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 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 
ನೂರ ನಲವತ್ನುರರ್ೆಯ ಅಧಿವೆೇಶನ  

16ರೆ್ೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 
                                                                ಬ್ತಧವನರ 

 
 
 

01. ನಿಯಮ 59ರ ಮೇರಗೆ ೆನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ ಮಂಡಿಸಲತ ಅನತಮತಿ ಕೊೇರಿ ಪರಸನವ  
"ರನಷರ ಧವಜಕೆೆ ಸಚಿವರೊಬ್ಬರತ ಅಗೌರವ ತ್ೊೇರಿದ್ನಾರೆ ಎನತುವ ಬ್ಗೆೆ” 

- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ) 
- ಶ್ರೇ ಕೂೆೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
- ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ.ೆರನಥೂೆೇಡ್(ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ) 
- ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ(ಕನನೂನತ ಮತ್ತು ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳ 

ಸಚಿವರತ) 
- ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ.ಇಬ್ನರಹಂ 
- ಶ್ರೇ ಕ.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಸಲೇಂ ಅಹಮದ್ 

(ಪರಸನವರ್ೆಯನತು ತಿರಸೆರಿಸಲನಯಿತ್ತ) 

    0೨. ಸಂತ್ನಪ ಸೂಚರ್ೆ 
 “ಡನ:ಹೆಚ್.ಡಿ.ಚೌಡಯಯ ಮತ್ತು ಡನ:ಚೆನುವಿೇರ ಕಣವಿ ನಿಧನದ ಬ್ಗೆೆ” 

- ಶ್ರೇ ಕೂೆೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ) 

0೩.ಪರಕಟಣ ೆ

0೪. ನಿಯಮ 59ರಡಿಯಲಿ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ   
    ನಿೇಡಿರತವ ತಿೇಪಾನತು ಪತನರ್ ಪರಿಶ್ೇಲಸತವ ಬ್ಗೆೆ. 

- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ) 

ವಿಷಯನನತಕರಮನಣಿಕೆ (Index) 
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- ಶ್ರೇ ಕೂೆೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
- ಶ್ರೇ ಸಲೇಂ ಅಹಮದ್ 

   0೫. ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರಗಳು 
        ಅ) ಚತಕೆೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆುಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನಿೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 
   110 – ಗೊೇಮನಳ ಜನಗದ ಬ್ಗೆೆ. 

- ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್ 
- ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ್(ಕಂದ್ನಯ ಸಚಿವರತ) 

   127 – 500 ಕೊೇಟಿ ಬ್ೆಲೆ ಬ್ನಳುವ ಜಮಿೇನತ ಬ್ಲನಢ್ಯರ ಪನಲತ 
- ಶ್ರೇ ರಘುರ್ನಥ್ ರನವ್ ಮಲನೆಪೂರ ೆ
- ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ್(ಕಂದ್ನಯ ಸಚಿವರತ) 

  134 – ರನಜಯದ ಕಂದ್ನಯ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಕನಯಾನಿವಾಹಸತತಿುರತವ ಸಿಬ್ಬಂದಗಳ ಬ್ಗೆೆ. 
- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ.ಸಂಕನೂರ 
- ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ್(ಕಂದ್ನಯ ಸಚಿವರತ) 

  130 – ಭನರಿೇ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಪರವನಹದಂದ್ನದ ಬೆ್ಲ ೆಹನನಿ ಬ್ಗೆೆ 
- ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್.ಮಂಜೆೇಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ್(ಕಂದ್ನಯ ಸಚಿವರತ) 

  194 – ವಸತಿ ಯೇಜರ್ೆಗಳ ಬ್ಗೆೆ 
- ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣ್ 
- ಶ್ರೇ ಕೂೆೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ವಸತಿ ಮತ್ತು  

                       ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
 153 – ಬ್ಗರ್ ಹತಕತಂ ಯೇಜರೆ್ ಬ್ಗೆೆ. 

- ಶ್ರೇ ನಿರನಣಿ ಹಣಮಂತ್ ರತದರಪಪ 
- ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ್(ಕಂದ್ನಯ ಸಚಿವರತ) 

 ಆ) ಚತಕೆೆ ಗತರತತಿಲಿದ ಪರಶೆುಗಳಿಗ ೆಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನಿೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳ ಮಂಡರೆ್ 

- - - 
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(೦೪೩) ೧೬-೨-೨೦೨೨/೧೧-೦೦/ಎಸ್.ಕ-ೆಬಿಎನ್ಎಸ್ 

 

 

 

 
 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 
ಬ್ತಧವನರ, 16ರೆ್ೇ ಫೆಬ್ರವರಿ, 2022 

ಸದನವು ವಿಧನನಸೌಧದಲಿರತವ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸಭನಂಗಣದಲಿ 
ಪೂವನಾಹು 11 ಗಂಟೆ 06 ನಿಮಿಷಕೆೆ ಸಮನವೆೇಶಗೂೆಂಡಿತ್ತ. 

ಸಭನಪತಿಯವರನದ (ಶ್ರೇ ಬ್ಸವರನಜ ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಹೊರಟಿಿ) ಅವರತ ಪಿೇಠದಲಿ ಉಪಸಿಿತ್ರಿದಾರತ 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರವನತು ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳೆ್ ಳೇಣ. 

೧. ನಿಯಮ 59ರ ಮೇರೆಗೆ ನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ ಮಂಡಿಸಲತ ಅನತಮತಿ ಕೊೇರಿ ಪರಸನುವ 
"ರನಷರ ಧವಜಕೆೆ ಸಚಿವರೊಬ್ಬರತ ಅಗೌರವ ತ್ೊೇರಿದ್ನಾರೆ ಎನತುವ ಬ್ಗೆೆ” 

      --- 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ನಿಯಮ 59 ರಡಿಯಲಿ ನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ಯನತು ಕೊಟಿಿದ್ೆಾೇವೆ. ದಯವಿಟತಿ, ಅದನತು 
ಪರಿಗಣಿಸಬ್ೆೇಕೆಂದತ, ರ್ನನತ ತ್ಮಮಲಿ ಕೇೆಳಿಕೂೆಳುಳತ್ುೆೇರೆ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, ಮೊದಲತ ಪರಶೆ್ ುೇತ್ುರ ಅವಧಿ 
ಮತಗಿದ ನಂತ್ರ ಈ ನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ಯನತು ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳಳಲನಗತವುದತ ಎಂದತ ತ್ಮಗ ೆ
ಗೊತಿುರಬ್ೆೇಕತ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ ಏನಿದ್ ೆಎಂಬ್ತದರ 
ಬ್ಗೆೆ ತ್ನವು ಕೆೇಳಿ.  ತ್ಮಮ ತಿೇಮನಾನ ಏರೆ್ಂಬ್ತದತ ಹೇೆಳಬ್ೆೇಕತ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ,  ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರ ಅವಧಿ ಮತಗಿದ 
ನಂತ್ರ ಇದನತು ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳಳಲನಗತವುದತ. 

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರ ಅವಧಿ ಮತಗಿದ ನಂತ್ರ ಇದರ ಬ್ಗೆೆ ಚಚೆಾಯನಗಲ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದಯವಿಟತಿ, . . . 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಶೆ್ ುೇತ್ುರ ಅವಧಿ ಮತಗಿದ ನಂತ್ರ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳೆ್ ಳೇಣ. 
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ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ರ್ನವೇೆ ಮನಡಿಕೂೆಂಡ ನಿಯಮದ ಪರಕನರ ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರ 
ಅವಧಿ ಮೊದಲತ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಂಡತ ನಂತ್ರ ಇದರ ಬ್ಗೆೆ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡಲತ ಅವಕನಶವಿದ್.ೆ 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ವಿಷಯ ಸಂವಿಧನನಕೆೆ 
ಸಂಬ್ಂಧಪಟಿಂತ್ಹ ವಿಷಯವನಗಿದೆ್.  

ಡನ. ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣ ಸನಾಮಿ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರದಂದ ಆಯ್ಕೆಯನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರ ಅವಧಿ ಮತಗಿದ ನಂತ್ರ ಇದರ ಬ್ಗೆೆ ಚಚೆಾಯನಗಲ. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, ಮೊದಲತ ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರ ಅವಧಿ 
ಮತಗಿಯಲ. 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ಸಂವಿಧನನದ ವಿಚನರಕೆೆ 
ಸಂಬ್ಂಧಪಟಿಿದ್ನಾಗಿದ್.ೆ ಇದರ ಬ್ಗೆೆ ಒಂದತ ನಿಮಿಷ ಕೆೇಳಿ. 

(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಯನರೂ ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೆೇಡಿ.  

(ಗೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಿಮಿಷ ನನು ಮನತ್ನತು 
ದಯವಿಟತಿ ಕೇೆಳಿ. ಭನರತ್ ದ್ೆೇಶದ ರನಷರ ಧವಜವನತು … 

(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ನನು ಮನತ್ನತು ಸಾಲಪ ಕೇೆಳಿ. 

(ಗೊಂದಲ) 
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ಡನ|| ವೆೈ. ಎ. ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ ಮನತಿನ ಮೇಲೆ  ಗೌರವ 
ಇರಲ. 

(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನನು ಮನತ್ನತು ಸಾಲಪ ಕೆೇಳಿ. ನಮಮಲಿರತವ procedure ಪರಕನರ 
ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರ ಅವಧಿ ನಂತ್ರ adjournment motion, ಈ ತ್ರಹದೆ್ಾಲನಿ ತ್ೆಗೆದತಕೊಳಳಲನಗತವುದತ. 
ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರ ಅವಧಿ ಮತಗಿಯಲ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ಗಂಭಿೇರವನದ ಪರಶೆುಯನಗಿದೆ್. 
ಇದತ ಸಂವಿಧನನದ  fundamental duties  ಬ್ಗೆೆ ಇರತವ ವಿಚನರ. ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರ ಅವಧಿಯಲಿ 
ಮಂತಿರಗಳು  ಉತ್ುರವನತು ಕೊಡತತ್ನುರ.ೆ ಮಂತಿರಗಳು ತ್ಮಮ ಜವನಬ್ನಾರಿಗಳನತು ಬಿಟತಿ, ರನಷರ ಧವಜದ 
ವಿರತದಿ ಹೆೇಳಿಕೆಯನತು ಕೂೆಡತವನಗ, ಈ ಸದನದಲಿ ಅವರ ಜವನಬ್ನಾರಿ ಏನತ ಎಂಬ್ತದರ ಬ್ಗೆೆ ಹೆೇಳಿ.  

 ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, ಸದನದ 
ನಿಯಮವನತು ….. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದರ ಬ್ಗೆೆ ತ್ನವು ruling  ಕೂೆಡಿ. 
ರನಷರಧವಜಕೆೆ ಅವಮನನ ಮನಡಿರತ್ಕೆಂತ್ಹ ಮಂತಿರಗಳು ಬ್ಂದತ ಉತ್ುರ ಕೂೆಡಬ್ಹತದ್ೇೆ ಎಂಬ್ತದತ 
ಬ್ಹಳ ಮತಖ್ಯ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ಅವರ ಹೆೇಳಿಕೆಯನತು ಇವರತ ಸರಿಯನಗಿ ಅರ್ಾ 
ಮನಡಿಕೊಂಡಿಲಿ.   

(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಎಲಿರೂ ಒಟಿಿಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೆೇಡಿ. ಒಬ್ಬಬ್ಬರನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 
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(ಗೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನು ಪರಶೆು ಇಷೆಿೇ. ಈ ದ್ೆೇಶದ ರನಷರ 
ಧವಜಕೆೆ ಅವಮನನ ಮನಡಿರತವ ಮಂತಿರಗಳು ಬ್ಂದತ ಈ ಸದನದಲಿ ಉತ್ುರ ಕೊಡಬ್ಹತದ್ನ ಎಂಬ್ 
ಬ್ಗೆೆ ತ್ನವು ದಯವಿಟತಿ ಸಾಲಪ ಹೆೇಳಿ. 

(ಗೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರ ಅವಧಿ 
ಮತಗಿದ ನಂತ್ರ ನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ ತ್ೆಗೆದತಕೊಳುಳವುದಕೆೆ ಅವಕನಶವಿದ್ೆ. ಅದರ ಬ್ಗೆೆ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ೆ
ಮನಡತವುದಕೆೆ ತ್ಮಗೆ ಅಧಿಕನರವಿದ್.ೆ 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಸಲೇಂ ಅಹಮದ್ (ಸಿಳಿೇಯ ಸಂಸೆಿಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಈ ತ್ರಹ 
ಹೆೇಳಿಕೆಯನತು ಕೊಡಬ್ಹತದ್ೆೇ?  ಕೆಂಪತ ಕೂೆೇಟಯೆ ಮೇಲೆ ಕೇೆಸರಿ ಧವಜ ಹನರಿಸತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳುತ್ನುರಲಿವೆೇ, …...ಅವರಿಗೆ ರ್ನಚಿಕಯೆನಗಬೆ್ೇಕತ. …  

(ಗೊಂದಲ) 

(ಮತಂದತ) 

(044) 16.02.2022, 11.10, ಟಿಸಿಹೆಚ-ಕೆಎಸ 
(ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರ ಅವಧಿ, ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರ ಅವಧಿಯ ನಂತ್ರ ಅವಕನಶ 
ಮನಡಿಕೊಡತತ್ೆುೇರೆ್. 

(ಗೊಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೊೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಿಲತವಳಿ 
ಸೂಚರೆ್ಗೆ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೊಡಿ. 

(ಗೊಂದಲ) 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ ಆಗತವುದಲಿ. ಈಗ 

ಹೆಚ್.ಎಂ.ರಮೇಶ್ಗೌಡರವರೇೆ ತ್ನವು ಪರಶೆು ಕೆೇಳಿ. 
(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಶೆ್ ುೇತ್ುರ ಅವಧಿ ಮತಗಿಯತವವರೆಗೆ ಅವಕನಶ ಕೊಡತವುದಲಿ. 
ದಯವಿಟತಿ ಎಲಿರೂ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿಳ. ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, ತ್ನವು ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರ 
ಅವಧಿಯ ನಂತ್ರ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿ. 

(ಗೊಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಹೆೇಳುವುದನತು ಸಾಲಪ ಕೆೇಳಿ. 

ತ್ಮಮ ತಿೇಮನಾನವನತು ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರ ಆದ ನಂತ್ರ ಕೊಡಿ.(ಗೊಂದಲ) ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ರನಷರ ಧವಜಕೆೆ ದ್ೂೆರೇಹ ಮನಡಿದ್ನಾರೆ. 

(ಗೊಂದಲ) 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದನತು ಕೆೇಳಿ. 

ನಮಮಲಿ ಒಂದತ ಪೊರಸಿೇಜರ್ ಇದ್ೆ. ನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ಯನತು ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರ ಅವಧಿ ಮತಗಿದ ನಂತ್ರ 
ಪರಸನುಪ ಮನಡತವುದಕೆೆ ಅನತಮತಿ ಕೂೆಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಆಗ ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಸಂವಿಧನನದ ಚೌಕಟಿಿನಲಿ ಈ 
ನಿಯಮನನತಸನರ ಈ ಸದನವನತು ನಡಸೆತತಿುದ್ೆಾೇವ.ೆ ಆ ಸಂವಿಧನನವರೆ್ುೇ ಗನಳಿಗೆ ತ್ೂರಿರತವನಗ 
ಸಕನಾರದ ನಿಲತವು ಏರೆ್ಂದತ ಹೆೇಳಬ್ೆೇಕತ.  

(ಗೊಂದಲ) 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಪರಶೆ್ ುೇತ್ುರ ಅವಧಿ ಮತಗಿದ ನಂತ್ರ ನಿಮಗೆ ಪರಸನುಪ ಮನಡತವುದಕೆೆ 

ಅನತಮತಿ ಕೂೆಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಈಗ ರ್ನನತ ಅನತಮತಿ ಕೂೆಡತವುದಲಿ. 
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ಬ್ಹಳ ಗಂಭಿೇರವನದ ವಿಚನರ.  
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಹೆಚ್.ಎಂ.ರಮೇಶ್ಗೌಡರವರೆೇ ತ್ನವು ತ್ಮಮ ಪರಶೆು ಕೆೇಳಿ. 
 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರ ಅವಧಿಯನತು 

suspend ಮನಡಿ, ಈ ವಿಚನರವನತು ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳುಳವಂತ್ೆ ಹೆೇಳುತಿುದ್ೆಾೇವೆ.  
(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಈ ರನಷರಕೆೆ ಅವಮನನವನಗಿದ್ೆ. ಇದಕ್ೆಂತ್ ದ್ೊಡಡ ಅವಮನನ ಬ್ೆೇಕ?ೆ 
ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದಯವಿಟತಿ ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರ 

ಅವಧಿಯ ನಂತ್ರ ತ್ೆಗೆದತಕೊಳಿಳ. 
(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯರತ:- ದಯವಿಟತಿ ಯನರನದರೂ ಒಬ್ಬರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 
(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ನಮಮ ನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ 
ಏನಿದ್ೆಯೇ ಅದನತು ಸಾಲಪ ಕೆೇಳಿ.  

(ಗೊಂದಲ) 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:_ ಮನನಯ ವಿರೂೆಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ 

ಹೆೇಳಿದಾನೂು ಕೂಡ ಗಮನದಲಿಟತಿಕೂೆಳಿಳ. ನಮಮಲಿ ನಿಯಮಗಳಿವ,ೆ ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರ ಅವಧಿ ಮತಗಿದ 
ನಂತ್ರ ಅದಕೆೆ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೊಡತತ್ೆುೇರೆ್. ಆಗ ತ್ನವು ಪರಸನುಪ ಮನಡಿ. ರ್ನನತ ಈಗ ರ್ನನತ 
ಅದಕೆೆ ಅವಕನಶ ಕೂೆಡತವುದಲಿ.  

(ಗೊಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಸಲೇಂ ಅಹಮದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಯನವ ಕನರಣಕೂೆ ರ್ನವು 

ಒಪತಪವುದಲಿ.  
(ಗೊಂದಲ) 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅದತ ನಿಮಗೆ ಬಿಟಿಿದತಾ. 
 
ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಜಮಿೇರ್ ಅಹಮದ್ ರವರ 

ಹೆೇಳಿಕೆ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಚಚೆಾಯನಗಲ. 
(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಡನ.ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ದಯವಿಟತಿ 
ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಳಬ್ೇೆಕತ. 

(ಗೊಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದಯವಿಟತಿ ನಮಮ ನಿಲತವಳಿ 

ಸೂಚರೆ್ಯನತು ಓದತವುದಕನೆದರೂ ಅವಕನಶ ಕೊಡಿ. 
(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರದ ನಂತ್ರ ನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ಯನತು ತ್ೆಗೆದತಕೊಳಳಬ್ೇೆಕತ.  

(ಗೊಂದಲ) 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, ದಯವಿಟತಿ ತ್ನವು ತಿಳುವಳಿಕ ೆ

ಹೊಂದರತ್ಕೆಂರ್ವರತ ಹನಗೂ ಬ್ಹಳ ಅನತಭ್ವಸಿರತ ಇದಾೇರಿ, ಆದಾರಿಂದ ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರ ಅವಧಿ 
ಮತಗಿದ ನಂತ್ರ ರ್ನನತ ನಿಮಗೆ ಪರಸನುಪ ಮನಡಲತ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೂೆಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

  
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನು ಪರಶೆು ಇರತವುದತ ಇಷೆಿ. ರ್ನನತ 

ನಿೇವು ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರ ಅವಧಿಯನತು ನಡಸೆಬ್ೆೇಡಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುಲಿ. ಆದರ ೆ ರ್ನನತ ನನು ನಿಲತವಳಿ 
ಸೂಚರೆ್ಯನತು ಓದತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಆನಂತ್ರ ತ್ನವು ತಿೇಮನಾನ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳಿಳ. 

(ಗೊಂದಲ) 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ಪರಸನುಪ ಮನಡಲತ ಅನತಮತಿ ಕೊಟಿಿದ್ೆಾೇರೆ್. ಆದರೆ ಈಗ ಪರಸನುಪ 
ಮನಡಲತ ಅನತಮತಿ ಕೂೆಡತವುದಲಿ. ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರ ಅವಧಿಯ ನಂತ್ರ ತ್ನವು ಪರಸನುಪ ಮನಡಬ್ಹತದತ. 

(ಗೊಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ರನಷರದ  ಸಂವಿಧನನದ ಪರಶೆು. 

ದಯವಿಟತಿ ಚಚೆಾಗ ೆಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೊಡಬ್ೇೆಕತ. 
(ಗೊಂದಲ)  

ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ. .. 

(ಗೊಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ವಿಷಯ ಈ ಸದನದಲಿ 

ಚಚೆಾಯನಗದದಾರೆ, ಇರ್ನಯವ ಸದನದಲಿ ಚಚೆಾಯನಗಬ್ೆೇಕತ. 
 (ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಎದತಾ ನಿಂತ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ) 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ದಯವಿಟತಿ ತ್ನವೆಲಿರೂ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿಳ. ನಮಮ ಸದನದಲಿ 

ನಿಯಮಗಳಿವ,ೆ ಆ ನಿಯಮಗಳ ಪರಕನರ ಯನವುದ್ೆೇ adjournment motion ಬ್ಂದರ,ೆ ಅದನತು 
ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರ ಅವಧಿ ಮತಗಿದ ನಂತ್ರ ತ್ೆಗೆದತಕೊಳುಳತ್ೆುೇವೆ. ಆಗ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅನತಮತಿ 
ಕೊಡತತ್ುೆೇರೆ್ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಸಲೇಂ ಅಹಮದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದನತು ವಿಶೆೇಷ ಪರಕರಣದಲಿ 
ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳಳಬ್ೇೆಕತ.  

(ಗೊಂದಲ) 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರ ನಂತ್ರ ರ್ನನತ ಅವಕನಶ ಕೊಡತತ್ುೆೇರೆ್. 

(ಗೊಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದಯವಿಟತಿ ಅವಕನಶ ಕೊಡಬ್ೇೆಕತ.  

(ಗೊಂದಲ) 
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ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸದನದ ಪಿೇಠಕೆೆ ಗೌರವ 
ಕೊಡದ್ೇೆ ಇರತವವರತ ಸಂವಿಧನನ ಬ್ಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ನಾರೆ.  

(ಗೊಂದಲ) 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಒಂದತ ಬ್ನರಿ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಹೆೇಳಿದ ನಂತ್ರ, ಅದನತು 

ದಯಮನಡಿ overrule ಮನಡಬ್ೇೆಡಿ. ಸಭನಪತಿಯವರತ ಒಂದತ ಬ್ನರಿ ತಿೇಮನಾನ 
ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಂಡನಗ ತ್ನವು ಅದರಂತ್ ೆನಡದೆತಕೊಳಳಬ್ೇೆಕತ.  

 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಹೇೆಳಿರತ್ಕೆಂರ್ದಾಕೆೆ ನಮಗ ೆ

ಸಂಪೂಣಾವನದ ಗೌರವವಿದ್ೆ. ಆದರೆ ಈ ರನಷರದಲಿ ರನಷರಧವಜಕೆೆ ಯನರನದರೂ ಅವಮನನ 
ಮನಡಿದರೆ ರ್ನವು ಸಹಸತವುದಲಿ. ಈ ಸದನವು ಕೂಡ ಅದನತು ಸಹಸಲೂಬ್ನರದತ. (ಗೊಂದಲ) 
ದಯವಿಟತಿ ಅದರ ಬ್ಗೆೆ ಚಚೆಾ ಆಗಬ್ೇೆಕತ. (ಗೊಂದಲ) ಈ ಸದನದ ಪನವಿತ್ರಯತ್ ೆಉಳಿಯಬ್ೆೇಕನದರೆ 
ಚಚೆಾಯನಗಬೆ್ೇಕತ. ತಿರವಣಾ ಧವಜಕೆೆ ಅವಮನನ ಮನಡಿದ್ನಾರೆ ಅದರ ಬ್ಗೆೆ ಇಲಿ ಚಚೆಾಯನಗಬೆ್ೇಕತ. 

(ಗೊಂದಲ) 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಸದನವನತು ೧೦ ನಿಮಿಷಗಳ ಕನಲ ಮತಂದೂಡತತಿುದ್ೆಾೇರೆ್. 
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(45) ಎಸ್ಪಿಆರ್/ಜಿಆರ್/11:30/16/02/2022 
(ಪೂವನಾಹು 11 ಗಂಟೆ 16 ನಿಮಿಷಕೆೆ ಮತಂದೂಡಲಪಟಿ ಸದನವು 

ಪತನಃ ಪೂವನಾಹು 11 ಗಂಟೆ 36 ನಿಮಿಷಕೆೆ ಸಮನವೆೇಶಗೂೆಂಡಿತ್ತ) 
(ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಪಿೇಠನಸಿೇನರನದರತ) 

 
ನಿಯಮ 59ರ ಮೇರೆಗೆ ನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರ್ೆ ಮಂಡಿಸಲತ ಅನತಮತಿ ಕೊೇರಿ ಪರಸನುವ                                                        

  ವಿಷಯ:-  ರನಷರಧವಜಕೆೆ ಸಚಿವರೊಬ್ಬರತ ಅಗೌರವ ತ್ೊೇರಿದ್ನಾರ ೆ
         ಎನತುವ ಬ್ಗೆೆ 
                            * * * 

     ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ.ೆರನಥೂೆೇಡ್(ವಿರೊೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರವನತು ಬ್ದಗಿಟತಿ ಇದನತು ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳಳಬ್ೇೆಕೆಂದತ ರ್ನವು ಈಗನಗಲೆೇ 
ತ್ಮಲಿ ಮನವಿ ಮನಡಿದ್ೆಾೇವೆ. ಏಕೆಂದರ,ೆ ಇದತ ಬ್ಹಳ ಮಹತ್ಾವನದ ವಿಚನರವನಗಿದ್ೆ.  ನಮಮ ರನಷರಕೆೆ 
ಅವಮನನ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಹೆೇಳಿಕೆಯನತು ಕೊಟಿಿರತವ ಮಂತಿರಯವರೆೇ ಇವತಿುನ ದವಸ ಇಲಿಗೆ 
ಬ್ಂದತ ಉತ್ುರಿಸತತ್ನುರಯೆೇ ಅರ್ವನ ಈ ವಿಷಯದ ಬ್ಗೆೆ ಚಚಾೆ ಮನಡತವುದಕೆೆ…. ಇದತ ನಮಮ 
ಸಂವಿಧನನದ ಎಲನಿ ಅಂಶಗಳನತು ಗನಳಿಗ ೆತ್ೂರಿ, ಈ ರಿೇತಿಯ ಹೆೇಳಿಕೆಯನತು ನಿೇಡಿದಾಕನೆಗಿ, ತ್ನವು 
ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರ ಕಲನಪವನತು ಬ್ದಗಿರಿಸಿ, ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರಿಗ ೆ ನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ಯನತು 
ಪರಸನುಪಿಸಲತ ಅವಕನಶ ನಿೇಡಬ್ೇೆಕತ.   
     ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಒಂದತ ನಿಮಿಷ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿಳ.  
     ಶ್ರೇ ಸಲೇಂ ಅಹಮದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ವಿಶೆೇಷ ಪರಕರಣವೆಂದತ 
ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಇದನತು ಚಚೆಾಗೆ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳಳಬ್ೆೇಕತ.್ ‘Seditionʼ ಪರಕರಣವನತು ದ್ನಖ್ಲಸಬ್ೆೇಕತ.  
ಏಕೆಂದರ ೆಇಷತಿ ದನಗಳನದರೂ ಸಹ ಯನವುದ್ೇೆ ನಿಯಮದಡಿ ….  
     ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರಗಳ ನಂತ್ರ ಅವಕನಶ ನಿೇಡಲತ ನಿಯಮಗಳಲಿ ಅವಕನಶವಿದ್ೆ.  ನಿಯಮಗಳನತು ಗನಳಿಗ ೆ
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ತ್ೂರತವುದಕನೆಗತವುದಲಿ.  ಹೇಗನಗಿ ಇದನತು ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರ ಕಲನಪವನದ ಮೇಲ ೆ ಚಚಾೆಗೆ 
ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳಿಳ.       
     ಶ್ರೇ ಸಲೇಂ ಅಹಮದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರನಷರ ದ್ೊರೇಹದ ಕೆಲಸವನಗಿದ್.ೆ 

 
(ಗೊಂದಲ) 

 
     ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಏನತ ಉತ್ುರ 
ಕೊಡಲಕನೆದರೂ ಸಹ ಸಕನಾರ ಸಿದಿವಿದ್.ೆ 
     ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, ನಿೇವು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕನಲ ಮನತ್ರ್ನಡಿ, 
ನನಗ ೆಮನವರಿಕ ೆಮನಡಿ. 
     ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೊೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಧನಯವನದಗಳು.  ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಕನಯಾವಿಧನನ ಹನಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮಗಳ 
ನಿಯಮ–59 ರನಾಯ ನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ಯನತು ಮಂಡಿಸಲತ ರ್ನನತ ಪರಸನುವರೆ್ಯನತು ನಿೇಡಿದ್ೆಾನತ.  
ಭನರತ್ ದ್ೆೇಶದ ರನಷರ ಧವಜವನದ ತಿರವಣಾ ಧವಜವು ಈ ದ್ೆೇಶದ ಹಲವು ಹರಿಯ ಹೊೇರನಟಗನರರ 
ದೇಘಾ ಹೊೇರನಟ, ತ್ನಯಗ ಮತ್ತು ಬ್ಲದ್ನನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ೆ.  ಇಂತ್ಹ ರನಷರ ಧವಜಕೆೆ ಅವಮನನ 
ಮನಡಿ, ರನಷರದ ಕೆಂಪತ ಕೊೇಟೆಯ ಮೇಲೆ, ಕೆೇಸರಿ ಧವಜವನತು ಹನರಿಸತತ್ೆುೇವೆ ಎಂಬ್ 
ಪರಚೂೆೇದರ್ನಕನರಿ ಮತ್ತು ವಿವನದ್ನತ್ಮಕವನದ ಹೆೇಳಿಕೆಯತ ದ್ೆೇಶದ ಏಕತ್ಯೆನತು ಛಿದರಗೊಳಿಸತವ 
ಹತರ್ನುರವನಗಿದ್.ೆ  ರನಷರಕೆೆ ಅಗೌರವ ತ್ೊೇರಿಸತವ ಮತ್ತು ರನಜಯದ ಸಂವಿಧನನಿಕ ಹತದ್ೆಾಯನತು 
ಹೊಂದರತವ ಮಂತಿರಯವರ ಹೆೇಳಿಕೆಯತ ದ್ೆೇಶಕೆೆ ಅಪಚನರವೆಸಗಿದಂತ್ನಗಿದತಾ, 
ಅಸಂವಿಧನನಿಕವನಗಿರತವ ಈ ವಿಷಯವು ಸನವಾಜನಿಕವನಗಿ ಮಹತ್ಾವನಗಿರತವುದರಿಂದ ಇವತಿುನ 
ದವಸ ಈ ನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ಯನತು ಚಚಾೆಗ ೆ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳಳಬ್ೆೇಕೆಂದತ ರ್ನನತ ಕೊೇರತತ್ೆುೇರ್.ೆ  
ಸಂವಿಧನನಿಕ ಚೌಕಟಿಿರ್ೊಳಗೆ ಮಂತಿರಗಳು ಪರಮನಣ ವಚನವನತು ಸಿಾೇಕರಿಸತತ್ನುರ.ೆ  ಅದರಲಿ 
ಸಂವಿಧನನವನತು ಎತಿು ಹಡಿಯತವ ಕೆಲಸವನತು ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಅದರಲಿ ಪರಮತಖ್ವನಗಿರತವುದತ 
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Fundamental Duties.   Article 51A of the Constitution of India reads 
thus: 

“51A. Fundamental duties.—It shall be the duty of 
every citizen of India—  

(a) to abide by the Constitution and respect its 
ideals and institutions, the National Flag and the National 
Anthem; ……” 

ರನಷರ ಧವಜ ಮತ್ತು ರನಷರ ಗಿೇತ್ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ನಗ, ಅದತ ತಿರವಣಾ ಧವಜ.  ಆದರೆ ಇವತಿುನ ದವಸ 
ತಿರವಣಾ ಧವಜಕೆೆ ಯನವ ಸಿಿತಿ ತ್ಂದದ್ನಾರೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರ,ೆ ಇದತ ಹೂೆಸದ್ೆೇನೂ ಅಲಿ.  ಅದತ 
ಭನರತಿೇಯ ಜನತ್ನ ಪಕ್ಷ, ಜನಸಂಘ ಅರ್ವನ ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್., ಆಗಿರಬ್ಹತದತ, ಎಲಿವೂ ಸಹ…. 
ಅವರತಗಳೆಲಿರೂ ಮೊದಲನಿಂದಲೂ ಸಹ ಈ ತಿರವಣಾ ಧವಜವನತು ಒಪಿಪಕೊಂಡಿಲಿ.  ಹೇಗನಗಿ ಇದತ 
ಹೊಸದ್ೆೇನೂ ಅಲಿ.   

 
(ಗೊಂದಲ) 

 
    ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, 
…. 

(ಗೊಂದಲ) 
 

       (ಮತಂದತ) 
(46) 11.40 16-02-2022   ಸಿಎಸ:ಜಿಆರ್  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸಭನರ್ನಯಕರ,ೆ ನಿೇವು ನಿಮಮ ಕಡಯೆವರನತು ನಿಯಂತಿರಸಬ್ೆೇಕತ.   

(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವುದತ ಯನವುದೂ ಕಡತ್ಕೆೆ ಹೂೆೇಗಬ್ನರದತ. 
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(ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆದ್ೆೇಶದ ಮೇರಗೆೆ  ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ನಡದೆ ಸದನದ ಕಲನಪವನತು 
ದ್ನಖ್ಲಸಿರತವುದಲಿ.) 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:-ಈ ಸದನದಲಿ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳು ಇವೆ.   ಇದತ ಹರಿಯರ ಮರ್.ೆ  
ದಯಮನಡಿ ಪದ್ೇೆ ಪದ್ೇೆ ಹೆೇಳಿಸಿಕೂೆಳಳಬ್ೆೇಡಿ.   ಸಚಿವರತಗಳು ಸದಸಯರ ಹನಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ನರದತ.   
ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲ, ನಂತ್ರ ಸಕನಾರ ಉತ್ುರ ಕೊಡತತ್ುದ್ೆ.   ಆಮೇಲೆ 
ರ್ನನತ ನಡವಳಿಯನತು ಪರಿಶ್ೇಲಸಿ, ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದಾನತು ಕಡತ್ದಂದ ತ್ೆಗೆಯಬ್ೆೇಕನದಾಲಿ 
ತ್ೆಗೆಸತತ್ೆುೇರೆ್.   

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ(ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆೇ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್., ನವರಿಗೆ ಏರ್ನದರೂ ಸನಕ್ಷಿ ಇದ್ೆಯ್ಕೇ ಎಂದತ ಕೆೇಳುತಿುದ್ನಾರೆ.   ಈ 

xxx ಕಚೆೇರಿಯಲಿ  52 ವಷಾ ತಿರವಣಾ ಧವಜ ಹನರನಡಿರಲಲಿ.  17-07-1947ರೆ್ೇ ಸನಲನಲಿ  

xxx ಸಂಘಟರ್ಯೆ….. 

(ಗೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಿ:- ಹನವಿನಪತರ ಎಲಿದ್ೆ, ಪನಕ್ಸನುನದಲಿದ್ೆಯ್ಕೇ?  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆೇ, ರ್ನರೆ್ೇರ್ನದರೂ unparliamentary 

ಪದ ಹೆೇಳಿದಾರ ೆಅದನತು ಕಡತ್ದಂದ ತ್ೆಗೆಯಿರಿ, xxx ಎನತುವುದತ unparliamentary  ಪದ 
ಅಲಿ.   

(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ವಿರೂೆೇಧ  ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಏನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೂೆೇ ಅದನತು 
ಮನತ್ರ್ನಡಲ, ಅದತ ಕಡತ್ದಂದ ತ್ೆಗೆಸತವಂತ್ಹ unparliamentary ಪದ ಆದಲಿ ನಂತ್ರ 
ತ್ೆಗೆಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

xxx ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆದೆ್ೇಶನನತಸನರ ಕಡತ್ದಂದ ತ್ೆಗೆಯಲನಗಿದೆ್ 
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(ಗೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆೇ, ಸಂವಿಧನನಬ್ದಿವನಗಿ ಪರಮನಣ ಸಿಾೇಕರಿಸಿ 
ಮಂತಿರಯನಗಿ ಈ ಸದನಕೆೆ ಬ್ಂದರತವವರಿಗೆ parliamentary ಪದ ಯನವುದತ,  
unparliamentary ಪದ ಯನವುದತ ಎನತುವುದತ ಗೊತಿುಲಿದ್ೆೇ ಇರತವುದಕೆೆ ನಮಮ ರನಜಯಕೆೆ ಈ 
ಸಿಿತಿ ಬ್ಂದರತವುದತ.   

(ಗೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಿ:- ಭನರತ್ನಂಬ್ೆಯ ಹನಲನತು ಕತಡಿದವರನದ ರ್ನವು ಅಲಿ ಹೂೆೇಗಿ 
ಧವಜವನತು ಹನರಿಸಿದ್ಾೆೇವೆ.   

(ಗೊಂದಲ) 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರ,ೆ ನಿೇವು ವಿಷಯಕೆೆ ಸಿೇಮಿತ್ವನಗಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ.   

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆೇ, ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರತ ಸನಕ್ಷಿಯನತು 
ಕೆೇಳಿದ್ನಾರ.ೆ   

 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆೇ, ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ  ರ್ನಯಕರಿಗ ೆ ನಿೇವು 
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ಕೊಟಿಿದಾೇರಿ.  ಅವರಿಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರತ ಅವಕನಶ 
ಕೊಡತವುದಲಿ ಎಂದರೆ ಹೆೇಗ?ೆ  

(ಗೊಂದಲ) 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ನನು ಅನತಮತಿ ಇಲಿದ್ೇೆ ಯನರೂ ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ನರದತ.   ನಡತವೆ 
ನಡತವ ೆಎದತಾ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೆ ಸದನಕೆೆ  ಗೌರವ ಇರತವುದಲಿ.   ಯನರತ ಕೆೈ ಎತ್ತುತ್ನುರೊೇ ಅವರಿಗೆ 
ರ್ನನತ ಅವಕನಶ ಕೊಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಅವರತ ಮನತ್ರ ಮನತ್ರ್ನಡಲ.                    (ಮತಂದತ) 
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(047)/16-2-2022/11-50/ಎಲ್ಲ್ಎಂ/ಎಂಡಿ 

    ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್( ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ಮನನಯ 

ಸುೆೇಹತ್ರತ ಸನಕ್ಷಿಯನತು ಕೆೇಳಿದ್ನಾರ.ೆ 17 ಜತಲೆೈ 1947ರಲಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನ ಮತಖ್ವನಣಿ 

“Organiser”್ನಲಿ ಏನತ ಹೆೇಳುತ್ನುರ ೆಎಂದರೆ "The people who have come to power 

by the kick of fate may give in our hands the Tricolour but it will never 
be respected and owned by Hindus. The word three is in itself an evil, 

and a flag having three colours will certainly produce a very bad 
psychological effect and is injurious to a country." ಇದತ “Organiser”್ಎನತುವ 

ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮತಖ್ವನಣಿಯಲಿ ಬ್ಂದರತವುದತ.  

    ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ(ಕನನೂನತ ಮತ್ತು ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ In Practice and Procedure of Parliament – M.N.Kaul and 
S.L.Shakdher, it is mentioned as:  

“If an adjournment motion is sought to be moved on the 
basis of statement by any Minister, it must set out either 
the statement in full or at least give a substance of the 
statement; otherwise, it could not be a definite matter for 
discussion for which the House should be adjourned.”  

ಮನನಯ ಹರಿಪರಸನದ್ರವರತ ಕೂೆಟಿಿರತವ ವಿಷಯಕೆೆ ಸಿೇಮಿತ್ವನಗಿ ಚಚಾೆಯನಗಬ್ೆೇಕತ. 
1935/1942/1949ರೆ್ೇ ಸನಲನಲಿ ಏರ್ನಯಿತ್ತ, Representative Assembly ಬ್ಗೆೆ 
ಚಚೆಾಯನತು ಅವರತ ಮನಡಬ್ೆೇಕನದರೆ ಅದನತು ಬ್ೆೇರ ೆ ರೂಪದಲಿ ತ್ಂದತ ಚಚೆಾ ಮನಡಲ. We 
have no objection.  The Government is capable to answer̤.  ಇವತಿುನ 
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Adjournment Motion ಬ್ಗೆೆ ಅವರತ clear cut ಆಗಿ writing ನಲಿ ಏನತ ಕೊಟಿಿದ್ನಾರ ೆ
ಅಷಿಕೆೆ ಸಿೇಮಿತ್ವನಗಿ ಚಚಾೆಗೆ ತ್ನವು ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೊಡಬ್ೇೆಕತ.  

     ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರ ೆತ್ನವು ದಯಮನಡಿ ವಿಷಯದ ಬ್ಗೆೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳು ವಿಷಯಕೆೆ ಸಿೇಮಿತ್ವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೇೆಕತ 
ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದ್ನಾರೆ. ನಮಮ ವಿಷಯ ಇರತವುದ್ೇೆ ರನಷರಧವಜಕೆೆ ಸಿೇಮಿತ್ವನಗಿ. ಅದನತು ಬಿಟತಿ ರ್ನನತ 
ಏನನತು ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುಲಿ. The Hon’ble Minister is capable.   

                                   (ಗೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್:- ಸನಕ್ಷಿ ಕೆೇಳಿದಾಕೆೆ ಇದತ ಬ್ಂದದತಾ.  

 Sri B.K.HARIPRASAD:- Golwalkar while denouncing the choice of 

Tricolour as National Flag in an essay entitled  ‘Drifting and Drifting’್in 

the book “Bunch of Thoughts”್wrote:… 

(ಗೊಂದಲ) 

    ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ:- ಮಂತಿರಗಳು ಬ್ೆೇಕನದರ ೆಮನತ್ರ್ನಡಲ. ಆದರೆ ಎಲಿರೂ ಎದತಾ ನಿಂತ್ತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೆ ಹೆೇಗ?ೆ 

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ(ಕನನೂನತ ಮತ್ತು ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ರನಷರದ ಐಕಯತ್ ೆ ಮತ್ತು ಸನವಾಭೌಮತ್ಾದ ಮೇಲೆ ದ್ನಳಿಯನಗಿದೆ್, ಸಂವಿಧನನದ 
ಉಲಿಂಘರ್ೆಯನಗಿದೆ್, ಇದಕೆೆ ಕನರಣರನದ ಮನನಯ ಸಚಿವರನದ ಈಶಾರಪಪನವರ ಮೇಲ ೆ ಯನವುದ್ ೆ 
ಕರಮವನತು ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಂಡಿರತವುದಲಿ.  So, you are confined only to the Minister’s 
statement.  ಈ ನಿಯಮವನತು general Adjournment Motion ನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲಿ 
ರಫೆರ್ ಮನಡತತಿುಲಿ. ಮಂತಿರಗಳ ಹೆೇಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದತ Adjournment Motion 
ಬ್ಂದಮೇಲ ೆಏನತ ಮನಡಬ್ೆೇಕತ, Sri B.K.Hariprasad is a senior member and he 
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has experience in many Houses.   ಅಲಿ confine ಆಗಿದ್ೆ.  ಅದನತು ನಿಯಮ ೬೯ರಲಿ 
ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಂಡಿ ನಮಮದ್ೇೆನತ ತ್ಕರನರತ ಇಲಿ. Adjournment Motion has to be confined 
to the concerned subject only.  

    ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮಂತಿರಗಳು ಏನತ ಹೆೇಳಿಕಯೆನತು ಕೊಟಿಿದ್ನಾರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 
ಬ್ೆೇರ ೆವಿಚನರ ಇಲಿ ತ್ರತವುದತ ಬ್ೆೇಡ.  

     ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆ್ಬೇಗೌಡ:- ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರತ ಸನಕ್ಷಿ ಕೆೇಳಿದ್ನಗ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ 
ಹೆೇಳಬ್ೆೇಕೊ ಬ್ೇೆಡವೊ.  

(ಗೊಂದಲ) 

     ಡನ: ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ಬ್ೆೇರ ೆ ವಿಚನರದಲಿಯತ ರ್ನವು ಸನಕ್ಷಿಯನತು ಕೆೇಳಿದ್ಾೆೇವೆ. 
ಎಲಿದಕೂೆ ಅವರತ ಸನಕ್ಷಿಯನತು ಕೊಟಿಿದ್ನಾರೆಯ್ಕೇ?  

(ಗೊಂದಲ) 

    ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ:- ನಿೇವು ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೇೆಡಿ.  

                                 (ಗೊಂದಲ)  

    ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳನದ ಈಶಾರಪಪನವರ ಹೆೇಳಿಕೆ ಏನತ ಇದ್ೆ, ದಯಮನಡಿ 
ಅದರ ಬ್ಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

     ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ತಿರವಣಾ ಧವಜದ ಬ್ಗೆೆಯ್ಕೇ ಅವರ ಹೆೇಳಿಕ ೆ
ಇರತವುದತ. ನನು ಸಿೇನಿಯನರಿಟಿ ಎನತುವುದತ ಗನಳಿಗ ೆಹೊೇಗಲ, ರ್ನನತ ಜಿೇವಂತ್ವನಗಿ ಇರತವುದತ 
ಬ್ೆೇಕನಗಿಲಿ. ರನಷರಧವಜದ ಬ್ಗೆೆ ಯನರನದರೂ ಅವಮನನ ಮನಡಿದ್ನಗ ನಮಮ ಪೂವಾಜನರತ 
ಸನವಿರನರತ ಜನರತ ಹೊೇರನಟ ಮನಡಿ ಜಿೇವವನತು ಅಪಿಾಸಿದ್ನಾರ.ೆ  ಆ ಅಗೌರವವನತು ರ್ನವು 
ತ್ಡಯೆತವುದಲಿ.  

(ಗೊಂದಲ) 
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ತಿರವಣಾ ಧವಜ ದತಡತಡ ಕೊಟತಿ ತ್ಂದರತವುದಲಿ. ಅದಕನೆಗಿ ನಮಮ ಎಷೂೆಿೇ ಪೂವಾಜರತ ಪನರಣ 
ಬಿಟಿಿದ್ನಾರ ೆಎನತುವುದನತು ಬ್ೆೇಕನದರೆ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ. ಮಂತಿರಗಳು ಹೆೇಳಿರತವುದತ  ತಿರವಣಾ ಧವಜದ ಬ್ಗೆೆ. 
ರನಷಿಧವಜದ ಬ್ಗೆೆ ಗೊತಿುರತವವರತ ಯನರತ ಈ ರಿೇತಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಲಿ. ಅದರ ಬ್ಗೆೆ ರ್ನನತ 
ಹೆೇಳಬ್ೆೇಕನಗತತ್ುದ್ೆ.  

    ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ.ಇಬ್ನರಹಂ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ರ್ನನತ ʼZero Hour’್ನಲಿ ಈ ವಿಷಯವನತು 
ನಿರ್ುೆಯ್ಕೇ ಕೊಟಿಿದ್ೆ. ನಿರ್ುೆಯ್ಕೇ ಇದಕೆೆ ಅನತಮತಿ ಕೂೆಟಿಿದಾರೆ ಅದತ ನಿರ್ುೆಯ್ಕೇ ಮತಗಿದತ ಹೂೆೇಗತತಿುತ್ತು. 
ಇವತ್ತು ಈ ರನದ್ನಾಂತ್ವ ೆ ಇರತತಿುರಲಲಿ. ಇದ್ೂೆಂದತ ದ್ೊಡಡ ವಿಷಯವನಗಿದ್ೆ. ಸಭನರ್ನಯಕರತ 
ಮಂತಿರಗಳಿಂದ ವಿವರಣಯೆನತು  ಕೆೇಳಿ ಕರಮ ಕೆೈಗೊಳುಳತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿಬಿಟಿಿದರ ೆ ನಿರ್ುೆಯ್ಕೇ 
ಮತಗಿದತ ಹೂೆೇಗತತಿುತ್ತು.  ಇವತ್ತು ಅದನತು ಇಷತಿ ಚೌಡನ-ಚೌಡನ ಮನಡಿ ಚೌಡೇೆಶಾರಿ 
ಮನಡಿಬಿಟಿಿದಾೇರಿ.  

(ಗೊಂದಲ) 

    ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ತಿರವಣಾ ಧವಜದ 
ಬ್ಗೆೆ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್,ೆ ಕನಶ್ೀರದಲಿರತವ ಉಗರಗನಮಿಗಳು ಅವರತ ನಿಮಗೂ-ನಮಗೂ ಎಲಿರಿಗೂ 
ಉಗರಗನಮಿಗಳು. ಆ ಉಗರಗನಮಿಗಳು ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ “ಭನರತಿೇಯರೆ ಬ್ನಿು, ನಿಮಮ ತ್ನಯಿ ಎದ್ ೆ
ಹನಲನತು ನಿೇವು ಕತಡಿದದಾರೆ ಕನಶ್ೀರದ ಲನಲಚೌಕ ನಲಿ ನಿಮಮ ತಿರವಣಾ ಧವಜವನತು ಹನರಿಸಿ ತಿರತಗಿ 
ಹೊೇಗಿ ರೆ್ೂೇಡೊೇಣ”್  ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದಾರತ. ಅಂತ್ಹ ಸಮಯದಲಿ ಅಲಿ ಇರತವ ೩೭೦ಅರೆ್ು ರದತಾ 
ಮನಡಿ ಇವತ್ತು ಕನಶ್ೀರದ ಪರತಿಯಂದತ ಸಕನಾರಿ ಕಚೆೇರಿ ಮೇಲೆ ತಿರೇವಣಾ ಧವಜವನತು ಹನರಿಸಿದ 
ಕ್ೇತಿಾ ಯನರಿಗನದರೂ ಸಲಿಬ್ೆೇಕತ ಎಂದರೆ ಅದತ ಮನನಯ ಪರಧನನ ಮಂತಿರ ಶ್ರೇ ನರೇೆಂದರ 
ಮೊೇದಜಿಯವರಿಗೆ. ಇದನತು ಎಲಿರೂ ಒಪಿಪಕೂೆಳಳಬ್ೆೇಕತ.  ಯನರ ಬ್ಗೆೆ ಪರಶೆು ಮನಡತತ್ನುರ ೆಇವರತ. 
ತಿರವಣಾ ಧವಜದ ಬ್ಗೆೆ ಬಿಜೆಪಿ ಯವರಿಗಿರತವ ಗೌರವದ ಬ್ಗೆೆ ಇವರತ ಪರಶೆು ಮನಡಿದರಲನಿ, ಇದನತು 
ಗೌರವಿಸಬ್ೆೇಕೆಂದತ ಇವರಿಗ ೆಅನಿುಸತವುದಲಿವೆೇ?  

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ತಿರವಣಾ ಧವಜದ ಬ್ಗೆೆ ಗೌರವವಿರತವುದತ ಕನಂಗೆರಸಿಿಗರಿಗೆ. ಆ ಯೇಗಯತ್ ೆ
ಇರತವುದತ ಕನಂಗೆರಸ್ಗೆ. 

(ಗೊಂದಲ) 
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     ಡನ: ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ಕನಂಗೆರಸ್ನವರತ ಕನಶ್ೀರದವರನತು  ಸನಕ್-ಸನಕ್ಯ್ಕೇ 
ಇವತ್ತು ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿರತವುದತ.  

(ಗೊಂದಲ) 

    ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ.ಇಬ್ನರಹಂ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರನದ ಈಶಾರಪಪನವರತ ತ್ಪತಪ ಮನಡಿದಾರ ೆತ್ೆಗೆದತ ಹೊರಗೆ 
ಹನಕ್. ತ್ಪತಪ ಮನಡಿಲಿ ಎಂದರ ೆಸಮರ್ಾರೆ್ ಕೂೆಡಿ.  Confine to the subject.  

    ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ನಾರ.ೆ ನಿೇವು 
ಎಲಿರೂ ಏಕೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರಿ. 

    ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ.ಇಬ್ನರಹಂ:- ರ್ನನತ ಮೊರೆ್ುಯ್ಕೇ ಈ ವಿಚನರಕೆೆ ಅವಕನಶವನತು ಕೆೇಳಿದ್ೆಾ.  ಅವಕನಶ 
ಕೊಡಲಲಿ. 

(ಗೊಂದಲ) 

    ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ನಮಮ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಬ್ಹಳ ಸರಳ ವಯಕ್ು. 
ಕನಶ್ಚೇರದ ಉಗರವನದಗಳು “ತ್ನಯಿ ಹನಲತ ಕತಡಿದದಾರ ೆಲನಲಚೌಕನಲಿ ತಿರೇವಣಾ ಧವಜವನತು ಹನರಿಸಿ”್್
ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಆಗ ರ್ನವು-ನಿೇವು ಎಲಿರೂ ಸೇೆರಿ ಅಲಿ ಧವಜವನತು ಹನರಿಸಿದ್ಾೆೇವೆ. 

 ಶ್ರೇ ವಿ.ಸತನಿೇಲಕತಮನರ:- ನಿೇವು ಯನವನಗ ಹನರಿಸಿದರಿ? ಆ ಸವನಲನತು ಸಿಾೇಕರಿಸಿದವರತ 
ರ್ನವು, ನಿೇವಲಿ.  

(ಗೊಂದಲ) 

    ಶ್ರೇ ಎನ.ರವಿಕತಮನರ:- ಕನಂಗೆರಸ್ನವರತ ಯನವನಗ ಹನರಿಸಿದರತ? ತಿರೇವಣಾ ಧವಜವನತು 
ಹನರಿಸಿದವರತ ರ್ನವು ನಿೇವಲಿ. 

(ಗೊಂದಲ) 
   ಶ್ರೇ ವಿ.ಸತನಿೇಲಕತಮನರ(ಕನುಡ ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿ ಇಲನಖ ೆಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, 
ಕನಶ್ಚೇರ ಬಿಡಿ, ಹತಬ್ಬಳಿಳ ಈದ್ನೆ ಮೈದ್ನನದಲಿ ನಮಮ ರನಷರಧವಜವನತು ಹನರಿಸಲತ ಬಿಡಲಲಿ ಇವರತ.  
                                (ಗೊಂದಲ)  
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   ಡನ: ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ಕನಶ್ಚೇರದಲಿ ಧವಜ ಹನರಿಸಿರತವುದತ ಇಡಿೇ ದ್ೆೇಶಕೆೆ ಗೊತಿುದ್ೆ. 
ಇವರಿಗ ೆಗೊತಿುಲಿವ?ೆ                                                      

 (ಮತಂದತ)  

(48)16-02-2022(12-00)bsd-md 

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ. ಇಬ್ನರಹಂ:- ಹತಬ್ಬಳಿಳಯಲಿ ಅಂಜತಮನನ್ Chairman ರವರತ ೨೬ರ್ೆೇ ಜನವರಿ 
ತ್ನರಿೇಖಿನಂದತ ಹಂದತ-ಮತಸಲನಮನರತ ಒಂದ್ನಗಿ ಭನರತ್ ಮನತ್ನ ಕ್ೇ ಜೆೈ ಎಂದತ ಧವಜ 
ಹನರಿಸಿದರತ. ಸನಕ್ಷಿಯನಗಿ ರ್ನರೆ್ೇ ಎದತರಿನಲಿದ್ೆಾೇರ್.ೆ 

(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸದನ ನಡಸೆಬ್ೆೇಕೊೇ ಅರ್ವನ ಬ್ೆೇಡವೊೇ? ನಿಮಮ ಪಕ್ಷದವರತ 
ಯನವನಗ ಬ್ೆೇಕನದರೂ ಎದತಾ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ. ಸಾಲಪ ಏರ್ನದರೂ ಬ್ೆೇಕಲಿವೆೇ? ಸಭನಪತಿಯವರಿಗ,ೆ 
ಪಿೇಠಕೆೆ ಕ್ಮಮತ್ತು ಇಲಿವೆೇ? ಯನವನಗ ಬ್ೆೇಕನದರೂ ಎದತಾ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರಿ. ಇದನತು 
ಮತನಿಸಿಪನಲಟಿ ಮನಡಿಕೊಂಡಿದಾೇರನ? ನಿಮಗ ೆ ಅನಿಸಿದಾನತು ಬ್ರೆದಟತಿಕೊಂಡತ ನಿಮಮನತು allow 
ಮನಡಿದ್ನಗ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ಯನರನೂು ಉದ್ೆಾೇಗಗೂೆಳಿಸಬ್ೆೇಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನಯಿ ಹನಲತ ಎಷತಿ ಪವಿತ್ರ ಎಂದತ 
ನಮಗೆಲಿರಿಗೂ ಗೊತಿುದ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ೫೨ ವಷಾಗಳ ಕನಲ xxx ದಲಿ 
ತಿರವಣಾ ಧವಜ ಹನಕ್ರಲಲಿವಲಿ! ಅವರೆೇನತ ತ್ನಯಿ ಹನಲತ ಕತಡಿದರಲಲಿವೆೇ? (ಗೊಂದಲ) 

ರನಷರಧವಜವನತು ೫೨ ವಷಾ xxx ಕಛೆೇರಿ ಮೇಲೆ ಹನರಿಸಲಲಿ, ತ್ನಯಿ ಹನಲತ ಕತಡಿದರಲಲಿವೇೆ?  

(ಗೊಂದಲ) 

xxx ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆದೆ್ೇಶನನತಸನರ ಕಡತ್ದಂದ ತ್ೆಗೆಯಲನಗಿದೆ್ 
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ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:-  ಕನಶ್ೀರದಲಿ ತಿರವಣಾ ಧವಜವನತು ಹನರಿಸಿದತಾ ನಮಮದ್ೆೇ 
ಪಕ್ಷ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಇಟಲಯ ಮತಸಲೊೇನಿಯ ಹತಿುರ ಹೊೇಗಿದಾರಲಿ! 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಸಭೆಯಲಿ 
ಚೆರ್ನುಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೆೇಕತ, ಆದರೆ ವಯಂಗ ಮನಡತವುದಕೆೆ...... ವಿಷಯದ ಗನಂಭಿೇಯಾತ್ ೆ

ಅರಿಯಬ್ೆೇಕತ. ಈ ರಿೇತಿ xxx ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದಾರ ೆಹೆೇಗ?ೆ ಅವರತ ರ್ನಗಪತರವನತು xxx ಎಂದತ 
ವಯಂಗ ಮನಡಿ, ಅದ್ೆೇ ಪದಬ್ಳಕೆ ಮನಡಿದರೆ ಹೇೆಗೆ? 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ದಯಮನಡಿ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಳಬ್ೇೆಕತ,   

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಈ ರಿೇತಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೆ ರ್ನಯಯವೆೇ? 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸನದ್:- ರ್ನನತ ಕನುಡನಭಿಮನನಿ, ರ್ನನತ ರ್ನಗಪತರವನತು xxx ಎಂದ್ೇೆ 
ಕರಯೆತವುದತ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಒಂದತ ನಿಮಿಷ ತ್ಡಯೆಿರಿ, ನಿಮಮನತು ಕೆೇಳಿದ್ನಗ ಉತ್ುರ ಕೂೆಡಿ. 

xxx ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆದೆ್ೇಶನನತಸನರ ಕಡತ್ದಂದ ತ್ೆಗೆಯಲನಗಿದೆ್ 
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ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ. ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, Preliminary briefing ನಲಿ 
ಅವರತ ವಿಷಯ ಪರಸನುಪ ಮನಡಲತ ಅಹಾವಿದ್ೆಯ್ಕೇ ಎಂದತ ತ್ಮಗೆ ವಿಷಯದ ಬ್ಗೆೆ convince 
ಮನಡಲ. ಆದರೆ ಅವರತ ಹೊೇಗತತಿುರತವ line ನಲಿಯ್ಕೇ ಅವರಿಗೆ material ಇಲಿ. ಅವರತ 
ಕೊಟಿಿರತವ notice ಗೆ ಪೂರಕವನಗಿ ತ್ಮಮ ಮನವೊಲಸತವ ಕೆಲಸ ಮನಡತತಿುಲಿ. ಈ 
Adjournment Motion ಅನತು ರನಜಕ್ೇಯ ಭನಷಗೆ,ೆ ರನಜಕ್ೇಯ ಪದ ಮತ್ತು ರನಜಕ್ೇಯ 
ಪರಯೇಜನಕೆೆ ಬ್ಳಸಿಕೂೆಳಳಬ್ೆೇಕತ ಎಂದ್ನದ್ೆೇರ್ನದರೂ ಸದಸಯರತ ಮನಡಿದರೆ ಇಡಿೇ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ 
ಗೌರವಕೆೆ ಚತಯತಿ ಬ್ರತವ ಸಿಿತಿ ಬ್ರತತ್ುದ್ೆ, ಆದಾರಿಂದ ತ್ನವು reject ಮನಡಬ್ೇೆಕತ. Otherwise, 
ಅವರನತು confine ಮನಡಬ್ೇೆಕತ, ಅವರೆೇನತ notice ಕೂೆಟಿಿದ್ನಾರೆ, ಅಷಿಕೆೆ ಸಿೇಮಿತ್ವನಗಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೆೇಕತ, confine him, otherwise we will object this.   

(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬ್ೆಬೇಗೌಡರೇೆ, ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿಳ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆ್ಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ನರದ್ಂೆದತ 
ತಿಳಿಸಲತ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕನರ ಇದ್ೆಯ್ಕೇ? ತ್ನವು ಅವಕನಶ ಕೊಟಿಿದಾೇರಿ. ಈ ರಿೇತಿ ಹೆೇಳಲತ ಅಧಿಕನರ 
ಇದ್ೆಯ್ಕೇ? ಅವರಿಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ ಬ್ರತವುದಲಿ, material ಇಲಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಲತ ಮಂತಿರಗೆ 
ಅಧಿಕನರ ಇದ್ೆಯ್ಕೇ? ಇದನತು ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ಹತದ್ೇೆ? 

(ಗೊಂದಲ) 

Sri J.C.MADHUSWAMY:- Parliamentary Affairs Minister ಗೆ notice 
serve ಆಗಿದ್.ೆ  I have been served with a notice.  ನನಗ ೆnotice ಕೊಡಬ್ೆೇಕತ, 
ಇದತ ನನು ಶನಸನಬ್ದಿ ಹಕತೆ. This is my constitutional right. ಅದನತು ಕೆೇಳಲತ 
ಅವರನ್ಯರತ? You are no more concerned.  ಇದತ ನನು ಸಂವಿಧನನ ಹಕತೆ.  As 
Parliamentary Affairs Minister, I have every right to talk.  
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(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆ್ಬೇಗೌಡ:- ಅವರಿಗೆ ಅವಕನಶ ಕೊಡಬ್ನರದಂತ್ೆ, material ಇಲಿವಂತೆ್, ಏನೂ 
ಇಲಿವಂತ್,ೆ ಈ ಕನನೂನತ ಸಚಿವರತ.......   

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ. ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ರ್ನನತ ಸಕನಾರ ಆಗಿ........  

(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಯನವುದೂ ಕಡತ್ಕೆೆ ಹೂೆೇಗಬ್ನರದತ. ಮನನಯ ಮರಿತಿಬ್ಬೆೇಗೌಡರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ ಕಡತ್ಕೆೆ ಹೊೇಗಬ್ನರದತ. (ಗೊಂದಲ) ತ್ನವು ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿಳ, ನಿಮಗೆ ಏನಿದ್?ೆ 
ಸತಮಮರ್ೆ ಏಕೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರಿ? 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಅರತಣ ಶಹನಪೂರ:- ಅವರತ ಏಕ ವಚನದಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದಾನತು ಕಡತ್ದಂದ 
ತ್ೆಗೆಸಬ್ೆೇಕತ. 

(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇಲಿ, ಕಡತ್ಕೆೆ ಹೊೇಗಿಲಿ. 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳು ಹೆೇಳಿದಾನತು ರ್ನನತ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ 
ಒಪತಪತ್ೆುೇರ್.ೆ I agree that you are a successful Parliamentary Affairs 
Minister.  ರ್ನನತ ಕೂೆಟಿಿರತವ ನಿಲತವಳಿ ಬ್ಗೆೆ.....  ರ್ನನತ ಉತ್ುರ ಕೂೆಟತಿಬಿಡತತ್ೆುೇರೆ್. 
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ಶ್ರೇ ಅರತಣ ಶಹನಪೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, Point of order. ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಮನತಿನ ಚಕಮಕ್ಯಲಿ ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳ ಮೇಲ ೆ ಏಕವಚನವನತು ಪರಯೇಗ 
ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ ದಯವಿಟತಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕ್ಷಮ ಕೂೆೇರಬ್ೆೇಕೆಂದತ ಪಿೇಠದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಬೆ್ೇಕತ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆ್ಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಕನನೂನತ ಸಚಿವರತ ಆಡತವ ಮನತಿನಿಂದ...... 

ಶ್ರೇ ಎಸ. ರವಿ:- ಚಕಮಕ್ಯಲಿ ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳು ಏಕವಚನ ಪರಯೇಗ ಮನಡಿದ್ನಾರೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ಕಡತ್ದಂದ ತ್ೆಗೆದತ ಹನಕ್ದ್ೆಾೇನಲಿ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕ.ೆಟಿ. ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಏಕವಚನ ಪರಯೇಗ ಎರಡೂ 
ಕಡಗೆಳಿಂದ ಆಗಿದ್.ೆ ದಯಮನಡಿ ಅದನತು...... ರ್ನನತ ಗಮನಿಸಿದ್ೆಾೇರ್.ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಬ್ನಯಿ ತ್ಪಿಪ 
ಏಕವಚನ ಬ್ಳಸಿದರತ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಬ್ಳಸಿದರತ, ಎರಡನೂು ಕೆೈಬಿಡೊೇಣ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ ರ್ನನತ ಅನತಮತಿ ಕೂೆಟಿಿದತಾ, ಅದನತು ರ್ನನತ 
ರೆ್ೂೇಡತತ್ುೆೇರೆ್. Situation ಮೇಲೆ ಯನರನ್ಯರಿಗೂೆೇ ಕೊಡಬ್ೇೆಕೂೆೇ ಕೂೆಡತತ್ುೆೇರೆ್. ರ್ನನತ ಮನಡತವ 
ಕೆಲಸವನತು ನಿೇವುಗಳು ಏಕೆ ಮನಡತತಿುೇರಿ? 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್ಲ್. ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ:- ಅವರತ provoke ಮನಡಿದರೆ ಇವರತ provoke ಏಕೆ 
ಆಗತತ್ನುರ?ೆ ಆಮೇಲೆ ಏನತ ಬ್ೆೇಕನದರೂ ಹೇೆಳಲ. 

(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಆಕಸನಮತ್ unparliamentary ಪದವನತು 
ಬ್ಳಸಿದಾರ ೆ ಕಡತ್ದಂದ ತ್ಗೆೆದತಹನಕಬ್ೆೇಕೆಂಬ್ ನಿಯಮ ಇದ್ೆ. ಯನವುದ್ೆೇ unparliamentary 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೆ ಹೇೆಳಿ, ಅದನತು consider ಮನಡೂೆೇಣ. Unparliamentary ಅನತು 
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ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ನರದತ. ಉಳಿದವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದನತು ಕೆೇಳಿ ನಂತ್ರ ಉತ್ುರ ಹೆೇಳಿ, ಆಗ 
ಪೂಣಾವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅನತಮತಿ ಕೊಡತವುದಲಿವೆೇ? 

ಶ್ರೇ ಎನ್. ರವಿಕತಮನರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನಗಪತರ, RSS ನವರತ ಧವಜ 
ಹನರಿಸಿರತವ ಬ್ಗೆೆ ಹೆೇಳಲ, ರ್ನವು ಅದಕೆೆ ಉತ್ುರ ಕೊಡತತ್ುೆೇವೆ. ಉತ್ುರ ಕೂೆಡತವಷತಿ ಸನಮರ್ಯಾ 

ನಮಗಿದ್,ೆ ಇಡಿೇ ದ್ೆೇಶದಲಿ ಧವಜ ಹನರಿಸಿದ್ಾೆೇವೆ. ರ್ನಗಪತರದ ಬ್ದಲತ xxx ಎಂದತ ಅವರತ ಹೆಸರತ 

ಇಡತತಿುದ್ನಾರೆಯ್ಕೇ? ಇದತ ರ್ನಗಪತರಕೆೆ ಮನಡತವ ಅಪಮನನ. ರ್ನಗಪತರಕೆೆ xxx ಎಂದತ ಏಕೆ 
ಹೆಸರಿಡಬ್ೆೇಕತ?  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅವರತ ಹೆೇಳಲ ಬಿಡಿ. ಆಯಿತ್ತ. 

ಶ್ರೇ ಎನ್. ರವಿಕತಮನರ್:- ಈ ರಿೇತಿ ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದರಿಂದ ಈ ಕಡ ೆ
ಕತಳಿತಿರತವವರಿಗೆ ಕೆರಳುತ್ುದ್ೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೆರಳಿಸತವುದತ ಬ್ೆೇಕನಗಿದೆ್ಯೇ ಅರ್ವನ ಉತ್ುರ 
ಪಡಯೆತವುದತ ಬ್ೆೇಕನಗಿದ್ಯೆೇ? 

(ಗೊಂದಲ) 

(ಮತಂದತ) 

(049)/16.02.2022/12.10/ಹೆಚ್ವಿ:ಎಕೆ                      (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿತಿ) 

(ಗೊಂದಲ) 

 ಡನ||ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರತ ಡನ|| ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬ್ೇೆಡೆರ್ರವರತ ಜನಿಸಿದ ಊರಿಗ ೆಅವಮನನ ಮನಡತತಿುದ್ನಾರ.ೆ 

xxx ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆದೆ್ೇಶನನತಸನರ ಕಡತ್ದಂದ ತ್ೆಗೆಯಲನಗಿದೆ್ 
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(ಗೊಂದಲ) 
 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೊೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಡನ|| 
ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬ್ೇೆಡೆರ್ರವರತ  ಈಗಿನ ಇಂದೂರ್ನಲಿರತವ “ಮನಹೊೇ”್ ಎನತುವ ಊರಿನಲಿ 
ಜನಿಸಿದ್ನಾರೆಯ್ಕೇ ಹೂೆರತ್ತ ರ್ನಗಪತರದಲಿ ಅಲಿ. ಅದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ ಗೊತಿುಲಿ. ದಯವಿಟತಿ 
ಅವರತ ಸತಮಮರ್ ೆಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಳಬ್ೆೇಕತ. 

(ಗೊಂದಲ) 
 ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ.ೆರನಥೂೆೇಡ್(ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಸರ್ನಮನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ಯನತು ಮಂಡರೆ್ 

ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ ಅವರತ “ರ್ನಗಪತರ್”್ಅನತು xxx ಎಂದತ ಹೆೇಳಿರತವುದರ ಬ್ಗೆೆ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತಗಳು ಆಕ್ೆೇಪಣಯೆನತು ವಯಕುಪಡಿಸತತಿುದ್ನಾರ.ೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರತ,್ “ರ್ನನತ ಕನುಡ ಅಭಿಮನನಿ ಆದಾರಿಂದ ರ್ನನತ ರ್ನಗಪತರ ಎನತುವುದನತು ಕನುಡದಲಿ 

xxx ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದ್ೆಾೇರೆ್”್ಎನತುವ ಮನತ್ನತು ಹೆೇಳಿದ್ನಾರ.ೆ  
(ಗೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕೆ.ರನಥೊೇಡ್:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳು ಆಮೇಲ ೆ
ಮನತ್ರ್ನಡಲ, ಅವರದ್ೇೆ ಸಕನಾರ ಅಧಿಕನರದಲಿದ್.ೆ ಅವರತ ಏನತಬ್ೇೆಕನದರೂ ಹೆೇಳಬ್ಹತದತ. ಆ ಪದ 
ಬ್ಳಕೆಯ ಬ್ಗೆೆ ಯನವ ಸದಸಯರಿಗೆ ಆಕ್ೆೇಪಣ ೆ ಇದ್ೆ, ಅವರಿಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ ತ್ನವು 
ಅವಕನಶವನತು ನಿೇಡಿ. ಇದತ ಮೇಲಮರ್ ೆಇಲಿ ರ್ನವು ಗೌರವದಂದ ನಡದೆತಕೂೆಳಳಬ್ೆೇಕನಗಿದ್ೆ. ಅವರತ 
ಏನತ ಬ್ೆೇಕನದರತ ಹೆೇಳಬ್ಹತದತ ಅವರದ್ೇೆ ಸಕನಾರ ಅಧಿಕನರದಲಿದ್ೆ. ರ್ನವು ಹೆೇಳುವುದನತು 
ಹೆೇಳುತ್ುೆೇವೆ. ಅದನತು ಕೆೇಳಿಸಿಕೂೆಳುಳವಂತ್ಹ ಸಹರೆ್ ಅವರಿಗೆ ಇರಬ್ೇೆಕನಗತತ್ುದ್ೆ.  

xxx ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆದೆ್ೇಶನನತಸನರ ಕಡತ್ದಂದ ತ್ೆಗೆಯಲನಗಿದೆ್ 
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 ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ 
ಏನತ ಬ್ೆೇಕನದರತ ಹೆೇಳಬ್ಹತದತ ಎನತುವುದತ ಸರಿಯಲಿ. ರ್ನಗಪತರಕೆೆ ಬ್ದಲನಗಿ ಅವರತ ಬ್ಳಸಿರತವ  
ಶಬ್ಾ ಬ್ಳಕೆ ಸರಿಯನದತದಾಲಿ. ರ್ನಗಪತರದ ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಸಾಯಂಸೆೇವನ ಸಂಘದಂದ ಶ್ಕ್ಷಣ ಪಡದೆವರತ 
ರನಷರಪತಿ, ಉಪ ರನಷರಪತಿ ಮತ್ತು ಪರಧನನಮಂತಿರಗಳನಗಿದ್ನಾರ.ೆ ಪರಜನತ್ಂತ್ರ ವಯವಸೆಿಯನತು ಅವರತ 
ಅಗೌರವಿಸತತಿುದ್ನಾರ.ೆ ಮೊದಲತ ಅದನತು ತಿದಾಕೂೆಳಳಬ್ೇೆಕನಗಿದ್ೆ. ರ್ನನತ ತ್ಮಮಲಿ 
ವಿನಂತಿಸಿಕೂೆಳುಳವುದ್ೆೇರ್ಂೆದರೆ, ರ್ನಗಪತರದ ಹೆಸರನತು ಅವಹೆೇಳನ ಮನಡಿರತವುದನತು 
ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳಳಬ್ೆೇಕೆಂದತ ತ್ನವು ನಿದ್ೇೆಾಶನ ನಿೇಡಬ್ೇೆಕನಗಿದ್.ೆ ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದರೆ್ುಲಿ ರ್ನವು 
ಕೆೇಳಬ್ೆೇಕೆಂದಲಿ. ನಮಮ ಅಭಿಪನರಯವನತು ರ್ನವು ಹೆೇಳಿದ್ೆಾೇವೆ. ಅವರ ಅಭಿಪನರಯವನತು ಅವರತ 
ಹೆೇಳಲ. ಆದರೆ, ರ್ನಗಪತರದ ಬ್ಗೆೆ ವಯಂಗಯ ಮನಡತವುದತ, ರ್ನಗಪತರದ ಬ್ಗೆೆ ಅವಹೆೇಳನಕನರಿಯನಗಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ ಮತ್ತು ಟಿೇಕೆ ಮನಡತವುದನತು ರ್ನವು ಸಹಸತವುದಲಿ.  
 
 ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ.ೆರನಥೊೇಡ್:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ 
ಹೆೇಳಿದ ಮನತ್ತಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಗಮನಿಸತತ್ನುರ.ೆ ಆ ಪದ 
ಬ್ಳಕೆಯಿಂದ ಅವರತಗಳಿಗೆ ಅಷೊಿಂದತ ಮತಜತಗರವನಗತತಿುದ್ೆ ಎಂದರೆ ಅದನತು ಬ್ದಲನವಣೆ 
ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಆದರ,ೆ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತಗಳು ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಪರತಿಯಂದತ ಶಬ್ಾಕೂೆ ಮಧೆಯ ಎದತಾ ನಿಂತ್ತ ತ್ಮಮ ಆಕ್ೇೆಪಣಗೆಳನತು 
ವಯಕುಪಡಿಸತತಿುದ್ನಾರ.ೆ  

(ಗೊಂದಲ) 
 
 ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದರ ಬ್ಗೆೆ ನಮಮ ಆಕ್ೆೇಪಣೆ ಇಲಿ. ಆದರೆ, ಅವರತ ಬ್ಳಕೆ ಮನಡಿರತವ 
ಪದದ ಬ್ಗೆೆ ಮನತ್ರ ರ್ನವು ಆಕ್ೆೇಪಣೆ ವಯಕುಪಡಿಸತತಿುದ್ೆಾೇವೆ. ಆ ಶಬ್ಾವನತು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳಳಬ್ೆೇಕೆಂದತ 
ಹೆೇಳುತಿುದ್ೆಾೇವ.ೆ ಈ ಬ್ಗೆೆ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೇೆತ್ಕರಿಗೆ ತ್ನವು ಹೆೇಳಬ್ೇೆಕನಗಿದ್.ೆ 
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 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತಿುದ್ೆಾೇರೆ್. ಅವರತ ಕೆೇಳುವುದಕೆೆ ತ್ಯನರಿಲಿ.  
 ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕೆ.ರನಥೂೆೇಡ್:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ ಈ ಸದನದ ಸಭನ 
ರ್ನಯಕರನಗಿದ್ನಾರ…ೆ…….. 
 ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಸರ್ನಮನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗ ೆ ಅವರತ 
ಹೆೇಳಿಕೂೆಡತವುದತ ಬ್ೆೇಡ, ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರನಗಿ ಅವರ ಕೆಲಸವನತು ಅವರತ 
ಮನಡಲ. ಸಭನರ್ನಯಕರ್ನಗಿ ನನು ಜವನಬ್ನಾರಿಗಳೆೇನತ ಎನತುವುದತ ನನಗೆ ಗೊತಿುದ್.ೆ  
 ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ.ೆರನಥೊೇಡ್:_ ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ನನಗ ೆಮನತ್ರ್ನಡಲತ 
ಅವಕನಶವನತು ನಿೇಡಿದಾೇರಿ. 
 ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರ ಬ್ಗೆೆ, ಅವರ ಸನಿನದ ಬ್ಗೆೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮನತಿನ ಬ್ಗೆೆ ನಮಗ ೆ ಗೌರವವಿದ್.ೆ ಆದರೆ, 
ಅವರತ ಬ್ಳಕೆ ಮನಡಿರತವ ಶಬ್ಾದ ಬ್ಗೆೆ ಮನತ್ರ ನಮಗೆ ಆಕ್ೇೆಪವಿದ್ೆ. ಅದನತು ಅವರತ 
ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳಳಬ್ೆೇಕನಗಿದ್ೆ.  
 ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕೆ.ರನಥೊೇಡ್:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಎಲಿ ಸದಸಯರತಗಳು ಸತಮಮರೆ್ 
ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಂಡತ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಸಕನಾರಕೆೆ ಹೇೆಳುತಿುರತವ ಮನತ್ತಗಳನತು 
ಕೆೇಳಿಸಿಕೂೆಂಡತ ಈ ಚಚೆಾಯನತು ಬ್ೆೇಗರೆ್ೇ ಮತಗಿಸಬ್ೆೇಕೆನತುವುದತ ನನು ಅಭಿಪನರಯವನಗಿದ್.ೆ  
 
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಬ್ೆೇರೆ ರನಜಯಗಳಲಿರತವ ಊರಿನ ಹೆಸರತಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತಿುಲಿ, ಮನನಯ 

ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ “ರ್ನಗಪತರ”್ ವನತು  xxx ಎಂದತ ಹೆೇಳಿರತವುದನತು ಕಡತ್ದಂದ 
ತ್ೆಗೆದತ ಹನಕ್ದ್ೆಾೇರ್.ೆ   

xxx ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆದೆ್ೇಶನನತಸನರ ಕಡತ್ದಂದ ತ್ೆಗೆಯಲನಗಿದೆ್ 
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 ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕೆ.ರನಥೊೇಡ್:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದತ ಅಸಂಸದೇಯ ಪದವಲಿ, 
ಅದನತು ಏತ್ಕೂೆೆೇಸೆರ ಕಡತ್ದಂದ ತ್ೆಗೆದತ ಹನಕಬ್ೆೇಕತ? 
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪರಕನಶ್ ರನಥೂೆೇಡ್ರವರೆೇ, ನನು ಕೆಲಸವನತು ತ್ನವು 
ಮನಡತವುದತ ಬ್ೇೆಡ. ರ್ನನತ ಹೆೇಳಿ ಆಗಿದ್.ೆ ಅದರ ಬ್ಗೆೆ ತ್ನವು ಪರಶೆು ಮನಡತವುದತ ಬ್ೆೇಡ. ಮನನಯ 
ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 
 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
Parliamentary Procedure ನಲಿ ‘Parliamentary Expressions’್ ್ ಎಂದತ ಒಂದತ 

ಪತಸುಕವಿದ್.ೆ ಅದನತು ತ್ನವು ದಯವಿಟತಿ ತ್ರಿಸಿ ರೆ್ೂೇಡಿ. ಅದರಲಿ xxx ಎನತುವುದತ ಅಸಂಸದೇಯ 
ಪದವನಗಿದಾರ ೆಅದನತು ತ್ೆಗೆದತ ಹನಕ್. ಹಂದಯಲಿ “ರ್ನಗ್”್ಎಂದರೆ ಹನವು, ಸಂಸೃತ್ದಲಿ “ರ್ನಗ್”್

ಎಂದರೆ, ಹನವು ಇಂಗಿಿೇಷ್ನಲಿ ಮನತ್ರ ಅದತ ರ್ನಗ್ಪತರ ಅಲಿ xxx ಆಗತತ್ುದ್ೆ.  
(ಗೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಕನನೂನತ ಮತ್ತು 
ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳ ಸಚಿವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನು,್ “ರ್ನನತ ರೆ್ೂೇಟಿೇಸ್ನಲಿ ನಿೇಡಿರತವ 
ವಿಚನರಕೆೆ ಸಂಬ್ಂಧಪಟಿಂತ್ೆ ಮನತ್ರ ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೇೆಕತ”್ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ನಾರ.ೆ ಅದನತು ರ್ನನತ 
ಒಪತಪತ್ೆುೇರ್.ೆ ಅವರತ “ತ್ನಯಿ ಹನಲತ ಕತಡಿದವರತ……”್ ಎಂದತ ಏರೆ್ೇರ್ೂೆೇ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ 
ಹರೆ್ುಲೆಯಲಿ ರ್ನನತ ಈ ಪದ ಬ್ಳಕೆ ಮನಡಬ್ೇೆಕನಗಿ ಬ್ಂತ್ತ. ಈ ರನಜಯದ ಗನರಮಿೇಣನಭಿವೃದಿ ಮತ್ತು 
ಪಂಚನಯತ್ ರನಜ್ ಸಚಿವರನಗಿರತವ ಮನನಯ ಕ.ೆಎಸ್.ಈಶಾರಪಪನವರತ 
ದರ್ನಂಕ:09.02.2022ರಂದತ “ಕೆಂಪತ ಕೂೆೇಟೆಯಲೂಿ ಕೇೆಸರಿ ಧವಜವನತು ಹನರಿಸತತ್ೆುೇವೆ”್ಎನತುವ 
ಹೆೇಳಿಕೆಯನತು ನಿೇಡಿದ್ನಾರೆ. ಇದರ ಬ್ಗೆೆ ರ್ನನತ ಈಗನಗಲೆೇ ಸಂವಿಧನನದಲಿ ಉಲೆಿೇಖ್ ಮನಡಿರತವ 
ಅಂಶಗಳನತು ಓದ ಹೆೇಳಿದ್ೆಾೇರ್ೆ. ಇಲಿ ನನು ಬ್ಳಿ Flag Code of India ಇದ್.ೆ   Section 2 of  

xxx ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆದೆ್ೇಶನನತಸನರ ಕಡತ್ದಂದ ತ್ೆಗೆಯಲನಗಿದೆ್ 
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 “The Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 reads as 
under:- 

“Whoever in any public place or in any other place within 
public view burns, mutilates, defaces, defiles, disfigures, 
destroys, tramples upon or otherwise brings into contempt 
(whether by words, either spoken or written, or by acts) the 
Indian National Flag or any part thereof, shall be punished 
with imprisonment for a term which may extend to three 
years, or with fine, or with both” 

ಎಂದತ ನಮಮ ಸಂವಿಧನನದಲಿ ಬ್ಹಳ ಸಪಷಿವನಗಿ ಹೆೇಳಲನಗಿದ್.ೆ ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳು ಭನರತ್ದ 
ತಿರವಣಾ ಧವಜದ ಬ್ಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದಾ ಸಂದಭ್ಾದಲಿ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಮೂಕ 
ಪೆರೇಕ್ಷಕರನಗಿದಾರತ. ಘನತ್ವೆೆತ್ು ರನಜಯಪನಲರತ ಅವರನತು suo-moto ಮಂತಿರ ಮಂಡಲದಂದ 
suspend/dismiss ಮನಡಬ್ೆೇಕನಗಿತ್ತು.   ಅದರ ಜೊತ್ೆಗ̧ೆ  

“Explanation 1. – Comments expressing disapprobation or 
criticism of the Indian National Flag or any measures of the 
Government…” 

 
ಏಕೆಂದರ,ೆ ಮಂತಿರಗಳೆಂದರೆ ಸಕನಾರ.  ಮತಂದತವರೆದತ, 

“…with a view to obtain or an alteration of the Indian 
National Flag by lawful means do not constitute an offence 
under this section”್ 

ಎಂದತ ಹೆೇಳಲನಗಿದ್.ೆ ಮತಂದತವರದೆತ, Further, Section 2.3 of Section II of The 
Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 reads as under:- 

“The National Flag may be hoisted in educational institutions 
(schools, colleges, sports camps, scout camps, etc.) to inspire 
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respect for the Flag.  A model set of instructions for guidance 
is given below…” 

ಎಂದತ ಹೆೇಳಲನಗಿದ್ೆ. ಅದನತು ರ್ನನತ ಪೂತಿಾ ಓದತವುದಕೆೆ ಹೊೇಗತವುದಲಿ.  ಹನಗನಗಿ, ಕನಯ್ಕಾ 
ಸಪಷಿವನಗಿದ್ೆ.   
 ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಂಧರಪರದ್ೇೆಶದ ಮಚಲಪಟಿಣಂನ ಪಿಂಗಲ ವೆಂಕಯಯ 
ಎನತುವವರತ  ಭನರತ್ದ ತಿರವಣಾ ಧವಜವನತು ವಿರ್ನಯಸಗೊಳಿಸಿದಾರತ. 22ರೆ್ೇ ಜತಲೆೈ 1947ರಲಿ 
Constituent Assembly ನಲಿ ಇದನತು ನಮಮ Indian National Flag ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ 
ಒಂದತ ರಿೇತಿ symbolic representation of a nation ಎಂದತ, ಒಂದತ principle ಆಗಿ 
ರನಷರ ಧವಜವನತು full Constituent Assembly ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲನಯಿತ್ತ. ಇದತ ಕನಲಕನಲಕೆೆ 
ಅರೆ್ೇಕ ಬ್ನರಿ ಬ್ದಲನವಣೆಗಳನತು ಕಂಡಿದ್.ೆ  ಬಿರಟಿಷ್ನವರತ ನಮಮ ದ್ೆೇಶಕೆೆ ಸನಾತ್ಂತ್ರಯವನತು 
ನಿೇಡಿದಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲಿ ಇದನತು ನಮಮ ರನಷರಧವಜವೆಂದತ ಒಪಿಪಕೂೆಂಡಿದ್ನಾರೆ. ಅದ್ೆೇ ನಮಮ ಧಮಾ. 
ಆಗ ಬ್ೆೇರ ೆ ಧವಜ ಇರಲಲಿವೆೇ ಎಂದತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅನತಮನನ ಬ್ರಬ್ಹತದತ. ಆಸನರನಮ್ ಬ್ನಪತ, 
ರನಮ್ದ್ೆೇವ್, ರನಮ್ ರಹೇಂ ಶ್ಷಯರತ ಸನಾಮಿ ವಿವೆೇಕನನಂದರ ಹೆಸರನತು ಹೆೇಳುತಿುರತತ್ನುರ.ೆ  
                (ಮತಂದತ)  
 

(50) 16.2.2022  12.20  ಪಿಕೆ:ಎಕೆ 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್(ಮತಂದತ):- 

ಶ್ರೇ ವಿವೆೇಕನನಂದರ ಶ್ಷೆಯ ಸಿಸಿರ್ ನಿವೆೇದತ್ನ, she was popularly known as ‘ಭ್ಗಿನಿ 
ನಿವೆೇದತ್ನ’.್್ಅಂದರೆ . . . 

     ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ದಯವಿಟತಿ ವಿಷಯಕೆೆ ಬ್ನಿು.  ಮಂತಿರಗಳು ಕೊಟಿಿರತವ ಹೆೇಳಿಕೆಗ ೆ
ಸಿೇಮಿತ್ವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

 ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸಾದ :- ರ್ನನತ ರನಷರ ಧವಜದ ಪನವಿತ್ರಯತ್ೆ ಬ್ಗೆೆ ಹೆೇಳುತಿುದ್ಾೆೇರೆ್. 
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 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ದಯವಿಟತಿ ಕೇೆಳಿ.್ ್ “ನಮಮ ರನಜಯದ ಸನಂವಿಧನನಿಕ ಹತದ್ೆಾಯನತು 
ಹೊಂದರತವ ಮಂತಿರಗಳ ಹೆೇಳಿಕೆ ದ್ೆೇಶಕೆೆ ಅಪಚನರವೆಸಗಿದಂತ್ನಗಿದತಾ, ಸಂವಿಧನನದ ಈ ವಿಷಯವು 
ಸನವಾಜನಿಕ ಮಹತ್ಾದ್ನಾಗಿರತತ್ುದ್ೆ”್ಎನತುವಂತ್ಹ ವಿಷಯಕೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮನತ್ರ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

 ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸಾದ :-ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ರನಷರ ಧವಜವನತು ಪರಶೆು ಮನಡಿದ್ನಗ ರನಷರ 
ಧವಜದ ಮಹತ್ಾದ ಬ್ಗೆೆ ಹೇೆಳಬ್ೆೇಕನಗತತ್ುದ್ೆ.   

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಅದತ ಬ್ಹಳ ಮಂದಗೆ ಗೂೆತಿುದ್ೆ. 

 ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸಾದ :- ದಯವಿಟತಿ ಈ ಕತರಿತ್ತ ನಮಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ಕೊಡಿ.  
ರ್ನನತ ಬ್ೆೇರ ೆಯನವುದ್ೂೆೇ ವಿಚನರದ ಬ್ಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುಲಿ.  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ I 
am confining to the Adjournment Motion.  ಮನನಯ ನಿವೇೆದತ್ನ ಅವರ ಜೊತ್ ೆ
ಮನನಯ ಅನಿಬ್ೆಸೆಂಟ್ರವರತ ಕೂಡ ರನಷರ ಧವಜಕೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತ್ಮಮದ್ೆೇ ಆದ ಕೊಡತಗ ೆ
ಕೊಟಿಿದ್ನಾರೆ.  1921ರೆ್ೇ ಇಸವಿಯಲಿ ಏನತ ರನಷರ ದ್ೊರೇಹಗಳಿಂದ, ದ್ೇೆಶದ ಮೊಟಿ ಮೊದಲತ 
ಉಗರವನದಯಿಂದ ಕೂೆಲೆಗಿೇಡನದ ಮಹನತ್ಮ ಗನಂಧಿಯವರತ ವಿಜಯವನಡಗೆ ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡಿದ್ನಗ ಈ 
ಒಂದತ ರನಷರ ಧವಜವನತು ಒಪತಪತ್ನುರೆ.  ಆಗ ರನಷರ ಧವಜದ ಮಧೆಯ ಖನದ ಚಕರವನತು ಹನಕತತ್ನುರೆ.  
ಆನಂತ್ರ ಆ ಜನಗದಲಿ ಅಶೆ್ೇಕ ಚಕರ ಬ್ರತತ್ುದ್ೆ. 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್ಲ್.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:-ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳ,ೆ ರನಷರ ಧವಜದ ಬ್ಗೆೆ ಇವತ್ತು ಹತಟಿಿರತವ 
ಮಕೆಳಿಗೂ ಗೂೆತಿುರತತ್ುದ್ೆ.  ಹನಗನಗಿ, ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯದ 
ಬ್ಗೆೆ ಮನತ್ರ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೆ ಸಮಯ ಉಳಿತ್ನಯ ಮನಡಿದ ಹನಗೆ ಆಗತತ್ುದ್ೆ.   

     (ಗೊಂದಲ) 

      ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮನನಯ ರನಥೂೆೇಡ್ರವರೇೆ ನಿೇವೇೆಕೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ ಏಳುತಿುೇರಿ?  
ರ್ನನತ ನಿಮಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅನತಮತಿ ಕೂೆಟಿಿಲಿ.  ದಯವಿಟತಿ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿಳ.  ಮನನಯ 
ತಿಮನಮಪತರರವರೇೆ ದಯವಿಟತಿ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿಳ.  (ಗೊಂದಲ)  ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, 
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ಮನನಯ ಭೊೇಜೇೆಗೌಡರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ ಮತ್ತು ರ್ನನೂ ಸಹ ಆಗಲೇೆ ಹೇೆಳಿದ ಹನಗೆ ತ್ನವು 
ವಿಷಯದ ಬ್ಗೆೆ ಮನತ್ರ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

 ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸಾದ :-ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಈ ಸದನದಲಿ ರನಷರ ಧವಜದ ಬ್ಗೆೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ನರದತ ಎಂದತ ಹೆೇಳುವುದ್ನದರೆ ರ್ನನತ ಈಗಲೆೇ ರನಜಿರ್ನಮ ಕೊಟತಿ ಹೂೆರಗಡೆ 
ಹೊೇಗತತ್ೆುೇರೆ್.  I will not stay here.   

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ನರದತ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುಲಿ.   

 ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸಾದ :-ರ್ನನತ ರನಷರ ಧವಜದ ಬ್ಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ೆಾೇರೆ್.  ಇನತು ಎರಡತ 
ನಿಮಿಷದಲಿ ನನು ಮನತ್ನತು ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

(ಗೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆ್ಬೇಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳ,ೆ . . . . 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬ್ೆಬೇಗೌಡರೆೇ, ನಿಮಗೆ ಸತಮಮರ್ೆ ಆರನಮವನಗಿ 
ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳುಳವುದಕೆೆ ಆಗತವುದಲಿವೇೆ?  ದಯವಿಟತಿ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿಳ. 

 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆ್ಬೇಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಇಲಿ ಗಂಭಿೇರವನದ ವಿಚನರದ ಬ್ಗೆೆ ಚರ್ೆೆ  
ನಡಯೆತತಿುದ್.ೆ  ಮನನಯ ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡರತ, ರನಷರ ಧವಜದ ಬ್ಗೆೆ ನಮಗೆ ಎಲನಿ ಗೊತಿುದ್,ೆ ಆ ಕತರಿತ್ತ 
ಹೆಚತಚ ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೆೇಡಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಆದರೆ, ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರಿಗ ೆತ್ನವು 
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ಕೊಟಿಿರತವನಗ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹನಗೆ ಹೆೇಳಬ್ಹತದ್ೆೇ?  ರನಷರ ಧವಜದ 
ಬ್ಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ ಬ್ೇೆಡವೆೇ? 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್ಲ್.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಅದರ ಬ್ಗೆೆ ಇವತ್ತು ಹತಟಿಿದ ಮಗತವಿಗೂ ಗೂೆತಿುದ್ೆ ಎಂದತ . 
.  .  
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 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ೆಬೇಗೌಡ:- ಮಗತವಿಗೆ ಗೂೆತಿುರತತ್ುದ್ ೆಎನತುವ ವಿಷಯ ಇರಲ.  ಆದರ,ೆ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರಿಗೆ ರನಷರ ಧವಜದ ಬ್ಗೆೆ ಎಷತಿ ಗೂೆತಿುದ್ೆ ಎಂದತ ಆ ಕತರಿತ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ ಹೇೆಳಿ?  
ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಇವರಿಗ ೆರನಷರ ಧವಜದ ಬ್ಗೆೆ ಎಷತಿ ಗೊತಿುದ್ೆ ಎಂಬ್ತದರ ಬ್ಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲ.  
ಸನಧಯವನದರ ೆ೫ ನಿಮಿಷ ಮನತ್ರ್ನಡಲ ರೆ್ೂೇಡೊೇಣ.   

(ಗೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್ಲ್.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಬ್ೆೇರ ೆ ವಿಷಯ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಸಮಯವನತು ಹನಳು 
ಮನಡಬ್ನರದತ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ೆ. 

     (ಗೊಂದಲ) 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬ್ೆಬೇಗೌಡರೇೆ, ದಯವಿಟತಿ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿಳ. 

     (ಗೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮನನಯ ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರತ ಹೆೇಳುವುದನತು ರ್ನವು ಕೆೇಳಬ್ೆೇಕೆೇ?  
ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರತ ದ್ೂೆಡಡ ಮನತಷಯರೇೆ?   

     (ಗೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್ಲ್.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ವಿಷಯದ ಬ್ಗೆೆ ಮನತ್ರ ಮನತ್ರ್ನಡಿ, ಸದನದ 
ಸಮಯವನತು ಹನಳು ಮನಡಬ್ೇೆಡಿ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದತಾ ತ್ಪೆಪೇ? 

     (ಗೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಸತಮಮರೆ್ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿಳ . . .(ಗೂೆಂದಲ) 
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 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಇವು ಯನವುದೂ ಕಡತ್ಕೆೆ ಹೂೆೇಗಬ್ನರದತ.  ಮನನಯ 
ಮರಿತಿಬ್ೆಬೇಗೌಡರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದತಾ ಯನವುದೂ ಕಡತ್ಕೆೆ ಹೊೇಗಬ್ನರದತ.  ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರೇೆ ೨ ನಿಮಿಷದಲಿ ಮತಗಿಸಿ.   

 ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸಾದ :-ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ೨ ನಿಮಿಷದಲಿ ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ರನಷರ 
ಧವಜದ ಬ್ಗೆೆ ಎಲಿರಿಗೂ ಗೂೆತಿುದಾರೂ ಅದನತು ಹೆೇಳಬ್ೆೇಕನದತದತ ನನು ಕತ್ಾವಯ, ಆದಾರಿಂದ ಹೆೇಳಿದ್ೆ.  
ರನಷರ ಧವಜದಲಿ ಕೆೇಸರಿ ಬ್ಣಣ ನಮಮ ಶಕ್ುಯನತು ಪರತಿನಿಧಿಸತತ್ುದ್ೆ.  ಬಿಳಿಯ ಬ್ಣಣ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು 
ಅಹಂಸೆಯನತು ಸೂಚಿಸತತ್ುದ್ೆ.  ಕೆಳಗಡ ೆಇರತವ ಹಸಿರತ ಬ್ಣಣ ಏನಿದ್ ೆ. . . 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನಿೇವು ವಿಷಯವನತು ಬಿಟತಿ ಮತ್ೆು ಬ್ನವುಟದ ಬ್ಗೆೆಯ್ಕೇ ಹೆೇಳುತಿುದಾೇರಿ.   
ವಿಷಯದ ಬ್ಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  ರೆ್ೂೇಟಿಸ್ನಲಿರತವ ವಿಷಯವನತು ಗಮನದಲಿಟತಿಕೂೆಂಡತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

 ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸಾದ :- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ರ್ನನತ ವಿಷಯ ಬಿಟತಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುಲಿ.  
ರನಷರ ಧವಜಕೆೆ ಅಪಮನನ ಮನಡಿದ್ನಾರ ೆ ಎಂದತ ಬ್ಂೆಗಳ್ರಿನಲಿದಾಂರ್ ದಶನ ರವಿ ಎನತುವವರನತು 
ದ್ೆಹಲಯವರತ ಬ್ಂದತ ಅರಸೆಿ್ ಮನಡಿಕೂೆಂಡತ ಹೂೆೇದರತ.  ಕೆಂಪತ ಕೂೆೇಟಯೆ ಮೇಲರತವ ರನಷರ 
ಧವಜದ ಕೆಳಗೆ ರೈೆತ್ ಧವಜವನತು ಹನಕ್ದರತ ಎಂದತ ಸಿದತಾ ಎನತುವವರ ಮೇಲ ೆ ಕೆೇಸ್ ಹನಕ್ದರತ.  
ಪನಪ ಅವರತ ಈಗ ತಿೇರಿಕೊಂಡಿದ್ನಾರೆ.  ಅದಲಿದ್ೆೇ, ಯನರತ ರೈೆತ್ರ ಮೇಲೆ ಟನರಯಕಿರನತು 
ಹತಿುಸಿದರೊೇ ಅವರ ಮೇಲ ೆ sedition ಕೆೇಸ್ ದ್ನಖ್ಲನಯಿತ್ತ.  ಉತ್ುರ ಪರದ್ೆೇಶದಲಿ ಅಜಯ್ 
ಮಿಶರ ಎನತುವ ಮಂತಿರಯ ಮಗ ಏನತ ರೈೆತ್ರ ಮರಣಕೆೆ ಕನರಣರ್ನದರೆ್ೂೇ ಅಂರ್ವರ ಮೇಲೆ ಕೆೇಸ್ 
ಆಗಲಲಿ.  ಮನನಯ ಈಶಾರಪಪನವರ ಮೇಲೆ ಸಕೆ್ಷನ್…  Section 2 of  “The Prevention of 
Insults to National Honour Act, 1971 reads as under:-  

“Whoever in any public place or in any other place within 
public view burns, mutilates, defaces, defiles, disfigures, 
destroys, tramples upon or otherwise brings into contempt 
(whether by words, either spoken or written, or by acts)…” 
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It is a spoken word. 

“…the Indian National Flag or any part thereof, shall be 
punished with imprisonment for a term which may extend to 
three years, or with fine, or with both” 

ಹನಗನಗಿ ಸಕಾೆರ ಅವರ ಮೇಲೆ ತ್ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ ರನಷರ ದ್ೊರೇಹದ ಕೆೇಸನತು ದ್ನಖ್ಲತ ಮನಡಿ ತ್ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ 
ಅರಸೆಿ್ ಮನಡಿ ಜೆೈಲಗೆ ಕಳುಹಸಬ್ೆೇಕತ ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ರನಜಿೇರ್ನಮ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳಳಬ್ೆೇಕೆಂದತ ರ್ನನತ 
ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಸಕಾೆರವನತು ಒತ್ನುಯ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

(ಗೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ.ಇಬ್ನರಹಂ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಈ ವಿಷಯದ ಬ್ಗೆೆ ಮೊದಲತ ರ್ನನತ 
ರೆ್ೂೇಟಿಸ್ ಕೂೆಟಿಿದ್ೆಾ.  ಹನಗನಗಿ ನನಗ ೆಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ಕೂೆಡಬ್ೇೆಕತ.   

 Sri SALEEM AHMED: I am a signatory.  I want to speak. 

(ಗೊಂದಲ) 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಎಲಿರಿಗೂ ಅವಕನಶ ಕೊಡತವುದಕನೆಗಲಲಿ.  ಈ ವಿಷಯದ ಬ್ಗೆೆ 
ಒಂದತ ಗಂಟೆ ಚರ್ೆೆ  ಮನಡಲನಗಿದ್.ೆ   

 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ.ಇಬ್ನರಹಂ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಈ ಕತರಿತ್ತ ರ್ನನತ ಮೊದಲತ ರೆ್ೂೇಟಿಸ್ 
ಕೊಟಿಿದ್ಾೆ.  ರ್ನನತ ಹೆಚತಚ ಸಮಯ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳುಳವುದಲಿ.   

 ಶ್ರೇ ಹೆಚ್.ಎಂ.ರಮೇಶ್ ಗೌಡ:-ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ರ್ನವೂ ಕೂಡ ಒಂದತ ನಿಲತವಳಿ 
ಸೂಚರೆ್ಯನತು ಕೊಟಿಿದ್ೆಾೇವೆ. 

     (ಗೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ.ಇಬ್ನರಹಂ:-ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ರನಷರ ಧವಜದ ಬ್ಗೆೆ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ.  ಕೆಂಪತ ಕೊೇಟೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳಲಿದ್ೆೇ ಬ್ೆೇರ ೆಯನರೂ 
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ಧವಜ ಹನರಿಸತವ ಹನಗಿಲಿ.  ರ್ನನತ ಒಂದತ ವಷಾ ಕೆೇಂದರದಲಿ ಮಂತಿರಯನಗಿದೆ್ಾ.  ಶ್ರೇಮನನ್ 
ದ್ೆೇವೆೇಗೌಡರತ ಆ ಜನಗದಂದ ಭನಷಣ ಮನಡಬ್ೇೆಕನದರ ೆಮಂತಿರಗಳು ಕೆಳಗಡ ೆಕತಳಿತ್ತಕೂೆಂಡಿದಾರತ.  
ಆ ಜನಗದ ಹತಿುರ ಕೂಡ ಹೊೇಗತವ ಹನಗಿರಲಲಿ.                                 

(ಮತಂದತ) 

(51) 16-2-2022 12.30 ಡಿಎಸ-ಆರ್ಎನ್ 

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ.ಇಬ್ನರಹಂ(ಮತಂದತ):- 

ಮನನಯ ಈಶಾರಪಪನವರತ ಹೇೆಳಿಕೆ ಕೂೆಟಿ ಮನರರೆ್ಯ ದನವೆೇ ರ್ನನತ ಹೆೇಳಿದ್ೆ, ಇವರತ ಹೆೇಳಿರತವುದತ 
ತ್ಪತಪ, ಇವರತ ಕ್ಷಮ ಕೇೆಳಬ್ೆೇಕತ, ಕ್ಷಮ ಕೆೇಳದದಾರ ೆ ಮನನಯ ಬ್ಸವರನಜ ಬ್ೊಮನಮಯಿಯವರತ 
ಕೂಡಲೇೆ ಇವರ ಮೇಲೆ ಕೆೇಸ್ ಹನಕ್ ರನಜಿೇರ್ನಮ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳಳಲ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ೆ.  ಇದಕೆೆೇನತ 
explanation ಉಳಿದಲಿ.  Only one explanation is case should be booked, he 
should be removed from the Cabinet.   ಈ ಕೆಲಸವನತು ರನಜಯಪನಲರತ 
ಮನಡಬ್ೇೆಕನಗಿತ್ತು.  ಈ ರನಜಯದ ಮತಖ್ಯ ಕನಯಾದಶ್ಾ, ಡಿಜಿಪಿ suo moto  ಕರಮ 
ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳಳಬ್ೇೆಕನಗಿತ್ತು.  ಯನರೊೇ ಅಮನಯಕ ಹತಡತಗರತ ತ್ಪತಪ ಮನಡಿದರೆ ಪೊಲೇಸರತ suo 
moto  ಎಂದತ ಹೇೆಳುತ್ನುರೆ.   ಮಂತಿರ ತ್ಪತಪ ಮನಡಿದರೆ suo moto ಅಲಿವೆೇ?  You have 
not fair?  ಇವತ್ತು ಮನನಯ ಈಶಾರಪಪನವರ ಮೇಲ ೆಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳುಳವುದಷೆಿೇ ಅಲಿದ್ೆೇ ಮತಖ್ಯ 
ಕನಯಾದಶ್ಾ,  ಡಿಜಿಪಿ, ಯನಯನಾರತ Law & Order  ಸಂಬ್ಂಧಪಟಿ ಅಧಿಕನರಿಗಳಿದ್ನಾರಯೆೇ 
ಅವರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಸದನದಂದ ಇವತ್ತು breach of privilege move ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  ಆ 
ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಮೇಲೂ ಹಕತೆಚತಯತಿ ಆಗಬ್ೆೇಕತ.  ಮತಂದ್ೆ ಯನರತ ಕೂಡ ರನಷರಧವಜದ ಬ್ಗೆೆ, ಕೆಂಪತ 
ಕೊೇಟೆ ಬ್ಗೆೆ ಹಗತರವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ನರದತ ಎಂದತ ಈ ಸಂದಭ್ಾದಲಿ ಹೇೆಳಬ್ಯಸತತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ. 
ರ್ನನತ ಮನವಿ ಮನಡತವುದೆ್ೇರ್ಂೆದರೆ, ಮನನಯ ಈಶಾರಪಪನವರ ಹೆೇಳಿಕಗೆೆ ಅವರತ ಯನರತ ಕೂಡ 
ಬ್ೆಂಬ್ಲ ಕೂೆಟಿಿಲಿ.  ಅದ್ೇೆ ಕೆಲಸ ಅವರತ ಇಲೂಿ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ.  ಅದತ ರನಷಿಭ್ಕ್ು.  ಅವರಿಗೆ 
ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಬ್ಗೆೆ ಪಿರೇತಿ ಇದ್ೆ, ಪಿರೇತಿ ಇಟತಿಕೂೆಳಳಲ, ರ್ನವು ಬ್ೇೆಡ ಎಂದತ ಹೆೇಳುವುದಲಿ. 
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ಅವರವರತ ಹಡದೆರತವ ಮಕೆಳಿಗ ೆತ್ನಯಿ ಮೇಲೆ ಪಿರೇತಿ ಇರಬ್ೇೆಕನದತಾ ಸನಾಭನವಿಕ.  ಮಗತ ಎಷೆಿೇ 
ಕತರೂಪಿಯನಗಿದಾರತ ತ್ನಯಿ ಆ ಮಗತವನತು ಪಿರೇತಿ ಮನಡತತ್ನುರ ೆಎಂಬ್ತದತ ನಮಗೆಲಿರಿಗೂ ಗೊತಿುದ್ೆ.  
ಆದರೆ ಈಗ ಅವರತ ಅದ್ೆೇ ಪೆರೇಮವನತು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಬ್ಗೆೆ ಏನತ ಇಟಿಿದ್ನಾರೆಯೇ ಕೆಂಪತ ಕೊೇಟೆ 
ಮೇಲ,ೆ ರನಷರಧವಜದ ಮೇಲ ೆಇಟತಿಕೊಳಳಬ್ೇೆಕನಗತತ್ುದ್ೆ. ಯನವ ಧವಜವನತು ಮನನಯ ಅಟಲ್ಲ್ ಬಿಹನರಿ 
ವನಜಪೆೇಯಿಯವರತ ಹನರಿಸಿದ್ನಾರಯೆೇ, ೭೨ ವಷಾದಲಿ ನಮಮ ದ್ೆೇಶದ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳಲಿದ್ೆೇ 
ಯನರತ ಅಲಿ ಯನವ ಧವಜವನತು ಸಹ ಹನರಿಸತವುದಕೆೆ ಹೊೇಗಿಲಿ.   ಈ ತ್ಪಪನತು ಅವರತ ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ  
ಅವರ ರನಜಿೇರ್ನಮಯನತು ತ್ೆಗೆದತಕೊಂಡತ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೆೇಸ್ ಹನಕ್ ನಿಜಕೂೆ ಹೆಸರನತು ಬ್ೆಳಗಿಸಿ. 
ರ್ನಗಪತರ ದ್ೆೇಶದ ಭ್ಕ್ು ಇದ್,ೆ ತ್ೊೇರಿಸಿ ಕೊಡತವ ಕನಲ ಬ್ಂದದ್.ೆ  ದಯವಿಟತಿ ಇವರತ ಕನಯಾಗತ್ 
ಮನಡಿ ತ್ೊೇರಿಸಿ ಕೊಡಬ್ೇೆಕೆಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಕೆೈಮತಗಿದತ ಪನರರ್ಾರ್ ೆಮನಡಿಕೊಳುಳತ್ೆುೇರೆ್.   

 ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,...... 

 ಶ್ರೇ ಸಲೇಂ ಅಹಮದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದರ ಬ್ಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ ರ್ನನತ 
ಕೂಡ ಸಹ ಮನಡಿದ್ೆಾೇರ್ೆ. ಇದತ ದ್ೆೇಶದ ವಿಚನರವನಗಿದೆ್. ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ ನಂತ್ರ ಮನನಯ 
ಕನನೂನತ ಮಂತಿರಗಳು ಮನತ್ರ್ನಡಲ.  

 ಶ್ರೇ ಎಸ.ಎಲ್ಲ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಕನನೂನತ ಮಂತಿರಗಳು 
ಆಮೇಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲ.  ರ್ನವು ಕೂಡ ನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ ಬ್ಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ ರೆ್ೂೇಟಿಸ್ 
ಕೊಟಿಿದ್ಾೆೇವೆ.  

 ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರಿಗ ೆನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ ಬ್ಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ ತ್ನವು ಅವಕನಶ ಕೊಟಿಿದಾೇರಿ. ಅವರೆೇನತ 
ಹೆೇಳಿದ್ನಾರೆ ಎಂಬ್ತದತ ಪರಶೆು ಬ್ೆೇರ.ೆ  ಅವರತ ಹೆೇಳಿದಕೆೆಲನಿ ಉತ್ುರ ಕೂೆಡತತ್ೆುೇವೆ. ಒಂದತ ಸಪಷಿತ್ೆ 
ಇರಲ, ಮನನಯ ಈಶಾರಪಪನವರತ ರನಷರಧವಜದ ಬ್ಗೆೆ ಯನವುದ್ೆೇ ಅಗೌರವದ ಮನತ್ರ್ನಡಿಲಿ.  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಎಲಿರ ಪರವನಗಿ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ನಾರೆ.  ಕನನೂನತ ಮಂತಿರಗಳು ಮನತ್ರ್ನಡಿದ ನಂತ್ರ ಕನಿರಿಫಿಕೆೇಶನ್ ಕೆೇಳಿ. 
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 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಹತ್ತು ಜನ ಸಹ ಮನಡಿ 
ಕೊಟಿಿದ್ಾೆೇವೆ. ಆದರ ೆ ಎಲಿರೂ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ ಹೊೇಗತವುದಲಿ.  ದಯವಿಟತಿ ಮನನಯ ಸಲೇಂ 
ಅಹಮದ್ರವರಿಗ ೆಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ ಅವಕನಶ ಕೂೆಡಿ.  

      (ಗೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ.ಇಬ್ನರಹಂ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ರನಷರಧವಜದ 
ಬ್ಗೆೆ ಅವರತ ಏನತ ಮನತ್ರ್ನಡಿಲಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ನಾರ.ೆ ಕೆೇಸರಿ ಧವಜವನತು ರ್ನನತ ಹನರಿಸತತ್ೆುೇರೆ್ಂದರೆ, 
ಕೆೇಸರಿ, ರನಷರಧವಜವನತು ಜಂಟಿಯನಗಿ ಹನರಿಸತತ್ನುರೆಯ್ಕೇ?  ಆ ರಿೇತಿ ಹೇೆಳವುದತ ತ್ಪತಪ ಅಲಿವೆೇ? 

     (ಗೊಂದಲ) 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಕನನೂನತ ಸಚಿವರೆೇ, ಮನನಯ ಸಲೇಂ ಅಹಮದ್ರವರತ ಎರಡತ 
ನಿಮಿಷ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ ಅವಕನಶ ಕೊಡತತ್ೆುೇರೆ್.  ನಂತ್ರ ನಿೇವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

 ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಕನನೂನತ 
ಮಂತಿರಗಳು ಮನತ್ರ್ನಡಿದ ನಂತ್ರ ಅವಕನಶ ಕೊಡಿ.  ಎಲಿರೂ ಅದ್ೇೆ ರಿೇತಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೆ ಹೆೇಗ?ೆ  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಲೇಂ ಅಹಮದ್ರವರತ ಸಹ ಮನಡಿರತವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ 
ಅವಕನಶ ಕೊಡತತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ.  

 ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹತ್ತು ಜನ ಸಹ 
ಮನಡಿಕೊಟಿಿದ್ನಾರ.ೆ 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ಎಲಿರಿಗೂ ಅವಕನಶ ಕೊಡತತಿುಲಿ. ಮನನಯ ಸಲೇಂ 
ಅಹಮದ್ರವರಿಗ ೆಎರಡತ ನಿಮಿಷ ಅವಕನಶ ಕೂೆಟಿಿದ್ೆಾೇರ್ೆ. 

 ಶ್ರೇ ಎಸ.ಎಲ್ಲ.ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಕೂಡ ರೆ್ೂೇಟಿಸ್ 
ಕೊಟಿಿದ್ಾೆೇವೆ.      (ಗೊಂದಲ) 
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 ಶ್ರೇ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ಯನತು ರ್ನವು 
ಕೊಟಿಿದ್ಾೆೇವೆ.  ಈಗ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರಿಗ ೆ ತ್ನವು ಪಿರಲಮಿನರಿ ಸಬ್ಮಿಷನ್ಗೆ 
ಅವಕನಶ ಕೊಟಿಿದಾೇರಿ. ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಟಿಸ್ ಕೂೆಟಿ ಮೇಲೆ ನಮಗೂ ಪಿರಲಮಿನರಿ ಸಬ್ಮಿಷನ್ಗೆ 
ಅವಕನಶ ಕೊಡಬ್ೇೆಕಲಿವೆೇ?  ನಮಮಲಿ ಒಬ್ಬರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ. ಆಮೇಲೆ ಚಚಾೆಗೆ 
ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳಳಬ್ೇೆಕೂೆೇ ಬ್ೇೆಡವೊೇ ಎನತುವ ನಿಣಾಯವನತು ತ್ನವು ತ್ೆಗೆದತಕೊಳಿಳ. ಪಿರಲಮಿನರಿ 
ಸಬ್ಮಿಷನ್ ನಮಮ ಕಡಯೆಿಂದಲೂ ಆಗಬ್ೇೆಕಲಿವೆೇ?  

 ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಕನನೂನತ ಮಂತಿರಗಳು 
ಉತ್ುರ ಕೂೆಡತತ್ನುರೆ, ಆನಂತ್ರ ತ್ನವು ನಿಧನಾರ ಮನಡಿ.  ಈಗ ಎಲಿರಿಗೂ  ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ 
ಅವಕನಶ ಕೊಟಿರೆ ಹೆೇಗ?ೆ  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ಈಗ ಮನನಯ ಸಲೇಂ ಅಹಮದ್ರವರಿಗ ೆ ಎರಡತ 
ನಿಮಿಷ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ ಅವಕನಶ ಕೊಡತತ್ೆುೇರೆ್.  

 ಶ್ರೇ ಸಲೇಂ ಅಹಮದ್(ಸಿಳಿೇಯ ಸಂಸೆಿಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಯನವ 
ಪಕ್ಷ ದ್ೆೇಶ ಭ್ಕ್ು, ರನಷರ ಭ್ಕ್ು ಎಂದತ ಪರತಿಪನದರೆ್ ಮನಡತವವರತ ಇವತ್ತು ಈ ರಿೇತಿ ಚಚೆಾ 
ಮನಡತತಿುರತವುದತ ದತವೈೆಾವ.  ಮನನಯ ಈಶಾರಪಪನವರತ ಹೆೇಳಿಕೆಯನತು ಮನಡತತ್ನುರೆ,್ ್ “Saffron 
Flag may become National Flag sometime in future”್claims  Karnataka 
BJP Leader.   ರ್ನಚಿಕ ೆಆಗಬ್ೇೆಕತ.  ಮನಜಿ ಉಪ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು, ಹರಿಯ ಮತಖ್ಂಡರತ, ಈ 
ರಿೇತಿಯ ಹೆೇಳಿಕೆ ಕೂೆಟಿರ ೆ ಅದನತು ಒಪಪಬ್ಹತದ್ೇೆ? ಇದಕೆೆ ಪರತಿಭ್ಟರೆ್ ಮನಡಬ್ನರದ್ೇೆ? ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಏನತ ತಿೇಮನಾನವನತು ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಂಡಿದ್ನಾರ?ೆ  ರ್ನವು ೩-೪ ದನಗಳಿಂದ ಇವರ 
ಮೇಲ ೆಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳಿಳ ಎಂದತ ಹೇೆಳುತಿುದ್ೆಾೇವೆ.  ಇವರ ಮೇಲ ೆSedition case book ಮನಡಿ 
ಅರಸೆಿ್ ಮನಡಬ್ೇೆಕೆಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ೆಾವು.  ಆದರ ೆಮನಡಲಲಿ.  ಬಿಜೆಪಿಯ  General Secretary  
ಮನನಯ ರವಿಕತಮನರ್ರವರತ ಹೆೇಳುತ್ನುರ,ೆ ಈಶಾರಪಪನವರತ ಏನತ ತ್ಪತಪ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ ಎನತುವ 
ಮನತ್ನತು ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಇದತ ಬಿಜೆಪಿಯ ನಿಧನಾರಗಳೆೇ, ಇದತ ಸಂಸೃತಿಯ್ಕೇ? ಇನತು ಹಲವನರತ 
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ವಿಚನರಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದಕೆೆ ಹೂೆೇಗತವುದಲಿ.  ಇದರ ಬ್ಗೆೆ ಕೂಡಲೇೆ ಸಕನಾರ 
ತಿೇಮನಾನ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳಳಬ್ೇೆಕತ.  ಇವರ ಮೇಲೆ ಕೂಡಲೇೆ Sedition case ಹನಕಬ್ೆೇಕತ, ಅವರನತು 
ಅರಸೆಿ್ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ, ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿ ಮನನಯ ರವಿಕತಮನರ್ರವರ ಮೇಲೂ ಕೆೇಸ್ ಹನಕಬ್ೆೇಕೆಂದತ 
ರ್ನನತ ಒತ್ನುಯ ಮನಡತತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ. 

 ಶ್ರೇ ಎಸ.ಎಲ್ಲ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ ನಮಗೂ 
ಅವಕನಶ ಕೊಡಿ.  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನಿೇವು ೧೧.೪೫ ಗಂಟೆಗ ೆ ರೆ್ೂೇಟಿಸ್ ಕೂೆಟಿಿದಾೇರಿ, ಒಂದತ ಗಂಟೆ 
ಮತಂಚಿತ್ವನಗಿ ರೆ್ೂೇಟಿಸ್ ಕೊಡಬ್ೇೆಕನಗಿತ್ತು.  ಅದಕನೆಗಿ ರ್ನನತ ತ್ಮಗೆ ಅವಕನಶ ಕೊಡತವುದಲಿ.  

 ಶ್ರೇ ಎಸ.ಎಲ್ಲ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದಯವಿಟತಿ ಒಬ್ಬರಿಗ ೆ
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ ಅವಕನಶ ಕೊಡಿ. ತ್ನವು ನಮಮ ಹಕೆರ್ೆುೇ ಕ್ತ್ತುಕೂೆಳುಳತಿುದಾೇರಿ. ರ್ನವು ಕೂಡ 
ರೆ್ೂೇಟಿಸ್ ಕೂೆಟಿಿರತವುದರಿಂದ ದಯಮನಡಿ ನಮಗ ೆಎರಡತ ನಿಮಿಷ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ ಅವಕನಶ 
ಕೊಡಿ. 

     ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ(ಸಣಣ ನಿೇರನವರಿ, ಕನನೂನತ, ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳ ಸಚಿವರತ):- 
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, M.N. Kaul & S.L. Shakdher  ರವರ Practice & 
Procedure of Parliament    ಪತಸುಕದಲಿ ಅದರ ಬ್ಗೆೆ provision  ಮನಡಿರತವುದನತು 
ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತಿುದ್ೆಾೇರೆ್;್“If an adjournment motion is sought to be moved on the 
basis of statement by any Minister, it must set out either the statement 
in full or at least give a substance of the statement; otherwise, it could 
not be a definite matter for discussion…”್ ಮನನಯ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್ರವರತ 
ಇದತವರೆಗ ೆ ಮನನಯ ಈ್ಶಾರಪಪನವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವುದನತು ಹೆೇಳಿಕೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ ಅದತ 
ವನಸುವವನಗಿರತವ ಹೇೆಳಿಕ ೆಅಲಿ.  ಅವರೇೆ Section.2 of the Flag Act   ಅನತು quote 
ಮನಡಿ ಹೆೇಳಿದ್ನಾರ.ೆ  ಆ ರಿೇತಿ ಏರ್ನದರೂ react  ಮನಡತವನಗ ಆಗಿದಾರೆ ಅದನತು  cognizance 
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ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳುಳವಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಿತಿ ಇಲಿ.  ಮನನಯ ಈಶಾರಪಪನವರತ interact  ಮನಡಬ್ೇೆಕನದರ ೆ
ಹೆೇಳುತ್ನುರ,ೆ  ಎಲೆಕನರನಿಕ್ ಮಿೇಡಿಯನ ಪತ್ರಕತ್ಾರತ ಕೆೇಳುತ್ನುರೆ, ಕೆಂಪತಕೂೆೇಟೆ ಮೇಲೆ ಕೇೆಸರಿ 
ಧವಜವನತು ಹನರಿಸಬ್ಹತದ್ನ ಎಂದತ ಕೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಮನನಯ ಈಶಾರಪಪನವರತ ಹನರಿಸತತ್ೆುೇವೆಂದತ 
ಹೆೇಳಲಲಿ.  ಇವತ್ುಲನಿರಿೇ ಯನವತ್ನುದರೂ  ಒಂದತ ದನ ಆಗಬ್ಹತದತ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ 
               (ಗೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ, ಎಲಿರೂ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿಳ, ನಿಮಿಮಂದ 
ರ್ನನತ ಪನಠ ಕಲಯಬ್ೆೇಕನಗಿಲಿ.   

      (ಗೊಂದಲ) 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನನು ಅನತಮತಿ ಇಲಿದ್ೆ ಕನನೂನತ ಮಂತಿರಗಳು ಮನತ್ರ್ನಡತವುದನತು 
ಬಿಟತಿ ಬ್ೆೇರಯೆವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೆ ಯನವುದತ ಕಡತ್ಕೆೆ ಹೂೆೇಗಬ್ನರದತ.  

 ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಈಶಾರಪಪನವರ ಹೆೇಳಿಕ ೆ
ಏರೆ್ಂದರೆ,್ “ಇವತ್ುಲನಿರಿೇ ಯನವತೆ್ೂುೇ ಒಂದತ ದನ. ಇವತ್ತು ಹಂದತ ವಿಚನರದ ಬ್ಗೆೆ 
ಚಚೆಾಯನಗತತಿುದ್ೆ. ಹಂದತತ್ಾ ಬ್ಗೆೆ ಚಚೆಾ ಅಗನು ಇದ್,ೆ ಅಯಧೆಯಯಲಿ ರನಮಮಂದರ ಕಟತಿತಿುೇರನ 
ಅಂದ್ನಗ ಒಂದತ ಕನಲದಲಿ ಏನ್ ಹೆೇಳನು ಇದತರ, ನಗನು ಇದತರ ಹೌದ್ನ... ಕಟಿಿದ್ನಾ ಇಲಿವೊೇ? ಈಗ 
ಹನಗೆೇ ಯನವುದ್ೊೇ ಕನಲದಲಿ, ೧೦೦ ವಷಾರ್ೊೇ, ೨೦೦ ವಷಾರ್ೊೇ, ೫೦೦ ವಷಾ ನಂತ್ರರೆ್ೂೇ 
ಭ್ಗವನದಾಜವೇೆ ರನಷರಧವಜ ಆಗಬ್ಹತದತ ಗೂೆತಿುಲಿ ಎಂದತ sarcastic   ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.   

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಭ್ಗವನದಾಜದ ಬ್ಗೆೆ sarcastic  ಎಂದತ ಹೆೇಳಬ್ೆೇಡಿ.  

 ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಮನನಯ ಈಶಾರಪಪನವರತ 
ಮತಂದತವರೆದತ ಏನತ ಹೇೆಳುತ್ನುರೆಂದರ,ೆ್ “ಎಲಿ ಬ್ೆೇಕನದರೂ ಹನರನಡಬ್ಹತದತ, ಅದಕೆೆ ರ್ನನತ 
ಹೆೇಳುತ್ನು ಇರೂೆೇದತ, ಈಗ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಕೂಡ ಸಂವಿಧನನ ಬ್ದಿವನಗಿ ತಿರವಣಾಧವಜ ನಮಮ ರನಷರ 
ಧವಜ ಅಂತ್ ಒಪಿಪಕೂೆಂಡಿದ್ೆಾೇವೆ.  ಅದಕೆೆ ಗೌರವ ಕೊಡಲೇೆ ಬ್ೇೆಕತ. ಯನರೆೇ ಅದಕೆೆ ಗೌರವ 
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ಕೊಡೂೆೇದತ ತ್ಪಿಪದ್ೆರ ಅವನತ ರನಷರ ದ್ೂೆರೇಹ ಆಗತತ್ನುರೆ್.”್ ್ ಇದರಲಿ ಏನತ ತ್ಪಿಪದ್?ೆ What is 
wrong in Eshwarappa’s statement?  ರ್ನನತ ಓದದ್ೆಾೇರ್ೆ. Full text of the 
statement  ಅನತು ನಿೇವು ಓದಬ್ೆೇಕೆಂದತ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತಿುರತವುದತ. 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್:-  ಗೊೇಡೆಿಯನತು ನಿೇವು ರನಷರ ದ್ೊರೇಹ ಎಂದತ ಹೇೆಳಲಲಿ. ನಿೇವೆೇನತ 
ಈಶಾರಪಪನವರ ಬ್ಗೆೆ ಹೆೇಳುವುದತ?         

(ಮತಂದತ) 

(52) 16-2-2022  12-40 bkp-rn 

ಶ್ರೇ  ಜೆ.ಸಿ.  ಮನಧತಸನಾಮಿ(ಮತಂದತ):-   

 ಈಗ  ರ್ನವಲೆಿರೂ  ಕೂಡ ಸಂವಿಧನನಬ್ದಿವನಗಿ  ತಿರವಣಾಧವಜವನತು  ನಮಮ ರನಷರಧವಜ ಎಂದತ  
ಒಪಿಪಕೊಂಡಿದ್ೆಾೇವೆ.  ಅದಕೆೆ  ಗೌರವ  ಕೊಡಲೇೆ  ಬ್ೆೇಕತ. ಯನರೆೇ ಆಗಲ, ಅದಕೆೆ  ಗೌರವ  
ಕೊಡತವುದನತು  ತ್ಪಿಪದರೆ ಅವನತ ರನಷರದ್ೂೆರೇಹಯನಗತತ್ನುರ್ೆ. ಇದರಲಿ  ಏನತ ತ್ಪತಪ? 

(ಗೊಂದಲ) 

       ಶ್ರೇ  ನಸಿೇರ್  ಅಹಮದ(  ವಿಧನನ ಸಭೆಯಿಂದ  ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):  ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಇಂತ್ಹ ಹೆೇಳಿಕೆಯನತು  argue ಮನಡಬ್ನರದತ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಕನನೂನತ ಸಚಿವರದತಾ  ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ,  ಉಳಿದ ಯನರದತಾ  ಕಡತ್ಕೆೆ 
ಹೊೇಗಬ್ನರದತ.  

ಶ್ರೇ  ಬಿ.ಕ.ೆ  ಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂೆೇಧ  ಪಕ್ಷದ  ರ್ನಯಕರತ):- ಇದತ ಅವರ  ಹೆೇಳಿಕಯೆೇ 
ಕೆೇಶವಕೃಪದ  ಹೆೇಳಿಕಯೆೇ  ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ.  



                                                                  ವಿಪ/16-02-2022 
“ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗದ್ ಪರತಿ/unedited copy, ನ್ಾಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪತಿರಕಾ ಪರಕಟಣೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ದ” 

 

Page 47 of 83 
 

ಶ್ರೇ  ಜೆ.ಸಿ.  ಮನಧತಸನಾಮಿ(ಕನನೂನತ ಮತ್ತು ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳು ಸಚಿವರತ):-    
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ    ನಿಮಮ ಹತಿುರ  ಇರತವಂತ್ಹ ಪೆೇಪರ್ ಕಟಿಂಗಿ್  ಕೊಡಿ. ಶ್ರೇಯತತ್  
ಕ.ೆಎಸ.  ಈಶಾರಪಪನವರತ ಈ ರನಷರದ   ಧವಜಕೆೆ  ಅತ್ಯಂತ್  ಹಚೆತಚ   ಗೌರವ  ಕೊಟಿಿದ್ನಾರೆ.   
ಯನರೆೇ  ಆಗಲ,  ರನಷರ  ಧವಜಕೆೆ   ಅಗೌರವ ಮನಡಿದರೆ  ಆತ್ನತ ರನಷರದ್ೊರೇಹಯನಗತತ್ನುರ್ಂೆದತ  
ಹೆೇಳಿರತವ   ಮನತಷಯನ  ಬ್ಗೆೆ  ರನಷರದ್ೊರೇಹವೆಂದತ  ಹೇೆಳಿ  ಇಲಿ  ಚಚೆಾ  ಮನಡತತಿುರತವುದತ  
ಒಂದತ ದತರಂತ್ಕರ    ಘಟರ್.ೆ     ರೆ್ೂೇಡಿ, ಸಕೆ್ಷನ್ -೨  ಅನತು  ತ್ನವು ರಫೆರ್  ಮನಡಿ.   It 
cannot be taken.  

  ಶ್ರೇ  ಬಿ.ಕ.ೆ  ಹರಿಪರಸನದ್:-  ಸಕೆ್ಷನ-೨ ರಲಿಯ್ಕೇ   ಇರತವುದನತು  ರ್ನನತ  ಹೆೇಳುತಿುದ್ೆಾೇರೆ್. 
Spoken… 

ಶ್ರೇ  ಜೆ.ಸಿ.  ಮನಧತಸನಾಮಿ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ   ಯನವುದ್ೂೆೇ  ಒಂದತ  
ವಿಷಯದ  ಬ್ಗೆೆ  ಕೆೇಳಿದ್ನಗ    ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೆ,  ಅದತ  ಹೆೇಳಿಕೆಯನಗತವುದಲಿ.   ಫೆೈನಲ್ಲ್  ಆಗಿ  
ಅವರತ ಏನತ ಹೆೇಳಿದ್ನಾರೆ,  ಅದನತು   ರೆ್ೂೇಡಬ್ೆೇಕನಗತತ್ುದ್ೆ.   

ಶ್ರೇ  ಬಿ.ಕೆ.  ಹರಿಪರಸನದ್:-  ಅವರತ  ಆ ಸಂದಭ್ಾದಲಿ  ಪರತಿಕ್ರಯಿಸಿದತಾ,  His reaction 
is not a statement?   ಹೆೇಳಿಕೆ ಅಲಿವೆೇ?   

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ  ಜೆ.ಸಿ.  ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ     ಎರಡರೆ್ಯದ್ನಗಿ,   ಮನನಯ  
ಶ್ರೇ  ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್ರವರತ  ಶ್ರೇಯತತ್   ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ ಯವರಿಗ ೆ ಬ್ಹಳ  ವಯಂಗಯವನಗಿ  
ಹೆೇಳಿದರತ.   ಅದರ   ಬ್ಗೆೆ  ರ್ನನತ  ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ. Dr. Baba Saheb Ambedkar takes 
diksha, went back to Buddhism with his about 6,00,000 followers on 
14th October 1956.್ “dikshabhumi”್ also a tourist place in Nagpur. 
‘Dhamma Chakra Pravartan Din’್is, Ceremony Day 14 October,     ಅವರತ  
ರ್ನಗಪತರವನತು  ದೇಕ್ನ  ಭ್ೂಮಿ ಎಂದತ  ಹೆೇಳಿದ್ನಾರ.ೆ   
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ಶ್ರೇ  ಬಿ.ಕ.ೆ  ಹರಿಪರಸನದ್:  ದೇಕ್ನ ಭ್ೂಮಿ  ಬ್ಗೆೆ   ಹೆೇಳುತಿುಲಿ.  

ಶ್ರೇ  ಜೆ.ಸಿ.  ಮನಧತಸನಾಮಿ:-   ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ     ರ್ನನತ  ಮಿಡಿಯನದಲಿ  
ಬ್ಂದರತವ  ಕಟಿಂಗಿ್ಗಳರ್ುೆಲನಿ  ಕೊಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಶ್ರೇಯತತ್  ಕ.ೆಎಸ.  ಈಶಾರಪಪನವರತ    
ಪರತಿಕ್ರಯಿಸಿರತವಂತ್ಹ  ಹೇೆಳಿಕೆ  ಸಪಷಿವಿದ್ೆ.  ತಿರವಣಾಧವಜ  ನಮಮ ರನಷರಧವಜವನಗಿದತಾ, ರ್ನವು ಅದಕೆೆ  
ಗೌರವ ಕೊಡಲೇೆ ಬ್ೆೇಕತ, ಕೊಡದ್ೇೆ  ಹೂೆೇದರೆ  ದ್ೆೇಶದ್ೊರೇಹಯನಗತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ  ಹೆೇಳಿದ್ನಾರೆ.  
ಅದಕೆೆ ಪೂರಕವನಗಿ   ಭನರತಿೇಯ  ಜನತ್ನ ಪಕ್ಷ ತ್ಲೆ ಮನರತಗಳಿಂದ ನಡದೆತಕೊಂಡತ ಬ್ಂದತ, 
ಗೊೇಲಬ್ನರ್ಗಳನತು   ಎದತರಿಸಿಕೂೆಂಡತ, ಗೂೆೇಲಬ್ನರ್   ಮಧೆಯ   ರನಷರಧವಜವನತು 
ಹನರಿಸಿರತವಂತ್ಹ  ದ್ೂೆಡಡ  ಪಕ್ಷ  ಇದ್ನಗಿದೆ್.     

ಶ್ರೇ  ಬಿ.ಕ.ೆ  ಹರಿಪರಸನದ್:  ೬೨  ವಷಾಗಳಿಂದ  ಏತ್ಕೆೆ  ಹನರಿಸಿಲಿವೆಂದತ  ಕೇೆಳಿ.   ಇದಕೆೆ  
ಏನತ  ಕನರಣ? 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ  ಜೆ.ಸಿ.  ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ   ಅವರತ ಹೆೇಳುತಿುದ್ನಾರೆ;  
Sedition 124A.. I know certainly what is Sedition?  ಶ್ರೇಯತತ್  ಈಶಾರಪಪನವರತ    
ಹೆೇಳಿಕೆಯನತು  ಮನಡಿಯ್ಕೇ  ಇಲಿವೆಂದತ   ಹೆೇಳಿದ್ನಗ   ರನಜಕ್ೇಯ  ಕನರಣಕೆೆ   ಒಬ್ಬ 
ಮನತಷಯನ  ತ್ೆೇಜೊೇವಧ ೆ ಮನಡಲಕೆೆ ಬ್ಹತಶಃ ಈ  ಒಂದತ    ಸಿಿತಿಯನತು     ಮನಡಬ್ನರದತ.  
ದಯಮನಡಿ  ನಮಮ  ವನದದ  ಮೇಲೆ   ಇದನತು  ತ್ನವು ರಿಜೆಕಿ್  ಮನಡಬ್ೇೆಕತ.  There is no 
sufficient material to allow this adjournment motion discussed in this 
House. Please don’t waste the time of House.  ರಿಜೆಕಿ್   ಮನಡಬ್ೇೆಕೆಂದತ      
ಹೆೇಳುತಿುದ್ೆಾೇವ.ೆ     ಇದನತು  ರ್ನವು  ಹೆೇಳುತಿುರತವುದಲಿ,   ನಿಮಮ ರೂಲ್ಲಿ್  ಹೆೇಳುತಿುದ್ೆ.  ಇದರಲಿ    
ಯನವ  ಅಡಕಗಳನತು    ಕೊಟಿಿರತವುದಲಿ.್್್“An adjournment motion does not lie 
when facts are in dispute, or before they are available. When 
Government disputes the facts stated in the notice of the adjournment 
motion, the Speaker cannot accepts the adjournment motion.”   ನಿೇವು 
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ಇದನತು ರಿಜೆಕಿ್  ಮನಡಲೆೇ  ಬ್ೆೇಕತ.   Facts   ಅನತು  ನಿಮಗೆ  reveal  ಮನಡಿದರೆ 
disputed facts. Accepted facts ಅಲಿವೆೇ ಅಲಿ.    ಯನರೂೆೇ  ಮಧೆಯ  ಪರಶೆು  ಮನಡಿದ್ನಗ 
ಯನವುತ್ೊುೇ ಒಂದತ ದವಸ  ಆಗಬ್ಹತದತ  ಎಂದತ  ಹೆೇಳಿರತವುದತ  ದ್ೂೆಡಡ  ದ್ೆೇಶ  ದ್ೂೆರೇಹ  
ಅಲಿ.    

ಶ್ರೇ  ಸಿ.ಎಂ.ಇಬ್ನರಹಂ:- ಅವರತ  ಒಪಿಪಕೂೆಂಡಿದ್ನಾರೆ.    

ಶ್ರೇ  ಜೆ.ಸಿ.  ಮನಧತಸನಾಮಿ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ       ತಿರವಣಾ ಧವಜ  ನಮಮ 
ರನಷರಧವಜವನಗಿದತಾ,  ಅದಕೆೆ  ರ್ನವು  ಗೌರವ ಕೊಡಲೇೆ  ಬ್ೆೇಕತ,  ಕೊಡದ್ೇೆ  ಹೊೇದರ,ೆ ಅವನತ 
ರನಷರದ್ೊರೇಹಯನಗತತ್ನುರ್ಂೆದತ  ಅವರೆೇ  ಹೆೇಳಿರತವುದರಿಂದ    ದಯವಿಟತಿ ಈ ನಿಲತವಳಿ  
ಸೂಚರೆ್ಯನತು  ರದತಾಗೊಳಿಸಬ್ೆೇಕತ.  Sir, please reject this adjournment motion 
and allow other functions of the House to go on.  

ಶ್ರೇ  ಸಿ.ಎಂ.ಇಬ್ನರಹಂ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಇದಕೆೆ  ಮನನಯ  ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು  
ಉತ್ುರವನತು  ಕೊಡಬ್ೇೆಕತ.  Law Minister you are not the Authority?  
ಕನಯಬಿರೆ್ಟ್ಗೆ ಮತಖ್ಯವನದವರತ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು.  We want statement from the 
Chief Minister.  Let the Chief Minister come and make the statement.  

ಶ್ರೇ  ಜೆ.ಸಿ.  ಮನಧತಸನಾಮಿ:-  ಇದಕೆೆ  ರ್ನರೆ್ೇ  ಉತ್ುರ  ಕೊಡಬ್ೇೆಕನಗಿದ್ೆ.   

(ಗೊಂದಲ) 

ಸಕನಾರ  ಸರಿ  ಇದ್ೆ.   ಇದತ ನನು  ಕತ್ಾವಯ.   ಇದನತು  ನಿೇವು  ಹೇೆಳುವುದಲಿ.   ಇದತ  ನಮಮ 
ಕೆಲಸ.  ಸಕನಾರದ  ಕೆಲಸ  ಮನಡಲಕೆೆ  ನಮಗ ೆ  ಅಧಿಕನರ  ಇದ್ೆ. ಸಂವಿಧನರ್ನತ್ಮಕವನಗಿ   
ಇದನತು ರಿಜೆಕಿ್  ಮನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ.  ಇಬ್ನರಹಂ:-   ನಿೇವು  ಸಕನಾರದ  ಕೆಲಸ  ಮನಡಲಕೆೆ  ನಿಮಗ ೆ ಅಧಿಕನರ  
ಇದ್ೆ.   ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು  ಹೆೇಳಬ್ೆೇಕೆಂದತ ಕೆೇಳುವಂತ್ಹ ಅಧಿಕನರ  ನಮಗೂ  ಇದ್ೆ.    
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ಶ್ರೇ  ಜೆ.ಸಿ.  ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ತ್ನವು ಸಹ  ಮಂತಿರಗಳನಗಿ ಕೆಲಸ  ಮನಡಿದಾೇರಿ. ಆದಾರಿಂದ,  
ತ್ನವು  ಈ ರಿೇತಿಯಲಿ ಕೇೆಳಬ್ನರದತ.  

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ.  ಇಬ್ನರಹಂ:-  ರ್ನನತ  ಕೆೇಳುತಿುರತವುದತ   ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು   
ಹೆೇಳಬ್ೆೇಕೆಂದತ  ಕೇೆಳುತಿುದ್ೆಾೇವೆ.     

ಶ್ರೇ  ಜೆ.ಸಿ.  ಮನಧತಸನಾಮಿ:-  ತ್ನವು ಸಕನಾರದ  ವಿರತದಿವನಗಿ  ರೆ್ೂೇಟಿೇಸ್  ಕೊಟಿಿದಾೇರಿ. 
Hon’ble Chief Minister is Number one of the Government.  

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ.  ಇಬ್ನರಹಂ:-   ರ್ನನತ  ಒಪಿಪಕೊಳುಳತ್ುೆೇರೆ್ ಮಹನಸನಾಮಿ.   

Sri J.C MADHUSWAMY: Everyone sitting in the front row 
constitute Government.  

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ.  ಇಬ್ನರಹಂ:- ಹೌದತ.  ತ್ನವು   ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳ  ಸಚಿವರಿದಾೇರಿ.    
ಇದರ  ಬ್ಗೆೆ  ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು  ಏನತ  ಹೇೆಳುತ್ನುರಂೆದತ  ಕೆೇಳಬ್ೇೆಕಲಿವೆೇ?   

ಶ್ರೇ  ಜೆ.ಸಿ.  ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ      ಇದಕೆೆ   ಉತ್ುರ  ಕೊಡತವ  
ಕೆಲಸ ನನುದತ. Adjournment Motion  ಅನತು  ಒಪಿಪಕೊಳಳಬ್ೇೆಕೂೆೇ  ಬಿಡಬೆ್ೇಕೊೇ  
ಎನತುವುದರ ಬ್ಗೆೆ  ಸಕನಾರದ  ಪರವನಗಿ  ವಕನಲತ್ತು  ಹನಕಬ್ೆೇಕನಗಿರತವುದತ  ನನುದ್ೆೇ  ಕೆಲಸ.     
ಆ  ಕೆಲಸವನತು  ರ್ನನತ ಮನಡಿದ್ೆಾೇರ್.ೆ   ದಯಮನಡಿ    ಇದನತು ರಿಜೆಕಿ್  ಮನಡಬ್ೇೆಕತ.  

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ.  ಇಬ್ನರಹಂ:-   ಇದರ  ಬ್ಗೆೆ  ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು  ಏನತ  ಹೆೇಳುತ್ನುರೆನತುವುದತ  
ನಮಗೆ  ಬ್ೆೇಕತ.   

Sri J.C MADHUSWAMY: Sir, Adjournment Motion is not in order. 
ನಮಮ ವನದ ಅಷೆಿ.  
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ಶ್ರೇ  ಪರಕನಶ್   ಕೆ. ರನಥೊೇಡ(ರ್ನಮ ನಿದ್ೆೇಾಶ್ತ್ರತ):-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  
ಇದರಲಿ   ಮನನಯ  ಮಂತಿರಗಳು     ನಮಮ ಸದಸಯರಿಗೆ   threaten   ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ  How 
can they threaten our Member?  

(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-     ಶ್ರೇಯತತ್  ಪರಕನಶ್ ಕೆ.  ರನಥೊೇಡ್ರವರೆ,  ತ್ನವು  ಕತಳಿತ್ತ 
ಕೊಳಿಳ. ನಿೇವು ವಕ್ೇಲಕೆ ಮನಡಬ್ೇೆಡಿ. ಸಕನಾರ   ಹೆೇಳಿದಾನತು    ಮತ್ತು  ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರತ  
ಹೆೇಳಿದಾನತು  ರ್ನನತ  ಕೆೇಳಿದ್ೆಾೇರ್.ೆ   ಎಲಿವನತು  ವಿಚನರ      ಮನಡಿದ್ನಗ     ಮತ್ತು  ಸಂವಿಧನನ 
ರಕ್ಷಣ ೆ ಬ್ಗೆೆ  ಮಂತಿರಗಳು   ಹೆೇಳಿರತವುದರಿಂದ       ಈ  ಹರೆ್ುಲೆಯಲಿ     ಇದನತು ತಿರಸನೆರ  
ಮನಡಿದ್ೆಾೇರ್.ೆ 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ      ಈ  ರಿೇತಿ  ಸನಧಯವೆೇ  ಇಲಿ.  
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ಈ  ನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್  ಆಡಾರ್  ಆಗಿ  ಇಲಿವೆಂದತ   ಮಂತಿರಗಳು  
ಹೆೇಳಿದರತ. ಅವರ  ಸಕನಾರವೇೆ  ಆಡಾರ್    ಇಲಿದ್ೆೇ  ಇರತವನಗ     ನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್  ಹೆೇಗ ೆ 
ಆಡಾರ್ನಲಿ  ಇರತತ್ುದ್ೆ?  

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ಕನಂಗೆರಸ್ ಸದಸಯರತ  ಬ್ನವಿಯಲಿ  ಧರಣಿ ನಿರತ್ರನದರತ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಇದರ ಬ್ಗೆೆ ಒಂದತ ಬ್ನರಿ  ತಿೇಮನಾನ  ಕೂೆಟಿ ಮೇಲೆ ಮನಡಿದ     
ಸದಸಯರತ ಬ್ನವಿಗೆ   ಹೂೆೇಗತವಂತ್ಹ ಕೆಲಸ  ಮನಡಬ್ನರದತ.      ಇದರ  ಬ್ಗೆೆ  ಸತಮನರತ 
ಎರಡೂವರ ೆ ತ್ನಸತ  ಚಚಾೆ  ಆಗಿದ್.ೆ   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ಇದತ  ಗಂಭಿೇರ  ವಿಚನರವನಗಿದ್.ೆ   

(ಗೊಂದಲ) 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಈಗ  ಸದನವನತು  ಮಧನಯಹು  ೩-೦೦  ಗಂಟೆಯವರಗೆೆ  
ಮತಂದೂಡತತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ. 

(ಮಧನಯಹು  ೧೨ ಗಂಟೆ  ೩೮  ನಿಮಿಷದಂದ  ಮಧನಯಹು ೩-೦೦  ಗಂಟೆಯವರಗೆೆ  
ಸದನವನತು  ಮತಂದೂಡಲನಯಿತ್ತ) 

            

(53) 16-02-2022 (3.20) ಎಂ.ವಿ-ಬಿಎನ್ಎಸ 

(ಭೊೇಜನ ವಿರನಮಕನೆಗಿ ಅಪರನಹು 12 ಗಂಟೆ 39 ನಿಮಿಷಕೆೆ ಮತಂದೂಡಲಪಟಿ ಸದನವು ಪತನಃ 
ಅಪರನಹು ೩ ಗಂಟೆ 24 ನಿಮಿಷಕೆೆ ಸಮನವೆೇಶಗೂೆಂಡಿತ್ತ) 

(ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಪಿೇಠವನತು ಅಲಂಕರಿಸಿದರತ) 

೨. ಸಂತ್ನಪ ಸೂಚರೆ್ 

ವಿಷಯ: ಡನ: ಹೆಚ.ಡಿ.ಚೌಡಯಯ ಮತ್ತು ಡನ: ಚೆನುವಿೇರ ಕಣವಿ 
ಅವರತಗಳು ನಿಧನರನದತದರ ಬ್ಗೆೆ. 

--- 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಹನಗೂ ವಿಧನನಸಭೆಯ ಮನಜಿ ಶನಸಕರನದ 

ಡನ:ಹೆಚ.ಡಿ.ಚೌಡಯಯ ಮತ್ತು ಕನುಡದ ಸಮನಾಯ ಕವಿ, ಸತನಿೇತ್ಗಳ ಸನಮನರಟ್ ಚನುವಿೇರ ಕಣವಿ 
ಅವರತಗಳು ನಿಧನರನದತದನತು ಈ ಸದನಕೆೆ ತಿಳಿಸಲತ ವಿಷನಧಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

1. ಡನ: ಹೆಚ.ಡಿ.ಚೌಡಯಯ, 

ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಹನಗೂ ವಿಧನನಸಭೆಯ ಮನಜಿ ಶನಸಕರನದ 
ಡನ:ಹೆಚ.ಡಿ.ಚೌಡಯಯನವರತ ದರ್ನಂಕ 16.02.2022ರಂದತ ನಿಧನ ಹೂೆಂದರತತ್ನುರೆ.  

1928ರಂದತ ಜನಿಸಿದಾ ಶ್ರೇಯತತ್ರತ ಬಿ.ಎಸಿಿ., (ಕೃಷ್ಟ್) ಪದವಿೇಧರರನಗಿದಾರತ. ಮೂಲತ್ಃ 
ರೈೆತ್ನಪಿ ಕತಟತಂಬ್ಕೆೆ ಸೇೆರಿದಾ ಶ್ರೇಯತತ್ರತ ತ್ನಲೂಿಕತ ಬ್ೊೇಡ್ಾ ಸದಸಯರನಗಿ ಹನಗೂ 
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ಅಧಯಕ್ಷರನಗತವ ಮೂಲಕ ರನಜಕ್ೇಯ ಕ್ೆೇತ್ರಕೆೆ ಪನದ್ನಪಾಣೆ ಮನಡಿದತಾ, ಜಿಲನಿ ಸಹಕನರಿ ಕೆೇಂದರ 
ಬ್ನಯಂಕ್ನ ಅಧಯಕ್ಷರನಗಿ ಸವನಾಂಗಿೇಣ ಅಭಿವೃದಿಗೆ ಶರಮಿಸಿರತತ್ನುರ.ೆ ಶ್ಕ್ಷಣ ತ್ಜ್ಞರತ, ಶ್ಸತು, ದಕ್ಷ 
ಆಡಳಿತ್ಗನರರನಗಿದತಾ, ಹರಿಯ ಸಹಕನರಿ ಧತರಿೇಣರನಗಿ, ಕನವೇೆರಿ ಹೊೇರನಟದ ಮತಂಚೂಣಿ 
ರ್ನಯಕರನಗಿದಾರತ. ಮಂಡಯದ ಪರತಿಷ್ಟ್ಿತ್ ಪಿ.ಇ.ಟಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಿಯ ಅಧಯಕ್ಷರನಗಿ 31 ವಷಾಗಳ ಕನಲ 
ಸತದೇಘಾ ಸೇೆವೆಯನತು ಸಲಿಸಿ ಸಂಸೆಿಯನತು ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಮತ್ತು ಅಂತ್ರರನಷ್ಟ್ರೇಯ 
ದಜೆೇಾಗೆೇರಿಸಿರತತ್ನುರೆ. 

1992ರಿಂದ 1998ರವರೆಗ ೆ ವಿಧನನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನಗಿ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ 
ಶನಸಕರನಗಿ ಹನಗೂ ರ್ನಲತೆ ಬ್ನರಿ ಕೆರಗೊೇಡತ ಕ್ೆೇತ್ರದಂದ ವಿಧನನಸಭೆಗ ೆ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನಗಿದಾ 
ಅವಧಿಯಲಿ ಹಂಗನಮಿ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನಗಿಯೂ ಕನಯಾ ನಿವಾಹಸಿರತತ್ನುರೆ. 

ಶ್ರೇಯತತ್ರ ನಿಧನದಂದ್ನಗಿ ರನಜಯವು ಹರಿಯ ದಕ್ಷ ಆಡಳಿತ್ಗನರ ಹನಗೂ ಮತತ್ಿದಾ 
ರನಜಕನರಣಿಯಬ್ಬರನತು ಕಳೆದತಕೂೆಂಡಂತ್ನಗಿದ್ೆ. 

2. ಡನ: ಚೆನುವಿೇರ ಕಣವಿ 

ಕನುಡ ಸನಹತ್ಯದ ಹರಿಯ ಚೆೇತ್ನ, ಪರಖನಯತ್ ಕವಿ, ರ್ನಡೊೇಜ ಪರಶಸಿು ಪತರಸೃತ್ರನದ 
ಡನ: ಚೆನುವಿೇರ ಕಣವಿರವರತ ದರ್ನಂಕ 16.02.2022ರಂದತ ನಿಧನ ಹೂೆಂದರತತ್ನುರೆ.  

28ರೆ್ೇ ಜೂನ್, 1928ರಂದತ ಗದಗ ಜಿಲೆಿಯ ಹೊಂಬ್ಳ ಗನರಮದಲಿ ಜನಿಸಿದಾ ಶ್ರೇಯತತ್ರತ 
ಪನರರ್ಮಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣವನತು ಹೂೆಂಬ್ಳ ಗನರಮದಲಿ ಮತಗಿಸಿ, ಮನಧಯಮಿಕ ಹನಗೂ ಕನಲೇೆಜತ ಶ್ಕ್ಷಣವನತು 
ಧನರವನಡದಲಿ ಪಡದೆದಾರತ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶಾವಿದ್ನಯಲಯದಂದ ಎಂ.ಎ. ಪದವಿೇಧರರನಗಿದಾ 
ಶ್ರೇಯತತ್ರತ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶಾವಿದ್ನಯಲಯದ ಪರಸನರನಂಗ ವಿಭನಗದ ಕನಯಾದಶ್ಾಯನಗಿ ಹನಗೂ 
ನಿದ್ೆೇಾಶಕರನಗಿ ಸೇೆವೆಯನತು ಸಲಿಸಿರತತ್ನುರ.ೆ ಹೊಸಗನುಡ ಕನವಯ ಪರಂಪರಯೆ ಹರಿಯ ತ್ಲೆಮನರಿನ 
ಕವಿಯ್ಕಂದ್ೆೇ ಹೆಸರತವನಸಿಯನಗಿದಾ ಕನುಡದ ಖನಯತ್ ವಿದ್ನಾಂಸ, ಕನುಡ ರ್ನಡಿನ ಸಮನಾಯ 
ಕವಿಯ್ಕಂದ್ೆೇ ಸನಹತ್ಯ ವಲಯದಲಿ ಚಿರಪರಿಚಿತ್ರನಗಿದತಾ, ಅವರ ಕನವಯದಲಿ ರಮಯ ಮರ್ೊೇಧಮಾ, 
ಆದಶಾಪಿರಯತ್,ೆ ವಯಕ್ುತ್ಾ ನಿಮನಾಣದ ಹಂಬ್ಲಗಳು ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಕಂಡತಬ್ರತತ್ುವೆ.್ “ವಿಶಾಭನರತಿಗ ೆ
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ಕನುಡದ್ನರತಿ”್ಮೊದಲನದ ಜನಪಿರಯ ಗಿೇತ್ೆಗಳನತು ರಚಿಸಿರತತ್ನುರೆ. ಸತದೇಘಾ ಕನವೊಯೇದ್ೂೆಯೇಗದಲಿ 
ಶ್ರೇಯತತ್ರತ ಅರೆ್ೇಕ ಶೆರೇಷಿವನದ ಕವಿತ್ೆಗಳನತು ಬ್ರದೆತ ಆಧತನಿಕ ಕನುಡ ಕನವಯಗಳ ನವಯತ್ಯೆಲಿ 
ವಿಭಿನುತ್ ೆಕನಯತಾಕೊಂಡ ಕವಿಗಳ ಸನಲನಲಿ ಶೆರೇಷಿರನಗಿದ್ನಾರ.ೆ 

ಶ್ರೇಯತತ್ರತ 36ಕೂೆ ಹೆಚತಚ ಗರಂರ್ಗಳು, 16 ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು, 5 ವಿಮಶನಾ ಗರಂರ್ಗಳು, 
ಪರಬ್ಂಧ ಸಂಕಲನ, ಮಕೆಳ ಬ್ರಹಗಳು ಸೇೆರಿದಂತ್ ೆಹಲವು ಬ್ಗೆಯ ಅಮೂಲಯ ಗರಂರ್ಗಳನತು ರಚಿಸಿ 
ಕನುಡ ಸನಹತ್ಯ ಲೊೇಕಕೆೆ ಅಮೂಲಯವನದ ಕೊಡತಗಯೆನತು ನಿೇಡಿರತತ್ನುರೆ. ಶ್ರೇಯತತ್ರತ “ಜಿೇವಧವನಿ”್
ಕೃತಿಗ ೆಕೆೇಂದರ ಸನಹತ್ಯ ಅಕನಡೆಮಿ ಪರಶಸಿುಯನತು ಪಡದೆದಾರತ. ಹನಸನದಲಿ ನಡದೆ “65ರೆ್ೇ ಅಖಿಲ 
ಭನರತ್ ಕನುಡ ಸನಹತ್ಯ ಸಮೀಳ”ನದ ಅಧಯಕ್ಷರನಗಿ, 2008ರಲಿ ನಡದೆ “ಅಳನಾಸ್ ನತಡಿಸಿರಿ”್
ಸಮೀಳನದ ಅಧಯಕ್ಷರನಗಿಯೂ ಸೇೆವೆಯನತು ಸಲಿಸಿರತತ್ನುರೆ. 

ಶ್ರೇಯತತ್ರತ ಕೆೇಂದರ ಸನಹತ್ಯ ಅಕನಡೆಮಿಯ ಜನರಲ್ಲ್ ಕೌನಿಿಲ್ಲ್ ಸದಸಯರನಗಿ, ಕನುಡ 
ಸಲಹನ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸಯರನಗಿ ಹನಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸನಹತ್ಯ ಅಕನಡೆಮಿ ಸದಸಯರನಗಿ ಎರಡತ 
ಅವಧಿಗ ೆಸೇೆವೆಯನತು ಸಲಿಸಿರತತ್ನುರೆ. 

ಶ್ರೇಯತತ್ರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆೇಂದರೇಯ ವಿಶಾವಿದ್ನಯಲಯದ ಗೌರವ ಡನಕಿರೆೇಟ್ ಪರಶಸಿು, 
ರನಜೊಯೇತ್ಿವ ಪರಶಸಿು, ಪಂಪ ಪರಶಸಿು, ರ್ನಡೊೇಜ ಪರಶಸಿು, ಕರ್ನಾಟಕ ಕವಿರತ್ು ಪರಶಸಿು ಸೇೆರಿದಂತ್ ೆ
ಇತ್ರ ಹತ್ತು ಹಲವನರತ ಪರಶಸಿು ಪತರಸನೆರಗಳಿಗೆ ಭನಜನರನಗಿದ್ನಾರ.ೆ 

ಶ್ರೇಯತತ್ರ ನಿಧನದಂದ್ನಗಿ ಕನುಡ ಸನರಸಾತ್ ಲೊೇಕದ ಧತರವತ್ನರೆಯಂದತ 
ಕಣಮರೆಯನದಂತ್ನಗಿದ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಡನ: ಹೆಚ.ಡಿ.ಚೌಡಯಯನವರತ ಮತ್ತು ಕನುಡದ ಶೆರೇಷಿಕವಿ ಡನ: ಚೆನುವಿೇರ ಕಣವಿ ರವರ ನಿಧನಕೆೆ 
ತ್ನವು ಏನತ ಸಂತ್ನಪ ಸೂಚರೆ್ಯನತು ಮಂಡಿಸಿದಾೇರಿ, ಅದಕೆೆ ಸಕನಾರ ಮತ್ತು ಸದನದ ಪರವನಗಿ 
ನನು ಸಹಮತ್ವನತು ವಯಕುಪಡಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ  
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ಡನ: ಹೆಚ.ಡಿ.ಚೌಡಯಯನವರತ ತ್ನಲೂಿಕತ ಬ್ೊೇಡ್ಾನ ಸದಸಯರನಗಿ ಹನಗೂ ಅದರ 
ಅಧಯಕ್ಷರನಗತವ ಮೂಲಕ ರನಜಕ್ೇಯಕೆೆ ಪರವೆೇಶ ಮನಡಿ, ಸಹಕನರಿ ಕ್ೆೇತ್ರದಲಿ ಅತ್ಯಂತ್ 
ಪರಿಣನಮಕನರಿಯನದಂತ್ಹ ಕೆಲಸ ಮನಡಿದಂತ್ಹ ಹರೆ್ುಲೆಯನತು ಇಟತಿಕೊಂಡತ, ಶ್ಕ್ಷಣಕೆೆ ಹೆಚತಚ 
ಒತ್ತು ಕೂೆಟತಿ, ಕೆಲಸ ಕನಯಾಗಳನತು ನಿವಾಹಸಿದತಾ, ಅವರೊಬ್ಬ ಶೆರೇಷಿ ಆಡಳಿತ್ಗನರರತ ಎನತುವಂತ್ಹ 
ಗೌರವಕೆೆ ಪನತ್ರರನಗಿದತಾ, ಹಲವನರತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಿಗಳು, ಸಹಕನರಿ ಕ್ೆೇತ್ರ ಮತ್ತು ರನಜಕ್ೇಯ ಕ್ೆೇತ್ರದಲಿ 
ತ್ನುದ್ೆೇ ಆದಂತ್ಹ ಒಂದತ ಗೌರವದ ಸೇೆವೆಯನತು ಕೊಟಿಿರತವಂರ್ದಾನತು ಏನತ ಉಲೆಿೇಖ್ ಮನಡಿದಾೇರಿ, 
ಅದಕೆೆ ನನು ಸಹಮತ್ವನತು ವಯಕುಪಡಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಅವರತ ರ್ನಲತೆ ಬ್ನರಿ ಕೆರಗೂೆೇಡತ ವಿಧನನಸಭನ 
ಕ್ೆೇತ್ರದಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನಗಿದತಾ, ಅವರತ ಹಂದ್ ೆವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದಲಿದತಾ ಕೂಡ ಪರಿಣನಮಕನರಿಯನಗಿ 
ಕೆಲಸ ಮನಡಿರತವುದನತು ತ್ನವು ಉಲೆಿೇಖ್ ಮನಡಿದಾೇರಿ, ಮೌಲಯಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೆೇಕನದಂತ್ಹ 
ಇಂದನ ದನಗಳಲಿ, ಮೌಲನಯಧನರಿತ್  ರನಜಕನರಣವನತು ಮನಡಿರತವಂತ್ಹ ಹರಿಯ ರನಜಕನರಣಿ 
ಮತ್ತು ಜನಪರತಿನಿಧಿಯನಗಿದಾಂತ್ಹ ಡನ:ಹೆಚ.ಡಿ.ಚೌಡಯಯನವರ ನಿಧನದಂದ ರನಜಯದ ಒಬ್ಬ ಹರಿಯ 
ದಕ್ಷ ಆಡಳಿತ್ಗನರರನತು ಕಳೆದತಕೂೆಂಡಂತ್ನಗಿದ್ೆ ಎನತುವಂತ್ಹ ವಿಚನರಕೆೆ ಸಂಬ್ಂಧಪಟಿಂತ್ ೆ ತ್ನವು 
ಮಂಡಿಸಿದ ಸಂತ್ನಪ ಸೂಚರೆ್ಗ ೆನನು ಸಹಮತ್ವನತು ವಯಕುಪಡಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಡನ: ಚೆನುವಿೇರ ಕಣವಿಯವರತ ಸನಹತ್ಯ ಲೊೇಕದ ಒಬ್ಬ ಶೆರೇಷಿ ಕವಿ. ರ್ನಡೊೇಜ 
ಪರಶಸಿುಯನತು ಪಡದೆಂತ್ಹ ಹರಿಯರನದ ಡನ: ಚೆನುವಿೇರ ಕಣವಿಯವರತ ನಿಧನ ಹೊಂದದ್ನಾರ.ೆ ಆ 
ಬ್ಗೆೆ ತ್ನವು ಸಂತ್ನಪ ಸೂಚರೆ್ಯನತು ಮಂಡಿಸಿರತವುದಕೆೆ ನನು ಸಹಮತ್ವನತು ವಯಕುಪಡಿಸಿ, ಗದಗ 
ಜಿಲೆಿಯಲಿ ಜನಿಸಿದಂತ್ಹ ಡನ: ಚೆನುವಿೇರ ಕಣವಿಯವರತ ಹೊಸಗನುಡದ ಕನವಯ ಪರಂಪರಯೆ ಬ್ಗೆೆ 
ಒಂದತ ಹೊಸ ತ್ಲೆಮನರಿಗ ೆ ಹೊಸ ಕಲಪರ್ೆಯನತು ಕೊಟಿಂತ್ಹ ಒಬ್ಬ ಶೆರೇಷಿಕವಿ ಎನತುವಂತ್ಹ 
ಗೌರವಕೆೆ ಪನತ್ರರನಗಿದ್ನಾರ.ೆ  

(ಮತಂದತ) 
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(054) 16.02.2022 03.30 LL-BNS                      (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿತಿ) 

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಮತಂದತ):- 

ಅವರ ಕನವಯದಲಿ ರಮಯ ಮರ್ೊೇಧಮಾ, ಆದಶಾಪಿರಯತೆ್, ವಯಕ್ುತ್ಾ ನಿಮನಾಣಕೆೆ ವಿಶೆೇಷವನದಂತ್ಹ 
ಒತ್ುನತು ಕೂೆಟಿಿರತವಂರ್ದತಾ ಕಂಡತಬ್ರತತ್ುದ್ೆ.್ “ವಿಶಾಭನರತಿಗ ೆ ಕನುಡದ್ನರತಿ”್ಮೊದಲನದ ಜನಪಿರಯ 
ಗಿೇತ್ೆಗಳನತು ಅವರತ ರಚರೆ್ ಮನಡಿರತತ್ನುರೆ. ಅವರತ 36ಕೂೆ ಹೆಚತಚ ಗರಂರ್ಗಳು, 16 ಕವನ 
ಸಂಕಲನಗಳು, 5 ವಿಮಶನಾ ಗರಂರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಕೆಳ ಬ್ರಹಗಳು ಇವೆಲಿವೂ ಸಹ ಅತ್ಯಂತ್ ಶೆರೇಷಿ 
ಬ್ರಹಗಳು ಎನತುವಂತ್ಹ ಖನಯತಿಗ ೆ ಅವರತ ಪನತ್ರರನಗಿರತತ್ನುರೆ. ಅವರ ಜಿೇವಧವನಿ ಕೃತಿಗ ೆ ಕೆೇಂದರ 
ಅಕನಡೆಮಿ ಪರಶಸಿು ಸಿಕ್ೆರತತ್ುದ್ೆ. ಅಖಿಲ ಭನರತ್ ಕನುಡ ಸನಹತ್ಯ ಸಮೀಳನದ ಅಧಯಕ್ಷರನಗಿ ಅವರತ 
ತ್ಮಮ ಜವನಬ್ನಾರಿಯನತು ನಿವಾಹಸಿದತಾ, ಇವಲೆಿವೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ೆದಂತ್ಹ ಗೌರವ ಎಂದತ ರ್ನನತ 
ಭನವಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ರ್ನನತ ಕಳೆದ ವಷಾ ಅವರ ಮರ್ೆಗೆ ಹೊೇಗಿದ್ೆಾನತ. ಆ ಸಂದಭ್ಾದಲಿ ಅವರ ಜಿೇವರ್ೊೇತ್ನಿಹ, 
ಅವರ ಚಟತವಟಿಕ,ೆ ಸನಹತ್ಯದ ಬ್ಗೆೆ ಅವರಿಗಿರತವಂತ್ಹ ಅಗನಧವನದಂತ್ಹ ಜ್ಞನನ, ಕನವಯ, ಲೆೇಖ್ನ, 
ಕವಿ ಹೃದಯದ ಮನಸತಿಗಳನತು ಇವೆಲಿವನೂು ಒಟಿಿಗ ೆಇಟತಿಕೂೆಂಡತ ಅವರತ ಬ್ದತಕ್ದಂತ್ಹ ರಿೇತಿ, 
ಅತ್ಯಂತ್ ಹರಿಯ ಬ್ದತಕ್ನ ಚೆೇತ್ನಗಳನತು ಕಂಡತ ನನಗ ೆ ಆಶಚಯಾವನಗಿತ್ತು. ನನಗ ೆ ಅನಿಸಿದ 
ಮಟಿಿಗೆ, ಕನುಡದಲಿ ಜ್ಞನನಪಿೇಠ ಪರಶಸಿು ಪಡದೆಂತ್ಹ ಹರಿಯ ಕವಿಗಳ ಸನಲಗ ೆಸೇೆರಬ್ಹತದ್ನದಂತ್ಹ 
ವಯಕ್ುತ್ಾವನತು ಡನ: ಚೆನುವಿೇರ ಕಣವಿಯವರತ ಹೂೆಂದದಾರತ. ಅತ್ಯಂತ್ ಶೆರೇಷಿ ಕವಿಗಳೆಂದತ, 
ಕಥೆಗನರರತ, ಲೆೇಖ್ಕರತ, ವಿಮಶಾಕರತ, ಕನುಡದ ಶೆರೇಷಿ ಸನಹತಿಗಳೆಂದತ ರ್ನವಲೆಿರೂ 
ಗೌರವಿಸತವಂತ್ಹ ಡನ: ಕತವೆಂಪತ ಮತ್ತು ಡನ: ಶ್ವರನಮ ಕನರಂತ್ರ ಸನಲಗ ೆಸೇೆರಬ್ಹತದ್ನದಂತ್ಹ 
ವಯಕ್ುತ್ಾ ಡನ: ಚೆನುವಿೇರ ಕಣವಿಯವರಿಗೆ ಇದ್ೆಯ್ಕಂದತ ನನಗ ೆ ಅನಿಸಿದ್.ೆ ಅಂತ್ಹ ಹರಿಯ 
ಚೆೇತ್ನವನತು ಕಳೆದತಕೂೆಂಡಿದಾಕೆೆ ನಮಲಿರಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ್ ಆತ್ಂಕವನಗಿದ್.ೆ ಜೊತ್ೆಗೆ, 
ಸಂಕಟವನಗಿದತಾ ಸಹಜವನಗಿದ್ೆ. ಈ ಹರೆ್ುಲೆಯಲಿ ತ್ನವು ಮಂಡಿಸಿರತವಂತ್ಹ ಹರಿಯ 
ರನಜಕನರಣಿಯನದ ಡನ: ಹೆಚ್.ಡಿ. ಚೌಡಯಯ ಮತ್ತು ಹರಿಯ ಸನಹತಿ ಡನ: ಚೆನುವಿೇರ ಕಣವಿಯವರ 
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ನಿಧನಕೆೆ ಸಂತ್ನಪವನತು ಸೂಚಿಸಿ, ಅವರ ಆತ್ಮಕೆೆ ಪರಮನತ್ಮನತ ಚಿರಶನಂತಿಯನತು ಕರತಣಿಸಲ 
ಎನತುವ ಉಲೆಿೇಖ್ಗಳನತು ಮನಡಿ, ತ್ನವು ಸೂಚಿಸಿದ ಸಂತ್ನಪ ಸೂಚರೆ್ಗೆ ನನು ಸಹಮತ್ವನತು 
ವಯಕುಪಡಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು 
ಮಂಡಿಸಿದಂತ್ಹ ಸಂತ್ನಪ ಸೂಚರೆ್ ರನಜಯದ ಹರಿಯ ರನಜಕನರಣಿ ಡನ: ಹೆಚ್.ಡಿ. ಚೌಡಯಯನವರತ 
ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದ ಮತ್ತು ರನಷರದ ಒಬ್ಬ ದ್ೊಡಡ ಸನಹತಿಗನರ ಡನ: ಚೆನುವಿೇರ ಕಣವಿಯವರ 
ಸನವಿನ ಬ್ಗೆೆ ತ್ನವು ಸಂತ್ನಪ ಸೂಚರೆ್ಯನತು ಮಂಡಿಸಿದಾೇರಿ, ಅದಕೆೆ ಸಹಮತ್ವನತು 
ವಯಕುಪಡಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಈಗನಗಲೆೇ ತ್ನವು ಹೆೇಳಿದ ಹನಗ,ೆ ಡನ: ಹೆಚ್.ಡಿ. ಚೌಡಯಯನವರತ ಮಂಡಯ 
ಜಿಲೆಿಯ ಕೆರೆಗೂೆೇಡತ ಕ್ೆೇತ್ರದಂದ ವಿಧನನಸಭನ ಕ್ೆೇತ್ರಕೆೆ ಆರಿಸಿ ಬ್ರತತಿುದಾಂತ್ಹವರತ. ಶ್ರೇಯತತ್ರತ 
ಅಪಪಟ ಗನಂಧಿವನದಗಳು. ಅವರತ ತ್ಮಮ ಜಿೇವನದತದಾಕೂೆ ಖನದ ಬ್ಟೆಿಯನತು ಧರಿಸಿದಂತ್ಹ ಡನ: 
ಹೆಚ್.ಡಿ. ಚೌಡಯಯನವರತ ಈ ಒಂದತ ಕನಲಘಟಿದಲಿ ಅವರ ಕೊಡತಗಯೆನತು ಯೇಚರೆ್ 
ಮನಡಿದ್ನಗ, ಅದನತು ಯನರತ ಸಹ ಊಹೆ ಮನಡತವುದಕೆೆ ಸನಧಯವಿಲಿ. ಮಂಡಯ ತ್ನಲೂಿಕತ ಮತ್ತು 
ಜಿಲೆಿಯಲಿ ಗನರಮಿೇಣ ಭನಗದಲಿರತವಂತ್ಹ ಬ್ಡ ಮಕೆಳಿಗ ೆ ಮತ್ತು ಶ್ಕ್ಷಣ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ 
ವಂಚಿತ್ರನಗಿದಾವೆರಲಿರಿಗೂ ಸಹ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನತು ಕಲಪಸಿಕೊಡಬ್ೆೇಕೆಂದತ ಮಂಡಯದಲಿ ಸನಕಷತಿ 
ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಿಗಳನತು ಅವರತ ಬ್ೆಳೆಸಿದ್ನಾರೆ. ಮಂಡಯದಲಿ ಎಲಿಯೂ ಸಹ ಡೂೆರೆ್ೇಷನ್ 
ಕನಲೇೆಜತಗಳವರತ ಅರ್ವನ ಶನಲೆಗಳವರತ ಅವರಿಗ ೆ ಸಹನಯ ಮನಡಲಲಿ. ಕಳೆದ ಬ್ನರಿ ಶ್ರೇ 
ಮನದ್ೆೇಗೌಡರತ, ಶ್ರೇ ಶಂಕರೇೆಗೌಡರತ ಮತ್ತು ಡನ: ಹೆಚ್.ಡಿ. ಚೌಡಯಯನವರಂತ್ಹ ಮಹನನ್ 
ಚೆೇತ್ನಗಳು. ಜನಸನಮನನಯರ ಬ್ಗೆೆ ನಿಜವನದ ಕನಳಜಿ ಇಟತಿಕೂೆಂಡತ, ಜನಸನಮನನಯರ ಸೇೆವೆ 
ಮನಡಬ್ೇೆಕೆಂದತ ಬ್ಹಳ ಆಳವನಗಿ ಚಿಂತ್ರ್ ೆ ಮನಡಿದಂತ್ಹ ಹರಿಯ ಚೆೇತ್ನ ನಮಿಮಂದ 
ದೂರವನಗಿರತ್ಕೆಂರ್ದಾನತು ರೆ್ೂೇಡಿದ್ನಗ, ಈ ರನಜಯದ ಒಬ್ಬ ಮತತ್ಿದಿಯನತು ರ್ನವು 
ಕಳೆದತಕೊಂಡಿದ್ೆಾೇವೆ. ಅಂತ್ಹ ರ್ನಯಕರತ ಮತಂದ್ ೆ ನಮಗೆ ಸಿಗತವಂರ್ದತಾ ದತಲಾಭ್ ಎಂದತ 
ನನಗನಿುಸತತ್ುದ್ೆ. ಆದತದರಿಂದ, ತ್ನವು ಮಂಡಿಸಿರತವ ಸಂತ್ನಪ ಸೂಚರೆ್ಗೆ ರ್ನನತ ಸಹ ಸಹಮತ್ 
ವಯಕುಪಡಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ  
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ಡನ: ಚೆನುವಿೇರ ಕಣವಿಯವರತ ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದಲಿ ಜನಿಸಿ, ಅವರ ಸನಹತ್ಯದಲಿ 
ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೂೆಗಡನತು ಯನವತ್ೂು ಸಹ ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡಬ್ಹತದತ್ತು. ಅದಕೊೆೇಸೆರ ತ್ನವು 
ಕನುಡ ರ್ನಡಿನ ಸಮನಾಯ ಕವಿ ಎಂದತ ತ್ನವು ಹೆೇಳಿರತವಂರ್ದತಾ ಬ್ಹಳ ಸೂಕುವನಗಿರತತ್ುದ್.ೆ ಸನಹತ್ಯ 
ವಲಯದಲಿ ಅವರ ಬ್ರಹಗಳು, ಅದತ ಕನದಂಬ್ರಿ ಇರಬ್ಹತದತ, ಕಥೆ ಇರಬ್ಹತದತ ಅರ್ವನ ಮಕೆಳ 
ಕಥೆಗಳು ಇರಬ್ಹತದತ ಅವರ ಸನಹತ್ಯಗಳನತು ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡಿದ್ನಗ, ಅವು ಸಮನಜದ ಎಲನಿ 
ವಗಾದವರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದತ ರಿೇತಿಯ ಮನಗಾದಶಾನವನಗಿ ಇರತವಂರ್ವುಗಳನಗಿವೆ. ಅದರಲಿಯೂ 
ಸಹ ಅವರತ ಮಕೆಳಿಗೆ ಬ್ರದೆಂತ್ಹ ಬ್ರಹಗಳು ನಿಜವನಗಿಯೂ ಸಹ ಅವರ ಜಿೇವನವನತು ವಿಕನಸ 
ಮನಡತವುದಕೆೆ ಬ್ರೆದಂತ್ಹ ಬ್ಹಳಷತಿ ಬ್ರಹಗಳನತು ರ್ನನತ ಸಹ ರೆ್ೂೇಡಿದ್ೆಾೇವೆ. ಹನಗನಗಿ, 
ಶ್ರೇಯತತ್ರನತು ಕಳೆದತಕೂೆಂಡಿದಾರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದ ಸನಹತ್ಯ ಕ್ೆೇತ್ರಕೆೆ ತ್ತಂಬ್ಲನರದ 
ನಷಿವನಗಿದ್.ೆ ಶ್ರೇಯತತ್ರ ಅಗಲಕ ೆ ನಮಗೆಲಿರಿಗೂ ಬ್ಹಳ ದತಃಖ್ ತ್ರತವಂರ್ದ್ನಾಗಿದ್ೆ. ಅವರ 
ಅಗಲಕಯೆಿಂದ ಕತಟತಂಬ್ ವಗಾದವರಿಗ ೆ ಉಂಟನದ ನಷಿವನತು ಭ್ರಿಸತವ ಎಲನಿ ಶಕ್ುಯನತು 
ಭ್ಗವಂತ್ನತ ಕರತಣಿಸಲೆಂದತ ಪನರರ್ಥಾಸತತ್ುೆೇರೆ್. ಇದತ ಕೆೇವಲ ಅವರ ಕತಟತಂಬ್ ವಗಾದವರಿಗ ೆ
ಆದಂತ್ಹ ನಷಿವಲಿದ್ೇೆ, ಇದತ ಇಡಿೇ ರನಜಯಕೆೆ ಆದಂತ್ಹ ನಷಿವನಗಿರತತ್ುದ್ೆ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿ, ತ್ನವು 
ಮಂಡಿಸಿರತವ ಸಂತ್ನಪ ಸೂಚರೆ್ಗ ೆ ರ್ನನತ ನನು ಪಕ್ಷದ ಪರವನಗಿ ಮತ್ತು ವೆೈಯಕ್ುಕವನಗಿ 
ಸಹಮತ್ವನತು ವಯಕುಪಡಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಮೃತ್ರತಗಳ ಆತ್ಮಕೆೆ ಸದೆತಿಯನತು ಕೊೇರತತ್ು, ಅವರ ಅಗಲಕಯೆ ರೆ್ೂೇವನತು ಸಹಸತವ 
ಶಕ್ುಯನತು ಅವರ ಕತಟತಂಬ್ ವಗಾಕೆೆ ಪರಮನತ್ಮನತ ಕರತಣಿಸಲೆಂದತ ಪನರರ್ಥಾಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮೃತ್ರತಗಳ ಗೌರವನರ್ಾ ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು ಎದತಾ ನಿಂತ್ತ ಒಂದತ 
ನಿಮಿಷ ಮೌನವನತು ಆಚರಿಸಬ್ೆೇಕೆಂದತ ಕೆೇಳಿಕೂೆಳುಳತ್ೆುೇರೆ್.  

(ಮೃತ್ರ ಗೌರವನರ್ಾ ಸದನದ ಎಲನಿ ಸದಸಯರತ ಎದತಾ ನಿಂತ್ತ ಒಂದತ ನಿಮಿಷ 
ಮೌನವರ್ನುಚರಿಸಿದರತ) 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈ ಸದನವು ಅಂಗಿೇಕರಿಸಿದ ಸಂತ್ನಪ ಸೂಚರೆ್ ನಿಣಾಯವನತು ಮೃತ್ರ 
ಕತಟತಂಬ್ ವಗಾದವರಿಗೆ ಕಳುಹಸಲನಗತವುದತ. 

೩. ಪರಕಟಣ ೆ

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ದರ್ನಂಕ:16.02.2022ರಂದತ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತ್ನದಳ (ಜನ) 
ಶನಸಕನಂಗ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನದ ಶ್ರೇ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕತಮನರಸನಾಮಿ ಅವರತ ತ್ಮಮ ಪತ್ರದಲಿ ತಿಳಿಸಿರತವ 
ರಿೇತ್ನಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಶನಕಸರನದ ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದರನಜತ ಅವರನತು 
ದರ್ನಂಕ:16.02.2022ರಿಂದ ಜನರಿಗ ೆ ಬ್ರತವಂತ್ ೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ 
ಜನತ್ನದಳ (ಜನ) ಶನಸಕನಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಚೆೇತ್ಕರರ್ನುಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲನಗಿದ್ೆ ಎಂಬ್ ವಿಷಯವನತು 
ಸದನದ ಗಮನಕೆೆ ತ್ರಲನಗಿದ್ೆ.  

ಈಗ ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರ ಅವಧಿ.  
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೪. ನಿಯಮ ೫೯ರಡಿಯಲಿ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ನಿೇಡಿರತವ  
   ತಿೇಪಾನತು ಪತನರ್ ಪರಿಶ್ೇಲಸತವ ಬ್ಗೆೆ 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ);- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ 
ಈ ದನ ಬ್ೆಳಗೆೆ ನಿಯಮ 59ರಡಿಯಲಿ ಒಂದತ ನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ಯನತು ಕೊಟಿಿದ್ೆಾನತ. ತ್ನವು 
ಅದನತು ತಿರಸನೆರ ಮನಡಿದಾೇರಿ. ಆದರೆ, ಅದತ ರನಷರದ ಗೌರವದ ಪರಶೆುಯನಗಿರತತ್ುದ್ೆ. ಆದತದರಿಂದ, 
ಸದರಿ ನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ಯ ಪರಸನುವರೆ್ಯನತು ಪತನರ್ ಪರಿಶ್ೇಲಸಿ ಅದಕೆೆ ಒಂದತ ಅವಕನಶ 
ಮನಡಿಕೊಡಬ್ೆೇಕೆಂದತ ತ್ಮಮಲಿ ಒತ್ನುಯ ಮನಡತವುದಕೆೆ ಇಷಿಪಡತತ್ುೆೇರೆ್. ಏಕೆಂದರ,ೆ ಇದ್ೇೆ 
ಕೆಲಸವನತು ಬ್ೆೇರ ೆ ಯನರನದರೂ ವಯಕ್ು ಮನಡಿದಾರೆ ಇಷೊಿತಿುಗೆ ಅವರ ವಿರತದಿ ಎಲನಿ ರಿೇತಿಯ 
ರನಷರದ್ೊರೇಹದ ಪರಕರಣಗಳನತು ದ್ನಖ್ಲಸತತಿುದಾರತ. ಆದರೆ, ರನಷರ ವಿರೂೆೇಧಿ ಚಟತವಟಿಕ ೆ
ಮನಡಿರತವಂತ್ಹ ಮಂತಿರಗಳು ರನಜಯ ಸಕನಾರದ ಮಂತಿರಮಂಡಲದಲಿ ಇರತ್ಕೆಂತ್ಹ ಯನವುದ್ೇೆ 
ರಿೇತಿಯ ರೆ್ೈತಿಕ ಹಕತೆ ಇರತವುದಲಿ. ಆದತದರಿಂದ, ದಯಮನಡಿ ತ್ತ್ಕ್ಷಣ ಅವರಿಂದ 
ರನಜಿೇರ್ನಮಯರ್ನುದರೂ ಕೊಡಿಸಬ್ೆೇಕತ, ಇಲಿವನದರ ೆರ್ನವು ಆ ವಿಷಯದ ಬ್ಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ 
ನಮಗೆ ಅವಕನಶ ನಿೇಡಬ್ೇೆಕೆಂದತ ತ್ಮಮಲಿ ವಿನಂತಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ನಿಯಮ 59ರಡಿ ತ್ಮಮ ವಿಷಯವನತು ಪರಸನುಪಿಸತವುದಕೆೆ ತ್ನವು 
ಇರತವಂತ್ಹ ನಿಯಮಗಳನತು ಮಿೇರಿ ಅವರಿಗ ೆ ವಿಷಯ ಪರಸನುಪಿಸತವುದಕೆೆ ಅವಕನಶ 
ಮನಡಿಕೊಟಿಿದಾೇರಿ. ಅದರಂತ್,ೆ ತ್ನವು ಸಕನಾರ ಮತ್ತು ವಿಪಕ್ಷದ ಅಭಿಪನರಯಗಳನತು ಕೆೇಳಿದ ನಂತ್ರ, 
ತ್ನವು ಒಂದತ ತಿೇಮನಾನವನತು ಕೊಟಿಿರತತಿುೇರಿ. ಆ ತಿೇಪಾನತು ಗೌರವಿಸಿಕೊಂಡತ ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರ 
ಅವಧಿಗ ೆಅವರತ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೂೆಡತವುದತ ಪರಸತುತ್ ಇರಬ್ಹತದ್ನದಂತ್ಹ ಒಂದತ ವಯವಸೆಿ. ಅವರತ 
ಅದನತು ಗೌರವಿಸತತ್ನುರೆ ಎಂಬ್ತದತ ನನು ನಂಬಿಕೆಯನಗಿರತತ್ುದ್ೆ. ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮನನಯ 
ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರಿಗ ೆ ವಿನಂತಿ ಮನಡತವುದ್ೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಅವರ ಅಭಿಪನರಯಗಳನತು 
ಗಮನದಲಿಟತಿಕೂೆಂಡತ ಮತ್ತು ಸಕನಾರದ ಅಭಿಪನರಯಗಳನತು ಕೆೇಳಿದ ನಂತ್ರ ಪಿೇಠದಂದ 
ಕೊಟಿಂತ್ಹ ತಿೇಪಾನತು ಪರಶ್ುಸತವುದತ ಸಮಂಜಸವಲಿ. ಆ ಕನರಣಕೆೆ ಪಿೇಠದ ಆದ್ೆೇಶವನತು, ಪಿೇಠದ 
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ತಿೇಪಾನತು ಸಿಾೇಕನರ ಮನಡಿ, ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರ ಅವಧಿಗ ೆಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೂೆಡತವುದರಿಂದ ಈ ರನಜಯದ 
ಅರೆ್ೇಕ ಜಾಲಂತ್ ಸಮಸೆಯಗಳಿಗೆ ಪರಿಹನರ ಸಿಗತವುದಕೆೆ ಅವಕನಶ ಅಗತತ್ುದ್ೆ. ಹನಗನಗಿ, ರ್ನನತ ತ್ಮಮ 
ಮೂಲಕ ವಿಪಕ್ಷಕೆೆ ಮತ್ೊುಮಮ ವಿನಂತಿ ಮನಡತವುದ್ೆೇರ್ಂೆದರೆ, ವಿಪಕ್ಷವು ದಯವಿಟತಿ 
ಕನಯಾಕಲನಪದಲಿ ಭನಗವಹಸಬ್ೆೇಕತ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಗೌರವನನಿಾತ್ ಪಿೇಠದ ತಿೇಮನಾನವನತು 
ರ್ನವು ಯನವತಿುಗೂ ಸಹ ಪರಶೆು ಮನಡತವುದಲಿ. ಈ ವಿಷಯದಲಿ ತ್ನವು ತ್ಮಮ ತಿೇಮನಾನವನತು 
ಕೊಟಿಿದಾೇರಿ. ಆದರೆ, ಇಲಿ ರನಷರದ ತಿರವಣಾ ಧವಜದ ಗೌರವದ ಬ್ಗೆೆ ಪರಶೆು ಇರತತ್ುದ್ೆ. ಆ ರನಷರಧವಜ 
ಜನಸನಮನನಯರದತಾ, ಈ ಸದನದಲಿ. ಅದಕೆೆ ಯನರತ ಅಗೌರವ ಸೂಚಿಸಿದ್ನಾರೆ, ಅವರತ 
ಮಂತಿರಮಂಡಲದಲಿ ಇರತವುದಕೆೆ ಅವಕನಶವಿರತವುದಲಿ. ಅವರ ವಿರತದಿ ದ್ೆೇಶದ್ೊರೇಹದ ಪರಕರಣ 
ದ್ನಖ್ಲನಗತವವರೆಗೂ ಸಹ ನಮಮ ಈ ಒತ್ನುಯ ಇದ್ೆಾೇ ಇರತತ್ುದ್ೆ. ಆದರೆ, ತ್ಮಮ ತಿೇಮನಾನದ ಬ್ಗೆೆ 
ನಮಗೆ ಯನವುದ್ೇೆ ರಿೇತಿಯ ಅಗೌರವ ಇರತವುದಲಿ. ತ್ನವು ಹೆೇಳಿದಾನತು ರ್ನವು ಕೆೇಳುತ್ುೆೇವೆ. ರ್ನವು 
ಜನಸನಮನನಯರ ಕೂಗನತು ಹೆೇಳುತಿುದ್ೆಾೇವೆ. ಈ ಮಂತಿರಯವರತ ರನಷರವಿರೂೆೇಧಿ ಚಟತವಟಿಕೆಗಳಲಿ 
ಇದ್ನಾರ.ೆ ಆದತದರಿಂದ, ಅವರನತು ಮಂತಿರಮಂಡಲದಂದ ಕೆೈಬಿಡಬ್ೇೆಕೆಂದತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಘನತ್ೆವತೆ್ು 
ರನಜಯಪನಲರನತು ಸಹ ಮನವಿ ಮನಡಿಕೊಳುಳತ್ೆುೇರ್ೆ. ಹನಗನಗಿ, ಸದರಿ ಮಂತಿರಯವರನತು ತ್ತ್ಕ್ಷಣ 
suo moto ಸಕನಾರದ ಮಂತಿರಮಂಡಲದಂದ ವಜನ ಮನಡಬ್ೇೆಕೆಂದತ ಸಹ ರ್ನನತ ಒತ್ನುಯ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತ್ನವು ನಿಯಮ 59ರಡಿಯಲಿ ವಿಷಯ ಪರಸನುಪಿಸತವುದಕೆೆ ರ್ನನತ ಸನಕಷತಿ 
ಸಮಯವನತು ಕೊಟಿಿರತತ್ುೆೇರೆ್. ನಿಯಮ 59ರಡಿಯಲಿ ವಿಷಯ ಪರಸನುಪಿಸತವುದಕೆೆ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ 
ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರಿಗ ೆಮನತ್ರ ಅವಕನಶ ನಿೇಡತವ ನಿಯಮವಿದಾರೂ ಸಹ ರ್ನನತ ಸನಕಷತಿ ಸದಸಯರಿಗೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ನಿೇಡಿದತಾ, ನನಗ ೆ ತಿಳಿದ ಮಟಿಿಗೆ ಸತಮನರತ 2 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷಗಳ 
ಕನಲ ಚಚೆಾಯನಗಿರತತ್ುದ್ೆ. ಈ ಹರೆ್ುಲೆಯಲಿ ತ್ನವು ಸನಕಷತಿ ವಿಚನರಗಳನತು ಹೆೇಳಿರತತಿುೇರಿ. ಅದಕೆೆ 
ರ್ನನತ ಸಹ ಸಹಮತ್ವನತು ವಯಕುಪಡಿಸಿ ತ್ಮಗ ೆಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅನತಮತಿ ನಿೇಡಿರತತ್ುೆೇರೆ್. ರ್ನನತ 
ಅದನತು ಒಮಿಮಂದ್ೂೆಮಮಲೇೆ ತಿರಸನೆರ ಮನಡತವುದ್ನಗಲ ಅರ್ವನ ಮತ್ೊುಂದತ ಮನಡತವುದ್ನಗಲ 
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ಮನಡಿರತವುದಲಿ. ಬ್ದಲನಗಿ, ತ್ಮಮ ಮನಸಿಿನಲಿರತವ ರೆ್ೂೇವನತು ವಯಕುಪಡಿಸತವುದಕೆೆ ಅವಕನಶ 
ನಿೇಡಿರತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಅದರಂತ್,ೆ ತ್ನವು ತ್ಮಮ ರೆ್ೂೇವನತು ವಯಕುಪಡಿಸಿರತತಿುೇರಿ. ಈ ಸದನಕೆೆ ಬ್ಹಳಷತಿ ಜನ 
ಹೊಸ ಸದಸಯರತ ಬ್ಂದರತತ್ನುರೆ. ಇಂದನ ಕನಯಾಕಲನಪಗಳ ಪಟಿಿಯಲಿ ಮಹತ್ಾವನದ ವಿಷಯಗಳ 
ಬ್ಗೆೆ ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರಗಳು ಹನಗೂ ಇತ್ರ ೆವಿಷಯಗಳು ಇವೆ. ಆ ಕನರಣದಂದ ರ್ನನತ ತ್ನವು ಕೂೆಟಿಂತ್ಹ 
ವಿಷಯದ ಬ್ಗೆೆ ಕೂಲಂಕಷವನಗಿ ಪರಿಶ್ೇಲಸಿ ನನು ತಿೇಮನಾನವನತು ಕೊಟಿಿರತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಆದತದರಿಂದ, 
ದಯಮನಡಿ ತ್ನವು ಕಲನಪ ನಡಯೆತವುದಕೆೆ ಅನತವು ಮನಡಿಕೊಡಬ್ೆೇಕೆಂದತ ತ್ಮಮಲಿ ಮನವಿ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ವಿಷಯದಲಿ ತ್ಮಮ ತಿೇಮನಾನದ 
ಬ್ಗೆೆ ನಮಮ ಪರಶೆು ಇರತವುದಲಿ. ಸಕನಾರದ ಮೇಲೆ ನಮಮ ಒತ್ನುಯ ಇರತತ್ುದ್ೆ. ಸದರಿ 
ಮಂತಿರಯವರನತು ಮಂತಿರಮಂಡಲದಂದ ವಜನ ಮನಡಬ್ೇೆಕೆಂದತ ರ್ನವು ಒತ್ನುಯ ಮನಡತತಿುದ್ೆಾೇವೆ. 
ಬ್ದಲನಗಿ, ತ್ಮಮ ತಿೇಮನಾನದ ಮೇಲೆ ನಮಮ ಯನವುದ್ೆೇ ಒತ್ನುಯ ಇರತವುದಲಿ.  

(ಮತಂದತ) 

(55) 16.02.2022 3.40 ವೆೈಎಲ್ಲ-ಕೆಎಸ                  (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿತಿ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್ (ಮತಂದತ):-  

ಜೊತ್ೆಗೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರನದ ಶ್ರೇ ಕ.ೆಎಸ.ಈಶಾರಪಪನವರತ ಇವತಿುಗೂ ಸಹ ಅವರ ನಿಲತವನತು 
ಬ್ದಲನವಣೆ ಮನಡಿಕೂೆಂಡಿಲಿ.  ಈ ಸದನಕೆೆ ಹೊಸ ಸದಸಯರತ ಆಗಮಿಸಿದತಾ, ಅವರಿಗೂ ಸಹ 
ರನಷರಧವಜದ ಬ್ಗೆೆ ಎಷಿರ ಮಟಿಿಗೆ ಗೌರವ ಇದ್ೆ ಸದನದಲಿರತವವರಿಗ ೆಎಂದತ ಅನಿಸಬ್ೆೇಕತ.  ಹನಗನಗಿ 
ಅವರನತು ಸಹ ತ್ಪತಪ ದ್ನರಿಗ ೆ ಕಳುಹಸಬ್ನರದತ.  ರನಷರಧವಜಕೆೆ ಯನರತ ಅಗೌರವ ಸೂಚಿಸತತ್ನುರೆ, 
ಅಂರ್ವರಿಗ ೆ ಯನವುದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯ ಸನಿನಮನನಗಳು ಇರಬ್ನರದತ, ಅವರನತು ಜೆೈಲಗ ೆ ಕಳುಹಸತವ 
ಕೆಲಸವನತು ಹರಿಯ ಮರ್ೆಯ ಸದಸಯರನಗಿ ಇಲಿರತವಂರ್ವರತ ಮನಡಬ್ೇೆಕನಗಿದ್ೆ.  ದಯವಿಟತಿ ಅದಕೆೆ 
ತ್ನವು ಅವಕನಶ ನಿೇಡಬ್ೆೇಕತ. ಇಲಿದದಾರ ೆಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಸಕನಾರದ ಪರವನಗಿ ಬ್ಂದತ 
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ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳಿರತವುದತ ಸರಿಯ್ಕೇ, ತ್ಪೆಪೇ ಎಂಬ್ತದರ ಬ್ಗೆೆ ಹೆೇಳಿಕೆ ನಿೇಡಲ.  
ಯನವುದ್ನದರೂ ಒಂದತ ಆಗಲೇೆ ಬ್ೆೇಕತ.  

 ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ಮಮ 
ಮೂಲಕ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರಿಗೂ ವಿನಂತಿ ಮನಡಿದ್ೆಾೇರ್.ೆ  ಈಗನಗಲೆೇ ನಿಯಮ 59ರ ಮೇರಗೆ ೆ
ಉಲೆಿೇಖ್ ಮನಡಿರತವ ಕತರಿತ್ತ ಸಕನಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಉತ್ುರ ನಿೇಡಲನಗಿದ್ೆ. ಅನಂತ್ರ ಸಕನಾರಕೆೆ 
ಹನಗೂ ಪರತಿಪಕ್ಷದವರಿಗೂ ಸನಕಷತಿ ವಿಚನರಗಳ ಮೇಲೆ ಚಚಾೆ ಮನಡಲತ ಅವಕನಶ ಕಲಪಸಿದಾೇರಿ. 
ಜೊತ್ೆಗೆ ತ್ನವು ಸಹ ಪಿೇಠದಂದ ತಿೇಪತಾ ನಿೇಡಿದಾೇರಿ.  ಆ ಪಿೇಠದ ತಿೇಪಾನತು ಗೌರವಿಸತವುದತ 
ಸಕನಾರದ ಮತ್ತು ಪರತಿಪಕ್ಷದ ಜವನಬ್ನಾರಿಯನಗಿದತಾ, ಇತಿಹನಸಕೂೆ ಸಹ ಅದರೆ್ುೇ 
ಅನತಸರಿಸತತಿುರತವುದತ.  ಹನಗನಗಿ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸತವುದ್ೇೆರ್ೆಂದರೆ, ಜಾಲಂತ್ವನದ ಅರೆ್ೇಕ 
ಸಮಸೆಯಗಳಿದತಾ, ಈಗನಗಲೆೇ ಅರೆ್ೇಕ ಸದಸಯರತ ಪರಶೆುಯನತು ತ್ಂದದತಾ, ಅದಕೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಉತ್ುರ ನಿೇಡಲತ ಸಿದಿತ್ ೆಮನಡಿಕೂೆಂಡಿದ್ನಾರೆ.  ಅದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಗಮನ ಸಳೆೆಯತವ ಸೂಚರೆ್, ನಿಯಮ 
330 ಮತ್ತು ರನಜಯಪನಲರ ಭನಷಣಕೆೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆ ಚಚೆಾ ಮನಡಬ್ೇೆಕನದ ವಿಷಯಗಳಿದತಾ, 
ಹಲವನರತ ಸದಸಯರತ ಹೆಸರತಗಳನತು ಸಹ ನಿೇಡಿದ್ನಾರ.ೆ  ಆ ಹನುಲೆಯಲಿ ಈಗನಗಲೆೇ ಪಿೇಠದಂದ 
ಏರೆ್ಂದತ ತಿೇಪತಾ ನಿೇಡಲನಗಿತ್ತು, ಅದರ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ಎರಡೂ ಕಡಯೆವರಿಗೂ ಆ ತಿೇಪತಾ 
ಅಂತಿಮವನಗಿರತತ್ುದ್ೆ.  ಹನಗನಗಿ ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರಕೆೆ ಅವಕನಶ ನಿೇಡಬ್ೆೇಕೆಂದತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ವಿರೂೆೇಧ 
ಪಕ್ಷದವರಲಿ ವಿನಂತಿಸತತ್ನು, ಅದಕೆೆ ಅವರತ ಸಹಕನರ ನಿೇಡಬ್ೆೇಕೆಂದತ ಕೆೇಳಿಕೂೆಳುಳತ್ೆುೇರೆ್.   

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮಗೆ ತ್ಮಮ ವಿಚನರದಲಿ ಯನವುದ್ೆೇ 
ಅಭ್ಯಂತ್ರ ಇರತವುದಲಿ.  ನಮಮ ವಿರೂೆೇಧವೆೇರೆ್ಂದರೆ, ಸಕನಾರದ ಪರವನಗಿ ಕನನೂನತ, ಸಂಸದೇಯ 
ವಯವಹನರಗಳು ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರ್ನ  ಸಚಿವರತ ಏರೆ್ೂಂದತ ಹೆೇಳಿಕೆ ನಿೇಡಿದ್ನಾರ ೆಅದತ ಸರಿಯಿಲಿ, 
ರ್ನವು ಅವರ ಹೇೆಳಿಕೆಗ ೆ ವಿರತದಿವನಗಿದ್ಾೆೇವೆ.  ಸಕನಾರದ ಪರವನಗಿ ಹೇೆಳಿಕ ೆ ನಿೇಡಿದ ಕನನೂನತ, 
ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳು ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರ್ನ ಸಚಿವರ ವಿರತದಿವನಗಿದ್ಾೆೇವೆ.  ಆದಾರಿಂದ ತ್ನವು 
ದಯವಿಟತಿ ತ್ಮಮ ಪಿೇಠಕೆೆ ಗೌರವ ನಿೇಡಿಲಿವೆಂದತ ಭನವಿಸಿಕೊಳುಳವುದತ ಬ್ೇೆಡ. ಸಕನಾರದ ಹೆೇಳಿಕ ೆ
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ಮತ್ತು ಸಕನಾರದ ಉತ್ುರ ಸರಿಯಿಲಿ.  ಹನಗನಗಿ ರ್ನವು ಅದರ ವಿರತದಿವನಗಿ ಪರತಿಭ್ಟರೆ್ ಮನಡೇೆ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ   

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರವನತು ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳೆ್ ಳೇಣ.  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ರಿೇತಿ ಆಗತವುದಲಿ. ಮನನಯ 
ಸಚಿವರನದ ಶ್ರೇ ಕ.ೆಎಸ.ಈಶಾರಪಪನವರತ ರನಜಿೇರ್ನಮ ನಿೇಡತವವರಗೊ ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರವನತು 
ಕೆೈಗೊಳುಳವುದತ ಬ್ೆೇಡವಂೆದತ ತ್ಮಮಲಿ ಒತ್ನುಯಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.   

 ಶ್ರೇ ಸಲೇಂ ಅಹಮದ್ (ಸಿಳಿೇಯ ಸಂಸೆಿಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  
ಕನನೂನತ, ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳು ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರ್ನ  ಸಚಿವರತ ಮನನಯ ಸಚಿವರನದ ಶ್ರೇ 
ಕ.ೆಎಸ.ಈಶಾರಪಪನವರತ ಆ ರಿೇತಿ ಹೆೇಳಿಕೆ ನಿೇಡಿಲಿವಂೆದತ ಉತ್ುರ ನಿೇಡಿರತವುದತ ಸರಿಯ್ಕೇ? ಉತ್ುರ 
ನಿೇಡತವ ಸಂದಭ್ಾದಲಿ ಸಹ ಸದನದ ದ್ನರಿ ತ್ಪಿಪಸತವ ಕೆಲಸ ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ  ಅವರತ ನಿೇಡಿರತವ 
ಉತ್ುರವನತು ಒಪತಪವುದಕೆೆ ರ್ನವು ತ್ಯನರಿಲಿ.  ದಯವಿಟತಿ ನಮಗ ೆಚಚಾೆ ಮನಡಲತ ಅವಕನಶ ನಿೇಡಿ.  
ಮನನಯ ಸಚಿವರನದ ಶ್ರೇ ಕ.ೆಎಸ.ಈಶಾರಪಪನವರತ ಮೇಲೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳಳಬ್ೆೇಕತ, ತ್ಕ್ಷಣವೇೆ 
ಅವರನತು ಬ್ಂಧಿಸಿ, ಸಚಿವ ಸನಿನದಂದ ವಜನಗೂೆಳಿಸಬ್ೇೆಕತ.  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ.  ನಿಯಮದ ಪರಕನರ ನಿೇವು ಏನತ ಮನಡತತಿುೇರೂೆೇ ಅದನತು 
ಮನಡಿ. ಈಗ ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರವನತು ಕೆೈಗೊಳಳಲನಗತವುದತ.  ಮನನಯ ಪರಕನಶ್ ಕ.ೆರನಥೊೇಡ್ರವರೆೇ 
ಪರಶೆುಯನತು ಕೆೇಳಿ.  

 ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ.ೆರನಥೂೆೇಡ್ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಸಂದಭ್ಾದಲಿ ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರವನತು ತ್ೆಗೆದತಕೊಳುಳವುದಕೆೆ ಬ್ರತವುದಲಿ.  ಅದಕೆೆ 
ನಮಮ ಸಹಮತಿ ಇಲಿ.   

(ಗೊಂದಲ) 
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 ಶ್ರೇ ಆರ.ಅಶೆ್ೇಕ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದಯವಿಟತಿ ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರವನತು 
ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳಿಳ.  ಉತ್ುರ ನಿೇಡಲತ ರ್ನವು ತ್ಯನರಿದ್ಾೆೇವ.ೆ   

(ಗೊಂದಲ) 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಒಂದತ ನಿಮಿಷ.  ಮನನಯ ಪರಕನಶ್ ಕೆ.ರನಥೂೆೇಡ್ರವರ ಪರಶೆುಯ್ಕೇ 
ಮೊದಲತ ಇದತಾ, ಅವರರೆ್ುೇ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಕರದೆರತವುದತ.  

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕೆ.ರನಥೊೇಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಪರಶೆುಯನತು ಕೆೇಳುತಿುಲಿ.  
ತ್ನವು ನಮಗ ೆಮನನಯ ಸಚಿವರನದ ಶ್ರೇ ಕ.ೆಎಸ.ಈಶಾರಪಪನವರ ಹೆೇಳಿಕೆ ಕತರಿತ್ತ ಚಚೆಾ ಮನಡಲತ 
ನಮಗೆ ಅವಕನಶ ನಿೇಡತತಿುಲಿ.   

(ಗೊಂದಲ) 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ಮನನಯ ಪರಕನಶ್ ಕೆ.ರನಥೂೆೇಡ್ರವರತ ಸದನದ ಬ್ನವಿಯಲಿ ಧರಣಿ 
ನಿರತ್ರನಗಲತ ತ್ೆರಳಿದರತ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಎನ.ರವಿಕತಮನರ್ರವರ ಪರಶೆು ಸಂಖೆಯ 110 
ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳಳಲನಗತವುದತ.  

     ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಕನಾರದ ಉತ್ುರವನತು ರ್ನವು 
ಒಪತಪವುದಲಿ.  ಸಕನಾರವು ದ್ೆೇಶದ್ೂೆರೇಹಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನಿೇಡತತಿುದತಾ, ತಿರವಣಾ ಧವಜಕೆೆ ಅಗೌರವ 
ಸೂಚಿಸಿದವರಿಗ ೆರಕ್ಷಣೆ ನಿೇಡತತಿುದ್ನಾರ.ೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ರನಷರದ್ೊರೇಹದ ಕೆೇಸ್ ದ್ನಖ್ಲಸತತಿುಲಿ.                                              

                                     (ಗೊಂದಲ) 
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೫.ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರಗಳು 

     ಅ) ಚತಕೆೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆುಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನಿೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 

ಪರಶೆು ಸಂಖೆಯ 110 
(ಉತ್ುರವನತು ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್ೆ) 

 ಶ್ರೇ ಎನ.ರವಿಕತಮನರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪರಶೆು ಸಂಖೆಯ 110ಕೆೆ   
ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆಮನನಯ ಕಂದ್ನಯ ಸಚಿವರನತು ಉತ್ುರ ಕೆೇಳಬ್ಯಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆದಾರಿಂದ ಈ ಸದನದಲಿ ನಮಮ 
ಪರತಿಭ್ಟರೆ್ಯನತು ಮತಂದತವರಸೆತತ್ೆುೇವೆ.  

 ಶ್ರೇ ಆರ.ಅಶೆ್ೇಕ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಎನ.ರವಿಕತಮನರ್ರವರತ 
ಕೆೇಳಿರತವ ಪರಶೆುಗ ೆಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ,…   

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನತು ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಕನಂಗೆರಸ್ ಪಕ್ಷದ 
ಸದಸಯರೆಲಿರೂ ಸದನದ ಬ್ನವಿಯಲಿ ಧರಣಿ ನಿರತ್ರನಗಿ ಸಕನಾರದ ವಿರತದಿ ಘೂೇಷಣೆ 

ಕೂಗತತಿುದಾರತ) 
 ಶ್ರೇ ಆರ.ಅಶೆ್ೇಕ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಭ್ೂ ಕಂದ್ನಯ 
ನಿಯಮಗಳು 1966ರ ನಿಯಮ 97(೪) ರಡಿ ರಲಿ ರನಜಯ ಸಕನಾರಕೆೆ ಮಂಜೂರನತಿ ಮನಡತವಂರ್ 
ವಿಶೆೇಷನಧಿಕನರವನತು ರ್ನವು ಬ್ಳಸಿಕೂೆಂಡತ ಈಗನಗಲೆೇ ಹಲವನರತ ಸಂಘ-ಸಂಸೆಿಗಳಿಗೆ ಜನಗವನತು 
ನಿೇಡಿದ್ೆಾೇವೆ.  ಈಗನಗಲೆೇ ಸಚಿವ ಸಂಪತಟದ ಉಪ ಸಮಿತಿಯನತು ರಚರೆ್ ಮನಡಲನಗಿದ್,ೆ ಅದರಲಿ 
ಸಕನಾರಿ ಜಮಿೇನನತು ಯನವ ರಿೇತಿ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಮತ್ತು ಸಂಘ-ಸಂಸೆಿಗಳಿಗೆ ನಿೇಡಬ್ೆೇಕೆಂಬ್ತದರ ಬ್ಗೆೆ 
ವಿಸೃತ್ವನದ ಉಪ ಸಮಿತಿಯನತು ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ  ಹನಗನಗಿ 
ನಿೇತಿ-ನಿಯಮಗಳಡಿ ಈ ಸಕನಾರಿ ಜಮಿೇನಿನ ಹಂಚಿಕೆ ರ್ನಯಯಯತತ್ವನಗಿ ಆಗಬ್ೆೇಕತ.  ಸರಿಯನದ 
ನಿಯಮದ ಅಡಿ ಆಗಬ್ೆೇಕಂೆದತ ಸಕನಾರ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡಿದ್.ೆ  



                                                                  ವಿಪ/16-02-2022 
“ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗದ್ ಪರತಿ/unedited copy, ನ್ಾಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪತಿರಕಾ ಪರಕಟಣೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ದ” 

 

Page 67 of 83 
 

 ಶ್ರೇ ಎನ.ರವಿಕತಮನರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತು 
ನಿೇಡಿದ್ನಾರ.ೆ  ಆದರೆ, ಸಕನಾರ,… 

ಪರಶೆು ಸಂಖೆಯ: 130 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಸಿ.ಎನ.ಮಂಜೆೇಗೌಡರವರತ ಸದನಕೆೆ ಗೆೈರತ ಹನಜರನಗಿದಾರತ) 

ಪರಶೆು ಸಂಖೆಯ 115 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಹೆಚ್.ಎಂ.ರಮೇಶ್ ಗೌಡರವರತ ಸದನಕೆೆ ಗೆೈರತ 
ಹನಜರನಗಿದಾರತ) 

ಪರಶೆು ಸಂಖೆಯ 132 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್ರವರತ ಸದನದ ಬ್ನವಿಯಲಿ ಧರಣಿ ನಿರತ್ರನಗಿದಾರತ) 

ಪರಶೆು ಸಂಖೆಯ 18೮ 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ಮನನಯ ಆರ.ಬಿ.ತಿಮನಮಪೂರ ಸದನದ ಬ್ನವಿಯಲಿ ಧರಣಿ ನಿರತ್ರನಗಿದಾರತ) 

ಪರಶೆು ಸಂಖೆಯ 168 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ಮನನಯ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರ್ ಅರಳಿಯವರತ ಸದನದ ಬ್ನವಿಯಲಿ ಧರಣಿ 
ನಿರತ್ರನಗಿದಾರತ) 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಬ್ನವಿಯಲಿ ನಿಂತ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ ಯನವುದೂ ರಕೆನಡ್ಾ 
ಆಗಬ್ನರದತ.  
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ಪರಶೆು ಸಂಖೆಯ 127 

(ಉತ್ುರವನತು ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್ೆ) 

 ಶ್ರೇ ರಘುರ್ನಥ್ ರನವ್ ಮಲನೆಪೂರೆ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬ್ೆಂಗಳ್ರತ 
ಗನರಮನಂತ್ರ ಜಿಲೆಿಯ ಹೂೆಸಕೊೇಟೆ ತ್ನಲೂಿಕತ ಸೂಲಬ್ೆಲ ೆ ಹೊೇಬ್ಳಿ ಶನಂತ್ನಪತರ ಗನರಮದ 
ಸವೆೇಾ ನಂ.09ರಲಿ ಒಟತಿ ಎಷತಿ ಎಕರ ೆ ಸಕನಾರಿ ಜಮಿೇನತ ಇದ್ೆ; ಎಷತಿ ಎಕರ ೆ ಜಮಿೇನನತು 
ಮಂಜೂರತ ಮನಡಲನಗಿದ್ ೆ ಎಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲಿ ಪರಶೆುಯನತು ಕೆೇಳಿದ್ೆಾನತ.  ಅದಕೆೆ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಸೂಕುವನದ ಉತ್ುರ ನಿೇಡಿದ್ನಾರ.ೆ  ಈ ಸವೆೇಾ ನಂ.09 ರಲಿನ ಒಟತಿ ಸತಮನರತ 200 
ಎಕರ ೆ ಜಮಿೇನನತು 1967ರೆ್ೇ ಸನಲನಲಿ ಆ ಭನಗದ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜನತಿ, ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡ ಮತ್ತು 
ಹಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಕಡತ ಬ್ಡವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸತಮನರತ 50 ಜನ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಆ ಸಕನಾರಿ 
ಜಮಿೇನನತು ಪರಬ್ನರೆ ಮನಡಿದಾರೂ, ಅದ್ೇೆ ದರ್ನಂಕದಂದತ ಆ ಜಮಿೇನನತು ಕಲೆವು ಅಧಿಕನರಿಗಳು 
ಸೇೆರಿಕೊಂಡತ 09 ಮಂದ ರೈೆತ್ರ ಹೆಸರಿನಲಿ ಅನಧಿಕೃತ್ವನಗಿ ಸತಮನರತ 46 ಎಕರ ೆ 24 ಗತಂಟೆ 
ಜಮಿೇನನತು ಪರಬ್ನರೆ ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ  ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಸತಮನರತ ಒಟತಿ 246 ಎಕರ ೆ ಸಕನಾರಿ 
ಜಮಿೇನತ ಏನಿತ್ತು, ಆ ಜಮಿೇನನತು ಪರಿಶ್ಷಿ ಜನತಿ, ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡ ಮತ್ತು ಹಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ 
ಕಡತಬ್ಡವ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಸಕನಾರದಂದ ಮಂಜೂರನಗಿರತವ ಜಮಿೇನನತು ಎಲನಿ ಸಕನಾರಿ ಪದಿತಿಗಳನತು 
ವಿರೂೆೇಧ ಮನಡಿ, ಹತ್ನಸಕ್ು ರನಜಕ್ೇಯ ಪತಡನರಿಗಳು, ಪನರಬ್ಲಯಯತತ್ ಜನರತ ಅನಧಿಕೃತ್ವನಗಿ 
ಪರಬ್ನರೆ ಮನಡಿಕೂೆಂಡಿದ್ನಾರೆ.  ಹನಗನಗಿ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಪರಿಶ್ಷಿ ಜನತಿ, ಪರಿಶ್ಷಿ 
ಪಂಗಡ ಹನಗೂ ಹಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಕಡತಬ್ಡವ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಇಲಿಯವರೆಗೂ ಆ ಜಮಿೇನನತು 
ನಿೇಡಿರತವುದಲಿ.  1967ರೆ್ೇ ಸನಲನಿಂದ ಇಲಿಯವರೆಗ ೆಸತಮನರತ   56 ವಷಾಗಳಿಂದ ಪರಿಶ್ಷಿ 
ಜನತಿ, ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡ ಹನಗೂ ಹಂದತಳಿದ ವಗಾದ ಕಡತಬ್ಡವ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಸಿಗಬ್ೆೇಕನದ 
ರ್ನಯಯವನತು ಒದಗಿಸತವಲಿ ಹಂದನ ಸಕನಾರ ಸಂಪೂಣಾ ವಿಫಲವನಗಿದ್ೆ.  ಈಗ ಜನಪರವನಗಿ 
ಕೆಲಸ ಮನಡತತಿುರತವ ಸಕನಾರ ಹನಗೂ ಜನಪರವನಗಿ ಕೆಲಸ ಮನಡತತಿುರತವ ಕಂದ್ನಯ ಸಚಿವರತ 
ಈ ಜಮಿೇನನತು ಕಡತಬ್ಡವ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ದ್ೊರಕತವ ಹನಗೆ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ.  ಇಲಿದದಾರ ೆ ಯನರತ 
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ಅನಧಿಕೃತ್ವನಗಿ ಈ ಜಮಿೇನನತು ಕಬ್ಜ ಮನಡಿಕೂೆಂಡಿದ್ನಾರೆ, ಅವರ ವಿರತದಿ ತ್ನಿಖೆ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ, 
ಅವರಿಗೆ ಶ್ಕ್ೆ ನಿೇಡಿಸಬ್ೇೆಕಂೆದತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲಿ ಕಳಕಳಿಯನಗಿ ವಿನಂತಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.   

 ಶ್ರೇ ಆರ.ಅಶೆ್ೇಕ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 1970ರೆ್ೇ ಸನಲನಲಿ ಹೊಸಕೂೆೇಟೆ 
ತ್ನಲೂಿಕತ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ ಸತಮನರತ 200 ಎಕರ ೆ ಜಮಿೇನತ ಅನಧಿಕೃತ್ವನಗಿರತವುದತ 
ಮೇಲೂೆುೇಟಕೆೆ ಕಂಡತ ಬ್ಂದದ್.ೆ  PTCL [Karnataka Scheduled Castes and 
Scheduled  Tribes (Prohibition of Transfer of certain Lands)] Act ಪರಕನರ 
ದಲತ್ರಿಗ ೆ ನಿೇಡಿದ ಜಮಿೇನನತು ಎರಡೆೇ ವಷಾದಲಿ ರೆ್ೂೇಂದ್ನಯಿಸಿಕೂೆಂಡತ ಅಕರಮವೆಸಗಿದ್ನಾರೆ.  
ಒಟತಿ ಸತಮನರತ 240 ಎಕರ ೆ ಜಮಿೇರ್ನಗಿದತಾ, ಸತಮನರತ 500-600 ಕೂೆೇಟಿ 
ಅಕರಮವನಗಿರತವುದತ ಮೇಲೊುೇಟಕೆೆ ಕಂಡತ ಬ್ಂದದ್ೆ.                            

(ಮತಂದತ) 

(056) 16.02.2022/3.50/ಎಸ್ಕ-ೆಕೆಎಸ್                    (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿತಿ) 

ಶ್ರೇ ಆರ್. ಅಶೆ್ೇಕ(ಮತಂದತ):- 

ಒಟತಿ 240 ಎಕರ ೆ ಸತಮನರತ ಐದತ ನೂರತ, ಆರನೂರತ ಕೂೆೇಟಿ ಬ್ೆಲ ೆ ಬ್ನಳುವ ಜಮಿೇರ್ನಗಿದ್ೆ. 
ಅಕರಮವನಗಿರತವುದತ ಮೇಲೊುೇಟಕೆೆ ಕಂಡತ ಬ್ಂದದ್.ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರೆಲಿರೂ ಎ.ಸಿ.ಬಿ ತ್ನಿಖೆಗ ೆ
ವಹಸಿ ಎಂದತ ಹೇೆಳುತಿುದ್ನಾರೆ. ಅದನತು ಎ.ಸಿ.ಬಿ. ತ್ನಿಖೆಗ ೆ ಒಳಪಡಿಸಿ, ಪರಿಶ್ಷಿ ಮತ್ತು ದಲತ್ರಿಗ ೆ
ಸಿಗಬ್ೆೇಕತ. ಎ.ಸಿ.ಬಿ. ತ್ನಿಖಗೆನಗಿ ರ್ನನತ ಆದ್ೆೇಶವನತು ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಪರಶೆು ಸಂಖೆಯ 193 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ದರೆ್ೇಶ್ ಗೂಳಿಗೌಡರವರತ  ಸದನದಲಿ ಗೆೈರತ 
ಹನಜರನಗಿದಾರತ.) 
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(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನತು ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ 
ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರೆಲಿರೂ ಸದನದ ಬ್ನವಿಗೆ ಬ್ಂದತ ಧರಣಿಗೆ ನಿರತ್ರನದವರತ) 

 
ಪರಶೆು ಸಂಖೆಯ 134 

(ಉತ್ುರವನತು ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್ೆ) 
ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ. ಸಂಕನೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸತಮನರತ 5678 ಹತದ್ೆಾಗಳು ಖನಲ 

ಇವೆ.  ಈ ಖನಲ ಇರತವ ಹತದ್ೆಾಗಳನತು ತ್ತಂಬ್ತವುದಕೆೆ ರ್ನನತ ಸಕನಾರಕೆೆ ಒತ್ನುಯ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. 
ಖನಲ ಹತದ್ೆಾಗಳನತು ಪರಮೊೇಷನ್  ಮೂಲಕ ತ್ತಂಬಿಕೊಳುಳತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ನಾರ.ೆ  ಆದರೆ ಶೆೇಕಡ 
50 ರಷತಿ ಪರಮೊೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು  ರೆ್ೇರ ರೆ್ೇಮಕನತಿಯ ಮೂಲಕ ಶೆೇಕಡ 50 ರಷತಿ 
ಹತದ್ೆಾಗಳನತು ತ್ತಂಬ್ಬ್ೆೇಕತ. ಅದನತು ಯನವನಗ ತ್ತಂಬ್ತತ್ನುರೆಂದತ  ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ 
ಸಕನಾರಕೆೆ ಪರಶೆುಯನತು ಕೆೇಳಬ್ಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದ್ೆೇ 
ರಿೇತಿ ಸದನ ನಡಸೆತವುದ್ನದರೆ,  ದ್ೆೇವರೇೆ ಕನಪನಡಬ್ೇೆಕತ.  

ಶ್ರೇ ಆರ್. ಅಶೆ್ೇಕ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕಂದ್ನಯ ಇಲನಖಯೆಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಯ 
ಕೊರತೆ್ ಇದ್ೆ. ಈಗನಗಲೆೇ, ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚರೆ್ಯನತು ಕೊಟಿಿದ್ೆಾೇರ್ೆ. ಗೂರಪ್ “ಸಿ”್ವೃಂದದ 
ಗನರಮಲೆಕ್ೆಗರ ಹತದ್ೆಾಗಳನತು ಭ್ತಿಾ ಮನಡಲತ 14 ಜಿಲೆಿಗಳಿಗೆ ಅನತಮತಿಯನತು ಕೊಟಿಿದ್ೆಾೇರ್ೆ. 
ಇನತುಳಿದ ಜಿಲೆಿಗಳಲಿ ಖನಲ ಇರತವ ಗನರಮ ಲೆಕ್ೆಗರ ಹತದ್ೆಾಗಳನತು ಭ್ತಿಾ ಮನಡಲತ ಸಹಮತಿ 
ನಿೇಡತವಂತ್ ೆಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖೆಯನತು ಕೊೇರಿದ್ೆಾೇರ್ೆ.   ಅದಕೂೆ ಸಹ ಅನತಮತಿಯನತು ಪಡಯೆತತ್ೆುೇರ್ೆ. 
ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಖನಲ ಇರತವ ದಾೇತಿಯ ದಜೆಾ ಸಹನಯಕರ ಹತದ್ೆಾಗಳನತು ಭ್ತಿಾ ಮನಡತವುದಕೆೆ 
ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಗಳಿಗ ೆ ಅನತಮತಿಯನತು ಕೊಡತತಿುದ್ೆಾೇರೆ್.   14 ಜಿಲೆಿಗಳಲಿ ಖನಲ ಇರತವಂತ್ಹ 
ಹತದ್ೆಾಗಳಿಗೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖಯೆವರತ ಅನತಮತಿಯನತು ಕೊಟಿಿದ್ನಾರೆ. ಇನತುಳಿದ 
ಜಿಲೆಿಗಳಲಿ ಖನಲ ಇರತವ ಹತದ್ೆಾಗಳಿಗೂ ಅನತಮತಿಯನತು ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳುಳತ್ೆುೇರ್ೆ. ಹತದ್ೆಾಗಳು 
ಯನವನಯವುದತ ಖನಲ ಇವೆ, ಅವುಗಳನತು ಭ್ತಿಾ ಮನಡತವ ಅಧಿಕನರವನತು ಹೊಸದ್ನಗಿ 
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ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಗಳಿಗ ೆನಿೇಡತತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ. ಯನವನಯವ  ಹತದ್ೆಾಗಳು ಖನಲ ಇದ್ೆ. ಅದನತು ಭ್ತಿಾ ಮನಡತವುದಕೆೆ 
ಸಕನಾರ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕೊಳಳಲನಗತತ್ುದ್ೆ.  

ಶ್ರ ಎಸ್.ವಿಿ. ಸಂಕನೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇನತು  ಗನರಮಲೆಕ್ೆಗರ ಹತದ್ೆಾಗಳು 
ಸನವಿರಕ್ೆಂತ್ ಹೆಚತಚ ಹತದ್ೆಾಗಳಿವೆ.   ಅವುಗಳನತು ರೆ್ೇಮಕನತಿ ಮನಡತವ ಅವಶಯಕತ್ ೆ ಇಲಿ. 
ಗನರಮಲೆಕ್ೆಗರ ಹತದ್ೆಾಗೆ ರೆ್ೇರ ರೆ್ೇಮಕನತಿ ಮನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಗೆಟಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸಕನಾರಕೆೆ … 

ಶ್ರೇ ಆರ್. ಅಶೆ್ೇಕ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹದರ್ನಲತೆ ಜಿಲೆಿಗಳಿಗೆ ಹತದ್ೆಾಗಳನತು 
ಭ್ತಿಾ ಮನಡತವುದಕೆೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಅನತಮತಿಯನತು ಕೊಟಿಿದ್ಾೆೇರೆ್. ಇನತುಳಿದ ಜಿಲೆಿಗಳಿಗೆ ಹತದ್ೆಾಗಳನತು 
ತ್ತಂಬ್ತವುದಕೆೆ ಆದಷತಿ ಶ್ೇಘರವನಗಿ ಅನತಮತಿಯನತು ಪಡದೆತಕೂೆಳುಳತ್ೆುೇರೆ್. ಇನತು 14 ಜಿಲೆಿಗಳಿಗ ೆರೆ್ೇರ 
ರೆ್ೇಮಕನತಿ ಮನಡತವುದಕೆೆ    ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಗಳಿಗೆ ಕರಮ ಕೆೈಗೊಳುಳವುದಕೆೆ ಹೆೇಳಿದ್ೆಾೇರೆ್.     

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ. ಸಂಕನೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಟಲ್ಲ್ ಜಿೇ ಜನ ಸೆುೇಹ 
ಕೆೇಂದರದ್ೂೆಳಗೆ ಹೊರಗತತಿುಗೆಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ನಾರ.ೆ ಇಲಿ ಖನಯಂ ರೆ್ೇಮಕನತಿ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ. ಆದರೆ 
ಹೊರಗತತಿುಗ ೆಇರತವುದತ ಬ್ೇೆಡ. ಅಲಿ ಬ್ಹಳ corruption ಆಗತತಿುದ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಆರ್. ಅಶೆ್ೇಕ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಆಟಲ್ಲ್ ಜಿೇ ಜನ ಸುೆೇಹ ಕೆೇಂದರದ 
ಬ್ಗೆೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಸಕನಾರ ಬ್ೆೇರ ೆನಿಧನಾರವನತು ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಂಡಿದ್.ೆ ಅದರ ಬ್ಗೆೆ ರ್ನನತ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ 
ಮನಡಿ, ಮತ್ುೆ ಆಟಲ್ಲ್ ಜಿೇ ಜನ ಸುೆೇಹ ಕೆೇಂದರವೆೇನಿದ್ೆ, ಅದತ ಸಕನರನತ್ಮಕವನಗಿ ಸಪಂದಸತವ ನಿಟಿಿನಲಿ 
ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳುಳತಿುದ್ಾೆೇವೆ. ಯನರತ ಗತತಿುಗೆ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ಇದ್ನಾರೂೆೇ, ಅವರತ ಸಕನಾರದ 
ಅಧಿೇನದಲಿ ಬ್ರತವುದಲಿ. ಗತತಿುಗೆ ಆಧನರದಲಿ ಎಲನಿ ಇಲನಖಗೆಳಲಿ ಇದ್ನಾರ.ೆ   ಇಲಿ ಖನಯಂ 
ಮನಡತವ ಪರಶೆು ಉದಭವವನಗತವುದಲಿ. ತ್ನವು ಗನರಮ ಲೆಕ್ೆಗರ ಹತದ್ೆಾ ಬ್ಗೆೆ ಮನತ್ರ ಪರಶೆುಯನತು 
ಕೆೇಳಿದಾೇರಿ. ಅದಕೆೆ ರ್ನನತ ಉತ್ುರವನತು ಕೂೆಟಿಿದ್ಾೆೇರೆ್.  
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ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ. ಸಂಕನೂರ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರಿಗೆ ಧನಯವನದಗಳನುಪಿಾಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನತು ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ 
ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರೆಲಿರೂ ಸದನದ ಬ್ನವಿಗೆ ಬ್ಂದತ ಧರಣಿಗೆ ನಿರನತ್ರನದವರತ) 

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:-ಮನನಯ ಮಂಜೆೇಗೌಡರೆೇ ತ್ಮಮ ಪರಶೆುಯನತು ಕೆೇಳಿ. ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರವನತು 

ನಡಸೆತವುದಕೆೆ ಸದನದ ಬ್ನವಿಯಲಿರತವ ಸದಸಯರತ ತ್ಮಮ ಸಹಕನರವನತು ಕೊಡಿ.  ಮನನಯ 
ಸದಸಯರೆಲಿರೂ ಸಮನಧನನದಂದ ಇರಿ.  ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರ ಅವಧಿ ಮತಗಿಯಲ. ಈ ರಿೇತಿ ಧರಣಿ ಮನಡಿ, 
ಕೂಗನಡಿದರ ೆ ಹೆೇಗ?ೆ ನಿಮಗೆ ಧರಣಿ ಮನಡತವ ಅಧಿಕನರವಿದ್,ೆ ಧರಣಿ ಮನಡಿ.   ಆದರೆ 
ಕೂಗನಡಬ್ೆೇಡಿ. ಸದನ ಹೆೇಗ ೆನಡಸೆಬ್ೆೇಕತ? 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸನದ:- ಧರಣಿ ಎಂದರೆ ಕೂಗನಡತವುದ್ೆೇ ಆಗಿದ್ೆ. 
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ಪರಶೆು ಸಂಖೆಯ 130 
ಉತ್ುರವನತು ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್.ೆ 

 

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್.ಮಂಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಮೈಸೂರತ ಮತ್ತು 
ಚನಮರನಜನಗರ ಜಿಲೆಿಗಳಲಿ ಬ್ೆಳ ೆ ಹನನಿಗೂೆಳಗನದ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಪರಿಹನರಕನೆಗಿ ಹನಕ್ರತವ ಅಜಿಾಗಳ 
ವಿವರವನತು ಕೆೇಳಿದ್ೆಾ.  ಇದರ ಬ್ಗೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಮನಹತಿಯನತು ನಿೇಡಿರತವುದಲಿ. ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ
ಪರಿಹನರ ನಿೇಡಿರತವ ರೂ. 6,000/- ಏನಿದ್ೆ, ಅವೊತಿುನ ಬ್ೆಳ ೆಹನನಿಗ ೆಕೂೆಟಿಿರತವಂತ್ಹದತಾ.  ಬ್ೆಳ ೆ
ಹನನಿಗ ೆಕೊಟಿಂತ್ಹ ಹಣವನತು ರೈೆತ್ರತ ಪತನಃ ಬ್ೆಳ ೆಬ್ೆಳೆಯಬ್ೆೇಕೆಂದರೆ, ಗೊಬ್ಬರ ತ್ರಬ್ೇೆಕತ ಮತ್ತು 
ಉಳುಮ ಮನಡಬ್ೇೆಕೆಂದರೆ, ಅದಕೆೆ ಯನವುದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯ ಸಹನಯದ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿಲಿ 
ಎನತುವುದ್ೂೆಂದತ.  

ಎರಡರೆ್ೇಯದ್ನಗಿ, ಯನವನಯವ ಬ್ೆಳೆಗ ೆ ಎಷೆಿಷತಿ ಪರಿಹನರವನತು ಕೊಟಿಿದಾೇರಿ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ
ಯನವುದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯ  ಮನಹತಿಯನತು ನಿೇಡಿರತವುದಲಿ. ಈ ಮಳೆಯನಶ್ರತ್ವನದ ಜಿಲೆಿಗಳಲಿ ಕನಫಿ 
ಬ್ೆಳ ೆ  ಎಷತಿ ಎಕರ ೆ ಪರದ್ೆೇಶ ಹನನಿಗಿೇಡನಗಿದೆ್ ಎಂಬ್ ಬ್ಗೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಮನಹತಿಯನತು 
ನಿೇಡಿರತವುದಲಿ. ಹನಗೆೇ ಸವೆಾ ವಿಚನರದಲಿ ಜನಸಿು ಹಣವನತು ನಿಗಧಿ ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ  ಒಬ್ಬ 
ಸವೆಾಯರ್ಗೆ ಒಂದತ ಸನವಿರ ರ್ನಲತೆ ನೂರ ರೂಪನಯಿ ಕೊಡಬ್ೇೆಕನಗತತ್ುದ್ೆ ಎನತುವ ವಿಚನರವನತು  
ನಿರ್ುೆ ದವಸ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳಿದ್ನಾರ.ೆ  ಒಬ್ಬ ಸವೆಾಯರ್ಗೆ ಒಂದಷತಿ ಟನಗೆಾಟ್ನತು ನಿಗಧಿ 
ಮನಡಿದರೆ, ಆ ರಿೇತಿ  ಮೂರ್ನಾಲತೆ ಜನ ಸವೆಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೊಟಿರೆ, ಅದರಿಂದ್ನಗಿ 
ಹೆಚಿಚನ ಹಣವರೆ್ುೇನತ ನಿಗಧಿ ಮನಡಿದಾೇರೂೆೇ, ಅದತ ಉಳಿತ್ನಯವನಗತತ್ುದ್ೆ. ಹನಗೆಯ್ಕೇ, ರೈೆತ್ರಿಗೂ 
ಕೂಡ ಕಡಿಮ ಮನಡಬ್ಹತದತ ಎಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ 
ಕೆೇಳಬ್ಯಸತತ್ುೆೇರೆ್. 

 ಶ್ರೇ ಆರ. ಅಶೆ್ೇಕ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಹದತಾಬ್ಸತುಗಳ ಬ್ಗೆೆ 
ಅಜಿಾಗಳೆೇನಿವೆ? 1978ರೆ್ೇ ಇಸವಿಯಲಿ ತೆ್ರಿಗೆಯನತು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದಾರತ. ಐವತ್ತು ವಷಾಗಳೆ್ ಳಗೆ 
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ಯನವುದ್ೆೇ ಏರಿಕಯೆನತು ಮನಡಿಲಿ. ಈಗನಗಲೇೆ ಒಂದತ ಸನವಿರದ ಐದತನೂರತ ರೂಪನಯಿಗಳನತು 
ಏರೆ್ೂಂದತ ನಿಗಧಿ ಮನಡಿದ್ೆಾೇವೆ.  ಮೂರತ ದನಗಳ ಹಂದ್ಯೆ್ಕೇ, ಐದತ ನೂರತ ರೂಪನಯಿಗಳನತು 
ಕಡಿಮ ಮನಡಿದ್ೆಾೇವೆ. ಸನವಾಜನಿಕರ ಮನವಿ ಬ್ಂದ ಮೇಲೆ ಏರೆ್ೂಂದತ ಜನಸಿುಯನಗಿತೆ್ೂುೇ, ಅದನತು 
ಕಡಿಮ ಮನಡಿದ್ೆಾೇವೆ. ಮೊದಲತ Government Surveyor ಮನತ್ರ ಸವೆಾ ಮನಡತತಿುದಾರತ. ಈಗ 
ಖನಸಗಿೇಯವರಿಗೂ ಸವಾೆ ಮನಡತವುದಕೆೆ ಅವಕನಶ ಕೊಟಿಿದ್ಾೆೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲಿ ಎರಡತ ಲಕ್ಷ 
ಅಜಿಾಗಳು ಪೆಂಡಿಂಗ ಇದ್.ೆ ಎರಡತ ಲಕ್ಷ ಇರತವಂತ್ಹ ಅಜಿಾಗಳನತು ನಮಮ ಸಕನಾರಿ surveyor 
ಗಳು ಮನಡತವುದಕೆೆ ಆಗತವುದಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್.ಮಂಜೆೇಗೌಡ:- ಮೈಸೂರತ ಮತ್ತು ಚನಮರನಜನಗರ ಜಿಲೆಿಗಳಲಿ ಬ್ೆಳ ೆ
ಹನನಿಗೂೆಳಗನದ ರೈೆತ್ರಿಗೆ ಪರಿಹನರಕನೆಗಿ ಹನಕ್ರತವ ಅಜಿಾಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಹೆೇಳಿಲಿ ಎಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮಗ ೆ
ಹೆೇಳುತಿುದ್ೆಾೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ ಆರ. ಅಶೆ್ೇಕ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕಳೆದ ಬ್ನರಿ ಪರವನಹ ಬ್ಂದ್ನಗ, ಬ್ೆಳ ೆ
ಹನನಿಯನಗಿರತವಂತ್ಹದತಾ.  ರನಜಯ ಸಕನಾರದ ಗಮನಕೆೆ ಬ್ಂದದ್.ೆ ಮಳೆಯನಶ್ರತ್ ಜಮಿೇನತ ಏನಿದ್ೆ, 
ಕೆೇಂದರದ ಎನ.ಡಿ.ಆರ.ಎಫ್. ನಿಯಮದ ಪರಕನರ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ  ಆರತ ಸನವಿರದ ಎಂಟ ನೂರತ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತು ಕೊಟಿಿದ್ೆಾೇವೆ. ನಿೇರನವರಿ ಬ್ಳೆಗೆ ೆ ಹದಮೂರತ ಸನವಿರದ ಐದತ ನೂರತ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತು ಕೊಟಿಿದ್ೆಾೇವೆ. ಬ್ಹತ ವನಷ್ಟ್ಾಕ ಬ್ೆಳೆಗ ೆ ಹದರೆ್ಂಟತ ಸನವಿರ ರೂಪನಯಿಗಳನತು 
ಕೊಟಿಿದ್ಾೆೇವೆ. ಮಳೆಯನಶ್ರತ್ ಬ್ೆಳೆಗ ೆಒಂದತ ಸನವಿರದ ಎಂಟತ ನೂರತ ರೂಪನಯಿಗಳು, ನಿೇರನವರಿ 
ಬ್ೆಳೆಗ ೆಹರೆ್ೂುಂದತ ಸನವಿರದ ಐದತ ನೂರತ ರೂಪನಯಿಗಳು, ಬ್ಹತ ವನಷ್ಟ್ಾಕ ಬ್ೆಳೆಗ ೆಹತ್ತು ಸನವಿರ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತು ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಹೆಚತಚವರಿಯನಗಿ ಹಣವನತು ನಿೇಡಿದ್ನಾರೆ.  ಒಟತಿ ರೂ. 
2388.39 ಕೂೆೇಟಿ ಇನ್ಪತಟ ಸಬಿಿಡಿ ಮೊತ್ುವನತು ರೈೆತ್ರ ಖನತೆ್ಗೆ ರೆ್ೇರವನಗಿ ಜಮನ 
ಮನಡಲನಗಿದ್.ೆ  ರನಜಯ ಸಕನಾರ ರೂ.1135.58 ಕೊೇಟಿಗಳನತು ಹೆಚತಚವರಿಯನಗಿ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಹಣವನತು 
ಕೊಟಿಿದ್ಾೆೇವೆ. ಮೊದಲತ ಈ ವಷಾ ಪರವನಹ ಬ್ಂದರ,ೆ ಮತಂದನ ವಷಾ ಪರಿಹನರ ಕೊಡತತಿುದಾರತ. 
ಪರಿಹನರ ಸಿಗಬ್ೆೇಕೆಂದರೆ ಸತಮನರತ ಏಳೆಂಟತ ತಿಂಗಳು ಕನಯಬ್ೇೆಕನಗಿತ್ತು. ಆದರ ೆಈಗ ಆ ರಿೇತಿ 
ಇಲಿ. ಪರವನಹ ಬ್ಂದತ, ಒಂದ್ೆೇ ತಿಂಗಳಿನಲಿ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಪರಿಹನರ ಕೊಡತವಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತು ಸಕನಾರ 
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ಮನಡಿದ್.ೆ ರೈೆತ್ರತ ಸಂಕಷಿದ ರೆ್ರವಿಗ ೆಸಕನಾರ ಈಗನಗಲೆೇ ಹೆಚತಚವರಿ ಹಣವನತು ನಿೇಡಿದ್ೆ. ರೈೆತ್ರ 
ಸಂಕಷಿಕೆೆ ಸಕನಾರ ಮಿೇಡಿದದ್ೆ ಎನತುವ ಮನತ್ನತು ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ 
ಹೆೇಳಬ್ಯಸತತ್ುೆೇವ.ೆ   

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್.ಮಂಜೆೇಗೌಡ:_ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮೈಸೂರತ ಮತ್ತು 
ಚನಮರನಜನಗರ ಜಿಲೆಿಗಳಲಿ ಬ್ೆಳ ೆ ಹನನಿಗೊಳಗನದ ರೈೆತ್ರತ ಪರಿಹನರಕನೆಗಿ ಹನಕ್ರತವಂತ್ಹ 
ಅಜಿಾಗಳು ಬ್ನಕ್ ಎಷ್ಟ್ಿವೆ ಎಂಬ್ ಬ್ಗೆೆ ಮನಹತಿಯನತು  ಕೆೇಳಿದ್ೆಾೇರ್ೆ. ಬ್ೆಳೆ ಹನನಿಗೊಳಗೂೆದ ರೈೆತ್ರಿಗೆ 
ಪರಿಹನರಕನೆಗಿ ಸತಮನರತ ಆರತ ಸನವಿರ ರೂಪನಯಿಗಳ ಚಿಲಿರ ೆಹಣವನತು ಕೊಡತತಿುದಾೇರಿ. ಈ ಆರತ 
ಸನವಿರ ರೂಪನಯಿ ಕೊಟಿಿರತವಂತ್ಹ ಪರಿಹನರ ಬ್ಳೆೆ ರ್ನಶಕೆೆ  ಆಗಿದ್.ೆ    

(ಮತಂದತ) 

 
 
(057) 16.02.2022 4.00 ಟಿಸಿಹಚೆ-ಜಿಆರ           (ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿತಿ) 

 
(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ಸದನದ ಬ್ನವಿಯಲಿ ಧರಣಿಯಲಿ ನಿರತ್ರನಗಿದಾ ಕನಂಗೆರಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮನನಯ 

ಸದಸಯರತಗಳು ಘೂೇಷಣೆಗಳನತು ಕೂಗತತಿುದಾರತ) 
 

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್.ಮಂಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮತ್ುೆ ಅವರತ ಮತಂದ್ ೆ
ಬ್ೆಳೆಯತ್ಕೆಂರ್ ಬ್ೆಳೆಗ ೆ ಸಕನಾರ ಯನವ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಸಹನಯ ಮನಡತತ್ುದ್ೆ? ಈಗ ರ್ನವಲೆನಿ 
ರೆ್ೂೇಡತತಿುರತವಂತ್ೆ ರೈೆತ್ರತ ಬ್ಹಳ ಕಷಿದಲಿದ್ನಾರೆ. ಸಕನಾರ ಅವರ ಬ್ಳೆೆ ರ್ನಶವನಗಿದಾಕೆೆ ಪರಿಹನರ 
ಕೊಟಿಿದ್ೆ.  ಆದರೆ ಆ ರೈೆತ್ರತ ಮತಂದ್ ೆಬ್ೆಳ ೆಬ್ೆಳೆಯಬ್ೆೇಕಲಿವೆೇ,  ಬ್ೆಳ ೆಬ್ೆಳೆಯತವುದಕೆೆ ಸಕನಾರ ಏನತ 
ಸಹನಯ ಮನಡತತ್ುದ್ೆ?  
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ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ್ (ಕಂದ್ನಯ ಸಚಿವರತ):- ಮತಂದನ ದನಗಳಲಿ ಬ್ೆಳ ೆ ಬ್ಳೆೆಯತವಂರ್ 
ಸಂಭ್ಾದಲಿ ಆ ರೈೆತ್ರಿಗೆ ಏನತ ಸಹನಯ ಬ್ೆೇಕ್ದ್ಯೆೇ, ಅದನತು ಸರ್ನಮನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರ 
ಜೊತ್ೆ ಚಚಾೆ ಮನಡಿ ಅವರಿಗ ೆಸಹನಯ ಮನಡತವಂರ್ ವಯವಸೆಿಯನತು ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

 
   (ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ಸದನದ ಬ್ನವಿಯಲಿ ಧರಣಿಯಲಿ ನಿರತ್ರನಗಿದಾ ಕನಂಗೆರಸ್ ಪಕ್ಷದ 

ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು ಘೂೇಷಣೆಗಳನತು ಕೂಗತತಿುದಾರತ) 
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ಪರಶೆು ಸಂಖೆಯ.194 
(ಉತ್ುರ ಲಗತಿುಸಿದ್ೆ) 

ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಜಿ.ಪಿ.ಎಸ., ನತು 2010-11ಕೆೆ  
ಅಳವಡಿಸಲನಯಿತ್ತ. ಅದನತು ಅಳವಡಿಸಿದಂರ್ ಸಂದಭ್ಾದಲಿ ಜಿ.ಪಿ.ಎಸ್., ಆ ಗನರಮಗಳಿಗೆ ಹೂೆೇಗಿ 
ಮರ್ೆಗಳನತು ಲೂೆಕೆೇಟ ಮನಡಿದ್ನಗ ಸತಮನರತ ೫೦ ರಿಂದ ೧೦೦ ಮಿೇಟರ್ ವಯತ್ನಯಸಗಳು ಕೂಡ 
ಕಂಡತಬ್ಂದದ್.ೆ ಮೇಜರ ಆಗಿ ಸಮಸೆಯಯನಗತತಿುರತವುದತ ಪಿ.ಡಿ.ಓ., ಮತ್ತು ಅಲಿನ ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಂದ. 
ಆ ಮನಹತಿ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನದ ಅರಿವು ಅವರಿಗೆ ಇರಬ್ೇೆಕತ. ಆದರೆ ಟೆಕನುಲಜಿ ಬ್ಗೆೆ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಿಲಿ. 
ಮೊದಲಗ ೆಜಿ.ಪಿ.ಎಸ್., ನಿಂದ ಮರ್ೆಗಳನತು ಲೂೆಕೆೇಟ  ಮನಡಿದ ನಂತ್ರ, ಆ ಮರ್ೆಗಳಿಗೆ ದತಡತಡ 
ತ್ಲಪಬ್ೆೇಕೆನತುವುದಕೂೆೆೇಸೆರ ಒಂದತ ಬ್ನರಿ ಮನತ್ರ ʻಒಂದತ ರೂಪನಯಿಯನತು ಟೆಸಿಿಂಗ್̓ ಎಂದತ 
ಕಳುಹಸಬ್ೆೇಕನಗಿತ್ತು. ಆದರ ೆಮೂರತ ಮೂರತ ಬ್ನರಿ ಒಂದ್ೂೆಂದತ ರೂಪನಯಿ ಕಳುಹದ್ನಾರೆ.  ಆ 
ಮೂರತ ಮೂರತ ಬ್ನರಿ ಕಳುಹಸಿದರೂ ಕೂಡ ಬ್ರಿೇ ಒಂದತ ರೂಪನಯಿ ಟೆಸಿಿಂಗ್ ದತಡತಡ 
ಬ್ರತತ್ುದ್ೆಯ್ಕೇ ಹೂೆರತ್ತ, ಆಮೇಲ ೆ ಆ ಮರ್ೆಗಳಿಗೆ ಬ್ರಬ್ೆೇಕನಗಿರತ್ಕೆಂರ್ ದತಡತಡ ಬ್ರತತಿುಲಿ. 
ಇರ್ೂೆುಂದತ ಬ್ಹಳ ಮತಖ್ಯವನದತದ್ೆೇರ್ೆಂದರ,ೆ ಇದ್ೆಲಿವೂ ರನಜಿೇವ್ ಗನಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮದಂದ 
coordination ಆಗತತಿುರತವಂರ್ದತಾ.  ಜಿಲೆಿಯ Chief Executive Officer ರವರಿಗ ೆ ತ್ನವು 
ಅಧಿಕನರವನತು ಕೊಟನಿಗ ಮನತ್ರ ಇದನತು ಏರ್ನದರೂ ಬ್ದಲನವಣೆ ಮನಡಲಕೆೆ ಸನಧಯವನಗತತ್ುದ್ೆ. 
ಈಗನಗಲೆೇ ಮರ್ೆಗಳಿಗೆ ರೂ. 303.64 ಕೂೆೇಟಿಗಳು ಬಿಡತಗಡೆಯನಗಬೆ್ೇಕನಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೇೆವಲ 
ರೂ. ೫೯ ಕೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳು ಮನತ್ರ ಬಿಡತಗಡಯೆನಗಿದೆ್. ಇನೂು ರೂ.244 ಕೊೇಟಿಗಳು 
ಬಿಡತಗಡೆಯನಗಬೆ್ೇಕನಗಿದ್.ೆ ಹನಗನಗಿ, ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ ಜಿಲೆಿಯ Chief Executive Officer ರವರನತು 
ಜೊತ್ೆಗೂಡಿಸಿಕೊಳಿಳ.  ಏಕೆಂದರ ೆ ಸಿಳಿೇಯವನಗಿ ಇರತ್ಕೆಂರ್ ಪಿ.ಡಿ.ಓ., ಹನಗೂ 
ಕನಯಾದಶ್ಾಯವರಿಗ ೆ ಇವಯನಾರಿಗೂ ಹೆಚಿಚನ ಅಧಿಕನರವಿಲಿ. ಆ ನಿಗಮದಂದ ಬ್ೆೇಪಾಡಿಸಿದರ ೆ
ಮನತ್ರ ರ್ನವು ಅವರಿಗೆ ರ್ನಯಯ ಕೊಡತವುದಕೆೆ ಸನಧಯ. ಹನಗನಗಿ, ಇದನತು ತ್ಕ್ಷಣವೇೆ 
ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳಳಬ್ೇೆಕೆಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲಿ ಕೆೇಳಿಕೂೆಳುಳತ್ೆುೇರೆ್.  
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ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ 
ಅಭಿವೃದಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ 
ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣ್ರವರತ ಕೇೆಳಿದಂರ್ ಪರಶೆುಗ ೆ ಸಪಷಿವನದ ಉತ್ುರವನತು ಕೊಡಲನಗಿದ್.ೆ ಆದರೆ ಅವರತ 
ಏನತ ಹೆೇಳುತಿುದ್ನಾರಂೆದರ,ೆ ಪಿ.ಡಿ.ಓ.,ರವರತ ಮನಹತಿಯ ಕೊರತೆ್ಯಿಂದ್ನಗಿ ಜಿ.ಪಿ.ಎಸ್., ನಲಿ 
ಒಂದಷತಿ ಸಮಸೆಯಗಳನಗತತಿುದ್ೆ. ಅದರ ಬ್ದಲಗೆ ಜಿಲನಿ ಪಂಚನಯಿತಿಯ ಮತಖ್ಯ ಕನಯಾ 
ನಿವಾಹಣನಧಿಕನರಿಗಳಿಗೆ, ಅವಕನಶ ಕೂೆಡಿ, ಇದರಿಂದ ಹೆಚಿಚನ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ್ೆಂದತ ಹೇೆಳಿದ್ನಾರೆ. 
ಸತಮನರತ ೩೭,252 ಜಿ.ಪಿ.ಎಸ್., ಅಳವಡಿಕೆ ಮನಡಿ ಹಣ ಕೊಡಬ್ೇೆಕನದಂರ್ ಮರ್ೆಗಳನತು ರ್ನವು 
ಈಗನಗಲೆೇ ಗತತಿಾಸಿದ್ೆಾೇವೆ. ಆದ್ನಗೂಯ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದಂತ್ೆ, ಈಗನಗಲೆೇ ರೂ.59 
ಕೊೇಟಿಗಳನತು ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಲನಗಿದ್.ೆ ಈ ಹರೆ್ುಲೆಯಲಿ ಮತ್ೂೆುಮಮ ಪತನರ್ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡಿ, 
ಜಿ.ಪಿ.ಎಸ್.,ನತು ಮತ್ೊುಮಮ ಅಳವಡಿಸತವುದಕೆೆ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೊಡತತ್ುೆೇವೆ. ಯನಯನಾರತ ತ್ಮಮ 
ಮರ್ೆಗೆ ಪನಯ ಹನಕ್ಕೂೆಂಡತ, ಗೊೇಡ ೆಕಟಿಿಕೂೆಂಡತ, ಛನವಣಿ ಮನಡಿ, ಇನತು ಬ್ನಕ್ ಯನಯನಾರತ 
ಇದ್ನಾರೂೆೇ ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡತಗಡೆಗ ೆಜಿಲನಿ ಮಟಿದ ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಂದ ವರದ ತ್ರಿಸಿಕೊಂಡತ ಹಣ 
ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತು ಮನಡತತ್ುೆೇವೆ. ಕೊರೆ್ಯ ವಯಕ್ುಗೂ ಕೂಡ ಹಣ ಪನವತಿ 
ಮನಡತವಂರ್ ಜವನಬ್ನಾರಿ ತ್ೆಗೆದತಕೊಳುಳತ್ುೆೇವೆ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ನಿೇವು ಅವರ ಖನತೆ್ಗ ೆ ಒಂದತ 
ರೂಪನಯಿ ಹನಕ್ದಾೇರಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ನಾರೆ. ಆ ಬ್ನಯಂಕ್ ಖನತೆ್ ಅವರದ್ೊಾೇ ಅರ್ವನ 
ಬ್ೆೇರಯೆವರದ್ೂೆಾೇ ಎಂದತ ದೃಢೇಕರಿಸತವುದಕೂೆೆೇಸೆರ ಒಂದತ ರೂಪನಯಿ ಹನಕತವುದತ ರೂಢಯಿದ್.ೆ 
ಅದನೂು ಕೂಡ ಸಮಪಾಕವನಗಿ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದ್ೇೆರ್ೆಂದರ,ೆ ಅವರ 
ಖನತೆ್ಗ ೆ ಟೆಸಿಿಂಗ್ ಎಂದತ ಒಂದತ ರೂಪನಯಿಯನತು ಒಂದ್ೇೆ ಬ್ನರಿ ಹನಕ್ದರ ೆ ಸನಕತ. ಮೂರತ 
ಮೂರತ ಬ್ನರಿ ಟೆಸಿಿಂಗ್ ಮನಡತತಿುದ್ನಾರ.ೆ ಆ ಫಲನನತಭ್ವಿಗಳಿಗ ೆ ಮೂರತ ಬ್ನರಿ ಒಂದ್ೂೆಂದತ 
ರೂಪನಯಿ ಬ್ಂದದ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಹನಗೆೇರ್ನದರೂ ಅವರ ಖನತೆ್ಗ ೆ ಒಂದ್ೂೆಂದತ 
ರೂಪನಯಿ ಮೂರತ ಬ್ನರಿ ಬ್ಂದದಾರ,ೆ ಅದತ ರೆ್ೈಜತೆ್ ಇದಾರ ೆ ಅವರ ಖನತ್ೆಗೆ ಹಣ ಹನಕತವಂರ್ 
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ಕೆಲಸಗಳನತು ಮನಡತತ್ುೆೇವ.ೆ ಮತ್ೆು ಅಗತ್ಯವಿದಾರೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಜೊತ್ೆ ರನಜಿೇವ್ ಗನಂಧಿ ವಸತಿ 
ನಿಗಮದ ಅಧಿಕನರಿಗಳನತು ಕರದೆತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಸಮಸಯೆಯನತು ಪರಿಹನರ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ಸದನದ ಬ್ನವಿಯಲಿ ಧರಣಿಯಲಿ ನಿರತ್ರನಗಿದಾ ಕನಂಗೆರಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತಗಳು ಘೂೇಷಣೆಗಳನತು ಕೂಗತತಿುದಾರತ) 
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ಪರಶೆು ಸಂಖೆಯ.153 
(ಉತ್ುರ ಲಗತಿುಸಿದ್ೆ) 

ಶ್ರೇ ನಿರನಣಿ ಹಣಮಂತ್ ರತದರಪಪ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಉತ್ುರವನತು ಒದಗಿಸಿದ್ನಾರೆ. ರನಜಯದಲಿ ಬ್ಗರ್ ಹತಕತಂ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿಯಲಿ ಇದೂವರಗೊ ಎಷತಿ 
ಅಜಿಾಗಳನತು ಸಿಾೇಕರಿಸಲನಗಿದ್ೆ, ತ್ನಲೂಿಕತವನರತ ವಿವರ ನಿೇಡತವಂತ್ೆ ಕೆೇಳಿದ್ೆಾನತ. ಅದಕೆೆ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಸಂಪೂಣಾವನದ ಉತ್ುರವನತು ಕೂೆಟಿಿದ್ನಾರೆ. ಸದರಿ ಯೇಜರೆ್ಯಲಿ ಇಲಿಯವರೆಗೂ ಎಷತಿ 
ಅಜಿಾಗಳು ಬ್ಂದದಾವು, ಎಷತಿ ಅಜಿಾಗಳು ಇತ್ಯರ್ಾವನಗಿವೆ, ಬ್ನಕ್ ಇರತ್ಕೆಂರ್ ಅಜಿಾಗಳೆಷತಿ ಎಂದತ 
ಕೆೇಳಿದಾಕೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತು ಒದಗಿಸಿದ್ನಾರೆ. ಉದ್ನಹರಣೆಗೆ ಬ್ನಗಲಕೊೇಟ ೆಜಿಲೆಿಯಲಿ 
ಒಟತಿ ೮೯೬೭ ಅಜಿಾಗಳನತು ಸಿಾೇಕರಿದತಾ, ಅದರಲಿ ೮೩೮೯ ಅಜಿಾಗಳನತು ವಿಲೆೇವನರಿ ಮನಡಿದತಾ, 
ಇನೂು 578 ಅಜಿಾಗಳು ಬ್ನಕ್ ಇದ್ೆಯ್ಕಂದತ ಉತ್ುರ ಕೊಟಿಿದ್ನಾರೆ. ಉಳಿದರತ್ಕೆಂರ್ ಅಜಿಾಗಳನತು 
ಆದಷತಿ ಬ್ೇೆಗರ್ ೆ ಇತ್ಯರ್ಾಪಡಿಸಬ್ೇೆಕೆಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲಿ ತ್ಮೂಮಲಕ ಮನವಿಯನತು 
ಮನಡತತಿುದ್ೆಾೇರ್.ೆ ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಜಿಲನಿವನರತ ವಿವರಗಳನತು ಅನತಬ್ಂಧ-೧, ಅನತಬ್ಂಧ-೨ ಮತ್ತು 
ಅನತಬ್ಂಧ-೩ರಲಿ ಕೂೆಟಿಿರತ್ಕೆಂರ್ ಅಂಕ್ ಅಂಶಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಇಲಿ ಕೂೆಟಿಿರತ್ಕೆಂರ್ ಅಜಿಾಗಳ 
ವಿಲೆೇವನರಿಯಲೂಿ ಕೂಡ ಬ್ಹಳ ವಯತ್ನಯಸ ಕನಣತತಿುದ್ೆ. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ದಯವಿಟತಿ ಅದನತು 
ಪರಿಶ್ೇಲಸಬ್ೇೆಕೆಂದತ ತ್ಮಮಲಿ ವಿನಂತಿಯನತು ಮನಡಿಕೊಳುಳತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ. ನಮೂರೆ್-೩ರಲಿ 
ಬ್ನಗಲಕೊೇಟೆಯಲಿ 1217 ಅಜಿಾಗಳು ಬ್ಂದದತಾ, ಅವು ಇದತವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯನವುದ್ೆೇ 
ಇತ್ಯರ್ಾವನಗಿರತವುದಲಿ. ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ ಅದನತು ಇತ್ಯರ್ಾ ಮನಡಬ್ೇೆಕೆಂದತ ತ್ಮಮಲಿ ಮನವಿ 
ಮನಡಿಕೊಳುಳತ್ೆುೇರೆ್. ಅದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಸದರಿ ಅಜಿಾ ಸಲಿಸಲತ ಕನಲನವಕನಶವನತು ವಿಸುರಿಸತವುದಕೆೆ 
ಸಕನಾರ ಏರ್ನದರೂ ದರ್ನಂಕವನತು ನಿಗದಪಡಿಸತತ್ುದ್ೆಯ್ಕೇ? ಏಕೆಂದರ ೆ ಈಗನಗಲೆೇ 
ನಿಗದಪಡಿಸಿದಂರ್ ಅವಧಿ ಮತಗಿದದ್.ೆ ಮತ್ೆು ಬ್ಗರ್ ಹತಕತಂ ಅಜಿಾಯನತು ಹನಕತವುದಕೆೆ ಬ್ಡವರಿಗೆ 
ಇನುಷತಿ ಅವಕನಶವನತು ಮನಡಿಕೊಡಬ್ೆೇಕೆಂದತ ಈ ಮೂಲಕ ಸಕನಾರವನತು ಒತ್ನುಯಿಸತತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ನಿರನಣಿ 
ಹಣಮಂತ್ ರತದರಪಪನವರತ ಕೆೇಳಿರತ್ಕೆಂರ್ ಪರಶೆುಗೆ ರ್ನವು ಈಗನಗಲೆೇ ಉತ್ುರವನತು ಒದಗಿಸಿದ್ೆಾೇವೆ. 
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ಬ್ನಗಲಕೊೇಟೆ ಜಿಲೆಿಯಲಿ ಒಟತಿ 8967 ಅಜಿಾಗಳು ಸಿಾೇಕರಿಸಲನಗಿದ್ೆ. ಅದರಲಿ ಒಟತಿ 8389 
ಅಜಿಾಗಳನತು ವಿಲೆೇವನರಿ ಮನಡಲನಗಿದ್.ೆ ಇನೂು 578 ಅಜಿಾಗಳು ಬ್ನಕ್ ಇರತತ್ುದ್ೆ. ಆ 578 
ಅಜಿಾಗಳನೂು ಕೂಡ ಆದಷತಿ ಶ್ೇಘರವನಗಿ ವಿಲೆೇವನರಿ ಮನಡತವುದಕೆೆ ರ್ನನತ ಕರಮ 
ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳುಳತ್ೆುೇರೆ್. ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿ ನಿಯಮ 1964 ಕಲಂ 94 (ಎ) ಅಡಿಯಲಿ ನಮೂರೆ್-57ರ 
ಅಜಿಾಯನತು ವಿಸುರಿಸಬ್ೆೇಕಂೆದತ ಕೆೇಳಿದ್ನಾರ.ೆ ಒಂದತ ವಷಾಗಳ ಕನಲ ಈ ಅಜಿಾಯನತು ಹನಕತವುದಕೆೆ 
ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೂೆಡತತಿುದ್ಾೆೇವೆ.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರತ ಮೇಜತ ತ್ಟತಿವ ಮೂಲಕ ತ್ಮಮ ಹಷಾವನತು 
ವಯಕುಪಡಿಸಿದರತ) 

ಶ್ರೇ ನಿರನಣಿ ಹಣಮಂತ್ ರತದರಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ 
ಧನಯವನದಗಳು. 

ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ರೈೆತ್ರತ ಅಜಿಾ ಹನಕ್, ಮನವಿ 
ಮನಡಿಕೊಳುಳವುದಕೆೆ ರ್ನವು ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೂೆಡತತ್ೆುೇವೆ.  

ಪರಶೆು ಸಂಖೆಯ.145 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬ್ೆಬೇಗೌಡರವರತ ಸದನದಲಿ ಉಪಸಿಿತ್ರಿಲಿ, ಹನಗನಗಿ   

ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್ ರವರ ತ್ಡಹೆಡಿಯಲನದ ಪರಶುೆಯನತು ತ್ೆಗೆದತಕೊಳೆ್ ಳೇಣ. 
 
(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ಸದನದ ಬ್ನವಿಯಲಿ ಧರಣಿಯಲಿ ನಿರತ್ರನಗಿದಾ ಕನಂಗೆರೇಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮನನಯ 

ಸದಸಯರತಗಳು ಘೂೇಷಣೆಗಳನತು ಕೂಗತತಿುದಾರತ) 
 

ತ್ಡಹೆಡಿಯಲನದ ಪರಶೆು ಸಂಖೆಯ.46 
ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ವಿಧವನ . . .  
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಎನ್. ರವಿಕತಮನರ್ರವರೇೆ, ತ್ನವು ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿಳ. 
ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ:- ಆಯಿತ್ತ.  
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ಆ) ಚತಕೆೆ ಗತರತತಿಲಿದ ಪರಶೆುಗಳಿಗೆ ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನಿೇಡಲನದ ನಿೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳ  
   ಮಂಡರೆ್:-  

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ದರ್ನಂಕ 16ರೆ್ೇ, ಫೆಬ್ರವರಿ 2022ರ ಸಮೂಹ-3ರ ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ುರಿಸತವ ಒಟತಿ 89 
ಪರಶೆುಗಳ ಪೆೈಕ್, 52 ಪರಶೆುಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರಗಳನತು ಸದನದಲಿ ಮಂಡಿಸತತಿುದ್ೆಾೇರೆ್. 

 
(ಉತ್ುರಗಳನತು ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್ೆ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  ವಿಪ/16-02-2022 
“ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗದ್ ಪರತಿ/unedited copy, ನ್ಾಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪತಿರಕಾ ಪರಕಟಣೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ದ” 

 

Page 83 of 83 
 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಸದನವನತು ರ್ನಳೆ ಬ್ೆಳಗೆೆ 10.30 ಗಂಟೆಯವರಗೆೆ 
ಮತಂದೂಡತತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ.  

 
(ಸದನವು ಸಂಜೆ ೪ ಗಂಟೆ ೧೦ ನಿಮಿಷಕೆೆ ಮತಕನುಯಗೊಂಡತ ಪತನಃ ದರ್ನಂಕ ೧೭ರೆ್ೇ 
ಫೆಬ್ರವರಿ ಮನಹೆ 202೨ರ ಗತರತವನರದಂದತ ಬ್ೆಳಗೆೆ 10.30 ಗಂಟೆಗ ೆಸೇೆರಲತ 

ತಿೇಮನಾನಿಸಲನಯಿತ್ತ) 
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