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ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಮಂಡಲ 
ಮನನಯ ಶನಸಕರುಗಳಿಗೆ  
ʻʻ ತರಬೆೇತಿ ಶಿಬಿರ ʼʼ 

ದಿರ್ನಂಕ ೦೩-೦೨-೨೦೨೨, ಗುರುವನರ  
ಮತುು 

೦೪-೦೨-೨೦೨೨, ಶುಕರವನರ 
 

ಸಥಳಃ ಕೆೊಠಡಿ ಸಂಖ್ೆಯ ೪೧೯, ೪ ರ್ೆೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕನಸ ಸೌಧ,  
ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦ ೦೦೧ 
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 ಮನನಯ ಶನಸಕರುಗಳ ತರಬೆೇತಿ ಶಿಬಿರ 
       ದಿರ್ನಂಕ ೦೩-೦೨-೨೦೨೨ (ಗುರುವನರ) 

       ವಿಷಯಸೊಚಿ (Index) 

ಕರಮ    
 ಸಂಖ್ೆಯ 

               ವಿಷಯ         ಮನತರ್ನಡಿದ ಗಣ್ಯರು    ಪುಟ    
  ಸಂಖ್ೆಯ 

    ೧ ಸನಾಗತ ಭನಷಣ್ ಶಿರೇಮತಿ ಕೆ.ಆರ್.ಮಹನಲಕ್ಷ್ಮಿ 
ಕನಯಾದಶಿಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತುು 

    ೮ 

    ೨ ಉದ್ನಾಟರ್ನ ಭನಷಣ್ ಶಿರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧುಸನಾಮಿ 
ಮನನಯ ಸಣ್ಣ ನೇರನವರಿ, ಕನನೊನು, 
ಸಂಸದಿೇಯ ವಯವಹನರ ಮತುು ಶನಸನ 
ರಚರ್ನ ಸಚಿವರು 

 ೯-೧೨ 

    ೩ ವಿಧೆೇಯಕಗಳು, ವಿತಿುೇಯ 
ಕನಯಾಕಲನಪಗಳು 

ಶಿರೇ ಸಿದದರನಮಯಯ 
ಮನನಯ ವಿರೆೊೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು ಹನಗೊ 
ಮನಜಿ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರಗಳು 

೧೩-೧೫ 

    ೪ ರನಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದಿಿಯ ಪನಲುದ್ನರರ್ನಗಿ 
ಸನವಾಜ್ನಕ ಲೆಕಕಪತರಗಳ ಸಮಿತಿಯ ಪನತರ 

ಶಿರೇ ಸಿದದರನಮಯಯ 
ಮನನಯ ವಿರೆೊೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು ಹನಗೊ 
ಮನಜಿ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರಗಳು 

೧೬-೧೭ 

    ೫ ವಿಧನನ ಮಂಡಲದ ಸನಥಯಿ ಸಮಿತಿಗಳು, 
ಸದನ ಸಮಿತಿಗಳು ಹನಗೊ ಅವುಗಳ 
ಕನಯಾನವಾಹಣೆ 

ಶಿರೇ ಕೆ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ಕುಮನರ್ 
ಮನನಯ ಶನಸಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನಸಭೆ 
ಹನಗೊ ಮನಜಿ ಸಭನಧಯಕ್ಷರು 

೧೮-೨೧ 

    ೬ ಅಧಿವೆೇಶನದ ಕಲನಪಗಳು:  
ಪರಶೆ್ನೇತುರ ವೆೇಳೆ, ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ 
ಸೊಚರ್,ೆ ಶ್ನಯ ವೆೇಳೆ, ಸನವಾಜ್ನಕ 
ಮಹತಾದ ವಿಷಯಗಳು 

ಶಿರೇ ಬಿ.ಎಲ್.ಶಂಕರ್ 
ಮನನಯ ಮನಜಿ ಸಭನಪತಿಯವರು 

೨೨-೨೬ 
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                       ಮನನಯ ಶನಸಕರುಗಳ ತರಬೆೇತಿ ಶಿಬಿರ 

                           ದಿರ್ನಂಕ ೦೪-೦೨-೨೦೨೨ (ಶುಕರವನರ) 
ವಿಷಯಸೊಚಿ (Index) 

  ಕರಮ    
 ಸಂಖ್ೆಯ 

             ವಿಷಯ        ಮನತರ್ನಡಿದ ಗಣ್ಯರು    ಪುಟ    
  ಸಂಖ್ೆಯ 

    ೧ ಸನಾಗತ ಭನಷಣ್ ಶಿರೇಮತಿ ಕೆ.ಆರ್.ಮಹನಲಕ್ಷ್ಮಿ 
ಕನಯಾದಶಿಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತುು 

    ೩೦ 

    ೨ ಸಂವಿಧನನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ನರ ನರಿೇಕ್ಷ ೆ
ಹನಗೊ ಶನಸಕರ ಜ್ವನಬನದರಿ 

ಶಿರೇ ವಿಶೆಾೇಶಾರಹೆಗಡೆ ಕನಗೆೇರಿ 
ಮನನಯ ಸಭನಧಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನಸಭೆ 

 ೩೧-೩೭ 
 

    ೩ ವಿವಿಧ ಯೇಜ್ರೆ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 
ನವಾಹಿಸುವಂತಹ ಕನಯಾವೆೈಖ್ರಿ 

ಶಿರೇಮತಿ ಶನಲ್ಲನ ರಜ್ನೇಶ್ 
ಸಕನಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕನಯಾದಶಿಾ 

 ೩೮-೪೧ 

    ೪ ಸದನದಲ್ಲಿ ಶನಸಕರ ಜ್ವನಬನದರಿಗಳು, 
ಕತಾವಯಗಳು ಮತುು ಹಕುಕಗಳು, ಶನಸನ 
ಸಭೆಯ ಪರಿಭನಷೆ, ಪದಬಳಕೆ, ಸಕನರನತಮಕ 
ಧೆೊೇರಣೆಗಳು 

ಶಿರೇ ಕೆ.ಟಿ.ಶಿರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ 
ಮನನಯ ಶನಸಕರು 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತುು 

 ೪೨-೪೬ 

    ೫ ಸದನದಲ್ಲಿ ಕಡನಾಯ ಹನಜ್ರನತಿ ಅವಶಯಕತೆ 
ಹನಗೊ ಅನುಸರಿಸಬೆೇಕನದ ನಯಮಗಳು 

ಶಿರೇ ಡಿ.ಹೆಚ್.ಶಂಕರಮೊತಿಾ 
ಮನನಯ ಮನಜಿ ಸಭನಪತಿಯವರು 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತುು 

 ೪೭-೪೮ 

    ೬ ಶನಸಕರನಗಿ ಮನಧಯಮ ನವಾಹಣೆ ಶಿರೇ ಗೆೊೇ.ಮಧುಸೊದನ 
ಮನಜಿ ಶನಸಕರು 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತುು 

 ೪೯-೫೩ 

    ೭ ತರಬೆೇತಿ ಶಿಬಿರದ ಬಗೆೆ ಅನಸಿಕೆ (ಅ) ಶಿರೇ ಎಂ.ಎಲ್.ಅನಲ್್ಕುಮನರ್ 
    ಮನನಯ ಶನಸಕರು  
    ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತುು  
(ಆ) ಶಿರೇ ಕೆ.ಎಸ್.ನವಿೇನ್ 
    ಮನನಯ ಶನಸಕರು  
    ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತುು 
 
 

 ೫೪-೫೫ 
 
 
     ೫೬ 
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(ಇ) ಶಿರೇ ಡಿ.ತಿಮಮಯಯ 
    ಮನನಯ ಶನಸಕರು  
    ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತುು 
(ಈ) ಶಿರೇ ಕುಶನಲಪಪ ಎಂ.ಪಿ (ಸೊಜನ) 
     ಮನನಯ ಶನಸಕರು  
    ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತುು 
(ಉ) ಶಿರೇ ಸಿ.ಎನ.ಮಂಜೆೇಗೌಡ 
     ಮನನಯ ಶನಸಕರು  
    ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತುು  

    ೫೭ 
  
 
    ೫೮ 
 
 
    ೬೪ 

    ೮ ಸಮನರೆೊೇಪ ನುಡಿ ಪೆೊರ. ಪಿ.ಈಶಾರಭಟಟ 
ಕುಲಪತಿಗಳು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಕನನೊನು ವಿಶಾವಿದ್ನಯಲಯ 

೫೯-೬೩ 
 

    ೯ ವಂದರ್ನಪಾಣೆ ಶಿರೇಮತಿ ಎಸ್.ನಮಾಲ 
ಅಪರ ಕನಯಾದಶಿಾ 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತುು 

    ೬೫ 
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ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹನಜ್ರಿದದ ಮಹನೇಯರು: 
 
1. ಶಿರೇ ಬಸವರನಜ್ ಶಿವಲ್ಲಂಗಪಪ ಹೆೊರಟಿಟ ಸಭನಪತಿಯವರು ಮತುು ಅಧಯಕ್ಷರು 

 
2. ಶಿರೇ ಜೆ.ಸಿ. ಮನಧುಸನಾಮಿ ಸಣ್ಣ ನೇರನವರಿ, ಕನನೊನು ಸಂಸದಿೇಯ ವಯವಹನರ  

ಮತುು ಶನಸನ ರಚರ್ನ ಸಚಿವರು ಮತುು ಉದ್ನಾಟಕರು 
 

3. ಶಿರೇ ಸಿದದರನಮಯಯ ವಿರೊೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು ಹನಗೊ ಮನಜಿ 
ಮುಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು 
 

4. 
 
೫. 
 
 
6.  

ಶಿರೇ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸನದ್ 
 
 ಶಿರೇ ಕ.ೆಆರ್.ರಮೇಶ್ ಕುಮನರ್  
 
 
ಶಿರೇ ಬಿ.ಎಲ್್.ಶಂಕರ್ 

ವಿರೊೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು, ವಿಧನನ ಪರಿಷತುು 
 
ಮನನಯ ಶನಸಕರು ಹನಗೊ ವಿಧನನ ಸಭೆಯ ಮನಜಿ 
ಸಭನಧಯಕ್ಷರು 
 
ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಮನಜಿ ಸಭನಪತಿಯವರು 

 

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹನಜ್ರಿದದ ಮನನಯ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸದಸಯರು 
 

1. ಶಿರೇ ಕೆ.ಟಿ. ಶಿರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ 
2. ಶಿರೇ ಅರವಿಂದ ಕುಮನರ್ ಅರಳಿ 
3. ಶಿರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟ 
4. ಶಿರೇ ಸಿ.ಎಂ. ಲ್ಲಂಗಪಪ 
5. ಶಿರೇ ಕೆ. ಹರಿೇಶ್ ಕುಮನರ್ 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಮನನಯ ಶನಸಕರುಗಳಿಗ ೆ               
ದಿರ್ನಂಕ 03.02.2022 ರ ಗುರುವನರದಂದು ಬೆಳಿಗೆೆ 10.30 ಗಂಟೆಗೆ 
ಕೆೊಠಡಿ ಸಂಖ್ೆಯ 419, 4ರ್ೆೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕನಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು          
ಇಲ್ಲಿ ಏಪಾಡಿಸಿದದ “ತರಬೆೇತಿ ಶಿಬಿರ”್ದ ನಡವಳಿಗಳ ಸನರನಂಶ 
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6. ಶಿರೇ ಮೇಹನ ಕುಮನರ್ ಕೆೊಂಡಜಿಿ 
7. ಶಿರೇ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೇಶ್ 
8. ಶಿರೇ ಎನ್. ರವಿಕುಮನರ್ 
9. ಶಿರೇ ಎಸ್್. ರವಿ 
10. ಶಿರೇ ಅ.ದ್ೆೇವೆೇಗೌಡ 
11. ಶಿರೇ ಎಸ್್. ರುದ್ೆರೇಗೌಡ 
12. ಡನ. ತೆೇಜ್ಸಿಾನ ಗೌಡ 
13. ಶಿರೇ ಯು.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ್ 
14. ಶಿರೇ ಹೆಚ್್.ಎಂ. ರಮೇಶ್ ಗೌಡ 
15. ಶಿರೇ ಕೆ.ಎ. ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಿ 
16. ಶಿರೇ ಪರತನಪ್ ಸಿಂಹ ರ್ನಯಕ್ ಕ.ೆ 
17. ಶಿರೇ ಡಿ.ಎಸ್. ಅರುಣ್ 
18. ಶಿರೇ ಎಂ.ಎಲ್್. ಅನಲ್್ ಕುಮನರ್,  
19. ಶಿರೇ ಚಿದ್ನನಂದ್ ಎಂ. ಗೌಡ 
20. ಶಿರೇ ದಿರೆ್ೇಶ್ ಗೊಳಿಗೌಡ 
21. ಶಿರೇ ಗೆೊೇವಿಂದ ರನಜ್ು 
22. ಶಿರೇ ಗಣ್ಪತಿ ದುಮನಮ ಉಳಾೆೇಕರ್ 
23. ಶಿರೇ ಹೆಚ್್.ಎಸ್್. ಗೆೊೇಪಿರ್ನಥ್ 
24. ಶಿರೇ ಕುಶನಲಪಪ ಎಂ.ಪಿ. (ಸುಜನ) 
25 ಶಿರೇ ಮಂಜ್ುರ್ನಥ ಭಂಡನರಿ  
26 ಶಿರೇ ಸಿ.ಎನ್. ಮಂಜೆೇಗೌಡ 
27 ಶಿರೇ ಕೆ.ಎಸ್್. ನವಿೇನ್ 
28 ಶಿರೇ ಪಿ.ಹೆಚ್್. ಪೊಜನರ್ 
29 ಶಿರೇ ರನಜೆೇಂದರ ರನಜ್ಣ್ಣ 
30 ಡನ. ಡಿ. ತಿಮಮಯಯ 
31 ಶಿರೇ ಶರಣ್ಗೌಡ ಬಯಯಪುರ 
32 ಶಿರೇ ವೆೈ.ಎಂ. ಸತಿೇಶ್ 
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ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹನಜ್ರಿದದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಅಧಿಕನರಿಗಳು: 
  
1 ಶಿರೇಮತಿ ಕೆ.ಆರ್. ಮಹನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕನಯಾದಶಿಾ 
2 ಶಿರೇಮತಿ ಎಸ್್. ನಮಾಲ ಅಪರ ಕನಯಾದಶಿಾ 
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(ತರಬೆೇತಿ ಶಿಬಿರದ ಕನಯಾಕರಮವನುನ ಪನರಥಾರ್ೆಯಂದಿಗ ೆ
ಪನರರಂಭಿಸಲನಯಿತು) 

 
       ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಕನಯಾದಶಿಾಗಳನದ ಶಿರೇಮತಿ ಕೆ.ಆರ್. ಮಹನಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರು 
ಸನಾಗತ ಭನಷಣ್ದ ಮೊಲಕ, ಕನಯಾಕರಮಕಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲಿ ಗಣ್ಯರನುನ ಹನಗೊ ನೊತನ 
ಸದಸಯರುಗಳನುನ ಹೃತೊಪವಾಕವನಗಿ ಸನಾಗತಿಸಿದರು. 

 

(ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರು, ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ವಿರೊೆೇಧ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರನದ ಶಿರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್, ಕನನೊನು ಮತುು ಸಂಸದಿೇಯ ವಯವಹನರಗಳ 

ಸಚಿವರನಗಿರುವಂತಹ ಮನನಯ ಜೆ.ಸಿ. ಮನಧುಸನಾಮಿ, ಮನನಯ ಶನಸಕರನದ ಶಿರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟ, 
ಡನ.ತೆೇಜ್ಸಿಾನಗೌಡ, ಶಿರೇಮತಿ ವಿೇಣನ ಅಚಚಯಯ ಹನಗೊ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಕನಯಾದಶಿಾಯವರನದ 

ಶಿರೇಮತಿ ಕೆ.ಆರ್.ಮಹನಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರು ಜೆೊಯೇತಿ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೊಲಕ ಕನರ್ನಾಗನರವನುನ 
ವಿದುಯಕುವನಗಿ ಉದ್ನಾಟಿಸಿದರು) 
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ಶಿರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧುಸನಾಮಿ, ಸಣ್ಣ ನೇರನವರಿ ಹನಗೊ ಕನನೊನು ಮತುು ಸಂಸದಿೇಯ 
ವಯವಹನರಗಳ ಸಚಿವರು ಉದ್ನಾಟರ್ನ ಭನಷಣ್ವನುನ ಮನಡುತನು, ಪರಜನಪರಭುತಾ ವಯವಸೆಥಯಲ್ಲಿ ಜ್ನರೇೆ 
ಶೆರೇಷಠ; ಅವರ ಆಸ-ೆಆಕನಂಕ್ಷೆಗಳನುನ ಕನಯಾಕರಮಗಳ ಮೊಲಕ ಮತುು ನೇತಿ-ನಯಮಗಳ ಮೊಲಕ 
ಅನುಷನಠನ  ಮನಡುವುದು ಶನಸಕರ ಆದಯ ಕತಾವಯವನಗಿದ್.ೆ  ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸೆಥಗಳ ಜ್ನ ಪರತಿನಧಿಗಳಿಂದ 
ಆಯ್ಕಕಗೆೊಂಡು, ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ನೊತನ ಸದಸಯರು ಅವರ ಭನವರೆ್ಗಳಿಗ ೆ
ಸಪಂದಿಸುವುದರ ಜೆೊತೆಗೆ ಬಹುತೆೇಕ ಗನರಮಿೇಣ್ ಪರದ್ೇೆಶದ ಅಭಿವೃದಿಿಯನೊನ ಮನಸಿಿನಲ್ಲಿಟುಟಕೊೆಂಡು 
ಕನಯಾನವಾಹಿಸಬೆೇಕನಗುತುದ್ೆ ಎನುನವ ಸಲಹೆಯನುನ ನೇಡಿದರು.  

 
ಶನಸನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡಯೆುವಂತಹ ಚರ್ೆಾಗಳೆಂಬ ಮಸರನುನ ಕಡೆದ್ನಗ,  ಭನವರೆ್ಗಳು ಮತುು 

ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಎನುನವ ಬಣೆೆಣ ದ್ೊೆರಯೆುತುದ್ೆ.  ಜಿೇವನದ ಎಲನಿ ಆರ್ನಮಗಳು ಮತುು ಸಥರಗಳಿಂದ 
ಆಯ್ಕಕಗೆೊಂಡು ಬಂದಿರುವವರ ಅನುಭವದ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ  ನೇತಿ ನರೊಪಿಸುವುದು ಶನಸನ ಸಭೆಯ 
ಮುಖ್ಯ ಕತಾವಯವೆಂದು ಹೇೆಳಿದರು.  

 
ಶನಸನ ಸಭೆಯ ಸದಸಯರನಗಿ ಆಯ್ಕಕಗೊೆಂಡವರು ರನಜ್ಯದ ಸಮಸೆಯಗಳ ಬಗೆೆ, ರನಜ್ಯದ ಹಿತನಸಕ್ತು 

ಬಗೆೆ ಮತುು ಅದರ ಆಗು-ಹೆೊೇಗುಗಳ ಬಗೆೆ ಹೆಚುಚಹಚೆುಚ ಚರ್ಾೆಗಳಲ್ಲಿ ಭನಗವಹಿಸಿದರೆ ಮನತರ ರನಜ್ಯಕೆಕ  
ಹಿತವನಗುತುದ್ೆ. ಮದಲು speaking to gallery ಎನನಲನಗುತಿುತುು. ಆದರೆ ಈಗ speaking to 
media ಎಂದು ಹೆೇಳಲನಗುತಿುದ್ೆ. ಪರರ್ನರಕೊೆಕೇಸಕರ ಮನತರ್ನಡುವುದನುನ ಬಿಟುಟ, ಪೊವಾ ತರ್ನರಿ 
ನಡಸೆಿ, ಸದನದ್ೆೊಳಗೆ ಆತಮಸನಕ್ಷ್ಮರ್ನಗಿ ಮತುು  ಬೇೆರಯೆವರು ಕುಳಿತುಕೊೆಂಡು ಕೆೇಳುವ ಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿ 
ಮನತರ್ನಡಬೆೇಕನಗುತುದ್ೆ. ಸದಸಯರು ಮನತರ್ನಡುವ ಪರತಿ ಕ್ಷಣ್ವೂ ಇತಿಹನಸ ಸೃಷ್ಟಟರ್ನಗುತುದ್ೆ. 
ಏಕೆಂದರ,ೆ ಮುಂದಿನ ಜ್ರ್ನಂಗದವರು ನಮಮ ಮನತು ಹನಗೊ ವತಾರ್ೆಯ ಬಗೆೆ  ವನಯಖ್ನಯನಸುತನುರ ೆ
ಮತುು ಉಲೆಿೇಖಿಸುತನುರೆ ಎನುನವ ಅಂಶಗಳನುನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟಕೆೊಂಡು ಸದಸಯರುಗಳು 
ಮನತರ್ನಡಬೆೇಕೆನುನವ ಮನಗಾದಶಾನವನುನ ನೇಡಿದರು.  

   

ಉದ್ಘಾ ಟನಾ ಭಾಷಣ 
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ಇದು ಅಂತಾಜನಲ ಯುಗವನಗಿದ್.ೆ ಅಂತಾಜನಲದ ಮೊಲಕ ಸದಸಯರಿಗೆ ಬೆೇಕನಗಿರುವ 
ವಿಷಯಕೆಕ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಹಲವನರು ಮನಹಿತಿಗಳು ಮತುು ಅಂಕ್ತಅಂಶಗಳು ಲಭಯವನಗುತುವೆ.  
ಇವುಗಳನುನ ಬಳಸಿಕೊೆಂಡು  ಶನಸನ ಸಭೆಗಳಿಗ ೆಸದಸಯರುಗಳು ಸಿದಿರನಗಿ ಬಂದು, ಸನಮನನಯವನಗಿ 
ಮನತರ್ನಡದ್ೆೇ, ಬಹಳ ನಖ್ರವನಗಿ ಮನತರ್ನಡಿದ್ನಗ ಮನತರವೆೇ ಸಭೆಗ ೆ ನಜ್ವನದ ಮನನಣೆ 
ದ್ೆೊರೆಯುತುದ್ೆ ಎನುನವ ಅಭಿಪನರಯವನುನ ವಯಕುಪಡಿಸಿದರು.   

 

ನಯಮ 68 ಮತುು ಗಮನ ಸಳೆೆಯುವ ಸೊಚರೆ್ ಇತನಯದಿ ಶಿೇಷ್ಟಾಕೆಗಳಡಿ ವಿಷಯಗಳನುನ 
ಹೆೇಗ ೆಪರಸನುಪಿಸಬೆೇಕು ಮತುು ವಿಷಯವನುನ ಮನವರಿಕ ೆಮನಡಿಕೆೊಡಲು ಎಷುಟ ಮನತರ್ನಡಬೆೇಕು 
ಎನುನವ ಅಂಶಗಳನುನ ಸದಸಯರುಗಳು ಅಳವಡಿಸಿಕೊೆಳಳಬೆೇಕು. ಮನತರ್ನಡಲು ಕೆೊಟಟ ಅವಕನಶವನುನ 
ಹೆೇಗ ೆಉಪಯೇಗಿಸಿಕೆೊಳಳಬೆೇಕು ಎನುನವುದರ ಬಗೆೆ ಎಲಿ ಸದಸಯರುಗಳು ತಿಳಿದುಕೆೊಂಡನಗ ಮನತರ 
ಶನಸನ ಸಭಯೆ ಸಮಯ ಉಳಿತನಯವನಗುತುದ್ ೆಹನಗೊ ಇದರಿಂದ ಎಲಿ ಸದಸಯರಿಗೊ ಚರ್ಾೆಯಲ್ಲಿ 
ಭನಗವಹಿಸುವ ಅವಕನಶಗಳು ದ್ೊೆರೆಯುತುದ್ೆ ಎನುನವ ಸಲಹೆಗಳನುನ ನೇಡಿದರು. 

 

ಒಂದು ಬನರಿ ಶನಸಕರನಗಿ ಆಯ್ಕಕಗೆೊಂಡರ ೆರ್ನವು ಎಲಿರಿಗಿಂತಲೊ ಮೇಲು ಹನಗೊ ನಮಗ ೆ
ವಿಶೆೇಷ ಸವಲತುುಗಳು ಸೃಷ್ಟಟರ್ನಗಬೆೇಕು ಎನುನವ ಭನವರೆ್ ಇತಿುೇಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಡುತಿುದ್ ೆಹನಗೊ 
ವಿಶೆೇಷ ಸವಲತುುಗಳನುನ ಅತಯಧಿಕವನಗಿ ಬಳಸುವ ಸಿಥತಿ ನಮನಾಣ್ವನಗಿದ್ೆ.  ಇದನುನ ರ್ನರೊ ಸಹ 
ಸಹಿಸುವುದಿಲಿ.  ಜ್ನಪರತಿನಧಿಗಳು ಸನಮನನಯ ಜ್ನರೊೆಂದಿಗೆ ಬೆರೆತನಗ ಮನತರವೇೆ ಅವರ ಕಷಟ 
ಸುಖ್ಗಳನುನ ಅರಿತು, ಅವರುಗಳನುನ ಪರತಿನಧಿಸಿ ಮನತರ್ನಡಲು ಮತುು ಸಮನಜ್ಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳನುನ 
ಮನಡುವುದಕೆಕ ಸನಧಯವನಗುತುದ್ೆ ಎನುನವ ಮನಗಾದಶಾನವನುನ ನೇಡಿದರು.  

 

ಪರಜನಪರಭುತಾ ವಯವಸೆಥಯಲ್ಲಿ ಶನಸನ ಸಭೆಗಳು ದ್ೆೇವಸನಥನವಿದದಂತ.ೆ ಶನಸನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಶನಸಕರುಗಳು ತಮಮನುನ ತನವು ರ್ೆರ್ನನಗಿ ತೆೊಡಗಿಸಿಕೊೆಳಳಬೇೆಕು; ಕನಯಾಕಲನಪಗಳು 
ಪೊಣ್ಾಗೊೆಳುಳವವರೆಗೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಆಸಿೇನರನಗಿರಬೆೇಕು.  ನಮಮನುನ ರ್ನವು ಗೌರವಿಸಿಕೆೊಂಡರೆ  
ಮನತರವೇೆ ರ್ನವು ಇರ್ೊೆನಬಬರನುನ ಗೌರವಿಸುವುದಕೆಕ ಸನಧಯವನಗುತುದ್ೆ. ರ್ನವುದ್ೆೇ ಕನರಣ್ಕೊಕ 
ಸದನದ್ೆೊಳಗೆ ಮತುು ಸದನದ ಹೆೊರಗ ೆಗೌರವ, ಸಭಯತಗೆಳನುನ ಮಿೇರಿ ಮನತರ್ನಡಬನರದು ಹನಗೊ 
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ವತಿಾಸಬನರದು ಇಂತಹ ಪರಿಪನಠಗಳನುನ ಶನಸಕರು ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಂಡಲ್ಲಿ ಅವರುಗಳು 
ಖ್ಂಡಿತವನಗಿಯೊ ಸಹ ಉನನತ ಸನಥನಕೆಕ ಏರುತನುರ ೆಎನುನವ ಹಿತವಚನವನುನ ನೇಡಿದರು.   

 

ಮನನಯ ಕನನೊನು ಮತುು ಸಂಸದಿೇಯ ವಯವಹನರಗಳ ಹನಗೊ ಸಣ್ಣ ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರು 
ರ್ನಯಕತಾದ ಬಗೆೆ ಮನತರ್ನಡುತನು, ರ್ನಯಕತಾ ಟೊೆಳನಳದರ,ೆ ಇಡಿೇ ವಯವಸೆಥಯ್ಕೇ ಟೆೊಳನಳಗುತುದ್ೆ.  
ರನಜ್ಕ್ತೇಯ ವಯವಸೆಥಯನುನ ಟಿೇಕೆ ಮನಡುವುದು ಸುಲಭ.  ಇದರ ಬಗೆೆ ಜ್ನರು ವಿಶನಾಸ, ನಂಬಿಕೆಗಳನುನ 
ಕಳೆದುಕೆೊಂಡರ,ೆ ಮುಂದ್ೊೆಂದು ದಿನ ರನಜ್ಕ್ತೇಯದ ರ್ನಯಕತಾವನುನ ವಹಿಸಿಕೆೊಳುಳವವರು ರ್ನರು 
ಎನುನವ ಪರಶೆನಯು ಉದಭವಿಸುತುದ್ೆ. ಒಬಬ ರ್ನಯಕರ್ನದವನಗ ೆ  ನಖ್ರತೆ, ಸಪಷಟತೆ, ದೃಢತ ೆ ಮತುು 
ತಿೇಮನಾನ ತೆಗೆದುಕೆೊಳುಳವ ಶಕ್ತು ಇರಬೇೆಕು, ತಿೇಮನಾನ ತೆಗೆದುಕೊೆಳುಳವ ಮದಲು ಆ ಕುರಿತು 
ಯೇಚರೆ್ ಮನಡುವ ಶಕ್ತುಯೊ ಇರಬೇೆಕನಗುತುದ್ೆ. ಸಮಪಾಕವನಗಿ, ನಖ್ರವನಗಿ ಮತುು ದಿಟಟವನಗಿ 
ತಿೇಮನಾನ ತಗೆೆದುಕೊೆಳುಳವ ಗುಣ್ಗಳು ನದಿಾಷಟ ವಿಷಯವನುನ ಕನಯಾಗತ ಮನಡಲು 
ಸಹನಯವನಗುತುವ.ೆ Justice delayed is justice denied ಎಂಬ ಮನತಿದ್.ೆ   ಒಂದು ಸಲ 
ತಿೇಮನಾನ ತೆಗೆದುಕೊೆಂಡ ಮೇಲೆ ದೃಢತೆಯಿಂದ ಇರಬೇೆಕನಗುತುದ್ೆ. ರ್ನರು ಅಶಕುರನಗಿರುತನುರೆೊೇ, 
ರ್ನರು ಕಷಟದಲ್ಲಿರುತನುರೆೊೇ ಮತುು ರ್ನರು ದಲ್ಲತರನಗಿರುತನುರೆೊೇ ಅವರಿಗೆ ಆದಯತ ೆ
ನೇಡಬೆೇಕನಗುತುದ್ ೆಎನುನವ ಸಲಹ ೆನೇಡಿದರು.   

 

ಮನನಯ ಸಚಿವರು ಮುಂದುವರದೆು ಮನತರ್ನಡುತನು,  ಕನಲಕಕೆ  ಹೆಚಿಚನ ಮಹತಾ 
ಕೆೊಡಬೇೆಕನಗುತುದ್ೆ.  ಮುಖ್ಯವನಗಿ ಕನಲವನುನ ಸದಿಾನಯೇಗ ಮನಡಿಕೊೆಳಳಬೆೇಕು.  ವಿಧನನ ಪರಿಷತುು 
ಹಿರಿಯರ ಮರ್ರೆ್ನಗಿದ್ೆ.  ಶನಸನಗಳ ಬಗೆೆ ಹೆಚುಚ ಪರಿಣನಮಕನರಿರ್ನಗಿ ಅಭಿಪನರಯಗಳನುನ ನೇಡಲು, 
ಸರಿ-ತಪುಪಗಳನುನ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಸಕನಾರಕೆಕ ಉತುಮ ಮನಗಾವನುನ ತೆೊೇರಿಸಿ; ಸಮಸೆಯಗಳ ಬಗೆೆ ಹೆಚುಚ 
ಬೆಳಕು ರ್ೆಲುಿವ ಕನಯಾವನುನ ಮೇಲಮರ್ ೆ ನವಾಹಿಸುತುದ್ೆ.  ಒತುಡದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತಕ ಶನಸನಗಳನುನ 
ತರನತುರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಿೇಕರಿಸುವುದಕೆಕ ಬದಲನಗಿ, ಶನಸನಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚುಚ ಒತುು ನೇಡಿದರ ೆ
ಒಳೆಳಯದ್ನಗುತುದ್ೆ ಎನುನವ ಅಭಿಪನರಯವನುನ ವಯಕುಪಡಿಸಿದರು. 

 

ಸದಸಯರುಗಳು ಸದನದಲ್ಲಿ ರ್ನವುದ್ೆೇ ವಿರ್ನರವನುನ ಪರಸನುಪ ಮನಡಬೇೆಕನದರೊ ನಖ್ರವನಗಿ, 
ಸಪಷಟವನಗಿ ಮತುು ಮನಹಿತಿಗಳನುನ ಇಟುಟಕೊೆಂಡು ಪರಸನುಪ ಮನಡಬೇೆಕನಗುತುದ್ೆ.  ಇಲ್ಲಿ ರ್ನರನೊನ, 



 
 

Page 12 of 65 
 

ರ್ನವುದನೊನ ಸಹ ಉತೆರೇಕ್ಷೆ ಮನಡುವ ಪರಶೆನ ಬರುವುದಿಲಿ.  ಶನಸನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲನಿ ಶನಸಕರು 
ಒಂದ್ೇೆ ಆಗಿರುತನುರ.ೆ ಜ್ನರಿಗೊೆೇಸಕರ ನಮಮ ಕತಾವಯವನುನ ಪೊಣ್ಾ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ನವಾಹಿಸಬೇೆಕು. ಇಡಿೇ 
ರನಜ್ಯದ ಹಿತನಸಕ್ತುಯನುನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟಕೆೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮನಡಬೇೆಕನಗುತುದ್ೆ ಎನುನವ 
ಅಭಿಪನರಯವನುನ ವಯಕುಪಡಿಸಿದರು.   

 

ಹೆೊಸದ್ನಗಿ ಆಯ್ಕಕರ್ನಗಿರುವ ಶನಸಕರು ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನಲ್ಲಿ ಉತುಮ ಕೆಲಸ ಮನಡುವ ಸಿಥತಿ 
ನಮನಾಣ್ವನಗಲ್ಲ.  ಸದನದ ಸಮಯವನುನ ಸದುಪಯೇಗ ಮನಡಿಕೆೊಂಡು, ಉತುಮ ಚರ್ಾೆಗಳ 
ಮೊಲಕ ರ್ನಡಿನ ಜ್ನರ ಸಮಸೆಯಗಳಿಗೆ ಪರಿಹನರವನುನ ಕಂಡುಕೆೊಳುಳವ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ರ್ನವಲೆಿರೊ ಸೇೆರಿ 
ಸುಂದರ ರ್ನಡನುನ ಕಟೆೊಟೇಣ್ ಎಂದು ಹೆೇಳುತನು, ಅವರಿಗೆ ಮನತರ್ನಡಲು ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೊೆಟಟ 
ಅಧಯಕ್ಷರಿಗ ೆವಂದಿಸಿ ಅವರ ಮನತುಗಳನುನ ಮುಕನುಯಗೆೊಳಿಸಿದರು. 

 

ಶಿರೇ ಬಸವರನಜ್ ಶಿವಲ್ಲಂಗಪಪ ಹೆೊರಟಿಟ, ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರು ಉದ್ನಾಟರ್ನ ಭನಷಣ್ದ 
ಮೊಲಕ ನೊತನ ಶನಸಕರಿಗೆ ಹಿತವಚನವನುನ ನೇಡಿದಂತಹ ಮನನಯ ಕನನೊನು ಮತುು ಸಂಸದಿೇಯ 
ವಯವಹನರಗಳ ಸಚಿವರಿಗೆ ಧನಯವನದಗಳನುನ ಅಪಿಾಸುತನು, ಇಂದು ಮತುು ರ್ನಳ ೆಮನಜಿ ಸಭನಧಯಕ್ಷರನಗಿ 
ಅಪನರ ಅನುಭವ ಹೊೆಂದಿರುವ ಶಿರೇ ಕೆ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ಕುಮನರ್ರವರು, ಸಭನಧಯಕ್ಷರನಗಿರುವ          
ಶಿರೇ ವಿಶೆಾೇಶಾರ ಹೆಗಡೆ ಕನಗೇೆರಿಯವರು, ಮನಜಿ ಸಭನಪತಿಗಳನದ ಶಿರೇ ಡಿ.ಹೆಚ್್.ಶಂಕರಮೊತಿಾಯವರು,               
ಮನಜಿ ಸದಸಯರನದ ಶಿರೇ  ಗೆೊೇ.ಮಧುಸೊದನ್ರವರು ಹನಗೊ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ                   
ಶಿರೇ ಕ.ೆಟಿ.ಶಿರೇಕಂಠೇೆಗೌಡರಂತಹ ಗಣನಯತಿಗಣ್ಯರು ಸದರಿ ಕನರ್ನಾಗನರವನುನದ್ೆದೇಶಿ ತಮಮ 
ಅಮೊಲಯವನದ ವಿರ್ನರಧನರಗೆಳನುನ ಮಂಡಿಸುವ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರುಗಳು ಸದರಿ 
ಕನರ್ನಾಗನರದ ಸದುಪಯೇಗವನುನ ಪಡದೆುಕೊೆಂಡು ಮುಂದ್ೆ ನಡಯೆುವಂತಹ ಅಧಿವೇೆಶನದಲ್ಲಿ 
ಪರಿಣನಮಕನರಿರ್ನಗಿ ಪನಲೆೊೆಳಳಬೆೇಕೆಂದು ಹೆೇಳಿದರು. 

(ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರು ಉದ್ನಾಟರ್ನ ಭನಷಣ್ವನುನ ಮನಡಿದಂತಹ 
ಮನನಯ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧುಸನಾಮಿಯವರಿಗೆ  ರೆ್ನಪಿನ ಕನಣಿಕೆ ನೇಡುವ ಮೊಲಕ ಗೌರವಿಸಿದರು ಮತುು 

ವಿಧನನಸಭೆಯ ವಿರೆೊೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನದ ಶಿರೇ ಸಿದದರನಮಯಯನವರನುನ 
ಕನರ್ನಾಗನರವನುನದೆ್ದೇಶಿಸಿ ಮನತರ್ನಡಲು ಸನಾಗತಿಸಿದರು) 
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ಶಿರೇ ಸಿದದರನಮಯಯ, ವಿರೊೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು ಹನಗೊ ಮನಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಇವರು 
ವಿಧೆೇಯಕಗಳು, ವಿತಿುೇಯ ಕನಯಾಕಲನಪಗಳ ಬಗೆೆ ಮನತರ್ನಡುತನು, ಆಯವಯಯ ಎಂದರೆ, it is 
an annual financial statement of receipts and expenditure ಎನುನವ ಅಥಾ 
ವಿವರಣೆಯನುನ ನೇಡಿದರು. Article 202 to Article 207 of INDIAN CONSTITUTION 
ನಲ್ಲಿ ಆಯವಯಯವನುನ ಹೆೇಗ ೆನವಾಹಿಸಬೆೇಕು, ಹೆೇಗ ೆಅದನುನ ಪನಸ್್ ಮನಡಿಕೆೊಳಳಬೆೇಕು ಎನುನವುದರ 
ಬಗೆೆ ಪರಸನುಪವಿದ್.ೆ  ಆಯವಯಯವನುನ ಹಣ್ಕನಸು ಸಚಿವರೆೇ ಮಂಡಿಸಬೆೇಕೆಂದ್ೆೇನಲಿ.  ರ್ನರು 
ಬೆೇಕನದರೊ ಮಂಡಿಸಬಹುದು.  ಆದರೆ  ವಿತು ಸಚಿವರನಗಿರುವವರೆೇ ಆಯವಯಯದ ಮೇಲ್ಲನ ಚರ್ಾೆಗ ೆ
ಉತುರವನುನ ನೇಡಬೆೇಕೆಂದು ಹೆೇಳಿದರು.  

 

ನಮಮ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ 12ರೆ್ೇ ಶತಮನನದಲ್ಲಿಯ್ಕೇ ಕನಯಕ ಮತುು ದ್ನಸೆೊೇಹ ಎನುನವ ಅಂಶಗಳ 
ಮೊಲಕ ಆಯವಯಯದ ಪರಿಕಲಪರ್ ೆಮೊಡಿತುು. ಅದರೆ್ನೇ ಈಗ Production and distribution 
ಎಂದು ಕರಯೆಲನಗುತಿುದ್ೆ. ವೆಚಚಕ್ತಕಂತ ಆದ್ನಯದ ಪರಮನಣ್ ಹೆರ್ನಚದರೆ ಅದನುನ ಉಳಿತನಯದ 
ಆಯವಯಯ; ಆದ್ನಯಕ್ತಕಂತ ವೆಚಚದ ಪರಮನಣ್ ಹೆರ್ನಚಗಿದದರ ೆ ಕೊೆರತೆಯ ಆಯವಯಯ ಎಂದು 
ಕರಯೆಲನಗುತುದ್ೆ. ಅನಗತಯ ಖ್ಚುಾಗಳನುನ ತಡಗೆಟಿಟ Committed Expenditure  ಕಡಿಮ 
ಮನಡಿಕೆೊಳಳಬೇೆಕು. ಇಲಿದಿದದರೆ ಸನಲ ಜನಸಿುರ್ನಗುತುದ್ೆ. ಹಿೇಗನಗಿ ಆರ್ಥಾಕತ ೆ ಕುಂಠಿತವನಗುತುದ್ೆ 
ಎನುನವ ಅಭಿಪನರಯವನುನ ವಯಕುಪಡಿಸಿದರು.  

 

ಮುಂದುವರೆದು ತೆರಿಗೆಗಳ ಬಗೆೆ ಮನತರ್ನಡುತನು, ರನಜ್ಯ ಮತುು ರನಷರಗಳು ವಿಧಿಸುವ 
ತೆರಿಗೆಗಳು ಜೆೇನುರ್ೆೊಣ್ ಹೊವಿನಲ್ಲಿ ಮಕರಂದವನುನ ಹಿೇರಿದಂತಿರಬೇೆಕನೆುನವ ನದಶಾನವನುನ 
ನೇಡುತನು, ರ್ನರಿಗ ೆಆದ್ನಯವಿದ್ೆಯೇ ಮತುು ರ್ನರಿಗ ೆತೆರಿಗೆ ಕೊೆಡುವುದಕೆಕ ಶಕ್ತು ಇದ್ಯೆೇ ಅವರ 
ಮೇಲ ೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬೆೇಕು. ರ್ನರಿಗ ೆ ಆದ್ನಯವಿಲಿವೇ ಅವರ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬನರದು 
ಎನುನವುದು ಸನಮನನಯ ಜ್ಞನನ ಮತುು ತಿಳುವಳಿಕೆರ್ನಗಿದೆ್. ಅದು basic principle of the 
Budget ಎನುನವ ಮನತನುನ ಸಹ ಹೆೇಳಿದರು. 

ವಿಷಯ: ವಿಧೆೇಯಕಗಳು, ವಿತಿುೇಯ 
ಕನಯಾಕಲನಪಗಳು 
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ಶಿರೇ ರನಜ್ರ್ಲೆಿಯಯ ಎನುನವ ಆರ್ಥಾಕ ತಜ್ಞರು  fiscal deficit should be less than 
3% of GDP; there should be revenue surplus and liability should be within 
25% of GDP. ಎನುನವ  ಮೊರು ಮನನದಂಡಗಳನುನ ಉಲೆಿೇಖ್ ಮನಡಿದ್ನದರೆ. ಕೆೊೇವಿಡ್ ಬಂದ 
ನಂತರ  ಕೆೇಂದರ ಸಕನಾರದವರು ಶೆೇ.೩ ಇದುದದನುನ ಶೆೇ.5 ಮನಡಲ್ಲಕಕೆ  ಅನುಮತಿಯನುನ ಕೆೊಟಿಟದ್ನದರೆ 
ಎನುನವ ಮನಹಿತಿಯನುನ ನೇಡಿದರು. 

 

 

ಮನನಯ ಸಿದದರನಮಯಯನವರು ಮುಂದುವರೆದು ಮನತರ್ನಡುತನು, ವಿಧೆೇಯಕಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ್ಕನಸಿನ 
ವಿಧೆೇಯಕ, ಸನಮನನಯ ವಿಧೆೇಯಕಗಳು ಮತುು ಖ್ನಸಗಿ ಸದಸಯರ ವಿಧೆೇಯಕ ಎಂದು ಮೊರು ರಿೇತಿಯ 
ವಿಧೆೇಯಕಗಳನುನ ಕನಣ್ಬಹುದ್ೆನುನವ ಮನಹಿತಿಯನುನ ನೇಡಿದರು. ಹಣ್ಕನಸಿನ ವಿಧೆೇಯಕವನುನ  
ಸಕನಾರ ಮಂಡಿಸಿದ ಮೇಲ ೆ ಅದು ಎರಡೊ ಮರ್ಗೆಳಲ್ಲಿ ಪನಸ್್ ಆಗಲೇೆಬೇೆಕು.  ಒಂದು ವೆೇಳೆ, 
ಹಣ್ಕನಸಿನ ವಿಧೆೇಯಕ ಸದನದಲ್ಲಿ ತಿರಸೃತಗೆೊಂಡರೆ, ಸಕನಾರ ರನಜಿರ್ನಮ ನೇಡಬೆೇಕನಗುವ ಪರಿಸಿಥತಿ 
ಬರುತುದ್ೆ. ಆಯವಯಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇೆವೆಗ ೆ ಕೆೊಟಿಟರುವಂತಹ ಹಣ್ ಸನಲದ್ೆೇ ಹೆೊೇದರ,ೆ ಅದನುನ 
ಪೊಣ್ಾಗೊೆಳಿಸುವುದಕೆಕ ಬೇೆಕನದಂತಹ ಹಣ್ವನುನ ಕೆೊಡುವುದಕೆಕ As per Article 205(1) of 
the Constitution, Supplementary Estimates ಅನುನ ಮಂಡಿಸುವುದಕೆಕ ಸಕನಾರಕಕೆ 
ಅವಕನಶ ಇದ್ೆ ಎನುನವ ವಿವರಣೆಯನುನ ನೇಡಿದರು.  

ಖ್ನಸಗಿ ಸದಸಯರ ವಿಧೆೇಯಕಕೆಕ ವಿಧನನ ಸಭನಧಯಕ್ಷರ ಮತುು ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ 
ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಇರಬೇೆಕು. ಅದಕೆಕ ಅನುಮತಿ ಇಲಿದ್ೇೆ ಅದನುನ ಮಂಡಿಸುವುದಕೆಕ 
ಆಗುವುದಿಲಿ. ಖ್ನಸಗಿ ಸದಸಯರ ವಿಧೆೇಯಕವನುನ ತಂದಿರುವ ಸದಸಯರು ಅದರ ಉದ್ೆದೇಶವನುನ ಮನನಯ 
ಸಭನಧಯಕ್ಷರು ಮತುು ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರಿಗ ೆತಿಳಿಸಬೆೇಕು. ಅವರಿಗೆ Private Members’್Bill 
ನ ಪರತಿಯನುನ ಸಹ ನೇಡಬೆೇಕು. ಆಗ ಅವರು ಅನುಮತಿ ಕೆೊಡುತನುರೆ. ಅವರು ಅನುಮತಿ ಕೊೆಟಟ 
ಮೇಲ ೆಅದನುನ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಚರ್ಾೆ ಮನಡಬಹುದು. ನಂತರ ಸದನದಲ್ಲಿ ಎಷುಟ ಜ್ನ 
ಸದಸಯರು  ಹನಜ್ರಿರುತನುರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಬಂದರ ೆಆ ವಿಧೆೇಯಕ ಅಂಗಿೇಕನರಗೆೊಳುಳತುದ್ೆ, 
ಇಲಿದಿದದರ ೆತಿರಸೃತಗೊೆಳುಳತುದ್ೆ. ಕೆಲವಮಮ ಸಕನಾರವೆೇ ಒಪಿಪಕೊೆಳುಳತುದ್ೆ.  

 

 

ನಮಮ ಪರಜನಪರಭುತಾ ವಯವಸಥೆಯಲ್ಲಿ ಶನಸಕನಂಗ, ಕನರ್ನಾಂಗ ಮತುು ರ್ನಯರ್ನಂಗ ಎಂದು 
ಮೊರು ಅಂಗಗಳಿವೆ.  ಶನಸಕನಂಗ ಕನನೊನು ಮನಡುತುದ್ೆ.  ಕನರ್ನಾಂಗ ಅದನುನ ಜನರಿ ಮನಡುತುದ್ೆ. 
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ರ್ನಯರ್ನಂಗ ಅದು ಸಂವಿಧನನ ಬದದವನಗಿದ್ೆಯೇ ಅಥವನ ಇಲಿವೇ ಎಂಬುದನುನ ರೆ್ೊೇಡುತುದ್ೆ.  ಈ 
ಮೊರು ಅಂಗಗಳು ಪರಸಪರ ಪೊರಕವನಗಿ ಕೆಲಸ ಮನಡುತುವೆ. ಇತಿುೇಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರ್ನಲಕರೆ್ಯ 
ಅಂಗವನಗಿ ಪೆರಸ್್ ಮಿೇಡಿರ್ನ, ಎಲೆಕನರನಕ್ ಮಿೇಡಿರ್ನಗಳು ಕನಯಾನವಾಹಿಸುತಿುವೆ ಎನುನವ 
ಅಭಿಪನರಯವನುನ ವಯಕುಪಡಿಸಿದರು. “ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನಸಭೆಯ ಕನಯಾವಿಧನನ ಹನಗೊ ನಡವಳಿಕೆಯ 
ನಯಮಗಳು” ಹನಗೊ “ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಕನಯಾವಿಧನನ ಹನಗೊ ನಡವಳಿಕೆಯ 
ನಯಮಗಳು” ಇವು ಸಂವಿಧನನದ ಆಶಯಗಳಿಗ ೆಅನುಗುಣ್ವನಗಿ ರಚರೆ್ರ್ನಗಿವೆ, ನಮಗೆ ಏರ್ನದರೊ 
ಮನಹಿತಿ ಬೆೇಕನದರೆ,  M.N.Kaul and S.L.Shakdher ರವರ “Practice and Procedure 
of Parliament”್ಪುಸುಕದ ಮೇರ ೆಹೊೆೇಗುತೆುೇವೆ ಎನುನವ ಮನತುಗಳನುನ ಹೇೆಳಿದರು.  

 

 

ಮನನಯ ಸಿದದರನಮಯಯನವರು ಮನತರ್ನಡುತನು, ನೊತನ ಶನಸಕರು ಕಡನಾಯವನಗಿ 
ಸಂವಿಧನನ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಕನಯಾವಿಧನನ ಹನಗೊ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಯಮಗಳು, 
Fiscal Responsibility Act, Medium Term Fiscal Plan, Economic Survey 
ಮತುು ಆಯವಯಯ ಇವುಗಳನುನ ಓದಿಕೆೊಂಡರೆ, ಅಥಾಪೊಣ್ಾವನಗಿ ಸದನದ ಕನಯಾಕಲನಪಗಳಲ್ಲಿ 
ಭನಗವಹಿಸುವುದಕೆಕ ಮತುು ಸಮನಜ್ಕೆಕ ನಜ್ವನದ ಕೆೊಡುಗೆಯನುನ ಕೆೊಡುವುದಕೆಕ ಸನಧಯವನಗುತುದ್ ೆ
ಎನುನವ ಸಲಹೆಗಳನುನ ನೇಡುತನು, ತಮಮ ಮನತುಗಳನುನ ಮುಕನುಯಗೆೊಳಿಸಿದರು.  

 

(ವಿಧೆೇಯಕಗಳು, ವಿತಿುೇಯ ಕನಯಾಕಲನಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಉಪರ್ನಯಸವು ಮಧನಯಹನ 12 ಗಂಟೆ 
25 ನಮಿಷಕೆಕ ಮುಕನುಯಗೆೊಂಡಿತು. ಚಹನ ವಿರನಮದ ನಂತರ ಮಧನಯಹನ 1-೦೦ ಗಂಟೆಗ ೆತರಬೇೆತಿ 

ಕನರ್ನಾಗನರವು ಮತೆು ಸಮನವೆೇಶಗೊೆಂಡಿತು.) 
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ಶಿರೇ ಸಿದದರನಮಯಯ, ವಿರೊೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು ಹನಗೊ ಮನಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಇವರು  

ರನಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದಿಿಯ ಪನಲುದ್ನರರ್ನಗಿ ಸನವಾಜ್ನಕ ಲೆಕಕಪತರಗಳ ಸಮಿತಿಯ ಪನತರ ಎನುನವ ವಿರ್ನರದ 
ಬಗೆೆ ಮನತರ್ನಡುತನು, ಸನವಾಜ್ನಕ ಲೆಕಕಪತರಗಳ ಸಮಿತಿಯು ರನಜ್ಯದ ಲೆಕಕ ಪರಿಶಿೇಲರ್ನ 
ಸಮಿತಿರ್ನಗಿರುತುದ್ೆ. ಸದರಿ ಸಮಿತಿಯು ಪರಮುಖ್ವನದಂತಹ ಆರ್ಥಾಕ ಸಮಿತಿರ್ನಗಿರುತುದ್.ೆ 
ರ್ನವನಗಲೊ ಕೊಡ ಕನರ್ನಾಂಗ ಶನಸಕನಂಗಕೆಕ ಉತುರದ್ನಯಿತಾವನಗಿರಬೇೆಕು. ಸಕನಾರ ಖ್ಚುಾ 
ಮನಡುವಂತಹ ಹಣ್ಕೆಕ ಶನಸಕನಂಗ ಜ್ವನಬನದರಿರ್ನಗಿರುತುದ್ೆ. ಇದನುನ ರೆ್ೊೇಡಿಕೊೆಳುಳವುದಕೆಕ ಒಂದು 
ವಯವಸೆಥ ಇರುತುದ್ ೆಅದಕಕೆ ಭನರತದ ಲೆಕಕ ನಯಂತರಕರು ಮತುು ಮಹನ ಲೆಕಕಪರಿಶೆ್ ೇಧಕರು ಎಂದು 
ಕರಯೆುತನುರೆ. ಸದರಿಯವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿರತಕಕಂತಹ ಬಜೆಟ್ ಅನುನ ಅವಲೆೊೇಕರೆ್ ಮನಡಿ, 
ಪರಿಶಿೇಲರೆ್ ಮನಡಿ ರ್ನವು ಕೆೊಟಿಟದದಂತಹ ಹಣ್ ಸದುಪಯೇಗ ಆಗಿದ್ೆಯೇ ಇಲಿವೇ, ದುರುಪಯೇಗ 
ಆಗಿದ್ಯೆೇ ಇಲಿವೇ, ರ್ನವ ಉದ್ೆದೇಶಕೆಕ ಹಣ್ ಕೊೆಟಿಟದ್ದೆೇವೆ, ಆ ಉದ್ದೆೇಶಕೆಕ ಖ್ರ್ನಾಗಿದ್ೆಯ್ಕೇ ಇಲಿವೇೆ, 
ಬೆೇರ ೆಉದ್ೆದೇಶಕೆಕ ಖ್ರ್ನಾಗಿದ್ೆಯ್ಕೇ ಇಲಿವೆೇ ಎಂಬುದನುನ ರೆ್ೊೇಡಿ ಒಂದು ವರದಿಯನುನ ನೇಡುತನುರೆ. 
ಅದನುನ ರನಜ್ಯಪನಲರ ಮೊಲಕ ಎರಡು ಸದನಗಳ ಮುಂದ್ೆ ಮಂಡಿಸುತನುರೆ. ಅದನುನ Public 
Accounts Committee ಯವರು ಪರಿಶಿೇಲರ್ ೆ ಮನಡುತನುರ.ೆ ಅವರು ವಯಕುಪಡಿಸುವಂತಹ 
ಆಕ್ಷೆೇಪಣೆಗಳನುನ CAG Objections ಎಂದು ಕರಯೆುತೆುೇವೆ. ಸಕನಾರ ಅದಕೆಕ ಉತುರ 
ಕೆೊಡಬೇೆಕನಗುತುದ್.ೆ quasi-judicial body ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಅಧಿಕನರ ಸಿ.ಎ.ಜಿ.ಗೆ ಇರುತುದ್ೆ. 
ಸಿ.ಎ.ಜಿ.ಯು. summon ಕೆೊಟುಟ ರ್ನರನುನ ಬೆೇಕನದರೊ ಕರಸೆಬಹುದು ಎನುನವ ವಿವರಣೆಯನುನ 
ನೇಡಿದರು.  
 

Political Freedom ಇದದರ ೆ ಸನಲದು. Socio economic Freedom ಕೊಡ 
ಇರಬೇೆಕು. ಇದು ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಕೆಳ ವಗಾದ ಜ್ನರಿಗ ೆಸಿಗಬೆೇಕೆನುನವುದು ಸಂವಿಧನನದ ಆಶಯ. ನಮಮ 

ವಿಷಯ: ರನಜ್ಯದ  ಅಭಿವೃದಿಿಯ ಪನಲುದ್ನರರ್ನಗಿ  
ಸನವಾಜ್ನಕ ಲೆಕಕಪತರಗಳ ಸಮಿತಿಯ ಪನತರ 
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ಬಜೆಟ್ ಕೊಡ ಆ ದಿಕ್ತಕನಲ್ಲಿ ಸನಗುತಿುದ್ೆಯ್ಕೇ ಇಲಿವೇೆ ಎಂಬುದನುನ ರೆ್ೊೇಡಿಕೊೆಳುಳವಂತಹ ಅಧಿಕನರ 
ಲೆಕಕಪತರಗಳ ಸಮಿತಿಗಿದ್ೆ. ಈ ಸಮಿತಿ ಬಹಳ ಪರಮುಖ್ವನದಂತಹ ಸಮಿತಿರ್ನಗಿದ್ೆ.  ಇಪಪತುು ಜ್ನ 
ಸದಸಯರು ಇರುತನುರ.ೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬಬ ಅಧಯಕ್ಷರು ಇರುತನುರ.ೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹದಿರೆ್ೈದು ಜ್ನ ಸದಸಯರು 
ಕೆಳಮರೆ್ಯಿಂದ ಬಂದಿರುತನುರೆ. ಐದು ಜ್ನ ಸದಸಯರು ಮೇಲಮರ್ೆಯಿಂದಲೊ ಬಂದಿರುತನುರೆ. ಎಲನಿ 
ಪಕ್ಷಗಳ ಸದಸಯರು ಈ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿರುತನುರೆ. ಸಕನಾರ ಖ್ಚುಾ ಮನಡುವಂತಹ ಹಣ್ 
ದುರುಪಯೇಗವನಗಿದ್ೆಯ್ಕೇ-ಸದುಪಯೇಗವನಗಿದ್ಯೆ್ಕೇ, ಸಂವಿಧನನದ ಆಶಯಗಳಿಗೆ 
ಅನುಗುಣ್ವನಗಿ ಹಣ್ ಖ್ರ್ನಾಗಿದ್ೆಯ್ಕೇ-ಇಲಿವೇೆ ಎನುನವುದರೆ್ನಲಿ ಪರಮುಖ್ವನಗಿ ರೆ್ೊೇಡಿಕೊೆಳುಳವಂತಹ 
ಸಮಿತಿಯ್ಕೇ ಸನವಾಜ್ನಕ ಲೆಕಕಪತರಗಳ ಸಮಿತಿರ್ನಗಿದ್ೆ. ಇಷೆೊಟಂದು ಮಹತಾವುಳಳ ಸಮಿತಿಗಳಿಗ ೆಮತುು 
ಅಧಿವೆೇಶನಕೆಕ ರ್ನವ ಸದಸಯರೊ ಗೆೈರು ಹನಜ್ರನಗಬನರದ್ನೆುನವ ಕ್ತವಿ ಮನತನುನ ಹೆೇಳುತನು, ಮನನಯ 
ಸಿದದರನಮಯಯನವರು ತಮಮ ಮನತುಗಳನುನ ಮುಕನುಯಗೆೊಳಿಸಿದರು.  

 
(ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರು ವಿಧನನಸಭೆಯ ವಿರೊೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನದ 
ಶಿರೇ ಸಿದದರನಮಯಯನವರಿಗೆ ರ್ೆನಪಿನ ಕನಣಿಕೆ ನೇಡುವ ಮೊಲಕ ಗೌರವಿಸಿದರು.) 

 
(ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭೆೊೇಜ್ನ ವಿರನಮಕನಕಗಿ ಮಧನಯಹನ 1.30 ಗಂಟೆಗ ೆಮುಂದೊಡಲಪಟಟ 

ಸಭೆಯು ಮಧನಯಹನ ೨ ಗಂಟೆ ೩೫ ನಮಿಷಗಳಿಗೆ ಪುನಃ ಸಮನವೆೇಶಗೊೆಂಡಿತು) 
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ಶಿರೇ ಕ.ೆಆರ್.ರಮೇಶ್ ಕುಮನರ್, ಮನನಯ ಶನಸಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಸಭೆ ಹನಗೊ  ಮನಜಿ 

ಸಭನಧಯಕ್ಷರು ಇವರು  ವಿಧನನ ಮಂಡಲದ ಸನಥಯಿ ಸಮಿತಿಗಳು, ಸದನ ಸಮಿತಿಗಳು ಹನಗೊ ಅವುಗಳ 
ಕನಯಾನವಾಹಣೆ ಈ ವಿರ್ನರದ ಬಗೆೆ ಮನತರ್ನಡುತನು, ಸನಮನನಯವನಗಿ ವಿಧನನ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಸನಥಯಿ 
ಸಮಿತಿಗಳಿರುತುವೆ ಹನಗೊ ಕೆಲವಂದು ಬನರಿ ಸದನ ಸಮಿತಿಗಳನುನ ಮತುು ಜ್ಂಟಿ ಪರಿಶಿೇಲರ್ನ 
ಸಮಿತಿಗಳನುನ ರಚರೆ್ ಮನಡಲನಗುತುದ್ೆ. ಸಭನಧಯಕ್ಷರು ಮತುು ಸಭನಪತಿಗಳು ಇಬಬರೊ ಕೊಡಿಕೊೆಂಡು 
ಎರಡೊ ಸದನಗಳ ಸದಸಯರರೆ್ೊನಳಗೆೊಂಡ ಹಲವು ಸಮಿತಿಗಳನುನ ರಚಿಸುತನುರೆ.  ಆ ಪೆೈಕ್ತ ಸನವಾಜ್ನಕ 
ಲೆಕಕಪತರಗಳ ಸಮಿತಿಯು ಬಹಳ ಪರಮುಖ್ವನದುದು.  ಸನಮನನಯ ವಚೆಚಗಳರ್ೊೆನಳಗೆೊಂಡಂತ ೆಎಲನಿ 
ರಿೇತಿಯ ಆರ್ಥಾಕ ವಹಿವನಟುಗಳು ಈ ಸಮಿತಿಯ ವನಯಪಿುಗೆೊಳಪಡುತುವೆ.  ಇದಲಿದ್ೆೇ, ಅಂದ್ನಜ್ುಗಳ 
ಸಮಿತಿ, ಸನವಾಜ್ನಕ ಉದಯಮಗಳ ಸಮಿತಿ, ಸಕನಾರಿ ಭರವಸಗೆಳ ಸಮಿತಿ, ಅಜಿಾಗಳ ಸಮಿತಿ, ವಸತಿ 
ಸಮಿತಿ ಹನಗೊ ಹಕುಕಬನಧಯತನ ಸಮಿತಿಗಳು ಖ್ನಯಂ ಸಮಿತಿಗಳನಗಿವೆ.  ಆರ್ನ ರನಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 
ಅವರವರ ಅಗತಯತೆಗಳಿಗನುಗುಣ್ವನಗಿ ಕೆಲವು ಹೊೆಸ ಸಮಿತಿಗಳನುನ ರಚಿಸಲನಗುತುದ್ೆ.   ನಮಮ 
ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳನ ಮತುು ಮಕಕಳ ಕಲನಯಣ್ ಸಮಿತಿ, ಅನುಸೊಚಿತ ಜನತಿ ಮತುು ಪಂಗಡಗಳ ಕಲನಯಣ್ 
ಸಮಿತಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಾಗಳ ಮತುು ಅಲಪ ಸಂಖ್ನಯತರ ಕಲನಯಣ್ ಸಮಿತಿ ಇತನಯದಿ ಸಮಿತಿಗಳಿವ.ೆ ಇವು 
ಸಂವಿಧನನದಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚರೆ್ಗೊೆಂಡು, ಸದನಗಳು ಜಿೇವಂತವನಗಿರುವವರೆಗೊ ಇರುತುವೆ ಎನುನವ 
ಸಂಕ್ಷ್ಮಪು ಪರಿಚಯವನುನ ಮನಡಿಕೆೊಟಟರು.   

 
ಸಕನಾರಿ ಭರವಸಗೆಳ ಸಮಿತಿ, ಅಜಿಾಗಳ ಸಮಿತಿ, ಹಕುಕಬನಧಯತನ ಸಮಿತಿ, ವಸತಿ ಸಮಿತಿ 

ಹನಗೊ ಸನವಾಜ್ನಕ ಲೆಕಕಪತರಗಳ ಸಮಿತಿಗಳು ಬಹಳ ಪರಮುಖ್ವನಗಿರುವ ಸಮಿತಿಗಳನಗಿವ.ೆ ಮನನಯ 
ಮಂತಿರಗಳು ಸದನದಲ್ಲಿ ಏನು ಭರವಸಯೆನುನ ಕೆೊಡುತನುರ ೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹನಗೆಯ್ಕೇ ರಕೆನಡ್ಾ 
ಆಗುತುದ್ೆ. Periodical  ಆಗಿ ಭರವಸಗೆಳ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರ್ನವ ವಷಾದಲ್ಲಿ, ರ್ನವ ಮಂತಿರ, ರ್ನವ 
ಆಶನಾಸರೆ್ಯನುನ ಕೆೊಟಿಟದ್ನದರೆ ಅದು ಪೊಣ್ಾಗೊೆಂಡಿದ್ೆಯ್ಕೇ, ಇಲಿವೆೇ  ಎಂದು ಸಂಬಂಧಪಟಟ 
ಇಲನಖ್ಯೆವರನುನ ಕರದೆು ತನಖ್ೆ ಮನಡುವುದೆ್ೇ ಭರವಸಗೆಳ ಸಮಿತಿಯ ಕನಯಾ. 

 

ವಿಷಯ: ವಿಧನನ  ಮಂಡಲದ   ಸನಥಯಿ   ಸಮಿತಿಗಳು, ಸದನ 
ಸಮಿತಿಗಳು ಹನಗೊ ಅವುಗಳ ಕನಯಾನವಾಹಣೆ 
 
ಸದನ ಸಮಿತಿಗಳು ಹನಗೊ ಅವುಗಳ ಕನಯಾನವಾಹಣೆ 

ಹನಗೊ ಅವುಗಳ ಕನಯಾನವಾಹಣೆ 
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 ವಸತಿ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶನಸಕರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಶನಸಕರುಗಳ  ವಸತಿ ವಯವಸೆಥಯ  ಬಗೆೆ  ಮತುು 
ಶನಸಕರ ಭವನದಲ್ಲಿರುವ ಕುಂದುಕೊೆರತೆಗಳ ಬಗೆೆ ಚರ್ೆಾ ನಡಸೆಲನಗುತುದ್ೆ. 

 
 ಅಜಿಾಗಳ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸನವಾಜ್ನಕರಿಂದ ಮತುು ಶನಸಕರಿಂದಲೊ ದೊರುಗಳು ಬರುತುವ.ೆ 

ಇತಿುೇಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸನವಾಜ್ನಕ ಸಾರೊಪದ ವಿರ್ನರಗಳನುನ ಬಿಟುಟ ವೆೈಯಕ್ತುಕ ವಿರ್ನರಗಳ ಬಗೆೆ 
ಅಜಿಾಗಳು ಬರುತಿುವೆ. ಇದರ ಬಗೆೆ ಗಮನಹರಿಸಬೆೇಕನೆುನವ ಮನತುಗಳನುನ ಹೆೇಳಿದರು. 

 

 ಸನವಾಜ್ನಕ ಲೆಕಕಪತರ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರ್ನವುದ್ೊೆೇ ಒಂದು ಯೇಜ್ರೆ್ಯನುನ ರ್ನವ 
ವಷಾದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊೆಳಳಲನಗಿದ್ೆ. ಎಷುಟ ಹಣ್ವನುನ ಅದಕನಕಗಿ ಮಿೇಸಲನಗಿಡಲನಗಿದ್ೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗ ೆಎಷುಟ 
ಕೆಲಸವನಗಿದ್,ೆ ಎಷುಟ ಕೆಲಸ ಬನಕ್ತ ಇದ್ೆ. ಆ ಪರಮನಣ್ದ ಕೆಲಸ ಬನಕ್ತ ಉಳಿಯಲು ಕನರಣ್ಗಳೆೇನು 
ಎನುನವ ಬಗೆೆ ಚರ್ೆಾ ನಡಸೆಲನಗುತುದ್ೆಂದು ಹೆೇಳಿದರು. 1972ರೆ್ೇ ಇಸವಿಯಿಂದ 78ರೆ್ೇ ಇಸವಿಯವರಗೆೆ 
ಸರ್ನಮನಯ ಹೆಚ್್.ಡಿ.ದ್ೆೇವೆೇಗೌಡರು ಸನವಾಜ್ನಕ ಲೆಕಕಪತರಗಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧಯಕ್ಷರನಗಿದ್ನದಗ, ಗೆೊಬಬರ 
ಸನಗಿಸುವ ವಿರ್ನರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಪುಪಗಳು ಆಗಿವ ೆ ಎನುನವ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದನುನ ಪರಿಶಿೇಲರೆ್ 
ಮನಡುವುದಕೆಕ ಆ ಸಮಿತಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೆೊಡಲನಗಿತುು. ಆಗ ರಕೆನಡ್ಾ ಅನುನ ಪರಿಶಿೇಲರೆ್ ಮನಡಿ ಆ 
ವನಹನದ ನಂಬರ್ ತೆಗೆದುಕೆೊಂಡು ಆರ್.ಟಿ.ಓ.ದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿೇಲರ್ ೆ ನಡಸೆಿದ್ನಗ, ಸುವೆೇಗ ದಿಾಚಕರ 
ವನಹನದ ಮೇಲೆ ನೊರು  ಮೊಟೆ ಯೊರಿರ್ನವನುನ ಸನಗಿಸಿದ ಪರಕರಣ್ ಬೆಳಕ್ತಗ ೆಬಂದಿತುು. ಅಂದರೆ 
ರ್ನವ ಮಟಟಕಕೆ ಮನಯನಪುಯಲೆೇಟ್ ಮನಡುತನುರ ೆಎನುನವುದು ಇದರಿಂದ ಗೊೆತನುಗುತುದ್ೆ. ರ್ನವುದ್ೇೆ 
ಪಕ್ಷದ ಸಕನಾರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿದದರೊ ಸಹ ಅಧಿಕನರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಪಂರ್ೆೇಂದಿರಯಗಳು 
ತಮಮದ್ನಗಿರಬೇೆಕು ಎನುನವ ಹಿತ ನುಡಿಯರ್ನನಡಿದರು. 

 

ಸದನದ ಹೆೊರಗೆ ಮನನಯ ಶನಸಕರುಗಳ ಹಕ್ತಕಗ ೆ ಚುಯತಿಯುಂಟು ಮನಡುವ ಪರಸಂಗಗಳು 
ನಡದೆಂತಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಶನಸಕರು ಆ ವಿರ್ನರವನುನ ಸದನದ್ೆೊಳಗೆ ಪರಸನುಪಿಸಿದಂತಹ 
ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರು ಅಥವನ ಮನನಯ ಸಭನಧಯಕ್ಷರು ಸೊಕು ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನುನ 
ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿದ ನಂತರ ಸದರಿ ವಿರ್ನರವನುನ ಹಕುಕಬನಧಯತನ ಸಮಿತಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೆೊಡಲನಗುತುದ್ೆ. ಇಲ್ಲಿ 
ಆಮೊಲನಗರವನಗಿ ಆ ಪರಕರಣ್ವನುನ ಪರನಮಶಿಾಸಿ ಸೊಕು ತಿೇಮನಾನವನುನ ತಗೆೆದುಕೊೆಳಳಲನಗುತುದ್ ೆ
ಎನುನವುದರ ಬಗೆೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಒಂದು ಸಲ ಡಕೆಕನ್ ಹೆರನಲ್ಾ್ ಪತಿರಕೆಯ Chief Editor Pothan 
Joseph ಎನುನವವರು, ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಕಲನಪಗಳ ಬಗೆೆ ಹಗುರವನಗಿ ಬರೆದಂತಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ 
ಮನನಯ ಸದಸಯರುಗಳನಗಿದದ  J.B. Mallaradhya ಮತುು ಎಂ.ಪಿ.ಎಲ್್. ಶನಸಿಿಯವರು ಅವರ ಮೇಲ ೆ
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ಪಿರವಿಲೆೇಜ್ ಮೊವ್ ಮನಡಿದ್ನಗ, Pothan Joseph ಅವರನುನ ಸಭೆಗ ೆಕರೆಸಿ, ಕಟಕಟೆಯಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿಸಿ 
ವನಗದಂಡರೆ್ ಮನಡಿದ ಉದ್ನಹರಣೆಯನುನ ನೇಡಿದರು. 

 
ಜ್ಂಟಿ ಸದನ ಸಮಿತಿಗಳ ಬಗೆೆ ಮನತರ್ನಡುತನು, ಈ ಸಮಿತಿಗಳು ಶನಶಾತ ಸಮಿತಿಗಳಲಿ, ಇವು 

ರ್ನವ ಉದ್ೆದೇಶಕನಕಗಿ ಜ್ನಮ ತಳೆದಿರುತುವ,ೆ ಆ ಕನಯಾ ಪೊಣ್ಾಗೆೊಂಡ ನಂತರ ಈ ಸಮಿತಿಗಳ 
ಕನರ್ನಾವಧಿ ಮುಕನುಯಗೆೊಳುಳತುದ್.ೆ ವನಯಪಕ ಚರ್ಾೆ, ವಿಮಶೆಾ ಅಥವನ ಬದಲನವಣೆಗಳ ಅವಶಯಕತೆ 
ಇರುವಂತಹ ವಿರ್ನರಗಳಿಗ ೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತೆ, ಸದನದಲ್ಲಿ ಪರಿಣ್ತಿ ಇರುವ ಸದಸಯರನುನ ಅಥವನ 
ಶನಸಕನಂಗ ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಖ್ಂಡರನುನ ವಿಶನಾಸಕೆಕ ತೆಗೆದುಕೆೊಂಡು ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರು ಅಥವನ 
ಮನನಯ ಸಭನಧಯಕ್ಷರು ಜ್ಂಟಿ ಸದನ ಸಮಿತಿಯನುನ ರಚರೆ್ ಮನಡುತನುರಂೆದು ಹೆೇಳುವ ಮೊಲಕ 
ಸಮಿತಿಗಳ ಕನಯಾವೈೆಖ್ರಿಯ ಬಗೆೆ ಸಂಕ್ಷ್ಮಪು ವಿವರಣೆಯನುನ ನೇಡಿದರು. 1973ರೆ್ೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ 
ಭೊಸುಧನರಣನ ಕನಯಿದ್ಯೆನುನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆೊಳಿಸಿದಂತಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಶಿರೇಯುತ 
ದ್ೆೇವರನಜ್ ಅರಸುರವರು ಮುಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನಗಿದುದ, ಶಿರೇ ಹುಚಚಮನಸಿುಗೌಡರು ಕಂದ್ನಯ 
ಮಂತಿರಗಳನಗಿದ್ನದಗ, ಜ್ಂಟಿ ಸದನ ಸಮಿತಿಯನುನ ರಚರೆ್ ಮನಡಿದಂತಹ ಉದ್ನಹರಣೆಯನುನ ಉಲೆಿೇಖ್ 
ಮನಡಿದರು. 

    
ಶಿರೇ ಕೆ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ ಕುಮನರ್ರವರು ಸಮಿತಿ ಸಭಗೆ ೆಹನಜ್ರನಗುವ ಅಧಿಕನರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು 

ಅಲಕ್ಷಯ ಮರ್ೊೆೇಭನವರೆ್ಯನುನ ಹೆೊಂದಿರುತನುರ.ೆ ಇದು ಪರಜನಸತೆುಗೆ ಆಗುವಂತಹ ದ್ೆೊಡಾ 
ಅಪಮನನವನಗಿದ್.ೆ ಸಮಿತಿಗಳ ವೆೈಶಿಷಟಯವೆಂದರ,ೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಬೆೇಧವಿರುವುದಿಲಿ, ವೈೆಯಕ್ತುಕ ವಿರ್ನರಗಳು 
ಅಪರಸುುತ ಮತುು  ಸನವಾಜ್ನಕರ ಹಿತ ಪರಮುಖ್ವನಗಿರುತುದ್ೆ ಎನುನವ ಅಭಿಪನರಯವನುನ ವಯಕುಪಡಿಸಿದರು. 
ರ್ನವುದ್ೆೇ ಸಮಿತಿರ್ನಗಿರಬಹುದು ಬಹಳ ಜ್ವನಬನದರಿಯುತವನಗಿ ಕನಯಾನವಾಹಿಸಬೆೇಕನಗುತುದ್ೆ. 
ಏಕೆಂದರ,ೆ ವಿಶಾದ ಇತಿಹನಸದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿ ವರದಿಯ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವನರು ಸಕನಾರಗಳು 
ಪತನಗೆೊಂಡಿವ ೆಎನುನವ ಎಚಚರಿಕೆಯ ನುಡಿಗಳರ್ನನಡಿದರು. 

 
ಹೆಚುಚ ಸನವಾಜ್ನಕರ ಅವಹೆೇಳನಕೆಕ ಗುರಿರ್ನಗಿರುವ ಕ್ಷೆೇತರವೆಂದರ ೆರನಜ್ಕ್ತೇಯ ಕ್ಷೆೇತರವನಗಿದ್ೆ. 

ಆದದರಿಂದ ಸನವಾಜ್ನಕ ಜಿೇವನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶನಸಕರು ಹೆಚುಚ ಘನತೆ ಮತುು ಗೌರವಗಳಿಂದ 
ನಡದೆುಕೆೊಳುಳವ ಮೊಲಕ ಸನವಾಜ್ನಕ ಬದುಕ್ತಗೆ ಹೆಚುಚ ಶಕ್ತುಯನುನ ತುಂಬುವಂತಹ 
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ಕೆಲಸವನಗಬೆೇಕೆನುನವ ಹಿತವಚನವನುನ ನೇಡುವ ಮೊಲಕ ಮನನಯ ಕ.ೆಆರ್.ರಮೇಶ್ಕುಮನರ್ರವರು 
ತಮಮ ಮನತುಗಳನುನ ಮುಕನುಯಗೆೊಳಿಸಿದರು. 

 
(ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರು ವಿಧನನಸಭೆಯ ಮನಜಿ ಸಭನಧಯಕ್ಷರನದ ಮನನಯ 

ಕ.ೆಆರ್.ರಮೇಶ್ಕುಮನರ್ರವರಿಗೆ ರೆ್ನಪಿನ ಕನಣಿಕೆ ನೇಡುವ ಮೊಲಕ ಗೌರವಿಸಿದರು.) 
 
 

(ಸಭೆಯನುನ ಮಧನಯಹನ 3 ಗಂಟೆ 25 ನಮಿಷಕೆಕ ಚಹನ ವಿರನಮಕನಕಗಿ ಮುಂದೊಡಲಪಟುಟ,  
ಪುನಃ ಮಧನಯಹನ ೦೩ ಗಂಟೆ ೫೫ ನಮಿಷಗಳಿಗೆ ಸಮನವೆೇಶಗೆೊಂಡಿತು)  
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ಶಿರೇ. ಬಿ.ಎಲ್.ಶಂಕರ್, ಮನನಯ ಮನಜಿ ಸಭನಪತಿ ಇವರು ಅಧಿವೆೇಶನದ ಕಲನಪಗಳು, 
ಪರಶೆ್ನೇತುರ ವೆೇಳೆ, ಗಮನ ಸಳೆೆಯುವ ಸೊಚರೆ್, ಶ್ನಯವೆೇಳೆ, ಸನವಾಜ್ನಕ ಮಹತಾದ ವಿಷಯಗಳು 
ಎನುನವ ವಿರ್ನರಗಳ ಮೇಲೆ ಮನತರ್ನಡುತನು, ಸದನ ವಯವಸಿಥತವನಗಿ ನಡಯೆಬೆೇಕೆನುನವ ಕನರಣ್ದ 
ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಭನರತದ ಸಂವಿಧನನದ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವಂದು ನಯಮನವಳಿಗಳನುನ ರಚರೆ್ 
ಮನಡಿಕೆೊಳಳಲನಗಿದ್ೆ. ಪರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟಟ ರನಷರಗಳೂ ಸೇೆರಿ ಸುಮನರು 192 ರಿಂದ            
200-212ರವರೆಗ ೆ ರನಷರಗಳಿವೆ.  ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮನರು 120 ದ್ೆೇಶಗಳು ಪರಜನಪರಭುತಾವನುನ 
ಒಪಿಪಕೆೊಂಡಿವೆ.  ರಷನಯ, ಚಿೇರ್ನ, ವಿಯ್ಕಟನನಂ ಮುಂತನದ ಕಮುಯನಸ್ಟ್ ದ್ೇೆಶಗಳನುನ ಹೆೊರತುಪಡಿಸಿ 
120 ದ್ೆೇಶಗಳು ಪರಜನಪರಭುತಾ ವಯವಸೆಥಯನುನ ಹೆೊಂದಿವ.ೆ  ಅಂದರೆ ಇಡಿೇ ಪರಪಂಚದ ಜ್ನಸಂಖ್ೆಯಯ 
ಸುಮನರು 58.2ರಷುಟ ಜ್ನ ಈ ಸಂಸದಿೇಯ ಪರಜನಪರಭುತಾವನುನ ಒಪಿಪಕೊೆಂಡಿದ್ನದರೆ. ಸನಮನಜಿಕ 
ವಯವಸೆಥಗ ೆ ಒಂದು ಬಲ್ಲಷಠ ತಳಹದಿಯನುನ ಹನಕ್ತದಂತಹ ಪೆಿೇಟೆೊೇ ಹನಗೊ ಸನಕೆರಟಿಸ್್ ಇವರುಗಳ 
ಕೆೊಡುಗೆಯನುನ ಸಮರಿಸಿಕೆೊಂಡರು.  

ಸದನದಲ್ಲಿ ಪರಶೆನ ಕೆೇಳುವ ಬಗೆೆ ಮನತರ್ನಡುತನು, ಪರಶೆನ ಮನಡುವ ಪರವೃತಿು 
ಆರ್ನದಿಕನಲದಿಂದಲೊ ಅಂದರ ೆಮನನವ ಸಂಘಜಿೇವಿರ್ನಗಿ ಬನಳುವುದನುನ ಕಲ್ಲತ ಕನಲದಿಂದ ಪರಶೆನ 
ಮನಡುವ ಪರವೃತಿು ಪನರರಂಭವನಯಿತು. ರನಮನಯಣ್ದ ಕನಲದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷ ಧಮಾರನಯನನುನ ಪರಶೆನ 
ಕೆೇಳುವ ಪರಸಂಗ, ಬುದಿನ ಧಮಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮತುು ಬಸವನದಿ ಶರಣ್ರ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಪರಶೆನ 
ಕೆೇಳುವ ಉದ್ನಹರಣೆಗಳನುನ ಉಲೆಿೇಖ್ ಮನಡುತನು, ಆಧುನಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪರಶೆನ ಕೇೆಳುವ ಹಕುಕ 1712ರಲ್ಲಿ 
ಬಿರಟಿಷ್ ಪನಲ್ಲಾಮಂಟ್ನ ಹೌಸ್್ ಆಫ್ ಲನಡಿ್ಾನಲ್ಲಿ ರ್ನಲ್ಲುಗ ೆ ಬಂದಿತುು. ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ 
1881ರಲ್ಲಿ ಪರಜನಪರತಿನಧಿ ಸಭ ೆ ಸನಥಪರ್ೆರ್ನಗಿತುು. ಅಲ್ಲಿ ಪರಶೆನಗಳನುನ ಕೆೇಳುವ ಪರಯತನ ನಡದೆಿತುು. 

ವಿಷಯ: ಅಧಿವೆೇಶನದ ಕಲನಪಗಳು, ಪರಶೆ್ನೇತುರ ವೆೇಳ,ೆ  
        ಗಮನ ಸಳೆಯೆುವ  ಸೊಚರೆ್,   ಶ್ನಯವೆೇಳ,ೆ     
        ಸನವಾಜ್ನಕ   ಮಹತಾದ  ವಿಷಯಗಳು 
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ಭನರತದ ಅತಯಂತ ಪುರನತನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತುು ಒಂದು ಎನುನವ ಉಲೆಿೇಖ್ವನುನ 
ಮನಡಿದದರು. 

ಚುಕೆಕ ಗುರುತಿನ ಪರಶೆನ ಮತುು ಚುಕೆಕ ರಹಿತ ಪರಶೆನ ಎಂದು ಎರಡು ವಿಧವಿದ್ೆ. ಚುಕೆಕ ಗುರುತಿನ 
ಪರಶೆನಯನುನ ಹನಕುವಂತಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ನಯಮನವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಲೆಿೇಖ್ ಮನಡಿರುವಂತಹ 26 
ನಬಂಧರೆ್ಗಳನುನ ಅನುಸರಿಸಿ ಪರಶೆನಯನುನ ಹನಕಬೆೇಕನಗುತುದ್ೆ. ಕೆೇಳಿದಂತಹ ಪರಶೆನಗ ೆಸಂಬಂಧಪಟಟ 
ಉಪ ಪರಶೆನಗಳ ವಿರ್ನರದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಇಲಿದ್ೆೇ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ಮನತರ್ನಡುವುದ್ನಗಲ್ಲೇ 
ಅಥವನ ಆ ವಿರ್ನರದಲ್ಲಿ ಭನಷಣ್ ಮನಡುವುದಕಕೆ ಅವಕನಶವಿರುವುದಿಲಿ ಎನುನವ ಅಂಶಗಳನುನ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರುಗಳು ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟಕೊೆಳಳಬೆೇಕೆನುನವ ಅಂಶವನುನ ಉಲೆಿೇಖಿಸಿದರು.  

 

 ಸನಮನನಯವನಗಿ ಪರಶೆ್ನೇತುರ ಅವಧಿಗೆ 01 ಗಂಟೆ ಕನಲನವಕನಶ ಇದುದ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಟುಟ 15 
ಪರಶೆನಗಳಿದುದ, ಒಬಬ ಸದಸಯ ಒಂದು ಪರಶೆನ ಕೆೇಳುವುದಕೆಕ 3 ರಿಂದ 4 ನಮಿಷಗಳ ಕನಲನವಕನಶ 
ದ್ೆೊರೆಯುತುದ್ೆ. ಮನನಯ ಸದಸಯರು ಉಪ ಪರಶೆನಗೆ ಅವಕನಶ ಇಲಿದಿರುವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಶೆನ ಕೆೇಳಬೆೇಕು. 
ಆ ಪರಶೆನಗ ೆಉತುರ ನೇಡುವಂತಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ  ಮತೆು ಸಮಜನಯಿಷ್ಟಗೆ ಅಥವನ ಅಧಾಗಂಟ ೆಚರ್ೆಾಗ ೆ
ಅವಕನಶವಿಲಿದಿರುವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಉತುರ ಇರಬೇೆಕನಗುತುದ್ೆ ಎನುನವ ವಿವರಣೆಯನುನ ನೇಡಿದರು.  
 

ಪರಶೆನಗ ೆ ಸರಿರ್ನದಂತಹ ಉತುರ ಬನರದಿದದರೆ, ಅದಕೆಕ ಸಭನಪತಿಯವರು ಅದರ ಮೇಲ ೆ
ಅಧಾಗಂಟ ೆಕನಲದ ಚರ್ೆಾಗೆ ಅವಕನಶವನುನ ಕೆೊಟಟರೆ, ವನರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿವಸಗಳ ಕನಲ ಅಧಾ ಗಂಟೆ 
ಕನಲ ಚರ್ೆಾಗೆ ಅವಕನಶವನುನ ನೇಡಬಹುದ್ನಗಿದ್ ೆಎನುನವ ವಿರ್ನರವನುನ ವಯಕುಪಡಿಸಿದರು.  

 

 ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ 230 ಚುಕೆಕ ಗುರುತಿಲಿದ ಪರಶೆನಗಳನುನ ಕೆೇಳಲು  ಅವಕನಶವಿದ್.ೆ  ಬಹಳಷುಟ 
ಮನಹಿತಿಗಳು ಚುಕಕೆ ಗುರುತಿಲಿದ ಪರಶೆನಗೆ ಕೊೆಟಿಟರುವ ಉತುರದಲ್ಲಿ  ಸಿಗುತುದ್ೆ. ಕೆಲವು ಸನರಿ ಚುಕೆಕ 
ಗುರುತಿನ ಪರಶೆನಗಳಿಗಿಂತ ಚುಕೆಕ ಗುರುತಿಲಿದ ಪರಶೆನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆೇಕನದಷುಟ ಮನಹಿತಿ ಸಿಗುತುದ್ೆ ಎನುನವ 
ಸಲಹೆಯನುನ ನೇಡಿದರು. 
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 ಶ್ನಯವೆೇಳ ೆಬಗೆೆ ಪರಸನುಪ ಮನಡುತನು, ಶ್ನಯ ವೇೆಳೆ ಬಗೆೆ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಕನಯಾವಿಧನನ 
ಹನಗೊ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಯಮಗಳ ಪುಸುಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೊ ಉಲೆಿೇಖ್ವಿಲಿ. ಈಗ ವಿಧನನಸಭೆಯ 
ಕನಯಾವಿಧನನ ಹನಗೊ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಯಮಗಳಲ್ಲಿ,  ನಯಮ  58A ಎಂದು  2018ರೆ್ೇ 
ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಸೇೆರಿಸಿಕೊೆಳಳಲನಗಿದ್ೆ. ನರೆ್ನ ಸದನ ಮುಕನುಯಗೆೊಂಡು ಇವತುು ಸದನ 
ಪನರರಂಭವನಗುವುದರೊೆಳಗ ೆರ್ನವುದ್ನದರೆೊಂದು ಮಹತಾದ ಘಟರೆ್ ನಡದೆಿದದರ,ೆ ನಯಮದ ಪರಕನರ 
ರೆ್ೊೇಟಿೇಸ್್ ಕೊೆಡುವಷುಟ ಸಮಯವಿಲಿದಿರುವ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ತುತನಾಗಿ ವಿಷಯವನುನ ಸದನದ 
ಗಮನಕಕೆ ತರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಧನನ ಶ್ನಯವೆೇಳಯೆ ರೆ್ೊೇಟಿೇಸ್್ ಆಗಿದ್.ೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನುನ 
ಬಿಟುಟ ಇರ್ೊೆನಂದು ವಿಷಯಕಕೆ ಹೆೊೇಗಬೆೇಕನದರೆ, ಮದಯದಲ್ಲಿ ಶ್ನಯವೆೇಳ ೆ ಎಂದು ರ್ನವನಗ 
ಬೆೇಕನದರೊ ಪರಸನುಪ ಮನಡಬಹುದು. ಸನಮನನಯವನಗಿ ಪರಶೆ್ನೇತುರ ವೆೇಳೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಬೆೇರ ೆಬೆೇರೆ 
ಕಲನಪ ತೆಗೆದುಕೊೆಳುಳವ ಮುಂರ್ ೆಶ್ನಯವೇೆಳೆ ಪರಸನುಪ ಮನಡುವ ಪದಿತಿ ಇದ್.ೆ ಇದಕೆಕ ಸಕನಾರ ಉತುರ 
ಕೆೊಡಬೇೆಕನದಂತಹ  ಅನವನಯಾತೆ ಇದ್ೆ ಎನುನವ ಅಭಿಪನರಯವನುನ ವಯಕುಪಡಿಸಿದರು.   
 

ಸನವಾಜ್ನಕ ಮಹತಾದ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ಗಮನ ಸಳೆೆಯುವ ವಿಧನನವೆಂದರ,ೆ ರ್ನರೆೇ ಒಬಬ 
ಸದಸಯರು ಪೊವಾಭನವಿರ್ನಗಿ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನುಮತಿಯನುನ ತೆಗೆದುಕೆೊಂಡು 
ಸನವಾಜ್ನಕ ಮಹತಾದ ರ್ನವುದ್ನದರೊ ಜ್ರೊರು ವಿರ್ನರವನುನ ಸಚಿವರ ಗಮನಕೆಕ ತರಬಹುದು ಮತುು 
ಸಚಿವರು ಸಂಕ್ಷ್ಮಪುವನಗಿ ಒಂದು ಹೆೇಳಿಕೆಯನುನ ಕೆೊಡಬಹುದು ಅಥವನ ಸಾಲಪ ಸಮಯದ ನಂತರ 
ಅಥವನ ಇರ್ೊೆನಂದು ದಿನ ತಮಮ ಹೆೇಳಿಕೆ ನೇಡಲು ಕನಲನವಕನಶವನುನ ನೇಡಬೆೇಕೆಂದು 
ಕೆೇಳಿಕೊೆಳಳಬಹುದು ಎನುನವ ಮನಹಿತಿಯನುನ ನೇಡಿದರು. 

 

ಮನನಯ ಬಿ.ಎಲ್್.ಶಂಕರ್ರವರು ಸನವಾಜ್ನಕ ಮಹತಾವುಳಳ ವಿಷಯದ ಮೇಲ ೆ ನಲುವಳಿ 
ಸೊಚರೆ್ ತರುವುದರ ಬಗೆೆ ಪರಸನುಪಿಸುತನು, ಸನವಾಜ್ನಕವನಗಿ ಅತಯಂತ ಮಹತಾವುಳಳ ಸಂವಿಧನನ ಮತುು 
ಕನನೊನನಲ್ಲಿ ನದ್ೆೇಾಶಿಸಲನಗಿರುವ ಕತಾವಯಗಳನುನ ಜನರಿಗೆೊಳಿಸಲು ಸಕನಾರದ ವೈೆಫಲಯತ ೆ
ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ನದಿಾಷಟ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಚರ್ಾೆ ನಡಸೆುವ ಉದ್ೆದೇಶಕನಕಗಿ ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನುಮತಿಯಂದಿಗೆ ನಲುವಳಿ ಸೊಚರೆ್ಯನುನ ಪರಶೆ್ನೇತುರ ಅಥವನ ಶ್ನಯವೆೇಳೆಯ 
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ನಂತರ ತರಬಹುದು. ಒಂದು ನಲುವಳಿ ಸೊಚರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ತಕಂತ ಹೆಚುಚ ವಿಷಯ ಚಚಿಾಸಕೊಡದು 
ಮತುು ನಲುವಳಿ ಸೊಚರೆ್ಯು ಇತಿುೇರ್ೆಗ ೆ ನಡದೆ ನದಿಾಷಟ ವಿಷಯಕಕಷೆಟೇ ಸಿೇಮಿತವನಗಿರಬೇೆಕು  
ಎನುನವಂತಹ ನಬಂಧರೆ್ಗಳು ಇವೆ ಎನುನವ ಅಂಶಗಳನುನ ಮನನಯ ಶನಸಕರುಗಳ ಗಮನಕಕೆ ತಂದರು. 

 

ಚುಕೆಕ ಗುರುತಿನ ಪರಶೆನ, ಚುಕೆಕ ಗುರುತಿಲಿದ ಪರಶೆನ ಅಥವನ ಗಮನ ಸಳೆೆಯುವ ಸೊಚರೆ್ ಆಗಿರಲ್ಲ 
ಅಥವನ ಸನವಾಜ್ನಕ ಮಹತಾದ ವಿಷಯ ಆಗಿರಲ್ಲ ಇವಲೆಿವೂ ಸಹ ಸಕನಾರದಿಂದ ಬೆೇಕನಗಿರತಕಕಂತಹ 
ಮನಹಿತಿಯನುನ ಪಡಯೆುವುದಕೆಕ ನಯಮನವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನಡಿಕೊೆಟಿಟರುವಂತಹ ಅವಕನಶವನಗಿರುತುದ್ೆ. 
ಮೇಲಮರ್ ೆನಯಮನವಳಿಗಳ ಪರಕನರ ಕನಯಾನವಾಹಿಸಿ ವಿಷಯ ಪರಸನುಪ ಮನಡುವುದಕಕೆ ಪನರರಂಭ 
ಮನಡಿದರೆ, ಅದುಭತವನದ ಚರ್ೆಾಗಳು ನಡಯೆಬಹುದು ಎನುನವ ಅಭಿಪನರಯವನುನ ವಯಕುಪಡಿಸಿದರು.  

 

ಸಂವಿಧನನದಲ್ಲಿ ಮೇಲಮರ್ಯೆನುನ ಪರತಿ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೊ ಸನಥಪರ್ ೆ ಮನಡಿಕೊೆಳುಳವುದಕೆಕ 
ಅವಕನಶವನುನ ನೇಡಬೆೇಕನಗಿತುು. ಆದರೆ, ಮೇಲಮರ್ಯೆನುನ ರಚರೆ್ ಮನಡಿಕೆೊಳುಳವ ಸನಾತಂತರಯವನುನ 
ರನಜ್ಯಗಳಿಗ ೆ ಬಿಟಿಟರುವುದರಿಂದ ಇಷಟವನದವರು ಮೇಲಮರ್ೆಯನುನ ಇಟುಟಕೊೆಳುಳತನುರೆ, ಇಲಿದವರು 
ಮೇಲಮರ್ೆಯನುನ ರದುದಗೆೊಳಿಸುತನುರೆ. ಆಂಧರಪರದ್ೆೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನಗಿದದ ಮನನಯ 
ಎನ್.ಟಿ.ರನಮರನವ್ರವರು ಮತುು ತಮಿಳುರ್ನಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನಗಿದದ ಶಿರೇಮತಿ ಜ್ಯಲಲ್ಲತರವರು 
ಆ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಿದದ ಮೇಲಮರ್ೆಯನುನ ರದುದಗೊೆಳಿಸಿದ ಉದ್ನಹರಣೆಗಳನುನ ನೇಡುತನು, ಉತುರ 
ಪರದ್ೆೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನಗಿರುವ ಮನನಯ ಯೇಗಿ ಆದಿತಯರ್ನಥ್ರವರು, ಬಿಹನರದ 
ಮುಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನದ ಶಿರೇ ನತಿೇಶ್ಕುಮನರ್ ಮತುು ಮಹನರನಷರದ ಮುಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನಗಿರುವ         
ಶಿರೇ ಉದಭವ್ ಠನಕೆರ ಇವರುಗಳು ಮೇಲಮರ್ೆಯ ಕೆೊಡುಗಗೆಳನಗಿದ್ನದರ.ೆ ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಮ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಶಿರೇ ರನಮಕೃಷಣ ಹೆಗಡೆಯವರು ಮತುು ಮನನಯ ಡಿ.ವಿ.ಸದ್ನನಂದಗೌಡರು ಮೇಲಮರ್ೆಯ ಸದಸಯರನಗಿ 
ಮುಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನಗಿದದವರು. ಮನಜಿ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳನದ ಶಿರೇ ಹೆಚ್್.ಡಿ.ದ್ೆೇವೇೆಗೌಡರು ರನಜ್ಯಸಭನ 
ಸದಸಯರನಗಿಯ್ಕೇ ಪರಧನನಮಂತಿರಗಳನಗಿದದರು. ಇಂತಹ ಮಹತಾದ ಕೆೊಡುಗೆಯನುನ ಮೇಲಮರ್ ೆಮತುು 
ರನಜ್ಯಸಭ ೆನೇಡಿದ್ೆ ಎಂದು ಉಲೆಿೇಖ್ ಮನಡಿದರು. 
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ಮನನಯ ಬಿ.ಎಲ್್.ಶಂಕರ್ರವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯದ ಮೇಲಮರ್ೆಗೆ ಒಂದು ಶತಮನನಕೊಕ  
ಹೆಚಿಚನ ಇತಿಹನಸವಿದ್.ೆ ಶಿರೇ ಎಂ.ಪಿ.ಎಲ್್ ಶನಸಿಿೇ. ಶಿರೇಮತಿ ಪದ್ನಮವತಿ ವಿಠಠಲ್್ರನವ್, ಶಿರೇ ವೆಂಕಟರನವ್, 
ಡನ|| ಎಂ.ಆರ್.ತಂಗನ, ಶಿರೇ ಎ.ಕ.ೆಸುಬಬಯಯ, ಡನ|| ವಿ.ಎಸ್್.ಆರ್ನಯಾ, ಡನ|| ಹೆಚ್್.ನರಸಿಂಹಯಯ,    
ಶಿರೇ ಕ.ೆಹೆಚ್್.ಶಿರೇನವನಸ್್, ಡನ||ಎಂ.ಪಿ.ರ್ನಡಗೌಡ,  ಶಿರೇ ಎಂ.ಸಿ.ರ್ನಣ್ಯಯ,  ಡನ|| ಚಂದರಶೆೇಖ್ರ ಕಂಬನರ, 
ದಲ್ಲತಕವಿ ಡನ|| ಸಿದದಲ್ಲಂಗಯಯ, ಪೆೊರ|| ದ್ೆೊಡಾರಂಗೇೆಗೌಡ, ಶಿರೇ ಡಿ.ಹೆಚ್್.ಶಂಕರಮೊತಿಾ ಮತುು ಪರಸುುತ 
ಸಭನಪತಿಗಳನಗಿರುವ ಮನನಯ ಬಸವರನಜ್ ಹೆೊರಟಿಟಯವರಂತಹ ಒಬಬರಿಗಿಂತ ಒಬಬರು ಉತುಮ 
ವಯಕ್ತುತಾವುಳಳ ಪರಬುದಿರು ಮತುು ಮೇಧನವಿಗಳು ಈ ಮರೆ್ಯ ಪರತಿಷೆಠಯನುನ ಹೆಚಿಚಸಿದ್ನದರ.ೆ ಈ ಸದನದ 
ಪರತಿಷೆಠ, ಇತಿಹನಸ ಮತುು ಪರಂಪರಯೆನುನ ಮತುಷುಟ ಹೆಚಿಚಸುವ ಅವಕನಶಗಳು ನೊತನವನಗಿ 
ಆಯ್ಕಕಗೆೊಂಡಿರುವ ಮನನಯ ಸದಸಯರುಗಳಿಗ ೆ ದ್ೆೊರೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹನರೆೈಸುವ ಮೊಲಕ ತಮಮ 
ಮನತುಗಳನುನ ಮುಕನುಯಗೆೊಳಿಸಿದರು.   

(ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರು ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಮನಜಿ ಸಭನಪತಿಗಳನದ 
ಮನನಯ ಬಿ.ಎಲ್್.ಶಂಕರ್ರವರಿಗೆ ರೆ್ನಪಿನ ಕನಣಿಕೆ ನೇಡುವ ಮೊಲಕ ಗೌರವಿಸಿದರು) 

 
(ತರಬೇೆತಿ ಕನರ್ನಾಗನರವು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ 15 ನಮಿಷಗಳಿಗೆ ಮುಕನುಯಗೆೊಂಡು, ಪುನಃ 

4ರ್ೆೇ ಫೆಬರವರಿ 2022ರ ಶುಕರವನರದಂದು ಬೆಳಗೆೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಸಮನವೆೇಶಗೆೊಳಳಲು 
ನಶಾಯಿಸಿತು) 

 
    ********* 
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ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಮನನಯ ಶನಸಕರುಗಳಿಗೆ ದಿರ್ನಂಕ 
04.02.2022ರ ಶುಕರವನರದಂದು ಬೆಳಗೆೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಕೆೊಠಡಿ ಸಂಖ್ೆಯ: 
419, 4ರ್ೆೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕನಸಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇಲ್ಲಿ ಏಪಾಡಿಸಲನಗಿದದ 
“ತರಬೆೇತಿ ಶಿಬಿರ”ದ ನಡವಳಿಯ ಸನರನಂಶ: 

ಸಭೆಯ ಅಧಯಕ್ಷತಯೆನುನ ವಹಿಸಿದವರು 

ಶಿರೇ ಬಸವರನಜ್ ಶಿವಲ್ಲಂಗಪಪ ಹೆೊರಟಿಟ      :         ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರು 

 

ತರಬೇೆತಿ ಶಿಬಿರಕಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿರ್ಥಗಳನಗಿ ಆಗಮಿಸಿದವರು 

1) ಶಿರೇ ವಿಶೆಾೇಶಾರಹೆಗಡ ೆಕನಗೆೇರಿ : ಮನನಯ ಸಭನಧಯಕ್ಷರು, ವಿಧನನಸಭ ೆ
2) ಶಿರೇ ಕೆ.ಟಿ.ಶಿರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ  : ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸದಸಯರು 
3) ಶಿರೇಮತಿ ಶನಲ್ಲನ ರಜ್ನೇಶ್    : ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕನಯಾದಶಿಾ, ಯೇಜ್ರೆ್ ಮತುು   

                                ಸನಂಖಿಯಕ ಇಲನಖ್ ೆ

 

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹನಜ್ರಿದದ ಮನನಯ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸದಸಯರು: 

ಶಿರೇಯುತರುಗಳನದ: 

1) ಆಯನೊರು ಮಂಜ್ುರ್ನಥ್ 
2) ಅಲಿಂ ವಿೇರಭದರಪಪ 
3) ಕ.ೆಟಿ.ಶಿರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ 
4) ಶಶಿೇಲ್್ ಜಿ.ನಮೇಶಿ  
5) ಅರವಿಂದ ಕುಮನರ ಅರಳಿ 
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6) ಶಿರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟ 
7) ಅ.ದ್ೆೇವೆೇಗೌಡ 
8) ಕ.ೆಗೆೊೇವಿಂದರನಜ್ 
9) ಲಹರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿರೆೊೇರ್ನ 
10) ಮೇಹನ ಕುಮನರ್ ಕೆೊಂಡಜಿಿ 
11) ನಸಿೇರ್ ಅಹಮದ್ 
12) ಪನರಣೆೇಶ್ ಎಂ.ಕ ೆ
13) ನರನಣಿ ಹಣ್ಮಂತ ರುದರಪಪ 
14) ಪರತನಪ ಸಿಂಹ ರ್ನಯಕ್ ಕ ೆ
15) ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ್ 
16) ಎಸ್.ರವಿ 
17) ಎನ್.ರವಿಕುಮನರ್ 
18) ಹೆಚ್್.ಎಂ.ರಮೇಶ್ ಗೌಡ 
19) ಸುನೇಲ್್ ವಲನಯಪುರ್ 
20) ಡನ: ತೆೇಜ್ಸಿಾನ ಗೌಡ 
21) ಕ.ೆಎ.ತಿಪೆಪೇಸನಾಮಿ 
22) ಶಿರೇಮತಿ ಎಸ್್. ವಿೇಣನ ಅಚಚಯಯ 
23) ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್ 
24) ಶನಂತನರನಮ್ ಬುಡನ ಸಿದಿದ 
25) ಶರಣ್ಗೌಡ ಬಯಯಪುರ 
26) ವೆೈ.ಎಂ.ಸತಿೇಶ್ 
27) ಡನ:ತಳವನರ್ ಸನಬಣ್ಣ 
28) ಮುನರನಜ್ು ಗೌಡ ಪಿ.ಎಂ 
29) ಡನ.ಡಿ.ತಿಮಮಯಯ 
30) ಎಸ್.ರುದ್ೆರೇಗೌಡ 
31) ರನಜೆೇಂದರ ರನಜ್ಣ್ಣ 
32) ಸಿ.ಎನ.ಮಂಜೆೇಗೌಡ 
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33) ಕ.ೆಎಸ್.ನವಿೇನ್ 
34) ಪಿ.ಹೆಚ್.ಪೊಜನರ್ 
35) ಗಣ್ಪತಿ ದುಮನಮ ಉಳಾೆೇಕರ್ 
36) ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಗೆೊೇಪಿರ್ನಥ್ 
37) ಕುಶನಲಪಪ ಎಂ.ಪಿ(ಸುಜನ) 
38) ಮಂಜ್ುರ್ನಥ್ ಭಂಡನರಿ 
39) ಡಿ.ಎಸ್್. ಅರುಣ್ 
40) ಎಂ.ಎಲ್್.ಅನಲ್್ ಕುಮನರ್ 
41) ಡನ:ಚಂದರಶೆೇಖ್ರ್ ಬಿ.ಪನಟಿೇಲ್್ 
42) ಚನನರನಜ್ ಬಸವರನಜ್ ಹಟಿಟಹೆೊಳಿ 
43) ದಿರೆ್ೇಶ್ ಗೊಳಿಗೌಡ 
44) ಗೆೊೇವಿಂದ ರನಜ್ು  

 
 
 

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹನಜ್ರಿದದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಅಧಿಕನರಿಗಳು: 
  
1 ಶಿರೇಮತಿ ಕೆ.ಆರ್. ಮಹನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕನಯಾದಶಿಾ 
2 ಶಿರೇಮತಿ ಎಸ್್. ನಮಾಲ ಅಪರ ಕನಯಾದಶಿಾ 
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ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಕನರ್ಾದರ್ಶಾಯವರನದ ಶಿರೇಮತಿ ಕೆ.ಆರ್.ಮಹನಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರು 
ವಿಧನನಸಭೆಯ ಸಭನಧಯಕ್ಷರನದ ಮನನಯ ಶಿರೇ ವಿಶೆಾೇಶಾರ ಹೆಗಡೆ ಕನಗೇೆರಿಯವರನುನ ಸನಾಗತಿಸಿದರು 
ಹನಗೊ ಸಂವಿಧನನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ನರ ನರಿೇಕ್ಷೆ ಹನಗೊ ಶನಸಕರ ಜ್ವನಬನದರಿ ಕುರಿತು ನೊತನ 
ಶನಸಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೆೊಡಲು ಕೆೊೇರಿದರು. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಸ್ವಾ ಗತ 
ಭಾಷಣ 
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 ವಿಧನನಸಭೆಯ ಸಭನಧಯಕ್ಷರನದ ಮನನಯ ಶಿರೇ ವಿಶೆಾೇಶಾರ ಹೆಗಡೆ ಕನಗೇೆರಿಯವರು, ಕರ್ನಾಟಕ 
ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸಭನಪತಿಗಳನದ ಮನನಯ ಬಸವರನಜ್ ಶಿವಲ್ಲಂಗಪಪ ಹೆೊರಟಿಟಯವರನುನ, 
ನೊತನವನಗಿ ಆಯ್ಕಕರ್ನಗಿ ಬಂದಿದದಂಥ ಶನಸಕರುಗಳನುನ, ಎಲನಿ ಅಧಿಕನರಿ-ಸಿಬಬಂದಿಗಳನುನ  
ಸನಾಗತಿಸಿದರು ಮತುು ಭನರತದ ಸಂವಿಧನನದ ಪರಸನುವರೆ್ಯನುನ ಬೆೊೇಧಿಸಿದರು.  ಶಿಕ್ಷಣ್ ಪಡದೆವರಿಂದ 
ಹಿಡಿದು, ಇನೊನ ಪನರಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಸದರಿ ಪರಸನುವರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಚನ ನಂಬಿಕ,ೆ ವಿಶನಾಸ 
ಬರುವ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ಎಲಿರೊ ಪರಯತನ ಮನಡಬೇೆಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.  ಹಿಂದ್ ೆ ರೆ್ೈತಿಕ 
ಜ್ವನಬನದರಿಯಿಂದಲೆೇ ಎಲನಿ ವಯವಸೆಥಗಳು ನಡಯೆುತಿುತುು; ಆ ಮೊಲಕ ಆ ಜ್ಞನನದ ಬೆಳಕು ಭನರತ 
ದ್ೆೇಶದಲ್ಲಿ ನಮನಾಣ್ವನಗಿ ಭನರತ ಗುರುವಿನ ಸನಥನದಲ್ಲಿತುು. ಆದರೆ, ಕನಲನಂತರದಲ್ಲಿ ಅರೆ್ೇಕ 
ಪರಿವತಾರೆ್ಗಳನಗಿ,  ಜ್ನತಯೆಲೊಿ ಅರೆ್ೇಕ ರಿೇತಿಯ ಅಪೆೇಕ್ಷೆಗಳು ನಮನಾಣ್ವನಯಿತಲಿದ್ೇೆ, ರನಜ್ರ 
ಕನಲದಲ್ಲಿದದ ಕೆಟಟ ಅಂಶಗಳು, ದ್ೆೊೇಷ-ದ್ೌಬಾಲಯಗಳಿಂದ್ನಗಿ ಬಿರಟಿಷರು, ಮಗಲರು, ಫೆರಂಚರು, ಡಚಚರು 
ಮತುು ಶಕರು ಭನರತವನುನ ಆಳುವಂತನಯಿತು ಎಂಬ ವಿಷಯವನುನ ತಿಳಿಸಿದ ಮನನಯ ವಿಶೆಾೇಶಾರ ಹೆಗಡೆ 
ಕನಗೇೆರಿಯವರು, ಎಲನಿ ಕನಲದಲ್ಲಿಯೊ ನರಂತರವನದ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ವಯವಸೆಥ ಇತೆುಂದು, ಭನರತಕೆಕ 
ಸನಾತಂತರಯ ಸಿಕ್ತಕದ ಮೇಲೆ, ನಂತರದ ಆಡಳಿತ ವಯವಸೆಥ ಹೆೇಗಿರಬೆೇಕು ಎಂಬ ವಿಷಯ ಚರ್ಚಾರ್ನಗಲು 
ಪನರರಂಭವನದ್ನಗ, 1927ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೆೈನಲ್ಲಿ ನಡದೆ ಕನಂಗೆರಸ್್ ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲಿ ನಮಮ ದ್ೆೇಶಕಕೆ ಒಂದು 
ಸಂವಿಧನನ ಬೆೇಕು ಎನುನವ ನಣ್ಾಯ ಮನಡಿ ಅದನುನ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಿದರು ಎನುನವ ವಿರ್ನರವನುನ ಸಭಗೆ ೆ
ತಿಳಿಸಿದರು.  

 ನಂತರ, 1933ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಮೇತಿಲನಲ್್ ರೆ್ಹರುರವರು ಒಂದು ವರದಿಯನುನ 
ಕೆೊಟಟ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹರಿಹರಪುರ ಮತುು ರನಮಘಡದಲ್ಲಿ ಕನಂಗೆರಸ್್ ಸಮೇಳನಗಳು ನಡದೆು, 

ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  
ಜನರ ನಿರೀಕೆ್ಷ  ಹಾಗೂ 
ಶಾಸಕರ ಜವಾಬ್ದಾ ರ 
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ಪರಜನಪರತಿನಧಿಗಳ ಸಮಿತಿಯನುನ ರಚಿಸುವ ಮೊಲಕ ಸಂವಿಧನನದ ರಚರೆ್ ಮನಡಬೇೆಕೆಂದು ನಣ್ಾಯ 
ಮನಡಲನಯಿತು ಹನಗೊ ಇದರ ನಂತರ ಸೈೆಮನ್ ವರದಿ, Cripps ಆಯೇಗದ ರಚರೆ್, Cabinet 
Mission ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿರ್ನಯಿತು ಎಂಬ ವಿರ್ನರವನುನ ತಿಳಿಸಿಕೆೊಟಟರು.   

1945ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ೨ರ್ೇೆ ಮಹನ ಯುದಿವು ಮುಕನುಯವನಗುತಿುದದ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ, ಭನರತಕಕೆ 
ಸನಾತಂತರಯ ಕೊೆಡುವ ನಣ್ಾಯವನಗಿ ಸಂವಿಧನನ ರಚರೆ್ಗ ೆರ್ನಲರೆ್ ಕೆೊಡಲನಯಿತು ಮತುು 1947ರಲ್ಲಿ 
ಸನಾತಂತರಯ ಬಂತು.  ಇದಕೆಕ ಮುಂರ್ೆ, ೬ರ್ೇೆ ಡಿಸಂೆಬರ್ 1946ರಲ್ಲಿ 389 ಸದಸಯರನುನ ಹೆೊಂದಿದಂತಹ 
ಒಂದು ಸಮಿತಿ ರಚರೆ್ರ್ನಗಿ ಅದರ ಅಧಯಕ್ಷತೆಯನುನ ಶಿರೇ ಸಚಿಚದ್ನನಂದ ಸಿರ್ನಾರವರು ವಹಿಸಿಕೊೆಂಡರೊ 
ಅರ್ನರೆೊೇಗಯದ ಕನರಣ್ ಡನ:ರನಜೆೇಂದರ ಪರಸನದ್ರವರು ಸಂವಿಧನನ ಸಮಿತಿಯ ಅಧಯಕ್ಷರನಗಿ, ಬೆೇರ ೆ
ಬೆೇರ ೆ province ನ ೪ ಜ್ನ Provincial Chief Commissioner ಗಳು,  93 ರನಜ್ 
ಪರತಿನಧಿಗಳು ಭನಗವಹಿಸಿದದರೆಂದು, ಶಿರೇ ಜ್ವನಹರ್ಲನಲ್್ ರೆ್ಹರು, ಡನ: ರನಜೆೇಂದರ ಪರಸನದ್, ಶಿರೇ 
ಸದ್ನಾರ್ ವಲಿಭಬನಯಿ ಪಟೆೇಲ್್, ಶಿರೇ ಮೌಲನರ್ನ ಅಬುದಲ್್ ಕಲಂ, ಶಿರೇ ಶನಯಮಪರಸನದ್ ಮುಖ್ಜಿಾ, 
ಶಿರೇ ಬೆನಗಲ್್ ನರಸಿಂಗರನಯರು, ಡನಃ ಅಂಬೇೆಡಕರ್ರವರು, ಶಿರೇ ಕಲನಡಿ ಕೃಷಣರನಯರು, ಶಿರೇಮತಿ 
ವಿಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಂಡಿತ್ ಇತನಯದಿ ಅರೆ್ೇಕ ಮಹನೇಯರುಗಳು ಚರ್ಚಾ ಮನಡಿ ಡನಃ ಅಂಬೇೆಡಕರ್ರವರ 
ರೆ್ೇತೃತಾದ ಕರಡು ಸಮಿತಿ ರಚರೆ್ರ್ನಯಿತು; ಅದರ ಸದಸಯರುಗಳನಗಿದದ ಶಿರೇ ಖ್ೆೈತನನ್, ಶಿರೇ ಕೃಷಣಸನಾಮಿ 
ಅಯಯಂಗನರ್, ಶಿರೇ ಗೊೆೇಪನಲಸನಾಮಿ ಅಯಯಂಗನರ್, ಶಿರೇ ಮುನಿ ಇವರಲೆಿರೊ ಸೇೆರಿ ೨ ವಷಾ ೧೧ 
ತಿಂಗಳು ೧೮ ದಿನಗಳ ಕನಲನವಕನಶವನುನ ತೆಗೆದುಕೆೊಂಡು ಕರಡನುನ ಸಿದಿಪಡಿಸಿದರು ಮತುು ೪ 
ಅಧಿವೆೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಾರ್ನಗಿ ಅಂತಿಮವನಗಿ 1949ರ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ  
ಸಕನಾರದಿಂದ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತು ಎಂಬುದನುನ ಶಿಬಿರನರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೆೊಟಟರು.   

ಈ ದಿನವನುನ “ರನಷ್ಟರೇಯ ಕನನೊನು ದಿವಸ್” ಎಂದು ಆಚರಿಸಲನಗುತಿುದುದದನುನ 2015ರಲ್ಲಿ 
ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳನದ ಮನನಯ ಮೇದಿಯವರು, ಡನಃ ಅಂಬೇೆಡಕರ್ರವರ 125ರೆ್ೇ ವಷಾದ 
ಕನರ್ಾಕರಮ ಜನರಿರ್ನಗಿದದ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ 26ರೆ್ೇ ದಿರ್ನಂಕವನುನ “ಸಂವಿಧನನ 
ದಿನ”ವೆಂದು ಆಚರಿಸಲು ಕರಕೆೆೊಟಟರು ಎನುನವ ವಿಷಯವನುನ ಮನನಯ ಸಭನಧಯಕ್ಷರನದ                  
ಶಿರೇ ವಿಶಾೆೇಶಾರಹಗೆಡೆ ಕನಗೇೆರಿಯವರು ತಿಳಿಸಿಕೊೆಟಟರು. 
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ನಮಮ ಸಂವಿಧನನ ಲ್ಲಖಿತ ಸಂವಿಧನನವನಗಿದುದ, ಮದಲು ಇದದ 22 ಅಧನಯಯಗಳ ಜನಗದಲ್ಲಿ 
ಈಗ ೨೫ ಅಧನಯಯಗಳು, ೩೯೫ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ೪೪೮ ವಿಷಯಗಳು, ೮ ಅನುಸೊಚಿಗಳ ಬದಲು ೧೨ 
ಅನುಸೊಚಿಗಳಿದುದ ಒಟುಟ ೧,೧೭,೩೯೬ ಶಬದಗಳಿವೆ ಎಂದು ಸರ್ನಮನಯರು ತಿಳಿಸಿಕೆೊಟಟರು. 

ಕರಡು ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸದಸಯರುಗಳನಗಿದದ ಅರೆ್ೇಕರ ಆರೊೆೇಗಯ ಕೆಟನಟಗಲೊ ಸಮಿತಿಯ 
ಅಧಯಕ್ಷರನಗಿದದ ಡನಃ ಅಂಬೇೆಡಕರ್ರವರು ರೆ್ೇತೃತಾ ವಹಿಸಿ, ೧೩ ಉಪಸಮಿತಿಗಳನುನ ಮನಡಿ, ಚರ್ಚಾಯ 
ಸನರನಂಶವನುನ ಕೆೊರೇಡಿೇಕರಿಸಿ ಅಂತಿಮ ರೊಪ ಕೊೆಟಟರು. ಡನಃ ಅಂಬೇೆಡಕರ್ರವರಿಗೆ ಎಷೆಟೇ ಗೌರವ 
ಸೊಚಿಸಿದರೊ ಅದು ಕಡಿಮಯ್ಕೇ ಆಗುತುದ್ೆ ಎನುನವ ಮನತನುನ ಹೆೇಳಿದರು.   

ಸನಾತಂತರಯ, ಸಮನನತ,ೆ ಭನರತೃತಾದ ಕಲಪರ್ೆಗಳನುನ ಫನರನಿ್ ದ್ೆೇಶದ ಸಂವಿಧನನದಿಂದಲೊ, 
ಪಂಚವನಷ್ಟಾಕ ಯೇಜ್ರೆ್ಗಳ ಕಲಪರ್ೆಯನುನ ಸೊೆೇವಿಯತ್ ಒಕೊಕಟದಿಂದ, ರನಜ್ಯ ನದ್ೆೇಾಶನ 
ತತಾಗಳನುನ ಐಲನಯಾಂಡ್ ದ್ೆೇಶದಿಂದ, ಸುಪಿರೇಂ ಕೊೆೇಟ್ಾನ ಕನಯಾನವಾಹಣೆ ವಿಷಯವನುನ ಜ್ಪನನ್ 
ದ್ೆೇಶದಿಂದ, ಸಂಸದಿೇಯ ಸಾರೊಪ, ಪೌರತಾ ವಿಷಯಗಳನುನ ಬಿರಟನ್ನಂದ, ರನಜ್ಯಗಳ ಒಕೊಕಟ ಇತನಯದಿ 
ವಿಷಯಗಳನುನ ಕೆನಡನ ದ್ೇೆಶದಿಂದ, ಮೊಲಭೊತ ಹಕುಕ ಮತುು ರನಷರಪತಿ ಅಧಿಕನರದ ವಯವಸೆಥಯನುನ 
ಅಮರಿಕನ ದ್ೆೇಶದಿಂದಲೊ ಹಿೇಗೆ ಎಲನಿ ದ್ೆೇಶಗಳ ಸಂವಿಧನನಗಳನುನ ಅಧಯಯನ ಮನಡಿ ಅವುಗಳನುನ 
ನಮಮ ಸಂವಿಧನನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ವಿಷಯವನುನ ಮನನಯ ವಿಶೆಾೇಶಾರಹೆಗಡ ೆ ಕನಗೇೆರಿಯವರು 
ತಿಳಿಸಿಕೆೊಟಟರು.    

ಸದನದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧನನದ ಮೇಲೆ ವಿಶೆೇಷ ಚರ್ಚಾ ನಡಯೆಬೆೇಕೆಂದು ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳು 
ಮತುು ತನವು ತಿೇಮನಾನಸಿ, ಅದಕೆಕ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೆೊಟನಟಗ, ೫ ದಿನಗಳ ಕನಲ ಚರ್ಚಾ ನಡದೆು 
ಕೆಳಮರೆ್ಯ ೫೦ ಸದಸಯರು ಮತುು ಮೇಲಮರ್ೆಯ 25 ಸದಸಯರು ಭನಗವಹಿಸಿದದರು ಎನುನವ 
ವಿಷಯವನುನ ತಿಳಿಸಿ, ರ್ನವ ರ್ನವ ದ್ೆೇಶಗಳು ಕನಲಕೆಕ ತಕಕಂತೆ ತಮಮ ಸಂವಿಧನನವನುನ ಬದಲನವಣ ೆ
ಮನಡಿಕೆೊಂಡರು ಎನುನವ ಉದ್ನಹರಣೆ ಕೆೊಟುಟ, ಭನರತ ದ್ೆೇಶ ಸಂವಿಧನನವನುನ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಿ ೭೩ 
ವಷಾ ಕಳೆದಿದದರೊ, ಸಣ್ಣಪುಟಟ ತಿದುದಪಡಿಗಳನುನ ಹೆೊರತುಪಡಿಸಿ, ಸಂವಿಧನನವರೆ್ನೇ ಬದಲನವಣೆ 
ಮನಡಬೇೆಕೆಂಬ ಮನತು ಕೆೇಳಿ ಬರಲ್ಲಲಿವೆಂದು, ಈ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ರೆ್ೊೇಡಿದ್ನಗ ನಮಮ ಸಂವಿಧನನ 
ಶೆರೇಷಠತೆಯರೆ್ೊನಳಗೊೆಂಡಿದ್;ೆ ಸತಾಯುತವನಗಿದ್ೆ ಎಂಬ ವಿಷಯವನುನ ತಿಳಿಸಿದರು. 
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ಐತಿಹನಸಿಕವನಗಿ, ಪನರಂಪರಿಕವನಗಿ ಮತುು ಸನಂಸೃತಿಕವನಗಿ ಭಗವದಿೆೇತೆಯನುನ ಶೆರೇಷಠ 
ಗರಂಥವೆಂದು ಭನವಿಸಿರುವ ಹನಗೆ, ಆಡಳಿತದ ದೃಷ್ಟಟಯಿಂದ ನಮಮ ಸಂವಿಧನನ ಕೊಡ 
ಶೆರೇಷಠವನದುದ್ನಗಿದ್,ೆ ಸಂವಿಧನನದ ಆಶಯದ ವಿರುದಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಷರವೂ ಸಹ ಆರ್ೆ-ಈರ್ ೆ
ಹೆೊೇಗುವುದಕೆಕ ಸನಧಯವಿಲಿವೆಂದು, ವಿಧನನಸಭೆ ಮತುು ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನಲ್ಲಿ ವಿಧೆೇಯಕಗಳಿಗೆ 
ಅಂಗಿೇಕನರ ದ್ೊೆರಕ್ತದ ಮೇಲೊ ಅದು ಕನನೊನು ಆಗಬೆೇಕನದರ,ೆ ರನಜ್ಯಪನಲರ ಒಪಿಪಗೆ ಸಿಗಬೇೆಕು; 
ರನಷರಪತಿಗಳು ಅದನುನ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಅನುಷನಠನಕೆಕ ಬರುತುದ್ೆ ಎಂಬ ವಿರ್ನರವನುನ 
ತಿಳಿಸಿದರು.   

ಸನಾತಂತರಯ ಬಂದ ಪನರರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆೊರ ದ್ೆೇಶಗಳಿಂದ ಗೊೆೇಧಿಯನುನ ಆಮದು 
ಮನಡಿಕೆೊಳುಳತಿುದದ ರ್ನವು, ನಂತರ ಎಲನಿ ಕೊೆರತೆಗಳನುನ, ಸಮಸೆಯಗಳನುನ ಮಿೇರಿ ಶೆರೇಷಠ ರನಷರವನಗಿ 
ಹೆೊರಹೊೆಮುಮವುದಕೆಕ ನಮಮ ಸಂವಿಧನನ ಕೊಡ ಕನರಣ್ವೆಂದು ಹೆೇಳಿದರು. 

ಸಂವಿಧನನದ್ ಪರಸನುವರೆ್ಯನುನ್ ಕೆಲವರು್ “ಸಂವಿಧನನದ್ ಒಡವೆ”್ ಎಂದು,್ “ರನಜ್ಕ್ತೇಯ್
ಜನತಕ”್ಎಂದು,್್“ಸಂವಿಧನನದ್ಹೃದಯ್ಮತುು್ಆತಮ”್ಎಂದು,್ಸನವಾಭೌಮ್ರನಷರವನದ್ಭನರತ್
“ಜನತನಯತಿೇತ್ರನಷರ”್ಎಂದು್“ಜ್ನರಿಂದ್ಜ್ನರಿಗನಗಿ್ಮತುು್ಜ್ನರಿಗೊೆೇಸಕರ”್ಇರುವ್ ಹನಗೊ್ವನಕ್
ಸನಾತಂತರಯ,್ಧಮಾ್ಸನಾತಂತರಯ,್ನಂಬಿಕೆ್ಮತುು್ಉಪನಸರ್ನ್ಸನಾತಂತರಯಗಳಿಗೆ್ಮುಕುವನದ್ಅವಕನಶ್
ಕಲ್ಲಪಸಿರುವುದರ್ ಬಗೆೆ,್ ವಯಕ್ತುಗೆ್ ಘನತೆ್ ಮತುು್ ಗೌರವ್ ಮುಖ್ಯವನಗಿರುವುದರಿಂದ್ ಜನತಿ್ ಅಥವನ್
ಶಿರೇಮಂತಿಕೆಯ್ಆಧನರದ್ಮೇಲೆ್ಭೆೇದಭನವ್ಇರಬನರದು್ಎನುನವುದು್ಪರಸನುವರೆ್ಯಲ್ಲಿ್ಇದ್ೆ್ಎಂದು್
ಮನಹಿತಿ್ಕೆೊಟಟರು. 
 
್ ಪನಲ್ಲಾಮಂಟರಿ್ಪದಿತಿಯಲ್ಲಿ್ಸಂಸತುು್ಪರಮನಧಿಕನರವನುನ್ಹೆೊಂದಿದ್ೆ್ಎಂದು,್ಸಂಯುಕು್
ಪದಿತಿಯ್ಆಧನರದ್ಮೇಲೆ್ರನಜ್ಯಮಟಟದಲ್ಲಿ್ಸಕನಾರಗಳು್ರಚರೆ್ರ್ನಗಲು್ನಮಮ್ಸಂವಿಧನನದಲ್ಲಿ್
ಅವಕನಶವಿದ್ೆ್ಎಂದು್ತಿಳಿಸಿದರು.   
 

ಸನವಾತಿರಕ್ ವಯಸಕ್ ಮತದ್ನನ್ ಪದಿತಿ್ ಇರಬಹುದು, ್ ಅಖಿಲ್ ಭನರತ್ ಸೇೆವೆಗಳು್
ಇರಬಹುದು, ್ ಕೆಲವು್ ವಗಾಗಳಿಗೆ್ ವಿಶೇೆಷ್ ನಯಮಗಳನುನ್ ಸಂವಿಧನನದ ್ ಒಂದು್ ಭನಗವರ್ನನಗಿ್
ಮನಡಿದ್ೆದೇವೆ; ್ ಕನರ್ನಾಂಗ,್ ಶನಸಕನಂಗ್ ಮತುು್ ರ್ನಯರ್ನಂಗಗಳ್ ವಯವಸೆಥಗೆ್ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ೆ
ಸಂವಿಧನನವು್ ಅಧಿಕನರದ್ ವನಯಖ್ೆಯಯನುನ್ ನೇಡುವುದಲಿದ್ೆ್ ಅವುಗಳ್ ಜ್ವನಬನದರಿಯನೊನ್
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ಖ್ಚಿತಗೊೆಳಿಸುತುದ್ೆ.್ ್ ನಮಮ ಹಕುಕಗಳು ಮತುು ಕತಾವಯಗಳ ಬಗೆೆ ಅನುರ್ೆಛೇದ 51a ರಲ್ಲಿ 
ಕೆೊಡಲನಗಿದ್.ೆ  ಒಂದು ಕಡ ೆಎಲನಿ ರಿೇತಿಯ ಸನಾತಂತರಯ ಕೆೊಟಟರೊ  ಸಂವಿಧನನದ ರಿೇತಯ ಇತಿಮಿತಿಗಳು 
ಇರುತುವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. 
 

ಪರಬುದಿವನದ್ ಸಂವಿಧನನವನುನ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಂಡಿರುವಂತಹ್ ದ್ೆೇಶದವರನದ್ ರ್ನವು್
ಜ್ನಪರತಿನಧಿಗಳು,್ರ್ನಯರ್ನಂಗದವರು,್ಕನರ್ನಾಂಗದವರು್ಮತುು್ಪರಜನಪರಭುತಾದ್ರ್ನಲಕರೆ್ೇ್ಅಂಗ್
ಎಂದು್ ಕರಸೆಿಕೊೆಳುಳವ್ಮನಧಯಮದವರನುನ್ ಸೇೆರಿಸಿ,್ ನಮಮ್ ಜ್ವನಬನದರಿಗಳ್ ಬಗೆೆ್ ಆತನಮವಲೆೊೇಕನ್
ಮನಡಿಕೆೊಳಳಬೇೆಕು್ಎಂದು್ತಿಳಿಸಿದರು.್್  
 

ಇತಿುೇಚಿನ್ ಚುರ್ನವಣನ್ ವಯವಸೆಥ್ ಹೆೇಗಿದ್ೆ್ ಎನುನವುದರ್ ಬಗೆೆ್ ಮನತರ್ನಡುತನು,್ ತನಲೊಿಕು್
ಪಂರ್ನಯಿತಿ,್ ಜಿಲನಿ್ ಪಂರ್ನಯಿತಿ,್ ಗನರಮ್ ಪಂರ್ನಯಿತಿ,್ ನಗರಸಭೆ,್ ಪುರಸಭೆ,್ ವಿಧನನಸಭೆ,್
ಲೆೊೇಕಸಭನ್ಚುರ್ನವಣೆಗಳು್ರ್ನವ್ರಿೇತಿ್ನಡಯೆುತುದ್ೆ,್ಅಭಯರ್ಥಾಗಳು್ರ್ನವ್ರಿೇತಿ್ಚುರ್ನವಣೆ್
ಎದುರಿಸುತನುರೆ್ ಎಂಬುದನುನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.   ಪರಜನಪರಭುತಾ್ ವಯವಸಥೆಯಲ್ಲಿ್ ಚರ್ಾೆರ್ನಗದ್ೆ್ ಪರಿಹನರ್
ಸಿಗುವುದಿಲಿವೆಂದು,್ಅದರಲೊಿ್ಮೇಲಮರ್ೆಯ್ಸದಸಯರು್ಹಿರಿಯರು್ಮತುು್ಅನುಭವಿಗಳನಗಿರುತನುರೆ,್
ಆದದರಿಂದ್ ಅವರು್ ನೇತಿ್ ನರೊಪಣೆಗಳನುನ್ ರೊಪಿಸಿ್ ಸರಕನರಕಕೆ್ ಮತುು್ ಕೆಳಮರ್ೆಗೆ್
ಮನಗಾದಶಾಕರನಗಬೆೇಕು್ಎಂದು್ತಿಳಿಸಿದರು.್್ 

ಕರ್ನಾಟಕ್ವಿಧನನ್ಪರಿಷತಿುಗೆ್ಶತಮನನಗಳ್ಇತಿಹನಸವಿದ್ೆ್ಎಂದು,್ಅದು್ವೈೆರ್ನರಿಕವನಗಿ್
ಎತುರದಲ್ಲಿದ್ೆ್ಎಂದು,್ಒಂದು್ವಿಷಯ್ಬಂದರ್ೆಹತುು್ಮುಖ್ಗಳಿಂದ್ವಿಶೆಿೇಷ್ಟಸುತುದ್ೆ್ಎಂದು್ಅದರ್
ಹೆೊಣೆಗನರಿಕೆ್ಬಗೆೆ್ಪರಸನುಪ್ಮನಡಿದರು. 

ಶನಸಕನಂಗ್ ಮನತರವಲಿದ್್ೆ ರ್ನಯರ್ನಂಗ್ ಹೆೇಗೆ್ ಭರಮನರಸನಗೆೊಳಿಸುವ್ ಸಿಥತಿ್ ತಲುಪಿದ್ೆ,್
ಕನರ್ನಾಂಗದವರು್ತಮಮ್ಬೆೇಜ್ವನಬನದರಿತನದ್ವತಾರ್ೆ್ ತೆೊೇರಿಸುವುದು,್ಈ್ಪರಿಸಿಥತಿಗೆ್ ಎಲಿರೊ್
ಹೆೊಣೆಗನರರನಗಿದ್ನದರ.ೆ್ ಹನಗನಗಿ್ ಈ್ ಕುರಿತು್ ಆತನಮವಲೆೊೇಕನ್ ಸಭೆಯನುನ್
ಏಪಾಡಿಸಲನಗಿತುು. ್ಸಂಸದಿೇಯ್ವಯವಸೆಥಗಳ್ಮೌಲಯ್ಕನಪನಡಿಕೆೊಳುಳವ್ಬಗೆೆ, ್ಚುರ್ನವಣನ್ಸುಧನರಣ್ೆ
ವಯವಸೆಥಯ್ಬಗೆೆ್ ಕನಯಾಕಲನಪ್ಸಲಹನ್ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ್ಚಚಿಾಸಬೆೇಕೆಂದು,್ಆ್ಕುರಿತು್ಸದನದಲ್ಲಿ್
ಚಚಿಾಸಲು್ ಎರಡು್ ದಿನಗಳ್ ಕನಲನವಕನಶ್ ಮನಡಿಕೆೊಡಬೆೇಕೆಂದು್ ಮನನಯ್ ಸಭನಪತಿಯವರನುನ್
ಕೆೇಳಿಕೊೆಂಡರು.್  
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ಮತದ್ನರರ್ ಆಶಯಕೆಕ್ ತಕಕಂತೆ್ ಸರಕನರದ್ ಆಡಳಿತ್ ವಯವಸೆಥ್ ಇರಬೇೆಕು,್ ಸರಕನರದ್
ಯೇಜ್ರೆ್ಯ್ ಫಲ್ ಅಹಾರಿಗೆ್ ಕನಲಮಿತಿಯಳಗ್ೆ ಸಿಗುವಂತನಗಬೆೇಕು,್ ಹನಗ್ೆ ಮನಡದ್ೇೆ್ ಇದದರ್ೆ
ಸಕನಾರದ್ ಮೇಲೆ್ ಜ್ನ್ ವಿಶನಾಸ್ ಕಳೆದುಕೆೊಳುಳತನುರೆ್ ಎಂದು್ ತಿಳಿಸಿದರು. ್ ಪಕ್ಷದ್ ಆಂತರಿಕ್
ಪರಜನಪರಭುತಾದ್ ಬಗೆೆ್ ಮನತರ್ನಡುತನು,್ ಒಬಬ್ ಕನಯಾಕತಾನನುನ್ ಅಥವನ್ ಪದ್ನಧಿಕನರಿಯನುನ್
ರ್ನಯಕನರ್ನನಗಿ್ಸಿದಿಪಡಿಸಬೆೇಕು, ್ಆ್ನಟಿಟನಲ್ಲಿ್ಅವನಗೆ್ತರಬೇೆತಿ್ಕೊೆಡಬೇೆಕು,್ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ್ಅವರನುನ್
ಶಿಸಿುನಂದ್ಬಳೆೆಸಿದರೆ್ಒಳೆಳಯ್ಜ್ನ್ಪರತಿನಧಿ್ಆಗುವ್ಸನಧಯತ್ೆಇರುತುದ್ೆ್ಎಂದು್ತಿಳಿಸಿದರು .   

 
ಆಯ್ಕಕರ್ನಗುವ್ಜ್ನಪರತಿನಧಿಗಳು್ಒಂದು್ಕ್ಷೇೆತರಕೆಕ, ್ಜನತಿಗೆ್ಮನತರ್ಎಂದು್ಅಂದುಕೆೊಳಳದ್್ೆ

ಸಮಸು್ ಜ್ನತೆಯ್ ಪರವನಗಿರಬೆೇಕು್ ಎನುನವ್ ಭನವರೆ್್ ಇಟುಟಕೆೊಳಳಬೇೆಕು, ್ ಈ್ ವಯವಸೆಥಯನುನ್
ಮುನನಡಸೆುವುದಕಕೆ್ ತನನ್ ಜ್ವನಬನದರಿ್ ಮುಖ್ಯವನಗಿರುತುದ್ೆ್ ಎಂಬುದನುನ್ ಅರಿತಿರಬೇೆಕು್ ಎಂದು್
ತಿಳಿಸಿದರು. 
 
 ಚಹನ್ ಮನರುತಿುದದ್ ನರೇೆಂದರ್ ಮೇದಿ್ ಅವರಂಥವರು್ ದ್ೆೇಶದ್ ಪರಧನನರ್ನಗುತನುರೆ,್
ಸನಮನನಯರಲ್ಲಿ್ ಸನಮನನಯರನಗಿ್ ಇರುವಂಥವರು್ ರನಷರದ್ ಅಧಯಕ್ಷರನಗುತನುರೆ್ ಎಂದರೆ್ ಅದು್ ನಮಮ್
ಸಂವಿಧನನದ್ ಕೆೊಡುಗೆರ್ನಗಿದೆ್. ್ ಇಂತಹ್ ಶರೆೇಷಠ್ ಸಂವಿಧನನದಲ್ಲಿ್ ಬೆಳಯೆುತಿುರುವ್ ನಮಗೆ್ ನಮಮ್
ವಯಕ್ತುತಾವನುನ್ ಉತುಮಪಡಿಸಿಕೊೆಳುಳವುದಕೆಕ್ ಅವಕನಶವಿರುತುದ್ೆ, ್ ಆ್ ಅವಕನಶಗಳನುನ್ ಸದಬಳಕ್ೆ
ಮನಡಿಕೆೊಳಳಬೇೆಕು್ಎಂದು್ತಿಳಿಸಿದರು. 
 

ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ್ 224್ ಜ್ನ್ ವಿಧನನಸಭನ್ ಸದಸಯರು, ್ 75್ ಜ್ನ್ ವಿಧನನ್ ಪರಿಷತಿುನ್ ಸದಸಯರು್
ಇದ್ೆದೇವೆ. ್ ಒಟುಟ್ ಆರೊವರ್ೆ ಕೆೊೇಟಿ್ ಜ್ನರಲ್ಲಿ್ ರ್ನವು್ ಆಯ್ಕಕರ್ನಗಿ್ ಬಂದಿದ್ೆದೇವೆ. ್ ರ್ನವು್್
ಮನಡಬೆೇಕನದಂತಹ್ಕೆಲಸವನುನ್ಬೆೇರ್ೆರ್ನರೊ್ಮನಡುವುದಕೆಕ್ಆಗುವುದಿಲಿ. ್ರ್ನವುದ್ೆೇ್ಒಂದು್
ಕನನೊನು್ ಅಂಗಿೇಕನರವನಗಬೆೇಕನದರೆ ್ ಅದು್ ವಿಧನನಸಭೆ್ ಮತುು್ ವಿಧನನ್ ಪರಿಷತಿುನಲ್ಲಿ್
ಪನಸನಗಬೆೇಕು. ್ಹೆೈಕೊೆೇಟಾ್ಅಥವನ್ಸುಪಿರೇಂಕೊೆೇಟಾ್ರ್ನವುದ್ನದರೊ್ವಿಷಯ್ಹೆೇಳಿದರೊ್ಅದು್
ಕನನೊನು್ ಆಗುವುದಿಲಿ. ್ ಕನಯಿದ್ೆಗಳನುನ್ಮನಡುವ್ ಅವಕನಶ್ ನಮಗೆ್ ಸಿಕ್ತಕದ್ೆ. ್ ಬಜೆಟನುನ್ ಕೊಡ್



 
 

Page 37 of 65 
 

ರ್ನವೇೆ್ ಅಂಗಿೇಕನರ್ ಮನಡಬೇೆಕನಗುತುದ್ೆ.್ ಆಡಳಿತವನುನ್ ಸುಗಮವನಗಿ,್ ಜ್ನಪರವನಗಿ್ ರೊಪಿಸಲು ್
ಬೆೇಕನದಂತಹ್ಕೆಲಸವನುನ್ಮನಡುವುದು್ಸಹ್ನಮಮದ್ೆೇ್ಜ್ವನಬನದರಿರ್ನಗಿರುತುದ್ೆ್ಎಂದು್ಹೇೆಳಿದರು.  
 

ಇತಿುೇಚಿನ್ದಿನಗಳಲ್ಲಿ್ನಡದೆ್ಕೆಲವು್ಘಟರ್ೆಗಳಿಂದ್ವಿಧನನಪರಿಷತುು್ಇರಬೇೆಕೊೆೇ್ಬೇೆಡವೇ್
ಎಂದು್ ಸಮನಜ್ದಲ್ಲಿ್ ಚರ್ೆಾ್ ಶುರುವನಗಿದುದ, ್ ನಮಮ-ನಮಮ್ ಪನರಮುಖ್ಯತಯೆ್ ಬಗೆೆ್ ಸಮನಜ್್
ಚಚಿಾಸುವಂತಹ್ಸಿಥತಿಯನುನ್ರ್ನವೇೆ್ತಂದುಕೆೊಟಿಟರುವುದು್ವಿಷನದನೇಯ;  ಈ ರಿೇತಿ್ಆಗಬನರದು್
ಎಂದು್ತಮಮ್ಅಭಿಪನರಯವನುನ್ವಯಕುಪಡಿಸಿದರು.್ 

  
ಕೆೊರೆ್ಯದ್ನಗಿ,್“ಎಷೆಟೇ್ಶೆರೇಷಠ್ಸಂವಿಧನನವನದರೊ್ಅನುಷನಠನಗೆೊಳಿಸುವ ್ವಯಕ್ತುಗಳು್ಅದರಲ್ಲಿ್

ವಿಫಲವನದರ್ೆಸಂವಿಧನನವನುನ್ದೊಷ್ಟಸಬನರದು;್ಅದನುನ್ಅನುಷನಠನಗೆೊಳಿಸುವ್ವಯಕ್ತುಗಳ್ದ್ೆೊೇಷ-್
ದ್ೌಬಾಲಯ್ಎಂದು್ಭನವಿಸಿ್ಅದನುನ್ಸರಿ್ಮನಡಬೇೆಕು”್ಎಂದು್ಡನ: ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇೆಡಕರ್ಅವರು್
ಹೆೇಳಿದ್ಮನತುಗಳನುನ್ಪರಸನುಪಿಸುತನು್ಮನನಯ ಸಭನಧಯಕ್ಷರು ತಮಮ್ಮನತುಗಳನುನ್ಮುಗಿಸಿದರು.   
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ಯೇಜ್ರೆ್ ಮತುು ಸನಂಖಿಯಕ ಇಲನಖ್ಯೆ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕನಯಾದಶಿಾಯವರನದ       

ಶಿರೇಮತಿ ಶನಲ್ಲನ ರಜ್ನೇಶ ಅವರು ವಿವಿಧ ಯೇಜ್ರೆ್ಗಳ ಸಂಬಂಧ ನವಾಹಿಸುವಂತಹ 
ಕನಯಾವೆೈಖ್ರಿಯನುನ ವಿವರಿಸಿದರು. 

ಶಿರೇಮತಿ್ಶನಲ್ಲನ್ರಜ್ನೇಶ್ಅವರು್ಮನತರ್ನಡುತನು,್ಯೇಜ್ರ್ನ್ಇಲನಖ್ಯೆು್ಫಲ್ಲತನಂಶ್
ಆಧನರಿತ್ ಯೇಜ್ರೆ್ಯನುನ್ ತರ್ನರಿಸಲು್ ಹನಗೊ್ ಆಯವಯಯವನುನ್ ತರ್ನರಿಸಲು್ ನೇತಿ್
ಆಯೇಗದ್ಮನಗಾದಶಾನದಲ್ಲಿ್ ಏರೆ್ೇನು್ ಕರಮಗಳನುನ್ ತೆಗೆದುಕೊೆಳುಳತುದ್ೆ್ ಎನುನವ್ ವಿಷಯವನುನ್
ತಿಳಿಸಿದರು.್ “ಅವಲೆೊೇಕನ”್ಎನುನವ್ತಂತನರಂಶದ್ಮೊಲಕ್ಜಿಲನಿ್ಪಂರ್ನಯತ್ಯೇಜ್ರೆ್ಗಳಲ್ಲಿ್
ಒಟುಟ್ಎಷುಟ್ಆಯವಯಯ್ಇದ್ೆ,್ ್ಎಷುಟ್ಖ್ರ್ನಾಗಿದ್ೆ,್ಎಷುಟ್ಬನಕ್ತ್ಇದ್ೆ್ಎನುನವುದರ್ಬಗೆೆ್ಒಂದು್
ಪಕ್ಷ್ಮರೆ್ೊೇಟ್ಕನಣ್ಬಹುದು್ಎಂದು್ತಿಳಿಸಿದರು.್್ 

ಯೇಜ್ರ್ನ್ ಇಲನಖ್ಯೆಿಂದ್ ಮನಡಲನಗುವ್ ಮತೊೆುಂದು ್ ಮುಖ್ಯವನದ್ ಕಲೆಸವೆಂದರ್ೆ
“ಮೌಲಯಮನಪನ”್ ವೆಂದು,್ ಆಯವಯಯದಲ್ಲಿ್ ಒದಗಿಸಿರುವ್ರ್ನವುದ್ೆೇ್ಯೇಜ್ರೆ್್ ಇದದರೊ್ ಅದರ್
ಮೌಲಯಮನಪನ್ಆಗಬೇೆಕು; ್ಅದರಿಂದ್ಉದ್ೆದೇಶ್ಈಡೇೆರಿದ್ೆಯ್ಕೇ್ಇಲಿವೆೇ್ಎಂದು್ರ್ನವು್ವರದಿಯನುನ್
ಕೆೊಡುತುೆೇವೆ,್ಆ್ವರದಿಯನುನ್ವೆಬ್ಸೈೆಟ್ನಲ್ಲಿ್ಹನಕುತೆುೇವೆ;್ಅದರಲ್ಲಿ್ಏರ್ನದರೊ್ಬದಲನವಣೆ್ಇದದರೆ್
ಇಲನಖ್ಯೆಿಂದಲೆೇ್ಆ್ಬದಲನವಣೆಯನುನ್ಮನಡಲನಗುತುದ್ೆ್ಎಂಬ್ವಿಷಯವನುನ್ತಿಳಿಸಿದರು.್್ 

 
ಇಡಿೇ್ವಿಶಾದಲೆಿೇ್ಸಮನನತ್ೆಬರಬೆೇಕು್ಎಂದು, ್193್ದ್ೆೇಶಗಳು್17್ಗುರಿಗಳನುನ್ಸನಧಿಸಬೆೇಕು್

ಎಂದ್ೇೆನು್ನಗದಿಮನಡಲನಗಿದ್ೆಯೇ,್ಆ್ದಿಸಯೆಲ್ಲಿ ್ಕೆೇಂದರ್ಸಕನಾರದಿಂದ್ಸನಥಪಿತವನಗಿರುವ್ನೇತಿ್
ಆಯೇಗವು್ಸುಸಿಥರ್ಅಭಿವೃದಿಿಯ್ಗುರಿಗಳನುನ್ನಗದಿಪಡಿಸಿರುವ್ಅಂಶಗಳ್ಬಗೆೆ್ತಿಳಿಸಿದರು. 

 
ನಮಮ್ ರನಷರದ್ ನೇತಿ್ ಆಯೇಗವು್ ಪರತಿ್ ವಷಾ್ ಕೆೊಡುವ್ rank್ ನ್ ಪರಕನರ್ ಕರ್ನಾಟಕ್

ಮೊರರೆ್ಯ್ಸನಥನದಲ್ಲಿದ್ೆ್ಎಂದು,್ಶೆೇಕಡನ್೧೭್ರಷುಟ್ಜ್ನ್ಏನು್ಬಡತನದಲ್ಲಿದ್ನದರೊೆೇ್ಆ್ಸಿಥತಿಯನುನ್

ವಿವಿಧ ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 
ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಕಾಯವವೈಖರ  
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ದ್ನಟಿ್ಬಡತನವನುನ್ನಮೊಾಲರ್ೆ್ಮನಡಲು್umbrella್scheme್ರೊಪಿಸಬೆೇಕು;್ಅದ್ೆೇ್ರಿೇತಿ,್
ಅಪೌಷ್ಟಟಕತೆ್ ಸರಿಪಡಿಸುವ್ ದೃಷ್ಟಟಯಲ್ಲಿ್ “ಆಯುಷನಮನ್”್ ನಂತಹ್ ಯೇಜ್ರೆ್ಗಳನುನ್ ಬಳಸಿಕೆೊಳಳಲು್
ಸೊಚಿಸಿದರು.್ ್ ಹೆಚುಚ್ ಬಡತನವಿರುವ್ ಕಲನಯಣ್್ ಕರ್ನಾಟಕದ್ ಭನಗದಲ್ಲಿ್ ಬಡತನ್ ನಮೊಾಲರ್್ೆ
ಮನಡಲು್ಯೇಜ್ರೆ್ಗಳನುನ್ focus್ಮನಡಬೇೆಕೆಂದು,್ ್ಮಕಕಳಲ್ಲಿನ್ಪೌಷ್ಟಟಕನಂಶ,್ಮಕಕಳ್ಮರಣ್,್
ಹೆಣ್ುಣ್ಮಕಕಳ್ಮರಣ್,್ಅವರ್ಆರೊೆೇಗಯ,್ಶೌರ್ನಲಯ,್ಕುಡಿಯುವ್ನೇರು,್ವಸತಿ್ಇವೆಲಿ್ಸೇೆರಿ್10್
ಅಂಶಗಳನುನ್ಗಣ್ರೆ್ಗ್ೆತೆಗೆದುಕೆೊಂಡು್ಬಡತನದ್ವನಯಖ್ನಯನವನುನ್ಮನಡಲನಗುತುದ್;ೆ್್ಉತುಮ್ಕೃಷ್ಟ್
ಸುಧನರಣೆಯ್ ಕರಮಗಳನುನ್ ತೆಗೆದುಕೊೆಂಡು,್ ಒಟನಟರ್ೆ ಉತನಪದಕತೆ್ ಮತುು್ ಉತನಪದರೆ್ಯನುನ್
ತಲುಪಿದ್ನಗ್ರನಜ್ಯವನುನ್ಹಸಿವು್ಮುಕುವರ್ನನಗಿ್ಮನಡಬಹುದು್ಎಂಬುದನುನ್ತಿಳಿಸಿಕೆೊಟಟರು.್ 

  
ಮಕಕಳ್ ಕಲ್ಲಕನ್ ವಿಷಯಕಕೆ್ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತಚ,್ ೨೨್ ಜಿಲೆಿಗಳನುನ್ ಬಿಟುಟ,್ ಕಡಿಮ್ ಕಲ್ಲಕನ್

ಫಲ್ಲತನಂಶ್ಅಥವನ್ಹೆಚುಚ್dropout್ಎಲ್ಲಿದ್ಯೆೇ್ಅಲ್ಲಿ್ಹೆಚಿಚನ್ಫೊೆೇಕಸ್್್ಮನಡಲು್ಶಿಕ್ಷಣ್್ಇಲನಖ್ಗೆೆ್
ಮನಹಿತಿ್ಕೆೊಟಿಟರುವುದ್ನಗಿ್ತಿಳಿಸಿದರು.್ಲ್ಲಂಗ್ಅಸಮನನತೆ್ಎಂದು್ಬಂದ್ನಗ,್ಹೆಣ್ುಣ್ಮಕಕಳ್ಆಸಿು್
ಹಕುಕ,್ ಶಿಕ್ಷಣ್,್ಆರೊೆೇಗಯ್ಇವುಗಳನುನ್ಪರಿಗಣಿಸಿ,್ ಸರಿಪಡಿಸುವ್ನಟಿಟನಲ್ಲಿ್ಮಹಿಳನ್ಮತುು್ಮಕಕಳ್
ಕಲನಯಣ್್ಇಲನಖ್ಯೆ್ಜೆೊತೆ್ಇತರ್ಇಲನಖ್ಗೆಳವರೊ್ಬದಲನವಣೆ್ತರುವ್ಪರಯತನ್ಮನಡಬೇೆಕೆಂದು್
ತಿಳಿಸಿಕೆೊಟಟರು.್ 

“ಆಕನಂಕ್ಷ”್ತಂತನರಂಶದ್ಬಗೆೆ್ವಿವರಿಸುತನು,್ಇದರಲ್ಲಿ್ಸಿಎಸ್್ಆರ್್ಮೊಲಕ,್ಆಯವಯಯದಲ್ಲಿ್
ರ್ನವ್ಇಲನಖ್ಗೆೆ್ಎಷುಟ್ಹಣ್್ಮಿೇಸಲ್ಲಡಲನಗಿದ್ೆ್ಎಂದು್ತಿಳಿಯಲು್ಮತುು್ವಿನೊತನ್ಯೇಜ್ರೆ್ಗಳಿಗ್ೆ
ಹೆಚಿಚನ್ಹಣ್ವನುನ್ಬಳಸುವ್ನಟಿಟನಲ್ಲಿ್ಒಂದು್single್portal್ಮನಡಿದ್ೆದೇವೆ.್್ಇದರಲ್ಲಿ,್2್ಸನವಿರ್
Corporate್ companies್ ಗಳ್ ಮತುು್ ಸುಮನರು್ 5್ ಸನವಿರ್ ಎನ್.ಜಿ.ಓ್ ಗಳ್ ವಿವರಗಳನುನ್
ತನಲೊಿಕು್ ಮಟಟದ್ ಎಲನಿ್ ಇಲನಖ್ಗೆಳ್ ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಗೆ್ ಲ್ಲಂಕ್್ ಮನಡಿ್ ಕೊೆಡಲನಗಿರುತುದ್್ೆ ಎಂದು್
ತಿಳಿಸಿದರು.್್ರ್ನವುದ್ೆೇ್ಒಂದು್ಇಲನಖ್ಗೆೆ್ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತಚ,್ಅದರ್ಅಡಿ್ಬರುವ್ಸಂಸೆಥಗಳು್ತಮಮ್
ಉದ್ೆದೇಶಿತ್ಬೆೇಡಿಕೆಗಳನುನ್ಸದರಿ್ವೆಬ್ಸೈೆಟ್ನಲ್ಲಿ್ಹನಕ್ತದ್ನಗ,್ಆಸಕ್ತು್ಇರುವ್ಕನಪೊೆೇಾರೆೇಟರ್ಗಳು್
ಅದಕೆಕ್ಸಪಂದಿಸಿ,್ಗೆೈಡ್ಲೆೈನಿ್್ಪರಕನರ್ಒಟಿಟಗೆ್ಆನ್ಲೆೈನ್್ಮೊಲಕ್MoU್ಮನಡಿಕೊೆಂಡು,್ಆ್ಸಂಬಂಧ್
ಹಣ್್ಬಿಡುಗಡೆ್ಮನಡಲನಗುತುದ್ೆ್ಮತುು್ನದಿಾಷಟ್ಕೆಲಸ್ಕನಯಾಗತ್ಆಗುತುದ್ೆ.್್ಅದರ್ಫೆೊೇಟೆೊೇ,್
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ವಿಡಿಯೇ,್ಮತು,್್ಎಲಿವೂ್ಆನ್ಲೈೆನ್ನಲ್ಲಿ್ಇರುತುದ್್ೆಎಂದು್ತಿಳಿಸಿದರು.್್ತಮಮ್ತಮಮ್ಕ್ಷೆೇತರಗಳಲ್ಲಿ್
ಸಂಬಂಧಪಟಟ್ಇಲನಖ್ಯೆ್ಎಲನಿ್ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಗೆ್Akanksh್Portal್ಪನಸ್್ವಡ್ಾ್ನೇಡಲನಗಿರುತುದ್್ೆ
ಎಂದು,್ ಅದನುನ್ ಬಳಸಿದ್ನಗ್ ಸಿಎಸ್್ಆರ್್ ಪನಟ್ಾನರ್ಗಳನುನ್ ಒಂದ್ೇೆ್ ಕೆೊೇಟನದಿಂದ್ ಆಯ್ಕಕ್
ಮನಡಬಹುದು್ಮತುು್ಫನಲೆೊೇ-ಅಪ್್ಮನಡಬಹುದ್ಂೆಬ್ಮನಹಿತಿ್ಕೆೊಟಟರು.್್ 

 
ಅಪರ್ಮುಖ್ಯ್ಕನಯಾದಶಿಾಯವರು್ತಮಮ್ಮನತುಗಳನುನ್ಮುಂದುವರಸೆುತನು,್ ಶನಸಕರ್

ಸಥಳಿೇಯ್ಪರದ್ೆೇಶನಭಿವೃದಿಿ್ಯೇಜ್ರೆ್ಗಳ್ಅನುಷನಠನಕೆಕ್ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತಚ್“ಗನಂಧಿ್ಸನಕ್ಷ್ಮ್ತಂತನರಂಶ”ದ್
ಕನಯಾವೆೈಖ್ರಿ್ಬಗೆೆ್ಮನಹಿತಿ್ಕೆೊಟಟರು.್್ಶನಸಕರು್ತಮಮ್ಪರಸನುವರೆ್ಯನುನ್ಕೆೊಟನಟಗ,್ಅದರ್ಜೆೊತೆ್
ನಮೊದು್ಮನಡಿರಬಹುದ್ನದ್ಮತುದ್ವಿವರ್ಕೊಡ್ಡಿ.ಸಿ.್ಕರ್ೆೇರಿಯಲ್ಲಿ್ಎಂಟರ್್ಆಗುತುದ್ೆ.್್ಅಲಿದ್ೆೇ್
ಅದು್PRED್ಮತುು್ ಹಳಿಳಯ್ಹೆಸರನುನ್ ನಮೊದು್ಮನಡಿದದರೆ,್ ್ low-down್ರ್ನವ್ಎಇಇ್
ಇರುತನುರೊೆೇ್ಅವರಿಗೊ್ಮನಹಿತಿ್ಹೆೊೇಗುತುದ್ೆ.್್ಅವರು್ಸಥಳ್ಪರಿಶಿೇಲರೆ್್ಮನಡಿ,್ಲೆೈನ್್ಎಸಿಟಮೇಟ್್
ಮನಡಿ್ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಯವರಿಗೆ್ಕಳುಹಿಸಿದ್ನಗ್ಅವರು್ಆಡಳಿತನತಮಕ್ಅನುಮೇದರ್ೆ್ನೇಡುತನುರೆ.್್ಕೆಲಸ್
ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ್ ಅದರ್ಒಂದು್ ಫೊೆೇಟೊೆೇವನುನ್ ಅಪ್ಲೆೊೇಡ್್ ಆದಮೇಲೆ್ ಡಿ.ಸಿ.್ ಅಥವನ್ ಎ.ಸಿ.್
ಕರ್ೆೇರಿಯಿಂದ್ಉಳಿದ್ಮತು್ಪನವತಿ್ಆಗುತುದ್ೆ್ಎಂಬ್ವಿವರಗಳನುನ್ಸಭೆಗ್ೆತಿಳಿಸಿಕೆೊಟಟರು.್್ 

 
ಹಿಂದಿನ್ಕೆಲವು್ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ್ಅನುದ್ನನ್ಕೆೊಟಿಟಲಿ್ಮತುು್ಅದನುನ್ಖ್ಚುಾ್ಮನಡುತಿುಲಿ;್ಪಿ.ಡಿ.್

ಅಕೌಂಟ್ನಲೆಿೇ್ ಹಣ್್ ಇದ್ೆ್ ಎನುನವ್ ಮನತುಗಳು್ ಶನಸಕರ್ ಕಡಯೆಿಂದ್ ಬಂದ್ನಗ,್ ಮನನಯ್
ಸಭನಪತಿಯವರ್ಮುಂದ್ನಳತಾದಲ್ಲಿ್ ಆರ್ಥಾಕ್ಇಲನಖ್ಯೆ್ ಜೆೊತೆ್ ಸಭೆ್ ನಡಸೆಲನಗಿ,್ ಹಣ್್ಬಿಡುಗಡೆ್
ಮನಡಲು್ ಒಪಿಪದರಲಿದ್ೆೇ,್ ಕೆೊೇವಿಡ್-೧೯ರ್ ಕನರಣ್ದಿಂದ್ ಎರಡು್ ವಷಾಗಳನುನ್ ಬಿಟಟರೆ್ ಪರತಿಯಬಬ್
ಶನಸಕರಿಗ್ೆ೨್ಕೆೊೇಟಿ್ರೊ.್ಅನುದ್ನನ್ಕೆೊಡುವುದಕೆಕ್ಬದಿರಿದ್ೆದೇವ;ೆ್ಈಗ್ರ್ನವುದ್ೆೇ್ಕಂತುಗಳನುನ್
ಸಹ್ಕಡಿತ್ಮನಡುತಿುಲಿ;್ಹಣ್ವನುನ್ಖ್ಚುಾ್ಮನಡಿದರೆ್ಅದಕಕೆ್ಹಚೆುಚವರಿ್ಫಂಡ್್ಕೆೊಡುತುೆೇವೆ್ಎಂದು್
ಆರ್ಥಾಕ್ಇಲನಖ್ಯೆವರು್ಲ್ಲಖಿತವನಗಿ್ನೇಡಿರುವುದರ್ಬಗೆೆ್ಮನಹಿತಿ್ಕೊೆಟಟರು.್್ 

ನೇತಿ್ಆಯೇಗದವರು,್ “ಮುರೆ್ೊನೇಟ್ :್ ೨೦೨೦-೩೦”್ ಎನುನವ್ ಪುಸುಕ್ ತಂದಿದುದ,್ ಸದರಿ್
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ್ಪರತಿಯಂದು್ಕ್ಷೆೇತರದ್ಯೇಜ್ರೆ್ಯನುನ್ವಷಾ-ವಷಾ್ರ್ನವರಿೇತಿ್ಸನಧರೆ್್ಮನಡಬೇೆಕು್
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ಎಂಬ್ ವಿವರ್ ಅದರಲ್ಲಿ್ ಕೊೆಟಿಟದ್ನದರೆ.್ ಈ್ ಗುರಿಯನುನ್ ಮುಟಿಟದ್ನಗ್ ಮನತರ್ ಫಲ್ಲತನಂಶ್ ಆಧನರಿತ್
ಆಡಳಿತವನುನ್ನೇಡಬಹುದು್ಎನುನವ್ಅಂಶವನುನ್ಶಿಬಿರನರ್ಥಾಗಳಿಗೆ್ತಿಳಿಸಿದರು.್್ 

ಕೆಲವು್ಶನಸಕರುಗಳು್ತಮಮ್ಪರಸನುವರೆ್ಯನುನ್ಕಳುಹಿಸದ್ೆೇ್ಇದ್ನದಗ್ಅಥವನ್್ಶನಸಕರು್ತಮಮ್
ಪರಸನುವರೆ್ಯನುನ್ಮನಗಾಸೊಚಿಯ್ಪರಕನರ್ಜ್ೊನ್್ಮತುು್ಜ್ುಲೆೈ್ತಿಂಗಳ್ಒಳಗೆ್ಕಳುಹಿಸಿ,್್ಆಗಸ್ಟ್್
ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ್ಕೆಲಸ್ಪೊಣ್ಾ್ಆಗಬೇೆಕೆಂಬ್ನಯಮವಿದದ್ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ್ಬಿಡುಗಡೆರ್ನದ್ಹಣ್್ಪಿ.ಡಿ.್
ಖ್ನತೆಯಲ್ಲಿ್ಉಳಿಯುತಿುತುು.್್ಆದರೆ್ಈ್ವಷಾದಿಂದ್ಈ್ನೇತಿಯನುನ್ಬದಲನವಣೆ್ಮನಡಿ,್ಹಣ್ವನುನ್
ಶನಸಕವನರು್ ಹಂಚದ್ೇೆ,್ ಆರ್ನ್ ಜಿಲೆಿಗಳಿಗ್ೆ ಕೊೆಡಲನಗುತುದ್ೆ.್ ್ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ್ ಎಂ.ಎಲ್್.ಎ್ ಮತುು್
ಎಂ.ಎಲ್್.ಸಿ್ಸೇೆರಿ್೧೦್ಜ್ನ್ಇದದರೆ್ತಲನ್೨್ಕೊೆೇಟಿ್ರೊ.ಗಳಂತೆ್ಆ್ಜಿಲೆಿಗೆ್೨೦್ಕೆೊೇಟಿ್ರೊ.ಗಳನುನ್
ನೇಡಲನಗುತುದ್ೆ.್ ್ ಆಗ್ ೨್ ಕೆೊೇಟಿ್ ರೊ.ಗಳನುನ್ ಶನಸಕರು್ ರ್ನವುದ್ೆೇ್ ಅಡಚಣೆ್ ಇಲಿದ್ೆೇ್್
ಉಪಯೇಗಿಸಬಹುದ್ೆಂದು್ಎಲನಿ್ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಗಳಿಗೆ್ಆರ್ಥಾಕ್ಇಲನಖ್ಯೆಿಂದ್ನದ್ೆೇಾಶನ್ನೇಡಲನಗಿದ್ೆ್
ಎನುನವ್ಮನಹಿತಿ್ಕೊೆಡುತನು್ಮನನಯ್ಶನಲ್ಲನ್ರಜ್ನೇಶ್ರವರು್ವಿರಮಿಸಿದರು. 

 
(ಈ್ಹಂತದಲ್ಲಿ್ಯೇಜ್ರೆ್,್ಆರ್ಥಾಕ್ಮತುು್ಸನಂಖಿಯಕ್ಇಲನಖ್ಯೆು್ಪರದಶಿಾಸಿದ್Power್

Point್ Presentation್ ನ್ ಉಪರ್ನಯಸವು್ ಮಧನಯಹನ್ 12್ ಗಂಟೆ್ 45್ ನಮಿಷಕೆಕ್
ಮುಕನುಯಗೆೊಂಡಿತು)  
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ಪನರರಂಭದಲ್ಲಿ,್ ್ ಕನರ್ಾಕರಮದ್ ರೊವನರಿಗಳನದಂತಹ್ ಮನನಯ್ ಸಭನಪತಿಗಳನದ್್್್್್್್್್್್್್
ಶಿರೇ್ ಬಸವರನಜ್್ ಶಿವಲ್ಲಂಗಪಪ್ ಹೊೆರಟಿಟಯವರಿಗೆ,್ ವಿಧನನ್ ಪರಿಷತಿುನ್ ಕನಯಾದಶಿಾಯವರಿಗ,ೆ್
ಸಹೆೊೇದ್ೊೆಯೇಗಿಗಳನುನ,್ ಮನಧಯಮ್ ಮಿತರರನುನ್ ಹನಗೊ್ ನೊತನವನಗಿ್ ವಿಧನನ್ ಪರಿಷತಿುಗೆ್
ಆಯ್ಕಕರ್ನದಂತಹ್ ಶನಸಕರುಗಳಿಗೆ್ ಮನನಯ್ ಶನಸಕರನದ್ ಶಿರೇ್ ಕೆ.ಟಿ.ಶಿರೇಕಂಠೇೆಗೌಡರು ಅಭಿನಂದರೆ್್
ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.್ 

ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲಿ್ಪನಲೊೆೆಳುಳವ್ನೊತನ್ಸದಸಯರಿಗೆ್ತನಲ್ಲೇಮಿನ್ಅವಶಯಕತೆ್ಇರುತುದ್ೆ್ಎಂದು್್
೨೩೪೯್ವಷಾಗಳ್ಹಿಂದ್,ೆ್ರನಜ್ಕ್ತೇಯ್ವಿಜ್ಞನನದ್ಪಿತನಮಹ್ಎಂದು್ಹೇೆಳುವಂತಹ್ಗಿರೇಸ್್್ದ್ೇೆಶದ್್
ಅರಿಸನಟಟಲ್್ರವರು್“ದಿ್ಪನಲ್ಲಟಿಕಿ”್ಎಂಬ್ಕೃತಿಯನುನ್ಬರೆದಿರುವ್ಬಗೆೆಯೊ,್ಆತನ್ಗುರುವನಗಿದದ್
ಪೆಿೇಟೊೆೇ,್“ದಿ್ರಿಪಬಿಿಕ್”್ಕೃತಿಯನುನ್ರಚಿಸಿ್ಆದಶಾ್ರನಜ್ಯ್ಹೆೇಗಿರಬೆೇಕು್ಎಂದು್ಹೆೇಳಿರುವ್ಬಗೆೆ್
ಶಿಬಿರನರ್ಥಾಗಳಿಗೆ್ತಿಳಿಸಿಕೊೆಟಟರು.್್ 

ಇವತಿುನ್ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ್ಅಧಯಕ್ಷ್ಮೇಯ್ಮನದರಿ್ಮತುು್ಸಂಸದಿೇಯ್ಮನದರಿ್ಎನುನವಂತಹ್೨್
ಪರಜನಪರಭುತಾ್ವಯವಸೆಥಗಳಿದುದ,್ರ್ನವು್ಸಂಸದಿೇಯ್ಮನದರಿಯ್ಪರಜನಪರಭುತಾವನುನ್ಒಪಿಪಕೆೊಂಡಿದ್ದೆೇವೆ.್್
ಸಂಸದಿೇಯ್ವಯವಸೆಥಯಲ್ಲಿ್ಸಂಸತೆುೇ್ಶೆರೇಷಠವೆಂದು್ಮತುು್ರನಜ್ಯದ್ಮಟಟದಲ್ಲಿ್ವಿಧನನ್ಮಂಡಲವೆೇ್
ಶೆರೇಷಠವನಗಿದುದ್ತನನದ್ೆೇ್ಆದ್ಘನತೆ,್ಗೌರವ್ಹೆೊಂದಿರುವುದರ್ಬಗೆೆ್ತಿಳಿಸಿದರು.್್ಕೇೆಂದರದಲ್ಲಿ್ರನಜ್ಯಸಭೆ್
ಮತುು್ರನಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ್ವಿಧನನ್ಪರಿಷತುು್ಮೇಲಮರ್ೆಗಳನಗಿದುದ್ಶನಶಾತ್ಸದನಗಳನಗಿರುತುವ;ೆ್ಪರತಿ್ಎರಡು್
ವಷಾಕೊೆಕಮಮ್ಮೊರರೆ್ೇ್ಒಂದು್ಭನಗದಷುಟ್ಸದಸಯರನುನ್ನರಂತರವನಗಿ್ಆಯ್ಕಕ್ಮನಡುವುದರಿಂದ್
ವಿಧನನ್ಪರಿಷತುು್ನರಂತರವನಗಿ,್ಶನಶಾತವನಗಿ್ನಡಯೆುತುದ್ೆ್ಎಂಬ್ಬಗೆೆ್ಮನಹಿತಿ್ಕೆೊಟಟರು.್ 

ಇಡಿೇ್ದ್ೆೇಶದಲ್ಲಿ್ಪರಸುುತ್೬್ರನಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ್ಮನತರ್ವಿಧನನ್ಪರಿಷತುು್ಇದುದ,್ಇವು್ಸಂವಿಧನನದ್
169ರ್ೆೇ್ವಿಧಿಯ್ಅಡಿಯಲ್ಲಿ್ಅಸಿುತಾಕೆಕ್ಬರುತುದ್ೆ.್ ್ವಿಧನನ್ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ್ವಿಧನನ್ಪರಿಷತುು್ಬೆೇಕು್
ಎಂದು್ನಣ್ಾಯ್ಮನಡಿದ್ಮೇಲೆ,್ಸಂಸತಿುನ್ಎರಡು್ಸದನಗಳಲ್ಲಿಯೊ್ಸಹ್ಅದು್ಅಂಗಿೇಕನರ್

ಸದನದಲಿ್ಲ  ಶಾಸಕರ ಜವಾಬ್ದಾ ರಗಳು, ಕತವರ್ಯ ಗಳು ಮತ್ತು  ಹಕ್ಕು ಗಳು, 

ಶಾಸನ  ಸಭೆಯ ಪರಭಾಷೆ, ಪದಬಳಕ್ಷ, ಸಕಾರಾತಮ ಕ ಧೀರಣೆಗಳು 
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ಆಗಬೇೆಕನಗುತುದ್ೆ.್ ್ ್ ಸಂವಿಧನನವೆೇ್ ರನಜ್ಯಸಭೆಯ್ ಅಸಿುತಾಕೆಕ್ ಅವಕನಶ್ ಮನಡಿಕೆೊಟಿಟದುದ,್ ವಿಧನನ್
ಪರಿಷತುು್ಎನುನವುದು್ವಿಧನನಸಭೆಯ್ಸೃಷ್ಟಟ್ಆಗಿರುತುದ್ೆ್ಎಂಬ್ಮೊಲ್ವಿರ್ನರವನುನ್ಶಿಬಿರನರ್ಥಾಗಳಿಗ್ೆ
ತಿಳಿಸಿಕೆೊಟಟರು.್್ 

ಕರ್ನಾಟಕ್ ವಿಧನನ್ ಪರಿಷತಿುಗೆ್ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತಚ “ಕರ್ನಾಟಕ್ ವಿಧನನ್ ಪರಿಷತಿುನ್
ಕನಯಾವಿಧನನ್ ಹನಗೊ್ ನಡವಳಿಕೆ್ ನಯಮಗಳು”್ ಈ್ ಪುಸುಕ್ ಸಂವಿಧನನದ್ 208್ (i)್ ರೆ್ೇ್
ಅನುರ್ೆಛೇದದ್ಪರಕನರ್ಮುದರಣ್್ಆಗಿದುದ,್ಇದರಲ್ಲಿ್೨೭್ಅಧನಯಯಗಳಿದುದ,್೩೫೦್ನಯಮಗಳಿರುತುವ್ೆ
ಎಂಬ್ಮನಹಿತಿ್ಕೊೆಟಟರು.್  

Rules್ of್ Procedure್ and್ Conduct್ of್ ್Business್ in್ the್Karnataka್
Legislative್Council್್ಮತುು್ಸಂವಿಧನನವನುನ್ಓದುವ್ಹನಗೆ್Practice್and್Procedure್
of್ Parliament್ by್ Kaul್ and್ Shakdhar್ ್ ಪುಸುಕವನುನ್ ಓದುವ್ ಹವನಯಸ್
ಇಟುಟಕೊೆಳಳಬೆೇಕೆಂದು,್ ರ್ನರು್ ನರಂತರ್ ಅಧಯಯನಶಿೇಲರನಗಿರುತನುರೊೆೇ್ ಮತುು್ ಸದನದಲ್ಲಿ್
ಸಕ್ತರಯವನಗಿ್ಪನಲೊೆೆಳುಳತನುರೊೆೇ್ಅಂಥವರು್ಮನತರ್ಒಬಬ್ಸಮಥಾ್ಶನಸಕರ್ನಗಿ್ರೊಪುಗೊೆಳುಳವುದಕೆಕ್
ಸನಧಯವನಗುತುದ್ೆ್ಎನುನವ್ಮನತನುನ್ತಿಳಿಸಿಕೊೆಟಟರು.್್ 

ಸದನಕೆಕ್ ಬರುವ್ ಸದಸಯರ್ ವತಾರೆ್್ ಮತುು್ ನಡವಳಿಕೆಗಳು್ ಸದನದ್ ಘನತೆಯನುನ್
ಹೆಚಿಚಸಬೆೇಕೆಂದು್ ತಿಳಿಸುತನು,್ ಸದನದ್ ಒಳಗೆ್ ಬರುವನಗ್ಮತುು್ ಹೊೆರಗೆ್ ಹೆೊೇಗುವನಗ,್ ್ ತಮಗ್ೆ
ನಗದಿಪಡಿಸಿರುವ್ ಆಸನಗಳಲ್ಲಿ್ ಕುಳಿತುಕೊೆಳುಳವನಗ್ ಪಿೇಠಕೆಕ್ ನಮಸಕರಿಸಬೆೇಕಂೆದು್ ತಿಳಿಸಿದರಲಿದ್ೇೆ,್
ಸದನದ್ ಒಳಗೆ್ ಬರುವನಗ್ ಸದನಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂಥ್ ದ್ನಖ್ಲೆಗಳನುನ್ ಹೆೊರತುಪಡಿಸಿ್ ಬೆೇರ್ೆ
ರ್ನವುದ್ೆೇ್ರಿೇತಿಯ್magazine್ತರಬನರದು್ಎಂಬ್ಮನಹಿತಿ್ಕೆೊಟಟರು.್್ 

ಸದನದಲ್ಲಿ್ ಒಬಬ್ ಸದಸಯರು್ ಮನತರ್ನಡುವನಗ್ ಇರ್ೊೆನಬಬರು್ ಅವರಿಗೆ್ ಅಡಿಾ್ ಉಂಟು್
ಮನಡಬನರದು;್ಮನತರ್ನಡುವ್ಸದಸಯರ್ಮುಂದಿನಂದ್ಹನದು್ಹೆೊೇಗದ್ೇೆ್ಹಿಂದಿನಂದ್ಹೆೊೇಗಬೆೇಕು,್
ಒಂದು್ವೆೇಳೆ್ಅವರ್ಮುಂದಿನಂದಲೆೇ್ಹೊೆೇಗಬೆೇಕನದ್ಪರಸಂಗ್ಇದ್ನದಗ್ಕತುನುನ್ಬಗಿೆಸಿ್ಹೆೊೇಗಬೆೇಕು.್್
ಸದನದಲ್ಲಿ್ ಇರಬಹುದ್ನದ್ ಸಚಿವರು,್ ಮುಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು,್ ಸಭನರ್ನಯಕರು್ ಅಥವನ್ ಸದಸಯರಿಗೆ್
ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತಚ್್ಕುರಿತು್ಏರ್ನದರೊ್ಕೇೆಳಬೇೆಕನದರೆ್ಅಥವನ್ಹೆೇಳಬೆೇಕನದರ್ೆರೆ್ೇರವನಗಿ್ಅವರರೆ್ನೇ್
ಉದ್ೆದೇಶಿಸಿ್ ಹೆೇಳದ್ೆ್ ಪಿೇಠದ್ ಮೊಲಕವೇೆ್ ಹೆೇಳಬೆೇಕು.್ ಒಬಬ್ ಸದಸಯರು್ ನಂತುಕೊೆಂಡು್
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ಮನತರ್ನಡುವನಗ್ಕುಳಿತಿರುವ್ಸದಸಯರು್ಒಬಬರಿಗೊೆಬಬರು್ಮನತರ್ನಡಬನರದು.್ ್ ಸಭನಪತಿಯವರು್
ಒಬಬ್ ಸದಸಯರಿಗೆ್ಮನತರ್ನಡಲು್ ಕರದೆ್ನಗ್ ಆತ್ ತನಗೆ್ ನಗದಿಪಡಿಸಿದ್ ಆಸನ್ ಬಿಟುಟ್ ಬೆೇರಯೆವರ್
ಆಸನದ್ ಹತಿುರ್ ಇದ್ನದಗ್ ಅಲ್ಲಿಂದಲೆೇ್ ಮನತರ್ನಡುವ್ ಹನಗಿಲಿ;್ ಆತ್ ತನನ್ ಆಸನಕೆಕ್ ಹೆೊೇಗಿ್
ಮನತರ್ನಡಿದ್ನಗ್ಮನತರ್ಅದು್ದ್ನಖ್ಲೆಗ್ೆಹೊೆೇಗುತುದ್ೆ.್್ಅರ್ನರೆೊೇಗಯದಿಂದ್ಬಳಲುತಿುರುವ್ಸದಸಯನು್
ಸಭನಪತಿಯವರ್ಅನುಮತಿ್ಪಡದೆುಕೆೊಂಡ್ಮೇಲ್ೆಕುಳಿತುಕೊೆಂಡು್ಮನತರ್ನಡುವುದಕಕೆ್ಅವಕನಶ್
ಇರುತುದ್ೆ.್್ಸದನದ್ಒಳಗ್ೆಫೆೊೇನ್ಗಳ್ಬಳಕೆ್ಮನಡಬನರದು,್ಫೆೊೇಟೆೊೇಗಳನುನ್ಕಳುಹಿಸಬನರದು,್
ಲೆೈವ್ನುನ್ರೆ್ೊೇಡಬನರದು.್್ಪಿೇಠಕೆಕ್ಬೆನನನುನ್ತೆೊೇರಿಸಬನರದು,್ರ್ನವುದ್ೆೇ್ವಿಷಯವನುನ್ರೆ್ೇರವನಗಿ್
ಸಭನಪತಿಗಳ್ಬಳಿ್ಹೊೆೇಗಿ್ತಿಳಿಸದೆ್ೇ,್ಅಧಿಕನರಿ್ಅಥವನ್ಸಿಬಬಂದಿಗಳ್ಮೊಲಕ್ತಿಳಿಸಬೆೇಕನಗುತುದ್ೆ.್್
ಗನ್್ಲೆೈಸೆನಿ್್ಇದ್ೆ್ಎಂದು್ಅದನುನ್ಸದನದ್ಒಳಗೆ್ತೆಗೆದುಕೆೊಂಡು್ಹೊೆೇಗುವುದಕನಕಗಲ್ಲ್ಅಥವನ್
ಪರದಶಿಾಸುವುದಕನಕಗಲ್ಲ್ ಅವಕನಶ್ ಇಲಿ.್ ್ ತನನ್ ಭನಷಣ್ವನುನ್ ಮುಗಿಸಿದ್ ಸದಸಯನು್ ತಕ್ಷಣ್ವೆೇ್
ಸದನವನುನ್ಬಿಟುಟ್ಹೊೆರಗೆ್ಹೆೊೇಗಬನರದು.್ ್ಸದನದ್ಒಳಗೆ್ಕನಯಾಕಲನಪಕೆಕ್ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತಚ್
ಹೆೊರತುಪಡಿಸಿ್ ಬೇೆರೆ್ ರ್ನವುದ್ೆೇ್ ಕರಪತರಗಳನುನ್ ಸದಸಯರಿಗೆ್ ಹಂಚುವ್ ಕೆಲಸ್ ಮನಡಬನರದು.್್
ಪತಿರಕನಗೊೆೇಷ್ಟಠಯನುನ್ ಸದನದ್ ಮಗಸನಲಯೆಲ್ಲಿ್ ನಡಸೆದ್ೆೇ,್ ನಗದಿಗೆೊಳಿಸಿರುವ್ ಕೆೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ್
ಮನಡಬೇೆಕು.್್ಮನನಯ್ಸಚಿವರು್ಕೆೊಡುವ್ಉತುರ್ಅಸಮಂಜ್ಸವನಗಿದ್ೆ್ಎಂದ್ನೆಸಿದರೆ್ಆ್ಕುರಿತು್
ಮನತಿನ್ಮೊಲಕವೇೆ್ಪರತಿಭಟಿಸಿಬೆೇಕೆೇ್ಹೊೆರತು್ಹರಿದು್ಹನಕಬನರದು.್್ರ್ನರೆೇ್ಒಬಬ್ಸದಸಯರು್
ಮನತರ್ನಡುತಿುರುವನಗ್ ಇರೆ್ೊನಬಬ್ ಸದಸಯರು್ ಅದಕೆಕ್ ಪರತಿಕ್ತರಯ್ಕ್ ಕೊೆಡಬಯಸಿದರ,ೆ್ ನಂತ್ ಸದಸಯರು್
ಯಿೇಲ್ಾ್್ಆಗಬೇೆಕು್ಮತುು್್ಪಿೇಠ್ಅದಕೆಕ್ಅನುಮತಿ್ಕೆೊಟನಟಗ್ಮನತರ್ಮನತರ್ನಡಬಹುದ್ನಗಿರುತುದ್ೆ.್್
ಕೆಲವು್ಸಂದಭಾಗಳಲ್ಲಿ್ಸದನದ್ಬಹುತೆೇಕ್ಸದಸಯರು್ಎದುದ್ಒಂದ್ೇೆ್ಸಲ್ಮನತರ್ನಡುತಿುರುತನುರೆ,್ಆಗ್
ಮನನಯ್ಸಭನಪತಿಗಳು್ಎದುದ್ನಂತರೆೇ್ಎಲನಿ್ಸದಸಯರು್ಕುಳಿತುಕೆೊಳಳಬೆೇಕು.್್ನಯಮಗಳ್ಪರಕನರ್
ಸದನದ್ ಬನವಿಯಳಗ್ೆ ಹೆೊೇಗಬನರದು,್ ರ್ನವುದ್ೆೇ್ ಕನರಣ್ಕೊಕ್ ಸತನಯಗರಹಗಳನುನ್ ಮತುು್
ಪರತಿಭಟರೆ್ಯನುನ್ಮನಡಬನರದು್ ಎಂಬಿತನಯದಿ್ವಿರ್ನರಗಳನುನ್ಮನನಯ್ ಶಿರೇ್ ಕೆ.ಟಿ.ಶಿರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರು್
ಶಿಬಿರನರ್ಥಾಗಳಿಗೆ್ತಿಳಿಸಿಕೊೆಟಟರು.್ 

ತಮಮ್ಮನತುಗಳನುನ್ಮುಂದುವರಸೆಿ,್ಸದನ್ಮತುು್ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ್ಮಹತಾದ್ವಿರ್ನರಗಳ್ಬಗೆೆ್
ಚರ್ಚಾ್ ಆದ್ನಗ್ ಅದನುನ್ ಬೆೇರಯೆವರೊೆಂದಿಗೆ್ ಹಂಚಿಕೊೆಂಡು್ ಸಕನಾರವನುನ್ ಮುಜ್ುಗರಕೆಕ್
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ಒಳಪಡಿಸಬನರದು.್ ್ ಶನಸಕರು್ ತಮಮ್ ಸನಾಥಾಕನಕಗಿ್ ಅಥವನ್ ತನನ್ ರ್ನವುದ್ೆೊೇ್ ಸಂಸೆಥಗನಗಿ್
ಅಧಿಕನರವನುನ್ಬಳಸಬನರದು.್್ಸಮಿತಿಗಳು್ಅಧಯಯನ್ಪರವನಸಕೆಕ್ಹೆೊೇದ್ನಗ,್ಸಥಳಿೇಯರು್ಕೊೆಡುವ್
ಉಡುಗೆೊರೆಯನುನ್ತೆಗೆದುಕೆೊಳಳಬನರದು.್್ಸದನದಲ್ಲಿ್ರ್ನವುದ್ೆೇ್ಅಧಿಕನರಿಗಳ್ಮೇಲೆ,್ಸಕನಾರದ್
ಮೇಲೆ್ಅಥವನ್ಮನನಯ್ಸಚಿವರ್ಮೇಲೆ್ಆಪನದರೆ್್ಮನಡಬೇೆಕನದರ್ೆಪೊವಾಭನವಿರ್ನಗಿ್ಅನುಮತಿ್
ಪಡಯೆಬೆೇಕು.್ ್ ವಿದ್ೆೇಶಗಳಿಗೆ್ ಅಧಯಯನ್ ಪರವನಸಕೆಕಂದು್ ಹೊೆೇಗುವ್ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ್ ಪರೆಸ್್ನವರು್
ಕೆೇಳುವ್ಪರಶೆನಗೆ್ಸಮಿತಿಯ್ಅಧಯಕ್ಷರೇೆ್ಉತುರಿಸಬೆೇಕು. 

ಮನನಯ್ ಸದಸಯರುಗಳು್ಆಯ್ಕಕರ್ನಗಿ್ಬರುವುದು್ ನದಿಾಷಟ್ ಕ್ಷೇೆತರದಿಂದ್ಎಂಬುದನುನ್ ಬಿಟಟರೆ್
ಅವರು್ಎಲನಿ್ಕ್ಷೆೇತರಗಳ್ಸಮಸೆಯಗಳಿಗೆ್ಸಪಂದಿಸಬೇೆಕನಗುತುದ್ೆ.್್ಕಳೆಮರೆ್್ಮತುು್ಮೇಲಮರ್ೆಯ್ಒಟುಟ್
೩೦೦್ಜ್ನ್ಶನಸಕರು್ರನಜ್ಯಕೆಕ್ಅಗತಯವನದಂತಹ್ಕನನೊನುಗಳನುನ್ರಚಿಸುವ್ಜ್ವನಬನದರಿ್ಹೆೊಂದಿದುದ,್
ರ್ನವ್ ರ್ನವ್ ಬನಬುುಗಳಿಗೆ್ ಎಷುಟ್ ವಚೆಚವನುನ್ ಮನಡಬೇೆಕು,್ ರ್ನವ್ ಇಲನಖ್ಗೆಳ್ ರ್ನವ್
ಯೇಜ್ರೆ್ಗಳಿಗೆ್ಆದಯತ್ೆಕೊೆಡಬೇೆಕು್ಎನುನವ್ಅಧಿಕನರ್ಇರುತುದ್ೆ್ಎಂದು್ತಿಳಿಸಿದರು.್್ 

ಶನಸಕರ್ ಹಕುಕಚುಯತಿಯ್ ಬಗೆೆ್ ಹೆೇಳುತನು,್ ಶನಸಕರ್ ಮೇಲೆ್ರ್ನವುದ್ೆೊೇ್ ಒಂದು್ ಕೆೇಸ್್್
ದ್ನಖ್ಲನಗಿದೆ್್ಎಂದು್ಪೆೊಲ್ಲೇಸ್್ನವರು್ಬಂದು್ಸಭನಪತಿಯವರ್ಅನುಮತಿ್ಇಲಿದ್ೆೇ್ಅರಸೆ್ಟ್್ಮನಡುವ್
ಹನಗಿಲಿ್ ಮತುು್ ಸದನದ್ ಹೆೊರಗೆ್ ಇಂತಹ್ ಸಿಥತಿ್ ಬಂದ್ನಗಲೊ್ ಆ್ ಕುರಿತು್ ಸಭನಪತಿಯವರಿಗ್ೆ
ತಿಳಿಸಬೆೇಕನಗುತುದ್ೆ.್ ್ ಶಿಷನಟರ್ನರದ್ ಪರಕನರ್ ಒಂದು್ ಸಂಘ್ ಸಂಸೆಥ್ ಉದ್ನಾಟರ್ನ್ ಸಮನರಂಭ್
ಇತನಯದಿಗಳಿಗೆ್ ಆಹನಾನ್ ನೇಡದಿದ್ನದಗ್ ಆ್ ಕುರಿತು್ ಸದನ್ ಪನರರಂಭವನಗುವುದಕೆಕ್ ಒಂದು್ ಗಂಟೆ್
ಮುಂಚಿತವನಗಿ್ಸಭನಪತಿಯವರಿಗ್ೆಮನವಿ್ಕೊೆಟುಟ್ಸದರಿ್ವಿಯಷಕೆಕ್ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತಚ್ಮನತರ್ನಡುವ್
ಹಕ್ತಕರುತುದ್ೆ್ ಎಂಬುದನುನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.್ ್ ಹಕುಕಚುಯತಿಯ್ ಸಂಬಂಧ್ ಕರಮ್ ಕೆೈಗೆೊಳಳಬಹುದು್ ಅಥವನ್
ಹಕುಕಬನಧಯತನ್ಸಮಿತಿಗ್ೆವಹಿಸಿ್ವರದಿ್ತರಿಸಿಕೊೆಂಡು್ಮುಂದಿನ್ಕರಮ್ಕೆೈಗೊೆಳುಳವ್ಅವಕನಶ್ಇರುತುದ್ೆ್
ಎಂಬುದನುನ್ತಿಳಿಸಿಕೊೆಟಟರು.್್ 

ಸದನದಲ್ಲಿ್ ಶನಸಕರ್ ಪರಿಭನಷೆ್ ಹೆೇಗಿರಬೆೇಕು್ ಎಂದು್ ತಿಳಿಸುತನು,್ ರನಜ್ಯ್ ಅಥವನ್ ರನಷರ್
ವಿರೊೆೇಧಿ್ಮನತುಗಳು,್ಸಮುದ್ನಯ,್ಜನತಿ,್ಧಮಾ,್ವಗಾ್ಅಥವನ್ವೃತಿುಗೆ್ಅವಮನನ್ಆಗುವಂತಹ್
ಮನತುಗಳನುನ್ ಆಡಬನರದ್ೆಂದು,್ ್ ಸಮನಜ್ವು್ ಒಪಿಪಕೆೊಂಡ್ ಮೌಲಯಗಳಿಗ್ೆ ಧಕೆಕ್ ತರುವಂತಹ,್
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ಅಸಂಬದಿ,್ಅಸಂಸದಿೇಯ್ಪದಗಳನುನ್ಅಂದರೆ,್ಬುಡಬುಡಿಕೆ,್ಬೆೇವಸಿಾ,್ಕೆೊಲೆಗಡುಕ,್ಹಜನಮತಿ,್
ಅಗಸ್ಇತನಯದಿ್ಜನತಿ್ವನಚಕ್ಪದಗಳನುನ್ಬಳಸಬನರದು್ಎಂದು್ಹೇೆಳಿದರು.್್ 

ಶನಸಕರು್ರೆ್ೇಮಿಸಿಕೆೊಳುಳವ್ಆಪು್ಸಹನಯಕರಿಗ,ೆ್್ವಿಧನನ್ಮಂಡಲದ್ಕನಯಾಕಲನಪಗಳ್
ಅರಿವು್ಹನಗೊ್ಸಂಸದಿೇಯ್ಜ್ಞನನ್ಇರಬೇೆಕು,್ಶನಸಕರು್ಸದನದಲ್ಲಿ್ಭನಗವಹಿಸಲು್ಬೆೇಕನದಂತಹ್
ಅಗತಯ್ಮನಹಿತಿಗಳನುನ್ಸಂಬಂಧಪಟಟವರಿಂದ್ಪಡದೆುಕೆೊಂಡು್ಒದಗಿಸುವ್ರ್ನಕಚಕಯತ್ೆಇರಬೇೆಕೆಂದು್
ತಿಳಿಸಿದರು.್್ 

ಶನಸಕರು್ ಸದನದಲ್ಲಿ್ ಪರಸನುಪಿಸ್ ಬಯಸುವ್ ವಿಷಯದ್ ಬಗೆೆ್ ಅಧಯಯನ್ ಮನಡಿಕೆೊಂಡು್
ಬರಬೆೇಕು,್ ನಯಮನವಳಿಗಳ್ ಪುಸುಕವನುನ್ ಓದಿಕೆೊಂಡು್ ಬರಬೆೇಕು,್ ಆಗ್ ಮನತರ್ ವಿವಿಧ್
ಶಿೇಷ್ಟಾಕೆಗಳಡಿ್ಗಂಭಿೇರವನಗಿ್ಮನತರ್ನಡಬಹುದು್ಎಂಬ್ಮನಹಿತಿ್ಕೊೆಟುಟ,್ಸದನದ್ಕಲನಪಗಳಲ್ಲಿ್
ಹೆಚುಚ್ಭನಗವಹಿಸುವವರು್ಗೌರವಕಕೆ್ಪನತರರನಗುತನುರ್ೆಮತುು್ಆ್ಮೊಲಕ್ಸದನದ್ಘನತೆ-ಗೌರವ್
ಕೊಡ್ಹೆರ್ನಚಗುತುದ್ೆ್ಎನುನವ್ಅಂಶವನುನ್ಶಿಬಿರನರ್ಥಾಗಳಿಗೆ್ಮನದಟುಟ್ಮನಡಿಕೊೆಟಟರು.್್ 

ಶನಸಕರ್ಬಳಿ್ತಮಮ್ ಸಮಸೆಯಗಳನುನ್ ತರುವ್ಸನವಾಜ್ನಕರಿಗ್ೆ ಪನರಮನಣಿಕವನಗಿ್ಸಪಂದಿಸಿ,್
ಅದಕೆಕ್ ್ ಪರಿಹನರ್ ಕೊೆಡಿಸುವ್ ದಿಸಯೆಲ್ಲಿ್ ಸದನವನುನ್ ಅಸಿವರ್ನನಗಿ್ ಬಳಸಿಕೊೆಳಳಬೆೇಕು್ ಎನುನವ್
ಮನತುಗಳನುನ್ಹೇೆಳಿ್ವಿರಮಿಸಿದರು.್್ 

 
(ಭೆೊೇಜ್ನದ್ವಿರನಮಕೆಕಂದು್೧್ಗಂಟೆ್೪೦್ನಮಿಷದಿಂದ್ಮೊಂದೊಡಲಪಟಟ್ಶಿಬಿರವು್್ಮತೆು್

ಮಧನಯಹನ್೨್ಗಂಟೆ್೪೦್ನಮಿಷಕೆಕ್ಸಮನವೆೇಶಗೊೆಂಡಿತು)  
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್ಮನಜಿ್ ಸಭನಪತಿಗಳನದ್ ಸರ್ನಮನಯ್ ಡಿ.ಹೆಚ್್.ಶಂಕರಮೊತಿಾಯವರು್ ಮನತರ್ನಡುತನು,್

ವಿಧನನ್ಪರಿಷತುು್ಏಕೆ್ಬೆೇಕು್ಎಂದು್ಟಿೇಕೆ್ಮನಡುವವರಿಗೆ್ಉತುರ್ಎಂಬಂತ,ೆ್್ವಿಧನನಸಭೆ್ಮತುು್
ವಿಧನನ್ಪರಿಷತುು್ಎಂಬ್ಎರಡು್ಸಭೆಗಳು್ಏಕ್ೆಬೇೆಕು್ಎಂದು,್್ವಿಧನನಸಭೆಯಲ್ಲಿ್ವಿಧನನ್ಪರಿಷತುು್
ಏಕೆ್ಬೆೇಕು್ಎನುನವುದರ್ಬಗೆೆ್ಮಹನನ್್ವಯಕ್ತುಗಳು್ವಿಶೆೇಷವನಗಿ್ಮನತರ್ನಡಿರುವಂತಹ್ಸಿ.ಡಿ.ಯನುನ್
ಸಭನಪತಿರ್ನಗಿದ್ನದಗ್ ಪಡದೆುಕೆೊಂಡು್ ತಮಮ್ ರ್ೆೇಂಬರ್ನಲ್ಲಿ್ ಇಟಿಟರುವುದ್ನಗಿ,್ ಆಸಕುರು್ ಅದನುನ್
ಕೆೇಳಬೆೇಕು್ಎಂದು್ಮನವಿ್ಮನಡಿಕೊೆಂಡರು.್್ 

ವೆೇದಗಳ್ ಕನಲದಲ್ಲಿ್ ಸಭ್ೆ ನಡಯೆುತಿುದ್ನದಗ್ ಸಭನ್ ಪಿೇಠದಲ್ಲಿ್ ಕುಳಿತಿರುವವರಿಗೆ್ “ಸಭನಪತಿ”್
ಎಂದು್ಕರಯೆಲನಗುತಿುತುು್ಮತುು್ಅದ್ೇೆ್ಪದವನುನ್ಮೇಲಮರ್ೆಯ್ಸಭನ್ಪಿೇಠದಲ್ಲಿ್ಕುಳಿತಿರುವವರನುನ್
ಸಂಬೆೊೇಧಿಸುವುದು್ಗೌರವಯುತವನದುದು್ಎಂಬುದನುನ್ತಿಳಿಸಿದರು.್್ 

ವಿಧನನಸಭೆ್ಮತುು್ ವಿಧನನ್ ಪರಿಷತಿುನ್ ಕೆಲಸಗಳು್ ಬೆೇರ್ೆ ಬೆೇರ್ೆ ಎಂದು್ ತಿಳಿಸಲು,್ ಹಿಂದ್ೆ್
ಕೆಳಮರೆ್ಯಲ್ಲಿ್ ಒಂದು್ ಎಜ್ುಕೆೇಷನ್್ ಬಿಲ್್್ ತಂದು್ ಅಲ್ಲಿ್ ಪನಸ್್್ ಆಗಿ,್ ಅದು್ ವಿಧನನ್ ಪರಿಷತಿುಗ್ೆ
ಬಂದ್ನಗ್ ಅದರಲ್ಲಿರುವ್ ಲೊೆೇಪ-ದ್ೆೊೇಷಗಳನುನ್ ತೆೊೇರಿಸಿದದಲಿದ್ೇೆ್ ಅದನುನ್ ಒಪಿಪದ್ ಸಕನಾರ್ಮತುೆ್್
ಸೊಕು್ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ್ತಿದುದಪಡಿ್ಮನಡಿತುು್ಎನುನವ್ಉದ್ನಹರಣೆ್ಕೆೊಟಟರು್ಮತುು್ಮಕಕಳ್ಹಕುಕಗಳ್ಬಗೆೆ್
ಮೇಲಮರ್ೆಯಲ್ಲಿ್ಮನತರ್ಮನತರ್ನಡಲು್ಅವಕನಶ್ಕೊೆಟನಟಗ್ಆ್ಚರ್ಚಾಯಲ್ಲಿ್೭೫್ಜ್ನರ್ಪೆೈಕ್ತ್೬೦್ಜ್ನ್
ಶನಸಕರು್ಭನಗವಹಿಸಿ್ಅದರ್ವರದಿ್ಪರಕಟವನದ್ನಗ್ಯುರ್ೈೆಟಡೆ್್ರೆ್ೇಷನ್ನಂದ್ಕರ್ನಾಟಕ್ವಿಧನನ್
ಪರಿಷತಿುಗೆ್ಒಂದು್complimentary್letter್್ಬಂದಿತುು್ಎನುನವ್ವಿರ್ನರವನುನ್ಶಿಬಿರನರ್ಥಾಗಳಿಗ್ೆ
ತಿಳಿಸಿಕೆೊಟಟರು.್್ 

ತನವು್ವಿಧನನ್ಪರಿಷತಿುನ್ಸದಸಯರನಗಿದದ್ಸಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ,್ಶಿರೇಮತಿ್ಗಂಗೊಬನಯಿ್ಹನನಗಲ್್,್
ಶಿರೇ್ ಮಲ್ಲಿಕನಜ್ುಾನ್ ಮನೊಿರ್,್ ಶಿರೇ್ ಹೆಚ್್.ನರಸಿಂಹಯಯ,್ ಡನ:್ ಎಂ.ಸಿ.ಮೇದಿ್ ಇವರುಗಳಂತಹ್

 
ಸದನದಲಿ್ಲ  ಕಡ್ಡಾ ಯ ಹಾಜರಾತಿ 
ಅರ್ಶ್ಯ ಕತೆ ಹಾಗೂ 

ಅನುಸರಸರಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳು 
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ಮಹನನ್್ ವಯಕ್ತುಗಳಿದದರಂೆದು,್ ತಮಮ್ ಪಕಕದಲೆಿೇ್ ಶಿರೇಮತಿ್ ಗಂಗೊಬನಯಿ್ ಹನನಗಲ್್ರವರು್
ಕುಳಿತುಕೊೆಳುಳತಿುದುದದು್ತಮಮ್ಅದೃಷಟವೆಂದು,್ಒಂದು್ಸಲ್ತನವು್ಧವನ್ಏರಿಸಿ್ಮನತರ್ನಡಿದ್ನಗ,್ಹನಗೆ್
ಮನತರ್ನಡಬನರದ್ೆಂದು್ಬುದಿಿ್ಮನತು್ಹೇೆಳಿದದನುನ್ರೆ್ನಪಿಸಿಕೊೆಂಡರು.್್ 

ವಿಧನನ್ಪರಿಷತಿುನಲ್ಲಿ್ಪದವಿೇಧರ್ಮತುು್ಶಿಕ್ಷಕರ್ಕ್ಷೇೆತರದಿಂದ್ಒಟುಟ್ ೧೪್ಜ್ನ್ಆಯ್ಕಕರ್ನಗಿ್
ಬರುತಿುದುದದರಿಂದ್ಸದನದಲ್ಲಿ್ರ್ನವನಗಲೊ್್ಶಿಕ್ಷಕರ್ಬಗೆೆಯ್ಕೇ್ಚರ್ಚಾ್ಆಗುತುದ್್ೆಎಂಬ್ಮನತುಗಳು್
ಕೆೇಳಿ್ಬರುತಿುತುು.್ ್ಆಗ,್ಎರಡು್ದಿವಸಗಳ್ಕನಲ್ಕೆೇವಲ್ಶಿಕ್ಷಣ್ದ್ಬಗೆೆ್ಮನತರ್ನಡಲು್ಅವಕನಶ್
ಕೆೊಟಿಟದದರಿಂದ್ಅರೆ್ೇಕ್ಹೊೆಸ್ವಿಷಯಗಳು್ಹೊೆರಗೆ್ಬಂತೆಂದು್ಸರ್ನಮನಯರು್ತಿಳಿಸಿಕೆೊಟಟರು.್್್್ 

ತನವು್ಸದಸಯರನಗಿ್ಬರುವುದಕೆಕ್ಮುಂರ್ೆ್ಮನನಯ್ಬಸವರನಜ್್ಶಿವಲ್ಲಂಗಪಪ್ಹೊೆರಟಿಟಯವರು್
ಮೇಲಮರ್ೆಯ್ಸದಸಯರನಗಿದದರು.್ಅವರು,್“ಸದನ್ನಡಯೆುತಿುರುವನಗ್ರೆ್ೈಸಗಿಾಕ್ಕರ್ೆಬಂದರೊ,್ಎದುದ್
ಹೆೊೇದರ್ೆಆ್ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ್ಮನತರ್ನಡುವ್ಸದಸಯರ್ಮನತುಗಳು್ಕೇೆಳುವುದು್ಮಿಸ್್್ಆಗುತುದ್ೆ್ಎನುನವ್
ಭಯ್ಆಗುತಿುತುು”್ಎಂದು್ತಮಮ್ಬಳಿ್ಹೆೇಳಿದದನುನ್ಮಲುಕು್ಹನಕ್ತದರು.್್ 

ಸದನದ್ ಕಲನಪಗಳಲ್ಲಿ್ ಇನ್ವನಲ್ಾ್್ ಆಗಬೇೆಕನದರ್ೆ ಹನಜ್ರನತಿ್ ಪರಮುಖ್ವೆಂದು,್ ಸದನದಲ್ಲಿ್
ಕುಳಿತುಕೊೆಂಡನಗ್ ಮನತರ್ ಇತರ್ ಸದಸಯರು್ ತಪುಪ್ ಮನತರ್ನಡುತಿುದ್ನದರೊೆೇ್ ಅಥವನ್ ಸರಿರ್ನಗಿ್
ಮನತರ್ನಡುತಿುದ್ನದರೊೆೇ್ ಎನುನವುದು್ ಅಥಾವನಗುತುದ್;ೆ್ ಅಥವನ್ ರ್ನವು್ ಅದಕೆಕ್ ಎದುದ್ ನಂತು್
ಪರತಿಕರಯಿಸಲು್ ಅನುಕೊಲವನಗುತುದ್ೆ,್ ಚರ್ಚಾಗಳು್ ಆಗುವನಗ್ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷ,್ ವಿರೊೆೇಧ್ ್ ಪಕ್ಷ್
ಎನುನವುದನುನ್ ಮರೆತು,್ ವಿಷರ್ನಧನರಿತ್ ಚರ್ಚಾಗಳನದ್ನಗ್ಮನತರ್ ಉತುಮ್ ಫಲ್ಲತನಂಶ್ ಬರುತುದ್್ೆ
ಎಂಬುದನುನ್ತಿಳಿಸಿಕೊೆಟಟರು.್್ 

ಹಿಂದ್,ೆ್ ಬೆಲ್್್ ಆದಮೇಲ್ೆ ಸದಸಯರು್ ಸದನದ್ ಒಳಗೆ್ ಬಂದು,್ ನಂತರ್ ಸಭನಪತಿಗಳು್
ಕೆೊರೆ್ಯಲ್ಲಿ,್ ಸಭೆಯನುನ್ ಮುಂದೊಡಲನಗಿದ್ೆ್ ಎಂದು್ ಹೆೇಳುವ್ ತನಕವೂ್ ಸದನದಲೆಿೇ್
ಕುಳಿತುಕೊೆಂಡಿರುತಿುದ್ದೆವು,್ ತಮಮಂತೆ್ ಹೊೆಸದ್ನಗಿ್ ಬಂದಂಥ್ ಸದಸಯರು್ ಕರಮೇಣ್್ ಮನತರ್ನಡಲು್
ಕಲ್ಲತರಂೆದು್ ತಿಳಿಸಿದ್ ಸರ್ನಮನಯರು,್ ಸದನದಲ್ಲಿ್ ತಮಮ್ ವಿಷಯ್ ಮುಗಿದ್ ತಕ್ಷಣ್್ ಅಲ್ಲಿಂದ್ ಎದುದ್
ಹೆೊೇಗುವ್ಪದಿತಿಯನುನ್ಬಿಟುಟ್ಹನಜ್ರನತಿ್ಕಡ್ೆಗಮನಕೊೆಡಬೇೆಕೆಂದು್ಹೇೆಳಿ್ತಮಮ್ಮನತುಗಳನುನ್
ಮುಗಿಸಿದರು. 
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ಮನಜಿ್ ಶನಸಕರನದ್ ಮನನಯ್ ಗೆೊೇ.ಮಧುಸೊದನ್ರವರು್ ಮದಲರೆ್ಯದ್ನಗಿ,್

ಕನರ್ನಾಗನರವನುನ್ಏಪಾಡಿಸಿದದ್ಮನನಯ್ಸಭನಪತಿಯವರಿಗ್ೆಮತುು್ವಿಧನನ್ಪರಿಷತಿುಗೆ್ನೊತನವನಗಿ್
ಆಯ್ಕಕರ್ನಗಿ್ ಬಂದಿದದ್ ಶನಸಕರುಗಳಿಗೆ್ ಅಭಿನಂದರೆ್್ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.್ ತನವು್ ವಿಧನನಪರಿಷತಿುಗೆ್ ಬರಲು್
ಟಿಕೆಟ್್ಕೊೆಡಿಸಿದುದ,್ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೆೊಂಡು್ಬಂದಿದುದ್ಸರ್ನಮನಯ್ಡಿ.ಹೆಚ್್.ಶಂಕರಮೊತಿಾಯವರು್ಎಂಬುದನುನ್
ರೆ್ನಪಿಸಿಕೊೆಂಡರು.್ 

 
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ್ ದೊರದಶಾನ್ ಪನರರಂಭವನದ್ನಗಿನಂದ್ ಅಲ್ಲಿ್ ನಡಯೆುವಂತಹ್ ಚರ್ಚಾಗಳಲ್ಲಿ್

ಹೆರ್ನಚಗಿ್ಭನಗವಹಿಸುತಿುದದವರಲ್ಲಿ್ತನನೊ್ಒಬಬರ್ಂೆದು,್ಸದನದಲ್ಲಿ್ಸುದಿದ್ಮನಡುತಿುದದ್ಶನಸಕರುಗಳ್ಪೆೈಕ್ತ್
ಕೊಡ್್ಒಬಬರ್ನಗಿರುತಿುದ್ೆದ್ಎಂದು್ತಿಳಿಸಿದ್ಸರ್ನಮನಯರು,್ವಿಧನನ್ಪರಿಷತುು,್ವಿಧನನ್ಸಭೆ,್ರನಜ್ಯಸಭೆ್
ಮತುು್ ಲೊೆೇಕಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ್ ಶನಸನ್ ರಚಿಸುವಂಥವರಿಗ್ೆ “ಶನಸಕರು”್ ಎಂದು್ ಕರಯೆುತನುರೆ್ ಎನುನವ್
ವಿಷಯ್ತಿಳಿಸಿದರು.್್ 

ಒಬಬ್ ವಯಕ್ತು್ ಜ್ನಪರತಿನಧಿರ್ನಗಿ್ ಚುರ್ನಯಿತರ್ನದ್ ಮೇಲೆ್ ಜ್ನರ್ ದೃಷ್ಟಟ್ ಆತನ್ ಕುರಿತಂತ್ೆ
ಭಿನನವನಗುತುದ್ೆ,್ ವೆೈಯಕ್ತುಕವನಗಿ,್ ಸನಮನಜಿಕ-ರನಜ್ಕ್ತೇಯ-ಆರ್ಥಾಕ್ ಮತುು್ ರೆ್ೈತಿಕವನಗಿ್ ಉತುಮ್
ನಡವಳಿಕೆಗಳುಳಳವರ್ನಗಿರಬೇೆಕೆಂದು್ಬಯಸುತನುರೆ.್ ್ನಯಮಗಳಲ್ಲಿ್ಇಂಥದ್ದೆೇ್ಡರೆಸ್್್ಹನಕ್ತಕೆೊಂಡು್
ಬರಬೆೇಕು್ಎನುನವುದು್ಇಲಿದ್ೆೇ್ಇದದರೊ್ಸದನದ್ಒಳಗೆ್ಬರಬೆೇಕನದರೆ್ಟಿೇ-ಶಟ್ಾ,್ಜಿೇನಿ್್ಪನಯಂಟ್್
ಹನಕ್ತಕೆೊಳಳದ್ೆೇ,್ಜ್ನರ್ಅಪೇೆಕ್ಷೆಯಂತೆ್ಔಪರ್ನರಿಕ್ವಸಿವನುನ್ತೆೊಟುಟ್ಬರಬೆೇಕಂೆದು್ತಿಳಿಸಿದರು.್್ 

ಶನಸಕರು,್ ದ್ೆೇವಸನಥನ,್ ಧನಮಿಾಕ್ ಸಮನರಂಭ,್ ಮದುವೆ್ ಸಮನರಂಭ್ ಅಥವನ್ ಇತರ್
ಸಮನರಂಭಗಳಿಗೆ್ ಹೊೆೇದ್ನಗ್ ಸನಮನನಯವನಗಿ್ ದೊರದಶಾನದ್ ರ್ನರೆ್ಲ್್ಗಳವರು್ ಅದನುನ್ ಕವರ್್
ಮನಡುತಿುರುತನುರ.ೆ್ಅಂತಹ್ಸಂದರ್ಾಗಳಲ್ಲಿ್ತಮಮ್ನಡವಳಿಗಳ್ಕಡ್ೆಗಮನಕೊೆಟುಟ್ರ್ನವುದ್ೆೇ್ಟಿೇಕೆಗ್ೆ
ಒಳಗನಗುವ್ಪರಸಂಗಗಳನುನ್ಎದುರಿಸುವಂತನಗಬನರದ್ೆಂದು್ತಿಳಿಸಿಕೊೆಟಟರು.್್ 

  ಶಾಸಕರಾಗಿ ಮಾಧಯ ಮ  ನಿರ್ವಹಣೆ 
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ರನಜ್ಕ್ತೇಯ್ನಮಮಲಿರ್ಜಿೇವನದ್ಅವಿಭನಜ್ಯ್ಅಂಗವನಗಿದದರೊ,್ಅದನುನ್public್ toilet್
ಎನುನತನುರೆ.್್ಅದು್ಶುದಿವನಗಿರಬೆೇಕೆಂದು್ಎಲಿರ್ಅಪೇೆಕ್ಷೆರ್ನಗಿದದರೊ್ಅದನುನ್ಬಳಸುವವರು್ತಮಮ್
ಕೆಲಸ್ಮುಗಿಸಿಕೊೆಂಡು್ಹೊೆೇಗುತನುರೆ,್ಅದರ್ಸಾಚಛತಯೆ್ಕಡಗೆೆ್ಗಮನ್ಕೆೊಡುವುದಿಲಿ.್್ರನಜ್ಕ್ತೇಯದ್
ಸಿಥತಿ್ಹಿೇಗನಗಬನರದು,್ಅದನುನ್ಸಾಚಛಗೆೊಳಿಸುವ್ಕೆಲಸ್ಮನಡಬೆೇಕ್ತದ್ೆ್ಎಂದು್ಹೆೇಳಿದರು.್್ 

ಶನಸಕರು್ಆರ್ಥಾಕ್ಶಿಸುನುನ್ಬೆಳೆಸಿಕೆೊಳಳಬೆೇಕು್ಎಂಬುದರ್ಬಗೆೆ್ಹೆೇಳುತನು,್ಒಂದು್ವೆೇಳೆ್ಆತನ್
ರ್ೆಕ್್ಬೌನಿ್ ಆದರೆ,್ರಿಯಲ್್್ಎಸಟೆೇಟ್್ದಂಧೆ್ನಡಸೆಿ,್ದುಡುಾ್ಪಡದೆುಕೆೊಂಡು್ನವೆೇಶನ್ಕೆೊಡದ್ೇೆ್
ಮೇಸ್ಮನಡಿ,್ ಆತನನುನ್ ಪೆೊಲ್ಲೇಸರು್ ಅರಸೆ್ಟ್್ ಮನಡುವ್ ಸಂದರ್ಾ್ ಬಂದ್ನಗ,್ ಪೆೊಲ್ಲೇಸರಿಂದ್
ತಪಿಪಸಿಕೊೆಳುಳವುದಕೆಕ್ ್ ಇವರು್ ರನಜ್ಕ್ತೇಯಕಕೆ್ ಹೆೊೇಗುತಿುದ್ನದರ್ೆ ಎಂದು್ ಜ್ನ್ ಮನತರ್ನಡಿಕೊೆಳುಳವ್
ಹನಗನಗಬನರದು್ಎಂದು,್್ಹನಗನಗಿ್ಆರ್ಥಾಕ್ಶಿಸುು್ಬಹು್ಮುಖ್ಯವನದುದ್ೆಂದು್ತಿಳಿಸಿಕೆೊಟಟರು.್ 

ಕನರ್ನಾಂಗ,್ ಶನಸಕನಂಗ್ ಮತುು್ ರ್ನಯರ್ನಂಗವನುನ್ ಬಿಟುಟ,್ ರ್ನವ್ ಕನನೊನನಲ್ಲಿಯೊ್
ವಿವರಣೆ್ ಕೆೊಡದ್ೇೆ್ ಇರುವಂತಹ,್ ಅಧಿಕನರವನುನ್ ತನನಷಟಕೆಕ್ ತನರೆ್ೇ್ ಪಡದೆುಕೆೊಳುಳವಂತೆ್ ಇರುವ್
ರ್ನವುದ್ನದರೊ್ಒಂದು್ರಂಗವೆಂದರ್ೆಅದು್ಪತಿರಕನ್ರಂಗ,್ದೃಶಯ್ಮನಧಯಮ್ಮತುು್ಸನಮನಜಿಕ್
ಜನಲತನಣ್ಗಳು್ ಎಂದು್ ತಿಳಿಸಿ,್ ಹಿಂದ್ೆ್ ಸದನಗಳ್ ಕಲನಪಗಳನುನ್ ಕವರ್್ ಮನಡಲು್ ಬರುತಿುದದ್್್್್್್್್
ಡನ:್ ತೆೇಜ್ಸಿಾನಗೌಡ,್ ಪಬಿಿಕ್್ ಟಿ.ವಿ.ರಂಗರ್ನಥ್,್ ಶಿರೇ್ ಸತಯನ್,್ ಶಿರೇ್ ಶೇೆಷಣ್ಣ,್ ಶಿರೇ್ ಗರುಡನಗಿರಿ್
ರ್ನಗರನಜ್್ಮತುು್ಶಿರೇಮತಿ್ಶೆೇಷ್ಚಂದಿರಕನ್ಅವರುಗಳನುನ್ರೆ್ನಪಿಸಿಕೊೆಂಡರು.್್ 

ಸದನದಲ್ಲಿ್ ಕನಯಾಕಲನಪಗಳು್ ನಡಯೆುವನಗ್ ಶಿರೇ್ ಡಿ.ಹೆಚ್್.್ ಶಂಕರಮೊತಿಾ,್್್್್್್್್್್್್್್
ಡನ:್ ಎಂ.ಆರ್.ತಂಗನ,್ ಶಿರೇ್ ಕೃ.ನರಹರಿ,್ ಡನ:್ ವಿ.ಎಸ್್.ಆರ್ನಯಾ,್ ಶಿರೇ್ ಹನರನಹಳಿಳ್ ರನಮಸನಾಮಿ,್್್್್
ಶಿರೇ್ಎಂ.ಪಿ.ಪರಕನಶ್,್ಶಿರೇ್ಯಂ.ಸಿ.ರ್ನಣ್ಯಯ,್ಶಿರೇ್ಬಸವರನಜ್್ಶಿವಲ್ಲಂಗಪಪ್ಹೆೊರಟಿಟಯವರು್ಶಿಸನುಗಿ್
ಕುಳಿತುಕೊೆಳುಳತಿುದದರು್ಮತುು್ವಿವಿಧ್ನಯಮಗಳ್ಅಡಿ್ಅಜೆಂಡನದಲ್ಲಿ್ಇರಬಹುದ್ನದ್ವಿಷಯಗಳ್ಬಗೆೆ್
ಮನತರ್ನಡಲು್ಸಿದಿ್ಮನಡಿಕೆೊಂಡು್ಬರುತಿುದದರು.್್ಡನ:್ತಂಗನರವರು್ವೃತಿುಯಲ್ಲಿ್ಸಜ್ಾನ್್ಆಗಿದದರೊ್
ಅವರಿಗೆ್ಕೃಷ್ಟಯ್ಬಗೆೆಯೊ,್ಅಬಕನರಿ್ಸುಂಕದ್ವಿರ್ನರಕಕೆ್ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತಚ್ಶಿರೇ್ಯಂ.ಸಿ.ರ್ನಣ್ಯಯ್
ಅವರು್ಪರಬುದಿತೆಯಿಂದ್ಮನತರ್ನಡುತಿುದದರೆಂದು್ಶಿಬಿರನರ್ಥಾಗಳಿಗೆ್ತಿಳಿಸಿದರು. 

ಪಿರಂಟ್್ಮಿೇಡಿರ್ನದ್ಪನರಮುಖ್ಯತೆಯನುನ್ತಿಳಿಸುತನು,್ಜ್ನರ್ನಯಕರನದವರು್ಪರತಿದಿನ್ಎರಡು್
ಪತಿರಕೆಗಳನುನ್ಓದಬೆೇಕೆಂದು,್ಅದರಲೊಿ್ಎಡಿಟೊೆೇರಿಯಲ್್್ಕನಲಂ್ಓದಲೆೇಬೆೇಕೆಂದು,್ಅದುಭತವನಗಿ್
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ಎಡಿಟೆೊೇರಿಯಲ್್್ ಕನಲಂ್ ಬರೆಯುತಿುದದ್ ಮನನಯ್ ಖ್ನದಿರ್ ಶನಮಣ್ಣ್ ಅವರನುನ್ ಜ್ಞನಪಿಸಿಕೆೊಂಡರು.್್
ಸದನದ್ ಭೆೊೇಜ್ನ್ ವಿರನಮದ್ ವೆೇಳೆಯಲ್ಲಿ್ಊಟಮನಡಲು್ ಬೆೇರ್ೆ ಕಡ್ೆ ಹೊೆೇಗದ್ೇೆ,್ ಲೌಂಜ್ನಲ್ಲಿ್
ಇರುವಂತಹ್ ಕನಯಂಟಿೇನ್ಗೆ್ ಹೆೊೇದರ,ೆ್ ಅಲೆಿೇನು್ ಪತರಕತಾರು್ಊಟ್ಮನಡುತನು್ರ್ನವ್ರ್ನವ್
ಸದಸಯರು್ರ್ನವ್ರಿೇತಿ್ಮನತರ್ನಡುತನುರ್ೆಎಂದು್ಹೇೆಳಿಕೆೊಳುಳವುದನುನ್ರ್ನವು್ಕೇೆಳಬಹುದು.್್ಅಲಿದ್ೆೇ್
ಸದನದಲ್ಲಿ್ರ್ನವು್ಕೆೇಳುವಂತಹ್ಪರಶೆನಗೆ್ಪೊರಕವನದ್ಅಂಶಗಳನುನ್ಕೆೇಳಲು್ಪತರಕತಾರು್ಸಹನಯ್
ಮನಡುತನುರ್ೆಎಂಬುದನುನ್ತಿಳಿಸಿಕೆೊಟಟರು.್  

ದೃಶಯ್ಮನಧಯಮಗಳ್ಬಗೆೆ್ಮನತರ್ನಡುತನು,್ಟಿ.ವಿ.ಯವರು್ನಮಮ್ಬಳಿ್ಮೈಕ್್ತಂದ್ತಕ್ಷಣ್,್
ಅನವನಯಾವಲಿದಿದದರೊ್ ಮನತರ್ನಡಲೆೇಬೇೆಕು್ ಎನುನವ್ ಚಟ್ ಹತಿುಸಿಕೊೆಳಳಬನರದ್ಂೆದು,್ ಕೆಣ್ಕುವ್
ಸಲುವನಗಿ್ಕೆೇಳುವ್ಪರಶೆನಗೆ್ಸಪಷಟವನದ್ಉತುರ್ಗೊೆತಿುದದರೆ್ಮನತರ್ಪರತಿಕರಯಿಸಬೆೇಕೆಂದು್ತಿಳಿಸಿದರು.್್
ಶನಸಕರು್ರ್ನವುದ್ನದರೊ್ಒಂದು ಕನರ್ಾಕರಮದಲ್ಲಿ್ವೆೇದಿಕೆಯ್ಮೇಲೆ್ಕುಳಿತುಕೆೊಳುಳವ್ಪರಸಂಗ್
ಬಂದ್ನಗ,್ ಬೆೇರಯೆವರು್ ಬಂದು,್ ರ್ನವು್ ಕುಳಿತುಕೊೆಂಡಿರುವ್ ಜನಗದಿಂದ್ ಮತೆೊುಂದು್ ಕಡ್ೆ
ಕುಳಿತುಕೊೆಳಿಳ್ಎಂದು್ಹೇೆಳುವ್ಹನಗೆ್ಇರಬನರದು;್್ರ್ನವು್ಮನತರ್ನಡಿದ್ಮೇಲೆ್ಅದು್ಸುಳುಳ್ಎಂದು್
ಹೆೇಳುವಂಥ್ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನುನ್ತಂದುಕೊೆಳಳಬನರದು,್್ಈ್ಎರಡು್ಅಂಶಗಳನುನ್ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟಕೊೆಳಳಲು್
ಸೊಚಿಸಿದರು.್್ 

ತನವು್ಹಕುಕಬನಧಯತನ್ಸಮಿತಿಯ್ಅಧಯಕ್ಷರನಗಿದ್ನದಗ,್ವಕಫ್್ಬೆೊೇಡ್ಾನ್55್ಸನವಿರ್ಎಕರ್ೆ
ಜನಗವನುನ್ ನುಂಗಿದದ್ ವಿಷಯಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತಚ್ unanimous್ resolution್ ಮನಡಿಕೊೆಟಟ್
ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ್ ವಕಫ್್ ಬೆೊೇಡ್ಾನ್ ಮಂತಿರಗಳು್ ರನಜಿೇರ್ನಮ್ ನೇಡಿದದನುನ್ ಪರಸನುಪಿಸಿ,್ ಇಂತಹ್
ಪರಕರಣ್ಗಳನುನ್ ನವಾಹಿಸಲು್ ಸೊಕು್ ್ documentary್ evidence್ ಇರಬೇೆಕೆಂದು್ ತಿಳಿಸಿದರು.್್
ಇಂತಹ್ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ್ ಹಣ್ದ್ ಆಮಿಷಕೆಕ್ ಅಥವನ್ ಹೆದರಿಕೆಗ್ೆ ಮಣಿಯದ್ೇೆ್ ರೆ್ೈತಿಕತೆಯಿಂದ್
ನಡದೆುಕೆೊಳಳಬೆೇಕೆಂದು್ಸಲಹೆ್ಕೆೊಟಟರು.್್ 

ದೃಶಯ್ಮನಧಯಮದ್ಮುಂದ್ೆ್ಹೆೊೇಗಬೆೇಕನದರ್ೆಸಕಲ್ತರ್ನರಿ್ಮನಡಿಕೆೊಂಡು್ಹೆೊೇಗಬೇೆಕು್
ಮತುು್ರ್ನವುದ್ೇೆ್ ಕನರಣ್ಕೊಕ್ಮನಧಯಮವನುನ್ ಟಿೇಕೆ್ಮನಡುವುದಕೆಕ್ ಹೊೆೇಗಬನರದು,್ ಅವಮನನ್
ಮನಡುವುದಕೆಕ್ಹೊೆೇಗಬನರದು್ಎಂದು್ತಿಳಿಸಿದರು. 
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ದೃಶಯ್ಮನಧಯಮಗಳು್ಒಂದು್ವೆೇಳೆ್ತಪನಪಗಿ್ಅರೆೈಾಸಿ್ಹೆೇಳಿದ್ನಗ್ಅಥವನ್ತೊೆೇರಿಸಿದ್ನಗ,್
ಸಂಬಂಧಪಟಟವರು್ ಅದರ್ ವಿರುದಿ್ ರ್ನಯರ್ನಲಯದಲ್ಲಿ್ ಮಕದದಮಯರೆ್ೊನೇ್ ಅಥವನ್ ಪೆೊಲ್ಲೇಸ್್್
ಠನಣೆಯಲ್ಲಿ್ ದೊರರೆ್ೊನೇ್ ಕೆೊಡಬಹುದು.್ ಆದರೆ್ ಸನಮನಜಿಕ್ ್ ಜನಲತನಣ್ದವರ್ ಬಗೆೆ್ ಆ್ ರಿೇತಿ್
ಮನಡುವುದಕೆಕ್ಆಗುವುದಿಲಿವೆಂದು್ಮತುು್ಅವರು್ಹಿಡನೆ್್ಕನಯಮರನಗಳಿಂದ್ಅಥವನ್ಮಬೆೈಲ್್ಗಳಿಂದ್
ಶ್ಟ್್ಮನಡಿ,್ಅದನುನ್ಫನವಾಡ್ಾ್ಮನಡಿಬಿಡುತನುರೆ.್್ಇಂಥದದರಿಂದ್ಎಚಚರವನಗಿರಬೆೇಕೆಂದು್ಸಲಹೆ್
ನೇಡಿದರು. 

 
ಶನಸಕರ್ ಆಪು್ ಸಹನಯಕರು್ ಮತುು್ ಅಂಗರಕ್ಷಕರು್ ಇಡಿೇ್ ವಿದಯಮನನಗಳನುನ್ ಬಹಳ್

ಹತಿುರದಿಂದ್ರೆ್ೊೇಡುತಿುರುತನುರನದದರಿಂದ್ಅವರಿಂದಲೊ್ಎಚಚರಿಕೆ್ವಹಿಸಬೆೇಕೆಂದು;್ಎಷೆೊಟೇ್ಪಿ.ಎ.ಗಳು,್
ಗುರುವಿಗೆ್ ತಿರುಮಂತರ್ ಎಂದು್ ಹೆೇಳುವ್ ಹನಗೆ,್ ನಂತರದ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ್ ಶನಸಕರನಗಿ,್ಮಂತಿರಗಳನಗಿ್
ಅಥವನ್ ್ ರನಜ್ಕನರಣಿರ್ನಗಿ್ ಬಂದಿದ್ನದರ್ೆ ಎನುನವ್ ಮನಹಿತಿಯನುನ್ ಕೆೊಟಟರು.್ ್ ಶನಸಕ್
ಎನಸಿಕೆೊಂಡವನು್ ರ್ನರಿಗೊ್ ಮೇಸ್ ಮನಡುವ್ ಯೇಚರ್ೆ್ ಮನಡಬನರದು;್್
ಪನರಮನಣಿಕರ್ನಗಿರಬೆೇಕು;್ಶುದಿ್ರ್ನರಿತರಯವುಳಳವರ್ನಗಿದದರೆ್ರ್ನರೊ್ಕೊಡ್ತಮಮನುನ್ಹಿಡಿಯುವ್ಪರಶೆನ್
ಬರುವುದಿಲಿ್ಎಂಬುದನುನ್ತಿಳಿಸಿಕೆೊಟಟರು.್್ 

ಜ್ನ್ಪರತಿನಧಿಗಳನದವರು್ಕನರ್ನ-ವನರ್ನ-ಮನಸನ್ಶುದಿವನಗಿದುದ,್ ಹೆಣಿಣನ್ಬಗೆೆ್ ಅಗೌರವ್
ತೆೊೇರಿಸುವಂಥ್ ನಡವಳಿಗಳನುನ್ ಪರದಶಿಾಸಬನರದು;್ಈ್ ದಿಸಯೆಲ್ಲಿ್ ಎಚಚರಿಕಯೆಿಂದ್ ಇರಬೇೆಕೆಂದು್
ಸೊಚಿಸಿದರು.್ 

ಗೃಹ್ಸಚಿವರನಗಿದದ್ಮನನಯ್ವಿ.ಎಸ್್.ಆರ್ನಯಾರವರ್ಪನರಮನಣಿಕತೆ್ಬಗೆೆ್ಮನತರ್ನಡುತನು,್
ರ್ನಲುಕ್ ಜ್ನ್ಐ.ಎ.ಎಸ್್.್ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಗೆ್ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತಚ್ಸಹಿ್ಬೆೇಕನಗಿದ್ನದಗ್ರ್ನನು್ಆ್ಕುರಿತು್
ಮನನಯ್ವಿ.ಎಸ್್.ಆರ್ನಯಾರವರಿಗ್ೆತಿಳಿಸಿದ್ೆ.್್ಅವರು್ಒಂದು್ದಿನ್ಬೆಳಿಗೆೆ್ಬರುವುದಕಕೆ್ಹೆೇಳಿದರು.್
ರ್ನನು್ಆ್ಅಧಿಕನರಿಗಳ್ಸಹಿತ್ಅವರ್ಹತಿುರ್ಹೊೆೇಗುವುದಕಕೆ್ಮುಂರ್ೆ್ಆ್ಅಧಿಕನರಿಗಳನುನ್ಹೆೊರಗ್ೆ
ಇರಿಸಿ್ರ್ನನು್ಒಳಗೆ್ಹೆೊೇಗಿ,್ಆ್ಅಧಿಕನರಿಗಳು್ಹೆೊರಗೆ್ಇದ್ನದರ;ೆ್ಅವರಿಗೆ್ಸಂಬಂಧಪಟಟ್ಕಡತ್ತಮಮ್
ಬಳಿ್ಇದ್್ೆಎಂದು್ಹೆೇಳಿದ್ೆ.್್ಆಗ್ಮದಲು್ಅವರು,್ಹೆೊರಗಡೆ್ಇದದ್ಅಧಿಕನರಿಗಳನುನ್ಒಳಗ್ೆಕರಸೆಿ,್
ಕನಫಿ್ಕೆೊಟುಟ,್ಅವರ್ಪಸಾನಲ್್ರಕೆನಡ್ಾ್ರ್ೆರ್ನನಗಿದ್ೆ್ಎಂದು್ತಿಳಿದುಕೊೆಂಡ್ತಕ್ಷಣ್್ಕಡತಕೆಕ್ಸಹಿ್



 
 

Page 53 of 65 
 

ಹನಕ್ತದರು.್ ್ ಬಂದಿದದ್ ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಗೊ್ ತುಂಬನ್ ಆಶಚಯಾವನಗಿ,್ ಈ್ ಕೆಲಸ್ ಇಷುಟ್ ಸುಲಭವನಗಿ್
ಆಗುತುದ್ೆ್ ಎಂದು್ ಅಂದುಕೆೊಂಡಿರಲ್ಲಲಿ್ ಎಂಬ್ ಮನತನೊನ್ ಹೆೇಳಿದರು.್ ್ ಹನಗನಗಿ,್ ಎಲಿರಲೊಿ್
ಪನರದಶಾಕತೆ್ಬಹಳ್ಮುಖ್ಯವನದುದು್ಎಂಬುದನುನ್ಶಿಬಿರನರ್ಥಾಗಳಿಗೆ್ತಿಳಿಸಿದರು.್್ 

ಪನರಮನಣಿಕ್ವಯಕ್ತುಗಳು್ಎಲನಿ್ಪಕ್ಷಗಳಲೊಿ್ಇರುತನುರ,ೆ್್ಎಲಿರೊ್ಎಲನಿ್ಸಮಯದಲ್ಲಿ್ಎಲಿರಿಗೊ್
ಒಳೆಳಯವರನಗಿರುವುದಿಲಿ;್ಕಟೆಟವರೊ್ಆಗಿರುವುದಿಲಿ.್್ಆದದರಿಂದ್ರ್ನರ್ಬಗೆೆಯ್ಕೇ್ಆಗಲ್ಲ್ಶನಶಾತವನಗಿ್
ದ್ೆಾೇಷವನುನ್ ಇಟುಟಕೊೆಳಳಬನರದು್ ಎನುನವ್ ಮನತುಗಳನುನ್ ಸರ್ನಮನಯ್ ಗೆೊೇ.ಮಧುಸೊದನ್ರವರು್
ತಿಳಿಸಿಕೆೊಟಟರು.್್ 

ಸಮನಜ್ದಲ್ಲಿ್ ಹೆೊೇರನಟ್ ಮನಡಿಕೆೊಂಡು್ ಹೊೆಸದ್ನಗಿ್ ಆಯ್ಕಕರ್ನಗಿ್ ಬಂದಿರುವ್ ಜ್ನ್
ಪರತಿನಧಿಗಳು್ತಮಮ್ಹೆಸರು್ಮತುು್ಪರತಿಭೆಯನುನ್ಉಜ್ಾಲಗೆೊಳಿಸುವ್ನಟಿಟನಲ್ಲಿ್ಕೆಲಸ್ಮನಡಬೇೆಕೆಂದು,್
ಅಧಿಕನರ್ ಮತುು್ ಹಣ್್ ಶನಶಾತವಲಿವೆಂದ್ ಸರ್ನಮನಯರು,್ ತನವು್ ಮನಡಿದ್ ಒಳೆಳಯ್ ಕೆಲಸ್ ಮನತರ್
ಜೆೊತೆಗಿರುತುದ್ೆ್ಎಂಬುದ್ನಗಿ್ತಿಳಿ್ಹೆೇಳಿದರು.್ ್ಇದಕೆಕ್ಉದ್ನಹರಣ್ೆಎಂಬಂತ,ೆ್ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ್ಅರೆ್ೇಕ್
ಮುಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು್ಮತುು್ ರನಜ್-ಮಹನರನಜ್ರು್ ಆಳಿಾಕೆ್ ನಡಸೆಿ್ ಹೊೆೇಗಿದದರೊ,್ ರೆ್ನಪಿಸಿಕೊೆಳುಳವುದು್
ಕೆೇವಲ್್್್್ಶಿರೇ್ಕೆಂಗಲ್್್ಹನುಮಂತಯಯ,್ಶಿರೇ್ಸರ್.ಎಂ.ವಿ.ವಿಶಾೆೇಶಾರಯಯ,್ಶಿರೇ್ರ್ನಲಾಡಿ್ಕೃಷಣರನಜ್್
ಒಡಯೆರ್್ಅವರುಗಳ್ಹೆಸರುಗಳನುನ್ಮನತರ್ಎಂದು್ತಿಳಿಸಿದರು.್್್ 

ರ್ನವುಗಳು್ರ್ನರಿಗೊ್ಕಲ್ಲಸಿಕೊೆಡಲು್ಹೊೆೇಗದ್ೆೇ,್ಕಲ್ಲಯಬೆೇಕನಗಿರುವುದನುನ್ಎಲಿರಿಂದಲೊ್
ಕಲ್ಲಯಬೆೇಕು,್ ಅದರೆ್ನೇ್ ಆದಶಾವನಗಿ್ ಇಟುಟಕೊೆಳಳಬೆೇಕು್ ಎಂದು್ ಹೆೇಳಿದ್ ಸರ್ನಮನಯರು್ ತಮಮ್
ಭನಷಣ್ವನುನ್ಮುಗಿಸಿದರು.್್ 

 
  (ಕರ್ನಾಟಕ್ವಿಧನನ್ಪರಿಷತಿುನ್ಅಪರ್ಕನಯಾದಶಿಾಯವರನದ್ಶಿರೇಮತಿ್ಎಸ್್.ನಮಾಲರವರು್ 

್್್್್್ಸರ್ನಮನಯ್ಗೆೊೇ.ಮಧುಸೊದನ್ಅವರಿಗೆ್ಧನಯವನದಗಳನುನ್ತಿಳಿಸಿದರು) 
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ವಿಧನನ್ ಪರಿಷತಿುನ್ ಶನಸಕರನದ್ ಶಿರೇ್ ಎಂ.ಎಲ್್.ಅನಲ್್ಕುಮನರ್ರವರು್ ಮನತರ್ನಡಿ,್
ಉಪರ್ನಯಸ್ನೇಡಲು್ಬಂದಿದದ್ಮನನಯ್ಗೊೆೇ.ಮಧುಸೊದನ್್ಮತುು್ಮನನಯ್ಡಿ.ಹೆಚ್್.ಶಂಕರಮೊತಿಾ್
ಅವರುಗಳು್ನೇಡಿದ್ಮನಹಿತಿಗಳು್ಬಹಳ್ಉಪಯುಕುವನಗಿತುೆಂದು್ತಿಳಿಸಿ,್ಶಿಬಿರವನುನ್ಆಯೇಜ್ರೆ್್
ಮನಡಿದ್ಸರ್ನಮನಯ್ಬಸವರನಜ್್ಶಿವಲ್ಲಂಗಪಪ್ಹೊೆರಟಿಟಯವರಿಗ್ೆಧನಯವನದಗಳನುನ್ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.್್ 

ಹೆೊಸದ್ನಗಿ್ಆಯ್ಕಕರ್ನಗಿ್ಬಂದಿರುವ್೨೫್ಜ್ನ್ಶನಸಕರು,್ತಮಮ್ಕತಾವಯಗಳೆೇನು್ಎಂದು್
ತಿಳಿದುಕೊೆಂಡಿದದಲಿದ್ೆೇ,್ ವಿಧನನ್ ಮಂಡಲದ್ ್ ಇತಿಹನಸದಲ್ಲಿ್ ಸನಕಷುಟ್ ಅನುಭವ್ ಇರುವಂತಹ್
ಮಹನೇಯರುಗಳನುನ್ಕರಯೆಿಸಿ್ತರಬೆೇತಿ್ಕೊೆಡಿಸಿದದಕೆಕ್ವಿಶೇೆಷ್ಧನಯವನದಗಳನುನ್ಅಪಿಾಸಿದರು. 

ಮನನಯ್ ರನಮಕೃಷಣ್ ಹೆಗಡೆಯವರ್ ನಂತರ,್ ೧೩್ ಸಲ್ ಬಜೆಟ್್ಮಂಡರೆ್್ಮನಡಿರುವಂತಹ್
ಸರ್ನಮನಯ್ಸಿದಿರನಮಯಯನವರು,್ಬಜೆಟ್್ರ್ನವರಿೇತಿ್ಇರಬೇೆಕು;್ತೆರಿಗೆಯನುನ್ರ್ನವರಿೇತಿ್ವಸೊಲು್
ಮನಡಬೇೆಕು,್ಅದನುನ್ರ್ನವುದಕೆಕ್ಖ್ಚುಾ್ಮನಡಬೇೆಕು್ಎನುನವ್ವಿರ್ನರವನುನ್ತಿಳಿಸಿಕೆೊಟಿಟದುದ್ಮತುು್
ಸನವಾಜ್ನಕ್ಲೆಕಕಪತರ್ಸಮಿತಿಯ್ಸದಸಯರನಗಿರತಕಕಂಥವರು್ರ್ನವರಿೇತಿ್ಕತಾವಯ್ನವಾಹಿಸಬೆೇಕು್
ಎನುನವುದರ್ ಬಗೆೆ್ ಪರಸನುಪಿಸಿದ್ ವಿರ್ನರ್ ತುಂಬನ್ ಉಪಯುಕುವನದ್ ಮನಹಿತಿರ್ನಗಿತುು್ ಎಂದು್
ತಿಳಿಸಿದರು.್್ 

ಅದ್ೆೇರಿೇತಿ,್ ಮನಜಿ್ ಸಭನಧಯಕ್ಷರನದ್ ಮನನಯ್ ಕೆ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ಕುಮನರ್ರವರು,್ ವಿಧನನ್
ಮಂಡಲದ್ಸನಥಯಿ್ಸಮಿತಿಗಳ,್ಸದನ್ಸಮಿತಿಗಳ್ಕತಾವಯ್ಮತುು್ಕನಯಾನವಾಹಣೆ್ಬಗೆೆಯೊ,್
ಡನ:ಬಿ.ಎಲ್್ಶಂಕರ್ರವರು,್ ಶ್ನಯ್ ವೆೇಳೆಯಲ್ಲಿ್ ಪರಶೆನಗಳನುನ್ ತೆಗೆದುಕೆೊಳುಳವ್ ವಿಧನನ,್ ಗಮನ್
ಸಳೆೆಯುವ್ಸೊಚರೆ್,್ಸನವಾಜ್ನಕ್ಮಹತಾದ್ವಿಷಯಗಳನುನ್ರ್ನವರಿೇತಿ್ಪರಶೆನ್ಮನಡಬೇೆಕೆಂಬುದರ್
ಬಗೆೆಯೊ,್ಮನನಯ್ಶಿರೇ್ಕೆ.ಟಿ.ಶಿರೇಕಂಠೇೆಗೌಡರವರು,್ಸದನದಲ್ಲಿ್ಶನಸಕರ್ಜ್ವನಬನದರಿ,್ಹಕುಕಗಳು್ಮತುು್
ಕತಾವಯಗಳು,್ಸದನದ್ಒಳಗೆ್ಇರುವನಗ್ಪನಲ್ಲಸಬೇೆಕನದ್ಶಿಸುು,್ಪಿೇಠಕೆಕ್ಗೌರವ್ಕೆೊಡುವ್ರಿೇತಿ,್
ಪದಗಳ್ ಬಳಕೆ,್ ಬನವಿಗೆ್ ಇಳಿದು್ ಪರತಿಭಟರೆ್್ ಮನಡತಕಕದದಲಿ್ ಎನುನವುದರ್ ಬಗೆೆ್ ಹೆೇಳಿದ್ ್ ಎಲನಿ್
ವಿರ್ನರಗಳನುನ್ತಿಳಿದುಕೊೆಂಡಿದುದ್ಒಳಳೆಯ್ಅನುಭವವನಗಿತುು್ಎಂದು್ತಿಳಿಸಿದರು.್್ 

ಸುಮನರು್ ೩೦್ ವಷಾಗಳ್ ಕನಲ್ ಸದನದ್ ಸದಸಯರನಗಿ್ ಮತುು್ ೮್ ವಷಾಗಳ್ ಕನಲ್
ಸಭನಪತಿಯವರನಗಿ್ ಕನಯಾನವಾಹಿಸಿದದ್ ಸರ್ನಮನಯ್ ಡಿ.ಹೆಚ್್.ಶಂಕರಮೊತಿಾಯವರು,್ ಸದನದಲ್ಲಿ್
ಸದಸಯರುಗಳ್ ಹನಜ್ರನತಿಯ್ಮಹತಾವನುನ್ ಮತುು್ ಆ್ ಮೊಲಕ್ ಪರಿಪೊಣ್ಾ್ ಶನಸಕರನಗಿ್ ಕೆಲಸ್
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ಮನಡುವುದಕೆಕ್ಸನಧಯವನಗುತುದ್ೆ್ಎಂಬುದನುನ್ತಿಳಿಸಿದದರಿಂದ್ಹೆೊಸ್ಶನಸಕರು್ತಮಮ್ಮುಂದಿನ್ಭವಿಷಯ್
ರೊಪಿಸಿಕೊೆಳುಳವುದಕೆಕ್ಸಹನಯವನಗುತುದ್ೆ್ಎನುನವ್ಅಭಿಪನರಯವನುನ್ವಯಕುಪಡಿಸಿದರು.್್ 

ಸರ್ನಮನಯ್ಸಿದಿರನಮಯಯನವರು್ 1983ರಿಂದ್ಇಲ್ಲಿಯ್ತನಕ್೮-೧೦್ಬನರಿ್ಮನತರ್ಸದನದ್
ಕಲನಪದಲ್ಲಿ್ಉಪಸಿಥತರ್ನಗುವುದಕೆಕ್ಸನಧಯವನಗಲ್ಲಲಿವೆಂದು,್ರ್ನವುದ್ೆೇ್ಕ್ಷೆೇತರದ್ವಿರ್ನರವಿರಲ್ಲ್ಅಥವನ್
ತಮಗೆ್ ಸಂಬಂಧವಿಲಿದ್ ವಿಷಯ್ ಚರ್ಚಾ್ ಆಗುತಿುದದರೊ್ ಶನಸಕರು್ ಸದನದಲ್ಲಿ್ ಕಡನಾಯವನಗಿ್
ಇರಲೇೆಬೆೇಕೆಂದು,್ಸರ್ನಮನಯ್ರಮೇಶ್್ಕುಮನರ್ರವರು,್ಸದನದ್ಬೆಲ್್್ಹೆೊಡೆಯುವುದಕಕೆ್೧೦್ನಮಿಷ್
ಮುಂರ್ೆ್ಉಪಸಿಥತರಿರಬೇೆಕಂೆದು್ಮತುು್ಸದನ್ಮುಗಿದ್ನಂತರವೆೇ್ಎದುದ್ಹೊೆೇಗಬೆೇಕೆಂದು್ಹೇೆಳಿದ್
ಮನತುಗಳು್ಪೆೊರೇತನಿಹ್ನೇಡುವಂಥದ್ನದಗಿತುು್ಎಂದು್ತಿಳಿಸಿದರು.್್ 

114್ವಷಾಗಳ್ಇತಿಹನಸ್ಹೆೊಂದಿರುವ,್ಚಿಂತಕರ್ರ್ನವಡಿ್ಎಂದು್ಕರಸೆಿಕೊೆಳುಳವ್ಮೇಲಮರ್ೆಗೆ್
ಸಥಳಿೇಯ್ಸಂಸೆಥಗಳಿಂದ್ಬರುವ್೨೫್ಶನಸಕರು್ಜ್ನ್ಪರತಿನಧಿಗಳಿಂದ್ಆಯ್ಕಕರ್ನಗಿ್ಬಂದಿರುತೆುೇವೆ,್
ಗನರಮ್ ಪಂರ್ನಯಿತಿ್ ಸದಸಯರಿಂದ್ ಹಿಡಿದು್ ಪನಲ್ಲಾಮಂಟ್ನ್ ಸದಸಯರೊ್ ಸಹ್ ತಮಗೆ್ ಮತ್
ಹನಕ್ತರುತನುರನದದರಿಂದ್ತಮಮ್ಮೇಲೆ್ವಿಶೆೇಷ್ಜ್ವನಬನದರಿಗಳಿರುತುವೆ್ಎಂದು್ಅಭಿಪನರಯಪಟಟರು.್್ 

ನಮಗೆ್ ಮತ್ ಹನಕ್ತರುವಂತಹ್ ಜ್ನ್ ಪರತಿನಧಿಗಳು್ ಬಹಳ್ ನರಿೇಕ್ಷೆಗಳನನಟುಟಕೆೊಂಡಿರುತನುರೆ;್
ಅದಕನಕಗಿ್ಮುಂದಿನ್ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ್ಪರಿಣನಮಕನರಿರ್ನಗಿ್ಕೆಲಸ್ನವಾಹಿಸಬೇೆಕೆಂದು್ಹೆೇಳುತನು,್ ೨್
ದಿವಸಗಳ್ತರಬೇೆತಿ್ಶಿಬಿರದಲನಿದ್ಅನುಭವದ್ಬಗೆೆ್ತಮಗೆ್ಮನತರ್ನಡಲು್ಅವಕನಶ್ಕೆೊಟಿಟದದಕನಕಗಿ್
ಮನನಯ್ ಸಭನಪತಿಯವರಿಗ್ೆ ವಂದಿಸಿ್ಮನನಯ್ ಸದಸಯರನದ್ ಶಿರೇ್ ಎಂ.ಎಲ್್.ಅನಲ್್್ ಕುಮನರ್ರವರು್
ವಿರಮಿಸಿದರು.್ 
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ಎರಡೊ್ದಿವಸಗಳ್ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ್ಬಂದು್ನದಿಾಷಟ್ವಿರ್ನರಗಳ್ಬಗೆೆ್ಅರಿವು್ಮೊಡಿಸಿದಂತಹ್
ಎಲನಿ್ಮಹನೇಯರುಗಳಿಗ್ೆನಮಸನಕರಗಳನುನ್ತಿಳಿಸಿ,್್ಬಹಳ್ವಷಾಗಳ್ಕನಲ್ಉನನತ್ಸನಥನದಲ್ಲಿದುದ್
ಅತಯಂತ್ಯಶಸಿಾರ್ನಗಿ್ನಭನಯಿಸಿದ್ಅನುಭವಿ್ರನಜ್ಕ್ತೇಯ್ಮುತಿದಿದಗಳು್ಎಂಟು್ವಿಷಯಗಳ್ಬಗೆೆ್್
ತಿಳಿಸಿಕೆೊಟಿಟದುದ,್ ಅದರ್ ಜೆೊತೆ,್ ಶನಸಕರ್ ಕತಾವಯಗಳೆೇನು,್ ಅವರ್ ನಡವಳಿಕ್ೆ ಹೆೇಗಿರಬೆೇಕು,್ ಜ್ನ್
ಮಚುಚವಂತೆ್ ಮತುು್ ಸನಂವಿಧನನಕವನಗಿ್ ಹೆೇಗ್ೆ ವತಿಾಸಬೆೇಕು್ ಎಂಬುದನುನ್ ತಿಳಿಸಿಕೊೆಟಿಟದದಕನಕಗಿ್್್್
ಮನನಯ್ಶನಸಕರನದ್ಶಿರೇ್ಕೆ.ಎಸ್್.ನವಿೇನ್ರವರು್ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನುನ್ತಿಳಿಸಿದರು.್ 

 
“ಚುರ್ನವಣೆಗನಗಿ್ಬೆೇಕನದ್ಸುಧನರಣೆಗಳು”್ಎಂಬ್ವಿಷಯದ್ಬಗೆೆ್ಚರ್ಚಾ್ಮನಡಲು್ಮನನಯ್

ಸಭನಪತಿಗಳು್ಹನಗೊ್ಮನನಯ್ಸಭನಧಯಕ್ಷರು್ಇಚಿಛಸಿರುವುದು್ಉತುಮವನಗಿದ್ೆ್ಎಂದು್ತಿಳಿಸಿದುದರ್
ಜೆೊತೆಗೆ,್ ಮೇಲಮರ್ೆಗ್ೆ ಮದಲರೆ್್ ಸಲ್ ಸದಸಯರ್ನಗಿ್ ಆಯ್ಕಕಗೆೊಂಡಿರುವ್ ತನನು,್ ಅವಧಿ್
ಪೊಣ್ಾಗೊೆಳುಳವವರೆಗೊ್ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ್ ಪರಸನುಪಿಸಿದ್ ಎಲನಿ್ ವಿಷಯಗಳನುನ್ ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟಕೊೆಳುಳತುೆೇರೆ್್
ಎಂದು,್ ಸಂವಿಧನನಕೆಕ,್ ಸದನಕೆಕ್ ಹನಗೊ್ ಎಲನಿ್ ಸದಸಯರಿಗೆ್ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತಚ್ ಗೌರವಯುತವನಗಿ್
ನಡದೆುಕೆೊಳುಳವಂತಹ್ಕಟುಟಪನಡು್ಹನಕ್ತಕೊೆಳುಳತೆುೇರ್ೆ್ಎಂದು್ಹೆೇಳಿ್ತಮಮ್ಮನತುಗಳನುನ್ಮುಗಿಸಿದರು. 
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ಮನನಯ್ ಶನಸಕರನದ್ ಡನ:್ ಡಿ.ತಿಮಮಯಯ್ ನವರು್ ತನವು್ ಮನತರ್ನಡುವ್ಮದಲು್ ತಮಮ್
ಪರಿಚಯ್ ಮನಡಿಕೊೆಳುಳತನು,್ ಮೊಲತಃ್ ಮೈಸೊರಿನವರನಗಿದುದ,್ 1973ರಲ್ಲಿ್ ವೆೈದ್ನಯಧಿಕನರಿರ್ನಗಿ್
ಸಕನಾರಿ್ಸೇೆವೆಯನುನ,್1985-1987ರ್ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ್ಕೆೊಡಗು್ಜಿಲೆಿಯ್ಜಿಲನಿ್ವೆೈದ್ನಯಧಿಕನರಿರ್ನಗಿ,್
ನಂತರ್ಮೈಸೊರು್ಜಿಲೆಿಯ್ಜಿಲನಿ್ವೆೈದ್ನಯಧಿಕನರಿರ್ನಗಿ,್ಇಲನಖ್ಯೆ್ಜ್ಂಟಿ್ನದ್ೆೇಾಶಕರ್ನಗಿ,್ಅಪರ್
ನದ್ೆೇಾಶಕ್ಮತುು್ನದ್ೇೆಾಶಕರ್ನಗಿ್ಸೇೆವೆ್ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆೇರೆ್ಂದು,್ಸಕನಾರಿ್ಸೇೆವಯೆ್ನವೃತಿುಯ್ನಂತರ್
ಆರೊೆೇಗಯ್ ಮತುು್ ಕುಟುಂಬ್ ಕಲನಯಣ್್ ಇಲನಖ್ೆಯ್ ಸಲಹೆಗನರರ್ನಗಿಯೊ್ ಕೆಲಸ್ ಮನಡಿದ್ೆದೇರ್ೆ;್್
ಮೈಸೊರಿನಲ್ಲಿ್ ನಸಿಾಂಗ್್ ಮತುು್ ಅರ್ೆ ವೆೈದಯಕ್ತೇಯ್ ಕನಲೇೆಜ್ುಗಳನುನ್ ್ ಫನಯಮಿಲ್ಲ್ ವೆಲ್್ಫೆೇರ್್
ಯೊನಟ್ಗಳನುನ್ಪನರರಂಭ್ಮನಡಿದೆ್ದೇರ್ೆಂಬುದನುನ್ತಿಳಿಸಿದರು.್ 

 
ಹಿಂದಿನ್ ದಿನ್ ಮನನಯ್ ಸಿದಿರನಮಯಯನವರು್ ಮನತರ್ನಡಿ,್ ಸನಮನಜಿಕ್ ಚಿಂತರ್ೆ್ ಬಗೆೆ,್

ವಿಧೆೇಯಕಗಳು,್ ವಿತಿುೇಯ್ ಕನಯಾಕಲನಪಗಳ್ ಬಗೆೆ್ ವಿಸನುರವನಗಿ್ ಹೆೇಳಿದದನುನ್ ಪರಸನುಪಿಸಿದ್
ಡನ:ತಿಮಮಯಯನವರು,್ ಹೆೊಸದ್ನಗಿ್ ಆಯ್ಕಕರ್ನಗಿ್ ಬಂದಿರುವ್ ತಮಮಂಥವರಿಗೆೊೇಸಕರ್ ತರಬೇೆತಿ್
ಶಿಬಿರವನುನ್ಇಟುಟಕೊೆಂಡಂಥ್ಸಭನಪತಿಗಳಿಗೆ್ಧನಯವನದಗಳನುನ್ಅಪಿಾಸಿ್ವಿರಮಿಸಿದರು. 
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ನಂತರ್ಮನನಯ್ ಶನಸಕರನದ್ ಶಿರೇ್ ಕುಶನಲಪಪ್ ಎಂ.ಪಿ(ಸೊಜನ)ರವರು್ ವೆೇದಿಕಗೆೆ್ ಆಗಮಿಸಿ,್್
ತರಬೇೆತಿ್ ಶಿಬಿರವನುನ್ ಆಯೇಜಿಸಿದ್ ಮನನಯ್ ಸಭನಪತಿಗಳಿಗೊ,್ ಉಪರ್ನಯಸ್ ನೇಡಿದ್ ಮನನಯ್
ಡಿ.ಹೆಚ್್.ಶಂಕರಮೊತಿಾ,್ಮನನಯ್ಗೆೊೇ.ಮಧುಸೊದನ್್ಅವರುಗಳಿಗೆ್ಧನಯವನದಗಳನುನ್ಅಪಿಾಸಿದರು.್
ತರಬೇೆತಿ್ ಶಿಬಿರದ್ ಬಗೆೆ್ ತಮಮ್ ಅಭಿಪನರಯಗಳನುನ್ ವಯಕುಪಡಿಸುವ್ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ್ ತನವು್ಮದಲು್
ಪಟಟಣ್್ ಪಂರ್ನಯಿತಿಯ್ ಸದಸಯರ್ನಗಿ,್ ತನಲೊಿಕು್ ಪಂರ್ನಯಿತಿಯ್ ಸದಸಯರ್ನಗಿ್ ಕೆಲಸ್
ಮನಡಿದ್ೆದೇರ್ೆಂಬುದನುನ್ತಿಳಿಸಿಕೊೆಟಟರು. 

   
ದಿರ್ನಂಕ್3.2.2022ರಂದು್ಮನನಯ್ಸಿದಿರನಮಯಯನವರು,್ಬಜೆಟ್್ಹೆೇಗಿರಬೇೆಕು,್ಬಜೆಟ್್

ಎಂದರೆೇನು,್ ಲೆಕಕಪತರ್ ಪರಿಶಿೇಲರೆ್್ ಹೆೇಗನಗುತುದ್ೆ್ ಎಂದು್ ಹೆೇಳಿದುದರ್ ಬಗೆೆ್ ಪರಸನುಪಿಸಿದ್ ಮನನಯ್
ಎಂ.ಪಿ.ಕುಶನಲಪಪನವರು;್ಸದನದಲ್ಲಿ್ಹೆೇಗೆ್ಪರಶೆನ್ಮನಡಬೇೆಕೆಂಬುದರ್ಬಗೆೆ,್ಧರಣಿ್ಮನಡಬನರದು್
ಎನುನವುದರ್ ಬಗೆೆ್ ಹನಗೊ್ ಸದನದಲ್ಲಿ್ ಕಡನಾಯ್ ಹನಜ್ರನತಿ್ ಇರಬೇೆಕು್ ಎನುನವುದರ್ ಬಗೆೆ್್್್್್್್್್್್್್
ಶಿರೇ್ ಡಿ.ಹೆಚ್್.ಶಂಕರಮೊತಿಾಯವರ್ ಮತುು್ ಹಕುಕಚುಯತಿ್ ಆದ್ನಗ್ ಏನು್ ಮನಡಬೇೆಕು್ ಎಂದು್
ತಿಳಿಸಿಕೆೊಟಟ್ ಮನನಯ್ ಗೆೊೇ.ಮಧುಸೊದನ್ರವರ್ ಮನತುಗಳನುನ್ ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟಕೊೆಂಡು್ ಸದನದ್
ಕನಯಾಕಲನಪಗಳಲ್ಲಿ್ಭನಗವಹಿಸುತೆುೇರೆ್್ಎಂದು್ಹೆೇಳಿ,್ಮನತರ್ನಡಲು್ಅವಕನಶ್ಮನಡಿಕೆೊಟಿಟದದಕನಕಗಿ್
ಎಲಿರಿಗೊ್ಧನಯವನದಗಳನುನ್ಅಪಿಾಸಿದರು.್್ 
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ಸಮನರೊೆೇಪ್ ಸಮನರಂಭಕೆಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕನನೊನು್ ವಿಶ್ವವಿದ್ನಾಲರ್ದ್ ಕುಲಪತಿಗಳನದ್

ಪೆೊರ:ಪಿ.ಈಶಾರಭಟಟರವರು್ ಆಗಮಿಸಿದದರು.್ ್ ಮದಲ್ಲಗೆ,್ ಸಭನಪತಿಗಳಿಗೆ,್ ್ ಉಪರ್ನಯಸ್ ನೇಡಲು್
ಬಂದಿದದವರಿಗೆ್ಮತುು್ಹೆೊಸದ್ನಗಿ್ಆಯ್ಕಕರ್ನಗಿ್ಬಂದಿದದ್ಶನಸಕರಿಗ್ೆಅವರು್ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು್ಮತುು್
ಶುಭನಶಯಗಳನುನ್ಕೊೆೇರಿದರು.್್ 

ಸಂಸತಿುನ್ ವಯವಹನರಗಳಲ್ಲಿ್ ಉನನತ್ ಗುಣ್ಮಟಟವನುನ್ ಕನಯುದಕೆೊಳುಳವ್ ಕೆಲಸ್ ವಿಧನನ್
ಪರಿಷತಿುನಂದ್ಆಗಬೇೆಕೆಂದು,್ಈ್ನಟಿಟನಲ್ಲಿ್ನಮಮ್ದ್ೆೇಶದ್ಬೆೇರ್ೆರನಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ್ಸಂವಿಧನನದ್ಕುರಿತನಗಲ್ಲ್
ಅಥವನ್ ಸಂಸದಿೇಯ್ ಮೌಲಯಗಳ್ ಕುರಿತನಗಿ್ ದಿೇಘಾವನಗಿ್ ಚರ್ಚಾ್ ಮನಡಿರುವಂತಹ್
ಉದ್ನಹರಣೆಗಳಿಲಿವೆಂದು್ತಿಳಿಸಿದರು.್್ 

ತರಬೇೆತಿ್ ಶಿಬಿರದ್ ಸಮನರೊೆೇಪ್ ಸಮನರಂಭಕೆಕ್ ್ ತಮಮನುನ್ ಆಹನಾನಸಿದ್ ಮನನಯ್
ಸಭನಪತಿಯವರಿಗ್ೆವೆೈಯಕ್ತುಕವನಗಿ್ಅಭಿನಂದಿಸಿ,್ಇದು್ಕರ್ನಾಟಕ್ರನಜ್ಯ್ವಿಶ್ವವಿದ್ನಾಲರ್ಕೆಕ್ನೇಡಿದ್
ಗೌರವ್ಅಥವನ್ಶಿಕ್ಷಣ್್ಸಮುದ್ನಯಕಕೆ್ನೇಡಿದ್ಗೌರವವೆಂದು್ತಿಳಿಸಿದರು.್್ 

ತರಬೇೆತಿ್ ಶಿಬಿರದ್ ಉದ್ನಾಟರೆ್್ ಮನಡಿದ್ ಕನನೊನು್ ಹನಗೊ್ ಸಂಸದಿೇಯ್ ವಯವಹನರಗಳ್
ಸಚಿವರನದ್ಮನನಯ್ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧುಸನಾಮಿಯವರು್ತಮಮ್ಭನಷಣ್ದಲ್ಲಿ್ನೇಡಿದ್ಮನಗಾದಶಾನ್ಅತಯಂತ್
ಉಪಯುಕುವನಗಿತೆುಂದು,್೮್ವಿರ್ನರಗಳ್ಬಗೆೆ್ನುರಿತ್ವಿದ್ನಾಂಸರು್ಮಂಡಿಸಿದ್ವಿರ್ನರಗಳು,್ಮನನಯ್
ಸಿದಿರನಮಯಯನವರು್ವಿಧೇೆಯಕಗಳ,್ ವಿತಿುೇಯ್ಕನಯಾಕಲನಪಗಳ್ಮತುು್ ಸನವಾಜ್ನಕ್ಲೆಕಕಪತರ್
ಸಮಿತಿಗಳ್ಕುರಿತು್ನೇಡಿದ್ಉಪರ್ನಯಸ,್ಮನನಯ್ಕೆ.ಆರ್.ರಮೇಶಕುಮನರ್ರವರು್ವಿಧನನ್ಮಂಡಲದ್
ಸನಥಯಿ್ ಸಮಿತಿಗಳ,್ ಸದನ್ ಸಮಿತಿಗಳ್ ಕನಯಾನವಾಹಣ್ೆ ಬಗೆೆ್ ಹೇೆಳಿದ್ ವಿರ್ನರಗಳು,್ ಮನನಯ್
ಬಿ.ಎಲ್್.ಶಂಕರ್ರವರು್ಅಧಿವೆೇಶನದ್ಕಲನಪಗಳು,್ಪರಶೆ್ನೇತುರ್ವೇೆಳೆ,್ಗಮನ್ಸಳೆೆಯುವ್ಸೊಚರೆ್,್
ಶ್ನಯ್ ವೆೇಳೆ,್ ಸನವಾಜ್ನಕ್ ಮಹತಾದ್ ವಿಷಯಗಳ್ ಬಗೆೆ್ ತಿಳಿಸಿ್ ಕೆೊಟಟ್ ಮನಹಿತಿ,್ ಮನನಯ್
ಸಭನಧಯಕ್ಷರನದ್ಶಿರೇ್ವಿಶೆಾೇಶಾರಹಗೆಡೆ್ಕನಗೇೆರಿಯವರು,್ಸಂವಿಧನನದ್ಅಡಿಯಲ್ಲಿ್ಜ್ನರ್ನರಿೇಕ್ಷೆ್ಹನಗೊ್
ಶನಸಕರ್ ಜ್ವನಬನದರಿ್ ಬಗೆೆ್ ಹೆೇಳಿದ್ ಅಂಶಗಳು,್ ಮನನಯ್ ಶಿರೇ್ ಕಂಠೆೇಗೌಡರವರು್ ಶನಸಕರ್

    ಸಮಾರೀಪ ನುಡಿ 
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ಜ್ವನಬನದರಿಗಳು,್ಕತಾವಯಗಳು್ಮತುು್ಹಕುಕಗಳು,್ಶನಸನ್ಸಭೆಯ್ಪರಿಭನಷೆ,್ಪದ್ಬಳಕೆ,್ಸಕನರನತಮಕ್
ಧೆೊೇರಣೆಗಳ್ ಬಗೆೆ್ ಹೆೇಳಿದ್ ಮನತುಗಳು,್ ಮನನಯ್ ಡಿ.ಹೆಚ್್.ಶಂಕರಮೊತಿಾಯವರು್ ಸದನದಲ್ಲಿ್
ಕಡನಾಯ್ ಉಪಸಿಥತಿ್ ಇರುವುದಕಕೆ್ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತಚ್ ತಿಳಿಸಿದ್ ವಿರ್ನರಗಳು್ ಮತುು್ ್ ಮನನಯ್
ಗೆೊೇ.ಮಧುಸೊದನ್ರವರು,್ಶನಸಕರು್ಸತಯಸಂಧರನಗಿದ್ನದಗ್ಮನಧಯಮ್ಸೇೆರಿದಂತ್ೆರ್ನರೊ್ಕೊಡ್
ಏನನುನ್ ಮನಡುವುದಕೆಕ್ ಆಗುವುದಿಲಿ್ ಎಂದು್ ಎಚಚರಿಸಿ್ ಹೆೇಳಿದ್ ಮನತುಗಳು,್ ಇವೆಲಿವೂ್
ಅದುಭತವನಗಿತೆುಂದು್ತಿಳಿಸಿದರು. 

ಪರಜನಪರಭುತಾದ್ಬಗೆೆ್ಮನತರ್ನಡುತನು,್ಜ್ನರ್ಆಶೆ್ೇತುರಗಳನುನ್ಪರತಿನಧಿಸಿ,್ಸನವಾಜ್ನಕರ್
ಕಲನಯಣ್ಕೆಕ್ಶರಮಿಸಿ,್ಮನನವ್ಹಕುಕಗಳನುನ್ಕನಪನಡಿ,್ದುಬಾಲ್ಮತುು್ಅಲಪಸಂಖ್ನಯತರನುನ್ಮೇಲತೆುುವ್
ಹನಗೊ್ಆರ್ಥಾಕ್ವಿಕನಸವನುನ್ಸನಧಿಸುತನು,್ ್ಸನಮನಜಿಕ್ಹನಗೊ್ಆರ್ಥಾಕ್ರ್ನಯಯವನುನ್ಒದಗಿಸಿ್
ಸಮನಜ್ವನುನ್ ಸುವಣ್ಾಗೆೊಳಿಸುವುದ್ೇೆ್ ಉದ್ೆದೇಶವನಗಿದುದ್ ಇದು್ ಸಂಸದಿೇಯ್ ವಯವಸೆಥಯ್ ಮುಖ್ಯ್
ಕನಯಾವನಗಿದ್ೆ್ಎಂದು್ತಿಳಿಸಿದರು.್ 

ಸಂಸದಿೇಯ್ವಯವಸೆಥ್ಒಂದು್ಸನಧನವನಗಿದುದ್ಅದರ್ಮೊಲಕ್ಪರಜನಪರಭುತಾದ್ಮೌಲಯಗಳನುನ್
ಸನಧಿಸಬಹುದು;್ ಪರಜನಪರಭುತಾದ್ಮೌಲಯಗಳನುನ್ ಸಂಸದಿೇಯ್ವಯವಸೆಥ್ ಕನಪನಡಿಕೆೊಳಳಬೆೇಕನಗುತುದ್ೆ.್್್
ಸನಮನಜಿಕ್ಪರಿವತಾರೆ್ಯನುನ್ತರಬೇೆಕೆಂಬ್ಮೊಲ್ಉದ್ೆದೇಶವು್ಭನರತದ್ಸಂವಿಧನನದಲ್ಲಿದ್ೆ್ಮತುು್
ಒಂದು್ ಪರಿವತಾರ್ೆಯನುನ್ ತರುವನಗ್ ಹಿಂದಿನ್ ಮತುು್ ಇಂದಿನ್ ಅಂಶಗಳನುನ್
ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟಕೊೆಳಳಬೆೇಕನಗುತುದ್ೆ್ಎಂದು್ತಿಳಿಸಿದರು.್್“Role್of್Parliamentary್system್in್
a್ modern್ democratic್ world”್ ್ ಎನುನವುದರ್ ಬಗೆೆ್ Gabrieal್ Nemotoi್ ರವರು್
ಹೆೇಳಿರುವುದನುನ,್Walter್Bagehot್ಎಂಬುವವರು್‘್First,್you್must್establish್a್very್
good್Legislature’್ಎಂದು್ಹೆೇಳಿರುವುದನುನ್ಕೊೆೇಟ್್ಮನಡಿ್ಹೆೇಳಿ,್democratic್values,್
protection್ of್ human್ rights್ and್ ್ social್ development್ ್ ಇವುಗಳ್ ಜೆೊತ್ೆ
ಇರುವಂತಹ್ commitments್ ಗಳನುನ್ ಫುಲ್್ಫಿಲ್್್ಮನಡುವುದರಿಂದ್ ಶನಸಕನಂಗ್ ಎನುನವುದು್
ಹೆಚುಚ್ಯಶಸಿಾರ್ನಗುತುದ್ೆ್ಎಂಬ್ಮನತನುನ್ಹೆೇಳಿದರು.್್ 

ಒಳೆಳಯ್ ಪನಲ್ಲಾಮಂಟ್್ ಎಂದರೆ,್ ಮಹಿಳೆಯರು,್ ಹಿಂದುಳಿದ್ ವಗಾದವರು್ ಅಥವನ್
ಅಲಪಸಂಖ್ನಯತರು್ ಸಹ್ ಇದರ್ ಸದಸಯರುಗಳನದರ,ೆ್ ಬಹು್ ಸಂಸೃತಿಯ್ ಶನಸಕನಂಗವನುನ್
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ಕನಣ್ಬಹುದ್ನಗಿದ್;ೆ್ ಇದರಿಂದ್ ಅವರೆಲಿರಿಗೊ್ ಪನರತಿನಧಯ್ ಕಲ್ಲಪಸಿಕೊೆಟಟಂತನಗುತುದ್್ೆ ಎಂದು್
ಪೆೊರ:ಸಿ.ಈಶಾರಭಟ್್ಅವರು್ತಿಳಿಸಿಕೆೊಟಟರು.್್ 

ಶನಸಕರು್ ನದಿಾಷಟ್ ಕ್ಷೇೆತರದಿಂದ್ ಆರಿಸಿ್ ಬಂದರೊ್ ಅವರು್ ಎಲನಿ್ ಸಮನಜ್ದ್
ಪರತಿನಧಿಗಳನಗಿರುತನುರೆ.್ಈ್ಅಂಶವನುನ್ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟಕೊೆಂಡು್ಕಲೆಸ್ಮನಡಿದರೆ್ಸುಭಿಕ್ಷ್ಆಡಳಿತ್
ನಡಸೆುವುದಕೆಕ್ ಸನಧಯವನಗುತುದ್ೆ್ ಮತುು್ ಅಲ್ಲಿ್ ಸನಮರಸಯ್ ಇರುತುದ್ೆ್ ಎಂದು್ ಶಿಬಿರನರ್ಥಾಗಳಿಗೆ್
ತಿಳಿಸಿಕೆೊಟಟರು.್್ 

ದಿಾಸದನ್ಪದಿತಿಯಲ್ಲಿ್ವಿಧನನ್ಪರಿಷತುು್೨ರ್ೇೆ್ಸದನವನಗಿದುದ,್opposable್interest್ನುನ್
ಪರತಿನಧಿಸಿದರೆ್ಆಗ್ದಿಾರುಕ್ತು್ಆಗುವುದಿಲಿ.್್ಇಲಿದಿದದರ್ೆ್ಮದಲರೆ್ಯ್ಸದನಕೊಕ್ಎರಡರೆ್ಯ್ಸದನಕೊಕ್
ರ್ನವುದ್ೆೇ್ವಯತನಯಸ್ಇಲಿದಂತನಗುತುದ್ೆ.್್ಎರಡರೆ್ಯ್ಸದನದ್ಅವಶಯಕತೆಯ್ಕೇನು್ಎನುನವುದರ್ಬಗೆೆ್
ಚರ್ಚಾಗಳು್ ನಡದೆ್ನಗ,್ ್ opposable್ interest್ second್ chamber್ ನಲ್ಲಿ್ ರಿಫೆಿಕಟ್್ ಆದ್ನಗ್
ಮದಲರೆ್್ ಸದನದ್ dominant್ views್ ್ ನುನ್ ಕೌಂಟರ್್ ಅಥವನ್ ರ್ನಲೆಂಜ್್ಮನಡುವಂತಹ್
ವಿರ್ನರಗಳು್ ಎರಡರೆ್ಯ್ ಸದನದಿಂದ್ ಬರುವುದಕೆಕ್ ಸನಧಯವನಗುತುದ್ೆ,್ ಎರಡರೆ್ಯ್ ಸದನ್
ಯಶಸಿಾರ್ನಗುವುದು್ಈ್ರಿೇತಿಯ್diverse್interest್್ಇದ್ನದಗ್ಮನತರ್ಎಂದು್ತಿಳಿಸಿದರು.್್ 

ಮನಹಿತಿಯ್ಪರಪಂಚಕಕೆ್ಜ್ನರನುನ್ತೆರೆದಿಡುವಂತಹ್ಕಲೆಸವನುನ್ಶನಸಕನಂಗ್ಮನಡಬೆೇಕೆಂದು,್
ಸನಂವಿಧನನಕ್ ್ ಸಂಸೆಥಗಳು್ ಸಮನಜ್ದ್ೊೆಂದಿಗೆ್ ್ ಒಳೆಳಯ್ ಸಂಬಂಧ್ ಇಟುಟಕೊೆಳಳಬೆೇಕು್ ಹನಗೊ್
ಶನಸಕನಂಗ್ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ್ ಉತುಮ್ ರಿೇತಿಯ್ ಚರ್ಚಾಗಳು್ ಆದ್ನಗ್ ಒಳಳೆಯ್ ಫಲ್ಲತನಂಶ್ ಸಿಗುತುದ್ೆ.್್
ಶನಸಕರು್ ಸಂವಿಧನನದತುವನದ್ ಅಧಿಕನರವನುನ್ ಬಳಸಿ್ ಅಭುಯದಯದ್ ಬಗೆೆ್ ಆಲೊೆೇಚರ್್ೆ
ಮನಡಬೇೆಕೆಂದು್ತಿಳಿಸಿದರು. 

ಲನಯಸ್್ಾ,್ ಜ್ಡಿ್್ ಮತುು್ ವೈೆದಯರುಗಳಿಗೆ್ ರ್ನವರಿೇತಿ್ ವೃತಿಪರತೆಗ್ೆ ನಯಮಗಳನುನ್
ರೊಪಿಸಲನಗಿದ್ಯೆೇ್ ಅದ್ೆೇ್ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ್ ಶನಸಕರಿಗೊ್ ಸಹ್ ಅನಾಯಿಸಬೆೇಕು.್ ್ ಸನವಾಜ್ನಕರ್
ಒಳಿತಿಗನಗಿ್ಕನನೊನುಗಳನುನ್ಮನಡಬೇೆಕೆಂದು,್ಅದ್ೆೇ್ರಿೇತಿ್ಸನವಾಜ್ನಕರ್ಉಪಯೇಗಕಕೆ್ಉದ್ೆದೇಶಿತ್
ಯೇಜ್ರೆ್ಯಿಂದ್ಸಹನಯವನಗುತುದ್ೆಯೇ್ಇಲಿವೇ್ಎನುನವುದನುನ್ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟಕೊೆಂಡು್ಕೆಲಸ್
ಮನಡಬೇೆಕೆಂದು್ತಿಳಿಸಿದರು.್್ 
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ಸನಮನನಯ್ಜ್ನರಿಗ್ೆರ್ನವ್ರಿೇತಿಯ್ಕನನೊನು್ಬೇೆಕು,್ಮಹಿಳೆಯ್ರಕ್ಷಣೆಗೆ್ಅಥವನ್ಅಲಪ್
ಸಂಖ್ನಯತರ್ರಕ್ಷಣೆಗ,ೆ್ಜಿೇತ್ಪದಿತಿ್ನಮೊಾಲರೆ್ಗ್ೆರ್ನವ್ಕನನೊನನ್ಅಗತಯವಿದ್ೆ್ಎನುನವುದನುನ್
ಪನಲ್ಲಾಮಂಟ್್ಹೆೇಗೆ್ನಣ್ಾಯ್ಮನಡುತುದ್ಯೆೇ್ಅದ್ೆೇ್ರಿೇತಿ,್ಮನನವ್ಹಕುಕಗಳನುನ್ರ್ನವರಿೇತಿ್
ರಕ್ಷಣ್ೆಮನಡಬೇೆಕು್ಎನುನವ್ನಟಿಟನಲ್ಲಿ್Magna್Carta್ನಂದ್ಮನನವ್ಹಕುಕಗಳ್ರಕ್ಷಣನ್ಕನಯಿದ್ೆ್
1998ರವರೆವಿಗೊ್ಇಂಗೆಿಂಡ್್ಪನಲ್ಲಾಮಂಟ್್ಮನಡಿರುವಂತಹ್ಹಲವನರು್ಕನನೊನುಗಳ್ಮೊಲಕ್
ಮನನವ್ಹಕುಕಗಳು್ಎನುನವುದು್ಬಳೆೆದು್ಬಂದಿದ್ೆ್ಎಂಬ್ಅಂಶವನುನ್ಶಿಬಿರನರ್ಥಾಗಳಿಗೆ್ತಿಳಿಸಿದರು.್ 

 
 ನಮಮ ದ್ೆೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಜನಸತನುತಮಕ ಮೌಲಯಗಳನುನ ಎತಿು ಹಿಡಿಯುವ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ಮದಲು ಸಭನ-

ಸಮಿತಿ ಎಂದಿದುದ, ಹಳಿಳಗಳ ಮಟಟದಲ್ಲಿ, ಗನರಮಗಳ ಮಟಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚುಚ ಜ್ನ ಸೇೆರುತಿುದದರು; ಕರಮೇಣ್ 
ಸಂಸದಿೇಯ ಪದಿತಿ ಬೆಳೆದು ಬಂತು.  ಪಂರ್ನಯಿತಿಯಂತಹ ವಯವಸೆಥಗಳು ಪಕಾವನದ ನಣ್ಾಯ 
ಕೆೈಗೆೊಳುಳವಂಥದುದ ಮಧಯ ಕನಲದವರಗೆ ೆಮುಂದುವರದೆು, ವಸನಹತುಶನಹಿಯ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ Native 
Representative System ರ್ನಶವನದ್ನಗ, ಮತೆು ಜ್ನ ಸಂಸದಿೇಯ ವಯವಸೆಥ ಬೆೇಕೆಂದು ಪರತಿಭಟರೆ್ 
ಮನಡಿದ್ನಗ ಬಿರಟಿಷರು ಕೆಲವು ಕನನೊನುಗಳ ಮೊಲಕ ಸಿೇಮಿತ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಜನಪರಭುತಾದ ಕೆಲವು 
ಲಕ್ಷಣ್ಗಳನುನ ಅಳವಡಿಸುವ ಪರಯತನ ಮನಡಿದುದನುನ ಸರ್ನಮನಯರು ಶಿಬಿರನರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೆೊಟಟರು.  

  
1861 Charter Act (The Indian Councils Act) ನಲ್ಲಿ ಗವನಾರ್ ಜ್ನರಲ್್ ಅವರಿಗೆ 

ಸಲಹ ೆಕೆೊಡಲು ೬ ರಿಂದ ೧೨ ಜ್ನ ಪರತಿನಧಿಗಳು ಇದುದದು, 1892ರಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಖ್ೆಯಯನುನ ೧೦ ರಿಂದ 
೧೬ಕೆಕ ಏರಿಸಿದರು; 1909ರಲ್ಲಿ Minto-Morley reforms ನಲ್ಲಿ ೬೦ ಜ್ನರ ಏಕ ಸದನದ 
ಪದಿತಿಯನುನ, 1919ರಲ್ಲಿ ದಿಾಸದನ ಪದಿತಿಯನುನ ಮದಲರೆ್ ಬನರಿಗ ೆಪರಿಚಯಿಸಿದರು.  ೬೦ ಜ್ನ 
ಮೇಲಮರ್ೆಯಲ್ಲಿ ಮತುು ೧೬೦ ಜ್ನ ಕೆಳಮರೆ್ಯಲ್ಲಿದುದ, ಇದರಲ್ಲಿ ೧೦೦ ಜ್ನ ಚುರ್ನಯಿತರನಗಿದುದ ಮತುು 
ಇನುನ ಕೆಲವರು ಚುರ್ನಯಿತರಲಿದ Official Members ಗಳಿದದರು.  1935ರಲ್ಲಿ ೧೫೦ ಸದಸಯರು 
ಮೇಲಮರ್ೆಯಲ್ಲಿ ಮತುು ೨೫೦ ಸದಸಯರು ಕೆಳಮರೆ್ಯಲ್ಲಿದದರು.  ಹಿೇಗೆ ರನಜ್ಕ್ತೇಯ ಮುತಿದಿದಗಳಿಗೆ 
ಸನಾತಂತರಯ ಹೊೆೇರನಟಗನರರಿಗೆ ಭನಗವಹಿಸುವುದಕೆಕ ಅವಕನಶ ಕೆೊಟಿಟದದರಿಂದ ಕೇೆಂದರದ ಮತುು ರನಜ್ಯಗಳ 
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ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆಕಡ ೆಪರತಿನಧಿತಾದ ಪದಿತಿ ಬೆಳೆದು ಬರಲು ಕನರಣ್ವನಯಿತಂೆಬ ಮನಹಿತಿಯನುನ 
ಶಿಬಿರನರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಕೊೆಟಟರು.   

ಡನ: ಬಿ.ಆರ. ಅಂಬೇೆಡಕರ್, ಶಿರೇ ಜ್ವನಹರ್ಲನಲ್್ ರೆ್ಹರು, ಶಿರೇ ಕೃಷಣಸನಾಮಿ ಹಿೇಗೆ ಅರೆ್ೇಕ 
ಮುತಿದಿದಗಳು ಸಂವಿಧನನ ರಚರೆ್ಯ ದ್ೆೊಡಾ ಕನಯಾದಲ್ಲಿ ಕೈೆಜೆೊೇಡಿಸಿದದರಿಂದ ವಿಶಾದಲೆಿೇ 
ಮನದರಿರ್ನದ ಸಂವಿಧನನ ಬರುವುದಕೆಕ, ಸಂಸದಿೇಯ ಪದಿತಿ ಮೊಲಕ ಪರಜನಪರಭುತಾದ ಮೌಲಯಗಳನುನ 
ಎತಿು ಹಿಡಿಯುವಂತಹ, ಪರಜನಪರಭುತಾಕೆಕ ಬುರ್ನದಿ ಹನಕುವಂತಹ ಕೆಲಸವನುನ ಸಂಸದಿೇಯ 
ವಯವಹನರಗಳ ಸಂಸೆಥ ಮನಡುವಂತನಯಿತು; ಜ್ನರಲೆಿರೊ ಇದಕಕೆ ಕೆೈಜೊೆೇಡಿಸಿದದರಿಂದ ಇದು 
ಯಶಸಿಾರ್ನಯಿತೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.   

ಪರಜನಪರಭುತಾ ಅಥವನ ಸಂಸದಿೇಯ ವಯವಸೆಥರ್ನಗಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ದಿನದ ವಯವಹನರವನಗಿರದ್ೆೇ 
ನರಂತರವನದ ಕ್ತರಯ್ಕ; ಸಮನಜ್ದ ಎಲನಿ ಜ್ನ ಸೇೆರಬೆೇಕು; ಪರತಿದಿನ ಅವರ ಕಮಿಟ್ಮಂಟ್ ರಿವೂಯ 
ಮನಡಬೇೆಕು. ಮಹನತಮ ಗನಂಧಿೇಯವರು, ಒಂದು ಸೇೆವೆಯನುನ ಮನಡುವುದಕೆಕ ಅಧಿಕನರವನುನ 
ಚಲನಯಿಸುವುದ್ನರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ ಆ ಅಧಿಕನರ ಗುಣ್ವಧಾಕವನಗುತುದ್ೆ; ಏಕೆಂದರ,ೆ ಅದರ 
ಮೊಲಕ ಒಂದು ಸೇೆವೆ ಎನುನವುದು ಆಗುತುದ್ೆ, ಆ ಅವಕನಶವನುನ ಪಡಯೆುವುದಕನಕಗಿ ಮತವನುನ 
ಪಡದೆುಕೊೆಂಡು ಅಧಿಕನರ ಹೆೊಂದುವಂಥದುದ it is an apportion of that process ಎಂದು 
ಹೆೇಳಿದದ ಮನತನುನ ಶಿಬಿರನರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.   

ಕೆೊರೆ್ಯದ್ನಗಿ, ಹೊೆಸ ಸದಸಯರಿಗೆ ಸೊಫತಿಾ ಕೊೆಟಟ, ಕೌಶಲಯವನುನ ಹೆಚುಚ ಮನಡುವುದಕೆಕ 
ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೊೆಟಟ ಈ ತರಬೇೆತಿ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಮನತರ್ನಡಲು ಅವಕನಶ ಕೆೊಟಟ ಹನಗೊ 
ಕನರ್ಾಕರಮವನುನ ಆಯೇಜಿಸಿದ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳನದ ಶಿರೇ ಬಸವರನಜ್ ಶಿವಲ್ಲಂಗಪಪ 
ಹೆೊರಟಿಟಯವರಿಗೆ ಧನಯವನದಗಳನುನ ತಿಳಿಸಿ ಪೆೊರ. ಪಿ.ಈಶಾರಭಟಟ ವಿರಮಿಸಿದರು.   

(ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಅಪರ ಕನಯಾದಶಿಾಯವರು ಪೆೊರ. ಪಿ.ಈಶಾರಭಟಟ 
ಅವರಿಗೆ ವಂದರೆ್ಗಳನನಪಿಾಸಿದರು) 
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ಮನನಯ ಶನಸಕರನದ ಶಿರೇ ಸಿ.ಎನ..ಮಂಜೆೇಗೌಡರವರು, ತಮಮ ಅನಸಿಕೆಗಳನುನ ಹೆೇಳಿಕೊೆಳಳಲು 
ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೊೆಟಟ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರಿಗ ೆ ಮತುು ಇತರ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಧನಯವನದಗಳನುನ 
ತಿಳಿಸಿದರು.  ತನವು ಗ್ನರಮ ಪಂರ್ನಯಿತಿ, ತನಲಲಿಕು ಪಂರ್ನಯಿತಿ, ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಇವೆಲಿದರಲೊಿ 
ಅಧಯಕ್ಷರ್ನಗಿ, ಸದಸಯರ್ನಗಿ ಕೆಲಸ ಮನಡಿದದರೊ ಅರೆ್ೇಕ ವಿರ್ನರಗಳು ಗೊೆತಿುರಲ್ಲಲಿವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.  
ಮನನಯ ಸಿದಿರನಮಯಯ ಮತುು ಮನನಯ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧುಸನಾಮಿಯವರು ಮನತರ್ನಡುವ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ  
needs and wants ಬಗೆೆ ಮನತರ್ನಡಿ, ಸಕನಾರದಲ್ಲಿ ಶನಸನವನುನ ಮನಡತಕಕಂಥ ಶಕ್ತು ಇರುವವರು  
needs ಬಗೆೆ ಹೆಚಿಚನ ಗಮನ ಕೆೊಡಬೇೆಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ ವಿರ್ನರ ಇದುವರೆಗೊ ತನಗೆ 
ಗೆೊತಿುರಲ್ಲಲಿವೆಂದು, ಈ ಶಿಬಿರಕಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಮನವರಿಕೆರ್ನಯಿತು ಎಂಬ ಮನತನುನ ಹೆೇಳಿದರು.   

ಆರೊವರ ೆಕೊೆೇಟಿ ಜ್ನಸಂಖ್ೆಯ ಪೆೈಕ್ತ ೭೫ ಜ್ನ ಶನಸಕರು ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ.ಗಳನಗಿ, 22೪ ಜ್ನ 
ಶನಸಕರು ಎಂ.ಎಲ್್.ಎ ಗಳು ವಿಧನನಸೌಧಕಕೆ ಬರಲು ಪುಣ್ಯ ಮನಡಿರಬೆೇಕು ಎಂದು ಹೆೇಳಿದದನುನ ಕೆೇಳಿದ್ೆ.  
ಈ ಕುರಿತು ಇದುವರೆಗೊ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡುವ ಸಮಯ ಸಿಕ್ತಕರಲ್ಲಲಿವೆಂದು, ಈ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭನಗವಹಿಸಿ 
ಪಡದೆುಕೊೆಂಡ ಅನುಭವ ಬಹಳ ರ್ೆರ್ನನಗಿತುೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.   

ಮನನಯ ಶಿರೇ ಡಿ.ಹೆಚ್್.ಶಂಕರಮೊತಿಾಯವರು ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸದಸಯರನಗಿ ಬಂದಿದ್ನದಗ 
ಶಿರೇಮತಿ ಗಂಗೊಬನಯಿ ಹನನಗಲ್್ ಅವರೆೊಂದಿಗೆ ಆದ ಅನುಭವವನುನ ಹಂಚಿಕೊೆಂಡಿದುದ 
ನೇತಿದ್ನಯಕವನಗಿತುು, ಸದನದಲ್ಲಿ ಮನತರ್ನಡುವನಗ ಸಮಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೆೊಡಬೆೇಕೆಂದು, 
ಮನತರ್ನಡುವ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಇಟುಟಕೆೊಳಳಬೆೇಕೆಂದು, ರ್ನವುದ್ೇೆ ಸಂದರ್ಾದಲೊಿ ಬನವಿಗೆ 
ಇಳಿದು ಧರಣಿ ಮನಡಬನರದು ಎಂದು, ಸದನದಲ್ಲಿ ಉಪಸಿಥತಿ ಇರುವುದರ ಕುರಿತು, ಹಿೇಗೆ ಎಲನಿ 
ಹಿರಿಯರು ಹೆೇಳಿದ ಮನತುಗಳನುನ ಪನಲ್ಲಸುತೆುೇರ್ೆಂದು, ಈ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸಮಯ ತಮಮ ಜಿೇವನದ 
ಅತಯಮೊಲಯ ಸಮಯವಂೆದು ತಿಳಿಸಿ, ತರಬೇೆತಿ ಶಿಬಿರದ ಆಯೇಜ್ರೆ್ ಮನಡಿದ ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಗಳಿಗೆ, ಪನಠ ಹೇೆಳಿಕೆೊಟಟ ಎಲನಿ ಹಿರಿಯರಿಗ ೆ  ಧನಯವನದಗಳನನಪಿಾಸಿದರು ಮತುು ರ್ನಡಿಗೆ 
ಒಳೆಳಯದ್ನಗಲ್ಲ ಎಂದು ಹೆೇಳಿ ವಿರಮಿಸಿದರು. 
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ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಅಪರ ಕನಯಾದಶಿಾಗಳನದ ಶಿರೇಮತಿ ಎಸ್್.ನಮಾಲರವರು, 
ಕನರ್ನಾಗನರವನುನ ಆಯೇಜಿಸಲು ಪೆರೇರಕರನದ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳನದ ಶಿರೇ ಬಸವರನಜ್ 
ಶಿವಲ್ಲಂಗಪಪ ಹೊೆರಟಿಟಯವರಿಗೊ, ಭನರತದ ಸಂವಿಧನನ ಬಗೆೆ ಉಪರ್ನಯಸ ನೇಡಿದ ಮನನಯ 
ಸಭನಧಯಕ್ಷರನದ ಶಿರೇ ವಿಶೆಾೇಶಾರ ಹೆಗಡೆ ಕನಗೇೆರಿಯವರಿಗೊ, ಶಿಬಿರವನುನ ವಿದುಯಕುವನಗಿ ಉದ್ನಾಟಿಸಿ ತಮಮ 
ಅನುಭವವನುನ ಹಂಚಿಕೊೆಂಡ, ಕನನೊನು, ಸಂಸದಿೇಯ ವಯವಹನರ ಮತುು ಶನಸನ ರಚರ್ನ ಇಲನಖ್ೆ 
ಹನಗೊ ಸಣ್ಣ ನೇರನವರಿ ಇಲನಖ್ ೆಸಚಿವರನದ ಶಿರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧುಸನಾಮಿಯವರಿಗೊ, ತರಬೇೆತಿ ಶಿಬಿರದ 
ಉದ್ನಾಟರೆ್ಯ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ ಉಪಸಿಥತರಿದುದ, ಕನರ್ಾಕರಮವನುನ ಯಶಸಿಾಗೊೆಳಿಸಿದ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ 
ವಿರೊೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನದಂತಹ ಶಿರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್ರವರಿಗೊ, ಮನಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು 
ಹನಗೊ ವಿಧನನಸಭೆಯ ಪರತಿಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನದ ಶಿರೇ ಸಿದಿರನಮಯಯನವರಿಗೊ, ವಿಧನನಸಭೆಯ 
ಮನಜಿ ಸಭನಧಯಕ್ಷರನದ ಶಿರೇ ಕ.ೆಆರ್.ರಮೇಶ್ಕುಮನರ್ ಅವರಿಗೊ, ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಮನಜಿ 
ಸಭನಪತಿಗಳನದ ಶಿರೇ ಬಿ.ಎಲ್್.ಶಂಕರ್ ಮತುು ಶಿರೇ ಡಿ.ಹೆಚ್್.ಶಂಕರಮೊತಿಾಯವರಿಗೊ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶಿರೇ ಕ.ೆಟಿ.ಶಿರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರವರಿಗೊ, ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಮನಜಿ ಸದಸಯರನದ               
ಶಿರೇ ಗೆೊೇ.ಮಧುಸೊದನ್ ಅವರಿಗೊ ಮತುು ಸಮನರೆೊೇಪ ನುಡಿಗಳನುನ ಆಡಿದಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ 
ಕನನೊನು ವಿಶ್ವವಿದ್ನಾಲರ್ದ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳನದ ಪೆೊರ.ಪಿ.ಈಶಾರಭಟಟ ಇವರುಗಳಿಗೆ ವಂದರೆ್ಗಳನುನ 
ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.   

ಸದರಿ ಕನರ್ಾಕರಮವು ವಯವಸಿಥತವನಗಿ ನಡಯೆಲು ಕನರಣ್ರನದ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ 
ಕನಯಾದಶಿಾಗಳನದ ಶಿರೇಮತಿ ಕ.ೆಆರ್.ಮಹನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರಿಗೊ, ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭನಗವಹಿಸಿದದ ಎಲನಿ 
ಅಧಿಕನರಿ ಹನಗೊ ಸಿಬಬಂದಿ ವಗಾದವರಿಗೊ, ಮನಧಯಮ ಮಿತರರಿಗೊ, ಪರತಯಕ್ಷವನಗಿ ಮತುು ಪರೊೆೇಕ್ಷವನಗಿ 
ಸಹಕರಿಸಿದ ಪರತಿಯಬಬರಿಗೊ ವಂದರೆ್ಗಳನುನ ಸಲ್ಲಿಸಲನಯಿತು. 

        ತರಬೇೆತಿ ಶಿಬಿರವು ಸಂಜೆ ೬-೦೦ ಗಂಟೆಗ ೆಮುಕನುಯವನಯಿತು.                                

                                <><><> 

  ವಂದನಾಪವಣೆ 

 
 


