
                                                                                      «¥À/17.02.2022/  1 

 

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

   

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 
ನೂರನಲವತ್ನುರರೆ್ಯ ಅಧಿವೆೇಶನ 

೧೭ರೆ್ೇ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೨  
                    ಗತರತವನರ                                                             

 
 

1. ನಿಯಮ 59ರ ಮೇರಗೆ ೆನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ ಮಂಡಿಸಲತ ಅನತಮತಿ ಕೊೇರಿ ಪರಸ್ನುವ 
“ರನಷರಧ್ವಜಕೆೆ ಸಚಿವರೂೆಬ್ಬರತ ಅಗೌರವ ತ್ೊೇರಿದ್ನಾರೆ ಎನತುವ ಬ್ಗೆೆ”  

- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸ್ನದ್(ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ) 
- ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧ್ತಸ್ನಾಮಿ(ಕನನೂನತ, ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳು ಹನಗೂ  

                                    ಶನಸನ ರಚರೆ್ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನಿೇರನವರಿ ಸಚಿವರತ) 
- ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ.ೆರನಥೂೆೇಡ್(ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ) 
- ಶ್ರೇ ಸಲೇಂ ಅಹಮದ್  
- ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

 
2. ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರಗಳು  

ಅ) ಚತಕೆೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆುಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನಿೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 
282-ಮದರಸ್ನ ಧನಮಿಾಕ ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ ಕತರಿತ್ತ 

   - ಶ್ರೇ ಮತನಿರನಜತ ಗೌಡ ಪಿ.ಎಂ. 
   - ಶ್ರೇ ಬ್ಸವರನಜ ಬೂೆಮನಾಯಿ(ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು) 
 

293+308+206-ಕೆೇಂದರದ 7ರೆ್ೇ ವೇೆತ್ನ ಆಯೇಗದ ಶ್ಫನರಸತು ಜನರಿ ಕತರಿತ್ತ 
   - ಶ್ರೇ ಕ.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ 
   - ಶ್ರೇ ಅರತಣ್ ಶಹನಪೂರ 
   - ಶ್ರೇ ಅ.ದ್ೆೇವೇೆಗೌಡ 
   - ಶ್ರೇ ಬ್ಸವರನಜ ಬೂೆಮನಾಯಿ(ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು) 
 

214-ಐ.ಎಂ.ಎ. ಹಗರಣ್ದ ಆರೂೆೇಪಿಗಳ ಕತರಿತ್ತ 
   - ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್ 
   - ಶ್ರೇ ಬ್ಸವರನಜ ಬೂೆಮನಾಯಿ(ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು) 
 

 ವಿಷಯನನತಕರಮಣಿಕೆ (Index) 
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205-ವೆೈ.ಜಿ. ಗತಡಡ ಡ್ನಯಮ್ನ ಕನಮಗನರಿ ಬ್ಗೆೆ 
   - ಶ್ರೇ ಅ.ದ್ೆೇವೇೆಗೌಡ 
   - ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧ್ತಸ್ನಾಮಿ(ಕನನೂನತ, ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳು ಹನಗೂ  
                               ಶನಸನ ರಚರೆ್ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನಿೇರನವರಿ ಸಚಿವರತ) 
 

239-ಬೆಂಗಳೂರತ ಅಭಿವೃದಿ ಪ್ನರಧಿಕನರ ಸ್ನಾಧಿೇನ ಪಡಿಸಿಕೂೆಂಡಿರತವ ಜಮಿೇನತಗಳಲಿ  
             ಬ್ಡ್ನವಣ ೆನಿಮನಾಣ್ ಮನಡದ್ ೆಅನತಪಯತಕುವನಗಿ ಉಳಿದರತವ ಬ್ಗೆೆ. 

- ಶ್ರೇ ಕ.ೆಎ.ತಿಪ್ಪೆೇಸ್ನಾಮಿ     
- ಶ್ರೇ ಬ್ಸವರನಜ ಬೂೆಮನಾಯಿ(ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು) 

 
  234-ನಕಲ ಕಟಟಡ ಕನಮಿಾಕರ ರೆ್ೂೇಂದಣಿ ಕತರಿತ್ತ 
   - ಡ್ನ: ತ್ಳವನರ್ ಸ್ನಬ್ಣ್ಣ 
   - ಶ್ರೇ ಅರಬೆೈಲ್ ಶ್ವರನಂ ಹೆಬನಬರ್(ಕನಮಿಾಕ ಸಚಿವರತ) 
 
  274-ಕೂೆೇಲನರದಲಿರತವ ಕೆರೆಗಳ ಬ್ಗೆೆ 

-ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದರನಜತ 
-ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧ್ತಸ್ನಾಮಿ(ಕನನೂನತ, ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳು  

                      ಹನಗೂ ಶನಸನ ರಚರೆ್ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನಿೇರನವರಿ ಸಚಿವರತ) 
 
ಆ) ಚತಕೆೆ ಗತರತತಿಲಿದ ಪರಶೆುಗಳಿಗೆ ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನಿೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 
 
೩. ನಿಯಮ 59ರ ಮೇರಗೆ ೆನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ ಮಂಡಿಸಲತ ಅನತಮತಿ ಕೊೇರಿ ಪರಸ್ನುವ 

“ರನಷರಧ್ವಜಕೆೆ ಸಚಿವರೂೆಬ್ಬರತ ಅಗೌರವ ತ್ೊೇರಿದ್ನಾರ ೆಎನತುವ ಬ್ಗೆೆ” 
 

- ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ.ೆರನಥೂೆೇಡ್(ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ) 
- ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ(ಗೃಹ ಸಚಿವರತ) 
- ಶ್ರೇ ಸಲೇಂ ಅಹಮದ್ 
- ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್ 
- ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್ 
- ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ ಅಹಾದ್ 
- ಶ್ರೇ ಕ.ೆಗೂೆೇವಿಂದರನಜ್ 
- ಶ್ರೇ ಕ.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ 
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- ಶ್ರೇ ಅಲಿಂ ವಿೇರಭದರಪಪ 
- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡ 
- ಡ್ನ: ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸ್ನಾಮಿ 
- ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣ್ 
- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ 
- ಶ್ರೇ ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮನಾಪೂರ 
- ಡ್ನ: ತ್ೆೇಜಸಿಾನಿ ಗೌಡ 
- ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟ 
- ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ 
- ಶ್ರೇ ರಘುರ್ನಥ್ ರನವ್ ಮಲನೆಪೂರ ೆ
- ಶ್ರೇ ಅಡಗೂರತ ಹೆಚ್. ವಿಶಾರ್ನಥ್ 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸ್ನದ್(ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ) 
- ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪ್ನಟಿೇಲ್(ಲೂೆೇಕೂೆೇಪಯೇಗಿ, ಬ್ಂದರತ ಮತ್ತು ಒಳರ್ನಡತ  
                             ಜಲ ಸ್ನರಿಗ ೆಸಚಿವರತ) 
- ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ್ 
- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ.ಸಂಕನೂರ 
- ಶ್ರೇ ಕೂೆೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
- ಶ್ರೇ ಪರತ್ನಪ್ ಸಿಂಹ ರ್ನಯಕ್ ಕ.ೆ 

 
೪. ಸಭೆಯ ಮತಂದಡಲನದ ಕನಗದಪತ್ರಗಳು 

                                    
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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(058)17.02.2022 10.40 ವೆೈಎಲ-ಬಿಎನಎಸ  

 

  

 

 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 
ಗತರತವನರ, 17ರೆ್ೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 

 
ಸದನವು ವಿಧನನಸ್ೌಧ್ದಲಿರತವ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸಭನಂಗಣ್ದಲಿ 

ಪೂವನಾಹು 10 ಗಂಟೆ 42 ನಿಮಿಷಕೆೆ ಸಮನವೆೇಶಗೂೆಂಡಿತ್ತ 
 

ಸಭನಪತಿಯವರನದ (ಶ್ರೇ ಬ್ಸವರನಜ ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಹೊರಟಿಟ)ರವರತ 
ಪಿೇಠವನತು ಅಲಂಕರಿಸಿದರತ 
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೧. ನಿಯಮ 59ರ ಮೇರೆಗೆ ನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ ಮಂಡಿಸಲತ ಅನತಮತಿ ಕೊೇರಿ ಪರಸ್ನುವ 
 

     “ರನಷರಧ್ವಜಕೆೆ ಸಚಿವರೂೆಬ್ಬರತ ಅಗೌರವ ತ್ೊೇರಿದ್ನಾರೆ ಎನತುವ ಬ್ಗೆೆ”  
- - - - 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸ್ನದ್ (ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಿರ್ುೆ 
ದವಸ ತ್ಮಾ ಗಮನಕೆೆ ಕೆಲವಂದತ ಗಂಭಿೇರವನದ ವಿಚನರವನತು ನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ ಮೂಲಕ 
ತ್ಂದದ್ಾೆವು.  ಮನನಯ ಸಚಿವರನದ ಶ್ರೇ ಕ.ೆಎಸ.ಈಶಾರಪಪನವರ ನಿಲತವಿನಲಿ ಯನವುದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯಲಿ 
ಬ್ದಲನವಣೆಯನಗಿಲಿ.  ಅವರತ ಪತನಃ ಅದರೆ್ುೇ ಉಚನಾರಣೆ ಮನಡಿ, ರನಷರ ಧ್ವಜಕೆೆ ಅಪಮನನ 
ಮನಡತವಂಥ ರಿೇತಿಯಲಿ ಹೆೇಳಿಕೆಯನತು ಕೊಟಿಟರತವುದರಿಂದ, ಆ ವಿಚನರದ ಮೇಲೆ ಚಚೆಾ ಮನಡಲತ 
ದಯವಿಟತಟ ಸಕನಾರಕೆೆ ಹೇೆಳಿ.್ ್ “ಮನನಯ ಸಚಿವರನದ ಶ್ರೇ ಕೆ.ಎಸ.ಈಶಾರಪಪನವರತ ಸಂವಿಧನನಕೆೆ 
ವಿರತದಿವನಗಿ ಹೊೇಗಿದತಾ, ಅವರ ವಿರತದಿ ದ್ೆೇಶದ್ೊರೇಹದ ಕೆೇಸನತು ದ್ನಖ್ಲಸಬೆೇಕೆಂದತ”್ ತ್ಮಾ 
ಪಿೇಠದ ಮೂಲಕ ಸಕನಾರಕೆೆ ನಿದ್ೆೇಾಶನ ನಿೇಡಬೆೇಕೆಂದತ ತ್ಮಾಲಿ ಒತ್ನುಯ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧ್ತಸ್ನಾಮಿ(ಕನನೂನತ, ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳು ಹನಗೂ ಶನಸನ ರಚರೆ್ 
ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನಿೇರನವರಿ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರತ ಹನಗೂ ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತ ತ್ಂದರತವಂಥ ನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ ಏನಿದ್,ೆ ಅದಕೆೆ ನಿರ್ುೆ 
ದವಸವೆೇ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಉತ್ುರಿಸಿದ್ಾೆೇರ್.ೆ  ಮನನಯ ಕ.ೆಎಸ.ಈಶಾರಪಪನವರತ ಏನೂ ಪತನರ್ ಉಚನಾರ 
ಮನಡಿಲಿದರತವುದತ ರ್ನನತ ಸಹ ರೆ್ೂೇಡಿದ್ೆಾೇರ್.ೆ     ಮನಧ್ಯಮದವರೂೆಂದಗೆ Interact 
ಮನಡತವನಗ ಆ ರಿೇತಿ ಮನನಯ ಕ.ೆಎಸ.ಈಶಾರಪಪನವರತ ಹೆೇಳಿದ್ನಾರ ೆಎಂದತ ರ್ನವು ನಿರ್ುೆ admit 
ಮನಡಿಕೊಂಡಿದ್ೆಾೇವ.ೆ  ಕೊರೆ್ಯಲಿ ಹೆೇಳಿಕೆ ನಿೇಡತವನಗ ತಿರವಣ್ಾ ಧ್ವಜ ಈ ದ್ೆೇಶದ ರನಷರಧ್ವಜವನಗಿದತಾ, 
ಅದಕೆೆ ಅಗೌರವ ಕೊಡತವುದತ ದ್ೆೇಶದ್ೂೆರೇಹ ಮನಡಿದಂತೆ್, ಅಂಥವರನತು ದ್ೆೇಶದ್ೊರೇಹಿಗಳೆಂದತ 
ಕನಣ್ಬೆೇಕನಗತತ್ುದ್ೆ ಎಂದತ ತಿಳಿಸಿದ್ನಾರ.ೆ  ಹನಗನಗಿ ಮನನಯ ಕ.ೆಎಸ.ಈಶಾರಪಪನವರತ ಏನತ ಹೇೆಳಿಕ ೆ
ನಿೇಡಿದ್ನಾರ,ೆ ಅದತ ಸಪಷಟವನಗಿದೆ್.  ಎಲೆಕನರನಿಕ್ ಮಿೇಡಿಯನದವರೊಂದಗೆ interact ಮನಡತವ 
ಸಂದಭಾದಲಿ “ಹನಗನದರೆ, ತ್ನವು ಕೆಂಪತ ಧ್ವಜ ಹನರಿಸತತಿುೇರನ ಎಂದತ ಕೆೇಳಿದತಾ, ಅದಕೆೆ ಮನನಯ 
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ಕ.ೆಎಸ.ಈಶಾರಪಪನವರತ 200 ವಷಾಗಳಿಗೊೇ, 500 ವಷಾಗಳಿಗೊೇ ಆಗಬ್ಹತದ್ೆರ್ೂೆೇ”್ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿರತವ ಹೆೇಳಿಕೆಯನತು ಮನನಯ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸ್ನದ್ರವರತ positive sense  ನಲಿ 
ತೆ್ಗೆದತಕೂೆಳಳಬನರದತ್ತು ಎನತುವುದತ ನನು ಭನವರೆ್.  ಜೊತ್ೆಗೆ Flag Code ನಲಿ ಸಹ “ಆ ರಿೇತಿಯ 
ವಿವನದ್ನತ್ಾಕ ಹೇೆಳಿಕೆಯನತು ಕನನೂನಿನಲಿ ತಿೇವರವನಗಿ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳಳಬನರದತ”್ ಎಂದತ ಸಪಷಟವನಗಿ 
ಸೂಚಿಸತತ್ುದ್ೆ.  ಹನಗೆಯೇ ಮನನಯ ಕ.ೆಎಸ.ಈಶಾರಪಪನವರತ ಸಹ ಆ ರಿೇತಿಯ ಮನತ್ನತು ಹೇೆಳಿದ್ಾೆೇರೆ್, 
ಅಂತಿಮವನಗಿ ರನಷರ ಧ್ವಜವೆೇ ನಮಗೆಲನಿ ಶೆರೇಷಠ, ಅದಕೆೆ ಅಗೌರವ ಮನಡತವುದತ ದ್ೆೇಶದ್ೂೆರೇಹದ 
ಕೆಲಸವನಗತತ್ುದ್ ೆ ಎನತುವುದನತು  ಒಳೆಳಯ spirit ನಲಿ ಹೆೇಳಿರತವ ಹೆೇಳಿಕೆಯನತು ಮನನಯ 
ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸ್ನದ್ರವರತ ಸಿಾೇಕನರ ಮನಡಿ, ಈ issue ಅನತು ಇಲಿಗೆ ಮತಕನುಯಗೊಳಿಸಬೇೆಕೆಂದತ 
ಅವರಿಗೆ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಕೆೈಮತಗಿದತ ಕೇೆಳಿಕೂೆಳುಳತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಎಲಿಯತ ಸಹ ಪ್ನಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆೇಸರಿ 
ಧ್ವಜ ಹನರಿಸತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿಲಿ.  ಆಗಬ್ಹತದ್ರೆೆ್ೂೇ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ನಾರೆ.  ಈ ಹಿಂದ್ ೆ ಸಹ 
ರನಮಮಂದರ ಕಟಟಲತ ಸ್ನಧ್ಯವಿಲಿವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದತಾ, ಇವತ್ತು ಆ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲಿವೆೇ? ಅಂತ್ಹ ಒಂದತ 
ಕನಲ ಮತಂದ್ ೆಬ್ರತತ್ುದ್ಯೆೇ, ಇಲಿವೇ ಯನರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? 200 ವಷಾಗಳು, 500 ವಷಾಗಳ 
ನಂತ್ರ ಬ್ರಬ್ಹತದ್ೆೇರ್ೊೇ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿಕೆ ನಿೇಡಿದ್ನಾರೆ.  200 ವಷಾಗಳವರಗೊ ರ್ನವು 
ಬ್ದತಕಿರತವುದಲಿ, ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದವರತ ಬ್ದತಕಿರತವುದಲಿ.  ಆ ರಿೇತಿ ಇರತವನಗ ಏತ್ಕೆೆ ಅಷತಟ 
ಗಂಭಿೇರವನಗಿ ಆ ವಿಚನರವನತು ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಂಡತ ಕನಂಗೆರಸ್ ಪಕ್ಷದವರತ ದ್ೂೆಡಡದ್ನಗಿ ಮನಡತತಿುದ್ನಾರ ೆ
ಗೊತಿುಲಿ.  ದಯವಿಟತಟ ರ್ನನತ ಅವರಲಿ ಮನವಿ ಮನಡತವುದ್ೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಈ ಸದನವು ಶನಂತ್ವನಗಿ 
ನಡ್ಯೆಲತ ಅನತವು ಮನಡಿಕೊಡಬೆೇಕತ.  ದಯವಿಟತಟ ಮನನಯ ಕ.ೆಎಸ.ಈಶಾರಪಪನವರತ ಮತ್ುೆ ಏನೂ 
positive ಆಗಿ ಹೆೇಳಿಲಿ.  ಅವರತ ಹೆೇಳಿರತವ ಹೆೇಳಿಕೆಯ ಕತರಿತ್ತ ಸಪಷಟವನಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ನಾರ.ೆ  ಆದರೆ, 
ಅಂತಿಮವನಗಿ ರೆ್ೂೇಡಿದ್ನಗ ಮನನಯ ಕ.ೆಎಸ.ಈಶಾರಪಪನವರತ ನಿೇಡಿರತವ ಹೆೇಳಿಕೆಯ ಬ್ಗೆೆ 
ಸಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ text ಅನತು ಪರಿಗಣಿಸತವ ಸಂದಭಾ ಬ್ಂದರ ೆ ಅವರ ಹೆೇಳಿಕೆಗೆ ಮನನಯತ್ೆ 
ನಿೇಡಬೆೇಕನಗತತ್ುದ್.ೆ ಮನನಯ ಕ.ೆಎಸ.ಈಶಾರಪಪನವರತ ರನಷರಧ್ವಜಕೆೆ ಅತ್ಯಂತ್ ಹೆಚತಾ ಗೌರವ ನಿೇಡಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ನಾರೆ. ಹನಗನಗಿ ಈ issue ಅನತು ಡ್ನರಪ್ ಮನಡಬೇೆಕೆಂದತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಕನಂಗರೆಸ್ 
ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.   
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸ್ನದ(ವಿರೊೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧ್ತಸ್ನಾಮಿಯವರತ ಮಂತಿರ ಮಂಡಲದಲಿಯೇ capable ಮಂತಿರ.  ಅವರೆೇ ಈ ರಿೇತಿ 
ಹೆೇಳಿಕೆ ನಿೇಡಿದರೆ ಹೆೇಗೆ? ಈ ರಿೇತಿ ಆದರೆ ನಮಗೆ ತ್ತಂಬನ ತ್ನಪತ್ರಯವನಗತತ್ುದ್ೆ.  ಮನನಯ 
ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧ್ತಸ್ನಾಮಿಯವರತ ಹೆೇಳಿಕೆ ನಿೇಡತವನಗ “ಮನನಯ ಕ.ೆಎಸ.ಈಶಾರಪಪನವರತ ಹೆೇಳಿರತವುದತ 
ನಿಜ. ಅಂತಿಮವನಗಿ ರನಷರ ಧ್ವಜದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬ್ಹಳ ಗೌರವ ಇದ್ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿಕೆ ನಿೇಡಿದ್ನಾರೆ”್
ಎಂದತ ತಿಳಿಸಿದರತ.  ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಪದಪತಂಜಗಳನತು ಬ್ಳಸಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವಂಥ ಅಭನಯಸವನತು 
ನಮಗೆ ಯನರೂ ಹೆೇಳಿಕೂೆಟಿಟಲಿ, ಬೆೇರ ೆ ಕಡ್ ೆ ರ್ನವು ತ್ರಬೇೆತಿಯನತು ಪಡ್ದೆಲಿ, ಜನಸ್ನಮನನಯರತ 
ನಮಗೆ ತ್ರಬೇೆತಿ ನಿೇಡಿರತವುದತ. ಮನನಯ ಕೆ.ಎಸ.ಈಶಾರಪಪನವರತ “ರ್ನನತ ಆ ವಿಚನರದಲಿ ಕ್ಷಮ 
ಕೆೇಳುವುದಲಿ, ರ್ನನತ ಹೇೆಳಿರತವುದತ ನಿಜ”್ ಎಂಬ್ ಹೆೇಳಿಕ ೆ ಬ್ಹಳ ಸಪಷಟವನಗಿದ್.ೆ  ನಿರ್ುೆ ಸಹ 
ಸಂವಿಧನನದ Article 51ಎ ರಲಿ “ಯನರತ ರನಷರಗಿೇತ್ೆ, ರನಷರಧ್ವಜ, ಸಂವಿಧನನಕೆೆ ದ್ೆೈಹಿಕವನಗಿ, 
ಮೌಖಿಕವನಗಿ, ಲಖಿತ್ ರೂಪದಲಿ ಯನರತ ಅವಹೆೇಳನಕನರಿ ಹೆೇಳಿಕೆ ನಿೇಡಿ, ಅಪಮನನ ಮನಡತತ್ನುರ,ೆ 
ಅಂಥವರ ವಿರತದಿ ದ್ೇೆಶದ್ೊರೇಹದ ಕೆೇಸನತು ದ್ನಖ್ಲಸಬೆೇಕೆಂದತ”್ ಬ್ಹಳ ಸಪಷಟವನಗಿರತವುದನತು 
ಉಲೆಿೇಖಿಸಿದ್ೆಾೇರ್.ೆ  ಆದಾರಿಂದ ರ್ನನತ ತ್ಮಾಲಿ ಒತ್ನುಯ ಮನಡತವುದ್ೆೇರ್ಂೆದರೆ, ತ್ನವು ಸಂವಿಧನನಿಕ 
ಪಿೇಠದಲಿ ಕತಳಿತಿರತವುದರಿಂದ ದಯವಿಟತಟ ಮನನಯ ಕ.ೆಎಸ.ಈಶಾರಪಪನವರ ಮೇಲೆ ದ್ೆೇಶದ್ೂೆರೇಹದ 
ಕೆೇಸನತು ದ್ನಖ್ಲಸಬೆೇಕೆಂದತ ಸಕನಾರಕೆೆ ನಿದ್ೆೇಾಶವನತು ನಿೇಡಿ.  ರ್ನವು ಸಕನಾರದ ಹೆೇಳಿಕೆಯನತು 
ಒಪಪಲತ ಸ್ನಧ್ಯವೇೆ ಇಲಿ.  ಮನನಯ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧ್ತಸ್ನಾಮಿಯವರತ ಮನನಯ ಕ.ೆಎಸ.ಈಶಾರಪಪನವರಿಗೆ 
ರನಷರ ಧ್ವಜದ ಮೇಲ ೆಬ್ಹಳ ಗೌರವ ಇದ್ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಬ್ಹತದತ.  ಆದರೆ, ರ್ನನತ ಅದರ ಸಂಪೂಣ್ಾ 
ಇತಿಹನಸವನತು ಉಲೆಿೇಖಿಸಿದ್ೆಾೇರ್ೆ. ಇದತ ಅವರ hidden agenda.   ಆದಾರಿಂದ ಆ ವಿಚನರವನಗಿ 
ಮತ್ೆು ಪರಸ್ನುಪ ಮನಡಲತ ಹೊೇಗತವುದಲಿ.  ಮನನಯ ಕೆ.ಎಸ.ಈಶಾರಪಪನವರಿಗೆ ರನಷರ ಧ್ವಜದ ಮೇಲೆ 
ಎಷತಟ ಗೌರವ ಇದ್ೆ ಎಂಬ್ತದತ ಈಗನಗಲೇೆ ದ್ೆೇಶದ ಜನರಿಗ ೆ ತಿಳಿದದ್ೆ.  ಹನಗನಗಿ ರನಷರ ಧ್ವಜಕೆೆ 
ಅಪಮನನವನಗಿದತಾ, ತ್ನವು ಸಹ ಅಶೆ್ೇಕ ಸುಂಭದ ಕೆಳಗೆ ಕತಳಿತಿದಾೇರಿ ಹನಗೂ ಸಂವಿಧನನಿಕ 
ಪಿೇಠದಲಿ ಕತಳಿತಿದತಾ, ಸಂವಿಧನನಿಕವನಗಿ oath of affirmation ತ್ೆಗೆದತಕೊಂಡಿದಾೇರಿ.  
ದಯವಿಟತಟ ತ್ನವು ಮನನಯ ಕ.ೆಎಸ.ಈಶಾರಪಪನವರ ಮೇಲೆ sedition case book ಮನಡಲತ 
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ನಿದ್ೆೇಾಶನ ನಿೇಡತವುದತ ಒಳೆಳಯದತ.  ಇದತ ನಮಾ ಪ್ನರಥಾರ್ೆಯನಗಿದ್ೆ ವಿನಃ ವೆೈಯಕಿುಕ 
ಪರಶೆುಯನಗಿಲಿ.  ಏಕೆಂದರ,ೆ ಇವತ್ತು ರನಷರ ಧ್ವಜಕೆೆ ಅಪಮನನ ಮನಡತತ್ನುರ,ೆ ರ್ನಳ ೆ ದವಸ 
ಸಂವಿಧನನಕೆೆ ಅಪಮನನ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಹನಗೂ ಈಗನಗಲೇೆ ಅವರತ ರನಷರಗಿೇತ್ೆಯನತು 
ಒಪಿಪಕೊಳಳಲತ ತ್ಯನರಿಲಿ, ಅದರ ಬ್ಗೆೆ ಬೆೇಕನದರೂ ಒಂದತ ದವಸ ಪೂತಿಾ ಚಚೆಾ ನಡ್ಯೆಲ.  
ರ್ನನತ ಅದರ ಬ್ಗೆೆ ಚಚೆಾ ಮನಡಲತ ತ್ಯನರಿದ್ಾೆೇವೆ. ಆದಾರಿಂದ ದಯವಿಟತಟ ಅವರ ಹೆೇಳಿಕೆಗೆ 
ಅವಕನಶ ನಿೇಡಬೇೆಡಿ. ಈ ದ್ೆೇಶದ ಜನತ್ೆಗೆ ರನಷರ ಧ್ವಜದ ಮೇಲ ೆಇನತು ಗೌರವ ಉಳಿದದತಾ, ಅದನತು 
ಕನಪ್ನಡತವ ಜವನಬನಾರಿ ನಮಾದ್ನಗಿದ್ೆ.   

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ.ೆರನಥೊೇಡ್ (ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧ್ತಸ್ನಾಮಿಯವರತ “ಮನನಯ ಕ.ೆಎಸ.ಈಶಾರಪಪನವರತ ಆ ರಿೇತಿ 
ಹೆೇಳಿಕೆ ನಿೇಡಿ, ಅಂತಿಮವನಗಿ ಸಂವಿಧನನಕೆೆ ಬ್ದಿವನಗಿ ಬನವುಟ ನಮಾದತ, ಅದಕೆೆ ಗೌರವ ನಿೇಡತತ್ುೆೇವ ೆ
ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ನಾರ”ೆ್ಎಂದತ ತಿಳಿಸಿದರತ.   ಈ ವಿಚನರವನಗಿ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದ್ೇೆರ್ೆಂದರ,ೆ ಒಬ್ಬ ವಯಕಿು 
ಕೊಲೆ ಮನಡಿದ ಮೇಲ ೆ ರ್ನನತ ಆತ್ನ ಉದ್ೆಾೇಶ ಚೆರ್ನುಗಿತ್ತು ಎಂದತ ಹೇೆಳಿಕೆ ನಿೇಡಿದರೆ, ಆ 
ಕೊಲೆಗನರರನತು ಮನಫಿ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಯೇ? ಇವತ್ತು ಅಥವನ ರ್ನಳೆ ದವಸ ಕೆಂಪತ ಕೊೇಟೆಯ 
ಮೇಲ ೆಕೇೆಸರಿ ಧ್ವಜ ಹನರಿಸತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಮನನಯ ಕ.ೆಎಸ.ಈಶಾರಪಪನವರತ ಹೇೆಳಿದ್ನಾರ.ೆ  ಮನನಯ 
ಕನನೂನತ ಸಚಿವರತ ಬ್ಹಳ ನತರಿತ್ ಹಿರಿಯ ಸದಸಯರನಗಿದತಾ, ಅವರಿಗೆ ಕನನೂನತ ಪರಜ್ಞ ೆ ಬ್ಹಳ 
ಚೆರ್ನುಗಿ ಇದ್ೆ.  ಆ ರಿೇತಿ ಇರತವನಗ ಮನನಯ ಕ.ೆಎಸ.ಈಶಾರಪಪನವರತ ಇವತ್ತು ಅಥವನ ರ್ನಳ ೆದವಸ 
ಕೆಂಪತ ಕೊೇಟೆಯ   ಮೇಲೆ ಕೆೇಸರಿ ಧ್ವಜ ಹನರಿಸತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಒಂದತ ಸಲ ಹೆೇಳಿಕೆ ನಿೇಡಿದ 
ಮೇಲ ೆಅದತ ಇವತ್ತು ಆಗಬ್ಹತದತ ಅಥವನ ರ್ನಳೆ ದವಸ ಆಗಬ್ಹತದತ, ಒಂದತ ಸಲ ಹೆೇಳಿದ ಮೇಲ ೆ
ಅದತ ಹೆೇಳಿಕೆಯೇ ಆಗತತ್ುದ್ೆ.  ಅದನತು ಮನನಯ ಕನನೂನತ ಸಚಿವರತ ಅಲಿಗಳೆಯಲತ ಸ್ನಧ್ಯವಿಲಿ 
ಹನಗೂ ಪ್ನರ್್ಾ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ರನಷರಧ್ವಜದ ಮೇಲ ೆನಮಗೆ ಬ್ಹಳ ಗೌರವ ಇದ್ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿಕೆ 
ನಿೇಡಿದ್ನಾರ”ೆ್ಎಂದತ ತಿಳಿಸಿದರ ೆಆಗತವುದಲಿ.  ಮನನಯ ಕ.ೆಎಸ.ಈಶಾರಪಪನವರತ ದ್ೆೇಶದ್ೊರೇಹದ ಕೆಲಸ 
ಮನಡಿದತಾ, ಸಚಿವ ಸಂಪತಟದಲಿ ಮತಂದತವರಯೆಲತ ಅವರಿಗೆ ಅಹಾತ್ ೆಇಲಿ.  JNU ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗಳ 
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ಮೇಲ ೆsedition case ದ್ನಖ್ಲಸಿದರತ.  ಅದರಲಿಯತ doctored video ಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ 
ಆ ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗಳನತು ಜೆೈಲಗ ೆ ಕಳುಹಿಸಿದರತ.  ಆದರ,ೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಸಚಿವರನಗಿರತವಂಥ ಮನನಯ 
ಕ.ೆಎಸ.ಈಶಾರಪಪನವರತ ಸ್ನವಾಜನಿಕವನಗಿ ಹೆೇಳಿಕೆ ನಿೇಡಿದತಾ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಕರಮ 
ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳುಳವುದಲಿವೆಂದರೆ ಹೆೇಗ?ೆ ಮನನಯ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧ್ತಸ್ನಾಮಿಯವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವ 
ಸಂದಭಾದಲಿ ಸಾಲಪ ಹೂೆತ್ತು ಕಣ್ತಣ ಮತಚಿಾ “ಮನನಯ ಕ.ೆಎಸ.ಈಶಾರಪಪನವರತ ಆ ರಿೇತಿ ಹೆೇಳಿಕೆ 
ನಿೇಡಿದ್ನಾರ”ೆ್ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಅವರ ಆ ಹೆೇಳಿಕೆ ನಮಾ ದ್ೇೆಶದ ಮೇಲೆ ಬ್ಹಳ ದ್ೂೆಡಡ 
ಪರಿಣನಮವನಗತತ್ುದ್.ೆ  ಅವರ ಹೆೇಳಿಕಯೆನತು ಹನಗೆಯೇ ಬಿಟಟರೆ, ನಮಾ ಸಂವಿಧನನವು 
ಉಳಿಯತವುದಲಿ, ಅದಕೆೆ ಕನರಣಿೇಭೂತ್ರತ ಸಹ ಅವರೆೇ ಆಗತತ್ುದ್ೆ.  ಹನಗನಗಿ ಮನನಯ ಕ.ೆಎಸ.
ಈಶಾರಪಪನವರತ ರನಜಿೇರ್ನಮ ನಿೇಡಲೆೇಬೇೆಕತ, ಅವರ ವಿರತದಿ sedition case  ದ್ನಖ್ಲಸಬೆೇಕತ, 
ಅವರನತು ಬ್ಂಧಿಸಬೆೇಕೆಂದತ ಒತ್ನುಯ ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್.   

ಶ್ರೇ ಸಲೇಂ ಅಹಮದ್ (ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸೆ್ಥಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ಮಾ 
ಮೂಲಕ ಸಕನಾರಕೆೆ ಒತ್ನುಯ ಮನಡತವುದ್ೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಅವರತ ಪರತಿಷ್ೆಠಯ ಮೇಲ ೆಏತ್ಕೆೆ ನಿಂತಿದ್ನಾರ.ೆ  
ದ್ೆೇಶ ಭಕಿು, ರನಷರ ಧ್ವಜ, party with difference ಎಂದತ ಅವರ ಪಕ್ಷ ಬೂೆೇಧ್ರ್ ೆಮನಡತತ್ುದ್ೆ.  
ಆ ರಿೇತಿ ಇರತವನಗ ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರತ ಹನಗೂ ಮನಜಿ ಉಪ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು 
ಆಗಿದಾವರತ ಇಂತ್ಹ ಬೇೆಜವನಬನಾರಿಯತತ್ ಹೆೇಳಿಕೆ ನಿೇಡತತ್ನುರ,ೆ ಆ ಮನತಿಗ ೆಅವರತ ವಿಷ್ನದವನತು 
ಸಹ ವಯಕುಪಡಿಸತವುದಲಿ.    

(ಮತಂದತ) 
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(059) 17.02.2022/10.50/ಎಸ್ಕ-ೆಕೆಎಸ್                (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೇ ಸಲೇಂ ಅಹಮದ್ (ಮತಂದತ):-  

ರ್ನನತ ಹೆೇಳಿದ್ೆಾೇ ಸರಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಇದಕೆೆ ಅಥಾವೆೇನತ? ಅವರತ ನಿರ್ುೆಯೂ ಕೂಡ ಮತ್ುೆ 
ಅದರೆ್ುೇ ಹೆೇಳಿದ್ನಾರೆ. ನಮಾ ಒತ್ನುಯವೇೆರ್ೆಂದರ,ೆ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಸಹ ಈ ಸದನಕೆೆ 
ಬ್ಂದದ್ನಾರ.ೆ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮನಡತವುದ್ೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಅವರ ಮೇಲ ೆ
ಪರಕರಣ್ ದ್ನಖ್ಲತ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಅವರಿಂದ ರನಜಿೇರ್ನಮಯನತು ತ್ೆಗೆದತಕೊಳಳಬೆೇಕತ. ಇದರ ಬ್ಗೆೆ 
ಇಡಿೇ ರನಷರದಲಿ ಚಚಾೆಯನಗತತಿುದ್ೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲಿ ಇಂತ್ಹ ಘಟರ್ೆ ಏಕ ೆ ಆಗಿದ್.ೆ  ಭನರತಿೇಯ 
ಜನತ್ನ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕನರವಿದಾರೂ ಕೂಡ ರನಷರ ಧ್ವಜಕೆೆ ಅಗೌರವ ತ್ೊೇರಿಸಿದ್ನಾರೆ. ಇಲಿಯವರೆಗೂ ಅವರ 
ಮೇಲ ೆ ಪರಕರಣ್ವನತು ಏಕೆ ದ್ನಖ್ಲೆ ಮನಡಿಲಿ ಎಂಬ್ತದರ ಬ್ಗೆೆ ಚಚೆಾ ನಡ್ಯೆತತಿುದ್.ೆ  ಇವತ್ತು 
ಭನರತಿೇಯ ಜನತ್ನ ಪಕ್ಷದ ಬ್ಗೆೆ ಸಿದ್ನಿಂತ್ದ ಬ್ಗೆೆ ಮನತ್ನಡತವವರತ, ಇವತ್ತು ಈ ಸದನದಂದ 
ಇಡಿೇ ರನಷರಕೆೆ ಒಂದತ ಸಂದ್ೆೇಶ ಹೂೆೇಗಲ. ಇಂತ್ಹ ಘಟರ್ೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿದ್ನಾಕ್ಷಣ್ಯವನದ ಕರಮ 
ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳುಳತ್ೆುೇವೆ, ನಮಾ ಪಕ್ಷದ ಮಂತಿರಗಳಿದಾರೂ ಕೂಡ, ಅವರ ವಿರತದಿ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳುಳತ್ುೆೇವೆ 
ಎನತುವಂತ್ಹ ಸಂದ್ೆೇಶ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಕೊಡಲ. ಕನನೂನತ ಸಚಿವರತ ಬ್ಹಳ ಬ್ತದಿವಂತ್ರತ, 
ಸಮಥಾರತ ಹನಗೂ ಅವರತ ಎಲನಿ ರಿೇತಿಯಲಿ ಮತಂದ್ೆಯೂ ಹೂೆೇಗತತ್ನುರೆ, ಹಿಂದ್ೆಯೂ ಬ್ರತತ್ನುರೆ.  
ದಯಮನಡಿ ಸಕನಾರ ಕರಮ ಕೆೈಗೂೆಳಳಬೆೇಕೆಂದತ, ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಒತ್ನುಯ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ. ಮನಧ್ತಸ್ನಾಮಿ (ಸಣ್ಣ ನಿೇರನವರಿ, ಕನನೂನತ ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರ  ಮತ್ತು 
ಶನಸನ ರಚರ್ನ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ , ನಿರ್ುೆಯೂ ಕೂಡ ರ್ನನತ ಸಪಷಟ 
ಮನಡಿದ್ೆಾೇರ್.ೆ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನದ ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸ್ನದ್ರವರಿಗ ೆ ಫನಿಾಗ್ 
ಕೊೇಡ್ನತು ಕೊೇರ್್ ಮನಡಬೇೆಕನದರೂ ‘Explanation’್ clause ನತು ರೆ್ೂೇಡತವುದಕೆೆ 
ಹೆೇಳಿದ್ೆಾೇರ್.ೆ  In an interaction, whether any words spoken will become a 
part of the Statement, ಎನತುವಂತ್ಹ ಪರಶೆು ಬ್ಂದರ,ೆ ಆಗತವುದಲಿ ಎಂದತ  ಕನನೂನತ 
ಸಪಷಟವನಗಿ ಹೆೇಳಿದ್ೆ. ಯನರೊೇ electronic media ನಲಿ ಕತಳಿತ್ತಕೊಂಡತ ಮನನಯ 
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ಈಶಾರಪಪನವರಿಗೆ ಲೇಡಿಂಗ್ ಪರಶೆು ಕೆೇಳಿದ್ನಗ, ಮನನಯ ರ್ನಯಯನಲಯದಲಿ ಲೇಡಿಂಗ್ ಪರಶೆುಯನತು 
ಕೆೇಳಬನರದತ ಎನತುತ್ುೆೇವೆ. ಯನರನತು ಲೇಡ್ ಮನಡಬನರದತ, as he may go wrong. 
ಲೇಡಿಂಗ್ ಪರಶೆು ಕೆೇಳಬೇೆಕನದರೆ, ಹನಗೆೇ ಮನಡತತ್ನುರೂೆೇ, ಹಿೇಗೆ ಮನಡತತ್ನುರೊೇ ಎಂದ್ನಗ, ರ್ನನತ 
ಹೆೇಳಿದತಾ ನಿಜ. ನಿರೆ್ು ಏನೂ ಹೆೇಳಿದ್ನಾರೂೆೇ, ಇವತ್ತು ಹೆೇಳಿದ್ನಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಂಪತ ಧ್ವಜ ಹನರಿಸತತ್ುೆೇರೆ್ 
ಎಂದತ ಹೇೆಳಲಲಿ. ಕನಲ ಬ್ರಬ್ಹತದತ ಏರೆ್ೂೇ, ಇನತು ಮೂರತ ವಷಾಕೆೆ ಯನರಿಗ ೆಗೊತಿುದ್?ೆ ನಮಾ 
ದತರಂತ್ವೇೆರ್ೆಂದರ,ೆ ಇಡಿೇ ರನಷರದಲಿ ರನಷರ ಧ್ವಜವನತು ಹನರಿಸಬೆೇಕತ ಎನತುವುದರ ಬ್ಗೆೆ ಹೂೆೇರನಟ 
ಮನಡಿದ ಪಕ್ಷ. ರ್ನವು ಪ್ನಠ ಹೆೇಳಿಸಿಕೊಳಳವ ಮಟಟಕೆೆ ಬ್ಂದದ್ೆಾೇವೆ ಎನತುವುದತ. ಹತಬ್ಬಳಿಯಲಿ 
ಹನರಿಸಬೆೇಕನದ್ನಗ, ಗೂೆೇಲಬನರ್ಗೆ ತ್ತತ್ನುದವರತ. ಇಡಿೇ ನಿಮಾ ಪಕ್ಷ  ಇವತ್ತು ಕನಶ್ೀರಕೆೆ ಬ್ನಿು 
ರೆ್ೂೇಡತತ್ುೆೇರೆ್. ಕನಶ್ೀರಕೆೆ ಕನಲತ ಇಡಿ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದ್ನಗ, ರ್ನವು ಅಲಿಗೆ ಹೊೇಗಿ  ರನಷರ ಧ್ವಜವನತು 
ಹನರಿಸಲೆೇಬೆೇಕತ ಎಂದತ  ಹನರಿಸಿದವರತ. ತಿರವಣ್ಾ ಧ್ವಜಕೆೆ ಅತ್ಯಂತ್ ಹಚೆತಾ ಗೌರವ ಕೊಟಿಟರತವಂತ್ಹ 
ನಮಾ ಪಕ್ಷ. ನಮಾನತು    ಇವತ್ತು witness box ಗೆ ಏಕೆ ನಿಲಿಸತತಿುದಾೇರನ ಎಂಬ್ತದತ ನಮಗೆ 
ಅಥಾವನಗತತಿುಲಿ. ಈ ಪಕ್ಷ ಸರ್ನಾನಯ ನರೇೆಂದರ ಮೇದಯವರ ರ್ನಯಕತ್ಾದಲಿ ರನಷರ ಮತ್ತು ರನಷರ 
ಧ್ವಜ, ರನಷರಗಿೇತ್ೆಯ ಬ್ಗೆೆ ರ್ನವು ಒಡಕತ ಮನತ್ರ್ನುಡಿಲಿ, ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಲಿ. ಯನವ hidden 
agenda ಕೂಡ ಇಲಿ. ಇದ್ೆಲನಿ ಮತಗಿದತ ಹೂೆೇಗಿರತವ ಚಚೆಾಗಳು. ಇದನತು ಎಲಿರೂ ಒಪಿಪರತವುದತ. 
ರ್ನವನಯರತ ಅವಮನನ ಮನಡಿಲಿ. ಸರ್ನಾನಯ ಈಶಾರಪಪನವರತ ಅವಮನನ ಮನಡಿಲಿ. ಮನನಯ 
ಈಶಾರಪಪನವರತ ರೆ್ೇರವನದ ಮನತಷಯ. ಅವರತ ಹೆೇಳಿಕೆಯನತು ತಿರತಚತವುದಕೆೆ ಹೊೇಗಿಲಿ. ಹೌದಪಪ, 
ಅವತಿುನ ಸನಿುವೆೇಶದಲಿ ಆಗ ಆಗಿದತಾ ನಿಜ. ಇಲಿ  ಇರ್ೂೆುಂದತ ಸಮಸ್ೆಯಯನತು ರ್ನನತ ಸೃಷ್ಟಟ 
ಮನಡಿಕೊಳುಳವುದಲಿ. ಯನರೊೇ ಕೇೆಳಿದ್ನಗ, ಮನತ್ತ ಬ್ಂದದ್.ೆ ರ್ನನತ ಸಪಷಟವನಗಿದ್ಾೆೇರೆ್. ರ್ನನತ 
ತಿರವಣ್ಾ ಧ್ವಜವೇೆ ರನಷರ ಧ್ವಜ. ರ್ನನತ ಅದಕೆೆ  ಅತ್ಯಂತ್ ಗೌರವ ಕೂೆಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಯನರನದರೂ 
ಅಗೌರವ ತ್ೊೇರಿಸಿದರೆ, ಅವರನತು ರ್ನನತ ದ್ೆೇಶದ್ೊರೇಹಿ ಎಂದತ ಕರಯೆತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಆ ತ್ರಹ ಹೆೇಳಿರತವ 
ಮನತಷಯ. ಇದನತು ಬ್ಹಳ ಹಿಂಡಿಕೂೆಂಡತ ಹೂೆೇಗತವುದತ ಎಷಟರ ಮಟಿಟಗ ೆಸರಿ ಹೆೇಳಿ?  ದಯವಿಟತಟ, 
ಇದನತು ಇಲಿಗೆ ಬಿಟತಟ ಬಿಡಿ. ದಯವಿಟತಟ, ಸದನ ನಡ್ೆಯಲ. ಸ್ನರ್, ಬ್ಹಳ ಒತ್ನುಯ ಮನಡಿ ಅಸ್ಂೆಬಿಿ 
ಮತ್ತು ಕೌನಿುಲ್ ಕರಸೆತತಿುೇರನ. ಆಮೇಲೆ ನಮಾನತು ಸತಮಾರ್ೆ ಸಿಕಿೆ ಹನಕಿಸಿಕೊಂಡತ, ಮತಂದಕೆೆ 
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ಹೊೇಗತತ್ನು ಹೊೇದರೆ, ಮನನಯ ಹರಿಪರಸ್ನದ್ ಏರ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. ಅದರ ಬ್ಗೆೆ ಸಾಲಪ ಗಮನ ಕೊೇಡ್ೂೆೇಣ್.  
ಈ ವಿಷಯವನತು ಇಲಿಗೆ ಮತಕನುಯ ಮನಡಿ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಮನವಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ,  ಇದರ ಬ್ಗೆೆ ಎಷತಟ ಬನರಿ 
ಕೆೇಳಬೆೇಕೆಂದತ ಹೇೆಳಿ.    

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸ್ನದ್ (ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ 
ನಿಮಿಷ.  ಮನನಯ ಕನನೂನತ ಸಚಿವರತ ಅವರೂೆಬ್ಬ ವಕಿೇಲರತ. ರ್ನನತ  ಕನನೂನಿನ 
ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಯನಗಿದಾರೂ ಕೂಡ ಅವರ ತ್ರಹ ರ್ನನತ ಪ್ನಸ್ನಗತವುದಕನೆಗಲಲಿ.  ಅವರತ 
interpretation ಮನಡಿದರಲನಿ, ಅದತ interaction ನಲಿ ಹೆೇಳಿರತವುದತ ಎಂದತ. ಈ ಪದ 
ಪತಂಜಗಳೆಲನಿ ಬೆೇಡ. ಅವರನತು ಮನಧ್ಯಮದವರತ ಕೇೆಳಿದ್ನಗ, ಆ ಪದ  ಹೆೇಳಿರತವಂತ್ಹದತಾ. ಅದತ 
interaction ಅಲಿ. It is a statement.  ರ್ನನತ ತ್ಮಾಷತಟ ಬ್ತದಿವಂತ್ನಲಿ. ರ್ನನತ ಕನನೂನಿನ 
ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಯನಗಿದಾರೂ ಕೂಡ ಫೆೇಲನಗಿರತವಂತ್ಹ ವಿದ್ನಯರ್ಥಾ. ಅದರಿಂದ ತ್ನವು ಹೆೇಳಿದರಿ. ತ್ನವು ಆ 
ಪಕ್ಷಕೆೆ ಹೊಸಬ್ರತ. ಆ ಪಕ್ಷದಲಿ ಹಳೆಯವರಿದ್ನಾರೆ ರೆ್ೂೇಡಿ, ರ್ನನತ ಏರ್ನದರೂ ಹೆೇಳುವುದಕೆೆ ಹೂೆೇದರ ೆ
ಮತ್ೆು ಗಲನಟೆಯನಗತತ್ುದ್ೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ ಬೇೆಡ. ದಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿಳ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸ್ನದ್:-  ‘Organiser’್ magazine ನಲಿ ಆಗಸಟ್  22ರೆ್ೇ ತ್ನರಿೇಖ್ತ  
1947ರ editorial ನಲಿ ರೆ್ೂೇಡಿ. ಆ ಪಕ್ಷದವರತ ತಿರವಣ್ಾ ಧ್ವಜವನತು ಒಪತಪವುದಲಿ. ಅದರ ಬ್ಗೆೆ 
ಬ್ಹಳ ಸಪಷಟವನಗಿ ಹೆೇಳಿದ್ನಾರ.ೆ ತಿರವಣ್ಾ ಮೂರತ ಎನತುವುದತ, ಅದತ ಅಪಶಕತನ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ನಾರೆ. 
ಅದರಿಂದ ರ್ನವು ಇತಿಹನಸಕೆೆ ಹೊೇಗತವುದತ ಬೇೆಡ.  ದಯವಿಟತಟ, ತ್ನವು ಅಶೆ್ೇಕ ಸಥಂಭದ ಕೆಳಗಡ್ ೆ
ಕತಳಿತಿದಾೇರಿ. ಸಮ ಜ್ಞನನಿಕ ಪಿೇಠದಲಿ ಇದಾೇರಿ. ಇಲಿ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಸಹ ಕತಳಿತಿದ್ನಾರೆ. 
ಅವರ ಮೇಲೆ ದ್ೆೇಶದ್ೊರೇಹ ಪರಕರಣ್ವನತು ದ್ನಖ್ಲತ ಮನಡತವುದಕೆೆ  ದಯವಿಟತಟ, ತ್ನವು ತ್ಮಾ 
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ಪಿೇಠದಂದ ನಿದ್ೆೇಾಶನ ಕೂೆಡಿ. ನಿರ್ುೆ ಇಷ್ೆಟಲಿವನದರೂ ಕೂಡ “ರ್ನನತ ಹೆೇಳಿರತವುದತ ನಿಜ”್ಎಂದತ 
ಅವರತ ರನಜರೂೆೇಷವನಗಿ ಹೆೇಳಿದ್ನಾರೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ದಯವಿಟತಟ, ತ್ನವು ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿಳ. ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸ್ನದ್:- ಅದರಿಂದ ದಯವಿಟತಟ, ತ್ನವು ಸಕನಾರಕೆೆ ನಿದ್ೆೇಾಶನ ಕೊಡಿ. ಇಲಿ 
ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಸಹ ಬ್ಂದದ್ನಾರ.ೆ ಮನನಯ ಈಶಾರಪಪನವರನತು ವಜನ ಮನಡಿದರೆ, ಈ 
ದ್ೆೇಶಕೂೆ ಮತ್ತು ರನಜಯಕೂೆ ಒಳೆಳಯದ್ನಗತತ್ುದ್ೆ ಎಂದತ ನನಗ ೆಅನಿಸತತ್ುದ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕೆ. ರನಥೂೆೇಡ್ (ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, . . .  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪರಕನಶ್ ಕೆ. ರನಥೊೇಡ್ರವರೆ, ದಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕೊಳಿಳ. ರ್ನನತ 
ತ್ಮಗ ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ಕೂೆಡತವುದಲಿ. ಮನನಯ ಪರಕನಶ್ ಕೆ. ರನಥೊೇಡ್ರವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವುದತ ಯನವುದತ ಕಡತ್ಕೆೆ ಹೂೆೇಗಬನರದತ.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ಮನನಯ ಪರಕನಶ್ ಕೆ. ರನಥೊೇಡ್ರವರತ ಮನತ್ತಗಳನತು ದ್ನಖ್ಲಸದರತವಂತೆ್  
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಸೂಚಿಸಿದ ಹಿರ್ೆುಲೆಯಲಿ, ಸದಸಯರ ಮನತ್ತಗಳನತು ನಡ್ವೆಳಿಯಲಿ 

ದ್ನಖ್ಲಸಿರತವುದಲಿ) 
(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪರಕನಶ್ ಕೆ. ರನಥೂೆೇಡ್ರವರೆ, ದಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕೊಳಿಳ.      

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ 
ಈಗನಗಲೆೇ ಇದರ ಬ್ಗೆೆ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ,  ಪರಶೆುಯನತು ಕೆೇಳಿದ್ನಾರ.ೆ  ಅದಕೆೆ ಮನನಯ ಕನನೂನತ 
ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತು ಕೊಟಿಟದ್ನಾರೆ. ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ತ್ಮಗೆ ವಿನಂತಿ 
ಮನಡತವುದ್ೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ  ಪರಶೆು ಕೆೇಳಲತ ತ್ಯನರಿದ್ನಾರೆ. ಅದಕೆೆ ಉತ್ುರ ಕೂೆಡಲತ 



                                                                                      «¥À/17.02.2022/  14 

 

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

   

ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸಹ ಸಿದಿರಿದ್ನರೆ.  ಈಗ ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರವನತು ಕೆೈಗೆತಿುಕೂೆಳಳಬೇೆಕಂೆದತ ರ್ನನತ ವಿನಂತಿ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ಎರಡತ ಕಡ್ ೆಸ್ನಕಷತಟ ವಿಚನರವನತು ಕೆೇಳಿ ತಿಳಿದತಕೊಂಡಿದ್ೆಾೇರ್ೆ. 
ದಯವಿಟತಟ, ಈ ವಿಷಯವನತು ಇಲಿಗೆ ಮತಕನುಯ ಮನಡಿ. ಅಜೆಂಡ್ನ ಪರಕನರ ತ್ೆಗೆದತಕೊಳೂೆಳೇಣ್. 
ದಯವಿಟತಟ, ಇದಕೆೆ ಸಹಕನರ ಮನಡಬೇೆಕೆಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮಾಲಿ ಕೆೇಳಿಕೊಳುಳತ್ೆುೇರೆ್. ಈಗ 
ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರಗಳನತು ಪ್ನರರಂಭ ಮನಡ್ೂೆೇಣ್.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸ್ನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ಆಗತವುದಲಿ. ಆದಾರಿಂದ ರ್ನವು 
ಇದನತು ಪರತಿಭಟಿಸತತ್ೆುೇವೆ. 

ಶ್ರೇ ಸಲೇಂ ಅಹಮದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದನತು ರ್ನವು ಒಪತಪವುದಲಿವೆಂದತ 
ಈಗನಗಲೆೇ ಹೆೇಳಿದ್ೆಾೇರ್ೆ. ಹನಗಯೆೇ, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು . . . . 

(ಗೊಂದಲ) 
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2. ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರಗಳು 

ಅ) ಚತಕೆೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆುಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನಿೇಡಲನದರ ಉತ್ುರಗಳು 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ್ ತ್ಮಾ ಪರಶೆು ಸಂಖ್ೆಯ 228 ನತು  
ಕೆೇಳಿ. ಮನನಯ ಮತನಿರನಜತ ಗೌಡ ತ್ಮಾ ಪರಶೆು ಸಂಖ್ೆಯ 282 ನತು  ಕೆೇಳಿ.  

(ಗೊಂದಲ) 

  

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ್ರವರತ  ಸದನದಲಿ 
ಗೆೈರತ ಹನಜರನಗಿದಾರತ) 

 
(ಗೊಂದಲ) 

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮತನಿರನಜತ ಗೌಡ ತ್ಮಾ ಪರಶೆು ಸಂಖ್ೆಯ 282 ನತು  ಕೆೇಳಿ. 

ದಯವಿಟತಟ, ಮನನಯ ಸದಸಯರೆಲಿರೂ ಕತಳಿತ್ತಕೊಳಿಳ.   
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ಪರಶೆು ಸಂಖ್ೆಯ 282 
(ಉತ್ುರವನತು ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್ೆ) 

 
ಶ್ರೇ ಮತನಿರನಜತ ಗೌಡ ಪಿ.ಎಂ.:- ರ್ನನತ ಕೆೇಳಿರತವಂತ್ಹ ಪರಶೆುಗೆ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು 

ಉತ್ುರವನತು ಒದಗಿಸಿದ್ನಾರೆ. ಆದರೆ ಉತ್ುರ ಸಮನಧನನ ತ್ಂದದ್.ೆ 

ಶ್ರೇ ಬ್ಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಮತನಿರನಜತ ಗೌಡರವರತ 
ಮದರಸ್ನ ಬ್ಗೆೆ ಪರಶೆುಯನತು ಕೆೇಳಿದ್ನಾರ.ೆ  ಇದತ  legislation ನಲಿ exemption ಕೊಟಿಟದ್ೆಾೇವೆ. 
ಸತಮನರತ 627 ಮದರಸ್ನಗಳಿವೆ. ಪರತಿಯಂದತ ಮದರಸ್ನಗಳಿಗ ೆವಷಾಕೆೆ ಸತಮನರತ ಐದತ ಲಕ್ಷ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು ಕೊಡತತಿುದ್ೆಾೇವೆ.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನತು ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದ್ೆಲನಿ ವಿರೂೆೇಧ್ 
ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತ ಸದನದ ಬನವಿಗೆ ಬ್ಂದತ ಭಿತಿು ಪತ್ರಗಳನತು ಹಿಡಿದತ ಸಕನಾರದ ವಿರತದಿ ಘೂೇಷಣೆ 

ಕೂಗತತಿುದಾರತ) 
  
   ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಲೇಂ ಅಹಮದ್ ತ್ಮಾ  ಪರಶೆು ಸಂಖ್ೆಯ 

253+202ನತು  ಕೆೇಳಿ. 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಸಲೇಂ ಅಹಮದ್ರವರತ ಸದನದ ಬನವಿಗೆ ಬ್ಂದತ  
ಧ್ರಣಿಯಲಿ ನಿರತ್ರನದರತ)  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಕ.ೆಟಿ. ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ ತ್ಮಾ ಪರಶೆು ಸಂಖ್ೆಯ 
293+308+206ನತು  ಕೆೇಳಿ. 
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ಪರಶೆು ಸಂಖ್ೆಯ 293+308+206 
(ಉತ್ುರವನತು ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್ೆ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ.ಟಿ. ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು 
ಉತ್ುರವನತು  ಒದಗಿಸಿದ್ನಾರ.ೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಸಮನಧನನ ತ್ಂದಲಿ.  ಕನರಣ್ವೆೇರೆ್ಂದರೆ, ರನಜಯ ಮತ್ತು 
ಕೆೇಂದರ ಸಕನಾರಿ ರ್ೌಕರರತಗಳ ವೆೇತ್ನದಲಿ ಆಗನಧ್ವನದಂತ್ಹ ವಯತ್ನಯಸವಿದ್ೆ.  ರನಜಯದ “ಡಿ”್ಗೂರಪ್ 
ರ್ೌಕರರತಗಳಿಗೆ  ಸತಮನರತ ರೂ.7562 ಗಳ  ವಯತ್ನಯಸವಿದ್.ೆ್ “ಸಿ”್ ಗೂರಪ್ ರ್ೌಕರರತಗಳಿಗ ೆ
ಸತಮನರತ ರೂ. 71,೭೩೧ ಗಳ ವಯತ್ನಯಸವಿದ್.ೆ್“ಬಿ”್ಗೂರಪ್ ರ್ೌಕರರತಗಳಿಗೆ ಸತಮನರತ ರೂ. 72,671 
ಗಳ ವಯತ್ನಯಸವಿದ್.ೆ್ “ಎ”್ ಗೂರಪ್ ರ್ೌಕರರತಗಳಿಗ ೆ ಸತಮನರತ ರೂ. 89,686ಗಳ ವಯತ್ನಯಸವಿದ್ೆ. 
ಅಥಾ “ಎ”್ಗೂರಪ್ ರ್ೌಕರರತಗಳಿಗ ೆ  ಶೇೆಕಡ 135 ರಷತಟ,್ “ಬಿ”್ರ್ೌಕರರತಗಳಿಗ ೆಶೆೇಕಡ 49 ರಷತಟ, 
“ಸಿ”್ಗೂರಪ್ ರ್ೌಕರರತಗಳಿಗೆ ಶೆೇಕಡ 74 ರಷತಟ ಹನಗೂ “ಡಿ”್ಗೂರಪ್ ರ್ೌಕರರತಗಳಿಗೆ ಶೆೇಕಡ 34 
ರಷತಟ ವೆೇತ್ನ ವಯತ್ನಯಸವಿದ್ೆ. ಕೆೇಂದರ ಮತ್ತು ರನಜಯ ಸಕನಾರಿ ರ್ೌಕರರತಗಳ ನಡತವ ೆ ವೇೆತ್ನ 
ವಯತ್ನಯಸವಿದ್.ೆ ಆದರೆ ಜಿೇವನ ನಿವಾಹಣೆ ವೆಚಾ ಒಂದ್ೆೇ ಇದ್ೆ. ಮನರತಕಟೆಟಗೆ ತ್ರಕನರಿ ಬೆಲ ೆಕೆೇಂದರ 
ಮತ್ತು ರನಜಯ ಸಕನಾರಿ ರ್ೌಕರರತಗಳಿಗೂ ಒಂದ್ೇೆ ಇದ್.ೆ  ಕಿರನಣಿ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹೊೇದರ,ೆ ಕೇೆಂದರ 
ಮತ್ತು ರನಜಯ ಸಕನಾರಿ ರ್ೌಕರರತಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ೇೆ ಬೆಲ ೆ ಇದ್ೆ. ನಮಾ ರನಜಯದಲಿರತವಂತ್ಹ ಕೇೆಂದರ 
ರ್ೌಕರರತಗಳನದ ಐ.ಎ.ಎಸ್., ಮತ್ತು ಐ.ಪಿ.ಎಸ್. ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಗ ೆ ಕೆೇಂದರ ವೆೇತ್ನ ಆಯೇಗದ 
ವೆೇತ್ನ ಸಿಗತತಿುದ್ೆ. ಇವತ್ತು ರನಜಯ ಸಕನಾರಿ ರ್ೌಕರರತಗಳಿಗೆ ದ್ೊಡಡ ಪರಮನಣ್ದ ವಯತ್ನಯಸವಿದ್.ೆ ಇದರ 
ಜೊತ್ೆಗೆ ಸತಮನರತ 2, 69,562 ಹತದ್ೆಾಗಳು ಖ್ನಲ ಇವೆ.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ಸದನದ ಬನವಿಯಲಿ ಧ್ರಣಿಯಲಿ ನಿರತ್ರನಗಿದಾ ಕನಂಗೆರಸ ಪಕ್ಷದ  
ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು ಘೂೇಷಣೆಗಳನತು ಕೂಗತತಿುದಾರತ) 

 

(ಮತಂದತ) 
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(060) 17.02.2022 11.00 ಟಿಸಿಹಚೆ-ಕೆಎಸ   (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ (ಮತಂದತ):- 

ಈಗ ಇರತವ ರ್ೌಕರರೇೆ ಆ ಎಲನಿ ಜವನಬನಾರಿಗಳನತು ನಿವಾಹಣೆ ಮನಡತತಿುದ್ನಾರೆ.  ಒಬೊಬಬ್ಬರತ ೨ 
ರಿಂದ ೩ ಹತದ್ೆಾಗಳಿಗೂ ಹಚೆಿಾನ ಜವನಬನಾರಿಯನತು ಹೊತ್ತುಕೂೆಂಡತ ಕೆಲಸ ನಿವಾಹಣೆ ಮನಡತತಿುದ್ನಾರ.ೆ 
ಹನಗನಗಿ, ಇವತಿುನ ದವಸ ರನಜಯ ಸಕನಾರಕೆೆ ರೂ.8252 ಕೂೆೇಟಿಗಳು ಸಂಬ್ಳದ ಹಣ್ 
ಉಳಿತ್ನಯವನಗತತಿುದ್ೆ. ಈಗ ರ್ನವು ಸರ್ನಾನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳಲಿ ಕೆೇಳುವುದ್ೆೇರೆ್ಂದರೆ, ಈಗನಗಲೆೇ 
ದ್ೆೇಶದ 25 ರನಜಯಗಳಲಿ ಕೆೇಂದರದ ಸಮನರ್ನಂತ್ರವನದ ವೆೇತ್ವನತು ಕೂೆಡಲನಗತತಿುದ್ೆ. ನಮಾ 
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ ಏಕೆ ಆ 26 ರೆ್ೇ ರನಜಯ ಆಗಬನರದತ? ಇಡಿೇ ದ್ೆೇಶದ ಒಟತಟ 25 ರನಜಯಗಳಲಿ 
ರನಜಯ ಸಕನಾರಿ ರ್ೌಕರರಿಗೂ ಕೆೇಂದರ ಸಕನಾರದ ಸಮನರ್ನಂತ್ರ ವೆೇತ್ನ ಪದಾತಿ ಇದ್ೆ. ಆದರೆ ನಮಾ 
ರನಜಯದಲಿ ಮನತ್ರ ದ್ೂೆಡಡ ಅಂತ್ರವಿದ್.ೆ ಸಕನಾರದ ಉತ್ುರದಲಿ 5 ರಿಂದ 6 ವಷಾದಲಿ ಒಂದತ 
ವೆೇತ್ನ ಆಯೇಗ ಬ್ರತತ್ುದ್ೆ, ಕೆಂದರ ಸಕನಾರ ಮತ್ತು ರನಜಯ ಸಕನಾರದ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಪದಾತಿ 
ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆ ಇದ್ೆಯಂದತ ಹೆೇಳಿದಾೇರಿ.  ಆದರೆ, ವೇೆತ್ನ ಆಯೇಗ 1960 ರಿಂದ ಪ್ನರರಂಭವನಗಿ 
ಇಲಿಯವರೆಗ ೆಸತಮನರತ 58 ವಷಾಗಳು ಕಳದೆವೆ. ಈಗ ಐದತ ವಷಾದಂತೆ್ ಲೆಕೆ ಹನಕಿದರೂ ಹತ್ತು 
ವೆೇತ್ನ ಆಯೇಗಗಳು ಬ್ರಬೇೆಕನಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಬ್ರಿೇ  ೬ ವೆೇತ್ನ ಆಯೇಗಗಳು ರಚರೆ್ಯನಗಿವೆ. 
ಆದಾರಿಂದ ದಯವಿಟತಟ ಸರ್ನಾನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ೭ ರೆ್ೇ ವೆೇತ್ನ ಆಯೇಗವನತು ರಚರೆ್ 
ಮನಡಬೇೆಕತ. ಇಲಿದದಾರ ೆ ರನಜಯ ಸಕನಾರಿ ರ್ೌಕರರಿಗ ೆ ಕೆೇಂದರ ಸಕನಾರಕೆೆ ಸರಿಸಮನನವನದಂಥ 
ವೆೇತ್ನವರ್ನುದರೂ ಕೂೆಡಬೆೇಕತ. ಅದನತು ಘೂೇಷಣ ೆಮನಡಲ.  

ಶ್ರೇ ಬ್ಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ೬ರ್ೇೆ ವೆೇತ್ನ ಆಯೇಗ 
ಜನರಿಯಲಿದ್ೆ. ಮದಲನಿಂದಲೂ ಕೇೆಂದರ ಮತ್ತು ರನಜಯ ಸಕನಾರಗಳ ವೆೇತ್ನದಲಿ ವಯತ್ನಯಸವಿದ್ೆ. 
ಏಕೆಂದರ,ೆ ಕೆೇಂದರದ ವೆೇತ್ನವನತು ಕೆೇಂದರ ವೆೇತ್ನ ಆಯೇಗ ನಿಧನಾರ ಮನಡತತ್ುದ್ೆ. ರನಜಯದ 
ವೆೇತ್ನವನತು ರನಜಯ ವೆೇತ್ನ ಆಯೇಗ ನಿಣ್ಾಯ ಮನಡತತ್ುದ್ೆ. ರನಜಯದ ವೆೇತ್ನ ಆಯೇಗವು ಪರತಿ 
ಐದತ ಮತ್ತು ಆರತ ವಷಾಗಳಿಗೂೆಮಾ ರನಜಯ ವೆೇತ್ನ ಆಯೇಗ ಪರಿಷೆರಣೆಯನಗತತ್ುದ್ೆ. ಕಳೆದ 
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2017-18ರೆ್ೇ ಸ್ನಲನಲಿ ರನಜಯದ ವೆೇತ್ನ ಪರಿಷೆರಣೆಯನಗಿದೆ್. ರ್ನವು ಇವತಿುನ ಆರ್ಥಾಕ 
ಪರಿಸಿಥತಿಯನತು ರೆ್ೂೇಡಿಕೂೆಂಡತ, ಮನನಯ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೇೆಗೌಡರತ ಹೆೇಳಿದಂತ್,ೆ ನಮಾ ರನಜಯದ 
ಸಕನಾರಿ ರ್ೌಕರರತ ಬ್ಹಳ ಒಳಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನತು ಮನಡತತಿುದ್ನಾರೆ. ಅವರತ ಹಲವನರತ 
ಜವನಬನಾರಿಗಳನತು ಕೆೈಗೊಳುಳತಿುದ್ನಾರೆ.್ “್ ಕೂೆೇವಿಡ-೧೯ ಸಂದಭಾದಲಿ ರನಜಯ ಸಕನಾರಿ ರ್ೌಕರರತ 
ಬ್ಹಳ ಒಳೆಳಯ ಕೆಲಸಗಳನತು”್ ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ ಅದನತು ಗಮನದಲಿಟತಟಕೂೆಂಡತ, ಈಗ ರ್ನವು 
ಹೆೇಗಿದಾರೂ ಆರ್ಥಾಕ ಸಿಥತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬ್ಂಧ್ಪಟಟಂತ್ೆ ಬ್ಜೆರ್್ ಬ್ಗೆೆ ಚಚಾೆಯನತು ಮನಡತತಿುದ್ೆಾೇವೆ. 
ಹನಗನಗಿ, ಅದಕೆೆ ಸಂಬ್ಂಧ್ಪಟಟಂತ್ೆ ಮತಂದ್ೆ ಬ್ರತವಂತ್ಹ 2022-23ರೆ್ೇ ಸ್ನಲನ ವಷಾದಲಿ ಈ 
ವೆೇತ್ನ  ಆಯೇಗವನತು ರಚರೆ್ ಮನಡತವುದಕೆೆ ರ್ನನತ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ, ಅಂತಿಮವನದ 
ತಿೇಮನಾನವನತು ಕೆೈಗೊಳುಳತ್ೆುೇರೆ್. ನಮಾ ರನಜಯದ ಸಕನಾರಿ ರ್ೌಕರರ ವೆೇತ್ನದಲಿ ಯನವುದ್ೆೇ 
ರಿೇತಿಯ ತ್ೊಂದರ ೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಜಿೇವನ ನಿವಾಹಣೆಗ ೆ ತ್ೊಂದರಯೆನಗದಂತ್ೆ ರನಜಯ ಸಕನಾರ 
ಕರಮವನತು ವಹಿಸತತ್ುದ್ೆ.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ಸದನದ ಬನವಿಯಲಿ ಧ್ರಣಿಯಲಿ ನಿರತ್ರನಗಿದಾ ಕನಂಗೆರಸ ಪಕ್ಷದ  
ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು ಘೂೇಷಣೆಗಳನತು ಕೂಗತತಿುದಾರತ) 

 
ಶ್ರೇ ಅರತಣ್ ಶಹನಪೂರ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸರ್ನಾನಯ 

ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ರನಜಯ ಸಕನಾರಿ ರ್ೌಕರರ ಬೆೇಡಿಕೆಯನತು ಪರಿಶ್ೇಲಸಿ,  ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಜೊತ್ೆ  
ಚಚೆಾ ಮನಡಿ ತಿೇಮನಾನ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳುಳತ್ೆುೇರೆ್ಂದತ ಹೇೆಳಿದರತ. ಅದಕನೆಗಿ ಈ ಸಂದಭಾದಲಿ ಅವರಿಗೆ 
ಧ್ನಯವನದಗಳನತು ಅಪಿಾಸತತಿುದ್ೆಾೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು 
ಸಂಬ್ಂಧ್ಪಟಟವರ ಜೊತ್ ೆ ಚಚಾೆ ಮನಡಿ ಅಂತಿಮ ತಿೇಮನಾನವನತು ತ್ಗೆೆದತಕೂೆಳುಳತ್ೆುೇರೆ್ಂದತ 
ಆಶನಾಸರೆ್ಯನತು ಕೊಟಿಟದ್ನಾರೆ. ಹನಗನಗಿ, ರ್ನನತ ಸರ್ನಾನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳ ಈ ಹೆೇಳಿಕೆಯನತು 
ಬ್ಹಳ ಹೃತ್ೂಪವಾಕವನಗಿ ಸ್ನಾಗತ್ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಪರಸತುತ್ ರನಜಯದಲಿ 2,69,000 ಹತದ್ೆಾಗಳು 
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ಖ್ನಲಯಿವ.ೆ ಆ ಖ್ನಲಯಿರತವ ಹತದ್ೆಾಗಳನತು ತ್ತಂಬ್ಬೆೇಕೆಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಸರ್ನಾನಯ 
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳಲಿ ಮನವಿ ಮನಡಿಕೂೆಳುಳತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಬ್ಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿ (ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕಳೆದ 
ಹಲವನರತ ವಷಾಗಳಿಂದ ಆರ್ಥಾಕ ಸಿಥತಿಗ ೆಅನತಗತಣ್ವನಗಿ, ಕೆಲವು ನಿಬ್ಾಂಧ್ಗಳನತು ಹೆೇರಿದಾರತ. ಈಗ 
ಕನಲ ಕನಲಕೆೆ ಅನತಗತಣ್ವನಗಿ ಆ ನಿಬ್ಾಂಧ್ಗಳನತು ತ್ೆಗೆಯತತಿುದ್ೆಾೇವೆ. ಕಳೆದ ಎರಡತ ವಷಾಗಳಲಿ 
ಆರ್ಥಾಕ ಹಿಂಜರಿತ್ ಆಗಿರತವುದತ ತ್ಮಾಲಿರಿಗೂ ಸಹ ಗೊತಿುದ್ೆ. ಕೂೆೇವಿಡ-೧೯ನಿಂದ ಜನಗತಿಕವನಗಿ 
ಆರ್ಥಾಕ ಹಿಂಜರಿತ್ವನಗಿದ್.ೆ ಈ ಆರ್ಥಾಕ ಹಿಂಜರಿತ್ ನಮಾ ರನಜಯಕೂೆ ಕೂಡ ಆಗಿದ್.ೆ ಈ ಅರ್ಥಾಕ 
ಹಿಂಜರಿತ್ದಂದ ಕಲೆವು ಹತದ್ೆಾಗಳನತು ತ್ತಂಬ್ತವುದಕೆೆ ಸ್ನಧ್ಯವನಗದದಾರೂ ಕೂಡ, essential 
service ಆಗಿರತವಂತ್ಹ ಹದರೆ್ೈದತ ಸ್ನವಿರ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಹತದ್ೆಾಗಳ ರೆ್ೇಮಕನತಿಗ ೆ ರ್ನನತ ಆದ್ೆೇಶ 
ಮನಡಿದ್ೆಾೇರ್.ೆ ಇದನತು ಮನನಯ ಕ.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೇೆಗೌಡರತ ಗಮನಿಸಬೇೆಕತ. ಕಳೆದ ವಷಾಗಳಿಂದ ಶ್ಕ್ಷಕರ 
ರೆ್ೇಮಕನತಿ ಆಗಿರಲಲಿ. ಈಗ ಸತಮನರತ ಹದರ್ನರತ ಸ್ನವಿರ ಪ್ೂೆಲೇಸ್ ಹತದ್ೆಾಗಳ ರೆ್ೇಮಕನತಿ 
ನಡ್ಯೆತತಿುದ್.ೆ ಸತಮನರತ ಹದರ್ನಲತೆ ಸ್ನವಿರ ಕಲನಯಣ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರದ್ೆೇಶದಲಿ ವಿವಿಧ್ 
ಇಲನಖ್ಗೆಳಲಿ ವಿವಿಧ್ ರಿೇತಿಯ ಹತದ್ೆಾಗಳನತು ತ್ತಂಬಿಕೊಳುಳವುದಕೂೆ ಕೂಡ ಸಕನಾರ ಆಜೆ್ಞಯನತು 
ಮನಡಿದ್.ೆ ಈ ರಿೇತಿ ಎಲೆಿಲಿ ಅವಶಯಕತ್ ೆ ಇದ್ೆಯೇ, ಅಲೆಿಲನಿ ಕಂಡಿತ್ವನಗಿಯತ ಸಕನಾರ ಹೊಸ 
ಹತದ್ೆಾಗಳನತು ಸೃಷ್ಟಟ ಮನಡತವುದತ ಮತ್ತು ಖ್ನಲ ಇರತವಂತ್ಹ ಹತದ್ೆಾಗಳನತು ತ್ತಂಬ್ತವುದಕೆೆ ಆರ್ಥಾಕ 
ಸಿಥತಿಯನತು ರೆ್ೂೇಡಿಕೂೆಂಡತ ಹಂತ್-ಹಂತ್ವನಗಿ ಕರಮವನತು ಜರತಗಿಸತತ್ೆುೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳಿಗೆ 
ಧ್ನಯವನದಗಳನತು ಅಪಿಾಸತತ್ೆುೇರೆ್. ದಯಮನಡಿ ಆದಷತಟ ಬೇೆಗ 7ರೆ್ೇ ವೆೇತ್ನ ಆಯೇಗವನತು ರಚರೆ್ 
ಮನಡಬೇೆಕೆಂದತ ತ್ಮಾ ಮತಖ್ನಂತ್ರ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮನಡಿಕೊಳುಳತ್ುೆೇರೆ್. 
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ಪರಶೆು ಸಂಖ್ೆಯ: 214  
(ಉತ್ುರ ಲಗತಿುಸಿದ್ೆ) 

ಶ್ರೇ ಎನ.ರವಿಕತಮನರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು 
ಉತ್ುರವನತು ಒದಗಿಸಿದ್ನಾರ.ೆ  ಈ ಐ.ಎಂ.ಎ ಹಗರಣ್ದಲಿ ಕಳೆಹಂತ್ದ ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಕರಮವನತು 
ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಂಡಿದ್ನಾರ.ೆ ಆದರ,ೆ ಇದಕೆೆ ರೆ್ೇರವನಗಿ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿರತವಂತ್ಹ ಐ.ಪಿ.ಎಸ ಅಧಿಕನರಿಗಳು 
ಯನರಿದ್ನಾರ,ೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಏಕೆ ಕರಮವನತು ತ್ೆಗೆದತಕೊಂಡಿಲಿವೆಂದತ ರ್ನನತ ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳಲಿ ಪರಶೆುಯನತು ಕೆೇಳಬ್ಯಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ಬ್ಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಹಗರಣ್ದಲಿ ಯನರನ್ಯರತ 
ಭನಗಿಯನಗಿದ್ನಾರ ೆಅವರೆಲಿರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಿದ್ನಾಕ್ಷಿಣ್ಯವನಗಿ ಕನನೂರ್ನತ್ಾಕವನದ  ಕರಮಗಳನತು 
ಕೆೈಗೊಂಡಿದ್ೆಾೇವೆ.  ಇದರಲಿ ಇಬ್ಬರತ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಇದ್ನಾರ.ೆ  ಶ್ರೇ  ಹೆೇಮಂತ್ ನಿಂಬನಳೆರ್ 
ರವರ ಮೇಲೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಚನಜ್ಾಶ್ೇರ್್ ಫೆೈಲ್ ಮನಡಿದ್ೆಾೇವೆ. ಈಗ prosecution ಗೆ 
ಅನತಮತಿಯನತು ಸಹ ನಿೇಡಿದ್ನಾರ.ೆ ನಮಾ ಸಕನಾರ ಅವರನತು prosecute ಮನಡಬೇೆಕೆಂದತ 
ಅನತಮತಿಯನತು ಸಹ ನಿೇಡಿದ್ೆ. ಆದರೆ, ಅವರತ ಕೊೇರ್್ಾಗೆ ಹೂೆೇಗಿ ತ್ಡ್ಯೆನಜೆ್ಞ ತ್ಂದದ್ನಾರೆ. 
ಅವರತ prosecution permission ಅನತು quash ಮನಡಿಸಿದ್ನಾರೆ. ಈಗ ಅದತ ಸಿಬಿಐ 
enquiry ಯಲಿ ಇರತವುದರಿಂದ, ಸಿಬಿಐ ನವರತ ಮನನಯ ಸತಪಿರೇಂ ಕೊೇರ್್ಾಗೆ ಅಫಿೇಲ್ 
ಸಲಿಸಿದ್ನಾರೆ. ಮನನಯ ಸತಪಿರೇಂ ಕೊೇರ್್ಾನಿಂದ ನಿದ್ೇೆಾಶನ ಬ್ಂದ ತ್ಕ್ಷಣ್ವೆೇ ಮತಂದನ ಕರಮವನತು 
ಜರತಗಿಸಲನಗತವುದತ. 

ಈಗ ಮತ್ೊುಬ್ಬ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ ಅಧಿಕನರಿಯನದ ಶ್ರೇ ಅಜಯ್ ಹಿಲೊೇರಿ ಇವರ ಮೇಲೂ ಸಹ 
prosecution ಗೆ ಅನತಮತಿ ನಿೇಡಿ ಅವರ ಮೇಲ ೆ ಚನಜ್ಾಶ್ೇರ್್ ಸಹ ಹನಕಿದ್ೆಾೇವೆ. ಇವರತ 
ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕನರಿಯನಗಿರತವುದರಿಂದ, ಭನರತ್ ಸಕನಾರಕೆೆ ಮನಹಿತಿಯನತು ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ಾೇವೆ. ಅಲಿಂದ 
ನಿದ್ೆೇಾಶನ ಬ್ಂದ ತ್ಕ್ಷಣ್ವೆೇ ಅವರ ವಿರತದಿ ಕರಮವನತು ತ್ೆಗೆದತಕೊಳುಳತ್ೆುೇವೆ. ಇದಕೆೆ ಯನರ 
ಮತಲನಜತ ಇಲಿ. ಈಗ IPS ಅಧಿಕನರಿ ಇರಲ ಅಥವನ IPS ಅಲಿದ ಅಧಿಕನರಿಯನಗಲ, 
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ತ್ಪಿಪತ್ಸಥರೆಲಿರಿಗೂ ಸಹ ಶ್ಕ್ೆ ಆಗಲೇೆಬೆೇಕತ. ಇದರ ಆಳಕೆೆ ಹೊೇಗಿ ವಿಚನರಣಯೆನಗಿ, ಚನಜ್ಾಶ್ೇರ್್ 
ಕೂಡ ಹನಕಲನಗಿದ್.ೆ ಈ ಚನಜ್ಾಶ್ೇರ್್ ಅನಾಯ ಶ್ಕ್ೆಯನತು ನಿೇಡತವುದಕೆೆ ಯನವ ರಿೇತಿಯ 
ಕರಮಗಳನತು ತ್ೆಗೆದತಕೊಳಳಬೆೇಕೊೇ ಆ ರಿೇತಿಯ ಕರಮಗಳನತು ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳುಳತ್ೆುೇವ.ೆ 

ಶ್ರೇ ಎನ.ರವಿಕತಮನರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳಿಗೆ ಧ್ನಯವನದಗಳನತು ಅಪಿಾಸತತ್ುೆೇರೆ್. 

 

                       (ಪರಶೆು ಸಂಖ್ೆಯ.220) 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ದರೆ್ೇಶ ಗೂಳಿಗೌಡರವರತ ಗೆೈರತ ಹನಜರಿದಾರತ) 

 

                      (ಪರಶೆು ಸಂಖ್ೆಯ.247) 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಮಂಜತರ್ನಥ ಭಂಡ್ನರಿರವರತ ಗೆೈರತ ಹನಜರಿದಾರತ) 
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ಪರಶೆು ಸಂಖ್ೆಯ: 205 
(ಉತ್ುರ ಲಗತಿುಸಿದ್ೆ) 

ಶ್ರೇ ಅ.ದೆ್ೇವೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತು 
ಒದಗಿಸಿದ್ನಾರ.ೆ ದಯವಿಟತಟ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಇದನತು ಒಂದತ ಬನರಿ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ೆ ಮನಡಬೇೆಕತ. 
ಏಕೆಂದರ,ೆ ಆ ಡ್ನಯಂಗೆ ನಮಾ ಹತ್ತು ಎಕರ ೆತ್ೂೆೇಟ ಕೂಡ ಮತಳುಗಡೆ್ಯನಗಿತ್ತು. ಅಲಿ ನಿೇರತ ನಿಲಿದ್ೇೆ 
ಇರತವುದರಿಂದ, ಇಲಿಯವರಗೊ ಅಲಿ ನಿೇರನವರಿ ಸ್ೌಲಭಯ ಬ್ಳಸಿಕೊಂಡಿಲಿ. ದಯಮನಡಿ, ಒಂದತ 
ಬನರಿ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ೆಮನಡಿ, ಅದನತು ಸರಿಪಡಿಸಬೆೇಕೆಂದತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲಿ ಮನವಿ 
ಮನಡಿಕೊಳುಳತಿುದ್ೆಾೇರ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧ್ತಸ್ನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದನತು ರ್ನರೆ್ೇ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡಿ, 
ಅದರ ಬ್ಗೆೆ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಅ.ದೆ್ೇವೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ಮಾ ಮತಖ್ನಂತ್ರ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ 
ಧ್ನಯವನದಗಳನತು ಅಪಿಾಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. 
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ಪರಶೆು ಸಂಖ್ೆಯ: 239 
(ಉತ್ುರ ಲಗತಿುಸಿದ್ೆ) 

ಶ್ರೇ ಕ.ೆಎ.ತಿಪ್ಪೆೇಸ್ನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ಒಂದತ ಬ್ಹಳ ಪರಮತಖ್ವನದಂತ್ಹ 
ಪರಶೆುಯನಗಿದೆ್.  ಇಲಿಯವರೆಗ ೆ ಬಿಡಿಎ ಯವರತ 64 ಬ್ಡ್ನವಣೆಗಳಲಿ ಲೆಕೆ ಶೆ್ೇಧ್ರೆ್ಯನತು 
ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ ಇಲಿಯವರಗೆ ೆಸತಮನರತ 32,380 ಎಕರಯೆನತು ಪರದ್ೆೇಶವನತು acquire ಮನಡಿದ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಜಗತಿುನಲಿ ಎಲಿಯನದರತ ಈ ರಿೇತಿಯ 
ಸದನವನತು ನಡ್ಸೆತತ್ನುರೆಯೇ? ಸಕನಾರ ಏರ್ನದರೂ ಒಂದತ ಇತ್ಯಥಾ ಮನಡದ್,ೆ ಈ ರಿೇತಿಯ 
ಗದಾಲದಲಿ ಸದನ ನಡ್ಸೆತವುದ್ೆೇ? 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ಸದನದ ಬನವಿಯಲಿ ಧ್ರಣಿಯಲಿ ನಿರತ್ರನಗಿದಾ ಕನಂಗೆರಸ ಪಕ್ಷದ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತಗಳು ಘೂೇಷಣೆಗಳನತು ಕೂಗತತಿುದಾರತ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರೆೇ, ಏನತ ಮನಡತವುದಕೆೆ ಆಗತತ್ುದ್?ೆ ತ್ನವು 
ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿಳ. 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಿಮಾ ಕೆೈಯಲಿ ಸದನ ನಡ್ಸೆತವುದಕೆೆ 
ಆಗದದಾರ ೆ ಸದನವನತು ಮತಂದೂಡಿ. (ಗೊಂದಲ) ಈ ಸಮಸ್ೆಯಯನತು ಬ್ಗೆಹರಿಸಿಕೂೆಳುಳವುದಕೆೆ 
ತ್ನಕತ್ತು ಇಲಿವೆಂದರೆ ಸದನವನತು ಮತಂದೂಡಿ. 

(ಮತಂದತ)  

(061)17.2.2022/11.10/ಎಂ.ಎಂ-ಜಿ.ಆರ್              (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ)                      

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ಕನಂಗೆರಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು ಬನವಿಯಲಿ ನಿಂತ್ತ ಘೂೇಷಣೆ 
ಕೂಗತತಿುದಾರತ) 
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(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರೇೆ, ದಯಮನಡಿ ಕತಳಿತ್ತಕೊಳಿಳ. ಏನತ 
ಮನಡತವುದಕನೆಗತತ್ುದ್?ೆ (ಗೂೆಂದಲ) ರ್ನನತ ಸದನವನತು ನಡ್ಸೆಬೆೇಕತ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- (ಗೂೆಂದಲ) ಸದನವನತು ನಡ್ಸೆತವುದಕನೆಗತವುದಲಿ ಎಂದತ ನಿೇವು 
ಪಿೇಠದಂದ ಸಕನಾರಕೆೆ ಹೆೇಳಬೆೇಕತ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಶ್ರೇ ತ್ಳವನರ್ ಸ್ನಬ್ಣ್ಣನವರ ಪರಶೆು. ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರೇೆ 
ಸತಮಾರ್ೆೇ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿಳ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರತ:- ಸಕನಾರಕೆೆ ಸಮಸ್ೆಯಯನತು ಬ್ಗಹೆರಿಸತವುದಕನೆಗತವುದಲಿ, ಸದನವನತು 
ನಡ್ಸೆತವುದಕೆೆ ಬ್ರತವುದಲಿ. 

 (ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ತ್ಳವನರ್ ಸ್ನಬ್ಣ್ಣನವರ ಪರಶೆು. 
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ಚತಕೆೆ ಪರಶೆು ಸಂಖ್ೆಯ:- 234 
(ಉತ್ುರದ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಿದ್ೆ) 

 ಡ್ನ: ತ್ಳವನರ್ ಸ್ನಬ್ಣ್ಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತು 
ಒದಗಿಸಿದ್ನಾರ.ೆ  ಆದರೆ ರ್ನನತ ಕೆೇಳಿರತವುದಕೆೆ ಉತ್ುರ ಸಿಕಿೆಲಿ.  ಸಮಸ್ೆಯ ಏರೆ್ಂದರೆ, ಇಲಿ ನಕಲ  
ಕನಮಿಾಕರತ ಅಂದರೆ, ಕಟಟಡ ಕನಮಿಾಕರಿಗ ೆಬೆೇಕನಗಿರತವಂತ್ಹ ಕನಮಿಾಕರ ಕನಡತಾಗಳನತು ನಕಲ 
ಕನಮಿಾಕರಿಗ ೆನಿೇಡತತಿುದ್ನಾರೆ. ರೆ್ೈಜ ಕನಡತಾದ್ನರರಿಗ ೆಅವಕನಶ ಸಿಗತತಿುಲಿ.  ಈ ಕಟಟಡ ಕನಮಿಾಕರತ 
ತಿೇರನ ಬ್ಡವರಿದ್ನಾರ,ೆ ಹಿಂದತಳಿದ ಜಿಲೆಿಗಳಿಂದ ಬ್ಂದದ್ನಾರ.ೆ  ಕಲಬ್ತಗಿಾ, ಯನದಗಿರಿ, ಬನಗಲಕೊೇಟೆ, 
ರನಯಚೂರತ ಮತ್ತು ಬಿಜನಪತರ ಇಲಿಂದ ಬ್ಂದವರಲೆಿರೂ ವಲಸೆ್ ಕನಮಿಾಕರನಗಿದ್ನಾರ.ೆ ಇವರಿಗ ೆ
ಬೆೇಕನಗಿರತವಂತ್ಹ ಸಕನಾರಿ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸಿಗತತಿುಲಿ. ಅವರ ಸಲತವನಗಿ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಮತ್ತು 
ಮಧ್ಯವತಿಾಗಳು ಹಣ್ವನತು ಪಡ್ದೆತ ನಕಲತ ಕನಮಿಾಕರಿಗ ೆಕನಡತಾಗಳನತು ಕೂೆಟಿಟದ್ನಾರ.ೆ  ಅದಕನೆಗಿ 
ಇದರ ಬ್ಗೆೆ ಪರಿಹನರ ಬೆೇಕನಗಿದೆ್.  

(ಕನಂಗೆರಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು ಸದನದ ಬನವಿಯಲಿ ನಿಂತ್ತ ಘೂೇಷಣೆ 
ಕೂಗತತಿುದಾರತ) 

 ಶ್ರೇ ಅರಬೆೈಲ್ ಶ್ವರನಂ ಹೆಬನಬರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗನಗಲೆೇ ನಕಲ 
ಕನಡತಾಗಳನತು ಮನರನಟ ಮನಡತತಿುರತವುದತ ಸಕನಾರದ ಗಮನಕೆೆ ಬ್ಂದ ಮೇಲೆ ಕನಡತಾಗಳನತು 
ವಿತ್ರಣೆ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಕರಮವನತು ತ್ನತ್ನೆಲಕವನಗಿ ರದತಾಪಡಿಸಿದ್ಾೆೇವೆ.  ಅಷ್ೆಟೇ ಅಲಿ, ಯನವ ರಿೇತಿ 
ನಕಲ ಕನಡತಾಗಳನತು ಮನರತತಿುದ್ನಾರ ೆಅದರ ಬ್ಗೆೆ ತ್ನಿಖ್ೆ ಮನಡತವುದಕೆೆ ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಸಮಿತಿಯನತು 
ಕೂಡ ನಿಯೇಜರೆ್ ಮನಡಿದ್ೆಾೇವೆ.  ಅದರಲಿ ಅಕಸ್ನಾತ್ ಯನರೆೇ ನಕಲ ಕನಡ್ಾ ಪಡ್ದೆರತವುದತ 
ಗೊತ್ನುದರ ೆ ಅವರ ಮೇಲ ೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳುಳತ್ೆುೇವೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕರಮ 
ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳುಳತ್ೆುೇವೆ.  ನಕಲ ಕನಡತಾ ಮನಡತವುದಕೆೆ ಅವಕನಶ ಇಲಿ. ಯನರಿಗ ೆ ಅಹಾತ್ೆ ಇದ್ೆ, 
ಅವರೆಲಿರಿಗೂ ಕನಡತಾಗಳನತು ಕೊಡತವುದಕೆೆ ಸಕನಾರ ಸಿದಿವಿದ್.ೆ  
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 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಶ್ರೇ ಎಸ. ರವಿಯವರ ಪರಶೆು. [ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಎಸ. 
ರವಿಯವರತ ಬನವಿಯಲಿ ಧ್ರಣಿನಿರತ್ರನಗಿದಾರತ] ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ. ಮಂಜೆೇಗೌಡರ ಪರಶೆು.  

 
ಚತಕೆೆ ಪರಶೆು ಸಂಖ್ೆಯ: 244 

 ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ. ಮನಧ್ತಸ್ನಾಮಿ(ಕನನೂನತ, ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳು ಹನಗೂ ಶನಸನ ರಚರೆ್ 
ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನಿೇರನವರಿ ಸಚಿವರತ) (ಜಲಸಂಪನೂಾಲ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಪರಶೆುಯತ ನಗರನಭಿವೃದಿ ಇಲನಖ್ಗೆ ೆವಗನಾವಣೆಯನಗಿದ್.ೆ  ಅದಕೆೆ ಸಾಲಪ ಟೈೆಂ 
ಕೊಡಬೇೆಕತ.  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮಂಜೆೇಗೌಡರೆೇ, ನಿಮಾ ಪರಶೆು ವಗನಾವಣೆಯನಗಿದ್.ೆ  ಈಗ ಶ್ರೇ 
ಕ.ೆ ಹರಿೇಶ್ಕತಮನರ್ರವರ ಪರಶೆು.  

ಚತಕೆೆ ಪರಶೆು ಸಂಖ್ೆಯ: 322 

(ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಕ.ೆ ಹರಿೇಶ್ ಕತಮನರ್ರವರತ ಧ್ರಣಿಯಲಿ ಪ್ನಲೂೆೆಂಡಿದಾರಿಂದ 
ಪರಶೆುಯನತು ಕೆೇಳಲಲಿ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ಎಂ.ಎಲ. ಅನಿಲ್ ಕತಮನರ್ರವರತ ಪರಶೆು ಕೆೇಳಲ.   

ಚತಕೆೆ ಪರಶೆು ಸಂಖ್ೆಯ: 317 

(ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಎಂ.ಎಲ. ಅನಿಲ್ ಕತಮನರ್ರವರತ ಧ್ರಣಿಯಲಿ 
ಪ್ನಲೂೆೆಂಡಿದಾರಿಂದ ಪರಶೆುಯನತು ಕೆೇಳಲಲಿ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಮನನಯ ಗೊೇವಿಂದರನಜತರವರ ಪರಶೆು.  
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ಚತಕೆೆ ಪರಶೆು ಸಂಖ್ೆಯ: 274 
(ಉತ್ುರದ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಿದ್ೆ) 

 ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಣ್ಣ ನಿೇರನವರಿ ಸಚಿವರತ 
ಉತ್ುರವನತು ಕೂೆಟಿಟದ್ನಾರೆ. ಆದರೆ ಏನತ ಸಣ್ಣ ನಿೇರನವರಿ ಇಲನಖ್ಯೆಡಿ ಬ್ರತವ ಕೆರೆಗಳ ಹೂಳನತು 
ಸಣ್ಣ ನಿೇರನವರಿ ಇಲನಖ್ಯೆಿಂದ ತ್ೆಗೆಯದ್ೆೇ, ಕೆರೆಗಳಲಿ ನಿೇರತ ತ್ತಂಬಿದ ಮೇಲ ೆಸಕನಾರಿ ಹಣ್ವನತು 
ಬಿಲ್ ಮನಡಿ ಸಕನಾರಕೆೆ ಮೇಸ ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ  ಇದನತು ಸಣ್ಣ ನಿೇರನವರಿ ಇಲನಖ್ಯೆಿಂದ ತ್ನಿಖ್ ೆ
ಮನಡಿಸಬೆೇಕತ.  ಏತ್ಕೆೆ ಹೂಳನತು ತ್ೆಗೆಯದ್ೆೇ ಬಿಲ್ ಮನಡಿಕೊಂಡತ ಸಣ್ಣ ನಿೇರನವರಿ ಇಲನಖ್ಯೆ 
ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಹಣ್ವನತು ಲಪಟನಯಿಸಿದ್ನಾರ ೆ ಅದನತು ಸರಿಯನದ ರಿೇತಿಯಲಿ ತ್ನಿಖ್ೆ ಮನಡಿಸಿ, 
ಹೂಳನತು ತ್ೆಗೆಯದರತವಂತ್ಹ ಕೆರೆಗಳನತು ತ್ನಿಖ್ಗೆೊಳಪಡಿಸಬೆೇಕೆಂದತ ಸಕನಾರವನತು ಒತ್ನುಯ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

 ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ. ಮನಧ್ತಸ್ನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದಕೆೆ ಸಂಬ್ಂಧ್ಪಟಟಂತ್ ೆ
ನಿದಾಷಟವನಗಿ ಯನವುದ್ನದರೂ ಪರಕರಣ್ದ ಮನಹಿತಿ ಕೊಟಟರೆ ರ್ನವು ಅವರ ಮೇಲ ೆ ಕರಮ 
ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳುಳತ್ೆುೇವೆ.  ತ್ನಿಖ್ೆ ಮನಡಿಸಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ ಮನಹಿತಿಯನತು ಒದಗಿಸಿಕೊಡತತ್ುೆೇರೆ್.  

 ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಸರಿ.  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇಲಿಗ ೆ ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರ ವೇೆಳೆ ಮತಗಿಯಿತ್ತ. ಈಗ ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ 
ಉತ್ುರಿಸತವ ಪರಶೆುಗಳು.  
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ಆ) ಚತಕೆೆ ಗತರತತಿಲಿದ ಪರಶೆುಗಳಿಗೆ ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನಿೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 

 ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ದರ್ನಂಕ 17ರೆ್ೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 2022, ಸಮೂಹ-4ರ ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ುರಿಸತವ ಒಟತಟ 105 ಪರಶೆುಗಳ 
ಪ್ೆೈಕಿ 25 ಪರಶೆುಗಳಿಗ ೆಉತ್ುರಗಳನತು ಸದನದಲಿ ಮಂಡಿಸತತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮಂಡಿಸಲನಯಿತ್ತ. 
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(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ಕನಂಗೆರಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು ಸದನದ ಬನವಿಯಲಿ ನಿಂತ್ತ  
ಘೂೇಷಣೆ ಕೂಗತತಿುದಾರತ)  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ  ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ ಮತ್ತು ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, 
ಸಾಲಪ ಇಲಿ ಕೆೇಳಿ. (ಗೊಂದಲ) ಇದತ ಸದನ. ನಿೇವು (ಗೊಂದಲ) ಮನಡಬೇೆಡಿ. ನಿೇವು ಹೆೇಳಬೆೇಕತ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ನಿೇತಿಗೆಟಟ ಸಕನಾರವನಗಿದ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸ್ನದ(ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸದನ 
ಆಡಾರ್ನಲಿಲಿ.  ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಯನವುದ್ೊೇ ಪರಶೆುಗ ೆ ಯನವುದ್ೂೆೇ ಉತ್ುರ ಕೂೆಟಟರತ.  
ಮಂತಿರಗಳು ಯನವುದ್ೊೇ ಪರಶೆುಗ ೆ ಯನವುದ್ೂೆೇ ಉತ್ುರ ಕೂೆಡತತಿುದ್ನಾರೆ.  ದಯವಿಟತಟ ಈ ರಿೇತಿ 
ಆಗಬನರದತ.  ಸದನವನತು ಸಥಗಿತ್ಗೊಳಿಸಿ.  (ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಯನವ 
ಗೊಂದಲವೂ ಆಗಿಲಿ. ಇವರತ (ಗೊಂದಲ) ಕೆೇಳುವುದತ ತ್ಡವನಗಿದ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸ್ನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, (ಗೊಂದಲ) ಸದನಕೆೆ ಸರಿಯನಗಿ ಉತ್ುರ 
ಕೊಡತತಿುಲಿ. ಸದನವು ಸರಿಯನಗಿ ನಡ್ಯೆತತಿುಲಿ. ತ್ನವು ಸದನವನತು ಸಥಗಿತ್ಗೂೆಳಿಸಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಒಂದತ ಪರಶೆುಗ ೆ ಗದಾಲವಿತ್ತು, ಪತನಃ ಅದನತು ಸರಿಯನಗಿ ರಕೆಿಟಫೆೈ 
ಮನಡಿದರತ. ಅದತ ಆಗಿದ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸ್ನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೆೇ, ತ್ಪ್ನಪಗಿದ್ೆಯಲಿವೆೇ? ಅದಕನೆಗಿ ತ್ನವು 
ಸದನವನತು ಸಥಗಿತ್ಗೊಳಿಸಿ.  

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಏನತ ತ್ಪ್ನಪಗಿದ್?ೆ 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಸದನವನತು ಮಧನಯಹು 03 ಗಂಟೆಯವರಗೆೆ ಮತಂದೂಡತತಿುದ್ೆಾೇರೆ್. 

(ಸದನವು ಬೆಳಗೆೆ 11 ಗಂಟೆ 16 ನಿಮಿಷಕೆೆ ಮತಂದೂಡಲಪಟತಟ ಪತನಃ ಮಧನಯಹು 03:00 
ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ೇೆರಲತ ನಿಶಾಯಿಸಿತ್ತ) 

 
(62)17-02-2022(03-30)bsd-ak 

(ಭೊೇಜನ ವಿರನಮದ ನಂತ್ರ ಸದನವು ಅಪರನಹು 3 ಗಂಟೆ 34 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೆ 
ಸಮನವೆೇಶಗೂೆಂಡಿತ್ತ) 

 
(ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಪಿೇಠವನುಲಂಕರಿಸಿದರತ) 

 
 

೩. ನಿಯಮ 59ರ ಮೇರಗೆೆ ನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ ಮಂಡಿಸಲತ ಅನತಮತಿ ಕೊೇರಿ ಪರಸ್ನುವ 
 

       ವಿಷಯ:- “ರನಷರಧ್ವಜಕೆೆ ಸಚಿವರೊಬ್ಬರತ ಅಗೌರವ ತ್ೊೇರಿದ್ನಾರ ೆಎನತುವ ಬ್ಗೆೆ                                      
                                      - - - - 

 
 ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕೆ. ರನಥೊೇಡ್ (ವಿಧನನಸಭನ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 

ಈಗನಗಲೆೇ ಬೆಳಗೆೆ ರ್ನವು ತ್ಮಾಲಿ ವಿನಂತಿಸಿದಂತ್ೆ, ಮನನಯ ಈಶಾರಪಪನವರತ ರನಷರಧ್ವಜಕೆೆ ಅಪಮನನ 
ಮನಡಿದತಾ, ಅವರ ವಿರತದಿ ರನಷರದ್ೊರೇಹ ಪರಕರಣ್ವನತು ದ್ನಖ್ಲಸಿ ಬ್ಂಧಿಸಬೆೇಕತ. ಇದಲಿದ್ೆೇ ಅವರನತು 
ಮಂತಿರಮಂಡಲದಂದ ವಜನ ಮನಡಬೇೆಕೆಂದತ ಸಕನಾರಕೆೆ ಒತ್ನುಯಿಸಿ, ತ್ಮಗೆ ಮನವಿ ಮನಡಿದ್ಾೆವು. 
ಇದರಿಂದ ಸಂವಿಧನನಕೆೆ ಅಪಚನರವನಗತವುದಲಿದ್ೆೇ ದ್ೆೇಶದ್ೊರೇಹದ ಕೆಲಸವನಗಿದ್ೆ. ಇಂತ್ಹ ಹಲವು 
ಪರಕರಣ್ಗಳು ದ್ೇೆಶದಲಿ ನಡ್ದೆ್ನಗ ಇದರಲಿ ಪ್ನಲೂೆೆಂಡ ರ್ನಗರಿಕರನತು ಬ್ಂಧಿಸಿ, ದ್ೆೇಶದ್ೂೆರೇಹದ 
ಪರಕರಣ್ ದ್ನಖ್ಲಸಿದ್ನಾರೆ. ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸಕನಾರದ ಮಂತಿರಗಳ ಮೇಲ ೆ ಯನವುದ್ೆೇ ಕರಮ 
ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಂಡಿಲಿ. ಕರಮ ತ್ಗೆೆದತಕೂೆಳುಳವ ಬ್ದಲತ ಅವರತ ಮನಡಿದತಾ ಸರಿಯಿದ್ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿಕೂೆಂಡತ 
ಬ್ರತತಿುದ್ನಾರ.ೆ ಆದಾರಿಂದ ಸಕನಾರಕೆೆ ಒತ್ನುಯಿಸತವುದ್ೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಈ ಬ್ಗೆೆ ಸಕನಾರ ನಿಧನಾರ 
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ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಂಡತ ಸಂಬ್ಂಧ್ಪಟಟ ಸಚಿವರಿಂದ ರನಜಿೇರ್ನಮ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳಳಬೇೆಕತ ಮತ್ತು ಅವರ ಮೇಲೆ 
ದ್ೆೇಶದ್ೊರೇಹದ ಪರಕರಣ್ ದ್ನಖ್ಲಸಬೆೇಕತ. ಇಂತ್ಹ ವಿಷಯದಲಿ ಬೇೆರ ೆರ್ನಗರಿಕರಿಗ ೆಆದಂತೆ್ ಮನನಯ 
ಈಶಾರಪಪನವರಿಗೂ ಆಗಬೇೆಕತ. ಈ ರಿೇತಿ ಪರಕರಣ್ಗಳು ದ್ೇೆಶದಲಿ ಬ್ಹಳಷತಟ ನಡ್ದೆವ.ೆ ಕೆೇಂದರ 
ಅಥವನ ರನಜಯ ಸಕನಾರಗಳು ಇಂತ್ಹ ವಿಷಯದಲಿ ದ್ೆೇಶದ್ೊರೇಹದ ಪರಕರಣ್ ದ್ನಖ್ಲಸತತ್ುವ.ೆ ನಮಗ ೆ
ರನಷರಧ್ವಜ, ರನಷರಗಿೇತ್ ೆಮತ್ತು ಸಂವಿಧನನದ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಇದ್ೆ. ಸಂವಿಧನನಬ್ದಿವನಗಿ ಅವುಗಳಿಗ ೆ
ಏನತ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇೆಕೂೆೇ, ಅದನತು ಕೊಡಬೇೆಕತ. ಆದಾರಿಂದ ಕೂಡಲೇೆ ಮನನಯ ಈಶಾರಪಪನವರ 
ಮೇಲ ೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕೊಳಳಬೆೇಕತ, ಅವರ ರನಜಿೇರ್ನಮ ಪಡ್ದೆತ ಬ್ಂಧಿಸಬೇೆಕತ. ದ್ೆೇಶದ್ೂೆರೇಹದ 
ಪರಕರಣ್ ದ್ನಖ್ಲಸಬೆೇಕೆಂದತ ಒತ್ನುಯಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಈ ಕರಮಕೆೆ ಮತಂದ್ನಗದದಾರೆ ಅನಿವನಯಾವನಗಿ 
ರ್ನವು ಪರತಿಭಟರೆ್ ಮನಡಬೆೇಕನಗತತ್ುದ್ೆ. ಈ ಪರಕರಣ್ ನಮಾ ದ್ೆೇಶದ ಗೌರವದ ಪರಶೆುಯನಗಿದೆ್. 
ಇದಲಿದ್ೆೇ ಸಂವಿಧನನವನತು ರಕ್ಷಣ ೆಮನಡಬೇೆಕನದ ಆದಯ ಕತ್ಾವಯ ಎಲನಿ ಶನಸಕರದ್ನಾಗಿದ್ೆ. ಇಂತ್ಹ 
ಪರಕರಣ್ಗಳಲಿ ಕರಮ ಕೈೆಗೊಳಳದದಾರೆ ಇನತು ಮತಂದ್ೆ ಎಲಿರೂ ಇದರೆ್ುೇ ಅನತಸರಿಸತತ್ನುರೆ.  

 ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರ್ೆೇಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ನಿರ್ುೆಯಿಂದ ಇದ್ೆೇ ಮನತ್ನತು ಹೆೇಳುತಿುದ್ನಾರೆ. ನಿರೆ್ು ಮನನಯ ಮನಧ್ತಸ್ನಾಮಿ ರವರತ ಮನನಯ 
ಈಶಾರಪಪನವರತ ಏನತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಇದತ one-sided ಆಗಬನರದತ. 
ರನಷರದ್ೊರೇಹ, ದ್ೆೇಶದ್ೂೆರೇಹ ಇತ್ನಯದ ಹೆೇಳಿಕೊಂಡತ ಸತಳಳನತು ೧೦ ಸ್ನರಿ ಹೆೇಳುತಿುದ್ನಾರ.ೆ (ಗೊಂದಲ) 
ಅವರತ ಏನತ ಹೆೇಳಿದ್ನಾರೆ ಎಂದತ ಸದನದಲಿ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ನಿರ್ುೆ ಹೆೇಳಿದ್ನಾರೆ. ಈಗ ಮತ್ೆು ಮತ್ೆು 
ಅದರೆ್ುೇ ಹೆೇಳುತಿುದ್ನಾರೆ. (ಗೂೆಂದಲ) Cabinet ಸಚಿವರ ಮೇಲೆ ಆಪ್ನದರೆ್ ಮನಡತತಿುದ್ನಾರೆ.  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ರನಥೂೆೇಡ್ ತ್ನವು ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿಳ.  

 ಶ್ರೇ ಸಲೇಂ ಅಹಮದ್ (ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ೆಥಗಳ ಕೆ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ 
ಪದ್ೆೇ ಪದ್ೆೇ ಹೆೇಳುವುದಕೆೆ ಹೊೇಗತವುದಲಿ, ಸಕನಾರ ಈ ವಿಷಯವನತು ಏಕೆ ಪರತಿಷ್ೆಠಯರ್ನುಗಿ 
ಸಿಾೇಕರಿಸಿದ್?ೆ ಸಿದ್ನಾಂತ್ಗಳ ಹಿಂದ್ ೆಹೊೇಗತವ ಪಕ್ಷ ಅವರದ್ನಾಗಿದ್,ೆ ದ್ೆೇಶ ಮದಲತ ಎಂದತ ಹೆೇಳುವ 
ಪಕ್ಷ ಅವರದ್ನಾಗಿದ್.ೆ ರನಷರಧ್ವಜದ ಬ್ಗೆೆ ದ್ೆೇಶದ್ೂೆರೇಹದ ಕೆಲಸ ಆಗಿದ್.ೆ ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ 
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ಒಳೆಳಯದ್ನಗಿ, ಇಡಿೇ ರನಷರದಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಳಳೆಯ ಹೆಸರತ ಬ್ರತತ್ುದ್ೆ. ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ 
ಉತ್ುರವನತು ಕೂೆಡಲ, ಆದರ ೆರ್ನವು ಹೆೇಳುವುದನೂು ತಿಳಿದತಕೂೆಳಳಬೆೇಕತ. ಏಕೆಂದರ ೆಇದತ ವೆೈಯಕಿುಕ 
ಹೊೇರನಟ ಅಲಿ. ರ್ನವು ನಿರ್ುೆಯಿಂದ ಹೆೇಳುತಿುದ್ಾೆೇವೆ. ಇದನತು ಪರತಿಷ್ೆಠಯರ್ನುಗಿ ಮನಡಬನರದತ. 
ಒಂದತ ಸಂಪರದ್ನಯವನತು ಮನಡಿ ಇಡಿೇ ರನಷರಕೆೆ ತ್ೊೇರಿಸಬೇೆಕತ. ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಮಂತಿರಯ 
ತ್ಪ್ನಪದರೂ action ತ್ೆಗೆದತಕೊಳುಳತ್ೆುೇವೆ ಎನತುವ ಸಂದ್ೆೇಶ ಕೊಟಟರೆ ಬ್ಹತಶಃ ಎಲಿರೂ ಒಪತಪತ್ನುರೆ, 
ಇದಕೆೆ ಅವರತ ಮತಂದ್ೆ ಬ್ರಬೇೆಕೆಂದತ ಹೇೆಳಬ್ಯಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಆದಾರಿಂದ ಪರತಿಷ್ೆಠಗ ೆಬಿೇಳದ್ೆೇ ಪರಶೆುಗಳು.  
Calling Attention Notices ಸ್ೇೆರಿದಂತ್ ೆಅರೆ್ೇಕ ವಿಚನರಗಳಿವೆ. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರೆೇ, ತ್ಮಗೆ ಸ್ನಕಷತಟ ಅವಕನಶ ಕೂೆಟಿಟದ್ೆಾೇರ್ೆ, ಸ್ನಕತ. 

 ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಿರ್ುೆ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರತ ಎತಿುರತವ ಈ ಸಮಸ್ೆಯಗೆ ಸಮಜನಯಿಷ್ಟಯನತು ಕೊಟಿಟದ್ನಾರೆ. ಮನನಯ ಈಶಾರಪಪನವರತ 
ಏನತ ಹೆೇಳಿದ್ನಾರ ೆಎಂದತ record ಆಗಿದ್.ೆ T.V/electronic media ದವರ ಮತಂದ್ ೆಹೆೇಳಿದ್ನಾರ,ೆ 
ಸಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ record ಆಗಿದ್.ೆ ಹನಗನಗಿ ಸಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ ಎಳಎೆಳೆಯನಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೆೇಳಿದ್ನಾರೆ 
ಮತ್ತು record ಗಳು ಇವ.ೆ ಅದನತು ರೆ್ೂೇಡಬ್ಹತದತ. ಮನನಯ ಈಶಾರಪಪನವರಿಗ ೆದ್ೆೇಶಭಕಿು ಮತ್ತು 
ರನಷರಧ್ವಜದ ಬ್ಗೆೆ ಪ್ನಠ ಹೆೇಳುವ ಅವಶಯಕತ್ೆ ಇಲಿ. ಏಕೆಂದರ ೆಚಿಕೆ ಮಗತವಿನಿಂದ ಶ್ವಮಗೆದಲಿ 
ಅವರತ ಬೆಳೆದ ರಿೇತಿಯನತು ರ್ನನತ ರೆ್ೂೇಡಿದ್ೆಾೇರೆ್. ರನಷರಧ್ವಜಕೆೆ ಅವಮನನವನದ ಕಡ್ ೆಜಿೇವದ ಹಂಗತ 
ತ್ೊರೆದತ ಹೂೆೇರನಟದಲಿ ಪ್ನಲೂೆೆಂಡವರನಗಿದ್ನಾರೆ. ಹತಬ್ಬಳಿಳಯಲಿ ರನಷರಧ್ವಜವನತು ಹನರಿಸಬನರದತ 
ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ನಗ ಅದರ ವಿರತದಿ ಪರತಿಭಟರೆ್ಗ ೆಇಳಿದವರನಗಿದ್ನಾರ.ೆ ರನಷರಧ್ವಜದ ಪರವನಗಿ ಹೊೇದ್ನಗ 
ಆವತಿುನ ಸಕನಾರ ಗತಂಡತ ಹನರಿಸಿ ೬ ಜನರನತು ಕೊಂದತ್ತ. ಇದತ ತ್ಮಾ ಜಿಲೆಿಯನಗಿದತಾ, ಈ 
ವಿಷಯ ತ್ಮಗೂ ಗೂೆತಿುದ್ೆ. ರ್ನವು ಹೆೇಳುವ ಅವಶಯಕತ್ ೆಇಲಿ. ಜಮತಾ ಕನಶ್ೀರದ ಲನಲ್ಚೌಕ್ಗೆ 
ಇದ್ೆೇ ಮನನಯ ಈಶಾರಪಪನವರತ ನಮಾಲಿರನೂು ಕರದೆತಕೊಂಡತ ಹೂೆೇಗಿದಾರತ.  

(ಮತಂದತ) 
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(063)/17.02.2022/3.40/ಹೆಚ್ವಿ:ಎಕೆ                       (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ(ಮತಂದತ):- 

ರ್ನನತ, ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ್ರವರತ ಮತ್ತು ಇನತು ಇತ್ರರತ ಜಮತಾ-ಕನಶ್ೀರದ 
ಲನಲ್ಚೌಕದಲಿ ತಿರವಣ್ಾ ಧ್ವಜವನತು ಹನರಿಸತವುದಕೆೆ ಹೊೇಗಿದ್ಾೆವು. 

(ಗೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ.ೆರನಥೂೆೇಡ್(ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಸರ್ನಾನಯ  
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳಿರತವುದರೆ್ುೇ ಹೆೇಳುತಿುದ್ನಾರೆ.  

(ಗೊಂದಲ) 
 ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ(ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ 

ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ನಾಗ ರ್ನನತ ಸತಮಾರ್ ೆ ಕತಳಿತ್ತಕೊಂಡತ ಕೆೇಳಿಸಿಕೊಳುಳತಿುದ್ೆಾ. ಈಗ ರ್ನನತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ೆಾೇರ್,ೆ ಅವರತ ಕೆೇಳಿಸಿಕೂೆಳಳಬೆೇಕತ. 

(ಗೊಂದಲ) 
 ಡ್ನ|| ತ್ೆೇಜಸಿಾನಿ ಗೌಡ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಕೆಲವಂದತ 

ಕಡ್ಗೆಳಲಿ ರನಷರ ಧ್ವಜ ಹನರಿಸತವನಗ ಆಗಿರತವಂತ್ಹ ತ್ಮಾ ಅನತಭವಗಳನತು ಹೆೇಳುತಿುದ್ನಾರೆ. ವಿರೂೆೇಧ್ 
ಪಕ್ಷದವರತ ಅವರತ ಉತ್ುರ ಕೊಡತವುದಕೆೆ ಅವಕನಶ ನಿೇಡಬೆೇಕನಗಿದ್.ೆ  

(ಗೊಂದಲ) 
 ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕೆ.ರನಥೊೇಡ್:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರ ಬ್ಗೆೆ ನನಗ ೆಗೌರವವಿದ್.ೆ  
 
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪರಕನಶ್ ರನಥೊೇಡ್ರವರೇೆ, ತ್ನವು ದಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿಳ. 

ನನು ಕೆಲಸವನತು ತ್ನವು ಯನಕ ೆಮನಡತತಿುದಾೇರಿ? ನನು ಕೆಲಸವನತು ರ್ನನತ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಇಲಿ ಎಲಿ 
ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದ ಮನತ್ರೆ್ುೇ ಪತನಃಪತನಃ ಹೆೇಳುತಿುದ್ನಾರ.ೆ  
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 ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ(ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹಿಂದ್ ೆ ಜಮತಾ-
ಕನಶ್ೀರದಲಿರತವ ಲನಲ್ಚೌಕದಲಿ ತಿರವಣ್ಾ ಧ್ವಜ ಹನರತತಿುರಲಲಿ.್“ಈ ದ್ೆೇಶದಲಿ ತ್ನಯಿ ಎದ್ ೆಹನಲತ 
ಕತಡಿದರತವ ಮಕೆಳು ಯನರನದರತ ಇದಾರ ೆ ಇಲಿ ಬ್ಂದತ ತಿರವಣ್ಾ ಧ್ವಜವನತು ಹನರಿಸಿ”್ ಎನತುವ 
ಸವನಲತ ಹನಕಿದಾರತ. ಆಗ ಅಲಿ ಧ್ವಜ ಹನರಿಸತವುದಕೆೆ  ಮನನಯ ಕ.ೆಎಸ್.ಈಶಾರಪಪನವರ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ಾದಲಿ 
ರ್ನವಲೆಿರತ ಹೊೇಗಿದ್ೆಾವು. 

 ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ ಅಹಾದ್:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಭೂತ್ದ ಬನಯಿಯಲಿ ಭಗವದೆೇತ್ ೆ
ಬ್ರತತಿುದ್ೆ.  

 ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶಾರಪಪನವರ ರನಷರ 
ಪ್ೆರೇಮ ಮತ್ತು ರನಷರ ಭಕಿುಯ ಬ್ಗೆೆ ಯನರೂ ಪರಶೆು ಮನಡತವಂತಿಲಿ.  ಯನರೂ ಪ್ನಠ ಹೇೆಳಿಕೂೆಡತವ 
ಅವಶಯಕತ್ ೆಇಲಿ.್ “ಎಲಿ ಕಡ್ಗೆಳಲಿ ತ್ನವು ಕೆೇಸರಿ ಭನವುಟವನತು ಹನರಿಸಿದಾೇರಿ, ಕೆಂಪತ ಕೊೇಟೆಯ 
ಮೇಲ ೆಹನರಿಸತತಿುೇರನ?”್ಎಂದತ ಮನಧ್ಯಮದವರತ ಕೆೇಳಿದ ಪರಶೆುಗ ೆಅವರತ “ಬ್ಹಳ ವಷಾಗಳ ನಂತ್ರ 
ಅಂತ್ಹ ದನ ಬ್ರಬ್ಹತದತ”್ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ನಾರೆ. ಮತಂದತವರದೆತ “ರನಷರ ಧ್ವಜಕೆೆ ಅಪಮನನ 
ಮನಡತವವರತ ಈ ದ್ೇೆಶದ ರ್ನಗರಿೇಕರಲಿ, ಅವರತ ರನಷರ ದ್ೊರೇಹಿಗಳು”್ಎಂದತ ಅದ್ೆೇ ಸಂದಭಾದಲಿ 
ಹೆೇಳಿದ್ನಾರೆ. ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದವರತ ಅದನತು ಬಿಟತಟ ಅಧ್ಾ ಮನತ್ರ ಹೆೇಳುತಿುದ್ನಾರೆ. ಅವರ ಪರಿಸಿಥತಿಯೂ 
ನಮಗೆ ಅಥಾವನಗತತಿುದ್ೆ. ಹಿಜನಬ್ನ ಪರಿಸಿಥತಿಯಿಂದ್ನಗಿ ಅವರತ ಹೈೆರನಣ್ ಆಗಿದ್ನಾರ.ೆ ಅವರತ 
ಜೊೇರನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವಂತ್ಯೊ ಇಲಿ. 

(ಗೊಂದಲ) 
 ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ.ೆರನಥೂೆೇಡ್:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಸಂದಭಾದಲಿ ಹಿಜನಬ್ನ 

ಉಲೆಿೇಖ್ ಸರಿಯನದತದಲಿ. ಅವರ ಉದ್ೆಾೇಶವೇೆನತ? 
(ಗೊಂದಲ) 

 
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಎಲಿರೂ ಒಟಿಟಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೆ ಯನವುದೂ ಕಡತ್ಕೆೆ ಹೂೆೇಗತವುದಲಿ. 

(ಗೊಂದಲ) 
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 ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಜನರ ಗಮನವನತು ಬೆೇರ ೆ ಕಡ್ಗೆ ೆ
ಸ್ಳೆೆಯತವುದಕೆೆ ಅವರತಗಳು ಅವಿರತ್ವನಗಿ ಶರಮಿಸತತಿುದ್ನಾರ.ೆ ಅವರತಗಳು ಸತಮನರತ ಒಂದೂಕನಲತ 
ಶತ್ಮನನಗಳ ಇತಿಹನಸ ಇರತವಂತ್ಹ ಪಕ್ಷದ ಶನಸಕರತ. ಅಂತ್ಹ ಒಂದತ ಪಕ್ಷದ 
ಸದಸಯರತಗಳನಗಿರತವ ಇವರತಗಳು ಯನವ ರಿೇತಿಯಲಿ ಕೆಲಸ ಮನಡಬೇೆಕತ?  

 
ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಘನತ್ೆವತೆ್ು ರನಜಯಪ್ನಲರ ಹತದ್ೆಾ ಸಂವಿಧನನದತ್ುವನಗಿ 

ಬ್ಂದರತವಂತ್ಹ ಸ್ನಥನವನಗಿದ್ೆ. ಅವರತ ಜಂಟಿ ಸದನವನತುದ್ೆಾೇಶ್ಸಿ ಮನಡಿರತವ ಭನಷಣ್ಕೆೆ ರ್ನವಲೆಿರೂ 
ವಂದರ್ನ ನಿಣ್ಾಯವನತು ಸಲಿಸಬೆೇಕನಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅರೆ್ೇಕ ಗಂಭಿೇರವನಗಿರತವ ವಿಚನರಗಳ ಮೇಲ ೆ
ಇಲಿ ಚಚೆಾ ನಡ್ಯೆಬೆೇಕನಗಿತ್ತು. ಅವರೆಲಿರೂ ಹಿರಿಯ ಶನಸಕರನಗಿದ್ನಾರೆ. ಇದನತು ಅಥಾ 
ಮನಡಿಕೊಳಳಬೇೆಕನಗಿದ್ೆ.   

 
 ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ ಅಹಾದ್:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ವಿಷಯದ 

ಬ್ಗೆೆ ವಿವರಣೆ ನಿೇಡತತಿುದ್ನಾರೆ ಮತ್ತು ವಿಷಯನಂತ್ರ ಮನಡತತಿುದ್ನಾರ.ೆ  
(ಗೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಲಿ ಹಿರಿಯ ಸದಸಯರತ ಅಥವನ 
ಕಿರಿಯ ಸದಸಯರತ ಎನತುವ ಭೆೇದಭನವವಿಲಿ. ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಬೇೆರೆ ವಿಚನರದ ಬ್ಗೆೆ ಉಲೆಿೇಖ್ 
ಮನಡತತಿುದ್ನಾರ.ೆ ಅದರ ಬ್ಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ ಅವರಿಗ ೆಯನರತ ಅನತಮತಿಯನತು ನಿೇಡಿದ್ನಾರ?ೆ 

 
(ಗೊಂದಲ) 

 
 ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅರೆ್ೇಕ ಗಂಭಿೇರ ವಿಚನರಗಳ ಮೇಲೆ 

ಚಚೆಾ ಮನಡತವುದತ ಬನಕಿ ಇರತವಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲಿ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದವರತ ವಯಥಾ 
ಕನಲಹರಣ್ ಮನಡತತಿುದ್ನಾರ.ೆ ಇದರಿಂದ್ನಗತವ ಪರಯೇಜನವೆೇನತ? ಈ ಕಲನಪ ಸತಗಮವನಗಿ 
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ನಡ್ಯೆತವುದಕೆೆ ಅವರತಗಳು ಸಹಕನರ ನಿೇಡಬೆೇಕನಗಿದ್ೆ. ಈ ರಿೇತಿ house stall ಮನಡತವುದತ 
ಸರಿಯಲಿ. ಜನ ಇದನತು ಒಪತಪವುದಲಿ. ಇದ್ೂೆಂದತ ಸಮಸ್ೆಯಯೇ ಅಲಿ. ಅರ್ನವಶಯಕವನಗಿ ಅವರತ 
ಕನಲಹರಣ್ ಮನಡತತಿುದ್ನಾರೆ.  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸ್ನದ್(ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ 
ರ್ನಡಿನ ಗೃಹ ಸಚಿವರನಗಿರತವವರತ ರನಷ್ರ ದ್ೂೆರೇಹದ ಪರಕರಣ್ವನತು ಸಮರ್ಥಾಸಿಕೂೆಳುಳತಿುರತವುದತ ಈ 
ರನಜಯದ ದತರಂತ್ವನಗಿದ್ೆ. ರ್ನವು ಇಲಿಯವರಗೆೆ ಮನನಯ ಕ.ೆಎಸ್.ಈಶಾರಪಪನವರ ರನಜಿೇರ್ನಮಯನತು 
ಕೆೇಳುತಿುದ್ೆಾವು. ಇವತಿುನಿಂದ ಅವರ ರನಜಿೇರ್ನಮಗೂ ಒತ್ನುಯಿಸತತ್ೆುೇವೆ.  

(ಗೊಂದಲ) 
 ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತಗಳ ರನಜಿೇರ್ನಮ 

ಕೆೇಳುವಂತ್ಹ ಅವಶಯಕತ್ೆ ಇಲಿ. ಭೂತ್ದ ಬನಯಿಯಲಿ ಭಗವದೆೇತ್ೆಯನತು ಕೇೆಳುವಂತ್ಹ ಅವಶಯಕತ್ೆ 
ನಮಗಿಲಿ.  

(ಗೊಂದಲ) 
  ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, ರ್ನನತ ತ್ಮಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ 

ಅವಕನಶವನತು ನಿೇಡಿದ್ೆಾೇರೆ್. ಇದ್ೆೇ ರಿೇತಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಎಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮಗೆ ಹೆೇಳುವುದಕೆೆ 
ಸ್ನಧ್ಯವನಗತವುದಲಿ. ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ ತ್ಮಗೆ ಎಲಿ ರಿೇತಿಯ ಸ್ನಾತ್ಂತ್ರಾವಿದ್ೆ. ಆದರೆ, ತ್ನವು 
ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಭರದಲಿ ತ್ನಳೆಾ ಕಳೆದತಕೂೆಂಡತ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಡಿ ಎನತುವುದತ ನನು ಸಲಹೆಯನಗಿದೆ್.  

 ಶ್ರೇ ಸಲೇಂ ಅಹಮದ್(ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ವಿಷಯನಂತ್ರ ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ ಮನನಯ ಕ.ೆಎಸ್.ಈಶಾರಪಪನವರ 
ರನಜಿೇರ್ನಮಯ ವಿಷಯವನತು ಬಿಟತಟ “ಹಿಜನಬ್”್ವಿಷಯದ ಬ್ಗೆೆ ಪರಸ್ನುಪ ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ್ “ಹಿಜನಬ್”್
ಹಿಂದ್ ೆಎಷತಟ ಕನಣ್ದ ಕೆೈಗಳು ಕೆಲಸ ಮನಡತತಿುವೆ ಎನತುವುದತ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಗೊತಿುದ್ೆ. ಈ ರನಜಯದ 
ಗೃಹ ಸಚಿವರನಗಿ ಅವರತ ಆ ರಿೇತಿ ಮನತ್ರ್ನಡಬನರದತ.  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆ ವಿಚನರ ಕೊೇರ್್ಾನಲಿದ್ೆ ಅದರ ಬ್ಗೆೆ ಇಲಿ ಪರಸ್ನುಪ ಮನಡತವುದತ 
ಬೆೇಡ. 
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 ಡ್ನ: ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸ್ನಾಮಿ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದರ ಬ್ಗೆೆಯೂ ಚಚೆಾ 
ಆಗಲ.  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸ್ನಾಮಿಯವರೇೆ, ದಯವಿಟತಟ ಸತಮಾರ್ೆ 
ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿಳ. 

(ಗೊಂದಲ) 
 ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್(ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಸರ್ನಾನಯ 

ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ನಮಾ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಮತ್ತು ಮಿತ್ರರಲಿ ರ್ನನತ 
ವಿನಂತಿ ಮನಡಿಕೂೆಳುಳವುದ್ೇೆರ್ೆಂದರ,ೆ ಸದನ ಸತಗಮವನಗಿ ನಡ್ಯೆಬೆೇಕತ ಈ ರ್ನಡಿನ ಸಮಸ್ೆಯಗಳ 
ಬ್ಗೆೆ ಚಚೆಾ ಆಗಬೇೆಕನಗಿದ್ೆ. ರೈೆತ್ರತ ಕಂಗನಲನಗಿದ್ನಾರ.ೆ ಈಗ ತ್ನರೆ್ೇ ಕರೂೆೇರ್ನದ ಭಯಭಿೇತಿಯ 
ವನತ್ನವರಣ್ ಸರಿದತ ಒಂದತ ಒಳೆಳಯ ವನತ್ನವರಣ್ ನಿಮನಾಣ್ವನಗತತಿುದ್ೆ. ಇನತು ಕೆಲವೆೇ ದನಗಳಲಿ 
ಆಯವಯಯ ಮಂಡರೆ್ಯನಗತತಿುದ್ೆ. ಉತ್ುಮವನದ ರಿೇತಿಯಲಿ ಚಚೆಾಗಳು ನಡ್ಯೆಬೆೇಕೆನತುವುದತ 
ಜನರ ಅಪ್ೆೇಕ್ೆಯನಗಿದೆ್.  

ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಈಶಾರಪಪನವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲಿ 
ಎಲಿಯೂ ಕೂಡ ರನಷರ ಧ್ವಜಕೆೆ ಅವಮನನ ಆಗತವುದಕೆೆ ಬಿಡತವುದಲಿ ಎನತುವಂತ್ಹ ಮನತ್ತಗಳನತು 
ಹೆೇಳಿದ್ನಾರೆ. ಸತಮನರತ ೬೫೦ ಜನ ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗಳು ಪರಿೇಕ್ೆಯನತು ಬ್ಹಿಷೆರಿಸಿದ್ನಾರೆ ಇದರ ಬ್ಗೆೆ ಚಚೆಾ 
ನಡ್ಯೆಬೆೇಕನಗಿದ್.ೆ ಇವರತಗಳಿಗೆ “ಕಿತ್ನಬ್”್ ಗಿಂತ್ “ಹಿಜನಬ್”್ಮತಖ್ಯವನಗಿದ್ೆ. ಶೆೇಕಡ್ನವನರತ ಲೆಕೆ 
ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಂಡರೇೆ ಅಲಪಸಂಖ್ನಯತ್ ಹೆಣ್ತಣಮಕೆಳ ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ ಅನತಪ್ನತ್ ಬ್ಹಳ ಕಳೆಮಟಟದಲಿದ್ೆ. ಇದರ 
ಬ್ಗೆೆ ಚಚಾೆ ಮನಡತವ ಅವಶಯಕತ್ ೆಇದ್ೆ. ಅದರ ಬ್ದಲಗ ೆಇವರತಗಳು ಅವರಿಗ ೆಶ್ಕ್ಷಣ್ ಮತಖ್ಯವಲಿ 
ಹಿಜನಬ್ ಮತಖ್ಯ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿಕೂೆಡತತಿುದ್ನಾರೆ. ಇವರ ವತ್ಾರೆ್ಯನತು ರೆ್ೂೇಡಿದರ ೆ ತ್ತಂಬನ 
ರ್ನಚಿಗೆೇಡತ ಅನಿಸತತಿುದ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್(ರ್ನಮನಿದ್ೆೇಾಶಶನ ಹೊಂದದವರತ):- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ನಿರ್ುೆ ಮನನಯ ಕನನೂನತ ಮತ್ತು ಸಂಸದೇಯ ಸಚಿವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದಾ ಸಂದಭಾದಲಿ ‘we 
should confine to the Adjournment Motion subject only’್ಎಂದತ  ತಿೇಮನಾನ 
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ಮನಡಿದ್ೆಾವು. ರ್ನವೇೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲ ಅಥವನ ಅವರೆೇ ಮನತ್ರ್ನಡಲ ಯನರೆೇ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೂ 
ನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ಯ ವಿಷಯದ ಬ್ಗೆೆ ಮನತ್ರ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕನಗಿದೆ್. ಅದನತು ಬಿಟತಟ ಬೆೇರ ೆವಿಚನರದ 
ಬ್ಗೆೆ ಪರಸ್ನುಪ ಮನಡಿ ಭನವರ್ನತ್ಾಕವನಗಿ ಜನರನತು ಕೆರಳಿಸತವುದತ ಒಳೆಳಯದಲಿ ಎನತುವುದತ ನನು 
ಅಭಿಪ್ನರಯವನಗಿದ್.ೆ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಹಿರಿಯರಿದ್ನಾರ ೆ ಅವರ ಬನಯಿಯಿಂದ ಈ ರಿೇತಿಯ 
ಮನತ್ತ ಬ್ರಬನರದ್ೆನತುವುದತ ನನು ಕೊೇರಿಕೆಯನಗಿದ್ೆ. ಏಕೆಂದರ,ೆ ಸದನದಲಿ ಏನತ ನಡ್ಯೆತತ್ುದ್ೆ 
ಅದ್ೆಲಿವೂ ರಕೆನಡ್ಾ ಆಗತತ್ುದ್ೆ. ಯನವ ವಿಚನರವನತು ರ್ನವು ಪರಸ್ನುಪಿಸಬನರೆಂದತ ಇದ್ೆಾವಯೆೇ 
ಅದರ ಬ್ಗೆೆಯೇ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರೆೇ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಪ್ೆರೇರೆೇಪಣೆ ಕೂೆಟಟರ ೆ ಹೆೇಗ?ೆ ಅವರತ 
ಹಿರಿಯರಿದ್ನಾರ.ೆ ರ್ನವು ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದಲಿರತವವರತ ಒಂದತ ವೆೇಳೆ ತ್ಪತಪ ಮನಡಬ್ಹತದತ. ಆದರೆ, 
ಹಿರಿಯರನದ ಅವರತ ಆ ರಿೇತಿ ಮನತ್ರ್ನಡಬನರದತ. ನಮಾ ತ್ಪಪನತು ತಿದಾ ಹೇೆಳಿದರ,ೆ ರ್ನವು ಅದಕೆೆ 
ತ್ಲೆ ಬನಗತತ್ೆುೇವೆ. ಅವರೆೇ ನಮಗೆ ಉತ್ೆುೇಜನವನತು ನಿೇಡಿದರ ೆಹೆೇಗ?ೆ ಅವರ ಉದ್ೆಾೇಶವೆೇನತ? ರ್ನವು 
ಪರಚೂೆೇದಸಲಪಟತಟ ಸದನದ ಬನವಿಯಳಗೆ ಧ್ರಣಿ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಂಡರೇೆ, ಆಗ ಸದನ ನಡ್ಯೆತವುದ್ೆೇ 
ಇಲಿ. ಇಂತ್ಹ ಸನಿುವೆೇಶ ಉದಭವವನದರೆ ಒಳೆಳಯದ್ೆೇ? ಅವರತ ಬೇೆರ ೆ ವಿಚನರವನತು ಪರಸ್ನುಪ 
ಮನಡಬನರದ್ನಗಿತ್ತು. ಮನನಯ ಈಶಾರಪಪನವರ ರನಜಿೇರ್ನಮಯ ಬ್ಗೆೆ ನಮಾ confinement ಇತ್ತು. 
ಅಷಟಕೆೆ ಸಿೇಮಿತ್ವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದಾರೆ ರ್ನವು ಅಡಿಡಪಡಿಸತತಿುರಲಲಿ. ಆದರ,ೆ ಅವರತ ಬೆೇರ ೆವಿಚನರವನತು 
ಪರಸ್ನುಪ ಮನಡಿದರೆ ಹೇೆಗೆ?  

 
  ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ವಿಡಿಯೇ ತ್ೂೆೇರಿಸತವಂತ್ೆ ಹೇೆಳಿದಾೇರಿ, ಅವರತ ಒಂದತ 

ಓಪನ್ ಹನಲ್ನಲಿ ವಿಡಿಯೇ  ಪ್ೆಿೇ ಮನಡಿ ತ್ೊೇರಿಸಲ ತ್ನವು ಅದನತು ರೆ್ೂೇಡಿ ಒಪಿಪಕೂೆಂಡರೆ, 
ರ್ನವು ಸರಿ ಎಂದತ ಒಪಿಪಕೂೆಳುಳತ್ೆುೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ ಅಹಾದ್(ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಸರ್ನಾನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಂತ್ಹ ಸನಿುವೆೇಶಗಳನತು ತ್ನವು ತ್ಮಾ ಅನತಭವದಲಿ ಸ್ನಕಷತಟ ರೆ್ೂೇಡಿದಾೇರಿ. 
ಇದ್ೆೇ ಮದಲರೆ್ಯ ಬನರಿ ಈ ರಿೇತಿಯ ಸಮಸ್ೆಯ ಉದಭವಿಸಿಲಿ. ನಮಾ ರನಷರದಲಿ ಪತಿರಕನ 
ಮನಧ್ಯಮವಿರಬ್ಹತದತ ಅಥವನ ವಿದತಯರ್ನಾನ ಮನಧ್ಯಮವಿರಬ್ಹತದತ ಬ್ಹಳ ಜವನಬನಾರಿಯಿಂದ 
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ಕನಯಾ ನಿವಾಹಿಸತತಿುವೆ.          
                (ಮತಂದತವರಿದದ್ೆ)  
(64)  17.2.2022  3.50  ಪಿಕೆ:ವಿಕ ೆ                  (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ ಅಹಾದ್(ಮತಂದತ) 

ಮನನಯ ಈಶಾರಪಪನವರತ ಹೆೇಳಿರತವಂಥದ್ೆಾಲನಿ ವಿಷಯ ಕವರ್ ಆಗಿದ್.ೆ  ಈಗ ರ್ನವು ಯನವುದನತು 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ ಹೂೆೇಗತವುದಲಿ.  ಸದನವನತು ಅಧ್ಾಗಂಟ ೆ ಮತಂದೂಡಿ.  ಗೃಹ ಮಂತಿರಗಳ 
ಜೊತ್ೆ ಬೆೇರ ೆ ಎರಡತ-ಮೂರತ ಜನರನತು ಕರಸೆಿ.  ನಮಾ ಕಡ್ಯೆಿಂದ ಎರಡತ-ಮೂರತ ಜನ 
ಬ್ರತತ್ೆುೇವೆ.  ನಮಾ ಎದತರಿಗ ೆ ಆ ದೃಶಯವನತು ಪರದಶಾನ ಮನಡಿ.  ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವುದತ 
ತ್ಪ್ನಪಗಿ ಕನಣ್ದ್ೇೆ ಇದಾರೇೆ ಕೂಡಲೇೆ, ಈಗಲೇೆ ರ್ನವು ನಮಾ agitation withdraw 
ಮನಡತವುದಕೆೆ ನಮಾ ಪಕ್ಷದವರ ಜೊತ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇವೆ.  ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವುದತ ತ್ಪತಪ 
ಎನಿಸಿದರೆ ಕೂಡಲೇೆ ನಿೇವು ಅವರನತು ವಜನ ಮನಡಬೇೆಕೆಂದತ  ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳಿಗೆ ಹೆೇಳಿ.   

 ಶ್ರೇ ಕೆ.ಗೊೇವಿಂದರನಜ್(ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ನಜಿೇೀ಼ರ್ ಅಹಾದ್ರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನು, ಮಿೇಡಿಯನದಲಿ ಬ್ಂದರತವುದತ 
ತ್ಪ್ನಪಗತವುದಲಿ ಎನತುವ ಮನತ್ನತು ಹೆೇಳಿದರತ. ಅದ್ೆೇರಿೇತಿ ಕನುಡಪರಭ ದನಪತಿರಕೆಯಲಿ 
“ಕೆಂಪತಕೊೇಟೆಯಲಿ ಕೆೇಸರಿ ಧ್ವಜ ಹನರಿಸತತ್ುೆೇವೆ-ಸಚಿವ ಈಶಾರಪಪ”್ ಎಂದತ ಬ್ಂದದ್.ೆ  ಇದನತು 
ಗಮನಿಸಿ we will take a call.  ನಮಗ ೆ ಇದನತು agitation ಮನಡಬೇೆಕತ ಎಂದಲಿ.  
ದಯವಿಟತಟ ಇದನತು ಗಮನಿಸಿ. 

 ಶ್ರೇ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ (ಪದವಿೇಧ್ರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕಳೆದ ಎರಡತ 
ದನಗಳಿಂದ ನಮಾ ರನಷರ ಧ್ವಜದ ಬ್ಗೆೆ ಒಂದತ ಗಂಭಿೇರವನದ ಚಚಾೆ ನಡ್ಯೆತತಿುದ್.ೆ ರ್ನನತ ತ್ಮಾ 
ಮೂಲಕ ನಮಾಲಿ ಸದಸಯರಲಿ ಮನವಿ ಮನಡಿಕೂೆಳುಳತ್ೆುೇರ್ೆ.  ರ್ನವು ಇನೂು ರನಜಯಪ್ನಲರ ಭನಷಣ್ದ 
ಬ್ಗೆಗೆ, ರ್ನಡಿನ ಜಾಲಂತ್ ವಿಷಯಗಳನತು ಕೆೈಗೆತಿುಕೊಂಡತ ಚರ್ಚೆ ಮನಡಬೆೇಕಿದ್.ೆ  ನೂರನರತ 
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ಪರಶೆುಗಳಿವೆ.  ಗಮನ ಸ್ಳೆಯೆತವ ಸೂಚರೆ್ಗಳಿವೆ.  ಅಧ್ಾ ಗಂಟೆ ಕನಲನವಧಿ ಚರ್ಚೆಗಳಿವೆ.   ಹೇೆಳಿ-
ಕೆೇಳಿ, ಸಚಿವರನದ ಮನನಯ ಈಶಾರಪಪನವರತ ಎರಡೂ ಸದನಕೆೆ ಬ್ರಲತ ಅವಕನಶ ಇದ್ೆ.  ಆರಂಭದಲಿ 
ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗ,ೆ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರತ ಇಲಿಗೆ ಬ್ಂದತ ಒಂದತ 
ಹೆೇಳಿಕೆ ಮನಡಲ.  ಆ ಹೆೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಸಮನಧನನ ಆಗದ್ೆೇ ಹೊೇದರ,ೆ ನಮಾ ಪರತಿ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ 
ಮತಂದನ ಕರಮಕೆೆ ಮತಂದ್ನಗಲ. ಅದನತು ಮಿೇರಿದರ ೆತ್ನವು along with the Hon’ble Chief 
Minister ಎರಡತ ಸದನಗಳ Joint Business Advisory Committee ಕರಯೆಿರಿ.  
ಸಭನಪತಿಯವರತ, ಸಭನಧ್ಯಕ್ಷರತ ಇಬ್ಬರತ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿಳ.  ಎರಡೂ ಕಡ್ಯೆ ವಿಪಕ್ಷ ರ್ನಯಕರನತು 
ಕರಯೆಿರಿ, ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನತು ಕರಯೆಿರಿ, ಗೃಹ ಸಚಿವರನತು ಕರಯೆಿರಿ, ಎರಡೂ ಸದನಗಳ 
ಸಭನರ್ನಯಕರತಗಳನತು ಕರಯೆಿರಿ, ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳ ಸಚಿವರೆಲಿರೂೆಟಿಟಗೆ ಚರ್ಚೆ  ಮನಡಿ.  
ಈ ತ್ರಹದ ಸಂದರ್ೆಗಳು ಹತ್ತು-ಹಲವು ಬನರಿ ಬ್ಂದವ.ೆ ಮಿೇಟಿಂಗ್ ಹನಲ್ನ ಸಂಖ್ೆಯ 106 ಏನಿದ್ೆ, 
ಅದತ ಇಂತ್ಹ ಮಿೇಟಿಂಗ್ಗಳನತು ನಡ್ಸೆತವುದಕೆೆಯೇ ಇದ್ೆ.  ಇದಕೆೆ ರ್ನವು ಒಂದತ ಪರಿಹನರ ಕಂಡತ 
ಹಿಡಿಯಲೆೇಬೆೇಕತ ಅಲಿವೆೇ?  ಅಧಿವೆೇಶನ ನಡ್ಯೆಬೆೇಕಲಿವೆೇ?  ಈ ರ್ನಡಿನ ಜಾಲಂತ್ ಸಮಸ್ೆಯ ಇಲಿ 
ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇೆಕತ ಅಲಿವೆೇ?  ಕೊೇಟನಯಂತ್ರ ರೂಪ್ನಯಿ ಹಣ್ ಸತಮಾರ್ೆ ಖ್ಚನಾಗಬನರದತ ಅಲಿವೆೇ?  
ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರೆೇ, ನಮಾದತ ಕೂಡ ಗಂಭಿೇರವನದ ಪರಶೆುಗಳಿವೆ, ಅದರ ಬ್ಗೆೆ ರ್ನವು ಚರ್ಚೆ  
ಮನಡಬೇೆಕತ ಎನತುವ ಮನತ್ತಗಳನತು ಹೆೇಳುತಿುದಾರತ.  ಹನಗನಗಿ ಈಗ ಅನಿವನಯಾವನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 
ಬ್ಂದದ್.ೆ  ಆದಾರಿಂದ ತ್ನವು ಮನನಯ ಈಶಾರಪಪನವರನತು ಕರಸೆಿ ಒಂದತ ಹೆೇಳಿಕೆ ಮನಡಿಸಿ.  ಆ 
ಹೆೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಸಮನಧನನವನಗಲಲಿ, ತ್ೃಪುರನಗಲಲಿ ಎಂದರೆ ಮತಂದ್ೆ Joint Business 
Advisory Committee ಮೂಲಕ ಇತ್ಯಥಾ ಮನಡತವುದಕೆೆ ಪರಯತ್ು ಮನಡಬೇೆಕತ ಎಂದತ 
ಆಗರಹ ಮನಡತತ್ುೆೇರೆ್. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತ್ನವು ಒಳೆಳಯ ಸಲಹೆಯನತು ಕೂೆಟಿಟದಾೇರಿ. 

 ಶ್ರೇ ಅಲಿಂ ವಿೇರಭದರಪಪ(ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಮತ್ತು ರ್ನವಲೆಿ ಸದಸಯರತ, ರನಷರ ಧ್ವಜದ ಬ್ಗೆೆ 



                                                                                      «¥À/17.02.2022/  42 

 

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

   

ಸರ್ನಾನಯ ಈಶಾರಪಪನವರತ ನಿೇಡಿರತವ ಹೆೇಳಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಚ ಚರ್ಚೆ  ಮನಡಿದ್ೆಾೇವೆ.  ಮನನಯ ಗೃಹ 
ಸಚಿವರತ ನಮಗೆ ತ್ೃಪಿುಕರವಲಿದ ಉತ್ುರ ಕೂೆಡತತಿುದಾರತ.  ಆ ಸಂದರ್ೆದಲ್ಲಿ ಹಿಜನೀ಼ ಬ್ ವಿಷಯವನತು 
ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಂಡಿದತಾ ನಮಗಲೆಿ ದತಃಖ್ ತ್ಂದದ್.ೆ   ದಯವಿಟತಟ ಆ ಅಂಶವನತು ಕಡತ್ದಂದ ತ್ೆಗೆಸಬೆೇಕತ 
ಎನತುವುದತ ನನು ಮನವಿಯನಗಿದೆ್.  ಅಂತ್ಹ ವಿಷಯವನತು ಪರಸ್ನುಪ ಮನಡಿದರ ೆಮತ್ೆು ರ್ನವು ಬನವಿಗೆ 
ಹೊೇಗಿ ಧ್ರಣಿ ಮನಡಬೇೆಕನಗತತ್ುದ್ೆ.  ಅದಕೆೆ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೊಡಬನರದತ. 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ಬ್ಹಳ 
ಗಂಭಿೇರವನದ ವಿಚನರವನಗಿದ್.ೆ  ಕಳೆದ ಎರಡತ ದನಗಳಿಂದ ಸದನದ ಸಮಯ ಸಂಪೂಣ್ಾ 
ಹನಳನಗಿದ್.ೆ  ಈ ರಿೇತಿ ಸಮಯ ಹನಳನಗಿರತವುದತ ಸದನದ ಒಳಗಿರತವ ನಮಗೆ ಏನತ ಅನಿಸದ್ೆೇ 
ಇದಾರೂ, ರನಜಯದಲಿರತವ ಆರತ ಕೂೆೇಟಿ ಜನರತ ಇದನತು ವಿೇಕ್ಷಣೆ ಮನಡತತಿುರತತ್ನುರ.ೆ  ರನಜಯದ 
ಸಮಸ್ೆಯಗಳಿಗೆ ಪರಿಹನರ ಕಂಡತಕೊಂಡತ, ರ್ನಡಿನ ಜನರಿಗ ೆ ಅನತಕೂಲ ಮನಡತವ ಸಂಬ್ಂಧ್ 
ಅಧಿವೆೇಶನಗಳನತು ನಡ್ಸೆಲನಗತತ್ುದ್ೆ.  ಇದತ ನಮಾ ಕತ್ಾವಯ ಕೂಡ.  ಕತ್ಾವಯಗಳನತು ಪೂಣ್ಾ 
ಪೂರೈೆಸತವುದಕೆೆ ಆಗದ್ೇೆ ಹೊೇದರೂ, ಸಾಲಪಮಟಿಟಗನದರೂ ಜನ ಮಚತಾವ ಹನಗ ೆಕೆಲಸ ಮನಡಬೇೆಕತ 
ಎಂದತ ಈ ಸ್ೌಧ್ಗಳು ಇರತತ್ುವೆ.  ಅರೆ್ೇಕ ಜನ ಹೂೆಸ ಸದಸಯರತ ಆಯೆಯನಗಿ ಬ್ಂದದ್ನಾರ.ೆ  ರ್ನವು 
ಈ ಪತರಷ್ನಥಾಕನೆಗಿ ಆಯೆಯನಗಿ ಬ್ರಬೆೇಕನಗಿತೆ್ುೇ ಎಂದತ ಅವರತ ಭನವಿಸತತ್ನುರ.ೆ  ಮತ್ೆು, 
ಇಷ್ೊಟಂದತ well experienced, veteran Legislators’್ ಗಳಿದತಾ, ಅಗನಧ್ವನದ ಅನತಭವ 
ಪಡ್ದೆತಕೂೆಂಡಿರತತ್ನುರೆ ಎಂದತ ತಿಳಿದತಕೂೆಂಡಿರತತ್ನುರೆ.  ಮೇಲಾರ್ೆಗೆ ತ್ನುದ್ೆೇ ಆದ ದ್ೂೆಡಡ ಸ್ನಥನ 
ಇದ್ೆ, ಪತರನತ್ನ ಇತಿಹನಸ ಇದ್ೆ.  ಇಂತ್ಹ ಇತಿಹನಸವನತು ಹೊಂದರತವ ಈ ಮರ್ೆಯಲಿ ಈ ರಿೇತಿ 
ಸಮಯವನತು ವಯಥಾ ಮನಡಬೇೆಕೆೇ ಎಂದತ ಕಿರಿಯ ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡಬನರದತ ಮತ್ತು 
ಹೊರಗಡೆ್ಯವರೂ ಸಹ ಮನತ್ರ್ನಡಬನರದತ.  ಮನನಯ ಈಶಾರಪಪನವರತ ಈ ಸದನಕೆೆ ಹೊಸಬ್ರಲಿ 
ಮತ್ತು ರನಜಕಿೇಯಕೂೆ ಹೂೆಸಬ್ರಲಿ.  ಅವರತ ಸಂಘದ ಹಿರೆ್ುಲೆಯಿಂದ ಬ್ಂದದವರನಗಿದತಾ, ಎಲಿರೂ 
ಹೆೇಳುವ ಹನಗೆ ಸಂಘ  ಶ್ಸಿುಗ ೆಹೆಸರನಗಿರತವಂಥದತಾ.  ಅಲಿಂದ ಬೆಳೆದತ ಬ್ಂದವರತ ಶ್ಸತುಬ್ದಿವನದ 
ಮನತ್ತಗಳರ್ನುಡತತ್ನುರೆ ಎನತುವ ನಂಬಿಕೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಇದ್ೆ.  ಮನನಯ ಸಚಿವರನತು ಈ ಸದನದಲಿ 
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ಕರಸೆಬೆೇಕತ. As a Minister he can come, he is very much available.  ಅವರತ 
ಕೆೇವಲ ಎಂಎಲ್ಎ ಆಗಿದಾರ ೆ ರ್ನವು ಇಲಿಗೆ ಕರಸೆತವುದಕೆೆ ಆಗತತಿುರಲಲಿ.  ಆದರೆ ಅವರತ 
ಸಚಿವರನಗಿರತವುದರಿಂದ ಈ ಸದನಕೆೆ ಬ್ಂದತ ಹೇೆಳಿಕೆ ನಿೇಡಲ.  ಜೊತ್ಗೆೆ, ನಿಜವನಗಲೂ ಏನತ 
ನಡ್ದೆದ್ ೆ ಎಂಬ್ ದ್ನಖ್ಲೆಗಳನತು ಕೂಡ ತೆ್ಗೆಸಿ ರೆ್ೂೇಡಿ.  Already you have given a 
verdict.  ನನು ಪರಕನರ, ಒಂದತ ಸಲ ಸಭನಪತಿಯವರತ verdict  ಕೊಟಟ ಮೇಲೆ we have 
no business to talk about these things.   ಒಂದತ ಸಲ ತಿೇಮನಾನ ಕೊಟಟ ಮೇಲ ೆ
ಮತ್ೆು ಮತ್ುೆ ಅದರ ಬ್ಗೆೆಯೇ ಚರ್ಚೆ ಮನಡತವಂಥದತಾ ಏನಿದ್?ೆ  ಒಂದಂತ್ತ ಸತ್ಯ.  ಯನವುದ್ೇೆ 
ಕನರಣ್ಕೂೆ ಯನರತ ಈ ರಿೇತಿ ಸಭ ೆನಡವಳಿಕೆಗಳಿಗ ೆತ್ೊಂದರ ೆಮನಡತತ್ನುರೂೆೇ ಅಂಥವರ ಕತರಿತ್ತ 
ಏನತ ಕರಮ ಕೆೈಗೊಳಳಬ್ಹತದತ ಎನತುವುದತ ನಮಾ ನಿಯಮಗಳಲಿ ಇದ್ೆ.  ಆದರೆ, ಅಂತ್ಹ ಅತಿರೆೇಕಕೆೆ 
ಹೊೇಗಬನರದತ ಎನತುವ ದೃಷ್ಟಟಯಿಂದ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಸೂಕು ರಿೇತಿಯಲಿ 
ಕನಯಾನಿವಾಹಿಸತತಿುದ್ನಾರೆ ಎನತುವುದನತು ರ್ನವು ಗಮನಿಸತತಿುದ್ಾೆೇವೆ.  ನಮಾ ಸದಸಯರತಗಳು ಏರೆ್ೇ 
ತ್ಪತಪ ಮನಡಿದಾರೂ ಈ ಸದನದಂದ ಅವರನತು ಹೊರಗ ೆ ಹನಕತವಂಥದತಾ ಅಕ್ಷಮಯವನಗತತ್ುದ್ೆ.  
ಎಂತ್ಹ ತ್ಪತಪ ಮನಡಿದಾರೂ ಅವರತ ನಮಾ ಜೊತ್ೆಯಲಿ ಇರಬೇೆಕತ ಎಂದತ ತ್ನವು ಪರಯತ್ು 
ಮನಡತತಿುದಾೇರಿ.  ಸದನದಲಿ ತ್ಪತಪ ಮನಡಿದರೂ ಅದನತು ಸರಿ ಮನಡತವುದಕೆೆ ಅವಕನಶ ಇದ್.ೆ  
ಬೆೇಕನದಷತಟ ಸಲ ಇಂತ್ಹ ಸಮಸ್ೆಯಗಳು ಸರಿ ಹೊೇಗಿವ.ೆ   ಕಿಿಷಟಕರವನದ ಸಮಸ್ೆಯಗಳು ಸರಿ 
ಹೊೇಗಿಲಿವೆೇ?  ಈ ವಿಚನರ ಬಿಡಿಸಲನರದ ಕಗೆಂಟನಗಿದ್ೆಯೇ?  ಮತಖ್ಯವನಗಿ ಸದನದ 
ಸಮಯವನತು ಉಳಿಸಬೇೆಕತ.  ಜನ ಮಚಾಬೆೇಕತ.  ಆದಾರಿಂದ ಇವರತ ಏರೆ್ೇ ಮನಡಿದಾರೂ, ಅದನತು 
ಮನತ್ತಕತ್ೆಯಿಂದ ಬ್ಗಹೆರಿಸತವುದಕೆೆ ಅವಕನಶ ಇದ್.ೆ  ಮನತ್ತಕತ್ೆಯ ಮತಖ್ನಂತ್ರ ಬ್ಗಹೆರಿಸಿ.  
ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಪ್ನಲಾಮಂರ್್ನಲಿ ಕೆಲಸ ಮನಡಿ ಅಗನಧ್ವನದ ಅನತಭವ 
ಪಡ್ದೆತಕೂೆಂಡತ ಬ್ಂದದ್ನಾರ.ೆ  ಮನನಯ ಈಶಾರಪಪನವರತ ಮಂತಿರಯನಗಿ ಕೆಲಸ ಮನಡತತಿುದ್ನಾರ,ೆ ವಿಧನನ 
ಪರಿಷತ್ತು ಮತ್ತು ವಿಧನನಸಭೆಯ ಸದಸಯರನಗಿ ಕೆಲಸ ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ  ಹನಗನಗಿ ಅವರೂ ಕೂಡ, ನನಗ ೆ
ಗೊತಿುರತವ ಹನಗೆ ಈ ಸದನದ ಒಳಗ ೆಬ್ಂದಮೇಲ ೆಸತಳುಳ ಹೇೆಳುವುದಲಿ; ಏನತ ನಡ್ದೆದ್ ೆಎನತುವ 
ವಿಚನರವನತು ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. ದಯವಿಟತಟ ಮನನಯ 
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ಸಚಿವರನತು ಈ ಸದನಕೆೆ ಕರಸೆಬೆೇಕೆಂದತ ಕೆೇಳಿಕೂೆಳುಳತ್ೆುೇರೆ್.  ಅಗಲೂ ಸಮನಧನನವನಗಲಲಿ ಎಂದರೆ 
ಮತಂದ್ ೆ ರೆ್ೂೇಡ್ೊೇಣ್.  ದಯವಿಟತಟ ಈ ಸದನದ ಸಮಯವನತು ಉಳಿಸಬೆೇಕತ ಎಂದತ 
ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೆೇಳಿಕೊಳುಳತ್ೆುೇರ್ೆ.   

 ಡ್ನ:ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸ್ನಾಮಿ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳಚ, ನಿರ್ುೆ ನಿಲತವಳಿ 
ಸೂಚರೆ್ ಪರಸ್ನುಪ ಆಗಿ, ತ್ಮಾ ಪಿೇಠದಂದ ಆದ್ೆೇಶ ಆದಮೇಲೂ ತ್ನವು ಸದನವನತು ತ್ಹಬ್ದಗೆ 
ತ್ರಬೇೆಕತ ಎಂದತ ಈ ಚರ್ಚೆ ಗೆ ಅವಕನಶ ಕೂೆಟಿಟದಾೇರಿ ಎಂದತ ಭನವಿಸಿದ್ಾೆೇರೆ್.  ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ಎಲನಿ 
ಸದಸಯರಲಿ ಒಂದತ ಮನವಿ ಮನಡಿಕೊಳುಳತ್ುೆೇರೆ್.  ಯನವುದ್ೆೇ ಒಂದತ ಘಟರೆ್ ನಡ್ದೆ್ನಗ ಅದಕೆೆ 
ಸ್ನಕ್ಷಾಧನರಗಳು ಬ್ಹಳ ಮತಖ್ಯವನಗತತ್ುದ್ೆ.  ರನಷರ ಧ್ವಜದ ಬ್ಗೆೆ ಈ ಸದನದಲಿರತವ ಎಲಿರಿಗೂ 
ವಿಶೆೇಷವನದ ಗೌರವ ಇದ್;ೆ ಆತ್ನಾಭಿಮನನ ಇದ್.ೆ  ಈ ಧ್ವಜ ನಮಾ ಹಕತೆ.  ಈ ದ್ೇೆಶವನತು 
ಕನಪ್ನಡತವುದತ ನಮಾಲಿರ ಜವನಬನಾರಿಯನಗಿದೆ್.  ಯನವುದ್ೆೇ ಪಕ್ಷ ದ್ೂೆಡಡ ಮಟಟಕೆೆ ಹೊೇದರೂ ದ್ೇೆಶ 
ಎನತುವುದತ ಬ್ಹಳ ಮತಖ್ಯ.  ದ್ೆೇಶ ಇದಾರೆ ರ್ನವು ಇರತತ್ೆುೇವೆ.  ದ್ೆೇಶವಿದಾರ ೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು 
ರನಜಕಿೇಯ ವಯವಸೆ್ಥ ಇರತತ್ುದ್ೆ.         
                                          (ಮತಂದತ) 

(065) 17-02-2022 4.00 ಡಿಎಸ-ವಿಕ ೆ             (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಡ್ನ:ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸ್ನಾಮಿ(ಮತಂದತ):-  

ದ್ೆೇಶ ಕನಪ್ನಡತವ ನಿಟಿಟನಲಿ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಒಂದ್ನಗಿ ಸ್ೇೆರಿ ಕೆಲಸ ಮನಡಬೇೆಕನದ ಜವನಬನಾರಿ ಇದ್ೆ 
ಎಂದತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸತತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ.  ಆದರೆ ನಮಾ ಗೌರವನನಿಾತ್ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ, ಎಲನಿ 
ಸದಸಯರತ ಸ್ೇೆರಿ ಮನನಯ ಈಶಾರಪಪನವರತ ಈ ರನಜಯದ ಮಂತಿರಯನಗಿ ‘ಈ ದ್ೆೇಶದಲಿ ಮತಂದ್ೆ ಒಂದತ 
ದನ ಕೆೇಸರಿ ಬನವುಟವನತು ಹನರಿಸಬ್ಹತದತ’್ಎನತುವ ಮನತ್ನತು ಹೆೇಳಿದ್ನಾರೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದ್ನಾರೆ.   

 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ ಹೆೇಳಿರತವುದಕೆೆ ರ್ನವು 
ಹೆೇಳುತಿುರತವುದತ. ಅವರತ ಏನತ ಹೆೇಳಿದ್ನಾರ ೆ ಅದರೆ್ುೇ ರ್ನವು ಹೆೇಳುತಿುರತವುದತ. ರ್ನವು ಅದನತು 
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ಹೆೇಳಿಲಿ.  ಈಗ confinement ವಿಷಯಕೆೆ ಸಿೇಮಿತ್ವನಗಿ ಕೂೆಡಬೆೇಕತ,  ಚರಿತ್ರೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ನದರೆ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೆೇರೆ್.  

     (ಗೊಂದಲ) 

 ಡ್ನ||ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸ್ನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಇನತು ಪ್ನಯಿಂರ್್ಗೆ 
ಹೊೇಗಿಲಿ.  

 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪ್ನಯಿಂರ್್ ಬಿಟತಟ ಬನಕಿ ಎಲನಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ನಾರೆ ಏಕೆ? ಅವರತ ಪ್ನಯಿಂರ್್ ಬ್ಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲ. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ರ್ನರನಯಣ್ಸ್ನಾಮಿಯವರೇೆ, ಎಲಿರ ಭನವರೆ್ಗಳನತು 
ತಿಳಿದತಕೂೆಳೂೆಳೇಣ್ವೆಂದತ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ ಅವಕನಶ ಕೊಟಿಟದ್ೆಾೇರ್ೆ.  ಆದರೆ, ನಿೇವು ಕಡಿಡ 
ಕೊರಯೆತವ ಕೆಲಸ ಮನಡಬೆೇಡಿ.  

 ಡ್ನ||ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸ್ನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಕಡಿಡ ಕೊರಯೆತವ ಕೆಲಸ 
ಶತರತ  ಮನಡಿಲಿ.  ಅದ್ೆಲಿ patent  ಅನತು ರ್ನನತ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರಿಗ ೆಕೊಟತಟಬಿಟಿಟದ್ೆಾೇರ್ೆ.  
ಆದರೆ ರ್ನನತ ಅವರೆಲಿರಿಗೂ ಮನವಿ ಮನಡತತಿುದ್ೆಾೇರೆ್.  ರನಜಯಪ್ನಲರತ ಭನಷಣ್ ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ ಅವರೆೇ 
ಅದರ ಬ್ಗೆೆ ಚಚೆಾ ಪ್ನರರಂಭ ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ  ಸತಮನರತ ವಿಚನರಗಳು ರನಜಯದ ಹಿತ್ಕನೆಗಿ ಚಚೆಾ 
ಮನಡಬೇೆಕನಗಿದ್.ೆ  ದಯವಿಟತಟ ಅವರೆಲಿರೂ ಪತನರ್ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಸದನದ 
ಸಮಯವನತು ವಯಥಾ ಮನಡತವುದತ ಬೆೇಡ.  ರನಜಯದ ಜನರ ಬ್ಗೆೆ ಚಿಂತ್ರ್ೆ ಮನಡ್ೂೆೇಣ್.  ಅವರ 
ಜೊತ್ೆ ರ್ನವು ಕೆೈಜೂೆೇಡಿಸಿ ರನಷರಧ್ವಜಕೆೆ ಗೌರವ ಕೊಟತಟಕೂೆಂಡತ ಬ್ಂದದ್ೆಾೇವೆ.  ಮತಂದ್ೆಯೂ ಗೌರವ 
ಕೊಡತತ್ುೆೇವೆ.  ಯನರಿಗೂ ಇದರ ಬ್ಗೆೆ ಅನತಮನನ ಬೆೇಡ.  ದಯವಿಟತಟ ಅವರೆಲಿರೂ ಮತಷೆರದಂದ 
ಹಿಂದ್ ೆಸರಿಯಬೆೇಕೆಂದತ ರ್ನನತ ಮನವಿ ಮನಡತತಿುದ್ೆಾೇರೆ್.  

 ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ.ಅರತಣ್(ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕಳೆದ ಹತ್ತು 
ದನಗಳ ಹಿಂದ್ ೆಹೊಸ ಸದಸಯರತಗಳಿಗ ೆಎರಡತ ದನಗಳ ತ್ರಬೆೇತಿಯನತು ನಿೇಡಲನಗಿತ್ತು.  ರ್ನವು ಆ 
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ತ್ರಬೇೆತಿಯಲಿ ಬ್ಹಳಷತಟ ಅಪ್ೆೇಕ್ೆಗಳನತು ಇಟತಟಕೂೆಳಳಲನಗಿತ್ತು.  ರ್ನನತ ಮರೆ್ುಯೂ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನು 
ಹೆೇಳಿದ್ೆ,  ರ್ನನತ ೩೦-೩೫ ವಷಾಗಳ ಹಿಂದ್ಯೆೇ ಈ ಸದನಕೆೆ ಬ್ರಬೆೇಕತ, ನನಗ ೆ ಸದನದಲಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ ಅವಕನಶ ಸಿಕಿೆದರ ೆಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕತ ಎಂದತ ಅಂದತಕೂೆಂಡಿದ್ೆಾ. ಎರಡತ ದನಗಳ 
ತ್ರಬೇೆತಿಯಲಿ ಬ್ಹಳಷತಟ ವಿಷಯಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಮಹನಿೇಯರತಗಳು ನಮಗೆ  ತ್ರಬೆೇತಿಯನತು ಕೊಟನಟಗ  
ಈ ಸದನದಲಿ ಹಲವನರತ ವಿಷಯಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಚಚೆಾಗಳು ನಡ್ಯೆತತ್ುವೆ,  ಕೆಳಮರೆ್ಯಲಿ 
ಆಗದರತವಂತ್ಹ ಚಚೆಾಗಳು ಇಲಿ ನಡ್ಯೆತತ್ುದ್ೆ,  ಅಲಿಗೆ ಸಹಕನರವನಗಿ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಚಚಾೆಗಳ 
ಮತಖ್ನಂತ್ರ ಒಂದಷತಟ... we are all policy makers.  ಶನಸಕನಂಗಕೆೆ ಅದರದ್ೆಾೇ ಆದಂತ್ಹ 
ಮಹತ್ಾವಿದ್ೆ,    ಅದರೊಳಗೆ ಬ್ದಲನವಣೆ ಏರ್ನದರೂ ತ್ರತವುದದಾರೆ ಅದತ ಇಲಿಂದ ಹೊೇಗತತ್ುದ್ ೆ
ಎಂದತ ರ್ನವು ಬ್ಹಳ ನಿರಿೇಕ್ೆಯಲಿದ್ೆಾವು.  ಆ ತ್ರಬೇೆತಿಯಲಿ ಬ್ಹತಶಃ ಮನನಯ ಶ್ರೇಕಂಠೇೆಗೌಡರತ 
ಹೆೇಳಿರಬ್ಹತದತ ಎಂದತ ಕನಣ್ತತ್ುದ್ೆ. ಅವರತ ಬನವಿ ಇರತವುದಲಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ, ಬ್ಂದತ ಎರಡೆ್ೇ 
ದನಕೆೆ ರ್ನವು ಬನವಿಯೂ ರೆ್ೂೇಡಿದ ಹನಗೆ ಆಯಿತ್ತ.  ರ್ನವು ಬನವಿಗೆ ಇಳಿಯತವುದಲಿ, ಬನವಿಗೆ 
ಮಹತ್ಾವಿಲಿ, ಬನವಿ ಅವಶಯಕತ್ ೆ ಇಲಿ ಎನತುವಂಥದಾನತು ಅವರತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಆದರೆ ಇಲಿ ರ್ನವು 
ಬನವಿಯನತು ರೆ್ೂೇಡತತಿುದ್ೆಾೇವೆ.  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಅರತಣ್ರವರೆೇ, ಮತಂದ್ ೆ ಈ ರಿೇತಿ ಎಲನಿ ರೆ್ೂೇಡಬನರದತ 
ಎನತುವುದಕೆೆ ನಿೇವು ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದಾೇರಿ. 

 ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ.ಅರತಣ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ೨೫ ಜನ ಸದಸಯರತ ಸಥಳಿೇಯ 
ಸಂಸೆ್ಥಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರಗಳಿಂದ ಆಯೆಯನಗಿ ಬ್ಂದದ್ೆಾೇವೆ. ಮತಂದ್ ೆ ಬ್ಜೆರ್್ ಅಧಿವೇೆಶನ ಬ್ರತತ್ುದ್ೆ,  ಆ 
ಅಧಿವೆೇಶನದಲಿ ಗನರಮ ಪಂಚನಯಿತಿಗಳ ಸಮಸ್ೆಯ, ಗನರಮ ಪಂಚನಯಿತಿಯ ಸದಸಯರತಗಳ 
ಸಮಸ್ೆಯಗಳನತು ರ್ನವು ಇಲಿ ಚಚೆಾ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಬ್ಹಳಷತಟ ಜನರತ ನಮಾಲಿ 
ನಿರಿೇಕ್ೆಯನಿುಟತಟಕೊಂಡಿದ್ನಾರೆ.  ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಸ್ೇೆರಿದಂತ್ ೆ ಎಲನಿ 
ಸದಸಯರತಗಳು ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರ, ಶ್ನಯ ವೆೇಳೆ, ಇನಿುತ್ರ ವಿಷಯಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಚಚೆಾ ಮನಡತವುದಕೆೆ 
ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೂೆಡಬೇೆಕಂೆದತ ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮನಡಿಕೂೆಳುಳತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ. 
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ಶ್ರೇ ಎಸ.ರವಿ(ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸೆ್ಥಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಅವಕನಶ 
ಕೊಟಿಟದಾಕನೆಗಿ ತ್ಮಗೆ ರ್ನನತ ಅಭಿನಂದಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಎರಡತ ದನಗಳಿಂದ ಉಭಯ ಸದನಗಳಲಿ 
ನಡ್ಯೆತತಿುರತವಂತ್ಹ ಮತಷೆರ, ಧ್ರಣಿ, ಇವೆಲಿವೂ ನಿಜಕೂೆ ದತರನದೃಷಟಕರ ಸಂಗತಿಯನಗಿದೆ್.  
ಈಗನಗಲೆೇ ಮನನಯ ರನಜಯಪ್ನಲರತ ಭನಷಣ್ ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ  ರನಜಯಪ್ನಲರ ಭನಷಣ್ದ ಮೇಲ ೆ
ಚಚೆಾಗಳನಗಬೆೇಕನಗಿತ್ತು.  ಈ ಹತ್ತು ದನಗಳ ಅಧಿವೆೇಶನದಲಿ ಜಾಲಂತ್ ಸಮಸ್ೆಯಗಳು, ಹತ್ನುರತ 
ಸಮಸ್ೆಯಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಚಚಾೆಯನಗಿ, ಆ ಚಚೆಾಗೆ ಪರಿಹನರ ಕೂಡ ಒದಗಿಸತವಂತ್ಹ ಕೆಲಸ ಈ ಸದನದಲಿ 
ಆಗಬೇೆಕನಗಿತ್ತು.  ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಶ್ನಯ ವೇೆಳೆ, ನಿಯಮ ೩೩೦, ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರ, ಇವುಗಳಲಿ ರ್ನವು 
ಮಹತ್ಾವನದ ಹತ್ತು ಹಲವನರತ ವಿಚನರಗಳನತು ಪರಸ್ನುಪ ಮನಡಬೇೆಕನಗಿತ್ತು.  ಜನಸ್ನಮನನಯರ 
ಬ್ದತಕಿನ ಬ್ಗೆೆ ಚಚಾೆ ಮನಡತವುದಕೆೆ ದ್ೊಡಡ ಪಟಿಟಯೇ ಇತ್ತು.  ಅವೆಲಿವನತು ಮಿೇರಿ ಇವತ್ತು ಈ 
ರನಷರಧ್ವಜಕೆೆ ಸಂಬ್ಂಧ್ಪಟಟ ವಿಚನರ ಬ್ಂದಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲಿ ಅವೆಲಿದಕೂೆ ಮಿಗಿಲನಗಿರತವಂಥದತಾ 
ರನಷರದ ಏಕನಗರತ್ೆ ರನಷರಧ್ವಜ.  ರನಷರಧ್ವಜ ಎಂದರೆ ಹತಟಿಟನಿಂದಲೆೇ ಅದನತು ಜೊತ್ೆ ಜೊತ್ೆಯನಗಿ 
ಒಂದತ ಭನವರ್ನತ್ಾಕವನದಂತ್ಹ ಸಂಬ್ಂಧ್ವನತು ರ್ನವಲೆಿರೂ ಬಳೆಸಿಕೂೆಂಡತ ಬ್ಂದದ್ೆಾೇವೆ.  ೧೩೦ 
ಕೊೇಟಿ ಜನ ಒಲಂಪಿಕು್ನಲೊಿೇ ಅಥವನ  ಏಷ್ಟಯನ್ ಗೆೇಮು್ನಲೊಿೇ ರ್ನವಲೆಿರೂ 
ಭನಗವಹಿಸತವುದಕನೆಗತವುದಲಿ. ನಮಾ ಪರತಿನಿಧಿಯನಗಿ ಯನರೊೇ ಒಬ್ಬ ಕಿರೇಡ್ನಪಟತ 
ಭನಗವಹಿಸಿರತತ್ನುರೆ, ಅವರತ ವಿಜೆೇತ್ರನಗಿ ಪದಕವನತು ಪಡ್ದೆಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲಿ ಆ 
ಕಿರೇಡ್ನಂಗಣ್ದಲಿ ನಮಾ ರನಷರದ ಧ್ವಜ ಮೇಲಕೆೆ ಹನರಿದಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲಿ ರನಷರಗಿೇತ್ೆ ನತಡಿದಂತ್ಹ 
ಸಂದಭಾದಲಿ ರ್ನವು ಟಿ.ವಿ.ಯಲಿ ರೆ್ೂೇಡತತಿುದಾರೆ ರೂೆೇಮನಂಚಿತ್ರನಗತತ್ೆುೇವೆ.  ನಮಾಲಿರ 
ಪರತಿನಿಧಿಯನಗಿ, ನಮಾ ಭನವೈೆಕಯತೆ್ ಮತ್ತು ಏಕನಗರತ್ಯೆ ಪರತಿಬಿಂಬ್ವನಗಿ ರನಷರಧ್ವಜ ವಿದ್ೇೆಶದಲೂಿ 
ಹನರಿ ಹೆಮಾ ತ್ರತವಂಥದತಾ ಎಂದರ ೆ ಅದತ ನಮಾಲಿರನತು ಒಟನಟಗಿ ಇಡತವಂಥದತಾ. ಜಮತಾ-
ಕನಶ್ೀರದಂದ ಹಿಡಿದತ ಕರ್ನಯಕತಮನರಿಯವರಗೊ ಹತ್ತು ಹಲವನರತ ಸಂಸೃತಿ, ಭನಷ್,ೆ ಧ್ಮಾ, 
ವಿಚನರ, ಸಂಸ್ನೆರಗಳನತು ಹೊಂದರತವಂತ್ಹ ಎಲಿರನತು ಒಟತಟಗೂಡಿಸತವಂಥದತಾ ರನಷರಧ್ವಜ.  
ತಿರವಣ್ಾಧ್ವಜದಲಿ ನಮಾನತು ರ್ನವು ಸ್ನಕ್ಷಿೇಕರಿಸಿ ರೆ್ೂೇಡತವಂಥ ಒಂದತ ಸ್ನಥಾಕ ಮರ್ೊೇಭನವ, 
ನಮಾದತ ಎನತುವಂತ್ಹ ಪಿರೇತಿ. ಜನತಿ, ಮತ್, ಭನಷ್ಗೆಳರ್ುೆಲನಿ ಮಿೇರಿ ರನಷರಧ್ವಜವನತು ಪಿರೇತಿಸತವಂತ್ಹ 
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ಅನತಭನವದಲಿರತವಂಥವರತ ರ್ನವು.  ಅಂತ್ಹ ರನಷರಧ್ವಜದ ಬ್ಗೆೆ ಅದರಲೂಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ ಇಡಿೇ 
ದ್ೆೇಶಕೆೆ ಮನದರಿಯನಗಿರತವಂಥದತಾ.  ಇನಿುತ್ರ ರನಜಯಗಳಿಗ ೆಹೂೆೇಲಕೆ ಮನಡಿದ್ನಗ ರನಷರ ಪ್ೆರೇಮದಲಿ 
ರ್ನವು ಯನವತ್ೂು ಕಡ್ಯೆನಗಿಲಿ.  ಮದಲರೆ್ಯ ಫಿೇಲಡ್ ಮನಷಾಲ್ ಜನರಲ್ ಕರಿಯಪಪ, ಜನರಲ್ 
ತಿಮಾಯಯನವರಿಂದ ಹಿಡಿದತ ಈ ರನಜಯದ ಮಣಿಣನ ಗತಣ್ಕೆೆ ಅದಾರದ್ೆಾೇ ಆದಂತ್ಹ ಸ್ೂೆಗಡಿದ್.ೆ 
ರನಷ್ಟರೇಯ ಏಕತ್ೆಯ ಬ್ಗೆೆ ಇಲಿನ ರ್ನಯಕರತಗಳು ಸಮಥಾವನಗಿ ಸ್ನರತತ್ನು ಬ್ಂದದ್ನಾರ.ೆ ರನಷರದಲಿ 
ರನಷ್ಟರೇಯತೆ್ಗ ೆ ಅತ್ಯಂತ್ ಮತಂದ್ನಳತ್ಾ ಇರತವಂತ್ಹ ಅಗರಗಣ್ಯ ರನಜಯಗಳಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯವು 
ಒಂದ್ನಗಿದ್.ೆ  ಮನನಯ ಈಶಾರಪಪನವರಿಗೆ ರನಜಕಿೇಯ ಪ್ೆರೇರಿತ್ವನದ ಉದ್ೆಾೇಶ ಏನತ ಇಲಿ. ಆದರೆ ಇದತ 
ಅವರ ದತರನದೃಷಟವೆನುಬ್ಹತದತ. ಇವತ್ತು ರನಜಕಿೇಯವನಗಿ ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿ(ಎಸ್), ಕನಂಗೆರಸ್, ಇವು 
ಪರಮತಖ್ವನಗಿ ಇರತವಂತ್ಹ ಪಕ್ಷಗಳು.  ನಮಾ ಸಿದ್ನಿಂತ್ಗಳಲಿ, ವಿಚನರಗಳಲಿ, ವಿಭಿನುತ್ ೆಇರಬ್ಹತದತ. 
ಸಕನಾರಗಳು ಬ್ದಲನದ್ನಗ ಇವತ್ತು ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದಲಿರತವವರತ ಮತಂದ್ೆ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷಕೆೆ ಹೂೆೇಗಿ 
ಮಂತಿರಗಳನಗತತ್ನುರ ೆ ಅಥವನ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರತ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷಕೆೆ ಬ್ರತತ್ನುರ.ೆ ಇದರಲಿ 
ವಯತ್ನಯಸಗಳೆೇನೂ ಇಲಿ.  ರನಜಕಿೇಯ ಪಕ್ಷಗಳಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಥವನ ಕನಂಗೆರಸ್ ಎಂದ್ೇೆನೂ ಇಲಿ. 
ಎಲಿವೂ ರನಷರಕನೆಗಿ, ರನಜಯಕನೆಗಿ ಇರತವಂತ್ಹ ಪಕ್ಷಗಳನಗಿವ.ೆ   ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಜನಸ್ನಮನನಯ 
ರನಷರಧ್ವಜದ ಬ್ಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲಿ ಯನರಿಗೂ ಗೂೆತ್ನುಗದ್,ೆ ಮನಧ್ಯಮಗಳ 
ಮತಖ್ನಂತ್ರ ವಿಚನರಕೆೆ ಬ್ರದ್ ೆ  ಎಲೊಿೇ ಮರೆಯನಗಿ ಹೆೇಳಿದಾರ ೆ ಅದತ ಒಂದತ ರಿೇತಿ.  ಇವತ್ತು 
ಸಿನಿಮನ ಮಂದರದಲಿ ರನಷರಗಿೇತ್ೆಯನತು ನತಡಿಸಿದರ ೆರ್ನವಲೆಿರೂ ಎದತಾನಿಂತ್ತಕೂೆಂಡತ ರನಷರಗಿೇತ್ೆಗ ೆ
ಗೌರವವನತು ತ್ೊೇರಿಸತವಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲಿ ಮನನಯ ಈಶಾರಪಪನವರಂತ್ಹ 
ಜವನಬನಾರಿಯತತ್ವನದಂತ್ಹ ವಯಕಿು ಎಷತಟ ಬನರಿ ಶನಸಕರನಗಿದ್ನಾರೆ, ಅವರತ ಬ್ಂದರತವಂತ್ಹ ಹಿರೆ್ುಲ ೆ
ಏನತ, ಅವರತ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನಿಂದ ಬ್ಂದರತವಂತ್ಹ ಹಿರೆ್ುಲೆಯನಗಿದಾರೆ ನಮಾ ಮಿತ್ರರತ ಹೆೇಳಿರತವ 
ರಿೇತಿಯಲಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ರನಷರಭಕಿುಯನತು ಹತಟಿಟ ಹನಕತ್ಕೆಂತ್ಹ ಸಂಸೆ್ಥಯಿಂದ ಬ್ಂದರತವಂಥವರತ. 
ಅದರಲೂಿ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರನಗಿರತವಂಥವರತ, ಪಕ್ಷದ ಮನಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗಿರತವಂಥವರತ 
ರನಷರಧ್ವಜದ ಬ್ಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವಂತ್ಹ ಮನತ್ತ ಅವಶಯಕತ್ ೆಇತ್ೆುೇ; ರನಷರಧ್ವಜದ ಬ್ಗೆೆ ಅವರತ ಏಕ ೆ
ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕನಗಿತ್ತು; ಅವರತ ಯನವ ಸಂದಭಾದಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ನಾರ;ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವಂತ್ಹ 
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ಹಿರೆ್ುಲ ೆ ಏನತ? ರ್ನವು ʼಕೆೇಸರಿʼ ಬ್ಗೆೆ ಪರಸ್ನುಪ ಮನಡತವುದಕೆೆ ಹೂೆೇಗತವುದಲಿ.  ಅವರತ ಅವರ 
ಖ್ನಸಗಿಯನಗಿರತವಂತ್ಹ ಜನಗಗಳಲಿ,  ವೆೈಯಕಿುಕವನಗಿರತವಂತ್ಹ ಜನಗಗಳಲಿ ಹನರಿಸಿಕೂೆಳಳಲ. ಅದತ 
ಅವರಿಗಿರತವಂತ್ಹ ಅಭಿಮನನ.  ಕೆೇಸರಿ ಬ್ಗೆೆ ನಮಾದ್ಾೆೇ ಆದಂತ್ಹ ಗೌರವವಿದ್ೆ.  ಈ ದ್ೆೇಶದ ಪರಧನನ 
ಮಂತಿರಯನಗಿದಾಂಥವರತ ನಮಾ ರನಜಯದಲೂಿ ಕೂಡ ಇದಾರತ.  ಜನವರಿ-೨೬, ಆಗಸಟ-೧೫, ಇದತ 
ದ್ೆೇಶದಲೆಿೇ ವಿಶೆೇಷವನದಂತ್ಹ ದನ.  ಕೆಂಪತ ಕೂೆೇಟೆಯಲಿ ಯನರತ ಕೂಡ ಹೊೇಗಿ ಬನವುಟವನತು 
ಹನರಿಸತವುದಕೆೆ ಸ್ನಧ್ಯವಿಲಿ. ಇನಿುತ್ರ ಬನವುಟಗಳನತು ಅಲಿ ಹನರಿಸತವುದಕೆೆ ಕಲಪರ್ ೆ ಕೂಡ 
ಮನಡಿಕೊಳುಳವುದಕೆೆ ಸ್ನಧ್ಯವಿಲಿ.  ಕೆಂಪತ ಕೊೇಟಗೆ ೆ ಅದರದ್ೆಾೇ ಆದಂತ್ಹ ಒಂದತ ಇತಿಹನಸ 
ಇರತವಂಥದತಾ.  ರ್ನನತ ಈಗನಗಲೆೇ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ ಅದತ ದ್ೆೇಶದ ಸಮಗರತ್ಯೆನತು ಸ್ನರತವಂತ್ಹ 
ಒಂದತ ಐತಿಹನಸಿಕವನದಂತ್ಹ ಸಥಳ.  ಆ ಸಥಳದ ಮೇಲೆ ಈ ದ್ೆೇಶದ ಅತ್ತಯನುತ್ 
ಹತದ್ೆಾಯನಗಿರತವಂತ್ಹ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳು ರನಷರಧ್ವಜವನತು ಹನರಿಸತವಂಥದತಾ. ಬೆೇರ ೆಧ್ವಜ; ಕನುಡ 
ಬನವುಟ, ಹಸಿರತ ಬನವುಟ, ಕೆೇಸರಿ ಬನವುಟ, ಹಳದ ಬನವುಟ, ಜನತಿ, ಧ್ಮಾ, ಸೂಚಿಸತ್ಕೆಂಥ 
ನೂರನರತ ಬನವುಟಗಳ ಬ್ಗೆೆ ನಮಾದ್ೇೆ ಆಗಿರತವಂತ್ಹ ಅಭಿಮನನ ಇರಲ. ಆದರೆ ರನಷರಧ್ವಜಕೆೆ 
ಸರಿಸಮನನವನದಂತ್ಹ ಧ್ವಜ ಮತ್ೊುಂದತ ಇಲಿ, ಅದಕೆೆ ಸರಿಸ್ನಟಿಯನದಂತ್ಹ ಧ್ವಜ ಮತ್ೂೆುಂದತ 
ಇಲಿ. ಅಂತ್ಹ ಧ್ವಜದ ಬ್ಗೆೆ ಪರಶೆು ಮನಡತವಂಥದ್ಾೆೇ ಇಲಿ.  ಅಂತ್ಹ ರನಷರಧ್ವಜದ ಬ್ದಲಗೆ ಮತ್ೂೆುಂದತ 
ಧ್ವಜವನತು ಹನರಿಸತತ್ೆುೇವೆ, ಹನರತತ್ುದ್;ೆ ನೂರತ ವಷಾ ಅಲಿ, ಐನೂರತ ವಷಾ ಆಗಲ ಎಂದತ ಹೆೇಳುವ  
ಕಲಪರ್ ೆಅವರಿಗೆ ಏಕೆ ಬ್ಂತ್ತ?         
               (ಮತಂದತ) 

(66)  17.02.2022/4-10/ಬಿಕೆಪಿ-ಬಿಎನ್ಎಸ್           (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೇ  ಎಸ್. ರವಿ(  ಮತಂದತ):- 

ಮನನಸಿಕವನಗಿ,  ಅವರ  ಮನಸಿುನಲಿ  ಆ  ಉದ್ಾೆೇಶ  ಏತ್ಕೆೆ  ಬ್ಂತ್ತ?    ಅವರ  ಮನಸಿುನಲಿ  ಆ  
ಒಂದತ ದತರತದ್ಾೆೇಶ ಇದತಾದರಿಂದ,  100 ವಷಾ  ಆಗಬ್ಹತದತ,  200 ವಷಾಗಳನಗಬ್ಹತದತ  ರ್ನವು  
ಹನರಿಸಿಯೇ ತಿೇರತತ್ೆುೇವೆ, ಹನರತತ್ುದ್ೆ.  ಅವರತ ಹನರಿಸಿಯೇ  ತಿೇರತತ್ೆುೇವೆಂದತ  ಹೆೇಳಿದರ ೆ  ಚಿಂತೆ್  
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ಇಲಿ.    ಹನರತತ್ುದ್ ೆ ಎನತುವ   ಭನವರೆ್.  ಎಲೂೆಿೇ  ಒಂದತ  ಕಡ್ ೆ   ರನಷರಧ್ವಜದ  ಬ್ಗೆೆ   ಒಬ್ಬ  
ಸಚಿವರನಗಿ ಅಗೌರವವನತು  ತ್ೊೇರಿಸಿರತವಂತ್ಹದತಾ ಅವರನತು ಕ್ಷಮಿಸಲಕೆೆ  ಸ್ನಧ್ಯವಿಲಿ.  ಹೌದತ,  
ಸದನದಲಿನ ದ್ೆೈನಂದನ ಕನಯಾಕಲನಪಗಳಿಗೆ  ಇದರಿಂದ   ಅಡಿಡಯನಗತತಿುದ್ೆ.   ಜನಸ್ನಮನನಯರ 
ಸಮಸ್ೆಯಗಳ ಬ್ಗೆೆ  ಚಚಾೆ ಮನಡಲಕೆೆ  ಸ್ನಧ್ಯವನಗತತಿುಲಿ ಎನತುವಂತ್ಹ  ರೆ್ೂೇವು  ನಮಗೂ  ಇದ್ೆ.    
ಆದರೆ,     ಇದ್ೆಲಿವನತು  ಮಿೇರಿರತವಂತ್ಹದತಾ    ಈ  ರನಷರಧ್ವಜ, ರನಷರದ  ಏಕನಗರತ್ೆಗ ೆ   ಮತ್ತು  
ಸಂವಿಧನನಕೆೆ  ಅಪಚನರವನಗಬನರದತ.    ಆದಾರಿಂದ,   ಈ  ವಿಚನರವನತು   ಪರಸ್ನುಪ   
ಮನಡಿದ್ೆಾೇವ.ೆ   ಎಂದರೆ,  ಇತಿುೇಚಿನ ದನಗಳಲಿ ಸಂವಿಧನನದ  ಬ್ದಲನವಣೆಗಳ  ಬ್ಗೆೆ  ಅಲಿಲಿ  
ಸ್ನಕಷತಟ  ಚಚೆಾಯನಗತತಿುದ್ೆ.         ಮದಲತ   ಇಂತ್ಹ ಚಚೆಾಗಳು  ಇರಲಲಿ.    7-8  
ವಷಾಗಳಿಂದ   ಈ  ಚಚೆಾಗಳು   ಆಗತತಿುವೆ.     ಒಂದತ  ಸಮಯದಲಿ   ಒಬ್ಬ  ಕೆೇಂದರ  
ಸಚಿವರೆೇ  ಹೆೇಳಿದರತ,  ಇರ್ೂೆುಂದತ  ಕಡ್ ೆ ಲೊೇಕಸಭನ  ಸದಸಯರತ  ಹೆೇಳಿದರತ.   ಮತ್ೊುಂದತ  
ಕಡ್ ೆ  ಪಕ್ಷದ ವಕನುರರತ  ಹೆೇಳಿದರತ.  ಸಂವಿಧನನವರೆ್ುೇ  ಬ್ದಲನವಣೆ  ಮನಡಬೇೆಕತ, 
ಸಂವಿಧನನವನತು  ತಿದತಾಪಡಿ  ಮನಡಬೇೆಕತ,  ಈ ಮಿೇಸಲನತಿಗ ೆ ತಿದತಾಪಡಿ  ತ್ರಬೇೆಕತ.   ಇಂತ್ಹ  
ವಿಚನರಗಳು  ಬ್ರತ್ಕೆಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲಿ    ಈಗ  ರನಷರಧ್ವಜದ  ಮಟಟಕೆೆ  ಬ್ಂದರತವಂತ್ಹದತಾ.  
ರನಷರಧ್ವಜವರೆ್ುೇ  ಬ್ದಲನವಣೆ  ಮನಡಿ ಕೆಂಪತಕೂೆೇಟಯೆ    ಮೇಲೆ  ಮತ್ೂೆುಂದತ  ಬನವುಟವನತು  
ಹನರಿಸಬೆೇಕೆಂದರೆ.  ಇದರ   ಉದ್ೆಾೇಶ ಏನತ,  ಇದನತು  ಬಿಡಲಕೆೆ   ಸ್ನಧ್ಯವೆೇ?  ಜವನಬನಾರಿಯತತ್  
ಒಂದತ ವಿರೂೆೇಧ್  ಪಕ್ಷವನಗಿ    ಕರ್ನಾಟಕ  ರನಜಯದಂದ  ಒಬ್ಬ  ಮಂತಿರ   ಈ ರಿೇತಿಯ  
ಸಂದ್ೆೇಶವನತು  ಕೊಟಿಟದ್ನಾರಂೆದತ  ರನಷರಕೆೆ  ತ್ಪತಪ  ಸಂದ್ೆೇಶ  ಹೊೇಗಬನರದಲಿವೆೇ? ಕನುಡಿಗರನದ  
ರ್ನವು  ಯನವತ್ತು ಸಹ ರನಷ್ನರಭಿಮನನವನತು    ಇಟತಟಕೂೆಂಡಿರತವವರಲಿ  ಮದಲಗರನಗಿದೆ್ಾೇವೆ.  
ಅಂತ್ಹ  ಒಂದತ ಸಪಷಟ  ಸಂದ್ೆೇಶವನತು  ಕೊಡಲೇೆ  ಬೆೇಕನಗತತ್ುದ್ೆ.     ಆ  ಹಿರೆ್ುಲೆಯಲಿ  ನಮಾ  
ಸ್ುೆೇಹಿತ್  ಸದಸಯರೊಬ್ಬರತ      ಹೆೇಳುವಂತ್ಹದತಾ  ಏರೆ್ಂದರೆ,  ಸಚಿವರ  ಮೇಲೆ  ಕೆೇಸ್  ಹನಕಿ, 
ಅವರನತು  ಜೆೈಲಗ ೆ  ಕಳುಹಿಸಿ, ಅವರನತು  ಮಂತಿರಗಿರಿಯಿಂದ  ಕೆಳಗಡ್ ೆ  ಇಳಿಸಿದರ ೆ    ಇವರ  
ಪಕ್ಷಕೆೆ  ಏನತ ಆಗತವುದಲಿ. ಆ   ಪಕ್ಷದ  ಬ್ಗೆೆ  ಮತ್ೂೆುಷತಟ  ಹಮೆಾ  ಬ್ರತತ್ುದ್ೆ,  ಗೌರವ  ಬ್ರತತ್ುದ್ೆ.    
ಜನ ಸ್ನಮನನಯರತ ಅವರ ಬ್ಗೆೆ  ಹಮೆಾಯಿಂದ   ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ.   ಅಂತ್ಹ   ಕನಯಾವನತು  
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ಮನಡತವುದರ  ಬ್ದಲಗೆ  ನಿೇವು  ಶ್ರೇ  ಈಶಾರಪಪನವರನತು   ಕರದೆತ  ಇಲಿ  ಮನತ್ರ್ನಡಬೇೆಕತ  
ಎಂದತ  ಹೆೇಳುತಿುೇರಲನಿ, ರನಷರಧ್ವಜವನತು  ಹನರಿಸತತ್ೆುೇವೆ  ಎಂದತ  ಹೇೆಳುವಂತ್ಹ  ಶ್ರೇ  
ಈಶಾರಪಪನವರ  ಭನಷಣ್ವನತು  ರ್ನವು  ಏತ್ಕೆೆ  ಕೆೇಳಬೆೇಕತ.    ಕೂೆೇಳಿ ಕೆೇಳಿ  ಮಸ್ನಲಯೆನತು  
ಅರಯೆಲಕೆೆ  ಆಗತತ್ುದ್ೆಯೇ?    

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇಯತತ್  ರವಿ ಅವರೆ,  ಸ್ನಕತ,  ಕತಳಿತ್ತಕೊಳಿಳ.   

ಶ್ರೇ  ಎಸ. ರವಿ:-   ತ್ನನತ ಹೆೇಳಿರತವುದನತು  ಅವರತ ಸಮರ್ಥಾಸಿಕೂೆಳಳಬೆೇಕಲಿವೆೇ?   ಅವರತ  
ಸದನದಲಿ  ಮನತ್ರ್ನಡತವುದನತು  ರ್ನವು   ರೆ್ೂೇಡಿದ್ೆಾೇವೆ.  ಅಂತ್ಹವರ ಮನತ್ನತು  ಕೆೇಳಲಕೆೆ    
ಈ ಸದನದ ಸಮಯವನತು  ವಯಥಾ  ಮನಡತವುದರ  ಬ್ದಲಗೆ  ಈ ವಿಚನರದಲಿ 
ಮನನಯಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳ ಬ್ಳಿ ಸಭನ ರ್ನಯಕರತ  ಹೊೇಗಿ  ಮನತ್ರ್ನಡಬೇೆಕತ. ಗೃಹ ಸಚಿವರತ  
ಇದ್ನಾರ,ೆ   ಮನತ್ರ್ನಡಲ, ತ್ತತ್ನಾಗಿ    ಈ   ಕೆಲಸವನತು  ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಸದನದ  
ಸಮಯವನತು  ಹನಳು  ಮನಡಬೇೆಡಿ.      ತ್ಮಾ  ಪಕ್ಷಕೆೆ  ಗೌರವ  ಬ್ರತತ್ುದ್ೆ. ಅವರ   ಮೇಲ ೆ 
ಕೆೇಸ್  ಬ್ತಕ್  ಮನಡಿ, ಅವರ  ಕಡ್ಯೆಿಂದಲೆೇ  ಗೌರವಯತತ್ವನಗಿ    ಸಚಿವ  ಸ್ನಥನಕೆೆ  
ರನಜಿೇರ್ನಮಯನತು  ಪಡ್ಯೆಿರಿ.  ಅವರತ ರನಜಿೇರ್ನಮಯನತು ಕೊಡದದಾರ ೆ ವಜನ ಮನಡಿ.    
ವಿಷಯ  ಇಷ್ೆಟ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇಯತತ್  ರವಿ ಅವರೆ,  ಸ್ನಕತ,  ಕತಳಿತ್ತಕೊಳಿಳ.   

ಶ್ರೇ  ಎಸ .  ರವಿ:-    ರನಷರಧ್ವಜದ  ವಿಚನರ   ಬ್ಂದಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲಿ    ರ್ನವು 
ಯನವುದ್ೆೇ  ರನಜಿಗೂ ಸಿದಾರಿಲಿ.  ತ್ನವು ಹಿರಿಯ ಸದಸಯರಿದಾೇರಿ.    ಈ  ಸದನದಲಿ  ತ್ಮಗೆ  
ತ್ಮಾದ್ೆೇ  ಆದಂತ್ಹ  ಗೌರವ ಇದ್ೆ.    ನಿಮಾನತು  ರ್ನವು ಎಲಿರೂ ಸಹ  ಪಿರೇತಿಸತತ್ೆುೇವೆ  ಮತ್ತು  
ಗೌರವಿಸತತ್ೆುೇವ.ೆ     ಏಕೆಂದರ,ೆ  ನಿಮಾ ಅನತಭವದ  ಹಿರೆ್ುಲೆಯಲಿ  ನಿಮಾ ವತ್ಾರ್ೆ  ಕೂಡ 
ಎಲಿರನತು ಸಹ ಸಮತ್ೂೆೇಲನವನಗಿ  ತ್ೆಗೆದತಕೊಂಡತ ಹೊೇಗತ್ಕೆಂತ್ಹ ಸಮಚಿತ್ು ರ್ನಯಕತ್ಾ  
ತ್ಮಾಲಿ ಆ  ಸ್ನಥನಕೆೆ ಸೂಕುವನಗಿ  ಕತಳಿತಿರತ್ಕೆಂತ್ಹವರತ.    ಇವರನದರೂ  ಈ  ಪಕ್ಷದವರತ  
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ರನಜಕಿೇಯ  ಕನರಣ್ಗಳಿಗೊೇಸೆರ  ಶ್ರೇಯತತ್  ಈಶಾರಪಪನವರ  ರನಜಿೇರ್ನಮಯನತು  ಪಡ್ದೆತ  
ಕೆೇಸ್  ಹನಕಲಲಿ  ಎಂದರೆ  ತ್ನವನದರೂ ಸಹ  ಆ  ಪಿೇಠದಲಿ  ಕತಳಿತ್ತಕೊಂಡವರತ, ತ್ಮಾ 
ಅಧಿಕನರವನತು ಚಲನವಣ ೆ  ಮನಡಿ, ದಯಮನಡಿ,  ಈ  ಒಂದತ ಸಮಸ್ೆಯಗೆ  ಪರಿಹನರವನತು  
ಕೊಡತತಿುೇರಿ ಎನತುವ  ಭರವಸ್ಯೆಲಿ   ರ್ನನತ  ತ್ಮಾಲಿ ಮನವಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್.     

ಶ್ರೇ  ಬಿ.ಕೆ.  ಹರಿಪರಸ್ನದ್:-   ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಮನನಯ  ಗೃಹ ಸಚಿವರತ  ಸದನಕೆೆ  
ಬ್ಂದತ ಭನಷಣ್  ಮನಡಿ  ಹೊೇಗಿದ್ನಾರ,ೆ Hit and run ರಿೇತಿ ಆಗಬನರದತ.  ದಯವಿಟತಟ  
ಅವರನತು ಕರಸೆಿ, ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕತ. 

ಶ್ರೇ  ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮನಾಪೂರ(ವಿಧನನಸಭನ  ಕ್ೆೇತ್ರ):-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ 
ಅಧಿವೆೇಶನದಲಿ   ಹಲವನರತ  ವಿಚನರಗಳ  ಬ್ಗೆೆ  ಚಚೆಾಯನಗಬೆೇಕತ,   ಕೊೇವಿಡ್  ರೂೆೇಗದಂದ  
ಜನರತ ಬ್ಳಲದತಾ, ಈ  ದಸ್ಯೆಲಿ  ಸಕನಾರ  ಏನತ  ಕರಮ  ಕೆೈಗೂೆಂಡಿದ್ೆ   ಎನತುವಂತ್ಹ 
ವಿಚನರಗಳನಗಬೇೆಕತ.   ಪರವನಹದಂದ  ಆದಂದತ್ಹ  ಹನನಿಗಳ  ಬ್ಗೆೆ  ಚಚೆಾಯನಗಬೆೇಕತ.  ಆದರೆ, 
ಅಪ್ನದರೆ್ಗಳು  ಬ್ಂದ್ನಗ   ಹಲವನರತ  ಮಂತಿರಗಳು  ಶನಸಕರತ, ರೆ್ೈತಿಕ  ಹೊಣೆ ಹೂೆತ್ತು 
ರನಜಿೇರ್ನಮ  ಕೊಟಟಂತ್ಹ  ಹಲವನರತ  ಉದ್ನಹರಣೆಗಳಿವೆ.  ರೈೆಲೆಾ  ಸಚಿವರತ  ಇದ್ನಾಗ     
ಯನವುದ್ೊೇ  ಒಂದತ ರೈೆಲೆಾೇ ಅಪಘಾತ್ವನದ್ನಗ    ರನಜಿೇರ್ನಮಯನತು ಕೊಟಟಂತ್ಹ  
ಉದ್ನಹರಣೆಗಳಿವ.ೆ    ಇಲಿಯೇ  ಮಬೆೈಲ್ನಲಿ  ಅಶ್ಿೇಲ ಚಿತ್ರಗಳನತು  ರೆ್ೂೇಡಿದ್ನಾರೆಂದತ  
ಅಪ್ನದರೆ್  ಬ್ಂದ್ನಗ  ರನಜಿೇರ್ನಮಯನತು  ಕೊಟಟಂತ್ಹ  ಉದ್ನಹರಣಗೆಳಿವೆ.    ಲಂಚ  
ಪಡ್ದೆಂತ್ಹ ಸಮಯದಲಿ ರನಜಿರ್ನಮ  ಕೊಟಟಂತ್ಹ  ಉದ್ನಹರಣೆಗಳಿವೆ.  ಇಲಿ  ಬ್ರತ್ಕೆಂತ್ಹ  
ಪರಶೆುಗಳು  ಏರ್ನಗಿವೆ,   ನಮಾ ದ್ೇೆಶದ ರನಷರಧ್ವಜಕೆೆ  ಅಗೌರವವನಗಿದ್ೆ  ಎನತುವಂತ್ಹ  ಪರಶೆು  
ಉದಭವವನಗಿದ್.ೆ     ಇದನತು ರನಷರದ, ರನಜಯದಲಿನ ಎಲಿರೂ  ರೆ್ೂೇಡತತಿುದ್ನಾರ.ೆ       ಮಂತಿರಗಳ 
ಮೇಲ ೆಅಪ್ನದರೆ್  ಬ್ಂದದ್ೆ.  ರನಷರಧ್ವಜ  ಮತ್ತು  ರನಷರಗಿೇತ್ೆಯ  ಮೇಲೆ  ಬ್ಹಳ  ಅಭಿಮನನ   
ಇದ್ೆ  ಎಂದತ ಆಡಳಿತ್  ಪಕ್ಷದವರತ ಹೆೇಳಿಕೂೆಳುಳತಿುದ್ನಾರ.ೆ ರನಷರಧ್ವಜದ  ಬ್ಗೆೆ   ಅಪ್ನದರೆ್     
ಬ್ಂದ್ನಗ ಹೌದತ,  ರ್ನನತ ರನಜಿೇರ್ನಮಯನತು  ಕೊಡತತ್ೆುೇರ್ೆಂದತ  ಅವರನದರೂ  ಹೆೇಳಬೆೇಕತ.    
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ಇಲಿವೆಂದರೆ, ರ್ನವು ರನಷರ ಭಕುರತ, ರನಷರಧ್ವಜದ ಬ್ಗೆೆ  ಗೌರವ  ಇಟತಟಕೊಂಡಿರತವವರತ   ಎಂದತ  
ಹೆೇಳಿ  ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು   ಅವರನತು  ಕರದೆತ  ನಿೇವು  ರನಜಿೇರ್ನಮ  ಕೊಡಬೇೆಕೆಂದತ   
ಹೆೇಳಬೆೇಕತ. ಅಪ್ನದರೆ್ಯಿಂದ  ಹೊರಗಡೆ್  ಬ್ಂದ  ಮೇಲೆ  ಮತ್ೆು  ಅವರನತು  ಮಂತಿರಯರ್ನುಗಿ  
ಮನಡಿ, ಯನರತ  ಬೆೇಡವಂೆದತ  ಹೇೆಳುತ್ನುರೆ. ರನಷರಧ್ವಜದ   ವಿಷಯವನಗಿ  ಇವರತ  
ಮನತ್ರ್ನಡತ್ಕೆಂತ್ಹದತಾ  ತ್ಪತಪ ಎಂಬ್ ಅಪ್ನದರೆ್ ಬ್ಂದ ಮೇಲೆ.  ಇದರಲಿ  ಏನತ ತ್ಪತಪ?  
ಯನರೊೇ   ಪರಶೆು  ಕೆೇಳಿದರತ, ಅದಕೆೆ       ರ್ನನತ  ಹೆೇಳಿಬಿಟೆಟ.  ಅವರತ ಹೆೇಳಿದ್ನಾರೆ,  ಅವರತ  
ಏನತ  ಹೆೇಳಿಲಿ.    ಹೌದತ,  ಅವರತ  ಭಗವನಧ್ವಜ ಹನರಿಸತತ್ನುರೆಯ ಎಂಬ್  ಬ್ಗೆೆ  ಕೆೇಳಿದರತ.   
ನಿಮಾ   ಉದ್ೆಾೇಶ ಒಳಗಡ್ ೆ ಏನಿತ್ತು?   ಇಂದಲಿ, ರ್ನಳ ೆ ಹನರಿಸತತ್ೆುೇವೆ  ಎನತುವುದತ.    ಅಂದರೆ, 
ಅವರ  ಒಳಗಡ್ ೆ ಇರತ್ಕೆಂತ್ಹ    hidden agenda.    ಇದನತು  ಅವರತ  ಬನಯಿ ಬಿಟಿಟದ್ನಾರೆ.      

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ಇದತ ಸರಿಯಲಿ,  ಈ ದ್ೆೇಶ  ಗೌರವ  ಕೊಡತ್ಕೆಂತ್ಹ  
ರನಷರಧ್ವಜದ  ಬ್ಗೆೆ    ಇವತ್ತು  ಅವರತ ಚಚಾೆಗ ೆ  ಅವಕನಶ  ಕೊಡಲನರದ್ೆೇ,  ಹಲವನರತ  
ವಿಷಯಗಳ ಕತರಿತ್ತ ಚಚಾೆಗೆ  ಅವಕನಶ ಕೊಡಲಕೆೆ  ಆಗತತಿುಲಿ.  ಆದಾರಿಂದ,  ಈ  ವಿಚನರವನಗಿ   
ರ್ನನತ  ವಿನಂತಿ ಮನಡಿಕೊಳುಳವುದ್ೆೇರ್ಂೆದರೆ,  ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನತು  ಕರದೆತ, ಹೌದತ, 
ಅಪ್ನದರೆ್  ಬ್ಂದ್ನಗ  ರ್ನವು  ರನಜಿೇರ್ನಮ  ಕೊಡಿಸತತ್ುೆೇವೆ,    ದ್ೇೆಶ ಭಕಿು, ರನಷರಗಿೇತ್ೆ ,  
ರನಷರಧ್ವಜದ  ಬ್ಗೆೆ      ನಮಗೆ  ಗೌರವ  ಇದ್ೆ,   ಅಪ್ನದರೆ್ಯಿಂದ  ಹೊರಗಡೆ್  ಬ್ಂದರ ೆ ಮತ್ೆು  
ಮಂತಿರ  ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ  ಹೆೇಳಬೆೇಕೆಂದತ  ವಿನಂತಿ  ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.    ಈ  ವಿಚನರ   ಇದ್ೆೇ   
ರಿೇತಿ ಮತಂದತವರಿಯಬನರದತ.    ದಯಮನಡಿ,    ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನತು,  ವಿರೂೆೇಧ್  ಪಕ್ಷದ  
ರ್ನಯಕರನತು  ಕರದೆತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದರ   ಮೂಲಕ ಸದನ ನಡ್ೆಯಲಕೆೆ  ಅವಕನಶ  
ಮನಡಿಕೊಡಬೆೇಕೆಂದತ  ವಿನಂತಿ   ಮನಡಿಕೊಳುಳತ್ುೆೇರೆ್.  

ಡ್ನ  ತ್ೆೇಜಸಿಾನಿ ಗೌಡ(ವಿಧನನಸಭನ   ಕ್ೆೇತ್ರ):-   ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಅವಕನಶಕನೆಗಿ 
ಧ್ನಯವನದಗಳು. ರನಷರಧ್ವಜದಂತ್ಹ  ಒಂದತ  ಪರಮತಖ್  ವಿಚನರದ   ಬ್ಗೆೆ  ಒಂದತ  
ಜವನಬನಾರಿಯತತ್   ಪರತಿಪಕ್ಷವನಗಿ, ಸಕನಾರದ  ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರತ  ನಿೇಡಿದ  ಹೇೆಳಿಕೆಯಲಿ  
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ರನಷರಧ್ವಜದ   ಮಹತ್ಾಕೆೆ ಅಪಮನನವನಗಿದ್,ೆ ಅದತ ದ್ೆೇಶದ್ೊರೇಹ  ಎನಿಸಿದ್ೆ,  ಎನತುವ  ವಿಚನರದ  
ಮೇಲ ೆ   ಈ  ಸದನದಲಿ    ಈ  ವಿಚನರವನತು  ಏನತ  ಚಚೆಾ  ಮನಡತತಿುದ್ನಾರ,ೆ   ರ್ನನತ  
ಇದನತು  ಸ್ನಾಗತಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.   ಧ್ರಣಿಗಿಂತ್  ಚಚೆಾ  ಮನಡತವುದರಿಂದ   ಒಂದಷತಟ  ವಿಚನರ  
ವಿನಿಮಯವನಗತತ್ುದ್.ೆ ಇದಕೆೆ  ತ್ನವು ಅವಕನಶ  ಮನಡಿಕೊಟಿಟದಾೇರಿ.    

ಎರಡರೆ್ಯದ್ನಗಿ,  ಬಿರಟಿಷ್ನವರತ  ನಮಾ ದ್ೇೆಶವನತು  ಆಡಳಿತ್ ಮನಡತತಿುದ್ನಾಗ   ನಮಾ ಧ್ವಜ 
ಬ್ರಬೆೇಕೆಂದತ  ಹೆೇಳಿ  ಬಿರಟಿಷ್  ಧ್ವಜವನತು   ಕೆಳಗ ೆ ಇಳಿಸಿ,  ಬಿರಟಿಷರ  ಗತಂಡತಗಳಿಗೆ  ಎದ್ಯೆಡಿಡ,  
ಲಕ್ನಂತ್ರ  ಜನರತ  ಹತತ್ನತ್ಾರನದ  ಪರತಿಫಲವನಗಿ   ಮತ್ತು  ಅದರ ಮತಂಚೂಣಿಯಲಿ     
ಮಹನತ್ಾಗನಂಧಿೇಜಿಯವರತ  ಚಿತ್ರಪಟವನಗಿ  ನಿಂತ್ರತ.     ಅದರ  ಪರತಿಫಲವನಗಿ ರ್ನವಲೆಿರೂ  
ಅಧಿಕನರವನತು  ಅನತಭವಿಸತತಿುದ್ೆಾೇವೆ.     

 ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ     ನಮಾ ದ್ೆೇಶದ  ಅವಿಭನಜಯ ಅಂಗವನಗಿರತ್ಕೆಂತ್ಹ  ಜಮತಾ-
ಕನಶ್ೀರ    ಈ ದ್ೇೆಶದ ಅವಿಭನಜಯ  ಅಂಗ  ಅಲಿವೆಂದತ ಹೆೇಳಿ  ಅಲಿ ಒಂದತ  ಧ್ವಜವನತು 
ಹನರಿಸಿಕೂೆಂಡತ,್ “ಏಕ್ ದ್ೇೆಶ್ ಮ ದ್ೊೇ ನಿಶನನ್, ದ್ೊೇ ಪರಧನನ, ದ್ೂೆೇ ವಿಧನನ್”,   ಎರಡತ  
ಪರಧನನಿ, ಎರಡತ  ಧ್ವಜ, ಎರಡತ  ಆಡಳಿತ್  ಎನತುವ   ಪರಶೆು  ಬ್ಂದ್ನಗ     ಈ  ದ್ೆೇಶದಲಿ,  ಏಕ್ 
ಪರಧನನ್, ಏಕ್ ವಿಧನನ್, ಏಕ್   ಸಂವಿಧನನ  ಎನತುವಂತ್ಹ  ವಿಚನರಧನರ ೆ ಮೇಲೆ  ಹೊೇರನಟ   
ಮನಡಿ  ಜಮತಾ-ಕನಶ್ೀರದಲಿ  ಹೂೆೇರನಟದ ಸಮಯದಲಿ    ಸ್ರೆವೆನಸವನತು ಅನತಭವಿಸಿ,  ತ್ಮಾ  
ಜಿೇವನಪಾಣ ೆ  ಮನಡಿದವರತ ಪಂಡಿತ್  ಶನಮನ   ಪರಸ್ನದ್   ಮತಖ್ಜಿಾಯವರತ.  ಹಿರಿಯರನದ  
ತ್ಮಗೆ  ಗೊತಿುದ್ೆ,  ಅಂತ್ಹ ವಿಚನರಧನರಯೆಂದ  ಈ  ಪಕ್ಷ  ಎರಡತ  ಸದಸಯರಿಂದ,  ಆಡಳಿತ್  
ಪಕ್ಷಕೆೆ  ಬ್ರಬೆೇಕನದರೆ  ಕಷಟಪಟತಟ  ಹೊೇರನಟದ ಮೂಲಕ ಬ್ಂದದ್ೆ. ಧ್ವಜದ   ಬ್ಗೆೆ   ಪರಶೆು  
ಬ್ಂದ್ನಗ   ಬಿರಟಿಷ್ರವರ  ಕನಲದಲಿ  ನಮಾ ಧ್ವಜ  ಮತಂದ್ ೆ   ಒಂದತ ಕನಲದಲಿ   ಹನರತತ್ುದ್ ೆ 
ಎನತುವ ಅಭಿಪ್ನರಯದ  ಮೇಲೆಯೇ  ಹೊೇರನಟ   ಮನಡಿಕೂೆಂಡತ  ಬ್ಂದದ್.ೆ  ಅದತ  
ಬಿರಟಿಷ್ನವರಿಗೆ  ದ್ೆೇಶ ದ್ೂೆರೇಹ.   ಅದತ ಭನರತಿೇಯರಿಗೆ  ದ್ೆೇಶದ್ೊರೇಹ ಅಲಿ.    
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ಶ್ರೇ  ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ್:-  ಈಗ  ಏನತ ತ್ನವು  ಕೆೇಸರಿ  ಬನವುಟವನತು  ಹನರಿಸಲಕೆೆ  
ಹೊರಟಿದಾೇರನ?  

ಡ್ನ  ತ್ೆೇಜಸಿಾನಿಗೌಡ:-    ಭನರತ್ದ ತಿರವಣ್ಾ  ಧ್ವಜದಲಿ...  ಧ್ವಜದ  ಹೂೆೇರನಟ  ಹೆೇಗ ೆ 
ಆಯಿತ್ತ, ಯನವ  ಧ್ವಜ ಬ್ರಬೇೆಕೆಂದತ… 

(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇಯತತ್ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ್ರವರೆ,  ತ್ನವು  ಕತಳಿತ್ತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಬನರದತ.  

ಶ್ರೇ  ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ್:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ರ್ನನತ ಅವರಿಗ ೆ   ವಿಷಯ  
ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಎಂದತ  ಹೆೇಳಿದ್.ೆ    

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟ:-  ಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ    ಒಟತಟ  ಮಹಿಳನ ಸದಸಯರತ    3  
ಜನರತ ಮನತ್ರ  ಇದ್ಾೆೇವೆ,  ಮನತ್ರ್ನಡಲಕೆೆ  ಅವಕನಶ  ಕೊಡದದಾರೆ  ಹೆೇಗ?ೆ   

ಡ್ನ: ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸ್ನಾಮಿ:- ತ್ಮಾ  ರ್ನಯಕರತ    ರ್ನಗಪತರದ  ಬ್ಗೆೆ  
ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ.   (ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ  ಸತನಿಲ್ಗೌಡ   ಪ್ನಟಿೇಲ(ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸೆ್ಥಗಳ  ಕ್ೆೇತ್ರ):-  ನಿರ್ುೆ subject ಗೆ 
confine ಆಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದಾರತ.       
               (ಮತಂದತ)  
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(67) 17-02-2022 (4.20) ಕೆಜಿ-ಬಿಎನ್ಎಸ್        (ಸಭನಪತಿಯವರ  ಉಪಸಿಥತಿ)                 

ಡ್ನ||ತ್ೆೇಜಸಿಾನಿ ಗೌಡ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಇತಿುೇಚೆಗೆ ಶನಸಕರಿಗ ೆತ್ರಬೇೆತಿ 
ಕೊಟಿಟದಾೇರಿ. ರ್ನವು  ಆ ಸಂದಭಾದಲಿ Parliament ಗೆ ಹೊೇಗಿ ಬ್ಂದದ್ೆಾೇರ್ೆಂದತ ದೂರ 
ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಳಲಲಿ. ಮತಂದನ bench ನಲಿ student ಆಗಿ ಕತಳಿತ್ತಕೊಂಡಿದ್ೆಾವು. ರ್ನವು ಪರತಿ ದವಸ 
ಕಲಯತವುದತ ಇರತತ್ುದ್ೆ. ರ್ನವು ಹಿರಿಯ ಸದಸಯರಿಂದ, ಹೊಸ ಸದಸಯರಿಂದ ಕಲಯತವುದಕನೆಗಿ ಇಲಿ  
ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಂಡಿದ್ಾೆೇವೆ. ತ್ನವು ಚಚೆಾಗಳು ನಡ್ಯೆಬೆೇಕತ ಎನತುವ ಸದ್ನಭಿಪ್ನರಯದಂದ  
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ ನನಗ ೆ ಅವಕನಶ ಕೊಟಿಟದಾೇರಿ. ಹನಗನಗಿ, ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ೆಾೇರ್.ೆ ನಮಾ 
ಭನರತ್ದ ಸ್ೈೆನಿಕರತ ಕತ್ುನತು ಸಿೇಳಿಸಿಕೊಂಡತ ಅಲಿ ಅವರ ರತಂಡ ಚೆಂಡ್ನಡತತಿುದ್ನಾಗ ಪ್ನಕಿಸ್ನುನಕೆೆ 
ಭೆೇಟಿ ಕೂೆಟಟ ಒಂದತ ಪರಮತಖ್ ಪರತಿಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಅಲಿನ ಮಿಲಟರಿ ಮತಖ್ಯಸಥರನತು ತ್ಬಿಬದ್ನಗಲೂ 
ನಮಾ ರಕು ಕತದಯತತಿುತ್ತು. ರ್ನನತ ಅವರ ಹೆಸರನತು ಉಲೆಿೇಖ್ ಮನಡತವುದಲಿ. ಅವರತ ಅವತ್ತು 
ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕಿತ್ತು.  Article 370 ತ್ೆಗೆದ್ನಗ,  uniform civil code ತ್ರತ್ಕೆಂಥದತಾ.,  

(ಗೊಂದಲ) 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ಎರಡೂ ಕಡ್ಯೆ ಹಲವನರತ ಸದಸಯರತಗಳು ಒಮಾಲೆ  ಎದತಾನಿಂತ್ತ   
ಮನತ್ರ್ನಡತ್ೊಡಗಿದರತ) 

 
(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಯನವುದನೂು ಕಡತ್ದಲಿ ದ್ನಖ್ಲಸಬನರದತ.   

(ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ ನಿದ್ೆೇಾಶನದ ಮೇರಗೆ ೆಈ ಹಂತ್ದಲಿನ ನಡವಳಿಗಳನತು 
ದ್ನಖ್ಲಸಿರತವುದಲಿ) 

 
(ಗೊಂದಲ) 

ಡ್ನ||ತ್ೆೇಜಸಿಾನಿ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತಿರವಣ್ಾಧ್ವಜದಲಿ ಮೂರತ  ಬ್ಣ್ಣಗಳಿವೆ.  

(ಗೊಂದಲ) 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸದಸಯರೆೇ, ಆಯಿತ್ತ. ಅದ್ೆಲನಿ ಗೊತಿುದ್ೆ. ತ್ನವಿೇಗ ವಿಷಯದ ಬ್ಗೆೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಡ್ನ|| ತ್ೆೇಜಸಿಾನಿ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ ಮೂರತ ಬ್ಣ್ಣಗಳ ಬ್ಗೆೆಯೂ 
ಸಮನನವನದ ಗೌರವವನತು  ಇಟತಟಕೂೆಳಳಬೆೇಕತ. ಬಿಳಿ ಬ್ಣ್ಣಕೆೆ ಇಷತಟ ಗೌರವ ತ್ೂೆೇರಿಸತತ್ನುರ.ೆ ಆದರೆ, 
ಅವರಿಗೆ ಕೆೇಸರಿ ಎಂದರೆ ಏಕೆ ಮೈಮೇಲೆ ಭೂತ್ ಬ್ರತತ್ುದ್?ೆ ಕೆೇಸರಿ ತ್ನಯಗದ ಸಂಕೆೇತ್. 

                         (ಗೊಂದಲ)  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪಿೇಠದ ಅನತಮತಿಯಿಲಿದ್ೆೇ, ಯನವ ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೂ  ಸಹ, 
ಅದತ ಕಡತ್ಕೆೆ ಹೂೆೇಗತವುದಲಿ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸದಸಯರೆೇ, ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಡ್ನ|| ತ್ೆೇಜಸಿಾನಿ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಭನರತ್ದ ಧ್ವಜದಲಿ ಧ್ಮಾ ಚಕರ ಇದ್.ೆ 
ಅಶೆ್ೇಕ ಚಕರ ಇದ್ೆ. ಅದರಲಿ ಸಂಕೆೇತ್ಗಳಿವೆ. ಕೇೆಸರಿ ಎಂದರೆ, ರ್ನನತ ಎಲಿರಿಗೂ ಹೇೆಳಲಿ. ಆ 
ಧ್ವಜದಲಿ. ರನಷರಧ್ವಜಕೆೆ ಅಪಮನನ ಮನಡಬನರದತ ತ್ನರೆ್, ಹನಗನದರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ುೆ ದವಸ ಹೊೇರನಟ 
ಮನಡತವಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲಿ ಎಲಿಂದ ರನಷರಧ್ವಜ ಬ್ಂತ್ತ? ರನಷಟಧ್ವಜವನತು ಕಿಸೆ್ಯಲಿ 
ತ್ತರಿಕಿಕೂೆಂಡತ ಅದನತು ಸತತಿುಕೊಂಡತ ರನಷರಧ್ವಜವನತು ತ್ೆರೆಯತವುದಕೆೆ ಅವಕನಶ ಇದ್ೆಯೇ? 
ರನಷರಧ್ವಜವನತು ಯನವ ರಿೇತಿ ಬ್ಳಸಿಕೂೆಳಳಬೆೇಕೆಂದತ ಒಂದತ ಸೂತ್ರ ಇಲಿವೇೆ? ರ್ನನತ ಅದಕೆೆ 
ಹೆೇಳುತಿುಲಿ. ರ್ನನತ ಅವರ ಭನವರೆ್ಗಳನತು issue ಮನಡತತಿುಲಿ. ಅವರ ಭನವರೆ್ ರನಷರಧ್ವಜದ ಬ್ಗೆೆ 
ಚಚೆಾ ಮನಡತವುದಕೆೆ ತ್ೆಗೆದದ್ನಾರೆ. ಅಂತ್ಹದಾರ್ೆುಲನಿ ಅಲಿ. ಕೆೇಸರಿ ಈ ದ್ೆೇಶದ ಒಂದತ ಬ್ಣ್ಣವನಗಿದ್ೆ. 
ನಮಗೆ ಜನರತ ಅವಕನಶ ಕೊಟಟಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲಿ ಈ ಕಡ್ಗೆ ೆ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಳಬ್ಹತದತ. ಅವಕನಶ 
ಇಲಿದರತವ ಸಂದಭಾದಲಿ ಆ ಕಡ್ ೆಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಳಬ್ಹತದತ.  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಒಂದತ ಹೆೇಳಿಕೆಯನತು 
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ಕೊಟಿಟದ್ನಾರೆ. ಇವರತ ಅವರತ ಹೆೇಳಿದಾನತು ಅಪ್ನಥಾ ಮನಡಿಕೊಂಡಿದ್ನಾರ.ೆ ರ್ನನತ ಆ ವಿಷಯಕೆೆ 
ಹೊೇಗಲಲಿ. ಪರತಿಪಕ್ಷದವರತ ಕೆೇಳುವಂಥದಾನತು ಕೂೆಡತವಂತ್ಹದ್ನಗಿದಾರೆ, ನಮಾ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ 
ಕೊಟತಟಬಿಡತತಿುದ್ೆಾವು. ತ್ನವು ರನಜಿ ಮನಡಿಸಿ ಕೂೆಡಿಸಿಬಿಡತತಿುದಾರಿ. ಕ್ಷಮನಪಣೆ ಕೂೆಡಿ ಎಂದತ ಅಥವನ 
ವಿಷ್ನದ ವಯಕಿುಪಡಿಸಿ  ಎಂದರೆ ಕೊಡಿಸಿ ಬಿಡತತಿುದಾರಿ.  ರನಜಿರ್ನಮ ಕೊಡಿ, ರನಜಿರ್ನಮ  ಕೊಡಿ 
ಎಂದತ  ಎಲಿದಕೂೆ ರನಜಿರ್ನಮ  ಕೂೆಡಿ ಎಂದತ ಕೆೇಳಿದರ,ೆ ಸ್ನಕ್ಷಿ ಏನಿದ್?ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಧ್ವಜವನತು ಹಿಡಿದತಕೊಂಡತ ಧ್ವಜವನತು ಹನರಿಸತತ್ುೆೇರೆ್ಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ನಾರೆಯೇ? ಧ್ವಜವನತು  ಉಲನಟ   
ಮನಡಿ ಹನರಿಸಿದ್ನಾರೆಯೇ? ಕೆಂಪತಕೂೆೇಟೆಯ ಮೇಲೆ ರನಷರಧ್ವಜವನತು ರೆ್ಡತತ್ೆುೇರೆ್ಂದತ 
ಹೆೇಳಿದ್ನಾರೆಯೇ? ಇದತ ಶಬನಾಥಾ. ಇಲಿ ಸ್ನಕ್ಷಿ ಬ್ರತತ್ುದ್ೆ. ಪರತಿಪಕ್ಷದವರತ ಇದನತು ಸ್ನಬಿೇತ್ತ 
ಮನಡಬೇೆಕನದರ ೆತ್ಮಾ ಎದತರತಗಡ್ ೆಸ್ನಕ್ಷಿ ಬ್ರಬೇೆಕನಗತತ್ುದ್ೆ.  ಆ ಸ್ನಕ್ಷಿಗಳು ಇಲಿ ಲಭಯವಿಲಿ. ನಮಾ 
ಇತಿಮಿತಿಯಳಗಡ್ ೆಈ ಸದನದಲಿ ನಮಗೆ ಲಭಯವಿರತವಂತ್ಹ  ಹೆೇಳಿಕೆ. ಅದತ ಪತಿರಕನಬನಂಧ್ವರತ 
ಮತ್ತು ಮನಧ್ಯಮ ಬನಂಧ್ವರತ ಕೆೇಳಿದ್ನಗ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಅವರ ಅಭಿಪ್ನರಯವನತು ಹೆೇಳಿದ್ನಾರೆ. 
ಮತಂದ್ೂೆಂದತ ದವಸ ಬ್ರತತ್ುದ್ೆ ಅಂದರೆ, ಅದತ ಯನವನಗ ಬ್ರತತ್ುದ್ಯೆೇ ಗೊತಿುಲಿ. ಆದಾರಿಂದ, 
ಇನೂು ಚಚೆಾ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಮಹತ್ಾದ ವಿಚನರಗಳು ಇವೆ. ಅದಕೆೆ ದಯಮನಡಿ ಅವರ 
ಅಭಿಪ್ನರಯಗಳನತು ಹೆೇಳುವುದಕೆೆ ಅವಕನಶ ಕೂೆಡಿ. ಸದನ ನಡ್ಯೆತವ ರಿೇತಿಯಲಿ ಈ ವಿಷಯಕೆೆ 
ಇತಿಶ್ರೇ ಹನಡಿ.  ಪರಮತಖ್ವನದಂತ್ಹ ವಿಚನರಗಳನತು ಚಚೆಾ ಮನಡತವುದಕೆೆ ಅವಕನಶ 
ಮನಡಿಕೊಡಬೆೇಕೆಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟಯವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ ನಂತ್ರ 
ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲ. ಅವರತ last. ಸ್ನಕತ.  

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟ(ರ್ನಮನಿದ್ೆೇಾಶನ ಹೊಂದದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  
ನನಗ ೆಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ಕೊಟಿಟದಾಕನೆಗಿ ತ್ಮಗ ೆವಂದರೆ್ಗಳು.  

(ಗೊಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಎಸ್. ರವಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ವಿಶಾರ್ನಥ್ರವರಿಗೆ  
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ ಅವಕನಶ ಕೊಡಿ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ ಕೂೆಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಈಗ ಸದನ ಚೆರ್ನುಗಿ ನಡ್ೆಯತತಿುದ್ೆ. ಅದಕೆೆ 
ತ್ನವೆಲಿರೂ ದಯಮನಡಿ ಸಹಕನರ ಮನಡಿ. ಯನರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ ಕೆೈ ಎತಿುದ್ನಾರಂೆದತ ಅವರ 
ಹೆಸರನತು ಬ್ರೆದತಕೊಂಡಿರತತ್ೆುೇರೆ್. ಹನಗನಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಅವಕನಶ ಕೊಡತತ್ೆುೇರೆ್.  ರವಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು 
ದಯವಿಟತಟ ಸತಮಾನಿರಿ. ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟ(ರ್ನಮನಿದ್ೆೇಾಶನ ಹೊಂದದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  
ರ್ನನತ ಒಂದತ ಗಂಟೆಯ ಕನಲ ಮನತ್ರ್ನಡಲ ಎಂದತ ಪರತಿಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ನನು ಪರವನಗಿ 
ಹೆೇಳಿದಾಕೆೆ ಅವರಿಗೆ ಧ್ನಯವನದಗಳನತು ಆಪಿಾಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ತ್ನವು ಮದಲೆ ನಮಗೆ ತ್ರಬೇೆತಿಯನತು  
ಕೊಟಿಟದಾೇರಿ.  ಈಗ ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರವರತ ಸದನದಂದ ಹೊರಗ ೆ ಹೂೆೇಗಿದ್ನಾರೆ. ರ್ನನತ ಅವರನತು 
ಏನಿದತ training  ಎಂದತ ಕೆೇಳಿದ್ೆ. ಅದಕೆೆ ಅವರತ that is theory. ಇದತ practical  
ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ನಾರ.ೆ ಅಲಿ theory ಹೇೆಳಿಕೂೆಟಿಟದ್ಾೆೇವೆ. ಇಲಿ practical ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ರ್ನನತ 
provoke  ಮನಡತವಂತ್ಹ ವಿಷಯಕೆೆ  ಹೂೆೇಗತವುದಲಿ.  ಏಕೆಂದರ,ೆ ಪರತಿಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ 
ರನಷರಧ್ವಜದ ಬ್ಗೆೆ ಬ್ಹಳ ಸವಿಸ್ನುರವನಗಿ ಹೆೇಳಿದ್ನಾರೆ. ರನಷರಧ್ವಜದ ಬ್ಗೆೆ, ಅದರ ಮಹತ್ಾದ ಬ್ಗೆೆ, ಅದತ 
ಹೆೇಗ ೆಇರಬೇೆಕತ ಎನತುವುದರ ಬ್ಗೆೆ ಉಲೆಿೇಖ್ ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ ನನಗ ೆಬ್ಹಳ ಸಂತ್ೊೇಷವನಗಿದ್ೆ. ಇದತ 
ನಮಗೆಲಿರಿಗೂ ಗೂೆತಿುದ್ೆ. ಆದರೆ, ಇದರ ಬ್ಗೆೆ ನಮಾ ಮತಂದನ ಪಿೇಳಿಗೆಗೆ ಗೂೆತಿುಲಿ.  ಇವತಿುಗೂ 
ಇದರ ಬ್ಗೆೆ ಶನಲನ ಮಕೆಳಿಗೆ ಇನೂು ಸರಿಯನಗಿ ಗೊತಿುಲಿ. ರನಷರಧ್ವಜ  ಅದಕೆೆ salute  ಮನಡಬೇೆಕತ 
ಎಂಬ್ತದನತು ಬಿಟಟರ,ೆ ಅದರ ಮಹತ್ಾದ ಬ್ಗೆೆ, ಆ ಚಕರದಲಿರತವಂತ್ಹ ಒಂದ್ೂೆಂದತ ಗೆರೆಗ ೆ ಎಷತಟ 
ಮಹತ್ಾ ಇದ್ೆ ಎಂಬ್ತದತ ಗೊತಿುಲಿ. ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮತಖ್ನಂತ್ರ ಸಕನಾರದ ಗಮನ 
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ಸೆ್ಳೆಯತವುದ್ೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಮತಂದನ ದವಸಗಳಲಿ ಮಕೆಳಿಗೆ ರನಷರ ಮದಲತ ಎನತುವಂತ್ಹ ಕಲಪರ್ ೆಇಡಿೇ 
ನಮಾ ದ್ೆೇಶದ ಜನರಿಗ ೆಬ್ರಬೇೆಕತ. ಅದರಲೂಿ  ನಮಾ ರನಜಯದ ಮಕೆಳಿಗೆ ಬ್ರಬೇೆಕತ ಎನತುವಂತ್ಹ 
ವಿನಂತಿಯನತು ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್.  ರನಷರಧ್ವಜ Section 144 ಅಲಿ, Section 144 ಅನತು ಮಿೇರಿ  ಈ 
ದ್ೆೇಶದ ಧ್ವಜವನತು ಹನರಿಸಿ ನಮಾ  ದ್ೆೇಶಕೆೆ ಸ್ನಾತ್ಂತ್ರಾವನತು ತ್ಂದತ ಕೊಟಿಟದ್ನಾರೆಂದತ ಅವರತ 
ಹೆೇಳಿದ್ನಾರೆ. ರ್ನವಲೆಿರೂ ಈ ಕಲಪರ್ೆಯಲಿದ್ೆಾೇವೆ. ನನಗ ೆ ಎಷತಟ ಸರಿ ಅಥವನ ಎಷತಟ ತ್ಪತಪ ಎಂದತ 
ಗೊತಿುಲಿ. ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಡ್ನ||ತ್ೆೇಜಸಿಾನಿಗೌಡರವರತ ಹೆೇಳಿದಂತ್,ೆ ರ್ನನತ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಯನಗಿ  
ಪರತಿ ಹಂತ್ದಲಿಯೂ  ಕಲಯತವಂತ್ಹದತಾ ಇರತತ್ುದ್ೆ. ನನಗ ೆಗೊತಿುರತವಂತ್, ನನಗ ೆಕೊಟಟ ಶ್ಕ್ಷಣ್, 
ರ್ನನತ ಕಲಯತವನಗ ರನಷರಧ್ವಜವನತು ಯನವತ್ೂು ಸಹ ದತರತಪಯೇಗ ಮನಡಿಕೊಳಳಬನರದತ ಮತ್ತು 
ಯನವುದ್ೆೇ ಹೊೇರನಟಕೂೆ ಸಹ ರನಷರಧ್ವಜವನತು ಬ್ಳಸಬನರದತ ಎಂದತ  ಹೆೇಳಿದ್ನಾರೆ.  ರ್ನನತ 
provoke ಮನಡತತಿುಲಿ. ನಿರ್ುೆ ದವಸ ರನಷರಧ್ವಜವನತು ಎತಿುದ್ನಾರ.ೆ ನನಗೆ ಇದತ ಸರಿಯೇ ಅಥವನ 
ತ್ಪ್ೆಪೇ ಎಂದತ ಗೊತಿುಲಿ.  ರ್ನನತ ಅವರತ ಮನಡಿದತಾ ತ್ಪತಪ, ಅವರತ ಹನಗೆ ಮನಡಿದರತ, ಅವರತ ಹಿೇಗ ೆ
ಮನಡಿದರೆಂದತ ಟಿೇಕೆ ಮನಡತತಿುಲಿ. ಆ ರಿೇತಿ ರನಷರಧ್ವಜವನತು ಒಂದತ  ಹೊೇರನಟಕೆೆ ಬ್ಳಸಬ್ಹತದ್ೆೇ 
ಎಂದತ ನನಗ ೆಈ ವೆೇದಕಯೆಲಿ ಗೊತ್ನುಗಬೆೇಕತ.  

   ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇರ್ೂೆುಂದತ ಪರಮತಖ್ವನದ ವಿಷಯವೇೆರ್ಂೆದರೆ, ಮನನಯ 
ಸಚಿವರನದ ಕ.ೆಎಸ್.ಈಶಾರಪಪನವರ ಹೆೇಳಿಕೆಯ ಬ್ಗೆೆ ಇವತ್ತು ಚಚೆಾ ನಡ್ಯೆತತಿುದ್.ೆ ರ್ನನತ ಅವರ 
ಹೆೇಳಿಕೆಯನತು ಓದದ್ೆಾೇರ್ೆ. ರ್ನನತ ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದಾನತು ಟಿ.ವಿ.ಯಲಿ ಕೆೇಳಿದ್ೆಾೇರ್.ೆ ನನಗ ೆಅವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವುದರಲಿ  ಏನೂ ತ್ಪತಪ ಅನಿಸಲಲಿ. ಆದರೆ, ನನಗ ೆ ಸಾಲಪ ಗೂೆಂದಲ ಇತ್ತು. ನನು 
concentration ಆಗ ಇದಾದತಾ, ನಮಾ ಹೆಣ್ತಣ ಮಕೆಳು ಶನಲೆಗ ೆಹೂೆೇಗಬೆೇಕತ ಎನತುವುದತ ಇತ್ತು. 
ಏಕೆಂದರ,ೆ ಇಡಿೇ ಸಮನಜದಲಿ ಹಿಜನಬ್ನ ಗಲನಟ ೆ ನಡ್ಯೆತತಿುದ್.ೆ ಅದನತು ಬ್ಗಹೆರಿಸಿ ಮಕೆಳು 
ಶನಲೆಗ ೆ ಹೊೇದರ ೆ ಸ್ನಕತ, ಅಯಯೇ ಈ ಸಮಸ್ೆಯಯನತು ಬಿಟತಟ ಇದನತು ಹಿಡಿದತಕೂೆಳುಳತ್ನುರೆಯೇ 
ಎನತುವ ಹೆದರಿಕೆಯಲಿ ಏಕನದರೂ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಈ ರಿೇತಿ ಹೇೆಳುವುದಕೆೆ ಹೊೇದರತ 
ಎನತುವಂತ್ಹ ಕಲಪರ್ ೆಬ್ಂತ್ತ.  ರ್ನನತ ಅದನತು ತ್ಪತಪ ಎಂದತ ಎಣಿಸತವುದಲಿ. ಏಕೆಂದರ,ೆ  ರ್ನನತ 



                                                                                      «¥À/17.02.2022/  61 

 

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

   

ಮನನಯ ಸಚಿವರನದ ಕ.ೆಎಸ್.ಈಶಾರಪಪನವರನತು ಕಳೆದ 37 ವಷಾಗಳಿಂದ ರೆ್ೂೇಡಿದ್ಾೆೇರೆ್. ರ್ನನತ 
ಅವರ ಕೆೈ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮನಡಿದ್ೆಾೇರ್.ೆ ಗತರತಗಳ ಸ್ನಥನದಲಾದತಾ  ಮನನಯ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪಪ, 
ಮನನಯ ಕ.ೆಎಸ್.ಈಶಾರಪಪನವರತ  ಮತ್ತು ಆ ಜಿಲೆಿಯಲಿ ಶ್ರೇ  ಶಂಕರಮೂತಿಾಯವರತ ನಮಗ ೆ
ರನಷರದ ಮತ್ತು ರನಷರಧ್ವಜದ ಬ್ಗೆೆ ಕಲಪರ್ ೆಕೂೆಟಿಟದ್ನಾರೆ. ನನಗ ೆಇವತಿುಗೂ ರೆ್ನಪಿದ್.ೆ  ಅವರತ ತ್ನಯಿಯ 
ಎದ್ ೆಹನಲತ ಕತಡಿದದಾರೆ,  ಇದತ  ಭೂತ್ದ ಬನಯಿಯಲಿ ಭಗವದೆೇತ್ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಬೆೇಡಿ ಸ್ನಾಮಿ. 
ನಮಗೆ ಆ ಸಮಯದಲಿ ಧ್ವಜವನತು ಹನರಿಸತವುದಕೆೆ ಎಷತಟ ಕಷಟಪಟಿಟದ್ೆಾೇವೆಂದತ ಗೊತ್ತು. ಯನರನದರೂ 
ತ್ನಯಿಯ ಎದ್ೆಹನಲತ ಕತಡಿದವರತ ಇದಾರೆ, ಕನಶ್ೀರಕೆೆ ಬ್ಂದತ ಧ್ವಜವನತು ಹನರಿಸಬೆೇಕೆಂದತ  
ಹೆೇಳಿದ್ನಗ ನಮಾ ಶ್ವಮಗೆ ಜಿಲೆಿಯಿಂದ ನಮಾನತು ಒಗೂೆಡಿಸಿ ಕರದೆತಕೊಂಡತ ಹೊೇಗಿದಾರತ. ನಮಗ ೆ
ಜಮತಾವಿನಿಂದ ಮತಂದಕೆೆ ಹೊೇಗತವುದಕೆೆ ಬಿಟಿಟಲಿ. ಡ್ನ|| ಮತರಳಿ ಮರ್ೊೇಹರ್ ಜೊೇಷ್ಟರವರ 
ರೆ್ೇತ್ೃತ್ಾದಲಿ ರನಷರಧ್ವಜವನತು ಭಯೇತ್ನಪದಕರ ಗತಂಡಿಗೆ ಎದ್ೆಯನತು  ಕೂೆಟತಟ ರನಷರಧ್ವಜವನತು 
ಹನರಿಸಿದಾಂತ್ಹ ಸಂಘಟರ್ ೆ ಇದ್ೆ.  ಅದಕೆೆ ಒತ್ತು ಕೊಟನಟಗ ಮನನಯ ಕ.ೆಎಸ್.ಈಶಾರಪಪನವರತ 
ಹೊೇದರತ. ಇದತ ಒಂದತ. ಎರಡರೆ್ಯದತ ಅವರತ ರನಜಯಧ್ಯಕ್ಷರನಗಿದಾರತ. 1992 ರೆ್ೇ ಸ್ನಲನಲಿ 
ಹತಬ್ಬಳಿಯಲಿ ರನಷರಧ್ವಜವನತು ಹನರಿಸಬೆೇಕೆಂದತ ಹೇೆಳಿದರತ. ಆ ಸಂದಭಾದಲಿ ನನಗ ೆ ಏಳೂವರ ೆ
ವಷಾದ ಮಗಳು ಇದಾಳು. ರ್ನವು ಸ್ನಗರ ತ್ನಲೂಿಕಿನಿಂದ ಐದತ ಜನ ಹೆಣ್ತಣ ಮಕೆಳು ಹೂೆೇಗಿದ್ಾೆವು. 
ರನಜಯಧ್ಯಕ್ಷರನಗಿ ಮನನಯ ಕ.ೆಎಸ್.ಈಶಾರಪಪನವರತ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ 
ಹೆಣ್ತಣ ಮಕೆಳು ಧ್ವಜಹನರಿಸಬೆೇಕೆಂದತ ಪ್ರೆೇರಣ ೆ ಕೂೆಟಟರತ.  ರ್ನವು ಅಲಿಗೆ ಮೂರತ ದವಸಗಳ ಮತಂಚ ೆ
ಹೊೇಗಿದ್ಾೆವು. ರ್ನವು ಅಲಿಗ ೆಹೆೇಗ ೆಹೂೆೇಗಿದ್ೆಾೇವೆಂದತ ನಮಗೆ ಗೂೆತ್ತು. ನಮಗೆ ಅಲಿ  5 ಮರ್ೆಗಳನತು 
ಮನಡಿದಾರತ.  ಏಕೆಂದರ,ೆ ಆಗ ಸಕನಾರ ನಮಾನತು arrest ಮನಡಿ ಧ್ವಜ ಹನರಿಸತವುದಕೆೆ 
ಬಿಡತವುದಲಿವೆಂದತ ಹೆೇಳಿತ್ತು. ಆಗ ನಮಾನತು ಕರದೆತಕೂೆಂಡತ ಒಂದ್ೂೆಂದತ ಭನಗದಲಿ ಇಟಿಟದಾರತ.  

   ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ “ಜಲಯನ್ವನಲನಬನಗ್ ಹತ್ನಯಕನಂಡ”ದ  ಬ್ಗೆೆ 
ಪ್ನಠದಲಿ ಓದದ್ೆಾೇರ್.ೆ ರ್ನನತ ಅದನತು ಓದ ತಿಳಿದತಕೊಂಡವಳು. ಆದರೆ, ಆ ಸಂದಭಾದಲಿ ಸಾತ್ಃ 
ಅನತಭವಿಸಿದ್ೆಾೇರ್.ೆ. Tear gas ಬಿಡತವುದತ, ಗತಂಡತ ಹನರಿಸತವುದನತು ನನು ಕಣ್ತಣ ಮತಂದ್ೆ 
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ರೆ್ೂೇಡಿದ್ೆಾೇರ್.ೆ ಆಗ ಶ್ರೇಮತಿ ಪರಮಿೇಳನ ರೆ್ೇಸಗಿಾರವರತ ರನಜಯ ಮಹಿಳನ ಮಚನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗಿದಾರತ. 
ರ್ನನತ ಧ್ವಜವನತು ಹನರಿಸಲಕೆೆ ಹೊೇದವಳು. ನನುನತು ಎಳೆದತಕೂೆಂಡತ ಕನರಿನಲಿ ಹನಕಿಕೊಂಡತ 
ಹೊೇದರತ.  ರ್ನವು ಎಲಿದ್ೆಾೇವೆಂದತ ಗೊತಿುರಲಲಿ. ನಮಗೆ ಬ್ಟೆಟಗಳು ಇರಲಲಿ. ನಮಾ ಬನಯಗ್ಗಳು 
ಇರಲಲಿ. ನಮಾನತು ಎಲೂೆಿೇ ಒಂದತ ಕಡ್ ೆ ಛತ್ರದಲಿ ಹನಕಿದಾರತ. ನಮಗ ೆ ಅಲಿ ಬೆೇರ ೆ ಯನರತ 
ಇದಾರೆಂದತ ಗೂೆತಿುರಲಲಿ.  ನಮಾ ಮರ್ೆಯಲಿ ನನು ಮಗಳು, ಗಂಡ ಅಳುತಿುದಾರತ. ನಮಗೆ ಯನರತ 
ಎಲಿದಾರತ ಎಂದತ ಗೊತಿುರಲಲಿ. ಇದತ ಸಾತ್ಂತ್ರ ಭನರತ್ದ ಸಮಯದಲಿ ನಡ್ದೆದತಾ. ಅಂತ್ಹ 
ಸಮಯದಲಿ ಮನನಯ ಕ.ೆಎಸ್.ಈಶಾರಪಪನವರತ ಎದ್ೆಯಡಿಡ ರನಷರಧ್ವಜವನತು ಹನರಿಸಿ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದವರತ. ಅವರತ ಇಂತ್ಹ ರನಷರದ್ೊರೇಹದ ಕೆಲಸವನತು ಮನಡತತ್ನುರಯೆೇ?  

(ಮತಂದತ)  

(68) 17-02-2022 (4.30) ಎಂ.ವಿ-ಕೆಎಸ        (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 
ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟ (ಮತಂದತ):- 
ಈಗ ತ್ನವು ಒಂದತ ಒಳೆಳಯ ಸ್ನಥನದಲಿ ಕತಳಿತಿದಾೇರಿ. ಈಗನಗಲೆೇ ಸಮನಜದಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚಿಾದ್ೆ. ಆ 
ಬೆಂಕಿಯನತು ಆರಿಸಬೆೇಕತ. ಅದಕೆೆ ಇಲಿ ಒಳೆಳಯ ಕಲೆಸ ಆಗಬೇೆಕತ ಮತ್ತು ಇಲಿ ಒಳೆಳಯ ವಿಷಯಗಳು 
ಚಚೆಾಯನಗಬೆೇಕತ. ಅವರಿಗ ೆ ತ್ಪತಪಗರಹಿಕೆಯನದರೆ, ಅವರನತು ಒಳಗೆ ಕರದೆತಕೊಂಡತ ಹೂೆೇಗಿ ಈ 
ರಿೇತಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಲ. ಅವರತ ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿ ಅದನತು ಬ್ಗಹೆರಿಸತತ್ನುರೆಂದತ ನಮಾ ಪರತಿಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರಲಿ ಮತ್ತು ನಮಾ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರಲಿ ವಿಶನಾಸವಿದ್.ೆ ಆದತದರಿಂದ ಅವರತಗಳು ಇದಕೆೆ 
ಒಂದತ ಇತಿಶ್ರೇ ಹನಡಲ. ರ್ನವು ಅಭಿನಂದನ ಭನಷಣ್ ಮನಡಬೇೆಕೆಂದತ ಎರಡತ ದನಗಳಿಂದ 
ಕನಯತತಿುದ್ೆಾೇವೆ. ಈಗ ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರದ ವೆೇಳೆಯಲಿ ತ್ನವು ಕೂಗತವುದತ ನಮಗೆ ಕೆೇಳುವುದಲಿ. ಅವರತ 
ನಮಗೆ ಟಿೇಕೆ ಮನಡತವುದತ ಮತ್ೆು ರ್ನವು ಎದತಾ ಅವರಿಗೆ ಟಿೇಕೆ ಮನಡತವುದತ ಮತ್ತು ಬೆೈಯತವುದತ, 
ಇದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯನದರೆ ಹೆೇಗ?ೆ ಇಡಿೇ ಜನರತ ನಮಾನತು ರೆ್ೂೇಡಿಕೂೆಂಡತ ನಗತತಿುದ್ನಾರ.ೆ ತ್ನವು ಇದಕೆೆ 
ಒಂದತ ಇತಿಶ್ರೇ ಹನಕಿ.  
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ಶ್ರೇ ಸಲೇಂ ಅಹಮದ(ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸೆ್ಥಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ರನಜಿೇರ್ನಮಯನತು ಕೊಟತಟಬಿಟಟರ ೆಎಲನಿ ಕಲೆಸ ಮತಗಿಯತತ್ುದ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್ (ರ್ನಮನಿದ್ೆೇಾಶನ ಹೊಂದದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಯನರನದರೂ ತ್ೊಂದರ ೆಕೂೆಟಿಟದ್ನಾರೆಯೇ?  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಿರ್ುೆಯ ದವಸ 
ಅಧಿವೆೇಶನ ಪ್ನರರಂಭವನದ್ನಗ, ವಿರೂೆೇಧ್ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಮತ್ತು ನಮಾ ಪಕ್ಷದ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ 
ಸದಸಯರತ ಕೂಡ, ಒಂದತ ಗಂಭಿೇರವನದಂತ್ಹ ವಿಚನರ ರನಷರಧ್ವಜದ ಬ್ಗೆೆ ಒಬ್ಬ ಸಚಿವರತ 
ಅವಹೆೇಳನಕನರಿಯನಗಿ ಅಗೌರವ ಸೂಚಿಸಿ ಮತ್ತು ರನಷರಧ್ವಜದ ಸ್ನಥನಪಲಿಟದ ಬ್ಗೆೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ನಾರೆಂದತ ಹೇೆಳಿ, ಒಂದತ ನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ಯನತು ತ್ಮಗೆ ಕೊಟಿಟದ್ಾೆೇವೆ. ಆ 
ಸಂದಭಾದಲಿ ತ್ನವು ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರಿಗ ೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕನಲ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೂೆಟಿಟದಾೇರಿ. ಆದರ,ೆ ಎರಡತ ತ್ನಸತಗಳನದರೂ ಸಹ ಕೆಲವು 
ಸದಸಯರತ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ ಅವಕನಶ 
ಸಿಗಲಲಿ ಮತ್ತು ಅವಕನಶ ಮನಡಿ ಕೊಡಲಲಿ. ಅದನತು ರ್ನನತ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿದ್ೆಾೇರ್.ೆ ವಿರೂೆೇಧ್ 
ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ ಅವಕನಶ ನಿೇಡಿದಾೇರಿ. ಆದರೆ, 
ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ ಆಗಲಲಿ. ಮತ್ೆು ಕನನೂನತ ಸಚಿವರತ ಕೂಡ ಅದರ ಬ್ಗೆೆ ಉತ್ುರವನತು 
ನಿೇಡಿದರತ. ಪಿೇಠಕೆೆ ಇರತವಂತ್ಹ ಅಧಿಕನರ ಮತ್ತು ಕಲೆವು ನಿಯಮಗಳನತು ತಿಳಿಸಿ, ತ್ನವು ಅದನತು 
ತಿರಸ್ನೆರ ಮನಡಿದಾೇರಿ. ತ್ದನಂತ್ರ ಒಬ್ಬ ಸಚಿವರೆೇ ಈ ರಿೇತಿ ರನಷರಧ್ವಜಕೆೆ ಅಪಮನನ ಮನಡಿದಂತ್ಹ 
ಸಂದಭಾದಲಿ ಅದರ ಬ್ಗೆೆ ಸಕನಾರ ಸರಿಯನದ ಒಂದತ ತಿೇಮನಾನವನತು ಮನಡಲಲಿ ಮತ್ತು ಈ 
ಸದನದಲಿ ಒಂದತ ಹೆೇಳಿಕೆಯನತು ಕೊಡಲಲಿವೆಂದತ, ಅದನತು ಪರತಿಭಟಿಸಿ ಕನಂಗೆರಸ್ ಪಕ್ಷದ 
ಸದಸಯರತಗಳು ಸದನದ ಬನವಿಗೆ ಇಳಿದದ್ನಾರೆ. ಕಳೆದ ಎರಡತ ದನಗಳಿಂದ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ 
ಸದಸಯರೆಲಿರೂ ಸಹ ಇಂತ್ಹ ಒಂದತ ಪರತಿಭಟರೆ್ಯನತು ಮನಡತತಿುರತವನಗ, ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ 
ಜವನಬನಾರಿ ಏನತ ಎನತುವಂಥದಾನತು ರ್ನನತ ಕೆೇಳುತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ. ಇಲಿ ಬ್ಂದರತವಂತ್ಹ ಶನಸಕರಲೆಿರೂ 
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ಕೂಡ ಈ ರ್ನಡಿನ ಜನರ ಹಿತ್ವನತು ಕನಯಬೆೇಕತ ಮತ್ತು ಕಲನಯಣ್ ಕನಯಾಕರಮಗಳ ಬ್ಗೆೆ ವಿಧನನ 
ಮಂಡಲದಲಿ ಚಚೆಾಯನಗಬೆೇಕೆಂದತ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಬ್ಂದದ್ೆಾೇವೆ. ಆದರೆ, ಇಂತ್ಹ ಒಂದತ ದ್ೂೆಡಡ 
ಸಮಸ್ೆಯ ಬ್ಂದ್ನಗ, ಒಬ್ಬ ಸಚಿವರ ಮೇಲೆಯೇ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷಗಳು ದ್ೊಡಡ ಆರೂೆೇಪವನತು 
ಮನಡಿದಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲಿ, ಸಕನಾರ ಈ ಹಿಂದ್ೆಯೂ ಕೂಡ ಇಂತ್ಹ ಘಟರ್ೆಗಳು ನಡ್ದೆವ.ೆ 
ರ್ನರೆ್ೇ ನನು 22 ವಷಾಗಳ ಸದಸಯತ್ಾದ ಅವಧಿಯಲಿ, ಈ ಸದನದಲಿ ಒಂದ್ೂೆಂದತ ವನರಗಳ ಕನಲ 
ಹಗಲತ-ರನತಿರ ಧ್ರಣಿ ಮನಡಿ, ಇಲಿಯೇ ಮಲಗಿಕೂೆಂಡಿರತವಂತ್ಹ ಮೂರತ ನಿದಶಾನಗಳು ಇವೆ. 
ತ್ನವು ಸಹ ಈ ಸದನಕೆೆ ಬ್ಂದತ ಈಗ 42 ವಷಾ ಪೂರೈೆಸತತಿುದಾೇರಿ. ಈ ಭನರತ್ ದ್ೆೇಶದಲೆಿೇ ವಿಧನನ 
ಪರಿಷತಿುನಲಿ ಅತ್ಯಂತ್ ಹಿರಿಯ ಸದಸಯರನಗಿ ಇವತ್ತು ತ್ನವು ಆ ಪಿೇಠದಲಿ ಕತಳಿತಿುದಾೇರಿ. ಇದತ ನಮಗ ೆ
ಹೆಮಾ ಮತ್ತು ಬ್ಹಳ ಸಂತ್ೂೆೇಷ. ಭನರತ್ ದ್ೆೇಶದಲೆಿೇ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು ತ್ನುದ್ೆೇ ಆದಂತ್ಹ 
ಇತಿಹನಸದ ಮೈಲಗಲಿನತು ಹೊಂದದ್.ೆ ಇದರ ಘನತ್ಯೆನತು ಇನತು ಉನುತ್ ಮಟಟಕೆೆ ಹೆಚಿಾಸತವಂತ್ಹ 
ಕನಯಾ ನಮಾಲಿರ ಕತ್ಾವಯವನಗಿದ್.ೆ ಅದರ ಬ್ಗೆೆ ನಮಗೆ ಬ್ಹಳ ಕಳಕಳಿ ಇದ್.ೆ ಆದರೆ, ಇಂತ್ಹ 
ಒಂದತ ಘಟರ್ೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ನಗ, ನಿರ್ುೆಯಿಂದ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಎರಡೂ ಸದನಗಳಲಿ 
ಇದ್ನಾರ.ೆ ಈಗ ಆಳುವ ಪಕ್ಷಕೆೆ ಮನತ್ೃ ಹೃದಯ ಇಲಿದದಾರೆ, ಈ ಸದನವನತು ನಡ್ಸೆತವುದಕೆೆ ಈ 
ಸದನದ ಮೂಲಕ ರ್ನಡಿನ ಜನತ್ೆಯ ಆಶೆ್ೇತ್ುರಗಳನತು ಈಡ್ೇೆರಿಸತವುದಕೆೆ ಸ್ನಧ್ಯವನಗತವುದಲಿ. 
ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷಕೆೆ ತ್ನಯಿ ಹೃದಯ ಇರಬೇೆಕತ. ಈಗ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷಗಳು ಇಲಿಗ ೆಬ್ಂದತ ಸತಮಾರ್ೆ 
ಮೂಗತ ಮತಚಿಾಕೂೆಂಡತ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಂಡತ ಹೂೆೇಗತವುದಕೆೆ ಅಲಿ. ನಿಯಮಗಳಲಿ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷಗಳ 
ಜವನಬನಾರಿ ಮತ್ತು ಕತ್ಾವಯಗಳಿವೆ. ಹನಗೆಯೇ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷಗಳ ಕತ್ಾವಯಗಳು ಸಹ ಇವೆ. ವಿರೂೆೇಧ್ 
ಪಕ್ಷಗಳು ಇಂತ್ಹ ವಿಚನರಗಳನತು ಚಚಾೆ ಮನಡತವುದಕೆೆ ಕನನೂನಿನಲಿ ಅವಕನಶ ನಿೇಡಿದ್ೆ. ಇಂತ್ಹ 
ಗಂಭಿೇರವನದಂತ್ಹ ವಿಚನರಗಳು ಬ್ಂದ್ನಗ, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಿದಂತ್ಹ 
ಒಬ್ಬ ಸಚಿವರತ, ಇಂತ್ಹ ಒಂದತ ಹೇೆಳಿಕೆಯನತು ಹೇೆಳಿದ್ನಾರ ೆ ಎಂದ್ನಗ, ರ್ನನತ ಆ ಸಚಿವರ ಬ್ಗೆೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಲಿ. ಅವರತ ಹಿರಿಯರತ ಇರಲ, ಕಿರಿಯರತ ಇರಲ. ಈಗ ಕೊೇರ್್ಾನಲಿ ಅವರತ 
ಚಿಕೆವರತ ತ್ಪತಪ ಮನಡಿದ್ನಾರಂೆದತ ಹೆೇಳುವುದಕೆೆ ಆಗತವುದಲಿ. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹಿರಿಯರಿದ್ನಾರೆ. 
ಅವರತ ರನಷರಧ್ವಜದ ಬ್ಗೆೆ ಇಷ್ೊಟಂದತ ಅವಹೆೇಳನಕನರಿಯನದಂತ್ಹ ಹೆೇಳಿಕೆ ಕೂೆಟಟಂತ್ಹ ವಿಚನರದ 
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ಬ್ಗೆೆ ನಿರ್ುೆಯ ದವಸದಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ ಮನತ್ರವಲಿ, ಇಡಿೇ ದ್ೆೇಶದಲೆಿೇ ಇದರ ಬ್ಗೆೆ ದ್ೊಡಡ 
ಚಚೆಾಯನಗತತಿುದ್ೆ. ಇದರ ಬ್ಗೆೆ ಸಕನಾರ ನಡ್ಸೆತವಂತ್ಹ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನದವರತ ತ್ಮಾ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷತ್ಯೆಲಿ ಅಥವನ ಮನನಯ ಸಭನಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ್ಯೆಲಿ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರ 
ಜೊತ್ೆ ಒಂದತ ಸಭೆ ಕರದೆತ, ಇದನತು ಸ್ೌಹನದಾಯತತ್ವನಗಿ ಬ್ಗಹೆರಿಸತವಂತ್ಹ ಒಂದತ 
ಪರಯತ್ುವನತು ಕಳೆದತ ಎರಡೂ ದನಗಳಿಂದ ಮನಡಲಲಿ. ರ್ನವು ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದವರತ ಗಲನಟ ೆ
ಮನಡಿ, ಯನವುದ್ೇೆ ವಿಷಯದ ಬ್ಗೆೆ ಚಚೆಾ ನಡ್ಯೆದಂತೆ್ ಹನಗೆಯೇ ಯನವೂದೂ ಸಹ ಆಗದ ರಿೇತಿ 
ರ್ನವು ಇಲಿಗೆ ಬ್ಂದತ ಸತಮಾರ್ೆ ಕತಳಿತ್ತ ಹೂೆೇಗತವುದಕೆೆ ಬ್ಂದದ್ೆಾೇವೆಯೇ? ನಮಗನಯರಿಗೂ 
ಜವನಬನಾರಿ ಇಲಿವೆೇ? ಹೆೇಳಿಕೆ ಕೊಡತವುದತ ಮತ್ತು ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ. ಇಲಿರತವಂತ್ಹ ಎಲನಿ 
ಸದಸಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸದನ ನಡ್ಯೆಬೆೇಕತ, ವಿಷಯಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಚಚೆಾಯನಗಬೆೇಕತ ಮತ್ತು ಈ 
ರ್ನಡಿನ ಜನರ ಆಶೆ್ೇತ್ುರಗಳನತು ಈಡ್ೇೆರಿಸಬೆೇಕತ ಎನತುವುದತ ಎಲಿರ ಆಶಯ. ಆದರೆ, ಈ ಸದನ 
ನಡ್ಯೆಬೆೇಕತ ಎನತುವುದ್ನದರ,ೆ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ತ್ನಯಿ ಹೃದಯ ಇರಬೇೆಕತ. ಇಂತ್ಹ ಕಠಿಣ್ 
ಸಮಸ್ೆಯಗಳು ಬ್ಂದ್ನಗ, ಆ ಸಮಸ್ೆಯಗಳನತು ಹೇೆಗೆ ಸಮಥಾವನಗಿ ನಿಭನಯಿಸಿ, ರ್ನವು ಈ ರ್ನಡಿನ 
ಜನರಿಗ ೆಉತ್ುರವನತು ಕೊಡಬೇೆಕತ ಎಂದತ ಆಳುವ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರಿಗ ೆಇರಬೇೆಕತ. ಇವತ್ತು ಮನನಯ 
ಸಚಿವರನತು ಸಮಥಾರೆ್ ಮನಡಿಕೊಂಡತ ಮನನಯ ಗೃಹಸಚಿವರತ ಹನಗೂ ನಿರೆ್ುಯ ದವಸ ಮನನಯ 
ಕನನೂನತ ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳಿಕೆ ನಿೇಡಿದರತ. ಈಗ ಸಚಿವರನಗಿ ಇರತವಂತ್ಹವರತ ಅವರೆೇ ರೆ್ೇಮಕ 
ಮನಡಿದಂತ್ಹವರತ. ಅವರನತು ಕರದೆತ ತ್ಮಾಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ್ಯೆಲೆಿೇ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರನತು ಕರದೆತ ಒಂದತ ಸಮನಲೊೇಚರ್ೆ ಮನಡಿ. ಈ ರಿೇತಿ ಬೆೇಡ. ಈ ಸಮಸ್ೆಯಯನತು 
ಬ್ಗಹೆರಿಸಿಕೊಳೂೆಳೇಣ್. ಅವರತ ರನಜಿೇರ್ನಮ ಕೂೆಡಿ ಎಂದತ ಕೆೇಳುತಿುದ್ನಾರೆ. ಅದರೆ, ಪರಿಸಿಥತಿ ಈ ರಿೇತಿ 
ಇದ್ೆ. ಇದತ ಯನವ ಪಕ್ಷಕೂೆ ಗೌರವ ತ್ರತವಂತ್ಹ ವಿಚನರವಲಿ. ಈಗ ಯನರೆೇ ತ್ಪತಪ ಮನಡಿದರೂ 
ಸಹ ಅದತ ತ್ಪತಪ. ಈ ಸದನದಲಿ 42 ವಷಾದಲಿ ಎಂತ್ೆಂತ್ಹ ಅತಿರಥ-ಮಹನರಥರತ ಮತ್ತು 
ಪಂಡಿತ್ರಿದಾರತ. ಈ ಸದನದಲಿ ಏರೆ್ೂೇ ಬನಯಿ ತ್ಪಿಪನಿಂದ ಹತ್ುತ್ತು ಬನರಿ ತ್ಪ್ನಪದ್ನಗ, ಕ್ಷಮ 
ಕೆೇಳಿರತವಂತ್ಹ ಸ್ನವಿರನರತ ಉದ್ನಹರಣೆಗಳು ಇತಿಹನಸದಲಿ ಇದ್ೆ. ಐದತ ಬನರಿ, ಆರತ ಬನರಿ ಈ 
ಸದನದ ಸದಸಯರನಗಿ ಬ್ಂದಂತ್ಹವರತ, ಚಚಾೆಯ ಸಂದಭಾದಲಿ ಏರೆ್ೂೇ ಒಂದತ ಉದ್ೆಾೇಗದಲಿ 



                                                                                      «¥À/17.02.2022/  66 

 

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

   

ಮನತ್ರ್ನಡಿದಂತ್ಹ ವಿಚನರಕೆೆ ಹತ್ನುರತ ಬನರಿ ಕ್ಷಮ ಕೆೇಳಿರತವುದತ ಇದ್ೆ. ಈ ಸದನ ಮತ್ತು ರ್ನಡಿನ 
ಜನರಿಗಿಂತ್ ಯನರೂ ದ್ೊಡಡವರಲಿ.  

(ಮತಂದತ) 

(೦69) 17.02.2022 04.40 LL-KS                (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ)  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ(ಮತಂದತ):- 

ಸಂವಿಧನನದ ಆಶಯಗಳನತು ಗೌರವಿಸತವಂತ್ಹ ರ್ನವು ಹನಗೂ ಸಂವಿಧನನದ ಆಶಯದ ಮೇಲ ೆ
ಪರಮನಣ್ ವಚನ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಂಡಂತ್ಹ ರ್ನವು ನಮಾ ಜವನಬನಾರಿ ಮತ್ತು ಕತ್ಾವಯಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಮತ್ತು 
ಶನಸನಸಭೆಗಳಲಿ ಹೆೇಗೆ ವತ್ಾರೆ್ ಮನಡಬೇೆಕೆನತುವುದನತು ರ್ನವು ಕಲತ್ತಕೊಳಳಬೆೇಕತ ಹನಗೂ 
ರೂಢಿಸಿಕೂೆಳಳಬೇೆಕತ.  ಇವತಿುನ ದವಸ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷವೂ ಸಹ ಇಂತ್ಹ ಸಮಸ್ೆಯಗಳು ಬ್ಂದ್ನಗ 
ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರಲೆಿರೂ ಈ ಸಮಸ್ೆಯಯನತು ಬ್ಗಹೆರಿಸಿಕೊಂಡತ 
ಸದನ ನಡ್ಸೆಿಕೂೆಂಡತ ಬ್ಂದರತವುದರಿಂದಲೆೇ, ಈ ಸದನ ಬ್ಹಳ ಗಟಿಟಯನಗಿ ನಿಂತಿದ್ ೆಮತ್ತು ಅದಕೆೆ 
ಇಷ್ೊಟಂದತ ಹೆಸರತ ಬ್ಂದರತತ್ುದ್ೆ.  

ಎಂತ್ಹ ಸಮಸ್ೆಯಗಳು ಬ್ಂದದಾರೂ ಸಹ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡಿ ಆ 
ಸಮಸ್ೆಯಗಳನತು ಬ್ಗಹೆರಿಸಿಕೊಳುಳವುದ್ೆೇ ಇದತವರೆವಿಗೂ ನಡ್ದೆತಕೂೆಂಡತ ಬ್ಂದರತವಂಥದತಾ. ಆದರೆ, 
ಈ ವಿಚನರದಲಿ ಏತ್ಕನೆಗಿ ಇಷ್ೊಟಂದತ ಕಟಿಬ್ದಿವನದ ಧೊೇರಣೆ?್“ನಮಾ ಸಚಿವರತ ಯನವುದ್ೆೇ ತ್ಪತಪ 
ಮನಡಿರತವುದಲಿ, ಯನವುದ್ೆೇ ಹೆೇಳಿಕೆ ನಿೇಡಿರತವುದಲಿ”್ ಎಂದತ ಅವರ ಪಕ್ಷದವರತ ಹೆೇಳುತಿುರತವುದತ 
ಈ  ರ್ನಡಿನ ಜನತ್ೆಗೆ ಮನತ್ರವಲಿದ್ೆೇ, ಇಡಿೇ ದ್ೆೇಶಕೆೆ ದ್ೊಡಡ ಅಪಮನನ ಮನಡಿರತವಂಥದ್ನಾಗಿದ್ೆ. 
ಅದರ ಬ್ಗೆೆ ದ್ೊಡಡ ಚಿಂತ್ರೆ್ಯನತು ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಮನಡಬೇೆಕೆಂದತ ಈ ಸಂದಭಾದಲಿ 
ರ್ನನತ ವಿನಂತಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಇಂತ್ಹ ಒಂದತ ಕಟಿಬ್ದಿವನದ ಧೂೆೇರಣೆಯನತು ಎಷತಟ ದನ 
ಮನಡಬ್ಹತದತ? ಅದನತು ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತಗಳು ಮನಡ್ೂೆೇಣ್ವೆೇ? ಹನಗನದರೆ, 
ಸದನವನತು ಮತಂದೂಡತತ್ೆುೇವೆ ಹನಗೂ ಇನಿುತ್ರ ಯನವುದ್ೊೇ ಯೇಚರೆ್ಗಳು ಅವರ ತ್ಲೆಯಲಿ 
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ಇರಬ್ಹತದತ. ಸದನ ನಡ್ಯೆದರತವ ಹನಗೆ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದವರತ ಮನಡಿಬಿಟಟರತ ಎಂದತ ತ್ನವು 
ಹೆೇಳಬ್ಹತದತ. ಆದರೆ, ಈ ದ್ೆೇಶದ ಹನಗೂ ಈ ರ್ನಡಿನ ಜನತ್ೆಗೆ ಒಂದತ ವಿಚನರ ಸಪಷಟವನಗಿ 
ಗೊತ್ನುಗತತ್ುದ್ೆ. ಅದ್ೇೆರ್ೆಂದರ,ೆ ಸಂವಿಧನನದ ಆಶಯಗಳಿಗ ೆ ಅನತಗತಣ್ವನಗಿ ಕತ್ಾವಯ 
ನಿವಾಹಿಸತವುದ್ನಗಿ ಪರಮನಣ್ ವಚನ ತ್ೆಗೆದತಕೊಂಡಂತ್ಹ ಒಬ್ಬ ಮಂತಿರಯೇ ಸಂವಿಧನನಕೆೆ ದ್ೊಡಡ 
ಅಪಚನರವನಗತವಂತ್ೆ ಗಂಭಿೇರವನದ ವಿಚನರದ ಬ್ಗೆೆ ನಡ್ದೆತಕೊಂಡಿರತವಂತ್ಹ ಇವತಿುನ ದವಸ 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು ಮತ್ತು ವಿಧನನಸಭಯೆಲಿ ಇಷ್ೂೆಟಂದತ ಚಚೆಾಯನಗತತಿುದ್ೆ. ಇಷ್ಟೆಲನಿ 
ಆದರೂ ಸಹ ಆಳುವ ಪಕ್ಷ ಅದನತು ಸಮಥಾರೆ್ ಮನಡಿಕೊಂಡರೆ ಇದರಿಂದ್ನಗಿ ಯನರಿಗೆ 
ಒಳಿತ್ನಗತತ್ುದ್?ೆ ಇಂತ್ಹ ಸಮಥಾರೆ್ ಮನಡಿಕೊಳುಳವಂತ್ಹ ಸಕನಾರ ಈ ರ್ನಡಿನ ಜನರ 
ಕಲನಯಣ್ಕನೆಗಿ ಕೆಲಸ ಮನಡತತ್ುದ್ೆಯೇ? ಆ ಸಚಿವರಿಂದ ರನಜಿೇರ್ನಮ ಪಡ್ದೆರ ೆ ಏನತ ತ್ಲೆ 
ಹೊೇಗತತ್ುದ್ೆಯೇ? ಈ ಹಿಂದ್ ೆಎಷತಟ ಜನ ಮಂತಿರಗಳು ಇಂತ್ಹ ಆರೂೆೇಪದಲಿ ಈ ಶನಸನಸಭೆಯಲಿ 
ರನಜಿೇರ್ನಮ ಕೊಟಿಟದ್ನಾರೆಂದತ ತ್ನವು ಗಮನಿಸಬೆೇಕತ. ತ್ದನಂತ್ರ, ಕೇೆವಲ ಒಂದತ ತಿಂಗಳಿನಲಿಯೇ 
ಪತನಃ ಅವರೆೇ ಮಂತಿರಯನಗಿ ಬ್ಂದರತತ್ನುರೆ. ಎಂತ್ಹ ಅವಕನಶಗಳನತು ರ್ನವು ಈ ಸದನದಲಿ 
ರೆ್ೂೇಡಿದ್ೆಾೇವೆ. ಆಗಲೆೇ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಆರ್.ಬಿ. ತಿಮನಾಪೂರರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನು, 
“ಎಂತೆ್ಂತ್ಹ ಘಟರ್ೆಗಳು ಈ ಹಿಂದ್ ೆ ನಡ್ದೆವೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಂಬ್ಂಧ್ಪಡದ್ೆೇ ಇರತವಂತ್ಹ 
ಘಟರ್ೆಗಳಲಿಯೂ ಸಹ ಅರೆ್ೇಕ ಸಚಿವರತ ರನಜಿೇರ್ನಮ ಕೊಟಿಟದ್ನಾರೆ”್ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿರತತ್ನುರೆ. 
ಉದ್ನಹರಣೆಗ,ೆ ಎಲಿಯೇ ಒಂದತ ರೈೆಲತ ಅಪಘಾತ್ ಆದರ,ೆ ರನಜಿೇರ್ನಮ ಕೊಟಿಟರತವುದನತು ರ್ನವು 
ರೆ್ೂೇಡಿದ್ೆಾೇವೆ. ನಮಾ ರನಜಕನರಣಿಗಳು ಹನಗೂ ಹಿರಿಯರತ ಅದ್ೆಂತ್ಹ ಇತಿಹನಸವನತು ಮರೆದದ್ನಾರೆ!  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅವರತ ಶ್ರೇ ಲನಲ್ ಬ್ಹದೂಾರ್ ಶನಸಿಿಯವರತ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹೌದತ. ಅವರತ ಎಂತ್ಹ 
ಇತಿಹನಸವನತು ಮರೆದದ್ನಾರಲಿವೆೇ? ಸಣ್ಣ-ಪತಟಟ ವಿಚನರಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ, ಎಲಿಯೇ ರೈೆಲತ 
ಅಪಘಾತ್ವನದರೆ, ಅವರತ ತ್ಮಾ ಪದವಿಗ ೆರನಜಿೇರ್ನಮ ಕೊಡತತ್ನುರೆಂದರೆ, ಅದತ ರನಜಕನರಣ್ದಲಿ 
ಎಂತ್ಹ ಉನುತ್ ಮೌಲಯವಲಿವೆೇ? ಅದನತು ರ್ನವು ರೂಢಿಸಿಕೊಳಳಬೆೇಕತ. ಇದತ ಸ್ೂೆೇಲತ-ಗೆಲತವಿನ 
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ಪರಶೆು ಅಲಿ ಅಥವನ ಪರತಿಷ್ೆಠಯ ವಿಷಯವಲಿ. ಇದತ ರನಷರಧ್ವಜದ ಗೌರವದ ಸಂಬ್ಂಧ್ವನಗಿರತವುದರಿಂದ 
ಇದನತು ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಪರತಿಷ್ಠೆಯನಗಿ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳಳಬನರದತ. ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರತ ನಿರ್ುೆಯಿಂದಲೂ ಸಹ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷಗಳನತು ಕರದೆತ ಒಂದತ ಮನತ್ನತು ಸಹ 
ಆಡದೆ್ೇ ಇರತವುದನತು ರ್ನನತ ಖ್ಂಡಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷಕೆೆ ಮನನವಿೇಯತ್ೆ ಇಲಿ ಹನಗೂ ತ್ನಯಿ 
ಹೃದಯ ಇಲಿವೆಂದತ ರ್ನನತ ಹೆೇಳಲೇೆಬೆೇಕನಗತತ್ುದ್ೆ.  

ತ್ಮಾಲಿ ರ್ನನತ ವಿನಂತಿ ಮನಡತವುದ್ೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಈ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದಲಿ ಈ ಸಮಸ್ೆಯಯನತು 
ಬ್ಗಹೆರಿಸಿಕೊಳುಳವುದಕೆೆ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಯನವುದ್ೆೇ ಪರಯತ್ು ಮನಡದ್ೇೆ ಇದ್ೆೇ ರಿೇತಿ ಈ 
ಸದನವನತು ಇಡತವುದ್ೆೇ ಆದರೆ, ತ್ನವು ಈ ರನಷರದಲಿಯೇ ಹಿರಿಯ ಸದಸಯರನಗಿದತಾ, ಈ ಸದನದ 
ಹನಗೂ ಪಿೇಠದ ಗೌರವಗಳನತು ಹೆಚಿಾಸತವ ಜವನಬನಾರಿ ತ್ಮಾ ಮೇಲದ್ೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮನವಳಿಗಳು 
ಸಹ ಇವ.ೆ ಹನಗನಗಿ, ತ್ನವು ಕೂೆಡತವಂತ್ಹ ತಿೇಪಿಾಗ ೆರ್ನವಲೆಿರೂ ಸಹ ಗೌರವವನತು ನಿೇಡತತ್ೆುೇವ.ೆ 
ಆದರೆ, ಈ ಸದನ ಆಡಾರ್ನಲಿ ಇರದ್ೇೆ ಹೂೆೇದರ ೆ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ 
ಮನಡಿಕೊಟತಟ ದಯಮನಡಿ, ಈ ಸದನವನತು ಮಟಕತಗೊಳಿಸಿ. ಈ ಸದನದಲಿ ಈ ರಿೇತಿ ಆಳುವ 
ಪಕ್ಷ ಸಮಥಾವನಗಿ ಉತ್ುರ ನಿೇಡದ್ೆೇ ಅಥವನ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷಗಳನತು ವಿಶನಾಸಕೆೆ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳಳದ್ೆೇ 
ಕಟಿಬ್ದಿತ್ೆಯಿಂದಷ್ಟೆೇ ಈ ರಿೇತಿ ಮತಂದತವರಯೆತವುದ್ನದರೆ ಅದರಿಂದ್ನಗಿ, ಸ್ನವಾಜನಿಕರ ಹಣ್ 
ಪ್ೊೇಲನಗಬನರದತ ಹನಗೂ ಈ ಸದನವನತು ಈ ರಿೇತಿ ನಿರಂತ್ರವನಗಿ ನಡ್ಸೆಿಕೂೆಂಡತ 
ಹೊೇಗಬನರದ್ಂೆದತ ರ್ನನತ ತ್ಮಾಲಿ ಮನವಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್. ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷಕೆೆ ಹನಗೂ ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳಲಿ ರ್ನನತ ವಿನಂತಿ ಮನಡತವುದ್ೆೇರ್ಂೆದರ,ೆ ಆಳುವ ಪಕ್ಷ ಇರಬ್ಹತದತ ಅಥವನ ಬೆೇರ ೆ
ಯನವುದ್ೆೇ ಪಕ್ಷ ಇರಬ್ಹತದತ, ʼಒಬ್ಬ ಮಂತಿರ ಮತಖ್ಯವೆೇ ಅಥವನ ಈ ರನಷರಧ್ವಜ ಮತಖ್ಯವೆೇʼ ಎಂಬ್ 
ನನು ಪರಶೆುಗ ೆಉತ್ುರ ನಿೇಡಬೆೇಕತ.   

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರೆಲಿರೂ ಮೇಜತ ತ್ಟತಟವ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸದಸಯರ  
ಮನತಿಗೆ ಬೆಂಬ್ಲವನತು ಸೂಚಿಸಿದರತ) 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರೇೆ, ತ್ನವು ತ್ಮಾ ಮನತ್ನತು ಮತಕನುಯಗೊಳಿಸಿ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರಲಿ ತ್ಮಾ 
ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮನಡತವುದ್ೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಕೂಡಲೇೆ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದವರೆಲಿರನತು ತ್ಮಾ ಸಮತಾಖ್ದಲಿ 
ಕರದೆತ ಈ ಸಮಸ್ೆಯಯನತು ಬ್ಗಹೆರಿಸಬೆೇಕೆಂದತ ಕೊೇರತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಈ ವಿಧನನ ಮಂಡಲ ಯಶಸಿಾಯನಗಿ 
ನಡ್ಯೆತವುದಕೆೆ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷ ಮತಂದ್ ೆ ನಿಂತ್ತ ಕೆಲಸ ಮನಡಬೇೆಕೆಂದತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರಲಿ ಮನವಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ. ರಮೇಶ್(ರ್ನಮನಿದ್ೆೇಾಶನ ಹೊಂದದವರತ);- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಅವಕನಶ ನಿೇಡಿದಾಕನೆಗಿ ಧ್ನಯವನದಗಳು. ಕಳೆದ ಎರಡತ ದನಗಳಿಂದ ರನಷರಧ್ವಜದ ವಿಚನರದ ಮೇಲ ೆ
ಈ ಸದನದಲಿ ಸಂಘಷಾ ನಡ್ಯೆತತಿುದ್.ೆ ಈ ಸಂಘಷಾ ನಡ್ಯೆತವುದಕೆೆ ಮೂಲ ಕನರಣ್ ಒಬ್ಬ 
ಸಚಿವರತ. ಯನರೊೇ ಒಬ್ಬ ಸ್ನಧನರಣ್ ಕನಯಾಕತ್ಾ ಈ ಹೆೇಳಿಕೆಯನತು ನಿೇಡಿದಾರ,ೆ ಇದತ 
ಇಷ್ೊಟಂದತ ಮಹತ್ಾ ಪಡ್ಯೆತತಿುರಲಲಿ. ಒಬ್ಬ ಸಚಿವರೆಂದರೆ, ಅವರತ ಸಂವಿಧನನದ ಮೇಲೆ 
ಪರಮನಣ್ವಚನ ಸಿಾೇಕರಿಸತತ್ನುರೆ. ಸಂವಿಧನನದ ಅಡಿಯಲಿ ಅವರತ ಮಂತಿರಯನಗತತ್ನುರೆ ಮತ್ತು ಅದರ 
ಪರಕನರ ಅವರತ ತ್ಮಾ ನಡತೆ್ ಗೌರವಯತತ್ವನಗಿರತವಂತೆ್ ರೆ್ೂೇಡಿಕೂೆಳಳಬೆೇಕನಗತತ್ುದ್ೆ. ಇವತಿುನ 
ದವಸ ದ್ೆೇಶದಲಿ ಸಮಗರತ್,ೆ ಸ್ನವಾಭೌಮತ್ೆ ಮತ್ತು ಒಗೆಟತಟ ಇದತ ನಮಾ ದ್ೆೇಶದ ಗತಟತಟ. ಇಂತ್ಹ 
ಒಂದತ ಗತಟತಟ ಬ್ರಬೆೇಕನದರ,ೆ ನಮಾ ರನಷರಗಿೇತ್ೆ ಮತ್ತು ರನಷರಧ್ವಜ ಈ ಎರಡೂ ಈ ದ್ೇೆಶವನತು 
ಒಗೆಟಿಟನಲಿ ಇಟತಟಕೂೆಳುಳವುದಕೆೆ ಮೂಲ ಕನರಣ್. ಆ ಕನರಣ್ದಂದಲೇೆ ಸಂವಿಧನನದ ಆಟಿಾಕಲ್ 51(ಎ) 
ನಮಗೆ ಏನತ ಅವಕನಶ ಕೊಟಿಟದ್;ೆ ಅದರಲಿ ಬ್ಹಳ ಸಪಷಟವನಗಿ ಹೆೇಳುವುದ್ೆೇರ್ಂೆದರೆ,್ “ಪರತಿಯಬ್ಬ 
ರ್ನಗರಿಕನ ಕತ್ಾವಯ, ಈ ದ್ೆೇಶದ ಧ್ವಜ ಮತ್ತು ರನಷರಗಿೇತ್ೆಯನತು ಗೌರವಿಸಬೆೇಕತ”್ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳುತ್ುದ್ೆ. ಈ ದ್ೇೆಶದ ರನಷರಧ್ವಜಕೆೆ ಯನವುದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯ ಅಪಮನನ ಬ್ರಬನರದ್ೆಂದತ 1971ರಲಿ 
‘The Prevention of Insults to National Honour Act’ ಎಂದತ ಮನಡಿರತತ್ನುರೆ. 
ಅದರಲಿ ರನಷರಧ್ವಜ ಕೂಡ ಇರತತ್ುದ್ೆ. ಏತ್ಕನೆಗಿ ಈ ಆಕಟ್ ನತು ಜನರಿಗ ೆ ತ್ಂದರತತ್ನುರೆಂದರೆ, 
ಯನವುದ್ೆೇ ವಯಕಿು ನಮಾ ದ್ೆೇಶದ ರನಷರಧ್ವಜಕೆೆ ಅಪಮನನ ಮನಡಿದ್ನಗ ಅಥವನ ಆ ರನಷರಧ್ವಜದ 
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ಗೌರವವನತು ಕಡಿಮ ಮನಡಿದ್ನಗ, ಆತ್ನ ವಿರತದಿ ರ್ನವು ಸೂಕು ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕೊಳುಳವುದಕನೆಗಿಯೇ 
ಸದರಿ ಆಕಟ್ನತು ಜನರಿಗೆ ತ್ರಲನಗಿರತತ್ುದ್ೆ. ಆದರೆ, ಇವತಿುನ ದವಸ ಒಬ್ಬ ಮಂತಿರಯೇ ಈ ರಿೇತಿ 
ಹೆೇಳಿಕೆ ನಿೇಡತವನಗ, ನಮಾ ದ್ೆೇಶದಲಿ ಎಷಟರಮಟಿಟಗ ೆರನಷರಧ್ವಜಕೆೆ ಗೌರವ ಸಿಗತತ್ುದ್?ೆ ಇದರಿಂದ್ನಗಿ, 
ರ್ನಳೆಯ ದವಸ ಬೆೇರಯೆ ವಯಕಿುಗಳು ಸಹ,್ “ಒಬ್ಬ ಮಂತಿರಯೇ ಈ ರಿೇತಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ನಗ, ರ್ನನತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದರಲಿ ಏನತ ತ್ಪಿಪದ್ೆ”್ಎಂದತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ ಪ್ನರರಂಭ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಹನಗನಗಿ, 
ಇದತ ಅಗೌರವವನದಂತ್ಹ ವಿಷಯ ಆಗತತ್ುದ್ೆ. ರ್ನನತ ಇವತಿುನ ದವಸ … 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ರಮೇಶ್ರವರೆೇ, ತ್ಮಾ ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಲಸಟ್ ದ್ೂೆಡಡದದ್ೆಯೇ? 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಬೇೆಕೆಂದತ ಎದತಾ 
ನಿಂತ್ತಕೂೆಂಡ್ನಗ ತ್ಕ್ಷಣ್ವೆೇ ತ್ನವು ಈ ರಿೇತಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರಿ? ಕನರಣ್ ಏರೆ್ಂದತ ನನಗ ೆ
ಗೊತಿುರತವುದಲಿ. ನಿರ್ುೆಯ ದವಸ ಮನನಯ ಕನನೂನತ ಸಚಿವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನು,್ “ಹೌದತ, ಶ್ರೇ 
ಕ.ೆಎಸ್. ಈಶಾರಪಪನವರತ ಏನತ ಅಂತ್ಹ ದ್ೂೆಡಡ ಮನತ್ನತು ಹೆೇಳಿದರತ”್ಎಂದತ ಕೆೇಳಿದರತ. ಅವರತ 
ಹೆೇಳಿದಾನತು ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆಯೇ ಹೂೆರತ್ತ, ಇದತ ನನು ಹೆೇಳಿಕೆಯಲಿ. ಅವರತ,್ “ಮತಂದನ 
ನೂರತ ವಷಾಕೆೆ ಬ್ರಬ್ಹತದ್ೆಂದತ”್ಹೆೇಳಿದರತ. ನೂರತ ವಷಾಕೆೆ ಬ್ರಬ್ಹತದ್ೆಂದರ ೆಅದರ ಅಥಾ ಏನತ? 
ಇವತಿುನ ದವಸ ಒಂದತ ಮಗತವಿಗ ೆ ಜನಾ ನಿೇಡತವುದಕೆೆ ಒಂಭತ್ತು ತಿಂಗಳು ಸಮಯ ಬೆೇಕತ. 
ಅಂದರೆ, ಒಂಭತ್ತು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದ್ಯೆೇ ಆ ಬಿೇಜ ಭಿತ್ುಬೆೇಕತ. ಒಂದತ ತೆ್ಂಗಿನ ಗಿಡ ಹನಕಿ 10 
ವಷಾಗಳ ನಂತ್ರ ಫಲ ಕೂೆಡತತ್ುದ್ೆ. ಇವತಿುನ ಕನಲದಲಿ ಅದತ ಕೆೇವಲ 5 ವಷಾಗಳಲಿಯೂ ಸಹ 
ಫಲ ಕೊಡತತ್ುದ್ೆ. ಆ ರಿೇತಿ ಮನನಯ ಈಶಾರಪಪನವರತ ಇವತಿುನ ದವಸ ಕೆೇಸರಿ ಧ್ವಜವನತು 
ಹನರಿಸತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಇವತಿುನ ದವಸ ಬಿೇಜ ಹನಕಿದ್ನಾರ.ೆ ಅಂದರೆ, ಇವರ ಮನಸಿುನಲಿ/ದ್ೆೇಹದಲಿ 
ಎಷಟರಮಟಿಟಗೆ ಈ ರನಷರಧ್ವಜದ ಬ್ಗೆೆ ಅಸಹಯ ಇದ್ೆಯಂಬ್ತದನತು ಇಲಿ ತ್ೂೆೇರಿಸತತ್ುದ್ೆ.  

ಇದರಿಂದ್ನಗಿ ನನಗ ೆ ಅನಿಸತವುದ್ೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಆ ರಿೇತಿ ಹೆೇಳಿಕೆ ನಿೇಡಿದಂತ್ಹ ಮಂತಿರಯವರ 
ಮೇಲ ೆ sedition law ಪರಕನರ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕೊಳಳಲೆೇಬೆೇಕನಗತತ್ುದ್ೆ. ಏಕೆಂದರ,ೆ it has been 
proven.  ಪೂರವ್ ಮನಡತವುದಕೆೆ ಆಗತತಿುಲಿವೆಂದತ ಹೆೇಳುವುದಕನೆಗತವುದಲಿ. ಅವರತ ಹೇೆಳಿಕ ೆ
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ಕೊಟಿಟರತವಂತ್ದತಾ, ರಕೆನಡ್ಾನಲಿ ಇರತತ್ುದ್.ೆ ನೂರತ ವಷಾಕೆೆ ಮನಡತತ್ುೆೇವೆಂದರೆ, it has been 
admitted. ಇವತಿುನ ದವಸ ಮಹನತ್ಾ ಗನಂಧಿೇಜಿಯವರನತು ಗತಂಡಿಟತಟ ಹೊಡ್ೆಯತತ್ನುರೆಂದರ,ೆ 
ಅವರ ಮೇಲೆ ಯನವುದ್ೇೆ ರಿೇತಿಯ ಕರಮ ಆಗತವುದಲಿ ಮತ್ತು ಗನಂಧಿೇಜಿಯವರಿಗ ೆ ಗತಂಡತ 
ಹೊಡ್ೆದಂತ್ಹ ವಯಕಿುಯನತು ಇವತಿುನ ದವಸ ಪೂಜಿಸತತಿುದ್ನಾರ.ೆ ಅಂತ್ಹವರ ವಿರತದಿ ಯನವುದ್ೆೇ 
ಕರಮ ಆಗತವುದಲಿ.  Father of Nation ಆದಂತ್ಹ ಮಹನತ್ಾ ಗನಂಧಿೇಜಿ ಎನತುವಂತ್ಹ 
ಮಹನನ್ ವಯಕಿುಗ ೆಈ ರಿೇತಿ ಆದರೆ ಅಥವನ ರ್ನವು ಪೂಜಿಸತ್ಕೆತ್ಹ ವಯಕಿುಗಳಿಗ ೆಈ ರಿೇತಿಯನದರೆ, 
ರ್ನಳ ೆದವಸ ದ್ೆೇಶ ಯನವ ರಿೇತಿ ಇರತತ್ುದ್ೆ? ರ್ನನತ ಒಂದತ ಮನತ್ನತು ಹೆೇಳುವುದ್ೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಈ 
ದ್ೆೇಶವನತು ರ್ನವು fanaticism ಕೆಳಗಡ್ ೆಆಳತ್ಕೆಂಥದತಾ ಸ್ನಧ್ಯವೆೇ ಇರತವುದಲಿ. ಇವತಿುನ ದವಸ 
ಪರಪಂಚದಲಿ ಹಲವನರತ ದ್ೇೆಶ ಈ ಒಂದತ ಮತ್ನಂಧ್ತ್ೆಯ ಮೇಲೆ ನಡ್ಯೆತ್ಕೆಂತ್ಹ ಆಡಳಿತ್ ಇದ್ೆ, 
ಇದತ ಯನವುದೂ ಸಹ ಸಕುಸ್ ಆಗಿರತವುದಲಿ.  

(ಮತಂದತ) 

(070)17.02.2022 4.50 ವೆೈಎಲ-ಜಿಆರ್                    (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ)  
ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ್ (ಮತಂದತ):-  
ನಮಾ ದ್ೆೇಶದಲಿ ಸಮಗರತ್ೆಯತ ಒಗೆಟಿಟನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ೆ ಎಂದ್ನದರ,ೆ ಅದತ ನಮಾಲಿರತವಂಥ 
secularism ನಿಂದ ಕೂಡಿರತವುದ್ನಗಿದ್ೆ.  ಸತಮನರತ 500-600 ವಷಾಗಳ ಹಿಂದ್ ೆ ದ್ೆೇಶದ 
ಉದಾಗಲಿಕೂೆ 500 ಕೂೆ ಹೆಚತಾ ರನಜಯಗಳು ಹನಗೂ ಆಡಳಿತ್ಗನರರತ ಇದಾರತ.  ಅವರೆಲಿರನೂು 
ಒಟತಟಗೂಡಿಸಿ ಸತಮನರತ 70-75 ವಷಾಗಳಿಂದ ಉತ್ುಮ ಆಡಳಿತ್ದಂದ ಅಭಿವೃದಿ ಪಡ್ದೆವ.ೆ  ಆ 
ಅಭಿವೃದಿಯನತು ಕೆಳಗೆ ತ್ಲತಪತವ ಮಟಟದಲಿ ಹೆೇಳಿಕ ೆಬ್ರತತಿುದ್ೆ.   ಅಂತ್ರರನಷ್ಟರೇಯ ಮಟಟದವರೆಗೂ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವಂಥ ಕಲೆಸವನಗತತಿುದ್ೆ. ಎಲನಿ ದ್ೆೇಶದವರತ ಮತ್ತು ರನಜಯದವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವಂಥದ್ನಗಿದ್ೆ. ಕೆೇವಲ ರ್ನವು ಈ ಸದನದಲಿ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಂಡತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ 
ಸಿೇಮಿತ್ವನಗಿಲಿ.  ಅಂತ್ರರನಷ್ಟರೇಯ ಮನಧ್ಯಮದಲಿಯತ ವರದಯನಗತತಿುದ್ೆಾ.  ಮನನಯ ಕೆ.ಎಸ.
ಈಶಾರಪಪನವರ ಮೇಲೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳಳಲತ ಸಕನಾರದವರತ ಸ್ನಕ್ಷಿ ಕೆೇಳುತಿುದ್ನಾರೆ.  There is a 
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proof.  ಅವರತ ಬಿೇಗ ಹನಕಿರತವುದ್ೆೇ ಸ್ನಕ್ಷಿ.  ಹನಗನಗಿ ದಯವಿಟತಟ ಮನನಯ ಕೆ.ಎಸ.
ಈಶಾರಪಪನವರನತು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕೊಳಳಬೆೇಕತ.  ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿ ಆ ರಿೇತಿ 
ಮನಡಿದರೆ ಇಡಿೇ ಪರಪಂಚವೆೇ ನಮಾ ದ್ೇೆಶವನತು ಮತ್ತು ರನಜಯವನತು ಹೂೆಗಳುತ್ುದ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ರಘುರ್ನಥ ರನವ್ ಮಲನೆಪೂರೆ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ನನಗ ೆ ಅವಕನಶ ಕಲಪಸಿದಕೆೆ ತ್ಮಗೆ ಧ್ನಯವನದಗಳು.  ಈ 
ಸದನಕೆೆ ಒಂದತ ಇತಿಹನಸ ಇದ್ೆ.  ಈ ಸದನಕೆೆ ತ್ನುದ್ೆೇ ಆದ ಕನಯಾ ಪದಿತಿ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕ ೆ
ಇದ್ೆ.  ಈ ಸದನದಲಿಯೇ ಮನತ್ರವಲಿ.  ಇಡಿೇ ದ್ೆೇಶದಲಿಯೇ ಸತ್ತ್ವನಗಿ 07 ಬನರಿ ಸದಸಯರನಗಿ 
ಆಯೆಯನಗಿ ಬ್ಂದತ ಈಗ ಸಭನಪತಿಗಳನಗಿ ಈ ಪಿೇಠದಲಿ ಕತಳಿತ್ತ ನಮಗೆ ಮನಗಾದಶಾನ 
ನಿೇಡಿದಾೇರಿ.  ಅದತ ನಮಾಲಿರ ಸ್ೌಭನಗಯ ಎಂದತ ಭನವಿಸಿದ್ೆಾೇರ್.ೆ ಈ ದ್ೆೇಶಕನೆಗಿ ಸಾತ್ಂತ್ರ ತ್ಂದತ 
ಕೊಟಟ ಪಕ್ಷ ನಮಾದತ ಎಂದತ ಬ್ಹಳ ಹೆಮಾಯಿಂದ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದವರತ ಹೆೇಳಿದ ಮನತ್ನತು ಸಹ 
ರ್ನನತ ಕೆೇಳಿದ್ೆಾೇರ್ೆ.  ಅದ್ೇೆ ರಿೇತಿ ರನಜಕನರಣ್ವನತು ರನಷರ ಕನಯಾವೆಂದತ ಭನವಿಸಿ, ಈ ರನಷರದ 
ಪತನರ್ ನಿಮನಾಣ್ಕೂೆೇಸೆರ ರ್ನವು ರನಜಕನರಣ್ ಮನಡತತ್ೆುೇವ ೆ ಎಂದತ ಬ್ಹಳ ಸ್ನಾಭಿಮನನದಂದ 
ಹೆೇಳುವಂಥ ಕನಯಾಕತ್ಾರತ ಭನರತಿೇಯ ಜನತ್ನ ಪಕ್ಷದಲಿ ಕತಳಿತಿದ್ನಾರೆ.  ಈ ದ್ೆೇಶದಲಿ ಮತ್ತು 
ರನಜಯದಲಿ ಎರಡತ ಸಂಖ್ೆಯಯಿಂದ ಅಧಿಕನರಕೆೆ ಬ್ಂದದ್ೆಾೇವೆ ಎಂದರೆ, ಅದತ ಈ ದ್ೆೇಶದ ಮತ್ತು 
ರನಜಯದ ಜನರ ಆಶ್ೇಾವನದದಂದ ಬ್ಂದರತವುದತ.  

ಶ್ರೇ ಸಲೇಂ ಅಹಮದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಪರೆೇಷನ್ ಕಮಲವು,…  

ಶ್ರೇ ರಘುರ್ನಥ ರನವ್ ಮಲನೆಪೂರೆ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಿಮಿಷ ರ್ನನತ 
ಮದಲತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಒಂದತ ವೆೇಳೆ ಯನರನದರೂ ಏರ್ನದರೂ ಕಲತಿದಾರೆ ಅದಕೆೆ 
ಪಿೇತ್ಮಹನರತ ಅವರೇೆ. ಈ ಪರವೃತಿುಯನತು ಗೊೇವನದಂದ ಪ್ನರರಂಭ ಮನಡಿದತಾ, ಅವರೆೇ ವಿನಃ ಬೆೇರ ೆ
ಯನರತ ಅಲಿ.   
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 ಶ್ರೇ ಸಲೇಂ ಅಹಮದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಿಮಿಷ.  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
yield ಆಗಬೇೆಕತ.   

 ಶ್ರೇ ರಘುರ್ನಥ ರನವ್ ಮಲನೆಪೂರೆ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ yield ಆಗಿಲಿ.  
I am not yielding. 

ಶ್ರೇ ಸಲೇಂ ಅಹಮದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರ ಸಕನಾರ ಏನತ ಎಂಬ್ತದನತು 
ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್.   

ಶ್ರೇ ರಘುರ್ನಥ ರನವ್ ಮಲನೆಪೂರೆ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಕ.ೆಎಸ.
ಈಶಾರಪಪನವರ ಬ್ಗೆೆ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದವರಿಗ ೆಅನತಮನನ ಬ್ಂದರಬ್ಹತದತ.  ಆದರ,ೆ ಮನನಯ ಕ.ೆಎಸ.
ಈಶಾರಪಪನವರತ ಒಬ್ಬ ದ್ೇೆಶ ಭಕುರತ ಎನತುವುದರ ಬ್ಗೆೆ ಹತ್ತು ಹಲವನರತ ಉದ್ನಹರಣೆಗಳಿವೆ. 
ಈಗನಗಲೆೇ ನಮಾ ಎಲನಿ ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದತಾ, ಪದ್ೆೇ ಪದ್ೆೇ ಪರಸ್ನುಪ ಮನಡಲತ 
ಹೊೇಗತವುದಲಿ.  ರ್ನನತ ಪ್ನರರಂಭದಲಿಯೇ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ, ಮನನಯ ಕ.ೆಎಸ.ಈಶಾರಪಪನವರತ ಒಬ್ಬ 
ದ್ೆೇಶ ಭಕು ಕನಯಾಕತ್ಾ ಹನಗೂ ದ್ೆೇಶ ಭಕು ರ್ನಯಕರನಗಿದತಾ, ಅದರ ಬ್ಗೆೆ ದಯವಿಟತಟ 
ಸಂಶಯಪಡತವುದತ ಬೇೆಡ. ರ್ನನತ ಈಗನಗಲೆೇ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ ತ್ನವು ಆ ಪಿೇಠದಲಿ ಕತಳಿತ್ತ 
ಮನಗಾದಶಾನ ನಿೇಡತತಿುರತವುದತ ನಮಾ ಸ್ೌಭನಗಯ.  ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತ ನಿಲತವಳಿ 
ಸೂಚರೆ್ ಅಡಿ ಮನನಯ ಕ.ೆಎಸ.ಈಶಾರಪಪನವರ ಹೆೇಳಿಕೆಯನತು ತ್ಂದದ್ನಾರೆ.  ಇದತ ನಮಾ ಕನಯಾ 
ಪದಿತಿಯಲಿ ಮಹತ್ಾವನದ ಅಂಶವನಗಿದತಾ, ಅದನತು ಸ್ನಾಗತ್ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ಯಡಿ 
ಪರಸ್ನುಪ ಮನಡಲತ ಸದನದಲಿ ತ್ಂದರೆ ಅದನತು ಕೈೆಗೆತಿುಕೂೆಳಳಬೇೆಕೆೇ ಅಥವನ ಬೆೇಡವೇೆ ಎಂಬ್ತವ 
ಪರಮನಧಿಕನರ ತ್ಮಗ ೆ ಸ್ೇೆರಿದತಾ, ಅದರಂತ್ ೆ ತ್ನವು ಆ ನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ಯನತು 
ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಂಡಿದಾೇರಿ.  ಆ ನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ಯನತು ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಂಡತ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರಿಗ,ೆ ಸಂಬ್ಂಧ್ಪಟಟ ಪ್ನಲಾಮಂಟರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ, ಸದನದ ರ್ನಯಕರಿಗ ೆ ಹನಗೂ ಕೆಲವು 
ಪರಮತಖ್ ರ್ನಯಕರಿಗ ೆಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ನಿೇಡಿದಾೇರಿ.   ಹನಗನಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ವಿರೂೆೇಧ್ 
ಪಕ್ಷದವರತ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರತ ಇಬ್ಬರೂ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ಾೆೇವೆ.  ರ್ನನತ ತ್ಮಗೆ ನಿಲತವಳಿ 
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ಸೂಚರೆ್ ಬ್ಗೆೆ ಹೆೇಳುವಷತಟ ದ್ೊಡಡವರ್ನಗಿಲಿ.  ತ್ಮಾ ಎದತರಿನಲಿಯೇ ತ್ಮಾ ಅನತಭವವನತು 
ಹಂಚಿಕೂೆಂಡತ ರ್ನನತ ಬೆಳದೆಂತ್ಹ ಕನಯಾಕತ್ಾರ್ನಗಿದ್ೆಾೇರ್ೆ.  ಒಂದತ ಸಲ ಈ ನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ 
ಸದನದಲಿ ನಡ್ಯೆಬೆೇಕನದರ,ೆ ಆ ನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ ಸೂಕುವಲಿವೆಂದತ ತ್ನವು ಪಿೇಠದಂದ ಆದ್ೆೇಶ 
ನಿೇಡಿದ ಮೇಲೆಯತ ಅದ್ೆೇ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಪತನಃ ಚಚೆಾ ಮನಡಿರತವಂಥ ನಿದ್ೆೇಾಶನವನತು ರ್ನನತ 
ಇಲಿಯವರೆಗೂ ರೆ್ೂೇಡಿಯೇ ಇಲಿ.  ಜೂನ್ ಮನಹ ೆ ಬ್ಂದರ,ೆ ತ್ನವು ಒಬ್ಬ ಸದಸಯರನಗಿ 
ನಿರಂತ್ರವನಗಿ 42 ವಷಾಗಳಿಂದ ಈ ಸದನದಲಿದಾೇರಿ.  ಇಂತ್ಹ ನಿದಶಾನವನತು ತ್ನವು ಸಹ 
ರೆ್ೂೇಡಿಯೇ ಇಲಿವೆಂದತ ಭನವಿಸಿದ್ೆಾೇರ್.ೆ  ಆದಾರಿಂದ ಈ ಸದನದ ಮೂಲಕ ತ್ಮಾ ಪಿೇಠಕೆೆ 
ವಿನಂತಿಸತವುದ್ೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಒಂದತ ಸಲ ಪಿೇಠದಂದ ನಿಣ್ಾಯ ಬ್ಂದ ಮೇಲೆ ಆ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ 
ಚಚೆಾ ಮನಡತವುದತ ಸೂಕುವಲಿ.  ಹನಗನಗಿ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದವರಲಿ 
ವಿನಂತಿಸತವುದ್ೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಈ ವಿಷಯದಲಿ ಮತ್ೆು ಚಚೆಾ ಮನಡಬೇೆಕೆಂದತ ಇಚೆಾ ಪಟಟರ,ೆ ಬೆೇರೂೆಂದತ 
ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಪರಸ್ನುವರೆ್ ನಿೇಡಿ ಚಚೆಾ ಮನಡಲ.  ಈ ನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ಯಡಿ ಈ ರಿೇತಿ ಚಚೆಾ 
ಮನಡತವುದರಿಂದ ಇಷತಟ ವಷಾಗಳಿಂದ ನಡ್ದೆತಕೊಂಡತ ಬ್ಂದರತವ ಈ ಸದನಕೆೆ ಗೌರವ ತ್ರತವುದಲಿ.  
ದಯವಿಟತಟ ಈ ನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ಯ ಮೇಲನ ಚಚಾೆಯನತು ಇಲಿಗೆ ನಿಲಿಸಬೇೆಕೆಂದತ ಕೆೈ ಮತಗಿದತ 
ಪ್ನರರ್ಥಾಸತತ್ುೆೇರೆ್.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇದತ ನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ ಅಡಿ ಮನಡತತಿುರತವ ಚಚಾೆಯನಗಿಲಿ.  ಸದನ 
ಪ್ನರರಂಭಗೊಳುಳವ ಮದಲತ ಒಳೆಳಯ ವನತ್ನವರಣ್ ನಿಮನಾಣ್ ಮನಡಬೇೆಕೆಂದತ ಹನಗೂ ಪರತಿಯಬ್ಬ 
ಸದಸಯರ ಮನತಿನ ವಿಚನರಗಳೆೇನಿವೆ, ಅದನತು ತಿಳಿದತಕೊಳುಳವ ಸಲತವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ನಾರ ೆವಿನಃ 
ನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ ಅಡಿ ಚಚೆಾ ಮನಡತತಿುಲಿ.  ನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ ಅಡಿ ಮನಡತತಿುದಾ ಚಚಾೆಯತ ನಿರ್ುೆ 
ದವಸವೆೇ ಮತಕನುಯಗೊಂಡಿದ್ೆ.   

ಶ್ರೇ ರಘುರ್ನಥ ರನವ್ ಮಲನೆಪೂರೆ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆದರೆ, ಈಗ ಚಚೆಾ 
ಮನಡತತಿುರತವ ವಿಷಯವು ಅದ್ೆೇ ಆಗಿದ್.ೆ  ಹನಗನಗಿ, ರ್ನನತ ಅದಕೆೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತ್ೆಯೇ ವಿನಂತಿ 
ಮನಡತತಿುದ್ೆಾೇರ್.ೆ  
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ಶ್ರೇ ಎಸ. ರವಿ (ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ೆಥಗಳ ಕೆ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, (ಗೊಂದಲ) 
ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಬೆೇರಯೆವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಎಲಿದಕೂೆ ಅಡಡ ಬ್ಂದತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ ಅದತ 
ಸರಿಯೇ? ಪರತಿಯಬ್ಬರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಸಂದಭಾದಲಿ ಎಲಿರಿಗೂ ಅಡಡ ಪಡಿಸತತಿುದಾರತ. 

ಶ್ರೇ ರಘುರ್ನಥ ರನವ್ ಮಲನೆಪೂರೆ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಚಚೆಾಗ ೆ
ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆ ಇರ್ೂೆುಂದತ ರೂಪದಲಿ ಚಚೆಾಗ ೆ ಪರಸ್ನುವರೆ್ ನಿೇಡಿ ಚಚಾೆ ಮನಡಲ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳುತಿುದ್ೆಾೇರೆ್.    

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಅಡಗೂರ್ ಹೆಚ್ ವಿಶಾರ್ನಥ್ರವರೆೇ ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಸತನಿೇಲ್ಗೌಡ ಪ್ನಟಿೇಲ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಕ.ೆಎಸ.ಈಶಾರಪಪನವರತ 
ರನಜಿೇರ್ನಮ ನಿೇಡಿದರೆ ಮನನಯ ಅಡಗೂರ್ ಹೆಚ್ ವಿಶಾರ್ನಥ್ರವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ನಥನಕೆೆ ಅವಕನಶ 
ಸಿಗಬ್ಹತದತ. ಜೊತ್ೆಗೆ ಅವರತ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಸದಸಯರತ. ಹನಗನಗಿ  ಮನನಯ ಕ.ೆಎಸ.
ಈಶಾರಪಪನವರಿಂದ ರನಜಿೇರ್ನಮ ಕೊಡಿಸಿ.  

ಶ್ರೇ ರಘುರ್ನಥ ರನವ್ ಮಲನೆಪೂರೆ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮಾ ಹಿರಿಯಣ್ಣ, ನಮಾ 
ತ್ಂದ್ೆಯ ಸ್ನಥನದಲಿರತವವರತ ಹನಗೂ ರಕು ಹಂಚಿಕೂೆಂಡವರ ಕತತಿುಗಯೆನತು ಕೊಯತಾ 
ಸಿಂಹನಸನದಲಿ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳುಳವಂಥ ಬ್ತದಿ ನಮಾ ಪಕ್ಷದವರಲಿ ಯನರಿಗೂ ಇಲಿ.   

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ಕನಂಗೆರಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲವು ಸದಸಯರತ ವನಹ್! ವನಹ್! ಎಂದತ ಉದೆರಿಸಿದರತ) 

ಶ್ರೇ ಅಡಗೂರ್ ಹೆಚ್. ವಿಶಾರ್ನಥ (ರ್ನಮನಿದ್ೆೇಾಶನ ಹೊಂದದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕಳೆದ 2-3 ದವಸಗಳಿಂದ ಉಭಯ ಸದನಗಳಲಿ ಮನತಿನ ಗೊೇಗರಿತ್ 
ನಡ್ಯೆತತಿುದತಾ, ರ್ನನತ ಅಷ್ೆಟೇ ರನಷ್ಟರೇಯವನದ, ರ್ನನತ ಅಷ್ೆಟೇ ಪರಜನತ್ಂತ್ರವನದ ಎಂದತ ರ್ನವುಗಳೆೇ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿಕೂೆಳುಳತಿುದ್ಾೆೇವೆ.  ಆದರೆ, ಇವತಿುನ ದವಸ “ಈ ರನಜಯಕೆೆ ಏರ್ನಗಿದೆ್? ಏತ್ಕೆೆ 
ಪರಜನಪರತಿನಿಧಿಗಳು ಈ ರನಜಯದ ಮನನಮಯನಾದ್ಯೆನತು ಕಳೆಯತತಿುದ್ನಾರೆ”್ಎಂದತ ಹೂೆರಗಿನ ಜನ 
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ಮನತ್ರ್ನಡಿಕೂೆಳುಳತಿುದ್ನಾರೆ. ಶನಲನ-ಕನಲೇೆಜಿಗ ೆ ಹೊೇಗಬೇೆಕನದ ಮಕೆಳನತು ಬಿೇದಗ ೆ ಬಿಟತಟ, 
ಜನತಿವನದ, ಧ್ಮಾದ ವನದ ತ್ಂದತ ಆಗಿತ್ತು.  ನಮಾ ರನಷ್ಟರೇಯ ಬನವುಟದ ಮೇಲೆ ಎಷತಟ ಘನತ್-ೆ
ಗೌರವ ಇದ್ೆ ಎಂಬ್ತದತ ಎಲಿರಿಗೂ ತಿಳಿದದ್ೆ.  ಅದತ ಕೆೇವಲ ಒಂದತ ಪಕ್ಷಕೆೆ ಮನತ್ರ ಸಿೇಮಿತ್ವನಗಿಲಿ.  
ಕನಂಗೆರಸ್ ಪಕ್ಷದವರಿಗೂ, ಭನರತಿೇಯ ಜನತ್ನ ಪ್ನಟಿಾಯವರಿಗೂ ಹನಗೂ ನಮಾ ಮಧೆಯ ಕತಳಿತಿರತವ 
ಜೆ.ಡಿ.(ಎಸ.) ನವರಿಗೂ ಸಹ ಅಷ್ೆಟೇ ಅಭಿಮನನ ಇದ್ೆ.  ಆ ಬನವುಟವು ಕೆೇವಲ ಪಕ್ಷದ ಬನವುಟ ಅಲಿ, 
ಅದತ ಈ ರನಷರದ ಬನವುಟವನಗಿದ್ೆ.  ರ್ನವು ಹನಗೂ ನಿೇವು ಬ್ಹಳ ವಷಾಗಳ ಹಿಂದ್ಯೆೇ 
ಆಯೆಯನಗಿ ಇಲಿಗೆ ಬ್ಂದರತವವರತ.  ರ್ನನತ 1978ರೆ್ೇ ಸ್ನಲನಲಿ ಆಯೆಯನಗಿ ಈ ಸದನಕೆೆ 
ಬ್ಂದೆ್.  ಹನಗೆಯೇ ತ್ನವು ಸಹ 1980ರೆ್ೇ ಸ್ನಲನಲಿ ಆಯೆಯನಗಿ ಬ್ಂದದಾೇರಿ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಹೌದತ.  ತ್ನವು ನನಗಿಂತ್ ಹಿರಿಯರತ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಒಪಿಪಕೊಂಡಿದ್ಾೆೇರ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ಅಡಗೂರ್ ಹೆಚ್. ವಿಶಾರ್ನಥ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಂತ್ಹ ಬ್ಹಳಷತಟ ಸದನದ 
ಕಲಹಗಳನತು ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡಿದ್ಾೆೇವೆ ಹನಗೂ ಮನಜಿ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ ಡಿ.ದ್ೆೇವರನಜ್ 
ಅರಸತರವರತ, ಮನಜಿ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ ಆರ.ಗತಂಡೂರನವ್ರವರತ, ಮನಜಿ 
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ ರನಮಕೃಷಣ ಹೆಗಡೆ್ಯವರ ಕನಲದಲಿ ತ್ಕ್ಷಣ್ವೆೇ ಅಲಿಯೇ ಅದನತು 
ಸಮನಧನನ ಮನಡತತಿುದಾ ಪರಸಂಗವನತು ರೆ್ೂೇಡಿದ್ೆಾೇವೆ.  ಹನಗೆಯೇ ಇವತ್ತು ನನಗ ೆ ಬ್ಹಳ 
ಸಂತ್ೂೆೇಷವನದ ವಿಚನರವೇೆರ್ೆಂದರ,ೆ ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರವರ ಭನಷಣ್ ಬ್ಹಳ ಪ್ೌರಢವನಗಿತ್ತು.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತ್ನವು ಮನನಯ ಎಸ.ರವಿರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ ಮನತ್ನತು 
ಗಮನಿಸಲಲಿವೆಂದತ ಅನಿಸತತ್ುದ್ೆ.  ಅವರತ ಸಹ ಎಷತಟ ಸಮನಧನನದಂದ ಚೆರ್ನುಗಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವುದನತು ಯನವತ್ನುದರೂ ರೆ್ೂೇಡಿದಾೇರನ! ಇದ್ೆೇ ಮದಲ ಸಲ ಅಷತಟ ಸಮನಧನನವನಗಿ 
ಚೆರ್ನುಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವುದನತು ರೆ್ೂೇಡಿರತವುದತ.   

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ಸದನವು ನಗೆಗಡಲನಲಿ ತ್ೆೇಲತ್ತ) 



                                                                                      «¥À/17.02.2022/  77 

 

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

   

ಶ್ರೇ ಅಡಗೂರ್ ಹೆಚ್. ವಿಶಾರ್ನಥ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರತ 
ಅದ್ೆಲಿವನೂು ಬಿಟತಟ ಇವತಿುನ ದವಸ, ಈ ರ್ನಡಿನ ಸಭನಪತಿಯವರನದ ತ್ನವು ಹನಗೂ ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳವರತ ಸ್ೇೆರಿಕೊಂಡತ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನತು ಹನಗೂ 
ಸಭನರ್ನಯಕರನತು ಒಂದತ ದನ ಕರಯೆಿಸಿ ಸಮನಧನನದಂದ ಮನತ್ರ್ನಡಿ, ಆ ವಿಚನರವನತು ಕೊರೆ್ 
ಮನಡಬೇೆಕನಗಿತ್ತು. ಇವತಿುನ ದವಸ ಏರ್ನಗತತಿುದ್ೆ ಎಂದರೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರತ ಏರೆ್ೇನತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ನಾರ ೆಎಂಬ್ತದತ ಅವರಿಗೇೆ ಅಥಾವನಗದಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಥತಿಗೆ ಬ್ಂದದ್ನಾರೆ. 

(ಮತಂದತ) 

(071) 17.02.2022/5.00/ಎಸ್ಕ-ೆಜಿಆರ್               (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ)  

ಶ್ರೇ ಅಡಗೂರ್ ಹೆಚ್. ವಿಶಾರ್ನಥ್  (ಮತಂದತ):- 

ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರಿಗೂ ಕೂಡ  ವಿನಂತಿ ಮನಡತತಿುದ್ೆಾೇರೆ್. 
ದಯವಿಟತಟ ಇದಕೆೆ ಸಮಯ ಕೊಡತವುದತ ಬೆೇಡ. ವಿಧನನಸಭೆಯಲಿ ಯನರೂ ಕೂಡ ಅಲಿ 
ಮಲಗತವುದತ ಬೇೆಡ. ಇದ್ೆಲನಿ ನಮಾ ಗೌರವದ ಪರಶೆುಯನಗಿದೆ್. ಈ ಸದನಗಳ ಪರತಿಷ್ೆಠಯ 
ಪರಶೆುಯನಗಿದೆ್. ಈ ಸದನಗಳ ಸದಸಯರ ಮೌಲಯದ ಪರಶೆುಯನಗಿದೆ್. ಇವಲೆಿವನತು ಕೂಡ ರ್ನವು 
ಮರೆತ್ತ,  ರನಜಯದಲಿ ರ್ನಲೆೆೈದತ ದವಸಗಳಿಂದ ಏರ್ನಗತತಿುದ್?ೆ ಹನಗನಗಿ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ರ್ನನತ 
ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳಿಗ ೆವಿನಂತಿ ಮನಡಿಕೊಳುಳತ್ೆುೇರ್ೆ. ಏಕೆಂದರ,ೆ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಎಂದರೆ, ಈ 
ರನಜಯದಲಿ ಆಡಳಿತ್ ಇರಬ್ಹತದತ, ಅಭಿವೃದಿ ಇರಬ್ಹತದತ, ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದ ಗೌರವ, ಘನತ್,ೆ 
ಗನಂಭಿೇಯಾ, ಹೆಮಾ ಇದ್ೆಲಿವನತು ಕೂಡ ಎತಿು ಹಿಡಿಯತವಂತ್ಹ ರ್ನಯಕ ಒಬ್ಬ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರ. 
ಅಂತ್ಹ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಇದಕೆೆಲನಿ ಇವತ್ತು ಒಂದತ ಕೂೆರೆ್ ಆಡಬೆೇಕತ. ಇದಕೆೆ 
ಸಂಬ್ಂಧ್ಪಟಟವರಲೆಿರನತು ಕರಸೆಿಕೂೆಂಡತ, ಮನತ್ನಡಿ, ಇವತ್ತು ರನತಿರಯೇ ಕೊರೆ್ ಆಡಬೆೇಕತ. ರ್ನಳ ೆ
ಬೆಳಗೆೆ ಶತಕರವನರ. ಶನಿವನರ ಸದನ ಇರತವುದಲಿ.  ರ್ನವಲೆಿರೂ ಈ ವನರದ ರ್ನವು ಈ ವನರ ಕೊರೆ್ 
ದವಸವನದರೂ ಕೂಡ ಸಮನಧನನ ಸ್ನಮರಸಯದಂದ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳೂೆಳೇಣ್.  ಈ ರನಜಯದ ರನಜ 
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ರನಜೆೇಶಾರಿ, ಭತವರ್ೆೇಶಾರಿ ತ್ನಯಿ ಸಹ  ರೆ್ೂೇಡತತಿುದ್ನಾಳೆ. ಹನಗನಗಿ ಪಕ್ಷ ಮತಖ್ಯವಲಿ. ಇಲಿ ಮೂರತ 
ಪಕ್ಷಗಳ ಪರಕನಯ ಪರವೆೇಶ ಮನಡಿ ರೆ್ೂೇಡಿದರೆ, ಯನರಲೂಿ ವಿಷ ಇಲಿ. ಅದತ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ., ಕನಂಗೆರಸ್, 
ಜೆ.ಡಿ., (ಎಸ್) ಪಕ್ಷಗಳು  ಇರಬ್ಹತದತ. ಆದರೆ ಪರಕನಯ ಪರವೆೇಶ ಮನಡಿ ರೆ್ೂೇಡಿದ್ನಗ, 
ಎಲಿರಲಿಯೂ ರನಷ್ಟರೇಯ ಸ್ನಾಭಿಮನನ ಇದ್ೆ. ಆದರೆ ಪಕ್ಷದ ವಿಚನರ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಸಲತವನಗಿ ಪರತಿಷ್ೆಠ. 
ಆ ಪರತಿಷ್ೆಠ ನನುನತು ಮತ್ತು ನನು ರನಷರವನತು  ಹನಗೂ ನನು ರ್ನಡನತು ಹೊತಿುಕೊಂಡತ ಹೂೆೇಗತತಿುದ್ೆ.  
ನಮಾ ಪರತಿಷ್ಠೆಗಳರೆ್ುಲನಿ ಕೆೈಬಿಡಬೆೇಕತ. ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಮೂರತ ಪಕ್ಷದವರನತು ಕರದೆತ, 
ಇದಕೆೆ ಒಂದತ ಕೂೆರೆ್ ಆಡಬೇೆಕತ ಮತ್ತು ನಮಾ ರನಜಯದ ಘನತ್ೆಯನತು ಕನಪ್ನಡಬೆೇಕೆಂದತ ಹೆೇಳಿ, 
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರಿಗೆ ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಸಕನಾರದ ಮತಖ್ಯಸಥರನದಂತ್ಹ ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರಿಗೆ ಕೈೆಮತಗಿದತ ಪ್ನರಥಾರ್ ೆಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರೆೇ ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಯನರೂ ಮನತ್ರ್ನಡ ಬೇೆಡಿ.   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸ್ನದ್ (ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ರ್ನನತ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ುರ 
ಕೊಡಬೇೆಕನಗಿದ್ೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತ್ನವು ಒಂದತ ನಿಮಿಷ ನನು ಮನತ್ನತು ಕೆೇಳಿ. ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರೇೆ ತ್ನವು  ಮನತ್ರ್ನಡಿದಾೇರಿ ಹನಗೂ ಉಳಿದ ಮನನಯ ಸದಸಯರೆಲಿರೂ ಸಹ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ನಾರೆ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸ್ನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬೆೇರಯೆವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ರ್ನನತ 
ಸತಮಾರ್ೆ ಕತಳಿತಿದ್ೆಾ.  ದಯವಿಟತಟ, ನನಗ ೆಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೂೆಡಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ದಯವಿಟತಟ, ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರೇೆ ಒಂದತ ನಿಮಿಷ ಕತಳಿತ್ತಕೊಳಿಳ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸ್ನದ್:- ಒಂದತ ನಿಮಿಷ ಆಗತವುದಲಿ.  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ತ್ಮಗ ೆಹೆೇಳಲಲಿ. ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕತಳಿತ್ತಕೊಳಿಳ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದ್ೆ. ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, ತ್ನವು ಐವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಸಮಯವನತು 
ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಂಡತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸ್ನದ್:- ತ್ಮಾ ಭನಷ್ ೆನನಗ ೆಅಥಾವನಗಲಲಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈ ಚಚೆಾ ಪ್ನರರಂಭವನಗಿ ಒಂದತ ಗಂಟೆ ನಲವತ್ೈೆದತ ನಿಮಿಷವನಯಿತ್ತ. 
ಇಷ್ೆಟಲನಿ ಕೇೆಳಿದಾೇರಿ. ಒಂದತ ಒಳೆಳಯ ವನತ್ನವರಣ್ ಸರಿ ಬ್ರಲ ಎನತುವ ದೃಷ್ಟಟಯಿಂದ ಈಗ 
ಮನತ್ನಡಿದತಾ ಒಂದತ ಗಂಟೆ ನಲವತ್ೈೆದತ ನಿಮಿಷಗಳನಯಿತ್ತ. ಮನನಯ ವಿಶಾರ್ನಥ್ರವರತ ಹನಗೂ 
ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇರ ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ,  ನಿಮಾಲವನದ ವನತ್ನವರಣ್ವನಗಲ ಎನತುವ 
ಸದತದ್ೆಾೇಶದಂದ ಮನಡಿದ್ೆಾೇವೆ. ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸ್ನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗ ೆಮನತ್ರ್ನಡತವ ಚಟವಿಲಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತ್ಮಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಚಟ ಇದ್ ೆಎಂದತ ಯನರತ ಹೆೇಳಿದರತ? 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸ್ನದ:- ಮನನಯ ಗೌರವನನಿಾತ್ ಗೃಹ ಮಂತಿರಗಳು ಬ್ಂದತ, ಇಲಿ ಅವರತ 
ಭನಷಣ್ ಮನಡಿದ್ನಗ, ರ್ನನತ ವಿಧಿ ಇಲಿದ್ೇೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಪರಿಸಿಥತಿ. ರಂಗ ಕಲನವಿದರನದ ಶ್ರೇ 
ಲಂಗಪಪಣ್ಣನವರಿಗ ೆ  ರ್ನನತ ಏನಿರ ಹಿೇಗನಗತತಿುದ್ೆ ಎಂದತ ಕೆೇಳಿದ್ನಗ, ಅವರತ ನನಗ ೆಒಂದತ ಗನದೆ್ 
ಹೆೇಳಿದರತ.್‘ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ.ಯವರ ಕೆಲಸ ಗೂಟ ಕಿತ್ತು ಏರೆ್ೂೇ ಸಿಕಿೆಹನಕಿಕೂೆಂಡ್ನಗಿದ್ೆ ಹರಿಪರಸ್ನದ್ರವರೇೆ. 
ಮನನಯ ಲಂಗಪಪಣ್ನವರತ ಹೆೇಳಿದಾರೆ್ುೇ ಹೆೇಳುವುದಕೆೆ ಆಗತವುದಲಿ. ಹಿಜನಬ್ ಬ್ಗೆೆ ಏಕೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುಲಿ ಎಂದತ ಜವನಬನಾರಿ ಸ್ನಥನದಲಿರತವಂತ್ಹ ಗೃಹ ಮಂತಿರಗಳು ನಮಾನತು ಕೆೇಳಿದರತ. 
ಇವರತ ಪಕ್ಷದ ಪರವನಗಿದ್ನಾರನ, ಸಕನಾರದ ಪರವನಗಿದ್ನಾರನ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧನನದ ಪರವನಗಿದ್ನಾರನ 
ಎಂಬ್ತದತ ಗೂೆತ್ನುಗಬೇೆಕನಗಿದ್ೆ. ಹಿಜನಬ್ ವಿಚನರ ಏಕೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುಲಿ ಎಂದರೆ ಅದತ ಮನನಯ 
ಉಚಾ ರ್ನಯಯನಲಯದಲಿ ಇದ್ೆ. ಆ ಜವನಬನಾರಿ ಕೂಡ ನಮಗೂ ಇದ್.ೆ ರ್ನವು ಬೆೇರ ೆವಿಚನರದ ಬ್ಗೆೆ  
ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ನಗ,  subjudice ಎನತುತಿುದಾರತ. ಇವರಿಗೆ prejudice ಇರಬ್ಹತದತ. ಆ ಗೌರವ 
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ನಮಗೆ ಇದ್ೆ. ಅದರಿಂದ ಆ ವಿಚನರ ರ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿಲಿ. ಮನನಯ ಸದಸಯರೆಲಿರೂ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ನಾರೆ. 
ರ್ನನತ ಎಲಿರಿಗೂ  ಧ್ನಯವನದಗಳನತು ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ. ಅವರವರ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನತು ಹೆೇಳಿದ್ನಾರೆ. ಆದರೆ 
ತ್ಪತಪ ಏನಿಲಿ. ಒಬ್ಬ  ಜವನಬನಾರಿ ಸ್ನಥನದಲಿರತವಂತ್ಹವರತ, ಜವನಬನಾರಿಗೆ ತ್ಕೆಂತ್ ೆ
ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕನಗತತ್ುದ್ೆ. ದಯವಿಟತಟ, ಕೆಲವರತ ಪದ್ೆೇ ಪದ್ೆೇ ವಿಚನರಗಳನತು ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. 
ಇತಿಹನಸಗಳು ಬ್ಂತ್ತ.  ತ್ನಯಿ ಹನಲತ ಕತಡಿದದ್ೆಾೇವ ೆಎಂದತ ನಿರ್ುೆ ಮಂತಿರಗಳು ಹೆೇಳಿದರತ. ಇವತ್ತು  
ಮನನಯ ಗೃಹ ಮಂತಿರಗಳು ಹೆೇಳಿದರತ. ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟಯವರತ ಸಹ 
ಹೆೇಳಿದರತ. ಇವೆಲನಿ ಪತನರನವತ್ಾರೆ್ಯನಗಿ ಬ್ರತವಂತ್ಹದತಾ necessity ಇಲಿ. ರ್ನನತ ಒಂದ್ೂೆಂದ್ೇೆ 
ವಿಚನರವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನು ಬ್ರತತ್ೆುೇರೆ್.  ಸಹೂೆೇದರಿಯನದ ಡ್ನ. ತ್ೆೇಜಸಿಾನಿ ಗೌಡರತ  ಶನಯಮ 
ಪರಸ್ನದ ಮತಖ್ಜಿಾ ವಿಚನರ ಕನಶ್ೀರದಲಿ ಫನಯಾಗ ವಿಚನರದ ಬ್ಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದಾರತ. ಶನಯಮ 
ಪರಸ್ನದ ಮತಖ್ಜಿಾಯವರತ ಪಂಡಿತ್ ಜವನಹರಲನಲ ರೆ್ಹರತರವರ ಸಚಿವರ ಸಂಪತಟದಲಿ 
ಸಚಿವರನಗಿದಾರತ. 1947ರೆ್ೇ ಇಸವಿಯ ಮದಲತ  Fazlul Huq ಪಶ್ಾಮ ಬ್ಂಗನಳದ ಮತಸಿಿಂ 
ಲೇಗ್ನ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರ ಸಚಿವ ಸಂಪತಟದಲಿಯೂ ಸಹ ಇದಾರತ. Fazlul Huq ಯನರತ 
ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರ,ೆ ಪ್ನಕಿಸ್ನುನ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ ವಿಭನಗವನಗಬೆೇಕೆಂದತ ಹೆೇಳಿ, ಮದಲತ 
ನಿಣ್ಾಯವನತು ಮನಡಿದಂತ್ಹವರತ. ಶನಯಮಪರಸ್ನದ ಮತಖ್ಜಿಾಯವರನತು ತ್ೆಗೆದತಕೊಳುಳತ್ನುರ.ೆ  
ಯನರನದರೂ ಬ್ಂದರತತ್ನುರ.ೆ ಅದತ ನನಗ ೆಗೊತ್ತು. ಇವರದ್ಲೆನಿ ವರದಯನಗತತ್ನು ಇರತತ್ುದ್ೆ. ಇವರತ 
ಬ್ಂದತ ಕತಳಿತಿರತತ್ನುರೆ. ಆದರೆ ವರದಯನಗಲ ಸಂತ್ೂೆೇಷದ ವಿಷಯ. ಯನರರ್ನುದರೂ 
ಮಚಿಾಸತವುದಕೆೆ ಮನಡಲ ಸಂತ್ೂೆೇಷ. ಕೂೆರೆ್ಗೆ ರ್ನವು ತ್ನಯಿ ಹನಲತ ಕತಡಿದದ್ೆಾೇವೆ ಎಂದತ ನಿರ್ುೆ 
ಮನನಯ ಗೃಹ ಮಂತಿರಯವರತ ಹೆೇಳಿದ್ನಾರೆ. ಅದನತು   ರ್ನನತ ಪತನಃ ಹೆೇಳಬೆೇಕನಗಿದ್ೆ. ತ್ನಯಿ ಹನಲತ 
ಕತಡಿದದ್ೆಾೇವೆ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದಾೇರಲನಿ ಸ್ನಾಮಿ. 1992ರಲಿ ಶ್ರೇ ಮತರಳಿ ಮರ್ೊೇಹರ ಜೊೇಶ್ಯವರತ 
ಕನಶ್ೀರದಲಿ ಧ್ವಜ ಹನರಿಸಲತ ಹೊೇಗಿದಾರತ. ಆ ಸಂದಭಾದಲಿ ರ್ನನತ ಕೂಡ ಲೊೇಕಸಭೆಯಲಿದ್ೆಾ. 
1992ರಲಿ ಜಮತಾವಿನಿಂದ ಮತಂದಕೆೆ ಹೂೆೇಗತವುದಕೆೆ ಬಿಡಲಲಿ. ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟಯವರತ 
ಹೆೇಳಿರತವುದತ ಸರಿಯಿದ್ೆ. ಲನಲ ಚೌಕ್ನಲಿ ಧ್ವಜನರೊೇಹಣ್ ಮನಡಿಸಲತ ಮನನಯ ಮತರಳಿ 
ಮರ್ೊೇಹರ ಜೊೇಶ್ಯವರಗೆ ಪ್ೊಲೇಸ ಭದರತ್ೆಯನತು ಬಿಟತಟ, ಮಿಲಟರಿಯವರ ಭದರತ್ೆಯಂದಗೆ 
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ಕರದೆತಕೊಂಡತ ಹೊೇಗಿ ಧ್ವಜರೂೆೇಹಣ್ ಮನಡಿಸಿ, ಅಲಿಂದ ಕರದೆತಕೊಂಡತ ಬ್ಂದರತ. ಮರೆ್ು ತ್ನರೆ್ೇ 
ಯನರೊೇ ಅಗಸಟ 15 ರಂದತ ಲನಲ್ಚೌಕ್ನಲಿ ಧ್ವಜರೂೆೇಹಣ್ ಮನಡತತ್ುೆೇರೆ್ಂದತ ಹೆೇಳಿ, ಅಧ್ಾ 
ಗಂಟೆಯಲಿ ಮನಡಿಬಿಟತಟ ಬ್ಂದರತ. ನಮಾ ರನಷರ ಧ್ವಜ ಇದ್ೆಯಲನಿ, ಇದತ ನಮಾ  ತ್ನಯಿ ಸಮನನ. 
ಯನವ ತ್ನಯಿ ಎಷ್ೆಟೇ ಕೆಟಟವಳನಗಿದಾರೂ ಕೂಡ ಮಕೆಳಿಗ ೆ ವಿಷ ಕತಡಿಸತವುದಲಿ. ಆದರೆ ಈಗ 
ನಡ್ಸೆತ್ಕೆಂತ್ಹ  ಪರಿಸಿಥತಿ ನಮಾ ಮಕೆಳಿಗ ೆವಿಷ ಕತಡಿಸತವ ಪರಿಸಿಥತಿ ಆಗತತಿುದ್ೆ. ತಿರವಣ್ಾ ಧ್ವಜ ಇದ್ ೆ
ರೆ್ೂೇಡಿ, ಅವರತ  ಹೆೇಳಿಬಿಟಟರತ. ಅವರತ ದ್ೆಹಲಗ ೆಹೂೆೇದ ಮೇಲ ೆಹಿಂದ ಕಲತ್ತ ಬಿಟಿಟದ್ನಾರ.ೆ ಏಕ 
ದ್ೆೇಶ್, ಏಕ ರೆ್ೇತ್ನ, ಏಕ್ ಧ್ಮ್ಾ,  ಏಕ ಸಂವಿಧನನ, ಏಕ ಪರಧನನ, ಏಕ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಏಕ 
ರೇೆಷನ, ಏಕ ಕಪಡ್ನ, ಇದ್ೆಲನಿ ಏಕ-ಏಕ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ ಬ್ಂದತ ಬಿಟಿಟತ್ತ.  

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ. ಪ್ನಟಿೇಲ (ಲೊೇಕೊೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರೇೆ, ತ್ಮಗೆ ಸರಿಯನಗಿ ಹೆೇಳುವುದಕೆೆ ಬ್ರತವುದಲಿ ಬಿಡಿ. ಅದನತು ರ್ನವು ಒಬ್ಬರೇೆ 
ಹೆೇಳಬೆೇಕತ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸ್ನದ:- ಮೂರತ ಬ್ಣ್ಣ ಏತ್ಕೆೆ ಬ್ಂತ್ತ ಎಂದರೆ,  ಇದತ ಬ್ಹತ ಸಂಸೃತಿಯ   
ರನಷರ ಸ್ನಾಮಿ. ಮನನಯ ರಮೇಶ್ರವರತ ಹೆೇಳಿದ್ನಗೆೇ, ರ್ನನೂ  research ಮನಡಿದ್ೆಾೇರ್.ೆ ಅವರೂ 
research ಮನಡಿದ್ನಾರೆ. ಅದತ ಎಲೆಿಲೊಿೇ ಹೂೆೇಗಿ ಬಿಡತತ್ುದ್ೆ. ಮನನಯ ರಮೇಶ್ರವರತ ಹೆೇಳಿದ್ನಗೆೇ 
ಸತಮನರತ 562 ರನಜ ಮಹನರನಜರತ ಇದಾರತ. ಪರತಿಯಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ಅವರದ್ೇೆ ಆದ ಧ್ವಜವಿತ್ತು. 
ಎಲಿಯೂ ಧ್ಮಾದ ಧ್ವಜ ಇರಲಲಿ. ಅವರವರ ಸ್ನಮನರಜಯದ ಧ್ವಜವಿತ್ತು. ಅದನತು ನಡ್ಸೆಿಕೂೆಂಡತ 
ಹೊೇಗತತಿುದಾರತ. ಇದರೆ್ುಲನಿ ಒಂದತ ಮನಡಿದ್ನಗ, ಸದ್ನಾರ್ ವಲಿಭಭನಯಿ ಪಟೇೆಲ್ ಕನಂಗೆರಸ ಪಕ್ಷದ 
ದ್ೊಡಡ ರ್ನಯಕರತ. ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ., ಬ್ಗೆೆ ಏನತ ಹೇೆಳಿದ್ನಾರಂೆಬ್ತದನತು ಹೆೇಳೂೆೇಣ್ವೆೇ?   
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ಶ್ರೇ ಎನ.ರವಿಕತಮನರ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ ಸದ್ನಾರ್ 
ವಲಿಭಭನಯಿ ಪಟೇೆಲ್ರವರ ಅಭಿಪ್ನರಯಕೆೆ ಮನನಯ ಜವನಹರಲನಲ ರೆ್ಹರತರವರತ ಬೆಲ ೆಕೂೆಡಲಲಿ 
ಎಂಬ್ ಬ್ಗೆೆ ಹೆೇಳೂೆೇಣ್ವೇೆ?   

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ:- ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ ಅವಕನಶ ಕೂೆಡಿ. 

(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರ ಮನತ್ನತು ಹೂೆರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತಗಳು ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವುದತ  ಯನವುದೂ ಕಡತ್ಕೆೆ ಹೂೆೇಗಬನರದತ.  

(ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ ನಿದ್ೆೇಾಶನದ ಮೇರಗೆ ೆಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದಾನತು ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಇನತುಳಿದ ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವುದನತು 

ಕಡತ್ದಲಿ ದ್ನಖ್ಲಸಿರತವುದಲಿ) 
 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸ್ನದ:-  ಲನಲ ಚೌಕ್ನಲಿ ಧ್ವಜನರೊೇಹಣ್ ಮನಡತವುದಕೆೆ ಹೊೇದರತ. 
ವಿರೂೆೇಧಿಗಳ ಗತಂಡಿಗೆ ಎದ್ೆಗಳನತು ಕೂೆಟಟರೂ, ಯನರನದರೂ ಸತ್ುರನ!   ಈ ತಿರವಣ್ಾ ಧ್ವಜದ ಬ್ಗೆೆ 
ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್ ಕೆೇಳಿ. ಈ ತಿರವಣ್ಾ ಧ್ವಜದ ಸಲತವನಗಿ ಅಸ್ನುಂನ ಕನಕಲತ್ ಬ್ರೊೇವನ  ಎನತುವವರತ 
ಬಿರಟಿೇಷರ ಗತಂಡಿನಿಂದ್ನಗಿ ತ್ಮಾ ಪ್ನರಣ್ವನತು ಕಳೆದತಕೊಂಡರತ. ಪಶ್ಾಮ ಬ್ಂಗನಳದ ಮನತ್ನಂಗಿನಿ 
ಹಜನರ ಎಂಬ್ ಮಹಿಳೆ ತಿರವಣ್ಾ ಧ್ವಜದ ಸಲತವನಗಿ ತ್ಮಾ ಪ್ನರಣ್ವನತು ಕೊಟಿಟದ್ನಾರ.ೆ  ಗತಜರನತ್ನ 
ಸಿರಿೇಶ್ಕತಮನರ್ ಎನತುವವರತ ತಿರವಣ್ಾ ಧ್ವಜದ ಸಲತವನಗಿ ತ್ಮಾ ಪ್ನರಣ್ವನತು ಕೂೆಟಿಟದ್ನಾರೆ.  

ಶ್ರೇ ಎನ. ರವಿಕತಮನರ:- ಈ ಕನಂಗೆರಸ ಆಡಳಿತ್ವಿದ್ನಾಗಲೂ ಕೂಡ ರನಷರಧ್ವಜಕೆೆ ಬ್ಲದ್ನನ 
ಆಗಬೇೆಕನಗಿದ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸ್ನದ:- ಗತಜರನತಿನ  ಶ್ರೇ  ಸಿರಿೇಶ್ಕತಮನರ್ ರವರತ ತ್ಮಾ ಪ್ನರಣ್ವನತು 
ಕೊಟತಟ, ಈ ದ್ೆೇಶದ ತಿರವಣ್ಾ ಧ್ವಜವನತು ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ      
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(ಗೊಂದಲ) 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವುದತ ಯನವುದೂ ಕಡತ್ಕೆೆ 

ಹೊೇಗಬನರದತ.  

(ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ ಸೂಚರೆ್ಯ ಮೇರಗೆೆ ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದಾನತು ದ್ನಖ್ಲಸಿರತವುದಲಿ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸ್ನದ:- ತಿರವಣ್ಾ ಧ್ವಜವನತು ಪ್ನರಣನಪಾಣೆ ಮನಡಿ, ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ  ಆ 
ಧ್ವಜದಲಿನ ಮೂರತ ಬ್ಣ್ಣಗಳಲಿ  ಎಲನಿ ಸಂಸೃತಿಗಳನತು ಪರತಿನಿಧಿಸಲನಗಿದ್ೆ.  ಈ ದ್ೆೇಶದಲಿ ಏಳು 
ದ್ೊಡಡ ದ್ೂೆಡಡ ಧ್ಮಾಗಳಿವ.ೆ  

(ಮತಂದತ) 

(072) 17.02.2022 5.10 ಟಿಸಿಹೆಚ-ಎಂಡಿ              (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸ್ನದ (ಮತಂದತ):-  

ಆ ಧ್ಮಾಗಳು ಸಾತ್ಂತ್ರ ಬ್ರತವುದಕೆೆ ಮದಲತ ಇದಾವು, ಸಾತ್ಂತ್ರ ಬ್ಂದ ನಂತ್ರವೂ ಇವ.ೆ  ಹಿಂದೂ 
ಧ್ಮಾ, ಇಸ್ನಿಂ ಧ್ಮಾ, ಕೈೆಸು ಧ್ಮಾ, ಬೌದಿ ಧ್ಮಾ, ಸಿಖ್ ಧ್ಮಾ, ಜೆೈನ ಧ್ಮಾ ಮತ್ತು ಜೊೇರೂೆೇ 
ಆಸಿರಯನ್ (Zoro astrian) ಧ್ಮಾಗಳಿವ.ೆ  ನಮಾದತ ಬ್ಹತ ಧ್ಮಿೇಾಯ ರನಷರ.  ನಮಾದತ 
ಸತಮನರತ 19 ಸ್ನವಿರ ಭನಷ್ಗೆಳಿರತವ ರನಷರ.  ಎಲನಿ ಬ್ಣ್ಣಗಳು ನಮಾಲಿ ಇರಬೇೆಕೆಂದತ ಈ ಮೂರತ 
ಬ್ಣ್ಣವನತು ಮನಡಿಕೂೆಂಡಿರತ್ಕೆಂಥದತಾ. vernight ಟೆೈಲರ್ರವರ ಹತಿುರ ಹೊೇಗಿ ಇದನತು 
ಹೊಲಸಿಕೂೆಂಡತ ಬ್ಂದರತವುದಲಿ. ಇದಕೆೆ ಸತದೇಘಾವನಗಿ 1916ರೆ್ೇ ಇಸವಿಯಿಂದ 1947ರೆ್ೇ 
Constituent Assembly ವರಗೆ ೆಚಚೆಾಯನಗಿದತಾ, ಬನವುಟವನತು ಈ ದ್ೆೇಶದ ಗೌರವವಂೆದತ 
ರ್ನವು ಒಪಿಪಕೂೆಂಡಿದ್ಾೆೇವೆ. ಇದ್ೆಲನಿ 1980ರಲಿ ಬ್ಂದತ ಎರಡತ ಬ್ಣ್ಣ ಹನಕಿ ಮನಡಿರತ್ಕೆಂಥ ಬನವುಟ 
ಅಲಿ. ಆದಾರಿಂದ ಈ ಬನವುಟ ಮನಡತವ ಸಂದಭಾದಲಿ ಹಲವರತ ತ್ನಯಗ ಬ್ಲದ್ನನ ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ 
ಕನಶ್ೀರದಲಿ ಲನಹೂೆೇರ್ಗೆ ಹೊೇಗಿಬಿಟತಟ ಜಿರ್ನುಗಿರ್ನು ದ್ೊಡಡ secular leader ಇಲಿವೆಂದತ ರ್ನವು 
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ಹೆೇಳಿದ್ೆಾೇವೆಯೇ? ಪ್ನಕಿಸ್ನುನದ Prime Minister ಶ್ರೇ ನವನಜ್ ಶರಿೇಫ್ರವರ ಮಮಾಗಳ 
birthday ಗೆ ಹೂೆೇಗಿ ಬಿರಿಯನನಿ ತಿಂದತ ಬ್ಂದವರತ ರ್ನವನ? ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳ ತ್ನಯಿಗ ೆ
ಪ್ನಕಿಸ್ನುನದಂದ ಇವತ್ತು ಸಹ ಮನವಿನಹಣ್ತಣ ಬ್ರತತ್ುದ್ೆ.  ಅದನತು ರ್ನವು ತಿನತುತಿುದ್ೆಾೇವೆಯೇ? ಮನನಯ 
ಗೃಹ ಸಚಿವರೆೇ, ತ್ನವು ಇತಿಹನಸವನತು ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕತ. ರ್ನವು ಈ ರನಷರದ ಇತಿಹನಸವನತು 
ರೆ್ೂೇಡಿದ್ನಗ, ತ್ನವು ಈ ರನಷರಧ್ವಜದ ಬ್ಗೆೆ ಬ್ಹಳ ಗೌರವಿದ್ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರಿ. ರ್ನನತ ನಿರ್ುೆಯೇ 
ಹೆೇಳಿದ್ೆಾೇರ್,ೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್.ೆ 1947ರೆ್ೇ ಇಸವಿ ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ನ ಮತಖ್ವನಣಿ 
“Organizer”್ನಲಿ editorial ಬ್ರೆದದ್ನಾರ.ೆ ಅದರಲಿ; 

"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."  

ಎಂದತ ಹೇೆಳಿರತವುದತ ರ್ನವಲನಿ, ನಿಮಾ ಪೂವಾಜರತ ಹೆೇಳಿರತವುದತ. ಆದಾರಿಂದ ರನಷರಧ್ವಜದ 
ಬ್ಗೆೆ ಈ ಡ್ೂೆೇಂಗಿ ದ್ೇೆಶ ಪ್ೆರೇಮ ನಮಗೆ ಬೆೇಕನಗಿಲಿ.  

 ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್ (ವಿಧನನ ಸಭೆಯಿಂದ ಆಯೆಯನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸದ್ನಾರ್ ವಲಿಭನಬನಯಿ ಪಟೇೆಲ್ರವರತ, ಕನಶ್ೀರದಲಿ ಎರಡತ ಧ್ವಜ ಮತ್ತು 
ಎರಡತ ಸಂವಿಧನನ ಇರಬನರದ್ೆಂದತ ಅಭಿಪ್ನರಯಪಟಿಟದಾರತ? ಮನನಯ ಪಂಡಿತ್ ಜವನಹರ್ ಲನಲ್ 
ರೆ್ಹರತ ರವರತ ಪ್ನಲಾಮಂರ್್ನಲಿ ಏನತ ಹೆೇಳಿದರತ? 

(ಗೊಂದಲ) 

 ಡ್ನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ ಸ್ನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, surgical strike ಬ್ಗೆೆ 
ಇವರತ proof ಕೆೇಳುತ್ನುರೆ.  
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(ಗೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, (ಗೊಂದಲ) ಅವರತ 
ಇಲಿವೆಂದತ ಹೆೇಳಲ. 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸ್ನದ್:- ನಿೇವು ರ್ನಲತೆ ಜನ ಸತಿುರತ್ಕೆಂಥವರ ಹೆಸರತ ಹೆೇಳಿ. 

(ಗೊಂದಲ) 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರತ ಹನಗೂ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದವರತ ಸದನದಲಿ ಒಮಾಲೆ ಎದತಾ 
ನಿಂತ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ) 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಎಲಿರೂ ದಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕೊಳಿಳ. ರ್ನನತ ಹೆೇಳಿದರೂ ಕೆೇಳುತಿುಲಿ, 
ಅವರತ ಕೆೇಳದದಾರ ೆ ಏನತ ಮನಡತವುದತ ಹೆೇಳಿ. ಕಡತ್ಕೆೆ ಹೊೇಗಬನರದತ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ಾೆೇರೆ್. 
ಇರ್ುೆೇನತ ಹೆೇಳಬೇೆಕತ ರ್ನನತ.  

(ಗೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಗಾರ್ೆೈಜರ್ ಪತಿರಕೆಯಲಿ 
ಬ್ಂದರತವುದನತು ಇವರತ ಓದತತಿುರತವುದತ ತ್ಪತಪ.  ಅದತ ಆಗಾರ್ೆೈಜರ್ ಪತಿರಕಯೆಲಿ ಇಲಿ. ಇವರದ್ೇೆ 
ಆದಂತ್ಹ ಪದಗಳನತು ಆಗಾರ್ೆೈಜರ್ನಲಿ ಹೆೇಳುತಿುದ್ನಾರ.ೆ  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸ್ನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದತ ಸತಳನಳದರೆ ರ್ನನತ ಭನಷಣ್ವನತು 
ನಿಲಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

(ಗೊಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪ್ನಟಿೇಲ್ (ಲೊೇಕೊೇಪಯೇಗಿ, ಬ್ಂದರತ, ಮತ್ತು ಒಳರ್ನಡತ ಜಲ ಸ್ನರಿಗೆ 
ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಗೌರವನನಿಾತ್ ಹಿರಿಯ 
ಸದಸಯರತ. ಅವರತ ರನಜಯಸಭೆಯಲಿ ಕೆಲಸ ಮನಡಿ ಇಲಿಗೆ ಬ್ಂದದ್ನಾರ.ೆ ಅವರ ಬ್ಗೆೆ ನಮಗ ೆ
ಗೌರವವಿದ್.ೆ ಆದರೆ ಅವರತ ನಮಾ ಬ್ಗೆೆ ಆಪ್ನದರೆ್ ಮನಡತವಂಥ ಸಂದಭಾದಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇರತ್ಕೆಂಥ 
ಗೌರವ ಮತ್ತು ಅವರ ಹಿರಿತ್ವನತು ಬಿಟತಟ, ರ್ನವು ಏನತ low belt ಎಂದತ ಕರಯೆತತ್ೆುೇವೆಲನಿ, ನಿರ್ುೆ 

ದವಸ ರ್ನಗಪತರಕೆೆ xxx ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಇವತ್ತು ʻಡ್ೂೆೇಂಗಿʼ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಇದತ 
ಅವರಿಗೆ ಹೆಚತಾ ಘನತ್ ೆತ್ರತವುದಲಿ. ʻನಂಬ್ರ ದಸ ಸಫಿರ್ ಜಂಗ್ ರೂೆೇಡ್̓ ನವರತ ನಿಮಾನತು 
ಪಿರೇತಿ ಮನಡಬ್ಹತದತ ಅಷ್ೆಟೇ. ಅದನತು ಬಿಟತಟ ಇದರಿಂದ ಬೆೇರ ೆಇರ್ುೆೇನೂ ಆಗತವುದಲಿ.   

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸ್ನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರನತು ಯನರತ ಪಿರೇತಿ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ 
ಈಗ ಶ್ರೇ ಎನ್. ರವಿಕತಮನರ್ರವರತ ಅದತ “Organizer”್ ನಲಿ ಬ್ಂದಲಿವೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರಲನಿ, 
ನಮಾಲಿ ಯನವುದೂ ಸತಳಿಳನ ಫನಯಕಟರಿ ಇಲಿ.  

 ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದ್ನಾರ್ ವಲಿಭಬನಯಿ 
ಪಟೆೇಲ್ರವರತ ರೆ್ಹರೂರವರ ಬ್ಗೆೆ ಏನತ ಹೆೇಳಿದ್ನಾರ ೆಅದನತು ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳಳಲ.  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸ್ನದ್:- ಒಂದತ ಸತಳಳನತು ನೂರತ ಬನರಿ ಹೆೇಳತ್ಕೆಂಥದಾನತು ನಮಗೆ 
ಹೆೇಳಿಕೂೆಟಿಟಲಿ.   

 ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕನಶ್ೀರ ಈ ದ್ೆೇಶದ ಅವಿಭನಜಯ 
ಅಂಗ. ಆಗ ನಿಮಾವರತ ಏಕೆ ತಿರವಣ್ಾ ಧ್ವಜವನತು ಹನರಿಸಲಲಿ? ಏಕೆ ಮನನಯ ಮತರಳಿ ಮರ್ೂೆೇಹರ್ 
ಜೊೇಷ್ಟಯವರನತು (ಗೊಂದಲ) ಕರದೆತಕೂೆಂಡತ ಬ್ಂದತ, ರನಷರಧ್ವಜವನತು ಹನರಿಸಬೆೇಕನದಂಥ 
ಪರಿಸಿಥತಿ ಈ ದ್ೆೇಶಕೆೆ ಬ್ಂತ್ತ. ಅದಕೆೆ ಕನರಣ್ ಕನಂಗೆರಸ್ ತ್ನರೆ್? 

XXX ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆದ್ೆೇಶನನತಸ್ನರ ಕಡತ್ದಂದ ತೆ್ಗೆಯಲನಗಿದ್ೆ 
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(ಗೊಂದಲ) 

  ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸ್ನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಟಲಯಲಿ ಮತಸಲೊೇನಿಯವರತ 
ಇದಾರತ ರೆ್ೂೇಡಿ, ನಿಮಾ ಸಂಘ ಪರಿವನರದ ಸಂಸ್ನಥಪಕರತ ಅವರ ಮತಂದ್ ೆ ಹೊೇಗಿ ಕೈೆ 
ಮತಗಿದತಕೊಂಡತ ಬ್ಂದರತವುದತ.  ನಿೇವು ಕೂಡ ಅಲಿಂದಲೆೇ ಬ್ಂದರತ್ಕೆಂಥವರತ. ನಿೇವು ʻಇಟಲ’್
ಎಂದತ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಡಿ. 

(ಗೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸ್ನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುಕೆೆ ಅವಕನಶ 
ಕೊಡಬನರದ್ಂೆದತ ಹಿೇಗೆ ಮನಡತತಿುದ್ನಾರ.ೆ ಆದಾರಿಂದ. . . 

(ಗೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್:- ನಮಾ ದ್ೇೆಶದಲಿ ಹೂೆೇರನಟ ಮನಡತ್ಕೆಂಥ ಪರಿಸಿಥತಿ ಬ್ಂದದತಾ, 
ಡ್ೂೆೇಂಗಿ ಕನಂಗೆರೇಸ್ ಪಕ್ಷದಂದ ದ್ೆೇಶ ವಿರೂೆೇಧಿ....  

(ಗೊಂದಲ) 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರತ ಹನಗೂ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದವರತ ಸದನದಲಿ ಒಮಾಲೆ ಎದತಾ 
ನಿಂತ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ) 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಎಲಿರೂ ದಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕೊಳಿಳ. 

 ಶ್ರೇ ರಘುರ್ನಥ್ ಮಲನೆಪೂರ ೆ (ವಿಧನನ ಸಭೆಯಿಂದ ಆಯೆಯನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದಕೆೆ ರ್ನನತ ಚಚೆಾಗೆ ಅವಕನಶ ಕೊಡಬನರದ್ಂೆದತ ವಿನಂತಿ ಮನಡಿಕೊಳುಳತ್ೆುೇರೆ್.  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ರಘುರ್ನಥ್ ಮಲನೆಪೂರಯೆವರೇೆ, ರ್ನನತ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರಿಗ ೆ ಅನತಮತಿ ಕೊಟಿಟದ್ಾೆೇರೆ್. ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ, ಬಿಡತವುದತ ಅವರಿಗೆ ಬಿಟಿಟದತಾ. 
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ನಿಮಗೆ ಆ ರಿೇತಿ ಏರ್ನದರೂ ಅನಿಸಿದಾರ ೆ ನನಗ ೆ ಒಂದತ ಲೆಟರ್ ಕೊಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ರಿಪ್ೆಿೈ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

 ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ ನಮಾನತು ಡ್ೂೆೇಂಗಿ ಎಂದರತ. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟಯವರೇೆ, ಅವರತ ನಿಮಗೆ ಹೇೆಳಿದತಾ ಅಲಿ. ತ್ನವು 
ದಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿಳ. 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸ್ನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ದ್ೆೇಶಭಕುರತ, ದ್ೇೆಶ ಭಕುರತ 
ಎಂದತ ಎಲೂಿ ಹೆೇಳುವುದಲಿ ಸ್ನಾಮಿ. ಸ್ನಾತ್ಂತ್ರಾ ಹೂೆೇರನಟದಲಿ ಬಿರಟಿಷರ ಜೊತ್ಗೆೆ ಇದಾವರತ ಇವರತ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್:- ಅದಕೆೆ ನಿಮಾ ಕನಂಗರೆಸ್ ಕನಲದಲಿ ಸ್ನವಿರನರತ ಜನ terrorist 
ಗಳು ಹತಟತಟಕೊಂಡಿದಾರತ. 

(ಗೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸ್ನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರ ಪೂವಾಜರತ, ಅವರ ಸಂಘ 
ಪರಿವನರದವರತ, ವಿೇರ ಸ್ನವಾಕಾರ್ರವರತ ಬಿರಟಿಷರಿಗೆ ಕ್ಷಮನಪಣೆ ಬ್ರೆದತಕೊಟಿಟದ್ನಾರೆ.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರತ ಹನಗೂ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದವರತ ಸದನದಲಿ ಒಮಾಲೆ ಎದತಾ 
ನಿಂತ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ) 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸ್ನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಧೆೈಯಾ ಇದಾರ ೆಮನತ್ರ್ನಡಿ, ನಿಮಗ ೆ
ಬೆೇಡ ಎಂದವರತ ಯನರತ? 

(ಗೊಂದಲ) 

 ಡ್ನ|| ತ್ೆೇಜಸಿಾನಿ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಲಿ ಚಚೆಾ ಆಗತತಿುಲಿ.. . . 
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(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸ್ನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸತ್ಯ ಹೆೇಳಿದರೆ ಮೈ ಪರಚಿಕೊಳುಳತಿುದ್ನಾರೆ.  

    (ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಡ್ನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ ಸ್ನಾಮಿಯವರೇೆ, ನಿಮಗೆ ಇಷಟಬ್ಂದಂತೆ್ 
ಹೆೇಳುವುದ್ೇೆನತ. ತ್ನವು ದಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿಳ. 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಲಿ ಆ ಪಕ್ಷ, ಈ ಪಕ್ಷ 
ಎನುದ್ೆೇ ಎಲನಿ ಗೌರವನನಿಾತ್ ಸದಸಯರತ ತ್ತಂಬನ ಚೆರ್ನುಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ. ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರಿಂದ ಈ ರಿೇತಿಯ ಪರಚೂೆೇದರ್ೆಯ ಶಬ್ಿಗಳನತು, ರ್ನವನಯರೂ ನಿರಿೇಕ್ೆ ಮನಡಿರಲಲಿ. ಅವರ 
ಸ್ನಥನ-ಮನನಗಳು ತ್ತಂಬನ ದ್ೊಡಡದತ. ಅವರತ ಅವರ ಅಂತ್ಸಿುಗೆ ತ್ಕೆಂತ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕತ. ಅವರತ 
provoking ಆಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ನದರೆ ಹೇೆಗೆ? ನಮಗೂ ಕೂಡ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ಕೊಡಿ, 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇವ;ೆ ರ್ನವು ತ್ಯನರಿದ್ೆಾೇವೆ. ನಿಮಗಿಂತ್ ಕಿರಿಯ ಸದಸಯರೆಲನಿ beautiful ಆಗಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ನಾರೆ, ಅವರತ ಈ ರಿೇತಿ ಮನತ್ರ್ನಡಲಲಿ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸ್ನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ ಧನರನಳವನಗಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ಹತದತ. 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್:- ನಿಮಾ  ಪಕ್ಷದ ಅನಿಲ್ಕತಮನರ್ರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ, ಅದಕೆೆ 
ರ್ನವು ವಿರೂೆೇಧ್ ಮನಡಿದ್ೆಾೇವೆಯೇ? 
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(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರತ ಹನಗೂ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದವರತ ಸದನದಲಿ ಒಮಾಲೆ ಎದತಾ 
ನಿಂತ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಏನಿರೇ, ಇದ್ೆೇನತ ಕತರಿ ದ್ೊಡಿಡಯೇ? ನಿಮಗೆ ಎಷತಟ ಬನರಿ ಹೆೇಳುವುದತ. 
ಎಲಿರೂ ದಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿಳ. ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ್ ರವರೆೇ ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ್ (ಪದವಿೇಧ್ರರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಲಿ 
ಒಂದತ ಸಂಘಷಾ ನಡ್ಯೆಿತ್ತ. ಅವರವರ ನಿಲತವಿಗೆ ಅವರವರತ ಅಂಟತಕೊಂಡಿದ್ೆಾೇವೆ. ಇದರ ಮಧೆಯ 
ನಮಾ ಹಿರಿಯರನದಂಥ ಮನನಯ ಅಡಗೂರತ ಹೆಚ್.ವಿಶಾರ್ನಥ್ರವರತ ಒಂದತ 
ಸ್ೌಹನದಾಯತತ್ವನದಂಥ ಒಂದತ ಸಲಹೆಯನತು ಕೊಟಟರತ. ಆ ಹಿರೆ್ುಲೆಯಲಿ ರ್ನವು ಸದನವನತು 
ರೆ್ೂೇಡತತಿುದ್ೆಾೇವೆ. ಹನಗನಗಿ, ರ್ನವು ನಿರ್ುೆ ಮತ್ತು ಮರೆ್ುಯಿಂದ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ 
ಅನಗತ್ಯವನಗಿ ನಮಾನತು ಎಷ್ೆಟೇ ಪರಚೊೇದರ್ೆಯನತು ಮನಡಿದರೂ ಕೂಡ ಎದತಾನಿಂತಿಲಿ. ಅವರಷತಟ 
ಅಲಿದ್ೆೇ ಇದಾರೂ ಸಾಲಪ ಕಡಿಮಯನದರೂ ಚಿಂತೆ್ ಇಲಿ, ನಮಗೆ ವನಪಸತು ಬನಯರ್್ ಹೊಡ್ೆಯತವುದಕೆೆ 
ಬ್ರತತ್ುದ್ೆ. ಆದರ ೆಒಂದತ ವನತ್ನವರಣ್. . . 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸ್ನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಆಯನೂರತ 
ಮಂಜತರ್ನಥ್ರವರೆೇ, ತ್ನವು ಒಮಾ  ಅದನತು ರಿಪಿೇರ್್ ಮನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ್:- ಅಷತಟ ಅಲಿದದಾರೂ ನಮಗೆ ಕಡಿಮ ಮನಡತವುದಕನೆದರೂ 
ಬ್ರತತ್ುದ್,ೆ ಇದತ ಸಪಷಟವನಗಿ ಕೆೇಳಿಸಿತೆ್ೂೇ? 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸ್ನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬನಯಟಿಂಗ್ ಮನಡಲತ ರ್ನವು ಕಿರಕರೆ್್ 
ಪ್ೆಿೇಯರ್ ಅಲಿ. 
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ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಭನಷ್ಯೆನತು ಅವರತ ಹೆೇಗ ೆ

ಬೆೇಕನದರೂ ಉಪಯೇಗಿಸಬ್ಹತದತ. ಅವರತ xxx ಮತ್ೊುಂದತ ಹೆಸರನತು ಹೆೇಳಿದರತ. ಅದಕೆೆ ರ್ನವು 
ಯನವತ್ನುದರೂ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ಾೆೇವೆಯೇ? ಅವರತ ಒಬ್ಬರತ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ. ರ್ನವು  
ಅವರನತು ಮೇಲಾಟಟದಲಿ ರೆ್ೂೇಡತತಿುದ್ೆಾೇವೆ. ಆದರೆ ಆ ಮನತಷಯ ಕೆಳಗಡ್ ೆಇಳಿಯತತಿುಲಿ, ಅವರತ ಎಷತಟ 
ಕೆಳಗಡ್ ೆ ಇಳಿಯತತ್ನುರೂೆೇ ಎಂದತ ಬಿಟಟೆವು. ಈಗ ಪರಶೆು ಇರತವುದ್ೇೆರ್ೆಂದರ,ೆ ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ತ್ನವು ಕೂಡ Adjournment Motion ನತು reject ಮನಡಿದ ಮೇಲ ೆ
ಒಂದತ ಸ್ೌಹನದಾಯತತ್ವನದ ವನತ್ನವರಣ್ ನಿಮನಾಣ್ವನಗಿ, ಒಂದತ ಇತ್ಯಥಾವನಗಲ ಎಂದತ 
ಚಚೆಾಗ ೆ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೊಟಿಟದಾೇರಿ. ಇತ್ಯಥಾವನಗತವುದತ ಬೆೇಡವಂೆದತ ಅವರ ಮನಸಿುನಲಿದಾ̧ರೆ, 
ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೂ ಅವಕನಶ ಕೊಡಿ. ನಮಗೂ ವನಪಸತು 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ ಬ್ರತತ್ುದ್ೆ. ರ್ನವು ಬನಯಿ ಮತಚಿಾಕೂೆಂಡತ ಕತಳಿತಿರತವುದತ, ನಮಗೆ ವನಪಸತು 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ ಬ್ರತವುದಲಿ ಎಂದತ ಅಲಿ, ಒಂದತ ಒಳೆಳಯ ವನತ್ನವರಣ್ ಬ್ರಲ ಎಂದತ ಸತಮಾರೆ್ 
ಕತಳಿತಿದ್ಾೆವು. ಆಯಿತ್ತ, ಇದತ ಸಂಸದೇಯ ವಯವಸೆ್ಥ. ಅವರತ ತ್ಪತಪ ಮನಡಬ್ಹತದತ, ರ್ನವೂ ಕೂಡ 
ತ್ಪತಪ ಮನಡಬ್ಹತದತ. ಆದರ ೆ ಜೊತ್ೆಗೂಡಿ ಮತಂದ್ೆ ಸ್ನಗಬೆೇಕನಗಿರತತ್ುದ್.ೆ ಎಲಿಂದ ಎಲಿಗೂೆೇ 
ಹೆೇಳಿದರ ೆ ಹೆೇಗ?ೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಬ್ಹಳ ಹೆೇಳುವುದತ ಇದ್ೆ. ಕೂೆರೆ್ಗ ೆ ಒಂದತ ಮನತ್ನತು 
ಹೆೇಳುವುದ್ೇೆರ್ೆಂದರ,ೆ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಸ್ೇೆರಿ ಒಂದತ atmosphere ಮನಡೆ್ೂೇಣ್. ಒಂದತ 
ಸ್ೌಹನದಾಯತತ್ ವನತ್ನವರಣ್ ನಿಮನಾಣ್ ಮನಡ್ೂೆೇಣ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಹೌದತ. 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಲಿವೆೇ ಇದತ ಹಿೇಗೆಯೇ 
ಮತಂದತವರೆದರೆ ಇದಕೆೆ end ಇಲಿವೆೇ? ಪೂತಿಾ lock ಆಗಿದ್ಯೆೇ, ಇದತ dead lock ಆಗಿದ್ಯೆೇ 
ಹನಗನದರೆ, ತ್ನರಿೇಖ್ತ 25ರವರೆಗೂ ಹಿೇಗೆಯೇ ನಡ್ಯೆಲ, ಯನರತ ಬೆೇಡ ಅನತುತ್ನುರ.ೆ ಒಂದತ line 
XXX ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆದ್ೆೇಶನನತಸ್ನರ ಕಡತ್ದಂದ ತೆ್ಗೆಯಲನಗಿದ್ೆ 
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ಗೌರವನನಿಾತ್ ರನಜಯಪ್ನಲರ ವಂದರ್ನ ನಿಣ್ಾಯವನತು ಕಳುಹಿಸಿಕೂೆಟಟರೆ, constitutional 
obligation ಮತಗಿಯಿತ್ತ. ಆ ರಿೇತಿ ಆಗತವುದತ ಬೇೆಡ ಎನತುವುದತ ನನು ಸಲಹ.ೆ   

Mr. CHAIRMAN:- correct.  

(ಮತಂದತ) 

(073)17.2.2022/5.20/ಎಂ.ಎಂ-ಎಂ.ಡಿ          (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ)          

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ:- ಅದಕೂೆೆೇಸೆರ ಸರ್ನಾನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರಲಿ 
ವಿನಂತಿ ಮನಡಿಕೊಳುಳತ್ುೆೇರೆ್, ನಿೇವು ಟಿೇಕೆ ಮನಡಿ ರ್ನವು ಅದನತು ಸ್ನಾಗತ್ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  ಆದರೆ 
ನಿಮಾ ಟಿೇಕೆ ಹೇೆಗಿರಲ ಎಂದರೆ ರ್ನವು ಸಾಲಪ enjoy ಮನಡತವ ಹನಗಿರಲ.  ಅದತ ಬಿಟತಟ ಉರಿದ್ೆದತಾ 
ನಿಂತ್ತಕೂೆಂಡತ ಗಲನಟೆ ಮನಡತವ ಹನಗೆ ಮನಡಬೇೆಡಿ ಎಂಬ್ ವಿನಂತಿಯನತು ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ 
ಮನಡತತಿುದ್ೆಾೇರ್.ೆ  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, ಬೆೇಗ ಮನತ್ರ್ನಡಿ 
ಮತಗಿಸಿ.  ಏಕೆಂದರ ೆಈಗನಗಲೆೇ ಈ ವಿಚನರದ ಬ್ಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಪ್ನರರಂಭಿಸಿ ಸತಮನರತ ಎರಡತ 
ಗಂಟೆಗಳನಯಿತ್ತ.  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸ್ನದ(ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ರ್ನರೆ್ೇನತ provoke ಮನಡಬೇೆಕೆಂದತ ಎದ್ೆಾೇಳಿರಲಲಿ.  ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಬ್ಂದತ ಆ ರಿೇತಿ ಹೇೆಳಿದ್ನಗ; 
ರ್ನವೇೆನತ ರಣ್ಹೆೇಡಿಗಳಲಿ, ರ್ನವು ಅದಕೆೆ ಉತ್ುರ ಕೊಡಬೇೆಕನಗತತ್ುದ್ೆ. ಇತಿಹನಸಕೆೆ ಹೊೇದ್ನಗ 
ರ್ನವೂ ಇತಿಹನಸ ಹೇೆಳಬೇೆಕನಗತತ್ುದ್ೆ.  ಏಕೆಂದರ ೆಇತಿಹನಸವನತು ತಿದಾ ತಿದಾ ಬಿಟಿಟರತವವರತ ಇವರತ.  
ಅವರತ   ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ,    ನಿರ್ುೆ    ರ್ನರೆ್ೇರ್ೂೆೇ xxx   ಎಂದತ   ಹೆೇಳಿದ್ೆನಂತ್ೆ.  ಹೆೇಳಿದ್ೆ. ಅದ್ೇೆನತ 
XXX ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆದ್ೆೇಶನನತಸ್ನರ ಕಡತ್ದಂದ ತೆ್ಗೆಯಲನಗಿದ್ೆ 
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unparliamentary ಶಬ್ಿವೆೇ? ರ್ನಗಪತರ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರೂ ಇವರತ ಕತಣಿದ್ನಡತತ್ನುರೆ.    
ಆರ್.ಎಸ.ಎಸ್ ಎಂದರೆ ಬೆೇಕನದರೆ ಇವರತ ಕತಣಿದ್ನಡಲ.  ಏಕೆಂದರ ೆಅದತ ಬೇೆರ ೆಪರಶೆು. 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ(ಪದವಿೇಧ್ರರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, 
ಮತಂದ್ ೆ ರ್ನವು ಕೂೆತ್ನಾಲಪತರದ ಬ್ಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇವೆ.  ನಮಗದತ ಬೆೇಡ.  ಸತಮಾರೆ್ೇ 
ಕೆಣ್ಕಬೆೇಡಿ. ನಮಗೂ ಇತಿಹನಸ ಗೊತಿುದ್ೆ.   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸ್ನದ:- ಆಯಿತ್ತ. 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ:- ರ್ನವು ಕೂೆತ್ನಾಲಪತರ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇವೆ, ಕೊತ್ನಾಲಪತರದ 
ಪರಜಗೆಳು ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇವೆ.   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸ್ನದ:- ಆಯಿತ್ತ ಹೇೆಳಿ. 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ:- ಕೊತ್ನಾಲಪತರದಲಿ ಹೆೇಗ ೆಬ್ದತಕಿದ್ಾೆವು ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇವೆ.  
ನಮಾ ಹತಿುರವೂ ಬ್ಹಳ ಇದ್ೆ. ಬೆೇಡ ಅದತ ಅಗತ್ಯವಿಲಿ.  ಸಂಸದೇಯ ಭನಷ್ ೆ ಮೇಲ ೆ ಚಚೆಾ 
ಮನಡ್ೂೆೇಣ್.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸ್ನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕೊತ್ನಾಲಪತರದ ಕೂೆತ್ನಾಲರಿಗೆಲನಿ 
ಆಶ್ೇವನಾದ ಮನಡಿದವರತ ಯನರೆಂದತ ಕೆೇಳಿ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, ಒಂದತ ನಿಮಿಷ . . . 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸ್ನದ:- ಪೂವನಾಗರಹಪಿೇಡಿತ್ರಿಗೆ (ಗೊಂದಲ) ಶ್ವಮಗೆದಲಿ 
ಕೊತ್ನಾಲಪತರದವರನತು ಬಳೆೆಸಿದವರತ ಯನರೆಂದತ ಕೆೇಳಿ.  ಶ್ವಮಗೆದಲಿ ಬೆಳೆಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗ ೆ 
ತ್ಂದವರತ ಯನರೆಂದತ ಕೆೇಳಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, ಒಂದತ ನಿಮಿಷ ಕೇೆಳಿ.  



                                                                                      «¥À/17.02.2022/  94 

 

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

   

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸ್ನದ:- ಅವರರೆ್ುಲನಿ ಬೆಳೆಸಿದವರತ ಇವರೇೆ, (ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ:- ರ್ನವು ರ್ನಗಪತರದವರೆೇ, ಕೊತ್ನಾಲಪತರದವರಲಿ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸ್ನದ:- ಅವರೆಲನಿ petty offenders, ಅವರನತು ಬೆಳೆಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗ ೆ
ಕಳುಹಿಸಿದವರತ ನಿೇವೆೇ. (ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ:- ಕೊತ್ನಾಲಪತರದವರಲಿ, ರ್ನವು ಯನರಿಗೂ 
ಚಮಚನಗಳನಗಿದಾವರಲಿ.  

(ಗೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸ್ನದ:- ಚಚೆಾ ಮನಡತವುದಕೆೆ ಬ್ರಲಲಿ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದ್ನಗ;  

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ:- ಯನರಿಗೂೆೇ ಮಸ್ನೆ ಹೊಡ್ೆದತಕೊಂಡತ ಸದನಕೆೆ ಬ್ಂದಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸ್ನದ:- ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ ಬ್ರಲಲಿವೆಂದರೆ ವೆೈಯಕಿುಕವನದ ಆಪ್ನದರೆ್ 
ಮನಡತವುದಕೆೆ ಬ್ರತತ್ನುರೆ.  ರ್ನವು ಅದಕೂೆ ತ್ಯನರತ.  ಅವರತ ಉತ್ುರ ಕೊಡಲ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ:- ಸದನಕೆೆ ಯನರನೂು beg ಮನಡಿಕೊಂಡತ ಬ್ಂದಲಿ. 
ಕೊತ್ನಾಲಪತರದವರಿಗೆ ಚತರ್ನವಣ ೆಗೆಲತಿವ ತ್ನಕತಿುದ್.ೆ (ಗೊಂದಲ) ಯೇಗಯತೆ್ ಅಹಾತ್ೆ ಇದ್ೆಯೇ? 
(ಗೊಂದಲ) ಚತರ್ನವಣೆಯಲಿ ಗೆದತಾ ಬ್ರತತ್ೆುೇವೆ.  

(ಗೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ:- ತ್ನಕತಿುದ್ೆ. ನಿಮಾ ಹನಗೆ ಚಮಚನಗಿರಿ ಮನಡತವುದಲಿ. 
ರ್ನವು polish ಮನಡಿ ಬ್ರತವುದಲಿ. (ಗೊಂದಲ) ಚತರ್ನವಣೆಯಲಿ ಗೆದತಾ ಬ್ರತತ್ೆುೇವೆ.  ಕಂಡವರ 
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ಮರ್ ೆ ಬನಗಿಲತ ಕನಯತವುದಲಿ,     (ಗೂೆಂದಲ)  ಕಂಡವರ ಮರ್ ೆ ಬನಗಿಲನಲಿ ಸಲನಂ 
ಹೊಡ್ೆದತಕೊಂಡಿರಲಲಿ.              (ಗೂೆಂದಲ)       ನಿಮಾ ರ್ನಯಕರತಗಳ ತ್ರಹ beg 
ಮನಡಿ ಬ್ರತವುದಲಿ.  ಕೂೆತ್ನಾಲಪತರದವರ ಹತಿುರ ಪ್ನಠ ಕೆೇಳಬೆೇಕನಗಿಲಿ. 

 (ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸ್ನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ yield ಆಗತತಿುಲಿ, ಅವರನತು 
ಕೂರಿಸಿ. (ಗೊಂದಲ) ಅವರಿಗ ೆಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ ಆಮೇಲೆ ಅವಕನಶ ಕೊಡಿ (ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಆಯನೂರ್ರವರೆೇ, ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ 
yield ಆಗಿಲಿ, ತ್ನವು ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿಳ.  

(ಗೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ ಅಹಮದ:- ಶ್ರೇ ಬ್ಂಗನರಪಪನವರಿಗ,ೆ ಮನನಯ ಯಡಿಯೂರಪಪನವರಿಗೆ, ಮನನಯ 
ಈಶಾರಪಪನವರಿಗೆ, ಮನನಯ ದ್ೆೇವೆೇಗೌಡರಿಗೆ ಕನಂಗರೆಸ್ನಲಿ ಎಷತಟ ಸಲ       

                              (ಗೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, . . . 

  ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ್ರವರೆೇ, . . . 

 ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ:-      (ಗೂೆಂದಲ)       ಹಿಂಬನಲಕರತ ನಿೇವು.  ಭನಷ್ ೆ
ಸರಿ ಮನಡಿಕೊಳುಳವುದಕೆೆ ಹೇೆಳಿ. 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸ್ನದ:- ಭನಷ್ ೆಸರಿ ಮನಡಿಕೊಳುಳವುದಕೆೆ xxx xxx ಹೇೆಳಿ.  ನಮಗೆೇಕೆ 
ಹೆೇಳುತಿುೇರಿ? 
XXX ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆದ್ೆೇಶನನತಸ್ನರ ಕಡತ್ದಂದ ತೆ್ಗೆಯಲನಗಿದ್ೆ 
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 (ಗೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ ಪ್ನಟಿೇಲ:- ಇವರತ ಏನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ನಾರೆ?  

(ಗೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಎನ. ರವಿಕತಮನರ:- ನಿಮಾ culture ಅನತು ಸತಧನರಿಸಿಕೊಳಿಳ (ಗೊಂದಲ) 
ಕನಂಗೆರಸ್ನ culture ಏರೆ್ಂದತ ದ್ೆೇಶಕೆೆ ಚೆರ್ನುಗಿ ಗೊತಿುದ್ೆ      

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ:- ಈ ಭನಷ್ ೆನಡ್ಯೆತವುದಕೆೆ ಬಿಡತವುದಲಿ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸ್ನದ:- ಸಕನಾರಕೆೆ ಉತ್ುರ ಕೊಡತವ ಯೇಗಯತ್ೆ ಇಲಿ. ವೆೈಯಕಿುಕ ಟಿೇಕ ೆ
ಟಿಪಪಣಿ ಮನಡತತಿುದ್ನಾರ.ೆ  

(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಒಂದತ ನಿಮಿಷ ಕೇೆಳಿ, ಎಲಿರೂ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿಳ. 

ಶ್ರೇ ಎನ. ರವಿಕತಮನರ:- ಈ ರಿೇತಿಯ ಉದಿಟತ್ನಕೆೆ ಜನರತ ದ್ೆೇಶದಲಿ ಚೆರ್ನುಗಿ ಪ್ನಠ 
ಕಲಸಿದ್ನಾರ.ೆ 

(ಗೊಂದಲ) 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಎದತಾ ನಿಂತ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡಲನತವನದರತ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಎಲಿರೂ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿಳ. ಪಿೇಠದಲಿ ರ್ನನತ ಎದತಾ ನಿಂತ್ನಗಲೂ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರಲನಿ? ಕತಳಿತ್ತಕೊಳಿಳ. ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಮಲನೆಪತರಯೆವರತ ಕೆೇಳಿದತಾ ನನು 
ಮನಸಿುನಲಿ ಮದಲನಿಂದಲೂ ಇತ್ತು.  ಈ ಸದನವನತು ಸತ್ುಂಪರದ್ನಯಕೆೆ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಂಡತ 
ಹೊೇಗಬೇೆಕತ. ಎಲಿರ ಮನಸಿುನಲಿದಾಂತ್ಹ ರೆ್ೂೇವನತು ಹೂೆರಗೆ ಹನಕಬೆೇಕತ, ಒಳೆಳಯ 
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ವನತ್ನವರಣ್ವನತು ನಿಮನಾಣ್ ಮನಡಿ ಸದನವನತು ನಡ್ಸೆಬೆೇಕೆಂಬ್ ಸದತದ್ೆಾೇಶದಂದ ರ್ನನತ ಇಷತಟ 
ಸಮಯದವರೆಗ ೆಎರಡತ ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷದಂದ ಇಲಿ ಕತಳಿತಿದ್ಾೆೇರ್.ೆ ತ್ನವು ವಿಚನರ ಮನಡಬೇೆಕತ. 
ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರತ ಆಪ್ನದರೆ್ ಮನಡಿ provoke ಮನಡತವ ಕೆಲಸ ಮನಡಿದರ ೆಸದನವನತು ಹೆೇಗೆ 
ನಡ್ಸೆಬೆೇಕತ? ದಯಮನಡಿ ತ್ಮಗೆಲನಿ ವಿನಂತಿ ಮನಡಿಕೊಳುಳತ್ೆುೇರ್,ೆ ಅರ್ನವಶಯಕವನಗಿ ಯನರೂ 
ಪರಚೂೆೇದನಕನರಿ ಭನಷಣ್ ಮನಡಬೇೆಡಿ. ಸದನವನತು ನಡ್ಸೆ್ೂೆೇಣ್. ರನತಿರ 10 ಗಂಟೆಯವರಗೊ 
ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳುಳವುದಕೆೆ ರ್ನನತ ತ್ಯನರಿದ್ಾೆೇರೆ್.  ಆದರೆ ಇಲಿ ಒಳೆಳಯ ವನತ್ನವರಣ್ವನತು ನಿಮನಾಣ್ 
ಮನಡಿ ಒಂದತ ಒಳೆಳಯ ಸಂದ್ೆೇಶ ಕಳುಹಿಸತವಲಿ ದಯಮನಡಿ ಸಹಕನರ ಕೂೆಡಬೇೆಕೆಂದತ ವಿನಂತಿ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ಎಸ.ವಿಿ. ಸಂಕನೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರನತಿರ 10 ಗಂಟೆಯವರಗೊ 
ಸದನವನತು ನಡ್ಸೆಿ.  

ಶ್ರೇ ರಘುರ್ನಥ ರನವ್ ಮಲನೆಪತರೆ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ , . . . 

ಶ್ರೇ ಎಸ.ವಿಿ. ಸಂಕನೂರ:- ಮನನಯ ಮಲನೆಪತರೆಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಿಮಿಷ ಕೆೇಳಿ . . . 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ರಘುರ್ನಥ ರನವ್ ಮಲನೆಪತರೆ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ ಅವರ ಘನತ್ೆಗೆ ತ್ಕೆ 
ಹನಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲ. ಅವರತ ರನತಿರ 10 ಗಂಟೆಯವರಗೆ ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲ ರ್ನವು ರನತಿರ 12 
ಗಂಟೆಯವರಗೆ ೆಕೆೇಳುತ್ೆುೇವ.ೆ (ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿ ಕತಮನರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ನಿೇವು ತ್ಗೆೆದತಕೂೆಂಡಿರತವ ಕರಮವನತು 
ರ್ನವು ಸ್ನಾಗತ್ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ.ವಿಿ. ಸಂಕನೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದಯಮನಡಿ ಇದನತು 
ಸ್ೌಹನಾದಯತತ್ವನಗಿ ಮತಗಿಸಬೆೇಕತ. ಮತಗಿಸಿ. 
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ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ. ಪ್ನಟಿೇಲ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ ಬೆೇಕನದ ಹನಗೆ ಟಿೇಕೆ ಟಿಪಪಣಿ 
ಮನಡಲ.  ಆದರೆ ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರದಲಿ (ಗೊಂದಲ) ಭನಷ್ಗೆಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ್ವಿರಲ. ರ್ನವು- 
ನಿೇವು ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದಂದ ಬ್ಂದವರತ.್“ಸ್ೌತ್ೆೇಕನಯಿ ತಿನುಬೆೇಡ ಎಂದರೂ ಎದತಾ ಎದತಾ 
ಕೂತ್ತ ತಿಂದ್”ೆ್ಎಂಬ್ಂತ್ ೆಆಗತತ್ುದ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ.ವಿಿ.ಸಂಕನೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಚಚೆಾಯನತು ಮತಂದತವರೆಸತವುದತ 
ಬೆೇಡ.  ನಮಾ ಒಕೂೆೆರಲನ ಮನವಿ ಇದ್ೆ. (ಗೊಂದಲ) ಇದನತು ಮತಗಿಸಿಬಿಡಿ. ಏತ್ಕೆೆ ನಡ್ಸೆತತಿುೇರಿ? 
(ಗೊಂದಲ) ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರತ ಮತ್ತು ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನತು ಕರಸೆಿ 
ಸಮನಧನನಕರವನಗಿ ಮತಗಿಸಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ನಾರೆ. (ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಯನರತ ಮನಡತವವರತ? 

ಶ್ರೇ ಎಸ.ವಿಿ. ಸಂಕನೂರ:- ತ್ನವು ಸಭನಪತಿಗಳನಗಿದಾೇರಿ (ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅದರೆ್ುೇ ಕೆೇಳುತಿುದ್ೆಾೇರೆ್.  ಕೆೇಳುವುದಕೆೆ ನಿೇವೆಲಿ ಬಿಡತತಿುೇರಿ? 

ಶ್ರೇ ಎಸ.ವಿಿ. ಸಂಕನೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಚಚೆಾ ಸ್ನಕತ.  ಏನನತು 
ಕೆೇಳಬೆೇಕತ? 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇದತ ಪರಜನಪರಭತತ್ಾ,  ಎಲಿರಿಗೂ ಅಷ್ೆಟೇ ಅಧಿಕನರ ಇದ್.ೆ   

ಶ್ರೇ ಎಸ.ವಿಿ. ಸಂಕನೂರ:- ಸ್ೌಹನದಾಯತತ್ವನಗಿ ಮತಗಿಸಿ ಎಂದತ ನಿಮಗ ೆ ಜವನಬನಾರಿ 
ಕೊಟಿಟದ್ನಾರೆ. ಮತ್ೆು ಈ ಚಚೆಾ ಏತ್ಕೆೆ? ಇದತ ಬೇೆಡ, ನಮಾ ಮನಸಿುಗೆ ರೆ್ೂೇವನಗತತ್ುದ್ೆ. ಶಬ್ಾ 
ಕೆೇಳುವುದಕೆೆ ನಮಾ ಮನಸಿುಗ ೆ ರೆ್ೂೇವನಗತತ್ುದ್ೆ. ಸ್ನಕತ ಮತಗಿಸಿ. ದಯವಿಟತಟ ತ್ಮಾಲಿ ವಿನಂತಿ 
ಮನಡಿಕೊಳುಳತ್ೆುೇವ.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ. ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ, 
ಸ್ನಕತ ಇದನತು ಮತಗಿಸಿಬಿಡಿ. 
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸ್ನದ್ (ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಮಂತಿರಗಳು ಯನರೊೇ ಪದ ಬ್ಳಸತವನಗ ಹಿಡಿತ್ವಿರಲ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ.  Hon’ble Law and  
Parliamentary Affairs Minister ಇದಾರ ೆ ಚೆರ್ನುಗಿರತತಿುತ್ತು.್ “Parliamentary 
Expressions”್ ಎಂಬ್ ಒಂದತ ಪತಸುಕವಿದ್ೆ.  ರ್ನನತ ಪದ ಬ್ಳಸತತಿುರತವುದತ, ಅದರಲಿ 
unparliamentary  ಅಂತ್ಹದತಾ ಏರ್ನದರೂ ಇದಾರ ೆ ರ್ನನತ ಈ ಸದನಕೆೆ ರನಜಿೇರ್ನಮ 
ಕೊಡತತ್ುೆೇರೆ್.  ಮಂತಿರಯವರತ ಅವರ ಸ್ನಥನಕೆೆ ಏರ್ನದರೂ ರನಜಿೇರ್ನಮ ಕೊಡತತ್ನುರನ ರೆ್ೂೇಡಿ.  
ಅವರತ ಅಲಿ ಹಿಂದ್ ೆ ಹೂೆೇಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ನಾರೆ.  ಈ parliament procedures, 
parliament democracy ಯಲಿ  “Parliamentary Expressions”್ ಎಂದತ ಇದ್ೆ. 
ಅದರಲಿ ಏರೆ್ೇನತ ಪದಗಳಿವೆ ಅದರೆ್ುೇ ಉಪಯೇಗಿಸತತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ. ಅದನತು ಬಿಟತಟ ಬೆೇರ ೆ ರ್ನರೆ್ೇನೂ 
ಉಪಯೇಗಿಸತತಿುಲಿ.  ಅವರತ ಮೈ ಪರಚಿಕೊಂಡರೆ ರ್ನರೆ್ೇನತ ಮನಡತವುದಕನೆಗತತ್ುದ್?ೆ ರ್ನನತ 
ಬ್ಂದರತವುದ್ೇೆ ಇಲಿ ಪರಶೆು ಮನಡತವುದಕೆೆ.  ಅದತ ಮೇಲದ್ೆಾೇರ್ೊೇ, ಕೆಳಗಿದ್ೆಾೇರೆ್ೂೇ ಅಥವನ ಭೂಮಿ 
ಕೆಳಗಡ್ ೆಹೊೇಗತತ್ುೆೇರೆ್ೂೇ ಅದತ ಬೆೇರ ೆವಿಚನರ. ನನು ಪರಶೆುಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರ ಕೊಡತವುದನತು ಕಲಯಲ.  
ಉತ್ುರ ಇಲಿದದಾರ ೆವೆೈಯಕಿುಕವನಗಿ ಆಪ್ನದರೆ್ ಮನಡಿದರ ೆರ್ನನತ ಜಗತೆವವನಲಿ.  45 ವಷಾಗಳಿಂದ 
ಇಂತ್ಹ ಮೂಖ್ಾರತಗಳರ್ುೆಲನಿ ರೆ್ೂೇಡಿಕೂೆಂಡತ ಬ್ಂದರತವಂತ್ಹವನತ ರ್ನನತ.  Open ಆಗಿ fight 
ಮನಡಿಕೊಂಡತ ಬ್ರತತಿುದ್ೆಾೇರೆ್.  ಇನೂು ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ, ಸ್ನಯತವವರೆಗೂ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ. ಪ್ನಟಿೇಲ:- ಅವರೂೆಬ್ಬರೆೇ ಬ್ತದಿವಂತ್ರೇೆ? 

 (ಗೊಂದಲ)  

ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ:- ಇದತ ಮೇಲಾರ್ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇದತ ಮೂಖ್ಾರ 
ಮರ್ೆಯೇ?  
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸ್ನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗ ೆಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ ಅವಕನಶ 
ಕೊಡಿ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಎಷತಟ ಸಮಯದವರೆಗ ೆಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರಿ?  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ. ಪ್ನಟಿೇಲ:- ಮತ್ೆು ಮತ್ೆು ಅದ್ೇೆ ಭನಷ್ ೆಉಪಯೇಗಿಸತತ್ನುರ ೆ

 (ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸ್ನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರೊಬ್ಬರತ ಹೆೇಳಿದರತ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, ಈ ವಿಷಯಕೆೆ ಬ್ನಿು. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸ್ನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದಕೆೆ ರ್ನನತ ಉತ್ುರ ಕೊಡಬೇೆಕತ. 
ಅವರತ ನಮಾ ಪಕ್ಷಕೂೆ ಬ್ಂದದಾರತ. ರ್ನನತ ಅವರ ಹೆಸರನತು ಹೆೇಳುತಿುಲಿ.  ನಮಾ ಪ್ನಟಿಾಯಲಿ 
ಯನವ ರಿೇತಿ ಟಿಕೆರ್್ ತ್ಗೆದೆತಕೊಂಡರತ ಎಂಬ್ತದನತು ಹೆೇಳಿದರ ೆರ್ನಚಿಕಯೆನಗತತ್ುದ್ೆ, ನನು ರ್ನಲಗೆ 
ಕೊಳಕನಗತತ್ುದ್ೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರೆ್ೂೇಡಿ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, ಅದತ ಬೆೇಡ, ಆ ವಿಚನರವನತು 
ತ್ೆಗೆಯಬೆೇಡಿ, ಇದನತು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸ್ನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆದರೂ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದಕೆೆ 
ಹೊೇಗತವುದಲಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅನತಮತಿ ಕೊಟಿಟದಾಕೆೆ ನನುದ್ೆೇ ತ್ಪ್ೆಪನಿಸತತಿುದ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸ್ನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ಪಪಲಿ ಇದತ ಸರಿ. ಮನನಯ ಗೃಹ 
ಸಚಿವರತ ಯನವ ದನಪತಿರಕೆಯಲಿ ಬ್ಂದದ್ೆ ಎಂದತ ಕೆೇಳುತಿುದಾರತ. ಕನುಡಪರಭ, ನೂಯಸ್ 18, 
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ಪರಜನವನಣಿ ದನಪತಿರಕೆಗಳಲೆಿಲನಿ ಬ್ಂದದ್.ೆ ಸರ್ನಾನಯ ಮಂತಿರಗಳನದ ಈಶಾರಪಪನವರತ ರನಷರಧ್ವಜಕೆೆ 
ಅಪಮನನ ಮನಡಿರತವುದತ ಬ್ಹಳ ಸಪಷಟವನಗಿದ್ೆ.  ಬಳೆಗೆೆ Law and Parliamentary Affairs 
Minister  ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಅವರತ ಆ ರಿೇತಿ ಏನೂ ಹೆೇಳಿಲಿ, interaction ಮನಡತವನಗ 
ಹೆೇಳಿದರತ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಮನಧ್ಯಮದವರ ಮೇಲೆ ಆಪ್ನದರೆ್ ಹೊರಿಸತವುದಕೆೆ ಪರಯತ್ು 
ಮನಡತತಿುದ್ನಾರ.ೆ  ಮನಧ್ಯಮದವರ ಹತಿುರ interaction ಆಗತತ್ುದ್ೆಯೇ ಅಥವನ ಮನಧ್ಯಮದ 
ಮತಂದ್ ೆ ಹೇೆಳಿಕೆಗಳನತು ಕೊಡತತ್ನುರೆಯೇ? ಏಕೆಂದರೆ, ಮನಧ್ಯಮದ ಹತಿುರ interaction 
ಆಗತವನಗ ಅದತ ಖ್ನಸಗಿಯನಗಿ ಕೊಡಬೇೆಕತ. ಆದರ ೆಅದತ ಖ್ನಸಗಿಯಲಿ.  ಎಲನಿ ಮನಧ್ಯಮದವರೂ 
ಅದನತು ಈಗನಗಲೆೇ ಪರಕಟಣ ೆ ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ ಆದಾರಿಂದ ರನಷರಕೆೆ ದ್ೊಡಡ ಅಗೌರವವನತು 
ತ್ೊೇರಿಸಿರತವಂತ್ಹವರತ ಇವರೇೆ.  ಆದಾರಿಂದ ಇವರತ ನಮಗೆ ಹೆೇಳುವುದಕೆೆ ಬ್ರತವುದತ ಬೆೇಡ. ರ್ನವು 
ಎಲಿಯೂ ಸಟಿಾಫಿಕೆೇರ್್ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳುಳವುದಕೆೆ ಹೂೆೇಗತವುದಲಿ.            

  (ಮತಂದತ) 

(74) ಎಸ್ಪಿಆರ್/ಎಕೆ/5:30/17/02/2022               (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸ್ನದ್(ಮತಂದತ):- 
ಯನರತ ಸ್ನಾತ್ಂತ್ರಾ ಹೂೆೇರನಟದಲಿರಲಲಿ; ಯನರತ ಮಹನತ್ನಾ ಗನಂಧಿೇಯವರ ಕೊಲಗೆ ೆ
ಪ್ನತ್ರರನಗಿದಾರತ ಅವರತಗಳು ಮನತ್ರವೆೇ ತ್ನವುಗಳು ದ್ೆೇಶಭಕು ಹನಗೂ ತ್ನಯಿ ಹನಲತ 
ಕತಡಿದವರನಗಿದ್ೆಾೇವೆ ಎಂಬ್ ಸಟಿಾಫಿಕೆೇರ್್ಗಳನತು ಹನಕಿಕೊಳಳಬೆೇಕತ.  ಹನಗನದರ,ೆ ರ್ನವು ಯನವ 
ಹನಲನತು ಕತಡಿದದ್ೆಾೇವ ೆ ಎಂದತ ಕೆೇಳಲಚಿಾಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ನಮಾ ಪೂವಾಜರತ ಬ್ಹಳ 
ಧೆೈಯಾವಂತ್ರನಗಿದತಾ, ಅವರ ಹನಲರೆ್ುೇ ನಮಾ ತ್ನಯಿಯತ ಕತಡಿಸಿದ್ನಾರ;ೆ ರ್ನವೇೆನೂ ನರ 
ಹೆೇಡಿಗಳಲಿ.  ಆದರೆ ಕನಶ್ೀರದಲಿ ಎದ್ ೆ ಕೂೆಟತಟ ತಿರವಣ್ಾ ಧ್ವಜ ಹನಕಿರತವುದ್ನಗಿ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ 
ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದರತ.  52 ವಷಾಗಳ ಕನಲ ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಸಂಸೆ್ಥಯ ಕಛೆೇರಿಯ ಮೇಲೆ ತಿರವಣ್ಾ 
ಧ್ವಜವನತು ಏಕೆ ಹನಕಲಲಿ ಎನತುವುದನತು ಇವರತಗಳು ಪರಶ್ುಸಲ; ಆಗ ರ್ನರೆ್ೂಪಿಪಕೂೆಳುಳತ್ೆುೇರೆ್. 
ಹತಬ್ಬಳಿಳಯಲಿ ನಿೇಡಿದ್ನಾಗಿ ನಮಾ ಸಹೊೇದರಿಯವರತ ಈಗನಗಲೆೇ ತಿಳಿಸಿದರತ.  ಅಂದರೆ, ರನಷರಧ್ವಜದ 
ಮೇಲನ ಪಿರೇತಿಯಿಂದ ಆ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಮನಡಿದರೆೇ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಕೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಯನವುದ್ೂೆೇ 
ಧ್ಮಾವನತು ಕೆರಳಿಸತವುದಕನೆಗಿ ಇವರತಗಳು ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಮನಡಿದರತ.  ರನಷರದ ಸಾತ್ಂತ್ರಕನೆಗಿ 
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ಎಲನಿ ಧ್ಮಾದವರತ ಹೂೆೇರನಟ ಮನಡಿದ್ನಾರಂೆದತ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಗೊಲನಾಲೆರ್ರವರತ 
ಬ್ರೆದರತವ ʼಬ್ಂಚ್ ಆಫ್ ಥನರ್ು್̓ ಎಂಬ್ ಪತಸುಕದ ಪತಟ ಸಂಖ್ೆಯ: 172 ರಲಿ ಬ್ರೆದರತವುದನತು 
ಇವರತಗಳು ರೆ್ೂೇಡಿ, ಓದಬೆೇಕತ.  ಈ ದ್ೆೇಶದ ʼಮೂರತ ಆಂತ್ರಿಕ ವೈೆರಿಗಳುʼ ಎಂಬ್ತದ್ನಗಿ ಅವರತ 
ಉಲೆಿೇಖಿಸಿದ್ನಾರ.ೆ  ಆ ಪ್ೆೈಕಿ ಕಮೂಯನಿಷಟ್, ಅಲಪಸಂಖ್ನಯತ್ರತ ಆಗಿದತಾ, ಇದರ ಬ್ಗೆೆ ಉಲೆಿೇಖಿಸಿದ್ನಾರ.ೆ 
ಈ hidden agenda ವನತು ಅನತಷ್ನಠನಗೂೆಳಿಸಲತ ಸತ್ತ್ವನಗಿ ಪರಯತಿುಸತತಿುದ್ನಾರ.ೆ  ಆದರೆ 
ರ್ನವುಗಳು ಸತಮಾರೆ್ ಕತಳಿತ್ತಕೊಳಳಬೇೆಕೆ?  ಈ ದ್ೆೇಶಕನೆಗಿ ಪ್ನರಣ್ ತ್ೆತ್ುವರ ಪ್ೆೈಕಿ ಕನಿಷಠ ಒಬ್ಬರ 
ಹೆಸರನತು ಇವರತಗಳು ತಿಳಿಸಲ.  ಕ್ಷಮನಪಣೆ ಕೆೇಳಿದವರ ಎಲಿರ ಇತಿಹನಸವು ನಮಾಲಿದ್ೆ.  ಗತಜರನತ್ 
ರನಜಯದಲಿ ಸದ್ನಾರ್ ವಲಿಭನಯಿ ಪಟೆೇಲ್ರವರ ಹೆಸರಿನಲಿ ಒಂದತ ದ್ೂೆಡಡ ಕಿರೇಡ್ನಂಗಣ್ವಿತ್ತು. 
ಇಷ್ೆಟೇಲನಿ ಪಿರೇತಿ ಇದಾದಾರೆ, ಯನವ ಕನರಣ್ಕನೆಗಿ ಅದರ ಹೆಸರನತು ಬ್ದಲನಯಿಸಿದರತ?   

 
ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವುಗಳು ಸದ್ನಾರ್ ವಲಿಭನಯಿ 

ಪಟೆೇಲ್ರವರ ಪರತಿಮಯರೆ್ುೇ ಮನಡಿದ್ೆಾೇವೆ.   
 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸ್ನದ್(ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದತ 

ಇಡಿೇ ಪರಪಂಚದಲಿಯೇ ಅತಿೇ ದ್ೊಡಡದ್ನದ ಕಿರೇಡ್ನಂಗಣ್ವನಗಿದತಾ, ಅದನತು ʼಮೇಟೆರನʼ 
ಕಿರೇಡ್ನಂಗಣ್ ಎಂಬ್ತದ್ನಗಿಯೂ ಸಹ ಕರಯೆತತ್ನುರೆ.  ಇವರತಗಳಿಗೆ ಇಷ್ೂೆಟಂದತ ಗೌರವವಿದಾದಾರ,ೆ 
ಏತ್ಕನೆಗಿ ಅದರ ಹೆಸರನತು ಬ್ದಲನಯಿಸಿದರತ ಎಂದತ ಪರಶ್ುಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಏಕೆಂದರ,ೆ ಇವರ ಪಕ್ಷದಲಿ 
ಯನರೂ ಸಹ ಇಲಿ ; ಕೇೆವಲ ಬೆೇರಯೆವರನತು ಎರವಲತ ಪಡ್ದೆತಕೊಂಡತ ಆ ನಂತ್ರದಲಿ ರ್ನರೆ್ೇ 
ಮನಡಿದತಾ, ಎಂಬ್ತದ್ನಗಿ ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ  xxx ಇದಕೆೆ ನಮಾದತ ಯನವುದ್ೆೇ ಅಭಯಂತ್ರವಿಲಿ.  ಆದರೆ, 
ಅವರತ ಉಕಿೆನ ಮನತಷಯ ಅಥವನ ಲೂೆೇಹ ಪತರತಷರ್ನಗತವುದಕೆೆ ಸ್ನಧ್ಯವೆೇ ಇಲಿ.  ಯನರನದರೂ 
ಲೊೇಹ ಪತರತಷರಿದಾರೆ, ಅದತ ಸದ್ನಾರ್ ವಲಿಭನಯಿ ಪಟೆೇಲ್ರವರತ ಮನತ್ರವೇೆ; ಇರ್ನಯರೂ 
ಇರತವುದಕೆೆ ಸ್ನಧ್ಯವೆೇ ಇಲಿ.   

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತಗಳು ಮೇಜನತು ತ್ಟಿಟದರತ) 
XXX ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆದ್ೆೇಶನನತಸ್ನರ ಕಡತ್ದಂದ ತೆ್ಗೆಯಲನಗಿದ್ೆ 
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ಇವರತಗಳು ಇದನತು ನಕಲತ ಮನಡತವುದಕೆೆ ಹೂೆೇಗತತ್ನುರೆ.  ಆದರೆ, ಇದ್ೆಲಿವೂ ಸಹ ನಡ್ಯೆತವುದಲಿ.   
 
ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ xxx ಚಚಾೆಯೇ 

ಅಥವನ ಈ ಸದನದ ಸ್ೌಹನದಾಯತತ್ ಚಚಾೆಯೇ ತಿಳಿಯತತಿುಲಿ.   
 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸ್ನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ಕೂೆೇತ್ನಾಲ್ಪತರ ಚಚೆಾಯನಗಿದೆ್. 
 
ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ಕೂೆೇತ್ನಾಲಪತರದ 

ಚಚೆಾಯನದರೆ, ಇದರ ಬ್ಗೆೆ ನಂತ್ರದಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡೆ್ೂೇಣ್.  ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ ನಂತ್ರ ನನಗೂ 
ಸಹ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶವನತು ನಿೇಡಿ; ರ್ನವೂ ಸಹ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇವೆ.  (ಗೊಂದಲ)  ಇಲಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುರತವ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಉದ್ೆಾೇಶವೆೇನತ?  

(ಗೊಂದಲ) 
ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವರತ ಇತಿಹನಸ ತಿರತಚತವ ಕೆಲಸವನತು 

ಮನಡತತಿುದ್ನಾರ.ೆ   
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸ್ನಕತ ಮನಡಿ ; ಅವರತ ಯಿೇಲಡ್ ಆಗಿಲಿ. 
 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸ್ನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹಿರಿಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಅಡಗೂರ್ 

ಹಚೆ್.ವಿಶಾರ್ನಥ್ ಹನಗೂ ತ್ನವು ಹೇೆಳಿದಾೇರಿ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಸತಮಾನಿದ್ೆಾನತ.  ಮಿಕೆವರಲೆಿರೂ 
ಇತಿಹನಸವನತು ಹೆೇಳುತ್ುಲೇೆ ಇದ್ನಾರ.ೆ  ಅವರತಗಳೆಲಿರೂ ಹೆೇಳುತಿುರತವ ಸತಳಿಳನ ಇತಿಹನಸವನತು 
ಕೆೇಳಿಸಿಕೂೆಂಡತ ರ್ನನತ ಸತಮಾಲರಲೇೆ?  ಅವರತಗಳು ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಸಂದಭಾದಲಿ ಮಧ್ಯದಲಿ 
ರ್ನನತ ಬನಯಿಯನತು ಹನಕಬ್ಹತದ್ನಗಿತ್ತು.  
XXX ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆದ್ೆೇಶನನತಸ್ನರ ಕಡತ್ದಂದ ತೆ್ಗೆಯಲನಗಿದ್ೆ 
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ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವರತಗಳು ಹೆೇಳಿದತಾ ಮನತ್ರವೆೇ 
ಸತ್ಯವೆೇ?     

 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸ್ನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದತ ಸತ್ಯವೆಂದತ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತಿುಲಿ.  

ಈ ಬ್ಗೆೆ ಒಂದತ ದವಸ ಪೂತಿಾ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ; ಅದನತು ಕೆೇಳಲತ ರ್ನವು ತ್ಯನರಿದ್ೆಾೇವೆ.   
 
ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತಗಳೆೇ ಹೆೇಗ ೆಹೇೆಳುತ್ನುರೊೇ ; 

ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯನಗಿ ರ್ನವೂ ಸಹ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇವೆ. 
 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸ್ನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಬ್ಗೆಯ ಚಚೆಾಯನತು ರ್ನವೂ 

ಮನಡತತ್ೆುೇವ;ೆ ಅವರತಗಳು ಬ್ರಲ.       (ಗೊಂದಲ) ರ್ನವು ಸತಳಿಳನ ಫನಯಕಟರಿಯನತು 
ನಿಮಿಾಸಿಲಿ.     (ಗೊಂದಲ)    ರ್ನನತ ಸತಳಿಳನ ಫನಯಕಟರಿಯಿಂದ ಬ್ಂದವನಲಿ. 

(ಗೊಂದಲ) 
 
ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಸತ್ನಯಂಶ ಹೆೇಳಿದ್ೆಾೇವ.ೆ 
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲ. 
 
ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, xxx ಬ್ಗೆೆ 

ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಬ್ಹಳ ವಯಂಗವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ.  ಆ 
ಮನತ್ನತು ರ್ನವು ಈಗಲೂ ಸಹ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇವೆ.  ಇತಿುೇಚಿನ ದನಗಳಲಿ ನಮಾ ಭನರತ್ ದ್ೆೇಶದಲಿ 
ಮನತ್ರವಲಿದ್ೆೇ ಇಡಿೇ ಪರಪಂಚದಲಿಯೇ ʼವಿಶಾದ ರ್ನಯಕʼ ಎಂದತ ಯನರರ್ನುದರೂ ಕರದೆದಾರ,ೆ ಅದತ 
ನಮಾ ದ್ೆೇಶದ xxx ಮನತ್ರವೆೇ ಆಗಿದ್ನಾರ.ೆ 
XXX ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆದ್ೆೇಶನನತಸ್ನರ ಕಡತ್ದಂದ ತೆ್ಗೆಯಲನಗಿದ್ೆ 
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(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತ ಮೇಜನತು ತ್ಟತಟವ ಮೂಲಕ  ತ್ಮಾ ಹಷಾವನತು 

ವಯಕುಪಡಿಸಿದರತ) 
 

ನಮಾ ರ್ನಯಕ ಅಥವನ ನಿಮಾ ರ್ನಯಕ ಎಂಬ್ತದ್ನಗಿ ಅಲಿ.  ಆ ಸ್ನಥನದಲಿ xxx ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರತ ಊಹೆ ಮನಡಿಕೊಳಳಲತ ಸ್ನಧ್ಯವಿದ್ೆಯೇ?  (ಗೊಂದಲ) xxx ಬ್ಗೆೆ ಮನತ್ರವೆೇ ಇಡಿೇ 
ಪರಪಂಚವು ಹಮೆಾ ಪಡತತಿುದ್ೆ.   

(ಗೊಂದಲ) 
 
ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ ಅಹಮದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, … 

 
(ಗೊಂದಲ) 

 
(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರಿಗ ೆಕೆೈ 

ಮತಗಿದರತ) 
 
ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವನಸುವಿಕವನಗಿ ಸತ್ಯವನತು 

ಮರೆಮನಚತವುದಕೆೆ ಸ್ನಧ್ಯವಿಲಿ.  ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಕೆೈ ಮತಗಿಯತವುದತ ಬೇೆಡ.  
(ಗೊಂದಲ) ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ ಒಂದತ ನಿಮಿಷ … 

 
ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕೆ.ರನಥೊೇಡ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, xxx … (ಗೊಂದಲ) xxx …  

(ಗೊಂದಲ) 
XXX ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆದ್ೆೇಶನನತಸ್ನರ ಕಡತ್ದಂದ ತೆ್ಗೆಯಲನಗಿದ್ೆ 

 
 



                                                                                      «¥À/17.02.2022/  106 

 

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

   

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿಮಶಾೆ ಮನಡಿ ಎಂದತ 
ರ್ನನತ ಅವರಿಗೆ ಹೆೇಳುತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ. 

(ಗೊಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ.ೆರನಥೊೇಡ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗೆ xxx xxx ರವರಿಗಿಂತ್ 

ದ್ೊಡಡ ರ್ನಯಕರತ.   
(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪ್ನಟಿೇಲ್ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, … 
(ಗೊಂದಲ) 

ಡ್ನ: ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸ್ನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ….. 
(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, xxx xxx ಎಂದತ ವಿರೂೆೇಧ್ 
ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ ಹೆೇಳಿದರತ…… ಇದಕೆೆ ನನುದ್ೆೇನೂ ಪರಶೆು ಇಲಿ. 

(ಗೊಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, …. 

(ಗೊಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕೆ.ರನಥೊೇಡ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇರಲ, ಅವರೊಬ್ಬ xxx  ಆದರೆ 

xxx ಪಕ್ಷದ ರನಷ್ಟರೇಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗಿದ್ನಾರ.ೆ  (ಗೊಂದಲ) ಇವತಿುನ ವನತ್ನವರಣ್ದಲಿ ರನಷ್ಟರೇಯ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರನದ xxx ಹೆೇಳಿದಂತೆ್ಯೇ xxx ಮನಡತತಿುರತವುದತ.  ಇದತ ಅವರಿಗ ೆ ರೆ್ನಪತ ಇರಲ. 
(ಗೊಂದಲ) xxx xxx ಫನಲೂೆೇ ಮನಡತತಿುದ್ನಾರ.ೆ 

(ಗೊಂದಲ) 
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, ನಿಮಗೆ ಇನತು ಎಷತಟ ಸಮಯ ಬೆೇಕತ 

ಎನತುವುದನತು ತಿಳಿಸಿ. 
XXX ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆದ್ೆೇಶನನತಸ್ನರ ಕಡತ್ದಂದ ತೆ್ಗೆಯಲನಗಿದ್ೆ 
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸ್ನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇನತು ಐದತ ನಿಮಿಷದಲಿ ಮತಗಿಸತತ್ುೆೇರೆ್. 
 

(ಗೊಂದಲ) 
 

ಶ್ರೇ ಚಿದ್ನನಂದ ಎಂ.ಗೌಡ(ಪದವಿೇಧ್ರರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹೌದತ xxx 
xxx ಫನಲೂೆೇ ಮನಡತತ್ನುರ;ೆ ಆದರೆ, ಅವರತ ಎಲಿ ತ್ಪತಪ ಮನಡತತ್ನುರ ೆ ಎಂದತ ತಿದತಾವುದಕನೆಗಿ 
ಇವರತ ಫನಲೂೆೇ ಮನಡತತಿುದ್ನಾರ.ೆ 

 
ಶ್ರೇ ಪರತ್ನಪ್ ಸಿಂಹ ರ್ನಯಕ್ ಕ.ೆ(ವಿಧನನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 

ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ನನಗ ೆಒಂದತ ನಿಮಿಷಗಳ ಕನಲ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶವನತು ನಿೇಡಿ. ರ್ನನತ 
ಇಲಿಗೆ ಬ್ಂದತ ಒಂದೂವರ ೆವಷಾಗಳನಯಿತ್ತ.   ಆ ಕಡ್ ೆ– ಈ ಕಡ್ೆ ರೆ್ೂೇಡತವುದರೂೆಳಗೆ ಒಂದತ 
ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಯತ ದ್ನಟಿದ್.ೆ   ಕಳೆದ ಒಂದೂವರ ೆವಷಾದಂದ ರ್ನನತ ಇದರೆ್ುೇ ರೆ್ೂೇಡತತಿುದ್ಾೆೇರೆ್.   

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನಿೇವು ಏನತ ಹೆೇಳಬೆೇಕೆಂದತಕೂೆಂಡಿದಾೇರೊೇ ಅದನತು ಮದಲತ ಹೇೆಳಿ 

ಮನರನಯರೆರ ! 
 
ಶ್ರೇ ಪರತ್ನಪ್ ಸಿಂಹ ರ್ನಯಕ್ ಕೆ.:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸ್ೌಹನದಾದ 

ವನತ್ನವರಣ್ವನತು ನಿಮಿಾಸತವ ದೃಷ್ಟಟಯಲಿ, ನಿರ್ುೆಯ ದನ ತ್ನವು ಹೆೇಳಿದಂತ್ೆ, ಈಗ ಈ ಸದನವನತು 
ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಮತನುಡ್ಸೆತತಿುದಾೇರಿ.  ನಿರ್ುೆಯಷೆ್ಟೇ ರ್ನವು ಸಮನಾಯದ ಕವಿ ಶ್ರೇ ಚೆನುವಿೇರ 
ಕಣ್ವಿಯವರಿಗೆ ಬ್ಹಳ ದ್ೊಡಡ ರಿೇತಿಯಲಿ ನಮಾ ಶರದ್ನಿಂಜಲಯನತು ಅಪಿಾಸಿದ್ಾೆೇವೆ.  ಅವರದ್ೆಾೇ ಆದ 
ಒಂದತ ಮನತ್ನತು ರ್ನನತ ಈ ಸಂದಭಾದಲಿ ಹೆೇಳಲಚಿಾಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. 
XXX ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆದ್ೆೇಶನನತಸ್ನರ ಕಡತ್ದಂದ ತೆ್ಗೆಯಲನಗಿದ್ೆ 
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“ರ್ನವು ಆಡತವ ಮನತ್ತ ಹಿೇಗಿರಲ ಗೆಳಯೆ,  
ಮೃದತ ವಚನ ಮೂಲೊೇಾಕ ಗೆಲತಿವುದತ ತಿಳಿಯ,  
ಮೌನ ಮಗೆೆಯರೆ್ೂಡ್ದೆತ ಮನತ್ರಳಿ ಬ್ರಲ,  
ಮೂರತ ಘಳಿಗೆಯ ಬನಳು ಮಗಮಗಿಸತತಿರಲʼ 

 
ಇಷ್ೊಟಂದತ ಹಿರಿಯರಲೆನಿ ಇರತವ ಸದನದಲಿ ಇದರ ವೆೈಭವ, ಇತಿಹನಸಗಳ ಬ್ಗೆೆ 

ಮನತ್ರ್ನಡತವವರತ ರ್ನವು; ವಿಧನನಸ್ೌಧ್ದ ಎದತರತಗಡೆ್ ಓಡ್ನಡತವನಗ ರ್ನನತ ಬ್ಹಳ ಆಸ್ಯೆ 
ಕಣ್ತಣಗಳಿಂದ ಈ ರನಜಯದ ಜನ ವಿಧನನ ಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತುಗಳನತು ರೆ್ೂೇಡತವವರ 
ಭನವರೆ್ಯನತು ಅಥಾ ಮನಡಿಕೊಂಡತ, ಬ್ಹಳಷತಟ ಜವನಬನಾರಿಯತತ್ವನಗಿ ರ್ನವು ಇಲಿ 
ನಡ್ದೆತಕೊಳಳಬೆೇಕತ.  “ಛೊೇಟಿ ಮೂಹ್ ಬ್ಡಿ ಬನತ್” ಎನತುವ ಹಿಂದಯ ರ್ನಣ್ತಣಡಿಯಂತ್ ೆರ್ನನತ 
ಇಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ.  ರ್ನನತ ಇಲಿಗೆ ಬ್ಂದತ ಕೆೇವಲ ಒಂದೂವರೆ ವಷಾಗಳನಗಿವ.ೆ  ಈ ಬನರಿ 
ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸೆ್ಥಗಳ ಕ್ೇೆತ್ರದಂದ 25 ಸದಸಯರತ ಆಯೆಗೊಂಡತ ಇಲಿಗೆ ಬ್ಂದದ್ನಾರೆ.  ರ್ನನತ ಈ 
ಹಿಂದ್ ೆಆಯೆಗೂೆಂಡತ ಬ್ಂದ್ನಗ ಕೊೇರೊೇರ್ನ ಸ್ನಂಕನರಮಿಕ ಕನರಣ್ದಂದ್ನಗಿ ಯನವುದ್ೆೇ ತ್ರಬೇೆತಿ 
ಶ್ಬಿರಗಳನತು ಆಯೇಜಿಸಿರಲಲಿ. ಇತಿುೇಚೆಗ ೆ ಆಯೇಜಿಸಿದಾ ತ್ರಬೇೆತಿ ಶ್ಬಿರವು ಮನತ್ರವೇೆ ನನಗ ೆ
ದ್ೊರೆತಿದ್.ೆ  ಈ ಬನರಿ ತ್ತಂಬನ ಜನ ಹೊಸಬ್ರತ ಆಯೆಗೊಂಡತ ಬ್ಂದದ್ನಾರ.ೆ  ನಿಯಮಗಳನಾಯ 
ಸದನ ನಡ್ಯೆತತ್ುದ್ೆ ಎಂಬ್ತದ್ನಗಿ ತ್ರಬೇೆತಿ ಶ್ಬಿರದಲಿ ತಿಳಿಸಲನಗಿತ್ತು.  ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಹೆೇಳಿದ 
ನಮಾ ʼಮನಸಟರ್̓…..   ಸದನದಲಿ ಏನತ ಮನಡಬನರದತ ಎಂದತ ತ್ರಬೆೇತಿ ಶ್ಬಿರದಲಿ 
ತಿಳಿಸಲನಗಿತೆ್ೂುೇ ಆದರೆ ಅದರೆ್ುೇ ಇಲಿ ಈಗ ಮನಡತತಿುದ್ೆಾೇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರೆ ಮತ್ತು ಯನವುದನತು 
ಮನಡಬೇೆಕಿತ್ೂೆುೇ ಅದನತು ಮನಡತತಿುಲಿ ಎನತುವುದ್ನರ,ೆ….. ನನು ಮನತ್ತಗಳನತು ನಿಲಿಸತವುದಕೂೆ 
ಮದಲತ ಮತ್ುೆ ರ್ನನತ ಪತನಃ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್.ೆ  ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಸ್ನಗರದಲಿ ಈಜಿ 
ಬ್ಂದವರನಗಿದ್ನಾರ.ೆ  ಅವರೊಂದಗೆ ಹೂೆೇಲಕೆ ಮನಡತವುದ್ನರೆ, ರ್ನರೆ್ೂಂದತ ಸಣ್ಣ ನದ ಅಥವನ ಕೆರೆ 
ಇದಾಂತ್;ೆ ಏನತ ಬೆೇಕನದರೂ ಕರಯೆಬ್ಹತದತ. ಪರತಿಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಅತ್ಯಂತ್ ಹಿರಿಯರತ ಹನಗೂ 
ತ್ನವು ದ್ನಖ್ಲೆಯ ಸಭನಪತಿಗಳನಗಿದಾೇರಿ.  ಇಂತ್ಹವರತಗಳೆಲಿರೂ ಉಪಸಿಥತ್ರಿರತವ ಸಭೆಯಲಿ 
ಯನವುದ್ೆೇ ಚಚಾೆಯತ ಅಥಾಪೂಣ್ಾವನಗತವ ರಿೇತಿಯಲಿ ರ್ನವುಗಳು ನಡ್ದೆತಕೊಳಳಲಲಿವೆಂದ್ನದರ,ೆ 
ಈ ಮೇಲಾರ್ ೆ ಬೆೇಕತ ಎಂದತ ಹೆೇಳುವ ಹನಗೂ ಜನ ಕೆೇಳುವ ಪರಶೆುಗೆ ರ್ನವು ಉತ್ುರ ಕೊಡಲತ 
ಹೊರಗ ೆ ಹೂೆೇಗತವುದಕೆೆ ಸ್ನಧ್ಯವಿಲಿ.  ಹಿೇಗನಗಿ ರ್ನವು ಹೆಚತಾ ಜವನಬನಾರಿಯತತ್ವನಗಿ 
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ವತಿಾಸಬೆೇಕೆಂದತ ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಸದಸಯರ್ನಗಿ, ರ್ನನತ ಎಲಿ ಹಿರಿಯರಲಿ ಮನವಿ ಮನಡಿಕೊಳುಳತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಈ 
ಸಂದಭಾದಲಿ ರ್ನನತ ಹಿಂದ ರ್ನಣ್ತಣಡಿಯನತು ಹೆೇಳಲಚಿಾಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

 
“ಛೊೇಡ್ೊೇ ಕಲೆ ಬನತೆ್ೇ, ಕಲೆ ಬನತ್ ಪತರನನಿ,  
ನಯೇ ದ್ೊೇರ್ ಮೇ ಲಖೆ್ೇಂಗೆೇ ನಯಿೇ ಖ್ಹನನಿ” 

 
ಈಗ ಹೊಸ ಸದಸಯರತಗಳು ಬ್ಂದದ್ನಾರೆ ; ಹಿೇಗನಗಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಅವಕನಶ ದ್ೊರೆತಿದ್.ೆ  

ಅವರತಗಳೆಲಿರನೂು ವಿಶನಾಸಕೆೆ ತ್ೆಗೆದತಕೊಂಡತ ಒಳೆಳಯ ರಿೇತಿಯಲಿ ಸ್ೌಹನಯಾತ್ಯತತ್ವನದ 
ವನತ್ನವರಣ್ ಸೃಷ್ಟಟಸತವ ರಿೇತಿಯಲಿ ಎಲಿರೂ ನಡ್ದೆತಕೊಳಳಬೇೆಕೆಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ 
ಪ್ನರರ್ಥಾಸತತ್ುೆೇರೆ್. 

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸರಿಯಿದೆ್.  ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ ನಿೇವು ಮತಂದತವರೆಸಿ. 
 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸ್ನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ವಯಂಗಯ ಮನಡಿದ್ೆನತ ಎಂದತ 

ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಯನವ ಕನರಣ್ಕನೆಗಿ ಮೇಲೆದತಾ ಹೆೇಳಿದರತ ಗೊತ್ನುಗಲಲಿ.  ರ್ನನತ ಅವರನತು xxx 
ಎಂಬ್ತದ್ನಗಿ ಕರಯೆಿರಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ೆನತ – ಇದತ ತ್ಪ್ೆಪೇ?  ಅವರಿಗೆ ಈ ರಿೇತಿಯ ಕಿೇಳರಿಮ ಏಕೆ 
ಬೆೇಕತ?  ಅವರ ಈ ಮರ್ೊೇಭನವರೆ್ಗ ೆ ʼ ಕಿೇಳರಿಮʼ ಎಂತ್ಲೂ ಹನಗೂ ಆಂಗಿ ಭನಷ್ಯೆಲಿ 
‘inferiority complex’್ಎಂಬ್ತದ್ನಗಿ ಕರಯೆತತ್ನುರೆ. 

 
ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, 

ರ್ನವು ಹೆೇಳುವುದನತು ಕೆೇಳಿ ; ನಮಗೆ ಯನವುದ್ೇೆ ʼಕಿೇಳರಿಮʼ ಇಲಿ   …. 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸ್ನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತಗಳು ಪದ್ೇೆ ಪದ್ೆೇ ಅದರೆ್ುೇ 

ಹೆೇಳುತಿುದ್ನಾರ.ೆ  ರ್ನನತ ನನು ಮನತ್ತಗಳನತು ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಅವರಿಗೆ ಕಿೇಳರಿಮ ಬೆೇಡ. 
XXX ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆದ್ೆೇಶನನತಸ್ನರ ಕಡತ್ದಂದ ತೆ್ಗೆಯಲನಗಿದ್ೆ 
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ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರ 
ಬ್ಗೆೆ ನನಗ ೆಪೂಣ್ಾ ಗೌರವವಿದ್.ೆ ಅವರತ ಮನತ್ತಗಳನತು ಮತಗಿಸಲ. 

 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸ್ನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಯನರಿಗೂ ಸಹ ಕಿೇಳರಿಮ ಬೆೇಡ. 

ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಶಕಿು ಹನಗೂ ಬ್ತದಿ ಇವೆ.  ಅವರಿಗೂ ಸಹ ತ್ರಬೇೆತಿ ಚೆರ್ನುಗಿ ಆಗಿದ್.ೆ  ಅವರೂ ಸಹ 
ನಮಗೆ ಉತ್ುರವನತು ನಿೇಡಲ; ಆದರೆ ಯನವುದರೆ್ುೇ ಆಗಲೇ ವೈೆಯಕಿುಕವನಗಿ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳುಳವುದತ 
ಬೆೇಡ.  ಅಷ್ೆಟೇ ತಿೇಕ್ಷ್ಣವನಗಿ ಉತ್ುರ ನಿೇಡತವ ಶಕಿುಯತ ನಮಗಿದ್ೆ.  ಶ್ರೇ ಪರತ್ನಪ್ ಸಿಂಹ ರ್ನಯಕ್ 
ಮತ್ತು ಶ್ರೇ ಅರತಣ್ ರವರಂತ್ಹ ಕೆಲವು ಯತವ ಸದಸಯರತ ನಿರ್ುೆಯ ದನ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದಾರತ.  
ರ್ನವೇೆರ್ನದರೂ ಇನೂು 500 ವಷಾಗಳ ಕನಲ ಇಲಿ ಇರತತ್ೆುೇವೆಯೇ?  ಆದರೆ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರತ 
ತ್ನವು 500 ವಷಾಗಳ ಕನಲ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಸ್ನಥನದಲಿಯೇ ಇರತತ್ುೆೇವೆಂದತ ಭನವಿಸಿದ್ನಾರ.ೆ  ಒಂದತ 
ವಷಾದ ನಂತ್ರ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರತ ಈ ಭನಗಕೆೆ ಬ್ರಬೇೆಕತ; ಹಿೇಗನಗಿ ಅವರತಗಳು ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ 
ಸ್ನಥನಕೆೆ ಬ್ಂದ್ನಗ ಏನತ ಮನಡಬೇೆಕತ ಎಂಬ್ತದರ ಬ್ಗೆೆ ಸಾಲಪ ತ್ರಬೇೆತಿಯನತು ಪಡ್ದೆತಕೂೆಳಳಲ.  ಅದ್ೆೇ 
ರಿೇತಿಯನಗಿ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ಭನಗಕೆೆ ಹೊಸದ್ನಗಿ ಬ್ಂದರತವ ಹೊಸ ಸದಸಯರತಗಳು ವಿರೂೆೇಧ್ 
ಪಕ್ಷದ ಸ್ನಥನದಲಿ ಹೆೇಗಿರಬೆೇಕತ; ಸಕನಾರದವರತ ಏನತ ಮನಡತತ್ನುರ ೆ ಅದಕೆೆ ಪರತಿಕಿರಯಿಸಿ, ಇವರತ 
ಹೆೇಗ ೆನಡ್ದೆತಕೂೆಳಳಬೆೇಕತ ಎನತುವ ಬ್ಗೆೆಯೂ ಸಹ ತ್ರಬೇೆತಿಯನತು ಪಡ್ದೆತಕೂೆಳಳಲ. 

ಇಲಿರತವ ಪರಶೆು ʼಈಶಾರಪಪʼ.  ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಅವರತ ಪರತಿನಿಧಿಸತವ ಶ್ವಮಗೆ ಜಿಲೆಿಯಲಿ... 
                                                                    (ಮತಂದತ) 

 
(075)/17.02.2022/5.40/ಹೆಚ್ವಿ:ಎಕೆ                       (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸ್ನದ್(ಮತಂದತ):- 
ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಜಿಲೆಿಯನಗಿರತವ ಶ್ವಮಗೆ ಜಿಲೆಿಯಲಿ ಭನರತ್ದ 
ತಿರವಣ್ಾ ಧ್ವಜವನತು ಕಿತ್ತು ಹನಕಿ ಕೆೇಸರಿ ಧ್ವಜವನತು ಹನರಿಸಿದ್ನಾರ.ೆ 

(ಗೊಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ(ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರತ ಸತಳುಳ ಹೆೇಳುತಿುದ್ನಾರೆ. ಇದತ ಅವರಿಗ ೆ ಗೌರವ ತ್ರತವಂತ್ಹ ಸಂಗತಿಯಲಿ. 
ರನಷರಧ್ವಜವನತು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿ ಕೆೇಸರಿ ಧ್ವಜವನತು ಹನರಿಸಿರತವುದತ ಸತಳುಳ.  

 
       (ಗೊಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸ್ನದ್:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರತ 

ಮನತ್ರ್ನಡಲ. ಮನನಯ ಕ.ೆಎಸ್.ಈಶಾರಪಪನವರತ ರನಜಿೇರ್ನಮ ನಿೇಡಬೇೆಕೆಂದತ ರ್ನವು ಕೇೆಳುತಿುದ್ೆಾೇವೆ. 
ಅವರತ ರನಜಿೇರ್ನಮ ನಿೇಡತವವರೆಗೂ ರ್ನವು ಪರತಿಭಟರೆ್ ಮನಡತತಿುರತತ್ೆುೇವೆ,  

(ಗೊಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ರಘುರ್ನಥ್ ರನವ್ ಮಲನೆಪೂರೆ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಸ್ೌಹನದಾ 

ಚಚೆಾಗನಗಿ ಅವಕನಶವನತು ಕಲಪಸಿಕೊಟಿಟದಾೇರಿ. ಆದರೆ, ಅವರತ ಪತನಃ ಅಲಿಗೇೆ ಬ್ರತತಿುದ್ನಾರ.ೆ  
(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸ್ನದ್:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಇಲಿಗೆ ಬ್ರದ್ೆೇ, ಅವರಲಿಗೆ 
ಹೊೇಗತವುದಕೆೆ ಸ್ನಧ್ಯವೆೇ? ನನು ಹೆಣ್ ಕೂಡ ಅಲಿಗೆ ಹೊೇಗತವುದಲಿ. ಅದನತು ಅವರತ 
ಬ್ರೆದಟತಟಕೂೆಳಳಬೆೇಕತ. ಮನನಯ ಕ.ೆಎಸ್.ಈಶಾರಪಪನವರತ ಹನಗೂ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಒಂದ್ೇೆ 
ಜಿಲೆಿಯವರತ. ಈ ವನಗನಾದ ಸತಮನರತ ಒಂದೂವರ ೆತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ನಡ್ಯೆತತಿುದ್.ೆ ಇವರತ ಏನತ 
ಮನಡತತಿುದಾರತ? ಇವರ ಗತಪುಚರ ಇಲನಖ್ಯೆವರತ ಏನತ ಮನಡತತಿುದಾರತ? ನಿದ್ೆಾ ಮನಡತತಿುದಾರೆೇ? 
ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ನುಗಲಲಿವೆೇ? ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಣ್ತಣ ಮಗಳನದ ದಶನ ರವಿಯವರನತು ರೈೆತ್ರ ಹೊೇರನಟಕೆೆ 
ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಟೂಲ್ ಕಿರ್್ ರೂಪಿಸತತಿುದಾ ಆರೂೆೇಪದ ಮೇಲೆ ದ್ಹೆಲಯಿಂದ ಪ್ೊಲೇಸರತ ಇಲಿಗ ೆ
ಬ್ಂದತ ಆಕೆಯನತು ಅರಸೆಟ್ ಮನಡಿಕೊಂಡತ ಹೂೆೇಗತತ್ನುರೆ, ಆಗ ಇವರತ ಎಲಿಗೆ ಹೊೇಗಿದಾರತ?  

 
ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬ್ಟಟೆ ಹನಕಿಕೊಂಡಿದ್ನಾರೆಂದತ ಹೆಣ್ತಣಮಕೆಳ ಮೇಲೆ 

ಬಿೇದಯಲಿಯೇ ದ್ೌಜಾನಯ ಎಸಗತತಿುದ್ನಾರ,ೆ ಇದರ ಬ್ಗೆೆ ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟಯವರತ ಮತ್ತು 
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ಶ್ರೇಮತಿ ತ್ೆೇಜಸಿಾನಿಗೌಡರವರತ ಏತ್ಕೂೆೆೇಸೆರ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುಲಿ. ಅವರತಗಳು ಯನವ 
ಸಿಥತಿಯಲಿದ್ನಾರೆಂದತ ತ್ನವು ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕತ. ಒಂದತ ರಿೇತಿಯ ಭಯದ ವನತ್ನವರಣ್ ಸೃಷ್ಟಟಯನಗಿದೆ್. 
ಇದನತು ರೆ್ೂೇಡತವುದತ ಬಿಟತಟ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ನಮಗೆ ಹೆೇಳುತಿುದ್ನಾರೆ. ಜವನಬನಾರಿ ಸ್ನಥನದಲಿರತವ 
ಅವರತ ರ್ನವುಗಳು ಮನತ್ರ್ನಡತವುದರೆ್ುಲಿ ಕೆೇಳಿಸಿಕೊಂಡತ ನಂತ್ರ ಉತ್ುರ ಕೊಡಬೇೆಕನಗಿದ್ೆ. 
ಹೆೈಕೊೇರ್್ಾನ ಆ ಪರಕರಣ್ದ ಬ್ಗೆೆ ತಿೇಪತಾ ಬ್ಂದ ನಂತ್ರ ಚಚೆಾ ಮನಡ್ೂೆೇಣ್. ಅದಕೆೆ ರ್ನವು 
ಹಿಂಜರಿಯತವುದಲಿ. ಮನನಯ ಕ.ೆಎಸ್.ಈಶಾರಪಪನವರತ ರನಷರ ಧ್ವಜಕೆೆ ಧ್ಕೆೆ ತ್ಂದದ್ನಾರೆ, ಇಡಿೇ 
ಪರಪಂಚದಲಿ ರ್ನವು ತ್ಲ ೆ ತ್ಗಿೆಸತವಂತೆ್ ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ ನಮಾ ತಿರವಣ್ಾ ಧ್ವಜಕೆೆ ಅವಮನನ 
ಮನಡಿರತವವರ ಮೇಲೆ ರನಷರ ದ್ೊರೇಹದಡಿಯಲಿ ಪರಕರಣ್ವನತು ದ್ನಖ್ಲತ ಮನಡಿ ತ್ಕ್ಷಣ್ ಅವರನತು 
ಅರಸೆಟ್ ಮನಡಿ ಪ್ೂೆಲೇಸ್ ಠನಣೆಯಲಿ ಇರಿಸಬೆೇಕತ ಮತ್ತು ಜೆೈಲಗ ೆಕಳುಹಿಸಬೇೆಕತ. ಅವರತ ಜೆೈಲಗ ೆ
ಹೊೇಗತವುದಕೂೆ ಮದಲತ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳನದ ತ್ನವು ನಿದ್ೆೇಾಶನವನತು ನಿೇಡಿ ಅವರಿಂದ 
ರನಜಿೇರ್ನಮ ತ್ೆಗೆದತಕೊಳುಳವುದತ ಉತ್ುಮ ಎನತುವ ಅಂಶಗಳನತು ತ್ಮಾ ಗಮನಕೆೆ ತ್ರತತ್ನು, ನನು 
ಮನತ್ತಗಳನತು ಮತಕನುಯಗೊಳಿಸತತಿುದ್ೆಾೇರೆ್.  

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಮನನಯ ಸಭನ ರ್ನಯಕರೇೆ, ಇಷತಟ ಹೂೆತ್ತು ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ 

ರ್ನಯಕರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವ ವಿಷಯದ ಬ್ಗೆೆ ಸಕನಾರ ಏರ್ನದರೊಂದತ ತಿೇಮನಾನಕೆೆ ಬ್ರತವುದದಾರ ೆ
ಅದನತು ಹೆೇಳಲ.  

 
ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 

ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ನಿಲತವಳಿ ಸೂವರೆ್ಯಡಿಯಲಿ ಒಂದತ ವಿಚನರವನತು ಪರಸ್ನುಪ 
ಮನಡಿದಾರತ. ಅದನತು ತ್ನವು ತಿರಸೆರಿಸಿದಾೇರಿ. ತಿರಸೃತ್ಗೊಂಡ ಒಂದತ ವಿಚನರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ೂೆುಮಾ 
ಚಚೆಾಗ ೆಅವಕನಶ ನಿೇಡಿರತವಂತ್ಹ ಸಂಗತಿಯನತು ರ್ನನತ ಎಲಿಯೂ ರೆ್ೂೇಡಿಲಿ. ಸ್ೌಹನದಾಯತತ್ 
ವನತ್ನವರಣ್ವನತು ನಿಮನಾಣ್ ಮನಡಬೇೆಕೆನತುವ ಹಿರೆ್ುಲೆಯಲಿ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದವರತ ತ್ಮಾ 
ಅಭಿಪ್ನರಯಗಳನತು ವಯಕುಪಡಿಸತವುದಕೆೆ ತ್ನವು ಇಷತಟ ಸತದೇಘಾವನಗಿರತವ ಅವಕನಶವನತು ನಿೇಡಿದಾೇರಿ. 
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ಆ ಅವಕನಶವನತು ಬ್ಳಸಿಕೂೆಂಡತ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ಎಲಿ ಸದಸಯರತ ತ್ಮಾತ್ಮಾ ಅಭಿಪ್ನರಯಗಳನತು 
ವಯಕುಪಡಿಸಿದ್ನಾರ.ೆ ಒಂದತ ಸ್ನರಿ ತಿರಸೃತ್ಗೊಂಡ ವಿಚನರದ ಬ್ಗೆೆ ಪತನಃ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದವರತ 
ಚವಿಾತ್ಚವಾಣ್ದ ರಿೇತಿಯಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದಾರೂ ಸಹ ರ್ನವಲೆಿರೂ ತ್ನಳಾೆಯನತು ಕಳೆದತಕೊಳಳದ್ೆೇ,  
ಅವರ ಮನತ್ತಗಳನತು ಕೇೆಳಿಸಿಕೂೆಳುಳತಿುದ್ೆಾವು. ಇಲಿ ನಡ್ದೆರತವ ವಿದಯಮನನಗಳ ಬ್ಗೆೆ ನಿರ್ುೆಯೇ 
ತಿೇಮನಾನ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಂಡಿರತವುದರಿಂದ ಮತ್ೂೆುಮಾ ಇದರ ಬ್ಗೆೆ ಚಚಾೆ ಮನಡಬೇೆಕನಗಿರತವ 
ಅವಶಯಕತ್ ೆಇಲಿ. ಘನತ್ೆವತೆ್ು ರನಜಯಪ್ನಲರ ಭನಷಣ್ದ ಮೇಲ ೆಚಚೆಾ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲಿ 
ಅರೆ್ೇಕ ವಿಚನರಗಳನತು ಪರಸ್ನುಪ ಮನಡತವುದಕೆೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು ಕನದದ್ನಾರ.ೆ ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯಲಿ 
ಕನಯಾಕಲನಪಗಳ ಪಟಿಟಯಲಿ ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರಗಳು, ನಿಯಮ 330 ಮತ್ತು ಗಮನಸ್ಳೆೆಯತವ ಸೂಚರೆ್ 
ಮತಂತ್ನದವುಗಳ ಮೇಲ ೆಚಚೆಾ ನಡ್ಯೆಬೆೇಕನಗಿದ್.ೆ ಚವಿಾತ್ಚವಾಣ್ದ ರಿೇತಿಯಲಿ ಈ ವಿವನದವನತು 
ರನಜಕಿೇಯ ಉದ್ೆಾೇಶಗಳಿಗೆ ಬ್ಳಸತವುದಕೆೆ ಬ್ದಲನಗಿ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತ 
ಸಹಕನರವನತು ನಿೇಡಿದರೆ, ಇಂದನ ಕನಯಾಕಲನಪಗಳ ಪಟಿಟಯನತು ಕೆೈಗೆತಿುಕೂೆಳಳಬೆೇಕೆಂದತ ರ್ನನತ 
ತ್ಮಾಲಿ ವಿನಂತಿ ಮನಡತತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ.  

 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸ್ನದ್:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ನಮಾ ಮೇಲ ೆ

ಆರೂೆೇಪ ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ ಪಿೇಠದಂದ ಆದ್ೆೇಶ ಹೂೆರಬ್ಂದದಾರೂ ಸಹ ಅದಕೆೆ ವಿರತದಿವನಗಿ ರ್ನವು 
ನಡ್ದೆತಕೊಳುಳತಿುದ್ೆಾೇವ ೆಎನತುವ ಅಥಾದಲಿ ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ನಾರ.ೆ ಪಿೇಠ ನಿೇಡಿರತವ ಆದ್ೆೇಶದ ಬ್ಗೆೆ 
ನಮಗೆ ಗೌರವವಿದ್.ೆ ನಮಾ ವಿರೂೆೇಧ್ ಸಕನಾರದ ವಿರತದಿ, ಪಿೇಠದ ವಿರತದಿ ಅಲಿ.  

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನಿರ್ುೆ ರ್ನನತ ನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ಯನತು ಚಚೆಾಗೆ ತ್ೆಗೆದತಕೊಳುಳವುದನತು 

ತಿರಸೆರಿಸಿದ್ಾೆೇರೆ್. ಒಂದತ ಸ್ೌಹನದಾ ವನತ್ನವರಣ್ ನಿಮನಾಣ್ವನಗಬೆೇಕೆನತುವ ಹಿರೆ್ುಲೆಯಿಂದ ಈ ದನ 
ಸತಮನರತ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕನಲ ಎಲಿ ಸದಸಯರಿಗೂ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ ಅವಕನಶವನತು ನಿೇಡಿದ್ೆಾೇರೆ್. 
ಈ ದನ ನಡ್ಯೆತತಿುರತವುದತ ನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ಯ ಮೇಲನ ಚಚಾೆ ಅಲಿ. ಒಂದತ ಸಂದಗಿ 
ವನತ್ನವರಣ್ವನತು ತಿಳಿಗೊಳಿಸತವುದಕನೆಗಿ ಮತ್ತು ಒಳೆಳಯ ವನತ್ನವರಣ್ ನಿಮನಾಣ್ವನಗತತ್ುದ್ ೆ



                                                                                      «¥À/17.02.2022/  114 

 

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

   

ಎನತುವ ಆಶಯದ ಹಿರೆ್ುಲೆಯಲಿ ರ್ನನತ ಈ ದನ ಚಚೆಾಗ ೆ ಅವಕನಶವನತು ನಿೇಡಿದ್ಾೆೇರೆ್. ಇದತ 
ತಿರಸೃತ್ಗೊಂಡಿರತವ ನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ಯ ಮೇಲನ ಚಚೆಾ ಅಲಿ. ಈಗ ಸಭಯೆ ಮತಂದಡಲನಗತವ 
ಕನಗದ ಪತ್ರಗಳು. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸ್ನದ್:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ವಿಚನರ ತಿೇಮನಾನವನಗದ 
ಹೊರತ್ತ ಬೆೇರ ೆ ಕನಯಾಕಲನಪಗಳನತು ತ್ೆಗೆದತಕೊಳುಳವುದಕೆೆ ಸ್ನಧ್ಯವಿಲಿ. ರ್ನವು ಇದನತು 
ಒಪತಪವುದಲಿ.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಒಳಗೊಂಡಂತ್ೆ ಕನಂಗೆರಸ್ ಪಕ್ಷದ ಎಲಿ  
ಸದಸಯರತಗಳು ಸಕನಾರದ ವಿರತದಿ ಘೂೇಷಣೆ ಕೂಗತತ್ನು,  

ಸದನದ ಬನವಿಯಳಗೆ ಧ್ರಣಿ ಕತಳಿತ್ರತ) 
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  ೪. ¸À s̈ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢qÀ¯ÁzÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ 

(ªÉÆzÀ®£ÉÃ ¥ÀnÖ) 

 
1. ²æÃ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ,  PÁ£ÀÆ£ÀÄ, ¸ÀA¸À¢ÃAiÀÄ 

ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±Á¸À£À gÀZÀ£É ºÁUÀÆ ¸ÀtÚ ¤ÃgÁªÀj ಸaªÀರ ಪರವನಗಿ):-  
ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  

 ಕರ್ನಾಟಕ ಗನರಮ ಸಾರನಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತ್ ರನಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ 1993ರ (ಕರ್ನಾಟಕ 
ಅಧಿನಿಯಮದ 14) 311(2)ರ ಪರಕರಣ್ದ ಮೇರಗೆೆ: 

1. 1993ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಗನರಮ ಸಾರನಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತ್ ರನಜ್(ಜಿೇವ ವೆೈವಿದಯ 
ನಿವಾಹಣನ ಸಮಿತಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2021 ಅನತು ರಚಿಸಿ, ದರ್ನಂಕ:17.77.2021ರಂದತ 
ಹೊರಡಿಸಲನದ ಅಧಿಸೂಚರೆ್ ಸಂಖ್ೆಯ:ಗನರಅಪ770 ಗನರಪಂಅ 2019. 
 

2. 1993ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಗನರಮ ಸಾರನಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತ್ ರನಜ್ (ಗನರಮ ಪಂಚನಯತ್) 
(ದೂರ ಸಂಪಕಾಗಳ ಮೂಲಸ್ೌಕಯಾ ಗೊೇಪತರ ಮತ್ತು ಓವರ್ಗ ರೌಂಡ್ ಕೆೇಬ್ಲ್ 
ಅಥವನ ಆಫಿಟಕಲ್ ಫೆೈಬ್ರ್ ಕೆೇಬ್ಲ್ ಮೂಲಸ್ೌಕಯಾ) ನಿಯಮಗಳನತು ರಚಿಸಿ, 
ದರ್ನಂಕ:02.12.2021ರಂದತ ಹೊರಡಿಸಲನದ ಅಧಿಸೂಚರೆ್ ಸಂಖ್ೆಯ:ಗನರಅಪ 136 
ಗನರಪಂಅ 2021  

ಕರ್ನಾಟಕ ಗನರಮ ಸಾರನಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತ್ ರನಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ 1993ರ (ಕರ್ನಾಟಕ 
ಅಧಿನಿಯಮದ 14)311ರ ಪರಕರಣ್ದ ಮೇರಗೆ:ೆ 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ನಮನನಯ ಸ್ೇೆವೆ(ಪಂಚನಯತ್ ರನಜ್ ವಿಭನಗ) (ವೃಂದ ಮತ್ತು ರೆ್ೇಮಕನತಿ) ನಿಯಮಗಳು, 
2020 ಅನತು(ಸಂಖ್ೆಯ:ಗನರಅಪ 142 ಕೆಎಸ್ಎಸ್ 2016, ದರ್ನಂಕ:02.09.2021ರ ತಿದತಾಪಡಿಯನತು 
ಒಳಗೊಂಡಂತ್)ೆ ರಚಿಸಿ, ದರ್ನಂಕ:20.07.2021ರಂದತ ಹೊರಡಿಸಲನದ ಅಧಿಸೂಚರೆ್ ಸಂಖ್ೆಯ:ಗನರಅಪ 
142 ಕೆಎಸ್ಎಸ್ 2016 ನತು ಮಂಡಿಸತತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ.                                                                           
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II   ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ್(ಕಂದ್ನಯ ಸಚಿವರತ);-   

1994ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದ್ನಯ(ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮದ 12)198ರ ಪರಕರಣ್ದ ಮೇರೆಗ:ೆ 
 1. ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದ್ನಯ ಕನಯಾ 1964ರ ಸ್ಕೆ್ಷನ್ 197ರ ನಿಹಿತ್ವನಗಿರತವ ಪರಕನರ, 

1969ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಮಂಜೂರನತಿ (ತಿದತಾಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ, 22-ಎ ಅನತು 
ತಿದತಾಪಡಿಗೂೆಳಿಸಿ, ದರ್ನಂಕ: 16.10.2021ರಂದತ ಹೂೆರಡಿಸಲನದ ಅಧಿಸೂಚರೆ್ ಸಂಖ್ೆಯ:ಆರ್ಡಿ 161 
ಎಲ್ಜಿಪಿ 2021. 

2. ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದ್ನಯ ಕನಯಾ 1964ರ ಸ್ಕೆ್ಷನ್ 197ರ ನಿಹಿತ್ರನಗಿರತವ ಪರಕನರ, 
1969ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಮಂಜೂರನತಿ (ತಿದತಾಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ 8ಕೆೆ ತಿದತದಪಡಿ ಮನಡಿ 
ದರ್ನಂಕ:27.10.2021ರಂದತ ಹೂೆರಡಿಸಲನದ ಅಧಿಸೂಚರೆ್ ಸಂಖ್ೆಯ:ಆರ್ಡಿ 26 ಎಲ್ಜಿಪಿ 2021 
ನತು ಮಂಡಿಸತತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ. 

  

III. ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ(ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೆೇ,  

1978gÀ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå £ÁUÀjÃPÀ ¸ÉÃªÁ C¢ü¤AiÀÄªÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt 8(3)gÀ     
ªÉÄÃgÉUÉ: 

 
2011gÀ PÀ£ÁðlPÀ PÉÊUÁjPÀ s̈ÀzÀævÁ ¥ÀqÉ (ªÀÈAzÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÉÃªÀÄPÁw) ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ 2021£ÀÄß 
gÀa¹, ¢£ÁAPÀ: 24.01.2022gÀAzÀÄ ºÉÆgÀr¸À¯ÁzÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå: ºÉZïr 186 

¥ÉÆÃ¹D 2018  ಮಂಡಿಸತತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ. 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮಂಡಿಸಲನಯಿತ್ತ. 
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                                (JgÀqÀ£ÉÃ ¥ÀnÖ) 

                                 **** 
 

I. ²æÃ ಕ  ೋಟ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು, ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼À  

        ಪರವನಗಿ):- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೆೇ,  
 
(1)   PÀA¥À¤ PÁAiÉÄÝ2013gÀ PÀ®A 395(1)(©)gÀ£ÀéAiÀÄ. 
 
PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥Á¤ÃAiÀÄ ¤UÀªÀÄzÀ 2020-21£ÉÃ ¸Á°£À ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀ¢ ºÁUÀÆ  
¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á ªÀgÀ¢. 
 
(2)  PÀ£ÁðlPÀ £ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀiÁAvÀgÀ AiÉÆÃd£Á PÁAiÉÄÝ, 1961gÀ PÀ®A 68-¹ (4)  
      ªÀÄvÀÄÛ 68-r (2)gÀ£ÀéAiÀÄ.          
 
1. PÀÄ±Á®£ÀUÀgÀ AiÉÆÃd£Á ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ 2008-09 jAzÀ 2018-19£ÉÃ 

¸Á°£ÀªÀgÉV£À ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á ªÀgÀ¢UÀ¼ÀÄ. 
2. UÉÆÃPÁPï £ÀUÀgÀ AiÉÆÃd£Á ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ 2018-19£ÉÃ ¸Á°£À ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀ¢. 
3. ²gÀ¹ £ÀUÀgÀ AiÉÆÃd£Á ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ 2018-19 ªÀÄvÀÄÛ 2019-20£ÉÃ ¸Á°£À 

ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀ¢UÀ¼ÀÄ. 
4. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ E£ï¥sÁæ¸ÀÖçPÀÑgï PÁjqÁgï ¥ÀæzÉÃ±À AiÉÆÃd£Á ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ 

2020-21£ÉÃ ¸Á°£À ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀ¢. 
5. CgÀ¹ÃPÉgÉ ¸ÀÜ½ÃAiÀÄ AiÉÆÃd£Á ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ 2020-21£ÉÃ ¸Á°£À 

¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á ªÀgÀ¢. 
6. CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ ¸ÀÜ½ÃAiÀÄ AiÉÆÃd£Á ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ 2020-21£ÉÃ ¸Á°£À 

¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á ªÀgÀ¢. 
7. ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt ¸ÀÜ½ÃAiÀÄ AiÉÆÃd£Á ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ 2020-21£ÉÃ ¸Á°£À 

¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á ªÀgÀ¢. 
8. ¨ÉÃ®ÆgÀÄ-ºÀ¼ÉÃ©ÃqÀÄ ¸ÀÜ½ÃAiÀÄ AiÉÆÃd£Á ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ 2020-21£ÉÃ ¸Á°£À 

¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á ªÀgÀ¢. 
9. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀÄºÁ£ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉÃ±Á©üªÀÈ¢Þ ¥Áæ¢üPÁgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EzÀgÀ 2020-

21£ÉÃ ¸Á°£À ªÁ¶ðPÀ ವರದಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸನತ್ತಿದ್ದೇನ್.   
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10. UÉæÃlgï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-©qÀ¢ ¸Áämïð ¹n AiÉÆÃd£Á ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ 2020-21£ÉÃ 
¸Á°£À ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀ¢. 

11. ZÀ£Àß¥ÀlÖt AiÉÆÃd£Á ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ 2020-21£ÉÃ ¸Á°£À ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀ¢ ªÀÄvÀÄÛ 
¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á ªÀgÀ¢. 

12. zÉÆqÀØ§¼Áî¥ÀÄgÀ AiÉÆÃd£Á ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ 2020-21¸Á°£À ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á ªÀgÀ¢. 
13. PÀ£ÀPÀ¥ÀÄgÀ AiÉÆÃd£Á ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ 2020-21¸Á°£À ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á ªÀgÀ¢. 
14. D£ÉÃPÀ¯ï AiÉÆÃd£Á ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ 2019-20¸Á°£À ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á ªÀgÀ¢. 
15. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ «ªÀiÁ£À ¤¯ÁÝt ¥ÀæzÉÃ±À AiÉÆÃd£Á ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ 

2020-21£ÉÃ ¸Á°£À ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á ªÀgÀ¢. 
 

 
(3) PÀA¥À¤ C¢ü¤AiÀÄªÀÄ 2013gÀ ¸ÉPÀë£ï 394(2)gÀ£ÀéAiÀÄ. 
 

1. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÉÄmÉÆæÃ gÉÊ®Ä ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀzÀ 2020-21£ÉÃ ¸Á°£À 
         ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀ¢. 

2. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «ªÀiÁ£À ¤¯ÁÝt gÉÊ®Ä ¸ÀA¥ÀPÀð 
¤AiÀÄ«ÄvÀzÀ(©.J.Dgï.J¯ï.)¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EzÀgÀ 2020-21£ÉÃ ¸Á°£À 

ªÁ¶ðPÀ (¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á ªÀgÀ¢ M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ) ವರದಿಯನ್ನು 
ಮಂಡಿಸನತ್ತಿದ್ದೇನ್. 

 

II. ²æÃ ಕ  ೋಟ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು, UÁæ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢Þ ªÀÄvÀÄÛ 

       ¥ÀAZÁAiÀÄvï gÁeï ¸ÀaªÀರ ಪರವಾಗಿ):- ಸನಾಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ ೋ, 
(1) PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvï gÁeï C¢ü¤AiÀÄªÀÄ 1993 C£ÀÄZÉÒÃzÀ 262(3) ªÀÄvÀÄÛ 

246(12)gÀAvÉ. 
  
1. ̈ ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï£À 2019-20£ÉÃ ¸Á°£À  

¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á ªÀgÀ¢. 
2. ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï£À 2018-19£ÉÃ ¸Á°£À  
   ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á ªÀgÀ¢. 
3. aPÀÌªÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï£À 2019-20£ÉÃ ¸Á°£À ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á  

ªÀgÀ¢. 
4. UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄwUÀ¼À PÉÆæÃrüÃPÀÈvÀ EzÀgÀÀ 2016-17, 2017-18 ªÀÄvÀÄÛ  

2018-19£ÉÃ ¸Á°£À ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á ªÀgÀ¢UÀ¼ÀÄ. 
5. zÀQët PÀ£ÀßqÀ (ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ) f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï£À 2019-20£ÉÃ ¸Á°£À  

¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á ªÀgÀ¢. 
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6. PÉÆqÀUÀÄ (ªÀÄrPÉÃj) f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï£À 2019-20£ÉÃ ¸Á°£À  
¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á ªÀgÀ¢. 

7. PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï£À 2019-20£ÉÃ ¸Á°£À ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á ªÀgÀ¢. 
 
 
(2)   PÀ£ÁðlPÀ UÁæªÀÄ ¸ÀégÁeï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÁAiÀÄvï gÁeï C¢ü¤AiÀÄªÀÄ 1993  
      ¥ÀæPÀgÀt 300 gÀ  G¥À ¥ÀæPÀgÀt(5)gÀ£ÀéAiÀÄ. 
 
1. AiÀiÁzÀVj f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï£À 2020-21£ÉÃ ¸Á°£À ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀ¢. 
2. GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ (PÁgÀªÁgÀ) f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï£À 2020-21£ÉÃ ¸Á°£À ªÁ¶ðPÀ  
  ªÀgÀ¢. 
3. ̈ ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï£À 2020-21£ÉÃ ¸Á°£À ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀ¢. 
4. UÀzÀUÀ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï£À 2020-21£ÉÃ ¸Á°£À ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀ¢. 
5. §¼Áîj f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï£À 2020-21£ÉÃ ¸Á°£À ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀ¢. 
6. aPÀÌªÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï£À 2020-21£ÉÃ ¸Á°£À ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀ¢. 
7. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï£À 2020-21£ÉÃ ¸Á°£À ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀ¢. 
8. zÁªÀtUÉgÉ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï£À 2020-21£ÉÃ ¸Á°£À ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀ¢. 
9. ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï£À 2020-21£ÉÃ ¸Á°£À ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀ¢. 
10 . ©ÃzÀgï f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï£À 2020-21£ÉÃ ¸Á°£À ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀ¢. 
11 vÀÄªÀÄPÀÆgÀÄ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï£À 2020-21£ÉÃ ¸Á°£À ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀ¢. 
 
 (3) PÀA¥À¤ PÁ¬ÄzÉ 2013gÀ ¸ÉPÀë£ï 394(2) ¥ÀæPÁgÀ. 
 
PÀ£ÁðlPÀ gÀÆgÀ¯ï E£ï¥sÁæ¸ÀÖçPÀÑgï qÉªÀ®¥ïªÉÄAmï °«ÄmÉqï£À (PÉ.Dgï.L.r.J¯ï.)     

2018-19£ÉÃ ¸Á°£À ªÁ¶ðPÀ ವರದಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸನತ್ತಿದ್ದೇನ್. 
 

    

III. ²æÃ ಕ  ೋಟ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು, ¸ÁjUÉ, ¥Àj²µÀÖ  

       ¥ÀAUÀqÀUÀ¼À PÀ¯Áåt ¸ÀaªÀರ ಪರವಾಗಿ):- ಸನಾಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ ೋ, 
      gÀ¸ÉÛ ¸ÁjUÉ ¤UÀªÀÄ PÁAiÉÄÝ 1950 C¢ü¤AiÀÄªÀÄ 33(4) ªÀÄvÀÄÛ 35(3)gÀ£ÀéAiÀÄ. 
 
1. PÀ£ÁðlPÀ gÁdå gÀ¸ÉÛ ¸ÁjUÉ ¤UÀªÀÄ 2019-20£ÉÃ ¸Á°£À ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á ªÀgÀ¢. 
2. ªÁAiÀÄÄªÀå PÀ£ÁðlPÀ gÀ¸ÉÛ ¸ÁjUÉ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ (ºÀÄ§â½î)2017-18£ÉÃ ¸Á°£À ªÁ¶ðPÀ  

  ವರದಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸನತ್ತಿದ್ದೇನ್. 
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IV. ²æÃ ಕ  ೋಟ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು, ªÀ¸Àw, ªÀÄÆ® 

       ¸ËPÀAiÀiÁð©üªÀÈ¢Þ ಸaªÀರ ಪರವಾಗಿ):- ಸನಾಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ ೋ, 
(1) PÀ£ÁðlPÀ PÉÆ¼ÀZÉ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À (C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄÆð®£É) PÁAiÉÄÝ  
       1973gÀ ¸ÉPÀë£ï 41gÀAvÉ. 
 
    PÀ£ÁðlPÀ PÉÆ¼ÀUÉÃj C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ 2019-20£ÉÃ ¸Á°£À  
      ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á ªÀgÀ¢. 
      

(2) PÀA¥À¤ PÁAiÉÄÝ 1965gÀ PÀ®A 469 gÀ£ÀéAiÀÄ. 
 

  gÉÊ®Ä ªÀÄÆ®¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ PÀA¥À¤ (PÀ£ÁðlPÀ) ¤AiÀÄ«ÄvÀzÀ 2020- 
      21£ÉÃ ¸Á°£À ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀ¢(¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á ªÀgÀ¢ M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ). 
 
 

(3) PÀA¥À¤ PÁAiÉÄÝ 2013gÀ PÀ®A 394 gÀ£ÀéAiÀÄ. 
 
1. PÉÆAPÀt gÉÊ¯Éé PÁ¥ÉÆÃðgÉÃµÀ£ï °«ÄmÉqï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ 2020-21£ÉÃ ¸Á°£À  
  ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀ¢ (¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á ªÀgÀ¢ M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ) 
2. ºÁ¸À£À-ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÉÊ¯ÉéÃ C©üªÀÈ¢Þ PÀA¥À¤ ¤AiÀÄ«ÄvÀzÀ 2020-21£ÉÃ ¸Á°£À  

  ªÁ¶ðPÀ ವರದಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸನತ್ತಿದ್ದೇನ್. 
 

V. ²æÃ DgÀUÀ eÁÕ£ÉÃAzÀæ (UÀÈºÀ (UÀÄ¥ÀÛZÀgÀ «¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ ¥Àr¹) ¸ÀaªÀgÀÄ):- 

ಸನಾಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ ೋ,  
 
 
(1) ¥ÀjµÀÌøvÀ PÀ£ÁðlPÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï C¢ü¤AiÀÄªÀÄ 1963 PÀ®A 20¹, 20r ªÀÄvÀÄÛ 20 

E ¥ÉÆ°Ã¸ï  zÀÆgÀÄUÀ¼À ¥Áæ¢üPÁgÀzÀÀ£ÀéAiÀÄ. 
 

gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï zÀÆgÀÄUÀ¼À ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ 2018-19 ªÀÄvÀÄÛ 2019-20£ÉÃ  
¸Á°£À ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀ¢UÀ¼ÀÄ.                                          

(1) PÀA¥À¤UÀ¼À PÁAiÉÄÝ-2013gÀ wzÀÄ¥ÀrØ PÁAiÉÄÝ 394(2)gÀrAiÀÄ°è. 
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    PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ® s̈ÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ  

    ¤AiÀÄ«ÄvÀzÀ 2020-21£ÉÃ ¸Á°£À ªÁ¶ðPÀ ವರದಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸನತ್ತಿದ್ದೇನ್. 
 

VI. ²æÃ ಕ  ೋಟ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು, G£ÀßvÀ ²PÀët, ªÀiÁ»w 

vÀAvÀæeÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ eÉÊ«PÀ vÀAvÀæeÁÕ£À, «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À, PË±À¯Áå©üªÀÈ¢ ಸaªÀರ ಪರವಾಗಿ):- 

ಸನಮಾನ್ಯ ಸಭಮಪತ್ತಯವರ್ೇ, 
 
 
(1) ¨sÁgÀwÃAiÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ±Á¯Á «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ PÁAiÉÄÝ C£ÀÄ¸ÀÆa 26  

(PÀ£ÁðlPÀ 1986 ¥ÀæPÀgÀt 22) gÀ£ÀéAiÀÄ. 
 
£Áå±À£À¯ï ¯Á ¸ÀÆÌ¯ï D¥sï EArAiÀiÁ AiÀÄÆ¤ªÀ¹ðnAiÀÄ 2019-20£ÉÃ ¸Á°£À  
ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀ¢ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á ªÀgÀ¢. 
 
(2) PÀ£ÁðlPÀ gÁdå «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À C¢ü¤AiÀÄªÀÄ 2000, ¥ÀæPÀgÀt 50(2)  
  gÀ£ÀéAiÀÄ.                                                
1. gÁtÂ ZÀ£ÀßªÀÄä «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ 2019-20£ÉÃ ¸Á°£À ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀ¢. 
2. ̈ ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ 2018-19 ªÀÄvÀÄÛ 2019-20£ÉÃ ¸Á°£À  
  ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀ¢UÀ¼ÀÄ. 
(3) PÀA¥À¤ PÁAiÉÄÝ 2013gÀ ¥ÀjZÉÒÃzÀ 395gÀ C£ÀÄ¸ÁgÀ. 
 
   PÀ£ÁðlPÀ gÁdå «zÀÄå£Áä£À C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀzÀ(QAiÉÆÃ¤Pïì)  
   2020-21£ÉÃ ¸Á°£À ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀ¢ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á  

   ವರದಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸನತ್ತಿದ್ದೇನ್. 
 

VII.  ²æÃ ZÀAzÀæPÁAvÀUËqÀ ZÀ£Àß¥ÀàUËqÀ ¥ÁnÃ® (¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV ¸ÀaªÀgÀÄ):- ಸನಮಾನ್ಯ  

   ಸಭಮಪತ್ತಯವರ್ೇ, 
 
   PÀA¥À¤ C¢ü¤AiÀÄªÀÄ 2013, PÀ®A 394  ªÀÄvÀÄÛ 395 CrAiÀÄ°è. 

  PÀ£ÁðlPÀ gÀ¸ÉÛ C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀzÀ 2020-21£ÉÃ ¸Á°£À ªÁ¶ðPÀ   
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  (¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á ªÀgÀ¢ M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ) ವರದಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸನತ್ತಿದ್ದೇನ್. 
 

VIII. ²æÃ D£ÀAzï ¹AUï (fÃ«±Á¸Àæö ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj¸ÀgÀ, ¥ÀæªÁ¸ÉÆÃzÀåªÀÄ ¸ÀaªÀgÀÄ):- ಸನಮಾನ್ಯ  

   ಸಭಮಪತ್ತಯವರ್ೇ, 
 

      PÀ£ÁðlPÀ fÃªÀ ªÉÊ«zsÀå ªÀÄAqÀ½AiÀÄ C¢ü¤AiÀÄªÀÄ 2002gÀ ¥ÀæPÁgÀ. 
 
  PÀ£ÁðlPÀ fÃªÀ ªÉÊ«zsÀå ªÀÄAqÀ½AiÀÄ 2020-21£ÉÃ ¸Á°£À ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀ¢  
 2019-20£ÉÃ ¸Á°£À ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á ªÀgÀ¢. 
 

 IX. ²æÃ PÉÆÃಟ ²æÃ¤ªÁ¸À ¥ÀÆeÁj (¸ÀªÀiÁd PÀ¯Áåt, »AzÀÄ½zÀ ªÀUÀðUÀ¼À PÀ¯Áåt 

    ¸ÀaªÀgÀÄ):- ಸನಮಾನ್ಯ  ಸಭಮಪತ್ತಯವರ್ೇ, 
    
   PÀA¥À¤UÀ¼À  PÁAiÉÄÝ 2013 ¤AiÀÄªÀÄ 395(1)gÀ£ÀéAiÀÄ. 
 
 
  PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸À¥sÁ¬Ä PÀªÀÄðZÁjUÀ¼À C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄzÀ 2017-18£ÉÃ 

  ¸Á°£À ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀ¢ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á ವರದಿಯನ್ನು  
   ಮಂಡಿಸನತ್ತಿದ್ದೇನ್. 

X.  ²æÃ ಕ  ೋಟ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು, (§ÈºÀvï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzsÀåªÀÄ  

    PÉÊUÁjPÉUÀಳ ¸ÀaªÀರ ಪರವಾಗಿ):- ಸನಮಾನ್ಯ ಸಭಮಪತ್ತಯವರ್ೇ, 
 
   PÀA¥À¤UÀ¼À PÁAiÉÄÝ  2013gÀ PÀ®A 394 (2) gÀ£ÀéAiÀÄ.                                   
 
  ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ ¥É¬ÄAmïì ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¤ðµï °«ÄmÉqï£À 2020-21£ÉÃ ¸Á°£À  

  ªÁ¶ðPÀ (¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á ªÀgÀ¢ M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ) ವರದಿಯನ್ನು  
   ಮಂಡಿಸನತ್ತಿದ್ದೇನ್. 

XI.   ²æÃ J¸ï.n. ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgï (¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀaªÀgÀÄ)      

PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀUÀ¼À PÁAiÉÄÝ 1959gÀ PÀ®A 63(11) ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ  
¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀUÀ¼À ¤AiÀÄªÀÄ 1960gÀ ¤AiÀÄªÀÄ 29 (r) gÀ£ÀéAiÀÄ. 
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1. PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀºÀPÁgÀ ªÀÄºÁªÀÄAqÀ¼À ¤AiÀÄ«ÄvÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EzÀgÀ 2020- 
  21£ÉÃ ¸Á°£À ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á ªÀgÀ¢. 
2. PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀºÀPÁj PÁSÁð£ÉUÀ¼À  ªÀÄºÁªÀÄAqÀ½ ¤AiÀÄ«ÄvÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ  
  EzÀgÀ 2020-21£ÉÃ ¸Á°£À ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á ªÀgÀ¢. 
3. PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ËºÁzÀð ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀºÀPÁj ¤AiÀÄ«ÄvÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EzÀgÀ 2020- 
  21£ÉÃ ¸Á°£À ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á ªÀgÀ¢. 
4. PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀºÀPÁj C¥ÉPïì ¨ÁåAPï ¤AiÀÄ«ÄvÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EzÀgÀ 2020- 
  21£ÉÃ ¸Á°£À ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á ªÀgÀ¢. 
5. PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀºÀPÁj ºÁ®Ä GvÁàzÀPÀgÀ ªÀÄºÁªÀÄAqÀ½ ¤AiÀÄ«ÄvÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ  
  EzÀgÀ    2020-21£ÉÃ ¸Á°£À ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á ªÀgÀ¢. 
6. PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀºÀPÁgÀ ¥ÀwÛ£À ¸ÀAWÀUÀ¼À ªÀÄºÁªÀÄAqÀ¼À ¤AiÀÄ«ÄvÀ,  
  ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EzÀgÀ 2020-21£ÉÃ ¸Á°£À ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á ªÀgÀ¢. 
7. PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀºÀPÁj JuÉÚ ©Ãd ¨É¼ÉUÁgÀgÀ ªÀÄºÁªÀÄAqÀ¼À ¤AiÀÄ«ÄvÀ, 

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EzÀgÀ 2020-21£ÉÃ ¸Á°£À ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á ವರದಿಯನ್ನು 
ಮಂಡಿಸನತ್ತಿದ್ದೇನ್. 

 

XII.  ²æÃ ಕ  ೋಟ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು,  PÀÈ¶  ¸ÀaªÀgÀÄ ಪರವಾಗಿ):-  

           ಸನಮಾನ್ಯ ಸಭಮಪತ್ತಯವರ್ೇ,  
 

  PÀÈ¶ «eÁÕ£ÀUÀ¼À «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À C¢ü¤AiÀÄªÀÄ 2009gÀ PÀ®A 40(3) ªÀÄvÀÄÛ  
  57gÀAvÉ. 
 
  PÉ¼À¢ ²ªÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ PÀÈ¶ ªÀÄvÀÄÛ vÉÆÃlUÁjPÉ «eÁÕ£ÀUÀ¼À «±Àé«zÁå®AiÀÄ,  
  ²ªÀªÉÆUÀÎ EzÀgÀ 2020-21£ÉÃ ¸Á°£À ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀ¢ ºÁUÀÆ 2017-18£ÉÃ  

  ¸Á°£À ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á ವರದಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸನತ್ತಿದ್ದೇನ್. 

XIII.  ²æÃ ಕ  ೋಟ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು, £ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢Þ  

       (PÉAiÀÄÄqÀ§ÆèöåJ¸ïr© ªÀÄvÀÄÛ PÉAiÀÄÄLrJ¥sï¹ ¸ÉÃjzÀAvÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ C©üªÀÈ¢Þ,  
        ©.©.JA.¦, ©.r.J, ©.qÀ§Æèöå.J¸ï.J¸ï.©, ©JADgïrJ, ©JADgï¹J¯ï  
        ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀgÀAiÉÆÃd£É ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄ, £ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢Þ E¯ÁSÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹) 

        ¸ÀaªÀgÀ ಪರವಾಗಿ):- ಸನಮಾನ್ಯ ಸಭಮಪತ್ತಯವರ್ೇ, 
  

   PÀ£ÁðlPÀ £ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢Þ ¥Áæ¢üPÁgÀUÀ¼À PÁAiÉÄÝ, 1987gÀ PÀ®A 48 (5) ªÀÄvÀÄÛ 49 
   gÀ£ÀéAiÀÄ. 
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1. PÉ.f.J¥sï £ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢Þ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ 2018-19£ÉÃ ¸Á°£À ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀ¢ ªÀÄvÀÄÛ  
  2019-20£ÉÃ ¸Á°£À ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á ªÀgÀ¢. 
2. aPÀÌ§¼Áî¥ÀÄgÀ £ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢Þ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ 2017-18, 2018-19 ªÀÄvÀÄÛ 2019-20£ÉÃ  
  ¸Á°£À ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á ªÀgÀ¢UÀ¼ÀÄ. 
3. ºÁ¸À£À £ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢Þ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ 2020-21£ÉÃ ¸Á°£À ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á ªÀgÀ¢. 
4. avÀæzÀÄUÀð £ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢Þ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ 2018-19£ÉÃ ¸Á°£À ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀ¢. 
5. UÀzÀUÀ-¨ÉlUÉÃj £ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢Þ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ 2020-21£ÉÃ ¸Á°£À ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀ¢. 
6. GqÀÄ¦ £ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢Þ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ 2019-20£ÉÃ ¸Á°£À ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á ªÀgÀ¢. 
 
7. ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢Þ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ 2016-17 ªÀÄvÀÄÛ 2019-20£ÉÃ ¸Á°£À 
 ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á ªÀgÀ¢. 
8. vÀÄªÀÄPÀÆgÀÄ £ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢Þ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ 2018-19£ÉÃ ¸Á°£À ªÁ¶ðPÀ  

  ವರದಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸನತ್ತಿದ್ದೇನ್. 

XIV. ²æÃ ಕ  ೋಟ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು, (¥ËgÁqÀ½vÀ, ¸ÀtÚ  

       PÉÊUÁjPÉUÀ¼ÀÄ, ¸ÁªÀðd¤PÀ  ªÀ®AiÀÄ  GzÀåªÀÄUÀಳ ¸ÀaªÀರ ಪರವಾಗಿ):- ಸನಮಾನ್ಯ  

           ಸಭಮಪತ್ತಯವರ್ೇ, 
 
(1)  PÀA¥À¤UÀ¼À PÁAiÉÄÝ 1956 ¸ÉPÀë£ï 26 ¤AiÀÄªÀÄ 1957 (9) (1) gÀ£ÀéAiÀÄ. 
 PÀ£ÁðlPÀ gÁdå SÁ¢ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÉÆÃzÉÆåÃUÀ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ 2019-20£ÉÃ ¸Á°£À 
 ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀ¢ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á ªÀgÀ¢. 
 
(2) PÀA¥À¤UÀ¼À PÁAiÉÄÝ  2013gÀ PÀ®A 394 ªÀÄvÀÄÛ 395 gÀ£ÀéAiÀÄ.                                   
   PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀtÚ PÉÊUÁjPÉUÀ¼À C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀzÀ 2019-20£ÉÃ  

   ¸Á°£À ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀ¢ (¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á ªÀgÀ¢ M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ) ಯನ್ನು 
     ಮಂಡಿಸನತ್ತಿದ್ದೇನ್. 
 

XV. ²æÃ ಕ  ೋಟ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು, EAzsÀ£À, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw 

     ¸ÀaªÀರ ಪರವಾಗಿ):- ಸನಮಾನ್ಯ ಸಭಮಪತ್ತಯವರ್ೇ, 
 

(1) PÀA¥À¤ PÁAiÉÄÝ, 2013gÀ ¸ÉPÀë£ï 395(1)gÀ£ÀéAiÀÄ. 
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1. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «zÀÄåvï ¸ÀgÀ§gÁdÄ PÀA¥À¤ ¤AiÀÄ«ÄvÀzÀ 2020-21£ÉÃ ¸Á°£À 
  ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀ¢ (¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á ªÀgÀ¢ M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ). 
2. PÀ£ÁðlPÀ £À«ÃPÀj¸À§ºÀÄzÁzÀ EAzsÀ£À C©üªÀÈ¢Þ ¤AiÀÄ«ÄvÀzÀ 2020- 
  21£ÉÃ ¸Á°£À ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀ¢(¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á ªÀgÀ¢ M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ). 
3. ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ «zÀÄåZÀÒQÛ ¸ÀgÀ§gÁdÄ PÀA¥À¤ ¤AiÀÄ«ÄvÀzÀ 2020-21£ÉÃ 
 ¸Á°£À ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀ¢(¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á ªÀgÀ¢ M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ). 
  
(2) «zÀÄåZÀÑQÛ PÁAiÉÄÝ, 2003 ¥ÀjZÉÒÃzÀ-104(4) gÀr 
    PÀ£ÁðlPÀ «zÀÄåZÀÒQÛ ¤AiÀÄAvÀæt DAiÉÆÃUÀzÀ 2018-19£ÉÃ ¸Á°£À  

    ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á ವರದಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸನತ್ತಿದ್ದೇನ್. 
 

XVI.  ²æÃ ಕ  ೋಟ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು, vÉÆÃlUÁjPÉ ªÀÄvÀÄÛ AiÉÆÃd£É,     

  PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¸ÀAAiÉÆÃd£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁATåPÀ ¸ÀaªÀರ ಪರವಾಗಿ):- ಸನಮಾನ್ಯ   

   ಸಭಮಪತ್ತಯವರ್ೇ,              
   PÀA¥À¤ PÁAiÉÄÝ 2013 ¸ÉPÀë£ï 395 gÀAvÉ. 
 
  PÀ£ÁðlPÀ  gÁdå ªÀiÁªÀÅ  C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄvÀÄÛ  ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ¤UÀªÀÄ  ¤AiÀÄ«ÄvÀzÀ 2012-13  
  jAzÀ 2019-20£ÉÃ ¸Á°£À ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀ¢UÀ¼ÀÄ (¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á ªÀgÀ¢  

  ಒ¼ÀUÉÆAqÀAvÉ) ºÁUÀÆ  2020-21£ÉÃ ¸Á°£À ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀ¢ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á  

  ವರದಯನತು ಮಂಡಿಸತತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ. 
 
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮಂಡಿಸಲನಯಿತ್ತ. ಸದನವನತು ರ್ನಳ ೆ ಬೆಳಿಗೆೆ 10.00 
ಗಂಟೆಯವರಗೆ ೆಮತಂದೂಡಲನಗಿದ್ೆ.  

 
(ಸದನವು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ 47 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೆ ಮತಂದೂಡಲಪಟತಟ, ಪತನಃ ದರ್ನಂಕ 18ರೆ್ೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 

2022ರಂದತ ಶತಕರವನರ ಬೆಳಗೆೆ 10.00 ಗಂಟೆಗ ೆಸ್ೆೇರಲತ ನಿಶಾಯಿಸಿತ್ತ) 
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