಷತಿು ನ ಸದಸಯ ರುಗಸಳು  

ಇದರ  ಮೇಲುಸುು ವಾರಿಯನುನ     ನೀಡಬೇಕಗತು ದ್.  ಅಲಿ್ಲ   ಏನದರೂ   ತಪಾಪ ಗಿದಿ ರೆ     ತಕ್ಷಣ  

ಸರಿಪಡಿಸುವಂತಹ ಅಧಿಕರವನುನ  ಕೂಡ      ನಿಮಮ ಗಳಿಗೆ ಕಟಿ ದಿ್ ೀವ.   

      ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ಶ್ರ ೀಯುತ ಸೀಮಣಣ ನವರೆ,  ಶಸಕರು ಎಾಂದು  ಎಲಿರಿಗೂ  ಹೇಳಿ,  

ವಿಧಾನ  ಪರಿಷತಿು ನ ಶಸಕರು  ಎಾಂದು  ಹೇಳಬೇಡಿ.  ಶಸಕರು,  ವಿಧಾನಸಭೆ  ಮತ್ತು   ವಿಧಾನ  

ಪರಿಷತ್ತು   ಎಾಂದು  ಹೇಳಿದಿಿ ೀರಿ.     

       ಶ್ರ ೋ   ವಿ.ಸೋಮಣಣ :-   ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,  ಆಯಿತ್ತ,  ಎರಡು  ಕಡೆಯ ಶಸಕರು. 

      ಶ್ರ ೋ ಕೆ. ಹರಿೋಶ್  ಕುಮಾರ:-      ಮಾನಯ   ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,    ಮಾನಯ   ಸಚಿವರು  5   ಲಕ್ಷ  

ಮನೆಗಳನುನ   ಬಿಡುಗಡೆ  ಮಾಡುತೆು ೀವಾಂದು  ಹೇಳಿದಿಾರೆ.   ಬಹಳ  ಸಂತೀಷ.  ಆದರೆ,    ಈ  

3ವಷಯದ    ನಿಮಮ   ವಿಳಂಬದಿಾಂದಾಗಿ     ಒಾಂದು   ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆಾ ೀತರ ದಲಿ್ಲ    ಎರಡೂವರೆ  ಸ್ವವಿರ  

ಅಜಿಯಗಳಿವ  ಎಾಂದು  ಹೇಳುತಿು ದಿಿ ೀರಿ.     ಈ  3  ವಷಯದಲಿ್ಲ   ನಿೀವು  ಮನೆಗಳನುನ   ಕಟಿ ದಿ ರೆ  

ಒಮಮ ಲೆ    ಇಷಿ್ ಾಂದು ಅಜಿಯಗಳು  ಬರಲ್ಲಕೆೆ   ಅವಕಶ  ಇರಲ್ಲಲಿ .    ನಿೀವು ಮನೆಗಳನುನ     

ಕಟಿ ದಿು   ಮಾತರ ವಲಿ .    ಇದರಲಿ್ಲ   ನಿೀವು   ಹಣ  ಬಿಡುಗಡೆ  ಮಾಡಿದಿು    ಕೂಡ   3  ವಷಯಗಳಲಿ್ಲ   

17  ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ   ಮಾತರ   ಮಾಡಿದಿಿ ೀರಿ.  ೬೦  ಮನೆಗಳು  ಮಾತರ    ಒಾಂದು  

ವಿಧಾನಸಭಾ  ಕೆಾ ೀತರ ಕೆೆ    ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್.  

ಶ್ರ ೋ ವಿ. ಸೋಮಣಣ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,   ಹಣ   ಬಿಡುಗಡೆ  ಮಾಡುವುದು  ಅವರ 

ಅಕಾಂರ್್ಗೆ ತಮಮ  ಗಮನಕೆೆ   ಒಾಂದು  ವಿಚಾರವನುನ   ತರಲ್ಲಕೆೆ   ಬಯಸುತೆು ೀನೆ.   ನವು  ಯಾವುದೇ      

ಹಣವನುನ     ಒಾಂದು  ಮಾನದಂಡದ  ಮೂಲಕ  ಜಿಪಿಎಸ್  ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ.  Whistle off  ಎಾಂದು  

ಮಾಡಿ  ಯಾರ ಅಕಾಂರ್್ಗೆ   ಹೀಗಬೇಕೀ  ಅವರ  ಅಕಾಂರ್್ಗೆ  ಹಣವನುನ  ಬಿಡುಗಡೆ  

ಮಾಡುವಂತಹ  ಕೆಲಸವನುನ   ಮಾಡುತೆು ೀವ.      ಪರ ತಿಯಬಬ ರಿಗೂ    ಕೂಡ  ಅಾಂದರೆ,  ನಮಮ  ಎಲಿ್ಯ  

ಶಸಕರನುನ   ಮತ್ತು   ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ಸದಸಯ ರಿಗೆ  ನನು  ಮಾಹತಿಯನುನ   ಕಡುತು ಲೇ  

ಇದಿ್ ೀನೆ.  ಅದಕೆೆ   ನನು  ವಿನಂತಿ  ಮಾಡುವುದಿಷಿ್ .    ನಮಮ ಲಿ್ಲ   ಹಾಂದ್  ಇದಿ ಾಂತಹ  ಸಕಯರ   ೨೨ 

ಸ್ವವಿರ  ಕೀಟ  ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ   ಹಳ್ಳಯ  ಮನೆಗೆ   ದುಡುಡ   ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತ್ತ.  ಸಮಿಮ ಶರ   

ಸಕಯರದಲಿ್ಲ   ಕುಮಾರಸ್ವಾ ಮಿಯವರು   ಏನು ಮಾಡಿದರು ಎಾಂದರೆ      ಒಾಂದು   ಲಕ್ಷ  ಮೂವತ್ತು  

ಸ್ವವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಂತೆ   ನಿಗದಿ  ಮಾಡಿ ಎರಡೂವರೆ-ಮೂರು ಸ್ವವಿರ ಕೀಟ  
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ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ   ಬಿಡುಗಡೆ  ಮಾಡಿ   ಸುಮಮ ನೆ    ಕೈತಳ್ಳದುಕಾಂಡರು.    ಇದರ  logical end ಗೆ    

ಕನೆಯ   ಪಕ್ಷ   ಇದಕೆೆ   ಯಾವ ರಿೀತಿ ಒಾಂದು  ಅಾಂದರೆ,  ಯಾವುದು ಏನು  ಎನುನ ವುದರಲಿ್ಲ    ಒಾಂದು 

ರಿೀತಿಯ  ಗಾಂದಲವಿತ್ತು .     ಇದ್ಲಿವನುನ  ಕಂಪಿಿೀರ್್   ಮಾಡಿ       ಇವತ್ತು  ನವು  ಹಾಂದ್   

ಇದಿ ಾಂತಹ  ಯಾವುದೇ ಮನೆಗಳನೂನ    ಕೂಡ     ಯಾವುದು  ಬಿ್ರಕ್್  ಆಗಿದ್.   ಅದನುನ  

ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ    ಆ  ಮನೆಗಳಿಗೆ 4400 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳ    ಹಣವನುನ   ಕಟಿ     2 ಲಕ್ಷ  74 

ಸ್ವವಿರ ಮನೆಗಳಾಗಿದ್.  ನನು  ಈ ಸದನಕೆೆ     ನಿಖ್ರವಾಗಿ  ಹೇಳಲ್ಲಕೆೆ   ಇರ್ಚು ಪಡುತೆು ೀನೆ.     ಇವತ್ತು  

ನಮಮ ಲಿ್ಲ   ಉಳಿದಿರುವಂತಹ  ನಲೆುವರೆ  ಐದು   ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳು  ಮತ್ತು   ಹಸದಾಗಿ  

ಬಂದಿರುವಂತಹ  ಮನೆಗಳನುನ   ಕೂಡ  ನವು  2022  ಡಿಸಾಂಬರ್  ಒಳಗಡೆ  ಮುಗಿಸಬೇಕೆನುನ ವ   

ಕಯಯ ಸೂಚಿಯನುನ   ಮಾನಯ   ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿು ಗಳು  ಕಟಿ ದಿಾರೆ.  ಹಣ  ಬಿಡುಗಡೆ  ಮಾಡುವಾಗ  

ಅಲಿ್ಲಯ ಪಿಡಿಓಗಳು  ಮತ್ತು   ಇ.ಓ.ಗಳು   ಅವರು  ನಮಗೆ    ಏನು  ಮಾಹತಿಯನುನ   ಕಡುತಾು ರೆ,    

ಕಟಿ   ಒಾಂದು  ಗಂಟಯೂ  ಕೂ ಡ   ನನನ    ಕಚೇರಿಯಲಿ್ಲ    ದುಡಡ ನುನ   ಬಿಡುಗಡೆ  ಮಾಡುವ 

ವಯ ವಸಾ ಯನುನ    ಮಾಡುತೆು ೀವ.   ಇವತ್ತು   ಯಾರು  ಬೇಕದರೂ ಬಂದು  ಅಲಿ್ಲ   ನೀಡಬಹುದು.   

Whistle off ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ.  GPS ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ. ನಿಮಮ   ತಾಲಿೂಕಿಗೆ   ಒಾಂದು    ಕೀಡ್   ಕಟಿ ದಿ್ ೀವ.    

ಯಾವ   ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲಿ್ಲ  ಏನು  ನಡೆಯುತಿು ದ್  ಎನುನ ವುದರ ಬಗೆೆ      ಪರ ತಿಯಾಂದು  

ಮಾಹತಿಯನುನ   ಕಡುತೆು ೀವ.    ನನು ತಮಮ   ಮೂಲಕ    ವಿನಂತಿ    ಮಾಡುವುದೇನಂದರೆ  ಈ   5  

ಲಕ್ಷ  ಮನೆಗಳು     ಹಾಂದ್   ಉಳಿದಿರುವಂತಹ  ಮನೆಗಳು.    ಕಡುವಾಗ  ದಯವಿಟಿ   ಸಾ ಲಪ   

ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ  ಹೀದರೆ  ನಿಮಗೆ   ನಿಜವಾದ  ವಾಸು ವಾಾಂಶ  ಗತಾು ಗತು ದ್.    ಆ  ಕೆಲಸವನುನ   

ನವಲಿರೂ  ಸೇರಿ  ಮಾಡಬೇಕಗತು ದ್.    

ಶ್ರ ೋ  ಕೆ.ಹರಿೋಶ್  ಕುಮಾರ:-      ಮಾನಯ   ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,     ಚ್ಚನವಣೆಗೆ  ಇನುನ   

ಒಾಂದೂವರೆ  ವಷಯ  ಇದ್.  ಬಹುಶಃ  5  ಲಕ್ಷ  ಮನೆಗಳನುನ   2022ನೇ  ಇಸವಿಯಲಿ್ಲ    ಮುಗಿಸಿದರೆ   

ತಮಗೆ  ಧನಯ ವಾದಗಳು.   

              (ಮುಾಂದು)   
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(1097) 15.12.2021 12.20 ಎಸ್ವಿ-ವಿಕೆ  

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾ ತಿ) 

 

ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖ್ಯಾ  305 

(ಉತ್ು ರವನುು  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ) 

 

ಶ್ರ ೋ ಶುಂತ್ಸರಾಮ ಬುಡು  ಸ್ತದಿು :-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಉತು ರವನುನ  

ಒದಗಿಸಲ್ಯಗಿದ್.  ನನು ಬುಡಕಟಿ  ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಮನೆ ಕಡಲು ಇರುವ ಯೀಜನೆಗಳು 

ಯಾವುವಾಂದು ಕೇಳಿರಲ್ಲಲಿ .  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ತಮಮ  ಉತು ರದಲಿ್ಲ  ಯೀಜನೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳನುನ  

ಕಟಿ ದಿಾರೆ.  ಇದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತಹದಿ್ ೀ ಆಗಿದ್.  ಇಷಿ್ ಲಿ್ಯ  ಯೀಜನೆಗಳಿದಿರೂ ಕಳ್ಳದ 

ಮೂರು ವಷಯಗಳಿಾಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕನಯಟಕದ ದಕಿಾ ಣ ಭಾಗದ ಜಿಲಿೆ ಗಳಲಿ್ಲ  ಬುಡಕಟಿ  

ಸಮುದಾಯದ ಜನರಿಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಮನೆಯಿಲಿದ್ ಪರದಾಡುವ ಪರಿಸಿಾ ತಿ ಇದ್.  ಆ ಕುರಿತ್ತ ನನು 

ಪರ ಶೆನ ಯನುನ  ಕೇಳಿದಿ್ನು.  ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನಯ  ಹರಿೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪರ ಶೆನ ಗೆ ಉತು ರವನುನ  

ಕಡಬೇಕದ ಸಂದಭಯದಲಿ್ಲ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ಹೇಳಿದಿಾರೆ.  ಆದರೂ ನನು ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ಮತು ಮೆಮ  ಮನವಿ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕರಣಗಳಿಾಂದಾಗಿ ಬುಡಕಟಿ  

ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಮನೆಗಳು ತಲುಪುವುದಿಲಿ .  ಮನೆ ಸಿಗದಿರುವ ಕುಟಾಂಬಗಳು ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ಇವ.  

ಮನೆ ಪಡೆದಿರುವವರು ಕೂಡ ಅಧಯ ಮನೆ ಮಾತರ ವೇ ಆಗಿದ್.  ಕರಣ ಏನೆಾಂದರೆ ಸ್ವಮಾನಯ ವಾಗಿ 

ನಮಮ  ಬುಡಕಟಿ  ಸಮುದಾಯದವರು ಹೀಗಿ ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲಿ್ಲ  ಕೇಳಿದರೆ ಮನೆಗಳು 

ಇಲಿ  ಎಾಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ಅರಣಯ  ಇಲ್ಯಖೆಯ ಜಾಗವಿರಬಹುದು, ಅರಣಯ  ಹಕೆುಪತರ  ಕಡಲ್ಲಕೆೆ  

ಬರುವುದಿಲಿ  ಎನುನ ವ ಕರಣ ಇರಬಹುದು, ಹಾಡಿ, ಪೀಡಿ, ಸಪಿಪ ನ ಬ್ಟಿ  ಇರುವಂತಹ 

ಜಾಗಗಳಲಿ್ಲ  ಮನೆಗಳನುನ  ಕಡಲ್ಲಕೆೆ  ಬರುವುದಿಲಿ  ಎಾಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು 

ವಷಯದ ಹಾಂದ್ ಮಂಜೂರಾದಂತಹ ಮನೆಗಳು ನಿಮಾಯಣದ ಹಂತದಲಿ್ಲದಿವೀ, ಅವುಗಳು 

ಮುಕು ಯವಾಗಲ್ಲಕೆೆ  ಬಿಲ್ಗಳು ಆಗದ್ ಇರುವ ಕರಣದಿಾಂದ ಮನೆಗಳು ಅಧಯಕೆೆ ೀ ನಿಾಂತಿವ.  ಬೇರೆ 

ಬೇರೆ ಸಂದಭಯಗಳಲಿ್ಲ  ಪರ ಕೃತಿ ವಿಕೀಪಕೆೆ  ತ್ತತಾು ದ ಅನೇಕ ಕರಣಗಳಿವ.  ನನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ 

ಉತು ರ ಕನನ ಡ ಜಿಲಿೆಯಾಂದಿಗೆ ಚಿಕೆಮಗಳೂರು, ಉಡುಪಿ, ದಕಿಾ ಣ ಕನನ ಡ, ಕಡಗ, ಮೈಸೂರು, 

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಉಲಿೆೀಖ್ ಮಾಡಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  ಇಾಂದಿಗೂ ನವು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೀದರೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್್ 

ಹದಿಕೆಯ ಗಡಿಸಲುಗಳಲಿ್ಲ  ವಾಸ ಮಾಡುತಿು ರುವುದನುನ  ಕಣಬಹುದು.  ನನು ಕಳ್ಳದ 

ಅಧಿವೇಶನದಲಿ್ಲಯೂ ಇದರ ಬಗೆೆ  ಉಲಿೆೀಖ್ ಮಾಡಿದಿ್ನು.  ಕಳ್ಳದ ಬ್ರರಿ ನನು ಕೇಳಿದಾಗ 

ಮಂಜೂರಾಗಿದಿು , ಸದಯ ದಲಿ್ಲಯೇ ಬರುತು ವ ಎಾಂದು ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದಿರು.  ಈವರೆವಿಗೂ 

ಅದು ಬರದ್ ಇರುವುದರಿಾಂದ ಜನವರಿ ತಿಾಂಗಳೊಳಗೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳ ಆಶಾ ಸನೆಯನುನ  
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ಕಟಿ ದಿಾರೆಯೀ ಅದು ಸಮಯಕೆೆ  ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದರೆ ಒಳೆ್ಳಯದಾಗತು ದ್.  ಬುಡಕಟಿ  

ಸಮುದಾಯದ ಹಾಡಿಗಳು, ಪೀಡಿಗಳು ಇರುವ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ  ಆದಷಿ್ಟ  ಬೇಗ ಮನೆಗಳಾಗಬೇಕು ಎಾಂದು 

ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ಮನವಿ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ  ಬಂದು 74-75 ವಷಯಗಳಲಿ್ಲ  ಕಳ್ಳಯುತಾು  ಬಂದರೂ 

ಕೂಡ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್್ ಹದಿಕೆಯಿರುವ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ , ಬಿದಿರಿನ ತಟಿ ಯ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಬದುಕುತಿು ರುವ 

ಬುಡಕಟಿ  ಜನಾಂಗದವರನುನ  ನೀಡುತಿು ದಿ್ ೀವ.  ಆದಿ ರಿಾಂದ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ  ಗಮನ 

ಹರಿಸಬೇಕೆಾಂದು ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ನನು ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕಳೆು ತೆು ೀನೆ.   

ಶ್ರ ೋ ವಿ.ಸೋಮಣಣ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಬುಡಕಟಿ  ಸಮಾಜದ ಕುರಿತ್ತ ಒಳೆ್ಳಯ 

ಅಾಂಶವನುನ  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ನಮಮ  ಗಮನಕೆೆ  ತಂದಿದಿಾರೆ.  ಅವರು ತ್ತಾಂಬ್ರ ಕಿಿಷಿ ಕರವಾದ 

ಪರಿಸಿಾ ತಿಯಲಿ್ಲ  ನಿಕೃಷಿ  ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ಬದುಕುತಿು ದಿಾರೆ.  ಹೆಗೆಡದೇವನಕೀಟ, ಹನೂರು ಮುಾಂತಾದ 

ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ  ನನು ಬುಡಕಟಿ  ಜನಾಂಗದವರಾಂದಿಗೆ ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ಸುತಾು ಡಿದಿ್ ೀನೆ.  ಇವರು 

ಎಸ.ಟ. ಪರ ವಗಯದಡಿಯಲಿ್ಲ  ಬರುವುದರಿಾಂದ ನವು ಎಸ.ಟ. ಜನಾಂಗದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲಯೇ 

ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಗತು ದ್.  ದೇವರಾಜ ಅರಸು ವಸತಿ ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ  ಮಾಡಬಹುದೇನೀ 

ಎಾಂದು ನನು ಮಾಹತಿಯನುನ  ತರಿಸಿಕಾಂಡಿದಿ್ ೀನೆ.  ಈ ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು 65,000 

ಮನೆಗಳನುನ  ನಿಮಿಯಸಿ, ಚಿತರ ದುಗಯ, ತ್ತಮಕೂರು, ಬಳೆಾ ರಿ, ದಕಿಾ ಣ ಕನನ ಡ  ಮುಾಂತಾದ ಜಿಲಿೆ ಗಳಲಿ್ಲ  

ನಿೀಡಲ್ಯಗಿದ್.  ರಸು  ಬದಿಯಲಿ್ಲ  ಮಲಗವವರಿಗೆ, ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ, ಕುಷಾರೀಗದಿಾಂದ 

ಗಣಮುಖ್ರಾದವರಿಗೆ, ಹೆಚ.ಐ.ವಿ. ಸೀಾಂಕಿತರಿಗೆ, ಮಂಗಳಮುಖಿಯರಿಗೆ, ಲೈಾಂಗಿಕ 

ಕಯಯಕತೆಯಯರಿಗೆ, ದೇವದಾಸಿಯರಿಗೆ, ವಿಧವಯರಿಗೆ, ಜಿೀತದಿಾಂದ ಮುಕು ರಾದವರಿಗೆ, ಸಫಾಯಿ 

ಕಮಯಚಾರಿಗಳಿಗೆ, ದೌಜಯನಯ ಕೆ ಳಗಾದವರಿಗೆ, ಮತಿೀಯ ಗಲಭೆಗಳಿಾಂದ ಹಾನಿಗಳಗಾದವರಿಗೆ, 

ಅಲೆಮಾರಿ, ಅರೆ-ಅಲೆಮಾರಿ ಹಾಗೂ ಬುಡಬುಡಿಕೆ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಗಯಗಳಿಗೆ ನಿೀಡಿದಿು , ದೇವರಾಜ 

ಅರಸು ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ  ಇದನೂನ  ಕೂಡ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಾಂಬ ಸಂದಭಯದಲಿ್ಲ  ಬುಡಕಟಿ  

ಸಮಾಜ ಎಸ.ಟ. ಪರ ವಗಯಕೆೆ  ಸೇರುತು ದ್ ಎಾಂದು ಇಲ್ಯಖೆಯಲಿ್ಲ  ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್.  ಇಡಿೀ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  

ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಾಂದ ಕಡುವುದು ಮತು ಾಂದು, ಮಗದೊಾಂದು ಈ ಪರ ಕಿರ ಯ್ಕಗಳು ನಡೆಯುತಿು ರುತು ದ್.  

ಮಾನಯ  ಸಿ.ಎಾಂ.ಲ್ಲಾಂಗಪಪ ನವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಬುಡಕಟಿ  ಜನಾಂಗದವರು ಅತಿ ನಿಕೃಷಿ ವಾಗಿ 

ಬದುಕುತಿು ರುವುದರಿಾಂದ ನನು ಇಾಂದೇ ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಬಳಿ ಮಾತನಡುತೆು ೀನೆ.  ಮಾನಯ  

ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಬುಡನ  ಸಿದಿಿ  ಅವರು ಹಾಗೂ ಇನಿನ ತರ ನಲೆು  ಸದಸಯ ರಾಂದಿಗೆ ಎಲಿೆಲಿ್ಲ  ಈ 

ರಿೀತಿಯಾಗಿ ಬುಡಕಟಿ  ಜನಾಂಗದವರು ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್್ ಹದಿಕೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ  ವಾಸ ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ ಆ 

ವಾಸು ವಾಾಂಶದ ಕುರಿತ್ತ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಾಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು 20000 ಮನೆಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಸರಿ. 

ಈಗ ನಿೀಡಲ್ಯಗತಿು ರುವ ರೂ.1,20,000ಗಳಿಗೆ ಇನೂನ  ರೂ.30,000ಗಳನುನ  ಸೇರಿಸಿ ರೂ.1,50,000 
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ಗಳನುನ  ಕಡುವ ಮೂಲಕ ನವು ಈ ಸಮಾಜಕೆೆ  ಒತ್ತು  ಕಡಬೇಕಗಿದ್.  ಇದಕೆೆ  ಅವರು ಒಪಿಪ ದರೆ 

ನನು ನಳ್ಳಯೇ ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಯವರ ಬಳಿ ಮಾತನಡುತೆು ೀನೆ.  

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನಗರಿಕ ಸಮಾಜವು ಬುಡಕಟಿ  ಜನಾಂಗದವರು ಎಲಿ್ಲ  

ವಾಸವಾಗಿದಿಾರೆಾಂದು ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹೀಗಿ ತಿಳಿದುಕಳೆು ವಷಿ್ಟ  ಮೇಲಕೆೆ  ಬಂದಿಲಿ .   ತ್ತಳಿತಕೆೆ  

ಒಳಪಟಿ ರುವಂತಹ ಈ ಸಮಾಜಗಳಿಗೆ ನವು ಈ ರಿೀತಿಯಾಗಿ ಏನದರಾಂದು ಯೀಜನೆ 

ಮಾಡುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದು.  ಮಾನಯ  ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಬುಡನ  ಸಿದಿಿ  ಅವರು ಅವರ ಸಮಾಜದ 

ತಳಪಾಯವನುನ  ತಿಳಿದವರಾಗಿದಿು , ಅಪಾರವಾದ ಗೌರವವನುನ  ಹಾಂದಿದಿಾರೆ. ಬುಡಕಟಿ  

ಜನಾಂಗದವರ ಬಳಿ ಹಣವಿಲಿದಿರುವ ಕರಣ ರೂ.1,20,000ದ ಜೊತೆಗೆ ರೂ.30,000 ಸೇರಿಸಿ 

ರೂ.1,50,000ಗಳನುನ  ಮಾಡಲು ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಯವರ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ  ಮಾತನಡಿ ಈ 

ಆದೇಶವನುನ  ಮಾಡಿಸಲ್ಯಗವುದು.  ನೆಲೆಯಿಲಿದ್, ಸೂರಿಲಿದ್ ಯಾವುದೇ ಬಡವನೂ ಇರಬ್ರರದು 

ಇದು ನಮಮ  ನೆಚಿು ನ ಪರ ಧಾನಿಯವರ ಆಶಯವಾಗಿರುವುದರಿಾಂದ ಈ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡಲ್ಯಗತು ದ್.    
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ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖ್ಯಾ  408 

 

(ಉತ್ು ರವನುು  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ) 

 

ಶ್ರ ೋ ಎುಂ.ನ್ಯರಾಯಣಸ್ತಾ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲರುವ ಒಟಿ  

ಗಾರ ಮಿೀಣ ಹಾಗೂ ತಾಲಿೂಕು ಪಶು ವೈದಯ ಕಿೀಯ ಆಸಪ ತೆರ ಗಳು ಎಷಿ್ಟ ? ಈ ಆಸಪ ತೆರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಸಿಬಬ ಾಂದಿ 

ಕರತೆ ಇರುವುದು ಸಕಯರದ ಗಮನಕೆೆ  ಬಂದಿದ್ಯೇ ಎನುನ ವುದು ನನನ  ಪರ ಶೆನ .  ಈ ಇಲ್ಯಖೆಯಲಿ್ಲ  

ಸುಮಾರು 14 ಗೆರ ೀಡಿನ ಹುದಿ್ ಗಳಿವ.  ಒಟಿ  ಹುದಿ್ ಗಳಿರುವುದು 7363. ಇದುವರೆವಿಗೂ 

ಭತಿಯಯಾಗಿರುವುದು ಕೇವಲ 2100 ಮಾತರ .  5263 ಹುದಿ್ ಗಳು ಖಾಲ್ಲಯಿವ.  ಪಶು ವೈದಯ ಕಿೀಯ 

ಆಸಪ ತೆರ ಯನುನ  ತೆರೆದು ಸಿಬಬ ಾಂದಿ ಇಲಿವಾಂದರೆ ಆ ಪಶುವಿಗೆ ಚಿಕಿತಿೆಯನುನ  ನಿೀಡುವವರು ಯಾರು? 

ಒಾಂದು ಹುದಿ್ , ಎರಡು ಹುದಿ್  ಅಥವಾ ನೂರೀ, ಸ್ವವಿರವೀ ಅಲಿ .  5263 ಹುದಿ್ ಗಳು ಖಾಲ್ಲಯಿವ.  

ಇಾಂದಿನವರೆವಿಗೂ ತಮಮ  ಇಲ್ಯಖೆಯಲಿ್ಲ  ತಾವು ಖಾಲ್ಲಯಿರುವ ಈ ಹುದಿ್ ಗಳನುನ  ಭತಿಯ ಮಾಡಲು 

ಪರ ಯತನ ವನುನ  ಪಡಲ್ಲಲಿ . ಆರ್ಥಯಕ ಇಲ್ಯಖೆಯ ಅನುಮೊೀದನೆಗಾಗಿ ಕಳುಹಸಲ್ಯಗಿದ್ ಎನುನ ವ 

ಉತು ರವನುನ  ನಿೀಡಿದಿಾರೆ.  ಜೊತೆಗೆ ಇದನುನ  ಯಾವಾಗ ತ್ತಾಂಬಲ್ಯಗವುದು ಎನುನ ವ ಮಾತನುನ  

ಕೂಡ ಹೇಳಲ್ಲಲಿ . ಆರ್ಥಯಕ ಇಲ್ಯಖೆಗೆ ಯಾವತ್ತು  ಕಳುಹಸಲ್ಯಗಿದ್, ಅಲಿ್ಲಾಂದ ಏನು ಉತು ರ  ಬಂದಿದ್ 

ಎಾಂಬುದನುನ  ಲ್ಲಖಿತ ಉತು ರದಲಿ್ಲ  ತಿಳಿಸಬೇಕಗಿತ್ತು .  ಅದಕೆೆ  ಹಣ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ಯಗತು ದ್ಯೇ, 

ಈ ಹುದಿ್ ಗಳನುನ  ಭತಿಯ ಮಾಡಲ್ಯಗವುದೇ ಎಾಂಬ ಪರ ಶೆನ ಗಳಿಗೂ ಉತು ರವನುನ  ನಿೀಡಬೇಕಗತು ದ್.   

ನನು ಇನನ ಾಂದು ಪರ ಶೆನ ಯನುನ  ಕೇಳಿದಿ್ ೀನೆ.  ರಾಜಯ ದ ಗಡಿರೇಖೆಗಳಲಿ್ಲ  ಇರುವ ನೂರಾರು 

ಹಳೆಿಗಳ ಜನರು ಸಂಪೂಣಯ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯನುನ  ತಮಮ  ನಿತಯ  ಕಸುಬನನ ಗಿಸಿಕಾಂಡಿದಿು , ಗಡಿ 

ಭಾಗದಲಿ್ಲವ ಎಾಂಬ ಕರಣದಿಾಂದ ಅಾಂತಹ ಗಾರ ಮಿೀಣ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಪಶು ಚಿಕಿತಿಾ ಲಯಗಳ ಕರತೆ 

ಇರುವುದು ಸಕಯರದ ಗಮನಕೆೆ  ಬಂದಿದ್ಯೇ? ಇದಕೆೆ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಇಲ್ಯಖೆಯಲಿ್ಲ  ಪಶು 

ಚಿಕಿತಿಾ ಲಯಗಳ ಕರತೆ ಇದಿು , ಈ ಕರತೆ ನಿೀಗಿಸಲು ಹಸ ಪಶುಚಿಕಿತಿಾ ಲಯಗಳ 

ಪಾರ ರಂಭಿಸುವ ಕಯಯಕರ ಮ ಪರಿಶ್ೀಲನೆಯಲಿ್ಲದ್. ಸದಯ  ಅವಶಯ ಕತೆಗನುಗಣವಾಗಿ ಆಯಿ  

ಗಾರ ಮಗಳಲಿ್ಲ  ಸಂಚಾರಿ ಪಶು ವೈದಯ ಕಿೀಯ ಚಿಕಿತಿಾ ಲಯದ ವಯ ವಸಾ ಯನುನ  ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ ಎಾಂದು 

ಹೇಳಿದಿಾರೆ.    

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಒಾಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನುನ  ಹೇಳುವುದಾದರೆ ತಮಿಳುನಡಿನ 

ಗಡಿ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲಿೂಕಿನಲಿ್ಲ  ಒಣಕನಹಳೆಿ  ಎನುನ ವ ಗಾರ ಮವಿದ್. ನನು ಆ 

ಗಾರ ಮಸಭೆಗೆ ಹೀದಂತಹ ಸಂದಭಯದಲಿ್ಲ  ಇಡಿೀ ಊರಿನ ಜನ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ 
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ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರುವುದನುನ  ನೀಡಿದಿ್ ೀನೆ. ಅಲಿ್ಲ  ಪಶು ವೈದಯ ಕಿೀಯ ಚಿಕಿತಿಾ ಲಯ ಇಲಿ . ಆದರೆ 

ಕೇಾಂದರ  ಸ್ವಾ ನವಾದ ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನ ಬಳಿ ಹೆಬಬ ಗೀಡಿ ಎನುನ ವ ಗಾರ ಮವಿದ್.   

(ಮುಾಂದು) 

(1098) 15-12-2021 (12.30) ಕೆಜಿ -VK  

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾ ತಿ) 

ಶ್ರ ೋ ಎುಂ ನ್ಯರಾಯಣಸ್ತಾ ಮಿ (ಮುುಂದ್ದ):-  

 ಈಗ ಆ ಗಾರ ಮ municipality ಆಗಿ convert ಆಗಿದ್.  ಈಗ ಚ್ಚನವಣೆ ಸಹ ನಡೆಯುತು ದ್.  

ಹೆಬಬ ಗೀಡಿಯಲಿ್ಲ   ಒಾಂದು ಪಶು  ವೈದಯ ಕಿೀಯ ಆಸಪ ತೆು  ಇದ್.  ನವು ಹಸದಾಗಿ  ಪಶು  ವೈದಯ ಕಿೀಯ 

ಆಸಪ ತೆರ ಯನುನ  ಪಡೆಯಲು ಸಕಯರಕೆೆ  ಪತರ  ಬರೆದ್ವು.  ಆದರೆ, ಸಕಯರ ಕಡುವುದಿಲಿವಾಂದು 

ಹೇಳಿದ್. ಹೆಬಬ ಗೀಡಿ Electronic City ಯಳಗೆ ಇದ್.  ಅಲಿ್ಲಗೆ  ಆಸಪ ತೆರ  ಬೇಡ. ಆ ಆಸಪ ತೆರ ಯನುನ  shift 

ಮಾಡಿ ಕಡಿ ಎಾಂದು ಕೇಳಿದಿ್ . ಅದಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಪಟಿ  ಅಧಿಕರಿಗಳು ಆ ಆಸಪ ತೆರ ಯನುನ  shift 

ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಒಪಿಪ ಕಾಂಡು ಅನುಮತಿಯನುನ  ಸಹ ಕಟಿ ರು. ಅಲಿ್ಲನ ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿ್ಲರುವಂತಹ ಜಮಿೀನಿನಲಿ್ಲ  ಆಸಪ ತೆರ ಯ ಕಟಿ ಡವನುನ  ಕಟಿ ಸುವುದಕೆೆ  ಹಣವನುನ  ಕಟಿ  

ಒಣಕನಹಳೆಿ  ಗಾರ ಮದಲಿ್ಲ  foundation ಅನುನ  ಸಹ ಹಾಕಿಸಿದಿ್ ೀನೆ. ಆದರೆ, ಮತೆು  ಯಾವುದೊೀ 

ಕರಣಕೆ ಗಿ ಅದನುನ  withdraw ಮಾಡಿಕಾಂಡಿದಿಾರೆ. ಈಗ ಒಣಕನಹಳೆಿ  ಗಾರ ಮಕೆೆ  ಆಸಪ ತೆರ ಯನುನ  

ಕಡುವುದಕೆೆ  ಆಗತಿು ಲಿ . ಬ್ಾಂಗಳೂರು ಸಿಟ ಸಾಂಟರ್ನಲಿ್ಲರುವ ಹೆಬಬ ಗೀಡಿಯಲಿ್ಲ  ಆಸಪ ತೆರ  ಇದ್. 

ದಯಮಾಡಿ ಆ ಆಸಪ ತೆರ ಯನುನ  shift ಮಾಡಿಕಡುವುದಕೆೆ  ಅವಕಶ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆಾಂದು 

ತಮಮ ಲಿ್ಲ  ಮನವಿ ಮಾಡಿಕಳೆು ತೆು ೀನೆ.  

     ಶ್ರ ೋ ಪರ ಭು ಬಿ.ಚವಾಾ ಣ್:-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ 

ಎಾಂ.ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರು  ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಎಲಿ್ಯ  ಪರ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ ಉತು ರವನುನ  ಜಿಲಿ್ಯವಾರು 

ಕಟಿ ದಿ್ ೀನೆ. ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರೇ ನಮಮ  ಉತು ರವನುನ  ಓದಿ ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಕಲ್ಯಯ ಣ ಕನಯಟಕ ಪರ ದೇಶದ 

ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ನೇಮಕತಿ ನಡೆಯುತಿು ದ್. Foundation ಹುದಿ್ ಗಳನುನ  ಭತಿಯ ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ. ಬ್ರಕಿ 

ಹುದಿ್ ಗಳನುನ   ಭತಿಯ ಮಾಡಲು under process ನಲಿ್ಲದ್. ನನು ಸಚಿವನದ ಮೇಲೆ  ಮುಖ್ಯ  

ಮಂತಿರ ಗಳಾಗಿದಿ  ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪಪ ನವರ ಜೊತೆಗೂ ಸಹ  ಈ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಡಿದಿ್ ೀನೆ. 

ಈಗಲೂ ಸಹ 900 ಹುದಿ್ ಗಳನುನ  ಭತಿಯ ಮಾಡಲು ಆರ್ಥಯಕ ಇಲ್ಯಖೆಯ ಅನುಮತಿಗೆ ಕಡತವನುನ  

ಕಳುಹಸಲ್ಯಗಿದ್. ನಿನೆನ  ರಾತಿರ  ಸಹ ನನು ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಯವರನುನ  ಭೇಟ ಮಾಡಿ ಈ ಬಗೆೆ  

ಚರ್ಚಯ ಮಾಡಿದಿ್ ೀನೆ. ಪಾರ ಣಿ ಸ್ವಕಣಿಕೆ ಕೇಾಂದರ  ಮತ್ತು  ಗೀಹತೆಯ  ನಿಷೇಧ ಕಯಿ್ಕಯನುನ  
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ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್.  ಆದರೆ, ನಮಮ  ಕಡೆಗೆ basement ಕಡಿಮೆ ಇದ್. ವೈದಯ ರು ಇಲಿ . ಅದಕೆೆ  ನನು ಪದೇ 

ಪದೇ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತಿು ದಿ್ ೀನೆ. ನನು ಜಿಲಿೆ ಗಳಿಗೆ ಭೇಟ ಕಟಿ ಾಂತಹ ಸಂದಭಯದಲಿ್ಲ  ಎಲಿರೂ ಪರ ಭು 

ಬಿ.ಚವಾಾ ಣ್ರವರೇ ಬಹಳ ಒಳೆ್ಳಯ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡುತಿು ದಿಿ ೀರಿ, ಆದರೆ,  ವೈದಯ ರು ಇಲಿ ್ ಎಾಂಬ 

ಒಾಂದೇ ಪರ ಶೆನ  ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ಇದನುನ  ಆದಷಿ್ಟ  ಶ್ೀರ್ರ ದಲಿ್ಲಯೇ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಮಾನಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಯವರ ಜೊತೆಗೆ  ಮಾತನಡಿ ಪರ ಯತನ  ಪಡುತೆು ೀನೆ. ಆದರೆ, ಇದಕೆೆ  time-bound 

ಕಡುವುದಕೆೆ  ಆಗವುದಿಲಿ . ಆ ಆಸಪ ತೆರ ಯನುನ  shift ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಪರ ಯತನ  ಪಡುತೆು ೀನೆ.  

ಶ್ರ ೋ ಬ್ಸವರಾಜ ಪಾಟಿೋಲ್ ಇಟಗಿ:  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಕಳ್ಳದ 

ಬ್ರರಿಯೂ ಸಹ ಮಾಡುತೆು ೀವಾಂದು ಇದೇ ಉತು ರವನುನ  ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಪಶು ವೈದಯ ಕಿೀಯ ವೈದಯ ರ 

ಸಂಖೆಯ ಯನುನ  ಏಕೆ ಹೆಚು ಳ ಮಾಡಬ್ರರದು?   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-    ಇಟಗಿಯವರೇ, ತಾವು ಕುಳಿತ್ತಕಳೆಿ .  ಸಚಿವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ 

ಎಾಂ.ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಅನೇಕಲ್ ತಾಲಿೂಕಿನಲಿ್ಲರುವ ಒಣಕನಹಳೆಿ  ಗಾರ ಮಕೆೆ  ಪಶು 

ಆಸಪ ತೆರ ಯನುನ  shift ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ  ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  ಅದಕೆೆ  ತಾವು ಉತು ರ ಹೇಳಿ.  

ಶ್ರ ೋ ಪರ ಭು ಬಿ.ಚವಾಾ ಣ್:-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,   ನಮಮ  ಅಧಿಕರಗಳ ಜೊತೆಗೆ 

ಮಾತನಡಿ ಆ ಬಗೆೆ  ಕರ ಮವನುನ  ತೆಗೆದುಕಳೆು ತೆು ೀನೆ.  

ಶ್ರ ೋ ಬ್ಸವರಾಜ ಪಾಟಿೋಲ್ ಇಟಗಿ:  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ಪಶು ವೈದಯ ರ 

ಸಂಖೆಯ ಯನುನ  ಹೆಚ್ಚು  ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಇಟಗಿಯವರೇ, ಎಾಂ.ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಕೇಳುತಾು ರೆ.  ತಾವು 

ಕುಳಿತ್ತಕಳೆಿ .  

     ಶ್ರ ೋ ಎುಂ.ನ್ಯರಾಯಣಸ್ತಾ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ನನು ಕಳ್ಳದ  ಬ್ರರಿಯೂ ಸಹ 

ಇದೇ ಪರ ಶೆನ ಗಳನುನ  ಕೇಳಿದಾಗಲೂ ಸಹ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಇದೇ ಉತು ರವನುನ  ಕಟಿ ದಿರು.  ಆದರೆ, 

ಇವತಿು ನವರೆಗೆ  ಈ ಬಗೆೆ  ಯಾವುದೇ ಕರ ಮಗಳನುನ  ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿಲಿ . ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 900 

ಹುದಿ್ ಗಳನು ಭತಿಯ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಕಡತವನುನ  ಆರ್ಥಯಕ ಇಲ್ಯಖೆಗೆ ಕಳುಹಸಲ್ಯಗಿದ್ ಎಾಂದು ಉತು ರ 

ನಿೀಡಿದಿಾರೆ.  ಆದರೆ,  ಈ ಇಲ್ಯಖೆಯಲಿ್ಲ  5263 ಹುದಿ್ ಗಳು ಖಾಲ್ಲ ಇವ.  

ಶ್ರ ೋ ಸ್ತ.ಸ್ತ.ಪಾಟಿೋಲ್(ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,   ಉಳಿದ  

ಇಲ್ಯಖೆಗಳಲಿೂ  ಸಹ ಹುದಿ್ ಗಳು ಖಾಲ್ಲ ಇವ. ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಬಹಳ ಪಾರ ಮಾಣಿಕತೆಯಿಾಂದ ಕೆಲಸ 
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ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ. ಆರ್ಥಯಕ ಇಲ್ಯಖೆಯ ಅನುಮತಿಯನುನ  ಪಡೆದುಕಾಂಡು ವೈದಯ ರನುನ  ಭತಿಯ 

ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಕರ ಮವನುನ  ತೆಗೆದುಕಳೆುತಾು ರೆ. ದಯವಿಟಿ ,  ತಾವು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು.  

      ಶ್ರ ೋ ಎುಂ.ನ್ಯರಾಯಣಸ್ತಾ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ನಮಮ  ರಾಜಯ  ನಮಮ  ದೇಶದಲಿ್ಲ  

ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲಿ್ಲ   2ನೇ ಅಥವಾ 3ನೇ ಸ್ವಾ ನದಲಿ್ಲದ್. ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯನುನ  ನಂಬಿಕಾಂಡು ರೈತರು  

ಜಿೀವನ ನಡೆಸುತಿು ದಿಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಪಶುಗಳಿಗೆ  ಬರುವಂತಹ  ರೀಗಗಳಿಗೆ ಸಮಯಕೆೆ  ಸರಿಯಾಗಿ 

ಚಿಕಿತಿೆಯನುನ  ಕಡಲ್ಲಲಿವಾಂದರೆ, ಹಾಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಪಶುಗಳು ಸ್ವಯಬಹುದು.  

ಈ ಕರಣಕೆ ಗಿಯೇ  ಪಶು ಚಿಕಿತಿಾ ಲಯಗಳು ಬೇಕೆಾಂದು ಕೇಳುತಿು ದಿ್ ೀನೆ. ಈ ಮರ್ಧಯ   ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರು ನನನ  ಸಹಾಯಕೆೆ  ಬಂದರು. ಅನೇಕಲ್ ತಾಲಿೂಕಿನ ಒಣಕನಹಳೆಿ  ಗಾರ ಮಕೆೆ  ಈ 

ಕೂಡಲೇ ಹೆಬಬ ಗೀಡಿಯಲಿ್ಲರುವಂತಹ ಪಶುವೈದಯ ಕಿೀಯ ಆಸಪ ತೆರ ಯನುನ  shift ಮಾಡಿಕಟಿ ರೆ 

ಸ್ವಕು.  ಹಸ ಪಶು ವೈದಯ ಕಿೀಯ ಆಸಪ ತೆರ  ಕಡಬೇಡಿ. ಇದನುನ  ಮಾಡಿಕಡಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ, 

ಇದಕೆೆ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರ ಕಡಬೇಕೆಾಂದು ಕೇಳಿಕಳೆು ತೆು ೀನೆ.  

ಶ್ರ ೋ ಪರ ಭು ಬಿ.ಚವಾಾ ಣ್:-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,   275 ಪಶು ಸಂಜಿೀವಿನಿ 1962 Animal 

Mobile Medical Ambulance ಗಳನುನ  ಶ್ೀರ್ರ ದಲಿ್ಲಯೇ ಕಡುತಿು ದಿ್ ೀವ. ಅದು under process ನಲಿ್ಲದ್.  

ಪರ ತಿಯಾಂದು ತಾಲಿೂಕಿಗೆ ಕಡುತಿು ದಿ್ ೀವ. ನಮಮ  ರಾಜಯ ದ ಇತಿಹಾಸದಲಿ್ಲ  ಹಾಂದ್ಯೂ ಆಗಿಲಿ , 

ಮುಾಂದ್ ಆಗತು ದ್ಯೀ ಅಥವಾ ಇಲಿವೀ ಹೇಳುವುದಕೆೆ  ಆಗವುದಿಲಿ . 

ಶ್ರ ೋ ಎುಂ.ನ್ಯರಾಯಣಸ್ತಾ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,   ನನು ಪಶು ಆಸಪ ತೆರ ಗಳ ಬಗೆೆ  

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಪರ ಶೆನ  ಕೇಳಿದಿ್ ೀನೆ. ಆದರೆ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು Ambulance  ಗಳ ಬಗೆೆ  ಹೇಳುತಿು ದಿಾರೆ. 

275 ಪಶು ಸಂಜಿೀವಿನಿ Ambulance ಗಳನುನ  ಯಾವಾಗ ಕಡುತಾು ರೆಾಂದು ಗತಿು ಲಿ . ಆದರೆ, ಅದು ಸಹ 

ಕೇವಲ ಘೀಷಣೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತು ದ್ ಅಷಿ್ ೀ.   

ಶ್ರ ೋ ಪರ ಭು ಬಿ.ಚವಾಾ ಣ್:-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,   ನನು ಸಿಬಬ ಾಂದಿಯ ಮತ್ತು  ಪಶು 

ಆಸಪ ತೆರ ಗಳ ಬಗೆೆ  ಹೇಳುತಿು ದಿ್ ೀನೆ. ನವು ಒಳೆ್ಳಯ ಕೆಲಸಗಳನುನ  ಮಾಡುತಿು ದಿ್ ೀವ.   

ಶ್ರ ೋ ಎುಂ.ನ್ಯರಾಯಣಸ್ತಾ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ನನು ಕೇಳಿದ ಪರ ಶೆನ ಗೆ ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರು ಉತು ರ ಕಡಬೇಕು.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಅವರ ಪರ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ ಉತು ರ ಹೇಳಿ.  

 ಶ್ರ ೋ ಪರ ಭು ಬಿ.ಚವಾಾ ಣ್:-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,   ಆ ಆಸಪ ತೆರ ಯನುನ  shifting 

ಮಾಡಿಕಡುತೆು ೀವ.  
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ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಆಯಿತ್ತ ಬಿಡಿ.  ಮುಾಂದಿನ ಪರ ಶೆನ  ಪರ ಕಶ್ 

ಕೆ.ರಾಥೀಡ್ರವರದಿು .  

ಶ್ರ ೋ ಲಕ್ಷಣ ಸಂಗಪಪ  ಸವದಿ:-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಸವದಿಯವರೇ, ಪರ ಶನ ೀತು ರ ವೇಳ್ಳಯಲಿ್ಲ  ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ 

ಮಾತನಡುವುದಕೆೆ  ಅವಕಶ ಕಡುವುದಿಲಿ . ಇಲಿ್ಲ  ಒಬಬ ರಿಗಾಂದು ಒಬಬ ರಿಗಾಂದು 

discrimination ಹೇಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ? 

ಶ್ರ ೋ ಲಕ್ಷಣ ಸಂಗಪಪ  ಸವದಿ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿುಂದ ಆಯೆ್ಕಯಾದವರು):-  ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ.  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಎಾಂ.ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಪಶು 

ಇಲ್ಯಖೆಯಲಿ್ಲನ ಮೂಲಭೂತ ಸಮಸಯ ಗಳ ಬಗೆೆ  ಪರ ಶೆನ ಗಳನುನ  ಕೇಳಿದಿಾರೆ.  ನನು ಅದಕೆೆ  

ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೇಳುತೆು ೀನೆ.  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಬಹಳ ಆಸಕಿು ವಹಸಿ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ. ಇದರ ಬಗೆೆ  

ಎರಡು ಮಾತಿಲಿ .  ನಮಮ  ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಪಶು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಾಗಬೇಕು, ಪಶುಗಳಿಗೆ ಆರೀಗಯ  ಕಡಬೇಕು 

ಎನುನ ವಂತಹ ಕಳಕಳಿ ಇದ್. ನನು ಪಿೀಠದಿಾಂದ ತಮಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕಳೆು ತೆು ೀನೆ. ನಮಮ  

ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  5 ಪಶು ವೈದಯ ಕಿೀಯ ಮಹಾ ಕಲೇಜುಗಳಿವ.  ಸಮಸಯ  ಎಲಿ್ಲ  ಉಾಂಟ್ಯಗತು ದ್ ಎಾಂದರೆ, 

ನೇಮಕತಿಯನುನ  ಮಾಡಿಕಳೆಲು ಕಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ   ಅಭಯ ರ್ಥಯಗಳು ಸಿಗತಿು ಲಿ . ಇದಕೆೆ  ಕರಣ 

ಏನೆಾಂದರೆ, ನಮಮ  ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  5 ಪಶು ವೈದಯ ಕಿೀಯ ಮಹಾ ಕಲೇಜುಗಳಿರುವುದರಿಾಂದ. 

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಈ ಕಲೇಜುಗಳಲಿ್ಲ  ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳು ಶ್ಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿಕಾಂಡು ಹರಗಡೆ 

ಬಂದಾಗ ಕಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತರ  ಅಭಯ ರ್ಥಯಗಳು ಸಿಗವುದಕೆೆ  ಸ್ವಧಯ ವಿದ್.  

  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಆರು ತಿಾಂಗಳ ಹಾಂದ್ ಅಥಣಿಯಲಿ್ಲರುವಂತಹ 

ಪಶು ವೈದಯ ಕಿೀಯ ಕಲೇಜು phase-II ಅನುನ  ಪೂಣಯಗಳಿಸುವುದಕೆೆ  ಕಳ್ಳದ ಆರು ತಿಾಂಗಳ ಹಾಂದ್ 

ಸಕಯರ 35 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್.   ಆದರೆ, ಅವರು ಇನೂನ  ಆ 

ಕಟಿ ಡವನುನ  ಕಟಿ ವುದಕೆೆ   ಸಿದಿ ತೆ ಮಾಡಿಕಾಂಡಿಲಿ . ಆ ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ನಿಲಯದವರು ಯಾವ ರಿೀತಿ 

ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಾು ರೆಾಂದು ಗತಿು ಲಿ . ಬಿೀದರ್ನಲಿ್ಲರುವಂತಹ ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ನಿಲಯದಲಿ್ಲ  ನನು ಮತ್ತು  

ಸಚಿವರಾದ ಸಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ್ರವರು ಒಟಿ ಗೆ ಸಭೆಯನುನ  ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ. ಅಾಂದಿನ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಸಚಿವರು 

ಇದಿು , ಬಹಳ ಅಥಯಪೂಣಯವಾಗಿ ಎಲಿವನುನ  ಕೇಳಿಸಿಕಾಂಡರು. ಆದರೆ, ಅಾಂದು ನವು 

ಮಾತನಡಿದ ಮಾತ್ತಗಳು ಆ ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ನಿಲಯದ ಅಧಿಕರಿಗಳ ಕಿವಿಯಳಗೆ ಹೀಯಿತು ೀ 

ಅಥವಾ ಇಲಿವೀ ಗತಿು ಲಿ .  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು   ಹೆಸರು ಪಡೆದುಕಳೆಬೇಕೆಾಂದು 
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ಆಸಕಿು ವಹಸಿಕಾಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ. ಆದರೆ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಅಧಿಕರಿಗಳು 

ಕೈಜೊೀಡಿಸುತಿು ದಿಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲಿವೇ ಎನುನ ವಂತಹ ಸಂಶಯ ನನಗೆ ಕಡುತಿು ದ್.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆ ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ನಿಲಯದವರು ಏನು ಮಾಡುವುದಿಲಿ .  

ಶ್ರ ೋ ಲಕ್ಷಣ ಸಂಗಪಪ  ಸವದಿ:- ಮಾನಯ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ಆ ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ನಿಲಯದಲಿ್ಲ  

ಏನಗಿದ್ ಎಾಂದರೆ, ಅಲಿ್ಲ  ಇರುವಂಥವರಿಗೆ ವೇತನ ಕಡುವುದು, ಬಂದಿರುವಂತಹ ಹಣದಲಿ್ಲ  ಯಾವ 

ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ಹಣವನುನ  ಹಡೆದುಕಾಂಡು ಅವರ ಜೇಬುಗಳನುನ  ತ್ತಾಂಬಿಸಿಕಳೆಬೇಕೆಾಂಬ 

ಚಿಾಂತನೆಯಲಿ್ಲದಿಾರೆ ಹರತಾಗಿ, ಪಶುಗಳನುನ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂಬ  ಆಲೀಚನೆಯಲಿ್ಲ  ಆ 

ಅಧಿಕರಿಗಳು ಇಲಿ . ಅದಕೆೆ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ದಯವಿಟಿ  ಆ ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ನಿಲಯದ ಅಧಿಕರಿಗಳ 

ಕಿವಿ ಹಾಂಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡಬೇಕು.  ಅವರು ಏನು  ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆಾಂದು ಕೇಳಬೇಕು. 

ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಾಂಗಳ ಹಾಂದ್ ಸಕಯರದಿಾಂದ ಸುಮಾರು 35 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿ 

ಬಂದರೂ ಸಹ, ಇವತಿು ನವರೆಗೆ ಟಾಂಡರ್ ಕಲ್ ಮಾಡುತಿು ಲಿ .  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ನೇಮಕತಿ 

ಮಾಡಬೇಕದರೆ ಪಶು ವೈದಯ ಕಿೀಯ ವೈದಯ ರು ಸಿಗತಿು ಲಿವಾಂದು ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ನೇಮಕತಿ 

ಮಾಡಿಕಳೆಬೇಕೆಾಂದರೆ, ಕಲೇಜುಗಳು ಇದಿು , ಅದರಲಿ್ಲ  ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳು ವಾಯ ಸಂಗ ಮಾಡಿ ಬಂದಾಗ 

ಮಾತರ  ಅಭಯ ರ್ಥಯಗಳು ಸಿಗತಾು ರೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ತಾವು ರ್ಚನನ ಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತೆು ೀವಾಂದು ಹೇಳಿದಿಿ ೀರಿ. 

ಆದರೆ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು  ಹೇಳುತಿು ರುವುದರ ಬಗೆೆ  ನೀಡಿ. 

ಶ್ರ ೋ ಪರ ಭು ಬಿ.ಚವಾಾ ಣ್:-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,   ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಸವದಿಯವರು 

ಅಥಣಿಯಲಿ್ಲರುವ ಕಲೇಜಿನ ಬಗೆೆ  ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಕೆಲಸವನುನ  

ಲೀಕೀಪಯೀಗಿ ಇಲ್ಯಖೆಗೆ  ಟಾಂಡರ್ನುನ  ಕಡಲ್ಯಗಿದ್. Tender process ನಲಿ್ಲದ್. ಈ ವಿಷಯದ 

ಬಗೆೆ  ನಿನೆನ  ದಿವಸ ಪೀನ್ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕರಿಗಳೊಾಂದಿಗೆ ಮಾತನಡಿದಿ್ ೀನೆ. ಆಗ ಅವರು ಈ 

ಕೆಲಸವನುನ  ಲೀಕೀಪಯೀಗಿ ಇಲ್ಯಖೆಗೆ   ಕಡಲ್ಯಗಿದ್, Tender process ನಲಿ್ಲದ್ ಎಾಂದು 

ತಿಳಿಸಿದಿಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ  ನನು ಒಾಂದು ಬ್ರರಿ ಅಲಿ್ಲಗೆ ವಿಸಿರ್್ ಮಾಡಿದಿ್ ೀನೆ. ಮತು ಮೆಮ  ವಿಸಿರ್್ 

ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  ಆದಷಿ್ಟ  ಶ್ೀರ್ರ ದಲಿ್ಲಯೇ  ಆ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಪರ ಯತನ ವನುನ  

ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರೇ, ಈಗ ಅಧಿವೇಶನಕೆೆ  ಬಂದಿದಿಿ ೀರಿ. ಅಥಣಿ 

ಹತಿು ರದಲಿ್ಲಯೇ ಇದ್.  ಹಾಗಾಗಿ, ಒಾಂದು ಬ್ರರಿ ವಿಸಿರ್್ ಮಾಡಿ.  
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ಶ್ರ ೋ ಪರ ಭು ಬಿ.ಚವಾಾ ಣ್:-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,    ವಿಸಿರ್್ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  ಅಲಿದೇ, 

ಆದಷಿ್ಟ  ಶ್ೀರ್ರ ದಲಿ್ಲಯೇ ಟಾಂಡರ್ ಪರ ಕಿರ ಯ್ಕಯನುನ  ಮುಗಿಸಿ ಕೆಲಸವನುನ  ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  

ಕರ ಮವನುನ  ತೆಗೆದುಕಳೆು ತೆು ೀನೆ.  

ಶ್ರ ೋ ಬ್ಸವರಾಜ ಪಾಟಿೋಲ್ ಇಟಗಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, Agricultural University 

ನಲಿ್ಲ  ಯಾವ ರಿೀತಿ Horticulture, Floriculture Diploma Course ಗಳನುನ  ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿದಿಾರೀ, 

ಅದೇ ರಿೀತಿ ಇಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ Veterinary Inspector Course ಗೆ Diploma Course  ಅನುನ  ಪಾರ ರಂಭ  

ಮಾಡಬೇಕು. ಕನೆಯ ಪಕ್ಷ Veterinary Inspector ರವರಾದರೂ ಸಹ  ಹಳೆಿಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಪಶುಗಳಿಗೆ 

ಚಿಕಿತಿೆಯನುನ  ನಿೀಡುತಾು ರೆ.  ಇಲಿ್ಲ  graduates ಬರುತಿು ಲಿ .  graduates ಬಂದರೆ, ನೇಮಕತಿ 

ಮಾಡುವುದಿಲಿ . ಅವರು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೀಗತಿು ದಿಾರೆ. ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ವಾದ ವಿಷಯ. ದಯವಿಟಿ  ಸಮಯ ಕಡಿ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಇಟಗಿಯವರೇ, ನಿೀವು ಅನುಮತಿ ಕೇಳಬೇಕಲಿವೇ; ಒಾಂದು ನೀಟಸ್ 

ಕಳುಹಸಿ.  ನಳ್ಳಗೆ ತೆಗೆದುಕಳೆು ತೆು ೀನೆ.  

ಶ್ರ ೋ ಬ್ಸವರಾಜ ಪಾಟಿೋಲ್ ಇಟಗಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, Diploma Course ಅನುನ  

ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಹೇಳಿ.  

ಶ್ರ ೋ ಪರ ಭು ಬಿ.ಚವಾಾ ಣ್:-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,   ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರ ಸಲಹೆ ಬಹಳ 

ಒಳೆ್ಳಯದು ಇದ್. ಅದರ ಬಗೆೆ  ಚಿಾಂತನೆ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಆ ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ನಿಲಯದ ಬಗೆೆ  ಕಳಜಿ  ವಹಸಿ. ಈ 

ಬಗೆೆ  ನನು ತಮಗೆ ಎಷಿ್ ೀ ಬ್ರರಿ ಹೇಳಿದಿ್ ೀನೆ.  ಆ ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ನಿಲಯದವರು ಯಾವುದಕೊ  ಸಹ 

ಕಳಜಿ ವಹಸುವುದಿಲಿ .   

(ಮುಾಂದು) 
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(1099) 15-12-2021 (12.40) ಎಾಂವಿ-ಬಿಎನ್ಎಸ 

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾ ತಿ) 

ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖ್ಯಾ : 284 

(ಉತ್ು ರವನುು  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ) 

ಶ್ರ ೋ ಎುಂ.ನ್ಯರಾಯಣಸ್ತಾ ಮಿ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಾ  ಸಚೇತ್ಕರು) 

(ಶ್ರ ೋ ಪರ ಕಾಶ್ ಕೆ. ರಾಥೋಡ್ ರವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲಿೆಯ 

ವಿಮಾನ ನಿಲಿ್ಯ ಣ 1ನೇ ಹಂತದ ಯೀಜನೆಯು ಯಾವಾಗ ಪೂಣಯಗಳೆುವುದು? ವಿಮಾನ ನಿಲಿ್ಯ ಣ 

ನಿಮಿಯಸಲು 727 ಎಕರೆ ಜಮಿೀನನುನ  ಸ್ವಾ ಧಿೀನಪಡಿಸಿಕಾಂಡಿದಿು , ಅಾಂತಹ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನುನ  

ಒದಗಿಸಲ್ಯಗಿದ್ಯೇ? ವಿಮಾನ ನಿಲಿ್ಯ ಣ ಪೂಣಯಗಳೆಲು ಬೇಕಗವ ಅನುದಾನ ಎಷಿ್ಟ ? ಅದನುನ  

ಪೂಣಯಗಳಿಸಲು ಎಷಿ್ಟ  ಸಮಯ ಬೇಕಗತು ದ್ ಎಾಂದು ಕೇಳಿದಿ್ ೀವ. ಅದಕೆೆ  ಅವರು ನಿೀಡಿರುವ 

ಉತು ರವೇನೆಾಂದರೆ, ಈ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಪೂಣಯಗಳಿಸಲು ರೂ.220 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಬೇಕು 

ಎಾಂದು ತಿಳಿಸಿದಿಾರೆ. ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಬಹಳ ನುರಿತ ಸಚಿವರಾಗಿದಿು , ನನಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ 

ಗೌರವವಿದ್. ಆದರೆ, ಅಧಿಕರಿಗಳು ಇಾಂತಹ ಒಾಂದು ಉತು ರವನುನ  ಕಟಿ್ಯ ಗ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 

ಅದನುನ  ಕಣಿಣ ನಿಾಂದ ನೀಡದ್ ಸಹ ಮಾಡಿದಿಾರೆ ಎಾಂದು ಅನಿಸುತಿು ದ್. ಏಕೆಾಂದರೆ, ಅವರ ಉತು ರದಲಿ್ಲ  

ಇದುವರೆವಿಗೂ 220 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳಲಿ್ಲ  95 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹಣ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್. 

ಅದರಲಿ್ಲ  25 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ ಎಾಂದು ಇದ್. ಈ ಯೀಜನೆ ಯಾವಾಗ 

ಪೂಣಯಗಳೆು ತು ದ್ ಎಾಂದರೆ, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲಿೆಯ ವಿಮಾನ ನಿಲಿ್ಯ ಣದ 1ನೇ ಹಂತದ 

ಯೀಜನೆಯು ಜನವರಿ 2022ರ ಅಾಂತಯ ದೊಳಗೆ ಪೂಣಯಗಳೆುವುದು ಎಾಂದು ಇದ್. ಹಾಗಾದರೆ, 

ಇನುನ  ಎಷಿ್ಟ  ದಿವಸವಿದ್. ನವು ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಸಾಂಬರ್ 2021ರ ಕನೆಗೆ ಬಂದಿದಿ್ ೀವ. ಜನವರಿ 

ತಿಾಂಗಳು ಸಹ ಬರುತಿು ದ್. ಇದು ಸುಮಾರು 220 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಯೀಜನೆ. ಅದರಲಿ್ಲ  95 

ಕೀಟ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್, ಅದರಲಿ್ಲ  25 ಕೀಟ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್. ಈ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಯಾವಾಗ 

ಪೂಣಯಗಳಿಸುತಿು ೀರಾ ಎಾಂದರೆ, ಜನವರಿ 2022ರ ಕನೆಗೆ ಪೂಣಯಗಳಿಸುತೆು ೀವಾಂದು ತಿಳಿಸಿದಿಾರೆ. 

ಇದಕೆೆ  ಈ ರಿೀತಿಯ ಉತು ರವನುನ  ಯಾವ ಅಧಿಕರಿಗಳು ನಿೀಡಿದಿಾರೆ, ದಯಮಾಡಿ ಆ ಅಧಿಕರಿಗಳ 

ಮೇಲೆ ಕರ ಮ ಕೈಗಳೆಿ . ಸದನಕೆೆ  ಏಕೆ ಈ ರಿೀತಿಯ ತಪುಪ  ಉತು ರವನುನ  ಕಡುತಾು ರೆ? ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 

ಎಲಿ್ಯ  ಇಲ್ಯಖೆಗಳಲಿೂ  ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಂತಹವರು. ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಅನುಭವವಿದ್. 

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಸದನಕೆೆ  ಇಾಂತಹ ಉತು ರವನುನ  ನಿೀಡಿರುವುದನುನ  ನನು ಅಪೇಕೆಾ ಪಟಿ ರಲ್ಲಲಿ . 

ಮುಾಂದುವರೆದು, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ಕೆಲವಾಂದು ವಿಷಯಗಳನುನ  ಅವರ ಗಮನಕೆೆ  ತರುವುದಕೆೆ  

ಬಯಸುತೆು ೀನೆ. ಇದುವರೆಗೂ 95 ಕೀಟ ಹಣ ಏನು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್. ಅದರಲಿ್ಲ  ಏನೇನು 
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ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದರೆ, runway, levelling, taxiway, insulation, apron, approach ರಸು , internal ರಸು , 

terminal ರಸು  ಇವುಗಳ್ಳಲಿವನುನ  ಮಾಡುವುದಕೆೆ  95 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡಿರುವುದು. ಆದರೆ, ಇದುವರೆವಿಗೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದು ಕೇವಲ 25 ಕೀಟ 

ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತರ . ಹಾಗಾಗಿ, ಅಲಿ್ಲ  ಏನೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸವಾಗಿಲಿ . ಹಾಗಾದರೆ, 220 ಕೀಟ 

ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು ಯಾವಾಗ? ಅಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸ ಯಾವಾಗ 

ಪಾರ ರಂಭವಾಗತು ದ್? ಈಗ ಉದಾಹರೆಣೆಗೆ; ಸಕಯರ ಈ ವಿಮಾನ ನಿಲಿ್ಯ ಣವನುನ  ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡಿದ ದಿನವೇ ಶ್ವಮೊಗೆ  ವಿಮಾನ ನಿಲಿ್ಯ ಣವನುನ  ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್. ಆ ವಿಮಾನ 

ನಿಲಿ್ಯ ಣದ ಕೆಲಸ ಶ್ೀರ್ರ ಗತಿಯಲಿ್ಲ  ನಡೆಯುತಿು ದ್. ಆದರೆ, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲಿೆ  ಒಾಂದು ಪರ ವಾಸಿ 

ಕೇಾಂದರ ಸ್ವಾ ನ. ಅಲಿ್ಲಗೆ ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಿಾಂದ ಪರ ವಾಸಿಗರು ಬರುತಾು ರೆ. ಅಾಂತಹ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ  ವಿಮಾನ 

ನಿಲಿ್ಯ ಣ ಇಷಿ್ಟ  ನಿಧಾನವಾಗತಿು ದ್. ಅದಕೆೆ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಅಧಿಕರಿಗಳ ಕಿವಿ ಹಾಂಡುವುದರ 

ಮುಖಾಾಂತರವಾಗಿ, ಸಕಯರದ ಗಮನ ಸಳ್ಳದು ಅತಿ ಶ್ೀರ್ರ ದಲಿೆ ೀ ಇದಕೆೆ  ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿ, 

ಅದರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಾಂದು ತಮಮ  ಮುಖಾಾಂತರ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕಳೆು ತೆು ೀನೆ. 

ಶ್ರ ೋ ವಿ.ಸೋಮಣಣ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನನನ  ಮಿತರ ರಾದ ಶ್ರ ೀ 

ಎಾಂ.ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ತಿಳಿಸಿದ, ವಿಜಯಪುರ ವಿಮಾನ ನಿಲಿ್ಯ ಣದ ಬಗೆೆ  ತಮಮ  

ಮುಖಾಾಂತರ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರ ಗಮನಕೆೆ  ತರುವುದೇನೆಾಂದರೆ. ನವು ಸುಮಾರು 727 ಎಕರೆ 

ಜಮಿೀನನುನ  ನಮಮ  ಸ್ವಾ ಧಿೀನಕೆೆ  ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ಅದರ ಕೆಲಸ ಪಾರ ರಂಭವಾಗಿದ್. ಈಗ ಮೊದಲನೆ 

ಹಂತಕೆೆ  95 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್. ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡನೆ ಹಂತಕೆೆ  ಟಾಂಡರ್ ಕರೆದು, 

ಇದೇ ತಿಾಂಗಳ 24ನೇ ತಾರಿೀಖಿಗೆ ಅಧಿವೇಶನ ಮುಗಿಯುತು ದ್. ನನು 25ನೇ ತಾರಿೀಖಿಗೆ ಬ್ರಗಲಕೀಟ 

ಮತ್ತು  ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲಿೆಯ ಎಲಿ್ಯ  ಶಸಕರನುನ  ಅಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆದಿದಿ್ ೀನೆ. ಅಲಿ್ಲ  ನಮಮ  ಇಲ್ಯಖೆಯ 

ಕಚೇರಿಯನುನ  ಸಹ ಉದಾಾ ಟನೆ ಮಾಡುತಿು ದಿ್ ೀವ. ನನು ಈ ವಿಮಾನ ನಿಲಿ್ಯ ಣ ಹತಿು ರಕೆೆ  ಸಹ 

ಹೀಗತಿು ದಿ್ ೀನೆ. ಇದನುನ  ಯಾವರಿೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಧಯ ವಾದರೆ, ಶ್ವಮೊಗೆದಲಿ್ಲ  ಯಾವರಿೀತಿ 

ತಾ ರಿತಗತಿಯಲಿ್ಲ  ಆಗತಿು ದ್, ಅದೇ ಮಟಿ ದಲಿ್ಲ  …. 

ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ್ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನ್ಯಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

cost್of್project……್ 

ಶ್ರ ೋ ವಿ.ಸೋಮಣಣ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇದರ ಯೀಜನ ವಚು  220 ಕೀಟ 

ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಈಗಾಗಲೇ 95 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿ ಮಂಜೂರಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ, ಈ ಕೆಲಸಗಳನುನ  

ಲೀಕೀಪಯೀಗಿ ಇಲ್ಯಖೆಯ ವತಿಯಿಾಂದಲೇ ಮಾಡುತಿು ದಿ್ ೀವ. ನನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದಕೆೆ  
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ಎಷಿ ರಮಟಿ ಗೆ ಆದಯ ತೆ ಕಡಬೇಕಗಿತ್ತು , ಅಷಿ ರಮಟಿ ಗೆ ಕಟಿ ದಿ್ ೀನೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, 

ಶ್ವಮೊಗೆ  ಮತ್ತು  ಗಲಬ ಗಯ ವಿಮಾನ ನಿಲಿ್ಯ ಣ. ಈಗ ಗಲಬ ಗಯ ವಿಮಾನ ನಿಲಿ್ಯ ಣಕೆೆ  ಸುಮಾರು 742 

ಎಕರೆ ಜಮಿೀನು. ಪಾರ ಯಶಃ ಈಗಾಗಲೇ ಅಲಿ್ಲನ ವಿಮಾನ ನಿಲಿ್ಯ ಣ  ದಿನಾಂಕ 22.11.2019ರಿಾಂದ 

ಕಯಾಯರಂಭ ಮಾಡುತಿು ದ್. ಹಾಸನ ವಿಮಾನ ನಿಲಿ್ಯ ಣಕೆೆ  ಸುಮಾರು 536 ಎಕರೆ ಜಮಿೀನು. ನವು 

ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸವನುನ  ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ. ಶ್ವಮೊಗೆ  ವಿಮಾನ ನಿಲಿ್ಯ ಣಕೆೆ  ಇಡಿೀ 

ಯೀಜನೆಗೆ 384 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳು, ಅಲಿ್ಲ  758 ಎಕರೆ ಜಮಿೀನನುನ  ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿದಿ್ ೀವ. 

ವಿಜಯಪುರ ವಿಮಾನ ನಿಲಿ್ಯ ಣದ ಯೀಜನೆಗೆ ಸುಮಾರು 727 ಎಕರೆ ಜಮಿೀನನುನ  

ಸ್ವಾ ಧಿೀನಪಡಿಸಿಕಾಂಡಿದಿ್ ೀವ. 220 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹಣದಲಿ್ಲ  ಈ ಯೀಜನೆಯನುನ  2022ರ 

ಡಿಸಾಂಬರ್ ತಿಾಂಗಳಿಗೆ ಕಮಗಾರಿಯನುನ  ಪೂಣಯಗಳಿಸುತೆು ೀವ. 

 ಶ್ರ ೋ ಎುಂ.ನ್ಯರಾಯಣಸ್ತಾ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಿೀಡಿರುವ ಉತು ರದಲಿ್ಲ  ಜನವರಿ 

2022 ಎಾಂದು ಇದ್. 

ಶ್ರ ೋ ವಿ.ಸೋಮಣಣ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇದನುನ  ಡಿಸಾಂಬರ್, 2022ಕೆೆ , ಅಾಂದರೆ 

ಮುಾಂದಿನ ವಷಯಕೆೆ  ಮೊದಲನೇ ಹಂತವನುನ  ಮುಗಿಸಬೇಕೆಾಂದು ಹೇಳಿರುವುದು. ಅದೇ ರಿೀತಿಯಾಗಿ 

ನನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ರಾಯಚೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲಿ್ಯ ಣದ ಕೆಲಸವನುನ  ಮುಗಿದು, ಈಗ ಅದು 

ಕಯ ಬಿನೆರ್್ಗೆ ಬಂದಿದ್.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗ ವಿಜಯಪುರ ವಿಮಾನ ನಿಲಿ್ಯ ಣದ ಕೆಲಸವನುನ  ಮುಗಿಸಿ.  

ಶ್ರ ೋ ವಿ.ಸೋಮಣಣ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈಗ ನಮಮ  ಆದಯ ತೆಯಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ 

ಬಿೀದರ್ನಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸವಾಗತಿು ದ್. ಇವುಗಳಿಗಿಾಂತ ಹೆಚಾು ಗಿ, ಅತಿ ಅವಶಯ ಕತೆ ಇರುವಂಥದಿು  ಕರವಾರ 

ವಿಮಾನ ನಿಲಿ್ಯ ಣ. ನೌಕನೆಲೆಯಲಿ್ಲ  ಅದನುನ  ಯಾವ ಯಾವ ರಿೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಾಂದು ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರಾದ ಅರೆಬೈಲು ಹೆಬ್ರಬ ರ್ ಶ್ವರಾಾಂ ಮತ್ತು  ಮಾನಯ  ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್ರಿಗೂ ಸಹ ಒಾಂದು 

ಪತರ ವನುನ  ಬರೆಯುತೆು ೀನೆ. ನನು ಇನುನ  ಹದಿನೈದು ದಿವಸದಲಿ್ಲ  ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೀಗಿ ನೀಡುತೆು ೀನೆ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗ ವಿಜಯಪುರ ವಿಮಾನ ನಿಲಿ್ಯ ಣದ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿ. 

ಶ್ರ ೋ ವಿ.ಸೋಮಣಣ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ವಿಜಯಪುರ ವಿಮಾನ ನಿಲಿ್ಯ ಣಕೆೆ  

ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಾಂತೆ ನವು ಅದಕೆೆ  timebound ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ. ನವು ಅದನುನ  ಮಾಡುತೆು ೀವ.  

ನನು ಮಾನಯ  ಎಾಂ.ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರ ಕಳಕಳಿಯನುನ  ಮೆಚ್ಚು ತೆು ೀನೆ. ನನಗೆ ಯಾವುದೇ 
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ಇಲ್ಯಖೆಯನುನ  ಕಟಿ ರೆ, ಏನದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಎಾಂಬ ಬಯಕೆ ಇದ್. ಅದಕೆೆ  ನನು ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ಅದಕೆೆ  ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕರಣಕೊ  ಸಂಶಯಪಡುವುದು ಬೇಡ.  

ಶ್ರ ೋ ಎುಂ.ನ್ಯರಾಯಣಸ್ತಾ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಸುಮಾರು 220 ಕೀಟ 

ರೂಪಾಯಿಗಳಲಿ್ಲ  ಇಾಂತಹ ಒಾಂದು ಯೀಜನೆಯನುನ  ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ. ಈಗ ಅವರು 

ಮಾಡುತಿು ರುವಂತಹ ರನ್ವೇ ಸೈಜ್ ಮತ್ತು  ವಿಮಾನ ನಿಲಿ್ಯ ಣವನುನ  ನೀಡಿದಾಗ, ಅಲಿ್ಲ  ಕೇವಲ 

ಸಣಣ  ವಿಮಾನಗಳು ಇಳಿಯುವುದಕೆೆ  ಮತ್ತು  ಹತ್ತು ವುದಕೆೆ  ಅವಕಶವಿದ್. ಅಲಿ್ಲ  ದೊಡಡ  ದೊಡಡ  

ವಿಮಾನಗಳು ಇಳಿಯುವುದಕೆೆ  ಆಗವುದಿಲಿ . ಅದಕೆೆ  ಇನುನ  ಸಾ ಲಪ  ಹಣವನುನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ, 

ಮುಾಂದಕೆೆ  ಬೇಕದರೆ ಅದನುನ  ಅಾಂತರಾಷಿ್ಟ ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲಿ್ಯ ಣವನನ ಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. 

ಅದಕೆೆ  ಏಕೆ ಡಬಲ್ ಖ್ಚ್ಚಯ ಮಾಡುವುದು. ಈಗ ನಯ ಷನಲ್ ಹೈವೇ ಮಾಡುತಿು ದಿ್ ೀವ. ಅಲಿ್ಲ  ಹೈವೇ 

ರೀಡ್ ಮಾಡಿ, ಆ ನಂತರ ಫಿ್ ೈಓವರ್ ಮಾಡುವ ರಿೀತಿ ಆಗತು ದ್. ಆ ರಿೀತಿ ಡಬಲ್ ಡಬಲ್ 

ಖ್ಚಾಯಗತು ದ್. ನಿೀವು ಇವತೆು ೀ ತಾಾಂತಿರ ಕ ವಯ ಕಿು ಗಳನುನ  ಕರೆಯಿಸಿ ಮಾತನಡಿ. ಏಕೆಾಂದರೆ, ಈ 

ಯೀಜನೆಗೆ 220 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹಣವನುನ  ಖ್ಚ್ಚಯ ಮಾಡುತಿು ದಿ್ ೀವ. ಅದಕೆೆ  ರನ್ವೇ ಅನುನ  

ಇನುನ  ಸಾ ಲಪ  ಉದಿ  ಮಾಡಿ, ಅಲಿ್ಲ  ದೊಡಡ  ವಿಮಾನಗಳು ಸಹ ಇಳಿಯುವುದಕೆೆ  ಅವಕಶ 

ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆಾಂದು ತಮಮ  ಮುಖಾಾಂತರ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ಮನವಿ ಮಾಡಿಕಳೆು ತೆು ೀನೆ.  

ಶ್ರ ೋ ವಿ.ಸೋಮಣಣ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಈ ತಿಾಂಗಳ 25ನೇ ತಾರಿೀಖಿಗೆ 

ಹೀಗತಿು ದಿ್ ೀನೆ. ಅಲಿ್ಲಗೆ ನಮಮ  ಎಲಿ್ಯ  ಹರಿಯ ಅಧಿಕರಿಗಳನುನ  ಸಹ ಕರೆದುಕಾಂಡು 

ಹೀಗತಿು ದಿ್ ೀನೆ. ಅಲಿ್ಲಯ ಶಸಕರು ಮತ್ತು  ಬ್ರಗಲಕೀಟಯ ಶಸಕರು ಹಾಗೂ ಹರಿಯರಾದ 

ಮಾನಯ  ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟೀಲ್ರವರಿಗೂ ಸಹ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ಅವರು ಒಾಂದು ಗಂಟ 

ನಮೊಮ ಾಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅಾಂದು ನನು ಅಲಿ್ಲ  ಹತ್ತು  ಗಂಟಗೆ ಇರುತೆು ೀನೆ. ಅಲಿ್ಲ  ಏನು ಅವಶಯ ಕತೆ 

ಎಾಂಬುದಕೆಿಾಂತ ಹೆಚಾು ಗಿ, ಮುಾಂದ್ ಜಾಗ ಸಿಗವುದಿಲಿ  ಎಾಂಬ ಚಿಾಂತನೆ ಇರುವುದರಿಾಂದ, ಎಲಿರ 

ಅಭಿಪಾರ ಯವನುನ  ಸಂಗರ ಹ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ತಾವು ತಾಾಂತಿರ ಕ ವಯ ಕಿು ಗಳ ಸಲಹೆಯನುನ  ಕೇಳಿ.  

ಶ್ರ ೋ ವಿ.ಸೋಮಣಣ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈಗ ತಾಾಂತಿರ ಕವಾಗಿ ಏನೇನು ಆಗಬೇಕೀ 

ಅದನುನ  ನೀಡಿ ಮಾಡುತೆು ೀವ.  

ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ವಿಜಯಪುರ ಒಾಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ 

ಜಿಲಿೆ . ಅಲಿ್ಲ  ಜಗತಿು ನ ಎಾಂಟನೇ ಅದುು ತವಾದ ಗಲ್ಗಾಂಬಜ್ ಇದ್. ಈಗ ಗಲ್ಗಾಂಬಜ್ ಮತ್ತು  
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ಇಬ್ರರ ಹಾಂ ರೀಜಾ ನೀಡುವುದಕೆೆ  ಲಕಾ ಾಂತರ ಜನರು ಮತ್ತು  ಬಹಳಷಿ್ಟ  ವಿದೇಶ್ ಪರ ವಾಸಿಗರು 

ಬರುತಾು ರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲಿೆ  ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಬ್ಳ್ಳಗಳನುನ  ಬ್ಳ್ಳಯುವಂತಹ ಜಿಲಿೆ .  

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲಿೆಯ ದಾರ ಕಿಾ  ಲಂಡನ್ನ ಸೂಪರ್ ಮಾಕೆಯರ್್ಗೆ ಹೀಗಿ ಅಲಿ್ಲ  ಮಾರಾಟವಾಗತು ದ್. 

ಈಗ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಬ್ಳ್ಳಗಳಾದ ದಾಳಿಾಂಬ್ ಮತ್ತು  ದಾರ ಕಿಾ  ಇನಿನ ತರೆ ಅನೇಕ ರಿೀತಿಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ 

ಬ್ಳ್ಳಗಳನುನ  ವಿದೇಶಕೆೆ  ರಫುು  ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಆದುದರಿಾಂದ, ಅಲಿ್ಲ  ವಿಮಾನ ನಿಲಿ್ಯ ಣ ಬಹಳ 

ಅವಶಯ ಕತೆ ಇದ್. ಆ ಅವಶಯ ಕತೆಗಳನುನ  ಅನುಸರಿಸಿಕಾಂಡು, ಏನು deadline ಹಾಕಿಕಾಂಡಿದಿಾರೆ. 

ಅಾಂದರೆ, ಡಿಸಾಂಬರ 2022ರ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಳಗೆ ಮುಗಿಸಲ್ಲ. ಈಗ 25ನೇ ತಾರಿೀಖಿಗೆ ಸಭೆ ಮಾಡಿ, 

ಅಧಿಕರಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಯ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮಾನಯ  ಎಾಂ.ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ 

ಮುಾಂದ್ ಅಾಂತರಾಷಿ್ಟ ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲಿ್ಯ ಣ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಅನುಕೂಲವಾಗವಂತಹ ದಿಶೆಯಲಿ್ಲ  

ಇದಕೆೆ  ಮತು ಮೆಮ  double expenditure ಆಗಬ್ರರದು. ಈಗ ಆ ವಿಚಾರವನುನ  ಇಟಿಕಾಂಡು, ಅದು 

ವಿಸು ರಣೆಯಾಗವ ಹಾಗೆ ಅದು ಅಾಂತರಾಷಿ್ಟ ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲಿ್ಯ ಣವಾಗಿ ಅನುಕೂಲವಾಗವಂತಹ 

ವಿನಯ ಸದೊಾಂದಿಗೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಲ್ಲ.  ಆ ಕೆಲಸವನುನ  ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಳಗೆ ಮುಗಿಸಲ್ಲ. ಆ 

ವಿಮಾನ ನಿಲಿ್ಯ ಣ ಕೇವಲ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲಿೆ ಗೆ ಅಷಿ್  ಅಲಿ . ಅದು ನೆರೆಯ ಜಿಲಿೆಯಾದ 

ಬ್ರಗಲಕೀಟ ಜಿಲಿೆಗೂ ಸಹ ಉಪಯೀಗವಾಗತು ದ್. ಇದು ಎರಡೂ ಜಿಲಿೆಗೂ ಸಹ 

ಉಪಯೀಗವಾಗವಂತಹ ಮಹತಾ ದ ವಿಮಾನ ನಿಲಿ್ಯ ಣವಿದು. ಅದಕೆೆ  ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಳಗೆ 

ಮುಗಿಸುವುದಕೆೆ  ಪರ ಯತನ  ಮಾಡಲ್ಲ. 

ಶ್ರ ೋ ವಿ.ಸೋಮಣಣ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನನು 25ನೇ ತಾರಿೀಖಿಗೆ ಅದನುನ  ನೀಡಿ 

ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. 

(ಮುಾಂದು) 
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(1100) 15.12.2021 12.50 LL-BNS 

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾ ತಿ) 

ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖ್ಯಾ :316 

(ಉತ್ು ರವನುು  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ) 

 

ಶ್ರ ೋ ಎಸ್್. ರುದರ ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ನನನ  ಪರ ಶೆನ ಗೆ ಉತು ರವನುನ  

ಕಟಿ ದಿಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಲಿ್ಲ  ಪರ ಶೆನ  ಇರುವುದೇನೆಾಂದರೆ, 2019ರಲಿ್ಲ  ನಡೆದಂತಹ ಅಧಿವೇಶನದಲಿ್ಲ  ನನು 

ಇದೇ ಪರ ಶೆನ  ಕೇಳಿದಿು ,್ “ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ಮಾಡಿಸಿ ಅದನುನ  ರಾಷಿ್ಟ ರೀಯ ಹೆದಿಾರಿಗೆ ಹಸ್ವು ಾಂತರಿಸುತೆು ೀವ”್

ಎಾಂದು ನನನ  ಪರ ಶೆನ ಗೆ ಸದನದಲಿ್ಲ  ಉತು ರಿಸಲ್ಯಗಿರುತು ದ್. ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಕಟಿ ಾಂತಹ ಉತು ರದಲಿ್ಲ , 

“ಭಾರತ ಸಕಯರದ ಕೇಾಂದರ  ಭೂಸ್ವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹೆದಿಾರಿ ಮಂತಾರ ಲಯದ ಪತರ  ಸಂಖೆಯ  ಉಲಿೆೀಖಿಸಿ,  

…ದಿನಾಂಕ:28.07.2020ರಲಿ್ಲ  ತಾತಿಾ ಕವಾಗಿ ಅನುಮೊೀದಿತವಾಗಿರುವ ಪರ ಸ್ವು ವನೆಗಳನುನ  ಇದಿ  

ಸಿಾ ತಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಪೂವಯ ಮುಕು ಯಗಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲ್ಯಗಿದ್…”್ಎಾಂದು ಉತು ರ ನಿೀಡಲ್ಯಗಿರುತು ದ್. 

ಶ್ವಮೊಗೆ  ಜಿಲಿೆಯಲಿ್ಲ  ನನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ಉತು ರ ಮತ್ತು  ಕರಾವಳಿ ಪರ ದೇಶ ಮರ್ಧಯ  

ಕನಯಟಕಕೆೆ  ಕನೆಕಿ್್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಾಂದು ಲ್ಲಾಂಕ್್ ರಸು  ಇದು ಎಾಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಪರ ತಿ 6 

ನಿಮಿಷಕೆಮೆಮ  ಒಾಂದು ಸಕಯರಿ ಬಸ್ ಅಲಿ್ಲ  ಓಡಾಡುತು ದ್. ಮಧಯ ದಲಿ್ಲ  ಹರಿಹರದಿಾಂದ 

ಮಲೆಬ್ನೂನ ರು-ಹನನ ಳಿ-ಶ್ವಮೊಗೆ  ಈ ಮಾಗಯವಾಗಿ ಸುಮಾರು 20 ಹಳೆಿಗಳು ಮತ್ತು  3 

ಪಟಿ ಣಗಳು ಬರುತು ವ. ಅಲಿ್ಲ  ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ವಾಹನ ದಟಿ ಣೆ ಇರುತು ದ್. ಆದುದರಿಾಂದ, ದಯಮಾಡಿ, 

ಇದಕೆೆ  ಪಯಾಯಯವಾಗಿ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಕರ ಮವನುನ  ತೆಗೆದುಕಳೆಬೇಕೆಾಂದು ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. 

ಏಕೆಾಂದರೆ, ಕೇಾಂದರ ದ ನಿಯಮದ ಪರ ಕರ ಅದನುನ  ತಾತೆಲ್ಲಕವಾಗಿ ತಡೆಹಡಿದಿದಿಿ ೀರಿ, ಅದು ಸರಿ 

ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈಗಿನ ಪರಿಸಿಾ ತಿಯಲಿ್ಲ  ಅಲಿ್ಲ  ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಟ ಮತ್ತು  ಸಮಯ ತ್ತಾಂಬ್ರ 

ಆಗತಿು ರುವುದರಿಾಂದ ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ರ್ಷಯಣೆಗಳು ಕೂಡ ಹಳೆಿಗಳ ಮಧಯ ದಲಿ್ಲ  ಆಗತಿು ರುತು ದ್. 

ಆದುದರಿಾಂದ, ಇದಕೆೆ  ಪಯಾಯಯ ವಯ ವಸಾ ಯನುನ  ದಯಮಾಡಿ ಸೂಚಿಸಬೇಕೆಾಂದು ತಮಮ ಲಿ್ಲ  

ಕಳಕಳಿಯಿಾಂದ ಮನವಿ ಮಾಡುತೆು ೀವ.  

ಶ್ರ ೋ ಸ್ತ.ಸ್ತ. ಪಾಟಿೋಲ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ಅಲಿ್ಲ  

ವಾಹನ ದಟಿ ಣೆ ಇರುವುದು ಸಕಯರದ ಗಮನಕೆೆ  ಬಂದಿರುತು ದ್. ಆದರೆ, ಹಸ ರಾಷಿ್ಟ ರೀಯ ಹೆದಿಾರಿ 

ಘೀಷಣೆಯಾಗಬೇಕದರೆ ಅದು ನಿೀತಿ ಆಯೀಗದ ಮುಖಾಾಂತರ ಘೀಷಣೆಯಾಗವ ಸಂಬಂಧ 

ಅದನುನ  foreclosure ಮಾಡಲ್ಯಗಿರುತು ದ್. ಆದಾಗೂಯ , ಪಯಾಯಯ ವಯ ವಸಾ  ಕಲ್ಲಪ ಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 

ಮಾನಯ  ರುದ್ರ ೀಗೌಡರ ಜೊತೆ ಈಗಾಗಲೇ ನನು ಮಾತನಡಿದಿ್ ೀನೆ. ಅದನುನ  KSHIP-4 ರಲಿ್ಲ  ಪರ ಸ್ವು ವನೆ 
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ಸಲಿ್ಲಸುವುದಕೆೆ  ನಮಗೆ ಅವಕಶ ಇದ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಾಂದು ಯೀಜನೆಯಲಿ್ಲ  

ಅದನುನ  ಅಪ್ಗೆರ ೀಡ್ ಮಾಡಲ್ಲಕೆೆ  ನವು ಕರ ಮವನುನ  ಕೈಗಳೆು ತೆು ೀವ.  
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ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖ್ಯಾ :347 

(ಉತ್ು ರವನುು  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ) 

 

ಶ್ರ ೋ ಯು.ಬಿ. ರ್ವುಂಕಟೇಶ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಮಾನಯ  

ಸಭಾನಯಕರು ಮತು ಮೆಮ  ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ಸದಸಯ ರಾಗಿ ಆಯೆ್ಕಯಾಗಿ ಬಂದಿದಿಾರೆ, ಅವರಿಗೆ 

ಅಭಿನಂದಿಸುತಾು , ಈ ಪರ ಶೆನ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿ  ಮಂತಿರ ಗಳು ಸದನದಲಿ್ಲ  ಹಾಜರಿರುವುದಿಲಿ . ಆದಾಗೂಯ , 

ನನನ  ಪರ ಶೆನ ಗೆ ನಿೀಡಿರುವ ಉತು ರ ಒಾಂದು ಅಪೂಣಯ ಉತು ರವಾಗಿದ್ ಎಾಂದು ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ಏಕೆಾಂದರೆ, 

ನನು ಕೇಳಿರುವ ಪರ ಶೆನ ಯಲಿ್ಲ ,್ “ಎಲಿೆ ಲಿ್ಲ  ಮಳ್ಳ ಬಿದಿು  ದೇವಸ್ವಾ ನಗಳು ಹಾಳಾಗಿದ್. ಅದಕೆೆ  ತಾವು 

ಯಾವ ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳೆು ತಿು ೀರಿ”್ಎಾಂದು ಪರ ಶೆನ  ಕೇಳಿದಿ್ ೀನೆ. ಸುಮಾರು 30 ಜಿಲಿೆಯ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ 9 

ಜಿಲಿೆ ಗಳ ಮಾಹತಿ ಮಾತರ  ಕಟಿ ದಿು , ಇನುನ  ಉಳಿದ 21 ಜಿಲಿೆ ಗಳಲಿ್ಲ  ಮಳ್ಳ ಬಂದು ದೇವಸ್ವಾ ನಗಳು 

ಬಿದಿಿರುವುದಿಲಿ  ಎನುನ ವುದು ಅಧಿಕರಿಗಳ ಉತು ರವಾಗಿದ್. ಆದರೆ, ನನು ಒಾಂದೊಾಂದು ಜಿಲಿೆ ಗೆ 

ಒಾಂದೊಾಂದು ಹಾನಿಗಳಗಾದ ದೇವಸ್ವಾ ನದ ಉದಾಹರಣೆ ನಿೀಡುತೆು ೀನೆ. ಅದರಂತೆ, ಬ್ರದಾಮಿ 

ಜಿಲಿೆಯಲಿ್ಲ  ಅಗಸು ಯ ಕಳ ತ್ತಾಂಬಿ ತ್ತಳಸಿಗಿರಿಯ ಹನುಮಾನ್ ದೇವಸ್ವಾ ನ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿರುತು ದ್. 

ಇದು ನನಗೆ ನಿೀಡಿರುವ ಉತು ರದ ಲ್ಲಸಿ್ನಲಿ್ಲ  ಇರುವುದಿಲಿ . ಅದೇ ರಿೀತಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲಿೆಯ 

ಸಿಾಂಧನೂರು ತಾಲಿೂಕಿನ ಮಲಿ್ಯಪುರ ಗಾರ ಮದ ಶ್ರ ೀಮಠದ ದೇವಸ್ವಾ ನ ಮಳ್ಳಯಿಾಂದ ಕುಸಿದು ಬಿದಿಿ ದ್. 

ಇದು ಕೂಡ ಆ ಲ್ಲಸಿ್ನಲಿ್ಲ  ಇರುವುದೇ ಇಲಿ . ಮಂಡಯ  ಜಿಲಿೆಯ ಕಿಕೆೆ ೀರಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜನಧಯನ 

ದೇವಸ್ವಾ ನದ ಗೀಡೆ ಭಾರಿೀ ಮಳ್ಳಗೆ ಕುಸಿದು ಬಿದಿಿರುತು ದ್. ಇದು ಹಯಿಳರ ಕಲಕೊ  ಹಾಂದಿನ 

ದೇವಸ್ವಾ ನವಾಗಿದ್ ಮತ್ತು  ದೇವಾಲಯದ ಗೀಡೆಗಳಲಿ್ಲ  ನರಸಿಾಂಹ, ಗೀಪಾಲಕೃಷಣ , 

ಮಹಷಮಧಿಯನಿ ಮುಾಂತಾದ ಸುಾಂದರವಾದ ಶ್ಲಪ ಗಳನುನ  ಹಾಂದಿರುತು ದ್. ಇದನುನ  ನನು 

ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  

ನಮಮ  ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು 35ಸ್ವವಿರ ದೇವಸ್ವಾ ನ ಇದ್. ಅವುಗಳಲಿ್ಲ  ಕನಿಷಾ  ಪಕ್ಷ ಶೇಕಡ 

10ರಷಿ್ಟ  ಆದರೂ ಮಳ್ಳಯಿಾಂದ ಹಾನಿಗಳಗಾಗಿದ್. ಆದರೆ, ಅಧಿಕರಿಗಳು ಕೇವಲ 100 

ದೇವಸ್ವಾ ನಗಳ ಮಾಹತಿ ನಿೀಡುತಾು ರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸುಮಾರು 20 ಜಿಲಿೆ ಗಳ ಮಾಹತಿಯೇ 

ಇರುವುದಿಲಿ . ಈ ಬಗೆೆ  ನಿಖ್ರವಾದ ಉತು ರ ಕೇಳೊೀಣವಾಂದರೆ, ಸಂಬಂಧಪಟಿ  ಸಚಿವರು ಸದನದಲಿ್ಲ  

ಹಾಜರಿರುವುದಿಲಿ . ಅವರು ಯಾಕೆ ಈ ದಿನ ಬಂದಿಲಿವಾಂದು ನಮಗೆ ಗತಿು ರುವುದಿಲಿ . ಆದರೆ, 

ಸಭಾನಯಕರು ಬೇರೆಯವರ ಪರ ಶೆನ ಗೆ ಉತು ರ ಕಡುತಾು ರೆ. ಅದಕೆೆ  ನಮಮ  ಅಭಯ ಾಂತರವೇನು 

ಇರುವುದಿಲಿ .  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ನಮಮ  ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿರುತಾು ರೆ.  
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ಶ್ರ ೋ ಯು.ಬಿ. ರ್ವುಂಕಟೇಶ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇದು ಅಪೂಣಯ ಉತು ರ ಇದಿಾ ಗ 

ನವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 

ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನ್ಯಯಕರು)(ಮುಜರಾಯಿ, ಹಜ್್ ಹಾಗೂ ವಕ್ಫ ್ 

ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ತಮಮ  ಪರ ಶೆನ ಯನುನ  ಕೇಳಲ್ಲ, 

ಅದಕೆೆ  ನನು ಉತು ರ ಕಡುತೆು ೀನೆ.  

ಶ್ರ ೋ ಯು.ಬಿ. ರ್ವುಂಕಟೇಶ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಭಾನಯಕರು ಎಲಿ್ಯ  

ಪರ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ ಉತು ರ ಕಡುತಾು ರೆ. ಅದರ ಬಗೆೆ  ನವು ಏನು ಹೇಳುವುದು ಇರುವುದಿಲಿ . ಆದರೆ, ಈ 

ದೇವಸ್ವಾ ನಗಳಿಗೆ ಬೇಕದಷಿ್ಟ  ಹಣ ದಾನದ ರೂಪದಲಿ್ಲ  ಬರುತು ದ್. ಆ ದೇವಸ್ವಾ ನಗಳಲಿ್ಲ  ಅಲಿಲಿ್ಲ  

ಕಮಿಟ ಇರುತು ವ. ಆ ಕಮಿಟಗಳಿಗೆ ಒಾಂದಷಿ್ಟ  ಹಣ ಖ್ಚ್ಚಯ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಅನುಮತಿ ನಿೀಡಿದರೆ, 

ಅವರು ಆ ದೇವಸ್ವಾ ನಗಳ ಸೂರನುನ  ಮಳ್ಳಯಿಾಂದ ಮುಚಿು ಕಳೆುತಾು ರೆ. ಅದನುನ  ಬಿಟಿ  ಆ 

ದೇವಸ್ವಾ ನಗಳ ಎಲಿ್ಯ  ಹಣವನುನ  ತಮಗೆ ಬೇಕದವರಿಗೆ ಕಡುತಾು ರೆ. ಆದರೆ, ಅಲಿ್ಲರುವಂತಹ 

ದೇವಸ್ವಾ ನಗಳಲಿ್ಲ  ಒಾಂದಷಿ್ಟ  ಪಸಯಾಂರ್್ ಹಣ ಖ್ಚ್ಚಯ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಅನುಮತಿಯನನ ದರೂ 

ಕಟಿ ರೆ, ಕನಿಷಾ  ಪಕ್ಷ ಆ ದೇವಸ್ವಾ ನದವರು ಮಳ್ಳ ಬಂದಾಗ ನಿೀರು ಸೀರದ ರಿೀತಿ ವಯ ವಸಾ  

ಮಾಡಿಕಳೆುತಾು ರೆ. ಈ ಬಗೆೆ  ಸಕಯರದ ಉತು ರ ಹೇಳಲ್ಲ. ನಂತರ ನನು ನನನ  ಉಪ ಪರ ಶೆನ ಯನುನ  

ಕೇಳುತೆು ೀನೆ.  

ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಯು.ಬಿ. 

ವಾಂಕಟೇಶ್ರವರು ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಎಷಿ್ಟ  ದೇವಸ್ವಾ ನಗಳು ಇತಿು ೀಚಿನ ಮಳ್ಳಯಿಾಂದ ಹಾನಿಗಳಗಾಗಿದ್ 

ಎಾಂದು ಕೇಳಿರುತಾು ರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕಟಿ ರುವಂತಹ ಉತು ರದಲಿ್ಲ  30 ಜಿಲಿೆ ಗಳ ಪೈಕಿ 9 ಜಿಲಿೆ ಗಳಲಿ್ಲ  

ಇಾಂತಹ ಅನಹುತಗಳಾಗಿವ ಎಾಂದು ಉತು ರ ನಿೀಡಲ್ಯಗಿದ್ ಮತ್ತು  ಮಾಹತಿಯನುನ  ಸುಮಾರು 

100ಕೊ  ಹೆಚ್ಚು  ದೇವಸ್ವಾ ನಗಳ ಹೆಸರನುನ  ಉಲಿೆೀಖ್ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್. ಆ ನಂತರ, ಅವರು ಈ 

ದೇವಸ್ವಾ ನಗಳ ದುರಸಿಾ ಗೆ ಕೈಗಾಂಡಂತಹ ಕರ ಮಗಳೇನು ಎಾಂದು ಕೇಳಿದಿಾರೆ. ಅದಕೆೆ  ಎಲಿ್ಯ  

ಜಿಲಿ್ಯಧಿಕರಿಗಳ ಮಟಿ ದಿಾಂದ ವರದಿಯನುನ  ಪಡೆಯುತಿು ದಿ್ ೀವ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ, ದೇವಸ್ವಾ ನದ 

ಮೂಲಕ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಮಾನಯ  ಸಂಗರ ಹಣಾ ನಿಧಿ ಮತ್ತು  ಸಕಯರದ ಮೂಲಕ 

ಅನುದಾನವನುನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ದುರಸಿಾ  ಮಾಡುತೆು ೀವ ಎನುನ ವಂತಹ 

ಮಾತನುನ  ಹೇಳಿದಿ್ ೀವ.  

ಆದರೆ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಮಾತನಡುತಾು ,್ “ಈಗ ದೇವಸ್ವಾ ನದಲಿ್ಲ  ಹಣ ಇದ್. ಅದಕೆೆ  

ಅನುಮತಿ ಕಟಿ ರೆ ಅವರೇ ದುರಸಿಾ ಯನುನ  ಮಾಡಿಕಳೆುತಾು ರೆ”್ ಎಾಂದು ಹೇಳಿರುತಾು ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, 
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ರಾಜಯ ದ ದೇವಸ್ವಾ ನದಲಿ್ಲರುವ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯನುನ  ವಯ ವಸ್ವಾ ಪನ ಸಮಿತಿ ಎಾಂದು ಏನು 

ಕರೆಯುತೆು ೀವ, ಅವರು ತಮಮ  ಅಧಿಕರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ನಮಗೆ ಇಾಂತಹ ಯೀಜನೆಗೆ ಇಷಿ್ಟ  

ಹಣ ಬೇಕೆಾಂದು ಪರ ಸ್ವು ವನೆಯನುನ  ಕಳುಹಸಿಕಟಿ ರೆ, ಸುಮಾರು ಒಾಂದು ಕೀಟಯವರೆಗೂ ಇರುವ 

ಯೀಜನೆಯ ಪರ ಸ್ವು ವನೆಗೆ ಅನುಮೊೀದನೆ ಕಡುವುದಕೆೆ  ಜಿಲಿ್ಯಧಿಕರಿಯವರಿಗೆ ನಿದೇಯಶನ 

ನಿೀಡಲ್ಯಗಿದ್. ಆದರೆ, ಅದನುನ  ಎರಡು ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು  ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು 

ಹೇಳಿದರೂ ಸಹ, ಅದಕೊ  ಸಹ ತಕ್ಷಣ ಅನುಮತಿ ಕಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತೆು ೀವ. ಒಾಂದು ವೇಳ್ಳ 

ಅದಕೆಿಾಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು  ಯೀಜನೆಯಾದರೆ ಅದು ರಾಜಯ  ಸಕಯರಕೆೆ  ಬರುತು ದ್. ಅಲಿ್ಲ  ಮುಜರಾಯಿ 

ಇಲ್ಯಖೆಯ ಆಯುಕು ರು, ಕಯಯದಶ್ಯಯವರ ಮುಖಾಾಂತರ ಸದರಿ ಯೀಜನೆಗೆ ಅನುಮೊೀದನೆ 

ಕಡುವಂತಹ ವಯ ವಸಾ ಯನುನ  ಮಾಡಲ್ಯಗಿರುತು ದ್. ಹಾಗಾಗಿ, ಯಾವ ದೇವಸ್ವಾ ನದ ಆಡಳಿತ 

ಮಂಡಳಿ(ವಯ ವಸ್ವಾ ಪನ ಸಮಿತಿ) ನಮಮ ಲಿ್ಲರುವ ದೇವಸ್ವಾ ನದ ಹಣವನುನ  ಖ್ಚ್ಚಯ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  

ನಮಗೆ ಅನುಮತಿ ಕಡಿ ಎಾಂದು ಕೇಳಿದರೆ, ಅದರ ಯೀಜನ ವರದಿಯ ಸಿದಿ ತೆ ನೀಡಿಕಾಂಡು 

ಅನುಮತಿ ಕಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನುನ  ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲಿ್ಯ  ಮಟಿ ದಲಿ್ಲ  ಮಾಡುವಂತಹ ಕರ ಮವನುನ  

ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್.  

ಶ್ರ ೋ ಯು.ಬಿ. ರ್ವುಂಕಟೇಶ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇದು ಯಾವ ರಿೀತಿ ಇದ್ಯ್ಕಾಂದರೆ, 

“ಹಟಿ  ತ್ತಾಂಬ್ರ ಹಸು, ಹಾಲ್ಲಗೆ ಮಾತರ  ತ್ತಸು”್ಎನುನ ವ ರಿೀತಿ ಇದ್. ಏಕೆಾಂದರೆ, ಆ ದೇವಸ್ವಾ ನದಲಿ್ಲಯೇ 

ಹಣ ಇದ್, ಕನಿಷಾ  ಪಕ್ಷ ಮಳ್ಳ ಬಂದಾಗ ತ್ತತ್ತಯ ಖ್ಚಿಯಗೆ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವುದಕೆೆ  ಸಕಯರಕೆೆ  ಪತರ  

ಬರೆಯಬೇಕೆಾಂದರೆ ಏನಥಯ? 

ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅದಕೆ ಗಿ ಸಕಯರಕೆೆ  ಪತರ  

ಬರೆಯಬೇಕಗಿಲಿ . ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಾಂದು ದೇವಸ್ವಾ ನದವರು ತ್ತತ್ತಯ ಖ್ಚಿಯಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 25 ಲಕ್ಷ 

ಹಣ ಖ್ಚ್ಚಯ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಆ ಹಣ ಖ್ಚ್ಚಯ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಅಧಿಕರ ಇರುವುದಿಲಿ . 

ಸಾ ಳಿೀಯ ಆಡಳಿತ ಸಂಸಾ ಯಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ ಅದೇ ರಿೀತಿ ಇರುತು ದ್. ಹಾಗಾಗಿ, ಕನಿಷಾ  ಪಕ್ಷ ಜಿಲಿ್ಯ  

ಮಟಿ ದ ಜಿಲಿ್ಯಧಿಕರಿಯವರಿಗಾದರೂ ಪರ ಸ್ವು ವನೆ ಸಲಿ್ಲಸಿ, ಆ ಸಾ ಳ ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಿಸಿ 

ಅನುಮೊೀದನೆ ಪಡೆದುಕಳೆುವಂತಹ ಸಂಪರ ದಾಯ ಇದ್. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಅದು ಸಂಪರ ದಾಯ ಅಲಿ . ಅದು ನಿಯಮ. 

ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅದು ಮಾಡದೇ 25 ಲಕ್ಷ 

ಅಥವಾ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಖ್ಚ್ಚಯ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದರೆ ಅದು ಆಗವುದಿಲಿ . ಅದಕೆ ಗಿ ಅಲಿ್ಲ  

ಒಬಬ  ಅಧಿಕರಿ ಕೂಡ ಇದಿು , ಆ ಅಧಿಕರಿಯ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸಬೇಕಗಿರುತು ದ್. 
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ಶ್ರ ೋ ಯು.ಬಿ. ರ್ವುಂಕಟೇಶ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಯಾವುದಾದರೂ ದೇವಸ್ವಾ ನದಲಿ್ಲ  

ಮಳ್ಳ ಬಂದು ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಿೀರು ಸೀರುವಂಥದಿ ಕೆೆ  25 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ಒಾಂದು ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿ 

ಹಣ ಖ್ಚಾಯಗತು ದ್ಯೇ?  

ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು 

ಹೇಳುತಿು ರುವ ಪರ ಕರ ಸುಮಾರು 10 ಸ್ವವಿರ 20 ಸ್ವವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಖ್ಚ್ಚಯ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದರೆ, 

ಆ ಅಧಿಕರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಯೀಜನೆ ಮಾಡಿ, ಹಣ ಖ್ಚ್ಚಯ ಮಾಡಿ, ಅನುಮೊೀದನೆ ಕಡುವಂತಹ 

ವಯ ವಸಾ ಗಳು ಸಹ ಇರುತು ದ್. ಅಷಿ್ ೀ ಅಲಿದೇ, ಒಾಂದು ವೇಳ್ಳ ಹಣ ಖ್ಚ್ಚಯ ಮಾಡದೇ ಅನುಮೊೀದನೆ 

ಕೇಳಿದರೆ ಅದನುನ  ಸಹ ಕಡುತೆು ೀವ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ  ತಕ್ಷಣ ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳೆುವುದಕೆೆ  ಹೇಳಿ. 

ಶ್ರ ೋ ಯು.ಬಿ. ರ್ವುಂಕಟೇಶ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಆದರೆ ನನು ಕೇಳಿರುವ ಪರ ಶೆನ ಗೆ 9 

ಜಿಲಿೆಯ ಮಾಹತಿ ಮಾತರ  ನಿೀಡಿದಿು , ಉಳಿದ 21 ಜಿಲಿೆಯ ಮಾಹತಿ ನಿೀಡಿಲಿ  ಅದು ಏತಕೆೆ ?  

ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು 

ಕೇಳುತಿು ರುವ ವಿಚಾರ ಸರಿಯಿದ್. ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಕೇಳಿದಂತಹ ಪರ ಶೆನ ಗೆ ನವು 9 ಜಿಲಿೆಯಲಿ್ಲ  

ಮಳ್ಳಯಿಾಂದ ಹಾನಿಗಳಗಾದ ದೇವಸ್ವಾ ನಗಳ ಮಾಹತಿಯನುನ  ಒದಗಿಸಿರುತೆು ೀವ. ಆದರೆ ಅವರು, 

“ರಾಯಚೂರು ಜಿಲಿೆ  ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಜಿಲಿೆ ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ವಾ ನಗಳಿಗೆ ಮಳ್ಳಯಿಾಂದ 

ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ ಎಾಂದು, ಆ ಉತು ರವನುನ  ಏತಕೆೆ  ಕಟಿ ರುವುದಿಲಿ ”್ಎಾಂದು ಕೇಳಿರುತಾು ರೆ. 30 ಜಿಲಿೆ ಗಳ 

ಮಾಹತಿಗಾಗಿ ನವು ಪತರ  ಬರೆದಾಗ, 9 ಜಿಲಿೆ ಗಳಿಾಂದ ನಮಗೆ ಉತು ರ ಬಂದಿರುತು ದ್. ಇನೂನ  ಕೆಲವು 

ಜಿಲಿೆ ಗಳಿಾಂದ ಉತು ರ ಬ್ರರದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದಾಗೂಯ , ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಹೇಳಿರುವಂತಹ 

ಪರಿಸಿಾ ತಿಯನುನ  ಅಥಯ ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಮತ್ತು  ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ದೇವಸ್ವಾ ನಗಳನುನ  

ಗಮನದಲಿ್ಲಟಿಕಾಂಡು ಮತು ಮೆಮ  ವರದಿಯನುನ  ತರಿಸಿಕಳೆು ತೆು ೀವ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸದರಿ 

ದೇವಸ್ವಾ ನಗಳ ದುರಸಿಾ  ಮಾಡಿಸುವುದಕೆೆ  ಅಗತಯ  ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳೆು ತೆಾ ೀವ.  

ಶ್ರ ೋ ಯು.ಬಿ. ರ್ವುಂಕಟೇಶ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಭಾನಯಕರು 

ಪರ ತಿಯಾಂದಕೊ  ಸಮಥಯನೆ ಮಾಡಿಕಳೆುವುದಕೆೆ  ನಮಮ  ಅಭಯ ಾಂತರವೇನು ಇರುವುದಿಲಿ . ಆದರೆ, 

ಯಾವುದಾದರೂ ಒಾಂದು ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ  ಮಾಹತಿ ನಿೀಡುವಾಗ ಪೂಣಯ ಉತು ರ ನಿೀಡಬೇಕು. ಅದರ 

ಬದಲ್ಯಗಿ, ಅಧಯಾಂಬಧಯ ಉತು ರ ನಿೀಡಿದರೆ ಹೇಗೆ? ನನು ಕೇವಲ 3 ದೇವಸ್ವಾ ನಗಳ ಮಾಹತಿ ಮಾತರ  
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ಹೇಳಿದಿು , ನನನ  ಬಳಿ ಸುಮಾರು 10 ಜಿಲಿೆ ಗಳ ಮಾಹತಿ ಇರುತು ದ್. ಆದರೆ, ನಮಮ  ಪರ ಶೆನ ಗೆ ಸರಿಯಾದ 

ಉತು ರ ನಿೀಡಿಲಿವಾಂದರೆ, ನವು ಪರ ಶೆನ  ಕೇಳಿ ಏನು ಪರ ಯೀಜನ? 

ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನನು ಯಾವುದನುನ  

ಸಮಥಯನೆ ಮಾಡಿಕಾಂಡಿರುವುದಿಲಿ . ಏಕೆಾಂದರೆ, ಮಾನಯ  ಯು.ಬಿ.  ವಾಂಕಟೇಶ್ರವರ ಬಳಿ ಸಮಥಯನೆ 

ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಬಚಾವಾಗವುದಿಲಿ  ಎನುನ ವುದು ನನಗೆ ಗತಿು ದ್. ಹಾಗಾಗಿ, ವಾಸು ವಿಕ ವಿಚಾರ ಮಾತರ  

ನನು ಹೇಳಿದಿ್ ೀನೆ. ಆದುದರಿಾಂದ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಏನು ಸಲಹೆ ಕಡುತಾು ರೆ, ಅದನುನ  

ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ಮುಾಂದ್ ಅದನುನ  ದುರಸಿಾ  ಮಾಡಿಸುವುದಕೆೆ  ಅಗತಯ  ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳೆು ತೆು ೀವ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರ ಪರ ಶೆನ ಗೆ ನಂತರ ಸಂಪೂಣಯ ಮಾಹತಿ ಒದಗಿಸಿ.  
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ಆ) ಚುಕೆೆ  ಗುರುತಿಲಿದ ಪರ ಶ್ನು ಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನಿೋಡಲಾದ ಉತ್ು ರಗಳು 

ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನ್ಯಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ದಿನಾಂಕ 15ನೇ ಡಿಸಾಂಬರ್ 2021, ಸಮೂಹ-3ರ ಲ್ಲಖಿತ ಮೂಲಕ ಉತು ರಿಸುವ ಒಟಿ  125 ಪರ ಶೆನ ಗಳ 

ಪೈಕಿ 75 ಪರ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ ಉತು ರಗಳನುನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಂಡಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ.  

(ಮುಾಂದು) 
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(1101) 15.12.2021 1.00 YL-GR          (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾ ತಿ) 

3. ಸಭಾಪತಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಸ್ತು ಪಿಸಲಪ ಟು  ವಿಷಯಗಳು 

ಅ) ವಿಷಯ:- ಬೆುಂಗಳೂರಿನ ಆರ.ಟಿ.ಓ. ಕಛೇರಿಯಲಿ್ಲ  ನಕಲ್ಲ ನ್ನೋುಂದಣಿ   

                        ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತ್ರಿಗೆ ವಂಚಿಸುತಿು ರುವ ಬ್ಗೆೆ .  

                                                                   - - - - - - 

ಶ್ರ ೋ ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ್ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿುಂದ ಚುನ್ಯಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನ ಆರ್ಟಓ ಕಛೇರಿಯಲಿ್ಲ  ಸ್ವರಿಗೆ ಇಲ್ಯಖೆಯ ಪಾರ ದೇಶ್ಕ ಸ್ವರಿಗೆ 

ಅಧಿಕರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬಬ ಾಂದಿ ಏಜೆಾಂಟರಾಂದಿಗೆ ಶಮಿೀಲ್ಯಗಿ ಸಕಯರಕೆೆ  ಕೀಟಯ ಾಂತರ 

ರೂಪಾಯಿಗಳ ತೆರಿಗೆ ವಂಚಿಸಿ ಭರ ಷಿ್ಟಚಾರ ನಡೆಸುತಿು ರುವ ಕುರಿತ್ತ ಪತಿರ ಕ ಮಾಧಯ ಮದಲಿ್ಲ  

ವರದಿಯಾಗಿದ್.  ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿಕಳೆದ್ಯೇ ಐಷ್ಟರಾಮಿ ಕರುಗಳ ನಕಲ್ಲ ನೀಾಂದಣಿ ಮಾಡಿ 

ಸಕಯರಕೆೆ  ವಂಚಿಸುತಿು ರುವುದು ಪರ ಮುಖ್ ಆರೀಪ.  ಕೀರಮಂಗಲ ಆರ.ಟ.ಓ. ಹಾಗೂ 

ಇಾಂದಿರಾನಗರ ಆರ.ಟ.ಓ. ಕಛೇರಿಗಳಲಿ್ಲ  100 ಕೊ  ಹೆಚ್ಚು  ಐಷ್ಟರಾಮಿ ಕರುಗಳ ಜಿೀವಿತಾವಧಿ ತೆರಿಗೆ 

ಪಾವತಿಸಿಕಳೆದ್ಯೇ ನೀಾಂದಣಿ ಮಾಡಿರುವುದರ ಕುರಿತ್ತ ಸಮಗರ  ತನಿಖೆಯ ಅಗತಯ ವಿದ್.  

ಐಷ್ಟರಾಮಿ ಕರುಗಳ ಮೌಲಯ  ಆಧರಿಸಿ ಜಿೀವಿತಾವಧಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲ್ಯಗತಿು ದಿು , ಅದು ವಾಹನ 

ಮೌಲಯ ದ ಮೇಲೆ ಶೇ. 18 ರಷಿ್ಟ  ತೆರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶೇ.11 ರಷಿ್ಟ  ಸಸ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದ್.  ಏಜೆಾಂಟರ ಜೊತೆ 

ಶಮಿೀಲ್ಯಗಿರುವ ಅಧಿಕರಿಗಳು ಬೇರೆ ಕಛೇರಿಯಲಿ್ಲ  ನೀಾಂದಣಿಯಾಗಿರುವ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಯ 

ಚಲನ್ ಸಂಖೆಯ ಯನುನ  ವಾಹನ-1 ರಲಿ್ಲ  ನಮೂದಿಸಿ ವಂಚಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಕಯರದ 

ಬಕೆಸಕೆೆ  ನಷಿ  ಉಾಂಟ ಮಾಡಿರುವ ಕೀರಮಂಗಲ ಆರ್ಟಓ ಹಾಗೂ ಇಾಂದಿರಾನಗರ ಆರ್ಟಓ 

ಕಛೇರಿಯ ಎಲಿ್ಯ  ಅದಿಕರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬಬ ಾಂದಿಗಳನುನ  ಕೂಡಲೇ ಬೇರೆ ಸಾ ಳಗಳಿಗೆ ವಗಾಯಯಿಸಿ 

ಸಮಗರ  ನಯ ಯಯುತ ತನಿಖೆಗೆ ಅವಕಶ ಮಾಡಿಕಡುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಈ ಕುರಿತ್ತ ಪಲ್ಲೀಸ್ ಕೇಸು 

ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿ ಅಗತಯ  ಕನೂನು ಕರ ಮ ಕೈಗಳೆುವ ಮೂಲಕ ಈ ನಕಲ್ಲ ನೀಾಂದಣಿ ಜಾಲಕೆೆ  ಬ್ರ ೀಕ್್ 

ಹಾಕುವ ತ್ತತ್ತಯ ಅವಶಯ ಕತೆಯ ಕುರಿತ್ತ ಶೂನಯ  ವೇಳ್ಳಯಲಿ್ಲ  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.   

 ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾನ್ಯಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರು ಶೂನಯ  ವೇಳ್ಳಯಲಿ್ಲ  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿರುವ ಪರ ಶೆನ ಗೆ ಸ್ವರಿಗೆ ಸಚಿವರಿಾಂದ ಉತು ರ 

ಒದಗಿಸಲ್ಯಗವುದು.   
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

ಆ) ವಿಷಯ:- ಬಿ.ಬಿ.ಎುಂ.ಪಿ. ವಾಾ ಪಿು ಯಲಿ್ಲ  ಸಳೆೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರ ಣಕೆೆ     

                          ಫಾಗಿುಂಗ್ ಕೆಲಸಕೆೆ  ಟೆುಂಡರ್ ಕರೆಯದೇ ಅವಾ ವಹಾರ    

                          ನಡೆದಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .  

         - - - - - - -  

ಶ್ರ ೋ ಯು.ಬಿ.ರ್ವುಂಕಟೇಶ್ (ನ್ಯಮನಿದೇಾಶನ ಹೊುಂದಿದವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ. ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿ್ಲ  ಸಳೆ್ಳಗಳ ನಿಯಂತರ ಣಕೆೆ  ಧೂಮಿೀಕರಣ (ಫಾಗಿಾಂಗ) ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕೆೆ  

ಟಾಂಡರ್ ಕರೆಯದ್ಯೇ ದರಪಟಿ  ಆಧಾರದಲಿ್ಲ  ಏಜೆನಿಿ ಗಳನುನ  ನೇಮಿಸಿಕಾಂಡು ಕೆ.ಟ.ಪಿ.ಪಿ. 

ನಿಯಮ ಉಲಿಾಂಘಿಸಿರುವುದು ಪತಿರ ಕೆಗಳಲಿ್ಲ  ವರದಿಯಾಗಿರುತು ದ್.  ಲೆಕೆಪರಿಶೀಧನ ವರದಿಯಲಿ್ಲ  

ರೂ.11.23 ಕೀಟ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಆಕೆಾ ೀಪಣೆ ವಯ ಕು ಪಡಿಸಿ, ರೂ.6.00 ಕೀಟಗಳ ವಸೂಲ್ಯತಿಗೆ ಶ್ಫಾರಸಿು  

ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ ಹಾಗೂ ಸಳೆ್ಳ  ನಿಯಂತರ ಣ ಕಮಗಾರಿಯಲಿ್ಲ  ನಡೆದಿರುವ ಅಕರ ಮಗಳನುನ  ಎಳ್ಳ 

ಎಳ್ಳಯಾಗಿ ಬಿಚಿು ಡಲ್ಯಗಿದ್.  ಸಳೆ್ಳ  ನಿಯಂತರ ಣ ಕಯಯದ ಗತಿು ಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿ  ಮಂಜೂರಾದ 

ಅಾಂದಾಜುಪಟಿ ಗಳೇ ಇಲಿ .  ಟಾಂಡರ್ ಅಾಂಗಿೀಕರ ಪತರ , ಕರಾರು ಪತರ , ಭದರ ತಾ ಠೇವಣಿ ರಿಜಿಸಿ ರ್, 

ಆರ್ಥಯಕ ಸದೃಢತೆಯ 2 ವಷಯಗಳ ಆಡಿರ್್ ವರದಿ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವರದಿ ದಾಖ್ಲ್ಯತಿಗಳು ಗತಿು ಗೆ 

ಸಂಸಾ ಯ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ  ಇರುವುದಿಲಿ .  ಟಾಂಡರ್ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ತರುವಾಯವು ಅನುಮೊೀದನೆ 

ಪಡೆದಿರುವುದಕೆೆ  ಯಾವುದೇ ದಾಖ್ಲೆ ಒದಗಿಸಿರುವುದಿಲಿ .  ಅಲಿದ್, ಈ ಸಂಬಂಧದ ಜಾಗೃತಿ 

ಕಯಯಕರ ಮದಲಿೂ  ಆಯುಕು ರ ಅನುಮೊೀದನೆ ಇಲಿದ್, ಶ್ರ ೀ ಲಕಿಾ ಮ ೀ ನರಸಿಾಂಹ ಎಾಂಟರ್ ಪರ ೈಸಸ್ಗೆ 

ಒಾಂದು ವಷಯಕೆೆ  ರೂ.5.88 ಲಕ್ಷಗಳನುನ  ಪಾವತಿಸಲ್ಯಗಿದ್.   

ಕೆಟಪಿಪಿ ನಿಯಮಗಳನುನ  ಉಲಿಾಂಘಿಸಿ ನಡೆದಿರುವ ಈ ಅವಯ ವಹಾರವನುನ  ತನಿಖೆಗಳಪಡಿಸಿ 

ತಪಿಪ ತಸಾ ರ ಮೇಲೆ ಕರ ಮ ಕೈಗಳೆಬೇಕೆಾಂದು ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳನುನ  ಒತಾು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ.   

  ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾನ್ಯಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರು ಶೂನಯ  ವೇಳ್ಳಯಲಿ್ಲ  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿರುವ ಪರ ಶೆನ ಗೆ ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳಿಾಂದ ಉತು ರ 

ಒದಗಿಸಲ್ಯಗವುದು.   
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ಇ) ವಿಷಯ:- ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ವಾಾ ಪಿು ಯಲಿ್ಲ  ಕಳೆತ್ನ, ದೌಜಾನಾ ,   

                         ಅನೈತಿಕ ಪರ ಕರಣಗಳು ಬೆಳಕ್ರಗೆ ಬಂದಿರುವ ಬ್ಗೆೆ . 

   - - - - - - - -  

ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಹರಿೋಶ್ ಕುಮಾರ್ (ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆಷ ೋತ್ರ ದಿುಂದ ಚುನ್ಯಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ವಾಯ ಪಿು ಯ ಸಿ ೀರ್್ ಬ್ರಯ ಾಂಕ್್ ಸಮಿೀಪದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ 

ನಿಲಿ್ಯ ಣದ ಬಳಿ ಯುವಕರ ತಂಡವಾಂದು ಉಡುಪಿಗೆ ತೆರಳುತಿು ದಿ  ಯುವಕ ಯುವತಿಯರ ವಿಳಾಸ 

ಕೇಳುವ ನೆಪದಲಿ್ಲ  ಹಲಿೆಗೈದಿರುವ ರ್ಟನೆ ಪತಿರ ಕೆಗಳಲಿ್ಲ  ವರದಿಯಾಗಿರುತು ದ್.   

ಅದೇ ರಿೀತಿ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ವಾಯ ಪಿು ಯ ನಿೀರು ಮಾಗಯ ಸಮಿೀಪದ ಪಡುಪೀಸಿ್ ಆಫಿೀಸ್ 

ಬಳಿಯ ಬಿತ್ಪಾದ್ ಎಾಂಬಲಿ್ಲ  ಯುವಕನೀವಯನ ಮೇಲೆ ಯುವಕರ ಗಾಂಪಾಂದು ಆತನ ಕರು 

ಅಡಡ ಗಟಿ  ಮಾರಕಸು ರಗಳಿಾಂದ ಹಲಿೆ  ನಡೆಸಿ ಅನೈತಿಕ ಪಲ್ಲೀಸ್ಗಿರಿ ಪರ ದಶ್ಯಸಿರುವುದು ಸಹ 

ವರದಿಯಾಗಿರುತು ದ್.   

ಮುಾಂದುವರೆದು, 3 ವಷಯದ ಮಗವಿನ ಮೇಲೆ ಅತಾಯ ಚಾರ ಮತ್ತು  ಕಲೆ, ವಾಯ ಪಕ 

ಕಳೆತನ/ಕೆಲವು ತಿಾಂಗಳುಗಳಿಾಂದ ನಿರಂತರ ಅನೈತಿಕ ಚಟವಟಕೆಗಳಿಾಂದ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲಿ್ಲ  

ಕನೂನು ಮತ್ತು  ಸುವಯ ವಸಾ  ಸಂಪೂಣಯ ಹದಗೆಟಿ ರುವುದು ಸಹ ಜನರಲಿ್ಲ  ಭಯದ 

ವಾತಾವರಣವನುನ ಾಂಟ ಮಾಡಿರುತು ದ್.  

ಹೀಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲಿ್ಲ  ಪದೇ ಪದೇ ಇಾಂತಹ ಅನೈತಿಕ ಪಲ್ಲೀಸ್ಗಿರಿಯಂತಹ ಪರ ಕರಣಗಳು 

ಮರುಕಳಿಸುತಿು ದಿು , ಇದರಿಾಂದ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ ಹಾಗೂ ಮಹಳ್ಳಯರು ಮತ್ತು  ಸ್ವವಯಜನಿಕರ ಮೇಲೆ 

ನಿರಂತರ ದೌಜಯನಯ ಗಳು ಸಂಭವಿಸುತಿು ವ.  ಆ ಕರಣ, ಸಕಯರ ಇದರ ಬಗೆೆ  ಸೂಕು  ಕರ ಮ ಕೈಗಾಂಡು 

ಇಾಂತಹ ಅನೈತಿಕ ಪಲ್ಲೀಸ್ಗಿರಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು, ತಪಿಪ ತಸಾ ರನುನ  ಶ್ಕೆಾ ಗೆ 

ಗರಿಪಡಿಸಬೇಕೆನುನ ವ ವಿಷಯವನುನ  ಶೂನಯ ವೇಳ್ಳಯಲಿ್ಲ  ಮಾನಯ  ಗೃಹ ಸಚಿವರನುನ  

ಒತಾು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ.   

ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾನ್ಯಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರು ಶೂನಯ  ವೇಳ್ಳಯಲಿ್ಲ  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿರುವ ಪರ ಶೆನ ಗೆ ಮಾನಯ  ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಾಂದ ಉತು ರ 

ಒದಗಿಸಲ್ಯಗವುದು.   
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ಈ) ವಿಷಯ:- ಹಿುಂದ್ದಳಿದ ವಗಾಗಳ ಕಲಾಾ ಣ ಇಲಾಖ್ಯಯಿುಂದ   

                          ಪಿಹೆಚ.ಡಿ. ಸೆ್ತಲರ್ಷ್ಟಪ್ಗೆ ವಯಸ್ತಾ ನ ಮಿತಿ ನಿಗದಿ   

                          ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತ್ತ. 

                                                            - - - - - -  

ಡಾ: ತ್ಳವಾರ ಸ್ತಬ್ಣಣ  (ನ್ಯಮನಿದೇಾಶನ ಹೊುಂದಿದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಹಾಂದುಳಿದ ವಗಯಗಳ ಕಲ್ಯಯ ಣ ಇಲ್ಯಖೆಯಿಾಂದ ಪಿಹೆಚ.ಡಿ ಸೆ್ವಲರ್ಶ್ಪ್ಗೆ 

ವಯಸಿಿ ನ ಮಿತಿ ನಿಗದಿಗಳಿಸಿರುವುದರಿಾಂದ ರಾಜಯ ದ ಸ್ವವಿರಾರು ಸಂಶೀಧನ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳು 

ಫ್ಲೀಶ್ಪ್ಗೆ ಅಜಿಯ ಸಲಿ್ಲಸಲು ಆಗದ್ ವಂಚಿತರಾಗಿದಿಾರೆ.  2021-22ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ಪರ ಥಮ ವಷಯದ 

ಪಿಹೆಚ.ಡಿ ಅಧಯ ಯನಕೆೆ  ನೀಾಂದಣಿ ಮಾಡಿಕಾಂಡಿರುವವರಿಗಾಗಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ ವೇತನಕೆ ಗಿ ಅಜಿಯ 

ಆಹಾಾ ನಿಸಲ್ಯಗಿದ್.  ಆದರೆ, ವಯೀಮಿತಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುವುದರಿಾಂದ ಸ್ವವಿರಾರು ಅಭಯ ರ್ಥಯಗಳು ಈ 

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ ವೇತನದಿಾಂದ ವಂಚಿತರಾಗವಂತಾಗಿದ್.  ಪರ ಸುು ತ ಹಾಂದುಳಿದ ವಗಯಗಳ ಕಲ್ಯಯ ಣ 

ಇಲ್ಯಖೆಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲಿ್ಲ  35 ವಯಸಿು  ನಿಗದಿಪಡಿಸಲ್ಯಗಿದ್.  ರಾಜಯ ದ ಗಲಬ ಗಾಯ 

ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ಲಯಗಳಲಿ್ಲ  ಹಾಂದುಳಿದ ವಗಯಗಳ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳು 

ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ. ಗೆ ನೀಾಂದಣಿ ಮಾಡಿಕಾಂಡಿದಿಾರೆ.  ಆದರೆ, ವಯೀಮಿತಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುವುದರಿಾಂದ 

ಅಜಿಯ ಸಲಿ್ಲಸಲು ತಾಂದರೆಯಾಗತಿು ದ್.  ಈ ಫ್ಲೀಶ್ಪ್ಗೆ ಆಯೆ್ಕಯಾದ ಸಂಶೀಧನ 

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಮೂರು ವಷಯಗಳ ವರೆಗೆ ಪರ ತಿ ತಿಾಂಗಳು ರೂ.10,000 ಸಿಗಲ್ಲದ್.  ಇದು ಸಂಶೀಧನ 

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಸಂಶೀಧನ ಖ್ಚ್ಚಯ-ವಚು ಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲ್ಲದ್.  ಯಾವುದೇ 

ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ಲಯದಲಿ್ಲ  ಪಿಹೆಚ.ಡಿ ಮಾಡಲು ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ವಯೀಮಿತಿ ಎಷಿ್ಟ ರಬೇಕು 

ಎಾಂದು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಲಿ .  ಆದರೆ, ಹಾಂದುಳಿದ ವಗಯಗಳ ಕಲ್ಯಯ ಣ ಇಲ್ಯಖೆ ವಯೀಮಿತಿ ನಿಗದಿ 

ಮಾಡಿರುವುದು ಏಕೆ ಎಾಂಬುದು ಸಂಶೀಧನ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ ಪರ ಶೆನ ಯಾಗಿದ್.   

ಸ್ವನ ತಕೀತು ರ ಪದವಿಯನುನ  ಮುಗಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಪಿಹೆಚ.ಡಿ ಪರ ವೇಶ ಪಡೆಯಲು 

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ ಸಿೀಟ ಸಿಗವುದಿಲಿ .  ಹಲವಾರು ವಷಯಗಳು ಕಯಿು  ಪಿಹೆಚ.ಡಿ 

ಪರ ವೇಶವನುನ  ಪಡೆಯುತಾು ರೆ.  ಹಾಗೂ ಹೆಚಿು ನ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳು ಗಾರ ಮಿೀಣ ಪರ ದೇಶಗಳಿಾಂದ 

ಬಂದಿರುತಾು ರೆ.  ಫೇಲೀಶ್ಪ್ ಸಲುವಾಗಿ 35 ವಯಸಿಿ ನ ವಯೀಮಿತಿಯನುನ  ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದರೆ 

ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಜಿೀವನ ನಿವಯಹಣೆ ಕಷಿ ವಾಗತು ದ್.  ಕರಣ ಸನಮ ನಯ  ಹಾಂದುಳಿದ ವಗಯಗಳ 

ಕಲ್ಯಯ ಣ ಸಚಿವರು ಪಿಹೆಚ.ಡಿ ಫೇಲೀಶ್ಪ್ಗಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ವಯೀಮಿತಿಯನುನ  

ಸಡಿಲ್ಲಸಬೇಕೆಾಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಒತಾು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ.   
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ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಹಿುಂದ್ದಳಿದ ವಗಾಗಳ ಕಲಾಾ ಣ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ 

ಸಭಾ ನ್ಯಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಹಾಂದುಳಿದ ವಗಯಗಳ ಕಲ್ಯಯ ಣ 

ಇಲ್ಯಖೆಯ ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. ಸೆ್ವಲರ್ಶ್ಫ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ವಯೀಮಿತಿಯನುನ  ಸಡಿಲಗಳಿಸಬೇಕೆಾಂದು 

ತಿಳಿಸಿದಿಾರೆ.  ಈ ಸಂಬಂಧ ಅಧಿಕರಿಗಳನುನ  ಕರೆದು ನಳ್ಳ ಸಂಜೆಯಳಗೆ ಮಾತನಡಿ ಈ 

ಸಮಸಯ ಯನುನ  ಬಗೆಹರಿಸುತೆು ೀನೆ.   
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ಉ) ವಿಷಯ:- ಬಿ.ಬಿ.ಎುಂ.ಪಿ. ವಾಾ ಪಿು ಗೆ ಒಳಪಡುವ ರಸ್ಕು ಗಳಿಗೆ ಪದೇ  

                          ಪದೇ ಡಾುಂಬ್ರಿೋಕರಣ ಹಾಗೂ ಗುುಂಡಿ  ಮುಚುು ವುದರಿುಂದ 

                          ಸಕಾಾರದ ಹಣ ಪೋಲಾಗುತಿು ರುವ ಬ್ಗೆೆ . 

                                                               - - - - - - - - 

 ಶ್ರ ೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ್ (ನ್ಯಮನಿದೇಾಶನ ಹೊುಂದಿದವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಬೃಹತ್ ಬ್ಾಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕೆ ವಾಯ ಪಿು ಗಳಪಡುವ ರಸು ಗಳಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ 

ಡಾಾಂಬರಿೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಗಾಂಡಿ ಮುಚ್ಚು ವುದರಿಾಂದ ಸಕಯರಕೆೆ  ಸ್ವವಿರಾರು ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳು 

ಪೀಲ್ಯಗತಿು ರುವ ಈ ವಿಚಾರವು ಶೂನಯ  ವೇಳ್ಳಯಲಿ್ಲ  ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಲು ಅನುಮತಿಯನುನ  

ಕೀರುತೆು ೀನೆ.   

 ರಾಜಯ  ರಾಜಧಾನಿ ಬ್ಾಂಗಳೂರು ನಗರದಲಿ್ಲ  ರಸು ಗಳಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಡಾಾಂಬರಿೀಕರಣ ಹಾಕುವ 

ಬಗೆೆ  ಹಾಗೂ ರಸು  ಗಾಂಡಿಗಳ ಕಮಗಾರಿಗಳನುನ  ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿವಯಹಸುತಿು ರುವುದು ಸ್ವವಯಜನಿಕ 

ಆಕರ ೀಶಕೆೆ  ಕರಣವಾಗಿದ್.  ಈ ಬಗೆೆ  ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳು ಈ ಕಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಳ್ಳದ 5 

ವಷಯಗಳಿಾಂದ 20,060 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ಖ್ಚ್ಚಯ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ ಎಾಂದು ಸದನಕೆೆ  

ಮಾಹತಿಯನುನ  ನಿೀಡಿರುತಾು ರೆ.  ಅದಲಿದೇ ಬ್ಾಂಗಳೂರು ರಸು ಗಳಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು ರಸು ಯೂ ಸಹ ಗಾಂಡಿ 

ಮುಕು ವಾಗಿಲಿ  ಎಾಂದು ಸಕಯರವೇ ಹೇಳಿದ್.  ನಗರದ 11,283.05 ಕಿ.ಮಿೀ. ರಸು ಯ ಪೈಕಿ ಒಾಂದು ಕಿ.ಮಿೀ. 

ರಸು ಯೂ ಗಾಂಡಿ ಇಲಿದ ರಸು  ಇಲಿ .  ಆಟಯರಿಯಲ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ ಆಟಯರಿಯಲ್ ರಸು ಗಳು ವಾಹನ 

ಸಂಚಾರಕೆೆ  ಯೀಗಯ ವಲಿವಾಂದು ಒಪಿಪ ಕಾಂಡಿದಿಾರೆ.  ಕಳ್ಳದ 5 ವಷಯಗಳಿಾಂದ ನಗರ ರಸು ಗಳಿಗೆ ಇಷಿ್ಟ  

ದೊಡಡ  ಪರ ಮಾಣದ ಸ್ವವಯಜನಿಕರ ಹಣವನುನ  ಪೀಲು ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ರಸು ಗಳು ಸಂಚಾರಕೆೆ  

ಮುಕು ವಾಗಿಲಿದಿರುವುದು ಖೇದಕರವಾದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದ್.  

 ಆದಿ ರಿಾಂದ ಪದೇ ಪದೇ ಕಮಗಾರಿಗಳನುನ  ಮಾಡಿಸಿದ ರಸು ಗಳಿಗೆ ಕಮಗಾರಿಗಳನುನ  

ನಡೆಸುವುದನುನ  ತಪಿಪ ಸಲು ಸಕಯರವು ಕಠಿಣ ಕರ ಮಕೈಗಳೆುವ ಸಲುವಾಗಿ ರಸು ಗಳ ಬಗೆೆ  

ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ಈ ಪರಿಷತ್ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ನಿೀಡಿದ ಆಶಾ ಸನೆಯಂತೆ ರಸು ಗಳ ನಿವಯಹಣೆಯ ಬಗೆೆ  ಲೆಕೆ  

ಪರಿಶೀಧನೆಯನುನ  (audit) ನಡೆಸಿ ಈ ರಿೀತಿಯ ಅಕರ ಮಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ಸಕಯರವು ಮುಾಂಜಾಗರ ತೆ 

ಕರ ಮವಹಸಿ, ಒಾಂದೇ ಕಮಗಾರಿಗೆ ಎರಡು/ಮೂರು ಬ್ರರಿ ಹಣವನುನ  ಪಾವತಿಸಿರುವ 

ಪರ ಕರಣಗಳಿದಿ ಲಿ್ಲ , ಅಧಿಕರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗತಿು ಗೆದಾರರ ವಿರುದಿ  ಕರ ಮಕೈಗಾಂಡು ಮುಾಂದ್ 

ನಡೆಯುವ ರಸು ಗಳಿಗೆ ಡಾಾಂಬರಿೀಕರಣಗಳ ಕಮಗಾರಿಗಳನುನ  ಗತಿು ಗೆದಾರರಿಗೆ ಟಾಂಡರನುನ  

ನಿೀಡುವಾಗ ಲೆಕೆ  ಪರಿಶೀಧನೆಗೆ (audit) ಒಳಪಡಿಸಿ ಕಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೊೀದನೆ ನಿೀಡುವಂತೆ ಈ 

ಸದನದ ಮೂಲಕ ಸಕಯರವನುನ  ಒತಾು ಯಿಸುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  
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ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾನ್ಯಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರು ಶೂನಯ  ವೇಳ್ಳಯಲಿ್ಲ  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿರುವ ಪರ ಶೆನ ಗೆ ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳಿಾಂದ ಉತು ರ 

ಒದಗಿಸಲ್ಯಗವುದು.    

                        (ಮುಾಂದು) 

 

(1102) 15-12-2021 /1.10/SK-GR 

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾ ತಿ) 

 

 ಊ) ವಿಷಯ:- ಕನಯಟಕ ಪರಿೀಕಾ  ಪಾರ ಧಿಕರವು ಸಿ.ಇ.ಟ-2021ರ  

                         ಎಾಂಜಿನಯರಿಾಂಗ್ 2ನೇ ಹಂತದ ಆಯೆ್ಕ  ಪರ ಕಿರ ಯ್ಕಯಲಿ್ಲ  

                         ವಿಧಿಸಿರುವ ಷರತ್ತು ಗಳು ಬಗೆೆ .  

                                                 - - - - - - - 

 

ಶ್ರ ೋ ಶಶ್ೋಲ್ ಜಿ. ನಮೊೀಶ್ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನನಗೆ 

ಮಾತನಡಲು ಅವಕಶ ಕಟಿ ದಿ ಕೆ ಗಿ ತಮಗೆ ಧನಯ ವಾದಗಳನನ ಪಿಯಸುತೆು ೀನೆ.  

ಕನಯಟಕ ಪರಿೀಕಾ  ಪಾರ ಧಿಕರವು ಸಿ.ಇ.ಟ.-2021ರ ಎಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪರ ವೇಶ 

ಪರಿೀಕೆಾ ಗಳನುನ  ನಡೆಸುತಾು , 2ನೇ ಹಂತದ ಆಯೆ್ಕಯ ಇರ್ಚಛ  ಪೂಣಯಗಳಿಸಿದ್. ಆದರೆ 2ನೇ ಹಂತದಲಿ್ಲ  

ಇಚಾಛ ನುಸ್ವರ ಸಿೀಟ ಪಡೆದ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳು ಅವರ ಪಾಲಕರು ಕೆ.ಇ.ಎ ಅವರ ಆದೇಶದಿಾಂದ 

ದಾ ಾಂದಾ ದಲಿ್ಲದಿಾರೆ. ಈ ಕನಯಟಕ ಪರಿೀಕಾ  ಪಾರ ಧಿಕರವು ವಿಧಿಸಿದ ಷರತ್ತು  ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದೃಷಿ್ಟ ಯಿಾಂದ 

ಸಾ ತಂತರ  ಕಲ್ಲಕೆಗೆ ಮಾರಕವಾಗವ ಹನೆನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  ಅವರಿಗೆ ದಾರಿ ಕಣದಂತೆ ಮಾಡಿದ್. 

2ನೇ ಸುತಿು ನಲಿ್ಲ  ಸಿೀಟ ಆಯೆ್ಕ  ಮಾಡಿಕಾಂಡ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳು ಮುಾಂದುವರೆದರೆ ಅಥವಾ 

ಪರ ವೇಶ ಪಡೆದರೆ ಆ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳು ನಿೀರ್್-2021ರಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಸುವಂತಿಲಿ . ಅಲಿದ್ ಅವರು ಆಯೆ್ಕ  

04ರಲಿ್ಲ  ತಮಮ  ಸಿೀರ್್ ಪಡೆದುಕಾಂಡಲಿ್ಲ  ಎಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ಸಿೀಟ ಕೇಳಲು ಅವಕಶವಿಲಿ . ನಿೀರ್್ 

ಅಣುಕು ಪರಿೀಕೆಾ ಯ ಪಡೆಯದಿರುವುದರಿಾಂದ ಉತು ಮ ಅಾಂಕಗಳೊಾಂದಿಗೆ (500 ಅಾಂಕಗಳು ಆಸುಪಾಸು) 

ಇದಿ  ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಯಾವುದು ಆಯೆ್ಕ  ಮಾಡಿಕಳೆುವರು ಎಾಂಬುದು ಅಥಯವಾಗತಿು ಲಿ . ಒಾಂದು 

ವೇಳ್ಳ ಎಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ಬಿಟಿ  ವೈದಯ ಕಿೀಯಕೆೆ  ಬಂದರೆ ಸಿೀಟ ಸಿಗತು ದ್ ಎಾಂಬುದು ಖ್ಚಿತ ಇಲಿ . 

ಕರಣ ಎಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ಸಿೀಟ ಪಡೆದ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೂ ನಿೀರ್್-2021ರಲಿ್ಲ  ಅವಕಶ ಕಲ್ಲಪ ಸಿ 

ವೈದಯ ಕಿೀಯ ಸಿೀಟ ದೊರೆತ್ತ ಅವರು ಎಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ಬಿಟಿ  ಕಟಿ ಲಿ್ಲ  ಆ ಸಿೀಟ ಸಕಯರಿ 

ಕೀಟ್ಯದಡಿ ಕಯಿಿರಿಸಿ, ಆ ಸಿೀಟನುನ  ಮುಾಂದಿನ ಶೆರ ೀಣಿಯಲಿ್ಲರುವ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಸಕಯರಿ 
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ಕೀಟ್ಯದಡಿ ನಿೀಡಿ ಪರ ಕಿರ ಯ್ಕ ಮುಾಂದುವರೆಸಬೇಕು. ನಿೀರ್್ ಪಾರ ರಂಭವಾಗದಿರುವ ಕರಣದಿಾಂದ ಈ 

ಸಮಸಯ  ಉಾಂಟ್ಯಗಿದ್. ನಿೀರ್್ ನಮಮ  ಕೀಟ್ಯ ಶೇಕಡ 85 ರಷಿ್ಟ  ಸಿೀರ್್ಗಳನುನ  ತಕ್ಷಣ ಕನಿಿ ಲ್ಲಾಂಗ್ 

ಪಾರ ರಂಭಿಸಬೇಕು. ಈ ಸಮಸಯ ಯನುನ  ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕೆಾಂದು ಹೇಳಿ, ಈ ವಿಚಾರವನುನ   ಕನಯಟಕ 

ಪರಿೀಕಾ  ಪಾರ ಧಿಕರ ಅವರಿಗೆ ಸೂಕು  ನಿದೇಯಶನ ನಿೀಡಲು ಮಾನಯ  ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರನುನ  ಈ 

ಮೂಲಕ ಒತಾು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ. 

ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾನ್ಯಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರು ಶೂನಯ  ವೇಳ್ಳಯಲಿ್ಲ  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿರುವ ವಿಷಯಕೆೆ  ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಾಂದ ಉತು ರ 

ಒದಗಿಸಲ್ಯಗವುದು. 

 

ಋ) ವಿಷಯ:-  ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರರ ಢಶಲೆಗಳಲಿ್ಲ  257 ಬೀಧಕ  

                       ಹುದಿ್ ಗಳನುನ  ಭತಿಯ ಮಾಡಲು 2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ 

                       ವಷಯ ಪಾರ ರಂಭಗಾಂಡ ನಂತರ ನೇಮಕತಿ ಮಾಡಲು  

                       ಆರ್ಥಯಕ ಇಲ್ಯಖೆ ಅನುಮತಿಸಿರುವ ಬಗೆೆ .  

- - - - - -  

 

ಶ್ರ ೋ ಹಣಮಂತ್ ರುದರ ಪಪ  ನಿರಾಣಿ (ಪದವಿೋಧರ ಕೆಷ ೋತ್ರ  ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನನಗೆ 

ಮಾತನಡಲು ಅವಕಶ ಕಟಿ ದಿ ಕೆ ಗಿ ತಮಗೆ ಧನಯ ವಾದಗಳನನ ಪಿಯಸುತೆು ೀನೆ.  

ಸಕಯರವು ಈಗಾಗಲೇ 2015ರ ವರೆಗೆ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರರ ಢ ಶಲೆಗಳಲಿ್ಲ  ಖಾಲ್ಲಯಿರುವ 

ಬೀಧಕ ಹುದಿ್ ಗಳನುನ  ತ್ತಾಂಬಿಕಳೆಲು ಆದೇಶ್ಸಿದಿು , ಅದರಂತೆ ಅನೇಕ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ 

ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸಾ ಗಳು ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರರ ಢ ಶಲೆಗಳಲಿ್ಲ  ಖಾಲ್ಲಯಿರುವ ಹುದಿ್ ಗಳನುನ  ಭತಿಯ ಮಾಡಲು 

ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲ್ಯಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಯುಕು ರಿಾಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿದಿು , ಅನುಮತಿಯಲಿ್ಲ  ಸೂಚಿಸಿದ 

ನೇಮಕತಿ ಬಿಾಂದುವಿನಂತೆ ಪತಿರ ಕೆಯಲಿ್ಲ  ಜಾಹರಾತ್ತ ಪರ ಕಟಸಿರುತಾು ರೆ. 

ಈ ಪರ ಕಟಣೆಯಂತೆ ಬೀಧಕ ಹುದಿ್ ಗೆ ಅಜಿಯ ಸಲಿ್ಲಸಿ, ಸಂಸಾ ಗಳ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು 

ಸಂದಶಯನ ಕರೆದು ಉಪ ನಿದೇಯಶಕರ ಕಛೇರಿ ವಿಷಯ ಪರಿವಿೀಕ್ಷಕರ ಎದುರು ನೇಮಕತಿ 

ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್. ನೇಮಕತಿ ನಂತರ ಕೆಾ ೀತರ  ಶ್ಕ್ಷಣಾಧಿಕರಿಗಳ ಕಯಾಯಲಯಕೆೆ  ರ್ಚಕ್್ ಲ್ಲಸಿ್ನಂತೆ ಉಪ 

ನಿದೇಯಶಕರು ಹಾಗೂ ಜಿಲಿ್ಯ  ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ  ಕಯಯನಿವಯಹಣಾಧಿಕರಿಗಳು ತದನಂತರ 

ಆಯಾ ಆಯುಕು ರ ಕಯಾಯಲಯದಲಿೂ  ಈ ನೇಮಕತಿಯ ಸಂಬಂಧಕೆೆ  ಅನುಮೊೀದನೆ 

ನಿೀಡಲ್ಯಗಿದ್. 
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 ಆದಾಗೂಯ  ಸಕಯರದ ಪತರ  ಸಂಖೆಯ :ಇಪಿ:59:ಎಸ್ಇಎಸ್ 2020, ದಿನಾಂಕ 05.07.2021ರ 

ಪತರ ದಲಿ್ಲ  2015ರ ಪೂವಯದಲಿ್ಲ  ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರರ ಢ ಶಲೆಗಳಲಿ್ಲ  ನಿವೃತಿು , ಮರಣ, 

ರಾಜಿೀನಮೆ ಮತ್ತು  ಇತರೆ ಕರಣಗಳಿಾಂದ ಖಾಲ್ಲಯಿರುವ ಹುದಿ್ ಗಳ ಪೈಕಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಕಯರದಿಾಂದ 

ಅನುಮೊೀದನೆಗಾಂಡು ನೇಮಕತಿ ಪರ ಕಿರ ಯ್ಕಯು ಇಲ್ಯಖೆ ಹಂತದಲಿ್ಲ  ಬ್ರಕಿ ಇರುವ 257 ಬೀಧಕ 

ಹುದಿ್ ಗಳನುನ  ಭತಿಯ ಮಾಡಿಕಳೆುವ ನೇಮಕತಿ ಆದೇಶವನುನ  2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಷಯ 

ಪಾರ ರಂಭಗಾಂಡ ನಂತರ ನಿೀಡಲು ಸಕಯರದ ಸಹಮತಿ ನಿೀಡಲ್ಯಗಿದ್ ಎಾಂದು ಆರ್ಥಯಕ ಇಲ್ಯಖೆ 

ಅಭಿಪಾರ ಯ ನಿೀಡಿದ್. ಅದರಂತೆ 257 ಕಡತ ಹಾಂದಿರುವ ಖಾಲ್ಲ ಹುದಿ್ ಗಳನುನ  ನೇಮಕತಿ 

ಮಾಡಿಕಳೆಲು ಸಕಯರ ಅನುಮೊೀದಿಸಿದ್ ಎಾಂದು ತಿಳಿಸಿದ್.  

ಆದರೆ ಅಾಂತಿಮವಾಗಿ ಜಾಹರಾತ್ತ ನಿೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ಗಾಂದಲ ಸೃಷಿ್ಟಯಾಗಿ ಈಗಾಲೇ 

ಕಯಯನಿವಯಹಸುತಿು ರುವ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅನುದಾನ ದೊರೆತಿರುವುದಿಲಿ . ಈಗಾಗಲೇ ನೇಮಕತಿಗಾಂಡ 

ಶ್ಕ್ಷಕರುಗಳ ಕುಟಾಂಬಗಳು ಸಂಕಷಿ ದಲಿ್ಲವ. ಆದಿ ರಿಾಂದ ಈ ನೇಮಕತಿ ಸಂಬಂಧ ಆಗಿರುವ ತಾಂದರೆ 

ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿ, ನೇಮಕತಿ ಆದೇಶವನುನ  ನಿೀಡಿ ಮತ್ತು  ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ 

ಸಂಬಂಧಪಟಿ ವರಿಗೆ ಸೂಕು  ನಿದೇಯಶನ ನಿೀಡುವಂತೆ ಮಾನಯ  ಪಾರ ಥಮಿಕ ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ 

ಸಚಿವರಿಗೆ ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಒತಾು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ.  

ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾನ್ಯಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರು ಶೂನಯ  ವೇಳ್ಳಯಲಿ್ಲ  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿರುವ ಪರ ಶೆನ ಗೆ ಪಾರ ಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ  ಹಾಗೂ 

ಸಕಲ  ಸಚಿವರಿಾಂದ ಉತು ರ ಒದಗಿಸಲ್ಯಗವುದು. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಭಾನಯಕರೇ, ಶೂನಯ ವೇಳ್ಳ ಪರ ಶೆನ ಗೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಉತು ರವನುನ  

ಕಡಿಸಬೇಕು. ಇವತಿು ನಿಾಂದ ಶುಕರ ವಾರದವರೆಗೆ ಕೆಲವಾದರೂ ಉತು ರ ಕಡಿಸಿ ಮತ್ತು  ಲ್ಲಖಿತ 

ಮೂಲಕ ಉತು ರವನುನ  ಕಡಿಸಿ. ಮಾನಯ  ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ ತಾವು ಮಾತನಡಿ.  
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4.ವರದಿಯನ್ನು ಪಿಪ ಸುವುದ್ದ 

ಡಾ: ವೈ.ಎ.ನ್ಯರಾಯಣಸ್ತಾ ಮಿ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ದಿುಂದ ಆಯೆ್ಕಯಾದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಕನಯಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ಹಕೆುಬ್ರಧಯ ತಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧಯ ಕ್ಷನದ ನನು, 

ಕನಯಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ಕಯಯವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಗಳ  ನಿಯಮ 215ರ ರಿೀತಾಯ  

ಸಮಿತಿಯ 98ನೇ ವರದಿಯನುನ  ಸದನಕೆೆ  ಒಪಿಪ ಸುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ವರದಿಯನನ ಪಿಪ ಸಲ್ಯಯಿತ್ತ.  ಈಗ ಮಾನಯ  ಎಾಂ. 

ನರಾಯಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ ತಾವು ಮಾತನಡಿ. 

ಶ್ರ ೋ ಎುಂ.ನ್ಯರಾಯಣಸ್ತಾ ಮಿ(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಾ  ಸಚೇತ್ಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  

ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ವಿ.ನ್ಯರಾಯಣಸ್ತಾ ಮಿ (ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ನನು ಮೊನೆನ  ಮೂರು 

ಪರ ಶೆನ ಗಳನುನ  ಕೇಳಿದಿ್ . ಅದಕೊ  ಉತು ರ ಬಂದಿಲಿ .  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರೆಲಿರೂ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಪರ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ ಉತು ರ 

ಕಡಿಸುವುದಕೆೆ  ನನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನಯ  ಸಭಾನಯಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದಿ್ ೀನೆ. ಮಾನಯ  ಸಭಾನಯಕರೇ, 

ಉತು ರ ಕಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನುನ  ತಾವು ಬೇಗ ಮಾಡಿ. 

ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾನ್ಯಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರು ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಪರ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ ಉತು ರ ಕಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  
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5. ಅಭಿನಂದನೆ 

ಸಭಾನ್ಯಯಕರಾದ ಶ್ರ ೋ  ಕೋಟ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿಯವರು ಸಾ ಳಿೋಯ ಸಂಸ್ಕಾ ಗಳ 

ಚುನ್ಯವಣೆಯಲಿ್ಲ  ಮರು ಆಯೆ್ಕ  ಆಗಿರುವ ಬ್ಗೆೆ  

ಶ್ರ ೋ ಎಸ್್.ಆರ್. ಪಾಟಿೋಲ್ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನ್ಯಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  

ಈ ಮೇಲಮ ನೆ ಸಭಾನಯಕರಾದಂತಹ ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿಯವರು ಮರು 

ಆಯೆ್ಕಯಾಗಿದಿಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಾಂದು ಆದಶಯಮಯವಾದಂತಹ ಚ್ಚನವಣೆಯನುನ  

ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಬಹುತರವಾಗಿ ಇದು ʼಹರಿಯರ ಮನೆʼ,್ ʼಕುಬೇರರ ಮನೆʼ ಎಾಂದು ಬಹಳ ಜನರು ಟೀಕೆ-

ಟಪಪ ಣಿಗಳನುನ  ಹರಗಡೆಯ ಮಾಧಯ ಮ ಮಿತರ ರಿಾಂದ  ನನು ಕೇಳಿದಿ್ ೀನೆ. ಆದರೆ ಮಾನಯ  ಕೀಟ 

ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿಯವರು ಒಾಂದು ಪೈಸಯೂ ಖ್ಚ್ಚಯ ಮಾಡದೇ, ಅಷಿ್ ೀ ಪರ ಮಾಣಿಕವಾದ 

ನಿಯತಿು ನಿಾಂದ ಅವರು ಮತು ಮೆಮ  ಮರು ಆಯೆ್ಕಯಾಗಿದಿಾರೆ. ಈ ಸದನದ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರೆಲಿರ 

ಪರವಾಗಿ ನನು ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪಪ ವಯಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲಿ್ಲಸುವುದಕೆೆ  ಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  ಶತಮಾನ 

ಇತಿಹಾಸವಿರುವಂತಹ ಈ ʼಚಿಾಂತಕರ ಚಾವಡಿʼ ಏನಿದ್, ಇದಕೆೆ  ಇನನ ಷಿ್ಟ  ಮೆರುಗ ತರುವಂತಹ 

ಕೆಲಸ ತಮಿಮ ಾಂದಾಗಲ್ಲ ಎಾಂದು  ನನು ಈ ಸಂದಭಯದಲಿ್ಲ  ಆಶಯ ಮಾಡುತಾು , ನನು ಮತು ಮೆಮ  

ವಿನಯಪೂವಯಕವಾಗಿ ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ತಮಮ ಾಂತೆಯೇ ಬ್ರನಗಲದುದಿ ಕೊ  ಮತ್ತು  

ಚ್ಚನವಣೆಯುದಿ ಗಲಕೊ  ಕೂಡ ಇದೇ ರಿೀತಿ ಅಾಂದರೆ ತಾವು ಯಾವ ರಿೀತಿ ಚ್ಚನವಣೆ 

ಮಾಡಿದಿಿ ೀರೀ, ಅದೇ ರಿೀತಿ ಚ್ಚನವಣೆಯಾಗವಂತಹ ವಯ ವಸಾ  ಬರಲ್ಲ ಎಾಂದು ನನು  ಅಪೇಕೆಾ  

ಮಾಡುತಾು ,್… 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರೆಲಿರೂ ಅವರನುನ  ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ 

ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. 

ಶ್ರ ೋ ಎಸ್್.ಆರ್.ಪಾಟಿೋಲ್:- ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರೆಲಿರೂ ಅವರನುನ  ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಾಂದು 

ಹೇಳುತಾು , ಮತು ಮೆಮ  ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂವಯಕವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನುನ  ಸಲಿ್ಲಸುತಾು , 

ನನನ  ಮಾತನುನ  ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ.  

ಶ್ರ ೋ ಅರುಣ ಶಹಾಪುರ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾನಯಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. 

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನಯ  ಎಸ್.ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ರೇ, 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಅರುಣ ಶಹಾಪೂರವರೇ ನನು ಅವರಿಗೆ ಮಾತನಡುವುದಕೆೆ  

ಅವಕಶ ಕಟಿ ದಿ್ ೀನೆ.  ಆಮೇಲೆ ತಮಗೆ ಮಾತನಡುವುದಕೆೆ  ಅವಕಶ ಕಡುತೆು ೀನೆ.  
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ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಟಿ. ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ (ಪದವಿೋಧರರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  

ಸಭಾನಯಕರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವ ಮತ್ತು  ಪಿರ ೀತಿ. ಅವರದು ಹೀರಾಟದ ಬದುಕು. 

ಇದು ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಗತಿು ಲಿ . ಅವರು ಮೂಲತಃ ಫೀಟೀಗಾರ ಫರ್. ಒಾಂದು ಕಿರಾಣಿ 

ಅಾಂಗಡಿಯಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸಕೆೆ  ಇದಿವರು. ಸಂರ್ಟನೆ ಮತ್ತು  ಹೀರಾಟದ ಮೂಲಕ ವಯ ಕಿು ತಾ ವನುನ  

ಕಟಿ ಕಾಂಡಂಥವರು. ನಯಕರಾಗಿ ಬ್ಳ್ಳದಂತಹವರು. ಆನಂತರ ಸ್ವವಯಜನಿಕ ಬದುಕಿಗೆ ಬಂದರು. 

ಬಹುಶಃ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ಚ್ಚನವಣೆಯನುನ  ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಾಂದು ಹೇಳಿ, ಮಾನಯ  

ಪರ ತಾಪಚಂದರ  ಶೆಟಿ ಯವರು ಇಡಿೀ ರಾಜಯ ಕೆೆ  ತೀರಿಸಿಕಟಿವಂತಹವರು. ಮೂರು ಕಸು ಇಲಿದೇ 

ಇವತ್ತು  ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ಗೆ ಬಂದಂತಹವರು. ಇವತ್ತು  ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ವಿಧಾನಸಭೆಗಿಾಂತ ವಿಧಾನ 

ಪರಿಷತಿು ನ ಚ್ಚನವಣೆಯ ವಹವಾಟ ಎತು ರಕೆೆ  ಹೀಗಿದ್ ಎಾಂದು ಹೇಳಿ, ಮಾನಯ  ಈಶಾ ರಪಪ ನವರು 

ಟೀಕೆ ಮಾಡುತಾು ರೆ. ನಮಮ  ಮಾಜಿ ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳು ಟೀಕೆ ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ. ಏಕೆಾಂದರೆ ಮಾನಯ  

ಈಶಾ ರಪಪ ನವರಿಗೆ ಇಲಿ್ಲ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರಾಗಿ ಅವಕಶ ಮಾಡಿಕಟಿ ದಿು  ವಿಧಾನ 

ಪರಿಷತ್ತು , ಇರಲ್ಲ. ಈ ನಡುವ, ಅವರ ಸೈದಿಾಾಂತಿಕ ವಯ ಕಿು ತಾ  ಮತ್ತು  ಹೀರಾಟದ ನಿಲುವಿದ್ಯ್ಕಲಿ್ಯ , 

ಸದನದ ಇಡಿೀ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರೆಲಿರ ಪರವಾಗಿ ನನು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸುತೆು ೀನೆ. ಕನಯಟಕ 

ರಾಜಯ ಕೆೆ  ಇವತ್ತು  ಅವರು ಮಾದರಿಯಾಗಿದಿಾರೆ. ಅವರು ಓದಿದಿು  ಏಳು-ಎಾಂಟ ತರಗತಿ ಇರಬಹುದು.  

ಅವರ ಮಾತ್ತ ಮತ್ತು  ವಿಚಾರ ಹೇಗಿದ್? ಹಾಗಾಗಿ ಸಭಾನಯಕರ ಸ್ವಾ ನಕೆೆ  ಅತಯ ಾಂತ ಶಕಿು  ತ್ತಾಂಬಿ, 

ರ್ನತೆ-ಗೌರವವನುನ  ತಂದು ಕಟಿ ದಿಾರೆ. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ಗೂ ಕೂಡ ರ್ನತೆ-ಗೌರವ ತಂದು 

ಕಡುತಿು ದಿಾರೆ. ಇವತ್ತು  ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ವಚು ದಲಿ್ಲ  ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ಗೆ ಆಯೆ್ಕಯಾಗಿ ಬಂದಂತಹ 

ಅವರಿಗೆ ನನು ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಮತ್ತು  ನಡಿನ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದ 

ಅಭಿನಂದನೆಗಳನನ ಪಿಯಸುತೆು ೀನೆ.  

ಶ್ರ ೋ ಪುಟು ಣಣ  (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಕೀಟ 

ಪೂಜಾರಿಯವರು ಗೆದಿಿರುವುದಕೆೆ  ನನು ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪಪ ವಯಕವಾದಂತಹ 

ಅಭಿನಂದನೆಗಳನನ ಪಿಯಸುತೆು ೀನೆ. ಎಲಿೀ ಒಾಂದು ಕಡೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಸಾ ಲಪ  ನೀವಾಗಿದಿು ,  

ಮಾನಯ  ಎಸ್.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ್ರವರು ಇರಬೇಕಿತ್ತು . ಮಾನಯ  ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ವಯ ಕಿು ತಾ  

ಹೇಗೀ ಅದೇ ತರಹ ಮಾನಯ  ಎಸ್. ಆರ್. ಪಾಟೀಲ್ರದು. ಆದರೆ ನಿಮಮ ಾಂತಹವರು ಮತು ಮೆಮ  ಈ 

ಸದನಕೆೆ  ಬರಬೇಕು. ನಿಮಮ ಾಂತಹವರಿದಿರೇ, ಈ ಸದನದ ಗೌರವ ಹೆಚಾು ಗತು ದ್. ಮಾನಯ  ಕೀಟ 

ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಯಾವ ರಿೀತಿ ನಡವಳಿಕೆ ಇದ್ಯೀ, ಅದೇ ತರಹ ತಮಮ  

ನಡುವಳಿಕೆಯೂ ಇದ್. ತಾವು ಕೂಡ ಈ ಸದನಕೆೆ  ಬರುವಂತೆ ಆಗಲ್ಲ  ಎಾಂದು ನನು ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರ ಮೂಲಕ ಆಶ್ಸುತೆು ೀನೆ.  
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ಶ್ರ ೋ ಎಸ್್.ಆರ್. ಪಾಟಿೋಲ್:- ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಿಗೆ ನನನ  ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. 

(ಮುಾಂದು) 

(1103)15.12.2021/1.20/ಎಾಂ.ಎಾಂ-ಎಾಂ.ಡಿ 

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾ ತಿ) 

ಶ್ರ ೋ ಎನ. ರವಿಕುಮಾರ:- ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಎಸ.ಆರ. ಪಾಟೀಲ್ರವರ ಅನುಭವ 

ಬೇಕಗಿದ್.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ರವಿಕುಮಾರ್ರವರೇ, ಸ್ವಕು. ದಯಮಾಡಿ ಸಾ ಲಪ  ಅಧಯ ಕ್ಷರ 

ಕಡೆಗೆ ನೀಡಿ. ನಿೀವೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗೆ? 

ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಆಳುವ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯ ರು ನಮಮ  

ಎಸ.ಆರ. ಪಾಟೀಲರ ಬಗೆೆ  ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಒಳೆ್ಳಯ ಮಾತನುನ  ಹೇಳಿದರು, ಅದು ಬಹಳ ಸಂತೀಷದ 

ವಿಚಾರ.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಅವರು ನಿಮಮ  ಮೇಲೆಯೂ ಹೇಳಿದರು.  ನಿೀವು ಅವರತು  ಲಕ್ಷಯ  ಕಡಲ್ಲ 

ಎಾಂದು.  

ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ(ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆಷ ೋತ್ರ ದಿುಂದ ಚುನ್ಯಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಪರ ಶೆನ  ಇಷಿ್ ೀ.  ಏನು ನಮಮ  ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟೀಲರು ಹೇಳಿದರು ಚಿಾಂತಕರ ಚಾವಡಿ 

ಹೀಗಿ ಕುಬೇರರ ಚಾವಡಿಯಾಗಿದ್ ಎಾಂದು ಹರಗಡೆ ಬರೆಯುತಿು ದಿಾರೆ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದರು.  ಅದಕೆೆ  

ʼಹಂಸಲೇಖ್ʼ ಅವರು ಒಾಂದು ಚ್ಚಟಕು ಬರೆದಿದಿರು.್ ʼಮೇಲಮ ನೆ ಹೀಗಿ ಕೆಳಮನೆಯಾಗಿದ್, ಕೆಳಮನೆ 

ಹೀಗಿ ನೆಲಮನೆಯಾಗಿದ್ʼ ಎಾಂದು.  ಇಲಿ್ಲ  ಕುಳಿತಿರುವ ನವಲಿರೂ ಸಹ ಏನು ಮಾನಯ  ಕೀಟ 

ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿಯವರು ಒಾಂದು ಪರಂಪರೆಯನುನ  ಹಾಕಿಕಾಂಡಿದಿಾರೆ ಅದನುನ  

ಮನಃಪೂವಯಕವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿಕಾಂಡಿದಿ ರೆ ನವು ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟೀಲರ ಮೇಲೂ ಹೇಳಬಹುದು.  

ಎಸ.ಆರ. ಪಾಟೀಲರು ಕಾಂಗೆರ ಸ್ ಪಕ್ಷದ ಒಬಬ  ನಿಷ್ಟಾವಂತ ಕಯಯಕತಯರು.  ಕಾಂಗೆರ ಸ್ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ  

ಒಾಂದು ಪಾಲ್ಲಸಿ ಇದ್.  ನಲೆು  ಟಮ್ಯ ಆದಮೇಲೆ ಆಗವುದಿಲಿ .  ಅವರನುನ  ಚ್ಚನವಣೆಗೆ ನಿಲಿಬೇಡಿ 

ಎಾಂದು ಹೇಳಿರಲ್ಲಲಿ .  ಆದರೆ ಚ್ಚನವಣೆಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ವಾ ನಕೆೆ  ನಿಾಂತ್ತಕಳೆಲು ಹೇಳಿದಿರು.  

ಅವರನುನ  ಯಾರೂ ಬಿಟಿಕಡುವುದಿಲಿ .  ಅವರು ಮುಾಂದ್ ಒಳೆ್ಳಯ ಸ್ವಾ ನದಲಿ್ಲರುತಾು ರೆ.  ಅದರ 

ಬಗೆೆ  ಯಾರಿಗೂ ಕಳಕಳಿ ಬೇಡ.  ಎಲಿೀ ಒಾಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಗೆರ ಸ್ ಪಕ್ಷ ತಪುಪ  ಮಾಡಿದ್ ಎನುನ ವ 

ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ಹೇಳಿ ಬಿಾಂಬಿಸುವುದು ಸರಿಯಲಿ .  ಅವರಿಗೆ ತಕೆನದ ಗೌರವವನುನ  ಕಾಂಗೆರ ಸ್ ಪಕ್ಷದ 
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ಶ್ರ ೀಮತಿ ಸೀನಿಯಾ ಗಾಾಂಧಿ ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೀ ರಾಹುಲ್ ಗಾಾಂಧಿಯವರು ಕಡುತಾು ರೆ.  ಆ ವಿಶಾ ಸ ನನಗೂ 

ಇದ್, ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಇದ್.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗ ಮಾನಯ  ಲ್ಲಾಂಗಪಪ ನವರು.  

ಶ್ರ ೋ ಸ್ತ.ಎುಂ. ಲ್ಲುಂಗಪಪ :- ಮಾನಯ  ಪುಟಿ ಣಣ ನವರು ಕಾಂಗೆರ ಸ್ ಪಕ್ಷಕೆೆ  ಬಂದು 

ನಿಾಂತ್ತಕಳೆುತಾು ರೆ. 

ಶ್ರ ೋ ಸ್ತ.ಸ್ತ.ಪಾಟಿೋಲ (ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  

ಎಸ.ಆರ. ಪಾಟೀಲರು ನಮಮ  ಭಾಗದವರು.  ಅವರಿಗೆ ಆದಷಿ್ಟ  ಬೇಗ ಒಳೆ್ಳಯ ಸ್ವಾ ನ ಮಾನವನುನ  

ಕಡಿಸಲ್ಲ ಎಾಂದು ಪಾರ ಥಯನೆ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  

ಶ್ರ ೋ ಪುಟು ಣಣ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ದಯವಿಟಿ  ಅನಯ ಥಾ ಭಾವಿಸಬೇಡಿ.  ನಿೀವು ಇಲಿ್ಲ  

ಪಕ್ಷವನೆನ ೀಕೆ ತರುತಿು ೀರಿ? ನನು ವಯ ಕಿು ಗತವಾಗಿ ಹೇಳಿದಿ್ ೀನೆ ಅಷಿ್ ೀ. 

ಶ್ರ ೋ ಸ್ತ.ಎುಂ. ಲ್ಲುಂಗಪಪ :- ಮಾನಯ  ಪುಟಿ ಣಣ ನವರೇ, . . . 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಪುಟಿ ಣಣ ನವರೇ,  . . .  

ಶ್ರ ೋ ಪುಟು ಣಣ :- ಇಲಿ್ಲ  ಪಕ್ಷ ಎಾಂದು ಹೇಳಿ ರಾಜಕರಣವನುನ  ತರಬೇಡಿ.  ರಾಜಕಿೀಯಕೆ ೀಸೆ ರ 

ಇದನುನ  ಹೇಳಿದಿ ಲಿ . ಅನಯ ಥಾ ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಪುಟಿ ಣಣ ನವರೇ, ಸ್ವಕು ಬಿಡಿ ಎಷಿ್ಟ  ಸಲ ಹೇಳುತಿು ೀರಿ?  

ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸ್ತದ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ನವಲಿರೂ ಸಹ ರಾಜಕರಣಿಗಳೇ.  

ಇಲಿ್ಲ  ರಾಜಕರಣ ಬಿಟಿ  ಯಾರೂ ಇಲಿ .  ರಾಜಕರಣ ನಮಗೇನೂ ಅಥಯವಾಗವುದಿಲಿ  

ಎಾಂದೇನೂ ಇಲಿ .  ಆದಿ ರಿಾಂದ ಮಾತ್ತ ಮಿೀರಿಸುವುದು ಬೇಡ ಇಲಿ್ಲಗೆ ನಿಲಿ್ಲಸುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದು.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತ್ತ, ನಿಲಿ್ಲಸುವುದಕೆೆ  ಹೇಳಿದಿ್ ೀನೆ. 

ಶ್ರ ೋ ಸ್ತ.ಎುಂ.ಲ್ಲುಂಗಪಪ (ನ್ಯಮನಿದೇಾಶನ ಹೊುಂದಿದವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ನನಗೆ ಮಾತನಡಲು ಅವಕಶ ಕಟಿ ದಿ ಕೆೆ  ತಮಗೆ ವಂದಿಸುತಾು , ಇಲಿ್ಲ  ಮಾನಯ  ಎಾಂ.ಸಿ. 

ನಣಯಯ ನವರನುನ  ನೆನೆಸಿಕಳೆುವುದಕೆೆ  ಇಷಿ ಪಡುತೆು ೀನೆ.  ಎಷಿ್ ೀ ಸಂದಭಯಗಳಲಿ್ಲ  ತಾವು ಕೂಡ 

ಗಮನಿಸಿದಿಿ ೀರಿ.  ಎಾಂ.ಸಿ. ನಣಯಯ ನವರಿಗೆ ಎಲಿ್ಯ  ಇಲ್ಯಖೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಾಂತಹ ಪರ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ 

ಉತು ರವನುನ  ಕಡುವಂತಹ ಸ್ವಮಥಯ ಯ ಇತ್ತು . ಬಹುಶಃ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನನು ನೀಡುತಿು ರುವುದು 
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ಮಾನಯ  ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿಯವರನುನ .  ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ವಿದ್ಯ , ಅವರ ಸ್ವಮಥಯ ಯ, 

ಇವಲಿ್ಯ  ಹೇಳಿದರೂ ಎಷಿ್ ೀ ಇರಲ್ಲ ಅವನೆನ ಲಿ್ಯ  ಮಿೀರಿ ಒಾಂದು ಸ್ವಮಥಯ ಯವನುನ  ಬ್ಳ್ಳಸಿಕಾಂಡು 

ಸದರಿ Treasury Bench ನ ಯಾವುದೇ ಮಂತಿರ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಾಂತಹ ಪರ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ ಸಮಪಯಕವಾಗಿ 

ಅವರು ಉತು ರವನುನ  ಕಡುತಾು ರಲಿ್ಯ  ಅನೇಕ ಸಲ ನನಗೆ ಆಗ ಮಾನಯ  ಎಾಂ.ಸಿ. ನಣಯಯ ನವರ 

ನೆನಪು ಬರುತು ದ್.  ಅದಕೆೆ  ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳು.  

ಶ್ರ ೋ ಎುಂ. ನ್ಯರಾಯಣಸ್ತಾ ಮಿ (ವಿರೋಧಪಕ್ಷದ ಮುಖಾ  ಸಚೇತ್ಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನನು ನಿಜವಾಗಲೂ ನಮಮ  ಕುಚಿಯಯಿಾಂದ ಸಭಾನಯಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ 

ಸಲಿ್ಲಸುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  ಪರ ಜಾಪರ ಭುತಾ  ವಯ ವಸಾ ಯನುನ  ಎತಿು  ಹಡಿಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿಾರೆ ಅದಕೆೆ  

ಅವರಿಗೆ ಅಭಾರಿಯಾಗಿರುತೆು ೀನೆ ಎಾಂಬ ಮಾತನುನ  ಹೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಸದನದ ಪರವಾಗಿ ಸಭಾನಯಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.  ಈಗ ಮಾನಯ  

ಎಾಂ. ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಚ್ಚಟಕಗಿ ಮಾತನಡಬೇಕು. 
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6. ನಿಯಮ 59ರ ಮೇರೆಗೆ ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚನೆ ಮಂಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಮುುಂದ್ದವರೆದ  

ಚರ್ಚಾ 

 ವಿಷಯ:- ಬ್ಾಂಗಳೂರು ನಗರ ಚಿೀಫ್ ಮೆಟರ ೀಪಾಲ್ಲಟನ್ ಮಾಯ ಜಿಸಿ ರೀರ್್ ಕೇಸ್ ನಂ. 

ಪಿ.ಸಿ.ಆರ. ನಂ. 19856/2021ರಂತೆ ನಯ ಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ 25-11-2021ರ 

ಮೇರೆಗೆ ಈಗಿನ ಸಕಯರದ ಸಂಪುಟ ಸದಸಯ ರಬಬ ರು ಹಾಗೂ ಹಾಲ್ಲ ಶಸಕರು 

ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮೂರು ಮಂದಿ ಮೇಲೆ ಆರೀಪಿಗಳ್ಳಾಂದು ತಿೀಮಾಯನಿಸಿ, ಇವರೆಲಿ್ಯ  

ಸೇರಿ ಶ್ರ ೀ ಅಣಣ ಯಯ ಪಪ  ಮತ್ತು  ಇತರರ ಜಮಿೀನಿಗೆ ನಕಲ್ಲ ದಾಖ್ಲೆಗಳನುನ , ನಕಲ್ಲ 

ಮಾಲ್ಲೀಕರನುನ  ಸೃಷಿ್ಟ  ಮಾಡಿ ಅವರಿಾಂದ ಸಬ್ ರಿಜಿಸಿ್ವ ರರ್ ಕಛೇರಿಯಲಿ್ಲ  

ನೀಾಂದಾವಣಿ      ಮಾಡಿಸಿರುವುದು ಮೇಲನ ೀಟಕೆೆ  ಕನೂನು ಬ್ರಹರ ಎಾಂದು 

ತಿೀಮಾಯನಿಸಿ ಇವರ ವಿರುದಿ  ಮೊಕದಿಮೆ ಹೂಡಬೇಕೆಾಂದು ಮಹತು ರವಾದ 

ತಿೀಪಯನುನ  ನಿೀಡಿದ್. ಆದರೆ ಸಕಯರವು ನಯ ಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ತಪಿಪ ತಸಾ ರ 

ವಿರುದಿ  ಯಾವುದೇ ಕರ ಮವನುನ  ಕೈಗಳೆದೇ ಅವರನುನ  ರಕಿಾ ಸುತಿು ರುವುದು 

ನಯ ಯಾಲಯದ ನಿಾಂದನೆ ಮಾಡಿದಂತಾಗತಿು ರುವ ಬಗೆೆ . 

- - - - - 

ಶ್ರ ೋ ಎುಂ.ನ್ಯರಾಯಣಸ್ತಾ ಮಿ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಾ  ಸಚೇತ್ಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನನಗೆ ಅವಕಶವನುನ  ಕಟಿ ದಿ ಕೆೆ  ತಮಗೆ ವಂದಿಸುತಾು ,  ಕನಯಟಕ ವಿಧಾನ 

ಪರಿಷತಿು ನ ಕಯಯವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮಗಳು 59ನೇ ನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ 

ಮುಾಂಬರುವ ಪರ ಸಕು  ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ಅಧಿವೇಶನದಲಿ್ಲ  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಲು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿಷಯದ 

ಬಗೆೆ  ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚನೆಯನುನ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  ಬ್ಾಂಗಳೂರು ನಗರ ಚಿೀಫ್ ಮೆಟರ ೀಪಾಲ್ಲಟನ್ 

ಮಾಯ ಜಿಸಿ ರೀರ್್ ಕೇಸ್ ನಂ. ಪಿ.ಸಿ.ಆರ. ನಂ. 19856/2021ರಂತೆ ನಯ ಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ 25-

11-2021ರ ಮೇರೆಗೆ ಈಗಿನ ಸಕಯರದ ಸಂಪುಟ ಸದಸಯ ರಬಬ ರು ಹಾಗೂ ಹಾಲ್ಲ ಶಸಕರು ಹಾಗೂ 

ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮೂರು ಮಂದಿ ಮೇಲೆ ಆರೀಪಿಗಳ್ಳಾಂದು ತಿೀಮಾಯನಿಸಿ, 

ಇವರೆಲಿ್ಯ  ಸೇರಿ ಶ್ರ ೀ ಅಣಣ ಯಯ ಪಪ  ಮತ್ತು  ಇತರರ ಜಮಿೀನಿಗೆ ನಕಲ್ಲ ದಾಖ್ಲೆಗಳನುನ , ನಕಲ್ಲ 

ಮಾಲ್ಲೀಕರನುನ  ಸೃಷಿ್ಟ  ಮಾಡಿ ಅವರಿಾಂದ ಸಬ್ ರಿಜಿಸಿ್ವ ರರ್ ಕಛೇರಿಯಲಿ್ಲ  ನೀಾಂದಾವಣಿ 

ಮಾಡಿಸಿರುವುದು ಮೇಲನ ೀಟಕೆೆ  ಕನೂನು ಬ್ರಹರ ಎಾಂದು ತಿೀಮಾಯನಿಸಿ ಇವರ ವಿರುದಿ  

ಮೊಕದಿಮೆ ಹೂಡಬೇಕೆಾಂದು ಮಹತು ರವಾದ ತಿೀಪಯನುನ  ನಿೀಡಿದ್. ಆದರೆ ಸಕಯರವು 

ನಯ ಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ತಪಿಪ ತಸಾ ರ ವಿರುದಿ  ಯಾವುದೇ ಕರ ಮವನುನ  ಕೈಗಳೆದೇ ಅವರನುನ  

ರಕಿಾ ಸುತಿು ರುವುದು ನಯ ಯಾಲಯದ ನಿಾಂದನೆ ಮಾಡಿದಂತಾಗತಿು ದಿು , ಈ ವಿಚಾರವು ಸ್ವವಯಜನಿಕ 

ಮಹತಾ ವುಳೆ  ವಿಚಾರವಾಗಿದಿು  ಆದಿ ರಿಾಂದ ದಿನಾಂಕ 15.12.2021ರಂದು ಈ ವಿಷಯವನುನ  

ಸದನದಲಿ್ಲ  ಚಚಿಯಸಲು ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚನೆಯನುನ  ನಿೀಡುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  

ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ.ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮಿ (ಕಾನೂನು ಸಂಸದಿೋಯ ವಾ ವಹಾರಗಳು ಶಸನ ರಚನೆ 

ಹಾಗೂ ಸಣಣ  ನಿೋರಾವರಿ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚನೆ 
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ಅಾಂಗಿೀಕರಕೆೆ  ಅಹಯವಲಿ . Any matter pending-adjudication cannot be discussed in the 

House.  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಮಾತನಡಬೇಕದರೆ ಈ ವಿಷಯ ನಯ ಯಾಲಯದಲಿ್ಲದ್ ಎಾಂದು 

ಹೇಳುತಿು ದಿಾರೆ.  ನಯ ಯಾಾಂಗದಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು ಪರ ಕರಣವಿದಿು  ನಯ ಯಾಾಂಗ ಅದನುನ  criminal 

prosecution ಗೆ ವಗಾಯಯಿಸಿಕಾಂಡು trial ಮಾಡಬೇಕದರೆ ಸನಮ ನಯ  ಸದಸಯ ರು you are barred in 

discussing the issue here.   

Sri M.NARAYANASWAMY:- I am very sorry to say this.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಹೇಳಲ್ಲ. 

ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ. ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮಿ:- ನನು ನನನ  ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಲಿವೇ? ನಿೀವು ಬೇಕದರೆ Practice 

and Procedure of Parliament – Kaul and Shekdar ನಿಯಮದ ಪುಸು ಕವನುನ  ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ಓದಿ.  

ನಯ ಯಾಾಂಗದಲಿ್ಲ  ಪಾಂಡಿಾಂಗ್ ಇದ್ ಎನುನ ವ ಪದ ನಿಮಮ  ಬ್ರಯಿಾಂದ ಬರಲ್ಲ ಎನುನ ವುದನನ ಷಿ್ ೀ ನನು 

ಕಯುತಿು ದಿ್ .  

ಶ್ರ ೋ ಎುಂ. ನ್ಯರಾಯಣಸ್ತಾ ಮಿ:- ಇದು ನಯ ಯಾಾಂಗದಲಿ್ಲ  ಪಾಂಡಿಾಂಗ್ ಇಲಿ .  

Sri J.C.MADHUSWAMY:- It is there.  ನನನ  ಹತಿು ರ ಕೇಸ್ ಇದ್ಯಲಿ್ಯ .  ಅದನುನ  

ಓದುತೆು ೀನೆ.   

“The್ complainant್ Sri್ Madhappa್ has್ filed್ private್ complaint್ in್ PCR್ no.್

19856/2021 before Additional Chief Metropolitan Magistrate, Bengaluru against 

accused no. 1 to 5 under section 200 of CrPC for the offences punishable under 

section 120(b), 420, 427, 465, 467 and 471 of IPC.  Learned ACMM to cognizance 

of the offences allied and registered a criminal case and issued summons to 

accused no. 1 to 5.  As per the daily status report the next date of hearing is 23-

12-2021.  Since it is a criminal case registered in pursuance of a private complaint 

filed by the complainant Sri Madhappa, the case has to be prosecuted by the very 

complainant himself and the state has no role to play in the said case.  If the 

Learned ACMM referred private complaint to the jurisdiction of police for 

investigation and report under section 156(3) of CrPC, then the matter would have 
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been different. Therefore, the question of initiating contempt proceedings against 

the….”್ 

ನನು ಕೇಸ್ ಪಾಂಡಿಾಂಗ್ ಇದ್.  ಮುಾಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆ ದಿನಾಂಕ 23-12-2021ರಂದು ಇದ್ ಎಾಂದು 

ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.    

ಶ್ರ ೋ ಎುಂ.ನ್ಯರಾಯಣಸ್ತಾ ಮಿ:-  ಆಗಿದ್.   ಎಫ.ಐ.ಆರ್ ಅನುನ  ದಾಖ್ಲು ಮಾಡಬೇಕು, 

ಸಮನಿ್ ಆಗಬೇಕೆಾಂದು  ಹೇಳಿಲಿವೇ? 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು  

ಮಾತನಡುವುದನುನ  ಕೇಳಿ. 

ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ.ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಪಿ.ಸಿ.ಆರ., ಆಗಿದ್ ಎಾಂದರೆ 

ಎಫ್.ಐ.ಆರ್….್ Sri್ S.R.Patil್ should್ come್ to್ his್ rescue.್ ್ ಪಿ.ಸಿ.ಆರ. ಮೇಲೆ ಕಿರ ಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ 

ಮಾಡಿದಿಾರೆ, ಸಿ.ಸಿ. ನಂಬರ್ ಕಟಿ ದಿಾರೆ, ಟರ ಯಲ್ ಪಾರ ರಂಭವಾಗಿದ್, 23ಕೆೆ  ಟರ ಯಲ್ ಇದ್ಯ್ಕಾಂದು 

ನನು ಕನೂನು ಸಚಿವನಗಿ ಇಲಿ್ಲ  ನಿಾಂತ್ತಕಾಂಡು ಓದಿದರೂ ನವು ಚರ್ಚಯ ಮಾಡುತೆು ೀವ ಎಾಂದರೆ 

I cannot help it out.   

ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಮಂತಿರ ಯವರು 

ಹೇಳಿರುವುದಕೆೆ  ಕನಯಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ಕಯಯವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮಗಳು 

62ರ ಪರ ಕರ ನಯ ಯಾಧಿಕರಣಗಳು, ಆಯೀಗಗಳು ಮುಾಂತಾದವುಗಳ ಮುಾಂದಿರುವ ವಿಷಯಗಳನುನ  

ಕುರಿತ್ತ ಚಚಿಯಸಲು ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚನೆ ತರುವುದು ಇದನುನ  ಪೂತಿಯ ಓದುವುದಕೆೆ  ಹೀಗವುದಿಲಿ .  

ನಂತರದ ಪಾಯ ರಾದಲಿ್ಲ  ಪರಂತ್ತ, ಅಾಂಥ ವಿಚಾರವನುನ  ಚಚಿಯಸಲು ಅವಕಶ ಕಡುವುದರಿಾಂದ 

ಶಸನಬದಿ  ನಯ ಯಾಧಿಕರಣ, ಪಾರ ಧಿಕರ, ಆಯೀಗ ಅಥವಾ ವಿಚಾರಣಾ ನಯ ಯಾಲಯದವರು ಆ 

ವಿಷಯವನುನ  ಪರಿಶ್ೀಲ್ಲಸಲು ಬ್ರಧಕವುಾಂಟ್ಯಗವ ಸಂಭವವಿಲಿವಾಂದು ಸಭಾಪತಿಯವರಿಗೆ 

ಮನವರಿಕೆಯಾದರೆ ಅವರು ತಮಮ  ವಿವೇಚನನುಸ್ವರ ವಿಚಾರಣೆಯ ಕಯಯವಿಧಾನ ಅಥವಾ 

ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಹಂತಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಾಂತೆ, ಅಾಂಥ ವಿಷಯವನುನ  ಕುರಿತ್ತ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಚರ್ಚಯ 

ನಡೆಸಲು ಅವಕಶ ಕಡಬಹುದು.   

ಅದಲಿದೇ, ಮಾನಯ  ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರ ಬೇಡಿಕೆ ಏನೆಾಂದರೆ, the court has directed to 

file an FIR against the Minister.  ಅವರು ಎಫ.ಐ.ಆರ್., ಫೈಲ್ ಆಗಿದ್ ಎಾಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ಒಬಬ  
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ಎಫ್.ಐ.ಆರ., ಆಗಿರುವಂತಹ ಮಂತಿರ  ಇರಬಹುದೇ ಎಾಂಬುದು ಮಾನಯ  ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರ 

ಪರ ಶೆನ ಯಾಗಿದ್.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಸರಿ, ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ ನನು ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.  ಅವರು ಇದನುನ  ತರುವುದಕೆೆ  

ಮೊದಲೇ ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಅನುಮತಿ ಕಟಿ ದಿ್ ೀನೆ.  ಐದು ನಿಮಿಷ ಹೇಳಲ್ಲ ನಂತರ 

ತಿೀಮಾಯನ ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.  

ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ. ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮಿ:- ಅವರು ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಬ್ರರದು ಎಾಂಬುದು ನನನ  

ಆಕೆಾ ೀಪಣೆಯಾಗಿದ್.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗ ನನು ಹೇಳಿಬಿಟಿ ದಿ್ ೀನೆ. 

ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ. ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಕಿರ ಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಇದ್, ಅವರು ಕೇಸ್ 

ಹೇಳುವವರೆಗೂ ನನು ಎದಿಿ ರಲ್ಲಲಿ .  When he has said to the House, ಪರ ಕರಣ ಕೀರ್್ಯ 

ಮುಾಂದಿದ್ ಎನುನ ವುದು ಅವರಿಗೆ ಗತಿು ದಿರೂ ಇಲಿ್ಲ  ಚರ್ಚಯ ಮಾಡಬಹುದೇ ಎನುನ ವುದಷಿ್ ೀ ನನನ  

issue.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಅದು ನನನ  ಕಡೆಯೂ ಇದ್. 

ಶ್ರ ೋ ಎುಂ. ನ್ಯರಾಯಣಸ್ತಾ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಪರ ಕರಣ ಪಾಂಡಿಾಂಗ್ ಇಲಿ .   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ಚರ್ಚಯ ಬೇಡ. 

ಶ್ರ ೋ ಎುಂ. ನ್ಯರಾಯಣಸ್ತಾ ಮಿ:- ಪರ ಕರಣವನುನ  prosecution ಮಾಡಿ , ಐ.ಪಿ.ಸಿ., ಸಕ್ಷನ್ 

ಮೇಲೆ ಎಫ.ಐ.ಆರ., ದಾಖ್ಲು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮನಿ್ ಕಡಬೇಕೆಾಂದು ಹೇಳಿದ್.  This is not at all 

a pending. 

ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ. ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮಿ:- ಸಕಯರಕೆಿರುವ ಮಾಹತಿಯಂತೆ ಪರ ಕರಣ ದಿನಾಂಕ 

23.12.2021ಕೆೆ  ಪೀಸಿಿ ಾಂಗ್ ಆಗಿದ್. ಡಿಸಾಂಬರ್, 23ನೇ ತಾರಿೀಖು ಪರ ಕರಣದ ಹಯರಿಾಂಗ್ ಇದ್.  

ಪರ ಕರಣ ಅಲಿ್ಲ  ನಡೆಯುತಿು ದ್.  

ಶ್ರ ೋ ಎುಂ. ನ್ಯರಾಯಣಸ್ತಾ ಮಿ:- ಆದೇಶದ ಕನೆಯ ಪುಟದಲಿ್ಲರುವುದನುನ  ನೀಡಬೇಕು. 

(ಗುಂದಲ) 
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ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ಸಾ ಲಪ  ತಡೆಯಿರಿ. ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರು ಹೇಳಲ್ಲ. ಏತಕೆೆ  ಮಾತನಡುತಿು ೀರಿ? 

ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ. ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ನವು ಸಕಯರ 

ನಡೆಸುವವರು. 

ಶ್ರ ೋ ಎುಂ. ನ್ಯರಾಯಣಸ್ತಾ ಮಿ:- ಸುಮಮ ನೇ ದಾರಿ ತಪಿಪ ಸುವ ಕೆಲಸವಾಗತು ದಲಿ್ಯ ? 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ ಇರಿ.  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಮಾತನಡುತಾು ರೆ.  

ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ. ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, civil miscellaneous  petition ಅನುನ  

ಅವರು ಕಿರ ಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ಪರ ಕರಣವನುನ  ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿಕಾಂಡು ವಿಚಾರಣೆಯನುನ  

ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ ಅಾಂದ ಮೇಲೆ ಕೀರ್್ಯ ಕಿರ ಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ನಲಿ್ಲ  ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತಿು ದ್.   

(ಮುಾಂದು) 

(1104) 15-12-2021 KH/MD   1-30   

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾ ತಿ) 

ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ.ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮಿ (ಮುುಂದ್ದ):-  

ಮಾನಯ  ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್ರವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರ ಕರಣಗಳಲಿ್ಲ  ಪಮಿಯರ್್ 

ಮಾಡಬಹುದು. ನಳ್ಳ ದಿವಸ attempt to murder ಪರ ಕರಣದಲಿ್ಲಯೂ ನವು ಚರ್ಚಯ ಮಾಡಿಕಾಂಡು 

ಕುಳಿತ್ತಕಾಂಡು ಬಿಟಿ ರೆ ಗತಿ ಏನು?  

ಶ್ರ ೋ ಎುಂ.ನ್ಯರಾಯಣಸ್ತಾ ಮಿ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಾ  ಸಚೇತ್ಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ ಪರ ಕರಣ ಬ್ರಕಿ ಇಲಿ . ನಯ ಯಾಲಯ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್. ಅವರ ಮೇಲೆ 

prosecution ಆಗಿದ್. IPC sections ಅನುನ …್ಅವರ ಮೇಲೆ ಎಫ.ಐ.ಆರ., ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿ ಎಾಂದು ಕೀರ್್ಯ 

ಹೇಳಿದ್. It is not a pending case at all.  IPC section 420 ಇದ್.  

ಡಾ: ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್ (ಆರೋಗಾ  ಮತ್ತು  ಕುಟ್ಟುಂಬ್ ಕಲಾಾ ಣ, ವೈದಾ ಕ್ರೋಯ ಶ್ಕ್ಷಣ 

ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮೊದಲು ಇದು ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸ್ ಇತ್ತು .  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರುಗಳೇ, ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ.  

ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ.ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, criminal case ಗೆ convert ಆಗಿದ್.  
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ಡಾ: ಕೆ. ಸುಧಾಕರ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಎರಡು ಕೀರ್್ಯಗಳಲಿ್ಲ  ಖುಲ್ಯಸ ಆಗಿದ್.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ.  

ಶ್ರ ೋ ಎುಂ.ನ್ಯರಾಯಣಸ್ತಾ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅವರು ಒಾಂದ್ರಡು 

ಉದಾಹರಣೆಗಳನುನ  ಕಡುತಾು ರೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರೇ, ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ. ನನು ಹೇಳುವುದನುನ  ಕೇಳಿ. 

ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಸಕಯರ ನನಗೆ ಸಪ ಷಿ ವಾದ ಮಾಹತಿಯನುನ  ಕಟಿ ರಲ್ಲಲಿ . ನನು ತಮಗೆ 

ಮಾತನಡುವುದಕೆೆ  ಅನುಮತಿಯನುನ  ಕಟಿ ದಿ್ ೀನೆ. ಈ ಹನೆನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  ಸಕಯರದವರು ಕೆಲವು 

ವಿಷಯಗಳನುನ  ನಿೀಡಿದಾಗ ಆ ವಿಷಯಗಳನುನ  ನನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಗತು ದ್. ಈ ಪರ ಕರಣ 

ನಯ ಯಾಲಯದಲಿ್ಲ  ಇದೇ ಎನುನ ವ ದಾಖ್ಲೆಯಾಂದಿಗೆ ಸದನದಲಿ್ಲ  ಕನೂನು ಮಂತಿರ ಗಳು 

ಹೇಳಿದಾಗ ಅದರ ಬಗೆೆ  ನನು ತಿೀಮಾಯನ ಮಾಡಬೇಕಗತು ದ್. ಈ ಹನೆನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  ಇವತ್ತು  ನನು 

ಏನು ಹೇಳುತೆು ೀನೆಾಂದರೆ, ನಯ ಯಾಲಯದಲಿ್ಲ  ಇಲಿ  ಎಾಂದರೆ  . . . 

ಶ್ರ ೋ ನಸ್ತೋರ್ ಅಹಮ ದ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ.  ನನಗೆ 

ಮಾತನಡುವುದಕೆೆ  ಅವಕಶ ಕಡಿ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರೇ ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ. 

ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ್ (ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆಷ ೋತ್ರ ದಿುಂದ ಚುನ್ಯಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅಾಂತಿಮ ತಿೀಮಾಯನ ತಮಮ ದೇ. ತಿೀಮಾಯನ ತೆಗೆದುಕಳೆುವುದಕೆಿಾಂತ ಮುಾಂರ್ಚ 

ಬೇರೆ ಸದಸಯ ರಾಗಿ . . .  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರೇ, ಆಯಿತ್ತ. ಹೇಳಿ. 

ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ.ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ. 

ಶ್ರ ೋ ನಸ್ತೋರ್ ಅಹಮ ದ:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ. ಈಗಾಗಲೇ ಕನೂನು ಮಂತಿರ ಗಳು 

ಹೇಳಿದಿು . . .  

ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ.ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನನು ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ 

ನಯಕರಾದ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟೀಲ್ರವರ ಗಮನವನುನ  ಸಳ್ಳಯುತೆು ೀನೆ.  

ಶ್ರ ೋ ನಸ್ತೋರ್ ಅಹಮ ದ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ.  
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ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ.ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ನಸಿೀರ್ ಅಹಮ ದ್ರವರೇ, ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ.  

ಶ್ರ ೋ ನಸ್ತೋರ್ ಅಹಮ ದ:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ. ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರು 

ನನನ ನುನ  ಕರೆದಿದಿಾರೆ.  

(ಗುಂದಲ) 

ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ.ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನನು ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ 

ನಯಕರ ಗಮನವನುನ  ಸಳ್ಳಯುತೆು ೀನೆ. Because you are a Learned Advocate, ತಾವು ನನನ  

ಸಹಾಯಕೆೆ  ಬರಬೇಕು.   

ಶ್ರ ೋ ನಸ್ತೋರ್ ಅಹಮ ದ:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ. ಕನೂನು ಮಂತಿರ ಗಳು 

ಹೇಳಿರುವಂತಹದಿು .  

ಶ್ರ ೋ ಎುಂ.ನ್ಯರಾಯಣಸ್ತಾ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಕಿರ ಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಇರುವವರು 

ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖ್ಲ್ಯಗಿದಿರೂ ಸಹ ನವು ಏನು ಮಾತನಡುವುದಕೆೆ  ಆಗವುದಿಲಿ .  It is not a 

pending case at all.  It is clearly said.  ಅವರ ಮೇಲೆ ಕರ ಮ ಆಗಬೇಕೆಾಂದು ಹೇಳಿದ್.  

ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ.ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನವು ಏನು ಮಾತನಡುವುದಕೆೆ  

ಆಗವುದಿಲಿ ?  

(ಗುಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ. ನನು ಮಾತನಡಿ ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ.  

ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ.ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಬೇಡ ಸರ. ನನು ಓದುತೆು ೀನೆ. 

Cognizance if taken for the offences. 

ಶ್ರ ೋ ನಸ್ತೋರ್ ಅಹಮ ದ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, . . . 

ಶ್ರ ೋ ಎುಂ.ಎ.ಗೋಪಾಲಸ್ತಾ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಕನೂನು ಸಚಿವರೇ ಮಾನಯ  ನಸಿೀರ್ 

ಅಹಮ ದ್ರವರಿಗೆ ಅವಕಶ ಕಡಿ. ಮಾತನಡಲ್ಲ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ. ಮಾನಯ  ನಸಿೀರ್ ಅಹಮ ದ್ರವರೇ 

ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ ಮಾತನಡಿ. ಉಳಿದವರು ಯಾರು ಮಾತನಡಬೇಡಿ.  
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ಶ್ರ ೋ ನಸ್ತೋರ್ ಅಹಮ ದ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, discretion ತಮಮ ದಾಗಿರುತು ದ್. ತಾವು 

ಏನು ತಿೀಮಾಯನ ಮಾಡುತಿು ೀರಿ. ಅದನುನ  ಸಂಪೂಣಯ ಸದನ ಒಪುಪ ತು ದ್. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ 

ಬಗೆೆ  highlight ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಇಷಿ ಪಡುತೆು ೀನೆ. ಅದೇ ರಿೀತಿ ಒಾಂದು ವಿಷಯ ಹೈಕೀರ್್ಯನಲಿ್ಲ  ಇದ್. 

ಹೈಕೀರ್್ಯನಲಿ್ಲರುವಂತಹ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ  ತಾವು ತಿೀಪುಯ ಕಡುವವರೆಗೆ ಕಯಲ್ಲಲಿ . ತಾವು 

ಕಯ ಬಿನೇರ್್ನಲಿ್ಲ  ತಿೀಮಾಯನ ಮಾಡಿ, when the matter is before the High Court, ನಮಮ  Islamia 

Institute of Technology ಗೆ 5 ಎಕರೆ ಜಮಿೀನನುನ  ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುತಿು ೀರಿ. Is it not sub-judice?  

ಇದಕೆೆ  ತಾವು ತಾರತಮಯ  ಏಕೆ ಮಾಡುತಿು ೀರಿ? ಒಾಂದು ವಿಷಯ ಹೈಕೀರ್್ಯನಲಿ್ಲ  ಇದಿಾ ಗ ತಾವು 

ಗಾರ ಾಂರ್್ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಹೀಗತಿು ೀರಿ. ಇನನ ಾಂದು ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ  ಇಲಿ್ಲ  ಮಾತನಡುವುದಕೆೆ  

ಅವಕಶ ಇಲಿವಾಂದು ಹೇಳುತಿು ೀರಿ.  Then what does it mean? ದಯವಿಟಿ  as a Law Minister you 

should explain it to me.  

Sri J.C.MADHUSWAMY:- I will explain it to you.  

Sri NASEER AHMED:- You should explain it to me.  ಒಾಂದು ವಿಷಯ 

ಹೈಕೀರ್್ಯನಲಿ್ಲದಿಾ ಗ, how could you grant a land?  

ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ.ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ನಸಿೀರ್ ಅಹಮ ದ್ರವರೇ, ದಯಮಾಡಿ ಕುಳಿತ್ತಕಳೆಿ . 

ಒಾಂದು ಸ್ವವಿರ ಪರ ಕರಣ ಕೀರ್್ಯನಲಿ್ಲದಿರೂ ಕೀರ್್ಯ ಮಾಡಬ್ರರದು ಎಾಂದು ತಡೆಯಾಜೆೆ  

ಕಟಿ ದಿ ರೆ, injunction ಕಟಿ ದಿ ರೆ, specific interim order ಮಾಡಿದಿರೆ ಸಕಯರ act 

ಮಾಡುವುದಿಲಿ . Otherwise, we are not barred. ಸದನದಲಿ್ಲ  ಚರ್ಚಯ ಮಾಡಬಹುದೇ, ಬೇಡ ಎನುನ ವ 

ಬಗೆೆ  ಸದನದ ನಿಯಮ ಬೇರೆ. ನನನ  ಗೆಳ್ಳಯರಾದ ಮಾನಯ  ಎಾಂ.ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರನುನ  

convince ಮಾಡುವುದಕೆೆ  …್್ಎಫ್ಐಆರ್ ಮಾಡಿರುತಾು ರೆ.್“Register this case as criminal case in 

Register್ No.್ 3”್ ಎಾಂದರೆ ಕೀರ್್ಯ ರಿಜಿಸಿ ರ್ ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಬಿಟಿ ತ್ತ.್ “Issue summons to 

accused್no.್1್to್5”್ಎಾಂದು ಹೇಳಿದ್. ಅದಕೆೆ  ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರೇ ನನನ  ಸಹಾಯಕೆೆ  

ಬನಿನ  ಎಾಂದು ಹೇಳಿದ್. Itʼs್ already್ there.್ 25th day of November 2021 ರಲಿ್ಲಯೇ civil 

miscellaneous petition ಅನುನ  ಅವರೇ convert ಮಾಡಿ, ಕಿರ ಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಅನುನ  ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿಕಾಂಡು 

ಬಿಟಿ ದಿಾರೆ. ನಮಗೆ ನಯ ಯಾಲಯದ ಮುಾಂದ್ ಎಫ್ಐಆರ., ಮಾಡಿ ಎಾಂದು ಅವರು ಯಾರು ಕೂಡ 

ನಿದೇಯಶನ ಕಟಿ ಲಿ . ಅಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿತ್ತು . ನನೇ ಅಸಾಂಬಿಿಯಳಗೆ ಬೇಕದಷಿ್ಟ  

ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸ್ ಬಗೆೆ  ಚರ್ಚಯ ಮಾಡಿದಿ್ ೀನೆ. ನಮಮ  ಸಿಪ ೀಕರ್ ಮೇಲೆ ಒಾಂದು ನಟೀಸ್ ಇತ್ತು  

ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ. But we are barred. ನಮಮ  ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚಯಗಳು ಆ hearing ಮೇಲೆ, ಆ ಪರ ಕರಣದ 
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ಮೇಲೆ ಪರ ಭಾವ ಬಿೀರುವಂತಹದಿು  ಆಗಿರಬ್ರರದು ಮತ್ತು  ನಯ ಯಾಲಯ ತಿೀಮಾಯನ 

ಕಡುವುದಕೆಿಾಂತ ಮೊದಲೇ ನವು ಮಾತನಡುವುದು itʼs್prejudicial,್ಹೇಗೆ ಮಾತನಡುತಿು ೀರಿ?  

Mr.CHAIRMAN:- Now the matter is pending before the court.  

Sri J.C.MADHUSWAMY:- Yes.  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ದಯಮಾಡಿ ಇದಕೆೆ  ಅವಕಶ 

ಕಡಕೂಡದು.  

ಶ್ರ ೋ ಎುಂ.ನ್ಯರಾಯಣಸ್ತಾ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,್ “Cognizance is taken for 

offences punishable under sections 120(b), 420, 427, 465, 467 and 471 of IPC against accused 

no.್1್to್5.್Register್the್case್as್a್criminal್case.”್್ಎಾಂದು ಇವತಿು ನ ದಿವಸ ಕಿಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್. 

ಇದು ಆಗಿ ಹೀಗಿದ್. (ಗುಂದಲ) ಇದನುನ  ಬಿಟಿ  ಇವತ್ತು  ಮಾತನಡಬ್ರರದು ಎಾಂದರೆ ಹೇಗೆ?  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಎಾಂ.ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ.  

ಶ್ರ ೋ ಎುಂ.ನ್ಯರಾಯಣಸ್ತಾ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇವತ್ತು  ಸಕಯರದಲಿ್ಲರುವಂತಹ 

ಹಾಲ್ಲ ಮಂತಿರ .   

ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ.ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಕೀರ್್ಯನಲಿ್ಲ  case trial  ನಲಿ್ಲದ್.  

ಶ್ರ ೋ ಎುಂ.ನ್ಯರಾಯಣಸ್ತಾ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇವತ್ತು  ತಾವು ಭರ ಷಿ್ಟಚಾರ 

ಮಾಡಿ ನೂರಾರು ಕೀಟ ಲೂಟ ಮಾಡಿರುವಂತಹವರನುನ  ರಕ್ಷಣೆ  ಮಾಡುವುದಕೆೆ  

ಬರುತಿು ದಿಿ ೀರಿಯೇ?  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಎಾಂ.ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ. 

ಶ್ರ ೋ ಎುಂ.ನ್ಯರಾಯಣಸ್ತಾ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇವರು ಮಾತನಡಬ್ರರದು 

ಎಾಂದರೆ ಹೇಗೆ? ಅಾಂತಹ ಮಂತಿರ ಯನುನ  ತಮಮ  ಸಂಪುಟದಲಿ್ಲಟಿಕಾಂಡು ಅವರನುನ  ರಕ್ಷಣೆ 

ಮಾಡುತಿು ೀರಿಯೇ?   

ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ.ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನವು ನಯ ಯಾಲಯಕೆಿಾಂತ 

ದೊಡಡ ವರಲಿ . 

ಶ್ರ ೋ ಎುಂ.ನ್ಯರಾಯಣಸ್ತಾ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಯ ಯಾಲಯವೇ ಅವರ ಮೇಲೆ 

ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳೆಿ  ಎಾಂದು ಕಿಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್.  
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ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ.ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮಿ:- ನಯ ಯಾಲಯದಲಿ್ಲ  ಪರ ಕರಣ ಬ್ರಕಿ ಇದಿ ರೆ ಏನು ಮಾಡುವುದಕೆೆ  

ಆಗತು ದ್? How can you do this?  

(ಗುಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ನನು ಹೇಳುವುದನುನ  ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿ. 

ಯಾರೂ ಮಾತನಡಬೇಡಿ. ಮಾನಯ  ಎಾಂ.ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ,  

ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ್ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನ್ಯಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಅವರು ಕೇಳಿರುವ ಬಗೆೆ  ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದಿಾರೆ.    

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರೇ ತಾವು ಕೂಡ ವಕಿೀಲರಿದಿಿ ೀರಿ. 

ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ ಪರ ಕರಣ PCR No. 19856/2021 

private complaint ಅನುನ  ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದಿಾರೆ. Complainant Sri Madhappa against accused no. 1 

to 5 ಇದಿಾರೆ. ಅದರಲಿ್ಲ  ಸದಸಯ ರು, ಹಾಲ್ಲ ಸಚಿವರು, ಮಾಜಿ ಮಂತಿರ ಗಳು ಮತ್ತು  ಹಾಲ್ಲ ಶಸಕರು 

ಇದಿಾರೆ. ನನು ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನುನ  ಹೇಳುವುದಿಲಿ . ಅವರು ವಕಿೀಲರೇ, ನನು ಕೂಡ ವಕಿೀಲನೇ. 

ಈ legal aspect ನಲಿ್ಲ  ಏನಿದ್ ಎಾಂದರೆ, private complaint ಅನುನ  ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ 

ಮಾಯ ಜಿಸಿ ರೀರ್್ರವರು investigation ಗಾಗಿ ಪಲ್ಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡುತಾು ರೆ.  I think it is under 

section 165 of IPC. ಇದು section 200 of CrPC ಕೆಳಗೆ private complaint ಆಗಿದ್. ಜಡಜ ್ಗೆ ಏನು 

discretionary ಇರುತು ದ್.  He can refer it to the Police Station.  ಯಾರು higher authority 

ಇರುತಾು ರೀ ಅವರಿಗೆ according to the gravity of the case DySP ಗೆ ಮಾಡಬಹುದು, SP ಗೆ refer 

ಮಾಡಬಹುದು.  ಮತೆು  ಅವರು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ B-Report ಹಾಕಬಹುದು. ಚಾಜ್ಯಶ್ೀರ್್ ಹಾಕಿ 

ಕಳುಹಸಬಹುದು. ಇಲಿದಿದಿ ರೆ ಮಾಯ ಜಿಸಿ ರೀರ್್ evidence ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಎಲಿ್ಯ  ಸ್ವಕಿಾ ಗಳನುನ  

ಕರೆದು evidence ಮಾಡಿಸಿ, case prima facie ಇದ್ ಎಾಂದು ಅನಿಸಿದರೆ ಅವರು cogniznce ಗೆ 

ತೆಗೆದುಕಳೆಬಹುದು. ಈ ಪರ ಕರಣದಲಿ್ಲ  ಅವರು congnizance ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿದಿಾರೆ. ತಾವು you will 

not defer, ಆದೇಶ ಮಾಡಿದಿಾರೆ. Cognizance is taken for the offence punishable under sections 

120(b), 420, 427, 465, 467 and 471 of IPC against accused no. 1 to 5.  Register this case as a 

criminal case in Register No. 3.  Issue summons to accused no. 1 to 5.  ಈ 5 accused ಗಳಿಗೆ 

summons issue ಮಾಡಿ, ಅಲಿ್ಲಯೇ trial ನಡೆಯುವುದು. ನನು ಇದಕೆೆ  defer ಆಗವುದಿಲಿ . ಆದರೆ, 

ಮಾನಯ  ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್ರವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ facts ಅನುನ  ಮುಚಿು ಡುವುದಕೆೆ  ಆಗವುದಿಲಿ . 



                                                                                                       ವಿಪ/ 15-12-2021/90 

“ತಿದ್ದು ಪಡಿಯಾಗದ ಪರ ತಿ/Unedited copy, ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಪತಿರ ಕಾ ಪರ ಕಟಣೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ದ” 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

ಇದಿ ದಿನುನ  ಇದಿ  ಹಾಗೆ ಹೇಳಬೇಕಗತು ದ್. ಸದನವನುನ  ನವು mislead ಮಾಡುವುದಿಲಿ . ಇದಿ  facts 

ಕನೂನು ಪರ ಕರವೇ ಹೇಳಬೇಕಗತು ದ್. ನಿಯಮ 59ರ ಕೆಳಗೆ ಮಾನಯ  

ಎಾಂ.ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರು, ನಮಮ  ಎಲಿ್ಯ  ಸನ ೀಹತರು ಒಾಂದು ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚನೆಯನುನ  

ಮಂಡಿಸಿದಿಾರೆ.  

ಕನಯಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ಕಯಯವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಗಳ ನಿಯಮ 62ರ ಕೆಳಗೆ 

ಏನಿದ್ ಎಾಂದರೆ; “ನ್ಯಾ ಯಾಧಿಕರಣಗಳು, ಆಯೋಗಗಳು ಮುುಂತ್ಸದವುಗಳ ಮುುಂದಿರುವ 

ವಿಷಯಗಳನುು  ಕುರಿತ್ತ ಚಚಿಾಸಲು ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚನೆ ತ್ರುವುದ್ದ: ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾ ಯಿಕ 

ಅಥವಾ ನ್ಯಾ ಯಿಕ ಸಾ ರೂಪದ ಪರ ಕಾಯಾಗಳನುು  ನಿವಾಹಿಸುತಿು ರುವ ಯಾವುದೇ ಶಸನಬ್ದಧ  

ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ ಅಥವಾ ಶಸನಬ್ದಧ  ಪಾರ ಧಿಕಾರದ ಮುುಂದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ 

ಬ್ಗೆೆ  ವಿಚಾರಣೆ ಅಥವಾ ತ್ನಿಖ್ಯ ನಡೆಸಲು ನೇಮಿತ್ವಾದ ಯಾವುದೇ ಆಯೋಗ ಅಥವಾ 

ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುುಂದ ಬಾಕ್ರ ಇರುವ ವಿಷಯದ ಮೇಲ್ಲ ಚಚಿಾಸುವ ಯಾವುದೇ 

ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚನೆಯನುು  ತ್ರಲು ಸ್ತಮಾನಾ ವಾಗಿ ಅವಕಾಶವನುು  ಕಡತ್ಕೆದು ಲಿ .” 

ಇದಕೆೆ  ನನು ಒಪುಪ ತೆು ೀನೆ. ಮುಾಂದ್ ಇದಕೆೆ  exception ಇದ್.  

“ಪರಂತ್ತ, ಅುಂಥ ವಿಚಾರವನುು  ಚಚಿಾಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಡುವುದರಿುಂದ ಶಸನಬ್ದಧ  

ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ, ಪಾರ ಧಿಕಾರ, ಆಯೋಗ ಅಥವಾ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದವರು ಆ 

ವಿಷಯವನುು  ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಲು ಬಾಧಕವುುಂಟಾಗುವ ಸಂಭವವಿಲಿರ್ವುಂದ್ದ ಸಭಾಪತಿಯವರಿಗೆ 

ಮನವರಿಕೆಯಾದರೆ ಅವರು ತ್ಮಮ  ವಿವೇಚನ್ಯನುಸ್ತರ ವಿಚಾರಣೆಯ ಕಾಯಾವಿಧಾನ 

ಅಥವಾ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಹಂತ್ಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಪಟು ುಂತ್, ಅುಂಥ ವಿಷಯವನುು  ಕುರಿತ್ತ 

ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಚರ್ಚಾ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಡಬ್ಹುದ್ದ.”್ 

ತಮಗೆ ಅವಕಶ ಇದ್. You have got an unfettered discretionary power.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನನಗೆ ಇದ್ ನನು ಇದರ ಬಗೆೆ  ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.  

ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇದರಲಿ್ಲ  ಎಾಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನುನ  

ಚರ್ಚಯ ಮಾಡಬೇಕೆನುನ ವುದರ ಬಗೆೆಯೂ ತಾವು ಷರತ್ತು  ಹಾಕಬಹುದು.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಎಸ.ಆರ. ಪಾಟೀಲ್ರವರೇ ನನು ಈ ನಿಯಮವನುನ  

ಓದಿದಿ್ ೀನೆ.  
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ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಏಕೆಾಂದರೆ, ಇದನುನ  ಏಕೆ ವಿಚಾರಣೆ 

ತೆಗೆದುಕಳೆು ತೆು ೀವ ಎಾಂದರೆ,  ಕನೂನು ಮತ್ತು  ಸಂಸದಿೀಯ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು, basically he 

is an Advocate. ಅವರು cognizance ಅನುನ  ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿದಿಾರೆ, summons issue ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  

Summons issue ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರು ಆರೀಪಿಯಾಗಿ ನಯ ಯಾಲಯದ ಮುಾಂದ್ ಹೀಗಬೇಕು;  

(ಮುಾಂದು) 

(1105) ಎಸ್ಪಿಆರ್/ಎಕೆ 1:40 15/12/2021  

         (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾ ತಿ) 

 

ಶ್ರ ೋ ಎಸ್್.ಆರ್.ಪಾಟಿೋಲ್(ಮುುಂದ್ದ):-  

ಅಥವಾ ಉನನ ತ ನಯ ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಅಜಿಯ ಸಲಿ್ಲಸಿ, ಅದನುನ  ಪರ ಶ್ನ ಸಬಹುದು.  ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ; 

ಅದನುನ  ನವು ಒಪಿಪ ಕಳೆಬಹುದು.  ಆದರೆ ಈ ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  ತಮಗೆ ಅಧಿಕರವಿದ್.  ಭಾರತಿೀಯ 

ದಂಡ ಸಂಹತೆಯ ಕಲಂಗಳನಾ ಯ ಇಾಂತಹ ಘೀರ ಅಪರಾಧಗಳ ಕಿರ ಮಿನಲ್ ಪರ ಕರಣಗಳಲಿ್ಲ  

ರಾಜಯ ದ ಶಸಕ ಮತ್ತು  ಸಚಿವರು ಆರೀಪಗಳನೆನ ದುರಿಸುವ ಸಂದಭಯದಲಿ್ಲ , ಸ್ವವಯಜನಿಕ 

ಬದುಕಿನಲಿ್ಲ  ನವು ಸಾ ಚಛ ತೆ, ಪಾರ ಮಾಣಿಕತೆ, ನಿಷ್ಾ , ಬದಿ ತೆಗಳನಿನ ಟಿ ಕಾಂಡು, ಕಪಾಡಿಕಳೆಬೇಕು.  

ಸಮಾಜವು ನಮಮ ನುನ  ನೀಡುತು ದ್.  ಸ್ವವಯಜನಿಕವಾಗಿ ನವು ಸಾ ಚಛ ವಾಗಿರುತೆು ೀವ; ಏಕೆಾಂದರೆ ಜನರು 

ನಮಮ ನುನ  ನೀಡುತಾು ರೆ; ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಜನರು ನಮಮ ನನ ನುಸರಿಸುತಾು ರೆ.  ಸದರಿ ಮಂತಿರ ಗಳು ಬಹಳ 

ದೊಡಡ  ಸ್ವಾ ನದಲಿ್ಲದಿಾರೆ.  ಇವರುಗಳ ಮೇಲೆ ಇಾಂತಹ ಪರ ಕರಣಗಳು ದಾಖ್ಲ್ಯದಾಗ, ತಾವು ತಮಮ  

ವಿವೇಚನೆಗನುಗಣವಾಗಿ ಕೆಲವು ಷರತ್ತು ಗಳನುನ  ವಿಧಿಸಿ, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ  ಚಚಿಯಸಲು ಅವಕಶ 

ನಿೀಡುವ ಅಧಿಕರವು ನಿಮಗಿದ್; ಪಿೀಠಕೆೆ  ಇದ್.  ಹೀಗಾಗಿ ತಾವು ಯೀಚನೆ ಮಾಡಿ, ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ  

ಯಾವ ರಿೀತಿಯಾಗಿ ಚರ್ಚಯಯನುನ  ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅದು ಪೂವಾಯಗರ ಹ ಪಿೀಡಿತವಾಗಿರಬ್ರರದು 

ಹಾಗೂ ನಯ ಯಾಲಯದಲಿ್ಲ  ವಿಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲರುವ ವಾಯ ಜಯ ವು ಸಬ್-ಜುಡಿೀಸ್ ಆಗದಂತೆ ಕೆಲವು 

ಕಟಿ್ಯಳ್ಳಗಳನುನ  ವಿಧಿಸಿ, ಅದರ ಬಗೆೆ  ಚಚಿಯಸಲು ಅವಕಶ ಕಲ್ಲಪ ಸುವಂತಹ unfettered 

discretionary power ತಮಗಿದ್.  ಹೀಗಾಗಿ ತಾವು ಸದರಿ ವಿವೇಚನಧಿಕರವನುನ  ಚಲ್ಯಯಿಸಿ. 

ಸ್ವವಯಜನಿಕ ಬದುಕಿನಲಿ್ಲ  ನವುಗಳ್ಳಲಿರೂ ಸಾ ಚಛ ತೆಯಿಾಂದಿರಬೇಕು, ಪಾರ ಮಾಣಿಕತೆ, ಬದಿ ತೆಗಳನುನ  

ಹಾಂದಿರಬೇಕು. ನಮಮ  ವಿರುದಿ  ಯಾವುದೇ ಪರ ಕರಣಗಳಿರಬ್ರರದು.  ಏಕೆಾಂದರೆ ಇಡಿೀ ರಾಜಯ ದ 

ಆರೂವರೆ ಕೀಟ ಜನರಿಗೆ ನವು ಮಾದರಿಯಾಗಿರಬೇಕು.  ಈ ಅಾಂಶವನುನ  ಗಮನದಲಿ್ಲಟಿಕಾಂಡು, 

ಕೆಲವು ಷರತ್ತು ಗಳನುನ  ವಿಧಿಸಿ ಅವಕಶ ಮಾಡಿಕಡಲು ತಮಗೆ ಅಧಿಕರವಿದ್.  ಹೀಗಾಗಿ ತಾವು 

ನಮಗೆ ಅವಕಶವನುನ  ನಿೀಡಬೇಕೆಾಂದು ತಮಮ ಲಿ್ಲ  ವಿನಂತಿಸುತೆು ೀನೆ.   
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 ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, . . .  

 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮೊದಲು ಸಕಯರದ ನಿಲುವನುನ  ಕೇಳೊೀಣ.   

 

ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ.ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮಿ(ಸಣಣ  ನಿೋರಾವರಿ, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು  ಸಂಸದಿೋಯ 

ವಾ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, I್wonʼt್accept್what್the್Honʼble್Leader್

of Opposition told just now.  ಕಿರ ಮಿನಲ್ ಪರ ಕರಣಗಳನೂನ  ಸಹ ಸಭಾಪತಿಯವರ ವಿವೇಚನೆಗೆ 

ಬಿಡುತೆು ೀವಾಂದು ಅವರು ಯಾವ ಕರಣಕೆ ಗಿ ಹೇಳಿದಿಾರೆಾಂದು ನನಗೆ ಗತಾು ಗಲ್ಲಲಿ .   

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು ಪೂಣಯ ಪರ ಮಾಣದಲಿ್ಲ  ವಕಿೀಲ್ಲಕೆಯನುನ  

ಮಾಡಲ್ಲಲಿ . 

 

ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ.ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅವರು ಪೂಣಯ ಪರ ಮಾಣದಲಿ್ಲ  

ವಕಿೀಲ್ಲಕೆಯನುನ  ಮಾಡಿದಂತೆ ನನಗೂ ಸಹ ಕಣಲ್ಲಲಿ .  ಬೇಕದಷಿ್ಟ  ಪರ ಕರಣಗಳು 

ನಯ ಯಾಲಯದಲಿ್ಲ  ವಿಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲರುತು ವ.  ಈ ಸಂಗತಿಯನುನ  ನನೂ ಸಹ ಒಪಿಪ ಕಾಂಡಿದಿ್ ೀನೆ. 

ನಯ ಯಾಲಯದಲಿ್ಲ  ಪರ ಕರಣವು ವಿಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲದ್ ಎನುನ ವ ಕರಣಕೆ ಗಿ it never bars the 

jurisdiction of the Government or some Assembly.  ಹಲವಾರು ಪರ ಕರಣಗಳ ಬಗೆೆ  ನವು 

ವಿಧಾನಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಚಚಿಯಸಿದಿ್ ೀವ.  We are privileged to discuss it.  ನಯ ಯಾಲಯದಲಿ್ಲ  

ಪರ ಕರಣವು ವಿಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲದ್ ಅದರಲಿೂ  ಕಿರ ಮಿನಲ್ ಪರ ಕರಣಗಳ ಬಗೆೆ  ಚಚಿಯಸಿದಾಗ, ಅದು ಅವರ 

ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಪರ ಭಾವ ಬಿೀರುತು ದ್. ನವು ಮಾತನಡುತಿು ರುವಾಗ ನಮಮ  ಬಳಿ 

ಯಾವ ರಿೀತಿಯ ಸ್ವಕಾ ಯ ಧಾರಗಳಿವ?  ನಯ ಯಾಲಯವು ಯಾವುದನುನ  ಪರಿಗಣಿಸುತಿು ದ್, 

ನಯ ಯಾಲಯದಲಿ್ಲ  ಯಾರನುನ  ಸ್ವಕಿಾ ಯನನ ಗಿ ಮಾಡಲ್ಯಗತಿು ದ್ ಇಾಂತಹ ಅಾಂಶಗಳ ಬಗೆೆ  ನವು 

ಚರ್ಚಯಯನುನ  ಮಾಡುವುದಕೆಗವುದಿಲಿ .  ಸ್ವಮಾನಯ ವಾಗಿ ಯಾರೇ ಪರ ಜೆಾ ವಂತರು 

ನಯ ಯಾಲಯದಲಿ್ಲ  ವಿಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲರುವ ಕಿರ ಮಿನಲ್ ಪರ ಕರಣಗಳ ಬಗೆೆ  ಯಾವುದೇ ಚ್ಚನಯಿತ 

ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಮಾತನಡುವುದು ವಾಡಿಕೆ ಮತ್ತು  ಸಂಪರ ದಾಯಗಳಲಿ . 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದ್. 

 

ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ.ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ಇದನುನ  

ತಿರಸೆ ರಿಸಬೇಕು; ಇದರಿಾಂದ ಕೆಟಿ  ಪರಿಣಾಮವುಾಂಟ್ಯಗಿ, ಮುಾಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾರು ಮತ್ತು  ಏನು 

ಬೇಕದರೂ ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸುವುದಕೆೆ  ಅವಕಶವಾಗತು ದ್. ಆಗ ನಯ ಯಾಲಯದಲಿ್ಲ  ವಿಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲರುವ 



                                                                                                       ವಿಪ/ 15-12-2021/93 

“ತಿದ್ದು ಪಡಿಯಾಗದ ಪರ ತಿ/Unedited copy, ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಪತಿರ ಕಾ ಪರ ಕಟಣೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ದ” 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

ಕಿರ ಮಿನಲ್ ಪರ ಕರಣಗಳ್ಳಲಿವೂ ಸಹ ಇಲಿ್ಲ  ಚರ್ಚಯಯಾಗವುದಕೆೆ  ಪಾರ ರಂಭವಾಗತು ವ.  ಆಗ ಸದನದ 

ಗತಿ ಏನಗತು ದ್?   

ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ್(ವಿಧಾನಸಭೆಯಿುಂದ ಚುನ್ಯಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅವಕಶಕೆ ಗಿ ಧನಯ ವಾದಗಳು.  ಕನೂನು ಮತ್ತು  ಸಂಸದಿೀಯ ವಯ ವಹಾರಗಳ 

ಮಂತಿರ ಗಳು ಮತ್ತು  ನಮಮ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು ಇವರಿಬಬ ರೂ ಕನೂನು ಮತ್ತು  ನಿಯಮಗಳ 

ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿದಿಾರೆ.  ಇಲಿ್ಲ  ಸದನದ ನೈತಿಕತೆಯ ಬಗೆೆ  ಪರ ಶೆನ ಯಿದ್ ವಿನಃ ಕನೂನು ಮತ್ತು  ನಿಯಮಗಳ 

ಬಗೆೆ  ಅಲಿ .  ಕನೂನು ಮತ್ತು  ಸಂಸದಿೀಯ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಮಂತಿರ ಗಳ ಗಮನಕೆೆ  ಒಾಂದು 

ವಿಚಾರವನುನ  ತರಲ್ಲಕೆೆ  ಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  ಶ್ರ ೀ ಎಲ್.ಕೆ.ಅಡಾಾ ಣಿ ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೀ ಶರದ್ ಯಾದವ್ರವರುಗಳ 

ವಿರುದಿ  ಹವಾಲ್ಯ ಪರ ಕರಣದಲಿ್ಲ  ಪರ ಥಮ ವತಯಮಾನ ವರದಿಯು ದಾಖ್ಲ್ಯಗಿತ್ತು ; ಅವರುಗಳು 

ತತ್ಕ್ಷಣವೇ ರಾಜಿನಮೆಯನುನ  ನಿೀಡಿದರು.  ನೈತಿಕತೆ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದರೇ ಅದು.  ಏಕೆಾಂದರೆ, 

ಭಾರತಿೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರೇ ಬಹಳಷಿ್ಟ  ನೈತಿಕತೆಯ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಡುತಾು ರೆ.   

 

ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ.ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇದು ಇರುವುದು ನಮಗೆ ಮಾತರ ವೇ. 

 

ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಯಾವುದೇ ಪರ ಕರಣದ ಬಗೆೆ  

ಚಚಿಯಸುವ ಪರ ಶೆನ ಯೇ ಇಲಿ .  ಸಭಾಪತಿಗಳು ನಯ ಯಾಧಿೀಶರಲಿ  ಮತ್ತು  ನವುಗಳು ವಕಿೀಲರುಗಳಲಿ .  

ಯಾವುದೇ ಪರ ಕರಣದಲಿ್ಲ  ಒಬಬ  ಮಂತಿರ ಯ ವಿರುದಿ  ಪರ ಥಮ ವತಯಮಾನ ವರದಿಯನುನ  

ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿರುವಾಗ, ಮಂತಿರ  ಹೀಗವುದಲಿ , ಸಕಯರ ಹೀಗತು ದ್.  ಆಗ ಯಾವುದೇ ಸಕಯರದ 

ವಿರುದಿ  ಸ್ವಕಿಾ  ನಿೀಡಲು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಧೈಯಯವಿರುತು ದ್ಯೇ?   ಆದಿ ರಿಾಂದ ನೈತಿಕತೆಯ 

ವಿಚಾರವನಿನ ಟಿ ಕಾಂಡು ಏನು ಶ್ರ ೀ ಎಾಂ.ನರಾಯಣ ಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದಂತೆ, ಈ 

ಅಾಂಶವನುನ  ಸಕಯರದ ಗಮನಕೆೆ  ತರಲ್ಲಕೆೆ  ಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  ಯಾರೇ ಒಬಬ  ಮಂತಿರ  ವಿರುದಿ  ಪರ ಥಮ 

ವತಯಮಾನ ವರದಿ ದಾಖ್ಲ್ಯಗಿದಿ ರೆ, ಅವರು ಸಕಯರದಲಿ್ಲರಬಹುದೇ ಎನುನ ವುದು ತಮಮ  ವಿವೇಚನೆಗೆ 

ಬಿಟಿ  ವಿಚಾರವಾಗಿದ್.  ಏಕೆಾಂದರೆ, ಇದರ ಬಗೆೆ  ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದವರೇ ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಭಾಷಣಗಳನುನ  

ಮಾಡಿದಿಾರೆ ಹಾಗೂ ಈಗಲೂ ಸಹ ಮಾಡುತಿು ರುತಾು ರೆ. ಪರ ಥಮ ವತಯಮಾನ ವರದಿ ದಾಖ್ಲ್ಯದ 

ಮೇಲೆ ಮಂತಿರ ಗಳಿಾಂದ ರಾಜಿೀನಮೆ ಪಡೆಯಬೇಕೆಾಂದು ಶ್ರ ೀ ಎಾಂ.ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿರವರು 

ಹೇಳುತಿು ದಿಾರೆ. 

 

ಶ್ರ ೋ ಎಸ್್.ಆರ್.ಪಾಟಿೋಲ್(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನ್ಯಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಯಾರೇ ದೂರುದಾರರು ನಮಮ  ಅಥವಾ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯ ರುಗಳ ಮತ್ತು  ಸಭಾಪತಿಯವರ 

ವಿರುದಿ  ದೂರನುನ  ನಿೀಡಬಹುದು.  ನಂತರದಲಿ್ಲ  ಅದರ ಬಗೆೆ  ತನಿಖೆಯಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು  ಅದರಲಿ್ಲ  
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ʼಬಿʼ ವರದಿಯನುನ  ಸಲಿ್ಲಸಬೇಕು.  ಇವುಗಳ್ಳಲಿವನೂನ  ನನು ಒಪಿಪ ಕಳೆು ತೆು ೀನೆ.  ಆದರೆ ಇಲಿ್ಲರುವ 

ಭಿನನ ಭಿಪಾರ ಯವೇನೆಾಂದರೆ, ಖಾಸಗಿ ದೂರು ದಾಖ್ಲ್ಯದ ಮೇಲೆ, ನಯ ಯಾಧಿೀಶರು ಸಮನಿ್ಗಳನುನ  

ನಿೀಡಿ, ಸ್ವಕಿಾ ಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳನುನ  ಪಡೆದಿರುವಾಗ, the judge has come to the conclusion that these 

five accused have committed an offence under so and so sections of the Indian Penal Code.  

They have taken the cognizance here. Tom, Dick and Harry ಯಂತಹ ಯಾರೀ ಮೂರನೇ 

ವಯ ಕಿು ಯು ದುರುದಿ್ ೀಶದಿಾಂದ ಕುಾ ಲಿಕ ಕರಣಕೆ ಗಿ ಸುಳೆು  ದೂರನುನ  ಸಲಿ್ಲಸಿದಾಗ……,್ ಆದರೆ ಇಲಿ್ಲ  

ಮೆಟರ ೀಪಾಲ್ಲಟನ್ ಮಾಯ ಜಿಸಿ ರೀರ್್ರವರು ದೂರನುನ  ಪರಿಶ್ೀಲ್ಲಸಿ, ಸ್ವಕಿಾ ಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳನುನ  

ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿದಿಾರೆ.  He has come to the conclusion that these fellows have committed a mistake; 

they have committed an offence under so and so sections of the I.P.C.  ಅವರು ಅಾಂತಿಮ 

ತಿೀಮಾಯನಕೆೆ  ಬಂದು ಸಮನಿ್ಗಳನುನ  ನಿೀಡಿ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದಿಾರೆ.  ಯಾವುದೇ ದಾರಿಹೀಕ ಪರ ಧಾನ 

ಮಂತಿರ  ಆದಿಯಾಗಿ ಯಾರದೇ ವಿರುದಿ  ದೂರನುನ  ನಿೀಡಿದ ಕೂಡಲೇ, ಅವರು ರಾಜಿೀನಮೆಯನುನ  

ನಿೀಡಬೇಕೆಾಂದು ನವು ಹೇಳುವುದಿಲಿ .  ಆದರೆ, ಪರ ಶ್ನ ತ ಪರ ಕರಣವು ನಯ ಯಾಲಯದಲಿ್ಲ  

ಪರಿಶ್ೀಲನೆಯಲಿ್ಲದ್.  ಅಲಿ್ಲ  ವಿಸು ೃತವಾಗಿ ಎಲಿವನೂನ  ಪರಿಶ್ೀಲ್ಲಸಿದಿಾರೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಕಿಾ ಗಳ 

ಹೇಳಿಕೆಗಳನುನ  ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿದಿಾರೆ; ಅವರುಗಳ ಪಾಟೀ ಸವಾಲುಗಳೂ ಸಹ ಆಗಿವ.  ಎಲಿ್ಯ  ಪರ ಕಿರ ಯ್ಕಗಳು 

ಪೂಣಯಗಾಂಡಿವ.  That Metropolitan Magistrate has come to the conclusion that these five 

accused seem to have committed an offence; ಈ ರಿೀತಿಯಾಗಿಯೂ ಸಹ ನಯ ಯಾಧಿೀಶರು 

ಹೇಳಿದಿಾರೆ.  ಹೀಗಾಗಿ ಇಲಿ್ಲ  ವಯ ತಾಯ ಸಗಳಿವ.  ಇಷಿ ನುನ  ಮಾತರ ವೇ ನನು ಹೇಳಲ್ಲಚಿಛ ಸುತೆು ೀನೆ. 

 

(ಗುಂದಲ) 

 

ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ.ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಆರೀಪಿ ಮತ್ತು  ಅಪರಾಧಿ 

ಇವರುಗಳ ಮರ್ಧಯ  ವಯ ತಾಯ ಸಗಳಿವ.  ಆರೀಪಿಗಳ್ಳಲಿರೂ ಅಪರಾಧಿಗಳಲಿ .  ಯಾರೀ ಆರೀಪ 

ಮಾಡಿರುತಾು ರೆ. ಆರೀಪವು ಮೇಲನ ೀಟಕೆೆ  ಸ್ವಬಿೀತಾಗತು ದ್ಯೇ ಎಾಂದು ನಯ ಯಾಲಯವು 

ವಿಶಿೆೀಷ್ಟಸುವುದಕೆೆ , ಚರ್ಚಯ ಮಾಡುವುದಕೆೆ , ಸ್ವಕಾ ಯ ಧಾರಗಳನುನ  ಕರೆಸುವುದಕೆೆ  ಕಗಿನ ಝೆನಿ್ಗೆ 

ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿದಿ್ ೀವ ಎಾಂದು ನಯ ಯಾಲಯವು ಹೇಳಿರುವುದನುನ  ಹರತ್ತಪಡಿಸಿದರೆ, 

ನಯ ಯಾಲಯವು ಎಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ ಇವರುಗಳು ಅಪರಾಧಿಗಳ್ಳಾಂದು ಹೇಳಿಲಿ . 

 

ಶ್ರ ೋ ಎುಂ.ನ್ಯರಾಯಣಸ್ತಾ ಮಿ(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಾ  ಸಚೇತ್ಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಯ ಯಾಲಯವು ಆ ರಿೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್. 
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ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ.ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯ  ಸಚೇತಕರು 

ನನನ ನುನ  ಮಾತನಡಲು ಬಿಡಬೇಕು.  ಅವರು ನಯ ಯಾಧಿೀಶರೇ? ಅವರು ಈ ರಿೀತಿಯಾಗಿ 

ಮಾತನಡುತಾು ರೆ.  There is a case.  There್is್a್cognizable್offence್registered.್್‘Convert್the್case್

as್ criminal್ offenceʼ್ಎಾಂದು ಹೇಳಿ, ನಯ ಯಾಧಿೀಶರು ಪರ ಕರಣವನುನ  ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿದಿಾರೆ.  ಇದರ 

ವಿಚಾರಣೆಯು ನಡೆಯುತಿು ದ್ ಹಾಗೂ ಇನೂನ  ತಿೀಪುಯ ಬಂದಿರುವುದಿಲಿ .  ಯಾವುದೇ ವಯ ಕಿು ಯನುನ  

ಅಪರಾಧಿ ಎಾಂದು ನಯ ಯಾಲಯವು ತಿೀಪುಯ ನಿೀಡುವವರೆಗೆ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಸಹ 

ಅವರನುನ  ಅಪರಾಧಿ ಎಾಂದು ಹೇಳುವ ಅಧಿಕರವಿಲಿ .  ಅವರು ಮಂತಿರ ಯಾಗಿದಿ  ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಈ 

ಪರ ಕರಣವು ಆಗಿಲಿ .  ಯಾರೀ 12-13 ವಷಯಗಳ ಹಾಂದ್ ಈ ದೂರನುನ  ನಿೀಡಿದಿರು. 

 

(ಗುಂದಲ) 

 

ಡಾ|| ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 2003 ನೇ ಇಸವಿಯಲಿ್ಲ  ಈ ದೂರು 

ದಾಖ್ಲ್ಯಗಿದ್. 

 

ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ.ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ ಪರ ಕರಣದ ಮಾಹತಿಯನುನ  

ಚ್ಚನವಣೆಯಲಿ್ಲ  ಸಫ ಧಿಯಸುವ ಸಂದಭಯದಲಿ್ಲ  ಅವರು ಚ್ಚನವಣಾ ಆಯೀಗದ ಮುಾಂದ್ 

ತಿಳಿಸಿರುತಾು ರೆ. ಯಾವ ಎಾಂ.ಎಲ್.ಎ.ಗಳ ವಿರುದಿ  ಪರ ಕರಣಗಳು ದಾಖ್ಲ್ಯಗಿವ ಎನುನ ವುದು 

ಚ್ಚನವಣಾ ಆಯೀಗಕೆೆ  ತಿಳಿದಿರುತು ದ್.  ಈ ಪರ ಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನಯ ಯಾಲಯವು 

ಅವರು ಮಂತಿರ  ಅಥವಾ ಎಾಂ.ಎಲ್.ಎ. ಆಗವುದಕೆೆ  ಅಹಯರಲಿ  ಎಾಂದು ತಿಳಿಸಿದಿ ರೆ, ಅವರ 

ನಮನಿದೇಯಶನವು ಅವತಿು ನ ದಿನವೇ ತಿರಸೆ ೃತಗಳೆು ತಿು ತ್ತು .   The election laws are very clear.  

ನಮಮ ಗಳ ವಿರುದಿ  ಯಾವುದೇ ಪರ ಕರಣಗಳು ದಾಖ್ಲ್ಯಗಿದಿ ರೆ, ಅವುಗಳನುನ  ನವು ಘೀಷ್ಟಸುತೆು ೀವ. 

ಪರ ಕರಣದಲಿ್ಲರುವವರೆಲಿರೂ ಅಪರಾಧಿಗಳಾಗತೆು ೀವಯೇ?  ಪರ ಶ್ನ ತ ಪರ ಕರಣದಲಿ್ಲ  ಅವರುಗಳು 

ಆರೀಪಿಗಳಾಗಿರುವುದು ನಿಜ; ಅದನುನ  ನವು ಒಪಿಪ ಕಳೆು ತೆು ೀವ.  But he is not punished by 

court.್ ್ Please್ donʼt್ trial್ this್ court.್ Parallel್ court್ ಆಗಿ ಸಭಾಪತಿಯವರು ಇಲಿ್ಲ  

ನಯ ಯಾಲಯವನುನ  ನಡೆಸುವುದು ಬೇಡ. ದಯಮಾಡಿ ಇದನುನ  ಈ ಹಂತದಲಿ್ಲಯೇ 

ಮುಕು ಯಗಳಿಸಬೇಕೆಾಂದು ನನು ವಿನಂತಿಸುತೆು ೀನೆ. 

 

ಶ್ರ ೋ ಎುಂ.ನ್ಯರಾಯಣಸ್ತಾ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇದು ಶ್ಕಾ ಹಯವಾಂದು 

ನಯ ಯಾಲಯವು ತಿಳಿಸಿದ್. 

(ಗುಂದಲ) 
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ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನನು ಮಾತನಡುವುದನುನ  ಕೇಳಿ. 

 

ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ.ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, it is punishable.  If he is found 

guilty, he is punishable.  

 

ಶ್ರ ೋ ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,್……. 

 

ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,್…… 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಎಲಿರೂ ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ ಕುಳಿತ್ತಕಳೆಿ ; ನನು ಹೇಳುವುದನುನ  ಕೇಳಿ. 

ಈಗ ನಿೀವು ಮಾತನಡುವುದು ಬೇಡ.  ನನು ಹೇಳುತೆು ೀನೆ; ನಿೀವು ಆಮೇಲೆ ಮಾತನಡಿ.   

 

(ಗುಂದಲ) 

 

ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಒಾಂದೇ ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ.  

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನನು ಹೇಳುವುದನುನ  ಕೇಳಿ.  ಈ ಸದನದ ಬಗೆೆ  ನಿಮಗೆ ಕಿಮಮ ತ್ತು  ಮತ್ತು  

ಗೌರವವಿಲಿವೇ?     

(ಗುಂದಲ) 

 

ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನನು ಹೇಳುವುದನುನ  ಕೇಳಿ; ನಂತರದಲಿ್ಲ  

ನಿೀವು ಏನದರೂ ತಿೀಮಾಯನವನುನ  ನಿೀಡಿ.  ನಮಮ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು ಹಾಗೂ ಕನೂನು 

ಮತ್ತು  ಸಂಸದಿೀಯ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಇವರುಗಳು ಹೇಳಿರುವುದ್ಲಿವನೂನ  ನನು 

ಕೇಳಿಸಿಕಾಂಡಿದಿ್ ೀನೆ.  ಕನೂನು ಮತ್ತು  ಸಂಸದಿೀಯ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರೂ ಸಹ ಸಮಥಯವಾಗಿ 

ಸದನಕೆೆ  ಕನೂನಿನ ಬಗೆೆ  ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕಟಿ ದಿಾರೆ.  ಇದರ ಬಗೆೆ  ನಮಮ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ 

ನಯಕರೂ ಸಹ ಹೇಳಿದಿಾರೆ.  ಪರ ಶ್ನ ತ ಪರ ಕರಣದ ವಿವರಗಳ ಬಗೆೆ  ನವು ಚರ್ಚಯಗೆ ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿಲಿ .  

ಒಬಬ  ಸ್ವಮಾನಯ  ವಯ ಕಿು ಯು ಸಕಯರದ ಒಬಬ  ಸಚಿವರಾಗಿದಿವರ ವಿರುದಿ  ನಿೀಡಿದಾಗ ದೂರಿನನಾ ಯ 

ಪರ ಥಮ ವತಯಮಾನ ವರದಿಯು ದಾಖ್ಲ್ಯಗಲ್ಲಲಿ .  ನಂತರ ದೂರುದಾರರು ನಯ ಯಾಲಯಕೆೆ  

ಹೀದಾಗ,    

  (ಮುಾಂದು) 
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(1106)15-12-2021(01-50)bsd-ak 

ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ (ಮುುಂದ್ದ) 

ಈ ವಿಚಾರ court ನಲಿ್ಲ  ಚರ್ಚಯಯಾಗಿ ನಯ ಯಾಧಿೀಶರು ಒಬಬ  ಸಚಿವರ ಮೇಲೆ F.I.R (First 

Information Report) ಮಾಡಬೇಕೆಾಂಬ ನಿದೇಯಶನ ಕಟಿ ದಿಾರೆ. ದಿನಾಂಕ ೨೫-೧೧-೨೦೨೧ ರಂದು 

ಮಂತಿರ ಗಳಾಗಿರುವವರ ಮೇಲೆ ಒಬಬ  ನಯ ಯಾಧಿೀಶರು F.I.R ಹಾಕಿ Charge Sheet ಮಾಡಬೇಕು ಎಾಂದು 

ನಿದೇಯಶನ ಕಟಿ ದಿಾರೆ.  ಮಾನಯ  ಕನೂನು ಸಚಿವರು ಆರೀಪಿ ಮತ್ತು  ಅಪರಾಧಿಗೂ ಇರುವ 

ವಯ ತಾಯ ಸವನುನ  ಬಹಳ ರ್ಚನನ ಗಿ ಹೇಳಿದಿಾರೆ. Court ತಿೀಪುಯ ಹರಬರದೇ ನವು ಅವರನುನ  

ಅಪರಾಧಿ ಎಾಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಾರೂ ಹೇಳುವುದಿಲಿ . ಆದರೆ ಇಲಿ್ಲ  ನೈತಿಕತೆ ಪರ ಶೆನ  ಬರುತು ದ್. 

ಒಾಂದು ಸಕಯರದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಚಿವರ ಮೇಲೆ ಒಬಬ  ನಯ ಯಾಧಿೀಶರು F.I.R ಹಾಕಿ ಎಾಂದು 

ನಿದೇಯಶನ ಕಟಿ  ಹನನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  ಸಚಿವರ ಮೇಲೆ F.I.R ಆಗಿದ್ ಎಾಂದಾಗ ಅದರ ಬಗೆೆ  ಈ ಶಸನ 

ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಚರ್ಚಯ ಮಾಡಲು ಅವಕಶವನುನ  ಕೇಳುತಿು ದಿ್ ೀವ. ಇದು ಸಕಯರದ ದೊಡಡ  ನೈತಿಕತೆ 

ಪರ ಶೆನ ಯಾಗಿದ್. ನವು ನಯ ಯಾಲಯದಲಿ್ಲರುವ case, ವಿಶಿೆೀಷಣೆ ಬಗೆೆ  ಅಲಿ . ದಯಮಾಡಿ ಇದಕೆೆ  

ಅವಕಶ ಕಲ್ಲಪ ಸಬೇಕು. 

 ಸಭಾಪತಿಯವರುುಃ- ನನು ಎರಡೂ ಕಡೆ ವಾದವನುನ  ಕೇಳಿದಿ್ ೀನೆ.  ನಿಲುವಳಿ 

ಸೂಚನೆಯನುನ  ಮಂಡಿಸುವ ಹಕೆಿನ ಮೇಲ್ಲನ ನಿಬಯಾಂಧಗಳ ಕುರಿತ್ತ ‘Practice and Procedure of 

Parliamentʼ್by್M.N.್Kaul್and್S.L.್Shakdher್ಪುಸು ಕದ ೭ನೇ ಆವೃತಿು ಯ ಪುಟ ಸಂಖೆಯ  ೫೬೪ರಲಿ್ಲ  “್

ಸವೀಯಚಛ  ನಯ ಯಾಲಯದ ತಿೀಪಿಯನಲಿ್ಲರುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚಯಗೆ 

ಅನುಮತಿಯನುನ  ಕೀರುವ ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚನೆಯು ಸಿಾ ೀಕರಾಹಯವಲಿ ”್ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದಿಾರೆ. 

ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಮಂಡನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಕಯರಕೆೆ  ಸಂಪೂಣಯ ಮಾಹತಿ ಬಂದಿರಲ್ಲಲಿ . 

ಸಕಯರಕೆೆ  ಮಾಹತಿ ಕಟಿ , ಈ ವಿಷಯವು ಸದನದಲಿ್ಲ  ಪರ ಸ್ವು ಪವಾದಾಗ ಸಕಯರ ಈ ವಿಷಯ 

ಕೀಟಯನಲಿ್ಲದ್ ಎಾಂಬ ಮಾಹತಿಯನುನ  ಕಟಿ ದ್. It has gone into the record.  ಈ ಹಿನೆು ಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  

ಪರ ಕರಣವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲಿ್ಲರುವುದರಿುಂದ ಕನ್ಯಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ಕಾಯಾವಿಧಾನ 

ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆ ನಿಯಮ ೬೨ ರ ಪರ ಕಾರ ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚನೆಯಡಿ ಪರ ಸ್ತು ಪಿಸಲು 

ಅಹಾವಾಗುವುದಿಲಿವಾದ ಕಾರಣ ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚನೆಗೆ ಅನುಮತಿಯನುು  ನಿರಾಕರಿಸ್ತದು ೋನೆ.  

ಈಗ ಸದನವನುನ  ಮಧಾಯ ಹನ  3-00  ಗಂಟಯವರೆಗೆ ಮುಾಂದೂಡುತೆು ೀನೆ. 
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(1107)  15.12.2021  3.10 ಪಿಕೆ:ಆರ್ಎನ್ 

(ಸದನವು ಮಧಾಾ ಹು  2 ಗಂಟೆ 52 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೆ ಮುಕಾು ಯಗುಂಡು, ಭೋಜನ ವಿರಾಮದ  

ನಂತ್ರ ಪುನಃ ಮಧಾಾ ಹು  3-00 ಗಂಟೆಗೆ ಸಮಾವೇಶಗುಂಡಿತ್ತ) 

 

         (ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರು ಪಿೋಠಾಸ್ತೋನರಾದರು) 

 

ನಿಯಮ 59ರ ಮೇರೆಗೆ ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚನೆ ಮಂಡಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಮುುಂದ್ದವರೆದ ಚರ್ಚಾ 

 

 

“ಸಕಾಾರದಲಿ್ಲರುವ ಒಬ್ಬ  ಹಾಲ್ಲ ಮಂತಿರ  ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ 

ಮಂತಿರ  ಇವರಿಬ್ಬ ರುಗಳ ವಿರುದಧ  ಕ್ರರ ಮಿನಲ್ 

ಮೊಕದು ಮೆಯನುು  ದಾಖಲ್ಲಸಬೇಕೆನುು ವ ಬ್ಗೆೆ . 

- - - - - - 

 ಶ್ರ ೋ ಎುಂ.ನ್ಯರಾಯಣಸ್ತಾ ಮಿ(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಾ  ಸಚೇತ್ಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಗಳ್ಳ, ತಾವು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನಯ ಯವನುನ  ಕಡಲ್ಲಲಿ .  ಮಂತಿರ ಗಳು 

ಮಾಡಿರುವ ಅಪರಾಧವನುನ  ಎತಿು  ತೀರಿಸಿದರೂ ಕೂಡ, ಕೀರ್್ಯ ಆಡಯರನುನ  ತೀರಿಸಿದರೂ 

ಕೂಡ ನಿೀವು ನಮಗೆ ನಯ ಯ ಕಡದೇ ಇರುವ ಕರಣಕೆ ಗಿ ನವು ಬ್ರವಿಯಳಗಿದು ಧರಣಿ 

ಮಾಡುತೆು ೀವ. 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನ್ಯಯಕರಾದ ಶ್ರ ೋ ಎಸ್್.ಆರ್.ಪಾಟಿೋಲ್ರವರು ಮತ್ತು  

ವಿರೋಧ  ಪಕ್ಷದ ಮುಖಾ  ಸಚೇತ್ಕರಾದ ಶ್ರ ೋ ಎುಂ.ನ್ಯರಾಯಣಸ್ತಾ ಮಿಯವರನುು  

ಹೊರತ್ತಪಡಿಸ್ತ  ಕಾುಂಗೆರ ಸ್್ ಪಕ್ಷದ ಉಳಿದಲಿಾ  ಸದಸಾ ರು ಸದನದ ಬಾವಿಗೆ ಬಂದ್ದ ಧರಣಿ 

ನಿರತ್ರಾದರು) 

 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನಿಯಮ 68ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲನ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ  ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ 

ನಯಕರು ಚರ್ಚಯಯನುನ  ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. 

 ಶ್ರ ೋ ಕಾುಂತ್ರಾಜ್್(ಬಿ.ಎುಂ.ಎಲ್):-ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳ್ಳ, ಸದನದಲಿ್ಲ  ಒಬಬ ರೂ 

ಮಂತಿರ ಗಳಿಲಿ , ಅಧಿಕರಿಗಳಿಲಿ .  ಎಷಿ್ಟ  ಜನ ಮಂತಿರ ಗಳಿದಿಾರೆ? 

 ಶ್ರ ೋ ವಿ.ಸೋಮಣಣ :- ನನು ಮಂತಿರ ಯಲಿವೇ? 

ಶ್ರ ೋ ಕಾುಂತ್ರಾಜ್್(ಬಿ.ಎುಂ.ಎಲ್):- ಮಾನಯ  ಸೀಮಣಣ ನವರಬಬ ರು ಇದಿಾರೆ.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಂತಿರ ಗಳನುನ  ಸದನಕೆೆ  ಕರೆಸಿ. 
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ಶ್ರ ೋ ವಿ.ಸೋಮಣಣ :- ಬರುವುದಕೆೆ  ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.   

ಶ್ರ ೋ ಎಸ್್.ಆರ್.ಪಾಟಿೋಲ್(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನ್ಯಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳ್ಳ, ಹೌಸ್ 

ಆಡಯರ್ನಲಿ್ಲ  ಇಲಿ .  ಹೇಗೆ ಮಾತನಡಲ್ಲ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಸದನ ಏಕೆ ಆಡ್ಯನಲಿ್ಲಲಿ  ಎಾಂಬುದನುನ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ 

ನಯಕರಾಗಿ ನಿೀವೇ ಹೇಳಬೇಕು.    ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು ತಿೀಮಾಯನ ತೆಗೆದುಕಾಂಡ 

ನಂತರ ಮತೆು  ಅದರ ವಿರುದಿವಾಗಿ ನಡೆದುಕಳೆುವುದು ಸರಿಯೇ ಎನುನ ವುದನುನ  ನಿೀವೇ ಹೇಳಿ 

ನೀಡೀಣ?  ನನು ಇಾಂಥದಿನುನ  ಒಪುಪ ವುದಿಲಿ .   

     (ಗಾಂದಲ) 

ಶ್ರ ೋ ಎುಂ.ನ್ಯರಾಯಣಸ್ತಾ ಮಿ:-ಕೀರ್್ಯನವರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಹಾಕಿ ಎಾಂದು 

ಹೇಳಿದಿಾರಲಿ . 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರೇ,  ನನು ಇದನೆನ ಲಿ್ಯ  

ಒಪುಪ ವುದಿಲಿ . ನನು ಈಗಾಗಲೇ ತಿೀಮಾಯನವನುನ  ಕಟಿ ದಿ್ ೀನೆ. ನನಗೆ ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಜನರು 

ಸಲಹೆಯನುನ  ಕಡಬ್ರರದು. ನನು ಎಲಿ್ಯ  ವಿಚಾರಗಳನುನ ಓದಿಯೇ ತಿೀಮಾಯನ ಹೇಳಿದ್.  ಮಾನಯ  

ಕನೂನು ಸಚಿವರು ಅಥೆಾಂಟಕ್್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದಿು  ದಾಖ್ಲೆಗೆ ಹೀಗಿದ್.  ನನು ಎಲಿ್ಯ  ರೂಲಿ್-

ರೆಗಯ ಲೇಷನ್ ನೀಡಿದಿ್ ೀನೆ.  ಹೀಗೆಯೇ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ನಿೀವು ಹೇಳುವುದಕೆಗವುದಿಲಿ .  ನಿೀವು 

ಹೇಳಿದಂತೆ ಕುಣಿಯುವುದಕೆೆ  ಆಗವುದಿಲಿ .   

ಶ್ರ ೋ ಎಸ್್.ಆರ್.ಪಾಟಿೋಲ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳ್ಳ, ನಿಮಗೆ discretionary power  ಇತ್ತು .  ಆ 

power exercise ಮಾಡಿದ ಹನೆನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  ಚರ್ಚಯ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಅವಕಶ ಕಟಿ ದಿ ರೆ 

ರ್ಚನನ ಗಿರುತಿು ತ್ತು .   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಅದ್ಲಿ್ಯ  ಬೇಡ, ಈಗ ಮುಗಿದ ವಿಚಾರ. 

ಶ್ರ ೋ ವಿ.ಸೋಮಣಣ (ವಸತಿ ಸಚಿವರು):-ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳ್ಳ, ತಾವೂ ಕೂಡ ಸವಿಸ್ವು ರವಾಗಿ 

ತಮಮ  ಭಾವನೆಗಳನುನ  ವಯ ಕು ಪಡಿಸಿದಿಿ ೀರಿ.  ಮಾನಯ  ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್ರವರು ಮಾತನಡಿದಿಾರೆ.  ಮಾನಯ  

ಎಾಂ.ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರಂತ್ಪ ಏನೇನು ಮಾತನಡಬೇಕೀ ಅವಲಿವನೂನ  

ಮಾತನಡಿದಿಾರೆ.  ಒಾಂದು ಸತಿ ಾಂಪರ ದಾಯವನುನ  ತಾವು ಎತಿು  ಹಡಿದಿದಿಿ ೀರಿ.  ಮಾನಯ  ಸಂಸದಿೀಯ 

ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು ಮಾತನಡಿದಿಾರೆ.  ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು ಹರಿಯ 
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ಸದಸಯ ರಾಗಿದಿು  ಅವರು conclude ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವರಿೀತಿ ಮಾತನಡಿದರು ಎನುನ ವುದು ನಮಗೆ 

ಅಥಯವಾಗಿದ್.  ನನು ಕಾಂಗೆರ ಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸನಿಮ ತರ ರಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ-ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷ ಎಾಂದು ಹೇಳುವ ಬದಲ್ಯಗಿ ಎಲಿೀ ಒಾಂದು ಕಡೆ 

ಮೊಸರಿನಲಿ್ಲ  ಕಲಿನುನ  ಹುಡುಕುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ, ಯಾವ ಯಾವ ಪರ ಕರಣಗಳು ಯಾವ ಯಾವ 

ರಿೀತಿ ಇತ್ತು  ಎನುನ ವುದರ ಬಗೆೆ  ತಾವು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿದಿಿ ೀರಿ.  ಎಲಿವೂ ಯಾವ ಯಾವ ರಿೀತಿ ಆಗಬೇಕೀ 

ಅದ್ಲಿವೂ ಆಗಿದ್.   ತಮಮ  ಮುಖಾಾಂತರ ಸಹೀದರ ಮಾನಯ  ಎಾಂ.ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರಿಗೆ 

ಮುಾಂದ್ ಒಳೆ್ಳಯ ಭವಿಷಯ  ಇದ್.   ಅವರು ನನಗೆ 25-30 ವಷಯದಿಾಂದ ಪರಿಚಯ.  ಹಾಗಾಗಿ ನನು 

ಇಷಿ್ಟ  ಮಾತರ  ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.  ಕನೂನಿಗಿಾಂತ ನವು ಯಾರು ದೊಡಡ ವರಲಿ .  ನವಿಲಿೆೀನು 

ಸತಿ ಾಂಪರ ದಾಯವನುನ  ಹಾಕಿಕಟಿ ದಿ್ ೀವಯೀ ಅದನುನ  ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು.  ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಗಳ್ಳ, ಒಬಬ  ಹರಿಯರಾಗಿ  ತಾವು ಅದರ ರ್ನತೆ-ಗಾಾಂಭಿೀಯಯವನುನ  ತಿಳಿದಿದಿಿ ೀರಿ.  ನನು 

ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರಲಿ್ಲ  ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  ಮಾನಯ  ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್ ಸ್ವಹೇಬರು 

ಲೀಕಸಭಾ ಸದಸಯ ರಾಗಿದಿ ವರು, ತಮಮ ದೇ ದೃಷಿ್ಟ ಕೀನವುಳೆವರಾಗಿದಿಾರೆ, ಚಿಾಂತಕರಾಗಿದಿಾರೆ.     

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್ರವರು ಬ್ರವಿಗೆ ಬಂದಿದಿಾರೆ ಎನುನ ವುದು ನನಗೆ 

ವಿಚಿತರ  ಎನಿಸುತಿು ದ್.   

ಶ್ರ ೋ ವಿ.ಸೋಮಣಣ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳ್ಳ, ಈ ವಿಚಾರಲಿ್ಲ  ರೂಲ್ಲಾಂಗ್ ಆಗಿ, ಪರ ತಿಯಾಂದೂ 

ಆಗಿ, ಎಲಿವೂ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಸಭೆಯ ಕಲ್ಯಪಗಳನುನ  ನಡೆಸಬೇಕಗತು ದ್.  ಆ ದೃಷಿ್ಟ ಯಿಾಂದ 

ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರುಗಳು ತಮಮ  ತಮಮ  ಆಸನಗಳಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕೆಾಂದು ಕೇಳಿಕಳೆು ತೆು ೀನೆ.  ತಾವುಗಳು 

ಏನೇನು ಬೇಕೀ ಅವಲಿವನೂನ  ಮಾತನಡಿದಿಿ ೀರಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಎಲಿವನೂನ  ಹೇಳಿದಿಿ ೀರಿ.  ಮತೆು  ನಳ್ಳ 

ಯಾವ ಯಾವ ಸಂದಭಯದಲಿ್ಲ  ಯಾವರಿೀತಿ ಆಗತು ದ್ಯೀ ಗತಿು ಲಿ .  ಎಲಿವನುನ  ಇಲಿ್ಲ  ತಂದು  

ಚರ್ಚಯ ಮಾಡುವುದು, ಕನೂನನುನ  ಮಿೀರಿ ಏನನನ ೀ ಮಾಡುವಂಥದಿು ಅವಶಯ ಕತೆ ಇಲಿ .  ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಗಳೇ, ತಾವು ಈಗಾಗಲೇ ರೂಲ್ಲಾಂಗ್ ಕಟಿ ದಿಿ ೀರಿ.  ಧರಣಿಯಲಿ್ಲ  ನಿರತರಾಗಿರುವ ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರುಗಳು ತಮಮ  ತಮಮ  ಸ್ವಾ ನಕೆೆ  ತೆರಳಬೇಕೆಾಂದು ಒಬಬ  ಸಚಿವನಗಿ ಕೇಳಿಕಳೆು ತೆು ೀನೆ.   

ಶ್ರ ೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳ್ಳ,  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ರಮೇಶ್ರವರೇ, ನಿೀವು ಮೇಯರ್ ಆಗಿದಿ ವರು. ಚೇರ್ ಒಾಂದು 

ತಿೀಮಾಯನ ಕಟಿ  ಮೇಲೆ ಅದರ ವಿರುದಿವಾಗಿ ಮಾತನಡುವುದು ಎಾಂತಹ ಪದಿ ತಿ?  ನಿೀವು 

ಮೇಯರ್ ಆಗಿದಿ ವರು, ಇದು ನಿಮಗೆ ಸರಿಯ್ಕನಿಸುತು ದ್ಯೇ?  ನನು ಎಲಿ್ಯ  ಕನೂನುಗಳನುನ  

ನೀಡಿ ತಿೀಮಾಯನ ಕಟಿ ದಿ್ ೀನೆ.  ನಿೀವು ಈ ರಿೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗೇ?  ಸಕಯರದ ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  ನಿೀವು 
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ವಿರೀಧ ಮಾಡಬಹುದು; ಆದರೆ ಸಭಾಪತಿಗಳ ರೂಲ್ಲಾಂಗ್ ವಿರುದಿ  ಮಾತನಡುವುದು ಸರಿ ಎಾಂದು 

ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತು ದ್ಯೇ?  ನನು ಪಾರ ಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.  ನಿಷಪ ಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ, ನನನ  

ವಿವೇಚನೆಗೆ ತಕೆಾಂತೆ   ಎಲಿವನೂನ  ನೀಡಿದಿ್ ೀನೆ.  ಯಾವಾಗ ಮಾನಯ  ಕನೂನು ಸಚಿವರು on record 

ಸದನದಲಿ್ಲ  ಓದಿ ಹೇಳಿದರು.  

ಶ್ರ ೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಏನು ಮಾತನಡಿದರೀ ಅದಕೆೆ  ನನು reply 

ಕಡಬೇಕು ಎಾಂದಿದಿ್ ೀನೆ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನಿಮಮ  ಮಜಿಯ.  ಮಾನಯ  ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್ರವರೇ ದಯಮಾಡಿ ಇದ್ಲಿ್ಯ  

ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ. ಸದನದ ಒಳಗೆ placards ಹಡಿದುಕಳೆುವುದು, ಧಿಕೆ ರ ಕೂಗವುದು ಮಾಡಿದರೆ 

ಸದನದ ಮಯಾಯದ್ ತೆಗೆದ ಹಾಗೆ ಆಗತು ದ್.  ಇಾಂಥದಿು  ಮಾಡಬ್ರರದು ಎಾಂದು ಪದೇ ಪದೇ 

ಹೇಳಿದಿ್ ೀನೆ.  ಸದನದ ಗೌರವ ಕಪಾಡಿ. 

ಶ್ರ ೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳ್ಳ, ಸದನದ ಗೌರವವನುನ  ಉಳಿಸಬೇಕೆಾಂಬುದೇ 

ನಮಮ  ಭಾವನೆ.  PCR ಹಾಕಿರುವ ದೂರದಾರ, ಸಕಯರ ಯಾವರಿೀತಿ ಕರ ಮ ಕೈಗಳೆಬೇಕಗಿತು ೀ ಆ 

ಕರ ಮಗಳನುನ  ಸರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿದಿ ರೆ PCR  ಹಾಕುವ ಪರ ಮಯವೇ ಬರುತಿು ರಲ್ಲಲಿ .   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈ ಕುರಿತ್ತ ಈಗಾಗಲೇ ತಿೀಮಾಯನ ವಾಗಿದ್. 

ಶ್ರ ೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್:- ಸಕಯರದವರು ಪರ ಭಾವಿ ರಾಜಕಿೀಯ ವಯ ಕಿು ಯನುನ  ಉಳಿಸಬೇಕು 

ಎಾಂದು ಒಾಂದು ದೂರು ತೆಗೆದುಕಾಂಡು FIR ಹಾಕದೇ ಇರುವುದರಿಾಂದ ಒಬಬ  ಬಡ ದೂರುದಾರ 

ಇವತ್ತು  ಕೀರ್್ಯಗೆ ಹೀಗಿದಿ ರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಯ ಯಾಲಯದಿಾಂದ FIR ಹಾಕಲು  ಆದೇಶ 

ಬಂದಿದ್.  ಆದೇಶವನುನ  ಪಾಲ್ಲಸಬೇಕು ಎನುನ ವುದೇ ನಮಮ  ಉದಿ್ ೀಶವಾಗಿದ್.  (ಗುಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಅದು ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿ ದಲಿ ; ಅದು ನಮಗೆ ಬರುವುದಿಲಿ .  ನನು 

ನಿಮಗೆ ಮಾತನಡುವುದಕೆೆ  ಅನುಮತಿ ಕಟಿ ಲಿ .   

ಶ್ರ ೋ ವಿ.ಸೋಮಣಣ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳ್ಳ, ಮಾನಯ  ಎಾಂ. ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರು 

ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯ  ಸಚೇತಕರೂ ಆಗಿದಿಾರೆ.  ಅವರು ಒಾಂದು ಮಾತನುನ  ಹೇಳಿದರು.  ನಮಮ ನುನ  

ಕರೆದು ಮಾತನಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು  ಎಾಂದು ಹೇಳಿದರು.  ತಮಗೆ ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ಅನುಭವ ಇದ್.  ಈಗಾಗಲೇ 

ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು ತಮಮ  ಭಾವನೆ ವಯ ಕು ಪಡಿಸಿರುವುದರಿಾಂದ, ಕನೂನು ಮತ್ತು  

ಸಂಸದಿೀಯ ಸಚಿವರನುನ  ಎಲಿವನೂನ  ಎಳ್ಳಎಳ್ಳಯಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಾಂದ ಮತೆು  ಅದನುನ  ಚರ್ಚಯ 

ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ.  ನನು ತಮಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದೂ ಶಶಾ ತ ಅಲಿ .  
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ಅನುಭವಿ ಸದಸಯ ರುಗಳನುನ  ನವು ಹತಿು ರದಿಾಂದಲೂ, ದೂರದಿಾಂದಲೂ ನೀಡಿದಿ್ ೀವ.  ಕೆಲವರು 

ಅವರವರ ಸ್ವಾ ನದಿಾಂದ ಇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಆ ಗಾಾಂಭಿೀಯಯತೆ-ಗೌರವ ಉಳಿಸಿಕಾಂಡಿರುತಾು ರೆ.  ನನೂ 

ಕೂಡ 35 ವಷಯದಿಾಂದ ನೀಡಿಕಾಂಡು ಬಂದಿದಿ್ ೀನೆ.    ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೇ, ತಾವು ಮಾನಯ  ಎಾಂ. 

ನರಾಯಣ ಸ್ವಾ ಮಿಯವರನುನ  ಕರೆಸಿ ಮಾತನಡಬೇಕಿತ್ತು  ಎಾಂದು ಅವರು ಹೇಳುತಿು ದಿಾರೆ.  ಅವರಿಗೆ 

ಅಷಿ್ ಾಂದು ತಮಮ  ಹತಿು ರ ಮಾತನಡಲೇಬೇಕೆಾಂದರೆ 5 ನಿಮಿಷ ಸದನವನುನ  ಮುಾಂದೂಡಿ, ಈ 

ವಿಚಾರವನುನ  ಮುಕು ಯಗಳಿಸಬೇಕು.   

ಶ್ರ ೋ ಎಸ್್.ಆರ್.ಪಾಟಿೋಲ್:- ಮಾನಯ  ಸೀಮಣಣ ನವರು ಒಳೆ್ಳಯ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದಿಾರೆ.  5-10 

ನಿಮಿಷ ಸದನವನುನ  ಮುಾಂದೂಡಬಹುದು. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನನನ  ಕಡೆ ಮಾನಯ  ಎಾಂ. ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಬಂದು ಇದನುನ  

ಕಟಿ್ಯ ಗ, ನನು ಓದಿದ್.  ಈ ಹನೆನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  ನನು ನಿಯಮಗಳ ಪುಸು ಕವನುನ  ತೆಗೆದು ನೀಡಿದ್.  

ಕೀರ್್ಯನಲಿ್ಲ  ಇರುವ ವಿಷಯವನುನ  ಇಲಿ್ಲ  ಮಾತನಡುವುದಕೆೆ  ಬರುವುದಿಲಿ  ಎಾಂದು 

ತಿಳಿದುಕಾಂಡೆ.  ಆದರೆ, ನಮಮ  ಕಡೆ authentic record  ಇರಲ್ಲಲಿ .   ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಾನಯ  ಕನೂನು 

ಮತ್ತು  ಸಂಸದಿೀಯ ಸಚಿವರು ಕನೂನತಮ ವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯವನುನ  ಓದಿ ಹೇಳಿದರು.  

ಕೀರ್್ಯನಲಿ್ಲ  ಮಾಯ ಟರ್ ಇದಿಾ ಗ ಸದನದಲಿ್ಲ  ಆ ವಿಷಯ ಮಾತನಡುವುದಕೆೆ  ಬರುವುದಿಲಿ  

ಎನುನ ವುದು ಕಲ್ ಅಾಂಡ್ ಶಕಿರ್ರವರ Practice and Procedure of Parliament ಪುಸು ಕದಲಿೂ  ಇದ್.  

ನಮಮ  ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಲಿೂ  ಇದ್.    ಆದರೆ ಎಲಿರಿಗೂ ಮಾತನಡುವುದಕೆೆ  ಅವಕಶ ಕಟಿ  

ಮೇಲೆ ನನು ನನನ  ತಿೀಮಾಯನವನುನ  ಹೇಳಿದಿ್ ೀನೆ.  ನನನ  ತಿೀಮಾಯನದ ವಿರುದಿ  ಇವರು ಮತೆು  ಇಲಿ್ಲ  

ಧರಣಿ ಮಾಡುತೆು ೀನೆಾಂದರೆ ಸರಿಯಲಿ . 

           (ಮುಾಂದು) 

(1108) 15-12-2021 3.20 DS-VK 

      (ಗಾಂದಲ) 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಸದನದ ಬ್ರವಿಯಲಿ್ಲ  ನಿಾಂತ್ತ ಮಾತನಡುವುದು 

ಯಾವುದು ರೆಕಡ್ಯಗೆ ಹೀಗಬ್ರರದು.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಕಾುಂಗೆರ ಸ್್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಾ ರುಗಳು ಸದನದ ಬಾವಿಯಲಿ್ಲ  ನಿುಂತ್ತ 

ಸಕಾಾರದ ವಿರುದಧ  ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತಿು ದು ರು) 
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 ಶ್ರ ೋ ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ(ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆಷ ೋತ್ರ ದಿುಂದ ಚುನ್ಯಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, Practice and Procedure of Parliament ಏನು ಹೇಳುತು ದ್ಾಂದರೆ, “….The್

Speakerʼs್rulings,್as್already್stated,್cannot್be್questioned್except್on್a್substantive್motion. A 

member who protests against the ruling of the Speaker commits contempt of the House and 

the್Speaker….” ಪರ ಶೆನ  ಮಾಡುವಂತಿಲಿ .  

ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಸದನ   ಆಡ್ಯರ ನಲಿ್ಲ  ಇಲಿ .  

ಆದಿ ರಿಾಂದ ಹತ್ತು  ನಿಮಿಷ ಸದನವನುನ  ಮುಾಂದೂಡಿ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರೇ, ತಾವಲಿರೂ 

ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳೆವರಾಗಿದಿಿ ೀರಿ.  ನನು ಎಲಿ್ಯ  ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ತಿೀಮಾಯನವನುನ  ಕಟಿ ದಿ್ ೀನೆ.  ನನನ  

ತಿೀಮಾಯನದ ವಿರುದಿ  ನಡೆದುಕಳೆುವುದು ಸರಿಯಲಿ  ಎನುನ ವುದು ನನನ  ಅಭಿಪಾರ ಯ.  

ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ತಮಮ  ವಿರುದಿ  ಅಲಿ . 

Mr. CHAIRMAN:- Whether it is right or wrong, ಒಾಂದು ಸಲ ತಿೀಮಾಯನವನುನ  

ಕಟಿ ದಿ್ ೀವ. ತಿೀಮಾಯನ ಕಟಿ್ಯದ ಮೇಲೆ…….್ 

ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ತಮಮ  ವಿರುದಿ  ಅವರು ಬ್ರವಿಗೆ 

ಇಳಿದಿಲಿ . 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ತಾವು ಪದಿ ತಿ ಏನಿದ್ ಎಾಂಬುದನುನ  ಹೇಳಿ. 

ಡಾ:ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಶಸಕರೇ ಅವರ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ  ಕಳ್ಳದ 

ಹತ್ತು  ವಷಯಗಳಿಾಂದ ಇದಿಾ ಗ ಇದನುನ  ಯಾವುತ್ತು  ಎತು ಲ್ಲಲಿ .  

    (ಗಾಂದಲ)  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಬ್ರವಿಯಲಿ್ಲ  ನಿಾಂತ್ತ ಮಾತನಡುವುದು ಯಾವುದು ಕಡತಕೆೆ  

ಹೀಗಬ್ರರದು. 

ಶ್ರ ೋ ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, Practice and Procedure of 

Parliament ನಲಿ್ಲ  ಇದ್.   “….The್ Speakerʼs್ rulings,್ as್ already್ stated,್ cannot್ be್ questioned್

except on a substantive motion. A member who protests against the ruling of the Speaker 
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commits್ contempt್ of್ the್ House್ and್ the್ Speaker….”  ಇದು ಸಭಾಪತಿಯವರ ಆದೇಶವನುನ  

contempt ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಆಗತು ದ್ ಎಾಂದು ಈ ರೂಲ್ಲಾಂಗ್ನಲಿ್ಲದ್. ಸದನ ಸರಿಯಾಗಿ 

ನಡೆಯಬ್ರರದ್ನುನ ವ ಉದಿ್ ೀಶ ಅವರಿಗಿದಿ ರೆ  ಅವರು ಧರಣಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮಮ  ಆದೇಶದ 

ವಿರುದಿವಾಗಿದ್.  ಹಾಗಾಗಿ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರುಗಳು ಸದನದ ಬ್ರವಿಯಿಾಂದ ಹರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಕಾುಂಗೆರ ಸ್್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಾ ರುಗಳು ಸದನದ ಬಾವಿಯಲಿ್ಲ  ನಿುಂತ್ತ 

ಸಕಾಾರದ ವಿರುದಧ  ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತಿು ದು ರು) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರೇ, ಈ ರಿೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಾಂದಿನ ಕರ ಮ 

ಏನು ಎಾಂಬುದನುನ  ನಿೀವೇ ಹೇಳಿ. ನಿೀವು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೀದರೆ ನನು ಹೇಳಬೇಕಗತು ದ್. 

ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನವು ಪಿೀಠದ ವಿರುದಿ  ಇಲಿ , 

ಪಿೀಠದ ಪರವಾಗಿಯೇ ಇದಿ್ ೀವ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈ ರಿೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ನನು ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳೆಬೇಕಗತು ದ್ ನೀಡಿ. 

ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ್:- ಈ ಬಗೆೆ  ತಮಮ  ಕಚೇರಿಯಲಿ್ಲ  ಸಭೆಯನುನ  ಕರೆಯಿರಿ, 

ಮಾತನಡೀಣ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನಿೀವು ಇಷಿ್ ಲಿ್ಯ  ಮಾಡಿದಿಿ ೀರಿ, ನಿೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನನು ಕೇಳಬೇಕೇ, 

ಎಲಿದಿ ಕೊ  ಒಾಂದು ಮಿತಿ ಇರಬೇಕು. ಮಾನಯ  ಯು.ಬಿ.ವಾಂಕಟೇಶ್ರವರೇ, ನಿಮಮ ಾಂಥವರು ಹೀಗೆ 

ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗೆ?  ಸಾ ಲಪ ವಾದರೂ ರ್ನತೆ, ಗೌರವವಿರಬೇಕು.  ನಿೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ 

ಮಾಡುವುದಕೆಗವುದಿಲಿ .  

ಶ್ರ ೋ ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ್:- ಈ ರಿೀತಿ ಮಾಡುವುದು ಎಲಿರ ಸಮಯವನುನ  ಹಾಳು 

ಮಾಡಿದಂತಾಗತು ದ್.  

    (ಗಾಂದಲ)  

ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇದು ಬಹಳ ಗಂಭಿೀರವಾದ ವಿಚಾರ.  ಈ 

ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಾವು ರೂಲ್ಲಾಂಗ್ ಕಟಿ ದಿಿ ೀರಿ.  ಆ ರೂಲ್ಲಾಂಗ್ಗೆ ನವಲಿರೂ 

ಬದಿರಾಗಿದಿ್ ೀವ.  ಇದು ಸಕಯರದಲಿೆೀ ಒಬಬ  ಸಚಿವರ ಮೇಲೆ ಇರತಕೆಾಂಥ 

ಆರೀಪವಾಗಿರುವುದರಿಾಂದ, ಇದು ಸಕಯರದ ನೈತಿಕ ಪರ ಶೆನ ಯಾಗಿರುವುದರಿಾಂದ ತಮಮ  

ರೂಲ್ಲಾಂಗ್ನುನ  ಪುನರ್ ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು.   
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ಡಾ: ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇದು ಸದನದ ಗೌರವವಲಿ .  ತಾವು 

ತಿೀಪಯನುನ  ನಿೀಡಿದ ನಂತರ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬ್ರರದು.  ತಾವು ಈ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ರೂಲ್ಲಾಂಗ್ ಕಟಿ  

ನಂತರ ಯಾರೂ ಸಹ ಈ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಡುವುದಕೆೆ  ಅವಕಶವಿಲಿ .   

ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇದೊಾಂದು ಗಂಭಿೀರವಾದ 

ವಿಚಾರವಾಗಿರುವುದರಿಾಂದ ಈಗಾಗಲೇ ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರುಗಳ್ಳಲಿರೂ ಹೇಳುವುದೇನೆಾಂದರೆ, 

ತಾವು ಪಿೀಠದಿಾಂದ ಕಟಿ ಾಂತಹ ರೂಲ್ಲಾಂಗ್ನುನ  ಪುನರ್ ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಚರ್ಚಯಗೆ ಅವಕಶ 

ಕಡಬೇಕೆಾಂಬ ಮನವಿಯನುನ  ಸದಸಯ ರು ಬ್ರವಿಗೆ ಇಳಿದು ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ.  ಬ್ಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನ 

ಸುಸೂತರ ವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು.  ಅದಕೆೆ  ನಮೆಮ ಲಿರ ಸಹಮತವಿದ್.  ಈ ಸದನಕೆೆ  ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿಯ 

ಅಡಿಡಯಾಗಬ್ರರದು.  ಆದರೆ ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಬಹಳ ಪರ ಮುಖ್ವಾಗಿರುವುದರಿಾಂದ 

ದಯಮಾಡಿ ನನು ತಮಮ ಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು ಮನವಿಯನುನ  ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  ಸದನವನುನ  ೧೦ ನಿಮಿಷಗಳ 

ಕಲ ಮುಾಂದೂಡಿ ತಮಮ  ಕಚೇರಿಯಲಿ್ಲ  ನಮಮ  ಸಭಾನಯಕರು, ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು  ವಿರೀಧ 

ಪಕ್ಷದ ನಯಕರುಗಳನುನ  ಕರೆದು ಮಾತನಡಿ, ಈ ಎಲಿ್ಯ  ಚರ್ಚಯಗೆ ಅವಕಶ ಮಾಡಿಕಟಿ  ಇದಕೆೆ  

ಒಾಂದು ಇತಿಶ್ರ ೀ ಹಾಡಬೇಕೆಾಂದು ನನು ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕಳೆು ತೆು ೀನೆ.  

 

ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಎಲಿ್ಯ  

ಸತಿ ಾಂಪರ ದಾಯವನುನ  ನವಲಿರೂ ಸಹ ಗಮನಿಸಿದಿ್ ೀವ.  ಇತಿಹಾಸ ಉದಿ ಕೊ  ಸಹ ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ 

ನಯಕರಿದಿಾರೆ.  ಒಾಂದು ಸ್ವರಿ ಪಿೀಠದಿಾಂದ ತಿೀಪಯನುನ  ಕಟಿ  ನಂತರ ಅದನುನ  ಹಾಗೆ 

ಪರ ಶ್ನ ಸಿರುವಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳೇ ಇಲಿ .  ಈ ಹನೆನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  ನವು ತಮಮ ಲಿ್ಲ  ಪಾರ ಥಯನೆ 

ಮಾಡಿಕಳೆುವುದೇನೆಾಂದರೆ, ತಾವು ನಿೀಡಿದ ಆದೇಶವನುನ  ಅನುಷ್ಟಾ ನ ಮಾಡುವುದು ಎಲಿರ 

ಜವಾಬಿ್ರರಿಯಾಗಿದ್.  ಇಲಿದೇ ಇದಿ ರೆ ಅದು ಅಪರಾಧವಾಗತು ದ್.  ಇದನುನ  ತಮಮ  ಗಮನಕೆೆ  

ತರುತೆು ೀನೆ, ತಾವು ನಿಧಾಯರ ಮಾಡಿ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ತಾವು ನಿಯಮ ೩೨೬ ಮತ್ತು  ೩೨೭ನುನ  ಓದಿ ಗತಾು ಗತು ದ್.  

ಶ್ರ ೋ ಎಸ್್.ಆರ್.ಪಾಟಿೋಲ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಪಿೀಠಕೆೆ  ನಮಮ  ಪಕ್ಷದವರು 

ಕಡುವಷಿ್ಟ  ಗೌರವವನುನ  ಯಾರೂ ಸಹ ಕಡುವುದಿಲಿ .  ನಮಗೆ ತಮಮ  ಬಗೆೆಯೂ ಸಹ ಬಹಳಷಿ್ಟ  
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ಗೌರವವಿದ್.  ಇದು ಪಿೀಠದ ನಿಣಯಯದ ವಿರುದಿವಾಗಿ ಬ್ರವಿಗೆ ಇಳಿದಿದಿ್ ೀವಾಂದು ತಾವು 

ಭಾವಿಸಬ್ರರದು.  ಇದು ಸಕಯರದಲಿ್ಲರುವಂಥ ಒಬಬ  ಸಚಿವರು….. 

 

ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಇದು ಎಾಂಥ ನಯ ಯ? ಪಿೀಠ ಹೇಳಿದಿ ಕೆೆ  ನವು 

ಬ್ರವಿಗಿಳಿದಿಲಿವಾಂದರೆ, ಪಿೀಠದ ಆದೇಶಗಳನುನ  ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಎಲಿರ ಜವಾಬಿ್ರರಿಯಾಗಿದ್. 

ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು ಈ ರಿೀತಿ ಮಾತನಡಿದರೆ ಇದು ಯಾವ ನಯ ಯ?  ಬ್ರವಿಗಿಳಿದು 

ನವು ಬ್ರವಿಗಿಳಿದಿದಿ ಕೆೆ  ಈ ರಿೀತಿ ಭಾವಿಸಬ್ರರದು ಎಾಂದರೆ ಏನಥಯ? ನಿಮಮ  ಹಕೆನುನ  ನವು ಪರ ಶೆನ  

ಮಾಡುತಿು ಲಿ .  ಪಿೀಠದ ಆದೇಶವನುನ  ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ನಮಮ  ಜವಾಬಿ್ರರಿ ತಾನೆ.  ಅವರುಗಳ 

ಹಕೆನುನ  ಯಾರೂ ಸಹ ಪರ ಶೆನ  ಮಾಡುತಿು ಲಿ .  ಆದರೆ ನಿಮಮ  ಆದೇಶವನುನ  ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು 

ಅವರ ಜವಾಬಿ್ರರಿ ತಾನೆ.  ಇದು ಯಾವ ರಿೀತಿಯ ನಯ ಯ? 

(ಗಾಂದಲ) 

ಶ್ರ ೋ ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಒಾಂದು ಬ್ರರಿ ಆದೇಶವನುನ  ಕಟಿ  

ಮೇಲೆ ಬ್ರವಿಗೆ ಬರುವುದ್ಾಂದರೆ ಅದು ಪಿೀಠಕೆೆ  ಕಟಿ  ಅಗೌರವವಾಗತು ದ್.   

ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಅವರು ಹರಿಯರು, ಇದನುನ  ಸಮಥಯನೆ 

ಮಾಡುವುದಕೆಗವುದಿಲಿ , ಇದು ಸರಿಯಲಿ .  

ಶ್ರ ೋ ಎಸ್್.ಆರ್.ಪಾಟಿೋಲ್:- ನನು ಮಾತನಡಲೀ ಬೇಡವೀ ಹೇಳಿ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನನೇನು ಮಾಡಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ನಿಮಗೆ ಮಾತನಡಿ ಎಾಂದು ಹೇಳಿಲಿವೇ?  

ಅವರು ನಿೀವು ಎಲಿರೂ ಮಾತನಡುತಿು ೀರಿ.  

           (ಮುಾಂದು) 

1109/15-12-2021/3-30/bkp-vk 

ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ(ವಿರೋಧ   ಪಕ್ಷದ  ನ್ಯಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ತಮಮ  ಪಿೀಠಕೆೆ  ಅಪಾರವಾದ ಗೌರವ ಇದ್.  ನಿಮಮ  ಪಿೀಠದ    ನಿಣಯಯದ  ವಿರುದಿ   ನಮಮ  ಸದಸಯ ರು 

ಬ್ರವಿಗೆ  ಇಳಿದಿದಿಾರೆನುನ ವ ತಪುಪ  ಸಂದೇಶ   ಹರಗಡೆ   ಹೀಗಬ್ರರದು. ಅವರದಿು   ಏನಿದ್,  

ಎಾಂದರೆ ಈ ಸಕಯರದಲಿ್ಲ   ಇರತಕೆಾಂತಹ ಒಬಬ   ಮಂತಿರ ಗಳ  ಮೇಲೆ   ನಯ ಯಾಲಯ   ಇಾಂತಿಾಂತಹ  
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offence  ಕೆಳಗೆ  ಇವರಿಗೆ  ಸಮನಿ್    ನಿೀಡಿ   ಎಾಂದಾಗ    ಇಲಿ್ಲ   ನೈತಿಕ ಜವಾಬಿ್ರರಿಯ   ಪರ ಶೆನ   

ಬರುತು ದ್.   ಹಾಂದ್   ಲ್ಯಲ್ ಬಹದಿೂರ್  ಶಸಿು ರಯವರು ರೈಲೆಾ   ಮಂತಿರ ಗಳು ಆಗಿದಿಾ ಗ  ರೈಲು 

ಅಪಘಾತವಾದಾಗ   ತತಕ್ಷಣ ಅವರು  owning to the moral responsibility ಎಾಂದು ಹೇಳಿ ನೈತಿಕ 

ಜವಾಬಿ್ರರಿ  ಹತ್ತು   ತಮಮ  ರೈಲೆಾ    ಸಚಿವ  ಸ್ವಾ ನಕೆೆ     ರಾಜಿನಮೆ  ಕಟಿ ಾಂತಹ  ಉದಾಹರಣೆ  

ಇದ್.    ಇಾಂತಹ  ನೂರಾರು  ಉದಾಹರಣೆಗಳು  ಇರುವಾಗ   ಉನನ ತ ಸಂಪರ ದಾಯಗಳು  ಇರುವಾಗ  

ಅದೇ  ಉನನ ತ ಸಂಪರ ದಾಯಗಳನುನ   ನವು  ಪಾಲನೆ  ಮಾಡಿಕಾಂಡು  ಬಂದಿರುತೆು ೀವ.   ಇವರು 

ಏತಕೆೆ   ಪಾಲನೆ  ಮಾಡಬ್ರರದು.   ನನನ  ಮೇಲೆ  ಅಪಾದನೆ ಬಂದಾಗ “Caesar's Wife Must Be 

Above್ Suspicion” ಎಾಂದು ನವು ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಮಾತನಡುತೆು ೀವ.  ಅಾಂತಹ ಸಂದಭಯದಲಿ್ಲ  ಅವರ  

ಮೇಲೆ ಗರುತರವಾದ  ಅಪಾದನೆ tom, dick, harry ಮಾಡಿದಿ ಲಿ . Metropolitan Magistrate 

ಮಾಡಿದಂತಹದಿು .     ಇವರ  ಮೇಲೆ  cognizance ತೆಗೆದುಕಳೆು ತೆು ೀನೆ  issue summons to these 

five accused ಎಾಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ.  Five accuse     ನಲಿ್ಲ  ಒಬಬ ರು ಮಂತಿರ   ಇದಿಾರೆ,  ಒಬಬ ರು     ಹಾಲ್ಲ  

ಶಸಕರು  ಇದಿಾರೆ.  ಇಾಂತಹ ಸಂದಭಯದಲಿ್ಲ  owning to the moral responsibility they should 

tender their resignation. ಅವರು ರಾಜಿೀನಮೆ  ಕಡಬೇಕಲಿವೇ?  ಉನನ ತ  ಮೌಲಯ ಗಳನುನ   ಎತಿು    

ಹಡಿಯಬೇಕಲಿವೇ? 

ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನ್ಯಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ಪಿೀಠದ 

ಆದೇಶವನುನ      ಅನುಷ್ಟಾ ನ ಮಾಡುವುದಕೆೆ     ವಿರೀಧ   ಪಕ್ಷದವರು ಸಿದಿ ರಿಲಿ .  ಈ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ   

ಸಲಹೆ  ಕಡುತಿು ದಿ ರೆ ಯಾರು  ಕೇಳಬೇಕು?  ಮಾನಯ       ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಅವರು ಸಲಹೆಗಳನುನ   

ಕಡಲ್ಲ.  ಆ   ಸಲಹೆಗಳನುನ   ಪಾಲನೆ  ಮಾಡುವವರು  ಯಾರು? ಸಭಾಪತಿಯವರ  ಪಿೀಠದ 

ಆದೇಶವನುನ  ಪಾಲನೆ   ಮಾಡಬೇಕದುದು ಅವರ ಜವಾಬಿ್ರರಿ  ಅಲಿವೇ?  ಅದನುನ   ಪಾಲನೆ  

ಮಾಡದೇ  ಇರುವುದು ಯಾವ ನಯ ಯ,       ಮರು  ಪರಿಶ್ೀಲನೆ  ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ಸಲಹೆ  

ಕಡುತಿು ರುವುದು  ಯಾವ  ನಯ ಯ.    ಮರು   ಪರಿಶ್ೀಲನೆಗೆ       ಪಾರ ವಿಷನ್     ಇದ್ಯೇ?   

(ಗುಂದಲ) 

ಡಾ||  ತೇಜಸ್ತಾ ನಿಗೌಡ:-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,   ಹಾಗಾದರೆ,  ಈ ರೂಲಿ್    ಬುಕ್್  

ಏತಕೆೆ   ಇರಬೇಕು? ಏಕೆ ಪಿರ ಾಂರ್್ ಮಾಡಿಕಟಿ ದಿಾರೆ? ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ನನಗೆ   

ಮಾತನಡಲ್ಲಕೆೆ   ಅವಕಶ  ಕಡಬೇಕು.   ನಮಮ  ಅಮೂಲಯ  ಸಮಯವನುನ  ಹಾಳು ಮಾಡಲ್ಲಕೆೆ  

ನಮಮ  ಹಕೆನುನ  ಇವರು  ಕಸಿದುಕಳೆು ತಿು ದಿಾರೆ.   
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ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ತಮಮ  ಆದೇಶವನುನ  ಮೊದಲು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲ್ಲ.  

ಆನಂತರ ಮನವಿ ಮಾಡಲ್ಲ. 

(ಗುಂದಲ) 

ಶ್ರ ೋ  ಎಸ್್.ಆರ.  ಪಾಟಿೋಲ:-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಬ್ಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನವನುನ   

ಸುಸೂತರ ವಾಗಿ  ನಡೆಯಲ್ಲಕೆೆ   ಬಿಡಬ್ರರದು  ಎನುನ ವ  ಉದಿ್ ೀಶ  ತಮಗೆ  ಇದ್  ಎಾಂದು ನನಗೆ  

ಅನಿಸುತು ದ್.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-    ಒಾಂದು  ನಿಮಿಷ  ಎಲಿರೂ   ಕುಳಿತ್ತಕಳೆಿ .   ನನಗೆ  ಮಾತನಡಲ್ಲಕೆೆ   

ಬಿಡಿ.   

(ಗುಂದಲ) 

ಡಾ||  ತೇಜಸ್ತಾ ನಿಗೌಡ:-    ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,    ಕನಯಟಕ   ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ      

ಕಯಯವಿಧಾನ      ಹಾಗೂ  ನಡವಳಿಕೆಯ  ನಿಯಮ   326   ಮತ್ತು   327ರಡಿಯಲಿ್ಲ   ಕರ ಮ  

ಕೈಗಳೆಬೇಕು.   ತಮಮ ನುನ   ಪರ ಶೆನ   ಮಾಡಿದರೆ,  ತಮಮ  ರೂಲ್ಲಾಂಗ್  ಅನುನ     ಪರ ಶೆನ   ಮಾಡುವುದು 

ಸರಿಯಲಿ .  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ಒಾಂದು  ನಿಮಿಷ  ಎಲಿರೂ   ಕುಳಿತ್ತಕಳೆಿ .   ನನಗೆ  ಮಾತನಡಲ್ಲಕೆೆ   

ಬಿಡಿ.   

(ಗುಂದಲ) 

ಶ್ರ ೋ ಎಸ್್.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ನನು   ಮಾತನಡುವುದನುನ   

ಮುಾಂದುವರಿಸಲ್ಲಕೆೆ   ನಿೀವು  ಬಿಡುತಿು ಲಿ .   

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರಾದ  ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತ್ಸಪಚಂದರ ಶ್ನಟಿು ಯವರು  ಬಾವಿಯಿುಂದ     

ತ್ಮಮ  ಸ್ತಾ ನಕೆೆ   ತ್ರಳಿದರು) 

 

ಶ್ರ ೋ  ಕೆ.  ಪರ ತ್ಸಪ ಚಂದರ  ಶ್ನಟಿು :-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ…. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಶ್ರ ೀಯುತ   ಪರ ತಾಪಚಂದರ   ಶೆಟಿ ಯವರೇ,  ನಿಮಗೆ  ಮಾತನಡಲ್ಲಕೆೆ   

ಯಾರು  ಅವಕಶವನುನ   ಕಟಿ ರು?  ದಯವಿಟಿ    ಕುಳಿತ್ತಕಳೆಿ . 
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ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತ್ಸಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿು :-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಇದರಲಿ್ಲ  ಕಡುವುದು ಏನಿದ್? 

ಕೇಳುವುದು ಅಷಿ್ ೀ.  ಕಡಲ್ಲಕೆೆ   ಏನು,  ಕೇಳುವುದಷಿ್ .   ನಿೀವು    ಇದೇ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ    ಒಾಂದು 

ಸ್ವರಿಯಲಿ , ಸ್ವವಿರ ಸ್ವರಿ  ಮಾಡಿದಿಿ ೀರಿ.  ಸಭಾಪತಿಯವರಿಗೆ ಎಷಿ್ಟ  ಗೌರವ ಕಡಬೇಕು, 

ಕಡಬ್ರರದು ಎನುನ ವುದನುನ      ನಿೀವೇ ನಮಗೆ ಕಲ್ಲಸಿರುವುದು. ನಿಮಗೆ ಯಾವ morality ಇದ್.   

ಕಾಂಗೆರ ಸ್  ಸಕಯರ  ಅಧಿಕರದಲಿ್ಲದಿಾ ಗ  ಯಾರ  ಮೇಲೆ ಆದರೂ   ಈ  ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ   criminal 

offence ಬಂದಾಗ   ರಾಜಿನಮೆಯನುನ   ಪಡೆಯದೇ     ಇರತಕೆಾಂತಹ ಒಾಂದು ಸಂದಭಯವನುನ       

ತಾವು  ಹೇಳಿ.  

(ಗುಂದಲ) 

ಶ್ರ ೋ  ಕೋಟ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ನವು  ಪಡೆದುದಿನುನ   

ನಿೀವೇ ಹೇಳಿ.  

(ಗುಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ನೀಡಿ, ನನಗೆ   ಮಾತನಡಲ್ಲಕೆೆ   ಅವಕಶವನುನ  ಕಡಿ.   

ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ಆರ್.ಪಾಟಿೋಲ:-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ವಿರೀಧ  ಪಕ್ಷದ  ನಯಕರಿಗೆ  

ಮಾತನಡಲ್ಲಕೆೆ  ಅವಕಶವನುನ   ಕಡುವುದಿಲಿವಾಂದರೆ  ಹೇಗೆ? 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಪಾಟೀಲ್ ರವರೆ,    ಈ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ   ಮಾತನಡಿದರೆ  ಹೇಗೆ?   

ಡಾ: ತೇಜಸ್ತಾ ನಿಗೌಡ:-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,       ಈ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ   ಅವಕಶ ಕಟಿ ದಿ ಕೆೆ   

ಈ  ಪರಿಸಿಾ ತಿ  ಬಂದಿದ್. 

ಶ್ರ ೋಎಸ್್.ಆರ. ಪಾಟಿೋಲ:-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ಒಾಂದ್ರಡು  ನಿಮಿಷದಲಿ್ಲ   

ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ಮಾತನಡಿ. 

ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ಈ  ರಿೀತಿಯಾದಂತಹ   ನೈತಿಕ 

ಹಣೆ  ಹತ್ತು  ರಾಜಿನಮೆ  ಕಡಬೇಕಗಿತ್ತು    ಎನುನ ವುದು  ನನನ  ಅಭಿಪಾರ ಯ.  ನನನ ದೇ  

ಉದಾಹರಣೆಯನುನ   ಹೇಳಲ್ಲಕೆೆ   ಬಯಸುತೆು ೀನೆ.     ನನು ನಮಮ   ಕನಯಟಕ  ಪರ ದೇಶ  ಕಾಂಗೆರ ಸ್ 

ಸಮಿತಿಯ ಕಯಾಯಧಯ ಕ್ಷನಗಿ  ಕೆಲಸ  ಮಾಡುತಿು ದಿ್ .     ನಮಮ   ಪಕ್ಷದ  ವರಿಷಾ ರು    ಪಾಟೀಲ್ರವರೆ, 
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ನಿಮಮ   ಉತು ರ  ಕನಯಟಕದಲಿ್ಲ     ಹೆಚ್ಚು  ಸ್ವಾ ನಗಳನುನ   ತಂದುಕಡಬೇಕೆನುನ ವ  ಮಾತನುನ   ಪದೇ 

ಪದೇ  ಹೇಳುತಿು ದಿರು.    ಆಗ   ನನು ಆಯಿತ್ತ,  ನನು ನನನ   ಶಕಿು   ಮಿೀರಿ ಪರ ಯತನ   

ಮಾಡುತೆು ೀನೆಾಂದು  ಹೇಳಿದ್.  ನನಗೆ  ಉತು ರ  ಕನಯಟಕದಲಿ್ಲ   ಎರಡು  ಬ್ರರಿ   ಅದರಲಿೂ   2018ರ 

ಚ್ಚನವಣೆಯಲಿ್ಲ    ನಿರಿೀಕಿಾ ತ  ಸ್ವಾ ನಗಳು  ಬರಲ್ಲಲಿ .     ನನಗೆ  ಯಾರು  ಹೇಳಲ್ಲಲಿ .  Owning to the 

moral responsibility I tendered my resignation to our Madam Soniajiಗೆ  ಕಳುಹಸಿ ಬಿಟಿ .    

ರಾಜಿೀನಮೆಯನುನ   ಕಡು   ಎಾಂದು ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲಲಿ .     ಈ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ಸದನದಲಿ್ಲ   

ಚರ್ಚಯಯಾಗಲ್ಲಲಿ .   

ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ  ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ  ಪೂಜಾರಿ:-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅದಕೊ  ಇದಕೊ    

ಅನಾ ಯಿಸಿದರೆ  ಹೇಗೆ?  ಇದು  ಯಾವ  ನಯ ಯ? 

(ಗುಂದಲ) 

ಶ್ರ ೋ  ಎಸ್್.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ:- “ಪರ ಥಮ ಚ್ಚಾಂಬನಂ ದಂತ ಭಗನ ಾಂ” ಎನುನ ವಂತಾಯಿತ್ತ.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ಅವರು  ಮಾತನಡಲ್ಲ, ಸಭಾನಯಕರೆ,  ತಾವು  ಕುಳಿತ್ತಕಳೆಿ .   

 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ   ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರಾದ  ಶ್ರ ೋ  ಯು.ಬಿ. ರ್ವುಂಕಟೇಶ್ರವರು  ಸದನದ  

ಬಾವಿಯಿುಂದ ಮಾತ್ನ್ಯಡಿದರು) 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ಶ್ರ ೀಯುತ  ಯು.ಬಿ.  ವಾಂಕಟೇಶ್ ರವರೆ,  ತಾವು  ಈ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ   

ಮಾತನಡಿದರೆ  ಹೇಗೆ?    ಇದೇ ರಿೀತಿ  ಮುಾಂದುವರಿದರೆ  ಹರಗಡೆ  ಹಾಕುತೆು ೀವ.   ಏನು ಹುಡುಗಾಟ  

ಮಾಡುತಿು ದಿಿ ೀರಾ?   ನಿೀವು  ಪದೇ  ಪದೇ  ಈ ರಿೀತಿ  ಮಾಡುತಾು   ಹೀದರೆ   ಸದನವನುನ   ಹೇಗೆ    

ನಡೆಸಬೇಕು?   

ಡಾ:  ತೇಜಸ್ತಾ ನಿಗೌಡ:-    ಮಾನಯ  ಸಭಭಾಪತಿಯವರೆ,  ತಮಮ  ಪರ ತಿ  ಮಾತಿಗೂ  ಸಹ  ಅವರು  

ಉತು ರ  ಕಡುತಾು ರೆ,   ಇದು ಸ್ವಧಯ ವಿಲಿ . 

ಶ್ರ ೋ  ಎಸ್್.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ತಮಮ  ಪರ ತಿ ಮಾತಿಗೂ ನವು 

ಗೌರವ ಕಡುತೆು ೀವ. ನಿಮಮ   ಮಾತಿಗೆ  ತಲೆಬ್ರಗಿ   ನಿಮಮ   ತಿೀಮಾಯನವನುನ   ನವು  ಒಪುಪ ತೆು ೀವ.    

ಆದರೆ,   ದಯಮಾಡಿ       ನಮಮ   ಒಾಂದು   ಮನವಿ ಏನಿದ್, ಎಲಿವನುನ   ನವು  ಪುನರಾವತಯನೆ  

ಮಾಡಲ್ಲಕೆೆ   ಹೀಗವುದಿಲಿ .  ದಯಮಾಡಿ  ಈ  ವಿಚಾರವನುನ     ತಮಮ   ಪಿೀಠದಿಾಂದ    ಮರು  
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ಪರಿಶ್ೀಲನೆ  ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು   ಮನವಿ  ಮಾಡುವ  ಹಕೆು      ನಮಗೆ  ಇದ್.    ತಾವು  ಮರು 

ಪರಿಶ್ೀಲನೆ     ಮಾಡಬೇಕು.   ಅದಕೆಿಾಂತ  ಪೂವಯದಲಿ್ಲ     10 ನಿಮಿಷಗಳ  ಕಲ     ಈ ಸದನವನುನ     

ಮುಾಂದೂಡಿ     ನಮಮ ನುನ , ಸಭಾನಯಕರನುನ , ಶ್ರ ೀಯುತ  ಎಾಂ ನರಾಯಣ ಸ್ವಾ ಮಿಯವರನುನ     

ಹಾಗೂ  ಕನೂನು  ಮತ್ತು  ಸಂಸದಿೀಯ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರನುನ      ಹಾಗೂ  ಇನನ ತರ   ಹರಿಯ 

ಸದಸಯ ರನುನ           ಕರೆದು ಚರ್ಚಯ  ಮಾಡಿ    ಇದನುನ      ಇತಯ ಥಯ  ಮಾಡುವುದು  ಒಳೆ್ಳಯದು.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-    ಒಾಂದು  ನಿಮಿಷ  ನನು  ಹೇಳುವುದನುನ    ದಯಮಾಡಿ  ಕೇಳಿ,    

ನನಗೆ  ಶ್ರ ೀಯುತ  ಎಾಂ  ನರಾಯಣ ಸ್ವಾ ಮಿಯವರು    ಮತ್ತು   ನಿೀವಲಿರೂ ಸೇರಿ  ಈ  ವಿಷಯವನುನ       

ಪರ ಸ್ವು ಪ   ಮಾಡಿದಿಿ ೀರಿ.     ಎಲಿರಿಗೂ   ಮಾತನಡಲ್ಲಕೆೆ    ಅವಕಶವನುನ    ಕಟಿ .     ನಂತರ   

ಸಕಯರ  ಇದರ ಬಗೆೆ   ವಿವರಣೆಯನುನ   ಕಟಿ ದ್.  ತದನಂತರ    ನನು ಎಲಿವನುನ   ಅಧಯ ಯನ  

ಮಾಡಿ  ಇದು   ಪರ ಸುು ತ  ಕೀರ್್ಯನಲಿ್ಲದ್  ಎಾಂದು ನನಗೆ  ಖ್ಚಿತವಾದಾಗ  ಈ ಬಗೆೆ  ನನು  ಒಾಂದು  

ರೂಲ್ಲಾಂಗ್ ಕಟಿ ದಿ್ ೀನೆ.   ರೂಲ್ಲಾಂಗ್ ಕಟಿ  ನಂತರ ನನು 42 ವಷಯಗಳಿಾಂದ ಈ ಸದನದಲಿ್ಲದಿ್ ೀನೆ.    

ಸಭಾಪತಿಯವರ  ರೂಲ್ಲಾಂಗ್  ವಿರುದಿ  ಇವತಿು ನವರೆಗೂ    ಒಬಬ ರು ಸಹ    ಹೀಗಿರುವುದನುನ     

ನನು  ನೀಡಿಲಿ .      ಈ  ವಿಚಾರವಾಗಿ  ನನು  ಇನುನ   ಮುಾಂದ್  ಹೀಗಿ  ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.   

   ನನು ರೂಲ್ಲಾಂಗ್  ಕಟಿ ರುತೆು ೀನೆ.  Whether it is right or wrong, ruling is ruling.  

ರೂಲ್ಲಾಂಗ್ ಕಟಿ  ಮೇಲೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚಯ ಮಾಡಬೇಕದರೆ, ಬೇರೆ ರೂಪದಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು ನಟೀಸ್ 

ಅನುನ  ಕಡಿ. ನಳ್ಳ ಈ ವಿಷಯ ಚರ್ಚಯಗೆ ಬಂದರೆ ಚರ್ಚಯ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ  ನನು ಇದರಿಾಂದ 

ಹಾಂದ್ ಹೀಗಲ್ಲಕೆೆ  ಸ್ವಧಯ ವೇ ಇಲಿ .  ನನು ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿಯಿಾಂದ ಅವಕಶ ಕಡುವುದಿಲಿ . ನನನ  

ತಿೀಮಾಯನ ಅಾಂತಿಮ ತಿೀಮಾಯನವಾಗಿರುತು ದ್. ಅದರ ವಿರುದಿ  ಹೀದರೆ ನನೇನು ಮಾಡಲ್ಲಕೆೆ  

ಆಗವುದಿಲಿ .  

ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಲ ಸದನವನುನ  

ಮುಾಂದೂಡಿ. ಕೆಲವಾಂದು ವಿಚಾರಗಳನುನ  ಇಲಿ್ಲ  ಚರ್ಚಯ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಆಗವುದಿಲಿ . ತಮಮ  

ಕಠಡಿಗೆ ನವುಗಳು ಬರುತೆು ೀವ. ನವಲಿರೂ ಸೇರಿ ಚರ್ಚಯ ಮಾಡೀಣ. 

(ಗುಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಎಲಿರೂ ಮಾತನಡುತಿು ೀರಾ? 

ಶ್ರ ೋ ಎಸ್್.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ಆ ಕಡೆಯವರಿಗಿಾಂತ ನಿಮಮ  ಮೇಲೆ 

ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು  ಗೌರವ ಇದ್. ಪಿೀಠದ ಬಗೆೆ  ಗೌರವ ಇದ್.  
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ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನಿೀವು ಈ ಬಗೆೆ  ಮರುಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಎಾಂದು ಹೇಳುತಿು ದಿಿ ೀರಿ. ನನು 

ವಿಚಾರ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ಬ್ರವಿಯಿಾಂದ ಹರಗಡೆ ಬನಿನ . ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ರೂಲ್ಲಾಂಗ್ ಕಡುತೆು ೀನೆ. ಈಗ 

ಸದಯ  ಹೇಳುವುದಿಲಿ . ನನಗೆ ಸಮಯ ಬೇಕು. ನನು ಈ ಬಗೆೆ  ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಗತು ದ್ ಹಾಗೂ 

ಚರ್ಚಯ ಮಾಡಬೇಕಗತು ದ್.  

(ಗುಂದಲ) 

ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು ಐದು 

ನಿಮಿಷ ಸದನವನುನ  ಮುಾಂದೂಡಿ ಎಾಂದು ಹೇಳುತಿು ದಿಾರೆ. ಅದನುನ  ಮಾಡಿ. 

ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 5 ನಿಮಿಷ ಸದನವನುನ  ಮುಾಂದೂಡಿ. 

ಇದರ ಬಗೆೆ  ನಮಮ  ಮನವಿ ಇದ್. ನಿೀವು ಹಾಗೆ adamant ಆಗಬ್ರರದು. ಹರಿಯ ಸಚಿವರಾದ 

ವಿ.ಸೀಮಣಣ ನವರು ಸಹ ಹೇಳಿದರು. ನನು ಸಹ ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. Hardly for five minutes or ten 

minutes you adjourn the House. ಇದನುನ  ಇತಯ ಥಯಗಳಿಸೀಣ.  

ಶ್ರ ೋ ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಸದನವನುನ  ಮುಾಂದೂಡುವ 

ಅವಶಯ ಕತೆ ಇಲಿ . ಅವರು ವಿನಕರಣ ಬ್ರವಿಗೆ ಬಂದಿದಿಾರೆ. ಸದನಕೆೆ  ತಾಂದರೆ ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ. 

ಸದನವನುನ  ಮುಾಂದೂಡಬ್ರರದು. ಉತು ರ ಕನಯಟಕದ ಸಮಸಯ ಗಳಿವ. ಅದಕೆೆ  ಸಮಯವನುನ  

ಉಪಯೀಗ ಮಾಡಬೇಕಗಿದ್.  

ಡಾ: ತೇಜಸ್ತಾ ನಿಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ತಮಮ  ರೂಲ್ಲಾಂಗ್ ಅನುನ  ವಾಪಸಿು  

ತೆಗೆದುಕಳೆುವುದಿಲಿವಾಂದು ತಾವು ಪುನರುಚಾು ರ ಮಾಡಿದಿಿ ೀರಿ. ಈ ರಿೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಪಿೀಠಕೆೆ  ಗೌರವ 

ಬರುವುದಿಲಿ . ಇವರು ನಮಮ  ಹಕೆನುನ  ಕಸಿದುಕಳೆುವುದಕೆೆ  ಇವರಿಗೆ ಯಾವ ಹಕೆು  ಇದ್? ಉತು ರ 

ಕನಯಟಕದಲಿ್ಲ  ಕೀವಿಡ್-19 ಸಮಯದಲಿ್ಲ , ಸುವಣಯ ಸೌಧದಲಿ್ಲ  ನವು ಅಧಿವೇಶನ ಮಾಡುವಾಗ 

ವಿನಕರಣ ಈ ರಿೀತಿ ಕಲಹರಣ ಮಾಡಿದರೆ ಜನರು ಏನು ತಿಳಿದುಕಳೆುತಾು ರೆ? ಇದು ಒಾಂದು 

ವಿಷಯ. ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಲಿ್ಲ  ಅವಕಶ ಇಲಿವಾಂದರೂ ಸಹ ತಾವು ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ಅವರಿಗೆ ಅವಕಶ 

ಮಾಡಿಕಟಿ ದಿರೂ ಇವರು ತಮಮ  ರೂಲ್ಲಾಂಗ್ ವಿರುದಿ  ಹೀದರೆ ಕನಯಟಕ   ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ      

ಕಯಯವಿಧಾನ      ಹಾಗೂ  ನಡವಳಿಕೆಯ  ನಿಯಮ   326   ಮತ್ತು   327ರಡಿಯಲಿ್ಲ   ಕರ ಮ 

ಕೈಗಳೆಬೇಕಗತು ದ್. ಆದಿ ರಿಾಂದ ಸದನ ನಡೆಯುವುದಕೆೆ  ಅವಕಶ ಮಾಡಿಕಡಿ.  

(ಗುಂದಲ) 

ಶ್ರ ೋ ಎಸ್್.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 5 ನಿಮಿಷ ಸಭೆಯನುನ  ಮುಾಂದೂಡಿ.  



                                                                                                       ವಿಪ/ 15-12-2021/113 

“ತಿದ್ದು ಪಡಿಯಾಗದ ಪರ ತಿ/Unedited copy, ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಪತಿರ ಕಾ ಪರ ಕಟಣೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ದ” 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

ಶ್ರ ೋ ವಿ.ಸೋಮಣಣ (ವಸತಿ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇದು 

ಅತಿರೇಕವಾಯಿತ್ತ. ತಾವು ಈ ಬಗೆೆ  ಒಾಂದು ರೂಲ್ಲಾಂಗ್ ಕಟಿ್ಯ ಗಿದ್. ಅದು ಕೂಡ ಪೂಣಯವಾಗಿ 

ಮುಕು ಯವಾಗಿದ್. ಆದರೂ ಸಹ ಎಲಿೀ ಒಾಂದು ಕಡೆ ಉದಿ್ ೀಶಪೂವಯಕವಾಗಿ ಕನೂನಿನಲಿ್ಲ  

ಇಲಿದೇ ಇರುವುದನುನ  ಮತ್ತು  ಸಭಾಪತಿಯವರ ರೂಲ್ಲಾಂಗ್ ಅನುನ  ಸಹ ದಿಕೆ ರಿಸುತೆು ೀವಾಂದು 

ಹೇಳುತಿು ದಿಾರೆ. ನನು ಸಹ ಈ ಸದನದಲಿ್ಲ  ಎರಡು ಬ್ರರಿ ಇದಿ್ . ದಯವಿಟಿ  ಇದು ಒಳೆ್ಳಯದಲಿ . ಈ 

ಬಗೆೆ  ವಿರೀಧಪಕ್ಷದ ನಯಕರಲಿ್ಲ  ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ಅವರು ಹರಿಯರಿದಿಾರೆ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು ಸಹ ಇದನುನ  ತ್ತಾಂಬ್ರ ತಿೀಕ್ಷಣ ವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ಇದರ ಬಗೆೆ  ಯಾವ ಯಾವ 

ರಿೀತಿ ಚರ್ಚಯಯಾಗಬೇಕಗಿದ್. ಆ ರಿೀತಿ ಚರ್ಚಯಯಾಗಿದ್. ಮತೆು  ಪದೇ ಪದೇ ಅದನುನ  ಮಾಡಿ. ಮುಾಂದಿನ 

ನಮಮ  ಕಯಯಕಲ್ಯಪಗಳಿಗೆ ಅಡಿಡ  ಮಾಡುವುದು ಎಷಿ ರಮಟಿ ಗೆ ಸರಿ ಎನುನ ವದಕೆೆ  ಯೀಚನೆ 

ಮಾಡಬೇಕು. ತಾವು ಏನು ತಿೀಮಾಯನ ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿದಿಿ ೀರಿ. ಅದಕೆೆ  binding ಆಗಬೇಕು. 

(ಮುಾಂದು 

(1110) 15.12.2021 03.40 ಎಸ್ವಿ-ಬಿಎನ್ಎಸ್  

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾ ತಿ) 

 

ಶ್ರ ೋ ವಿ.ಸೋಮಣಣ  (ಮುುಂದ್ದ):-  

 

ತಾವು ನಿೀಡಿರುವ ತಿೀಮಾಯನಕೆೆ  ನವು ಬದಿರಾಗಿದಿು , ಮತು ಮೆಮ  ತಾವು ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ 

ಸಪ ಷಿ  ಸೂಚನೆಯನುನ  ನಿೀಡಬೇಕೆಾಂದು ಕೀರುತೆು ೀನೆ.   

ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಿಮಮ  ನಿಧಾಯರಕೆೆ  ನವು 

ಬದಿ ರಿದಿ್ ೀವ.  ಅದರ ಬಗೆೆ  ಎರಡು ಮಾತಿಲಿ .   ನಮಮ  ಮಾತಿಗಾದರೂ ತಾವು ಗೌರವ ನಿೀಡಬೇಕು.  5-

10 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಸದನವನುನ  ಮುಾಂದೂಡಿದರೆ ಏನೂ ಆಗವುದಿಲಿ .   

(ಗುಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರೇ, ಒಾಂದು ಬ್ರರಿ ಸದನದಲಿ್ಲ  

ಸಭಾಪತಿಯವರು ತಿೀಮಾಯನ ಕಟಿ  ನಂತರ ಆ ತಿೀಮಾಯನವನುನ  ಮರು ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡುವ 

ಕೆಲಸಕೆೆ  ನನು ಹೀಗವುದಿಲಿ . ಸಭೆಯನುನ  ಮುಾಂದೂಡುವುದಿಲಿ . ತಾವಲಿರೂ ತಮಮ  ಸ್ವಾ ನಗಳಿಗೆ 

ತೆರಳಿ ಚರ್ಚಯಯನುನ  ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿ.  ಸದನವನುನ  ಮುಾಂದೂಡುವುದು ಸ್ವಧಯ ವೇ ಇಲಿ .  

ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇದು ತಮಗೆ ಸೇರಿರುವ ವಿಷಯ.  

ನವು ಇನುನ  ತಮಗೆ ಏನೂ advice  ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಹೀಗವುದಿಲಿ .   
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(ಬಾವಿಯಲಿ್ಲ  ಧರಣಿ ನಿರತ್ರಾಗಿದು  ಕಾುಂಗೆರ ಸ್್ ಪಕ್ಷದ ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ಪುನಃ ಸಕಾಾರದ 

ವಿರುದಧ  ಘೋಷಣೆಗಳನುು  ಕೂಗಲು ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ತದರು) 

 ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನ್ಯಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಕನಯಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ಕಯಯವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮ 327ರ ಪರ ಕರ 

ಯಾರು ತಮಮ  ಆದೇಶವನುನ  ಅನುಷ್ಟಾ ನ ಮಾಡುವುದಿಲಿವೀ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕರ ಮ ಕೈಗಳೆುವುದಕೆೆ  

ತಮಗೆ ಅಧಿಕರವಿದ್.  ಆ ಅಧಿಕರವನುನ  ಅನುಷ್ಟಾ ನಗಳಿಸಬೇಕೆಾಂದು ತಮಮ ಲಿ್ಲ  ನನು 

ವಿನಂತಿಸುತೆು ೀನೆ.  ಸಭಾಪತಿಯವರು ತಿೀಪುಯ ಕಟಿ  ನಂತರವೂ ಈ ರಿೀತಿ ಬ್ರವಿಗಿಳಿದಿದಿನುನ  

ನವಾಂದೂ ನೀಡಿಲಿ .   

ಡಾ: ತೇಜಸ್ತಾ ನಿ ಗೌಡ:- ಕನಯಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ಕಯಯವಿಧಾನ ಹಾಗೂ 

ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮ 327ರ ಪರ ಕರ ತಾವು ಕರ ಮ ಕೈಗಳೆಬೇಕು.   

ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ತಾವು ನಿೀಡಿದ ತಿೀಪಯನುನ  

ವಿರೀಧಿಸಿ ಬ್ರವಿಗಿಳಿದು ಆಭಯಟ ಮಾಡುವುದನುನ  ಸಹಸಿದರೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲಿ್ಲಯೂ ಕೂಡ 

ಸದನವನುನ  ನಡೆಸಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗವುದಿಲಿ .   

ಡಾ:ತೇಜಸ್ತಾ ನಿ ಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅವರಿಗೆ ವಿಚಾರ ಬೇಡ, ಪರ ಚಾರ ಬೇಕು.  

ತಾವು ಕರ ಮ ಕೈಗಳೆಬೇಕು.  

ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇದು ಯಾವ 

ಸಂಪರ ದಾಯ? ನವು ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲದಿಾ ಗ ವಾದ ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ, ಚರ್ಚಯ ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ.  ಆದರೆ 

ಸಭಾಪತಿಯವರ ತಿೀಪಯನುನ  ವಿರೀಧ ಮಾಡಿ ಬ್ರವಿಗಿಳಿಯಲೇ ಇಲಿ .   ಮೊದಲು 

ಸಭಾಪತಿಯವರಾಗಿದಿವರ ಬಳಿ ಬೇಕದರೆ ಕೇಳಿ.   

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಮಾನಾ  ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನ್ಯಯಕರಾದ ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ್ ಅವರು 

ಸದನದ ಬಾವಿಗೆ ಬಂದ್ದ ಧರಣಿ ನಿರತ್ರಾದರು) 

ಶ್ರ ೋ ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇವರು ಒಾಂದು ರಿೀತಿಯ ಹಸ 

ಪರಂಪರೆಯನುನ  ಹುಟಿಹಾಕುತಿು ದಿಾರೆ.   

ಡಾ:ತೇಜಸ್ತಾ ನಿ ಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಪಿೀಠ ನಿೀಡಿರುವ ತಿೀಪಿಯನ ವಿರುದಿ  

ವಾಗಾಾ ದ ಮಾಡಲು ನಿಯಮಗಳಲಿ್ಲ  ಅವಕಶವಿಲಿ .  ಇಬಬ ರು ಶಸಕರು ಇಲಿ್ಲ  ಬರುವುದಕೆೆ  

ಸ್ವಧಯ ವಿಲಿ . ಅವರ ಹಕೆನುನ  ಮೊಟಕುಗಳಿಸುವುದಕೆೆ  ಸ್ವಧಯ ವಿಲಿ . ಈ ಸದನದಲಿ್ಲ  ಯಾವ ವಯ ಕಿು  

ಹಾಜರಿಲಿವೀ ಅವರನುನ  ಆರೀಪಿ ಎಾಂದು ಹೇಳಲು ಸ್ವಧಯ ವಿಲಿ . ಮಾನಯ  ಮಂತಿರ ಯವರ ಜೊತೆಗೆ 
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ಇನಿನ ಬಬ ರು ಶಸಕರ ಹೆಸರಿದ್.  ಅವರು ಈ ಸದನಕೆೆ  ಬರಲು ಅವಕಶವಿದ್ಯೇ? ಅವರು ಭರ ಷಿ ರೆಾಂದು 

Court ಹೇಳಬೇಕು. ನಮಮ  ಅಧಿಕರ ದುರುಪಯೀಗ ಮಾಡಿಕಳೆಲು ಸ್ವಧಯ ವಿಲಿ . ಇನಿನ ಬಬ ರು 

ಶಸಕರು ಇಲಿ್ಲ  ಯಾವ ರಿೀತಿ ಬರುತಾು ರೆ? ಇದು ಬ್ಳಗಾವಿಯ ಸುವಣಯ ಸೌಧದಲಿ್ಲ  ನಡೆಯುತಿು ರುವ 

ಸದನ. ಪಿೀಠವನುನ  ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ ತಾವು ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳೆಬೇಕಗತು ದ್. 

(ಗುಂದಲ) 

(ಕಾುಂಗೆರ ಸ್್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಾ ರು ಸಕಾಾರದ ವಿರುದಧ  ಧಿಕೆಾರದ ಘೋಷಣೆಗಳನುು  ಹಾಗೂ 

ಭರ ಷು  ಮಂತಿರ  ರಾಜಿೋನ್ಯಮೆ ಕಡಲೇಬೇಕು ಎುಂಬ್ ಘೋಷಣೆಗಳನುು  ಕೂಗುತಿು ದು ರು) 

ಶ್ರ ೋ ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ:- ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರೇ, ನಿಮಮ ಾಂತಹ ಹರಿಯ 

ನಯಕರನುನ  ದುರುಪಯೀಗ ಪಡಿಸಿಕಳೆು ತಿು ದಿಾ ರೆ.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಸದನದಲಿ್ಲ  ಯಾರಾದರೂ ಪಿೀಠದ ಮಾತನುನ  ಕೇಳಬೇಕಲಿವೇ?  

(ಕಾುಂಗೆರ ಸ್್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಾ ರು ಸಕಾಾರದ ವಿರುದಧ  ಘೋಷಣೆಗಳನುು  ಕೂಗುತ್ು ಲೇ ಇದು ರು) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಯಾರೂ ಮಾತನಡಬ್ರರದು.  

ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಕನಯಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ಕಯಯವಿಧಾನ ಹಾಗೂ 

ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮ 327ರ ಪರ ಕರ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಆದೇಶವನುನ  ಉಲಿಾಂರ್ನೆ ಮಾಡಿದವರ 

ವಿರುದಿ  ಕರ ಮ ಕೈಗಳೆಬೇಕೆಾಂಬ ಪರ ಸ್ವು ವನೆಯನುನ  ಈ ಮೂಲಕ ನನು ಮಂಡಿಸುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.   

327. ಸದಸಯ ರನುನ  ಕೆಲಕಲ ಸದನಕೆೆ  ಬರದಂತೆ ತಡೆ 

ಹಡಿಯುವುದು:- (1) ಸಭಾಪತಿಯವರು ತಾವು ಅವಶಯ ವಾಂದು 

ಭಾವಿಸಿದ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ  ಯಾರೇ ಸದಸಯ ರು ಸಭಾಪತಿಯವರ 

ಅಧಿಕರದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ  ಲಕ್ಷಯ ವಿಲಿದ್ ತಿರಸೆ್ವ ರ 

ಮಾಡುತಾು ರೀ ಅಥವಾ ಸದನದ ಕಯಯಕಲ್ಯಪಗಳಿಗೆ 

ಒಾಂದೇ ಸಮನಗಿ ಮತ್ತು  ಉದಿ್ ೀಶಪೂವಯಕವಾಗಿ 

ಅಡಚಣೆಯನುನ ಾಂಟ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸದನದ 

ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರೀಧವಾಗಿ ವತಿಯಸುತಾು ರೀ ಆ ಸದಸಯ ರ 

ಹೆಸರನುನ  ಸದನಕೆೆ  ತಿಳಿಸಬಹುದು.   

(2) ಆ ರಿೀತಿ, ಸಭಾಪತಿಯವರು ಒಬಬ  ಸದಸಯ ರ ಹೆಸರೆತಿು  ತಿಳಿಸಿದ 

ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ  ಆ ಕೂಡಲೇ ಆ ಸದಸಯ ರು ಅಧಿವೇಶನದ ಉಳಿದ 

ಕಲದಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಸಭಾಪತಿಯವರು 

ನಿದಿಯಷಿ ಗಳಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಅಧಿವೇಶನದ ಒಾಂದು 

ಭಾಗದವರೆಗೆ ಸದನಕೆೆ  ಬರಬ್ರರದಂತೆ ಪರ ಸ್ವು ವವನುನ  

ಮಂಡಿಸುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.   
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(ಗುಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಸದನದಲಿ್ಲ  ಸಭಾನಯಕರು ನಿಯಮ 327(2)ರಂತೆ ಕರ ಮ 

ತೆಗೆದುಕಳೆಬೇಕೆಾಂದು ಮಂಡಿಸಿದಿಾರೆ.  ದಯಮಾಡಿ ಎಲಿರೂ ತಮಮ  ತಮಮ  ಸ್ವಾ ನಗಳಿಗೆ 

ತೆರಳಬೇಕೆಾಂದು ನನು ಮತು ಮೆಮ  ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ಇಾಂದಿನ ದಿನದ ಮಟಿ ಗೆ ಸದನದ 

ಬ್ರವಿಯಲಿ್ಲರುವ ಎಲಿರನೂನ  ಸದನದಿಾಂದ ಹರಹಾಕುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  

ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ವಿಾ .ಸಂಕನೂರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಸಭಾಪತಿಗಳ ನಿಣಯಯವನುನ  ಈ 

ರಿೀತಿ ಉಲಿಾಂರ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮೇಲಮ ನೆಗೆ ಏನು ಕಿಮಮ ತ್ತು  ಉಳಿಯುತು ದ್? ಅವರು ಸಂವಿಧಾನವನುನ  

ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿಕಳೆಬೇಕು.  

(ಕಾುಂಗೆರ ಸ್್ ಸದಸಾ ರು ಬಾವಿಯಲಿ್ಲ  ನಿುಂತ್ತ ಪುನಃ ಘೋಷಣೆಗಳನುು  ಕೂಗಲಾರಂಭಿಸ್ತದರು) 

 

 ಶ್ರ ೋ ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇದೇನ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನಕೆೆ  

ಕಡುವ ಗೌರವ. 

(ಗುಂದಲ) 

ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ.ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮಿ (ಕಾನೂನು ಮತ್ತು  ಸಂಸದಿೋಯ ವಾ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು):- 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈಗ ನಿಮಮ  ಮುಾಂದ್ ಇರುವುದು ಸಕಯರದ ಪರ ಶೆನ ಯಲಿ , ಪಿೀಠದ ಪರ ಶೆನ . 

ಪಿೀಠ ರೂಲ್ಲಾಂಗ್ ಕಟಿ ದಿರೂ, ಅದಕೆೆ  ಅಗೌರವ ಕಟಿ  ತಿರಸೆ್ವ ರ ಮಾಡುವ ಹಂತಕೆೆ  ಸದನ 

ಹೀಗಬ್ರರದು. ನವು ಯಾರೂ ಶಶಾ ತ ಅಲಿ , ಈ ವಯ ವಸಾ  ಶಶಾ ತ. ವಯ ವಸಾ ಗೆ ನವು ಗೌರವ 

ಕಟಿ  ಉಳಿಸದ್ ಹೀದರೆ   ಮುಾಂದೇನು ಗತಿ? ಮಾನಯ  ಪಾಟೀಲರು, ಮಾನಯ  ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್ ಅವರು 

ಮಾತನಡುವಾಗ ಸಭಾಪತಿಯವರು ತಮಮ  ವಿವೇಚನನುಸ್ವರ ರೂಲ್ಲಾಂಗ್ ನಿೀಡಬೇಕೆಾಂದು 

ಹೇಳಿದಿಾರೆ.  ರೂಲ್ಲಾಂಗ್ ಕಟಿ ರುವುದನುನ  ಧಿಕೆ ರಿಸಿದರೆ ಪಿೀಠಕೆೆ  ಉಳಿಯುವ ಗೌರವವಾದರೂ ಏನು? 

Do they expect the Chair to give ruling in accordance with them. ಇದು ಬಹಳ ಅತಿಯಾಯಿತ್ತ. 

ಇದನುನ  ಸಹಸುವುದಕೆಗವುದಿಲಿ .   

(ಮುಾಂದು) 
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(1111) 15-12-2021 (3.50) ಕೆಜಿ – ಬಿಎನ್ಎಸ್    

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾ ತಿ) 

 ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ.ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮಿ (ಮುುಂದ್ದ):-   

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ ಸಭೆಯನುನ  ಅವರು random ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ಹೀಗತಾು ರೆಯೇ? 

ಅವರು ಈ ಸಭೆಯನುನ  ಎಲಿ್ಲಗೆ ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ಹೀಗತಿು ದಿಾರೆ? ನವಿಲಿ್ಲ  ಅವರು ಹೇಳಿದಿ ನನ ಲಿ್ಯ  

ಕೇಳಬೇಕೇ?   

(ಗುಂದಲ) 

       ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಪಾಟೀಲ್ರವರೇ, ತಾವು ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರಾಗಿದಿಿ ೀರಿ, 

ಇದು   ಪದಿ ತಿಯೇ ಹೇಳಿ?  ನಿಮಗೆ ಎಷಿ್ಟ  ಬ್ರರಿ ಹೇಳಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಎಷಿ್ಟ  ಬ್ರರಿ ಹೇಳಿದರೂ ಸಹ 

ಕೇಳಲ್ಲಲಿವಾಂದರೆ, ಈ ಸದನವನುನ  ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು?    

(ಗುಂದಲ) 

        ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ.ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಆಡಳಿತ  ಪಕ್ಷ, ಪರ ತಿ ಪಕ್ಷ  

ಎನುನ ವುದಲಿ . Discipline ಇರಬೇಕು. ಈ ಸಭೆ ನಿಯಮಾಳಿಗಳ ಪರ ಕರ ನಡೆಯಬೇಕು. ತಾವು ruling 

ಕಟಿ ದಿಿ ರಿ. Ruling  ಅನುನ  ತಿರಸೆ ರಿಸಿದರೆ action  ತೆಗೆದುಕಳೆಿ .  ಏನು ಆಗವುದಿಲಿ . Action  

ತೆಗೆದುಕಳೆಿ .   

      ಸಭಾಪತಿಯವರು:-   ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ನನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದಿ್ ೀನೆ.  

(ಗುಂದಲ) 

       ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ.ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಸಿ.  

(ಗುಂದಲ) 

       ಶ್ರ ೋ ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು 

ಮೌನವನುನ  ವಹಸಿದರೆ  ಏನಥಯ? ಇದರಲಿ್ಲ  ಮಾನಯ   ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು ಮುಖ್ಯ  

ಪಾತರ ವನುನ  ವಹಸಬೇಕು. ಬ್ರವಿಯಲಿ್ಲ  ಧರಣಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ಸದಸಯ ರನುನ  ಬ್ರವಿಯಿಾಂದ 

ಹರಗಡೆ ಕರೆದುಕಾಂಡು ಹೀಗವಂತೆ ಹೇಳಬೇಕು.    

(ಗುಂದಲ) 
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        ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ.ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ಈ ರಿೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಳ್ಳ House  

ನಡೆಸುವುದಕೆೆ  ಆಗತು ದ್ಯೇ? 

(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಾ ರು ಸದನದ  ಬಾವಿಯಲಿ್ಲ   ಧರಣಿಯಲಿ್ಲದ್ದು , ಸಕಾಾರದ ವಿರುದಧ  

ಘೋಷಣೆಗಳನುು  ಕೂಗುತಿು ದು ರು ) 

(ಗುಂದಲ) 

        ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಇವತಿು ನ ಸದನ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ತ್ಮೆಮ ಲಿರನುು  ಸದನದಿುಂದ 

ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ರದು ೋನೆುಂದ್ದ ಮತ್ತು ಮೆಮ  ಹೇಳುತಿು ದು ೋನೆ.  ದಯಮಾಡಿ ತ್ಸರ್ವಲಿರೂ ಇವತಿು ನ 

ಸದನ ಮುಗಿಯವರೆಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೊೋಗಿ.  ಸದನದಿುಂದ ಹೊರಗೆ ಹೊೋಗಬೇಕು.  

(ಗುಂದಲ) 

        ಶ್ರ ೋ ಸ್ತ.ಎುಂ.ಇಬಾರ ಹಿುಂ (ಸದನದ ಬಾವಿಯಲಿ್ಲ  ನಿುಂತ್ತ ಮಾತ್ನ್ಯಡಿದರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ತಾವು ಇಲಿ್ಲಾಂದ ವಿಷಯ ಆರ್ಚಗೆ ಹೀಗವುದು ಬೇಡವಾಂದು ಹೇಳುತಿು ದಿಿ ೀರಿ. 

ಆದರೆ, ಮಾಧಯ ಮಗಳ ಮುಖಾಾಂತರ ಎಲಿ್ಯ  ಹೀಗತಿು ದ್.  ಇಲಿ್ಲ  ಹೀಗತಿು ಲಿ . ಆದರೆ, ಅಲಿ್ಲ  

ಹೀಗತಿು ದ್.  

       ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಸಿ.ಎಾಂ.ಇಬ್ರರ ಹಾಂರವರೇ, ಹೀಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಏನು ಮಾಡುವುದು? 

ನಿಮಮ ದಿು  ಎಲಿ್ಯ  ಗತಾು ಗಲ್ಲ. ತಾವು ಈ ಹಾಂದ್ ಕೇಾಂದರ  ಸಕಯರದಲಿ್ಲ  ಸಚಿವರಾಗಿದಿ ಾಂತಹವರು 

ಹರಿಯರಿದಿಿ ೀರಿ.  ತಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ.  ನನು ಹೇಳಿದಿ್ ೀನೆ.  ನನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿದಾಗಲೂ 

ಸಹತ  ಅದನುನ  obey ಮಾಡದಿದಿ ರೆ, ಹೇಗೆ ಸದನವನುನ  ನಡೆಸಬೇಕು ಹೇಳಿ? ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಿ 

ಮಾತನಡಿದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ಹೇಳಿ. 

     ಶ್ರ ೋ ಸ್ತ.ಎುಂ.ಇಬಾರ ಹಿುಂ (ಸದನದ ಬಾವಿಯಲಿ್ಲ  ನಿುಂತ್ತ ಮಾತ್ನ್ಯಡಿದರು):-- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,   ಈಗ ಅವರು FIR ಇದ್,  Criminal case ಇದ್ ಎಾಂದು ಒಪಿಪ ಕಾಂಡಿದಿಾರೆ.  

(ಗುಂದಲ) 

       ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಇಬ್ರರ ಹಾಂರವರೇ, ಅದು ಬೇರೆ. ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಇಲಿ .  

     ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ.ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ತಾವು ಆದೇಶ ಕಟಿ ದಿಿ ೀರಿ. ಇದು 

close  ಆಗಿದ್.  

(ಗುಂದಲ) 
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     ಸಭಾಪತಿಯವರು:-   ಬ್ರವಿಯಲಿ್ಲ  ಧರಣಿ ನಿರತರಾಗಿರುವಂತಹ ಸದಸಯ ರು ಯಾರು 

ಮಾತನಡಬ್ರರದು . ಒಾಂದು  ವೇಳ್ಳ ಮಾತನಡಿದರೆ ಅದು ದಾಖ್ಲೆಗೆ ಹೀಗವುದಿಲಿ .  

       ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ.ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ತಾವು ಅವರಿಗೆ well ನಿಾಂದ ಆರ್ಚಗೆ 

ಹೀಗಬೇಕೆಾಂದು, ಇಲಿವಾಂದರೆ, ಸದನದಿಾಂದ ಆರ್ಚಗೆ ಹೀಗಬೇಕೆಾಂದು ಹೇಳಿದಿಿ ೀರಿ.  ತಮಮ  

ಆದೇಶವನುನ  ಅವರು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು.  

(ಗುಂದಲ) 

       ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ.ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನವು ಯಾರು ಅವರಂತೆ 

ದಗಲ್ಬ್ರಜಿಗಳಲಿ .  ನವು ಯಾರು ಸಕಯರದಲಿ್ಲ  ದಗಲ್ಬ್ರಜಿಗಳಿಲಿ . ನವು ಅವರಂತೆ ಬಂದು 

ಇಲಿ್ಲ  ಕುಳಿತ್ತಕಾಂಡಿದಿ್ ೀವ. ನವು  ಇಲಿ್ಲಗೆ ದಗಲ್ಬ್ರಜಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಬಂದಿಲಿ .  

(ಗುಂದಲ) 

          ಶ್ರ ೋ ಸುನಿೋಲ್ ಕುಮಾರ್ (ಇುಂಧನ ಹಾಗೂ ಕನು ಡ ಮತ್ತು  ಸಂಸೆ ೃತಿ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,   ಬ್ಳಗಾವಿಯಲಿ್ಲ  ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯುತಿು ದ್.  ಅವರು ಜನಪರವಾದಂತಹ 

ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ  ಚರ್ಚಯ ಮಾಡಲ್ಲ. ಉತು ರ ಕನಯಟಕ ಭಾಗದ  ಎಷಿ್ ೀ ವಿಷಯಗಳಿವ, ಅದರ ಬಗೆೆ  

ಚರ್ಚಯ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವರು ವೈಯಕಿು ಕ ವಿಷಯಗಳನುನ  ಹಡಿದುಕಾಂಡು ಸದನಕೆೆ  ಬರಬ್ರರದು.    

(ಗುಂದಲ) 

(ಬಾವಿಯಲಿ್ಲ  ಧರಣಿ  ನಿರತ್ರಾಗಿದು  ಕಾುಂಗೆರ ಸ್್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಾ ರು ಸಕಾಾರದ ವಿರುದಧ   

ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತಿು ದು ರು) 

 

ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ.ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಮಗೆ ನಜಿೀರ್ರವರು ಲೂಟ 

ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ತಂದು, ತಂದು  ಕಟಿ ದಿಾರೆ.  ದಯಮಾಡಿ ಅವರನುನ  ಸದನದಿಾಂದ  ಹರಗಡೆ  

ಕಳುಹಸಬೇಕು.   

(ಗುಂದಲ) 

(ಈ ಹಂತದಲಿ್ಲ  ವೈಸ್ ಛೇರ್ಮನ್ ರವರಾದ ಡಾ|| ತೇಜಸಿ್ವ ನಿ ಗೌಡರವರು  

ಸಭಾಪೀಠವನ್ನು  ಅಲಂಕರಿಸ್ವದರು) 

 

       ವೈಸ್ ಛೇರ್ಮನ್ ರವರು:- ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರೇ, ತಾವಿೀಗ  ನೆರವಿಗೆ 

ಬರಬೇಕು. ತಾವು ಈ ಸದನದಲಿ್ಲ  ಹರಿಯರು. ತಾವು ನಮಗೆಲಿರಿಗೂ ಮಾಗಯದಶಯನ 
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ಮಾಡುತಿು ರುವವರು. ನವು ತಮಮ  ಒಳೆ್ಳಯ ಪರಂಪರೆಗಳನುನ  ಪಾಲ್ಲಸಬೇಕದವರು.  ತಾವು 

ಪರ ತಿಪಕ್ಷದ ನಯಕರಾಗಿದಿಿ ೀರಿ,  ದಯವಿಟಿ  ಈ ಪಿೀಠ ಕಟಿ ಾಂತಹ ruling ಅನುನ  

ಗೌರವಿಸಬೇಕೆಾಂದು ಕೇಳಿಕಳೆು ತೆು ೀನೆ.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನ್ಯಯಕರು ಬಾವಿಯಿುಂದ  ಅವರ ಪಿೋಠಕೆೆ  ತ್ರಳಿದರು) 

        ಶ್ರ ೋ ಎಸ್್.ಆರ್.ಪಾಟಿೋಲ್ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನ್ಯಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ನನು ಇವರಿಗೆ ಮಾತನಡೀಣವಾಂದು ಹೇಳಿದ್. ಆದರೆ, ಅವರು ಕೇಳುವುದಕೆೆ  ತಯಾರು ಇಲಿ . 

ನನು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ?  

ವೈಸ್ ಛೇರ್ಮನ್ :- ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರೇ, ಈ ಪಿೀಠ ಕಟಿ ಾಂತಹ ruling 

ಅನುನ  ಗೌರವಿಸಬೇಕೆಾಂದು  ಮತ್ತು  ಅನುಷ್ಟಾ ನಗಳಿಸಬೇಕೆಾಂದು ಕೇಳಿಕಳೆು ತೆು ೀನೆ.  ನನು 

ಮತ್ಪು ಮೆಮ  ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತಿು ದಿ್ ೀನೆ. ದಯವಿಟಿ  ಈ ಪಿೀಠ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಲಿ್ಲ  ಅವಕಶ 

ಇಲಿದಿದಿರೂ ಸಹ  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು  ಎತಿು ದಂತಹ..  ತಾವಲಿರೂ ಅತಯ ಾಂತ ಹರಿಯರು, ಹೆಚಿು ನ 

ಅನುಭವಿಗಳು, ಅನೇಕ ಸದನಗಳನುನ  ನೀಡಿ ಬಂದಿರುವಂತಹವರು ಇದಿಿ ೀರಿ. ನಮಮ  Rule book 

ಪರ ಕರ, word to word ಶಬಿ್ರಥಯದಲಿ್ಲ  ಹೀಗಿದಿ ರೆ, ಚರ್ಚಯಗೆ ಎತಿು ಕಳೆುವುದಕೆೆ  ಅವಕಶ 

ಇರಲ್ಲಲಿ . ಆದರೂ ಸಹ, ಕೆಲವು ಪರಂಪರೆ ಹಾಗೂ ಯಾರೀ ಒಬಬ  ಸದಸಯ ರು ಈ ಸದನದಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು 

ವಿಚಾರವನುನ  ಎತಿು ದಾಗ, ಅವರ ಸದಾು ವನೆಯನುನ  ಮತ್ತು  ಅವರ ಸಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯನುನ  

ಗೌರವಿಸಬೇಕೆಾಂದು ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ವಿವೇಚನ ಅಧಿಕರವನುನ  

ಉಪಯೀಗ ಮಾಡಿ ಈ ಸದನದ ಅತಯ ಾಂತ ಹರಿಯ ಸದಸಯ ರಾದ ಹಾಗೂ ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳಾದ 

ಮಾನಯ  ಬಸವರಾಜ ಶ್ವಲ್ಲಾಂಗಪಪ  ಹರಟಿಯವರು  ಅವಕಶವನುನ  ಮಾಡಿಕಟಿ ರು. Ruling party 

ಯವರು  ಎಷಿ್ ೀ ಪರ ತಿರೀಧವನುನ  ತೀರಿದರೂ ಸಹ, ಅವರನುನ  convince  ಮಾಡಿ ವಿಷಯವನುನ   

ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಒಾಂದು  ಅವಕಶ ಮಾಡಿಕಟಿ ರುವುದನುನ   ನವು ಯಾವತಿು ಗೂ ಸಹ 

ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ  ವಿಷಯವನುನ  ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿ ಆಗಿದ್. ಮಾನಯ  ಕನೂನು ಸಚಿವರೇ 

ಬಂದು  ಅವರ ವಿಚಾರದಾರೆಗಳನುನ  ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಪರ ತಿ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು  ಹಾಗೂ ಹರಿಯ 

ಸದಸಯ ರುಗಳು ಮಾತನಡಿದಿಾರೆ. ಅವರು ಅಷಿ್ಟ  ಮಾತನಡಿದ ಮೇಲೆಯೂ ಕೂಡ, ಈ ವಿಷಯ 

ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆಯೂ ಸಹ, ಮತ್ತು  ಇನಿನ ಬಬ ರ ಸಚಿವರ ಜೊತೆಗೆ ನನು ಗಮನಿಸಿದಂತೆ, 

ಇನನ ಾಂದು ಅಾಂಶ ಇನಿನ ಬಬ ರು ಶಸಕರು ಎಾಂದು ಇದ್.  

     (ಮುಾಂದು) 
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(1112) 15-12-2021 (4.00) ಎಾಂವಿ-ಜಿಆರ 

                                                                                 (ವೈಸ್ ಛೇಮಯನ್ರವರ ಉಪಸಿಾ ತಿ) 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಮಾನಾ  ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನ್ಯಯಕರಾದ  ಶ್ರ ೋ ಎಸ್್.ಆರ್.ಪಾಟಿೋಲ್ರವರು 

ಮತ್ತು  ಸದಸಾ ರಾದ ಮಾನಾ  ಸ್ತ.ಎುಂ.ಇಬಾರ ಹಿುಂರವರನುು  ಹೊರತ್ತಪಡಿಸ್ತ, ಕಾುಂಗೆರ ಸ್್ ಪಕ್ಷದ 

ಸದಸಾ ರು ಸದನದ ಬಾವಿಯಲಿ್ಲ  ಧರಣಿ ನಿರತ್ರಾಗಿದು ರು) 

 

ವೈಸ್್ ಛೇಮಾನ್ (ಮುುಂದ್ದ):- 

ಆ ಶಸಕರು ಈ ಸದನಕೆೆ  ಬಂದು ಅವರನುನ  ಅವರು ಸಮಥಯನೆ ಮಾಡಿಕಳೆುವುದಕೆೆ  ಅವಕಶ 

ಇದ್ಯೇ? ನಮಮ  ನಿಯಮದಲಿ್ಲ  ಯಾವ ವಯ ಕಿು ಗೆ ಬಂದು ಸದನದಲಿ್ಲ  ತನನ ನುನ  ತಾನು ಚರ್ಚಯ 

ಮಾಡಿಕಳೆುವ ಅವಕಶವಿಲಿ . ದುರುಪಯೀಗ ಮಾಡಿಕಳೆುವುದಕೆೆ  ಮತ್ತು  ಈ ಸದನವನುನ  

ದುರುಪಯೀಗ ಮಾಡಿಕಾಂಡು, ಅವರ ಹಕೆನುನ  ಕಸಿದುಕಳೆುವುದಕೆೆ  ನಮಮ  ಸಂಸದಿೀಯ 

ಪರಂಪರೆಯಲಿ್ಲ  ಅವಕಶವಿಲಿ . 

(ಗುಂದಲ) 

ವೈಸ್್ ಛೇಮಾನ್: ಇದು ಕೀರ್್ಯ ಅಲಿ . ಈಗ ನನು ಕನೆಯದಾಗಿ ವಿನಂತಿ 

ಮಾಡುತಿು ದಿ್ ೀನೆ. ಅವಕಶ ಕಡಲ್ಯಗಿದ್, ನಿೀವು ವಿಷಯವನುನ  ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿದಿಿ ೀರಿ. ಸಕಯರಕೊ  

ಕೂಡ ನಿಮಮ  ಕಳಜಿ ಮತ್ತು  ಆತಂಕ ತಲುಪಿದ್. ಅವರೂ ಕೂಡ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದಿಾರೆ. 

ಕನೆಯದಾಗಿ ಈ ಪಿೀಠದಿಾಂದ ಮನವಿ ಮಾಡುತಿು ದಿ್ ೀನೆ, ಕಲ್ಯಪವನುನ  ಸುಸೂತರ ವಾಗಿ ನಡೆಸೀಣ. 

ಅದನುನ  ತಾವುಗಳು ಇನನ ಾಂದು ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರು 

ರೂಲ್ಲಾಂಗ್ ಅನುನ  ಕಟಿ್ಯ ಗಿದ್.  

 ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ್ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನ್ಯಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ತಾವು ದಯವಿಟಿ  ಸಾ ಲಪ  ನನನ  ಮಾತನುನ  ಕೇಳಿ.  

ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ.ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮಿ (ಕಾನೂನು, ಸಂಸದಿೋಯ ವಾ ವಹಾರಗಳು, ಶಸನ ರಚನೆ 

ಹಾಗೂ ಸಣಣ  ನಿೋರಾವರಿ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ದಯಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ.  

(ಗುಂದಲ) 

ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ವಿ.ಸೀಮಣಣ ವರು ಮನವಿ 

ಮಾಡಿದರು.  ಈಗ ನನು ಮನವಿ ಮಾಡುತಿು ದಿ್ ೀನೆ. 
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(ಗುಂದಲ) 

ವೈಸ್್ ಛೇಮಾನ್:- ದಯವಿಟಿ  ಈಗ ಕನೂನು ಸಚಿವರು ಮಾತನಡುತಿು ದಿಾರೆ. 

ಶ್ರ ೋ ವಿ.ಸೋಮಣಣ  (ವಸತಿ ಹಾಗೂ ಮೂಲಸೌಲಭಾ  ಅಭಿವೃದಿಧ  ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅವರು suspend ಆಗಿದಿಾರೆ. ಈಗ ಅದು ಆಗಿ ಹೀಗಿದ್. 

(ಗುಂದಲ) 

ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ.ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅವರೆಲಿರನುನ  ಸಹ ಹರಗಡೆ 

ಹೀಗಿ ಎಾಂದು ಹೇಳಲ್ಯಗಿದ್. ಇವತಿು ನ ಮಟಿ ಗೆ ಅವರನುನ  suspend ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ ಎಾಂದು 

ಹೇಳಲ್ಯಗಿದ್. There is no question of discussion.  ಈಗ ಅವರು ಹರಗಡೆ ಹೀಗಬೇಕು ಅಷಿ್ . 

ಈಗ ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರುಗಳ್ಳಲಿರೂ ಹರಗಡೆ ಹೀಗಬೇಕೆಾಂದು 

ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಈಗ ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೀಗಿ ನಿಾಂತ್ತಕಳೆುವಂತಹ ಅಧಿಕರವಿಲಿ . 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಸದನದ ಬಾವಿಯಲಿ್ಲ  ಧರಣಿ ನಿರತ್ ಕಾುಂಗೆರ ಸ್್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಾ ರು  

ಸಕಾಾರದ ವಿರುದಧ  ಘೋಷಣೆಗಳನುು  ಕೂಗುತಿು ದು ರು) 

 

(ಗುಂದಲ) 

ಶ್ರ ೋ ವಿ.ಸೋಮಣಣ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಯಾರಿಗೂ ಅಧಿಕರವಿಲಿ . 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಮಾನಾ  ವೈಸ್್ ಛೇಮಾನ್ರವರು ಈ ಸಂದಭಾದಲಿ್ಲನ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆಗಳು 

ಕಡತ್ಕೆೆ  ಹೊೋಗಬಾರದುಂದ್ದ ಆದೇಶ್ಸ್ತದರು) 

ವೈಸ್್ ಛೇಮಾನ್:- ನನು ಅತಯ ಾಂತ ನೀವಿನಿಾಂದ ಹೇಳುತಿು ದಿ್ ೀನೆ. ಈಗ ಏನು ಸುವಣಯ 

ವಿಧಾನ ಸೌಧದಲಿ್ಲ  ಕನಯಟಕ ರಾಜಯ ದ ಜನತೆಯ ಸಂಕಷಿ ಗಳನುನ  ಚರ್ಚಯ ಮಾಡುವುದಕೆ ೀಸೆ ರ ಈ 

ಕಲ್ಯಪವನುನ  ಇಾಂತಹ ಕೀವಿಡ-19 ಸಂದಭಯದಲಿ್ಲ  ನಡೆಸುತಿು ದಿ್ ೀವ. ಇುಂತ್ಹ ಸನಿು ವೇಶದಲಿ್ಲ  

ಸದನದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನುು  ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಸಭಾಪಿೋಠಕೆೆ  ಅಗೌರವ ತ್ತೋರಿ, ಈ 

ಸತ್ಾ ುಂಪರ ದಾಯಕೆೆ  ಅಗೌರವ ತ್ತೋರಿದ ಸಲುವಾಗಿ ಅಮಾನತ್ತಗುಂಡ ಎಲಿಾ  ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರು ಈ ಸದನದಿುಂದ ಹೊರಗೆ ಹೊೋಗಬೇಕೆುಂದ್ದ ನ್ಯನು ಪಿೋಠದಿುಂದ ಆದೇಶವನುು  

ಕಡುತಿು ದು ೋನೆ. 

 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಸದನದ ಬಾವಿಯಲಿ್ಲ  ಧರಣಿ ನಿರತ್ ಕಾುಂಗೆರ ಸ್್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಾ ರು ಸಕಾಾರದ 

ವಿರುದಧ  ಘೋಷಣೆಗಳನುು  ಕೂಗುತಿು ದು ರು) 
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ವೈಸ್್ ಛೇಮಾನ್:- ಈ ಸದನದಲಿ್ಲ  ವಿನ್ಯಕಾರಣ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಅಧಿಕಾರದ 

ವಿಷಯದಲಿ್ಲ  ಲಕ್ಷಾ ವಿಲಿದ, ಈಗ ನ್ಯನು ಹೆಸರಿಸುತಿು ರುವ ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರುಗಳು 

ತಿರಸೆ್ತರದಿುಂದ ವತಿಾಸುತಿು ದಾು ರೆ ಮತ್ತು  ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ಕಾಯಾಕಲಾಪಗಳಿಗೆ ಒುಂದೇ 

ಸಮನ್ಯಗಿ ಮತ್ತು  ಉದು ೋಶಪೂವಾಕವಾಗಿ ಅಡಚಣೆ ಉುಂಟ್ಟ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ 

ಪರಿಷತಿು ನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ವತಿಾಸುತಿು ದಾು ರೆ. ಆದ್ದದರಿುಂದ, ನ್ಯನು ಈಗ 

ಹೆಸರಿಸುತಿು ರುವ ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರುಗಳನುು  ಕನ್ಯಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ಕಾಯಾವಿಧಾನ 

ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮ 327(1) ಮತ್ತು  (2)ರ ಅನಾ ಯ ಈ ದಿನದ ಕಾಯಾಕಲಾಪದಲಿ್ಲ  

ಪಾಲೆಳೆದಂತ್ ಹಾಗೂ ಸಭೆಯಿುಂದ ಹೊರಗೆ ಉಳಿಯಲು ಆಜೆೆ  ಮಾಡುತ್ು ೋನೆ. 

01. ಶ್ರ ೀ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟೀಲ್ 

02. ಶ್ರ ೀ ಎಾಂ.ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿ 

03. ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್ 

04. ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಪರ ತಾಪಚಂದರ  ಶೆಟಿ  

05. ಶ್ರ ೀ ಸಿ.ಎಾಂ.ಇಬ್ರರ ಹಾಂ 

06. ಶ್ರ ೀ ನಸಿೀರ್ ಅಹಮದ್ 

07. ಶ್ರ ೀ ಆರ.ಬಿ.ತಿಮಾಮಪೂರ 

08. ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಇಟಗಿ 

09. ಶ್ರ ೀ ಯು.ಬಿ.ವಾಂಕಟೇಶ್ 

10. ಶ್ರ ೀ ಅರವಿಾಂದ ಕುಮಾರ ಅರಳಿ 

11. ಶ್ರ ೀ ಎಾಂ.ಎ.ಗೀಪಾಲಸ್ವಾ ಮಿ 

12. ಶ್ರ ೀ ಸಿ.ಎಾಂ.ಲ್ಲಾಂಗಪಪ  

13. ಶ್ರ ೀಮತಿ ವಿೀಣಾ ಅಚು ಯಯ  

14. ಶ್ರ ೀ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ್ 

15. ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಹರಿೀಶ್ ಕುಮಾರ್  

 

ಈ ಎಲಿ್ಯ  ಸದಸಯ ರುಗಳನುನ  ಸದನದಿಾಂದ ಹರಗೆ ಹೀಗವಂತೆ ಆದೇಶ ಮಾಡುತಿು ದಿ್ ೀವ. 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಸದನದ ಬಾವಿಯಲಿ್ಲ  ಧರಣಿ ನಿರತ್ ಕಾುಂಗೆರ ಸ್್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಾ ರು ಸಕಾಾರದ 

ವಿರುದಧ  ಘೋಷಣೆಗಳನುು  ಕೂಗುತಿು ದು ರು) 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಮಾನಾ  ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನ್ಯಯಕರಾದ ಶ್ರ ೋ ಎಸ್್.ಆರ್.ಪಾಟಿೋಲ್ರವರು 

ಸದನದಿುಂದ ನಿಗಾಮಿಸ್ತದರು) 

ವೈಸ್್ ಛೇಮಾನ್:- ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರುಗಳು ಘೀಷಣೆಯನುನ  ಕೂಗಬ್ರರದು. ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರುಗಳಿಗೆ ಸದನದಲಿ್ಲ  ಇರುವುದಕೆೆ  ಆಸ ಇದ್. ಆದರೆ, ಯಾವುದೊೀ ಒಾಂದು ಶಕಿು  ನಿಮಮ ನುನ  

ನಿಯಂತರ ಣ ಮಾಡುತಿು ದ್. ಘೀಷಣೆಯನುನ  ಕೂಗಬೇಡಿ, ಘೀಷಣೆಯನುನ  ಕೂಗವಂಥದಿ ಲಿ . 

ಮುಾಂದೊಾಂದು ದಿನ ಇದ್ಲಿವೂ ದಾಖ್ಲೆಗೆ ಹೀಗತು ದ್. ನನು ಎಷಿ್ಟ  ಬ್ರರಿ ಘೀಷಣೆಯನುನ  

ಕೂಗಬೇಡಿ ಎನುನ ವುದು ಸಹ ದಾಖ್ಲ್ಯಗತು ದ್. 
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(1113) 15.12.2021 04.10 LL-GR 

(ವೈಸ್ ಚೇಮಯನ್ರವರ ಉಪಸಿಾ ತಿ) 

ವೈಸ್್ ಛೇಮಾನ್ (ಮುುಂದ್ದ):- 

 ದಯಮಾಡಿ, ನವು ಸದನವನುನ  ಗೌರವಿಸೀಣ. ಈ ಸದನವನುನ  ನವು ನಿೀವೇ ಸೇರಿ 

ಮಾಡಿರತಕೆಾಂಥದಿು . ಈ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡುವುದಕೆ ಗಿಯೇ ಅದನುನ  

ಮಾಡಿಕಾಂಡಿದಿ್ ೀವ. ಅವುಗಳನುನ  ಗೌರವಿಸುವುದಕೆ ಗಿಯೇ ಮಾಡಿಕಾಂಡಿರುತೆು ೀವ. ಘೀಷಣೆ 

ಕೂಗವುದಕೆೆ  ಹರಗಡೆ ಅವಕಶ ಇದ್. ಸದನದ ಒಳಗಡೆ ಚರ್ಚಯ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ತಮಮ  

ಸಮಯವನುನ  ಸದುಪಯೀಗ ಮಾಡಿಕಳೆಿ . ಚರ್ಚಯ ಮಾಡೀಣ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ  

ಚರ್ಚಯ ಮಾಡಲು ಅವಕಶ ಮಾಡಿಕಟಿ ದಿಾರೆ. ಅದನುನ  ಎಲಿರೂ ಅಥಯ ಮಾಡಿಕಳೆಿ .  ಇದು 

ಚಿಾಂತಕರ ಛಾವಡಿ, ಮಹಾರಾಜರಿಾಂದ ರಚಿಸಲಪ ಟಿ ರತಕೆಾಂತಹ ಮೇಲಮ ನೆಯ ಗೌರವದ ಬಗೆೆ , 

ಮೇಲಮ ನೆಯ ಗೌರವವನುನ  ಎತಿು  ಹಡಿಯಿರಿ. ಕನಯಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ಗೆ ಅದರದಿ್ ೀ ಆದ ಗೌರವ 

ಇದ್, ಇತಿಹಾಸ ಇದ್. ಇಡಿೀ ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಕನಯಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತು ನುನ  ಒಳೆ್ಳಯ ಆದಶಯಗಳಿಗಾಗಿ 

ಹೆಸರಿಸುತಾು ರೆ. ಅದಕೆೆ  ಗೌರವ ಕಡೀಣ. ಘೀಷಣೆ, ಪರ ತಿಭಟನೆಗೆ ಸದನದ ಹರಗಡೆ ಅವಕಶ 

ಇದ್. ಘೀಷಣೆ, ಪರ ತಿಭಟನೆ ರೂಪದಲಿ್ಲ  ಸಕಯರವನುನ  ಎಚು ರಿಸುವುದಕೆೆ  ಸದನದ ಒಳಗಡೆ 

ಅವಕಶ ಇರುವುದಿಲಿ . ಅದಕೆೆ  ಸದನದ ಹರಗಡೆ ಅವಕಶ ಇದ್. ಬೇರೆಯವರ ಸಮಯವನುನ  

ದುರುಪಯೀಗ ಮಾಡಿಕಳೆಬ್ರರದು. ಕಲ್ಯಪವನುನ  ಕೆಡಿಸಬ್ರರದು. ಅದು ಸತಿ ಾಂಪರ ದಾಯವಲಿ . 

ಈ ಸದನದ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕದರೆ, ಚಿಾಂತಕರ ಛಾವಡಿ ಬರಬೇಕದರೆ ಅನೇಕ ರಿೀತಿಯ ಕಷಿ ಪಟಿ  

ಪರ ತಿಯಬಬ ರು ಈ ಸದನಕೆೆ  ಬಂದಿರುತಿು ೀರಿ. ಶ್ಕ್ಷಕರನುನ , ಸಾ ಳಿೀಯ ಸಂಸಾ ಗಳನುನ , ಕಲ್ಯವಿದರನುನ , 

ವಿಧಾನಸಭೆಯನುನ  ಪರ ತಿನಿಧಿಸಿ ತಾವು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿರುತಿು ೀರಿ. ಅನೇಕ ಬ್ರರಿ ಕೆಳಮನೆಗೆ 

ಮಾದರಿಯಾಗವಂತಹ ಚರ್ಚಯಗಳು ಇಲಿ್ಲ  ನಡೆದಿರುತು ವ. ಈ ರಿೀತಿಯ ವತಯನೆಗಳಿಾಂದ ಅದಕೆೆಲಿ್ಯ  

ಚ್ಚಯ ತಿ ಬರುತು ದ್. ಅದ್ಲಿವನುನ  ನಿೀರಿನಲಿ್ಲ  ಹೀಮ ಮಾಡಿದಂತಾಗತು ದ್. ಈ ಮೇಲಮ ನೆಯ 

ಕಡುಗೆಗಳ್ಳಲಿ್ಯ  ಮರೆತ್ತ ಹೀಗತು ದ್. ಯಾವುದೊೀ ಒಾಂದು ಕ್ಷಣದಲಿ್ಲ  ನಿಮಮ  ಆವೇಶಕೆೆ  

ಬಲ್ಲಯಾಗಬೇಡಿ.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಧರಣಿ ನಿರತ್ರಾಗಿದು  ಕಾುಂಗೆರ ಸ್್ ಪಕ್ಷದ ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರುಗಳು ಸಕಾಾರದ 

ವಿರುದಧ  ಘೋಷಣೆಗಳನುು  ಕೂಗುತಿು ದು ರು) 

ವೈಸ್್ ಛೇಮಾನ್:- ಮುಾಂದ್ ಬರತಕೆಾಂತಹವರು ಇದೇ ರಿೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಸದನದ 

ಅವಶಯ ಕತೆ ಉಳಿಯುವುದೇ ಇಲಿ . ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಸದನದ ಅವಶಯ ಕತೆ ಬಗೆೆ  ಚರ್ಚಯ ಶುರುವಾಗಿದ್. 
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ಮುಾಂದೊಾಂದು ದಿನ ಈ ಸದನದ ಅವಶಯ ಕತೆ ಇರುವುದಿಲಿ . ಬಿೀದಿಯಲಿ್ಲ  ಮಾಡುವ ಪರ ತಿಭಟನೆಗೆ ಈ 

ಸದನವನುನ  ಉಪಯೀಗ ಮಾಡಿಕಳೆುವುದಾದರೆ, ಈ ಸದನದ ಅವಶಯ ಕತೆ ಬಗೆೆ  ಸ್ವವಯಜನಿಕವಾಗಿ 

ಚರ್ಚಯ ಜಾಸಿು ಯಾಗತು ದ್.   

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಸದನದ ಬಾವಿಯಲಿ್ಲ  ಧರಣಿ ನಿರತ್ರಾಗಿದು  ಕಾುಂಗೆರ ಸ್್ ಪಕ್ಷದ ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರುಗಳು ಸಕಾಾರದ ವಿರುದಧ  ʼಭೂತ್ದ ಬಾಯಿಯಲಿ್ಲ  ಭಗವದೆಿೋತ್ʼ ಎುಂಬ್  

ಘೋಷಣೆಯನುು  ಕೂಗುತಿು ದು ರು) 

 

ವೈಸ್್ ಚೇಮಾನ್:- ಭೂತಗಳು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವ ಹಾಗಿಲಿ . ಭೂತಗಳಿಗೆ ಈ ಸದನದಲಿ್ಲ  ಅವಕಶ 

ಕಟಿ ರುವುದಿಲಿ . ಭಗವದೆಿೀತೆಯ ಸ್ವರವನುನ  ಬಲಿವರು ಈ ರಿೀತಿ ಹೇಳುವುದಿಲಿ . ಭಗವದೆಿೀತೆಯನುನ  

ವಿರೀಧ ಮಾಡುವುದಕೊ  ವಯ ಕಿು  ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ  ಇದ್. ಭಗವದೆಿೀತೆಯನುನ  ವಿರೀಧ ಮಾಡುವುದಕೊ  

ಅಭಿವಯ ಕಿು  ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ  ಕಟಿ ರುವುದು ಈ ಸದನ ಮತ್ತು  ಸಂವಿಧಾನ. ಅದಕೆೆ  ತಾವಲಿರೂ ಗೌರವ 

ಕಡಿ. ಸಂವಿಧಾನಕೆೆ  ಗೌರವ ಕಡಿ. ಡಾ: ಬಿ.ಆರ್. ಅಾಂಬೇಡೆರ್ರವರಿಗೆ ಗೌರವ ಕಡಿ. ನಿೀವೇ 

ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನಿಯಾಮವಳಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಕಡಿ. ಸದನ ನಯ ಯಾಲಯವಲಿ . ಇಲಿ್ಲ  ಬರುವ 

ಆರೀಪಗಳಿಗೆ ಅಪರಾಧಿಗಳ್ಳಾಂದು ಘೀಷಣೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಶ ಈ ಸದನಕೆೆ  ಇಲಿ . ದಯಮಾಡಿ 

ಅಥಯ ಮಾಡಿಕಳೆಿ . ಸಕಯರ ನಿಮಮ  ಅವಹಾಲನುನ  ಕೇಳಿದ್. ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನುನ  ಮಿೀರಿ, ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರು ಚರ್ಚಯಗೆ ಅವಕಶ ಕಟಿ್ಯ ಗಿದ್. ಅಮಾನತ್ತು ಗಾಂಡವರು ನಿೀವು. ಇಲಿ್ಲ  ನಿೀವು 

ಪರ ತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಅಥವಾ ಕೂಗವುದಕೆೆ  ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಲಿ್ಲ  ಅವಕಶವೇ ಇಲಿ . ಇದು 

ಬಿೀದಿಯಲಿ . ರೆಕಡ್ಯ ಆಗಲೇಬೇಕೆಾಂದು ನನು ಹೇಳುತಿು ದಿ್ ೀನೆ. ಇದು ಬಿೀದಿಯಲಿ . ಇದು 

ಸುವಣಯಸೌಧ. ಶ್ರ ೀಮತಿ ರಾಣಿ ರ್ಚನನ ಮಮ ನವರ, ಸಂಗಳೆಿ  ರಾಯಣಿ ನವರ ತಾಯ ಗ, ಬಲ್ಲದಾನಗಳಿಾಂದ 

ಬಂದಿರುವಂತಹ ವಿೀರ ಭೂಮಿ ಇದು. ಇದು ಘೀಷಣೆ ಕೂಗವುದಕೆೆ  ಅಲಿ  ಕಟಿ ರುವಂಥದಿು . ಇದು 

ಘೀಷಣೆ ಕೂಗವುದಕೆೆ  ಕಟಿ ರುವ ಸದನ ಅಲಿ . ಇದು ಉತು ರ ಕನಯಟಕದ ಜನತೆಯ ಕಷಿ ಗಳನುನ  

ಚರ್ಚಯ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಈ ಸದನವನುನ  ಉಪಯೀಗ ಮಾಡಿಕಳೆಬೇಕು. ಸಭಾಪತಿಯವರ ಪಿೀಠಕೆೆ  

ಸವಾಲು ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ವತಯನೆಯನುನ  ನವು ಯಾವತ್ಪು  ಪುರಸೆ್ವ ರ ಮಾಡುವುದಿಲಿ . 

ಗಾಾಂಧಿೀಜಿಯವರೇ ಹೇಳಿದಿು , ಭಗವದೆಿೀತೆಯನುನ  ಗಾಾಂಧಿೀಜಿಯವರು ಅನುಸರಿಸುತಿು ದಿ ರು. ಅದಕೆೆ  

ಗೌರವ ಕಡಿ. ಮಹಾತಮ  ಗಾಾಂಧಿೀಜಿಯವರನುನ  ನೆನಪು ಮಾಡಿಕಳೆಿ . ಪಿೀಠದ ಆದೇಶವನುನ  ಪಾಲನೆ 

ಮಾಡಬೇಕು. ಸದನದ ಬ್ರವಿಯಲಿ್ಲರುವ ಸದಸಯ ರುಗಳು ಈ ದಿನದ ಮಟಿ ಗೆ ನಿೀವಲಿರೂ 

ಅಮಾನತ್ತು ಗಾಂಡಿದಿಿ ೀರಿ. ಸದನದ ಹರಗಡೆ ಹೀಗಬೇಕೆಾಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್. ಈ ಸದನದ 

ಸತಿ ಮಯವನುನ  ಹಾಳು ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ತಮಗೆ ಹಕೆಿರುವುದಿಲಿ . ಈ ಸದನದ ಸಮಯವನುನ  ಹಾಳು 

ಮಾಡದೇ, ಕಲ್ಯಪ ನಡೆಸುವುದಕೆೆ  ಅವಕಶ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕು. ಮುಾಂದ್ ಬರತಕೆಾಂತಹವರು ಇದೇ 
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ರಿೀತಿ ಪುನರಾವತಯನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ಸದನವೇ ಇರುವುದಿಲಿ . ಅದನುನ  ನನು ಮತೆು  ಮತೆು  

ಹೇಳುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಸದನದ ಬಾವಿಯಲಿ್ಲ  ಧರಣಿ ನಿರತ್ರಾಗಿದು  ಕಾುಂಗೆರ ಸ್್ ಪಕ್ಷದ ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೋ ಯು.ಬಿ. ರ್ವುಂಕಟೇಶ್ರವರು ಮಾತ್ನ್ಯಡುತಿು ದು ರು) 

ವೈಸ್್ ಚೇಮಾನ್:- ತಾವು ಹರಿಯರು. ಮಾನಯ  ವಾಂಕಟೇಶ್ರವರು ತಾವು ಲ್ಲೀಡ್ 

ತೆಗೆದುಕಳೆಬೇಕು. ಭಗವದೆಿೀತೆಯ ಬಗೆೆ  ಒಾಂದು ಚೂರು ಆದರೂ ಈಗ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಿಗೆ 

ಹೇಳಿಕಡಿ. ತಮಮ  ಪಕೆದಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ಭಗವದೆಿೀತೆಯ ಸ್ವರಾಾಂಶವನನ ದರೂ ಸಾ ಲಪ  ಹೇಳಿಕಡಿ. 

ಘೀಷಣೆ ಕೂಗವುದರ ಬದಲು ಉಪಯೀಗ ಆಗತು ದ್.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಸದನದ ಬಾವಿಯಲಿ್ಲ  ಧರಣಿ ನಿರತ್ರಾಗಿದು  ಕಾುಂಗೆರ ಸ್್ ಪಕ್ಷದ ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೋ ನಸ್ತೋರ್ ಅಹಮ ದ್ರವರು ಮಾತ್ನ್ಯಡುತಿು ದು ರು) 

ವೈಸ್್ ಚೇಮಾನ್:- ಮಾನಯ  ನಸಿೀರ್ರವರೇ, ಭಗವದೆಿೀತೆಯ ಪಾಠ ಕೇಳಿಸಿಕಳೆಿ .  ಈಗ ಒಳೆ್ಳಯ 

ಸಮಯ. ಸದನದ ಬ್ರವಿಯಿಾಂದ ಮಾತನಡಬ್ರರದು. ತಾವು ಅಮಾನತಿು ನಲಿ್ಲದಿಿ ೀರಿ. ತಾವು 

ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನುನ  ಉಲಿಾಂರ್ನೆ ಮಾಡುತಿು ೀದಿಿ ೀರಿ.  ಸದನದ ಬ್ರವಿಯಳಗಿಾಂದ 

ಮಾತನಡಬ್ರರದು. ತಮಗೆ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳೇ ಗತಿು ರುವುದಿಲಿ .  

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಸದನದ ಬಾವಿಯಲಿ್ಲ  ಧರಣಿ ನಿರತ್ರಾಗಿದು  ಕಾುಂಗೆರ ಸ್್ ಪಕ್ಷದ ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ್ರವರು ಮಾತ್ನ್ಯಡುತಿು ದು ರು) 

ವೈಸ್್ ಚೇಮಾನ್:- ಮಾನಯ  ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್ರವರೇ ತಾವು ಕೂಡ ಅಮಾನತ್ತು ಗಾಂಡಿದಿಿ ೀರಿ.  

ಹಾಗಾಗಿ, ತಮಗೆ ಮಾತನಡಲು ಅವಕಶ ಇರುವುದಿಲಿ . ಅದು ರೆಕಡ್ಯಗೆ ಹೀಗಕೂಡದು. 

ಅಮಾನತ್ತು ಗಳಗಾದವರು ಯಾರೇ ಮಾತ್ನ್ಯಡಿದರೂ ಅದ್ದ ರೆಕಾಡ್ಾಗೆ ಹೊೋಗಬಾರದ್ದ.  

(ಮಾನಾ  ವೈಸ್್ಚೇಮಾನ್ರವರ ಆದೇಶನುಸ್ತರ ಅಮಾನತಿು ಗೆ ಒಳಗಾದವರು 

ಮಾತ್ನ್ಯಡಿರುವುದನುು  ಕಡತ್ದಲಿ್ಲ  ದಾಖಲ್ಲಸ್ತರುವುದಿಲಿ ) 

ಶ್ರ ೋ ಸ್ತ.ಎುಂ. ಇಬಾರ ಹಿುಂ(ಸದನದ ಬಾವಿಯಿುಂದ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಸದನದಲಿ್ಲ  

ನವು ಮಾತನಡಿದಿು  ಕಡತಕೆೆ  ಹೀಗದಿದಿರೂ ಕೂಡ, ಮಾಧಯ ಮದ ಮುಖಾಾಂತರ ಸ್ವವಯಜನಿಕರು 

ನೀಡುತಿು ದಿಾರೆ. 

ವೈಸ್್ ಚೇಮಾನ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮೇಲ್ಲನವರು(ಮಾಧಯ ಮದವರು) 

ನೀಡಬೇಕಗಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ .  ಮಾಧಯ ಮ ಸನ ೀಹತರು ನೀಡಬೇಕೆನುನ ವುದೇ ನಮಮ  

ಉದಿ್ ೀಶ.  ತಾವು ಹರಿಯರು ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕಳೆು ತಿು ದಿಿ ೀರಿ ಎಾಂದು ನೀಡಬೇಕೆನುನ ವುದೇ ನಮಮ  
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ಉದಿ್ ೀಶ.  ಅದನುನ  ಅವರು ನೀಡಲ್ಲ. ನೀಡಬೇಕು. Seeing is believing.  ನೀಡಬೇಕು ನಿಮಮ ನುನ . 

ರ್ಚನನ ಗಿ ನೀಡಲ್ಲ. ಇದರಿಾಂದಾಗಿ, ಅವರು ತಮಮ  ಮನಸಿಿ ನಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು ವಡ್ಯ ಇಟಿಕಳೆುತಾು ರೆ. 

ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರು ನೀಡಲ್ಲ. ಯಾರು ಮಾತನಡಬ್ರರದು. ತಾವು ಅಮಾನತ್ತು  ಆಗಿದಿಿ ೀರಿ. ಇಲಿ್ಲ  

ಭಾಷಣ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಇದು ಪಬಿಿಕ್್ ಮಿೀಟಾಂಗ್ ಅಲಿ . ತಾವು ಎಲಿ್ಯ  ರಿೀತಿಯ ಎಲಿೆಯನುನ  

ಮಿೀರುತಿು ದಿಿ ೀರಿ. ತಾವು ಎಲಿ್ಯ  ರಿೀತಿಯನುನ  ಎಲಿೆಯನುನ  ಮಿೀರುತಿು ದಿಿ ೀರಿ. ತಾವು ಈ ಸದನಕೆೆ  ಅಗೌರವ 

ತೀರುತಿು ದಿಿ ೀರಿ. ಇದಕೆೆ  ಏತಕೆೆ  ಸದನಕೆೆ  ಬರುತಿು ೀರಿ? ಇದಕೆೆ  ಎಲೆಕಿ್್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕಗಿಲಿ . ಇದನುನ  

ಆರ್ಚ ಮಾಡಬೇಕಗಿರುವಂಥದಿು . ಈ ಭಾಷಣ ಆರ್ಚ ಮಾಡಬೇಕು. ತಮಮ  ಭಾಷಣಕೆೆ  ಇಲಿ್ಲ  ಅವಕಶ 

ಇರುವುದಿಲಿ . ಅದನುನ  ತಾವು ಹರಗಡೆ ಹೀಗಿ ಮಾಡಿ.  

(ಮುಾಂದು) 

(1114) 15.12.2021 4.20 YL-MD              (ವೈಸ್ಛೇಮಯನ್ರವರ ಉಪಸಿಾ ತಿ) 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಮಾನಾ  ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನ್ಯಯಕರು ಮತ್ತು  ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರಾದ                          

ಶ್ರ ೋ ಸ್ತ.ಎುಂ.ಇಬಾರ ಹಿುಂರವರನುು  ಹೊರತ್ತಪಡಿಸ್ತ, ಕಾುಂಗೆರ ಸ್್ ಪಕ್ಷದ ಎಲಿಾ  ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರುಗಳು ಸದನದ ಭಾವಿಯಲಿ್ಲ  ಧರಣಿ ನಿರತ್ರಾಗಿದು ರು) 

(ಗುಂದಲ) 

ವೈಸ್್ಛೇಮಾನ:- ಕನಯಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ಕಯಯವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ 

ನಿಯಮಗಳು ಅದರಲಿ್ಲ  ನಿಯಮ 326 -  ಸದಸಯ ರು ಸದನದ ಹರಗೆ ಹೀಗಬೇಕೆಾಂದು ಆದೇಶ 

ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು  ನಿಯಮ 327 - ಸದಸಯ ರನುನ  ಕೆಲಕಲ ಸದನಕೆೆ  ಬರದಂತೆ ತಡೆಹಡಿಯುವುದು.  

ಹಾಗಾಗಿ ಸದನದಿಾಂದ ಅಮಾನತ್ತಗಾಂಡಿದಿಿ ೀರಿ, ಸದನದಿಾಂದ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ 

ಬ್ರವಿಯಲಿ್ಲರುವ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರುಗಳು ಹರಗೆ ಹೀಗಬೇಕು.  

(ಗುಂದಲ) 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಸದನದ ಬಾವಿಯಲಿ್ಲ  ಧರಣಿ ನಿರತ್ರಾಗಿದು  ಮಾನಾ  ನಸ್ತೋರ್ ಅಹಮ ದ್ರವರು 

ಮಾತ್ನ್ಯಡುತಿು ದು ರು) 

ವೈಸ್್ಛೇಮಾನ:- ಸದನದ ಬ್ರವಿಯಲಿ್ಲರುವ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರುಗಳು ಯಾರೇ 

ಮಾತನಡಿದರು ಕಡತಕೆೆ  ಹೀಗಬ್ರರದು. ಕನಯಟಕದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನಲಿ್ಲ  ಸಭಾಪತಿಯವರ 

ಪಿೀಠದಲಿ್ಲ  ಸಭಾಪತಿಯವರಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಆ ಪಿೀಠದಲಿ್ಲ  ಕುಳಿತ್ತಕಾಂಡಿದಿಾ ಗ 

ಪಕಾ ತಿೀತವಾಗಿ ನಡೆದುಕಾಂಡಿದಿಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕರದಲಿ್ಲದಾಗಲೂ ಸಭಾಪತಿ ಪಿೀಠದಿಾಂದ 

ದುರುಪಯೀಗವಾಗಿಲಿ .   ಆದುದರಿಾಂದ ಆ ರಿೀತಿಯ ಶಬಿ ಗಳನುನ  ಬಳಕೆ ಮಾಡಬ್ರರದು.   
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(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಕಾುಂಗೆರ ಸ್್ ಪಕ್ಷದ ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೋ ಸ್ತ.ಎುಂ.ಇಬಾರ ಹಿುಂರವರು ತ್ಮಮ  

ಸ್ತಾ ನದಿುಂದ ಹೊರಗಡೆ ನಿುಂತ್ತ ಮಾತ್ನ್ಯಡುತಿು ದು ರು) 

ಮಾನಯ  ಇಬ್ರರ ಹಾಂರವರೇ, ಬ್ರವಿಯ ಹರಗಡೆಯಿಾಂದ ಒಾಂದು ಒಳೆ್ಳಯ ಪರ ವಚನವನುನ  

ಮಾಡಿ.  ನಮಮ  ಮಾಷಯಲ್ಗಳು ಹರಗಡೆ ತಮಗೆ ಕಫಿ, ಟೀ ನಿೀಡಿ, ಉಪಚಾರ ಮಾಡುತಾು ರೆ.  

ಅವರಿಗೆ ಒಾಂದು ಪರ ಶ್ಕ್ಷಣ ಕಡಿ.  ಮಾನಯ  ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಥ್ರವರೆ ತಾವು ಮಾತನಡಿ.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಬಾವಿಯಲಿ್ಲ  ಧರಣಿ ನಿರತ್ರಾಗಿದು  ಕಾುಂಗೆರ ಸ್್ ಪಕ್ಷದ ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರುಗಳು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತಿು ದು ರು) 

ಶ್ರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನ್ಯಥ್ (ಪದವಿೋಧರರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಪಿೀಠದಿಾಂದ ರೂಲ್ಲಾಂಗ್ ನಿೀಡಲ್ಯಗಿದಿು , ನಂತರವೂ ಇಷಿ್ಟ  ತಮಾಷ್ಯನುನ  

ನೀಡುತಾು , ಪಿೀಠ ಸುಮಮ ನೆ ಕುಳಿತ್ತಕಳೆಬ್ರರದು, ಕರ ಮವನುನ  ಜಾರಿಗಳಿಸಬೇಕು.  ಕೆಲವರಿಗೆ 

ಬುದಿಿ  ಹೇಳುವ ಅವಶಯ ಕತೆ ಸಹ ಇಲಿ .  ಮಾಷಯಲ್ಗಳಿದಿಾರೆ ಅವರುಗಳನುನ  ಕರೆಸಿ ಹರಗೆ ಹಾಕಿಸಿ.  

ಆದೇಶವನುನ  ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಆದೇಶಕೆೆ  ಗೌರವ ಬರಬೇಕು.  ಇಾಂತಹ ತಮಾಷ್ ಬಹಳ 

ಹತ್ತು  ನಡೆಯಬ್ರರದು.  ದಯವಿಟಿ  ಹರಗೆ ಕಳುಹಸಿ.   

(ಗುಂದಲ) 

ವೈಸ್್ಛೇಮಾನ:- ದಯವಿಟಿ  ಅಮಾನತ್ತಗಾಂಡಿರುವ ಸದಸಯ ರು ಹರಗೆ ಹೀಗಿ.   

ಶ್ರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನ್ಯಥ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಆದೇಶ 

ಉಲಿಾಂರ್ನೆಯಾಗತಿು ದ್. ಪಿೀಠವು ತಮಾಷ್ ನೀಡಿಕಾಂಡು ಕುಳಿತಿದ್ಯೇ? ಮಾಷಯಲ್ಗಳನುನ  

ಕರೆಯಿರಿ.  

(ಗುಂದಲ) 

ವೈಸ್್ಛೇಮಾನ:- ದಯವಿಟಿ  ಅಮಾನತ್ತಗಾಂಡಿರುವ ಸದಸಯ ರು, ನನು ಹೆಸರನುನ  

ಉಲಿೆೀಖಿಸಿದ ಸದಸಯ ರು ಹರಗೆ ಹೀಗಿ.  (ಗುಂದಲ) ಇಾಂತಹ ಹಠ ಏತಕೆೆ ? ತಮಮ ನುನ  

ಅಮಾನತ್ತಗಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇಾಂತಹ ಹಠ ಏತಕೆೆ ?  

ಶ್ರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನ್ಯಥ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ತಿೀಮಾಯನವನುನ  

ಜಾರಿಗಳಿಸಿರುವುದು ಸದನ ನಡೆಸುವುದಕೆ ೀಸೆ ರ.  ಈ ತಮಾಷ್ ನಿಲಿುವವರೆಗೂ ಪಿೀಠ ನೀಡುತಾು  

ಕುಳಿತ್ತಕಳೆಬ್ರರದು, ಕನೆಗಳಿಸಬೇಕು.  ಆದೇಶವನುನ  ಜಾರಿಗಳಿಸುವುದು ಪಿೀಠದ ಕೆಲಸ.  

ತಮಮ  ಆದೇಶವನುನ  ಪಾಲ್ಲಸಲ್ಲಲಿವಾಂದರೆ, ಪಿೀಠಕೆೆ  ಅವಮಾನವಾಗತು ದ್.   
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(ಗುಂದಲ) 

ವೈಸ್್ಛೇಮಾನ:- ಇತರೆ ಸದಸಯ ರುಗಳ ಭಾವನೆಗಳನುನ , ಹಕೆನುನ  ಗೌರವಿಸಬೇಕು.  ಇತರೆ 

ಸದಸಯ ರು ಯಾರು ಸದನದಲಿ್ಲ  ಚರ್ಚಯ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದಿಾರೆ, ಕಲ್ಯಪದಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಸಲು 

ಬಂದಿದಿಾರೆ, ಅವರ ಕತಯವಯ ಕೆೆ  ಲೀಪವಾಗದ ರಿೀತಿ ತಾವು ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ಅಡಚಣೆ 

ಮಾಡಬ್ರರದು, ಅದು ಸೌಜನಯ ವಲಿ .   

(ಗುಂದಲ) 

ಶ್ರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನ್ಯಥ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಆದೇಶವನುನ  ಜಾರಿ ಮಾಡಿ 

ಎಾಂದು ನವು ಏನದರೂ ಬ್ರವಿಯಳಗೆ ಬರಬೇಕೇ? ಅಥವಾ ಆದೇಶವನುನ  ಜಾರಿ ಮಾಡುತಿು ೀರಾ?  

ವೈಸ್್ಛೇಮಾನ:- ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರೆ, ಅದರ ಅವಶಯ ಕತೆ ಇಲಿ .  ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದವರು ಸಾ ಲಪ  

ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಕಳೆಬೇಕು. ಹಳ್ಳಯ ಚಾಳಿ ಬಂದಿದ್.  ಎಲಿ್ಯ  ಕಡೆಯು ಅದು ಹರಡಿದ್.  ಇನುನ  

ಮುಾಂದ್ ಆದರೂ ಅದು ನಿಲಿಬೇಕು.   

(ಗುಂದಲ) 

ಶ್ರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನ್ಯಥ್:- ಬ್ರವಿಯಲಿ್ಲರುವ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರನುನ  ಹರಗೆ 

ಕಳುಹಸಲ್ಲಲಿವಾಂದರೆ, ನವು ಬ್ರವಿಗೆ ಬಂದು ಅವರನುನ  ಹರಗೆ ಕಳುಹಸಬೇಕಗತು ದ್.  

ಆದೇಶವನುನ  ಜಾರಿಗಳಿಸಿ, ಈ ತಮಾಷ್ ಒಳೆ್ಳಯದಲಿ , ಸಂಪಾರ ದಾಯಿಕವಾಗಿಲಿ .   

ವೈಸ್್ಛೇಮಾನ:- ನವು ಸಂಯಮದ ಎಲಿ್ಯ  ಎಲಿೆಯನುನ  ತೀರುತಿು ದಿ್ ೀವ.  ನಿಯಮದ 

ಪರ ಕರ ಸದಸಯ ರು ಏರು ಧಾ ನಿಯಲಿ್ಲ  ಬ್ರವಿಯಿಾಂದ ಮಾತನಡುವಂತಿಲಿ , ಜೊೀರಾಗಿ ಕೂಗವಂತಿಲಿ , 

ಕಯಯಕಲಪದಿಾಂದ ತಾವು ಅಮಾನತ್ತಗಾಂಡಿದಿಿ ೀರಿ, ಮಾತನಡುವ ಹಾಗಿಲಿ .  ಮಾತನಡುವುದು 

ಶೀಭೆಯಲಿ .  (ಗುಂದಲ) ತಮಮ  ಸ್ವಾ ನದಲಿ್ಲ  ನಿಲಿದೇ ಬ್ರವಿಯಲಿ್ಲ  ನಿಾಂತ್ತ ಮಾತನಡಬ್ರರದು 

(ಗುಂದಲ) ತಮಮ  ಸ್ವಾ ನವನುನ  ಬಿಟಿ  ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಿಾಂತ್ತ ಪರ ಶೆನ  ಸಹ ಕೇಳುವ ಹಾಗಿಲಿ  ಎಾಂಬುದು 

ತಮಗೂ ಗತಿು ದ್. ನಿಗದಿತ ಸ್ವಾ ನವನುನ  ಬಿಟಿ  ಏನು ಮಾಡುವಂತಿಲಿ  (ಗುಂದಲ) ತಾವು ಪಿೀಠದ 

ಕಡೆ ಉದಿ್ ೀಶ ಮಾಡಿ ತಮಮ  ಸ್ವಾ ನದಿಾಂದ ಮಾತನಡಬೇಕೇ ಹರತ್ತ ಬ್ರವಿಯಲಿ್ಲ  ನಿಾಂತ್ತ 

ಮಾತನಡಬ್ರರದು.  ಪಿೀಠಕೆೆ  ಗೌರವ ಕಡಿ.  ತಾವಲಿರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪಿೀಠ ಇದಿಾ ಗಿದಿು , 

ಆ ಸಭಾಪತಿ ಪಿೀಠಕೆೆ  ಗೌರವ ನಿೀಡಿ.  (ಗುಂದಲ) ಸದನದಲಿ್ಲ  ಯಾರೂ ಮಾತನಡದೇ ಇರುವಾಗ 

ನಿಶಬಿವಾಗಿರಬೇಕೆಾಂದು ನಿಯಮ ಇದ್.  ನನು ಆ ನಿಯಮವನುನ  ಹೇಳುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  ನವು 

ಕಿರಿಯರಾಗಿ ನಮಮ  ಹರಿಯ ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಆ ನಿಯಮವನುನ  ಹೇಳಿಕಡುವಂಥ ಅಸಹಾಯಕತೆಗೆ 
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ನಮಮ ನುನ  ದೂಡುವುದು ಬೇಡ (ಗುಂದಲ) ಭೂತಗಳು ಯಾರು ಈ ಸದನದ ಒಳಗೆ ಬರಲು 

ಸ್ವಧಯ ವಿಲಿ .  ಏಕೆಾಂದರೆ, ಅದೃಶಯ ಕಯಗಳು ಇಲಿ್ಲ  ಬರಲು ಸ್ವಧಯ ವಿಲಿ  (ಗುಂದಲ) ಸದನದಲಿ್ಲ  

ಘೀಷಣೆ ಕೂಗಬ್ರರದು. ಮಾಧಯ ಮಗಳ ಮೂಲಕ ನಡಿನ ಜನ ತಮಮ  ಧಾ ನಿಯನುನ  

ಕೇಳಿಸಿಕಳೆು ತಿು ದಿಾ ರೆ, ನಡಿನ ಜನರು ನೀಡಲ್ಲ.  ಬ್ಳಗಾವಿಯ ಸುವಣಯಸೌಧದಲಿ್ಲ  ಕುಳಿತ್ತ 

ಮೇಲಮ ನೆಯಲಿ್ಲ  ಯಾವ ರಿೀತಿ ಕಲ್ಯಪ ನಡೆಸುತಿು ದಿಿ ೀರಿ ಎಾಂಬುದನುನ  ನಡಿನ ಜನರು 

ನೀಡುತಿು ದಿಾರೆ.  ಈ ಪಿೀಠಕೆೆ , ಆದೇಶಕೆೆ  ಮತ್ತು  ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಕಡುವುದಿಲಿ .     

Dictatorship ನಡೆಯುವುದಿಲಿ .  ಸಭಾಪತಿ ಪಿೀಠ dictatorship ಗೆ yield ಆಗವುದಿಲಿ  (ಗುಂದಲ) 

ಕನಯಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ಕಯಯವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮಗಳು 303 ರಲಿ್ಲ  

ಸದಸಯ ರು ಪಾಲ್ಲಸಬೇಕದ ನಿಯಮಗಳು ಅದರಲಿ್ಲ  16ನೇ ಅಾಂಶದಂತೆ ಸದನದಲಿ್ಲ  ಬ್ರವುಟಗಳು, 

ಲ್ಯಾಂಛನಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನಿಶನೆಗಳನುನ  ಪರ ದಶ್ಯಸತಕೆ ದಿ ಲಿ ;  

ಫಲಕಗಳನುನ  ಪರ ದಶಯನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅದು ನಿಯಮಾವಳಿಗೆ ವಿರುದಿವಾಗಿದ್ (ಗುಂದಲ) 

ಅಾಂದರೆ ಮಾತದಾನ ಮಾಡಿದವರೆಲಿ್ಯ  420 ಗಳು ಎಾಂದು ಅಥಯವೇ?  ಒಾಂದು ಸಕಯರವನುನ  

ಪರ ಜಾಸತಾತಮ ಕ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ಮತದಾನದ ಮೂಲಕ ಚ್ಚನವಣೆ ಮಾಡಿ ಇಲಿ್ಲ  ತಂದರೆ, ಅಾಂತಹ 

ಶಬಿ ಗಳು ಸದನದೊಳಗೆ ಶೀಭೆ ತರುತು ದ್ಯೇ?  

(ಮುಾಂದು) 

(1115) 15-12-2021 / 4.30 SK-MD 

 

(ವೈಸ್ ಛೇಮಯನ್ರವರ ಉಪಸಿಾ ತಿ) 

ವೈಸ್್ ಛೇಮಾನ್ (ಮುುಂದ್ದ:- 

 ಬಹುಮತವಿರುವ ಚ್ಚನಯಿತ ಸಕಯರ.  ಚ್ಚನವಣೆ ಆಗಿಲಿದಿದಿ ರೆ ಈ ಸದನಕೆೆ   ಬರುವುದಕೆೆ  

ಆಗತು ದ್ಯೇ? ಶಬಿ  ಪರ ಯೀಗ ಮಾಡುವುದು ಈ ಸದನಕೆೆ  ಗೌರವ ತರುತು ದ್ಯೇ?  ಈ ಸದನದಲಿ್ಲ  

ಎಷಿ್ ಾಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಚರ್ಚಯ ಮಾಡುವುದಿತ್ತು .  

 ಇಷಿ್ಟ  ಹತ್ತು  ಸದನದ ಸಮಯವನುನ  ವಯ ಥಯ ಮಾಡಿದಿು  ಮತ್ತು  ಸದನದ ಸಮಯವನುನ  

ಗೌರವಿಸಿದವರಿಗೆ ಈ ಕಳಂಕ ಏತಕೆೆ  ಅಾಂಟಬೇಕು.  ಕಲ್ಯಪ ನಡೆಸಬೇಕೆಾಂದು ಕುಳಿತಿರುವವರಿಗೆ ಈ 

ಕಳಂಕ ಏಕೆ ಅಾಂಟಬೇಕು.  ಅಮಾನತ್ತು ಗಾಂಡ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಹರಗೆ ಹೀಗಿ ಘೀಷಣೆ ಕೂಗಿ.  

(ಗುಂದಲ) 
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 ತಾವು  ಘೀಷಣೆ ಕೂಗಿ ಸುಸ್ವು ಗಿದಿಿ ೀರಿ ಮತ್ತು  ಧಣಿದಿದಿಿ ೀರಿ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಬೇಸರವಾಗತಿು ದ್. 

ಇಲಿ್ಲಾಂದ ಹರಗಡೆ ಹೀದರೆ, ಪಾನಿೀಯ ವಯ ವಸಾ ಯನನ ದರೂ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.  

(ಗುಂದಲ) 

ಈ ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಾತಿನಿಾಂದಲೇ ಗೆಲಿಬೇಕು. ಮಾತಿನ ಯುದಿ  ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತರ  ಇಲಿ್ಲ  

ಗೆಲಿುವುದಕೆೆ  ಆಗತು ದ್.  ತಾವು ಅದನುನ  ಕಳ್ಳದುಕಾಂಡಿದಿಿ ೀರಿ.  

(ಗುಂದಲ) 

ಮಾನಯ  ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಥರವರೇ ಮತ್ತು  ಮಾನಯ  ಸುನಿೀಲ್ರವರೇ  ತಾವು 

ಭಗವದೆಿೀತೆಯ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಡುತಿು ೀರಾ. ನನಗೆ ಕೇಳುವುದಕೆೆ  ಆಸಕಿು  ಉಾಂಟ್ಯಗಿದ್. ತಾವು 

ಭಗವದೆಿೀತೆಯ ಸ್ವರವನನ ದರೂ ಸಾ ಲಪ  ಹೇಳಿ, ಅದನನ ದರೂ ಬ್ರವಿಯಲಿ್ಲ  ಧರಣಿಯಲಿ್ಲ  

ನಿರತರಾದವರು ಕೇಳಿಸಿಕಳೆಲ್ಲ.  

(ಗುಂದಲ) 

ಇದು ಒಳೆ್ಳಯ debate ಆಗಿದಿು , ಅಧಿಕರ  ವಗಯ ಮತ್ತು  ಮಾಧಯ ಮ ವಗಯವಾದರೂ ಸಾ ಲಪ  

ಕೇಳಿಸಿಕಳೆಲ್ಲ. 

(ಗುಂದಲ) 

ಶ್ರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನ್ಯಥ (ಪದವಿೋಧರರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಮಾನಯ  ಪರ ತಾಪಚಂದರ  ಶೆಟಿ  ಮತ್ತು  ಮಾನಯ  ಗೀಪಾಲಸ್ವಾ ಮಿಯವರ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುತಾು  

ಬಂದಿದ್. ಕನೆ ದಿನ ಸಾ ಲಪ  ಕೂಗಬೇಕೆಾಂದು  ಕೂಗತಿು ದಿಾರೆ. ತಾವು ಸಾ ಲಪ  ಸುಧಾರಿಸಿಕಳೆಿ . ಮೂರು 

ಜನ ಸದಸಯ ರ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುತಾು  ಬರುತಿು ದ್. ಅವರು ಮತೆು  ಸದನದೊಳಗೆ 

ಬರುವುದಕೆಗವುದಿಲಿವಾಂದು ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರುಗಳಾದ ಶ್ರ ೀ ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿ,                          

ಶ್ರ ೀ ಗೀಪಾಲಸ್ವಾ ಮಿ ಹೀರಾಟ ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ. ತಾವು ಇದರ ಮರ್ಧಯ  ಮಾತನಡಬೇಡಿ. ಅವರು 

ಎಷಿ್ಟ  ಬೇಕದರೂ ಮಾತನಡಲ್ಲ.  

(ಗುಂದಲ) 

ವೈಸ್್ ಛೇಮಾನ್:- ತಾವು  ಭಗವದೆಿೀತೆಯ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಡಿ.  ಮಾನಯ  ಸಭಾನಯಕರು 

ಮತ್ತು  ಪರ ತಿ ಪಕ್ಷದ ನಯರು ಬರುವವರೆಗೂ ಈ ಸದನದ ಸಮಯವನನ ದರೂ 
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ಸದುಪಯೀಗಪಡಿಸಿಕಳೆೊೀಣ. ಭಗವದೆಿೀತೆಯ ಬಗೆೆ  ಇನನ ಷಿ್ಟ  ತಿಳಿದುಕಳೆುವುದಕೆೆ   ನನಗೆ ಆಸಕಿು  

ಉಾಂಟ್ಯಗಿದ್.  

(ಗುಂದಲ) 

ಶ್ರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನ್ಯಥ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅಪರೂಪಕೆೆ  ಭೂತಗಳು 

ಭಗವದೆಿೀತೆಯ ಸಮ ರಣೆ ಮಾಡುತಿು ವ.  

(ಗುಂದಲ) 

ವೈಸ್್ ಛೇಮಾನ್:- ಭೂತಗಳು ಭಗವದೆಿೀತೆಯನುನ  ಬೇಡುತು ವಯಾ. ತಾವು ಭಗವದೆಿೀತೆಯ 

ಬಗೆೆ  ಮಾತನಡಿ.  

(ಗುಂದಲ) 

ಶ್ರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನ್ಯಥ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ ಭೂತಗಳಿಗೆ ತಾವು ಏಕೆ 

ಉತು ರ ಕಡುತಿು ದಿಿ ೀರಾ.  (ಗುಂದಲ) ಅದು ಅನಭವದ ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ಹೇಳುತಿು ವ. ಅವು 

ಒಪಿಪ ಕಾಂಡಿವ. (ಗುಂದಲ) ಈಗ ಗೂಟ ಹಡೆದುಕಾಂಡು ಕಿತ್ತು ಕಾಂಡು ಹೀಗಿವಯ್ಕಲಿ್ಯ .  

(ಗುಂದಲ) 

ವೈಸ್್ ಛೇಮಾನ್:- ಭಗವದೆಿೀತೆಯ ಕಲದಲಿ್ಲ  ಪರ ಜಾಪರ ಭುತಾ  ಇತ್ತು . ಅದರ 

ಸ್ವರವನನ ದರೂ ತಾವು ಸಾ ಲಪ  ಹೇಳಿ.  

(ಗುಂದಲ) 

ಶ್ರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನ್ಯಥ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅವರನುನ  ಬಿಟಿ  ಬಿಡಿ.  

(ಗುಂದಲ) 

ವೈಸ್್ ಛೇಮಾನ್:- ಭಗವದೆಿೀತೆ ಹೇಳುವುದಕೆೆ  ಒಳೆ್ಳಯ ಅವಕಶ ಸಿಗತಿು ದ್.  

(ಗುಂದಲ) 

ಶ್ರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನ್ಯಥ:- ಪಿೀಠದಲಿ್ಲ  ಸಾ ಲಪ  ಹತ್ತು  ಮೌನವಾಗಿ ಇದಿು  ಬಿಡಿ. 

ಅವರನುನ  ಹರಗೆ ಹಾಕಿ. ಅವರು ಏನು ಮಾಡುತಾು ರೀ, ಮಾಡಲ್ಲ. ಇವರಡರಲಿ್ಲ  ಯಾವುದಾದರೂ 

ಒಾಂದು ಮಾಡಿ. (ಗುಂದಲ) ಮಾನಯ  ಕುಮಾರಸ್ವಾ ಮಿಯವರ ಕಲನುನ  ಹಡಿದುಕಾಂಡು ಸಕಯರ 
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ಮಾಡಿದ ಕಾಂಗೆರ ಸ್ಗೆ ಇಲಿದೇ ಇರುವ ಸ್ವಾ ಭಿಮಾನ ಮತ್ತು  ಗೌರವ ಈಗ ಇದಕೆಿ ದಿ  ಹಾಗೇ 

ಜಾಗೃತವಾಗಿ ಬಿಟಿ ದ್ಯೇ? ಕಡಿಮೆ ಇದಿವನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿಕಾಂಡು ಸವಾರಿ 

ಮಾಡಿಸಿಕಳೆಬೇಕದರೆ, ಇಲಿದೇ ಇರುವ ನಿಯಮಾವಳಿ ಮತ್ತು  ಸ್ವಾ ಭಿಮಾನ .….್ನನು ಸದನದ 

ಭಾವಿಯಲಿ್ಲ  ನಿಾಂತ್ತಕಾಂಡು ಮಾತನಡಬ್ರರದು. ನನು ಸ್ವಾ ನದಲಿ್ಲ  ನಿಾಂತ್ತಕಾಂಡು 

ಮಾತನಡಬೇಕು ಎನುನ ವುದು ಧರಣಿ ನಿರತ ಸದಸಯ ರುಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಗತಿು ಲಿವೇ. 

 ವೈಸ್್ ಛೇಮಾನ್:- ಯಾವುದೂ ಕಡತಕೆೆ  ಹೀಗಬ್ರರದು.  

 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರು ಪಿೋಠವನುು  ಅಲಂಕರಿಸ್ತದರು) 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ. ದಯವಿಟಿ  ತಮಗೆಲಿರಿಗೂ ಎಷಿ್ಟ  ಬ್ರರಿ 

ಹೇಳಿದರೂ ಕೇಳಲ್ಲಲಿ . ಈ ಹನೆನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  ಸದನವನುನ  ನಡೆಸುವುದು ಬಹಳ ಕಷಿ ದ 

ಕೆಲಸವಾಗಿರುವುದರಿಾಂದ ಈಗ ಸದನವನುನ  ನಳ್ಳ ಬ್ಳಗೆೆ  11.00 ಗಂಟಯವರೆಗೆ 

ಮುಾಂದೂಡುತಿು ದಿ್ ೀನೆ. 

(ಸದನವು ಸ್ತಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆ 35 ನಿಮಿಷಕೆೆ  ಮುಕಾು ಯಗುಂಡು, ಪುನಃ ದಿನ್ಯುಂಕ 16ನೇ 

ಡಿಸ್ಕುಂಬ್ರ್ ಮಾಹೆ 2021ರ ಗುರುವಾರದಂದ್ದ ಬೆಳಗೆೆ  11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಸಮಾವೇಶಗಳೆಲು 

ತಿೋಮಾಾನಿಸ್ತತ್ತ) 

<><><>   


