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                             ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 
           ನೂರ ನಲವತ್ನುರರೆ್ಯ ಅಧಿವೆೇಶನ 

      18ರೆ್ೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 2022  
       ಶತಕರವನರ 

              
೦೧. ಸಂತ್ನಪ ಸೂಚರೆ್ 

         ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತುನ ಹನಗೂ ವಿಧನನಸಭೆಯ ಮನಜಿ ಶನಸಕರನದ ಶ್ರೇ ಮಳ್ಳೂರ್ ಆನಂದ  
         ರನವ್ರವರ ನಿಧನದ ಬ್ಗ್ೆೆ 

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

೦೨. ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರ  

ಅ) ಚತಕೆೆ ಗತರತತ್ತನ ಪರಶೆನಗಳಿಗ್ೆ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನಿೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳ್ು 
೩೮೯ – ರೆೈತ್ರ ಬೆಳ ೆವಿಮೆ ಯೇಜರೆ್ 

- ಶ್ರೇ ಕ.ೆಎ.ತ್ತಪಪೆೇಸನಾಮಿ 
 -  ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ಪನಟೇಲ್ (ಕೃಷಿ ಸಚಿವರತ) 
ಆ) ಚತಕೆೆ  ಗತರತತ್ತನ ಹನಗೂ ಚತಕೆೆ ಗತರತತ್ತಲಲದ ಪರಶೆನಗಳಿಗ್ ೆಲಿಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನಿೇಡಿದ     
    ಉತ್ುರಗಳ್ ಮಂಡರೆ್ 

೦೩.  ನಿಯಮ 59ರ ಮೆೇರೆಗ್ ೆನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ ಮಂಡಿಸಲತ ಅನತಮತ್ತ ಕೊೇರಿ ಪರಸನುವ 
        “ರನಷರಧವಜಕೆೆ ಸಚಿವರೊಬ್ಬರತ ಅಗ್ೌರವ ತ್ೊೇರಿದ್ನಾರೆನತನವ ಬ್ಗೆ್ೆ” 

- ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ.ೆ ರನಥೂೆೇಡ್ 
- ಶ್ರೇ ಸಲಿೇಂ ಅಹಮದ್ 
- ಡನ: ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ 

೦೪. ವರದಿಗಳ್ರ್ೂೆನಪ್ಪಪಸತವುದತ 

 

 ವಿಷಯಾನುಕ್ರ ಮಣಿಕೆ (Index) 
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೦೫. ನಿಯಮ ೫೯ ರ ಮೆೇರೆಗ್ ೆನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ ಮಂಡಿಸಲತ ಅನತಮತ್ತ ಕೊೇರಿ ಪರಸನುವ 
       “ರನಷರಧವಜಕೆೆ ಸಚಿವರೂೆಬ್ಬರತ ಅಗ್ೌರವ ತ್ೊೇರಿದ್ನಾರೆನತನವ ಬ್ಗೆ್ೆ” 

- ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕ.ೆಪನರಣೇೆಶ್ 

     ~*~*~*~*~ 
 

 (076) 18.02.2022 10.20 ಟಸಿಹಚೆ್-ಜಿಆರ 

 

 

 

 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 
ಶತಕರವನರ, 18ರೆ್ೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 

ಸದನವು ವಿಧನನಸೌಧದಲಿಲರತವ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತುನ ಸಭನಂಗಣದಲಿಲ 
ಪೂವನಾಹನ 10 ಗಂಟೆ 24 ನಿಮಿಷಕೆೆ ಸಮನವೆೇಶಗ್ೂೆಂಡಿತ್ತ 

ಸಭನಪತ್ತಯವರನದ (ಶ್ರೇ ಬ್ಸವರನಜ ಶ್ವಲಿಂಗಪಪ ಹೊರಟಿ) ಅವರತ ಪ್ಪೇಠದಲಿಲ 
ಉಪಸಿಿತ್ರಿದಾರತ 
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, 
ಪನಯಂಟ್ ಆಫ್ ಆಡಾರ್. 

ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಮನನಯ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ ರವರೇೆ, ಸದನ ಇನೂನ ಶತರತರ್ೆೇ ಆಗಿಲಲ, 
ಆಗಲೇೆ ಪನಯಂಟ್ ಆಫ್ ಆಡಾರ್ ಕೆೇಳ್ುತ್ತುದಿಾೇರಿ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ನನನ ಜಿೇವಕೆೆ ಬೆದರಿಕ ೆಇದ್.ೆ ಭನರತ್ತೇಯ 
ಜನತ್ನ ಪನಟಾಯ ಅಧಯಕ್ಷರತ . . . 

ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ನಿೇವು ಒಂದತ ಕಲೆಸ ಮನಡಿ. If you don’t mind, ಮೊದಲತ 
ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರ ಅವಧಿ ಮತಗಿಸೂೆೇಣ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಅದರ ಬ್ಗೆ್ೆ ಹೆೇಳಿಬಿಡತತ್ೆುೇರೆ್. 

ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:-  ಈಗ ಬೆೇಡ ತ್ಪನಪಗತತ್ುದ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಭನರತ್ತೇಯ ಜನತ್ನ ಪನಟಾಯ 
ಅಧಯಕ್ಷರತ ಹೆೇಳಿಕೆ ಕೂೆಟಿರತವುದತ ಪತ್ತರಕೆಯಲಿಲ ಬ್ಂದಿರತವುದರಿಂದ ನನನ ಜಿೇವಕೆೆ ಬೆದರಿಕ ೆಇದ್ೆ.  

ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, ಪ್ಪಲೇಸ್ ನಿಮಗ್ೆ ಅವಕನಶ 
ಕೊಡತತ್ುೆೇರೆ್.  
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೦೧. ಸಂತ್ನಪ ಸೂಚರೆ್  

ವಿಷಯ:- ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತುನ ಹನಗೂ ವಿಧನನಸಭೆಯ ಮನಜಿ ಶನಸಕರನದ  
                 ಮಳ್ಳೂರ್ ಆನಂದ ರನವ್ ರವರ ನಿಧನದ ಬ್ಗೆ್ೆ. 

----- 

ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತುನ ಹನಗೂ ವಿಧನನ ಸಭೆಯ ಮನಜಿ ಶನಸಕರನದ 
ಮಳ್ಳೂರ್ ಆನಂದ ರನವ್ ರವರತ ನಿಧನರನದತದನತನ ಈ ಸದನಕೆೆ ತ್ತಳಿಸಲತ ವಿಷನಧಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

2ರೆ್ೇ ಅಕೂೆಿೇಬ್ರ್, 1935ರಂದತ ಶ್ಡಲಘಟಿದಲಿಲ ಜನಿಸಿದಾ ಶ್ರೇಯತತ್ರತ ಎಂ.ಎ, ಬಿ.ಎಡ. 
ಪರವಿೇಧರರನಗಿದಾರತ. ವೃತ್ತುಯಲಿಲ ಕೃಷಿಕರನಗಿ ಹೆೈನತಗ್ನರಿಕ ೆ ನಡಸೆತತ್ತುದಾರತ. ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ 
ಆಗಮತ್ರಯ ಮಹನಮಂಡಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಇ.ಎಸ್್.ಐ., ಎಂಪನಲಯಸ್್ ಅಸೂೆೇಸಿಯೇಷನ್, 
ಕರ್ನಾಟಕ ಶನಖೆಯ ಆಲ್್ ಇಂಡಿಯನ ಫೆಡರೇೆಷನ್ ಆಫ್ ಯತರ್ೈೆಟೆಡ್ ರೆ್ಷನಸ್ ಅಸೂೆೇಸಿಯೇಷನಸ್ 
ಹನಗೂ ಹೂೆೇಟಲೆ್್ ವಕಾಸ್್ಾ ಅಂಡ್ ಓನಸ್್ಾ ಕಲನಯಣ ಸಮಿತ್ತಯ ಅಧಯಕ್ಷರನಗಿ, ಮೆೈಸೂರತ 
ಸೆಿೇಟ್ ಸಕೆೆಂಡರಿ ಟೇಚಸ್್ಾ ಅಸೂೆೇಸಿಯೇಷನ್ನ ಪರಧನನ ಕನಯಾದಶ್ಾಯನಗಿ, ಅಖಿಲ ಭನರತ್ 
ಸಕೆೆಂಡರಿ ಟೇಚಸ್್ಾ ಫೆಡರೇೆಷನ್, ದ್ೆಹಲಿ ಹನಗೂ ಮತಂಬೆೈ ಭನರತ್ತೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ ಇವುಗಳ್ 
ಜಂಟ ಕನಯಾದಶ್ಾಯನಗಿ ಕನಯಾನಿವಾಸಹಿದಾರತ.  

ಶ್ರೇಯತತ್ರತ 1970 ರಿಂದ 1976 ರವರೆಗ್ ೆ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರದಿಂದ ಪಕ್ೆೇತ್ರರನಗಿ 
ಚತರ್ನಯತ್ರನಗಿ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತುನ ಶನಸಕರನಗಿ ಹನಗೂ 1978 ರಲಿಲ ರನಜನಜಿನಗರ ವಿಧನನಸಭನ 
ಕ್ೆೇತ್ರದಿಂದ 6ರೆ್ೇ ವಿಧನನಸಭೆಯ ಸದಸಯರನಗಿ ಕನಯಾನಿವಾಹಿಸಿರತತ್ನುರೆ. 

ಶ್ರೇಯತತ್ರ ನಿಧನದಿಂದ್ನಗಿ ರನಜಯವು ಒಬ್ಬರತ ಹಿರಿಯ ರನಜಕನರಣಿಯಬ್ಬರನತನ 
ಕಳೆದತಕೊಂಡಂತ್ನಗಿದ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, 
ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು ಹನಗೂ ವಿಧನನಸಭೆ ಈ ಎರಡೂ ಸದನದಿಂದ ಆಯೆಯನಗಿದಾ ಮಳ್ಳೂರ್ ಆನಂದ 
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ರನವ್ ರವರ ನಿಧನದ ಬ್ಗೆ್ೆ ತ್ನವು ಸಂತ್ನಪ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ ಮನಡಿದಿಾೇರಿ. ಅದಕೆೆ ರ್ನನತ ಸಕನಾರದ 
ಪರವನಗಿ ಹನಗೂ ಈ ಸದನದ ಪರವನಗಿ ಸಹಮತ್ವನತನ ವಯಕುಪಡಿಸತತ್ತುದ್ೆಾೇರೆ್.  

ಮಳ್ಳೂರ್ ಆನಂದ ರನವ್ ರವರತ ಎಂದರೆ ಹೂೆೇರನಟಕೆೆ, ಶರಮಕೆೆ ಮತ್ತು ಸೈೆದ್ನಾಂತ್ತಕ 
ವಿಚನರಗಳಿಗ್ೆ ಬ್ದಾರನಗಿ ಕೆಲಸ ಮನಡಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ಅಪರೂಪದ ಹಿರಿಯ ರನಜಕನರಣಿ. ಅವರತ 
1970-76 ರವರೆಗ್ೆ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರದಿಂದ ಪಕ್ೆೇತ್ರರನಗಿ ಆಯೆಯನದಾರತ. 1978ರಲಿಲ ಮನನಯ 
ಶನಸಕರನದ ಎಸ್್. ಸತರೆೇಶ್ಕತಮನರ್ರವರ ಪಕೆದ ಕ್ೆೇತ್ರವನದ ರನಜನಜಿನಗರ ವಿಧನನಸಭನ 
ಕ್ೆೇತ್ರದಿಂದ ಆಯೆಯನಗಿದಾರತ. ಸನಮನನಯವನಗಿ ಅವರತ ಕ್ರೇಡನ ಹನಗೂ ಶ್ಕ್ಷಣ ಕ್ೆೇತ್ರದಲಿಲ ಅತ್ತ ಹೆಚತು 
ಕೆಲಸ ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ ದತಡಿದತ ಉಣತುವ ಜನರ ಬ್ಗೆ್ೆ ಹೆಚಿುನ ಕನಳ್ಜಿಯನತನ ಹೊಂದಿದಾರತ.  ಹೊೇಟಲೆ್್ 
ವಕಾಸ್್ಾ ಇರಬ್ಹತದತ ಅಥವನ ಶರಮವಹಿಸಿ ದತಡಿಯತವಂತ್ ಎಲನಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ್ ಮತ್ತು ಕನಮಿಾಕರ 
ಬ್ಗೆ್ೆ ಕಳ್ಕಳಿಯಂದ ಕಲೆಸ ಮನಡಿದಂಥ ಇತ್ತಹನಸ ಹೊಂದಿದಾವರತ. ಅರೆ್ೇಕ ಜನ ಪರ 
ಹೊೇರನಟಗಳ್ನತನ ಮನಡಿಕೂೆಂಡತ ಬ್ಂದಿದಾರತ. ಎಲಲದಕ್ೆಂತ್ ಹೆಚಿುನದ್ನಗಿ ರನಷಿರೇಯ ಸಾಯಂ ಸೇೆವಕ 
ಸಂಘ, ಭನರತ್ತೇಯ ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ರನಜಕನರಣಕೆೆ ಪರವೆೇಶ ಮನಡಿ ಸೈೆದ್ನಾಂತ್ತಕ ರನಜಕನರಣದ 
ರೆ್ಲೆಗಟಿನತನ ಅಥಾ ಮನಡಿಕೊಂಡತ ರನಜಕನರಣ ಇರತವುದತ ಒಂದತ ವರತ್ ಎಂದತ ಸಿಾೇಕನರ ಮನಡಿ 
ಕೆಲಸ ಮನಡಿದಂಥ ಕೆಲವರಲಿಲ ನಮಮ ಮಳ್ಳೂರ್ ಆನಂದ ರನವ್ರಂತ್ಹ ಹಿರಿಯ ಚೆೇತ್ನವನತನ 
ಕಳೆದತಕೊಂಡಿರತವಂಥದತಾ ಇಡಿೇ ರನಜಯಕೆೆ ದತುಃಖದ್ನಯಕವನದಂಥ ವಿಚನರವನಗಿದೆ್. ಸೈೆದ್ನಾಂತ್ತಕ 
ವಿಚನರಗಳ್ ಪರಶೆನ ಬ್ಂದ್ನಗ, ʻಅಧಿಕನರಕ್ೆಂತ್ ತ್ನನತ ನಂಬಿರತವಂಥ ಸಿದ್ನಾಂತ್ ದ್ೂೆಡಡದತʼ ಎಂದತ 
ನಂಬಿದಾವರತ. ಅರೆ್ೇಕ ಬನರಿ ಹೊೇರನಟಗಳ್ು ಮನಡತವನಗ ಜೆೈಲತ ವನಸದಂತ್ಹ ಪರಸಂಗಗಳ್ು 
ಬ್ಂದ್ನಗ ಅವರತ ನಮಗ್ಲೆನಲ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ಾ ವಹಿಸಿ ಶಕ್ುಯನತನ ತ್ತಂಬಿದಾರತ.  ನಮಮ ಇಡಿೇ ಪನಟಾಗ್ ೆ
ಸಂಘಟರೆ್ ಹೆೇಗ್ ೆಇರಬೇೆಕತ ಮತ್ತು ಸಂಘಟರ್ನ ಸೂತ್ರ ಹೆೇಗಿರಬೆೇಕತ, ನಮಮ ವೆೈಚನರಿಕ ವಿಚನರಗಳಿಗ್ ೆ
ಸವನಲತಗಳ್ು ಬ್ಂದ್ನಗ ಅದನತನ ರ್ನವು ಹೆೇಗ್ೆ ಹದೆರಿಸಬೆೇಕತ; ಸೂೆೇಲತ-ಗ್ಲೆತವುಗಳಿಗಿಂತ್ ರ್ನವು 
ನಂಬಿದ ಸಿದ್ನಾಂತ್ಕೆೆ ಯನವ ರಿೇತ್ತ ಹೆಚತು ಒತ್ತುಕೊಡಬೇೆಕೆಂದತ ನಮಗ್ೆಲನಲ ಮನಗಾದಶಾನವನತನ 
ಕೊಟಿಂಥವರತ.  ಒಟನಿರಯೆನಗಿ ಅವರಿಗೆ್ ಇಡಿೇ ರನಜಯಕೆೆ ಮನಗಾದಶಾನ ಕೊಡತ್ಕೆಂಥ 
ಸನಮಥಯಾವಿತ್ತು. ರನಜಯವನತನ ಒಂದತ ಒಳೊಯ ದಿಕ್ೆನಲಿಲ ಮತನನಡಸೆತವುದಕೆೆ ಎರಡತ ಬನರಿ 
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ಶನಸಕರನಗಿ ಅವರತ ಕೊಟಿರತವಂತ್ಹ ಕೊಡತಗ್ೆ ಅಪನರವನದತದತ.  ನಮಮ ಸಂಘಟರ್ಗೆ್ ೆ ಅವರತ 
ಕೊಟಿರತವಂತ್ಹ ಮನಗಾದಶಾನ ಇವೆಲಲವನೂನ ರೆ್ನಪ್ಪಸಿಕೂೆಂಡತ, ಅವರ ನಿಧನದಿಂದ್ನಗಿ ಈ ರನಜಯ 
ಹಿರಿಯ ರನಜಕನರಣಿಯಬ್ಬರನತನ ಕಳೆದತಕೊಂಡಂತ್ನಗಿದ್ೆ. ನಂಬಿದ ತ್ತ್ಾಕೆೆ ಮತ್ತು ಸಿದ್ನಾಂತ್ಕೆೆ 
ಬ್ದಧರನಗಿ ನಡದೆ ಮತ್ತು ನತಡಿದ ರನಜಕನರಣಿಯಬ್ಬರನತನ ಕಳೆಕೊಂಡಂಥ ರೆ್ೂೇವು ನಮೆಮಲಲರಿಗೂ 
ಆಗಿದ್ ೆಎನತನವುದನತನ ದ್ನಖಲಿಸಿ, ಮೃತ್ರ ಆತ್ಮಕೆೆ ಚಿರಶನಂತ್ತ ಕರತಣಿಸಲಿ ಎಂದತ ಆ ಪರಮನತ್ಮನಲಿಲ 
ಬೆೇಡತವುದರೂೆಂದಿಗೆ್ ತ್ಮಮ ಸಂತ್ನಪ ಸೂಚರೆ್ ಪರಸನುಪಕೆೆ ಸಹಮತ್ವನತನ ವಯಕುಪಡಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. 
ಧನಯವನದಗಳ್ು. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ವಿಧನನ 
ಪರಿಷತ್ತುನ ಹನಗೂ ವಿಧನನ ಸಭೆಯ ಮನಜಿ ಶನಸಕರನದ ಮಳ್ಳೂರ್ ಆನಂದ ರನವ್ ರವರ ನಿಧನದ 
ಬ್ಗೆ್ೆ ಸಂತ್ನಪ ಸೂಚರೆ್ ಪರಸನುಪ್ಪಸಿದಾಕೆೆ ರ್ನವು ಕೂಡ ಸಹಮತ್ ವಯಕುಪಡಿಸತತ್ತುದ್ೆಾೇರೆ್. 

 ಮನಜಿ ಶನಸಕರನದ ಮಳ್ಳೂರ್ ಆನಂದ ರನವ್ ರವರತ ಜನಸಂಘ, ಭನರತ್ತೇಯ ಜನತ್ನ 
ಪನಟಾ ಇದ್ನಾಗಲೂ ಸಹ ಬೆಂಗಳ್ಳರಿನಲಿಲ ಚತರ್ನವಣೆ ಸಂದರ್ಾದಲಿಲ ನಮಗೂ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೂ 
ಒಳೊಯ ಸಂಬ್ಂಧವಿತ್ತು.  ಬೆಂಗಳ್ಳರಿನ ಅವಿಭನಜಯ ಸಿಳ್ವನದ ರನಜನಜಿನಗರ. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಅದತ 
ಮಹನಲಕ್ೀ ಲೆೇಔಟ್ ವಿಧನನಸಭನ ಕ್ೆೇತ್ರ ಮತ್ತು ರನಜನಜಿನಗರ ವಿಧನನಸಭನ ಕ್ೆೇತ್ರಗಳನಗಿ 
ವಿಂಗಡಣೆಯನಗಿದೆ್. ಅದರಲಿಲ ಅವರತ ಸಕ್ರಯವನಗಿ ಪನಲೂೆೆಂಡತ ಬೆಂಗಳ್ಳರತ ನಗರದಲಿಲ ಕನಂಗ್ೆರಸ್್ 
ಪಕ್ಷ ಎರಡೂಮರತ ಕ್ೆೇತ್ರದಲಿಲ ಗ್ೆಲತಲವಂಥ ಸಂದರ್ಾ ಇತ್ತು. ಆಗ ರನಜನಜಿನಗರ ಕ್ೆೇತ್ರವು ಕನಮಿಾಕರ 
ಕ್ೆೇತ್ರವನಗಿಯೇ ಇತ್ತು. ಅಲಿಲ ಮನನಯ ಎಂ.ಎಸ್್.ಕೃಷುನ್ರವರತ ಸಹ ಅಲಿಲ ಶನಸಕರನಗತತ್ತುದಾರತ. 
ಮಳ್ಳೂರ್ ಆನಂದ ರನವ್ ರವರತ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರದಿಂದ ಪಕ್ೆೇತ್ರರನಗಿ ಆಯೆಯನದಾರತ. ಅವರಿಗೆ್ 
ಹೊೇಟಲೆ್್ ಕನಮಿಾಕರ ಜೊತ್ೆ ಹೆಚಿುನ ಒಡರ್ನಟವಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರ,ೆ ಮೂಲತ್ುಃ ಅವರತ ಮಂಗಳ್ಳರಿನ 
ಭನಗದವರತ. ಅವರತ ಒಳೊಯ ಆಕಷಾಕ ವಯಕ್ುತ್ಾವನತನ ಹೊಂದಿದಾರತ. ಅವರತ ಯನರನತನ ಬೆೇಕನದರತ 
ಆಕಷಾಣೆ ಮನಡತತ್ತುದಾಂಥವರನಗಿದಾರತ. ಎಷೆಿೇ ವಿರೂೆೇಧವಿದಾರೂ ಕೂಡ ಯನವುದ್ೆೇ ರಿೇತ್ತಯ ಧೆಾೇಷ-
ಅಸೂಯ ಭನವರೆ್ಗಳ್ನತನ ಇಟತಿಕೊಳ್ುೂತ್ತುರಲಿಲಲ. ಇವರ ನಿಧನ ರನಜಯಕೆೆ ದ್ೂೆಡಡ ನಷಿವನಗಿದ್.ೆ ತ್ನವು 
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ಮಂಡಿಸಿರತವ ಸಂತ್ನಪ ಸೂಚರೆ್ಗ್ ೆ ರ್ನನತ ಕೂಡ ಸಹಮತ್ ಕೂೆೇರತತ್ನು, ʻಅವರ ಆತ್ಮಕೆೆ ಶನಂತ್ತ 
ಸಿಗಲಿʼ ಎಂದತ ಪನರಥಾರ್ೆ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

(ಮತಂದತ...) 

(077)18.2.2022/10.30/ಎಂ.ಎಂ-ಜಿ.ಆರ್ 

(ಸಭನಪತ್ತಯವರ ಉಪಸಿಿತ್ತ) 

ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಮೃತ್ರ ಆತ್ಮಕೆೆ ಸದೆತ್ತಯನತನ ಕೊೇರತತ್ನು, ಅವರ ಅಗಲಿಕಯೆ 
ರೆ್ೂೇವನತನ ಸಹಿಸತವ ಶಕ್ುಯನತನ ಅವರ ಕತಟತಂಬ್ಕೆೆ ಪರಮನತ್ಮನತ ಕರತಣಿಸಲಿ ಎಂದತ 
ಪನರರ್ಥಾಸತತ್ುೆೇರೆ್.  ಮೃತ್ರ ಗ್ೌರವನಥಾ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಎದತಾ ನಿಂತ್ತ ಒಂದತ ನಿಮಿಷ 
ಮೌನವರ್ನನಚರಿಸಬೆೇಕೆಂದತ ಕೊೇರತತ್ುೆೇರೆ್.  

(ಮೃತ್ರ ಗ್ೌರವನಥಾ ಸದನದಲಿಲ ಉಪಸಿಿತ್ರಿದಾವರಲೆಲರೂ ಎದತಾ ನಿಂತ್ತ ಒಂದತ ನಿಮಿಷ 
ಮೌನವನತನ ಆಚರಿಸಿದರತ) 

ಸದನದಲಿಲ ಪರಸನುಪ್ಪಸಿದಂತ್ಹ ಸಂತ್ನಪ ಸೂಚರೆ್ ನಿಣಾಯವನತನ ಮೃತ್ರ ಕತಟತಂಬ್ಕೆೆ 
ಕಳ್ುಹಿಸಿಕೂೆಡಲನಗತವುದತ. 

ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಈಗ ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರ ಅವಧಿ. 

ಶ್ರೇ ಸಲಿೇಂ ಅಹಮದ(ಸಿಳಿೇಯ ಸಂಸೆಿಗಳ್ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ದಯವಿಟತಿ 
ಮೊರೆ್ನಯಂದ ರ್ನವು ಏನತ ವಿಚನರವನತನ ತ್ೆಗೆ್ದತಕೂೆಂಡಿದ್ಾೆವು . . . 

ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಈಗ ರ್ನನತ ನಿಮಗ್ೂೆಂದತ ಮನತ್ತ ಹೆೇಳ್ುತ್ುೆೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ ಸಲಿೇಂ ಅಹಮದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ದಯವಿಟತಿ ನಮಗ್ ೆ
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೊಡಿ. 
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ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಲಿೇಂ ಅಹಮದ್ರವರೆೇ, ನನನ ಮನತ್ನತನ ಕೆೇಳಿ. 

ಶ್ರೇ ಸಲಿೇಂ ಅಹಮದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಯನವುದ್ೆೇ ಕನರಣಕೂೆ ಆಗತವುದಿಲಲ.  
ಮನನಯ ಸಚಿವರನದ ಈಶಾರಪಪನವರತ ರನಜಿೇರ್ನಮೆ ಕೂೆಡಬೇೆಕತ, ಮತಖಯಮಂತ್ತರಯವರತ ಅವರನತನ 
ಸಚಿವ ಸನಿನದಿಂದ ವಜನ ಮನಡಬೇೆಕತ.   

ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಲಿೇಂ ಅಹಮದ್ರವರೆೇ, ಒಂದತ ನಿಮಿಷ. ಮೂರತ 
ದಿವಸದಿಂದ ಅದರೆ್ನೇ ಹೆೇಳ್ುತ್ತುದಿಾೇರಿ. ಈಗ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿೂ.  ರ್ನನತ ಹೆೇಳ್ುತ್ೆುೇರ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಸಲಿೇಂ ಅಹಮದ:- ಅವರ ಮೆೇಲೆ ದ್ೇೆಶದ್ೊರೇಹದ ಕೆೇಸ್್ ಇದ್ೆ.  ಈ ಸಕನಾರ ಮೊಂಡ 
ಸಕನಾರ.  

ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಲಿೇಂ ಅಹಮದ್ರವರೇೆ, ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿೂ.  ಮನನಯ ಕೆ.ಎ. 
ತ್ತಪಪೆೇಸನಾಮಿಯವರೇೆ ಪರಶೆನ ಕೆೇಳಿ. 

(ಗ್ೊಂದಲ) 

 ಡನ: ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಲಿೇಂ ಅಹಮದ್ರವರೆೇ, ಮೊದಲತ ನಿೇವು 
ಜಮಿೇರ್ ಮೆೇಲೆ ಕೆೇಸ್್ ಹನಕ್ರ . . . 
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02. ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರ  

ಅ) ಚತಕೆೆ ಗತರತತ್ತನ ಪರಶೆನಗಳಿಗ್ೆ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನಿೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳ್ು 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿಲ ಕನಂಗ್ೆರಸ್್ ಪಕ್ಷದ ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳ್ು ಸದನದ ಬನವಿಗ್ೆ ಬ್ಂದರತ) 

ಚತಕೆೆ ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ: 389 
(ಉತ್ುರದ ಪರತ್ತ ಲಗತ್ತುಸಿದ್ೆ) 

 ಶ್ರೇ ಕೆ.ಎ. ತ್ತಪಪೆೇಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಇದ್ೂೆಂದತ ಮಹತ್ಾವನದ 
ಯೇಜರೆ್ಯನಗಿದೆ್. ಆದರೆ ಈ ಯೇಜರೆ್ಯಲಿಲ ಕೃಷಿಕರಿಗಿಂತ್ ಹೆಚನುಗಿ ಲನರ್ ಪಡಯೆತವವರತ 
ಎಂದರೆ ಬೆಳ ೆವಿಮನ ಕಂಪನಿಗಳ್ು. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಕೊಟಿರತವ ಉತ್ುರದ ಪರಕನರವನಗಿ 2019-
20ರೆ್ೇ ಸನಲಿನ ಕೃಷಿಕರಿಗ್ೆ ಮನಡಿದ ಬೆಳ ೆವಿಮೆ ಇದತವರಗೊ ತ್ತೇರತವಳಿಯನಗಿಲಲ.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿಲ ಬನವಿಯಲಿಲದಾ ಕನಂಗ್ೆರಸ್್ ಪಕ್ಷದ ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳ್ು ಘೂೇಷಣೆ ಕೂಗತತ್ತುದಾರತ) 

ಕೆೇವಲ ತ್ನಂತ್ತರಕ ದ್ೊೇಷದಿಂದ (ಗ್ೊಂದಲ) ಇದಕೆೆ ಯನವ ರಿೇತ್ತಯನದ ಕರಮವನತನ 
ತ್ೆಗೆ್ದತಕೂೆಂಡಿದ್ನಾರ ೆ ಎಂಬ್ತದನತನ ತ್ತಳಿಸಬೆೇಕೆಂದತ ಕೆೇಳಿಕೂೆಳ್ುೂತ್ೆುೇರ್ೆ. ಅದ್ೆೇ ರಿೇತ್ತ 2017-18ರೆ್ೇ 
ಸನಲಿನಲಿಲ (ಗ್ೊಂದಲ) ಬಳೆೆ ಕಂಪನಿಗಳ್ು ಸತಮನರತ 1048 ಕೂೆೇಟ ರೂಪನಯಗಳ್ನತನ ಲನರ್ 
ಮನಡಿಕೊಂಡಿವ.ೆ ಇದಕೆೆ ಸಂಬ್ಂಧಪಟಿಂತ್;ೆ 

(ಗ್ೊಂದಲ) 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿಲ ಬನವಿಯಲಿಲದಾ ಕನಂಗ್ೆರಸ್್ ಪಕ್ಷದ ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳ್ು ಘೂೇಷಣೆ ಕೂಗತತ್ತುದಾರತ) 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೊೇಜೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಅವರೂ ಕೂಗತತ್ತುದ್ನಾರೆ, 
ಇವರೂ ಕೂಗತತ್ತುದ್ನಾರೆ. ರ್ನವು ಯನವ ರಿೇತ್ತ . . . . 

(ಗ್ೊಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ಪನಟೇಲ್:- ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ತ್ತಪಪೆೇಸನಾಮಿಯವರತ ಬ್ಹಳ್ ಉತ್ುಮವನದ 
ರೈೆತ್ರ ಬೆಳ ೆ ವಿಮೆ ಬ್ಗೆ್ೆ ಪರಶೆನಯನತನ ಕೆೇಳಿದ್ನಾರೆ. 2016-17 ರಿಂದ ಇಲಿಲಯವರೆಗ್ ೆ ರೈೆತ್ರಿಗ್ ೆ
ಪನವತ್ತಯನದ ಪ್ಪರೇಮಿಯಂ ಮೊತ್ು ಒಟತಿ ರೂ. 1064 ಕೊೇಟ (ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಡನ: ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ಹಿಂದೂ ವಿರೂೆೇಧಿ ಕನಂಗ್ೆರಸ್್ಗೆ್ ಧಿಕನೆರ, ಧಿಕನೆರ. . .  

ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ನಿಮಮ ಕಡಯೆವರಿಗ್ ೆ ಹೆೇಳಿ (ಗ್ೊಂದಲ) 
ಎಲಲರೂ ಕೂಗ್ನಡಿದರ,ೆ . . . .  (ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ಪನಟೇಲ್:- (ಗ್ೊಂದಲ) ಸತಮನರತ 552.62 ಕೊೇಟ (ಗ್ೊಂದಲ) 
ಪರಸನುವರೆ್ಗಳ್ಲಿಲ N.C.I.P.,  …. (ಗ್ೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ನಿಮಮ ಜನರಿಗ್ ೆಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳ್ುೂವುದಕೆೆ ಹೆೇಳಿ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ಪನಟೇಲ್್:- (ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಸಲಿೇಂ ಅಹಮದ (ಸಾಸನಿನದಿಂದ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ದಯವಿಟತಿ 
ಕೆೇಳ್ಬೆೇಕತ. The House is not in order. ನಿೇವು ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರ ನಡಸೆತವುದತ ಸರಿಯಲಲ.  
ದಯವಿಟತಿ ತ್ನವು ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರವನತನ ನಿಲಿಲಸಬೇೆಕತ. 

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಸದನವನತನ ನಡಸೆಬೆೇಕೊೇ, ನಡಸೆಬನರದ್ೊೇ?  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

     (ಈ ಹಂತ್ದಲಿಲ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ xxx ಎಂದತ ಘೂೇಷಣೆ ಕೂಗತತ್ತುದಾರತ) 
XXX ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರ ಆದ್ೆೇಶನನತಸನರ ಕಡತ್ದಿಂದ ತ್ೆಗೆ್ಯಲನಗಿದ್ೆ 
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 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ಪನಟೇಲ್:- ಇದತ ತ್ೊೇಟಗ್ನರಿಕೆ ಇಲನಖಗೆ್ ೆಬ್ರತತ್ುದ್ೆ.  ಅವರ ಜೊತ್ೆ ಚಚೆಾ 
ಮನಡಿ, . . . (ಗ್ೊಂದಲ) 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿಲ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳ್ು ʼಜೆೈ ಶ್ರೇರನಮ್̓ ಎಂದತ  
ಘೂೇಷಣೆ ಕೂಗತತ್ತುದಾರತ) 

(ಗ್ೊಂದಲ) 

 ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಒಂದತ ನಿಮಿಷ, ದಯವಿಟತಿ ಎಲಲರೂ ಇಲಿಲ ಕೆೇಳಿ.  ಮನನಯ 
ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ ಒಂದತ ನಿಮಿಷ (ಗ್ೊಂದಲ) ಎರಡರಲಿಲ 
ಒಂದತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. XXX 

(ಗ್ೊಂದಲ) 

 ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಈಗ ಸದನವನತನ 10 ನಿಮಿಷಗಳ್ ಕನಲ ಮತಂದೂಡಲನಗಿದ್ೆ. 

(ಸದನವನತನ ಬೆಳ್ಗ್ೆೆ 10 ಗಂಟೆ 36 ನಿಮಿಷದಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳ್ ಕನಲ ಮತಂದೂಡಲನಯತ್ತ) 

XXX ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರ ಆದ್ೆೇಶನನತಸನರ ಕಡತ್ದಿಂದ ತ್ೆಗೆ್ಯಲನಗಿದ್ೆ 
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(078) 18-02-2022 11.10 ಡಿಎಸ್್-ಎಕೆ    (ಸಭನಪತ್ತಯವರತ ಪ್ಪೇಠವನನಲಂಕರಿಸಿದರತ) 

(ಮತ್ೆು ಸದನವು ೧೧ ಗಂಟೆ ೧೪ ನಿಮಿಷಕೆೆ ಪನರರಂರ್ವನಯತ್ತ)                                              

(ಸದನ ಪನರರಂರ್ವನಗತತ್ತುದಾಂತ್ೆ ಕನಂಗ್ೆರಸ್್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರಲೆಲರೂ ಭಿತ್ತು ಪತ್ರಗಳ್ನತನ ಹಿಡಿದತ 
ಬನವಿಯಲಿಲ ಧರಣಿ ನಿರತ್ರನಗಿ ಸಕನಾದ ವಿರತದಧ ಘೂೇಷಣೆಯನತನ ಕೂಗತೆ್ೂಡಗಿದರತ) 

 
 ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, ಐದತ ನಿಮಿಷ ತ್ಮಮ 
ಸದಸಯರತಗಳ್ನತನ ತ್ಮಮ ಸನಿನಗಳ್ಲಿಲ ಕತಳಿತ್ತಕೊಳ್ುೂವುದಕೆೆ ಹೆೇಳಿ.  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, 
ಸಕನಾರದ ಹೆೇಳಿಕೆಗ್ೆ ನಮಮ ಸಹಮತ್ವಿಲಲ ಎಂದತ ರ್ನವು ಮೊರೆ್ನಯಂದ ತ್ಮಮಲಿಲ ಮನವಿ 
ಮನಡತತ್ತುದ್ೆಾೇವೆ.  ಮಂತ್ತರಗಳ್ ಮೆೇಲೆ ರನಷರ ದ್ೊರೇಹದ ಪರಕರಣವನತನ ದ್ನಖಲತ ಮನಡಬೇೆಕನಗಿತ್ತು 
ಅದನತನ ಸಕನಾರ ಇನತನ ಮನಡಿಲಲ.  ಆದಾರಿಂದ ಸಕನಾರದಿಂದ ನಮಗ್ೆ ರ್ರವಸ ೆಸಿಗತವವರೆಗೂ ಈ 
ಪರತ್ತರ್ಟರೆ್ಯನತನ ಮತಂದತವರಸೆತತ್ೆುೇವೆ.  

 ಡನ||ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತಗಳ್ು 
ಪರತ್ತರ್ಟರೆ್ ಮನಡತವುದಕೆೆ ಅರ್ಯಂತ್ರವೇೆನತ ಇಲಲ.  ಆದರ ೆಈ ದ್ೆೇಶದಲಿಲ ಸಂವಿಧನನ ಬ್ಹಳ್ ಮತಖಯ.  
ರ್ನವಲೆನಲ ಸಂವಿಧನನದ ಅಡಿಯಲಿಲ ಕೆಲಸ ಮನಡತತ್ತುದ್ೆಾೇವೆ.  ಸಂವಿಧನನದ ಅಡಿಯಲಿಲ ಈ ದ್ೆೇಶದ 
XXX ಕೆಲಸ ಮನಡತತ್ತುರತವ XXX ವಿರತದಧ, XXX ವಿರತದಧ ಮನನಯ ಸಲಿೇಂ ಅಹಮದ್ರವರತ ಅವರ 
ಸನಿನದಲಿಲ ನಿಂತ್ತಕೂೆಂಡತ ದಿಕನೆರ ಎಂದತ ಕೂಗಿದ್ನಾರ.ೆ  ಇದತ ಸಂವಿಧನನಕೆೆ ಮನಡಿರತವ ಅಪಚನರ.  
ಅವರ ಮೆೇಲೆ ದ್ೆೇಶದ್ೂೆರೇಹದ ಕೆೇಸ್್ ಹನಕಬೇೆಕತ.  ಅವರನತನ ಸದನದಿಂದ ಆಚೆ ಹನಕಬೆೇಕೆಂದತ 
ರ್ನನತ ಆಗರಹ ಮನಡತತ್ತುದ್ೆಾೇರೆ್.  

XXX ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರ ಆದ್ೆೇಶನನತಸನರ ಕಡತ್ದಿಂದ ತ್ೆಗೆ್ಯಲನಗಿದ್ೆ 
 



13 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ವಿಪವಿಪ//1188--0022--22002222      
““  wwzzÀÀÄÄÝÝ¥¥ÀÀrrAAiiÀÀiiÁÁUUÀÀzzÀÀ  ¥¥ÀÀææww//uunneeddiitteedd  ccooppyy//££ÁÁååAAiiÀÀiiÁÁ®®AAiiÀÀÄÄUUÀÀ¼¼ÀÀ°°èè  CCxxÀÀªªÁÁ  ¥¥ÀÀwwææPPÁÁ  ¥¥ÀÀææPPÀÀlluuÉÉUUÁÁVV  GG¥¥ÀÀAAiiÉÉÆÆÃÃVV¸̧ÀÀPPÀÀÆÆqqÀÀzzÀÀÄÄ 
__________________________________________________________________________________ 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, XXX ಆದರೆ ರ್ನವು ಈಗ್ೆೇನತ 
ವಿಷಯವನತನ ಚಚಾೆ ಮನಡತತ್ತುದ್ೆಾೇವ ೆಅದನತನ ರ್ನವು ಸಂವಿಧನನ ವಿರೂೆೇಧಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳ್ುತ್ತುರತವುದತ. 
XXX 
 ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಈ ದ್ೇೆಶದ XXX 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ:- XXX 

     (ಗ್ೊಂದಲ) 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿಲ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತಗಳ್ು ಕನಂಗ್ೆರಸ್್ ಪಕ್ಷದ ವಿರತದಧ ಘೂೇಷಣೆ 
ಕೂಗತ್ೂೆಡಗಿದರತ) 

 ಡನ||ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, XXX   
                           (ಗ್ೊಂದಲ) 

 ಡನ||ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ಈ  ದ್ೆೇಶದ  XXX 

  (ಈ ಹಂತ್ದಲಿಲ ಸಭನಪತ್ತಯವರತ ಪ್ಪೇಠದಿಂದ ಎದತಾ ನಿಂತ್ರತ) 

 ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:-  ಎಲಲರೂ ಒಂದತ ನಿಮಿಷ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿೂ.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿಲ ಕನಂಗ್ೆರಸ್್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತಗಳ್ು ಬನವಿಯಂದ ತ್ೆರಳಿ ತ್ಮಮ ತ್ಮಮ 
ಸನಿನದಲಿಲ ಕತಳಿತ್ತಕೊಂಡರತ) 

ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಎಲನಲ ಸದಸಯರತಗಳಿಗೂ ರ್ನನತ ವಿನಂತ್ತ ಮನಡಿಕೊಳ್ುೂವುದ್ೆೇರ್ಂೆದರೆ, 
ಈ ಸದನವನತನ ಸದತದ್ೆಾೇಶದಿಂದ ಚೆರ್ನನಗಿ ನಡಸೆಬೆೇಕೆಂದತ ರ್ನವಲೆಲರೂ ಇದಾರತ ಕೂಡ ಪರಿಸಿಿತ್ತಯ 
ಒತ್ುಡಕೆೆ  ಸಾಲಪ ಹೆಚತು  ಕಡಿಮೆಯನದರೂ  ಕೂಡ ರ್ನನತ ಎಲನಲ ಸದಸಯರತಗಳಿಗ್ೆ ಹೆೇಳ್ುವುದ್ೇೆರ್ೆಂದರ,ೆ 

XXX ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರ ಆದ್ೆೇಶನನತಸನರ ಕಡತ್ದಿಂದ ತ್ೆಗೆ್ಯಲನಗಿದ್ೆ 
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XXX. ಆ ಹಿನನಲೆಯಲಿಲ ತ್ಮಗ್ೆಲಲರಿಗೂ ವಿನಂತ್ತ ಮನಡಿಕೊಳ್ುೂವುದ್ೇೆರ್ೆಂದರೆ, ಈ ಸದನವನತನ 
ರ್ನವಲೆಲರೂ ಸೇೆರಿ ನಡಸೆಬೆೇಕೆಂದತ ರ್ನನತ ಬ್ಹಳ್ಷತಿ   ಮನಸಿಸನಲಿಲದಾಂತ್ಹ ಭನವರೆ್ಗಳ್ನತನ 
ವಯಕುಪಡಿಸಿದ್ೆಾೇರ್.ೆ  ಇವತ್ತು ರ್ನನತ ತ್ಮಗ್ಲೆಲರಿಗೂ ವಿನಂತ್ತ ಮನಡಿಕೂೆಳ್ುೂತ್ತುದ್ೆಾೇರ್ೆ.  ವಿರೂೆೇಧ 
ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ್ ಧರಣಿ ಮನಡತವ ಹಕತೆ ಇದ್,ೆ ಆದಾರಿಂದ ಅವರತ ಧರಣಿ ಮನಡತತ್ತುದ್ನಾರ.ೆ  ಆಡಳಿತ್ 
ಪಕ್ಷದವರತ ಸದನವನತನ ಹೆೇಗ್ ೆನಡಸೆಬೆೇಕೆಂದತ ನಮಗ್ ೆಸಲಹೆಯನತನ ಕೊಡಬೇೆಕತ.  ಈ ಸದನದಲಿಲ 
ಇಲಲದವರ ಬ್ಗೆ್ೆ ಆ ಕಡ ೆ ಇರಲಿ, ಈ ಕಡೆ ಇರಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ ಒಳೊಯದಲಲ. XXX ಈ 
ಹಿನನಲೆಯಲಿಲ ರ್ನನತ ಹೆೇಳ್ುವುದ್ೆೇರ್ಂೆದರೆ, ರ್ನವು ಉತ್ುಮವನದ ಪರಂಪರಯೆನತನ ಹನಕ್ಕೊಂಡತ 
ಹೊೇಗತವುದಕೆೆ ಎರಡತ ಕಡಯೆಂದ ತ್ಮಮ ಸಹಕನರವನತನ ಕೆೇಳ್ುತ್ೆುೇರ್ೆ.  ನನನ ಮನಸಿಸಗ್ೆ ಬ್ಹಳ್ಷತಿ 
ರೆ್ೂೇವನಗಿದ್.ೆ 

(೭೯)  ೧೮-೨-೨೦೨೨/೧೧-೨೦/bkp-rn 

ಸಭನಪತ್ತಯವರತ (ಮತಂದತ): 

 ನಮಮ ಮನಸಿಸಗ್ ೆ ಬ್ಹಳ್ಷತಿ  ರೆ್ೂೇವು ಆಗಿದ್.ೆ ಏಕಂೆದರೆ,  ಈ  ಸದನ  ಇದ್ೆೇ  ರಿೇತ್ತ  ನಡದೆರ ೆ  
ಮತ್ೆು ರ್ನವು  ಯನವ  ರಿೇತ್ತ  ಹೊೇಗಬೆೇಕತ.   ಆ  ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲಿಲ ರ್ನನತ ತ್ಮಮಲಿಲ  ವಿನಂತ್ತ    
ಮನಡಿಕೊಳ್ುೂತ್ೆುೇರೆ್. XXX  ಎರಡೂ ಕಡಯೆಂದ ಹೆೇಳಿರತವುದನತನ ಕಡತ್ದಿಂದ ತ್ೆಗೆ್ದತ ಹನಕಬೆೇಕತ.  

     ಮತ್ೆು  ರ್ನನತ ದಿರ್ನಂಕ 18-2-2022ರಂದತ ಸಮೂಹ-4ರ ಸದನದಲಿಲ  ಉತ್ುರಿಸತವ   
ಒಟತಿ  15 ಪರಶೆನಗಳ್  ಪೆೈಕ್ ಕೆಲವು   ಪರಶೆನಗಳಿಗ್ೆ    ಉತ್ುರ  ಬ್ಂದಿದತಾ,  ಕೆಲವು ಪರಶೆನಗಳಿಗ್ೆ  
ಬ್ಂದಿರತವುದಿಲಲ. ಆ  ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲಿಲ    ಇವತ್ತುನ ಚತಕೆೆ  ಗತರತತ್ತನ ಪರಶೆನಗಳಿಗ್ೆ  ಬ್ಂದಿರತವ 
ಉತ್ುರಗಳ್ನತನ  ಸದನದಲಿಲ  ಮಂಡಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ   ಲಿಖಿತ್  ಮೂಲಕ  ಉತ್ುರಿಸತವ  ಪರಶೆನಗಳ್   ಬ್ಗ್ೆೆ  
ಮನನಯ ಸಭನ ರ್ನಯಕರತ   ಉತ್ುರಗಳ್ನತನ ಮಂಡಿಸತತ್ನುರೆ. 

XXX ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರ ಆದ್ೆೇಶನನತಸನರ ಕಡತ್ದಿಂದ ತ್ೆಗೆ್ಯಲನಗಿದ್ೆ 
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ಆ)    ಚತಕೆೆ ಗತರತತ್ತನ ಹನಗೂ ಚತಕೆೆ  ಗತರತತ್ತಲಲದ   ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ್   ಲಿಖಿತ್   ಮೂಲಕ ನಿೇಡಲನದ 
ಉತ್ುರಗಳ್  ಮಂಡರೆ್ 

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ  ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ( ಸಭನರ್ನಯಕರತ):-     ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರ,ೆ  
ದಿನ ಾಂಕ 18-2-2022ರಾಂದು ಸಮೂಹ-4ರ  ಸದನದಲಿಲ ಉತ್ುರಿಸತವ ಒಟತಿ ೧೫ ಪರಶೆನಗಳ್ ಪೆೈಕ್ ೧೩ 
ಪರಶೆನಗಳಿಗ್ೆ ಹನಗೂ ಲಿಖಿತ್  ಮೂಲಕ  ಉತ್ುರಿಸತವ    ಒಟತಿ  ೧೧೯    ಪರಶೆನಗಳ್  ಪೆೈಕ್  ೨೦  
ಪರಶೆನಗಳಿಗ್ೆ ಉತ್ುರಗಳ್ನತನ  ಸದನದಲಿಲ  ಮಂಡಿಸತತ್ತುದ್ಾೆೇರ್ೆ. 

ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಮಂಡಿಸಲನಯತ್ತ. 
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03. ನಿಯಮ  59ರ  ಮೆೇರೆಗ್ೆ ನಿಲತವಳಿ  ಸೂಚರೆ್  ಮಂಡಿಸಲತ  ಅನತಮತ್ತ  ಕೊೇರಿ  ಪರಸನುವ 
ವಿಷಯ:- ರನಷರಧವಜಕೆೆ ಸಚಿವರೊಬ್ಬರತ ಅಗ್ೌರವ ತ್ೊೇರಿಸಿದ್ನಾರನೆತನವ ಬ್ಗೆ್ೆ. 

  ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್  ಕ.ೆ ರನಥೊೇಡ( ರ್ನಮ ನಿದ್ೆೇಾಶ್ತ್ರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರ,ೆ     
ನಮಗ್ೆ ಹೆೇಳಿದಿಾೇರಿ.  ಈ ಸದನವನತನ  ನಡಸೆಬೆೇಕತ,  ಸದನದಲಿಲ  ಇಲಲದ್ೆೇ  ಇರತವವರ   ಹೆಸರನತನ  
ಪರಸನುಪ  ಮನಡಬನರದತ, ಅದನತನ  ರ್ನವು  ಒಪತಪತ್ುೆೇವೆ.  ಆದರೆ,  ಇದನತನ  ಪನರರಂರ್  ಮನಡಿದತಾ  
ರ್ನವು  ಅಲಲ. ಈ  ವಿಚನರದಲಿಲ  ತ್ನವು  ಸರಿಯನಗಿ ಹೆೇಳಿದಿಾೇರಿ.  ಆಡಳಿತ್  ಪಕ್ಷದವರ   ಜವನಬನಾರಿ  
ಇದತ.   ರ್ನವು   ವಿರೂೆೇಧ  ಪಕ್ಷದಲಿಲದತಾ,    ರ್ನವು  ಪರತ್ತರ್ಟರೆ್   ಮನಡತವುದತ,  ಆ ಮೂಲಕ   
ವಿಚನರವನತನ  ಸಕನಾರದ  ಗಮನಕೆೆ  ತ್ರತವುದತ  ನಮಮ  ಹಕತೆ ಆಗಿದತಾ, ಈ  ಕೆಲಸವನತನ  ರ್ನವು  
ಇಲಿಲ  ಮನಡತತ್ತುದ್ೆಾೇವೆ.    ರ್ನವು  ಯನರೂ ಸಹ  ಮೊದಲರೆ್ಯದ್ನಗಿ,   ಈ  ಸದನದಲಿಲ  ಇಲಲದ್ೆೇ 
ಇರತವವರ ಹೆಸರನತನ  ತ್ೆಗೆ್ದತಕೂೆಂಡಿರತವುದಿಲಲ.    ರ್ನವು  ಮನಡತತ್ತುರತವುದತ  ಪರತ್ತರ್ಟರೆ್.    
ನಮಮ  ರನಷರಧವಜಕೆೆ  ಅಪಮನನವನಗಿದ್,ೆ ಸಂವಿಧನನಕೆೆ   ಅಪಚನರವನಗಿದ್ೆ, ಮನನಯ  ಸಚಿವರನದ   
ಶ್ರೇ  ಕ.ೆಎಸ್.  ಈಶಾರಪಪನವರತ    ರನಜಿೇರ್ನಮೆಯನತನ  ಕೊಡಬೇೆಕತ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:-  ರ್ನನತ  ಶ್ರೇಯತತ್  ಪರಕನಶ್ ರನಥೊೇಡ್  ರವರಿಗ್ ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲಿಕೆೆ 
ಅವಕನಶ  ಕೊಟಿದ್ೆಾೇರೆ್.  ಅವರತ  short  ಆಗಿ  ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕತ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ  ಸಲಿೇಂ ಅಹಮದ್ (ಸಿಳಿೇಯ ಸಂಸೆಿಗಳ್  ಕ್ೆೇತ್ರ):-     ಮನನಯ  ಸಭನಪತ್ತಯವರ,ೆ 
ಮನನಯ    ಸದಸಯರತ     ನನನ    ಬ್ಗೆ್ೆ   ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ನಾರೆ.   ಈಗ  ರ್ನವು  ಯನರ  ಬ್ಗ್ೆೆಯೂ  
ಹೆೇಳಿರಲಿಲಲ.    ಶ್ರೇಯತತ್ ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿಯವರತ    ನನನ   ಮೆೇಲೆ ಮತ್ತು  XXX ರವರ  
ವಿರತದಧ  ಈ  ರಿೇತ್ತಯಲಿಲ charge  ಮನಡಿ ಹೆೇಳಿರತವುದತ   ಸರಿಯೇ? 
XXX ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರ ಆದ್ೆೇಶನನತಸನರ ಕಡತ್ದಿಂದ ತ್ೆಗೆ್ಯಲನಗಿದ್ೆ 
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ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:-   ರ್ನನತ ನಿಮಗ್ೆ  ಹೆೇಳಿದ್ೆಾೇರ್.ೆ  ಎರಡೂ ಕಡ ೆ   XXX    ಕೆಲವು  
ವಿಷಯಗಳ್ು  ಎಂದರೆ,   XXX ಈ ರಿೇತ್ತಯ ವಿಚನರಗಳ್ು, ಆ ರಿೇತ್ತಯ ವಿಚನರಗಳ್ ಬ್ಗೆ್ೆ  
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ  ಇರತತ್ುದ್ೆ.   XXX  

ಶ್ರೇ  ಸಲಿೇಂ ಅಹಮದ:-   ಅವರಿಗೆ್  ರ್ನಚಿಕಯೆನಗಬೆೇಕತ.  

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.  ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:-   ರ್ನಚಿಕ ೆ ನಿಮಗ್ ೆ ಆಗಬೇೆಕತ.  

ಶ್ರೇ  ಸಲಿೇಂ ಅಹಮದ:- ಕ.ೆಪ್ಪ.ಸಿ.ಸಿ.  ಅಧಯಕ್ಷರ  ಬ್ಗೆ್ೆ  ಹೆೇಳಿದರ ೆ  ಸತಮಮರ್ ೆ 
ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳ್ೂಲಿಕೆೆ ಆಗತತ್ುದ್ಯೆೇ?  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್  ಕೆ. ರನಥೂೆೇಡ:-   ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರ,ೆ    ಸಚಿವರತ 
ರನಜಿರ್ನಮೆಯನತನ ಕೊಡಬೆೇಕತ.   ನಮಮ ಹೂೆೇರನಟವನತನ  ರ್ನವು  ಮನಡತತ್ತುದ್ೆಾೇವೆ.   

(ಗ್ೊಂದಲ)  

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.  ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:-     ಮನನಯ  ಸಭನಪತ್ತಯವರ,ೆ  …  

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್  ಕ.ೆ ರನಥೊೇಡ:-   ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರ,ೆ    ಸದನದಲಿಲ ತ್ನವು  
ಹೆೇಳ್ುತ್ತುರತವುದನತನ  ರ್ನವು ಕೆೇಳಿದ್ೆಾೇವೆ.  ಸದನದಲಿಲ  ಇಲಲದ್ೆೇ  ಇರತವವರ  ಹೆಸರನತನ  
ತ್ೆಗದತಕೂೆಳ್ೂಬನರದತ  ಎಂದತ  ಹೆೇಳಿದಿಾೇರಿ.    ರ್ನವು ಅದಕೆೆ  ಒಪತಪತ್ತುದ್ೆಾೇವೆ.  ಆದರ,ೆ  ನಮಮ ವನದ  
ಏನಿದ್,ೆ  ಅದನತನ  ರ್ನವು  ಮಂಡರೆ್  ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.    ಪರತ್ತಪಕ್ಷದವರನದ ನಮಗ್ೆ  ಆ  ಒಂದತ 
ಹಕತೆ  ಇದ್ೆ.    ಇದರ ಬ್ಗೆ್ೆ  ಸಕನಾರದ  ಗಮನಸೆಳೆಯಬೆೇಕತ.  ಸಕನಾರವನತನ  ಸರಿಯನದ  
ದ್ನರಿಯಲಿಲ   ನಡಸೆಬೆೇಕತ.   ನಮಮ   ರನಷರಧವಜಕನೆಗಲಿ,   ರನಷರಗಿೇತ್ೆಗ್ನಗಲಿ   ಅಪಮನನವನದ್ನಗ 

XXX ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರ ಆದ್ೆೇಶನನತಸನರ ಕಡತ್ದಿಂದ ತ್ೆಗೆ್ಯಲನಗಿದ್ೆ 
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ಬೆೇರಯೆವರ  ಮೆೇಲೆ   ಹೇೆಗ್ೆ  ಕೆೇಸ್್ಗಳ್ನತನ  ಮನಡಿದ್ನಾರೆ,  ಅದ್ೆೇ  ರಿೇತ್ತಯಲಿಲ  ಎಲಲರ  ಮೆೇಲೂ 
ಕೆೇಸ್್ ದ್ನಖಲತ  ಮನಡಬೇೆಕತ.    ಇದರ  ಬ್ಗೆ್ೆ  ಸಕನಾರಕೆೆ  ಒತ್ನುಯ  ಮನಡತತ್ತುದ್ೆಾೇವ.ೆ  ಆದರೆ,  
ಇದಕೆೆ  ಸಕನಾರ  ಸಪಂದಿಸತತ್ತುಲಲ.   ಅದಕೆೆ  ರ್ನವು  ಪರತ್ತರ್ಟರೆ್  ಮನಡತತ್ತುದ್ೆಾೇವೆ. ಸಭನರ್ನಯಕರತ  
ಗಮನಿಸಬೇೆಕತ.  ಇದಕೆೆ  ನಮಗ್ೆ  ಹಕತೆ  ಇದ್ೆ.   ಇದರ  ಬ್ಗೆ್ೆ  ಧರಣಿಯನತನ  ಮನಡಿಯೇ  
ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ  ಅವರ ಮೆೇಲ ೆsedition case ಹನಕಬೆೇಕತ. 

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.  ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:-     ಮನನಯ  ಸಭನಪತ್ತಯವರ,ೆ   they cannot 
dictate us.  It is not their duty.  

ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ತ್ನವು ಸನಕಷತಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದಿಾೇರಿ.  ಇನತನ ತ್ನವು  ಎಷತಿ  ಹೊತ್ತು 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ತುೇರಿ.     

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕ.ೆ  ಪನರಣೆೇಶ್ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೆ,    ಕನನೂನತ, ಸಂಸದಿೇಯ 
ವಯವಹನರಗಳ್  ಸಚಿವರತ  ಅವರತ  ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ    ಈ  ವಿಚನರವನತನ ತ್ಮಮ   ಗಮನಕೆೆ  
ತ್ಂದರತ.   ನಿೇವು  ಆಗ  ಪ್ಪೇಠದಿಂದ  ಒಂದತ  ಆದ್ೇೆಶವನತನ  ಕೊಟಿದಿಾೇರಿ.    

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್  ಕೆ. ರನಥೊೇಡ( ರ್ನಮ ನಿದೆ್ೇಾಶ್ತ್ರ):-    ಅವರತ  ಹೇೆಳಿದಾನತನ  ವನಪಸತಸ  
ತ್ೆಗೆ್ದತಕೂೆಳಿೂ.  ಇಲಲವೆಂದರೆ  ನಿೇವು  ಮನಡಿ.  ತ್ನಕತ್ತು  ಇದಾರ ೆ ಮನಡಿ  

ಶ್ರೇ  ವೆೈ.ಎ.  ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ತ್ನವು  ಏನತ  ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ತುದಿಾೇರಿ.  XXX           

                              (ಗ್ೊಂದಲ) 

XXX ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರ ಆದ್ೆೇಶನನತಸನರ ಕಡತ್ದಿಂದ ತ್ೆಗೆ್ಯಲನಗಿದ್ೆ 
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ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ.ೆ ರನಥೊೇಡ (ರ್ನಮ ನಿದ್ೆೇಾಶ್ತ್ರತ) :-  ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ,   
ಮನನಯ ಸಭನ ರ್ನಯಕರತ  ನಮಮ ಸದಸಯರಿಗೆ್  threat  ಕೊಡತತ್ತುದ್ನಾರೆ. ಈ ಬ್ಗೆ್ೆ  ಮನನಯ 
ಸಭನಪತ್ತಯವರತ  ಹೆೇಳ್ಬೇೆಕತ.   

ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:-  ತ್ನವು  ಕತಳಿತ್ತಕೊಳಿೂ, ನಿೇವು  ನನನ ಮನತ್ತ  ಕೆೇಳ್ುತ್ತುರೊೇ 
ಇಲಲವೇ?    ಏನತ ತ್ನವು  ಹತಡತಗ್ನಟಕೆ  ಮನಡತತ್ತುದಿಾೇರನ?  ಮನನಯ  ವಿರೂೆೇಧ  ಪಕ್ಷದ  
ರ್ನಯಕರತ  ಅವರಿಗೆ್   ಹೆೇಳ್ಬೆೇಕತ. ಒಂದತ  ನಿಮಿಷ.  ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿೂ. ರ್ನನತ  ಏನತ  ಹೇೆಳಿದ್ ೆ 
ಎಂದರೆ   ಈ  ಸದನದಲಿಲ  ಇಲಲದ್ೆೇ  ಇರತವವರ   ಹೆಸರನತನ  ತ್ೆಗೆ್ಯಬನರದತ  ಎಂದತ  ಹೆೇಳಿದೆ್.  
ಇದತ ಒಂದತ ವಿಷಯ.  ಎರಡರೆ್ಯದ್ನಗಿ, ಎಲಲವನತನ ಕಡತ್ದಿಂದ  ತೆ್ಗ್ೆದತ  ಹನಕಲನಗಿದೆ್. ಮತ್ೆು 
ಏತ್ಕೆೆ  ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ತುೇರಿ?  ಕಡತ್ದಿಂದ  ತ್ೆಗೆ್ದತ  ಹನಕ್ದ  ಮೆೇಲೆ  ಮತಗಿಯತ್ತ.   

 

04. ವರದಿಗಳ್ರೆ್ೂನಪ್ಪಪಸತವುದತ 

(ಅ)    ಶ್ರೇ. ಎನ. ರವಿಕತಮನರ(ಸದಸಯರತ, ಸಿಳಿೇಯ  ಸಂಸೆಿಗಳ್    ಮತ್ತು  ಪಂಚನಯತ್  
ರನಜ್  ಸಂಸೆಿಗಳ್   ಸಮಿತ್ತ):-   ಮನನಯ  ಸಭನಪತ್ತಯವರ,ೆ   ಕರ್ನಾಟಕ  ವಿಧನನ ಮಂಡಲದ  
ಸಿಳಿೇಯ  ಸಂಸೆಿಗಳ್    ಮತ್ತು   ಪಂಚನಯತ್  ರನಜ  ಸಂಸೆಿಗಳ್  ೨೦೨೧-೨೨ ರೆ್ೇ  ಸನಲಿನ 
ಸಮಿತ್ತ ಸದಸಯರ್ನದ  ರ್ನನತ   ಸಮಿತ್ತಯತ ೨೦೧೮ರೆ್ೇ  ಸನಲಿನಲಿಲ   ಸಿ.ಎ.ಜಿ.ಯವರತ ನಿೇಡಿರತವ   
ವನಷಿಾಕ  ತ್ನಂತ್ತರಕ  ಪರಿಶ್ೇಲರ್ನ  ವರದಿಯ     ಕಂಡಿಕೆಗಳ್  ಮೆೇಲೆ    ಮತ್ತು ಸಮಿತ್ತಯ 
ಮನನಯ ಸದಸಯರತ  ನಿೇಡಿರತವ  ಮನವಿಯ ಅಂಶಗಳ್ನತನ  ಪರಿಶ್ೇಲಿಸಿ,   ಸಿದಾಪಡಿಸಿರತವ 
ಸಮಿತ್ತಯ  ೩೫ರ್ೇೆ  ವರದಿಯನತನ  ಸದನಕೆೆ  ಒಪ್ಪಪಸತತ್ತುದ್ೆಾೇರ್ೆ. 
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(ಆ)    ಶ್ರೇ  ಆಯನೂರತ  ಮಂಜತರ್ನಥ್, (ಅಧಯಕ್ಷರತ,   ಸದಸಯರತಗಳ್ ಖನಸಗಿ  ವಿಧೆೇಯಕಗಳ್    
ಕಮತ್ತು  ನಿಣಾಯಗಳ್  ಸಮಿತ್ತ):-   ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರ,ೆ    ಕರ್ನಾಟಕ  ವಿಧನನ   
ಪರಿಷತ್ತುನ ಸದಸಯರತಗಳ್ ಖನಸಗಿ  ವಿಧೆೇಯಕಗಳ್    ಮತ್ತು  ನಿಣಾಯಗಳ್  ಸಮಿತ್ತ  ಅಧಯಕ್ಷರ್ನದ  
ರ್ನನತ    ಕರ್ನಾಟಕ  ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತುನ   ಕನಯಾ ವಿಧನನ  ಹನಗೂ  ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮ   
೨೧೫ ರ  ಮೆೇರಗೆ್ ೆ ಸಮಿತ್ತಯ  ಮೊದಲರೆ್ೇ  ವರದಿಯನತನ  ಸದನಕೆೆ ಒಪ್ಪಪಸತತ್ತುದ್ೆಾೇರೆ್.  

ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:-  ವರದಿಗಳ್ರ್ೂೆನಪ್ಪಪಸಲನಯತ್ತ.     

(ಗ್ೊಂದಲ) 

 

೦೫. ನಿಯಮ  59ರ  ಮೆೇರಗೆ್ೆ ನಿಲತವಳಿ  ಸೂಚರೆ್  ಮಂಡಿಸಲತ  ಅನತಮತ್ತ  ಕೊೇರಿ  ಪರಸನುವ 

ವಿಷಯ: ರನಷರಧವಜಕೆೆ ಸಚಿವರೊಬ್ಬರತ  ಅಗ್ೌರವ  ತ್ೊೇರಿಸಿದ್ನಾರನೆತನವ   ಬ್ಗೆ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕೆ.  ಪನರಣೆೇಶ್ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರ,ೆ ಮನನಯ ಕನನೂನತ ಮತ್ತು 
ಸಂಸದಿೇಯ  ವಯವಹನರಗಳ್ ಸಚಿವರತ  ಇಲಿಲ   ಕತಳಿತ್ಂತ್ಹ ಸಂದರ್ಾದಲಿಲ  ವಿಚನರವನತನ ತ್ಮಮ  
ಮತಂದ್ ೆ  ಮಂಡಿಸಿದ್ನಾರ.ೆ ಸದನದಲಿಲ  ಯನವುದನತನ ತ್ೆಗೆ್ದತಕೊಳ್ೂಬೇೆಕತ,  ಯನವುದನತನ 
ತ್ೆಗೆ್ದತಕೂೆಳ್ೂಬನರದತ  ಎನತನವ  ವಿಚನರವನತನ  ಸಭನಪತ್ತಯವರ  ಪ್ಪೇಠಕೆೆ  ಬಿಡಲನಗಿದೆ್.   ತ್ನವು 
ಸಹ    ಈ ಬ್ಗೆ್ೆ  ನಿಣಾಯವನತನ  ಮನಡಿದಿಾೇರಿ.   ನಿಣಾಯವನತನ  ಮನಡಿದಂತ್ಹ ಸಂದರ್ಾದಲಿಲ  
ಇದನತನ  ತ್ನವು ರಿಜೆಕ್ಿ್ ಮನಡಿದಿಾೇರಿ. ಮನಡಿದಂತ್ಹ ಸಂದರ್ಾದಲಿಲ  ತ್ಮಮ ಪ್ಪೇಠಕೆೆ  ಅಗ್ೌರವವನತನ  
ತ್ೊೇರಿಸಿ  ಮತ್ೆು   ಇದನತನ  ಪರಸನುಪ ಮನಡಲಿಕೆೆ ವಿರೂೆೇಧ  ಪಕ್ಷದವರತ   ಪನರರಂರ್  ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ  
ಆದಾರಿಂದ,  ಇದಕೆೆ  ತ್ನವು  allow  ಮನಡಬನರದತ  ಎನತನವುದತ ನನನ ವಿನಂತ್ತ.    ಈ  ರಿೇತ್ತ    
ಮನಡಿದರೆ  ಪ್ಪೇಠದ  ಗ್ೌರವ  ಎಲಿಲ  ಉಳಿಯತತ್ುದ್ೆ?    ಹೂೆಸಬ್ರತ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತುಗ್ೆ 
ಆಯೆಯನಗಿ  ಬ್ಂದಿದ್ನಾರ.ೆ   ಅವರಿಗ್ ೆ ಈ  ಪ್ಪೇಠದ  ಬ್ಗೆ್ೆ  ವಿಶೇೆಷ  ಗ್ೌರವ  ಮತ್ತು  ಕನಳ್ಜಿ  
ಇದ್ೆ.   ಅವರತ  ಕೂಡ   ರ್ನಳ,ೆ    ಪ್ಪೇಠದಿಂದ  ಮನಡಿದಂತ್ಹ  ಆದ್ೆೇಶವನತನ ರ್ನವು 
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ದಿಕೆರಿಸಬ್ಹತದತ  ಎನತನವ ಮನಸಿಿತ್ತಗ್ ೆ  ಅವರತ  ಬ್ರತತ್ನುರ.ೆ    ಹಿೇಗ್ನಗಿ, ದಯಮನಡಿ, ಇದಕೆೆ  
ತ್ನವು ಅವಕನಶ ಮನಡಬನರದತ. ತ್ನವು  ಏನತ  ನಿಣಾಯವನತನ, ಆದ್ೆೇಶವನತನ   ಮನಡತತ್ತುೇರಿ, 
ಅದತ  ಕನಯಾಗತ್ವನಗಬೇೆಕತ. You are the Supreme.  ಹಿೇಗ್ನಗಿ, ಅದಕೂೆ  ಅವಕನಶವನತನ  
ಕೊಡತತ್ನುರ ೆ ಎಂದ್ನಗ  ತ್ನವು ಸದನದಿಂದ  ನಿಣಾಯ   ಮನಡಿ, ಅವರನತನ   ತ್ನವು  ಕನನೂನಿನ 
ಚೌಕೆಟಿನಲಿಲ  ಮನಡಬೇೆಕತ, ಅವರನತನ  ಹೂೆರಗಡ ೆ  ಹನಕಬೆೇಕತ ಅಥವನ  ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳ್ೂಲಿಕೆೆ   
ಹೆೇಳ್ಬೆೇಕತ. ಹಿೇಗ್ನಗಿ  ಸದನವನತನ  ನಡಸೆತವಂತ್ಹದತಾ,  ಸನಕಷತಿ ಸಮಸೆಯಗಳ್ು  ನಿಮನಾಣವನಗಿವೆ.  
ಯನವುದ್ೆೇ  ಆರ್ಥಾಕ  ಪರಿಸಿಿತ್ತಯಳ್ಗಡೆ  ಸನಮನನಯ ಮನತಷಯ  ಕೂಡ  ಸಂಕಷಿ  
ಪರಿಸಿಿತ್ತಯಲಿಲದ್ನಾರೆ್. ಅದನತನ  ರ್ನವು  ಪರಿಹನರ  ಮನಡಬೇೆಕೆೇ  ಅಥವನ  ಇಂತ್ಹ ವಿಚನರಗಳ್ನತನ  
ಇಟತಿಕೂೆಂಡತ  ಚಚಾೆ ಮನಡಬೇೆಕನ?  ಇದತ ಇವರಿಗ್ ೆ ಬೆೇಕನಗಿಲಲ. ಕೆೇವಲ ರನಜಕನರಣ  
ಮನಡತವುದನತನ ದೃಷಿಿಯಲಿಲಟತಿಕೂೆಂಡಿದ್ನಾರೆ.  

                      ಮತಂದತ    

(80) 18.02.2022 11.30 ಎಸ್್ವಿ-ಆರ್ಎನ್             (ಸಭನಪತ್ತಯವರ ಉಪಸಿಿತ್ತ) 

ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕ.ೆಪನರಣೆೇಶ್ (ಮತಂದತ):- 

ದಯಮನಡಿ ತ್ನವು ಕೊಟಿರತವ ಆದ್ೇೆಶವನತನ ಎತ್ತು ಹಿಡಿಯಬೆೇಕತ.  ಅವರಿಗ್ ೆ ಈ ವಿಚನರದಲಿಲ 
ಯನವುದ್ೆೇ ಚಚಾೆಯನತನ ಮನಡಲಿಕೆೆ ಅವಕನಶವನತನ ಕೊಡಬನರದತ ಎಂದತ ರ್ನನತ ವಿನಂತ್ತಯನತನ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ   

ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಮನನಯ ಪನರಣೆೇಶ್ ಅವರೆೇ, ತ್ನವು ಹೆೇಳಿದತದನತನ ರ್ನನತ 
ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ಒಪತಪತ್ೆುೇರೆ್.  ಇನತನ ಮತಂದ್ೆ ಈ ರಿೇತ್ತಯ ಘಟರ್ೆಯನದರೆ ರ್ನನತ ಯನವುದ್ೇೆ 
ರಿೇತ್ತಯ ಕಠಿಣ ನಿಧನಾರವನತನ ತ್ೆಗೆ್ದತಕೊಳ್ುೂತ್ುೆೇರೆ್. ಸದನವನತನ ಸೂೆೇಮವನರ ಬೆಳ್ಗ್ೆೆ 11 
ಗಂಟೆಯವರವೆಿಗ್ ೆಮತಂದೂಡಲನಗಿದ್ೆ ಎಂದತ ಬ್ಹಳ್ ರೆ್ೂೇವಿನಿಂದ ಹೇೆಳ್ುತ್ತುದ್ೆಾೇರೆ್.  
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(ಸದನವು ಬೆಳ್ಗ್ೆೆ ೧೧ ಗಂಟೆ ೩೦ ನಿಮಿಷಗಳಿಗ್ೆ ಮತಂದೂಡಲಪಟತಿ ಪತನುಃ ಸೂೆೇಮವನರ, ದಿರ್ನಂಕ 
೨೧.೦೨.೨೦೨೨ರಂದತ ಬೆಳ್ಗ್ೆೆ ೧೧ ಗಂಟೆಗೆ್ ಸಮನವೆೇಶಗ್ೊಳ್ೂಲತ ನಿಶುಯಸಿತ್ತ) 
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