
                                                                                                          ವಿಪ/20-12-2021/1 

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

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

 

ಕನ್ಯಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು  
ನೂರ ನಲವತ್ು ೈದನೆಯ ಅಧಿವೇಶನ 

 

ವಿಷಯಾನುಕರ ಮಣಿಕೆ (Index) 

ದಿನಾಂಕ: 20ನೇ ಡಿಸಾಂಬರ್ 2021     

                                                                                                     ಸೋಮವಾರ 

1. ಸಂತಾಪ ಸೂಚನೆ 

 

"ಕೇಂದ್ರ  ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ದ್ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿ್ತ ನ ಮಾಜಿ   

ಸದ್ಸಯ ರು  ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಮಾಜಿ ಸದ್ಸಯ ರಾಗಿದ್ದ                    

ಶ್ರ ೀ ರಾಜಾನುಕೇಂಟೆ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀನಾರಾಯಣಪಪ  ಜಾಲಪಪ  ಅವರ ನಿಧನದ್ 

ಬಗೆ್ಗ ." 

   -ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 

   -ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪಾಟೋಲ್(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕ 

 

2. “ಉತ್ು ರ ಕನ್ಯಾಟಕ ಭಾಗದ ಸಮಸ್ಯಾ ಗಳ ಚರ್ಚಾಗೆ ಸದನ ಸಪ ಂದಿಸಬೇಕೆನುು ವ   

  ಕುರಿತ್ತ “  

-ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪಾಟೋಲ್(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು) 

-ಶ್ರ ೋ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಸಂಗಪಪ  ಸವದಿ 

-ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ 

-ಶ್ರ ೋ ಸಿ.ಎಾಂ.ಇಬ್ರರ ಹಾಂ 

-ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 

-ಶ್ರ ೋ ಗೋವಿಾಂದ ಎಾಂ.ಕಾರಜೋಳ(ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು  ಮಧಯ ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಸಚಿವರು) 

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

-ಶ್ರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಥ್ 

-ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್ 

-ಡಾ: ವೈ.ಎ.ನರಾಯಣ ಸ್ವಾ ಮಿ 

-ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತಾಪಚಂದರ  ಶೆಟಿ  

-ಶ್ರ ೋ ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್ 

-ಡಾ: ತೇಜಸಿಾ ನಿ ಗೌಡ 

-ಶ್ರ ೋ ವಿ.ಸುನಿೋಲ್ ಕುಮಾರ್ 

 

3. ಪರ ಶ್ು ೋತ್ು ರಗಳು 

ಅ) ಚುಕೆೆ  ಗುರುತಿನ ಪರ ಶ್ನು ಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ನೋಡಲಾದ ಉತ್ು ರಗಳು 

 864-ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನರ ಹಾಡಿಗಳಲಿ್ಲ  ಮನೆ ನರ್ಮಾಸಲು ಅರಣ್ಾ   

                ಇಲಾಖೆಯಂದ ಅನುಮತಿ ಸಿಗುತಿು ಲಿದಿರುವ ಕುರಿತ್ತ 

   -ಶ್ರ ೋ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಬುಡನ ಸಿದಿಿ  

   -ಶ್ರ ೋ ಉಮಶ್ ವಿ.ಕತ್ತು (ಅರಣಯ , ಆಹಾರ, ನಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು   

ಗ್ರರ ಹಕರ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು) 
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 778+842-ಅರಣ್ಾ  ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ವಂದ(ಹುದ್ದು )ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ  

                         ಲೋಪದೋಷಗಳ ಬಗೆೆ  

    -ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್ 

    -ಶ್ರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಥ್ 

    -ಶ್ರ ೋ ಉಮೇಶ್ ವಿ.ಕತ್ತು (ಅರಣಯ , ಆಹಾರ, ನಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು   

                   ಗ್ರರ ಹಕರ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು) 

 865-ಅರಣ್ಾ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತ್ತ 

    -ಡಾ: ತೇಜಸಿಾ ನಿ ಗೌಡ  

    -ಶ್ರ ೋ ಉಮಶ್ ವಿ.ಕತ್ತು (ಅರಣಯ , ಆಹಾರ, ನಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು   

                                                                          ಗ್ರರ ಹಕರ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು) 

 

 785-ಸಕಾಾರಿ ಪರ ಥಮ ದರ್ಜಾ ಕಾಲೇಜಿನಲಿ್ಲ  ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸುತಿು ರುವವರಿಗೆ  

                   ಪ್ರರ ಧಾಾ ಪಕರ ಹುದ್ದು ಗೆ ಪದೋನು ತಿ ನೋಡುವ ಕುರಿತ್ತ 

   -ಡಾ: ತಳವಾರ್ ಸ್ವಬಣಣ  

   -ಡಾ:ಸಿ.ಎನ್.ಅಶ್ಾ ಥ್ ನರಾಯಣ(ಉನ್ನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಐಟ-ಬಿಟ, ವಿಜಾಾ ನ್  

                                      ಮತ್ತು  ತಂತರ ಜಾಾ ನ್, ವಿದ್ಯಯ ನಮ ನ್ ಹಾಗೂ ಕೌಶ್ಲ್ಯಯ ಭಿವೃದಿಿ ,  

                                    ಜೋವನೋಪಾಯ ಹಾಗೂ ಉದಯ ಮಶ್ೋಲತೆ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ) 

 

 817-ಕನು ಡ ಸಾಹಿತ್ಾ  ಪರಿಷತಿು ಗೆ ಸಕಾಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆೆ  

   -ಶ್ರ ೋ ಗೋವಿಾಂದರಾಜು 

   -ಶ್ರ ೋ ವಿ.ಸುನಿೋಲ್ ಕುಮಾರ್(ಇಾಂಧನ್ ಹಾಗೂ ಕನ್ನ ಡ ಮತ್ತು  ಸಂಸಕ ೃತ್ತ  

ಸಚಿವರು) 

 824-ಕನು ಡ ಮಾಧಾ ಮ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ನೋಡುವ ಬಗೆೆ  

   -ಶ್ರ ೋ ಅ.ದೇವೇಗೌಡ 

   -ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಸಿ.ನಗೇಶ್(ಪಾರ ಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲ  

ಸಚಿವರು) 

 848-ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲ  ಸೌರ ವಿದ್ದಾ ತ್ ಉತಾಪ ದನೆ ಕುರಿತ್ತ 

   -ಶ್ರ ೋ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಸಂಗಪಪ  ಸವದಿ (ಶ್ರ ೋ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಾಂತೇಶ್ ಮಲಿ್ಲಕಾಜುುನ್ ರವರ  

                        ಪರವಾಗಿ  

   -ಶ್ರ ೋ ವಿ.ಸುನಿೋಲ್ ಕುಮಾರ್(ಇಾಂಧನ್ ಹಾಗೂ ಕನ್ನ ಡ ಮತ್ತು  ಸಂಸಕ ೃತ್ತ  

         ಸಚಿವರು) 

 761-ಅನುದಾನತ್ ಪ್ರರ ಥರ್ಮಕ ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಢ ಶಾಲೆಗಳಲಿ್ಲ  ಖಾಲ್ಲ ಇರುವ  

                   ಹುದ್ದು ಗಳ ಬಗೆೆ  

   -ಡಾ: ವೈ.ಎ.ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿ 

   -ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಸಿ.ನಗೇಶ್(ಪಾರ ಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲ 

                                                                   ಸಚಿವರು) 

 
ತಡೆಹಡಿಯಲ್ಯದ 

ಪರ ಶೆನ     321-ಕೋವಿಡ್ನಂದಾಗಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಸಥ ಗಿತ್ವಾಗಿದು ರಿಂದ ಮಕೆಳು  

                  ಮೊಬೈಲ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಖಿನು ತ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವುದರ ಬಗೆೆ . 

-ಡಾ: ತೇಜಸಿಾ ನಿ ಗೌಡ 

            -ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಸಿ.ನಗೇಶ್(ಪಾರ ಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲ 

          ಸಚಿವರು)  
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ಆ) ಚುಕೆೆ  ಗುರುತಿಲಿದ ಪರ ಶ್ನು ಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೋಡಲಾದ ಉತ್ು ರಗಳು 

 

4. ಸಭಾಪತಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಸಾು ಪಿಸಲಾಗಿದು  ವಿಷಯಗಳಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಸಚಿವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು 

ಅ) ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನತ್ ಪ್ರರ ಢಶಾಲೆಗಳಲಿ್ಲ  ನವತಿು , ರಾಜಿೋನ್ಯಮೆ 

ಹಾಗೂ ಇನು ತ್ರೆ ಕಾರಣ್ಗಳಿಂದ ಖಾಲ್ಲಯಾಗಿರುವ ಬೋಧಕರ 

ಹುದ್ದು ಗಳನುು  ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆೆ  ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆೆ  ಮತ್ತು  

ಜಾಹಿೋರಾತ್ತ ನೋಡುವ ಸಂಬಂಧ ಗಂದಲ ಸೃಷ್ಟು ಯಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ 

ಕಾಯಾನವಾಹಿಸುತಿು ರುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕುಟ್ಟಂಬಗಳು 

ಸಂಕಷು ದಲಿ್ಲರುವುದರಿಂದ ನೇಮಕಾತಿಯಲಿ್ಲ  ಆಗಿರುವ ತಂದರೆ 

ಬಗೆೆ . 

    -ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು)(ಪಾರ ಥಮಿಕ  

           ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ) 

 

ಆ) ಕೋಲಾರ ನಗರದ ದಗಾಾ ಮೊಹಲಿಾದಲಿ್ಲರುವ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗಾ  

ಕಂದರ ದಲಿ್ಲ  ಮೂಲ ಸೌಕಯಾಗಳ ಕರತ್ ಬಗೆೆ . 

    -ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು)ಆರೋಗಯ  ಮತ್ತು   

                                             ಕುಟಾಂಬ ಕಲ್ಯಯ ಣ ಹಾಗೂ ವೈದಯ ಕೋಯ 

                                                                                  ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ) 

 

5. ಎಂ.ಇ.ಎಸ್. ಪಂಡರ ಹಾವಳಿ ಬಗೆೆ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಚಚಿಾಸಲು ಅವಕಾಶ 

ನೋಡಬೇಕೆನುು ವ ಬಗೆೆ . 

 

-ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪಾಟೋಲ್(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು) 

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

-ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 

 

6. ನಯಮ 59ರ ಮೇರೆಗೆ ನಲುವಳಿ ಸೂಚನೆ ಮಂಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಪರ ಸಾು ವ 

“ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳಿಂದ ಅಖಂಡ ಕನ್ಯಾಟಕದಲಿ್ಲ  ಯಾರೂ ಸಹ 

ನರಿೋಕೆೆ  ಮಾಡದ್ದ ಇರತ್ಕೆಂತ್ಹ ಅತ್ಾ ಂತ್ ಅಹಿತ್ಕರ ಘಟನೆ ನಡೆದ್ದ 

ನ್ಯಡಿನ ಕನು ಡಿಗರನುು  ಕೆರಳಿಸಿರುವ ಬಗೆೆ ” 

    -ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ 

             (ನಯಮ 68ಕೆೆ  ಪರಿವತಿಾಸಲಾಯತ್ತ) 
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7. ನಯಮ 68ರ ಮೇರೆಗೆ ಚರ್ಚಾ 

 

“ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳಿಂದ ಅಖಂಡ ಕನ್ಯಾಟಕದಲಿ್ಲ  ಯಾರೂ ಸಹ ನರಿೋಕೆೆ  

ಮಾಡದ್ದ ಇರತ್ಕೆಂತ್ಹ ಅತ್ಾ ಂತ್ ಅಹಿತ್ಕರ ಘಟನೆ ನಡೆದ್ದ ನ್ಯಡಿನ 

ಕನು ಡಿಗರನುು  ಕೆರಳಿಸಿರುವ ಬಗೆೆ ” 

   -ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ 

   -ಶ್ರ ೋ ಯು.ಬಿ.ವಾಂಕಟೇಶ್ 

  -ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪಾಟೋಲ್(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು) 

  -ಶ್ರ ೋ ಪುಟಿ ಣಣ  

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

  -ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತ್ತಪ್ಪ ೋಸ್ವಾ ಮಿ 

  -ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್ 

  -ಡಾ ತೇಜಸಿಾ ನಿ ಗೌಡ 

  -ಶ್ರ ೋ ಮರಿತ್ತಬ್ಬ ೋಗೌಡ 

  -ಶ್ರ ೋ ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್ 

  -ಶ್ರ ೋ ಹೆಚ್.ಎಾಂ.ರಮೇಶ್ಗೌಡ 

-ಶ್ರ ೋ ಆರ್.ಬಿ.ತ್ತಪಾಪ ಪೂರ 

  -ಡಾ:ತಳವಾರ್ ಸ್ವಬಣಣ  

  -ಶ್ರ ೋ ನ್ಸಿೋರ್ ಅಹಮ ದ್ 

  -ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತಾಪಸಿಾಂಹ ನಯಕ್  

  -ಶ್ರ ೋ ಪರ ಕಾಶ್ ಕೆ.ರಾಥೋಡ್ 

  -ಶ್ರ ೋಮತ್ತ ಭಾರತ್ತಶೆಟಿ  

  -ಶ್ರ ೋ ಅರಗ ಜಾಾ ನೇಾಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರು) 

  -ಶ್ರ ೋ ಅ.ದೇವೇಗೌಡ 

  -ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ರುದ್ರ ೋಗೌಡ 

  -ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ರವಿ 

  -ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 

  -ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ಾ ರಪಪ (ಗ್ರರ ಮಿೋಣಾಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್  

ರಾಜ್ ಸಚಿವರು) 

 

8. ಸಕಾಾರಿ ನಣ್ಾಯ   

 

      “ಗಡಿವಿವಾದದಲಿ್ಲ  ಮಹಾಜನ್ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಅಂತಿಮ ಎಂಬುದ್ದ 

ರಾಜಾ ದ  ಅಂದಿನಂದ ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಸೆ ಷು  ನಲುವಾಗಿದ್ದ.  ಆದಾಗೂಾ  

ಕೆಲವು ವಾ ಕ್ತು ಗಳು ಮತ್ತು  ಸಂಘಟನೆಗಳು ಆಗಿಂದಾಗೆೆ  ಶಾಂತಿಭಂಗವನುು  

ಉಂಟ್ಟ ಮಾಡುತಿು ರುವುದ್ದ ವಿಷಾದನೋಯ. ಇತಿು ೋರ್ಚಗೆ ಶಿರ ೋ ಸಂಗಳಿಿ  

ರಾಯಣ್ಣ ನವರ ಪರ ತಿಮೆಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಅವಮಾನ ಕನು ಡ ಧವ ಜ 

ಸುಟ್ಟು ರುವ ವಿವಾದ ಶಿರ ೋ ಜಗಜ್ಾ ೋತಿ ಬಸವೇಶವ ರರ ಪರ ತಿಮೆಗೆ ಮಾಡಿರುವ 

ಅವಮಾನವನುು  ಹಾಗೂ  ಅದೇರಿೋತಿ ಛತ್ರ ಪತಿ ಶಿವಾಜಿಯವರ ಪರ ತಿಮೆಗೆ 

ಮಸಿ ಬಳಿದಿರುವ ಪರ ಕರಣ್ವನುು  ಈ ಸಭೆ ಖಡಾಖಂಡಿತ್ವಾಗಿ 

ಖಂಡಿಸುತ್ು ದ್ದ. ಅಲಿದೇ, ಇಂತ್ಹ ಕೃತ್ಾ ಗಳನುು  ಮಾಡುವ ದ್ದಷೆರ್ಮಾಗಳ 
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ವಿರುದಧ  ದೇಶದರ ೋಹದ ಪರ ಕರಣ್ವೆಂದ್ದ ನಣ್ಾಯಸಿ ಕಾನೂನು ಅನವ ಯ 

ಕಠಿಣ್ ಕರ ಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದ್ದ”್್್್್ 

  -ಶ್ರ ೋ ಅರಗ ಜಾಾ ನೇಾಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರು) 

  -ಶ್ರ ೋಮತ್ತ ಭಾರತ್ತ ಶೆಟಿ  

  -ಶ್ರ ೋ ಪುಟಿ ಣಣ  

 

9. ಗಮನ ಸ್ಯಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಗಳು 

 

ಅ) ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತ್ ಮತ್ತು  ಮಾನದಂಡ ಕಾಯ್ದು  2006ನುು  ಜಾರಿಗಳಿಸಿ 

ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲ  ನಡೆಯುವ ಆಹಾರ ಕಲಬೆರಕೆಯನುು  ತ್ಡೆಗಟ್ಟು ವ ನಟ್ಟು ನಲಿ್ಲ  

ಸಕಾಾರ ವಿಫಲವಾಗಿರುವ ಕುರಿತ್ತ ಹಾಗೂ ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲ  ತ್ಯಾರಾಗುವ 

ಬೆಲಿವು ರಾಸಾಯನಕ ವಸುು  ಮತ್ತು  ಸಕೆರೆ ರ್ಮಶರ ಣ್ದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ 

ಕಾರಣ್ದಿಂದ ಕಲಬೆರಕೆ ಬೆಲಿವನುು  ಕಂಡುಕಳಿಲು ಇತ್ರೆ ರಾಜಾ ಗಳು 

ತಿರಸೆ ರಿಸುತಿು ರುವ ವಿಷಯದ ಕುರಿತ್ತ. 

 

  -ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತ್ತಪ್ಪ ೋಸ್ವಾ ಮಿ 

   -ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು)ಆರೋಗಯ  ಮತ್ತು   

                                    ಕುಟಾಂಬ ಕಲ್ಯಯ ಣ ಹಾಗೂ ವೈದಯ ಕೋಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ) 

 

ಆ) ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಡಿಕ್ತರ  ಆದೇಶದಂತ್ ಮುಾ ಟೇಷನ್ 

ಮಾಡಿ ಪಹಣಿಯಲಿ್ಲ  ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು 11”ಇ”್ನಕೆೆ  ಹಾಗೂ ಇತಾಾ ದಿ 

ದಾಖಲೆಗಳ ಅವಶಾ ಕತ್ ಇರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸುತಿು ರುವುದರಿಂದ 

ಜನಸಾಮಾನಾ ರಿಗೆ ತಂದರೆಯಾಗುತಿು ರುವ ಕಾರಣ್ದಿಂದ ಮುಾ ಟೇಷನ್ 

ಮಾಡಿ ಪಹಣಿಯಲಿ್ಲ  ಸೂಕು  ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಸರಳಿೋಕೃತ್ ವಾ ವಸ್ಯಥ  

ಜಾರಿಗೆ ತ್ರುವ ಕುರಿತ್ತ. 

 

   -ಶ್ರ ೋ ಹರಿೋಶ್ ಕುಮಾರ್ 

   -ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) (ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರ  

         ಪರವಾಗಿ) 

 

ಇ) ಪ್ರರ ಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗೆ ಆಗುತಿು ರುವ ನಷು ಕೆೆ  

ನ್ಯಾ ಯಸಮಮ ತ್ ಪರಿಹಾರ ದರೆಯದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ್ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರು 

ತಿೋವರ  ಆರ್ಥಾಕ ಸಂಕಷು ಕೆೆ  ಸಿಲುಕ್ತರುವ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ . 

 

  -ಶ್ರ ೋಮತ್ತ ಎಸ್.ವಿೋಣಾ ಅಚ್ಚ ಯಯ  

   -ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) (ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರ  

         ಪರವಾಗಿ) 

ಈ) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಚಾಲುಕಾ  ವತ್ು ದಿಂದ ದೇವನಹಳಿಿ  ಅಂತ್ರ 

ರಾಷ್ಟು ರ ೋಯ ವಿಮಾನ ನಲಾು ಣ್ಕೆೆ  ಸಂಪಕಾ ಕಲ್ಲಪ ಸುವ ರಸ್ಯು ಯ ಉದ್ದು ೋಶಿತ್ 

ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತ್ತ. 

  -ಶ್ರ ೋ ಯು.ಬಿ.ವಾಂಕಟೇಶ್ 

   -ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) (ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ತರ ಗಳ ಪರವಾಗಿ) 
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10.  ನಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ ಚರ್ಚಾ 

 

ಅ) ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗವು ಸಲಿ್ಲಸಿದು  2011ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಗೆರ್ಜಟೆಡ್ 

ಪ್ರರ ಬೇಷನರ್ಗಳ ಆಯೆ್ದ  ಪಟ್ಟು /ಸಲಹೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ದಿನ್ಯಂಕ: 

09.03.2018ರ ರಿಟ್ ಸಂಖೆಾ : 13617-13627/2017 ಮಾನಾ  ಉಚಛ  

ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತಿೋಪಾನುು  ಪ್ರಲ್ಲಸುವುದರ ಕುರಿತ್ತ. 

-ಶ್ರ ೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ 

-ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 
                    (ಚರ್ಚಾಗೆ ತ್ಗೆದ್ದಕಳಿಲ್ಲಲಿ ) 

  ಆ) 1995ರ ನಂತ್ರ ಆರಂಭವಾದ ಅನುದಾನ ರಹಿತ್ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳನುು   

      ಅನುದಾನಕೆೆ  ಒಳಪಡಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ. 

   -ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ 

-ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 
                 (ಚ್ರ್ಚುಗೆ ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಲ್ಲಲಿ ) 

ಇ) ಮೈಸೂರು ಜಿಲಿೆಯ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲಿ್ಲಕ್ತನ ಡಿ.ಬಿ.ಕುಪ್ಪಪ  ಗಾರ ಮ 

ಪಂಚಾಯತಿ ವಾಾ ಪಿು ಯಲಿ್ಲನ ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ್ 

ಸೌಕಯಾಗಳನುು  ಒದಗಿಸಿಲಿದಿರುವ ಬಗೆೆ . 

   -ಶ್ರ ೋ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಬುಡನ  ಸಿದಿಿ  

    -ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ಾ ರಪಪ (ಗ್ರರ ಮಿೋಣಾಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ 

                                                                                   ಸಚಿವರು) 

    -ಶ್ರ ೋ ಮರಿತ್ತಬ್ಬ ೋಗೌಡ 

    

11. ಪರ ಕಟಣೆ 

 

~~~~~~~~~ 
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(1157)  20.12.2021  11.20  ಪಿಕೆ:ವಿಕೆ 

 

 

 

 

ಕನಾಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿ್ತ  

ಸೋಮವಾರ, 20ನೇ ಡಿಸೇಂಬರ  2021 

 

 

ಸದ್ನವು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸುವಣಾ ವಿಧಾನಸೌಧದ್ಲಿ್ಲರುವ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿ್ತ ನ ಸಭೇಂಗಣದ್ಲಿ್ಲ  

ಪೂವಾಾಹ್ನ 11  ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷಕೆ್ಕ  ಸಮಾವೇಶಗೇಂಡಿತ್ತ. 

 

 

ಸಭಪತ್ತಯವರಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ್ ಶ್ವಲ್ಲೇಂಗಪಪ  ಹೊರಟಿ್ಟ ಯವರು 

ಪೀಠದ್ಲಿ್ಲ  ಉಪಸಿ್ಥ ತರಿದ್ದ ರು. 

 

 

 

 

(ಸದನ ಪ್ರರ ರಂಭವಾಗುತಿು ದು ಂತ್ ಮಾನಾ  ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನ್ಯಯಕರನುು  ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ  

ಕಾಂಗೆರ ಸ್ ಪಕ್ಷದ ಇತ್ರ ಸದಸಾ ರು ಬಾವಿಗಿಳಿದ್ದ ಧರಣಿ ನರತ್ರಾದರು) 

 

 ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಆರ್.ಪ್ರಟ್ಟೋಲ್(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನ್ಯಯಕರು):- ಬ್ರವಿಯಲಿ್ಲ  ಧರಣಿ ನಿರತ 

ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರುಗಳು ತಮಮ  ತಮಮ  ಸ್ವಾ ನ್ಗಳಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಕೇಳಿಕಳುಳ ತೆು ೋನೆ. 

(ಈ ಹಂತದಲಿ್ಲ  ಧರಣಿನಿರತ ಸದಸಯ ರು ತಮಮ  ಸ್ವಾ ನ್ಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದರು) 
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01. ಸಂತಾಪ ಸೂಚನೆ 

                   ವಿಷಯ:- ಕೇಂದ್ರ  ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ದ್ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿ್ತ ನ 

                                  ಮಾಜಿ ಸದ್ಸಯ ರು ಹಾಗೂ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಮಾಜಿ  ಸದ್ಸಯ ರಾಗಿದ್ದ  

                                  ಶ್ರ ೀ ರಾಜಾನುಕೇಂಟೆ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀನಾರಾಯಣಪಪ  ಜಾಲಪಪ   

                                  ಅವರ ನಿಧನದ್ ಬಗೆ್ಗ . 

- - - - - 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಕೇಾಂದರ  ಹಾಗೂ ರಾಜಯ ದ ಮಾಜ ಸಚಿವರು, ವಿಧಾನ್ ಪರಿಷತ್ತು ನ್ ಮಾಜ 

ಸದಸಯ ರು ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ್ಸಭೆಯ ಮಾಜ ಸದಸಯ ರಾಗಿದದ  ಶ್ರ ೋ ರಾಜಾನುಕುಾಂಟೆ ಲಕ್ ಮ ೋನರಾಯಣಪಪ  

ಜಾಲಪಪ  ಅವರು ದಿನಾಂಕ: 17.12.2021ರಂದ್ಯ ನಿಧನ್ ಹಾಂದಿರುತಾು ರೆ. 

 1925ರ ಅಕಿ ೋಬರ್ 19ರಂದ್ಯ ದೊಡಡ ಬಳ್ಳಳ ಪುರದ ತೂಬುಗೆರೆಯಲಿ್ಲ  ಜನಿಸಿದದ  ಶ್ರ ೋಯುತರು 

ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜನಿಾಂದ ಬಿ.ಎ., ಪದವಿೋಧರರಾಗಿದದ ರು.  ವಿದಾಯ ರ್ಥು ದ್ಶೆಯಲಿ್ಲಯೇ 

ಸಂಘಟನೆಯಲಿ್ಲ  ತೊಡಗಿಕಾಂಡಿದದ  ಇವರು ದೊಡಡ ಬಳ್ಳಳ ಪುರ ತಾಲಿ್ಲಕು ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮಂಡಳಿಯ 

ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ, ಬ್ಾಂಗಳೂರು ಜಲಿ್ಯ  ಸಹಕಾರಿ ಕೇಾಂದರ  ಬ್ರಯ ಾಂಕನ್ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ, ರಾಜಯ  ಭೂ ಅಭಿವೃದಿಿ  

ಬ್ರಯ ಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಜಲಿ್ಯ  ಸಹಕಾರ ಬ್ರಯ ಾಂಕನ್ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ರಾಜಯ  ಸಹಕಾರಿ ಅಪ್ಕಸ ್ ಬ್ರಯ ಾಂಕನ್ 

ನಿದೇುಶ್ಕರಾಗಿ, ರಾಜಯ  ಕೋ-ಆಪರೇಟವ್ ಮಾಕೆುಟಾಂಗ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ನಿದೇುಶ್ಕರಾಗಿ ಸೇವ 

ಸಲಿ್ಲಸಿದದ ರು.  1980ರಲಿ್ಲ  ಸಾ ಳಿೋಯ ಸಂಸಾ ಗಳ ಕ್ೆ ೋತರ ದಿಾಂದ ವಿಧಾನ್ ಪರಿಷತ್ತು ನ್ ಸದಸಯ ರಾಗಿ ತಮಮ  

ರಾಜಕೋಯ ಜೋವನ್ವನುನ  ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದ ಶ್ರ ೋಯುತರು ದೊಡಡ ಬಳ್ಳಳ ಪುರ ವಿಧಾನ್ ಸಭಾ ಕ್ೆ ೋತರ ದಿಾಂದ 

1983, 1985, 1989 ಹಾಗೂ 1994ರಲಿ್ಲ  ಸತತವಾಗಿ ನಲ್ಕಕ  ಬ್ರರಿ ಶಸಕರಾಗಿ ಚುನಯಿತರಾಗಿದ್ಯದ , 

ಸಹಕಾರ, ಗೃಹ, ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರಾಗಿ ಸೇವಯನುನ  ಸಲಿ್ಲಸಿದದ ರು.  ಶಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕಕ ಗಾಂಡ 

ಮೊದಲ ಬ್ರರಿಗೆ  ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರಾದ ಇವರು ಸಹಕಾರಿ ಬ್ರಯ ಾಂಕುಗಳಿಾಂದ ಸ್ವಲ ಪಡೆದ್ಯ ಕಳವ 

ಬ್ರವಿಗಳನುನ  ಕರೆಸಿದದ  ರೈತರಿಗೆ ಸ್ವಲಮನನ  ಯೋಜನೆಯನುನ  ದೇಶ್ದಲಿ್ೋ ಮೊಟಿ  ಮೊದಲ 

ಬ್ರರಿಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಕೋತ್ತುಗೆ ಭಾಜನ್ರಾಗಿದದ ರು.  ಹಲವು ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸಾ ಗಳನುನ  ಸ್ವಾ ಪಿಸಿದದ  

ಶ್ರ ೋಯುತರು 1996, 1998, 1999 ಹಾಗೂ 2003ರಲಿ್ಲ  ನಲ್ಕಕ  ಬ್ರರಿ ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಳ ಪುರ ಲೋಕಸಭಾ 

ಕ್ೆ ೋತರ ದಿಾಂದ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿದ್ಯದ  ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸಯ ರಾಗಿ ಆಯ್ಕಕಯಾದ ಮೊದಲ ಬ್ರರಿಗೆ 

ಶ್ರ ೋ ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ ಅವರ ಕೇಾಂದರ  ಸಂಪುಟದಲಿ್ಲ  ಜವಳಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಸೇವ ಸಲಿ್ಲಸಿದದ ರು.   

ಶ್ರ ೋಯುತರು ತಮಮ  ಕಣ್ಣಣ ಗಳನುನ  ದಾನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವವಿನ್ಲಿ್ಲ  ಸ್ವಥುಕತೆ 

ಮೆರೆದಿದಾದ ರೆ.   
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 ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನ್ಯಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಗಳೆ, ಮಾನ್ಯ  

ಆರ್.ಎನ್.ಜಾಲಪಪ ನ್ವರ ನಿಧನ್ದ ಬಗೆೆ  ತಾವು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಸಂತಾಪ ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಸಕಾುರದ 

ಪರವಾಗಿ ಸಹಮತವನುನ  ವಯ ಕು ಪಡಿಸುತೆು ೋನೆ.  ಮಾನ್ಯ  ಜಾಲಪಪ ನ್ವರು ನ್ಮಮ  ವಿಶ್ಷಿ  ರಾಜಕಾರಣದ 

ಚೌಕಟಿ ನ್ಲಿ್ಲ  ಬ್ಳೆದವರು.  ಸಹಕಾರಿ ಕ್ೆ ೋತರ ದ ಪಿತಾಮಹ ಎನುನ ವಷಿ ರ ಮಟಿ ಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ೆ ೋತರ ದ 

ಆಳವನುನ  ಅಧಯ ಯನ್ ಮಾಡಿದವರು, ಅನುಭವ ಪಡೆದವರು ಮತ್ತು  ತಮಮ  ಅನುಭವವನುನ  

ಅನುಷ್ಠಾ ನ್ ಮಾಡಿದ ಗೌರವಕೆಕ  ದಿವಂಗತರು ಪಾತರ ರಾಗಿದಾದ ರೆ.  ಅವರಲಿ್ಲದದ  ವಿಶ್ಷಿ ವಾದ 

ಶ್ಕು ಯನುನ  ವಯ ಕು ತಾ ವನನ ಗಿ ಮಾಡಿಕಾಂಡಿದದ ರು.  ಹಾಂದ್ಯಳಿದ ವಗುದವರ ಬಗೆೆ  ಅವರಿಗೆ 

ಅಪಾರವಾದ ಕಾಳಜ ಇತ್ತು .  ಅನೇಕ ಸಲ ರಾಜಕಾರಣದ ಸಂಪಕು ಇಲಿದೇ ಇದದ ರೂ ಕೂಡ, ನ್ನ್ನ  

ಜತೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾತನಡಿ ನ್ನ್ಗೆ ಮಾಗುದಶ್ುನ್ ಮಾಡುತ್ತು ದದ ರು.   ಸಮಾಜದ 

ಕಡುಬಡವರ ಬದ್ಯಕನುನ  ಬದಲ್ಯಯಿಸಬೇಕೆಾಂಬ ಆಶ್ಯವನುನ  ಹಾಂದಿದದ ರು.  ಒಬಬ  

ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ, ಮಂತ್ತರ ಯಾಗಿ, ಶಸಕನಗಿ, ಸಂಸದರಾಗಿ ಒಾಂದ್ಯ ರಿೋತ್ತಯಲಿ್ಲ , ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲ್ 

ಆಳವಾದಂತಹ ಅಧಯ ಯನ್ ಮಾಡಿದಂಥವರು ಎನುನ ವ ಗೌರವಕೆಕ  ಪಾತರ ರಾಗಿದದ ರು.  ಅವರು 

ಆಡುವಂತಹ ಮಾತ್ತಗಳು ಮತ್ತು  ವಿಷಯ ಮಂಡನೆಗಳು ಅತಯ ಾಂತ ನಿಖ್ರವಾಗಿರುತ್ತು ತ್ತು .  ಯಾವುದೇ 

ಕಾರಣಕೂಕ  ಚ್ರ್ಚುಗೆ ಆಸಪ ದವಾಗದಂತೆ ಸಪ ಷಿ ವಾದ ಮಾತ್ತಗಳನುನ , ತಮಮ  ಅನುಭವಗಳನುನ  

ಹೇಳುತ್ತು ದದ ರು.  ತಮಮ  ಅಧಿಕಾರದ ಸಂದಭುದಲಿ್ಲ  ಅನೇಕ ಜನ್ಪರವಾದ  ಕೆಲಸಗಳನುನ  ಮಾಡಿದಾದ ರೆ 

ಎನುನ ವ ಇತ್ತಹಾಸಕೆಕ  ಅವರು ಸೇರಿದಾದ ರೆ.  ಮಾನ್ಯ  ಆರ್.ಎಲ್.ಜಾಲಪಪ ನ್ವರ ಬಗೆೆ  ತಾವು ಉಲಿ್ೋಖ್ 

ಮಾಡುತಾು , ಅವರು ಪದವಿೋಧರರಾಗಿದ್ಯದ , ವಿದಾಯ ರ್ಥು ದಿಸಯಲಿ್ಲ  ಸಂಘಟನೆಯಲಿ್ಲ  

ತೊಡಗಿಸಿಕಾಂಡಿದ್ಯದ , ದೊಡಡ ಬಳ್ಳಳ ಪುರದ ತಾಲಿ್ಲಕು ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮಂಡಳಿ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದ್ಯದ ,  

ಜಲಿ್ಯ  ಸಹಕಾರಿ ಬ್ರಯ ಾಂಕನ್ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ, ಭೂ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಬ್ರಯ ಾಂಕ್ ಮತ್ತು  ಜಲಿ್ಯ  ಸಹಕಾರಿ 

ಬ್ರಯ ಾಂಕನ್ಲಿ್ಲ  ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು  ಅಪ್ಕಸ ್ ಬ್ರಯ ಾಂಕ್ನ್ ನಿದೇುಶ್ಕರಾಗಿದಾದ ಗ ಅವರು 

ಮಾಡಿದಂತಹ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು  ಯೋಚ್ನೆಗಳು ಇವುಗಳ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿದಿದ ೋರಿ.  ಒಾಂದ್ಯ ಸಂತೊೋಷದ 

ಸಂಗತ್ತ ಎಾಂದರೆ, 1980ರಲಿ್ಲ  ಸಾ ಳಿೋಯ ಸಂಸಾ ಗಳ ಕ್ೆ ೋತರ ದಿಾಂದ ವಿಧಾನ್ ಪರಿಷತ್ತು ಗೆ ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿದದ ರು.  

ಸುದಿೋಘುವಾದ ರಾಜಕೋಯ ಅನುಭವಗಳನುನ  ಹಾಂದಿದದ  ಅವರು ಇಲಿ್ಲ  ಕೂಡ ಸೇವ 

ಸಲಿ್ಲಸಿದದ ರು.  ದೊಡಡ ಬಳ್ಳಳ ಪುರ ವಿಧಾನ್ಸಭಾ ಕ್ೆ ೋದಿಾಂದ 4 ಬ್ರರಿ ಶಸಕರಾಗಿ ಚುನಯಿತರಾಗಿದದ ರು.  

ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಳ ಪುರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ೆ ೋತರ ದಿಾಂದ 4 ಬ್ರರಿ ಸಂಸದರಾಗಿದದ ರು.  ಈ ರಿೋತ್ತ ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿ ಮೂರು 

ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಸೇವ ಸಲಿ್ಲಸಿರುವವರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜನ್ ಇರುತಾು ರೆ.  ಅವರು ಸೇವಯನುನ  ಈ ರಾಜಯ ದ 

ಜನ್ತೆ ಯಾವಾಗಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಸಿಕಳಳ ಬೇಕಾಗುತು ದ್ ಎಾಂದ್ಯ ನ್ನ್ಗನಿಸುತು ದ್.  ಕೆಳಮಟಿ ದ ಜನ್ರ 

ಬದ್ಯಕನುನ  ಬದಲ್ಯವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನುನ ವ ದೃಷಿ್ಟ  ಹಾಂದಿದದ  ಇಾಂತಹ ಹರಿಯರಬಬ ರ 

ನಿಗುಮನ್ ಇಡಿೋ ರಾಜಯ ಕೆಕ , ಅನುಭವದ ದೃಷಿ್ಟ ಯಿಾಂದ, ಆಡಳಿತ ದೃಷಿ್ಟ ಯಿಾಂದ ಭರಿಸಲ್ಯಗದ ನ್ಷಿ  
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ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತು ದ್.  ಮಾನ್ಯ  ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡರು ಪರ ಧಾನ್ ಮಂತ್ತರ ಯಾಗಿದಾದ ಗ ಅವರ 

ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲಿ್ಲ  ಜವಳಿ ಸಚಿವರಾಗಿದದ ರು ಎಾಂದ್ಯ ತಾವು ಉಲಿ್ೋಖ್ ಮಾಡಿದಿದ ೋರಿ. ಇಾಂತಹ ಹರಿಯ 

ವಯಸಿಸ ನ್ಲಿ್ಲ  ಕೂಡ ತಮಮ  ಕಣ್ಣಣ ಗಳನುನ  ದಾನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದದ ನುನ  ನವು ಅತಯ ಾಂತ 

ಗೌರವದಿಾಂದ ನೆನ್ಪಿಸಿಕಳಳ ಬೇಕಾಗಿದ್.  ನ್ಮಮ  ರಾಜಯ ದ ಮಟಿ ಗೆ, ಒಬಬ  ಹರಿಯ ಮುತಸ ದಿಿ , 

ಹಾಂದ್ಯಳಿದ ವಗುಗಳ ನೇತಾರರನುನ  ಕಳೆದ್ಯಕಾಂಡಿರುವಂತಹ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತು ದ್.  ಪರಮಾತಮ  

ಅವರ ಆತಮ ಕೆಕ  ಚಿರಶಾಂತ್ತಯನುನ  ಕರುಣಿಸಲ್ಲ.  ಅವರ ಕುಟಾಂಬಕೆಕ  ಅವರ ಅಗಲ್ಕವಿಕೆಯಿಾಂದ 

ಆಗಿರುವ ನೋವಿನ್ ಶ್ಕು  ಭರಿಸುವಂತಾಗಲ್ಲ ಎಾಂದ್ಯ ಆ ಭಗವಂತನ್ಲಿ್ಲ  ಪಾರ ಥುನೆ ಮಾಡುತೆು ೋನೆ.  ಈ 

ಸಂತಾಪ ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಸಕಾುರದ ಪರವಾಗಿ ಸಹಮತ ವಯ ಕು ಪಡಿಸುತೆು ೋನೆ. 

 ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಆರ್.ಪ್ರಟ್ಟೋಲ್(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನ್ಯಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಗಳೆ, ತಾವು 

ಮಂಡಿಸಿರುವ ಸಂತಾಪ ಸೂಚ್ನೆ ಗತ್ತು ವಳಿ ಸೂಚ್ನೆಯನುನ  ಬ್ಾಂಬಲ್ಲಸುತಾು , ಮಾನ್ಯ  ಆರ್.ಎಲ್.  

ಜಾಲಪಪ ನ್ವರ ಕುರಿತ್ತ ಒಾಂದ್ರಡು ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ಹೇಳುವುದಕೆಕ  ಇಷಿ ಪಡುತೆು ೋನೆ. ರಾಜಾನುಕುಾಂಟ 

ಲಕ್ ಮ ೋನರಾಯಣಪಪ  ಜಾಲಪಪ ನ್ವರು ವಯೋವೃದಿರು, ಜಾಾ ನ್ ವೃದಿರು ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  ಹಾಗೂ 

ಕೇಾಂದರ ದಲಿ್ಲ  ಮಂತ್ತರ ಯಾದಂಥವರು.  ಅವರ ನಿಧನ್ ನಿಜವಾಗಲ್ಲ ಕನುಟಕ ರಾಜಯ ದ ಸ್ವಜುನಿಕ 

ಬದ್ಯಕಗೆ ತ್ತಾಂಬಲ್ಯರದಂತಹ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳುವುದಕೆಕ  ಇಷಿ ಪಡುತೆು ೋನೆ. ಶ್ರ ೋಮಾನ್ 

ಜಾಲಪಪ ನ್ವರು, ಈ ನಡಿನ್ ಶೆರ ೋಷಾ  ಸಹಕಾರಿಗಳು ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಬಹುದ್ಯ.  ಅವರು ಭೂ ಅಭಿವೃದಿಿ  

ಬ್ರಯ ಾಂಕನ್ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ, ಜಲಿ್ಯ  ಕೇಾಂದರ  ಸಹಕಾರಿ ಬ್ರಯ ಾಂಕನ್ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ, ಅಷಿ್ ೋ ಅಲಿ , ರಾಜಯ ದ 

ಅತ್ತಯ ನ್ನ ತ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸಾ  ಎನಿಸಿಕಳುಳ ವಂತಹ ಅಪ್ಕಸ ್ ಬ್ರಯ ಾಂಕನ್ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದದ ರು.  ಕೋ- 

ಆಪರೇಟವ್ ಮಾಕೆುಟಾಂಗ್ ನಿದೇುಶ್ಕರಾಗಿ ಕೂಡ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ೆ ೋತರ ದಲಿ್ಲ  ತಮಮ ನೆನ ೋ ತಾವು 

ತೊಡಿಗಿಸಿಕಾಂಡು ಅತ್ತಯ ತು ಮ ಶೆರ ೋಷಾ  ಸಹಕಾರಿಗಳ್ಳಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದದ ರು.  ಮಾನ್ಯ  ಜಾಲಪಪ ನ್ವರ 

ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅವರು ಪಾರ ಮಾಣಿಕ ರಾಜಕಾರಣಿ.  ಅಷಿ್ ೋ ಅತ್ತಯ ತು ಮ 

ಆಡಳಿತಗ್ರರರು.  ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಜನ್ ಸನ ೋಹತರು, ಅವರು ಗುಡ್ ಹೋಸಿ್ ಆಗಿದದ ರು ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳುವ 

ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ನನು ಕೇಳಿದ್ದ ೋನೆ. ಇದರ ಜತೆ, ನಲ್ಕಕ  ಬ್ರರಿ ಕೆಳಮನೆಯ ಸದಸಯ ರಾಗಿ, ನ್ಮಮ  

ಹಾಗೆ ಸಾ ಳಿೋಯ ಸಂಸಾ ಗಳಿಾಂದ ಮೇಲಮ ನೆಯ ಸದಸಯ ರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಲ್ಕಕ  ಬ್ರರಿ ಲೋಕಸಭೆಗೆ 

ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿ ಬಹಳ ಸುದಿೋಘು ಕಾಲದವರೆಗೆ ಸ್ವವುಜನಿಕ ಜೋವನ್ದಲಿ್ಲ  ತೊಡಗಿಸಿಕಾಂಡು 

ಅತ್ತಯ ತು ಮವಾದ ಕಡುಗೆ ನಿೋಡಿದಾದ ರೆ.  ಇವಲಿಕಕ ಾಂತ ಮಿಗಿಲ್ಯಗಿ ಮಾನ್ಯ  ಜಾಲಪಪ ನ್ವರು ಶ್ಕ್ಷಣ 

ಪ್ರ ೋಮಿಗಳ್ಳಗಿದದ ರು ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಬಹುದ್ಯ.  ಎಲ್ಎಲ್ಬಿ, ಡಿಪಿ್ೋಮಾ, ಸಿಬಿಎಸ್ಸಿ, ಐಸಿಎಸ್ಇ ಹೋಗೆ 

ನ್ಸಿುಾಂಗ್ನಿಾಂದ ಹಡಿದ್ಯ ಮೆಡಿಕಲ್ವರೆಗೆ ಅನೇಕ ವಿದಾಯ  ಸಂಸಾ ಗಳನುನ  ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದದ ರು.  ಬೇರೆ 

ಬೇರೆ ರಾಜಯ ಗಳ ಲಕ್ಾಾಂತರ ಮಕಕ ಳ ಜಾಾ ನ್ದ ದಿೋವಿಗೆಯನುನ  ಹಚಿಚ  ಬಹಳ ಅದ್ಯಬ ತವಾದ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡಿದದ ರು.  ಎಲಿ್ಯ  ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸಾ ಗಳನುನ  ವಯ ವಸಿಾ ತ ರಿೋತ್ತಯಲಿ್ಲ , ಅತ್ತಯ ತು ಮ ರಿೋತ್ತಯಿಾಂದ 
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ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಜನ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ-ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ.  ಬಡವರಿಗೆ ಅಲಿ್ಲ  ಅವಕಾಶ್ ಕಲ್ಲಪ ಸಿ 

ಸುಶ್ಕ್ತರಾಗುವ ದಿಸಯಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ.್ ್ “ಆಡು ಮುಟಿ ದ ಸಪಿಪ ಲಿ ”್ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳುವ 

ಹಾಗೆ ಮಾನ್ಯ  ಆರ್.ಎಲ್.ಜಾಲಪಪ ನ್ವರು ಕೃಷ್ಟ ಮಾಡದ ಕ್ೆ ೋತರ ವಿಲಿ  ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಬಹುದ್ಯ.  

ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಈ ನಡಿನ್ಲಿ್ಲ  ತಮಮ ದೇ ಆದಂತಹ ಹೆಸರು ಪಡೆದಂಥವರಾಗಿದಾದ ರೆ.  

ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಮಂತ್ತರ ಯಾಗಿ ಮತ್ತು  ಕೇಾಂದರ ದಲಿ್ಲ  ಮಾನ್ಯ  ದೇವೇಗೌಡರವರ ಸಂಪುಟದಲಿ್ಲ  ಸಚಿವರಾಗಿ  

ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದದ ರು.   ಈ ರಾಜಯ ದ ಸವಾುಾಂಗಿೋಣ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ ತಮಮ ದೇ ಆದ ಕಡುಗೆ ಕಟಿ  

ಇನ್ನ ಷಿ್ಟ  ಕಾಲ ಬದ್ಯಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು  ಎಾಂದ್ಯ ನಡಿನ್ ಜನ್ ಅಪೇಕ್ ಸಿದದ ರು.     

            (ಮುಾಂದ್ಯ) 

(1158) 20-12-2021 11.30 DS-VK 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟ್ಟೋಲ್(ಮುಂದ್ದ):-  

ಅವರ ಹಠಾತ್ ನಿಧನ್ದಿಾಂದ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಕನುಟಕ ರಾಜಯ ದ ಒಬಬ  ಶೆರ ೋಷಾ  ಮುತಸ ದಿಿ , ಒಬಬ  

ಸಮಥು ಒಳೆಳ ಯ ಆಡಳಿತಗ್ರರ ಮತ್ತು  ಪಾರ ಮಾಣಿಕ ರಾಜಕಾರಣಿಯನುನ  ಕಳೆದ್ಯಕಾಂಡು ಇವತ್ತು  

ಕನುಟಕ ರಾಜಯ  ಬಡವಾಗಿದ್ ಎನುನ ವಂತಹ ಮಾತನುನ  ಈ ಸಂದಭುದಲಿ್ಲ  ಹೇಳಬಯಸುತ್ತು ದ್ದ ೋನೆ.   

ಅಗಲ್ಲದಂತಹ ದಿವಯ  ಚೇತನ್ಕೆಕ  ಆ ಭಗವಂತ ಸದೆತ್ತಯನುನ  ದಯಪಾಲ್ಲಸಲ್ಲ.  ಅದರ ಜತೆಗೆ ಅವರ 

ಅಗಲ್ಲಕೆಯ ನೋವನುನ  ಸಹಸುವಂತಹ ಶ್ಕು  ಅವರ ಕುಟಾಂಬ ವಗುದವರಿಗೆ ಮತ್ತು  ನಡಿನ್ ಸಮಸು  

ಜನ್ತೆಗೆ ನಿೋಡಲ್ಾಂದ್ಯ ನನು ಭಗವಂತನ್ಲಿ್ಲ  ಪಾರ ರ್ಥುಸಿ ನ್ನ್ನ  ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ಮುಗಿಸುತೆು ೋನೆ, 

ನ್ಮಸ್ವಕ ರ.  

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮೃತರ ಆತಮ ಕೆಕ  ಸದೆತ್ತಯನುನ  ಕೋರುತಾು  ಅವರ  ಅಗಲ್ಲಕೆಯ 

ನೋವನುನ  ಸಹಸುವಂತಹ ಶ್ಕು ಯನುನ  ಅವರ ಕುಟಾಂಬ ವಗುಕೆಕ  ಪರಮಾತಮ  ದಯಪಾಲ್ಲಸಲ್ಲ 

ಎಾಂದ್ಯ ಪಾರ ರ್ಥುಸುತೆು ೋನೆ.  ಮೃತರ ಗೌರವಾಥು ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರೆಲಿರೂ ಎದ್ಯದ  ನಿಾಂತ್ತ ಒಾಂದ್ಯ 

ನಿಮಿಷ ಕಾಲ ಮೌನ್ವನನ ಚ್ರಿಸಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಕೇಳಿಕಳುಳ ತೆು ೋನೆ. 

(ಮೃತರ ಗೌರವಾಥು ಸದನ್ದಲಿ್ಲ  ಉಪಸಿಾ ತರಿದದ ವರೆಲಿರೂ ಎದ್ಯದ  ನಿಾಂತ್ತ ಒಾಂದ್ಯ ನಿಮಿಷ 

ಮೌನ್ವನನ ಚ್ರಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ)  

 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈ ಸದನ್ವು ಅಾಂಗಿೋಕರಿಸಿದ ಸಂತಾಪ ಸೂಚ್ಕ ನಿಣುಯವನುನ  ಮೃತರ 

ಕುಟಾಂಬ ವಗುದವರಿಗೆ ಕಳುಹಸಿಕಡಲ್ಯಗುವುದ್ಯ.  
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(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಮಾನಾ  ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನ್ಯಯಕರನುು  ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ ಕಾಂಗೆರ ಸ್ ಪಕ್ಷದ 

ಎಲಿಾ  ಸದಸಾ ರುಗಳು ಸದನದ ಬಾವಿಗೆ ಆಗರ್ಮಸಿ ಧರಣಿ ಕುಳಿತ್ರು) 

 

  2. ವಿಷಯ: ಉತ್ು ರ ಕನ್ಯಾಟಕ ಭಾಗದ ಸಮಸ್ಯಾ ಗಳ ಚರ್ಚಾಗೆ 

       ಸದನ ಸಪ ಂದಿಸಬೇಕೆನುು ವ ಕುರಿತ್ತ.  

   --------- 

 

 ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟ್ಟೋಲ್(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನ್ಯಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, 

ಮಹತಾ ದ ವಿಚಾರವೇನೆಾಂದರೆ, ಬ್ಳಗ್ರವಿಯ ಸುವಣುಸೌಧದಲಿ್ಲ  ಮೂರು ವಷುಗಳ ನಂತರ   

ಅಧಿವೇಶ್ನ್ ನ್ಡೆಯುತ್ತು ದ್.  

 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರೇ, ಇದ್ಯ ಮಹತಾ ದ ವಿಚಾರ ಎಾಂದ್ಯ 

ತಾವು ಹೇಳುತ್ತು ದಿದ ೋರಿ.  ಆದದ ರಿಾಂದ  ಸದಸಯ ರುಗಳಿಗೆ ತಮಮ  ಸ್ವಾ ನ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದ್ಯ ಕುಳಿತ್ತಕಳುಳ ವುದಕೆಕ  

ಹೇಳಿ.  

 ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟ್ಟೋಲ್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ,  ಈಗೇನು ಆಗಿದ್ ಎಾಂದರೆ, ಈ ಉತು ರ 

ಕನುಟಕ ಭಾಗದ ಜನ್ ಬಹಳಷಿ್ಟ  ನಿರಿೋಕ್ೆಯನಿನ ಟಿ ಕಾಂಡಿದಾದ ರೆ.  ಮಾಧಯ ಮದ ಮುಖಾಂತರ, 

ಪತ್ತರ ಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು  ದೃಶ್ಯ  ಮಾಧಯ ಮದಲಿ್ಲ  ನವು ನಿತಯ  ನೋಡುತ್ತು ದ್ದ ೋವ.  ಮೂರು 

ವಷುಗಳ ನಂತರ ಅಧಿವೇಶ್ನ್ ನ್ಡೆಯುತ್ತು ರುವಂತಹ ಸಂದಭುದಲಿ್ಲ  ಈ ಭಾಗದ ಅನೇಕ ಜಾ ಲಂತ 

ಸಮಸಯ ಗಳ ಬಗೆೆ  ಬ್ಳಕು ರ್ಚಲಿ್ಕವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಮೇಲಮ ನೆಯಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ಕೆಳಮನೆಯಲಿ್ಲ  

ಚ್ರ್ಚುಯಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು  ಎಾಂದ್ಯ ನವು ಮಾಧಯ ಮಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡುವುದಷಿ್ ೋ ಅಲಿ , 

ನ್ಮಗೂ ಕೂಡ ಒಾಂದ್ಯ ರಿೋತ್ತಯಲಿ್ಲ  ಅಪರಾಧಿ ಮನೋಭಾವವಾಗಿದ್.  ಏಕೆಾಂದರೆ, ಉತು ರ 

ಕನುಟಕದಲಿ್ಲ  ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಅನೇಕ ನೆನ್ಗುದಿಗೆ ಬಿದದ ಾಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳಿವ.  ಸದನ್ದಲಿ್ಲ  

ಜಲಸಂಪನೂಮ ಲ ಮಂತ್ತರ ಗಳಿದಾದ ರೆ.  ಇವತ್ತು  ಕೃಷಣ  ಮೇಲದ ಾಂಡೆ ಯೋಜನೆ-೩ನೇ ಹಂತದ   Tribunal 

decision  ಆಗಿ ಹತ್ತು  ವಷುವಾಗಿದ್.  ೧೩೦ ಟಎಾಂಸಿ ನಿೋರಿನ್ ಬಳಕೆಯಾಗಬೇಕು.  ಆಲಮಟಿ  

ಜಲ್ಯಶ್ಯವನುನ  ಎತು ರ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಲಬುಗಿು, ಯಾದಗಿರಿ, ಬಿಜಾಪುರ, ಬ್ರಗಲಕೋಟೆ, 

ರಾಯಚೂರು, ಕಪಪ ಳ, ಗದಗ, ಈ  ೭ ಜಲಿ್ ಗಳಿಗೆ  ೧೫ ಲಕ್ಷ ಎಕರೆಗೆ ನಿೋರಾವರಿ ಆಗುವಂತಹ 

ಯೋಜನೆ ಬಗೆೆ  ನಯ ಯಾಧಿೋಕರಣದ ನಿಣುಯವಾಗಿದ್.  ೧೩೦ ಟಎಾಂ.ಸಿ ನಿೋರು ಹಂಚಿಕೆಯಾದರೂ 

ಕೂಡ ಕಾಮಗ್ರರಿ ಪಾರ ರಂಭವಾಗಿಲಿ  ಮತ್ತು   ನೋಟಫಿಕೇಶ್ನ್ ಕೂಡ ಆಗಿಲಿ .  ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಉತು ರ 

ಕನುಟಕದ ಜನ್ ನ್ಮಮ  ಮೇಲ್ ನಿರಿೋಕ್ೆಯನಿನ ಟಿ ಕಾಂಡಿದಾದ ರೆ.  ಅದರ ಜತೆಗೆ  ಮಹದಾಯಿ 

ಯೋಜನೆಗೆ ಬಗೆೆ  ನೋಟಫಿಕೇಶ್ನ್ ಆಗಿದ್,  ಆದರೆ ಇನುನ  ಕೆಲಸ ಪಾರ ರಂಭವಾಗಿಲಿ .   ಅದೇ ರಿೋತ್ತ 

ತ್ತಾಂಗಭದಾರ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನ್ವಲ್ಯಲಿ್ಲ  Balancing Reservoir ಬಗೆೆಯು ಸಹ 
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ಚ್ರ್ಚುಯಾಗಬೇಕು.  ಏಕೆಾಂದರೆ ತ್ತಾಂಗಭದಾರ  ಜಲ್ಯಶ್ಯದಲಿ್ಲ  ೩೩ ಟಎಾಂಸಿಯಷಿ್ಟ  ಹೂಳು ತ್ತಾಂಬಿದ್. 

ಅದಕೆಕ  Balancing Reservoir ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ DPR (Detailed Project Report) ಆಗಿ ಅದೂ ಕೂಡ 

ನೆನ್ಗುದಿಗೆ ಬಿದಿದ ದ್. ಅನುರ್ಚಛ ೋದ ೩೭೧(ಜೆ) ಗೆ ಸಂವಿಧಾನತಮ ಕವಾದ ತ್ತದ್ಯದ ಪಡಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು  

ಕಲ್ಯಯ ಣ ಕನುಟಕದ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ನಿರಿೋಕ್ತವಾದಂಥ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತು ಲಿ .  ಈ ರಿೋತ್ತಯಾಗಿ ಹೇಳುತಾು  

ಹೋದರೆ ಬಹಳಷಿ್ಟ  ವಿಷಯಗಳಿವ.  ಅನೇಕ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದದ ಾಂಥ ಯೋಜನೆಗಳಿವ.  ಇವುಗಳ ಬಗೆೆ  

ಚ್ರ್ಚು ಮಾಡುವುದ್ಯ ಮಹತಾ ದ ಕೆಲಸವಾಗಿದ್.  ಒಾಂದ್ಯ ವೇಳೆ ಉತು ರ ಕನುಟಕದ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಬಗೆೆ , 

ಉತು ರ ಕನುಟಕದ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗೆೆ , ನವು ಈ ಅಧಿವೇಶ್ನ್ದಲಿ್ಲ  ಚ್ರ್ಚು 

ಮಾಡಲ್ಲಲಿವಾಂದರೆ ನ್ಮಮ ಾಂಥ ತಪುಪ ಗ್ರರರು ಹರಗಡೆ ಹೋದರೆ ಜನ್ತೆಗೆ ಮುಖ್ 

ತೊೋರಿಸುವುದಕಾಕ ಗುವುದಿಲಿ .  ನೇರವಾಗಿ, ಖ್ಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮುಾಂಗೈ ಹಡಿದ್ಯ ಕೇಳುವಂಥ ಪರಿಸಿಾ ತ್ತ 

ಇವತ್ತು  ಉದಭ ವಿಸಿದ್.  ಪರ ವಾಹ ಹಾಗೂ ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಕಾರಣದಿಾಂದಾಗಿ ಬ್ಳಗ್ರವಿಯಲಿ್ಲ  ಮೂರು 

ವಷುಗಳಿಾಂದ ಅಧಿವೇಶ್ನ್ ನ್ಡೆದಿರಲ್ಲಲಿ .  ಈಗ ನವು ಅಧಿವೇಶ್ನ್ ನ್ಡೆಸುತ್ತು ದ್ದ ೋವ.  ಉತು ರ 

ಕನುಟಕದ ಜನ್ರಿಗೆ ಇದೊಾಂದ್ಯ ಸುವುಣಾವಕಾಶ್ವಾಗಿದ್.  ಉತು ರ ಕನುಟಕದ ಜನ್ರ 

ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ ಇಲಿ್ಲ  ಏನು ಚ್ರ್ಚು ಮಾಡುತಾು ರೆ, ಈ ಸಕಾುರದಿಾಂದ ನ್ಮಗೇನು ಪರಿಹಾರ 

ದೊರೆಯುತು ದ್ ನ್ಮಮ ನುನ  ಜನ್ರು ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಆಸಗಣಿಣ ನಿಾಂದ ನೋಡುತ್ತು ದಾದ ರೆ. ಜನ್ಪರ ತ್ತನಿಧಿಗಳು ಈ 

ವಿಚಾರವಾಗಿ ಯಾವ ರಿೋತ್ತಯ ಕರ ಮವನುನ  ಕೈಗಳುಳ ತಾು ರೆ, ಯಾವ ರಿೋತ್ತ ಚ್ರ್ಚು ಮಾಡುತಾು ರೆಾಂದ್ಯ 

ಬಹಳ ಕಾತ್ತರತೆಯಿಾಂದ ಜಾತಕ ಪಕ್ಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತು ದಾದ ರೆ.   ಈ ಬಗೆೆ  ಒಾಂದ್ಯ ದಿವಸವೂ ಸಹ 

ಚ್ರ್ಚು ಇಲಿ .  ಮಾಧಯ ಮದಲಿ್ಲ  ಹಗೆ್ರ -ಮುಗೆ್ರ  ಬಯಿಯ ಸಿಕಳುಳ ವಂಥ ದ್ಯಸಿಾ ತ್ತಗೆ ನವು ಬಂದಿದ್ದ ೋವ.  

ಆದದ ರಿಾಂದ ನವು ಅದರ ಬಗೆೆ  ವಿವರಗಳನುನ  ಹೇಳುವುದಕೆಕ  ಹೋಗುವುದಿಲಿ .  ದಯಮಾಡಿ ಉತು ರ 

ಕನುಟಕದ ಅಭಿವೃದಿಿ  ವಿಚಾರವಾಗಿ, ಉತು ರ ಕನುಟಕದ ಅತಯ ಾಂತ ಮಹತಾ ದ ಜಾ ಲಂತ 

ಸಮಸಯ ಗಳ ಬಗೆೆ  ಚ್ರ್ಚು ಮಾಡಲ್ಲಕೆಕ  ತಾವು ದಯಮಾಡಿ ಅವಕಾಶ್ವನುನ  ಕಲ್ಲಪ ಸಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ನನು 

ಎರಡೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಪಾರ ಥುನೆಯನುನ  ಮಾಡುತೆು ೋನೆ.  ತಾವು ಸಹ ಈ ಉತು ರ ಕನುಟಕದ 

ಭಾಗದಿಾಂದ ಬಂದವರು.  ತಮಗೂ ಸಹ ಈ ಬಗೆೆ  ಆಸಕು  ಇದ್.  ಹಾಗ್ರಗಿ ತಾವು ಈ ಬಗೆೆ  ಚ್ರ್ಚು 

ಮಾಡಲ್ಕ ಅವಕಾಶ್ವನುನ  ಕಡಬೇಕು.  ಇದರ ಜತೆಗೆ ನನು ಇನನ ಾಂದ್ಯ ಮಾತನುನ  

ಹೇಳಬಯಸುತೆು ೋನೆ.  ಇವತ್ತು  ಎಾಂ.ಇ.ಎಸ. ಪುಾಂಡರ ಹಾವಳಿಯನುನ  ನೋಡಿ, ಬಿರ ಟಷರಿಗೆ 

ಸಿಾಂಹಸಾ ಪನ ವಾದ, ಬಿರ ಟಷರಿಗೆ ಚ್ಳೆಳ ಹಣ್ಣಣ  ತ್ತನಿನ ಸಿದಂಥ, ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ  ಹೋರಾಟಗ್ರರ, ವಿೋರ ಯೋಧ 

ಸಂಗಳಿಳ  ರಾಯಣಣ ನ್ ಪರ ತ್ತಮೆ ಇವತ್ತು  ಭಗನ ವಾಗಿದ್.  ಅದರ ಜತೆಗೆ ಶ್ವಾಜ ಮಹಾರಾಜರ 

ಪುತಾ ಳಿಗೆ ಕೂಡ ಮಸಿ ಬಳಿಯುವಂಥ ಕೆಲಸವಾಗಿದ್.  ಏಕೆ ಇಾಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನ್ಡೆಯುತು ವ?  

ಇದರಿಾಂದ ದ್ಾ ೋಷಮಯವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಉಾಂಟಾಗುತು ದ್.  ಆದದ ರಿಾಂದ ಸಕಾುರ ಈ ರಿೋತ್ತ 

ಆಗದ ಹಾಗೆ ಮುಾಂಜಾಗರ ತಾ ಕರ ಮವನುನ  ಕೈಗಳಳ ಬೇಕಾಗಿತು ಲಿವೇ?  ಇದ್ಯ ಸಕಾುರದ 
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ವೈಫಲಯ ವಲಿವೇ?  ಈ ರಿೋತ್ತ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಏಕೆ ಕರ ಮ ಕೈಗಾಂಡಿಲಿ ?  ಇದರ ಬಗೆೆ  ಚ್ರ್ಚುಗೆ ಅವಕಾಶ್ 

ಕಟಿ ರೆ ಒಳೆಳ ಯದ್ಯ ಎಾಂದ್ಯ ನನು ಭಿನ್ನ ವಿಸಿಕಳುಳ ತೆು ೋನೆ.  ಅತಯ ಾಂತ ಮಹತಾ ದ ಉತು ರ ಕನುಟಕದ 

ಅಭಿವೃದಿಿಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮೇಲಮ ನೆಯಲಿ್ಲ  ಸುದಿೋಘುವಾಗಿ ಚ್ರ್ಚು ಮಾಡಲ್ಲಕೆಕ  ತಾವು ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  

ಸಮಯವನುನ  ತಾವು ಒದಗಿಸುತ್ತು ೋರಿ ಎಾಂದ್ಯ ನ್ನ್ಗೆ ನೂರಕೆಕ  ನೂರರಷಿ್ಟ  ವಿಶಾ ಸವಿದ್.  ಇಾಂತಹ 

ಪುಾಂಡಾಟಕೆಯ ಕೆಲಸ ನ್ಮಮ  ಕನ್ನ ಡ ನಡಿನ್ ನೆಲದ ಮೇಲ್ ನ್ಡೆಯಬ್ರರದ್ಯ.  ಯಾವುದೇ 

ಪುತಾ ಳಿಯನುನ  ಭಗನ  ಮಾಡುವುದ್ಯ, ಮಸಿ ಬಳಿಯುವುದ್ಯ ಸುತಾರಾಾಂ ಒಳೆಳ ಯದಲಿ .  ಎಾಂಇಎಸ್ 

ಪುಾಂಡಾಟಕೆಯ ಬಗೆೆ  ಸಕಾುರ ಕರ ಮ ಕೈಗಾಂಡು ಅವರ ಮೇಲ್ ನಿದಾುಕ್ಣಯ ವಾದ ಕರ ಮವನುನ  

ಕೈಗಳಳ ಬೇಕು.  ಯಾರ ಮಜು, ಮುಲ್ಯಜು, ಬಿಡೆ (ಭಯ) ಗೆ  ಜಗೆದೇ ತಪಿಪ ತಸಾ ರಿಗೆ ಶ್ಕ್ೆ  ವಿಧಿಸುವಂಥ 

ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡಬೇಕು.  ಈ ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  ಸಕಾುರ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ ಎಾಂದ್ಯ ನ್ನ್ಗನಿನ ಸುತು ದ್.   ಈ 

ವೈಫಲಯ ಗಳು ಪುನ್ರಾವತುನೆ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಸಕಾುರ ಸೂಕು ವಾದ ಕರ ಮ ಕೈಗಳಳ ಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ತಮಮ  

ಮುಖಾಂತರ ನನು ಸಕಾುರಕೆಕ  ಮನ್ವಿ ಮಾಡಿಕಾಂಡು ನ್ನ್ನ  ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ಮುಗಿಸುತೆು ೋನೆ.  

 

 ಶಿರ ೋ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಸಂಗಪಪ  ಸವದಿ(ವಿಧಾನಸಭೆಯಂದ ಆಯೆ್ದಯಾದವರು):- ಸನಮ ನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ತಯವರೆ, ಸಕಾುರ ಆಸಕು ಯನುನ  ವಹಸಿ ತಮೆಮ ಲಿರ ಶ್ರ ಮದ ಫಲದಿಾಂದ ಮೂರು ವಷುಗಳ 

ನಂತರ ಬ್ಳಗ್ರವಿಯಲಿ್ಲ  ಅಧಿವೇಶ್ನ್ ಪಾರ ರಂಭವಾಗಿದ್.  ಅಧಿವೇಶ್ನ್ ಪಾರ ರಂಭವಾಗಿ ಒಾಂದ್ಯ 

ವಾರವಾಗಿದ್.  ಈ ಒಾಂದ್ಯ ವಾರದಲಿ್ಲ  ಉತು ರ ಕನುಟಕದ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಬಗೆೆ , ಕಳಕಳಿ ಬಗೆೆ , ಇಲಿ್ಲನ್ 

ಆಗು-ಹೋಗುಗಳ ಬಗೆೆ   ಒಾಂದ್ಯ ಶ್ಬಿವೂ ಸಹ ಚ್ರ್ಚುಗೆ ಬರಲ್ಲಲಿ .  ಈ ಭಾಗದ ಉತು ರ ಕನುಟಕದ 

ಜನ್ ಏನು ಮಾತನಡಲ್ಕ ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿದಾದ ರೆಾಂದರೆ, ಮಂತ್ತರ ಗಳು, ಶಸಕರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 

ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನಿಾಂದ ಬ್ಳಗ್ರವಿಗೆ ಬಂದಿರತಕಕ ಾಂಥಾದ್ಯದ  ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಮಾಡಲ್ಲಕೆಕ , ಉಾಂಡು-ಕಾಂಡು 

ಹೋಗಲ್ಲಕೆಕ , ಮಜಾ ಮಾಡಲ್ಲಕೆಕ , ಶ್ನಿವಾರ-ಭಾನುವಾರ ಗೋವಾಕೆಕ  ಹೋಗಿ ಮಜಾ ಮಾಡಲ್ಲಕೆಕ  

ಇವರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದ್ಯ ಎಾಂದ್ಯ ಸ್ವವುಜನಿಕರಲಿ್ಲ  ಇವತ್ತು ನ್ ದಿವಸ ಚ್ರ್ಚುಯಾಗುತ್ತು ದ್.  

ನ್ಮಗೆಲಿ್ಯ  ಒಾಂಥರ ಮುಜುಗರವಾಗುತ್ತು ದ್.  ಮೂರು ವಷುಗಳ ನಂತರ ಉತು ರ ಕನುಟಕದಲಿ್ಲ  

ಒಾಂದ್ಯ ಅಧಿವೇಶ್ನ್ ನ್ಡೆಯತಕಕ ಾಂಥ ಸಂದಭುದಲಿ್ಲ  ಉತು ರ ಕನುಟಕದಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಚ್ರ್ಚು 

ನ್ಡೆಯದೇ ಇರತಕಕ ಾಂಥಾದ್ಯದ  ಒಾಂದ್ಯ ದ್ಯವೈುವದ ಸಂಗತ್ತ.  ಉತು ರ ಕನುಟಕದಲಿ್ಲ  ಹುಟಿ ರತಕಕ ಾಂಥ 

ನ್ಮಗೆ ಇದೊಾಂದ್ಯ ಅಗೌರವವಾಗತಕಕ ಾಂಥಾದ್ಯದ  ಎಾಂದ್ಯ ನನು ಈ ಸಂದಭುದಲಿ್ಲ  ಹೇಳಲ್ಲಕೆಕ  

ಬಯಸುತೆು ೋನೆ.  ಮಾನ್ಯ  ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಕೇಳಿಕಾಂಡರು.  ನವಲಿರೂ 

ನಿಮಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಪಾರ ಥುನೆಯನುನ  ಮಾಡುತೆು ೋವ.  ಒಾಂದೂ, ಇವತ್ತು ನಿಾಂದ ನಿೋವು ಉತು ರ 

ಕನುಟಕದ ಬಗೆೆ  ಚ್ರ್ಚು ಮಾಡಿ.  ಇಲಿದೇ ಹೋದರೆ ಅನಿುದಿಷಿ  ಕಾಲದವರೆವಿಗೂ ಈ 

ಅಧಿವೇಶ್ನ್ವನುನ  ಮುಾಂದಕೆಕ  ಹಾಕ ಬ್ಾಂಗಳೂರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವಂಥ ಪುಣಯ ದ ಕೆಲಸವನುನ  
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ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ನನು ಕೈಮುಗಿದ್ಯ ಕೇಳಿಕಳುಳ ತೆು ೋನೆ.  ಏಕೆಾಂದರೆ ಅನೇಕ ಪತ್ತರ ಕೆಗಳಲಿ್ಲ  

ಯಾವುದಕಾಕ ಗಿ ಕೋಟಯ ಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖ್ಚಾುಗುತ್ತು ದ್, ಸುಮಾರು ೪೦೦ ಕೋಟ ರೂ.ಗಳನುನ  

ಖ್ಚುು ಮಾಡಿ ಬ್ಳಗ್ರವಿಯಲಿ್ಲ  ಸುವಣು ವಿಧಾನ್ ಸೌಧವನುನ  ನಿಮಾುಣ ಮಾಡಿರುವ 

ಉದ್ದ ೋಶ್ವೇನು?  ಈ ಉತು ರ ಕನುಟಕ ಮತ್ತು  ದಕ್ಣ ಕನುಟಕ ಎನುನ ವ ತಾರತಮಯ ವನುನ  ತೆಗೆದ್ಯ 

ಹಾಕಬೇಕು.   ಈ ಭಾಗದಲಿ್ಲರುವಂತಹ ಜನ್ರಿಗೆ  ಸಮಾನ್ತೆಯ ಭಾವನೆಯನುನ  ಮೂಡಿಸಬೇಕೆನುನ ವ 

ವಿಚಾರ ಇಟಿಕಾಂಡು ಅವತ್ತು  ನ್ಮಮ  ಹರಿಯರು ಸುವಣು ವಿಧಾನ್ಸೌಧವನುನ  ಕಟಿ ದರು.  

ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ  ಸಿಕಕ  ೫೦ ವಷುವಾದ ಮೇಲ್ ಇದೊಾಂದ್ಯ ಗುರುತರವಾಗಿರಲ್ಲ ಎಾಂದ್ಯ ಸುವಣು 

ವಿಧಾನ್ಸೌಧ ಎಾಂದ್ಯ ನಮಕರಣ ಮಾಡಿದರು.  

             (ಮುಾಂದ್ಯ) 

(1159)/20.12.2021/12.40/ಬಿಕೆಪಿ:ಬಿಎನ್ಎಸ್ 

ಶಿರ ೋ    ಲಕ್ಷಮ ಣ್    ಸಂಗಪಪ   ಸವದಿ  (ಮುಂದ್ದ): 

ಆದರೆ ಈ ಸುವಣು ಸೌಧದಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆಯುತ್ತು ರುವುದ್ಯ ಏನು? ಯಾವುದೊೋ ಒಾಂದ್ಯ ವಯ ಕು ಯ 

ವಿಚಾರವನಿನ ಟಿ ಕಾಂಡು…….್ನನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಬೇಡವಾಂದ್ಯ ಹೇಳುವುದಿಲಿ . ಕೇಳುವ 

ಹಕುಕ  ಹಾಗೂ ಕತುವಯ  ಅವರಿಗಿದ್. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲರುವ ಅನೇಕ ಸದಸಯ ರು ಉತು ರ 

ಕನುಟಕದವರಿದಾದ ರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಮುಜುಗರವಾಗುತ್ತು ದ್. ಜೆಡಿಎಸ್ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೂ 

ಮುಜುಗರವಾಗುತು ದ್. ಬ್ಳಗ್ರವಿಯಲಿ್ಲ  ಉತು ರ ಕನುಟಕದ ಬಗೆೆ  ಯಾವುದೇ ಚ್ರ್ಚುಯಿಲಿದಿರುವುದ್ಯ 

ಸಮಾಜದ ಮುಾಂದ್ ನವಲಿರೂ ತಲ್ತಗೆಿ ಸುವ ಸಂದಭು ಬಂದಿದ್. ನಿಮಮ  ವಿಚಾರ ಹಾಗೂ ನಿಮಮ  

ಬೇಡಿಕೆ ಬಗೆೆ  ನನು ಸಕಾುರಕೂಕ  ವಿನಂತ್ತ ಮಾಡುತೆು ೋನೆ. ಅದಾಯ ವ ಭೂಕಬಳಿಕೆ, ಮಣ್ಣಣ  ಕಬಳಿಕೆ, 

ನಿೋರು ಕಬಳಿಕೆ, ಅದಾಯ ವುದೇ ಇರಲ್ಲ, ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನ್ಲಿ್ಲ  ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶ್ನ್ ಕರೆಯಿಸಿ. 

ಅದಕಾಕ ಗಿಯೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ. ನನು ನಿಮಗೆ ಬೇಡವನುನ ವುದಿಲಿ .  ಆದರೆ, ದಯಮಾಡಿ  

ತಮಮ ಲಿ್ಲ   ವಿನಂತ್ತ  ಮಾಡುತೆು ೋನೆ. ನವಲಿರೂ ಪಾಪಿಗಳು. ನವು ನಿಮಮ  ಜತೆಗೆ  

ಧಾ ನಿಗೂಡಿಸುತ್ತು ದ್ದ ೋನೆ. ಆದರೆ, ನಿೋವು ನ್ಮೊಮ ಾಂದಿಗೆ ಧಾ ನಿಗೂಡಿಸುತ್ತು ಲಿ .  ಅದಕಾಕ ಗಿ ನನು ನಿಮಮ ಲಿ್ಲ  

ವಿನಂತ್ತಮಾಡುತ್ತು ದ್ದ ೋನೆ, ಈ ಧರಣಿಯನುನ   ಇವತ್ತು ಗೆ  ಮುಕಾು ಯಗಳಿಸಿ. ಇವತ್ತು ನಿಾಂದ  ಉತು ರ  

ಕನುಟಕ   ಭಾಗಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಾಂತೆ   ನಿೋರಾವರಿ, ರಸು , ಬ್ಳೆ  ಹಾನಿ   ಮತ್ತು  

ಅತ್ತವೃಷಿ್ಟ ಯಿಾಂದಾದ ನ್ಷಿ ದ ಬಗೆೆ  ಚ್ರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್. ಬಿಜಾಪುರ ಮತ್ತು  ಬ್ರಗಲಕೋಟೆ 

ಜಲಿ್ ಗಳಲಿ್ಲ   ಲಕ್ಾಾಂತರ   ಎಕರೆಯಲಿ್ಲ   ಬ್ಳೆದಂತಹ  ದಾರ ಕ್   ಬ್ಳೆ   ಹಾಳ್ಳಗಿ  ಹೋಗಿದ್.   ಮೊನೆನ   

ಅನಿರಿೋಕ್ತವಾಗಿ    ಮಳೆ  ಬಿದಾದ ಗ   ಅನೇಕ  ಜನ್ರು  ನೇಣ್ಣ  ಹಾಕಕಳುಳ ವಂತಹ  ಪರ ಸಂಗ  ಬಂತ್ತ.  

ಈ ಅಧಿವೇಶ್ನ್ದಲಿ್ಲ  ಅವುಗಳ ಬಗೆೆ  ಚ್ರ್ಚುಯಾಗುತ್ತು ಲಿ .     
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ಮಾನ್ಯ   ಸಭಾಪತ್ತಯವರೆ,  ನಿಮಗೆ  ನನು ಸ್ವಷಿ್ಠ ಾಂಗ  ಮತ್ತು  ದಿೋಘುದಂಡ  ನ್ಮಸ್ವಕ ರ 

ಮಾಡಿ ಕೇಳುತೆು ೋನೆ. ಈಗ ಮಾನ್ಯ  ಕಾಾಂಗೆರ ಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯ ರೆಲಿರೂ ಬ್ರವಿಯಿಾಂದ ಹರಗೆ ಬಂದ್ಯ 

ಉತು ರ ಕನುಟಕ ಭಾಗದ ಕುಾಂದ್ಯ ಕರತೆಗಳ ಬಗೆೆ  ಚ್ರ್ಚು ನ್ಡೆಯಲ್ಲ, ಉತು ರ ಕನುಟಕದ ಬಗೆೆ  

ಚ್ರ್ಚು ಮುಗಿದ ಮೇಲ್ ಬೇಕಾದರೆ ಅವರು ಧರಣಿಯನುನ  ಮುಾಂದ್ಯವರಿಸಲ್ಲ, ಉತು ರ ಕನುಟಕ 

ಭಾಗದ ಎಲಿ  ಪಕ್ಾತ್ತೋತ ಶಸಕರ ಪರವಾಗಿ ನನು ವಿನಂತ್ತ ಮಾಡಿಕಳುಳ ತ್ತು ದ್ದ ೋನೆ. ಇವತ್ತು ಗೆ ಈ 

ಧರಣಿಯನುನ  ಮುಕಾು ಯಗಳಿಸಿ ಉತು ರ ಕನುಟಕದ ಮೇಲ್ಲನ್ ಚ್ರ್ಚುಯನುನ  

ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ನನು ತಮಮ ಲಿ್ಲ  ಕೈಮುಗಿದ್ಯ ಪಾರ ಥುನೆಯನುನ  ಮಾಡಿಕಳುಳ ತೆು ೋನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ(ಪದವಿೋಧರರ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಸನಮ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  

ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡುತ್ತು ರುವ ವಿಚಾರವನುನ  ನನು ಒಪುಪ ತ್ತು ದ್ದ ೋನೆ. ಉತು ರ 

ಕನುಟಕ ಭಾಗ ಅಾಂದರೆ, ಕಲ್ಯಯ ಣ ಕನುಟಕ ಭಾಗವಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕತೂು ರು ಕನುಟಕದ 

ಭಾಗವಿರಲ್ಲ ಜನ್ರ ಮನ್ಸಿಸ ನ್ಲಿ್ಲ  ಬ್ಳಗ್ರವಿಯಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆಯುತ್ತು ರುವ ಈ ಅಧಿವೇಶ್ನ್ದಲಿ್ಲ  ನ್ಮಮ  

ಗಂಭಿೋರ ಸಮಸಯ ಗಳ ಬಗೆೆ  ಚ್ರ್ಚುಯಾಗಬೇಕು ಎನುನ ವಂತಹ ಕುತೂಹಲವಿದ್. ಆ ಕುತೂಹಲಕೆಕ  

ನವು ಕಳೆದ ಐದಾರು ದಿನ್ಗಳಿಾಂದ ಸಮಾಧಾನ್ವನುನ  ಕಟಿ ಲಿ . ನನು ನಿಯಮ 59ರಡಿಯಲಿ್ಲ  

ಒಾಂದ್ಯ ನೋಟೋಸ್ ಅನುನ  ಕಟಿ  ಕೃಷ್ಠಣ  ಮೇಲದ ಾಂಡೆಯ ʼಬಿʼ ಸಿಕ ೋಮ್ ಯೋಜನೆ ಬಗೆೆ , ಮಹದಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಬಗೆೆ , ಮೇಕೆದಾಟ ಮತ್ತು  ಎತ್ತು ನ್ಹಳೆ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗೆೆ  ಚ್ರ್ಚು 

ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಅವಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಕೇಳಿದ್ದ ೋನೆ. ಆದರೆ, ತಾವು ಇನೂನ  ಅವಕಾಶ್ವನುನ  

ಮಾಡಿಕಟಿ ಲಿ . ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅವಕಾಶ್ವನುನ  ಕೇಳಿ, ಪರ ಸ್ವು ವಿಕ ಚ್ರ್ಚುಯನುನ  ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದ . 

ಆದದ ರಿಾಂದ ಕೂಡಲೇ ನಳೆಯೇ ಉತು ರ ಕನುಟಕ ಭಾಗದ ಜಾ ಲಂತ ಸಮಸಯ ಗಳ್ಳಗಿರುವ ಕೃಷ್ಠಣ  

ಮೇಲದ ಾಂಡೆ ಯೋಜನೆಯ ಬಿ ಸಿಕ ೋಮ್ನ್ ಬಗೆೆ  ಇಲಿ್ಲ  ಚ್ರ್ಚು ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಅವಕಾಶ್ವನುನ  

ನಿೋಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಕೇಳಿಕಳುಳ ತ್ತು ದ್ದ ೋನೆ. ಏಕೆಾಂದರೆ, ಸುಮಾರು 60ರ ದಶ್ಕದಲಿ್ಲ   ಈ ಯೋಜನೆ 

ಪಾರ ರಂಭವಾಗಿದ್ . ನನು ನಿನೆನ ಯ ದಿನ್ ಸೈನಿಕ ಶಲ್ಗೆ ಭೇಟ ನಿೋಡಿದ್ದ ,  ಮಾನ್ಯ  ಎಸ್.ಆರ್. 

ಕಟಿ ಯವರು ಕಟಿ ರುವಂತಹ ಶಲ್ಗಳಿವ,  ಮೂರನೆಯ ಅಧಿವೇಶ್ನ್ದಲಿ್ಲ   ಎರಡು 

ನಿಣುಯಗಳ್ಳಗಿವ. ಒಾಂದ್ಯ ಕೃಷ್ಠಣ  ಮೇಲದ ಾಂಡೆ ಯೋಜನೆಯ ಬಗೆೆ  ಮತೊು ಾಂದ್ಯ ಕಾವೇರಿ ನ್ದಿಯ 

ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗೆೆ  ಹೋಗೆ ಅಧಿವೇಶ್ನ್ದಲಿ್ಲ  ಎರಡು ನಿಣುಯಗಳನುನ  ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್. ಆದರೆ, 

ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಆ ಯೋಜನೆಗಳನುನ  ಪೂಣುಗಳಿಸಿಲಿ . ನವು ಅವುಗಳ ಬಗೆೆ  ಪರ ಸ್ವು ಪ 

ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್.  

ಸನಮ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ನನು ಈ ದಿನ್ ಒಾಂದ್ಯ ನೋಟೋಸ್ ಅನುನ  ತಮಗೆ 

ಕಳುಹಸಿಕಟಿ ದೇನೆ. ಬ್ಳಗ್ರವಿಯಲಿ್ಲ  ಅಧಿವೇಶ್ನ್ ನ್ಡೆಯುತ್ತು ದ್ ಎನುನ ವ ಕಾರಣಕಾಕ ಗಿ ಕೆಲವು 
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ಪುಾಂಡರು ಇದರ ವಿರುದಿ  ಒಾಂದ್ಯ ತಗ್ರದ್ಯನುನ  ತೆಗೆದಿದಾದ ರೆ. ಆ ರಿೋತ್ತ ತಗ್ರದ್ ತೆಗೆದಿರುವುದರ ಬಗೆೆ  

ಪರ ಶೆನ  ಮಾಡಿದ ಕನ್ನ ಡಿಗರ ಮೇಲ್ ಕಲ್ ಪರ ಕರಣವನುನ  ದಾಖ್ಲ್ಕ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್.  ಸಂಗಳಿಳ  

ರಾಯಣಣ ನ್ ಪರ ತ್ತಮೆಯನುನ  ವಿರೂಪ ಮಾಡಿದವರ ಮೇಲ್ ಸ್ವಮಾನ್ಯ  ಕೇಸ್ ದಾಖ್ಲ್ಕ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್. 

ಈ ಅಧಿವೇಶ್ನ್ಕೆಕ  ಬಂದಿರುವ ಸಕಾುರಿ ವಾಹನ್ಗಳ ಮೇಲ್ ಕಲಿ್ಕ   ತೂರಾಟ  ನ್ಡೆಸಲ್ಯಗಿದ್. 

ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ವಾಹನ್ಕೆಕ  ಬ್ಾಂಕ ಹಚುಚ ವಂತಹ ಪರ ಯತನ ವಾಗಿದ್. ಸನಮ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಕನ್ನ ಡ 

ಬ್ರವುಟಕೆಕ  ಅವಮಾನ್ವಾಗಿದ್. ಕನ್ನ ಡದ ಬ್ರವುಟವನುನ  ಸಹ ಸುಟಿ  ಹಾಕದಾದ ರೆ. ಎರಡನೆಯ ಬ್ರರಿ 

ಕನ್ನ ಡದ ಬ್ರವುಟದ ಮೇಲ್ ಚ್ಪಪ ಲ್ಲಯಿಾಂದ ಹಡೆಯುತಾು ರೆ. ನಯಿಯನುನ  ಅದರ ಮೇಲ್ 

ಕೂರಿಸುತಾು ರೆ. ಇಡಿೋ ರಾಜಯ  ಇವತ್ತು  ಆತಂಕದಲಿ್ಲದ್. ಆ ಪುಾಂಡರ ಮೇಲ್ ಕರ ಮ ಕೈಗಳಳ ಬೇಕಾಗಿದ್. 

ಅದರ ಜತೆಗೆ ಆ ಪುಾಂಡರನುನ  ಗಡಿ ಪಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್. ಜನ್ತೆಗೆ ಒಾಂದ್ಯ ಸಪ ಷಿ ವಾಗಿರುವ 

ಸಂದೇಶ್ವನುನ  ನಿೋಡಬೇಕಾಗಿದ್. ಬ್ಳಗ್ರವಿಯಲಿ್ಲ  ವಿಧಾನ್ ಮಂಡಲದ ಅಧಿವೇಶ್ನ್ ನ್ಡೆಯುತ್ತು ರುವ 

ಸಂದಭುದಲಿ್ಲ  ಅದಕೆಕ  ಪಯಾುಯವಾಗಿ ಮಹಾ ಅಧಿವೇಶ್ನ್ವನುನ  ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಹರಟಾಗ, 

ಗೃಹ ಇಲ್ಯಖೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತು ತ್ತು ? ಏತಕಕ ೋಸಕ ರ ಅದನುನ  ತಡೆಯಲ್ಲಲಿ ? ಬಹುಶಃ ಅದನುನ  

ತಡೆದಿದದ ರೆ, ಇಷಿ್ ಲಿ  ಬ್ಳವಣಿಗೆಗಳು ಆಗುತ್ತು ರಲ್ಲಲಿ .  

ಸನಮ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ಉತು ರ ಕನುಟಕ ಭಾಗದ ಬಗೆೆ  ಚ್ರ್ಚು 

ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಮತ್ತು  ಕಳೆದ 3-4 ದಿನ್ಗಳಿಾಂದ ಈ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಅಾಂದರೆ, ನ್ಮಮ  ಗಡಿಭಾಗವಾಗಿರುವ 

ಬ್ಳಗ್ರವಿಯ ಸರಹದಿದ ನ್ಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು   ಕಲ್ಯಾ ಪುರದಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆದಂತಹ ಘಟನೆಗಳ ಬಗೆೆಯೂ 

ಗಂಭಿೋರವಾಗಿರುವ ಚ್ರ್ಚುಗಳು ನ್ಡೆಯಬೇಕಾಗಿದ್. ತಾವು ದಯಮಾಡಿ ಇದಕೆಕ  ಅವಕಾಶ್ವನುನ  

ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಕೇಳಿಕಳುಳ ತ್ತು ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ    ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರಾದ   ಶಿರ ೋ  ಸಿ.ಎಂ. ಇಬಾರ ಹಿಂ ರವರು   ತ್ಮಮ  ಸಾಥ ನಕೆೆ    

ತ್ರಳಿದರು) 

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎಂ.ಇಬಾರ ಹಿಂ(ವಿಧಾನಸಭೆಯಂದ ಚುನ್ಯಯತ್ರಾದವರು):- ಸನಮ ನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡರು ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೋಯುತ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಸವದಿಯವರು ಕೆಲವಾಂದ್ಯ 

ವಿಚಾರಗಳನುನ  ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. ಚ್ರ್ಚುಗೆ ಅವಕಾಶ್ವನುನ  ನಿೋಡುತೆು ೋನೆಾಂದ್ಯ ಒಾಂದ್ಯ 

ಸಮಯವನುನ  ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದರೆ, ನವಲಿರು ಒಪಿಪ ಕಳುಳ ತೆು ೋವ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ 

ಬ್ಳಗ್ರವಿಯಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆದಿರುವ ಪುಾಂಡಾಟಕೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ನ್ಮಮ  ಪಕ್ಷದ 

ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿರುವ 40 ಪಸುಾಂಟ್ ಸಕಾುರದ ಬಗೆೆ  ಚ್ರ್ಚು ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಅವಕಾಶ್ವನುನ  

ನಿೋಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಕೇಳಿಕಳುಳ ತ್ತು ದ್ದ ೋನೆ. ಈಗ ಪಸುಾಂಟೇಜ್ ಹೆಚಾಚ ಗುತ್ತು ದ್. ಆದದ ರಿಾಂದ ಆದಷಿ್ಟ  ಬೇಗ 
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ಇದರ ಮೇಲ್ಲನ್ ಚ್ರ್ಚುಗೆ ತಾವು ಅವಕಾಶ್ವನುನ  ನಿೋಡಬೇಕು  ಮತ್ತು   ಅದಕೆಕ  ಸಕಾುರ ಉತು ರ 

ನಿೋಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಕೇಳಿಕಳುಳ ತ್ತು ದ್ದ ೋನೆ.   

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನ್ಯಯಕರು):- ಸನಮ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, 

ಮಾನ್ಯ  ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು, ಮಾನ್ಯ  ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಸವದಿಯವರು ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೋಯುತ 

ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡರು ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ  ಸಿ.ಎಾಂ.ಇಬ್ರರ ಹಾಂ ಇವರುಗಳು ಉತು ರ ಕನುಟಕ ಭಾಗದ 

ಸಮಸಯ ಗಳ ಬಗೆೆ  ಅಾಂದರೆ, ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗೆೆ , ರೈತರ ಸಮಸಯ ಗಳ ಬಗೆೆ , ಕುಡಿಯುವ 

ನಿೋರಿನ್ ಬಗೆೆ  ಹಾಗೂ ಅತ್ತವೃಷ್ಟಾ  ಮತ್ತು  ಅನವೃಷ್ಟಾ ಗಳ ಬಗೆೆ  ವಿಸು ೃತವಾಗಿ ಚ್ರ್ಚು  ಮಾಡುವುದಕೆಕ  

ನ್ಮಗೆ ಅವಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಕೇಳಿಕಾಂಡಿದಾದ ರೆ. ನ್ಮೆಮ ಲಿರಿಗೂ ತ್ತಳಿದಿರುವಂತೆ ಉತು ರ 

ಕನುಟಕ ಭಾಗದ ಜಾ ಲಂತ ಸಮಸಯ ಗಳ ಚ್ರ್ಚುಯಾಗಬೇಕೆನುನ ವ ಉದ್ದ ೋಶ್ದಿಾಂದ ಕಳೆದ ಮೂರು 

ವಷುಗಳ ನಂತರ ಬ್ಳಗ್ರವಿಯಲಿ್ಲ  ಅಧಿವೇಶ್ನ್ವನುನ  ಕರೆಯಲ್ಯಗಿದ್. ನಿೋರಾವರಿಯ ಬಗೆೆ  ಚ್ರ್ಚು 

ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ನಿೋರಾವರಿ ಸಚಿವರು ಬಂದಿದಾದ ರೆ. ಇಾಂಧನ್ದ ಬಗೆೆ  ಚ್ರ್ಚು ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಇಾಂಧನ್ 

ಸಚಿವರು ಸದನ್ಕೆಕ  ಬಂದಿದಾದ ರೆ. ಉನ್ನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು, ಆಹಾರ ಮತ್ತು  ನಗರಿೋಕ ಸರಬರಾಜು 

ಸಚಿವರು ಎಲಿ  ಮಂತ್ತರ ಗಳು ಒಟಿಾ ಗಿ ಕುಳಿತ್ತಕಾಂಡು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರಿಾಂದ ಬರಬಹುದಾಗಿರುವ 

ಟೋಕೆ-ಟಪಪ ಣಿ, ಸವಾಲ್ಕ, ಚ್ರ್ಚುಗಳು ಮತ್ತು  ಸಲಹೆಗಳನುನ  ಗೌರವದಿಾಂದ ಸಿಾ ೋಕಾರ ಮಾಡಿ ಚ್ರ್ಚು 

ಮಾಡುವುದೇ ನ್ಮಮ  ಉದ್ದ ೋಶ್ವಾಗಿದ್. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚ್ರ್ಚು ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಸಕಾುರ ಸಿದಿವಾಗಿದ್ 

ಮತ್ತು  ಕಾತರಗಾಂಡಿದ್ ಎನುನ ವ ವಿಚಾರವನುನ  ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಮಾನ್ಯ  ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ 

ಸದಸಯ ರಿಗೆ ತ್ತಳಿಸುವುದಕೆಕ  ಬಯಸುತ್ತು ದ್ದ ೋನೆ. ತಾವು ಯಾವಾಗ ಸಮಯವನುನ  ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದರೆ, 

ಸಕಾುರ ಚ್ರ್ಚು ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಸಿದಿವಾಗಿದ್.  

ಸನಮ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಎಾಂ.ಇ.ಎಸ್. ಪುಾಂಡರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ದಬ್ರಬ ಳಿಕೆ ಮತ್ತು  

ಗಾಂದಲಗಳ ವಿಚಾರಕೆಕ  ಬಂದಾಗ, ರಾಜಯ ದ ಮತ್ತು  ರಾಷಿ ರದ ನಯಕತಾ ಕೆಕ  ಅಗೌರವವನುನ  

ತರುವಂತಹ ರಿೋತ್ತಯಲಿ್ಲ  ಎಾಂ.ಇ.ಎಸ್. ನ್ವರು ಪುಾಂಡಾಟಕೆಯನುನ  ಮಾಡುತ್ತು ರುವುದನುನ  ನವು 

ನೋಡಿದ್ದ ೋವ. ಸಕಾುರ ಯಾವ ಕಾರಣಕೂಕ  ಈ ಪುಾಂಡಾಟಕೆಯನುನ  ಸಹಸುವುದಿಲಿ . ಮಾನ್ಯ  

ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಸಕಾುರಿ ವಾಹನ್ಗಳ ಮೇಲ್ ಕಲಿ್ಕ  ತೂರುವುದ್ಯ, ಬ್ಾಂಕ ಹಚುಚ ವುದ್ಯ, 

ಕನ್ನ ಡ ಬ್ರವುಟವನುನ  ಸುಡುವುದ್ಯ ಇಾಂತಹ ಕೃತಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ತೊಡಗಿದವರಿಗೆ ಕನುಟಕ ರಾಜಯ ದ 

ಪ್ಲ್ಲೋಸರು ಲ್ಯಠಿಯ ರುಚಿಯನುನ  ತೊೋರಿಸಿದಾದ ರೆ. ಇಾಂತಹವರ ಮೇಲ್ ನಿದಾುಕ್ಣಯ ವಾಗಿ ಕರ ಮ 

ಕೈಗಳುಳ ತೆು ೋವ. ಯಾವ ಗಾಂದಲಕೂಕ  ಎಡೆ ಮಾಡಿಕಡುವುದಿಲಿ . ಕಾನೂನು ಸುವಯ ವಸಾ ಗೆ ಯಾರು 

ಸವಾಲ್ಕ ಹಾಕುತಾು ರೆ ಅವರನುನ  ಸಕಾುರ ಮಟಿ  ಹಾಕುತು ದ್. ಎಾಂ.ಇ.ಎಸ್. ಪುಾಂಡಾಟಕೆಯೂ 

ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪುಾಂಡಾಟಕೆಯನುನ  ಸಕಾುರ ಸಹಸುವುದಿಲಿ  ಎನುನ ವುದನುನ  
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ಸಪ ಷಿ ಪಡಿಸುತೆು ೋವ. ಈ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗೆೆ  ಚ್ರ್ಚು ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ತಾವು ಯಾವ ಸಮಯವನುನ  ನಿಗದಿ 

ಮಾಡುತ್ತು ೋರಿ, ಆ ಚ್ರ್ಚುಗೆ ಸಕಾುರ ಸಿದಿವಿದ್ ಮತ್ತು  ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ 

ಸಮಾಧಾನ್ವಾಗುವಂತಹ ಉತು ರವನುನ  ಕಡುತೆು ೋವ ಎನುನ ವಂತಹ ವಿಶಾ ಸವನುನ  

ವಯ ಕು ಪಡಿಸುತ್ತು ದ್ದ ೋನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎಂ.ಇಬಾರ ಹಿಂ:- ಸನಮ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ,  ಎಾಂ.ಇ.ಎಸ್. ಪುಾಂಡಾಟಕೆಗೆ ಇವರು 

ಏನೂ ಮಾಡುವುದ್ಯ ಬೇಡ, ಇಡಿೋ ರಾಜಯ ಕೆಕ  ಅನ್ಾ ಯವಾಗುವಂತೆ ತಂದಿರುವ ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ 

ಕಾಯಿದ್ಯನುನ  ಬ್ಳಗ್ರವಿಯಲಿ್ಲ  ಜಾರಿಗಳಿಸುವುದಿಲಿವಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ವಕು ಒಬಬ ನೇ ಒಬಬ  

ಮರಾಠಿಯವನು ಇಲಿ್ಲ  ಇರುವುದಿಲಿ . ಎಲಿ  ನ್ಮಮ  ಜಮಿೋನಿನ್ಲಿ್ಲ  ದ್ಯಡಿಯುತ್ತು ದದ ವರು ಭೂ 

ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಿದ್ ಬಂದ್ಯ ಅವರು ಮಾಲ್ಲೋಕರಾಗಿದಾದ ರೆ.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡರೇ ಹಾಗೂ ಶ್ರ ೋಯುತ ಇಬ್ರರ ಹಾಂರವರೇ, ನನು 

ತಮಗೆ ಮಾತನಡುವುದಕೆಕ  ಅವಕಾಶ್ವನುನ  ಕಡುತೆು ೋನೆ. ಈಗ ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ  ಎಲಿ  

ಮಾಧಯ ಮಗಳಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ಪತ್ತರ ಕೆಗಳಲಿ್ಲ  ಉತು ರ ಕನುಟಕ ಭಾಗದ ಸಮಸಯ ಯ ಬಗೆೆ  ಬ್ಳಕು ರ್ಚಲಿ್ಲ  

ಎಾಂದ್ಯ ವರದಿಯಾಗಿದ್. ಅದನುನ   ನನು ಬ್ಳಗೆೆಯಿಾಂದ ನೋಡಿದ್ದ ೋನೆ ಮತ್ತು  ಓದಿದ್ದ ೋನೆ. 

ಅದಕಾಕ ಗಿಯೇ ನನು ಬ್ಳಗೆೆ  ತಮೆಮ ಲಿರನುನ  ಕರೆದ್ಯ ಮಾತನಡಿದ್ದ ೋನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಗೋವಿಂದ ಎಂ.ಕಾರಜ್ೋಳ(ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು  ಮಧಾ ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಚಿವರು):- 

ಸನಮ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಸುವಣುಸೌಧ ಕಟಿ ರುವ ಆಶ್ಯ  ಏನೆಾಂದರೆ     ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ   ಬಂದ     

65  ವಷುಗಳ  ನಂತರವೂ  ಸಹ  ಉತು ರ  ಕನುಟಕ ಅಭಿವೃದಿಿಯಾಗಿಲಿ ,  ಎನುನ ವಂತಹ ಹಣೆಪಟಿ    

ಏನಿದ್,      ಅದನುನ   ಅಳಿಸುವುದಕೆಕ     ಇಲಿ್ಲ   ಚ್ರ್ಚುಗಳ್ಳಗಬೇಕು , ಇಲಿ್ಲಾಂದ  ಅಭಿವೃದಿಿ  ಕೆಲಸಗಳು  

ಇಲಿ್ಲಾಂದ  ಮಂಜೂರಾಗಬೇಕು  ಎನುನ ವ  ಉದ್ದ ೋಶ್ದಿಾಂದ  ಈ  ಸುವಣುಸೌಧವನುನ   ಕಟಿ ಲ್ಯಗಿದ್.   

ಆದರೆ,  ದ್ಯರ್ದುವದ  ಸಂಗತ್ತ  ಏನಗಿದ್  ಎಾಂದರೆ    ಪರ ತ್ತ  ಅಧದಿವೇಶ್ನ್ದಲಿ್ಲ   ಇಾಂತಹ  

ಗಲ್ಯಟೆಗಳು ,  ಇಾಂತಹ  ಗಾಂದಲಗಳು,  ಮತೆು   ಕೆಲವರಿಾಂದ  ಪರ ತ್ತಭಟನೆ     ಇದ್ಯ  ಒಾಂದೇ  

ಕೆಲಸವಾಗುತಾು   ಬಂದಿದ್.    ಹಾಗ್ರಗಿ,  ಪರ ತ್ತಪಕ್ಷದ  ನಯಕರು  ಹೇಳಿರುವಂತಹ  ವಿಚಾರ,  ಮತೆು  ಶ್ರ ೋ 

ಲಕ್ಷಮ ಣ ಸಂಗಪಪ   ಸವದಿಯವರು,  ಮತ್ತು   ಶ್ರ ೋ  ಸಿ.ಎಾಂ.  ಇಬ್ರರ ಹಾಂ ರವರು  ಹೇಳಿದಂತಹ  ವಿಚಾರ  

ಮತ್ತು    ಕೆ.ಟ.  ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡರವರು   ಹೇಳಿದಂತಹ        ವಿಚಾರಕೆಕ   ನನು ಸಹಮತವನುನ   ವಯ ಕು   

ಮಾಡುತೆು ೋನೆ.  ಅಭಿವೃದಿಿ  ಬಗೆೆ   ಚ್ರ್ಚು  ಮಾಡಲ್ಲಕೆಕ   ಸಕಾುರ  ಸಿದಿವಿದ್.   ಮತೆು   ನ್ಮಗೆ  

ಆಗಿರುವಂತಹ ಅನಯ ಯ   ಕೃಷ್ಠಣ   ಬಗೆೆ   2010 ರಲಿ್ಲ   ಈ  ಸಂಬಂಧ  ಫೈನ್ಲ್  ನೋಟಫಿಕೇಷನ್  

ಆಗಿದ್.  130 ಟ.ಎಾಂ.ಸಿ.ಗೆ ಆಲಮಟಿಯಲಿ್ಲ ….. 
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           (ಮುಾಂದ್ಯ) 

(1160) 20.12.2021 11.50 ಎಸ್ವಿ-ಬಿಎನ್ಎಸ್    (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಗೋವಿಂದ ಎಂ.ಕಾರಜ್ೋಳ (ಮುಂದ್ದ):-  

ಪರ ತ್ತಪಕ್ಷದ ನಯಕರು ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿದರು.  ಅದರ ಬಗೆೆ  ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಒಾಂದ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರು 

ಕೂಡ ವಯ ಥುವಾಗದಂತೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕಳಳ ಲ್ಲಕೆಕ  ಎಲಿರ ಸಹಕಾರವನೂನ  ಕೇಳುವುದಕೆಕ  

ಸಕಾುರ ಬದಿವಾಗಿದ್.  ಆ ನಿಟಿ ನ್ಲಿ್ಲ  ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಚ್ರ್ಚುಗಳು ನ್ಡೆಯಲ್ಲ. ಅದಕೆಕ  ಸಕಾುರ 

ಸಿದಿವಿದ್ ಎನುನ ವಂತಹ ಮಾತನುನ  ಹೇಳಬಯಸುತೆು ೋನೆ.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ತಮೆಮ ಲಿರ ಭಾವನೆಗಳನುನ  ನನು ಅರಿತ್ತದ್ದ ೋನೆ.  ಇದ್ಯ ಬಹಳ ಒಳೆಳ ಯ 

ಬ್ಳವಣಿಗೆ ಎಾಂದ್ಯ ನನು ಭಾವಿಸಿದ್ದ ೋನೆ.  ಈ ಹನೆನ ಲ್ಯಲಿ್ಲ  ನಳೆ ಬ್ಳಿಗೆೆ  10.30ಕೆಕ  ಸದನ್ವನುನ  

ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿ  ಪರ ಶ್ನ ೋತು ರ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಇಡಿೋ ದಿನ್ವನುನ  ಈ ವಿಷಯದ ಚ್ರ್ಚುಗ್ರಗಿ ನಿಗದಿ 

ಪಡಿಸುತೆು ೋನೆ.  ಸಕಾುರಕೂಕ  ನನು ಇದೇ ಮಾತನುನ  ಹೇಳಬಯಸುತೆು ೋನೆ.  ಬ್ಳಿಗೆೆ  10.30 ರಿಾಂದ ಒಾಂದ್ಯ 

ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಪರ ಶ್ನ ೋತು ರವನುನ  ಮುಗಿಸೋಣ.  ಎಲಿರಿಗೂ ಚ್ರ್ಚುಗೆ ಅವಕಾಶ್ವನುನ  

ಮಾಡಿಕಡುತೆು ೋನೆ. ಇಡಿೋ ದಿನ್ ಚ್ರ್ಚು ಮಾಡಲ್ಕ ಸಕಾುರವೂ ಸಿದಿವಿರಬೇಕು.    

 ಮಾನ್ಯ  ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರೇ, ಪರ ಶ್ನ ೋತು ರ ಅವಧಿಯನುನ  ಪಾರ ರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದ್.  

ನಿಮಮ  ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಬ್ರವಿಯಿಾಂದ ಹರಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದ ೋನೆ.   

ಶಿರ ೋ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಸಂಗಪಪ  ಸವದಿ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಂದ ಚುನ್ಯಯತ್ರಾದವರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ನನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರನೆನ ೋ ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ಬ್ರರಿ ವಿನಂತ್ತ 

ಮಾಡಿಕಾಂಡಿದ್ದ ೋನೆ. ವಿಪಕ್ಷ ನಯಕರ ಮಾತ್ತಗೆ ಮನ್ನ ಣೆ ಕಟಿ  ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ಬ್ರವಿಯಿಾಂದ 

ಹರಹೋಗಬೇಕೆಾಂಬುದ್ಯ ನ್ಮಮ  ವಿನಂತ್ತಯಾಗಿದ್. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರೇ ನವು ಚ್ರ್ಚುಗೆ 

ಸಿದಿ ರಿದ್ದ ೋವಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದಾದ ರೆ.  ಇದ್ಯ ನಿೋನು ಅತು ಾಂಗೆ ಮಾಡು, ನನು ಸತು ಾಂಗೆ ಮಾಡುತೆು ೋನೆ ಎಾಂದ 

ಹಾಗ್ರಗಿದ್.  ಅವರನುನ  ಏಕೆ ತಪುಪ  ದಾರಿಯಲಿ್ಲ  ತಂದ್ಯ ಕೂರಿಸುತಾು ರೆ.   

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎಂ.ಇಬಾರ ಹಿಂ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಂದ ಚುನ್ಯಯತ್ರಾದವರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ,   ಆ ಮಂತ್ತರ ಯ ಮೇಲ್ಲನ್ ಚ್ರ್ಚುಗೆ ಒಾಂದ್ಯ ಸಮಯವನುನ  ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಬಿಡಿ 

ಸ್ವಕು.  ಒಾಂದ್ಯ ಗಂಟೆಯೋ, ಎರಡು ಗಂಟೆಯೋ ಚ್ರ್ಚುಯಾಗಲ್ಲ.  ಸಕಾುರದವರು ಉತು ರವನುನ  

ಕಡಲ್ಲ.  ಅದಾದ ಮೇಲ್ ತ್ತೋಮಾುನ್ವಾಗುತು ದ್.   
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(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಹಲವು ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ಒಟ್ಟು ಗೆ ಎದ್ದು ನಂತ್ತ ಮಾತ್ನ್ಯಡಲು 

ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದರು) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ದಯವಿಟಿ  ಒಬಬ ರು ಮಾತನಡಿ.  ಈಗ ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾನಯಕರು 

ಮಾತನಡಲ್ಕ ನಿಾಂತ್ತದಾದ ರೆ.  ಕೇಳಿ,  ಸದನ್ದಲಿ್ಲ  ಪಿೋಠಕೆಕ  ಸಾ ಲಪ ವಾದರೂ ಗೌರವವನುನ  ಕಡಿ.   

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾನ್ಯಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಮೊನೆನ  

ವಿರೋಧಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯ  ಸಚೇತಕರು ತಮಗೆ ಒಾಂದ್ಯ ನಿಲ್ಕವಳಿ ಸೂಚ್ನೆಯನುನ  ಕಟಿ , ಪರ ಸ್ವು ಪ 

ಮಾಡಿ, ಚ್ರ್ಚುಯಾಗಿ ತಾವು ತ್ತೋಮಾುನ್ವನೂನ  ಕಟಿ  ಎಲಿವೂ ಮುಗಿದ್ಯ ಹೋಗಿದ್.  ಮುಗಿದ 

ಅಧಾಯ ಯವನುನ  ಪುನಃ ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡು ಚ್ರ್ಚುಗೆ ಅವಕಾಶ್ ಕಡಿ ಎಾಂದರೆ ಅದ್ಯ ಸದನ್ದ 

ಕಾಯುಕಲ್ಯಪದ ಒಟಿ  ಸಮಯವನುನ  ಕಲಿ್ಕವುದನುನ  ಬಿಟಿ ರೆ ಸಮಸಯ  ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದಿಲಿ . 

ನನು ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಪರ ತ್ತಪಕ್ಷದ ನಯಕರು, ಪರ ತ್ತಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯ  ಸಚೇತಕರು ಮತ್ತು  ಪರ ತ್ತಪಕ್ಷದ 

ಸದಸಯ ರಲಿ್ಲ  ವಿನಂತ್ತ ಮಾಡಿಕಳುಳ ತೆು ೋನೆ.  ಮುಗಿದ ಅಧಾಯ ಯಕೆಕ  ಏಕೆ ಪುನಃ ಚಾಲನೆಯನುನ  

ಕಡುತ್ತು ೋರಾ? ಇದ್ಯ ಮುಗಿದ್ಯ ಹೋದಂತಹ ವಿಚಾರ.  ಅವರು ಕಟಿ  ನಿಲ್ಕವಳಿ ಸೂಚ್ನೆಯ 

ಮೇರೆಗೆ ಚ್ರ್ಚುಯಾಗಿ ತಾವು ತ್ತೋಪುನುನ  ನಿೋಡಿರುತ್ತು ೋರಿ.  ಅದನುನ  ತ್ತರಸ್ವಕ ರ ಕೂಡ ಮಾಡಿಯಾಗಿದ್.  

ಇನೆನ ೋಕೆ ಅದರ ಬಗೆೆ  ಚ್ರ್ಚು? ಪರ ಶ್ನ ೋತು ರದ ನಂತರ ಗಮನ್ ಸಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಗಳು, ಇನಿನ ತರ 

ಕಾಯು ಕಲ್ಯಪಗಳು ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಾಂದ ದಯವಿಟಿ  ಸಹಕಾರ ನಿೋಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ತಮಮ  

ಮೂಲಕ ವಿನಂತ್ತ ಮಾಡುತೆು ೋನೆ.   

ಶಿರ ೋ ಎಂ.ನ್ಯರಾಯಣ್ಸಾವ ರ್ಮ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಾ  ಸಚೇತ್ಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಇದ್ಯವರೆವಿಗೂ ಮಾನ್ಯ  ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು, ಮಾನ್ಯ   ಲಕ್ಷಮ ಣ ಸವದಿ, 

ಮಾನ್ಯ  ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡರು, ಮಾನ್ಯ  ಇಬ್ರರ ಹಾಂ ಮಾತನಡಿರುವ ವಿಷಯಕೆಕ  ನ್ಮಮ  ಸಹಮತ ಇದ್.  

ಉತು ರ ಕನುಟಕದ ಜಾ ಲಂತ ಸಮಸಯ ಗಳ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಡಲ್ಕ ನವು ಕೂಡ ಬಹಳ 

ಆಸಕು ರಾಗಿದ್ದ ೋವ.  ಜತೆಗೆ ಎಾಂಇಎಸ್ ಪುಾಂಡಾಟಕೆ, ಕನ್ನ ಡ ಬ್ರವುಟವನುನ  ಸುಟಿ ರುವುದ್ಯ, 

ಕನ್ನ ಡಿಗರ ಕೆಚ್ಚ ನುನ   ಬಡಿದ್ಬಿಬ ಸಿದ್ಯದ , ಒಬಬ  ಕನ್ನ ಡಿಗನಗಿ ನವಲಿರೂ ಅದರ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಡಲ್ಕ 

ತಯಾರಿದ್ದ ೋವ.   

ನವು ಕಳೆದ ಮೂನುಲ್ಕಕ  ದಿನ್ಗಳಿಾಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಬರುತ್ತು ದ್ಯದ , ಈ 

ಸಕಾುರದಲಿ್ಲರುವ ಒಬಬ  ಮಂತ್ತರ  ಭರ ಷಿ್ಠಚಾರದಲಿ್ಲ  ಸಿಲ್ಕಕದಾದ ರೆ. ನಯ ಯಾಲಯವು ಅವರ ವಿರುದಿ  

ಇಾಂತಹ ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಸಕ್ಷನ್ಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಪರ ಕರಣ ದಾಖ್ಲ್ಲಸಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದ್.  ನವು ನಿಯಮ 59ರ 

ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಅವಕಾಶ್ ಕಡುವಂತೆ ತಮಗೆ ಮನ್ವಿಯನುನ  ಕಟಿ ದ್ದ ವು.  ಅದ್ಯ ಆಗುವುದಿಲಿ  ಎಾಂದ್ಯ 

ತಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ನವು ಬ್ರವಿಗಿಳಿದ್ಯ ಧರಣಿ ಮಾಡಿದ್ವು.  ಧರಣಿಯನುನ  ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ತಾವು 
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ಒಾಂದ್ಯ ಮನ್ವಿಯನುನ  ಮಾಡಿ ಇದನುನ  ಬೇರೆ ರೂಪದಲಿ್ಲ  ತಂದರೆ ಅವಕಾಶ್ ಕಡುವುದಾಗಿ 

ಹೇಳಿದಿರಿ.  ನಿಯಮ 68 ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ತಮಗೆ ಮನ್ವಿಯನುನ  ಸಲಿ್ಲಸಿ ಮೂರು ದಿನ್ಗಳ್ಳಗಿದ್.  ಇನೂನ  

ಕಾಯು ಕಲ್ಯಪಗಳ ಪಟಿ ಯಲಿ್ಲ  ಬಂದಿಲಿ .  ಮೊದಲ ಆದಯ ತೆಯನುನ  ಉತು ರ ಕನುಟಕದ ಮೇಲ್ಲನ್ 

ಚ್ರ್ಚುಗೆ ಕಡಿ.  ಎರಡನೆಯ ಆದಯ ತೆ ಎಾಂಇಎಸ್ ಪುಾಂಡಾಟದ ಬಗೆೆ  ಕಡಿ. ಇಾಂತಹ ಸಚಿವರ 

ವಿರುದಿ  ಚ್ರ್ಚುಗೆ ಅವಕಾಶ್ ಕಡುವುದಾಗಿ ನಿೋವು ಹೇಳಿದರೆ ಈಗಲೇ ನವು ಆರ್ಚ ಬರುತೆು ೋವ.  ಅದ್ಯ 

ಬಿಟಿ  ಒಾಂದ್ಯ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ  ಚ್ರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು, ಮತೊು ಾಂದ್ಯ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ  ಚ್ರ್ಚು 

ಮಾಡಬ್ರರದ್ಯ ಎನುನ ವುದಾದರೆ ಸದನ್ದಲಿ್ಲ  ನವು ಏಕೆ ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಾಂತಹ ಮಂತ್ತರ  

ಭರ ಷಿ  ಮಂತ್ತರ  ಎಾಂಬುದ್ಯ ಎಲಿರಿಗೂ ಗತಾು ಗಿದ್.   

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಮುಗಿದ್ಯ ಹೋಗಿರುವ 

ಅಧಾಯ ಯದ ಬಗೆೆ  ಪುನಃ ಚ್ರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದರೆ ಏನ್ಥು?  

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎಂ.ಇಬಾರ ಹಿಂ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾನಯಕರೇ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗುವುದನುನ  ಏಕೆ 

ಬೇಡವಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತ್ತು ೋರಿ? ಅವಕಾಶ್ವನುನ  ಕಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡಲ್ಲ.   

ಶಿರ ೋ ಎಂ.ನ್ಯರಾಯಣ್ಸಾವ ರ್ಮ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ,  ನ್ನ್ನ  ಮಾತ್ತ ಇನೂನ  

ಮುಗಿದಿಲಿ .  ನ್ಮಮ  ಸದನ್ವು ಅಪಾರವಾದ ಗೌರವಯುತ ಇತ್ತಹಾಸವುಳಳ ದ್ಯದ .  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನಿೋವು ಮಾತನಡುವುದಕೆಕ  ಮುನ್ನ  ನನು ಒಾಂದ್ಯ ಮಾತನುನ  

ಹೇಳಬಯಸುತೆು ೋನೆ.  ನಿೋವು ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ  ಧರಣಿ ಮಾಡುತ್ತು ದಿದ ೋರೆಾಂಬುದ್ಯ ನ್ಮಗೆ ಗತ್ತು ಲಿ .  

ನಿೋವು ಏನ್ನುನ  ಯಾವಾಗ ನ್ನ್ಗೆ ಕಟಿ ದಿದ ೋರಿ ಎಾಂಬುದನುನ  ಹೇಳಿ.   

ಶಿರ ೋ ಎಂ.ನ್ಯರಾಯಣ್ಸಾವ ರ್ಮ:- ನವು ನಿಯಮ 68ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ   ಯಾವ ಮಂತ್ತರ ಗಳು 

ರಾಜೋನಮೆ ನಿೋಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಒತಾು ಯ ಮಾಡುತ್ತು ೋದ್ದ ೋವಯೋ … 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ಒಾಂದ್ಯ ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿ.  ಮೊದಲ್ಕ 

ನಿಯಮಗಳನುನ  ಪಾಲ್ಲಸುವುದಕೆಕ  ಕಲ್ಲಯಿರಿ.  ನಿೋವು ಮಧಾಯ ಹನ  01.30 ನಿಮಿಷಕೆಕ  ನೋಟಸ್ ಅನುನ  

ಕಟಿ ದಿದ ೋರಿ.  ಆ ವೇಳೆಗೆ ಅಜೆಾಂಡಾ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು .  ಆಮೇಲ್ ನಿೋವು ಏಕೆ ಧರಣಿ ಮಾಡುತ್ತು ದಿದ ೋರಿ 

ಎಾಂಬುದ್ಯ ನ್ನ್ಗೇನೂ ತ್ತಳಿದಿಲಿ .  ನಿೋವೇನು ಕಟಿ ಲಿ . ನಿೋವು ಅಾಂದ್ಯ ನಿೋಡಿದದ  ಸೂಚ್ನೆಗೆ ನನು 

ಈಗ್ರಗಲೇ ಒಾಂದ್ಯ ತ್ತೋಮಾುನ್ವನುನ  ಕಟಿ ದ್ದ ೋನೆ.  ನನು ಮಾಡಿರುವ ತ್ತೋಮಾುನ್ದಿಾಂದ ನನು 

ಹಾಂದ್ ಸರಿಯಲ್ಕ ಸ್ವಧಯ ವಿಲಿ .   
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ಮಾನ್ಯ  ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರೇ, ದಯಮಾಡಿ ನನು ಮತೊು ಮೆಮ  ತಮಮ ಲಿ್ಲ  ವಿನಂತ್ತ 

ಮಾಡಿಕಳುಳ ತೆು ೋನೆ.   

ಶಿರ ೋ ಎಂ.ನ್ಯರಾಯಣ್ಸಾವ ರ್ಮ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಕೆಳಮನೆಯಲಿ್ಲ  ಇದೇ ರಿೋತ್ತಯ 

ಪರ ಕರಣವಿದದ  ಸಂದಭುದಲಿ್ಲ  ಬಿಜೆಪಿಯವರು ವಿರೋಧಪಕ್ಷದಲಿ್ಲದದ ರು.  ಆಗ ಗಣಪತ್ತ ಪರ ಕರಣದಲಿ್ಲ  

ಇದೇ ರಿೋತ್ತಯ ವಾದ ವಿವಾದಗಳ್ಳಯಿತ್ತ,  ಅಾಂದ್ಯ ನ್ಮಮ  ಕಾಾಂಗೆರ ಸ್ ಸಕಾುರ ಚ್ರ್ಚುಗೆ ಅವಕಾಶ್  

ಕಟಿ ತ್ತ.  ಅಾಂದಿನ್ ಸಭಾಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದದ  ಕೆ.ಬಿ.ಕೋಳಿವಾಡ ಅವರು ಚ್ರ್ಚುಗೆ ಅವಕಾಶ್ವನುನ  

ಮಾಡಿಕಟಿ ದದ ರು.  ಅಾಂದ್ಯ ಸಚಿವರಾಗಿದದ  ಕೆ.ಜೆ.ಜಾಜ್ು ಅವರ ವಿರುದಿ  F.I.R. ದಾಖ್ಲ್ಕ ಮಾಡಲ್ಕ 

ಕೋಟ್ು ಹೇಳಿತ್ತು . ಅವರು ರಾಜೋನಮೆ ಕಟಿ ರು. (ಗಂದಲ)  ಈಗ ಇವರ ಮೇಲ್ F.I.R. 

ದಾಖ್ಲ್ಯಗಿದ್. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗ ಚ್ರ್ಚು ಬೇಡ. ನಿೋವು ನೋಟಸ್ ಅನುನ  ಮಧಾಯ ಹನ  1.30ಕೆಕ  

ಕಟಿ ದಿದ ೋರಿ.   

ಶಿರ ೋ ಎಂ.ನ್ಯರಾಯಣ್ಸಾವ ರ್ಮ:- ಅಾಂದ್ಯ ಮಧಾಯ ಹನ  01.30ಕೆಕ  ಕಟಿದ್ಯದ , ಇಾಂದ್ಯ ಚ್ರ್ಚುಗೆ 

ಬರಬೇಕಾಗಿತು ಲಿವ? ನಿೋವು ಯಾವತಾು ದರೂ ಚ್ರ್ಚುಗೆ ಅವಕಾಶ್ ಕಡಿ.   

ಶಿರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನ್ಯಥ್ (ಪದವಿೋಧರರ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, 

ಬೇಕಾದಾಗ ಸದನ್ದ ಬ್ರವಿಗೆ ಬಂದ್ಯ ಪುನಃ ಹೋಗಿ ಮಾತನಡುವುದ್ಯ, ಪುನಃ ಸದನ್ದ ಬ್ರವಿಗೆ 

ಬರುವುದ್ಯ ಯಾವ ನಿಯಮಗಳಡಿಯಲಿ್ಲ  ಇದ್ ಎಾಂಬುದನುನ  ತ್ತಳಿದ್ಯಕಳಳ ಲ್ಕ ಬಯಸುತೆು ೋನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಎಂ.ನ್ಯರಾಯಣ್ಸಾವ ರ್ಮ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರು ಅಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದದ ರು. ಬೇರೆ 

ನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಕಟಿ ರೆ ಅವಕಾಶ್ವನುನ  ಕಡುತೆು ೋನೆ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದದ ಕೆಕ  ನವು ಅಾಂದ್ಯ 

ಬ್ರವಿಯಿಾಂದ ಹರಬಂದಿದ್ದ ವು.  ನವು ಸುಮಮ ನೆ ಹರಗೆ ಬಂದಿಲಿ .  

ಶಿರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನ್ಯಥ್:- ಬ್ರವಿಯಿಾಂದ ಹರ ಹೋಗುವುದ್ಯ, ಅಲಿ್ಲ  ನಿಾಂತ್ತ 

ಭಾಷಣ ಮಾಡುವುದ್ಯ, ಪುನಃ ಬ್ರವಿಗೆ ಬರುವುದ್ಯ. ಇದ್ಯ ಯಾವ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಅವಕಾಶ್ 

ಇದ್?  

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎಂ.ಇಬಾರ ಹಿಂ:- ಮಾನ್ಯ  ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಥ್ ಅವರೇ, ಹೋಗುವ ಬರುವ 

ನಿಯಮಾವಳಿ.   

ಶಿರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನ್ಯಥ್:- ಮಾನ್ಯ  ಇಬ್ರರ ಹಾಂ ಅವರು ಬಹಳ ಹರಿಯರಿದಾದ ರೆ.   
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ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ದಯಮಾಡಿ ಎಲಿರೂ ಏಳಬೇಡಿ.  ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ . ಮಾನ್ಯ  ಆಯನೂರು 

ಮಂಜುನಥ್ ಅವರು ಮಾತನಡಲ್ಲ.   

ಶಿರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನ್ಯಥ್:-  ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಸದನ್ದ 

ಬ್ರವಿಗೆ ಬರುವ ಹಕುಕ  ಇದ್. ಬರಲ್ಲ.  ಬ್ರವಿಯಲಿ್ಲ  ಬಂದ್ಯ ನಿಾಂತ್ತಕಳುಳ ವುದ್ಯ, ಹೋಗಿ ಭಾಷಣ 

ಮಾಡುವುದ್ಯ,  ಪುನಃ ಬ್ರವಿಗೆ ಬರುವುದ್ಯ.  ಇದೇನು ಹುಡುಗ್ರಟವೇ?  

ಶಿರ ೋ ಎಂ.ನ್ಯರಾಯಣ್ಸಾವ ರ್ಮ:- ಮಾನ್ಯ  ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಥ್ ಅವರೇ, ನಿೋವಲಿ್ಯ  

ಇದನುನ  ಮಾಡೇ ಇಲಿವೇ?  ಬ್ರವಿಯಿಾಂದ ಹರಬಂದ್ಯ ನಿೋವು ಮಾತನಡಿಲಿವೇ? ನಿಮಗಾಂದ್ಯ 

ನಿಯಮ, ನ್ಮಗಾಂದ್ಯ ನಿಯಮವೇ? 

ಶಿರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನ್ಯಥ್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ನನು ತಮಮ ನುನ  ಪರ ಶೆನ  

ಕೇಳಿದಾಗ ಉತು ರ ಕಡುವ ಅಹುತೆ, ಯೋಗಯ ತೆ ಬೇರೆಯವರಿಗಿಲಿ .   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನನು ಮಾನ್ಯ  ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಥ ಅವರಿಗೆ ಮಾತನಡಲ್ಕ 

ಅವಕಾಶ್ ಕಟಿ ದ್ದ ೋನೆ.  ಅವರು ಮಾತನಡಲ್ಲ.  

ಶಿರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನ್ಯಥ್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ನನು ನಿಮಮ ನುನ  ಪರ ಶೆನ  

ಕೇಳಿದಾಗ ಅಥವಾ ನಿಮಿಮ ಾಂದ ಮಾಗುದಶ್ುನ್ವನುನ  ಕೇಳಿದಾಗ ಉತು ರ ಕಡುವಷಿ್ಟ  ದೊಡಡ ಸಿು ಕೆ 

ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ.  ಆ ಅಹುತೆ ಯಾರಿಗೂ ಬಂದಿಲಿ .  ನ್ನ್ನ  ಪರ ಶೆನ  ಇರುವುದ್ಯ ಸದನ್ದಲಿ್ಲ  ಪರ ತ್ತಭಟನೆ 

ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಬ್ರವಿಗಿಳಿಯುವ ಅಧಿಕಾರವಿದ್.  ಆದರೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಬ್ರವಿಗಿಳಿಯುವುದ್ಯ. ಮತೆು  

ಮಾತನಡುವ ಚ್ಪಲ ಬಂತೆಾಂದರೆ ತಮಮ  ಸ್ವಾ ನ್ಕೆಕ  ಬಂದ್ಯ ಮಾತನಡುವುದ್ಯ. ಮಾತನಡುವುದ್ಯ 

ಮತ್ತು  ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವುದ್ಯ ಮಾಡಲ್ಕ ಯಾವ ನಿಯಮಗಳಡಿಯಲಿ್ಲ  ಅವಕಾಶ್ವಿದ್? ಇಲಿ್ಲ  

ಯಾರಾದರೂ ತ್ತಳುವಳಿಕಸಾ ರು ನ್ನ್ಗೆ enlighten  ಮಾಡಿದರೆ ನನು ಕುಳಿತ್ತಕಳುಳ ತೆು ೋನೆ.   

ಶಿರ ೋ ಎಂ.ನ್ಯರಾಯಣ್ಸಾವ ರ್ಮ:- ಮಾನ್ಯ   ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಥ ಅವರೇ, ನಿೋವು ಎಲಿ್ಯ  

ಇದನುನ  ಮಾಡಿದಿದ ೋರಿ.   

ಶಿರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನ್ಯಥ್:- ನನು ಬೇಕಾದ್ಯದ  ಮಾಡಿದ್ದ ೋನೆ.  ಅದನುನ  

ಮಾಡುವುದಕಕ ೋಸಕ ರವೇ ನಿೋವು ಬಂದಿದಿದ ೋರೇ?  

ಶಿರ ೋ ಎಂ.ನ್ಯರಾಯಣ್ಸಾವ ರ್ಮ:- ನಿೋವಷಿ್ಟ  ಬ್ರರಿ ಈ ರಿೋತ್ತ ಮಾತನಡಿದಿದ ೋರಿ ಎಾಂದ್ಯ ನ್ಮಗೆ 

ತ್ತಳಿದಿದ್.  
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ಶಿರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನ್ಯಥ್:- ಅದನುನ  ಲ್ಕಕ   ಮಾಡಿ ಪಟಿ  ಸಿದಿ  ಮಾಡಿ 

ತಾರಿೋಖುವಾರು ಕಡಿ. ನಿಮಮ  ರಿೋತ್ತ ನನು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನುನ  ಮಿೋರಿ ಇದ್ಯವರೆವಿಗೂ ವತುನೆ 

ಮಾಡಿರುವುದಿಲಿ .  

ಶಿರ ೋ ಎಂ.ನ್ಯರಾಯಣ್ಸಾವ ರ್ಮ:- ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲದಾದ ಗ ನಿೋವು ಈ ರಿೋತ್ತ ಎಷಿ್ಟ  ಬ್ರರಿ 

ಬಂದಿದಿದ ೋರಿ ಎಾಂಬುದನುನ  ದಾಖ್ಲ್ಗಳಲಿ್ಲ  ತೆಗೆದ್ಯ ನೋಡಿ, ತ್ತಳಿಯುತು ದ್.   

ಶಿರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನ್ಯಥ್:- ನನು ಸಭಾಪತ್ತಯವರ ಪಿೋಠದಿಾಂದ ಉತು ರವನುನ  

ನಿರಿೋಕ್ಸುವಾಗ ಪಕಕ ದವರು ಯಾರದೊದ ೋ ಉತು ರದ ಅವಶ್ಯ ಕತೆ ನ್ನ್ಗಿಲಿ .  ಪಿೋಠಕೆಕ   ಬಂದ್ಯ ಕುಳಿತ 

ದಿನ್ ಅವರು ಉತು ರವನುನ  ಕಡಲ್ಲ. ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರು ನಿಯಮವನುನ  ಹೇಳಿದರೆ ಅದನುನ  

ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲ್ಕ ನನು ತಯಾರಿದ್ದ ೋನೆ.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಹೇಳುತೆು ೋನೆ.  ಮಾನ್ಯ  ಹರಿಪರ ಸ್ವದರೇ, ನಿೋವು ಮಾತನಡಿ.  

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಸಂವಿಧಾನ್ದ ಚೌಕಟಿ ನ್ಲಿ್ಲ  ಈ 

ಸದನ್ ರಚ್ನೆಯಾಗಿದ್.  ನಂತರ ಸಂವಿಧಾನ್ದಲಿ್ಲ  ಶಸಕಾಾಂಗ, ನಯ ಯಾಾಂಗ ಮತ್ತು  

ಕಾಯಾುಾಂಗಗಳಿವ.  ಈ ಸದನ್ದಲಿ್ಲ  ನನು ಯಾವುದೇ ಕೇಸ್ ಅನುನ  ಉಲಿ್ೋಖ್ ಮಾಡುತ್ತು ಲಿ . 

ಶಸಕಾಾಂಗ ಆದ ಮೇಲ್ ನಯ ಯಾಾಂಗ, ನಯ ಯಾಾಂಗ ಆದ ಮೇಲ್ ಕಾಯಾುಾಂಗ ಇದ್.  

ಕಾಯಾುಾಂಗದಲಿ್ಲ  ಯಾರ ಮೇಲ್ ಆದರೂ  ಒಾಂದ್ಯ ಕೇಸ್ ದಾಖ್ಲ್ಯದ ನಂತರ,  

                  (ಮುಾಂದ್ಯ) 

(1161) 20-12-2021 (12.00) ಕೆಜಿ–ಜಿಆರ್           (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್ರವರೇ, ನನು ಹೇಳುವುದನುನ  ಮೊದಲ್ಕ 

ತ್ತಳಿದ್ಯಕಳಿಳ  

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ್್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಈ  ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  ತಮಮ  ruling 

ಬೇಕು. ಮಂತ್ತರ  ಮಂಡಲದಲಿ್ಲರುವವರೆಲಿರೂ ಸಂವಿಧಾನ್ದ ಮೇಲ್ ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ   ಪರ ಮಾಣ 

ವಚ್ನ್ವನುನ  ಸಿಾ ೋಕಾರ ಮಾಡುತಾು ರೆ.  

(ಗಂದಲ) 
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ಡಾ||ವೈ.ಎ.ನ್ಯರಾಯಣ್ಸಾವ ರ್ಮ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಞ ೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ತಾವು 

ಅವರಿಗೆ ಮಾತನಡುವುದಕೆಕ  ಅವಕಾಶ್ ಕಟಿ ದಿದ ೋರಾ?  

                                         (ಗಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನನು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು? ನಿೋವು ಕೇಳಬೇಕಲಿವೇ?  

                                         (ಗಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ್್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಒಾಂದ್ಯ ನಿಮಿಷ.  ತಾವು  ನನು 

ಹೇಳುವುದನುನ   ಪೂತ್ತುಯಾಗಿ ಕೇಳಿ.  

(ಗಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನನು ಹೇಳಿದರೂ ಸಹ, ತಾವು ಯಾರು ಕೇಳುವುದಿಲಿವಾಂದರೆ, 

ನನು ಏನು  ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ?   

(ಗಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ್್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ನನು ತಮಮ  ಗಮನ್ಕೆಕ  ತರುತೆು ೋನೆ 

ಅಷಿ್ ೋ. ಬೇರೆಯವರು ಕೇಳುತಾು ರೆಯೋ ಅಥವಾ ಬಿಡುತಾು ರೆಯೋ ಅದ್ಯ ಬೇರೆ ಪರ ಶೆನ . ನನು 

ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿರುವುದ್ಯ ಮಾತನಡುವುದಕೆಕ . ನನು ಮಾತನಡಿ ಅದನುನ  ತಮಮ  ಮುಾಂದ್ 

ವಿಷಯವನುನ   ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸುತ್ತು ದ್ದ ೋನೆ. ಯಾರ ಮೇಲ್ಯಾದರೂ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಆದಾಗ, ಅವರು 

ಜವಾಬ್ರದ ರಿಯುತ ಸ್ವಾ ನ್ದಲಿ್ಲದದ ರೆ, 

(ಗಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್ರವರೇ, ನನು ತಮಗೆ ಚ್ರ್ಚು ಮಾಡುವುದಕೆಕ  

ಅನುಮತ್ತ  ಕಟಿ ಲಿ .  

(ಗಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ್್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ,   ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಆದ ವಯ ಕು ಯು 

ಜವಾಬ್ರದ ರಿಯುತ ಸ್ವಾ ನ್ದಲಿ್ಲದದ ರೆ,  ಆ ಕೇಸ್ನುನ  ‘Bʼ್report್ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಬರುತಾು ರೆ.   

(ಗಂದಲ) 
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ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್ರವರೇ, ಒಾಂದ್ಯ ನಿಮಿಷ ನ್ನ್ನ  ಮಾತ್ತ ಕೇಳಿ 

(ಗಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ್್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ,   ಒಾಂದ್ಯ ನಿಮಿಷ.್‘Bʼ್report್್ಆದ 

ಮೇಲ್ ನಯ ಯಾಲಯಕೆಕ  ಹೋಗುತಾು ರೆ.  

(ಗಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್ರವರೇ, ಒಾಂದ್ಯ ನಿಮಿಷ, ನ್ನ್ನ  ಮಾತ್ತ ಕೇಳಿ. ನಿೋವು 

ಕೇಳುವುದಿಲಿವಾಂದರೆ, ಹೇಗೆ? 

(ಗಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ್್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ,   ನಯ ಯಾಾಂಗ ಬೇರೆ. ಶಸಕಾಾಂಗ 

ಬೇರೆ.  Judiciary can interpret both the Constitution and the Government.  

(ಗಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್ರವರೇ, ಒಾಂದ್ಯ ನಿಮಿಷ ನ್ನ್ನ  ಮಾತ್ತ ಕೇಳಿ. 

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ್್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ,    ಒಾಂದ್ಯ ನಿಮಿಷ.   ನನು ನ್ನ್ನ  

ಮಾತನುನ  ಮುಗಿಸಿಬಿಡುತೆು ೋನೆ. ನಂತರ ತಾವು ಏನು ಬೇಕಾದರು ಹೇಳಿ. ಕಾಯಾುಾಂಗದಲಿ್ಲ  ‘Bʼ್

report  ಆದ ಮೇಲ್, ಕಾಯಾುಾಂಗದವರು ಮಾಡಿರುವುದ್ಯ, ಪುನಃ ಅವರ ವಿರುದದ  ಕೇಸ್ 

ಹಾಕಬೇಕೆಾಂದ್ಯ Judgment ನಯ ಯಾಾಂಗದಿಾಂದ ಬಂದಾಗ, ತಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ತಾವೇ 

ಹೇಳಬೇಕು. ಏಕೆಾಂದರೆ, prosecution authority is the Government. ಸಕಾುರ ಮಾಡಿರುವುದ್ಯ 

ತಪಾಪ ಗಿದ್ ಎಾಂದ್ಯ ನಯ ಯಾಲಯ ಹೇಳಿದ ಮೇಲ್., 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನನು ತಮಗೆ ಚ್ರ್ಚು ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಅನುಮತ್ತ ಕಟಿ ಲಿ . ತಾವು 

ಯಾವುದರ ಬಗೆೆ  ಚ್ರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತು ೋದಿದ ೋರಿ ಎನುನ ವುದ್ಯ ನ್ನ್ನ  ಮುಾಂದಿಲಿ .  

(ಗಂದಲ) 

ಡಾ||ವೈ.ಎ.ನ್ಯರಾಯಣ್ಸಾವ ರ್ಮ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ತಾವು ಚ್ರ್ಚುಗೆ ಅವಕಾಶ್ 

ಕಟಿ ದಿದ ೋರಾ? 

(ಗಂದಲ) 
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ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ್್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ,   ನನು ಚ್ರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತು ಲಿ .  

(ಗಂದಲ) 

ಡಾ||ವೈ.ಎ.ನ್ಯರಾಯಣ್ಸಾವ ರ್ಮ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಇದ್ಯ ಚ್ರ್ಚು. ತಾವು 

ಚ್ರ್ಚುಗೆ ಅವಕಾಶ್  ಕಟಿ ದಿದ ೋರಾ ದಯವಿಟಿ  ಹೇಳಿ?  

(ಗಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಇಲಿ ,  ನನು ಚ್ರ್ಚುಗೆ ಅವಕಾಶ್ ಕಟಿ ಲಿ .  

(ಗಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ್್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ,   ನನು ಮಾತನಡಿದ ಮೇಲ್ 

ಮಾನ್ಯ  ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಮಾತನಡಲ್ಲ. 

(ಗಂದಲ) 

ಡಾ||ವೈ.ಎ.ನ್ಯರಾಯಣ್ಸಾವ ರ್ಮ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ತಾವು ಚ್ರ್ಚುಗೆ ಅವಕಾಶ್ 

ಕಟಿ ಲಿವಾಂದ ಮೇಲ್ ಏಕೆ ಕೇಳುತ್ತು ದಿದ ೋರಿ? 

(ಗಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ್್:- ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ.,   

(ಗಂದಲ) 

ಡಾ||ವೈ.ಎ.ನ್ಯರಾಯಣ್ಸಾವ ರ್ಮ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ನ್ಮಗೆ ಏಕೆ ಅವರು 

ಹಾಂಸ ಕಡುತ್ತು ದಾದ ರೆ.  

(ಗಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಬ್ರವಿಯಲಿ್ಲ  ನಿಾಂತ್ತಕಾಂಡು ಯಾರು ಮಾತನಡಬ್ರರದ್ಯ.  

(ಗಂದಲ) 
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ಡಾ||ವೈ.ಎ.ನ್ಯರಾಯಣ್ಸಾವ ರ್ಮ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ತಾವು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ್ 

ಕಟಿ ದದ ರೆ, ಅವರು ಮಾತನಡಲ್ಲ. ನವು ಅದನುನ  ಕೇಳುತೆು ೋವ. ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ್ 

ಕಟಿ ಲಿವಾಂದ ಮೇಲ್ ಆವರು ಏಕೆ ಮಾತನಡುತಾು ರೆ? 

(ಗಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ್್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ತಾವು ನ್ನ್ಗೆ ಮಾತನಡುವುದಕೆಕ  

ಅವಕಾಶ್ ಕಟಿ ದಿದ ೋರಿ. 

(ಗಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಎಾಂ.ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ನಿೋವು ಬ್ರವಿಯಲಿ್ಲ  

ನಿಾಂತ್ತಕಾಂಡು ಏಕೆ ಮಾತನಡುತ್ತು ೋರಿ? ಆ ರಿೋತ್ತ ಮಾತನಡಬ್ರರದ್ಯ.  ಇಲಿ್ಲ   ಉಡುಗ್ರಟಕೆ 

ಮಾಡಬ್ರರದ್ಯ. ನಿಮಗೆ ಬುದಿದ  ಇದ್ಯೇ? ನಿಮಗೆ ತ್ತಳಿಯುವುದಿಲಿವೇ? ಬ್ರವಿಯಲಿ್ಲ  

ನಿಾಂತ್ತಕಾಂಡಿದಾದ ಗ ಬ್ರಯಿಯನುನ  ಬಂದ್ ಮಾಡಿಕಳಿಳ . ಇಲಿವಾಂದರೆ, ನಿಮಮ ನುನ  ಹರಗಡೆ 

ಹಾಕಸುತೆು ೋನೆ.  ಉಡುಗ್ರಟಕೆ  ಮಾಡುತ್ತು ೋರಾ? ಬ್ರವಿಯಲಿ್ಲ  ನಿಾಂತ್ತಕಾಂಡು  ಮಾತನಡಬೇಡಿ 

ಎಾಂದ್ಯ ನಿಮಗೆ ಎಷಿ್ಟ  ಬ್ರರಿ  ಹೇಳಬೇಕು? ಎಷಿ್ಟ  ಬ್ರರಿ ಮಾತನಡುತ್ತು ೋರಿ? ಇದ್ಯ 

ಧಮುಶಲ್ಯೇ? ಸಾ ಲಪ ವಾದರೂ ತ್ತಳುವಳಿಕೆ ಬೇಕು.  

(ಗಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ್್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ನನು ತಮಮ   ಅನುಮತ್ತಯನುನ  

ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡು ಮಾತನಡುತ್ತು ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಗಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್ರವರೇ, ನಿಮಗೆ ಮಾತನಡುವುದಕೆಕ  ಹೇಳಿದ್ದ ೋನೆ. 

ತಾವು ಮಾತನಡಿ.  

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ್್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ತಮಮ  ಅನುಮತ್ತ ಇಲಿದೇ ನನು 

ಮಾತನಡುವುದಿಲಿ .  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನಿಮಗೆ ಮಾತನಡುವುದಕೆಕ  ಹೇಳಿದ್ದ ೋನೆ. ತಾವು ಮಾತನಡಿ.  
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ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ್್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ನ್ನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದ್ಯ ಇಷಿ್ ೋ.  

Government is the prosecution authority.  ಅದರ ವಿರುದಿವಾಗಿ Judgment ಬಂದಾಗ, ತಮಮ  

ruling ಏನು? ತಾವು ನಯ ಯಾಲಯ ಮಾಡಿರುವುದ್ಯ ಸರಿಯೇ ಅಥವಾ ಸಕಾುರ ‘Bʼ್ report್

ಮಾಡಿರುವುದ್ಯ  ಸರಿಯೇ  ಎನುನ ವುದರ ಬಗೆೆ   ಇಷಿ್ಟ  ಹೇಳಿಬಿಡಿ.  ನನು  ಸುಮಮ ನೆ 

ಕುಳಿತ್ತಕಳುಳ ತೆು ೋನೆ.  ಸ 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್ರವರೇ, ತಾವು ಮಾತನಡಿದ್ಯದ  ಆಯಿತೇ? 

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ್್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಆಯಿತ್ತ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನನು ಮೊನೆನ  ದಿವಸ ಇದರ ಬಗೆೆ  ruling ಕಟಿ ದ್ದ ೋನೆ.  ಇದರ 

ಬಗೆೆ  ಚ್ರ್ಚುಗೆ ಅನುಮತ್ತಯನುನ  ಕಟಿ ದ್ದ ೋನೆ. ಈಗ ನ್ನ್ನ  ಮುಾಂದ್ ನಿಯಮ 68 ರಡಿ 4 

ನಟೋಸ್ಗಳಿವ. ಒಾಂದ್ಯ ನಟೋಸ್ಗೆ ಸಕಾುರ ಉತು ರ ಕಟಿ ದ್ದ . ಸಕಾುರ ಇನೂನ  3 

ನಟೋಸ್ಗಳಿಗೆ ಉತು ರ ಕಡಬೇಕು.  ನಿೋವು ಕಟಿ ದಿದ ೋರಿ.  ನನು 

ಎಾಂ.ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರಿಗೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲಿ್ಲ  ನಟೋಸ್ ಕಡಿ, ನನು ಅದನುನ  

consider ಮಾಡುತೆು ೋನೆ.  ಮಾಡಿ ನಂತರ  ಅದನುನ  Agenda ದಲಿ್ಲ  ತರುತೆು ೋನೆ.  ಆಗ ತಮಗೆ 

ಮಾತನಡುವುದಕೆಕ  ಅನುಮತ್ತ ಕಡುತೆು ೋನೆ.  ನೋಡುತೆು ೋನೆಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದ .   

                                                   (ಗಂದಲ) 

ಒಾಂದ್ಯ ನಿಮಿಷ. ನಿೋವು ನಟೋಸ್ ಕಡುವುದಿದದ ರೆ, ಕಡಿ. ನನು consider 

ಮಾಡುತೆು ೋನೆ. ನಿಯಮದ ಪರ ಕಾರ,  ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಗತ್ತು ದ್. ಆ ನಿಯಮದ ಪರ ಕಾರ 

ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತ್ತಳಿಸುತೆು ೋನೆ.     (ಗಂದಲ)    ನಿಯಮಾನುಸ್ವರ ಪರಿಶ್ೋಲನೆಯನುನ  

ಮಾಡುತೆು ೋನೆ. 

                                          (ಗಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ್್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ನಟೋಸ್ ಕಟಿ ದ್ದ ೋವ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಕಟಿ ದಿದ ೋರಿ. ಅದನೆನ ೋ ಪರಿಶ್ೋಲನೆ ಮಾಡುತೆು ೋನೆ.   

ಬ್ರವಿಯಲಿ್ಲದದ ವರು ಯಾರು ಮಾತನಡಬ್ರರದ್ಯ.  

                                         (ಗಂದಲ) 
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ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾನ್ಯಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರು 

ಪರಿಶ್ೋಲನೆ ಮಾಡುತೆು ೋನೆಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದಾದ ರೆ.  

(ಗಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಒಾಂದ್ಯ ನಿಮಿಷ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಬ್ರವಿಯಲಿ್ಲದದ ವರು 

ಮಾತನಡಿದ್ಯದ  ದಾಖ್ಲ್ಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲಿ . ಪರ ತಾಪ್ ಚಂದರ ಶೆಟಿ ರವರೇ, ತಾವಿೋಗ ಮಾತನಡಿ.  

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತಾಪ ಚಂದರ ಶ್ನಟ್ಟು  (ಸಥ ಳಿೋಯ ಸಂಸ್ಯಥ ಗಳ   ಕೆೆೋತ್ರ ) (ಅವರ ಸಾಥ ನದಿಂದ 

ಮಾತ್ನ್ಯಡಿದರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಎಲಿರೂ ಉತು ರ ಕನುಟಕದ ಬಗೆೆ  ಚ್ರ್ಚು 

ಮಾಡೋಣ. ಅದಕೆಕ  ನ್ಮಮ  ಒಪಿಪ ಗೆ ಇದ್. ಅದಕೆಕ  ಏನು ತೊಾಂದರೆ ಇಲಿ . ಆದರೆ, ಈ ಮಧ್ಯಯ  

ಅವರು ಇನನ ಾಂದ್ಯ ಮಾತನುನ  ಮಾತನಡಿದಾದ ರೆ. ಭಷಿ ರಚಾರದ ಬಗೆೆ  ಬ್ಾಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ 

ಮಾತಾನಡಿ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದಾದ ರೆ. ಇದ್ಯ  ಯಾವ  ಅಥು?  ಇದಕೆಕ  importance ಇಲಿವೇ? ಇದಕೆಕ  

ತಾವು ಸಹ ರಕ್ಷಣೆ ಕಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಇದ್ಯ ಸಹ ಆದಯ ತೆಯ ಮೇಲ್  

ಇರುವಂಥದ್ಯದ . ಇದನುನ  ಬ್ಾಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾತನಡಿ ಎಾಂದರೆ, ಸಕಾುರದ 

ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಚಿಾಂತನೆಗಳು ಏನು? ಹಾಗ್ರದರೆ, ಅದನುನ  ಮಾತನಡುವುದ್ಯ 

ಬೇಡವೇ?  ಇದಕೆಕ  ಸಮಯವನುನ  ಕಡುವುದಕೆಕ  ಆಗುವುದಿಲಿವೇ? ಸಮಯವನುನ  

ಕಡುವುದಕೆಕ  ಆಗುವುದಿಲಿವಾಂಬ ವಯ ವಸಾ ಯಲಿ್ಲ  ನವು ಇದದ ರೆ, ನವು ಇದನುನ  ಯಾರ ಹತ್ತು ರ 

ಕೇಳಬೇಕು? ಶಸನ್ ಬದದ ವಾಗಿ, ನಯ ಯಾಲಯ ಕಟಿ ರುವಂತಹ ತ್ತೋಪಿುನ್ ಹನೆನ ಲ್ಯಲಿ್ಲ  

ಮಾತನಡುತ್ತು ದ್ದ ೋವ.  

(ಗಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಸದಸಯ ರೇ, ಒಾಂದ್ಯ ನಿಮಿಷ.  

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತಾಪ ಚಂದರ ಶ್ನಟ್ಟು :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ತಾವು ಅದಕೂಕ  ಸಹ ಅವಕಾಶ್ 

ಇಲಿವಾಂದ್ಯ ಹೇಳುವುದಾದರೆ,  

(ಗಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ,  ಅವರು ಮಾತನಡಿ 

ಮುಗಿಸಲ್ಲ.  

(ಗಂದಲ) 
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ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಸದನ್ದ ಬ್ರವಿಯಲಿ್ಲ  ನಿಾಂತ್ತ ಯಾರು ಮಾತನಡಬೇಡಿ.   

(ಗಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತಾಪ ಚಂದರ ಶ್ನಟ್ಟು :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, Rule book ನ್ಲಿ್ಲ  ಏನು 

ಹೇಳುತು ದ್? ತಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್. Rules of Procedure and Conduct of Business in the 

Karnataka Legislative Council ಪುಸು ಕದಲಿ್ಲ  ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ ಸಹ,  ಇಾಂತಹ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗೆೆ  

ಆದಯ ತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ತೆಗೆದ್ಯಕಳುಳ ವುದಕೆಕ  ತಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್. ಇದ್ಯ  ನಯ ಯಾಾಂಗ 

ಕಟಿ ರುವಂತಹ ತ್ತೋಪಿುನ್ ಹನೆನ ಲ್ಯಲಿ್ಲ , ಆ ಸಚಿವರನುನ  ಇಟಿಕಳಳ ಬೇಕೇ ಅಥವಾ 

ಬೇಡವೇ  ಎನುನ ವುದರ ಬಗೆೆ  ಇಲಿ್ಲ  ಮಾತನಡುವುದೇ ಬೇಡ ಎಾಂದರೆ, ನವು ಇಲಿ್ಲಗೆ 

ಬರುವಂತಹ ಅವಶ್ಯ ಕತೆ ಏನಿದ್? 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನನು ಮಾತನಡುವುದ್ಯ ಬೇಡ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿಲಿ . 

(ಗಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತಾಪ ಚಂದರ ಶ್ನಟ್ಟು :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಬೇಡ ಅಾಂದರೆ, ಅದೇ ಅಥು 

ಅಲಿವೇ? ತಾವು  ಸಮಯ ಕಡುವುದಿಲಿ . ಯಾವಾಗ ಸಮಯ ಕಡುತ್ತೋರಿ ಎಾಂದ್ಯ ಗತ್ತು ಲಿ .  

(ಗಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ತಾವು ಯಾವುದರ ಬಗೆೆ  ಕೇಳುತ್ತು ೋರಿ ಎಾಂದ್ಯ ಗತಾು ಗಬೇಕಲಿವೇ; 

(ಗಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತಾಪ ಚಂದರ ಶ್ನಟ್ಟು :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಈಗ ನನು ಹೇಳಿದ್ಯದ  

ಅಥುವಾಯಿಲಿವೇ; 

(ಗಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಒಾಂದ್ಯ ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿ. ತಾವೂ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರಾಗಿ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡಿದಿದ ೋರಿ. ತಾವು  ಒಾಂದ್ಯ ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿ. ತಾವು ನಟೋಸ್ ಕಟಿ ದಿದ ೋರಿ. ಅದ್ಯ 

ಶುಕರ ವಾರದಂದ್ಯ ಮಧಾಯ ಹನ  1.30 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್. ನ್ಮಮ ಲಿ್ಲ  ʼreceivedʼ್ ಎಾಂದ್ಯ 

ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡಿದಾದ ರೆ. ಅದನುನ  ನಿಯಮಾನುಸ್ವರ   ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿ  ನ್ಮಮ  ನಿಯಮದ ಪರ ಕಾರ 

ಏನು  ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತ್ತಳಿಸುತೆು ೋನೆಾಂದ್ಯ  ಹೇಳಿದ್ದ ೋನೆ. ಈಗಲ್ಲ ಸಹ 
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ಅದಕೆಕ  ನನು ಬದದ ನಿದ್ದ ೋನೆ. ಅದನುನ  ನ್ಮಮ  ನಿಯಮದ ಪರ ಕಾರ ಏನು  ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ  

ಅದರ ಸ್ವಧಕ-ಭಾದಕಗಳನುನ  ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಸದನ್ಕೆಕ  ತ್ತಳಿಸುತೆು ೋನೆ.  ಆಗ ಚ್ರ್ಚುಗೆ ಅನುಮತ್ತ 

ಕಟಿ ರೆ, ತಾವು ಮಾತನಡಿ.  ಕಡದಿದದ ರೆ ಇಲಿ . ಅದನುನ  ನಿೋವು ಈಗಲೇ ಹೇಳಿ ಎಾಂದರೆ ಹೇಗೆ? 

ನನು ಅದರ ಬಗೆೆ  ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಲಿವೇ; 

(ಗಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನನು ನೋಡಬೇಕಲಿವೇ, ಚ್ರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಲಿವೇ; ಪರಿಶ್ೋಲನೆ 

ಮಾಡಬೇಕಲಿವೇ; 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ,  ನವು 

ತ್ತಳಿದ್ಯಕಾಂಡಿರುವುದ್ಯ ಇಷಿ್ ೋ, ತಾವು ಹೇಳಿದಂತೆ ನವು ತ್ತಳಿದ್ಯಕಾಂಡಿದ್ದ ೋವ. ಯಾರೇ 

ಪರ ಸ್ವು ವನೆಯನುನ  ಕಟಿರೂ ಸಹ  ಅದನುನ  ಪರಿಶ್ೋಲನೆ ಮಾಡಿ ಅದನುನ  ಅಾಂಗಿೋಕರಿಸುವ 

ಅಥವಾ ತ್ತರಸಕ ರಿಸುವಂತಹ ಹಕುಕ  ತಮಗಿದ್. ತಾವು ಅದನುನ  ಮಾಡಿ.  

(ಗಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸಾದ್್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ತಾವು ಅದನುನ  ಪೂತ್ತು ಚ್ರ್ಚು  

ಮಾಡಿ, ಎಲಿರ ಬಳಿ ಸಮಲೋಚ್ನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕೆಕ  ಅವಕಾಶ್ವನುನ    ನಳಿದ್ಯದ  ಕಡುತೆು ೋವ 

ಎಾಂದಾದರೂ ಹೇಳಿ,  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ನನು ಹೇಳುವುದಿಲಿ .    ನನು ನೋಡಬೇಕಲಿವೇ; 

(ಗಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಮುಗಿದ ಅಧಾಯ ಯಕೆಕ     

ಮತೆು  ಪುನಃ ಕಡಿ ಎಾಂದರೆ, ಏನು ಅಥು? 

(ಗಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ್್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ನ್ಮಗೆ 24ನೇ ತಾರಿೋಖಿನಳಗೆ,   

(ಗಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಮುಗಿದ ಅಧಾಯ ಯಕೆಕ  

ನಳೆ, ಕಡಿ, ನಳಿದ್ಯದ  ಕಡಿ ಎಾಂದರೆ ಏನು ಅಥು? 
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(ಗಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ಎಲಿರೂ ಸುಮಮ ನೆ ಇರಿ. ಪರ ತಾಪ್ ಚಂದರ ಶೆಟಿ ಯವರು 

ಮಾತನಡಲ್ಲ.  

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತಾಪ ಚಂದರ ಶ್ನಟ್ಟು :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಸದನ್ದ ಬ್ರವಿಯಲಿ್ಲ  

ಧರಣಿಯಲಿ್ಲ  ನಿರತರಾದಂತಹ ನ್ಮಮ  ಸದಸಯ ರು ಅವರವರ ಪಿೋಠಗಳಿಗೆ ಬಂದ್ಯ 

ಕುಳಿತ್ತಕಳಳ ಬೇಕಾದರೆ, ತಾವು ನ್ಮಗೆ ಏನದರೂ ಮನ್ವರಿಕೆ  ಮಾಡಿಕಡಬೇಕಲಿವೇ; ಅದ್ಯ 

ಆಗುತು ದ್ಯೋ ಅಥವಾ ಇಲಿವಾಂದ್ಯ ನ್ಮಗೆ ಗತ್ತು ಲಿ .   

(ಗಂದಲ) 

ಡಾ||ವೈಎ.ನ್ಯರಾಯಣ್ಸಾವ ರ್ಮ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ನ್ಮಗೆ ಸಮಯ 

ಕಡುತೆು ೋವಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದಿದ ೋರಿ. ದಯವಿಟಿ  ಕಡಿ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ಅವರು ಮಾತನಡುತ್ತು ದಾದ ರೆ. 

ದಯವಿಟಿ  ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ ,  ಒಬಬ ರು ಮಾತನಡುವಂತಹ ಸಂದಭುದಲಿ್ಲ  ಇನನ ಬಬ ರು 

ಮಾತನಡಬ್ರರದ್ಯ. ಕಡುತೆು ೋನೆ.  ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ .   

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತಾಪ ಚಂದರ ಶ್ನಟ್ಟು :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ,  ನವು ಹೇಳುವುದ್ಯ ಇಷಿ್ ೋ. 

ಬ್ರವಿಯಲಿ್ಲರುವಂತಹ ನ್ಮಮ  ಸದಸಯ ರನುನ  ಬ್ರವಿಯಿಾಂದ ತಮಮ  ತಮಮ  ಪಿೋಠಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ 

ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಸಿ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ, ನ್ಮಗೆ ಎಲಿ್ಲಯಾದರೂ ಸಹ ಅವಕಾಶ್ 

ಮಾಡಿಕಡುತೆು ೋನೆಾಂದ್ಯ ಹೇಳಬೇಕಲಿವೇ; ತಮಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ನೋಟಸ್ನುನ  

ಓದಿಲಿವಾಂದ್ಯ ಹೇಳುವಂತ್ತಲಿ .  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನನು ಓದಿಲಿವಾಂದ್ಯ  ಹೇಳಿಲಿ . ಅದನುನ  ಓದಿದ್ದ ೋನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತಾಪ ಚಂದರ ಶ್ನಟ್ಟು :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ,  ಓದಿದದ ರೂ ಸಹ, ತಮಗೆ 

ಕಾಯಿದ್ಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪರ ಕಾರ ಅವಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಡುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್. ಆ 

ಅಧಿಕಾರದ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿ್ಲ  ಯಾವುದಾದರಾಂದ್ಯ ದಿವಸ ಅವಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಡುತೆು ೋವಾಂದ್ಯ 

ಹೇಳಿ. ಯಾವತ್ತು   ಅವಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಡುತೆು ೋವಾಂದ್ಯ  ಹೇಳುವುದಕೂಕ  ಆಗಲ್ಲಲಿ  ಎಾಂದರೆ, 

ಹೇಗೆ?   

                                              (ಗಂದಲ) 
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ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ,  ಒಾಂದ್ಯ ನಿಮಿಷ.  ತಮಮ  

ಅಧಿಕಾರವನುನ  ನವು ಯಾರು ಸಹ ಪರ ಶೆನ  ಮಾಡುತ್ತು ಲಿ .  ಆದರೆ, ನ್ನ್ನ  ವಿನಂತ್ತ ಏನೆಾಂದರೆ, 

ಈಗ್ರಗಲೇ ಮುಗಿದಿರುವಂತಹ ಪರ ಕರಣಗಳನುನ  ಮತೆು  ಕೈ ಹಾಕದರೆ ಅದಕೆಕ   ಸಕಾುರದ 

ಸಾ ಷಿ ವಾದ ವಿರೋಧವಿದ್.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಒಾಂದ್ಯ ನಿಮಿಷ. ತಾವಲಿರೂ ಕೇಳಿ.  ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, 

short ಆಗಿ ಮಾತನಡಿ.  

ಡಾ||ವೈಎ.ನ್ಯರಾಯಣ್ಸಾವ ರ್ಮ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ,  ಇದರ ಬಗೆೆ  ದೊಡಡ  

ಪರ ಮಾಣದಲ್ಲ ಚ್ರ್ಚುಯಾಗಿದ್. ಚ್ರ್ಚುಮಾಡಿ ಅದಕೆಕ  ಅಾಂತಯ  ಹಾಡಿದಾದ ರೆ. ತಾವು ಬೇರೆ 

ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಕೆಳಗೆ ಕಡಿ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದಿದ ೋರಿ. ಅದರಂತೆ ಅವರು ಕಟಿದಾದ ರೆ. ಅದನುನ  

ತಮಮ  ವಿವೇಚ್ನೆಗೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ತಾವು ಅದಕೆಕ  ಸಮಯ  ನಿಗಧಿ ಮಾಡಿ ಅವಕಾಶ್ ಕಡುತ್ತು ೋರಿ.  

ಅವರು ಅದನುನ  ಬಿಟಿ  ನಳೆ ಕಡಿ, ನಳಿದ್ಯದ  ಕಡಿ. ಇಾಂತಹ ದಿವಸವೇ ಕಡಿ ಎಾಂದ್ಯ 

ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಗೆ? ಅವರು ಪಿೋಠಕೆಕ   ಒತು ಡ ಮಾಡುತ್ತು ದಾದ ರೆ.  ಸಭಾಪತ್ತಯವರಿಗೆ  ಒತು ಡ 

ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಆಗುವುದಿಲಿ . ಸಭಾಪತ್ತಯವರಿಗೆ  ಘನ್ತೆ ಗೌರವ ಇದ್. ಅವರು ನಿಗದಿ 

ಮಾಡುತಾು ರೆ. Donʼt್dictate್terms್to್the್Chair. 

                                        (ಗಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ತಾವು  ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ .  

                                        (ಗಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತಾಪ್ ಚಂದರ ಶ್ನಟ್ಟು :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಅವರು ಭರ ಷಾ ರ ಪರವಾಗಿ 

ನಿಲಿಬ್ರರದ್ಯ.  

(ಗಂದಲ) 

ಡಾ||ವೈಎ.ನ್ಯರಾಯಣ್ಸಾವ ರ್ಮ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಅವರು ಮತ್ತು  ನವು 

ಎಲಿರೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇರಬೇಕು.  ಅವರು ಅಷಿ್ ೋ, ನವು ಅಷಿ್ ೋ. ಅವರು ಅದಕೆಕ  ಏನು 

ಮುಕು ರಾಗಿಲಿ .  ನವಲಿರೂ ಒಾಂದೇ ಕಡೆ ಇದ್ದ ೋವ.  ಪಿೋಠಕೆಕ  ಯಾರು dictate ಮಾಡುವುದಕೆಕ  

ಹೋಗಬ್ರರದ್ಯ ಎಾಂಬುದ್ಯ ನ್ನ್ನ  ಮನ್ವಿ ಅಷಿ್ ೋ.  

                                          (ಗಂದಲ)  
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ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ದಯವಿಟಿ  ಯಾರು ಮಾತನಡಬೇಡಿ. ರವಿಕುಮಾರ್ರವರೇ, 

ತಾವಿೋಗ ಮಾತನಡಿ.  

                                            (ಗಂದಲ)  

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ್್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಅವರು ನ್ಮಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳುವುದ್ಯ 

ಬೇಡ. ತಾವು ಒಾಂದ್ಯ ದಿನಾಂಕವನುನ  ನಿಗಧಿ ಮಾಡಿ. ನಿಗಧಿ ಮಾಡಿದರೆ ಬ್ರವಿಯಿಾಂದ ಹರಗಡೆ 

ಬರುತೆು ೋವ.  

ಶಿರ ೋ ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಂದ ಆಯೆ್ದಯಾದವರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಈಗ್ರಗಲೇ ಬ್ರವಿಯಲಿ್ಲರುವಂತಹ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ  ನ್ನ್ನ  ಅಭಿಪಾರ ಯ 

ಏನೆಾಂದರೆ, ಈ ವಿಷಯದ ಚ್ರ್ಚು ಮಾಡಬ್ರರದ್ಾಂದ್ಯ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಇಲಿ .  ಆದರೆ, ಚ್ರ್ಚು 

ಮಾಡಲ್ಲ. ಚ್ರ್ಚುಗೆ ಅವಕಾಶ್ ಕಟಿಾ ಗ ಚ್ರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಎನುನ ವುದ್ಯ ನ್ನ್ನ   ಸಾ ಷಿ ವಾದ 

ಅಭಿಮತ.  

                   (ಮುಾಂದ್ಯ) 

(1162) 20-12-2021 (12.10) ಎಂವಿ-ಜಿಆರ        (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ (ಮುಂದ್ದ):- 

ನನು ಹೆಚುಚ  ಸಮಯ ತೆಗೆದ್ಯಕಳುಳ ವುದಕೆಕ  ಹೋಗುವುದಿಲಿ . ಇದ್ಯ 2003ರಲಿ್ಲ  ಆಗಿ 

ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಮತ್ತು  ಕೋಟ್ುನ್ಲಿ್ಲ  ಇರತಕಕ ಾಂತಹ ವಿಷಯ. ಅದರ ನಂತರ 2013ರಲಿ್ಲ  

ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಾಂದ್ಯ ವಿಷಯವಿದ್. ಹಾಂದ್ ಮಾನ್ಯ  ದಿನೇಶ್ ಗುಾಂಡೂರಾವ್ರವರು 

ಸಚಿವರಾಗಿದದ ರು.   ಮಾನ್ಯ  ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು ಆಗ ಸದನ್ದ ಸಭಾನಯಕರಾಗಿದದ ರು.   

(ಗಂದಲ) 

ದಯವಿಟಿ  ನ್ನ್ಗೆ ಮಾತನಡಲ್ಕ ಸಾ ಲಪ  ಅವಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಡಿ.  

(ಗಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್ (ನ್ಯಮನದೇಾಶನ ಹೊಂದಿದವರು) (ಸದನದ ಬಾವಿಯಂದ):- 

ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ,…್ 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಯು.ಬಿ.ವಾಂಕಟೇಶ್ರವರೇ,… 
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(ಗಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ್(ವಿಧಾನಸಭೆಯಂದ ಚುನ್ಯಯತ್ರಾದವರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಈಗ ಅದರ ಬಗೆೆಯೇ ಚ್ರ್ಚುಯಾಗುತ್ತು ದ್. 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾನ್ಯಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಇವರು 

ಕಾನೂನು ಮಂತ್ತರ ಗಳ ಹತ್ತು ರ ಪರ ಸ್ವು ಪ ….. 

(ಗಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ್ರವರೇ, ಅದ್ಯ ಅಯಿತ್ತ, ಸ್ವಕು ಬಿಡಿ.  

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ್.ಪ್ರಟ್ಟೋಲ್ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನ್ಯಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, 

ನನು ಒಾಂದ್ಯ ನಿಮಿಷ ಮಾತನಡುವುದಕೆಕ  ಅವಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಡಿ.  

(ಗಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಸ್ವಕು ಬಿಡಿ. ನನು ಯಾರಿಗೂ ಅವಕಾಶ್ ಕಡುವುದಿಲಿ . ನನು 

ಸದನ್ವನುನ  ನ್ಡೆಸುವುದೇ ಬೇಡವೇ?  

ಶಿರ ೋ ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಎರಡೇ ಸ್ವಲ್ಕಗಳಿವ, ಅದನುನ  

ಪೂಣುಗಳಿಸುವುದಕೆಕ  ಅವಕಾಶ್ ಕಡಿ. ಮಾನ್ಯ  ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು ಈ ಹಾಂದ್ ಸದನ್ದ 

ಸಭಾನಯಕರಾಗಿದದ ರು. ಮಾನ್ಯ  ಕೆ.ಎಸ.ಈಶ್ಾ ರಪಪ ನ್ವರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರಾಗಿದದ ರು.  

[XXX]    

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಒಾಂದ್ಯ ನಿಮಿಷ. ತಾವು ಈ ರಿೋತ್ತ ಮಾತನಡಿದರೆ ಹೇಗೆ? ಮಾನ್ಯ  

ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ್ರವರೇ ತಾವು ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ . 

ಶಿರ ೋ ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಆ ವಿಷಯ ಕೋಟ್ುನ್ಲಿ್ಲದ್ ಹಾಗ್ರಗಿ, 

ಆ ವಿಷಯವನುನ  ಚ್ರ್ಚು ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಬರುವುದಿಲಿವಾಂದ್ಯ ಈ ಹಾಂದ್ ಮಾನ್ಯ  ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ 

ನಯಕರಾದ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟೋಲ್ರವರು ಹೇಳಿದದ ರು.  

{XXX} ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಕಡತ್ದಿಂದ ತ್ಗೆಯಲಾಗಿದ್ದ 
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ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನ್ಯನು ಹೇಳುವವರೆಗೆ ಯಾವುದೂ ಸಹ ಕಡತ್ಕೆೆ  ಹೊೋಗಬಾರದ್ದ.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರುಗಳು 

ಮಾತ್ನ್ಯಡಿದ್ದು  ದಾಖಲ್ಲಸಿರುವುದಿಲಿ ) 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ್.ಪ್ರಟ್ಟೋಲ್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ                        

ಶ್ರ ೋ ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ್ರವರು [XXX] ಹೆಸರನುನ  ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ, [XXX] ಈ ಸದನ್ದ 

ಸದಸಯ ರಲಿ .  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನನು ಅದನೆನ ೋ ಹೇಳುವುದಕೆಕ  ಹರಟಿ ದ್ದ ೋನೆ. ಆದರೆ, ನನು ಅದನುನ  

ಹೇಳುವುದಕೆಕ  ತಾವು ಬಿಡುತ್ತು ಲಿ .  

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್ (ಸದನದ ಬಾವಿಯಂದ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ,…  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಯು.ಬಿ.ವಾಂಕಟೇಶ್ರವರೇ, ನಿೋವು ಸದನ್ದ ಬ್ರವಿಯಲಿ್ಲ  

ನಿಾಂತ್ತಕಾಂಡು ಏನ್ನುನ  ಮಾತನಡುತ್ತು ೋರಿ? ಈ ರಿೋತ್ತ ಸದನ್ದ ಬ್ರವಿಯಲಿ್ಲ  ನಿಾಂತ್ತಕಾಂಡು 

ಮಾತನಡುವುದಕೆಕ  ಪದಿ ತ್ತ ಇದ್ಯೇ? ನಿೋವು ನನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಆದರೆ, ನಿೋವು ನನು 

ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೇಳುತ್ತು ಲಿ .  

(ಗಂದಲ) 

ಈ ಸದನದಲಿ್ಲ  ಇಲಿದವರ ಹೆಸರನುು  ಪರ ಸಾು ಪ ಮಾಡಬಾರದ್ದ ಎಂದ್ದ ನ್ಯನು ಹೇಳಿದ್ದು ೋನೆ. 

ಇಲಿ್ಲ  ಅವರ ಹೆಸರನುು  ಪರ ಸಾು ಪ ಮಾಡಬಾರದ್ದ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದ್ದ ತ್ಮಮ ನುು  

ತಾವು defend ಮಾಡಿಕಳಿು ವುದಕೆೆ  ಅಧಿಕಾರವಿಲಿ . ಅದಕೆೆ  ಹೇಳುವಂಥದ್ದು  ಏನೆಂದರೆ, ಈ 

ಸದನದಲಿ್ಲ  ಇಲಿದಂತ್ಹ ಸದಸಾ ರ ಬಗೆೆ  ಮಾತ್ನ್ಯಡುವಂಥದ್ದು  ಸರಿಯಲಿ . ಅದಕೆೆ  

ಮಾತ್ನ್ಯಡಬೇಡಿ. 

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್್ (ಸದನದ ಬಾವಿಯಂದ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, 

ಅವಕಾಶ್ವಿದ್ಯ್ಕಾಂದ್ಯ ಹೇಗೆಾಂದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾತನಡಬಹುದೇ?  

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ್.ಪ್ರಟ್ಟೋಲ್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ನನು ಮಾತನಡಿ ಮುಗಿಸುತೆು ೋನೆ. 

ಅತಯ ಾಂತ ಶೆರ ೋೇ಼ಷಾ  ಸಂಸದಿೋಯ ಪಟಗಳು ಹಾಗೂ ಆತ್ತಮ ೋಯರಾದಂತಹ ಮಾನ್ಯ  ಆಯನೂರು 

ಮಂಜುನಥ್ರವರು ಏನು ಹೇಳಿದರು ಎಾಂದರೆ. 

{XXX} ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಕಡತ್ದಿಂದ ತ್ಗೆಯಲಾಗಿದ್ದ 
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(ಗಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈ ರಿೋತ್ತ ಮಾಡಿದರೆ ನನು ಹೇಗೆ ಸದನ್ವನುನ  ನ್ಡೆಸುವುದ್ಯ? 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ್.ಪ್ರಟ್ಟೋಲ್ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ತಾವು ನನು ಹೇಳುವುದನುನ  ಕೇಳಿ. 

ನನು ಹೇಳುವುದನುನ  ತಾವು ಕೇಳುವುದೇ ಇಲಿವಾಂದರೆ ನನು ಏನು ಮಾಡುವುದ್ಯ. ಈಗ ಮಾನ್ಯ  

ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಥ್ರವರು ಏನು ಹೇಳಿದರೆಾಂದರೆ, ಸದನ್ದ ಬ್ರವಿಯಲಿ್ಲ  ಇರುವಂತಹ 

ಸದಸಯ ರು ಬ್ರಯಿ ಚ್ಪಲಕೆಕ  ಹೋಗಿ ಮಾತನಡುತಾು ರೆ ಎನುನ ತಾು ರೆ. ಈ ವಿಷಯವನುನ  ಇತಯ ಥು 

ಮಾಡೋಣವಾಂದ್ಯ ಬ್ರವಿಯಲಿ್ಲ  ಇದದ ಾಂತಹ ಸದಸಯ ರಿಗೆ ತಾವು ಕೇಳುತ್ತು ೋರಿ ಮತ್ತು  ನಿೋವು ಅವಕಾಶ್ 

ನಿೋಡಿದಾಗ ನವು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದ್ಯ ಮಾತನಡುತೆು ೋವ. ನಿೋವು ಅವಕಾಶ್ ನಿೋಡದೇ ನ್ಮಮ  ಇಷಿ ಕೆಕ  ನವೇ 

ಬಂದ್ಯ ಮಾತನಡುವುದಿಲಿ . ನಿೋವು ಹೇಳುತ್ತು ೋರಿ ಸದನ್ದ ಬ್ರವಿಯಲಿ್ಲ  ಸದಸಯ ರು 

ಮಾತನಡಬ್ರರದ್ಯ ಎಾಂದ್ಯ. ನವು ಅದನುನ  ಅಕ್ಷರಶಃ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತೆು ೋವ. ಮಾನ್ಯ  ಆಯನೂರು 

ಮಂಜುನಥ್ರವರು ಒಳೆಳ ಯ ಸಂಸದಿೋಯಪಟಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ಅನುಭವವಿದ್. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಅದಕೆಕ  ನನು ಏನದರೂ ಹೇಳಿದ್ದ ೋನೆಯೇ? ನನು ಏನ್ನುನ  ಹೇಳಿಲಿ . 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ್.ಪ್ರಟ್ಟೋಲ್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಒಾಂದ್ಯ ನಿಮಿಷ ನನು 

ಹೇಳುವುದನುನ  ಕೇಳಿ. ನ್ಮಗೆ ತಾವು ಅನುಮತ್ತ ಕಟಿ ರೆ ನವು ಮಾತನಡುತೆು ೋವ. ನವು ಇಲಿ್ಲಗೆ 

ಬ್ರಯಿ ಚ್ಪಲಕೆಕ  ಬಂದಿಲಿ .  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರೇ, ನನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ ೋನೆ. 

ನನು ಏನದರೂ objection ಮಾಡಿದ್ದ ೋನೆಯೇ?  

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ್.ಪ್ರಟ್ಟೋಲ್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಈ ವಿಷಯವನುನ  ಹೋಗೆ, ಇಲಿ್ೋ 

ಚ್ರ್ಚು ಮಾಡುವುದ್ಯ ಅಷಿ್ಟ  ವಿಹತವಲಿ .  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಬೇಡ. ನನು ಅದನೆನ ೋ ಹೇಳುತೆು ೋನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ್.ಪ್ರಟ್ಟೋಲ್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಅದಕೆಕ  ದಯಮಾಡಿ ಹತ್ತು  ನಿಮಿಷ 

house ಅನುನ  adjourn ಮಾಡಿ. ಇದನುನ  ನಿಮಮ  Chamber ನ್ಲಿ್ಲ  ಚ್ರ್ಚು ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಷಯವನುನ  

ಅಲಿ್ಲ  ಇತಯ ಥು ಮಾಡೋಣ. ಏಕೆಾಂದರೆ, ಸದನ್ದ ಕಲ್ಯಪಗಳು ಸುಲಲ್ಲತವಾಗಿ ನ್ಡೆಯಬೇಕೆಾಂಬುದ್ಯ 

ನ್ನ್ನ  ಅಪೇಕ್ೆ . ಅದಕೆಕ  ದಯಮಾಡಿ, ten minutes ಅವಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಡಿ. ಅಲಿ್ಲಗೆ ಮಾನ್ಯ  ಆಡಳಿತ 

ಪಕ್ಷದವರನುನ  ಮತ್ತು  ನ್ಮಮ ನುನ  ಕರೆಯಿಸಿ ಇದನುನ  ಚ್ರ್ಚು ಮಾಡಿ. ಇದನುನ  ಅಲಿ್ಲ  ಇತಯ ಥು 

ಮಾಡೋಣ. ಹೋಗೆಯೇ ಇದನುನ  ಇಲಿ್ೋ ಚ್ರ್ಚು ಮಾಡಿಕಳುಳ ತಾು  ಹೋದರೆ, ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ 
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ಹೋಗೆಯೇ ಹೋಗುತು ದ್. ಏಕೆಾಂದರೆ, ನವು ಮೊದಲ್ಕ ಮಾತನಡಿದ ಮಾತ್ತಗಳಿಗೆ ಬ್ಲ್ ಸಿಗುವುದಿಲಿ . 

Kindly adjourn the House for ten minutes.  You can have a consultation with all the leaders. 

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯ  

ಸಚೇತಕರಾದ ಎಾಂ.ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ನೋಟಸ್ ಕಟಿದಾದ ರೆ. ಅದರ ಪರ ಕಾರ ಚ್ರ್ಚು 

ಮಾಡುತೆು ೋವಾಂದ್ಯ, ತಾವು ಪಿೋಠದಿಾಂದ ತ್ತೋಮಾುನ್ವನುನ  ಕಟಿ ದಿದ ೋರಿ. ನನು ಅದನುನ  ಸ್ವಾ ಗತ 

ಮಾಡುತೆು ೋನೆ.  

(ಗಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಇಲಿ . ಒಾಂದ್ಯ ನಿಮಿಷ. ನನು ನಿಯಮಾನುಸ್ವರ ಪರಿಶ್ೋಲನೆ 

ಮಾಡುತೆು ೋನೆಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದ ೋನೆ. ನನು ಅದನುನ  ಪರಿಶ್ೋಲನೆ ಮಾಡುತೆು ೋನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಆಯಿತ್ತ ಬಹಳ ಸಂತೊೋಷ. ನಿೋವು 

ಅದನುನ  ಪರಿಶ್ೋಲನೆ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ದಯವಿಟಿ  ಆ ಮಂತ್ತರ ಗಳ ರಾಜೋನಮೆಯನುನ  

ತೆಗೆದ್ಯಕಳಿಳ .  ಆಗ ನವು ಏನು ಚ್ರ್ಚು ಮಾಡುವುದಿಲಿ . 

(ಗಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಅದ್ಯ ನ್ನ್ನ  ಬಳಿ ಇದ್ಯೇ? 

ಈಗ ಸದನ್ವನುನ  ಹತ್ತು  ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಾಂದೂಡುತ್ತು ದ್ದ ೋನೆ.  ಸಭಾನಯಕರು ಮತ್ತು  

ಸದಸಯ ರು ನ್ನ್ನ  ಕಠಡಿಗೆ ಬನಿನ . 

(ಸದನವು ಮಧಾಾ ಹು  12 ಗಂಟೆ 15 ನರ್ಮಷಗಳಿಂದ 10 ನರ್ಮಷಗಳ ಕಾಲ 

ಮುಂದೂಡಲಪ ಟ್ಟು ತ್ತ) 

 

 

(1163) 20-12-2021 KH/RN   1-00   

(ಮಧಾಾ ಹು  12 ಗಂಟೆ 15 ನರ್ಮಷಕೆೆ  10 ನರ್ಮಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಮುಂದೂಡಲಪ ಟು  ಸದನವು 

ಪನಃ ಮಧಾಾ ಹು  01 ಗಂಟೆ 05 ನರ್ಮಷಕೆೆ  ಸಮಾವೇಶಗಂಡಿತ್ತ) 

(ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರು ಪಿೋಠವನುು  ಅಲಂಕರಿಸಿದರು) 

(ಸದನ ಪ್ರರ ರಂಭವಾಗುತಿು ದು ಂತ್ ಮಾನಾ  ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನ್ಯಯಕರನುು  ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ, 

ಕಾಂಗೆರ ಸ್ ಪಕ್ಷದ ಎಲಿಾ  ಸದಸಾ ರುಗಳು ಸದನದ ಬಾವಿಯಲಿ್ಲ  ಧರಣಿ ನರತ್ರಾದರು) 
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ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ (ಪದವಿೋಧರರ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ನನು 

ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು  ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರಲಿ್ಲ  ಮನ್ವಿ ಮಾಡುತೆು ೋನೆ.  2018 ರ ನಂತರ 

ಅಪರೂಪಕೆಕ  10 ದಿನ್ಗಳ ಅಧಿವೇಶ್ನ್ವನುನ  ಬ್ಳಗ್ರವಿಯಲಿ್ಲ  ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವ 

ಹನೆನ ಲ್ಯಲಿ್ಲ  ಕಲ್ಯಯ ಣ ಕನುಟಕ ಮತ್ತು  ಕತೂು ರು ಕನುಟಕದ ಜನ್ರಲಿ್ಲ  ಬಹಳ ಕನ್ಸುಗಳು ಇವ. 

ಜನ್ರು ನ್ಮಮ  ಸಮಸಯ ಗಳ ಬಗೆೆ  ಏನದರೂ ಚ್ರ್ಚುಯಾಗುತು ದ್, ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತು ದ್ ಎನುನ ವಂತಹ 

ತವಕದಲಿ್ಲದಾದ ರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಆಳುವ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು  ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರಲಿ್ಲ  ಕೈಮುಗಿದ್ಯ 

ಪಾರ ಥುನೆ ಮಾಡುತೆು ೋನೆ. ಅಧಿವೇಶ್ನ್ ನ್ಡೆಯುವುದಕೆಕ , ಕಾಯುಕಲ್ಯಪಗಳು ನ್ಡೆಯುವುದಕೆಕ  ಹಾಗೂ 

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತು ರ ಕನುಟಕ ಭಾಗದ ಸಮಸಯ ಗಳನುನ  ಚ್ರ್ಚು ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಅನುವು 

ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ತಮಮ  ಮೂಲಕ ನನು ಎರಡು ಪಕ್ಷದ ನಯಕರಲಿ್ಲ  ಮನ್ವಿ ಮಾಡುತೆು ೋನೆ. 

ಈಗ್ರಗಲೇ ಕಳೆದ 3 ದಿನ್ಗಳಿಾಂದ ಬ್ಳಗ್ರವಿಯಲಿ್ಲ  ಉದಿಾ ಗನ  ಪರಿಸಿಾ ತ್ತಯನುನ  ನೋಡುತ್ತು ದ್ದ ೋವ.  ನ್ಮಮ  

ನೆರೆ ರಾಜಯ ದ ಗಡಿಯಿಾಂದ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ನ್ಮಮ  ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ನ್ವರ ವಾಹನ್ಕೆಕ  ಮಹಾರಾಷಿ ರದ 

ವಾಹನ್ದವರು ರಕ್ಷಣೆ ಕಡಬೇಕಾದಂತಹ ಸಿಾ ತ್ತ ನಿಮಾುಣವಾಗಿದ್.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡರವರೇ, ಈಗ ಚ್ರ್ಚು ಬೇಡ. ನವು ಏನು 

ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಮಾತರ  ಹೇಳಿ.  

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ನ್ನ್ಗೆ ಅಧಿವೇಶ್ನ್ ನ್ಡೆಸಬೇಕು ಮತ್ತು  

ಇಾಂದಿನ್ ಕಾಯುಕಲ್ಯಪಗಳನುನ  ನ್ಡೆಸಬೇಕು.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡರವರೇ, ಆಯಿತ್ತ. ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ . 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾನ್ಯಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡರವರು 

ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅಧಿವೇಶ್ನ್ ನ್ಡೆಸುವುದಕೆಕ  ಮತ್ತು   ಕಾಯುಕಲ್ಯಪದಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಸುವುದಕೆಕ , ಉತು ರ 

ಕನುಟಕದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ  ಚ್ರ್ಚು ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಸಕಾುರ ಸಿದಿ  ಇದ್.  

ಶಿರ ೋ ಪರ ಕಾಶ್್ ಕೆ.ರಾಥೋಡ್ (ನ್ಯಮ ನದೇಾಶನ ಹೊಂದಿದವರು) (ಬಾವಿಯಂದ):- 

ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, . . .  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಪರ ಕಾಶ್ ಕೆ.ರಾಥೋಡ್ರವರೇ, ಬ್ರವಿಯಿಾಂದ ಮಾತನಡಬೇಡಿ. 

ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ರವಿಯಲಿ್ಲದದ ವರು ಯಾರು ಮಾತನಡಬ್ರರದ್ಯ? 
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ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ನನು ತಮಮ ಲಿ್ಲ  ವಿನಂತ್ತ 

ಮಾಡುತೆು ೋನೆ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನನು ಎಲಿರಲಿ್ಲಯೂ ಮನ್ವಿ ಮಾಡಿಕಳುಳ ತೆು ೋನೆ. ಪರ ಶ್ನ ೋತು ರ ಬಹಳ 

ಮಹತಾ ವಾಗಿರುವುದರಿಾಂದ ಸದನ್ವನುನ  ನ್ಡೆಸುವುದಕೆಕ  ದಯಮಾಡಿ, ಎಲಿರೂ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ. 

ಈಗ ಪರ ಶ್ನ ೋತು ರವನುನ  ತೆಗೆದ್ಯಕಳುಳ ತೆು ೋನೆ. ಈಗ ಸದನ್ದಲಿ್ಲ  ಉತು ರಿಸುವ ಪರ ಶೆನ ಗಳನುನ  ಪಾರ ರಂಭ 

ಮಾಡುತೆು ೋನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಎಂ.ನ್ಯರಾಯಣ್ಸಾವ ರ್ಮ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಾ  ಸಚೇತ್ಕರು) (ಬಾವಿಯಂದ):- 

ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಸದನ್ ಆಡುರ್ನ್ಲಿ್ಲ  ಇಲಿ .  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಎಾಂ.ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ಸದನ್ ಆಡುರ್ನ್ಲಿ್ಲ  ಇದ್. 

ತಾವು ಬ್ರಯಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸುಮಮ ನೆ ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ . ಎಲಿ್ಯ  ಆಡುರ್ನ್ಲಿ್ಲ  ಇದ್.  

 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಮಾನಾ  ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನ್ಯಯಕರನುು  ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ, 

ಕಾಂಗೆರ ಸ್ ಪಕ್ಷದ ಎಲಿಾ  ಸದಸಾ ರುಗಳು ʼಬಿರ್ಜಪಿ ಸಕಾಾರಕೆೆ  ಧಿಕೆಾರʼ ಎಂದ್ದ ಘೋಷಣೆಯನುು  

ಕೂಗುತಾು  ಸದನದ ಬಾವಿಯಲಿ್ಲ  ಧರಣಿ ನರತ್ರಾಗಿದು ರು) 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರುಗಳೇ ನನು ಮತೆು  ಹೇಳುತೆು ೋನೆ. 

ಡಾ|| ತೇಜಸಿವ ನಗೌಡ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಂದ ಚುನ್ಯಯತ್ರಾದವರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ನ್ಮಮ  ಹಕಕ ನುನ  ಮೊಟಕುಗಳಿಸಬ್ರರದ್ಯ. ಅದ್ಯ ನ್ಮಮ  ಹಕುಕ . ಪರ ಶ್ನ ೋತು ರ 

ಅವಧಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಪರ ಶ್ನ ೋತು ರ ಅವಧಿ ನ್ಡೆಯಲೇ ಬೇಕು.  

(ಗಂದಲ) 

ಡಾ|| ವೈ.ಎ.ನ್ಯರಾಯಣ್ಸಾವ ರ್ಮ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಪರ ಶ್ನ ೋತು ರದ ಮೇಲ್ ನ್ಮಮ  

ಹಕಕ ದ್.  

(ಗಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟೋಲ್ರವರೇ, ತಮಮ  ಸದಸಯ ರುಗಳಿಗೆ ತಾವು ಹೇಳಿ.  

ಡಾ|| ತೇಜಸಿವ ನಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಪರ ಶ್ನ ೋತು ರ ನ್ಡೆಯಲೇ ಬೇಕು.  
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(ಗಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ವಿ.ಸುನೋಲ್ಕುಮಾರ್ (ಇಂಧನ ಹಾಗೂ ಕನು ಡ ಮತ್ತು  ಸಂಸೆ ೃತಿ ಸಚಿವರು):- 

ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಇವರಿಗೆ ರೈತರ ಬಗೆೆ  ಮತ್ತು  ಉತು ರ ಕನುಟಕದ ಬಗೆೆ  ಕಾಳಜ ಇಲಿ . 

ಜನ್ಪರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ  ಚ್ರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕೆಾಂಬ ಬಗೆೆ  ಕಾಳಜ ಇಲಿ . ಯಾವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆಯೂ 

ಚ್ರ್ಚು ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಇವರಿಗೆ ಆಸಕು  ಇಲಿ . ಯಾವುದೊೋ ವೈಯಕು ಕ ಅಜೆಾಂಡಾ ಹಡಿದ್ಯಕಾಂಡು 

ಇಡಿೋ ಸದನ್ವನುನ  ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತು ದಾದ ರೆ. ಜನ್ರು ಉತು ರ ಕನುಟಕದ ಬಗೆೆ  ಮತ್ತು  ರೈತರ ಬಗೆೆ  

ಮಾತನಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಅಪೇಕ್ೆಪಡುತ್ತು ದಾದ ರೆ.  

(ಗಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಬುಡು  ಸಿದಿು :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ನ್ನ್ನ  ಚುಕೆಕ  ಗುರುತ್ತನ್ 

ಪರ ಶೆನ :864 ಅನುನ  ಮಾನ್ಯ  ಆಹಾರ ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ಕೇಳುವುದಕೆಕ  ಇಷಿ ಪಡುತೆು ೋನೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರೇ, ದಯಮಾಡಿ ತಮಮ  

ಸದಸಯ ರುಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ.  

ಡಾ|| ತೇಜಸಿವ ನಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಇವರು ರಾಜಯ ದ ಹಣವನುನ  ಪ್ೋಲ್ಕ 

ಮಾಡುತ್ತು ದಾದ ರೆ. ಸದನ್ದ . . . . 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರೇ, ಒಾಂದ್ಯ ನಿಮಿಷ. ಸುಮಮ ನೆ ಇರಿ.  

ಡಾ|| ತೇಜಸಿವ ನಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ರಾಜಯ ದ ಬೊಕಕ ಸಕೆಕ  . . .  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರುಗಳೇ ಒಾಂದ್ಯ ನಿಮಿಷ. ಸುಮಮ ನೆ ಇರಿ. ಮಾನ್ಯ  

ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರೇ, ನೋಡಿ . . . 

(ಗಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ್ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಂದ ಚುನ್ಯಯತ್ರಾದವರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಡಿ.ಕೆ.ಶ್ವಕುಮಾರ್ರವರ ಮೇಲ್ ನೂರಾರು ಕೇಸ್ಗಳಿವ. ಅವರು 

ಮೊದಲ್ಕ ರಾಜೋನಮೆ ಕಡಲ್ಲ.  
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ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ್ರವರೇ, ಒಾಂದ್ಯ ನಿಮಿಷ. ತಾವು ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ತಯವರ ಮಾತೇ ಕೇಳುವುದಿಲಿ  ಎಾಂದರೆ ಹೇಗೆ?  

ಶಿರ ೋ ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ತಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ್ರವರೇ, ನನು ಎಲಿರಿಗೂ ಹೇಳುತೆು ೋನೆ. 

ಮೊದಲ್ಕ ತಾವು ಕೇಳಿ.  

ಶಿರ ೋ ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ತಾವು ಮೊದಲ್ಕ 

ಬ್ರವಿಯಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ನವು ಸಿದಿವಾಗಿದ್ದ ೋವ.  

(ಗಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ್ರವರೇ, ಒಾಂದ್ಯ ನಿಮಿಷ. ನನು ಹೇಳುತೆು ೋನೆ. 

ತಾವು ಕೇಳಿ.  

 (ಮುಾಂದ್ಯ) 

 

(1164) ಎಸ್ಪಿಆರ್/ಆರ್ಎನ್ 1:10 20/12/2021            (ಸಭಾಪತ್ತಯವರ ಉಪಸಿಾ ತ್ತ) 

 

(ಗಂದಲ) 

 

(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನ್ಯಯಕರಾದ ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಆರ್.ಪ್ರಟ್ಟೋಲ್ ರವರನುು  

ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಕಾಂಗೆರ ಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಾ ರುಗಳೆಲಿರೂ 

ಬಾವಿಯಲಿ್ಲ  ಧರಣಿ ನರತ್ರಾಗಿ, ಸಕಾಾರದ ವಿರುದಧ  

ಘೋಷಣೆಗಳನುು  ಕೂಗುತಿು ದು ರು) 

 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರೇ ಬಹಳ ಮಹತಾ ವಾದ ಪರ ಶ್ನ ೋತು ರಗಳಿವ; 

ಹೋಗ್ರಗಿ ಬ್ರವಿಯಲಿ್ಲರುವ ತಮಮ  ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯ ರುಗಳಿಗೆ ಸುಮಮ ನಿದ್ಯದ , ಘೋಷಣೆಗಳನುನ  

ಕೂಗುದಿರುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ತ್ತಳಿಸುವಂತೆ ನನು ನಿಮಮ ಲಿ್ಲ  ವಿನಂತ್ತಸುತೆು ೋನೆ.  ಅವರುಗಳು 

ಸುಮಮ ನಿರಲ್ಲ; ಪರ ಶ್ನ ೋತು ರಗಳ ಕಲ್ಯಪವನುನ  ನ್ಡೆಸೋಣ; ಸಕಾುರವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಉತು ರಿಸಲ್ಲ ಮತ್ತು  

ಸದನ್ದ ಕಲ್ಯಪಗಳು ನ್ಡೆಯಲ್ಲ.  ಶ್ರ ೋ ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್ರವರೇ ತಾವುಗಳೆಲಿರೂ ಸಂಸತ್ತು ನ್ಲಿ್ಲ  ಕತುವಯ  

ನಿವುಹಸಿ, ಅನುಭವಸಾ ರಾಗಿದಿದ ೋರಿ.  ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ಈ ಬಗೆೆ  ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ.  ಈ ರಿೋತ್ತಯಾಗಿ 

ನಿೋವುಗಳು ವತ್ತುಸಿದರೆ ಸದನ್ದ ಕಲ್ಯಪಗಳು ಹೇಗೆ ಆಗುತು ವ?  ನಿಮಮ  ವತುನೆಯಿಾಂದ ಯಾವ 

ರಿೋತ್ತಯ ಸ್ವಧನೆ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತು ದ್ ಎಾಂದ್ಯ ನಿೋವೇ ಹೇಳಿ.     
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಸದನದ ಬಾವಿಯಲಿ್ಲ  ಧರಣಿ ನರತ್ರಾಗಿದು  

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ್್ ರವರು ಸಕಾಾರದ ವಿರುದಧ  

ಘೋಷ ಣೆಗಳನುು  ಕೂಗುತಿು ದು ರು) 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಶ್ರ ೋ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಬುಡನ  ಸಿದಿದ ಯವರೇ ನಿಮಮ  ಪರ ಶೆನ ಯನುನ  ಕೇಳಿ. 

 

ಶಿರ ೋ ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್:- ಕಾಾಂಗೆರ ಸ್ಗೆ ಧಿಕಾಕ ರ! 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಸದಸಯ ರೇ ಸುಮಮ ನೆ ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ ; ಪರ ಶ್ನ ೋತು ರ ಕಲ್ಯಪವು 

ನ್ಡೆಯುತ್ತು ದ್. 

 

 (ಗಂದಲದಲಿ್ಲಯೇ ಪರ ಶ್ು ೋತ್ು ರ ಕಲಾಪವು ಪ್ರರ ರಂಭವಾಯತ್ತ) 
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3. ಪರ ಶ್ು ೋತ್ು ರಗಳು 

ಅ) ಚುಕೆೆ  ಗುರುತಿನ ಪರ ಶ್ನು ಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ನೋಡಲಾದ ಉತ್ು ರಗಳು 

 

 

ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಾ  : 864 

(ಉತ್ು ರವನುು  ಲಗತಿು ಸಿದ್ದ) 

 

ಶಿರ ೋ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಬುಡು  ಸಿದಿು :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಸಕಾುರವು ನಿೋಡಿದ ಲ್ಲಖಿತ 

ಉತು ರವು ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ಪರ ಮಾಣದಲಿ್ಲ  ಸರಿಯಾಗಿದ್ ಎಾಂದ್ಯ ನನು ಭಾವಿಸುತೆು ೋನೆ.  ಆದರೂ ಸಹ 

ಒಾಂದ್ರೆಡು ಅಾಂಶ್ಗಳ ಬಗೆೆ  ಸಪ ಷಿ್ಟ ೋಕರಣವನುನ  ಕೇಳಬಯಸುತೆು ೋನೆ.  ರಾಜಯ ದ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು  

ಚಾಮರಾಜನ್ಗರ ಜಲಿ್ ಗಳ ಅರಣಯ  ಪರ ದೇಶ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಬುಡಕಟಿ  ಸಮುದಾಯಗಳು ಮನೆ ನಿಮಿುಸುವ 

ಯಾವುದೇ ಪರ ಸ್ವು ವನೆಗಳು ಇಲ್ಯಖೆಯಲಿ್ಲ  ಬ್ರಕ ಇಲಿ  ಎಾಂಬುದಾಗಿ ತ್ತಳಿಸಲ್ಯಗಿದ್.  ಆದರೆ, ಮೈಸೂರು 

ಜಲಿ್ಯ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲಿ್ಲಕನ್ ಮೂನುಲ್ಕಕ  ಹಳಿಳ ಗಳ ಪಟಿ ಯನುನ  ನನು  ತಮಮ  ಗಮನ್ಕೆಕ  

ತರಬಯಸುತೆು ೋನೆ.  ಅದರಲಿ್ಲ  ವಿಶೇಷವಾಗಿ… 

 

ಶಿರ ೋ ಉಮೇಶ್್ ವಿ.ಕತಿು :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ನಗರಹಳೆ ಮತ್ತು  ಕಡಗು 

ಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ  613 ಜನ್ರು ತಮಗೆ ಮನೆ ನಿಮಿುಸಲ್ಕ ಅನುಮತ್ತ ಕೋರಿ ಸಲಿ್ಲಸಿದ ಅಜುಗಳಿಗೆ 

ಈಗ್ರಗಲೇ ಅನುಮತ್ತ ನಿೋಡಲ್ಯಗಿದ್.  ಅರಣಯ  ಹಕುಕ ಗಳನುನ  ಮಾನ್ಯ  ಮಾಡಿದ ಎಲಿ್ಯ  ಪರ ಕರಣಗಳಲಿ್ಲ  

ಅವರಿಗೆ ವಾಸದ ಹಕುಕ  ಮತ್ತು  ಉಳುಮೆ ಹಕಕ ನುನ  ಮಾನ್ಯ  ಮಾಡಲ್ಯದ ಸಾ ಳದಲಿ್ಲ  ಉಳುಮೆ ಮಾಡಲ್ಕ 

ಮತ್ತು  ಮನೆಗಳನುನ  ನಿಮಿುಸಲ್ಕ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಅನುಮತ್ತಯನುನ  ನಿೋಡಲ್ಯಗಿದ್. 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಸದನ್ದ ಬ್ರವಿಯಲಿ್ಲ  ನಿಾಂತ್ತಕಾಂಡು ಮಾತನಡಿದ್ಯದ  ಯಾವುದೂ 

ಸಹ ಕಡತಕೆಕ  ಹೋಗಬ್ರರದ್ಯ. 

 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಸಭಾಪತಿಯವರ ನದೇಾಶನದಂತ್ ಸದನದ 

ಬಾವಿಯಲಿ್ಲ  ಧರಣಿ ನರತ್ ಸದಸಾ ರು ಕೂಗಿದ 

ಘೋಷಣೆಗಳನುು  ದಾಖಲ್ಲಸಿರುವುದಿಲಿ ) 

 

ಶಿರ ೋ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಬುಡು  ಸಿದಿು :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಲ್ಲಖಿತ ಉತು ರದ ಬಗೆೆ  

ಇನೂನ  ಸಪ ಷಿ್ಟ ೋಕರಣದ ಅವಶ್ಯ ಕತೆ ಇದ್.  ಮೈಸೂರು ಜಲಿ್ಯ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲಿ್ಲಕನ್ ಬ್ರವಲ್ಲ 

ಹಾಡಿಯಲಿ್ಲ  ಬುಡಕಟಿ  ಸಮಾಜದವರು ಮನೆ ನಿಮಿುಸುವ ಸಂಬಂಧ ಅವರುಗಳು ಒಳಗೆ 

ಬಂದಿದದ ರು ಎನುನ ವ ಕಾರಣಕಾಕ ಗಿ ಅವರುಗಳ ವಿರುದಿ  ಅರಣಯ  ಇಲ್ಯಖೆಯು ಈಗ್ರಗಲೇ 10 
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ಪರ ಕರಣಗಳನುನ  ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿದ್.  ಅಲಿ್ಲನ್ ಬಳೆಳ ಹಾಡಿ ಅಥವಾ ಬ್ರವಲ್ಲಹಾಡಿ ಯಾವುದೇ 

ಪರ ದೇಶ್ಗಳಿರಬಹುದ್ಯ.  ಇದರ ಜತೆಗೆ ಅಲಿ್ಲನ್ ಬುಡಕಟಿ  ಸಮುದಾಯದವರು ಅರಣಯ  

ಹಕುಕ ಗಳಿಗ್ರಗಿ 47,000 ಕಕ ಾಂತ ಹೆಚುಚ  ಮನ್ವಿಗಳನುನ  ಸಲಿ್ಲಸಿದದ ರು.  ಆ ಪೈಕ 12,000 ಕಕ ಾಂತ ಹೆಚುಚ  

ಮನ್ವಿಗಳು ರದಾದ ಗಿವ.  ಬ್ರಕಯಿರುವ ಮನ್ವಿಗಳನುನ  ಅದಷಿ್ಟ  ಬೇಗ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಮನೆಗಳನುನ  

ನಿಮಿುಸಲ್ಕ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ನನು ಮಂತ್ತರ ಗಳನುನ  ಕೋರುತೆು ೋನೆ.   

 

ಶಿರ ೋ ಉಮೇಶ್್ ವಿ.ಕತಿು :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಬ್ರಕ ಇರುವ ಅಜುಗಳನುನ  ಮಂಜೂರು  

ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳನುನ  ಮಾಡಲ್ಯಗುತು ದ್.  

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮುಾಂದಿನ್ ಪರ ಶೆನ  ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್ ರವರದ್ಯದ . 

 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಸದನದ ಬಾವಿಯಲಿ್ಲದು  ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ್್ 

ರವರು ತ್ಮಮ  ಪರ ಶ್ನು ಯನುು  ಕಳಿರುವುದಿಲಿ ) 

 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಶ್ರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಥ್ ಪರ ಶೆನ ಯನುನ  ಕೇಳಿ.  ಸದನ್ದ 

ಬ್ರವಿಯಲಿ್ಲದ್ಯದ  ಮಾತನಡಿರುವುದ್ಯ ಯಾವುದೂ ಸಹ ಕಡತಕೆಕ  ಹೋಗಬ್ರರದ್ಯ. 
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ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಾ : 778 + 842 

(ಉತ್ು ರವನುು  ಲಗತಿು ಸಿದ್ದ) 

 

ಶಿರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನ್ಯಥ್್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಲ್ಲಖಿತ ಉತು ರವು ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  

ತೃಪಿು ಕರವಾಗಿಲಿ .  ಹೋಗ್ರಗಿ ಈ ಬಗೆೆ  ಮತೊು ಮೆಮ  ಚ್ಚಿುಸಲ್ಕ ಅಧು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ್ಯವಕಾಶ್ವನುನ  

ನಿೋಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ತಮಮ ಲಿ್ಲ  ಕೇಳಿಕಳುಳ ತೆು ೋನೆ.    

 

ಶಿರ ೋ ಉಮೇಶ್್ ವಿ.ಕತಿು :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಪರ ಶ್ನ ತ ವಿಚಾರಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಾಂತೆ, 

ಈಗ್ರಗಲೇ 2010 ನೇ ವಷುದಲಿ್ಲ  ಸುತೊು ೋಲ್ಯನುನ  ಹರಡಿಸಲ್ಯಗಿದ್.  ಈ ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  ಸದಸಯ ರು 

ಹೆಚಿಚ ನ್ ಮಾಹತ್ತಯನುನ  ಬಯಸಿದದ ಲಿ್ಲ , ಅದನುನ  ನಿೋಡುವ ವಯ ವಸಾ ಯನುನ  ಮಾಡಲ್ಯಗುವುದ್ಯ. 

 

ಶಿರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನ್ಯಥ್್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಈ ವಿಚಾರಕೆಕ  

ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಾಂತೆ 2011 ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನ್ ಸುತೊು ೋಲ್ಯು ಇದ್.  ಸವಿೋುಸ್ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿ  

ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ  ಸುದಿೋಘುವಾದ ಚ್ರ್ಚುಯ ಅವಶ್ಯ ಕತೆ ಇರುವುದರಿಾಂದ ಅಧು ಗಂಟೆಗಳ 

ಕಾಲ್ಯವಧಿಯ ಚ್ರ್ಚುಗೆ ಅವಕಾಶ್ ನಿೋಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ತಮಮ ಲಿ್ಲ  ವಿನಂತ್ತಸುತೆು ೋನೆ. 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈ ಬಗೆೆ  ತಾವು ಮನ್ವಿಯನುನ  ಸಲಿ್ಲಸಿ.  ಮುಾಂದಿನ್ ಪರ ಶೆನ                      

ಶ್ರ ೋ ಎಾಂ.ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರದ್ಯದ . 

 

ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಾ : 804 

 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಸದನದ ಬಾವಿಯಲಿ್ಲದು  ಶಿರ ೋ ಎಂ.ನ್ಯರಾಯಣ್ಸಾವ ರ್ಮಯವರು 

ತ್ಮಮ  ಪರ ಶ್ನು ಯನುು  ಕಳಿರುವುದಿಲಿ ) 

 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮುಾಂದಿನ್ ಪರ ಶೆನ  ಶ್ರ ೋ ಎಾಂ.ಎ.ಗೋಪಾಲಸ್ವಾ ಮಿಯವರದ್ಯದ . 

 

ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಾ : 745 

 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಸದನದ ಬಾವಿಯಲಿ್ಲದು  ಶಿರ ೋ ಎಂ.ಎ.ಗೋಪ್ರಲಸಾವ ರ್ಮಯವರು 

ತ್ಮಮ  ಪರ ಶ್ನು ಯನುು  ಕಳಿರುವುದಿಲಿ ) 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮುಾಂದಿನ್ ಪರ ಶೆನ  ಡಾ|| ತೇಜಸಿಾ ನಿಗೌಡರವರದ್ಯದ . 
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ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಾ : 865 

(ಉತ್ು ರವನುು  ಲಗತಿು ಸಿದ್ದ) 

 

ಡಾ|| ತೇಜಸಿವ ನಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಅರಣಯ  ಇಲ್ಯಖೆ ಮಾನ್ವ ಮತ್ತು  ವನ್ಯ  

ಜೋವಿಗಳ ಸಂಘಷುವನುನ  ತಡೆಯುವ ನಿಟಿ ನ್ಲಿ್ಲ , ರೈತರ ಬ್ಳೆಯನುನ  ಹಾನಿಗಳಿಸಿ ತ್ತಾಂಬ್ರ 

ತೊಾಂದರೆಯನುನ  ನಿೋಡುತ್ತು ದದ  ಸಮಸಯ ಗೆ ಪರಿಹಾರವನುನ  ಕಂಡು ಹಡಿಯುವ ನಿಟಿ ನ್ಲಿ್ಲ , 

ಉಪಯೋಗಿಸಲಪ ಟಿ  ರೈಲ್ಾ  ಹಳಿಯನುನ  ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಯುವನುನ  ಸಕಾುರವು ತ್ತಾಂಬ್ರ ರ್ಚನನ ಗಿ 

ಮಾಡಿದ್.  ಇದನುನ  ಅನುಷ್ಠಾ ನ್ಗಳಿಸಿದ ಸಕಾುರ, ಅರಣಯ  ಇಲ್ಯಖೆ ಹಾಗೂ ಎಲಿರಿಗೂ ನ್ನ್ನ  

ಧನ್ಯ ವಾದಗಳನುನ  ಮತ್ತು  ಅಭಿನಂದನೆಗಳನುನ  ತ್ತಳಿಸುತೆು ೋನೆ.   

 

ಪರ ಸುು ತ ನ್ಮಮ  ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಆನೆಗಳಂತಹ ಬಲ್ಲಷಾ  ವನ್ಯ  ಜೋವಿಗಳು ನ್ಮಮ  ರಾಜಯ ದ ಅರಣಯ  

ಪರ ದೇಶ್ ಮತ್ತು  ವಾತಾವರಣಗಳು ರ್ಚನನ ಗಿರುವುದರಿಾಂದ ಇಲಿ್ಲಯೇ ಹೆಚಿಚ ನ್ ಸಂಖೆಯ ಯಲಿ್ಲವ.  ಇವತ್ತು ನ್ 

ದಿವಸ ವನ್ಯ  ಜೋವಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ಹನೆನ ಲ್ಯಲಿ್ಲ  ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಒಟಿ  624 ಕ.ಮಿೋ. ನ್ಷಿ್ಟ  ಉದದ ದ ರೈಲ್ಾ  

ಹಳಿಯನುನ  ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿದ್.  ಆ ಪೈಕ ಪರ ಸುು ತ 181 ಕ.ಮಿೋ.ಗಳನುನ  ಅಳವಡಿಸಿದಾದ ರೆ.  ಇನೂನ  

458.62 ಕ.ಮಿೋ.ಗಳು ಬ್ರಕಯಿದ್ಯದ , ಇದಕೆಕ  550 ಕೋಟ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅನುದಾನ್ದ ಅವಶ್ಯ ಕತೆ ಇದ್.  

ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾುರದ ರಾಷಿ್ಟ ರೋಯ ಪರಿಹಾರಾತಮ ಕ ಅರಣಿಯ ೋಕರಣ ನಿಧಿ ನಿವುಹಣೆ ಮತ್ತು  ಯೋಜನ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರಕೆಕ  ನ್ಮಮ  ಅರಣಯ  ಸಚಿವರು ಪರ ಸ್ವು ವನೆ ಸಲಿ್ಲಸಿದ್ಯದ , ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾುರವು ಪರ ಶ್ನ ತ 

ಕಾಮಗ್ರರಿಯನುನ  ಒಪಿಪ ಕಾಂಡಿರುವುದಿಲಿ . ಹೋಗ್ರಗಿ ಸಚಿವರು ದಯಮಾಡಿ ಕೇಾಂದರ ಕೆಕ  ಭೇಟ ನಿೋಡಿ 

ಅದನುನ  ಅನುಷ್ಠಾ ನ್ಗಳಿಸುವ ನಿಟಿ ನ್ಲಿ್ಲ  ಪರ ಯತನ ಗಳನುನ  ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ನನು ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  

ಆಗರ ಹಸುತೆು ೋನೆ. ರೈಲ್ಾ  ಹಳಿಗಳನುನ  ಉಚಿತವಾಗಿ ತಂದ್ಯ ಕಾಮಗ್ರರಿಗಳನುನ  ಅನುಷ್ಠಾ ನ್ಗಳಿಸುವ 

ನಿಟಿ ನ್ಲಿ್ಲ  ಯಾವ ರಿೋತ್ತಯ ಪರ ಯತನ ಗಳನುನ  ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ ಎಾಂದ್ಯ ನನು ತಮಮ  ಮುಖಾಂತರ 

ಸಚಿವರನುನ  ಕೇಳಬಯಸುತೆು ೋನೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ಉಮೇಶ್್ ವಿ.ಕತಿು :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ನನು ಈಗ್ರಗಲೇ ಆರು ಬ್ರರಿ ಕೇಾಂದರ ಕೆಕ  

ಖುದಾದ ಗಿ ಹೋಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಗಳನುನ  ಅನುಷ್ಠಾ ನ್ಗಳಿಸುವ ಪರ ಯತನ ವನುನ  ಮಾಡಿದ್ದ ೋನೆ.  

ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದಂತೆ, ಆದಷಿ್ಟ  ಬೇಗನೇ, ಕರ ಮಗಳನುನ  ಜರುಗಿಸಲ್ಯಗುವುದ್ಯ. 

 

ಡಾ|| ತೇಜಸಿವ ನಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಅರಣಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಬ್ಾಂಕ ಅವಘಡಗಳು 

ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ಬ್ಾಂಕಯನುನ  ನಂದಿಸಲ್ಕ ಇಲ್ಯಖೆಯಲಿ್ಲ  ವಿಮಾನ್ ಹಾಗೂ ಹೆಲ್ಲಕಾಯ ಪಿ ರ್ಗಳ 

ಸೌಲಭಯ ವಿಲಿ .  ಬೇರೆ ಇಲ್ಯಖೆಗಳಲಿ್ಲ  ಬ್ಾಂಕ ಅವಘಡಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ಎರಡು ಕೋಟ 

ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ಪಾವತ್ತಸಲ್ಯಗಿದ್ ಎಾಂದ್ಯ ಲ್ಲಖಿತ ಉತು ರದಲಿ್ಲ  ತ್ತಳಿಸಲ್ಯಗಿದ್.  
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ಸ್ವಾ ವಲಂಬನೆಯನುನ  ಸ್ವಧಿಸುವ ನಿಟಿ ನ್ಲಿ್ಲ  ನ್ಮಮ  ಅರಣಯ  ಇಲ್ಯಖೆಗೆ ತನ್ನ ದೇ ಆದ ವಿಮಾನ್ ಮತ್ತು  

ಹೆಲ್ಲಕಾಯ ಪಿ ರ್ಗಳನುನ  ಇಟಿಕಳಳ ಬೇಕಾಗಿದ್.  ಅರಣಯ ಗಳು ಅಮೂಲಯ  ಸಂಪತಾು ಗಿವ.  ಈ ನಿಟಿ ನ್ಲಿ್ಲ  

ಸಕಾುರವು ಯಾವ ರಿೋತ್ತಯ ಕರ ಮಗಳನುನ  ಕೈಗಳುಳ ತು ದ್ ಎಾಂದ್ಯ ನನು ಈ ಸಂದಭುದಲಿ್ಲ  

ಕೇಳಲ್ಲಚಿಛ ಸುತೆು ೋನೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ಉಮೇಶ್್ ವಿ.ಕತಿು :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಅರಣಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಆಕಸಿಮ ಕವಾಗಿ ಬ್ಾಂಕ 

ಅವಘಢಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ಅವುಗಳನುನ  ನಂದಿಸಲ್ಕ ಇಲ್ಯಖೆಯು ಸಾ ಾಂತವಾಗಿ ವಿಮಾನ್ ಮತ್ತು  

ಹೆಲ್ಲಕಾಯ ಪಿ ರ್ಗಳನುನ  ಹಾಂದ್ಯವಂತೆ ಸದಸಯ ರು ತ್ತಳಿಸುತ್ತು ದಾದ ರೆ.  ಆದರೆ, ಈಗ್ರಗಲೇ ಕೇಾಂದರ  ಮತ್ತು  

ರಾಜಯ  ಸಕಾುರಗಳು ರಸು ಗಳ ಮೂಲಕ ಬ್ಾಂಕಯನುನ  ನಂದಿಸುವ ಪರ ಕರ ಯ್ಕಗಳಿವ.  ಅವುಗಳನುನ  ನವು 

ಮಾಡೇ ಮಾಡುತೆು ೋವ.  ಸದಸಯ ರ ಸಲಹೆಯಂತೆ, ಅರಣಯ  ಇಲ್ಯಖೆಗೆ ಪರ ತೆಯ ೋಕವಾದ ವಿಮಾನ್ ಮತ್ತು  

ಹೆಲ್ಲಕಾಯ ಪಿ ರ್ಗಳನುನ  ಹಾಂದ್ಯವ ಬಗೆೆ  ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾುರಕೆಕ  ಪರ ಸ್ವು ವನೆಯನುನ  ಸಲಿ್ಲಸಲ್ಯಗುವುದ್ಯ; 

ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾುರವು ಅನುದಾನ್ ನಿೋಡಿದದ ಲಿ್ಲ , ಅವುಗಳನುನ  ಖ್ರಿೋದಿಸಲ್ಯಗುವುದ್ಯ. 

 

ಡಾ|| ತೇಜಸಿವ ನಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಬಲ್ಯಢಯ  ವನ್ಯ  ಜೋವಿಗಳ್ಳದ ಆನೆ, ಹುಲ್ಲ, 

ಕರಡಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಅರಣಯ  ಪರ ದೇಶ್ಗಳಿವ.  ಕುರುಚ್ಲ್ಕ ಕಾಡುಗಳಲಿ್ಲ  ಸಣಣ  ಸಣಣ  ಪಾರ ಣಿಗಳ 

ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಇರುವ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಗೆ ನಿೋಡುವ ಅನುದಾನ್ಗಳು ಸ್ವಕಾಗುತ್ತು ಲಿ .  ಪರ ಕೃತ್ತಯಲಿ್ಲ  

ಸಮತೊೋಲನ್ವನುನ  ಕಾಪಾಡುವ ದೃಷಿ್ಟ ಯಿಾಂದ ದಯಮಾಡಿ….್ ಕೋವಿಡ್-19 ರಂತಹ 

ಸ್ವಾಂಕಾರ ಮಿಕ ಕಾಯಿಲ್ಯು ಬಂದ ಪರಿಸಿಾ ತ್ತಯಲಿ್ಲ  ಆ ಪರ ದೇಶ್ಗಳಿಗೆ ಮನುಷಯ ರೂ ಸಹ ಹೋಗಲ್ಕ 

ಸ್ವಧಯ ವಾಗಲ್ಲಲಿ .  ಮೂಕಪಾರ ಣಿಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ  ಸಕಾುರವು ದಯಮಾಡಿ ಕರ ಮಗಳನುನ  

ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಬೇಕು.  ಉಪಸಭಾಪತ್ತಗಳ ನೇತೃತಾ ದಲಿ್ಲ  ಇತ್ತು ೋರ್ಚಗೆ ನವು ಅಜುಗಳ ಸಮಿತ್ತಯ 

ವತ್ತಯಿಾಂದ ಭೇಟಯನೂನ  ಸಹ ನಿೋಡಿದ್ದ ವು.  ಅಲಿ್ಲ  ಅದ್ಯಭ ತವಾದ ಕೆಲಸಗಳನುನ  ಮಾಡುತ್ತು ದಾದ ರೆ.  

ಬೇಟೆಗ್ರರರನುನ  ತಡೆಯುವ ಸಲ್ಕವಾಗಿ ಅಲಿ್ಲನ್ ಕೆಲಸಗ್ರರರು ಬಹಳ ಕಷಿ ದಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸಗಳನುನ  

ಮಾಡುತ್ತು ದಾದ ರೆ.  ಅಲಿ್ಲ  2,168 ಸಿಬಬ ಾಂದಿಗಳಿದ್ಯದ , ಹಾಲ್ಲ ನಿೋಡುತ್ತು ರುವ ಅನುದಾನ್ವು ಸ್ವಕಾಗುತ್ತು ಲಿ .  

ಅರಣಯ  ಇಲ್ಯಖೆಗೆ ತ್ತಾಂಬ್ರ ಹೆಚಿಚ ನ್ ರಿೋತ್ತಯಲಿ್ಲ  ಅನುದಾನ್ದ ಅವಶ್ಯ ಕತೆ ಇದ್.  ಈ ನಿಟಿ ನ್ಲಿ್ಲ  

ಸಕಾುರವು ಯಾವ ರಿೋತ್ತಯ ಪರ ಸ್ವು ವನೆಯನುನ  ಸಲಿ್ಲಸುತ್ತು ದ್ ಎಾಂದ್ಯ ನನು ಕೇಳಬಯಸುತೆು ೋನೆ. ರಾಜಯ  

ಸಕಾುರವು ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾುರದಿಾಂದಲ್ಲ ಸಹ ಅನುದಾನ್ವನುನ  ಪಡೆದ್ಯಕಳಳ ಬೇಕೆಾಂಬ 

ಬೇಡಿಕೆಯನುನ  ನನು ಇಡುತ್ತು ದ್ದ ೋನೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ಉಮೇಶ್್ ವಿ.ಕತಿು :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಕಳೆದ್ರೆಡು ವಷುದಿಾಂದ ಕೋವಿಡ್-19 

ರಂತಹ ಸ್ವಾಂಕಾರ ಮಿಕ ಕಾಯಿಲ್ಯಿಾಂದ ಆರ್ಥುಕ ಹರೆಯುಾಂಟಾಗಿದ್ಯದ , ಇದರಿಾಂದ ಸಾ ಲಪ  



                                                                                                          ವಿಪ/20-12-2021/51 

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

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

ತೊಾಂದರೆಯಾಗಿರುವುದ್ಯ ನಿಜ. ಆದರೆ ಇದನುನ  ಮುಾಂದಿನ್ ದಿನ್ಮಾನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಸರಿಪಡಿಸಿ, ಅರಣಯ  

ಇಲ್ಯಖೆಗೆ ಹೆಚಿಚ ನ್ ಅನುದಾನ್ವನುನ  ಪಡೆದ್ಯಕಾಂಡು, ಹೆಚಿಚ ನ್ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಯೋಜನೆಗಳನುನ  

ರೂಪಿಸಲ್ಯಗುವುದ್ಯ.  ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಈ ಕಾಮಗ್ರರಿಗಳನುನ  ಮಾಡುತೆು ೋವ. 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮುಾಂದಿನ್ ಪರ ಶೆನ  ಶ್ರ ೋ ಪಿ.ಎಾಂ.ಮುನಿರಾಜು ಗೌಡ ರವರದ್ಯದ . 

 

 

     ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಾ : 798 

ಶಿರ ೋ ಪಿ.ಎಂ.ಮುನರಾಜು ಗೌಡ:- ನ್ನ್ನ  ಪರ ಶೆನ ಯನುನ  ಆರೋಗಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟಾಂಬ ಕಲ್ಯಯ ಣ 

ಹಾಗೂ ವೈದಯ ಕೋಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಗೆ  ಕೇಳಬಯಸುತೆು ೋನೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನ್ಯಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಪರ ಸುು ತ 

ಆರೋಗಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟಾಂಬ ಕಲ್ಯಯ ಣ ಹಾಗೂ ವೈದಯ ಕೋಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಸದನ್ದ ಹರಗೆ 

ಇದಾದ ರೆ.  ಹೋಗ್ರಗಿ ಅವರಿಾಂದ ಮತೆು  ಉತು ರವನುನ  ಕಡಿಸುತೆು ೋನೆ. 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮುಾಂದಿನ್ ಪರ ಶೆನ  ಶ್ರ ೋ ಯು.ಬಿ.ವಾಂಕಟೇಶ್ರವರದ್ಯದ . 

 

ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಾ : 737 

 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಸದನದ ಬಾವಿಯಲಿ್ಲದು  ಶಿರ ೋ ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್್ರವರು 

ತ್ಮಮ  ಪರ ಶ್ನು ಯನುು  ಕಳಿರುವುದಿಲಿ ) 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮುಾಂದಿನ್ ಪರ ಶೆನ  ಡಾ|| ತಳವಾರ್ ಸ್ವಬಣಣ ರವರದ್ಯದ . 

    

    (ಮುಾಂದ್ಯ) 
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(1165) 01-20 20-12-2021 ಸಿಎಸ್/ವಿಕೆ    

ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಾ : 785 

    (ಉತ್ು ರವನುು  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

 

ಡಾ||ತ್ಳವಾರ್ ಸಾಬಣ್ಣ :- ನನು ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ,   ಸಹ ಪಾರ ಧಾಯ ಪಕರನುನ   

ಪಾರ ಧಾಯ ಪಕರ ಹುದ್ದ ಗೆ ಪದೊೋನ್ನ ತ್ತ  ನಿೋಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಕೇಳಿದ್ದ ನು.   ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಈ ಸಂಬಂಧ 

516 ಅಜುಗಳು ಬಂದಿದ್ಯದ , ಅದರಲಿ್ಲ  37 ಪಾರ ಧಾಯ ಪಕರ ಹುದ್ದ ಗಳ ಪರ ಕರ ಯ್ಕ ಮುಗಿದಿದ್ ಎಾಂದ್ಯ ತಮಮ  

ಉತು ರದಲಿ್ಲ  ತ್ತಳಿಸಿದಾದ ರೆ.   ಇನುನ  ಉಳಿದ ಹುದ್ದ ಗಳ ಬಗೆೆ  ಕೂಡ ನನು ಪರ ಶೆನ  ಮಾಡಿದ್ದ ನು.   ಈ ಸಹ 

ಪಾರ ಧಾಯ ಪಕರ ಹುದ್ದ ಯಲಿ್ಲರುವವರಲಿ್ಲ  ಹಲವರು ನಿವೃತ್ತು ಯ ಅಾಂಚಿನ್ಲಿ್ಲದಾದ ರೆ.   ಇವರಿಗೆ  

ತ್ತೋವರ ಗತ್ತಯಲಿ್ಲ  ಅವಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ನನು ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ಕೇಳಿಕಳುಳ ತೆು ೋನೆ.   

ಇದಕೆಕ  ಸಚಿವರ ಉತು ರ ನೋಡಿಕಾಂಡು ನ್ನ್ನ  ಮುಾಂದಿನ್ ಉಪಪರ ಶೆನ ಯನುನ  ಕೇಳುತೆು ೋನೆ.   

 

 ಡಾ||ಸಿ.ಎಸ.ಅಶವ ಥನ್ಯರಾಯಣ್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಗಳೇ,  ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ 

ಡಾ||ತಳವಾರ್ ಸ್ವಬಣಣ ನ್ವರು ಸಹ ಪಾರ ಧಾಯ ಪಕರ ಹುದ್ದ ಯಿಾಂದ ಪಾರ ಧಾಯ ಪಕರ ಹುದ್ದ ಗೆ 

ಪದೊೋನ್ನ ತ್ತ ನಿೋಡುವ  ಬಗೆೆ  ಪರ ಶೆನ  ಕೇಳಿದಾದ ರೆ.  6ನೇ  ವೇತನ್ ಆಯೋಗದಲಿ್ಲಯೇ ಸಹ ಪಾರ ಧಾಯ ಪಕರ 

ಹುದ್ದ ಯಿಾಂದ ಪಾರ ಧಾಯ ಪಕರ ಹುದ್ದ ಗೆ ಪದೊೋನ್ನ ತ್ತಗ್ರಗಿ ಅಜುಗಳನುನ  ಕರೆಯಲ್ಯಗಿತ್ತು .  ಈ ರಿೋತ್ತ 

ಕರೆದ ಅಜುಯಲಿ್ಲ  ಶೇಕಡ 75ರಷಿ್ಟ  ಪದೊೋನ್ನ ತ್ತಗೆ ಅವಕಾಶ್ವನುನ  ಕಲ್ಲಪ ಸಿಕಡಲ್ಯಗಿದ್.   

ಇನುನ ಳಿದ ಶೇಕಡ 25ರಷಿ್ಟ  ಹುದ್ದ ಗಳನುನ  ನೇರ ನೇಮಕಾತ್ತಯ ಮೂಲಕ ತ್ತಾಂಬಲ್ಕ ಈ ಗ್ರಗಲೇ 

ಅಜುಗಳನುನ  ಕರೆಯಲ್ಯಗಿದ್.  ಅದರಲಿ್ಲ  516 ಜನ್ರು ಅಜುಯನುನ  ಸಲಿ್ಲಸಿದಾದ ರೆ.   ಅದರಲಿ್ಲ  319 

ಜನ್ ಅಹು ಅಭಯ ರ್ಥುಗಳಿದಾದ ರೆ.   ಇವರಿಗೆ ಈಗ್ರಗಲೇ ಸಂದಶ್ುನ್ ನ್ಡೆಸಲ್ಯಗುತ್ತು ದ್ಯದ  ಈಗ್ರಗಲೇ 37 

ಜನ್ರು ಸಂದಶ್ುನ್ಕೆಕ  ಹಾಜರಾಗಿದಾದ ರೆ. 95 ಜನ್ರಿಗೆ ಪದೊೋನ್ನ ತ್ತ ನಿೋಡಲ್ಕ ಅವಕಾಶ್ವಿದ್.   7 ನೇ 

ವೇತನ್ ಆಯೋಗದಲಿ್ಲ  ಎಲಿರಿಗೂ ಸಹ ಪಾರ ಧಾಯ ಪಕರ ಹುದ್ದ ಯಿಾಂದ ಪಾರ ಧಾಯ ಪಕರ ಹುದ್ದ ಗೆ 

ಪದೊೋನ್ನ ತ್ತ ನಿೋಡಲ್ಕ ಅವಕಾಶ್ವಿದ್.  ಕೆಲವು ಷರತ್ತು ಗಳಿಗೆ ಅನ್ಾ ಯವಾಗಿ ಈ ಪದೊೋನ್ನ ತ್ತಗಳನುನ  

ನಿೋಡಲ್ಯಗುವುದ್ಯ.   ಇದನೆನ ಲಿ  ಆದಷಿ್ಟ  ತಾ ರಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಯಗುವುದ್ಯ.   

 ಡಾ||ತ್ಳವಾರ್ ಸಾಬಣ್ಣ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಗಳೆ, ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರ ಉತು ರ ತೃಪಿು ಕರವಾಗಿದ್.   

ಆದರೆ ನ್ನ್ನ  ಮತೊು ಾಂದ್ಯ ಉಪಪರ ಶೆನ  ಏನೆಾಂದರೆ ಸಕಾುರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲಿ್ಲ  ಗೆರ ೋಡ್-1 ಪಾರ ಾಂಶುಪಾಲರ 

ಹುದ್ದ ಗಳಿಲಿ .  ಬದಲ್ಲಗೆ ಅಲಿ್ಲಿ್ಯ  in-charge principal ಇದಾದ ರೆ.   ಹಲವಾರು ಕಾಲೇಜುಗಳಲಿ್ಲ  ಒಬಬ ರೆ 

ಶ್ಕ್ಷಕರು in-charge principal   ಆಗಿರುತಾು ರೆ.   ಆದರೆ ಗೆರ ೋಡ-1 ಪಾರ ಾಂಶುಪಾಲರು ಇರುವುದಿಲಿ .  ಇದರ 

ಬಗೆೆ   ಕೂಡ ಸಚಿವರು ಕರ ಮ  ಕೈಗಳಳ ಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಕೇಳಬಯಸುತೆು ೋನೆ. ಪಾರ ಾಂಶುಪಾಲರಿಲಿದ್ 

ಗುಣಮಟಿ ದ ಶ್ಕ್ಷಣವನುನ  ನಿೋಡಲ್ಕ ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತ್ತು ಲಿ .   ಹಾಗ್ರಗಿ ಗೆರ ೋಡ್-1 ಪಾರ ಾಂಶುಪಾಲರನುನ  
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ತ್ತಾಂಬಲ್ಕ ಹೆಚಿಚ ನ್ ಆದಯ ತೆಯನುನ  ನಿೋಡಬೇಕು. 43 ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ 4 ಮಂದಿ ಗೆರ ೋಡ-1 

ಪಾರ ಾಂಶುಪಾಲರಿದಾದ ರೆ.   ಈ  ಗೆರ ೋಡ-1 ಪಾರ ಾಂಶುಪಾಲರ ಹುದ್ದ ಗಳನುನ  ತ್ತಾಂಬಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ನನು 

ಮತೊು ಮೆಮ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಒತಾು ಯವನುನ  ಮಾಡುತೆು ೋನೆ.   

 ಡಾ||ಸಿ.ಎಸ.ಅಶವ ಥನ್ಯರಾಯಣ್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಗಳೇ, ಈ ಹುದ್ದ ಗಳಿಗೆ ಈಗ್ರಗಲೇ 

ಅಜುಗಳನುನ  ಕರೆಯಲ್ಯಗಿದ್.  ಈ ಮಧ್ಯಯ  ವಯೋಮಿತ್ತಯ ಸಡಿಲ್ಲಕೆ ಕೇಳಿದ ಹನ್ನ ಲ್ಯಲಿ್ಲ  ಆದಷಿ್ಟ  

ಬೇಗ ಕರ ಮ ಕೈಗಾಂಡು ನೇಮಕಾತ್ತಗಳನುನ  ಮಾಡಿಕಳಳ ಲ್ಯಗುವುದ್ಯ.   
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ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಾ  817 

(ಉತ್ು ರಗಳನುು  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

 

 ಶಿರ ೋ ಗೋವಿಂದರಾಜು:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಗಳೇ,  ನ್ನ್ನ  ಪರ ಶೆನ ಗೆ ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರ 

ನಿೋಡಿದಾದ ರೆ.   ಕಳೆದ ಸ್ವಲ್ಲನ್ಲಿ್ಲ  ನಿೋಡಿರುವ 5 ಕೋಟ ರೂಪಾಯಿಗಳಲಿ್ಲ  ಶೇಕಡ 50ರಷಿ್ಟ  ಸಿಬಬ ಾಂದಿಯ 

ವೇತನ್ಕೆಕ  ಹೋಗುತು ದ್.   ಉಳಿದ ಹಣದಲಿ್ಲ   ಕನ್ನ ಡ ಸ್ವಹತಯ  ಪರಿಷತ್ತು ಗೆ  ಸ್ವಕಾಗುವುದಿಲಿ .   ಇನುನ  

ಹೆಚಿಚ ನ್ ಅನುದಾನ್ವನುನ  ನಿೋಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ನನು ಕೇಳಿಕಳುಳ ತೆು ೋನೆ.   

 ಶಿರ ೋ ವಿ.ಸುನೋಲ್ ಕುಮಾರ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಗಳೇ, ಕನ್ನ ಡ ಸ್ವಹತಯ  ಪರಿಷತ್ತು ಗೆ ಕಳೆದ 3 

ವಷುಗಳಲಿ್ಲ   ಬೇರೆ ಬೇರೆ  ರಿೋತ್ತಯ ಅನುದಾನ್ಗಳನುನ  ನಿೋಡುತ್ತು ದ್ದ ೋವ.  2019ರಲಿ್ಲ  ರೂ.7 ಕೋಟ, 

2020ರಲಿ್ಲ  ರೂ. 5 ಕೋಟ ಮತ್ತು  2021 ರಲಿ್ಲ  ರೂ.5 ಕೋಟ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅನುದಾನ್ವನುನ  ಕನ್ನ ಡ 

ಸ್ವಹತಯ  ಪರಿಷತ್ತು ಗ್ರಗಿ ನಿೋಡಲ್ಯಗಿದ್.   ಹೆಚುಚ ವರಿ ಅನುದಾನ್ ಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು 

ಕೇಳಿದಾದ ರೆ.   ಕನ್ನ ಡ ಸ್ವಹತಯ  ಮತ್ತು  ಸಂಸಕ ೃತ್ತಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿವಿಧ ರಿೋತ್ತಯಲಿ್ಲ  ಸಕಾುರ 

ಅನುದಾನ್ಗಳನುನ  ನಿೋಡುತ್ತು ದ್.   ಕನ್ನ ಡ ಸ್ವಹತಯ  ಪರಿಷತ್ತು ಗೆ ಹೆಚಿಚ ಗೆ ಅನುದಾನ್  ಬೇಕೆನುನ ವ 

ಬೇಡಿಕೆಯ ಬಗೆೆ  ಮುಾಂದಿನ್ ದಿನ್ಮಾನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಲ್ಯಗುವುದ್ಯ.   

 ಶಿರ ೋ ಗೋವಿಂದರಾಜು:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಗಳೇ, ಕನ್ನ ಡ ಸ್ವಹತಯ  ಪರಿಷತ್ತು  ಪರ ಸುು ತ ಎಷಿ್ಟ  

ಜನ್ ಸದಸಯ ರನುನ  ಹಾಂದಿದ್ ಎನುನ ವ ಪರ ಶೆನ ಯನುನ  ನನು ಕೇಳಿದ್ದ ನು,  ಅದಕೆಕ  3 ಲಕ್ಷ 40 ಸ್ವವಿರ 

ಅಜೋವ ಸದಸಯ ರನುನ  ಹಾಂದಿದ್ ಎನುನ ವ ಉತು ರವನುನ  ಕಟಿದಾದ ರೆ.  ಆರೂವರೆ ಕೋಟ ಜನ್ಸಂಖೆಯ  

ಇರುವ ನ್ಮಮ  ಕನುಟಕ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ   ಮುಾಂದಿನ್ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ  ಇನೂನ  ಹೆಚಿಚ ನ್ ಸಂಖೆಯ ಯ 

ಸದಸಯ ರನುನ  ಮಾಡಿಕಳಳ ಲ್ಕ  ಅವಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಕೇಳಿಕಳುಳ ತೆು ೋನೆ. 

 ಶಿರ ೋ ವಿ.ಸುನೋಲ್ ಕುಮಾರ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಗಳೇ,  ಕನ್ನ ಡ  ಸ್ವಹತಯ  ಪರಿಷತ್ತು ಗೆ 

ಸದಸಯ ರನುನ  ನೇಮಿಸುವುದ್ಯ ಸಕಾುರದ ಕೆಲಸ ಅಲಿ .  ಆ ಕೆಲಸವನುನ  ಕನ್ನ ಡ ಸ್ವಹತಯ  ಪರಿಷತ್ತು  

ಮಾಡಬೇಕು.   ಈ ವಷುದ ನೂತನ್ ಕನ್ನ ಡ ಸ್ವಹತಯ  ಪರಿಷತ್ತು ನ್ ಅಧಯ ಕ್ಷರು  ತಮಮ  ಸದಸಯ ರ 

ಸಂಖೆಯ ಯನುನ  1 ಕೋಟಗೆ ವಿಸು ರಿಸುವುದಾಗಿ ಅವರೇ ಹೇಳಿಕಾಂಡಿದಾದ ರೆ.  ನವು ಕೂಡ ಈ ಸದಸಯ ರ 

ಸಂಖೆಯ ಯನುನ  ಹೆಚುಚ  ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಅವರು ಏನೇನು ಕರ ಮ ಕೈಗೋಳಳ ಬೇಕೆಾಂಬ ಈ  ಬಗೆೆ  ಕನ್ನ ಡ 

ಸ್ವಹತಯ  ಪರಿಷತ್ತು ಗೆ  ನಿದೇುಶ್ನ್ವನುನ  ನಿೋಡುತೆು ೋವ.   
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ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಾ  824 

(ಉತ್ು ರವನುು  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

 

 ಶಿರ ೋ ಅ.ದೇವೇಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಗಳೇ,  ನ್ನ್ನ  ಪರ ್ ಶೆನ ಗೆ ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರವನುನ   

ನಿೋಡಿದಾದ ರೆ.   ಆದರೆ ನನು ಕೇಳಿರುವುದಕೆಕ  ಸರಿಯಾಗಿ ಉತು ರ ನಿೋಡಿರುವುದಿಲಿ .   ಕನ್ನ ಡ  ಮಾಧಯ ಮ 

ಶಲ್ಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ್ವನುನ  ನಿೋಡದಿರುವುದಕೆಕ  ಕಾರಣವನುನ  ನನು ಕೇಳಿದದ ರೆ, 

ಅನುದಾನ್ ನಿೋಡುತ್ತು ರುವುದಾಗಿ ತಮಮ  ಉತು ರದಲಿ್ಲ  ತ್ತಳಿಸಿದಾದ ರೆ.  ಆದರೆ ಈ ಕನ್ನ ಡ ಮಾಧಯ ಮಾ 

ಶಲ್ಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ್ ಪಡೆಯಲ್ಕ  ಯಾವುದೇ ಮಂಜೂರಾತ್ತ  ದೊರೆಯುತ್ತು ಲಿ . ಕನ್ನ ಡ 

ಆಯುಕಾು ಲಯಗಳು ಮತ್ತು  ಪದವಿ ಪೂವು  ನಿದೇುಶ್ನಲಯದಲಿ್ಲ  ಪರ ಸ್ವು ವನೆಗಳು 

ಉಳಿದ್ಯಕಳುಳ ತು ವ.  ಕನ್ನ ಡ ಮಾಧಯ ಮದ ಶಲ್ಯ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಉಳಿಯಬೇಕೆಾಂದರೆ  ಕನ್ನ ಡ 

ಮಾಧಯ ಮದ ಶಲ್ಯ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ವೇತನ್ವನುನ  ಸರಿಯಾಗಿ ನಿೋಡಬೇಕು.   ಮಠದ ಶಲ್ಗಳು 

ಮತ್ತು   ಸಂಘಸಂಸಾ ಗಳು  ನ್ಡೆಸುತ್ತು ರುವ ಕನ್ನ ಡ ಶಲ್ಗಳು ಕನುಟಕದಲಿ್ಲ   ಮುಚುಚ ವ 

ಹಂತದಲಿ್ಲವ.   ಹಾಗ್ರಗಿ ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ನಿೋಡಿರುವ ಉತು ರ ಸಮಪುಕವಾಗಿಲಿ .   ಆಯುಕು ರು 

ಮತ್ತು  ನಿದೇುಶ್ಕರ ಕಚೇರಿಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಅನುದಾನ್ದ  ಕಡತಗಳು ಉಳಿದ್ಯಕಾಂಡು  ಆರ್ಥುಕ ಇಲ್ಯಖೆಗೆ 

ಹೋಗಿ ಹಾಂದಕೆಕ  ಬರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗುತ್ತು ದ್.   ಕನ್ನ ಡ ಶಲ್ಯ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು  ಅಲಿ್ಲನ್ ಶ್ಕ್ಷಕರು 

ಉಳಿಯಬೇಕೆಾಂದರೆ  ಅವುಗಳಿಗೆ  ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುದಾನ್ ನಿೋಡಬೇಕು.  ಕನ್ನ ಡ ಮಾಧಯ ಮದ ಶಲ್ಯ 

ಶ್ಕ್ಷಕರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಕಕ ಳ ದಾಖ್ಲ್ಯತ್ತಗಳನುನ  ಮಾಡಿಕಾಂಡಿದಾದ ರೆ.   ಆ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ 

ವಯೋಮಿತ್ತ ಮಿೋರುತ್ತು ದ್,  ಎಲಿ್ಯ  ಖಸಗಿ ಕನ್ನ ಡ  ಮಾಧಯ ಮ ಶಲ್ಗಳನುನ  ಮುಚುಚ ವ ಪರಿಸಿಾ ತ್ತ 

ಬಂದಿದ್.   ಈಗ್ರಗಲೇ ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರ ಸಮುಮ ಖ್ದಲಿ್ಲಯೇ ಈ ಬಗೆೆ  ಸಭೆಗಳನುನ  

ನ್ಡೆಸಲ್ಯಗಿದ್.   ಆ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ತ್ತೋಮಾುನ್ ಆದಂತೆ ಕನ್ನ ಡ ಮಾಧಯ ಮ ಶಲ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಕೂಡಲೇ 

ಅನುದಾನ್ವನುನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಸಕಾುರವನುನ  ಒತಾು ಯಿಸುತೆು ೋನೆ.   

 ಶಿರ ೋ ಅರುಣ್ ಶಹಾಪೂರ(ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಗಳೇ,  ಅವಕಾಶ್ಕಾಕ ಗಿ 

ಧನ್ಯ ವಾದಗಳು.  1995ರ ನಂತರ  ಕನ್ನ ಡ ಮಾಧಯ ಮ ಶಲ್ಗಳು ಅನುದಾನ್ಕೆಕ  ಒಳಪಡಿಸಬೇಕೆನುನ ವ 

ಸಮಸಯ   ಎಷಿ್ಟ  ಗಂಭಿೋರವಾಗಿದ್ ಎನುನ ವುದ್ಯ ಎಲಿ್ಯ  ಸದಸಯ ರಿಗಿಾಂತಲ್ಲ ತಮಗೆ ರ್ಚನನ ಗಿ ತ್ತಳಿದಿದ್.   

ಕಳೆದ 20 ವಷುಗಳಿಗಿಾಂತ ಹೆಚಿಚ ನ್ ಕಾಲ, ವೇತನ್ ಇಲಿದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತು ರುವ ಪರಿಸಿಾ ತ್ತ ಈ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ 

ಬಂದಿದ್. 

            (ಮುಾಂದ್ಯ) 
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(1166)/1-30/20-12-2021/ಎಲ್ಎಾಂ/ವಿಕೆ 

ಶಿರ ೋ ಅರುಣ್ ಶಹಾಪೂರ(ಮುಂದ್ದ):-  

೧೯೯೫ರ ನಂತರ ಅನುದಾನ್ ಕಡುವ ಬಗೆೆ  ನವು ಮಾಹತ್ತಯನುನ  ಸಂಗರ ಹ ಮಾಡುತೆು ೋವ ಎಾಂದ್ಯ 

ಹೇಳುತು ಲೇ ಬರುತ್ತು ದ್.  ಇದರಿಾಂದ ಬಹಳ ತೊಾಂದರೆಯಂಟಾಗುತ್ತು ದ್. ಕನ್ನ ಡ ಮಾಧಯ ಮ ಶಲ್ಗಳು 

ಬಂದ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಿಾ ತ್ತಗೆ ಬಂದಿವ.  ಯಾವ ಕಾಲಮಿತ್ತಯಳಗೆ ಅನುದಾನ್ ಕಡುವಂತಹ 

ಕೆಲಸವನುನ  ಸಕಾುರ ಮಾಡುತು ದ್ ಎನುನ ವ ಪರ ಶೆನ ಯನುನ  ಮಾನ್ಯ  ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಗೆ 

ಕೇಳಬಯಸುತೆು ೋನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಸಿ.ನ್ಯಗೇಶ್್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಗಳೆ,  ೨೦೧೮ರಲಿ್ಲ   ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ತರ ಗಳ 

ನೇತೃತಾ ದಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆದ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ   ೧೯೯೫ರ ಒಳಗೆ ಅನುದಾನ್ಕಾಕ ಗಿ ಎಷಿ್ಟ   ಶಲ್ಗಳಿಾಂದ ಅಜುಗಳು 

ಬಂದಿವ ಆ ಎಲಿ್ಯ   ಅಜುಗಳನುನ  ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಬೇಕು ಮತ್ತು  ಮುಾಂದ್ ಬರುವ ಅಜುಗಳನುನ  

ಸಿಾ ೋಕರಿಸಬ್ರರದ್ಯ ಎನುನ ವ ತ್ತೋಮಾುನ್ವಾಗಿದ್. ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಗಳ ನೇತೃತಾ ದಲಿ್ಲಯು ಈ 

ವಿಷಯವಾಗಿ ಒಾಂದ್ಯ ಸಭೆಯನುನ  ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್.  ಇನನ ಮೆಮ  ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಎಲಿರನುನ  ಕರೆದ್ಯ 

ಸಭೆ ಮಾಡೋಣ ಎಾಂದ್ಯ ತ್ತೋಮಾುನ್ವಾಗಿತ್ತು . ಆದರೆ ಅಷಿ ರಲಿ್ಲ  ಚುನವಣೆಗಳು ಘೋಷಣೆಯಾಗಿ 

Code of Conduct ಬಂದಿತ್ತು . ಆದದ ರಿಾಂದ ಮುಾಂದಿನ್ ದಿನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ತರ ಗಳ 

ನೇತೃತಾ ದಲಿ್ಲ  ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಚಾರವನುನ  ಪರಿಗಣಿಸುವಂತಹ ಪರ ಯತನ ವನುನ  ಮಾಡುತೆು ೋವ, 

ಅದಕಾಕ ಗಿ ಹಾಂದಿನ್ದದ ನೆನ ಲಿ   ಮುಾಂದ್ಯವರೆಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದ ೋವ. 

ಶಿರ ೋ ಅ.ದೇವೇಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಗಳೆ, ಕೂಡಲೇ ಕರ ಮ ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಬೇಕು. ಇಲಿದಿದದ ರೆ 

ಕನ್ನ ಡ ಶಲ್ಗಳನುನ  ಮುಚುಚ ವಂತಹ ಪರಿಸಿಾ ತ್ತ ಬರುತು ದ್.  ದಯಮಾಡಿ ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಗಳ  

ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿ್ಲ  ಸಭೆ ಮಾಡಿ ತ್ತೋಮಾುನ್ ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಬೇಕೆಾಂದ್ಯ  ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ಮನ್ವಿ 

ಮಾಡಿಕಳುಳ ತೆು ೋನೆ.  

         ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಸಿ.ನ್ಯಗೇಶ್್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಗಳೆ, ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ತರ ಗಳ ನೇತೃತಾ ದಲಿ್ಲ  ಸಭೆ 

ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಸಮಸಯ ಯನುನ  ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸುವಂತಹ ಪರ ಯತನ ವನುನ  ಮಾಡುತೆು ೋನೆ. 
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ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಾ : 848 

(ಉತ್ು ರವನುು  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

 

ಶಿರ ೋ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಸಂಗಪಪ  ಸವದಿ(ವಿಧಾನಸಭೆಯಂದ ಚುನ್ಯಯತ್ರಾದವರು)                  

(ಶಿರ ೋ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಂತೇಶ ಮಲಿ್ಲಕಾಜುಾನರವರ  ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಗಳೆ,  

ಸೂಯುರೈತ ಎನುನ ವ ಹಸ ವಿದ್ಯಯ ತ್ ಯೋಜನೆ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಪಾರ ರಂಭವಾಗಿದ್.  ಒಬಬ ರಿಗೆ ಮೂರು 

ಮೇ.ವಾಯ  ವಿದ್ಯಯ ತ್ನುನ  ಕಡಬೇಕು ಎನುನ ವ ಸಂಕಲಪ ವನುನ  ಇಟಿಕಾಂಡು ಈ ಯೋಜನೆಯನುನ  

ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್. ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ಖಸಗಿಯವರು ಉತಾಪ ದನೆ ಮಾಡುವ ವಿದ್ಯಯ ತ್ನ್ 

ಮಾಹತ್ತಯನುನ  ಕೇಳಿದಾದ ರೆ. ಯಾವ ರೈತ ಎಷಿ್ಟ  ವಿದ್ಯಯ ತ್ ಉತಾಪ ದನೆ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ ಎನುನ ವುದಕೆಕ  

ಒಬಬ   ರೈತನ್ ಹೆಸರು ಇಲಿ್ಲ  ಇಲಿ .  ಕೇವಲ ಕೈಗ್ರರಿಕೆಗಳ ಹೆಸರು ಮಾತರ  ಇದ್.  ದೊಡಡ -ದೊಡಡ  

ಕಂಪನಿಗಳ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತು ದ್.  ೩೫೪.೮೮ ಮೆ.ವಾಯ  ವಿದ್ಯಯ ತ್ನುನ  ಉತಾಪ ದನೆ ಮಾಡುವ ರೈತರ 

ಹೆಸರು  ಎಲಿ್ಲಯು ಬಂದಿರುವುದಿಲಿ . ಆ ಮಾಹತ್ತಯನುನ  ಕಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  

ಕೇಳುತೆು ೋನೆ.  

 

     ಶಿರ ೋ ವಿ.ಸುನೋಲ್ ಕುಮಾರ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಗಳೆ, ಮಾಹತ್ತಯನುನ  ಒದಗಿಸಿಕಡಲ್ಯಗುತು ದ್.  
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ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಾ :761 

(ಉತ್ು ರವನುು  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

 

ಡಾ: ವೈ.ಎ.ನ್ಯರಾಯಣ್ಸಾವ ರ್ಮ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಗಳೆ,  ಸಕಾುರದ ಪರ ಕಾರ ರಾಜಯ ದ 

ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರರ ಢಶಲ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಒಟಿ  ೭೦೪೫ ಹುದ್ದ ಗಳು ಖಲ್ಲ ಇವ. ಕನುಟಕ ರಾಜಯ ದ  ಶ್ಕ್ಷಣ 

ವಯ ವಸಾ ಯಲಿ್ಲ  ಖಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ  ಸಂಸಾ ಗಳ ಪಾತರ  ಬಹಳ ದೊಡಡ ದಾಗಿದ್.  ಆದರೆ ಬರುವ ಎಲಿ್ಯ  

ಸಕಾುರಗಳು ಕಾಲ-ಕಾಲಕೆಕ  ಅನುದಾನಿತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸಾ ಗಳಲಿ್ಲ  ಖಲ್ಲ ಇರುವ ಹುದ್ದ ಗಳನುನ  

ತ್ತಾಂಬಲ್ಕ ನಿಲುಕ್ಷಯ   ಧೋರಣೆಯನುನ  ಅನುಸರಿಸುತ್ತು ವ.  ೭೦೪೫ ಹುದ್ದ ಗಳು ಖಲ್ಲ ಇದದ ರೂ  ೨೦೧೫ 

ಡಿಸಾಂಬರ್ ೩೧ರವರೆಗೆ ಬರಿ ೨೧೯೫ ಹುದ್ದ ಗಳನುನ  ತ್ತಾಂಬಲ್ಕ ಮಾತರ  ಅನುಮತ್ತಯನುನ  

ಕಟಿದಾದ ರೆ. ಇನುನ  ೪೧೩೫ ಹುದ್ದ ಗಳನುನ  ತ್ತಾಂಬಿಕಳಳ ಲ್ಕ ಅನುಮತ್ತಯನುನ  ಕಟಿ ರುವುದಿಲಿ . 

ಅನುಮತ್ತ ಕಟಿ ರುವ ೨೧೯೫ ಹುದ್ದ ಗಳನುನ  ಪೂತ್ತು ತ್ತಾಂಬಿಕಳಳ ಲ್ಕ ಸ್ವಧಯ ವಾಗಿರುವುದಿಲಿ .  

ಬೇರೆ-ಬೇರೆ ಹಂತಗಳಲಿ್ಲ  ಇನುನ  ೨೦೦೦ ಹುದ್ದ ಗಳು ಖಲ್ಲ ಉಳಿದಿವ.  ಸಕಾುರಕೆಕ  ಅನುದಾನಿತ 

ಶಲ್ಗಳ ಮೇಲ್ ಇರುವ ಧೋರಣೆ ಏನು?  ಅನುದಾನಿತ ಶಲ್ಗಳು  ಒಳೆಳ ಯ ಶ್ಕ್ಷಣವನುನ  

ಕಡಬೇಕು, ಉತು ಮ ಫಲ್ಲಾಂತಾಶ್ವನುನ  ತೊೋರಿಸಬೇಕು ಎಾಂದ್ಯ ಸಕಾುರ ಅಪೇಕ್ೆ  ಪಡುತು ದ್.  ಆದರೆ 

ಖಲ್ಲಯಾಗುತ್ತು ರುವ ಹುದ್ದ ಗಳನುನ  ಕಾಲ ಕಾಲಕೆಕ  ತ್ತಾಂಬಿಕಳಳ ಲ್ಕ ಏಕೆ ಅನುಮತ್ತಯನುನ  

ಕಡುತ್ತು ಲಿ ?  ಸಕಾುರಕೆಕ  ನೇರವಾಗಿ ಒಾಂದ್ಯ ಪರ ಶೆನ ಯನುನ  ಕೇಳಲ್ಕ ಬಯಸುತೆು ೋನೆ,  ೨೯೧೫ ಹುದ್ದ ಗಳ 

ಜತೆಗೆ  ಹಾಲ್ಲ ಖಲ್ಲ ಇರುವಂತಹ ೭೦೪೫ ಹುದ್ದ ಗಳನುನ  ತ್ತಾಂಬಿಕಳಳ ಲ್ಕ ಸಕಾುರ ಯಾವ 

ಕಾಲಮಿತ್ತಯಳಗಡೆ ಅನುಮತ್ತಯನುನ  ಕಡುತು ದ್? ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಖಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಶಲ್ಗಳಲಿ್ಲ  

ಖಲ್ಲಯಾಗುವ ಹುದ್ದ ಗಳನುನ  ತ್ತಾಂಬಿಕಳಳ ದ್ ಇಷಿ್ಟ  ವಷುಗಳಿಾಂದ ಏಕೆ ಇಟಿಕಳಳ ಲ್ಯಗುತ್ತು ದ್?  

ಹುದ್ದ  ತ್ತಾಂಬಿಕಳುಳ ವುದಕಕ ಾಂತ ಮೊದಲ್ಕ ಎಷಿ್ಟ  ಹುದ್ದ ಗಳು ಖಲ್ಲಯಾಗಿವ ಎನುನ ವ ಮಾಹತ್ತ  

ನಿಮಗೆ ಇರುತು ದ್. ಅದರ ಬಗೆೆ  data ನಿಮಮ  ಹತ್ತು ರ ಇರುತು ದ್. ಖಲ್ಲಯಾಗಿರುವ ಹುದ್ದ ಗಳನುನ  ಭತ್ತು 

ಮಾಡಲ್ಕ ೬ ತ್ತಾಂಗಳ ಮೊದಲೇ ಅನುಮತ್ತಯನುನ  ಕಟಿ , ನಿವೃತ್ತು  ಹಾಂದ್ಯವ ಮೊದಲೇ ಆ 

ಹುದ್ದ ಗಳನುನ  ತ್ತಾಂಬಲ್ಕ  ಸಕಾುರಕೆಕ  ಏನು ಸಮಸಯ  ಇದ್? 

 

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಸಿ.ನ್ಯಗೇಶ್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಗಳೆ,  ನಿಯಮಾನುಸ್ವರ ಮುಾಂದಿನ್ ದಿನ್ಗಳಲಿ್ಲ  

ಹುದ್ದ ಗಳನುನ  ಭತ್ತು ಮಾಡಲ್ಕ  ಪರ ಯತನ ಸುತೆು ೋವ.  

 

         ಡಾ: ವೈ.ಎ.ನ್ಯರಾಯಣ್ಸಾವ ರ್ಮ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಗಳೆ, ಮಾನ್ಯ  ಮಂತ್ತರ ಗಳು ಇದನುನ  

ಗಂಭಿೋರವಾಗಿ ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಬೇಕು.  Donʼt್ take್ it್ lightly.್ ಈಗ ಹಾಲ್ಲ ಅನುಮತ್ತ ಕಟಿ ರುವ 

೨೯೦೦ಗಳಲಿ್ಲ  ೨೦% ಹುದ್ದ ಗಳನುನ  ಭತ್ತು ಮಾಡಿಕಳಳ ಲ್ಕ ಅನುಮತ್ತಯನುನ  ಕಟಿ ರುವುದಿಲಿ .  
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ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸಾ ಗಳು ಶಲ್ಗಳನುನ  ನ್ಡೆಸುವುದ್ಯ ಹೇಗೆ ಎನುನ ವುದಕೆಕ  ಸಕಾುರ ಸಪ ಷ್ಟಾ ಕರಣ ಕಡಬೇಕು. 

ಇನನ ಾಂದ್ಯ ಸಮಸಯ  ಎಾಂದರೆ, ಹುದ್ದ ಗಳನುನ  ಭತ್ತು ಮಾಡಿಕಳಳ ಲ್ಕ ಜಲಿ್ಯ  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  

ಪತ್ತರ ಕೆಗಳಲಿ್ಲ  ಜಾಹೋರಾತ್ತಗಳನುನ  ಕಟಿ ರುವುದಿಲಿ  ಎಾಂದ್ಯ ೨೩೪ ಹುದ್ದ ಗಳನುನ  ತ್ತಾಂಬಿಕಳಳ ಲ್ಕ 

ಆಯುಕಾು ಲ್ಯಯದವರು reject ಮಾಡಿದಾದ ರೆ.  ಇಲ್ಯಖೆ ನ್ಡೆದ್ಯಕಾಂಡು ವಯ ವಸಾ ಯಲಿ್ಲ  ಯಾವುತ್ತು  

ಈ ಸಿಾ ತ್ತ ಇರಲ್ಲಲಿ .  ಮಾನ್ಯ  ವಿಜಯ ಭಾಸಕ ರ್ರಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡಾ 

ಅನುಮತ್ತ ಕಡುತು ಲೇ ಬಂದಿದಾದ ರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಹಸದಾಗಿ  ಹುದ್ದ ಗಳ ಭತ್ತು ಬಗೆೆ  ರಾಜಯ  ಮತ್ತು  

ಜಲಿ್ಯ  ಪತ್ತರ ಕೆಗಳಲಿ್ಲ  ಜಾಹೋರಾತ್ತ ಕಡಬೇಕು ಎಾಂದ್ಯ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. ಈ ರಿೋತ್ತ ಮಾಡಿ ನಿಮಮ  

ಕಮಿೋಶ್ನ್ರ್ ಕಛೇರಿಯಲಿ್ಲ  ೨೩೪ ಹುದ್ದ ಗಳನುನ  ತ್ತಾಂಬಿಕಳುಳ ವುದನುನ  reject ಮಾಡಿ ಇಟಿ ದಾದ ರೆ.  

ಇದಕೆಕ  ಯಾವಾಗ ಅನುಮತ್ತಯನುನ  ಕಡುತ್ತು ೋರಿ, ಆ ಶ್ಕ್ಷಕರು strike ಮಾಡುತ್ತು ದಾದ ರೆ. ೧೦೦ ಶ್ಕ್ಷಕರು 

ನಿವೃತ್ತು  ಹಂತದಲಿ್ಲದಾದ ರೆ.  ಅವರ ವಯೋಮಿತ್ತ ಮಿೋರುತು ದ್.  ಮತೆು  ಸುತ್ತು ಕಾಂಡು ಬರಲ್ಕ 

ಆಗುವುದಿಲಿ . ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಗಳ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿ್ಲ  ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಭೆಯನುನ  ಮಾಡಲ್ಯಗಿತ್ತು . 

ಆದರೂ ಯಾವುದೇ ತ್ತೋಮಾುನ್ವನುನ  ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡಿರುವುದಿಲಿ . ಜಾಹೋರಾತ್ತನ್ ವಿಷಯವಾಗಿ 

ಪ್ಾಂಡಿಾಂಗ್ ಇರುವ ೨೩೪ ಹುದ್ದ ಗಳನುನ  ತ್ತಾಂಬಿಕಳಳ ಲ್ಕ ಯಾವಾಗ ಅನುಮತ್ತಯನುನ  ಕಡುತಾು ರೆ 

ಎನುನ ವುದನುನ  ಮಾನ್ಯ  ಮಂತ್ತರ ಗಳು ತ್ತಳಿಸಬೇಕು.  

 

ಶಿರ ೋ ಪಟು ಣ್ಣ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಗಳೆ,  ಸ್ವವುಜನಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲ್ಯಖೆಯ ಆಯುಕು ರು ಮತ್ತು  

Director, Department of Pre-University Education ಬಹಳ ಕೆಟಿ ದಾಗಿ ಇಲಿ  ಸಲಿದ query ಗಳನುನ  

ಹಾಕ, ಹಣಕಾಸು ಇಲ್ಯಖೆಯವರು ಅನುಮತ್ತ ಕಟಿ ರು ಹುದ್ದ ಗಳನುನ  ತ್ತಾಂಬಿಕಳಳ ಲ್ಕ ಬಿಡುತ್ತು ಲಿ .   

ಈ ಇಬಬ ರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ  ಮಾನ್ಯ  ಮಂತ್ತರ ಗಳು ಕರೆದ್ಯ ಮಾತನಡಬೇಕು.   Three Men 

Committee ಯಲಿ್ಲ  Deputy CEO ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿರುತಾು ರೆ.  Deputy CEO ಇವರು ಐಎಎಸ್ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಅಲಿ್ಲರುವ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಿರುವುದಕೆಕ  ಇಲಿ್ಲ  ಇರುವ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

query ಹಾಕದಾದ ರೆ.  ಈ ರಿೋತ್ತ ಎಲಿ್ೋಲ್ಲ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು query ಹಾಕದಾದ ರೆ ಅವುಗಳನುನ  ಸರಿ 

ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ವಿನಂತ್ತಸಿಕಳುಳ ತೆು ೋನೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಮುನರಾಜು ಗೌಡ ಪಿ.ಎಂ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಗಳೆ, ೨೩೪ ಹುದ್ದ ಗಳನುನ  

ತ್ತಾಂಬಿಕಳುಳ ವ ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  ಕೇವಲ ಪತ್ತರ ಕೆಗಳಲಿ್ಲ  ಸರಿಯಾಗಿ ಜಾಹೋರಾತನುನ  ಕಟಿ ಲಿ  ಎನುನ ವ 

ಕಾರಣ ಹುದ್ದ ಗಳನುನ  ಭತ್ತು  ಮಾಡಿಕಳಳ ಲ್ಕ ಅನುಮತ್ತಯನುನ  ಕಡದ್ ಇರುವುದ್ಯ ಇದೊಾಂದ್ಯ 

ಜಾ ಲಂತ ಸಮಸಯ ಯಾಗಿದ್.  ಹುದ್ದ ಗಳನುನ  ತ್ತಾಂಬಿಕಳಳ ದ್ ಹಾಗೆ  ಪ್ಾಂಡಿಾಂಗ್ ಇಟಿ ರುವುದ್ಯ 

ದ್ಯರದೃಷಿ ಕರವಾಗಿ ಸಂಗತ್ತಯಾಗಿದ್.  ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲ್ control ಇಡಬೇಕಾಗುತು ದ್. ಕಾನೂನು 
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ಪರ ಕಾರ ಮಾಡುತೆು ೋನೆ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳುವುದ್ಯ ಸರಿಯಲಿ . ಈಗ್ರಗಲೇ ಎಲಿವು ಕಾನೂನು ಪರ ಕಾರವೇ 

ಆಗಿದ್.  ಮತೆು  ಅವರು ೧೦ ರಿಾಂದ ೧೫ ವಷು ಹಾಂದಕೆಕ  ಹೋಗಿ ಮತೆು  ಜಾಹೋರಾತ್ತ ಕಟಿ  ಮಾಡಲ್ಕ 

ಆಗುವುದಿಲಿ .  ವೇತನ್ವನುನ  ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ದ್ ಅವರು ೧೦ ರಿಾಂದ ೧೫ ವಷುಗಳಿಾಂದ ಕೆಲಸವನುನ  

ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಬಂದಿದಾದ ರೆ. ಈಗ ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತು ದಾದ ರೆ.  ಅವರಿಗೆ ಒಾಂದ್ಯ ತ್ತಾಂಗಳ 

ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  appointment order ಕಡುವಂತಹ ವಯ ವಸಾ ಯನುನ  ಮಾಡುತೆು ೋನೆ ಎಾಂದ್ಯ ಮಾನ್ಯ  

ಸಚಿವರು ಈ ಸದನ್ದಲಿ್ಲ  ಈಗ ಭರವಸಯನುನ  ಕಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ವಿನಂತ್ತಸಿಕಳುಳ ತೆು ೋನೆ.  

 

(ಮುಾಂದ್ಯ) 

(1167)20-12-2021(01-40)bsd-bns 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಕಾಂಗೆರ ಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಾ ರೆಲಿರೂ ಬಾವಿಯಲಿ್ಲ  “ನೋತಿಗೆಟು  ಸಕಾಾರಕೆೆ  

ಧಿಕೆಾರ”,್“ಕುಲಗೆಟು  ಸಕಾಾರಕೆೆ  ಧಿಕೆಾರ”,್“ಅಪರಾಧಿ ಸಚಿವರನುು  ರಕೆ್ತಸುತಿು ರುವ ಬಿರ್ಜಪಿ 

ಸಕಾಾರಕೆೆ  ಧಿಕೆಾರ”್ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಗಳನುು  ಕೂಗುತಿು ದು ರು) 

 ಶಿರ ೋ ಅರುಣ್ ಶಹಾಪರ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಅನುದಾನಿತ ಶ್ಕ್ಷಣ 

ಸಂಸಾ ಗಳಲಿ್ಲ  ಶ್ಕ್ಷಕರನುನ  ನೇಮಕಾತ್ತ ಮಾಡಿಕಳುಳ ವ ಸಂದಭುದಲಿ್ಲ  ಶ್ಕ್ಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿಲ್ಕವು “್

ಒಲಿದ ಗಂಡನಿಗೆ ಮೊಸರಿನ್ಲಿ್ಲ  ಕಲಿ್ಕ ”್ಎಾಂಬಂತೆ ಇದ್. ಒಾಂದ್ಯ ಬ್ರರಿ SSLC result  ಇಲಿ  ಎಾಂದ್ಯ 

reject ಮಾಡಿದರು. ಇನನ ಾಂದ್ಯ ಬ್ರರಿ roster ಪಾಲನೆಯಾಗಿಲಿ  ಎಾಂದ್ಯ reject ಮಾಡಿದರು. ಈಗ 

ಯಾವ ಪತ್ತರ ಕೆಯಲಿ್ಲ  advertisement  ಮಾಡಬೇಕು ಎಾಂಬ ಬಗೆೆ  ೨-೩ ವಷುಗಳಿಾಂದ ಇಲ್ಯಖೆಗೆ 

ಅಲ್ದ್ಯ ಅವರ ಚ್ಪಪ ಲ್ಲಗಳು ಸವದ್ಯ ಹೋಗಿವ. ಈಗ ಪತ್ತರ ಕೆ ಯಾವ edition ನ್ಲಿ್ಲರಬೇಕು ಎಾಂಬ 

ಬಗೆೆ …..್ಧಾರವಾಡ Commissionerate  ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿ್ಲ  ೨೪ ಸಂಸಾ ಗಳ ೩೭ ಹುದ್ದ ಗಳನ್ನ  ತ್ತರಸ್ವಕ ರ 

ಮಾಡಿರುವ ಸಂಗತ್ತ ತಮಗೂ ಗತ್ತು ದ್. ಪರ ಥಮವಾಗಿ ಎಲಿ್ಯ  ಪರ ಸ್ವು ವನೆಗಳನುನ  ಪುನ್ರ್ ಪರಿಶ್ೋಲನೆ 

ಮಾಡಬೇಕು. Reject ಮಾಡಿರುವುದನುನ  ವಾಪಸುಸ  ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಬೇಕು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ತಮಮ  

ನೇತೃತಾ ದಲಿ್ಲ  ಒಾಂದ್ಯ ಸಭೆ ನ್ಡೆದ್ಯ, ಈ advertisement  ಅನುನ  redesign  ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಸಂಗತ್ತ 

ಬಗೆೆ  ತಾವು ಹೇಳಿದಿದ ರಿ. ಹಾಂದ್ ಸಭೆ ಕರೆದ ಸಂದಭುದಲಿ್ಲ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಪಿಪ ಕಾಂಡು ಹೋಗಿದದ ರು. 

ನನು ತಮಮ  ಕೈಗೆ ಪತ್ತರ ಕೆಯನುನ  ಕಡುತೆು ೋನೆ, ಅದರಲಿ್ಲ  ಯಾವ page  ಮತ್ತು  edition ಎಾಂದ್ಯ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಲ್ಲ. ಅವರು ಪತ್ತರ ಕೆಯನುನ  ಓದಿ ಇಾಂತಹ edition ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದರೆ ತಾವು 

ಹೇಳಿದಂತೆ ನನು ಕೇಳಲ್ಕ ತಯಾರಿದ್ದ ೋನೆ. ವಿನಾಃಕಾರಣ ಗಾಂದಲ ಉಾಂಟ ಮಾಡಿ ಖಸಗಿ 

ಅನುದಾನಿತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸಾ ಗಳ ೭,೦೦೦ ಖಲ್ಲ ಹುದ್ದ ಗಳನುನ  ಭತ್ತು ಮಾಡದೇ ಉಳಿಸಿರುವುದ್ಯ 

ಅಪರಾಧವಾಗಿದ್. ಇದಕೆಕ  ಶ್ಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬ್ಲ್ ತೆರಬೇಕಾಗಿದ್ಯದ , ಈ ಹನ್ನ ಲ್ಯಲಿ್ಲ  ಅವರ ವಿರುದಿ  

ಕರ ಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಾಂಬ ಆಗರ ಹ ಮಾಡುತೆು ೋನೆ. ಆದಷಿ್ಟ  ಬೇಗ ತ್ತರಸ್ವಕ ರಗಾಂಡಿರುವ ಪರ ಸ್ವು ವನೆಗಳಿಗೆ 
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ಮರು ಜೋವ ನಿೋಡಬೇಕು, ಪುನ್ರ್ ಪರಿಶ್ೋಲನೆ ಮಾಡಿ ಅನುದಾನ್ಕೆಕ  ಒಳಪಡಿಸುವ ಪರ ಕರ ಯ್ಕಯನುನ  

ಪೂಣುಗಳಿಸಬೇಕು ಎಾಂದ್ಯ ವಿನಂತ್ತಸುತೆು ೋನೆ. 

 ಶಿರ ೋ ಶಶಿಲ್ ಜಿ ನ್ಮೊೋಶ್ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆೆೋತ್ರ ):-  ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ತಮಮ  ಹಂತದಲಿ್ಲ  ಈ 

ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ  ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ಚ್ರ್ಚುಯಾಗಿದ್ಯದ , ಎಲಿ್ಯ  ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ  ಮಾನ್ಯ  ಮಂತ್ತರ ಗಳ 

ಗಮನ್ದಲಿ್ಲದ್. ಹತಾು ರು ವಷುಗಳಿಾಂದ ಅವರು ಸೇವಯಲಿ್ಲದ್ಯದ , ಇನೂನ  ಎಷಿ್ಟ  ವಷುಗಳ ಕಾಲ 

ಕಾಯಬೇಕು? ಇದಕೆಕ  ಏನದರೂ ಒಾಂದ್ಯ time limit ಇಲಿವೇ? ಎಲಿ್ಲಯವರೆಗೂ ಹಾಗೆಯೇ 

ಮುಾಂದ್ಯವರೆಸುತಾು ರೆ? ಒಾಂದ್ಯ ತ್ತಾಂಗಳೊಳಗೆ ಕರ ಮ ಕೈಗಳುಳ ವ ಉತು ರವನುನ  ನವು ಮಾನ್ಯ  

ಸಚಿವರಿಾಂದ ಬಯಸುತ್ತು ದ್ದ ೋವ. ದಯವಿಟಿ  ಈ ಉತು ರವನುನ  ಕಟಿ , ಆದಷಿ್ಟ  ಬೇಗ ಇತಯ ಥಯ ು 

ಮಾಡಿ ಮುಕಾು ಯ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಕೇಳಿಕಳುಳ ತೆು ೋನೆ. ಇನುನ  ಮುಾಂದಿನ್ ಹುದ್ದ ಗಳಿಗೆ ಅಾಂದರೆ 

೨೦೧೫ರ ನಂತರದ ಹುದ್ದ ಗಳಿಗೆ ಅವರು ಯಾವ ನಿಯಮವನನ ದರೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದನುನ  

management ಗಳಿಗೆ ಹೇಳೊೋಣ. ಆದರೆ ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಮೊದಲ್ಕ ಮಾಡುತ್ತು ದದ ಾಂತೆ 

ಮುಾಂದ್ಯವರೆಸಬೇಕು. ಇದಕೆಕ  ಒಾಂದ್ಯ ಸಮಯ ಕಟಿ , ಒಾಂದ್ಯ ತ್ತಾಂಗಳೊಳಗೆ ಮುಕಾು ಯ 

ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ವಿನಂತ್ತಸುತೆು ೋನೆ. 

 ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಸಿ. ನ್ಯಗೇಶ್್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಇದ್ಯ ೧೯೯೧ರ ನಿಯಮವಾಗಿದ್ಯದ , ಇದರ 

ಪರ ಕಾರ ರಾಜಯ  ಮತ್ತು  ಜಲಿ್ಯ  ಪತ್ತರ ಕೆಗಳಲಿ್ಲ  advertisement  ಕಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಇದ್. ಇದರ ಬಗೆೆ  ತಮಮ  

ನೇತೃತಾ ದಲಿ್ಲ  ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ one time settlement   ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ನ್ಡೆದಿತ್ತು . ನಂತರ ಮಾನ್ಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ತರ ಗಳ ಜತೆ ಕುಳಿತ್ತ ನವಲಿರೂ ಮಾತನಡೋಣ ಎಾಂದ್ಯ ಆಗಿತ್ತು . ಸದಯ ದಲಿ್ಲ  

ಅದನುನ  ಪೂತ್ತು ಮಾಡಿ one time settlement ಎನುನ ವಂತೆ ಏನದರೂ ಒಾಂದ್ಯ ಪರ ಯತನ ವನುನ  

ಮಾಡೋಣ. 

 ಸಭಾಪತಿಯವರುುಃ- ಇದೊಾಂದ್ಯ ಬ್ರರಿ ಕಟಿ  ಮುಗಿಸಿ, next time strict ಆಗಿ ಮಾಡಿ.  

 ಶಿರ ೋ ಶಶಿಲ್ ಜಿ ನಮೊೋಶಿುಃ- ಇದೊಾಂದ್ಯ ಬ್ರರಿ ಮಾಡಲ್ಲ,್‘yes್sirʼ್ಎಾಂದ್ಯ ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು 

ಹೇಳಿಬಿಡಲ್ಲ. 

 ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಸಿ. ನ್ಯಗೇಶ್್:- ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ತರ ಗಳ ಜತೆ ಸದಯ ದಲಿ್ಲ  ಸಭೆ ಮಾಡುವ ನಿಶ್ಚ ಯ 

ಮಾಡೋಣ. 
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ತ್ಡೆಹಿಡಿಯಲಾದ ಪರ ಶ್ನು ಗಳು 

ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಾ : 321 

(ಉತ್ು ರದ ಪರ ತಿ ಲಗತಿು ಸಿದ್ದ) 

 

 ಡಾ|| ತೇಜಸಿವ ನಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ನ್ನ್ನ  ಪರ ಶೆನ  ಅತಯ ಾಂತ ನೇರವಾಗಿದ್ಯದ , 

ಕೋವಿಡ್-೧೯ನಿಾಂದಾಗಿ ೨೦೨೦ ಇಸಿಾ ಯಿಾಂದ ಇತ್ತು ೋಚಿನ್ವರೆಗೆ ಶಲ್ಗಳು ಪಾರ ರಂಭವಾಗುವವರೆಗಿನ್ 

ಮಕಕ ಳಲಿ್ಲನ್ ಖಿನ್ನ ತೆ ಬಗೆೆ , behavioural challenges ಬಗೆೆ  ಅಧಯ ಯನ್ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ಯೇ ಎಾಂದ್ಯ 

ಕೇಳಿದ್ಯದ , ಇಲ್ಯಖೆಯು ಉತು ರದಲಿ್ಲ  ಮಾಡಿಲಿ  ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದ್. ದಯಮಾಡಿ ಇದನುನ  ಅಧಯ ಯನ್ 

ಮಾಡದಿದದ ರೆ ಮಕಕ ಳ ಕಲ್ಲಕಾ ಸ್ವಮಥಯ ುದ ಮೇಲ್ ದ್ಯಷಪ ರಿಣಾಮ ಬಿೋರುತು ದ್ ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳಿಗೆ 

ಒಾಂದ್ಯ ರಿೋತ್ತಯ ಕೋಳರಿಮೆ ಕಾಡುತು ದ್. ಕೋವಿಡ್ ಸಲ್ಕವಾಗಿ ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಇರಬೇಕಾದ ಹಾಗೂ 

ಚ್ಟವಟಕೆಗಳು ಇಲಿದೇ ಇರುವ ಸಂದಭುದಲಿ್ಲ  ಅವರ behavioural challenges ಬಗೆೆ  ಅಧಯ ಯನ್ 

ನ್ಡೆಸಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಕೇಳುತೆು ೋನೆ. 

 ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಸಿ.ನ್ಯಗೇಶ್್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ಕೇಳಿದ ಪರ ಶೆನ ಗೆ 

ಉತು ರವನುನ  ಕಟಿದ್ಯದ , ಮಕಕ ಳ ಕಲ್ಲಕೆ ಮೇಲ್ ಯಾವರಿೋತ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರಿದ್, ಇಷಿ್ಟ  ದಿವಸ ನವು 

ಶಲ್ಯನುನ  ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡುವ ಹಂತದಲಿ್ಲದ್ದ ವು, ಒಾಂದೂವರೆ ವಷುದಿಾಂದ ಶಲ್ಗೆ ಮಕಕ ಳು 

ಬಂದಿರಲ್ಲಲಿ , ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಎಲಿ್ಯ  ಮಟಿ ದ ಶಲ್ಗಳನುನ  ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿದ್ಯದ , ಈಗ ಮಕಕ ಳು 

ಶಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತು ವ. ಅವರ academic loss ಅನುನ  study  ಮಾಡುವ ಪರ ಯತನ ವನುನ  ಮಾಡುತ್ತು ದ್ಯದ , 

ಮುಾಂದಿನ್ ದಿನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಈ loss ಅನುನ  ಹೇಗೆ ಸರಿಮಾಡಬೇಕು ಎನುನ ವ 

ಪರ ಯತನ ವನುನ  ಖಂಡಿತ ಮಾಡುತೆು ೋವ. ಇದಕಕ ೋಸಕ ರ ತಜ್ಞರ ವರದಿಯನುನ  ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ  

ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡು, ಮಕಕ ಳ ಶ್ಕ್ಷಣದ loss ಅನುನ  ಸರಿಮಾಡುವ ಪರ ಯತನ  ಮಾಡುತೆು ೋನೆ. 

 ಡಾ|| ತೇಜಸಿವ ನಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, online  ಶ್ಕ್ಷಣದಿಾಂದಾಗಿ ಮಕಕ ಳು 

ಅನಿವಾಯುವಾಗಿ mobile ಅನುನ  ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವ ಸಂದಭು ಒದಗಿ ಬಂತ್ತ. ಒಮೆಮ  online 

ಶ್ಕ್ಷಣದಲಿ್ಲ  ಕಲ್ಲಕೆಗ್ರಗಿ mobile use ಮಾಡಿದ ಮೇಲ್ ಮಕಕ ಳು mobile use ಗೆ addict  ಆಗಿದಾದ ರೆ. ಈ 

ಹನ್ನ ಲ್ಯಲಿ್ಲ  ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಯಾವುದ್ಯ ಒಳೆಳ ಯದ್ಯ, ಯಾವುದ್ಯ ಬೇಡ ಎನುನ ವ ನಿಧಾುರ ಮಾಡುವ 

ಸಾ ಯಂ ಸ್ವಮಥಯ ು ಇರುವುದಿಲಿ . ಹೋಗ್ರಗಿ ಆರೋಗಯ  ಮತ್ತು  addiction ನಿಾಂದ ಹರಬರಲ್ಕ 

ಹಾಕಕಳುಳ ವ ಕಾಯುಕರ ಮಗಳನುನ  ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಬೇಕು. ಇದನುನ  ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲ್ಯಖೆ ಮತ್ತು  ಆರೋಗಯ  

ಇಲ್ಯಖೆ ಜಂಟಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂಬ ಬೇಡಿಕೆಯನಿನ ಡುತ್ತು ದ್ದ ೋನೆ.  

 ಅದೇರಿೋತ್ತ ಹರಿಯ ನಗರಿಕರು ಅಸಹಾಯಕತೆಯಿಾಂದ ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಇರುವ ಅಾಂದರೆ 

confinement situation ಎಾಂದ್ಯ ಕೇಳಿದ್ದ ೋನೆ, ಅಾಂತಹ ಪರಿಸಿಾ ತ್ತ ಇದ್.  ಅಾಂದರೆ ಗೃಹ ಬಂಧಿ ಅಲಿ , 
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ಗೃಹ ಬಂಧಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದ ಅಸಹಾಯಕತೆ ಉಾಂಟಾಗಿದ್.  ಸಕಾುರವು ಉತು ರದಲಿ್ಲ  ಒಾಂದ್ಯ word 

use ಮಾಡಿದ್ಯದ , ಆ ನಿಗುತ್ತಕರು ಎಾಂಬ ಪದವನುನ  withdraw ಮಾಡಿಕಳಳ ಬೇಕೆಾಂದ್ಯ 

ಕೇಳಿಕಳುಳ ತೆು ೋನೆ. ನಿಗುತ್ತಕ ಹರಿಯ ನಗರಿಕರು ಎನುನ ವ ಬದಲ್ಕ ಅಸಹಾಯಕ ಹರಿಯ ನಗರಿಕರು 

ಎನುನ ವ ಪದ ಬಳಸಿದರೆ ಒಳೆಳ ಯದ್ಯ. ಕತುವಯ ದ ವೇಳೆ ಮನೆಯಿಾಂದ ಹರಗೆ ಹೋಗುವವರು 

ಕೋವಿಡ್-೧೯ ನಿಾಂದಾಗಿ ಮನೆಯಲಿ್ಲ  ಇರಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಏಕತಾನ್ತೆ, ಒಾಂಟತನ್ ಕಾಡುತು ದ್. ನ್ನ್ನ  

ಸಲಹೆ ಏನೆಾಂದರೆ, ಹರಗೆ ವೈದಯ ಕೋಯ ಸೌಲಭಯ  ದೊರೆಯುವಂತಹ recreation centre ಗಳಲಿ್ಲ  

ಅವರಿಗೆ ಚಿಕತೆಸ  ಸಿಗಬೇಕು. ಊಟ ಮತ್ತು  ಆರೈಕೆ ಸಿಗಬೇಕು. Working hours ಆದಮೇಲ್ ಮನೆಗೆ 

ಹೋಗುವಂತಾಗಬೇಕು. ಇದನುನ  ಸಾ ಯಂಸೇವಾ ಸಂಸಾ ಗಳಿಗೆ ಬಿಟಿ ದ್ಯದ , ಈ ಹಣೆಗ್ರರಿಕೆಯನುನ  

ಸಕಾುರವು ಹರಬೇಕು. ಖಸಗಿ ಮತ್ತು  ಸಾ ಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸಾ ಗಳಿಗೆ ಬಿಡಬ್ರರದ್ಯ. ಹರಿಯ 

ನಗರಿಕರ ಹಣೆಗ್ರರಿಕೆ ಸಕಾುರದ ಹಣೆಗ್ರರಿಕೆಯಾಗಬೇಕು. ಅವರ contribution ಅನುನ  

ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅವರ ಸಂಧಾಯ ಕಾಲದಲಿ್ಲ  ಗೌರವಯುತ dignified ಜೋವನ್ವನುನ  ಒದಗಿಸಬೇಕೆಾಂಬ 

ನಿಟಿ ನ್ಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಕರ ಮ ಕಾಣ್ಣತ್ತು ಲಿ . ಇವುಗಳನುನ  ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಆಗರ ಹ ಮಾಡುತೆು ೋನೆ. 

 ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಸಿ.ನ್ಯಗೇಶ್್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಕಾಲದಲಿ್ಲ  ೧ ರಿಾಂದ ೧೦ನೇ 

ತರಗತ್ತ ಮಕಕ ಳಿಗೆ DD1 ಮತ್ತು  radio ಮೂಲಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಕಡುವ ಪರ ಯತನ  ಮಾಡಿದ್ದ ೋವ. ಆದರೆ 

ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ಹೇಳಿದಂತೆ mobile ಬಳಕೆ ಮಕಕ ಳಲಿ್ಲ  ರೂಢಿಯಾಗಿರುವುದ್ಯ ನಿಜ. ಶಲ್ಗಳಲಿ್ಲ  

ಅದರ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗೆೆ  ಶ್ಕ್ಷಕರು ತ್ತಳಿಸುವ ಪರ ಯತನ  ಮಾಡಿ, ಅದರ ಬಳಕೆಯನುನ  ಕಡಿಮೆ 

ಮಾಡುವ ಪರ ಯತನ ವನುನ  ಮಾಡುತೆು ೋನೆ. ಹರಿಯ ನಗರಿಕರಿಗೆ ವಯಸ್ವಸ ಗಿದ್ಯದ , ಕೋವಿಡ್ ಕಾಲದಲಿ್ಲ  

ಹರಗೆ ಬಂದರೆ ಸೋಾಂಕು ತಗಲಬಹುದ್ಾಂಬ ಕಾರಣಕಾಕ ಗಿ ಹರಗೆ ಬರಬ್ರರದ್ಾಂಬ ನಿಯಮ 

ಮಾಡಲ್ಯಗಿತ್ತು . ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಪದವನುನ  ತೆಗೆದ್ಯಹಾಕುವ ಕೆಲಸವನುನ  ಖಂಡಿತ 

ಮಾಡೋಣ. 

 

ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಾ  455 

 ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಉತು ರವನುನ  ನಳಿದ್ಯದ  

ಕಡಿಸಲ್ಯಗುವುದ್ಯ. 
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ಆ) ಚುಕೆೆ  ಗುತಿಾಲಿದ ಪರ ಶ್ನು ಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೋಡಲಾದ ಉತ್ು ರಗಳು 

 ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾನ್ಯಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, 

ದಿನಾಂಕ 20ನೇ ಡಿಸಾಂಬರ್ 2021ರ ಸಮೂಹ 1ರ ಲ್ಲಖಿತ ಮೂಲಕ ಉತು ರಿಸುವ ಒಟಿ  147 ಪರ ಶೆನ ಗಳ 

ಪೈಕ 80 ಪರ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ ಉತು ರವನುನ  ಮಂಡಿಸುತ್ತು ದ್ದ ೋನೆ. 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಂಡಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

(ಉತು ರಗಳನುನ  ಲಗತ್ತು ಸಲ್ಯಗಿದ್) 
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4. ಸಭಾಪತಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಸಾು ಪಿಸಲಾಗಿದು  ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ 

ಸಚಿವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು 

 

 ಅ) ವಿಷಯ:- ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನತ್ ಪ್ರರ ಢಶಾಲೆಗಳಲಿ್ಲ  ನವತಿು , 

ರಾಜಿೋನ್ಯಮೆ ಹಾಗೂ ಇನು ತ್ರೆ ಕಾರಣ್ಗಳಿಂದ 

ಖಾಲ್ಲಯಾಗಿರುವ ಬೋಧಕರ ಹುದ್ದು ಗಳನುು  

ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆೆ  ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆೆ  ಮತ್ತು  

ಜಾಹಿೋರಾತ್ತ ನೋಡುವ ಸಂಬಂಧ ಗಂದಲ 

ಸೃಷ್ಟು ಯಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಯಾನವಾಹಿಸುತಿು ರುವ 

ಶಿಕ್ಷಕರ ಕುಟ್ಟಂಬಗಳು ಸಂಕಷು ದಲಿ್ಲರುವುದರಿಂದ 

ನೇಮಕಾತಿಯಲಿ್ಲ  ಆಗಿರುವ ತಂದರೆ ಬಗೆೆ .    

                                                                  --------- 

  

  

  

 ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾನ್ಯಯಕರು)(ಪ್ರರ ಥರ್ಮಕ ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಢ ಶಿಕ್ಷಣ್ 

ಹಾಗೂ ಸಕಾಲ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೋ 

ಹಣಮಂತ ಆರ್. ನಿರಾಣಿ ರವರು ದಿನಾಂಕ ೧೫-೧೨-೨೦೨೧ ರಂದ್ಯ ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದ 

ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಉತು ರವನುನ  ಮಂಡಿಸುತ್ತು ದ್ದ ೋನೆ. 

(ಉತು ರವನುನ  ಲಗತ್ತು ಸಲ್ಯಗಿದ್) 

 

  



                                                                                                          ವಿಪ/20-12-2021/66 

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

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

(ಆ)ವಿಷಯ:- ಕೋಲಾರ ನಗರದ ದಗಾಾ ಮೊಹಲಿಾದಲಿ್ಲರುವ 

ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗಾ  ಕಂದರ ದಲಿ್ಲ  ಮೂಲ 

ಸೌಕಯಾಗಳ ಕರತ್ ಬಗೆೆ    

                                -------- 

  

  

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾನ್ಯಯಕರು)(ಆರೋಗಾ  ಮತ್ತು  ಕುಟ್ಟಂಬ 

ಕಲಾಾ ಣ್ ಹಾಗೂ ವೈದಾ ಕ್ತೋಯ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):-ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  

ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೋ ಗೋವಿಾಂದರಾಜು ರವರು ದಿನಾಂಕ ೧೫-೧೨-೨೦೨೧ ರಂದ್ಯ ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ  

ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದ ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಉತು ರವನುನ  ಮಂಡಿಸುತ್ತು ದ್ದ ೋನೆ. 

(ಉತು ರವನುನ  ಲಗತ್ತು ಸಲ್ಯಗಿದ್) 

  



                                                                                                          ವಿಪ/20-12-2021/67 

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

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

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆ ಶ್ರ ೋ ಯು.ಬಿ.ವಾಂಕಟೇಶ್ ವಿಷಯವನುನ  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿ, ನಂತರ 

ಶ್ರ ೋ ಪರ ತಾಪ ಚಂದರ  ಶೆಟಿ ಯವರು ವಿಷಯವನುನ  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿ. 

 ಈಗ ಸದನ್ವನುನ  3 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮುಾಂದೂಡುತ್ತು ದ್ದ ೋನೆ. 

(ಸದನವನುು  ಭೋಜನ ವಿರಾಮಕೆಾಗಿ ಮಧಾಾ ಹು  3.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ 

ಮುಂದೂಡಲಾಯತ್ತ) 

 

(1168) 20-12-2021 3.20 DS-GR 

 

(ಸದನವು ಭೋಜನ ವಿರಾಮದ ನಂತ್ರ ಪನಃ ಮಧಾಾ ಹು  3 ಗಂಟೆ 25 ನರ್ಮಷಕೆೆ  

ಪ್ರರ ರಂಭವಾಯತ್ತ) 

(ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರು ಪಿೋಠವನು ಲಂಕರಿಸಿದರು) 

 

(ಸದನ ಪ್ರರ ರಂಭವಾಗುತಿು ದು ಂತ್ ಕಾಂಗೆರ ಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಾ ರುಗಳು ಸದನದ ಬಾವಿಗೆ  

ಆಗರ್ಮಸಿ ಧರಣಿ ಕುಳಿತ್ರು) 

 

5. ವಿಷಯ: ಎಂ.ಇ.ಎಸ. ಪಂಡರ ಹಾವಳಿ ಬಗೆೆ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಚಚಿಾಸಲು   ಅವಕಾಶ  

                  ನೋಡಬೇಕೆನುು ವ ಬಗೆೆ .  

   --------- 

 

 ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟ್ಟೋಲ್(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನ್ಯಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, 

ಉತು ರ ಕನುಟಕದ ಬಗೆೆ  ಚ್ರ್ಚುಗೆ ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ನನು ಬ್ಳಗೆೆ  ಚ್ರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದ .  ತಾವು 

ಅದಕೆಕ  ಒಪಿಪ ಗೆ ಸೂಚಿಸಿ ನಳೆ ಇಡಿೋ ದಿವಸ ಪೂತ್ತು  ಚ್ರ್ಚು ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಅವಕಾಶ್ವನುನ  ಕಲ್ಲಪ ಸಿ 

ಕಟಿ ದಿದ ೋರಿ. ತಮಗೆ ನನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಡಿೋ ಉತು ರ ಕನುಟಕದ ಸಮಸು  ಜನ್ತೆಯ ಪರವಾಗಿ  

ಕೃತಜ್ಞತೆಯನುನ  ಸಲಿ್ಲಸುತೆು ೋನೆ.  ಅದರ ಜತೆಗೆ ಎಾಂ.ಇ.ಎಸ. ಪುಾಂಡರು  ವಿೋರಯೋಧ ರಾಣಿ 

ರ್ಚನ್ನ ಮಮ ರವರ ಬಲಗೈ ಭಂಟ, ವಿೋರ ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ  ಹೋರಾಟಗ್ರರ ಮತ್ತು  ಬಿರ ಟಷರಿಗೆ ಚ್ಳೆಳ ಹಣ್ಣಣ  

ತ್ತನಿನ ಸಿದಂತಹ  ಶ್ರ ೋಯುತ ಸಂಗಳಿಳ  ರಾಯಣಣ ರವರ ಮೂತ್ತುಯನುನ  ಭಗನ  ಮಾಡಿರುವುದನುನ  

ನೋಡಿದರೆ ಇವಲಿ್ಯ  ದ್ಯಾಃಖ್ಪಡುವಂತಹ ಸಂಗತ್ತಯಾಗಿದ್.   ಅಷಿ್ ೋ ಅಲಿ , ಶ್ವಾಜಯ ಪರ ತ್ತಮೆಗೆ 

ಮಸಿ ಬಳಿಯುವಂತಹ ಕೆಲಸ - ಇವಲಿವನುನ  ನವು ಖಂಡಿಸಬೇಕಾಗುತು ದ್ ಮತ್ತು  ಕನ್ನ ಡ ನಡಿನ್ 

ಬ್ರವುಟವನುನ  ಸುಡುವಷಿ ರ ಮಟಿ ಗೆ ಉದಿಟತನ್ ಮಾಡುತಾು ರೆಾಂದರೆ ಇವರನುನ  ಯಾರು 

ಹೇಳುವವರು, ಕೇಳುವವರು ಇಲಿ  ಎಾಂದ್ಯ ಕಾಣಿಸುತ್ತು ದ್.  ಸಕಾುರ ಇದರ ಬಗೆೆ  ಸೂಕು ವಾದಂತಹ 



                                                                                                          ವಿಪ/20-12-2021/68 

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

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

ನಿಣುಯವನುನ  ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಬೇಕಾಗುತು ದ್.  ಇದ್ಯ ಒಾಂದ್ಯ ದೃಷಿ್ಟ ಯಲಿ್ಲ  ಸಕಾುರದ ವೈಫಲಯ  ಎಾಂದ್ಯ 

ನನು ಹೇಳಬಯಸುತ್ತು ದ್ದ ೋನೆ. ಯಾರೇ ತಪುಪ  ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಶಸಿು  

ಮಾಡಬೇಕು.   ಅವರನುನ  ಶ್ಕ್ೆ ಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು.  ಇದರ ಬಗೆೆ  ಸಕಾುರ 

ಮಹಾರಾಷಿ ರದ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ತರ ಗಳ ಜತೆಯಲಿ್ಲ  ಚ್ರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು.  ಅದಕೆಕ  ನನು ಪಿೋಠಿಕೆಯಾಗಿ 

ಹೇಳುತ್ತು ದ್ದ ೋನೆ.   

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು ಏನು ವಿಷಯವನುನ  ತಂದಿದಾದ ರೆ ಅದ್ಯ 

ಸ್ವವುಜನಿಕ ಹತದೃಷಿ್ಟ ಯಿಾಂದ  ಪರ ಮುಖ್ವಾದದ್ಯದ .  ಅದನುನ  ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ನನು 

ಅನುಮತ್ತಯನುನ  ನಿೋಡುತೆು ೋನೆ.  ನನು ತಮಗೆಲಿರಿಗೂ ವಿನಂತ್ತ ಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದೇನೆಾಂದರೆ, ನನು 

ಬ್ಲ್ ಹಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಕುಳಿತ್ತಕಳಳ ಬೇಕು.  ಐರ್ದದ್ಯ ನಿಮಿಷ ಮಾತನಡಿ,  ಎಲಿರೂ ಅಧು ಗಂಟೆ 

ಮಾತನಡಿದರೆ ಆಗುವುದಿಲಿ .  ನನು ಅನುಮತ್ತ ಕಡುತೆು ೋನೆ, ಆಸಕು ಯುಳಳ ವರೆಲಿರೂ ಮಾತನಡಿ.  

ಇದೇ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ  ಮಾನ್ಯ  ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡರು  ನಿಲ್ಕವಳಿ ಸೂಚ್ನೆಯನುನ  ಕಟಿದಾದ ರೆ. 

ಅದನುನ  ನನು ನಿಯಮ ೬೮ ಕೆಕ  ಪರಿವತುನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ೋನೆ.  ಅದಕೆಕ  ಈಗ ಮಾನ್ಯ  

ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡರು ಮಾತನಡಲ್ಲ.  ನಂತರ ತಾವು ಮಾತನಡಿ.  

 ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟ್ಟೋಲ್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ನ್ಮಮ  ಸದಸಯ ರೆಲಿರೂ 

ಬ್ರವಿಯಲಿ್ಲದಾದ ರೆ. 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಎಲಿರೂ ತಮಮ  ತಮಮ  ಸ್ವಾ ನ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಾಂದ್ಯ ನನು ವಿನಂತ್ತ 

ಮಾಡಿಕಳುಳ ತ್ತು ದ್ದ ೋನೆ. 

 ಶಿರ ೋ ಎಂ.ನ್ಯರಾಯಣ್ಸಾವ ರ್ಮ(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಾ  ಸಚೇತ್ಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಇವತ್ತು  ಬ್ಳಗೆೆ  ನವು ಕೇಳಿದದ ಕೆಕ  ಉತು ರ ಕನುಟಕದ ಜಾ ಲಂತ ಸಮಸಯ  ಬಗೆೆ  

ಮಾತನಡುವುದಕೆಕ  ನಳೆ ಪೂತ್ತು ದಿನ್ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದಿದ ೋರಿ.  ಅದೇ ರಿೋತ್ತ ನವು ಪರ ಮುಖ್ವಾಗಿ 

ಎಾಂ.ಇ.ಎಸ. ಪುಾಂಡರ ಕನ್ನ ಡದ ಬ್ರವುಟವನುನ  ಸುಟಿ  ಹಾಕರುವುದರ ಬಗೆೆಯೂ ನವು 

ಮಾತನಡಬೇಕಾಗಿದ್.  ಅದಕೆಕ  ತಾವು ಹೇಳಿರುವುದನುನ  ನವು ಸ್ವಾ ಗತ ಮಾಡುತೆು ೋವ.  ನಿಯಮ 68 

ರಡಿಯಲಿ್ಲ  ಇದರ ಬಗೆೆ  ಚ್ರ್ಚು ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಅವಕಾಶ್ ಕಡಿ ಎಾಂದ್ಯ ನವು ತಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ದ ವು. 

ನ್ಮಮ ನುನ  ಸಂಧಾನ್ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಕರೆದಂತಹ ಸಂದಭುದಲಿ್ಲ  ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರಿಗೆ 

ಹೇಳಿದಿರಿ, ನನು ಸಕಾುರದ ಜತೆಯಲಿ್ಲ  ಚ್ರ್ಚು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲ್ ನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  

ಮಾತನಡುವುದಕೆಕ  ಅವಕಾಶ್ ಬರುತು ದ್ಯೋ ಇಲಿವೋ ಎನುನ ವ ತ್ತೋಮಾುನ್  ಮಾಡುತೆು ೋನೆಾಂದ್ಯ 

ತಾವು ಹೇಳಿದಿದ ೋರಿ.   ಸಕಾುರದ ಜತೆಯಲಿ್ಲ  ತಾವು ಮಾತನಡಿದಿದ ೋರೋ ಇಲಿವೋ ಎಾಂಬುದ್ಯ ನ್ನ್ಗೆ 
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ಗತ್ತು ಲಿ .  ಇದರ ಬಗೆೆ  ಅಧು ಗಂಟೆಯಾದರು ಚ್ರ್ಚುಗೆ ಅವಕಾಶ್ ಕಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ನನು ಮನ್ವಿ 

ಮಾಡುತೆು ೋನೆ.   

            (ಮುಾಂದ್ಯ)  

1169/20-12-2021/3-30/bkp-md            (ಸಭಾಪತ್ತಯವರು  ಪಿೋಠದಲಿ್ಲದದ ರು) 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ  ಶಿರ ೋನವಾಸ   ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನ್ಯಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ತಮಮ  

ಮೂಲಕ ನನು ಮಾನ್ಯ  ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರಲಿ್ಲ  ವಿನಂತ್ತ ಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದೇನೆಾಂದರೆ,  

ಈಗ್ರಗಲೇ ಬಹಳ ಗಂಭಿೋರವಾದಂತಹ ವಿಚಾರವನುನ  ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ.  ಕಾರ ಾಂತ್ತವಿೋರ ಸಂಗಳಿಳ   

ರಾಯಣಣ ನ್ವರ  ಪರ ತ್ತಮೆಗೆ  ಮತ್ತು  ಶ್ವಾಜ  ಮಹಾರಾಜರ   ಪಿರ ತ್ತಮೆಗೆ  ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಗೌರವದ  

ಬಗೆೆ   ಇಡಿೋ ರಾಜಯ   ಒಟಿಾ ಗಿ,  ಒಾಂದಾಗಿ   ಕೆಲಸ  ಮಾಡಬೇಕು,  ಅಾಂತಹ ಪುಾಂಡಾಟಕೆಯನುನ   

ನಿಲಿ್ಲಸಲ್ಲಕೆಕ   ಆಗರ ಹ  ಮಾಡಲ್ಲಕೆಕ  ನವು  ಸಿದದ ರಿದ್ದ ೋವ   ಎನುನ ವ  ಮಾತನುನ   ಹೇಳಿದಾದ ರೆ. ನನು 

ತಮಮ   ಮೂಲಕ  ವಿನಂತ್ತ  ಮಾಡುವುದೇನೆಾಂದರೆ    ಮತೆು   ಈ ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ   ಗಾಂದಲಗಳು  ಬೇಡ.  

ದಯವಿಟಿ   ವಿರೋಧ  ಪಕ್ಷದ  ನಯಕರಲಿ್ಲ   ನನು  ವಿನಂತ್ತ  ಮಾಡುವುದೇನೆಾಂದರೆ     

ಬ್ರವಿಯಿಾಂದ  ಹರಗಡೆ  ಬಂದ್ಯ    ಒಟಿಾ ಗಿ  ಎಲಿರೂ  ಚ್ರ್ಚು  ಮಾಡೋಣ.   ತಾವು  ಈ  

ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ   ಏನು  ಹೇಳುತ್ತು ೋರಿ, ಏನು  ಅಭಿಪಾರ ಯ   ಹೇಳುತ್ತು ೋರಿ,  ಅದರ  ಬಗೆೆ  ಸಕಾುರ  ಚ್ರ್ಚು  

ಮಾಡಲ್ಲಕೆಕ  ಸಿದದ ವಿದ್.    ಮತೆು   ನಿೋವು  ಚ್ರ್ಚು  ಮಾಡುವಂತಹ  ವಿಷಯದಲಿ್ಲ   ಅಡಕವಾಗಿರುವ 

ವಿಷಯವನುನ   ಕೂಡ  ಸಕಾುರ   ಒಪಿಪ ಕಳುಳ ತು ದ್.    ಬೇರೆ  ಬೇರೆ  ಕಾರಣಗಳಿಗೋಸಕ ರ  ಇಾಂತಹ  

ದಾಾಂಧಲ್    ಮಾಡುವುದನುನ   ಬಹಳ ದಿವಸಗಳ  ಕಾಲ ಬಿಡಲ್ಲಕೆಕ  ಆಗುವುದಿಲಿ .    ಆ ಕಾರಣಕೆಕ   

ಚ್ರ್ಚುಗೆ    ತೆಗೆದ್ಯಕಳೊಳ ಣ.     ಆ   ಸಮಸಯ ಗಳನುನ   ಒಟಿಾ ಗಿ  ಚ್ರ್ಚು  ಮಾಡೋಣ.    ಆದದ ರಿಾಂದ  

ತಮಮ   ಮೂಲಕ  ನನು ವಿನಂತ್ತ  ಮಾಡುವುದೇನೆಾಂದರೆ  ಬ್ರವಿಯಿಾಂದ  ಹರಗಡೆ  ಬಂದ್ಯ  ಈ  

ಚ್ರ್ಚುಯಲಿ್ಲ   ಭಾಗವಹಸಬೇಕೆಾಂದ್ಯ    ನನು  ವಿನಂತ್ತ  ಮಾಡುತೆು ೋನೆ.   

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟ್ಟೋಲ:-   ಮಾನ್ಯ   ಸಭಾಪತ್ತಯವರೆ,  ಮಾನ್ಯ    ಸಭಾನಯಕರು  ಈಗ 

ಚ್ರ್ಚುಗೆ  ಸಿದದ ವಾಂದ್ಯ  ಹೇಳಿದಾದ ರೆ.   

   ಶಿರ ೋ ಕೋಟ  ಶಿರ ೋನವಾಸ   ಪೂಜಾರಿ:-  ನನು ನಿಮಮ   ಪರ ಸ್ವು ಪದ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿದ್.   

  ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟ್ಟೋಲ:-   ಮಾನ್ಯ   ಸಭಾಪತ್ತಯವರೆ,  ನನು ಪರ ಸ್ವು ಪ  ಮಾಡಿದ್ಯದ , 

ಬ್ರವಿಯಲಿ್ಲದದ   ವಿಷಯ.    
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ಶಿರ ೋ ಕೋಟ  ಶಿರ ೋನವಾಸ   ಪೂಜಾರಿ:-    ಮಾನ್ಯ   ಸಭಾಪತ್ತಯವರೆ,   ನನು  ವಾಸು ವಿಕ  

ವಿಚಾರದ  ಬಗೆೆ   ಮಾತನಡಿದ್.    ನಿೋವು  ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಚ್ರ್ಚು     ಏನಿದ್,  ಈ  ಚ್ರ್ಚುಗೆ   ಉತು ರ  

ಕನುಟಕದ   ಸಮಸಯ ಗಳು  ನಂತರ  ಕಾರ ಾಂತ್ತವಿೋರ  ಸಂಗಳಿಳ   ರಾಯಣಣ  ಪರ ತ್ತಮೆಗೆ  

ಮಾಡಿರುವಂತಹ  ಅಗೌರವ, ಛತರ ಪತ್ತ ಶ್ವಾಜ  ಮಹಾರಾಜರ  ಪರ ತ್ತಮೆಗೆ  ಮಾಡಿರುವಂತಹ 

ಅಗೌರವ ಮತ್ತು  ಕನ್ನ ಡ  ಬ್ರವುಟಕೆಕ   ಮಾಡಿರುವ  ಅಪಮಾನ್  ಇದ್ಲಿವೂ  ಸೇರಿದಂತೆ  ಉತು ರ  

ಕನುಟಕದ  ಸಮಸಯ ಗಳ  ಬಗೆೆ   ಚ್ರ್ಚು  ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ  ತಾವು  ಏನು  ಹೇಳಿದಿದ ೋರಿ.   ಅದನುನ    

ಚ್ರ್ಚು  ಮಾಡಲ್ಲಕೆಕ   ಸಿದಿ ರಿದ್ದ ೋವ.   

(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಾ   ಸಚೇತ್ಕರಾದ ಶಿರ ೋ ಎಂ.ನ್ಯರಾಯಣ್ಸಾವ ರ್ಮಯವರು  ಬಾವಿಯಲಿ್ಲ  

ನಂತ್ತಕಂಡು  ಮಾತ್ನ್ಯಡಿದರು) 

 

 (ಗಂದಲ)  

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ  ಶಿರ ೋನವಾಸ   ಪೂಜಾರಿ:- ಮುಖ್ಯ   ಸಚೇತಕರಾಗಿ  ಬ್ರವಿಯಲಿ್ಲ    ನಿಾಂತ್ತಕಾಂಡು  

ಪುನಃ  ಪುನಃ  ಈ  ರಿೋತ್ತಯಲಿ್ಲ  ಮಾತನಡಿದರೆ ಹೇಗೆ?    

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-   ಸಭಾನಯಕರು  ಒಾಂದ್ಯ  ನಿಮಿಷ  ಕೇಳಿ.   

ಶಿರ ೋ  ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟ್ಟೋಲ:-     ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೆ,  ಬ್ರವಿಯಲಿ್ಲ  ಇರುವುದ್ಯ   

ಸುಮಮ ನೆ  ಇರುವುದಲಿ .  ಮಂತ್ತರ ಗಳ ಮೇಲ್    ಗುರುತರವಾದ   ಆಪಾದನೆ  ಇದ್,  ನಯ ಯಾಲಯ 

cognizance  ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡಿದ್.  Indian Penal Code ನ್ ಅತಯ ಾಂತ  ಗುರುತರವಾದಂತಹ  ಕಲಂ  

ಕೆಳಗಡೆ   ಅವರಿಗೆ  summons issue  ಮಾಡಿದಾದ ರೆ.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಸಭಾನಯಕರೆ, ನನು  ತಮಗೆ  ಹೇಳಿದ್ದ ೋನೆ.    ನವು  ನ್ಮಮ   

ನಿಯಮದ  ಪರ ಕಾರ     ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸುತೆು ೋವಾಂದ್ಯ  ಹೇಳಿದ್ದ ೋವ.     

ಶಿರ ೋ  ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟ್ಟೋಲ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೆ, ನಿಯಮ 59ರ ನಿಲ್ಕವಳಿ  

ಸೂಚ್ನೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಲ್ಕ ಅವಕಾಶ್ ಕೋರಿ ಪರ ಸ್ವು ವವಾಂದನುನ  ನಿೋಡಿದ್ದ ೋವ.   ಆದರೆ  

ನಯ ಯಾಲಯದಲಿ್ಲ   ವಾಯ ಜಯ    ಇರುವುದರಿಾಂದ  ಅದನುನ  ಚ್ರ್ಚುಗೆ ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಲ್ಲಕೆಕ   

ಬರುವುದಿಲಿವಾಂದ್ಯ   ಹೇಳಿ  ತಾವು  ತ್ತರಸ್ವಕ ರ  ಮಾಡಿದಿದ ೋರಿ.  ಅದಕೆಕ   ಅಪವಾದವೂ  ಸಹ ಇದ್.    

ತಾವು  ಮನ್ಸುಸ   ಮಾಡಿದದ ರೆ  ಅವಕಾಶ್ವನುನ    ಕಡಬಹುದಿತ್ತು .    ತದನಂತರ  ಇದನುನ  ಬೇರೆ  

ರೂಪದಲಿ್ಲ    ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡು  ಬನಿನ   ಎಾಂದಾಗ  ನವು ನಿಯಮ 68 ರಡಿಯಲಿ್ಲ  ನೋಟೋಸ್    
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ಕಟಿ ದ್ದ ೋವ.  ನೋಟೋಸ್ ಕಟಿ  ಕೂಡಲೇ ತಾವು ಅವಕಾಶ್ವನುನ  ಕಟಿ ದದ ರೆ, ನವು ಬ್ರವಿಗೆ  

ಬರುವಂತಹ  ಪರ ಶೆನ ಯೇ  ಬರುತ್ತು ರಲ್ಲಲಿ .   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-   ಈಗ  ನ್ನ್ನ   ಹತ್ತು ರ   4  ನೋಟೋಸ್ಗಳಿವ.    ಒಾಂದಕೆಕ   ಉತು ರವನುನ   

ಕಟಿದಾದ ರೆ.  ಮೂರನೆಯದನುನ   ನನು  ನಿಮಗೆ  ತೊೋರಿಸಿದ್ದ ೋನೆ.   ನ್ನ್ಗೆ  ಸಮಯವನುನ   ಕಡಿ.  

ನಿಯಮದ  ಪರ ಕಾರ ನನು  ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿ, ನಂತರ  ತ್ತಳಿಸುತೆು ೋನೆ.     

ಶಿರ ೋ  ಎಸ. ಆರ.ಪ್ರಟ್ಟೋಲ:-    ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೆ, ಈ ಸಂದಭುದಲಿ್ಲ  ತಾವು  

ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿ  ನಂತರ  ನಿಣುಯ  ಕಡುತೆು ೋನೆಾಂದ್ಯ    ಹೇಳುತ್ತು ದಿದ ೋರಿ.   ತಾವು  ನೇರವಾಗಿ   ಇಾಂತಹ  

ದಿವಸ  ತೆಗೆದ್ಯಕವುದಾಗಿ ತ್ತಳಿಸಿದರೆ  ಬಹಳ  ರ್ಚನನ ಗಿರುತು ದ್.  ಏಕೆಾಂದರೆ, ರಾಜಯ ದ    

ಹತದೃಷಿ್ಟ ಯಿಾಂದ  ಸಂಪುಟದ ಒಬಬ   ಸಚಿವರ  ಮೇಲ್  ಗುರುತರವಾದ  ಆಪಾದನೆ  ಇದಾದ ಗ  ಅವರು   

ಆ  ಆಪಾದನೆಯನುನ    ಹತ್ತು ಕಾಂಡು   ಸಂಪುಟದಲಿ್ಲ   ಮುಾಂದ್ಯವರಿದರೆ  ಒಳೆಳ ಯದಲಿ ;  ನ್ಮಗೂ  

ಒಳೆಳ ಯದಲಿ ,  ಅವರಿಗೂ  ಒಳೆಳ ಯದಲಿ .   ನಳೆ   Republic Day  ದಿವಸ  ಅವರು  ಹೋಗಿ  flag hoist  

ಮಾಡಿದಾಗ ಹರಿಯ  ಪ್ಲ್ಲೋಸ್  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರಿಗೆ salute ಹಡೆಯಬೇಕು. ಅಾಂದರೆ, 

ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ  salute  ಹಡೆಯಬೇಕು.    ಎಾಂತಹ  ದ್ಯರಂತ ನೋಡಿ!  ಅದರೂ   ಕೂಡ  ತಾವು 

ಇದನುನ   ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸುತೆು ೋವ,  ನೋಡುತೆು ೋವ,  ಮಾಡುತೆು ೋವ, ವಿಚಾರ  ಮಾಡುತೆು ೋವ  ಎಾಂದ್ಯ    

ಹೇಳುತ್ತು ೋರಿ,    ಅಾಂದರೆ,  ತಾವು  ಸಕಾುರದ    ಈ  ವಿಚಾರವನುನ  ತ್ತಳಿದ್ಯಕಾಂಡು ಹೇಳುತ್ತು ೋರಲಿ್ಯ ,  

ಇದನುನ   ನವು   ಸುತಾರಾಮ್ ಒಪುಪ ವುದಿಲಿ . ಇದನುನ   ವಿರೋಧಿಸಿ,   ನವುಗಳು  ಸಭಾತಾಯ ಗ    

ಮಾಡುತೆು ೋವ.  

( ಈ  ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ   ಕಾಂಗರ ಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರೆಲಿರೂ  ಸಭಾತಾಾ ಗ  ಮಾಡಿದರು) 
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6. ನಯಮ  59ರ ಮೇರೆಗೆ ನಲುವಳಿ ಸೂಚನೆ ಮಂಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ  ಪರ ಸಾು ವ 

ವಿಷಯ:  ಕಳೆದ  3  ದಿನಗಳಿಂದ  ಅಖಂಡ  ಕನ್ಯಾಟಕದಲಿ್ಲ   ಯಾರೂ ಸಹ 

ನರಿೋಕೆೆ  ಮಾಡದೇ  ಇರತ್ಕೆಂತ್ಹ  ಅತ್ಾ ಂತ್  ಅಹಿತ್ಕರ ಘಟನೆ  

ನಡೆದ್ದ  ನ್ಯಡಿನ  ಕನು ಡಿಗರನುು   ಕೆರಳಿಸಿರುವ  ಬಗೆೆ .  

       - - - - - - - -  

 

ಶಿರ ೋ   ಕೆ.ಟ್ಟ. ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ(ಪದವಿೋಧರರ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೆ,  ಕಳೆದ 3  

ದಿನ್ಗಳಿಾಂದ ಅಖಂಡ ಕನುಟಕದಲಿ್ಲ  ನವು  ಯಾರು  ಸಹ  ನಿರಿೋಕ್ೆ   ಮಾಡದೇ  ಇರತಕಕ ಾಂತಹ  

ಅತಯ ಾಂತ ಅಹತಕರ  ಘಟನೆಗಳು  ನ್ಡೆದ್ಯ ನಡಿನ್ ಕನ್ನ ಡಿಗರನುನ  ಕೆರಳಿಸತಕಕ ಾಂತಹ  ಸಂದಭುವನುನ  

ನನು  ನಿಯಮ  59ರಡಿಯಲಿ್ಲ   ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಬಯಸುತ್ತು ದ್ದ ೋನೆ.   ಇವತ್ತು  ಕನುಟಕದಲಿ್ಲ   ಬ್ಾಂಗಳೂರಿಗೆ    

ಎಷಿ್ಟ   ಮಹತಾ ವನುನ   ಕಟಿ ದ್ದ ೋವಯೋ   ಅಷಿ್ ೋ  ಮಹತಾ ವನುನ   ಬ್ಳಗ್ರವಿಗೂ ಕಟಿ ದ್ದ ೋವ.    

ಎಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ   ಈ  ಹಾಂದ್  ಇದದ ಾಂತಹ ಶ್ರ ೋ   ಹೆಚ.ಡಿ.ಕುಮಾರ  ಸ್ವಾ ಮಿಯವರು  ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೋ  ಬಿ.ಎಸ.  

ಯಡಿಯೂರಪಪ ನ್ವರು  ಹೋಗಿದದ ರು ಎಾಂದರೆ ಬ್ಾಂಗಳೂರು ರಾಜಧಾನಿಯಲಿ್ಲ     ವಿಧಾನ್ಸೌಧ  ಇದ್,  

ಬ್ಳಗ್ರವಿಯನೂನ   ಸಹ 2ನೇ  ರಾಜಧಾನಿ   ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ  ಹೇಳಿ. .. .   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ತಮಗೆ  ನನು  ಮೊದಲ್ಕ  ಹೇಳಿದ್ದ ೋನೆ.  ತಾವು  ಇದನುನ   ಚ್ರ್ಚು  

ಮಾಡಲ್ಕ  ನಿಯಮ 59 ರಡಿಯಲಿ್ಲ   ನೋಟೋಸ್  ಕಟಿ ದಿದ ೋರಿ.  ಅದನುನ  convert ಮಾಡಿ    ನಿಯಮ 

68ರಡಿಯಲಿ್ಲ  ಕಡುತೆು ೋನೆಾಂದ್ಯ ತಮಗೆ  ಹೇಳಿದ್ಯದ   ನಯಮ 68 ರಡಿಯಲಿ್ಲಯೇ  ಮಾತ್ನ್ಯಡಿ.   

  

7. ನಯಮ  68 ರ   ಮೇರೆಗೆ  ಚರ್ಚಾ. 

 

ವಿಷಯ:  ಕಳೆದ  3  ದಿನಗಳಿಂದ  ಅಖಂಡ  ಕನ್ಯಾಟಕದಲಿ್ಲ   ಯಾರೂ  

ಸಹ ನರಿೋಕೆೆ  ಮಾಡದೇ  ಇರತ್ಕೆಂತ್ಹ  ಅತ್ಾ ಂತ್  ಅಹಿತ್ಕರ 

ಘಟನೆ  ನಡೆದ್ದ  ನ್ಯಡಿನ  ಕನು ಡಿಗರನುು   ಕೆರಳಿಸಿರುವ  ಬಗೆೆ .  

                                                - - - - - - - -   

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ(ಪದವಿೋಧರರ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಆಯಿತ್ತ, ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೆ,  

ನನು ನಿಯಮ  68 ರಡಿಯಲಿ್ಲಯೇ  ಮಾತನಡುತೆು ೋನೆ.  ನಿಯಮ 59 ರಡಿಯಲಿ್ಲ   ನೋಟೋಸ್  

ಕಟಿ ರುವ  ನ್ನ್ನ   ನೋಟೋಸ್  ಅನುನ    ತಾವು convert  ಮಾಡಿ    ನಿಯಮ 68ರಡಿಯಲಿ್ಲ  ಅವಕಾಶ್  

ಮಾಡಿ   ಕಟಿ ರುವುದಕೆಕ     ನಡಿನ್ ಜನ್ರ ಪರವಾಗಿ  ತಮಗೆ ಧನ್ಯ ವಾದಗಳನುನ  ಸಲಿ್ಲಸುತೆು ೋನೆ.   
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ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೆ,  ಮಾನ್ಯ   ಕುಮಾರಸ್ವಾ ಮಿಗಳು  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ತರ ಗಳ್ಳಗಿ, ಸನಮ ನ್ಯ   ಶ್ರ ೋ 

ಬಿ.ಎಸ.  ಯಡಿಯೂರಪಪ ನ್ವರು  ಉಪ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ತರ ಗಳ್ಳಗಿದದ ಾಂತಹ ಸಮಿಶ್ರ   ಸಕಾುರದ  

ಸಮಯದಲಿ್ಲ     ಬ್ಾಂಗಳೂರಿಗೆ  ಕಡುವಷಿ್ ೋ ಗೌರವವನುನ   ಗಡಿನಡು  ಜಲಿ್   ಬ್ಳಗ್ರವಿಗೆ 

ಕಡಬೇಕೆನುನ ವ ನಿಲ್ಕವನುನ  ತಳೆದ್ಯ   ಇಲಿ್ಲ   ಸುವಣುಸೌಧವನುನ   ನಿಮಾುಣ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ  

ಹೇಳಿ,  ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ   ಒಾಂದ್ಯ  ವಿಶೇಷ  ಅಧಿವೇಶ್ನ್ವನುನ     ನ್ಮಮ  ಕೆಎಲಎ. ಆಶ್ರ ಯದಲಿ್ಲ   

ನ್ಡೆಸಿದ್ಯದ ,  ಒಾಂದ್ಯ  ದೊಡಡ   ಇತ್ತಹಾಸ.  ಆ ನಂತರ ಇಲಿ್ಲ   ಸುವಣುಸೌಧವನುನ   ನಿಮಾುಣ ಮಾಡಿ  

ಪರ ತ್ತ ವಷು ಇಲಿ್ಲ  ಅಧಿವೇಶ್ನ್  ನ್ಡೆಸಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ತ್ತೋಮಾುನಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ.  

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡರವರೆ,    ಆಗ    ನನು  ಕಾನೂನು  ಮತ್ತು  ಸಂಸದಿೋಯ  

ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವನಗಿದ್ದ .   ಆಗ  ಕಾನೂನು  ಕಾಯುದಶ್ು  ಶ್ರ ೋ  ದಕ್ಣ  ಮೂತ್ತು ಅವರಡನೆ  

ಮಿೋಟಾಂಗ್  ನ್ಡೆದಿತ್ತು .  ಇದರ  ವಿಚಾರವಾಗಿ  ಪರಿಶ್ೋಲನೆ  ಮಾಡುವಾಗ ಗಲ್ಯಟೆ ನ್ಡೆದಿತ್ತು . ನನು 

ನೇರವಾಗಿ ದ್ಹಲ್ಲಯಿಾಂದ ಬಂದ್ಯ  ಬ್ಳಗ್ರವಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಅಧಿವೇಶ್ನ್  ನ್ಡೆಸುತೆು ೋನೆಾಂದ್ಯ  ಹೇಳಿ  

ಹೋಗಿದ್ದ .  ಆ  ದಿಸಯಲಿ್ಲ   ಅಾಂದ್ಯ ಬ್ಳಗ್ರವಿಯಲಿ್ಲ  ಅಧಿವೇಶ್ನ್  ನ್ಡೆಯಿತ್ತ.  

  ಶಿರ ೋ   ಕೆ.ಟ್ಟ. ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:-  ಮಾನ್ಯ   ಸಭಾಪತ್ತಯವರೆ,  ಇದರಲಿ್ಲ  ತಮಮದೂ ಸಹ  ಪಾಲ್ಕ    

ಮತ್ತು   ಕಡುಗೆ   ಇದ್.       ಅದನುನ   ನನು  ನೆನ್ಪು  ಮಾಡಿಕಳುಳ ತೆು ೋನೆ.     ನ್ನ್ನ   ಪರ ಶೆನ       ಇವತ್ತು   

ಬ್ಳಗ್ರವಿ   ಕನುಟಕ ರಾಜಯ ದ ಅವಿಭಾಜಯ   ಅಾಂಗ.    ಕನ್ನ ಡದ  ನಿೋರನುನ    ಕುಡಿಯುತಾು ರೆ,    

ಕನ್ನ ಡದ ನೆಲದ  ಅನ್ನ ವನುನ   ತ್ತಾಂದ್ಯ   ಕನುಟಕ  ರಾ ಜಯ ಕೆಕ  ದೊರ ೋಹ ಬಗೆಯುವಂತಹ 

ನ್ಡವಳಿಕೆಗಳು  ನ್ಡೆಯುತ್ತು ವ, ಅದರ  ಬಗೆೆ   ಸಕಾುರ  ಗಮನ್ಹರಿಸಬೇಕಲಿವೇ?  ಇವತ್ತು ನ್  ಘಟನೆಗೆ  

ಕಾರಣ  ಏನು?   ಇಲಿ್ಲ  ಅಧಿವೇಶ್ನ್  ಆರಂಭವಾಗಿದ್. ಈ  ಅಧಿವೇಶ್ನ್ಕೆಕ     ಪಯಾುಯವಾಗಿ 

ಮಹಾಮೇಳವನುನ   ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ  ಹೇಳಿ,     ಕೆಲವು  ಪುಾಂಡರು    ಹರಟರು.   ಅದನುನ    

ಏಕೋಕರಣ ಸಮಿತ್ತಯವರೆಾಂದ್ಯ  ಅಥವಾ   ಇನೆನ ೋನು ಎಾಂದ್ಯ  ಹೇಳುತ್ತು ೋರೋ ಗತ್ತು ಲಿ . ಅಥವಾ ನೆರೆ 

ರಾಜಯ ದ ಸಂಘಟನೆ  ಎನುನ ತಾು ರೋ ಏನೋ  ಗತ್ತು ಲಿ .  ಪುಾಂಡರು, ಆ  ಪುಾಂಡರು ಒಾಂದ್ಯ 

ಮಹಾಮೇಳದ ಸಿದದ ತೆಯಲಿ್ಲ   ಹರಟರು.   ಆ  ಮಹಾಮೇಳದ  ಸಿದದ ತೆಯ ಕಾರಣಕಾಕ ಗಿ    ಇವತ್ತು  

ಇಷಿ್ ಲಿ್ಯ  ರದಾದ ಾಂತಗಳು  ನ್ಡೆದಿವ.   ಆ  ಮಹಾಮೇಳದ  ಸಿದಾದ ಾಂತವನುನ   ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು.  

ಅವರು  ಸಭಾಾಂಗಣವನುನ   ಅನುಮತ್ತ  ಇಲಿದ್ಯೇ  ನಿಮಾುಣ  ಮಾಡಿದರು. ಅದನುನ    ಜಲಿ್ಯಡಳಿತ  

ಒಪಪ ಲ್ಲಲಿ .  ಮತೆು  ಇಲಿ್ಲನ್   ಕನ್ನ ಡಿಗರನುನ   ಅವರು   ಕೆರಳಿಸಿದರು.  ಅದನುನ  ಕನ್ನ ಡಿಗರು  ವಿರೋಧ  

ಮಾಡಿದರು.    ಅವರು     ವೇದಿಕೆಗೆ  ಹೋಗಲ್ಕ   ಒಪಪ ಲ್ಲಲಿ .  ಅಾಂದ್ಯ ಒಾಂದ್ಯ ಸಣಣ  ಘಟನೆ ಮಸಿ  

ಎರಚುವಂತಹ  ಕೆಲಸ  ನ್ಡೆಯಿತ್ತ.   ಆ  ಮಸಿ  ಎರಚುವ  ಒಾಂದ್ಯ ಸಣಣ   ಘಟನೆ      ಎಲಿ್ಲಗೆ  

ಹೋಯಿತ್ತ  ಎಾಂದರೆ,  ನ್ಮಮ   ಗೃಹ ಸಚಿವರು  ಏನು ಇದಾದ ರೆ, ಆ  ಒಾಂದ್ಯ ಸಣಣ   ಘಟನೆಗೆ 
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ಕಾರಣವಾದಂತಹ ಶ್ರ ೋ  ಸಂಪತ್  ಕುಮಾರ್  ಎನುನ ವವರನುನ   ಇವತ್ತು   ಕಲ್ಗಟಕ   

ಎನುನ ವಂತಹ   attempt to murder case ದಾಖ್ಲ್  ಮಾಡಿದಾದ ರೆ.   ಅದರಲಿ್ಲ   ಕನ್ನ ಡಿಗರ ಮೇಲ್.   

ಯಾರು  ಕನ್ನ ಡಿಗರ ಪರ ನಿಾಂತರೋ,  ಯಾರು  ಈ  ನೆಲದ  ರಕ್ಷಣೆಗೆ    ನಿಾಂತರೋ     ಯಾರು    ಈ  

ಭಾಷ್ಗೆ   ನಿಾಂತರೋ  ಅವರ ಮೇಲ್ ನಿೋವು    attempt to murder case ಅನುನ   ಹೂಡುತ್ತು ೋರಿ.   ಕಲ್   

ಮೊಕದದ ಮೆ ಯನುನ  ಹೂಡುತ್ತು ೋರಿ. ಆಮೇಲ್ ಈ  ಘಟನೆ ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಯಿತ್ತ ಎಾಂದರೆ  

ಕಲಿ್ಯಪುರದಲಿ್ಲ  ಪರ ತ್ತದಾ ನಿಸಿತ್ತ, ಕಲಿ್ಯಪುರದಲಿ್ಲ   ದಿಢಿೋರನೆ    ಕನ್ನ ಡ  ಭಾವುಟವನುನ   ಸುಟಿ ರು.  

ಕನ್ನ ಡಿಗರ  ವಾಹನ್ಗಳನುನ   ತಡೆದರು.    ಇಲಿ್ಲಾಂದ ಅಲಿ್ಲಗೆ  ಹೋದಂತಹ ಪ್ಲ್ಲೋಸರನುನ   ಬಿಡಲ್ಲಲಿ .     

ಮಹಾರಾಷಿ ದ   ಪ್ಲ್ಲೋಸರ ನೆರವನುನ   ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡು  ಬಂದರು.   ಇಲಿ್ಲ   ಪರಿಸಿಾ ತ್ತ   ಏನಯಿತ್ತ?     

ಇಲಿ್ಲ   ನ್ಮಮ  ಅಧಿವೇಶ್ನ್  ನ್ಡೆಸಲ್ಲಕೆಕ   ವಿಧಾನ್ಮಂಡಲದ  ವಾಹನ್ಗಳು  ಏನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿದದ ವು,   

ಅವುಗಳ  ಮೇಲ್  ಅವಾಯ ಹತವಾಗಿ  ಹಲಿ್   ಮಾಡಿದರು.   ಪ್ಲ್ಲೋಸರ  ಎದ್ಯರಿನ್ಲಿ್ಲಯೇ  ಪ್ಲ್ಲೋಸ್  

ವಾಹನ್ಕೆಕ    ಬ್ಾಂಕ  ಇಟಿ ರು.  ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ನ್ವರು ಅಸಹಾಯಕ  ಸಿಾ ತ್ತಯಲಿ್ಲ   ನಿಾಂತ್ತದಾದ ರೆ.      ನ್ನ್ನ      

ಪರ ಶೆನ   ಏನೆಾಂದರೆ, ಇಷಿ್ ಲಿ್ಯ   ಘಟನೆಗಳು  ಆಗುತ್ತು ರುವುದ್ಯ  ಗತ್ತು ದ್.    ಇದರ  ಸೂಚ್ನೆ  ಇದ್.     

ನ್ಮಮ   ಗೃಹ  ಇಲ್ಯಖೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತು ತ್ತು ?  ಆ  ಮಾಹತ್ತ  ನಿಮಗೆ  ಸಿಕಕ ಲ್ಲಲಿವೇ?    ಇವತ್ತು   

ಸಂಗಳಿಳ   ರಾಯಣಣ ನಂತಹ   ಒಬಬ    ರಾಷಿ ರ  ನಯಕ,  ಅಪರ ತ್ತಮ ಸಾ ತಂತರ  ಹೋರಾಟಗ್ರರರ    

ಪರ ತ್ತಮೆಯನುನ  ಧಾ ಾಂಸ  ಆಯಿತಲಿ್ಯ ,     ನ್ಮಮ   ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ನ್ವರು  ಏನು  ಮಾಡುತ್ತು ದದ ರು.      ಒಾಂದ್ಯ  

ಪರ ತ್ತಮೆಯನುನ   ದಾ ಾಂಸ  ಮಾಡುವುದ್ಯ  ಹುಡುಗ್ರಟಕೆಯ ವಿಷಯವೇ?   ಅದರ ಜತೆಗೆ  ಮತೊು ಬಬ   

ನಯಕರಾದ  ಶ್ವಾಜ   ಪರ ತ್ತಮೆ  ಮೇಲ್  ದಾ ಾಂಸ ಆಯಿತ್ತ.   ಎರಡು  ಪರ ತ್ತಮೆಗಳ  ಮೇಲ್  

ಆಗಿರುವಂತಹ  ಧಾ ಾಂಸವನುನ     ಖಂಡಿಸುವಂತಹದ್ಯದ .      ಈ ಘಟನೆಗೆ  ಕಾರಣರಾದವರನುನ  ನಿೋವು  

ಬಂಧಿಸಬೇಕು.    ಒಪುಪ ತೆು ೋನೆ.  ಆದರೆ,    ಕನ್ನ ಡಿಗರ  ಮೇಲ್   ಕಲ್  ಮೊಕದದ ಮೆ,    ಯಾರು  ಬೇರೆ  

ಭಾಷ್ಯವರು ಇದಾದ ರೋ  ಅವರ ಮೇಲ್   ಸ್ವಧಾರಣವಾದ  ಕೇಸ್  ದಾಖ್ಲ್ಕ  ಮಾಡತಕಕ ಾಂತಹ  

ದ್ಯರಂತದ  ಸಂದಭುದಲಿ್ಲ   ನವು  ಇದ್ದ ೋವ.   ಅದ್ಯ  ಎಲಿ್ಲ  ಎಾಂದರೆ  ಕನ್ನ ಡದ  ನೆಲದಲಿ್ಲ .  ಹೌದ್ಯ,  

ಮಹಾರಾಷಿ ರದಲಿ್ಲ   ಕನ್ನ ಡಿಗರು  ಇದಾದ ರೆ, ನ್ಮಮ   ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ     ಮರಾಠಿಗರು ಇದಾದ ರೆ.    

ಅತಯ ಾಂತಹ  ಸೌಹಾದುಯುತವಾಗಿ  ನ್ಡೆಯುತ್ತು ದ್.    ಬ್ಳಗ್ರವಿ  ನ್ಮಮ  ಅವಿಭಾಜಯ  ಅಾಂಗ  

ಎನುನ ವುದನುನ   ಸ್ವರಿ  ಸ್ವರಿ ಹೇಳಲ್ಯಗಿದ್.  ಇದಕೆಕ   ಇಲಿ್ಲ   ಇಾಂದ್ಯ ಅಧಿವೇಶ್ನ್  ನ್ಡೆಯುತ್ತು ರುವುದೇ   

ಸ್ವಕ್ .      ಇಾಂತಹ ಸಮಯದಲಿ್ಲ     ಕನ್ನ ಡಿಗರನುನ   ಕೆರಳಿಸುವಂತಹ  ಕೆಲಸ ಅವಾಯ ಹತವಾಗಿ   

ನ್ಡೆಯುತಾು   ಬಂದಿದ್ಯಲಿ್ಯ ,     ಯಾರಿಾಂದ ಅಾಂದರೆ  ಆ  ಮಹಾರಾಷಿ ರ ಏಕೋಕರಣ ಸಮಿತ್ತ ಎಾಂದ್ಯ  

ಹೆಸರನುನ   ಹೇಳಿಕಾಂಡು   ಬರುವಂತಹ  ಗೂಾಂಡಗಳಿಾಂದ  ಆಗಿದ್. ನಿೋವು  ಇನೂನ  ಕನುಟಕದಲಿ್ಲ    

ಮಹಾರಾಷಿ ರ  ಏಕೋಕರಣ   ಎನುನ ವಂತಹ ಸಮಿತ್ತಯನುನ   ಅಸಿು ತಾ ದಲಿ್ಲರುವುದಕೆಕ  ಬಿಟಿ ದಿದ ೋರಲಿ್ಯ   

ಇದ್ಯ ಒಪುಪ ವಂತಹ  ವಿಚಾರವೇ? ಅದನುನ  ಏತಕೆಕ   ಇನುನ  ನಿಷೇಧ  ಮಾಡಲ್ಲಲಿ ?  ಆ   ಮಹಾರಾಷಿ ರ  
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ಏಕೋಕರಣ   ಸಮಿತ್ತ ಇರುವುದ್ಯ ಕನುಟಕದ  ಬ್ಳಗ್ರವಿಯಲಿ್ಲ .  ಇದ್.  ಪರ ತ್ತಯಾಂದ್ಯ ಸಂದಭುದಲಿ್ಲ    

ಅವರ  ದಾಾಂಧಲ್   ಇದ್ದ ೋ  ಇರುತು ದ್.  ಅವರ ಅಟಿಹಾಸ  ಇದ್ದ ೋ  ಇರುತು ದ್. ಅವರ ಗೂಾಂಡಾಗಿರಿ  

ಇದ್ದ ೋ  ಇರುತು ದ್.      ಏತಕೆಕ   ಇದನುನ    ಇನೂನ  ನಿಷೇದ   ಮಾಡಲ್ಲಲಿ .   ಏತಕೆಕ  ಆ  ಪುಾಂಡರನುನ   

ಗಡಿಪಾರು  ಮಾಡಲ್ಲಲಿ ?          

                      (ಮುಾಂದ್ಯ)   

(1170) 20.12.2021 03.40 ಎಸ್ವಿ-ಎಂಡಿ      (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ (ಮುಂದ್ದ):-  

ಇಾಂದ್ಯ ನ್ಮಮ  ಪ್ಲ್ಲೋಸರು ಕಲ್ಯಾ ಪುರದಿಾಂದ ಕನುಟಕಕೆಕ  ಬರಬೇಕಾದಾಗ ಮಹಾರಾಷಿ ರ 

ಪ್ಲ್ಲೋಸರ ನೆರವು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಸಂದಭು ಸೃಷಿ್ಟಯಾಗಿರುವುದ್ಯ ವಿಪಯಾುಸದ 

ಸಂಗತ್ತಯಲಿವ? ನ್ಮಮ  ಪ್ಲ್ಲೋಸರ ಎದ್ಯರಿಗೆ ಪ್ಲ್ಲೋಸರ ವಾಹನ್ವನುನ  ಸುಟಿ  ಹಾಕುವುದ್ಯ 

ವಿಪಯಾುಸದ ಸಂಗತ್ತಯಲಿವ? ನ್ಮಮ  ಪ್ಲ್ಲೋಸರ ಮೇಲ್ ಕಲಿ್ಕ  ಬಿೋಸಿ ದಾಾಂಧಲ್ ಮಾಡಿರುವುದ್ಯ 

ವಿಪಯಾುಸದ ಸಂಗತ್ತಯಲಿವ? ಇಾಂದ್ಯ ರಾಜಯ ದ ಮೂಲ್ ಮೂಲ್ಗಳಿಾಂದ ಸ್ವವಿರ ಸ್ವವಿರ 

ಸಂಖೆಯ ಯಲಿ್ಲ  ಜನ್ ಸುವಣು ಸೌಧದ ಮುತ್ತು ಗೆಗ್ರಗಿ ಬ್ಳಗ್ರವಿಗೆ ಹರಟದಾದ ರೆ.  ಕನ್ನ ಡದ ನೆಲ ಜಲ 

ರಕ್ಷಣೆಗ್ರಗಿ ಜನ್ ಹರಟದಾದ ರೆ.  ಹಾಂದ್ ನವು ಗಡಿ ಪರ ದೇಶಭಿವೃದಿಿ  ಆಯೋಗವನುನ  ಬ್ಳಗ್ರವಿಗೆ 

ವಗ್ರುವಣೆ ಮಾಡಿ ಎಾಂದ್ಯ ಕೇಳಿದ್ದ ವು.  ಸಕಾುರ ಮಾಡಲ್ಲಲಿ . ಗಡಿ ಸಮಸಯ ಗಳ ಪರಿಹಾರಕಾಕ ಗಿ, ಗಡಿ 

ರಕ್ಷಣೆಗ್ರಗಿ ಒಾಂದ್ಯ ಸಚಿವ ಖತೆಯನುನ  ನಿಮಿುಸಿ ಎಾಂದ್ಯ ಕೇಳಿದ್ದ ವು.  ಮಾಡಲ್ಲಲಿ . ಇನೂನ  ಎಷಿ್ಟ  

ದಿನ್ಗಳ ಕಾಲ, ಇನೂನ  ಎಷಿ್ಟ  ವಷುಗಳ ಕಾಲ ಈ ಸಮಸಯ ಯನುನ  ಜೋವಂತವಾಗಿ ಇಡುತ್ತು ೋರಿ?  

ಮಾನ್ಯ  ಗೃಹ ಸಚಿವರೇ, ನ್ಮಮ  ನೆಲದ ನಿೋರನುನ  ಕುಡಿಯುತಾು , ನ್ಮಮ  ನೆಲದ ಅನ್ನ ವನುನ  

ಊಟ ಮಾಡುತಾು  ನ್ಮಮ ನುನ  ಕೆರಳಿಸಿ, ನ್ಮಮ  ಭಾಷ್ಯನುನ  ಕಲಿ್ಕವಂತಹ, ನ್ಮಮ  ಬ್ರವುಟವನುನ  

ಸುಟಿಹಾಕುವಂತಹ, ನ್ಮಮ  ಬ್ರವುಟದ ಮೇಲ್ ಚ್ಪಪ ಲ್ಲಯನುನ  ಇಡುವಂತಹ, ನ್ಮಮ  ಬ್ರವುಟದ 

ಮೇಲ್ ನಯಿಗಳನುನ  ಕೂರಿಸುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಅತಯ ಾಂತ ಖಂಡನಹು ಮತ್ತು  ಅಪಮಾನ್ದ 

ವಿಚಾರ.  ಈ ದಿಸಯಲಿ್ಲ  ಸಕಾುರ ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡ ಕರ ಮವೇನು? ಕಳೆದ ನಲ್ಕ ೈದ್ಯ ದಿನ್ಗಳಿಾಂದ ಈ 

ಘಟನೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನ್ಡೆಯುತಾು  ಬಂದಿದ್.  ಸಕಾುರದ ದಿವಯ  ನಿಲುಕ್ಷಯ , ದಿವಯ  ಮೌನ್ ಏಕೆ 

ಎಾಂಬುದ್ಯ ನ್ನ್ಗೆ ಅಥುವಾಗುತ್ತು ಲಿ . ಈ ವಿಷಯ ಎಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ಯ್ಕಾಂದರೆ ನ್ಮಮ  ಶಸಕರು, 

ಬಂದಿರುವ ನ್ಮಮ  ಜನ್ರು ತ್ತರುಗ್ರಡುವುದಕೆಕ  ಸ್ವಧಯ ವೇ ಎನುನ ವಂತಹ ಪರಿಸಿಾ ತ್ತ ನಿಮಾುಣವಾಗಿ 

ಹೋಗಿತ್ತು .  ಇಾಂದಿಗೂ ಅದೇ ಪರಿಸಿಾ ತ್ತ ಇದ್.  ನ್ಮಮ  ಕನುಟಕದ ನೆಲದೊಳಗೆ ಅತಯ ಾಂತ 

ಸಾ ಚ್ಛ ಾಂದವಾಗಿ ತ್ತರುಗ್ರಡಲ್ಲಕೆಕ  ಸ್ವಧಯ ವಿಲಿ . ನ್ಮಮ  ವಾಹನ್ಗಳ ನೋಾಂದಣಿ ಸಂಖೆಯ ಯನುನ  ನೋಡಿ 

ಆ ವಾಹನ್ಗಳ ಮೇಲ್ ಹಲಿ್  ಮಾಡುತಾು ರೆಾಂದರೆ, ಜನ್ರ ಮೇಲ್ ಹಲಿ್  ಮಾಡುತಾು ರೆಾಂದರೆ ಪರಿಸಿಾ ತ್ತ 
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ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಾಂತ್ತದ್? ಸಕಾುರವಿದ್ಯೇ? ಗೃಹ ಇಲ್ಯಖೆಯಿದ್ಯೇ? ಪ್ಲ್ಲೋಸರೇ ತಮಮ ನುನ  ತಾವು 

ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕಳಳ ಲ್ಕ ಸ್ವಧಯ ವಿಲಿ  ಎಾಂದಾದರೆ ನ್ಮಮ  ನಡಿನ್ ಜನ್ರನುನ  ಏನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತಾು ರೆ? 

ಪ್ಲ್ಲೋಸರ ಎದ್ಯರಿಗೆ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ವಾಹನ್ವೇ ಸುಟಿ  ಹೋಗುತ್ತು ದ್ಯ್ಕಾಂದರೆ, ಪ್ಲ್ಲೋಸರ ಮೇಲ್ ಕಲಿ್ಕ  

ಬಿೋರಲ್ಯಗುತ್ತು ದ್ಯ್ಕಾಂದರೆ ಏನಿದರ ಅಥು? ಸಕಾುರ ಇದ್ಯೇ ಅಥವಾ ಸತ್ತು  ಹೋಗಿದ್ಯೇ? ಗೃಹ 

ಇಲ್ಯಖೆಯು ಜೋವಂತವಾಗಿದ್ಯೇ ಅಥವಾ ತನ್ನ  ಅಸಿು ತಾ ವನುನ  ಕಳೆದ್ಯಕಾಂಡಿದ್ಯೇ? ನ್ನ್ಗೆ 

ಅಥುವಾಗುತ್ತು ಲಿ . ಇಾಂದ್ಯ ಇಲಿ್ಲ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ತರ ಗಳಿದಾದ ರೆ.  ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸದಸಯ ರಿದಾದ ರೆ.  

ಶಸಕರಿದ್ದ ೋವ.  ಇಡಿೋ ಸಕಾುರ ಇದ್.  ಸಕಾುರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲಿ್ಯ  ಇಲಿ್ಲ  ಇದಾದ ರೆ.  ನ್ಮಮ  

ಕಣೆಣ ದ್ಯರಿಗೆ, ಸಕಾುರದ ಕಣೆಣ ದ್ಯರಿಗೆ ಈ ರಿೋತ್ತಯ ಗೂಾಂಡಾ ವತುನೆ ನ್ಡೆದರೆ, ಇಾಂತಹ ಅಹತಕರ 

ಘಟನೆಗಳು ನ್ಡೆದರೆ, ಪ್ಲ್ಲೋಸರ ಮೇಲ್ ಹಲಿ್  ನ್ಡೆದರೆ, ಸಕಾುರಿ ವಾಹನ್ಗಳನುನ  ಜಖಂಗಳಿಸಿದರೆ 

ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಸಕಾುರ ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡಿರುವ ಕರ ಮವೇನು? ಯಾಕೆ ಈ ರಿೋತ್ತಯ ಉದಾಸಿೋನ್ 

ಮನೋಭಾವ? ಕನ್ನ ಡಿಗರ ಮೇಲ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಇಲಿವ? ಕನ್ನ ಡ ನೆಲದ ಮೇಲ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಇಲಿವ? 

ನವು ಸಕಾುರವನುನ  ಎಚ್ಚ ರಿಸಬೇಕೆ? ನಡಿನ್ ವಿವಿಧ್ಯಡೆಗಳಿಾಂದ ಜನ್ರು ಬಂದ್ಯ ಕೂಗೆಬಿಬ ಸಿ ನಿಮಗೆ 

ಹೇಳಬೇಕೆ? ಸುವಣುಸೌಧಕೆಕ  ಬಂದ್ಯ ಮುತ್ತು ಗೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಪರಿಸಿಾ ತ್ತಗೆ ಸಕಾುರ ಏಕೆ 

ಕಾರಣವಾಯಿತ್ತ?  

ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ನನು ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಸಕಾುರಕೆಕ  ಆಗರ ಹಸುತೆು ೋನೆ.  ಈ 

ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  ಸಕಾುರದ ನಿಲುಕ್ಷಯ  ಇದ್.  ಈ ನಿಲುಕ್ಷಯ   ಧೋರಣೆ ಇಷಿ್ ಲಿ್ಯ  ಬ್ಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣ 

ಆಗಿದ್.  ಯಾವಾಗ ಅವರು ಈ ವಿಧಾನ್ಮಂಡಲ ಅಧಿವೇಶ್ನ್ಕೆಕ  ಪಯಾುಯವಾಗಿ  ಈ ನೆಲದಲಿ್ಲ  

ಒಾಂದ್ಯ ಮಹಾಮೇಳವನುನ  ನ್ಡೆಸಲ್ಕ ಹರಟರೋ ಆಗಲೇ ಸಕಾುರ ಕರ ಮಕೆಕ  ಮುಾಂದಾಗಿದದ ರೆ, 

ಆಗಲೇ ಅವರನುನ  ಹದ್ಯದ ಬಸಿು ನ್ಲಿ್ಲಟಿ ದದ ರೆ ಇಷಿ್ ಲಿ್ಯ  ಬ್ಳವಣಿಗೆಗಳು ಆಗುತ್ತು ದದ ವೇ? ಇಾಂದ್ಯ 

ಅಲಿ್ಲರುವ ಕನ್ನ ಡಿಗರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವವರು ಯಾರು? ಮಹಾರಾಷಿ ರವನುನ  ನವು ಅತಯ ಾಂತ 

ಸಹೋದರ ಭಾವದೊಾಂದಿಗೆ ಪಿರ ೋತ್ತಯಿಾಂದ ನೋಡುತ್ತು ದ್ದ ೋವ.  ನ್ಮಮ  ತಾಳೆಮ ಯನುನ  ಕೆಣಕುವಂತಹ 

ಕೆಲಸ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನ್ಡೆಯುತ್ತು ದ್. ಇಾಂದ್ಯ ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷ್ಗೆ, ಕನ್ನ ಡ ನೆಲಿಕೆಕ , ಕನ್ನ ಡ ಧಾ ಜಕೆಕ  

ಆಗಿರುವಂತಹ ಅವಮಾನ್ವನುನ  ಸಕಾುರ ಹೇಗೆ ಸರಿಗಟಿ ತು ದ್? ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಎನುನ ವವರ 

ಮೇಲ್ ಹಾಕರುವ ಕಲ್ ಮೊಕದದ ಮೆಯನುನ  ಕೂಡಲೇ ಹಾಂಪಡೆಯಬೇಕು.  ಯಾರು 

ಗೂಾಂಡಾಗಳಿದದ ರೋ, ಯಾರು ಹಲಿ್  ಮಾಡಿದರೋ, ಯಾರು ಕನ್ನ ಡ ಬ್ರವುಟವನುನ  ಸುಟಿರೋ 

ಅವರ ಮೇಲ್ ಆ ಕೇಸನುನ  ದಾಖ್ಲ್ಕ ಮಾಡಲ್ಲ.  ಅದ್ಯ ಬಿಟಿ  ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ, ವಿನ್ಯದಿಾಂದ, 

ಸೌಹಾದುಯುತವಾಗಿ ನ್ಡೆದ್ಯಕಳುಳ ವ ಕನ್ನ ಡಿಗರ ಮೇಲ್ ಗದಾಪರ ಹಾರ, ಮರಾಠಿಗರ ಮೇಲ್ಲನ್ 

ಪಿರ ೋತ್ತಯೇ ಇದ್ಯ? ಅಪಿಪ ಕಳುಳ ವಂತಹ ವಿಚಾರವೇ? ನನು ಇದನುನ  ಉಗರ ವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತೆು ೋನೆ.  ಇಡಿೋ 

ನಡಿನ್ ಜನ್ರು ಇದನುನ  ಖಂಡಿಸುತ್ತು ದಾದ ರೆ.  ದಯಮಾಡಿ ಸಕಾುರ ಈ ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  ತನ್ನ  
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ನಿಲುಕ್ಷಯ ವನುನ  ಮರೆತ್ತ ಯಾರೆಲಿ್ಯ  ಪುಾಂಡರಿದಾದ ರೆಯೋ ಆ ಪುಾಂಡರನುನ  ಮತ್ತು  ಪುಾಂಡರ ಸಂಘಟನೆ 

ಎಾಂ.ಇ.ಎಸ್ ಅನುನ  ನಿಷೇಧ ಮಾಡುವಂತಹ ಘೋಷಣೆಯನುನ  ಇಲಿ್ಲ  ಮಾಡಬೇಕು.  ಆ ಎಲಿ್ಯ  

ಪುಾಂಡರನುನ  ಗಡಿ ಪಾರು ಮಾಡುವಂತಹ ನಿಣುಯವನುನ  ಇಲಿ್ಲ  ಮಾಡಬೇಕು.  ಪುಾಂಡರ ಗಡಿಪಾರು 

ಮತ್ತು  ಎಾಂ.ಇ.ಎಸ. ಸಂಘಟನೆಯ ನಿಷೇಧದ ಘೋಷಣೆ ಆಗುವವರೆವಿಗೆ ನವು ಇಲಿ್ಲಾಂದ 

ವಿರಮಿಸುವುದಿಲಿ  ಎನುನ ವಂತಹ ಮಾತನುನ  ಹೇಳಿ ನ್ನ್ನ  ಮಾತನುನ  ಮುಗಿಸುತೆು ೋನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್್(ನ್ಯಮನದೇಾಶಿತ್ರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಅವಕಾಶ್ಕಾಕ ಗಿ 

ಧನ್ಯ ವಾದಗಳು.  ಮಾನ್ಯ  ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಎಲಿ್ಯ  ಮಾತ್ತಗಳಿಗೂ ನ್ನ್ನ  

ಸಹಮತವನುನ  ವಯ ಕು ಪಡಿಸುತೆು ೋನೆ.  ಮುಾಂದ್ಯವರೆದ್ಯ 1956ರಲಿ್ಲ  ಹರಿದ್ಯ ಹಂಚಿ ಹೋಗಿದದ  

ಭಾಷ್ಗಳನುನ  ಸೇರಿಸಿ ಸಂಯುಕು ವಾಗಿ ಅಖಂಡ ಕನುಟಕ ಎಾಂದ್ಯ ಮಾಡಿದ ಮೇಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ 

ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲದದ ಾಂತಹ ಕನ್ನ ಡ ಜನ್ರೆಲಿ್ಯ  ಒಾಂದ್ಯ ಕಡೆ ಸೇರಿ ನ್ಮಮ  ರಾಜಯ  ಉದಯವಾಯಿತ್ತ.  ಅಲಿ್ಲಾಂದ 

ಇಲಿ್ಲಯವರೆವಿಗೂ ವಿನಕಾರಣ ಇದೊಾಂದ್ಯ ಅಾಂಶ್ ನ್ಡೆಯುತು ಲೇ ಇದ್.  ನ್ಮಮ  ಬ್ರವುಟ ಸುಮಾರು 

1959-60ರಲಿ್ಲ  ಅ.ನ್.ಕೃಷಣ ರಾಯರು ಮತ್ತು  ಮ.ರಾಮಮೂತ್ತುಯವರಿಾಂದ ರೂಪಿಸಲಪ ಟಿ ತ್ತ.  ಅನೇಕ 

ರಾಜಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಅವರದ್ದ ೋ ಆದ ಬ್ರವುಟ ಇದ್.  ಆದರೆ ನ್ಮಮ  ಬ್ರವುಟಕೆಕ  ಅದರದ್ದ ೋ ಆದ ಒಾಂದ್ಯ 

ವೈಶ್ಷಿ ಯ ವಿದ್.  ಅರಿಶ್ಣ-ಕುಾಂಕುಮ ಬಣಣ ದಿಾಂದ ಕೂಡಿದ್.  ನವು ದೇವರಿಗೆ ಅರಿಶ್ಣ ಕುಾಂಕುಮದಲಿ್ಲ  

ಪೂಜೆ ಮಾಡುತೆು ೋವ.  ಅಾಂತಹ ಒಾಂದ್ಯ ಬ್ರವುಟವನುನ  ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲಯೇ ನ್ಮಮ  ಹರಿಯರು ನ್ಮಗೆ 

ಕಟಿ  ಹೋಗಿದಾದ ರೆ.  ನವು ಅದನುನ  ನ್ಮಮ  ತಾಯಿ ಸಮಾನ್ ನೋಡಿಕಾಂಡಿದ್ದ ೋವ.  ಭಾಷ್ 

ಆಗಬಹುದ್ಯ, ಬ್ರವುಟ ಆಗಬಹುದ್ಯ. ನ್ಮಮ  ಕನ್ನ ಡ ನಡಿನ್ 6.5 ಕೋಟ ಜನ್ರದ್ಯದ  ಒಾಂದೇ ಇರ್ಚಛ .  

ಕನ್ನ ಡ-ಕನುಟಕ ಅಖಂಡವಾಗಿರಬೇಕು.  ಎಲಿರೂ ಸಹಬ್ರಳೆಾ ಯಿಾಂದ ಬ್ರಳಬೇಕು.  ಅನೇಕ 

ಸಕಾುರಗಳು ಬಂದವು.  ಬೇಕಾದಷಿ್ಟ  ತ್ತೋಪುುಗಳನುನ  ನಿೋಡಿದವು.  ಕಾರಣಾಾಂತರಗಳಿಾಂದ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  

ಒಾಂದ್ಯ ಸಕಾುರವಿದದ ರೆ, ಕೇಾಂದರ ದಲಿ್ಲ  ಒಾಂದ್ಯ ಸಕಾುರವಿರುತ್ತು ತ್ತು .   ಈಗ ಎಲಿ್ಯ  ಕಡೆಯೂ ಒಾಂದೇ 

ಸಕಾುರವಿದದ ರೂ ಮಹಾಜನ್ ವರದಿಯನುನ  ಒಪಿಪ ಕಾಂಡು ಇದ್ಯ ಇಷಿ್ ೋ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದರೆ ಇದಕೆಕ  

ಒಾಂದ್ಯ ಅಾಂಕತ ಬಿೋಳುತು ದ್.  ಆದರೆ ಯಾರೂ ಅದಕೆಕ  ಇಚಾಛ ಶ್ಕು  ತೊೋರಿಸುತ್ತು ಲಿ .  ಪುಾಂಡ-

ಪ್ೋಕರಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ಯಗುತ್ತು ದ್. ಕನ್ನ ಡಕಾಕ ಗಿ ಹೋರಾಡಿದವರ ಮೇಲ್ ಕಲ್ ಪರ ಕರಣ 

ದಾಖ್ಲ್ಲಸಲ್ಯಗುತು ದ್. ನ್ಮಮ ನುನ  ಹಾಂಸಿಸುವ ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲ್ ಬೇಡದಿರುವ ಕೇಸ್ ಅನುನ  

ಹಾಕಲ್ಯಗುತು ದ್.  ಏಕೆ ಪ್ಲ್ಲೋಸರು ಇಷಿ್ಟ  ನಿಲುಕ್ಷಯ  ಭಾವ ತೊೋರಿದಾದ ರೆ?  

ನ್ಮಮ  ಮಾನ್ಯ  ಗೃಹ ಮಂತ್ತರ ಗಳು ಪ್ಲ್ಲೋಸರನುನ  ಬೈದಷಿ್ಟ  ಯಾರೂ ಬೈಯುವುದಿಲಿ . ನವು 

ನೋಡಿದ್ದ ೋವ.  ಅವರೇನೂ defend ಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದಿಲಿ .  ಆದರೆ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ನ್ವರಿಗೆ ಏಕೆ ಇಷಿ್ಟ  

ಕಠಿಣ ಕರ ಮ ಕೈಗಳಳ ಲ್ಯಗುತ್ತು ಲಿ ? ಹತ್ತು  ದಿನ್ಗಳ ಕಾಲ ಅಧಿವೇಶ್ನ್ ನ್ಡೆಯುತು ದ್, ಈ ರಿೋತ್ತ ಗಲ್ಯಟೆ 
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ಮಾಡುವ ಕಾಯುಕರ ಮ ಇದ್ ಎನುನ ವುದ್ಯ ಗುಪು ಚ್ರ ಇಲ್ಯಖೆಗೆ ಮೊದಲೇ ಮಾಹತ್ತ ಇರಲ್ಲಲಿವೇ? 

ಏಕಾಏಕ ಇದ್ಯ ಉದಭ ವವಾಯಿತೇ ಎಾಂಬುದನುನ  ಮಾನ್ಯ  ಗೃಹ ಮಂತ್ತರ ಗಳು ಹೇಳಬೇಕು.   

ಮಾನ್ಯ  ಗೃಹ ಸಚಿವರೇ, ನವು 6.5 ಕೋಟ ಕನ್ನ ಡಿಗರ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತು ದ್ದ ೋವ.  ನವು 

ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲರಬಹುದ್ಯ.  ಏನೇ ಕಷಿ  ಬಂದರೂ ಸಕಾುರದ ಜತೆಯಲಿ್ಲ  ನವಿದ್ದ ೋವ. ನಿೋವು 

ಈ ಸದನ್ ಮುಗಿಯುವುದರಳಗೆ ಇವರಿಗಾಂದ್ಯ ಗತ್ತ ಕಾಣಿಸಬೇಕು.  ಇಲಿವಾದಲಿ್ಲ  6.5 ಕೋಟ 

ಕನ್ನ ಡಿಗರೂ ಬ್ಳಗ್ರವಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಕೆಲಸವಾಗುತು ದ್.  ಮಾನ್ಯ  ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡರು 10,000 ಎಾಂದ್ಯ 

ಹೇಳಿದರು. ಕೇವಲ 10,000 ಮಾತರ ವಲಿ , ಎಲಿ್ಯ  ಕಡೆಗಳಿಾಂದಲ್ಲ ಜನ್ ಇಲಿ್ಲಗೇ ಬರುತಾು ರೆ.  ಇದೇ 

ಪರ ಕಾರವಾಗಿ ಕನ್ನ ಡಿಗರು ಬೇರೆ ರಾಜಯ ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇದಾದ ರೆ.  ಅವರಿಗೂ ತೊಾಂದರೆಯಾಗುತ್ತು ದ್.  ಇಲಿ್ಲ  

ನ್ಮಮ  ನೆಲದ ಅನ್ನ  ತ್ತಾಂದ್ಯ ನ್ಮಗೇ ಹಡೆಯುತ್ತು ದಾದ ರೆ.  ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನನು ಉಡುಪಿಯವನು.  

ನ್ಮಮ ವರು ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ಜನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಉದಯ ಮದಲಿ್ಲ  ಮುಾಂಬೈನ್ಲಿ್ಲದಾದ ರೆ.  ಅವರಿಗೇನೂ 

ಭಯವಿಲಿ .  ಏಕೆಾಂದರೆ ಅವರು ಅಾಂಡರ್ವಲಡ ್ು, ಮಿಸ್ವಲಡ ್ು ಎಲಿ್ಯ . ಭಯ  ಪಡುವುದಿಲಿ .  ಆದರೆ 

ಬಲಹೋನ್ರು ಕಲ್ಯಾ ಪುರ ಮುಾಂತಾದ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ  ಹಡಿದ್ಯಕಾಂಡು ಹಡೆಯುತ್ತು ದಾದ ರೆ.  

ಇದಾಗಬ್ರರದ್ಯ.  ಸಕಾುರ ಮಧಯ  ಪರ ವೇಶ್ಸಬೇಕು.   ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದವರಿರಲ್ಲ, ಅವರ ಕೈ ಕಾಲ್ಕ 

ಮುರಿದ್ಯ ಹಾಕ.  ಬೇಕಾದರೆ ಸ್ವಯಿಸಿ.  ಇದರಲಿ್ಲ  ಪಕ್ಾತ್ತೋತವಾಗಿ ನವು ನಿಮಮ  ಜತೆಗಿದ್ದ ೋವ. ಆದರೆ 

ಮೊದಲ್ಕ ಯಾರು ಈ ಕಾಯುಕರ ಮ ಮಾಡುತ್ತು ದಾದ ರೆ, ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಪ್ಲ್ಲೋಸರು ಬ್ಾಂಬಲ 

ನಿೋಡುತ್ತು ದಾದ ರೆ ಅವರಿಗೆಲಿ್ಯ  ನಿೋವು ತೊಾಂದರೆ ಕಡಬೇಕು. ಏಕೆಾಂದರೆ ತಾಯಿಗೆ ಏಟ ಬಿದಾದ ಗ ಮಗ 

ಇದದ ರೇನು, ಸತು ರೇನು? ನ್ಮಮ  ಧಾ ಜಕೆಕ  ಹಡೆಯುತಾು ರೆ, ಸಂಗಳಿಳ  ರಾಯಣಣ ನಿಗೆ ಹಡೆಯುತಾು ರೆ. 

ಇನೆನ ೋನು ಉಳಿಸಿದಾದ ರೆ? ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾುರ ಎಲಿವನೂನ  ನವು ಮಾಡುತೆು ೋವಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತು ದ್.  ಇದನುನ  

ಏಕೆ ನಿಮಮ  ಕೈಯಲಿ್ಲ  ಮಾಡಲ್ಯಗುತ್ತು ಲಿ ? ಅದ್ಯ ಇಾಂತಹ ಸಮಯದಲಿ್ಲ .  ಪರ ತ್ತಯಾಂದ್ಯ 

ಬ್ಳಗ್ರವಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಇದ್. ಎಲಿ್ಲಾಂದಲೋ ಹಸದಾಗಿ ಏನೂ ತರಬೇಕಾಗಿಲಿ .  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ತರ ಗಳು, 

ಗೃಹಮಂತ್ತರ ಗಳಿಾಂದ ಹಡಿದ್ಯ ಒಬಬ  ಸಬ್-ಇನಸ ್ಪ್ಕಿ ರ್ ವರೆಗೆ ಎಲಿರೂ ಇಲಿ್ಲಯೇ ಇದಾದ ರೆ.  

ದಯವಿಟಿ  ಸಕಾುರ ಇದರ ಬಗೆೆ  ಚಿಾಂತನೆ ಮಾಡಿ ಇಾಂದೇ ಅಥವಾ ಈ ಸದನ್ ಮುಗಿಯುವುದರಳಗೆ 

ಆದಷಿ್ಟ  ಬೇಗ ಇದನುನ  ಮಟಿ  ಹಾಕುವುದಕೆಕ  ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನುನ  ತ್ತೋಮಾುನ್ ಮಾಡಿ ನ್ಮಮ  

ಸದನ್ಕೆಕ  ತ್ತಳಿಸಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಕೇಳಿಕಳುಳ ತೆು ೋವ.   

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟ್ಟೋಲ್ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನ್ಯಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ,  

ಮಾನ್ಯ  ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡರು ನಿಯಮ 59ರಡಿಯಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸಿದಂತಹ  ವಿಷಯವನುನ  ನಿಯಮ 68ಕೆಕ  

convert ಮಾಡಿ ಚ್ರ್ಚುಗೆ ಅವಕಾಶ್ ಕಲ್ಲಪ ಸಿ, ನ್ಮಗೂ ಮಾತನಡಲ್ಕ ಅವಕಾಶ್ ನಿೋಡಿರುವುದಕಾಕ ಗಿ 

ತಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನುನ  ಸಲಿ್ಲಸುತೆು ೋನೆ.   
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(1171) 20-12-2021 3.50 ಕೆಜಿ-ಎಕೆ             (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಆರ್.ಪ್ರಟ್ಟೋಲ್ (ಮುಂದ್ದ):- 

 ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ,  ನ್ಮಮ  ಕನ್ನ ಡದ ನೆಲ, ಜಲ ಮತ್ತು  ಗಡಿ ಪರ ಶೆನ ಗಳು ಬಂದಾಗ, ಇಾಂತಹ 

ಯಾವುದೇ ಪರ ಶೆನ ಗಳು ಬಂದಾಗ ಜತಾಯ ತ್ತೋತವಾಗಿ, ಪಕ್ಾತ್ತೋತವಾಗಿ, ಧಮುತ್ತೋತವಾಗಿ ನವಲಿರೂ 

ಒಾಂದಾಗಿ,  ನ್ಮಮ  ಕನ್ನ ಡ ನೆಲ, ಜಲ ಮತ್ತು  ಗಡಿ ಪರ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ದಿಶೆಯಲಿ್ಲ  ನ್ಮಮ  

ರಾಜಯ  ಹೆಸರು ಪಡೆದಿದ್. ಇಡಿೋ ನ್ಮಮ  ಭಾರತ ದೇಶ್ದಲಿ್ಲ  ಸೌಹಾುದತೆಯಿಾಂದ, ಸನ ೋಹದಿಾಂದ, 

ಪಿರ ೋತ್ತಯಿಾಂದ, ವಿಶಾ ಸದಿಾಂದ ಇರುವಂತಹ ಒಾಂದೇ ರಾಜಯ  ಅಾಂದರೆ, ಅದ್ಯ ನ್ಮಮ  ಕನುಟಕವಾಂದ್ಯ 

ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನ್ದಿಾಂದ ಹೇಳುತೆು ೋವ.  Here, all are law-abiding citizens.  ಇಾಂತಹದದ ರಲಿ್ಲ  ಶ್ರ ೋ 

ಶ್ವಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಪುತಾ ಳಿಗೆ ಮಸಿ ಬಳಿಯುವಂತಹದ್ಯದ  ಸರಿಯಾದ್ಯದಲಿ . ಈ ದಿಶೆಯಲಿ್ಲ  

ಸಕಾುರ ಕಾಯುನಿರತವಾಗಬೇಕು. ಶ್ರ ೋಮತ್ತ ವಿೋರರಾಣಿ ರ್ಚನ್ನ ಮಮ ನ್ ಬಲಗೈ ಬಟಿ , ವಿೋರ ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ  

ಹೋರಾಟಗ್ರರರಷಿ್ ೋ ಅಲಿ , ಬಿಟರ ಷರಿಗೆ ಚ್ಳೆಳ  ಎಣೆಣ  ತ್ತನಿಸಿದಂತಹ ದೇಶ್ದ ಸ್ವಾ ತಂತರ  ಸಂಗ್ರರ ಮದಲಿ್ಲ  

ನ್ಮಮ  ದೇಶ್ ಸ್ವಾ ತಂತರ  ಪಡೆಯಲ್ಲಕೆಕ  ಬಹು ದೊಡಡ  ಕಡಿಗೆಯನುನ  ನಿೋಡಿದಂತಹವರು. ಶ್ರ ೋ 

ಸಂಗೋಳಿಳ  ರಾಯಣಣ ನ್ವರ ಪುತಾ ಳಿಯನುನ  ಎಾಂ.ಇ.ಎಸ್. ಪುಾಂಡರು ಭಗನ  ಮಾಡುತಾು ರೆಾಂದರೆ, after 

all you are a government.  ಸಕಾುರಕೆಕ  ಎಲಿ್ಯ  ಅಧಿಕಾರ ಇದ್. ಇಾಂತಹ ಸಮಾಜ ದೊರ ೋಹಗಳಿಗೆ, 

ನಡ ದೊರ ೋಹಗಳಿಗೆ ಏನದರಾಂದ್ಯ ಸರಿಯಾದಂತಹ ತಕಕ  ಶಸಿು ರ ಮಾಡಬೇಕಲಿವೇ;  ಈಗ ಮಾನ್ಯ  

ಸದಸಯ ರಾದ  ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡರವರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ನ್ಮಮ  ಕನ್ನ ಡ ನೆಲ, ಜಲ, ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷ್ಗ್ರಗಿ 

ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದಿ  IPC Section 307 ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ʼAttempt್ to್ Murderʼ್ case್

ಹಾಕುತ್ತು ೋರಿ. ನ್ಮಮ  ಭಾಷ್, ನೆಲ, ಜಲದ ಬಗೆೆ  ಪರ ಶೆನ  ಮಾಡುವವರ ವಿರುದಿ  ಸ್ವಧಾರಣವಾದ criminal 

case, petty case ಹಾಕದರೆ, ಇದ್ಯ ಏನು ಅನಿಸುತು ದ್? ಸಕಾುರದ ಈ ದೊೋರಣೆ ಏಕೆ? ನವು 

ಕನ್ನ ಡಿಗರು,  ನ್ಮಗೆ ನ್ಮಮ  ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಪರಕೋಯರಂತ್ತರುವ ಪರಿಸಿಾ ತ್ತ ನಿಮಾುಣವಾಗಿದ್.  

         ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಮಹಾಜನ್ ವರದಿಯನುನ  ಕಟಿದಾದ ರೆ. ಆ ವರದಿಯನುನ  ಗೌರವಿಸಿ 

ನವಲಿರೂ ಒಾಂದಾಗಿರಬೇಕಲಿವೇ; ಮಹಾಜನ್ ವರದಿಗೆ ಬ್ಲ್ ಇಲಿವೇ; ಅದಕೆಕ  ಕವಡೆ ಕಾಸಿನ್ 

ಕಮಮ ತ್ತು  ಇಲಿವೇ;  ಈ ರಿೋತ್ತ ಏಕೆ ಮೇಲ್ಲಾಂದ ಮೇಲ್ ಇಾಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನ್ಡೆಯುತ್ತು ೋವ?  ಈ ರಾಜಯ ದ 

2ನೇ ರಾಜಧಾನಿ ಎನಿಸಿಕಳುಳ ವಂತಹ ಬ್ಳಗ್ರವಿಯಲಿ್ಲ  ಅಧಿವೇಶ್ನ್ ನ್ಡೆಯುತ್ತು ರುವಂತಹ 

ಸಂದಭುದಲಿ್ಲ  ಶ್ರ ೋ  ಸಂಗೋಳಿಳ  ರಾಯಣಣ ನ್ವರ ಪುತಾ ಳಿಯನುನ  ಭಗನ ಗಳಿಸಿ ಅವಮಾನ್ 

ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ತರ ಯವರ ಹಾದಿಯಾಗಿ ಇಡಿೋ ಕನುಟಕ ಸಕಾುರವೇ ಈಗ 

ಬ್ಳಗ್ರವಿಯಲಿ್ಲದ್. ಈಗ ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನ್ಲಿ್ಲ  ಯಾರು ಇಲಿ . ಸಕಾುರವೇ ಇಲಿ್ಲರುವಂತಹ ಸಂದಭುದಲಿ್ಲ  

ಇಾಂತಹ ಕೆಲಸವನುನ   ಮಾಡುತಾು ರೆಾಂದರೆ, ಅವರು how dare they are?  ಇಾಂತಹವರಿಗೆ ತಕಕ  ಪಾಠ 
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ಕಲ್ಲಸಬೇಕು. ಮಾನ್ಯ  ಗೃಹ ಮಂತ್ತರ ಯವರ ಬಗೆೆ  ನ್ನ್ಗೆ ಗೌರವ ಇದ್. ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಅವರ 

ಇಲ್ಯಖೆಯಲಿ್ಲ   ಯಾರೋ ಎಾಂಜಲ್ಕ ಕಾಸು ತ್ತನುನ ವುದರ ಬಗೆೆ  ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಡಿದದ ನುನ   ನನು 

ಕೇಳಿದ್ದ ೋನೆ. ಅದಕೆಕ  ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರನುನ  appreciate ಮಾಡುತೆು ೋನೆ.  ಇಾಂತಹ ಸಮಥು ಇಲ್ಯಖೆ 

ನ್ಮಮ ಲಿ್ಲದ್. ಇಡಿೋ ನ್ಮಮ  ಕನುಟಕ ಸಕಾುರವೇ ಇಲಿ್ಲ  ಇರುವಂತಹ ಸಂದಭುದಲಿ್ಲ   

ಮಾಡಿದಾದ ರೆಾಂದರೆ, ಅವರು ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರನುನ  ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿದಾದ ರೆದ್ಯ ಬ್ರವಿಸಿದಾದ ರೆಾಂದ್ಯ 

ಕಾಣ್ಣತೆು ೋ; ಈ ನ್ಮೂನೆಯ ಪುಾಂಡಾಟಕೆಯನುನ  ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. ಇದನುನ  ಸಹಸುವುದಕೆಕ  ಆಗುವುದಿಲಿ .  

ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಇದನುನ  ಯಾವ ರಿೋತ್ತ ಸಹಸುತಾು ರೆಾಂದ್ಯ ನ್ನ್ಗೆ ಅಥುವಾಗುವುದಿಲಿ . 

ಕಲಿ್ಯಪುರದಲಿ್ಲ  ಕನ್ನ ಡದ ಬ್ರವುಟವನುನ  ಸುಟಿದಾದ ರೆ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ 

ಯು.ಬಿ.ವಾಂಕಟೇಶ್ರವರು ಅದರ ಹನೆನ ಲ್ಯ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿದಾದ ರೆ.  ನ್ಮಮ  ಬ್ರವುಟದ ಮೇಲ್ 

ನಯಿಯನುನ  ಕರಿಸುತಾು ರೆ. ಅವಮಾನ್ ಮಾಡುವುದಕೂಕ  ಸಹ ಒಾಂದ್ಯ  ಇತ್ತಮಿತ್ತ ಇದ್ ಅಲಿವೇ;  

ಇವತ್ತು  ಮಹಾರಾಷಿ ರದಲಿ್ಲ  ನ್ಮಮ  ರಾಜಯ ದ ನೋಾಂದಣಿಯ ವಾಹನ್ಗಳನುನ  ಕಂಡರೆ,  ಆ ವಾಹನ್ಗಳ 

ಮೇಲ್ ಕಲಿ್ಕ ಗಳನುನ  ಎಸಯುತಾು ರೆ. ಅಲಿ್ಲ   ನ್ಮಮ  ಜನ್ರಿಗೆ  ತೊಾಂದರೆ ಮಾಡುತ್ತು ದಾದ ರೆ. ಅವರೆಲಿರೂ 

ನ್ಮಮ  ಕನ್ನ ಡ ನೆಲದಲಿ್ಲ  ವಾಸ ಮಾಡುವಂತಹವರು,  ಇಲಿ್ಲನ್  ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡುತಾು ರೆ, ಇಲಿ್ಲನ್ 

ನಿೋರನುನ   ಕುಡಿಯುತಾು ರೆ, ಇಲಿ್ಲನ್ ವಾಯು ಸೇವನೆ ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಮತೆು  ಕನ್ನ ಡ ನಡಿಗೆ ದೊರ ೋಹ 

ಬಗೆಯುತಾು ರೆ.  ಇಾಂತಹವರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು?  ನ್ಮಮ   ಜಲಿ್ಯ ಭಾಷ್ಯಲಿ್ಲ   ಹೇಳಬೇಕೆಾಂದರೆ, 

ಬಹಳ ಕೆಟಿ ದಾದ ಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತು ದ್. ಅದನುನ  ಹೇಳುವುದಕೆಕ  ನ್ನ್ಗೆ ಮನ್ಸುಸ  ಒಪುಪ ತ್ತು ಲಿ .  

        ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಪಾಟೋಲ್ರವರೇ, ಈಗ ಹೇಳುವುದ್ಯ ಬೇಡ. 

        ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಆರ್.ಪ್ರಟ್ಟೋಲ್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ,  ತಾವು ಬೇಡವಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದಿದ ೋರಿ. ಈ 

ಘಟನೆಯನುನ  ಮಹಾರಾಷಿ ರದ ಮುಖ್ಯ  ಮಂತ್ತರ ಗಳು ಖಂಡಿಸಬೇಕಲಿವೇ;  ಒಬಬ  ವಿೋರ ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ  

ಹೋರಾಟಗ್ರರ,  ಈ ರಾಷಿ ರದ ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ ಕಾಕ ಗಿ ರಾಷಿ ರಪಿೋತ ಮಹಾತಮ  ಗ್ರಾಂಧಿಜೋಯವರಂತಹ 

ಹರಿಯರ ಜತೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂತಹವರು. ಮಹಾನ್ ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ  ಹೋರಾಟದಲಿ್ಲ  

ಭಾಗಿಯಾಗಿ ನ್ಮಮ  ದೇಶ್ಕೆಕ  ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ  ತಂದ್ಯಕಡುವುದಕೆಕ  ತನ್ನ ದೇ ಆದಂತಹ ಕಡುಗೆಯನುನ  

ನಿೋಡದಂತಹ  ಒಬಬ  ಸ್ವಾ ಮಿ ಭಕು .  ಶ್ರ ೋ ಸಂಗೋಳಿಳ  ರಾಯಣಣ ನ್ವರ ಮೂತ್ತು ಭಗನ ವಾಗಿದದ ನುನ  

ಮಹಾರಾಷಿ ರದ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ತಯವರು ಇದ್ಯ ತಪುಪ  ಎಾಂದ್ಯ ಖಂಡಿಸಬೇಕು. ಇದ್ಯ ಸರಿಯಾದ 

ಕರ ಮವಲಿವಾಂದ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು. ಮನೆಯ ದಿೋಪಕೆಕ  ಮುತ್ತು  ಕಡುವುದಕೆಕ  ಆಗುತು ದ್ಯೇ? ಆ ರಿೋತ್ತ 

ಕಟಿ ರೆ, ನ್ಮಮ  ಮುಖ್ ಸುಡುತು ದ್. ಯಾರೇ ತಪುಪ  ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ, ನ್ಮಮ  ಹಟಿೆಯಲಿ್ಲ  

ಹುಟಿ ರುವಂತಹ ಮಗ ತಪುಪ  ಮಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಸಹ, ಅದನುನ  ತಪುಪ  ಎಾಂದ್ಯ ನವು ಖಂಡಿಸಬೇಕು. 
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ಆಗ ಜನ್ ನಂಬುತಾು ರೆ. ಇದನುನ  encourage ಮಾಡಿದರೆ. ಆಗ ದ್ಾ ೋಶ್ಮಯವಾದ ವಾತಾವರಣ 

ಬ್ಳೆಯುತು ದ್.  

        ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಕನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಾಂದರೆ, ಇಡಿೋ ನ್ಮಮ  federal structure 

ಏನಿದ್, Constituent Assembly ನ್ಲಿ್ಲ  ನ್ಮಮ  ಭಾರತ ರತನ  ಡಾ||ಬ್ರಬ್ರ ಸಹೇಬ್ ಅಾಂಬೇಡಕ ರ್ರವರು 

ನ್ಮಮ  ದೇಶ್ಕೆಕ  ಸಂವಿಧಾನ್ ಕಡುವ ಮುನ್ನ  ಇದನುನ  federal structure ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. ಅಾಂದರೆ, 

ರಾಜಯ ಗಳಿಗೆ ಇಲಿ್ಲ  autonomy ಕಟಿ ಲಿ .  ಇದ್ಯ ನ್ಮಮ   ದೇಶ್ದ ಒಕಕ ಟದ ವಯ ವಸಾ . ಹಾಗ್ರಗಿ, ಈ 

ಘಟನೆ ನ್ಮಮ  ದೇಶ್ದ ಒಕೂಕ ಟ ವಯ ವಸಾ ಗೆ ಧಕೆಕಯಾಗುತು ದ್.   ಇದ್ಯ ಸಂವಿಧಾನ್ ಆಶ್ಯಗಳಿಗೆ 

ವಿರುದಿವಾದಂತಹ ಘಟನೆ.  ನ್ಮಮ  ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಮಾತರ  ಶ್ರ ೋ ಸಂಗೋಳಿಳ  ರಾಯಣಣ ನ್ವರ  ಮೂತ್ತುಗೆ 

ಮಸಿ ಬಳಿದರು ಎಾಂದಲಿ .  ಇದ್ಯ ಇಡಿೋ ನ್ಮಮ  ಭಾರತದ ಒಕೂಕ ಟದ ವಯ ವಸಾ ಗೆ ಧಕೆಕಯಾಗುವಂಥದ್ಯದ . 

ಮಾನ್ಯ  ಗೃಹ ಸಚಿವರು  ಇದನುನ  ಸಣಣ  ವಿಚಾರವಾಂದ್ಯ ತ್ತಳಿಯಬ್ರರದ್ಯ.  ಮಾನ್ಯ  ಗೃಹ 

ಮಂತ್ತರ ಯವರು, he must not take it lightly.  ಏಕೆಾಂದರೆ, ಒಕೂಕ ಟ ವಯ ವಸಾ ಯಲಿ್ಲ  

ಬಲ್ಲಷಾ ವಾದಂತಹ ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾುರ ಇರಬೇಕು. ರಾಜಯ ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ   ನಿೋಡಿಲಿ .  Autonomous 

power ಇಲಿ .  ಎಲಿ್ಯ  ರಾಜಯ ಗಳು ಕೇಾಂದರ ಕೆಕ  ಅಧಿೋನ್ವಾಗಿರಬೇಕು. ಅಾಂದರೆ, ನ್ಮಮ  ದೇಶ್ದ ಭದರ ತೆ, 

ಆಖಂಡತೆ, ಈ ದೇಶ್ದ ಸ್ವವುಭೌಮತಕೆಕ  ಧಕೆಕ  ಬರುವುದಿಲಿ .  ನ್ಮಮ  ರಾಜಯ ದವರು ಒಾಂದ್ಯ 

ಮಾಡುವುದ್ಯ, ತಮಿಳುನಡಿನ್ವರು ಒಾಂದ್ಯ ಮಾಡುವುದ್ಯ, ಮಹಾರಾಷಿ ರದವರು ಒಾಂದ್ಯ 

ಮಾಡುವುದ್ಯ,  ಆಾಂಧರ ದವರು ಒಾಂದ್ಯ ಮಾಡುವುದ್ಯ ಈ ರಿೋತ್ತಯಾದರೆ ನ್ಮಮ  ಭಾರತ ದೇಶ್ದ 

ಒಕೂಕ ಟ ವಯ ವಸಾ ಗೆ  ಧಕೆಕಯಾಗುತು ದ್.  Federal structure ಗೆ ಧಕೆಕ  ಯಾಗುತು ದ್.  It is not a small 

matter.  ಇದ್ಯ ಸಣಣ  ಘಟನೆಯಾಗಿರಬಹುದ್ಯ. ಆದರೆ, ಇದರ ಹನೆನ ಲ್ಯನುನ   ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು deep 

ಆಗಿ ಅಧಯ ಯನ್ ಮಾಡಬೇಕು.  

          ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ನವು ಭಾರತ್ತೋಯರು ಎಾಂದ್ಯ ಎದ್ ಉಬಿಬ ಸಿ ಹೇಳುತೆು ೋವ. ನ್ಮಮ  

ಭಾಷ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರಬಹುದ್ಯ, ನ್ಮಮ  ರಾಜಯ ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರಬಹುದ್ಯ. ಆದರೆ, ನವಲಿರೂ 

ಭಾರತ್ತೋಯರು.  Ultimately, we should be loyal to our country.  ನವು ಭಾರತ್ತೋಯರು 

ಎನುನ ವಂತಹ ಹೆಮೆಮ ಯಿಾಂದ ಗೌರವದಿಾಂದ ಬದ್ಯಕಬೇಕಾಗಿದ್.  ನ್ಮಮ  ಭಾಷ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾದ 

ಕಡಲೇ ನವು  ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗುವುದಿಲಿ .  ಇದನುನ   ಇದೇ ರಿೋತ್ತ ಬಿಟಿ ರೆ, ಈ ರಾಜಯ  ಸಕಾುರಗಳೇ 

ಮುಾಂದೊಾಂದ್ಯ ದಿವಸ ಒಾಂದೊಾಂದ್ಯ ದೇಶ್ವಾಗುವುದಕೆಕ  ಪರ ಯತನ  ಪಡಬಹುದ್ಯ. ಇಡಿೋ 

ಪರ ಪಂಚ್ದಲಿ್ಲಯೇ ನ್ಮಮ  ದೇಶ್ ಒಾಂದ್ಯ ಶ್ಕು ಶಲ್ಲಯಾದಂತಹ, ಪರ ಚಂಡವಾದಂತಹ ದೇಶ್ವಾಗಿ 

ಹರಹಮಿಮ ದ್.  ಏಕೆ  ಹರಹಮಿಮ ದ್ ಎಾಂದರೆ, federal structure ಇದ್ ಎಾಂದ್ಯ 

ಹರಹಮಿಮ ದ್. 
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        ಶಿರ ೋ ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್(ವಿಧಾನಸಭೆಯಂದ ಚುನ್ಯಯತ್ರಾದವರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಮೊೋದಿಯವರ  ನೇತೃತಾ ದಲಿ್ಲ .  

     ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಆರ್.ಪ್ರಟ್ಟೋಲ್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ,   ರವಿಕುಮಾರ್ರವರು ಏನದರಾಂದ್ಯ 

ಹೇಳುತ್ತು ೋರುತಾು ರೆ.  ತಾವು ಅವರಿಗೆ ಸಾ ಲಪ   ಹೇಳಿ. 

       ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನನು ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಹೇಳಿದ್ದ ೋನೆ. ಅವರು ಕೇಳಬೇಕಲಿವೇ? 

     ಶಿರ ೋ ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಮೊೋದಿಯವರ  ನೇತೃತಾ ದಲಿ್ಲ  

ಎಾಂದ್ಯ  ಹೇಳಬೇಕು.  

     ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಆರ್.ಪ್ರಟ್ಟೋಲ್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ,   ಅವರು ನ್ಮಮ  ದೇಶ್ದ ಪರ ಧಾನ್ 

ಮಂತ್ತರ ಗಳು. ಅವರು ಅವರಿಗಷಿ್ ೋ ಪರ ಧಾನ್ ಮಂತ್ತರ ಗಳಲಿ . ನ್ಮಗೂ ಪರ ಧಾನ್ ಮಂತ್ತರ ಗಳು. ನ್ಮಗೆ ಆ 

ಗೌರವ ಇದ್. ನವು ಯಾವಾಗಲ್ಲ ಗೌರವದಿಾಂದಲೇ ಮಾತನಡುತೆು ೋವ.  ಅವರು ಏಕೆ ಇದನುನ  ಒತ್ತು  

ಹೇಳುತ್ತು ದಾದ ರೆ? ಅವರಿಗೆ ಸಂಶ್ಯ ಬಂದಿದ್ಯೇ?  

      ಡಾ||ತೇಜಸಿವ ನ ಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಪಾಟೋಲ್ಜೋರವರು ಪರ ತ್ತಪಕ್ಷದ ನಯಕರು.  

ನವು ಅದೇ ಗೌರವವನುನ  ಅವರಿಗೂ ಕಡುತೆು ೋವ.  

       ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಆರ್.ಪ್ರಟ್ಟೋಲ್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯ ವಾದಗಳು. ನವು 

ಇದನುನ   ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟಿಕಾಂಡು ಹೋದರೆ, ಇದ್ಯ ಸರಿಯಾದ ಕರ ಮವಲಿ .  This is not a small or 

a silly matter.  ಏನೋ ಒಾಂದ್ಯ ಘಟನೆ ನ್ಡೆದಿದ್ ಎಾಂದಲಿ . Ultimately, it leads to a very bad thing.  

ಬಲ್ಲಷಾ ವಾದಂತಹ ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾುರವನುನ  ಮಾಡುವಂತಹ ಉದ್ದ ೋಶ್ ಏನೆಾಂದರೆ, ದೇಶ್  

ಒಾಂದಾಗಿರುವುದಕೆಕ  ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್. ದೇಶ್  ಐಕಯ ತೆಯಿಾಂದ ಇರಬೇಕು.  ನ್ಮಮ  ದೇಶ್ದ ಭದರ ತೆಗೆ ಧಕೆಕ  

ಬ್ರರಬ್ರರದ್ಯ.  ಈ ದೇಶ್ದ ಸವುಭೌಮತಕೆಕ  ಸವಾಲ್ಕ ಎಸಯುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನ್ಮಮ  ದೇಶ್ದಲಿ್ಲ  

ಅಲಿ , ಬೇರೆ ದೇಶ್ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ ನ್ಡೆಯಬ್ರರದ್ಯ ಎನುನ ವಂತಹ ಉದ್ದ ೋಶ್ದಿಾಂದ ತಜ್ಞರು ಈ 

ರಿೋತ್ತಯಾದಂತಹ ಒಾಂದ್ಯ ಸಂವಿಧಾನ್ವನುನ  ರಚ್ನೆ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. ಅದಕೆಕ  ಆ federal structure ಗೆ 

ಧಕೆಕಯಾಗುವಂತಹ ಕೆಲಸ ದೇಶ್ದಲಿ್ಲ  ವಿಚಿತರ ಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಶ್ಕು ಗಳನುನ  ಸದ್ಬಡಿಯುವಂತಹ 

ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಮಾಡಬೇಕು.  the government must mercilessly suppress such 

acts with iron hands.  The government must not hesitate.  ನ್ಮಮ  ನಡಿನ್ ನೆಲ, ಜಲ ಭಾಷ್ಗ್ರಗಿ  

ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದಿವೇ murder case ಹಾಕುತಾು ರೆ, heinous offence ಆಗುವಂತಹ IPC 

section ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಳೆ ಒಾಂದ್ಯ ದಿವಸ ಅವರಿಗೆ ಕನುಟಕದಲಿ್ಲದ್ದ ೋವ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಎಲಿ್ಲ  
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ಇದ್ದ ೋವಾಂಬ  ಸಂಶ್ಯ ಬರುತು ದ್. ಪರಕೋಯರು ಎನಿಸಿಕಳುಳ ವಂತಹ ಸಂಶ್ಯ ಬರುತು ದ್. ಈಗ 

ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರು ಬ್ಲ್ ಹಡೆದಿದಾದ ರೆ. ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರು ಬ್ಲ್ ಹಡೆದ 

ಕಡಲೇ ನನು ಮಾತನಡುವುದನುನ  ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದಾದ ರೆ. ಅದಕೆಕ  ನಂಬಿಸುವುದಕೆಕ  

ಹೋಗುವುದಿಲಿ . ಈ ಘಟನೆಯಲಿ್ಲ  ಎಾಂ.ಇ.ಎಸ್. ರವರನುನ  ಮಿೋನಮೇಷ ಮಾಡುವಂತ್ತಲಿ . ಕೆಲವು 

ಸದಸಯ ರು ಇಾಂದ್ಯ ಸಂಜೆಯಳಗೆ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದಾದ ರೆ.   

               (ಮುಾಂದ್ಯ) 

(1172) 20-12-2021 (12.10) ಎಂವಿ-ಎಕೆ         (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ್.ಪ್ರಟ್ಟೋಲ (ಮುಂದ್ದ):- 

ಈ ಅಧಿವೇಶ್ನ್ದ ಒಳಗ್ರಗಿಯಾದರೂ, ಎಾಂ.ಇ.ಎಸ. ನ್ವರನುನ  ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕು.  ಅವರನುನ  

ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡುವಂತಹ ಉಗರ ವಾದ ಶ್ಕ್ೆಯನುನ  ನಿೋಡಬೇಕು.  ಇನನ ಮೆಮ  ಈ ನಡಿನ್ ನೆಲ, ಜಲ, 

ಭಾಷ್ ಮತ್ತು  ಗಡಿಯ ಬಗೆೆ  ಚ್ಕಾರ ಶ್ಬಿ  ಎತು ಲ್ಯರದ ಹಾಗೆ ಅವರ ವಿರುದಿ  ನಿಧಾುಕ್ಣಯ ವಾದ 

ಕರ ಮಕೈಗಳುಳ ತಾು ರೆ ಎಾಂಬ ವಿಶಾ ಸದೊಾಂದಿಗೆ ನನು ನ್ನ್ನ  ಮಾತನುನ  ಮುಗಿಸುತೆು ೋನೆ. 

ಶಿರ ೋ ಪಟು ಣ್ಣ  (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡರು 

ಕನುಟಕ ವಿಧಾನ್ ಪರಿಷತ್ತು ನ್ ಕಾಯುವಿಧಾನ್ ಹಾಗೂ ನ್ಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮ 59ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  

ತಂದಿರತಕಕ ಾಂಥ ವಿಷಯವನುನ , ತಾವು ಕನುಟಕ ವಿಧಾನ್ ಪರಿಷತ್ತು ನ್ ಕಾಯುವಿಧಾನ್ ಹಾಗೂ 

ನ್ಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮ 68ಕೆಕ  convert ಮಾಡಿದಿದ ೋರಿ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ನನು ನ್ಮಮ  ದೇಶ್ದ 

ಅಪರ ತ್ತಮ ವಿೋರ ಮತ್ತು  ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ  ಸೇನನಿಯಾದ ಶ್ರ ೋ ಸಂಗಳಿಳ  ರಾಯಣಣ ರವರ ಪರ ತ್ತಮೆಯನುನ  

ಭಗನ ಗಳಿಸಿರುವುದನುನ  ಅತ್ತಯ ಗರ ವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತೆು ೋನೆ. ಅದೇ ರಿೋತ್ತ ನನು ಶ್ರ ೋ ಶ್ವಾಜ ಮಹಾರಾಜರ 

ಪರ ತ್ತಮೆಗೆ ಅವಮಾನ್ ಮಾಡಿರುವುದನುನ  ಸಹ ಒಪುಪ ವುದಿಲಿ . ಆದರೆ, ವಯ ತಾಯ ಸವೇನೆಾಂದರೆ, ಅವರು 

ಕನ್ನ ಡಿಗರನುನ  ಕೆರಳಿಸಿ ನ್ಮಮ  ಶ್ರ ೋ ಸಂಗಳಿಳ  ರಾಯಣಣ ನ್ ಪರ ತ್ತಮೆಯನುನ  ಭಗನ  ಮಾಡಿರುವುದರಿಾಂದ, 

ಅದರಿಾಂದ ಪ್ರ ೋರೆಪಿತರಾಗಿ ಕೆರಳಿ ಅದಕೆಕ  ಹೋಗಿ ತೊಾಂದರೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ಯದ . ಅಾಂದರೆ, ಒಾಂದನುನ  

ಮಾಡಿದರೆ, ಇನನ ಾಂದ್ಯ ಏನೋ ನ್ಡೆಯುತು ದ್. ಆದರೆ, ಸಕಾುರ ಏನು ವಯ ತಾಯ ಸ ಮಾಡಿದ್ ಎಾಂದರೆ, 

ಶ್ರ ೋ ಸಂಗಳಿಳ  ರಾಯಣಣ ನ್ ಪರ ತ್ತಮೆಯನುನ  ಭಗನ  ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪುಾಂಡರು ಮತ್ತು  ಪ್ೋಕರಿಗಳು. 

ಅಾಂದರೆ, ಮಹಾರಾಷಿ ರ ಏಕೋಕರಣದ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಕಾಂಡು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪುಾಂಡರುಗಳ ಮೇಲ್ 

ಸ್ವಮಾನ್ಯ  ಕೇಸ್ ಹಾಕ. ಅಲಿ್ಲ  ಶ್ರ ೋ ಶ್ವಾಜ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಅವಮಾನ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕನ್ನ ಡಿಗರ 

ಮೇಲ್ ಕಲ್ಯತನ ದ ಮೊಕದದ ಮೆ ಹಾಕರುವುದ್ಯ ಸರಿಯಲಿ  ಎನುನ ವುದ್ಯ ನ್ನ್ನ  ಅನಿಸಿಕೆ. ಅದರ 

ಜತೆಗೆ, ಇವತ್ತು ನ್ ದಿನ್ ಏನು ಶ್ರ ೋ ಸಂಗಳಿಳ  ರಾಯಣಣ ನ್ ಪರ ತ್ತಮೆಗೆ ಅವಮಾನ್ ಮಾಡಿರುವುದ್ಯ, 
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ಸುಮಮ ನೆ ಮಾಡಿರುವುದ್ಯ ಅಲಿ . ಇದನುನ  ಅತಯ ಾಂತ ಸಂಘಟತರಾಗಿ, ಮೊದಲೇ ಪೂವುಯೋಜನೆ 

ಮಾಡಿಕಾಂಡು, ಬ್ಳಗ್ರವಿಯಲಿ್ಲ  ಸದನ್ ನ್ಡೆಯುವಾಗಲೇ ಇಾಂತಹ ದಿವಸ, ಇಾಂತಹ ಸಮಯದಲಿ್ೋ 

ಮಾಡಬೇಕು ಎನುನ ವಂತಹ ದೃಷ್ಟಾ ಯಿಟಿಕಾಂಡು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೃತಯ  ಇದ್ಯ. ಹಾಗ್ರಗಿ, 

ಇವರನುನ  ಕೇವಲ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಲದ್ಯ, ಇವರ ಮೇಲ್ ಕೇವಲ ಮೊಕದದ ಮೆಗಳನುನ  

ಹಾಕದರೆ ಸ್ವಲದ್ಯ. ಆದರೆ, ಸಂಘಟತ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಇಾಂತಹ ಪುಾಂಡರುಗಳ ಮೇಲ್ 

K.C.O.C.A (Karnataka Control of Organized Crime Act) ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಪರ ಕರಣ ದಾಖ್ಲ್ಕ ಮಾಡಿ, 

ಅವರನುನ  ಒಳಗಡೆಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತರ , ನ್ಮಮ  ಭಾರತದ ಸ್ವವುಭೌಮತಾ  ಮತ್ತು  ಒಕೂಕ ಟ 

ವಯ ವಸಾ  success ಆಗುವುದಕೆಕ  ಸ್ವಧಯ . ಈಗ ಯಾರೋ ನಲ್ಕಕ  ಜನ್ ಮಾಡಿರುವುದಕೆಕ , ಇಡಿೋ ವಯ ವಸಾ , 

ಈಗ ಮಹಾರಾಷಿ ರದವರು ನ್ಮಮ  ಮೇಲ್ ಬಿೋಳುವುದಿಲಿ . ನವುಗಳೇನು ಅವರ ಮೇಲ್ ಬಿೋಳುವುದಿಲಿ . 

ಆದರೆ, ಯಾರೋ ನಲ್ಕಕ -ಹತ್ತು  ಜನ್ ಸೇರಿಕಾಂಡು ಮಾಡುವಂತಹ ಇಾಂತಹ ಕೆಟಿ  ಕೆಲಸಕೆಕ , ಅಲಿ್ಲ  

ಮಹಾರಾಷಿ ರಕೆಕ  ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಕನ್ನ ಡಿಗರಿಗೆ ತೊಾಂದರೆಯಾಗುತು ದ್. ಈಗ ಮಹಾರಾಷಿ ರದಿಾಂದ 

ಕನುಟಕಕೆಕ  ಬಂದ್ಯ ಓಡಾಡುತ್ತು ದದ ರೆ, ಅನ್ಗತಯ ವಾಗಿ ಅಾಂತಹವರಿಗೆ ತೊಾಂದರೆಯಾಗುತು ದ್. ಅದಕೆಕ  

ನನು ಸಕಾುರ ಮತ್ತು  ಮಾನ್ಯ  ಗೃಹ ಸಚಿವರನುನ  ಒತಾು ಯ ಮಾಡುತೆು ೋನೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕೂಕ  

ಕೂಡ ಇವರ ಮೇಲ್ ಕನಿಕರ ಬೇಡ ಮತೆು  ಅವರು ಸರಿಯಾಗುತಾು ರೆ ಎಾಂಬುದ್ಯ ಬೇಡ. ಇನುನ  ಮುಾಂದ್ 

ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇಾಂತಹ ಕೃತಯ ಗಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕ ಮತ್ತು  ತಲ್ ಹಾಕಬ್ರರದ್ಯ. ಇದ್ಯ ನೂರಕೆಕ  ನೂರು ಭಾಗ 

ಸಂಘಟತ ಅಪರಾಧ. ಇದರಲಿ್ಲ  ಯಾವ ಅನುಮಾನ್ವೂ ಬೇಡ. ಆದರೆ, ಆ ಒಾಂದ್ಯ ಘಟನೆ ನಿನೆನ  ಮತ್ತು  

ಇವತ್ತು ನ್ ದಿವಸ ಇಡಿೋ ಕನುಟಕದ ಜನ್ರು, ಹೋರಾಟಗ್ರರರು, ಕನ್ನ ಡಪರ ಹೋರಾಟಗ್ರರರು 

ಮತ್ತು  ರೈತ ಹೋರಾಟಗ್ರರರು ಈ ಎಲಿರೂ ಕೂಡ ಬಿೋದಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಪರಿಸಿಾ ತ್ತ ಉದಭ ವವಾಗಿದ್. 

ಇದ್ಲಿ್ಯ  ಬೇಕತೆು ೋ?  ಇದ್ಯ ಸುಮಮ ನೆ ಯಾರೋ ಕಡಿಗೇಡಿಗಳು, ಎಲಿೋ ಕುಳಿತ್ತಕಾಂಡು, ಈ ರಿೋತ್ತ 

ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಒಾಂದ್ಯ ಐಡಿಯಾ ಇಟಿಕಾಂಡು, ಇದನುನ  ಮಾಡಿ. ರಾಜಯ ಕೆಕ  ಬ್ಾಂಕ ಹಚುಚ ವಂತಹ 

ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. ನನು ಹೆಚಿಚ ನ್ ಸಮಯವನುನ  ತೆಗೆದ್ಯಕಳುಳ ವುದಿಲಿ . ಮತೊು ಮೆಮ  ತಮಮ  

ಮೂಲಕ ಮನ್ವಿ ಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದೇನೆಾಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕೂಕ  ಅವರನುನ  ಬಿಡುವುದ್ಯ ಬೇಡ. 

ಅದೇ ರಿೋತ್ತ ಕನ್ನ ಡಿಗರ ಮೇಲ್ ಅನ್ಗತಯ ವಾಗಿ, ಈಗ ಮೊದಲ್ಕ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಎಾಂದರೆ, ಈ 

ಪುಾಂಡರುಗಳು. ಅವರ ಮೇಲ್ ಕರ ಮ ಕೈಗಳಳ ಬೇಕೆ ಹರತ್ತ, ಅದರಿಾಂದ ಕೆರಳಿ ಮತ್ತು  ಬೇಸರವಾಗಿ ಈ 

ರಿೋತ್ತ ಮಾಡಿದರಲಿ  ಎಾಂದ್ಯ ಏನೋ ಒಾಂದ್ಯ ಸಣಣ ದನುನ  ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರ ಮೇಲ್ ಕಲ್ಯತನ ದ 

ಕೇಸ್ಗಳನುನ  ಹಾಕುವುದರ ಬದಲ್ಕ, ಇಾಂತಹ ಪುಾಂಡರು ಇನೆನ ಾಂದೂ ಕೂಡ ತಲ್ ಎತು ದಂತೆ, ಅವರ 

ವಿರುದಿ  K.C.O.C.A ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಪರ ಕರಣ ದಾಖ್ಲ್ಕ ಮಾಡಿ ಅವರನುನ  ಒಳಗಡೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚ ರಿಕೆಯನುನ  ಕಟಿ , ಇನುನ  ಮುಾಂದ್ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಈ ರಿೋತ್ತ ಮಾಡದಂತೆ, 

ಇಡಿೋ ರಾಜಯ ಕೆಕ  ಒಾಂದ್ಯ ಸಂದೇಶ್ವನುನ  ಕಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಮನ್ವಿ ಮಾಡಿಕಳುಳ ತೆು ೋನೆ.  
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ಶಿರ ೋ ಎಂ.ನ್ಯರಾಯಣ್ಸಾವ ರ್ಮ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಾ  ಸಚೇತ್ಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಅವಕಾಶ್ಕಾಕ ಗಿ ವಂದಿಸುತಾು , ಈಗ ಏನು ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ  ಸೇನನಿಗಳ್ಳದಂತಹ 

ಸನಮ ನ್ಯ  ಸಂಗಳಿಳ  ರಾಯಣಣ  ಹಾಗೆಯೇ ಸನಮ ನ್ಯ  ಶ್ವಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಇವರಿಬಬ ರೂ ಕೂಡ 

ಕೇವಲ ಪಾರ ಾಂತಯ ಕಾಕ ಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಾಂದ್ಯ ಸಮುದಾಯಕಾಕ ಗಲ್ಲ 

ಸಿೋಮಿತವಾಗಿರತಕಕ ಾಂತಹವರಲಿ . ಈ ರಾಷಿ ರದ ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ ಕಾಕ ಗಿ ವಿೋರ ಮರಣವನುನ  ಹಾಂದಿದ 

ಮಹಾನ್ ಚೇತನ್ಗಳು. ಇವತ್ತು  ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷ್ಗೆ ತನ್ನ ದೇ ಆದಂತಹ ಪರ ತ್ತೋತ್ತ ಇದ್. ಇಡಿೋ ನ್ಮಮ  

ದೇಶ್ದಲಿ್ಲ  ಎಷಿ್ಟ  ರಾಜಯ ಗಳು ಮತ್ತು  ಎಷಿ್ಟ  ಭಾಷ್ಗಳಿವಯೋ? ಅದರಲಿ್ಲ  ಅತ್ತ ಹೆಚುಚ  ಜಾಾ ನ್ಪಿೋಠ 

ಪರ ಶ್ಸಿು  ಬಂದಿರುವಂಥದ್ಯದ  ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷ್ಗೆ. ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಒಾಂಭತ್ತು  ಜಾಾ ನ್ಪಿೋಠ 

ಪರ ಶ್ಸಿು ಗಳು ಬಂದಿವ. ನವು ಕನ್ನ ಡಿಗರು ಶಾಂತ್ತಪಿರ ಯರು. ಈಗ ಹರಗಡೆಯಿಾಂದ ಯಾರೇ ಬಂದರೂ 

ನ್ಮಗೆ ಒಾಂದ್ಯ ಹತ್ತು  ತ್ತನುನ ವುದಕೆಕ  ಇಲಿದೇ ಹೋದರೂ ಕೂಡ, ಬಂದಂತಹ ಅತ್ತರ್ಥಗಳನುನ  ನ್ಮಮ  

ಸಹೋದರ ಭಾವತಾ ದಿಾಂದ ನೋಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ರ ಯ ಕಡುವಂಥದದ ನುನ  ಇದ್ಯವರೆಗೂ ನವು 

ತಲ್ತಲ್ಯಾಂತರದಿಾಂದ ನ್ಡೆಸಿಕಾಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ೋವ. ಇವತ್ತು ನ್ ದಿವಸ ಕನ್ನ ಡಿಗರಿಗೆ ಅದೇ ಎಲಿೋ 

ಒಾಂದ್ಯ ದೌಭಾುಗಯ  ಎನುನ ವಂತಹ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿದ್. ಅದರ ಪರ ಯುಕು ವಾಗಿ, ಕನುಟಕ ರಾಜಯ  

ಏಕೋಕರಣವಾದ ಮೇಲ್, ಭಾಷ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ ಯಾವಾಯ ವ ಭಾಷ್ಗಳನುನ  

ಮಾತನಡುತ್ತು ದ್ದ ವೋ, ಆ ಪಾರ ಾಂತಯ ಗಳನುನ  ಒಗೊಡಿಸಿ, ಈ ರಾಜಯ ಗಳನುನ  ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ಯದ . 

ಅಾಂದ್ಯ ಈ ಬ್ಳಗ್ರವಿ ಜಲಿ್ಯಲಿ್ಲ  ನೆರೆ ರಾಜಯ ದ ಜನ್ ಏನು ಇಲಿ್ಲ  ನೆಲ್ಸಿದದ ರು. ಅವರೂ ಕೂಡ 

1956ರಲಿ್ಲ  ʼರ್ಚಲ್ಕವ ಕನ್ನ ಡ ನಡುʼ ಏನು ಉದಯವಾಯಿತೊೋ, ಅವತ್ತು  ಮರಾಠಿ ಭಾಷ್ಟಗರು ಕೂಡ 

ಕನುಟಕ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಇರುತೆು ೋವ ಎನುನ ವಂತಹ ಸಹಮತ್ತಯನುನ  ನಿೋಡಿದದ ರು. ಆದರೆ, ಇತ್ತು ೋಚಿನ್ 

ದಿನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಈ ಪುಾಂಡರು, ಮಹಾರಾಷಿ ರ ಏಕೋಕರಣ ಎಾಂದ್ಯ ಏನು ಪಕ್ಷವಿದ್, ಅದರ ಸದಸಯ ರು 

ಕನ್ನ ಡಿಗರ ಮೇಲ್ ದಬ್ರಬ ಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತು ರುವಂಥದದ ನುನ  ಮೊದಲ್ಲಗೆ ನವು ಖಂಡಿಸುತೆು ೋವ. ಮಾನ್ಯ  

ಗೃಹಸಚಿವರೇ, ಇದ್ಯ ಕೇವಲ ಒಾಂದ್ಯ ಬ್ರರಿ, ಎರಡು ಬ್ರರಿ ಆಗಿರುವಂಥದದ ಲಿ . ಇಲಿ್ಲ  ಆಗಿಾಂದಾಗೆೆ  

ಕನ್ನ ಡಿಗರ ಮೇಲ್ ದೌಜುನ್ಯ ವಾಗುತು ಲೇ ಇದ್. ಯಾವುದಾದರೂ ಕನ್ನ ಡ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕನ್ನ ಡ 

ಬ್ರವುಟವನುನ  ಹಾಕುವುದಕೆಕ  ಹೋದರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ; ಬ್ಳಗ್ರವಿಯ ಕಾಪ್ುರೇಷನ್ ಮುಾಂದ್ 

ಕನ್ನ ಡ ಬ್ರವುಟ ಹಾಕುವುದಕೆಕ  ಬಿಡಲ್ಲಲಿ . ಕನುಟಕ ರಾಜಯ ೋತಸ ವ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಬಿಡುವುದಿಲಿ . 

ಆದ್ಯದರಿಾಂದ, ಆಗಿಾಂದಾಗೆೆ  ಸಕಾುರ ಎರ್ಚಚ ತ್ತು ಕಾಂಡು, ಅವರಿಗೆ ಬಿಸಿ ಮುಟಿ ಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನುನ  

ಮಾಡಿದದ ರೆ, ಅವರು ಇಲಿ್ಲಯ ತನ್ಕ ಬರುತ್ತು ರಲ್ಲಲಿ . ಈಗ ಮೂರು ವಷುವಾದ ಮೇಲ್, ಉತು ರ 

ಕನುಟಕದ ರೈತರ ಬಗೆೆ , ನೆಲ-ಜಲದ ಬಗೆೆ  ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನವು 

ಮಾತನಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಇವತ್ತು ನ್ ಅಧಿವೇಶ್ನ್ವನುನ  ಕರೆದಿರುವಂಥದ್ಯದ . ನವು ಅಧಿವೇಶ್ನ್ವನುನ  

ಕರೆದ ದಿನ್ವೇ, ಅವರು ಮಹಾಮೇಳ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಹರಟಿ ದದ ರು. ಅವತ್ತು  ಏನದರೂ ಸಕಾುರ 
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ಎರ್ಚಚ ತ್ತು ಕಾಂಡು, ಅವರಿಗೆ ಬಿಸಿ ಮುಟಿ ಸಿದದ ರೆ, ಅವರು ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತು ರಲ್ಲಲಿ . ಶ್ರ ೋ 

ಸಂಗಳಿಳ  ರಾಯಣಣ ನ್ ಪರ ತ್ತಮೆಯನುನ  ಧಾ ಾಂಸ ಮಾಡಿ, ಕನ್ನ ಡಿಗರನುನ  ಕೆರಳಿಸುವುದಕೆಕ  ಇದ್ಯ ಕೂಡ 

ಒಾಂದ್ಯ ಘಟನೆಯಾಯಿತ್ತ. ಇಲಿ್ಲ  ಇವತ್ತು  ಏನು ಅಧಿವೇಶ್ನ್ ನ್ಡೆಯುತ್ತು ದ್, ಇಡಿೋ ಸಕಾುರವೇ 

ಬ್ಳಗ್ರವಿ ಜಲಿ್ಯಲಿ್ಲ  ಇದ್. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾತ್ತರ  12 ಗಂಟೆಗೆ ಅಧಿವೇಶ್ನ್ ಮುಗಿಸಿಕಾಂಡು ತಮಮ  

ತಮಮ  ನಿಲಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇರಬೇಕಾದರೆ, ಕಡಿಗೇಡಿಗಳು ರಾತ್ತರ  ಬಂದ್ಯ, ಸುಮಾರು 30-40 ಸಕಾುರಿ 

ವಾಹನ್ಗಳನುನ  ಜಖಂ ಮಾಡಿ, ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ವಾಹನ್ಗಳಿಗೆ ಬ್ಾಂಕ ಹಚುಚ ತಾು ರೆ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಕನುಟಕ ವಿಧಾನ್ ಪರಿಷತ್ತು ನ್ ಸುಮಾರು ಆರು ವಾಹನ್ಗಳಿಗೂ ಸಹ 

ಕಲಿ್ಕ  ಹಡೆದಿದಾದ ರೆ.  

ಶಿರ ೋ ಎಂ.ನ್ಯರಾಯಣ್ಸಾವ ರ್ಮ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಹೌದ್ಯ, ವಿಧಾನ್ ಪರಿಷತ್ತು ನ್ 

ವಾಹನ್ಗಳಿಗೂ ಸಹ ಕಲಿ್ಕ  ಹಡೆದಿರತಕಕ ಾಂಥದ್ಯದ . ಅಾಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಎಷಿ್ಟ  ಧೈಯು ಇರಬೇಕು. 

ಇವತ್ತು  ನವು ದೃಶ್ಯ  ಮಾಧಯ ಮದ footage ನ್ಲಿ್ಲ  ನೋಡುತ್ತು ದ್ದ ೋವ. ಈಗ ಯಾರೋ ಸುಮಾರು 24 

ಜನ್ರನುನ  ಬಂಧಿಸಿದ್ದ ೋವಾಂದ್ಯ ಸಕಾುರ ಹೇಳುತ್ತು ದ್. ಆದರೆ, ನ್ಮೆಮ ಲಿ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, 

ಇವರು ನ್ಮಮ ನುನ  ಕೆರಳಿಸಿ, ಶ್ರ ೋ ಸಂಗಳಿಳ  ರಾಯಣಣ ನ್ ಪರ ತ್ತಮೆಯನುನ  ಧಾ ಾಂಸ ಮಾಡಿ, ಸಕಾುರಿ 

ವಾಹನ್ಗಳನುನ  ಜಖಂ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬ್ಾಂಕ ಇಟಿ , ಈ ರಿೋತ್ತ ವತುನೆ ಮಾಡುತ್ತು ದದ ರೆ ಅವರನುನ  

ಅರೆಸಿ್ ಮಾಡಿ ಜೈಲ್ಲಗೆ ಕಳುಹಸಿ ಅವರ ವಿರುದಿ  ಒಾಂದ್ಯ ಸ್ವಧಾರಣ ಪರ ಕರಣ ದಾಖ್ಲ್ಕ ಮಾಡುತಾು ರೆ.   

  (ಮುಾಂದ್ಯ) 

 

(1173) 20.12.2021 04.10 LL-RN           (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

 

ಶಿರ ೋ ಎಂ.ನ್ಯರಾಯಣ್ಸಾವ ರ್ಮ(ಮುಂದ್ದ) 

ಆದರೆ, ಸಂಗಳಿಳ  ರಾಯಣಣ ರವರ ಪರ ತ್ತಮೆ ಧಾ ಾಂಸ ಮಾಡಿದದ ಕಾಕ ಗಿ, ಕನ್ನ ಡಿಗರು ಕೆರಳಿ 

ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನ್ಲಿ್ಲರುವ ಶ್ವಾಜ ಪರ ತ್ತಮೆಗೆ ಮಸಿ ಬಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಕನ್ನ ಡ ಸ್ವಬ ಭಿಮಾನಿಗಳನುನ  ಅರೆಸಿ್ 

ಮಾಡಿ ಅವರ ವಿರುದಿ  ತ್ತೋವರ ವಾದಂತಹ ಪರ ಕರಣವನುನ  ಹಾಕುತಾು ರೆ. ಇದರಿಾಂದಾಗಿ, ಕನುಟಕ 

ಸಕಾುರ ಕನ್ನ ಡಿಗರ ಪರವಾಗಿದ್ಯೇ ಅಥವಾ ಮಹಾರಾಷಿ ರದವರಿಗೆ ಹೆದರಿ ಆಡಳಿತ 

ಮಾಡುತ್ತು ದಾದ ರೆಯೇ? ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಮುಲ್ಯಜಗೆ ಸಕಾುರ yield ಆಗಿದ್ಯೇ? 

ಎಾಂದ್ಯ ಸಂಶ್ಯ ವಯ ಕು ವಾಗುತು ದ್.  

ಇಷಿ್ ಲಿ್ಯ  ಘಟನೆಗಳ್ಳದರೂ ಕೂಡ ಈ ಕೂಡಲೇ ಮಹಾರಾಷಿ ರದ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ತರ ಗಳು ಕೇಾಂದರ  

ಸಕಾುರಕೆಕ  ಪತರ  ಬರೆದ್ಯ,್ “ಕನುಟಕ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲರತಕಕ ಾಂತಹ ಮರಾಠಿಗರನುನ  ಕಾಪಾಡತಕಕ ಾಂತಹ 
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ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾುರದವರು ರಾಜಯ  ಸಕಾುರಕೆಕ  ತ್ತಳಿಸಬೇಕೆಾಂದ್ಯ”್

ಕೋರುತಾು ರೆ. ಇವತ್ತು ನ್ ದಿವಸ ಮಹಾರಾಷಿ ರ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲರುವಂತಹ ಕನ್ನ ಡಿಗರ ಮೇಲ್ ಅಾಂದರೆ, 

ಯಾರು ತಮಮ  ಅಾಂಗಡಿ ಮುಾಂಗಟಿ ಗಳ ಮೇಲ್ ಕನ್ನ ಡದಲಿ್ಲ  ಬೊೋಡ್ುಗಳನುನ  ಹಾಕ ವಾಯ ಪಾರ 

ಮಾಡುತ್ತು ದಾದ ರೋ ಆ ಅಾಂಗಡಿ ಮುಾಂಗಟಿ ಗಳನುನ  ಧಾ ಾಂಸ ಮಾಡುತ್ತು ದಾದ ರೆ. ಅದನುನ  ನವು ಟ.ವಿ. 

ಮಾಧಯ ಮಗಳಲಿ್ಲ  ಲೈವ್ ಆಗಿ ನೋಡುತ್ತು ದ್ದ ೋವ.  ನ್ಮಮ  ರಾಜಯ ದ ಕನ್ನ ಡ ಧಾ ಜವನುನ  ಸುಟಿ  ಹಾಕ, 

ನ್ಮಮ  ಧಾ ಜದ ಮೇಲ್ ನಯಿಯನುನ  ಕೂರಿಸಿ ನ್ಮಮ  ನಡಿಗೆ ಅಗೌರವ ತೊೋರಿಸುತ್ತು ದದ ರೂ ಸಹ, 

“ಮಹಾರಾಷಿ ರದಲಿ್ಲರತಕಕ ಾಂತಹ ಕನ್ನ ಡಿಗರನುನ  ಕಾಪಾಡುವುದ್ಯ ತಮಮ  ಕತುವಯ ”್ ಎಾಂದ್ಯ 

ಮಹಾರಾಷಿ ರ ಸಕಾುರಕೆಕ  ಹೇಳಬೇಕೆಾಂದ್ಯ”್ ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾುರಕೆಕ  ಪತರ  ಬರೆಯುವುದಕೆಕ  ನ್ಮಮ  

ಸಕಾುರಕೆಕ  ತಾಕತ್ತು  ಇರುವುದಿಲಿವೇ? ಇದರಿಾಂದಾಗಿ, ಇನುನ  ಎಷಿ್ಟ  ಜನ್ ಅಮಾಯಕರು ಪಾರ ಣ 

ಕಳೆದ್ಯಕಳಳ ಬೇಕು.  

ಈ ಘಟನೆ ಬಗೆೆ  ಟ.ವಿ.ಮಾಧಯ ಮದಲಿ್ಲ  ನೋಡುತ್ತು ದಾದ ಗ, ಮಹಾರಾಷಿ ರಕೆಕ  ಪರ ವಾಸ 

ಹೋಗಿರತಕಕ ಾಂತಹ ಕನ್ನ ಡಿಗರು ಅಾಂದರೆ, ಕನುಟಕ ರಿಜಸಿ ರೋಷನ್ ಇರತಕಕ ಾಂತಹ ವಾಹನ್ವನುನ  

ಕೆಲವು ಪುಾಂಡರು ಅಟಿಾ ಡಿಸಿಕಾಂಡು ಬಂದ್ಯ, ಆ ವಾಹನ್ದ ಮೇಲ್ ದಪಪ ದಾದ ಕಲಿನುನ  ಹಾಕುತಾು ರೆ. 

ನಂತರ, ಆ ವಾಹನ್ದವರು ಹೇಗೋ ತಪಿಪ ಸಿಕಾಂಡು ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗುತಾು ರೆ ಮತ್ತು  ಆ 

ಅಮಾಯಕರನುನ  ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಅವರು ಹಡೆಯುತಾು ರೆಾಂದರೆ, ನವು ಕನ್ನ ಡಿಗರಿಗೆ ಒಾಂದ್ಯ 

ಕರೆ ಕಟಿ ರೆ, ಮಹಾರಾಷಿ ರದಲಿ್ಲರತಕಕ ಾಂತಹ ಜನ್ರ ಮೇಲ್ ಕೈ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಅವರಿಗೆ 

ಸ್ವಧಯ ವಿಲಿವೇ?  

ಇದ್ಯ ಇಡಿೋ ಆರೂವರೆ ಕೋಟ ಕನ್ನ ಡಿಗರ ಸ್ವಾ ಭಿಮಾನ್ದ ಪರ ಶೆನ ಯಾಗಿದ್. ಒಾಂದ್ಯ ವೇಳೆ, 

“ನವಲಿರೂ ಕನ್ನ ಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಧಾ ನಿಯಾಗಿ ನಿಲಿ್ಕತೆು ೋವ, ನವು ತಮಗೆ ಸಹಕಾರ 

ಕಡುತೆು ೋವಾಂದ್ಯ”್ ಒಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿಕೆ ನಿೋಡಿದರೆ ಸ್ವಕು, ನಳೆ ದಿವಸ ಲಕ್ಾಾಂತರ ಜನ್ರು ಬ್ಳಗ್ರವಿಗೆ 

ಬರುವುದಿಲಿವೇ? ಶಾಂತ್ತಯನುನ  ಕದಡಬೇಕು, ಕನುಟಕ ರಾಜಯ ಕೆಕ  ಕೆಟಿ  ಹೆಸರು ತರಬೇಕು 

ಎನುನ ವಂತಹ ಉದ್ದ ೋಶ್ದಿಾಂದ ಇವತ್ತು ನ್ ದಿವಸ ಎಾಂ.ಇ.ಎಸ್.ನ್ವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತು ದಾದ ರೆ ಅವರ 

ವಿರುದಿ  ಸೂಕು  ಕರ ಮ ಕೈಗಳಳ ಬೇಕು. ಮಾನ್ಯ  ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು ಮತ್ತು  ಮಾನ್ಯ  ಗೃಹ 

ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ನನು ಮನ್ವಿ ಮಾಡುವುದೇನೆಾಂದರೆ, ಈ ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿರತಕಕ ಾಂತಹ 

ಈ ಕಾಾಂಗೆರ ಸ್ ಪಕ್ಷ ತಮಮ  ಪರವಾಗಿ ನಿಲಿ್ಕತು ದ್. ಸಕಾುರ ತೆಗೆದ್ಯಕಳುಳ ವಂತಹ ತ್ತೋಮಾುನ್ಕೆಕ  ನವು 

ಸಂಪೂಣುವಾದ ಸಹಕಾರ ನಿೋಡುತೆು ೋವ. ಈ ಪುಾಂಡರನುನ  ಈ ಕೂಡಲೇ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಬೇಕು 

ಮತ್ತು  ಅವರ ವಿರುದಿ  ತ್ತೋಕ್ಷಣ ವಾದ ಕರ ಮ ಕೈಗಳಳ ಬೇಕು. ಆ ಕರ ಮ ಯಾವ ರಿೋತ್ತ ಇರಬೇಕೆಾಂದರೆ, ಇನುನ  
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ಮುಾಂದ್ ಯಾವುದೇ ಒಬಬ  ಎಾಂ.ಇ.ಎಸ್. ಕಾಯುಕತು ಕನ್ನ ಡಿಗರ ಜತೆ ರ್ಚಲಿ್ಯಟ ಆಡಬ್ರರದ್ಯ 

ಎಾಂಬ ಎಚ್ಚ ರಿಕೆ ಕಡತಕಕ ಾಂತಹ ರಿೋತ್ತಯಲಿ್ಲ  ಕರ ಮ ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಬೇಕು.  

ಇದರ ಜತೆಗೆ, ಎಾಂ.ಇ.ಎಸ್. ಪುಾಂಡರು ನ್ಡೆಸಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ವಿರುದಿ  ಕನ್ನ ಡದ ಪರ ಏನು 

ತಮಮ  ಧಾ ನಿಯನುನ  ಎತ್ತು  ಅರೆಸಿ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕನ್ನ ಡಿಗರನುನ  ಈ ಕೂಡಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, 

ಅವರ ವಿರುದಿ  ದಾಖ್ಲ್ಕ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪರ ಕರಣವನುನ  ವಾಪಸುಸ  ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ನನು 

ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಆಗರ ಹ ಮಾಡುತೆು ೋನೆ. ಇವತ್ತು ನ್ ದಿವಸ ಕನ್ನ ಡ ನಡಿಗೆ ತನ್ನ ದೇ ಆದಂತಹ ಕೋತ್ತು 

ಇದ್. ದೇಶ್-ವಿದೇಶ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಕನ್ನ ಡ ನಡಿನ್ ಕಡೆ ಗಮನ್ವನುನ  ಕಡುತ್ತು ದಾದ ರೆ. ಇವತ್ತು ನ್ ದಿವಸ 

ಇಾಂತಹ ಅಹತಕರ ಘಟನೆ ಆಗುವುದರಿಾಂದ, ನ್ಮಮ  ರಾಜಯ ಕೆಕ  ವಿದೇಶ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬರಬೇಕೆಾಂದ್ಯ 

ಭಾವಿಸುತ್ತು ದಾದ ರೆಯೋ ಅದ್ಲಿದರ ಮೇಲ್ ಈ ಘಟನೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರುತು ದ್. ಆದ್ಯದರಿಾಂದ, ನನು 

ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಮಾನ್ಯ  ಸಕಾುರಕೆಕ  ಮನ್ವಿ ಮಾಡುವುದೇನೆಾಂದರೆ, ಈ ಘಟನೆಯಲಿ್ಲ  

ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಪುಾಂಡರ ವಿರುದಿ  ಕೂಡಲೇ ಕರ ಮ ಕೈಗಳಳ ಬೇಕು. ಆ ಕರ ಮ ಯಾವ ರಿೋತ್ತ 

ಇರಬೇಕೆಾಂದರೆ, ಇನುನ  ಅವರ ಜೋವಮಾನ್ದಲಿ್ಲ  ಕನ್ನ ಡಿಗರ ತಂಟೆಗೆ ಬರಬ್ರರದ ರಿೋತ್ತ ಎಚ್ಚ ರಿಕೆ 

ಕಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಸಕಾುರಕೆಕ  ಮನ್ವಿ ಮಾಡಿ ನ್ನ್ನ  ಮಾತನುನ  

ಮುಕಾು ಯಗಳಿಸುತೆು ೋನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪಪ ೋಸಾವ ರ್ಮ(ನ್ಯಮನದೇಾಶನ ಹೊಂದಿದವರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, 

ಅವಕಾಶ್ ನಿೋಡಿದದ ಕಾಕ ಗಿ ಧನ್ಯ ವಾದಗಳು. ಬಹುಶಃ ಮೇಲನ ೋಟಕೆಕ  ಅಥವಾ ಒಳನೋಟಕೆಕ  ಈ 

ಮಹಾರಾಷಿ ರ ಏಕೋಕರಣ ಸಮಿತ್ತ ಇರಬಹುದ್ಯ ಅಥವಾ ಶ್ವಸೇನೆಗೆ ಸೇರಿದ ಕಡಿಗೇಡಿಗಳು ಇವತ್ತು ನ್ 

ದಿವಸ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೃತಯ  ಬ್ಳಗ್ರವಿಯ ಅಧಿವೇಶ್ನ್ವನುನ  ಭಗನ  ಮಾಡುವುದಕೆಕ  

ಮಾಡಿರತಕಕ ಾಂತಹ ಪರ ಯತನ ವಾಗಿರುತು ದ್. ಇದನುನ  ಗೃಹ ಇಲ್ಯಖೆಯ ಏತಕಾಕ ಗಿ ಮೊದಲೇ 

ಅರಿತ್ತಕಳಳ ಲ್ಲಲಿ  ಎಾಂಬುದ್ಯ ಗತಾು ಗಲ್ಲಲಿ . ಬಹುಶಃ ಅವರು ಈ ಮೊದಲೇ ಆಲೋಚ್ನೆ 

ಮಾಡಿದದ ರೆ,್ “ಸುಮಾರು ಎರಡು ವಷುಗಳ ನಂತರ ಬ್ಳಗ್ರವಿಯಲಿ್ಲ  ಅಧಿವೇಶ್ನ್ ನ್ಡೆಯುತ್ತು ದ್; ಈ 

ರಿೋತ್ತಯಾಗಿ ವಿಘನ ಗಳು ಬರಬಹುದ್ಯ; ಅಧಿವೇಶ್ನ್ಕೆಕ  ಮುಾಂರ್ಚ ಕಡಿಗೇಡಿಗಳು ಈ ರಿೋತ್ತ ಮಾಡುತಾು ರೆ”್

ಎಾಂಬ ಬಗೆೆ  ಗುಪು  ಸಮಾಲೋಚ್ನೆಗಳು ನ್ಡೆಯಲ್ಲಲಿವಾಂದ್ಯ ಕಾಣ್ಣತ್ತು ದ್.  

ಇವತ್ತು ನ್ ದಿವಸ ಕನ್ನ ಡ ಧಾ ಜ ಮತ್ತು  ಕಾರ ಾಂತ್ತವಿೋರ ಸಂಗಳಿಳ  ರಾಯಣಣ ರವರ ಪರ ತ್ತಮೆಗೆ 

ಏನು ಭಂಗ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ ಅದ್ಯ ಅವಹೇಳನ್ಕಾರಿ. ಅದೇ ರಿೋತ್ತ ಶ್ವಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಪರ ತ್ತಮೆಗೆ 

ಅವಮಾನ್ ಮಾಡಿರುವುದ್ಯ ಸಹ ಖಂಡನಿೋಯ. ಯಾವುದೇ ದೇಶ್ ಅಥವಾ ರಾಜಯ ದ ಭಾಷ್, ನೆಲ, ನುಡಿ, 

ಗಡಿ ಮತ್ತು  ಧಾ ಜ ಅವು ಭಾವನತಮ ಕವಾಗಿ ಎಲಿರನೂನ  ಕೆರಳಿಸುತು ವ. ಯಾರೂ ಕೂಡ ತನ್ನ  ಭಾಷ್ಗೆ, 

ತನ್ನ  ಧಾ ಜಕೆಕ  ಮತ್ತು  ಹರಿಮೆ ಉಳಳ ಾಂತಹವರ ವಯ ಕು ಗಳಿಗೆ ಕೋಳರಿಮೆಯಾದರೆ ಅಥವಾ ಅವರ 
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ಪರ ತ್ತಮೆಗಳಿಗೆ ಭಗನ  ಆದರೆ ಅದನುನ  ಸಹಸುವುದಿಲಿ . ಆ ದೃಷಿ್ಟ ಯಲಿ್ಲ  ಇವತ್ತು ನ್ ದಿವಸ 

ನ್ಡೆದಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ಬಗೆೆ  ಮಾನ್ಯ  ಸಕಾುರ ದಯಮಾಡಿ ಎರ್ಚಚ ತ್ತು ಕಳಳ ಬೇಕು. 

ಕಾರಣವೇನೆಾಂದರೆ, ಬ್ಳಗ್ರವಿ ಅಧಿವೇಶ್ನ್ದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಏನದರೂ ಅಹತಕರ ಘಟನೆಯಾದರೆ, 

ಸಂಗಳಿಳ  ರಾಯಣಣ ರವರು, ಬಸವೇಶ್ಾ ರರವರು ಅಥವಾ ಕತೂು ರು ರಾಣಿ ರ್ಚನ್ನ ಮಮ ನ್ವರ 

ಪರ ತ್ತಮೆಗಳಿಗೆ ವಿಘನ  ಆಗುತು ದ್ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದರೆ, ಪರ ಪರ ಥಮವಾಗಿ ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನ್ಲಿ್ಲರತಕಕ ಾಂತಹ ಎರಡು 

ಶ್ವಾಜ ಪರ ತ್ತಮೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಒಾಂದನೆಯದಾಗಿ, ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನ್ ಸದಾಶ್ವನ್ಗರದ 

ರಾಯಣಣ  ಸಕುಲ್ನ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಛತರ ಪತ್ತ ಶ್ವಾಜ ಪರ ತ್ತಮೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, 

ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಲಿ್ಲರುವಂತಹ ಛತರ ಪತ್ತ ಶ್ವಾಜ ಪರ ತ್ತಮೆ. ಇದನುನ  ಮಾನ್ಯ  ಗೃಹ ಸಚಿವರು 

ಅಥವಾ ಗೃಹ ಇಲ್ಯಖೆ ಏತಕಾಕ ಗಿ ಮನ್ಗ್ರಣಲ್ಲಲಿವಾಂದ್ಯ ನ್ನ್ಗೆ ಅಥುವಾಗುತ್ತು ಲಿ .  

ನನು ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಸಕಾುರಕೆಕ  ಕೋರಿಕಳುಳ ವುದೇನೆಾಂದರೆ, ದಯಮಾಡಿ ಈ ರಿೋತ್ತ 

ಘಟನೆಯಾಗಬ್ರರದ್ಯ.  ಅದ್ಯ ಸಂಗಳಿಳ  ರಾಯಣಣ ರವರ ಪರ ತ್ತಮೆ ಇರಬಹುದ್ಯ, ಶ್ವಾಜ 

ಮಹಾರಾಜರ ಪರ ತ್ತಮೆ ಇರಬಹುದ್ಯ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಪರ ತ್ತಮೆ ಇರಬಹುದ್ಯ ಅವುಗಳಿಗೆ 

ವಿಘನ  ಆಗದ ರಿೋತ್ತ ಇರಬೇಕಾದರೆ, ಇಾಂತಹ ಪುಾಂಡರ ವಿರುದಿ  ಸರಿಯಾದಂತಹ ಪರ ಕರಣಗಳನುನ  

ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಹಾಕ ಅವರಲಿ್ಲರತಕಕ ಾಂತಹ property forfeiture ಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದಕೆಕ  

ವಯ ವಸಾ  ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರಿೋತ್ತ ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. ಯಡಿಯಲಿ್ಲ  2-3 ವಷುಗಳ ಕಾಲ ಆ ಕ್ೆ ೋತರ ದಿಾಂದ 

ಅಥವಾ ಇಡಿೋ ಜಲಿ್ಯಿಾಂದ ಅವರನುನ  ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಾಂತಹ ವಯ ಕು ಗಳನುನ  ಗಡಿಪಾರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ  ಮಾನ್ಯ  ಸವೋುಚ್ಛ  ನಯ ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ  ಉಚ್ಛ  ನಯ ಯಾಲಯ ತ್ತೋಪುು 

ಇದ್ಯದ , ಅವುಗಳ ರಿೋತಾಯ  ಕರ ಮ ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಬೇಕು.  

ಇನುನ  ಬ್ಳಗ್ರವಿ ಮಹಾನ್ಗರ ಕನುಟಕದ ಅವಿಭಾಜಯ  ಅಾಂಗ. ಅದನುನ  ಯಾರೂ ಕೂಡ 

ಬೇಪುಡಿಸುವುದಕೆಕ  ಸ್ವಧಯ ವಿಲಿ . 1956ನೇ ಇಸವಿಯಲಿ್ಲ  ಭಾಷ್ಠವಾರು ಪಾರ ಾಂತಯ  ರಚ್ನೆಯಾದಾಗ, 

ಅವತ್ತು ನ್ ದಿವಸ ಬ್ಳಗ್ರವಿ ಮಹಾನ್ಗರ ಕೂಡ ಕನುಟಕ ರಾಜಯ ದ ಅವಿಭಾಜಯ  ಅಾಂಗವಾಗಿತ್ತು . 

ಇನೂನ  1966ನೇ ಇಸವಿಯಲಿ್ಲ  ಮಹಾರಾಷಿ ರದಲಿ್ಲ  ಪರ ಮುಖ್ರಾಗಿದದ ಾಂತಹ, ಶ್ರ ೋ ಬ್ರಪಟ್ರವರು 

ನ್ಡೆಸಿದಂತಹ ಸತಾಯ ಗರ ಹ ಹೋರಾಟದಲಿ್ಲ  ಮಹಾರಾಷಿ ರ ಮತ್ತು  ಕನುಟಕ ರಾಜಯ ಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ 

ಗಡಿ ವಿವಾದಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪಟಿ  ಹಾಗೆ, ಅಾಂದಿನ್ ಮಾನ್ಯ  ಸವೋುಚ್ಛ  ನಯ ಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ  

ನಯ ಯಾಧಿೋಶ್ರಾಗಿದದ ಾಂತಹ ಶ್ರ ೋ ಮೆಹರ್ಚಂದ್ ಮಹಾಜನ್ ಎಾಂಬುವವರನುನ  ನೇಮಕ ಮಾಡಿದದ ರು. 

ಆ ಕಮಿೋಷನ್ ಪೂಣುವಾದಂತಹ ಸಮಗರ ವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ, ಈ ರಾಜಯ ಗಳ ಎಲಿ್ಯ  

ಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ  ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ಒಾಂದ್ಯ ವರದಿಯನುನ  ಕಟಿ ರುತು ದ್. ಆ ವರದಿ ನಿೋಡುವುದಕೆಕ  ಮುಾಂರ್ಚ 

ಅಾಂದಿನ್ ಮಹಾರಾಷಿ ರ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಅಾಂದರೆ, ಅಾಂದಿನ್ ಮುಾಂಬೈ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  
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ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ತರ ಗಳ್ಳಗಿದದ ಾಂತಹ ಶ್ರ ೋ ವಿ.ಪಿ.ನಯಕ್ರವರು ಒಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿಕೆ ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಅದೇನೆಾಂದರೆ, 

“ಶಿರ ೋ ಮೆಹರ್ಚಂದ್್ ಮಹಾಜನ್ರವರ ಆಯೋಗ ಕಡತ್ಕೆಂತ್ಹ ವರದಿಯಲಿ್ಲನ 

ಶಿಫಾರಸುು ಗಳು ನಮಗೆಲಿರಿಗೂ ಒಪಿಪ ಗೆ ಇದ್ದ. ನ್ಯವು ಯಾವ ರಿೋತಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಕೂಡ 

ಅವುಗಳನುು  ಪರ ಶ್ನು  ಮಾಡುವುದಿಲಿ ” ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತಾು ರೆ. ತದನಂತರವಾಗಿ ಇರುವುದನುನ  

ತಾವಲಿರೂ ನೋಡಿರುತ್ತು ೋರಿ. ಆ ಮೆಹರ್ಚಂದ್ ಮಹಾಜನ್ರವರ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಪರ ಕಾರವಾಗಿ 

ಬ್ಳಗ್ರವಿ ಮಹಾನ್ಗರ ಕನುಟಕದ ಅವಿಭಾಜಯ  ಅಾಂಗವಾಗಿ ಉಳಿಯುತು ದ್. ಅದರ ಬದಲ್ಯಗಿ, 

ಬಿೋದರ್ ಜಲಿ್ಯ ಔರಾದ್ ತಾಲಿ್ಲಕನ್ಲಿ್ಲರುವ ಸುಮಾರು 22 ರಿಾಂದ್ಯ 24 ಗ್ರರ ಮಗಳನುನ  ಸಾ ಳ್ಳಾಂತರ 

ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಹೇಳುವಂತಹ ಶ್ಫಾರಸುಸ  ಕೂಡ ಬರುತು ದ್. ಈ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಯಾವ 

ಪರ ತ್ತಮೆಗಳು ಸಹ ವಿಘನ  ಆಗುವುದಿಲಿ . ನನು ಕೂಡ ಬಿೋದರ್ ಜಲಿ್ಯಲಿ್ಲ  ಉಪವಿಭಾಗ್ರಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ 

1999 ರಿಾಂದ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವಷುಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ೋನೆ. ಆ ಸಂದಭುದಲಿ್ಲ  ನ್ನ್ನ  

ಸನ ೋಹತರಾಗಿದದ ಾಂತಹ ಶ್ರ ೋ ವಿಜಯ್ಸಿಾಂಗ್ರವರು ಸಹ ಈ ಸದನ್ದಲಿ್ಲ  ಹಾಜರಿದಾದ ರೆ.  

ಅಷಿ್  ಅಲಿದೇ, ಬಸವಕಲ್ಯಯ ಣ, ಔರಾದ್ ಮತ್ತು  ಬ್ರಲ್ಲಕ ಗಳಂತಹ ಹಲವಾರು ಗ್ರರ ಮಗಳಲಿ್ಲ  

ಪಹಣಿ(ಆರ್.ಟ.ಸಿ.)ಗಳನುನ  ಈಗಲ್ಲ ಕೂಡ ಮರಾಠಿ ಭಾಷ್ಯಲಿ್ಲಯೇ ಬರೆಯುವುದನುನ  ನವು 

ನೋಡಬಹುದ್ಯ. ಅಲಿ್ಲ  ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ಜನ್ ಮರಾಠಿಗರು ಇದಾದ ರೆ. ಅವರೆಲಿರೂ ಸಹ 

ಅನಯ ೋನ್ಯ ವಾಗಿದಾದ ರೆ. ಆದರೆ, ಯಾರೋ ಕೆಲವು ಕಡಿಗೇಡಿಗಳು ಮಾಡತಕಕ ಾಂತಹ ಕೆಲಸಕೆಕ  

ಅಮಾಯಕರು ಬಲ್ಲಯಾಗಬ್ರರದ್ಯ. ಇದರಿಾಂದ ನ್ಮಗೆ ಆಶ್್ಯುವಾಗುವುದೇನೆಾಂದರೆ, ನವು 

ಕನುಟಕ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲದ್ದ ೋವೋ ಅಥವಾ ಇಲಿವೋ ಎಾಂಬ ಸಂಶ್ಯವಾಗುತು ದ್. ಏಕೆಾಂದರೆ, ಸಕಾುರಿ 

ವಾಹನ್ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಧಾ ಾಂಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೃತಯ ಗಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕುತಾು ರೆಾಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಎಷಿ್ಟ  

ಧೈಯು ಇರಬಹುದ್ಯ. ಆದ್ಯದರಿಾಂದ, ಈ ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  ನ್ನ್ನ  ಕೋರಿಕೆ ಏನೆಾಂದರೆ, ಇಾಂತಹ 

ಕೃತಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವವರ ಆಸಿು  ಏನಿದ್, ಅದನುನ  forfeiture ಸಕಾುರಕೆಕ  ವಹಸಿಕಳಳ ಬೇಕು 

ಮತ್ತು  ಅವರನುನ  ಕೋಟ್ು ಮುಖೇನ್ 2 ರಿಾಂದ 3 ವಷುಗಳ ಕಾಲ ಸಾ ಸ್ವಾ ನ್ದಿಾಂದ ಅಾಂದರೆ, ಅವರ 

ಜಲಿ್ಯಿಾಂದ ಬೇರೆ ಜಲಿ್ ಗೆ ಸಾ ಳ್ಳಾಂತರ ಮಾಡುವಂತಹ ಕರ ಮ ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ತಮಮ  ಮೂಲಕ 

ಸಕಾುರಕೆಕ  ಮನ್ವಿ ಮಾಡುತೆು ೋನೆ.  

 (ಮುಾಂದ್ಯ) 

(1174) 20.12.2021 4.20 YL-RN                              (ಸಭಾಪತ್ತಯವರ ಉಪಸಿಾ ತ್ತ) 

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ್್ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಂದ ಚುನ್ಯಯತ್ರಾದವರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಇಾಂತಹ ಒಾಂದ್ಯ ಘಟನೆಯನುನ  it is not in isolation ಎಾಂದರೆ ತಪಾಪ ಗಲ್ಯರದ್ಯ.  
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ನ್ಮಗೆ ಬುದಿಿ  ಬಂದಾಗಲ್ಲಾಂದಲ್ಲ ನೋಡುತ್ತು ದ್ದ ೋವ. State Re-organization Commission, 

ರಾಜಯ ಗಳನುನ  ಭಾಷ್ಠವಾರು ರಾಜಯ ಗಳ್ಳಗಿ ಪುನ್ರ್ ವಿಾಂಗಡಣೆಯಾದ ನಂತರ ಕೆಲವು ಸಮಸಯ ಗಳು 

dispute ಬಂದಾಗ ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾುರದವರು ಬ್ಳಗ್ರವಿ ಜಲಿ್  ಮಹಾರಾಷಿ ಕೆಕ  ಸೇರಬೇಕೇ ಅಥವಾ 

ಕನುಟಕಕೆಕ  ಸೇರಬೇಕೆ ಎಾಂಬುದರ ಕುರಿತ್ತ ಮಹಾಜನ್ ಆಯೋಗವನುನ  ನೇಮಿಸುತಾು ರೆ.  

ಮಹಾಜನ್ ಆಯೋಗದವರು ಕನುಟಕದವರಾಗಿರಲ್ಲಲಿ , ಮಹಾರಾಷಿ ರದವರಾಗಿದದ ರು.  

ಮಹಾಜನ್ ಆಯೋಗದಿಾಂದ ತ್ತೋಪುು ಬಂದ ನಂತರ ಮಹಾಜನ್ರವರು ಬ್ಳಗ್ರವಿ ಜಲಿ್  ಕನುಟಕಕೆಕ  

ಸೇರಿರುವುದ್ಯ ಅದರ ಬಗೆೆ  ಯಾರು ಚ್ರ್ಚು ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯ ಕತೆ ಇಲಿ , it is integral part of 

Karnataka, ಕನುಟಕ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ಅಾಂದಿನಿಾಂದ ಇಾಂದಿನ್ವರೆಗೂ ಕೆಲವು ರಾಜಕೋಯ ಸಣಣ -

ಸಣಣ  ಘಟನೆಗಳು ನ್ಡೆದ್ಯಕಾಂಡೇ ಬರುತ್ತು ದ್.  ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥು ದ್ಸಯನುನ  ಸಹ 

ನೋಡುತ್ತು ದ್ದ ೋವ.  ಜತೆಗೆ ಕನ್ನ ಡ ಚ್ಳುವಳಿ ಹೋರಾಟಗ್ರರ ಶ್ರ ೋ ವಾಟಾಳ್ ನಗರಾಜ್ರವರು ಸಹ 

ಇದರ ವಿರುದಿ  ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಬರುತ್ತು ದಾದ ರೆ.  ಆದಾಗೂಯ  ಸಹ ಎಲಿ್ಲಯೋ ಒಾಂದ್ಯ ಕಡೆ 

ಸಕಾುರ ಎಚ್ಚ ರ ತಪಿಪ ದ್ ಎಾಂದ್ಯ ಅನಿಸುತು ದ್.  ಸದನ್ ಪಾರ ರಂಭಗಳುಳ ವ ಮೊದಲ್ಕ ಯಾರಿಗೋ 

ಮಸಿ ಬಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರ ಗತಾು ದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಘಟನೆ ಇವತ್ತು ಗೆ ಮುಗಿಯುವುದಿಲಿ , ಮತೆು  

ಮುಾಂದ್ಯವರೆಯುತು ದ್ ಎಾಂದ್ಯ ಮುಾಂಜಾಗರ ತಾ ಕರ ಮ ವಹಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು .  ಏಕೆಾಂದರೆ, ಇಾಂತಹ ಘಟನೆ 

ಮೊದಲ್ಲನಿಾಂದ ನ್ಡೆದ್ಯಕಾಂಡು ಬಂದಿದ್ಯದ , ಮುಾಂದ್ ಸಹ ನ್ಡೆಯುತು ದ್.  ಕನುಟಕಕೆಕ  ಇಾಂತಹ 

ದ್ಯಸಿಾ ತ್ತ ಏತಕೆಕ  ಬಂದಿದ್ ಎಾಂಬುದನುನ  ಸಾ ಲಪ  ಯೋಚ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್.  1971ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನಿಾಂದ 

2011ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನ್ವರೆಗೂ ಎಲಿ್ಯ  ಭಾಷ್ಗಳು ಒಾಂದ್ಯ ಹಂತದಲಿ್ಲ  ಬ್ಳೆದಿದ್.  ಹಾಂದಿ ಭಾಷ್ ಶೇಕಡ 56 

ರಷಿ್ಟ  ಹಾಗೂ ತಮಿಳು, ತೆಲ್ಕಗು ಶೇಕಡ 9 ರಷಿ್ಟ  ಬ್ಳೆದಿದದ ರೆ, ಕನ್ನ ಡ ಕೇವಲ ಶೇಕಡ 3 ರಷಿ್ಟ  ಮಾತರ  

ಬ್ಳೆದಿದ್.  ಕನುಟಕದವರು ಬಹಳ ದ್ಯಬುಲರು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹಸಿಕಾಂಡಿದಾದ ರೆ 

ಎನುನ ವಂಥ ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ಏನಿದ್, ಅದ್ಯ ಆಟುಕಲ್ 351ರ ಪರ ಕಾರ ಹಾಂದಿ ಅಧಿಕೃತವಾದ 

ಭಾಷ್ಯಾಗಿದ್ಯದ , ಅದರ ಜತೆಗೆ 22 ಅಧಿಕೃತವಾದ ಭಾಷ್ಗಳು ಇವ.  ಆದರೆ, ಎಲಿ್ಯ  ಭಾಷ್ಗಳನುನ  

ಬ್ಳೆಸಿ, propagate, practice and speak ಎಾಂದ್ಯ ಏನು ಮಾಡುತಾು ರೆ, ಅದಕೆಕ  ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾುರದವರು 

ಹಣ ನಿೋಡುತಾು ರೆ.  ಏನು ಸಂಸಕ ೃತ ಭಾಷ್ಯನನ ಗಿ 28 ಸ್ವವಿರ ಜನ್ ಮಾತನಡುತಾು ರೆ, ಅದಕೆಕ  

ರೂ.650.00 ಕೋಟ ರೂಪಾಯಿ ನಿೋಡುತಾು ರೆ.  ಆದರೆ, ಕನ್ನ ಡಕೆಕ  ಕೇವಲ ರೂ.3.00 ಕೋಟ ನಿೋಡುತಾು ರೆ.  

ಏಕೆಾಂದರೆ, ನವಲಿರೂ ಬಹಳ ದ್ಯಬುಲರು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ನ್ಡೆಯುತು ದ್ ಎಾಂಬುದೇ ಇದಕೆಕ ಲಿ್ಯ  

ಕಾರಣ.  ನಯಿ ಕಚುಚ ತು ದ್ ಎಾಂದ್ಯ, ನಯಿ ಕಚ್ಚ ಲ್ಕ ಸ್ವಧಯ ವಿಲಿ .  ಆದರೆ, ಸಂಗಳಿಳ  ರಾಯಣಣ  

ಮತ್ತು  ಛತರ ಪತ್ತ ಶ್ವಾಜಯವರು ಈ ರಾಷಿ ರದ ಹೆಮೆಮಯಾಗಿದದ ವರು.  ಅವರಿಗೆ ಅವಮಾನ್ 

ಮಾಡುವುದ್ಯ ನಿಜಕೂಕ  ಈ ರಾಷಿ ರಕೆಕ  ಅವಮಾನ್ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತು ದ್.  ಹಾಗ್ರಗಿ 

ಎಾಂ.ಇ.ಎಸ.ಪುಾಂಡರ ಮೇಲ್ sedition  ಕೇಸ್ ದಾಖ್ಲ್ಲಸಬೇಕಾಗುತು ದ್. ಯಾಯಾುರ ಮೇಲೋ  
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sedition ಕೇಸ್ ಹಾಕುವುದಲಿ . ಕೆಲವಮೆಮ  ಪತರ ಕತುರ ಮೇಲ್  ಕೇಸ್ ಆಗಗುತು ದ್. ವಯ ಕು ತಾ ದ ಮೇಲ್ 

ಅವಮಾನ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರ ಮೇಲ್ ಕರ ಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕಾಗುತು ದ್.  ಮಾನ್ಯ  ಗೃಹ 

ಸಚಿವರು ಸದನ್ದಲಿ್ಲಯೇ ಇರುವುದರಿಾಂದ ನನು ಪರ ಶೆನ  ಮಾಡಲ್ಕ ಬಯಸುವುದೇನೆಾಂದರೆ, ಆ ಮಸಿ 

ಬಳಿದ ಘಟನೆ ನ್ಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಮಹಾರಾಷಿ ರದ ಮಾಜ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಬ್ಳಗ್ರವಿಗೆ ಭೇಟ ನಿೋಡಿದದ ರು.  

ಅವರು ಬ್ಳಗ್ರವಿಗೆ ಭೇಟ ನಿೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಿದಾದ ರೆ ಎಾಂಬುದನುನ  ಸಾ ಲಪ  ಯೋಚ್ನೆ 

ಮಾಡಬೇಕಲಿವೇ? ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಾನ್ಯ  ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಗಮನ್ದಲಿ್ಲ  ಇದ್ಯೇ, ಇಲಿವೇ ಎಾಂಬುದನುನ  

ಆಮೇಲ್ ತ್ತಳಿಸಬೇಕು.  ಕನ್ನ ಡ ದಾ ಜ ಎನುನ ವುದ್ಯ;  ಮಾನ್ಯ  ಯು.ಬಿ.ವಾಂಕಟೇಶ್ರವರು ಈಗ್ರಗಲೇ 

ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ,  ಮ.ರಾಮಮೂತ್ತು ಎಾಂಬ ಹೆಸರನುನ  ಉಲಿ್ೋಖಿಸಿದರು. ಕನ್ನ ಡ ಸ್ವಹತಯ , ಸಂಸಕ ೃತ್ತ 

ಬಿಾಂಬಿಸುವ ʼಉದಯವಾಯಿತ್ತ ನ್ಮಮ  ರ್ಚಲಿ್ಕವ ಕನ್ನ ಡ ನಡುʼ ಭಾವ ಗಿೋತೆಯನುನ  

ಮರಾಠಿಯವರಾದ ಕಾಳಿಾಂಗರಾವ್ ಎಾಂಬುವವರು ಪರ ಸಿದಿ ಗಳಿಸಿದರು.  ದ.ರಾ.ಬೇಾಂದ್ರ ಯವರು 

ಮರಾಠಿ ಸ್ವಹತಯ ಗಳನುನ  ಕನ್ನ ಡದಲಿ್ಲ  ಬರೆದಿರುವಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವ.  ಕನುಟಕದವರಾಗಲ್ಲ, 

ಮರಾಠಿಗಳ್ಳಗಲ್ಲ ಅನಯ ೋನ್ತೆಯಿಾಂದ ಬ್ರಳಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವ.  ಯಾರೋ ಕಡಿಗೇಡಿಗಳು 

ತಮಮ  ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸಿಕಳುಳ ವುದಕಕ ೋಸಕ ರ ಬ್ಳಗ್ರವಿ ನ್ಮಗೆ ಸೇರಿದ್ಯದ  ಎಾಂದ್ಯ ಇಾಂತಹ ದ್ಯಷಕ ೃತಯ  

ಎಸದಿರುವವರಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು.   ಇಾಂತಹ ಘಟನೆ ಹಸದಾಗಿ ನ್ಡೆದಿರುವುದಲಿ .್್ʼಹಮ್ಚಿ 

ಮುಾಂಬೈʼ ಎಾಂದ್ಯ ಮುಾಂಬೈನ್ಲಿ್ಲ  ನೆಲ್ಸಿದಂತಹ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ದಕ್ಣ ಕನ್ನ ಡದ 

ಹೋಟೆಲ್  ನ್ಡೆಸುವವರನುನ   ಓಡಿಸಲ್ಕ ಅಲಿ್ಲನ್ ಜನ್ ಪರ ಯತ್ತನ ಸಿದಾಗ, ಅವರು ಯಾರು ಓಡಿ ಬರದೇ 

ಈ ದೇಶ್ ನ್ಮಮ ದ್ಯ ಎಾಂದ್ಯ ಅಲಿ್ಲಯೇ ರ್ದಯುವಾಗಿ ನಿಾಂತ್ತಕಾಂಡರು.  ಅವರಲಿ್ಲ  ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು  

ತ್ತಳು ಭಾಷ್ಯನುನ  ಮಾತನಡುವಂಥ ಜನ್ರೇ ಹೆಚಾಚ ಗಿದಾದ ರೆ.  ಹಾಗ್ರಗಿ ಇದ್ಲಿವನೂನ  

ನೋಡಿದಾಗ ಎಲಿ್ಲಯೋ ಒಾಂದ್ಯ ಕಡೆ ನ್ಮಮ  weakness ಇದ್ ಎಾಂಬುದ್ಯ ಗತಾು ಗುತು ದ್.  ಏಕೆಾಂದರೆ, 

ನವು ಇದ್ಲಿವನೂನ  ಗಂಭಿೋರವಾಗಿ ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡಿಲಿ .  ನನು ಈ ರಾಷಿ ರವನೆನ ಲಿ್ಯ  ಸಂಪೂಣುವಾಗಿ 

ಸುತ್ತು ದ್ಯದ , ನ್ನ್ನ  ಅನುಭವದ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ರಾಷಿ ರದಷಿ್ಟ  progressive State 

ಬೇರೆ ಯಾವ ರಾಜಯ ವು ಇಲಿ .  ಉತು ರ ಭಾರತದ ರಾಜಯ ಗಳಿಗೆ ಹೋಲ್ಲಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ನ್ಮಮ  ರಾಜಯ ವು 

100 ವಷುಗಳಷಿ್ಟ  ಮುಾಂದ್ ಇದ್ದ ೋವ.  ಹಾಗ್ರಗಿ ಈ ರಾಜಯ ಕೆಕ  ಇಾಂತಹ ದ್ಯಸಿಾ ತ್ತ ಬರುವುದ್ಯ ಸರಿಯಲಿ .  

ನನು ರಾಜಕೋಯವಾಗಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ, ಅವರ ಮೇಲ್ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ 

ಮಾತನಡುತ್ತು ಲಿ .  ಆ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲಯೂ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ನ್ವರಿದಾದ ರೆ. ನ್ಮಮ ಲಿ್ಲರುವವರೂ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ನ್ವರೆ, 

ಇಬಬ ರ ಕೆಲಸವೂ ಒಾಂದೇ.   ಎಲಿ್ಲಯೋ ಒಾಂದ್ಯ ಕಡೆ intelligence fail ಆಗಿದ್.  ಮಹಾರಾಷಿ ರ ಮಾಜ 

ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಬ್ಳಗ್ರವಿ ಜಲಿ್ ಗೆ ಬಂದಾಗಲೇ ಏತಕೆಕ  ಬಂದಿದಾದ ರೆ, ಏನಗಿದ್ ಎಾಂಬುದರ ಕುರಿತ್ತ 

ಎಚ್ಚ ರ ವಹಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು , ಇದೊಾಂದ್ಯ common sense. ಆದರೆ, ಅದಾಯ ವುದ್ಯ ಆಗಿಲಿ .   ಕಾನೂನಿನ್ 

ಚೌಕಟಿ ನ್ಲಿ್ಲ  ಏನು ಕಠಿಣವಾದ ಕರ ಮವನುನ  ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಬಹುದೊೋ, ಅದನುನ  
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ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಬಹುದ್ಯ.  ಕಾನೂನಿಗಿಾಂತ, ಸಂವಿಧಾನ್ಕಕ ಾಂತ ದೊಡಡ ದ್ಯ ಯಾವುದ್ಯ ಇಲಿ .  ಇಾಂತಹ 

ಘಟನೆ ಪುನ್ರಾವತುನೆ ಆಗದ ರಿೋತ್ತ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಬಗೆೆ  ಯೋಚ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು.  ಭಾಷ್ಠ 

ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  ಬಹಳ ಎಚ್ಚ ರಿಗೆ ವಹಸಬೇಕಾಗುತು ದ್.  ಏಕೆಾಂದರೆ, ಬ್ಾಂಗಳೂರು ನ್ಗರದಲಿ್ಲಯೇ 

ಸುಮಾರು 109 ಭಾಷ್ಯನುನ  ಬಳಕೆ ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ಅದೇ ರಿೋತ್ತ ಪುಣೆಯಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು 98 

ಭಾಷ್ಯನುನ  ಬಳಕೆ ಮಾಡುತಾು ರೆ.  Bengaluru is one of the best Cosmopolitan City in the 

World.   ಇಾಂತಹ ರಾಜಯ ಕೆಕ  ಅಾಂತಹ ದ್ಯಸಿಾ ತ್ತ ಬರಬ್ರರದ್ಯ.  ಎಲಿ್ಲಯೋ ಕಡೆ ನ್ಮಮ  intelligence fail 

ಆಗಿ, ಈ ಘಟನೆ ನ್ಡೆದಿದ್ಯದ , ಮತೆು  ಮರುಕಳಿಸಬ್ರರದ್ಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತಾು , ನ್ನ್ನ  ಮಾತನುನ  

ಮುಗಿಸುತೆು ೋನೆ.   

ಡಾ|| ತೇಜಸಿವ ನಗೌಡ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಂದ ಚುನ್ಯಯತ್ರಾದವರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಅತಯ ಾಂತ ಸುಕ್ಷಮ ವಾದಂಥ ನಡು, ನುಡಿ, ನಡಿನ್ ಜನ್ತೆಯ ರಕ್ಷಣೆ ಬಗೆೆ  

ಅಭಯವನುನ  ನಿೋಡುವಂಥ ಶಸಕರ ಪರ ತ್ತನಿಧಿಗಳ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಚ್ರ್ಚು ಮಾಡಲ್ಕ ಅನುವು 

ಮಾಡಿಕಟಿ ದಿದ ೋರಿ ಹಾಗೂ ಸದನ್ದಲಿ್ಲ  ಈ ಪರ ಸ್ವು ವನೆಯನುನ  ತಂದ ಮಾನ್ಯ  ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡರಿಗೂ 

ಅಭಿನಂದಿಸುತೆು ೋನೆ.  ವಿೋರ ಮಾತೆ ರ್ಚನ್ನ ಮಮ ನ್ವರು ಬಿರ ಟಷರ ವಿರುದಿ  ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ, Thackeray 

ಯ ರುಾಂಡವನುನ  ರ್ಚಾಂಡಾಡಿ, ತದನಂತರ ಮೊೋಸದಿಾಂದ ಸರೆವಾಸಕೆಕ  ಹೋದಾಗ ಸಹ ಸಂಗಳಿಳ  

ರಾಯಣಣ ನಂತಹ ವಿೋರ ಪುತರ ನ್ ನಿರಿೋಕ್ೆಯಲಿ್ಲ  ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ ಕೋಸಕ ರ ಕನ್ಸು ಕಂಡವರು ತಮಮ  

ಕೈಲ್ಯದ ಹೋರಾಟವನುನ  ಮಾಡಿದವರಾಗಿದಾದ ರೆ.   ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ  ಬಂದ ನಂತರ ನವು ಅದನುನ  

ಮರೆಯದೇ ಅವರ ನೆನ್ಪಿನ್ಲಿ್ಲ  ಬ್ಳಗ್ರವಿ ಜಲಿ್  ನ್ಮಮ ದ್ಯ, ನ್ಮಗೆ ಸೇರಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಕನ್ನ ಡಿಗರು ಮತ್ತು  

ಮಹಾರಾಷಿ ರ ಮಧ್ಯಯ  ದೊಡಡ  ಹೋರಾಟ ನ್ಡೆದಾಗ ಅನೇಕರು ಉಲಿ್ೋಖಿಸಿದ ಹಾಗೆ, ಪರ ಜಾಪರ ಭುತಾ  

ವಯ ವಸಾ ಯಲಿ್ಲ  ಸ್ವಧಯ ತೆ ಇದದ  ಪರ ಕರ ಯ್ಕಯಲಿ್ಲ  ಮಹಾಜನ್ ಆಯೋಗ ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರ ಅನೇಕ 

ಭಾಷ್ಠವಾರು, ಪಾರ ಾಂತಯ ಗಳ ರಚ್ನೆ ಮರುವಿಾಂಗಡಣೆಯಲಿ್ಲ  ಕನುಟಕದ ಪಾಲ್ಲಗೆ ಬಂದಂತಹ 

ಬ್ಳಗ್ರವಿಯನುನ  ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲಿ್ಯ  ಕಾಯುವನುನ  ಯಾವುದೇ ಸಕಾುರ 

ಅಧಿಕಾರದಲಿ್ಲದಾದ ಗಲ್ಲ ಪರ ಯತನ ವನುನ  ಮಾಡುತಾು  ಬಂದಿದ್ದ ೋವ.  ಆದರೂ ಸಾ ಲಪ  

ನಿರಾಶೆಯಾಗಿದ್ಯದ , ಇವತ್ತು ನ್ ದಿವಸ ಕಲಿ್ಕ  ಹಡೆದವರು, ರಾಯಣಣ ನ್ ಪರ ತ್ತಮೆಯನುನ  

ಬಿೋಳಿಸಿದವರು, ಕತೂು ರು ರಾಣಿ ರ್ಚನ್ನ ಮಾಮ ಜೋಗೆ ಬೈದವರು, ಛತರ ಪತ್ತ ಶ್ವಾಜ ಪರ ತ್ತಮೆಯನುನ  

ಹಡೆದ್ಯ ಹಾಕದವರನುನ  ಕನ್ನ ಡಿಗರು ಮರಾಠರು ಎನುನ ವುದಕಕ ಾಂತ ನ್ನ್ನ  ದೃಷಿ್ಟ ಯಲಿ್ಲ  ಪ್ಕರ ಗಳು, 

ಪುಾಂಡರು, ಕಡಿಗೇಡಿಗಳು ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಬಯಸುತೆು ೋನೆ.  ಭಾಷ್ಯನುನ  ಸೇರಿಸುತಾು  ಹೋದರೆ, ಕನ್ನ ಡ 

ಭಾಷ್ಯನುನ  ಶ್ರ ೋಮಂತಗಳಿಸಿದಂಥ ಅನೇಕ ಸ್ವಹತ್ತಗಳಿದಾದ ರೆ.  ಅವರಲಿ್ಲ  ದ.ರಾ.ಬೇಾಂದ್ರ ಯವರು 

ಕನ್ನ ಡದ ಪರ ತ್ತಮೆಗಳನುನ , ಇತ್ತಹಾಸ, ಸಂಸಕ ೃತ್ತಗಳನುನ  ದಕ್ಣ ಭಾರತದಿಾಂದ ಬೇಪುಡಿಸಲ್ಕ 
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ಸ್ವಧಯ ವೇ ಇಲಿ .  ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ದಕ್ಣ ಭಾರತದ ಕಡುಗೆಯಾದ ಪಾರ ಚಿೋನ್ ಭಾಷ್, ancient language 

ಇದ್ಲಿದಕೂಕ  ಸಹ ನ್ಮಮ ದೇ ಆದಂತಹ ಸ್ವಧನೆ, ಹೆಮೆಮ ಯನುನ  ಪಡೆದಿದ್ದ ೋವ.   

 (ಮುಾಂದ್ಯ) 

 

(1175) 20-12-2021 / 4.30 / SK-VK                                       (ಸಭಾಪತ್ತಯವರ ಉಪಸಿಾ ತ್ತ) 

 

ಡಾ: ತೇಜಸಿಿ ನ ಗೌಡ (ಮುಂದ್ದ):-  

ಸಕಾುರ ತಕ್ಷಣ ಪರ ತ್ತಕರ ಯ್ಕ ತೊರದೇ ಇದಿದ ದದ ರೆ, ಈ ಸದನ್ ನ್ಡೆಸುವುದಕೆಕ  ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತ್ತು ರಲ್ಲಲಿ .  ಈ 

ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ನ್ವರು  ನಿೋವಿದದ ರೂ ಅವರನೆನ ೋ, ನವಿದದ ರೂ ಅವರನೆನ ೋ  ಪರ ಶೆನ  ಅದಲಿ . ಕಡಿಗೇಡಿಗಳನುನ  

ಅತಯ ಾಂತ ಸೂಕ್ಷಮ  ಪರಿಸಿಾ ತ್ತಯಲಿ್ಲ  ನಿಯಂತರ ಣ ಮಾಡಿ, ತಕ್ಷಣ ಸಂಗೋಳಿಳ  ರಾಯಣಣ ನ್ ಪರ ತ್ತಮೆಯನುನ  

ಮರು ಸ್ವಾ ಪನೆ ಮಾಡಿ,  ಮತ್ತು  ಶ್ವಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಪರ ತ್ತಮೆ ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನ್ಲಿ್ಲ  ಒಾಂದೇ ಅಲಿ .  

ರಾಜಯ ದ ಎಲಿ್ಯ  ಕಡೆಯಲಿ್ಲ  ಇರುವಂತಹ ಶ್ವಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಪರ ತ್ತಮೆ ಇರುವಂತಹದ್ಯದ .  ಶ್ವಾಜ 

ಮಹಾರಾಜರು ಒಾಂದ್ಯ ರಾಜಯ  ಮತ್ತು  ಒಾಂದೇ ಕುಲಕೆಕ  ಸೇರಿದವರಲಿ . ಅವರು ಇಡಿೋ ಭಾರತವನುನ   

ಕತ್ತು ಯ ಮೊನೆಯಲಿ್ಲ  ರಕು ವನುನ  ರ್ಚಲಿ್ಲ  ಮತಾಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಹೋದಾಗ, ಇಡಿೋ 

ಹಾಂದೂಸ್ವಾ ನ್ದ ಹೃದಯ ಸ್ವಮಾರ ಟರಾಗಿ, ಸೂಯು ಚಂದರ  ಇರುವ ತನ್ಕ ಶ್ವಾಜ ಮಹಾರಾಜರ 

ನೆನ್ಪು ಇರುವವರೆಗೆ ನ್ಮೆಮ ಲಿರ ಹೆಮೆಮ ಯ ನೆನ್ಪಾಗಿರುತು ದ್.  ಅವರ ಪರ ತ್ತಮೆಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು  

ವಯ ಕು ತಾ ದ ರಕ್ಷಣೆ ಪರ ತ್ತಯಬಬ  ಭಾರತ್ತೋಯರು  ಮಾಡುತಾು ರೆ ಮತ್ತು  ಮಾಡುತೆು ೋವ.   

 ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ರ್ಚನ್ನ ಮಾಮ ಜಯ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ, ಇವತ್ತು  

ಬ್ಳಗ್ರವಿಯಲಿ್ಲ  ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಸಮಿರ ಶ್ರ  ಸಕಾುರವಿದಾದ ಗ, ಈ ಭವಯ  ಸುವಣು ಸೌಧವನುನ  ಕಟಿ ದ್ಯದ , ಆಗ 

ಮಹಾರಾಷಿ ರದಲಿ್ಲ  ಕೂಡ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ., ಸಕಾುರವಿತ್ತು . ಶ್ವಸೇನೆಯ ವಿರೋಧದ ನ್ಡುವಯೂ ಕೂಡ 

ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ., ಸಮಿಮ ಶ್ರ  ಸಕಾುರ compromise ಮಾಡದೇ, ಈ ಸುವಣು ಸೌಧವನುನ  ಕಟಿ ರುವಂತಹದ್ಯದ , 

ನ್ಮಮ  ಬದಯ ತೆಗೆ ಮತ್ತು  ಈ ಸಕಾುರದ ಬದಯ ತೆಗೆ ಮತ್ತು  ಈ ಒಾಂದ್ಯ ಸಮಪುಣೆಗೆ ಸ್ವಕ್ಷಯ  ಎಾಂದ್ಯ ನನು 

ಹೇಳಬೇಕಾಗುತು ದ್. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಉದಾಹರಣೆ ಏನೆಾಂದರೆ, ಇಲಿ್ಲ  ಅಾಂತರ ರಾಷಿ್ಟ ರೋಯ ಕನ್ನ ಡ 

ಸಮೆಮ ೋಳನ್ ನ್ಡೆದಿದ್.   ತಮಮ ಾಂತಹವರು ಈ ಪಿೋಠದ ಮೇಲ್ ಕುಳಿತಾಗ, ಒಳೆಳ ಯ ದಾಖ್ಲ್ಗಳನುನ  

ದಾಖ್ಲ್ಲಸಬೇಕಾಗುತು ದ್. ನ್ಮಮ  ಕನುಟಕದ ದಕ್ಣ ಜಲಿ್ಯಾದ  ಐಶ್ಾ ಯು ರೈ ಎಾಂಬುವ ಹೆಣ್ಣಣ  

ಮಗಳು ವಿಶ್ಾ  ಸುಾಂದರಿ ಏನಗಿದದ ರೂ, ಅವರು ಮಹಾರಾಷಿ ರ ರಾಜಯ ಕೆಕ  ಸಸಯಾಗಿ ಹೋಗಿದಾದ ರೆ. 

ಒಾಂದ್ಯ ಅಪರ ತ್ತಮ ಕಲ್ಯ ಕುಟಾಂಬ ಮತ್ತು  ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚ ನ್ರವರ ಸಸಯಾಗಿ ಹೋಗಿದಾದ ರೆ. ಆ 

ಹೆಣ್ಣಣ ಮಗಳನುನ ,  ಅಾಂತರ ರಾಷಿ್ಟ ರೋಯ ಸಮೆಮ ೋಳನ್ಕೆಕ  ಅವರನುನ  ಅತ್ತರ್ಥಯಾಗಿ  ಕರೆದಿದ್ದ ೋವ. ಅಾಂತರ 
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ರಾಷಿ್ಟ ರೋಯ ಸಮೆಮ ೋಳನ್ವನುನ  ಈ ಸುವಣು ಸೌಧದಲಿ್ಲಯೇ ಮಾಡಿದ್ದ ೋವ. ಅಲಿ್ಲ  ಯಾರೇ ನ್ಮಮ ವರು 

ಇರಲ್ಲ, ಉದಭ ವ್ ಠಾಕೆರ   ಇನ್ನ ಷಿ್ಟ  ಉದಿಟತನ್ದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನುನ  ಕಟಿ ರೆ, ಬ್ದರುವವರು ಇಲಿ್ಲ  

ಯಾರೂ ಇಲಿ . ಪುಾಂಡರು ಯಾರೇ ಆಗಿದದ ರೂ, ಪುಾಂಡರ ಮೇಲ್ ಕಡಿಗೇಡಿತನ್ದ ಪರ ಕರಣಗಳನುನ  

ದಾಖ್ಲ್ಕ ಮಾಡಿ, ಅವರನುನ  ಒಳಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದೇ ರಿೋತ್ತ ಮತೊು ಮೆಮ  ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ 

ನೋಡಿಕಳಳ ಬೇಕು. ಹೆಮೆಮ  ಪಡುವಂತಹದದ ರ ಬಗೆೆ  ತಂಬ್ರ ಜನ್ರು ಮರೆತ್ತದ್ದ ೋವ. ನನು ಮುಾಂದ್ 

ತಮಮ ಲಿ್ಲ  ಚ್ರ್ಚು ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ತ್ತಾಂಬ್ರ ಸಮಯವರನುನ  ಕೇಳಿದ್ದ ೋನೆ. ಕೆಳದಿಯ ವಿೋರ ಇತ್ತಹಾಸ 

ನ್ಮಮ  ಮುಾಂದ್ ಇದ್. ವಿಜಯನ್ಗರ ಸ್ವಮಾರ ಜಯ  ಪತನ್ದ ನಂತರ 263 ವಷುಗಳ ಕಾಲ 

ಸುದಿೋಘುವಾಗಿ ಆಳಿದಂತಹ ನಲ್ಕಕ  ರಾಜಧಾನಿಗಳನುನ  ಹಾಂದಿದಂತಹ  ಕೇಳದಿಯ  18ನೇ 

ಅರಸರಲಿ್ಲ  13 ನೇ ಅರಸಿ ವಿೋರ ರ್ಚನ್ನ ಮಾಮ ಜಯ ಕಾಲದಲಿ್ಲ  ಶ್ವಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಪುತರ  

ರಾಜರಾಾಂರನುನ  ಏನು ಔರಂಗಜೇಬ ಮತಾಾಂತರಕೆಕ  ಹತೆಯ  ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ನೋಡುತ್ತು ದಾದ ಗ, 

ರಾಜರಾಾಂರ ಆಶ್ರ ಯ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ಯದ , ಕೆಳದಿಯ ರ್ಚನ್ನ ಮಮ ಜ ಯವರಲಿ್ಲ  ಎನುನ ವುದನುನ  ದಾಖ್ಲ್ 

ಸಮೇತ ಇದ್.  ಇವತ್ತು  ಯಾರೂ ಕನ್ನ ಡಿಗರ ಮೇಲ್ ಕೈ ಎತ್ತು ವ ಪುಾಂಡರು, ಕನ್ನ ಡಿಗರು  ಹೇಡಿ ಎಾಂದ್ಯ 

ಹೆಳುವಂತಹ   ಪುಾಂಡರಿಗೆ ಈ ಸದನ್ದ ಮೂಲಕ ಹೇಳುವುದಕೆಕ  ಇರ್ಚಛ ಪಡುತೆು ೋನೆ. ಅರಮನೆಯ 

ಕಪಪ ದಲಿ್ಲ  ರಾಜರಾಾಂರಿಗೆ ಆಶ್ರ ಯವನುನ  ಕಟಿ , ಔರಂಗಜೇಬನಂತಹ  ಕೂರ ರಿ ರಾಜರನುನ  ಎದ್ಯರು 

ಹಾಕಕಾಂಡು, ಹೈದರಾಲ್ಲ ಮತ್ತು  ಔರಂಗಜೇಬನ್  ವಿರುದಿ  ಇಬಬ ರೂ ಮಹಾಮಾತೆ ಅರಸಿಯರು 

ಯುದಿ  ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. ಹೈದರಾಲ್ಲ ವಿರುದಿ  ವಿೋರ ರಾಣಿ ರ್ಚನನ ಮಮ ನ್ವರು ಇಪಪ ತೊು ಾಂದ್ಯ ದಿನ್ಗಳ 

ಕಾಲ ಯುದಿ  ಮಾಡಿ, ಅವರನುನ  ಹಮೆಮ ಟಿ ಸಿದಾದ ರೆ. ವಿೋರ ರಾಣಿ ರ್ಚನ್ನ ಮಮ ಜನ್ವರು ಅವರಿಗೆ 

ಆಶ್ರ ಯವನುನ  ಕಟಿ , ಇವತ್ತು  ಅದರ ನೆನ್ಪಿಗ್ರಗಿ, ದಿಾ ಬ್ರಹುವುಳಳ  ಪಾವುತ್ತ ದೇವಸ್ವಾ ನ್ವನುನ  

ಶ್ವಾಜಯ ಪುತರ  ರಾಜರಾಾಂರವರು ಬಿದೂನೂರಿನ್  ಕೋಟೆಯಳಗೆ ಭವಯ ವಾದಂತಹ 

ದೇವಸ್ವಾ ನ್ವನುನ  ನಿಮಾುಣ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ.  ಹುಾಂಚ್ ಜೈನ್ರ ಒಾಂದ್ಯ ಪವಿತರ  ದೇವಾಲಯ ಬಸದಿಗಳು 

ಏನಿವ, ಪದಾಮ ವತ್ತಯನುನ  ಜೈನ್ ಬಂಧುಗಳು ಯಕ್ಣಿ ಎಾಂದ್ಯ ಕರೆಯುತಾು ರೆ. ಅಲಿ್ಲಗೆ ಲಕ್ಾಾಂತರ 

ಮರಾಠ ಭಕಾು ದಿಗಳು ಬರುತ್ತು ದಾದ ರೆ.  ನವು ಕೂಡ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತೆು ೋವ.  ಈ ಕಡಗೇಡಿಗಳನುನ  ಸದ್ 

ಬಡಿಯುವ  ಇಚಾಚ ಶ್ಕು  ಮತ್ತು  ಬದಯ ತೆ ನ್ಮಮ  ಸಕಾುರಕೆಕ  ಇದ್. ಈಗ್ರಗಲೇ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. 

ಕರತೆಗಳಿದದ ರೆ, ನ್ಮಗೆ ಏನು ಆತಮ  ಒಾಂದ್ಯ ಪರ ತ್ತಷ್ಾ  ಇಲಿ . ಪರ ತ್ತಪರ ಕ್ಷಗಳಲಿ್ಲ  ಕರತೆಗಳು ಆಗಿದದ ರೆ, 

ಅದನುನ  ಹೇಳಿದರೆ, ನ್ಮಮ  ನ್ಮಮ  ಸಕಾುರ ಕೇಳುತು ದ್.  ತಕ್ಷಣ  ಅದನುನ  ನಿಯಂತರ ಣಕೆಕ  ತಂದ್ಯ, 

ಅವರಿಾಂದ ಮತೊು ಮೆಮ  ಮರುಕಳಿಸದ ಹಾಗೇ, ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಬೇಕಾದಂತಹ ಕರ ಮಗಳನುನ  

ಕೈಗಳುಳ ತೆು ೋವ. ಬ್ಳಗ್ರವಿ ನ್ಮಮ ದಾಗಿತ್ತು . ಇವತ್ತು  ಬ್ಳಗ್ರವಿ ನ್ಮಮ ದೇ ಆಗಿದ್. ಬ್ಳಗ್ರವಿ ಇದ್ಯ 

ಎಾಂದಿಾಂದಿಗೂ ನ್ಮಮ ದಾಗಿರುತು ದ್. ದಯಮಾಡಿ, ಒಾಂದ್ಯ ವಿನಂತ್ತ ಮಾಡುವುದೇನೆಾಂದರೆ, ಬ್ಳಗ್ರಾಂ 

ಎಾಂದ್ಯ ಯಾರೂ ಕರೆಯಬೇಡಿ. ಬ್ಳಗ್ರವಿ, ಬ್ಳಗ್ರವಿ, ಬ್ಳಗ್ರವಿ ಇದ್ಯ ಯಾವತೂು  ಕೂಡ ನ್ಮಮ ದೇ. 
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ರ್ಚನ್ನ ಮಾಮ ಜ, ಸಂಗೋಳಿಳ  ರಾಯಣಣ ,  ಶ್ವಾಜ  ಇಡಿೋ ರಾಷಿ ರದ ಒಾಂದ್ಯ ಪರ ತ್ತೋಕಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿದ್. 

ಯಾವತ್ತು ಗೂ ಕೂಡ ಭಾರತದಾದಯ ಾಂತ ಇವರನುನ  ಗೌರವಿಸಲಪ ಡುವಂತಹ ಒಾಂದ್ಯ ಸನಿನ ವೇಶ್. 

ಸಂಗೋಳಿಳ  ರಾಯಣಣ ನ್ ತಾಯ ಗ ಬಲ್ಲದಾನ್ಗಳಿಗೆ ಈ ರಿೋತ್ತಯ ಕೃತಯ ಗಳನುನ  ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಥುನೇ 

ಇರುವುದಿಲಿ . ಈ ರಿೋತ್ತಯ ಕೃತಯ ಗಳನುನ   ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ನವಾಯ ರೂ ಬಿಡಬ್ರರದ್ಯ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿ 

ತಮಮ  ಮೂಲಕ ವಿನಂತ್ತಯನುನ  ಮಾಡುತೆು ೋನೆ.  

 ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ,  ಈ ಒಾಂದ್ಯ 

ದ್ಯಷಕ ೃತಯ ದ ಬಗೆೆ  ವಿಧಾನ್ ಪರಿಷತ್ತು ನ್ ಹರಿಯ ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರೆಲಿರೂ ಮಾತನಡಿದಾದ ರೆ. ಇದಕೆಕ  

ನನು ಸಹ ಮತವನುನ  ವಯ ಕು  ಪಡಿಸುತೆು ೋನೆ. ಈ ದಿನ್ ಸಂಗೋಳಿಳ  ರಾಯಣಣ  ಪರ ತ್ತಮೆಯನುನ  

ಭಗನ ಗಳಿಸಿರುವಂತಹದ್ಯದ . ಶ್ವಾಜ ಮಹಾರಾಜನ್ ಪರ ತ್ತಮೆಗೆ ಮಸಿ ಬಳಿದಿರುವಂತಹದ್ಯದ , ಕನ್ನ ಡ 

ಬ್ರವುಟವನುನ  ಸುಟಿ  ಹಾಕರುವಂತಹದ್ಯದ , ಇಾಂತಹ ದ್ಯಷಕ ೃತಯ  ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ಯದ . ಇದ್ಯ ರಾಷಿ ರ 

ದೊರ ೋಹ ಕೆಲಸ. ರಾಷಿ ರ ದೊರ ೋಹ ಕೃತಯ ದಲಿ್ಲ  ತೊಡಿಗಿರುವಂತಹವರು ಯಾರೇ ಆಗಿರಲ್ಲ,  ಅವರಿಗೆ 

ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ಶ್ಕ್ೆಯಾಗುವುದಕೆಕ  ಕಾನೂನಿನ್ಡಿಯಲಿ್ಲ  ಪರ ಕರಣಗಳನುನ  ದಾಖ್ಲ್ಕ 

ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನುನ  ನ್ಮಮ  ಘನ್ ಸಕಾುರ ಮಾಡಬೇಕು.  ಮಾನ್ಯ  ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್ ಮತ್ತು  

ಮಾನ್ಯ  ಪುಟಿ ಣಣ ನ್ವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೇ, ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಕಠಿಣ ಶ್ಕ್ೆ  ಅಾಂತಾ 

ಹೇಳಿದರೂ,  ಸುಮಾರು 4-5 ವಷುಗಳ ಕಾಲ ಸಜೆಯಾಗುವಂತಹ  ಒಾಂದ್ಯ ಕಲಂಗಳಲಿ್ಲ  ಈ 

ಪರ ಕರಣವನುನ  ದಾಖ್ಲ್ಕ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿ, ನನು ಈ ಸದನ್ದ ಮೂಲಕ ಘನ್ ಸಕಾುರಕೆಕ  

ಒತಾು ಯ ಮಾಡುತೆು ೋನೆ. ಇಾಂತಹ ಘಟನೆಯನುನ  ಸಂಪೂಣುವಾಗಿ ನನು ಖಂಡಿಸುತೆು ೋನೆ. ಆದರೆ ಈ 

ಬ್ಳಗ್ರವಿ ಅಧಿವೇಶ್ನ್ಕೆಕ  ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಪರ ತ್ತಮೆಗೆ ಮಸಿ ಬಳಿಯುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಪಾರ ರಂಭವಾದ 

ಕೂಡಲೇ, ಗೃಹ ಇಲ್ಯಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷಮವಾಗಿ ಮತ್ತು  ಬಹಳ ಹೆಚಿಚ ನ್ ಆಸಕು ಯನುನ   

ರಕ್ಷಣಾ ವಯ ವಸಾ ಯ ದೃಷಿ್ಟ ಯಿಾಂದ ಮತ್ತು  ಇಾಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸಬಹುದ್ಾಂಬ ದೃಷಿ್ಟ ಯಿಾಂದ 

ಜಾಗರೂಕತೆ ವಹಸಬೇಕು. ಎಲಿೋ ಒಾಂದ್ಯ ಕಡೆ ನಿಲುಕ್ಷಯ  ಆಗಿದ್ ಎನುನ ವಂತಹ ಮಾತನುನ  ಈ 

ಸಂದಭುದಲಿ್ಲ  ಹೇಳ ಬಯಸುತೆು ೋನೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಾಂತಹ ಘಟನೆಗಳನುನ   ನ್ಮಮ  ಪ್ಲ್ಲೋಸರು 

ಹಗಲ್ಕ-ರಾತ್ತರ  ಕಾದ್ಯ ಕುಳಿತ್ತಕಳುಳ ವುದಕೆಕ  ಆಗುವುದಿಲಿ . ಇಾಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನ್ಡೆಸುವಂತಹ 

ದ್ಯಷಕ ಮಿುಗಳು  ಯಾವುದೇ ಸಕಾುರವಿದದ ರೂ ಕೂಡ  ಅದರ  ಕಣಿಣ ಗೆ ತಪಿಪ ಸಿಕಾಂಡು ಇಾಂತಹ ಕೆಲಸ  

ಮಾಡುವಂತಹ ಚ್ಮಾತಾಕ ರವನುನ  ಹಾಂದಿದಾದ ರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಾಂತಹ ಘಟನೆಯ ಬಗೆೆ  ಇನುನ  

ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಕರ ಮಗಳನುನ  ನ್ಮಮ  ರಕ್ಷಣಾ ಇಲ್ಯಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೈಗಳಳ ಬೇಕು. ಯಾರು 

ಯಾರು ಇಾಂತಹ ದ್ಯಷಕ ೃತಯ ದಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಸಿದಾದ ರೆ, ಅವರೆಲಿರಿಗೂ ಕೂಡ ಮೊಕದದ ಮೆಗಳು ದಾಖ್ಲ್ಕ 

ಮಾಡಿ, ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ಶ್ಕ್ೆ  ಕಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನುನ  ಸಕಾುರ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತಾು , 

ನನು ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಸಕಾುರಕೆಕ  ವಿನಂತ್ತ ಮಾಡುತೆು ೋನೆ. 
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 ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಒಾಂದ್ಯ ಮಾತ್ತ ಇಲಿ್ಲ  ನೆನ್ಪು ಆಗುತು ದ್. ಶ್ರ ೋ 

ಸ್ವಾ ಮಿವಿವೇಕಾನಂದರವರು ಹೇಳಿದಾದ ರೆ. ಅದೇನೆಾಂದರೆ, ಜಗತ್ತು ನ್ಲಿ್ಲ  ಆಶಾಂತ್ತ, ಹಾಂಸ ಎಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ  

ಇರುತು ದ್ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಜಗತ್ತು ನ್ಲಿ್ಲ  ಅಶಾಂತ್ತ ಮತ್ತು  ಹಾಂಸ ಎರಡು ಇರುವಂತಹದ್ಯದ , 

ಏತಕಾಕ ಗಿ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದರೆ,  ಒಾಂದ್ಯ ಸಾ ಮತ ಭಾರ ಾಂತ್ತ. ಎರಡನೆಯದ್ಯ, ಅನ್ಯ  ಧಮು ದ್ಾ ೋಷ್ಟ. 

ಇವರಡು ಕಾರಣಗಳಿಾಂದ ಜಗತ್ತು ನ್ಲಿ್ಲ  ಅಶಾಂತ್ತ ಮತ್ತು  ಹಾಂಸ ಎಲಿ್ಯ  ಕಡೆಯಿದ್. ದಯವಿಟಿ , ನನು 

ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಘನ್ ಸಕಾುರಕೆಕ  ವಿನಂತ್ತ ಮಾಡುವುದೇನೆಾಂದರೆ, ಇದರ ಮೇಲ್ ಕಠಿಣವಾದ 

ಕರ ಮಗಳನುನ  ಕೈಗಳುಳ ವ ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಬೇಕು.  ಇಾಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ  ಪೂವುದಲಿ್ಲತ್ತು  

ಮತ್ತು  ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ  ನಂತರ ನವು ಗಮನಿಸುತ್ತು ದ್ದ ೋವ. ಬ್ಳಗ್ರವಿ ಅಧಿವೇಶ್ನ್  ಈಗ  ಮಾತರ ವಲಿ . 

ಇದಕೆಕ  ಏನದರೂ ನಿದಿುಷಿ ವಾದಂತಹ ಬದಲ್ಯವಣೆಗಳನುನ  ಕಾನೂನಿನ್ಲಿ್ಲ  ತಂದರೆ, ಪರ ತ್ತಮೆಗಳ 

ಮೇಲ್ ಹಾಕುವಂತಹ ದ್ಯಷಕ ಮಿುಗಳ ಕೃತಯ ವನುನ  ತಪಿಪ ಸುವುದಕೆಕ  ಸಕಾುರ ಏನದರೂ ಈಗ್ರಗಲೇ 

ಕಾಯಿದ್ ಇದದ ರೆ,  ಅದಕಕ ಾಂದ್ಯ ತ್ತದ್ಯದ ಪಡಿ ತರುವಂತಹದದ ರ ಬಗೆೆ  ಚಿಾಂತನೆಯನುನ  ಮಾಡಬೇಕು.  

            (ಮುಾಂದ್ಯ) 

(1176)20.12.2021/4.40/ಎಾಂ.ಎಾಂ-ವಿ.ಕೆ                   (ಸಭಾಪತ್ತಯವರ ಉಪಸಿಾ ತ್ತ) 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ (ಮುಂದ್ದ):-  

ದಯಮಾಡಿ ಇನುನ  ಮುಾಂದ್ ಯಾವುದೇ ಸ್ವವುಜನಿಕ ಸಾ ಳಗಳಲಿ್ಲ  ಪರ ತ್ತಮೆಗಳನುನ  ಸ್ವಾ ಪನೆ 

ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಅದಕೆಕ  ಸಕಾುರದ ಅನುಮತ್ತ ಬೇಕು.   ಇಲಿದಿದದ ರೆ ವಿಧಾನ್ಸೌಧದ ಸುತು ಲ್ಲ 

ಹಾಕರುವ ಪರ ತ್ತಮೆಗಳಿಗೆ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಕಾವಲ್ಕ ಏನಿದ್ ಹಾಗೆ ಎಲಿ್ಯ  ಪರ ತ್ತಮೆಗಳಿಗೂ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ 

ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಕಾವಲ್ಕ ಕಡಬೇಕಾಗುತು ದ್.  ದಯಮಾಡಿ ಸಕಾುರ ಒಾಂದ್ಯ ಚಿಾಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು.  

ಇಾಂತಹ ಮಹಾನ್ ವಯ ಕು ಗಳ ಪರ ತ್ತಮೆಗಳನುನ  ಸುರಕ್ತವಾದಂತಹ ಸಾ ಳಗಳಲಿ್ಲ , ಇಾಂತಹ ಘಟನೆಗೆ 

ಆಸಪ ದವಾಗದಂತಹ ಸಾ ಳಗಳಲಿ್ಲ  ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು  ಪರ ತ್ತಯಾಂದ್ಯ ಪರ ತ್ತಮೆಗಳನುನ  ಕೂಡ ಯಾವುದೇ 

ಸಂಘ ಸಂಸಾ  ಇರಲ್ಲ, ಸಮುದಾಯವಿರಲ್ಲ, ಯಾರೇ ಇರಲ್ಲ ಹಾಕುವಾಗ ಸಕಾುರದ ಅನುಮತ್ತ 

ಪಡೆಯಬೇಕು ಎನುನ ವ ಒಾಂದ್ಯ ಹಸ ನಿಯಮವನುನ  ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡು ಬರುವುದ್ಯ  ಅಥವಾ ಇಾಂತಹ 

ಮಹಾನ್ ವಯ ಕು ಗಳ ಚ್ರಿತೆರ ಯನುನ  ಪ್ರರ ಢಶ್ಕ್ಷಣ ವಯ ವಸಾ ಯ ಪಠಯ ಕರ ಮಗಳಲಿ್ಲ ಅಚುಚ ಕಟಿಾ ಗಿ 

ತರುವಂತಹದ್ಯದ  ಆಗಬೇಕು.  ಇದರ ಜತೆಗೆ ನಲ್ಕಕ  ಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ  ಕೂಡ ಒಾಂದ್ಯ ಮೂಯ ಸಿಯಂ 

ಮಾಡಿ ಇಾಂತಹ ಮಹಾಪುರುಷರ ಪರ ತ್ತಮೆಗಳನುನ  ಅಲಿ್ಲಟಿ  ಅದನನ ಾಂದ್ಯ ಪರ ವಾಸಿ ತಾಣವನನ ಗಿ 

ಮಾಡಿ ದೇಶ್ ವಿದೇಶ್ಗಳಿಾಂದ ಬಂದ ಪರ ವಾಸಿಗಳೆಲಿರೂ ಕೂಡ ಆ ಸಾ ಳಕೆಕ  ಭೇಟ ಕಡುವಂತಹ 

ಒಾಂದ್ಯ ಪರ ವಾಸಿ ತಾಣವನನ ಗಿ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮಾಡುವುದ್ಯ ಮತ್ತು  ಅಲಿ್ಲ  ಸೂಕು ವಾದಂತಹ 

ಬಂದೊೋಬಸು ್ ವಯ ವಸಾ ಯನುನ  ಮಾಡುವಂತಹ ಒಾಂದ್ಯ ಹಸ ಚಿಾಂತನೆ ಸಕಾುರದಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆದರೆ 
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ಒಳೆಳ ಯದ್ಯ.  ಏಕೆಾಂದರೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಈ ರಿೋತ್ತ ಹಗಲ್ಕ ಅಥವಾ ರಾತ್ತರ  ನ್ಡೆದರೆ ಪ್ಲ್ಲೋಸರು 

ಕಾಯುದ ಕಾಂಡು ಕುಳಿತ್ತಕಳುಳ ವುದಕಾಕ ಗುವುದಿಲಿ . ಈಗ ನವು ಇಾಂತಹ ಮಹಾಪುರುಷರ 

ಪರ ತ್ತಮೆಗಳೆಲಿವನೂನ  ಕೂಡ ಸ್ವವುಜನಿಕ ಸಾ ಳಗಳಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್ಯ  ಕಡೆ ಅಭಿಮಾನ್ದಿಾಂದ 

ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಟಿ ದ್ದ ೋವ.  ಈಗ ಆ ಪರ ತ್ತಮೆಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕಡುವುದಕೆಕ  ಯಾವ ಸಕಾುರದಿಾಂದಲ್ಲ 

ಆಗುತ್ತು ಲಿ .  ಇಾಂತಹ ಕಡಿಗೇಡಿಗಳು ಜಗತ್ತು ನುದದ ಕೂಕ  ಕೂಡ ಸ್ವಾ ಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ 

ಎಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಇರುತು ದ್ ಎಾಂದರೆ, ಮಾನ್ವ ಕೋಟ ಇರುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಡಿಗೇಡಿಗಳು ಇದ್ದ ೋ 

ಇರುತಾು ರೆ.   ಇಾಂತಹ ಸಮಸಯ ಗಳು ಎಲಿ್ಯ  ಸಕಾುರಗಳಿಗೂ ದೊಡಡ  ಸಮಸಯ ಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತು ದ್.  

ಆದದ ರಿಾಂದ ನ್ಮಮ  ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ , ನ್ಮಮ  ಸಕಾುರದಲಿ್ಲ  ಇವತ್ತು  ಕನ್ನ ಡ ನಡು ಎಾಂದರೆ, ಭಾರತ 

ದೇಶ್ದಲಿ್ಲ  ಶಾಂತ್ತಯ ನೆಲ್ಬಿೋಡು, ಕನ್ನ ಡ ನಡು ಕರುನಡು, ಸವು ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತ್ತಯ ತೊೋಟ 

ಇದನುನ  ಕುವಾಂಪುರವರು ಹೇಳಿದಾದ ರೆ.  ಇಾಂತಹ ಕಡೆ ಇಾಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಆಗ್ರಗ ನ್ಡೆಯುತ್ತು ರುವುದ್ಯ 

ಎಲಿೋ ಒಾಂದ್ಯ ಕಡೆ ನ್ಮೆಮ ಲಿರ ಮನ್ಸಿಸ ಗೆ ಬಹಳ ನೋವುಾಂಟ ಮಾಡುತು ದ್.  ಇದರಲಿ್ಲ  

ಶಾಂತ್ತಯನುನ  ಕದಡುವ ವಯ ವಸಾಯಾಗುತು ದ್. ಇದಕೆಕ  ಆಸಪ ದವಾಗಬ್ರರದ್ಯ.  ದಯಮಾಡಿ 

ಇದಕಕ ಾಂದ್ಯ ಕಾಯಿದ್ಯನುನ  ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡು ಬಂದ್ಯ ಇನುನ  ಮುಾಂದ್ ಈ ಪರ ತ್ತಮೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು  

ಪರ ತ್ತಮೆಗಳನುನ  ಇಡುವಾಗ, ಆ ಪರ ತ್ತಮೆಗಳನುನ  ಎಲಿ್ಲಡಬೇಕು ಎನುನ ವುದರ ಬಗೆೆ  ಒಾಂದ್ಯ 

ಚಿಾಂತನೆಯನುನ  ಆ ಕಾಯಿದ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷಿ್ ೋ ಸುರಕ್ಷತೆಯಾಗುತು ದ್.  ಇಾಂತಹ 

ಮಹಾಪುರುಷರಿಗೆ ನವು ಹೆಚಿಚ ನ್ ಗೌರವ ಕಟಿ  ಹಾಗ್ರಗುತು ದ್.  ಇಾಂತಹ ಮಹಾಪುರುಷರ 

ಇತ್ತಹಾಸವನುನ  ಪಠಯ ಕರ ಮಗಳಲಿ್ಲ  ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ನ್ಮಮ  ಮಕಕ ಳು ಬ್ರಲಯ ದಲಿ್ಲಯೇ ಅದನುನ  

ಓದ್ಯವುದ್ಯ ಮತ್ತು  ಈ ಮಹಾಪುರುಷರನುನ  ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುವುದ್ಯ ಇದ್ಲಿವೂ ಆಗುತು ದ್.  ಅದರ 

ಬಗೆೆ  ಒಾಂದ್ಯ ಚಿಾಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತಾು , ಈ ಘಟನೆಯನುನ  ಖಂಡಿಸಿ ಮತೊು ಮೆಮ  

ಘನ್ಸಕಾುರದಲಿ್ಲ ; ಇವತ್ತು  ಮಾನ್ಯ  ಈಶ್ಾ ರಪಪ ನ್ವರು ಇಲಿ್ಲಲಿ .  ಅವರು ರಾಯಣಣ  ಬಿರ ಗೇಡ್ ಎಾಂದ್ಯ 

ಮಾಡಿದರು.  ಅದನುನ  ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಕಾಲ ದೊಡಡ  ಅಬಬ ರ ಎಬಿಬ ಸಿದರು.  ಯಾಕೋ ನಿನೆನ ಯಿಾಂದ 

ರಾಯಣಣ  ಪರ ತ್ತಮೆಗೆ ಇಷಿ್ ಲಿ್ಯ  ಆದರೂ ಒಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿಕೆಯನುನ  ಕಟಿ ರುವುದನುನ  ಕೂಡ ನನು 

ನೋಡಲ್ಲಲಿ .  

ಶಿರ ೋ ಅರಗ ಜಾಞ ನೇಂದರ  (ಗೃಹ ಸಚಿವರು):- ಮಾನ್ಯ  ಮರಿತ್ತಬ್ಬ ೋಗೌಡರೇ, ಜಲಿ್ಯ  

ಆವೃತ್ತು ಯಲಿ್ಲ  ಹೇಳಿಕೆಯನುನ  ಕಟಿದಾದ ರೆ.  

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ:- ಆದರೆ ಮಾನ್ಯ  ಈಶ್ಾ ರಪಪ ನ್ವರು ರಾಯಣಣ  ಬಿರ ಗೇಡ್ನ್ಲಿ್ಲ  ಗುಡುಗಿದ್ಯದ  

ಪತ್ತರ ಕೆಯಲಿ್ಲ  ಭಾರತ ದೇಶ್ಕೆಕ ೋ ಕೇಳುತ್ತು ತ್ತು .  ಇವತ್ತು  ಅವರ ಪರ ತ್ತಮೆಗೆ ಆಗಿರುವ ಅವಮಾನ್ಗಳ ಬಗೆೆ  

ಅವರು ಗುಡುಗಿದದ ನುನ  ಎಲಿೋ ಒಾಂದ್ರಡು ಲೈನ್ ಬರೆಯುತಾು ರೆ.  ಅವರು ಇದಿದ ದದ ರೆ ರ್ಚನನ ಗಿತ್ತು .  
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ನನು ಅದರ ಬಗೆೆ  ಕೆಣಕುವುದಕೆಕ  ಹೋಗುವುದಿಲಿ .  ದಯಮಾಡಿ ಈ ಘಟನೆಯಲಿ್ಲ  

ಭಾಗವಹಸಿರುವವರ ಮೇಲ್ ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾದ ಶ್ಕ್ೆ ಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸುವಂತಹ ಕಾಲಂಗಳಲಿ್ಲ  

ಮೊಕದದ ಮೆಗಳನುನ  ಹಾಕಬೇಕು ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತಾು  ಈ ಘಟನೆಯನುನ  ಖಂಡಿಸಿ ನ್ನೆನ ರಡು 

ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ಮುಗಿಸುತೆು ೋನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ(ವಿಧಾನಸಭೆಯಂದ ಚುನ್ಯಯತ್ರಾದವರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ನ್ನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ್ ಕಟಿ ದದ ಕಾಕ ಗಿ ಧನ್ಯ ವಾದಗಳು.  ಕನುಟಕದಲಿ್ಲ  

ಬ್ಳಗ್ರವಿಯಲಿ್ಲ  ಅಧಿವೇಶ್ನ್ ನ್ಡೆಯುತ್ತು ರುವಂತಹ ಸಂದಭುದಲಿ್ಲಯೇ ಈ ಒಾಂದ್ಯ ಅಶಾಂತ್ತಯ 

ವಾತಾವರಣವನುನ  ನಿಮಾುಣ ಮಾಡುವಂತಹ, ದ್ಾ ೋಷದ ವಾತಾವರಣವನುನ  ನಿಮಾುಣ 

ಮಾಡಿದಂತಹ ರಣಹೇಡಿಗಳ ಕುಕೃತಯ ವನುನ  ನನು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತೆು ೋನೆ.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಮಾನಾ  ಉಪಸಭಾಪತಿಯವರು ಪಿೋಠವನು ಲಂಕರಿಸಿದರು) 

ಸಕಾುರಕೆಕ  ನ್ನ್ನ  ಒಾಂದ್ಯ ಸಲಹೆಯೇನೆಾಂದರೆ, ಶ್ವಾಜ ಪರ ತ್ತಮೆ ಇರಬಹುದ್ಯ, ಅದೇ ರಿೋತ್ತ ಸಂಗಳಿಳ  

ರಾಯಣಣ ನ್ವರ ಪರ ತ್ತಮೆ ಇರಬಹುದ್ಯ, ಬಸವೇಶ್ಾ ರರ ಪರ ತ್ತಮೆ ಅಥವಾ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ. 

ಅಾಂಬೇಡಕ ರ್ರವರ ಪರ ತ್ತಮೆ ಇರಬಹುದ್ಯ ಆಗ್ರಗ ಈ ಮಹಾಪುರುಷರ ಪರ ತ್ತಮೆಗಳಿಗೆ ಧಕೆಕ  ಮಾಡಿ, 

ಹಲಿ್  ಮಾಡಿ ವಿಕೃತ ಸಂತೊೋಷವನುನ  ಪಡುವಂತಹ ರಣಹೇಡಿಗಳ ಕುಕೃತಯ  ಆಗ್ರಗ 

ನ್ಡೆಯುತ್ತು ರುತು ದ್.  ಅದಕೆಕ  ನ್ನ್ನ  ಸಲಹೆಯೇನೆಾಂದರೆ, ಯಾರು ಆ ಪರ ತ್ತಮೆಗೆ ಹಲಿ್  ಮಾಡುತಾು ರೆ, 

ಅಗೌರವವನುನ  ತೊೋರುತಾು ರೆ; ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ  ಚ್ಪಪ ಲ್ಲ ಹಾರವನುನ  ಹಾಕ ಕೂಡ ವಿಕೃತ 

ಸಂತೊೋಷವನುನ  ಪಡೆಯುತಾು ರೆ.  ಅಾಂತಹವರನುನ  ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತ್ತಸಿ ಕನಿಷಿ 10 ವಷು 

ಜೈಲ್ಲನ್ಲಿ್ಲಡಬೇಕು ಮತ್ತು  ಭಾರಿ ಕಠಿಣ ಶ್ಕ್ೆಯನುನ  ಕಡಬೇಕು.  10 ವಷುಗಳ ಕಾಲ ಹರಗಡೆ 

ಬಿಡುವುದಿಲಿ  ಎಾಂಬ ಒಾಂದ್ಯ ಕಾನೂನ್ನುನ  ರಚಿಸಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಈ ಸಂದಭುದಲಿ್ಲ  ಒಾಂದ್ಯ 

ಸಲಹೆಯನುನ  ಕಡುತೆು ೋನೆ.  ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ನ್ಮಮ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ವಿಧಾನ್ 

ಪರಿಷತ್ತು ನ್ ಆರು ವಾಹನ್ಗಳ ಮೇಲ್ ಹಲಿ್ಯನುನ  ನ್ಡೆಸಿದಾದ ರೆ.  ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ವಾಹನ್ಕೆಕ  ಬ್ಾಂಕ 

ಹಚಿಚ ದಾದ ರೆ, ಕನ್ನ ಡದ ಆಸಿು ಪಾಸಿು ಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ ಎಾಂದ್ಯ ಏನು ಪತ್ತರ ಕೆಯಲಿ್ಲ , ಟ.ವಿ.,ಯಲಿ್ಲ  

ಬಂದಿದ್ ಅದನುನ  ನವು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದ ೋವ.  ಯಾರು ಆ ರಿೋತ್ತ ವಾಹನ್ವನುನ  ಸುಟಿದಾದ ರೆ, ಯಾರು 

ಆಸಿು  ಪಾಸಿು ಯನುನ  ಸುಟಿದಾದ ರೆ ಅವರಿಾಂದಲೇ ವಸೂಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು.   ಅಾಂದರೆ ಉಪುಪ  ತ್ತಾಂದವನೇ 

ನಿೋರು ಕುಡಿಯಬೇಕು.  ಹಾಗ್ರಗಿ ಅವರಿಾಂದ ವಸೂಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು, ವಸೂಲ್ಲ ಮಾಡುವವರೆಗೂ 

ಬಿಡಬ್ರರದ್ಯ. ಅವನು ಯಾವ ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿ ದಾದ ನೆ, ಯಾವ ಕುಟಾಂಬಕೆಕ  

ಸಂಬಂಧಪಟಿ ದಾದ ನೆ ಮತ್ತು  ಸಮಾಜ ಅವನ್ನುನ  ಅಗೌರವವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು.  ಆ ರಿೋತ್ತಯ 

ಶ್ಕ್ೆಯನುನ  ಕಡಬೇಕು.  ಅದರಲಿ್ಲಯೂ ರಾತ್ತರ  ಹತು ಲಿ್ಲ  ಈ ಘಟನೆಯನುನ  ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. 
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 ಅಾಂದರೆ ಸಕಾುರಕೆಕ  ಮತ್ತು  ಸಮಾಜದ ಜನ್ರಿಗೆ ಒಾಂದ್ಯ ಹೆಮೆಮ  ಇದ್. ಸುರಕ್ತವಾಗಿರುತು ದ್, 

ಏನೂ ತೊಾಂದರೆಯಿಲಿವಾಂದ್ಯ.  ಆದರೆ ಇದರ ದ್ಯರುಪಯೋಗವನುನ  ಪಡೆದ್ಯಕಾಂಡಿರುವಂತಹವರು 

ಯಾರಿದಾದ ರೆ ಅವರನುನ  ಹಡಿದ್ಯ, ಅರೆಸಿ್ ಮಾಡಿ, ಶ್ಕ್ೆಯನುನ  ವಿಧಿಸಿದಾದ ರೆ ಅದಕೆಕ  ನನು ಸಕಾುರಕೆಕ  

ಮತ್ತು  ಗೃಹ ಮಂತ್ತರ ಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ತರ ಗಳಿಗೆ ಈ ಸಂದಭುದಲಿ್ಲ  ಅಭಿನಂದನೆಯನುನ  ಸಲಿ್ಲಸುತೆು ೋನೆ.  

ಅದೇ ರಿೋತ್ತಯಲಿ್ಲ  ಕನ್ನ ಡದ ಧಾ ಜವನುನ  ಸುಟಿದಾದ ರೆ.  ಅದಕೆಕ  ಪರ ತ್ತಯಾಗಿ ನವು ಮಹಾರಾಷಿ ರದ 

ಧಾ ಜವನುನ  ಸುಡಬಹುದ್ಯ.  ಆದರೆ ಅದ್ಯ ನ್ಮಮ  ಹೇಡಿತನ್ವಾಗುತು ದ್ ಅದನುನ  ನವು 

ಮಾಡಬ್ರರದ್ಯ.  ಮತೆು  ರಣಹೇಡಿಗಳ ಕೆಲಸವನುನ  ನವು ಮಾಡಿದ ಹಾಗ್ರಗುತು ದ್.  ಭಾರತದ 

ಧಾ ಜವನುನ  ಸುಡುವುದ್ಯ ಎಾಂದರೆ, ಭಾರತದ ರಾಷಿ ರಗಿೋತೆಗೆ ಅವಮಾನ್ ಮಾಡುವುದ್ಯ ಎಾಂದರೆ ಅದ್ಯ 

ಇಡಿೋ ದೇಶ್ಕೆಕ  ಅವಮಾನ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ.  ಶ್ವಾಜಗೆ ಅವಮಾನ್ ಮಾಡುವುದ್ಯ ಎಾಂದರೆ, 

ರಾಯಣಣ ನ್ವರಿಗೆ ಅವಮಾನ್ ಮಾಡುವುದ್ಯ ಎಾಂದರೆ, ಡಾ. ಬಿ.ಆರ. ಅಾಂಬೇಡಕ ರ್ರವರಿಗೆ ಅವಮಾನ್ 

ಮಾಡುವುದ್ಯ ಎಾಂದರೆ, ಭಾರತಕೆಕ  ಅವಮಾನ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ, ನ್ಮಮ  ಹೆತು  ತಾಯಿಗೆ ಅಗೌರವ 

ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಆಗುತು ದ್.  ಈ ಎಲಿ್ಯ  ವಿಷಯಗಳನುನ  ಗಮನ್ದಲಿ್ಲಟಿಕಾಂಡು ಸಕಾುರಕೆಕ  ನ್ನ್ನ  

ಸಲಹೆಯಾಂದನುನ  ಹೇಳಿ ನ್ನ್ನ  ವಿಚಾರವನುನ  ಮುಗಿಸುತೆು ೋನೆ.  ನವು ಬ್ಳಗ್ರವಿಯಲಿ್ಲ  

ವಷುಕಕ ಾಂದ್ಯ ಸಲ ಅಧಿವೇಶ್ನ್ವನುನ  ನ್ಡೆಸಿಯೇ ನ್ಡೆಸುತೆು ೋವ.  ಈ ಸುವಣುಸೌಧವನುನ  ಬಹಳ 

ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರಣಕಕ ೋಸಕ ರವಾಗಿ ಕಟಿ ಲ್ಯಗಿದ್.  ಮಹಾರಾಷಿ ರ ಮತೊು ಮೆಮ  ಬ್ಳಗ್ರವಿಯ ತಂಟೆಗೆ 

ಬರಬ್ರರದ್ಯ.  ಬ್ಳಗ್ರವಿ ಕನುಟಕದ ಅವಿಭಾಜಯ  ಅಾಂಗವಾಗಿದ್.  ಹೇಗೆ ಕಾಶ್ಮ ೋರ ಭಾರತದ 

ಅವಿಭಾಜಯ  ಅಾಂಗವಾಗಿದ್ಯೋ ಅದೇ ರಿೋತ್ತಯಲಿ್ಲ  ಬ್ಳಗ್ರವಿಯು ಕೂಡ ಕನುಟಕದ ಅವಿಭಾಜಯ  

ಅಾಂಗವಾಂದ್ಯ ಬ್ಳಗ್ರವಿಯಲಿ್ಲ  ಸುವಣುಸೌಧವನುನ  ಕಟಿ  ಉತು ರ ಕನುಟಕದ, ಇಡಿೋ ರಾಜಯ ದ 

ಸಮಸಯ ಗಳು, ಅಭಿವೃದಿಿ , ಸಮಗರ  ಕನುಟಕದ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಬಗೆೆ  ಈ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  

ಚ್ರ್ಚುಯಾಗಬೇಕೆನುನ ವ ಕಾರಣಕಕ ೋಸಕ ರವಾಗಿ ಇಲಿ್ಲ  ಸುವಣುಸೌಧವನುನ  ಕಟಿ ಲ್ಯಗಿದ್.  ಇದಕೆಕ  

ಎಲಿರ ಸಹಮತವಿದ್.  ಅದ್ಯ ಕಾಾಂಗೆರ ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ., ಇರಲ್ಲ, ಜೆ.ಡಿ(ಎಸ್) ಇರಲ್ಲ ಇಡಿೋ ನಡಿನ್ 

ಆರೂವರೆ ಕೋಟ ಜನ್ರ ಬ್ಾಂಬಲದಿಾಂದ ಇದನುನ  ಕಟಿ ಲ್ಯಗಿದ್.  

(ಮುಾಂದ್ಯ) 

(1177) 20-12-2021 KH/BNS   4-50             (ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ್(ಮುಂದ್ದ):-  

ಆರೂವರೆ ಕೋಟ ಜನ್ರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಯಾರು ನ್ಡೆದ್ಯಕಳುಳ ತಾು ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕಠಿಣಾತ್ತ ಕಠಿಣ 

ಶ್ಕ್ೆಯನುನ  ವಿಧಿಸಬೇಕು. ಈ ನಡಿನ್ಲಿ್ಲ  ಯಾರೇ ಸ್ವವುಜನಿಕ ಆಸಿು ಯನುನ  ನ್ಷಿ  ಮಾಡಿದರೂ 
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ಕೂಡ ಅದನುನ  ಅವರ ಕಡೆಯಿಾಂದ ವಸೂಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು  ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು 

Karnataka Control of Organised Crimes Act (KCOCA) ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದರು. ಎಲಿವನೂನ  ಕೂಡ 

ಸೇರಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಆ ರಿೋತ್ತಯಾದಂತಹ ಕಠಿಣ ಶ್ಕ್ೆಯನುನ  ವಿಧಿಸಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತಾು  ಮತ್ತು  ಸಕಾುರ 

ಕೂಡಲೇ ಎರ್ಚಚ ತ್ತು ಕಾಂಡು ಇದಕೆಕ  ಒಾಂದ್ಯ ಪೂವುಭಾವಿ ಸಭೆಯನುನ  ನ್ಡೆಸಬೇಕು. ಈ ಪೂವುಭಾವಿ 

ಸಭೆಯನುನ  ಹೇಗೆ ನ್ಡೆಸಬೇಕೆಾಂದರೆ, ಇನುನ  ಮುಾಂದ್ ಅಧಿವೇಶ್ನ್ ಪಾರ ರಂಭವಾಗುವ 3 - 4 ದಿನ್ಗಳ 

ಮುಾಂರ್ಚ ಈ ಸಭೆಯನುನ  ನ್ಡೆಸಿ, ಯಾರಾದರೂ ಈ ರಿೋತ್ತಯ ಕುಕೃತಯ ವನುನ  ನ್ಡೆಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ನವು 

ಈ ರಿೋತ್ತಯ ಕಾನೂನಿನ್ಡಿಯಲಿ್ಲ  ತಕ್ಷಣದಲಿ್ಲಯೇ ಬಂಧಿಸುತೆು ೋವ. ಯಾರೇ ಈ ರಿೋತ್ತಯ ಘಟನೆಗೆ 

ಕಾರಣರಾದವರನುನ  ಇಷಿ್ಟ  ವಷುಗಳ ಕಾಲ ಹರಗೆ ಬಿಡುವುದಿಲಿ  ಎಾಂದ್ಯ ಮುಾಂಚಿತವಾಗಿಯೇ 

ಒಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿಕೆಯನುನ  ಕಡಬೇಕು. ಸಭೆಯನುನ  ನ್ಡೆಸಬೇಕು. ಈ ರಿೋತ್ತಯ ಘಟನೆಗಳು ಆಗದೇ 

ಇರುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕಳಳ ಬೇಕು ಮತ್ತು  ಈಗ ಸಕಾುರ ಎರ್ಚಚ ತ್ತು ಕಾಂಡು ಈ ರಿೋತ್ತಯ ಕರ ಮಗಳನುನ  

ಏನು ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡಿದ್. ಅದಕೆಕ  ನನು ಅಭಿನಂದಿಸಿ, ನ್ನ್ನ  ಎರಡು ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ಮುಗಿಸುತೆು ೋನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಹೆಚ.ಎಂ.ರಮೇಶಗೌಡ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಂದ ಚುನ್ಯಯತ್ರಾದವರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಅವಕಾಶ್ಕಾಕ ಗಿ ಧನ್ಯ ವಾದಗಳು. ಈಗ್ರಗಲೇ ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಜನ್ ಹರಿಯರು 

ಮಾತನಡಿದಾದ ರೆ. ಈ ಬ್ಳಗ್ರವಿ ಅಧಿವೇಶ್ನ್ ನ್ಡೆಸುತ್ತು ರುವಂತಹ ಸಂದಭುದಲಿ್ಲ  ಈ ಅಧಿವೇಶ್ನ್ 

ನ್ಡೆಯುವುದೇ ಉತು ರ ಕನುಟಕ ಭಾಗದ ಸಮಸಯ ಗಳೇನಿವ, ಆ ಸಮಸಯ ಗಳ ಬಗೆೆ  ಈ ಸದನ್ದಲಿ್ಲ  

ವಿಸ್ವು ರವಾಗಿ ಚ್ರ್ಚುಯಾಗಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಈ ಚ್ಳಿಗ್ರಲದ ಬ್ಳಗ್ರವಿ ಅಧಿವೇಶ್ನ್ವನುನ  ಇಲಿ್ಲ  

ಕರೆಯುತಾು ರೆ. ಆದರೆ, ದ್ಯರ್ದುವ ಏನೆಾಂದರೆ, ಈ ಬ್ಳಗ್ರವಿಯಲಿ್ಲ  ಅಧಿವೇಶ್ನ್ ಕರೆದಿರುವಂತಹ 

ಸಂದಭುದಲಿ್ಲ  ಪರ ತ್ತ ಬ್ರರಿಯೂ ಸಹ ಇಾಂತಹದ್ದ ೋ ಏನದರೂ ಒಾಂದ್ಯ ಕೃತಯ ವನುನ  ನ್ಡೆಸುತಾು ರೆ. 

ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಏನೋ ಮಾಡಿದರು, ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದವರು ಏನೋ ಮಾಡಿದರು 

ಎನುನ ವುದರಲಿ್ಲಯೇ ಸದನ್ದ ಸಮಯವಲಿ್ಯ  ಹಾಳ್ಳಗುತ್ತು ದ್. ಇವತ್ತು ನ್ ದಿವಸ ಸಂಗಳಿಳ  

ರಾಯಣಣ ನ್ವರ ಪರ ತ್ತಮೆಯನುನ  ಧಾ ಾಂಸ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. ನವು ಹಾಂದ್ ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನ್ಲಿ್ಲ  ತ್ತರುವಳುಳ ವರ್ 

ಪರ ತ್ತಮೆಯನುನ  ಅನವರಣ ಮಾಡಿದ್ದ ೋವ. ಈ ಪರ ತ್ತಮೆಗಳನುನ  ಎಲಿೋ ಒಾಂದ್ಯ ಕಡೆ ಅನವರಣ 

ಮಾಡುವ ಉದ್ದ ೋಶ್ವೇನೆಾಂದರೆ, ನವು ಕನ್ನ ಡಿಗರು, ಯಾವುದೇ ಜಾತ್ತ ಇರಬಹುದ್ಯ. ನ್ಮಮ  ಜಾತ್ತ 

ವಯ ವಸಾ ಯಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಒಾಂದ್ಯ ಸಮುದಾಯಕೆಕ  ನೋವಾಗಬ್ರರದ್ನುನ ವ ದೃಷಿ್ಟ ಯಿಾಂದ  ಎಲಿರ 

ಪರ ತ್ತಮೆಗಳು ಇರಲ್ಲ. ಎಲಿರೂ ಸಹ ನ್ಮಮ  ಅಣಣ -ತಮಮ ಾಂದಿರು ಮತ್ತು  ಸಹೋದರರ ರಿೋತ್ತ 

ಬ್ರಳೆಾ ಯನುನ  ನ್ಡೆಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಸಕಾುರಗಳು ಮತ್ತು  ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇರಬಹುದ್ಯ, ಅಾಂತಹ 

ನಿಟಿ ನ್ಲಿ್ಲ  ಈ ರಿೋತ್ತಯ ಕೆಲಸಗಳನುನ  ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಜನ್ರು ಇಾಂತಹ ನಿೋಚ್ 

ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡುತಾು ರೆಯಲಿವೇ, ಅಾಂತಹವರಿಾಂದ ಇಡಿೋ ರಾಜಯ ದ ಕಾನೂನು ಸುವಯ ವಸಾ ಗೆ ಭಂಗ 
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ತರುವಂತಹದ್ಯದ  ಆಗುತ್ತು ದ್. ಇದ್ಯ ಎಲಿರಿಗೂ ಸಹ ಗತ್ತು ರುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ನನು 

ಹೇಳುವುದೇನೆಾಂದರೆ, ಇವತ್ತು ನ್ ದಿವಸ ಶ್ವಾಜ ಪರ ತ್ತಮೆಗೆ ಮಸಿ ಬಳಿದಿರುವಂತಹದ್ಯದ  ಇರಬಹುದ್ಯ, 

ದೇಶ್ ಪ್ರ ೋಮಿ ಸಂಗಳಿಳ  ರಾಯಣಣ ನ್ವರ ಪರ ತ್ತಮೆಯನುನ  ಧಾ ಾಂಸ ಮಾಡಿರುವಂತಹದದ ನುನ  ಪರ ತ್ತ ಬ್ರರಿ 

ನವು ನೋಡುತ್ತು ದ್ದ ೋವ. ಮಹಾರಾಷಿ ರ ಏಕೋಕರಣ ಸಮಿತ್ತಯವರು ಮತ್ತು  ಎಾಂಇಎಸ್ ನ್ವರು 

ಬ್ಳಗ್ರವಿ ಈ ಭಾಗದಲಿ್ಲರುವಂತಹ ಪುಾಂಡರು ಏನಿದಾದ ರೆ? ಇವರು ಎರಡರಿಾಂದ ಮೂರು 

ತ್ತಾಂಗಳಿಗಮೆಮ  ಒಾಂದೊಾಂದ್ಯ ಬ್ರರಿ ಇಾಂತಹ ದ್ಯಷಕ ೃತಯ ಗಳಿಗೆ ಕೈಹಾಕುತಾು ರೆ. ಇಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ 

ಸಕಾುರಗಳು ಇರಬಹುದ್ಯ, ಇದರಲಿ್ಲ  ಗೃಹ ಮತ್ತು  ಗುಪು ಚ್ರ ಇಲ್ಯಖೆ ಕೂಡ ಇದ್. ಯಾವಾಯ ವ 

ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಯಾಯಾುರ ಜತೆ ಮಾತನಡಿದರು, ಯಾವಾಯ ವ ರಾಜಕಾರಣಿ ಯಾಯಾುರ 

ಮನೆಗೆ ಹೋದರು, ಯಾಯಾುರ ಜತೆ ಫೋನಿನ್ಲಿ್ಲ  ಮಾತನಡಿದರು ಎನುನ ವುದರ ಬಗೆೆ  ಇವರು 

ಹೆಚುಚ  ಗಮನ್ ಕಡುವುದನುನ  ಬಿಟಿ  ಯಾರು ಬ್ರಾಂಬ ಇಡುವುದಕೆಕ  ಬರುತಾು ರೆ. ಯಾರು ಇಾಂತಹ 

ನಿೋಚ್ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಕೇಾಂದರ  ಸಚಿವರು ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ, ಇಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೊೋ 

ಸಂಘಟನೆಯವರು ಅವರ ವಿರುದಿ  ಪರ ತ್ತಭಟನೆ ಮಾಡುತಾು ರೆ ಎಾಂದರೆ 3 ದಿವಸಗಳ ಮುಾಂರ್ಚ 

ಅವರನುನ  ಹಡಿದ್ಯ ಒಳಗೆ ಹಾಕುತಾು ರೆ. ಆದರೆ, ಬ್ಳಗ್ರವಿ ಒಾಂದ್ಯ ಸೂಕ್ಷಮ  ಪರ ದೇಶ್ವಾಗಿದ್ಯದ , ಪರ ತ್ತ 

ಬ್ರರಿಯೂ ಸಹ ಇವರು ಇಾಂತಹ ನಿೋಚ್ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡುತು ಲೇ ಇದಾದ ರೆ. ಇದ್ಯ ಒಾಂದ್ಯ 

ಬ್ರರಿಯಲಿ . ಇದನುನ  ಮೂರು ತ್ತಾಂಗಳಿಗಮೆಮ  ನೋಡುತು ಲೇ ಇರುತೆು ೋವ. ಯಾವುದೇ ಒಾಂದ್ಯ 

ಚುನವಣೆಯಾಗಬಹುದ್ಯ ಅಥವಾ ಯಾವುದೊೋ ಒಾಂದ್ಯ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಇನಯ ವುದೊೋ 

ಪರ ತ್ತಮೆಯ ಬಗೆೆ  ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಬರಬಹುದ್ಯ. ಪರ ತ್ತ ಬ್ರರಿಯೂ ಸಹ ಎಾಂಇಎಸ್ನ್ 

ಪುಾಂಡರು ಇಾಂತಹ ನಿೋಚ್ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಬಂದಿದಾದ ರೆ. ಹಾಗ್ರಗಿ, ಈಗ ಇಲಿ್ಲ  ಅಧಿವೇಶ್ನ್ 

ನ್ಡೆಯುತ್ತು ದ್ ಎಾಂದ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಗತ್ತು . ಇಲಿ್ಲ  ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಇಲ್ಯಖೆ ಮತ್ತು  Commissionerate  ನ್ವರು 

ಏನು ಮಾಡುತ್ತು ದದ ರು?  ಹಾಗೆಯೇ, ಡಾ|| ಅಾಂಬೇಡಕ ರ್ ಪರ ತ್ತಮೆ ಇರಬಹುದ್ಯ ಅಥವಾ ಇನನ ಾಂದ್ಯ 

ಪರ ತ್ತಮೆ ಇರಬಹುದ್ಯ. ನವು ಆ ಪರ ತ್ತಮೆಗಳಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆಯನುನ  ಕಡುತೆು ೋವ. ಆದರೆ, ಇಾಂತಹ ಸೂಕ್ಷಮ  

ಪರ ದೇಶ್ವಾದ ಬ್ಳಗ್ರವಿಯಲಿ್ಲ  ಅದರಲಿ್ಲಯೂ ಅಧಿವೇಶ್ನ್ ನ್ಡೆಯುವಂತಹ ಸಂದಭುದಲಿ್ಲ  ಬಂದ್ಯ 

ಒಾಂದ್ಯ ಪರ ತ್ತಮೆಯನುನ  ಒಡೆದ್ಯ ಹಾಕ ಹೋಗುತಾು ರೆ ಎಾಂದರೆ, ಇದ್ಯ ಗೃಹ ಇಲ್ಯಖೆಯ 

ವೈಫಲಯ ವಾಗಿದ್. ನವು ಇನನ ಾಂದ್ಯ ವಿಷಯವನುನ  ಅಥು ಮಾಡಿಕಳಳ ಬೇಕಾಗಿದ್. ಮಹಾರಾಷಿ ರದ 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ತರ ಗಳು ಹೇಳಿದಾದ ರೆ. ಎಾಂಇಎಸ್ನ್ ಪುಾಂಡರು ಇಾಂತಹ ಕೆಲಸವನುನ  ಏನು ಮಾಡಿದಾದ ರೆ, 

ಅದನುನ  ಸಮಥುನೆ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. ಒಬಬ  ರಾಜಯ ದ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ತರ ಗಳ್ಳಗಿ ಇಾಂತಹ ಸಮಥುನೆಯನುನ  

ಮಾಡುವುದ್ಯ ಎಷಿ ರಮಟಿ ಗೆ ಸರಿ ಎಾಂದ್ಯ ಅವರು ಅಥು ಮಾಡಿಕಳಳ ಬೇಕಾಗುತು ದ್. ಹಾಗ್ರಗಿ ನ್ಮಮ  

ಕನ್ನ ಡಿಗರು ಬಹಳ ಹೃದಯ ವೈಶಲಯ ತೆಯನುನ  ಹಾಂದಿರುವಂತಹವರು. ನ್ಮಮ  ಕನ್ನ ಡಿಗರು ಬೇರೆ 

ಬೇರೆ ರಾಜಯ ಕೆಕ  ಹೋಗಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತು ದಾದ ರೆ. ಕನ್ನ ಡಿಗರು ಕೇರಳ, ಮಹಾರಾಷಿ ರ, ತಮಿಳುನಡು, 
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ಗೋವಾ ಮತ್ತು  ಎಲಿ್ಯ  ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತು ದಾದ ರೆ. ಅವರು ಆ ಮಣಿಣ ನ್ ಅನ್ನ ವನುನ  

ತ್ತನುನ ತ್ತು ದಾದ ರೆ. ಆ ಮಣಿಣ ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನವು ನ್ಡೆದ್ಯಕಳಳ ಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಮತ್ತು  ಇವತ್ತು  ಅಲಿ್ಲನ್ 

ಭಾಷ್, ನಡು-ನುಡಿ ಸಂಸಕ ೃತ್ತಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕನ್ನ ಡಿಗರು ಬದ್ಯಕುತ್ತು ದಾದ ರೆ. ಆದರೆ, ಕನುಟಕಕೆಕ  

ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜಯ ದವರು ಸಹ ಬಂದಿದಾದ ರೆ. ಎಲಿರೂ ಸಹ ಕನ್ನ ಡವನುನ  ಮೊದಲ ಭಾಷ್ಯಾಗಿ 

ಮಾತನಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತೆು ೋವ. ಆದರೆ, ದ್ಯರ್ದುವ ಏನೆಾಂದರೆ, ಯಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜಯ ದ ಜನ್ 

ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿದಾದ ರೆ, ಅವರು ನವು ಕನುಟಕ ರಾಜಯ ದ ಅನ್ನ ವನುನ  ತ್ತನುನ ತ್ತು ದ್ದ ೋವ. ಈ ಮಣಿಣ ಗೆ 

ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನ್ಡೆದ್ಯಕಳಳ ಬೇಕೆನುನ ವ ಬಗೆೆ  ಅವರು ಯೋಚ್ನೆ ಮಾಡುವುದಿಲಿ . ಅಲಪ  ಸಾ ಲಪ  ಜನ್ 

ಇರಬಹುದ್ಯ. ಆದರೆ, ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಕನ್ನ ಡದ ಬಗೆೆ , ಕನ್ನ ಡ ಮಣಿಣ ನ್ ಬಗೆೆ  ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ಜನ್ರಿಗೆ ಗೌರವ 

ಇಲಿ . ಹಾಗ್ರಗಿ, ನನು ತಮಮ  ಮುಖಾಂತರ ಸಕಾುರಕೆಕ  ಹೇಳುವುದಕೆಕ  ಬಯಸುತೆು ೋನೆ. ಪರ ತ್ತ ಬ್ರರಿ 

ಇಾಂತಹ ಕೃತಯ ಗಳನುನ  ಯಾರು ಮಾಡುತಾು ರೆ, ಇದಕೆಕ  ಈಗ್ರಗಲೇ ಕಾನೂನು ಇದ್. ಐಪಿಸಿ ಸಕ್ಷನ್ಗಳು 

ಇವ. ಪರ ತ್ತಮೆಗಳನುನ  ಧಾ ಾಂಸ ಮಾಡುವುದಿರಬಹುದ್ಯ, ಇನನ ಬಬ ರ ಮುಖ್ಕೆಕ  ಮಸಿ 

ಬಳಿಯುವಂತಹದ್ಯದ  ಇರಬಹುದ್ಯ, ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾುರ ಎಲಿೋ ಒಾಂದ್ಯ ಕಡೆ ನ್ಮಮ  ಕನ್ನ ಡಕೆಕ  ಮತ್ತು  

ಕನ್ನ ಡಿಗರಿಗೆ ಕಪುಪ  ಚುಕೆಕ ಯನಿನ ಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡುತ್ತು ದ್. ಏಕೆಾಂದರೆ, ಅವರು ಎಲಿೋ 

ಒಾಂದ್ಯ ಕಡೆ ಹಾಂದಿ ಹೇರುವಂತಹ ಒಾಂದ್ಯ ಅಜೆಾಂಡಾವನುನ  ಮಾಡುತ್ತು ರುವುದನುನ  ನೋಡುತ್ತು ದ್ದ ೋವ. 

ಪರ ತ್ತ ಬ್ರರಿಯೂ ಸಹ ಹಾಂದಿ ಭಾಷ್ಗೆ ಬಹಳ ಮೊದಲ ಪಾರ ಮುಖ್ಯ ತೆಯನುನ  ಕಡುತ್ತು ದಾದ ರೆ. ಆದರೆ, 

ಆ ರಿೋತ್ತ ಆಗಬ್ರರದ್ಯ. ಹಾಂದಿ ಮತ್ತು  ಇನುನ  ಯಾವಾಯ ವ ಭಾಷ್ಗಳಿವಯೋ ಅದ್ಕೆಕ ಲಿ್ಯ  ನವು ಗೌರವ 

ಕಡುತೆು ೋವ. ಆದರೆ, ಕನ್ನ ಡಿಗರ ಮೇಲ್ ದೌಜುನ್ಯ  ಮಾಡಿ ಹಾಂದಿ ಹೇರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನುನ  ಕೇಾಂದರ  

ಸಕಾುರ ಮಾಡಬ್ರರದ್ಯ. ಹಾಗ್ರಗಿ, ಮಾನ್ಯ  ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಸದನ್ದಲಿ್ಲಯೇ ಕುಳಿತ್ತದಾದ ರೆ. ಯಾರು 

ಇಾಂತಹ ದ್ಯಷಕ ೃತಯ ದಲಿ್ಲ  ಮೊದಲನೇ ಬ್ರರಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತಾು ರೆ, ಎರಡನೇ ಬ್ರರಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತಾು ರೆ, 

ಪರ ತ್ತ ಬ್ರರಿ ಇದೇ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಬಂದವರಿಗೆ ಗೂಾಂಡಾ ಕಾಯ್ಕದ ಯನುನ  ಹಾಕ, ಒಳಗಡೆ 

ಇಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿ, ಮಾತನಡುವುದಕೆಕ  ಅವಕಾಶ್ ಕಟಿ  ತಮಗೆ 

ಮತೊು ಮೆಮ  ಧನ್ಯ ವಾದಗಳನುನ  ತ್ತಳಿಸುತಾು , ನ್ನ್ನ  ಮಾತನುನ  ಮುಗಿಸುತ್ತು ದ್ದ ೋನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಆರ.ಬಿ.ತಿಮಾಮ ಪೂರ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಂದ ಚುನ್ಯಯತ್ರಾದವರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಈ ನಡಿನ್ಲಿ್ಲ  ಸ್ವಾ ತಂತರ  ಹೋರಾಟಗ್ರರರ ನೆನ್ಪನುನ  ಉಳಿಸಿಕಳುಳ ವುದಕೆಕ  

ನವು ಇಾಂತಹ ಪರ ತ್ತಮೆಗಳ ನಿಮಾುಣ ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳಲಿ್ಲ  ಪರ ತ್ತಭೆಗಳು 

ಯಾರಿರುತಾು ರೋ, ಅವರನುನ  ನೆನ್ಪಿಸಿಕಳುಳ ವುದಕಕ ೋಸಕ ರ ಪರ ತ್ತಮೆಗಳನುನ  ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ, 

ಇಲಿ್ಲ  ಇಾಂತಹ ಪರ ತ್ತಮೆಗಳನುನ  ಧಾ ಾಂಸಗಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ನ್ಡೆಯುತ್ತು ದ್. ನವು ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಏನು 

ಇತ್ತಹಾಸವನುನ  ಹೇಳಿಕಡಬೇಕಾಗಿತೊು ೋ, ಈ ಪರ ತ್ತಮೆ ನೋಡುವುದರಿಾಂದ ಸಂಗಳಿಳ  
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ರಾಯಣಣ ನ್ವರು ಬಿರ ಟಷರ ವಿರುದಿ  ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರು. ರ್ಚನ್ನ ಮಮ ನ್ ನಡಿನ್ಲಿ್ಲ  ಅಾಂತಹ 

ಮಹಾಪುರುಷ ಇದದ  ಎನುನ ವುದನುನ  ನೋಡಿ ಮಕಕ ಳು ಕಲ್ಲಯಬೇಕು. ಇದ್ಯ ಮುಾಂದಿನ್ ಇತ್ತಹಾಸದಲಿ್ಲ  

ಉಳಿಯಬೇಕೆನುನ ವುದನುನ  ದೃಷಿ್ಟ ಯಲಿ್ಲಟಿಕಾಂಡು ಇದನುನ  ಮಾಡಿದ್ದ ೋವ. ಆದರೆ, ಇಲಿ್ಲ  ಏನು 

ನ್ಡೆಯುತ್ತು ದ್? ಸಂಗಳಿಳ  ರಾಯಣಣ  ಹುಟಿದಂತಹ ನಡಿನ್ಲಿ್ಲ  ಅವರ ಪರ ತ್ತಮೆಯನುನ  

ಧಾ ಾಂಸಗಳಿಸುತಾು ರೆ. ಆ ಪರ ತ್ತಮೆಯನುನ  ಧಾ ಾಂಸಗಳಿಸುವುದಷಿ್ ೋ ಅಲಿ , ಪ್ಲ್ಲೋಸರ ವಾಹನ್ಗಳ 

ಮೇಲ್ ಕಲಿ್ಕ  ಒಡೆಯುತಾು ರೆ. ಸಕಾುರಿ ವಾಹನ್ಗಳ ಮೇಲ್ ಕಲಿ್ಕ  ಒಡೆಯುತಾು ರೆ. ಅದ್ಯ ಯಾವಾಗ 

ಎಾಂದರೆ, ಅಧಿವೇಶ್ನ್ ನ್ಡೆಯುವಾಗ ಇದನುನ  ಮಾಡುತಾು ರೆ.  

(ಮುಾಂದ್ಯ)  

(1178) ಎಸ್ಪಿಆರ್/ಬಿಎನ್ಎಸ 5:00 20/12/2021                         (ಉಪಸಭಾಪತ್ತಯವರ ಉಪಸಿಾ ತ್ತ) 

 

ಶಿರ ೋ ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮಾಮ ಪೂರ(ಮುಂದ್ದ):- 

 

ಈ ದ್ಯಷಕ ೃತಯ ದ ಹನೆನ ಲ್ ಏನು; ಈ ಕುಕೃತಯ ವನುನ  ಮಾಡುತ್ತು ರುವವರು ಯಾರು; ಇದಕೆಕ  

ಕಾರಣಗಳೇನು ಎನುನ ವುದರ ಬಗೆೆ  ಘಟನೆ ನ್ಡೆದ ಮೂರು ದಿನ್ಗಳ ನಂತರವೂ ಸಹ ಸಕಾುರವು 

ಜನ್ತೆಗೆ ಇನೂನ  ತ್ತಳಿಸಿರುವುದಿಲಿ .  ಇಲಿ್ಲ  ಏನಗಿದ್; ಕೃತಯ ವಸಗಿದ ಪುಾಂಡರ ಹಾಂದ್ ಏನಿದೇ; ಇಾಂತಹ 

ಕುತಂತರ ಗಳನುನ  ಮಾಡಲ್ಕ ಯಾವುದಾದರೂ ರಾಜಕೋಯ ಪಕ್ಷವಿದ್ಯೇ ಅಥವಾ ಈ ದ್ಯಷಕ ೃತಯ ದ 

ಹಾಂದ್ ಯಾರಿದಾದ ರೆ ಎನುನ ವ ಮಾಹತ್ತಯನುನ  ಸಕಾುರವು ನಿೋಡಿಲಿ .  ಆದರೆ ಇಾಂತಹವರನುನ  ದಸು ಗಿರಿ 

ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಮಾತರ ವೇ ತ್ತಳಿಸಿದಾದ ರೆ.  ನ್ಮಮ  ರಾಜಯ  ಧಾ ಜಕೆಕ  ಬ್ಾಂಕ ಹಚಿಚ  ಸುಡುವ ಹಾಗೂ 

ಇದನುನ  ಅವಮಾನಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳನುನ  ಮಾಡಿದಾದ ರೆ.  ಇಾಂತಹ ಸ್ವಾ ಭಿಮಾನ್ವನುನ  ರಾಜಯ ದಾದಯ ಾಂತ 

ಜನ್ರು ಹಚಿಚ ಕಾಂಡಿದಾದ ರೆ.  ಇಡಿೋ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಕಡಿ ಹಚುಚ ವ ಕೆಲಸ ಇದಾಗಿದ್.  ಕೇವಲ ನ್ಮಮ  

ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲಯೇ ಮಾತರ ವಲಿದೇ ನೆರೆಯ ಮಹಾರಾಷಿ ರ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ ಕನ್ನ ಡಿಗರು ಅತಂತರ  

ಸಿಾ ತ್ತಯಲಿ್ಲದಾದ ರೆ; ಏಕೆಾಂದರೆ ಅಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ ಗಲ್ಯಟೆಗಳ್ಳಗಿವ.  ನ್ಮಮ  ರಾಜಯ  ಸಕಾುರವು ನೆರೆಯ 

ಮಹಾರಾಷಿ ರ ಅಥವಾ ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾುರದೊಾಂದಿಗೆ ಈ ಕೃತಯ ದ ಸಂಬಂಧ ಮಾತನಡಿದ್ಯೇ?  

ಇಾಂತಹ ಪುಾಂಡರು ಈ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡಿದಾದ ರೆ; ಇದ್ಯ ಸರಿಯಾದ್ಯದಲಿ  ಎಾಂಬುದರ ಬಗೆೆ  ತ್ತಳಿಸುವ 

ಕೆಲಸಗಳನುನ  ನ್ಮಮ  ಸಕಾುರವು ಮಾಡಿದ್ಯೇ ಎಾಂದ್ಯ ನನು ಕೇಳಲ್ಲಚಿಛ ಸುತೆು ೋನೆ.  ಸಕಾುರವು ಈ 

ರಿೋತ್ತಯ ನಿಲುಕ್ಷಯ  ಧೋರಣೆಯನುನ  ತೊೋರುತ್ತು ರುವುದ್ಯ ನ್ಮಮ  ಇಡಿಯ ನ್ಮಮ  ನೆಲ, ಜಲ, ಭಾಷ್ಗಳ 

ಬಗೆೆ  ನ್ಮಮ  ಆತಂಕವುಾಂಟಾಗುತ್ತು ದ್.  ಸಕಾುರವು ನ್ಮಮ ಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತು ದ್ ಎನುನ ವ ಭರವಸಯು 

ನ್ಮಗೆ ಬೇಕಲಿವೇ? ಈ ರಿೋತ್ತಯ ಭರವಸಯನುನ  ನಿೋಡುವುದಕೆಕ  ಸಕಾುರಕೆಕ  ಏನಗಿದ್?  ಇಷಿ್ಟ  

ನಿಲುಕ್ಷಯ ತನ್ವನುನ  ಸಕಾುರವು ಏಕೆ ತೊೋರುತ್ತು ದ್ ಎಾಂದ್ಯ ನನು ಈ ಸಂದಭುದಲಿ್ಲ  

ಕೇಳಲ್ಲಚಿಛ ಸುತೆು ೋನೆ.   
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ಇವತ್ತು ನ್ ದಿವಸ ಕನುಟಕ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲನ್ ಮರಾಠಿಗರಿಗೆ ತೊಾಂದರೆಯಾಗುತ್ತು ದ್; ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ 

ಬರಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಮಹಾರಾಷಿ ರ ಸಕಾುರದವರು ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾುರದೊಾಂದಿಗೆ ಮಾತನಡುತಾು ರೆ.  ಆದರೆ, 

ನ್ಮಮ  ರಾಜಯ  ಸಕಾುರ ಈ ರಿೋತ್ತಯಾಗಿ ಕೇಾಂದರ ದೊಾಂದಿಗೆ ಮಾತನಡಿದ್ಯೇ?  ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗೆೆ  

ಏನದರೂ ತ್ತಳಿಸಲ್ಯಗಿದ್ಯೇ?  ಎರಡು ರಾಜಯ ಗಳ ನ್ಡುವ ಗದದ ಲ-ಗಲ್ಯಟೆಗಳು, ಬ್ಾಂಕ ಹಚುಚ ವ, 

ಸಕಾುರಿ ವಾಹನ್ಗಳ ಮೇಲ್ ಕಲಿ್ಕ  ತೂರಾಟ ಇತಾಯ ದಿ ದ್ಯಷಕ ೃತಯ ಗಳು ನ್ಡೆದಾಗ ಇವುಗಳನುನ  

ಬಗೆಹರಿಸಲ್ಕ ಯಾರು ಬರಬೇಕು?  ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾುರವು ಇದರ ಬಗೆೆ  ಬ್ರಯ್ಕದ ರೆದ್ಯ ಮಾತನಡಿದ್ಯೇ 

ಎಾಂದ್ಯ ನನು ಕೇಳಲ್ಲಚಿಛ ಸುತೆು ೋನೆ.  ಕನ್ನ ಡಿಗ ಅಥವಾ ಮರಾಠಿಗರ ಮೇಲ್ ಗಲ್ಯಟೆಗಳ್ಳಗಬ್ರರದ್ಯ; ಈ 

ವಿಚಾರದ ಬಗೆೆ  ಕನುಟಕ ಸಕಾುರವು ನ್ನ್ಗೆ ತ್ತಳಿಸಿದ್; ಇದನುನ  ನವು ಗಮನಿಸುತೆು ೋವ ಎನುನ ವ 

ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾುರವು ಏನದರೂ ಹೇಳಿದ್ಯೇ?    

 

ಪರ ತ್ತಮೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ಹಣೆ ಯಾರದ್ಯದ  ಎಾಂದ್ಯ ನನು ಈ ಸಂದಭುದಲಿ್ಲ  

ಕೇಳಲ್ಲಚಿಛ ಸುತೆು ೋನೆ.  ಪರ ತ್ತಮೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯನುನ  ಪಾರ ಧಿಕಾರ, ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣೆ ಅಥವಾ ನ್ಗರ ಸಭೆ 

ಯಾರು ವಹಸಿದಾದ ರೆ.  ಈ ಘಟನೆಗಳು ಎಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆದವು?  ಹೋಗೆ ಇಾಂತಹ ದ್ಯಷಕ ೃತಯ ಗಳು ನ್ಡೆದಾಗ 

ಮಾತರ ವೇ ಇದರ ಬಗೆೆ  ನವುಗಳೆಲಿರೂ ಚ್ಚಿುಸುತ್ತು ದ್ದ ೋವ.  ಈ ಹಾಂದ್ಯೂ ಸಹ ಡಾ|| ಅಾಂಬೇಡಕ ರ್ 

ಮತ್ತು  ಸಂಗಳಿಳ  ರಾಯಣಣ  ಇತಾಯ ದಿ ಹಲವಾರು ಮಹಾ ಪುರುಷರ ಪರ ತ್ತಮೆಗಳ ಮೇಲ್ ಈ ರಿೋತ್ತಯ 

ದ್ಯಷಕ ೃತಯ ಗಳು ನ್ಡೆದಿವ ಹಾಗೂ ನ್ಡೆಯುತ್ತು ವ.  ಅಧಿವೇಶ್ನ್ದ ಸಂದಭುದಲಿ್ಲ  ಮಾತರ ವೇ ನವು 

ಇದರ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಡುತೆು ೋವ.  ಆದರೆ ಇಾಂತಹ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಮುಾಂದೇನು ಎನುನ ವ ಪರ ಶೆನ ಯು ನ್ಮಮ  

ಮುಾಂದಿಲಿ .  ಈ ಹಾಂದ್ಯೂ ಈ ರಿೋತ್ತಯ ದ್ಯಷಕ ೃತಯ ಗಳು ನ್ಡೆದಿದದ ವು ಎನುನ ವುದರ ಬಗೆೆ  ಮಾತರ ವೇ 

ನವು ಮಾತನಡುತೆು ೋವ ಹರತ್ತ  ನಂತರದಲಿ್ಲನ್ ಪರಿಸಿಾ ತ್ತಯು ಯಥಾಸಿಾ ತ್ತಯಲಿ್ಲರುತು ದ್.  ಇಾಂತಹ 

ಘಟನೆಗಳು ರಾಜಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಮಾತರ ವಲಿದೇ ರಾಷಿ ರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ ಬ್ಾಂಕಯನುನ  ಹಚುಚ ವುದಕೆಕ , 

ಎಷಿ್ ೋ ಜನ್ರ ಸ್ವವು-ನೋವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳ್ಳಗಿವ.  ಹೋಗ್ರಗಿ ಇಾಂತಹ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ 

ನಿೋಡುವ ಕರ ಮಗಳನುನ  ಸಕಾುರವು ಕೈಗೆತ್ತು ಕಳುಳ ವಂತಾಗಬೇಕು.   

 

ಶ್ರ ೋ ಮರಿತ್ತಬ್ಬ ೋಗೌಡರವರು ಮಾತನಡುವ ಸಂದಭುದಲಿ್ಲ  ಈ ರಿೋತ್ತಯ ಪರ ತ್ತಮೆಗಳು ಎಲಿ್ಲವ; 

ಅವುಗಳೆಲಿವನೂನ  ಒಾಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಇಡಬೇಕು ಎಾಂಬುದರ ಬಗೆೆ  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದರು.  ಈ ರಿೋತ್ತಯ 

ಕರ ಮಗಳನುನ  ಸಕಾುರವು ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ದಿದದ ರೆ, ಯಾವುದೊೋ ವಯ ಕು  ಅಥವಾ ರಾಜಕೋಯ ಹತಾಸಕು ಯ 

ಹನೆನ ಲ್ಗಳಿಾಂದಾಗಿ ಇಾಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸುತು ವ.  ಪರ ತ್ತಮೆಗಳ ಬಗೆೆ  ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾುರವು 

ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದ್ಯದ , ಸಂವಿಧಾನ್ದಲಿ್ಲ  ಇದಕೆಕ  ಅವಕಾಶ್ಗಳಿವ.  ಆದರೂ ಸಹ ಇಾಂತಹ 

ದ್ಯಷಕ ೃತಯ ಗಳು ನ್ಡೆಯುತ್ತು ವ. ರಾಷಿ ರಪಿತ ಮಹಾತಾಮ  ಗ್ರಾಂಧಿೋಯವರನೆನ ೋ ಕಾಂದ್ಯ ವಿಜರ ಾಂಭಿಸುವ 
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ಎಷಿ್ ೋ ಜನ್ರಿದಾದ ರೆ.  ಅವರನುನ  ಕಾಂದವನು ಮಹಾಪುರುಷನಗಿದ್ಯದ , ಅವನ್ ಪರ ತ್ತಮೆಯನುನ  

ಮಾಡಿ, ದೇವಸ್ವಾ ನ್ವನುನ  ಕಟಿ ಸಬೇಕೆಾಂಬ ಮನೋಭಾವನೆಯುಳಳ ವರು ಈ ದೇಶ್ದಲಿ್ಲ ಎಷಿ್ ೋ 

ಜನ್ರಿದಾದ ರೆ. ಇದ್ಯ ಎಾಂತಹ ವಿಚಿತರ ವಲಿವೇ?  ಈ ದೇಶ್ದಲಿ್ಲ  ನವುಗಳು ಒಾಂದ್ಯ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ  ದೇಶ್ದ 

ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ  ಹೋರಾಟಗ್ರರರಿಗೆ ಗೌರವವನುನ  ನಿೋಡುತ್ತು ದ್ದ ೋವ ; ಅವರುಗಳು ನ್ಡೆದ ದಾರಿಯ ಬಗೆೆ  

ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತು ದ್ದ ೋವ.  ಆದರೆ ಮತೊು ಾಂದ್ಯ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ  ಮಹಾತಾಮ  ಗ್ರಾಂಧಿೋಯವರನುನ  

ಕಾಂದವನು ಮಹಾಪುರುಷ ಎಾಂಬುದಾಗಿ ಬಿಾಂಬಿಸಲ್ಯಗುತ್ತು ದ್. ಇಾಂತಹ ಮನೋಭಾವನೆಯುಳಳ  

ಜನ್ರೂ ಸಹ ನ್ಮಮ  ದೇಶ್ದಲಿ್ಲದಾದ ರೆ.  ಇಾಂತಹವರನುನ  ನವು ದೇಶ್ದೊರ ೋಹಗಳೆಾಂದ್ಯ ಕರೆಯಬೇಕೇ?  

ಪರ ತ್ತಮೆಗಳನುನ  ಯಾರೇ ಧಾ ಾಂಸಗಳಿಸಲ್ಲ, ಅವರುಗಳು ರಾಷಿ ರದೊರ ೋಹಗಳ್ಳಗಿದಾದ ರೆ; ಅವರುಗಳಿಗೆ 

ಗಲಿ್ಕಶ್ಕ್ೆಯಾಗಬೇಕು.  ಇಲಿವಾಂದಾದರೆ, ಅಾಂತಹ ವಿಗರ ಹಗಳನುನ  ಎಲಿ್ಲಯಾದರೂ ಒಾಂದ್ಯ ಕಡೆ 

ಸುರಕ್ತವಾಗಿಡಬೇಕು.  ಇಾಂತಹ ದ್ಯಷಕ ೃತಯ ಗಳಿಾಂದ ದೇಶ್ದಲಿ್ಲನ್ ಅಮಾಯಕರ ಪಾರ ಣ ಮತ್ತು  

ವಾಹನ್ಗಳ ಹಾನಿಯಾಗುತು ದ್.  ಇಾಂತಹ ದ್ಯಷಕ ೃತಯ ಗಳು ಎಷಿ್ ೋ ವಷುಗಳಿಾಂದ ನ್ಡೆದ್ಯಕಾಂಡು 

ಬರುತ್ತು ದ್.  ಹೋಗ್ರಗಿ ಇದಕೆಕ  ಇತ್ತಶ್ರ ೋಯನುನ  ಹಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳ್ಳಗಬೇಕು ಎಾಂದ್ಯ ನನು ಈ 

ಸಂದಭುದಲಿ್ಲ  ಹೇಳುತೆು ೋನೆ.   

 

ಪರ ಶ್ನ ತ ಘಟನೆಯಲಿ್ಲ  ಪರ ತ್ತಮೆಗಳನುನ  ಏಕೆ ಧಾ ಾಂಸಗಳಿಸಿದರು; ಇದ್ಯ ಯಾವ ಪಾರ ಧಿಕಾರ, 

ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣೆ ಅಥವಾ ಇನಯ ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಈ ಪರ ತ್ತಮೆ ಇತ್ತು ?  ಇದರ ಹಣೆಯನುನ  ಯಾರು 

ಹರುತಾು ರೆ?  ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ವಾಹನ್ಗಳಿಗೆ ಕಡಿಗೇಡಿಗಳು ಯಾವ ಕಾರಣಕಾಕ ಗಿ ಬ್ಾಂಕಯನುನ  ಹಚಿಚ ದರು; 

ಅದರ ಹಾಂದಿನ್ ಉದ್ದ ೋಶ್ವೇನು?  ಪರ ತ್ತಮೆಗಳನುನ  ಧಾ ಾಂಸಗಳಿಸಿರುವ ಕೃತಯ ವು ಒಾಂದ್ ಕಡೆಯಾದರೆ, 

ಮತೊು ಾಂದ್ಡೆ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಮತ್ತು  ಸಕಾುರಿ ವಾಹನ್ಗಳ ಮೇಲ್ ಕಲಿ್ಕ  ತೂರಾಟ ಮಾಡಿದರು.  ಈ 

ದ್ಯಷಕ ೃತಯ ದ ಹಾಂದ್ ಯಾರಿದಾದ ರೆ ಎನುನ ವ ಮಾಹತ್ತಯನುನ  ಸಕಾುರವು ಕೂಡಲೇ ನ್ಮೆಮ ಲಿರಿಗೆ 

ತ್ತಳಿಸಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತೆು ೋನೆ.  ಪರ ತ್ತಮೆಗಳ ಧಾ ಾಂಸದ ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  ರಾಜಯ  ಮತ್ತು  ರಾಷಿ ರ ಮಟಿ ಗಳಲಿ್ಲ  

ಕರ ಮ ಕೈಗಳುಳ ವ ಕರ ಮಗಳ್ಳಗಬೇಕು.  ಈ ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್ಯ  ಪಕ್ಷದವರಾಂದಿಗೆ ಚ್ಚಿುಸಿ; 

ಇತ್ತಶ್ರ ೋಯನುನ  ಹಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳ್ಳಗಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ವಿನಂತ್ತಸುತಾು , ನ್ನ್ನ  ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ಮುಗಿಸುತೆು ೋನೆ.  

 

ಡಾ|| ತ್ಳವಾರ್ ಸಾಬಣ್ಣ (ನ್ಯಮನದೇಾಶನ ಹೊಂದಿದವರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಅವಕಾಶ್ಕಾಕ ಗಿ ಧನ್ಯ ವಾದಗಳು.  ನನು ಬ್ಳಗ್ರವಿ ನ್ಗರದಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು 25 

ವಷುಗಳಿಾಂದ ನೆಲ್ಸಿದ್ದ ೋನೆ.  ಹೋಗ್ರಗಿ ಇಲಿ್ಲನ್ ಕೆಲವು ವಾಸು ವ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲ್ ಬ್ಳಕನುನ  ರ್ಚಲಿಲ್ಕ 

ನನಿಚಿಛ ಸುತೆು ೋನೆ. ಕನುಟಕ ಮತ್ತು  ಮಹಾರಾಷಿ ರ ರಾಜಯ ಗಳು ಬಹಳ ಸ್ವಮರಸಯ ದಿಾಂದ ಇದದ  ಒಾಂದ್ಯ 

ಕಾಲವು ಈ ಹಾಂದ್ ಇತ್ತು .  ಈ ಬಗೆೆ  ಒಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿಕೆಯನೂನ  ಸಹ ಅಾಂದಿನ್ ಜನ್ರು ನಿೋಡಿದದ ರು.  

ಶ್ರ ೋಮತ್ತ ಗಂಗೂಬ್ರಯಿ ಹಾನ್ಗಲ್, ಪಂಡಿತ್ ಭಿೋಮಸೇನ್ ಜೋಶ್ ಮತ್ತು  ರಾಜಗುರುರವರುಗಳು 
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ಮೂಲತಃ ಕನುಟಕ ರಾಜಯ ದವರಾಗಿದದ ರೂ ಸಹ ನೆರೆಯ ಮಹಾರಾಷಿ ರ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲಯೇ 

ಪರ ಸಿದಿಿಯನುನ  ಪಡೆದ ಮಹಾನ್ ವಯ ಕು ಗಳ್ಳಗಿದಾದ ರೆ.್ ್ ʼಕನುಟದಲಿ್ಲ  ಹಾಡುವ ಬ್ರಯಿಗಳಿದಾದ ವ ; 

ಮಹಾರಾಷಿ ರದಲಿ್ಲ  ಕೇಳುವ ಕವಿಗಳಿದಾದ ವʼ  ಎನುನ ವ ಮಾತ್ತ ಈ ಹಾಂದ್ ಪರ ಚ್ಲ್ಲತವಾಗಿತ್ತು .  ಆದರೆ 

ದ್ಯರದೃಷಿ ವಶತ್ ಇವತ್ತು ನ್ ದಿವಸ ಈ ಮಾತ್ತ ತ್ತರುವು ಮುರುವು ಆಗಿದ್.  ಇದಕೆಕ  ಕಾರಣವೇನೆಾಂದರೆ, 

ಮಹಾರಾಷಿ ರದಿಾಂದ ನ್ಮಮ  ರಾಜಯ ಕೆಕ  ಬರುವ ಮರಾಠಿ ಬ್ಾಂಬಲ್ಲಗರು ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಲಪ ಡುವ ವಯ ಕು ಗಳು 

ನ್ಮಮ  ಬ್ಳಗ್ರವಿ ನ್ಗರದಲಿ್ಲರುವ ಮರಾಠಿಗರಿಗೆ ಪರ ಚೋದಿಸುತಾು ರೆ.  ಆದರೆ, ನೆರೆಯ 

ಮಹಾರಾಷಿ ರದಿಾಂದ ಬರುವ ಎಾಂ.ಇ.ಎಸ್. ಅಥವಾ ಇನಿನ ತರೆ ನಯಕರು ಆಗಿರಬಹುದ್ಯ; 

ಇಾಂತಹವರುಗಳು ನ್ಮಮ  ರಾಜಯ  ಅಥವಾ ಬ್ಳಗ್ರವಿ ನ್ಗರಕೆಕ  ಪರ ವೇಶ್ಸುವಾಗ, ಇವರುಗಳನುನ  

ಯಾರೂ ಸಹ ತಡೆಯುವುದಿಲಿ .  ಅವರುಗಳು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದ್ಯ ಸ್ವವಿರಾರು, ಲಕ್ಾಾಂತರ ಜನ್ರನುನ  

ಸೇರಿಸಿ, ಘೋಷಣೆಗಳನುನ  ಕೂಗಿ, ಮರಾಠಿಗರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಡುತಾು ರೆ.  ಇಲಿ್ಲನ್ ಮರಾಠಿಗರ ಬಗೆೆ  

ಮಾತನಡುತಾು ರೆ ಮತ್ತು  ಕನ್ನ ಡಿಗರ ವಿರುದಿವಾಗಿ ಜನ್ರನುನ  ಎತ್ತು  ಕಟಿ ತಾು ರೆ.  ಇಾಂತಹ ವಯ ಕು ಗಳು 

ತಮಮ  ರಾಜಯ ಕೆಕ  ಹಾಂದಿರುಗಿದ ಕೆಲವೇ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ  ಇಲಿ್ಲ  ಗಲ್ಯಟೆಗಳು ಪಾರ ರಂಭವಾಗುತು ವ.  ಅಾಂದರೆ 

ಇಾಂತಹ ವಯ ಕು ಗಳು ನ್ಮಮ  ರಾಜಯ ಕೆಕ  ಬರುವುದನುನ  ಯಾರೂ ಸಹ ತಡೆಯುವುದಿಲಿ . ಈ ಅಾಂಶ್ದ ಬಗೆೆ  

ಸಕಾುರವು ಬಹಳ ಗಂಭಿೋರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ನನು ಈ ಸಂದಭುದಲಿ್ಲ  ಹೇಳಲ್ಲಚಿಛ ಸುತೆು ನೆ.   

 

ನೆರೆಯ ಮಹಾರಾಷಿ ರ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಮೊದಲ್ಲನಿಾಂದಲ್ಲ ಇಾಂದಿನ್ವರೆಗೆ ಕನ್ನ ಡಿಗರಿದಾದ ರೆ.  

ಮಹಾರಾಷಿ ರ ರಾಜಯ ದ ಮಿೋರಜ್, ಜಪು ್, ಕಲ್ಯಾ ಪುರ, ಸಲ್ಯಾ ಪುರ, ಮುಾಂಬೈ ಮತ್ತು  

ಪೂನಗಳಂತಹ ಪರ ದೇಶ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಸ್ವವಿರಾರು ಸಂಖೆಯ ಯಲಿ್ಲ  ಕನ್ನ ಡಿಗರಿದಾದ ರೆ.  ಅವರುಗಳು ತಮಮ  

ಜೋವನೋಪಾಯಕಾಕ ಗಿ ಅಲಿ್ಲ  ಸಣಣ -ಸಣಣ  ಉದಿದ ಮೆ, ವಾಯ ಪಾರ ಅಥವಾ ಕೆಲಸಗಳನುನ  

ಮಾಡಿಕಾಂಡಿದಾದ ರೆ.  ಇವತ್ತು ನ್ ದಿವಸ ಅಾಂತಹ ಕನ್ನ ಡಿಗರ ಮೇಲ್ ಅಲಿ್ಲನ್ ಮಹಾರಾಷಿ ರದ ಜನ್ರು 

ಅಾಂದರೆ ಮರಾಠಿಗರು ಹಲಿ್  ಮಾಡಿ, ಅವರ ಆಸಿು -ಪಾಸಿು ಗಳನುನ  ಧಾ ಾಂಸಗಳಿಸುತ್ತು ದಾದ ರೆ.  ಇದಕೆಕ  

ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಾಂತೆ ನ್ಮಮ  ರಾಜಯ  ಸಕಾುರದ ಯಾವುದೇ ಒಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಬ್ಾಂಬಲ 

ವಯ ಕು ಪಡಿಸಿರುವುದಿಲಿ . 

 

ಇತ್ತು ೋರ್ಚಗೆ ಕೇವಲ ಮೂನುಲ್ಕಕ  ದಿನ್ಗಳ ಹಾಂದ್ ಆದ ಸಣಣ  ಘಟನೆಗೆ ಮಹಾರಾಷಿ ರ 

ರಾಜಯ ದಿಾಂದ ಅಲಿ್ಲನ್ ನಯಕರು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರುತ್ತು ದದ ರು.  ನ್ಮಮ  ರಾಜಯ ದ ನಿಪಾಪ ಣಿ ಗಡಿಯಲಿ್ಲ  

ಅವರುಗಳನುನ  ತಡೆಯಲ್ಯಯಿತ್ತ.  ಇಾಂತಹ ಘಟನೆಗಳ್ಳದಾಗ ಅಲಿ್ಲನ್ ಜನ್ರು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಧಾವಿಸಿ 

ಬರುತಾು ರೆ.  ಆದರೆ, ಅದೇ ರಿೋತ್ತಯಾಗಿ ಇಲಿ್ಲನ್ ಜನ್ರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಧಾವಿಸಿ ಹೋಗುವುದಿಲಿ .  ಈ ಅಾಂಶ್ದ 

ಬಗೆೆಯೂ ಸಹ ನವುಗಳು ಬಹಳ ಗಂಭಿೋರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗುತು ದ್ ಎಾಂದ್ಯ ನವು ಇಲಿ್ಲ  

ಹೇಳಬಹುದ್ಯ.  ಏಕೆಾಂದರೆ, ಬ್ಳಗ್ರವಿ ನ್ಗರ ಹಾಗೂ ಇದರ ಸುತು ಮುತು  ಹಲವಾರು ಶ್ಕ್ಷಣ 



                                                                                                          ವಿಪ/20-12-2021/108 

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

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

ಸಂಸಾ ಗಳಿದ್ಯದ ; ಅವುಗಳು ಕನುಟಕ ಸಕಾುರದಿಾಂದ ಅನುದಾನ್ ಪಡೆಯುತ್ತು ವ.  ಆದರೆ ಅಾಂತಹ 

ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸಾ ಗಳನುನ  ನ್ಡೆಸುವ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಕನ್ನ ಡ ವಿರೋಧಿಗಳ್ಳಗಿದಾದ ರೆ.  ಇದನುನ  ನನು 

ಬಹಳ ಸಪ ಷಿ ವಾಗಿ ಉಲಿ್ೋಖಿಸಬಯಸುತೆು ೋನೆ.  ಇಾಂತಹವರನುನ  ನನು ಹಲವಾರು ಸಂದಭುದಲಿ್ಲ  

ಬ್ಳಗ್ರವಿ ನ್ಗರದಲಿ್ಲಯೇ ನೋಡಿದ್ದ ೋನೆ; ಇವರುಗಳನುನ  ಈ ರಿೋತ್ತಯ ಪರ ಚೋದಿಸುವುದನೂನ  ಸಹ 

ನನು ನೋಡಿದ್ದ ೋನೆ.  ನನು ಹಲವಾರು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಭೇಟ ನಿೋಡಿದಾಗ, ನನು ಕನ್ನ ಡದಲಿ್ಲ  

ಮಾತನಡಿದರೆ, ಅವರುಗಳು ನ್ನ್ಗೆ ಮರಾಠಿಯಲಿ್ಲ  ಉತು ರಿಸುತಾು ರೆ.  ಇಾಂತಹ ಪರಿಸಿಾ ತ್ತಯು ನ್ಮಮ  

ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲದ್.  ಪರ ಸುು ತ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರ ೋ ಉಮೇಶ್ ವಿ.ಕತ್ತು ರವರು ಸದನ್ದಲಿ್ಲ  ಉಪಸಿಾ ತರಿದಾದ ರೆ.  

ಇವರಿಗೆ ಈ ಸಂಗತ್ತಗಳ ಬಗೆೆ  ರ್ಚನನ ಗಿ ತ್ತಳಿದಿದ್.  ನ್ಮಮ  ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲರುವ ಎಲಿ್ಯ  ಸವಲತ್ತು ಗಳನುನ  

ಅವರುಗಳು ಪಡೆಯುತಾು ರೆ; ಮುಾಂದ್ಯವರೆದ್ಯ, ಇಲಿ್ಲನ್ ಕಾಯು ಯೋಜನೆಗಳ ಪರ ಯೋಜನ್ಗಳನೂನ  

ಸಹ ಅವರುಗಳು ಪಡೆದ್ಯಕಳುಳ ತಾು ರೆ. ಆದರೆ, ಅವರುಗಳು ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷ್ಯಲಿ್ಲ  ಮಾತನಡುವುದೇ 

ಇಲಿ .  ಇದ್ಯ ಬ್ಳಗ್ರವಿ ನ್ಗರ ಮತ್ತು  ಇಲಿ್ಲನ್ ತಾಲಿ್ಲಕುಗಳ್ಳದ ಖನಪುರ, ಅಥಣಿ ಅಥವಾ 

ಚಿಕಕ ೋಡಿ ಗಡಿಭಾಗ ಅಥವಾ ಕಾಗವಾಡ ಗಡಿಭಾಗವಾಗಿರಬಹುದ್ಯ.  ಅಲಿ್ಲನ್ ಪರ ದೇಶ್ಗಳವರು ತಮಗೆ 

ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷ್ ತ್ತಳಿದಿದದ ರೂ ಸಹ ಯಾರೂ ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷ್ಯಲಿ್ಲ  ಮಾತನಡುವುದಿಲಿ .  ಆದರೆ 

ಮಹಾರಾಷಿ ರದಲಿ್ಲರುವ ಹಲವಾರು ಕನ್ನ ಡಿಗರು ಮರಾಠಿ ಭಾಷ್ಯಲಿ್ಲ  ಮಾತನಡುತಾು ರೆ.   

              (ಮುಾಂದ್ಯ)  

(1179) 5.10 20-12-2021  CS/GR     (ಉಪಸಭಾಪತ್ತಯವರ ಉಪಸಿಾ ತ್ತ) 

ಡಾ||ತ್ಳವಾರ್ ಸಾಬಣ್ಣ (ಮುಂದ್ದ):- 

ಅಾಂದರೆ ಯಾವಾಗಲ್ಲ  ಕನ್ನ ಡ  ವಿರೋಧಿ ಹಾಗೂ ಕನುಟಕದ ವಿರೋಧಿ ಇರತಕಕ  ಒಾಂದ್ಯ 

ವಾತಾವರಣ  ಸೃಷಿ್ಟಯಾಗಿರುವುದನುನ  ನವಿಲಿ್ಲ  ಕಾಣ್ಣತ್ತು ದ್ದ ೋವ.    ಇದನುನ  ನವು 

ಹೋಗಲ್ಯಡಿಸಬೇಕು.   

 ಕನೆಯದಾಗಿ  ಬ್ಳಗ್ರವಿ ನ್ಗರದಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಸುತು ಮುತು ಲ ಪರ ದೇಶ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಸ್ವಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ  

ಯಾವಾಗ ಚುನವಣೆಗಳು ಬರುತು ವ,  ಅದ್ಯ ಸಾ ಳಿೋಯ ಚುನವಣೆ ಆಗಿರಬಹುದ್ಯ,  ವಿಶೇಷವಾಗಿ 

ಬ್ಳಗ್ರವಿ ಮಹಾನ್ಗರ  ಪಾಲ್ಲಕೆಯ ಚುನವಣೆ ಆಗಿರಬಹುದ್ಯ,  ವಿಧಾನ್ಸಭಾ ಚುನವಣೆ 

ಆಗಿರಬಹುದ್ಯ,  ಅಥವಾ ಅಧಿವೇಶ್ನ್ ನ್ಡೆಯುವಂತಹ ಸಂದಭುಗಳಲಿ್ಲ  ಕನ್ನ ಡ ಮತ್ತು  ಮರಾಠಿಗರ 

ಜಗಳ ಇನುನ  ಒಾಂದ್ರಡು ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ  ಪಾರ ರಂಭ ಆಗಬಹುದ್ಯ  ಎನುನ ವ ಅಭಿಪಾರ ಯ ಹಾಗೂ 

ಭವಿಷಯ ವನುನ  ಇಲಿ್ಲನ್ ಜನ್ರೇ ಹೇಳುತಾು ರೆ.    ಅಾಂತಹ ಸವೇು ಸ್ವಮಾನ್ಯ ವಾದ ಕೆಟಿ  ವಾತಾವರಣ 

ಇಲಿ್ಲದ್.   ಇದನೆನ ಲಿ  ಹೋಗಲ್ಯಡಿಸಬೇಕಾಗಿದ್.   ಇದನೆನ ಲಿ  ಸಕಾುರ ತಡೆಯಬೇಕು.  ಇಲಿ್ಲರತಕಕ  

ಪುಡಿಕಾಸಿನ್ ಪುಾಂಡರು,  ಮತ್ತು  ಅವರಿಗೆ ಬ್ಾಂಬಲ ನಿೋಡುವವರು, ರಾಜಕೋಯ 
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ನಯಕರಾಗಿರಬಹುದ್ಯ,  ಅಥವಾ ಸ್ವಾ ಥು ಕೆಲವು ಮರಾಠ ಮುಖಂಡರು ಸಹ ಇರಬಹುದ್ಯ 

ಅವರನುನ  ನವು ಸಂಪೂಣುವಾಗಿ ಸದ್ ಬಡಿಯಬೇಕು.   ಇಲಿ್ಲ  ಬ್ಳಗ್ರವಿಯಲಿ್ಲ  ಜನ್ರು ಕನ್ನ ಡಿಗರು 

ಮರಾಠಿಗರು ಸುಮಾರು ವಷುಗಳಿಾಂದ ಸೌಹಾುದದಿಾಂದ  ಬದ್ಯಕುತ್ತು ದಾದ ರೆ.   ನವು ಎಲಿ್ಯ  

ಕಡೆಗಳಿಗೂ ಹೋದಾಗ ಎಲಿರೂ ಸಹ ರ್ಚನನ ಗಿ ಇರುವುದನುನ  ನೋಡುತೆು ೋವ.   ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ಮರಾಠಿಗರ 

ಅಾಂಗಡಿಗಳು ಬ್ಳಗ್ರವಿ ನ್ಗರದಲಿ್ಲವ.   ಅವರೆಲಿರೂ ಸಹ ಕನ್ನ ಡವನುನ  ಮಾತನಡುತಾು ರೆ.   

ಅಾಂಗಡಿಯ ಮಾಲ್ಲೋಕರು ಅವರಾದರೆ ಗಿರಾಕಗಳು ನವಿದ್ದ ೋವ.   ಅಲಿದ್ ಹಲವಾರು Extensions  

ಗಳಲಿ್ಲ  ಕನ್ನ ಡಿಗರು ಇದಾದ ರೆ.  ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ಈ ರಿೋತ್ತಯ ಅಭಿಪಾರ ಯ ಇಲಿವೇ ಇಲಿ .   ಕೆಲವೇ 

ಕೆಲವು ಪುಡಿಕಾಸಿನ್ ಜನ್ರಿಾಂದ ಇಾಂತಹ ಸಮಸಯ ಗಳು ಉದಭ ವವಾಗುತ್ತು ದ್.   ಅವರನುನ  

ಸಂಪೂಣುವಾಗಿ ಸದ್ ಬಡಿಯಬೇಕು.   ಹಾಗೂ ಇಾಂತಹ ಘಟನೆಗಳನುನ  ನನು ಖಂಡಿಸುತೆು ೋನೆ 

ಎನುನ ವ ಮಾತನುನ  ಹೇಳುತಾು , ಅವಕಾಶ್ ಕಟಿ  ತಮಗೆ ವಂದಿಸಿ, ನ್ನ್ನ  ಮಾತ್ತಗಳನುನ  

ಮುಗಿಸುತೆು ೋನೆ.   

 ಶಿರ ೋ ನಸಿೋರ್ ಅಹಮದ್(ವಿಧಾನಸಭೆಯಂದ ಚುನ್ಯಯತ್ರಾದವರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ತಗಳೇ,  ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಡಲ್ಕ ಅವಕಾಶ್ ಕಟಿ  ತಮಗೆ ವಂದಿಸುತೆು ೋನೆ.   ಆ 

ಭಾಗದ ಮತ್ತು  ಈ ಭಾಗದ ಅನೇಕ ಗೌರವಾನಿಾ ತ ಸದಸಯ ರುಗಳು  ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗೆೆ  ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  

ಬ್ಳಕನುನ  ರ್ಚಲಿ್ಲದಾದ ರೆ.   ಹಾಗ್ರಗಿ ನನು ಇದರ ಬಗೆೆ  ಹೆಚಾಚ ಗಿ ಮಾತನಡುವುದಕೆಕ  ಹೋಗುವುದಿಲಿ .   

ನ್ನ್ಗೆ ತ್ತಳಿದ ಹಾಗೆ ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನ್ ಸದಾಶ್ವನ್ಗರ,   ಬ್ಳಗ್ರವಿಯ ಸಂಗಳಿಳ  ರಾಯಣಣ  ಪರ ತ್ತಮೆ 

ಇರುವಂತಹ ಸಾ ಳ ಇವಲಿ  ಮುಖ್ಯ  ವಾಹನಿಯಲಿ್ಲರುವಂತಹವು.   ಇದ್ಯ ಯಾವುದೊೋ ಒಾಂದ್ಯ 

ಹಳಿಳ ಯಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆದಿರತಕಕ  ಘಟನೆಯಲಿ .   ನವು ಯೋಚ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದ್ಯ ಏನೆಾಂದರೆ ನ್ಮಮ  

ಗೃಹ ಇಲ್ಯಖೆ ಯಾವ ರಿೋತ್ತ ಕೆಲಸ ನಿವುಹಸುತ್ತು ದ್ ಎಾಂದರೆ ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನ್ಲಿ್ಲ  ಒಾಂದ್ಯ ಘಟನೆ 

ನ್ಡೆಯಿತ್ತ.   ಕೇವಲ 2 ಗಂಟೆಯಲಿ್ಲ  ಒಾಂದ್ಯ ಘಟನೆ ನ್ಡೆಯಿತ್ತ.   ಈ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಘಟನೆಗೆ 476 

ಜನ್ರನುನ  ಅರೆಸಿ್ ಮಾಡುತಾು ರೆ.   ಸುಮಾರು 146 ಜನ್ರ ಮೇಲ್ U.A.P.A., (Unlawful Activities 

(Prevention) Act) ಕೇಸ್ ಹಾಕುತಾು ರೆ.   ಇದ್ಲಿ  ಇಲ್ಯಖೆಯ ದಾಖ್ಲ್ಯಲಿ್ಲದ್.  ನ್ಮಮ  ಗೃಹ ಸಚಿವರು 

ಕೂಡ ಈಗ ಸದನ್ದಲಿ್ಲದಾದ ರೆ.   ನ್ನ್ಗೆ ಈ ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  ಒಾಂದ್ಯ ರಿೋತ್ತಯ ಅನುಮಾನ್ ಬರುತ್ತು ದ್.  ಇಲಿ್ಲ  

ಮಸಿ ಬಳಿದಿದ್ಯದ  ಯಾವಾಗ, ಕಲಿ್ಯಪುರದಲಿ್ಲ  ಕನ್ನ ಡ ಬ್ರವುಟವನುನ  ಸುಟಿ ದ್ಯದ  ಯಾವಾಗ?  ಶ್ವಾಜ 

ಪರ ತ್ತಮೆಗೆ ಸದಾಶ್ವನ್ಗರದಲಿ್ಲ  ಮಸಿ ಬಳಿದಿದ್ಯದ  ಯಾವಾಗ; ಸಂಗಳಿಳ  ರಾಯಣಣ  ಪರ ತ್ತಮೆಗೆ 

ಅವಮಾನ್ ಮಾಡಿದ್ಯದ  ಯಾವಾಗ, ಎಷಿ್ಟ  ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ   ಏನಯಿತ್ತ, 4-5 ದಿವಸಗಳಿಾಂದ ಈ ರಿೋತ್ತಯ 

ಘಟನೆಗಳು ನ್ಡೆಯುತ್ತು ದದ ರೆ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಇಲ್ಯಖೆ ಏನ್ನುನ  ಮಾಡುತ್ತು ತ್ತು ? Intelligence ಏನಯಿತ್ತ;   

ಇವತ್ತು ನ್ ದಿವಸ ನವು ಮಾತನಡುತ್ತು ರುವುದ್ಯ ಒಾಂದ್ಯ ಸಣಣ  ವಿಚಾರವಲಿ .   ಇದರಿಾಂದ 2 

ರಾಜಯ ಗಳಿಗೆ ತೊಾಂದರೆ ಆಗುತು ದ್.  ಇವತ್ತು  ಮಹಾಜನ್ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಸುಪಿರ ಾಂ ಕೋಟ್ುನ್ಲಿ್ಲ  ಕೇಸು 
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ಇರುವುದರಿಾಂದ ನನು  ರಾಜಯ ಗಳ ಗಡಿ ವಿಚಾರದ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಡುವುದಿಲಿ .   ಆದರೆ ಈ ಘಟನೆಗಳು 

ರಾಜಯ ದ ಜನ್ರಿಗೆ ಪರ ಚೋದನೆ ಮಾಡಿದಂತಾಗಲ್ಲಲಿವೇ?  ಯಾರೋ ಪುಾಂಡರು, ಕಡಿಗೇಡಿ, 

ಪುಡಿಕಾಸಿನ್ವರು ಮಾಡಿರತಕಕ  ಕೃತಯ  ದಿಾಂದ 2 ರಾಜಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಇಾಂತಹ ಒಾಂದ್ಯ ಸನಿನ ವೇಶ್ 

ಉದಭ ವವಾಗಿದ್.   ಇದನೆನ ಲಿ  ಗೃಹ ಇಲ್ಯಖೆ ನೋಡಿಕಾಂಡು ಸುಮಮ ನೆ ಇದ್ಯೇ?  ಇಲಿ್ಲ  ಅಧಿವೇಶ್ನ್ 

ನ್ಡೆಯುತ್ತು ರುವುದರಿಾಂದ 4000 ಜನ್ ಪ್ಲ್ಲೋಸರನುನ  ಕತುವಯ ಕೆಕ  ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ 

ಎನುನ ವುದನುನ  ನನು ಪತ್ತರ ಕೆಗಳಲಿ್ಲ  ಓದಿದ್ನು.   ಇಷಿ್ ಾಂದ್ಯ police force ಇಟಿಕಾಂಡು ಇಾಂತಹ 

ಒಾಂದ್ಯ ಘಟನೆ ನ್ಡೆಯುವುದಕೆಕ  ಹೇಗೆ ಅವಕಾಶ್ ನಿೋಡಲ್ಯಯಿತ್ತ?  ಇದರ ಬಗೆೆ  ನ್ನ್ಗಿನೂನ  ಸಮಧಾನ್ 

ಆಗಿಲಿ , ಅನುಮಾನ್ ಕಾಡುತ್ತು ದ್.   ಯಾರು ಈ ಕೃತಯ ಗಳ ಹಾಂದ್ ಇದಾದ ರೆ?  ಬ್ಳಗ್ರವಿ ನ್ಗರದವರಾದ 

ಶ್ರ ೋ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತು ಯವರು ಇಲಿ್ೋ ಸದನ್ದಲಿ್ಲದಾದ ರೆ.   ನ್ಮಮ  ಶ್ರ ೋ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಸವದಿಯವರಿದಾದ ರೆ,  

ಇಾಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನ್ಡೆಯಬಹುದ್ಯ, ಇದರ ಬಗೆೆ  ನಿಮಗೆನದರೂ ಮಾಹತ್ತ ಇದ್ಯಾ ಎಾಂದ್ಯ 

ಬ್ಳಗ್ರವಿಯಲಿ್ಲರುವ ನಯಕರ ಜತೆಯಲಿ್ಲ  ಇಾಂತಹ ಘಟನೆಗಳ ಬಗೆೆ  ಸಕಾುರ ಚ್ರ್ಚುಯನುನ  

ಮಾಡಿದ್ಯೇ?     ಅದನುನ  ಸಹ ಮಾಡಿರುವುದಿಲಿ .   ಹಾಗ್ರಗಿ ಇದನೆನ ಲಿ  ನೋಡಿದಾಗ ನ್ನ್ಗೆ 

ಸಮಾಧಾನ್ ಬರುತ್ತು ಲಿ , ಯಾವುದೊೋ ಒಾಂದ್ಯ ಶ್ಕು  ಈ ಘಟನೆಗಳ ಹಾಂದ್ ಇದ್.    ಆ ಶ್ಕು  ಇದನೆನ ಲಿ  

ಬೇಕಾಗಿಯೇ ಮಾಡಿದ್ಯೋ ಇಲಿವೋ ಎನುನ ವುದ್ಯ ನ್ನ್ಗೆ ಗತ್ತು ಲಿ .    ಹಾಗ್ರಗಿ ನನು ಇದರ ಬಗೆೆ  

ಹೆಚುಚ  ಟೋಕೆಯನುನ  ಸಹ ಮಾಡುವುದಿಲಿ .   ಇಲಿ್ಲ  ಗಂಭಿೋರವಾದಂತಹ ಒಾಂದ್ಯ ಸನಿನ ವೇಶ್ ನಿಮಾುಣ 

ಆಗಿದ್.   ಅದರ ಮೇಲ್ ಎಷಿ್ಟ  ಜನ್ರ ಮೇಲ್ ಕೇಸನುನ  ದಾಖ್ಲ್ಕ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್, ಯಾವ ಸಕ್ಷನ್ 

ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಕೇಸ್ ಹಾಕಲ್ಯಗಿದ್; ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನ್ಲಿ್ಲ  ಯಾವ ಸಕ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಕೇಸ್ ಹಾಕಲ್ಯಗಿದ್; 

ಬ್ಳಗ್ರವಿಯಲಿ್ಲ  ಯಾವ ಸಕ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಕೇಸ್ ಹಾಕಲ್ಯಗಿದ್?  ಇದರ ಬಗೆೆ  ಸಕಾುರ ಒಾಂದ್ಯ 

ಹೇಳಿಕೆಯನುನ  ನಿೋಡಬೇಕು.   ಬ್ಳಗ್ರವಿಯಲಿ್ಲ  ಅರೆಸಿ್ ಆಗಿರುವವರ ಮೇಲ್  bailable sections 

ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಕೇಸ್ ಹಾಕಲ್ಯಗಿದ್ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಲ್ಯಗುತ್ತು ದ್,  ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನ್ಲಿ್ಲ  bailable sections ಗಳ್ಳದ 

attempt to murder  ಮುಾಂತಾದ ಕೇಸ್ಗಳನುನ   ಹಾಕಲ್ಯಗಿದ್ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಲ್ಯಗುತ್ತು ದ್.  Sedition 

case ಹಾಕದಿದ ೋರಾ? U.A.P.A., case ಹಾಕದಿದ ೋರಾ? U.A.P.A., case ಇದಕೆಕ  ಏಕೆ ಬರುವುದಿಲಿ ?  

ಅಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ 146 ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ವಾಹನ್, ಹಾಗೂ ಸಕಾುರಿ ವಾಹನ್ಗಳನುನ   ಒಡೆದ್ಯ ಹಾಕಲ್ಯಗಿದ್.  

ಇಲಿ್ಲ  ಏಕೆ U.A.P.A., case   ಅನ್ಾ ಯವಾಗುವುದಿಲಿ .  ಇದಕೆಕ  ಉತು ರ ಕಡಿ.  ಇದರ ಬಗೆೆ  ದಯಮಾಡಿ 

ಗೃಹಸಚಿವರು ಒಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿಕೆಯನುನ  ನಿೋಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ  ನ್ನ್ನ  ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ಮುಗಿಸುತೆು ೋನೆ.  

 ಶಿರ ೋ ಪರ ತಾಪ ಸಿಂಹ ನ್ಯಯಕ್.ಕೆ(ವಿಧಾನಸಭೆಯಂದ ಚುನ್ಯಯತ್ರಾದವರು):-  ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ತಗಳೇ, ಅವಕಾಶ್ಕಾಕ ಗಿ ವಂದನೆಗಳು.   ಇಾಂದ್ಯ ಬಹಳ ಗಂಭಿೋರವಾಗಿ ಮತ್ತು  ಇಡಿೋ ಸದನ್ 

ಒಾಂದಾಗಿ  ಪಕ್ಷ  ಬೇಧ ಮರೆತ್ತ  ಎಲಿ್ಯ  ರಿೋತ್ತಯ ಯೋಚ್ನೆಗಳಿಾಂದ ಮೇಲ್ ನಿಾಂತ್ತ  ತಮಮ  ತಮಮ  

ಅಭಿಪಾರ ಯಗಳನುನ  ವಯ ಕು ಪಡಿಸಿದಂತಹ ಎಲಿ್ಯ  ಹರಿಯರಿಗೆ  ಅಭಿನಂದನೆಗಳನುನ  ಸಲಿ್ಲಸುತಾು ,  ಈ 
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ಒಾಂದ್ಯ ಮಾತನುನ  ಹೇಳುವುದಕೋಸಕ ರ ನನು ಈ ಸಂದಭುದಲಿ್ಲ  ಎದ್ಯದ  ನಿಾಂತ್ತದ್ದ ೋನೆ.    ಮಾನ್ಯ  

ರಾಷಿ ರ ಕವಿ ಕುವಾಂಪುರವರ “್ಜಯ ಭಾರತ ಜನ್ನಿೋಯ  ತನುಜಾತೆ,  ಜಯ ಹೇ ಕನುಟಕ ಮಾತೆ,್“್

ಹಾಡನುನ  ನವಲಿರೂ ಹಾಡುತೆು ೋವ.   ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು  ಆಗಿರುವಂತಹ ಬ್ಳವಣಿಗೆಯ ದೃಷಿ್ಟ ಯಿಾಂದ 

ನೋಡಿದಾಗ  ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷಮವಾದ ಮತ್ತು  ಬಹಳ ಪರ ಚೋದನೆ ಕಡುವಂತಹ, ಮತ್ತು  ಈ ಕಡಿಗೇಡಿ 

ಕೃತಯ ವನುನ  ಮಾಡಿದಂತಹವರ  ಉದ್ದ ೋಶ್ವೂ ಅದೇ ಇರುವಾಗ, ಅದರ ಬಗೆೆ  ಈ ಸಂದಭುದಲಿ್ಲ  ನವು 

ಮಾತನಡುವಾಗಲ್ಲ  ಕೂಡ  ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕತೆಯನುನ  ವಹಸಬೇಕಾದ ಸಿಾ ತ್ತಯಲಿ್ಲ  ನವಿದ್ದ ೋವ.   

ಏನದರೂ ನವು ಕೂಡ ಈ ಭಾವನೆಯ ವೇಗಕೆಕ  ಒಳಗ್ರಗಿ  ನವು ಸಹ ಪರ ಚೋದನೆಗೆ ಒಳಗ್ರದರೆ, 

ಬಹುಶಃ ಯಾವ ಉದ್ದ ೋಶ್ದಿಾಂದ ಈ ಕಡಿಗೇಡಿಗಳು ಈ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡಿದಾದ ರೆ.   ಅವರ ಕೃತಯ ಕೆಕ  

ನವು ಬಲವನುನ  ಕಟಿ  ಹಾಗೆ ಆಗುತು ದ್ ಎನುನ ವುದರಲಿ್ಲ  ಎರಡು ಮಾತ್ತಲಿ .   ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷ್, ಕನ್ನ ಡ 

ನೆಲ, ಕನ್ನ ಡ ಜಲದ ಪರ ಶೆನ  ಬಂದಾಗ ಇಡಿೋ ಆರೂವರೆ ಕೋಟ ಕನ್ನ ಡಿಗರು  ಕೂಡ ಒಾಂದಾಗಿ ನಿಾಂತ್ತ, 

ಅದರ ಹತರಕ್ಷಣೆಯ ದೃಷಿ್ಟ ಯಿಾಂದ  ನ್ಮಮ  ನ್ಮಮ  ಕತುವಯ ಗಳನುನ  ನ್ಮಮ  ನ್ಮಮ  ಸೇವಗಳನುನ  

ಮಾಡಬೇಕಾಗುವುದ್ಯ ಎಷಿ್ಟ  ಪರ ಮುಖ್ವೋ, ಯಾವ ಕಡಿಗೇಡಿಗಳು ಇಾಂತಹ ಕೃತಯ ಗಳನುನ  

ಮಾಡಿದಾದ ರೆ ಅವರ ಮೇಲ್ ಎಲಿ್ಯ  ರಿೋತ್ತಯ ಕಾನೂನು ಕರ ಮಗಳನುನ   ಕೈಗಳುಳ ವುದ್ಯ ಅಷಿ್  ಮುಖ್ಯ .  

ಇನುನ  ಮುಾಂದ್ ಇಾಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಪುನರವತುನೆ ಆಗದಂತೆ  ಏನೆಲಿ್ಯ  ಎಚ್ಚ ರಿಕೆಗಳನುನ  

ವಹಸಬೇಕು,  ಯಾವ ರಿೋತ್ತಯಲಿ್ಲ  ಸಂದೇಶ್ಗಳನುನ  ನಿೋಡಬೇಕು,  ಆ ದೃಷಿ್ಟ ಯಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್ಯ  ಹರಿಯ 

ಸದಸಯ ರುಗಳು  ಅವರವರ ಅಭಿಪಾರ ಯಗಳನುನ   ಬಲವಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದಾದ ರೆ.  ಬಹುಶಃ ಒಾಂದ್ಯ 

ಭಾವನೆಯನುನ   ಈ ಸಂದಭುದಲಿ್ಲ  ಈ ಸದನ್ದ ಮೂಲಕ ಹೇಳುವುದಕೆಕ  ಇಷಿ ಪಡುತೆು ೋನೆ.    

            (ಮುಾಂದ್ಯ) 

(1180)/5-20/20-12-2021/ಎಲ್ಎಾಂ/ಜಆರ್                  (ಉಪಸಭಾಪತ್ತಯವರ ಉಪಸಿಾ ತ್ತ) 

ಶಿರ ೋ ಪರ ತಾಪಸಿಂಹ ನ್ಯಯಕ್್ ಕೆ.(ಮುಾಂದ್ಯ):- 

ಯಾರೆಲಿ  ರಾಷಿ ರಪುರುಷರುಗಳು ಇದಾದ ರೆ, ಅವರು ಈ ದೇಶ್ದ ಸಂಸಕ ೃತ್ತಯನುನ , ನೆಲ-ಜಲವನುನ  

ಉಳಿಸಲ್ಕ ತಮಮ  ಸವುಸಮಪುಣೆ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ.  ಅವರೆಲಿರೂ ನ್ಮಗೆ ಆದಶ್ುರು.  ಕಾರ ಾಂತ್ತವಿೋರ 

ಸಂಗಳಿಳ  ರಾಯಣಣ ನಿಾಂದ ಹಡಿದ್ಯ ಛತರ ಪತ್ತ ಶ್ವಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಯಾವುದೇ ಒಾಂದ್ಯ ಪರ ದೇಶ್ಕೆಕ , 

ಭಾಷ್ಗೆ ಸಿಮಿೋತವಾದವರಲಿ .  ಕಾಶ್ಮ ೋರದಿಾಂದ  ಕನಯ ಕುಮಾರಿವರೆಗೆ ಇರುವ ಎಲಿ  ಹೋರಾಟಗ್ರರರು 

ನ್ಮಗೆ ಸೂಪ ತ್ತುದಾಯಕರು.  ಕಡಿಗೇಡಿಗಳ ಸಣಣ  ಕೃತಯ ದಿಾಂದ ದೊಡಡ ವರ ಮಹನ್ತೆು  

ಸಣಣ ದಾಗುವುದಿಲಿ . ಕಡಿಗೇಡಿಗಳ ಕೃತಯ ವೇ ಸಣಣ ದಾಗುತು ದ್ ಅಷಿ್ .  ಇದನುನ  ನವು ಅಥು 

ಮಾಡಿಕಳಳ ಬೇಕು. ಅದನುನ  ಬಿಟಿ  ನವು ಭಾವನೆಯ ಓಗಕೆಕ  ಬಲ್ಲಬಿೋಳಬ್ರರದ್ಯ. ನನು ಕೆಲವು 

ಸೂಕ್ಷಮ ಗಳನುನ  ಹತ್ತು ರದಿಾಂದ  ನೋಡಿದ್ದ ೋನೆ. ಅದರ ಅನುಭವದಿಾಂದ ಹೇಳುತ್ತು ದ್ದ ೋನೆ.  ಇದ್ಯ ದೊಡಡ  
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ಜಾಾ ಲ್ಯಂತೆ ಬ್ಳೆಯುತಾು  ಹೋಗುತು ದ್. ಇದಕೆಕ  ಬಲ್ಲಬಿೋಳುವವರು ಅಮಾಯಕರು.  ಯಾರೋ 

ಏನೋ ಮಾಡಿ ಹೋಗುತಾು ರೆ. ಅದರ ಪರ ಚೋದನೆಗೆ ನವು ಒಳಗ್ರಗಿ ಅದಕೆಕ  ದೊಡಡ  ಭಾವನೆಯ 

ರೂಪವನುನ  ಕಟಿ ರೆ ಕಾನೂನಿನ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ತೊಾಂದರೆಗಳಿಗೆ ಬಲ್ಲಯಾಗುವವರು 

ಅಮಾಯಕರು.  ಈ ಹನೆನ ಲ್ಯಲಿ್ಲ  ಕನುಟಕದ ಹರಿಮೆಯ ಬಗೆೆ , ತಾಳೆಮ ಯ ಬಗೆೆ . ಸ್ವಾಂಸಕ ೃತ್ತಕ 

ಹನ್ನ ಲ್ ಬಗೆೆ , ಮನ್ಸಿಸ ನ್ ಬಗೆೆ  ನ್ಮಗೆ ಅಭಿಮಾನ್ವಿದ್. ಈ ಹನೆನ ಲ್ಯಲಿ್ಲ  ಏನೇನು ಕಠಿಣ 

ಕರ ಮಗಳನುನ  ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಲ್ಕ ಸ್ವಧಯ  ಅದನುನ  ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಬೇಕು. ಸಂವಿಧಾನ್, ಪರ ಜಾಪರ ಭುತಾ ದ 

ಹೆಸರಿನ್ಲಿ್ಲ  ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ ವನುನ  ಸಾ ೋರ್ಚಛ ಯಂತೆ ದ್ಯರುಪಯೋಗ ಯಾರು ಮಾಡಿಕಳುಳ ತಾು ರೆ  

ಅಾಂತಹವರ ಮೇಲ್ ಕಠಿಣವಾದ ಕರ ಮವನುನ  ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಬೇಕು. ಯಾವ-ಯಾವ ಸಕ್ಷನ್ಗಳು, 

ಕಾನೂನುಗಳು ಬೇಕು ಎನುನ ವುದಾದರೆ, ಇಾಂತಹ ಪರಿಸಿಾ ತ್ತಗಳು ಮುಾಂದ್ ಬರದ ಹಾಗೆ ಕಾನೂನಿನ್ಲಿ್ಲ  

ಸಂಶ್ೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಹಸ ಕಾನೂನ್ನುನ  ತರುವಂತಹ ಶ್ಕು  ನ್ಮಗೆ ಇದ್. ಇನುನ  ಮುಾಂದ್ ಈ ರಿೋತ್ತ 

ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಭಯಪಡುವ ರಿೋತ್ತಯಲಿ್ಲ  ಕರ ಮ ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ  

ಎಲಿರೂ ಒಾಂದಾಗಿ ಚ್ರ್ಚು ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್. ಅದ್ಯ ಪರ ತ್ತಪಕ್ಷ ಇರಬಹುದ್ಯ, ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯ ರು 

ಇರಬಹುದ್ಯ. ಎಲಿರೂ ರಾಜಕೋಯ ಲ್ಕಾಕ ಚಾರದಿಾಂದ ಮೇಲ್ ನಿಾಂತ್ತ  ಕನುಟಕದ ಹತದೃಷಿ್ಟ ಯಿಾಂದ 

ತಮಮ -ತಮಮ  ಸಲಹೆಗಳನುನ  ಕಟಿದಾದ ರೆ.  ಈ ಹನೆನ ಲ್ ಎಲಿರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನ್ನ್ನ  ಸಹಮತವನುನ  

ವಯ ಕು ಪಡಿಸಿ ನ್ನ್ನ  ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ಮುಕಾು ಯಗಳಿಸುತೆು ೋನೆ. ಧನ್ಯ ವಾದಗಳು. 

ಶಿರ ೋ ಪರ ಕಾಶ್್ ಕೆ.ರಾಥೋಡ್(ನ್ಯಮನದೇಾಶನ ಹೊಂದಿದವರು):-   ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಗಳೆ,  

ಕಾರ ಾಂತ್ತವಿೋರ ಸಂಗೋಳಿ ರಾಯಣಣ ನ್ ಮತ್ತು  ಛತರ ಪತ್ತ ಶ್ವಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಪುತಾ ಳಿಗಳನುನ  ಧಾ ಾಂಸ 

ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ನ್ಮಮ  ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆದಿರುವುದನುನ  ಬಹಳ ದ್ಯಾಃಖ್ದಿಾಂದ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್.  

ನ್ಮಮ  ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಹಲವಾರು ಮಹನಿೋಯರ ಪರ ತ್ತಮೆಗಳನುನ  ಸ್ವಾ ಪನೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್.  ಆ 

ಮೂತ್ತುಗಳ ಮೇಲ್ ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ದಾಳಿಯಾಗುತ್ತು ರುವುದನುನ  ನವು ಕಂಡಿದ್ದ ೋವ.  ಅದ್ಯ 

ಬ್ರಬ್ರ ಸ್ವಹೇಬ್ ಅಾಂಬೇಡಕ ರ್ರವರ ಮೂತ್ತುಯಾಗಿರಬಹುದ್ಯ, ಮಹಾತಮ  ಗ್ರಾಂಧಿೋಜಯವರ 

ಮೂತ್ತುಯಾಗಿರಬಹುದ್ಯ. ಈಗ ಈ ಸದನ್ದಲಿ್ಲ  ನವು ಈ ವಿಚಾರವನುನ  ಮಾತನಡುವಂತಹ 

ಸಮಯದಲಿ್ಲಯೇ ಖನಪೂರ ತಾಲಿ್ಲಕನ್ ಹಲಸಿ ಎನುನ ವ ಗ್ರರ ಮದಲಿ್ಲ   ಬಸವೇಶ್ಾ ರರ ಭಾವಚಿತರ ಕೆಕ  

ಮಸಿ ಬಳಿದಿದಾದ ರೆ. ಹೋದವಾರ ಇಲಿ್ಲ  ಸಂಗೋಳಿ ರಾಯಣಣ ನ್ ಪರ ತ್ತಮೆಯನುನ  ಧಾ ಾಂಸಗಳಿಸಿದಾದ ರೆ, 

ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನ್ಲಿ್ಲ  ಛತರ ಪತ್ತ ಶ್ವಾಜಮಹಾರಾಜರ ಪರ ತ್ತಮೆಯನುನ  ಧಾ ಾಂಸಗಳಿಸಿದಾದ ರೆ. ಇವತ್ತು  ಹಲಸಿ 

ಎನುನ ವ ಗ್ರರ ಮದಲಿ್ಲ   ಬಸವೇಶ್ಾ ರರ ಭಾವಚಿತರ ಕೆಕ  ಮಸಿ ಬಳಿದಿದಾದ ರೆ. ಮತ್ತು  ಅಲಿ್ಲ  ಕನ್ನ ಡ 

ಬ್ರವುಟವನುನ  ಸುಟಿ  ಪರ ತ್ತಭಟನೆ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ.  ಈಗಿನ್ವರೆಗೂ ಇಾಂತಹ ಕೃತಯ ಗಳು 

ನ್ಡೆಯುತ್ತು ರುವುದರಿಾಂದ ಸಕಾುರ ಇದನುನ  ತಡೆಗಟಿ ವಲಿ್ಲ  ವಿಫಲವಾಗಿದ್ ಎಾಂದ್ಯ ನನು 

ಭಾವಿಸುತೆು ೋನೆ.  ಇವತ್ತು  ಇಲಿ್ಲ  ಅಧಿವೇಶ್ನ್ ನ್ಡೆದಿದ್ ಇಾಂತಹ ಸಮಯದಲಿ್ಲ   ಕಡಗೇಡಿಗಳು ಒಾಂದ್ಯ 
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ಕರ ಶ್ಚ ಯನ್ ಚ್ಚ್ುನ್ಲಿ್ಲ  ಪಾದಿರ ಯವರು ಪಾರ ಥುನೆ ಸಲಿ್ಲಸದಂತೆ ಮಚುಚ  ಹಡಿದ್ಯಕಾಂಡು 

ಓಡಾಡಿಸಿದಂತಹ ಘಟನೆ ನ್ಡೆದಿದ್. ಅಾಂದರೆ ನ್ಮಮ  ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಕೆಲವು ದೇಶ್ದೊರ ೋಹಗಳು 

ಅಶಾಂತ್ತಯನುನ  ಉಾಂಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೋಮುಗಲಭೆ ಸೃಷಿ್ಟ  ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು  ನ್ಮಮ  

ನ್ಮಮ ಲ್ಲಯೇ ಜಗಳವಾಡಿಸಬೇಕು ಎಾಂದ್ಯ ಈ ರಿೋತ್ತ ಮಾಡುತ್ತು ದಾದ ರೆ.  ಇತ್ತು ೋರ್ಚಗೆ ಪರಿಶ್ಷಿ  ಜಾತ್ತಯವರ 

ಮೇಲ್ ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ದೌಜುನ್ಯ ಗಳು ಆಗುತ್ತು ರುವುದನುನ  ನವು ನೋಡಿದ್ದ ೋವ. ಈಗ್ರಗಲೇ ಮಾನ್ಯ  ನ್ಜೋರ 

ಅಹಮ ದ್ ಸ್ವಹೇಬರು ಪುಲಕೇಶ್ ನ್ಗರದಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆದಿರುವ ಘಟನೆ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿದಾದ ರೆ.  ಕರ ಶ್ಚ ಯನ್ರ 

ಮೇಲ್, ಪರಿಶ್ಷಿ  ಜಾತ್ತ ಮತ್ತು  ಪಂಗಡಗಳ ಜನ್ರ ಮೇಲ್ ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ದೌಜುನ್ಯ ಗಳು ನ್ಡೆದಿರುವುದನುನ  

ನವು ನೋಡಿದ್ದ ೋವ.  ಬಡಜನ್ರ, ಹಾಂದ್ಯಳಿದವರ ನಯಕರ ಪರ ತ್ತಮೆಗಳ ಮೇಲ್ ಈ ರಿೋತ್ತಯ 

ದೌಜುನ್ಯ ಗಳು ನ್ಡೆಯುತ್ತು ವ. ಈ ಘಟನೆಯ ಹಾಂದ್ ಕೇವಲ ಎಾಂ.ಇ.ಎಸ್., ನ್ವರು ಇದಾದ ರೆ ಎಾಂದ್ಯ 

ನನು ಭಾವಿಸುವುದಿಲಿ .  ಇದರ ಹಾಂದ್ ಇನನ ಾಂದ್ಯ ದೊಡಡ  ಶ್ಕು  ಇದ್ ಎಾಂದ್ಯ ನನು ಭಾವಿಸುತೆು ೋನೆ. 

ಎಾಂ.ಇ.ಎಸ್., ಗಿಾಂತ ದೊಡಡ ದಾದ ದೇಶ್ದೊರ ೋಹಗಳು ನ್ಮಮ  ದೇಶ್ದಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  

ಅಶಾಂತ್ತಯನುನ  ಉಾಂಟ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಈ ರಿೋತ್ತ ಮಾಡುತ್ತು ದಾದ ರೆ. ಅಮೃತಸರ್ದ ಗುರುನನ್ಕ 

ಗೋಲಡ ನ್ ಟೆಾಂಪಲ್ ಗಭು ಗುಡಿಯ ಒಳಗೆ ವಿನಕಾರಣ ಒಬಬ  ಹಾರಿ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ   ಅಶಾಂತ್ತಯನುನ  

ಉಾಂಟ ಮಾಡಿ, ಅಲಿ್ಲಯ ಜನ್ರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕೆಕಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದಾದ ನೆ.  ಬಹುಷ: 

ಪಂಜಾಬ್ನ್ಲಿ್ಲ  ಚುನವಣೆಗಳು ಹತ್ತು ರ ಬಂದಿರುವುದರಿಾಂದ ಹೋಗೆ ಮಾಡಿರಬಹುದ್ಯ. ಇಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ 

ಚುನವಣೆಯು ಬರುತ್ತು ದ್. ಮಹಾರಾಷಿ ರದಲಿ್ಲ  ನ್ಮಮ  ರಾಜಯ ದ ಧಾ ಜವನುನ  ಸುಟಿ , ನ್ಮಮ  

ಹೋರಾಟಗ್ರರರ ಪರ ತ್ತಮೆಗಳನುನ  ಧಾ ಾಂಸಗಳಿಸಿದಾದ ರೆ. ಇದರ ಹಾಂದ್ ಯಾರು ಇದಾದ ರೆ? ಈ 

ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  ಗೃಹ ಇಲ್ಯಖೆಯ intelligence failure  ಬಗೆೆ  ಎಲಿರೂ ಮಾತನಡಿದಾದ ರೆ. ಈ 

ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ   ಸಕಾುರ ಸಂಪೂಣುವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ ಎಾಂದ್ಯ ನನು ಭಾವಿಸುತೆು ೋನೆ. ಅಥವಾ ಈ  

ರಿೋತ್ತ ಮಾಡಲ್ಕ ಸಕಾುರ ಕುಮಮ ಕುಕ  ಕಡುತ್ತು ದೇಯ್ಕ? ಸಕಾುರ ಕೆಲವು ಕಡೆ non bailable cases   

ಹಾಕುತಾು ರೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೇಸ್ಗಳನುನ  ಹಾಕುವುದಿಲಿ . ಇವತ್ತು  ಸ್ವವಿರಾರು ಕನ್ನ ಡಿಗರನುನ  

ಬಂದನ್ಗಳಿಸಿದಾದ ರೆ. ಏಕೆ ಕನ್ನ ಡಿಗರು ಪರ ತ್ತಭಟನೆ ಮಾಡಬ್ರರದ್?  ನ್ಮಮ  ಧಾ ಜಕೆಕ  ಬ್ಾಂಕ 

ಹಚಿಚ ದಾದ ರೆ, ಕೋಮುಗಲಭೆ ಸೃಷಿ್ಟಯಾಗಿದ್. ಕನ್ನ ಡಿಗರ ಭಾವನೆಗಳನುನ  ಕೆರಳಿಸುತ್ತು ದಾದ ರೆ.  

ಪರ ಜಾಪರ ಭುತಾ  ವಯ ವಸಾ ಯಲಿ್ಲ   ಕನ್ನ ಡ ಸಂಘಗಳು ಶಾಂತ್ತಯುತ ಪರ ತ್ತಭಟನೆಯನುನ  ಮಾಡುತ್ತು ದಾದ ರೆ, 

ಅವರನುನ  ಏಕೆ ಬಂಧಿಸಬೇಕು? ಪರ ತ್ತಭಟನೆ ಮಾಡಲ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಸಾ ಳವನುನ  ಕಡಬೇಕೋ ಬೇಡವ? 

ಸಕಾುರಕೆಕ  ಇಷಿ್ಠ ದರೂ ಜಾಾ ನ್ವಿರಬೇಕ ಇಲಿವ?  ನವು ಪರ ತ್ತಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದ್. ಇಾಂದ್ಯ 

ಸದನ್ದಲಿ್ಲ  ಉತು ರ ಕನುಟಕದ ಸಮಸಯ ಗಳ ಬಗೆೆ  ಚ್ರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಎಾಂದ್ಯ ನವು 

ಕುತೂಹಲದಿಾಂದ ಕಾಯುತ್ತು ದದ ರೆ, ಇವರು ಈ ರಿೋತ್ತ ಕೋಮುಗಲಭೆಗಳನುನ  ಸೃಷಿ್ಟ  ಮಾಡಿ ನವು 

ಚ್ರ್ಚು ಮಾಡಬ್ರರದ್ಯ, ಈ ಗಲಭೆಗಳ ಬಗೆೆಯೇ ಮಾತನಡಬೇಕು ಎಾಂದ್ಯ  ರೂಪಿಸಿರುವ ಇದೊಾಂದ್ಯ 
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ಸಂಚು ಎಾಂದ್ಯ ನನು ಭಾವಿಸುತೆು ೋನೆ.  ಇದ್ಯ  ಉತು ರ ಕನುಟಕಕೆಕ  ಮಾಡುತ್ತು ರುವಂತಹ 

ಅನಯ ಯವಾಗಿದ್. ಚ್ರ್ಚು ಮಾಡಲ್ಕ ಸಕಾುರ ನ್ಮಗೆ ಅವಕಾಶ್ವನುನ  ಕಲಪ ಸಿ ಕಡಬೇಕಾಗುತು ದ್. 

ನ್ಮಮ ನುನ  ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದ್ಯ ಸಕಾುರದ ಕತುವಯ ವಾಗಿದ್. ಕೋಮು ಗಲಭೆಯಾಗಬ್ರರದ್ಯ, 

ಎಲಿರೂ ಶಾಂತ್ತಯಿಾಂದ ಇರಬೇಕು.  ಹಾಂದೂ, ಮುಸಿಿಾಂ, ಕೆರ ೈಸು , ಜೈನ್ರು ಎಲಿರೂ ನವು ಸ್ವವಿರಾರು 

ವಷುಗಳಿಾಂದ  ಸಹಬ್ರಳೆಾ ಯಿಾಂದ ಬ್ರಳುತ್ತು ದ್ದ ೋವ.  

            (ಮುಾಂದ್ಯ) 

(1181)20-12-2021(05-30)bsd-md      (ಉಪಸಭಾಪತ್ತಯವರ ಉಪಸಿಾ ತ್ತ) 

ಶಿರ ೋ ಪರ ಕಾಶ್್ ಕೆ. ರಾಥೋಡ್ (ಮುಂದ್ದ) 

ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾುರ ಬಂದಿದ್ ಎಾಂದ್ಯ ನನು ಹೇಳಬ್ರರದ್ಯ, ಆಗ ಕೋಮು ಗಲಭೆ 

ಜಾಸಿು ಯಾಗುತು ದ್. 

ಶಿರ ೋಮತಿ ಭಾರತಿಶ್ನಟ್ಟು :- ಕಾಾಂಗೆರ ಸ್ ಸಕಾುರ ಇದಾದ ಗ ಕೋಮು ಗಲಭೆ ಆಗಿಲಿವೇ? 

ಶಿರ ೋ ಪರ ಕಾಶ್್ ಕೆ. ರಾಥೋಡ:- ಆಗಿದ್.  

ಶಿರ ೋಮತಿ ಭಾರತಿಶ್ನಟ್ಟು :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಮತೆು  ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾುರ ಇದಾದ ಗ ಕೋಮು 

ಗಲಭೆ ಆಗುತು ದ್ ಎಾಂದ್ಯ ಎಲಿ್ಲಾಂದ ಎಲಿ್ಲಗೆ ತ್ತರುಗಿಸುತಾು ರೆ, ನೇರವಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಯಾರು ಬಂದರು, 

ಯಾರು ಸದನ್ ನ್ಡೆಯುವುದಕೆಕ  ಬಿಡುವುದಿಲಿ , ಹಾಗ್ರದರೆ ನವು ವೈಯಕು ಕ ವಿಷಯ ಇಟಿಕಾಂಡು 

ಎತ್ತು ನ್ ಗ್ರಡಿಯಲಿ್ಲ  ಬಂದ್ಯ ಎರಡು-ಮೂರು ದಿನ್ ಸದನ್ದ ಸಮಯವನುನ  ಹಾಳು ಮಾಡಿ, ಜನ್ರ 

ಸಮಸಯ ಯನುನ  ಬಗೆಹರಿಯಲ್ಕ ಬಿಡುವುದಿಲಿ  ಎಾಂದ್ಯ ನವು ಹೇಳುವುದಕೆಕ  ಆಗುತು ದ್ಯೇ? ಏಕೆ ಆ 

ರಿೋತ್ತ ತಪುಪ  ಹೇಳಿಕೆ ಕಡುತಾು ರೆ? ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ,  ಇದ್ಯ ಸರಿಯಲಿ . ನವಲಿರು ಕನ್ನ ಡ 

ಮಣಿಣ ನ್ಲಿ್ಲ  ಹುಟಿ  ಕನ್ನ ಡಕಾಕ ಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವರು, ಯಾರೋ ಕಡಿಗೇಡಿಗಳು ಮಾಡಿದದ ಕೆಕ  

ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾುರ ಇದಾದ ಗ ಕೋಮು ಗಲಭೆ ಎಾಂದರೆ ಅದರ ಅಥು ಏನು? ಕಾಾಂಗೆರ ಸ್ ಸಕಾುರ 

ಅಧಿಕಾರದಲಿ್ಲದಾದ ಗ ಕೋಮು ಗಲಭೆ ಆಗಿಲಿವೇ? ನನೇ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಇದ್ದ ೋನೆ. ನವು 

ಅನುಭವಿಸಿ ಸತ್ತು ದ್ದ ೋವ. ಕೋಮು ಗಲಭೆಯಲಿ್ಲ  ನವು ಏಟ ತ್ತಾಂದಿದ್ದ ೋವ. ಜೈಲ್ಲಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ೋವ. ಆ 

ರಿೋತ್ತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲಿ . 

(ಗಂದಲ) 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರು ಸಭಾಪಿೋಠವನುು  ಅಲಂಕರಿಸಿದರು) 
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ಶಿರ ೋ ಪರ ಕಾಶ್್ ಕೆ. ರಾಥೋಡ್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ನನು ಮಾತನಡಿದ ನಂತರ 

ಅವರು ಹೇಳಲ್ಲ.  

ಶಿರ ೋಮತಿ ಭಾರತಿಶ್ನಟ್ಟು :- ಅನೇಕ ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ಮಾತನಡಿದರು. ಕೆಲವರು ಎಷಿ್ಟ  

ರ್ಚನನ ಗಿ ಮಾತನಡಿದರು, ಅವರು ಏನೂ ಹೇಳಲ್ಲಲಿ . ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾುರ ಇದಾದ ಗ ಕೋಮು ಗಲಭೆ 

ಅಲಿ .  

ಶಿರ ೋ ಅರಗ ಜಾಞ ನೇಂದರ  (ಗೃಹ ಸಚಿವರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಒಳೆಳ ಯ ಚ್ರ್ಚು 

ನ್ಡೆಯುತ್ತು ದ್ಯದ , ಸದನ್ದ ಎಲಿರೂ ಒಾಂದೇ ಧಾ ನಿಯಲಿ್ಲ  ಒಾಂದ್ಯ message ಕಳುಹಸಬೇಕು. ಹಾಗ್ರಗಿ 

ವಿಷಯಾಾಂತರ ಮಾಡಬ್ರರದ್ಯ. ಎಲಿರೂ ಬಹಳ ರ್ಚನನ ಗಿ ಮಾತನಡಿದರು. 

ಶಿರ ೋ ಪರ ಕಾಶ್್ ಕೆ. ರಾಥೋಡ್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಕೇವಲ ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾುರ ಇದಾದ ಗ 

ಜಾಸಿು  ಕೋಮು ಗಲಭೆ ಆಗುತು ದ್ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತಾು  ನ್ನ್ನ  ಮಾತನೆನ ೋ ಮುಗಿಸಿರಲ್ಲಲಿ . ಅಷಿ ರಲಿ್ಲ  

ಮಾನ್ಯ  ಭಾರತ್ತ ಶೆಟಿ ರವರು …. 

(ಗಂದಲ) 

ಶಿರ ೋಮತಿ ಭಾರತಿಶ್ನಟ್ಟು :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, 

ಶಿರ ೋ ಪರ ಕಾಶ್್ ಕೆ. ರಾಥೋಡ್:- ನನು ಹೇಳುವುದನುನ  ಅವರು ಕೇಳಬೇಕು, ಅವರು 

ಹೇಳಿದದ ನುನ  ನನು ಶಾಂತ್ತಯಿಾಂದ ಕೇಳಲ್ಲಲಿವೇ?  

ಶಿರ ೋಮತಿ ಭಾರತಿಶ್ನಟ್ಟು :- ನವು ಲ್ಯಠಿ ಏಟನುನ  ತ್ತಾಂದಿದ್ದ ೋವ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನಿೋವು ನ್ನ್ನ  ಕಡೆ ನೋಡಿ ಮಾತನಡಿ. 

ಶಿರ ೋ ಪರ ಕಾಶ್್ ಕೆ. ರಾಥೋಡ್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಅವರು ನ್ನ್ಗೆ ಮಾತನಡಲ್ಕ 

ಬಿಡುತ್ತು ಲಿ . ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾುರ ಇದಾದ ಗ ಕೋಮು ಗಲಭೆ ಆದರೆ ಕಾಾಂಗೆರ ಸ್ ಸಕಾುರ ಇದಾದ ಗಲ್ಲ 

ಕೋಮು ಗಲಭೆ ಆಗಿರುವುದ್ಯ ತಪುಪ . ಆದರೆ ನನು ಹೇಳುತ್ತು ರುವ ನಿದಶ್ುನ್ಗಳು ಇತ್ತು ೋಚಿನ್ 

ದಿನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾುರ ಬಂದಮೇಲ್ ಆಗುತ್ತು ರುವ ಘಟನೆಗಳ್ಳಗಿವ. ನನು ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾುರವೇ 

ಕೋಮು ಗಲಭೆ ಮಾಡುತ್ತು ದ್ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತ್ತು ಲಿ . ಕಾಾಂಗೆರ ಸ್ ಸಕಾುರ ಇದಾದ ಗ ಆಗಿದದ ರೂ ತಪುಪ . 

ಸ್ವವಿರಾರು ವಷುಗಳಿಾಂದ ನವು ಶಾಂತ್ತಯಿಾಂದ ಬ್ರಳಿದ್ಯದ , ಹಾಂದೂ-ಮುಸುಲ್ಯಮ ನ್ರು, ಕೆರ ೈಸು ರು, 

ಇಸ್ವಯಿ ಎಲಿರೂ ಸೇರಿ ಕೋಮು ಸೌಹಾುದತೆಯಿಾಂದ ಬ್ರಳಿದ್ದ ೋವ. ಇವತ್ತು  ಕೋಮು ಗಲಭೆಯ ವಿಷ 

ಬಿೋಜವನುನ  ನ್ಮಮ  ದೇಶ್ದಲಿ್ಲ  ಬಿತ್ತು ತ್ತು ದಾದ ರೆ. ಇದನುನ  ತಡೆಯಿಡಿಯಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತೆು ೋನೆ. 
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ಇನುನ  ಇತ್ತು ೋಚಿನ್ ದಿನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಮೂತ್ತುಗಳನುನ  ವಿರೂಪಗಳಿಸುವ ಪರ ವೃತ್ತು  

ಪಾರ ರಂಭವಾಗಿದ್ಯದ , ಇದನುನ  ತಡೆಹಡಿಯಲ್ಕ ಸಕಾುರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನ್ನ್ನ  ಪರ ಕಾರ ಸಕಾುರ 

ಮಾತರ  ಯಾವುದೇ ಪರ ತ್ತಮೆಗಳನುನ  ಸ್ವಾ ಪಿಸಲ್ಕ ಅವಕಾಶ್ ಇರಬೇಕು. ಪರ ತ್ತಯಾಂದ್ಯ ಹಳಿಳ  ಮತ್ತು  

ಗಲಿ್ಲಗಳಲಿ್ಲ  ಪರ ತ್ತಮೆ ಮಾಡಲ್ಕ ಬಿಟಿಾ ಗ ರಕ್ಷಣೆ ಕಡಲ್ಕ ಆಗುವುದಿಲಿ . ಇದೇರಿೋತ್ತ ಕಡಿಗೇಡಿಗಳು 

ಕೋಮು ಗಲಭೆ ಮಾಡಿ ಅಶಾಂತ್ತ ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಸಕಾುರ ಇವತ್ತು  ನಿದಿುಷಿ ವಾಗಿ ನಿಣುಯ 

ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಬೇಕು. ಪರ ತ್ತಮೆಗಳನುನ  ಸ್ವಾ ಪಿಸುವ ಬಗೆೆ  ಒಾಂದ್ಯ ಕಾಯ್ಕದ ಯನುನ  ತಂದ್ಯ, ಅದರಡಿ 

ಸಕಾುರ ಮಾತರ  ಪರ ತ್ತಮೆ ಸ್ವಾ ಪಿಸಬೇಕು. ಪರ ತ್ತಯಾಂದ್ಯ ಹಳಿಳ  ಮತ್ತು  ಗಲಿ್ಲಗಳಲಿ್ಲ  ಪರ ತ್ತಮೆ ಸ್ವಾ ಪಿಸಿದಾಗ 

ಬಹಳ ದೊಡಡ  ಅನಹುತ ಮುಾಂದಿನ್ ದಿನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಆಗುತು ದ್ ಎಾಂದ್ಯ ನನು ಭಾವಿಸಿದ್ದ ೋನೆ. ಸಕಾುರ 

ಇದರ ಬಗೆೆ  ಸೂಕು  ನಿಣುಯ ಕೈಗಳಳ ಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಕೋರುತೆು ೋನೆ. 

ಶಿರ ೋ ಅರಗ ಜಾಞ ನೇಂದರ  (ಗೃಹ ಸಚಿವರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಕಳೆದ 

ಮೂನುಲ್ಕಕ  ದಿನ್ಗಳಿಾಂದ ಇರುವ ಆತಂಕದ ಪರಿಸಿಾ ತ್ತ ಬಗೆೆ  ವಿಶೇಷ ಚ್ರ್ಚುಗೆ ತಾವು ಅವಕಾಶ್ 

ಕಟಿದ್ಯದ , ಸದನ್ದಲಿ್ಲ  ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಹರಿಯ ಸದಸಯ ರು ಅಭಿಪಾರ ಯವನುನ  ವಯ ಕು ಪಡಿಸಿ, ವಿಷಯದ 

ಮೇಲ್ ವಿಶೇಷ ಬ್ಳಕನುನ  ರ್ಚಲಿ್ಲರುತಾು ರೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರುುಃ- ಒಟಿ  ೧೬ ಜನ್ ಮಾತನಡಿದಾದ ರೆ. 

ಶಿರ ೋ ಅರಗ ಜಾಞ ನೇಂದರ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡರಿಾಂದ 

ಪಾರ ರಂಭವಾಗಿ ಶ್ರ ೋ ಯು.ಬಿ. ವಾಂಕಟೇಶ್ರವರು, ಶ್ರ ೋ ಪುಟಿ ಣಣ  ರವರು, ಶ್ರ ೋ ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿ 

ರವರು, ಶ್ರ ೋ ತ್ತಪ್ಪ ೋಸ್ವಾ ಮಿ ರವರು, ಶ್ರ ೋ ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್ ರವರು, ಡಾ: ತೇಜಸಿಾ ನಿರವರು ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೋ 

ಮರಿತ್ತಬ್ಬ ೋಗೌಡರು, ಶ್ರ ೋ ಶ್ವಣಣ ನ್ವರು, ಶ್ರ ೋ ರವಿಕುಮಾರ್ ರವರು, ಶ್ರ ೋ ಆರ್.ವಿ. ತ್ತಮಾಮ ಪುರ್ ರವರು, 

ಶ್ರ ೋ ತಳವಾರ್ ಸ್ವಬಣಣ ನ್ವರು, ಶ್ರ ೋ ನ್ಸಿೋರ್ ಅಹಮದ್ ರವರು, ಶ್ರ ೋ ನ್ರಸಿಾಂಹ ನಯಕ್ ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೋ 

ಪರ ಕಾಶ್ ರಾಥೋಡ್ ರವರೆಲಿರೂ ಬಹಳ ರ್ಚನನ ಗಿ ಮಾತನಡಿದಾದ ರೆ. ಎರಡೂ ಭಾಗದ ಸದಸಯ ರು 

ಯಾವ message ಅನುನ  ತಲ್ಕಪಿಸಬೇಕೋ, ಅದರ ಬಗೆೆ  ಬಹಳ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅದನುನ  ಕಡುವ 

ಪರ ಯತನ ವನುನ  ಮಾಡಿದಾದ ರೆ.  

ನೆಲ, ಜಲ ಮತ್ತು  ಭಾಷ್ ಪರ ಶೆನ  ಬಂದಾಗ ಬಿಜೆಪಿ, ದಳ ಕಾಾಂಗೆರ ಸ್ ಅನುನ ವ ವಿಚಾರ ಬರದೇ 

ನವಲಿರೂ ಕನುಟಕ ಪರ ಜೆಗಳ್ಳಗಿ ಒಟಿಾ ಗಿ ಒಗೆ ಟಿಾ ಗಿ ನಿಾಂತ್ತ ಸವಾಲನುನ  ಸಿಾ ೋಕಾರ ಮಾಡಿ ಅದಕೆಕ  

ತಕಕ  ಉತು ರವನುನ  ಕಡುತೆು ೋವ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳುವ message ಅನುನ  ಕಟಿ ದ್ದ ೋನೆ. ಬ್ಳಗ್ರವಿ ನ್ಗರದಲಿ್ಲ  

ಚ್ಳಿಗ್ರಲದ ಅಧಿವೇಶ್ನ್ ಪಾರ ರಂಭವಾದಾಗಲ್ಲಿವೂ MES (Maharashtra Ekikaran Samithi) ನ್ 

ಕೆಲವರು ಅವರ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸಿಕಳಳ ಲ್ಕ ನೋಡುತ್ತು ರುತಾು ರೆ. ಅದ್ಯ ಕಾಾಂಗೆರ ಸ್ ಅಥವಾ ಬಿಜೆಪಿ 
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ಸಕಾುರ ಯಾವುದೇ ಸಕಾುರ ಅಧಿಕಾರದಲಿ್ಲ  ಇದದ ರೂ ಅವರು ಮಾಡುವ ಕೃತಯ ವನುನ  

ಮಾಡುತ್ತು ರುತಾು ರೆ. ಮೊನೆನ ಯ ದಿವಸ ಬ್ಳಗ್ರವಿ ನ್ಗರದ ತ್ತಲಕವಾಡಿ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣಾ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿ್ಲ  

Vaccine Depot ರಸು  ಮೇಲ್ ಮಹಾನ್ಗರ ಪಾಲ್ಲಕೆಯಿಾಂದ ಯಾವುದೇ permission ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ದೇ 

ಮಹಾಮೇಳವನುನ  ಸಂಘಟಸಿದದ ರು. ಆಗ ಇಲಿ್ಲಯ ನ್ಗರಪಾಲ್ಲಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಾಂದ complaint 

ಪಡೆದ್ಯ ಅವರ ವಿರುದಿ  case register ಆಗಿದ್. ಅಷಿ ರಲಿ್ಲ  ಆ gate ಹತ್ತು ರ ಹೋಗಿ, ೪ ಜನ್ರು Vaccine 

Depot ಹತ್ತು ರ ಬಂದ್ಯ ಶ್ರ ೋ ದಿೋಪಕ್ ದಳವಿ ಎನುನ ವವರ ಮುಖ್ದ ಮೇಲ್ ಮಸಿ ಎಸಯುತಾು ರೆ. ಅವರು 

ಆ ೪ ಜನ್ರ ವಿರುದಿ  complaint ಕಟಿದ್ಯದ , ಇದನುನ  suo moto ಪ್ಲ್ಲೋಸರು ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡಿಲಿ . ಆ 

section ಬಗೆೆ  ಬಹಳ ಜನ್ರು ಜಜಾಾ ಸ ವಯ ಕು  ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. ಪಿಯಾುದ್ಯನುನ  ಆ ರಿೋತ್ತ ಕಟಿದ್ಯದ , 

ಈಗ ಎಲಿರೂ Lawyer ಅನುನ  ಇಟಿಕಾಂಡು ಬಂದ್ಯ complaint  ಕಡುವ ವಯ ವಸಾ  ಆಗಿದ್. 

ವಿಚಾರಣೆ ನ್ಡೆಸಿ, charge sheet ಸಲಿ್ಲಸುವಾಗ ಯಾವ section ಗಳನುನ  ಬದಲ್ಯಯಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು  

ಇಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಕೃತಯ  ಯಾವರಿೋತ್ತಯದ್ಯದ  ಎಾಂದ್ಯ ಪ್ಲ್ಲೋಸರು ನಿಧಾುರ ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಹಾಗ್ರಗಿ 

section ಗಳ ಬಗೆೆ  ತ್ತೋರಾ ಆತಂಕಕೆಕ  ಒಳಗ್ರಗುವ ಅವಶ್ಯ ಕತೆ ಇಲಿ . ನನು ಈ ಸಂದಭುದಲಿ್ಲ  ಹೆಸರು 

ಮತ್ತು  section ಗಳನುನ  ಹೇಳುವುದ್ಯ ಒಳೆಳ ಯದಲಿ  ಎಾಂದ್ಯ ನ್ನ್ಗೆ ಅನಿಸುತು ದ್. ಹಾಗ್ರಗಿ FIR ರುವ 

section ಗಳು ಹಾಗೂ ಅದರ ಬಗೆೆ  ಬಹಳ ವಿವರಗಳನುನ  ಹೇಳುವುದ್ಯ ಒಳೆಳ ಯದಲಿ . ಇದಕೆಕ  

ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಾಂತೆ Supreme Court ನ್ ಕೆಲವು ತ್ತೋಪುುಗಳಿವ.  

ಶಿರ ೋ ನಸಿೋರ್ ಅಹಮದ್್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಒಾಂದ್ಯ ಸ್ವರಿ FIR ಆದ ಮೇಲ್ that 

becomes a public document.  

ಶಿರ ೋ ಅರಗ ಜಾಞ ನೇಂದರ :- ಆದರೂ ಅದ್ಯ ಮುಗಿಯುವರೆಗೂ ವಯ ಕು ಗಳ ಹೆಸರನುನ  ಪರ ಕಟ 

ಮಾಡಬ್ರರದ್ಾಂದ್ಯ ಇದ್.  

Sri S.Ravi:- Sections ಅದ್ಯ ಇದ್ಯ ಬೇಡ, ಅವರ ವಿರುದಿ  ಏನು ಕರ ಮ ತೆಗೆದ್ಯಕಳುಳ ತ್ತು ೋರಿ 

ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದನೆನ ಲಿ್ಯ  ಹೇಳುತಾು  ಕುಳಿತ್ತಕಾಂಡರೆ…..್ ಯಾರು ತ್ತೋಟೆ ಮಾಡುತಾು ರೋ, 

ಅವರ ಎದ್ಯಲಿ್ಲ  ನ್ಡುಕ ಉಾಂಟ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾನ್ಯ  ಮಂತ್ತರ ಗಳಿಾಂದ statement ಬರಬೇಕು.  

Charge Sheet ಎಲಿ್ಯ  ಹೇಳುತೆು ೋನೆ ಎಾಂದರೆ…… 

ಶಿರ ೋ ಅರಗ ಜಾಞ ನೇಂದರ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ನ್ಮಮ  ಧಾ ಜವನುನ  ಸುಡುತಾು ರೆ. 

ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನ್ಲಿ್ಲ  ಶ್ವಾಜ ಪರ ತ್ತಮೆಗೆ ರಾತ್ತರ  ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಬಣಣ  ಹಾಕುತಾು ರೆ. ೭ ಜನ್ರ ಮೇಲ್ FIR 

ದಾಖ್ಲ್ಯಗಿದ್ಯದ , ಅವರ ವಿರುದಿವೂ ಕೆಲವು section ಗಳನುನ  ಹಾಕಲ್ಯಗಿದ್. ಮೊನೆನ  ದಿನ್ ರಾತ್ತರ  

ಶ್ವಾಜ ಪರ ತ್ತಮೆ ಮೇಲ್ ಬಣಣ  ಹಾಕದದ ರ ವಿರುದಿ  ಪರ ತ್ತಭಟನೆ ಮಾಡಲ್ಕ ಕೆಲವರು ತೊಡಗಿದರು. 
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(1182)/20.12.2021/5.40/ಹೆಚ್ವಿ:ಎಾಂಡಿ 

ಶಿರ ೋ ಆರಗ ಜಾಞ ನೇಂದರ (ಮುಂದ್ದವರಿದದ್ದು ):- 

ಸನಮ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಈ ಪರ ಕರಣ ನ್ಡೆದಂತಹ ಸಂದಭುದಲಿ್ಲ  ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಜನ್ರು ಇದಕೆಕ  

ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ನ್ವರ ವೈಫಲಯ  ಮತ್ತು  ಇಾಂಟಲ್ಲಜೆನಸ ್ರವರ ವೈಫಲಯ ವೇ ಕಾರಣವಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದದ ರು. ಒಾಂದ್ಯ 

ಪೂವು ತಯಾರಿಯನುನ  ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಈ ದಿನ್ ವಿದಾಯ ರ್ಥುಗಳು, ರೈತರು ಮತ್ತು  ಕಾಮಿುಕರು 

ಎಲಿರೂ ಬಂದಿದಿಾರೆ. ಪರ ಜಾತಂತರ ದಲಿ್ಲ  ಪರ ತ್ತಭಟನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಮತ್ತು  ಬಂದ್ಯ ಅಹವಾಲ್ಕ 

ತಲ್ಕಪಿಸುವಂತಹ ಎಲಿ  ಅವಕಾಶ್ಗಳು ಇವ. ಸುವಣು ವಿಧಾನ್ಸೌಧದ ಸುತು  ಇರುವಂತಹ 

ಜಾಗದಲಿ್ಲ  ಬೇಕಾದಷಿ್ಟ  ಜನ್ರು ಪರ ತ್ತಭಟನೆಗಳನುನ  ಮಾಡುತ್ತು ದಾದ ರೆ. ಇದ್ಯ ಪ್ಲ್ಲೋಸಿನ್ವರಿಗೆ 

ಗತಾು ಗುತು ದ್. ಮೊನೆನ  ದಿನ್ ಸಂಜೆ ಇದದ ಕಕ ದಂತೆ ಸಾ ಲಪ  ಜನ್ರು ಗುಾಂಪುಗೂಡುತಾು ರೆ.  

 

 ಶಿರ ೋ ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್್(ನ್ಯಮ ನದೇಾಶಿತ್ರು):- ಸನಮ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಪರ ತ್ತಭಟನೆ 

ಮಾಡುವವರೇ ಬೇರೆ, ಗಲ್ಯಟೆ ಮಾಡುವವರೇ ಬೇರೆ. 

 

 ಶಿರ ೋ ಆರಗ ಜಾಞ ನೇಂದರ :- ಸನಮ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಇವರುಗಳು ಗುಾಂಪು ಸೇರಿದಾಗ, 

ಪ್ಲ್ಲೋಸಿನ್ವರು ಹೋಗಿ ಅವರನುನ  ಸತ್ತು ವರಿಯುತಾು ರೆ.್ʼನಿಮಮ ನುನ  ಮುಾಂದಕೆಕ  ಬಿಡುವುದಿಲಿ  ನಿಮಮ  

ಮೇಲ್ ಕರ ಮ ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಬೇಕಾಗುತು ದ್. ವಾಪಸುಸ  ಹೋಗಿʼ ಎಾಂದ್ಯ ಪ್ಲ್ಲೋಸಿನ್ವರು ಹೇಳಿದಾಗ, 

ಘೋಷಣೆಗಳನುನ  ಕೂಗುತಾು  ಅವರೆಲಿರೂ ಚ್ದ್ಯರಿದರು. ಅವರುಗಳು ಹೋಗಿದಾದ ರೆಾಂದ್ಯ 

ತ್ತಳಿದ್ಯಕಾಂಡರೆ, ಕೆಲವು ಗಲಿ್ಲಗಳಲಿ್ಲ  ಕಲಿ್ಕ  ಎಸದ್ಯ ಈ ಅವಸಾ  ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದಾದ ರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ 

ಪ್ಲ್ಲೋಸಿನ್ವರು ಘಟನ ಸಾ ಳಕೆಕ  ಧಾವಿಸಿ, ಸುಮಾರು 38 ಜನ್ರನುನ  ಅರೆಸಿ್ ಮಾಡುವಂತಹ 

ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. ಕಾಯ ಾಂಪ್ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣಾ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿ್ಲ  ಧಮುವಿೋರ ಸಂಬ್ರಜ 

ವೃತು ದಲಿ್ಲ , ಮಾಕೇುಟ್ ಠಾಣಾ ವಾಯ ಪಿು ಯ ಕಲಮ ಠ ರೋಡ್ ಯಾತ್ತರ  ನಿವಾಸ್ ಹತ್ತು ರ ಈ ಕೃತಯ  ನ್ಡೆದಿದ್. 

ಅದೇ ರಿೋತ್ತಯಲಿ್ಲ  ತ್ತಲಕವಾಡಿ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣಾ ವಾಯ ಪಿು ಯ ಅಾಂಬೇಡಕ ರ್ ನ್ಗರದಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆದಿದ್. 

ಖ್ಡೇಬಜಾರ್ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣಾ ವಾಯ ಪಿು ಗೆ ಬರುವ ಹೋಟೆಲ್ ಅನುಪಮದಲಿ್ಲ , ಧಮುವಿೋರ 

ಸಂಬ್ರಜೋ ವೃತು ದಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ಬ್ರಪಟ್ ಗಲಿ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಇರುವ ಶಾಂತ್ತ ಗ್ರರ ಯ ಾಂಡ್ ಹೋಟೆಲ್ನ್ ಹತ್ತು ರ 

ಗಲ್ಯಟೆಗಳು ನ್ಡೆದಿವ. ನಮಫಲಕ ಕೋಳುವುದ್ಯ, ಕಲಿ್ಕ  ಹಡೆಯುವುದ್ಯ ಸಂಗೂಳಿಳ  ರಾಯಣಣ ನ್ 

ಪರ ತ್ತಮೆಗೆ ಕಲಿ್ಕ  ಹಡೆದ್ಯ ವಿರೂಪಗಳಿಸುವಂತಹ ಕೃತಯ ಗಳು ನ್ಡೆದಿವ. ಈ ಕೃತಯ ದಲಿ್ಲ  
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ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವವರ ಮೇಲ್ ಯಾವ ಕಲಂ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಪರ ಕರಣಗಳನುನ  ದಾಖ್ಲ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು ಆ 

ಕಲಂಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಪರ ಕರಣಗಳನುನ  ದಾಖ್ಲ್ಕ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡಿದ್ದ ೋವ. 

ಸುಮಾರು 38 ಜನ್ರನುನ  ಅರೆಸಿ್ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್. ಇನೂನ  ಬಹಳ ಜನ್ರನುನ  ಬಂಧಿಸಬೇಕಾಗಿದ್. 

ಕೆಲವರು ತಲ್ ಮರಿಸಿಕಾಂಡಿದಾದ ರೆ. ಅವರನುನ  ಸಹ ಬಂಧಿಸುತೆು ೋವ. ಯಾರನೂನ  ಬಿಡುವಂತಹ 

ಪರ ಶೆನ ಯೇ ಇಲಿ . ಇದ್ಯ ಮರಾಠರ ಮತ್ತು  ಕನ್ನ ಡಿಗರ ನ್ಡುವ ನ್ಡೆಯುವಂತಹ ಸಂಘಷುವಲಿ , 

ಕನುಟಕ ಮತ್ತು  ಮಹಾರಾಷಿ ರಗಳ ನ್ಡುವ ನ್ಡೆಯುವಂತಹ ಸಂಘಷುವಲಿ . ಕೆಲವು ಪುಾಂಡರು, 

ಕೆಲವು ದ್ಯಷಿ  ಶ್ಕು ಗಳು ಚೇಷಿ್ ಗೋಸಕ ರ  ಈ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. ಈಗ ಎಾಂ.ಇ.ಎಸ್. ಪಕ್ಷ  ಎಲಿ್ಲ  

ಅಸಿು ತಾ ದಲಿ್ಲದ್? ಮಹಾನ್ಗರಪಾಲ್ಲಕೆಯ ಚುನವಣೆಯಲಿ್ಲ  ಜನ್ರು ಅವರನುನ  ಎಲಿ್ಲಟಿ ದಾದ ರೆ? ಅವರ 

ಈ ದ್ಯಷಿ ತನ್ವನುನ  ಕಂಡು ಸಾ ತಃ ಮರಾಠರೇ ಇವರನುನ  ದೂರ ಇಟಿ ದಾದ ರೆ. ಜನ್ರು ಇವರಿಾಂದ 

ರೋಸಿ ಹೋಗಿದಾದ ರೆ. ನವಲಿರೂ ಸೈದಿಾಾಂತ್ತಕ ಹೋರಾಟ, ಸಂಘಟನೆ, ಪರ ತ್ತಭಟನೆ ಇವಲಿವುಗಳನುನ  

ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಪಕ್ಷವನುನ  ಕಟಿ ದ್ದ ೋವ. ಒಾಂದ್ಯ ಬ್ರರಿ ಬಂದ್ಯ ಜನ್ರನುನ  ಭಾವನತಮ ಕವಾಗಿ 

ಕೆರಳಿಸುವುದ್ಯ ದ್ಯಷಕ ಮಿುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿದ್.  ಇದನೆನ ೋ ಆಧಾರವಾಗಿಟಿಕಾಂಡು 

ಬ್ಳೆಯುವಂತಹ ಪಕ್ಷಗಳು ಬಹಳ ದಿನ್ ಉಳಿಯುವುದಿಲಿ .  

 

 ಶಿರ ೋ ಪಟು ಣ್ಣ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಸನಮ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಇದೊಾಂದ್ಯ ವಯ ವಸಿಾ ತ ಮತ್ತು  

ಸಂಘಟತ ಅಪರಾಧವಾಗಿದ್. ಸಂಘಟತ ಅಪರಾಧಗಳ ನಿಯಂತರ ಣ ಕಾಯ್ಕದ  (ಕೋಕಾ) ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  

ಅವರುಗಳ ಮೇಲ್ ಕೇಸ್ ರಿಜಸಿ ರ್ ಮಾಡಿ ಜೈಲ್ಲಗೆ ಕಳುಹಸಿದರೆ ಎಲಿವೂ ತನ್ನ ಷಿ ಕೆಕ  ತಾನೇ ಸರಿ 

ಹೋಗುತು ದ್.  

 

 ಶಿರ ೋ ಆರಗ ಜಾಞ ನೇಂದರ :_ ಸನಮ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಸಂಗೂಳಿಳ  ರಾಯಣಣ  ಮತ್ತು  ಛತರ ಪತ್ತ 

ಶ್ವಾಜ ಅವರಂತಹ ಮಹನಿೋಯರನುನ  ಒಾಂದ್ಯ ಜಾತ್ತ ಅಥವಾ ಪಾರ ಾಂತಯ ದ ಚೌಕಟಿ ನ್ಲಿ್ಲ  ಕಟಿ  

ಹಾಕುವುದಕೆಕ  ಸ್ವಧಯ ವಾಗುವುದಿಲಿ . ಇವರುಗಳು ಇಡಿೋ ದೇಶ್ಕಕ ೋಸಕ ರವೇ ಪಾರ ಣಾಪುಣೆ 

ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮಹಾನ್ ವಯ ಕು ಗಳ್ಳಗಿದಾದ ರೆ.  ನ್ಮಮ  ತಲತಲ್ಯಾಂತರದವರೆಗೆ, ನ್ಮಮ  ದೇಶ್ದ 

ಅಸಿು ತಾ  ಇರುವವರೆಗೆ ಇವರುಗಳು ಪಾರ ತಃಸಮ ರಣಿೋಯರಾಗಿದಾದ ರೆ. ಅವರ ಪರ ತ್ತಮೆಗಳನುನ  

ವಿರೂಪಗಳಿಸುವ ಕೃತಯ ದ ಮೂಲಕ ಜನ್ರನುನ  ಭಾವನತಮ ಕವಾಗಿ ಕೆರಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸಕೆಕ  

ಇಳಿದಿದಾದ ರೆ. ಇದ್ಯ ಬಹಳ ಹೋನ್ ಕಾಯುವಾಗಿದ್. ಇದನುನ  ನ್ಮಮ  ಸಕಾುರ ಸಹಸುವುದಿಲಿ .  

 



                                                                                                          ವಿಪ/20-12-2021/120 

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

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

 ಶಿರ ೋ ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್್:- ಸನಮ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಅವರುಗಳು ಅಲಿ್ಲ  

ಗುಾಂಪುಗೂಡಿದಾಗ ಪ್ಲ್ಲೋಸರು ಆ ಸಾ ಳದಲಿ್ಲಯೇ ಇದದ ರು, ಆಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ನಲ್ಕಕ  

ಬ್ರರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು . 

 

 ಶಿರ ೋ ಆರಗ ಜಾಞ ನೇಂದರ :- ಸನಮ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ನವು ಬ್ಳಗ್ರವಿಯಲಿ್ಲ  ಇಷಿ್ ಾಂದ್ಯ 

ದೊಡಡ  ಭವನ್ವನುನ  ಕಟಿ , ಬಹಳ ದೊಡಡ  ಮೊತು ದ ಹಣವನುನ  ವಚ್ಚ  ಮಾಡಿ ಇಲಿ್ಲ  

ಅಧಿವೇಶ್ನ್ವನುನ  ನ್ಡೆಸುತ್ತು ದ್ದ ೋವ. ಇದಕೆಕ  ಮುಖ್ಯ  ಕಾರಣವೇನೆಾಂದರೆ, ಇದ್ಯ ಗಡಿಭಾಗವಾಗಿದ್, ಈ 

ಭಾಗ ನಿಲುಕ್ಷಯ ಕೆಕ  ಒಳಗ್ರಗಬ್ರರದ್ಯ. ಜನ್ರಲಿ್ಲ  ಅಸಹಾಯಕಸಿಾ ತ್ತ ಕಾಡಬ್ರರದ್ಯ. ಕನುಟಕ ಸಕಾುರ 

ನ್ಮಮ ನುನ  ಮರೆತ್ತದ್ ಎನುನ ವ ಭಾವನೆ ಉಾಂಟಾಗಬ್ರರದ್ಯ. ರಾಜಯ ದ ರಾಜಧಾನಿ ಬಹಳ ದೂರವಿದ್. 

ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನ್ವರಿಗೆ ನ್ಮಮ  ಕಷಿ ವನುನ  ಆಲ್ಲಸುವುದಕೆಕ  ಕವಿ ಇಲಿವಾಂದ್ಯ ಇಲಿ್ಲನ್ ಜನ್ರು 

ಭಾವಿಸಬ್ರರದ್ಾಂದ್ಯ ಇಷಿ್ಟ  ದೊಡಡ  ಸೌಧವನುನ  ಇಲಿ್ಲ  ಕಟಿ , ವಷುದಲಿ್ಲ  ಸಾ ಲಪ  ದಿನ್ವಾದರೂ ಇಲಿ್ಲ  

ವಿಧಾನ್ಮಂಡಲದ ಅಧಿವೇಶ್ನ್ವನುನ  ನ್ಡೆಸುತ್ತು ದ್ದ ೋವ. ಅಧಿವೇಶ್ನ್ ನ್ಡೆಸುವಂತಹ ಸಂದಭುದಲಿ್ಲ  

ಅನೇಕರು ಬಂದ್ಯ ಇಲಿ್ಲ  ಪರ ತ್ತಭಟನೆಗಳನುನ  ಮಾಡುತ್ತು ರುತಾು ರೆ. ಬ್ಳಗ್ರವಿಯಲಿ್ಲ  ಅಧಿವೇಶ್ನ್ 

ನ್ಡೆಯುವಾಗಲ್ಲಿ  ಆ ಅಧಿವೇಶ್ನ್  “ಸಿ ರೈಕ್ ಅಧಿವೇಶ್ನ್”್ವಾಗುತ್ತು ದ್. ಇಲಿ್ಲನ್ ಜನ್ರು ಬ್ಾಂಗಳೂರಿಗೆ 

ಬರುವುದಕೆಕ  ಸ್ವಧಯ ವಾಗುವುದಿಲಿ . ಅವರಿಗೆ ಏನೇನೋ ಕಷಿ  ಕಾಪುಣಯ ಗಳಿವ, ಅಹವಾಲ್ಕಗಳಿವ. 

ಅಧಿವೇಶ್ನ್ ನ್ಡೆಯುವಂತಹ ಸಂದಭುದಲಿ್ಲ  ಇಡಿೋ ಸಕಾುರವೇ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವುದರಿಾಂದ ಸಕಾುರದ 

ಜತೆಗೆ ಸಂವಾದ ನ್ಡೆಸುವುದಕೆಕ  ಅವರಿಗಾಂದ್ಯ ಅವಕಾಶ್ವಾಗಿದ್. ಯಾವ ಸಚಿವರ ಖತೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಪಟಿ  ವಿಚಾರದ ಬಗೆೆ  ಪರ ತ್ತಭಟನೆ ನ್ಡೆಯುತು ದ್ ಆ ಸಚಿವರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರನುನ  

ಮಾತನಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ್ ಹೇಳಿ ಬರುತೆು ೋವ. ಸಕಾುರ ಯಾವತ್ತು ಗೂ ಈ ಭಾಗವನುನ  

ನಿಲುಕ್ ಸಿಲಿ . ಈ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಅಗಿರುವ ರಸು ಗಳನುನ  ನೋಡಿದರೆ, ಹಾಂದ್ ಯಾವ ರಿೋತ್ತ ಇತ್ತು  ಈಗ 

ಹೇಗ್ರಗಿದ್ ಎನುನ ವುದ್ಯ ಎಲಿರಿಗೂ ಗತಾು ಗುತು ದ್. ಬಹಳ ದೊಡಡ  ಬದಲ್ಯವಣೆಯಾಗಿದ್. ಇಲಿ್ಲನ್ 

ಅಭಿವೃದಿಿ ಗ್ರಗಿ ಸ್ವವಿರಾರು ಕೋಟ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅನುದಾನ್ವನುನ  ಕಟಿ ದ್ದ ೋವ. ಜನ್ರು ದ್ಯಡಿದ್ಯ 

ತೆರಿಗೆಯನುನ  ಪಾವತ್ತ ಮಾಡುತ್ತು ದಾದ ರೆ.  ಇಡಿೋ ಬ್ಳಗ್ರವಿ ನ್ಗರದಲಿ್ಲ  ಸುತಾು ಡಿ ನೋಡಿದರೆ, ಇಲಿ್ಲ  

ಕನ್ನ ಡಿಗರು ಮತ್ತು  ಮರಾಠರು ಎನುನ ವ ಬೇಧಭಾವವೇ ಇಲಿ . ಅವರುಗಳು ಒಟಿಾ ಗಿ ಬದ್ಯಕನುನ  

ಕಟಿ ಕಾಂಡಿದಾದ ರೆ. ಅವರುಗಳನುನ  ಒಡೆದ್ಯ, ಭಾವನತಮ ಕವಾಗಿ ಕೆರಳಿಸಿ ಅವರುಗಳ ನ್ಡುವ 

ಇರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧವನುನ  ಹಾಳು ಮಾಡಿ  ಅವರುಗಳ ಬದ್ಯಕನ್ಲಿ್ಲ  ಅಡಡ  ಗೋಡೆಯನುನ  

ನಿಮಾುಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ವಷುಗಳಿಾಂದ ನ್ಡೆಯುತ್ತು ದ್. ಇಷಿ್ಟ  ವಷುಗಳ ಕಾಲ 

ಮಹಾಮೇಳಕೆಕ  ಮಹಾರಾಷಿ ರ ರಾಜಯ ದ ಮಂತ್ತರ ಗಳು ಬರುತ್ತು ದದ ರು. ಈ ಬ್ರರಿ ಅವರನುನ  
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ಗಡಿಯಲಿ್ಲಯೇ ತಡೆದ್ಯ ಬ್ಳಗ್ರವಿಯಳಗೆ ಕಾಲ್ಲಡುವುದಕೆಕ  ನಿಮಮ ನುನ  ಬಿಡುವುದಿಲಿವಾಂದ್ಯ ನ್ಮಮ  

ಪ್ಲ್ಲೋಸಿನ್ವರು ವಾಪಸುಸ  ಕಳುಹಸಿಕಟಿದಾದ ರೆ. ಆ ಮಹಾಮೇಳಕೆಕ  ಯಾರೋ ಬಂದ್ಯ ಅಲಿ್ಲ  

ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದಾದ ರೆ. 

 ಸನಮ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ನೆಲ, ಜಲ ಮತ್ತು  ಬ್ರಷ್ಯ ಬಗೆೆ  ಈ ಸಕಾುರ ಒಟಿಾ ಗಿ 

ನಿಲಿ್ಕತು ದ್. ಯಾರು ಈ ಕೃತಯ ವನುನ  ಎಸಗಿದಾದ ರೆ ಅವರ ಮೇಲ್ ಯಾವುದೇ ಮುಲ್ಯಜು ಇಲಿದ್ 

ಕರ ಮವನುನ  ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡಿದ್ದ ೋವ ಅದೇ ರಿೋತ್ತಯಲಿ್ಲ  ಮಹಾರಾಷಿ ರ ಸಕಾುರದ ಜತೆಗೂ ನ್ಮಮ  ಗೃಹ 

ಇಲ್ಯಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗೆೆ  ಮಾತ್ತಕತೆ ನ್ಡೆಸಿದಾದ ರೆ.  ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾುರದ 

ಜತೆಗೂ ಮಾತನಡಿದ್ದ ೋವ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕದ ಪರಿಸಿಾ ತ್ತ ಇಲಿ .  ಮೊನೆನ  ಈ ಘಟನೆ 

ನ್ಡೆದಂತಹ ಸಂಭುದಲಿ್ಲ  ನನು ಸದಾ ನ್ಮಮ  ಹರಿಯ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಪಕುದಲಿ್ಲದ್ದ . 

ಅವರು ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಾಂತೆ ಮಾಹತ್ತಯನುನ  ನಿೋಡುತು ಲೇ ಇದದ ರು.್ ʼಅಮಾಯಕರನುನ  

ಹಡಿದ್ಯ ಹಾಂಸ ಕಡಬೇಡಿ, ಯಾರು ಈ ಕೃತಯ ದಲಿ್ಲ  ಭಾಗಿಗಳ್ಳಗಿದಾದ ರೆ ಅವರನುನ  ಬಿಡಬೇಡಿʼ ಎಾಂದ್ಯ 

ನನು ಹೇಳಿದ್ದ .   ಅವರಿಗೆ ಜೋವನ್ದಲಿ್ಲ  ಇದೊಾಂದ್ಯ ದೊಡಡ  ಪಾಠವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. 

ಅವರುಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲ್ಲಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನುನ  ನ್ಮಮ  ಪ್ಲ್ಲೋಸರು ಮಾಡಿದಾದ ರೆ, ಇನೂನ  

ಕಾಯಾುಚ್ರಣೆ ಮುಾಂದ್ಯವರಿದಿದ್.  

 

 ಸನಮ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ನ್ಮಮ  ಭಾರತ ದೇಶ್ ವಿವಿಧತೆಯಲಿ್ಲ  ಏಕತೆಯನುನ  

ಕಾಣ್ಣವಂತಹ ದೇಶ್ವಾಗಿದ್. ವಿಭಿನ್ನ  ವೇಷ, ಭಾಷ್ ಮತ್ತು  ಧಮುಗಳನುನ  ಅನುಸರಿಸುತ್ತು ದದ ರೂ ಸಹ  

ಒಾಂದ್ಯ ರಾಷಿ ರವಾಗಿ, ಒಾಂದ್ಯ ವಯ ಕು ಯ ರಿೋತ್ತಯಲಿ್ಲ  ಎದ್ಯದ  ನಿಾಂತ್ತದ್ದ ೋವ. ಇದಕೆಕ  ಹುಳಿ ಹಾಂಡುವ 

ಕೆಲಸಗಳನುನ  ಮಾಡುತ್ತು ರುವ ದ್ಯಷಿ ಶ್ಕು ಗಳನುನ  ಯಾರೂ ಸಹಸಿಕಳಳ ಬ್ರರದ್ಯ. ಇದರಲಿ್ಲ  

ಯಾವುದೇ ರಿೋತ್ತಯ ರಾಜಕಾರಣವಿಲಿ . ರಾಜಕೋಯವನುನ  ಮಿೋರಿ ನವು ಆಲೋಚ್ನೆ 

ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದ್. ಈ ಪರ ಕರಣದ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಡಿದಂತಹ ಎಲಿ  ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರುಗಳು ಒಳೆಳ ಯ 

ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ಆಡಿದಾದ ರೆ. ಈ ದ್ಯಷಕ ೃತಯ ವನುನ  ಎಸಗಿದಂತಹವರನುನ  ಕಾಪಾಡುವ ಅಥವಾ 

ತಪಿಪ ಸಿಕಳುಳ ವುದಕೆಕ  ಬಿಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡುವುದಿಲಿ . ರಾಷಿ ರದ ಮಹನಿೋಯರ 

ಪರ ತ್ತಮೆಯನುನ  ವಿರೂಪಗಳಿಸಿರುವುದರ ಬಗೆೆ  ಜನ್ರು ಕೆರಳುವಂತಹ ಅವಶ್ಯ ಕತೆ ಇಲಿ . ನಳೆ 

ಏನಗುತು ದ್ಯೋ ಎನುನ ವಂತಹ ಭಯ ಬೇಡ. ನವಲಿರೂ ನಿಮಮ   ಜತೆಗೆ ಇದ್ದ ೋವ. ಇಾಂತಹ 

ದ್ಯಷಿ ಶ್ಕು ಗಳು ತಲ್ ಎತು ದಂತೆ ಮಾಡುತೆು ೋವ. ಆಕಸಿಮ ಕವಾಗಿ ಈ ಪರ ಕರಣ ನ್ಡೆದಿದ್. ಕನುಟಕ 

ರಾಜಯ ದ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ವಯ ವಸಾ  ಇಡಿೋ ದೇಶ್ದಲಿ್ಲಯೇ ಅತ್ತಯ ತು ಮವಾಗಿರುವ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ವಯ ವಸಾಯಾಗಿದ್. 

ಉತು ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದಾದ ರೆ. ಯಾರು ಏನೇ ಕೃತಯ  ಎಸಗಿ  ಹೋದರೂ ಸಹ ಅವರು 



                                                                                                          ವಿಪ/20-12-2021/122 

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

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

ತಪಿಪ ಕಳುಳ ವುದಕೆಕ  ಸ್ವಧಯ ವಾಗುವುದಿಲಿ . ಮಹಾರಾಷಿ ರದಲಿ್ಲ  ಕನ್ನ ಡಿಗರಿದಾದ ರೆ. ಕನುಟಕದಲಿ್ಲ  

ಮರಾಠಿಗರು ಇದಾದ ರೆ. ನವಲಿರೂ ಒಾಂದೇ ಕುಟಾಂಬದ ರಿೋತ್ತಯಲಿ್ಲ  ಇದ್ದ ೋವ.    

           (ಮುಾಂದ್ಯವರಿದಿದ್) 

(1183)  5.50  20.12.2021  ಪಿಕೆ:ಎಕೆ            (ಸಭಾಪತ್ತಯವರ ಉಪಸಿಾ ತ್ತ) 

ಶಿರ ೋ ಅರಗ ಜಾಞ ನೇಂದರ  (ಮುಾಂದ್ಯ) 

ಒಾಂದೇ ಪರ ದೇಶ್ದಲಿ್ಲ  ಎಲಿರೂ ಬದ್ಯಕನುನ  ಕಟಿ ಕಾಂಡಿದಾದ ರೆ.   ಹಾಗ್ರಗಿ ಈ ರಿೋತ್ತಯ ಕೃತಯ ದಿಾಂದಾಗಿ 

ಮನ್ಸಿಗೆ ಘಾಸಿ ಮಾಡಿಕಳುಳ ವ ಅವಶ್ಯ ಕತೆ ಇಲಿ .  ಈಗ ಪರಿಸಿಾ ತ್ತ ತ್ತಳಿಯಾಗಿದ್.  ಇನುನ  ಕೇರಳುವ 

ಪರ ಶೆನ ಯೇ ಇಲಿ .  ಆತಂತಕದ ಪರಿಸಿಾ ತ್ತ ಬೇಡ.  ನ್ಮಮ  ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಇಲ್ಯಖೆ ಸವು ಸನ್ನ ದಿವಾಗಿದ್.  24 X 

7 ಅವರ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡುತ್ತು ದಾದ ರೆ.  ನನು ಮೊನೆನ  ದಿನ್ ಮಿಡಿೋಯಾದಲಿ್ಲ  ಹೇಳಿದ್.  ಸುಮಾರು 7-

8 ಸ್ವವಿರ ಪ್ಲ್ಲೋಸರನುನ  ಇಲಿ್ಲ  ನಿಯುಕು  ಮಾಡಿದ್ದ ೋವ.  ಯಾರೇ ಸಿ ರೈಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದನುನ  

ತಡೆಯವುದೇ ಅಲಿ ; ಅದರಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಸುವವರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್.  ಅವರಿಗೆ 

ಒಳೆಳ ಯದನುನ  ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್.  ಹಾಗೆಯೇ, ನ್ಗರದ ಒಳಗಡೆ ಇಾಂತಹ ಪರ ಚೋದನೆಗಳು ಬಹಳ 

ವಷುಗಳಿಾಂದ ಆಗುತ್ತು ದ್.  ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾುರ ಬಂದಮೇಲ್ ಎಾಂದಲಿ , ಕಾಾಂಗೆರ ಸ್ ಸಕಾುರ ಇರುವಾಗಲಿ , 

ಸಮಿಮ ಶ್ರ  ಸಕಾುರ ಇದಾದ ಗ ಅಲಿ  ಅಥವಾ ದಳದ ಸಕಾುರ ಇದಾದ ಗ ಆಗಿದ್ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳುವಂಥದದ ಲಿ .  

ಅವರು ತಮಮ  ಅಸಿು ತಾ ವನುನ  ತೊೋರಿಸಿಕಳುಳ ವುದಕೆಕ  ಅವಕಾಶ್ ಅಷಿ್ ೋ.  ಹಾಗೆ ಮಾಡದೇ ಇದದ ರೆ ಆ 

ಸಂಘಟನೆ ಸತ್ತು  ಹೋಗುತು ದ್.  ಹಾಗ್ರಗಿ, ಆ ಸಂಘಟನೆ ಬದ್ಯಕದ್ ಎಾಂದ್ಯ ತ್ತಳಿಸಲ್ಕ ವಷುಕಕ ಾಂದ್ಯ 

ಸಲ ತೊೋರಿಸಿಕಳಳ ಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಈ ರಿೋತ್ತ ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ಧಾ ಜ ಸುಡುವಂಥದ್ಯದ  ಇದೊಾಂದ್ಯ ಅನಗರಿಕ 

ಕೃತಯ ವಾಗಿದ್.  ಮಾನ್ಸಿಕ ವಿಕೃತರು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಇದಾಗಿದ್.  ಇದನುನ  ಯಾರೂ ಕೂಡ 

ಸಹಸುವುದಿಲಿ .  ಮಹಾರಾಷಿ ರ ಸಕಾುರವು ಸಹಸುವುದಿಲಿ , ನ್ಮಮ  ಸಕಾುರವೂ ಸಹಸುವುದಿಲಿ  

ಮತ್ತು  ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾುರ ಕೂಡ ಸಹಸುವುದಿಲಿ .  ಯಾರೋ ಯಾರದೊದ ೋ ಪರ ಚೋದನೆಗೆ,  ಯಾರನನ ೋ 

ಕಳುಹಸಿದಾದ ರೆಾಂದ್ಯ ನನು ಭಾವಿಸುವುದಿಲಿ .  ಯಾರೋ ಕೆಲವು ವಿಕೃತ ಮನೋಭಾವದ ಪುಾಂಡರು 

ಈ ರಿೋತ್ತ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ.  ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನ್ಲಿ್ಲ  ಶ್ವಾಜಯ ಪರ ತ್ತಮೆಗೆ ಬಣಣ  ಹಚಿಚ ದಾದ ರೆ.  ಇಾಂಥದನುನ  ನವು 

ಹೇಳಿಕಡುವುದಿಲಿ ;  ನಿೋವೂ ಹೇಳಿಕಡುವುದಿಲಿ .  ಇಾಂಥದದ ನುನ    ಯಾರು ಹೇಳಿ ಕಡುತಾು ರೇ?  

ಇಾಂಥದದ ನುನ  ಏಕೆ ಮಾಡಬೇಕು?  ನ್ಮಮ ವರಿಗೆ ನವು ಬುದಿಿ  ಹೇಳಬೇಕೇ?  ಹೋಗೆ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ 

ಏನು ಸಂಪಾದನೆ ಆಗುತು ದ್?   ಸಕಾುರಿ ವಾಹನ್ಗಳಿಗೆ ಬ್ಾಂಕ ಹಚುಚ ವ ಪರ ಯತನ , ಕಲಿ್ಕ  

ಹಡೆಯುವಂತಹ ಪರ ಯತನ  ಮಾಡಿದವರು ತಕಕ  ಶ್ಕ್ೆಯನುನ  ಅನುಭವಿಸುತಾು ರೆ.  ಪ್ಲ್ಲೋಸರ 

ವಾಹನ್ಗಳಿಗೂ ಕಲಿ್ಕ  ಎಸದಿದಾದ ರೆ.  ಅದರ ನ್ಷಿ ವನುನ  ಯಾರು ಭರಿಸಿ ಕಡಬೇಕು?  ಈ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  
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ಈ ಅಥವಾ ರಾಷಿ ರದಲಿ್ಲ  ಇದೇರಿೋತ್ತ ಮನ್ಸೋ ಇರ್ಚಛ  ಬದ್ಯಕಬಹುದ್ಯ  ಎಾಂದ್ಯ ಏನು 

ತ್ತಳಿದ್ಯಕಾಂಡಿದಾದ ರೋ ಅದಕೆಕ  ಅವಕಾಶ್ ಕಡುವುದಿಲಿ .  ಎಲಿದಕೂಕ  ಕೂಡ ಸಕಾುರ 

ಸನ್ನ ದಿವಾಗಿದ್.  ಇಾಂಥವರು ಮತೆು  ತಲ್ ಎತ್ತು ವುದಕೆಕ  ಬಿಡುವುದಿಲಿ .  ಯಾರಿಗೂ ಆತಂಕದ ಪಡುವ 

ಅವಶ್ಯ ಕತೆ ಇಲಿ .  ಮಾನ್ಯ  ಬಸವರಾಜ ಬೊಮಾಮಯಿ ನೇತೃತಾ ದ ಸಕಾುರ ಇದನುನ  ತಡೆದ್ಯ 

ನಿಲಿ್ಲಸುತು ದ್ ಎಾಂದ್ಯ ಜನ್ರಿಗೆ ಆಶಾ ಸನೆಯನುನ  ಕಡುತ್ತು ದ್ದ ೋವ.  ಇದಕೆಕ  ತಮೆಮ ಲಿರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು  

ಮತ್ತು  ತಾವು  ಮಾತನಡಿದ ರಿೋತ್ತಯಿಾಂದ ನ್ಮಮ  ಹೃದಯ ತ್ತಾಂಬಿ ಬಂತ್ತ.  ಇವತ್ತು  ಇಲಿ್ಲ  

ಮಾತನಡಿದ ಯಾರಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ರಿೋತ್ತಯ ರಾಜಕೋಯ ಕಲಮ ಶ್ ಇರಲ್ಲಲಿ .  ನ್ಮಮ  ರಾಜಯ  ಏನು 

ಸಂದೇಶ್ ಕಳುಹಸಬೇಕೋ ಆ ಸಂದೇಶ್ವನುನ  ಕಳುಹಸಿದ್ದ ೋವ.  ಈ ಕುರಿತ್ತ ಆತಂಕ ಪಡುವ ಅವಶ್ಯ ಕತೆ 

ಇಲಿ  ಎಾಂದ್ಯ ಈ ಸಂದಭುದಲಿ  ಹೇಳುವುದಕೆಕ  ಇಷಿ ಪಡುತೆು ೋನೆ.  

 ಶಿರ ೋ ಅ.ದೇವೇಗೌಡ(ಪದವಿೋಧರ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಗಳೆ, ಹರಿಯ ಸದಸಯ ರು ಒಬಬ ರು  

ಮಾತನಡಿದ್ಯದ  ನೋಡಿ ಒಾಂದ್ಯ ರಿೋತ್ತ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್.  ಅಸಹಾಯಕತೆಯಿಾಂದ ಮಾತನಡುತ್ತು ದಾದ ರೆ.  

ಮಹಾರಾಷಿ ರ ಎಾಂದರೆ, ಪಾಕಸ್ವು ನ್ ಅಥವಾ ಚೈನ ಎಾಂದ್ಯ ಕಾಂಡಿದಾದ ರೋ ಗತ್ತು ಲಿ . 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ದೇವೇಗೌಡರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಕಟಿ  ಉತು ರದ ಮೇಲ್ 

ಕಿಾ ಯ ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೇಳಿ.  ನ್ನ್ನ  ಕಡೆ ಮುಖ್ ಮಾಡಿ ಮಾತನಡಿ. 

 ಶಿರ ೋ ಅ.ದೇವೇಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಗಳೆ, ಪರ ತ್ತಮೆಗಳನುನ  ಸೌಧದ ಒಳಗೆ  ಇಟಿಕಳಿಳ , 

ಮೂಯ ಸಿಯಂನ್ಲಿ್ಲ  ಇಟಿಕಳಿಳ  ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳುವುದ್ಯ ನಚಿಕೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿದ್.  ಸಾ ತಂತರ  

ಸಂಗ್ರರ ಮದಲಿ್ಲ  ಹೋರಾಟ ನ್ಡೆಸಿದ ಸಂಗೋಳಿಳ  ರಾಯಣಣ  ಇರಬಹುದ್ಯ ಅಥವಾ ಛತರ ಪತ್ತ ಶ್ವಾಜ 

ಮಹಾರಾಜ್ ಇರಬಹುದ್ಯ; ಅವರೆಲಿ್ಯ  ನ್ಮಮ ವರು.  ಅವರನುನ  ಸುವಣುದಲಿ್ಲ  ಇಟಿಕಳಿಳ , 

ಮೂಯ ಸಿಯಂನ್ಲಿ್ಲ  ಇಟಿಕಳಿಳ  ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳುವುದ್ಯ ದ್ಯಾಃಖ್ಕರವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದ್.  ಇವರು, 

ನವಲಿ್ಲದ್ದ ೋವ ಎಾಂದ್ಯ ತ್ತಳಿದ್ಯಕಾಂಡಿದಾದ ರೆ?  ಬ್ಳಗ್ರವಿಗೆ ಬಂದಾಗಿನಿಾಂದ ನೋಡುತ್ತು ದ್ದ ೋನೆ ನ್ನ್ಗೆ 

ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತು ದ್.  ರೂ. 400 ಕೋಟ ಖ್ಚುು ಮಾಡಿ ಸುವಣು ಸೌಧವನುನ  ಕಟಿ ದ್ದ ೋವ.  

ಬ್ಳಗ್ರವಿಯಲಿ್ಲ  ಅನೇಕ ದೊಡಡ  ನಯಕರಿದಾದ ರೆ; ಅವರ ಜತೆ ಚ್ರ್ಚು ಮಾಡಿ, ಮುಾಂದ್ ಇಾಂತಹ 

ಘಟನೆಗಳು ನ್ಡೆಯದಂತೆ ನೋಡಿಕಳಳ ಬೇಕು ಎಾಂದ್ಯ ಹರಿಯ ಸದಸಯ ರಬಬ ರು ಹೇಳಿದರು.  ನನು 

ಇಳಿದ್ಯಕಾಂಡಿರುವ ಹಟೇಲ್ನ್ಲಿ್ಲ  ಯಾರೂ ಕನ್ನ ಡವನೆನ ೋ ಮಾತನಡುವುದಿಲಿ .  ನವು 

ಎಲಿ್ಲದ್ದ ೋವ?  ನವು ಕನುಟಕದಲಿ್ಲದ್ದ ೋವಯೋ ಅಥವಾ ಮಹಾರಾಷಿ ರ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲದ್ದ ೋವಯೋ?  

ಮಹಾರಾಷಿ ರದವರು ಚೈನದವರಲಿ ಅಥವಾ ಪಾಕಸ್ವಾ ನ್ದವರಲಿ .  ಅವರೆಲಿ್ಯ  ನ್ಮಮ ವರೇ 

ಆಗಿದಾದ ರೆ.   
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 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಕಿಾ ಯ ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೇಳಿ. 

 ಶಿರ ೋ ಅ.ದೇವೇಗೌಡ:- ಇನುನ  ಮುಾಂದ್ ಅಾಂತಹ ಹಟೇಲ್ಗಳನುನ  ಬುಕ್ ಮಾಡಬ್ರರದ್ಯ.  

ಕನ್ನ ಡ ಮಾತನಡುವ ಹಟೇಲ್ಗಳನುನ  ಮಾತರ  ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಂತ್ತರ ಗಳು ಹೇಳಿರುವ ಉತು ರದ ಮೇಲ್ ನಿೋವು ಕಿಾ ಯ ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೇಳಿ.  

ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಡಿ.   

 ಶಿರ ೋ ಅ.ದೇವೇಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಗಳೆ, ಪುಾಂಡಾಟಕೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶ್ಕ್ೆ ಗೆ 

ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು, ಗಡಿ ಪಾರು ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ನ್ನ್ನ  ವಿನಂತ್ತ.  ಕನುಟಕದಲಿ್ಲ  ಈ ರಿೋತ್ತ 

ನ್ಡೆಯುತ್ತು ರುವುದ್ಯ ದ್ಯಾಃಖ್ದ ಪರಿಸಿಾ ತ್ತ ಆಗಿದ್.   

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಕಟಿ ರುವ ಉತು ರದಲಿ್ಲ  ನಿಮಗೇ ಆದರೂ 

ಅನುಮಾನ್ ಇದದ ರೆ ಕೇಳಿ. 

 ಶಿರ ೋ ಅ.ದೇವೇಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಗಳೆ, ಇನುನ  ಮುಾಂದಿನ್ ದಿನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಇಾಂತಹ ಘಟನೆ 

ನ್ಡೆಯದಂತೆ ಸೂಕು  ಕರ ಮ ಕೈಗಳಳ ಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ತಮಮ  ಮುಖಾಂತರ ಸಕಾುರಕೆಕ  ಹೇಳುವುದಕೆಕ  

ಇಷಿ ಪಡುತೆು ೋನೆ.  ಕನ್ನ ಡಿಗರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಆದಯ ತೆ ಕಡಬೇಕು.  ಕನ್ನ ಡವನುನ  ಬಹಳ ಉದಾಸಿನ್ 

ಮಾಡಿದಾದ ರೆ ಎನುನ ವುದ್ಯ ನ್ನ್ನ  ಅನಿಸಿಕೆ.  ಮುಾಂದಿನ್ ದಿನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಅಾಂತಹ ಹಟೋಲ್ಗಳನುನ  ಬುಕ್ 

ಮಾಡಬ್ರರದ್ಯ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಬಯಸುತೆು ೋನೆ.   

 ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ರುದ್ದರ ೋಗೌಡ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಂದ ಚುನ್ಯಯತ್ರಾದವರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ತಗಳೆ, ಅವಕಾಶ್ಕಾಕ ಗಿ ಧನ್ಯ ವಾದಗಳು.  ಮಾನ್ಯ  ಗೃಹ ಮಂತ್ತರ ಗಳು ಎಲಿ್ಯ  ವಿಷಯಗಳನುನ  

ಸವಿಸ್ವು ರವಾಗಿ ಸದನ್ದಲಿ್ಲ  ತ್ತಳಿಸಿದಾದ ರೆ.  ಈಗ್ರಗಲೇ ಸುಮಾರು 17 ಜನ್ ಗೌರವಾನಿಾ ತ ಸದಸಯ ರು 

ಪಕ್ಾತ್ತೋತವಾಗಿ, ಭಾಷ್ ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ದ ಗಡಿ ಭಾಗದ ಮೇಲ್ಲರುವ ಅಭಿಮಾನ್ವನುನ  ವಯ ಕು ಪಡಿಸಿದಾದ ರೆ.  

ಮಾನ್ಯ  ಗೃಹ ಮಂತ್ತರ ಗಳು ಕಟಿ ರುವ ಉತು ರದಲಿ್ಲ  ನ್ಮಮ ಗಳಿಗೆ ಅಥು ಆಗುವಂತಹ ವಿಷಯ ಇದ್; 

ಅದನುನ  ನನು ಒಪುಪ ತೆು ೋನೆ.  ಆದರೆ, ಇವತ್ತು  ರಾಜಾಯ ದಯ ಾಂತ ಕಂಡು ಬರುತ್ತು ರುವ ಸಮಸಯ ಯ ವಿರುದಿ  

ಸ್ವಮಾನ್ಯ  ವಯ ಕು  ಎದ್ಯದ  ನಿಾಂತ್ತದಾದ ನೆ.  ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಡಿೋ ಸಕಾುರವೇ ಬ್ಳಗ್ರವಿಯಲಿ್ಲರುವ 

ಸಂದಭುದಲಿ್ಲ , ಈ ಭಾಗದಲಿ್ೋ ಈ ರಿೋತ್ತ ವಿಕೃತ ಘಟನೆಗಳು ನ್ಡೆಯುತ್ತು ವ ಎನುನ ವುದರ ಬಗೆೆ  ಟವಿ 

ಮಾಧಯ ಮಗಳಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ಪತ್ತರ ಕೆಗಳಲಿ್ಲ  ನೋಡುತ್ತು ದ್ದ ೋವ.  ಬಹುಶಃ ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಜನ್ ಹರಿಯ 

ಸದಸಯ ರು ಅವರ ಮಾತ್ತಗಳಲಿ್ಲ  ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ,  ಅಧಿವೇಶ್ನ್ ನ್ಡೆಸುವುದಕೆಕ  ಮುಾಂರ್ಚ ಒಾಂದಿಷಿ್ಟ  

ಮುಾಂಜಾಗರೂಕತೆ ಕರ ಮ ಕೈಗಳುಳ ವ ಅವಶ್ಯ ಕತೆ ಇತೆು ೋನೋ ಎಾಂದ್ಯ ನನು ಹೇಳುವುದಕೆಕ  
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ಇಷಿ ಪಡುತೆು ೋನೆ.  ಕಾರ ಾಂತ್ತವಿೋರ ಸಂಗಳಿಳ  ರಾಯಣಣ  ಮತ್ತು  ಛತರ ಪತ್ತ ಶ್ವಾಜ ಅಾಂಥವರು ರಾಷಿ ರದ 

ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವರಾಗಿದ್ಯದ , ಇಾಂತಹ ಅಗರ ಪಂಕು ಯಲಿ್ಲರುವವರನುನ  ನ್ಮಮ  ಮುಾಂದಿನ್ 

ಪಿೋಳಿಗೆಗೆ ಪರಿಚ್ಯಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು.  ವಿಗರ ಹಗಳನುನ  ಭಗನ ಗಳಿಸಿ, ಇಡಿೋ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಒಾಂದ್ಯ 

ರಿೋತ್ತಯ ಗಲ್ಯಟೆ-ಗದದ ಲಗಳನುನ  ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಪರ ಚೋದನೆ ನಿೋಡುವಂಥದ್ಯದ  ಖಂಡನಿೋಯ.  ನ್ಮಮ  

ರಾಜಯ ದ ಗಡಿಗಳಲಿ್ಲ  ಕೂಡ, ಅಾಂದರೆ ಕೇರಳ ರಾಜಯ  ಗಡಿಗಳಲಿ್ಲ  ಕನ್ನ ಡ ಶಲ್ಗಳನುನ  

ಮುಚುಚ ವಂತಹ ಪರ ಯತನ  ನ್ಡೆಯಿತ್ತ.  ಸಕಾುರ ಈ ಸಂದಭುದಲಿ್ಲ , ಗಡಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು  ಭಾಷ್ಯ 

ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೆಚಿಚ ನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಕಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಒತಾು ಯ ಮಾಡುತೆು ೋನೆ. 

  ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ರವಿ (ಸಥ ಳಿೋಯ ಸಂಸ್ಯಥ ಗಳ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಗಳೆ, ಗಲ್ಯಟೆಯಂತರ 

ಘಟನೆಗಳು ಸರಣಿೋಕೃತವಾಗಿ ನ್ಡೆಯುತ್ತು ದ್.  ಕನ್ನ ಡ ಧಾ ಜಕೆಕ  ಬ್ಾಂಕ ಇಡುವುದರ ಮೂಲಕ 

ಪಾರ ರಂಭವಾಗಿ ಛತರ ಪತ್ತ ಶ್ವಾಜ ಮಹಾರಾಜಯ ಪರ ತ್ತಮೆಗೆ ಮಸಿ ಬಳಿಯುವುದ್ಯ, ಸಂಗಳಿಳ  

ರಾಯಣಣ ನ್ ಪರ ತ್ತಮೆ ವಿರೂಪಗಳಿಸುವುದ್ಯ, ಬಸಿಸ ಗೆ ಕಲಿ್ಕ  ಹಡೆಯುವುದ್ಯ ನ್ಡೆಯುತ್ತು ದ್.  ಈಗ 

ಹಸದಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ವಿಷಯ ಎಾಂದರೆ, ಖನಪುರ ವಿಧಾನ್ಸಭಾ ಕ್ೆ ೋತರ  ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿ್ಲ  

ಬಸವಣಣ ನ್ವರ ಪರ ತ್ತಮೆಗೆ ಅವಮಾನ್ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್.  ಮಾನ್ಯ  ಮಂತ್ತರ ಗಳು ಮಾತನಡುತಾು , ನ್ನ್ಗೆ 

ಮಿನಿಟ್ ಟ ಮಿನಿಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಸುತ್ತು ದಾದ ರೆ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದರು.  ಈಗ ಆಗಿರುವ ಘಟನೆ  ಬಗೆೆ  

ತಮಮ  ಹೇಳಿಕೆಯಲಿ್ಲ  ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡುತಾು ರೆ ಎಾಂದ್ಯ ಭಾವಿಸಿದ್ದ .  ಏಕೆಾಂದರೆ ಅವರೇ, ಮಿನಿಟ್ ಟ 

ಮಿನಿಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತು ದ್ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದರು.  ಅಾಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ರಿೋತ್ತ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತು ಲಿ  

ಎಾಂದ್ಯ ಗತಾು ಗುತ್ತು ದ್.  ಛತರ ಪತ್ತ ಶ್ವಾಜ ಇರಬಹುದ್ಯ, ಸಂಗಳಿಳ  ರಾಯಣಣ  ಇರಬಹುದ್ಯ ಅಥವಾ 

ಬಸವಣಣ ನ್ವರಿರಬಹುದ್ಯ, ಇವರಿಗೆ ಗಡಿಗಳ ಮಿೋತ್ತಯಿಲಿ .  ಇಡಿೋ ರಾಷಿ ರವೇ ಗೌರವಿಸುತು ದ್.  ಇಾಂತಹ 

ವಯ ಕು ಗಳಿಗೆ ಅವಮಾನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ಯದ  ರಾಷಿ ರದೊರ ೋಹದ ಕೆಲಸವಾಗಿದ್.   ಈ ಮಹಾನುಭಾವರ 

ಬಗೆೆ  ಮತ್ತು  ಕನ್ನ ಡ ಧಾ ಜದ ಬಗೆೆ  ಅಗೌರವ ತೊೋರಿಸಿರುವಂಥದ್ಯದ  ರಾಷಿ ರದೊರ ೋಹಗಳ ಕೆಲಸವಾಗಿದ್.    

ಇಾಂತಹ ಕೃತಯ ಗಳನುನ  ಸರಣಿಯಲಿ್ಲ  ಮಾಡುತ್ತು ದಾದ ರೆಾಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಕಾುರದ ಭಯ ಇಲಿ .್್“ಯಥಾ 

ರಾಜ ತ್ಥಾ ಪರ ಜಾ”.್ ್ ಯಾರು ಆಡಳಿತ ಮಾಡುತ್ತು ದಾದ ರೋ ಅವರು ಬಿಗಿಯಾಗಿದಿದ ದದ ರೆ, 

ಸಂದೇಶ್ವನುನ  ಸಪ ಷಿ ವಾಗಿ ಕಟಿ ದದ ರೆ, ಮೊದಲನೆ ಘಟನೆ ಆದಾಗಲೇ ಕಟಿ ನಿಟಿ ನ್ ಕರ ಮ 

ಕೈಗಾಂಡಿದದ ರೆ ಮುಾಂದಿನ್ ಘಟನೆಗಳು ನ್ಡೆಯುತ್ತು ರಲ್ಲಲಿ . ಬಸವಣಣ ನ್ವರ ಪರ ತ್ತಮೆಗೆ ಅವಮಾನ್ 

ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಿಸಿಾ ತ್ತ ಬರುತ್ತು ರಲ್ಲಲಿ .                           

                                   (ಮುಾಂದ್ಯ) 
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(1184) 20-12-2021 6.00 DS-AK 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ರವಿ(ಮುಂದ್ದ):- 

ಗೃಹ ಮಂತ್ತರ ಗಳ ಒಳೆಳ ತನ್, ಡಿಜಪಿ ಯವರ ಒಳೆಳ ತನ್ ಇಟಿಕಾಂಡು ಉಪುಪ  ಖರ ಹಾಕಕಾಂಡು 

ನೆಕಕ ಕಳೊಳ ೋಣವೇ?  ಈಗ ರಾಜಯ ಕೆಕ  ಬ್ಾಂಕ ಬಿೋಳುತ್ತು ದ್.  ಇವರಿಾಂದ ಸಪ ಷಿ ವಾದ ಸಂದೇಶ್ 

ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು .  K.C.O.C.A (Karnataka Control of Organized Crime Act) ಕಾನೂನು ಇರುವುದ್ಯ 

ಏಕೆ?  ಇವರು ಸಕ್ಷನ್ ಹೇಳುವುದಕೆಕ  ಹೆದರುತಾು ರೆ.  ಸುಪಿರ ೋಾಂ ಕೋಟ್ುನ್ ಆದೇಶ್ ಇದ್,  ಈಗ ನನು 

ಅದನುನ  ಹೇಳುವುದಕೆಕ  ಬರುವುದಿಲಿ .   ಈಗ ಎಫ್.ಐ.ಆರ. ಹಾಕದ್ದ ೋವ.  ಸಕ್ಷನ್ ಅನುನ  ಆಮೇಲ್ 

ಹೇಳುತೆು ೋವ  ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತ್ತು ದಾದ ರೆ.  Instant ಆಗಿ, ಈ ಗಂಟೆಯಲಿ್ಲ , ಈ ಘಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ  ನನೇನು ಕರ ಮ 

ತೆಗೆದ್ಯಕಳುಳ ತ್ತು ದ್ದ ೋನೆ,  ಎಷಿ್ಟ  ಜನ್ರನುನ  ಒದ್ಯದ  ಒಳಗಡೆ ಹಾಕುತ್ತು ದ್ದ ೋನೆ, ತಲ್ ಬೊೋಳಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆ 

ಮಾಡುತ್ತು ದ್ದ ೋನೆ ಎಾಂದ್ಯ ಸಂದೇಶ್ ಕಡುವುದಕಾಕ ಗುತ್ತು ಲಿ .  ಇವರು ದ್ಯಬುಲರು,  ದ್ಯಬುಲರು 

ಆಡಳಿತ ಮಾಡುತ್ತು ರುವಂತಹ ಸಂದಭುದಲಿ್ಲ  ಇಾಂತಹದ್ಯದ  ಸರಣಿಯಾಗಿ ನ್ಡೆಯುತು ದ್.  ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  

ಅಶಾಂತ್ತ ಉಾಂಟಾಗಿದ್.  ಕಾನೂನು ಕೇಳಿಕಾಂಡು, ಇವರ ತತಾ  ಸಿದಿಾಾಂತವನುನ  ಕೇಳಿಕಾಂಡು  

ಕುಳಿತರೆ ಆಗುವುದಿಲಿ . ಕಡಿಗೇಡಿಗಳ ಮನ್ಸುಸ , ಹೃದಯದಲಿ್ಲ   ನ್ಡುಕ ಉಾಂಟ ಮಾಡಬೇಕು.  ಅವರು 

ಬ್ರವುಟದಿಾಂದ ಬಸವಣಣ ನ್ವರೆಗೂ ಕೃತಯ  ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಬಂದ್ಯಬಿಟಿದಾದ ರಲಿ್ಯ ?  ಇವರು ಏನು 

ಸಂದೇಶ್ ಕಡುತಾು ರೆ?  ಇವರು ಹೇಗೆ ಆಡಳಿತ ನ್ಡೆಸುತಾು ರೆ?  ಈ ರಾಜಯ  ದ್ಯಬುಲ ಗೃಹ 

ಮಂತ್ತರ ಗಳಳನುನ  ಹಾಂದಿದ್ ಎಾಂದ್ಯ ನನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತು ದ್ದ ೋನೆ.  ಇವರ ಕೈಯಲಿ್ಲ  ಸಪ ಷಿ ವಾದ 

ಸಂದೇಶ್ ಕಡುವುದಕೆಕ  ಸ್ವಧಯ ವಾಗಿಲಿವಾಂದರೆ ರಾಜೋನಮೆ ಕಟಿ  ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ್ 

ಕಡಲ್ಲ.  ಯಾರಾದರೂ ಬಿಗಿಯಾದವರು ಆಡಳಿತ ಮಾಡಲ್ಲ. ನನು ನೇರವಾಗಿ ಆರೋಪ 

ಮಾಡುತ್ತು ದ್ದ ೋನೆ. 

(ಗಾಂದಲ) 

 ಶಿರ ೋ ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಯವರೇ, ಈ ರಿೋತ್ತ ಆರೋಪ ಮಾಡತಕಕ ಾಂಥದ್ಯದ  

ಸರಿಯಲಿ .  

      (ಗಾಂದಲ) 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಎಲಿರೂ ಹೋಗೆ ಎದ್ಯದ  ನಿಾಂತ್ತ ಮಾತನಡಿದರೆ ಹೇಗೆ, ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ . 

      (ಗಾಂದಲ) 
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 ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಆಭುಟ ಮಾಡುವುದರಿಾಂದ ಶಾಂತ್ತ, ಸೌಹಾದುತೆಯನುನ  

ಕಾಪಾಡುವುದಕಾಕ ಗುವುದಿಲಿ .  

      (ಗಾಂದಲ) 

 ಶಿರ ೋ ಅರಗ ಜಾಞ ನೇಂದರ :-  ಬಿೋದಿಯಲಿ್ಲ  ಕುಸಿು  ಮಾಡುವುದಕಾಕ ಗುತು ದ್ಯೇ?  ನಿಮಗಿಾಂತ 

ಹೆಚಾಚ ಗಿ ನ್ನ್ಗೂ ಏರು ಧಾ ನಿ ಇದ್.  

 ಶಿರ ೋ ಎಸ.ರವಿ:- ನ್ನ್ನ  ಹತ್ತು ರ ಮಾತನಡುವ ರೋಷ ಕಡಿಗೇಡಿಗಳ ಹತ್ತು ರ ಮಾತನಡಿ. ಈ 

ರೋಷ ಅಲಿ್ಲ  ಬರಲ್ಲ. 

 ಶಿರ ೋ ಅರಗ ಜಾಞ ನೇಂದರ :- ನಿೋವು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಹೋಗಬೇಡಿ.  ಬಿೋದಿಯಲಿ್ಲ  

ಕುಸಿು  ಮಾಡುವುದಕಾಕ ಗುತು ದ್ಯೇ?   

 ಶಿರ ೋ ಎಸ.ರವಿ:- ಇದ್ಯ ದ್ಯಬುಲ ಸಕಾುರ, ನಿೋವು ದ್ಯಬುಲ ಗೃಹ ಮಂತ್ತರ ಗಳು ಎಾಂದ್ಯ 

ನೇರವಾಗಿ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತು ದ್ದ ೋನೆ.  

 ಡಾ||ತೇಜಸಿವ ನಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಶ್ಕ್ೆ  

ಕಡುವುದಕಾಕ ಗುತು ದ್ಯೇ,  ಕಾನೂನು ಕೈಗೆತ್ತು ಕಳುಳ ವುದಕಾಕ ಗುತು ದ್ಯೇ?  ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಶ್ಕ್ೆ  

ಕಡುವುದಕಾಕ ಗುವುದಿಲಿ .  

      (ಗಾಂದಲ) 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರೇ, ತಾವು ಉತು ರ ಹೇಳಿ.  

 ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ್್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ದಯವಿಟಿ  ಕಿಾರಿಫಿಕೇಶ್ನ್ 

ಕೇಳುವುದಕೆಕ  ಅವಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಡಿ.  

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ್ಯವಕಾಶ್ ನಿೋಡಲ್ಯಗಿದ್, ಇನುನ  ಎಷಿ್ಟ  ಸಮಯ 

ಕಡಬೇಕು?  ಎಲಿರೂ ಏನೇನೋ ಮಾತನಡುತ್ತು ೋರಲಿ್ಯ ?  

(ಗಾಂದಲ) 

 ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟ್ಟೋಲ್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಕಿಾರಿಫಿಕೇಶ್ನ್ 

ಕೇಳುವುದಕೆಕ  ಅವಕಾಶ್ ಕಡಿ. 



                                                                                                          ವಿಪ/20-12-2021/128 

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

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

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಕಿಾರಿಫಿಕೇಶ್ನ್ ಕೇಳುವುದ್ಯ ಬಿಟಿ  ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ಮಾತನಡಿದರೆ 

ಹೇಗೆ?  ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರ ಹೇಳಿದ ಮೇಲ್ ಅವಕಾಶ್ ಕಡುತೆು ೋನೆ.  

      (ಗಾಂದಲ) 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ರವಿಕುಮಾರ್, ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ .  ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರೇ, ತಾವು ಈಗ ಉತು ರ 

ಹೇಳಿ.  

 ಶಿರ ೋ ಅರಗ ಜಾಞ ನೇಂದರ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಪರ ಕಾಶ್ ರಾಥೋಡ್ರವರು 

ಬಸವಣಣ  ಪರ ತ್ತಮೆ ಬಗೆೆ  ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿದದ ರು.  ಖನಪುರದ ಹಲಸಿ ಗ್ರರ ಮದಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆದಿರುವ ಘಟನೆ 

ಬಗೆೆ  ನನು ಹೇಳುವುದನುನ  ಮರೆತೆ. 

 ಶಿರ ೋ ಎಸ.ರವಿ:-  ಈಗ್ರಗಲೇ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪತ್ತರ ಕೆಗಳಲಿ್ಲ  ಬಂದಿದ್.  

  ಶಿರ ೋ ಅರಗ ಜಾಞ ನೇಂದರ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಸದನ್ ನ್ಡೆಯುತ್ತು ರುವುದೇ ಈಗ, 

ನನು ಯಾವಾಗ ಹೇಳಲ್ಲ?  

 ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ನ್ಯಗರಾಜ್(ಸಂದೇಶ್್ ನ್ಯಗರಾಜ್):- ಪತ್ತರ ಕೆಗಳಲಿ್ಲ  ಬಂದಿರುವ ವಿಚಾರದ ಬಗೆೆ  

ಮಾನ್ಯ  ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಗತ್ತು ಲಿವಾಂದರೆ ಏನ್ಥು?  ಅವರು ಪರ ತ್ತಯಾಂದ್ಯ ಗಂಟೆಗೂ ನನು 

ಮೆಸೇಜ್ ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡಿದ್ದ ೋನೆ ಎನುನ ತಾು ರೆ.  

 ಶಿರ ೋ ಅರಗ ಜಾಞ ನೇಂದರ :- ಅದಕಕ ಾಂದ್ಯ ಸಮಯ ಬೇಡವೇ.  ಅದಕೆಕ  ನಿೋವಲಿ್ಯ  ಹೋಗೆ 

ಮಾತನಡುವುದೇ?  

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನಿೋವುಗಳು ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ .  ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರೆ ನಿೋವು ಉತು ರವನುನ  ಹೇಳಿ.  

ನಿೋವು ನ್ನ್ನ  ಕಡೆ ನೋಡಿ ಮಾತನಡಿ.  

 ಶಿರ ೋ ಅರಗ ಜಾಞ ನೇಂದರ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ನಂದಗಡ ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಸಿ ೋಷನ್ 

ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿ್ಲ  ೨೦ನೇ ಡಿಸಾಂಬರ್ ೨೦೨೧ರ ಬ್ಳಿಗೆೆ  ಬಸವಣಣ ನ್ವರ ಪರ ತ್ತಮೆಯನುನ  

ವಿರೂಪಗಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ನ್ಡೆದಿದ್.  ರಾಮಪಪ  ಜಯಪಪ  ವಡಡ ರ್ ಎನುನ ವಂಥವರು ದೂರನುನ  

ನಿೋಡಿದಾದ ರೆ. ಇದನುನ  ಮಹಜರ್ ಮಾಡಿ ಒಾಂದ್ಯ ಕೇಸ್ನುನ  ರಿಜಸಿ ರ್ ಮಾಡಿಕಾಂಡಿದಾದ ರೆ.  

ಸ್ವವುಜನಿಕ ಆಸಿು ಯನುನ  ಧಾ ಾಂಸಗಳಿಸಿದದ ಕಾಕ ಗಿ ಅವರ ಮೇಲ್ ಕೇಸ್ ರಿಜಸಿ ರ್ ಆಗಿದ್.  

ತನಿಖಧಿಕಾರಿಗಳನುನ  ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ಯದ  ಅವರು ತನಿಖೆಯನುನ  ನ್ಡೆಸುತ್ತು ದಾದ ರೆ.  ಯಾರು ಈ 

ಕೃತಯ ವನುನ  ಎಸಗಿದಾದ ರೆ ಅವರನುನ  ಹಡಿಯುವಂಥ ಪರ ಯತನ  ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಗುತು ದ್.   
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 ಶಿರ ೋ ಪರ ಕಾಶ್್ ಕೆ.ರಾಥೋಡ್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಅವರು ಕೇವಲ ಬಸವೇಶ್ಾ ರರ 

ಪರ ತ್ತಮೆಗೆ ಮಸಿ ಬಳಿದಿಲಿ , ಕನುಟಕ ಧಾ ಜಕೆಕ  ಬ್ಾಂಕ ಹಚಿಚ ದಾದ ರೆ.  

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಪರ ಕಾಶ್ ರಾಥೋಡ್ರವರೇ, ನಿೋವು ನ್ನ್ನ  ಅನುಮತ್ತಯನುನ  

ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡು ಮಾತನಡಿ. ನಿೋವೇ ಮಾತನಡಿದರೆ ಹೇಗೆ? 

 ಡಾ|| ತೇಜಸಿವ ನಗೌಡ:- ಮಹಾರಾಷಿ ರ ಸಕಾುರಕೆಕ  ಕಟಿ  ಬ್ಾಂಬಲವನುನ  ಹಾಂಪಡೆಯಿರಿ.  

  ಶಿರ ೋ ಪರ ಕಾಶ್್ ಕೆ.ರಾಥೋಡ್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಗೃಹ ಸಚಿವರು 

ಉತು ರವನುನ  ಕಡುತ್ತು ದಾದ ರೆ.  ಖನಪುರದಲಿ್ಲ  ಕನುಟಕ ಧಾ ಜಕೆಕ  ಬ್ಾಂಕ ಹಚಿಚ ದಾದ ರೆ, ಬಸವೇಶ್ಾ ರರ 

ಪರ ತ್ತಮೆಗೆ ಮಸಿ ಬಳಿದಿದಾದ ರೆ.  

(ಗಾಂದಲ) 

 ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ,್ ʼಯಥಾ ರಾಜಾ ತಥಾ ಪರ ಜಾʼ.  ರಾಜ 

ದ್ಯಬುಲನದಾಗ ಈ ರಿೋತ್ತಯ ಪರಿಸಿಾ ತ್ತ ಬರುತು ದ್.  ಇವರ ದ್ಯಬುಲತೆ ಬಸವಣಣ ನ್ವರಿಗೂ ಕೈ 

ಹಾಕುವ ಹಾಗ್ರಯಿತ್ತ.  ಅವರಿಗೂ ಧೈಯು ಬಂತ್ತ.  ಇವರು ಅಸಹಾಯಕ ಗೃಹ ಮಂತ್ತರ ಗಳು. 

 ಶಿರ ೋ ಅರಗ ಜಾಞ ನೇಂದರ :- ಏಕೆ ಈ ಮಾತನುನ  ಹೇಳುತ್ತು ದಿದ ೋರಿ?  

 ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಬಸವಣಣ ನ್ವರ ಪರ ತ್ತಮೆ 

ಅವಮಾನ್ವಾಗಿರುವುದ್ಯ ಪತ್ತರ ಕೆಯಲಿ್ಲ  ಬಂದಿದ್.  ಗೃಹ ಮಂತ್ತರ ಗಳಿಾಂದ ಸದನ್ಕೆಕ  ಸಂದೇಶ್ವಿಲಿ .  

ಇದನುನ  ನವು ಕೇಳಿಕಾಂಡು ಕುಳಿತ್ತಕಳಳ ಬೇಕೇ?  

(ಗಾಂದಲ) 

 ಡಾ|| ತೇಜಸಿವ ನಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ವಿಷಯಾಾಂತರವಾಗುತ್ತು ದ್, ಮಾನ್ಯ  ಗೃಹ 

ಸಚಿವರು ಸಮಪುಕವಾದ ಉತು ರವನುನ  ಕಟಿದಾದ ರೆ.   

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಒಾಂದ್ಯ ನಿಮಿಷ ಎಲಿರೂ ನ್ನ್ನ  ಮಾತನುನ  ಕೇಳಿ. ಎಲಿರೂ 

ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ . 

(ಗಾಂದಲ) 
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 ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ರವಿ:- ಗೃಹ ಮಂತ್ತರ ಗಳು ಸಂಚು ಮಾಡುವುದ್ಯ ರೂಢಿ.  ನ್ನ್ಗೆ ಸಂಚು ಮಾಡಿ ರೂಢಿ 

ಇಲಿ .  ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿ ರೂಢಿ. 

 ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾನ್ಯಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, 

ಸಕಾುರದ ಪರವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ  ಗೃಹಮಂತ್ತರ ಗಳು ಕಟಿ ಾಂತಹ ಉತು ರಕೆಕ  ಮಾನ್ಯ  ರವಿಯವರು 

ಹಲವಾರು ಟೋಕೆಗಳನುನ  ಮಾಡುತ್ತು ದಾದ ರೆ.  ಚ್ರ್ಚು ಇರುವುದ್ಯ ಇಷಿ್ .  ಈ ರಿೋತ್ತ ಪುಾಂಡಾಟಕೆ 

ಮಾಡುವವರನುನ  ನಿಯಂತರ ಣ ಮಾಡಬೇಕೆನುನ ವುದ್ಯ ಸಕಾುರಕೆಕ  ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರ 

ಒತಾು ಯವಾಗಿದ್.   ಸಕಾುರದ ಪರವಾಗಿ ನಿದಾುಕ್ಣಯ ವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತು ದ್ದ ೋವ.  ಇಲಿ್ಲ  ಯಾವ 

ಪುಾಂಡರನುನ  ಕ್ಷಮಿಸುವಂಥ ಪರ ಶೆನ ಯೇ ಇಲಿ .  ಬಸವಣಣ ನ್ವರ ಪರ ತ್ತಮೆಯನುನ  ವಿರೂಪ 

ಮಾಡಿದವರನುನ  ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲಿರನುನ  ಕೂಡ ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಕಾನೂನಿನ್ ಚೌಕಟಿನಳಗೆ 

ಬಂಧಿಸುತೆು ೋವ, ಅವರಿಗೆ ಶ್ಕ್ೆ  ವಿಧಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡುತೆು ೋವ.  ಅದಕೆಕ  ಸಕಾುರ ಸಿದಿವಿದ್.  

ಮಾನ್ಯ  ರವಿಯವರೆ, ನಿಮಗೆ ಗತ್ತು ರಲ್ಲ. ಎಾಂತಹ ಪುಾಂಡರು ಬಂದರೂ ಸಹ, ಅದ್ಯ ಎಾಂತಹ 

ಪುಾಂಡಾಟಕೆ ಇದದ ರೂ ಕನ್ನ ಡ ಧಾ ಜಕೆಕ  ಅವಮಾನ್ ಮಾಡಿದ್ಯದ  ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾಯಾುರು ರಾಷಿ ರ 

ನಯಕರಿಗೆ ಅನಯ ಯ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ ಅವರೆಲಿರನುನ  ಬಂಧನ್ ಮಾಡುತೆು ೋವ, ಒದ್ಯದ  ಒಳಗಡೆ 

ಹಾಕುತೆು ೋವ.  ಈ ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ರಾಜ ಇಲಿ .  ನನು ತಮಮ  ಮೂಲಕ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ 

ಸಕಾುರದ ಪರವಾಗಿ ಆಶಾ ಸನೆಯನುನ  ಕಡುತೆು ೋನೆ.   ಯಾವ ಕಾರಣಕೂಕ  ಸಹ ಆತಂಕ ಬೇಡ.  

ಅವರು ಸಹಕಾರ ಕಡಲ್ಲ, ಸಕಾುರ ನಿದಾುಕ್ಣಯ ವಾದಂತ ಕರ ಮವನುನ  ಕೈಗಳುಳ ತು ದ್.  

      (ಗಾಂದಲ) 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ನ್ನ್ನ  ಅನುಮತ್ತ ಇಲಿದೇ ಯಾರು ಯಾರು ಎದ್ಯದ  ನಿಾಂತ್ತ 

ಮಾತನಡಿದಾದ ರೆಯೋ ಅದ್ಯ ಯಾವುದ್ಯ ಸಹ ಕಡತಕೆಕ  ಹೋಗಬ್ರರದ್ಯ.  

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ್್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ನವು ಗೃಹ ಸಚಿವರನುನ  ಕುರಿತ್ತ 

ಮಾತನಡುತ್ತು ದ್ದ ೋವಯೇ ಹರತ್ತ ಅರಗ ಜಾಾ ನೇಾಂದರ ರವರನುನ  ಕುರಿತ್ತ ಅಲಿ .  ವೈಯಕು ಕವಾಗಿ 

ನವೇನು ಟೋಕೆ ಮಾಡುತ್ತು ಲಿ .  He is the Home Minister.  ಈ ದೇಶ್ದ ನೆಲ-ಜಲ, ಅರಣಯ  

ಸಂಪತು ನುನ  ಕಾಪಾಡತಕಕ ಾಂಥ ಜವಾಬ್ರದ ರಿ ಅವರ ಮೇಲ್ಲದ್.  ಅದರಲಿ್ಲ  ತಪಾಪ ದರೆ ನವು ಅವರನುನ  

ಪರ ಶೆನ  ಮಾಡುತೆು ೋವ.  ಅದನುನ  ನಿೋವು ವೈಯಕು ಕವಾಗಿ ತೆಗೆದ್ಯಕಳುಳ ವುದಲಿ .  ಅವರು ಗೃಹ 

ಸಚಿವರಲಿದಿದದ ರೆ ಅವರನುನ  ಯಾರೂ ಕೇಳುತ್ತು ರಲ್ಲಲಿ .  ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನವು ಮಾನ್ಯ  

ಈಶ್ಾ ರಪಪ ನ್ವರನುನ  ಕೇಳುವುದಕಾಕ ಗುತು ದ್ಯೇ?  ನಿೋವು ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿರುವುದರಿಾಂದ ನಿಮಮ ನುನ  

ಕೇಳುತೆು ೋವ.  ಅವರು ಕೋಪ-ತಾಪ ತಾಳದ್ ಆರಾಮವಾಗಿ ಕೇಳಲ್ಲ. 
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 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್ರವರೆ, ನಿೋವು ಮಲಗಿಕಾಂಡವರನುನ  ಏಕೆ 

ಎಬಿಬ ಸುತ್ತು ೋರಿ?  

 ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ್್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಅವರು ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಇಲ್ಯಖೆ ಬಹಳ 

ರ್ಚನನ ಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದರು.್ ʼಹೆತು ವರಿಗೆ ಹೆಗೆ ಣ ಮುದ್ಯದ ʼ.  ಪ್ಲ್ಲೋಸರು ರ್ಚನನ ಗಿ 

ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ಅವರು ಪ್ಲ್ಲೋಸರ morale ಎಷಿ್ಟ  high ಇಟಿ ದಾದ ರೆಾಂಬುದನುನ  ನವು 

ನೋಡಬೇಕಾಗಿದ್.  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ತರ ಗಳು, ಮಂತ್ತರ ಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ರದ ರಿ 

ಸ್ವಾ ನ್ದಲಿ್ಲರುವವರು force ಗಳ morale ಅನುನ  ಬಹಳ high ಆಗಿ ಇಟಿ ರುತಾು ರೆ.  ಯಾವ height 

ನ್ಲಿ್ಲಟಿ ದಾದ ರೆ ಎಾಂಬುದನುನ  ನವು ಯೋಚ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್.  ಈ ರಿೋತ್ತಯ ಘಟನೆಗಳು 

ನ್ಡೆಯಬೇಕಾದರೆ, ನಿಮಮ  intelligence failure ಆಗಿದ್ ಎಾಂದ್ಯ ನನು ಸಂಪೂಣುವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್.  

ಅದನುನ  ಅವರೇ ಒಪಿಪ ಕಾಂಡಿದಾದ ರೆ, ಅವರು ಅದನುನ  ಹೇಳುತ್ತು ಲಿ .  ಅವರು ನಲ್ಕಕ  ಜನ್ರು 

ಮಹಾಮೇಳ ಆಗುವಾಗ ಹೋಗಿ ಮಸಿ ಬಳಿಯುತಾು ರೆಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದರು.  ಇದ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ 

ನ್ಡೆಯುತ್ತು ದ್ ಎಾಂಬುದ್ಯ ಎಲಿರಿಗೂ ಸಹ ಗತ್ತು .  ಇವರ intelligence ಗೆ ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೂ ಮಾಹತ್ತ 

ಇಲಿ .   

(ಮುಾಂದ್ಯ) 

1185/20-12-2021/6-10/bkp-rn             (ಸಭಾಪತ್ತಯವರ ಉಪಸಿಾ ತ್ತ) 

ಶಿರ ೋ  ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ್್(ಮುಂದ್ದ) 

ಮತೆು   ಬಸವಣಣ ನ್ವರ ವಿಚಾರವಾಗಿ  ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೋ ಪರ ಕಾಶ್  ಕೆ.ರಾಥೋಡ್  ರವರು   

ಹೇಳಿದಾಗ, ಅಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ  ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ  ಮಾಹತ್ತ  ಇರಲ್ಲಲಿ .       

ಶಿರ ೋ   ಆರಗ  ಜಾಞ ನೇಂದರ :-    ಅದರ  ಬಗೆೆ   ಮಾಹತ್ತ  ಇದ್.  

ಶಿರ ೋ  ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ್್:   ಇಲಿ ,  ನನು ತಮಮ ನುನ   ನೋಡುತು ಲೇ  ಇದ್ದ .   ನಂತರ  ತಾವು  

ಈ  ಬಗೆೆ   ಮಾಹತ್ತಯನುನ   ತರಿಸಿಕಾಂಡಿದಿದ ೋರಿ.   

(ಗಂದಲ) 

ಮತೆು , ನವು ಯಾವ ಯಾವ ಸಕ್ಷನ್ನ್ಲಿ್ಲ  ಕೇಸ್ ಹಾಕದ್ದ ೋವಾಂದ್ಯ ನವು  

ಹೇಳುವುದಕಾಕ ಗುವುದಿಲಿವಾಂದ್ಯ ಈಗ ಗೃಹ ಸಚಿವರು  ಹೇಳಿದರು.   ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೆ,  ತಮಗೆ  

ರ್ಚನನ ಗಿ  ಗತ್ತು ದ್.   Rule is a rule even to a fool.    ಇವರು  ಮಾಡುತ್ತು ರುವುದನುನ  ನೋಡಿದರೆ, rule 
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is only for fools ಎಾಂದ್ಯ ಆಗಿದ್.  ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನ್ಲಿ್ಲ  ಒಾಂದ್ಯ  ಕಡೆ  ಗಲಭೆ ಆದಾಗ  240 ಜನ್ರ  ಮೇಲ್  

UAPA (Unlawful Activities Prevention Act) case ಹಾಕುತಾು ರೆ.   ಇದ್ಯ  ದೇಶ್ದೊರ ೋಹದ  ಕೆಲಸ  

ಆಗಿದ್  ಎಾಂದ್ಯ ಈಗ  ನ್ಮಮ  ರವಿ ಅವರು  ಹೇಳಿದ  ಮೇಲ್  ಇವರ  ಮೇಲ್ಲ ಸಹ  sedition case  

ಹಾಕ   Unlawful Activities Prevention Act case ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು .    ಹೋ ಗ್ರಗಿ,    ಇದರ  ಬಗೆ  ಸಕ್ಷನ್    

ಹೇಳಲ್ಲಕೆಕ  ಇವರಿಗೇನು  ತಾಪತರ ಯ ಆಗಿದ್?   ಹೋಗ್ರಗಿ,  ರಕ್ಷಣೆ  ಕಡುವುದರಲಿ್ಲ    ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ  

ಸಂಪೂಣುವಾಗಿ   ವಿಫಲವಾಗಿದ್.  ಈ  ವಿಚಾರವಾಗಿ  ಹೇಳಿದಾಗ  ಅವರು  ಸಿಟಿ     

ಮಾಡಿಕಾಂಡರು.    ಅದ್ಯ ವೈಯಕು ಕವಾದ  ವಿಚಾರ  ಅಲಿ .   ಒಾಂದ್ಯ ದ್ಯಬುಲವಾದ  ಸಕಾುರ    

ಇರುವುದರಿಾಂದ     ಈ   ಕೆಲಸಗಳೆಲಿ್ಯ   ನ್ಡೆಯುತ್ತು ದ್.    ಆದದ ರಿಾಂದ,  ಈ  ವಿಚಾರವಾಗಿ  ಸಪ ಷಿ ವಾಗಿ  

ಹೇಳಬೇಕು.   

ಶಿರ ೋ  ಕೋಟ  ಶಿರ ೋನವಾಸ  ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನ್ಯಯಕರು):-  ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೆ,    

(ಗಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ಸಭಾನಯಕರೆ,  ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ .   ತಾವು ಸಭಾನಯಕರಿದಿದ ೋರಿ.  ಈ  

ರಿೋತ್ತಯಲಿ್ಲ   ನಿೋವು ಎದ್ಯದ  ಎದ್ಯದ  ನಿಾಂತ್ತ ಮಾತನಡಿದರೆ  ಹೇಗೆ? 

ಶಿರ ೋ  ಕೋಟ  ಶಿರ ೋನವಾಸ  ಪೂಜಾರಿ:-     ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೆ,   ಅನಿವಾಯುವಾಗಿ  

ಮಾತನಡಬೇಕಾಗುತು ದ್.   

(ಗಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-     ನಿೋವೇ   ಈ ರಿೋತ್ತ  ಮಾಡಿದರೆ  ಹೇಗೆ?    ನಂತರ  ಹೇಳಿ  ತಮಗೆ  

ಅವಕಾಶ್ವನುನ   ಕಡುತೆು ೋನೆ.    ನಿೋವೇ   ಈ  ರಿೋತ್ತ  ಮಾಡಿದರೆ  ಬೇಲ್ಲಯೇ  ಎದ್ಯದ   ಹಲ  

ಮೇಯದ ಾಂಗೆ ಆಗುತು ದ್.    

(ಗಂದಲ) 

ಪೂಜಾರಿಯವರೆ,    ನನು ನಿಮಗೆ  ಹೇಳುತೆು ೋನೆ.  ನ್ನ್ಗೆ  ಕೇಳದ್  ಮಾತನಡಲ್ಲಕೆಕ   ಹೋಗಬೇಡಿ.  

 

ಶಿರ ೋ  ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೆ,  ನನು  ಮಾತನಡಿದ  ಮೇಲ್  ಅವರು  

ಮಾತನಡಲ್ಲ.      ಆದದ ರಿಾಂದ,  ಪೂಣು  ಘಟನೆಯನುನ   ನೋಡಿದಾಗ    ಗೃಹ  ಮಂತ್ತರ ಗಳು   ಈ 

ದೇಶ್ದ  ಮತ್ತು   ಈ  ಕನ್ನ ಡಿಗರಿಗೆ  ಏನದರೂ  ಆಶಾ ಸನೆಯನುನ   ಕಡುತಾು ರೆ    ಎಾಂದಾಗ  ಇವರಿಗೆ  
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ಕಡಲ್ಲಕೆಕ  ಆಗಿರುವುದಿಲಿ .  ಮತೆು       ಮಹಾರಾಷಿ ರದ ಮಾಜ ಗೃಹ ಸಚಿವರು     ಇಲಿ್ಲ  ಇದದ ರೋ  

ಇಲಿವೋ  ಎನುನ ವುದನುನ   ಇವರ    ಕೈಯಲಿ್ಲ   ಹೇಳಲ್ಲಕೆಕ   ಆಗಲ್ಲಲಿ .    ಈ  ಮಾಹತ್ತ  ನ್ನ್ನ ಲಿ್ಲ   ಇದ್.    

ನನು ಸುಮಾರು  1979ನೇ  ಇಸವಿಯಿಾಂದ   ಪರ ತ್ತವಷು  ನನು  ಇಲಿ್ಲಗೆ  ಬರುತ್ತು ದ್ದ ೋನೆ.     ನನು 

ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನ್ವನದರೂ ಸಹ ಬ್ಳಗ್ರವಿಗೆ      ನನು ನ್ನ್ನ   ಎಾಂ.ಪಿ. ಗ್ರರ ಯ ಾಂಟ್ ನಿಾಂದ 3 ಕೋಟ 

ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ     ಕಟಿ ದ್ದ ೋನೆ.   ನ್ನ್ಗೆ  ಇಲಿ್ಲಾಂದ  ಮಾಹತ್ತ  ಬರುತು ದ್.    ಆ  ಗೃಹ ಸಚಿವರು  

ಇಲಿ್ಲಗೆ  ಏತಕೆಕ   ಬಂದಿದದ ರು  ಎಾಂದ್ಯ ತಮಗೆ   ಹೇಳಲ್ಲಕೆಕ   ಆಗಲ್ಲಲಿ .    ಆದದ ರಿಾಂದ,   ಬಹಳ  

ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ    ರಾಜಯ ದ  ಕನ್ನ ಡಿಗರ  ಹತರಕ್ಷಣೆ  ಮಾಡುವಲಿ್ಲ   ಸಕಾುರ  ಸಂಪೂಣುವಾಗಿ  

ವಿಫಲವಾಗಿದ್.        ಇನುನ   ಮುಾಂದಿನ್  ವಿಷಯವನುನ   ನ್ಮಮ  ನಯಕರು  ಹೇಳುತಾು ರೆ.   

ಶಿರ ೋ  ಎಸ. ಆರ. ಪ್ರಟ್ಟೋಲ:-    ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೆ,  

ಶಿರ ೋ    ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ:-      ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೆ,    ಒಾಂದ್ಯ  ನಿಮಿಷ  ನ್ನ್ಗೆ  

ಮಾತನಡಲ್ಲಕೆಕ   ಅವಕಾಶ್ವನುನ   ಕಡಿ.  ವಿರೋಧ  ಪಕ್ಷದ  ನಯಕರು  ಕನೆಯಲಿ್ಲ   

ಮಾತನಡಲ್ಲ.  ನವು  ಒಾಂದೇ ಒಾಂದ್ಯ  ನಿಮಿಷ  ಮಾತನಡುತೆು ೋನೆ.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-   ಆಯಿತ್ತ,  ವಿರೋಧ  ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು ನಂತರ  ಮಾತನಡಲ್ಲ.  

ಆಯಿತ್ತ,  ತಾವು  ಭಾಷಣ  ಮಾಡಬೇಡಿ.    ಜವಾಬ್ರದ ರಿ  ಸ್ವಾ ನ್ದಲಿ್ಲದದ ವರು  ಸಹಸಿಕಳಳ ಬೇಕು.   

ಶಿರ ೋ    ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ(ಶಿಕ್ಷಕರ  ಕೆೆೋತ್ರ ):-      ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೆ,      ನ್ಮಮ   ನಡಿನ್  

ಪ್ಲ್ಲೋಸರು,  ಮತ್ತು   ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು  ಬಹಳ ದಕ್ಷರು ಇರುತಾು ರೆ.      ಕೆಲವರಂತೂ  ಬಹಳ  

ಪರ ಮಾಣಿಕರಿದಾದ ರೆ.    ಆದರೆ, ಇಾಂತಹ ಸಂದಭುದಲಿ್ಲ   ಸಕಾುರದ  ನಿದೇುಶ್ನ್ವನುನ  ಅವರಿಗೆ  

ಸೂಕು ವಾಗಿ  ಕಟಿ ರೆ    ಈ   ಕಡಿಗೇಡಿಗಳಿಗೆ  ಸರಿಯಾದ  ಪಾಠವನುನ   ಕಲ್ಲಸುತಾು ರೆ.    ನೋಡಿ,  ಗೃಹ 

ಸಚಿವರು  ಯಾವ  ಒಾಂದ್ಯ  ಕಲಂನ್ಲಿ್ಲ   ಮೊಕದದ ಮೆಯನುನ   ಅವರ  ಮೇಲ್  ಮಾಡಿದ್ದ ೋವ 

ಎನುನ ವುದನುನ     ಈ  ಸದನ್ಕೆಕ   ಹೇಳುವುದಿಲಿ   ಎನುನ ವುದಾದರೆ    ಸಕಾುರ  ಯಾವ ರಿೋತ್ತಯಲಿ್ಲ   

ಇದರ  ಬಗೆೆ   ನಿದೇುಶ್ನ್ವನುನ   ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ  ಕಡುತು ದ್  ಎನುನ ವುದನುನ     ನವು  

ಭಾವಿಸಿಕಳಳ ಬೇಕು.     ಇದರಲಿ್ಲ   ಮುಚುಚ ಮರೆ  ಏನಿದ್?    ರಾಷಿ ರದೊರ ೋಹಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ  ಶ್ಕ್ೆಯನುನ   

ವಿಧಿಸಬೇಕೆಾಂದಾಗ  ಸಕಾುರದ  ನಿಲ್ಕವು    ಪ್ಲ್ಲೋಸ್  ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ  ನವು  ಇಾಂತಹ  

ನಿದೇುಶ್ನ್ವನುನ    ಕಟಿ ದ್ದ ೋವ, ಇಾಂತಹ  ಕಾಯಿದ್ಯಲಿ್ಲ   ಅವರ  ಮೇಲ್  ಮೊಕದದ ಮೆಯನುನ  

ದಾಖ್ಲ್ಕ  ಮಾಡಿದ್ದ ೋವಾಂದ್ಯ  ಈ ಸದನ್ದಲಿ್ಲ   ಹೇಳಲ್ಲಕೆಕ   ಆಗುವುದಿಲಿ   ಎನುನ ವುದಾದರೆ     ಇದ್ಯ 

ಸಕಾುರದ     ಹೇಡಿತನ್ ಅಲಿವೇ?        ಇಾಂತಹ ಸಂದಭುದಲಿ್ಲಯೂ  ಕೂಡ  ಮುಕು ವಾಗಿ 

ಹೇಳಲ್ಲಲಿವಾಂದರೆ    ಈ  ನಡಿನ್ ಜನ್ರಿಗೆ  ರಕ್ಷಣೆ  ಕಡಲ್ಲಕೆಕ   ಆಗುತು ದ್ಯೇ?    ಅದನುನ   
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ದಯಮಾಡಿ  ಹೇಳಬೇಕು.    ಮತೆು   ನನು  ಮಾತನಡುವಾಗ  ಒಾಂದ್ಯ  ಸಲಹೆಯನುನ   ಕಟಿ ದ್ದ ೋನೆ.    

ಇಾಂತಹ  ಪರ ತ್ತಮೆಗಳನುನ  ಸ್ವಾ ಪನೆ  ಮಾಡುವಾಗ     ಮತ್ತು   ಇಾಂತಹ  ಪರ ತ್ತಮೆಗಳ  ರಕ್ಷಣೆ  ಬಗೆೆ       

ಇನುನ   ಮುಾಂದಾದರೂ ಸಹ  ಒಾಂದ್ಯ  ವಿಶೇಷ  ಕಾಯಿದ್ಯನುನ    ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡು  ಬಂದ್ಯ    ಯಾರೇ 

ಎಲಿ್ೋ  ಪರ ತ್ತಮೆಯನುನ  ಸ್ವಾ ಪನೆ  ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ   ಸಕಾುರದ ಅನುಮತ್ತಯನುನ   

ಪಡೆದ್ಯಕಳಳ ಬೇಕು.     ಮತೆು ,  ಅದಕೆಕ   ಯಾವ ರಿೋತ್ತಯಲಿ್ಲ   ಭದರ ತೆ    ಒದಗಿಸಬೇಕು  ಮತ್ತು   ಎಲಿ್ಲ   

ಸ್ವಾ ಪನೆ   ಮಾಡಬೇಕೆನುನ ವುದರ  ಬಗೆೆ     ಏನದರೂ  ಇದರ  ಬಗೆೆ   ಕಾಯಿದ್  ಇದದ ರೆ    ಆ  

ಕಾಯಿದ್ಗೆ  ಒಾಂದ್ಯ ತ್ತದ್ಯದ ಪಡಿಯನುನ   ತಂದ್ಯ    ಇಾಂತಹ  ಪರ ತ್ತಮೆಗಳ  ಸ್ವಾ ಪನೆ  ಬಗೆೆ  ಸುರಕ್ಷತೆ  ಬಗೆೆ   

ಏನದರೂ    ಒಾಂದ್ಯ ಭದರ ತೆಯನುನ   ಒದಗಿಸುವುದಕೆಕ  ಸಕಾುರ  ಚಿಾಂತನೆಯನುನ   ಮಾಡುತು ದ್ಯೇ?   

ದಯವಿಟಿ   ಇದರ  ಬಗೆೆ   ತ್ತಳಿಸಬೇಕು.     

  ಮೂರನೆಯದಾಗಿ,  ದಯಮಾಡಿ ನ್ಮಮ   ಹರಿಯ ಸಚಿವರು   ಬಹಳ  ಮುತಸ ದಿದ ಗಳು,  ಜನ್ರ  

ಬಗೆೆ   ಬಹಳ  ಕಾಳಜಯುಳಳ ವರು  ಆದ ಶ್ರ ೋಮಾನ್  ಕೆ.ಎಸ.  ಈಶ್ಾ ರಪಪ ನ್ವರು    ರಾಯಣಣ   ಬಿರ ಗೇಡ್  

ಎಾಂದ್ಯ ಕಟಿ     ಇಡಿೋ  ರಾಷಿ ರಕೆಕ    ಅವರು ಒಾಂದ್ಯ  ದೊಡಡ   ನೇತಾರರಾಗಿದದ ರು.    ಇವತ್ತು  ಅವರೇ 

ಸಚಿವರಾಗಿದ್ಯದ ಕಾಂಡು    ಇಾಂತಹ  ಒಾಂದ್ಯ ರಾಯಣಣ      ಪರ ತ್ತಮೆ  ಬಗೆೆ   ಬಸವಣಣ ನ್ವರ  ಪರ ತ್ತಮೆ  

ಬಗೆೆ   ಶ್ವಾಜ  ಪರ ತ್ತಮೆ  ಬಗೆೆ     ಕನ್ನ ಡಕೆಕ   ಇಷಿ್ ಾಂದ್ಯ ಅಪಮಾನ್  ಆಗಿರುವಂತಹ  ಏಕ ಕಾಲದಲಿ್ಲ     

4   ಪರ ಕರಣಗಳು  ಇರುವಾಗ   ಮತ್ತು  ತಾವು ಸಕಾುರದ  ಭಾಗವಾಗಿರುವಾಗ   ದಯಮಾಡಿ  ಅಾಂತಹ 

ರಾಷಿ ರದೊರ ೋಹಗಳಿಗೆ    ಕಠಿಣ ಶ್ಕ್ೆ  ಕಡಿಸಲ್ಲಕೆಕ     ದಯಮಾಡಿ ತಮಮ   ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಾಂದ   ಒಾಂದ್ಯ 

ಹೇಳಿಕೆಯನುನ   ಮಾಡಿಸಿ,  ಈ ನಡಿನ್ ಜನ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ  ಈ ಸಕಾುರ ಇದ್, ಇಾಂತಹ  ಕಡಿಗೇಡಿಗಳಿಗೆ  

ದೇಶ್ದೊರ ೋಹಗಳಿಗೆ  ನೂರಾರು ವಷುಗಳ  ಕಾಲ  ಜೈಲ್ಲನ್ಲಿ್ಲ   ಹಾಕಸುತೆು ೋನೆಾಂದ್ಯ ಒಾಂದ್ಯ 

ಹೇಳಿಕೆಯನುನ    ಮಾಡಿಸಿ.  ತಾವು ಬಿರ ಗೇಡ್  ರಾಯಣಣ   ಪರ ತ್ತಮೆಯನುನ   ಪರ ತ್ತಷಿ್ಠ ಪನೆಯನುನ   

ಮಾಡಿದಿದ ೋರಿ.   

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎಸ. ಈಶವ ರಪಪ (ಗಾರ ರ್ಮೋಣಾಭಿವದಿಧ   ಮತ್ತು   ಪಂಚಾಯತ್  ರಾಜ್  ಸಚಿವರು):-

ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೆ,  100 ವಷುಗಳ  ಕಾಲ  ರಾಷಿ ರದೊರ ೋಹಗಳು  ಬದ್ಯಕುವುದೇ  ಇಲಿ .    ಇದ್ಯ  

ಒಾಂದ್ಯ ವಿಚಾರ.  ಎರಡನೆಯ  ವಿಷಯ   ನಿೋವು ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಾಂದ  ಏನೇನು ಅಪೇಕ್ೆ   ಪಟಿ ದಿದ ೋರಿ,    

ಪಕಕ ದಲಿ್ಲ   ಕುಳಿತ್ತಕಾಂಡು ಅವರಿಗೆ  ಹೇಳಿ ಎಾಂದ್ಯ ತಾವು  ಹೇಳಿದಿದ ೋರಲಿ್ಯ ,   ನ್ನ್ನ   ಸಲಹೆಗಳನುನ  

ಸಹ ಸ್ವಕಷಿ್ಟ   ಕಟಿ ದ್ದ ೋನೆ.   

ಶಿರ ೋ. ಎಸ.ರವಿ:-   ಅವರಿಗೆ ಧೈಯು  ಇಲಿ .    ನಿೋವು  ಚಾಜ್ು  ಮಾಡಿದರೆ,  ಅವರು  ಚಾಜ್ು 

ಆಗುತಾು ರೆ.         ಇದ್ಯ  ನ್ಮಮ  ರಾಜಯ ದ ದೌಭಾುಗಯ .  ಎಾಂತಹ ಗೃಹ  ಮಂತ್ತರ   ಇವರು?    
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ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಶ್ರ ೋಯುತ ರವಿ ಅವರೆ,    ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ .   

ಶಿರ ೋ  ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ  ಪೂಜಾರಿ:-   ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತ್ತಯವರೆ,    ಈ  ರಿೋತ್ತಯಲಿ್ಲ   ಅವರು  

ಮನ್ಸಿಸ ಗೆ  ಬಂದ ರಿೋತ್ತಯಲಿ್ಲ  ಮಾತನಡಿದರೆ  ಹೇಗೆ? 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎಸ. ಈಶವ ರಪಪ :-  ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತ್ತಯವರೆ,    ಈಗ ಅವರು  ಏನೇ  ಹೇಳಿದರೂ ಸಹ 

ಸನ ೋಹದಲಿ್ಲ    ಅವರಿಗೆ  ಹೇಳುತ್ತು ದ್ದ ೋನೆ.      ನ್ನ್ನ   ಹೆಸರನುನ   ಬ್ಳಗೆೆ   ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡರು ಎನುನ ವ  

ಕಾರಣಕೆಕ   ಹೇಳುತ್ತು ದ್ದ ೋನೆ.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ಹೌದ್ಯ, ಹೌದ್ಯ.   

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎಸ.ಈಶವ ರಪಪ :-  ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೆ,    ಸಂಗಳಿಳ  ರಾಯಣಣ   ಬಿರ ಗೇಡ್  

ಮಾಡಿದವರು    ಬ್ರಯಿ  ಬಿಟಿ ಲಿವಾಂದ್ಯ  ಹೇಳಿದರಂತೆ  ಎಾಂದ್ಯ  ನನು  ಕೇಳಿದ್.     ನ್ನ್ಗೆ  ಈ  ಸುದಿದ   

ಬರುತ್ತು ದದ ದಂತೆಯೇ  ಅಾಂದ್ಯ ರಾತ್ತರ   ನನು ಶ್ವಮೊಗೆದಲಿ್ಲದ್ದ .  ರಾತ್ತರ  ಟೆರ ೈನ್ನ್ಲಿ್ಲ   ಅಲಿ್ಲಗೆ  ಹೋಗಿ 

ಅಾಂದ್ಯ ಅಲಿ್ಲ   ಇದ್ಯದ , ಬ್ಳಗೆೆ     ಪ್ರ ಸ್ಮಿೋಟ್   ಕರೆದ್ಯ   ದೇಶ್ದೊರ ೋಹಗಳು  ಮಾಡಿರುವಂತಹ   ಕೆಲಸ  

ಇದಾಗಿದ್, ಅವರು  ಇವರಲಿ ,  ಇವರು ದೇಶ್ದೊರ ಹಗಳು.  ಅಷಿ್ ೋ     ಅಲಿದ್,    ನನು ಒಾಂದ್ಯ  

ವಿಚಾರವನುನ   ಹೇಳಿದ್ದ ೋನೆ.  ಮಹಾರಾಷಿ ರ   ಏಕೋಕರಣ ಸಮಿತ್ತ ಎಾಂದ್ಯ ಅದಕೆಕ     

ಹೆಸರಿಟಿಕಳಳ ಬ್ರರದ್ಯ    ಮಹಾರಾಷಿ ರ ಹೇಡಿಗಳ  ಸಮಿತ್ತ ಎಾಂದ್ಯ  ಹೆಸರನಿನ ಟಿ ಕಳಳ ಬೇಕೆಾಂದ್ಯ   

ಹೇಳಿದ್ದ ೋನೆ.  ಏಕೆಾಂದರೆ,    ರಾತ್ತರ  ಹತ್ತು  ಹೋಗಿ   ಕದ್ಯದ    ಪರ ತ್ತಮೆಯನುನ  ತ್ತಾಂಡು  ಮಾಡಿದಾದ ರೆ.    

ಗಂಡುಸತನ್  ಇದದ ರೆ    ಎದ್ಯರಿಗೆ  ಬಂದ್ಯ  ಮಾಡಲ್ಲ ಎಾಂದ್ಯ  ಹೇಳಿಕೆಯನುನ   ಕಟಿ ದ್ದ ೋನೆ.     ಇನುನ   

ಏನೇನು  ಹೇಳಿಕೆಯನುನ   ಕಟಿ ದ್ದ ೋನೆಾಂದ್ಯ  ಇಲಿ್ಲ   ಹೇಳಲ್ಯ,  ಸ್ವಕಾ…್ 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಬೇಡ  ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ .  ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡರೆ,  ತಾವು  ಮುಾಂದ್ಯವರಿಸಿ.   

ಶಿರ ೋ  ಕೆ.ಟ್ಟ. ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:-   ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೆ,  ನನು ನಿಲ್ಕವಳಿ  ಸೂಚ್ನೆಯನುನ   

ಕಟಿ   ಮಾತನಡಿದಾಗ    ಮೂರು ಬೇಡಿಕೆಗಳನುನ  ಸಕಾುರದ  ಮುಾಂದ್  ಇಟಿ ದ್ದ ೋನೆ.    1.   ನ್ಮಮ  

ಸಂಪತ್  ಕುಮಾರ್  ದೇಸ್ವಯಿ ರವರು  ಏನಿದಾದ ರೆ,    ಆ  ಕಪುಪ   ಮಸಿ, ಅಥವಾ  ಆ  ಇಾಂಕ್  ಅನುನ  

ರ್ಚಲಿ್ಲದಂತಹ ಸಂದಭುದಲಿ್ಲ     ನಿೋವು  ಹೂಡಿರುವಂತಹ  ಆ  ಕಲ್ಗಡುಕ     ಮೊಕದದ ಮೆಯನುನ     

ವಾಪಸುಸ   ಪಡೆಯಬೇಕೆಾಂದ್ಯ   ಹೇಳಿದಾಗ ತಾವು  ಏನು  ಹೇಳಿದಿದ ೋರಿ. ಅಾಂದರೆ, ದೂರು  ಕಟಿ   

ಎಲಿ್ಯ   ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಅದನುನ   ನೋಾಂದಣಿ  ಮಾಡುವುದಿಲಿ .  ಅದರ ಅನುಭವ  ನ್ನ್ಗೆ  ಇದ್,  

ಎಲಿರಿಗೂ  ಅನುಭವ  ಇದ್.  ಅದಕೆಕ  ಐಪಿಸಿ ಸಕ್ಷನ.307, 308 309  ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಕೇಸ್ ಹಾಕ  ಎಾಂಧು  

ಹೇಳಿದ್ಯೇ?  ಬೇರೆಯವರ  ಮೇಲ್ಯೂ ಹಾಕದ್ಯೇ   ಅದಕೆಕ   ತಾವು ಸಪ ಷಿ ವಾದ  ಉತು ರವನುನ   
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ನಿೋಡಬೇಕು.  ಸಂಪತ್  ಕುಮಾರ್  ದೇಸ್ವಯಿರವರ  ಮೇಲ್ಲನ್    ಆ  ಕಲ್ಗಡುಕ  ಎಾಂದ್ಯ  

ಹಾಕರುವಂತಹ ಮೊಕದದ ಮೆಯನುನ     ಹಾಂದ್  ಪಡೆಯಬೇಕು.    ಇದಕೆಕ   ಸ್ವಮಾನ್ಯ   ಕೇಸ್ ಹಾಕಲ್ಲಕೆಕ   

ನ್ನ್ನ  ಅಡಿಡ ಯಿಲಿ .    ಕನುಟಕದ ನೆಲದಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ  ಕಲ್ಗಡುಕ  ಕೇಸ್    ಹಾಕುತ್ತು ೋರಿ.  ಅದೇ    

ಎಾಂ.ಎ.ಎಸ್.ನ್ವರಿಗೆ   ಸ್ವಮಾನ್ಯ ವಾದ  ಕೇಸ್ ಹಾಕುತ್ತು ೋರಿ.   ಅದರ  ಬಗೆೆ  ಸಪ ಷಿ ವಾದ  ಉತು ರವನುನ   

ನಿೋಡಿ.   

 

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ನನು ಕೇಳಿದ್ಯದ   ಏನೆಾಂದರೆ,    ಈ ಕಲ್ಗಡುಕರ  ಎಾಂ.ಇ.ಎಸ್.  ಏಕೋಕರಣ  

ಏನಿದ್,    ಶ್ರ ೋಮಾನ್  ಈಶ್ಾ ರಪಪ ನ್ವರು   ಹೇಳಿದಂತೆ    ಏಡಿ  ಎಕೋಕರಣದ  ಸಮಿತ್ತಯನುನ  ನಿಷೇದದ  

ವಿಚಾರವಾಗಿ  ನನು  ಕೇಳಿದ್.   ನಿಷೇಧ  ಮಾಡುವುದರ  ಬಗೆೆ   ನಿೋವು  ಏತಕೆಕ  ಸಪ ಷಿ ತೆ  ಕಡಲ್ಲಲಿ .    

ನಿಷೇಧ  ಮಾಡುತೆು ೋವಾಂದ್ಯ  ಹೇಳಿ.     ಮತೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲಿ . ಅದ್ಯ  ಸ್ವಕು.    ಅಲಿ್ಲಗೆ  ನ್ಮಮ  

ಕೆಲಸ  ಅಗುತು ದ್.  ಮೂರನೆಯದಾಗಿ,  ಈ ಪುಾಂಡರ  ಗಡಿಪಾರು  ಬಗೆೆ   ಕೇಳಿದ್ದ ೋನೆ.    ಪುಾಂಡರು  

ಇಾಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನುನ   ಮಾಡುತ್ತು ದಾದ ರೆಾಂದ್ಯ  ನಿೋವು  ಒಪಿಪ ಕಳುಳ ತ್ತು ದಿದ ೋರಿ.    ಎಲಿರೂ   

ಒಪಿಪ ಕಳುಳ ತ್ತು ದಾದ ರೆ.   ಅವರಿಗೆ ಏನದರಾಂದ್ಯ ಕಠಿಣ ಶ್ಕ್ೆ  ಆಗಬೇಕೆಾಂದರೆ, ಅವರನುನ  ಗಡಿಪಾರು  

ಮಾಡಬೇಕು.    ಇವತ್ತು   ಖನಪುರದಲಿ್ಲ     ಕೇವಲ  ಬಸವೇಶ್ಾ ರರಿಗೆ  ಮಾತರ   ಅಪಮಾನ್  

ಮಾಡಿರುವುದಿಲಿ .   ಕಲ್ಯಾ ಪುರದಲಿ್ಲ   ಕನ್ನ ಡದ  ಬ್ರವುಟ  ಸುಟಿ   ಹಾಕದ್ಯದ ,  ಈಗ  

ಖನಪುರದಲಿ್ಲ  ಸುಟಿದಾದ ರೆ.   ಅವರ  ಮೇಲ್   ಈಗ  ನಿೋವು  ಏನು  ಮಾಡುತ್ತು ೋರಿ.    ಕನ್ನ ಡ  

ನೆಲದಲಿ್ಲ   ಕನ್ನ ಡ  ಭಾವುಟ   ಸುಟಿದಾದ ರೆ.  ಅದ್ಯ  ವರದಿಯಾಗಿದ್.    ಪೂಣುವಾದ  ವರದಿಯನುನ  

ಅವರು  ನಿಮಗೆ  ಹೇಳಲ್ಲಲಿ .    ಕನ್ನ ಡ  ನೆಲದಲಿ್ಲ   ಕನ್ನ ಡ  ಬ್ರವುಟ   ಸುಟಿ ದದ ಕೆಕ   ನಿಮಮ  ಕರ ಮ  

ಏನು?  ಈ  ನಲ್ಕಕ    ವಿಷಯಗಳ  ಬಗೆೆ   ನಿೋವು ಸಪ ಷಿ ವಾಗಿ  ಕರ ಮ ಕೈಗಳಳ ಲೇ ಬೇಕು,  ಸಪ ಷಿ ವಾದ  

ಉತು ರವನುನ  ನ್ಮಗೆ  ಹೇಳಲೇ  ಬೇಕು.   

ಶಿರ ೋ  ಯು.ಬಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್(ವಿಧಾನಸಭೆಯಂದ  ಚುನ್ಯಯತ್ರಾದವರು):-      ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ತಯವರೆ,    ಹೆಚಿಚ ನ್ ವಿಷಯವಿಲಿ ,  ಕೇವಲ  ಕಿಾರಿಫಿಕೇಷನ್  ಕೇಳುತೆು ೋನೆ.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-     ಅಷಿ್ ೋ  ಮಾಡಿ  ಭಾಷಣ  ಮಾಡಲ್ಲಕೆಕ   ಹೋಗಬೇಡಿ.  

ಶಿರ ೋ  ಯು.ಬಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್:-      ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೆ,    ಇಲಿ ,  ಈಗ್ರಗಲೇ  ಮಾನ್ಯ  

ಸದಸಯ ರುಗಳೆಲಿರೂ   ಸ್ವಕಷಿ್ಟ   ಹೇಳಿದಾದ ರೆ.    ಈಗ  ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನ್ಲಿ್ಲ  ಹಾಕರುವಂತಹ ಸಕ್ಷನಸ ್     

ಅಾಂದರೆ  ಆ  ಮಡುರ್ ಸಕ್ಷನಸ ್  ತೆಗೆಯಬೇಕೆಾಂದ್ಯ     ನ್ನ್ನ   ವಿನಂತ್ತ  ಇತ್ತು .    ತಾವು ಅದರ  ಬಗೆೆ   

ಹೇಳಬೇಕು.   ಇವರಿಗೆ  ಕಠಿಣ ಶ್ಕ್ೆ    ಆಗಬೇಕು.   ಮತೆು   ನಿೋವು  ಮತ್ತು   ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ತರ ಗಳು ಸೇರಿ    



                                                                                                          ವಿಪ/20-12-2021/137 

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

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

ಒಾಂದ್ಯ  ಪ್ರ ಸ್ಮಿಟ್  ಮಾಡಿ  ಈ  ರಾಜಯ ದ  ಜನ್ತೆಗೆ    ಒಾಂದ್ಯ  ಕರೆ   ಕಡಿ,್ ್ ್ “್ ಇದ್ಯ 

ಆಗಬ್ರರದಾಗಿತ್ತು , ಇದ್ಯ ಆಗಿದ್,    ಇದನುನ   ನವು ಸರಿ  ಮಾಡುತೆು ೋವ.  ಯಾರು ಭಯಬಿೋಳಬೇಡಿ 

ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿ.    ಏಕೆಾಂದರೆ, ನನು ಬ್ಳಗೆೆ   6-00 ಗಂಟೆಗೆ   flight  ಇದ್ಯದ   ನನು  3-00 ಗಂಟೆಗೆ  ಎದ್ಯದ  

ಪೂಜೆ  ಮಾಡಿ   4-00  ಗಂಟೆಗೆ   ಮನೆಯನುನ   ಬಿಟಿೆ , ಆಗ ನ್ನ್ನ  ಹೆಾಂಡತ್ತ  ಹೋಗಲೇ ಬೇಕಾ  ಎಾಂದ್ಯ  

ಕೇಳಿದಳು.   ಏತಕೆಕ  ಎಾಂದಾಗ  ಬ್ಳಗ್ರವಿಯಲಿ್ಲ   ಗಲ್ಯಟೆ ನ್ಡೆಯುತ್ತು ದ್ ಎಾಂದ್ಯ  ಹೇಳುತ್ತು ದಾದ ರೆಾಂದ್ಯ 

ಹೇಳಿದಳು. ಆಗ  ನನು ನ್ಮಗೆ ಏನು ಆಗುವುದಿಲಿವಾಂದ್ಯ  ಹೇಳಿದ್.  ಆದದ ರಿಾಂದ, ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ   ಒಾಂದ್ಯ 

ರಿೋತ್ತಯಲಿ್ಲ  ಭಯಬಿೋತರಾಗಿದಾದ ರೆ.    ದಯವಿಟಿ   ನಿೋವು  ಮತ್ತು  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ತರ ಗಳು  ಸೇರಿ  ಒಾಂದ್ಯ  

ಪ್ರ ಸ್ಮಿೋಟ್  ಮಾಡಿ.  ರಾಜಯ ದ  ಜನ್ತೆಗೆ   ಒಾಂದ್ಯ ಸಂದೇಶ್   ಕಡಿ.     ಈ  ರಿೋತ್ತ  ಮಾಡುವುದರ  

ಮೂಲಕ   ಈ ರಿೋತ್ತಯ ಕಳಳ ರಿಗೆ    ಮತ್ತು  ಪುಾಂಡರಿಗೆ    ನವು  ನಿಮಮ ನುನ   ಮಟಿ  ಹಾಕುತೆು ೋವಾಂದ್ಯ  

ಎಚ್ಚ ರಿಕೆ ಕಡಿ.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ಶ್ರ ೋಯುತ  ವಾಂಕಟೇಶ್  ರವರೆ,   ಈಗ  ನಿೋವು  ಮನೆಗೆ   ಪ್ೋನ್  ಮಾಡಿ 

ಹೇಳಿ.              

(ಮುಾಂದ್ಯ)  

(1186) 20.12.2021 06.20 ಎಸ್ವಿ-ಆರ್ಎನ್          (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

 

ಶಿರ ೋ ಎಂ.ನ್ಯರಾಯಣ್ಸಾವ ರ್ಮ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಾ  ಸಚೇತ್ಕರು):-  ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ,  ಮಾನ್ಯ  ಗೃಹ ಸಚಿವರು ನಿೋಡಿರುವ ಉತು ರ ಹೇಗಿತೆು ಾಂದರೆ ನವು 18 ಜನ್ ಸದಸಯ ರು 

ಮಾತನಡಿದ್ಯದ , ಅವರು 19ನೆಯವರಾಗಿ ಮಾತನಡಿದಂತ್ತತ್ತು .  ಏಕೆಾಂದರೆ ನವಲಿರೂ ಈ 

ವಿಷಯದಲಿ್ಲ  ಸಕಾುರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಮಾತನಡಿದ್ವು.  ಅವರು  ಒಬಬ  ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿ 

ನವು ಮಾತನಡಿದ್ಯದಕೆಕ  ಉತು ರವನುನ  ನಿೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು .  ಒಾಂದ್ಯ ಖ್ಡಕ್ ಸಂದೇಶ್ವನುನ  

ನಿೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು .  ಆದರೆ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಆರೋಪಿಗಳನುನ  ಬಂಧಿಸಿದ್ದ ೋವ, ಜೈಲಲಿ್ಲ  ಹಾಕದ್ದ ೋವ, 

ಎಫ್್ಐಆರ್ ಹಾಕದ್ದ ೋವ.  ಆದರೆ ಸಕ್ಷನ್ಗಳನುನ  ಹೇಳುವುದಕಾಕ ಗುವುದಿಲಿ  ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದರು.  ನ್ಮಮ  

ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಇಲ್ಯಖೆ ಶ್ಕು ಯುತವಾಗಿದ್. ಇನುನ  ಮುಾಂದ್  ಈ ರಿೋತ್ತಯ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲಿ .  

ಯಾವುದೇ ರಿೋತ್ತಯ ಆತಂಕ ಪಡುವ ಅಗತಯ ವಿಲಿ  ಎನುನ ವ ಮಾತನುನ  ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.  ಈ 

ಘಟನೆಗಳೆಲಿವೂ ಕೂಡ ಅಧಿವೇಶ್ನ್ ಪಾರ ರಂಭವಾದ ಮೇಲ್ ಆಗಿರುವುದ್ಯ.  ಸಂಗಳಿಳ  ರಾಯಣಣ ನ್ 

ಪರ ತ್ತಮೆ ಧಾ ಾಂಸ ಮಾಡಿದಿದ ರಬಹುದ್ಯ, ಮಸಿ ಬಳಿದಿದಿದ ರಬಹುದ್ಯ, ಶ್ವಾಜ ಪರ ತ್ತಮೆಗೆ ಅಪಮಾನ್ 

ಮಾಡಿದಿದ ರಬಹುದ್ಯ ಇವಲಿವೂ ಬ್ಳಗ್ರವಿಯಲಿ್ಲ  ಅಧಿವೇಶ್ನ್ ಪಾರ ರಂಭವಾದ ನಂತರ ನ್ಡೆದ 

ಘಟನೆಗಳ್ಳಗಿವ.  ಬಸವಣಣ ನ್ವರ ಪರ ತ್ತಮೆ ಎಾಂದ್ಯ ಮಾನ್ಯ  ರವಿಯವರು ಹೇಳಿದರು. ಬಸವಣಣ ನ್ವರ 
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ಭಾವಚಿತರ ಕೆಕ  ಮಸಿ ಬಳಿದ್ಯ ಕನ್ನ ಡ ಬ್ರವುಟವನುನ  ಸುಡಲ್ಯಗಿದ್.  ಮುಾಂದಿನ್ ದಿನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ರಾಣಿ 

ರ್ಚನ್ನ ಮಮ ನ್ ಪರ ತ್ತಮೆಯನುನ  ಒಡೆಯಲ್ಲಕೆಕ  ಬರುತಾು ರೆ.  ನಲ್ಕಕ  ದಿನ್ಗಳಿಾಂದ ಈ ರಿೋತ್ತಯ ಘಟನೆಗಳು 

ನಿರಂತರವಾಗಿ ನ್ಡೆಯುತ್ತು ವ.  ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಆತಂಕ ಪಡಬೇಡಿ, ಧೈಯುವಾಗಿರಿ ಎಾಂದ್ಯ 

ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ಖ್ಡಕ್ ಆಗಿ  ಈ ಸಂದೇಶ್ವನುನ  ನಡಿನ್ ಜನ್ತೆಗೆ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಕಡಬೇಕು.  ಯಾರು 

ಗಲ್ಯಟೆ ಮಾಡುತ್ತು ದಾದ ರೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಒಾಂದ್ಯ ಎಚ್ಚ ರಿಕೆಯನುನ  ಕಡಬೇಕು.  ಅವರೇನದರೂ 

ಮಾಡಲ್ಕ ಬಂದಲಿ್ಲ  shoot at the sight ಮಾಡಲ್ಯಗುವುದ್ಯ ಎನುನ ವ ಖ್ಡಕ್ ಸಂದೇಶ್ವನುನ  

ಕಡಬೇಕು. ಇದನುನ  ಬಿಟಿ  ಗೃಹ ಸಚಿವರು ನ್ಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ್ ಮಾಡಲ್ಕ ನೋಡುತ್ತು ದಾದ ರೆ. 

ದಯಮಾಡಿ ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಇನುನ  ಮುಾಂದ್ ಯಾರೂ ಇಾಂತಹ ಕೃತಯ ವನುನ  ಮಾಡಲ್ಕ 

ಮುಾಂದಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚ ರಿಕೆಯಿಾಂದ ಇರಬೇಕು ಎನುನ ವ ಒಾಂದ್ಯ ಸಂದೇಶ್ವನುನ  ಈ ಸದನ್ದಿಾಂದ 

ಕಡಲೇಬೇಕು ಎಾಂದ್ಯ ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಮನ್ವಿ ಮಾಡುತೆು ೋನೆ.   

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟ್ಟೋಲ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನ್ಯಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, 

ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ 18 ಜನ್ ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ನೆಲ-ಜಲ, ಭಾಷ್, ಗಡಿ ಬಗೆೆ  

ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಕಳಕಳಿಯಿಾಂದ ತಮಮ  ವಿಚಾರಗಳನುನ  ವಯ ಕು  ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. ನ್ಮಮ  ಗೃಹ ಮಂತ್ತರ ಗಳು ಈಗ 

10 ನಿಮಿಷಗಳ ಮುನ್ನ  ಉತು ರ ಕಡುವಾಗ  ಪರಿಸಿಾ ತ್ತ ತ್ತಳಿಯಾಗಿದ್ ಎನುನ ವ ಮಾತನುನ  ಹೇಳಿದರು. 

ಇಾಂದ್ಯ ನ್ಸುಕನ್ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ  ಖನಪುರ ತಾಲಿ್ಲಕನ್ ಹಲಸಿ ಗ್ರರ ಮದಲಿ್ಲ  ಬಸವೇಶ್ಾ ರ ಭಾವಚಿತರ ಕೆಕ  

ಮಸಿ, ಕನ್ನ ಡ ಬ್ರವುಟ ದಹನ್ ಎಾಂದ್ಯ ಪತ್ತರ ಕೆಯಲಿ್ಲ  ಪರ ಕಟವಾಗಿದ್.  ಇಲಿ್ಲ  ಸಪ ಷಿ ವಾಗಿದ್.  ಇದನುನ  

ಗೃಹ ಸಚಿವರು ತಮಮ  ಉತು ರದಲಿ್ಲ  ಹೇಳಬೇಕಲಿವ?  

12ನೆಯ ಶ್ತಮಾನ್ದಲಿ್ಲ  ವಗುರಹತ, ಜಾತ್ತ ರಹತ ಬಹುದೊಡಡ  ಕಾರ ಾಂತ್ತ ಮಾಡಿದಂತಹ, 

ಸಮಾನ್ತೆಯ ಸಮಾಜ ಸ್ವಾ ಪಿಸಲ್ಕ ಬಹುದೊಡಡ  ಸ್ವಮಾಜಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿಶ್ಾ ಗುರು ಅಣಣ  

ಬಸವಣಣ ನ್ ಭಾವಚಿತರ ಕೆಕ  ಮಸಿ ಬಳಿಯುವಂತಹ ಕೆಲಸ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಸವಣಣ ನ್ ನಡಿನ್ಲಿ್ಲ  

ಅಧಿವೇಶ್ನ್ ನ್ಡೆಯುವಂತಹ ಸಂದಭುದಲಿ್ಲ  ಆಗಿದ್.  ನನು ಬ್ಳಿಗೆೆ  ಮಾತನಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದ ೋನೆ.  

ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ತರ ಗಳು ಮತ್ತು  ಮಾನ್ಯ  ಗೃಹಮಂತ್ತರ ಗಳು ಇಾಂದ್ಯ ಬ್ಳಗ್ರವಿಯಲಿ್ಲದಾದ ರೆ. 

ಅಧಿವೇಶ್ನ್ ನ್ಡೆಯುವ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ  ಇಡಿೋ ಕನುಟಕ ಸಕಾುರ ಇಲಿ್ಲಯೇ ಇರುವಾಗ ಭಾವಚಿತರ ಕೆಕ  

ಮಸಿ ಬಳಿಯುವುದರ ಜತೆಗೆ ಸಂಗಳಿಳ  ರಾಯಣಣ ನ್ ಮೂತ್ತುಯನುನ  ಭಗನ ಗಳಿಸುವುದ್ಯ, ಕನ್ನ ಡ 

ಬ್ರವುಟವನುನ  ದಹನ್ ಮಾಡುವುದ್ಯ ಇಾಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ನ್ಡೆಯುತ್ತು ದ್ ಎಾಂದರೆ ಕನುಟಕ 

ಸಕಾುರದ ಬಗೆೆ  ಎಳಳ ಷಿ್ಟ  ಅವರಿಗೆ ಅಾಂಜಕೆ ಇಲಿ . ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಉತು ರ ನ್ಮಗೆ ಎಳಳ ಷಿ್ಟ  ತೃಪಿು  

ತಂದಿಲಿ .  ಮಾನ್ಯ  ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಯಾರ ಮೇಲ್ ಯಾವ ಸಕ್ಷನ್ಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಪರ ಕರಣಗಳನುನ  

ದಾಖ್ಲ್ಲಸಲ್ಯಗಿದ್ ಎಾಂಬುದನುನ  ಹೇಳುವುದಕೆಕ  ಬರುವುದಿಲಿ  ಎಾಂದ್ಯ ಸವೋುಚ್ಚ  ನಯ ಯಾಲಯದ 
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ಉಲಿ್ೋಖ್ವಿದ್ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದರು.  Basically, I am an Advocate.   ನಯ ಯಾಲಯಕೆಕ  ಹೋಗಿ ಒಾಂದ್ಯ 

certified copy  ಕಡಿ ಎಾಂದರೆ ಕಡುತಾು ರೆ.  Is it a secret document? Indian Penal Code 

ಮುಾಂತಾದ existing law ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಯಾವ ಸಕ್ಷನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಪರ ಕರಣಗಳನುನ  ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿದಾದ ರೆ, ಯಾರು   

ಆರೋಪಿಗಳಿದಾದ ರೆ, ಪರ ಥಮ ವತುಮಾನ್ ವರದಿ ಇವು ಎಲಿ್ಯ  public document.  ಮಾನ್ಯ  ಗೃಹ 

ಸಚಿವರು charge sheet ಹಾಕುವುದಕೂಕ  ಮುನ್ನ  ಸರಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. Charge sheet 

ಹಾಕಲ್ಕ 90 ದಿನ್ಗಳ ಸಮಯವನುನ  ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಬಹುದ್ಯ.  ಅಲಿ್ಲಯವರೆವಿಗೆ ಮಾನ್ಯ  

ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡರು ಹೇಳಿದ ಕಲ್ಗಡುಕ ಪರ ಕರಣ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುತು ದ್.  ಚಾಜ್ುಶ್ೋಟ್ ಹಾಕುವ 

ಮೊದಲ್ಕ ಅದನುನ  ಬದಲ್ಯವಣೆ ಮಾಡುವುದ್ಯ.  ದೂರು ನಿೋಡಿದ ನಂತರ ಅದನುನ  ಪರಾಮಶ್ುಸಿ 

ನೋಡಿ ನಂತರ ಎಫ್್.ಐ.ಆರ. ದಾಖ್ಲ್ಲಸಬೇಕು.  ಯಾರು ಕನ್ನ ಡ ನೆಲ-ಜಲ, ಭಾಷ್, ಗಡಿಯ ಬಗೆೆ  

ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತಾು ರೆಯೋ ಅವರ ಮೇಲ್ ಕಲ್ಗಡುಕ ಪರ ಕರಣವನುನ  ಹಾಕಲ್ಯಗುತು ದ್.  ಮಾನ್ಯ  

ಈಶ್ಾ ರಪಪ ನ್ವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಹಾರಾಷಿ  ಹೇಡಿಗಳ ಸಮಿತ್ತಯವರ ಮೇಲ್ ಸುಮಮ ನೆ ಸ್ವದಾ ಕೇಸ್ 

ಅನುನ  ದಾಖ್ಲ್ಲಸಲ್ಯಗುತು ದ್.  Police Act ನ್ ಕೆಳಗೆ ಸಣಣ  ಪುಟಿ  petty offence  ಹಾಕಲ್ಯಗುತು ದ್.  

ನವು ಈಗ ಯಾವ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲದ್ದ ೋವ ಎನುನ ವುದರ ಬಗೆೆ  ಇವರಿಗೆ ಎಳಳ ಷಿ್ಟ  ವಿಚಾರವಿಲಿವೇ? ಚಾಜ್ು 

ಶ್ೋಟ್ ಹಾಕುವ ತನ್ಕ ನವು ತಡೆಯಬೇಕೆ? ಆ ಕಲಂ ಯಾವುದ್ಯ, ಆರೋಪಿಗಳು ಯಾರು 

ಎಾಂಬುದನುನ  ಹೇಳಲ್ಕ ತಯಾರಿಲಿ .  Is it a secret? Supreme Court ruling  ಇದ್ ಎಾಂದ್ಯ ಗೃಹ 

ಸಚಿವರಿಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದರು?  

ಮಾನ್ಯ  ಗೃಹ ಸಚಿವರೇ, ನಿಮಮ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ  ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿ. ಇಾಂತಹ ಆರೋಪಿಗಳ 

ವಿರುದಿ  ಇಾಂತಹ ಕಲಂಗಳಡಿಯಲಿ್ಲ  ಎಫ್.ಐ.ಆರ. ಹಾಕಲ್ಯಗಿದ್ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಲ್ಕ ನಿಮಮ  ಗಂಟೇನು 

ಹೋಗುತು ದ್.  ಈಗ್ರಗಲೇ ಕೇಸ್ ಅನುನ  ರಿಜಸಿ ರ್ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್.  ಅದ್ಯ prosecution case. It can be 

withdrawn by the Cabinet. ಇಾಂದಿನ್ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲಿ್ಲಯೇ ನಿೋವು ಅದನುನ  withdraw 

ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು . ಅಾಂತಹ ಕೇಸ್ ಹಾಕುತಾು ರೆಯೇ? ಅದನುನ  ಮಾಪಾುಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು . ಈ 

ನಡಿನ್ ಒಳಿತ್ತಗ್ರಗಿ, ಉನ್ನ ತ್ತಗ್ರಗಿ, ಶೆರ ೋಯೋಭಿವೃದಿಿ ಗ್ರಗಿ, ಕನ್ನ ಡ ನಡಿನ್ ಗೌರವ ಹೆಚಿಚ ಸುವ 

ಸಲ್ಕವಾಗಿ ಯಾರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತಾು ರೆಯೋ ಅಾಂತಹವರ ವಿರುದಿ  serious offence case 

ಹಾಕುತಾು ರೆ. Offence involves in moral turpitude. ಅಾಂತಹ   heinous offence  ಅವರ ಮೇಲ್.  

ಯಾರು ಈ ನಡಿನ್ ಭಾಷ್ಗೆ, ಗಡಿಗೆ, ನಡಿಗೆ ದೊರ ೋಹ ಬಗೆಯುತಾು ರೆಯೋ ಅಾಂತಹವರ ಮೇಲ್ ಸ್ವದಾ 

bailable and compoundable case ಹಾಕುತಾು ರೆ.  ಈಗ ದೇಸ್ವಯಿಯವರು ಜೈಲ್ಲನ್ಲಿ್ಲಯೇ ಇರಬೇಕು.  

ಜೈಲ್ಲನಿಾಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗೇ ಇಲಿ .  ಅವರು ತ್ತಾಂಗಳ್ಳನುಗಟಿ ಲ್ ಜೈಲ್ಲನ್ಲಿ್ಲಯೇ ಇರುತಾು ರೆ.   
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ಮಾನ್ಯ  ಗೃಹಮಂತ್ತರ ಗಳೇ, ನಿೋವು ಸಾ ಲಪ  Indian Penal Code, Criminal Procedure Code, 

Police Act and  Police Manual ಇವುಗಳನುನ  ಅಧಯ ಯನ್ ಮಾಡಬೇಕು.  ನಿೋವು ಗೃಹಮಂತ್ತರ ಗಳ್ಳಗಿ ಈ 

ನ್ಮೂನೆಯ ಉತು ರ ಹೇಳಿದರೆ ಆಗುವುದಿಲಿ .  ನನು ನಿಮಿಮ ಾಂದ ಬಹಳಷಿ್ಟ  ನಿರಿೋಕ್ೆಯನುನ  

ಮಾಡಿದ್ದ ನು.  ಈ ದ್ಯಷಕ ೃತಯ ದಲಿ್ಲ  ಯಾರು ಯಾರು involve ಆಗಿದಾದ ರೆಯೋ ಅವರ ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟಿ  

ತಂದ್ಯ ಒದ್ಯದ  ಒಳಗೆ ಹಾಕುತೆು ೋವಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದದ ರೆ, ಶ್ಹಭಾಷ್! ಗೃಹಮಂತ್ತರ ಗಳೇ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತ್ತು ದ್ದ ವು.  

ಆದರೆ ನಿೋವು ನೋಡಿಕಳುಳ ತೆು ೋವ, ಪರಿಸಿಾ ತ್ತ ತ್ತಳಿಯಾಗಿದ್, ಸಕ್ಷನ್ ಹೇಳಲ್ಕ ಬರುವುದಿಲಿ , 

ಆರೋಪಿಯ ಹೆಸರು ಹೇಳಲ್ಕ ಬರುವುದಿಲಿ , ನೋಡುತೆು ೋನೆ ಮಾಡುತೆು ೋನೆ ಎಾಂದರೆ is it an answer?  

ಈ ಅಧಿವೇಶ್ನ್ದಲಿ್ಲ  18 ಜನ್ ಸದಸಯ ರು ತಮಮ  ಕಳಕಳಿಯನುನ  ನಡು ನುಡಿಯ ಬಗೆೆ  ವಯ ಕು  

ಪಡಿಸಿದಾದ ರೆ.  ಈ ಕಡೆಯವರಷಿ್ ೋ ಅಲಿ  ಆ ಕಡೆಯವರು ವಯ ಕು  ಪಡಿಸಿದಾದ ರೆ.  ಇಾಂತಹ ಒಾಂದ್ಯ 

ಗಂಭಿೋರವಾದ ಘಟನೆಯಾದ ಸಂದಭುದಲಿ್ಲ , ಅಧಿವೇಶ್ನ್ ನ್ಡೆಯುತ್ತು ದ್ಯದ , ನಿೋವೇ ಸಾ ತಃ 

ಬ್ಳಗ್ರವಿಯಲಿ್ಲದದ  ಸಂದಭುದಲಿ್ಲ  ನಿೋವು ಅದನುನ  ಗಂಭಿೋರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲಿ  ಎಾಂದರೆ 

ನಿಜವಾಗಿಯೂ I am very unhappy.  ನಿಮಮ  ಉತು ರ ನ್ಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ತೃಪಿು ಯನುನ  ತಂದಿಲಿ .  ಈ 

ವೈಫಲಯ ವನುನ  ಸರಿಮಾಡುವುದ್ಯ ನಿಮಿಮ ಾಂದ ಆಗುವುದಿಲಿ .  ನಿಮಿಮ ಾಂದ ಮುಾಂದಿನ್ ದಿನ್ಮಾನ್ದಲಿ್ಲ  

ಇಾಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸುತು ವ.  ಯಾರಿಗೂ ವಿಶಾ ಸ ಉಳಿದಿಲಿ .  ಇಾಂದ್ಯ ನಡಿನ್ 6.5 ಕೋಟ 

ಜನ್ ಒಾಂದ್ಯ ನಿಣುಯಕೆಕ  ಬಂದಿದಾದ ರೆ.  ಈ ಗೃಹ ಮಂತ್ತರ ಗಳು ಮತ್ತು  ಈ ಸಕಾುರ ಇಾಂತಹ 

ಘಟನೆಗಳನುನ  ಮೆಟಿ ನಿಾಂತ್ತ ನಡಿನ್ ಗೌರವವನುನ  ಉಳಿಸುತಾು ರೆ ಎನುನ ವ ವಿಶಾ ಸವನುನ  ನಡಿನ್ 

ಜನ್ ಕಳೆದ್ಯ ಕಾಂಡಿದಾದ ರೆ.  ನವಂತೂ ವಿಶಾ ಸ   ಕಳೆದ್ಯಕಾಂಡಿದ್ದ ೋವ.  ನಿಮಮ  ಉತು ರ 

ತೃಪಿು ದಾಯಕವಾಗಿಲಿ . This is disheartening and disappointing. ನಿೋವು ಅಸಹಾಯಕತೆಯನುನ  

ವಯ ಕು  ಮಾಡಿರುವುದಕೆಕ  ನವು ಸದನ್ದಿಾಂದ ಹರ ನ್ಡೆಯುತೆು ೋವ.   

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಕಾಂಗೆರ ಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಾ ರು ಸಭಾತಾಾ ಗ ಮಾಡಿದರು) 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎಸ.ಈಶವ ರಪಪ  (ಗಾರ ರ್ಮೋಣಾಭಿವದಿಧ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರು):- 

ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಇಷಿ್ ಾಂದ್ಯ ಕಳಕಳಿ ನ್ಮಮ  ಕನ್ನ ಡ ಧಾ ಜದ ಬಗೆೆ  ಅವರಿಗೆ ಇದದ ರೆ, 

ಶ್ವಸೇನೆಯ ಜತೆಗೆ ಕಾಾಂಗೆರ ಸ್ ಸೇರಿ ಮಹಾರಾಷಿ ರದಲಿ್ಲ  ಸಕಾುರ ಮಾಡುತ್ತು ದ್. ಸಕಾುರವನುನ  

withdraw ಮಾಡಲ್ಲ.  ಕೇವಲ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಕೆಕ  ಇದಾದ ರೆಯೇ? ಇವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವೂ ಬೇಕು. 

ರಾಜಕಾರಣನೂ ಮಾಡಬೇಕು.  ಕಾಾಂಗೆರ ಸ್ನ್ವರೇ ಇದರಲಿ್ಲ  ಪಾತರ ದಾರರು. ಕನ್ನ ಡ ಧಾ ಜವನುನ  

ಇವರದ್ದ ೋ ಸಕಾುರ ಇರುವಾಗ ಸುಡುತ್ತು ರುವುದ್ಯ. ಇವರಿಗೆ ಮಾನ್ ಮಯಾುದ್ ಏನೂ ಇಲಿ . 

ಹೋಗಿರಬೇಕಾದರೆ ಮಯಾುದ್ ಇಲಿದ್ ಸಭಾತಾಯ ಗ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಏನೂ ಗೌರವವಿರುವುದಿಲಿ .   

(ಗಂದಲ) 
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(1187) 20-12-2021 (6.30) ಕೆಜಿ – ವಿಕೆ                       (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ (ಪದವಿೋಧರರ  ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಈಗ 

ಕನ್ನ ಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗ್ರರರ ಮೇಲ್ಲನ್ ಕಲ್ಗಡುಕ ಕೇಸ್ಗಳನುನ  ಹಾಂಪಡೆದ್ಯಕಳಳ ದದ ರಿಾಂದ, 

ಪುಾಂಡರ ವಿರುದದ  ಸ್ವಮಾನ್ಯ  ಕೇಸ್ ಹಾಕರುವುದರಿಾಂದ, ಉತು ರವನುನ  ಸಾ ಷಿ ವಾಗಿ  ಕಡುತ್ತು ಲಿ . 

ಎಾಂ.ಇ.ಎಸ್. ಅನುನ  ನಿಷೇಧ ಮಾಡುತ್ತು ಲಿ .  ಹಾಗ್ರಗಿ, ನವು ಸಹ ಸದನ್ದಿಾಂದ ಹರಗಡೆ 

ಹೋಗುತ್ತು ದ್ದ ೋವ.  

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಭ ೋಗೌಡ (ಶಿಕ್ಷಕರ  ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಇಾಂತಹ 4  ಮಂದಿ 

ರಾಷಿ ರದೊರ ೋಹಗಳನುನ  encounter ಮಾಡಿದದ ರೆ, ನನು ಇವರನುನ  ಹೆಗಲ ಮೇಲ್  

ಹತ್ತು ಕಾಂಡು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತು ದ್ದ . ಇದ್ಯ ಹೇಡಿ ಸಕಾುರ.   

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ರ್ಜಡಿ(ಎಸ್) ಪಕ್ಷದ ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ಸಭಾತಾಾ ಗ ಮಾಡಿ 

ಸದನದಿಂದ ಹೊರನಡೆದರು) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಗೃಹ ಸಚಿವರೇ, ಉತು ರ ಹೇಳಿ.  

ಶಿರ ೋ ಅರಗ ಜಾಞ ನೇಂದರ  (ಗೃಹ ಸಚಿವರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಈಗ್ರಗಲೇ   

ನ್ಮಮ  ಅನೇಕ ಮಿತರ ರು ಆತಂಕವನುನ  ವಯ ಕು ಪಡಿಸಿದಾದ ರೆ. ನ್ನ್ನ ನುನ  ಒಬಬ  ಅಸಮಥು ಗೃಹ 

ಸಚಿವ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದಾದ ರೆ.  ಈಗ್ರಗಲೇ ಈ ಎಲಿ್ಯ  ಸಂಗತ್ತಗಳನುನ  ಹೇಳಿದಾದ ರೆ. ನನು 

ಅವುಗಳನುನ  ಕೇಳಿದ್ದ ೋನೆ. ನನು ವಿಧಾನ್ ಸಭೆಗೆ 4 ಬ್ರರಿ ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ೋನೆ. ಯಾರ 

ಯಾರ ಕಾಲದಲಿ್ಲ  ಏನೇನು ಆಗಿತ್ತು , ಇದೇ ಬ್ಳಗ್ರವಿಯಲಿ್ಲ  ಎಷಿ್ಟ  ದೊಡಡ  ಕ್ೋಬ್ 

ನಿಮಾುಣವಾಗಿತ್ತು , ಆ ಸಂದಭುದಲಿ್ಲಾಂತಹ ಗೃಹಸಚಿವರುಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತು ದದ ರು, ಅವರಿಗೆ 

ಎಷಿ್ಟ  ಸ್ವಮಥಯ ು ಇತ್ತು  ಎನುನ ವುದ್ಯ ನ್ನ್ಗೆ  ಗತ್ತು ದ್.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಸಚಿವರೇ, ಸರಿ. ಉತು ರ ಹೇಳಿ.  

ಶಿರ ೋ ಅರಗ ಜಾಞ ನೇಂದರ  (ಗೃಹ ಸಚಿವರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ನನು ಅದನುನ  

ನೋಡುತ್ತು ದ್ದ ೋನೆ. ಅನವಶ್ಯ ಕವಾಗಿ ರಾಜಕೋಯ ಲ್ಯಭವನುನ  ಪಡೆಯುವುದಕಾಕ ಗಿ  ಈ ರಿೋತ್ತಯ 

ನಟಕೋಯವಾದಂತಹ ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ಹೇಳಬ್ರರದ್ಯ.  ನನು ಅನವಶ್ಯ ಕವಾಗಿ 

ಮಹಾರಾಷಿ ರ ಸಕಾುರವನುನ  ಮತ್ತು  ರಾಜಕಾರಣವನುನ  ಬೇರೆಸದ್ಯೇ  ಮಾತನಡಿದ್ದ ೋನೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಸಚಿವರೇ, ಹೌದ್ಯ ಸರಿ. ಹೇಳಿ.  
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ಶಿರ ೋ ಅರಗ ಜಾಞ ನೇಂದರ  (ಗೃಹ ಸಚಿವರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಈಗ ಮಾನ್ಯ  

ಸಚಿವರಾದ  ಈಶ್ಾ ರಪಪ ನ್ವರು ಹೇಳಿದರು. ಕನ್ನ ಡ ಧಾ ಜವನುನ  ಸುಡುವಾಗ ಇದೇ ಸಕಾುರ ಇದೇ 

ಕಾಾಂಗೆರ ಸ್ನ್ವರು ಸಕಾುರಕೆಕ  support ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಕುಳಿತ್ತಕಾಂಡಿದದ ರು. ಆ ಸುಡುವ 

ಒಾಂದ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಇವರು ಮಹಾರಾಷಿ ರದಲಿ್ಲದಾದ ರೆ. ಇವರಿಗೆ  ಯಾವ ನೈತ್ತಕ ಹಕುಕ  ಇದ್, ಈ 

ರಿೋತ್ತ ಮಾತನಡುವುದಕೆಕ ? ಇವರಿಗೆ ನಚಿಗೆಯಾಗಬೇಕು.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಾ ರು shame shame ಎಂದ್ದ ಮೇಜು ತ್ಟ್ಟು ವ 

ಮೂಲಕ ಸಂತ್ಸ ವಾ ಕು ಪಡಿಸಿದರು) 

ಇವರಿಗೆ ಮಹಾರಾಷಿ ರದಲಿ್ಲ   ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕು. ಇಲಿ್ಲ  ಕನ್ನ ಡ ಧಾ ಜದ ಬಗೆೆ  ಬ್ರರಿ ಕಾಳಜ 

ಬೇಕು. ಇದ್ಯ Double standard. ಇವತ್ತು  ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರ ತ್ತಮೆ ಸ್ವಾ ಪನೆ ಮತ್ತು  ಅದರ ರಕ್ಷಣೆಯ 

ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿದಾದ ರೆ. ಅದರ ಬಗೆೆ  ನವು ಚಿಾಂತನೆ ಮಾಡುತೆು ೋವ. ಏಕೆಾಂದರೆ, ಎಲಿ್ಾಂದರಲಿ್ಲ  

ಪರ ತ್ತಮೆಗಳನುನ  ಸ್ವಾ ಪನೆ ಆಗುತು ವ.  ಒಳೆಳ ಯ ಉದ್ದ ೋಶ್ದಿಾಂದ ಸ್ವಾ ಪನೆ ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ಆದರೆ, 

ಇಾಂತಹ ಸಂದಭುದಲಿ್ಲ  ಬಹಳ ಕ್ೋಭೆ ನಿಮಾುಣವಾಗುವುದಕೂಕ  ಸಹ ಅದೇ 

ಕಾರಣವಾಗುತು ದ್.  ಇದರಿಾಂದ ಅಾಂತಹ ಮಹಾತಮ ರಿಗೂ ಅವಮಾನ್ವಾಗುತು ದ್. ನ್ಮಮ  

ಯಾರದೊದ ೋ ರಾಜಕೋಯ ಬ್ಳೆಯನುನ  ಬೇಯಿಸಿಕಳುಳ ವುದಕೆಕ  ಇದೊಾಂದ್ಯ ದ್ಯಷಕ ೃತಯ  

ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅದೊಾಂದ್ಯ ಆಯುಧವಾಗುತು ದ್. ಹಾಗೆಯೇ, ಮಸಿ ಹಾಕದವರ ವಿರುದಿ  

ಹಾಕರುವಂತಹ ಕಲ್ಯ ಕೇಸ್ನುನ  ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದಾದ ರೆ. ಇವತ್ತು ನ್ 

ಕಾಯ ಬಿನೇಟ್ನ್ಲಿ್ಲಯೇ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿತ್ತು  ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದಾದ ರೆ. ಆದರೆ. ಅವರ 

ದೂರಿನ್ ಮೇಲ್  ಕೇಸ್ನುನ  register ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. ನ್ನ್ಗೆ ಕಾಯಿದ್ ಬಗೆೆ  ಏನು ಹೇಳಬೇಕೆಾಂದ್ಯ 

ಗತ್ತು ಲಿ . ನನು ಪರಿಶ್ೋಲನೆ ಮಾಡುತೆು ೋನೆ. ಅದನುನ  ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಕ್ಷಣ ವಾಪಸುಸ  

ಪಡೆಯುವಂಥದ್ಯದ , ಆದರೆ,  ಸಾ ಲಪ  ಕಷಿ ವಾಗುತು ದ್.  ಅವರು ಕಟಿ ಾಂತಹ ದೂರಿನ್ ಮೇಲ್ ಆ 

ರಿೋತ್ತ  sections ಗಳು ಬರುತ್ತು ದದ ವು. ಅದಕೆಕ  ಹಾಕದಾದ ರೆ.  ಪೂಲ್ಲೋಸರು ಯಾವ ರಿೋತ್ತ case register 

ಮಾಡುತಾು ರೆಾಂದ್ಯ ತಮಗೂ ಗತ್ತು ದ್. ವಿಚಾರಣೆಯಾದ ಮೇಲ್ಲ ಅದನುನ  ಬದಲ್ಯವಣೆ 

ಮಾಡುವುದಕೂಕ  ಅವಕಾಶ್ಗಳು ಇವ.  ಹಾಗೆಯೇ, ನ್ನ್ನ  ವಿನಂತ್ತ ಇದ್. ನವು ಇದನುನ  

ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಿಡುವುದಿಲಿ . ಈ ದ್ಯಷಕ ೃತಯ ವನುನ   ಯಾರು ಯಾರು ಮಾಡಿದಾದ ರೆ, ರಾಷಿ ರ 

ವಿರೋಧಿ ಕೃತಯ ಗಳೆಾಂದ್ಯ ಪರಿಗಣಿಸುತೆು ೋವ ಮತ್ತು  ಅವರ ವಿರುದಿ  ಗೂಾಂಡಾ ಆಕಿ್ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  

ಪರ ಕರಣವನುನ  ದಾಖ್ಲ್ಕ ಮಾಡುತೆು ೋವ.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಾ ರು ಮೇಜು ತ್ಟ್ಟು ವ ಮೂಲಕ ಸಂತ್ಸ 

ವಾ ಕು ಪಡಿಸಿದರು) 
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ಅಲಿದೇ, ಈ ಕೃತಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಅವಮಾನ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಜನ್ರನುನ  ಬಿಡುವುದಿಲಿ . 

ಗೂಾಂಡಾ ಆಕಿ್ನುನ  ಹಾಕುತ್ತು ದ್ದ ೋವ.  ವಿೋರ ವನಿತೆ ಕತೂು ರು ರಾಣಿ ರ್ಚನ್ನ ಮಮ  ಮತ್ತು  ಕಾರ ಾಂತ್ತವಿೋರ 

ಸಂಗಳಿಳ  ರಾಯಣಣ  ಪರ ತ್ತಮೆಗಳನುನ  ಈ ಸೌಧದ ಹರಾಾಂಡದಲಿ್ಲ  ಸ್ವಾ ಪನೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ 

ಕೆಳಮನೆಯಲಿ್ಲ  ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ  ಮಂತ್ತರ ಗಳು announce ಮಾಡಿದಾದ ರೆ.  ನನು ಸಹ ಅದನುನ  ಈ 

ಮನೆಯಲಿ್ಲ  announce ಮಾಡುತ್ತು ದ್ದ ೋನೆ.  ಇದನುನ  ನವು ಮಾಡುತೆು ೋವ.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಾ ರು ಮೇಜು ತ್ಟ್ಟು ವ ಮೂಲಕ ಸಂತ್ಸ 

ವಾ ಕು ಪಡಿಸಿದರು) 

ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಹಾಗೆಯೇ, ದಯವಿಟಿ  ಈ ಸದನ್ ಒಾಂದ್ಯ ನಿಣುಯವನುನ  

ಸಿಾ ೋಕಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ತಮಮ  ಮೂಲಕ ವಿನಂತ್ತ  ಮಾಡಿಕಳುಳ ತ್ತು ದ್ದ ೋನೆ. ಈ 

ನಿಣುಯವನುನ  ಕೆಳಮನೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ ಸಿಾ ೋಕಾರ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. ಇದನುನ  ಇಡಿೋ ಸಭೆ 

ಅಾಂಗಿೋಕರಿಸಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಕೇಳಿಕಳುಳ ತ್ತು ದ್ದ ೋನೆ. ಅದನುನ  ಓದಿ ಹೇಳುತೆು ೋನೆ. ಆ ನಿಣುಯವನುನ  

ಮಂಡನೆ ಮಾಡುತ್ತು ದ್ದ ೋನೆ.  
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8. ಸಕಾಾರಿ ನಣ್ಾಯ 

ವಿಷಯ:-“ಗಡಿವಿವಾದದಲಿ್ಲ  ಮಹಾಜನ್ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಅಂತಿಮ 

ಎಂಬುದ್ದ ರಾಜಾ ದ  ಅಂದಿನಂದ ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಸೆ ಷು  

ನಲುವಾಗಿದ್ದ. ಆದಾಗೂಾ  ಕೆಲವು ವಾ ಕ್ತು ಗಳು ಮತ್ತು  ಸಂಘಟನೆಗಳು 

ಆಗಿಂದಾಗೆೆ  ಶಾಂತಿಭಂಗವನುು  ಉಂಟ್ಟ ಮಾಡುತಿು ರುವುದ್ದ 

ವಿಷಾದನೋಯ. ಇತಿು ರ್ಚಗೆ ಶಿರ ೋ ಸಂಗಳಿಿರಾಯಣ್ಣ ನವರ ಪರ ತಿಮೆಗೆ 

ಮಾಡಿರುವ ಅವಮಾನ ಕನು ಡ ಧವ ಜ ಸುಟ್ಟು ರುವ ವಿವಾದ ಶಿರ ೋ 

ಜಗಜ್ಾ ೋತಿ ಬಸವೇಶವ ರರ ಪರ ತಿಮೆಗೆ ಮಾಡಿರುವ 

ಅವಮಾನವನುು  ಹಾಗೂ  ಅದೇರಿೋತಿ ಛತ್ರ ಪತಿ ಶಿವಾಜಿಯವರ 

ಪರ ತಿಮೆಗೆ ಮಸಿ ಬಳಿದಿರುವ ಪರ ಕರಣ್ವನುು  ಈ ಸಭೆ 

ಖಡಾಖಂಡಿತ್ವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ು ದ್ದ. ಅಲಿದೇ, ಇಂತ್ಹ 

ಕೃತ್ಾ ಗಳನುು  ಮಾಡುವ ದ್ದಷೆರ್ಮಾಗಳ ವಿರುದಧ  ದೇಶ ದರ ೋಹದ 

ಪರ ಕರಣ್ವೆಂದ್ದ ನಣ್ಾಯಸಿ ಕಾನೂನು ಅನವ ಯ ಕಠಿಣ್ ಕರ ಮ 

ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದ್ದ”್್್್್್ 

- - - - - - 

 

ಶಿರ ೋ ಅರಗ ಜಾಞ ನೇಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ನನು 

ಈ ಕೆಳಕಂಡ ನಿಣುಯವನುನ  ತಮಮ  ಅನುಮತ್ತ ಕೋರಿ ಸಭೆಯ ಮುಾಂದ್ 

ಮಂಡಿಸುತೆು ೋನೆ. 

      “ಗಡಿವಿವಾದದಲಿ್ಲ  ಮಹಾಜನ್ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಅಂತಿಮ ಎಂಬುದ್ದ 

ರಾಜಾ ದ  ಅಂದಿನಂದ ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಸೆ ಷು  ನಲುವಾಗಿದ್ದ.  ಆದಾಗೂಾ  

ಕೆಲವು ವಾ ಕ್ತು ಗಳು ಮತ್ತು  ಸಂಘಟನೆಗಳು ಆಗಿಂದಾಗೆೆ  

ಶಾಂತಿಭಂಗವನುು  ಉಂಟ್ಟ ಮಾಡುತಿು ರುವುದ್ದ ವಿಷಾದನೋಯ. 

ಇತಿು ೋರ್ಚಗೆ ಶಿರ ೋ ಸಂಗಳಿಿ  ರಾಯಣ್ಣ ನವರ ಪರ ತಿಮೆಗೆ ಮಾಡಿರುವ 

ಅವಮಾನ ಕನು ಡ ಧವ ಜ ಸುಟ್ಟು ರುವ ವಿವಾದ ಶಿರ ೋ ಜಗಜ್ಾ ೋತಿ 

ಬಸವೇಶವ ರರ ಪರ ತಿಮೆಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಅವಮಾನವನುು  ಹಾಗೂ  

ಅದೇರಿೋತಿ ಛತ್ರ ಪತಿ ಶಿವಾಜಿಯವರ ಪರ ತಿಮೆಗೆ ಮಸಿ ಬಳಿದಿರುವ 

ಪರ ಕರಣ್ವನುು  ಈ ಸಭೆ ಖಡಾಖಂಡಿತ್ವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ು ದ್ದ. ಅಲಿದೇ, 

ಇಂತ್ಹ ಕೃತ್ಾ ಗಳನುು  ಮಾಡುವ ದ್ದಷೆರ್ಮಾಗಳ ವಿರುದಧ  ದೇಶ 

ದರ ೋಹದ ಪರ ಕರಣ್ವೆಂದ್ದ ನಣ್ಾಯಸಿ ಕಾನೂನು ಅನವ ಯ ಕಠಿಣ್ 

ಕರ ಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದ್ದ”್್್್್ 

  

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಪರ ಸ್ವು ವ ಏನೆಾಂದರೆ,  

“ಗಡಿವಿವಾದದಲಿ್ಲ  ಮಹಾಜನ್ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಅಂತಿಮ 

ಎಂಬುದ್ದ ರಾಜಾ ದ  ಅಂದಿನಂದ ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಸೆ ಷು  

ನಲುವಾಗಿದ್ದ. ಆದಾಗೂಾ  ಕೆಲವು ವಾ ಕ್ತು ಗಳು ಮತ್ತು  

ಸಂಘಟನೆಗಳು ಆಗಿಂದಾಗೆೆ  ಶಾಂತಿಭಂಗವನುು  ಉಂಟ್ಟ 

ಮಾಡುತಿು ರುವುದ್ದ ವಿಷಾದನೋಯ. ಇತಿು ರ್ಚಗೆ ಶಿರ ೋ 
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ಸಂಗಳಿಿರಾಯಣ್ಣ ನವರ ಪರ ತಿಮೆಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಅವಮಾನ 

ಕನು ಡ ಧವ ಜ ಸುಟ್ಟು ರುವ ವಿವಾದ ಶಿರ ೋ ಜಗಜ್ಾ ೋತಿ ಬಸವೇಶವ ರರ 

ಪರ ತಿಮೆಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಅವಮಾನವನುು  ಹಾಗೂ  ಅದೇರಿೋತಿ 

ಛತ್ರ ಪತಿ ಶಿವಾಜಿಯವರ ಪರ ತಿಮೆಗೆ ಮಸಿ ಬಳಿದಿರುವ 

ಪರ ಕರಣ್ವನುು  ಈ ಸಭೆ ಖಡಾಖಂಡಿತ್ವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ು ದ್ದ. 

ಅಲಿದೇ, ಇಂತ್ಹ ಕೃತ್ಾ ಗಳನುು  ಮಾಡುವ ದ್ದಷೆರ್ಮಾಗಳ 

ವಿರುದಧ  ದೇಶ ದರ ೋಹದ ಪರ ಕರಣ್ವೆಂದ್ದ ನಣ್ಾಯಸಿ 

ಕಾನೂನು ಅನವ ಯ ಕಠಿಣ್ ಕರ ಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದ್ದ”್್್್್್ 

ಪರ ಸಾು ವವನುು  ಮಂಡಿಸಲಾಯತ್ತ 

 

           ಶಿರ ೋ ಅರಗ ಜಾಞ ನೇಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ನನು 

ನಿಣುಯವನುನ  ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ೋನೆ.  ಅದನುನ  ಸಿಾ ೋಕಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ವಿನಂತ್ತ 

ಮಾಡುತೆು ೋನೆ.  

       ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಸಚಿವರೇ, ತಾವು ನಿಣುಯದ ಬಗೆೆ  ಮಾತರ  ಹೇಳಿ.  ಅದನುನ   

ಯಾರಾದರೂ  ಅನುಮೊೋದನೆ  ಮಾಡಲ್ಲ. 

ಶಿರ ೋ ಪಟು ಣ್ಣ :-  ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ,  ಮಾನ್ಯ  ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಮಂಡಿಸಿರುವಂತಹ 

ನಿಣುಯವನುನ  ನನು ಅನುಮೊೋದಿಸುತೆು ೋನೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಗೃಹ  ಸಚಿವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ  ನಿಣುಯಕೆಕ   ಸಭೆಯ 

ಒಮಮ ತವಿದ್ ಎಾಂದ್ಯ ಭಾವಿಸಲ್ಯಗುವುದ್ಯ.  ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಮಂಡಿಸಿದ  ನಿಣುಯವನುನ  

ಸವಾುನುಮತದಿಾಂದ ಅಾಂಗಿೋಕರಿಸಲ್ಯಗಿದ್.  

             (ನಣ್ಾಯವನುು  ಸವಾಾನುಮತ್ದಿಂದ  ಅಂಗಿೋಕರಿಸಲಾಯತ್ತ)  

ಶಿರ ೋ ಅರಗ ಜಾಞ ನೇಂದರ  (ಗೃಹ ಸಚಿವರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ,  ಕೇವಲ ಇದರ 

ಎದ್ಯರುಗಡೆ ವಯ ಕು ಗಳಲಿ , ಇದರ ಹಾಂದ್ ಕೆಲವು ಸಂಘ-ಸಂಸಾ ಗಳು ಪರ ಚೋದನೆ ಕಟಿ ವ 

ಎನುನ ವ ಸಂದೇಶ್ ಸಹ ಬರುತ್ತು ದ್.  ಅದನುನ  ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ  ಆ ರಿೋತ್ತ ಇಾಂತಹ ದ್ಯಷಕ ೃತಯ ಕೆಕ   

ಪರ ಚೋದನೆ ನಿೋಡಿದಂತಹ ಸಂಘ-ಸಂಸಾ ಗಳ ಮೇಲ್ ಸಹ  ಪರ ಕರಣವನುನ  ಹಾಕುತೆು ೋವ.  

ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ನ್ನ್ಗೆ ವಿೋರಾವೇಷದ ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ಹೇಳುವುದಕೆಕ  

ಬರುವುದಿಲಿ  ಅಥವಾ ಗೃಹ ಸಚಿವನಗಿ ಬಿೋದಿಯ ಮೇಲ್ ಹೋರಾಟಕೆಕ  ಇಳಿಯಲ್ಕ 

ಬರುವುದಿಲಿ . ನವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದ್ಯ, direction ಕಡಬಹುದ್ಯ, ಯಾವ ರಿೋತ್ತ 
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ಮಾಡಬೇಕು.  ನನು ಒಬಬ  ಗೃಹ ಸಚಿವನಗಿ ಪರ ಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸಕಾುರದ ಪರವಾಗಿ   

ಮಾಡಿದ್ದ ೋನೆ. ನ್ಮಮ  ನಡು, ನುಡಿ, ಜಲದ ಬಗೆೆ  ನ್ನ್ಗೆ ಆಸು ಕ ಇದ್. ನನು ಪರ ಮಾಣಿಕವಾಗಿ 

ಅದನುನ  ಮಾಡಿದ್ದ ೋನೆ.  ಇನೂನ  ಸಹ ಮಾಡುತೆು ೋನೆ.  ಇದರಿಾಂದ ಯಾರಿಗೂ ಆತಂಕ ಬೇಡ.  

ಇವರು ಯಾರೋ ಕೆಲವರು ದ್ಯಬುಲ, ಇನನ ಾಂದ್ಯ  ಎಾಂದ ತಕ್ಷಣ ನನು 

ದ್ಯಬುಲನಗುವುದಿಲಿ .  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಸಚಿವರೇ, ಅದ್ಯ ಮಾಮುಲ್ಲ. ಎಲಿರೂ ಮಾತನಡುತಾು ರೆ. ಅದನುನ  

ಏಕೆ serious ಆಗಿ ತೆಗೆದ್ಯಕಳುಳ ತ್ತು ೋರಿ?  

ಶಿರ ೋ ಅರಗ ಜಾಞ ನೇಂದರ  (ಗೃಹ ಸಚಿವರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ,   ನನು 

ಭಯಪಡುವಂತಹ ಅಥವಾ ಆತಂಕ ಪಡುವಂತಹ ವಯ ಕು  ಅಲಿ .  ನನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ 

ಪರ ಮಾಣಿಕತೆಯಿಾಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತು ದ್ದ ೋನೆ. ನ್ಮಮ  ಪ್ಲ್ಲೋಸರ ಸ್ವಮಥಯ ು ನ್ನ್ಗೆ ಗತ್ತು ದ್. 

ನ್ಮಮ  ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಶಾಂತ್ತ ಸುವಯ ವಸಾ ಯನುನ  ಇವರು ಯಾರು ಕೆಲವರು ಬೇಕೆಾಂದ್ಯ 

ಕದಡದಿದದ ರೆ, ನ್ಮಮ  ರಾಜಯ  ಶಾಂತವಾಗಿ ಇರುತು ದ್.  ಏನು ತೊಾಂದರೆಯಾಗುವುದಿಲಿ . ಬಹುಶಃ 

ಬರುವಂತಹ ಚುನವಣೆಯ ದೃಷಿ್ಟ ಯಿಾಂದ  ಈ ಕೆಲಸವನುನ   ಮಾಡುವಂತಹ ಪರ ಯತನ ಗಳು 

ಆದವು.  ಆದರೂ ಸಹ, ಅವುಗಳನುನ  ಮೆಟಿ  ನಿಲಿ್ಕತೆು ೋವ.  ಈ ಸಕಾುರಕೆಕ  ಬದದ ತೆ ಇದ್ 

ಎನುನ ವಂತಹ ಮಾತನುನ  ಹೇಳಿ ನ್ನ್ನ  ಮಾತನುನ  ಮುಗಿಸುತೆು ೋನೆ.  

ಶಿರ ೋಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನಟ್ಟು  (ನ್ಯಮನದ್ದಾಶನ  ಹೊಂದಿದವರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಒಾಂದ್ಯ ನಿಮಿಷ. ನ್ನ್ಗೆ ಒಾಂದ್ಯ doubt ಇದ್.  ಏಕೆಾಂದರೆ, ಇದರ ಹಾಂದ್ ಬಹಳ 

ದ್ಯಷಕ ೃತಯ ಗಳು ನ್ಡೆಯುತ್ತು ವ.  ಇದರ ಹಾಂದ್ ಕಾಣದ ಕೈಗಳ ಕೈವಾಡ  ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಇವ.  

ಏಕೆಾಂದರೆ, ಸಕಾುರಕೆಕ  ಮಾಹತ್ತ ಬರುವುದಿಲಿ . ಮಹಾರಾಷಿ ರದ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ರಾತೊರ ೋ ರಾತ್ತರ  

ಬಂದ್ಯ ಮಹಾಮೇಳದಲಿ್ಲ   ಭಾಷಣ ಮಾಡುತಾು ರೆಾಂದ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹತ್ತ ಬಂದರೆ, ನ್ನ್ಗೆ 

ಆಶ್ಚ ಯುವಾಗುತು ದ್. ಪ್ಲ್ಲೋಸ್ ಇಲ್ಯಖೆಗೆ ಮಾಹತ್ತ ಬರುವುದಿಲಿ .  Intelligence ಗೆ ಮಾಹತ್ತ 

ಬರುವುದಿಲಿ .  ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮಾಹತ್ತ ಬರುವುದಿಲಿ .  ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಮಾಹತ್ತ 

ಬರುತು ದ್ ಎಾಂದರೆ, ಏನು ಅಥು? ಇಾಂತಹ ಕೆಟಿ  ಒಾಂದ್ಯ ವಾಸನೆ ಬಹಳ ಬರುತ್ತು ದ್. ಇಲಿವಾಂದರೆ, 

ಅವರು ಧೈಯುವಾಗಿ  ಎದ್ಯದ  ನಿಾಂತ್ತಕಾಂಡು ಮಾತನಡುತ್ತು ದದ ರು.  ಈ ರಿೋತ್ತ ಎದ್ಯದ  

ಓಡಿಹೋಗುತ್ತು ರಲ್ಲಲಿ .  ಇದರ ಬಗೆೆ  ಕಠಿಣ ಕರ ಮ ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಬೇಕು ಹಾಗೂ ತನಿಖೆಯನುನ  

ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ  ನನು ತಮಮ  ಮುಖಾಂತರ ಗೃಹ ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ವಿನಂತ್ತಯನುನ   ಮಾಡುತೆು ೋನೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಸಚಿವರೇ,  ತಾವು ಉತು ರ ಹೇಳಿ.  
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ಶಿರ ೋ ಸುನೋಲ್ ವಲಾಾ ಪರ್ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಂದ ಚುನ್ಯಯತ್ರಾದವರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ,್ ʼಅಸಮಥುರುʼ ಎನುನ ವಂತಹ ಪದವನುನ  ಬಳಸಿದಾದ ರೆ. ಹಾಗ್ರಗಿ, ಅ 

ಪದವನುನ  ಕಡತದಿಾಂದ ತೆಗೆಸಬೇಕು.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಸದಸಯ ರೇ,  ಆ ಪದ   unparliamentary ಅಲಿ  ಬಿಡಿ.  

ಶಿರ ೋ ಪಟಣ ಣ್ಣ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಇದ್ಯ ಏನೆಾಂದರೆ, ಇದ್ಲಿ್ಯ  

ನ್ಡೆದಾಗ ರಾಜಕಾರಣವು ಎಲಿೋ ಒಾಂದ್ಯ ಕಡೆ ನುಸುಳಿಬಿಡುತು ದ್.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಸದಸಯ ರೇ,  ಅದನುನ   ಎಲಿರೂ ಮಾಡುತಾು ರೆ  

ಶಿರ ೋ ಪಟಣ ಣ್ಣ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಈಗ ಎಲಿ್ಲಿ್ಲ  ಈ ರಿೋತ್ತ ನ್ಡೆಯುತ್ತು ದ್ ಎಾಂದ್ಯ 

ಹೇಳುತ್ತು ದಾದ ರೆ, ಅದನುನ  ಇವರೇ ಮಾಡುತ್ತು ದಾದ ರೆಾಂದ್ಯ ಅಾಂದ್ಯ ಕಳಳ ಬೇಕಾಗಿಲಿ . ಸಕಾುರ  

ಗಮನ್ ಕಡಬೇಕು. ಅದನುನ  ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಯಾವ ರಾಜಕೋಯ ಪಕ್ಷಗಳು 

ಇದರ ಬಗೆೆ  ಕೆಟಿ  ಹೆಸರು ತರಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಈ ರಿೋತ್ತ ಮಾಡುತ್ತು ೋರಬಹುದ್ಯ. ಅದಕೂಕ  ಅವಕಾಶ್ಗಳು 

ಇವ. ಅದಕೆಕ  ದಯವಿಟಿ  ಯಾರು ಅದರ ಹಾಂದ್ ಇದಾದ ರೆ ಅವರ ವಿರುದದ  ನಿದಾರ ುಕ್ೋಣಯ ವಾಗಿ 

ರಾಜಕೋಯ ಪಕ್ಷ ಇರಲ್ಲ, organisations ಇರಲ್ಲ ಅವರ ಬಗೆೆ  ಕರ ಮಗಳನುನ  ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಬೇಕು. 

ಕಾಾಂಗೆರ ಸ್ ಪಕ್ಷ ಇರಲ್ಲ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಇರಲ್ಲ ಮತೊು ಾಂದ್ಯ ಇರಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಇರಲ್ಲ ಅದರ ಬಗೆೆ  

ಸೂಕು  ಕರ ಮಗಳನು ಕೈಗಳಳ ಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ನನು ಒತಾು ಯ ಮಾಡುತೆು ೋನೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಸಚಿವರೇ, ಉತು ರ ಹೇಳಿ.  

ಶಿರ ೋ ಅರಗ ಜಾಞ ನೇಂದರ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ,  ಖಂಡಿತವಾಗಿ, ಮಾನ್ಯ  ಎಲಿ್ಯ  

ಸದಸಯ ರ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನು ಗಮನ್ದಲಿ್ಲಟಿಕಾಂಡು ಪರಿಶ್ೋಲನೆ ಮಾಡುತೆು ೋವ.  ಈ ರಾಜಯ ದ   

ಶಾಂತ್ತ ಕಾಪಾಡುವ ದೃಷಿ್ಟ ಯಿಾಂದ ಏನು ಮಾಡಬಹುದ್ಯ, ಅದನೆನ ಲಿ್ಯ  ಮಾಡುತೆು ೋವ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಸಚಿವರೇ, ok. Very good. ಈಗ ಗಮನ್ ಸಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆ.    

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಹರಿೋಶ್ಕುಮಾರ್,  absent.  ಶ್ರ ೋಮತ್ತ ವಿೋಣಾ ಅಚ್ಚ ಯಯ  absent, ಶ್ರ ೋ 

ಯು.ಬಿ.ವಾಂಕಟೇಶ್, absent.      

(ಮುಾಂದ್ಯ) 
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(1188) 20-12-2021 (6.40) ಎಂವಿ-ವಿಕೆ    (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

9. ಗಮನ ಸ್ಯಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಗಳು 

 

ವಿಷಯ(ಅ) ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು  ಮಾನ್ದಂಡ ಕಾಯ್ಕದ  2006ನುನ  ಜಾರಿಗಳಿಸಿ 

ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆಯುವ ಆಹಾರ ಕಲಬ್ರಕೆಯನುನ  ತಡೆಗಟಿ ವ 

ನಿಟಿ ನ್ಲಿ್ಲ  ಸಕಾುರ ವಿಫಲವಾಗಿರುವ ಕುರಿತ್ತ ಹಾಗೂ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  

ತಯಾರಾಗುವ ಬ್ಲಿವು ರಾಸ್ವಯನಿಕ ವಸುು  ಮತ್ತು  ಸಕಕ ರೆ ಮಿಶ್ರ ಣದಿಾಂದ 

ಕೂಡಿರುವ ಕಾರಣದಿಾಂದ ಕಲಬ್ರಕೆ ಬ್ಲಿವನುನ  ಕಾಂಡುಕಳಳ ಲ್ಕ ಇತರೆ 

ರಾಜಯ ಗಳು ತ್ತರಸಕ ರಿಸುತ್ತು ರುವ ವಿಷಯದ ಕುರಿತ್ತ. 

- - - - - - 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪಪ ೋಸಾವ ರ್ಮ (ನ್ಯಮನದೇಾಶನ ಹೊಂದಿದವರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, 

ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು  ಮಾನ್ದಂಡ ಕಾಯ್ಕದ  2006ನುನ  ಜಾರಿಗಳಿಸಿ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆಯುವ 

ಆಹಾರ ಕಲಬ್ರಕೆಯನುನ  ತಡೆಗಟಿ ವ ನಿಟಿ ನ್ಲಿ್ಲ  ಸಕಾುರ ವಿಫಲವಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  

ತಯಾರಾಗುವ ಬ್ಲಿವು ರಾಸ್ವಯನಿಕ ವಸುು  ಮತ್ತು  ಸಕಕ ರೆ ಮಿಶ್ರ ಣದಿಾಂದ ಕೂಡಿರುವ ಕಾರಣದಿಾಂದ 

ಕಲಬ್ರಕೆ ಬ್ಲಿವನುನ  ಕಾಂಡುಕಳಳ ಲ್ಕ ಇತರೆ ರಾಜಯ ಗಳು ತ್ತರಸಕ ರಿಸುತ್ತು ರುವ ವಿಷಯ ಕುರಿತ್ತ. 

ಮಾನ್ಯ  ಆರೋಗಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟಾಂಬ ಕಲ್ಯಯ ಣ ಹಾಗೂ ವೈದಯ ಕೋಯ ಸಚಿವರ ಗಮನ್ ಸಳೆಯ 

ಬಯಸುತೆು ೋನೆ. 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ, ಸಭಾನ್ಯಯಕರು (ಆರೋಗಾ  ಮತ್ತು  ಕುಟ್ಟಂಬ 

ಕಲಾಾ ಣ್ ಹಾಗೂ ವೈದಾ ಕ್ತೋಯ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, 

(ಹೇಳಿಕೆಯನುು  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪಪ ೋಸಾವ ರ್ಮ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಬಹುಶಃ ದೇಶ್ದಲಿ್ೋ ಒಾಂದ್ಯ ಏಕರೂಪ 

ಆಗಿರತಕಕ ಾಂಥ ಒಾಂದ್ಯ ಕಾಯ್ಕದ  ತರಬೇಕೆನುನ ವ ಉದ್ದ ೋಶ್ದಿಾಂದ  ಅಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು  ಮಾನ್ದಂಡ 

ಕಾಯ್ಕದ , 2006 ಅನುನ  ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದಾದ ರೆ.  ಇದರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  2011ರಲಿ್ಲ  ಇದಕೆಕ  ನಿಯಮಗಳನುನ  

ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. ಈ ಹಾಂದ್ ಇದದ ಾಂತಹ ಸುಮಾರು ಏಳು ಕಾಯ್ಕದ ಗಳು ಅಥವಾ orders ಏನು ಇತ್ತು . 

ಅವಗಳನೆನ ಲಿ್ಯ  ಒಗೊಡಿಸಿ ತಂದಿದ್ಯದ . ಇದರ ಸಂಪೂಣು ನಿಯಂತರ ಣ ಇರತಕಕ ಾಂಥದ್ಯದ , ಭಾರತದ 

Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) ಅದಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಾಂತೆ ಇರುವುದಕೆಕ  

ಒಳಪಡುತು ದ್. ಅದೇ ರಿೋತ್ತ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಕೂಡ ಈ ಕಾಯ್ಕದ  ಅನುಷ್ಠಾ ನ್ ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  

ತಯಾರಾಗುವಂತಹ ಉತಪ ನ್ನ , ಶೇಖ್ರಣೆ, ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು  ಮಾರಾಟ ಏನಿದ್ ಅವುಗಳನೆನ ಲಿ್ಯ  

ನೋಡಿಕಳುಳ ವಂತಹ ಜವಾಬ್ರದ ರಿಯನುನ  Food Safety Commissioner ರವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನುನ  

ನಿೋಡಿದಾದ ರೆ.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ತಾವು ಇದರ ಬಗೆೆ  clarification ಕೇಳಿ. 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪಪ ೋಸಾವ ರ್ಮ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಆಯಿತ್ತ ಅದರ ಬಗೆೆಯೇ ಕೇಳುತೆು ೋನೆ. 

ಆದರೆ, ಅವರು ಇದರ ಬಗೆೆ  ಏನೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿಲಿ . ಈಗ ಇದರಲಿ್ಲ  ಏನಗಿದ್ ಎಾಂದರೆ, ಹಾಂದಿನ್ 

ಕಾಯ್ಕದ ಗಳಲಿ್ಲ  food adulteration ಆಗುತ್ತು ತ್ತು . ಅದೇ ರಿೋತ್ತ ವನ್ಸಪ ತ್ತ ಮತ್ತು ಅನುತಪ ನ್ನ  ಆದೇಶ್ಗಳು ಈ 

ರಿೋತ್ತ ಇದದ ವು. ಈಗ ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಾಂತಹ Designated Officers ಇದದ ರು, ಯಾರು Food Safety 

Officers ಮತ್ತು  ಯಾರೂ Food Analysts ಇದಾದ ರೆ. ಇವರನುನ  ಯಾರು ಮಾಡಿದಾದ ರೆಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದರೆ, 

ಜಲಿ್ಯ  ಮಟಿ ದಲಿ್ಲ  ಜಲಿ್ಯ  ಆರೋಗಯ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ  ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. ತಾಲಿ್ಲಕು ಮಟಿ ದಲಿ್ಲ  

ತಾಲಿ್ಲಕು ಆರೋಗಯ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ  ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. ಈಗ ಯಾರು Health Inspector ಇದಾದ ರೆ, 

ಅವರನುನ  Designated Officer ಮತ್ತು  Food Analyst ಆಗಿ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. ಇವರುಗಳು ನೂರೆಾಂಟ 

ಕೆಲಸಗಳನುನ  ಮಾಡುತ್ತು ದಾದ ರೆ ಎಾಂಬುದ್ಯ ತಮಗೆ ಗತ್ತು ದ್. ಅಾಂದರೆ, ಈಗ ರಾಷಿ್ಟ ರೋಯ ಆರೋಗಯ  

ಕಾಯುಕರ ಮಗಳಲಿ್ಲ  ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವುದ್ಯ ಮತ್ತು  ಸೋಾಂಕು ನಿಯಂತರ ಣ ಇರಬಹುದ್ಯ. 

ಅದರಲಿ್ಲ  ರಾಷಿ್ಟ ರೋಯ ಕಾಯುಕರ ಮಗಳ್ಳಗಿರುವಂತಹ ಕ್ಷಯರೋಗ ನಿಯಂತರ ಣ, ಮಲೇರಿಯಾ 

ಹರಡುವಿಕೆಯ ನಿಯಂತರ ಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ಯದ  ಮತ್ತು  ಪ್ೋಷಣಾ ಅಭಿಯಾನ್ ಇರುವಂಥದ್ಯದ  

ಇರಬಹುದ್ಯ. ಇವುಗಳನೆನ ಲಿ್ಯ  ಮಾಡುವಂತಹವರು ಈ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಸ್ವಧಯ ವಿದ್ಯೇ? 

ಇದನುನ  ಇವರು ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಸ್ವಧಯ ನ? ಎಾಂಬುದ್ಯ ತಮಗೆ ಗತ್ತು ದ್. ಈಗ ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ರಿೋತ್ತಯ 

Food Parks ಬಂದಿವ. ಈಗ ಮೈಸೂರು ಜಲಿ್ಯಲಿ್ಲ  Food Parks ಇದ್. ಬ್ಾಂಗಳೂರು ಜಲಿ್ಯಲಿ್ಲ  Food 

Parks ಇದ್, ತ್ತಮಕೂರಿನ್ ವಸಂತನ್ರಸ್ವಪುರದಲಿ್ಲ  ಏಷ್ಠಯ  ಖಂಡದಲಿ್ೋ ದೊಡಡ ದಾದಂತಹ Food 

Parks ಇದ್. ಅದೇ ರಿೋತ್ತ ಗುಲಬ ಗು ಮತ್ತು  ಬ್ಳಗ್ರವಿಯಲಿ್ಲ  Food Parks ಬರುತ್ತು ವ. ಅಲಿ್ಲ  ಏನು ಆಹಾರ 
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ಮತ್ತು  ಪದಾಥುಗಳ ಉತಪ ನ್ನ  ಮತ್ತು  ದರ ವಯ ಗಳು ತಯಾರಾಗುತು ವ. ಅದನುನ  ಯಾವ ರಿೋತ್ತಯಲಿ್ಲ  

ಮಾಡುತಾು ರೆ ಮತ್ತು  ಅದಕೆಕ  ಏನು ಸಿಸಿ ಮ್ ಇದ್ ಎನುನ ವುದಕೆಕ  ಇದರಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಆದಂತಹ 

ಉತು ರವಿಲಿ . ಕಲಬ್ರಕೆಯ ಬಗೆೆ  ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಒಾಂದೇ ಒಾಂದ್ಯ ವಿಷಯವನುನ  ತಮಮ  ಗಮನ್ಕೆಕ  

ತರುತೆು ೋನೆ. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಇದರ ಬಗೆೆ  ಅರಿವು ಇರಬಹುದ್ಯ. ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಕೇವಲ ನಲ್ಕ ೋ ನಲ್ಕಕ  

ಪರ ಯೋಗ್ರಲಯಗಳಿವ. ಅವುಗಳೆಾಂದರೆ, ಬ್ಾಂಗಳೂರು ನ್ಗರ ಜಲಿ್ಯಲಿ್ಲ  ಎರಡು 

ಪರ ಯೋಗ್ರಲಯಗಳಿವ. ಅದ್ಯ ಯಾವುದ್ಾಂದರೆ, Public Health Institute, Seshadri Road ಮತ್ತು  

ಯಲಿಮಮ  ದಾಸಪಪ ಆಸಪ ತೆರ ಯಲಿ್ಲ  ಇದ್. ಮೈಸೂರು ಜಲಿ್ಯಲಿ್ಲ  NPC Hospital ನ್ಲಿ್ಲ  ಇದ್. ಬ್ಳಗ್ರವಿ 

ಜಲಿ್ಯಲಿ್ಲ  Government Vaccine Institute, Tilakawadi ಯಲಿ್ಲ  ಇದ್. ಅದೇ ರಿೋತ್ತ ಕಲ್ಯಯ ಣ 

ಕನುಟಕದಲಿ್ಲ  Old Hospital ನ್ಲಿ್ಲ  ಇರತಕಕ ಾಂಥದ್ಯದ . ಇನುನ  NABL (National Accreditation Board 

for Testing and Calibration Laboratories) accredited ಆಗಿರುವಂಥದ್ಯದ  ಇಡಿೋ ರಾಜಯ ಕೆಕ  ಐದ್ಯ 

ಪರ ಯೋಗ್ರಲಯಗಳಿವ. ಇವುಗಳೆಲಿವೂ ಕೂಡ ಏನು ಕಲಬ್ರಕೆ ಪದಾಥು ಇದ್ ಅದಕೆಕ  ಏನು 

ದೂರುಗಳು ಬರುತು ವ. ಅದಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಾಂತೆ ಇಷಿ್ಟ  ಸ್ವಕಾಗುತು ವಯೇ? ಈ ವಯ ವಸಾ ಗೋಸಕ ರ 

ಏನು ಮಾಡಿದಾದ ರೆ? ತಮಗೆ ಗತ್ತು ರುವಂತೆ ಮೊನೆನ ಯ ದಿವಸ ಎರಡು-ಮೂರು ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ  

ವರದಿಯಾಯಿತ್ತ. “The್ bitter್ truth್ of್ Karnatakaʼs್ jaggery”್ ಎಾಂದ್ಯ ಮಂಡಯ  ಜಲಿ್ಯಲಿ್ಲ  

ಬ್ಲಿವನುನ  ತಯಾರು ಮಾಡಿ, ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು  ರಾಜಸ್ವಾ ನ್ ಮತ್ತು  ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜಯ ಗಳಿಗೆ 

ಕಳುಹಸುತ್ತು ದದ ರು. ಅಲಿ್ಲ  ಏನಯಿತ್ತ ಎಾಂದರೆ, ಆ ಬ್ಲಿಗಳಲಿ್ಲ  ರಾಸ್ವಯನಿಕ ವಸುು ಗಳು 

ಮಿಶ್ರ ಣವಾಗಿದ್ ಮತ್ತು  unhygienic ಎಾಂದ್ಯ ತ್ತರಸ್ವಕ ರವಾಗಿದ್. ಅದೇ ರಿೋತ್ತ ತಮಗೆ ಗತ್ತು ರುವಂತೆ, 

ತಮಮ  ಸಾ ಾಂತ ತಾಲಿ್ಲಕುಗಳಲಿ್ಲ  ಅಾಂದರೆ, ಬ್ರಗಲಕೋಟೆ ಜಲಿ್ಯ ಮುಧೋಳದಲಿ್ಲ  ಸ್ವವಯವ 

ಬ್ಲಿವನುನ  ಪಡಿರೂಪದಲಿ್ಲ  Jaggery Institute of Technology, Dharwad ಅವರ 

ಮಾಗುದಶ್ುನ್ದಲಿ್ಲ  ಮಾಡಿದರು. ಇದ್ಯ ದೇವರ ಪರ ಸ್ವದಕೆಕ  ಕಡುವಂತಹ ಬ್ಲಿ . ನ್ನ್ಗೆ 

ತ್ತಳಿದಿರುವಂತೆ ಈ ಬ್ಲಿ  ಮಾಸಕ ೋದಲಿ್ಲರುವ ಇಸ್ವಕ ನ್ ದೇವಸ್ವಾ ನ್ಕೆಕ  ರಫಾು ಗುತ್ತು ದ್.  ಅಲಿ್ಲನ್ ಇಸ್ವಕ ನ್ 

ದೇವಸ್ವಾ ನ್ದಲಿ್ಲ  ಜಾಸಿು  ಭಕು ರು ಇದಾದ ರೆ. ಅದೇ ರಿೋತ್ತಯಾಗಿ ವೈಯಕು ವಾಗಿ ಕೆಲವು traders ಗಳು MoU 

ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಕೂಡ ಮಾಸಕ ೋಗೆ ರಫ್ತು  ಮಾಡುತಾು ರೆ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗ ಅದಕೆಕ  ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ತ್ತಳಿಸಿ. 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪಪ ೋಸಾವ ರ್ಮ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಆದರೆ, ಈಗ ಏನಗಿದ್ ಎಾಂದರೆ, ಬ್ಲಿದ 

ಗುಣಮಟಿ  ಸರಿಯಿಲಿ  ಹಾಗೂ ಅದಕೆಕ  ರಾಸ್ವಯನಿಕ ವಸುು ಗಳ ಮಿಶ್ರ ಣವಾಗುತ್ತು ದ್ ಎಾಂದ್ಯ 

ಅವುಗಳನೆನ ಲಿ್ಯ  ಪೂತ್ತು ತ್ತರಸ್ವಕ ರ ಮಾಡುತ್ತು ದಾದ ರೆ. ಆದ್ಯದರಿಾಂದ ಈ ವಯ ವಸಾ ಯನುನ  ಸರಿಪಡಿಸುವ 

ಸಲ್ಕವಾಗಿ ಸಕಾುರ ಏನು ಮಾಡಿದ್? ಏಕೆಾಂದರೆ, ಇದಕೆಕ  Health Commissioner ಅನುನ  Food Safety 
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Officer ಎಾಂದ್ಯ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕೆಲಸ ಅವರ ಕೈಯಲಿ್ಲ  ಆಗುವುದಿಲಿ  ಮತ್ತು  Health 

Inspector ಕೈಯಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಆಗುವುದಿಲಿ  ಮತ್ತು  ಜಲಿ್ಯ  ಆರೋಗ್ರಯ ಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಆಗುವುದಿಲಿ . ಅದಕೆಕ  ಅವರು ಬೇರೆ ವಯ ವಸಾ  ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಏನು 

ಮಾಡುತ್ತು ದಾದ ರೆ? ಏಕೆಾಂದರೆ, ಇದ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಾಗಬೇಕು.  

ಶಿರ ೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ್್ (ನ್ಯಮನದೇಾಶನ ಹೊಂದಿದವರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ,…. 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪಪ ೋಸಾವ ರ್ಮ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ,  ಮಾಜ ಮೇಯರ್ ಆದಂತಹ ಶ್ರ ೋ 

ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ್ರವರಿಗೆ ಇದರ ಬಗೆೆ  ತ್ತಾಂಬ್ರ ಅರಿವು ಇದ್. ಹಾಗ್ರಗಿ, ಇದರ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಡಲ್ಕ 

ಅವರಿಗೆ ಒಾಂದ್ಯ ಅವಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಡಿ. ಅವರು ಅದರ ಬಗೆೆ  ಹೇಳುತಾು ರೆ. 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾನ್ಯಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  

ಕೆ.ಎ.ತ್ತಪ್ಪ ೋಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಉಲಿ್ೋಖ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಅತಯ ಾಂತ ಗಂಭಿೋರವಾದ್ಯದ್ಯ. 

ಏಕೆಾಂದರೆ, ಅವರು ಕೇಳುವಾಗ ಕೆಲವು ಪರ ಶೆನ ಗಳನುನ  ಕೇಳಿದಾದ ರೆ. ಮಂಡಯ  ಜಲಿ್ , ಬಳ್ಳಳ ರಿ ಜಲಿ್  ಮತ್ತು  

ಬ್ಳಗ್ರವಿ ಜಲಿ್ಯಲಿ್ಲ  ಬ್ಲಿ  ತಯಾರಿಕೆಯ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿೋವು ಏನದರೂ ಪರಿಶ್ೋಲನೆ 

ಮಾಡಿದಿದ ೋರಾ ಎಾಂದ್ಯ ಕೇಳಿದಾದ ರೆ. ಅದರಲಿ್ಲ  ಮಂಡಯ  ಜಲಿ್ಯಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು 60ಕೂಕ  ಹೆಚುಚ  ಬ್ಲಿ  

ತಯಾರಿಕೆ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಅನಿರಿೋಕ್ತ ಭೇಟ ನಿೋಡಿದಾಗ, ಸುಮಾರು 24 ಬ್ಲಿದ ಆಹಾರ ಮಾದರಿಗಳನುನ  

ಸಂಗರ ಹಸಿ, ಪರ ಯೋಗ್ರಲಯದಲಿ್ಲ  ಅದನುನ  ಪರಿೋಕ್ೆ ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ, ಅದಕೆಕ  ಸಕ್ಷನ್ 51ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  

ಅವರಿಗೆ ದಂಡ ಹಾಕುವಂತಹ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡಿದ್ದ ೋವಾಂದ್ಯ ಉತು ರವನುನ  ನಿೋಡಿದ್ದ ೋವ. ಬಳ್ಳಳ ರಿ 

ಜಲಿ್ಯಲಿ್ಲ  ಬ್ಲಿ  ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಅನಿೋರಿಕ್ತ ಭೇಟ ನಿೋಡಿದಾಗ, 15 ಬ್ಲಿದ ಆಹಾರ 

ಸ್ವಮಾಗಿರ ಗಳನುನ  ಪರಿಶ್ೋಲನೆ ಮಾಡಿ, ಅದನುನ  ಗುಣಮಟಿ ದ ವಿಶಿೆೋಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ, 

ಅದರಲಿ್ಲರುವಂತಹ ತಪುಪ ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ ರೂ.18,000/- ದಂಡ ವಿಧಿಸಲ್ಯಗಿದ್. ಬ್ಳಗ್ರವಿ 

ಜಲಿ್ಯಲಿ್ಲ  44 ಬ್ಲಿ  ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಅನಿರಿೋಕ್ತ ಭೇಟ ನಿೋಡಲ್ಯಗಿದ್.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಅದ್ಯ ಉತು ರದಲಿ್ಲ  ಇದ್. ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಪರ ಶೆನ ಗೆ 

ಏನೆಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿಬಿಡಿ.  

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪಪ ೋಸಾವ ರ್ಮ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ,  ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾನಯಕರು ನನು 

ಕೇಳಿರುವುದನುನ  ಅಥು ಮಾಡಿಕಾಂಡಿಲಿ . ಅಲಿ್ಲನ್ ವಯ ವಸಾ  ಸರಿಯಿಲಿ . ಆ ವಯ ವಸಾ ಯನುನ  

ಸರಿಪಡಿಸುವುದಕೆಕ  ಏನು ಮಾಡುತಾು ರೆಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿಲ್ಲ. 
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ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾನಯಕರೆ, ಅದರ ವಯ ವಸಾ  ಸರಿಪಡಿಸುವುದಕೆಕ  ಏನು 

ಮಾಡುತ್ತು ೋರೆಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿಬಿಡಿ. 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪಪ ೋಸಾವ ರ್ಮ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಈಗ regular ಕೆಲಸಕೆಕ  ಸರಿಯಾಗಿ, DHO 

(District Health Officer), THO (Taluk Health Officer) ಮತ್ತು  Health Inspector ಗಳ್ಳಗಲ್ಲ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಆಗುವುದಿಲಿ .  

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾನ್ಯಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಈಗ 

ನಲ್ಕಕ  ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರಿಶ್ೋಲನ ಘಟಕಗಳಿವ. ಇದನುನ  ಉತು ರದಲಿ್ಲ  

ತ್ತಳಿಸಲ್ಯಗಿದ್. ಅದನುನ  ತಾವು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿದಿದ ೋರಿ. ನವು ಇದನುನ  ಅತಯ ಾಂತ ಗಂಭಿೋರವಾಗಿ 

ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಬೇಕಾಗಿರುವ ವಿಚಾರವಾಂದರೆ, ಇದ್ಯ ಕೇವಲ ಆಹಾರ ಕಲಬ್ರಕೆಯಾಗಿ ಮಾತರ  ಉಳಿದಿಲಿ . 

ಈಗ ತೆಾಂಗಿನ್ ಎಣೆಣ ಗೆ ಕಲಬ್ರಕೆಕ  ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ಯದ  ಮತ್ತು  ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲಬ್ರಕೆ ಪದಾಥುದಲಿ್ಲ  

ಕಾಯ ನ್ಸ ರ್ ಎಾಂಬ ಭಿೋಕರ ಕಾಯಿಲ್ ಬರುತು ದ್ ಎಾಂಬ ಕಾರಣಕಾಕ ಗಿ ಅದನುನ  ಕಟಿ ನಿಟಿಾ ಗಿ 

ಪಾಲ್ಲಸಬೇಕಾದಂತಹ ಜವಾಬ್ರದ ರಿ ನ್ಮಗೆ ಇದ್. ಆ ಹನೆನ ಲ್ಯಲಿ್ಲ  ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ಬಹಳ ಒಳೆಳ ಯ 

ಪರ ಶೆನ ಯನುನ  ಕೇಳಿದಾದ ರೆ. ನನು ಈ ಹಾಂದ್ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ  ಇದಾದ ಗ ಇದೇ ರಿೋತ್ತಯ ಪರ ಶೆನ ಗಳನುನ  

ಕೇಳಿದ್ದ . ಹಾಗ್ರಗಿ, ನನು ಮಾನ್ಯ  ಆರೋಗಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟಾಂಬ ಕಲ್ಯಯ ಣ ಹಾಗೂ ವೈದಯ ಕೋಯ 

ಸಚಿವರ ಜತೆ ಮಾತನಡಿ, ಇದಕೆಕ  ಮತು ಷಿ್ಟ  ಸಮಪುಕವಾಗಿ ವಿವರವಾದ ಉತು ರವನುನ  

ನಿೋಡುತೆು ೋನೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾನಯಕರೆ, ಅದಕೆಕ  ಏನು ಕರ ಮ ಕೈಗಳುಳ ತ್ತು ೋರಿ ಎಾಂದ್ಯ 

ತ್ತಳಿಸಿ. 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾನ್ಯಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  

ಕೆ.ಎ.ತ್ತಪ್ಪ ೋಸ್ವಾ ಮಿ ಮತ್ತು  ಮಾನ್ಯ  ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ್ರವರನುನ  ಕರೆದ್ಯ ಇದರ ಬಗೆೆ  ಸಮಗರ ವಾದ 

ಮಾಹತ್ತಯನುನ  ಪಡೆದ್ಯಕಾಂಡು ಇದಕೆಕ  ಕರ ಮವನುನ  ಕೈಗಳುಳ ತೆು ೋವ. 

(ಮುಾಂದ್ಯ) 
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(1189) 20.12.2021 06.50 LL-BNS     (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

 

ಆ) ವಿಷಯ:- ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಡಿಕ್ತರ  

ಆದೇಶದಂತ್ ಮುಾ ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಪಹಣಿಯಲಿ್ಲ  

ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು 11”ಇ”್ ನಕೆೆ  ಹಾಗೂ ಇತಾಾ ದಿ 

ದಾಖಲೆಗಳ ಅವಶಾ ಕತ್ ಇರುವುದಾಗಿ 

ತಿಳಿಸುತಿು ರುವುದರಿಂದ ಜನಸಾಮಾನಾ ರಿಗೆ 

ತಂದರೆಯಾಗುತಿು ರುವ ಕಾರಣ್ದಿಂದ ಮುಾ ಟೇಷನ್ 

ಮಾಡಿ ಪಹಣಿಯಲಿ್ಲ  ಸೂಕು  ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು 

ಸರಳಿೋಕೃತ್ ವಾ ವಸ್ಯಥ  ಜಾರಿಗೆ ತ್ರುವ ಕುರಿತ್ತ. 

                             - - - - - -    

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಹರಿೋಶ್್ ಕುಮಾರ್(ವಿಧಾನಸಭೆಯಂದ ಚುನ್ಯಯತ್ರಾದವರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಈ ಹಾಂದ್ ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಯಖೆಯಲಿ್ಲ  ನಯ ಯಾಲಯಗಳ ಡಿಕರ  ಆದೇಶ್ದಂತೆ 

ಮುಯ ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಪಹಣಿಯಲಿ್ಲ  ಬದಲ್ಯವಣೆಯಾಗುತ್ತು ತ್ತು . ಆದರೆ, ಇತ್ತು ೋಚಿನ್ ತಂತಾರ ಾಂಶ್ದಲಿ್ಲ  

ಅದಕೆಕ  ಅವಕಾಶ್ವಿಲಿವಾಂದ್ಯ ತ್ತಳಿಸಿ, ಅನವಶ್ಯ ಕವಾಗಿ 11”ಇ”್ ನ್ಕ್ೆ  ಹಾಗೂ ಇತಾಯ ದಿ 

ದಾಖ್ಲ್ಯತ್ತಗಳನುನ  ಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಜನ್ಸ್ವಮಾನ್ಯ ರನುನ  ಅಲ್ದಾಡಿಸಲ್ಯಗುತ್ತು ದ್. ಆದ್ಯದರಿಾಂದ, 

ನಯ ಯಾಲಯದ ಆದೇಶ್ದಂತೆ, ಮುಯ ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಪಹಣಿಯಲಿ್ಲ  ಸೂಕು ವಾದ ಬದಲ್ಯವಣೆ 

ಮಾಡಲ್ಕ ಸರಳಿೋಕೃತ ವಯ ವಸಾ  ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವವುಜನಿಕರಿಗೆ ಆಗುವ ತೊಾಂದರೆಗಳನುನ  

ನಿವಾರಿಸುವ ಬಗೆೆ  ಸಪ ಷಿ  ಆದೇಶ್ ಹರಡಿಸುವಂತೆ ಮಾನ್ಯ  ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರ ಗಮನ್ 

ಸಳೆಯುತೆು ೋನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನ್ಯಯಕರು)(ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):- 

ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ,  

(ಉತ್ು ರವನುು  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ಹೇಳಿರುವ ವಿಚಾರವೇನೆಾಂದರೆ, ನಯ ಯಾಲಯದ ಆದೇಶ್ವಾಗಿದ್, ಡಿಕರ   

ಆಗಿದ್. ಆದರೆ, ಮುಯ ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಪಹಣಿಯಲಿ್ಲ  ಹೆಸರನುನ  ಹಾಕುವುದಕೆಕ  11”ಇ”್ನ್ಕ್ೆ  ಬೇಕೆಾಂದ್ಯ 

ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಆದರೆ, ಆ 11”ಇ”್ನ್ಕ್ೆ  ಮಾಡುವುದರಿಾಂದ ವಿಳಂಬವಾಗುತು ದ್. ಆ ಕಾರಣದಿಾಂದ ಅದನುನ  

ಬದಲ್ಯವಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂಬುದ್ಯ ಅವರ ಚ್ರ್ಚು ಒಟಿ  ವಿಷಯ. ಸಿಾ ರಾಸಿು ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ವಿಭಾಗಪತರ  ಮತ್ತು  ಭಾಗಶಃ ವಿಭಾಗ ಪತರ  ಮತ್ತು  ಪರಭಾರೆ ಮಾಡುವ ಪರ ಕರಣಗಳಲಿ್ಲ  11”ಇ”್

ನ್ಕ್ೆಯನುನ  ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಏತಕಾಕ ಗಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ಯ್ಕಾಂದರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬಬ  ವಯ ಕು ಗೆ 2 ಎಕರೆ 

ಜಮಿೋನು ಇದ್ಯದ , ಅದರಲಿ್ಲ  1 ಎಕರೆ ಜಮಿೋನ್ನುನ  ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಿಸಿಾ ತ್ತ ಇದದ ರೆ, 

ಆತನಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮುಯ ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟಿ ರೆ ಅಥವಾ ಆರ್.ಟ.ಸಿ. ದಾಖ್ಲ್ಕ ಮಾಡಿದರೆ ಆತನಿಗೆ 

ತನ್ನ  ಜಾಗದ ಗಡಿ ಗುರುತ್ತನ್ ಬಗೆೆ  ಸಪ ಷಿ ತೆ ಬೇಕೆಾಂಬ ಕಾರಣಕಾಕ ಗಿ 11”ಇ”್ ನ್ಕ್ೆಯನುನ  ಕಡಾಡ ಯ 

ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್.  

ಕೆಲವಾಂದ್ಯ ಪರ ಕರಣಗಳಲಿ್ಲ  ಇಡಿೋ ಜಾಗವನುನ  ಸವು ಮಾಡಿದಾಗ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ 10 ಎಕರೆ 

ಜಮಿೋನು ಇದದ ರೆ, ಅಲಿ್ಲ  9 ½ ಎಕರೆ ಜಾಗ ಬಂದ್ಯಬಿಡುತು ದ್. ಇಾಂತಹ ಪರ ಕರಣಗಳಲಿ್ಲ  

ಸಂಬಂಧಪಟಿ ವರು ಮಾನ್ಯ  ನಯ ಯಾಲಯಗಳಲಿ್ಲ  ದಾವ ಹೂಡಿದ್ಯದ , ಅದರ ಬಗೆೆ  ಮಾನ್ಯ  

ನಯ ಯಾಲಯಗಳಿಾಂದ ಹಲವು ನಿದೇುಶ್ನ್ಗಳಿರುತು ವ. ಅಷಿ್ಠ ಗಿಯೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ 

ಖತೆದಾರನು ತಾನು ಪಡೆದ್ಯಕಾಂಡಂತಹ ಜಮಿೋನಿನ್ ಗಡಿ ಗುರುತ್ತನ್ ಹದ್ಯದ ಬಸುು  

ಸಮಪುಕವಾಗಬೇಕಾದರೆ 11”ಇ”್ ನ್ಕ್ೆ  ಕಡಾಡ ಯವಾಗಬೇಕೆನುನ ವುದ್ಯ ಈಗಿರುವಂತಹ 

ನಿಯಮವಾಗಿರುತು ದ್. ಇದ್ಯ ಹಾಂದಿನಿಾಂದಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಕಾುರ ಕಾವೇರಿ ತಂತಾರ ಾಂಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ, ಬೇರೆ 

ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಗಳನುನ  ರೂಪಿಸಿ, ಇದನುನ  ಕಡಾಡ ಯ ಮಾಡಿರುತು ದ್. ಆದರೆ, ಈ ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  ಮಾನ್ಯ  

ಸದಸಯ ರ ಪರ ಶೆನ  ಏನೆಾಂದರೆ, ಒಾಂದ್ಯ ವೇಳೆ 11”ಇ”್ ನ್ಕ್ೆ  ತಯಾರು ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ವಿಳಂಬವಾದರೆ, 

ಮುಯ ಟೇಷನ್ ಮಾಡುವುದ್ಯ ವಿಳಂಬವಾಗುತು ದ್ ಎನುನ ವುದಾಗಿದ್. ಅದಕಕ ೋಸಕ ರ ಯಾವುದಾದರೂ 

ಕಾರಣಕೆಕ  ಈಗಿರುವಂತಹ ಸವುಯರ್ 11”ಇ”್ನ್ಕ್ೆ  ತಯಾರು ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದರೆ 

ನಾಂದಾಯಿತ ಸವುಯರ್ ಮುಖಾಂತರವಾದರೂ ಮಾಡಿ, ಇದನುನ  ಕಡಾಡ ಯಗಳಿಸಬೇಕು 

ಎನುನ ವುದ್ಯ ಸಕಾುರದ ನಿಲ್ಕವು. ಹಾಗ್ರಗಿ, ಇದರಲಿ್ಲರುವ ವಿಳಂಬವನುನ  ತಪಿಪ ಸುತೆು ೋವ. ಆದರೆ, 

11”ಇ”್ನ್ಕ್ೆ  ಮಾಡುವುದನುನ  ತಪಿಪ ಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ತಮಮ  ಭೂಮಿ ಮೇಲ್ಲರುವಂತಹ ಗಡಿ ಗುರುತ್ತನ್ 

ಸಮಸಯ ಗಳು ಬರುತು ದ್ ಎಾಂಬ ಆತಂಕ ಸಕಾುರಕೆಕ  ಇರುತು ದ್. ಆ ಕಾರಣಕಾಕ ಗಿ 11”ಇ”್ನ್ಕ್ೆ  ಕಡಾಡ ಯ 

ಮಾಡಲ್ಯಗಿರುತು ದ್. 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಹರಿೋಶ್್ ಕುಮಾರ್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ,್11”ಇ”್ನ್ಕ್ೆಯಿಾಂದ ವಿಳಂಬವಾಗುತು ದ್ 

ಎನುನ ವುದ್ಯ ಸಮಸಯ  ಅಲಿ . ಬಹುಶಃ ಈ ಸಮಸಯ  ಹೆಚಾಚ ಗಿ ಉಡುಪಿ ಜಲಿ್  ಮತ್ತು  ದಕ್ಣ ಕನ್ನ ಡ 
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ಜಲಿ್ಯ ಸಮಸಯ ಯಾಗಿರುತು ದ್. ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗೆೆ  ಚ್ರ್ಚು ಮಾಡುವುದಕಾಕ ಗಿ ಮಾನ್ಯ  ಕಂದಾಯ 

ಸಚಿವರು ಈ ಸದನ್ದಲಿ್ಲ  ಹಾಜರಿದದ ರೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತು ತ್ತು . ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾನಯಕರು ಸಹ 

ಉಡುಪಿ ಜಲಿ್ಯವರು ಆಗಿರುವುದರಿಾಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಈ ಸಮಸಯ ಯನುನ  

ಬಗೆಹರಿಸುತಾು ರೆಾಂಬ ಭರವಸ ಇರುತು ದ್. ಇಲಿ್ಲ  ಏನಗಿದ್ಯ್ಕಾಂದರೆ, ಪಹಣಿಯಲಿ್ಲ  ದಾಖ್ಲ್ಯತ್ತ 

ಮಾಡಲ್ಕ, ಈ ಹಾಂದ್ ರೈತರು ನಯ ಯಾಲಕೆಕ  ಹೋಗಿ ಡಿಕರ  ಮಾಡಿಸಿಕಾಂಡಿರುತ್ತು ದದ ರು. ಆ ಡಿಕರ  

ಮಾಡಿಸಿಕಾಂಡ ನಂತರ 2019ರವರೆಗೆ ಇದದ ಾಂತಹ ವಯ ವಸಾ ಯಲಿ್ಲ  ಅದನುನ  ತಹಶ್ೋಲ್ಯದ ರ್ರವರು 

ಮುಯ ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಪಹಣಿಗಳಲಿ್ಲ  ದಾಖ್ಲ್ಯತ್ತಯನುನ  ಮಾಡುತ್ತು ದದ ರು.  

ಆದರೆ, ಈಗಿರುವಂತಹ ವಯ ವಸಾ ಯಲಿ್ಲ  11”ಇ”್ನ್ಕ್ೆ  ಕೇಳುತ್ತು ರುವುದರಿಾಂದ ಏನಗಿದ್ಯ್ಕಾಂದರೆ, 

11”ಇ”್ನ್ಕ್ೆ  ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ಖತೆದಾರರು ಅಜು ಸಲಿ್ಲಸಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬಬ  ಯಜಮಾನ್ ತನ್ನ  

ಹೆಸರಿನ್ಲಿ್ಲ  ಇದದ ಾಂತಹ ಆಸಿು ಯನುನ  ಆತನ್ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಪಹಣಿ ಮಾಡುವಾಗ ಆತನು ರಾಜೋ ಡಿಕರ  

ಮಾಡಿಕಾಂಡು, ಅದನುನ  ಪಹಣಿಯಲಿ್ಲ  ದಾಖ್ಲ್ಕ ಮಾಡುವಂತಹ ವಯ ವಸಾ  ಇತ್ತು . ಆದರೆ, ಇವತ್ತು ನ್ 

ದಿವಸ 11”ಇ”್ ನ್ಕ್ೆ  ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಖತೆದಾರ/ಯಜಮಾನ್ ಸತ್ತು  ಹೋಗಿದ್ಯದ ,್ 11”ಇ”್ ನ್ಕ್ೆ  

ಮಾಡುವುದಕಾಕ ಗಿ ಅಜು ಕಡುವುದಕೆಕ  ಸ್ವಧಯ ವಾಗುವುದಿಲಿ . ಇದರಿಾಂದಾಗಿ, ರೈತರಿಗೆ ಬಹಳ 

ತೊಾಂದರೆಯಾಗುತ್ತು ದ್. ಏಕೆಾಂದರೆ, ಪಹಣಿಗಳು ಆಗದೇ ಇರುವುದರಿಾಂದ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಲ-

ಸೌಲಭಯ ಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲಿ  ಮತ್ತು  ಸಕಾುರದ ಸವಲತ್ತು ಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗುವುದಿಲಿ  ಹಾಗೂ ಆ 

ದಾಖ್ಲ್ಯತ್ತಗಳು ಇಲಿದೇ ಇದದ ರೆ ಅವರ ದಾಖ್ಲ್ ಏನು ಇದ್ ಅದರಿಾಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ 

ಪರ ಯೋಜನ್ ಆಗುವುದಿಲಿ .  

ಈ ಹಾಂದ್ 2019ರವರೆಗೆ ಪಹಣಿ-ಮುಯ ಟೇಷನ್ ದಾಖ್ಲ್ಯತ್ತಗಳನುನ  ಕಡುತ್ತು ದದ ರು. ಆದರೆ, 

ಇವತ್ತು ನ್ ದಿವಸ ನಯ ಯಾಲಯದ ಆದೇಶ್ ಇದದ ರು ಸಹ ಅದ್ಯ ಏತಕೆಕ  ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತು ದ್ಯ್ಕಾಂದರೆ, 

ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಯಖೆಯ ಕಾಯುದಶ್ುಯವರ ಒಾಂದ್ಯ ಸುತೊು ೋಲ್ಯಿಾಂದ ಅದ್ಯ 

ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತು ರುತು ದ್. ಮಾನ್ಯ  ನಯ ಯಾಲಯದ ಡಿಕರ  ಇದದ ರೂ ಸಹ ಅದ್ಯ 

ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತು ರುತು ದ್. ಅಲಿದೇ, ಸದರಿ ಡಿಕರ  ಆಗಬೇಕಾದರೆ, ಮಾನ್ಯ  ನಯ ಯಾಲಯಕೆಕ  ಒಾಂದ್ಯ 

ಅಧಿಕೃತ ನ್ಕ್ೆ  ಕಡಲ್ಯಗಿರುತು ದ್. ಅದನುನ  ಸಹ ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಯಖೆಯವರು ಮಾನ್ಯ  ಮಾಡದೇ 

11”ಇ”್ ನ್ಕ್ೆ  ನಿೋಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಆದರೆ, ಮಾನ್ಯ  ನಯ ಯಾಲಯಕೆಕ  ಖತೆದಾರರು ಪಹಣಿ 

ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಕಟಿ ಾಂತಹ ನ್ಕ್ೆ  ಕೂಡ ಅಧಿಕೃತ ನ್ಕ್ೆಯಾಗಿರುತು ದ್. ಅದನುನ  ಮಾನ್ಯ  ಮಾಡದೇ 

ಪಹಣಿಗಳಲಿ್ಲ  ಬದಲ್ಯವಣೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದರಿಾಂದ ಇವತ್ತು ನ್ ದಿನ್ ರೈತರಿಗೆ ಬಹಳಷಿ್ಟ  

ತೊಾಂದರೆಯಾಗಿರುತು ದ್. ಆದ್ಯದರಿಾಂದ, 2019ರಲಿ್ಲ  ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಯಖೆಯ ಕಾಯುದಶ್ುಯವರು 
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ಹರಡಿಸಿದಂತಹ ಸುತೊು ೋಲ್ಯನುನ  ಹಾಂಪಡೆದ್ಯ ಸ್ವವಿರಾರು ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ 

ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ನನು ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಸಕಾುರದ ಗಮನ್ ಸಳೆಯುತೆು ೋನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ಗಮನ್ 

ಸಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಯಲಿ್ಲ  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕೆಕ  ಈಗಿರುವ ಮಾಹತ್ತಯನುನ  ಕಡುತೆು ೋನೆ ಹಾಗೂ 

ಆ ಬಗೆೆ  ನಂತರ ವಿಸು ೃತವಾದ ಉತು ರವನುನ  ಕಡುತೆು ೋನೆ. ಆದರೆ, ಒಾಂದ್ಯ ಸಮಸಯ ಯನುನ  

ಇತಯ ಥುಪಡಿಸುವಾಗ ಮತೊು ಾಂದ್ಯ ಸಮಸಯ ಯನುನ  ಸೃಷಿ್ಟ  ಮಾಡಬ್ರರದ್ಯ ಎನುನ ವುದ್ಯ 

ಇದರಲಿ್ಲರತಕಕ ಾಂತಹ ಸಕಾುರದ ಇಾಂಗಿತವಾಗಿರುತು ದ್. ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ಹೇಳಿದಂತಹ 

ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾರಣಕೆಕ  ಅಾಂದರೆ, ವಿಭಾಗ ಪತರ  ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಅಥವಾ ರಿಜಸಿ ರೋಷನ್ 

ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಅಥವಾ ಇರುವಂತಹ ಆಸಿು ಯನುನ  ಪರಭಾರೆ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಮಾತರ  11”ಇ”್

ನ್ಕ್ೆಯನುನ  ಕಡಾಡ ಯ ಮಾಡಲ್ಯಗಿರುತು ದ್. ಅಾಂದರೆ, ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾರಣಕೆಕ  ವಿಭಾಗ ಪತರ  

ಆಗುವಾಗ ಮತ್ತು  ಮಾಲ್ಲೋಕನ್ ಹಕಕ ನುನ  ಪರಭಾರೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದಭುದಲಿ್ಲ  11”ಇ”್ ನ್ಕ್ೆ  

ಕಡಾಡ ಯ ಮಾಡಲ್ಯಗಿರುತು ದ್. ಆದರೆ, ಏಕ ಮಾಲ್ಲೋಕತಾ  ಅಾಂದರೆ, ಒಾಂದ್ಯ ಜಾಗವನುನ  ನನು 

ಮತೊು ಬಬ ರಿಗೆ ಕಡುವಂತಹ ಸಂದಭುದಲಿ್ಲ  11”ಇ”್ನ್ಕ್ೆಯನುನ  ಕಡಾಡ ಯ ಮಾಡಿರುವುದಿಲಿ . ಆತ 

ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡ ಜಮಿೋನಿನ್ ಗಡಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ರದ ರಿ ಇರುವುದರಿಾಂದ 11”ಇ”್ ನ್ಕ್ೆಯನುನ  

ಕಡಾಡ ಯ ಮಾಡಲ್ಯಗಿರುತು ದ್. ಜತೆಗೆ, ಈ ಮಧ್ಯಯ ದಲಿ್ಲ  ನಯ ಯಾಲಯ ಆದೇಶ್ ಕಟಿ ದದ ರೂ ಸಹ, 

ಸಕಾುರದ ಒಾಂದ್ಯ ಸುತೊು ೋಲ್ ಅಡಡ  ಬಂದಿರುತು ದ್. ಅದನುನ  ಪರಿಶ್ೋಲನೆ ಮಾಡಿ, ಅದನುನ  

ಸರಳಿೋಕರಣ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತೆು ೋವ.  

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಹರಿೋಶ್್ ಕುಮಾರ್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ,್ 11”ಇ”್ ನ್ಕ್ೆ  ಬಗೆೆ  ಸಿವಿಲ್ 

ನಯ ಯಾಲಯದಲಿ್ಲ  ಮಾನ್ಯ ಗಾಂಡ ನ್ಕ್ೆ  ಈ ಎರಡೂ ನ್ಕ್ೆ ಗಳಲಿ್ಲ  ವಯ ತಾಯ ಸ ಇರುವುದಿಲಿ . ಏಕೆಾಂದರೆ, 

ನಯ ಯಾಲಯಕೆಕ  ಕಟಿ ರುವಂತಹ ಅಧಿಕೃತ ನ್ಕ್ೆಯ ಮುಖಾಂತರವೇ ಆ ರಾಜೋ ಡಿಕರ  ಆಗಿರುತು ದ್. 

ಹಾಗ್ರಗಿ, ಸದರಿ ಸುತೊು ೋಲ್ಯಿಾಂದ ಬಹಳಷಿ್ಟ  ತೊಾಂದರೆಯಾಗುತ್ತು ರುತು ದ್. ದಯಮಾಡಿ ಆ 

ಸುತೊು ೋಲ್ಯನುನ  ಹಾಂಪಡೆಯಬೇಕು. ಇದರಲಿ್ಲ  ಒಾಂದ್ಯ ಸಮಸಯ ಯಿಾಂದ ಮತೊು ಾಂದ್ಯ ಸಮಸಯ  

ಉದಭ ವವಾಗುವುದಿಲಿ .  

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಈಗ್ರಗಲೇ ಸಿವಿಲ್ 

ನಯ ಯಾಲಯದಲಿ್ಲ  ಮಾನ್ಯ ಗಾಂಡಂತಹ ನ್ಕ್ೆಯನುನ  ಊಜುತಗಳಿಸಬೇಕು ಎಾಂದ್ಯ 

ಹೇಳಿರುವುದನುನ  ನವು ಪರಿಶ್ೋಲನೆ ಮಾಡುತೆು ೋವ.  
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ಇ) ವಿಷಯ:- ಪ್ರರ ಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗೆ ಆಗುತಿು ರುವ 

ನಷು ಕೆೆ  ನ್ಯಾ ಯಸಮಮ ತ್ ಪರಿಹಾರ ದರೆಯದೇ ಇರುವ 

ಕಾರಣ್ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ತಿೋವರ  ಆರ್ಥಾಕ ಸಂಕಷು ಕೆೆ  

ಸಿಲುಕ್ತರುವ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ . 

        - - - - -  

 

ಶಿರ ೋಮತಿ ಎಸ್. ವಿೋಣಾ ಅಚಿಯಾ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಂದ ಚುನ್ಯಯತ್ರಾದವರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಅವಕಾಶ್ ನಿೋಡಿದದ ಕಾಕ ಗಿ ವಂದಿಸುತಾು , ಪಾರ ಕೃತ್ತಕ ವಿಕೋಪದಿಾಂದ ಕಾಫಿ ಬ್ಳೆಗೆ 

ಆಗುತ್ತು ರುವ ನ್ಷಿ ಕೆಕ  ನಯ ಯಸಮಮ ತ  ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ಕಾಫಿ ಬ್ಳೆಗ್ರರರು 

ತ್ತೋವರ  ಆರ್ಥುಕ ಸಂಕಷಿ ಕೆಕ  ಸಿಲ್ಕಕರುವ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ  ಮಾನ್ಯ  ತೊೋಟಗ್ರರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆ, 

ಕಾಯುಕರ ಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು  ಸ್ವಾಂಖಿಯ ಕ ಸಚಿವರ ಗಮನ್ ಸಳೆಯುತೆು ೋನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನ್ಯಯಕರು)(ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):- 

ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, 

(ಉತ್ು ರವನುು  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಈ ವಿಷಯ ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಯಖೆಗೆ ವಗ್ರುವಣೆಯಾಗಿರುತು ದ್. ಈ 

ವಿಷಯ ಪರಿಹಾರಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪಟಿ ರುವುದರಿಾಂದ ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಯಖೆಯವರು ಉತು ರ ಕಡಬೇಕು. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಹಾಗ್ರದರೆ, ಈಗ ಯಾರು ಉತು ರ ಕಡುತಾು ರೆ?  

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಸದರಿ ಉತು ರವನುನ  

ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ ನನೇ ಕಡುತೆು ೋನೆ. ಅದನುನ  ತಮಮ  ಗಮನ್ಕೆಕ  ತರುವುದಕಾಕ ಗಿ ನನು 

ಹೇಳಿದ್ನು.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತ್ತ. ಹಾಗ್ರದರೆ, ತಾವು ಉತು ರ ನಿೋಡಿ.  

ಶಿರ ೋಮತಿ ಎಸ.ವಿೋಣಾ ಅಚಿಯಾ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಅದಕೆಕ  ಮೊದಲ್ಕ ನನು 

ಕೆಲವು ವಿಷಯವನುನ  ತಮಗೆ ತ್ತಳಿಸುವುದಕೆಕ  ಇರ್ಚಛ ಪಡುತೆು ೋನೆ. ನನು ಸದನ್ಕೆಕ  ಬಂದ್ಯ ಸುಮಾರು 5 

½ ವಷು ಆಯಿತ್ತ. ಪರ ತ್ತ ಸದನ್ದಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ ನನು ಕಾಫಿ ಬ್ಳೆಗ್ರರರ ಬಗೆೆ  ಮತ್ತು  ಕಡಗು 

ಜಲಿ್ಯ ಕಂದಾಯ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗೆೆ  ಸಕಾುರದ ಗಮನ್ವನುನ  ಸಳೆದಿರುತೆು ೋನೆ. ಆದರೆ, ಈ 

ವಿಚಾರಗಳಲಿ್ಲ  ಏನು ಆಗದೇ ಇರುವಾಗ ಕನೆಯದಾಗಿ ತಮಗೂ ಸಹ ಒಾಂದ್ಯ ಪತರ ವನುನ  

ಕಟಿ ರುತೆು ೋನೆ. ಅದೇನೆಾಂದರೆ, ಈ ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  ಸಂಬಂಧಪಟಿ  ಮಂತ್ತರ ಗಳ ಸಭೆ ಕರೆಯಬೇಕು. ಆ 

ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಯಖೆಯ ಉನ್ನ ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಕೋರಿರುತೆು ೋನೆ. ಏಕೆಾಂದರೆ, 

ಕಡಗು ಜಲಿ್ಯಲಿ್ಲ  ಸಮಸಯ ಗಳು ಬೇಕಾದಷಿ್ಟ  ಇರುತು ವ. ಇದ್ಯವರೆವಿಗೂ ಆ ಸಮಸಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಒಾಂದ್ಯ 

ಸಮಸಯ ಯನುನ  ಸಹ ಪರಿಹರಿಸಿರುವುದಿಲಿ . ತಮಗೆ ಗತ್ತು ರುವ ಹಾಗೆ, ನ್ಮಮ ಲಿ್ಲರುವ ಜಮಾಮ  

ಸಮಸಯ ಗಳು ಇರಬಹುದ್ಯ, ಪಟಿಾದಾರರ ಹೆಸರನುನ  ತಮಮ  ಮಗನಿಗೆ ಮಾಡುವುದ್ಯ ಇರಬಹುದ್ಯ 

ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಜಮಿೋನ್ನುನ  ತಮಮ  ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಮಾಡುವುದ್ಯ ಇರಬಹುದ್ಯ ಅದನುನ  

ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಸ್ವಧಯ ವಿರುವುದಿಲಿ . ಒಾಂದ್ಯ ವೇಳೆ ತಂದ್ ತ್ತೋರಿಕಾಂಡರೆ ಅವರ ಆಸಿು ಯನುನ  ತಮಮ  

ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಪರಭಾರೆ ಮಾಡಿಸಿಕಳುಳ ವುದಕೆಕ  ಆಗದೇ ಈಗಲ್ಲ ಸಹ ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಜನ್ ಒದಾದ ಡುತ್ತು ದಾದ ರೆ. 

ನ್ಮಮ  ಜಲಿ್ಯಲಿ್ಲ  ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಸಮಸಯ ಗಳು ಇವ. ನನು ಸದನ್ದಲಿ್ಲ  ಇದ್ಯವರೆವಿಗೂ ಕೇಳಿದಂತಹ 

ಪರ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನಿೋಡಿರುವುದಕೆಕ  ಆಗಿರುವುದಿಲಿ . ಹಾಗ್ರಗಿ, ತಮಮ  ಮುಖಾಂತರ ಪುನಃ ಸಕಾುರಕೆಕ  

ಭಿನ್ನ ಹ ಮಾಡುವುದೇನೆಾಂದರೆ, ಆದಷಿ್ಟ  ಬೇಗ ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನ್ಲಿ್ಲ  ನ್ಮಮ  ಜಲಿ್ಯ ಕಾಫಿ ಬ್ಳೆಗ್ರರರು, 

ಜಮಾಮ ದವರು ಮತ್ತು  ಜಮಾಮ  ಮಲ್ಯವರು ಇವರೆಲಿರನೂನ  ಸೇರಿಸಿ ಒಾಂದ್ಯ ಸಭೆಯನುನ  ಕರೆದ್ಯ 

ಕಡಗು ಜಲಿ್ಯಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸಯ ಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನಿೋಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ತಮಮ  ಮುಖಾಂತರ ಸಕಾುರಕೆಕ  

ಒತಾು ಯ ಮಾಡುತೆು ೋನೆ.  
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ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದಂತಹ ಶ್ರ ೋಮತ್ತ ವಿೋಣಾ ಅಚ್ಚ ಯಯ ನ್ವರು ತಮಮ  

ಜಲಿ್ಯ ಸಮಸಯ ಗಳ ಬಗೆೆ  ಸದನ್ದಲಿ್ಲ  ಅನೇಕ ಬ್ರರಿ ಪರ ಶೆನ  ಕೇಳಿರುವುದನುನ  ನನು ಸಹ 

ಗಮನಿಸಿರುತೆು ೋನೆ. ಆ ಸಮಸಯ ಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ನ್ವರೆಗೂ ಪರಿಹಾರ ದೊರಕರುವುದಿಲಿ . ಅದಕೆಕ  ನನು 

ಹೇಳುವುದೇನೆಾಂದರೆ, ಅಧಿವೇಶ್ನ್ ಮುಕಾು ಯವಾದ ನಂತರ, ಒಾಂದ್ಯ ದಿವಸ ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು 

ಸೇರಿದಂತೆ, ಕಡಗು ಜಲಿ್ಯ ವಿವಿಧ ಸಂಘ-ಸಂಸಾ ಗಳ ಮುಖಂಡರನುನ  ಕರೆದ್ಯ, ಮಾನ್ಯ  ಕಂದಾಯ 

ಸಚಿವರ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿ್ಲ  ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಯಖೆಯ ಉನ್ನ ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಾಂದಿಗೆ ಒಾಂದ್ಯ ಸಭೆ ಕರೆದ್ಯ 

ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರ ಸಮಸಯ ಗಳನುನ  ಬಗೆಹರಿಸಿ.  

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ತಾವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಸಭೆಯನುನ  

ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನ್ಲಿ್ಲಯೇ ಕರೆಯಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಕಡಗು ಜಲಿ್ಯಲಿ್ಲ  ಕರೆಯಬಹುದಾ? 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆ ಸಭೆಯನುನ  ಕಡಗು ಜಲಿ್  ಅಥವಾ ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನ್ಲಿ್ಲ  ಕರೆಯಿರಿ. 

ಒಟಿ ನ್ಲಿ್ಲ  ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರ ಸಮಸಯ ಯನುನ  ಬಗೆಹರಿಸಿ.  

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಕಡಗು ಜಲಿ್ಯ ಜವಾಬ್ರದ ರಿ 

ನ್ನ್ಗೆ ಇರುವುದರಿಾಂದ, ಕಡಗು ಜಲಿ್ಯಲಿ್ಲ  ಸಭೆ ಮಾಡೋಣ.  

ಶಿರ ೋಮತಿ ಎಸ್. ವಿೋಣಾ ಅಚಿಯಾ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಆ ಸಭೆಗೆ ಸಕಾುರದ ಮುಖ್ಯ  

ಕಾಯುದಶ್ುಯವರು ಹಾಜರಾಗಬೇಕು.  

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಸದರಿ ಸಭೆಯನುನ  ಕಂದಾಯ 

ಇಲ್ಯಖೆಯ ಪರ ಧಾನ್ ಕಾಯುದಶ್ುಯವರ ಜತೆಯಲಿ್ಲ  ಮಾನ್ಯ  ಕಂದಾಯ ಮಂತ್ತರ ಗಳನುನ  ಕರೆದ್ಯ 

ಸಭೆ ನ್ಡೆಸುತೆು ೋವ. ಆ ಸಭೆಯನುನ  ಈ ಅಧಿವೇಶ್ನ್ ಮುಕಾು ಯವಾದ ನಂತರ ಒಾಂದ್ಯ ವಾರದಲಿ್ಲಯೇ 

ಕಡಗು ಜಲಿ್  ಅಥವಾ ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನ್ಲಿ್ಲ  ಸಭೆ ಕರೆಯುತೆು ೋನೆ.  

ಶಿರ ೋಮತಿ ಎಸ್. ವಿೋಣಾ ಅಚಿಯಾ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಆ ಸಭೆಗೆ ಕಡಗು ಜಲಿ್ಯ 

ಕೆಲವು ಸಂಘ-ಸಂಸಾ ಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಫಿ ಬ್ಳೆಗ್ರರರನುನ  ಕರೆಯಬೇಕು.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ವಿೋಣಾ ಅಚ್ಚ ಯಯ ನ್ವರೇ, ಸದರಿ ಸಭೆಗೆ ಯಾರನುನ  

ಆಹಾಾ ನಿಸಬೇಕೆಾಂಬ ಬಗೆೆ  ಒಾಂದ್ಯ ಪಟಿ ಯನುನ  ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾನಯಕರಿಗೆ ನಿೋಡಿ, ಅದರಂತೆ ಅವರು 

ಒಾಂದ್ಯ ಸಭೆಯನುನ  ಕರೆಯುತಾು ರೆ.  

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಆ ಸಭೆಗೆ ಕನಿಷಾ  25 

ಜನ್ರನುನ  ಆಹಾಾ ನಿಸಲ್ಲ. ಅದಕಕ ಾಂತಲ್ಲ ಜಾಸಿು ಯಾದರೆ ಸಭೆ ನ್ಡೆಸಲ್ಕ ಅನನುಕೂಲವಾಗುತು ದ್.  
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ವಿಷಯ:-(ಈ) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಚಾಲುಕಾ  ವತ್ು ದಿಂದ 

ದೇವನಹಳಿಿ  ಅಂತ್ರ ರಾಷ್ಟು ರ ೋಯ ವಿಮಾನ ನಲಾು ಣ್ಕೆೆ  

ಸಂಪಕಾ ಕಲ್ಲಪ ಸುವ ರಸ್ಯು ಯ ಉದ್ದು ೋಶಿತ್ ಯೋಜನೆಯ 

ಕುರಿತ್ತ. 

- - - - - - -   

 

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್್(ನ್ಯಮನದೇಾಶನ ಹೊಂದಿದವರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, 

ಬ್ಾಂಗಳೂರು ನ್ಗರದ ಚಾಲ್ಕಕಯ  ವೃತು ದಿಾಂದ ದೇವನ್ಹಳಿಳ  ಅಾಂತರಾಷಿ್ಟ ರೋಯ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ಯದ ಣಕೆಕ  

ಸಂಪಕು ಕಲ್ಲಪ ಸುವ ರಸು ಯ ಉದ್ದ ೋಶ್ತ ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತ್ತ ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ತರ ಗಳ ಗಮನ್ 

ಸಳೆಯುತೆು ೋನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನ್ಯಯಕರು)(ಮುಖಾಮಂತಿರ ಗಳ ಪರವಾಗಿ):- 

ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ,  

(ಉತ್ು ರವನುು  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿರುವ ವಿಷಯಕೆಕ  ಬಹಳ ಸಪ ಷಿ ವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ತರ ಗಳು 

ಉತು ರ ನಿೋಡಿದಾದ ರೆ ಅದೇನೆಾಂದರೆ, ಬ್ಾಂಗಳೂರು ನ್ಗರದ ಚಾಲ್ಕಕಯ  ವೃತು ದಿಾಂದ ದೇವನ್ಹಳಿಳ  

ಅಾಂತರರಾಷಿ್ಟ ರೋಯ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ಯದ ಣಕೆಕ  ಸಂಪಕು ಕಲ್ಲಪ ಸುವ ರಸು ಯ ಉದ್ದ ೋಶ್ತ ಯೋಜನೆ 

ಪರ ಸ್ವು ವನೆಯು ಸಕಾುರದ ಮುಾಂದಿರುವುದಿಲಿವಾಂದ್ಯ ಹೇಳಲ್ಯಗಿದ್. ಸದರಿ ಅರಮನೆ ರಸು  

ಜಂಕ್ಷನ್(ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ಮೇಲ್ಸ ೋತ್ತವ)ನಿಾಂದ ಮೇಕರ  ವೃತು ದವರೆಗಿನ್ ರಸು  ಭಾಗವನುನ  

ಅಗಲ್ಲೋಕರಣಗಳಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಪರ ಗತ್ತಯಲಿ್ಲದ್ಯದ , ಗುತ್ತು ಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾಯಾುದೇಶ್ ನಿೋಡಲ್ಯಗಿದ್. 

ಪರ ಸುು ತ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಷ್ಠಾ ನ್ಕೆಕ  ಅರಮನೆ ಮೈದಾನ್ದ 64,650 ಚ್.ಮಿೋ. ಜಮಿೋನು 

ಅಗತಯ ವಿದ್ಯದ , ಸದರಿ ಜಮಿೋನ್ನುನ  ಪಡೆದ್ಯಕಳುಳ ವ ಕುರಿತ್ತ ಮಾನ್ಯ  ಸವೋುಚ್ಛ  

ನಯ ಯಾಲಯದಲಿ್ಲ  ಮೇಲಮ ನ್ವಿ ಸಲಿ್ಲಸಲ್ಯಗಿದ್ಯದ , ಇತಯ ಥುಗಾಂಡ ನಂತರ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯನುನ  

ಅನುಷ್ಠಾ ನ್ಕೆಕ  ಕರ ಮ ವಹಸಲ್ಯಗುವುದ್ಾಂಬ ಉತು ರವನುನ  ನಿೋಡಲ್ಯಗಿದ್. ಇದನುನ  ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ 

ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ಕೇಳಿದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಪರ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ ಸಕಾುರದ ಮುಾಂದ್ ಯಾವುದೇ 

ಪರ ಸ್ವು ವನೆಗಳು ಇರುವುದಿಲಿವಾಂದ್ಯ ಉತು ರ ನಿೋಡಲ್ಯಗಿದ್.  

(ಮುಾಂದ್ಯ) 

 

(1190) 20.12.2021 7.00 YL-BNS                         (ಸಭಾಪತ್ತಯವರ ಉಪಸಿಾ ತ್ತ) 

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್್ (ನ್ಯಮನದೇಾಶನ ಹೊಂದಿದವರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, 

ಇದೇ ಪರ ಶೆನ ಯನುನ  10ನೇ ಮಾಚ್ು ರಂದ್ಯ ಕೇಳಿದ್ಯದ , ಆ ಸಂದಭುದಲಿ್ಲ  ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾನಯಕರು 

ಉತು ರ ನಿೋಡಿದದ ರು.  ಆದರೆ, ಅವರ ಉತು ರವು ಸಮಾಧಾನ್ವಾಗದ ಪರ ಯುಕು  ತಾವು 

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರನುನ  ಕರೆಯಿಸಿ ಉತು ರ ನಿೋಡುವಂತೆ ತ್ತಳಿಸಲ್ಯಗಿತ್ತು .  ಅದರಂತೆ 17ನೇ 

ಮಾಚ್ು ಮಾಹೆಯಂದ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರ ಪರಿಶ್ೋಲನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ಯದ ,್ ʼಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಅಧಿವೇಶ್ನ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಭೆಯನುನ  ಕರೆದ್ಯ, ಆ ಸಭೆಗೆ ತಮಮ ನುನ  ಸಹ 

ಆಹಾಾ ನಿಸಲ್ಯಗುವುದ್ಯʼ ಎಾಂದ್ಯ 09 ತ್ತಾಂಗಳ ಹಾಂದ್ಯೇ ತ್ತಳಿಸಿದದ ರು.   ಆದರೂ ಇವತ್ತು ನ್ ದಿವಸ 

ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾನಯಕರು ಈ ರಿೋತ್ತಯ ಉತು ರವನುನ  ನಿೋಡಿದಾದ ರೆ.  ಈ ರಿೋತ್ತ ಆದರೆ ಹೇಗೆ? ಮಾನ್ಯ  

ಗೋವಿಾಂದ ಎಾಂ.ಕಾರಜೋಳರವರು ನನು ಈ ವಿಚಾರವನುನ  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆ 

ನಿೋಡಿದ ಪರ ತ್ತ ಸಹ ನ್ನ್ನ  ಹತ್ತು ರ ಇದ್.  ಅದೇನೆಾಂದರೆ,್ ʼಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ಕೇಳಿದ ವಿಷಯ ಸರಿ ಇದ್, 

ಅದಕೆಕ  ಒಾಂದ್ಯ ಕನೆ ಹಾಡಬೇಕು. ಇದರ ಬಗೆೆ  ಗಮನ್ಹರಿಸುತೆು ೋನೆ.  ಟೆಕಸ ್ಟೈಲ್ ಎಕಸ ್ಪಟಸ ು ಮತ್ತು  
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4 ಇಲ್ಯಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ  ಕರೆದ್ಯ technical opinion ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡು, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಕಾುರ 

ಇದನುನ  ಮಾಡಲ್ಕ ಸಿದಿವಾಗಿದ್ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಬಯಸುತೆು ೋನೆʼ ಎಾಂದ್ಯ ತ್ತಳಿಸಲ್ಯಗಿತ್ತು .  ಈ ಮಾತನುನ  

ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು 09 ತ್ತಾಂಗಳ ಹಾಂದ್ಯೇ ಹೇಳಿದದ ರು.  ಅದರ ಪರ ತ್ತ ಬೇಕಾದರೆ ನನು ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾನಯಕರಿಗೆ ನಿೋಡುತೆು ೋನೆ.   

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾನ್ಯಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಅದರ 

ಅವಶ್ಯ ಕತೆ ಇಲಿ .  ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ಯಾವುದೇ ಆಧಾರ ಇಲಿದೇ ಮಾತನಡುವುದಿಲಿ  ಎಾಂದ್ಯ ನ್ನ್ಗೆ 

ಖ್ಚಿತವಾಗಿದ್.  ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಾಂಬ ಸಲಹೆ ನಿೋಡಲ್ಲ.  

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, 09 ತ್ತಾಂಗಳುಗಳ ಹಾಂದ್ಯೇ ಈ 

ಪರ ಶೆನ ಯನುನ  ಕೇಳಿದ್ದ ೋನೆ.  ಅಾಂದಿನ್ ದಿವಸ ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾನಯಕರು ಉತು ರವನುನ  ನಿೋಡುವ 

ಸಂದಭುದಲಿ್ಲ  ನ್ಮಗೂ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮಧ್ಯಯ  ಗಲ್ಯಟೆ ನ್ಡೆಯಿತ್ತ.  ಆ ಸಂದಭುದಲಿ್ಲ  ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ತಯವರು ಸಹ ʼಬೇಡ ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರೇ ಬಂದ್ಯ ಉತು ರ ನಿೋಡಲ್ಲʼ ಎಾಂದ್ಯ ತ್ತಳಿಸಿದದ ರು.   ಆಗ 

ಅಾಂದಿನ್ ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ʼಇದಕೆಕ  ಒಾಂದ್ಯ expert committee ಇದ್, ತಮಮ ನುನ  ಆ ಸಭೆಗೆ 

ಕರೆಯುತೆು ೋನೆ, ಸದನ್ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಒಾಂದ್ಯ ವಾರದೊಳಗೆ ಸಭೆಗೆ ಕರೆಯುತೆು ೋನೆʼ ಎಾಂದ್ಯ ತ್ತಳಿಸಿದದ ರು.   

ಇವತ್ತು ಗೆ 09 ತ್ತಾಂಗಳುಗಳು ಆಗಿದ್.  ಆದರೂ ಇವತ್ತು  ಬ್ಾಂಗಳೂರು ನ್ಗರದ ಚಾಲ್ಕಕಯ  ವೃತು ದಿಾಂದ 

ದೇವನ್ಹಳಿಳ  ಅಾಂತರರಾಷಿ್ಟ ರೋಯ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ಯದ ಣಕೆಕ  ಸಂಪಕು ಕಲ್ಲಪ ಸುವ ರಸು ಯ ಉದ್ದ ೋಶ್ತ 

ಯೋಜನೆ ಪರ ಸ್ವು ವನೆಯು ಸಕಾುರದ ಮುಾಂದಿರುವುದಿಲಿವಾಂದ್ಯ ಉತು ರ ನಿೋಡಿದಾದ ರೆ.  ಈ 

ರಿೋತ್ತಯಾದರೆ ಸಕಾುರ ಹೇಗೆ? ಇದರ ಇತ್ತಹಾಸವನುನ  ಹೇಳಲ್ಕ ಬಯಸುತೆು ೋನೆ.  ಅದೇನೆಾಂದರೆ, 

ಮೊದಲ್ಕ ಒಾಂದ್ಯ ಫಿೆ ೈ ಓವರ್ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ನ್ಮಮ  ಸಕಾುರ ಇದಾದ ಗ ತ್ತೋಮಾುನ್ವಾಗಿತ್ತು .  

ಕಾರಣಾಾಂತರದಿಾಂದ ಆ ಕೆಲಸವಾಗಲ್ಲಲಿ .  ಬೇರೆ ಏನದರೂ ಅದಕೆಕ  ಪಯಾುಯ ಹುಡುಕಬೇಕೆಾಂದ್ಯ 

ಮಾನ್ಯ  ಗೋವಿಾಂದ ಕಾರಜೋಳರವರ ಹತ್ತು ರ ಮನ್ವಿ ಮಾಡಿದ್ದ .  ಅದಕೆಕ  ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು 

ಮಾಡೋಣ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದದ ರು.  ಹಾಗೆಯೇ ಪಯಾುಯ ಏನು ಎಾಂದ್ಯ ಕೇಳಿದರು.  

ಪಯಾುಯವಲಿ , ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡಿರುವ ಕೆಲಸವನೆನ ೋ ಅಧು ಮಾಡಿಬಿಟಿದಾದ ರೆ.  ಹೆಬ್ರಬ ಳದಲಿ್ಲರುವ 

ಫಿೆ ೈ ಓವರ್ ಅನುನ  National Green Tribunal ನ್ ಕಾರಣ ನಿೋಡಿ ಅಧು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 

ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಟಿ ದಾದ ರೆ.  ಜತೆಗೆ ಮಾಯ ಜಕ್ ಬ್ರಕಸ ್ ಎಾಂಬುದನುನ  ಅಳವಡಿಸಲ್ಯಗಿದ್.  ಅದ್ಲಿವನೂನ  

ಕತ್ತು ಬಿಸ್ವಕ ಇಲಿ್ಲಾಂದ ಅಲಿ್ಲಯವರೆಗೂ ಫಿೆ ೈ ಓವರ್ ಮಾಡಿ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದ ವು.  ಆದರೆ, ಉತು ರದಲಿ್ಲ  

ಅರಮನೆ ಮೈದಾನ್ದ ಜಮಿೋನು ನಿೋಡಿಲಿವಾಂದ್ಯ ತ್ತಳಿಸಿದಾದ ರೆ.  ಫಿೆ ೈ ಓವರ್ ಮಾಡಲ್ಕ ಅವರ 

ಜಮಿೋನು ಏತಕೆಕ  ಬೇಕು? ಯಾವ ಮರವನುನ  ಹಡೆಯುವಷಿ್ಟ ಲಿ , ಏನು ಮಾಡುವಷಿ್ಟ ಲಿ .  ಅದಕಕ ಾಂತ 

latest technology ಏನದರೂ ಬೇಕೆಾಂದರೆ, ಇವತ್ತು ನ್ ದಿವಸ underground ನ್ಲಿ್ಲ  ಬೇಕಾದಷಿ್ಟ  
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ಬುಲ್ಟ್ ಟೆರ ೈನ್ ಬಿಡುತಾು ರೆ,  ಹಾಗ್ರಗಿ ಒಳಗಿನಿಾಂದಲೇ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಒಾಂದ್ಯ ರಸು  ಸಂಪಕುವನುನ  ಕಲ್ಲಪ ಸಿ.  

90 ಲಕ್ಷದಷಿ್ಟ  ವಾಹನ್ ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನ್ಲಿ್ಲ  ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತು ವ.  ಅದರಲಿ್ಲ  ಪರ ತ್ತದಿವಸ ಶೇ. 25 ರಿಾಂದ 

30 ರಷಿ್ಟ  ವಾಹನ್ಗಳು ವಿಧಾನ್ಸೌಧ ಅಥವಾ ಬೇರೆ-ಬೇರೆ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲ್ಕಕಯ  ವೃತು ದ ಮೂಲಕ 

ಬರುತು ವ.   ಒಾಂದ್ಯ ವಾರದಲಿ್ಲ  ಸಭೆ ಕರೆಯುತೆು ೋವ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿ, 09 ತ್ತಾಂಗಳುಗಳ ಬಳಿಕ ʼನ್ಮಮ  

ಮುಾಂದ್ ಪರ ಸ್ವು ವನೆಯೇ ಇಲಿವಾಂದರೆʼ ಇದೇನು ಸಕಾುರವೇ ಏನು?  

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 

ಸಚಿವರು, ನನು ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರನುನ  ಕರೆದ್ಯ ಇದರ ಬಗೆೆ  ಚ್ರ್ಚು ಮಾಡಿ, ಇದಕೆಕ  ವಿದಾಯ 

ಹೇಳುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತೆು ೋನೆ.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಯಾವಾಗ ಸಭೆ ಮಾಡುತ್ತು ೋರಿ?  

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಸದನ್ ನ್ಡೆಯುವಾಗಲೇ ಸಭೆ 

ನ್ಡೆಸಿದರೆ, ಕೆಲಸದ ಒತು ಡ ಇರುತು ದ್.  ಹಾಗ್ರಗಿ ಸದನ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸಭೆ ನ್ಡೆಸುತೆು ೋವ ಎಾಂದರೆ, 

ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ್ವಾಗುತು ದ್ಯೋ, ಇಲಿವೋ ಗತ್ತು ಲಿ .  ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಮಾನ್ಯ  

ಸದಸಯ ರೇ ಹೇಳಲ್ಲ.  ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡೋಣ. 

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ನನು ಹೇಳಿದ್ದ  ಎಾಂದ್ಯ 

ಮಾಡುವುದಲಿ .  ಜನ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ರಿೋತ್ತ ಒಾಂದ್ಯ ಪಯಾುಯ ಮಾಗು ಮಾಡಿ ಎಾಂದ್ಯ 

ಹೇಳುತ್ತು ದ್ದ ೋನೆ.  09 ತ್ತಾಂಗಳುಗಳ ಹಾಂದ್ಯೇ ಸಭೆ ನ್ಡೆಸುತೆು ೋವ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿ, ಈಗ ಯೋಜನೆಯ 

ಪರ ಸ್ವು ವನೆಯು ಸಕಾುರದ ಮುಾಂದಿರುವುದಿಲಿ  ಎಾಂದ್ಯ ಉತು ರ ನಿೋಡಿದರೆ ಹೇಗೆ? ಅದಕೂಕ  ಇದಕೂಕ  

ಏನದರೂ ತಾಳೆ ಇದ್ಯೇ ಹೇಳಲ್ಲ.  ಅಾಂದಿನ್ ದಿವಸ ಸಹ ಅವರ ಸಕಾುರವೇ ಉತು ರ ನಿೋಡಿದ್ಯದ .  

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಬೇರೆ 

ಒತು ಡದಿಾಂದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲದಲಿ್ಲ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೆನ್ಪು ಮಾಡದ ಕಾರಣ 

ವಿಳಂಬವಾಗಿರಬಹುದ್ಯ.  ಹಾಗ್ರಗಿ ಸದನ್ ಮುಗಿದ ಒಾಂದ್ಯ ವಾರದೊಳಗೆ ನನೇ ಜವಾಬ್ರದ ರಿ 

ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡು, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರನುನ  ಕರೆದ್ಯ ಸಭೆ ನ್ಡೆಸುತೆು ೋವ.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತ್ತ.   
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10. ನಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ ಚರ್ಚಾ 

ಅ) ವಿಷಯ:- ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗವು ಸಲಿ್ಲಸಿದು  2011ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಗೆರ್ಜಟೆಡ್ 

ಪ್ರರ ಬೇಷನರ್ಗಳ ಆಯೆ್ದ  ಪಟ್ಟು /ಸಲಹೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ 

ದಿನ್ಯಂಕ: 09.03.2018ರ ರಿಟ್ ಸಂಖೆಾ : 13617-13627/2017 

ಮಾನಾ  ಉಚಛ  ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತಿೋಪಾನುು  ಪ್ರಲ್ಲಸುವುದರ 

ಕುರಿತ್ತ. 

    - - - - - -  

ಶಿರ ೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ್್ (ನ್ಯಮನದೇಾಶನ ಹೊಂದಿದವರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, 

ಅವಕಾಶ್ಕಾಕ ಗಿ ಧನ್ಯ ವಾದಗಳು.  ತಮಗೂ ಬಹಳ ರ್ಚನನ ಗಿ ವಿಷಯ ಗತ್ತು ದ್.  ನನು ತಮಮ ಲಿ್ಲ  

ವಿನಂತ್ತಸುವುದೇನೆಾಂದರೆ, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ  ಸರಿಯಾಗಿ ತ್ತಳಿದ್ಯಕಾಂಡಿರುವವರು ಅಥವಾ 

ತ್ತಳಿಸುವಂಥವರು ಈ ಸದನ್ದಲಿ್ಲ  ಒಬಬ ರೂ ಇಲಿ .  ಏಕೆಾಂದರೆ, ಇದ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ತರ ಗೆ ನೇರವಾಗಿ 

ಬರುವಂಥದ್ಯದ .  ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಕಾನೂನು ಸಚಿವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತು ದ್.  ಅವರಿಬಬ ರೂ ಈ 

ಸದನ್ದಲಿ್ಲ  ಇಲಿ .  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಹಾಗ್ರದರೆ, ಒಾಂದ್ಯ ನಿಮಿಷ.  ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾನಯಕರೆ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರ 

ವಿಷಯವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ವಾದ್ಯದಾಗಿದ್ಯದ , ಎಲಿರಿಗೂ ಉತು ರ ಅವಶ್ಯ ಕವಾಗಿರುವಂಥದಾಗಿದ್.  

ಹಾಗ್ರಗಿ ನಳೆ ಕಾನೂನು ಸಚಿವರನುನ  ಬರಲ್ಕ ಹೇಳಿ.  ನಳೆಯೇ ಈ ವಿಷಯವನುನ  ಚ್ರ್ಚುಗೆ 

ತೆಗೆದ್ಯಕಳೊಳ ೋಣ.  

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾನ್ಯಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, 

ಆಯಿತ್ತ.  
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ಆ) ವಿಷಯ:- 1995ರ ನಂತ್ರ ಆರಂಭವಾದ ಅನುದಾನ ರಹಿತ್ ಶಾಲಾ 

ಕಾಲೇಜುಗಳನುು  ಅನುದಾನಕೆೆ  ಒಳಪಡಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.  

                     - - - - - - - 

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ (ಪದವಿೋಧರರ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು 

ಸದನ್ದಲಿ್ಲ  ಇಲಿ .   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನನು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ?  

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ವಿಿ .ಸಂಕನೂರ (ಪದವಿೋಧರರ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, 25 ವಷುಗಳ 

ಸಮಸಯ  ವಿಚಾರವಾಗಿದ್.  ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಸದನ್ದಲಿ್ಲ  ಇದಾದ ಗಲೇ ಚ್ರ್ಚು ಆಗಬೇಕು.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತ್ತ. ಒಾಂದ್ಯ ನಿಮಿಷ ನನು ಹೇಳುವುದನುನ  ಕೇಳಿ.  ಇಾಂದಿನ್ 

ಕಲ್ಯಪದಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್ಯ  ವಿಷಯವನುನ  ಮುಗಿಸಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಮಾಡಲ್ಯಗಿತ್ತು .  ಆದರೆ, ಮಾನ್ಯ  

ಸಚಿವರುಗಳು ಇಲಿ .  ಪರ ತ್ತ ದಿವಸ ಹೋಗೆ ಮುಾಂದ್ ಹೋದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?  

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು 

ಮಾತನಡುತು ಲೇ ಇಲಿ .     

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾನ್ಯಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, 

ನಳೆಯೇ ಈ ವಿಷಯವನುನ  ಕೈಗೆತ್ತು ಕಳೊಳ ೋಣ.   

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ನಿಯಮ 330 ರಲಿ್ಲರುವ 3 ಮತ್ತು  05 

ಎರಡೂ ವಿಷಯಗಳನುನ  ನಳೆಯೇ ಚ್ರ್ಚುಗೆ ತೆಗೆದ್ಯಕಳಿಳ .  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಗಬಹುದ್ಯ.  
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ಇ) ವಿಷಯ:- ಮೈಸೂರು ಜಿಲಿೆಯ ಹೆಚ.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲಿ್ಲಕ್ತನ ಡಿ.ಬಿ.ಕುಪ್ಪಪ  

ಗಾರ ಮ   ಪಂಚಾಯತಿ ವಾಾ ಪಿು ಯಲಿ್ಲನ ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನರಿಗೆ 

ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳನುು  ಒದಗಿಸಿಲಿದಿರುವ ಬಗೆೆ .  

     - - - - - -  

 ಶಿರ ೋ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಬುಡು  ಸಿದಿು  (ನ್ಯಮನದೇಾಶನ ಹೊಂದಿದವರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಮಾತನಡಲ್ಕ ಅವಕಾಶ್ ಕಲ್ಲಪ ಸಿದದ ಕಾಕ ಗಿ ಧನ್ಯ ವಾದಗಳು.  ಮೈಸೂರು ಜಲಿ್ , 

ಹೆಚ.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲಿ್ಲಕನ್ ಡಿ.ಬಿ.ಕುಪ್ಪ  ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿ್ಲನ್ ಬುಡಕಟಿ  ಜನ್ರಿಗೆ 

ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯುಗಳನುನ  ಒದಗಿಸಿಲಿದಿರುವ ವಿಷಯಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮೈಸೂರು ಜಲಿ್ , 

ಹೆಚ.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲಿ್ಲಕನ್ಲಿ್ಲ  ಇಡಿೋ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಅತಯ ಾಂತ ಹೆಚಿಚ ನ್ ಸಂಖೆಯ ಯಲಿ್ಲ  ಬುಡಕಟಿ  

ಸಮುದಾಯದವರು ನೆಲ್ಸಿದಾದ ರೆ.  ಹೆಚ.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲಿ್ಲಕನ್ ಡಿ.ಬಿ.ಕುಪ್ಪ  ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ 

ನನು ಸಹ ಹೋಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ್ ಸಿಕಕ ತ್ತ.  ಒಟಿಾ ರೆಯಾಗಿ ಆ ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ್ಲಿ್ಲ  12 

ಹಾಡಿಗಳು, 620 ಬುಡಕಟಿ  ಕುಟಾಂಬಗಳು ಇವ.  ಸುಮಾರು 2500 ಮಂದಿ ಆ ಪಂಚಾಯತ್ನ್ಲಿ್ಲ  

ನೆಲ್ಸಿದಾದ ರೆ. ಜೇನು ಕುರುಬ, ಹೆರವ, ಕಾಡುಕುರುಬ, ಪಣಿಯ, ವಾಲ್ಲಮ ೋಕ ನಯಕ ಹಾಗೂ ಬ್ಟಿ  

ಕುರುಬ ಇಾಂತಹ ಸಮುದಾಯಗಳು ಅಲಿ್ಲ  ಜೋವನ್ ಸ್ವಗಿಸುತು ವ.  ಆದರೆ, ಬಹಳ ಆಶ್ಚ ಯುವಾಂದರೆ, ಆ 

ಪಂಚಾಯತ್ನ್ಲಿ್ಲ  ನಿಜವಾಗಿಯು,  Provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled 

Areas) Act  ಅನುನ  ಲ್ಯಘು ಮಾಡುವಂಥ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಗಿದ್.  ಆ ಬುಡಕಟಿ  ಸಮುದಾಯಕೆಕ  

ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯುಗಳ್ಳದಂತಹ ಮನೆ, ವಿದ್ಯಯ ತ್, ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರು, ರಸು , ಇದಾಯ ವುದರ 

ಸೌಕಯುವನುನ  ಒದಗಿಸಿಲಿ .  ಕಾರಣವೇನೆಾಂದರೆ, ಸುಮಾರು 5 ಎಕರೆಗಿಾಂತ ಜಾಸಿು  ಜಾಗದಲಿ್ಲ  

ಹಕುಕ ಪತರ ವನುನ  ನಿೋಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಸುಮಾರು 2500 ಜನ್ರು ಕೇಳಿಕಾಂಡಿದದ ರು.  ಆದರೆ, ಇವತ್ತು ಗೂ 

ಅವರಿಗೆ ಹಕುಕ ಪತರ ವನುನ  ನಿೋಡಿಲಿ .   ಇದರಿಾಂದಾಗಿ ಅವರುಗಳು ಮನೆ ನಿಮಿುಸಿಕಳಳ ಲ್ಕ 

ಸ್ವಧಯ ವಾಗಲ್ಲಲಿ .  ಜತೆಗೆ ಸಮುದಾಯ ಅರಣಯ  ಹಕುಕ  ಕಾಯಿದ್ಯಲಿ್ಲ  ಸಹ ಸಮುದಾಯಿಕ ಹಕುಕ  

ನಿೋಡದೇ ಇರುವುದರಿಾಂದ ಆ ನಿಟಿ ನ್ಲಿ್ಲಯು ಅವರ ಸಮುದಾಯಿಕ ಹಕಕ ನುನ  ಬಳಸಿಕಳಳ ಲ್ಕ 

ತೊಾಂದರೆಯಾಗಿದ್.  ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರು ಕಾಡು ಉತಪ ನ್ನ ಗಳನುನ  ಸಂಗರ ಹ ಮಾಡಲ್ಕ ಅವರಿಗೆ 

ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತ್ತು ಲಿ .  ಕಾಡಿನ್ಲಿ್ಲ  ಅವರಿಗೆ ಪರ ವೇಶ್ವನುನ  ನಿೋಡುತ್ತು ಲಿ .  ಜತೆಗೆ ಸರಗೂರು 

ಪಂಚಾಯಿತ್ತಯಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು 300 ಕೂಕ  ಹೆಚುಚ  ಜನ್ಸಂಖೆಯ  ಇರುವಂಥ ಊರಿನ್ಲಿ್ಲ  ವಿದ್ಯಯ ತ್ 

ಸಂಪಕು ಇಲಿ .  ವಿದ್ಯಯ ತ್ ಸಂಪಕುವನುನ  ಕೇಳಿದರೆ, ಸೋಲ್ಯರ್ ವಿದ್ಯಯ ತು ನುನ  

ಜೋಡಿಸಿಕಳಳ ಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಅರಣಯ  ಇಲ್ಯಖೆಯವರು ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ಆದರೆ, ಸೋಲ್ಯರ್ ವಿದ್ಯಯ ತ್ನಿಾಂದ 

ಅವರಿಗೆ ಬ್ಳಕು ಮಾತರ  ಪಡೆಯಲ್ಕ ಸ್ವಧಯ .  ಉಳಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ರಿೋತ್ತಯ ಉಪಯೋಗವನುನ  

ಪಡೆಯಲ್ಕ ಸ್ವಧಯ ವಾಗುವುದಿಲಿ .  ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ಪೂಜಾ ಸ್ವಾ ನ್ಗಳು ಮತ್ತು  ದೇವಸ್ವಾ ನ್ಗಳು 
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ಕಾಡಿನಿಾಂದ ಹರಗೆ ಇರುವುದರಿಾಂದ ಅವರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ, ಅನುಮತ್ತಯನುನ  

ಪಡೆದ್ಯಕಾಂಡು ಹೋಗಬೇಕು.  ಒಾಂದ್ಯ ವೇಳೆ ಅನುಮತ್ತ ಸಿಗಲ್ಲಲಿವಾಂದರೆ, ದೇವಸ್ವಾ ನ್ಕೆಕ  ಹೋಗಿ 

ಪೂಜೆಯನುನ  ಮಾಡಲ್ಕ ಸ್ವಧಯ ವಾಗುವುದಿಲಿ .  ಅಲಿ್ಲ  ಸಮ ಶನ್ದ ವಯ ವಸಾ ಯನುನ  ಮಾಡಿಲಿ .  

ಚಿಕತೆಸ ಯ ಸೌಕಯುವಿಲಿ .  ಡಾ|| ಬ್ರಲಸುಬರ ಹಮ ಣಯ ರವರು ಶ್ಕ್ಷಣ ಕೇಾಂದರ  ಹಾಗೂ ಆಸಪ ತೆರ ಯನುನ  

ಅಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆಸುತ್ತು ರುತಾು ರೆ.  ಅದಕಾಕ ಗಿ ಸಕಾುರವು ಅನುದಾನ್ ನಿೋಡುತ್ತು ದದ  ಸಂದಭುದಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್ಯ  

ಜನ್ರಿಗೂ ಆರೋಗಯ ದ ಸೌಲಭಯ  ಸಿಗುತ್ತು ತ್ತು .  ಆದರೆ, ಈಗ ಅದನುನ  ಸಹ ನಿಲಿ್ಲಸಲ್ಯಗಿದ್.  

ಇವಲಿದರಿಾಂದ ಅಲಿ್ಲಯ ಜನ್ರು ತ್ತಾಂಬ್ರ ಕಷಿ ದ ಪರಿಸಿಾ ತ್ತಯಲಿ್ಲದಾದ ರೆ.  ಹೋಗ್ರಗಿ ಒಟಿಾ ರೆಯಾಗಿ 

ಹೆಚ.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲಿ್ಲಕನ್ ಡಿ.ಬಿ.ಕುಪ್ಪ  ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿ್ಲ  ಅತಯ ಾಂತ 

ಅವಶ್ಯ ಕವಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭಯ  ಇಲಿದ ಪರ ಯುಕು  ಸಕಾುರದ ಗಮನ್ವನುನ  

ಸಳೆಯಬಯಸುತಾು , ನಿಯಮ 330 ರಡಿ ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರವನುನ  ನಿೋಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಹೇಳಲ್ಕ 

ಇಚಿಛ ಸುತೆು ೋನೆ.   

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎಸ.ಈಶವ ರಪಪ  (ಗಾರ ರ್ಮೋಣಾಭಿವದಿಧ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರು):- 

ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ,  

(ಉತ್ು ರವನುು  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರ ಕಳಕಳಿ ನ್ನ್ಗೆ ಅಥುವಾಗಿದ್.  ಈಗ್ರಗಲೇ ನ್ಮಮ  ಇಲ್ಯಖೆಯಿಾಂದ ಏನೇನು 

ಕೆಲಸಗಳನುನ  ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ ಎಾಂಬುದರ ಪಟಿ ಯನುನ  ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸಲ್ಯಗಿದ್.  ಈ ಹಾಡಿ 

ಪರ ದೇಶ್ಗಳು ರಾಷಿ್ಟ ರೋಯ ಹುಲ್ಲ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪರ ದೇಶ್ವಾದದ ರಿಾಂದ ಮನೆ ಮತ್ತು  ಇತರೆ ಮೂಲಭೂತ 

ಸೌಕಯುಗಳನುನ  ಕಲ್ಲಪ ಸಲ್ಕ ಎನ.ಟ.ಸಿ.ಎ. ನ್ವದ್ಹಲ್ಲ ರವರಿಾಂದ ಪೂವಾುನುಮತ್ತ 

ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ಯದ , ಈಗ್ರಗಲೇ ಅನುಮತ್ತಗೆ ಪತರ  ಬರೆಯಲ್ಯಗಿದ್.  ಅವರಿಾಂದ ಅನುಮತ್ತ ಬಂದ 

ನಂತರ ಉಳಿದಂತೆ ಎಲಿ್ಯ  ಕೆಲಸಗಳನುನ  ಮಾಡಲ್ಯಗುವುದ್ಯ.  ಈಗ್ರಗಲೇ ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ಕೆಲಸಗಳನುನ  

ಮಾಡಿಕಟಿ ದ್ದ ೋವ.   

(ಮುಾಂದ್ಯ)  

(1191) 20-12-2021 /7.10/SK-GR                                       (ಸಭಾಪತ್ತಯವರ ಉಪಸಿಾ ತ್ತ) 

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶವ ರಪಪ (ಮುಂದ್ದ):-  

ನನು ಇಷಿ್ಟ  ಮಾತರ  ಹೇಳಬಯಸುತೆು ೋನೆ.  ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರ ಕಳಕಳಿ ನ್ನ್ಗೆ ಅಥುವಾಗಿದ್.  

ನ್ವದ್ಹಲ್ಲ, ಎನ್.ಟ.ಸಿ.ಎ., ಸಂಸಾ ಯಿಾಂದ ನ್ಮಮ  ಇಲ್ಯಖ ವತ್ತಗೆ ಅನುಮತ್ತ ಸಿಗುವುದಕೂಕ  ಕೂಡ 

ಕೆಲವು ಸಮಸಯ ಗಳಿವ.   ಅದ್ಯ ಇಲಿ  ಎಾಂದ್ಯ ನನು ಹೇಳುವುದಿಲಿ . ಅಲಿ್ಲ  ಉಳಿದಿರುವಂತಹ 

ಕೆಲಸಗಳು ಏನೇನು ಆಗಬೇಕೆಾಂಬುದರ ಬಗೆೆ  ಮಾನ್ಯ  ಶಾಂತರಾಮ್ ಬುಡನ  ಸಿದಿಿಯವರನುನ  ಕರೆದ್ಯ, 

ಚ್ರ್ಚು ಮಾಡುತೆು ೋನೆ. ನ್ಮಮ  ಇಲ್ಯಖೆಯಿಾಂದ ಆಗುವುದಾದರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನನು 

ಮಾಡಿಕಡುತೆು ೋನೆಾಂಬ ಅಾಂಶ್ವನುನ  ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಹೇಳುವುದಕೆಕ  

ಇರ್ಚಛ ಪಡುತೆು ೋನೆ. 

ಶಿರ ೋ ಶಾಂತ್ರಾಮ್ ಬುಡು  ಸಿದಿಧ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ನನು ತಮಮ  ಮೂಲಕ 

ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಧನ್ಯ ವಾದಗಳನ್ನ ಪಿುಸುತೆು ೋನೆ.  

 ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ,  ರಾಜಯ  ಸಕಾುರ ಕೆಲವು 

ಸೌಲಭಯ ಗಳನುನ  ಕಲ್ಲಪ ಸಿಕಟಿ ದ್. ಅಲಿ್ಲ  ಆಸಪ ತೆರ  ಸೌಕಯುದ ಸಮಸಯ  ಬಹಳ ಇದ್ ಮತ್ತು  ಸಮ ಶನ್ 

ಇಲಿ . ಅವರು ಕಾಡಿನ್ಲಿ್ಲಯೇ ವಾಸ ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಆದದ ರಿಾಂದ ಅವರು ಕಾಡಿನ್ಲಿ್ಲಯೇ ವಾಸ 

ಮಾಡುವುದಾದರೆ, ಕಾಡಿನ್ಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್ಲ  ಬೇಕಾದರೂ ಹೂಳಬಹುದ್ಯ ಎಾಂಬಂತೆ ಆಗುವುದಿಲಿ . ಅರಣಯ  

ಇಲ್ಯಖಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದಕೆಕ  ಅವಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಡುವುದಿಲಿ . ಸಮ ಶನ್ ಮತ್ತು  permanent structure 

ಆಗದಿದದ ರೂ ಕೂಡ  temporary structure ಅನುನ  ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ವಾಸ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  

ಸಕಾುರದವರು ದಯವಿಟಿ  ಅವಕಾಶ್ವನುನ  ಮಾಡಿಕಡಬೇಕು. ಕೆಾಂದರ  ಸಕಾುರದ ಅನುಮತ್ತ 

ಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಈಗ್ರಗಲೇ ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು. ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾುರದ ಅನುಮತ್ತ ತತ್ಕ್ಷಣಕೆಕ  
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ಸಿಗುವುದಿಲಿ . ಅವರಿಗೆ ಆಸಪ ತೆರ ಯ ಸೌಕಯು, ಸಮ ಶನ್ದ ವಯ ವಸಾ  ಮತ್ತು  ವಾಸ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  

ತಾತಾಕ ಲ್ಲಕವಾದಂತಹ ಶೆಡ್ಗಳ ನಿಮಾುಣ ಮಾಡಿಕಡುವುದಕೆಕ  ದಯವಿಟಿ , ಸಕಾುರ ಕರ ಮ 

ಕೈಗಳಳ ಬೇಕೆಾಂದ್ಯ, ನನು ತಮಮ  ಮೂಲಕ  ಸಕಾುರಕೆಕ  ಒತಾು ಯ ಮಾಡುತೆು ೋನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಶಾಂತ್ರಾಮ್ ಬುಡು  ಸಿದಿಧ  (ನ್ಯಮನದೇಾಶನವನುು  ಹೊಂದಿವರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ,  ಪೂಜಾ ಸಾ ಳಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸೂಕು  ವಯ ವಸಾ ಯನುನ  ಮಾಡಬೇಕು. 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶವ ರಪಪ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಈಗ್ರಗಲೇ ಒಾಂದ್ಯ ಪಾರ ಥಮಿಕ 

ಆರೋಗಯ  ಕೇಾಂದರ  ಇದ್. ನನು ಇಲಿ  ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳುವುದಿಲಿ . ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ಹೇಳಿದಂತೆ, 

ಉಳಿದಂತಹ ಎಲಿ್ಯ  ಅಾಂಶ್ಗಳು ಅಾಂದರೆ, ಸಮ ಶನ್, ತಾತಾಕ ಲ್ಲಕವಾದಂತಹ ಮನೆಗಳನುನ  

ಕಟಿ ಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತ್ತು ದಿದ ೋರಿ. ಮಾನ್ಯ  ಮರಿತ್ತಬ್ಬ ೋಗೌಡರು ಮತ್ತು  ಮಾನ್ಯ  ಶಾಂತರಾಮ್ ಬುಡನ  ಸಿದಿಿ  

ಮತ್ತು  ನ್ಮಮ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ  spot ಗೆ ಕರೆದ್ಯಕಾಂಡು ಹೋಗಿ,  ಅಲಿ್ಲ  ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಜಾಗ 

ಏನಿದ್, ಅದನುನ  ನೋಡಿಕಾಂಡು, ತಾತಾಕ ಲ್ಲಕವಾದಂತಹ ಶೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಸಮ ಶನ್ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  

ಅವಕಾಶ್ವಿದದ ರೆ, ಅದೂ ಕೂಡ ವಯ ವಸಾ ಯನುನ  ಮಾಡುತೆು ೋವ. ಅಲಿ್ಲ  ಒಾಂದ್ಯ ಪಾರ ಥಮಿಕ ಆರೋಗಯ  

ಕೇಾಂದರ  ಕೂಡ ಇದ್. ಇನನ ಾಂದ್ಯ ಪಾರ ಥಮಿಕ ಆರೋಗಯ  ಕೇಾಂದರ  ವಯ ವಸಾ ಯನುನ  ಕಲ್ಲಪ ಸಿಕಡುತೆು ೋವ.  

ಅಲಿ್ಲ  ವಯ ವಸಾ ಗಳು ಏನೇನು ಆಗಬೇಕೆಾಂಬುದರ ಬಗೆೆ  ಕೇಳಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಯ ವಸಾ ಯನುನ  

ಕಲ್ಲಪ ಸಿಕಡುತೆು ೋನೆ. 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ನನು ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ 

ಧನ್ಯ ವಾದಗಳನ್ನ ಪಿುಸುತೆು ೋನೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತ್ತ. ಮಾನ್ಯ  ಶ್ಶ್ೋಲ್ ಜ. ನ್ಮೊೋಶ್ಯವರೇ ನಿಯಮ 330ರ 

ಅಡಿಯಲಿ್ಲರುವ ತಮಮ  ವಿಷಯವನುನ  ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿ. 

ಶಿರ ೋ ಶಶಿೋಲ್ ಜಿ. ನ್ಮೊೋಶ್ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಇವತ್ತು  ಸಮಯ 

ಕೂಡ ಆಗಿದ್. ಇವತ್ತು  ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಈ ಸದನ್ದಲಿ್ಲ  ಇಲಿ . 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರೇ, ತಾವು ಮಾತನಡಿ. ಮಂತ್ತರ ಗಳು ಇಲಿವಾಂದರೆ, 

ಸಕಾುರ ಇದ್. ಅದಕೆಕ  ಅವರು ಉತು ರವನುನ  ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ತಾವು ಮಾತನಡಿ. 

ಶಿರ ೋ ಶಶಿೋಲ್ ಜಿ. ನ್ಮೊೋಶ್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಇಾಂದಿನ್ ಅಜೆಾಂಡಾದಲಿ್ಲ  ಪಟಿ  

ಮಾಡಲ್ಯಗಿರುವ ನಿಯಮ 330 ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲನ್  ಕರ ಮ ಸಂಖೆಯ  3 ಹಾಗೂ 6 ರ  ವಿಷಯಗಳನುನ  

ನಳೆಗೆ ತೆಗೆದ್ಯಕಳಿಳ . 
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ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತ್ತ. ಮಾನ್ಯ  ಶ್ಶ್ೋಲ್ ಜ. ನ್ಮೊೋಶ್ಯವರೇ, ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ .  

ಮಾನ್ಯ  ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರೇ, ಇಾಂದಿನ್ ಅಜೆಾಂಡಾದಲಿ್ಲ  ಪಟಿ  ಮಾಡಲ್ಯಗಿರುವ 

ನಿಯಮ 68ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ʼರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಇತ್ತು ೋರ್ಚಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪರ ವಾಹ ಮತ್ತು  ಅತ್ತವೃಷ್ಟಾ ಯಿಾಂದ 

ರೈತರ ಬ್ಳೆಗಳು ನಶ್ವಾಗಿ, ಜಾನುವಾರುಗಳು ಪಾರ ಣ ಹಾನಿಯಾಗಿ ಸ್ವವುಜನಿಕ ಆಸಿು ಗಳಿಗೆ ಧಕೆಕ  

ಉಾಂಟಾಗಿರುವ ಸಮಸಯ ಗಳ ಕುರಿತ್ತʼ ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಬೇಕರುವ ವಿಷಯವನುನ  ನಳೆ ನ್ಮಮ  ಸದನ್ದಲಿ್ಲ  

ಉತು ರ ಕನುಟಕದ ಸಮಸಯ ಗಳ ಬಗೆೆ  ಚ್ರ್ಚುಯನುನ  ಕೈಗೆತ್ತು ಕಾಂಡಾಗ ಈ ವಿಷಯವನೂನ  ಸಹ 

ಸೇರಿಸಿಕಳೊಳ ೋಣ. ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಮೇಲ್ ಈಗಲೇ ತಾವು ಮಾತನಡುತ್ತು ೋರೆಾಂದರೆ, ನ್ನ್ನ ದೇನೂ 

ಅಭಯ ಾಂತರವಿಲಿ . ತಾವು ಮಾತನಡುವುದಾದರೆ, ಮಾತನಡಿ. ನಳೆ ನವು ಕೈಗಳಳ ಲ್ಲರುವ 

ಚ್ರ್ಚುಯಲಿ್ಲ  ಇವಲಿವೂ ಸೇರಿದ್.  

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಆರ್.ಪ್ರಟ್ಟೋಲ್ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನ್ಯಯಕರು):-  ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, 

ನಳೆ ಪರ ಶ್ನ ೋತು ರ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ, ಉತು ರ ಕನುಟಕದ ಅಭಿವೃದಿಿ  ವಿಚಾರವಾಗಿ ಆಡಳಿತ 

ಪಕ್ಷದವರು ಮತ್ತು  ವಿರೋಧಪಕ್ಷದವರು ಮಾತನಡಲ್ಲ. ಇನುನ  ಸಮಯ ಉಳಿಯುವುದಾದದರೆ, 

ಪರ ವಾಹದ ಬಗೆೆ  ಚ್ರ್ಚುಗೆ ತೆಗೆದ್ಯಕಳಿಳ . ನನು ಮಾತನಡುವಾಗ, ತಾವು ಕುಳಿತ್ತಕಾಂಡು ಗಂಟೆ 

ಭಾರಿಸಬೇಡಿ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-ಮಾನ್ಯ  ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರೇ, ಉತು ರ ಕನುಟಕದ ಅಭಿವೃದಿಿ  

ವಿಚಾರವಾಗಿ ನ್ಡೆಯಲ್ಲರುವ ಚ್ರ್ಚುಯಲಿ್ಲ  ನಿಯಮ 68ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲರುವ ಈ ವಿಷಯವನೂನ  

ಸೇರಿಸಿಕಳೊಳ ೋಣ. ನನು ತಮಗೆ ಮಾತನಡುವುದಕೆಕ  ಸಮಯಾವಕಾಶ್ವನುನ  ಕಡುತೆು ೋನೆ. ಇದನುನ  

ಅದರ ಜತೆಯಲಿ್ಲ  ಸೇರಿಸಿಕಳೊಳ ೋಣ. 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಆರ್.ಪ್ರಟ್ಟೋಲ್:-  ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಮೊದಲ್ಕ ಉತು ರ ಕನುಟಕದ ಬಗೆೆ  

ಚ್ರ್ಚುಯಾದ ನಂತರ, ಆ ವಿಷಯವನುನ  ತೆಗೆದ್ಯಕಳಿಳ .   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನನು ಹೇಳುವುದೇನೆಾಂದರೆ, ಉತು ರ ಕನುಟಕದ ಸಮಸಯ ಗಳ ಜತೆಗೆ 

ಇದನುನ  ತೆಗೆದ್ಯಕಳಿಳ  ಎಾಂದ್ಯ ನನು ಹೇಳುತ್ತು ದ್ದ ೋನೆ.   

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಆರ್.ಪ್ರಟ್ಟೋಲ್:-  ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರೇ, ಅದರೆ ಇದರ ಜತೆಗೆ ಇದನುನ  

ತೆಗೆದ್ಯಕಳಿಳ .  First priority is for the discussion on the development of Northern Karnataka.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತ್ತ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಡುತೆು ೋನೆ.  
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11. ಪರ ಕಟಣೆ 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ದಿನಾಂಕ 22.12.2021ರ ಬುಧವಾರ ಮಧಾಯ ಹನ  3.00 ಗಂಟೆಗೆ 

ಬ್ಳಗ್ರವಿಯ ಸುವಣು ವಿಧಾನ್ಸೌಧದ ಮುಾಂಬ್ರಗಿಲ್ಲನ್ ಮೆಟಿ ಲ್ಕಗಳ ಮುಾಂದ್ ಎಲಿ್ಯ  ಮಾನ್ಯ  

ಶಸಕರುಗಳ ಗೂರ ಪ್ ಫಟೋ ಕಾಯುಕರ ಮವನುನ  ಏಪುಡಿಸಲ್ಯಗಿದ್, ಸದರಿ ಕಾಯುಕರ ಮದಲಿ್ಲ  

ಎಲಿ್ಯ  ಮಾನ್ಯ  ಶಸಕರುಗಳು ಭಾಗವಹಸಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಕೋರುತೆು ೋನೆ. ಎರಡು ವಷುಕಕ ಮೆಮ  ಮಾನ್ಯ  

ಸದಸಯ ರುಗಳು ಅವಧಿ ಮುಗಿದ್ಯ ಹೋಗುವಾಗ, ಫೋಟೋ ಕಾಯುಕರ ಮವನುನ  ಮಾಡುತೆು ೋವ. ಆ 

ಫಟೋ ಕಾಯುಕರ ಮದಲಿ್ಲ  ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರೆಲಿರೂ  ಭಾಗವಹಸಬೇಕು. ಈಗ ಸದನ್ವನುನ  ನಳೆ 

ಬ್ಳಗೆೆ  10.30 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮುಾಂದೂಡುತ್ತು ದ್ದ ೋನೆ. 

(ಸದನವು ಸಂರ್ಜ 7 ಗಂಟೆ 15 ನರ್ಮಷಕೆೆ  ಮುಕಾು ಯಗಂಡು, ಪನಃ ದಿನ್ಯಂಕ 21ನೇ ಡಿಸ್ಯಂಬರ್ 

ಮಾಹೆ 2021ರ ಮಂಗಳವಾರದಂದ್ದ ಬೆಳಗೆೆ  10.30 ಗಂಟೆಗೆ ಸಮಾವೇಶಗಳಿಲು 

ತಿೋಮಾಾನಸಿತ್ತ) 
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