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ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಮಾನ್ಯರು 
 
1. ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಶ್ವಲ್ಲಿಂಗಪ್ಪ ಹೆೊರಟ್ಟಿ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು ಮತ್ುು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 
2. ಶ್ರೀ ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧ್ುಸ್ಾಾಮಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ, ಕಾನ್ೊನ್ು ಸಿಂಸದೀಯ ವಯವಹಾರ  

ಮತ್ುು ಶಾಸನ್ ರಚನಾ ಸಚಿವರು ಮತ್ುು ಉದ್ಾಾಟಕರು 
3. ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯಯ ವಿರೊೆೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರು ಹಾಗೊ ಮಾಜಿ 

ಮುಖ್ಯಮಿಂತಿರಗಳು 
4. ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸ್ಾದ್ ವಿರೊೆೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರು, ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತ್ುು 
 
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ಸದ್ಸಯರು 
 
1. ಶ್ರೀ ಕೆ.ಟ್ಟ. ಶ್ರೀಕಿಂಠೆೀಗೌಡ 
2. ಶ್ರೀ ಅರವಿಿಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಅರಳಿ, 
3. ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ 
4. ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎಿಂ. ಲ್ಲಿಂಗಪ್ಪ 
5. ಶ್ರೀ ಕೆ. ಹರಿೀಶ್ ಕುಮಾರ್ 
6. ಶ್ರೀ ಮೀಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆೊಿಂಡಜಿಿ, 
7.  ಶ್ರೀ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೀಶ್ 
8. ಶ್ರೀ ಎನ್. ರವಿಕುಮಾರ್ 

ಕನಾಾಟಕಕನಾಾಟಕ  ವಿಧಾನ್ವಿಧಾನ್  ಪ್ರಿಷತಿುನ್ಪ್ರಿಷತಿುನ್  ಮಾನ್ಯಮಾನ್ಯ  ಶಾಸಕರುಗಳಿಗೆಶಾಸಕರುಗಳಿಗೆ  ದನಾಿಂಕದನಾಿಂಕ  
0033..0022..22002222  ರರ  ಗುರುವಾರದ್ಿಂದ್ುಗುರುವಾರದ್ಿಂದ್ು  ಬೆಳಿಗೆೆಬೆಳಿಗೆೆ  1100..3300  ಗಿಂಟೆಗೆಗಿಂಟೆಗೆ  
ಕೆೊಠಡಿಕೆೊಠಡಿ  ಸಿಂಖ್ೆಯಸಿಂಖ್ೆಯ  441199,,  44ನೆೀನೆೀ  ಮಹಡಿಮಹಡಿ,,  ವಿಕಾಸವಿಕಾಸ  ಸ್ೌಧ್ಸ್ೌಧ್,,  ಬೆಿಂಗಳೂರುಬೆಿಂಗಳೂರು  
ಇಲ್ಲಿಇಲ್ಲಿ  ಏಪ್ಾಡಿಸಿದ್ದಏಪ್ಾಡಿಸಿದ್ದ  ““ತ್ರಬೆೀತಿತ್ರಬೆೀತಿ  ಶ್ಬಿರಶ್ಬಿರ””  ದ್ದ್  ನ್ಡವಳಿಗಳುನ್ಡವಳಿಗಳು  
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9. ಶ್ರೀ ಎಸ್. ರವಿ 
10. ಶ್ರೀ ಅ.ದ್ೆೀವೆೀಗೌಡ 
11. ಶ್ರೀ ಎಸ್. ರುದ್ೆರೀಗೌಡ 
12. ಡಾ. ತೆೀಜಸಿಾನ ಗೌಡ 
13. ಶ್ರೀ ಯು.ಬಿ. ವೆಿಂಕಟೆೀಶ 
14. ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಿಂ. ರಮೀಶ್ ಗೌಡ 
15. ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎ. ತಿಪಪೆೀಸ್ಾಾಮಿ 
16. ಶ್ರೀ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಿಂಹ ನಾಯಕ್ ಕ.ೆ 
17. ಶ್ರೀ ಡಿ.ಎಸ. ಅರುಣ್ 
18. ಶ್ರೀ ಎಿಂ.ಎಲ್. ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್,  
19. ಶ್ರೀ ಚಿದ್ಾನ್ಿಂದ್ ಎಿಂ. ಗೌಡ 
20. ಶ್ರೀ ದನೆೀಶ್ ಗೊಳಿಗೌಡ 
21. ಶ್ರೀ ಗೆೊೀವಿಿಂದ್ ರಾಜು 
22. ಶ್ರೀ ಗಣ್ಪ್ತಿ ದ್ುಮಾಾ ಉಳಾೆೀಕರ್ 
23. ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಗೆೊೀಪಿನಾಥ್ 
24. ಶ್ರೀ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಎಿಂ.ಪಿ. (ಸುಜಾ) 
25 ಶ್ರೀ ಮಿಂಜುನಾಥ ಭಿಂಡಾರಿ  
26 ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎನ್. ಮಿಂಜೆೀಗೌಡ 
27 ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್. ನ್ವಿೀನ್ 
28 ಶ್ರೀ ಪಿ.ಹೆಚ್. ಪ್ೊಜಾರ್ 
29 ಶ್ರೀ ರಾಜೆೀಿಂದ್ರ ರಾಜಣ್ಣ 
30 ಡಾ. ಡಿ. ತಿಮಾಯಯ 
31 ಶ್ರೀ ಶರಣ್ಗೌಡ ಬಯಯಪ್ುರ 
32 ಶ್ರೀ ವೆೈ.ಎಿಂ. ಸತಿೀಶ್ 
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ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಕನಾಾಟಕ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 
  

1 ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ.ಆರ್. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾಯಾದ್ಶ್ಾ 
2 ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್. ನಮಾಲ ಅಪ್ರ ಕಾಯಾದ್ಶ್ಾ 
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(ತ್ರಬೆೀತಿ ಶ್ಬಿರದ್ ಕಾಯಾಕರಮವನ್ುು ಪಾರಥಾನೆಯಿಂದಗೆ ಪಾರರಿಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ು) 
 

 
 

 

ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ.ಆರ್. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಕಾಯಾದ್ಶ್ಾ, ಕ.ವಿ.ಪ್.:- ಎಲಿರಿಗೊ ನ್ಮಸ್ಾಾರಗಳು. 
ಗಾಿಂಭಿೀಯಾ ಮನ್ುಷಯ ತಾನ್ು ಎಷೆಿೀ ಬಳೆೆದ್ರೊ, ತ್ನ್ು ಕೆಲಸ ಕಾಯಾಗಳಲ್ಲಿ ನಖ್ರವಾಗಿರಬೆೀಕು 
ಹಾಗೊ ಕರಾರುವಕಾಾಗಿರಬೀೆಕು ಎಿಂದ್ು ಹಿಂಬಲ್ಲಸಿರುತಾುನೆ. ಅದ್ಕೆಾ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ೆೀತ್ರದ್ ಧ್ುರಿೀಣ್ರು 
ಸಹ ಹೆೊರತ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ  ಇಿಂದ್ು ಮತ್ುು ನಾಳೆ ಎರಡು ದನ್ಗಳಿಂದ್ು ಸದ್ನ್ದ್ ಶ್ಷಾಾಚಾರ ಹಾಗೊ 
ರಿೀತಿ-ನೀತಿಗಳ ಮಹತ್ಾವನ್ುು ಹಾಗೊ ಪ್ರಸುುತಿಯನ್ುು ಮನ್ವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊೆಳುುವ ಹಾಗೊ 
ಜಾಗೃತಿಗೆೊಳಿಸಿಕೊೆಳುಲು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರುಗಳಿಗ ೆ ತ್ರಬೀೆತಿ ಶ್ಬಿರವನ್ುು ಕನಾಾಟಕ ವಿಧಾನ್ 
ಮಿಂಡಲದ್ ವತಿಯಿಿಂದ್ ಕನಾಾಟಕ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು ಆ ಒಿಂದ್ು 
ಕಾಯಾಕರಮವನ್ುು ಆಯೀಜಿಸಿರುತಾುರೆ. ಇಿಂತ್ಹ ಅಪ್ೊವಾ ಶ್ಬಿರವನ್ುು ಪ್ರಿಕಲ್ಲಪಸಿ ಅದ್ರ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷತಯೆನ್ುು ವಹಿಸಿಕೊೆಿಂಡಿರುವಿಂತ್ಹ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರಾದ್ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಶ್ವಲ್ಲಿಂಗಪ್ಪ 
ಹೆೊರಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ಹೃತ್ೊಪವಾಕವಾದ್ ಸ್ಾಾಗತ್ವನ್ುು ಕೆೊೀರುತೆುೀನೆ. ಇಿಂತ್ಹ ಘನ್ತೆಯುಳು 
ಕಾಯಾಕರಮವನ್ುು ಉದ್ಾಾಟ್ಟಸಲು ಆಗಮಿಸಿರುವಿಂತ್ಹ ಮಾನ್ಯ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ, ಕಾನ್ೊನ್ು 
ಸಿಂಸದೀಯ ವಯವಹಾರ ಮತ್ುು ಶಾಸನ್ ರಚನೆ ಸಚಿವರಾದ್  ಶ್ರೀ ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧ್ುಸ್ಾಾಮಿಯವರಿಗ ೆ
ಹೃತ್ೊಪವಾಕ ಸ್ಾಾಗತ್ವನ್ುು ಕೆೊೀರುತೆುೀನೆ.   ಈ ಕಾಯಾಕರಮಕಾೆ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ವಿರೊೆೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ್ 
ನಾಯಕರಾಗಿರುವಿಂತ್ಹ   ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸ್ಾದ್ರವರು ಆಗಮಿಸಿರುತಾುರ.ೆ ಅವರು ಈ 
ಕಾಯಾಕರಮದ್ ಮರಗನ್ುು ಹೆಚಿಿಸುವ ಮೊಲಕ ಈ ಕಾಯಾಕರಮಕೆಾ ಅವರಿಗ ೆ ಸ್ಾಾಗತ್ವನ್ುು 
ಕೆೊೀರುತೆುೀನೆ ಮತ್ುು ಈ ಕಾಯಾಕರಮಕಾೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಮಾನ್ಯ ಎಲಾಿ ಶಾಸಕರುಗಳಿಗೊ, ಬಿಂಧ್ು-
ಮಿತ್ರರಿಗೊ, ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ುೆೀಹಿತ್ರಿಗೊ ಹಾಗೊ ನ್ಮಾ ಸಚಿವಾಲಯದ್ ಎಲಾಿ ಅಧಿಕಾರಿ  
ವಗಾದ್ವರಿಗೊ ಸಹ ಸ್ಾಾಗತ್ವನ್ುು ಕೆೊೀರುತಿುದ್ದೆೀನೆ.  

 ನರೊಪ್ಕರು:- ಮಾನ್ಯ ಕಾಯಾದ್ಶ್ಾಯವರಿಗೊ ಕೊಡ ಆತಿೀಯವಾದ್ಿಂತ್ಹ ಸ್ಾಾಗತ್ವನ್ುು 
ಕೆೊೀರುತೆುೀನೆ. ಇವತಿುನ್ ಈ ಕಾಯಾಕರಮವನ್ುು ಮಾನ್ಯ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೊ ಕಾನ್ೊನ್ು ಮತ್ುು 

ಸ್ವಾ ಗತ ಭಾಷಣ 
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ಸಿಂಸದೀಯ ವಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಿಂತ್ಹ ಮಾನ್ಯ ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧ್ುಸ್ಾಾಮಿರವರು ಹಾಗೊ 
ವೆೀದಕ ೆಮೀಲೆ ಉಪ್ಸಿಿತ್ರಿರತ್ಕಾಿಂಥ ಗಣ್ಯರು ತ್ಮಾ ಹಸುದಿಂದ್ ಉದ್ಾಾಟನೆ ಮಾಡಲು ಪಾರಥಾನ.ೆ  

(ಈ ಹಿಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು, ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ವಿರೊೆೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ್ 
ನಾಯಕರಾದ್ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪ್ರಸ್ಾದ್, ಕಾನ್ೊನ್ು ಮತ್ುು ಸಿಂಸದೀಯ ವಯವಹಾರಗಳ 

ಸಚಿವರಾಗಿರುವಿಂತ್ಹ ಮಾನ್ಯ ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧ್ುಸ್ಾಾಮಿ, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾದ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, 
ಡಾ.ತೆೀಜಸಿಾನಗೌಡ, ಶ್ರೀಮತಿ ವಿೀಣಾಅಚಿಯಯ ಹಾಗೊ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ಕಾಯಾದ್ಶ್ಾಯವರಾದ್ 

ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ.ಆರ್.ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿರವರು ಜೆೊಯೀತಿಯನ್ುು ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೊಲಕ ಉದ್ಾಾಟನೆ 
ಕಾಯಾಕರಮವನ್ುು ವಿದ್ುಯಕುವಾಗಿ ನೆರವೆೀರಿಸಿದ್ರು) 

 
ನರೊಪ್ಕರು:- ಉದ್ಾಾಟನೆ ನೆರವೆೀರಿಸಿದ್ಿಂತ್ಹ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು, ಮಾನ್ಯ ವಿರೊೆೀಧ್ 

ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರು, ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಹಾಗೊ ಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಶಾಸಕರುಗಳಿಗ ೆ
ಹೃತ್ೊೂವಾಕವಾದ್ಿಂತ್ಹ ಧ್ನ್ಯವಾದ್ಳು. ಇವತಿುನ್ ಈ ಕಾಯಾಕರಮವನ್ುು ಉದ್ಾಾಟ್ಟಸಿದ್ಿಂತ್ಹ ಮಾನ್ಯ 
ಸಚಿವರು ಉದ್ಾಾಟನಾ ಭಾಷಣ್ವನ್ುು ನೆರವೆೀರಿಸಲ್ಲದ್ಾದರೆ.  

 

 

  

 

ಶ್ರೀ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧ್ುಸ್ಾಾಮಿ (ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೊ ಕಾನ್ೊನ್ು ಮತ್ುು ಸಿಂಸದೀಯ 
ವಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೀೆ, ಈ ಅಧಿವೀೆಶನ್ಕಾೆ ನ್ೊತ್ನ್ವಾಗಿ ವಿರೊೆೀಧ್ 
ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರಾಗಿ ಬಹಳ ಅನ್ುಭವನ್ುು ಪಾಲ್ಲಾಮಿಂಟ್ನ್ಲ್ಲಿ ಪ್ಡದೆ್ುಕೆೊಿಂಡು ಬಿಂದರತ್ಕಾಿಂಥ 
ಮಾನ್ಯ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪ್ರಸ್ಾದ್ರವರೆೀ, ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ಕಾಯಾದ್ಶ್ಾಯವರಾದ್ ಶ್ರೀಮತಿ 
ಕ.ೆಆರ್.ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರೀೆ, ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ಎಲಾಿ ನ್ನ್ು ಸಹೆೊೀದ್ರ ಮತ್ುು ಸಹೆೊೀದ್ರಿಯರೆೀ 
ಹಾಗೊ ಸಿಬಬಿಂದ ವಗಾದ್ವರ.ೆ  ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು ಇವತ್ುು ಒಿಂದ್ು ಒಳುೆಯ 
ಕಾಯಾಕರಮವನ್ುು ಆಯೀಜನೆ ಮಾಡಿದ್ಾದರೆ.  ಕಾಯಾಕರಮಕೆಾ ಸಿಂಖ್ೆಯ ಮುಖ್ಯವಲಿ, ಗುಣ್ಮಟಿ 
ಮುಖ್ಯವೆಿಂದ್ು ತಿೀಮಾಾನ್ ಮಾಡಿ, ವಿಶೆೀಷವಾಗಿ ಅಜೆಿಂಡಾವನ್ುು ಮಾಡಿಕೆೊಿಂಡು ಆ ಬಗೆೆ 
ಮಾತ್ನಾಡತ್ಕಾಿಂಥವರ ಪ್ಟ್ಟಿ ಕೊಡ ಒಳೆುಯ ಆಯ್ಕಾಯಾಗಿದೆ್ ಎಿಂದ್ು ನಾನ್ು ಭಾವಿಸುತಿುದ್ೆದೀನೆ.   ಈ 
ಕಾಯಾಕರಮದ್ ಉದ್ಾಾಟನೆಗ ೆ ನಾನ್ು ಒಬಬ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಾ. ನ್ನ್ಗಿಿಂತ್ಲೊ ಹೆಚುಿ ಅನ್ುಭವ 

ಉದ್ಘಾ ಟನಾ ಭಾಷಣ 
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ಹೆೊಿಂದರತ್ಕಾಿಂಥವರಲೆಿರೊ ನ್ನೆುದ್ುರು ಇದದೀರಿ. ನಾನ್ು ಮಾತ್ನಾಡುವುದ್ಕೆಾ ಸಾಲಪ ಕಷಿವಾಗುತ್ುದ್ೆಿಂದ್ು 
ತಿಳಿದ್ುಕೊೆಿಂಡು ನ್ನ್ು ಸ್ಾಿನ್ದ್ ನಮಿತ್ು ಮಾತ್ನಾಡಬೀೆಕಾಗಿದ್ೆ.  ತ್ಮಗಲೆಾಿ ಗೆೊತಿುರುವಿಂತ ೆ
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ಾ ವಯವಸೆ್ಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ರೀೆ ಶೆರೀಷಾ. ಅವರ ಅಭಿಪಾರಯವನ್ುು ನಸಸಿಂಕೊೆೀಚವಾಗಿ ಮತ್ುು 
ನಭಿೀಾತಿಯಾಗಿ ವಯಕುಪ್ಡಿಸುವ ರಿೀತಿ ಇರಬೀೆಕು. ಎಲಿರೊ ಬಿಂದ್ು ವಯಕುಪ್ಡಿಸುವುದ್ಕಾೆ ಆಗುವುದಲಿ. 
ನಾವು ಜನ್ರ ಪ್ರತಿನಧಿಗಳಾಗಿ ಅವರಿಗೆೊೀಸಾರ ಮತ್ುು ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ುು, ಅವರ ಆಸ್-ೆ
ಆಕಾಿಂಕ್ೆಗಳನ್ುು ಕಾಯಾಕರಮಗಳ ಮೊಲಕ ಮತ್ುು ನೀತಿ-ನಯಮಗಳ ಮೊಲಕ ಅನ್ುಷಾಾನ್  
ಮಾಡುವುದ್ು ನ್ಮಾ ಆದ್ಯ ಕತ್ಯವಯ.  ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನ್ಮಾ ಸಾಿಂತ್ ಅಜೆಿಂಡಾಗಳು ಬಹಳಷುಿ ಇರಬಾರದ್ು. 

ಜನ್ ಏನ್ು ನರಿೀಕ್ೆ ಮಾಡುತಾುರ ೆಅದ್ಕೆಾ ಕಾನ್ೊನ್ು ಚೌಕಟ್ಟಿನ್ಲ್ಲಿ ನ್ಮಾ ಹಣ್ಕಾಸಿನ್ ಇತಿ-
ಮಿತಿಯಳಗೆ ನಾವು ಹೀೆಗಾದ್ರೊ ಮಾಡಿ ಸಕಾಾರಕಾೆ ನೀತಿಯನ್ುು ರೊಪಿಸಿಕೆೊಡುವುದ್ು ಶಾಸನ್ 
ಸಭೆಗಳ ಸಿಂವಿಧಾನಾತ್ಾಕವಾದ್ ಕತ್ಾವಯವಾಗಿದ್ೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾವು  ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಂದದ್ೆದೀವೆ. ನ್ಮಗೆ 
ಬಹಳ ದ್ೊೆಡಡ ಜವಾಬಾದರಿ ಇದ್ೆ. ನಾವು ಜನ್ ಪ್ರತಿನಧಿಗಳು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನ್ಮಾ ಸಾಿಂತ್ದ್ುದ ಏನ್ೊ ಇಲಿ.  
ಮತೆು ಯಾರಿಗ ೆ ಇದ್ೆೊಿಂದ್ು ಅವಕಾಶ ಸಿಕಾದ್ಯೆೀ ನಜವಾಗಲೊ ನಾವು ಗುತಿಾಸಲು ಮತ್ುು 
ಗೌರವಿಸುವುದ್ಕೆಾ ಲಾಯಕ್ ಆಗಿದ್ದೆೀವೆ.  ನ್ಮಾಲಾಿ ಹೊೆೀರಾಟ ನ್ಮಾನ್ುು ಯಾರಾದ್ರೊ ಗುತಿಾಸಲ್ಲ 
ಮತ್ುು ಗೌರವಿಸಲ್ಲ ಎನ್ುುವುದ್ೆೀ ಆಗಿದ್.ೆ ನಾವು ಆ ಗೌರವಕಾೆ ಪಾತ್ರರಾದ್ ಮೀಲೆ ನಾವೂ ಕೊಡ ಬಹಳ 
ಗೌರವವನ್ುು ಅಪಿಾಸಬೀೆಕಾಗುತ್ುದ್ೆ.  ಯಾವುದ್ೀೆ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಗೌರವದ್ ಸಿಿತಿಯನ್ುು ತ್ಲುಪಿದ್ರೆ 
ಅದ್ು ನ್ಮಾ ಕ್ೀೆತ್ರಕೆಾ, ನ್ಮಾ ಮೀಲೆ ವಿಶಾಾಸ ಇಟುಿಕೊೆಿಂಡು ಕಳುಹಿಸಿದ್ವರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡುವ 
ಅವಮಾನ್ವಾಗುತ್ುದ್ೆ.  ಹಾಗಾಗಿ,್ “ನ್ಮಾ ನ್ಡಿಗ,ೆ ತ್ಲೆ ಮೀಲೆ ಚಪ್ಪಡಿ ಕಲುಿ ಹೆೊತ್ುುಕೆೊಿಂಡು 
ನ್ಡಯೆುತಿುರುವ ನ್ಡಿಗೆ”್ ಆಗಿರುತ್ುದ್ೆ. ಈ ಅರಿವು ನ್ಮಗೆ ಇದ್ದರ ೆ ನ್ಮಿಾಿಂದ್ ಬಹಳ ಕೆಲಸಗಳು 
ಸುಗಮವಾಗಿ ಆಗುತ್ುದ್ೆ.  ಕಲಿನ್ುು ತ್ಲೆ ಮೀಲೆ ಹೆೊತ್ುುಕೊೆಿಂಡು ನ್ಡಯೆುವುದ್ು ಬಹಳ ಕಷಿ. ಇದ್ು 
ಏರುಪೆೀರು ಆದ್ರ ೆ ಕಾಲಮೀಲೆ ಕಲುಿ ಬಿದ್ುದ ಕಾಲು ಮುರಿದ್ುಕೊೆಿಂಡುಬಿಡುತೆುೀವೆ.  ಹಾಗಾಗಿ, 
ತಾವೆೀನ್ು ಇವತ್ುು ವಿಶೀೆಷವಾಗಿ ಚುನಾಯಿತ್ರಾಗಿ ಬಿಂದದದೀರಿ. ನಮಾ ಮೀಲೆ ಹಚೆುಿ ಜವಾಬಾದರಿ ಇದ್ೆ.  
ವಿಶೆೀಷವಾಗಿ ಚುನಾವಣಯೆಲ್ಲಿ ಸಿಳಿೀಯ ಸಿಂಸೆ್ಿಗಳಿಿಂದ್ ಜನ್ರ ಪ್ರತಿನಧಿಗಳಿಿಂದ್, ಪ್ರತಿನಧಿಗಳಾಗಿ 
ಆಯ್ಕಾಯಾಗಿ ಬಿಂದದದೀರಿ.  ಅವರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸಪಿಂದಸುವುದ್ರ ಜೆೊತಗೆೆ ಬಹುತೆೀಕ ಗಾರಮಿೀಣ್ 
ಪ್ರದ್ೆೀಶದ್ ಅಭಿವೃದಿಯನ್ೊು ಮನ್ಸಿಸನ್ಲ್ಲಿಟುಿಕೆೊಿಂಡು ಸಪಿಂದಸಬೆೀಕಾಗುತ್ುದ್.ೆ ನಾನ್ು ಮಾನ್ಯ 
ಜೆ.ಹೆಚ್.ಪ್ಟೆೀಲ್ರವರ ಜೆೊತೆ ಸಾಲಪ ಒಡನಾಟ ಇಟುಿಕೊೆಿಂಡಿದ್ದೆನ್ು. ಶಾಸನ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು 
ಏನಾದ್ರೊ ಮಾತ್ನಾಡುವಾಗ “ಶಾಸನ್ ಸಭ ೆಕೆೊೀಟ್ಾ ಅಲಿ, ಅರಳಿ ಮರದ್ ಕಟಕಟೆಯೊ ಅಲಿ, 
ಇವೆಡರ ಮಧೆಯ ನೀವು device ನ್ುು ನ್ಡಸೆಿಕೊೆಡಬೆೀಕು”್ ಎಿಂದ್ು ಹೆೀಳುತಿುದ್ದರು.  ಕೆೊೀಟ್ಾನ್ಲ್ಲಿ 
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ಮಾತ್ನಾಡಿದ್ಿಂತ ೆ ಮಾತ್ನಾಡಿದ್ರು ಅಸ್ಿೆಂಬಿಿ ಮತ್ುು ಕೌನಸಲ್ ಎನಸಿಕೊೆಳುುವುದಲಿ ಅಥವಾ ಅರಳಿ 
ಮರದ್ ಕಟಕಟೆಯ ಮೀಲ ೆಕುಳಿತ್ುಕೊೆಿಂಡು ನಾಯಯ ಮಾತ್ನಾಡಿದ್ರು ನಾಯಯ ಎನಸಿಕೆೊಳುುವುದಲಿ.  
ಹಾಗಾಗಿ, ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೀೆಕಾದ್ರ ೆಚಚೆಾ ಮತ್ುು ವಾದ್ವನ್ುು ನಾವು ಅಥಾ ಮಾಡಿಕೆೊಳುಬೆೀಕು. 
ವಾದ್ ನ್ನ್ುದ್ೆೀ ಆಗಬೀೆಕು, ನಾನ್ು ಹೆೀಳುವುದ್ನ್ುು ಹೆೀಳುತುೆೀನೆ.   ಚಚಾೆಯು ಮಸರನ್ು ಕಡದೆ್ 
ಹಾಗೆ. ಅದ್ರ ಮುಖ್ಾಿಂತ್ರ ಹೆೊೀಗುವ cream ಯಾರ ಭಾವನೆಗಳಾದ್ರೊ ಬರಲ್ಲ, ಯಾರ 
ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲಾಿದ್ರೊ ಬರಲ್ಲ, ನಾವು ಸಿಾೀಕರಿಸಿದ್ರೆ ಈ ರಾಜಯಕೆಾ ಒಳೆುಯದ್ಾಗುತ್ುದ್ೆ.   ಅದ್ಕೆಾ ನಾವು 
ಎಲಾಿ ಚಚೆಾಗಳು ಎಿಂದ್ು ಕರಯೆುತೆುೀವೆ. ಈ ಚಚಾೆಗಳನ್ುು ಸಿಾೀಕಾರ ಮಾಡುವುದ್ು, ನ್ಮಾ ಭಾವನೆ, 
ನ್ಮಾ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ನಾವು ಏನ್ು ಅಿಂದ್ುಕೆೊಿಂಡಿರುತೆುೀವೀ ಅಷೆಿೀ ಪ್ೊಣ್ಾ ಅಲಿ. ಜಿೀವನ್ದ್ ಎಲಾಿ 
ಆಯಾಮಗಳು ಎಲಾಿ ಸಿರಗಳಿಿಂದ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಧಿಗಳಾಗಿ ಬಿಂದರುತಿುೀರಿ.  ಅವರ ಅನ್ುಭವನ್ುು ನಾವು 
ತೆಗೆದ್ುಕೊೆಿಂಡು ನೀತಿ ನರೊಪಿಸುವುದ್ು ಶಾಸನ್ ಸಭೆಯ ಕತ್ಾವಯ ಎಿಂದ್ು ಹೆೀಳುತಿುರುತೆುೀವೆ.  
ಹಾಗಾಗಿ, ಒಬೆೊಬರು ಒಿಂದ್ೆೊಿಂದ್ು ಕ್ೆೀತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಣಿತ್ರು ಇರುತಿುೀರಿ, ಒಬೊೆಬಬಬರೊ ಒಿಂದ್ೊೆಿಂದ್ು 
ಕ್ೆೀತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಅನ್ುಭವಗಳಿರುತ್ುದ್ೆ.  ನಾನ್ು ಅನ್ುಭವ ಎನ್ುುವ ಪ್ದ್ವನ್ುು ಏಕೆ ಹೆಚುಿ ಬಳಸುತುೆೀನೆಿಂದ್ರೆ 
ಜ್ಞಾನ್ ಬಹಳ ಶೆರೀಷಾ.  ಜ್ಞಾನ್ವನ್ುು ಅಜಾನ ೆಮಾಡಿಕೆೊಳುುವುದ್ಕೆಾ ಬೆೀಕಾದ್ಷುಿ ಮಾಗಾಗಳಿವೆ.  ಯಾವ 
ಜ್ಞಾನ್ವೂ ಕೊಡ ಅನ್ುಭವ ಜ್ಞಾನ್ದ್ ಮುಿಂದ್ ೆ ದ್ೆೊಡಡದ್ು ಆಗುವುದ್ಕೆಾ ಸ್ಾಧ್ಯವಿಲಿ.  ನಜವಾಗಲೊ 
ಯಾರಿಗ ೆಆ ಅನ್ುಭವ ಇದ್ೆಯೀ ಅವರು ಶೆರೀಷಾ ಜ್ಞಾನಗಳು. ಆ ಅನ್ುಭವನ್ುು ನಾವು ಬಳಸಿಕೆೊಿಂಡು 
ಅದ್ರ ಮುಖ್ಾಿಂತ್ರ ಈ ರಾಜಯಕೆಾ ಒಳೆುಯದ್ನ್ುು ಮಾಡುವಿಂಥ ಕಾಯಾಕೆಾ ನಾವು 
ಸಮಥಾರಾಗಬೆೀಕು.  ನಾನ್ು ವಿರೊೆೀಧ್ವಾಗಿ ಹೆೊೀಗುವುದಲಿ. ಏಕೆಿಂದ್ರ ೆಬೆೀರ ೆಬೆೀರ ೆಭಾಷಣ್ಕಾರರು 
ಹಿಂಚಿಕೊೆಳುುತಾುರ.ೆ ಈಗ ನಾನ್ು 2-3 ಇಶಯಯವನ್ುು ಮಾತ್ನಾಡುತೆುೀನೆ. ಮದ್ಲನೆಯದ್ಾಗಿ, ನಾವು 
ಶಾಸನ್ ಸಭೆ ಸದ್ಸಯರಾದ್ ತ್ಕ್ಷಣ್ವೆೀ ಕ್ೆೀತ್ರಗಳನ್ುು ಅಷೆೊಿಿಂದ್ು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಸಿಸಗೆ 
ತೆಗೆದ್ುಕೊೆಳುಬಾರದ್ು. ತಾಲೊಿಕು ಪ್ಿಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ುು ಗಾರಮ ಪ್ಿಂಚಾಯಿತಿಯ ಸದ್ಸಯರಿಿಂದ್ ನಾವು 
ಮಾತ್ನಾಡುತಿುದ್ೆದೀವೆ.  You are elected for the State of Karnataka. ಇಡಿೀ ರಾಜಯಕೆಾ 
ಶಾಸನ್ ಮಾಡುವುದ್ು, ಇಡಿೀ ರಾಜಯದ್ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ಸದ್ಸಯರು ಹಾಗೊ ವಿಧಾನ್ ಸಭೆಯ 
ಸದ್ಸಯರಾಗಿ ನಾವು ಆಯ್ಕಾಯಾಗಿದೆ್ದೀವೆ.  ಚುನಾವಣಗೆ ೆಒಿಂದ್ು ಕ್ೆೀತ್ರವನ್ುು ಬಿಟಿರ,ೆ ನ್ಮಾ ಪ್ೊತಾಾ 
ಕಾಯಾಕರಮಗಳು, ಪ್ೊತಾಾ ನ್ಡನೆ್ುಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಿೀಮಿತ್ವಾಗಬೆೀಕು ಎಿಂದ್ು ಯಾರಾದ್ರೊ 
ಭಾವಿಸಿಕೆೊಿಂಡರ ೆ ನಾವು ಅಷಾಿಗಿ ಯಶಸಿಾಯಾಗುವುದಲಿ. ಏಕೆಿಂದ್ರ ೆ ನಾಡು ನ್ಮಿಾಿಂದ್ ನರಿೀಕ್ ೆ
ಮಾಡುತ್ುದ್ೆ.  ಇದ್ು ಶಾಸನ್ ಸಭ.ೆ ರಾಜಯಕೆೊಾೀಸಾರ, ಇಡಿೀ ರಾಜಯದ್ ಕ್ೆೀಮಾಭಿವೃದಿಗೆ, ವಿಶೆೀಷ 
ಅಭಿವೃದಿಗೆ ಕಾನ್ೊನ್ನ್ುು ರೊಪಿಸುವುದ್ಕೆಾ ಹಾಗೊ ಕಾನ್ೊನ್ನ್ುು ನೆೊೀಡಿಕೊೆಳುುವುದ್ಕೆಾ 
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ರಚಿತ್ವಾಗಿರತ್ಕಾಿಂಥ ಸಭ.ೆ  ಹಾಗಾಗಿ, ಶಾಸನ್ ಸಭೆಗೆ ತಾವೆೀನ್ು ಬಿಂದದದೀರಿ, ದ್ಯಮಾಡಿ ರಾಜಯದ್ 
ಸಮಸ್ೆಯ ಬಗೆೆ, ರಾಜಯದ್ ಹಿತಾಸಕು ಬಗೆೆ, ಅದ್ರ ಹಾಗು-ಹೊೆೀಗುಗಳ ಬಗೆೆ ಹೆಚುಿ ಚಚೆಾಯಲ್ಲಿ 
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರ ೆನಮಗೊ ಕೊಡ ಹೆಸರು ಬರುತ್ುದ್ೆ. ಈ ರಾಜಯಕೊಾ ಕೊಡ ಒಳೆುಯದ್ಾಗುತ್ುದ್ೆ. ನಾವು 
ನ್ಮಾನ್ುು ಆಯ್ಕಾ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ವರನ್ುುಮರೆತೀೆ ಬಿಡುವುದ್ಲಾಿ. ಸಾಲಪ ಭಾಗ ಶೀೆ.15 ರಿಿಂದ್ ಶೆೀ.20 
ಕ್ೆೀತ್ರಗಳನ್ೊು ಕೊಡ ನೆೊೀಡಿಕೆೊಳುಬೀೆಕಾಗುತ್ುದ್ೆ.  ಆದ್ರೆ ಬರಿೀ ಕ್ೆೀತ್ರಕೆಾ ಮಾತ್ನಾಡುವುದ್ು. ಮತುೆ 
antagonize ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ ಮಾತ್ನಾಡುವುದ್ು ವಿಧಾನ್ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ಲ್ಲಿ 
ನ್ಮಗೆ ಅಷೊೆಿಿಂದ್ು ಕಮಾತ್ುನ್ುು ತ್ಿಂದ್ುಕೊೆಡುವುದಲಿ. ಇನ್ುು ಎರಡನೆಯದ್ಾಗಿ, ನಾವು 
ಮಾತ್ನಾಡಲೆೀಬೀೆಕು ನ್ಮಾ ದ್ುರಾದ್ೃಷಿ. ಮಾನ್ಯ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪ್ರಸ್ಾದ್ರವರೆ, ನಾವು ಮದ್ಲೆಲಾಿ 
speaking to gallery ಎನ್ುುತಿುದ್ೆದವು. ಆದ್ರೆ ಈಗ speaking to media ಎಿಂದ್ು 
ಹೆೀಳುತಿುದ್ೆದೀವ.ೆ ಈಗ ನಾವು electronic media ಪ್ರಚಾರಕೊೆಾೀಸಾರ ಮಾತ್ನಾಡುವುದ್ು ಆಗುತಿುದ್ೆ. 
ನಾವು ಯಾರನ್ುು preach ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ ಮಾತ್ನಾಡುತಿುದ್ೆದೀವೆ ಎಿಂದ್ರೆ, ಯಾರೆೊೀ favor 
ಮಾಡಿಕೆೊಳುುವುದ್ಕೆಾ ಅಥವಾ ಇನಾುರಿಗೊೆೀ ಈ ಶಾಸನ್ ಸಭೆಯನ್ುು ಒಿಂದ್ು matinee cinema 
ತೆೊೀರಿಸಿದ್ಿಂತೆ ಮಾತ್ನಾಡಿದ್ ಚಟುವಟ್ಟಕೆಗಳು ನಜವಾಗಲೊ ನ್ಮಗೆ ಗೌರವ ತ್ರುವುದಲಿ. 
Conscious, ನಾವು ಆತ್ಾಸ್ಾಕ್ಷ್ಮಯಾಗಿ ಮಾತ್ನಾಡಬೆೀಕಾಗುತ್ುದ್ೆ. ತ್ಯಾರಾಗಿ ಬಿಂದ್ು 
ಮಾತ್ನಾಡಬೆೀಕಾಗುತ್ುದ್ೆ. ನಾವು ಮಾತ್ನಾಡುವಾಗ ಬೆೀರಯೆವರು ಕುಳಿತ್ುಕೊೆಿಂಡು ಕೆೀಳುವ 
ಸಿಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ನಾಡಬೆೀಕಾಗುತ್ುದ್ೆ. ಮಾನ್ಯ ಎಸ್.ಎಿಂ.ಕೃಷಣ ಸ್ಾಹೆೀಬುರ ನ್ಮಗ ೆಸಿಪೀಕರ್ ಆಗಿದ್ದರು.  
ಅವರು ಒಿಂದ್ು ಮಾತ್ನ್ುು ಪ್ದ್ೆೀ ಪ್ದ್ೆೀ ಹೆೀಳುತಿುದ್ದರು.್ ್ “ನಾನ್ು ಯಾರನ್ೊು curtail 
ಮಾಡುವುದಲಿ. ಆದ್ರೆ ನಾನ್ು ಯಾರನ್ೊು ರಿಪಿೀಟ್ ಮಾಡುವವರನ್ುು ಅಲೆೊೀ ಮಾಡುವುದಲಿ”್
ಎಿಂದ್ು ಹೆೀಳುತಿುದ್ದರು.    ಯಾರಾದ್ರೊ ಹೆೀಳಿದ್ದನೆುೀ ಹೆೀಳಲು ಹೆೊರಟರ,ೆ ಅಿಂತ್ಹವರನ್ುು ನಾನ್ು 
ಅನ್ುಮತಿಸುವುದಲಿವೆಿಂದ್ು ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಿಂ.ಕೃಷಣರವರು ಯಾವಾಗಲೊ ಹೆೀಳುತಿುದ್ದರು.  ಒಬಬರು 
ಹೆೀಳಿದ್ದನೆುೀ ಇನೊೆುಬಬರು ಪ್ುನ್ರಾವತಿಾಸಿದ್ರೆ, ಅದ್ು ನ್ನ್ಗ ೆಗೌರವ ತ್ರುವುದಲಿವೆಿಂದ್ೊ ಸಹ ಅವರು 
ಹೆೀಳುತಿುದ್ದರು.  ಹಿೀಗಾಗಿ ಯಾರೊ ಸಹ ಪ್ುನ್ರಾವತಿಾಸಬಾರದ್ು.  ಒಿಂದ್ು ಬಾರಿ ಮಾತ್ನಾಡಿದ್ುದ 
ದ್ಾಖ್ಲಾದ್ರೆ, ಅದ್ನೆುೀ ಪ್ುನ್ಃ ಹೆೀಳುವುದ್ು ಗಾಿಂಭಿೀಯಾ ತ್ರುವುದಲಿ.  ಸದ್ಸಯರು ಮಾತ್ನಾಡುವ 
ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ್ವೂ ಇತಿಹಾಸವನ್ುು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ುದ್ೆ ಎನ್ುುವುದ್ನ್ುು ಸದ್ಸಯರು ಮರೆಯಬಾರದ್ು. ಏಕೆಿಂದ್ರ,ೆ 
ಮುಿಂದನ್ ಜನಾಿಂಗದ್ವರು ಯಾರಾದ್ರೊ ಸಹ ನಾವುಗಳು ಮಾತ್ನಾಡಿದ್ದನ್ುು ಹಾಗೊ ನ್ಮಾ 
ವತ್ಾನೆಯನ್ುು ಓದ್ುತಾುರ ೆ ಹಾಗೊ ವಾಯಖ್ಾಯನಸಿ ಉಲೆಿೀಖಿಸುತಾುರ.ೆ  ಈ ಅಿಂಶಗಳನ್ುು 
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ಗಮನ್ದ್ಲ್ಲಿಟುಿಕೊೆಿಂಡು ಸದ್ಸಯರುಗಳು ಮಾತ್ನಾಡಬೆೀಕು. ಹಿೀಗ ೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಶಾಸನ್ ಸಭೆಯ 
ಕಲಾಪ್ಗಳು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ನ್ಡಯೆುತ್ುವೆ.   

 
ಶಾಸನ್ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಸದ್ಯಸರುಗಳು ಸಿದ್ಿರಾಗಿ ಬರಬೆೀಕೆಿಂದ್ು ನಾನ್ು ನಮಾಲ್ಲಿ ಕೆೈಮುಗಿದ್ು 

ಕೆೀಳಿಕೊೆಳುುತೆುೀನೆ.  ಇಿಂದ್ು ಅಿಂತ್ಾಜಾಲ ಯುಗವಾಗಿರುವುದ್ರಿಿಂದ್ ಈ ಸಿಂಬಿಂಧ್ ಹಲವಾರು 
ಮಾಹಿತಿ, ಅಿಂಶಗಳು, ಸದ್ಸಯರಿಗೆ ಲಭಯವಾಗುತ್ುವೆ.  ಕೆೀವಲ ಸ್ಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾತ್ನಾಡದ್ೆೀ, ಬಹಳ 
ನಖ್ರವಾಗಿ ಮಾತ್ನಾಡಿದ್ಾಗ ಮಾತ್ರವೀೆ ಸಭೆಗ ೆನಜವಾಗಿಯೊ ಮನ್ುಣೆ ದ್ೊೆರಯೆುತ್ುದ್ೆ.  ನಾವು 
ಮಾಡುವ ಒಳೆುಯ ಭಾಷಣ್ವನ್ುು ಬೆೀರಯೆವರು ಕುಳಿತ್ುಕೊೆಿಂಡು ಕೆೀಳಿಸಿಕೆೊಳುುವಿಂತ್ ಸಿಿತಿಯಲ್ಲಿ 
ನಾವುಗಳು ಮಾತ್ನಾಡಬೀೆಕು.   
  
 ನಯಮ 69, ಗಮನ್ ಸ್ಳೆೆಯುವ ಸೊಚನೆ ಇತಾಯದ ಶ್ೀಷ್ಟಾಕೆಗಳಡಿ ವಿಷಯಗಳನ್ುು ಹೆೀಗ ೆ
ಪ್ರಸ್ಾುಪಿಸಬೆೀಕು ಎಿಂಬುದ್ರ ಬಗೆೆ ಸದ್ಸಯರು ತಿಳಿದ್ುಕೊೆಿಂಡಿರುಬೀೆಕು.  ಒಿಂದ್ು ಬಾರಿ ನಾನ್ು ಈ ಬಗೆೆ 
ಪ್ರಸ್ಾುಪಿಸಿದೆ್ದನ್ು.   ಯಾವುದ್ೆೀ ಪ್ರಶೆು ಮತ್ುು ಅದ್ಕಾೆ ಉಪ್ ಪ್ರಶೆುಯನ್ುು ಎಷುಿ ಹೆೊತ್ುು ಕೆೀಳಬೆೀಕು 
ಸದ್ಸಯರಿಗೆ ತಿಳಿದರುತ್ುದ್ೆ.  Adjournment Motionನ್ುು ಹೆೀಗ ೆ ಪ್ರಸ್ಾುಪಿಸಬೆೀಕು; ಯಾವುದ್ೀೆ 
ವಿಷಯವನ್ುು ಮನ್ವರಿಕ ೆ ಮಾಡಿಕೊೆಡಲು ಎಷುಿ ಮಾತ್ನಾಡಬೀೆಕು ಎನ್ುುವ ಅಿಂಶಗಳನ್ುು 
ಸದ್ಸಯರುಗಳು ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಳುಬೆೀಕು. ಪ್ೊಣ್ಾವಾಗಿ ಮಾತ್ನಾಡಲು ಕೊೆಟಿ ಅವಕಾಶವನ್ುು ಹೆೀಗ ೆ
ಉಪ್ಯೀಗಿಸಿಕೆೊಳುಬೀೆಕು ಎನ್ುುವುದ್ರ ಬಗೆೆ ತಿಳಿದ್ುಕೆೊಿಂಡಾಗ ಶಾಸನ್ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷುಿ 
ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ುದ್ೆ ಹಾಗೊ ಇದ್ರಿಿಂದ್ ಎಲಿರಿಗೊ ಅವಕಾಶಗಳು ದ್ೊೆರತೆ್ು 
ಅನ್ುಕೊಲವಾಗುತ್ುದ್ೆ.  ಈ ಕಾರಣ್ಗಳಿಗಾಗಿಯ್ಕೀ ಬಹಳ ಅಧ್ಯಯನ್ ಮಾಡಿ ನಯಮಾವಳಿಗಳನ್ುು 
ರೊಪಿಸಲಾಗಿದ್ುದ, ಇದ್ರ ಸದ್ಬಳಕೆಯಾಗಬೆೀಕು.  ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ್ ಎಿಂದ್ು ನಾವು 
ಮಾತ್ನಾಡುತಾು ಹೊೆೀದ್ರೆ, ಅದ್ು ಇನೊೆುಬಬರ ಹಕುಾಚುಯತಿಯಾಗುತ್ುದ್ೆ.    
 

ನ್ನ್ು ಸ್ೆುೀಹಿತ್ರೊೆಬಬರು ‘ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ಕದʼಯನ್ುು ಜಾರಿಗೆೊಳಿಸಿ ಎಿಂಬುದ್ಾಗಿ ಪ್ರಸ್ಾುಪಿಸಿದ್ರು.  
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ಾ ವಯವಸೆ್ಿಯಡಿ ಶಾಸಕರಿಗ ೆʼ protection and privilege ʼ ಗಳೆಿಂಬ ವಿಶೆೀಷವಾದ್ 
privilege ಗಳನ್ುು ನೀಡಬಹುದ್ೆೀ ಎನ್ುುವುದ್ರ ಬಗೆೆ ಸಿಂಸತ್ುು ಮತ್ುು ವಿಧಾನ್ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷುಿ 
ಚೆನಾುಗಿ ಚಚೆಾಗಳಾಗಿವೆ.  ಜನ್ಸ್ಾಮಾನ್ಯರನ್ುು ಪ್ರತಿನಧಿಸುವ ಶಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ವಿಶೆೀಷ 
ಸವಲತ್ುುಗಳನ್ುು ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ಾ ವಯವಸೆ್ಿಯ ಗತಿ ಏನ್ು ಎನ್ುುವುದ್ರ ಬಗೆೆ ನಾವು 
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ಯೀಚಿಸಬೀೆಕು.  ಆದ್ಾಗೊಯ ಸಹ ಶಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ಕೆಲವಿಂದ್ು ವಿಶೆೀಷ ಹಕುಾಗಳ ಅವಶಯಕತ ೆಇದ್ೆ.  
ಏಕೆಿಂದ್ರ ೆ ಶಾಸನ್ ರಚನೆಗ ೆ ಸಿಂಬಿಂಧ್ಪ್ಟಿಿಂತೆ ಕೆಲಸದ್ ಅಡಚಣೆಯಾದ್ಾಗ ಮಾತ್ರವೀೆ ʼಹಕುಾ 
ಚುಯತಿʼಯುಿಂಟಾಗುತ್ುದ್ೆಯ್ಕೀ ಹೊೆರತ್ು ಆದ್ರೆ ಅದ್ು ಶಾಸಕರ ದ್ೆೈನ್ಿಂದನ್ ಚಟುವಟ್ಟಕೆಗಳಿಗಲಿ 
ಎನ್ುುವುದ್ನ್ುು ಗಮನಸಬೆೀಕು.  ಎಲಾಿ ಸಿಂಗತಿಗಳನ್ುು ನಾವು ಹಕುಾಚುಯತಿ ಶ್ೀಷ್ಟಾಕೆಯಡಿ 
ಮಾತ್ನಾಡುವುದ್ಕಾಾಗುವುದಲಿ ಹೆಚೆಿಿಂದ್ರೆ, ಅದ್ು ಶ್ಷಾಾಚಾರದ್ ನಯಮಾವಳಿಗಳ 
ಉಲಿಿಂಘನೆಯಾಗುತ್ುದ್ೆ ಎಿಂಬುದ್ರ ಬಗೆೆ ನಾನ್ು ಯಾವುದ್ೆೊೀ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ 
ಸಿದ್ದರಾಮಯಯನ್ವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆನ್ು.   ಒಿಂದ್ು ಬಾರಿ ಆಯ್ಕಾಗೊೆಿಂಡರ ೆ ಅವರು ಎಲಿರಿಗಿಿಂತ್ಲೊ 
ಮೀಲು ಹಾಗೊ ವಿಶೀೆಷ ಸವಲತ್ುುಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬೆೀಕು ಎನ್ುುವ ಭಾವನೆಗಳು ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ 
ಮೊಡುತಿುದ್ೆ ಹಾಗೊ ವಿಶೆೀಷ ಸವಲತ್ುುಗಳನ್ುು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಸಿಿತಿಯು ಇಿಂದ್ು 
ನಮಾಾಣ್ವಾಗಿದ್.ೆ  ಹಿೀಗಾಗಿ ಇದ್ು ಕೆೀವಲ ಕಲೆಸಕೆಾ ಮಾತ್ರವೆೀ ಸಿೀಮಿತ್ವಾಗಿರಬೀೆಕೆ ವಿನಾ 
ವೆೈಯಕುಕ ಬದ್ುಕಗಲಿ ಮತ್ೊು ಇದ್ನ್ುು ಯಾರೊ ಸಹ ಸಹಿಸುವುದಲಿ.  ನಾವುಗಳು 
ಜನ್ಪ್ರತಿನಧಿಗಳಾಗಿ ಅವರೊೆಿಂದಗೆ ಬೆರೆತಾಗ ಮಾತ್ರವೆೀ ಅವರ ಕಷಿ ಸುಖ್ಗಳನ್ುು ಅರಿತ್ು, 
ಅವರುಗಳನ್ುು ಪ್ರತಿನಧಿಸಿ ಮಾತ್ನಾಡಲು ಅನ್ುವಾಗುತ್ುದ್ೆ.  ಶಾಸಕರುಗಳು ನಜವಾಗಿಯೊ ಸಹ 
ಹೆೊೀಿಂ ವಕ್ಾ ಮಾಡಿಕೆೊಿಂಡರ ೆಮಾತ್ರವೀೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ುು ಮಾಡುವುದ್ಕಾಾಗುತ್ುದ್ೆ.   

 
ನಾಯಯಾಲಯದ್ ಕಲಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಕರಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಂತೆ ಹಾಗೊ ಬೆೀರ ೆ

ವಕೀಲರುಗಳು ಮಾಡುವ ವಾದ್ಗಳನ್ುು ಸದ್ಾ ಆಲ್ಲಸುವಿಂತ ೆ ನಾನ್ು ಕರಿಯ ನಾಯಯವಾದಗಳಿಗ ೆ
ಸಲಹ ೆನೀಡುತಿುರುತುೆೀನೆ.  ಇದ್ೆೀ ರಿೀತಿಯಾಗಿ ಶಾಸನ್ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿಯೊ ಸಹ ಶಾಸಕರು ಸಕರಯವಾಗಿ 
ಭಾಗವಹಿಸಬೆೀಕು.  ಬೆೀರ ೆ ಯಾರೆೊೀ ಮಾತ್ನಾಡುತಿುದ್ಾದರೆ, ಅದ್ು ನ್ನ್ಗ ೆ ಅಗತ್ಯವಿಲಿ ಎಿಂಬ 
ಭಾವನೆಗಳಿಿಂದ್ ಸದ್ನ್ದಿಂದ್ ಹೆೊರನ್ಡಯೆಬಾರದ್ು.  ಶಾಸನ್ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರುಗಳು ತ್ಮಾನ್ುು 
ತಾವು ಚೆನಾುಗಿ ತೊೆಡಗಿಸಿಕೊೆಳುಬೆೀಕು; ಕಾಯಾಕಲಾಪ್ಗಳು ಪ್ೊಣ್ಾಗೆೊಳುುವವರೆಗೆ ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ 
ಆಸಿೀನ್ರಾಗಿರಬೆೀಕು.  ಇಿಂತ್ಹ ಪ್ರಿಪಾಠಗಳನ್ುು ಶಾಸಕರು ಅಳವಡಿಸಿಕೊೆಿಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರುಗಳು 
ಖ್ಿಂಡಿತ್ವಾಗಿಯೊ ಸಹ ಉನ್ುತ್ ಸ್ಾಿನ್ಕೆಾ ಏರುತಾುರ.ೆ  ಎಲಾಿ ಶಾಸಕರುಗಳು ಆ ಉನ್ುತ್ ಸ್ಾಿನ್ಕೆಾ 
ಏರಬೆೀಕೆನ್ುುವುದ್ು ನ್ನ್ು ಆಸ್ಯೆಾಗಿದೆ್. 

 
ನ್ಮಾನ್ುು ನಾವು ಗೌರವಿಸಿಕೆೊಿಂಡರೀೆ ಮಾತ್ರವೀೆ ನಾವು ಇನೊೆುಬಬರನ್ುು 

ಗೌರವಿಸುವುದ್ಕಾಾಗುತ್ುದ್ೆ. ಗೌರವ, ಸಭಯತಗೆಳನ್ುು ಮಿೀರಿ ನಾವು ಮಾತ್ನಾಡಬಾರದ್ು ಹಾಗೊ 
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ವತಿಾಸಬಾರದ್ು.  ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ಾ ವಯವಸೆ್ಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸನ್ ಸಭೆಗಳು ದ್ೆೀವಸ್ಾಿನ್ವಿದ್ದಿಂತ.ೆ  ಅದ್ೃಷಿವಶಾತ್ 
ನಾವು ಇದ್ರ ಒಳಗೆ ಹೆೊೀಗಿ ಕುಳಿತ್ುಕೆೊಿಂಡಿದ್ೆದೀವೆ.  ಸದ್ನ್ದ್ ಹೆೊರಗಿರುವ ಸ್ಾವಿರಾರು, ಲಕ್ಾಿಂತ್ರ 
ಜನ್ರು ನ್ಮಾ ವತ್ಾನೆಯನ್ುು ಗಮನಸುತಿುರುತಾುರ.ೆ  ಕೆೊೀಟಾಯಿಂತ್ರ ಜನ್ರು ಒಿಂದ್ು ದನ್ವಾದ್ರೊ 
ನಾನ್ು ಇದ್ರೊೆಳಗೆ ಹೊೆೀಗಬೆೀಕೆನ್ುುವ ಕನ್ಸನ್ುು ಕಿಂಡಿರುತಾುರೆ.  ಎಷೆೊಿೀ ಜನ್ಕೆಾ ಇದ್ನ್ುು 
ಸ್ಾಧಿಸಲಾಗಿರುವುದಲಿ; ಆದ್ರೆ ನ್ಮಗೆ ಮಾತ್ರವೀೆ ಅವಕಾಶ ದ್ೆೊರೆತಿದ್.ೆ  ಪ್ರಭುತ್ಾ ಮತ್ುು 
ಸಿಂಸ್ಾಾರಗಳಿಿಂದ್ ನಾವು ನಜವಾಗಿಯೊ ಸಹ ಇದ್ನ್ುು ಗೌರವಿಸಿದ್ರ,ೆ ಇಡಿೀ ವಯವಸೆ್ಿಗ ೆ ಮರಗು 
ಲಭಿಸುತ್ುದ್ ೆ ಹಾಗೊ ನಾವು ಇದ್ಕೆಾ ಶಕುಯನ್ುು ತ್ುಿಂಬಬೀೆಕು.  ಇವತಿುನ್ ದವಸ ವಾಸುವವಾಗಿ 
ನ್ಮಾನ್ುು ಯಾರೊ ಸಹ ಅಷಾಿಗಿ ಗೌರವಿಸುತಿುಲಿ.  ಸ್ಾವಾಜನಕವಾಗಿ ನಾವು ಅವಹೆೀಳನ್ಕಾೆ 
ಗುರಿಯಾಗಿದೆ್ದೀವೆ.  ಸಿನೆಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೊ ಕುಚೊೆೀದ್ಯಕಾಾಗಿ ರಾಜಕೀಯವನ್ುು ಉದ್ಾಹರಿಸುವ 
ಸಿಿತಿಗ ೆನಾವುಗಳು ಇಿಂದ್ು ತ್ಲುಪಿದ್ೆದೀವೆ.  ಇದ್ಕೆಾ ನಾವುಗಳೆೀ ಕಾರಣ್ರಾಗಿದ್ೆದೀವೆ.  ನ್ಮಾನ್ುು ನಾವು 
ಗೌರವ ಸ್ಾಿನ್ದ್ಲ್ಲಿಟುಿಕೊೆಿಂಡಿಲಿವಾದ್ದರಿಿಂದ್ ಈ ಪ್ರಿಸಿಿತಿಯು ನಮಾಾಣ್ವಾಗಿದ್ೆ.  ಇದ್ರಿಿಂದ್ ನಾವು 
ಮೀಲ ೆ ಬರಲೆೀಬೆೀಕಾಗಿದೆ್. Leadership of the country lies with political 
leadership. ರಾಜಕೀಯ ಶಕುಯನ್ುು ರಾಜಕೀಯದ್ವರು ಟ್ಟೀಕಸಿ ಅದ್ರ ಮುಖ್ಾಿಂತ್ರ ಮೀಲ ೆ
ಬಿಂದ್ವರೀೆ ರಾಷರ ಹಾಗೊ ರಾಜಯದ್ ನಾಯಕರುಗಳಾಗುತಾುರೆ.  ನಾಯಕತ್ಾ ಟೆೊಳಾುದ್ರ,ೆ ಇಡಿೀ 
ವಯವಸೆ್ಿಯ್ಕೀ ಟೊೆಳಾುಗುತ್ುದ್.ೆ  ರಾಜಕೀಯ ವಯವಸೆ್ಿಯನ್ುು ಟ್ಟೀಕೆ ಮಾಡುವುದ್ು ಸುಲಭ.  ಇದ್ರ ಬಗೆೆ 
ಜನ್ರ ವಿಶಾಾಸ, ನ್ಿಂಬಿಕೆಗಳನ್ುು ಕಳೆದ್ುಕೆೊಿಂಡರ,ೆ ಮುಿಂದ್ೊೆಿಂದ್ು ದನ್ ರಾಜಕೀಯದ್ 
ನಾಯಕತ್ಾವನ್ುು ವಹಿಸಿಕೊೆಳುುವವರು ಯಾರು ಎನ್ುುವ ಪ್ರಶೆುಯು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ುದ್ೆ.  ಲ್ಲೀಡರ್ಶ್ಪ್ಗೆ 
ಕೆಲವು ಗುಣ್ಗಳು ಇರಬೀೆಕು.  ನಖ್ರತೆ ಇರಬೀೆಕು, ಸಪಷಿತ ೆಇರಬೀೆಕು, ತಿೀಮಾಾನ್ ತೆಗೆದ್ುಕೊೆಳುುವ 
ಶಕು ಇರಬೀೆಕು, ತಿೀಮಾಾನ್ ತೆಗೆದ್ುಕೆೊಳುುವ ಮದ್ಲು ಆ ಕುರಿತ್ು ಯೀಚನೆ ಮಾಡುವ ಶಕು 
ಇರಬೀೆಕು.  ಇವೆಲಿವುಗಳನ್ುು ಮಾಡಿದ್ ಮೀಲ ೆದ್ೃಢತೆ ಇರಬೀೆಕಾಗುತ್ುದ್ೆ.   ಒಿಂದ್ು ತಿೀಮಾಾನ್ 
ತೆಗೆದ್ುಕೊೆಿಂಡ ಮೀಲೆ ಅದ್ಕೆಾ ಬದ್ಿನಾಗಿರುತೆುೀನ ೆ ಎನ್ುುವ ಅಭಿಪಾರಯಕೆಾ ಬಿಂದ್ಾಗ ಆಡಳಿತ್ 
ಮಾಡುವುದ್ು ಸುಲಭವಾಗುತ್ುದ್ೆ.  ಬುಯರೊೆೀಕರಸಿ ನ್ಮಾನ್ುು ನೆೊೀಡುತಿುರುತ್ುದ್ೆ.  ನಾವಷೆುಿ 
ಸಮಪ್ಾಕವಾಗಿ ಎಷುಿ ನಖ್ರವಾಗಿ, ಎಷುಿ ದಟಿವಾಗಿ ತಿೀಮಾಾನ್ ತೆಗೆದ್ುಕೊೆಳುುತೆುೀವೆಯೀ ಆ 
ಹಿನೆುಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನದಾಷಿ ವಿಷಯವನ್ುು ಕಾಯಾಗತ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ುದ್;ೆ ಆ ಕುರಿತ್ು 
ಎರಡನೆಯ ಯೀಚನೆ ಮಾಡದ್ೀೆ ಕಾಯಾಗತ್ ಮಾಡುತಾುರ.ೆ  ನಾವೀೆ ಒತ್ುಡಗಳಿಗೆ ಸಿಕಾ 
ಹಾಕಕೆೊಿಂಡರ ೆ ಅಥವಾ ಒತ್ುಡಗಳಿಗೆ ಮಣಿದ್ರ ೆ ಬುಯರೊೆೀಕರಸಿ ಅಷುಿ ಚೆನಾುಗಿ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡುವುದ್ಕಾಾಗುವುದಲಿ.  ಇವತೆುೀನ್ು ಹೆೀಳುತಾುರೆೊೀ; ನಾಳ ೆಏನ್ು ಹೆೀಳುತಾುರೊೆೀ ಎನ್ುುವ ಪ್ರಶೆು 
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ಬಿಂದ್ಾಗ ತಿೀಮಾಾನ್ ತೆಗೆದ್ುಕೆೊಳುಲು ತ್ಡ ಆಗುತ್ುದ್.ೆ್್‘Justice delayed is justice denied’ 
ಎಿಂಬ ಮಾತಿದ್.ೆ   ಒಿಂದ್ು ಸಲ ತಿೀಮಾಾನ್ ತೆಗೆದ್ುಕೊೆಿಂಡ ಮೀಲೆ ದ್ೃಢತೆಯಿಿಂದ್ 
ಇರಬೀೆಕಾಗುತ್ುದ್ೆ.  ರಾಜ ಎಿಂದ್ರೆ, ದ್ರಿದ್ರರಿಗೆ ರಕ್ಷಣ ೆಕೆೊಡುವವನ್ು ಎನ್ುುವ ಶಯೆಿೀಕ ಸಿಂಸೃತ್ದ್ಲ್ಲಿದ್ೆ.  
ಯಾರು ಅಶಕುರಾಗಿರುತಾುರೆೊೀ, ಯಾರು ಕಷಿದ್ಲ್ಲಿರುತಾುರೊೆೀ, ಯಾರು ದ್ಲ್ಲತ್ರಿರುತಾುರೆೊೀ ಮೊಲತ್ಃ 
ಅವರಿಗೆ ಆದ್ಯತ ೆನೀಡಬೆೀಕಾಗುತ್ುದ್ೆ.  We have to classify the demands on the 
basis of needs and wants.   Need-based and Want-based programmes 
ಎಿಂದ್ು ಕಾಿಾಸಿಫೆೈ ಮಾಡಿಕೊೆಿಂಡಾಗ, ಯಾವುದ್ೀೆ common sense ನ್ಮಾನ್ುು rule ಮಾಡದ್ೀೆ, 
need based programmes ಗೆ ಒತ್ುು ಕೊೆಡಬೆೀಕಾಗುತ್ುದ್ೆ.   ಅವಶಯತೆಗಳು ಮತ್ುು ಅಗತ್ಯ 
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಾವು ಒತ್ುು ಕೆೊಡಬೀೆಕು.  ಇದ್ರಿಿಂದ್ ರಾಜಯಕೆಾ ಮತ್ುು ರಾಷರಕೆಾ 
ಒಳೆುಯದ್ಾಗುತ್ುದ್ೆ.  ಎಲಾಿ ಬೆೀಡಿಕೆಗಳನ್ುು ಈಡೀೆರಿಸುವುದ್ಕೆಾ ಆಗುವುದಲಿ.  ಶಾಸಕರು ಕೆೀವಲ 
ಬೆೀಡಿಕೆಗಳಿಗಯೆ್ಕೀ ಸಪಿಂದಸುತಾು ಹೊೆೀದ್ರ ೆಅದ್ಕೆಾ ಅಿಂತ್ಯ ಎನ್ುುವುದ್ೆೀ ಇರುವುದಲಿ.   ನಾವು ಹೀೆಳಲ್ಲ 
ಅಥವಾ ಬಿಡಲ್ಲ ನ್ಮಾ ಶಾಸಕರು ಎಲಾಿ ಅವಶಯ ಕಲೆಸಗಳನ್ುು ಮಾಡುತಾುರೆ ಎಿಂದ್ು ಗೊೆತಾುದ್ರೆ 
ಬೆೀಡಿಕ ೆಎನ್ುುವುದ್ು ಕಡಿಮ ಆಗುತ್ುದ್ೆ.  ಬೀೆಡಿಕೆಗಳು ಕಡಿಮಯಾದ್ರ ೆಶಾಸಕರ ಅಧ್ಾ ಟೆನ್ಷನ್ 
ಕಡಿಮ ಆಗಿಬಿಡುತ್ುದ್ೆ.   ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗದೆ್ುದ ಬರುವುದ್ಕೆಾ ಮುಿಂಚ ೆ ನಾವುಗಳು ಅನೆೀಕ 
ಆಶಾಾಸನೆಗಳನ್ುು ಕೊೆಟ್ಟಿರುತೆುೀವೆ.  ಆದ್ರೆ ಗದೆ್ದ ಮೀಲ ೆ ಒಿಂದ್ೊೆಿಂದ್ಾಗಿ ನೆೈಜ ಸಮಸ್ೆಯಗಳು 
ಅಥಾವಾಗುತ್ುದ್ೆ.  ಎಲಿವನ್ುು ಇತ್ಯಥಾ ಮಾಡುವುದ್ಕಾೆ ಆಗುವುದಲಿ ಮತ್ುು ಅದ್ನ್ುು 
ಹೆೀಳಿಕೊೆಳುುವುದ್ಕೊಾ ಆಗದ್ೆೀ ಇರುವ ಸಿಿತಿ ಇರುತ್ುದ್.ೆ  ಹಾಗಾಗಿ ಬೆೀಡಿಕಗೆಳನ್ುು ನಾವು ಸಾಲಪ 
ಕಿಂಟೆೊರೀಲ್ಗೆ ತೆಗೆದ್ುಕೆೊಳುಬೆೀಕು.  ಬೆೀಡಿಕೆಗಳನ್ುು ಕಡಿಮ ಮಾಡಿ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ುು ಅನ್ುಷಾಾನ್ 
ಮಾಡುವ ಸಿಿತಿಗ ೆಬಿಂದ್ರ ೆಒಳೆುಯದ್ಾಗುತ್ುದ್ೆ.     
 ಶಾಸನ್ ಸಭೆ ನ್ಡಯೆಬೆೀಕಾದ್ರೆ ಹೆಚುಿ ಶಾಸಕರು ಪಿರವಿಲೆೀಜ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ೆ ಒತ್ುು 
ಕೆೊಡುತಾುರ.ೆ   ನಾವು ಅದ್ನೆುೀ ದ್ೆೊಡಡದ್ನಾುಗಿ ಮಾಡುವುದ್ು ಬೆೀಡ.  ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ, ಶಾಸಕರು 
ಕೆೀವಲ ತ್ಮಾ ಪ್ರತಿಷೆಿಗೆೊೀಸಾರವಾಗಿಯ್ಕೀ ಹೆೊೀರಾಡುತಿುರುತಾುರೆ ಎನ್ುುವುದ್ು ಬರುತ್ುದ್ೆ.  ಸ್ಾಮಾನ್ಯ 
ಜನ್ರ ಬಗೆೆ ಚಿಿಂತ್ನೆಯ್ಕೀ ಮಾಡುವುದಲಿ ಎನ್ುುವ ಅಭಿಪಾರಯ ಬರುವಿಂತ ೆ ಶಾಸಕರು 
ನ್ಡದೆ್ುಕೆೊಳುಬಾರದ್ು.   

 ಕಾಲಕಾೆ  ನಾವು ಹಚೆಿಿನ್ ಮಹತ್ಾ ಕೊೆಡಬೀೆಕಾಗುತ್ುದ್ೆ.  ಬಹಳ ಹಣ್ ಖ್ಚುಾ ಮಾಡಿ ನಾವು 
ಶಾಸನ್ ಸಭೆಗಳನ್ುು ನ್ಡೆಸುತೆುೀವೆ.  ಶಾಸನ್ ಸಭೆಗಳನ್ುು ನ್ಡಸೆಿ ಅದ್ರ ಫಲ್ಲತಾಿಂಶವೆೀನ್ು ಎಿಂದ್ು 
ನೆೊೀಡಿದ್ಾಗ ಮನ್ಸಿಸಗೆ ಬೀೆಜಾರಾಗುವಿಂತ ೆಆಗಬಾರದ್ು.  ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಲವನ್ುು ಸದಾನಯೀಗ 
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ಮಾಡಿಕೆೊಳುಬೀೆಕು.  ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ಸದ್ಸಯರಿಗೆ ವಿಪ್ುಲವಾದ್ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ುದ್ೆ.  ಅಲ್ಲಿ 
ಚಚೆಾ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ, ಮಾತ್ನಾಡುವುದ್ಕೆಾ ಇರುವಷುಿ ಅವಕಾಶ ವಿಧಾನ್ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಲಿ.  
ನಮಗಿರುಷೆಿೀ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನ್ಮಗೊ ಇರುತ್ುದ್ೆ.  ಅಲ್ಲಿ 225 ಜನ್ ಭಾಗವಹಿಸಬೆೀಕು; ಇಲ್ಲಿ 75 ಜನ್ 
ಭಾಗವಹಿಸುತಾುರ.ೆ  ಶಾಸನ್ಗಳ ಮೀಲೆ ಬಳೆಕು ಚೆಲಿಲು ನಮಾಲ್ಲಿ ಸ್ಾಕಷುಿ ಸಮಯವಿರುತ್ುದ್ೆ.  
ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತ್ುು ಹಿರಿಯರ ಮನ ೆ ಆಗಿದ್.ೆ  ಶಾಸನ್ಗಳ ಬಗೆೆ ಹೆಚುಿ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ 
ಅಭಿಪಾರಯಗಳನ್ುು ಕೆೊಡುತಿುೀರಿ, ಸರಿ-ತ್ಪ್ುಪಗಳನ್ುು ವಿಿಂಗಡಿಸುತಿುೀರಿ, ಸಕಾಯರಕೆಾ ಒಳೆುಯದ್ು 
ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ ದ್ಾರಿ ತೆೊೀರಿಸುತಿುೀರಿ; ಬೆಳಕು ಚೆಲುಿತಿುೀರಿ ಎನ್ುುವ ಹಿನೆುಲೆಯಲ್ಲಿಯ್ಕೀ ಮೀಲಾನೆಯೊ 
ಇರುತ್ುದ್ೆ.  ಶಾಸನ್ಸಭೆ ವಿಧಾನ್ಸಭೆಗಳ ಒತ್ುಡದ್ಲ್ಲಿ ಸಿಕಾ ನಾವು ಶಾಸನ್ಗಳನ್ುು ತ್ರಾತ್ುರಿಯಲ್ಲಿ 
ಮಾಡಬಹುದ್ು.  ಆದ್ರೆ ಮೀಲಾನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಕುಳಿತ್ುಕೊೆಿಂಡು ಎಲಾಿ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ,  
ಆಗು-ಹೊೆೀಗಗಳ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾ ಮಾಡುವುದ್ಕಾೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ುದ್ೆ.  ನಮಾ ಆದ್ಯತ ೆ ಕೊಡ ಅದ್ೆೀ 
ಆಗಿದ್;ೆ ಆದ್ೆೀ ಆಗಿರಬೀೆಕು.  ಶಾಸನ್ಗಳನ್ುು ರಚನಾತ್ಾವಾಗಿ ವಿಮಶೆಾ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ುು ವಿಧಾನ್ 
ಪ್ರಿಷತ್ುು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಗೌರವ ಇಮಾಡಿಸುತ್ುದ್.ೆ  ಶಾಸನ್ಗಳ ಮೀಲೆ ಹೆಚುಿ ಒತ್ುು ಕೊೆಟುಿ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡಿದ್ರೆ ತ್ುಿಂಬಾ ಒಳೆುಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಿಂತಾಗುತ್ುದ್ೆ.   ಮದ್ಲು ವಿಧಾನ್ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸನ್ 
ರಚನೆ ಅಿಂಶಗಳ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾ ಆಗಿರುತ್ುದ್ೆ.  ನ್ಿಂತ್ರ ಅದ್ು ಮೀಲಾನೆಗೆ ಬರುತ್ುದ್ೆ.  ಅಿಂದ್ರೆ ನಮಗೆ 
ಹೊರಣ್ ಸಿಕಾರುತ್ುದ್;ೆ  ಹೆೊೀಳಿಗೆ ಮಾಡಿ ಬಡಿಸುವ ಕಲೆಸವನ್ುು ನೀವು ಮಾಡಬೀೆಕು.   

Public Accounts Committee (PAC) ಯಿಿಂದ್ ಹಿಡಿದ್ು, ಎಲಾಿ ಸಮಿತಿಗಳ ಬಗೆೆ, 
ಶಾಸನ್ ರಚನೆಯ ಬಗೆೆ ನೀವು ಇಿಂದ್ು ನಾಳೆ ಚಚೆಾ ಮಾಡಿ ತಿಳಿದ್ುಕೊೆಳುುತಿುೀರಿ.  ನಾನೆೊಬಬ 
ಸಿಂಸದೀಯ ವಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವನಾಗಿ ಒಿಂದ್ಿಂಶವನ್ುು ಹೆೇಳುವುದಕೆೆ ಇಷ್ಟಪಡುತೆತೇನೆ.  ತಾವು ಏನೆೀ 
ಹೆೀಳುವುದದ್ದರೊ ನಖ್ರವಾಗಿ ಹೆೀಳಬೀೆಕು, ಸಪಷಿವಾಗಿ ಹೆೀಳಬೀೆಕು, ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ುು ಇಟುಿಕೆೊಿಂಡು 
ಹೆೀಳಬೆೀಕು.  ಇಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ೊು, ಯಾವುದ್ನ್ೊು ಸಹ ಉತೆರೀಕ್ೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಶೆು ಬರುವುದಲಿ.  ಶಾಸನ್ 
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ ಶಾಸಕರು ಒಿಂದ್ೀೆ ಆಗಿರುತಾುರ.ೆ  ಆಡಳಿತ್ದ್ ವಿಷಯಕೆಾ ಹೊೆೀದ್ಾಗ 
ಏನಾಗುತ್ುದ್ಯೆೀ ನ್ನ್ಗೆ ಗೆೊತಿುಲಿ.  ವಿಧಾನ್ಸಭೆ ಮತ್ುು ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ಲ್ಲಿ ಚಚೆಾಗಳು ನ್ಡದೆ್ಾಗ 
ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೆೀರ ೆ ಬೆೀರ ೆ ಪ್ಕ್ಷಗಳು ಎನ್ುುವ ಪ್ರಶೆು ಬರುವುದ್ೆೀ ಇಲಿ.  ನಾವು-ನೀವು ಸ್ೀೆರಿ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡಬೀೆಕದ್.ೆ  ನಾವು ಮತ್ುು ನೀವು ಈ ನಾಡಿನ್ ಮಕಾಳು;  ಯಾರೊ ಶಾಶಾತ್ರಲಿ.  ಅದ್ೆೀರಿೀತಿ 
ಇಿಂಥವರು ಲೆಕಾಕಾಲಿ ಎನ್ುುವ ಸಿಿತಿಯೊ ಇಲಿ.  ಜನ್ರಿಗೊೆೀಸಾರ ನ್ಮಾ ಕತ್ಯವಯವನ್ುು ಪ್ೊಣ್ಾ 
ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ನವಾಹಿಸಬೆೀಕು.  ಅವರನೆುೀ ದ್ೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟುಿಕೊೆಿಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೆೀಕು.  ನೀವು ಇಡಿೀ 
ರಾಜಯಕೆಾ ಶಾಸಕರಾಗಿರುತಿುೀರಿ.  ನೀವುಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ಕ್ೆೀತ್ರಗಳಿಿಂದ್ ಆರಿಸಿ ಬಿಂದರುತಿುೀರೊೆೀ 
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ಅದ್ನ್ುು ಮರೆತ್ುಬಿಡಿ.  ಇಡಿೀ ರಾಜಯದ್ ಹಿತಾಸಕುಯನ್ುು ಗಮನ್ದ್ಲ್ಲಿಟುಿಕೊೆಿಂಡು ಕೆಲಸ 
ಮಾಡಬೀೆಕಾಗುತ್ುದ್.ೆ   

ಹೆೊಸದ್ಾಗಿ ಆಯ್ಕಾಯಾಗಿರುವ ಶಾಸಕರು ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ಲ್ಲಿ ಉತ್ುಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ 
ಸಿಿತಿ ನಮಾಾಣ್ವಾಗಲ್ಲ.  ನಮಾ ಕಾಲವನ್ುು ಸದ್ುಪ್ಯೀಗ ಮಾಡಿಕೊೆಳಿು.  ನಾವಲೆಿರೊ ನಮಾ ಜೆೊತೆ 
ಇದ್ೆದೀವೆ.  ನಾವಲೆಾಿ ಸ್ೀೆರಿ ಸುಿಂದ್ರ ನಾಡನ್ುು ಕಟೆೊಿೀಣ್ ಎಿಂದ್ು ಹೀೆಳುತಾು, ನ್ನ್ಗ ೆಮಾತ್ನಾಡಲು 
ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊೆಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ವಿಂದಸಿ ನ್ನ್ು ಮಾತ್ುಗಳನ್ುು ಮುಗಿಸುತೆುೀನೆ. 

(ಈ ಹಿಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ, ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ಕಾಯಾದ್ಶ್ಾಯವರು,  ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ಿಂತ್ಹ 
ವಿಧಾನ್ಸಭೆಯ ವಿರೆೊೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರಾದ್  ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಿರಾಮಯಯ ಅವರನ್ುು ಸ್ಾಾಗತ್ ಮಾಡಿದ್ರು) 

       

ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಶ್ವಲ್ಲಿಂಗಪ್ಪ ಹೆೊರಟ್ಟಿ (ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು):- ಈ ಕಾಯಾಕರಮದ್ 
ಉದ್ಾಾಟಕರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಕಾನ್ೊನ್ು ಮತ್ುು ಸಿಂಸದೀಯ ವಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರಾದ್        
ಶ್ರೀ ಮಾಧ್ುಸ್ಾಾಮಿ ರವರೆೀ, ಕನಾಾಟಕ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ವಿರೊೆೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರಾದ್       
ಶ್ರೀ ಹರಿಪ್ರಸ್ಾದ್ ರವರೀೆ, ವಿಧಾನ್ ಸಭೆಯ ವಿರೊೆೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರಾದ್ ಶ್ರೀ 
ಸಿದ್ದರಾಮಯಯನ್ವರೀೆ, ಕಾಯಾದ್ಶ್ಾಯವರಾದ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರವರೀೆ, ನ್ನ್ು ಶಾಸಕ 
ಸಹೆೊೀದ್ರ-ಸಹೊೆೀದ್ರಿಯರೀೆ, 

ಹೆೊಸದ್ಾಗಿ ಚುನಾಯಿತ್ರಾಗಿ ಬಿಂದ್ ನ್ಿಂತ್ರ ಈ ಕಾಯಾಕರಮವನ್ುು ಆಯೀಜಿಸ್ೊೆೀಣ್ 
ಎಿಂದ್ು ತಿೀಮಾಾನಸಿ, ಅನೆೀಕರು ಹೆೊಸಬರಿದ್ುದ, ೭೫ ಮಿಂದಯನ್ುು ಕರಯೆುವ ಬಗೆೆ 
ಚಚೆಾಯಾಯಿತ್ು. ಜೆೊತಗೆೆ ವಿಧಾನ್ ಸಭೆಯವರನ್ುು ಕರಯೆೀಣ್ ಎಿಂದ್ು ಚಚೆಾಯಾಗಿ ಈ 
ಕಾಯಾಕರಮವನ್ುು ಹಾಕಕೆೊಿಂಡಿದ್ದೆೀವೆ. ಬಹಳಷುಿ ಶಾಸಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ್ುಕೆೊಳುುತಾುರೆ 
ಎಿಂದ್ು ನಾನ್ು ಭಾವಿಸಿದ್ಿಂತೆ ಅನೆೀಕ ಸದ್ಸಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ಾದರೆ, ಅದ್ರಿಂತ ೆ ಎಷುಿ ಜನ್ 
ಬರುತಾುರೆೊೀ ಎಿಂಬ ಅಳುಕು ಇತ್ುು. ನಮಾನೆುಲಾಿ ನೆೊೀಡಿ ನ್ನ್ಗ ೆ ಬಹಳ ಸಿಂತೊೆೀಷವಾಗುತಿುದ್ೆ. 
ಮಾನ್ಯ ಮಾಧ್ುಸ್ಾಾಮಿ ರವರು ಹೆೀಳಿದ್ಿಂತ ೆಎಲಿವನ್ುು ನೆನ್ಪಿನ್ಲ್ಲಿಟುಕೊೆಿಂಡು ಕಾಯಾನವಾಹಿಸಬೆೀಕು. 
ಈಗಾಗಲೆೀ ೨೪ ಸದ್ಸಯರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ್ ವಚನ್ವನ್ುು ಭೆೊೀದಸಿದ್ುದ, ಒಬಬರು ಮಾತ್ರ 
ಉಳಿದ್ುಕೆೊಿಂಡಿದ್ಾದರೆ. ಮೊರು-ನಾಲುಾ ಜನ್ರನ್ುು ಹೆೊರತ್ುಪ್ಡಿಸಿ ಎಲಿರೊ ಯುವಕರಿದ್ಾದರ.ೆ 
ಅವರೆಲಿರಿಗೊ ಸರಿಯಾದ್ ಮಾಗಾದ್ಶಾನ್ ಕೊೆಟಿರ ೆ ನ್ಮಗಿಿಂತ್ ಉತ್ುಮ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ 
ಭಾಗವಹಿಸುತಾುರ.ೆ ಈಗಾಗಲೆೀ ಮಾನ್ಯ ಮಾಧ್ುಸ್ಾಾಮಿ ರವರು ಅನೆೀಕ ವಿವರಗಳನ್ುು ನೀಡಿದ್ಾದರೆ. 
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ಕನಾಾಟಕ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತ್ುು ದ್ೆೀಶದ್ಲ್ಲಿಯ್ಕೀ ಮಹತ್ಾದ್ ಸ್ಾಿನ್ ಪ್ಡದೆದ್ುದ, ಕೆಲವಮಾ 
ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಿಂದ್ ಟ್ಟೀಕ-ೆಟ್ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಬಿಂದ್ಾಗ ಮನ್ಸಿಸಗ ೆ ಬಹಳಷುಿ ನೆೊೀವು ಎನಸುತ್ುದ್ೆ. ಇದ್ಕೆಾ 
ಏನಾದ್ರೊ ಕಾಯಕಲಪ ರೊಪಿಸಿಕೊೆಿಂಡು ಕಾಯಾಕರಮ ಮಾಡಬೀೆಕೆಿಂದ್ು ಹಮಿಾಕೊೆಿಂಡಿದ್ದೆೀವೆ. 
Parliaments Public Accounts Committee ೧೦೦ ವಷಾದ್ ಕಾಯಾಕರಮಕಾಾಗಿ ನಾನ್ು 
ದ್ೆಹಲ್ಲಗೆ ಹೆೊೀಗಿದ್ೆದನ್ು. ಆಗ ಏನೆೀನ್ು ಮಾಡಬೀೆಕೆಿಂದ್ು ವಿಚಾರ ಮಾಡುತಿುದ್ೆದನ್ು. Public 
Accounts and Budget ಸಲುವಾಗಿ ನ್ಮಾ ದ್ೆೀಶದ್ ಶೆರೀಷಾ ಹಣ್ಕಾಸಿನ್ ಮಿಂತಿರಯಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ 
ಸಿದ್ದರಾಮಯಯನ್ವರನ್ುು ಕರದೆದ್ೆದೀವೆ. ಅವರೊ ಕಾಯಾಕರಮಕಾೆ ಬಿಂದದ್ಾದರ.ೆ ಇದ್ೆೀರಿೀತಿ ಮೀಲಾನೆಗೆ 
ಹೆೊಸದ್ಾಗಿ ವಿರೊೆೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಹರಿಪ್ರಸ್ಾದ್ ರವರು, ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಪಾರ 
ಅನ್ುಭವ ಪ್ಡದೆರುವ ಶ್ರೀ ಕ.ೆಆರ್. ರಮೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರವರು, ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ 
ವಿಶೆಾೀಶಾರಹೆಗಡ ೆ ಕಾಗೀೆರಿ ರವರು, ಸಭಾಪ್ತಿಯವರಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಶಿಂಕರಮೊತಿಾ ರವರು, ಶ್ರೀ 
ಗೆೊೀ.ಮಧ್ುಸೊಧ್ನ್ ರವರು ಹಾಗೊ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಟ್ಟ. ಶ್ರೀಕಿಂಠೆೀಗೌಡ ರವರುಗಳಲೆಿರನ್ುು ಕರದೆದ್ೆದೀವೆ. 
ಇವರಲೆಿರೊಗಳು ಅತ್ಯಿಂತ್ ಅನ್ುಭವವನ್ುು ಪ್ಡದೆ್ವರಾಗಿದ್ಾದರೆ. ಅವರ ಅನ್ುಭವವನ್ುು ನಾವಲೆಿರೊ 
ತೆಗೆದ್ುಕೊೆಳೂೆುೀಣ್. ಇವರಲೆಿರ ಅನ್ುಭವವನ್ುು ತೆಗೆದ್ುಕೆೊಿಂಡು ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ 
ಭಾಗವಹಿಸಬೆೀಕು. ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಶೆುಯನ್ುು ಕೆೀಳುವುದ್ು ಹೀೆಗೆ, ಇತಾಯದ ವಿಚಾರಗಳೆಲಿವನ್ುು 
ಚಚಿಾಸಲಾಗುತ್ುದ್ೆ. ೧೪ನೆೀ ತಾರಿೀಖ್ು ನ್ಡಯೆುವ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ಲ್ಲಿ ಹೊೆಸಬರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ 
ವಿಚಾರಗಳು ಹೊೆರಗೆ ಬಿಂದ್ು ಜನ್ರಿಗ ೆ ಸಿಂದ್ೆೀಶ ಕೆೊಟಿಿಂತೆ ಆಗುತ್ುದ್ೆ. ಈಗಾಗಲೆೀ ಮಾನ್ಯ 
ಮಾಧ್ುಸ್ಾಾಮಿರವರು ಅವರ ಅನ್ುಭವವನ್ುು ಹೆೀಳಿದ್ಾದರ.ೆ ಇದ್ೆೀ ರಿೀತಿ ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯಯನ್ವರು 
ಅನೆೀಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ುು ಹೀೆಳುವವರಿದ್ುದ, ಇವರ ವಿಚಾರ ಧಾರೆಗಳ ಲಾಭವನ್ುು ಪ್ಡದೆ್ುಕೊೆಳೂೆುೀಣ್. 
ಶಾಸನ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವರಿೀತಿ ನ್ಡದೆ್ುಕೆೊಳುಬೀೆಕು, ಯಾವ ರಿೀತಿ ಇರಬೀೆಕು, ಏನ್ು ಮಾಡಬೀೆಕು, 
ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಪಿೀಠಕೆಾ ಗೌರವ ಹೆೀಗ ೆ ಕೆೊಡಬೀೆಕು ಎಿಂಬ ವಿಚಾರಗಳೆಲಿವನ್ುು ತಿಳಿದ್ುಕೆೊಿಂಡು 
ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸದ್ನ್ದ್ ಚಚೆಾಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದ್ಾಗಿದ್.ೆ ಎರಡನೆೀ ದವಸವೂ 
ಉತ್ುಮವಾದ್ ಕಾಯಾಕರಮ ಇದ್ೆ. ನಮಾ ಅನಸಿಕೆಗಳನ್ುು ಹಿಂಚಿಕೊೆಳುಬೆೀಕೆಿಂದ್ು ವಿನ್ಿಂತಿಸುತೆುೀನೆ. ಈ 
ಕಾಯಾಕರಮಕಾೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ತ್ಮಗೆಲಿರಿಗೊ ನ್ನ್ು ಹೃದ್ಯಪ್ೊವಾಕ ಅಭಿನ್ಿಂದ್ನೆಗಳನ್ುು 
ಸಲ್ಲಿಸುತಾು, ನ್ನ್ು ಮಾತ್ುಗಳನ್ುು ಮುಗಿಸುತೆುೀನೆ, ಜೆೈಹಿಿಂದ್, ಜೆೈ ಕನಾಾಟಕ. 

ನರೊಪ್ಕರು, ಕವಿಪ್:- ಕಾಯಾಕರಮವು ಮುಖ್ಯಘಟಿಕೆಾ ತ್ಲುಪಿದ್ುದ, ಮಾಜಿ 
ಮುಖ್ಯಮಿಂತಿರಯವರು, ಹಿರಿಯರು, ಹೆಚುಿ ಆಯವಯಯವನ್ುು ಮಿಂಡಿಸಿರುವ ಮಾನ್ಯ 
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ಸಿದ್ದರಾಮಯಯನ್ವರನ್ುು ತ್ಮಾ ವಿಚಾರ ಧಾರೆಗಳನ್ುು ತಿಳಿಸಲು ಸ್ಾಾಗತಿಸುತಾು, ಮಾನ್ಯ 
ಮಾಧ್ುಸ್ಾಾಮಿರವರಿಗ ೆಹೃದ್ಯಪ್ೊವಾಕ ವಿಂದ್ನೆಗಳನ್ುು ಸಲ್ಲಿಸಬಯಸುತೆುೀನೆ. 

 

 

 

 

 

ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯಯ (ವಿರೊೆೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರು ಹಾಗೊ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಿಂತಿರಗಳು):- 
ಎಲಿರಿಗೊ ನ್ನ್ು ನ್ಮಸ್ಾಾರ. ಈ ವಿಚಾರ ಸಿಂಕೀರಣ್ದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ ೆ ವಹಿಸಿರುವ ಮೀಲಾನೆ 
ಸಭಾಪ್ತಿಯವರಾದ್ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಶ್ವಲ್ಲಿಂಗಪ್ಪ ಹೆೊರಟ್ಟಿರವರೆ, ಮೀಲಾನ ೆ ವಿರೊೆೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ್ 
ನಾಯಕರಾದ್ ಶ್ರೀ ಹರಿಪ್ರಸ್ಾದ್ ರವರೆೀ, ಸಚಿವಾಲಯದ್ ಕಾಯಾದ್ಶ್ಾಯವರೆೀ, ಕಾಯಾಾಗಾರದ್ಲ್ಲಿ 
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ ಎಲಾಿ ಮಾನ್ಯ ಸದ್ಸಯರೆೀ ಹಾಗೊ ಇತ್ರ ಸ್ುೆೀಹಿತ್ರೀೆ,  

ಈಗಾಗಲೆೀ ಕಾಯಾಾಗಾರ ಉದ್ಾಾಟನೆಯಾಗಿದೆ್. ಕಾನ್ೊನ್ು ಮತ್ುು ಸಿಂಸದೀಯ 
ವಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು ಉದ್ಾಾಟನೆ ಮಾಡಿ ನಗಾಮಿಸಿದ್ಾದರ.ೆ   ಕನಾಾಟಕ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ 
ಸಭಾಪ್ತಿಗಳಾಗಿರುವ ಮಾನ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಹೆೊರಟ್ಟಿಯವರು ಕಳೆಮನೆಯ ಸದ್ಸಯರಾಗಿ ಬಹಳ 
ಸುದೀಘಾ ಸ್ೀೆವೆಯನ್ುು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ಾದರೆ.  ಇವರು ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುಗೆ ಸುಮಾರು 7 ಬಾರಿ ಸದ್ಸಯರಾಗಿ 
ಆಯ್ಕಾಗೆೊಿಂಡಿದ್ಾದರ ೆ ಮತ್ುು ಈಗ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳಾಗಿ ಕಾಯಾವನ್ುು 
ನವಾಹಿಸುತಿುದ್ಾದರ.ೆ ಅವರು ನ್ನ್ಗೆೊಿಂದ್ು ದನ್ ದ್ೊರವಾನ್ಣಿ ಕರ ೆ ಮಾಡಿ, ʼವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುಗೆ 
ಸಿಳಿೀಯ ಸಿಂಸೆ್ಿಗಳ ಕ್ೀೆತ್ರದಿಂದ್ ಹೊೆಸದ್ಾಗಿ ಆಯ್ಕಾಗೆೊಿಂಡಿರುವ ಸದ್ಸಯರಿಗೆ ಒಿಂದ್ು ತ್ರಬೀೆತಿ 
ಕಾಯಾಾಗಾರವನ್ುು ಏಪ್ಾಡಿಸಲಾಗಿದ್.ೆ ಅದ್ಕೆಾ ತಾವು ದ್ಯಮಾಡಿ ಬಿಂದ್ು ಆ ಕಾಯಾಾಗಾರದ್ಲ್ಲಿ 
ವಿತಿುೀಯ ಕಾಯಾಕಲಾಪ್ಗಳು ಮತ್ುು ವಿಧೆೀಯಕಗಳು ಹಾಗೊ ಸ್ಾವಾಜನಕ  ಲೆಕಾಪ್ತ್ರಗಳ 
ಸಮಿತಿಯ ಬಗೆೆ ಮಾತ್ನಾಡಬೆೀಕುʼ ಎಿಂದ್ು ಕೊೆೀರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ನ್ನ್ಗೊ ಮತ್ುು ಮಾನ್ಯ 
ಹೆೊರಟ್ಟಿಯವರಿಗೊ ಬಹಳ ದೀಘಾಕಾಲದ್ ಸ್ುೆೀಹ ಸಿಂಬಿಂಧ್ವಿದ್.ೆ ಅನೆೀಕ ಬಾರಿ ಅವರು ನ್ನ್ು ಬಗೆೆ 
ಹೆೊಗಳಿಕ ೆ ಮಾತ್ುಗಳನ್ುು ಆಡಿದ್ಾದರ ೆ ಅದ್ೆೀ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೆವಿಂದ್ು ಬಾರಿ ತೆಗಳಿಕೆಯ 
ಮಾತ್ುಗಳನ್ುು ಸಹ ಆಡಿದ್ಾದರ.ೆ ಪ್ರಜಾಪ್ುರಭುತ್ಾ ವಯವಸೆ್ಿಯಲ್ಲಿ  ಹೆೊಗಳಿಕ ೆ ಮತ್ುು ತೆಗಳಿಕೆಯ 

ವಿಧೇಯಕಗಳು, 
ವಿತ್ತ ೀಯ 

ಕಾಯಯಕಲಾಪಗಳು 
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ಮಾತ್ುಗಳನ್ುು ಸಹಚಿತ್ುದಿಂದ್ ಸಿಾೀಕರಿಸಬೆೀಕಾಗುತ್ುದ್ೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಉತ್ುಮ ಜನ್ 
ಪ್ರತಿನಧಿಯಾಗುವುದ್ಕೆಾ ಸ್ಾಧ್ಯವಾಗುತ್ುದ್ೆ.  

ಭಾರತ್ಕೆಾ ಸ್ಾಾತ್ಿಂತ್ರಾ ಬಿಂದ್ ಮೀಲ ೆಕನಾಾಟಕ ರಾಜಯದ್ ಇತಿಹಾಸದ್ಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ರಾಮಕೃಷಣ 
ಹೆಗಡೆಯವರು  ವಿತ್ು ಸಚಿವರಾಗಿ 1966-67 ರಿಿಂದ್ 1988ರವರೆಗ ೆ ಸುಮಾರು 13 ಬಾರಿ ಈ 
ರಾಜಯದ್ ಆಯವಯಯವನ್ುು ಮಿಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ಾದರ.ೆ ನಾನ್ು ಸಹ  1995-96 ರಿಿಂದ್ 2017-
18ರವರೆಗ ೆಹಣ್ಕಾಸು ಸಚಿವನಾಗಿ 13 ಬಾರಿ ಈ ರಾಜಯದ್ ಆಯವಯಯವನ್ುು ಮಿಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ೆದೀನೆ. 
2018ರಲ್ಲಿ ಮಿಂಡಿಸಿದ್ಿಂತ್ಹ ಆಯವಯಯ ನ್ನ್ು ಕೆೊನೆಯ ಆಯವಯಯವಾಗಿದ್ೆ. ಆದ್ದರಿಿಂದ್ ಹೆಚುಿ 
ಬಾರಿ ಆಯವಯಯ ಮಿಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ೆದೀನ ೆ ಎನ್ುುವ ಹೆಗೆಳಿಕೆಗ ೆನಾನ್ು ಪಾತ್ರನಾಗಿರುವುದಲಿ ಮಾನ್ಯ 
ರಾಮಕೃಷಣ ಹೆಗಡೆಯವರು ಎಷುಿ ಬಾರಿ ಆಯವಯಯವನ್ುು ಮಿಂಡಿಸಿದ್ಾದರೆ ಆ ಸಿಂಖ್ೆಯಯನ್ುು ನಾನ್ು 
ತ್ಲುಪಿದ್ೆದೀನೆಿಂದ್ು ಹೆೀಳುವುದ್ಕೆಾ ಇಷಿಪ್ಡುತೆುೀನೆ.  

  ನ್ಮಾ ದ್ೆೀಶಕೆಾ ಸ್ಾಾತ್ಿಂತ್ರಾ ಬಿಂದ್ು ಚುನಾವಣೆಗಳು ನ್ಡದೆ್ು ಸಕಾಾರ ರಚನೆಯಾದ್ ಮೀಲ ೆ
ಆಯವಯಯದ್ ಗಾತ್ರ ಬಹಳ ಗಣ್ನೀಯವಾಗಿ ಬಳೆೆದದ್.ೆ  ನ್ಮಾ ರಾಜಯದ್ಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಕೆಿಂಗಲ್ 
ಹನ್ುಮಿಂತ್ಯಯನ್ವರು ಮಟಿಮದ್ಲನೆಯ ಆಯವಯಯವನ್ುು 1952-53ರಲ್ಲಿ ಮಿಂಡಿಸಿದ್ರು. 
ಆಗಿನ್ ಆಯವಯಯದ್ ಗಾತ್ರ ಕೆೀವಲ 21 ಕೆೊೀಟ್ಟ 3 ಲಕ್ಷ  ರೊಪಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಆದ್ರೆ, ಈಗಿನ್ 
ಅಿಂದ್ರೆ, 2021-22ನೆೀ ಸ್ಾಲ್ಲನ್ ನ್ಮಾ ರಾಜಯದ್ ಆಯವಯಯದ್ ಗಾತ್ರ 2,46,203 ಕೊೆೀಟ್ಟ 
ರೊಪಾಯಿಗಳಿಗ ೆ ತ್ಲುಪಿದ್ೆಯ್ಕಿಂದ್ು ಹೆೀಳುವುದ್ಕೆಾ ಬಯಸುತಿುದ್ೆದೀನೆ.  ಇಷುಿ ದ್ೆೊಡಡ ಗಾತ್ರದ್ 
ಆಯವಯಯವನ್ುು ಕನಾಾಟಕ ರಾಜಯದ್ಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಿಂದ್ು ಮಿಂಡಿಸಿದ್ದೆೀವೆ. ಕನಾಾಟಕ ಆಯವಯಯದ್ 
ಬಗೆೆ ನ್ಮಾ ಸಿಂವಿಧಾನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ಾುಪ್ ಮಾಡಿದ್ಾದರೆ. ರಾಜಯದ್ ಆಯವಯಯದ್ ಬಗೆೆ ಸಿಂವಿಧಾನ್ದ್ 
ಅನ್ುಚೆಛೀಧ್ 202 ರಿಿಂದ್ 207ರವರೆಗ ೆ ಪ್ರಸ್ಾುಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್.ೆ ಅದ್ರಡಿಯಲ್ಲಿಯ್ಕೀ ರಾಜಯದ್ 
ಆಯವಯಯವನ್ುು ಮಿಂಡಿಸುತಿುದ್ೆದೀವೆ, ಘನ್ತೆವತೆ್ು ರಾಜಯಪಾಲರು ನಗದಪ್ಡಿಸಿದ್ ದನಾಿಂಕದ್ಿಂದ್ೀೆ 
ಆಯವಯಯವನ್ುು ಮಿಂಡಿಸಬೆೀಕಾಗುತ್ುದ್ೆ. ಇದ್ು ಸಿಂವಿಧಾನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಉಲೆಿೀಖ್ ಮಾಡಿರುವಿಂತ್ಹ 
ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ್.  

ಆಯವಯಯ ಎನ್ುುವುದ್ು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ್ವಾಗಿರುವ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ್. ಆಯವಯಯ ಎಿಂದ್ರೆ, 
it is an annual financial statement of receipts and expenditure ಎಿಂದ್ು 
ಆಯವಯಯದ್ ಅಥಾ ವಿವರಣೆಯನ್ುು ನೀಡಬಹುದ್ಾಗಿದ್ೆ. ಇನೊೆುಿಂದ್ು ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆೀಳಬೀೆಕಾದ್ರ,ೆ 
resources mobilization and distribution is a budget.  ಹಿಿಂದ್ ೆ 12ನೆೀ 
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ಶತ್ಮಾನ್ದ್ಲ್ಲಿಯ್ಕೀ ಬಸವಾದ ಶರಣ್ರಿಗ ೆಆಯವಯಯದ್ ಬಗೆೆ ಪ್ರಿಕಲಪನೆ ಇತ್ುು ಎನ್ುುವುದ್ನ್ುು ಇಲ್ಲಿ 
ಉಲೆಿೀಖ್ ಮಾಡಲೀೆಬೆೀಕಾಗಿದೆ್. ಅವರು ಕಾಯಕ ಮತ್ುು ದ್ಾಸೆ್ೊೀಹ ಎನ್ುುವ ಎರಡು 
ಪ್ರಿಕಲಪನೆಯನ್ುು ಇಟುಿಕೊೆಿಂಡಿದ್ದರು. ಕಾಯಕ ಎಿಂದ್ರೆ ಉತಾಪದ್ನೆ ಮತ್ುು ದ್ಾಸೆ್ೊೀಹ ಎಿಂದ್ರೆ 
ಹಿಂಚಿಕ.ೆ ಕಾಯಕ ಅಿಂದ್ರೆ, ಉತಾಪದ್ನೆಯ ಮೊಲಕ ಸಿಂಪ್ತ್ುು ವೃದಿ ಆದ್ರೆ, ಅದ್ನ್ುು ಸಮಾನ್ವಾಗಿ 
ಹಿಂಚಿಕ ೆ ಮಾಡಿಕೆೊಳುಬೆೀಕಾಗಿದೆ್. ಅದ್ನೆುೀ ಶರಣ್ರು ದ್ಾಸೆ್ೊೀಹ ಎಿಂದ್ು 12ನೆೀ ಶತ್ಮಾನ್ದ್ಲ್ಲಿ 
ಕರದೆದ್ಾದರೆ. Production and distribution; ಕಾಯಕ ಹಾಗೊ ದ್ಾಸೆ್ೊೀಹವೆೀ 
ಆಯವಯಯವಾಗಿದ್.ೆ  

ಆಯವಯಯ ಎನ್ುುವುದ್ು ಒಬಬ ವಯಕು ಇರಬಹುದ್ು, ಒಿಂದ್ು ಕುಟುಿಂಬ ಇರಬಹುದ್ು ಒಿಂದ್ು 
ಕಿಂಪ್ನ ಇರಬಹುದ್ು ಒಿಂದ್ು ಸಕಾಾರ ಇರಬಹುದ್ು ಅಥವಾ ಒಿಂದ್ು ಸಿಂಸೆ್ಿ ಇರಬಹುದ್ು ಇವುಗಳ 
ಖ್ಚುಾ ವೆಚಿಗಳ ಬಗೆೆ ನಾವು ವಯವಸಿಿತ್ವಾಗಿ ಒಿಂದ್ು ರೊಪ್ರೆೀಶಗೆಳನ್ುು ತ್ಯಾರು 
ಮಾಡಬೀೆಕಾಗುತ್ುದ್.ೆ ವೆಚಿಕಾಿಂತ್ ಆದ್ಾಯದ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಹೆಚಾಿದ್ರ ೆಅದ್ನ್ುು ಉಳಿತಾಯ ಆಯವಯಯ 
ಎಿಂದ್ು ಕರಯೆುತುೆೀವೆ.  ಅದ್ನ್ುು ಇಿಂಗಿಿೀಷ್ನ್ಲ್ಲಿ Revenue Surplus ಎಿಂದ್ು ಕರಯೆಲಾಗುತ್ುದ್ೆ.  
Revenue receipts minus revenue expenditure - ಇದ್ು ಉಳಿತಾಯದ್ 
ಆಯವಯಯವಾಗುತ್ುದ್ೆ. ಆದ್ಾಯಕಾಿಂತ್ ವೆಚಿದ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಹೆಚಾಿಗಿದ್ದರೆ ಅದ್ನ್ುು ಉಳಿತಾಯವಲಿದ್ 
ಆಯವಯಯ ಅಥವಾ ಕೊೆರತೆಯ ಆಯವಯಯ Deficit Budget ಎಿಂದ್ು ಕರಯೆುತೆುೀವೆ.  

     ಉಳಿತಾಯ ಇಲಿದ್ೆೀ ಹೆೊೀದ್ರ ೆ ಅದ್ು ಕೊೆರತೆ ಬಜೆಟ ಆಗುತ್ುದ್ೆ.  Deficit Budget 
ಆಗುತ್ುದ್ೆ.  ನಮಗೆ receipts ಜಾಸಿು ಆಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ುದ್ೆ.   ಬಜೆಟ್ನ್ಲ್ಲಿ ವಿಶೆೀಷವಾಗಿ 
ಎರಡು ಭಾಗಗಳು ಇರುತ್ುವೆ.  ಒಿಂದ್ು revenue receipts   ಇನೊೆುಿಂದ್ು capital receipts. 
Revenue Expenditure and Capital Expenditure.   ಜೆೊತೆಗೆ  ಇನೊೆುಿಂದ್ು 
Committed Expenditure  ಎಿಂದ್ು  ಕರಯೆುತಾುರೆ. Committed Expenditure  
ಎಿಂದ್ರೆ ಸಕಾಾರ ಖ್ಚುಾ ಮಾಡಬೀೆಕಾಗುತ್ುದ್ೆ.  Government cannot escape.  ಅವು 
ಯಾವವು ಎಿಂದ್ರೆ, ಸಿಂಬಳ, ಪಿಿಂಚಣಿ, ಬಡಿಡ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದ್ು, ಸಬಿಸಡಿ ಕೊೆಡುವುದ್ು, grants 
ಕೆೊಡುವುದ್ು, grant-in-aid ಕೊೆಡುವುದ್ು. ಮತ್ುು ಸಿಳಿೀಯ ಸಿಂಸೆ್ಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ುದ್ಾನ್ವನ್ುು 
ವಗಾಾವಣೆ ಮಾಡುವುದ್ು. ಇವೆಲಿವು Committed Expenditure ನ್ಲ್ಲಿ ಬರುತ್ುವೆ.  
Committed Expenditure shall not exceed revenue receipts.   ಹೆಚುಿ ಆದ್ರೆ 
ಅದ್ನ್ುು ಭರಿಸಲು ಸ್ಾಲ ಮಾಡಬೀೆಕಾಗುತ್ುದ್.ೆ ನಾನ್ು ಹಿೀಗ ೆ  ಹೀೆಳುತಿುದ್ೆದೀನೆ ಎಿಂದ್ು ಯಾರು ತ್ಪ್ುಪ 
ತಿಳಿದ್ುಕೊೆಳುಬಾರದ್ು,  ಸಕಾಾರ ಒಿಂದ್ು ವಷಾಕೆಾ ಒಿಂದ್ು ಸ್ಾರೆ ವಿಧಾನ್ ಸಭ ೆ ಮತ್ುು ವಿಧಾನ್ 
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ಪ್ರಿಷತಿುನ್ಲ್ಲಿ Medium term Fiscal Plan ನ್ುು ಕೆೊಡುತ್ುದ್ೆ. It is mandatory on the 
part of the Government.  ಅದ್ರಲ್ಲಿ 5 ವಷಾಗಳ  ರಾಜಯದ್ ಆರ್ಥಾಕತಯೆ ಮುನೆೊುೀಟ 
ಇರುತ್ುದ್ೆ. ಆ ವರದ ಪ್ರಕಾರ ಕಳೆದ್ ವಷಾ 2020-21ನೆೀ ಸ್ಾಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ  Committed 
Expenditure 102% ಆಗುತ್ುದ್ೆ. This is not a good development.  ನಾನ್ು 
ಹಣ್ಕಾಸಿನ್ ಮಿಂತಿರಯಾಗಿದ್ಾದಗ Committed Expenditure  80% ಇತ್ುು. ಈಗ ಅದ್ು 107% 
ಆಗಿದ್.ೆ  ಇದ್ು ನ್ಮಾ ಆರ್ಥಾಕತಯೆ ಯಾವ ದಕಾನ್ಲ್ಲಿ ನ್ಡಯೆುತಿುದ್ೆ ಎನ್ುುವುದ್ನ್ುು ತೆೊೀರಿಸುವ 
ಸೊಚಯಿಂಕವಾಗಿದ್ೆ.  ಇನ್ುು ಸರಿಮಾಡಿಕೆೊಳುಬೀೆಕೆಿಂದ್ು ವಿಧಾನ್ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನ್ು ಸಲಹೆಯನ್ುು 
ಕೆೊಟ್ಟಿದ್ದೆೀನೆ.  ಅನ್ಗತ್ಯ ಖ್ಚುಾಗಳನ್ುು ತ್ಡಗೆಟ್ಟಿ Committed Expenditure  ಕಡಿಮ 
ಮಾಡಿಕೆೊಳುಬೀೆಕು. ಇಲಿದದ್ದರೆ ರಾಜಯದ್ ಅಭಿವೃದಿ ಕುಿಂಠಿತ್ವಾಗುತ್ುದ್ೆ, ಸ್ಾಲ ಜಾಸಿುಯಾಗುತ್ುದ್ೆ. 
ಸ್ಾದ್ ಹೆೊಣೆಗಾರಿಕ ೆ ಜಾಸಿುಯಾಗುತ್ುದ್ೆ.  ಹಿೀಗಾಗಿ ಆರ್ಥಾಕತ ೆ ಕುಿಂಠಿತ್ವಾಗುತ್ುದ್ೆ. ಇದ್ನ್ುು ಎಲಿ 
ಸದ್ಸಯರು ಗಮನಸಿದ್ಾದರೆ ಎಿಂದ್ು ನ್ನ್ು ಭಾವನೆ. ಬಜೆಟ್ ಎನ್ುುವುದ್ು dry subject.  ಇದ್ರಲ್ಲಿ 
ನೀವು  ಆಸಕು ಬೆಳೆಸಿಕೊೆಿಂಡರೆ interesting subject.    ಬಜೆಟ್ ಮೀಲೆ ಮಾತ್ನಾಡುವವರು, 
ಚಚೆಾ ಮಾಡುವವರು ಕಡಿಮ.  ಚಚೆಾಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರೊ ಸಹ ಅವರ ಕ್ೆೀತ್ರಕೆಾ ಸಿಮಿೀತ್ವಾಗಿ 
ಮಾತ್ನಾಡಿ ಎದ್ುದ ಹೆೊೀಗುತಾುರ.ೆ ಎಲಿರೊ ಎಿಂದ್ು ಹೆೀಳುವುದಲಿ ಕೆಲವರು. ಬಜೆಟ್ನ್ ಅಿಂಕ-
ಅಿಂಶಗಳು ಬಹಳ ಅಲಕಾಿಂರಿಕವಾಗಿರಬಾರದ್ು, ಶಬದ ಪ್ರಯೀಗಗಳಿಿಂದ್ ಕೊಡಿರಬಾರದ್ು. ವಾಸುವಿಕ 
ಅಿಂಶಗಳಿಿಂದ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಿರಬೆೀಕು. ಆಗ ಅದ್ು ನಜವಾದ್ ಬಜೆಟ್ ಆಗುತ್ುದ್ೆ.  

        ತೆರಿಗೆ ಸಿಂಗರಹ ಸ್ಾಾತ್ಿಂತ್ರಾ ಪ್ೊವಾದ್ಲ್ಲಿಯು ಇತ್ುು, ಸ್ಾಾತ್ಿಂತ್ರಾ ಬಿಂದ್ ಮೀಲೆಯು ಇದ್ೆ.  
ತೆರಿಗೆ ಇಲಿದ್ೆ ಯಾವುದ್ೀೆ ರಾಜರಾಗಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಕಾಾರವಾಗಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ್ ನ್ಡಸೆಲು ಸ್ಾಧ್ಯವಿಲಿ.  
ರಾಜರ ಕಾಲದ್ಲ್ಲಿಯು ಮತ್ುು ಜನ್ಪ್ರದ್ ಸಕಾಾರ ಬಿಂದ್ ಮೀಲೆಯು ತರೆಿಗಯೆನ್ುು ವಸೊಲ್ಲ 
ಮಾಡಲಾಗುತಿುದ್ೆ.  ಹಿಿಂದ್ ೆತೆರಿಗೆಯನ್ುು ʼಬಲ್ಲʼ ಎಿಂದ್ು ಕರಯೆುತಿುದ್ದರು. ಹಿಿಂದ್ೆ ರಾಜರ ಕಾಲದ್ಲ್ಲಿ  
ಕಿಂದ್ಾಯ ರೊಪ್ದ್ಲ್ಲಿಯ್ಕೀ ತೆರಿಗೆ  ಹೆಚುಿ ಬರುತಿುತ್ುು. More than 70% of the resources 
was coming from  revenue tax.   ಭೊಮಿ ಮೀಲೆ ಹಾಕುವಿಂತ್ಹ ತೆರಿಗೆ ಉತ್ಪನ್ುಗಳ 
ಮೀಲ ೆ ಹಾಕುವಿಂತ್ಹ ತೆರಿಗ ೆ ಜಾಸಿು ಇತ್ುು. ಇದ್ು ಕರಮೀಣ್ ಕಡಿಮಯಾಗುತಾು ಬಿಂತ್ು.  Land 
Revenue  ಈಗ ಬಹಳ ಕಡಿಮಯಾಗಿದ್ೆ. Agricultural Income Tax ನ್ುು ತೆಗೆದ್ು 
ಹಾಕದ್ಾದರ.ೆ  ತೆೊೀಟಗಾರಿಕಾ  ಬೆಳೆಗಳ ಮೀಲೆ ಮತ್ುು ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಳ ಮೀಲೆ ಮಾತ್ರ ತೆರಿಗೆ 
ಹಾಕಲಾಗುತಿುದ್ೆ.  There is no tax on agricultural income.  ಬೆೀರ-ೆಬೆೀರ ೆತೆರಿಗೆಗಳು 
ಬಿಂದ್ಮೀಲ ೆಭೊಕಿಂದ್ಾಯ ಕಡಿಮಯಾಗುತಾು ಬಿಂತ್ು. ಆದ್ರೆ ಸ್ಾಾತ್ಿಂತ್ರಾ ಬಿಂದ್ ಮೀಲೆಯು ಇತ್ುು. 
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ನ್ಿಂತ್ರ  ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ್ ಇತ್ುು Direct Tax and Indirect Tax.  ನೆೀರ ಹಾಗೊ 
ಪ್ರೊೆೀಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ.   ನೆೀರ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ುು ಪ್ರೊೆೀಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ:  Income Tax, Corporate Tax, 
Excise Duty, Export Duty, Import Duty, ಇವೆಲಾಿ ಕೊಡ ನೆೀರ ತರೆಿಗಯೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ುದ್ೆ.  
ಪ್ರೊೆೀಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಎಿಂದ್ರೆ, ಜನ್ರು ಕೆೊಡತ್ಕಾಿಂಥ ತೆರಿಗ.ೆ  GST Cess ಯಲ್ಲಿ ಪೆಟೆೊರೀಲ್, ಡಿೀಸಲ್, 
ರಾಸ್ಾಯನಕ ಗೆೊಬಬರದ್ ಮೀಲೆ ಕೆೊಡತ್ಕಾಿಂಥ ತೆರಿಗೆ, ಇವೆಲಿವೂ ಕೊಡ ಜನ್ಸ್ಾಮಾನ್ಯರು 
ಕೆೊಡತ್ಕಾಿಂಥ ತೆರಿಗೆ.  ಇದ್ನ್ುು ಪ್ರೊೆೀಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಎಿಂದ್ು ಕರಯೆುತಾುರೆ.  ಜಗತಿುನ್ಲೆಿೀ ಆರ್ಥಾಕ ತ್ಜ್ಞ 
ಎಿಂದ್ು ಕರಯೆುವಿಂತ್ಹ Adam Smith, Lord Kames, ಅವರೆಲಿರೊ ಏನ್ು ಹೆೀಳುತಾುರೆಿಂದ್ರೆ, 
ಯಾರಿಗ ೆಆದ್ಾಯವಿದ್ೆಯೀ ಅವರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕ, ಯಾರಿಗ ೆತೆರಿಗೆ ಕೆೊಡುವುದ್ಕಾೆ ಶಕು ಇದ್ಯೆೀ 
ಅವರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕ.  ಯಾರಿಗ ೆ ಆದ್ಾಯವಿಲಿವೀ ಅವರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕಬೆೀಡಿ.  ಇದ್ನೆುೀ 
ಡಾ||ಬಿ.ಆರ.ಅಿಂಬೀೆಡಾರ್ರವರು ಹೆೀಳುತಾುರೆ.  ಇದ್ನ್ುು ಬೆೀರ ೆ ಬೆೀರ ೆ ಆರ್ಥಾಕ ತ್ಜ್ಞರು ಹೆೀಳುತಾುರೆ.  
ಶಕು ಇರುವವರು ತೆರಿಗೆ ಕೆೊಡಬೀೆಕು.  ಅಶಕುರು ತೆರಿಗೆ ಕೆೊಡಬೀೆಕಾಗಿಲಿ.  ನ್ಮಾ ಸಮಾಜದ್ಲ್ಲಿ 
ಆರ್ಥಾಕ ಅಸಮಾನ್ತೆ, ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನ್ತೆ ಇದ್ೆ.  ಶ್ರೀಮಿಂತ್ರ ಮೀಲೆ ತರೆಿಗ ೆಹಾಕ, ಬಡವರ 
ಕಲಾಯಣ್ಕೆಾ ಉಪ್ಯೀಗಿಸಿ.  This is the basic principle under the Budget. 
ಯದ್ಾಾತ್ದ್ಾ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕಬಾರದ್ು ಎಿಂದ್ು ರಾಜರ ಕಾಲದಿಂದ್ಲೆೀ ಹೆೀಳುತಾುರೆ.  ದ್ಾಾಪ್ರಯುಗದ್ಲ್ಲಿ 
ಭಿೀಷಾ ಧ್ಮಾರಾಯನಗೆ ʼನೆೊೀಡಪಾಪ ಧ್ಮಾರಾಯ, ನೀನ್ು ಉಳುವರಿಗೆ ತೆರಿಗಯೆನ್ುು ಹಾಕಬೆೀಕು, 
ರಾಜ ಹೆೀಗಿರಬೆೀಕು ಎಿಂದ್ರ,ೆ ಒಿಂದ್ು ತೊೆೀಟ ಕಾಯುವ ಮಾಲ್ಲ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿರಬೆೀಕೆೀ ಹೆೊರತ್ು, 
ಇದದಲು ಮಾರುವ ವಾಯಪಾರಿಯ ರಿೀತಿ ಇರಬಾರದ್ುʼ ಎಿಂದ್ು ಬೆೊೀಧ್ನೆ ಮಾಡುತಾುರ.ೆ  ಅಿಂದ್ರೆ, 
ಹಣ್ುಣ ಕೊೆಡುವ ಗಿಡಗಳನೆುಲಾಿ ಕತ್ುರಿಸಿ ಅದ್ನ್ುು ಸುಟುಿಬಿಟುಿ ಇದದಲು ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ ಹೆೊೀಗಬೆೀಡಪಾಪ, ಹಣ್ುಣ ಕೆೊಡುವ ಗಿಡಗಳು ಗಿಡಗಳಾಗಿಯ್ಕೀ ಇರಲ್ಲ.  ಅದ್ಕಾೆ ನೀನ್ು 
ತೆೊೀಟ ಕಾಯುವ ಮಾಲ್ಲಯಿಂತ ೆ ಇರಬೀೆಕು, ಇದದಲು ಮಾರುವ ವಾಯಪಾರಿಯಿಂತ ೆ ಇರಬಾರದ್ು 
ಎಿಂದ್ು ಭಿೀಷಾ ಧ್ಮಾರಾಯನಗ ೆಹೆೀಳುತಾುರೆ.  

 ತೆರಿಗೆ ಹೆೀಗಿರಬೆೀಕೆಿಂದ್ರೆ,  ಹಸುವಿನ್ಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕರಯೆುವವನ್ು ಒಿಂದ್ು ತೊೆಟುಿ ಹಾಲು 
ಇಲಿದ್ೆ ಹಾಲು ಕರದೆ್ುಕೊೆಳುುವುದ್ಲಿ, ಕರುವಿಗೊ ಹಾಲು ಬಿಡಬೆೀಕು,  ಕರು ಬೆಳೆದ್ರೆ ಮುಿಂದ್ೆ 
ಅದ್ರಿಿಂದ್ ಸಿಂತ್ತಿ ವೃದಿಸಿ ನ್ಮಗೆ ಅನ್ುಕೊಲವಾಗುತ್ುದ್ೆ.  ನಾನ್ು ಮತೆೊುಿಂದ್ು ಉದ್ಾಹರಣೆಯನ್ುು 
ಕೆೊಡುತುೆೀನೆ.  ಜೆೀನ್ು ಹೀೆಗ ೆಹೊವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಕರಿಂದ್ ಹಿೀರುತ್ುದ್ೆ, ಆ ರಿೀತಿ ತೆರಿಗ ೆಇರಬೀೆಕು.  ಅದ್ು 
ಹೊವುವನ್ುು ಹಾಳು ಮಾಡುವುದಲಿ.  ಕಾಯಿ ಬಿಡುವುದ್ನ್ುು ಹಾಳು ಮಾಡುವುದಲಿ.  ಫಲ 
ಕೆೊಡುವುದ್ನ್ುು ಹಾಳು ಮಾಡುವುದಲಿ.  ಮಕರಿಂದ್ ಮಾತ್ರ ಹಿೀರಿಕೆೊಳುುತ್ುದ್ೆ.  ಹಾಗೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ುು 
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ಹಾಕಬೆೀಕೆಿಂದ್ು ಹಿಿಂದನಿಂದ್ಲೊ ನ್ಮಗೆ ಆ ಪ್ದ್ಿತಿಯನ್ುು ಹೆೀಳಿಕೊೆಟ್ಟಿದ್ಾದರೆ.  ಆದ್ದರಿಿಂದ್ 
ತೆರಿಗೆಯನ್ುು ಉಳುವರ ಮೀಲೆ ಅಿಂದ್ರೆ, ಯಾರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕೆೊಡುವುದ್ಕೆಾ ಶಕು ಇದ್ಯೆೀ ಅವರ ಮೀಲೆ 
ಹಾಕಬೆೀಕೆೀ ಹೆೊರತ್ು ಬಡವರ ಮೀಲೆ, ಅಶಕುರ ಮೀಲ ೆತೆರಿಗೆ ಹಾಕಬಾರದ್ು ಎನ್ುುವುದ್ು ಸ್ಾಮಾನ್ಯ 
ಜ್ಞಾನ್, ಸ್ಾಮಾನ್ಯ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ುು ಅದ್ು basic principle of the Budget. ಈಗ 
ಏನಾಗಿದೆ್ ಎಿಂದ್ರೆ, ಉಳುವರ ಮೀಲೆ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿಮಯಾಗುತಿುದ್ೆ.  ಬಡವರ ಮೀಲೆ ಜಾಸಿು ತೆರಿಗೆ 
ಹಾಕುತಿುದ್ಾದರ.ೆ  ಶ್ರೀಮಿಂತ್ರ ಮೀಲೆ ಶೆೀಕಡ 75 ರಷುಿ ತೆರಿಗೆ ಇತ್ುು.  ಶೆೀಕಡ 25 ರಷುಿ ತೆರಿಗೆ 
ಜನ್ಸ್ಾಮಾನ್ಯರ ಮೀಲೆ ಇತ್ುು.  ಈಗ ಜನ್ಸ್ಾಮಾನ್ಯರ ಮೀಲ ೆ  ತೆರಿಗೆ ಹೆಚಾಿಗಿದ್,ೆ  ಶ್ರೀಮಿಂತ್ರ 
ಮೀಲ ೆ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿಮಯಾಗಿದೆ್. This is a very bad taxation. ಇದ್ನ್ುು ನಾವು 
ಗಿಂಭಿೀರವಾಗಿ ಚಿಿಂತ್ನೆ ಮಾಡಬೀೆಕಾದ್ ಸಮಯ ಬಿಂದದ್ ೆಎನ್ುುವುದ್ು ನ್ನ್ು ಅಭಿಪಾರಯ.  ಇದ್ು 
ಒಿಂದ್ು ಭಾಗ. ನಾನ್ು ಸ್ಾಲ ಮಾಡಲೀೆಬೆೀಡಿ ಎಿಂದ್ು ಹೆೀಳುವುದಲಿ.  ಸ್ಾಲ ಎಲಾಿ ಕಾಲದ್ಲೊಿ 
ಮಾಡಿದ್ಾದರೆ, ಈಗಲೊ ಮಾಡಿದ್ಾದರ,ೆ ಮುಿಂದ್ೆಯೊ ಮಾಡುತಾುರ.ೆ ಏಕೆಿಂದ್ರ ೆ ಅಭಿವೃದಿ 
ಮಾಡಬೀೆಕಾದ್ರ,ೆ ಅಸ್ಟೆಸ್ ನಮಾಾಣ್ ಮಾಡಬೀೆಕಾದ್ರೆ ನ್ಮಗೆ revenue surplus ನಿಂದ್ 
ಸ್ಾಧ್ಯವಾಗುವುದಲಿ.  ಅದ್ಕೆೊಾೀಸಾರ ಸ್ಾಲವನ್ುು ಮಾಡಲೀೆಬೆೀಕಾಗುತ್ುದ್ೆ.  1990ನೆೀ ಇಸವಿ 
ಆದ್ಮೀಲೆ  ಭಾರತ್ ದ್ೆೀಶದ್ಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಪ್ದ್ಿತಿಯ ಚಿತ್ರಣ್ ಬದ್ಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ುದ್.ೆ  

 ಶ್ರೀ ರಾಜಚೆಲಿಯಯ ಎನ್ುುವವರು ಆಿಂಧ್ರದ್ವರು. ಅವರು  ಆರ್ಥಾಕ ತ್ಜ್ಞರಾಗಿದ್ುದ,  
ಸ್ಾವಾಜನಕ ಖ್ಚುಾ-ವೆಚಿಗಳ ತ್ಜ್ಞರೊ ಆಗಿದ್ದರು.  ಆಗ ಸಕಾಾರ ತೆರಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಬಗೆೆ ಮುಿಂದ್ ೆ
ಏನ್ು ಮಾಡಬೀೆಕು ಎನ್ುುವುದ್ರ ಬಗೆೆ 1991 ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಜಚೆಲಿಯಯರವರ   ಅಧ್ಯಕ್ಷತಯೆಲ್ಲಿ 
ಸಮಿತಿಯನ್ುು ರಚನೆ ಮಾಡುತ್ುದ್ೆ.    ಅವರು 1992-93 ರಲ್ಲಿ  ಮಧ್ಯಿಂತ್ರ ವರದ ಮತ್ುು 
ಅಿಂತಿಮ ವರದಯನ್ುು ಸಹ ಕೆೊಡುತಾುರ.ೆ  ಆ ವರದಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಸಲಹೆಗಳು, 
ಶ್ಫಾರಸುಸಗಳೀೆನೆಿಂದ್ರೆ, Wealth Tax ಎಿಂದ್ು ನಾವು ಕರಯೆುತೆುೀವೆ.  ಸಿಂಪ್ತಿುನ್ ಮೀಲೆ 
ತೆರಿಗೆಯನ್ುು ತೆಗೆದ್ು ಹಾಕಬೆೀಕು.  ಆದ್ಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ುು ಸರಳಿೀಕರಣ್ಗೆೊಳಿಸಬೆೀಕು.  ಹೆೊಸ 
ತೆರಿಗೆ ಪ್ದ್ಿತಿಗ ೆಹೆೊೀಗಬೀೆಕೆಿಂದ್ು ಏನ್ು ಶ್ಫಾರಸುಸ ಮಾಡುತಾುರಿೆಂದ್ರೆ,  ನ್ಮಗಿಿಂತ್ ಮುಿಂಚೆ ಅನೆೀಕ 
ದ್ೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ  ವಾಯಟ್ ಸಿಸಿಮ್ನ್ುು ಜಾರಿಗ ೆತ್ಿಂದರುತಾುರೆ.  VAT (Value Added Tax) ಎಿಂದ್ು 
ನಾವೀೆನ್ು ಕರಯೆುತೆುೀವೆ,  ಅವರು ಅದ್ಕೆಾ ಶ್ಫಾರಸುಸ ಮಾಡುತಾು, value added tax ಗೆ 
ಹೆೊೀಗಬೀೆಕು,  ಅದ್ನ್ುು ಮಾಡುವುದ್ರಿಿಂದ್  ತೆರಿಗೆಯ ಮೀಲೆ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕುವುದ್ು ತ್ಪಿಪ ಹೊೆೀಗುತ್ುದ್ೆ 
ಎನ್ುುವುದ್ು ಅವರ ವಾದ್.  Tax on tax, ಬಡಿಡಯ ಮೀಲೆ ಬಡಿಡ ಹಾಕುವುದ್ನ್ುು ನಾವು ಚಕರಬಡಿಡ 
ಎಿಂದ್ು ಕರಯೆುತೆುೀವೆ.   
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ನಾವು  ಚಕರ ಬಡಿಡ ಎಿಂದ್ು  ಕರಯೆುತೆುೀವೆ. ಬಡಿಡ  ಬಡಿಡ  ಮೀಲೆ  ಬಡಿಡ  ಹಾಕುವುದ್ು.    ಹಾಗೆ  
ತೆರಿಗೆ  ಮೀಲೆ  ತೆರಿಗೆ  ಹಾಕಬಾರದ್ು.   ಆ ಒಿಂದ್ು ಪ್ದ್ಿತಿ  ಹೊೆೀಗಬೀೆಕಿೆಂದ್ು  ಹೆೀಳಿ ಅವರು 
Value Added Tax (VAT)  ಎಿಂದ್ು  ಹೆೀಳಿ   ಜಾರಿಗೆ  ತ್ರಬೆೀಕೆಿಂದ್ು ಶ್ಫಾರಸುಸ  
ಮಾಡುತಾುರ.ೆ  ಅದ್ಾದ್  ಮೀಲೆ  ಇಡಿೀ ದ್ೆೀಶದ್ಲ್ಲಿ  fiscal deficit, revenue deficit, ಸ್ಾಲ 
ಜಾಸಿುಯಾಗುವಿಂತ್ಹದ್ುದ  ಇದ್ೆಲಾಿ    ಇರುತ್ುದ್ೆ.  ಕನಾಾಟಕದ್ಲ್ಲಿಯೊ  ಕೊಡ  2002  ರಲ್ಲಿ  
ಒಿಂದ್ು  ಕಾಯಿದ್ೆಯನ್ುು  ಪಾಸ್  ಮಾಡುತಾುರ.ೆ  ಆ  ಕಾಯಿದ್ೆ  ಹೆಸರು  ಏನೆಿಂದ್ರೆ, the 
Karnataka Fiscal Responsibility Act, 2002.  ಶ್ರೀಮಾನ್  ಅಟಲ್  ಬಿಹಾರಿ  
ವಾಜಪೆೀಯಿಯವರು  ಪ್ರಧಾನ್  ಮಿಂತಿರಯಾಗಿದ್ಾದಗ   2003 ರಲ್ಲಿ  Fiscal Responsibility 
and Budget Management Act   ಎಿಂದ್ು  ಮಾಡುತಾುರ.ೆ    ಕಾರಣ್  ಏನೆಿಂದ್ರೆ,  
ದ್ೆೀಶದ್ಲ್ಲಿ    ಮತ್ುು ರಾಜಯದ್ಲ್ಲಿ fiscal deficit ಜಾಸಿುಯಾಗುತ್ುದ್ೆ ಮತ್ುು revenue deficit 
ಜಾಸಿುಯಾಗುತ್ುದ್ೆ,  ಸ್ಾಲ  ಜಾಸಿುಯಾಗುತ್ುದ್ೆ.    ಅದ್ಕೆೊಾೀಸಾರವೀೆ  ಇಡಿೀ ದ್ೆೀಶದ್ಲ್ಲಿ    ಒಿಂದ್ು  
ಸುಧಾರಣೆಯನ್ುು  ಶ್ರೀ  ಚೆಲಿಯಯನ್ವರ ಶ್ಫಾರಸಿಸನ್  ಆಧಾರದ್  ಮೀಲೆ  ಮಾಡುತಾುರ.ೆ    
ಕನಾಾಟಕದ್ಲ್ಲಿಯೊ    ಕೊಡ    1994- 95 ರಲ್ಲಿ  VAT  ಜಾರಿಗೆ  ಬರುತ್ುದ್ೆ. Fortunately, 
I was Finance Minister at that time.   ನಾನ್ು  VAT  ಅನ್ುು  ಕನಾಾಟಕದ್ಲ್ಲಿ  
ಜಾರಿಗ ೆ  ತ್ಿಂದರುತೆುೀನೆ.   ಬೆೀರ ೆ  ಬೆೀರ ೆ  ರಾಜಯಗಳಲೊಿ  ಮಾಡುತಾುರ,ೆ  ಕೆೀಿಂದ್ರದ್ಲ್ಲಿಯೊ      
ಮಾಡುತಾುರ.ೆ   Fiscal Responsibility Act   ಜಾರಿಯಾದ್  ಮೀಲೆ   2004-2005 
ರಿಿಂದ್    ನಾವು  ಅದ್ನ್ುು  ಜಾರಿಗ ೆ ಕೆೊಡುತುೆೀವೆ.  2005-06ರಲ್ಲಿ  Fiscal Responsibility 
Act ಪ್ರಕಾರ  GDP (Gross Domestic Product) ಯ  3%  ಒಳಗಡ ೆ fiscal deficit 
ಇರಬೀೆಕು.  GDP ಅಿಂದ್ರ,ೆ ರಾಜಯದ್  ಉತ್ಪತಿು.    ಮತೆು  revenue surplus   ಇರಬೀೆಕು.     
ಮತೆು  ನಾವು  ಮಾಡಿದ್ಿಂತ್ಹ ಸ್ಾಲ  ರಾಜಯದ್  ಒಟುಿ  ಜಿಡಿಪಿಯ  25%ಗಿಿಂತ್  ಒಳಗಡ ೆ 
ಇರಬೀೆಕು.  ಈ   3 ಗುರಿಗಳನ್ುು  ಆ  the Karnataka Fiscal Responsibility Act, 
2002 ನ್ಲ್ಲಿ  ಇಟ್ಟಿರುತಾುರ;ೆ  fiscal deficit should be less than 3% of GDP; there 
should be revenue surplus and liability should be within 25% of GDP.        
ಈ   ಮೊರು ಮಾನ್ದ್ಿಂಡಗಳಿವೆ.    ಒಿಂದ್ು  ರಾಜಯದ್  ಆರೊೆೀಗಯಕರ  ಚಿತ್ರಣ್  ಎಿಂದ್ರೆ  ಈ  
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ಮೊರು  ಇರಬೀೆಕು.   ಇದ್ನ್ುು 2006 ರ  ಮಾಚ್ಾ ಒಳಗಡ ೆ  achieve   ಮಾಡಬೀೆಕೆಿಂದ್ು  
Act   ಹೆೀಳಿತ್ುು.   ಕನಾಾಟಕದ್ಲ್ಲಿ  ಒಿಂದ್ು ವಷಾ  ಮುಿಂಚಿತ್ವಾಗಿಯ್ಕೀ    ಈ  ಮೊರನ್ೊು ಸಹ 
2004-05 ರಲ್ಲಿ achieve ಮಾಡಿದ್ೆದೀವೆ.    ಅಿಂದನಿಂದ್  2000 ರ  ಮಧ್ಯದ್ಲ್ಲಿ  ಬರಗಾಲ 
ಬಿಂತ್ು.   ಆಗ  ಮಾತ್ರ  revenue deficit   ಜಾಸಿುಯಾಗಿತ್ುು. With the permission of 
Government of India   2009-10 ರಲ್ಲಿ   ಮಾಡಿದ್ದರು.      ಅಲ್ಲಿಿಂದ್  ಇಲ್ಲಿಯವರಗೆೆ  
fiscal deficit is less than 3% of GDP, revenue surplus is there and 
liability is below 25% of GDP.   ಈಗ  ಕೆೊೀವಿಡ್  ಬಿಂದ್  ಮೀಲೆ ಚಿತ್ರಣ್  
ಬದ್ಲಾಗಿದ್.ೆ     ಕೆೀಿಂದ್ರ  ಸಕಾಾರದ್  ಸ್ಾಲ  2014  ರ ಮಾಚ್ಾವರಗೆೆ  55,11,000    ಕೆೊೀಟ್ಟ  
ರೊಪಾಯಿಗಳು  ಇತ್ುು.      ಈ  ವಷಾದ್   ಮಾಚ್ಾ  ಕೆೊನೆಯವರಗೆೆ   ಒಟುಿ ಸ್ಾಲ    135 
ಲಕ್ಷದ್   87 ಸ್ಾವಿರ  ಕೊೆೀಟ್ಟ  ರೊಪಾಯಿಗಳು  ಆಗಿದ್.ೆ   

   ಮನೆು  1ನೆೀ ತಾರಿೀಖ್ು  ಕೆೀಿಂದ್ರ  ಬಜೆಟ್  ಮಿಂಡಿಸುವಾಗ     ಅದ್ರಲ್ಲಿ  ಸ್ಾಲ  
ಹೆೀಳಿರುವುದ್ು  11  ಲಕ್ಷದ್  59  ಸ್ಾವಿರ  ಕೊೆೀಟ್ಟ ರೊಪಾಯಿಗಳು.    ಇದ್ು  ಕೆೀಿಂದ್ರ ಸಕಾಾರದ್  
ಸ್ಾಲದ್  ಚಿತ್ರಣ್.   

  ಇನ್ುು  ಕನಾಾಟಕದ್ುದ 2018-19ರಲ್ಲಿ   1 ಲಕ್ಷದ್  42 ಸ್ಾವಿರ  ಕೆೊೀಟ್ಟ  ರೊಪಾಯಿಗಳು.  
ಈಗ ಮಾಚ್ಾ ವರಗೆಿನ್ ಸ್ಾಲ  2 ಲಕ್ಷದ್  47 ಸ್ಾವಿರ  ಕೆೊೀಟ್ಟ ರೊಪಾಯಿಗಳು.    ನಮಗೆ  
ಸ್ಾಲ  ಜಾಸಿುಯಾದ್ಷುಿ ಬಡಿಡ  ಜಾಸಿುಯಾಗುತ್ುದ್ೆ.         ಬಡಿಡ  ಜಾಸಿುಯಾಗುವುದ್ರಿಿಂದ್  
ಅಭಿವೃದಿ  ಕುಿಂಠಿತ್ವಾಗುತ್ುದ್ೆ.   

ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯಯ:-    ಹೌದ್ು.  ಈಗ  ಜಾಸಿುಯಾಗಿದ್.ೆ  ಇದ್ಕಾೆ  ಕೀೆಿಂದ್ರ ಸಕಾಾರ    
ಅನ್ುಮತಿ  ಕೊೆಟ್ಟಿದ್ೆ.   ಕೆೊೀವಿಡ್    ಬಿಂದ್  ಮೀಲೆ    3%  ಏನತ್ುು  ಅದ್ನ್ುು  5%     
ಮಾಡಿಕೆೊಳಿು   ಎಿಂದ್ು  ಹೆೀಳಿದ್ಾದರೆ.   ಅದ್ದರಿಿಂದ್  ಇವರು ಜಾಸಿು  ಮಾಡಿಕೆೊಳುುತಾುರೆ.   ಈಗ 
ಕೆೊೀವಿಡ್ ಬಿಂದ್ ನ್ಿಂತ್ರ  ಕೆೀಿಂದ್ರ ಸಕಾಾರದ್ವರು ಶೆೀ.೩ ಇದ್ುದದ್ನ್ುು ಶೆೀ.5 ಮಾಡಲ್ಲಕಾೆ  
ಅನ್ುಮತಿಯನ್ುು ಕೊೆಟ್ಟಿದ್ಾದರ.ೆ ಆದ್ದರಿಿಂದ್ ಕಳೆದ್ ಎರಡು ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ರೊ.1,43,000 ಕೆೊೀಟ್ಟಗಳ 
ಸ್ಾಲ ಹೆಚಾಿಗಿದ್.ೆ  ಹಿೀಗಾಗಿ ಬಡಿಡ ಕಟುಿವುದ್ೊ ಸಹ ಜಾಸಿುಯಾಗಿದ್.ೆ  ನ್ಮಾ ಆಯವಯಯದ್ಲ್ಲಿ ಕೆೀವಲ 
ಬಡಿಡ ಹಣ್ವು ರೊ.23,000 ಕೆೊೀಟ್ಟಗಳಿಗಿಿಂತ್ಲೊ ಹೆಚಿಿದ್.ೆ ಆಯವಯಯವನ್ುು ನಷಪಕ್ಷಪಾತ್ವಾಗಿ 
ನೆೊೀಡಿದ್ಾಗ ನಾವು ಕೆಟಿ ಕಾಲದ್ ಕಡಗೆ ೆಹೆೊೀಗುತಿುದ್ೆದೀವೆ ಎನ್ುುವುದ್ು ಸಪಷಿವಾಗುತ್ುದ್ೆ.   
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ನಾನ್ು ಆಯವಯಯದ್ ಮೀಲೆ ದೀಘಾವಾಗಿ ಭಾಷಣ್ ಮಾಡಲು ಹೆೊೀಗುವುದಲಿ.  Article 
202 to Article 207 of INDIAN CONSTITUTION ನ್ಲ್ಲಿ ಆಯವಯಯವನ್ುು ಹೆೀಗ ೆ
ನವಾಹಿಸಬೆೀಕು, ಹೆೀಗೆ ಅದ್ನ್ುು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೆೊಳುಬೆೀಕು ಎನ್ುುವುದ್ರ ಬಗೆೆ ಪ್ರಸ್ಾುಪ್ವಿದ್.ೆ  
ಆಯವಯಯವನ್ುು ಹಣ್ಕಾಸು ಸಚಿವರೆೀ ಮಿಂಡಿಸಬೆೀಕು ಎಿಂದ್ೀೆನಲಿ.  ಯಾರು ಬೆೀಕಾದ್ರೊ 
ಮಿಂಡಿಸಬಹುದ್ು.  ಆದ್ರ ೆ  ವಿತ್ು ಸಚಿವರಾಗಿರುವವರೆೀ ಆಯವಯಯದ್ ಮೀಲ್ಲನ್ ಚಚೆಾಗ ೆ
ಉತ್ುರವನ್ುು ನೀಡಬೆೀಕು.  ಆಯವಯಯ ಮಿಂಡಿಸುವುದ್ನ್ುು, ಹಣ್ ಹಿಂಚಿಕ ೆಮಾಡುವುದ್ನ್ುು, ಸ್ಾಲ 
ಹೆಚಾಿಗುವುದ್ನ್ುು, fiscal deficit 3% ಹೆಚಾಿಗುವುದ್ನ್ುು, revenue deficit ಆದ್ಾಗ ಅದ್ಕೆಾ 
ಕಾರಣ್ಗಳನ್ುು ಹಾಗೊ ಆಯವಯಯದ್ ಮುನೆೊುೀಟ ಮತ್ುು ಕಾಯಾಕರಮಗಳ ಬಗೆೆ ಹಣ್ಕಾಸು 
ಸಚಿವರಾದ್ವರು ಉತ್ುರವನ್ುು ನೀಡಬೆೀಕು.   

ಸ್ಾಲ ಮಾಡಿ ಸಿಂಬಳಗಳಿಗ ೆಯಾವತ್ೊು ಕೊೆಡಬಾರದ್ು.  ಅದ್ರಿಿಂದ್ ಯಾವುದ್ೆೀ ಆಸಿುಯ 
ಸೃಜನೆಯಾಗುವುದಲಿ.  It will be a very bad Budget. ಸ್ಾಲ ತೆಗೆದ್ುಕೆೊಿಂಡು 
ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ, ಲೆೊೀಕೊೆೀಪ್ಯೀಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ, ವಸತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ, ಶ್ಕ್ಷಣ್ಕಾಾಗಿ, 
ವಿದ್ುಯಚಛಕು ಉತಾಪದ್ನೆಗಾಗಿ ಖ್ಚುಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ, it involves in the creation of assets. 
ಅದ್ರಿಿಂದ್ ದ್ೆೀಶದ್ ಆಸಿು ಉತಾಪದ್ನೆಯಾಗುತ್ುದ್ೆ.   ಅದ್ು GDP (Gross Domestic Product) 
ಗೆ contribute ಮಾಡುತ್ುದ್ೆ.  ಜಿ.ಡಿ.ಪಿ. ಗಾಗಿ contribute ಮಾಡುವುದ್ಕಾೆ ಮೊರು 
ವಲಯಗಳಿವೆ.  1. ಕೃಷ್ಟ ವಲಯ, 2. ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯ, 3. ಸ್ೀೆವಾ ವಲಯ.  GDP 
comprises of both Government and Private Income. ಸಕಾಾರದ್ ಆದ್ಾಯ, 
ವಯಕುಯ ಆದ್ಾಯ, ಸಿಂಸೆ್ಿಯ ಆದ್ಾಯ, ಖ್ಾಸಗಿ ಕಿಂಪ್ನಗಳ ಆದ್ಾಯ ಇವಲೆಿವೂ ಸ್ೀೆರಿ ಜಿ.ಡಿ.ಪಿ. 
ಆಗುತ್ುದ್ೆ.  ಅದ್ು ರಾಷರದ್ ಮತ್ುು ರಾಜಯದ್ ಆಸಿು.  2020-21ರಲ್ಲಿ ಕನಾಾಟಕದ್ ಜಿ.ಡಿ.ಪಿ. ರೊ.17 
ಲಕ್ಷ ಕೆೊೀಟ್ಟಗಳಿಗೊ ಹೆಚುಿ. 2019-20ರಲ್ಲಿ ರೊ.18 ಲಕ್ಷ ಕೆೊೀಟ್ಟ ಇತ್ುು.  ಅದ್ು ಕಡಿಮಯಾಯಿತ್ು.  
India’s GDP during 2020-21 is estimated at -7.7 percent.   ಅದ್ಕೆಾ ನೀಡುವ 
ಕಾರಣ್ ಎಿಂದ್ರೆ ಕೆೊೀವಿಡ್-19.  ಈ ವಷಾ ಸುಮಾರು 6 % growth GDP ಎಿಂಬ ಗುರಿಯನ್ುು 
ನಗದ ಪ್ಡಿಸಿಕೊೆಳುಲಾಗಿದ್.ೆ  ಮಾಚ್ಾ ನ್ಿಂತ್ರ Economic Survey (ಆರ್ಥಾಕ ಸಮಿೀಕ್ೆ) 
ಎಿಂಬುದ್ನ್ುು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತಾುರ.ೆ  2021-22ರದ್ುದ ಆಯವಯಯದ್ ಜೆೊತೆಯಲ್ಲಿಯ್ಕೀ 
ಮಿಂಡಿಸಲಾಗುತ್ುದ್ೆ.  ಅದ್ನ್ುು Economic Survey of the State ಎಿಂದ್ು ಕರಯೆಲಾಗುತ್ುದ್ೆ.   
ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲಿವನ್ೊು ಹೆೀಳಿರುತಾುರ.ೆ  ಈಗ ನಾನ್ು ಹೆೀಳಿರುವ ವಿಚಾರಗಳಿಗಿಿಂತ್ಲೊ ಹೆಚಿಿನ್ದೆ್ೀ 
ಬಿಂದರುತ್ುದ್.ೆ  ಎಷುಿ ಜನ್ ಓದ್ುತಾುರೊೆೀ ಇಲಿವೀ ಗೆೊತಿುಲಿ.  ಆದ್ರೆ ಅದ್ನ್ುು ಓದ್ಬೆೀಕು.  ಕಳೆದ್ 
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ವಷಾದ್ ಚಿತ್ರಣ್ ಸಿಗಬೆೀಕೆಿಂದ್ರೆ, economic performance ಹೆೀಗಾಗಿದ್ೆಯ್ಕಿಂದ್ು 
ತಿಳಿಯಬೀೆಕೆಿಂದ್ರೆ, all the members should go through the Economic Survey 
of the State.   Legislators’್must go through the Economic Survey, Fiscal 
Responsibility & Budget Management Act and Medium-Term Fiscal Plan 
(MTFP) submitted by the Government to know the true picture of 
State’s finances.  ಅದ್ಕಾಾಗಿ ನೀವೆಲಾಿ ಇವೆಲಿವನ್ೊು ಓದ್ಬೆೀಕು.  ಶಾಸಕರಾದ್ವರು 
ಇವೆಲಿವನ್ೊು ತ್ಪ್ಪದ್ೆ ಓದ್ಬೆೀಕು.  ಅದ್ೆಲಿವನ್ೊು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯವಯಯವನ್ುು analyse ಮಾಡಲ್ಲಕಾೆ 
ಅನ್ುಕೊಲವಾಗುತ್ುದ್ೆ.  ಆಯವಯಯ ಕುರಿತಾದ್ ಚಚಾೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲ್ಲಕೆಾ ಅನ್ುಕೊಲವಾಗುತ್ುದ್.ೆ  
Without any preparations, ನೀವು ಒಳುೆಯ ಸಿಂಸದೀಯ ಪ್ಟುವಾಗಲು ಕಷಿವಾಗುತ್ುದ್ೆ.   

ಇದ್ು ವಿತಿುೀಯ ಕಲಾಪ್ಗಳ ಸಿಂಕ್ಷ್ಮಪ್ು ವಿವರ.  ಇದ್ಾದ್ ನ್ಿಂತ್ರ ಆಯವಯಯ 
ಮಿಂಡನೆಯಾಗುತ್ುದ್ೆ.  ಆಯವಯಯದ್ ಮೀಲೆ ಚಚೆಾಯಾಗುತ್ುದ್ೆ. Bill ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ತ್ರಹ 
ಇರುತ್ುದ್ೆ. ಒಿಂದ್ು Finance Bill and General Bill. ಆ ಮೀಲೆ  ಇನೊೆುಿಂದ್ು Private 
Members Bill ಎಿಂದ್ು ಇರುತ್ುದ್ೆ.  There is no difference between the Finance 
Bills and General Bills.  The only difference is Appropriation Bill. ಇದ್ನ್ುು 
ಸಕಾಾರ ಮಿಂಡಿಸಿದ್ ಮೀಲ ೆಪಾಸ್ ಆಗಬೀೆಕು.  ಒಿಂದ್ು ವೆೀಳೆ, Finance Bill fail ಆಗಿಬಿಟಿರ,ೆ 
ಸಕಾಾರ ರಾಜಿನಾಮ ಕೆೊಡಬೀೆಕಾಗುತ್ುದ್ೆ.  

ವಿಧೆೀಯಕಗಳು, ಆರ್ಥಾಕ ವಿಧೆೀಯಕಗಳು ಮತ್ುು ಸ್ಾಮಾನ್ಯ ವಿಧೆೀಯಕಗಳು ಮತ್ುು ಖ್ಾಸಗಿ 
ಸದ್ಸಯರ ವಿಧೆೀಯಕಗಳು  ಎಿಂಬುದ್ಾಗಿ ಇರುತ್ುವೆ. ಆರ್ಥಾಕ ವಿಧೆೀಯಕಗಳಿಗೆ  ಮತ್ುು ಸ್ಾಮಾನ್ಯ 
ವಿಧೆೀಯಕಗಳಿಗ ೆ ಅಿಂತ್ಹ ವಯತಾಯಸ  ಇರುವುದಲಿ. ಆದ್ರೆ, Appropriation Bill fail 
ಆಗಬಾರದ್ು. ಸಕಾಾರದ್ ಪ್ರತಿಷೆಾ ಅದ್ಲ್ಲಿರುತ್ುದ್ೆ. As per Article 205(1) of the 
Constitution Supplementary Estimates ಅನ್ುು  ಮಿಂಡಿಸುವುದ್ಕಾೆ ಸಕಾಾರಕೆಾ ಅವಕಾಶ 
ಇದ್ೆ.  ಇದ್ಕೆಾ ಸಿಂವಿಧಾನ್ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊೆಟ್ಟಿದ್ೆ. ಯಾವುದ್ಾದ್ರೆೊಿಂದ್ು ಸ್ೀೆವೆಗ ೆಕೆೊಟ್ಟಿರುವಿಂತ್ಹ 
ಹಣ್ ಆ ವಷಾದ್ಲ್ಲಿ ಕಡಿಮಯಾದ್ರ ೆ ಅಥವಾ ಆ ಹಣ್ ಸ್ಾಲದ್ೆೀ ಹೆೊೀದ್ರ ೆ ಅದ್ಕೆಾ ಹಣ್ 
ಕೆೊಡುವಿಂಥದ್ುದ ಮತ್ುು ತರೆಿಗ ೆಹೆಚುಿ ಮಾಡಿಕೊೆಿಂಡು ಅಥವಾ ಬೆೀರ ೆಏನಾದ್ರೆೊಿಂದ್ು ಮಾಡಿಕೊೆಿಂಡು 
ಅದ್ನ್ುು ಸರಿದ್ೊಗಿಸಿಕೊೆಳುುವಿಂಥದ್ದನ್ುು ಮಾಡುತಾುರ.ೆ ಆದ್ರೆ, ಬೆೀರ ೆ ಏನ್ು ಮಾಡುವುದಲಿ. 
ಅಲ್ಲಿರುವುದ್ನ್ುು ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿರುವುದ್ನ್ುು ಅಲ್ಲಿಗ ೆ ಕತ್ುು ಹಾಕುವುದ್ನ್ುು ಮಾಡುತಾುರ.ೆ ನಾವು 
ಯಾವುದ್ೆೀ ಒಿಂದ್ು ಸ್ೀೆವೆಗ ೆ ಕೆೊಟ್ಟಿರುವಿಂತ್ಹ ಹಣ್ ಸ್ಾಲದ್ೆೀ  ಹೆೊೀದ್ರ,ೆ ಅದ್ನ್ುು 
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ಪ್ೊಣ್ಾಗೊೆಳಿಸುವುದ್ಕೆಾ ಬೆೀಕಾದ್ಿಂತ್ಹ ಹಣ್ ಕೆೊಡುವುದ್ಕಾೆ Supplementary Estimates 
ಎನ್ುುತಾುರ.ೆ ಇದ್ಕೆಾ As per Article 205(1) of the Constitution Supplementary 
Estimates ಅನ್ುು ಮಿಂಡಿಸುವುದ್ಕಾೆ ಸಕಾಾರಕೆಾ ಅವಕಾಶ ಇದ್ೆ.  ಸ್ಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲಾಿ 
ಸದ್ಸಯರಿಗೊ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತ್ುು ಮೈಸೊರು ಸಿಂಸ್ಾಿನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗ ೆ ಬಿಂತ್ು ಎಿಂದ್ು 
ಗೆೊತಿುರುತ್ುದ್ೆ. ಮದ್ಲನೆೀ ಬಾರಿಗ ೆಕನಾಾಟಕ ರಾಜಯದ್ಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತ್ುು 1907 ನೆೀ ಸ್ಾಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ 
ಪಾರರಿಂಭವಾಯಿತ್ು.  ಅದ್ಕೆಾ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುಗೆ 100 ವಷಾಗಳಾಗಿವೆ. 1951 ಮತ್ುು 1952ನೆೀ 
ಸ್ಾಲ್ಲನ್  ಚುನಾವಣೆಯ ನ್ಿಂತ್ರ ವಿಧಾನ್ಸಭೆ  ಪಾರರಿಂಭವಾಗಿರುತ್ುದ್ೆ. ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತ್ುು 
ಪಾರರಿಂಭವಾದ್ಾಗ ಮೈಸೊರು ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲದ್ಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ರಿಿಂದ್ 15 ಸದ್ಸಯರು  ಮಾತ್ರ  
ಇದ್ದರು. ಆ ಸದ್ಸಯರು ಆಡಳಿತ್ ಸುಗಮವಾಗಿ ನ್ಡಯೆಲು ಕಾನ್ೊನ್ನ್ುು ಮಾಡಿಕೆೊಡುವುದ್ು ಮತ್ುು 
ಆಡಳಿತ್ ನ್ಡಸೆುವಿಂತ್ಹವರಿಗ ೆ ಸಲಹ-ೆಸೊಚನೆಗಳನ್ುು ಕೆೊಡುವುದ್ನ್ುು ಮಾಡುತಿುದ್ದರು. ಇದ್ಕಾಾಗಿ 
ಆಗ Legislative Council ಎಿಂದ್ು ಇತ್ುು.  ಹಾಗಾಗಿ, ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುಗ ೆ ಬಹಳ ದ್ೆೊಡಡ 
ಇತಿಹಾಸ ಇದ್ೆ.  ಮೈಸೊರು ಸಿಂಸ್ಾಿನ್ವನ್ುು “Progressive State”್ಎಿಂದ್ು  ಏಕೆ ಕರಯೆುತೆುೀವೆ 
ಎಿಂದ್ರೆ, England ನ್ಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಷಾಗಳಿಿಂದ್ “House of Lords”್ and “House of 
Commons”್ ಎಿಂದ್ು ಇದ್.ೆ ಮದ್ಲ್ಲನಿಂದ್ಲೊ ಅವೆಲಿವೂ ಇವೆ.  ನ್ಿಂತ್ರ ಮೀಲಾನೆಯಲ್ಲಿ 63 
ಸದ್ಸಯರಾದ್ರು. ಈಗ 75 ಜನ್ ಸದ್ಸಯರಿದ್ಾದರೆ.  ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ್ಸಭೆಯಿಿಂದ್ 25 ಜನ್ ಸದ್ಸಯರು 
ಆಯ್ಕಾಯಾಗಿ ಬರುತಾುರೆ. ಸಿಳಿೀಯ ಸಿಂಸೆ್ಿಗಳಿಿಂದ್ 25 ಜನ್ ಸದ್ಸಯರು ಆಯ್ಕಾಯಾಗಿ ಬರುತಾುರೆ. 
Graduates’್Constituency and Teachers’್Constituency ಯಿಿಂದ್ 7 ಪ್ಲಸ್ 7 ಒಟುಿ 
14 ಜನ್ ಸದ್ಸಯರು ಆಯ್ಕಾಯಾಗಿ ಬರುತಾುರೆ. ನಾಮ ನದ್ೆೀಾಶನ್ ಹೊೆಿಂದ 11 ಜನ್ ಸದ್ಸಯರು 
ಬರುತಾುರ.ೆ  ಒಟುಿ 75 ಜನ್ ಸದ್ಸಯರಿದ್ಾದರೆ.  ಪ್ರತಿ ದವಸ ಸದ್ನ್ಕೆಾ 75 ಜನ್ ಸದ್ಸಯರು 
ಹಾಜರಾಗಬೆೀಕೆಿಂದ್ು ಹೆೀಳುತೆುೀನ.ೆ  ಏಕೆಿಂದ್ರೆ, ನಾವಲೆಿರೊ ಕಷಿಪ್ಟುಿ ಎಿಂ.ಎಲ್.ಎ., ಆಗುವುದ್ು ಏಕೆ? 
ಶಾಸಕರಾಗುವ ಮುಿಂಚೆ   ವಿಧಾನ್ಸ್ೌಧ್ದ್ ಮಟ್ಟಿಲು ಹತಿು ಬಿಟಿರ ೆಸ್ಾಕೆಿಂದ್ು ಹೆೀಳುತೆುೀವೆ. ಒಿಂದ್ು 
ದವಸ ಮಟ್ಟಿಲು ಹತಿು ಬಿಟಿರ ೆಸ್ಾಕೆಿಂದ್ು  ಹೆೀಳಿರುತುೆೀವೆ.  ಆದ್ರೆ,  ಶಾಸಕರಾದ್ ಮೀಲೆ  ಮಟ್ಟಿಲನ್ುು 
ಹತ್ುುವುದ್ಕಾೆ ಬರುವುದಲಿ.  ಈ ರಿೀತಿ ಬಹಳ ಜನ್ ಸದ್ಸಯರಿದ್ಾದರ.ೆ Our primary job is to 
pass Legislations. ಸಮಾಜದ್ ಕಲಾಯಣ್ಕಾಾಗಿ ಕಾನ್ೊನ್ುಗಳನ್ುು  ಮಾಡುತೆುೀವೆ.   ಅಶಕು 
ವಗಾದ್ ಜನ್ರ ಕಲಾಯಣ್ಕಾಾಗಿ ಕಾನ್ೊನ್ುಗಳನ್ುು   ಮಾಡುತೆುೀವ.ೆ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ನಾಯಯಗಳನ್ುು 
ಮಾಡುವುದ್ಕಾಾಗಿ ಕಾನ್ೊನ್ುಗಳನ್ುು ಮಾಡುತುೆೀವೆ. ಉಳುವರಿಗಾಗಿ ಕಾನ್ೊನ್ು ಮಾಡುವುದ್ಲಿ, 
ಇಲಿದ್ವರಿಗ ೆ ಕಾನ್ೊನ್ು ಮಾಡಬೀೆಕು. ಏಕೆಿಂದ್ರ,ೆ ನಾವು ಒಿಂದ್ು ಬಾರಿ ಕಾನ್ೊನ್ನ್ುು ಮಾಡಿದ್ 
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ಮೀಲ,ೆ it is subject to scrutiny in the Court of Law. ಸಿಂವಿಧಾನ್ದ್ 
ಧೆೊಯೀಯೀದ್ೆಿೀಶಗಳಿಗೆ ಅನ್ುಗುಣ್ವಾಗಿ ಕಾನ್ೊನ್ು ಇದ್ೆಯ್ಕೀ  ಅಥವಾ ಇಲಿವೆೀ ಎಿಂಬುದ್ನ್ುು 
ನಾಯಯಾಿಂಗ ನೆೊೀಡುತ್ುದ್ೆ.   ನ್ಮಾ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ಾದ್ ವಯವಸೆ್ಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಾಿಂಗ, ಕಾಯಾಾಿಂಗ ಮತ್ುು 
ನಾಯಯಾಿಂಗ ಎಿಂದ್ು ಮೊರು ಅಿಂಗಗಳಿವ.ೆ  These are the three pillars of the 
democracy.  ನ್ಿಂತ್ರ Media ವನ್ುು fourth pillar of the democracy ಎಿಂದ್ು 
ಕರಯೆುತೆುೀವೆ.  ಶಾಸಕಾಿಂಗ ಕಾನ್ೊನ್ು ಮಾಡುತ್ುದ್ೆ.  ಕಾಯಾಾಿಂಗ ಅದ್ನ್ುು ಜಾರಿ ಮಾಡುತ್ುದ್ೆ. 
ನಾಯಯಾಿಂಗ ಅದ್ು ಸಿಂವಿಧಾನ್ದ್ ಬದ್ದವಾಗಿ ಇದ್ೆಯೀ ಅಥವಾ ಇಲಿವೀ ಎಿಂಬುದ್ನ್ುು 
ನೆೊೀಡುತ್ುದ್ೆ.  ಈ ಮೊರು ಅಿಂಗಗಳು ಪ್ರಸಪರ ಪ್ೊರಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ುವೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ 
ಯಾವುದ್ೊ  ಮೀಲಲಿ, ಯಾವುದ್ೊ  ಕೀಳಲಿ. ಶಾಸಕರುಗಳಿಗೆ privilege ಇದ್ೆ.  ನೀವು ನಮಾ 
ಹಕುಾಗಳನ್ುು ರಕ್ಷಣ ೆ ಮಾಡಿಕೆೊಳುುವುದ್ಕೆಾ ಅವಕಾಶವಿದ್ೆ. ನಮಾ ಹಕಾಗೆ ಚುಯತಿಯಾದ್ರೆ ಅದ್ನ್ುು 
ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು ಮತ್ುು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು “ಹಕುಾಭಾದ್ಯತಾ ಸಮಿತಿ”ಗೆ ರಫೆರ್ ಮಾಡುತಾುರ.ೆ ಅಲ್ಲಿ 
ನಭಾಯವಾಗಿ ಮತ್ುು ಸಮಾಜದ್ ಹಿತ್ದ್ೃಷ್ಟಿಯಿಿಂದ್ ನಮಾ ಅಭಿಪಾರಯಗಳನ್ುು ಮಿಂಡಿಸುವುದ್ಕೆಾ 
ಅವಕಾಶವಿದ್.ೆ ಸಾತ್ಿಂತ್ರವಾಗಿ ಮತ್ುು ನಭಾಯವಾಗಿ ನಮಾ ಅಭಿಪಾರಯಗಳನ್ುು ವಯಕುಪ್ಡಿಸುವುದ್ಕಾೆ 
ನಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿದ್ೆ.್ “ಕನಾಾಟಕ ವಿಧಾನ್ಸಭೆಯ ಕಾಯಾವಿಧಾನ್ ಹಾಗೊ ನ್ಡವಳಿಕೆಯ  
ನಯಮಗಳು”್ ಹಾಗೊ “ಕನಾಾಟಕ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ಕಾಯಾವಿಧಾನ್ ಹಾಗೊ ನ್ಡವಳಿಕೆಯ 
ನಯಮಗಳು”್ ಇವು ಸಿಂವಿಧಾನ್ದ್ ಆಶರಯಗಳಿಗ ೆ ಅನ್ುಗುಣ್ವಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ್.  ನ್ಮಗೆ 
authority ಯಾವುದ್ು ಎಿಂದ್ರೆ, M.N.Kaul and S.L.Shakdher ರವರ “Practice and 
Procedure of Parliament”್ book. ನ್ಮಗೆ ಏನಾದ್ರೊ ಬೀೆಕಾದ್ರೆ, ಅದ್ರ ಮರೆ 
ಹೆೊೀಗುತೆುೀವ.ೆ                                                                        

ಸಿಂಸದೀಯ ವಿಚಾರಗಳಿಗ ೆ ಸಿಂಬಿಂಧ್ಪ್ಟಿಿಂತೆ ಅದ್ರ ಮರ ೆ ಹೆೊೀಗುತೆುೀವೆ. ಆದ್ುದ್ರಿಿಂದ್ 
ಬಜೆಟ್ನ್ ವಿಧೆೀಯಕವನ್ುು ಸ್ಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಳಮನಯೆಲ್ಲಿ ಮಿಂಡಿಸುತೆುೀವ ೆಮತೆು ಅದ್ರ ಪ್ರತಿಯನ್ುು 
ಮೀಲಾನೆಯಲೊಿ ಕೊಡ ಮಿಂಡಿಸುತೆುೀವೆ. ಆ ವಿಧೆೀಯಕದ್ ಮೀಲೆ ಎರಡೊ ಸದ್ನ್ಗಳಲ್ಲಿ 
ಚಚೆಾಯಾಗುತ್ುದ್ೆ. ಆಮೀಲೆ Appropriation Bill ಆಗುತ್ುದ್ೆ. ಆ Appropriation Bill 
ಮೀಲಾನೆಗೆ ಬರುತ್ುದ್.ೆ ಮೀಲಾನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರುಗಳ ಸಲಹೆಗಳ ಆಧಾರದ್ ಮೀಲ ೆಅದ್ನ್ುು ಹಾಗೆಯ್ಕೀ 
ವಾಪ್ಸುಸ ಕಳಿಸಬಹುದ್ು. ಆದ್ರೆ, Finance Bill ಅನ್ುು ವಾಪ್ಸುಸ ಕಳುಹಿಸುವುದಲಿ. ಅದ್ಕೆಾ ನಮಾ 
ಅಭಿಪಾರಯಗಳನ್ುು ತಿಳಿಸಬಹುದ್ು. ಅದ್ು ಕೆಳಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದ್ಮೀಲ ೆಅಲೊಿ ಸಹ ಪಾಸ್ 
ಆಗುತ್ುದ್ೆ. ಮೀಲಾನೆಯಲ್ಲಿ fail ಆಗಿ ವಾಪ್ಸುಸ ಬಿಂದ್ಾಗ, ವಿಧಾನ್ಸಭೆಯಲ್ಲಿ pass ಆಗಿ ಅದ್ು 
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ವಿಧೆೀಯಕವಾಗುತ್ುದ್ೆ. ಮತೆು ಅದ್ನ್ುು ವಾಪ್ಸುಸ ಕಳುಹಿಸುವುದ್ಕಾೆ ದ್ಾರಿಯಿಲಿ. ಈ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ್ 
ಸಭ ೆ ಮತ್ುು ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ಲ್ಲಿ ನ್ಡಯೆುತ್ುದ್ೆ. ನಾನ್ು ವಿಧೆೀಯಕಗಳ ಬಗೆೆ ಹೆಚುಿ 
ಮಾತ್ನಾಡುವುದ್ಕೆಾ ಹೆೊೀಗುವುದಲಿ. ಏಕೆಿಂದ್ರ,ೆ ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ಮಾನ್ಯ ಕಾನ್ೊನ್ು ಸಚಿವರಾದ್ ಶ್ರೀ 
ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧ್ುಸ್ಾಾಮಿಯವರು ಮಾತ್ನಾಡಿದ್ಾದರಯೆೀ ಏನೆೊೀ ಗೆೊತಿುಲಿ. ಆದ್ರೆ, Private 
Members’್Bill ಗೆ ವಿಧಾನ್ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಮತ್ುು ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಅನ್ುಮತಿ 
ಇರಬೀೆಕು. ಅದ್ಕೆಾ ಅನ್ುಮತಿ ಇಲಿದ್ೆೀ ಅದ್ನ್ುು ಮಿಂಡಿಸುವುದ್ಕೆಾ ಆಗುವುದಲಿ. ಈಗ 
ವಿಧೆೀಯಕಗಳನ್ುು ಮಿಂಡಿಸಬೆೀಕಾದ್ರೊ ಕೊಡ ಅಲ್ಲಿ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅನ್ುಮತಿ ನೀಡಬೆೀಕು. ಆ 
ನ್ಿಂತ್ರ ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾಯಾಗುತ್ುದ್ೆ. ವಿಧೆೀಯಕಗಳನ್ುು ವಿಧಾನ್ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯ್ಕೀ 
ಮಿಂಡಿಸಬೆೀಕೆಿಂದ್ು ಇಲಿ. ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ಲೊಿ ಕೊಡ ಮಿಂಡಿಸಬಹುದ್ು. ನಾನ್ು ಸೊಿಲವಾಗಿ 
ಬಜೆಟ್ ಬಗೆೆ ತಿಳಿಸಿದ್ೆದೀನೆ. ಈಗ ಬಜೆಟ್ ಬಗೆೆ ಆಸಕು ಇರುವವರು, ಕೆಲವರಿಗ ೆ ಇರುತ್ುದ್ಯೆೀ 
ಇಲಿವೀ ಗೆೊತಿುಲಿ. ನ್ನ್ು ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲಿರಿಗೊ ಸಹ ಆಸಕು ಇರಬೀೆಕು. ಈಗ 
ಸಿಂವಿಧಾನ್, ನಯಮಾವಳಿಗಳು, Fiscal Responsibility Act, Medium Term Fiscal 
Plan, Economic Survey ಮತ್ುು ಬಜೆಟ ಇವುಗಳನ್ುು ಓದಕೆೊಿಂಡರೆ, ನೀವು 
ಅಥಾಪ್ೊಣ್ಾವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದ್ಕೆಾ ಮತ್ುು ನಜವಾದ್ ಕೊೆಡುಗಯೆನ್ುು ಕೆೊಡುವುದ್ಕಾೆ 
ಸ್ಾಧ್ಯವಾಗುತ್ುದ್ೆ.  ಈಗಾಗಲೆೀ Private Members’್Bill ಬಗೆೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆೀನೆ. ಈಗ Private 
Members’್ Bill ನ್ ಉದ್ೆದೀಶವನ್ುು ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ುು ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರಿಗ ೆ
ತಿಳಿಸಬೆೀಕು. ಅವರಿಗೆ Private Members’್Bill ನ್ ಪ್ರತಿಯನ್ುು ಸಹ ನೀಡಬೆೀಕು. ಆಗ ಅವರು 
ಅನ್ುಮತಿ ಕೆೊಡುತಾುರೆ. ಅವರು ಅನ್ುಮತಿ ಕೆೊಟಿ ಮೀಲೆ ಅದ್ನ್ುು move ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೀಲ ೆ
ಚಚೆಾ ಮಾಡಬಹುದ್ು. ಈಗ ಯಾವುದ್ೆೀ ವಿಧೀೆಯಕ ಪಾಸ್ ಆಗಲೀೆಬೆೀಕಲಿವೆೀ? Majority 
present ಅಿಂದ್ರೆ, ಈಗ ಎಷುಿ ಜನ್ರು ಇರುತಾುರ,ೆ ಅಷುಿ ಜನ್ರಲ್ಲಿ majority ಇರಬೀೆಕು. ಈಗ 
Assembly ಮತ್ುು Council ಪಾರರಿಂಭವಾಗುವುದ್ಕೆಾ ಶೆೀಕಡಾ ೧೦ರಷುಿ ಕೊೆೀರಿಂ ಇರಲೀೆಬೆೀಕು. 
ಈಗ ನಮಗೆ ಸೊಿಲವಾಗಿ skeleton budget ಬಗೆೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ೆದೀನ.ೆ ಎಲಿರೊ ಕೊಡ 
follow ಮಾಡಿದದೀರಿ ಎಿಂಬುದ್ು ನ್ನ್ು ಭಾವನೆ. ವಿತಿುೀಯ ಕಲಾಪ್ಗಳು ಮತ್ುು ವಿಧೆೀಯಕಗಳ ಬಗೆೆ 
ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಗ ೆ ತಿಳಿಸಿದ್ೆದೀನ.ೆ ನಾನ್ು ಇದ್ನ್ುು ತಿಳಿಸುವುದ್ಕೆಾ ಬಹಳ ಸಮಯ 
ತೆಗೆದ್ುಕೊೆಿಂಡಿದ್ದೆೀನೆ. ನ್ನ್ು ಜವಾಬಾದರಿಯನ್ುು ನವಾಹಿಸಿದೆ್ದೀನೆಿಂದ್ು ತಿಳಿದ್ುಕೆೊಿಂಡು ನ್ನ್ು ಮಾತ್ನ್ುು 
ಮುಗಿಸುತುೆೀನೆ. ನಮಾಲಿರಿಗೊ ನ್ನ್ು ನ್ಮಸ್ಾಾರ. 
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ಕಾಯಾಕರಮದ್ ನರೊಪ್ಕರು:- ವಿಧೆೀಯಕಗಳು ಮತ್ುು ವಿತಿುೀಯ ಕಾಯಾಕಲಾಪ್ಗಳ ಬಗೆೆ 
ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು ನೀಡಲಾಯಿತ್ು. ಈಗ ಐದ್ು ನಮಿಷ ಚಹಾಕಾಾಗಿ ವಿರಾಮ. ಆ ನ್ಿಂತ್ರ ರಾಜಯದ್ 
ಅಭಿವೃದಿಯ ಪಾಲುದ್ಾರನಾಗಿ ಸ್ಾವಾಜನಕ ಲಕೆಾಪ್ತ್ರಗಳ ಸಮಿತಿಯ ಪಾತ್ರದ್ ಚಚೆಾಯು 
ಮುಿಂದ್ುವರೆಯುವುದ್ು. 

 
(ವಿಧೆೀಯಕಗಳು, ವಿತಿುೀಯ ಕಾಯಾಕಲಾಪ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧ್ಪ್ಟಿ ಉಪ್ನಾಯಸವು ಮಧಾಯಹು 12 ಗಿಂಟೆ 

25 ನಮಿಷಕೆಾ ಮುಕಾುಯಗೆೊಿಂಡು, ಸಭೆಯನ್ುು ಚಹಾ ವಿರಾಮಕಾಾಗಿ ಮುಿಂದ್ೊಡಲಾಯಿತ್ು) 
 

 

(ಚಹಾ ವಿರಾಮದ್ ನ್ಿಂತ್ರ ಸಭೆಯು ೧-೦೦ ಗಿಂಟೆಗೆ ಸಮಾವೆೀಶಗೊೆಿಂಡಿತ್ು) 

 

 

 

 

ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯಯ (ಮಾನ್ಯ ವಿರೊೆೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರು ಹಾಗೊ ಮಾಜಿ 
ಮುಖ್ಯಮಿಂತಿರಗಳು):- ಕನಾಾಟಕ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರಾದ್ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ 
ಶ್ವಲ್ಲಿಂಗಪ್ಪ ಹೊೆರಟ್ಟಿಯವರೀೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿರೊೆೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರಾದ್                        
ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪ್ರಸ್ಾದ್ರವರೀೆ, ಮಾನ್ಯ ಸದ್ಸಯರುಗಳೀೆ ಹಾಗೊ ಇತ್ರ ೆಎಲಾಿ ಸ್ುೆೀಹಿತ್ರ,ೆ  

ಇಿಂದನ್ ತ್ರಬೀೆತಿ ಶ್ಬಿರದ್ಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು ನ್ನ್ಗೆ ವಿಧೆೀಯಕಗಳು, ವಿತಿುೀಯ 
ಕಾಯಾಕಲಾಪ್ಗಳು ಮತ್ುು ರಾಜಯದ್ ಅಭಿವೃದಿಯ ಪಾಲುದ್ಾರನಾಗಿ ಸ್ಾವಾಜನಕ ಲೆಕಾಪ್ತ್ರಗಳ 
ಸಮಿತಿಯ ಪಾತ್ರ ಎಿಂಬ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳ ಮೀಲ ೆಮಾತ್ನಾಡಲು ಹೆೀಳಿರುತಾುರ.ೆ ಅವರು ನ್ನ್ು 
ಮೀಲ ೆಪಿರೀತಿ ಜಾಸಿು ತೆೊೀರಿಸಿರುತಾುರೆ. ಅದ್ರಿಂತ,ೆ ಮದ್ಲನೆಯ ವಿಷಯ ವಿಧೆೀಯಕಗಳು, ವಿತಿುೀಯ 
ಕಾಯಾಕಲಾಪ್ದ್ ಬಗೆೆ ನಾನ್ು ಈಗಾಗಲೆೀ ಸೊಿಲವಾಗಿ ಮಾತ್ನಾಡಿರುತೆುೀನೆ. ಇನ್ುು ಎರಡನೆ ವಿಷಯ 
ಸ್ಾವಾಜನಕ ಲೆಕಾಪ್ತ್ರಗಳ ಸಮಿತಿಯ ಬಗೆೆ ಮಾತ್ನಾಡಬೆೀಕದ್.ೆ ಅದ್ರಿಂತ,ೆ ನ್ಮಾಲ್ಲಿ ಅನೆೀಕ 
ಸಮಿತಿಗಳು ಇರುತ್ುವೆ. ಉದ್ಾಹರಣೆಗೆ, ಎಸಿಿಮೀಷನ್ ಕಮಿಟ್ಟ, ಪ್ಬಿಿಕ್ ಅಿಂಡರ್ಟೆೀಕಿಂಗ್ ಕಮಿಟ್ಟ, 

ರಾಜ್ಯ ದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ 
ಪಾಲುದ್ಘರನಾಗಿ ಸ್ವರ್ಯಜ್ನಿಕ 
ಲೆಕಕ ಪತರ ಗಳ ಸಮಿತ್ಯ ಪಾತರ  
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ಅಜಿಾ ಸಮಿತಿ, ಹಕುಾಬಾಧ್ಯತಾ ಸಮಿತಿ, ಸಕಾಾರಿ ಭರವಸ್ಗೆಳ ಸಮಿತಿ ಈ ರಿೀತಿ ಅನೆೀಕ ಸಮಿತಿಗಳು 
ಇರುತ್ುವೆ.  ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಾವಾಜನಕ ಲೆಕಾಪ್ತ್ರಗಳ ಸಮಿತಿಯೊ ಒಿಂದ್ು.  

ಸ್ಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಹಿಿಂದ್ ೆ ಸಕಾಾರದ್ವರು ಸ್ಾವಾಜನಕ ಲೆಕಾಪ್ತ್ರಗಳ ಸಮಿತಿಯ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುತಿುದ್ದರು. ಆ ನ್ಿಂತ್ರ, ಇದ್ನ್ುು ಬದ್ಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ವಿರೊೆೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರು 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರಬೆೀಕೆಿಂದ್ು ತಿದ್ುದಪ್ಡಿ ಮಾಡಿರುತಾುರೆ. ಅದ್ರ ಜೆೊತೆಗೆ, ಒಿಂದ್ು ಆಯ್ಕಾಯನ್ುು ನೀಡಿ 
ಸದ್ರಿ ಸ್ಾವಾಜನಕ ಲೆಕಾಪ್ತ್ರಗಳ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ವಿರೊೆೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರು 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರಬೆೀಕು ಅಥವಾ ಮತೆೊುಬಬ ಸದ್ಸಯರನ್ುು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಾುಗಿ ನಾಮಿನೆೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದ್ೆಿಂದ್ು 
ಇರುತ್ುದ್ೆ. 2009 ರಿಿಂದ್ 2013ರಲ್ಲಿ ನಾನ್ು ವಿರೆೊೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ಾದಗ ಸ್ಾವಾಜನಕ 
ಲೆಕಾಪ್ತ್ರಗಳ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದೆ್ದನ್ು. ಆದ್ರೆ, ಈಗ ನಾನ್ು ಸದ್ರಿ ಸಮಿತಿ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿರುವುದಲಿ. ಬದ್ಲಾಗಿ, ಶ್ರೀ ಕೃಷಣಭೆೈರೆೀಗೌಡರವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುತಾುರೆ. ಸದ್ರಿ ಸಮಿತಿಗ ೆ
ಈ ಹಿಿಂದ್ ೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಲ್ಲಿಂಗಾರೆಡಿಡಯವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಅದ್ಕೊಾ ಹಿಿಂದ್ ೆ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಕ.ೆ 
ಪಾಟ್ಟೀಲ್ರವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಜೆೊತೆಗೆ, ಈ ಹಿಿಂದ್ ೆ ಶ್ರೀ ಟ್ಟ.ಬಿ. ಜಯಚಿಂದ್ರರವರು ವಿರೊೆೀಧ್ 
ಪ್ಕ್ಷದ್ ಉಪ್ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ಾದಗ ನಾನ್ು ಅವರಿಗೆ ಸದ್ರಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಾಿನ್ವನ್ುು ಬಿಟುಿಕೊೆಟ್ಟಿದ್ೆದನ್ು.  
ಆದ್ರೆ, ಕಾನ್ೊನನ್ ಪ್ರಕಾರ ವಿರೊೆೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರೀೆ ಸ್ಾವಾಜನಕ ಲೆಕಾಪ್ತ್ರಗಳ ಸಮಿತಿಯ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರಬೆೀಕು. ಒಿಂದ್ು ವೆೀಳೆ ಅವರು ಆಗುವುದಲಿವೆಿಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬೆೀರಯೆವರನ್ುು ನಾಮಿನೆೀಟ್ 
ಮಾಡಬಹುದ್ು. ಪ್ರಸುುತ್ ಮಾಜಿ ಮಿಂತಿರಗಳಾದ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷಣಭೆೈರೆೀಗೌಡರವರು ಸ್ಾವಾಜನಕ ಲೆಕಾಪ್ತ್ರಗಳ 
ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುತಾುರೆ.  

ಸ್ಾವಾಜನಕ ಲೆಕಾಪ್ತ್ರಗಳ ಸಮಿತಿಯು ರಾಜಯದ್ ಲೆಕಾ ಪ್ರಿಶ್ೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯಾಗಿರುತ್ುದ್ೆ. 
ಸದ್ರಿ ಸಮಿತಿಯು ಪ್ರಮುಖ್ವಾದ್ಿಂತ್ಹ ಆರ್ಥಾಕ ಸಮಿತಿಯಾಗಿರುತ್ುದ್ೆ. ಯಾವಾಗಲೊ ಕೊಡ 
ಕಾಯಾಾಿಂಗ ಶಾಸಕಾಿಂಗಕೆಾ ಉತ್ುರದ್ಾಯಿಕವಾಗಿರಬೆೀಕು. Executive is  always 
answerable to Legislative. ಸಕಾಾರ ಖ್ಚುಾ ಮಾಡುವಿಂತ್ಹ ಹಣ್ಕೆಾ ಶಾಸಕಾಿಂಗ 
ಜವಾಬಾದರಿಯಾಗಿರುತ್ುದ್ೆ. ಇದ್ನ್ುು ನೆೊೀಡಿಕೊೆಳುುವುದ್ಕೆಾ ಒಿಂದ್ು ವಯವಸ್ೆಿ ಇರುತ್ುದ್ೆ ಅದ್ಕೆಾ ಸಿ.ಎ.ಜಿ. 
ಎಿಂದ್ು ಕರಯೆುತೆುೀವೆ. Comptroller and Auditor General of India, ಕನ್ುಡದ್ಲ್ಲಿ 
ಭಾರತ್ದ್ ಲೆಕಾ ನಯಿಂತ್ರಕರು ಮತ್ುು ಮಹಾಲಕೆಾಪ್ರಿಶೆಯೀಧ್ಕರು ಎಿಂದ್ು ಕರಯೆುತಾುರೆ. 
ಸದ್ರಿಯವರು ಕನಾಾಟಕ ರಾಜಯದ್ಲ್ಲಿರತ್ಕಾಿಂತ್ಹ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ುು ಅವಲೊೆೀಕನೆ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ 
ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೆೊಟ್ಟಿದ್ದಿಂತ್ಹ ಹಣ್ ಸದ್ುಪ್ಯೀಗ ಆಗಿದ್ಯೆೀ ಇಲಿವೀ, ದ್ುರುಪ್ಯೀಗ 
ಆಗಿದ್ಯೆೀ ಇಲಿವೀ, ಯಾವ ಉದ್ೆದೀಶಕೆಾ ಹಣ್ ಕೆೊಟ್ಟಿದ್ದೆವೀ ಆ ಉದ್ೆದೀಶಕೆಾ ಖ್ಚಾಾಗಿದ್ಯೆೀ 
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ಇಲಿವೀ, ಬೆೀರ ೆಉದ್ೆದೀಶಕೆಾ ಖ್ಚಾಾಗಿದ್ಯೆೀ ಇಲಿವೀ ಎಿಂಬುದ್ನ್ುು ನೆೊೀಡಿ ಒಿಂದ್ು ವರದಯನ್ುು 
ನೀಡುತಾುರ.ೆ   ಇದ್ೆಲಿವನ್ೊು ನೆೊೀಡಿ ಸಿ.ಎ.ಜಿಯವರು ವರದಯನ್ುು ಕೆೊಡುತಾುರೆ. ಸಿ.ಎ.ಜಿ. ಎಿಂದ್ರೆ 
(Comptroller and Auditor General) ಅವರು ರಾಜಯಪಾಲರ ಮೊಲಕ ಎರಡು ಸದ್ನ್ಗಳ 
ಮುಿಂದ್ ೆ ಮಿಂಡಿಸುತಾುರೆ. ಅದ್ನ್ುು ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡುವಿಂತ್ಹವರು Public Accounts 
Committee ಯವರು. ಅವರು ಕೆಲವು ಆಕ್ೆೀಪ್ಣೆಗಳನ್ುು raise ಮಾಡಿರುತಾುರ.ೆ CAG 
Objections ಎಿಂದ್ು ಕರಯೆುತೆುೀವೆ. ಸಕಾಾರ ಅದ್ಕೆಾ ಉತ್ುರ ಕೆೊಡಬೀೆಕು. ಇದ್ು  quasi-
judicial body ಗೆ ಇರುವಿಂತ್ಹ ಅಧಿಕಾರ ಸಿ.ಎ.ಜಿ.ಗೆ ಇರುತ್ುದ್ೆ. ಸಿ.ಎ.ಜಿ.ಯು. summon 
ಕೆೊಟುಿ, ಯಾರನ್ುು ಬೆೀಕಾದ್ರೊ ಕರಸೆಬಹುದ್ು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ುು ಕರಸೆಬಹುದ್ು. ಇದ್ು ತ್ಪಾಸಣ ೆ
ಮಾಡಬೀೆಕು. ಅವರು ಕೊೆಟ್ಟಿರುವಿಂತ್ಹ ಸಿ.ಎ.ಜಿ. ವರದಯ ಆಕ್ೆೀಪ್ಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಶ್ಫಾರಸುಸಗಳು 
ಇದ್ದರ ೆಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಇನ್ೊು ಯಾರ ಮೀಲಾದ್ರೊ ಕರಮ ತೆಗೆದ್ುಕೊೆಳಿು ಎಿಂದ್ು 
ಹೆೀಳಿದ್ದರ,ೆ ಅದ್ೆಲಿವನ್ುು ಕೊಡ ಪ್ರಿಶ್ೀಲನ ೆಮಾಡಿ, ಒಿಂದ್ು ವರದಯನ್ುು ಕೆೊಡಬೀೆಕು. ಆ ವರದಯ 
ಆಧಾರದ್ ಮೀಲೆ ಸಕಾಾರ ಕರಮ ತೆಗೆದ್ುಕೊೆಳುಬೆೀಕು. ಇದ್ನ್ುು ನಾವು ಲೆಕಾ ಪ್ತ್ರಗಳ ಸಮಿತಿ ಎಿಂದ್ು 
ಕರಯೆುತೆುೀವೆ. ಇದ್ನ್ುು ಏತ್ಕೆಾ ಮಾಡಿದ್ದೆೀವೆಿಂದ್ರ ೆ check and balance ಇರಲೀೆ ಬೆೀಕು.  
ಸಕಾಾರದ್ ಹಣ್ ಎಿಂದ್ರೆ ಜನ್ರ ಹಣ್. ತೆರಿಗೆ ಹಣ್ ಎಿಂದ್ರೆ ಜನ್ರು ಕೆೊಡುವಿಂತ್ಹ ತೆರಿಗೆ ಹಣ್. 
ರಾಜಯದ್ ಆದ್ಾಯ ಎಿಂದ್ರೆ, ಅದ್ರಿಿಂದ್ ಉತಾಪದ್ನೆ ಆಗುವಿಂತ್ಹದ್ುದ. ತೆರಿಗೆ ಹಣ್ ಎಿಂದ್ರೆ ಜನ್ರು 
ಕೆೊಡುವಿಂತ್ಹ ತೆರಿಗೆ ಹಣ್. ನಮಗೆ ಉತಾಪದ್ನೆಯಾದ್ಿಂತ್ಹ ಆದ್ಾಯವಿದ್ೆಯ್ಕಲಾಿ, ನಾವು ಸ್ಾಮಾಜಿಕ 
ನಾಯಯ ಮಾಡಬೀೆಕಾದ್ರ,ೆ ಸಿಂಪ್ತಿುನ್ ವಿತ್ರಣೆಯಾಗಬೆೀಕು. ಸಿಂಪ್ತ್ುು ಕೆಲವೆೀ ಜನ್ರಲ್ಲಿ 
ಸ್ೀೆರಿಕೆೊಿಂಡಿರಬಾರದ್ು. ಯಾವಾಗ ಕೆೀಲವೆೀ ಜನ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ತ್ುು ಸ್ೀೆರಿಕೊೆಳುುತ್ುದ್ೆ ಅದ್ು ಹೆಚುಿ 
ದ್ುರಪ್ಯೀಗವಾಗುವಿಂತ್ಹ ಸ್ಾಧ್ಯತ ೆಇರುತ್ುದ್ೆ. ಬೆೀರಯೆವರಿಗ ೆಶೆಯೀಷಣೆಯಾಗುವಿಂತ್ಹ ಸ್ಾಧ್ಯತ ೆ
ಇರುತ್ುದ್ೆ. ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಿಂಬೀೆಡಾರ್ರವರು ಸಿಂವಿಧಾನ್ದ್ಲ್ಲಿ ʼದ್ೆೀಶದ್ಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ತ್ುು ಮತ್ುು ಅಧಿಕಾರʼ 
ಉಳುವರ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದ್ು ಎಿಂದ್ು  ಹೀೆಳಿದ್ಾದರೆ. ಅದ್ು ಕಟಿಕಡೆಯ ಮನ್ುಷಯನಗೊ ಕೊಡ 
ಹಿಂಚಿಕಯೆಾಗಬೆೀಕು. ಆ ಮೊಲಕ ಸಮಾನ್ತೆಯನ್ುು ತ್ರುವುದ್ಕೆಾ ಅವಕಾಶವಾಗಬೆೀಕು. ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. 
ಅಿಂಬೀೆಡಾರ್ರವರು ಸಪಷಿವಾಗಿ ಒಿಂದ್ು ಮಾತ್ನ್ುು ಹೆೀಳಿದ್ಾದರ.ೆ ಅದ್ೆೀನೆಿಂದ್ರೆ,  ಈ ದ್ೆೀಶಕೆಾ ಸ್ಾಾತ್ಿಂತ್ರಾ 
ಬಿಂದದ್.ೆ ಸ್ಾಾತ್ಿಂತ್ರಾ ಬಿಂದ್ು ಬರಿೀ Political Freedom ಸ್ಾಕಾಗುವುದಲಿ. ಇದ್ರ ಜೆೊತೆಗೆ 
Social Freedom and Economic Freedom ಎರಡೊ ಕೊಡ ಬರಬೆೀಕು.  ಬರಿೀ 
ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಾಾತ್ಿಂತ್ರಾ ಇದ್ದರ ೆಸ್ಾಲದ್ು. ನ್ಮಾ ಸಬಲತೆ ಬರಬೆೀಕಾದ್ರೆ, ನ್ಮಗೆ ಆರ್ಥಾಕ ಮತ್ುು 
ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಾಾತ್ಿಂತ್ರಾ ಕೊಡ ಇರಬೀೆಕು.   ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸ್ಾಾಲಿಂಬನೆಯನ್ುು 
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ಮಾಡಿಕೆೊಳುುವುದ್ಕೆಾ ಸ್ಾಧ್ಯ. ಅದ್ರಿಿಂದ್ ಬರಿೀ Political Freedom ಇದ್ದರ ೆ ಸ್ಾಲದ್ು. Socio 
economic Freedom ಕೊಡ ಇರಬೀೆಕು. ಇದ್ು ವಿಶೆೀಷವಾಗಿ ಕಳೆ ವಗಾದ್ ಜನ್ರಿಗ ೆಸಿಗಬೆೀಕು. 
ಇದ್ು ಸಿಂವಿಧಾನ್ದ್ ಆಶಯ. ನ್ಮಾ ಬಜೆಟ್ ಕೊಡ ಅದ್ೆೀ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಾಗಬೆೀಕು. ಆ ದಕಾನ್ಲ್ಲಿ 
ಸ್ಾಗುತಿುದ್ೆ ಇಲಿವೀೆ ಎಿಂಬುದ್ನ್ುು ನೆೊೀಡಿಕೊೆಳುುವಿಂತ್ಹ ಅಧಿಕಾರ ಈ ಲೆಕಾಪ್ತ್ರಗಳ ಸಮಿತಿಗ ೆ ಇದ್ೆ. 
ಹಣ್ ದ್ುರಪ್ಯೀಗವಾಗದ್ೀೆ ಸದ್ುಪ್ಯೀಗವಾಗುತ್ುದ್ೆಯೀ ಇಲಿವೀ, ಸಿಂವಿಧಾನ್ದ್ ಆಶಯಗಳಿಗೆ   
ಅನ್ುಗುಣ್ವಾಗಿ ಹಣ್ ಖ್ಚುಾ ಆಗುತಿುದ್ೆ ಇಲಿವೀ, ಇವೆಲಿವನ್ುು ಕೊಡ ಪ್ರಮುಖ್ವಾಗಿ 
ನೆೊೀಡಿಕೊೆಳುುವಿಂತ್ಹ ಸಮಿತಿಯ್ಕೀ  ಸ್ಾವಾಜನಕ ಲೆಕಾ ಪ್ತ್ರಗಳ ಸಮಿತಿ. ಸಿ.ಎ.ಜಿ. ವರದಗಳು ಬಹಳ 
ಸ್ಾರಿ ಮಿಂಡನೆಯಾಗುತ್ುದ್ೆ. ಇದ್ನ್ುು ಎಷುಿ ಜನ್ ಓದ್ುತಾುರೊೆೀ ಇಲಿವೀ ಎಿಂಬುದ್ು ಗೊೆತಿುಲಿ. 
ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಕ್ೆೀಪ್ಣೆಗಳು ಏನ್ು ಹೆೀಳಿರುತಾುರೆ ಎಿಂಬುದ್ು ಗೆೊತಿುರುವುದಲಿ. ಆದ್ಾದ್ ಸ್ಾಜಾನಕ ಲೆಕಾ 
ಪ್ತ್ರಗಳ ಸಮಿತಿಯ ವರದಯನ್ುು ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿ ಮತ್ುು ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗ ೆ ಕೆೊಡುತೆುೀವ.ೆ 
ಅದ್ನ್ುು ಮಿಂಡಿಸಬೆೀಕು. ಅದ್ನ್ುು ಮಿಂಡಿಸದ್ೆೀ ಹೆೊೀದ್ರ,ೆ ಸದ್ಸಯರುಗಳಿಗೆ ಗೆೊತಾುಗಬೆೀಕಲಿ. ಅದ್ರ 
ಮೀಲ ೆ ಚಚಾೆಯಾಗಬೆೀಕಲಿ. ಯಾರು ತ್ಪಿಪತ್ಸಿರು ಇರುತಾುರೊೆೀ, ಅವರ ಮೀಲೆ ಕರಮ 
ಜರುಗಿಸಬೆೀಕಲಿ. ಅದ್ು ಒಿಂದ್ೆೊಿಂದ್ು ಸ್ಾರಿ ಆಗುವುದಲಿ.  ಈ ಸಮಿತಿ ಬಹಳ ಪಾರಮುಖ್ಯವಾದ್ಿಂತ್ಹ 
ಸಮಿತಿಯಾಗಿದೆ್.  I don’t know, ಇಪ್ಪತ್ುು ಜನ್ ಸದ್ಸಯರು ಇರುತಾುರ.ೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 
ಇರುತಾುರ.ೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹದನೆೈದ್ು ಜನ್ ಸದ್ಸಯರು ಕೆಳಮನೆಯಿಿಂದ್ ಬಿಂದರುತಾುರೆ. ಐದ್ು ಜನ್ ಸದ್ಸಯರು 
ಮೀಲಾನೆಯಿಿಂದ್ಲೊ ಬಿಂದರುತಾುರ.ೆ ಮದ್ಲು ಸದ್ಸಯರ ಸಿಂಖ್ೆಯ ಕಡಿಮ ಇತ್ುು. ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ುು ಜನ್ 
ಸದ್ಸಯರು ಇರುತಾುರ.ೆ  15 Members from the Lower House and 5 Members 
from the Upper House.  ಇಪ್ಪತ್ುು ಜನ್ ಇರುತಾುರ.ೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ ಪ್ಕ್ಷಗಳ ಸದ್ಸಯರು 
ಇರುತಾುರ.ೆ ಆದ್ರೆ ಒಿಂದ್ೀೆ ಪ್ಕ್ಷದ್ವರೆೀ ಇರುವುದಲಿ. ಕಾಿಂಗೆರಸ್, ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ., ಜೆ.ಡಿ.(ಎಸ್) ಪ್ಕ್ಷಗಳ 
ಸದ್ಸಯರು ಇರುತಾುರೆ.  ಅದ್ನ್ುು ಚುನಾವಣೆಗಳ ಮೊಲಕ ಆಯ್ಕಾ ಮಾಡಬೀೆಕೆಿಂಬುದ್ು ಇದ್ೆ. ಆಮೀಲ ೆ
ಸ್ಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನ್ಡಯೆಲಿ. Nomination, ಆಯಾಯ ಪ್ಕ್ಷದ್ವರು ಕೆೊಡುತಾುರೆ. 
ಅದ್ರ ಮೀಲ ೆ ವಿರೊೆೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ್ವರು ಕೆೊಡುತಾುರೆ. ಆನ್ಿಂತ್ರ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಘೊೀಷಣೆ 
ಮಾಡುತಾುರ.ೆ ಕಮಿಟ್ಟಯನ್ುು ರಚನೆ ಮಾಡುತಾುರ.ೆ ಇದ್ು ಹೆಚುಿ ಲೆಕಾವನ್ುು ನೆೊೀಡಿಕೊೆಳುುವಿಂತ್ಹ 
ಸಮಿತಿ. ನಾವು ಖ್ಚುಾ ಮಾಡುವಿಂತ್ಹ ಹಣ್ ಸದ್ುಪ್ಯೀಗವಾಗಿದ್ೆಯೀ ಅಥವಾ 
ದ್ುರಪ್ಯೀಗವಾಗಿದೆ್ಯೀ, ಯಾವ ಉದ್ದೆೀಶಗಳಿಗ ೆಕೆೊಟ್ಟಿತೊೆುೀ, ಆ ಉದ್ೆದೀಶಗಳು ಈಡೀೆರಿದಯೀ, 
ಇಲಿವೀ, ಸಿಂವಿಧಾನ್ದ್ ಉದ್ೆದೀಶಗಳು ಈಡೀೆರಿದ್ಯೆೀ ಇಲಿವೀ, ಇದ್ನ್ುು ನೆೊೀಡಿಕೆೊಳುುವಿಂತ್ಹ 
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ಸಮಿತಿಯ್ಕೀ ಸ್ಾವಾಜನಕ ಲೆಕಾ ಪ್ತ್ರಗಳ ಸಮಿತಿ ಎಿಂದ್ು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ನಾನ್ು ತ್ಮಗೆಲಿರಿಗೊ 
ತಿಳಿಸುವುದ್ಕೆಾ ಬಯಸುತೆುೀನೆ.  ಬಹುಶಃ ಇಷುಿ ವಿಷಯ ಸ್ಾಕು ಎನಸುತ್ುದ್ೆ.   

ನಾನ್ು ತ್ಮಾಲ್ಲಿ ಮನ್ವಿ ಮಾಡುವುದ್ೆೀನಿೆಂದ್ರೆ, ಸದ್ಸಯರು ಯಾವ ಸಮತಿಗೊ ಕೊಡ ಗೆೈರು 
ಹಾಜರಾಗಬೆೀಡಿ. ಅಸ್ಿೆಂಬಿಿ ನ್ಡಯೆುವಾಗ ಗೆೈರು ಹಾಜರಾಗಬೆೀಡಿ.  ಸದ್ಸಯರಿಗೆ ಬಹಳ ತ್ುತ್ುಾ 
ಕೆಲಸವಿದ್ದರ,ೆ ಹೆೊೀಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೊ ಆರೊೆೀಗಯ ಸರಿಯಿಲಿವೆಿಂದ್ರೆ, 
ಪ್ರವಾಗಿಲಿ.  ಆದ್ರೆ  ಅಸ್ಿೆಂಬಿಿ ಮತ್ುು ಕೌನಸಲ್ಗೆ ದ್ಯವಿಟುಿ ತ್ಪಿಪಸಿಕೆೊಳುಬೆೀಡಿ. ಅದ್ರಿಿಂದ್ 
ಯಾರಾದ್ರೊ ತ್ಪಿಪಸಿಕೊೆಿಂಡರ,ೆ ನಾಯಯ ಕೆೊಟಿಿಂತೆ ಆಗುವುದಲಿ. ಅದ್ಕೊೆಾೀಸರ ತಾನೆೀ ನಾವು 
ಕಷಿಪ್ಟುಿ ಅಲ್ಲಿಗ ೆಬರುತೆುೀವೆ. ಅಲ್ಲಿಯ್ಕೀ ತ್ಪಿಪಸಿಕೊೆಿಂಡರೆ, ಏನ್ು ಮಾಡುವುದ್ು ಹೆೀಳಿ? ದ್ಯವಿಟುಿ, 
ನಾನ್ು ತ್ಮಾಗಲೆಿರಿಗೊ ಪಾರಥಾನ ೆ ಮಾಡುವುದ್ೆೀನಿೆಂದ್ರೆ, ಯಾರೊ ಕೊಡ ಕೌನಸಲ್ಗೆ 
ಗೆೈರುಹಾಜರಾಗಬೆೀಡಿ. ಇಿಂತ್ಹ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಗೈೆರು ಹಾಜರಾಗುವುದ್ಕೆಾ ಹೊೆೀಗಬೀೆಡಿ.  ಯಾವಾಯವ 
ಕಮಿಟ್ಟಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಇದದರೆೊೀ, ಅವೆಲಿ ಕಮಿಟ್ಟಗಳು ಕೊಡ ಬಹಳ ಪಾರಮುಖ್ಯ ಇದ್ೆೊಿಂದ್ೀೆ 
ಪಾರಮುಖ್ಯವಲಿ. ಇರುವಿಂತ್ಹ ಸÀಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಕೆಾಪ್ತ್ರಗಳ ಸಮಿತಿಗೆ ಮಹತ್ಾ  ಜಾಸಿು ಇದ್ೆ.  
ಅದ್ರಿಿಂದ್ ತಾವು ಕೆೊಡುವಿಂತ್ಹ ವರದ ಇದ್ೆಯ್ಕಲಾಿ, ಅದ್ು ಬಹಳ ಪಾರಮುಖ್ಯವಾದ್ುದ್ಾದಗಿದ್ುದ, ಇದ್ಕೆಾ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೆೈರು ಹಾಜರಾದ್ವರಿಗೆ ಏನ್ು  ಮಾಡಬೀೆಕೆಿಂಬುದ್ರ ಬಗೆೆ ಯೀಚನೆ ಮಾಡಿ.   

     ಒಿಂದ್ೊೆಿಂದ್ು ಬಾರಿ ಗೆೈರುಹಾಜರಿ ಆಗಬೀೆಕಾಗುತ್ುದ್ೆ, ಶೆೀ.100 ಹಾಜರಾತಿ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ 
ಆಗುವುದಲಿ. ನಾನ್ು ನಮಗೆ ಒಿಂದ್ು ಉದ್ಾಹರಣೆ ಕೊೆಡುತೆುೀನ.ೆ ಮಾನ್ಯ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜುರವರು 
ಎಿಂ.ಎಲ್.ಎ. ಆಗಿದ್ಾದಗ ಐದ್ು ನಮಿಷ ಅಸ್ಿೆಂಬಿಿ ಬಿಟುಿ ಹೆೊರಗಡೆ ಹೆೊೀಗುತಿುರಲ್ಲಲಿ. That is what 
I have observed.  ಅವರು ಇಡಿೀ ದನ್ ಅಸ್ಿೆಂಬಿಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ುಕೆೊಳುುತಿುದ್ದರು. ಅವರು 
ನ್ನ್ಗಿಿಂತ್ಲೊ ಮುಿಂಚಿತ್ವಾಗಿ ಎಿಂ.ಎಲ್.ಎ., ಆಗಿ ಬಿಂದ್ರು. ಅದ್ು ಬೆೀರ ೆವಿಚಾರ.  ಆದ್ರೆ ನಾನ್ು 
1983ರಲ್ಲಿ ಎಿಂ.ಎಲ್.ಎ. ಆಗಿ ಬಿಂದ್ಾಗಿನಿಂದ್ observe  ಮಾಡುತಿುದ್ದೆೀನೆ. ನಾನ್ು ಕೊಡ 
ವಿಧಾನ್ಸಭೆಗ ೆ ಸುಮಾರು 8 ಬಾರಿ ಆಯ್ಕಾಯಾಗಿದೆ್ದೀನ.ೆ ನಾನ್ು ಎರಡೊಾರು ದವಸ 
ತ್ಪಿಪಸಿಕೊೆಿಂಡಿರಬಹುದ್ು. ನ್ಮಾ ಊರಿನ್ಲ್ಲಿ ಹಬಬ ಮತ್ುು ಜಾತರೆಗಳಿದ್ಾದಗ ಬರದ್ೆೀ ಇರಬಹುದ್ು. ಇನ್ುು 
ಬಾಕ ದನ್ಗಳೆಲಾಿ ಅಟೆಿಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ೆದೀನ.ೆ ನೀವು ಕೊಡ you make it a point and do not 
miss to attend the House. ನೀವು ಬರುವುದ್ು ನಮಾ ಅನ್ುಭವಗಳನ್ುು ಹಿಂಚಿಕೊೆಿಂಡು 
contribute ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ ಅಲಿವೆೀ? 1907ರಲ್ಲಿ ಮೀಲಾನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆೀರ ೆಬೆೀರ ೆಕ್ೆೀತ್ರಗಳಲ್ಲಿರತ್ಕಾಿಂಥ 
ಸ್ಾಧ್ಕರನ್ುು ಆಯ್ಕಾ ಮಾಡುತಿುದ್ದರು. ತ್ಜ್ಞರನ್ುು, ವಿಜ್ಞಾನಗಳನ್ುು, ಸ್ಾಹಿತಿಗಳನ್ುು ಆಯ್ಕಾ 
ಮಾಡುತಿುದ್ದರು. ಅಿಂದ್ರೆ, ಇದ್ರ ಅಥಾ ಒಿಂದ್ುವೆೀಳೆ ಸಕಾಾರ ಏನಾದ್ರು ತ್ಪ್ುಪ ಮಾಡಿದ್ಾಗ ಅದ್ನ್ುು 



Page 34 of 188 
 

ಪ್ತೆುಹಚಿಿ ಬುದದ ಹೆೀಳತ್ಕಾಿಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿುದ್ದರು. ಅದ್ಕೆೊಾೀಸಾರವಾಗಿ ನೀವು ಯಾರೊ 
ತ್ಪಿಪಸಿಕೊೆಳುಬೆೀಡಿ. ನೀವಲೆಿರೊ Legislative Council Session ಅಟೆಿಂಡ್ ಮಾಡಿ.  
ಎಿಂ.ಎಲ್.ಎ. ಮತ್ುು ಎಿಂ.ಎಲ.ಸಿ. ಆದ್ವರಿಗೆ ಇದ್ಕಾಿಂತ್ ಬೆೀರ ೆ ಇನಾುವ ಕೆಲಸ ಇದ್ೆ.  ನೀವು 
ಬಿಂದರುವುದ್ೀೆ ಈ ಉದ್ೆದೀಶಕೆಾ, ನೀವು ಆ  ಉದ್ದೆೀಶವನೆುೀ ಮರೆತ್ುಬಿಟಿರೆ ಹೆೀಗ?ೆ ನಾನ್ು ಅಸ್ಿೆಂಬಿಿ 
ಮತ್ುು ಕೌನಸಲ್ನ್ಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ್ ಶಾಸಕರನ್ುು ನೆೊೀಡಿದ್ದೆೀನೆ. ಕೆಲವು ಶಾಸಕರು ಲಾಿಂಜ್ಗಳಲ್ಲಿ 
ಕುಳಿತ್ುಕೊೆಿಂಡಿರುತಾುರೆ. That is very bad. ನಾನ್ು ಇದ್ನೆುಲಾಿ ಹೆೀಳುತಿುದ್ೆದೀನೆಿಂದ್ು ಯಾರೊ 
ತ್ಪ್ುಪ ತಿಳಿದ್ುಕೊೆಳುಬೆೀಡಿ. I am telling it with my experience. ನಾನ್ು ಅಸ್ಿೆಂಬಿಿಗೆ 
1983ರಲ್ಲಿ ಬಿಂದ್ವನ್ು. ಇಷುಿ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೊಾರು ಬೆೀರ ೆ ಬೆೀರ ೆ ಕಾರಣ್ಗಳಿಿಂದ್ ಗೆೈರುಹಾಜರಿ 
ಆಗಿರಬಹುದ್ು.  ನಾನ್ು 1978 ರಿಿಂದ್ 1983ರವರಗೆ ೆ ತಾಲೊಿಕ್ ಬೊೆೀಡ್ಾ ಮಿಂಬರ್ ಕೊಡ 
ಆಗಿದ್ದೆನ್ು.   ನಾನ್ು ಒಿಂದ್ೀೆ ಒಿಂದ್ು ದನ್ ಆ ಸಭೆಗ ೆತ್ಪಿಪಸಿಕೊೆಿಂಡಿಲಿ. I was the lone leader 
of opposition in the Taluk Board. ಅಲ್ಲಿ 8 ಜನ್ ಗೆದದದ್ೆದವು, 7 ಜನ್ ಕಾಿಂಗೆರಸ್ ಬಿಟುಿ 
ಹೆೊರಟು ಹೆೊೀದ್ರು. ಕೊೆನೆಗ ೆನಾನ್ು ಒಬಬನೀೆ ಉಳಿದ್ುಕೆೊಿಂಡೆನ್ು. I was the lone member 
of the Janata Party and lone opposition leader. ಅದ್ಕೆಾ ನಾನ್ು ಒಿಂದ್ು ದನ್ ಕೊಡ 
ತ್ಪಿಪಸಿಕೊೆಿಂಡಿರಲ್ಲಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ, ನೀವು ಇದ್ಕೆಾ ಹೆಚುಿ ಮಹತ್ಾ ಕೆೊಡಬೀೆಕು.   Otherwise, 
democracy  ಸ್ಾಥಾಕವಾಗುವುದಲಿ. Democracy fails. ಆದ್ದರಿಿಂದ್ ನೀವು contribution 
ಮಾಡದದ್ದರ,ೆ ನಮಾ ಅನ್ುಭವಗಳನ್ುು ಹಿಂಚಿಕೊೆಳುದದ್ದರೆ, ನೀವು ಚಚಾೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದ್ೆೀ ಇದ್ದರ ೆ
ಏನ್ೊ ಉಪ್ಯೀಗವಾಗುವುದಲಿ. ಆದ್ದರಿಿಂದ್ ಒಿಂದ್ು ಅಭಿವೃದಿಯ ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ ಲೆಕಾಪ್ತ್ರ ಸಮಿತಿಯು 
ಬಹಳ important partner ಎಿಂದ್ು ಹೆೀಳಬಹುದ್ು. ನೀವು ಮಾಡುತಿುೀರಿ ಎನ್ುತ್ಕಾಿಂಥ 
ವಿಶಾಾಸವನುಟುಿಕೊೆಿಂಡಿದ್ದೆೀನೆ.  ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶಾಸಕರು ಹೆೊಸದ್ಾಗಿ ಗೆದ್ುದ ಬಿಂದರತ್ಕಾಿಂಥವರು 
ಹಾಗೊ ಹಳೆಯ ಶಾಸಕರಲೆಿರೊ ಇದದೀರಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಎರಡು ಬಾರಿ, ಮೊರು ಬಾರಿ ಮತ್ುು 
ಏಳು ಬಾರಿ ಗೆದ್ುದ ಬಿಂದ್ವನ್ೊ ಕೊಡ ಇದದೀರಿ. I am sorry that I have addressed him 
in singular, ಕ್ಷಮಿಸಿ.  ನಾನ್ು, ಮತ್ುು ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಶ್ವಲ್ಲಿಂಗಪ್ಪ ಹೆೊರಟ್ಟಿಯವರು ಹೆೊೀಗೊೆೀ 
ಬಾರೆೊೀ ಎನ್ುತ್ಕಾಿಂಥ ಸ್ುೆೀಹಿತ್ರು.  ಹಾಗಾಗಿ, ಆ ರಿೀತಿ ಹೆೀಳಿದ್ೆನ್ು ಅಷೆಿ. ಅವರು ನ್ನ್ು ಆತಿೀಯ 
ಹಾಗೊ ಒಳೆುಯ ಸ್ುೆೀಹಿತ್ರು. ಅವರು ಬೆೀರ ೆಪ್ಕ್ಷದ್ಲ್ಲಿದ್ದರೊ ಕೊಡ ನ್ನ್ು ಹಿತ್ವನ್ುು ಯಾವಾಗಲೊ 
ಬಯಸತ್ಕಾಿಂಥವರು. ಅದ್ಕಾಾಗಿ ಅವರು ನ್ನ್ಗ ೆಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ುು ಮಾತ್ನಾಡಲು ಕೆೊಟ್ಟಿದ್ಾದರ.ೆ 
Anyway, ನೀವೆಲಾಿ ಬಹಳ ಆಸಕುಯಿಿಂದ್, ಕುತ್ೊಹಲದಿಂದ್ ನ್ನ್ು ಮಾತ್ುಗಳನ್ುು ಕೀೆಳಿದದೀರಿ. 
ನಮಗೆಲಿರಿಗೊ many many thanks.   
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(ಈ ಹಿಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಚಪಾಪಳ ೆತ್ಟುಿವ ಮೊಲಕ ತ್ಮಾ ಹಷಾವನ್ುು ವಯಕುಪ್ಡಿಸಿದ್ರು) 

 ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಕಾಯಾದ್ಶ್ಾ, ಕ.ವಿ.ಪ್:-  ಈಗ ತ್ರಬೀೆತಿ ಶ್ಬಿರದ್ಲ್ಲಿ 
ವಿಧೆೀಯಕಗಳು, ವಿತಿುೀಯ ಕಾಯಾಕಲಾಪ್ಗಳು ಹಾಗೊ ರಾಜಯದ್ ಅಭಿವೃದಿಯ ಪಾಲುದ್ಾರರಾಗಿ 
ಸ್ಾವಾಜನಕ ಲೆಕಾಪ್ತ್ರಗಳ ಸಮಿತಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ುು ನ್ಮಾಲಿರಿಗೊ ಮನ್ಮುಟುಿವಿಂತೆ ಸರಳವಾಗಿ 
ತಿಳಿಸಿದ್ಿಂತ್ಹ  ವಿಧಾನ್ಸಭೆಯ ಮಾನ್ಯ ವಿರೊೆೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರಾದ್ಿಂಥ ಸನಾಾನ್ಯ  
ಸಿದ್ದರಾಮಯಯನ್ವರಿಗೆ ಹೃತ್ೊೂವಾಕವಾದ್ ಅಭಿನ್ಿಂದ್ನೆಗಳನ್ುು ಈ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವುದ್ಕೆಾ 
ಬಯಸುತೆುೀನೆ. ಅದ್ೀೆ ರಿೀತಿ ಗೌರವಾಥಾವಾಗಿ ನ್ಮಾ ಸಚಿವಾಲಯದ್ ಪ್ರವಾಗಿ ಗೌರವ 
ಕಾಣಿಕೆಯನ್ುು ಕೊಡ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು ನೀಡಬೀೆಕೆಿಂದ್ು ಕೊೆೀರುತಿುದ್ೆದೀನೆ.  

(ಈ ಹಿಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು ವಿಧಾನ್ಸಭೆಯ ಮಾನ್ಯ ವಿರೊೆೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ್ 
ನಾಯಕರಾದ್ಿಂತ್ಹ ಸನಾಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯಯನ್ವರಿಗೆ ಗೌರವ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದ್ರು)  

(ಈ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಚಪಾಪಳ ೆತ್ಟುಿವ ಮೊಲಕ ತ್ಮಾ ಹಷಾವನ್ುು 
ವಯಕುಪ್ಡಿಸಿದ್ರು) 

 ನರೊಪ್ಕರು:- ನೆನ್ಪಿನ್ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ುು ಸಿಾೀಕರಿಸಿದ್ಿಂತ್ಹ ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯಯನ್ವರಿಗೆ 
ತ್ುಿಂಬು ಹೃದ್ಯದ್ ಧ್ನ್ಯವಾದ್ಗಳು. ಅದ್ೆೀ ರಿೀತಿ ಅವರನ್ುು ಗೌರವಿಸಿದ್ಿಂತ್ಹ ಸನಾಾನ್ಯ 
ಸಭಾಪ್ತಿಯವರಿಗೊ ಕೊಡ ಧ್ನ್ಯವಾದ್ಗಳನ್ುು ಅಪಿಾಸುತೆುೀನೆ. ಈಗ ಮಧಾಯಹು 1.30 ಗಿಂಟೆಯಿಿಂದ್ 
2.30 ಗಿಂಟೆಯವರಗೆ ೆಭೊೆೀಜನ್ ವಿರಾಮ. ತ್ದ್ನ್ಿಂತ್ರ ಇವತಿುನ್ ದಾತಿಯಾಧ್ಾದ್ ಕಾಯಾಾಗಾರದ್ಲ್ಲಿ 
ಮಾಜಿ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ್ ಹಾಗೊ ಶಾಸಕರಾದ್ ಶ್ರೀ ಕ.ೆಆರ್.ರಮೀಶ್ಕುಮಾರ್ರವರು ಆಗಮಿಸಲ್ಲದ್ಾದರೆ. 
ಮಾಜಿ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರಾದ್ಿಂತ್ಹ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಲ್.ಶಿಂಕರ್ರವರೊ ಕೊಡ ಭಾಗವಹಿಸಲ್ಲದ್ಾದರೆ. ಈಗ 
ಭೆೊೀಜನ್ದ್ ವಿರಾಮ. ಭೆೊೀಜನ್ದ್ ವಯವಸೆ್ಿಯನ್ುು ಏಪ್ಾಡಿಸಲಾಗಿದ್ುದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು 
ಸಿಾೀಕರಿಸಬೆೀಕಾಗಿ ನ್ನ್ು ಪಾರಥಾನ.ೆ  

(ಈ ಹಿಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಭೆೊೀಜನ್ ವಿರಾಮಕಾಾಗಿ ಸಭೆಯನ್ುು ಮಧಾಯಹು 1.30 ಗಿಂಟೆಗೆ 
ಮುಿಂದ್ೊಡಲಾಯಿತ್ು) 
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(ಭೆೊೀಜನ್ ವಿರಾಮದ್ ನ್ಿಂತ್ರ ಸಭೆಯು ೨ ಗಿಂಟೆ ೩೫ ನಮಿಷಗಳಿಗೆ ಸಮಾವೆೀಶಗೊೆಿಂಡಿತ್ು) 
 
 
 
 
 
 
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಆರ್.ರಮೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ಕನಾಾಟಕ ವಿಧಾನ್ ಸಭೆ ಹಾಗೊ  

ಮಾಜಿ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು:- ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ಗೌರವಾನಾತ್ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರಾದ್ ಹಾಗೊ 
ಆತಿೀಯವರಾದ್   ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಶ್ವಲ್ಲಿಂಗಪ್ಪ ಹೊೆರಟ್ಟಿಯವರೀೆ, ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುಗ ೆನ್ೊತ್ನ್ವಾಗಿ 
ಆಯ್ಕಾಗೆೊಿಂಡ ಸದ್ಸಯರೆೀ, ಇನುತ್ರ ೆ ಹಿರಿಯ ಸದ್ಸಯರುಗಳೆೀ ಹಾಗೊ ನೆರೆದವರೆಲಿರಿಗೊ 
ನ್ಮಸ್ಾಾರಗಳು.  ಉಪ್ನಾಯಸಕೆಾ ನ್ನ್ಗೆೊಿಂದ್ು ವಿಷಯವನ್ುು ವಹಿಸಿದ್ಾದರ;ೆ ಹಿೀಗಾಗಿ ನ್ನ್ು 
ಉಪ್ನಾಯಸವು ಒಿಂದ್ು ಕಾಿಸ್ ರೊಮಿನ್ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ುದ್ೆ.   

 
ಸ್ಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಧಾನ್ ಮಿಂಡಲದ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಾಿಯಿ ಸಮಿತಿಗಳಿರುತ್ುವೆ ಹಾಗೊ ಕೆಲವಿಂದ್ು 

ಬಾರಿ ಸದ್ನ್ ಸಮಿತಿಗಳನ್ುು ರಚಿಸುತಾುರ.ೆ  ಕೆಲವಮಾ ಜಿಂಟ್ಟ ಪ್ರಿಶ್ೀಲನಾ ಸಮಿತಿಗಳೂ ಸಹ 
ಇರುತ್ುವೆ. ಸಿಂಸದೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ಾ ವಯವಸೆ್ಿಯು ಜಾರಿಗ ೆಬಿಂದ್ ಮೀಲೆ, ಸಿಂಸತಿುನ್ ಅಧಿವೆೀಶನ್ದ್ 
ಅವಧಿಯು ಹೆಚಾಿಗಿರುವುದಲಿ.  ಜನ್ರ ಪ್ರತಿನಧಿಗಳಾಗಿ ಆಯಾ ವಷಾದ್ ಆಯವಯಯವನ್ುು ಸದ್ನ್ವೆೀ 
ಅನ್ುಮೀದಸುತ್ುದ್ೆ.  ಸದ್ನ್ದ್ ಒಪಿಪಗೆಯನ್ುು ಪ್ಡದೆ್ ನ್ಿಂತ್ರ ಸಕಾಾರವು ಮಾಡುವ ಖ್ಚುಿ ವೆಚಿಗಳ 
ಸ್ಾಥಾಕತಯೆ ಬಗೆೆ ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿಯ್ಕೀ ಕುಳಿತ್ುಕೊೆಿಂಡು ವಿಶೆಿೀಷಣೆ ಮಾಡುವಷುಿ ಸಮಯವು 
ದ್ೆೊರೆಯುತ್ುದ್ೆ.  ಈ ಜವಾಬಾದರಿಯನ್ುು ಸದ್ನ್ದ್ ಪ್ರವಾಗಿ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ುು ಸಭಾಪ್ತಿಗಳು 
ಇಬಬರೊ ಕೊಡಿಕೆೊಿಂಡು ಎರಡೊ ಸದ್ನ್ಗಳ ಸದ್ಸಯರನೆೊುಳಗೆೊಿಂಡ ಹಲವು ಸಮಿತಿಗಳನ್ುು 
ರಚಿಸುತಾುರ.ೆ  ಆ ಪೆೈಕ ಸ್ಾವಾಜನಕ ಲೆಕಾಪ್ತ್ರಗಳ ಸಮಿತಿಯು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ್ವಾದ್ುದ್ು.  
ಸ್ಾಮಾನ್ಯ ವೆಚಿಗಳನೊೆುಳಗೆೊಿಂಡಿಂತೆ ಎಲಾಿ ರಿೀತಿಯ ಆರ್ಥಾಕ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಈ ಸಮಿತಿಯ 
ವಾಯಪಿುಗೆೊಳಪ್ಡುತ್ುವೆ.  ಇದ್ಲಿದ್ೆೀ, ಅಿಂದ್ಾಜುಗಳ, ಸ್ಾವಾಜನಕ ಉದ್ಯಮಗಳ, ಸಕಾಾರಿ ಭರವಸ್ಗೆಳ 
ಹಾಗೊ ಹಕುಾಬಾಧ್ಯತಾ ಸಮಿತಿಗಳೂ ಖ್ಾಯಿಂ ಸಮಿತಿಗಳಾಗಿವ.ೆ  ಆಯಾ ರಾಜಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರವರ 
ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗುಣ್ವಾಗಿ ಕಲೆವು ಹೊೆಸ ಸಮಿತಿಗಳನ್ುು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ುದ್.ೆ   ನ್ಮಾ ರಾಜಯದ್ಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ 

ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಸ್ವಾ ಯಿ ಸಮಿತ್ಗಳು, 
ಸದನ ಸಮಿತ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ 

ಕಾಯಯನಿರ್ಯಹಣೆ 
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ಮತ್ುು ಮಕಾಳ ಕಲಾಯಣ್, ಅನ್ುಸೊಚಿತ್ ಜಾತಿ ಮತ್ುು ಪ್ಿಂಗಡಗಳ ಕಲಾಯಣ್, ಹಿಿಂದ್ುಳಿದ್ ವಗಾಗಳ 
ಮತ್ುು ಅಲಪ ಸಿಂಖ್ಾಯತ್ರ ಕಲಾಯಣ್ ಇತಾಯದ ಸಮಿತಿಗಳಿವೆ.     

 
ನ್ಮಾ ದ್ೆೀಶದ್ಲ್ಲಿ ಸಿಂವಿಧಾನ್ದ್ ರಿೀತ್ಯ ಸಿಂಸತ್ುು ಮತ್ುು ಶಾಸನ್ ಸಭೆಗಳ ಅನ್ುಮತಿಯ 

ಮೊಲಕ ಖ್ಚುಾ ಮಾಡಲಾಗುವ ಹಣ್ಕೆಾ ಅನೆೀಕ ನಬಾಿಂಧ್ಗಳು ಮತ್ುು ನಬಿಂಧ್ನೆಗಳಿವ.ೆ  ಸದ್ರಿ 
ಹಣ್ದ್ ದ್ುರುಪ್ಯೀಗ, ದ್ುನಾವಿಯೀಗ, ಅನ್ುಪ್ಯೀಗ ಅಥವಾ ಅತಿೀಯಾದ್ ಉಪ್ಯೀಗ 
ಆಗಿದ್ಯೆ್ಕೀ ಎಿಂದ್ು ಕಾಲಕಾಲಕಾೆ ಎಲಿವನ್ೊು ಕೊಲಿಂಕುಷವಾಗಿ ಪ್ರಿಶ್ೀಲ್ಲಸಿ, CAG (Comptroller 
and Auditor General of India) ರವರು ವರದಯನ್ುು ನೀಡುತಾುರ.ೆ ಈ ಸಿಂಸೆ್ಿಯು 
ಸಿಂವಿಧಾನಾತ್ಾಕವಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ುದ, ರಾಷರಪ್ತಿಗಳಿಿಂದ್ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಿಧಿಯ ಮುಖ್ೆೀನ್ ಮುಖ್ಯಸಿರನ್ುು 
ನೆೀಮಿಸಲಾಗುತ್ುದ್ೆ.  ಇದ್ು ಸ್ಾಾಯತ್ು ಸಿಂಸೆ್ಿಯಾಗಿದ್ೆ.  ಇದ್ರ ಪಾರಿಂತಿೀಯ ಕಛೆೀರಿಯು ನ್ಮಾ 
ರಾಜಯದ್ಲ್ಲಿದ್.ೆ  ನ್ಮಾಲಾಿ ಖ್ಚುಾ ವೆಚಿಗಳನ್ುು ಅವರು ನಯಮಿತ್ವಾಗಿ ವಷೆಾವಾರು (1st April to 
31st March) ಪ್ರಿಶ್ೀಲ್ಲಸುತಾುರೆ; ಅದ್ನ್ುು ಸಿಂಬಿಂಧ್ಪ್ಟಿ ಇಲಾಖ್ಗೆಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊೆಟುಿ, ಅವರಿಿಂದ್ 
ವಿವರಣೆಯನ್ುು ಪ್ಡಯೆಲಾಗುತ್ುದ್ೆ.  ಇಲಾಖ್ಯೆು ನೀಡಿದ್ ವಿವರಣೆಯು ಸಮಾಧಾನ್ಕರವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ 
ಅದ್ನ್ುು ವರದಯಿಿಂದ್ ಕೆೈಬಿಡಲಾಗುತ್ುದ್ೆ.  ಒಿಂದ್ು ವೆೀಳೆ ಇಲಾಖ್ಯೆು ಸಮಾಧಾನ್ಕರವಾದ್ 
ಉತ್ುರವನ್ುು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳು ʼಆಡಿಟ್ ಪಾಯರಾʼಗಳಾಗುತ್ುವೆ.  ಇವುಗಳನ್ುು 
ಸ್ಾವಾಜನಕ ಲೆಕಾಪ್ತ್ರಗಳ ಸಮಿತಿಯು ಇಲಾಖ್ವೆಾರು ಹಿಿಂದನ್ ಆರ್ಥಾಕ ವಷಾಗಳ ವರದಯನ್ಾಯ 
ಚಚೆಾಗ ೆತೆಗೆದ್ುಕೊೆಳುುತ್ುದ್ೆ.  ಆದ್ದರಿಿಂದ್ ಇದ್ನ್ುು ʼಪೊೆೀಸಿ್ ಮಾಟಾಮ್̓ ಎಿಂದ್ು ಕರಯೆಲಾಗುತ್ುದ್ೆ.  
ಹಿೀಗಾಗಿ ಈ ವಯವಸೆ್ಿಯಲ್ಲಿ ‘ಕರಮ ಕೆೈಗೆೊಿಂಡ ವರದ’್ಗಳು ಹೆಚಾಿಗಿ ಇರುವುದಲಿ.  ಈ ಕಾರಣ್ಕಾಾಗಿ 
ಈ ಸಮಿತಿಯು ಎಷೆಿೀ ಗಿಂಭಿೀರವಾದ್ ವರದಯನ್ುು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರೊ ಸಹ ಅದ್ು ಕಾಗದ್ದ್ ಮೀಲ ೆ
ಹಾಗೆಯ್ಕೀ ಉಳಿದ್ುಕೊೆಳುುತ್ುದ್ೆ.  ಯಾವ ಉದ್ೆದೀಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸಮಿತಿಗಳ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ್ಯೀ ಅನೆೀಕ 
ವೆೀಳೆ ಸದ್ರಿ ಉದ್ದೆೀಶಗಳ ಅನ್ುಷಾಾನ್ಗೆೊಳುುವಲ್ಲಿ ನ್ಮಾ ಸಮಾಧಾನ್ವು ಕಡಿಮ ಪ್ರಮಾಣ್ದ್ಲ್ಲಿದ್.ೆ  
ಇದ್ೆೀ ರಿೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ುುಳಿದ್ ಸಮಿತಿಗಳೂ ತ್ಮಾ ಕಾಯಾ ನವಾಹಿಸುತ್ುವೆ.   

 
ವಿಧಾನ್ ಮಿಂಡಲದ್ ಅಧಿವೆೀಶನ್ವು ಅನಾಧಿಷಾಿವಧಿಯವರಗೆೆ ಮುಿಂದ್ೊಡಿದ್ಾಗ, ಶಾಸಕರಿಗೆ 

ತಾವು ಪ್ರತಿನಧಿಸುವ ಕ್ೆೀತ್ರದಿಂದ್ ಬೆಿಂಗಳೂರು ನ್ಗರಕೆಾ ಭೆೀಟ್ಟ ನೀಡುವುದ್ು ಅನವಾಯಾವಾಗಿರುತ್ುದ್ೆ.   
ಈ ಮದ್ಲು ಶಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ತ್ಮಾ ಸಾಿಂತ್ ಖ್ಚಿಾನ್ಲ್ಲಿ ಬೆಿಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಿಂದ್ು ಹೆೊೀಗುವುದ್ು ಸಾಲಪ 
ಕಷಿವಾಗುತಿುತ್ುು.  ಹಿೀಗಾಗಿ ಅಧಿವೆೀಶನ್ ಮುಗಿದ್ ಅವಧಿಯಿಿಂದ್ ಎಿಂಟು ದನ್ಗಳ ನ್ಿಂತ್ರ ವಾರದ್ಲ್ಲಿ 
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ಒಿಂದ್ು ದನ್ದ್ಿಂತೆ ಎಲಾಿ ಸಮಿತಿಗಳ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅನ್ುಕೊಲ ಮಾಡಿಕೆೊಡಲಾಗುತ್ುದ್ೆ.  
ಮಿಂತಿರ ಹಾಗೊ ಸಿಂಸದೀಯ ಪ್ದ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ುು ಹೆೊರತ್ುಪ್ಡಿಸಿ, ವಿಧಾನ್ ಮಿಂಡಲದ್ ಎಲಾಿ 
ಸದ್ಸಯರುಗಳು ಒಿಂದ್ಲೊೆಿಿಂದ್ು ಸಮಿತಿಯ ಸದ್ಸಯರುಗಳಾಗಿರುತಾುರೆ.  ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗಳಿಗೆ 
ಹಾಜರಾಗಲು ಪ್ರಯಾಣ್ ಭತೆಯಯಿಂದಗ ೆಸಭೆಯ ದನಾಿಂಕವನೆೊುಳಗೆೊಿಂಡಿಂತೆ ಒಟುಿ ಐದ್ು ದನ್ಗಳ 
ʼಸಿಟ್ಟಿಿಂಗ್ ಫಿೀʼಯನ್ುು ನೀಡಲಾಗುತ್ುದ್.ೆ  ಶಾಸಕರ ಭವನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಎರಡು ದನ್ಗಳ 
ಮುಿಂಚೆ ಮತ್ುು ನ್ಿಂತ್ರ ಹಾಗೊ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ದನಾಿಂಕದ್ಿಂದ್ು ಒಟುಿ ಐದ್ು ದನ್ಗಳ ಕಾಲ ಬಾಡಿಗೆ 
ಇಲಿದ್ಿಂತ ೆ ಸಿಳಾವಕಾಶವನ್ುು ನೀಡಲಾಗುತ್ುದ್ೆ.   ಇದ್ರ ಉದ್ೆದೀಶವೆೀನೆಿಂದ್ರೆ, ಸ್ಾವಾಜನಕ 
ಜಿೀವನ್ದ್ಲ್ಲಿರುವಿಂತ್ಹ ಶಾಸಕರಿಗ ೆ  ಅನದಾಷಾಿವಧಿಗ ೆ ಸಭ ೆ ಮುಿಂದ್ೊಡಲಪಟಾಿಗ  ಸ್ಾವಾಜನಕ 
ಹಿತ್ದ್ೃಷ್ಟಿಯಿಿಂದ್ ಆ ಕೆಲಸವನ್ುು ತಾವು attend ಮಾಡಬೀೆಕೆಿಂದ್ು, ತ್ಮಗ ೆ ಸಾತ್:  ಚೆೈತ್ನ್ಯ 
ಇಲಿದದ್ದರ ೆ ಗೌರವಯುತ್ವಾಗಿ ಅವರನ್ುು ನ್ಡಸೆಿಕೊೆಳುುವುದ್ಕೆಾ ಇದ್ನ್ುು ಮಾಡಿದ್ಾದರ.ೆ  ಕೆಲವು ವೆೀಳೆ 
ಸದ್ಸಯರು 10-30 ಗಿಂಟೆಗ ೆಸಭ ೆಇದ್ದರ ೆ11-00 ಗಿಂಟೆಗ ೆಬರುತಾುರ.ೆ  ಇನ್ುು ಕೆಲವರು 1-30ಗಿಂಟೆಗೆ  
ಬಿಂದ್ು 1-45ಕೆಾ ಸಹಿ ಹಾಕ  ಹೆೊರಟುಿ ಹೊೆೀಗುತಾುರೆ.  ಇನ್ುು ಕೆಲವು ತ್ಡವಾಗಿ ಬಿಂದ್ು ಲೆಕಪಪ್ತ್ರ 
ಶಾಖ್ೆಗ ೆಹೆೊೀಗಿ ಸಹಿ ಹಾಕ ಹೆೊೀಗಿಬಿಡುತಾುರೆ. ಇದ್ು ಸದ್ಸಯರಿಗೆ ಗೌರವ ತ್ರುವಿಂತ್ಹ ವಿಷಯವಲಿ.  
ಆದ್ಕಾರಣ್ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ುು ಸಭಾಪ್ತಿಗಳು ಸಾಲಪ ಕಟುಿನಟ್ಟಿನ್ ನಯಮಗಳನ್ುು 
ಮಾಡಬೀೆಕಾಗುತ್ುದ್.ೆ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗಳಿಗ ೆ ಸದ್ಸಯರು ಹಾಜರಾಗುವುದ್ರಿಿಂದ್ ಎಷೆೊಿಿಂದ್ು ನಮಗೆ 
ಅದ್ೆಷುಿ knowledge ಬರುತ್ುದ್ ೆ ಎನ್ುುವುದ್ನ್ುು ಹೆೀಳಲು ಸ್ಾಧ್ಯವಿಲಿ.  ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಿಂತ್ವರು 
ಯಾರು ಸವಾಜ್ಞರು ಅಲಿ, ಆ ರಿೀತಿಯ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿರುವುದ್ು ಬೆೀಡ.  ಸಭೆಗಳಿಗ ೆ ಬಿಂದ್ು 
ಕುಳಿತ್ು  ಸಭ ೆ ಕಲಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತ್ನಾಡಲು ಪಾರರಿಂಭ ಮಾಡಿದ್ರ ೆ ಕರಮೀಣ್ ನ್ಮಗ ೆ
ಎಲಿವು ಅಥಾವಾಗುತ್ುದ್ೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲವರು ಬಹಳ ಪ್ರಮಾಣಿಕರಾಗಿ ಇರುತಾುರ,ೆ ಕೆಲವರು 
ಅಲಕ್ಷಾ ಮನೊೆೀಭಾವನೆಯವರು ಇರುತಾುರ.ೆ  ಇದ್ೆೀನ್ು ಸಮಿತಿ ಎಿಂದ್ು ಕೆೀವಲವಾಗಿ 
ಮಾತ್ನಾಡುತಾುರೆ. ನೀವು ಶಾಸಕರು, ಸಿಳಿೀಯ ಸಿಂಸೆ್ಿಗಳಿಿಂದ್, ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೀತ್ರದಿಂದ್,, ಕೆಲವರು 
ವಿಧಾನ್ಸಭೆಯ ಶಾಸಕರಿಿಂದ್ ಆಯ್ಕಾಯಾಗಿ, ಕೆಲವರು ಪ್ದ್ವಿೀಧ್ರ ಕ್ೀೆತ್ರದಿಂದ್ ಆಯ್ಕಾಯಾಗಿ 
ಬಿಂದ್ವರು ಇದದೀರಿ.  ನೀವು ಯಾವುದ್ೆೀ ಕ್ೆೀತ್ರದಿಂದ್ ಆಯ್ಕಾಯಾದ್ವರಿದ್ದರೊ ನೀವು ಶಾಸಕರು, 
ಜನ್ಪ್ರತಿನಧಿಗಳು.  ಗಾರಮಪ್ಿಂಚಾಯಿತಿಯ ಒಬಬ ಸದ್ಸಯನಿಂದ್ ಹಿಡಿದ್ು ಲೆೊೀಕಸಭೆಯ ಸದ್ಸಯರವರಗೆೆ 
ಯಾವುದ್ೆ ಜನ್ಪ್ರತಿನಧಿಗಳು ಇರಲ್ಲ, ಅವರನ್ುು ಕಾರಣ್ವಿಲಿದ್ೆ, ವಿನಾಕಾರಣ್ ಯಾರಾದ್ರೊ ಅಲಕ್ಷಾ 
ಮನೆೊೀಭಾವದಿಂದ್ ನೆೊೀಡಿದ್ರೆ  ಅದ್ು ಪ್ರಜಾಸತಾಯತ್ಾಕೆ ಆಗುವಿಂತ್ಹ ದ್ೆೊಡಡ ಅಪ್ಮಾನ್ವಾಗುತ್ುದ್ೆ. 
ಅವರು ಹಾಗೆ ನ್ಡದೆ್ುಕೊೆಳುಬಾರದ್ು ಎಿಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಹಳ ಎಚಿರಿಕೆಯಿಿಂದ್ ಇರಬೀೆಕಾಗುತ್ುದ್ೆ.  
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ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನರಾಯುಧ್ರಾಗಿರುತಾುರೆಿಂದ್ು ನಾವು ಭಾಷಯೆ ಮೀಲ ೆಹಿಡಿತ್ವಿಲಿದ್ೀೆ, ವಿಷಯದ್ 
ಬಗೆೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲಿದ್ೆೀ  ಹಾಗೊ ಯಾವುದ್ೀೆ ಸಣ್ಣಪ್ುಟಿ ವಿಷಯಗಳನ್ುು settle ಮಾಡಿಕೊೆಳಲು  
ಆ ವೆೀದಕೆಯನ್ುು ಉಪ್ಯೀಗಿಸಿಕೊೆಳುಬಾರದ್ು.  You should also be very 
responsible.  ಉದ್ಾಹರಣೆಗೆ Public Undertaking Committee  ಯಲ್ಲಿ ಮೈಶುಗರ್ 
ಸಕಾರೆ ಕಾಖ್ಾಾನೆಯ ವಿಚಾರ ಬಿಂತ್ು. ಮೈಶುಗರ್ ಕಿಂಪ್ನಯನ್ುು ಸರ್ ಎಿಂ.ವಿಶೆಾೀಶಾರಯಯನ್ವರು 
ಸ್ಾಿಪ್ನ ೆ ಮಾಡಿದ್ವರು.  ಕಆೆರ್ಎಸ್ ನಮಾಾಣ್ವಾದ್ ನ್ಿಂತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಆಗಿದ್ದರಿಿಂದ್ 
ಯಥೆೀಚಿವಾಗಿ ರೈೆತ್ರು  ಕಬಬನ್ುು ಬೆಳೆಯಲು ಪಾರರಿಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಇದ್ರಿಿಂದ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಿಂದ್ು ಸಕಾಾರಿ 
ಸ್ಾಾಮಯದ್ ಸಕಾರೆ ಸ್ಾಿಪ್ನ ೆಮಾಡಬೀೆಕೆಿಂದ್ು ಆಲೊೆೀಚನೆ ಬಿಂತ್ು. ಅಲ್ಲಿ ಸಕಾಾರಿ ಭೊಮಿ ಇತ್ುು, ನೀರು 
ಇತ್ುು, ಅಲ್ಲಿ ಕಬುಬ ಬೆಳಯೆಲಾಗುತಿುತ್ುು ಹಾಗೊ ಸಕಾರೆಗೊ ಸಹ ಬೆೀಡಿಕೆ ಇದ್ೆ.  ಆದ್ರೆ Audit 
Reports ನ್ಲ್ಲಿ ಮೈಶುಗರ್ ಸಕಾರೆ ಕಾಖ್ಾಾನೆ ನ್ಷಿದ್ಲ್ಲಿದ್ೆ ಎಿಂದ್ು ಹೆೀಳುತಾುರೆ.   ಈ ಬಗೆೆ    ನಾವು 
ಯೀಚನೆ ಮಾಡಬೀೆಕು. ಈ ಸಕಾರೆ ಕಾಖ್ಾಾನೆ ಬಗೆೆ ಮೈಸೊರು-ಮಿಂಡಯದಿಂದ್ ಬಿಂದರುವಿಂತ್ಹ 
ಶಾಸಕರು ಮಾತ್ರವಲಿ ಕನಾಾಟಕ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ಎಲಿ ಸದ್ಸಯರು ಇಿಂತ್ಹ ಪ್ರಕರಣ್ಗಳು  
ಬಿಂದ್ಾಗ ರಾಜಯದ್ ಯಾವುದ್ೆೀ ಭಾಗದ್ಲ್ಲಿ ನ್ಡದೆರಲ್ಲ ಎಲಿರೊ ಎಚೆಿತ್ುಕೆೊಳುಬೀೆಕು.    ಅಲ್ಲಿ ಕಬುಬ 
ಯಥೆೀಚಿವಾಗಿ ಬಳೆೆಯಲಾಗುತಿುದ್ೆ, ಆದ್ರೆ ಮೈ ಶುಗರ್ ಕಿಂಪ್ನಯ ಕಬುಬ ಅರಯೆುವ ಸ್ಾಮಥಯಾ 
ಕಡಿಮಯಾಗಿದ್,ೆ ಇದ್ರಿಿಂದ್ ರೈೆತ್ರು ಕಷಿಪ್ಡುತಿುದ್ಾದರೆ. ಆದ್ದರಿಿಂದ್ ಖ್ಾಸಗಿ ಖ್ಿಂಡಸ್ಾರಿ 
ಯೊನಟ್ಗಳಿಗೆ ಅನ್ುಮತಿ ಕೆೊಡಬೀೆಕು ಎಿಂದ್ು ಒಬಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆೀಳುತಾುರೆ.  ಇನೊೆುಬಬ ಅಧಿಕಾರಿ 
ಬಿಂದ್ು ಮೈಶುಗರ್ ಕಿಂಪ್ನಯನ್ುು expansion ಮಾಡಬೀೆಕಾಗಿದ್ೆ ಅದ್ಕಾೆ ಇಷುಿ ಹಣ್ ಬೀೆಕು 
ಎಿಂದ್ು ವರದ ಕೆೊಡುತಾುರೆ. Expansion  ಅಿಂದ್ರೆ ನೀವು crushing capacity assess 
ಮಾಡಿ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣ್ದ್ಲ್ಲಿ expansion ಮಾಡಲಾಗುತ್ುದ್ೆ, ಆಗ ಈ ಖ್ಿಂಡಸ್ಾರಿ ಯೊನಟ್ಗಳು 
ಏನಾಗುತ್ುದ್ೆ ಎಿಂಬುದ್ನ್ುು ಯೀಚನೆ ಮಾಡಬೀೆಕು.  ಆಗ expansion ಗೆ ಅನ್ುಮೀದ್ನೆ 
ತೆಗೆದ್ುಕೊೆಿಂಡು ಮಷನ್ರಿಗಳನ್ುು ತ್ಿಂದ್ುಬಿಡುತಾುರೆ.  ಅದ್ಕೆಾ ತ್ರಬೀೆತಿಯನ್ುು ಪ್ಡದೆಕೆೊಳುಲು ಒಬಬ 
ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ುು ಸಹ ವಿದ್ೀೆಶಕೆಾ ಕಳುಹಿಸಿಕೊೆಡುತಾುರೆ. ಮತೆು ಮುಿಂದನ್ ವಷಾ ಆಡಿಟ್ ವರದಯಲ್ಲಿ 
underutilization of the capacities of the machinery ಎಿಂದ್ು ಬರುತ್ುದ್ೆ.  ಯಾವ 
ಹೆಚುಿವರಿ ಮಷ್ಟನ್ರಿ ಬೆೀಕಿೆಂದ್ು ತ್ರಿಸಿಕೊೆಿಂಡಿರುತಾುರಯೆೀ ಅದ್ನ್ುು ಉಪ್ಯೀಗ ಮಾಡಿಲಿವೆಿಂದ್ು 
ಹೆೀಳುತಾುರ.ೆ  ನಾವಿದ್ನ್ುು ಹೆೀಗ ೆ ಸಹಿಸಿಕೊೆಳುಬೀೆಕು?  ಇದ್ನ್ುು ನಾವು ಹೆೀಗ ೆ ಸಹಿಸಿಕೊೆಳುಬೀೆಕು. 
ಇದ್ಕೆಾ ಒಿಂದ್ು ಉದ್ಾಹರಣಯೆನ್ುು ಕೆೊಡುತೆುೀನೆ, Public Accounts Committee ನ್ಲ್ಲಿ ಒಿಂದ್ು 
ನೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆ ಬಗೆೆ  ವಿಷಯವನ್ುು ತೆಗೆದ್ುಕೆೊಿಂಡಾಗ, ಈ ಯೀಜನೆಯನ್ುು ಯಾವ ವಷಾ 
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ತೆಗೆದ್ುಕೊೆಳುಲಾಗಿದ್ೆ, ಎಷುಿ ಹಣ್ವನ್ುು ಇಡಲಾಗಿದ್,ೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗ ೆಎಷುಿ ಕೆಲಸವಾಗಿದ್,ೆ ಇನ್ುು ಎಷುಿ 
ಕೆಲಸ ಬಾಕ ಇದ್ೆ, ಎಷುಿ ಕೆಲಸ ಹೆೀಗ ೆಬಾಕ ಉಳಿಯಿತ್ು, ಆ ಯೀಜನೆ ಪಾರರಿಂಭದ್ಲ್ಲಿ100 ಕೆೊೀಟ್ಟ 
ರೊಪಾಯಿಗಳ ಅಿಂದ್ಾಜು ವೆಚಿ ಎಿಂದ್ು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ುದ್ೆ.  ಈಗ 1000 ಕೆೊೀಟ್ಟ ರೊಪಾಯಿಗಳು 
ಖ್ಚಾಾಗಿದ್ೆ ಇನ್ುು 3000 ಕೆೊೀಟ್ಟ ರೊಪಾಯಿಗಳು ಬೆೀಕು ಎನ್ುುತಾುರೆ ಅದ್ು ಹೆೀಗ ೆಎನ್ುುವುದ್ನ್ುು 
ಚಚಿಾಸಬೆೀಕಾಗುತ್ುದ್.ೆ ನ್ಮಾ ಸಾಿಂತ್ ವಯವಹಾರವನ್ುು, ಮನೆಯ ವಯವಹಾರವನ್ುು ಹೆೀಗ ೆ
ನೆೊೀಡಿಕೊೆಳುುತೆುೀವೆ, ಹಾಗೆ ರಾಜಯದ್ ವಯವಹಾರವನ್ುು ನೆೊೀಡಿಕೆೊಳುಬೆೀಕಾಗುತ್ುದ್ೆ. ದ್ೆೀಶಕೆಾ ಒಿಂದ್ು 
ರಿೀತಿ ಮನೆಗೆ ಒಿಂದ್ು ರಿೀತಿ ಮಾಡಲು ಸ್ಾಧ್ಯವಿಲಿ. Briefly, I am talking about the 
Committees. ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ಟಾಗಳು ಮುಖ್ಯವಲಿ. ಸ್ಾವಾಜನಕರ ಹಿತ್ ಪಾರಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ುದ್ೆ. 
ವೆೈಯಕುಕ ವಿಚಾರ ಬೆೀಡ. ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿಯ ವೆೈಶ್ಷಿ ಎಿಂದ್ರೆ, ನಾವು ಲೆೊೀಕೊೆೀಪ್ಯೀಗಿ 
ಇಲಾಖ್ಯೆ ಒಿಂದ್ು ವಿಷಯವನ್ುು ಚಚೆಾಗ ೆ ತೆಗೆದ್ುಕೆೊಿಂಡಾಗ  ಆ ಇಲಾಖ್ಯೆ  ಪ್ರಧಾನ್ 
ಕಾಯಾದ್ಶ್ಾಗಳು ಮತ್ುು ಮುಖ್ಯ ಇಿಂಜಿನಯರ್ರವರು ಬರುತಾುರೆ. ಆದ್ರ ೆ ನಾವು ೨೦೦೨-
೨೦೦೩ನೆೀ ಸ್ಾಲ್ಲನ್  ವಿಷಯವನ್ುು  ತೆಗೆದ್ುಕೆೊಿಂಡಿರುತೆುೀವೆ.  ನ್ಮಾ ಎದ್ುರಿನ್ಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿುರುವ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ವಷಾ ಸದ್ರಿ ಇಲಾಖ್ಯೆನ್ುು ವಹಿಸಿಕೆೊಿಂಡಿರುತಾುರೆ. ಆಗ ತ್ಪ್ುಪ ಮಾಡಿದ್ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನವೃತಿು ಹೊೆಿಂದರುತಾುರೆ, ಕಲೆವರು ತಿೀರಿಕೊೆಿಂಡಿರುತಾುರೆ. ಇದ್ರಿಿಂದ್ ನಮಾ 
ತ್ಲೆ ಕೆಟುಿ ಹೆೊೀಗಿಬಿಡುತ್ುದ್ೆ.                                                                                                                       
    ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನದಾಷಿ ನಲುವು ತಾಳಿದ್ರೊ ಕೊಡ ಬಿಂದ್ು ಹೆೊೀಗುವ ಎಲಾಿ 
ಸಕಾಾರಗಳು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ೆೀ ಪ್ಕ್ಷ ಇರಬಹುದ್ು, ಎಲಿರೊ ಬಹಳ ಜಾಣೆಾಯಿಿಂದ್ ಸಮಿತಿ 
ಸೊಚಿಸಿರುವ ಕರಮ ಜಾರಿಗೊೆಳಿಸಲು ಮುಿಂದ್ೆ ಬರುವುದಲಿ. Constitution of the committee 
and responsibility of the committee, ಇದ್ನ್ುು ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ 
ಜವಾಬಾದರಿ ನಮಾ ಮೀಲ್ಲರುತ್ುದ್.ೆ ನಮಾನ್ುು ಈ ಕಾಯಾಕರಮಕೆಾ ಕರಯೆುವುದ್ು ಏಕೆಿಂದ್ರ ೆ
ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುತಾುರ,ೆ ನೀವುಗಳು ಹೊೆಸ ಸಭೆಗ ೆಬರುತಿುದ್ುದ, ನವಿಾಕಾರ ಮನ್ಸಿಸನಿಂದ್ 
ನ್ಮಾ ಅನ್ುಭವವನ್ುು    ನಮಗೆ ಧಾರೆ ಎರಯೆಬೆೀಕು. ಬೆೀರ ೆಯಾವ ವಿಚಾರ ಮನ್ಸಿಸನ್ಲ್ಲಿ ಬರದ್ೀೆ 
ನಮಗೆ ಅನ್ುಕೊಲವಾಗುತ್ುದ್ೆಿಂದ್ು ಮಾಡಲಾಗುತಿುದ್.ೆ ಆ ಚೌಕಟ್ಟಿನ್ಲ್ಲಿ ನಾನ್ು ಮಾತ್ನಾಡುತಿುದ್ದೆೀನೆ.  
So, I am stopping there.  ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಗಳು ಎಿಂದ್ರ ೆStatutory Committee 
ಗಳು ಕೆಲವು ವೆೀಳೆ ಅನರಿೀಕ್ಷ್ಮತ್ವಾದ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣ್ಗಳು, ಕೆಲವು ಸಿಂಘಟನಗೆಳು, ಕೆಲವು 
ವಿಚಾರಗಳ ಆದ್ಾಗ, ಅವುಗಳು ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ಾುಪ್ಕೆಾ ಬಿಂದ್ಾಗ ಸ್ಾವಾಜನಕ ಹಿತ್ದ್ೃಷ್ಟಿಯಿಿಂದ್ 
ಪ್ರತಿಪ್ಕ್ಷದ್ವರು ಸಕಾಾರದ್ವರು ಎಲಿರೊ ಎಲ್ಲಿಯೀ ಒಿಂದ್ು ಕಡ ೆಒಿಂದ್ು ತಿೀಮಾಾನ್ಕಾೆ ಬಿಂದ್ಾಗ 
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ಎರಡೊ ಸದ್ನ್ಗಳ ಮುಖ್ಯಸಿರು ವಿಶಾಾಸಕೆಾ ತೆಗೆದ್ುಕೊೆಿಂಡು ಸದ್ನ್ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡುತಾುರ.ೆ ಅಲ್ಲಿ 
ಎಲಾಿ party ಯವರು ಇರುತಾುರ.ೆ ಒಿಂದ್ು ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ರಾಜಯದ್ಲ್ಲಿನ್ granite ಅನ್ುು 
ಅಕರಮವಾಗಿ ಬಿಂದ್ರಿಗ ೆ ಸ್ಾಗಿಸಬಾರದ್ು, ಒಿಂದ್ು license ಇಟುಿಕೊೆಿಂಡು ನಾಲಾೆೈದ್ು quarry 
ನ್ಡಸೆುತಿುದ್ಾದರ,ೆ ಖ್ನಜ ಹೊೆೀಗುತಿುದ್ೆ ಎಿಂದ್ಾಗ ಒಿಂದ್ು ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಆಯಿತ್ು. ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿನ್ 
ಸದ್ಸಯರು ಮಿಂಗಳೂರಿಗ ೆ ಹೆೊೀಗುವ ದ್ಾರಿಯಲ್ಲಿನ್ ಹಾಸನ್ದ್ ಬಳಿ ಲಾರಿಯನ್ುು stop ಮಾಡಿ, 
pass, permit, invoice ತೆೊೀರಿಸಿ ಎಿಂದ್ು ಕೆೀಳಿದ್ರು. ಸದ್ಸಯರು ಹಣ್ ಕೆೀಳಿದ್ರು ಎಿಂದ್ರೆ ತ್ಪ್ುಪ. 
ವಿಶಾಾಸದ್ಲ್ಲಿ override ಆದ್ರೆ condone ಮಾಡುತಾುರ.ೆ Serious ಆಗಿ ತೆಗೆದ್ುಕೊೆಳುುವುದಲಿ. 
ಅವರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕೆಾ ಬೆೀರಯೆವರು ಇರುತಾುರ.ೆ ಅಿಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನ್ುು ನೀವು ಮಾಡಬೀೆಡಿ 
ಎಿಂದ್ು ಹೆೀಳುತೆುೀನೆ. ಸದ್ನ್ ಸಮಿತಿ permanent ಅಲಿ.  Statutory Committee. 
ಸಿಂವಿಧಾನ್ದಿಂದ್ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ುದ್ೆ. ಸದ್ನ್ದಿಂದ್ ರಚನೆ ಆದ್ ಕೊಡಲೀೆ ಬರುವ ಸಿಂಸೆ್ಿ. ಅದ್ು 
ಸದ್ನ್ದ್ ಜಿೀವ ಇರುವವರೆಗೆ ಇರುತ್ುದ್ೆ. ಸದ್ನ್ ಸಮಿತಿ ಯಾವ ಉದ್ೆದೀಶಕೆಾ ಜನ್ಾ ತಾಳಿರುತ್ುದ್ೆ, ಆ 
ಕಾಯಾ ಮುಗಿದ್ ಮೀಲೆ close ಆಗುತ್ುದ್.ೆ ಜಿಂಟ್ಟ ಪ್ರಿಶ್ೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ಎಿಂದ್ರ ೆ Joint Select 
Committee.  ಸ್ಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಧೆೀಯಕಗಳನ್ುು ಸಿಂಸದೀಯ ವಯವಹಾರ ಮಿಂತಿರಯವರು 
ಹೆೊಸ ವಿಧೀೆಯಕಗಳು ಅಥವಾ ತಿದ್ುದಪ್ಡಿಸುವ ವಿಧೆೀಯಕಗಳು ಅಥವಾ ರದ್ುದಪ್ಡಿಸುವ 
ವಿಧೆೀಯಕಗಳನ್ುು ಸಭಯೆಿಿಂದ್ ಅನ್ುಮೀದ್ನೆ ಪ್ಡಯೆಬೆೀಕು.. ಕೆಲವು ವಿಧೆೀಯಕಗಳನ್ುು 
ಸಮಗರವಾಗಿ ರಚಿಸಲು ಶಕುಗನ್ುಗುಣ್ವಾಗಿ, ಸಿಂಬಿಂಧ್ಪ್ಟಿ ಇಲಾಖ್ಯೆ ವಿಶಾಾಸಕಾನ್ುಗುಣ್ವಾಗಿ 
ತೆಗೆದ್ುಕೊೆಿಂಡ Parliamentary Affairs Secretary, Law Department draft ಮಾಡಿ 
ಆ drafting  ಅನ್ುು vet  ಮಾಡಿ ಕಾಯಬಿನೆಟ್ನ್ಲ್ಲಿ ಚಚೆಾ ಮಾಡಿ Assembly ಗೆ ಹೊೆೀಗುತ್ುದ್ೆ. 
ಆಗ ಅವರು ಊಹಿಸದ್ೆೀ ಇರುವ ಆಯಾಮ, ಅನರಿೀಕ್ಷ್ಮತ್ವಾದ್ ವಿಚಾರಗಳು ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಚಚೆಾಗ ೆ
ಬಿಂದ್ಾಗ ಮಿಂತಿರಗ ೆ ಅಥಾವಾಗುತ್ುದ್ೆ. ಎಲೊೆಿೀ ಒಿಂದ್ು ಕಡ ೆ ಕೆಲವು ಜವಾಬಾದರಿ ಮರೆತಿರುವ ಬಗೆೆ 
ತಿಳಿದ್ು ಹೆಚುಿ ವಾಯಪ್ಕ ಚಚೆಾ ಅಥವಾ ವಿಮಶೆಾ ಅಥವಾ ಬದ್ಲಾವಣೆಯ ಅವಶಯಕತೆಗನ್ುಗುಣ್ವಾಗಿ 
ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು ಮಧೆಯ ಪ್ರವೆೀಶ್ಸಿ ಆತ್ುರದ್ ನಧಾಾರ ಆಗಬಾರದ್ು ಎಿಂದ್ು 
ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಣಿತಿ ಇರುವ ಸದ್ಸಯರನ್ುು ಆಯಾ ಶಾಸಕಾಿಂಗ ಪ್ಕ್ಷಗಳ ಮುಖ್ಿಂಡರನ್ುು ವಿಶಾಾಸಕೆಾ 
ತೆಗೆದ್ುಕೊೆಿಂಡು ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡುತಾುರ.ೆ ಕೆಲವು ವೆೀಳೆ ಸಿಂಬಿಂಧ್ಪ್ಟಿ ಇಲಾಖ್ಯೆ ಮಿಂತಿರಗಳು 
Chairman ರಾಗಿರುತಾುರೆ, ಕೆಲವು ವೆೀಳೆ ಸದ್ಸಯರಲ್ಲಿ ಒಬಬರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುತಾುರೆ. ಭೊ ಸುಧಾರಣಾ 
ಶಾಸನ್ ಕನಾಾಟದ್ಲ್ಲಿ ೧೯೭೩ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆೊಳಿಸಿದ್ಾಗ ಶ್ರೀಯುತ್ ದ್ೆೀವರಾಜ ಅರಸುರವರು 
ಮುಖ್ಯಮಿಂತಿರಗಳಾಗಿದ್ುದ, ಶ್ರೀ ಹುಚಿಮಾಸಿುಗೌಡರು ಕಿಂದ್ಾಯ ಮಿಂತಿರಗಳಾಗಿದ್ದರು. So, as a 



Page 42 of 188 
 

Revenue Minister, Sri Hucchamastigowda was the Chairman of that 
Joint Select Committee.  ನ್ಮಗೆ ಹೆೊೀದ್ ವಿಧಾನ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕನಾಾಟಕ ಖ್ಾಸಗಿ 
ವೆೈದ್ಯಕೀಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಿಂಸೆ್ಿಗಳ ವಿಧೆೀಯಕ ಬಿಂದ್ಾಗ ಅದ್ನ್ುು ಜಿಂಟ್ಟ ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆಗ ೆಕೆೊಡಬೀೆಕೆಿಂದ್ು 
ಹೆೀಳಿದ್ರು. ಆಗ ನಾನ್ು ಆ ಖ್ಾತೆಯ ಉಸುುವಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ುದ, ನಾನ್ು ಮುಖ್ಯಸಿನಾದ್ೆ. ಇದ್ೆೀರಿೀತಿ ಶ್ರೀ 
ಶ್ವಕುಮಾರ್ರವರ power tariff, power purchase ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ ನ್ೊಯನ್ತೆಯಾಗಿದ್ ೆಎಿಂದ್ು 
ಬಹಳ ಗೆೊಿಂದ್ಲ ವಿಧಾನ್ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆದ್ಾಗ ಪ್ರಿಶ್ೀಲನಾ ಸಮಿತಿಗ ೆಹೆೊೀಗಿ, it was a Joint 
Committee.  It was not a Joint Select Committee.  Joint Select 
Committee ಅಿಂದ್ರೆ ವಿಧೆೀಯಕ ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡುವುದ್ು. Joint Committee ಅಿಂದ್ರೆ 
investigate ಮಾಡುವುದ್ು. Joint Select Committee ಒಿಂದ್ು ವಿಧೆೀಯಕವನ್ುು ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ 
ಮಾಡಿ unanimous ಆಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ ಮೀಲೆ ಇಡಿೀ ಸದ್ನ್ದ್ ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆಗೆ ಒಳಪ್ಟುಿ ಪ್ುನ್ಃ 
ಚಚೆಾಗ ೆಒಳಪ್ಡದ್ೀೆ ಹಾಗೆ pass ಮಾಡುತಾುರ.ೆ ಅನದಾಷಿ ಅವಧಿಗ ೆಅಧಿವೆೀಶನ್ವನ್ುು ಮುಿಂದ್ೊಡಿ, 
ಶಾಸನ್ ಸಭೆಯ ಜವಾಬಾದರಿ ಅಪ್ೊಣ್ಾಗೆೊಿಂಡಿದ್ಾದಗ ಅದ್ನ್ುು ಪ್ರಿಪ್ೊಣ್ಾಗೆೊಳಿಸಲು ಸಮಿತಿಯವರು 
ಇಡಿೀ ಜವಾಬಾದರಿ ತೆಗೆದ್ುಕೊೆಿಂಡು ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಾುರ.ೆ             

     ಸದ್ನ್ ಮತ್ುು ಸಮಿತಿಗಳಿಗ ೆಹಾಜರಾತಿ ಎನ್ುುವುದ್ು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ುದ್ೆ. ಇದ್ರ ಜೆೊತೆಗೆ ಆ 
ದನ್ದ್ ಕಾಯಾಕಲಾಪ್ಗಳನ್ುು ಗಮನಸಬೀೆಕಾಗುತ್ುದ್ೆ ಮತ್ುು ನ್ಡವಳಿಯ ಬಗೆೆ ಕಾಳಜಿ 
ಇರಬೀೆಕಾಗುತ್ುದ್ೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸತ್ಯ ಹೆೀಳಿದ್ರ ೆ ಮಚಿಬೆೀಕಾಗುತ್ುದ್ೆ. ಜವಾಬಾದರಿ ಇಲಿದ್ೆೀ 
ನ್ಡದೆ್ುಕೆೊಿಂಡರೀೆ, ನೆೀರವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಿಂದಗ ೆ ಮಾತ್ನಾಡದ್ೆೀ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ 
ಮುಖ್ಾಿಂತ್ರ ಅವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ುು ನೀಡಬೆೀಕಾಗುತ್ುದ್ೆ. ಒಿಂದ್ು ಉದ್ಾಹರಣೆಯನ್ುು ಇಲ್ಲಿ 
ಉಲೆಿೀಖ್ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ ಬಯಸುತಿುದ್ೆದೀನೆ. ಅನ್ುದ್ಾನತ್ ಖ್ಾಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಿಂಸೆ್ಿಗಳಿಗೆ ಸಕಾಾರ 
ಅನ್ುದ್ಾನ್ ನೀಡಬೆೀಕೆಿಂದ್ು ಇದ್ೆ. ಸಕಾಾರವೂ ಸಹಾಯಾನ್ುದ್ಾನ್ವನ್ುು ನೀಡುತ್ುದ್ೆ. ಒಮಾ 
ಸಕಾಾರದ್ ಸಹಾಯಾನ್ುದ್ಾನ್ಕೆಾ ಒಳಪ್ಟಿ ನ್ಿಂತ್ರ ನೆೀಮಕಾತಿ ಮುಿಂತಾದ್ ಪ್ರಕರಯ್ಕಗಳನ್ುು 
ಕೆೈಗೆೊಳುುವಿಂತ್ಹ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಸಕಾಾರದ್ ಶ್ಷಾಿಚಾರದ್ ವಾಯಪಿುಗೆ ಆ ಸಿಂಸೆ್ಿಗಳು ಬರಬೀೆಕಾಗುತ್ುದ್ೆ. 
ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಿಂಸೆ್ಿಗಳನ್ುು ನ್ಡಸೆುವುದ್ಕಾಾಗಿ ಸಕಾಾರದಿಂದ್ ಅನ್ುದ್ಾನ್ವನ್ುು ಪ್ಡದೆ್ುಕೊೆಿಂಡು ಅನ್ುದ್ಾನತ್ 
ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಿಂಸೆ್ಿಗಳೆನ್ುುವ ಹೆಸರಿನಿಂದ್ ಸಿಂಸೆ್ಿಗಳನ್ುು ನ್ಡಸೆುತಾುರೆ. ಆದ್ರೆ, ನೆೀಮಕಾತಿ 
ಮಾಡಿಕೆೊಳುುವಿಂತ್ಹ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಸಕಾಾರದ್ ಸಲಹ ೆ ಸೊಚನೆಗಳನ್ುು ಧಿಕಾರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ 
ಬೆೀಕಾದ್ವರನ್ುು ಸೊಕು ವಿದ್ಾಯಹಾತೆ ಇಲಿದದ್ದರೊ ಅಿಂತ್ಹವರನ್ುು ನೆೀಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೆೊಿಂಡಿರುತಾುರೆ. 
ಇದ್ನ್ುು ಅಿಂದ್ು ಯಾರು ಮಿಂತಿರಯಾಗಿರುತಾುರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆೀಕಾಗಿರುವವರು  ಮಾಡಿರುತಾುರೆ. 
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ಮುಿಂದನ್ ದನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಮಿಂತಿರ ತ್ನ್ು ಸ್ಾಿನ್ವನ್ುು ಕಳೆದ್ುಕೊೆಳುುತಾುರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಯೊ ನವೃತಿು 
ಹೆೊಿಂದಯೀ ಅಥವಾ ವಗಾಾವಣೆಗೊೆಿಂಡೆೊೀ ಹೊೆೀಗಿರುತಾುನೆ. ಆದ್ರೆ, ಆಡಿಟ್ ರಿಪೊೆೀಟ್ಾ 
ಹಾಗೆಯ್ಕೀ ಉಳಿದ್ುಕೊೆಿಂಡಿರುತ್ುದ್.ೆ ಅದ್ು ನಮಾ ಕೆೈಗೆ ಬರುತ್ುದ್ೆ. ಇಿಂತ್ಹ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ು 
ಮಾಡುವುದ್ು? There are number of things.  ವಿಶಾದ್ ಇತಿಹಾಸದ್ಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯ ವರದಯ 
ಹಿನೆುಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಕಾಾರಗಳು ಪ್ತ್ನ್ಗೊೆಿಂಡಿವೆ. 1963-64 ಕಾಲಘಟಿದ್ಲ್ಲಿ ಇಿಂಗೆಿಿಂಡ್ನ್ 
ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಾದ್ಶ್ಾಯಬಬರು ಕಸಿಿಯನ್ ಕಲಿರ್ ಎನ್ುುವ ಒಬಬ ಹಣೆ್ುಣಮಗಳೂೆಿಂದಗೆ ಬಹಳ 
ಸಲ್ಲಗೆಯ ಸಿಂಬಿಂಧ್ವನ್ುು ಇಟುಿಕೊೆಿಂಡಿರುತಾುರೆ. ಆಕೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಅಷುಿ ಚೆನಾುಗಿರುವುದಲಿ. 
ಪಾಲ್ಲಾಮಿಂಟ್ನ್ಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ಾುಪ್ಕಾೆ ಬಿಂದ್ಿಂತ್ಹ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಾದ್ಶ್ಾಗಳ 
ಹತಿುರ ದ್ೆೀಶದ್ ಎಲಿ ರಹಸಯಗಳು ಇರುತ್ುವೆ. ಅಿಂತ್ಹವರು ಇಿಂತ್ಹ ಹಣೆ್ುಣಮಗಳ ಜೆೊತೆಗೆ 
ಸಿಂಬಿಂಧ್ವನ್ುು ಇಟುಿಕೆೊಿಂಡಿದ್ಾದರೆ  ದ್ೀೆಶದ್ ಭದ್ರತೆಗ ೆ ಸಿಂಬಿಂಧ್ಪ್ಟಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ುು ಇವರು 
ಹೆೊರಗೆಡುವುದಲಿವೆನ್ುುವುದ್ಕೆಾ ಗಾಯರಿೆಂಟ್ಟ ಏನ್ು? He has seen compromising position 
and the Minister had to resign.  ಆ ಸಕಾಾರ ಪ್ತ್ನ್ ಹೊೆಿಂದ್ುತ್ುದ್ೆ.  

 ನ್ಮಾ ದ್ೆೀಶದ್ಲ್ಲಿ 1950ನೆೀ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಟ್ಟ.ಟ್ಟ. ಕೃಷಾಣಮಾಚಾರಿಯವರು ಹಣ್ಕಾಸು 
ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು.  ಆಗ ಎಲ್.ಐ.ಸಿ. ಇನ್ೊಸರೆನಸ್ ಕಿಂಪ್ನಯ ಹೊಡಿಕೆ ಕೆಲವು ಪ್ಟಿಭದ್ಾರಹಿತಾಸಕು 
ಕಿಂಪ್ನಗಳ ಜೆೊತೆಗೆ ಆಗಿರುತ್ುದ್ೆ ಎನ್ುುವ ವಿಚಾರವನ್ುು ಅಿಂದನ್ ಪ್ರಧಾನ್ಮಿಂತಿರಗಳಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ 
ಜವಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಅಳಿಯಿಂದರಾದ್ ಮಾನ್ಯ ಫಿರೊೆೀಜ್ಗಾಿಂಧಿಯವರು ಪ್ರಸ್ಾುಪ್ 
ಮಾಡುತಾುರ.ೆ  He belonged to Congress Party, but  demanded for  
resignation.    ಇಿಂತ್ಹ ಸುಮಾರು ಉದ್ಾಹರಣೆಗಳನ್ುು ನೀಡಬಹುದ್ಾಗಿದ್.ೆ ಸನಾಾನ್ಯ 
ಹೆಚ್.ಡಿ.ದ್ೆೀವೆೀಗೌಡರು 1972 ರಿಿಂದ್ 78ನೆೀ ಇಸವಿಯವರಗೆ ೆಸ್ಾವಾಜನಕ ಲಕೆಾಪ್ತ್ರಗಳ ಸಮಿತಿಯ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಗೊೆಬಬರ ಸ್ಾಗಿಸುವ ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತ್ಪ್ುಪಗಳು ಆಗಿವ ೆಎನ್ುುವ ಹಿನೆುಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಅದ್ನ್ುು ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡುವುದ್ಕಾೆ ಆ ಸಮಿತಿಗ ೆ ವಹಿಸಿಕೆೊಡಲಾಗಿತ್ುು. ಆಗ ರಕೆಾಡ್ಾ ಅನ್ುು 
ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಆ ವಾಹನ್ದ್ ನ್ಿಂಬರ್ ತೆಗೆದ್ುಕೆೊಿಂಡು ಆರ್.ಟ್ಟ.ಓ.ದ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ನ್ಡಸೆಿದ್ಾಗ, 
ಸುವೆೀಗ ದಾಚಕರ ವಾಹನ್ದ್ ಮೀಲೆ ನ್ೊರು  ಮೊಟ ೆಯೊರಿಯಾವನ್ುು ಸ್ಾಗಿಸಿದ್ ಪ್ರಕರಣ್ ಬೆಳಕಗೆ 
ಬಿಂದತ್ುು. ಅಿಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮಟಿಕೆಾ ಮಾಯನ್ುಪೆಿೀಟ್ ಮಾಡುತಾುರ ೆ ಎನ್ುುವುದ್ು ಇದ್ರಿಿಂದ್ 
ಗೆೊತಾುಗುತ್ುದ್ೆ. ಯಾವುದ್ೀೆ ಪ್ಕ್ಷ ಯಾವುದ್ೆೀ ಸಕಾಾರ ಆಡಳಿತ್ದ್ಲ್ಲಿದ್ದರೊ ಸಹ ಅಧಿಕಾರದ್ಲ್ಲಿ 
ಇರುವವರಿಗ ೆ ಪ್ಿಂಚೀೆಿಂದರಯಗಳು ತ್ಮಾದ್ಾಗಿರಬೆೀಕಾಗುತ್ುದ್ೆ. ಅಧಿಕಾರದ್ಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗ ೆ
ಪ್ಿಂಚೆೀಿಂದರಗಳು ತ್ಮಾದ್ಾಗಿರದ್ೆೀ ಇರುವಾಗ ಮದ್ ಎನ್ುುವುದ್ು ಕಣಿಣಗೆ ಪೆೊರೆಯನ್ುು ಕಟ್ಟಿದ್ಾಗ, 
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ಕೆಳಗಿನ್ವರಿಗೆ ಅಡಿಡ ಆತ್ಿಂಕಗಳು ಇರುವುದಲಿ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಆ ರಿೀತಿಯ ಕಾರಣ್ಗಳು ಇರಬಹುದ್ು. 
ಆದ್ರೆ, ಇಡಿೀ ಸದ್ನ್ಕೆಾ ಇರುವುದಲಿ. The House has a mere responsibility.  
Governments are the creations of the House. House is not the creation 
of the Government.  House is a creation of the Constitution. It is a 
sustained pros given to you by the dedicated people of this Country. 
Now we are in the year 2022. Way back in 1917,   ಅಿಂದ್ರ,ೆ ಸುಮಾರು 105 
ವಷಾಗಳ ಹಿಿಂದ್ೆ ಡಾ||ಬಿ.ಆರ್.ಅಿಂಬೀೆಡಾರ್ರವರು had his Doctorate from Columbia 
University. ಅಿಂದನ್ ದನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಶ್ಷಿರಿಗೆ ಮಿೀಸಲಾತಿ ಎನ್ುುವುದ್ು ಇರಲ್ಲಲಿ. It was on 
his own merit has a Doctorates. He was only man in whole world who 
had seven doctorates at post-graduation level: Political Science, 
Economics, Sociology, Law.  That’s why he was chosen for the Draft 
Committee.   ನ್ಮಾ ಸಿಂವಿಧಾನ್ ಎನ್ುುವುದ್ು ಕಾಪಿರೆೈಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಲಿ. It starts on 9th 
December of 1946, ಅಲ್ಲಿಿಂದ್ ಸುಮಾರು 2 ವಷಾ 11 ತಿಿಂಗಳು 17 ದನ್ಗಳ ಕಾಲ ಸಿಂವಿಧಾನ್ 
ಕರಡು ರಚನಾ ಸಮಿತಿ ಕಲೆಸ ಮಾಡುತ್ುದ್ೆ. ಆ ಸಿಂವಿಧಾನ್ದ್ ಫಲವಾಗಿ ನಾವಲೆಿರೊ ಇಲ್ಲಿದ್ೆದೀವೆ. ಈ 
ರಾಜಯದ್ಲ್ಲಿರುವ 6 ಕೆೊೀಟ್ಟ ಜನ್ರು ವಿಧಾನ್ಸಭೆ ಮತ್ುು ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತ್ುನ್ುು ಪ್ರವೆೀಶ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ 
ಸ್ಾಧ್ಯವಾಗುವುದಲಿ. 

 ನ್ನ್ು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೆೀಳಬೆೀಕಾದ್ರ,ೆ ನ್ನ್ು ತ್ಿಂದ್ೆಯವರು ಗಾರಮ ಪ್ಿಂಚಾಯಿತಿಯ 
ಸದ್ಸಯರಾಗಿರಲ್ಲಲ. ನ್ನ್ು ತಾಯಿ ಗೃಹಣಿಯಾಗಿದ್ದಳು ಆಕೆಗ ೆಅಕ್ಷರಜ್ಞಾನ್ವೂ ಇರಲ್ಲಲಿ. ರಾಜಕಾರಣ್ಕೊಾ 
ನ್ಮಾ ಕುಟುಿಂಬಕೊಾ ಸಿಂಬಿಂಧ್ವೆೀ ಇರಲ್ಲಲಿ. ನ್ನ್ು ಚಿಕಾಪ್ಪ ಸ್ಾುತ್ಿಂತ್ರಾ ಹೊೆೀರಾಟಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. 
ಹೆೀಗ ೆ ಈ ಅಲೆಗಳು ನ್ಮಾ ಸ್ಳೆೆದ್ುಕೊೆಿಂಡು ಬಿಂದ್ು ಬಿಸ್ಾಕುತ್ುವೆಿಂದ್ರೆ, ಈ ವಿಧಾನ್ಸ್ೌಧ್ದ್ 
ಮಟ್ಟಿಲನ್ುು ಹತ್ುಬೀೆಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಪ್ುಣ್ಯ ಮಾಡಿರಬೆೀಕಾಗುತ್ುದ್ೆ. ಎಲಿರೊ ಈ ಮಟ್ಟಿಲನ್ುು 
ಹತ್ುುವುದ್ಕಾೆ ಸ್ಾಧ್ಯವಾಗುವುದಲಿ.  ನ್ಮಾ ತಾಯಿ ನ್ಮಾ ತ್ಿಂದ್ ೆ ಯಾರಾದ್ರು ಪ್ುಣ್ಯ ಮಾಡದ್ೀೆ 
ಹೆೊೀಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ವಿಧಾನ್ಸ್ೌಧ್ದ್  ಮಟ್ಟಿಲನ್ುು ಹತ್ುುವುದ್ಕಾೆ ಸ್ಾಧ್ಯವಾಗುತಿುರಲ್ಲಲಿ.  ಎಲಿರಿಗೊ 
ಸಿಗದ್ೆೀ ಇರುವಿಂಥದ್ುದ ನಮಗೆ ಸಿಕಾದ್ೆ. ಯಾವುದ್ೆೀ ಹಿನೆುಲೆ ಆಗಿರಬಹುದ್ು, ಯಾವುದ್ೆೀ ಕಾರಣ್ 
ಇರಬಹುದ್ು, ಯಾವುದ್ೆೀ ಪೆರೀರಣೆಗಳು ಇರಬಹುದ್ು I am not going into that, I am not 
interested. ಸದ್ಸಯರಾದ್ ನೀವುಗಳು ಜನ್ರ ಎಲಾಿ ಕನ್ಸುಗಳ ಕನ್ುಡಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ುಕೊೆಳುಬೆೀಕು. 
ಮಾನ್ಯ ಸ್ೊೆೀಮನಾಥ್ ಚಟಜಿಾಯವರು ಲೆೊೀಕಸಭೆಯ ಸಿಪೀಕರ್ ಆಗಿದ್ದರು.  ಈಗಿಲಿ, 
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ತಿೀರಿಕೆೊಿಂಡಿದ್ಾದರ.ೆ್ ್ ‘Keeping The Faith’್ ಎನ್ುುವುದ್ು ಅವರ ಆತ್ಾಚರಿತರೆ ಪ್ುಸುಕವಾಗಿದೆ್.  
ನ್ಮಾ ಎಿಂಎಲ್ಸಿ ಆಗಿರುವ ಡಾ:ತೆೀಜಸಿಾನಗೌಡರವರು ಅದ್ನ್ುು ಓದದ್ಾದರೊೆೀ ಇಲಿವೀ ಗೆೊತಿುಲಿ.   
ಅವರ ಬಗೆೆ ಆ ಪ್ುಸುಕದ್ಲ್ಲಿ ಒಿಂದ್ು ಕಡ ೆrefer ಮಾಡಿದ್ಾದರ.ೆ  ಪಾಲ್ಲಾಮಿಂಟ್ನ್ಲ್ಲಿದ್ದ ಸದ್ಸಯರ ಪೆೈಕ 
ಚಿಕಾವಯಸಿಸನ್ ಸದ್ಸಯರಾಗಿದ್ದ ಡಾ:ತೆೀಜಸಿಾನಗೌಡರವರು active ಆಗಿರುತಿುದ್ದವರಲ್ಲಿ ಅವರೊ ಒಬಬರು 
ಎಿಂದ್ು ಹೆೀಳಿದ್ಾದರ.ೆ    

 ನಮಾ ಜಿೀವನ್ದ್ಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೆೀ ಸ್ಾಧಿಸಿದ್ರೊ ಕೊಡ it is not equivalent to that. 
ಶ್ರೀ ಸ್ೊೆೀಮನಾಥ್ ಚಟಜಿಾಯವರ ತಾತ್ ಭೊೆೀಲನಾಥ್ ಚಟಜಿಾಯವರು.  ಅವರು ಬಿರಟ್ಟಷರ 
ಸ್ೀೆವೆಯಲ್ಲಿರುತಾುರ.ೆ Promotion supersede ಮಾಡುತಾುರ ೆಎಿಂದ್ು ಪೊೆರಟೆಸಿ್ ಮಾಡಿ ಹೆೊರಗಡೆ 
ಬರುತಾುರ.ೆ  ನ್ಿಂತ್ರ ಕುಟುಿಂಬ ನ್ಡಸೆುವುದ್ು ಕಷಿವಾಗುತ್ುದ್ೆ.  ಆ ಸಿಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ 
ಸ್ೊೆೀಮನಾಥ್ರವರ ತ್ಿಂದ್ ೆಶ್ರೀ ನಮಾಲಚಿಂದ್ರ ಚಟಜಿಾಯವರು ವಿದ್ೆೀಶಕಾೆ ಹೊೆೀಗಿ ಬಾಯರಿಸಿರ್ ಆಗಿ 
ಬರುತಾುರ.ೆ  And he was a member of the 1st, 3rd and 4th Lok Sabha. ಶ್ರೀ 
ನಮಾಲಚಿಂದ್ರ ಚಟಜಿಾಯವರ ಮಗ ಶ್ರೀ ಸ್ೊೆೀಮನಾಥ್ ಚಟಜಿಾಯವರು 5ನೆೀ ಲೆೊೀಕಸಭೆಯಿಿಂದ್ 
ಹಿಡಿದ್ು 14ನೆೀ ಲೆೊೀಕಸಭೆಯವರಗೆೆ ಸದ್ಸಯರಾಗುತಾುರೆ.  ಕ್ನಾಯಟ್ಕ್ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ 
ಇತಿಹಾಸದ್ಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಿಂತ್ ಮೀಧಾವಿಗಳಾಗಿದ್ದಿಂಥವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಾದರ.ೆ  Sri J.B. 
Mallaradhya, ಶ್ರೀ ಎಿಂ.ಪಿ.ಎಲ್. ಶಾಸಿಿಗಳು, ಶ್ರೀ ಶ್ವಾನ್ಿಂದ್ ಸ್ಾಾಮಿಗಳು, ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ದ್ಾಾವತಿ 
ವಿಠಾಲ್ರಾವ್ರವರು, ಶ್ರೀ ಕಾಿಂತ್ರವರು, ಶ್ರೀ ಎ.ಕ.ೆಸುಬಬಯಯನ್ವರು, ಶ್ರೀ ನಾಣ್ಯಯನ್ವರು, ಶ್ರೀ 
ಪಿ.ಎನ್.ನ್ರಸಿಿಂಹಮೊತಿಾಯವರು, ಶ್ರೀವೆಿಂಕಟರಾವ್ ಹಿೀಗೆ ಅನೆೀಕ ಜನ್ ಒಬಬರಿಗಿಿಂತ್ ಒಬಬ ಉತ್ುಮ 
ವಯಕುತ್ಾವುಳುವರಿದ್ದರು.  ಕ್ನಾಯಟ್ಕ್ದ್ಲ್ಲಿ ಒಿಂದ್ು ಕಾಲಕೆಾ, ವಿಧಾನ್ಸಭೆಯನ್ುು ಬಿಟುಿ ನಾವು ಮೀಲಾನೆಗೆ 
ಬಿಂದ್ು ಚಚೆಾಗಳನ್ುು ನೆೊೀಡುತಿುದ್ೆದವು.  ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ವರು ವಿಧಾನ್ಸಭೆಯನ್ುು ಅಪ್ರಸುುತ್ದ್ಿಂತೆ 
ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು.  ಅಿಂತ್ಹ ಪ್ರತಿಭಾವಿಂತ್ರು, ಮೀಧಾವಿಗಳು ಮೀಲಾನಯೆಲ್ಲಿದ್ದರು.  ನ್ಮಾ 
ಸಭಾಪ್ತಿಗಳಾದ್ ಮಾನ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಹೆೊರಟ್ಟಿಯವರು ಗಮ್ ಹಾಕಕೆೊಿಂಡು ಕುಳಿತ್ುಕೆೊಿಂಡು 
ಬಿಟ್ಟಿದ್ಾದರ.ೆ  ಯಾರು ಏನೆೀ ಪ್ರಯತ್ು ಮಾಡಿದ್ರೊ ಹೆೊೀಗುತಿುಲಿ.  (ಈ ಹಿಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಸಭೆಯು 
ನ್ಗುವಿನ್ಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತ್ು)  

 ಮೊರನೆಯ ಒಿಂದ್ು ಭಾಗದ್ಷುಿ ಸದ್ಸಯರು ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಷತಿುನ್ಲ್ಲಿರುತಾುರೆ.  ಅಲ್ಲಿ 224 ಜನ್ 
ಸದ್ಸಯರಿರುತಾುರ,ೆ ನಮಾಲ್ಲಿ 75 ಜನ್ ಸದ್ಸಯರಿರುತಾುರ.ೆ   ನಮಗೆ ಚಚಾೆ ಮಾಡಲು ಸಿಗುವಷುಿ 
ಹೆೀರಳ ಅವಕಾಶಗಳು ಅಲ್ಲಿ  ಸಿಗುವುದಲಿ. ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೆೀನ್ು ಶ್ಫಾರಸುಸಗಳನ್ುು 
ಮಾಡುತಿುೀರೊೆೀ ಅಥವಾ ಆಕ್ಷನ್ ಟೆೀಕನ್ ರಿಪೊೆೀಟ್ಾ  ಮೀಲ ೆ ಚಚಾೆ ಮಾಡಲು ಇಲೆಿಷುಿ 
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ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ುದ್ಯೆೀ ಅಷುಿ ಅವಕಾಶಗಳು ವಿಧಾನ್ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದಲಿ.  ನಾವೀೆಕೆ 
Bicameral Legislature ಇಟುಿಕೊೆಿಂಡಿದ್ದೆೀವೆ ಎಿಂದ್ರ,ೆ ವಯಸಾ ಮತ್ದ್ಾನ್ ಪ್ದ್ಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನಾವು 
ಒಪಿಪದ್ರೊ ಅಥವಾ ನರಾಕರಿಸಿದ್ರೊ ಬೆೀರ ೆ ಬೆೀರ ೆ ಕಾರಣ್ಗಳಿಗ ೆ ಒಬಬರು ವಿಧಾನ್ಸಭೆ ಅಥವಾ 
ಲೆೊೀಕಸಭಾ ಕ್ೀೆತ್ರದಿಂದ್ ಆಯ್ಕಾಯಾಗುತಾುರ.ೆ  ಸಮಾಜದ್ ವಿವಿಧ್ ಕೊೆೀನ್ಗಳನ್ುು ಪ್ರತಿನಧಿಸುವಿಂತ್ಹ, 
ವಿವಿಧ್ ಸುರಗಳಿಿಂದ್ ಈ ಸಮಾಜವನ್ುು ವಿಶೆಿೀಷಣೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಾಮಥಯಾವಿರುವವರು, ನೆೈಪ್ುಣ್ಯತ ೆ
ಇರುವವರಿಗ ೆಒಳಗೆ ಬರುವುದ್ಕೆಾ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಲಿ.  ಸ್ಾವಾಜನಕ ಬದ್ುಕಗ ೆನ್ಷಿ ಆಗಬಾರದ್ು, 
ಆಡಳಿತ್ ಇನ್ೊು ಹೆಚುಿ ವೆೈಭವದಿಂದ್ ಇರಬೀೆಕು, ಹೆಚುಿ ಜನ್ರ ಗೌರವ, ಮನ್ುಣೆ ಪ್ಡದೆ್ುಕೊೆಳುುವುದ್ಕೆಾ 
ಒಿಂದ್ು Bicameral Legislature ಇರಬೀೆಕು.  ಅದ್ಕೆಾ ಗವನ್ಾರ್ರವರು ಕೆಲವರನ್ುು 
ನಾಮಿನೆೀಟ್ ಮಾಡುತಾುರೆ, ಬೆೀರ ೆಬೆೀರ ೆಕ್ೆೀತ್ರಗಳಿಿಂದ್ ಪ್ರತಿನಧಿಗಳು ಬರುತಾುರೆ.  ಆದ್ರೆ, ನಮಾ ನಮಾ 
ಮಧೆಯ, ಒಬಬ ನಾಮಿನೆೀಟಡೆ್ ಆಗಿ ಬಿಂದ್ವನ್ು, ಒಬಬ ಶ್ಕ್ಷಕ ಕ್ೆೀತ್ರದಿಂದ್ ಬಿಂದ್ವನ್ು ಎನ್ುುವ 
complexes ಇರಬೀೆಕಾಗಿಲಿ.  ಎಲಿರೊ ಒಿಂದ್ೀೆ ಆಗಿರುತಾುರ.ೆ  ಎಲಿರೊ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ 
ಸದ್ಸಯರಾಗಿರುತಾುರ.ೆ  ಇದ್ು ನಾಮ್ ಕೆೀ ವಾಸೆ್ುೀ ಸದ್ನ್ ಎಿಂದ್ು ಹೆೀಳಿದ್ರೆ, ನಾನ್ು ಒಬಬ ಜವಾಬಾದರಿ 
ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ಅದ್ನ್ುು ಒಪ್ುಪವುದಲಿ.  ವಿಧಾನ್ಸಭೆ ಕೆಲವು ವೆೀಳೆ ಸದ್ುದ್ೆದೀಶದಿಂದ್ಲೀೆ, ತ್ನ್ಗೆ 
ಅರಿವೀೆ ಇಲಿದ್ೀೆ ಮಾಡಬಹುದ್ಾದ್ ಸಣ್ಣ-ಪ್ುಟಿ ಲೊೆೀಪ್ದ್ೆೊೀಷಗಳನ್ುು, ಇನ್ೊು ಹೆಚಿಿನ್ ಪ್ರಿಶುದ್ಿವಾದ್ 
ಅಿಂತ್ಃಕರಣ್ದ್ ದ್ೃಷ್ಟಿಯಿಿಂದ್, ಸ್ಾವಾಜನಕ ಹಿತ್ದ್ೃಷ್ಟಿಯಿಿಂದ್ ಪ್ರಿೀಕ್ೆ ಮಾಡಿ, ತ್ನ್ು ಅನ್ುಭವವನ್ುು 
ಹಿಂಚಿಕೊೆಿಂಡು, ತ್ಪ್ುಪಗಳನ್ುು ತಿದದಕೆೊಳಿು; ನ್ಮಾ ಮಾತ್ುಗಳನ್ೊು ಕೆೀಳಿ ಎಿಂದ್ು ತಿದ್ುದಪ್ಡಿ ಮಾಡಲು 
ವಿಧೆೀಯಕಗಳನ್ುು ಹಿಿಂದ್ಕಾೆ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಪ್ರಸಿಂಗಗಳೂ ಇವೆ.  ಈ ಸದ್ನ್ ಕೊಡ ಜಿೀ ಹುಜುು಼ ರ್ 
ಎಿಂದ್ಾದ್ರ ೆಇದ್ರ ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದಲಿ.  ನೀವು objective ಆಗಿ ಇರಬೀೆಕಾಗುತ್ುದ್ೆ.  ಕೆಲವು ವೀೆಳೆ 
ಸಾಲಪ ಕಠಿಣ್ವಾಗಿಯೊ ಇರಬೀೆಕಾಗುತ್ುದ್ೆ.   ಅವರು-ಇವರು ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತ್ನಾಡಬಹುದ್ು.  
ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ತ್ಲ ೆಕೆಡಿಸಿಕೆೊಳುಬಾರದ್ು.  ಒಿಂದ್ು ಸಲ ಡಕೆಾನ್ ಹೆರಾಲಡ್ನ್ Chief Editor 
Pothan Joseph ಎನ್ುುವವರು, ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ಕಲಾಪ್ಗಳ ಬಗೆೆ ಹಗುರವಾಗಿ ಬರೆದ್ುಬಿಟಿರು.  
J.B. Mallaradhya ಮತ್ುು ಎಿಂ.ಪಿ.ಎಲ್. ಶಾಸಿಿಯವರು ಅವರ ಮೀಲ ೆ ಪಿರವಿಲೆೀಜ್ ಮೊವ್ 
ಮಾಡುತಾುರ.ೆ  ನ್ಿಂತ್ರ Pothan Joseph ಅವರನ್ುು ಸಭೆಗ ೆ ಕರಸೆಿ, ಕಟಕಟೆಯಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿಸಿ 
ವಾಗದಿಂಡನೆ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸುತಾುರೆ.  ನಾನ್ು ನ್ನ್ು ಎಲಿ ಗೌರವಾನಾತ್ ಸದ್ಸಯರಲ್ಲಿ ಕೆೈಮುಗಿದ್ು ಒಿಂದ್ು 
ಮನ್ವಿ ಮಾಡಿಕೊೆಳುುತೆುೀನೆ.  ನಮಗೆ ಸಮಯವಿದ್ಾದಗ ಲೆೈಬರರಿಗ ೆಹೊೆೀಗಿ ಈ ಘಟನೆಯನ್ುು ಓದ.   

 ಕಮಿಟ್ಟಗಳ ಬಗೆೆ ಹೆೀಳುವುದ್ಾದ್ರೆ Privileges Committee is a very very 
important committee. R.K. Karanjia the editor of Blitz, ಈಗ ಆ ಪ್ತಿರಕೆಗಳು 
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ಚಾಲ್ಲುಯಲ್ಲಿಲಿ.  ಇವರು, ಆಚಾಯಾ ಕೃಪ್ಲಾನಯವರ ಬಗೆೆ ಬರೆಯುತಾು,್ ‘Acharya 
Kripaloony’್ ಎಿಂದ್ು ಬರೆದ್ು ಬಿಡುತಾುರೆ.  Loony ಎಿಂದ್ರೆ ಮಾನ್ಸಿಕ ಅಸಾಸಿತೆಗ ೆ
ಒಳಗಾಗಿರುವವರು ಎಿಂದ್ು ಅಥಾ ಬರುತ್ುದ್ೆ.  ಈ ವಿಷಯವನ್ುು ಮಾನ್ಯ ಕೃಪ್ಲಾನಯವರು 
ಸಿಂಸತಿುನ್ಲ್ಲಿ ಎತ್ುುವುದಲಿ.  Suo Motu Parliament takes up on the advice of the 
Speaker. R.K. Karanjia ಎಿಂದ್ರೆ ಎಲಿರೊ ನ್ಡುಗುತಿುದ್ದರು.  But he was called to 
the House and admonished. Committee of Privileges, committee on 
Public Accounts, committee on Estimates, committee on Public 
Undertakings,  committee on Government Assurances,   ಬಹಳ 
ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಿಂಥದ್ುದ.  ಮಾನ್ಯ ಮಿಂತಿರಗಳು ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಏನ್ು ಭರವಸ್ಯೆನ್ುು ಕೆೊಡುತಾುರ ೆಅದ್ು 
ಅಲ್ಲಿಿಂದ್ ಹಾಗೆಯ್ಕೀ ರಕೆಾಡ್ಾ ಆಗುತ್ುದ್.ೆ   Periodical  ಆಗಿ ನೀವು ಭರವಸೆ್ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 
ಯಾವ ವಷಾದ್ಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಿಂತಿರ ಯಾವ ಆಶಾಾಸನೆಯನ್ುು ಕೆೊಟ್ಟಿದ್ಾದರ ೆ ಅದ್ು ಆಗಿದ್ಯೆ್ಕೀ, 
ಆಗಲ್ಲಲಿವೆೀ ಎಿಂದ್ು ಕೆೀಳುತಾುರೆ.  ಅದ್ು ಸಭಾ ನಿಂದ್ನೆಯಾಗುತ್ುದ್ೆ.  ತ್ುಿಂಬಿದ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾಾರ 
ಎದ್ುದ ನಿಂತ್ು ಇಹಪ್ರಗಳ ಆಲೆೊೀಚನೆಗಳಿಲಿದ್ೆ  ಮಾಡುವುದ್ಕಾೆ ಸದ್ನ್ದ್ ಗಾಿಂಭಿೀಯಾವನ್ುು 
ಗಮನಸಿಕೊೆಳುದ್ ೆ ಉಡಾಫೆಯ  ಭರವಸ್ಗೆಳನ್ುು ಕೆೊಟುಿಬಿಟಿರ ೆ  ಭರವಸ್ ೆ ಸಮಿತಿಯವರು 
ಸಿಂಬಿಂಧ್ಪ್ಟಿ ಇಲಾಖ್ಯೆವರನ್ುು ಕರದೆ್ು ಅವರನ್ುು ಕೆೀಳಿ ತ್ನಖ್ ೆಮಾಡಿ ಮೈಮೀಲ ೆಪ್ರಜ್ಞ ೆಇಲಿದ್ೆ 
ಇಿಂತ್ಹದ್ದನ್ುು ಮಾತ್ನಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ು ಸಭೆಯ ವಿಶಾಾಸದ್ ದ್ೆೊರೀಹವಾಗುತ್ುದ್ೆ. It amounts to 
breach of trust of the House vis-à-vis contempt of the House. So, the 
powers of the Committee is that of the power of the House. ಇಡಿೀ ವಿಧಾನ್ 
ಪ್ರಿಷತ್ುು ಅಥವಾ ವಿಧಾನ್ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ು ಒಿಂದ್ು ನಣ್ಾಯ ತೆಗೆದ್ುಕೆೊಿಂಡರೆ ಎಷುಿ ಪಾರಮುಖ್ಯತ,ೆ 
ಗೌರವ, ಘನ್ತ ೆ ಇರುತ್ುದ್ಯೆೀ ಅಷೆಿೀ ಪಾರಮುಖ್ಯತೆ, ಗೌರವ, ಘನ್ತೆ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೊ ಇರುತ್ುದ್ೆ.  
ಆದ್ದರಿಿಂದ್ ದ್ಯಮಾಡಿ ಸಿಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಗಳಿಗ ೆಕಡಾಡಯವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಬೆೀಕಾದ್ುದ್ು 
ತ್ಮಾ ಕತ್ಾವಯವಾಗಿರುತ್ುದ್ೆ. ಅದ್ಕಾಾಗಿ  ಸಾಲಪ ಸಮಯವನ್ುು ಹೆೊಿಂದ್ಾಣಿಕ ೆ ಮಾಡಿಕೆೊಳಿು.  
ಅಜೆಿಂಡಾದ್ಲ್ಲಿ ಏನೆೀನ್ು ಅಿಂಶಗಳಿವೆ ಎಿಂಬುದ್ನ್ುು ತಿಳಿದ್ುಕೊೆಿಂಡು ಹೆೊೀಗಿ.  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆೀಗ ೆ
ಮಾತ್ನಾಡುತಾುರೆಿಂದ್ು ಗಮನಸಿಕೊೆಳಿು.  ಎಲಿರೊ ಜವಾಬಾದರಿಯಿಿಂದ್ ನ್ಡದೆ್ುಕೆೊಳುುವುದಲಿ.  ನಾನ್ು 
ಬಹಳಷುಿ ವಷಾಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಹಿನೆುಲೆಯಲ್ಲಿ ನ್ನ್ು ಅನ್ುಭವವನ್ುು ನಮಾ ಮುಿಂದ್ ೆ
ಹಿಂಚಿಕೊೆಳುುತಿುದ್ೆದೀನೆ.   ನ್ನ್ಗ ೆ ಮಾತ್ನಾಡುವುದ್ಕೆಾ ಕೆೊಟ್ಟಿರುವ ವಿಷಯದ್ ಬಗೆೆ ವಿಶೆೀಷವಾಗಿ 
ಅಧ್ಯಯನ್ ಮಾಡಿಕೆೊಿಂಡು ಬಿಂದಲಿ.  ನ್ನ್ಗ ೆ ಪಾರಿತೆೊೀಷಕ ತೆಗೆದ್ುಕೆೊಳುುವ ಮನ್ಸುಸ ಇಲಿ.  
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ಸಕರಯ ರಾಜಕಾರಣ್ದಿಂದ್ಲೀೆ ಸ್ಾಧ್ಯವಾದ್ಷುಿ ಬೀೆಗ ದ್ೊರ ಸರಿಯಬೆೀಕು ಎನ್ುುವ ಮನೆೊೀಭಾವ 
ಇದ್ೆ.  ನಾನ್ು ನಮಾ ಮುಿಂದ್ ೆನ್ನ್ು ಭಾವನೆಗಳನ್ುು ಹಿಂಚಿಕೊೆಿಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೆೊೀದ್ ಮೀಲೆ ನ್ನ್ು  
conscious prick  ಮಾಡಬಾರದ್ು.  ನ್ನ್ಗ ೆ ಅಷೆೊಿಿಂದ್ು ಗೌರವವನ್ುು ಕೆೊಟುಿ ಕರಸೆಿದ್ಾದರೆ.  
ನಾನ್ು ಯೀಚನೆ ಮಾಡದ್ೆ ಮಾತ್ನಾಡಿದ್ ೆ  ಎಿಂದ್ು ನ್ನ್ು ಮನ್ಸಿಸಗೆ ಅನಸಬಾರದ್ು.  ವಸತಿ 
ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ accommodation  ಬಗೆೆ ಇರುತ್ುದ್ೆ,  ಅಜಿಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಾವಾಜನಕರಿಿಂದ್ಲೊ 
ದ್ೊರು ಬರುತ್ುದ್ೆ, ಶಾಸಕರಿಿಂದ್ಲೊ ದ್ೊರು ಬರುತ್ುದ್ೆ;  ಕೆಲವು ಸಲ blackmailing  ಇರುತ್ುದ್ೆ.  
ಸಮಿತಿಯ ಮುಿಂದ್ೆ ಹಾಜರಾಗಬೆೀಕಾಗಿರುವಿಂಥವರು  ನರಾಯುಧ್ರಾಗಿರುತಾುರ.ೆ  ಇದ್ೊೆಿಂದ್ು 
ಯುದ್ಿ. ನೀವು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಾಗ, ಯಾರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ  ಇರುವುದಲಿವೀ ಯಾರು ತ್ಮಾನ್ುು 
ತಾವು ರಕ್ಷ್ಮಸಿಕೊೆಳುುವುದ್ಕಾಾಗುವುದಲಿವೀ ಅವರ ಬಗೆೆ ನೀವೀೆನಾದ್ರೊ ಎಚಿರ ತ್ಪಿಪ ಹಗುರವಾಗಿ 
ಮಾತ್ನಾಡಿಬಿಟಿರೆ, ಅದ್ು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ಾಕೆಾ ನೀವು ಮಾಡುವಿಂತ್ಹ ದ್ೊೆಡಡ ಅಪ್ರಾಧ್.  ಅವರು ಅಲ್ಲಿದ್ುದ 
ತ್ಮಾನ್ುು  ರಕ್ಷ್ಮಸಿಕೊೆಳುುವ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರ,ೆ then it is alright. ಹಾಗಿಲಿದದ್ಾದಗ ಈ ರಿೀತಿ 
ಆಗಬಾರದ್ು. ಅಜಿಾ ಸಮಿತಿಯ ಬಗೆೆ ನಾನ್ು ಈಗಾಗಲೆೀ ಹೆೀಳಿದ್ದೆೀನೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ನಾಯಯ 
ಸಮಾತ್ವಾದ್ ಅಜಿಾಗಳಿರುತ್ುವೆ.  ಈಗ ಅಜಿಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತಿುದ್ೆ ಎಿಂದ್ರೆ, ಸ್ಾವಾಜನಕ 
ಸಾರೊಪ್ದ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ುು ಬಿಟುಿ ವೆೈಯಕುಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗೆೆ ಅಜಿಾಗಳು ಬರುತಿುವೆ.  ಬನ್ಶಿಂಕರಿ 
ಮೊರನೆೀ ಹಿಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ನ್ಮಾ ಬಿ ಖ್ಾತೆಯ ನವೆೀಶನ್ವನ್ುು ಇಿಂಥವರು ಆಕರಮಿಸಿಕೆೊಿಂಡು ಮನ ೆ
ಕಟ್ಟಿದ್ಾದರ ೆಎಿಂದ್ು ಅಜಿಾ ಬರುತ್ುದ್ೆ.   ಯಾವುದ್ೆೀ ಸಮಿತಿ ವಿಚಾರಣ ೆಮಾಡುವಾಗ ಯಾರಿಿಂದ್ಲೊೆೀ 
ದ್ುರುದ್ೆದೀಶದಿಂದ್ ಪೆರೀರಿತ್ವಾಗಿರುವಿಂತ್ಹ, ಯಾರ ಮೀಲೆೊೀ ಹಗೆತ್ನ್ ಸ್ಾಧಿಸುವುದ್ಕೆಾ   ಬರುವಿಂತ್ಹ 
ಅಜಿಾಯನ್ುು ತೆಗೆದ್ುಕೊೆಿಂಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ೆೀ ಸ್ಾವಾಜನಕ ಮಹತ್ಾ ಇಲಿ ಎನ್ುುವ ಅಭಿಪಾರಯ 
ಪ್ಟಿರ ೆ on the whole ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವ ಕಡಿಮಯಾಗುತ್ುದ್ೆ.  ನಾನ್ು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ಾದಗ 
ನ್ನ್ಗ ೆಒಿಂದ್ು ಮುಜಗರದ್ ಸನುವೆೀಶ ನ್ಡಯೆಿತ್ು.  ಕೆಲವು ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರು ನ್ನ್ು ಹತಿುರ ಬಿಂದ್ು 
ಮಾತ್ನಾಡುವಾಗ ಒಿಂದ್ು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದ್ುಡುಡ ತೆಗೆದ್ುಕೆೊಳುುತಾುರೆ,  ನ್ನ್ು ಮಮಾಗನಗೆ ಈ 
ರಿೀತಿ ಆಯಿತ್ು, ನ್ನ್ು ತ್ಿಂಗಿ ಮಗನಗೆ ಈ ರಿೀತಿ ಆಯಿತ್ು ಎಿಂದ್ು ನ್ನ್ಗೆ ಹೆೀಳಿದ್ರು.   

ಆಗ ನ್ನ್ಗ ೆಇಷುಿ ವಯಸುಸ ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ.  ನ್ನ್ು ಗರಹಚಾರಕಾೆ ನಾನ್ು ಆಲೆೊೀಚನೆ ಮಾಡದ್ೆ 
ಇವರು ಹೆೀಳುವುದ್ನ್ುು ನಾನ್ು ನ್ಿಂಬಿ ನಮಾ ಸಿಂಸೆ್ಿಯವರು ಈ ರಿೀತಿ ಮಾಡುತಿುದ್ಾದರೆಿಂದ್ು ನಾನ್ು 
ಪಿೀಠದಿಂದ್ ಹೆೀಳಿಬಿಟೆಿ.  ಅವರು ನ್ನ್ಗ ೆ ಒಿಂದ್ು ಪ್ತ್ರ ಬರೆದ್ರು.  ʼಯಾರ ಹತಿುರ ಹಣ್ 
ತೆಗೆದ್ುಕೊೆಿಂಡಿದ್ದೆೀವ,ೆ ಯಾವಾಗ ತೆಗೆದ್ುಕೆೊಿಂಡಿದ್ೆದೀವೆ, ಎಷುಿ ಹಣ್ ತೆಗೆದ್ುಕೆೊಿಂಡಿದ್ೆದೀವೆ ಎಿಂದ್ು 
ಹೆೀಳಿ, ಇಲಿದದ್ದರ ೆ ಕ್ಷಮಾಪ್ಣೆ ಕೆೀಳಿʼ ಎಿಂದ್ು ಹೆೀಳಿದ್ರು.  ಇವರನ್ುು ಕೆೀಳಿದ್ರ ೆ ನ್ಮಾ ಮಕಾಳಿಗ ೆ
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ತೆೊಿಂದ್ರಯೆಾಗುತ್ುದ್ೆ ನಾವು ಹೆೀಳುವುದಲಿ ಎಿಂದ್ು ಹೆೀಳುತಾುರ.ೆ  ಹೆೀಳಿದ್ವರು ಇವರು, ವಿಚಾರಣೆ 
ಮಾಡದ್ ೆವಿವೀೆಚನ ೆಇಲಿದ್ ೆಅವಿವೆೀಕಯಾಗಿ ಮಾತ್ನಾಡಿದ್ವನ್ು ನಾನ್ು.  ಅವರು ತ್ಪ್ುಪ ಮಾಡಿದ್ರೊ 
ಕೊಡ ಸ್ಾಕ್ಾಾಧಾರಗಳಿರಲ್ಲಲಿ.  ತ್ಪ್ುಪಗಳು ಮಾಡಬಹುದ್ು.  ಆದ್ರೆ ಸ್ಾಕ್ಾಾಧಾರಗಳಿರಬಾರದ್ು.  
ಸ್ಾಕ್ಾಾಧಾರ ಇದ್ಾದಗ ಮಾತ್ರ ಶ್ಕ್ೆ.  ನ್ನ್ಗ ೆ ಸ್ಾಕ್ಾಾಧಾರವಿಲಿದರುವುದ್ರಿಿಂದ್ ನಾನ್ು ತ್ಪ್ುಪ 
ಮಾಡಿದ್ೆದೀನ.ೆ  ಅನವಾಯಾವಾಗಿ ನಾನ್ು ಪಿೀಠದಿಂದ್ ಕ್ಷಮಾಪ್ಣೆಯನ್ುು ಕೆೀಳಿದ್.ೆ  ಆಗಿನಿಂದ್ ನಾನ್ು 
ಬಹಳ ಹುಷಾರಾದ್.ೆ  ನ್ನ್ಗ ೆ ಆಗಿರುವ ರಿೀತಿ ನಮಗೆ ಆಗದರಲ್ಲ.  ಮಾನ್ಯ ಬಸವರಾಜ 
ಹೆೊರಟ್ಟಿಯವರು ಆತಿೀಯ ಗೆಳೆಯರು.  ಇವರು ಒಮಾ ಕಾಲ್ಲಟಿವರು ಹಿಿಂದ್ಕೆಾ ತೆಗೆದ್ುಕೊೆಳುಲ್ಲಲಿ.  
ಇವರ ಕೆೊನೆ ಉಸಿರು ಇರುವವರೆಗೊ ಸಕರಯವಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣ್ದ್ಲ್ಲಿರಬೆೀಕೆನ್ುುವುದ್ು ನ್ನ್ು ಆಸ್.ೆ   
ಇವರು ನ್ನ್ು ಆಪ್ುರು ಹಾಗೊ ಬಹಳ ಸರಳ ಮನ್ುಷಯರು.  ನಾನ್ು ಅವರನ್ುು ಖ್ುಷ್ಟಪ್ಡಿಸಲು ಈ 
ಮಾತ್ು ಹೆೀಳುತಿುಲಿ. ಅವರ ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ ನಾನ್ು ಸತ್ಯ ಹೆೀಳುತಿುದ್ದೆೀನೆ. ನ್ನ್ುನ್ು ಯಾಕಪಾಪ 
ಕಾಡುತಿುೀಯಾ ನಾನ್ು ಬರುವುದಲಿ ಎಿಂದ್ು ಹೀೆಳಿದ್ೆ, ಇಲಿ ನೀನ್ು ಬರಲೀೆಬೆೀಕು ಎಿಂದ್ು ಹೆೀಳಿದ್ರು.  
ನಾನ್ು ನಾಳ ೆ ಬರುತೆುೀನೆಿಂದ್ು ಹೆೀಳಿದ್ೆ, ಇಲಿ ನೀನ್ು ಇವತೆುೀ ಬರಬೆೀಕೆಿಂದ್ು ಹೆೀಳಿದ್ರು.  ನ್ನ್ಗೆ 
ಕೆೊಟ್ಟಿರುವ ವಿಷಯ ಬಿಟುಿ ಆಚೆ ಹೊೆೀಗಬಾರದ್ು.  ಅಸಿಂಬದ್ಿವಾಗಿ ಮಾತ್ನಾಡಬಾರದ್ು ಎಿಂದ್ು 
ನ್ನ್ುನ್ುು ನಾನ್ು confine ಮಾಡಿಕೆೊಿಂಡಿದ್ೆದೀನ.ೆ  10-15 ನಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಯಾರಾದ್ರೊ ಪ್ರಶೆು 
ಕೆೀಳುವುದದ್ದರ ೆಕೆೀಳಬಹುದ್ು.  ನಾನ್ು ಇಲೆಿೀ ಕುಳಿತ್ು ಉತ್ುರ ಹೆೀಳುತುೆೀನೆ.  

ನಮಾ ಅವಧಿ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ಲ್ಲಿ ಘನ್ತೆಯಿಿಂದ್ ಕೊಡಿರಬೆೀಕು.  ಸ್ಾವಾಜನಕ ಬದ್ುಕಗ ೆ
ಇನ್ುು ಹೆಚುಿ  ಶಕು ತ್ುಿಂಬುವಿಂತಾಗಬೆೀಕು.  ಬಹಳ ಹಚೆುಿ ಸ್ಾವಾಜನಕ ಅವಹೆೀಳನ್ಕಾೆ 
ಗುರಿಯಾಗಿರುವಿಂತ್ಹ ಕ್ೆೀತ್ರವೆಿಂದ್ರೆ ಅದ್ು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ೆೀತ್ರ. ಆ ರಿೀತಿ ಆಗುವುದ್ು ಬೆೀಡ.  ನಮಾ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಘನ್ತ,ೆ ಗೌರವ ಹೆಚಿಲ್ಲ ಎಿಂದ್ು ಆಶ್ಸಿ, ವಿಧಾನ್ಮಿಂಡಲದ್ವರು ನ್ನ್ಗ ೆ ಕೆೊಟಿ ಈ 
ಅವಕಾಶವನ್ುು ನಾನ್ು ಉಪ್ಯೀಗಿಸಿಕೊೆಿಂಡಿದ್ೆದೀನೆ.  ಅದ್ು ಸದ್ುಪ್ಯೀಗ ಆಗಿದ್ೆಯೀ ಇಲಿವೀ 
ಎನ್ುುವ ತಿೀಮಾಾನ್ ನಮಗ ೆ ಬಿಟಿದ್ುದ.  ಎಲಿರಿಗೊ ನ್ನ್ು ಗೌರವದ್ ನ್ಮಸ್ಾಾರವನ್ುು ತಿಳಿಸಿ ನ್ನ್ು 
ಮಾತ್ುಗಳನ್ುು ಮುಗಿಸುತೆುೀನೆ. ಏನಾದ್ರೊ ಪ್ರಶೆುಗಳಿದ್ದರೆ ಕೆೀಳಬಹುದ್ು. 

(ಸಭೆಯನ್ುು ಮಧಾಯಹು 3 ಗಿಂಟೆ 35 ನಮಿಷಕೆಾ ಚಹಾ ವಿರಾಮಕಾಾಗಿ 
ಮುಿಂದ್ೊಡಲಾಯಿತ್ು)  
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(ಚಹಾ ವಿರಾಮದ್ ನ್ಿಂತ್ರ ಸಭೆಯು 3 ಗಿಂಟೆ 55 ನಮಿಷಕೆಾ ಸಮಾವೆೀಶಗೊೆಿಂಡಿತ್ು) 

 

 

 

 

ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಎಲ.  ಶಿಂಕರ್  (ಮಾನ್ಯ ಮಾಜಿ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು):-   ಗೌರವಾನಾತ್  
ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ,ೆ  ಗೌರವಾನಾತ್ ಸದ್ಸಯರುಗಳೆ,  ಅಧಿಕಾರಿ  ವಗಾದ್ವರೆ, ಪ್ರಥಮವಾಗಿ   
ಸದ್ಸಯರುಗಳಿಗ ೆ  ನ್ಡಯೆುತಿುರುವ  ಈ ತ್ರಬೀೆತಿ ಶ್ಬಿರದ್ಲ್ಲಿ  ನ್ನ್ಗೆ     ಈ ಒಿಂದ್ು ಅವಕಾಶ  
ಕೆೊಟಿಿಂತ್ಹ  ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರಿಗ ೆ   ಅಭಿನ್ಿಂದಸುತೆುೀನೆ   ಮತ್ುು  ಕೃತ್ಜ್ಞತೆಗಳನ್ುು ಸಲ್ಲಿಸ 
ಬಯಸುತೆುೀನೆ.        ನ್ನ್ಗಿಿಂತ್   ಹೆಚುಿ  ಶಾಸನ್ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ುಭವ  ಇರುವವರು       
ಹಲವಾರು ಮಿಂದ  ಮಾನ್ಯರು  ಮಾತ್ನಾಡಿದ್ಾದರೆ.  ಅವರ ಅನ್ುಭವಕೆಾ ಹೆೊೀಲ್ಲಕೆ  ಮಾಡಿದ್ರೆ   
ನ್ನ್ಗ ೆ ಅಲಪ  ಅನ್ುಭವ  ಇದ್ೆ.   ನ್ನ್ಗ ೆ ಕೆೊಟ್ಟಿರುವಿಂತ್ಹ ವಿಷಯ  ಅಧಿವೆೀಶನ್ದ್   ಕಲಾಪ್ಗಳು,  
ಪ್ರಶೆಯುೀತ್ುರ  ವೆೀಳೆ,    ಗಮನ್ಸೆ್ಳೆಯುವ  ಸೊಚನೆ,  ಶಯನ್ಯವೆೀಳೆ, ಸ್ಾವಾಜನಕ ಮಹತ್ಾದ್   
ವಿಷಯಗಳು ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ  ಚಚೆಾಯಾಗುವಿಂತ್ಹ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ  ಇರುವಿಂತ್ಹ  ನಯಮಾವಳಿಗಳು, 
ಅನ್ುಸರಿಸಬೆೀಕಾದ್ಿಂತ್ಹ  ನೀತಿಗಳು     ಮತ್ುು ಅದ್ನ್ುು    ಇನ್ುು ಹೆಚುಿ  ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ  
ಮಾಡಲ್ಲಕಾೆ    ನಾವು  ನವಾಹಿಸಬೆೀಕಾದ್ ಪಾತ್ರಗಳ   ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ    ಕಲೆವು  ವಿಚಾರಗಳನ್ುು  
ಹೆೀಳಲ್ಲಕಾೆ  ಬಯಸುತೆುೀನೆ.    ಸದ್ಸಯರಾದ್  ಮೀಲೆ  ಪ್ರತಿಯಬಬರಿಗೊ ಸಹ ‘RULES OF 
PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN THE KARNATAKA 
LEGISLATIVE COUNCIL’   ಬುಕ್ಗಳನ್ುು  ಕೆೊಟ್ಟಿರುತಾುರ.ೆ    ಅದ್ನ್ುು  ನೀವುಗಳು  
ಓದರುತಿುರಿ.   ಬಹಳ ಜನ್ ಸದ್ಸಯರು  ಈ ರೊಲ್  ಬುಕ್ನ್ಲ್ಲಿ  ಇರುವಿಂತ್ಹ   
ನಯಮಾವಳಿಗಳನ್ುು   ಬಹಳ   ಆಸಕುಯಿಿಂದ್ ಓದ  ತಿಳಿದ್ುಕೊೆಳುುವಿಂತ್ಹ  ಪ್ರಯತ್ುವನ್ುು       
ಮಾಡಿರುತಾುರ.ೆ     ಇಲ್ಲಿ  ಇರುವಿಂತ್ಹ  ಪ್ರತಿಯಿಂದ್ು ವಿಷಯವನ್ುು  ಪ್ರಸ್ಾುಪ್  ಮಾಡಲ್ಲಕಾೆ    
ಬೆೀರ ೆಬೆೀರ ೆ ರಿೀತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ುು  ಮಾಡಿಕೆೊಟ್ಟಿರುವುದ್ರಿಿಂದ್  ಎಲಿರಿಗೊ  ಕೊಡ  ಬಹುತೆೀಕ      
ನ್ಮಗೆ  ಲಬಯ  ಇಲಿದ್ೆೀ  ಇರುವಿಂತ್ಹ    ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು  ಪ್ಡಯೆಲ್ಲಕೆಾ  ಮತ್ುು   ಈ  
ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು  ಬಳಸಿಕೊೆಿಂಡು  ಅಥಾಪ್ೊಣ್ಾವಾಗಿ  ಚಚಾೆ  ಮಾಡಲ್ಲಕೆಾ   ಮತ್ುು  ಏನಾದ್ರೊ  
ಸಮಸ್ೆಯ  ಇದ್ದರ ೆ ಅದ್ರ  ಮೊಲಕ   ಪ್ರಿಹಾರವನ್ುು ಕಿಂಡುಕೆೊಳುಲ್ಲಕೆಾ  ಸಭ ೆ  ಅನ್ುವು  

ಅಧಿವೇಶನದ ಕಲಾಪಗಳು, ಪರ ಶ್ನ ೀತತ ರ 
ವೇಳೆ, ಗಮನ ಸೆಳೆಯುರ್ ಸೂಚನೆ, 
ಶೂನಯ ವೇಳೆ, ಸ್ವರ್ಯಜ್ನಿಕ ಮಹತಾ ದ 

ವಿಷಯಗಳು 
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ಮಾಡಿಕೆೊಡುತ್ುದ್.ೆ  ಸಭ ೆ  ವಯವಸಿಿತ್ವಾಗಿ  ನ್ಡಯೆಬೆೀಕು  ಎನ್ುುವ  ಕಾರಣ್ಕೆೊಾೀಸಾರ   
ನಯಮಾವಳಿಗಳನ್ುು   ಮಾಡಿರುತಾುರ.ೆ   

ಎಲಿದ್ಕೊಾ ಸಹ ಆಧಾರ  ನ್ಮಾ ಭಾರತ್ದ್  ಸಿಂವಿಧಾನ್.  ಈ ಸಿಂವಿಧಾನ್ದ್ಲ್ಲಿ    ಈ 
ದ್ೆೀಶದ್ಲ್ಲಿ  ಆಡಳಿತ್  ವಯವಸ್ೆಿ    ಯಾವ  ರಿೀತಿ ನ್ಡಯೆಬೆೀಕು, ಯಾವ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ  
ಕಾಯಾನವಾಹಿಸಬೆೀಕು   ಮತ್ುು  ಕಾಯಾಕಲಾಪ್ಗಳು  ಯಾವ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ  ನ್ಡಯೆಬೆೀಕು.   ಈ  
ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ  ಕೀೆಿಂದ್ರದ್  ಜವಾಬಾದರಿ ಏನ್ು, ರಾಜಯದ್  ಜವಾಬಾದರಿ  ಏನ್ು,  ಜಿಂಟ್ಟ ಜವಾಬಾದರಿಗಳು  
ಏನ್ು    ಎನ್ುುವ ಬಗೆೆ  ಬಹಳ ಸಪಷಿವಾದ್ ಉಲೆಿೀಖ್ಗಳನ್ುು  ಮಾಡಿದ್ಾದರೆ.  ಸುಧಿೀಘಾವಾಗಿ   2 
ವಷಾ 11 ತಿಿಂಗಳು  18 ದವಸಗಳ  ಕಾಲ ಕಾಯಾಕಲಾಪ್  ನ್ಡಸೆಿದ್ಿಂತ್ಹ  ಸಿಂವಿಧಾನ್  ರಚನಾ 
ಸಮಿತಿ ಸಭ ೆ ಬಹಳಷುಿ  ದ್ೆೀಶಗಳ  ಸಿಂವಿಧಾನ್ವನ್ುು  ಪ್ರಾಿಂಭರಿಸಿ,  ಸಮಿತಿಯ ನ್ಡಾವಳಿಗಳನ್ುು  
ಗಮನಸಿ,     ಈ ದ್ೆೀಶದ್   ಪ್ರಿಂಪ್ರ,ೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ುು    ಗಮನಸಿ,   ಪಾರಜಾಪ್ರಬುತ್ಾದ್  
ಹಿನೆುಲೆಯನ್ುು ಗಮನಸಿ,     ಒಿಂದ್ು  ಯೀಗಯವಾದ್ಿಂತ್ಹ  ಕಾಯಾ  ಸ್ಾಧ್ಯವಾದ್ಿಂತ್ಹ   ಒಿಂದ್ು 
ಸಿಂವಿಧಾನ್ವನ್ುು  ಕೆೊಟ್ಟಿದ್ಾದರ.ೆ   ಬಹಳಷುಿ ಜನ್ರು  ಈ ಸಿಂವಿಧಾನ್ದ್  ಬಗೆೆ  ಟ್ಟೀಕೆ- 
ಟ್ಟಪ್ಪಣಿಗಳನ್ುು  ಮಾಡಿದ್ಾದರ.ೆ    ಇದ್ು ಬಹಳ ಸುದೀಘಾವಾಗಿದ್ುದ,  ಬಹಳ  ಕಠಿಣ್ವಾಗಿದ್ೆ.   
ಇದ್ನ್ುು    ಜಾರಿ  ಮಾಡಲ್ಲಕಾೆ     ಮತ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸಲ್ಲಕೆಾ    ಬಹಳ ಕಷಿ ಇದ್ ೆ ಎಿಂದ್ು  ಬಹಳಷುಿ 
ಜನ್ರು  ಹೆೀಳಿದ್ಾದರ.ೆ   ಮತ್ುು  ಇತಿುೀಚೆಗೊ    ಕೊಡ  ವಾಯಖ್ಾಯನ್    ಮಾಡಿರುತಾುರೆ.    
ಸಿಂವಿಧಾನ್  ರಚನಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೊ     ಇದ್ರ  ಬಗೆೆ  ಚಚೆಾಯಾಗಿದ್ೆ.    ಯಾವ ರಿೀತಿ  
ಇರಬೀೆಕು,  ಹೀೆಗೆ ಇರಬೀೆಕು  ಎನ್ುುವುದ್ರ  ಬಗೆೆ   ಬಹಳಷುಿ ಚಚೆಾಗಳಾಗಿವೆ.   ನ್ನ್ು ಪ್ರಕಾರ  
ಯಾವುದ್ಾದ್ರೊ   ಒಿಂದ್ು ಸಿಂವಿಧಾನ್ ರಚನೆಯಾಗುವಿಂತ್ಹ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ   ಇಷೆೊಿಿಂದ್ು 
ಸುಧಿೀಘಾವಾದ್  ಚಚೆಾ  ಆಗಲ್ಲಲಿ.     ಒಿಂದ್ು ವಿಚಾರವನ್ುು  ಈ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ  ಗಮನಸಬೆೀಕು.    
ನ್ಮಾ ಸಿಂವಿಧಾನ್ ಸಮಿತಿ ಸಭ ೆ  ಕಾಯಾನವಾಹಿಸುವಿಂತ್ಹ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ   ದ್ೆೀಶದ್ಲ್ಲಿ  ಒಿಂದ್ು 
ಸಹಜವಾದ್ಿಂದ್ತ್ಹ ವಾತಾವರಣ್  ಇರಲ್ಲಲಿ.  2ನೆೀ ಮಹಾಯುದ್ಿ  ಮುಗಿದತ್ುು.  ದ್ೆೀಶ  
ವಿಭಜನೆಯಲ್ಲಿತ್ುು.  ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ಮಾತ್ುಕತೆಗಳು  ನ್ಡಯೆುತಿುದ್ದವು.   ದ್ೆೀಶ ವಿಭಜನೆಯಾಗಬೆೀಕೆೊೀ 
ಬೆೀಡವೀ  ಎನ್ುುವ  ಬಗೆೆ   ಬಾವನಾತ್ಾಕವಾದ್ಿಂತ್ಹ, ಬಹಳ  emotion ನಿಂದ್  
ಕೊಡಿರುವಿಂತ್ಹ ಚಚಾೆಗಳು  ನ್ಡಯೆುತಿುದ್ದವು.  ಅದ್ರಲೊಿ  ಈ  ನಾಯಕರುಗಳು  
ಭಾಗವಹಿಸುತಿುದ್ದರು.   ಸಿಂವಿಧಾನ್ ರಚನಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲೊಿ ಸಹ  ಭಾಗವಹಿಸುತಿುದ್ದರು.    
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ಹಿೀಗಾಗಿ,  ಈ ಸಿಂವಿಧಾನ್   ರಚನೆ  ಮಾಡುವಿಂತ್ಹ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಎಷುಿ ಸಿಿತ್ 
ಪ್ರಜ್ಞರಾಗಿದ್ದರು    ಎಿಂದ್ು  ಯೀಚನೆ  ಮಾಡಬೆೀಕಾಗುತ್ುದ್ೆ.  ಹೊೆರಗಡ ೆ  ನ್ಡಯೆುವಿಂತ್ಹ    
ಘಟನೆಗಳಿಗೊ    ಈ ದ್ೆೀಶವೆೀ  ಇಬಾಬಗವಾಗುವ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ    ಮತಿೀಯ  ಆಧಾರದ್  ಮೀಲೆ  
ಇದ್ದಿಂತ್ಹ     ಭಾವನಾತ್ಾಕ  ವಿಚಾರಗಳಿಗೊ  ಮತ್ುರ  ದ್ೆೀಶದ್  ಮುಿಂದನ್ ಭವಿಷಯವನ್ುು 
ರೊಪಿಸುವಿಂತ್ಹ ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ    ಯಾವ ರಿೀತಿಯ  ಮನ್ ಸಿಿತಿಯಲ್ಲಿ   ಅವರು   
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ಾದರನೆ್ುುವುದ್ನ್ುು     ನಾವು ಗಮನಸಲೆೀ ಬೆೀಕಾದ್ ವಿಷಯ.     ಪ್ರತಿ 
ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿಯೊ ಸಹ    ಈ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೀೆದಕ ೆ  ಸಿಕಾದ್ಾಗ   ಮಾತ್ನಾಡುವ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ   
ಹೆೀಳಿಯ್ಕೀ  ಹೆೀಳುತಾುರೆ.   ಸ್ಾವಾಜನಕ ಬದ್ುಕನ್ಲ್ಲಿ  ನೀವು  ಏನ್ು  ಓದ್ದದ್ದರೊ ಪ್ರವಾಗಿಲಿ.     
ಸಿಂವಿಧಾನ್ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯ ನ್ಡವಳಿಗಳನ್ುು     ಪ್ರತಿಯಬಬರು  ಓದ್ಬೆೀಕಾಗಿರುವುದ್ು ಬಹಳ  
ಮುಖ್ಯ.   ಇದ್ರ  ಮಾಹಿತಿ ನ್ಮಾ ಗರಿಂಥಾಲಯದ್ಲ್ಲಿ ಲಭಯವಿರುತ್ುದ್ೆ.  ಇದ್ನ್ುು  ಓದ್ಲೆೀ  
ಬೆೀಕಾಗುತ್ುದ್ೆ.     ಕಾರಣ್  ಏನೆಿಂದ್ರೆ ಮುಿಂದನ್ ಹಲವಾರು ದ್ಶಕಗಳ ಕಾಲ, ಶತ್ಮಾನ್ಗಳ  
ಕಾಲ  ಪ್ರಭಾವ ಬಿೀರುವಿಂತ್ಹ  ಸಿಂವಿಧಾನ್   ರಚನೆ  ಮಾಡುವಿಂತ್ಹ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ  ಏನೆೀನ್ು   
ವಿಚಾರಗಳನ್ುು    ಚಚೆಾ    ಮಾಡಬೀೆಕಾಗುತ್ುದ್ೆ.  ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ಮೀಯ  ಪ್ದ್ದತಿ  ಇರಬೀೆಕೆೊೀ, 
ಸಿಂಸದೀಯ ಪ್ದ್ಿತಿ   ಇರಬೀೆಕೊೆೀ   ಎನ್ುುವ  ಬಗೆೆ  ಇಷೆೊಿಿಂದ್ು ಒಳೆುಯ  ಚಚೆಾಯಾಗಿದೆ್.  
ಅದ್ನ್ುು  ನಾವು ಗಮನಸಬೆೀಕು.    ಮತೆು  ಯಾರಿಗ ೆ ಮತ್ದ್ಾನ್ ಹಕುಾ  ಕೊೆಡಬೀೆಕೊೆೀ ಅಥವಾ  
ಕೆೊಡಬಾರದ್ು   ಎನ್ುುವ  ಬಗೆೆ  ಚಚಾೆಯಾಗಿದ್ೆ.  ಕೆೀಿಂದ್ರದ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಜಯದ್  ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 
ಮಧ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಸುಧಿೀಘಾವಾದ್  ಚಚೆಾಯಾಗಿದೆ್.   ಸಿಂವಿಧಾನ್ ರಚನೆ  ಮಾಡುವ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಡಾ|| 
ಬಾಬಾ ಸ್ಾಹೆೀಬ ಅಿಂಬೀೆಡಾರ ರವರು  ಬಹಳ ಸಪಷಿವಾದ್  ಒಿಂದ್ು ಮಾತ್ನ್ುು  ಹೆೀಳಿದ್ದರು.     
“ಮುಿಂದ್ ೆ ಒಿಂದ್ು  ದವಸ  ಈ ಸಿಂವಿಧಾನ್ ಅದ್ರ ಆಶಯಕೆಾ ಅನ್ುಗುಣ್ವಾಗಿ ಕಾಯಾನವಾಹಿಸದ್ೆೀ  
ಹೆೊೀದ್ರ,ೆ ಅದ್ು ಸಿಂವಿಧಾನ್ದ್ ತ್ಪ್ುಪ  ಆಗುತ್ುದ್ೆ.   ಆ   ಸಿಂವಿಧಾನ್ವನ್ುು   ನವಾಹಣೆ  ಮಾಡಲ್ಲಕಾೆ   
ನಾವು ಆಯ್ಕಾ  ಮಾಡಿಕೊೆಿಂಡಿರುವಿಂತ್ಹ   ಪ್ರತಿನಧಿಗಳ  ತ್ಪಾಪಗುತ್ುದ್ೆ  ಹೊೆರತ್ು ಸಿಂವಿಧಾನ್ದ್  
ತ್ಪಾಪಗುವುದಲಿ.     

ಒಿಂದ್ು ಸಿಂವಿಧಾನ್ ಎಷೆಿೀ   ಉತ್ುಮವಾಗಿದ್ದರೊ      ಕೊಡ  ಕೆಟಿ   ವಯವಸೆ್ಿಗ ೆ 
ಸಿಕಾದ್ಿಂತ್ಹ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ    ಅದ್ು  ಕೆಟಿದ್ೆದೀ ಆಗುತ್ುದ್ೆ.  ಒಿಂದ್ು ಸಿಂವಿಧಾನ್  ಎಷೆಿೀ  
ಕೆಟಿದ್ಾದಗಿದ್ದರೊ  ಸಹ ಅದ್ು  ಒಳೆುಯವರ  ಕೆೈಗ ೆ  ಸಿಕಾದ್ಿಂದ್ತ್ಹ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ  ಒಳುೆಯದ್ೆೀ  
ಆಗುತ್ುದ್ೆ ಎಿಂದ್ು ಅವರು  ಹೆೀಳಿರುವುದ್ನ್ುು  ನಾವು  ಗಮನಸಬೀೆಕಾಗುತ್ುದ್.ೆ   
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ಹಿೀಗಾಗಿ, ಈ ಸಿಂವಿಧಾನ್ಗಳ  ವಿಚಾರವಾಗಿ ತ್ತ್ಾ  ನಯಮಗಳಲ್ಲಿ ದ್ೊೆಡಡ  ಹೆಸರು    
ಗಳಿಸಿದ್ಿಂತ್ಹ  ಅರಿಸ್ಾಿಟಲ್,  ಸ್ಾಕೆರಟ್ಟಸ   ಅಥವಾ  ಪೆಿೀಟೆೊೀ  ಇರಬಹುದ್ು  ಇವರುಗಳು    
ಗಿರೀಸ್ನ್ ಅಥೆನಸ್ನ್ಲ್ಲಿ  ಕುಳಿತ್ುಕೆೊಿಂಢು  ಕರ.ಪ್ೊ.  342   ಹಾಗೊ 354   ರ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ    
ಅನೆೀಕ ಚಚಾೆಗಳನ್ುು  ಮಾಡಿದ್ುದ,  ಕೆಲವು  ವಿಷಯಗಳನ್ುು  ತ್ಮಾ ಗಮನ್ಕೆಾ  ತ್ರುತುೆೀನೆ.          
ಇತಿುೀಚೆಗ ೆ  ಪೆಿೀಟೊೆೀ    ಬಗೆೆ ಒಳೆುಯ ಲೆೀಖ್ನ್ಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ುದ, ಅದ್ನ್ುು   ನನುೆಯೀ  
ಮನೆುಯೀ  ನಾನ್ು ಸಹ  ಓದರುತೆುೀನೆ.  ಹಿೀಗಾಗಿ    ಏನೆೀ  ನಯಮಗಳನ್ುು  ಮಾಡಿದ್ದರೊ ಸಹ 
ಅದ್ನ್ುು ಸಿಂವಿಧಾನ್ದ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ  ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ುದ್ೆ.   ಡಾ||  ಅಿಂಬೀೆಡಾರ್ ರವರು ಸಿಂವಿಧಾನ್ದ್   
ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ  ಒಿಂದ್ು  ಮಾತ್ನ್ುು   ಹೆೀಳುತಾುರೆ.    ಇದ್ು ಸಿಂವಿಧಾನ್ ರಚನೆ  ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ  
ಆಡಿರುವಿಂತ್ಹ  ಮಾತ್ು ಈಗಿದ್,ೆ  ”್I feel that the Constitution is workable, it is 
flexible and it is strong enough to hold the country together both in 
peace time and in war time.  Indeed, if I may so, if things go wrong 
under the new Constitution, the reason will not be that we had a bad 
Constitution.  What we will have to say is, that Man was vile.’”್ ್Vile 
ಎಿಂದ್ರೆ ಮನ್ುಷಯ  ಅವನು ಸಾಲಪ ಒಬಬ ನೀಚ  ಮತ್ುು  ಮಹಾ ಕೆಟಿವನಾಗಿದ್ದಿಂತ್ಹ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ       
ಆಡಿರುವ  ಮಾತು  ಇದಾಗಿದೆ  ಎಂದು ಆ ಸಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ  ಹೇೆಳುತಾತರೆ.    ಇಡಿೀ ಜಗತಿುನ್ಲ್ಲಿ 
ಒಿಂದ್ು ವಯವಸೆ್ಿಯನ್ುು ಜಾರಿಗ ೆತ್ರಬೀೆಕಾದ್ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಬಹಳಷುಿ ಜನ್ ತಾಯಗವನ್ುು ಮಾಡಿದ್ಾದರ.ೆ  
ಕೆೀವಲ ನ್ಮಾ ದ್ೀೆಶದ್ಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲಿ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ಾ ಇರುವ ವಿಶಾದ್ ವಿವಿಧ್ ದ್ೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ 
ರಿೀತಿಯಾಗಿದೆ್.  ನ್ನ್ಗೆ ತಿಳಿದರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಪ್ಿಂಚದ್ಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪ್ುಟಿ ರಾಷರಗಳೂ ಸ್ೀೆರಿ 
192 ರಿಿಂದ್ 200-212ರವರೆಗ ೆ ರಾಷರಗಳಿವೆ.  ಅದ್ರಲ್ಲಿ 120 ದ್ೆೀಶಗಳು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ಾವನ್ುು 
ಒಪಿಪಕೆೊಿಂಡಿವೆ.  ರಷಾಯ, ಚಿೀನಾ, ವಿಯ್ಕಟಾುಿಂ ಮುಿಂತಾದ್ ಕಮುಯನಸಿ್ ದ್ೀೆಶಗಳನ್ುು ಹೆೊರತ್ುಪ್ಡಿಸಿ 
120 ದ್ೆೀಶಗಳು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ಾ ಹೊೆಿಂದವ.ೆ  ಅಿಂದ್ರ ೆ ಇಡಿೀ ಪ್ರಪ್ಿಂಚದ್ ಜನ್ಸಿಂಖ್ೆಯಯ ಸುಮಾರು 
58.2ರಷುಿ ಜನ್ ಈ ಸಿಂಸದೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ಾವನ್ುು ಒಪಿಪಕೊೆಿಂಡಿದ್ಾದರೆ. ಆಸಕುರು The 
Constituent Assembly debate and Plato’s “The Republic”್ ಪ್ುಸುಕವನ್ುು 
ಓದ್ಬಹುದ್ು.  ಸ್ಾಕೆರಟ್ಟೀಸ್ನ್ ಮತ್ುು ಅರಿಸ್ಾಿಟಲ್ನ್ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ುು ಓದ್ಬಹುದ್ು.  

ಒಿಂದ್ರೆಡು ನಮಿಷಗಳು ನಾನ್ು ಪೆಿೀಟೆೊ ಅವರ ಬಗೆೆ ಹೆೀಳಲ್ಲಚಿಛಸುತುೆೀನೆ.  ಕಾರಣ್ ಎಿಂದ್ರೆ 
ಈ ಪ್ರಪ್ಿಂಚದ್ಲ್ಲಿ ಒಿಂದ್ು ವಯವಸೆ್ಿಯನ್ುು ರೊಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಇವರ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ಾವಾದ್ುದ್ು.  History, 
Geography  ಎಿಂದ್ು ಬೆೀರ ೆಬೆೀರ ೆಹೆಸರಿನಿಂದ್ ಕರೆಯಲಪಡುವ ವಿವಿಧ್ ವಿಷಯಗಳಿದ್ುದ, ರಾಜಕೀಯ 
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ಶಾಸಿವನ್ುು ಮಾತ್ರ  Political Science ಎಿಂದ್ು ಮಾತ್ರ ಕರಯೆಲಾಗುತ್ುದ್ೆ.  ಏಕೆಿಂದ್ರ ೆ
ರಾಜಕಾರಣ್ ಎನ್ುುವುದ್ು ಒಿಂದ್ು ವಿಜ್ಞಾನ್.  ಲಘುವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಎಿಂದ್ು ಬಳಸುತಾುರೆ.  
Practical Politics ನ್ಲ್ಲಿ ಅದ್ು ಸತ್ಯವಿರಬಹುದ್ು. ಆದ್ರೆ ಇದ್ನ್ುು Political Science ಎಿಂದ್ು 
ಕರಯೆಲಾಗುತ್ುದ್ೆ.  Geography Science, Historical Science ಎಿಂದ್ು ಏಕ ೆ
ಕರಯೆುವುದಲಿ? Political Science ಎನ್ುುವುದ್ು ಸಹ ಅಷೆಿೀ ಆಳವಾದ್ಿಂತ್ಹ ಅಧ್ಯಯನ್ 
ಮಾಡುವ ವಿಚಾರ.  ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ್ ಯಾಜಿ ಎನ್ುುವವರು ಬರೆದರುವ ಒಿಂದ್ು ಲೆೀಖ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿರುವ 
ಕೆಲವು ಮಾತ್ುಗಳನ್ುು ನಾನ್ು ಇಲ್ಲಿ ನಮಾ ಗಮನ್ಕಾೆ ತ್ರಬಯಸುತೆುೀನೆ.   

“ಪಾಶಾಿತ್ಯ ಸಿಂಸೃತಿಯನ್ುು ರೊಢಿಸುವಲ್ಲಿ ಗಿರೀಸ್ನ್ 
ಪ್ರಭಾವ ದ್ೆೊಡಡದ್ು.  ಅದ್ರಲೊಿ ಕರ.ಪ್ೊ. 510 ರಿಿಂದ್ 320 
ರವರೆಗಿನ್ ಅವಧಿಯನ್ುು ಶಾಸಿಿೀಯ ಸಮಾಜವೆಿಂದ್ು 
ಗುರುತಿಸುತಾುರೆ.  ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಥೆನಸ್ ಅನ್ುು 
ಕೆೀಿಂದ್ರವಾಗಿಟುಿಕೆೊಿಂಡು ತ್ತ್ಾಶಾಸಿ, ಧಾಮಿಾಕ ಚಿಿಂತ್ನೆ, ಕಲೆ, 
ನಾಟಕ, ಸ್ಾಹಿತ್ಯಗಳಲೆಾಿ ಬೆಳದೆದ್ದವು.  ಆಗ ಅಥೆನಸ್ನ್ಲ್ಲಿ 
ನೆೀರವಾದ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ಾ ವಯವಸೆ್ಿ ಇತ್ುು.  20 ವಷಾ ಮೀಲಪಟಿ 
ಎಲಿರೊ ಸಿಂಸತಿುನ್ಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತ್ಮಾ ನಣ್ಾಯವನ್ುು 
ಹೆೀಳಬಹುದತ್ುು.  ಅಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳು ಬಹುಮತ್ದ್ ಆಧಾರದ್ 
ಮೀಲೆ ತಿೀಮಾಾನ್ವಾಗುತಿುದ್ದವು.  ಇದ್ೆೀ ಹೆೊತಿುಗೆ ಕರ.ಪ್ೊ. 
423ರಿಿಂದ್ 342ರವರೆಗ ೆ ಜಿೀವಿಸಿದ್ದ ಪೆಿೀಟೆೊೀನ್ ಕೆೊಡುಗೆ 
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ಾ ವಯವಸೆ್ಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ುದೆ್.  ಈ 
ಪ್ರಬುದ್ಿ ಅಥೆನಸ್ನ್ ಸಮಾಜದ್ಲ್ಲಿ ಪೆಿೀಟೆೊೀನ್ ಜೆೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ನ್ 
ಗುರು ಸ್ಾಕೆರಟ್ಟಸ್, ಆತ್ನ್ ಶ್ಷಯ ಅರಿಸ್ಾಿಟಲ್ ಅವರೊ ಸಹ 
ಮುಖ್ಯರಾಗುತಾುರೆ.  ಅದ್ರಲ್ಲಿಯೊ ಪೆಿೀಟೆೊ ಪಾರರಿಂಭಿಸಿದ್ 
ಅಕಾಡೆಮಿ ಪಾಶಾಿತ್ಯ ಜಗತಿುನ್ಲ್ಲಿ ಉನ್ುತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀಡುವ 
ಮತ್ುಮದ್ಲ ಕೆೀಿಂದ್ರವೆಿಂದ್ು ಘೊೀಷ್ಟಸಲಪಟ್ಟಿದೆ್.್“್ 

ಸ್ಾಕೆರಟ್ಟಸ್ ಬಗೆೆ ತ್ಮಗಲೆಾಿ ತಿಳಿದದ್ೆ. ಸ್ಾಕರೆಟ್ಟಸ್ನ್ನ್ುು ಮರಣ್ ದ್ಿಂಡನೆಗ ೆ ಗುರಿಪ್ಡಿಸಿ  
ಬಲವಿಂತ್ ವಿಷಪಾರಷನ್ದ್ ಮೊಲಕ ಕೊೆಲಿಲಾಗುತ್ುದ್.ೆ  ಆ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಚಚ್ಾನ್ವರ ಆಡಳಿತ್ 
ಬಹಳ ಪ್ರಬಲವಾಗಿತ್ುು.  ಪ್ರತಿಯಿಂದ್ರ ಮೀಲೊ ಧಾಮಿಾಕ ನಯಿಂತ್ರಣ್ ಇತ್ುು.  ಆಗ ಇದ್ದಿಂತ್ಹ 
ಧಾಮಿಾಕ ಮುಖ್ಿಂಡರಲೆಿರೊ ಭೊಮಿ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿದ್ೆ ಎನ್ುುವ ತಿೀಮಾಾನ್ದ್ಲ್ಲಿದ್ದರು.  ಸ್ಾಕೆರಟ್ಟಸ್ 
ಅವರು ಅದ್ು ಸುಳುು,  ಭೊಮಿ ದ್ುಿಂಡಗಿದ್ುದ, ಸೊಯಾನ್ ಸುತ್ು ಸುತ್ುುತ್ುದ್ೆ ಎಿಂದ್ು ತ್ಮಾ 
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ವಿಚಾರವನ್ುು ಪ್ರತಿಪಾದಸಿದ್ರು. ಸ್ಾಕೆರಟ್ಟಸ್ನ್ ಮತೆೊುಿಂದ್ು ಪ್ರಸಿದ್ಿವಾದ್ ಉಕು “ನಮಗೆೀನ್ೊ ತಿಳಿದಲಿ 
ಎಿಂದ್ು ಭಾವಿಸುವುದ್ೆೀ ನಜವಾದ್ ಜ್ಞಾನ್.”್ 

ಹಿೀಗೆ ಅಲ್ಲಿನ್ ಚಚ್ಾನ್  ಪ್ರಮುಖ್ರು ಸ್ೀೆರಿ  ಇವರು ಯುವಕರನ್ುು ಧಾಮಿಾಕತೆಯಿಿಂದ್ 
ವಿಮುಖ್ಗೊೆಳಿಸುತಿುದ್ಾದರೆ ಎಿಂದ್ು ಒಿಂದ್ು ದನ್ದ್ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ುು ನ್ಡಸೆಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಷಪಾನ್ವನ್ುು 
ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ದವಿಂಗತ್ ಸಿದ್ಿಯಯ ಪ್ುರಾಣಿಕರು ತ್ಮಾ ಕವನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಹೆೀಳಿರುವುದ್ನ್ುು 
ತಾವೆಲಿರೊ ಓದರುತಿುೀರಿ.   

“ಬುದ್ಿ, ಬಸವ ಮನ ೆಬಿಟಿ ಘಳಿಗೆ  
ಯ್ಕೀಸು ಶ್ಲುಬೆಗೆೀರಿದ್ ಘಳಿಗೆ  
ಪೆೈಗಿಂಬರರಿಗ ೆದ್ೆೀವವಾಣಿ ಕೆೀಳಿದ್ ಘಳಿಗೆ  
ಸ್ಾಕೆರಟ್ಟಸ್ ವಿಷ ಕುಡಿದ್ ಘಳಿಗೆ  
ನ್ೊಯಟನ್ ಬಿೀಳುವ ಹಣ್ಣನ್ುು ಕಿಂಡ ಘಳಿಗೆ  
ಆಕಾಮಿಡಿಸ್ ನೀರಿನ್ ತೆೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಳಿದ್ ಘಳಿಗೆ  
ಗಾಿಂಧಿೀಜಿ ಕಾಿಂಗೆರಸ್ನ್ ಕಣ್ಾನಾಲ ತೆೊಡಿಸಿದ್ ಘಳಿಗೆ  
ಈ ಘಳಿಗೆಗಳಲೆಾಿ ಶತ್ಮಾನ್ಕೆಾ ಸ್ಾಟ್ಟ ನೆೊೀಡಾ  
ಸಾತ್ಿಂತ್ರ ಧಿೀರ ಸಿದ್ದೆೀಶಾರಾ” 

ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಾಕೆರಟ್ಟಸ್, ನ್ೊಯಟನ್, ಆಕಾಮಿಡಿಸ್ ಎಲಿರನ್ೊು ಉಲೆಿೀಖ್ ಮಾಡಿದ್ಾದರ.ೆ  ಸ್ಾಕೆರಟ್ಟಸ್ 
ಅವರು ವಿಷವನ್ುು ಕುಡಿದ್ು ಸತಿುದ್ದರೊ ಸಹ ಇಿಂದಗೊ ಅವರ ವಿಚಾರವನ್ುು ಚಚೆಾ ಮಾಡುತಿುರುವುದ್ು 
ಮುಖ್ಯ ಎನ್ುುವುದ್ನ್ುು ನಾನ್ು ಹೆೀಳಬಯಸುತೆುೀನ.ೆ   

ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಒಿಂದ್ು ಕಾವಯ ಖ್ಡೆಕಾಿಂತ್ ಹೆಚುಿ ಶಕುಯುತ್ವಾಗಿರುವುದ್ು ಎನ್ುುವುದ್ನ್ುು 
ಪ್ರಪ್ಿಂಚಕೆಾ ತೊೆೀರಿಸಿಕೊೆಟಿವರು ಸ್ಾಕೆರಟ್ಟಸ್ ಮತ್ುು ಪೆಿೀಟೆೊ.   ಪೆಿೀಟೊೆ ಅವರು “The Republic”್
ಎನ್ುುವ ಪ್ುಸುಕವನ್ುು ಬರೆದ್ು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಾಕೆರಟ್ಟಸ್ಗೆ ಏನೆೀನ್ು ಹೆೀಳಲ್ಲಕೆಾ ಸ್ಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲಲಿವ 
ಅದ್ೆಲಿವನ್ೊು ಬೆೀರ ೆ ಬೀೆರ ೆ ಪಾತ್ರಗಳ ಮುಖ್ಾಿಂತ್ರ ಹೆೀಳಿಸುವಿಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನ್ುು ಮಾಡುತಾುರ.ೆ  
ಸ್ಾವಾಜನಕ ಬದ್ುಕನ್ಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಒಿಂದ್ು ಉದ್ಾಹರಣೆಯನ್ುು ನೀಡಿ ಪೆಿೀಟೆೊ ಅವರ ಬಗೆೆ 
ಪ್ರಸ್ಾುಪ್ವನ್ುು ನಲ್ಲಿಸುತೆುೀನ.ೆ್ ್ “Moment of Truth”್ and “Eternal Truth”್ ಎಿಂದ್ು 
ಇರುತ್ುದ್ೆ.  ಅದ್ಕೆಾ ಅವರು ಒಿಂದ್ು ಉದ್ಾಹರಣೆಯನ್ುು ಕೊೆಡುತಾುರ.ೆ  ಒಬಬ 
ಮಹಾದ್ಾನಯಾಗಿದ್ದವನ್ು ಸದ್ಾ ಕಾಲ ದ್ಾನ್ ಮಾಡುತ್ುಲೀೆ ಇರುತಾುನೆ.  ಯಾವುದ್ೆೊೀ ಒಿಂದ್ು 
ಕಾರಣ್ಕೆಾ ಒಿಂದ್ು ದನ್ ಅವನಗ ೆದ್ಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಲ್ಲಲಿ. ಅಿಂದ್ು ಯಾವತ್ೊು ದ್ಾನ್ ಮಾಡದರುವ 
ವಯಕುಯಬಬ ದ್ಾನ್ ಮಾಡುತಾುನೆ.  ಆಗ ಪ್ರತಿನತ್ಯ ದ್ಾನ್ ಪ್ಡಯೆುತಿುದ್ದವನ್ು ಪ್ರತಿದನ್ ದ್ಾನ್ 
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ಮಾಡುತಿುದ್ದವನ್ ಬಗೆೆ ಇಷುಿ ದನ್ ಇವನ್ು ಸರಿ ಇದ್ದ, ಈಗ ಕೆಟುಿ ಹೆೊೀದ್ ಎಿಂಬ ಮಾತ್ನಾುಡುತಾುನೆ.  
ಯಾವತ್ೊು ಕೆೊಡದ್ವನ್ು ಒಿಂದ್ು ದನ್ ಕೆೊಟ್ಟಿದ್ದಕೆಾ ಇಷುಿ ದನ್ ಸರಿ ಇರಲ್ಲಲಿ, ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿದ್ಾದನೆ 
ಎನ್ುುವ ಮಾತ್ನ್ುು ಹೆೀಳುತಾುನೆ. ಅಪ್ರೊಪ್ಕೆಾ ಒಿಂದ್ು ದನ್ ದ್ಾನ್ ಕೆೊಟಿವನಗೆ ಮಚುಿಗೆ 
ಸಿಗುತ್ುದ್ಯೆ್ಕೀ ವಿನ್ಃ ಪ್ರತಿದನ್ ದ್ಾನ್ ನೀಡುತಿುದ್ದವನಗ ೆಸಿಗುವುದಲಿ.  ಇದ್ಕೆಾ ಪೆಿೀಟೊೆ “Moment of 
Truth”್್ಎಿಂದ್ು ಹೆೀಳುತಾುರೆ.  ಈಗ “Moment Of Truth”್್ಅಿಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ಷಣ್ದ್ ಸತ್ಯವನ್ುು 
ಹೆೀಳುತಾುರ ೆ ಎನ್ುುವ ಮಾತ್ನ್ುು ಪೆಿೀಟೊೆ ಹೆೀಳುತಾುರೆ.  ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪೆಿೀಟೆೊ ಅವರ ಪ್ರಸ್ಾುಪ್ವನ್ುು 
ಬಿಡುತೆುೀನ.ೆ   

ಈಗ ನ್ನ್ಗ ೆಕೆೊಟ್ಟಿರುವ ವಿಷಯ ಪ್ರಶೆುಗಳು, ಗಮನ್ ಸ್ಳೆೆಯುವ ಸೊಚನೆಗಳು, Matter of 
Public Importance.  ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಹೆಚುಿ ಹೀೆಳುವುದ್ು ಏನ್ೊ ಇಲಿ.  ಒಿಂದ್ು ಪ್ರಶೆುಯನ್ುು 
ಹಾಕದ್ಾಗ ಅದ್ನ್ುು ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು allow ಮಾಡಿದ್ರೆ Starred Question ಆಗುತ್ುದ್ೆ.  
ಇಲಿವಾದ್ರ ೆUnstarred Question ಆಗುತ್ುದ್ೆ.  ಪ್ರಶೆು ಕೆೀಳುವ ಪ್ರವೃತಿು ಮನ್ುಷಯನ್ಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ 
ಪಾರರಿಂಭವಾಯಿತ್ು ಎಿಂದ್ು ನ್ಮಗೆ ನಾವೀೆ ಪ್ರಶ್ುಸಿಕೊೆಳೂೆುೀಣ್.  ಒಬಬ ಮನ್ುಷಯ ಏಕೆ ಪ್ರಶೆು 
ಮಾಡಬೀೆಕು? ಮೊಲತ್ಃ ಮನ್ುಷಯ ಶ್ಲಾಯುಗದ್ಲ್ಲಿ ಕಾಡುಮೀಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆಯುತಾು ತ್ಮಾ 
ಜಿೀವನಾಧಾರಕಾಾಗಿ ಬೆೀಟಯೆಾಡುತಿುದ್ದರು. ಕರಮೀಣ್ವಾಗಿ ಭೊಮಿಯನ್ುು ಬಳಸಿಕೆೊಿಂಡು ಬೆಳಯೆನ್ುು 
ತೆಗೆಯುವುದ್ರ ಬಗೆೆ ಅರಿವು ಮೊಡಿತ್ು. ಬಳೆೆಗಳನ್ುು ಬೆಳೆಯುವ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಪಾರಣಿಗಳ 
ಹಾವಳಿಯನ್ುು ತ್ಡಯೆಲು ಅದ್ಕೆೊಾಿಂದ್ು ಧಾಮಿಾಕ ರೊಪ್ವನ್ುು ಕೆೊಡಲಾಯಿತ್ು.  ಕೆೊಡಗಿನ್ವರಿಗೆ 
ದ್ೆೀವರ ಕಾಡು ಬಗೆೆ ತಿಳಿದದ್.ೆ  ನ್ಮಾ ಊರಿನ್ ಕಡಯೆಲ್ಲಿಯೊ ಕೆಲವು ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿದ್ೆ.  ಅದ್ು 
ಪ್ವಿತ್ರವಾದ್ುದ್ು ಎಿಂದ್ು ಧಾಮಿಾಕ ರೊಪ್ವನ್ುು ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೊ ಹೆೊೀಗಬಾರದ್ು ಎಿಂದ್ು 
ಮಾಡಿದ್ರು.  ಮನ್ುಷಯ ತ್ನ್ು ಬದ್ುಕನ್ುು ಕಟ್ಟಿಕೊೆಳುುವುದ್ಕಾಾಗಿ ಸಿಂಘಜಿೀವಿಯಾಗಿ ಕೃಷ್ಟಯನ್ುು 
ಅವಲಿಂಬಿಸುತಾುನ.ೆ  ಸಿಂಘಜಿೀವನ್ ಪಾರರಿಂಭವಾದ್ ನ್ಿಂತ್ರ ಕುತ್ೊಹಲ ಹೆಚಾಿದ್ಾಗ ಪ್ರಶೆು ಮಾಡುವ 
ಪ್ರವೃತಿು ನಧಾನ್ವಾಗಿ ಪಾರರಿಂಭವಾಯಿತ್ು.  ಇದ್ು ನನುೆ ಮನೆುಯಿಿಂದ್ ಅಿಂದ್ರ ೆನ್ಮಾ ಸಿಂವಿಧಾನ್ 
ಅಿಂಗಿೀಕಾರವಾದ್ ನ್ಿಂತ್ರ ಪಾರರಿಂಭವಾಗಿರುವುದ್ೆೀನ್ಲಿ.  ಬಹಳ ಹಿಿಂದನಿಂದ್ಲೊ ಪ್ರಶೆು ಮಾಡುವ 
ಪ್ರವೃತಿು ಪಾರರಿಂಭವಾಗಿದ್.ೆ  ಸ್ಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರನಾುದ್ರೊ ಪ್ರಶೆು ಮಾಡುವುದ್ಕಾೆ ಮದ್ಲು 
ನ್ಮಾನ್ುು ನಾವು ಪ್ರಶೆು ಮಾಡಿಕೊೆಳುಬೀೆಕೆಿಂದ್ು ಹೆೀಳುತಾುರ.ೆ ವಿಶೆೀಷವಾಗಿ ಸ್ಾವಾಜನಕ 
ಬದ್ುಕನ್ಲ್ಲಿರುವವರು ಮದ್ಲು ನ್ಮಾನ್ುು ನಾವು ಪ್ರಶೆು ಮಾಡಿಕೊೆಳುಬೆೀಕು.  ಹೆೊೀರಾಟ 
ಮಾಡುವುದ್ಾದ್ರೆ ನ್ಮಾ ವಿರುದ್ಿ ನಾವೀೆ ಹೊೆೀರಾಟ ಮಾಡಬೀೆಕು.  ನ್ಮಾ ವಿರುದ್ಿ ನಾವು ಹೆೊೀರಾಟ 
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ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದರೆ ಅದ್ು ದ್ೊೆಡಡ ಜಯ ಎನ್ುುವ ಮಾತ್ನ್ುು ಅನ್ುಭವಿಗಳಾಗಿರುವವರು ಹೀೆಳುತಾುರೆ.  
ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಶೆು ಯಾರನ್ೊು ಬಿಟ್ಟಿರುವುದಲಿ.   

ರಾಮಾಯಣ್ದ್ಲ್ಲಿ ರಾಮ ವನ್ವಾಸವನ್ುು ಮುಗಿಸಿ ಕಾಡುಮೀಡು ತಿರುಗಾಡಿಕೊೆಿಂಡು ಬಿಂದ್ 
ನ್ಿಂತ್ರ ರಾಮನೆೀ ದ್ೆೊಡಡದ್ಾದ್ಿಂತ್ಹ ಒಿಂದ್ು ಪ್ರಶೆುಯನ್ುು ಎದ್ುರಿಸಬೆೀಕಾಯಿತ್ು.  ಸ್ಾಮಾನ್ಯ  
ವಾಗಿರುವಿಂತ್ಹ ಒಬಬ ಅಗಸಯಮುನಯಿಿಂದ್ ಸಿೀತೆಯ ಪ್ವಿತರೆಯ ಬಗೆೆ ರಾಮ ಪ್ರಶೆುಯನ್ುು 
ಎದ್ುರಿಸಲೆೀಬೀೆಕಾಯಿತ್ು. ಅದ್ಕೆಾ ರಾಮ ಉತ್ುರ ಕೆೊಡಲೀೆಬೆೀಕಾಯಿತ್ು. ಸಿೀತೆಗೆ ಆಗಿುಪ್ರಿೀಕ್ೆ 
ಮಾಡಲೀೆಬೆೀಕಾಯಿತ್ು. ವಾಲ್ಲೀಕ ಸಿೀತೆಗೆ ಆಗಿುಪ್ರಿೀಕ್ೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ,  ಕುವಿೆಂಪ್ು ಸಮಾನ್ತೆಯ 
ಹರಿಕಾರರಾಗಿರುವ ಕಾರಣ್ಕಾಾಗಿ ಕುವೆಿಂಪ್ುರವರು ರಾಮಯಾಣ್ ದ್ಶಾನ್ದ್ಲ್ಲಿ ರಾಮನಗೊ 
ಆಗಿುಪ್ರಿೀಕ್ ೆ ಮಾಡಬೀೆಕಾಯಿತ್ು.  ಇದ್ು ಆಯಾಯ ಕವಿಗಳು ಕೆೊಟ್ಟಿರುವಿಂತ್ಹ ಅವರವರ 
ವಾಯಖ್ಾಯನ್ಕೆಾ ಬಿಂದರುವಿಂತ್ಹದ್ಾದಗಿದ್ೆ. ಅದ್ರಿಿಂದ್ಾಗಿ, ದ್ೆೊಡಡದ್ಾಗಿರುವಿಂತ್ಹ ಒಿಂದ್ು ಸಿಂದ್ೆೀಶವನ್ುು 
ಕೆೊಡುವುದ್ಕೆಾ ಕಾರಣ್ವಾಗಿರುವಿಂತ್ಹದ್ದನ್ುು ನೆೊೀಡಿದ್ೆದೀವೆ. ಆದ್ರಿಿಂದ್, ಪ್ರಪ್ಿಂಚಕಾೆ ಏನಾದ್ರೊ 
“ಗಿೀತೆೊೀಪ್ದ್ೀೆಶ”್ ಸಿಕಾದ್ದರೆ, ʼʼಭಗವದೆೀತೆ̓ ʼ ಸಿಕಾದ್ದರ ೆ ಅದ್ು ಪ್ರಶೆು ಕಾರಣ್ದಿಂದ್ಾಗಿಯ್ಕೀ 
ಸಿಗಬೆೀಕಾಗುತ್ುದ್ೆ. ಅಜುಾನ್ ಕುರುಕ್ೆೀತ್ರದ್ ಯುದ್ಿಕಾೆ ಹೆೊೀಗಿ  ಯುದ್ಿ ಮಾಡಲು ಎದ್ುರು-ಬದ್ರು 
ನಿಂತಿದ್ುದ ಆಗಿತ್ುು.  ಆಗ ಯುದ್ಿ ಪಾರರಿಂಭವಾಗಿದ್ದರೆ,್“ಗಿೀತೆೊೀಪ್ದ್ೆೀಶ”್ಇರುತಿುರಲ್ಲಲಿ ಅಥವಾ ಗಿೀತ ೆ
ರಚನೆಕೊಡ ಆಗುತಿುರಲ್ಲಲಿವೆೀನೊೆೀ ಗೆೊತಿುಲಿ. ಆದ್ರ,ೆ ಅಜುಾನ್ ನಾನ್ು ಯುದ್ಿ ಮಾಡಿ  ಇವರಲೆಿರನ್ುು 
ಏಕೆ ಕೆೊಲಿಬೆೀಕು? ಭಿೀಷಾಾಚಾರಿ, ದ್ೊೆರೀಣ್ಚಾರಿ ಮತ್ುು ಎಲಾಿ ಬಿಂಧ್ು-ಬಳಗದ್ವರು ಯುದ್ಿ 
ಭೊಮಿಯಲ್ಲಿ  ಎದ್ುರಿಗ ೆ ನಿಂತಿರುವುದ್ನ್ುು ನೆೊೀಡಿ ಇದ್ರಿಿಂದ್ ಅಿಂತಿಮವಾಗಿ ಗಳಿಸುವಿಂತ್ಹದ್ುದ 
ಏನ್ು? ಇವರಲೆಿರನ್ುು ಕೆೊಿಂದ್ು ಆಕಸ್ಾಾತಾಗಿ ಸಿಗುವ ರಾಜಯವನ್ುು ಅನ್ುಭವಿಸುವಿಂತ್ಹ ಮನ್ಸುಸ 
ಎಲ್ಲಿರುತ್ುದ್ೆಿಂದ್ು ಕೃಷಣನ್ನ್ುು ಪ್ರಶೆು ಕೆೀಳುತಾುನೆ. ಆಗ ಗಿೀತೆೊೀಪ್ದ್ೀೆಶವಾಗುತ್ುದ್ೆ. ಆಗ ಭಗವದೆೀತೆ 
ಪ್ರಪ್ಿಂಚಕೆಾ ಸಿಗುತ್ುದ್.ೆ ಅದ್ು ಪ್ರಪ್ಿಂಚದ್ ಸವಾಕಾಲ್ಲಕ ಶೆರೀಷಾವಾಗಿರುವಿಂತ್ಹ ಒಿಂದ್ು  ಉಪ್ನಾಯಸ  
ಅಥವಾ ವಾಯಖ್ಾಯನ್ ಎನ್ುುವಿಂತ್ಹ ಮಾತ್ು ಇವತಿುಗೊ ಸಹ ಇದ್ೆ. ನಾನ್ು ಇದ್ನೆುಲಾಿ 
ಉದ್ಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಏಕ ೆ ಕೆೊಡುತಿುದ್ದೆೀನೆಿಂದ್ರೆ, ತಾವೆಲಿರೊ ಬೆಳಗೆೆಯಿಿಂದ್ ರಾಜಕಾರಣ್ದ್ 
ಮಾತ್ುಗಳನ್ುು ಕೆೀಳಿ ಸ್ಾಕಾಗಿರುತ್ುದ್.ೆ ನ್ಮಗೊ  ಸಹ ಈ ಅನ್ುಭವವಾಗಿತ್ುು. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ 
ರಿೀತಿಯ ಹಿನೆುಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದರ ೆ  ಸುಲಭ ಎನ್ುುವ ಕಾರಣ್ಕೆಾ ಅಥವಾ ಸಾಲಪ ಕೊತ್ುಹಲವಿರಲ್ಲ ಎನ್ುುವ  
ಕಾರಣ್ಕಾಾಗಿ ಹೆೀಳುತಿುದ್ೆದೀನೆ. ಮಹಾ ಭಾರತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಬರುವಿಂತ್ಹ ಒಿಂದ್ು ಪ್ರಸಿಂಗದ್ಲ್ಲಿ ಪಾಿಂಡವರೆಲಿರೊ 
ವಾನ್ವಾಸದ್ಲ್ಲಿರುವಿಂತ್ಹ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಬಬ ಬಾರಹಾಣ್ ಬರುತಾುನೆ. ಆ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಒಿಂದ್ು 
ಜಿಿಂಕ ೆಬಿಂದ್ು ಆ ಬಾರಹಾಣ್ನ್ನ್ುು  ಎತಿುಕೆೊಿಂಡು ಹೆೊೀಗುತ್ುದ್ೆ.  ಆ ಜಿಿಂಕಯೆನ್ುು ಹಿಡಿಯುವುದ್ಕೆಾ 
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ಪಾಿಂಡವರೆಲಿರೊ ಪ್ರಯತ್ು ಪ್ಡುತಾುರೆ. ಆ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಬಾಣ್ಗಳನ್ುು ಬಿಡುತಾುರ.ೆ  ಆದ್ರೊ ಸಹ, 
ಜಿಿಂಕ ೆಸಿಗುವುದಲಿ.  ಆ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಪಾಿಂಡವರಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೆೀಕೆಿಂದ್ು ಅನಸುತ್ುದ್ೆ. ಆಗ 
ʼನ್ಕುಲʼ ಒಿಂದ್ು ಮರವನ್ುು ಹತಿು ನೀರು ಎಲ್ಲಿದ್ೆ  ಎಿಂದ್ು ನೆೊೀಡುತಾುನೆ.  ಆಗ ʼನ್ಕುಲನ್ʼ ಕಣಿಣಗೆ 
ಹತಿುರದ್ಲೆಿೀ ಒಿಂದ್ು ಸರೊೆೀವರ ಕಾಣ್ುತ್ುದ್.ೆ  ಆಗ ಒಬಬರೊೆಬಬರು ನೀರು ತ್ರುವುದ್ಕೆಾ ಸರೊೆೀವರಕೆಾ 
ಹೆೊೀಗುತಾುರೆ. ಆ ರಿೀತಿ ನೀರು ತ್ರುವುದ್ಕೆಾ ಹೊೆೀದ್ವರು ಪ್ರಜ್ಞ ೆ ಕಳೆದ್ುಕೊೆಿಂಡಿರುತಾುರೆ ಅಥವಾ 
ಮರಣ್ ಹೆೊಿಂದರುತಾುರೆ. ಏಕೆಿಂದ್ರ,ೆ ಅವರು ನೀರು ತ್ರುವುದ್ಕೆಾ ಹೆೊೀದ್ಿಂತ್ಹ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಸರೊೆೀವರದ್ಲ್ಲಿ ನೀರನ್ುು ಮುಟುಿತಿುದ್ದಿಂತೆಯ್ಕೀ  ಆಶ್ೀರರವಾಣಿ ತ್ರಹ ಒಿಂದ್ು ಪ್ರಶೆು ಕೆೀಳಿ ಬರುತ್ುದ್ೆ.  
ನಾವಲೆಿರೊ ಅದ್ನ್ುು “ಯಕ್ಷ”್ ಎಿಂದ್ು ತಿಳಿದ್ುಕೊೆಿಂಡಿದ್ದೆೀವೆ. ಆಗ ಯಕ್ಷ ಇವರಿಗ ೆ ಪ್ರಶೆುಗಳನ್ುು 
ಕೆೀಳುತ್ುದ್ೆ. ಆದ್ರೆ, ಇವರು ಉದ್ೆಟತ್ನ್ದಿಂದ್ ಇದ್ದರು. ಏಕೆಿಂದ್ರ,ೆ ಅವರು ಅವರ ಶೌಯಾದ್ ಬಗೆೆ, 
ಅವರ ಶಕು ಸ್ಾಮಥಯಾದ್ ಬಗೆೆ ಅಪಾರವಾದ್ ನ್ಿಂಬಿಕೆಯುಳುವರಾಗಿದ್ದರು. ʼನ್ಕುಲʼ ಸರೊೆೀವರದಿಂದ್ 
ನೀರು ತ್ರಲು ಹೆೊೀಗುತಾುನೆ. ಸಹದ್ೆೀವ ಹೆೊೀಗುತಾುನ.ೆ ಭಿೀಮ ಹೊೆೀಗುತಾುನೆ. ಕೆೊನೆಗ ೆಅಜುಾನ್ 
ಹೆೊೀಗುತಾುನೆ. ಆದ್ರ,ೆ ಅವರು ಯಾರೊ ಸಹ, ವಾಪ್ಸುಸ ಬರುವುದಲಿ. ಅವರು ಮರಣ್ 
ಹೆೊಿಂದರುತಾುರ ೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಜ್ಞ ೆ ತ್ಪಿಪರುತಾುರೆ.  ಕೆೊನೆಯದ್ಾಗಿ, ನೀರು ತ್ರಲು ಧ್ಮಾರಾಯ 
ಹೆೊೀಗುತಾುನೆ. ಧ್ಮಾರಾಯ ಸರೊೆೀವರಕಾೆ ಹೊೆೀದ್ಿಂತ್ಹ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ,  ಅದ್ೆೀರಿೀತಿ ಯಕ್ಷನಿಂದ್ 
ನ್ನ್ು ಪ್ರಶೆುಗಳಿಗೆ  ಉತ್ುರ ಕೆೊಟಿರೆ ಮಾತ್ರ ನೀನ್ು ನೀರು ತೆಗೆದ್ುಕೊೆಳುಬಹುದ್ು  ಎನ್ುುವಿಂತ್ಹ  ಪ್ರಶೆು 
ಬರುತ್ುದ್ೆ. ಆ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಧ್ಮಾರಾಯನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿೀರಾಧಿ ವಿೀರರೆಲೆಿರೊ ಪ್ರಜ್ಞ ೆತ್ಪಿಪರಬೀೆಕಾದ್ರ,ೆ 
ಇದ್ು ಸ್ಾಮಾನ್ಯ ಶಕುಯಲಿವೆಿಂದ್ು ಅಥಾವಾಗುತ್ುದ್.ೆ  ಆಗ ಧ್ಮಾರಾಯ ನೀವು ಯಾರೆಿಂದ್ು 
ಕೆೀಳುತಾುನ.ೆ ಅದ್ಕೆಾ  ಯಕ್ಷ ಉತ್ುರ ಕೊೆಡುವುದಲಿ. ಆದ್ರ,ೆ ಯಕ್ಷ  ಮದ್ಲು ನ್ನ್ು ಪ್ರಶೆುಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರ 
ಕೆೊಡು ಎಿಂದ್ು ಮಾತ್ರ ಹೆೀಳುತ್ುದ್ೆ.  ಆಗ ಧ್ಮಾರಾಯ ಆಯಿತ್ು ಎಿಂದ್ು ಹೆೀಳುತಾುನೆ. ಇಲ್ಲಿ 
ಸುಮಾರು ಪ್ರಶೆುಗಳಿವೆ. ಈಗ ಅವೆಲಿವನ್ುು ಹೆೀಳುವುದ್ಕೆಾ ಆಗುವುದಲಿ. ಆ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷ  ಏನ್ು 
ಪ್ರಶೆುಗಳನ್ುು ಕೆೀಳಿದ್ದ. ಅದ್ಕೆಾ ಧ್ಮಾರಾಯ ಏನ್ು ಉತ್ುರ ಕೊೆಟಿ ಎಿಂಬ  ಕೆಲವು ಪ್ರಶೆುಗಳನ್ುು  ಮಾತ್ರ 
ತ್ಮಾ ಗಮನ್ಕಾೆ ತ್ರಬಯಸುತೆುೀನೆ.  ಈ  ಉದ್ಾಹರಣೆಯನ್ುು  ಏಕ ೆಹೆೀಳುತಿುದ್ೆದೀನೆಿಂದ್ರ,ೆ ನಾವು 
ಕೆೀಳುವಿಂತ್ಹ ಪ್ರಶೆುಯಲ್ಲಿಯೊ ಸಹ,  ಉಪ್ ಪ್ರಶೆುಗ ೆ ಅವಕಾಶ ಇಲಿದರುವಿಂತ್ಹ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ 
ಇರಬೀೆಕು. ಆ ಪ್ರಶೆುಗೆ ಕೆೊಡುವಿಂತ್ಹ ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿಯೊ ಸಹ, ಮತೆು ಸಮಜಾಯಿಸಿಗ,ೆ ಮತೆು  
ಅಧ್ಾಗಿಂಟ ೆ ಚಚಾೆಗೆ ಮುಿಂದ್ ೆ ಹೊೆೀಗದರುವಿಂತ್ಹ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೀೆಕು. ಹಾಗಾಗಿ, ಯಕ್ಷ 
ಕೆೀಳುವಿಂತ್ಹ ಪ್ರಶೆುಗಳು ಎಷುಿ sharp ಆಗಿವ ೆ ನೆೊೀಡಿ.  ಅದ್ೆೀರಿೀತಿ ಧ್ಮಾರಾಯ ಕೆೊಡುವಿಂತ್ಹ 
ಉತ್ುರವೂ ಸಹ ಅಷೆಿೀ sharp ಆಗಿವ.ೆ  ಈ  ಪ್ರಶೆುಗಳಿಗೆ ಮುಿಂದ್ೆ ಚಚಾೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದ್ ೆ ಎನ್ುುವ 
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ಬಗೆೆ ನಾಲುಾ ಪ್ರಶೆುಗಳನ್ುು ಉದ್ಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಹೆೀಳುತೆುೀನ.ೆ ಮದ್ಲನೆೀ ಪ್ರಶೆು ಯಕ್ಷ  
ಧ್ಮಾರಾಯನಗ ೆ ಭೊಮಿಗಿಿಂತ್ ದ್ೊೆಡಡ ವಸುು  ಯಾವುದ್ು ಎಿಂದ್ು ಕೀೆಳುತ್ುದ್ೆ. ಎರಡನೆೀ ಪ್ರಶೆು  
ಆಿಂತ್ರಕ್ಷಕಾಿಂತ್ ಎತ್ುರವಾಗಿರುವುದ್ು ಯಾವುದ್ು? ಮೊರನೆೀ ಪ್ರಶೆು ಗಾಳಿಗಿಿಂತ್ ವೆೀಗವಾಗಿ ಇರುವುದ್ು 
ಯಾವುದ್ು? ನಾಲಾನೆೀ ಪ್ರಶೆು  ಮನ್ುಷಯನಗೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಇರುವುದ್ು ಯಾವುದ್ು? ಇದ್ಕೆಾ 
ಧ್ಮಾರಾಯನ್ು ಭೊಮಿಗಿಿಂತ್ ದ್ೊೆಡಡದ್ಾಗಿರುವ ವಸುು  ʼತಾಯಿʼ.  ಆಿಂತ್ರಕ್ಷಕಾಿಂತ್ ಎತ್ುರವಾಗಿರುವ 
ವಸುು ʼತ್ಿಂದ್ೆʼ. ಗಾಳಿಗಿಿಂತ್ ವೆೀಗವಾಗಿ ಇರುವುದ್ು ʼಮನ್ಸುಸʼ ಹಾಗೊ ಮನ್ುಷಯನಗ ೆ
ಬಹಳವಾಗಿರುವುದ್ು ʼಚಿಿಂತೆ̓  ಎಿಂದ್ು ಉತ್ುರಿಸುತಾುನ.ೆ ಧ್ಮಾರಾಯನ್  ಈ  ನಾಲುಾ ಉತ್ುರಗಳಿಿಂದ್  
ಯಕ್ಷನಗ ೆಸಮಾಧಾನ್ವಾಯಿತ್ು. ನ್ಿಂತ್ರ  ಯಕ್ಷ ಮುಿಂದ್ುವರೆದ್ು ʼಧ್ಮಾವುʼ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವುದ್ು 
ಎಲ್ಲಿ? ʼಯಶಸುಸʼ  ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವುದ್ು ಎಲ್ಲಿ? ʼಸಾಗಾʼ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವುದ್ು ಎಲ್ಲಿ? ಸುಖ್ 
ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವುದ್ು ಎಲ್ಲಿ? ಎಿಂದ್ು ಮತೆು ಪ್ರಶೆುಗಳನ್ುು ಕೆೀಳುತಾುನೆ. ಇದ್ಕೆಾ ಧ್ಮಾರಾಯನ್ು 
ಧ್ಮಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವುದ್ು ʼದ್ಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿʼ. ʼಯಶಸುಸʼ  ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವುದ್ು ʼದ್ಾನ್ದ್ಲ್ಲಿʼ.  
ಸಾಗಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವುದ್ು ʼಸತ್ಯದ್ಲ್ಲಿ̓  ಹಾಗೊ ಸುಖ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವುದ್ು ʼಶ್ೀಲದ್ಲ್ಲಿʼ ಎಿಂದ್ು 
ಉತ್ುರವನ್ುು ಕೊೆಡುತಾುನೆ. ಧ್ಮಾರಾಯನ್ ಉತ್ುರಗಳಿಿಂದ್ ಯಕ್ಷನಗ ೆ ಸಮಾಧಾನ್ವಾಗುತ್ುದ್ೆ. 
ಕೆೊನೆಯದ್ಾಗಿ,  ಯಕ್ಷ ಪ್ರಪ್ಿಂಚದ್ಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಿಂತ್ ಆಶಾಯಾಕರವಾದ್ ವಿಷಯ ಯಾವುದ್ು  ಎಿಂದ್ು 
ಧ್ಮಾರಾಯನಗ ೆ ಪ್ರಶೆು ಕೆೀಳುತಾುನ.ೆ  ಇದ್ಕಾೆ ಧ್ಮಾರಾಯ ಮನ್ುಷಯ ತಾನ್ು ʼನ್ಶಾರʼ ಎಿಂದ್ು 
ತಿಳಿದದ್ದರೊ ಸಹ,  ನಾವು ಚಿರಜಿೀವಿಗಳೆಿಂದ್ು ಭಾವಿಸಿ, ಭರಮಿಸಿ, ವಯವಹಾರ ಮಾಡುತಿುರುತಾುರ,ೆ 
ಇದ್ಕಾಿಂತ್ಲೊ ಆಶಿಯಾಕರವಾದ್ ವಿಷಯ ಮತೊೆುಿಂದ್ು ಇಲಿವೆಿಂದ್ು ಒಿಂದ್ು ಕ್ಷಣ್ವೂ ಸಹ, ಯೀಚನೆ 
ಮಾಡದ್ ೆಉತ್ುರ ಕೊೆಡುತಾುನೆ. ಈ ವಿಷಯ ತ್ಮಗಲೆಿರಿಗೊ ಗೊೆತಿುದ್ೆ.  ಆ ಯಕ್ಷ ಧ್ಮಾರಾಯನ್ 
ತ್ಿಂದ್ೆಯಾಗಿರುತಾುರೆ.  ಇದ್ನ್ುು ಪಾಿಂಡವರ ತ್ಿಂದ್ ೆ ಅವರ ಮಕಾಳನ್ುು ಪ್ರಿೀಕ್ ೆ ಮಾಡುವುದ್ಕಾಾಗಿ 
ಮಾಡಿರುತಾುರ.ೆ  ಮುಿಂದನ್ ವಿಷಯವನ್ುು ತಾವೆಲೆಿರೊ ಮಹಾ ಭಾರತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 
ಓದರುತಿುೀರಿ.  

      ಈ ಪ್ರಶೆುಗಳು ಯಾವಾಗ ಪಾರರಿಂಭವಾದ್ವು, ಉತ್ುರಗಳು ಹೆೀಗೆ ಚಚಾೆಗೆ ಬಿಂದ್ವು ಮತ್ುು  
ಇದ್ು ಬೆೀರ ೆಬೆೀರ ೆದ್ೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಿೀತಿ ಇದ್ೆ ಎಿಂಬುದ್ರ ಬಗೆೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ುು ತ್ಮಾ 
ಗಮನ್ಕಾೆ ತ್ರುವುದ್ಕೆಾ ಬಯಸುತೆುೀನೆ. ʼಪ್ರಶೆಯುೀತ್ುರʼ ಎಿಂದ್ರೆ, ಪ್ರಶೆುಗೆ ಸರಿಯಾದ್ಿಂತ್ಹ ಉತ್ುರ 
ಬಾರದದ್ದರ,ೆ ಅದ್ಕೆಾ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ಅಧ್ಾಗಿಂಟ ೆಕಾಲದ್ ಚಚಾೆಗ ೆಅವಕಾಶ ಕೆೊಟಿರೆ, 
ವಾರದ್ಲ್ಲಿ ಎರಡು ದವಸಗಳ ಕಾಲ ಅಧ್ಾ ಗಿಂಟಗೆಳ ಕಾಲ ಚಚೆಾ ಮಾಡಬಹುದ್ು. ಈ ಬಗೆೆ 
ಇರುವಿಂತ್ಹ rule ನ್ನ್ು ಬಳಿ ಇದ್ೆ. ಅದ್ನ್ುು ತೆಗೆದ್ುಕೆೊಿಂಡು ಬಿಂದದ್ದೆೀನೆ. ಅದ್ನ್ುು ತಾವೆಲಿರೊ 
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ಓದಕೆೊಳುಬಹುದ್ು. ಆದ್ರೆ, ತಾವೆಲಿರೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿೀಕ್ೆ ಬರೆಯುವುದಲಿ.  ಹಾಗಾಗಿ, ಅದ್ನ್ುು ಆ 
ಸಿಂದ್ಭಾಕೆಾ ತ್ಕಾಿಂತೆ ಬಳಸಿಕೆೊಿಂಡರ ೆ ಸ್ಾಕಾಗುತ್ುದ್ೆ.  ಪ್ರಶೆಯುೀತ್ುರ ಕಾಯಾವಿಧಾನ್ ಯಾವ ರಿೀತಿ 
ಬೆಳೆದ್ು ಬಿಂತ್ು  ಎಿಂದ್ರೆ,  ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ʼರಾಮಾಯಣ್ʼ ಮತ್ುು ʼಮಹಾಭಾರತ್ʼದ್ಲ್ಲಿ ಹೀೆಳಿದ್ಾದರೆ. 
ಇದ್ರ ಜೆೊತೆಗೆ, ಸಿಂಸದೀಯ ಪ್ದ್ದತಿಗಳು ಬಿಂದ್ ನ್ಿಂತ್ರ ಅಥವಾ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಬಿಂದ್ ನ್ಿಂತ್ರ  
ನ್ಮಾಲ್ಲಿ ಬರುವುದ್ಕಾಿಂತ್ ಮುಿಂಚೆ ಬುದ್ದನ್ ಕಾಲದ್ಲ್ಲಿ ಇತ್ುು.  ನಾನ್ು ಈ ವಿಷಯವನ್ುು ಬಹಳಷುಿ 
ಸ್ಾರಿ ಹೆೀಳಿದ್ೆದೀನ ೆಹಾಗೊ  ಬಹಳಷುಿ ಬಾರಿ ಪ್ರಸ್ಾುಪ್ ಮಾಡಿದ್ೆದೀನ.ೆ ನ್ಮಾ ದ್ೆೀಶದ್ಲ್ಲಿ ಬುದ್ದ  2,600 
ವಷಾಗಳ ಹಿಿಂದ್ ೆ ಇದ್ದ. ಬುದ್ದನ್ ಆಸ್ಾಿನ್ದ್ಲ್ಲಿ  ಯಾವಾಗಲೊ ಸಹ ಧ್ಮಾಸಭ ೆ ನ್ಡಯೆುವುದ್ಕೆಾ 
ಅವಕಾಶವನ್ುು ಮಾಡಿಕೊೆಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಲಿದ್ೀೆ, ಬುದ್ದ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೆೀಕಾದ್ರೊ 
ಭಾಗವಹಿಸುವುದ್ಕೆಾ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊೆಟ್ಟಿದ್ದರು.  ಪ್ುರುಷರು, ಸಿಿೀಯರು, ಅವರು-ಇವರು 
ಎನ್ುುವಿಂತ್ಹ ಭೆೀದ್ಭಾವ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಸತಾಯನೆಾೀಷಣಯೆಲ್ಲಿದ್ದರೊ,  ಸವಾಸಿಂಘ ಪ್ರಿತಾಯಗಿಯಾಗಿ 
ಇರುವಿಂತ್ಹವರು,  ಅವರು ರಾಜನಾಗಿದ್ುದಕೆೊಿಂಡು ಸ್ಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಾಧ್ನೆ ಮಾಡಿರತ್ಕಾಿಂತ್ಹವರು 
ಎಲಿರಿಗೊ  ಪ್ರಶೆು  ಕೆೀಳುವಿಂತ್ಹ ಅಧಿಕಾರವನ್ುು ಬುದ್ದ ಅವರ ಧ್ಮಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆೊಟ್ಟಿದ್ದರು. 12ನೆೀ 
ಶತ್ಮಾನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಬಸವಣ್ಣನ್ವರ ಕಾಲದ್ಲ್ಲಿ ನ್ಡದೆರುವಿಂತ್ಹ “ಅನ್ುಭವ ಮಿಂಟಪ್”ದ್ ಪ್ರಯೀಗ  
ಒಿಂದ್ು ದ್ೆೊಡಡ ಉದ್ಾಹರಣೆ ನ್ಮಾ ಮುಿಂದದ್ೆ.  ನ್ನ್ು ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಪ್ಿಂಚದ್ ಮದ್ಲ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು 
ಯಾರಾದ್ರೊ ಇದ್ದರೆ, ಅದ್ು “ಶ್ರೀ ಅಲಿಮ ಪ್ರಭು”್ದ್ೆೀವರುಗಳು.  ಪ್ರಪ್ಿಂಚದ್ ಮದ್ಲ  ಸಭಾಪ್ತಿ 
ಮತ್ುು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು ಎಿಂದ್ು ಹೆೀಳಿದ್ರೆ,  ಅದ್ು ಶ್ರೀ ಅಲಿಮ ಪ್ರಭು”್ದ್ೀೆವರುಗಳು.  ಅವರು  
ನ್ಡಸೆುತಿುದ್ದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಸಬೀೆಕಾದ್ಿಂತ್ಹ ಅಿಂಶವೆಿಂದ್ರೆ, ಶ್ರೀ ಬಸವಣ್ಣನ್ವರ ಆಸ್ಾಿನ್ದ್ಲ್ಲಿ 
ಇದ್ದವರೆಲಿರೊ ಸಹ, ಒಿಂದ್ು ಕಾಲದ್ಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಿಕವಾಗಿ ನಲಾಕ್ಷ್ಮಸಲಪಟುಿ, ತ್ುಳಿಯಲಪಟುಿ, 
ಸಿಂಪ್ೊಣ್ಾವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಯಲ್ಲಿ ಇಲಿದರುವಿಂತ್ಹವರು ಮತ್ುು  ಶ್ರೀ ಅಲಿಮಾ ಪ್ರಭುಗಳು 
ಸ್ೀೆರಿದ್ಿಂತ ೆಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಕೆೊಟ್ಟಿರುವಿಂತ್ಹ ಸಿಿಂಹಾಸನ್ದ್ ಮೀಲೆ ಕುಳಿಸುವಿಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನ್ುು ಮಾಡಿ 
ಪ್ರಶೆು ಕೆೀಳುವಿಂತ್ಹ ಕಲೆಸವನ್ುು ಮಾಡಿದ್ಾದರ.ೆ  ಇದ್ು 800/900 ವಷಾಗಳ ಹಿಿಂದ್ ೆ ನ್ಡದೆರುತ್ುದ್ೆ. 
ಹಾಗಾಗಿ, ನಾವು ನ್ಮಾ ದ್ೆೀಶದ್ ಬಗೆೆ ಏಕೆ ಹಮೆಾ ಪ್ಡಬೆೀಕೆಿಂದ್ರೆ, ನ್ಮಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಶೆು ಮಾಡುವಿಂತ್ಹ 
ಪ್ರವೃತಿು ಮತ್ುು ಸಭೆ ನ್ಡಸೆುವಿಂತ್ಹ ಪ್ರವೃತಿು ಇದ್ೆ. ನಾವಿೀಗ ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಿೀತಿ 
ಪ್ರಶೆಯುೀತ್ುರವನ್ುು ನ್ಡಸೆುತೆುೀವಯೆೀ, point of order ಹಾಕುವುದ್ು, ಮತೆೊುಿಂದ್ು ಹಾಕುವುದ್ು, 
ಈ ತ್ರಹದ್ ಬೆೀರ ೆ ಬೀೆರ ೆ ವಿಷಯಗಳನ್ುು ಪ್ರಸ್ಾುಪ್ ಮಾಡುವುದ್ು, ಏನ್ು ಕೆೀಳಬೆೀಕು, ಯಾವುದ್ು 
ಕೆೀಳಬಾರದ್ು ಇವೆಲಿವೂ ಸಹ ಶ್ರೀ ಬಸವಣ್ಣನ್ವರ ಕಾಲದ್ಲ್ಲಿ “ಅನ್ುಭವ ಮಿಂಟಪ್ದ್ಲ್ಲಿ”್ನ್ಡಯೆುತಿುತ್ುು.  
ಹಾಗಾಗಿ,  ಪ್ರಪ್ಿಂಚದ್ಲ್ಲಿ ಏನ್ು ಬೆೀಕಾದ್ರೊ ಹೆೀಳಿಕೆೊಳುಲ್ಲ. Magna Carta ನಿಂದ್ ಸಿಂವಿಧಾನ್ 
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ಬಿಂದದ್,ೆ Britain  ಇದ್ದರು, King John ಗೊ ಮತ್ುು ಅವರಿಗೊ ನ್ಡದೆ್ಿಂತ್ಹ ಒಪ್ಪಿಂದ್ವೆಿಂದ್ು 
ಅವರು ಹೆೀಳಿಕೊೆಳುಲ್ಲ. ಅದ್ರಿಿಂದ್   ಯಾವುದ್ೆೀ ತೊೆಿಂದ್ರೆ ಇಲಿ. ಆದ್ರ,ೆ ನ್ಮಗ ೆ2,600 ವಷಾಗಳ 
ಪ್ರಿಂಪ್ರ ೆಇದ್ೆ. ಇನ್ೊು ಹಿಿಂದ್ಕೆಾ ಹೆೊೀದ್ರ ೆ “ರಾಮಯಾಣ್”್ಮತ್ುು “ಮಹಾಭಾರತ್”್ಕಾಲದಿಂದ್ಲೊ 
ಸಹ  ಇದ್ಕೆಾ ಹೊೆಿಂದಕೊೆಿಂಡು ಬಿಂದರುವಿಂತ್ಹದ್ುದ ಇದ್ೆ. ನ್ಮಾಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ಾ ರಕುಗತ್ವಾಗಿ 
ಬಿಂದದ್.ೆ  ಏಕೆಿಂದ್ರ,ೆ ನ್ಮಾ ದ್ೆೀಶದ್ ಸುತ್ುಮುತ್ು ಇರುವಿಂತ್ಹ ರಾಷರಗಳ ನ್ಡವಳಿಕೆಗಳನ್ುು 
ನೆೊೀಡಿದ್ರ,ೆ ಅಫಾಾನಸ್ಾಿನ್ ಏನಾಗುತಿುದ್ೆ, ಪಾಕಸ್ಾಿನ್ ಏನಾಗುತಿುದ್ೆ, ನೆೀಪಾಳ ಏನಾಗುತಿುದ್ೆ ಮತ್ುು 
ಶ್ರೀಲಿಂಕಾ ಏನಾಗುತಿುದ್ೆ ಎಿಂಬುದ್ು ಗೊೆತಿುದ್ೆ. ಈಗ ಇರುವುದ್ರಲ್ಲಿ ಬಾಿಂಗಿದ್ೀೆಶ ಸಧ್ಯಕೆಾ ಸರಿ ಇದ್ೆ. 
ಮುಿಂದ್ ೆಏನಾಗುತ್ುದ್ೆಿಂದ್ು ಗೆೊತಿುಲಿ.  ನ್ಮಾ ದ್ೆೀಶದ್  ಪ್ಕಾದ್ಲ್ಲಿ ಚೆೈನಾ ದ್ೀೆಶ ಇದ್ೆ. ಆದ್ರೆ, ನಾನ್ು  
ಆ ದ್ೆೀಶದ್ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾ ಅನಾವಶಯಕವೆಿಂದ್ು ಭಾವಿಸುತೆುೀನ.ೆ                                                                                          

     ಚಿೀನಾ ದ್ೆೀಶ ಸಹ ನ್ಮಾ ದ್ೆೀಶದ್ ಪ್ಕಾದ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ೆ. ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾ ಅನಾವಶಯಕವೆಿಂದ್ು 
ಭಾವಿಸುತೆುೀನೆ. ನಾನ್ು ಯಾವತ್ುು ಕೊಡ ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ಚಚಾೆ ಮಾಡುವುದಲಿ. ಈಗಾಗಲೆೀ ಹೆೀಳಿದ್ 
ಹಾಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದ್ು dictatorship ಮತ್ುು ಒಿಂದ್ು ಪ್ಕ್ಷದ್ ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ುು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ುು 
ಸಹ multi-parties ಚುನಾವಣ ೆನ್ಡದೆಲಿ ಮತ್ುು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ ಇಲಿ. ಆದ್ರ,ೆ ಬಹುಪ್ಿಂರ್ಥಯರ 
ಎದ್ುರು ಎಡಪ್ಿಂರ್ಥಯರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದದ್ಾದರ ೆ ಎಿಂದ್ರೆ ಅದ್ು ನ್ಮಾ ದ್ೀೆಶದ್ ಕೆೀರಳ 
ರಾಜಯದ್ಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ೧೯೫೭ನೆೀ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಿಂಗೆರಸ್ ಸ್ೊೆೀತ್ು, ಶ್ರೀ ಇ.ಎಿಂ.ಎಸ.ನ್ಿಂಬೆೊೀದ್ರಿಯವರ 
ನೆೀತ್ೃತ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಸಕಾಾರ ರಚನೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಒದ್ಗಿಬಿಂತ್ು. ಹಾಗಯೆ್ಕೀ ೧೯೬೭ರಲ್ಲಿ 
ತ್ಮಿಳುನಾಡಿನ್ಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕಾಮರಾಜ್ ನೆೀತ್ೃತ್ಾದ್ ಪ್ಕ್ಷ ಸ್ೊೆೀತ್ು ಮದ್ಲ ಬಾರಿಗ ೆ ಶ್ರೀ ಅಣಾಣದ್ೊೆರೈೆ 
ನೆೀತ್ೃತ್ಾದ್ ಡಿ.ಎಿಂ.ಕ ೆಪಾರದ್ೀೆಶ್ಕ ಪ್ಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕೆಾ ಬರುತ್ುದ್ೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಡಪ್ಿಂರ್ಥಯರು, ಬಲಪ್ಿಂರ್ಥಯರು, 
ಮಧ್ಯಮಪ್ಿಂರ್ಥಯರು, ಪಾರದ್ೆೀಶ್ಕ ಪ್ಕ್ಷಗಳು ಎಿಂದ್ು ಇದ್ೆ. ಈ ದ್ೆೀಶದ್ಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ೆೀ ಪ್ಕ್ಷದ್ ಸಕಾಾರ 
ಅಸಿುತ್ಾಕಾೆ ಬಿಂದ್ು ಅವುಗಳಿಗ ೆಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ಾುಿಂತ್ರವಾಗುವಾಗ ಗಲಾಟ ೆಮತ್ುು ಗೊೆಿಂದ್ಲ ಇದ್ದೆೀ ಇದ್ೆ. 
ತಿೀವರವಾಗಿ ಇರತ್ಕಾಿಂಥ ಚುನಾವಣ ೆ ಬಿಂದ್ಿಂತ್ಹ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲೊಿ ಕೊಡ, ಅವರು ಇನುೆೀನ್ು 
ಒಬಬರಿಗೊೆಬಬರು ಬಡಿದ್ಾಡಿ ಮತ್ುು ಹೊೆಡದೆ್ಾಡಿಕೊೆಿಂಡು ಸ್ಾಯುತಾುರೆ ಎನ್ುುವಿಂತ್ಹ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲೊಿ 
ಕೊಡ ಬಹಳ ಕೊಲ್ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ಾುಿಂತ್ರವಾಗಿರುವುದ್ನ್ುು ನೆೊೀಡಿದ್ೆದೀವೆ.  ಕಳೆದ್ ವಷಾ 
ಅಮರಿಕಾದ್ಲ್ಲಿ ನ್ಡದೆ್ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಡೊೆನಾಲಡ ಟರಿಂಪ್ ಕಡಯೆವರು ಕಾಯಪಿಟಲ್ 
ಹಿಲ್ ಮೀಲ ೆ ಗಲಾಟ ೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಿಂತ್ಹ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಎಷೊೆಿೀ ಜನ್ರು ಸತ್ುರು. 
ಅಮರಿಕಾದ್ಿಂತ್ಹ ಬಹಳ ದ್ೆೊಡಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ಾ ವಯವಸ್ೆಿಯಲ್ಲಿಯ್ಕೀ ಆ ರಿೀತಿಯಾಗಿದೆ್. ಹಾಗಾಗಿ, ಆ 
ಹಿನೆುಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸಿಾ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ಾ ಬರುವುದ್ಕೆಾ ನ್ಮಾ ಪ್ರಿಂಪ್ರ ೆ ಕಾರಣ್ ಎನ್ುಬಹುದ್ು. ನ್ಮಾಲ್ಲಿ 
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ಕಲಾಪ್ಗಳು ಬಹಳ ಸುಸೊತ್ರವಾಗಿ ನ್ಡದೆವ.ೆ ಇಲೊಿ ಸಹ ನ್ಡದೆವೆ, ಅದ್ನ್ುು ಇಲಿವೆಿಂದ್ು 
ಹೆೀಳುವುದಲಿ. ಅಪ್ವಾದ್ದ್ ರಿೀತಿಯಲೆಿ ನ್ಡಯೆುವುದ್ೆೀ ಹೊೆರತ್ು, ಅದ್ು ನತ್ಯ ನ್ೊತ್ನ್ವಾಗಿ 
ನ್ಡಯೆವುದಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಶೆಯುೀತ್ುರಗಳ ವಿಚಾರಕಾೆ ಬರುವುದ್ಾದ್ರೆ, ಪ್ರಶೆುಗಳನ್ುು ಕೆೀಳುವ ಹಕುಾ 
೧೭೨೧ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಲಾಡ್ಾ ಕೊಪ್ರ್ ಎನ್ುುವವರು ಬಿರಟ್ಟಷ್ ಪಾಲ್ಲಾಮಿಂಟ್ಟನ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಲಾಡಸ್ಾನ್ಲ್ಲಿ 
ಕೆೀಳಿದ್ ಪ್ರಶೆು. ಈಗ ೧೮೩೫ರವರೆಗ ೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶೆುಗಳನ್ುು ಮುದರಸುವುದ್ು ಮತೊೆುಿಂದ್ು ಮಾಡುವುದ್ು 
ಇರಲ್ಲಲಿ. ಆದ್ರೆ, ೧೮೬೯ರಲ್ಲಿ ನಗದತ್ ಪ್ರಶೆಯುೀತ್ುರ ವೆೀಳೆಯನ್ುು ನಗದ ಮಾಡುವ ಪ್ರವೃತಿು 
ಪಾರರಿಂಭವಾಯಿತ್ು. ಅದ್ಾದ್ ನ್ಿಂತ್ರ ೧೮೯೨ನೀೆ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶೆುಗಳನ್ುು ಕೆೀಳುವುದ್ು ಹಕುಾ ಎಿಂದ್ು 
ಮಾಡಲಾಯಿತ್ು. ೧೮೯೪ಲ್ಲಿ ಮದ್ಲನೆ ಪ್ರಶೆು ಕೆೀಳುವುದ್ಕೆಾ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊೆಟಿರು. ಎರಡು 
ದ್ಶಕಗಳ ನ್ಿಂತ್ರ ೧೯೧೦ರ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಸಯರಿಗ ೆ ಪ್ೊರಕ ಪ್ರಶೆು ಕೆೀಳುವುದ್ಕೆಾ ಅವಕಾಶ 
ಮಾಡಿಕೆೊಟಿರು. ಅದ್ಾದ್ ನ್ಿಂತ್ರ     ಶ್ರೀ ಲಾಡ್ಾ ಮಾಲೆಾ ಎನ್ುುವಿಂತ್ಹವರು ಪ್ರಶೆು ಕೆೀಳುವುದ್ಕಾೆ 
ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊೆಡಬಹುದ್ು ಎಿಂದ್ು ಹೀೆಳಿ, ಅದ್ನ್ುು ಮಾಡಿಕೆೊಟಿ ನ್ಿಂತ್ರ ೧೯೦೯ರಲ್ಲಿ ಪ್ೊರಕ 
ಪ್ರಶೆುಗಳನ್ುು ಕೆೀಳುವುದ್ಕೆಾ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೆೊಟಿರು. ಕನಾಾಟಕ ರಾಜಯದ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಶೆುಗಳನ್ುು 
ಕೆೀಳುವಿಂತ್ಹ  ಹಕುಾ ರಾಜಯದ್ ವಯವಸೆ್ಿಯ ಚರಿತರೆಯ ಒಳಗಡೆ ಸ್ೀೆರಿಕೆೊಿಂಡು ಬಿಡುತ್ುದ್ೆ. 
ಕಾರಣ್ವೆೀನಿೆಂದ್ರೆ, ೧೮೮೧ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೊರು ರಾಜಯದ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಧಿ ಸಭ ೆ ಸ್ಾಿಪ್ನೆಯಾಗಿತ್ುು. 
ಕನಾಾಟಕ ರಾಜಯದ್ಲ್ಲಿ ೧೯೦೭ರಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತ್ುು ಪಾರರಿಂಭವಾಯಿತ್ು. ಅಿಂದ್ರೆ, ಭಾರತ್ದ್ ಅತ್ಯಿಂತ್ 
ಹಳೆಯ ಅಥವಾ ಪ್ುರಾತ್ನ್ವಾದ್ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನಾಾಟಕ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತ್ುು ಕೊಡ ಒಿಂದ್ು. ಆದ್ರೆ, 
೧೮೮೧ರಲ್ಲಿ Members of Representative Assembly ಎಿಂದ್ು ಕರಯೆುತ್ುವೆ. ಅವರಿಗೊ ಸಹ 
ಪ್ರಶೆುಗಳನ್ುು ಕೆೀಳುವ ಅವಕಾಶವನ್ುು ಮಾಡಿಕೊೆಡಲಾಯಿತ್ು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಶೆುಗಳನ್ುು 
ಕೆೀಳುವಿಂತ್ಹ ಪ್ರಯತ್ುವನ್ುು ಮಾಡುತಿುದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ುುಳಿದ್ ದ್ೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಾ್ಯರು 
ಯಾವಾಯವ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೆೊಿಂಡು ಬರುತಿುದ್ದರು ಎಿಂದ್ರೆ, ನ್ೊಯಜಿಲಾಯಿಂಡ್ನ್ಲ್ಲಿ ಅಧಿವೆೀಶನ್ದ್ 
ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಮಧಾಯಹು ಎರಡು ಗಿಂಟೆಯಿಿಂದ್ ೧೨ ಪ್ರಶೆುಗಳನ್ುು ಕೆೀಳುವುದ್ಕೆಾ ಅವಕಾಶ 
ಮಾಡಿಕೆೊಟ್ಟಿದ್ಾದರ.ೆ ನ್ಮಗ ೆ ಅಲ್ಲಿನ್ procedure ಬೆೀಕಾಗಿಲಿ. ಅಲ್ಲಿನ್ ಪ್ರಶೆಯುೀತ್ುರ ವೆೀಳೆಯನ್ುು 
ಅಲ್ಲಿನ್ State News ಎನ್ುುತಾುರ.ೆ  ಅದ್ನ್ುು  live  ಆಗಿ telecast  ಮಾಡುವಿಂತ್ಹ ಪ್ದ್ದತಿ 
ಇದ್ೆ. ಈಗ ಯುನೈೆಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನ್ಲ್ಲಿ Question Hour takes place for an hour 
for each day from Monday to Thursday.  ಸ್ೊೆೀಮವಾರದಿಂದ್ ಗುರುವಾರದ್ವರಗೆ ೆ
ಒಿಂದ್ು ಗಿಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಶೆುಯನ್ುು ಕೆೀಳುತಾುರೆ. ಆದ್ರೆ, ಒಿಂದ್ೊೆಿಂದ್ು ದವಸ ಒಿಂದ್ೊೆಿಂದ್ು ರಿೀತಿ 
ಇರುತ್ುದ್ೆ. ಸ್ೊೆೀಮವಾರ ಮಧಾಯಹು ೨.೩೦ ರಿಿಂದ್ ೩.೩೦ರವೆರೆಗ ೆಇರುತ್ುದ್ೆ. ಮಿಂಗಳವಾರ ೧೧.೩೦ 
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ರಿಿಂದ್ ೧೨.೩೦ರವರಗೆೆ ಇರುತ್ುದ್ೆ. ಬುಧ್ವಾರ ಮತ್ುು ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗೆೆ ೯.೩೦ ರಿಿಂದ್ ೧೦.೩೦ರವರಗೆೆ 
ಪ್ರಶೆುಗಳನ್ುು ಕೆೀಳುವುದ್ಕಾೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೆೊಟ್ಟಿದ್ಾದರ.ೆ ಬುಧ್ವಾರ ಒಿಂದ್ು ದವಸ ಮಧಾಯಹು ೧೨.೦೦ 
ರಿಿಂದ್ ೧೨.೩೦ರವೆಗ ೆ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನಸ್ನ್ಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಿಂತಿರಗಳಿಗೆ ಎಿಂದ್ು ಒಿಂದ್ು 
ಪ್ರಶೆಯುೀತ್ುರ ವೆೀಳೆ ಇರುತ್ುದ್ೆ. Question Hour takes place for Prime Minister on 
Wednesday from noon 12pm to 12-30pm. ಅದ್ರ ಜೆೊತೆಗೆ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಲಾಡಸ್ಾನ್ಲ್ಲಿ 
ಪ್ರತಿದವಸ ಅಧ್ಾ ಗಿಂಟೆ ಪ್ರಶೆುಗಳನ್ುು ಕೆೀಳುವುದ್ಕಾೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊೆಟ್ಟಿದ್ಾದರೆ. ಅದ್ು ನಧಾನ್ವಾಗಿ 
ನತ್ಯ ನ್ಡಯೆುವಿಂತ್ಹ ಸಭ.ೆ ಆದ್ುದ್ರಿಿಂದ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಧಾಯಹುದ್ ನ್ಿಂತ್ರ ಪ್ರಶೆು ಕೆೀಳುವ ಅವಕಾಶವಿದ್ೆ. 
ಆದ್ರೆ, ಅಮರಿಕಾ ದ್ೀೆಶದ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಶೆಯುೀತ್ುರ ವೆೀಳ ೆ ಇಲಿ. ಏಕೆಿಂದ್ರ,ೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ಮೀಯ ಮಾದ್ರಿ 
ಸಕಾಾರ. ಅಲ್ಲಿನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಿಂಸತಿುನ್ಲ್ಲಿ ಕಾಿಂಗೆರಸ್ಗಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸ್ನೆೆಟ್ಗಾಗಲ್ಲ ಉತ್ುರ 
ನೀಡುವಿಂತ ೆ ಇರುವುದಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶೆು ಕೀೆಳುವಿಂತ್ಹ ಪ್ರಶೆುಯ್ಕೀ ಇಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಶೆಯುೀತ್ುರ ವೆೀಳೆ ಇಲಿ. ಈ ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ ಬಿರಟನ್ನ್ಲ್ಲಿ ಇರುವಿಂತ್ಹ ಪ್ದ್ಿತಿಗೊ ಮತ್ುು ಅಮರಿಕಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಇರುವಿಂತ್ಹ ಪ್ದ್ಿತಿಯ ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ ಅಮರಿಕಾದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ಿಂತ್ಹ ಶ್ರೀ ಜಾಜ್ಾ ಹೆಚ. ಡಬುಿಾ. 
ಬುಶ್ ರವರು ಒಿಂದ್ು ಮಾತ್ನ್ುು ಹೆೀಳುತಾುರೆ. ಆ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಮೀಜರ್ ರವರು ಬಿರಟನ್ 
ಪ್ರಧಾನ್ ಮಿಂತಿರಗಳಾಗಿರುತಾುರೆ “I count my blessings for the fact I don't have to 
go into that pit that John Major stands in, nose-to-nose with the 
opposition, all yelling at each other”್ ಎಿಂಬ ಮಾತ್ನ್ುು ಹೆೀಳುತಾುರೆ. ಬಿರಟನ್ 
ಪಾಲ್ಲಾಮಿಂಟ್ ಒಿಂದ್ು ಗುಿಂಡಿಯ ರಿೀತಿ ಇರುತ್ುದ್ೆ. ಅದ್ಕೆಾ ಶ್ರೀ ಜಾಜ್ಾ ಹೆಚ. ಡಬುಿಾ. ಬುಶ್ 
ರವರು ಅದ್ನ್ುು pit ಎಿಂದ್ು ಕರಯೆುತಾುರೆ. I count my blessings… ಅಿಂದ್ರೆ ನಾನ್ು 
ಪ್ುಣ್ಯಪ್ುರುಷ ಅಿಂದ್ುಕೆೊಳುುತೆುೀನೆ. I don't have to go into that pit that John 
Major stands in, nose-to-nose with the opposition, all yelling at each 
other”್ ಎನ್ುುವಿಂತ್ಹ ಮಾತ್ನ್ುು ಹೆೀಳುತಾುರೆ. ಶ್ರೀ ಜಾನ್ ಮಕೆನ ಎನ್ುುವವರು ದ್ೆೊಡಡ ಸ್ೈೆನಕ 
ಅವರು ೨೦೦೮ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಪಧೆಾ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ, ಅವರು ಆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 
ಗೆಲುಿವುದಲಿ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಒಿಂದ್ು policy ಯ ಬಗೆೆ speech ಮಾಡುತಾುರ.ೆ  "I will ask 
Congress to grant me the privilege of coming before both houses to 
take questions, and address criticism, much the same as the Prime 
Minister of Great Britain [sic] appears regularly before the House of 
Commons." ಎನ್ುುವಿಂತ್ಹ ಮಾತ್ನ್ುು ಹೆೀಳುತಾುರ.ೆ ಆಗ ಅಮರಿಕಾದ್ ವಾಶ್ಿಂಗ್ಟನ್ ಪ್ತಿರಕ ೆ
ಮತ್ುು ಆ ಪ್ತಿರಕ ೆಮತ್ುು ಈ ಪ್ತಿರಕೆಯವರು ಇವನ್ು ತ್ಲ ೆಕೆಟಿವನ್ುು ಎಿಂಬ ಮಾತ್ನ್ುು ಹೀೆಳುತಾುರೆ. 
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ಆದ್ರೆ, ೨೦೦೯ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮರವರು ಅಮರಿಕಾದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ್ ಕೆಲವ ೆ ದವಸಗಳಲ್ಲಿ 
ಅವರು ಒಿಂದ್ು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಾುರ.ೆ ಅಿಂದ್ರೆ, ಹೌಸ್ನ್ಲ್ಲಿ ಉತ್ುರ ಕೊೆಡುವುದ್ಕೆಾ ಅವಕಾಶವಿಲಿವೆಿಂದ್ು 
ಶೆಾೀತ್ಭವನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಾಕ ಜವಾಬಾರಿಗಳ ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಸ್ನೆೆಟ್ ಸದ್ಸಯರುಗಳನ್ುು 
ಕರಯೆಿಸಿಕೆೊಳುುತಾುರೆ. ಅವರನ್ುು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರಯೆಿಸಿಕೊೆಿಂಡ ನ್ಿಂತ್ರ ಅವರ ಜೆೊತೆ ಒಿಂದ್ು 
ಸಮಾಲೆೊೀಚನೆ ಮಾಡಿ, ಆರ್ಥಾಕ ಜವಾಬಾದರಿ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ೆ ಜವಾಬಾದರಿಗಳ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾ ಮಾಡಿ, 
ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗ ೆಎಲಾಿ ಪ್ರಶೆುಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರ ಕೆೊಡುವ ಕೆಲಸವನ್ುು ಮಾಡುತಾುರ.ೆ ಅದ್ನ್ುು ನೆೊೀಡಿದ್ 
ನ್ಿಂತ್ರ ಬೆೀರಯೆವರಲೆಿರೊ ಸಹ ಟ್ಟೀಕೆ ಮಾಡುತಾುರ.ೆ ಆದ್ರೆ, ಅಮರಿಕಾದ್ ವಯವಸೆ್ಿಯಲ್ಲಿ  ಶ್ರೀ 
ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮರವರು ಈ ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ ಒಿಂದ್ು ಪ್ರಯತ್ು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರ,ೆ ಬೆೀರ ೆಯಾರೊ 
ಕೊಡ ಆ ಪ್ರಯತ್ುವನ್ುು ಮಾಡಬೀೆಕೆಿಂದ್ು ಮಾಡಲ್ಲಲಿ. ಇದ್ಕೆಾ ಸಿಂಬಿಂಧ್ಪ್ಟಿಿಂತೆ ಈಗಾಗಲೆೀ ತ್ಮಗ ೆ
ಕೆಲವು ಉದ್ಾಹರಣೆಗಳನ್ುು ತಿಳಿಸಿದ್ೆದೀನ.ೆ ಈಗ ಪ್ರಶೆು ಕೆೀಳುವ ಯಾರೆೀ ದ್ೆೀಶದ್ ಮುಖ್ಯಸಿ ಮತ್ುು 
ರಾಜಯದ್ ಮುಖ್ಯಸಿರಾಗಿರುವಿಂತ್ಹವರು ಯಾವ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ನ್ಡಸೆಬೆೀಕು ಎನ್ುುವಿಂತ್ಹ 
ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನ್ಮಾ ಪ್ುರಾಣ್, ಇತಿಹಾಸ, ರಾಮಾಯಣ್ ಮತ್ುು ಮಹಾಭಾರತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಬೆೀಕಾದ್ಷುಿ 
ಉದ್ಾಹರಣೆಗಳು ಬರುತ್ುವೆ. ನಾನ್ು ಕೆಲವು ವಷಾಗಳ ಹಿಿಂದ್ ೆ ಪ್ತಿರಕಯೆಲ್ಲಿ ಓದರುವಿಂತ್ಹ 
ವಿಚಾರವಿದ್.ೆ ಅದ್ು ಏನೆಿಂದ್ರ,ೆ ಈಗ ಒಿಂದ್ು ರಾಜಯದ್ ಮುಖ್ಯಸಿನಾಗಿರುವಿಂತ್ಹವನಗ ೆ ಏನೆೀನ್ು 
ಗುಣ್ಗಳಿರಬೀೆಕು ಮತ್ುು ಅವರು ಏನೆೀನ್ು ಎಚಿರಿಕಗೆಳನ್ುು ವಹಿಸಬೆೀಕು ಎನ್ುುವಿಂತ್ಹ ಪ್ರಶೆುಯನ್ುು 
ನಾರದ್ ಮುನಗಳು ಕೆೀಳುತಾುರೆ.  ಮಹಾಭಾರತ್ ಯುದ್ಿ ಮುಗಿದ್ು ಪಾಿಂಡವರು ರಾಜಯವನ್ುು 
ಪ್ಡದೆ್ುಕೊೆಿಂಡ ನ್ಿಂತ್ರ, ಯುದಷ್ಟಾರ ತ್ನ್ು ರಾಜಯಭಾರವನ್ುು ಮಾಡುವಿಂತ್ಹ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಕೆಲವಿಂದ್ು ಪ್ರಶೆುಗಳನ್ುು ಕೆೀಳಿರುತಾುನೆ. ಅವುಗಳು ಎಷುಿ ಆಸಕುದ್ಾಯಕವಾಗಿವೆ ಎಿಂಬುದ್ನ್ುು ತಾವು 
ಗಮನಸಬೀೆಕು. ನಾರದ್ ಮಹಷ್ಟಾಗಳು ಯುದಷ್ಟಾರ ಮತ್ುು ಅವರ ಸ್ೊೆೀದ್ರರಿಗೆ ಪ್ರಶೆುಗಳನ್ುು 
ಕೆೀಳುತಾುರ.ೆ ಅದ್ರಿಂತ,ೆ ನಾರದ್ ಮಹಷ್ಟಾಗಳು ಯುದಷ್ಟಾರನಗ,ೆ್ “ಹೆೀಗಿದದೀಯಾ ಯುದಷ್ಟಾರ”್ಎಿಂದ್ು 
ಕೆೀಳುತಾುರ.ೆ ತ್ದ್ನ್ಿಂತ್ರ ಎರಡನೆಯದ್ಾಗಿ, ಒಬಬ ರಾಜನಗ ೆಏನೆೀನ್ು ಅಹಾತೆಗಳು ಇರಬೀೆಕೆಿಂಬ ಬಗೆೆ 
ನಾರದ್ ಮಹಷ್ಟಾಗಳು ಪ್ರಶೆು ಕೆೀಳುತಾುರೆ. ಅದ್ರಿಂತ,ೆ ಒಬಬ ರಾಜನಗೆ ಬುದಿವಿಂತಿಕೆ, ಸಿದ್ಿತ,ೆ 
ಶತ್ುರಗಳನ್ುು ಎದ್ುರಿಸುವ ಸ್ಾಮಥಯಾ, ಜ್ಞಾಪ್ಕ ಶಕು, ರಾಜಕೀಯ ಜ್ಞಾನ್ ಮತ್ುು ಉತ್ುಮ ಮೌಲಯಗಳು 
ಎಿಂಬ ಆರು ರಾಜಗುಣ್ಗಳನ್ುು ಅಳವಡಿಸಿಕೊೆಿಂಡಿರುವಯೆಾ ಎಿಂಬ ಪ್ರಶೆು ಕೆೀಳುತಾುರ.ೆ ಅಿಂದ್ರೆ, ಇಷುಿ 
ರಾಜಗುಣ್ಗಳನ್ುು ನೀನ್ು ರಾಜನಾಗಿ ನನ್ು ವಯಕುತ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊೆಿಂಡಿದದೀಯಾ ಎಿಂಬ ಪ್ರಶೆು 
ಕೆೀಳುತಾುರ.ೆ  



Page 65 of 188 
 

ಮೊರನೆಯದ್ಾಗಿ, ನಾರದ್ ಮಹಷ್ಟಾಗಳು ನನ್ು 7 ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ್ ಅಿಂದ್ರೆ ಅಿಂದನ್ 
ಕಾಲದ್ಲ್ಲಿ 7 ಜನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು. ಆದ್ರೆ, ಈಗ ಅವರು ಜಾಸಿುಯಾಗಿದ್ಾದರ.ೆ ಆ 7 ಜನ್ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ್ ಕೆೊೀಟಯೆ ನವಾಾಹಕ, ಸ್ೀೆನೆಯ ಮುಖ್ಯಸಿ, ನಾಯಯಾಧಿೀಶ, ರಾಜವೆೈದ್ಯ, 
ಕೆೊೀತಾಾಲ ಮತ್ುು ರಾಜಕೀಯ ಸಲಹೆಗಾರ ಮತ್ುು ಆಸ್ಾಿನ್ ಜೆೊಯೀತಿಷಯರು ನನ್ಗೆ 
ನಷಾರಾಗಿದ್ಾದರಯೆ್ಕೀ? ಅಿಂದ್ರೆ, ಸದ್ರಿ 7 ಜನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ುು ನೀನ್ು ನೆೀಮಕ 
ಮಾಡಿಕೆೊಿಂಡಿದದೀಯಲಾಿ, ಅವರೆಲಿರೊ ನನ್ಗೆ ಆಡಳಿತ್ದ್ಲ್ಲಿ ನಷಾರಾಗಿದ್ಾದರಯೆ್ಕೀ ಎಿಂದ್ು ಪ್ರಶೆು 
ಕೆೀಳುತಾುರ.ೆ ಆ ಪ್ರಶೆುಗಳಿಗೆ ಯುದಷಾರ ಯಾವ ಉತ್ುರ ನೀಡಿದ್ನೆಿಂಬುದ್ು ಹೆೀಳುವುದ್ು ಬೀೆಡ. 
ನಾಲಾನೆಯ ಪ್ರಶೆುಯಾಗಿ, ಒಬಬ ರಾಜನಾಗಿರುವವನ್ ದ್ೃಷ್ಟಿಕೊೆೀನ್ ಯಾವ ರಿೀತಿ ಇರಬೀೆಕೆಿಂಬುದ್ರ ಬಗೆೆ 
ನಾರದ್ ಮಹಷ್ಟಾಗಳು, ಅಪ್ರಿಚಿತ್ರಿಗ ೆ ಮತ್ುು ನನ್ಗೆ ನಷಾರಾಗಿರುವ ರಾಜರಡೆೆಗ ೆ ನನ್ು ನೀತಿಗಳು 
ನಷಪಕ್ಷಪಾತ್ವಾಗಿದ್ೆಯ್ಕೀ ಎಿಂದ್ು ಪ್ರಶೆು ಕೀೆಳುತಾುರೆ. ಮುಿಂದನ್ ಪ್ರಶೆು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ುದ್ೆ. ಆ 
ಪ್ರಶೆು ಇವತಿುನ್ ಸಿಂದ್ಭಾಕೆಾ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ುದ್ೆ. ನೀನ್ು ಗೌರವಿಸುವ ಧಾಮಿಾಕ ನಾಯಕ 
ವಿನ್ಮರ ಗುಣ್ವುಳುವನೆೀ, ಪ್ವಿತ್ರನೆೀ ಮತ್ುು ಗೌರವವಿಂಥನಾಗಿದ್ಾದನಯೆ್ಕೀ ಎಿಂಬ ಮತೆೊುಿಂದ್ು 
ಪ್ರಶೆುಯನ್ುು ನಾರದ್ ಮಹಷ್ಟಾಗಳು ಯುದಷ್ಟಾರನಗೆ ಕೆೀಳುತಾುರೆ. ಅಿಂದ್ರೆ, ಆಗಿನ್ ಕಾಲದ್ಲ್ಲಿ 
ರಾಜರುಗಳಿಗ ೆ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಯಾರು ಇರುತಿುದ್ದರು ಅವರು, ವಿನ್ಮರ ಗುಣ್ವುಳುವನೆೀ, ಪ್ವಿತ್ರನೆೀ 
ಮತ್ುು ಗೌರವವಿಂಥನಾಗಿದ್ಾದನೆಯ್ಕೀ ಎಿಂಬುದ್ಾಗಿದ್ೆ. ಅದ್ಕೆಾ ಯುದಷ್ಟಾರ ಯಾವ ಉತ್ುರ 
ನೀಡಿದ್ಾದರೆಿಂಬ ಬಗೆೆ ಮಾಹಿತಿ ನ್ನ್ು ಬಳಿ ಇರುವುದಲಿ. ಆದ್ರೆ, ಅವನ್ು ಏನೆೊೀ ಒಿಂದ್ು ಉತ್ುರ 
ಕೆೊಟ್ಟಿರುತಾುರ.ೆ ಏಕೆಿಂದ್ರ,ೆ ಅವನ್ು ಯಾವಾಗಲೊ ಉತ್ುರ ನೀಡುವುದ್ರಲ್ಲಿ ಉತ್ುಮನಾಗಿರುತಾುನೆ.  

ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಪ್ರಶೆು ಮಾಡುವಿಂತ್ಹ ಪ್ರವೃತಿು ಇದ್ೆಯಲಿ ಇದ್ು ನಾರದ್ರ ಕಾಲದಿಂದ್, 
ಮಹಾಭಾರತ್ದಿಂದ್ ರಾಮಾಯಣ್ ಕಾಲದ್ವರಗೆೆ, ಬುದ್ಿ-ಬಸವರ ಕಾಲದಿಂದ್ ನ್ಡದೆ್ುಕೆೊಿಂಡ 
ಪ್ದ್ಿತಿಯಾಗಿರುತ್ುದ್.ೆ ಇದ್ರಿಿಂದ್ಾಗಿ ಆಗುವಿಂತ್ಹ ಲಾಭಗಳೆೀನ್ು ಮತ್ುು ಪ್ರಯೀಜನ್ಗಳು ಹಾಗೊ 
ಇವುಗಳನ್ುು ನಾವು ಏತ್ಕೆಾ ಕೆೀಳಬೀೆಕು ಎಿಂಬ ಬಗೆೆ ಬೆೀಕಾದ್ಷುಿ ವಿಷಯಗಳು ಈಗಾಗಲೆೀ ಬೆೀರ ೆ
ಬೆೀರ ೆ ಸಾರೊಪ್ದ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ಾುಪ್ ಆಗಿರುತ್ುದ್ೆ. ಏಕೆಿಂದ್ರ,ೆ ನ್ಮಾ ದ್ೆೀಶದ್ಲ್ಲಿ ಚುನಾಯಿತ್ ಪ್ರತಿನಧಿಗಳು, 
ಶಾಸಕರು ಅಥವಾ ಸಿಂಸದ್ರಿೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಿಂದ್ು ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಪ್ರತಿನಧಿಗಳು ಹೌದ್ು. ಇನೊೆುಿಂದ್ು 
ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ುು ‘Trustees’್ ಎಿಂತ್ಲೊ ಸಹ ಕರಯೆುತಾುರೆ. ಏಕೆಿಂದ್ರ,ೆ ಅವರು ಜನ್ರ 
ವಿಶಾಾಸಗಳನ್ುು ಗಳಿಸಿಕೊೆಿಂಡಿರುವಿಂತ್ಹ ವಿಶಾಾಸ ಇರತ್ಕಾಿಂತ್ಹವರು. ಅದ್ರ ಜೆೊತೆಗೆ, ಅವರು ವಯವಸೆ್ಿ 
ಮತ್ುು ಸಮಾಜದ್ ನ್ಡುವೆ ಕೆೊಿಂಡಿಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೀೆಕೆಿಂಬ ನರಿೀಕ್ೆ ಇದ್.ೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು 
ವಿಷಯಗಳು ಇವೆ. ಮದ್ಲನೆಯದ್ಾಗಿ, ಶಾಸನ್ ರಚನೆ ಮಾಡುತಾುರ.ೆ ಜೆೊತೆಗೆ, ಮಿಂತಿರಗಳಾಗಿ 
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ಸಕಾಾರದ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಾಯಾಾಿಂಗದ್ ಮುಖ್ಯಸಿರಾಗುತಾುರೆ. ಕಾನ್ೊನನ್ ಜಾರಿ ಮಾಡುವವರು ಸಹ 
ಅವರೆೀ ಆಗುತಾುರ.ೆ ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳನ್ುು ಗುರುತಿಸುವವರು ಸಹ ಅವರೆೀ ಆಗುತಾುರೆ. ಇದ್ೆಲಿಕಾಿಂತ್ಲೊ 
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಿಂವಿಧಾನ್ವನ್ುು ರಕ್ಷಣ ೆ ಮಾಡತ್ಕಾಿಂತ್ಹವರು ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರು 
ಸ್ಾಮಾನ್ಯರಿಗಿಿಂತ್ಲೊ ಒಿಂದ್ು ರಿೀತಿಯ ಆದ್ಶಾವಾಗಿರಬೀೆಕು ಎಿಂದ್ು ಜನ್ ನರಿೀಕ್ೆ ಮಾಡುತಾುರ.ೆ  

ಜೆೊತೆಗೆ, ಅವರು ಒಿಂದ್ು ಬಾರಿ ಚುನಾಯಿತ್ರಾದ್ರ,ೆ ಅದ್ು ಯಾವುದ್ೆೀ ಪ್ಕ್ಷದಿಂದ್ ಗೆದದದ್ದರೊ 
ಸಹ, ಪಾಟ್ಟಾ ಸಿಸಿಮ್ಗಳು ಇರುವಿಂತ್ಹ ದ್ೀೆಶ ನ್ಮಾದ್ಾಗಿರುತ್ುದ್ೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರು ಇಡಿೀ 
ಸಮುದ್ಾಯವನ್ುು ಅಥವಾ ಇಡಿೀ ಕ್ೆೀತ್ರವನ್ುು ಪ್ರತಿನಧಿಸುತಾುರೆಿಂದ್ು ಜನ್ ಅವರನ್ುು ನೆೊೀಡುತಾುರೆ. 
ಆದ್ುದ್ರಿಿಂದ್, ಇದ್ನ್ುು ಬೆೀರ ೆ ಬೆೀರ ೆ ರಿೀತಿಯಾದ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ಾ ವಯವಸ್ೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಿೀತಿಯ 
ವಯವಸೆ್ಿಗಳನ್ುು ನಾವುಗಳೆೀ ಮಾಡಿಕೆೊಿಂಡಿರುತೆುೀವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶೆಯುೀತ್ುರ ಅವಧಿ, ಗಮನ್ 
ಸ್ಳೆೆಯುವ ಸೊಚನೆ, ಬಹಳ ತ್ುತಾಾಗಿ ಪ್ರಸ್ಾುಪ್ ಮಾಡಬೀೆಕಾದ್ಿಂತ್ಹ ವಿಷಯಗಳು ಒಿಂದ್ು. 
ಹಾಗಾಗಿ, ಪ್ರಶೆಯುೀತ್ುರ ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ ತ್ಮಗೆಲಾಿ ಗೆೊತಿುರುವಿಂತ ೆ ಚುಕಾೆ ಗುರುತಿನ್ ಪ್ರಶೆು ಮತ್ುು 
ಚುಕೆಾರಹಿತ್ ಪ್ರಶೆು ಇದ್ೆ. ಅದ್ರಿಂತ,ೆ ಚುಕೆಾ ಗುರುತಿನ್ ಪ್ರಶೆು ಮತ್ುು ಚುಕೆಾ ಗುರುತಿನ್ ಪ್ರಶೆುಗಳನ್ುು 
ಯಾವ ರಿೀತಿ ಹಾಕಬೆೀಕು, ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೆೀಕು ಎಿಂಬ ಬಗೆೆ ಕೆಲವು ನಯಮಗಳನ್ುು ಬರೆದರುತಾುರೆ. ಆ 
ನಯಮಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ,್ “ಯಾವುದ್ೆೀ ನದಾಷಿವಾದ್ ವಿಷಯದ್ ಬಗೆೆ ಸಪಷಿತೆ ಇರಬೆೀಕು ಮತ್ುು ಯಾವ 
ಮಿಂತಿರಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಖ್ಾತೆಗ ೆಸಿಂಬಿಂಧ್ಪ್ಟಿ ವಿಚಾರದ್ ಬಗೆೆ ಪ್ರಶೆು ಕೆೀಳುತಿುದ್ೆದೀನೆ ಎಿಂಬ ಬಗೆೆ 
ಸಪಷಿತ ೆ ಇರಬೀೆಕು. ನಾನ್ು ಕೊಡ ಸದ್ರಿ ನಯಮಾವಳಿಗಳನ್ುು ಇದ್ುವರವೆಿಗೊ ಸರಿಯಾಗಿ 
ಗಮನಸಿರಲ್ಲಲಿ. ಆದ್ರ,ೆ ಇವತಿುನ್ ದವಸವೀೆ ಈ ನಯಮಾವಳಿಗಳನ್ುು ಪ್ೊಣ್ಾವಾಗಿ 
ಗಮನಸಿರುತೆುೀನ.ೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಿಂದ್ು ಪ್ರಶೆು ಯಾವ ರಿೀತಿ ಇರಬೀೆಕೆಿಂಬ ಬಗೆೆ ರೊಲ್ ಬುಕ್ನ್ಲ್ಲಿ 
ಸುಮಾರು 26 ನಬಿಂಧ್ನೆಗಳನ್ುು ವಿಧಿಸುತಾುರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷುಿ ಜನ್ ಅನ್ುಭವಿಗಳು ಇದ್ಾದರ.ೆ ಆದ್ರ,ೆ 
ಹೆೊಸದ್ಾಗಿ ಆಯ್ಕಾಯಾಗಿ ಬಿಂದ್ಿಂತ್ಹ ಸದ್ಸಯರುಗಳು ಸದ್ರಿ 26 ನಬಿಂಧ್ನೆಗಳನ್ುು ಗಮನಸಿ 
ಪ್ರಶೆುಯನೆುೀ ಹಾಕುವುದ್ಕಾೆ ಆಗುವುದಲಿವೆಿಂಬ ತಿೀಮಾಾನ್ಕಾೆ ಬರಬಾರದ್ು. ಏಕಿೆಂದ್ರೆ, ಸುಮಾರು 2 
ದ್ಶಕಗಳ ಕಾಲ ಅಥವಾ ಕನಾಾಟಕ ರಾಜಯದ್ಲ್ಲಿ ಶತ್ಮಾನ್ಗಳಿಗಿಿಂತ್ಲೊ ಹೆಚುಿ ಕಾಲ ಇದ್ು 
ನ್ಡದೆ್ುಕೆೊಿಂಡು ಬಿಂದರುತ್ುದ್ೆ. ಒಿಂದ್ು ವೆೀಳೆ ಹೆಚುಿ ಕಡಿಮ ತ್ಪ್ುಪಗಳು ಆಗಿದ್ದರ ೆ ಮಾನ್ಯ 
ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು ಪ್ರಶೆುಗಳನ್ುು ತಿದ್ುದವಿಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನ್ುು ಸಹ ಮಾಡುತಾುರ.ೆ ಚುಕೆಾ ಗುರುತಿನ್ ಪ್ರಶೆು, 
ಚುಕೆಾರಹಿತ್ ಪ್ರಶೆು ಹಾಗೊ ಅಲಾಪವಧಿ ಪ್ರಶೆುಗಳಿಗೊ ಸಹ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ುದ್ೆ. ಒಿಂದ್ು ವೆೀಳೆ ಬಹಳ 
ತ್ುತಾಾಗಿ ಪ್ರಸ್ಾುವ ಮಾಡಬೀೆಕಾದ್ ವಿಷಯ ಇದ್ದರೆ ಅದ್ಕೊಾ ಸಹ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ುದ್ೆ.  
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ಅದ್ರ ಜೆೊತೆಗೆ, ತಾವು ಕೆೀಳಿದ್ಿಂತ್ಹ ಪ್ರಶೆುಗಳಿಗ ೆ ಸಿಂಬಿಂಧ್ಪ್ಟಿಿಂತೆ, ಉಪ್ ಪ್ರಶೆುಗಳ 
ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಿಂಧ್ ಇಲಿದ್ೆೀ ಇರುವಿಂತ್ಹ ವಿಷಯದ್ ಬಗೆೆ ಮಾತ್ನಾಡುವುದ್ಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆ 
ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ್ ಮಾಡುವುದ್ಕಾೆ ಆಗಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಲಿ. ತಾವುಗಳು ಒಿಂದ್ು ವಿಚಾರವನ್ುು 
ಗಮನ್ದ್ಲ್ಲಿಟುಿಕೊೆಳುಬೆೀಕು. ಅದ್ೆೀನೆಿಂದ್ರೆ, ತ್ಮಾ ಪ್ರಶೆು ಚುಕೆಾ ಗುರುತಿನ್ ಪ್ರಶೆು, ಚುಕೆಾಗುರುತಿಲಿದ್ ಪ್ರಶೆು 
ಅಥವಾ ಗಮನ್ ಸ್ಳೆೆಯುವ ಸೊಚನೆ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸ್ಾವಾಜನಕ ಮಹತ್ಾದ್ ವಿಷಯ ಆಗಿರಲ್ಲ 
ಇವೆಲಿವೂ ಸಹ ಸಕಾಾರದಿಂದ್ ಬೆೀಕಾಗಿರತ್ಕಾಿಂತ್ಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು ಪ್ಡಯೆುವುದ್ಕಾೆ 
ನಯಮಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೆೊಟ್ಟಿರುವಿಂತ್ಹ ಅವಕಾಶವಾಗಿರುತ್ುದ್ೆ. ಆದ್ರೆ, ನ್ಮಾಲ್ಲಿ ಬಹಳಷುಿ 
ಸದ್ಸಯರ ಪ್ರವೃತಿು ಹೆೀಗಿದ್ೆಯ್ಕಿಂದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವುದ್ಾದ್ರೊ ಒಿಂದ್ು ವಿಷಯವನ್ುು ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ 
ಎತಿುದ್ರೆ, ಅದ್ು ಅಲ್ಲಿಯ್ಕೀ ಇತ್ಯಥಾ ಆಗಿಬಿಡಬೆೀಕು ಎನ್ುುವ ರಿೀತಿ ಇರುತ್ುದ್ೆ. ಸದ್ನ್ದ್ ಸಮಯವನ್ುು 
ಪ್ರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ ಅಥವಾ ಸದ್ನ್ದ್ ಕಾಯಾಕಲಾಪ್ಗಳನ್ುು ಪ್ೊಣ್ಾಗೊೆಳಿಸುವುದ್ಕೆಾ 
ಸ್ಾಧ್ಯವಾಗುವುದಲಿ ಏತ್ಕೆಾ ಎಿಂದ್ರೆ, ಯಾವುದ್ೆೀ ವಿಷಯವನ್ುು ನಾನ್ು ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಎತಿುದ್ರೆ ಅದ್ು 
ಅಲ್ಲಿಯ್ಕೀ ಇತ್ಯಥಾವಾಗಬೀೆಕು, ನ್ನ್ು ಕಾಲದ್ಲ್ಲಿಯ್ಕೀ ನಾನ್ು ಎತಿುದ್ ವಿಷಯ ಇತ್ಯಥಾವಾಗಬೆೀಕು 
ಎಿಂದ್ು ಮಿಂತಿರಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾದ್ಕಾೆ ಬಿೀಳುವುದ್ಾಗಿದ್ೆ.  

ಸ್ಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಶೆಯುೀತ್ುರ ಅವಧಿ 01 ಗಿಂಟೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇದ್ುದ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಟುಿ 15 
ಪ್ರಶೆುಗಳಿದ್ುದ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬಬ ಸದ್ಸಯರು ಒಿಂದ್ು ಪ್ರಶೆು ಕೆೀಳುವುದ್ಕಾೆ ಅವರಿಗಿರುವ ಸಮಯ 3 ರಿಿಂದ್ 4 
ನಮಿಷ ಅಷೆಿ. ನಾನ್ು ಈ ಹಿಿಂದ್ ೆಸಭಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಯಾನವಾಹಿಸುತಿುದ್ದಿಂತ್ಹ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ನಾನ್ು 
ಇದ್ೆೀ ರಿೀತಿ ಮಾಡುತಿುದ್ೆದನ್ು. ಅಿಂದ್ರೆ, ಕೆೀವಲ 3 ರಿಿಂದ್ 4 ನಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಕಾಲಾವಕಾಶ 
ನೀಡುತಿುದ್ದೆನ್ು. ಅದ್ು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಿಂತಿರಯವರಾಗಲ್ಲ, ಯಾವುದ್ೆೀ ಮಿಂತಿರಯವರಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ 
ಯಾವುದ್ೆೀ ಸದ್ಸಯರಾಗಿರಲ್ಲ ಅದ್ಕಾಿಂತ್ಲೊ ಹೆಚುಿ ಸಮಯ ತೆಗೆದ್ುಕೆೊಿಂಡರ ೆ ನಾನ್ು ಮುಿಂದನ್ 
ಪ್ರಶೆುಯನ್ುು ಕರದೆ್ುಬಿಡುತಿುದ್ೆದನ್ು. ಒಿಂದ್ು ವೆೀಳೆ ಅವರಿಗ ೆಇನ್ೊು ಹೆಚುಿ ಸಮಯ ಅಗತ್ಯವೆನಸಿದ್ರೆ 
ಅಧ್ಾ ಗಿಂಟೆಗ ೆ ಕಾಲಾವಕಾಶಕಾಾಗಿ ಬೆೀರ ೆ ರೊಪ್ದ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ಾುವನೆ ತ್ನು ಎಿಂದ್ು ಹೀೆಳುತಿುದ್ೆದನ್ು. 
ಪ್ರಶೆಯುೀತ್ುರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶೆು ಕೆೀಳಿದ್ವರಿಗೆ ಒಿಂದ್ು ಉಪ್ ಪ್ರಶೆು ಮತ್ುು ಅದ್ಕೆಾ ಸಿಂಬಿಂಧ್ಪ್ಟಿ ಹಾಗೆ 
ಯಾರಾದ್ರೊ ಒಿಂದ್ು ಉಪ್ ಪ್ರಶೆು ಸ್ೀೆರಿ ಒಟುಿ ಎರಡು ಉಪ್ ಪ್ರಶೆು ಕೆೀಳುವುದ್ಕೆಾ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ 
ನೀಡುತಿುದ್ದೆನ್ು. ಅದ್ಕಾಿಂತ್ಲೊ ಜಾಸಿು ಉಪ್ ಪ್ರಶುೆ ಕೆೀಳಬೆೀಕೆಿಂದ್ರೆ ಅದ್ಕೆಾ ಸಮಯಾವಕಾಶ 
ಇರುವುದಲಿ. ಆದ್ುದ್ರಿಿಂದ್, ತಾವೆಲಿರೊ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೀೆಕೆಿಂದ್ು ಹೀೆಳುತಿುದ್ೆದನ್ು.  

ಸುಮಾರು 40-42 ವಷಾಗಳ ಕಾಲ ಈ ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ುದ, ಸುಮಾರು 12 ರಿಿಂದ್ 13 
ಮುಖ್ಯಮಿಂತಿರಗಳ ಒಟ್ಟಿಗ ೆಕಾಯಾನವಾಹಿಸಿರುವಿಂತ್ಹವರು ತ್ಮಗೆ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳಾಗಿ ಸಿಕಾರುವಿಂಥದ್ುದ 
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ನಮಾ ಸ್ೌಭಾಗಯ ಎಿಂದ್ು ನಾನ್ು ಭಾವಿಸುತೆುೀನೆ. ನಾನ್ು ಸಭಾಪ್ತಿಯಾಗಿದ್ಾದಗ ಅವರು ನ್ನ್ಗ ೆಸ್ಾಕಷುಿ 
ಕಾಟ ಕೆೊಟ್ಟಿದ್ಾದರೆ ಅದ್ು ನ್ನ್ು ಸ್ೌಭಾಗಯ. ಅದ್ರಿಿಂದ್ಾಗಿ, ನಾನ್ು ಸ್ಾಕಷುಿ ಕಲ್ಲಯುವುದ್ಕಾೆ 
ಅನ್ುಕೊಲವಾಯಿತ್ು. ಆ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಶ್ವಲ್ಲಿಂಗಪ್ಪ ಹೆೊರಟ್ಟಿಯವರು, ಶ್ರೀ ಎಿಂ.ಸಿ. 
ನಾಣ್ಯಯನ್ವರು, ಶ್ರೀ ಕ.ೆಎಸ್. ಶ್ರೀನವಾಸ್ರವರು, ಶ್ರೀ ಡಿ.ಹೆಚ್. ಶಿಂಕರಮೊತಿಾಯವರು, ಶ್ರೀ 
ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೊರಪ್ಪನ್ವರು, ಡಾ: ತ್ಿಂಗಾರವರು, ಶ್ರೀ ವಿ.ಎಸ್. ಆಚಾಯಾರವರು, ಶ್ರೀ ಎಿಂ.ಪಿ. 
ನಾಡಗೌಡರವರು ಹಾಗೊ ಶ್ರ ಬಸವರಾಜ ಬೆೊಮಾಾಯಿಯವರಿಂತ್ಹ ಘಟಾನ್ುಘಟ್ಟಗಳು ಇದ್ದಿಂತ್ಹ 
ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ನಾನ್ು ಸಭಾಪ್ತಿಯಾಗಿದ್ುದ ನ್ನ್ು ಪ್ುಣ್ಯ. ಅಕಸ್ಾಾತ್ ಆಗಿ ತ್ಮಗೆ ಸಿಗಬೆೀಕಾದ್ಿಂತ್ಹ 
ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲ್ಲಲಿವೆಿಂದ್ರೆ.., ಒಿಂದ್ು ಕಾಲದ್ಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮಿಂತಿರಗಳು ಬಹಳ ಪಾರಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಉತ್ುರ 
ಕೆೊಡುತಿುದ್ದರು. ಆದ್ರೆ, ಈಗ ಸಾಲಪ ಜನ್ ಮಿಂತಿರಗಳು ವಿಧಾನ್ಸ್ೌಧ್ದ್ ಭಾಷಯೆನ್ುು ಬಳಸುತಾುರೆಿಂದ್ು 
ಬಹಳಷುಿ ಜನ್ ಹೆೀಳುತಾುರ.ೆ ಏಕೆಿಂದ್ರ,ೆ ಅದ್ು ಪ್ರ ಇದ್ೆಯೀ ಅಥವಾ ವಿರೊೆೀಧ್ ಇದ್ಯೆೀ 
ಎಿಂಬುದ್ು ಅಥಾವಾಗುವುದ್ರಲ್ಲಿಯ್ಕೀ ಆ ವಿಷಯ ಮುಗಿದ್ು ಹೆೊೀಗಿರುತ್ುದ್ೆ. ಪ್ರವಾಗಿದೆ್ಯೀ, 
ವಿರುದ್ಿವಾಗಿದ್ಯೆೀ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ ಕೊೆಟ್ಟಿದ್ಾದರೊೆೀ ಎಿಂಬ ಬಗೆೆ ಸಪಷಿತೆ ಇರುವುದಲಿ. ಆ ಉತ್ುರ 
ಯಾವ ರಿೀತಿ ಇರುತ್ುದ್ೆಯ್ಕಿಂದ್ರ ೆ ಉದ್ಾಹರಣೆಗ,ೆ ʼಪ್ರಿಶ್ೀಲ್ಲಸಲಾಗುವುದ್ುʼ, ʼವಿಚಾರ 
ಮಾಡಲಾಗುವುದ್ುʼ, ʼಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದ್ುʼ, ʼಚಚಿಾಸಿʼ, ಎಿಂದ್ು ಬರೆಯುತಾುರೆ. ಆರ್.ಟ್ಟ.ಐ. ಬಿಂದ್ 
ನ್ಿಂತ್ರವಿಂತ್ೊ ಈ ರಿೀತಿಯ ಉತ್ುರಗಳು ಹಚೆಾಿಗಿರುತ್ುವೆ.  

ಶ್ರೀ ಕ.ೆಎ. ತಿಪೆಪೀಸ್ಾಾಮಿಯವರು ದಾಪಾತ್ರ ನವಾಹಿಸುತಿುರುತಾುರೆ. ಮದ್ಲು ಅವರು 
ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನ್ಮೊಾರಿನ್ಲ್ಲಿಯ್ಕೀ ತ್ಹಸಿೀಲಾದರ್ರವರಾಗಿ ಕಾಯಾನವಾಹಿಸಿರುತಾುರೆ. ಈಗ ಮಾನ್ಯ 
ಶಾಸಕರಾಗಿರುತಾುರೆ. ನಾನ್ು ಕಿಂಡಿಂತ್ಹ ಅತ್ುಯತ್ುಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪೆೈಕ ಅವರು ಒಬಬರು ಎಿಂದ್ು 
ಧೆೈಯಾವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೆೀಕಾದ್ರೊ ಹೆೀಳಬಲೆಿನ್ು. ಏಕೆಿಂದ್ರೆ, ಅಷುಿ ಪಾರಮಾಣಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರು. 
ಹಾಗಾಗಿ, ಆ ಕಾಲದ್ಲ್ಲಿನ್ ಮಿಂತಿರಗಳು ಕಡತ್ಗಳ ಮೀಲೆ ಬರೆಯುತಿುದ್ದ ಶೆೈಲ್ಲಗೊ ಈಗ 
ಬರೆಯುತಿುರುವ ಶೆೈಲ್ಲಗೊ ವಯತಾಯಸ ಆಗಿರುತ್ುದ್ೆ. ಈ ಹಿಿಂದ್ ೆ ನಾನ್ು ದ್ೆೊಡಡ ದ್ೆೊಡಡ ರಾಜಕೀಯ 
ವಯಕುಗಳ ಜೆೊತೆ ಪೊೆಲ್ಲಟ್ಟಕಲ್ ಸ್ಕೆರಟರಿಯಾಗಿ ಕಲೆಸ ಮಾಡಿರುತುೆೀನೆ. ಆಗಿನ್ ಕಾಲದ್ಲ್ಲಿ ಮಿಂತಿರಗಳು 
ಕಡತ್ಗಳ ಮೀಲೆ ಎಷುಿ ಚೆನಾುಗಿ  ನೆೊೀಟ್ ಬರೆಯುತಿುದ್ದರೆಿಂದ್ರ,ೆ ಈಗ ಯಾರೊ ಸಹ ಆ ರಿೀತಿ 
ಬರೆಯುವುದಲಿ. ಇತಿುೀಚೆಗ ೆ ʼಚಚಿಾಸಿʼ ಎಿಂದ್ು ಬರೆದ್ರಬೆಿಟಿರ ೆ ಮುಗಿದ್ುಹೊೆೀಯಿತ್ು. ಅದ್ೆೀ ರಿೀತಿ 
ʼಮಿಂಡಿಸಿʼ ಈ ರಿೀತಿ ಬರಯೆುವುದ್ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹತ್ುು ಪ್ುಟಗಳಷುಿ ನೆೊೀಟ್ ಬರೆದರುತಾುರೆ. 
ತ್ದ್ನ್ಿಂತ್ರ, ಆ ಕಡತ್ವನ್ುು ಕಾಯಬಿನೆಟ್ಗೆ collective responsibility ಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿ, ಈ 
ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ ನಾನ್ು ತಿೀಮಾಾನ್ ತೆಗೆದ್ುಕೊೆಿಂಡಿರುವುದಲಿವೆಿಂದ್ು ಹೀೆಳುವಿಂತ್ಹ ಪ್ರವೃತಿು ಇವತಿುನ್ 
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ದವಸ ಚಾಲ್ಲುಯಲ್ಲಿರುತ್ುದ್ೆ. ಇದ್ರಿಿಂದ್ಾಗಿ, ಸಕಾಾರದ್ ತಿೀಮಾಾನ್ಗಳು ವಿಳಿಂಬವಾಗುತಿುರುತ್ುವೆ. ಈ 
ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ವಿಷಯ extract ಮಾಡುವುದ್ರಲ್ಲಿ scope ಕಡಿಮಯಾಗಿರುತ್ುದ್ೆ. ಏಕೆಿಂದ್ರ,ೆ 
ಆರ.ಟ್ಟ.ಐ. ಬಿಂದ್ ನ್ಿಂತ್ರ ನಾವೀೆ ಮಾಹಿತಿ ತೆಗೆದ್ುಕೆೊಳುಬೀೆಕೆಿಂದ್ು ಇಲಿ. ಬದ್ಲಾಗಿ, ಯಾರು 
ಬೆೀಕಾದ್ರೊ ಮಾಹಿತಿ ತಗೆೆದ್ುಕೊೆಳುಬಹುದ್ು. ಇವತಿುನ್ ಪ್ರವೃತಿು. ಹಾಗಾಗಿ decisions delay 
ಆಗಿದ್.ೆ ಈ ಸಿಂದ್ಭಾಧ್ಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನ್ುು extract ಮಾಡುವುದ್ರಿಿಂದ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಲಪ scope 
ಕಡಿಮಯಾಗಿದ್.ೆ ಏಕೆಿಂದ್ರ ೆ ಈಗ ಆರ್.ಟ್ಟ.ಐ. ಬಿಂದ್ ನ್ಿಂತ್ರ ನೀವೆೀ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು 
ತೆಗೆದ್ುಕೊೆಳುಬೀೆಕು ಎನ್ುುವುದ್ು ಎಿಂತಿಲಿ. ಯಾರೊ ಬೆೀಕಾದ್ರೊ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು 
ತೆಗೆದ್ುಕೊೆಳುಬಹುದ್ು.  ಹತ್ುು ರೊಪಾಯಿ ಪೆೊೀಸಿಲ್ ಆಡಾರ್ ಯಾರೊ ಬೆೀಕಾದ್ರೊ 
ತೆಗೆದ್ುಕೊೆಿಂಡು ಬರೆದ್ು ಕಳುಹಿಸುತಾು ಇರುವುದ್ು. ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು ಕೊೆಡಲೀೆಬೆೀಕಾದ್ ಅನವಾಯಾತ ೆ
ಇದ್ೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನೀವೆೀ ಎಲಾಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು ತಗೆೆದ್ುಕೊೆಳುಬೀೆಕು. ಅದ್ು ನಮಾ ಕೈೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ  
ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಬೆೀಕು ಎಿಂದ್ೆೀನಲಿ.  ಒಿಂದ್ು ಕಾಲದ್ಲ್ಲಿ ನಾನ್ು ಬಹಳಷುಿ ಜನ್ರನ್ುು ನೆೊೀಡಿದ್ೆದೀನೆ. 
ಹೆೀಗಾದ್ರೊ ಆ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರತಿಯನ್ುು ತೆಗೆದಟುಿಕೆೊಳುುವ ಅಭಾಯಸ ಬಹಳಷುಿ ಜನ್ರಿಗ ೆಇದ್ೆ. ಆ  
ಶ್ೀಟ್ನ್ ಒಿಂದ್ು photocopy ಮಾಡಿಕೊೆಿಂಡು ತೆಗೆದ್ು ಇಟುಿಕೊೆಳುುವುದ್ು, ಇರಲ್ಲ ಸಮಯಕಾೆ  
ಅದ್ು ಉಪ್ಯೀಗಕಾೆ ಬರುತ್ುದ್ೆ ಎಿಂದ್ು ಇಟುಿಕೆೊಳುುತಿುದ್ದರು. ಈಗ ಏನ್ು ಬೆೀಕಾಗಿಲಿ. ಈಗ ಯಾವ 
ಮಾಹಿತಿ ಬೆೀಕಾದ್ರೊ ಕೊಡ ಆರ್.ಟ್ಟ.ಐ. ಮುಖ್ಾಿಂತ್ರ ಸಿಗಲೆೀಬೆೀಕು. ಎಲೆೊಿೀ ಕೆಲವರಿಗ ೆ
ರಾಜಯಪಾಲರು, ರಾಷರಪ್ತಿ ಕೆಲವಿಂದ್ು exemptions ಬಿಟಿರ ೆ  ಮತೆು ಎಲಾಿ ಆಗುತ್ುದ್ೆ. ಈಗ 
ವಿಷಯವನ್ುು extract ಮಾಡಬೀೆಕಾದ್ರ,ೆ ಪ್ರಶೆಯುೀತ್ುರ ಒಿಂದ್ೀೆ ಅಲಿ. ನ್ನ್ು ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಸದ್ನ್ದ್ುದ, 
ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು, ಸಕಾಾರದ್ ಹೆೊಣೆ ಕಡಿಮಯಾಗಬೆೀಕಾಗಿತ್ುು. ಏಕೆಿಂದ್ರ,ೆ ಎಲಾಿ 
ಮಾಹಿತಿಯನ್ುುಆರ್.ಟ್ಟ.ಐ. ಮುಖ್ಾಿಂತ್ರ ಸಿಗಬೀೆಕಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶೆಯುೀತ್ುರ ಏತ್ಕಾೆ ಇರಬೀೆಕು 
ಎನ್ುುವಿಂತ್ಹದ್ುದ ಏನ್ು ಕೊಡ ಇಲಿ. ನ್ನ್ು ವಿನ್ಿಂತಿ ಏನೆಿಂದ್ರೆ, ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು ಇದ್ಾದರ.ೆ 
ಒಿಂದ್ೀೆ ಒಿಂದ್ು ಗಿಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶೆಯುೀತ್ುರ ವೀೆಳೆ ಮುಗಿಸುವಿಂತ್ಹ ಒಿಂದ್ು ಪ್ರಿಪಾಠವನ್ುು 
ಮಾಡಲೀೆಬೆೀಕು.  ಅದ್ಕೆಾ ತ್ಮಾಲಿರ ಸಹಕಾರವನ್ುು ಕೆೊಟಿರೆ, ಬಹುತೆೀಕ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು 
ಮಾಡೀೆ ಮಾಡುತಾುರೆ. ಇತಿುೀಚೆಗ ೆ ಸದ್ನ್ ನ್ಡದೆ್ಿಂತ್ಹ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹುತೀೆಕ 
ಮಾಡುತಿುದ್ಾದರ ೆ ಎಿಂದ್ು ನಾನ್ು ಅಿಂದ್ು ಕೆೊಿಂಡಿದ್ೆದೀನೆ. ನಾವು ಒಿಂದಷುಿ ದನ್ಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಯತ್ು 
ಮಾಡಿದ್ೆದೀವ.ೆ ಅಷುಿ ದವಸ ನ್ಡಯೆಿತ್ು. ಆಗ ಡಾ. ತೆೀಜಸಿಾನಯವರು ಇರಲ್ಲಲಿ. ಆಗ ಅವರು  
ಪಾಲ್ಲಾಮಿಂಟ್ಟನ್ ಸದ್ಸಯರಾಗಿದ್ದರು.  ಆಗ ಅಷೆಿೀ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಸದ್ನ್ವನ್ುು ನ್ಡಸೆಿದ್ದೆೀವೆ.  ಒಿಂದ್ು 
ಸ್ಾರಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಿಂತಿರಗಳಾದ್ ಎಸ್.ಎಿಂ. ಕೃಷಾಣರವರು ಮೊರು ನಮಿಷ ಎಿಂದ್ು ಉತ್ುರ 
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ಕೆೊಡುತಿುದ್ಾದಗ,  ಆಗ ನಾಲುಾ ನಮಿಷ ಆಯಿತ್ು.  ಆಗ ನಾನ್ು ಪಿೀಠದಿಂದ್ ಮುಿಂದನ್ ಪ್ರಶೆುಯನ್ುು 
ಕರದೆ್ು ಬಿಟೆಿ. ಆಗ ಒಿಂದ್ು ರಿೀತಿಯ  ಉದ್ಿಟತ್ನ್ವಿೆಂದ್ು  ಅನಸುತ್ುದ್ೆ. ಆಗ ಅವರ ಮತ್ುು ನ್ಮಾ  
ಅನ್ುಭವಕೊಾ ಮತ್ುು ವಯಸಿಸನ್ ಅಿಂತ್ರ ಇದ್ೆ. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಏನ್ು ಅನಸಲ್ಲಲಿ. ಆಗ ಅವರು ತ್ಮಾ 
ತಿೀಮಾಾನ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ್ ಎಿಂದ್ು ಕುಳಿತ್ುಕೆೊಿಂಡರು. ಅದ್ಕೆಾ ತಾವು ಪ್ೊರಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು 
ಕಳುಹಿಸಿಕೊೆಡಿ ಎಿಂದ್ು ಹೀೆಳಿದ್ೆ.  ಕೆಲವು ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ್  ಮತ್ುು ಕಿಷಿವಾದ್ಿಂತ್ಹ ಪ್ರಶೆು 
ಬಿಂದ್ಿಂತ್ಹ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು ಗೆೈರು ಹಾಜರಾಗಿರುವುದ್ನ್ುು ನಾನ್ು ಬಹಳಷುಿ ಬಾರಿ 
ನೆೊೀಡಿದ್ೆದೀನ.ೆ ಹೆೀಗಿದ್ದರೊ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು ಇನೊೆುಬಬರಿಿಂದ್ ಉತ್ುರ ಕೊೆಡಿಸುತಾುರೆ. ಆ ಫೆೈಲ್ನ್ುು 
ಇನೊೆುಬಬ ಸಾಲಪ ವಾಚಾಳಿಯಾಗಿರುವ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕೊೆಟುಿ,  ಅವರು ಹೊೆರಗಡೆ ಅಥವಾ ಇನೊೆುಿಂದ್ು 
ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ಾದರ ೆ ಎನ್ುುವಿಂತ್ಹದ್ದನ್ುು  ಹೆೀಳುವುದ್ು. ಅದ್ಕೊೆಾೀಸಾರ ವಿಧಾನ್ಸಭೆ ಮತ್ುು ವಿಧಾನ್ 
ಪ್ರಿಷತಿುನ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಶೆಯುೀತ್ುರದ್ ವೆೀಳೆ ಮಿಂತಿರಗಳ group  ಇದ್ೆಯ್ಕಲಾಿ, ಮಿಂತಿರಗಳು ಹೀೆಳಿದ್ರ,ೆ ನೀವು 
ನ್ಿಂಬುವುದ್ಕಾೆ ಹೆೊೀಗಬೆೀಡಿ. ಅದ್ು ಸತ್ಯಕೆಾ ದ್ೊರವಾಗಿರುವಿಂತ್ಹದ್ುದ. ಅದ್ು ಅವರಿಗೆ ಬೆೀರ ೆದವಸ 
ಇವರಿಗ ೆಬೆೀರ ೆದವಸ ಇರುತ್ುದ್ೆ. ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರುವುದ್ು ಕೊಡ ಅವರಿಗೆ ಬೆೀರ ೆದವಸ  ಮತ್ುು 
ಇವರಿಗೆ ಬೆೀರ ೆದವಸ ಇರುತ್ುದ್ೆ.  ಪ್ಟ್ಟಿಯನ್ುು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿರುತಾುರೆ. ಮುಖ್ಯ ಸಚೀೆತ್ಕರಾಗಿ 
ಅವರೆಲಾಿ ಆ ಕಲೆಸ ಮಾಡಿರುತಾುರ.ೆ ಆದ್ರೆ ಬಹಳಷುಿ ಜನ್ ಮಿಂತಿರಗಳಿಗ ೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಕೊೆರತೆ 
ಇರುತ್ುದ್ೆ ಅಥವಾ ಓದಕೊೆಿಂಡು ಬಿಂದರುವುದಲಿ. ತ್ಕ್ಷಣ್ನೆೀ ಬಿಂದರುತಾುರೆ.  ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ  
ನೆೀರವಾಗಿ ಗೆದ್ದವರೆೀ ಬಹಳಷುಿ ಜನ್ ಮಿಂತಿರಗಳಾಗಿರುತಾುರ.ೆ  ಹಾಗಾಗಿ  ಅವರಿಗೆ ಕ್ೆೀತ್ರದ್ ಬಗೆೆ ಹೆಚುಿ 
ಕಾಳಜಿ ಇರುತ್ುದ್ೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ಕೆಾ  ನಾನ್ು ಬಹಳಷುಿ ಬಾರಿ ಹೆೀಳಿದ್ೆದೀನೆ.  ಮೀಲಾನೆಯ ಕನಷಾ 25 
ಜನ್ ಸದ್ಸಯರು ಮಿಂತಿರಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಕುಳಿತ್ುಕೊೆಳುುತಾುರೆ, ಓದ್ುತಾುರೆ. ಅಷೊೆಿಿಂದ್ು ತ್ಲೆ ಬಿಸಿ 
ಇರುವುದಲಿ. ಸಿಳಿೀಯ ಸಿಂಸೆ್ಿಗಳಿಿಂದ್ ಆಯ್ಕಾಯಾಗಿ ಬಿಂದ್ಿಂತ್ಹವರಿಗೆ ಇತಿುೀಚೆಗ ೆ ಸಾಲಪ ತ್ಲೆಬಿಸಿ 
ಜಾಸಿುಯಾಗುತಿುದ್ೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ತ್ರಹ ಏನಲಿ. ವಿಧಾನ್ ಸಭೆಗ ೆಹೆೊೀಲ್ಲಕೆ ಮಾಡಿದ್ರ,ೆ ಸಾಲಪ better 
ಸಿಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ೆ.  

ಗಮನ್ ಸ್ಳೆೆಯುವ ಸೊಚನೆ ಮತೆೊುಿಂದ್ು ಎಲಿವೂ ಇದ್ೆ. ಶಯನ್ಯವೆೀಳೆ ಬಗೆೆ ಕೊಡ ಪ್ರಸ್ಾುಪ್ 
ಇದ್ೆ. ಶಯನ್ಯ ವೆೀಳೆ ಬಗೆೆ ಎಲಾಿ ರೊಲ್ ಪ್ುಸುಕದ್ಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಹುಡುಕದ್.ೆ ಆದ್ರೆ ರೊಲ 
ಪ್ುಸುಕದ್ಲ್ಲಿ ಇಲಿ.  ನಾನ್ು ನೆೊೀಡಿರುವಿಂತ ೆ ಅಸ್ಿೆಂಬಿಿಯ ರೊಲ ಪ್ುಸುಕದ್ಲ್ಲಿ ಸ್ೀೆರಿಸಿಕೆೊಿಂಡಿದ್ಾದರೆ 
ಅನಸುತ್ುದ್.ೆ ಹಾಗಾಗಿ ಶಯನ್ಯ ವೆೀಳೆ ಎಿಂಬುದ್ು ಇಲಿವೆೀ ಇಲಿ. ಶಯನ್ಯ ವೆೀಳೆ ಎಿಂದ್ರೆ ಏನ್ು ಹೆೀಳಿ.  
ಒಿಂದ್ು ವಿಷಯವನ್ುು ಬಿಟುಿ ಇನೊೆುಿಂದ್ು ವಿಷಯಕೆಾ ಹೆೊೀಗಬೆೀಕಾದ್ರ,ೆ  ಮಧೆಯದ್ಲ್ಲಿ ಶಯನ್ಯ ವೆೀಳೆ 
ಎಿಂದ್ು ಯಾವಾಗ ಬೀೆಕಾದ್ರೊ ಮಾಡಬಹುದ್ು. ಸ್ಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಶೆಯುೀತ್ುರ ವೆೀಳೆ ಮುಗಿದ್ 
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ನ್ಿಂತ್ರ ಅವರು ಬೆೀರ ೆಬೀೆರ ೆಕಲಾಪ್ ತೆಗೆದ್ುಕೆೊಳುುವ ಮುಿಂಚೆ ನನುೆ ಸದ್ನ್ adjourn ಆಗಿ ಇವತ್ುು 
ಸದ್ನ್ ಸ್ೀೆರುವುದ್ರೊೆಳಗ ೆ ಯಾವುದ್ಾದ್ರೆೊಿಂದ್ು ಘಟನ ೆ ನ್ಡದೆ್ು, ರೊಲಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನೆೊೀಟ್ಟಸ್ 
ಕೆೊಡುವಷುಿ ಸಮಯ ಇಲಿದ್ೆೀ ಇರುವಿಂತ್ಹ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಬಹಳ ತ್ುತಾಾಗಿದ್ೆ ಇನೊೆುಿಂದ್ು ಆಗಿದ್ ೆ
ಎನ್ುುವಿಂತ್ಹ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಸಕಾಾರದ್ ಗಮನ್ ಸ್ಳೆೆಯವುದ್ಕಾೆ ತ್ಕ್ಷಣ್ ಪ್ರಸ್ಾುಪ್ ಮಾಡುವಿಂತ್ಹ 
ಒಿಂದ್ು ವಿಷಯ ಬಿಟಿರೆ ಮತೆು ಏನ್ೊ ಕೊಡ ಇಲಿ. ಶಯನ್ಯವೆೀಳೆಯನ್ುು ನಯಮ  58A ಎಿಂದ್ು  
2018 ರಲ್ಲಿ ನಯಮದ್ ಪ್ುಸುಕದ್ಲ್ಲಿ ಸ್ೀೆರಿಸಿದ್ಾದರ.ೆ ಇದ್ಕೆಾ ಉತ್ುರ ಕೊೆಡಲೀೆ ಬೆೀಕು. ಇದ್ಕಾೆ 
ಸಮಾಧಾನ್ವಾಗಿ ಕೆೀಳುವಿಂತ್ಹ ಪ್ರಶೆು. ಶಯನ್ಯ ವೀೆಳೆ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ಾುಪ್ವಾಗುವಿಂತ್ಹ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ  
ಸಕಾಾರ ಉತ್ುರ ಕೊೆಡಬೀೆಕಾದ್ಿಂತ್ಹ  ಅನವಾಯಾತೆ ಇದ್ೆ.  ಏನ್ು ಬರುತ್ುದ್ೆ ಎಿಂಬುದ್ರ ಬಗೆೆ 
ಅವರಿಗೊ ಗೆೊತುೆ ಇರುವುದಲಿ. ಸಿಂಬಿಂಧ್ಪ್ಟಿವರಿಿಂದ್ ಉತ್ುರ ಕೆೊಡಿಸುತುೆೀನೆ ಎನ್ುುವಿಂತ್ಹ ಮಾತ್ನ್ುು 
ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು ಹೆೀಳಿಬಿಡುತಾುರ.ೆ  ಅದ್ು ಬಿಟಿರ ೆಮತೆು ಬೀೆರ ೆಏನ್ೊ ಇರುವುದಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ 
ಸಿಂದ್ಭಾವನ್ುು ಬಳಸಿಕೊೆಿಂಡು, ಅದ್ಾದ್ ನ್ಿಂತ್ರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ು  ಪ್ರಸ್ಾುಪ್ 
ಮಾಡುವುದ್ಕಾಾಗುವುದಲಿ,   ಅಿಂತ್ಹ ವಿಷಯಗಳನ್ುು, ಪ್ರಶೆುಯಲ್ಲಿ,  ಒಿಂದ್ು ದವಸದ್ಲ್ಲಿ 230 ಚುಕಾೆ 
ಗುರುತಿಲಿದ್ ಪ್ರಶೆುಗಳನ್ುು ಕೆೀಳಲು  ಅವಕಾಶವಿದ್ೆ.  ಎಷೆೊಿಿಂದ್ು ಮಾಹಿತಿಯು ಚುಕೆಾ ಗುರುತಿಲಿದ್ 
ಪ್ರಶೆುಗಳಲ್ಲಿ  ಸಿಗುತ್ುದ್ೆ. ಕಲೆವು ಸ್ಾರಿ ಚುಕೆಾ ಗುರುತಿನ್ ಪ್ರಶೆುಗಳಿಗಿಿಂತ್ ಚುಕಾೆ ಗುರುತಿಲಿದ್ ಪ್ರಶೆುಗಳಲ್ಲಿ 
ಬೆೀಕಾದ್ಷುಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ುದ್ೆ. Short notice question ಕೊಡ ಬಹಳ ಅನವಾಯಾ 
ಸಿಂದ್ಭಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊೆಳುುವಿಂತ್ಹ ಒಿಂದ್ು ಅಸಿ. ಅದ್ಾದ್ ನ್ಿಂತ್ರ ಗಮನ್ ಸ್ಳೆೆಯುವ 
ಸೊಚನೆಗಳು  ಇದ್ೆಯ್ಕಲಾಿ, ಅದ್ನ್ುು ಕೊಡ ಗಮನ್ ಸ್ಳೆೆಯುವ ಸೊಚನೆಗೆ  ತಾವು ಏನ್ು ನೆೊೀಟ್ಟಸ್ 
ಕೆೊಟ್ಟಿರುತಿುೀರಿ, ಅದ್ನ್ುು ಓದ ಕುಳಿತ್ುಕೊೆಳುಬೆೀಕು. ಇಿಂತ್ಹ ವಿಷಯದ್ ಬಗೆೆ ನಾನ್ು ಸಿಂಬಿಂಧ್ಪ್ಟಿ 
ಇಿಂತ್ಹ ಸಚಿವರಿಿಂದ್ ಗಮನ್ವನ್ುು ಸ್ಳೆೆಯುತೆುೀನ.ೆ ಅದ್ಕೆಾ ಸಿಂಬಿಂಧ್ಪ್ಟಿಿಂತ್ಹ ಸಚಿವರು  ಒಿಂದಷುಿ 
ಉತ್ುರವನ್ುು ಕೆೊಡಬೀೆಕು. ಇದ್ು ಇಷೆಿ ವಯವಹಾರ. ಆದ್ರೆ, ನಾನ್ು ಗಮನಸಿದ್ಿಂತೆ  ಗಮನ್ ಸ್ಳೆೆಯ 
ಸೊಚನೆಯ ಬಗೆೆ ಭಾಷಣ್ ನ್ಡಯೆುತಿುರುತ್ುದ್ೆ.  ಅದ್ನ್ುು ಯಾರೊ ಓದ್ುವುದಲಿ. ಅದ್ರ ಬಗೆೆ 
ದ್ೆೊಡಡದ್ಾಗಿ ಭಾಷಣ್ ನ್ಡಯೆುತ್ುದ್.ೆ ಅದ್ಕಾೆ ಅಷೆಿ ಸುದೀಘಾವಾಗಿ ಉತ್ುರ ಇರುತ್ುದ್ೆ. ಎಲಾಿ ಸದ್ಸಯರು 
ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೀೆಳುವುದ್ೆೀನಿೆಂದ್ರೆ, ಒಿಂದ್ು ಸಲ ಅದ್ು ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ  ಪ್ರಸ್ಾುಪ್ವಾಗಿ ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ 
ಇಟಿ ಕೊಡಲ,ೆ್ “it becomes the property of the House.”್ ಎಿಂದ್ು ಬಹಳ ಜನ್ರು 
ಬಳಸುತಾುರೆ. It becomes the property of the House, ಯಾರೊ ಬೆೀಕಾದ್ರೊ 
ಕೆೀಳಬಹುದ್ು ಎನ್ುುವುದ್ು ಆ ತ್ರಹ ಇಲಿ. Property of the House ಎಿಂದ್ರೆ ಸ್ಾವಾಜನಕರ 
ಗಮನ್ಕಾೆ ಹೊೆೀಗುವಿಂತ್ಹ ವಿಷಯವಾಗುತ್ುದ್ೆ ಮತ್ುು ದ್ಾಖ್ಲೆಗ ೆ ಹೊೆೀಗುತ್ುದ್ೆ. ಹಾಗಾಗಿ public 
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domain ಗೆ ಬರುತ್ುದ್ೆಯ್ಕೀ ಹೆೊರತ್ು, ಅದ್ರ ಅಥಾ ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ಎಪ್ಪತೆೈದ್ು ಜನ್ ಸದ್ಸಯರು ಪ್ರಸ್ಾುಪ್ 
ಮಾಡುವಿಂತ್ಹದ್ುದ ಇಲಿ. ಆ ವಿಷಯ relevant ಆಗಿರಲ್ಲ ಇನೊೆುಿಂದ್ಾಗಲ್ಲ, ಇದ್ು ಏನಾಗುತ್ುದ್ ೆ
ಎಿಂದ್ರೆ,  ಅದ್ು ಮಾಡುವುದ್ಕಾೆ ಹೆೊೀಗುವಿಂತ್ಹ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಷೊಿರವಾಗಿ 
ಇರಬೀೆಕಾಗುತ್ುದ್ೆ ಮತ್ುು ಇನೊೆುಿಂದ್ು ಆಗುತ್ುದ್ೆ. ಕೆಲವು ಬಹಳಷುಿ obligations ಇರುತ್ುದ್ೆ.  
ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಡುವುದ್ಕಾಾಗುವುದಲಿ ಇನ್ುು ಬಹಳಷುಿ ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರಸ್ಾುಪ್ವಾಗಬೆೀಕು ಮತ್ುು ಇನ್ುು 
ಬಹಳಷುಿ ಮಾಹಿತಿಗಳು ತ್ಮಗೆ ಬೆೀಕೆಿಂದ್ರೆ, ಗಮನ್ ಸ್ಳೆೆಯುವ ಸೊಚನೆಯ ಮುಖ್ಾಿಂತ್ರ ಅಥವಾ 
public importance matters  ಮುಖ್ಾಿಂತ್ರ ನ್ಡಯೆುವಿಂತ್ಹ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ  
ನಜವಾಗಿಯೊ ಕಳೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ಾುಪ್ವಾಗದ್ೆೀ, ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲಿದ್ೆೀ, ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗೆೆ 
ಏನಾಗುತ್ುದ್ೆ ಎಿಂಬುದ್ು ಮುಖ್ಯ. ನ್ನ್ು ಪ್ರಕಾರ ಸರಿಯಾಗಿ, ಮೀಲಾನೆಯ ನಯಮಾವಳಿಯ ಪ್ರಕಾರ 
ಕಾಯಾನವಾಹಿಸಿ, ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ಾುಪ್ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ ಪಾರರಿಂಭ ಮಾಡಿದ್ರ,ೆ ಅದ್ುಭತ್ವಾದ್ಿಂತ್ಹ 
ಚಚೆಾಗಳು ಮೀಲಾನೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಡಯೆಬಹುದ್ು. ಏಕೆಿಂದ್ರ,ೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ್ ಮತ್ುು ಅಲಪಮತ್ದ್ ಮೀಲ ೆ
ಸಕಾಾರಕೆಾ ಏನ್ು ಸಿಂಬಿಂಧ್ವಿರುವುದಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೆೀ ತಿೀಮಾಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೊ ಕೊಡ ಅಸ್ಿೆಂಬಿಿಯಲ್ಲಿ 
ಇನೊೆುಿಂದ್ು ನಣ್ಾಯ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಹುಮತ್ ಇರುತಾುರೊೆೀ, ಅವರು ಏನ್ು ಬೆೀಕೊೆೀ 
ಅದ್ನ್ುು ಮಾಡಿಕೆೊಳುುತಾುರ.ೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೀಲಾನೆ ಪ್ರಸುುತ್ವಾಗಬೀೆಕು ಎನ್ುುವಿಂತಿದ್ದರ,ೆ ಕೆಳಮನೆಯ 
xerox copy  ಆಗುವುದ್ರಿಿಂದ್ ಏನ್ು ಪ್ರಯೀಜನ್ವಾಗುವುದಲಿ. ಅಲ್ಲಿ adjournment motion  
ಕೆೊಟಿಿಂತ,ೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆೊಡುವುದ್ು.  ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಷಯ ಕೆೊಟಿಿಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನ್ುು ಪ್ರಸ್ಾುಪ್ 
ಮಾಡುವುದ್ು.  ಅವರಿಗೆ ಹೆೀಳಿದ್ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯೊ ಕೊಡ ಮಾಡುವುದ್ು. ನಾನ್ು ಬಿಂದ್ಿಂತ್ಹ 
ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ  ಡಾ. ತೀೆಜಸಿಾನಯವರು ಪ್ರಸ್ಾುಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸದ್ನ್ದ್ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿದ್ುದ ಧ್ರಣಿ 
ಮಾಡುವುದ್ು, ಇದ್ಾಯವುದ್ು ಕೊಡ ಸಿಂಸದೀಯ ಪ್ರಜಪ್ರಭುತ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಮೀಲಾನೆಗ ೆ
ಯೀಗಯವಾಗಿರುವಿಂತ್ಹ ವಿಚಾರಗಳಲಿ. ವಿಶೆೀಷವಾಗಿ ಮೀಲಾನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಕಾಾರವನ್ುು ಏನ್ು 
ತೆಗೆಯವುದ್ುಕಾಾಗುವುದಲಿ, ಮತೆೊುಿಂದ್ು ಆಗುವುದಲಿ. ನೀವು ಏನೆೀ ಮಾತ್ನಾಡಿ, ಏನೆೀ ನಣ್ಾಯ 
ತೆಗೆದ್ುಕೊೆಿಂಡರೊ ಕೊಡ  ಅದ್ಾಯವ ಪ್ರಿಣಾಮ ಕೊಡ ಬಿೀರುವುದಲಿ. ಹಚೆುಿ ಎಿಂದ್ರೆ ಒಿಂದ್ು 
ಬಿಲ್ನ್ುು  Joint Select Committee  ಗೆ  ಕಳುಹಿಸಿಕೊೆಡುವುದ್ು ಮತೆು ಅವರು ಅದ್ನ್ುು  
ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿದ್ೆೀ ಹೆೊೀಯಿತ್ು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೀಲಾನೆಯನ್ುು ಏತ್ಕೆಾ ಇಟ್ಟಿದ್ಾದರ,ೆ ನಾವು 
ಏತ್ಕೆಾ ಪ್ರತಿಪಾದ್ನೆ ಮಾಡಿಕೆೊಳುುತೆುೀವೆ. ಸಿಂವಿಧಾನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮೀಲಾನೆಯನ್ುು ಪ್ರತಿ ರಾಜಯದ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಾಿಪ್ನೆ 
ಮಾಡಿಕೆೊಳುುವುದ್ಕೆಾ ಅವಕಾಶ ಕೆೊಡಬೀೆಕಾಗಿತ್ುು. Option ಅನ್ುು ರಾಜಯಗಳಿಗ ೆ ಏತ್ಕಾೆ ಕೊೆಟಿರು 
ಎಿಂಬುದ್ು ಇವತಿುಗೊ ನ್ನ್ಗ ೆ ಆಶಾಯಾ. ಇಡಿೀ ಸಿಂವಿಧಾನ್ದ್ಲ್ಲಿ ನ್ನ್ು ಆಕ್ೆೀಪ್ ಇರುವಿಂತ್ಹದ್ುದ 
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ಮೀಲಾನೆಯನ್ುು ರಚನೆ ಮಾಡಬೀೆಕೊೆೀ ಅಥವಾ ಬಿಡಬೆೀಕೆೊೀ ಎನ್ುುವ ಬಗೆೆ discretion ಅನ್ುು 
ಆಯಾಯ ರಾಜಯಗಳಿಗೆ ಕೆೊಟ್ಟಿದ್ೆ. ಇಷಾಿವಾದ್ವರು  ಮಾಡುತಾುರ.ೆ ಕಷಿವಾದ್ಾಗ ಮೀಲಾನೆಯನ್ುು 
ತೆಗೆಯುತಾುರ.ೆ  ಮಾನ್ಯ ಎನ್.ಟ್ಟ.ರಾಮರಾವ್ರವರು ಇಷಾಿವಾಗಲ್ಲಲಿವೆಿಂದ್ು ಮೀಲಾನೆಯನ್ುು 
ತೆಗೆದ್ರು.  ಜಯಲಲ್ಲತಾರವರಿಗೆ ಇಷಿವಾಗಲ್ಲಲಿ ಕತ್ುು ಬಿಸ್ಾಡಿದ್ರು. ಇನೊೆುಬಬರಿಗೆ ಇಷಿವಾಗಲ್ಲಲಿ ಕತ್ುು 
ಬಿಸ್ಾಡಿದ್ರು. ನಾನ್ು ನವೃತಿುಯಾಗುವ ಸದ್ಸಯರ  ಬಿಳೊಾಡುಗೆ  ಮಾಡುವಿಂತ್ಹ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಹೆೀಳಿದ್ೆ, ಉತ್ುರ ಪ್ರದ್ೆೀಶದ್ ಮಾನ್ಯ ಮಖ್ಯಮಿಂತಿರಗಳಾದ್ ಶ್ರೀ ಯೀಗಿ ಅದತ್ಯನಾಥ್, ಬಿಹಾರದ್ 
ಮುಖ್ಯಮಿಂತಿರ ಶ್ರೀ ನತಿೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ುು ಮಹಾರಾಷರದ್ ಮುಖ್ಯಮಿಂತಿರ ಶ್ರೀ ಉದ್ಿವ್ ಠಾಕೆರ, ಈ 
ಮೊರು ಜನ್ ಸದ್ಸಯರು ಇವತಿುಗೊ ಕೊಡ ಮೀಲಾನೆಯ ಸದ್ಸಯರು. ಈಗ ಚುನಾವಣೆಗ ೆ ಸಪಧಾೆ 
ಮಾಡುತಿುದ್ಾದರ.ೆ ಅದ್ು ಬೆೀರ ೆ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ೆ. ಅದ್ು ಅವರ ಇಷಿ. ಆದ್ರೆ ಮೀಲಾನೆಯ 
ಸದ್ಸಯರಾಗಿದ್ುದಕೆೊಿಂಡು ಕೊಡ ಒಿಂದ್ು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವಿಂತ್ಹ  ಆಡಳಿತ್ವನ್ುು ನ್ಡಸೆಬಹುದ್ು 
ಎನ್ುುವಿಂತ್ಹದ್ದನ್ುು ಆ ಮೊರು ಜನ್ ಮುಖ್ಯಮಿಂತಿರಗಳು ತೆೊೀರಿಸಿಕೊೆಟ್ಟಿದ್ಾದರೆ. ಪ್ಕ್ಷಬೆೀಧ್ದ್ ಬಗೆೆ 
ಚುನಾವಣ ೆವೀೆದಕೆಯಲ್ಲಿ  ಬೆೀಕಾದ್ ಹಾಗೆೀ ಮಾತ್ನಾಡುತಾುರೆ. ಆದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಮಥಾವಾಗಿ 
ಕೆಳಮನೆಯ ಸದ್ಸಯರಲಿ ಎನ್ುುವ ಕಾರಣ್ಕೆಾ ಅವರ ದ್ಕ್ಷತ,ೆ ಕೆೊರತೆ ಯಾರಿಗೊ ಕಿಂಡು ಬರಲ್ಲಲಿ. 
ಬಹಳ ಸುದೀಘಾ ಕಾಲ ನಾಲಾೆೈದ್ು ಬಾರಿ ಶ್ರೀ ಯೀಗಿ ಆದತ್ಯನಾಥ್ರವರು  ಪಾಲ್ಲಾಮಿಂಟ್ಟನ್ಲ್ಲಿದ್ದರು.  
ಚುನಾವಣ ೆಸಪಧೆಾ ಮಾಡದ್ೆೀ, ಅಸ್ಿೆಂಬಿಿಗ ೆಹೆೊೀಗಿ ಮುಖ್ಯಮಿಂತಿರಯಾಗಿದ್ದಿಂತ್ಹವರು.  ಶ್ರೀ ನತಿೀಶ್ 
ಕುಮಾರ್ರವರು ನಾಲಾನೆೀ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಿಂತಿರಗಳಾಗಿ ಮತ್ುು ಕೆೀಿಂದ್ರದ್ ರೈೆಲಾೆ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡಿದ್ಿಂತ್ಹವರು.  ಶ್ರೀ ಉದ್ಿವ್ ಠಾಕೆರಯವರು ಹೆೊಸಬರಾಗಿ ಕಾಣ್ುತಾುರೆ. ಆದ್ರೆ ಹೊೆಸಬರು 
ಇರಬಹುದ್ು ಮತ್ುು ಅನ್ುಭವಿಗಳು ಇರುವಿಂತ್ಹವರು. ಮೀಲಾನೆಯಲ್ಲಿದ್ುದ ಕೊಡ effective ಆಗಿ 
ಮಾಡಬಹುದ್ು ಎಿಂದ್ು ಹೆೀಳಿ, ನ್ಮಾಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸದ್ಾನ್ಿಂದ್ ಗೌಡ ಮತ್ುು ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷಣ ಹೆಗಡೆಯವರು 
ಮೀಲಾನೆಯ ಸದ್ಸಯರಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಿಂತಿರಯಾದ್ಿಂತ್ಹವರು.  ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಿಂತಿರಗಳಾದ್ ಶ್ರೀ 
ದ್ೆೀವೆೀಗೌಡರವರು ಸಹ ರಾಜಯ ಸಭಾ ಸದ್ಸಯರಾಗಿಯ್ಕೀ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಿಂತಿರಗಳಾಗಿದ್ದರು.  

      ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಿಂತಿರಗಳಾದ್ ಶ್ರೀ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೆೀಯಿ ಅಿಂತ್ಹವರು 
ಮೀಲಾನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೀೆನ್ು, ಕಳೆಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆೀನ್ು, ಏನ್ೊ ವಯತಾಯಸವಿಲಿ. ಏಕೆಿಂದ್ರ ೆ ಅವರ ವಯಕುತ್ಾ 
ಹಾಗೊ ಅವರ ಎತ್ುರ ಅಿಂಥದ್ುದ. ಅವರ ಹತಿುರ ಇರುವ ಜ್ಞಾನ್ ಅಷುಿ ದ್ೆೊಡಡದ್ು. ಅದ್ೆೀನ್ೊ ದ್ೊೆಡಡ 
ವಯತಾಯಸಗಳೆೀನ್ೊ ಕೊಡ ಇರುವುದಲಿ.  ಹಾಗಾಗಿ, ಮೀಲಾನೆ ಎನ್ುತ್ಕಾಿಂಥದ್ುದ ಮಾನ್ಯ 
ಸಭಾಪ್ತಿಯವರಿಗ ೆಆಗಾಗ ಸಮೀಳನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದ್ಕಾೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕಾದ್ರ ೆಕಡಾಡಯವಾಗಿ 
ಇರಬೀೆಕು. ಆದ್ರೆ composition ನ್ುು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೀೆಕು. ಅದ್ನ್ುು ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೊ 
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ಇನೊೆುಿಂದ್ು  ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಮಾತ್ನಾಡೆೊೀಣ್. ನ್ನ್ು ಪ್ರಕಾರ ಚುನಾವಣಾ ಸಿಂದ್ಭಾಗಳು ಅಥವಾ 
ಚುನಾವಣಾ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ composition ಇರತ್ಕಾಿಂಥ ರಿೀತಿ ಸರಿಯಿಲಿ. ಇಲ್ಲಿ 
ಪ್ದ್ವಿೀಧ್ರರ ಕ್ೆೀತ್ರದಿಂದ್ ಗೆದ್ುದ ಬಿಂದ್ವರು ಇದದೀರಿ. ದ್ಯವಿಟುಿ ಯಾರೊ ತ್ಪ್ುಪ ತಿಳಿದ್ುಕೊೆಳುಬೆೀಡಿ. 
“ಶ್ಕ್ಷಕರೀೆ ಪ್ದ್ವಿೀಧ್ರರು, ಪ್ದ್ವಿೀಧ್ರರೆೀ ಶ್ಕ್ಷಕರು ಆಗಿರಲೆೀ ಬೀೆಕು”.್ ್ ಪ್ರಸುುತ್ ಗಾರಜುಯ್ಕೀಟಸ್ 
ಇಲಿದ್ೆೀ  ಟ್ಟೀಚಸ್ಾ ಆಗುವುದ್ಕೆಾ ಸ್ಾಧ್ಯವಿಲಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಇದ್ು double representation. 
ಒಬಬರು ಚುನಾವಣೆಗ ೆ ಪ್ದ್ವಿೀಧ್ರರ ಕ್ೆೀತ್ರದಿಂದ್ಲೊ ಕೊಡ ನಲಿಬಹುದ್ು ಹಾಗೊ ಶ್ಕ್ಷಕರ 
ಕ್ೆೀತ್ರದಿಂದ್ಲೊ ಕೊಡ ನಲಿಬಹುದ್ು. ಇನ್ೊು ಕೆಲವು cooperative field ನಿಂದ್ ಇರಬಹುದ್ು, 
agriculture field ನಿಂದ್ ಇರಬಹುದ್ು, science and technology field ನಿಂದ್ 
ಇರಬಹುದ್ು.  ನಾಯಯಾಲಯದ್ಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಿಣಿತಿ ಹೆೊಿಂದರತ್ಕಾಿಂಥವರಲೆಾಿ ಕೊಡ ಸದ್ನ್ಕೆಾ 
ಬರಬೆೀಕಾಗಿರುತ್ುದ್.ೆ  ಆಮೀಲೆ nomination ಮೊಲಕ ಆಯ್ಕಾ ಮಾಡುವುದ್ರಲೊಿ ಕೊಡ ಆ 
ಒಿಂದ್ು quality and caliber ಇರತ್ಕಾಿಂಥವರು ಬರಬೆೀಕು. ಇನ್ೊು ಕೆಲವು ಸುಧಾರಣ ೆ
ಆಗಬೀೆಕು. ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರಾದ್ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಶ್ವಲ್ಲಿಂಗಪ್ಪ ಹೊೆರಟ್ಟಿ ಮತ್ುು ಮಾನ್ಯ 
ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ್ ಶ್ರೀ ವಿಶೆಾೀಶಾರ ಕಾಗೀೆರಿಯವರು ಇನೆೊುಿಂದ್ು ದವಸ ಚುನಾವಣ ೆ ಕುರಿತ್ು ಚಚೆಾ 
ಇಟಿರ ೆ ಅವತ್ುು ಮಾತಾಡತ್ಕಾಿಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೊೆೀಣ್. ಹಾಗಾಗಿ, ಇದ್ೆಲಾಿ ನಯಮಾವಳಿಗಳನ್ುು 
ಮಾಡುವಿಂಥ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಈ ಎಲಾಿ ವಿಷಯಗಳನ್ುು ಗಮನ್ದ್ಲ್ಲಿಟುಿಕೊೆಳುಬೆೀಕು.  ಮೀಲಾನೆ 
ಸದ್ಸಯರುಗಳಲ್ಲಿ ನ್ನ್ು ವಿನ್ಿಂತಿ ಏನೆಿಂದ್ರೆ ನೀವು ವಿಭಿನ್ುವಾಗಿ ಕಾಯಾನವಾಹಣ ೆಮಾಡುವವರು. ಈ 
ಹಿಿಂದ್ ೆಸನಾಾನ್ಯ ಎಸ್.ಎಿಂ.ಕೃಷಾಣರವರು ಮುಖ್ಯಮಿಂತಿರಗಳಾಗಿದ್ದರು, ಮಾನ್ಯ ಎಿಂ.ಸಿ.ನಾಣ್ಯಯನ್ವರು 
ಪ್ರತಿಪ್ಕ್ಷದ್ಲ್ಲಿದ್ದರು.  ಕಳೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಮೀಲಾನಗೆೆ ಬಿಂತ್ು. ಮಾನ್ಯ 
ಎಿಂ.ಸಿ.ನಾಣ್ಯಯನ್ವರು ಬಜೆಟ್ ಮೀಲೆ ತ್ುಿಂಬಾ ಜೆೊೀರಾಗಿ ಸುಧಿೀಘಾವಾಗಿ ಮಾತ್ನಾಡಿದ್ರು. 
ಅಬಕಾರಿ ಆದ್ಾಯದ್ ಕುರಿತ್ು  ಸುಮಾರು 15 ರಿಿಂದ್ 20 ನಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ನಾಡಿದ್ರು. 
ಅವರಿಗೆ ಅದ್ು ಪಿರಯವಾದ್ subject. ಅಬಕಾರಿ ಆದ್ಾಯದ್ಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಿೀತಿ ಸ್ೊೆೀರಿಕೆಯಾಗುತಿುದ್ೆ 
ಎನ್ುತ್ಕಾಿಂಥ ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಿಂತಿರಯವರಿಗೆ ಮನ್ಮುಟುಿವಿಂಥ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ 
ವಿವರಿಸಿದ್ರು. ಈ ಹಿಿಂದ್ೆ ಸ್ಕೆೆಿಂಡಸ್ ಎಿಂದ್ರೆ ಗೆೊತಿುರತ್ಕಾಿಂಥವರಿಗೆ ಗೊೆತಿುರುತ್ುದ್.ೆ  ಅವರು 
ಎಷಿರಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಭಾವಶಾಲ್ಲಯಾಗಿ ವಾದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಿಂದ್ರೆ ಮಾನ್ಯ ಎಸ್.ಎಿಂ.ಕೃಷಾಣರವರು ಎದ್ುದ 
ನಿಂತ್ು ಉತ್ುರ ಕೆೊಡುವಿಂಥ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ, ನಾನ್ು ಮಾನ್ಯ ಎಿಂ.ಸಿ.ನಾಣ್ಯಯನ್ವರ ವಾದ್ವನ್ುು 
ಒಪ್ುಪತೆುೀನ.ೆ  Beverages corporation ಮಾಡುವುದ್ಕಾೆ ನ್ಮಾ ಸಕಾಾರ ಸಿದ್ಿವಿದ್.ೆ ಇವತೆುೀ 
ನಾನ್ು ನಧಾಾರ ಮಾಡುತೆುೀನೆಿಂದ್ು ಹೆೀಳಿದ್ರು. ಅವರೀೆ beverages corporation ಮಾಡಿದ್ುದ. 
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ಮಾನ್ಯ ರವಿಕುಮಾರ್ರವರೀೆ, ಅವತ್ುು ಸುಮಾರು 1600 ರಿಿಂದ್ 1800 ಕೆೊೀಟ್ಟ ರೊಪಾಯಿಗಳು 
ಇದ್ದಿಂಥ ಆದ್ಾಯ ಇವತ್ುು ಒಿಂದ್ು ವಷಾಕೆಾ ಸುಮಾರು 16,000 ರಿಿಂದ್ 18,000 ಕೆೊೀಟ್ಟಗಳು 
ಅಬಕಾರಿಯಿಿಂದ್ ಆದ್ಾಯ ಬರುವಿಂಥ ಸಿಿತಿ ನಮಾಾಣ್ವಾಯಿತ್ು. ಹಾಗಾಗಿ, ಮೀಲಾನೆಯಲ್ಲಿ ಒಿಂದ್ು 
ವಿಷಯವನ್ುು ಪ್ರಸ್ಾುಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ effectiveness ಇರಬೀೆಕು. ಡಾ.ತ್ಿಂಗಾ, 
ಡಾ.ಆಚಾಯಾ, ಶ್ರೀ ಕ.ೆಎಸ್.ಶ್ರೀನವಾಸ್, ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಶ್ವಲ್ಲಿಂಗಪ್ಪ ಹೆೊರಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀ ನಾಡಗೌಡ, 
ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬೆೊಮಾಾಯಿ, ಶ್ರೀ ಡಿ.ಹೆಚ್.ಶಿಂಕರಮೊತಿಾ ಮುಿಂತಾದ್ವರು  ಮಾತ್ನಾಡತ್ಕಾಿಂಥ 
ರಿೀತಿಯನ್ುು ನಾನ್ು ಕೊಡ ಕುಳಿತ್ುಕೆೊಿಂಡು ನೆೊೀಡಿದ್ೆದೀನ.ೆ  ಶ್ರೀ ಎ.ಕ.ೆಸುಬಬಯಯ ನ್ವರು ಒಬಬರು 
ಸಚಿವರ ರಾಜಿೀನಾಮಯನ್ುು ಕೊಡ ಕೊೆಡಿಸಿದ್ದರು. ಒಬಬ ಮಿಂತಿರಯ ರಾಜಿೀನಾಮ ಕೆೊಡಿಸುವುದ್ಕೆಾ 
ಕೆಳಮನೆಯಲೆಿೀ ಆಗಬೀೆಕು ಎಿಂದ್ೀೆನಲಿ, ಮೀಲಾನಯೆಲೊಿ ಕೊಡ ರಾಜಿೀನಾಮ ಕೆೊಡಿಸಬಹುದ್ು.   
ಶ್ರೀ ಎ.ಕ.ೆಸುಬಬಯಯನ್ವರದ್ುದ ಮದ್ಲೀೆ ಹರಿತ್ವಾದ್ ನಾಲ್ಲಗೆ. ಅವರನ್ುು ನಯಿಂತ್ರಣ್ ಮಾಡುವುದ್ೆೀ 
ಕಷಿ. ಅವತ್ುು ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು ಯಾರು ಆಗಿದ್ದರೊೆೀ ಗೆೊತಿುಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಒಿಂದ್ು ದ್ೆೊಡಡ ಸಹಾಸ 
ಆಗಿರಬಹುದ್ು. ಅವರು ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ಾುಪ್ ಮಾಡುವಿಂಥ ರಿೀತಿ, ಅವರು ಎತ್ುುತಿುದ್ದಿಂಥ ಧ್ವನ, ಅವರಿಗೆ 
ಇದ್ದಿಂತ್ಹ ಶಕು; ಮತೆು ಅದ್ಕಾದ್ದಿಂಥ ತಿೀಕ್ಷ್ಣತ ೆಎಷಿರಮಟ್ಟಿಗ ೆಇತುೆಿಂದ್ರ,ೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಿಂತಿರಗಳು 
ಯಾವ ಕಾರಣ್ಕೊಾ ಆ ಮಿಂತಿರಗಳನ್ುು ಇಟುಿಕೊೆಳುುವುದ್ಕೆಾ ಆಗಲ್ಲಲಿ. ಅದ್ು ಕೆೀವಲ ಒಿಂದ್ು ಸಣ್ಣ 
ವಿಷಯ ಅಷೆಿ. ಆದ್ರೆ, ಇವತ್ುು ಆ ವಿಷಯವನ್ುು ಹೆೊೀಲ್ಲಕೆ ಮಾಡಿದ್ರ,ೆ ಅದ್ು ವಿಷಯವೀೆ ಅಲಿ 
ಅನಸುತ್ುದ್.ೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ುು ನಾನ್ು ಪ್ರಸ್ಾುಪ್ ಮಾಡುವುದಲಿ. ಏಕೆಿಂದ್ರ ೆಅವರು ಇವತಿುನ್ ದವಸ 
relevant ಇದ್ಾದರ.ೆ ಅವರು ಸದ್ಸಯರು ಇದ್ಾದರ ೆಮತ್ುು ರಾಜಿೀನಾಮಯನ್ುು ಕೆೊಟಿವರು. ಅವರು 
ನ್ಮಾ ಸ್ುೆೀಹಿತ್ರಿದ್ಾದರೆ. ಆ ರಿೀತಿಯ ಒಿಂದ್ು ಪ್ರಭಾವ ಮೀಲಾನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ುು. ಹಾಗಾಗಿ, ಈಗ 
ಸಮಿತಿಯ ವರದಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಾಕಷುಿ ವಿಷಯಗಳು ಬರುತ್ುವೆ. Public Accounts Committee 
(PAC) and Public Undertakings Committee (PUC) ಗಳು ಹಾಗೊ ಬೀೆರ ೆ ಬೆೀರ ೆ
ಸಮಿತಿಯ ರಿಪೆೊೀಟ್ಾಗಳಲೊಿ ಕೊಡ ಸ್ಾಕಷುಿ ಸಕಾಾರದ್ ಲೊೆೀಪ್ದ್ೊೆೀಷಗಳಿರುತ್ುವೆ.  ಸಕಾಾರ 
ಎಿಂದ್ಾಗ ಆಡಳಿತ್ ಪ್ಕ್ಷದ್ವರು ಆಡಳಿತ್ದ್ಲ್ಲಿರತ್ಕಾಿಂಥ ಲೆೊೀಪ್ಗಳನ್ುು ಕೆದ್ಕಬಾರದ್ು ಎಿಂದ್ೀೆನಲಿ. ಅಲ್ಲಿ 
ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿ ತ್ಪ್ುಪ ಮಾಡಿರುತ್ುದ್ ೆಅಥವಾ ಅದ್ರಿಿಂದ್ ರಾಜಯಕೆಾ ನ್ಷಿ ಉಿಂಟಾಗಿರುತ್ುದ್ೆ.  ಸಕಾಾರದ್ 
ವಿರುದ್ಿ ಪ್ರಸ್ಾುಪ್ ಮಾಡುತಿುದ್ೆದೀವೆಿಂದ್ು  ಯಾರೊ ಭಾವಿಸಬಾರದ್ು.   ಒಿಂದ್ು ಸಮಸ್ೆಯ ಏನೆಿಂದ್ರೆ, 
ಇವತಿುನ್ ಇತಿುೀಚಿನ್ ಒಿಂದ್ು attitude ಏನೆಿಂದ್ರೆ, ನನುೆ, ಮನೆು ಅಲಿ. ಕೆಲವು ದ್ಶಕಗಳಿಿಂದ್ 
ಕೆಲವರು ಏನ್ು ನ್ನೆುೀ ಪ್ರಶೆು ಮಾಡುತಾುನೆಯ್ಕೀ? ನ್ನ್ುನೆುೀ ಕೆೀಳುತಾುನೆಯ್ಕೀ? ನ್ನ್ುನೆು ಕೆೀಳುವುದ್ಕೆಾ 
ಅವರಿಗೆ ಎಷುಿ ಧೆೈಯಾ? ಈ ಒಿಂದ್ು ಪ್ರಿಭಾಷ ೆ ಈ ರಾಜರಾರಣ್ದ್ಲ್ಲಿ ಆಿಂತ್ರಿಕವಾಗಿ 
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ನ್ಡಯೆುವುದ್ನ್ುು ನೆೊೀಡುತಿುದ್ೆದೀವೆ. ನಾನ್ು ಆ ಪ್ಕ್ಷ, ಈ ಪ್ಕ್ಷ ಎಿಂದ್ು ಹೆೀಳುತಿುಲಿ. ಈ ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ 
ಎಲಿರೊ ಅಣ್ಣ-ತ್ಮಾಿಂದರೆ.   ಇರೆೊೀದ್ರಲೊಿ ಸಾಲಪ exception ಎಿಂದ್ರೆ ಕಮೊಯನಷಿ್ ಪ್ಕ್ಷದ್ವರು.   
ಅವರು ಸಾಲಪ ಮುಕುವಾಗಿ ಮಾತ್ನಾಡುವಿಂಥ ಕಲೆಸ ಮಾಡುತಾುರ.ೆ  ಆದ್ರೆ ಉಳಿದ್ ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ ಒಿಂದ್ು 
ಪ್ರಶೆು ಮಾಡಿದ್ಾದರಿೆಂದ್ರೆ ಅದ್ನ್ುು ವಯಕುಗತ್ವಾಗಿ ತಿಳಿದ್ುಕೆೊಳುುವಿಂಥ ಪೌರವೃತಿು ಈಗ ಎಲಾಿ ಕಡ ೆಸಾಲಪ 
ಜಾಸಿುಯಾಗಿದ್.ೆ ಆ ರಿೀತಿ ಉದ್ಾರತ ೆ ಇಲಿ. ಈಗ ಮಾನ್ಯ ರಮೀಶ್ ಕುಮಾರ್ವರು  ಮಾನ್ಯ  
ಆಚಾಯಾ ಪ್ುಟಿರಾಜುರವರ ಮತ್ುು ಮಾನ್ಯ ನೆಹರೊ ರವರ ಉದ್ಾಹರಣೆಯನ್ುು ಕೆೊಟಿರು. ಅದ್ೀೆ 
ರಿೀತಿ ನಾನ್ು ಇನೊೆುಿಂದ್ು ಉದ್ಾಹರಣೆಯನ್ುು ಕೆೊಡುತೆುೀನ.ೆ ಏಕೆಿಂದ್ರ,ೆ ಇದ್ು ಮಾನ್ಯ ಜವಾಹರ 
ಲಾಲ ನೆಹರುರವರ ಕುಟುಿಂಬಕೆಾ ಸ್ೀೆರಿದ್ೆದೀ ಉದ್ಾಹರಣ.ೆ   ಆದ್ರೆ ಪ್ಿಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ 
ನೆಹರುರವರ ಕುಟುಿಂಬದ್ಲ್ಲಿ ಎರಡೊಾರು ಜನ್ ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಫಿರೊೆೀಜ್ 
ಗಾಿಂಧಿಯವರಿಗೆ ನಜವಾಗಲು ಪಾಧಾನ್ಯತ ೆ ಸಿಗಬೆೀಕತ್ುು, ಆದ್ರೆ ಅದ್ು ಸಿಗಲ್ಲಲಿ. ಶ್ರೀ ಫಿರೊೆೀಜ್ 
ಗಾಿಂಧಿಯವರಿಂಥ ಉತ್ುಮವಾಗಿರತ್ಕಾಿಂಥ ಸಿಂದೀಯ ಪ್ಟು ಅಥವಾ ಅತ್ುಯತ್ುಮ ಸಿಂಸದೀಯ 
ಪ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಫಿರೊೆೀಜ್ ಗಾಿಂಧಿಯವರು ಕೊಡ ಒಬಬರು. ನಮಗೆಲಾಿ ಗೊೆತಿುರುತ್ುದ್ೆ, ಬಹಳ  ಜನ್ 
ಅಧ್ಯಯನ್ ಮಾಡಿದ್ಾಗ  ಗೆೊತಿುರುತ್ುದ್ೆ. ಧ್ಮಾತೆೀಜ ಪ್ರಕರಣ್ ಮಾನ್ಯ ಜವಾಹರ್ ಲಾಲ್ 
ನೆಹರುರವರ ಮಾವನ್ವರೀೆ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಿಂತಿರಗಳಾಗಿದ್ದರು.  ಮಾನ್ಯ ಫಿರೊೆೀಜ್ಗಾಿಂಧಿೀಯವರು 
ಪಾಲ್ಲಾಮಿಂಟ್ನ್ಲ್ಲಿ ಅಷುಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲ್ಲಯಾಗಿ ಪ್ರಸ್ಾುಪ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮಾನ್ಯ 
ಫಿರೊೆೀಜ್ಗಾಿಂಧಿೀಯವರು ಭಾಷಣ್ ನಲ್ಲಿಸಿದ್ಾಗ ಮಾನ್ಯ ಜವಹಾರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರು ರವರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ 
ಟ್ಟ.ಟ್ಟ.ಕೃಷಣಿಂ ಆಚಾಯಾರವರಿಿಂದ್ ರಾಜಿೀನಾಮ ತೆಗೆದ್ುಕೊೆಳುುವುದ್ಕೆಾ ಬೆೀರ ೆ ದ್ಾರಿಯ್ಕ ಇರಲ್ಲಲಿ. 
ಮಾನ್ಯ ಫಿರೊೆೀಜ್ಗಾಿಂಧಿೀಯವರು ಅಷುಿ ನಷೊಿರವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ಾುಪ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದ್ನ್ುು ಅವರು ಒಪಿಪ 
ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಸಿಂಬಿಂಧ್ ಏನ್ೊ ಹಾಳಾಗಲ್ಲಲಿ. ಅದ್ೆೀ ರಿೀತಿ ನಮಗೆಲಾಿ ಗೆೊತಿುರುವಿಂತ ೆ
ಮಾನ್ಯ ಜವಾಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರು ರವರ ಕಾಲದ್ಲ್ಲಿ  ಎಲ್ಐಸಿ ಮತ್ುು ನಾಯಷನ್ಲ್ ಇನ್ೊಸರನೆಸ್ 
ಇವಾಯವುದ್ೆೀ ಇನ್ೊಸರೆನಸ್ ಕಿಂಪ್ನಗಳು ಇರಲ್ಲಲಿ. ಈ ಹಿಿಂದ್ ೆಎಲಾಿ ಪೆೈವೀೆಟ್ ಇನ್ೊಸರೆನಸ್ ಕಿಂಪ್ನಗಳು 
ಇದ್ದವು.  ಇತಿುೀಚೆಗ ೆ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಿಂತಿರ ಫಸಲ್ ಭಿೀಮಾ ಯೀಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪೆೈವೆೀಟ್ ಇನ್ೊಸರೆನಸ್ 
ಕಿಂಪ್ನಯವರು ರೈೆತ್ರಿಗಲೆಾಿ harass ಮಾಡುತಿುದ್ಾದರ,ೆ ಲಾಭ ಅವರಿಗೆ ಆಗುತಿುದ್ೆ, ರೈೆತ್ರಿಗೆ 
ಆಗುತಿುಲಿಲವೆಿಂದ್ು ಸ್ಾಕಷುಿ ದ್ೊರುಗಳು ಬರುತಿುವೆ. ಅವತ್ುು ಅದ್ೀೆ ರಿೀತಿ ಜನ್ಸ್ಾಮಾನ್ಯರನ್ುು 
harass ಮಾಡುತಿುದ್ದರು. ಒಿಂದ್ು ಪೆೈವೆೀಟ್ ಮಿಂಬರ ಬಿಲ್ನ್ುು ಮೊವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಬಬರು 
ಶಾಸಕರಿಗ ೆಎಷುಿ effective ಇರಬಹುದ್ು ಎಿಂದ್ು ಹೆೀಳುತಿುದ್ೆದೀನೆ. ನ್ಿಂಬರ್ ಮುಖ್ಯವಲಿ, ಆಡಳಿತ್ 
ಪ್ಕ್ಷ ಮತ್ುು ವಿರೊೆೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷ ಮುಖ್ಯವಲಿ. ಮಾನ್ಯ ಫಿರೊೆೀಜ್ ಗಾಿಂಧಿೀಜಿಯವರು ಮೊವ್ ಮಾಡಿ 
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ಅಷುಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲ್ಲಯಾದ್ ಒಿಂದ್ು ವಾದ್ವನ್ುು ಮಿಂಡಿಸಿದ್ರು. ಅವತ್ುು ಭಾರತ್ ಸಕಾಾರದ್ಲ್ಲಿ 
ಇದ್ದಿಂತ್ಹ ಮಾನ್ಯ ಜವಾಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರು ರವರು ಪ್ರಧಾನ್ ಮಿಂತಿರಗಳಾಗಿದ್ದರು.  ಅವರು ಎಲಾಿ 
private insurance company ಗಳನ್ುು nationalized ಮಾಡುವಿಂಥ ಸಿಿತಿಗ ೆ ತ್ಿಂದ್ರು.  
ಇದ್ು ಪಾಲ್ಲಾಮಿಂಟ್ ಪೊೆರಸಿಡಿಿಂಗಸ್ನ್ಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ ಇದ್ೆ.  ಅದ್ಕೆಾ ಆಡಳಿತ್ ಪ್ಕ್ಷ ಮತ್ುು ಪ್ರತಿಪ್ಕ್ಷದ್ವರು 
ಯಾರೊ ಮುಜುಗರಪ್ಡಬೀೆಕಾಗಿಲಿ. ಅಿಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ು ಅಿಂದ್ುಕೆೊಳುುತಾುರೆೊೀ ಅಥವಾ ಇನೊೆುಿಂದ್ು 
ಮಾಡುತಾುರೊೆೀ ಎಿಂದ್ು ಮುಜುಗರಪ್ಡಬೀೆಕಾಗಿಲಿ. ಆಡಳಿತ್ ಪ್ಕ್ಷದ್ಲ್ಲಿರತ್ಕಾಿಂಥವರು ಸಾಲಪ 
ಅಿಂದ್ುಕೊೆಳುಬಹುದ್ು. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ನ್ುು ಹೆೀಳಿದ್ಾದರ,ೆ ಅದ್ನ್ುು ಪೆೈವೆೀಟ್ ಆಗಿ ಹೆೀಳಬಹುದ್ಾಗಿತ್ುು, 
ಪಾಟ್ಟಾ ಮಿೀಟ್ಟಿಂಗ್ನ್ಲ್ಲಿ ಹೀೆಳಬಹುದ್ಾಗಿತ್ುು, ಖ್ಾಸಗಿಯಾಗಿ ಬಿಂದ್ು  ಕವಿಯಲ್ಲಿ ಹೆೀಳಬಹುದ್ಾಗಿತ್ುು. 
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ಾ ಕವಿಯಲ್ಲಿ ಹೆೀಳುವುದ್ರಲ್ಲಿ ನ್ಡಯೆುವುದಲಿ.  ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ಾ ಚಚೆಾ ಸ್ೌಹಾದ್ಾದ್ 
ಮುಖ್ಾಿಂತ್ರವೀೆ ನ್ಡಯೆಬೆೀಕಾಗುತ್ುದ್ೆ. ಆ ರಿೀತಿ ಮಾತ್ನಾಡತ್ಕಾಿಂಥವರು ಕೆಲವರು. ನಾನ್ು 
ಇನೊೆುಿಂದ್ು ಉದ್ಾಹರಣಯೆನ್ುು ಕೆೊಡುತೆುೀನ.ೆ ನ್ನ್ಗ ೆಗೆೊತಿುಲಿ, ಆಗ ನಾನ್ು ಕಾಿಂಗೆರಸ್ನ್ಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲಲಿ.  
ಮಾನ್ಯ ದ್ೆೀವರಾಜ್ ಅರಸು ರವರು ಮುಖ್ಯಮಿಂತಿರಯಾಗಿದ್ದ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ 
ಕ.ೆಹೆಚ್.ಪಾಟ್ಟೀಲ್ರವರು ಪ್ಕ್ಷದ್ ರಾಜಾಯಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಕಾಯಬಿನೆಟ್ಗೆ ಏನೆೀ 
ವಿಷಯ ಹೆೊೀಗಬೆೀಕಾದ್ರೊ ಕೊಡ ಮದ್ಲು ಪ್ಕ್ಷದ್ ಕಾಯಾಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಿೀಮಾಾನ್ 
ಮಾಡಿದ್ ನ್ಿಂತ್ರವೆೀ ಕಾಯಬಿನೆಟ್ಗೆ ಹೆೊೀಗಬೆೀಕಾಗಿತ್ುು. ನ್ಿಂತ್ರ ಲೆಜಿಸ್ಲೀೆಚರ್ಗೆ ಬರಬೆೀಕಾಗಿತ್ುು. 
ಅದ್ನ್ುು ಪಾಲನೆ ಮಾಡದದ್ದರ ೆ ಅದ್ಕೆಾ ಅವಕಾಶ ಕೆೊಡುತಿುರಲ್ಲಲಿವೆಿಂದ್ು ನಾನ್ು ಕೆೀಳಿ 
ತಿಳಿದ್ುಕೊೆಿಂಡಿದ್ದೆೀನೆ. ಏಕಿೆಂದ್ರೆ, ಮಾನ್ಯ ಕ.ೆಹೆಚ್.ಪಾಟ್ಟೀಲ್ರವರು ಅಷೆಿೀ ಗಟ್ಟಿ ಮನ್ುಷಯ, ಮಾನ್ಯ 
ದ್ೆೀವರಾಜ್ ಅರಸು ರವರು ಕೊಡ  ಅಷೆಿೀ ಗಟ್ಟಿ ಮನ್ುಷಯ. ಆ ರಿೀತಿಯ ಒಿಂದ್ು ಸಿಂದ್ಭಾಗಳು ಇತ್ುು.  
ಒಿಂದ್ು ಕಾಲದ್ಲ್ಲಿ ಪ್ಕ್ಷಗಳಲೆಿಲಾಿ ನ್ಡಯೆುತಿುತ್ುು. ಈಗಲೊ ಇಲಿವೆೀ ಇಲಿವೆಿಂದ್ು ನಾನ್ು ಹೆೀಳುವುದಲಿ. 
ಕೆಲವು ಪ್ಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಡಯೆುತಿುದ್ೆ.  ಬಹಳಷುಿ ಪ್ಕ್ಷಗಳು ಆ ಕಾರಣ್ಕೆೊಾೀಸಾರ ಸಭೆಯನೆುೀ 
ಕರಯೆುವುದಲಿ. ಸಭೆ ಕರದೆ್ರ ೆ ತಾನೆ ಚಚೆಾ ಆಗಬೀೆಕಾಗಿರುವುದ್ು. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಭ ೆ ಕರಯೆುವುದ್ೆೀ 
ಇಲಿ. ಬಹಳ safe play ಮಾಡುವಿಂಥದ್ಾದಗಿದ್ೆ.  ಒಿಂದ್ು ವೆೀಳೆ ಪ್ಕ್ಷದ್ ಸಭ ೆಕರದೆ್ರ ೆಅಧಿವೆೀಶನ್ಕೆಾ 
ಅಧ್ಾಗಿಂಟ ೆಅಥವಾ ಒಿಂದ್ು ಗಿಂಟೆ ಮುಿಂಚೆ ಮಾಡಿ, ಒಿಂದ್ು legislators’್party meeting 
ಮಾಡಿ, ಮಿಂತಿರ ಹುದ್ೆದ ಸಿಕಾದ್ವರು, ಮಿಂತಿರ ಹುದ್ೆದ ಸಿಗದ್ೀೆ ಇರುವವರು,  ಮತೊೆುಿಂದ್ು 
ಆಗಿರತ್ಕಾಿಂಥವರು ಯಾರ ಮೀಲೆ ಯಾರ ಸಿಟುಿ ಇತ್ೊು, ಎಲಾಿ ತಿೀರಿಸಿಕೆೊಳುುತಾುರೆ. ಅಷುಿ ಹೆೊತಿುಗ ೆ
ಸಮಯ ಆಗಿದ್ ೆ ಎಿಂದ್ು ಕಳುಹಿಸತ್ಕಾಿಂಥ ಪ್ರಯತ್ುವನ್ುು ಮಾಡುತಾುರೆ. ಒಿಂದ್ು ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ 
ಮೀಲಾನೆಯಲ್ಲಿ ಒಿಂದ್ು ವಿಭಿನ್ುವಾಗಿರತ್ಕಾಿಂಥ, ಚಚೆಾಯನ್ುು ಹುಟುಿಹಾಕುವಿಂಥ, ಪಾರರಿಂಭ 
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ಮಾಡತ್ಕಾಿಂಥ ಕೆಲಸವನ್ುು ನಾವು ಮಾಡಬೀೆಕು.   Question hour ನ್ುು ಎಲಿರೊ 
ಬಳಸಿಕೆೊಳುುತಾುರೆ. Question hour ನ್ಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ುದ್ೆ. Question hour ನ್ಲ್ಲಿ 
ಸಿಕಾದ್ಿಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು ಮುಿಂದ್ ೆನೀವು ನಮಾ efficiency ಮತ್ುು ಚಾಣಾಕ್ಷತ್ನ್ದಿಂದ್  ಯಾವ 
ರಿೀತಿ ಬಳಸಿಕೊೆಳುುತಿುೀರಿ ಎನ್ುವುದ್ಾಗಿದ್ೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು ಪ್ಡದೆ್ುಕೆೊಿಂಡು, ಚಚಾೆ 
ಮಾಡಬೀೆಕು.  ಮೀಲಾನಯೆಲ್ಲಿ ಈ ರಿೀತಿಯದ್ುದ ಒಿಂದ್ು ಬಾರಿ ಚಚೆಾಯಾದ್ರೆ, ಅದ್ು ಇಡಿೀ 
ಸಕಾಾರದ್ ಗಮನ್ ಸ್ಳೆಯೆುವಿಂತ ೆ ಇರಬೀೆಕು.  ಸಕಾಾರಕೆಾ ಬಹುಮತ್ ಅಥವಾ ಅಲಪಮತ್ವಿದ್ಾದಗ, 
ಗಮನ್ ಕೆೊಡುತಾುರೆೊೀ, ಇಲಿವೀ ಎರಡನೆೀ ವಿಷಯ.  ಆದ್ರೆ ಸ್ಾವಾಜನಕ ವಲಯಕೆಾ ಹೆೊೀಗಿ 
ಇಿಂತ್ಹದ್ುದ ಒಿಂದ್ು ವಿಷಯ ಆಗುತ್ುದ್ ೆ ಎಿಂದ್ು ಗೆೊತಿುದ್ದಿಂತ್ಹ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿತ್ವಾಗಿಯೊ 
ಅವರು ಎಚೆಿತ್ುುಕೆೊಳುತ್ಕಾಿಂಥ ಕೆಲಸವನ್ುು ಮಾಡುತಾುರ.ೆ ಇದ್ಕೆಾ  ಸ್ಾಕಷುಿ ಉದ್ಾಹರಣೆಗಳನ್ುು ಕೊಡ 
ನಾನ್ು ಗಮನಸಿದ್ೆದೀವೆ.  ನಾನ್ು 12ನೆೀ ಶತ್ಮಾನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನ್ವರ ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ ಹೆೀಳಿದ್ಿಂತ ೆ12ನೆೀ 
ಶತ್ಮಾನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನ್ವರು ಸ್ಾಿಪಿಸಿದ್ಿಂತ್ಹ ಅನ್ುಭವ ಮಿಂಟಪ್ದ್ಲ್ಲಿ 770 ಅಮನ್ಗಳಿಂಗಳು 
ಇದ್ದವು. ಚಚಾೆಯಲ್ಲಿ ಒಿಂದ್ು ಲಕ್ಷದ್ ತೆೊಿಂಭತಾುರು ಸ್ಾವಿರ ಶರಣ್ರು ಭಾಗವಹಿಸುತಿುದ್ದರು.  ಅದ್ರಲ್ಲಿ 
330 ವಚನ್ಕಾರರು ಇದ್ದರು. 33 ಮಹಿಳಾ ವಚನ್ಗಾತಿಾಯರು ಕೊಡ ಆ ಅನ್ುಭವ ಮಿಂಟಪ್ದ್ 
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಎಲಾಿ ಚಚಾೆಗಳನ್ೊು ಕೊಡ ಮಾಡುತಿುದ್ದರು.  ಅನ್ುಭವ ಮಿಂಟಪ್ದ್ಲ್ಲಿ 
ಅನೆೀಕ ವಿಷಯಗಳನ್ುು ಚಚಿಾಸುವ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನ್ವರು ಮಾತ್ನಾಡುವಾಗ “ಬಲವಿಲಿ 
ಬಡವನಗ ೆ ; ಎಲುಬಿಲಿ ನಾಲ್ಲಗೆಗ ೆ ; ತೆೊಲೆ-ಕಿಂಬಗಳಿಲಿ ಗಗನ್ಕೆಾ ; ಕುಲ ಬೀೆಧ್ವಿಲಿ ದ್ೆೀವರಿಗ ೆ ”್
ಎಿಂಬ ಮಾತ್ನ್ುು ಹೆೀಳಿದ್ದರು.  ರಾಮಾಯಣ್-ಮಹಾಭಾರತ್ ಮತ್ುು ಬುದ್ಿ-ಬಸವಣ್ಣನ್ವರ 
ಕಾಲದಿಂದ್ಲೊ ಅನೆೀಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾಯಾಗಿ ನ್ಮಾಲ್ಲಿ ದ್ೊೆಡಡದ್ಾದ್ ಪ್ರಿಂಪ್ರ ೆ ಮತ್ುು 
ಇತಿಹಾಸಗಳಿದ್ುದ, ಹಾಗೊ ಎಲಿರಿಗೊ ಪ್ರಶೆು ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವಿದದದ್ದರಿಿಂದ್ಾಗಿ ಪ್ರಿಪ್ಕಾವಾದ್ 
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ಾವು ನ್ಮಾಲಾಿಗಿದ್ೆ. ಹಲವಾರು ಕಾರಣ್ಗಳಿಿಂದ್ ಇಿಂದನ್ ತ್ರಬೀೆತಿ ಶ್ಬಿರಕಾೆ 
ಹಾಜರಾಗುವುದ್ಕಾಾಗುವುದಲಿವೆಿಂದ್ು ಹಲವಾರು ನ್ೊತ್ನ್ ಹಾಗೊ ಹಳೆಯ ಸದ್ಸಯರುಗಳು ನ್ನ್ಗ ೆ
ತಿಳಿಸಿದ್ರು.  ಮುಿಂದ್ುವರದೆ್ು, ಅವರುಗಳು ತ್ರಬೆೀತಿ ಶ್ಬಿರದ್ಲ್ಲಿ ನಯಮಾವಳಿಗಳ ಬಗೆೆಯ್ಕೀ 
ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ುದ್ೆಯಲಿವೆೀ ಎಿಂಬುದ್ಾಗಿಯೊ ಸಹ ತಿಳಿಸಿದ್ರು.  ಪಾಿಟೆೊೀ ಹಾಗೊ ಸ್ಾಕೆರಟ್ಟಸ್ 
ರವರುಗಳು ಉಲೆಿೀಖಿಸಿದ್ಿಂತೆ, ʼನ್ನ್ಗೆೀನ್ೊ ಗೆೊತಿುಲಿ̓  ಎನ್ುುವ ಮನೆೊೀಭಾವನೆಯನುಟುಿಕೊೆಿಂಡು 
ನಾವು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ಾಗ, ಸಮಾಜಕೆಾ ಒಳಿತಾಗುತ್ುದ್ೆ.  ಸುಮಾರು 55 ನಮಿಷಗಳಿಿಂದ್ 
ನಾನ್ು ಇಲ್ಲಿ ಉಲೆಿೀಖಿಸಿರುವ ಬಹುತೆೀಕ ವಿಷಯಗಳು ಸದ್ಸಯರಿಗೆ ತಿಳಿದರಬಹುದ್ು ಅಥವಾ 
ತಿಳಿಯದ್ೀೆ ಇರಬಹುದ್ು.  ನಾನ್ು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಾವಾಜನಕವಾದ್ ವಿಷಯಗಳನೆುೀ ಉಲೆಿೀಖಿಸಿದ್ದೆೀನೆ.  
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ಪಾಿಟೆೊೀ, ಸ್ಾಕೆರಟ್ಟಸ್ ಅಥವಾ ಅರಿಸ್ಾಿಟಲ್ ರವರುಗಳ ಮಾತ್ುಗಳು ಎಲಿರಿಗೊ ತಿಳಿದದ್ುದ, ಪಾರಯಶಃ 
ಮರೆತ್ುಹೆೊೀಗಿದ್ದರಬಹುದ್ು ; ಈಗ ಜ್ಞಾಪ್ನ್ಕಾೆ ಬಿಂದರಬಹುದ್ು.  ರಾಮಾಯಣ್-ಮಹಾಭಾರತ್ಕೊಾ, 
ಪಾಿಟೆೊೀ, ಸ್ಾಕೆರಟ್ಟಸ್, ಅರಿಸ್ಾಿಟಲ್ ರವರುಗಳಿಗೊ ಅಥವಾ ಪ್ರಶೆು ಕೆೀಳುವುದ್ಕೊಾ ಏನ್ು ಸಿಂಬಿಂಧ್ವಿದ್ೆ 
ಏಿಂದ್ರೆ, ಅನಾದಕಾಲದಿಂದ್ಲೊ ಪ್ರಶೆು ಕೆೀಳುವುದ್ರ ಮೊಲಕ ಉತ್ುಮ ಸಮಾಜವನ್ುು ನಮಿಾಸುವ 
ಪ್ರಕರಯ್ಕಯು ನರಿಂತ್ರವಾಗಿ ಸ್ಾವಿರಾರು ವಷಾಗಳಿಿಂದ್ಲೊ ನ್ಮಾಲ್ಲಿ ನ್ಡದೆ್ುಕೆೊಿಂಡು ಬಿಂದದ್.ೆ  ಪ್ರಶೆು 
ಕೆೀಳುವ ಪ್ರಕರಯ್ಕಗ ೆ ನಾವೀೆ ಮದ್ಲ್ಲಗರು ಅಥವಾ ಕೆೊನೆಯವರು ಅಲಿ ಎನ್ುುವ ಪ್ರಿಜ್ಞಾನ್ವು 
ಎಲಿರಲೊಿ ಇರಬೀೆಕು; ಈ ಕಾರಣ್ಕಾಾಗಿ ನಾನ್ು ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿವನ್ೊು ಪ್ರಸ್ಾುಪಿಸಿದ್ೆದೀನೆ.    

 ಸುದೀಘಾವಾಗಿ ಕಳೆದ್ ನಾಲುಾ ದ್ಶಕಗಳಿಿಂದ್ಲೊಿ ಹಚೆುಿ ಕಾಲ ಈ ಕ್ೆೀತ್ರದ್ಲ್ಲಿ 
ಕಾಯಾನವಾಹಿಸಿದ್ ಹಾಗೊ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ್ರ ದ್ೊೆಡಡ ಅನ್ುಭವವು ನಮಗಲೆಾಿ 
ಆಗುತಿುದ್ೆ ಎನ್ುುವುದ್ೆೀ ನ್ನ್ು ಸಿಂತೊೆೀಷ.  ಸಮಾಜದ್ ಬೆೀರ ೆ ಬೆೀರ ೆ ಜವಾಬಾದರಿಗಳನ್ುು 
ನವಾಹಿಸುತಿುರುವ ಹಾಗೊ ಎಲ ೆ ಮರಿ ಕಾಯಿಯಿಂತ ೆ ಸಿಂಘಟನಯೆ ಕಾಯಾನವಾಹಿಸುತಿುರುವ 
ಬಹಳಷುಿ ಜನ್ರು ಈ ಬಾರಿ ಸದ್ನ್ ಪ್ರವೆೀಶ್ಸಲು ಅವಕಾಶವಾಗಿದ್.ೆ  ಮೀಲಾನೆಯು 1907 ರಲ್ಲಿ 
ಪಾರರಿಂಭಗೆೊಿಂಡಿದ್ುದ, ಇದ್ಕೆಾ ಒಿಂದ್ು ಶತ್ಮಾನ್ಕೊಾ ಹೆಚಿಿನ್ ಇತಿಹಾಸವಿದ್ೆ.  ಹಿೀಗಾಗಿ ಇದ್ಕಾರುವ 
ಪ್ರತಿಷೆಾ, ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ುು ಪ್ರಿಂಪ್ರಗೆಳನ್ುು ಮತ್ುಷೊಿ ಹೆಚಿಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ನಮಗೆ ದ್ೊೆರಯೆಲ್ಲ 
ಎಿಂದ್ು ನಾನ್ು ಈ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಹಾರೆೈಸುತೆುೀನೆ.   

ಕೆೀವಲ ನಯಮಾವಳಿಗಳ ಬಗೆೆ ಹೆಚುಿ ತಿಳಿಸುತಾು, ನಮಗೆ ಬೆೀಸರವಾಗಬಾರದ್ು 
ಎನ್ುುವುದ್ಕಾಾಗಿ ನಾನ್ು ರಾಮಾಯಣ್ ಮತ್ುು ಮಹಾಭಾರತ್ಗಳ ಪ್ರಸಿಂಗಗಳನ್ುು ಉಲೆಿೀಖಿಸುವ 
ಪ್ರಯತ್ುಗಳನ್ುು ಮಾಡಿದ್ೆದನೆ.  ಇಲ್ಲಿನ್ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಮಗೆ ಉಪ್ಯೀಗಕಾೆ ಬರಬಹುದ್ು.  
ಕುತ್ೊಹಲ ಹಾಗೊ ಆಸಕುಯುಳುವರು Constituent Assembly debates ಪ್ುಸುಕಗಳನ್ುು 
ಓದ್ಬೆೀಕು.  ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾದ್ವನ್ು ಹಲವು ದ್ಶಕ ಹಾಗೊ ಶತ್ಮಾನ್ಗಳ ಕಾಲ ಈ 
ದ್ೆೀಶವನ್ುು ರೊಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಚಿಿಂತ್ನೆಯನ್ುು ಹೆೀಗೆ ಮಾಡಬಹುದ್ು ಎಿಂಬುದ್ರ ಬಗೆೆ ಪ್ದ್ೆೀ ಪ್ದ್ೆೀ 
ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ್.   

ಸಿಂವಿಧಾನ್ವು ಹೆೊಿಂದಕೆೊಳುುವಿಂತಿರಬೀೆಕು ಅಥವಾ ಕಠಿಣ್ವಾಗಿರಬೀೆಕು ಎಿಂಬುದ್ರ ಬಗೆೆ 
ಬಹಳ ದ್ೆೊಡಡ ಚಚಾೆಗಳಾಗಿವೆ.  ಪ್ಿಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೊರವರು ಒಬಬ ದ್ೆೊಡಡ ಸಿಂಸದೀಯ 
ಪ್ಟುವಾಗಿದ್ದರು ಎನ್ುುವುದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲಿ.  ಆದ್ರೊ ಆಗಿನ್ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯದ್ಲ್ಲಿ 
ಭಿನಾುಭಿಪಾರಯಗಳಿದ್ದವು. ಡಾ||ಅಿಂಬೀೆಡಾರ್ರವರು ಸಿಂವಿಧಾನ್ವನ್ುು ಪ್ರಸ್ಾುಪಿಸಿದ್ಾಗ, ನೆಹರೊರವರು 
ಹೆೊಿಂದಕೊೆಳುುವಿಂತಿರಬೀೆಕು ಎನ್ುುವುದ್ರ ಪ್ರವಾಗಿ ಮಾತ್ನಾಡಿ, ʼನ್ಮಾ ಕಾಲಕಾೆ ನಾವು 
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ಮಾತ್ನಾಡುವ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ು ನ್ಮಗೆ ಸರಿ ಎಿಂದ್ು ಕಾಣ್ಬಹುದ್ು ;  ಆದ್ರೆ, ಮುಿಂದನ್ 
ಹತಾುರು ವಷಾಗಳ ನ್ಿಂತ್ರ ಹತಾುರು ಸವಾಲುಗಳು ಹಾಗೊ ಹೆೊಸ ವಿಷಯಗಳು ಬರುತ್ುವ;ೆ ಆಗ 
ಅವರಿಗೆ ಬೆೀರ ೆ ಸಿಂವಿಧಾನ್ವು ಬೆೀಕು ಎಿಂದ್ು ಅನುಸುತ್ುದ್ೆʼ ಎಿಂಬುದ್ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.  ಹಿೀಗಾಗಿ 
ಸಿಂವಿಧಾನ್ವು ಕಠಿಣ್ವಾಗಿರದ್ೀೆ, ಹೆೊಿಂದಕೆೊಳುುವಿಂತಿರಬೆೀಕು; ಹಿೀಗಾಗಿ ಸಿಂವಿಧಾನ್ಕೆಾ ತಿದ್ುದಪ್ಡಿ 
ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವು ಸಿಂಸತಿುಗ ೆಇರಲ್ಲ ಎಿಂಬುದ್ಾಗಿಯೊ ಸಹ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ರು.   ಇವತಿುನ್ 
ದವಷ ಇದ್ು ಎಷಿರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಯುಕುವಾಗಿದ್ೆ ಎಿಂದ್ರೆ, ಸಿಂವಿಧಾನ್ಕೆಾ 120 ಕೊಾ ಹೆಚುಿ 
ತಿದ್ುದಪ್ಡಿಗಳನ್ುು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ೆ.  ಈ ಪೆೈಕ ಕಲೆವು ಒಳೆುಯದ್ು ಹಾಗೊ ಕೆಲವು ಕೆಟಿದ್ುದ ಇರಬಹುದ್ು.  
ನ್ನ್ು ಪ್ರಕಾರ ಕಳೆದ್ ಏಳು ದ್ಶಕಗಳಿಿಂದ್ ಅಧಿಕಾರಕೆಾ ಬಿಂದ್ ಎಲಾಿ ಸಕಾಾರಗಳು ತ್ನ್ು 
ವಿವೆೀಚನೆಯನ್ುು ಬಳಸಿ, ಬಹಳ ಜವಾಬಾದರಿಯುತ್ವಾಗಿ ಸಿಂಸತ್ುು ಈ ಅಧಿಕಾರವನ್ುು ಬಳಸಿ ಇದ್ನ್ುು 
ಮತ್ುಷೊಿ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತಿುಸಿದ್ ೆಎಿಂದ್ು ನಾನ್ು ಹೆೀಳಬಯಸುತುೆೀನೆ.   

ನಾವುಗಳು ಡಾ|| ಹೆಚ್.ನ್ರಸಿಿಂಹಯಯರವರ ಶ್ಷಯರಾಗಿದೆ್ದೀವ.ೆ ನಾವುಗಳು 
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಾಗಳಾಗಿದ್ಾದಗ ಅವರು ಕಾಲೀೆಜಿನ್ ಉಪ್ಕುಲಪ್ತಿಗಳಾಗಿ ಕತ್ಾವಯ ನವಾಹಿಸುತಿುದ್ದರು.  ನ್ಮಾ 
ಸ್ೌಭಾಗಯದಿಂದ್ಾಗಿ ಅವರು ಸದ್ನ್ಕೊಾ ಸಹ ಆಯ್ಕಾಗೆೊಿಂಡರು.  ಅಿಂತ್ಹವರ ಕೆೈ ಕೆಳಗೆ ನಾವು 
ಪ್ಳಗಿದ್ೆದೀವ.ೆ  ಇತ್ರ ಪಾರಣಿಗಳಿಗೊ ಹಾಗೊ ಮನ್ುಷಯರಿಗೊ ಇರುವ ಏಕೆೈಕ ವಯತಾಯಸವೆಿಂದ್ರ,ೆ 
ಪ್ರಶ್ುಸುವ ಕರಯ್ಕಯ ಮೊಲಕ ನಾವು ನ್ಮಾ ಭಾವನೆಗಳನ್ುು ಅಭಿವಯಕುಗೊೆಳಿಸುತುೆೀವೆ. ಇಿಂತ್ಹ 
ಪ್ರಶ್ುಸುವ ಶಕುಯನ್ುು ಸೃಷ್ಟಿಕತ್ಾನ್ು ನ್ಮಗೆ ನೀಡಿದ್ಾದನೆ.  ಇದ್ರ ಸಿಂಪ್ೊಣ್ಾ ಸದ್ಬಳಕೆಯು ಈ 
ಮೀಲಾನೆಯಲಾಿಗಲ್ಲೀ ಎಿಂದ್ು ನಾನ್ು ಈ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಹಾರೆೈಸುತಾು, ಮಾತ್ನಾಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ುು 
ನೀಡಿದ್ದಕಾಾಗಿ ವಿಂದಸುತಾು, ನ್ನ್ು ಮಾತ್ುಗಳನ್ುು ಮುಗಿಸುತೆುೀನೆ.  ನ್ಮಸ್ಾಾರ. 

 
(ತ್ರಬೆೀತಿ ಶ್ಬಿರವು ಸಿಂಜೆ 5 ಗಿಂಟೆ 15 ನಮಿಷಕೆಾ ಮುಕಾುಯಗೆೊಿಂಡು, ಪ್ುನ್ಃ    
೪ನೆೀ ಫೆಬರವರಿ 2022 ರ ಶುಕರವಾರದ್ಿಂದ್ು ಬೆಳಗೆೆ ೧೧-೦೦ ಗಿಂಟೆಗೆ ಸ್ೆೀರಲು 

ನಶಿಯಿಸಿತ್ು) 
 

* - * - * - *  
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ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ುು ವಹಿಸಿದ್ವರು: 
 
ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಶ್ವಲ್ಲಿಂಗಪ್ಪ್ ಹೆೊರಟ್ಟಿ               :            ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು 
 

ತ್ರಬೆೀತಿ ಶ್ಬಿರಕೆಾ ಮುಖ್ಯ ಅತಿರ್ಥಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ವರು: 
 

೧) ಶ್ರೀ ವಿಶೆಾೀಶಾರಹೆಗಡ ೆಕಾಗೀೆರಿ          : ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ವಿಧಾನ್ಸಭೆ 
೨) ಶ್ರೀ ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶ್ರೀಕಿಂಠೆೀಗೌಡ          : ಮಾನ್ಯ ಸದ್ಸಯರು, ಕನಾಾಟಕ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತ್ುು. 
೩) ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಲ್ಲನ ರಜನೀಶ್          : ಅಪ್ರ ಮುಖ್ಯ ಕಾಯಾದ್ಶ್ಾ, ಯೀಜನೆ ಹಾಗೊ   
                                          ಸ್ಾಿಂಖಿಯಕ ಇಲಾಖ್ ೆ
 
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ಸದ್ಸಯರು: 
ಶ್ರೀಯುತ್ರುಗಳಾದ್: 
 

೧) ಆಯನ್ೊರು ಮಿಂಜುನಾಥ್ 
೨) ಅಲಿಿಂ ವಿೀರಭದ್ರಪ್ಪ 
೩) ಕ.ೆಟ್ಟ.ಶ್ರೀಕಿಂಠೆೀಗೌಡ 

 

ಕನಾಯಟಕಕನಾಯಟಕ  ವಿಧಾನವಿಧಾನ  ಪರಿಷತ್ತ ನಪರಿಷತ್ತ ನ  ಮಾನಯಮಾನಯ   
ಶಾಸಕರುಗಳಿಗೆಶಾಸಕರುಗಳಿಗೆ  ದ್ಧನಾಾಂಕದ್ಧನಾಾಂಕ  0044..0022..22002222  ರರ  
ಶುಕರ ವಾರದಂದುಶುಕರ ವಾರದಂದು  ಬೆಳಿಗೆೆಬೆಳಿಗೆೆ   1111--0000  ಗಂಟೆಗೆಗಂಟೆಗೆ  ಕೊಠಡಿಕೊಠಡಿ  
ಸಂಖ್ಯಯಸಂಖ್ಯಯ   441199,,  44ನೇನೇ  ಮಹಡಿಮಹಡಿ,,  ವಿಕಾಸವಿಕಾಸ  ಸೌಧಸೌಧ,,  
ಬೆಾಂಗಳೂರುಬೆಾಂಗಳೂರು  ಇಲಿ್ಲಇಲಿ್ಲ   ಏಪಯಡಿಸಿದದಏಪಯಡಿಸಿದದ   ““ತರಬೇತ್ತರಬೇತ್  
ಶಿಬಿರಶಿಬಿರ””  ದದ  ನಡರ್ಳಿಗಳುನಡರ್ಳಿಗಳು      
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೪) ಶಶ್ೀಲ್ ಜಿ.ನ್ಮೀಶ್  
೫) ಅರವಿಿಂದ್ ಕುಮಾರ ಅರಳಿ 
೬) ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ 
೭) ಅ.ದ್ೆೀವೆೀಗೌಡ 
೮) ಕೆ.ಗೆೊೀವಿಿಂದ್ರಾಜ್ 
೯) ಲಹರ್ ಸಿಿಂಗ್ ಸಿರೆೊೀಯಾ 
೧೦) ಮೀಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆೊಿಂಡಜಿಿ 
೧೧) ನ್ಸಿೀರ್ ಅಹಮದ್ 
೧೨) ಪಾರಣೆೀಶ್ ಎಿಂ.ಕ ೆ
೧೩) ನರಾಣಿ ಹಣ್ಮಿಂತ್ ರುದ್ರಪ್ಪ 
೧೪) ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಿಂಹ ನಾಯಕ್ ಕ ೆ
೧೫) ಪಿ.ಆರ.ರಮೀಶ್ 
೧೬) ಎಸ.ರವಿ 
೧೭) ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್ 
೧೮) ಹೆಚ್.ಎಿಂ.ರಮೀಶ್ ಗೌಡ 
೧೯) ಸುನೀಲ್ ವಲಾಯಪ್ುರ್ 
೨೦) ಡಾ: ತೆೀಜಸಿಾನ ಗೌಡ 
೨೧) ಕ.ೆಎ.ತಿಪೆಪೀಸ್ಾಾಮಿ 
೨೨) ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್. ವಿೀಣಾ ಅಚಿಯಯ 
೨೩) ಯು.ಬಿ.ವೆಿಂಕಟೆೀಶ್ 
೨೪) ಶಾಿಂತಾರಾಮ್ ಬುಡು ಸಿದದ 
೨೫) ಶರಣ್ಗೌಡ ಬಯಯಪ್ುರ 
೨೬) ವೆೈ.ಎಿಂ.ಸತಿೀಶ್ 
೨೭) ಡಾ:ತ್ಳವಾರ್ ಸ್ಾಬಣ್ಣ 
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೨೮) ಮುನರಾಜು ಗೌಡ ಪಿ.ಎಿಂ 
೨೯) ಡಾ.ಡಿ.ತಿಮಾಯಯ 
೩೦) ಎಸ.ರುದ್ೆರೀಗೌಡ 
೩೧) ರಾಜೆೀಿಂದ್ರ ರಾಜಣ್ಣ 
೩೨) ಸಿ.ಎನ.ಮಿಂಜೆೀಗೌಡ 
೩೩) ಕ.ೆಎಸ.ನ್ವಿೀನ್ 
೩೪) ಪಿ.ಹೆಚ.ಪ್ೊಜಾರ್ 
೩೫) ಗಣ್ಪ್ತಿ ದ್ುಮಾಾ ಉಳಾೆೀಕರ್ 
೩೬) ಹೆಚ.ಎಸ.ಗೆೊೀಪಿನಾಥ್ 
೩೭) ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಎಿಂ.ಪಿ(ಸುಜಾ) 
೩೮) ಮಿಂಜುನಾಥ್ ಭಿಂಡಾರಿ 
೩೯) ಡಿ.ಎಸ್. ಅರುಣ್ 
೪೦) ಎಿಂ.ಎಲ್.ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ 
೪೧) ಡಾ:ಚಿಂದ್ರಶೆೀಖ್ರ್ ಬಿ.ಪಾಟ್ಟೀಲ್ 
೪೨) ಚನ್ುರಾಜ್ ಬಸವರಾಜ್ ಹಟ್ಟಿಹೆೊಳಿ 
೪೩) ದನೆೀಶ್ ಗೊಳಿಗೌಡ 
೪೪) ಗೆೊೀವಿಿಂದ್ ರಾಜು 

   

ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಹಾಜ್ರಿದದ  ಕನಾಯಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತ ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು: 
  

1 ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ.ಆರ್. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾಯಾದ್ಶ್ಾ 
2 ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್. ನಮಾಲ ಅಪ್ರ ಕಾಯಾದ್ಶ್ಾ 
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 ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ.ಆರ.ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ (ಕಾಯಾದ್ಶ್ಾ, ಕ.ವಿ.ಪ್):-  ಸಿಂವಿಧಾನ್ದ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ರ  
ನರಿೀಕ್ೆ ಹಾಗೊ ಶಾಸಕರ ಜವಾಬಾದರಿ ಕುರಿತ್ು  ನ್ೊತ್ನ್ ಶಾಸಕರಿಗ ೆತಿಳಿಸಿಕೆೊಡಲು ಇಿಂದನ್ ಸಭೆಗ ೆ
ಆಗಮಿಸಿರುವಿಂತ್ಹ  ಶ್ರೀ ವಿಶೆಾೀಶಾರಹೆಗಡೆ ಕಾಗೀೆರಿ, ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ವಿಧಾನ್ಸಭೆ. ಇವರನ್ುು 
ಎಲಿರ ಪ್ರವಾಗಿ ಹೃತ್ೊಪವಾಕವಾಗಿ ಸ್ಾಾಗತಿಸುತೆುೀನೆ. ಮತ್ುು ಅವರು ಇಿಂದನ್ ವಿಷಯವನ್ುು 
ಪಾರರಿಂಭಿಸಬೆೀಕೆಿಂದ್ು ಕೆೀಳಿಕೆೊಳುುತೆುೀನೆ. 

 

 

 

 

      ಶ್ರೀ ವಿಶೆಾೀಶಾರಹಗೆಡೆ ಕಾಗೀೆರಿ:- (ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ವಿಧಾನ್ಸಭೆ):- ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ 
ಸಭಾಪ್ತಿಗಳಾದ್ ಮಾನ್ಯ ಬಸವರಾಜ  ಹೆೊರಟ್ಟಿಯವರೆ, ನ್ೊತ್ನ್ವಾಗಿ ಆಯ್ಕಾಯಾಗಿ ಬಿಂದರುವ 
ಶಾಸಕರ,ೆ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ಕಾಯಾದ್ಶ್ಾಯವರ ೆ ಹಾಗೊ ಎಲಾಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ುು ಸಿಬಬಿಂದ 
ವಗಾದ್ವರ.ೆ ಇಿಂದ್ು ನಾನ್ು ʼಸಿಂವಿಧಾನ್ದ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ರ  ನರಿೀಕ್ೆ ಹಾಗೊ ಶಾಸಕರ ಜವಾಬಾದರಿʼ 
ಎನ್ುುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ  ತ್ಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊೆಡಲು ಬಿಂದದ್ದೆೀನೆ. ಅದ್ಕೊಾ ಮದ್ಲು ಎಲಿರೊ ಸ್ೀೆರಿ 
ಒಿಂದ್ು ಸ್ಾರೆ ಭಾರತ್ ಸಿಂವಿಧಾನ್ದ್ ಪ್ರಸ್ಾುವನೆಯನ್ುು ಓದ್ೆೊೀಣ್. ನ್ಿಂತ್ರ ನಾನ್ು ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ನ್ನ್ು 
ವಿಚಾರವನ್ುು ಮಿಂಡಿಸುತುೆೀನೆ. 

(ಈ ಹಿಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮತ್ುು ಅಧಿಕಾರಿ ವಗಾದ್ವರಿಗ ೆಭಾರತ್ದ್ 
ಸಿಂವಿಧಾನ್ದ್ ಪ್ರಸ್ಾುವನೆಯನ್ುು ಭೆೊೀಧಿಸಿದ್ರು) 

 

ಸ್ವಾ ಗತ ಭಾಷಣ 

ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಜ್ನರ ನಿರಿೀಕೆ್ಷ  

ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರ ಜ್ವಾಬ್ದದ ರಿ 
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     ಇವತಿುನ್ ಸಿಂವಿಧಾನ್ದ್ ಪ್ರಸ್ಾುವನೆಯನ್ುು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಾೀಕರಿಸಿದ್ದೆೀವೆ. ಈ 
ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ತ್ಮಾ ಮೊಲಕ ನಾಡಿನ್ ಜನ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನ್ು ವಿನ್ಿಂತಿ ಮಾಡಿಕೊೆಳುುವುದ್ು ಏನೆಿಂದ್ರೆ, 
ಪೌರಢಶಾಲಗೆಲ್ಲಿ, ಪಿಯುಸಿ, ಉನ್ುತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಪ್ಡದೆ್ವರಲ್ಲಿ ಮತ್ುು ಇನ್ುು ಪಾರಥಮಿಕ 
ಹಿಂತ್ದ್ಲ್ಲಿರುವವರಿಗ ೆ  ಈ ಪ್ರಸ್ಾುವನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ುು ಹೆಚಿಿನ್ ನ್ಿಂಬಿಕ,ೆ ವಿಶಾಾಸ ಬರುವಿಂತ ೆ ನಾವು 
ಎಲಿರೊ ಸಮಾನ್ ಪ್ರಯತ್ುವನ್ುು ಮಾಡಬೀೆಕು ಎನ್ುವುದ್ನ್ುು ವಿನ್ಿಂತಿಮಾಡಿಕೆೊಳುುತೆುೀನೆ. ನ್ನ್ುನ್ು 
ಇವತ್ುು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ್ ಮಾಡಲು ಆಮಿಂತಿರಸಿದ್ಾದರೆ. ನಾನ್ು ನ್ನ್ು ಭಾಷಣ್ದ್ ಪ್ರತಿಯನ್ುು ಎಲರಿಗೊ 
ಒದ್ಗಿಸಲಾಗಿದ್.ೆ ಆ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ  ಇಲಿದ್ೆ ಇರುವುದ್ನ್ುು   ಮದ್ಲು  ನಾನ್ು ಹೆೀಳುತೆುೀನ.ೆ  ಇಿಂದ್ು 
ಇಲ್ಲಿ ಹೆೊಸದ್ಾಗಿ ಆಯ್ಕಾಯಾಗಿ ಬಿಂದರುವ ನ್ೊತ್ನ್ ಶಾಸಕರು ಆಸಿೀನ್ರಾಗಿದ್ಾದರ.ೆ ಅವರಿಗೆ  
ಮದ್ಲನೆಯದ್ಾಗಿ ಅಭಿನ್ಿಂದ್ನೆಗಳನ್ುು ಸಲ್ಲಿಸುತೆುೀನೆ. ನಮಿಾಿಂದ್ ಒಳೆುಯ ಕಲೆಸಗಳು ಆಗಬೀೆಕು 
ಎನ್ುುವ ಅಪೆೀಕ್,ೆ ನರಿೀಕ್ೆ ಇದ್ೆದೀ ಇದ್ೆ. ಹಾಗಯ್ಕೀ ವಿಶಾಾಸವು ಇದ್ೆ.  

       ನೆೈತಿಕ ಜವಾಬಾದರಿಯಿಿಂದ್ಲೆ ಎಲಾಿ ವಯವಸೆ್ಿಯು ನ್ಡಯೆುತಿುತ್ುು ಎನ್ುುವಿಂತ್ಹ ಕಾಲ ಹಿಿಂದ್ ೆ
ಇತ್ುು.  ಅದ್ರಿಿಂದ್ ಆ ಜ್ಞಾನ್ದ್ ಬೆಳಕು  ಭಾರತ್ ದ್ೆೀಶದ್ಲ್ಲಿ  ನಮಾಾಣ್ವಾಗಿರುವುದ್ರಿಿಂದ್ ಭಾರತ್ 
ದ್ೆೀಶ ಆಗ ಗುರುವಿನ್ ಸ್ಾಿನ್ದ್ಲ್ಲಿತ್ುು. ಹಿೀಗಾಗಿ ಜ್ಞಾನ್ದ್ ಬೆಳಕನ್ುು ಕೊೆಟಿವರು ನಾವು. ನೆೈತಿಕ 
ಹೆೊಣೆಗಾರಿಕಯೆ ಮೀಲೆ  ಸಮಾಜದ್ ವಯವಸೆ್ಿಯನ್ುು ಹೆೀಗ ೆರೊಪಿಸಿಕೊೆಳುಬೀೆಕು ಎನ್ುುವಿಂತ್ಹ ಕಾಲ 
ಇತ್ುು ಎಿಂದ್ು ಇತಿಹಾಸ ಇದ್.ೆ ಮುಿಂದ್ೆ ಜನ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅನೆೀಕ ರಿೀತಿಯ ಅಪೆೀಕ್ೆಗಳು ನಮಾಾಣ್ವಾದ್ 
ಹಾಗೆ ಕಾಲ-ಕಾಲದ್ಲ್ಲಿ ಅನೆೀಕ ಬದ್ಲಾವಣೆಗಳು ಪ್ರಿವತ್ಾನೆಗಳು ಪಾರರಿಂಭವಾದ್ವು. ರಾಜರ 
ಕಾಲದ್ಲ್ಲಿಯು ಒಳೆುಯ ಅಿಂಶಗಳು, ಕೆಟಿ ಅಿಂಶಗಳು ದ್ೆೊೀಷ- ದ್ೌಬಾಲಯಗಳು ಎಲಾಿ  ಕಾಲದ್ಲ್ಲಿಯು 
ನಮಾಾಣ್ವಾಗಿರುವ ಪ್ರಿಣಾಮ ನಾವು ಎಷುಿ ಜನ್ ಪ್ರಕೀಯರಿಿಂದ್ ಆಳಿಾಕೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊೆಿಂಡಿದ್ೆದೀವೆ 
ಎನ್ುುವುದ್ು ಎಲಿರಿಗೊ ಗೊೆತಿುದ್ೆ. ಇತಿುೀಚೆಗ ೆ ಬಿರಟ್ಟಷರು, ಮಗಲರು, ಫೆರಿಂಚರು, ಡಚಿರು ಅದ್ಕಾಿಂತ್  
ಪ್ೊವಾದ್ಲ್ಲಿ ಶಕರರು ನ್ಮಾ ದ್ೆೀಶವನ್ುು ಆಳಿದ್ಾದರೆ.  ಇದ್ೆಲಿವನ್ುು ನೆೊೀಡಿದ್ರೆ ಭಾರತಿೀಯರು ನಾವು 
ಶತ್-ಶತ್ಮಾನ್ಗಳಿಿಂದ್ ಪ್ರಕೀಯರ  ಆಳಿಾಕೆಯಲ್ಲಿದ್ೆದೀವು ಎನ್ುುವುದ್ನ್ುು ತಿಳಿಯಬಹುದ್ು. ಆದ್ರೊ 
ಎಲಿ ಕಾಲದ್ಲ್ಲಿಯು  ಒಿಂದ್ು ಆಡಳಿತ್ ವಯವಸ್ೆಿ ಇರುವುದ್ನ್ುು ನಾವು ನೆೊೀಡಿದ್ೆದೀವೆ. ಭಾರತ್ದ್ಲ್ಲಿ 
ಸ್ಾಾತ್ಿಂತ್ರಾಕಾಾಗಿ ಶತ್-ಶತ್ಮಾನ್ಗಳಿಿಂದ್ ನರಿಂತ್ರವಾಗಿ ಚಳುವಳಿಗಳು ನ್ಡದೆ್ುಕೆೊಿಂಡು ಬಿಂದವೆ. 
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ಆದ್ರೆ ಅದ್ಕೆಾ ಅದ್ರದ್ೆದ ಆದ್ ವೆೀಗತ ೆಇತ್ುು. ನ್ಮಗೆ ಕೆೀವಲ ಸ್ಾಾತ್ಿಂತ್ರಾವನ್ುು ಗಳಿಸಿಕೆೊಿಂಡರೆ ಮಾತ್ರ 
ಸ್ಾಲದ್ು, ಸ್ಾಾತ್ಿಂತ್ರಾದ್ ನ್ಿಂತ್ರ ಭಾರತ್ದ್ ಆಡಳಿತ್ ವಯವಸೆ್ಿ ಹೀೆಗೆ ಇರಬೀೆಕು ಎನ್ುುವುದ್ರ ಬಗೆೆ 
ಚಚೆಾಯಾಗಲು ಪಾರರಿಂಭವಾಯಿತ್ು. ಅದ್ರ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ 1927ರಲ್ಲಿ ಮುಿಂಬೆೈನ್ಲ್ಲಿ ನ್ಡದೆ್ಿಂತ್ಹ 
ಕಾಿಂಗೆರಸ್ ಅಧಿವೆೀಶನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮಟಿಮದ್ಲ ಬಾರಿಗೆ ನ್ಮಾ ದ್ೆೀಶಕಾೆ ಒಿಂದ್ು ಸಿಂವಿಧಾನ್ ಬೆೀಕು ಎಿಂದ್ು 
ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸವಾಾನ್ುಮತ್ದಿಂದ್ ಅಿಂಗಿೀಕಾರವನ್ುು ಸಿಾೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದ್ು ಆದ್ ನ್ಿಂತ್ರ 
1928ರಲ್ಲಿ ಸವಾಪ್ಕ್ಷಗಳ ಸಭೆಯನ್ುು ಕರದೆ್ು ಸಿಂವಿಧಾನ್ವನ್ುು ಅಿಂಗಿೀಕರಿಸಲು ಇರುವ ಅಗತ್ಯತ ೆ
ಬಗೆೆ, ಮಹತ್ಾದ್ ಬಗೆೆ  ಚಚೆಾಗಳು ನ್ಡದೆ್ವು. ಇನ್ುು ನಾನ್ು ಬಹಳ ಸಿಂಕ್ಷ್ಮೀಪ್ುವಾಗಿ ಹೆೀಳುತಿುದ್ೆದೀನೆ. 
ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಹಚೆಿಿನ್ ವಿವರಣೆಗೆ ಹೊೆೀಗುತಿುಲಿ. 1933ರಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಮಾನ್ಯ ಮೀತಿಲಾಲ 
ನೆಹರುರವರು ಒಿಂದ್ು ವರದಯನ್ುು ಕೆೊಟಿರು. ಅದ್ಕೆಾ “್ನೆಹರು ವರದ “್ಎಿಂದ್ು ಕರಯೆಲಾಯಿತ್ು.  
ಈ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಹರಿಹರಪ್ುರ ಮತ್ುು ರಾಮಗಡಡದ್ಲ್ಲಿ  ಕಾಿಂಗರೆಸ್ ಸಮೀಳನ್ಗಳು ನ್ಡದೆ್ು 
ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಧಿಗಳ ಸಮಿತಿಯನ್ುು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೊಲಕ ಸಿಂವಿಧಾನ್ವನ್ುು ರಚನೆ 
ಮಾಡಬೀೆಕು ಎನ್ುುವ  ವಿಚಾರ ನ್ಡಯೆಿತ್ು.  1940ರಲ್ಲಿ ಇದ್ನ್ುು ಬಿರಟ್ಟಷ್ರು ಒಪಿಪಕೆೊಿಂಡರು. 
ಅಲ್ಲಿಯವರೆಎ ಬಿರಟ್ಟಷ್ರು ಒಪಿಪಕೆೊಿಂಡಿರಲ್ಲಲಿ. ಇದ್ರ ನ್ಿಂತ್ರ ಸ್ೈೆಮನ್ ವರದ, Cripps ಆಯೀಗ 
ಎಲಿವು ರಚನೆಯಾದ್ವು. Cabinet Mission ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯಾಯಿತ್ು. ಇದ್ರ  ಮಧೆಯ 
ಎರಡನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ಿ ಪಾರರಿಂಭವಾಗಿದ್ದರಿಿಂದ್ ಈ ಕೆಲಸ ಸಾಲಪಮಟ್ಟಿಗೆ ನೆನೆಗುದಗ ೆಬಿದದತ್ುು ಎಿಂದ್ು 
ಹೆೀಳಲಾಗುತ್ುದ್.ೆ ಬಿರಟ್ಟಷರು ನೆೀಮಕ ಮಾಡಿರುವ ಆಯೀಗಗಳಲೆಿವು ಭಾರತ್ವನ್ುು ಹೆೀಗ ೆ 
ಒಡಯೆಬೆೀಕು ಎನ್ುುವುದ್ಕೆಾ ವಯವಸಿಿತ್ವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದ್ೆಲಿವು ಇತಿಹಾಸದ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ೆ. 
ಇದ್ರ ವಿವರಕೆಾ ನಾನ್ು ಹೆೊೀಗುವುದಲಿ. 2ನೆೀ ಮಹಾಯುದ್ಿವು 1945ನೆೀ ಸ್ಾಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ಮುಕಾುಯವಾದ್ 
ಹಿಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ, ನ್ಮಗೆ ಸ್ಾಾತ್ಿಂತ್ರಾವನ್ುು ಕೆೊಡುವ ಬಗೆೆ ನಣ್ಾಯಗಳುವಾಗುತಿುರುವ ಹಿಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ನ್ಮಾದ್ ೆ
ಆದ್ ಸಿಂವಿಧಾನ್ದ್ ರಚನೆಗ ೆ ಚಾಲನೆಯನ್ುು ಕೆೊಡಲಾಯಿತ್ು. ನ್ಿಂತ್ರ 1947 ಆಗಷಿ್ 15ರಿಂದ್ು 
ನ್ಮಾ ದ್ೆೀಶಕೆಾ ಸ್ಾಾತ್ಿಂತ್ರಾ ಬಿಂತ್ು. ಮದ್ಲನೆಯದ್ಾಗಿ 389 ಸದ್ಸಯರನ್ುು ಹೆೊಿಂದರುವಿಂತ್ಹ 
ಒಿಂದ್ು ಸಮಿತಿ 1946 ಡಿಸ್ಿೆಂಬರ್  6 ರಿಂದ್ು ರಚನೆಯಾಯಿತ್ು. ಅದ್ರ ಮದ್ಲ ಸಭ ೆ 1946 
ಡಿಸ್ಿೆಂಬರ್ 9ಕಾೆ ನ್ಡಯೆಿತ್ು. ಇದ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ುು ಶ್ರೀ ಸಚಿಿದ್ಾನ್ಿಂದ್ ಸಿನಾಾನ್ವರು 
ವಹಿಸಿಕೆೊಿಂಡರು.  ಈ ಸಭೆಗ ೆಮುಸಿಿಿಂ ಲ್ಲೀಗ್ ಬಹಿಷಾಾರ ಹಾಕತ್ುು.      
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     ೧೯೪೬ ರ ಡಿಸ್ಿೆಂಬರ್ನ್ಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸಚಿದ್ಾನ್ಿಂದ್ ಸಿನಾಾರವರ ವಯಸುಸ, ಅನಾರೆೊೀಗಯದ್ ನಮಿತ್ು 
ಡಾ: ರಾಜೆೀಿಂದ್ರಪ್ರಸ್ಾದ್ರವರು ಸಿಂವಿಧಾನ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ೨೯೨ 
ಸದ್ಸಯರು, ಬೆೀರ-ೆ ಬೆೀರ ೆ  province ನ್ Provincial Chief Commissioners  ೪ ಜನ್ 
ಸದ್ಸಯರು, ೯೩ ರಾಜ ಪ್ರತಿನಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶ್ರೀ ಜವಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು, ಡಾ: ರಾಜೆೀಿಂದ್ರ 
ಪ್ರಸ್ಾದ್, ಶ್ರೀ ಸದ್ಾಾರ್ ವಲಿಭಬಾಯಿ ಪ್ಟೀೆಲರು, ಶ್ರೀ ಮೌಲನಾ ಅಬುದಲ್ ಕಲಿಂ, ಶ್ರೀ 
ಶಾಯಮ್ಪ್ರಸ್ಾದ್ ಮುಖ್ಜಿಾ, ಶ್ರೀ ಬೆನ್ಗಲ್ ನ್ರಸಿಿಂಗರಾಯರು, ಡಾ: ಅಿಂಬೀೆಡಾರ್ರವರು, ಶ್ರೀ ಕಲಾಡಿ 
ಕೃಷಣರಾಯರು, ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ಿಂಡಿತ್ ಇತಾಯದ ಅನೆೀಕ ಮಹನೀಯರುಗಳು ಚಚಾೆ ಮಾಡಿ, 
ಕರಡು ಸಮಿತಿಯನ್ುು ರಚನೆ ಮಾಡಿ, ಡಾ: ಅಿಂಬೀೆಡಾರ್ ನೆೀತ್ೃತ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೆೈತಾನ್, ಶ್ರೀ ಕೃಷಣಸ್ಾಾಮಿ 
ಅಯಯಿಂಗಾರ್ರವರು, ಶ್ರೀ ಗೆೊೀಪಾಲಸ್ಾಾಮಿ ಅಯಯಿಂಗಾರ್ರವರು, ಶ್ರೀ ಮುನಸ ರವರೆಲಿರೊ ಸ್ೀೆರಿ ೨ 
ವಷಾ ೧೧ ತಿಿಂಗಳು ೧೮ ದನ್ಗಳ ಕಾಲ ಮತ್ುು ೪ ಅಧಿವೆೀಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಚೆಾ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ೬೦ 
ದ್ೆೀಶಗಳ ಸಿಂವಿಧಾನ್ವನ್ುು ಈ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಯನ್ ಮಾಡಿದ್.ೆ ೧೯೪೯ ನೆೀ ನ್ವಿೆಂಬರ್ ೨೬ ರಿಂದ್ು 
ಶೆರೀಷಾ ಸಿಂವಿಧಾನ್ವನ್ುು ಪ್ರಧಾನ್ ಮಿಂತಿರಯಾಗಿದ್ದ ನೆಹರೊರವರ ಕಾಲದ್ಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗ ೆ ಬಿಂತ್ು. ೭ 
ಸ್ಾವಿರಕೊಾ ಹೆಚುಿ ತಿದ್ುದಪ್ಡಿಗಳನ್ುು, ೨೨ ಅಧಾಯಯಗಳು, ೩೯೨ ವಿಷಯಗಳನ್ುು, ೮ 
ಅನ್ುಸೊಚಿಗಳಿಿಂದ್ ಸಿಂವಿಧಾನ್ವು ಸಿಾೀಕೃತ್ಗೊೆಿಂಡಿದ್ೆ. ನ್ವೆಿಂಬರ್ ೨೬, ೧೯೪೯ ರಿಂದ್ು ಸಿಂವಿಧಾನ್ವು 
ಸಕಾಾರದಿಂದ್ ಅಿಂಗಿೀಕರಿಸಲಪಟ್ಟಿದ್ೆ. ಆ ದನ್ವನ್ುು ರಾಷ್ಟರೀಯ ಕಾನ್ೊನ್ು ದವಸ ಎಿಂದ್ು ಆಚರಿಸುವ 
ರೊಢಿ ಇತ್ುು. ೨೦೧೫ ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಿಂತಿರ ಶ್ರೀಯುತ್ ಮೀದ ರವರು ೨೬ನೆೀ ನ್ವೆಿಂಬರ್ 
ದವಸವನ್ುು ಸಿಂವಿಧಾನ್ ದನ್ ಎಿಂದ್ು ಆಚರಿಸುವ ಬಗೆೆ ಕರ ೆಕೆೊಟಿರು. ಇದ್ಾದ್ ನ್ಿಂತ್ರ ನಾವಲೆಿರೊ 
ಸಿಂವಿಧಾನ್ ದನ್ ಎಿಂದ್ು ಆಚರಿಸುತಿುದ್ೆದೀವೆ. ಇದ್ಕೆಾ ಕಾರಣ್ ಡಾ:ಅಿಂಬೀೆಡಾರ್ ರವರ ೧೨೫ ನೆೀ ವಷಾದ್ 
ಕಾಯಾಕರಮ ಜಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಹಿನ್ುಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂವಿಧಾನ್ ದನ್ ಎಿಂದ್ು ಆಚರಿಸುವ ಬಗೆೆ ಕರ ೆಕೆೊಟಿರು.  

 ೧೯೫೦, ಜನ್ವರಿ ೨೬ ರಿಂದ್ು ಅಿಂಗಿೀಕಾರವನ್ುು ಅನ್ುಷಾಾನ್ಗೆೊಳಿಸಿ, ಅಿಂದನ್ ದನ್ವನ್ುು 
ಗಣ್ರಾಜೆೊಯೀತ್ಸವ ದನ್ವಿೆಂದ್ು ಆಚರಿಸುತಿುದ್ೆದೀವೆ. ಮನೆು ೭೩ನೆೀ ಗಣ್ ರಾಜೆೊಯೀತ್ಸವವನ್ುು 
ಆಚರಿಸಿದ್ೆದೀವೆ. ಎರಡೊ ದನ್ಗಳು ಶೆರೀಷಾವಾದ್ ದನ್ಗಳಾಗಿವೆ. ನ್ಮಾ ಸಿಂವಿಧಾನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಾಕಷುಿ ಒಳುೆಯ 
ವಿಚಾರಗಳು ಒಳಗೊೆಿಂಡಿದ್ುದ, ಅನೆೀಕ ಸುಧಾರಣಗೆಳನ್ುು ಕಿಂಡು, ೨೨ ಅಧಾಯಯಗಳಿಿಂದ್ ೨೫ 
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ಅಧಾಯಯಗಳಿಗೆ ಹಚೆಾಿಗಿದ್.ೆ ೩೯೫ ವಿಷಯಗಳಿಿಂದ್ ೪೪೮ ವಿಷಯಗಳು ಇವ.ೆ ೮ ಅನ್ುಸೊಚಿಗಳ 
ಬದ್ಲು ೧೨ ಅನ್ುಸೊಚಿಗಳಾಗಿವೆ. ನ್ಮಾಲ್ಲಿ ಸುದೀಘಾವಾದ್ ಸಿಂವಿಧಾನ್ವನ್ುು ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ುದ, 
1,೧೭,೩೯೬ ಶಬಿಗಳು ಇದ್ುದ, ನ್ಮಾದ್ು  ಜಗತಿುನ್ಲ್ಲಿ ಲ್ಲಖಿತ್ ಸಿಂವಿಧಾನ್ವಾಗಿದ್ೆ. Parliament 
Library ಯಲ್ಲಿ ಸಿಂವಿಧಾನ್ವನ್ುು ಕಾದರಿಸಿದ್ುದ, ದ್ೆಹಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ನೆೊೀಡಬಹುದ್ಾಗಿದ್.ೆ ನ್ಮಾ 
ಸಿಂವಿಧಾನ್ವನ್ುು ಶರಮವಹಿಸಿ ಸುದೀಘಾವಾಗಿ ಚಚಾೆ ಮಾಡಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ೆ. ಆಗ ಕೆೀವಲ ರೊ.೬೪ 
ಲಕ್ಷಗಳನ್ುು ಸಿಂವಿಧಾನ್ಕೆಾ ಖ್ಚುಾ ಮಾಡಿದ್ಾದರ.ೆ ಸಿಂವಿಧಾನ್ದ್ ಹಸು ಪ್ರತಿಯೊ ಇದ್ೆ. ಡಾ: 
ಅಿಂಬೀೆಡಾರ್ರವರಿಗ ೆಎಷುಿ ಗೌರವ ಸೊಚಿಸಿದ್ರೊ ಕಡಿಮ. ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅನೆೀಕರಿಗ ೆಅನಾರೆೊೀಗಯ 
ಹಾಗೊ ತೊೆಿಂದ್ರೆಗಳ ನ್ಡುವೆಯೊ ಡಾ:ಅಿಂಬೀೆಡಾರ್ ರವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತ ೆ ಮತ್ುು ನೆೀತ್ೃತ್ಾ ವಹಿಸಿ 
ಸಿಂವಿಧಾನ್ವನ್ುು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ಾದರ.ೆ ೧೩ ಉಪ್ ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿ, ಸುದೀಘಾವಾಗಿ ಚಚೆಾ ಮಾಡಿ 
ಕೆೊರೀಢಿೀಕರಣ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ುದ, ಈ ಜವಾಬಾದರಿಯನ್ುು ಡಾ: ಅಿಂಬೀೆಡಾರ್ ರವರು ವಹಿಸಿದ್ದರು. 
ನ್ಮಾದ್ು ಅತ್ಯಿಂತ್ ಜಿೀವಿಂತ್ ಸಿಂವಿಧಾನ್. ಎಷುಿ ಶೆರೀಷಾತೆ ಇದ್ ೆ ಹೆೀಳಲು ಬಹಳ ಸಮಯ 
ಬೆೀಕಾಗುತ್ುದ್ೆ. ಅವೆಲಿವನ್ೊು ನಾನ್ು ಉಲೆಿೀಖಿಸುವುದಲಿ. ಸ್ಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಸ್ಾಮಾನ್ಯರಿಗೊ ಎಲಾಿ 
ವಿಷಯಗಳು ಲಭಯವಾಗುವಿಂತ್ಹ ವಿಷಯಗಳನ್ುು ಕಲ್ಲಪಸಿಕೆೊಟ್ಟಿದ್ಾದರೆ.  ಸಮಾನ್ತ ೆ ಸ್ಾಧಿಸಲು,  
ಭಾರತ್ೃತ್ಾ ಭಾವನೆಗಳನ್ುು ಹೆಚಿಿಸಲು ಬೆೀಕಾದ್ ಪ್ರಯತ್ುಗಳು ನ್ಡದೆವೆ. ಸ್ಾಾತ್ಿಂತ್ರಾ, ಸಮಾನ್ತೆ, 
ಭಾರತ್ೃತ್ಾದ್ ಕಲಪನೆಗಳನ್ುು ಫಾರನಸ್ ದ್ೀೆಶದ್ ಸಿಂವಿಧಾನ್ದಿಂದ್ ತಿಳಿದ್ುಕೆೊಿಂಡಿದ್ೆದೀವೆ. ಪ್ಿಂಚವಾಷ್ಟಾಕ 
ಯೀಜನೆಗಳ ಕಲಪನೆಯನ್ುು ಸ್ೊೆೀವಿಯತ್ ಒಕೊಾಟದಿಂದ್ ತೆಗೆದ್ುಕೊೆಳುಲಾಗಿದ್.ೆ ರಾಜಯ ನದ್ೆೀಾಶನ್ 
ತ್ತ್ಾಗಳನ್ುು ಐಲೆಾಿಂಡ್ನಿಂದ್, ಸುಪಿರೀಿಂ ಕೆೊೀಟ್ಾ ಕಾಯಾನವಾಹಣೆ ವಿಷಯವನ್ುು ಜಪಾನ್ 
ದ್ೆೀಶದಿಂದ್, ಸಿಂಸದೀಯ ಸಾರೊಪ್, ಪೌರತ್ಾ ವಿಷಯಗಳನ್ುು ಬಿರಟನ್ ದ್ೆೀಶದಿಂದ್,  ರಾಜಯಗಳ 
ಒಕೊಾಟ ಇತಾಯದ ವಿಷಯಗಳನ್ುು ಕೆನ್ಡಾದಿಂದ್, ಮೊಲಭೊತ್ ಹಕುಾ ಮತ್ುು ರಾಷರಪ್ತಿ ಅಧಿಕಾರದ್ 
ವಯವಸೆ್ಿಯನ್ುು ಅಮೀರಿಕಾ ದ್ೆೀಶದಿಂದ್ ತೆಗೆದ್ುಕೊೆಿಂಡಿರುತೆುೀವೆ. ನ್ಮಾ ದ್ೀೆಶದ್ ಸಿಂವಿಧಾನ್ವನ್ುು 
ಜಗತಿುನ್ ಎಲಾಿ ದ್ೆೀಶಗಳ ಸಿಂವಿಧಾನ್ವನ್ುು ಅಧ್ಯಯನ್ ಮಾಡಿ ಎಲಾಿ ಒಳೆುಯ ಅಿಂಶಗಳನ್ುು 
ತೆಗೆದ್ುಕೊೆಳುಲಾಗಿದ್ೆ. ನಾವು ಅದ್ೃಷಿವಿಂತ್ರು ಹಾಗೊ ಪ್ುಣ್ಯವಿಂತ್ರು. ನಾನ್ು ಹಾಗೊ 
ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು ಸಿಂವಿಧಾನ್ದ್ ಬಗೆೆ ವಿಶೆೀಷ ಚಚೆಾ ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಏಪ್ಾಡಿಸಿಕೊೆಿಂಡು, ೫ ದನ್ಗಳ 
ಕಾಲ ನ್ಡದೆ್ ಚಚೆಾಯಲ್ಲಿ ೫೦ ಸದ್ಸಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ುದ, ಅಥಾಪ್ೊಣ್ಾ ಚಚೆಾಯಾಯಿತ್ು. ವಿಧಾನ್ 



Page 89 of 188 
 

ಪ್ರಿಷತಿುನ್ಲ್ಲಿಯೊ ೨೫ ಸದ್ಸಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಯಶಸಿಾಗೆೊಳಿಸಿದ್ರು. ಅನೆೀಕ ಒಳೆುಯ ಅಿಂಶಗಳು 
ಹೆೊರಬಿಂದದ್.ೆ ದನಾಿಂಕ ೩-೩-೨೦೨೦ ರಿಂದ್ು ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ೆದೀವೆ. ಆ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಹತ್ುು-
ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಬೆಳಕಗ ೆಬಿಂದವ.ೆ ಚಚೆಾಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ವರೊ ಹೀೆಳಿದ್ಾದರ.ೆ ಇದ್ು ಪ್ುಸುಕದ್ 
ರೊಪ್ದ್ಲ್ಲಿಯೊ ಹೊೆರಬಿಂದದ್ೆ. ಎಲಾಿ ಸಿಂದ್ಭಾಗಳಲ್ಲಿ ವಯಕುವಾದ್ ವಿಷಯವೆಿಂದ್ರೆ ಜಗತಿುನ್ 
ಮುಿಂದ್ುವರೆದ್ ಅನೆೀಕ ದ್ೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ೀೆರಿದ್ಿಂತೆ ಸಿಂವಿಧಾನ್ವನ್ುು ಎಷೆೊಿೀ ಬಾರಿ ತಿದ್ುದಪ್ಡಿ 
ಮಾಡಲಾಗಿದ್.ೆ ಒಿಂದ್ೊೆಿಂದ್ು ದ್ೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ ೨೦ ಬಾರಿ ಸಿಂವಿಧಾನ್ವನ್ುು ಬದ್ಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ಾದರ ೆ
ಮತ್ುು ಬದ್ಲು ಮಾಡಿದ್ಾದರ.ೆ ಒಿಂದ್ೊೆಿಂದ್ು ದ್ೆೀಶದ್ಲ್ಲಿ ೨೦-೩೦ ಬಾರಿ ಬದ್ಲು ಮಾಡಿದ್ಾದರ.ೆ ಕಲೆವು 
ದ್ೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೧೨-೧೩ ಬಾರಿ common ಆಗಿ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ಾದರೆ. ಪಾಕಸ್ಾುನ್ 
ದ್ೆೀಶವು ೪ ಬಾರಿ ಬದ್ಲಾವಣ ೆ ಮಾಡಿದ್.ೆ ಭಾರತ್ ದ್ೆೀಶವು ೭೩ ವಷಾ ಕಳೆದ್ು ಅಮೃತ್ 
ಮಹೆೊೀತ್ಸವವನ್ುು ಆಚರಿಸುತಿುದ್ೆದೀವೆ, ಸಿಂವಿಧಾನ್ವನ್ುು ಅಿಂಗಿೀಕರಿಸಿ ೭೩ ವಷಾಗಳು ಕಳೆದವೆ. ಈ 
೭೩ ವಷಾಗಳಿಿಂದ್ ಒಿಂದ್ು ಬಾರಿಯೊ ಸಿಂವಿಧಾನ್ವನ್ುು ಬದ್ಲಾವಣ ೆ ಮಾಡಬೀೆಕೆಿಂಬ ಮಾತ್ು 
ಬರಲ್ಲಲಿ ಎಿಂದ್ರೆ ಎಷುಿ ಶೆರೀಷಾತೆಯನ್ುು ಒಳಗೆೊಿಂಡಿದ್ೆ ಎಿಂದ್ು ತಿಳಿಯುತ್ುದ್ೆ. ಅಷುಿ ಸತ್ಾವನ್ುು 
ಒಳಗೆೊಿಂಡಿದ್.ೆ ಚಿಕಾಪ್ುಟಿ ತಿದ್ುದಪ್ಡಿಗಳನ್ುು ಕಾಲದ್ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ುು ಮನ್ಗಿಂಡು ಮಾಡಲಾಗಿದ್.ೆ 

    ಆಯಾಯ ಕಾಲದ್ ಪ್ರಿಸಿಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ುಗುಣ್ವಾಗಿ ಸಿಂವಿಧಾನ್ಕೆಾ ತಿದ್ುದಪ್ಡಿಯನ್ುು ತ್ರುವಷುಿ 
ಮುಕು ಅವಕಾಶವನ್ುು ನ್ಮಾ ಸಿಂವಿಧಾನ್ದ್ಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್.ೆ ಆದ್ರೆ, ಜಗತಿುನ್ ಬೆೀರಬೆೆೀರ ೆದ್ೆೀಶಗಳು 
ಹೆೀಗ ೆಸಿಂವಿಧಾನ್ವನೆುೀ ಬದ್ಲು ಮಾಡಿವೆಯೀ ಆ ರಿೀತಿ ನ್ಮಾ ದ್ೀೆಶದ್ ಸಿಂವಿಧಾನ್ವನ್ುು ಬದ್ಲು 
ಮಾಡುವಿಂತ್ಹ ಅವಶಯಕತ ೆ ಅಥವಾ ಚಿಿಂತ್ನೆ ನ್ಮಗ ೆ ಬರಲ್ಲಲಿ. ಅಷುಿ ಒಳೆುಯ ಸಿಂವಿಧಾನ್ವನ್ುು 
ನಾವು ಅಿಂಗಿೀಕರಿಸಿದ್ದೆೀವೆ. ನ್ಮಾ ಇತಿಹಾಸವನ್ುು ನಾವು ಒಮಾ ನೆನ್ಪ್ು ಮಾಡಿಕೊೆಿಂಡರ,ೆ 1858 
ಮತ್ುು ಅದ್ರ ನ್ಿಂತ್ರ 1935ರಲ್ಲಿ ಗೌನ್ಾಮಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಿಂಡಿಯಾ ಆಕಿ್ ಎಿಂದ್ು ಮಾಡಿದ್ದರು. 
ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವಿಂತ್ಹ ಅನೆೀಕ ಒಳೆುಯ ಅಿಂಶಗಳನ್ುು ಸಿಂವಿಧಾನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಳುಲಾಗಿದ್.ೆ ನ್ಮಾ 
ಸಿಂವಿಧಾನ್ದ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಮಾ ಎಲಿ ವಯವಸೆ್ಿಗಳನ್ುು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೆೊಿಂಡಿದ್ೆದೀವೆ. ನ್ಮಾ 
ಸಿಂವಿಧಾನ್ವನ್ುು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ, ಪಾರಿಂಪ್ರಿಕವಾಗಿ ಮತ್ುು ಸ್ಾಿಂಸೃತಿಕವಾಗಿ ಭಗವದೆೀತೆಯನ್ುು 



Page 90 of 188 
 

ಹೆೀಗ ೆಒಿಂದ್ು ಶರೆೀಷಾ ಗರಿಂಥವೆಿಂದ್ು ಭಾವಿಸಿದ್ೆದೀವಯೆೀ ಅದ್ೆೀ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ್ ದ್ೃಷ್ಟಿಯಿಿಂದ್ ನ್ಮಾ 
ರಾಷರಕೆಾ ಭಗವದೆೀತೆಯಷೆಿೀ ಶೆರೀಷಾವಾಗಿರುವುದ್ು ನ್ಮಾ ಸಿಂವಿಧಾನ್ವಾಗಿದ್ೆ.  

 ಶತ್ಶತ್ಮಾನ್ಗಳ ಹಿಿಂದ್ ೆ ವೆೀದ್ ಮತ್ುು ಉಪ್ನಷತ್ುುಗಳು ಏನ್ು ಹೆೀಳಿವಯೆೀ ಅವುಗಳ 
ಸ್ಾರವನ್ುು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷಣ ಪ್ರಮಾತ್ಾ ಭಗವದೆೀತೆಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮತ್ುು ಜಿೀವನ್ದ್ ಸತ್ಯ  
ಸಿಂಗತಿಯನ್ುು ತಿಳಿಸಿದ್ಾದನೆ.   ಅಷೆಿೀ ಶೆರೀಷಾವಾದ್ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾತ್ಿಂತ್ರಾ ಭಾರತ್ಕೆಾ ನ್ಮಾ ಸಿಂವಿಧಾನ್ 
ಲಭಯವಾಗಿದ್.ೆ ಸಿಂವಿಧಾನ್ದ್ ಆಶಯದ್ ವಿರುದ್ಿ ಒಿಂದ್ು ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಷರವೂ ಸಹ ಆಚೆಈಚೆ 
ಹೆೊೀಗುವುದ್ಕೆಾ ಸ್ಾಧ್ಯವಾಗುವುದಲಿ. ನಾವು ಶಾಸನ್ ರಚನೆ ಮಾಡುವವರು ಇಿಂತ್ಹ ಕಾನ್ೊನ್ನ್ುು 
ಮಾಡಬಹುದ್ು ಎನ್ುುವ ಪ್ರಯತ್ುವನ್ುು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದ್ು. ಆದ್ರೆ, ಅದ್ು ಸಿಂವಿಧಾನ್ದ್ 
ಆಶಯಗಳ ವಾಯಪಿುಯಳಗೆ ಇದ್ೆಯೀ ಇಲಿವೀ ಎನ್ುುವುದ್ು ಅಷೆಿೀ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ುದ್ೆ. ನ್ಮಾ 
ಸಿಂವಿಧಾನ್ದ್ ಪ್ರಸ್ಾುವನೆಯ್ಕೀ ನ್ಮಗೆ ಸವಾಸಾವಾಗಿದ್.ೆ ಆ ಪ್ರಸ್ಾುವನೆ ತಿದ್ುದಪ್ಡಿಯಾಗಿರುವುದ್ು ಬೀೆರ ೆ
ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ್. ನಾನ್ು ವಿಚಾರವನ್ುು ಪ್ರಸ್ಾುಪ್ ಮಾಡುವುದಲಿ. ಆ ಪ್ರಸ್ಾುವನೆಯಲ್ಲಿ ಏನದ್ೆಯೀ ಅದ್ರ 
ಆಶಯಗಳಿಗ ೆಅನ್ುಗುಣ್ವಾಗಿಯ್ಕೀ ನಾವು ನ್ಮಾ ಕಾನ್ೊನ್ುಗಳನ್ುು ರಚನೆ ಮಾಡಬೀೆಕಾಗಿದ್.ೆ ನಾವು 
ವಿಧಾನ್ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ುು ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ಲ್ಲಿ ವಿಧೆೀಯಕಗಳಿಗೆ ಅಿಂಗಿೀಕಾರವನ್ುು ನೀಡಬಹುದ್ು 
ಆದ್ರೆ, ನಾವು ಅಿಂಗಿೀಕಾರ ನೀಡಿದ್ ಕೊಡಲೀೆ ಅದ್ು ಕಾನ್ೊನ್ು ಆಗುವುದಲಿ. ವಿಧಾನ್ ಮಿಂಡಲ 
ಅಿಂಗಿೀಕರಿಸಿದ್ ವಿಧೆೀಯಕ ಘನ್ತೆವತೆ್ು ರಾಜಯಪಾಲರಿಗೆ ಹೆೊೀಗಬೆೀಕಾಗುತ್ುದ್ೆ. ಆಗಲೊ ಸಹ 
ಅಿಂಗಿೀಕಾರವಾಗಿದ್ೆಯ್ಕಿಂದ್ು ಹೆೀಳುವುದ್ಕೆಾ ಸ್ಾಧ್ಯವಾಗುವುದಲಿ ಅದ್ು ಈ ರಾಷರದ್ ರಾಷರಪ್ತಿಗಳಿಗ ೆ
ಹೆೊೀಗಬೀೆಕಾಗುತ್ುದ್ೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಿಂಗಿೀಕಾರವಾದ್ ಮೀಲ ೆಅದ್ು ಅನ್ುಷಾಾನ್ಕೆಾ ಬರುತ್ುದ್ೆ. ಚೆಕ್ ಅಿಂಡ್ 
ಬಾಯಲೆನಸ್ ಯಾವ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ುದ್ೆ ಎನ್ುುವುದ್ನ್ುು ತಿಳಿಸುವುದ್ಕಾಾಗಿ ಈ ಮಾತ್ನ್ುು 
ಹೆೀಳುತಿುದ್ೆದೀನೆ. ನ್ಮಗೆ ಸ್ಾವಾಭೌಮ ಅಧಿಕಾರವಿದ್ಯೆ್ಕಿಂದ್ು ವಿಧಾನ್ಮಿಂಡಲ ಕಾನ್ೊನ್ು ಅಿಂಗಿೀಕಾರ 
ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ು ನಲುಿವುದಲಿ. ಸಿಂವಿಧಾನ್ದ್ ಮುಖ್ಯಸಿರಾಗಿರುವ ಈ ಇಬಬರ ಅನ್ುಮೀದ್ನೆ 
ದ್ೆೊರೆಯದ್ ಹೊೆರತ್ು ಅದ್ು ಅನ್ುಷಾಾನ್ಗೆೊಳುುವುದ್ಕೆಾ ಸ್ಾಧ್ಯವಾಗುವುದಲಿ. ನ್ಮಾ ನಾಯಯಾಿಂಗ 
ವಯವಸೆ್ಿ ಎಷುಿ ಚೆನಾುಗಿದ್ಯೆ್ಕಿಂದ್ರ,ೆ ಸಿಂವಿಧಾನ್ದ್ ಆಯಶಯಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಿವಾಗಿ ಒಿಂದ್ು ಅಕ್ಷರ 
ಆಚೆಈಚೆಗೆ ಹೊೆೀದ್ರೆ, ನಾಯಯಾಿಂಗ ಸುಮಾನರುವುದಲಿ. ಅಷಿರಮಟ್ಟಿಗೆ ವಯವಸೆ್ಿ ಬದ್ಲಾಗಿದ್.ೆ  
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 ಸಿಂವಿಧಾನ್ದ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿತ್ವಾಗಿರುವ  ಕಾಯಾಾಿಂಗವು ಸಹ ಬಲಯುತ್ವಾಗಿರುವ 
ನ್ಿಂಬಿಕೆಯಿಿಂದ್ ನ್ಡದೆ್ುಕೊೆಿಂಡು ಬಿಂದದ್.ೆ ನಾನ್ು ಇದ್ನ್ುು ಹೆೀಳುತಿುದ್ದರೆ ನ್ಮಾ ದ್ೆೀಶದ್ಲ್ಲಿರುವ 
ಸಮಸ್ೆಯಗಳು ತ್ಮಗೆ ನೆನ್ಪಾಗಬಹುದ್ು. ನ್ಮಾ ದ್ೆೀಶದ್ಲ್ಲಿ ಇನ್ೊು ಬಡತ್ನ್, ಭರಷಾಿಚಾರ ಮತ್ುು 
ಅಸಮಾನ್ತ ೆ ಹಿೀಗೆ ನ್ೊರಾರು ಸಮಸ್ೆಯಗಳಿವೆ ಎಿಂದ್ು ಹೆೀಳಬಹುದ್ು. ಇವೆಲಿವೂ ನ್ಮಾ ದ್ೆೀಶದ್ಲ್ಲಿ 
ಇವೆ. ಈ ಎಲಿ ಸಮಸ್ೆಯಗಳ ನ್ಡುವೆಯೊ ನ್ಮಾ ಭಾರತ್ ದ್ೆೀಶ ಈ ಸಿಂವಿಧಾನ್ವನ್ುು ಅಿಂಗಿೀಕರಿಸಿದ್ 
ನ್ಿಂತ್ರ ನ್ಮಾ ದ್ೆೀಶ ಒಿಂದ್ು ಶೆರೀಷಾ ಶಕುಯಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗ ೆಹೆೊಿಂದದ್ೆ. ಇದ್ಕೆಾ ನ್ಮಾ ಸಿಂವಿಧಾನ್ವೆೀ 
ಕಾರಣ್ವಾಗಿದ್.ೆ ನ್ಮಾ ದ್ೆೀಶಕೆಾ ಸ್ಾಾತ್ಿಂತ್ರಾ  ಬಿಂದ್ ನ್ಿಂತ್ರ ನ್ಮಾ ದ್ೆೀಶ ಆಹಾರದ್ ಕೆೊರತೆಯನ್ುು 
ಎದ್ುರಿಸುತಿುತ್ುು.  ಆಗ ಪಿಒ-74 ಎನ್ುುವ ಹೊೆೀರಾಟ ನ್ಡಯೆಿತ್ು. ಪ್ರಕೀಯರ ಆಳಿಾಕೆಯ 
ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಾವು ಎಿಂತ್ಹ ಸಿಿತಿಯನ್ುು ಎದ್ುರಿಸುತಿುದ್ೆದೀವೆಿಂದ್ು ತ್ಮಾಲಿರಿಗೊ ಗೆೊತಿುದ್ೆ.  ಅವರು 
ನ್ಮಾ ಭೆೊೀಗದ್ ಸಿಂಪ್ತ್ುುಗಳನ್ುು ಮಾತ್ರವಲಿ ಜ್ಞಾನ್ದ್ ಸಿಂಪ್ತ್ುನ್ುು ಸಹ ಲೊಟ್ಟ ಹೆೊಡೆದ್ು 
ತೆಗೆದ್ುಕೊೆಿಂಡು ಹೊೆೀಗಿದ್ದರು. ಗೆೊೀಧಿಯನ್ುು ಹೆೊರ ದ್ೆೀಶಗಳಿಿಂದ್ ಆಮದ್ು ಮಾಡಿಕೊೆಳುುತಿುದ್ೆದವು. ಈ 
ಎಲಿ ಕೊೆರತೆಗಳನ್ುು, ಸಮಸ್ೆಯಗಳನ್ುು ಮಿೀರಿ, ಜಗತಿುನ್ ಎಲಿ ದ್ೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಿಂಮ ದ್ೆೀಶ ಅತ್ಯಿಂತ್ 
ಶೆರೀಷಾ ರಾಷರವಾಗಿ ಹೆೊರಹೊೆಮುಾವುದ್ಕೆಾ ಈ ನ್ಮಾ ಸಿಂವಿಧಾನ್ವೆೀ ಕಾರಣ್ವಾಗಿದ್ೆ. ಈಗ ನ್ಮಾ ದ್ೀೆಶ 
ಬಹಳ ಎತ್ುರದ್ಲ್ಲಿದ್ೆ. ಇದ್ಕೆಾ ನ್ಮಾ ಸಿಂವಿಧಾನ್ದ್ ಕೆೊಡುಗ ೆಬಹಳ ದ್ೊೆಡಡದ್ಾಗಿದ್.ೆ  ಈ ಹಿನೆುಲೆಯಲ್ಲಿ 
ನಾವುಗಳು ನ್ಮಾ ಜವಾಬಾದರಿಯನ್ುು ಅವಲೆೊೀಕಸುವಿಂತ್ಹ ಅವಶಯಕತೆಗಳು ಇವ.ೆ  

 ಸಿಂವಿಧಾನ್ದ್ ಪ್ರಸ್ಾುವನೆಯ ಭಾಗದಿಂದ್ ನಾನ್ು ನ್ನ್ು ಮಾತ್ುಗಳನ್ುು ಮುಿಂದ್ುವರಸೆುತಿುದ್ೆದೀನೆ. 
ಈ ಪ್ರಸ್ಾುವನೆಯನ್ುು ʼಸಿಂವಿಧಾನ್ದ್ ಒಡವೆʼ ಎಿಂದ್ು ಕಲೆವರು ಭಾವಿಸಿದ್ಾದರೆ. ಒಿಂದ್ು ಹಾರವನ್ುು 
ತ್ಯಾರು ಮಾಡಲು ಮುತ್ುು, ರತ್ು ಹವಳಗಳಿಿಂದ್ ಅಲಿಂಕರಿಸಿದ್ರ ೆ ಅದ್ು ಯಾವುದ್ುರಿಿಂದ್ ಹಚೆುಿ 
ಆಕಷ್ಟಾತ್ವಾಗಿರುತ್ುದ್ೆಯೀ ಅದ್ೆೀ ನ್ಮಾ ಸಿಂವಿಧಾನ್ ಎಿಂದ್ು ಹೆೀಳಿದ್ಾದರ.ೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲಿ ಸಿಂಗತಿಗಳು 
ಅಡಕವಾಗಿವ.ೆ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಿಂ.ಮುನಿಯಿಂತ್ಹ ಮುತ್ಸದಿಗಳು ಈ ಪ್ರಸ್ಾುವನೆಯನ್ುು ʼರಾಜಕೀಯ ಜಾತ್ಕʼ 
(political Horoscope) ಎಿಂದ್ು ಕರದೆದ್ಾದರೆ. ಇನ್ುು ಕೆಲವರು ʼಮುಖ್ವು ಮನ್ಸಿಸನ್ ಸೊಚಿʼ 
ಆಗಿರುವಿಂತ ೆಪ್ರಸ್ಾುವನೆಯು ನ್ಮಾ ಸಿಂವಿಧಾನ್ದ್ ಮುಖ್ಸೊಚಿಯಾಗಿದೆ್ ಎಿಂದ್ು ಹೆೀಳಿದ್ಾದರ.ೆ ಅದ್ೀೆ 
ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಪ್ರಸತಾವನೆಯನ್ುು ʼಸಿಂವಿಧಾನ್ದ್ ಹೃದ್ಯ ಮತ್ುು ಆತ್ಾʼ ಎಿಂದ್ು ಕರದೆದ್ಾದರೆ, 
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ಆದ್ದರಿಿಂದ್ ನ್ಮಾ ಸಿಂವಿಧಾನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ಾುವನೆಯ್ಕೀ ಪ್ರಮುಖ್ವಾಗಿದ್ ೆ ಎನ್ುುವ ಮಾತ್ುಗಳನ್ುು 
ಹೆೀಳುವುದ್ಕಾೆ ಬಯಸುತಿುದ್ದೆೀನೆ.  

 ʼಭಾರತ್ದ್ ಪ್ರಜಗೆಳುʼ ಈ ಪ್ದ್ಗಳ ಬಳಕೆಯಿಿಂದ್ ಪ್ರಜಗೆಳ ಪ್ರಮಾಧಿಕಾರಕೆಾ ಮಾನ್ಯತ ೆ
ಕೆೊಡಲಾಗಿದ್.ೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ಾದ್ ವಿಶೆೀಷತಗೆಳೆಿಂದ್ು ನಾವಲೆಿರೊ ಜನ್ರಿಿಂದ್ ಜನ್ರಿಗಾಗಿ ಮತ್ುು 
ಜನ್ರಿಗೊೆೀಸಾರ ಎನ್ುುವ ಮಾತ್ುಗಳು ಹೆೀಳುತೆುೀವೆ.  

 ಭಾರತ್ ದ್ೆೀಶವು ಒಿಂದ್ು ಸ್ಾವಾಭೌಮ ರಾಷರವಾಗಿದ್.ೆ ಪ್ರಸ್ಾುವನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲಿ ರಿೀತಿಯ 
ಸ್ಾವಾಭೌಮತ್ಾಕೆಾ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ುು ನೀಡಲಾಗಿದ್ೆ. ನಾವು ಯಾವ ದ್ೆೀಶಕೊಾ ಅಡಿಯಾಗಿಲಿ.  ಅದ್ೆೀ 
ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ಾುವನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವಾದ ರಾಷರ ಎನ್ುುವ ಉಲೆಿೀಖ್ವನ್ುು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ೆ. 
ಸಮಾಜವಾದ ರಾಷರವೆಿಂದ್ರ,ೆ ಭಾರತ್ವನ್ುು ಸುಖಿೀ ರಾಜಯ ಮತ್ುು ಸಮಾಜವಾದ ರಾಷರವನಾುಗಿ 
ಮಾಡುವುದ್ು ನ್ಮಾ ಸಿಂವಿಧಾನ್ದ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ್. ಸವಾಧ್ಮಾದ್ ಸಮಭಾವದ್ ರಾಷರ 
ನ್ಮಾದ್ು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿರಿಗೊ ಅವರವರ ಧ್ಮಾ ಆಚರಣ ೆ ಮಾಡುವುದ್ಕಾೆ ಸ್ಾಾತ್ಿಂತ್ರಾ ಇದ್ದರೊ ಸಹ 
ʼಜಾತಾಯತಿೀತ್ ರಾಷರʼ ಎಿಂದ್ು 1976ರಲ್ಲಿ ಘೊೀಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್.ೆ ʼಸ್ಕೆುಯಲರ್̓ ಎನ್ುುವ ಪ್ದ್ವನ್ುು 
ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ೆ. ಭಾರತ್ ಸಿಂವಿಧಾನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ೆೀ ಒಿಂದ್ು ಧ್ಮಾವನ್ುು ರಾಷರ 
ಧ್ಮಾವನಾುಗಿ ಅಿಂಗಿೀಕರಿಸಿಲಿ. ಎಲಿ ಧ್ಮಾಗಳನ್ುು ಸಮಾನ್ತೆಯಿಿಂದ್ ಕಿಂಡು ಸಮಾನ್ವಾಗಿ 
ಗೌರವಿಸುವುದ್ು ನ್ಮಾ ರಾಷರದ್ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ್.  

 ಪ್ರಜಾಸತಾುತ್ಾಕ ಗಣ್ರಾಜಯ ನ್ಮಾದ್ು. ನಾನ್ು ಮದ್ಲೆೀ ಹೆೀಳಿದ್ಿಂತೆ ಜನ್ರಿಿಂದ್ ಜನ್ರಿಗಾಗಿ 
ಮತ್ುು ಜನ್ರಿಸೆ್ೊೀಸಾರ ಇರುವ ಸಕಾಾರʼ ಎಿಂದ್ು ಅಬಾರಹಿಿಂ ಲ್ಲಿಂಕನ್ರವರು 19ನೆೀ ಶತ್ಮಾನ್ದ್ಲ್ಲಿ 
ವಾಯಖ್ಾಯನಸಿದ್ರು. ನಯಮಿತ್ ಕಾಲಕೊೆಾಮಾ ನ್ಡಯೆುವ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಮೊಲಕ ಪ್ರಜಗೆಳು ತ್ಮಾ 
ಪ್ರತಿನಧಿಗಳನ್ುು ಆಯ್ಕಾ ಮಾಡಿ, ಈ ಪ್ರತಿನಧಿಗಳು ಚಚೆಾಗಳ ಮೊಲಕ ಜನ್ರ ಸಮಸ್ೆಯಗಳನ್ುು ಅರಿತ್ು 
ಸಕಾಾರವನ್ುು ನ್ಡಸೆುವುದ್ೀೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ಾವಾಗಿದ್ೆ.  

 ನಾಯಯ, ಸ್ಾಾತ್ಿಂತ್ರಾ, ಸಮಾನ್ತ ೆಮತ್ುು ಭಾರತ್ೃತ್ಾ ಇವು ಭಾರತ್ದ್ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ದ್ಿತಿಯ 
ನಾಲುಾ ಆಧಾರ ಸಿಿಂಭವಾಗಿದ್ೆ.  ಪ್ರಸ್ಾುವನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಸ್ಾಾತ್ಿಂತ್ರಾ, ಧ್ಮಾ ಸ್ಾಾತ್ಿಂತ್ರಾ, ನ್ಿಂಬಿಕ ೆ
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ಮತ್ುು ಉಪಾಸನಾ ಸ್ಾಾತ್ಿಂತ್ರಾಗಳಿಗೆ ಮುಕುವಾದ್ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಲಪಸಿರುವುದ್ು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ಾದ್ 
ಸಿಂಕೆೀತ್ವಾಗಿದ್.ೆ  

 ಸ್ಾಾತ್ಿಂತ್ರಾ ಹೆೀಗೆ ಮುಖ್ಯವೀ ಹಾಗೆಯ್ಕೀ ಸಮಾನ್ತೆಯೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ೆ. ಇವೆರಡೊ 
ಒಿಂದ್ೀೆ ನಾಣ್ಯದ್ ಎರಡು ಮುಖ್ಗಳಿದ್ದಿಂತ ೆಸಮಾನ್ತಯೆಿಲಿದ್ ಸ್ಾಾತ್ಿಂತ್ರಾಕೆಾ ಅಥಾವಿಲಿ. ಸಾತ್ಿಂತ್ರವಾಗಿ 
ಜನಸಿದ್ ವಯಕುಗಳು, ಸಾತ್ಿಂತ್ರವಾಗಿ ಜಿೀವಿಸಿ ಸಮಾನ್ ಹಕುಾಗಳನ್ುು ಅನ್ುಭವಿಸಬೆೀಕೆಿಂಬ ತ್ತ್ಾ ಇಲ್ಲಿ 
ಅಡಕವಾಗಿದ್.ೆ  

 ವಯಕುಯ ಘನ್ತೆ ಮತ್ುು ರಾಷರದ್ ಏಕತೆ ಹಾಗೊ ಸಮಗರತೆಗೆ ಭಾರತ್ೃತ್ಾ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.ವಿವಿಧ್ 
ಜನಾಿಂಗಗಳಿರುವ ಭಾರತಿಿಲ ಭಾರತ್ೃತ್ಾದ್ ಮೊಲಕ ರಾಷ್ಟರೀಯತೆಯನ್ುುಿಂಟು ಮಾಡಲು ಸ್ಾಧ್ಯ. ವಯಕುಗ ೆ
ಘನ್ತ ೆಮತ್ುು ಗೌರವ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವುದ್ರಿಿಂದ್ ಜಾಗಿ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಮಿಂತಿಕಯೆ ಆಧಾರದ್ ಮೀಲೆ 
ಭೆೀದ್ಭಾವನೆ ಇರಬಾರದ್ು ಎನ್ುುವುದ್ು ಪ್ರಸ್ಾುವನೆಯ ಆಶಯವಾಗಿದ್.ೆ  

 ನ್ಮಾಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಲಾವೆಿಂಟರಿ ಪ್ದ್ಿತಿಯ ಸಕಾಾರ ಅಸಿುತ್ಾದ್ಲ್ಲಿರುವುದ್ು ಎಲಿರಿಗೊ ತಿಳಿದರುವ 
ಸಿಂಗತಿಯಾಗಿದೆ್. ಇದ್ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಸತ್ುು ಪ್ರಮಾಧಿಕಾರವನ್ುು ಹೆೊಿಂದದ್ೆ. ಬಹುಮತ್ದ್ ಬೆಿಂಬಲ 
ಹೆೊಿಂದರುವವರು ಸಕಾಾರವನ್ುು ರಚನೆ ಮಾಡಬೀೆಕೆನ್ುುವ ನಣ್ಾಯವನ್ುು ತೆಗೆದ್ುಕೊೆಳುಲಾಗುತ್ುದ್ೆ. 
ಸಿಂಯುಕು ಪ್ದ್ಿತಿಯ ಆಧಾರದ್ ಮೀಲೆ ರಾಜಯ ಮಟಿದ್ಲ್ಲಿ ಸಕಾಾರಗಳು ರಚನೆ ಹೆೊಿಂದವ.ೆ ಇದ್ು 
ನ್ಮಾ ಸಿಂವಿಧಾನ್ ಮಾಡಿಕೊೆಟ್ಟಿರುವ ಅವಕಾಶವಾಗಿದ್ೆ.  

 ನ್ಮಾ ಸಿಂವಿಧಾನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 6 ಮೊಲಭೊತ್ ಹಕುಾಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ುು 
ಕಲ್ಲಪಸಿಕೆೊಡಲಾಗಿದ್.ೆ    ಈ ಮೊಲಭೊತ್ ಹಕುಾಗಳ ಬಗೆೆ ನಾಉ ಹೆಚುಿ ಜಾಗೃತ್ವಾಗಿರಬೆೀಕಾಗುತ್ುದ್ೆ.  

ಮೊಲಭೊತ್ ಹಕುಾಗಳ ಬಗೆೆ ಹೆೀಳುವುದ್ಾದ್ರೆ, ಈ ನಟ್ಟಿನ್ಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚೆಿಚುಿ ಜಾಗರತ್ರಾಗಬೆೀಕು.  
ನಾವಲೆಿರೊ ಸ್ಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಕುಾಗಳ ಬಗೆೆ ಮಾತ್ನಾಡುತೆುೀವೆ.  ಸಮಾನ್ತೆಯ ಹಕುಾ, ಸ್ಾಾತ್ಿಂತ್ರಾದ್ 
ಹಕುಾ, ಶೆಯೀಷಣೆ ವಿರುದ್ಿ ಹಕುಾ, ಧಾಮಿಾಕ ಸ್ಾಾತ್ಿಂತ್ರಾದ್ ಹಕುಾ, ಸ್ಾಿಂಸೃತಿಕ ಹಾಗೊ ವಿದ್ಾಯಭಾಯಸದ್ 
ಹಕುಾ, ಸಿಂವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಹಾರ ಹಕುಾ ಈ ಎಲಿದ್ರ ಕುರಿತ್ು ಹೆೀಳುತುೆೀವೆ.   
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 ರಾಜಯ ನದ್ೆೀಾಶಕ ತ್ತ್ಾಗಳನ್ುು ವಿವರವಾಗಿ ಹೆೀಳಿದ್ೆದೀವೆ. ಸಾತ್ಿಂತ್ರ ಮತ್ುು ಏಕೀಕೃತ್ 
ನಾಯಯಾಿಂಗ ವಯವಸೆ್ಿಯನ್ುು ಭಾರತ್ದ್ ಸಿಂವಿಧಾನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಲಪಸಲಾಗಿದ್.ೆ  ಚುನಾವಣಾ 
ಆಯೀಗಕೆಾ, ಫೆೈನಾಯನಸ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಮತ್ುು ನಾಯಯಾಿಂಗ ವಯವಸೆ್ಿಗೆ ಪ್ರತೆಯೀಕವಾದ್ ಸ್ಾಿನ್ಗಳನ್ುು 
ಕೆೊಟ್ಟಿದ್ದೆೀವೆ.   

 ಕೆಲವು ದ್ೀೆಶಗಳಲ್ಲಿ ಏಕ ಪೌರತ್ಾದ್ ಬಗೆೆ ಗೊೆಿಂದ್ಲಗಳು ಮುಿಂದ್ುವರೆದದ್ೆ.  ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ೆ
ಮತ್ದ್ಾನ್ದ್ ಹಕುಾ ಕೊೆಡಬೆೀಕೆೊೀ ಬೆೀಡವೀ ಎಿಂದ್ು ಚಿಿಂತ್ನ ೆಮಾಡುವ ದ್ೆೀಶಗಳೂ ಇವೆ.  ಆದ್ರೆ 
ನ್ಮಾಲ್ಲಿ ಆ ಸಿಿತಿ ಇಲಿ.   ಈ ಕುರಿತ್ು  ಮಹಾತ್ಾ ಗಾಿಂಧಿೀ ಮತ್ುು ಮಾನ್ಯ ಅಿಂಬೆೀಡಾರ್ರವರ ಮಧೆಯ, 
ಸಮಾಜಗಳ ಮಧೆಯ ಚಚಾೆಗಳಾಗಿವ.ೆ  ನಾವು ಚಚೆಾ ಮಾಡುವುದ್ಕಾೆಯ್ಕೀ ಇದ್ೆದೀವೆ.  ನಾನ್ು 
ವಿಧಾನ್ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದೆ್ದೀನೆ.  ಸ್ಾವಿರ ಬಾರಿ ನಾನ್ು ಈ ಮಾತ್ನ್ುು ಹೆೀಳಿದ್ೆದೀನ.ೆ  ನಾವು ಚಚೆಾ 
ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾಯ್ಕೀ ಇದ್ದೆೀವೆ; ವಯಕು ವಯಕುಗಳಲ್ಲಿ  ಅಭಿಪಾರಯ-ಭೆೀದ್ಗಳು ಇದ್ದೆೀ ಇರುತ್ುವ.ೆ  ವಿಷಯ 
ಭಿನಾುಭಿಪಾರಯಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾನ್ವ ಸಾಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ುವೆ.  ಇದ್ನ್ುು ನಾವು  ಒಿಂದ್ು 
ಅಖ್ಾಡದ್ಿಂತೆ, ರಿಂಗವೆೀದಕೆಯನಾುಗಿ ಮಾಡಿಕೆೊಿಂಡಿದ್ದೆೀವೆ. ಈಗೆೀನ್ು ನಾವು 
ಮಾತ್ನಾಡುತಿುದ್ೆದೀವಯೆೀ ಈ ಕುರಿತ್ು ಚಚಾೆಯಾಗಿಯ್ಕೀ ನಣ್ಾಯವಾಗಿರುವಿಂಥದ್ುದ.  ಆ ಚಚೆಾಯ 
ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಭಿನಾುಭಿಪಾರಯಗಳು ಇರಲ್ಲಲಿವಿೆಂದ್ು ಭಾವಿಸಬೆೀಕಾಗಿಲಿ.  ಸ್ಾಕಷುಿ 
ಭಿನಾುಭಿಪಾರಯಗಳಿತ್ುು.  ಸಿಂವಿಧಾನ್ದ್ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತ್ು ವಾದ್-ವಿವಾದ್ಗಳಾಗಿರುವುದ್ೆಲಿವೂ 
ದ್ಾಖ್ಲೆಯಲೊಿ ಇದ್.ೆ   ಅಭಿಪಾರಯ ಭೆೀದ್ಗಳು ಇರುವುದ್ು ಬೆೀರ.ೆ   ಬಹುಮತ್ ಇದ್ದ ಸಕಾಯರಗಳು 
ನಣ್ಾಯಗಳನ್ುು ತೆಗೆದ್ುಕೊೆಳುುತ್ುವೆ.  ಆ ನಣ್ಾಯಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದೆ್ಯೀ ಇಲಿವೀ ಎನ್ುುವುದ್ನ್ುು 
ಜನ್ ತಿೀಮಾಾನ್ ಮಾಡುತಾುರೆ.  ಇಷೆೊಿಿಂದ್ು ಶೆರೀಷಾ ವಿಷಯಗಳೆೀನವೆ ಅವುಗಳನ್ುು ಸುಮಾನೆ 
ಹಾಗೆಯ್ಕೀ ತೆಗೆದ್ುಕೊೆಿಂಡಿದ್ದಲಿ; ಚಚೆಾ ಮಾಡಿ ಅಳವಡಿಕೊೆಳುಲಾಗಿದ್ೆ.  ಇದ್ನ್ುು ನಾವು ಮನ್ನ್ 
ಮಾಡಿಕೆೊಳುಬೀೆಕು ಎನ್ುುವ ಉದ್ೆದೀಶದಿಂದ್ ನಾನ್ು ಇದ್ನ್ುು ಉಲೆಿೀಖಿಸುತಿುದ್ೆದೀನೆ.   

 ಸ್ಾವಾತಿರಕ ವಯಸಾ ಮತ್ದ್ಾನ್ ಪ್ದ್ಿತಿ ಇರಬಹುದ್ು, ಅಖಿಲ ಭಾರತ್ ಸ್ೀೆವೆಗಳು ಇರಬಹುದ್ು, 
ಕೆಲವು ವಗಾಗಳಿಗ ೆ ವಿಶೆೀಷ ನಯಮಗಳೆಲಿವನ್ುು ಸಿಂವಿಧಾನ್ದ್ ಒಿಂದ್ು ಭಾಗವನಾುಗಿಯ್ಕೀ 
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ಮಾಡಿದ್ೆದೀವ.ೆ  ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ುು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ, ಹಿಿಂದ್ುಳಿದ್ ವಗಾಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿಶೆೀಷ 
ನಯಮಗಳನ್ುು 333ನೆೀ ವಿಧಿಯಿಿಂದ್ 342ನೆೀ ವಿಧಿಯವರಗೆ ೆಅಳವಡಿಸಿಕೊೆಿಂಡಿದ್ೆದೀವೆ.   

 ಕಾಯಾಾಿಂಗ, ಶಾಸಕಾಿಂಗ  ಮತ್ುು ನಾಯಯಾಿಂಗಗಳ ವಯವಸೆ್ಿಗ ೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ೆ
ಸಿಂವಿಧಾನ್ವು ಅಧಿಕಾರದ್ ವಾಯಖ್ೆಯಯನ್ುು ನೀಡುವುದ್ಲಿದ್ೆೀ ಅವುಗಳ ಜವಾಬಾದರಿಯನ್ೊು 
ಖ್ಚಿತ್ಗೊೆಳಿಸುತ್ುದ್.ೆ   

 ಎಲಾಿ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾ-ಸಿಂವಾದ್ಗಳು ನ್ಡಯೆಬೆೀಕು ಎಿಂದ್ು ನಾನ್ು ಮತೆು ಮತೆು  
ಹೆೇಳುವುದಕೆೆ ಇಷ್ಟಪಡುತೆತೇನೆ. ನ್ಮಾ ಎಲಾಿ ವಯವಸ್ೆಿಗಳನ್ುು ರೊಪಿಸಿ ಈ ಎಲಾಿ ಅಿಂಶಗಳನ್ುು 
ಕೆೊಟ್ಟಿದ್ಾದರೆ.  ನ್ಮಾ ಹಕುಾಗಳು ಮತ್ುು ಕತ್ಯವಯಗಳ ಬಗೆೆ ಅನ್ುಚೆಛೀದ್ 51(ಎ)ನ್ಲ್ಲಿ ಕೊೆಟ್ಟಿರುವುದದ್ೆ.  
ಸಿಂವಿಧಾನ್ದ್ ಪ್ರಸ್ಾುವನೆಯನ್ುು ನಾವು ಪ್ವಿತ್ರ ಭಾವನೆಯಿಿಂದ್ ಜನ್ರ ಮುಿಂದ್ ೆಹೆೀಳಬೆೀಕು ಎಿಂದ್ು 
ಹೆೀಗ ೆಭಾವಿಸುತೆುೀವಯೆೀ ಅದ್ೆೀರಿೀತಿ ನ್ಮಾ ಮೊಲಭೊತ್ ಕತ್ಾವಯಗಳ ಬಗೆೆ ಅಷೆಿೀ ಗಿಂಭಿೀರವಾಗಿ 
ಜನ್ರ ಮುಿಂದ್ ೆ ಹೀೆಳಬೆೀಕು.  ನ್ಮಾ ಹಕುಾಗಳ ಬಗೆೆ ಮಾತ್ನಾಡುವುದ್ಕೆಾ ನ್ಮಗೆ ಸ್ಾಕಷುಿ 
ಅವಕಾಶಗಳಿರುತ್ುವೆ.  ಅದ್ೀೆರಿೀತಿ ಕತ್ಾವಯಗಳ ಬಗೆೆಯೊ ಮಾತ್ನಾಡ ಬೆೀಕು.  ಒಿಂದ್ು ಕಡ ೆನಾವು 
ಎಲಾಿ ರಿೀತಿಯ ಸ್ಾಾತ್ಿಂತ್ರಾ ಕೆೊಟಿರೊ ಆ ಸ್ಾಾತ್ಿಂತ್ರಾಕೊಾ ಸಿಂವಿಧಾನ್ರಿೀತ್ಯ ಇತಿಮಿತಿಗಳಿರುತ್ುವೆ.  
ಸ್ಾಾತ್ಿಂತ್ರಾ ಎಿಂದ್ರೆ ಸ್ಾೆೀಚಾಛಚಾರ ಅಲಿ.   ಮನ್ಸೆ್ೊೀ ಇಚೆಛ ಹೀೆಗೆ ಬೆೀಕೊೆೀ ಹಾಗೆ 
ನ್ಡದೆ್ುಕೆೊಳುುವುದ್ನ್ುು ಸ್ಾಾತ್ಿಂತ್ರಾ ಎಿಂದ್ು ಒಪಿಪಕೊೆಳುುವುದಲಿ.  ಬಾಯಿಗೆ ಬಿಂದ್ ಹಾಗೆ ಏನೆಿಂದ್ರೆ 
ಅದ್ು ಮಾತ್ನಾಡುವುದ್ು ಸ್ಾಾತ್ಿಂತ್ರಾ ಎಿಂದ್ನೆಸಿಕೆೊಳುುವುದಲಿ.  ಸುಮಾರು ಎರಡು ವಷಾದ್ ಹಿಿಂದ್ ೆ
ಒಿಂದ್ು ವೆೀದಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಿಂದ್ು ಹುಡುಗಿ “ಪಾಕಸ್ಾುನ್ ಜಿಿಂದ್ಾಬಾದ್”್ಎಿಂದ್ು ಕೊಗಿದ್ಳು.  ಆಕೆಯನ್ುು 
ಅರಸೆಿ್ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ು.  ಆ ಸಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮಾತ್ನಾಡುವ ಸ್ಾಾತ್ಿಂತ್ರಾವೂ ಇಲಿವೆೀ,  ಇದ್ು 
ವಾಕ್ಸ್ಾಾತ್ಿಂತ್ರಾದ್ ಹನ್ನ್ ಅಲಿವೆೀ ಎನ್ುುವ ಮಾತ್ುಗಳ ಬಿಂತ್ು.  ಭಾರತ್ ರಾಷರದ್ಲ್ಲಿರುವ ನಾವು 
ಇನೊೆುಿಂದ್ು ದ್ೀೆಶದ್ ಬಗೆೆ ಘೊೀಷಣೆ ಹಾಕುವಿಂಥದ್ುದ ಸರಿಯಲಿ; ಸಿಂವಿಧಾನ್ರಿೀತ್ಯ ಅದ್ಕಾೆ ಅವಕಾಶ 
ಇಲಿ.  ವಾಕ್ ಸ್ಾಾತ್ಿಂತ್ರಾದ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ು ಬರುತ್ುದ್ೆ ಎಿಂದ್ು ಹೆೀಳುವವರು ತಾವೆೀ ವಿಶೆಿೀಷಣೆ 
ಮಾಡಿಕೆೊಳುಬೀೆಕು.  ಮನ್ಸೆ್ೊೀ ಇಚೆಛಯ ಸ್ಾೆೀಚಾಛಚಾರದ್ ಪ್ರವೃತಿುಗೆ ಸ್ಾಾತ್ಿಂತ್ರಾ ಎಿಂದ್ು ಹೆೀಳುವುದ್ಕೆಾ 
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ಆಗುವುದಲಿ.  ಸ್ಾಾತ್ಿಂತ್ರಾ, ಹಕುಾಗಳು ಹೆೀಗೊೆೀ ಅದ್ೀೆರಿೀತಿ ನ್ಮಾ ಕತ್ಾವಯಗಳೂ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ುವೆ 
ಎಿಂದ್ು ಹೆೇಳುವುದಕೆೆ ಇಷ್ಟಪಡುತೆತೇನೆ.  

 ಇತಿುೀಚಿನ್ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಬಗೆೆ ನಾನ್ು ಅನೆೀಕ ಹಿರಿಯರ ಜೆೊತೆ ಚಚೆಾ ಮಾಡಿದ್ೆದೀನ.ೆ  
ತಾವು ಯಾರೊ ಅನ್ಯಥಾ ಭಾವಿಸಬಾರದ್ು.  ನಾನ್ು ಆರನೆಯ ಬಾರಿಗ ೆ ಶಾಸಕನಾಗಿ 
ಆಯ್ಕಾಯಾಗಿದ್ೆದೀನ,ೆ 1994 ರಿಿಂದ್ ನರಿಂತ್ರವಾಗಿ ಆಯ್ಕಾಯಾಗುತಿುದ್ದೆೀನೆ. ಮಾನ್ಯ ಹೆೊರಟ್ಟಿಯವರು 
ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುಗೆ ಅತಿ ಹೆಚುಿ ಬಾರಿ ಆಯ್ಕಾಯಾಗಿರುವವರಾಗಿದ್ಾದರೆ.  ಈಗಲೊ ಸಹ ಅವರು 
ರಕೆಾಡ್ಾ ಬೆರೀಕ್ ಮಾಡಬೆೀಕು ಎಿಂದ್ು ಪ್ರಯತ್ು ಮಾಡುತಿುದ್ಾದರ.ೆ  ಆ ಕುರಿತ್ು ಭವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ 
ಏನಾಗುತ್ುದ್ೆ ಎಿಂದ್ು ಕಾದ್ು ನೆೊೀಡೊೆೀಣ್.  ಈ ವಯವಸೆ್ಿಗಳು ಜನ್ರ ವಿಶಾಾಸವನ್ುು ಕಳೆದ್ು ಕೆೊಿಂಡು 
ಹೆೀಗ ೆದ್ೊರವಾಗಿದ್ ೆಎನ್ುುವುದ್ನ್ುು ನಾವೂ ನೆೊೀಡುತಿುದ್ೆದೀವೆ.  ನಾವು ಜನ್ರ ವಿಶಾಾಸ ಕಳೆದ್ುಕೆೊಿಂಡು 
ದ್ೊರವಾದ್ರ ೆ  ಅರಾಜಕತೆ ನಮಾಾಣ್ವಾಗುತ್ುದ್ೆ.  ಶೆರೀಷಾ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಿಂತ್ಹ ದ್ೆೀಶವಾಗಿ, 
ಪ್ರಬುದ್ಿವಾದ್ ಸಿಂವಿಧಾನ್ವನ್ುು ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಿಂಡಿರುವಿಂತ್ಹ ದ್ೆೀಶದ್ವರಾದ್ ನಾವು  
ಜನ್ಪ್ರತಿನಧಿಗಳು, ನಾಯಯಾಿಂಗದ್ವರು, ಕಾಯಾಾಿಂಗದ್ವರು ಮತ್ುು ಇಷೆಿೀ ಮಹತ್ಾ 
ಹೆೊಿಂದರುವಿಂತ್ಹ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ಾದ್ ನಾಲಾನೆ ಅಿಂಗ ಎಿಂದ್ು ಕರಸೆಿಕೊೆಳುುವಿಂತ್ಹ ಮಾಧ್ಯಮದ್ವರನ್ೊು 
ಸ್ೀೆರಿಸಿ,  ನ್ಮಾ ಜವಾಬಾದರಿಗಳ ಬಗೆೆ ಆತಾಾವಲೆೊೀಕನ್ವನ್ುು ಮಾಡಿಕೆೊಿಂಡು ಮುಿಂದ್ುವರಯೆದೆ್ೀ 
ಹೆೊೀದ್ರ ೆಈ ವಯವಸೆ್ಿಯ ರಕ್ಷಕರು ಇನಾಯರೊ ಇರುವುದಲಿ.   ನ್ಮಾ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರೊೆಿಂದಗೆ ಚಚೆಾ 
ಮಾಡುವಿಂತ್ಹ ಸಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈಗ ಆಯ್ಕಾಯಾಗುತಿುರುವಿಂತ್ಹ ಅನೆೀಕ ಜನ್ಪ್ರತಿನಧಿಗಳು ಚಚೆಾ 
ಮಾಡುವ ಮನ್ಸಿಿತಿ ಹೆೊಿಂದರುವುದಲಿ ಎನ್ುುವ ಅಭಿಪಾರಯಗಳು ಬಿಂತ್ು.  ಒಿಂದ್ು ವಿಷಯವನ್ುು 
ಚಚೆಾ ಮಾಡಬೀೆಕು, ವಿಶೆಿೀಷಣೆ ಮಾಡಬೀೆಕು, ಸಿಂವಾದ್ ಮಾಡಬೀೆಕು, ಅದ್ರ ವಿವಿಧ್ ಮಜಲುಗಳನ್ುು 
ಕೆೀಳಬೆೀಕು-ಹೆೀಳಬೆೀಕು ಎನ್ುುವ ಭಾವನೆಗಳು ನ್ಮಾಲ್ಲಿ ಇರಬೀೆಕು.  ಈಗಿನ್ ಬಹಳಷುಿ ರಾಜಕೀಯ 
ನಾಯಕರುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಭಾವನೆಗಳು ಇಲಿ.   ಇಿಂತ್ಹ ಮನ್ಸಿಿತಿ ಹೆೊಿಂದರುವವರನ್ುು ಸರಿ 
ಮಾಡಬೀೆಕಾಗುತ್ುದ್.ೆ  ಮನೆು ಪ್ತಿರಕಾಗೊೆೀಷ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ೆದ.  ಇತಿುೀಚಿನ್ ಚುನಾವಣ ೆವಯವಸೆ್ಿ ಹೆೀಗಾಗಿದ್ೆ 
ಎನ್ುುವ ಬಗೆೆ ಮಾತ್ನಾಡುತಾು, ಹೆೊಸದ್ಾಗಿ ಆಯ್ಕಾಯಾಗಿ ಬಿಂದರುವವರು ಯಾವರಿೀತಿ ಕಷಿಗಳನ್ುು 
ಅನ್ುಭವಿಸಿದದೀರಿ ಎನ್ುುವುದ್ು ಗೆೊತಿುರುತ್ುದ್ೆ.  ಕಷಿಪ್ಟುಿ ಟ್ಟಕಟೆ್ ತೆಗೆದ್ುಕೆೊಳುಬೆೀಕು, ನ್ಿಂತ್ರ 
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ಗೆಲಿಬೆೀಕು,  ಗೆದ್ದ ಮೀಲ ೆಜನ್ರ ಕಷಿ-ಸುಖ್ಗಳಿಗೆ ಹೆೀಗ ೆಸಪಿಂದಸುತಿುದ್ೆದೀವೆ ಎನ್ುುವುದ್ು ಎಲಿರಿಗೊ 
ಗೆೊತಿುರುವಿಂತ್ಹ ಸಿಂಗತಿಯಾಗಿದೆ್.  ಕೆೀವಲ ನಮಾ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಎಿಂದ್ಲಿ, ನ್ಮಾ 
ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ೊು ನೆೊೀಡಿದ್ೆದೀವೆ, ಲೊೆೀಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ುು ನೆೊೀಡಿದ್ೆದೀವೆ.  ವಿಕೆೀಿಂದರೀಕರಣ್ 
ವಯವಸೆ್ಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಾಲ್ಲಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಜಿಲ್ಾಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಗ್ಾರಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ನ್ಗರಸಭೆ, 
ಪ್ುರಸಭ ೆ ಇತಾಯದಗಳಿಿಂದ್ ಹಿಡಿದ್ು ಎಲಾಿ ಕಡ ೆ ನೆೊೀಡಿದ್ೆದೀವೆ.  ಒಿಂದ್ು ಅಥಾದ್ಲ್ಲಿ ನಾವು 
ವಿಷವತ್ುಾಲದ್ಲ್ಲಿದ್ೆದೀವೆ.  ಈ ವಿಷತ್ುಾಲದಿಂದ್ ಹೊೆರಗೆ ಬರುವ ಪ್ರಯತ್ುಗಳನ್ುು ಚಚೆಾಯ ಮೊಲಕ 
ಮಾಡಬೀೆಕಾಗತ್ುದ್ೆ.   ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಚಚಾೆ ಆಗದ್ೆೀ ಪ್ರಿಹಾರ ಸಿಗುವುದಲಿ.  ಚಚೆಾಯಾಗದೆ್ 
ಪ್ರಿಹಾರ ಸಿಕಾದ್ರ ೆ ಅದ್ು ಸವಾಾನ್ುಮತ್ದ್ಾದಗಿರುವುದಲಿ; ಅದ್ು ಅನೆೀಕ ವಿಪ್ಯಾಾಸಗಳಿಗೆ 
ಕಾರಣ್ವಾಗುತ್ುದ್ೆ.  ಆದ್ದರಿಿಂದ್ ಸಿಂವಾದ್ಗಳು, ಚಚೆಾಗಳು ನ್ಡಯೆಬೆೀಕು.   ನೀವು ಮೀಲಾನೆ 
ಸದ್ಸಯರು; ಹಿರಿಯರು.   ನ್ಮಾ ವಿಧಾನ್ಸಭೆಗ ೆಮಾಗಾದ್ಶಾನ್ ಮಾಡಬೀೆಕಾದ್ ಸ್ಾಿನ್ದ್ಲ್ಲಿರುತಿುೀರಿ.  
ಚಚೆಾಗಳನ್ುು ಮಾಡಬೀೆಕು, ನೀತಿ ನರೊಪ್ಣಗೆಳನ್ುು ರೊಪಿಸಿ ಸಕಾಯರಕೆಾ, ಕೆಳಮನೆಗೆ 
ಮಾಗಾದ್ಶಾಕರಾಗಬೆೀಕು.  ನೀವು ಮಹತ್ಾದ್ ಸ್ಾಿನ್ದ್ಲ್ಲಿದದೀರಿ.  ಕ್ನಾಯಟ್ಕ್ದ್ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ಬಗೆೆ 
ನ್ಮಗೆ ಹೆಮಾ ಇದ್ೆ, ಅಭಿಮಾನ್ ಇದ್ೆ.  ಕ್ನಾಯಟ್ಕ್ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಷತಿುಗ ೆಶತ್ಮಾನ್ಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇದ್ೆ. 

 ಮೈಸೊರು ಮಹಾರಾಜರ ಬಗೆೆ ನಾವು ಕನಾಾಟಕದ್ವರಾಗಿ ಹೆಮಾಪ್ಡಬೀೆಕು.  ಬಸವಣ್ಣನ್ವರು 
ಅನ್ುಭವ ಮಿಂಟಪ್ದ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ೆೀ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ಾ ವಯವಸ್ೆಿಯನ್ುು 12ನೆೀ ಶತ್ಮಾನ್ದ್ಲ್ಲಿ ರೊಪಿಸಿದ್ದರು.  
ಕನಾಾಟಕದ್ವರಾಗಿ ಇಡಿೀ  ದ್ೆೀಶದ್ ತ್ುಿಂಬಾ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ಾ ವಯವಸೆ್ಿಯ ಹರಿಕಾರರು ಎಿಂದ್ು   ನಾವು 
ಕರದೆ್ುಕೆೊಳುುತಿುದ್ೆದೀವೆ.  ಇದ್ರ ಜೆೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈಸೊರು ರಾಜರನ್ುು ನೆನ್ಪಿಸಿಕೊೆಳುಬೆೀಕು.  
ಅವರು ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತ್ುನ್ುು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ು ಮದ್ಲನೆಯ ಭಾಗ.  ರಾಜರ ಆಡಳಿತ್ದ್ಲ್ಲಿ 
ಜನ್ಪ್ರತಿನಧಿಗಳಿರಬೆೀಕು ಎನ್ುುವಿಂತ್ಹ ಒಿಂದ್ು ವಯವಸ್ೆಿಯನ್ುು ರೊಪಿಸಿದ್ರು.  ಅವರು ಪ್ರಿಷತ್ುನ್ುು 
ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು.  ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತ್ುು ವೆೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ಎತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ ಇರಬೀೆಕಾಗಿರುವಿಂಥದ್ುದ.  ಒಿಂದ್ು 
ವಿಷಯ ಬಿಂದ್ರ ೆಹತ್ುು ಮುಖ್ಗಳಿಿಂದ್ ವಿಶೆಿೀಷ್ಟಸಬೆೀಕಾಗುತ್ುದ್ೆ.  ಅದ್ು ನರಿೀಕ್ೆಯಲ್ಲಿರುತ್ುದ್ೆ.  ವಿಧಾನ್ 
ಸಭ,ೆ  ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ವರು ನರಿೀಕ್ೆಗ ೆ ತ್ಕಾಿಂಥ ೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೀೆಕಾದ್ುದ ನ್ಮಾ ಜವಾಬಾದರಿ, 
ಹೆೊಣೆಗಾರಿಕ,ೆ ಕತ್ಾವಯವಾಗಿರುತ್ುದ್ೆ.  ಅದ್ನ್ುು ನಾವು ಮರೆಯುತಿುದ್ೆದೀವೆ.  ಆದ್ರೆ ಅದ್ನ್ುು ನಾವು 
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ಮರೆಯಬಾರದ್ು.  ಅದ್ನ್ುು ನಾವು ಮರೆತ್ರೆ ಹರಾಜಕತ ೆ ನಮಾಾಣ್ವಾಗುತ್ುದ್ೆ.  ಜನ್ರ ಜಿೀವನ್ 
ಅಲೆೊಿೀಲ ಕಲೆೊಿೀಲವಾಗುತ್ುದ್ೆ.  ಜಗತಿುನ್ ಅನೆೀಕ ದ್ೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ುು ಏನೆೀನ್ು ಆಗಿದ್ ೆಎಿಂಬುದ್ನ್ುು 
ದನ್ ಬೆಳಗೆೆಯಾದ್ರ ೆ ನೆೊೀಡುತಿುರುತೆುೀವೆ.  ಮದ್ಲು ಗೆೊತಾುಗುತಿುರಲ್ಲಲಿ.  ಈಗ ನ್ಮಗೆ ಕ್ಷಣ್ಕ್ಷಣ್ 
ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭಯವಾಗುತಿುದ್ೆ.  ನಾವು ಆ ದ್ಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಿಂದ್ುವರಯೆಬಾರದ್ು ಎನ್ುುವಿಂಥದ್ಾದದ್ರೆ 
ನ್ಮಾ ಎಲಾಿ ವಯವಸೆ್ಿಗಳಲ್ಲಿರುವಿಂತ್ಹ ಮುಖ್ಯಸಿರು, ಕಾಯಾಾಿಂಗದ್ವರು ಆತ್ಾ ವಿಶೆಿೀಷಣೆಯನ್ುು 
ಮಾಡಿಕೆೊಳುಬೀೆಕು. ಅದ್ು ಕೆೀವಲ ನ್ಮಾ ಜವಾಬಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ೆ ಎನ್ುುವಿಂಥದ್ದಲಿ.   

ವಿಧಾನ್ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನ್ು ಮಾತ್ನಾಡುತಾು ಹೀೆಳುತಿುದ್ೆದ,  ಆಡಳಿತ್ ಪ್ಕ್ಷ, ವಿರೊೆೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ್ವರು 
ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಯಿತ್ು, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಯಿತ್ು ಎಿಂದ್ು ಆರೊೆೀಪ್, ಪ್ರತಾಯರೆೊೀಪ್ ಮಾಡಿಕೆೊಳುುತೆುೀವಲೆಾಿ 
ಹಾಗೆ ಐ.ಎ.ಎಸ., ಕೆ.ಎ.ಎಸ., ಐ.ಪಿ.ಎಸ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು  ಓಪ್ನ್ ಆಗಿ ಚಚೆಾ ಮಾಡಿಕೆೊಳುುವುದ್ಕಾೆ 
ಬಿಟಿರ ೆಅವರು ಯಾರು ಯಾರು ಯಾವ ಕಡತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಏನೆೀನ್ು ಮಾಡಿದ್ಾದರೆ ಎಿಂಬುದ್ನ್ುು ಹೆೀಳುತಾುರೆ.  
ಆದ್ರೆ ಅವರು ಹೆೀಳಿಕೆೊಳುುವುದ್ಕೆಾ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲಿ.   ಆದ್ರೆ ನಾಯಯಾಿಂಗದ್ಲ್ಲಿರುವ ವಯವಸೆ್ಿಯಲ್ಲಿ 
ಏನೆೀನ್ು ಆಗಿದ್ ೆ ಎಿಂಬುದ್ನ್ುು ನಾವು ನೆೊೀಡುತುೆೀವೆ.  ನಾಯಯಾಿಂಗ ಹೆೀಗೆ 
ಭರಮನರಸನ್ಗೆೊಳಿಸುವಿಂತ್ಹ ಸಿಿತಿ ತ್ಲುಪ್ುತಿುದ್ ೆ  ಎಿಂಬುದ್ನ್ುು ನಾವು ನೆೊೀಡುತಿುದ್ದೆೀವೆ.  
ಕಾಯಾಾಿಂಗದ್ವರು ತ್ಮಾ ಬೆೀಜವಾದರಿತ್ನ್ ವತ್ಾನಯೆನ್ುು ಕ್ಷಣ್ಕ್ಷಣ್ಕೆಾ ತೆೊೀರಿಸುತಿುರುವುದ್ನ್ುು ನಾವು 
ನೆೊೀಡುತಿುದ್ೆದೀವೆ.  ಕೀೆವಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ುು ಮಾತ್ರ ಏಕೆ ನೀವು ತೊೆೀರಿಸುತಿುದದೀರಿ?  ನಜ, ನಾವು 
ಇದ್ೆದೀವೆ.  ನಾವು ವಿಷವತ್ುಾಲದ್ ಭಾಗದ್ಲ್ಲಿದ್ೆದೀವೆ.  ಆದ್ರೆ ಅದ್ಕೆಾ ಎಲಿರೊ ಹೊೆಣೆಗಾರರಾಗಿದ್ೆದೀವೆ.  
ಹಾಗಾಗಿ ನಾನ್ು ಆತಾಾವಲೆೊೀಕನ್ ಸಭೆಯನ್ುು ಬಾಿಂಕೆಾಟ್ ಹಾಲ್ನ್ಲ್ಲಿ ಏಪ್ಾಡಿಸಿದ್ೆದ.  ಅದ್ಾದ್ ನ್ಿಂತ್ರ 
ಶ್ರೀ ಓಿಂಬಿಲಾಾ ರವರನ್ುು ಕರಯೆಿಸಿ ಜಿಂಟ್ಟ ಸದ್ನ್ದ್ ಸದ್ಸಯರುಗಳನ್ುು ಉದ್ೆದೀಶ್ಸಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ಾದ್ ಈ 
ಸಿಂಸದೀಯ ವಯವಸೆ್ಿಗಳ  ಮೌಲಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊೆಳುುವ ಜವಾಬಾದರಿ ಬಗೆೆ ಅವರಿಿಂದ್ ನಾನ್ು 
ಮಾತ್ನಾಡಿಸಿದ್ೆದ.   ಈ ರಿೀತಿಯ ಅನೆೀಕ ಪ್ರಯತ್ುಗಳನ್ುು ಮಾಡುತಿುದ್ದೆೀನೆ. ಈ ಚುನಾವಣಾ 
ಸುಧಾರಣೆ ವಯವಸೆ್ಿಯ ಬಗೆೆ ಸಿಂವಾದ್ ನ್ಡಯೆಬೆೀಕೆನ್ುುವು ಉದ್ೆದೀಶ ಇದ್.ೆ  ನಾನ್ು ಮಾನ್ಯ 
ಬಸವರಾಜ ಹೆೊರಟ್ಟಿಯವರಿಗ ೆ ವಿನ್ಿಂತಿ ಮಾಡಿಕೆೊಳುುತೆುೀನೆ.  ತಾವು ಕಾಯಾಕಲಾಪ್ ಸಲಹಾ 
ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದ್ ಬಗೆೆ  ಚಚಿಾಸಿ, ನಾನ್ು ಕೊಡ ಚಚಿಾಸುತೆುೀನೆ.    ಈಗ 14ನೆೀ 
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ತಾರಿೀಖಿನ್ಿಂದ್ು ಅಧಿವೆೀಶನ್ ಪಾರರಿಂಭವಾಗುತ್ುದ್ೆ.  ಈ ವಿಷಯ ಮದ್ಲನೆೀ ವಾರ ಬೆೀಡ, ಎರಡನೆೀ 
ವಾರದ್ಿಂದ್ು ಒಿಂದ್ರೆಡು ದನ್ ಚಚೆಾ ಮಾಡಿಕೊೆಿಂಡರೆ ಒಳೆುಯದ್ು ಎಿಂದ್ು ಅನಸುತ್ುದ್.ೆ  ನಮಾ 
ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಚಚೆಾಯಾಗುವುದ್ು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.   

ಏಕೆಿಂದ್ರ,ೆ ಈಗ ನಮಾ ಸದ್ನ್ದ್ ಚುನಾವಣೆಯ್ಕೀ ನ್ಮಾಲಿರ ಕಣ್ುಾಿಂದ್ೆ ಇರುವಿಂಥದ್ುದ.  
ನಮಾ ಸದ್ನ್ದ್ಲೆಿೀ ಒಿಂದ್ು ಸಲ ಆತಾಾವಲೆೊೀಕನ್ ಮಾಡಿಕೆೊಿಂಡರೆ  ಒಳೆುಯದ್ು.  ನಮಾ ಕಷಿಸುಖ್ 
ಏನ್ು ಎಿಂಬುದ್ನ್ುು ಹೀೆಳಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದದೀರಿ ಎಿಂದ್ರ ೆಅದ್ಕೆಾ ನೀವು ಕಾರಣ್ ಎಿಂದ್ಲಿ.  ಸಮಾಜದ್ 
ವಯವಸೆ್ಿ ಕಾರಣ್ವಾಗಿದ್ೆ.  ಹಾಗಾಗಿ ವಯವಸೆ್ಿ ಹೆೀಗಿದ್ ೆ ಎಿಂಬುದ್ನ್ುು ಮುಕುವಾಗಿ ಚಚೆಾ ಮಾಡಿ.   
ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾ ಮಾಡಬೀೆಕಾಗಿರುವುದ್ು ನ್ಮಾ ಜವಾಬಾದರಿಯಾಗಿದೆ್.  ಸಮಾಜದ್ಲ್ಲಿ ಏನ್ು 
ಲೆೊೀಪ್ದ್ೆೊೀಷಗಳಿವೆ ಎಿಂಬುದ್ನ್ುು ಹುಡುಕುತಿುದದೀರಾ?  ನ್ಮಾನ್ುಷೆಿೀ  ಬೆೊಟುಿ ಮಾಡಿ ನ್ಮಾನ್ುಷೆಿೀ 
ಏಕೆ ಅಪ್ಹಾಸಯ ಮಾಡುತಿುೀರಿ?  ಎಲಿರೊ ಹೀೆಗಿದ್ಾದರಿೆಂದ್ು ನಾವು ಚಚಾೆ ಮಾಡೊೆೀಣ್ ಎನ್ುುವ 
ಮಾತ್ನ್ುು ನಾನ್ು ಹೆೀಳಿದ್ದೆೀನೆ.  ಮಾನ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಹೆೊರಟ್ಟಿಯವರು ಅದ್ಕೆಾ ಅಗತ್ಯ ಮಾಗಾದ್ಶಾನ್ 
ನೀಡಬೆೀಕೆಿಂದ್ು ನಾನ್ು ಕೆೀಳಿಕೆೊಳುುತೆುೀನೆ.  ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಜನ್ರ  ಆಶಯ ಬಹಳ ಇದ್ೆ.   ನಾನ್ು ಅದ್ೆಲಾಿ 
ಉಲೆಿೀಖಿಸಿರುವ ಭಾಷಣ್ದ್ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳಿವ.ೆ   ಜನ್ರ ಆಶಯ ಏನಲಿ ಎಿಂಬುದ್ನ್ುು ಹೆೀಳಿ? 
ಅವರ ಮನ ೆ ಎದ್ರುಗಡೆ ಗಟರು ಕಟ್ಟಿದ್ೆ ಎಿಂದ್ರೆ  ಅವನೆೀ ಕೆೊೀಲು ತೆಗೆದ್ುಕೆೊಿಂಡು ಬಿಡಿಸಿದ್ದರೆ 
ಹೆೊೀಗುತಿುತ್ುು.   ಆದ್ರೊ ಮುನಸಪಾಲ್ಲಟ್ಟ ಸದ್ಸಯರಿಗೆ ಫೆೊೀನ್ ಮಾಡುವುದ್ು, ಆ ಮುನಸಪಾಲ್ಲಟ್ಟ 
ಸದ್ಸಯರು ಅದ್ೆೀ ರಿೀತಿ ಸರ್, ನ್ಮಾ ಕಮಿೀಷನ್ರ್ ಕೆೀಳುತಿುಲಿ, ನೀವೆೀ ಹೆೀಳಬೆೀಕು ಎಿಂದ್ು 
ಎಿಂ.ಎಲ.ಎ., ಎಿಂ.ಎಲ.ಸಿ., ಎಿಂ.ಪಿ. ಗಳಿಗ ೆ ಹೆೀಳುತಾುರೆ.  ಅಿಂದ್ರೆ ಅವರವರ ಜವಾಬಾದರಿ ಕೆಲಸ 
ಕಾಯಾಗಳಿಗ ೆ ನ್ಮಿಾಿಂದ್ ಹೆೀಗ ೆ ನರಿೀಕ್ೆ ಮಾಡುತಾುರೆ ಎನ್ುುವಿಂಥದ್ುದ.  ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬಬರಿಗೆ 
ಉದ್ೆೊಯೀಗ ಕೊೆಡಿಸಿಲಿವೆಿಂದ್ರೆ, ಅವರ ಕಷಿ ಸುಖ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಪಿಂದಸಿಲಿವೆಿಂದ್ರ,ೆ ಸ್ಾವು ಹುಟ್ಟಿಗೆ 
ನಾವು ಹೊೆೀಗಲ್ಲಲಿವೆಿಂದ್ರ ೆ  ನ್ಮಗ ೆಆಗುವ ಕಷಿ ಏನ್ು ಎಿಂಬುದ್ು ಗೊೆತಿುದ್ೆ.  ಆದ್ರೆ ಅವೆಲಿವನ್ುು 
ನಾವು ಈಡೀೆರಿಸಬೆೀಕಾಗಿರುವಿಂತ್ಹ, ನ್ಮಾದ್ೆೀ ಆದ್ಿಂತ್ಹ ಸಿಳಿೀಯ ಪ್ರಿಸಿಿತಿಗ ೆ ಅನ್ುಗುಣ್ವಾಗಿ 
ಹೆೀಗೆೀಗ ೆ  ಸಪಿಂದಸಬೆೀಕೊೆೀ ಹಾಗೆ ಸಪಿಂದಸಲೆೀಬೆೀಕು.  ಮತ್ದ್ಾರರು ನ್ಮಾ ಪ್ರಭುಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ  
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ಭಾವನೆಗಳಿಗ ೆ ಸಪಿಂದಸುವಿಂತ್ಹ ಕೆಲಸ ಆಗಬೀೆಕು.  ಸಕಾಾರದ್ ಆಡಳಿತ್ ವಯವಸೆ್ಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 
ತೆೊಿಂದ್ರ ೆಆಗದ್ಿಂತ ೆನೆೊೀಡಿಕೆೊಳುಬೆೀಕು.    ಅದ್ು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ್ಿಂತ್ಹ ಕೆಲಸ-ಕಾಯಾಗಳು.  

ಸಕಾಾರದ್ ಯೀಜನೆಯ ಫಲ ಅಹಾರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿಯಳಗ ೆಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವಿಂತಾಗಬೆೀಕು.  
ಅನ್ುಷಾಾನ್ಗೆೊಳಿಸುವಿಂಥದ್ದಕೆಾ ಇಚಾಛಶಕುಯನ್ುು ತೊೆೀರಿಸಬೆೀಕು.   ಹಾಗೆ ಮಾಡದದ್ದರ ೆ ವಿಶಾಾಸ 
ಕೆಳೆದ್ುಕೊೆಳುುವಿಂತ್ಹ ಪ್ರಕರಯ್ಕ ನ್ಡಯೆುತ್ುದ್ೆ.  ಅದ್ು ಮುಿಂದ್ುವರೆದದ್ೆ ಎನ್ುವುದ್ನ್ುು ನಾನ್ು 
ಹೆೀಳುತಿುದ್ೆದೀನೆ.  ಜನ್ರ ಅಪೆೀಕ್ೆಗಳು ಬಹಳ ಇದ್ೆ.  ಆ ಅಪೆೀಕ್ೆಗಳನ್ುು ಈಡೀೆರಿಸ್ೆೊೀಣ್.  ಅಷೆಿೀ ಅಲಿ, 
ನಾವು ಒಿಂದ್ು ಪ್ಕ್ಷದಿಂದ್ ಆಯ್ಕಾಯಾಗಿರುತೆುೀವೆ.  ನ್ಮಗೆ ಒಿಂದ್ು ಪ್ಕ್ಷದ್ ಹಿನ್ುಲೆ ಇರುತ್ುದ್ೆ. ನಾವು 
Form A and Form B ತೆಗೆದ್ುಕೊೆಳುುತುೆೀವೆ.  ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ಲ್ಲಿ ನಾಮನದ್ೆೀಾಶನ್ ಹೊೆಿಂದದ್ 
ಸದ್ಸಯರು ಇರುತಾುರ.ೆ   ಪ್ಕ್ಷ ಅನೆೀಕರಿಗ ೆಇಲಿ.  ಆದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಪ್ಕ್ಷ ಎಿಂದ್ು ಎಲಿರಿಗೊ 
ಗೆೊತಿುರುತ್ುದ್ೆ.  ಆದ್ರೆ ಅಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ ಪ್ಕ್ಷ ಇಲಿ.  ನ್ಮಗೆ ಪ್ಕ್ಷದ್ ಅಪೆೀಕ್ೆಗಳು ಅಷೆಿೀ ದ್ೊೆಡಡದದ್ೆ. 
ಪ್ಕ್ಷದ್ ವಯವಸೆ್ಿಗಳು ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿ ಚೆನಾುಗಿ ಆಗುವುದ್ಕಾೆ ನಾವಲೆಿರೊ ಚಚೆಾ ಮಾಡಬೆೀಕು.  
ಇವತ್ುು ಪ್ಕ್ಷದ್ಲ್ಲಿ ಆಿಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ಾ ಏನಾಗುತಿುದ್ೆ?  ʼTENTH SCHEDULEʼ OF 
ʼINDIAN CONSTITUTIONʼ ನ್ Anti-Defection Law (ಪ್ಕ್ಾಿಂತ್ರ ನಷೆೀಧ್) ಗೆ 
amendment ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ ಲೊೆೀಕಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ್  ಶ್ರೀ ಓಿಂ ಬಿಲಾಾರವರು ರಾಜಸ್ಾಿನ್ದ್ 
ಸಿಪೀಕರ್ರವರನ್ುು, ನ್ನ್ುನ್ುು,  ಒರಿಸ್ಾಸ ಸಿಪೀಕರ್ರವರನ್ುು ಸ್ೀೆರಿಸಿ ಉಪ್ ಸಮಿತಿಯನ್ುು ಮಾಡಿದ್ದರು.   
ಆ ಉಪ್ ಸಮಿತಿಯ ಹಿನ್ುಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನ್ು ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿರ ಜೆೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚಚಾೆ ಮಾಡಿದ್ದೆೀನೆ.  ಅದ್ರಲ್ಲಿ 
ಪ್ಕ್ಷಗಳ ಜವಾಬಾದರಿ ಹೀೆಗೆ ಹೆಚಾಿಗಬೆೀಕು ಎನ್ುುವುದ್ರ ಬಗೆೆ ಬಹಳ ಅಿಂಶಗಳಿವೆ.   ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಕ್ಷಗಳು 
ಕೊಡ ಆಿಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ಾವನ್ುು ಎತಿುಹಿಡಿದ್ು ಅಲ್ಲಿ ಒಬಬ ಕಾಯಾಕತ್ಾನ್ನಾುಗಿ ಅಥವಾ 
ಪ್ದ್ಾಧಿಕಾರಿ ನಾಯಕನ್ನಾುಗಿ ಸಿದ್ಿಪ್ಡಿಸುವುದ್ಕೆಾ, ಅವನಗ ೆ ತ್ರಬೀೆತಿ ಕೊೆಡುವುದ್ಕಾೆ  ಏನೆೀನ್ು 
ಪ್ರಕರಯ್ಕ ಆಗಬೀೆಕೊೆೀ  ಅದ್ು ಆಗಬೀೆಕು.  ಯಾರು cooperative movement or student 
movement ಬಿಂದರುವವರು ಇದ್ಾದರಯೆೀ, ಯಾರು  ಪಾಟ್ಟಾ ಸರಕಿರ್ನ್ಲ್ಲಿ ತ್ಮಾ ವಯಕುತ್ಾವನ್ುು 
ಬೆಳೆಸಿಕೆೊಿಂಡವರು ಇದ್ಾದರಯೆೀ ಅಥವಾ ಬೆೀರ ೆಬೆೀರ ೆmovement ಗಳಿಿಂದ್ develop ಆಗಿರುವ 
ವಯಕುತ್ಾ ಇದ್ಯೆೀ  ಅವರು ಸಮಾಜಕೆಾ ಬಹಳ ದ್ೆೊಡಡ ಕೆೊಡುಗೆಯನ್ುು  ಕೆೊಟ್ಟಿದ್ಾದರ.ೆ   ಹಾಗಾಗಿ 
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ಪ್ಕ್ಷದ್ಲ್ಲಿ ಅವರನ್ುು ಶ್ಸಿುನಿಂದ್ ಬೆಳೆಸುವಿಂತ್ಹ ಸಿಿತಿಯನ್ುು ಚಚೆಾ ಮಾಡಬೆೀಕು.  ಅವರಿಗೊ 
ಸಪಿಂದಸುವಿಂತ್ಹ ಜವಾಬಾದರಿ ಆಯ್ಕಾಯಾಗಿರುವಿಂತ್ಹ ಜನ್ಪ್ರತಿನಧಿಗಳಿಗೆ ಇರುತ್ುದ್ೆ. ಆ ಭಾಗವೂ 
ಒಿಂದ್ು ಇದ್ೆ.   

ನಾವು ಹಿೀಗೆ ಯೀಚನೆ ಮಾಡುತಾು ಹೊೆೀದ್ರೆ  ಆಯ್ಕಾಯಾಗಿರುವವರು ಯಾವುದ್ೆೊೀ ಒಿಂದ್ು 
ಕ್ೆೀತ್ರಕೆಾ, ಜಾತಿಗ ೆಅಿಂದ್ುಕೆೊಳುದ್ೆ ಅಥವಾ  ನ್ಮಾ ತೆೊೀಳಬಲ, ಹಣ್ದ್ ಬಲ, ಇನ್ುು ಯಾವುದ್ೆೊೀ ಬಲದ್ 
ಕಾರಣ್ದಿಂದ್ ಎಿಂದ್ು ಅಿಂದ್ುಕೆೊಳುದ್ ೆ  ನಾವು ಆಯ್ಕಾಯಾಗಿರುವುದ್ು ಸಮಸು ಜನ್ತೆಯ ಪ್ರವಾಗಿ 
ಎನ್ುುವ ಭಾವನೆ ನ್ಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗ ೆ ಬೆಳೆಯುವುದಲಿವೀ  ನಾವು ನ್ಮಾನ್ುು ಅತ್ಯಿಂತ್ 
ಸಿಂಕುಚಿತ್ವಾದ್ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಮಾ ವಯಕುತ್ಾವನ್ುು ಬಳೆಸಿಕೆೊಳುುತೆುೀವೆ.  ನಾವು ಇತಿುೀಚಿನ್ ದನ್ಗಳಲ್ಲಿ 
ಜಾತಿೀಯತಯೆ ಭಾವನೆಯ ವಿಷಯ ಸಮಾಜದ್ಲ್ಲಿ ಹೆೀಗ ೆ ಚಚಾೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ೆದೀವೆಿಂಬುದ್ನ್ುು 
ನೆೊೀಡಿದ್ೆದೀವೆ.   ಜನ್ಪ್ರತಿನಧಿಗಳಾಗಿ ಆಯ್ಕಾಯಾದ್  ನಾವು ನ್ಮಾ ಕ್ೆೀತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ ಜಾತಿಯವರು 
ಇದ್ಾದರ.ೆ  ನಾವು ಒಿಂದ್ು ಜಾತಿಯಿಿಂದ್ ಆಯ್ಕಾಯಾಗುವುದ್ಕಾೆ ಸ್ಾಧ್ಯವಿಲಿ.  ನಾವು ಎಲಿರ 
ಪ್ರತಿನಧಿಗಳು.   ಎಲಿರ ಪ್ರತಿನಧಿ ಕೆೀವಲ ಕ್ೆೀತ್ರಕಾಲಿ, ಇಡಿೀ ರಾಜಯಕೆಾ, ಇಡಿೀ ದ್ೆೀಶಕೆಾ 
ಪ್ರತಿನಧಿಯಾಗಿರುತೆುೀವೆ.  ಈ ವಯವಸೆ್ಿಯನ್ುು ಮುನ್ುಡಸೆುವುದ್ಕೆಾ ಎಲಿರ ಪ್ರತಿನಧಿಯಾಗಿ ಜವಾಬಾದರಿ, 
ಹೆೊಣೆಗಾರಿಕ ೆ ನ್ಮಾ ಮೀಲೊ ಇದ್ೆ.  ನಾನ್ು ರಾಜಕೀಯ, ಪ್ಕ್ಷ ಆಧಾರಿತ್ವಾದ್ಿಂತ್ಹ  ಅಥವಾ 
ಜನ್ಪ್ರತಿನಧಿಯಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಹೆೊರಟ್ಟಿಯವರನ್ುು ನಾನ್ು ಬಹಳ ಸಿಂತೊೆೀಷವಾಗಿ 
ಅಭಿನ್ಿಂದಸುತೆುೀನೆ.  ಏಕೆಿಂದ್ರೆ, ಆಯ್ಕಾಯಾದ್ಿಂತ್ಹ ಸದ್ಸಯರುಗಳಿಗೆ  ತ್ರಬೀೆತಿ ಶ್ಬಿರವನ್ುು 
ಮಾಡಿದ್ಾಗ ನನುೆ 48  ಸದ್ಸಯರು ಬಿಂದದ್ಾದರಿೆಂದ್ರೆ, ಮಾನ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಹೆೊರಟ್ಟಿಯವರ ಪ್ರಿಶರಮ 
ಮತ್ುು ನಮಾ ಆಸಕುಗೆ ನಾನ್ು ಅಭಿನ್ಿಂದ್ನೆಯನ್ುು ಸಲ್ಲಿಸುತೆುೀನ.ೆ  ಈ ರಿೀತಿಯ ಆಸಕು ಇರಬೀೆಕು.  
ಈ ಜವಾಬಾದರಿ ನ್ಮಾದ್ಾಗಿರಬೆೀಕು.  ನಾವು ಈ ಸ್ಾಿನ್ಕೆಾ ಆಯ್ಕಾಯಾಗಿದ್ದೆೀವಿೆಂದ್ರೆ,   ಈ ಸ್ಾಿನ್ಕಾೆ 
ನಾಯಯ ಕೆೊಡುವುದ್ಕೆಾ ಬೀೆಕಾದ್ಿಂತ್ಹ  ಎಲಾಿ ಶ್ಕ್ಷಣ್ವನ್ುು ನಾವು ಪ್ಡದೆ್ುಕೊೆಳುಬೆೀಕು.  ಅದ್ಕೆಾ 
ಅಗತ್ಯವಾದ್ ಪ್ರಯತ್ುವನ್ುು ಮಾನ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಹೆೊರಟ್ಟಿಯವರು ಬಹಳ ಚನೆಾುಗಿ ಮಾಡಿದ್ಾದರ.ೆ  
ನನುೆಯಿಿಂದ್ ಇವತಿುನ್ವರಗೆೆ ಒಳೆುಯ ಅನ್ುಭವವುಳುವರನ್ುು ಕರಸೆಿದ್ಾದರೆ.   ನನುೆ ಮಾನ್ಯ 
ಸಿದ್ದರಾಮಯಯನ್ವರನ್ುು,  ಮಾನ್ಯ ರಮೀಶ್ ಕುಮಾರ್ರವರನ್ುು, ಮಾನ್ಯ ಬಿ.ಎಲ.ಶಿಂಕರ್ರವರನ್ುು 
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ಕರಸೆಿದ್ಾದರ.ೆ ಇವತ್ುು ಮಾನ್ಯ ಕ.ೆಟ್ಟ.ಶ್ರೀಕಿಂಠೀೆಗೌಡರವರನ್ುು ಒಳಗೆೊಿಂಡಿಂತೆ ಇನ್ುು ಅನೆೀಕ ಹಿರಿಯ 
ಅನ್ುಭವವುಳುವರನ್ುು ಕರದೆದ್ಾದರ.ೆ   

ಈ ರಿೀತಿಯ ಮುಗಿ ಮನ್ಃಸಿಿತಿಗಳು ನ್ಮಗಿರಬೀೆಕು.  ಇನ್ುು ಕೆಲವರಿಗ ೆ  ಪ್ುರುಸ್ೊೆೀತ್ುು 
ಆಗದ್ ೆಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತ್ರಬೀೆತಿ ಶ್ಬಿರಕಾೆ ಹೆೊೀಗುವುದ್ು, ನ್ಮಗೆ ಗೆೊತಿುದ್ೆ ನ್ಮಾ ಕ್ೆೀತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಹೆೀಗಿರಬೀೆಕು 
ಎನ್ುುವ ಮನ್ಃಸಿಿತಿಯುಳುವರು ಇರುತಾುರ,ೆ ಇಲಿ  ಎಿಂದ್ು ಹೆೀಳುವುದಲಿ.  ಆದ್ರೆ ಅವರು ಆ 
ಮನ್ಃಸಿಿತಿ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೆೊಳುುವುದ್ಕೆಾ  ಇಿಂತ್ಹ ಕಾಯಾಕರಮ ಕಾರಣ್ವಾಗಬೆೀಕು.  ನ್ಮಾ 
ಅನ್ುಭವದ್ ಮಾತ್ುಗಳು ಅವರ ಜೆೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಚಿಕೊೆಳುುವುದ್ರ ಮೊಲಕ ನಾವು ಅದ್ಕೆಾ 
ಕಾರಣ್ರಾಗಬೆೀಕು.  ಇನ್ುು ಅನೆೀಕ  ಅಿಂಶಗಳನ್ುು ನಾನ್ು ಕೆೊಟ್ಟಿರುವ ಭಾಷಣ್ದ್ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ 
ಹೆೀಳಿದ್ೆದೀನ.ೆ  ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿವರವಾಗಿ ನೆೊೀಡಿಕೊೆಳಿು.  ನಾನ್ು ನಮಾ ಎದ್ುರಿಗ ೆ ಏನ್ು 
ಮಾತ್ನಾಡಬೆೀಕೆನ್ುುವ ಭಾವನೆ ಇತೆೊುೀ ಆ ಭಾವನೆಯನ್ುು ವಿಶೆೀಷವಾಗಿ ಹೀೆಳಿದ್ೆದೀನೆ.  ಆದ್ರೆ ನ್ಮಾ 
ಸಿಂವಿಧಾನ್ ನ್ಮಗೆ ಇಷುಿ ಒಳೆುಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ುು ಕಲ್ಲಪಸಿಕೆೊಟ್ಟಿದ್.ೆ  ಒಬಬ ಚಹಾ ಮಾರುತಿುದ್ದ ಮಾನ್ಯ 
ನ್ರೀೆಿಂದ್ರ ಮೀದಯವರು ದ್ೆೀಶದ್ ಪ್ರಧಾನಯಾಗುತಾುರ.ೆ  ಒಬಬ ಸ್ಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ 
ಸ್ಾಮಾನ್ಯರಾಗಿರುವಿಂಥವರು ರಾಷಾರಧ್ಯಕ್ಷರಾಗುತಾುರೆ.  ಇದ್ು ಸಿಂವಿಧಾನ್ದ್ ಕೆೊಡುಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ 
ಇಿಂತ್ಹ ಶೆರೀಷಾ ಸಿಂವಿಧಾನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತಿುರುವಿಂತ್ಹ ನ್ಮಗೆ ನ್ಮಾ ವಯಕುತ್ಾವನ್ುು ಹೆಚಿಿಗೆ 
ಮಾಡಿಕೆೊಳುುವುದ್ಕೆಾ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ.  ನಾವು ಆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ುು ಸದ್ಬಳಕ ೆ ಮಾಡಿಕೊೆಳುಬೆೀಕು. 
ಅವಕಾಶಗಳನ್ುು ದ್ುರುಪ್ಯೀಗ ಮಾಡಿಕೆೊಿಂಡರ ೆ  ಒಿಂದ್ು ಬಾರಿ, ಎರಡು ಬಾರಿ ಎಿಂ.ಎಲ.ಸಿ. 
ಆಗಬಹುದ್ು ಅಥವಾ ಬಹಳಷುಿ ಬಾರಿ ಎಿಂ.ಎಲ್.ಸಿ. ಗಳಾಗಬಹುದ್ು.  ಆದ್ರೆ ನಮಾ ಕೊೆಡುಗ ೆಏನ್ು 
ಎಿಂದ್ು ವಿಶೆಿೀಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರ ೆ ಅದ್ೆೀನ್ು ಸಿಗುವುದಲಿ.  ನಮಾ ಕೆೊಡುಗೆ ಏನ್ು ಎಿಂದ್ು ತೆೊೀರಿಸಿ 
ಕೆೊಡುವ ವಯಕುತ್ಾ ನಮಾದ್ಾಗಬೀೆಕು.  ಅದ್ಕೆಾ ಬೆೀಕಾದ್ಿಂತ್ಹ ಮನ್ಃಸಿಿತಿಯನ್ುು ನಾವು 
ಹೆಚಿಿಸಿಕೆೊಳುಬೀೆಕೆನ್ುುವ ಅಪೆೀಕ್ೆಯನ್ುು ನಾನ್ು ಈ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ವಯಕುಪ್ಡಿಸುತಿುದ್ೆದೀನೆ.  ನ್ಮಾ 
ಜವಾಬಾದರಿಗಳು,  ಹಕುಾಗಳು ಜನ್ಪ್ರವಾಗಿರಬೆೀಕು. 

           



Page 103 of 188 
 

       ನಾನ್ು   ಮಾತ್ನಾಡುವ  ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ  ಇನ್ುು  10  ನಮಿಷಗಳು   ಬಾಕಯಿದ್ುದ,    ಆ   
ನಮಿಷದ್ಲ್ಲಿ   ನ್ನ್ಗೆ  ತಾವು  ಕೆೀಳಬೀೆಕಾಗಿರುವ ವಿಷಯ  ಏನಾದ್ರೊ   ಅಪೆೀಕ್ ೆ  ಇದ್ದರ ೆ  
ನೀವುಗಳು  ಕೆೀಳಬಹುದ್ು.  ನೀವು ಕೆೀಳುವಿಂತ್ಹ ವಿಷಯದ್  ಬಗೆೆ  ನ್ನ್ಗೆ  ಏನಾದ್ರೊ  ಗೊೆತಿುದ್ದರ ೆ 
ಹೆೀಳುತುೆೀನೆ.    ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರಾದ್ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಶ್ವಲ್ಲಿಂಗಪ್ಪ  ಹೆೊರಟ್ಟಿಯವರು   
ಸಿಂವಿಧಾನ್ದ್  ವಿಷಯಗಳು  ಹಾಗೊ  ಈ ರಿೀತಿಯ  ವಿಷಯಗಳ  ಬಗೆೆ  ಮಾತ್ನಾಡಲ್ಲಕಾೆ  
ತ್ಜ್ಞರನ್ುು  ಕರಸೆುತಾುರೆಿಂದ್ು  ನಾನ್ು  ತಿಳಿದ್ುಕೊೆಿಂಡಿದ್ೆದ.  ಆದ್ರ,ೆ ಇದ್ರ  ಪ್ರಿೀಕ್ೆಯನ್ುು  ನ್ನ್ಗೆ  
ಕೆೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಿಂದ್   ನಾನ್ು  ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ನ್ನ್ಗ ೆ  ಗೆೊತಿುರುವ  ವಿಚಾರವನ್ುು ನಮಾ ಜೆೊತೆಯಲ್ಲಿ  
ಹಿಂಚಿಕೊೆಿಂಡಿದ್ೆದೀನೆ.   ಇನೊೆುಿಂದ್ು ಬಹಳ  ಮುಖ್ಯವಾದ್ ವಿಚಾರ  ಏನೆಿಂದ್ರೆ   ಆರೊವರ ೆ ಕೊೆೀಟ್ಟ 
ಜನ್ರು  ನ್ಮಾ  ಕನಾಾಟಕದ್ಲ್ಲಿದ್ೆದೀವ.ೆ   ಅದ್ರಲ್ಲಿ 224 ಜನ್ ವಿಧಾನ್ಸಭಾ ಸದ್ಸಯರಿದ್ುದ,  75  ಜನ್ 
ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ಸದ್ಸಯರಿದ್ದೆೀವೆ.  ಇದ್ು  ಎಿಂತ್ಹ   ಅದ್ೃಷಿವಿಂತ್ರು ಎನ್ುುವುದ್ನ್ುು   ನೆೊೀಡಿ.  
ಆರೊವರ ೆಕೊೆೀಟ್ಟ ಜನ್ರಲ್ಲಿ 75  ಜನ್ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ಸದ್ಸಯರಿದ್ಾದರೆ.  ನಾನ್ು ಈ ಸಿಂವಿಧಾನ್ದ್ 
ಬಗೆೆ  ಭಾಷಣ್  ಮಾಡುವಾಗ    ಒಿಂದ್ು  ಮಾತ್ನ್ುು  ಹೆೀಳಿದ್ೆದ.    ಮನ್ುಷಯರಾಗಿ  ಹುಟುಿವುದ್ೆೀ   
ನ್ಮಾ ಪ್ುಣ್ಯವಿೆಂದ್ು  ನಾವಲೆಿರೊ  ನ್ಿಂಬಿಕೆೊಿಂಡಿರುವಿಂತ್ಹದ್ುದ.  ಅದ್ು ಎಷೆೊಿೀ ವಷಾಗಳ ಪ್ೊವಾ 
ಜನ್ಾದ್ ಪ್ುಣ್ಯ   ಮನ್ುಷಯರಾಗಿ  ಹುಟುಿವುದ್ು.    ಮನ್ುಷಯರಾಗಿ  ಹುಟ್ಟಿದ್  ಮೀಲೆ  ಸಮಾಜದ್ಲ್ಲಿ  
ಆರೊವರ ೆ  ಕೊೆೀಟ್ಟ  ಜನ್ರಲ್ಲಿ  75  ಜನ್ ಸದ್ಸಯರಾಗುವ  ಅವಕಾಶ  ಸಿಕಾದ್ೆ.   ಹಿೀಗಾಗಿ ,  
ಆರೊವರ ೆ ಕೆೊೀಟ್ಟ ಜನ್ರು ಸ್ೀೆರಿದ್ಿಂತ ೆ  ಒಟುಿ  135 ಕೆೊೀಟ್ಟ  ಜನ್ರಿಗ ೆ  ಸಪಿಂದಸುವಿಂತ್ಹ    
ಜವಾಬಾದರಿಯನ್ುು ನವಾಹಿಸಬೆೀಕಾಗಿದೆ್.  ನಾವೀೆ ಮಾಡಬೀೆಕಾದ್ಿಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನ್ುು  ಇನ್ುು ಯಾರು  
ಮಾಡಲ್ಲಕಾೆ  ಆಗುವುದಲಿ.  ಅದ್ನ್ುು   ನಾವೀೆ  ಮಾಡಬೀೆಕಾಗುತ್ುದ್ೆ  ಎಿಂದ್ು ಹೆೀಳಿ ನ್ನ್ು  ಮಾತ್ನ್ುು  
ಮುಗಿಸುತುೆೀನೆ.    

ನಾವೀೆ ಮಾಡಬೀೆಕಾದ್ಿಂತ್ಹ   3 ಕಲೆಸಗಳಿವ.ೆ  ಒಿಂದ್ು ಕಾನ್ೊನ್ನ್ುು  ನಾವೀೆ 
ಮಾಡಬೀೆಕು.   ಇದ್ನ್ುು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೊ ಸಹ ಅದ್ು ಕಾನ್ೊನ್ು  ಆಗುವುದಲಿ.  ವಿಧಾನ್ಸಭ ೆ 
ಮತ್ುು  ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ಲ್ಲಿ  ಅಿಂಗಿೀಕಾರ ಆದ್ರ ೆ  ಮಾತ್ರ ಅದ್ು  ಕಾನ್ೊನ್ು  ಆಗುತ್ುದ್ೆ.   
ಹೆೈಕೆೊೀಟ್ಾ ಮತ್ುು  ಸುಪಿರೀಿಂ  ಕೊೆೀಟ್ಾ ಏನಾದ್ರೊ   ಹೆೀಳಿದ್ರ ೆಅದ್ು  ಕಾಯಿದೆ್ ಆಗುತ್ುದ್ೆಯ್ಕೀ? 
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ಅದ್ು ಕಾಯಿದ್ ೆ ಆಗುವುದಲಿ. ನಾವೀೆ ಅದ್ನ್ುು  ಮಾಡಬೀೆಕಾಗುತ್ುದ್.ೆ   ಇದ್ು ಎಷುಿ  ದ್ೊೆಡಡ  
ಜವಾಬಾದರಿ ನ್ಮಾದ್ು. ಕಾಯಿದೆ್ಗಳನ್ುು  ಮಾಡುವಿಂತ್ಹ ಅವಕಾಶಗಳು  ನ್ಮಗೆ  ಸಿಕಾವೆ ಎಿಂದ್ು  
ಹೆೀಳಿದ್ರ,ೆ  ಎಷುಿ ದ್ೊೆಡಡ  ಜವಾಬಾದರಿ  ನ್ಮಾದ್ು  ನೆೊೀಡಿ.  ಬಜೆಟ್  ಅನ್ುು  ಅಿಂಗಿೀಕಾರ  
ಮಾಡುವುದ್ು ಸಹ ನ್ಮಾದ್ೆೀ  ಕೆಲಸ.    ನಾವು   ಇಲ್ಲಿ  ಎರಡೊವರ ೆ  ಕೊೆೀಟ್ಟ  ಲಕ್ಷ ಬಜೆಟ್  
ಎಿಂದ್ು  ಹೆೀಳುತೆುೀವೆ.    ಬೆೀರ ೆ  ಯಾರಾದ್ರೊ  ಬಜೆಟ್  ಅನ್ುು ಅಿಂಗಿೀಕಾರ  ಮಾಡಲ್ಲಕಾೆ  
ಆಗುತ್ುದ್ೆಯ್ಕೀ?  ನಾವೀೆ ಬಜೆಟ್  ಅನ್ುು ಅಿಂಗಿೀಕಾರ  ಮಾಡುತೆುೀವೆ.    ನಾವು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ುು 
ಅಿಂಗಿೀಕಾರ  ಮಾಡದ್ೀೆ  ಹೆೊೀದ್ರ ೆನಾಳೆ 1 ರೊಪಾಯಿಯನ್ುು  ಕೆೊಡಲ್ಲಕೆಾ  ಬರುವುದಲಿ.   ಇದ್ು 
ನ್ಮಾದ್ೆೀ  ಸ್ಾವಾಭೌಮ  ಅಧಿಕಾರ.  ಅದ್ನ್ುು ನಾವು  ಮಾಡದ್ೀೆ  ಹೆೊೀದ್ರೆ,  ಯಾರು  ಮಾಡಲ್ಲಕಾೆ  
ಆಗುವುದಲಿ.   ಮುಖ್ಯ ಕಾಯಾದ್ಶ್ಾಯವರು ಆದ್ೆೀಶ  ಮಾಡಿದ್ರೆ  ಬಜೆಟ್ ಕಿಯರ್  
ಆಗುತ್ುದ್ೆಯ್ಕೀ?   ಕೆೊೀಟ್ಾ ಆದ್ೆೀಶ  ಮಾಡಿದ್ರೆ  ಬಜೆಟ್  ಕಿಯರ್  ಆಗುತ್ುದ್ಯೆ್ಕೀ?   ಜನ್ರಿಿಂದ್  
ಆಯ್ಕಾಯಾದ್   ಜನ್ ಪ್ರತಿನಧಿಗಳಾದ್  ನ್ಮಗೆ   ಎಿಂತ್ಹ  ದ್ೆೊಡಡ ಜವಾಬಾದರಿ  ಇದ್ೆ  ನೆೊೀಡಿ. 
ಬಜೆಟ್ ಅನ್ುು  ನಾವು ಅಿಂಗಿೀಕರಿಸುತೆುೀವೆ. ಆಡಳಿತ್  ನ್ಡಸೆುವುದ್ಕಾೆ  ಬೆೀಕಾದ್ಿಂತ್ಹ ನೀತಿ 
ನಯಮಗಳನ್ುು  ಕಾನ್ೊನ್ುಗಳನ್ುು  ಪ್ರತಿಯಿಂದ್ು ಆಡಳಿತ್  ಭಾಗವಾಗಿ  ಏನ್ು ರೊಪಿಸುತೆುೀವೆ, 
ಅದ್ು ಸಹ ನ್ಮಾ ಜವಾಬಾದರಿ.  ಆಡಳಿತ್ವನ್ುು  ಸುಗಮವಾಗಿ ಜನ್ ಪ್ರವಾಗಿ  ರೊಪಿಸಲ್ಲಕಾೆ  
ಬೆೀಕಾದ್ಿಂತ್ಹ  ಕೆಲಸವನ್ುು  ಮಾಡುವುದ್ು  ಸಹ ನ್ಮಾದ್ೆೀ  ಜವಾಬಾದರಿ. ಮಿಂತಿರಗಳು ಸಹಿ  ಮಾಡಿ  
ಮುಿಂದ್ಕಾೆ  ಕಳುಹಿಸಿದ್ರೆ  ಮಾತ್ರ ಆದ್ೆೀಶಕಾೆ ಅದ್ು  ಮುಿಂದ್ ೆಹೆೊೀಗುತ್ುದ್ೆ.    ಹಿೀಗಾಗಿ, ಈ ಎಲಾಿ  
ಜವಾಬಾದರಿಗಳು  ಇದ್ೆ ಎಿಂದ್ು ಅರಿವು ಬೆೀಕಲಿವೀೆ?  ಇತಿುೀಚಿನ್ ವಯವಹಾರಿಕ ಜಗತಿುನ್ಲ್ಲಿ ನ್ಮಾ 
ಜವಾಬಾದರಿಗಳ ಅರಿವು  ಹೆಚುಿ  ಹೆಚುಿ ಆಗುವುದ್ರ  ಬದ್ಲ್ಲಗೆ   ವಯವಹಾರಿಕ ಜಗತಿುನ್   
ಜಿಂಜಾಟಗಳು 108  ನ್ಮಾನ್ುು  ಸುತಿುಕೆೊಿಂಡು  ಈ  ವಯವಸೆ್ಿಯನ್ುು ಶ್ರ್ಥಲಗೊೆಳಿಸುತಿುವೆ.   
ಇದ್ರಿಿಂದ್ ನ್ಮಗೆ ಸ್ಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಾಕವಾಗಿ  ಒಳೆುಯದ್ಾಗಬಹುದ್ು.  ಆದ್ರ,ೆ ಈ  ವಯವಸೆ್ಿ  
ದ್ೃಷ್ಟಿಯಿಿಂದ್  ನ್ಮಾ ಕೆೊಡುಗ ೆಶಯನ್ಯವಾಗುತ್ುದ್ೆ.     ಇದ್ರ  ಪ್ರಿಣಾಮ ಇಡಿೀ ಸಮಾಜದ್ಲ್ಲಿ  
Bone Cancer  ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ  ಆ  ವಯವಸೆ್ಿಯ  ನಮಾಾಣ್ಕೆಾ ನಾವು ಕಾರಣಿಕತ್ಾರಾಗುತೆುೀವ ೆ 
ನಮಗೆ ಗೊೆತಿುಲಿದ್ೆ,   ಈ ವಯವಸೆ್ಿಯನ್ುು ಶ್ರ್ಥಲಗೊೆಳಿಸುವಿಂತ್ಹ ಪ್ರಯತ್ು  ನ್ಮಾಲಿರಿಿಂದ್  
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ನ್ಡದೆರುತ್ುದ್ೆ.      ಹಿೀಗಾಗಿ,  ಈ  ವಯವಸೆ್ಿಗ ೆ  ಶಕು ತ್ುಿಂಬ ಬೀೆಕಾದ್ರ ೆ   ನಾವು ನ್ಮಾ 
ಜವಾಬಾದರಿಗಳನ್ುು ದನ್ದಿಂದ್  ದನ್ಕೆಾ, ಕ್ಷಣ್ದಿಂದ್ ಕ್ಷಣ್ಕೆಾ  ಹಚೆಿಿಸಿಕೊೆಳುಬೆೀಕು. 

 ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ಸದ್ಸಯರಲ್ಲಿ ನಾನ್ು ಮತೆೊುಮಾ ವಿನ್ಿಂತಿ  ಮಾಡಿಕೆೊಳುುವುದ್ೆೀನಿೆಂದ್ರೆ   
ನಾನ್ು ವಿಧಾನ್ ಮಿಂಡಲ ಮುಖ್ಯಸಿನಾಗಿ  ಹೆೀಳುವುದ್ೆೀನಿೆಂದ್ರೆ  ಇತಿುೀಚಿನ್ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ 
ಘಟನೆಗಳು  ನ್ಮಾ ಯಾರಿಗೊ  ಗೌರವ ತ್ಿಂದ್ು ಕೆೊಡುವುದಲಿ.     ಈ ವಯವಸೆ್ಿಗ ೆ ಗೌರವ  ಇಲಿ.  
ನ್ಡದೆರುವಿಂತ್ಹ ಚಟುವಟ್ಟಕೆಗಳ  ಬಗೆೆ  ನಾವಲೆಿರೊ  ತ್ಲೆ ತ್ಗಿೆಸುವಿಂತ್ಹ ಸಿಿತಿ  ಇದ್ೆ.    ವಿಧಾನ್ 
ಪ್ರಿಷತ್ುು  ಇರಬೀೆಕೆೊೀ ಬೀೆಡವೀ  ಎಿಂದ್ು ಸಮಾಜದ್ಲ್ಲಿ ಚಚೆಾ  ಶುರುವಾಗಿದ್.ೆ    ನ್ಮಾ  ನಮಾ 
ಪಾರಮುಖ್ಯತ ೆ ಬಗೆೆ  ಸಮಾಜ   ಚಚಿಾಸುವಿಂತ್ಹ  ಸಿಿತಿಯನ್ುು   ನಾವೀೆ ತ್ಿಂದ್ುಕೆೊಿಂಡಿದ್ೆದೀವೆ.  ಆ 
ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ  ಆಗಬಾರದ್ು ಎನ್ುುವ ಅರಿವು  ಮತ್ುು ಎಚಿರಿಕ ೆನ್ಮಗೆ ಬೆೀಕು. ಸಿಂವಿಧಾನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಈ 
ಎಲಾಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ುು  ಮೊಡಿಸುವಿಂತ್ಹ ಪ್ರಯತ್ುಗಳಾಗಿವ.ೆ   ಸಿಂವಿಧಾನ್ ರಚನೆ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ  
ಡಾ|| ಅಿಂಬೀೆಡಾರ್ ರವರು  ಹೆೀಳಿರುವ  ಒಿಂದ್ು  ಮಾತ್ು  ಇದ್ೆ.  ಸಿಂವಿಧಾನ್ ರಚನಾ ಸಮಿತಿ 
ಸಭೆಯಿಿಂದ್ ಸಕಾಾರಕೆಾ  ಮಿಂಡಿಸುವಾಗ  ಹೆೀಳಿರುವ ಮಾತ್ು  ಇದ್ಾಗಿದ್.ೆ  “ಎಷೆಿೀ  ಶೆರೀಷಾ 
ಸಿಂವಿಧಾನ್ವಾದ್ರೊ ಅನ್ುಷಾಾನ್ಗೆೊಳಿಸುವಿಂತ್ಹ  ವಯಕುಗಳು ಅದ್ರಲ್ಲಿ  ವಿಫಲವಾದ್ರೆ, 
ಸಿಂವಿಧಾನ್ವನ್ುು ದ್ೊಷ್ಟಸಬಾರದ್ು.  ಅದ್ನ್ುು ಅನ್ುಷಾಾನ್ಗೆೊಳಿಸುವ   ವಯಕುಗಳ ದ್ೆೊೀಷ-ದ್ೌಬಾಲಯ  
ಎಿಂದ್ು  ಭಾವಿಸಿ, ಅದ್ನ್ುು  ಸರಿ  ಮಾಡುವಿಂತ್ಹ  ಕೆಲಸವನ್ುು  ನಾವಲೆಿರೊ  ಇಿಂತ್ಹ ಸಭೆಯ 
ಮೊಲಕ ಮಾಡೊೆೀಣ್ ಎಿಂದ್ು  ಹೆೀಳುತಾು  ನಾನ್ು ನ್ನ್ು ಮಾತ್ನ್ುು  ಮುಗಿಸುತುೆೀನೆ.  
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 ಡಾ|| ಶಾಲ್ಲನ ರಜನೀಶ್, ಅಪ್ರ ಮುಖ್ಯ ಕಾಯಾದ್ಶ್ಾ, ಯೀಜನೆ ಮತ್ುು ಸ್ಾಿಂಖಿಯಕ 
ಇಲಾಖ್:ೆ-  ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ,ೆ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ಗೌರವಾನಾತ್ ಸದ್ಸಯರೆ, ಈ ಅವಕಾಶವನ್ುು 
ಕೆೊಟ್ಟಿದ್ದಕಾಾಗಿ ಧ್ನ್ಯವಾದ್ಗಳು.  ನಾನ್ು ಕೀೆವಲ 10 ನಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 10 slides ಮೊಲಕ ರಾಜಯದ್ಲ್ಲಿ 
ಇರುವ ಸುಮಾರು ರೊ.2,34,000 ಕೆೊೀಟ್ಟಗಳ ಆಯವಯಯವನ್ುು ಯೀಜನಾ ಇಲಾಖ್ಯೆು 
ಫಲ್ಲತಾಿಂಶ ಆಧಾರಿತ್ ಯೀಜನೆಯನ್ುು ತ್ಯಾರಿಸಲು  ಹಾಗೊ ಆಯವಯಯವನ್ುು ತ್ಯಾರಿಸಲು 
ನೀತಿ ಆಯೀಗದ್ ಮಾಗಾದ್ಶಾನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಏನೆೀನ್ು ಕರಮಗಳನ್ುು ತೆಗೆದ್ುಕೊೆಿಂಡಿದ್ ೆ ಎಿಂದ್ು ತ್ಮಾ 
ಗಮನ್ಕಾೆ ತಿಳಿಸಲು ಬಯಸುತೆುೀನೆ.   ತ್ಮಗೆ ತಿಳಿದರುವಿಂತೆ ಈ ಹಿಿಂದ್ ೆ ಫಲ್ಲತಾಿಂಶ ಆಧಾರಿತ್ 
ಇರಲ್ಲಲಿ.  Expenditure ಆಧಾರಿತ್ವಾಗಿತ್ುು.  ಅಿಂದ್ರ ೆಇಷುಿ ಹಣ್ವಿದ್ುದ, ಇಷುಿ ಹಣ್ವನ್ುು ಖ್ಚುಾ 
ಮಾಡಬೀೆಕು. ಆದ್ರೆ ಇಷುಿ ಹಣ್ವನ್ುು ಖ್ಚುಾ ಮಾಡಿದ್ರ ೆರಾಜಯದ್ ಜನ್ರಿಗೆ ಏನ್ು ಸಿಗುತ್ುದ್ೆ ಎಿಂದ್ು 
ನಖ್ರವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತಿುರಲ್ಲಲಿ.   

ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನ್ಮಾ ಸ್ಾಿಂಖಿಯಕ ಇಲಾಖ್ಯೆಿಿಂದ್ ಪ್ರತಿಯಿಂದ್ು ತಾಲೊಿಕು ಮಟಿದ್ಲ್ಲಿ 
1,200ರಷುಿ ಸೊಚಕಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು ಸಿಂಗರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿ ವಷಾ ಅಿಂಕ ಅಿಂಶಗಳನ್ುು ಹೊೆರ 
ತ್ರಲಾಗುತ್ುದ್ೆ.  ಇದ್ರ ಪ್ರತಿಯನ್ುು ನಾನ್ು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ೆದೀನ.ೆ  ಆಸಕುರು ತೆಗೆದ್ುಕೊೆಳುಬಹುದ್ು.  ಇದ್ರ 
ವಿಶೆೀಷತಯೆ್ಕಿಂದ್ರ ೆ ತ್ಮಾ constituency ಗೆ ಅವಶಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಅಿಂದ್ರೆ ಜನ್ಸಿಂಖ್ೆಯ, 
ಹೆಣ್ುಣಮಕಾಳ ಸಿಂಖ್ೆಯ, ಯಾರು ಅಕ್ಷರಸಿರು, ಯಾರು ಅನ್ಕ್ಷರಸಿರು, ಮೊಲಭೊತ್ ಸ್ೌಕಯಾಗಳು 
ಇದ್ೆಯ್ಕೀ ಅಥವಾ ಇಲಿವೀೆ ಈ ರಿೀತಿಯಾಗಿ 1200 ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ುು ತಾವು ನೆೊೀಡಬಹುದ್ು.  ಅಲಿದ್ ೆ
ಬೆೀರ ೆತಾಲೊಿಕು / ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷುಿ ಇದ್ೆ ಎಿಂಬುದ್ರ ಬಗೆೆಯೊ ತಾವು ಒಿಂದ್ು comparison 
ಮಾಡಿ ನೆೊೀಡಬಹುದ್ು.   https://kgis.ksrsac.in/kag1/ ಎನ್ುುವ website ಗೆ ಹೊೆೀದ್ರ ೆ

ವಿವಿಧ ಯೀಜ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ  

ನಿರ್ಯಹಿಸುವಂತಹ ಕಾಯಯವೈಖರಿ  
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ಅಲ್ಲಿ map ಜೆೊತೆಗೆ ತ್ಮಾ ತಾಲೊಿಕನ್ ಅಿಂಕ ಅಿಂಶಗಳೂ ಸಹ ಲಭಯವಾಗುತ್ುವೆ.  ಇದ್ರಿಿಂದ್ಾಗಿ 
ತ್ಮಾ ಕಾಯಾಕ್ೀೆತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಯೀಜನೆಗಳನ್ುು ಮಾಡಲು ಅನ್ುಕೊಲವಾಗುತ್ುವೆ.   

ʼಅವಲೆೊೀಕನ್ʼ ಎನ್ುುವ ನ್ಮಾ ತ್ಿಂತಾರಿಂಶದ್ಲ್ಲಿ ರೊ.2,34,000 ಕೊೆೀಟ್ಟ ಅನ್ುದ್ಾನ್ದ್ಲ್ಲಿ 
SCP/TSP, externally aided ಒಳಗೆೊಿಂಡಿಂತೆ ಜಿಲಾಿ ಪ್ಿಂಚಾಯತ್ ಯೀಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟುಿ 
ಎಷುಿ ಆಯವಯಯ ಇದ್ೆ, ಎಷುಿ ಖ್ಚಾಾಗಿದ್,ೆ ಎಷುಿ ಬಾಕಯಿದೆ್ ಎನ್ುುವುದ್ರ ಬಗೆೆ ಒಿಂದ್ು ಪ್ಕ್ಷ್ಮನೆೊೀಟ 
ಕಾಣಿಸುತ್ುದ್ೆ.  ಅದ್ರ ಮೀಲೆ click ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಿಲಾಿವಾರು, ತಾಲೊಿಕುವಾರು, ಇಲಾಖ್ಾವಾರು 
ಮತ್ುು ಸಿಾೀಿಂ ವಾರು ವಿವರಗಳು ಬರುತ್ುವೆ.  ಇದ್ು public domain ನ್ಲ್ಲಿ ಲಭಯವಿದ್.ೆ   

ನ್ಮಾ ರಾಜಯದ್ಲ್ಲಿ central sector, state sector ಎಲಿವೂ ಸ್ೀೆರಿ 1830 
ಯೀಜನೆಗಳಿವ.ೆ  ಅದ್ರಲ್ಲಿ ರೊ.1 ಕೊೆೀಟ್ಟಗಿಿಂತ್ಲೊ ಕಡಿಮಯಿರುವ ಯೀಜನೆಗಳು 356.  ರೊ.10 
ಕೆೊೀಟ್ಟಗಳವರೆವಿಗೆ 600 ಯೀಜನೆಗಳಿವ.ೆ  ರೊ.100 ಕೆೊೀಟ್ಟವರೆಗೆ 600 ಯೀಜನೆಗಳಿವೆ.  
ರೊ.100 ಕೆೊೀಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಮೀಲಪಟುಿ ಇರುವ ಯೀಜನೆಗಳು 272 ಇವ.ೆ   

ಯೀಜನಾ ಇಲಾಖ್ಯೆಿಿಂದ್ ಮಾಡಲಾಗುವ ಮತೊೆುಿಂದ್ು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ್ ಕೆಲಸವೆಿಂದ್ರ ೆ
ʼಮೌಲಯಮಾಪ್ನ್”.್್ಈ ವಷಾದ್ ಆಯವಯಯದ್ಲ್ಲಿ ರೊ.500 ಕೊೆೀಟ್ಟಗಿಿಂತ್ಲೊ ಹೆಚುಿ ಆಯವಯಯ 
ಒದ್ಗಿಸಿರುವ ಯಾವುದ್ೀೆ ಯೀಜನೆಯಿದ್ದರೊ ಅದ್ರ ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ್ ಆಗಬೀೆಕು.  ಅದ್ರಿಿಂದ್ ಇರುವ 
ಉದ್ೆದೀಶ ಈಡೀೆರಿದ್ೆಯ್ಕೀ ಇಲಿವೆೀ ಎಿಂದ್ು ನಾವು ವರದಯನ್ುು ಕೆೊಡುತುೆೀವ.ೆ  ಆ ವರದಯನ್ುು 
ನಾವು ನ್ಮಾ ಇಲಾಖ್ಯೆ website ನ್ಲ್ಲಿ ಹಾಕುತೆುೀವೆ.   ಬೆೈಸಿಕಲ್ನಿಂದ್ ಏನ್ು ಪ್ರಯೀಜನ್ ಆಗಿದ್ ೆ
ಎನ್ುುವುದರಬಹುದ್ು, ನೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಯಿರಬಹುದ್ು, ಸ್ಾರಿಗ ೆಯೀಜನೆಯ ಬಗೆೆಯಿರಬಹುದ್ು 
ಅವುಗಳ ಬಗೆೆ ಆಗಿಿಂದ್ಾಗ ನಾವು ವರದಗಳನ್ುು ಹಾಕುತೆುೀವೆ.  ಏನಾದ್ರೊ ಬದ್ಲಾವಣೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ 
ಇಲಾಖ್ಯೆಿಿಂದ್ಲೆೀ ಬದ್ಲಾವಣೆಗಳನ್ುು ಮಾಡಿಸುತೆುೀವ.ೆ   

ಮತೆೊುಿಂದ್ು ವಿಶೆೀಷ ಅಿಂಶವೆಿಂದ್ರೆ ಕೆೀಿಂದ್ರ ಸಕಾಾರದಿಂದ್ ಸ್ಾಿಪಿತ್ವಾಗಿರುವ ನೀತಿ 
ಆಯೀಗವು ಸುಸಿಿರ ಅಭಿವೃದಿ ಗುರಿಗಳನ್ುು ನಗದ ಪ್ಡಿಸಿದ್.ೆ ಇದ್ು ಕೆೀವಲ ರಾಜಯವಲಿ, ಕೆೀವಲ 
ರಾಷರವಲಿ, ಪ್ರಪ್ಿಂಚದ್ 193 ದ್ೆೀಶಗಳು 17 ಗುರಿಗಳನ್ುು ಎಲಿರೊ ಸ್ಾಧಿಸಬೆೀಕು. ಅದ್ರಿಿಂದ್ ಇಡಿೀ 
ವಿಶಾದ್ಲ್ಲಿ ಸಮಾನ್ತ ೆ ಬರಬೆೀಕು ಎಿಂದ್ು ಮಾಡಲಾಗಿದ್.ೆ  ಅದ್ು ಹೆಣ್ುಣಮಕಾಳ ಸಮಾನ್ತ ೆ ಬಗೆೆ 
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ಆಗಿರಬಹುದ್ು, ಬಡತ್ನ್ ನಮೊಾಲನೆ ಬಗೆೆ ಅಗಿರಬಹುದ್ು.  ಉತ್ುಮ ಆರೊೆೀಗಯದ್ ಬಗೆೆ, ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ್ 
ಬಗೆೆ ಹಿೀಗ ೆ ಹಲವು ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಗಳನ್ುು ನಗದ ಪ್ಡಿಸುವ ಬಗೆೆ ಎಲಾಿ ರಾಷರಗಳು ಒಪಿಪಗೆಯನ್ುು 
ಕೆೊಟ್ಟಿವೆ.  ನೀತಿ ಆಯೀಗವು ನ್ಮಾ ರಾಷರಮಟಿದ್ಲ್ಲಿ, Planning Department ನ್ಮಾ ರಾಜಯ 
ಮಟಿದ್ಲ್ಲಿ ನವಾಹಣೆ ಮಾಡುತ್ುದ್ೆ.   

ಈ 17 ಗುರಿಗಳು ಏನ್ು?  

1. ಬಡತ್ನ್ ನಮೊಾಲನೆ  
2. ಹಸಿವು ಮುಕು 
3. ಉತ್ುಮ ಆರೊೆೀಗಯ ಮತ್ುು ಯೀಗಕ್ೀೆಮ  
4. ಗುಣ್ಮಟಿದ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್  
5. ಲ್ಲಿಂಗ ಸಮಾನ್ತೆ  
6. ಸಾಚಛ ನೀರು ಮತ್ುು ನೆೈಮಾಲಯ 
7. ಅಗೆವಾದ್ ಮತ್ುು ಶುದ್ಿ ಶಕು  
8. ಗೌರವಯುತ್ ಕೆಲಸ ಮತ್ುು ಆರ್ಥಾಕ ಬಳೆವಣಿಗ ೆ 
9. ಉದ್ಯಮ, ಆವಿಷಾಾರ ಮತ್ುು ಮೊಲ ಸ್ೌಕಯಾಗಳು  
10. ಅಸಮಾನ್ತೆಗಳ ಇಳಿಕ ೆ 
11. ಸುಸಿಿರ ನ್ಗರಗಳು ಮತ್ುು ಸಮುದ್ಾಯಗಳು  
12. ಜವಾಬಾದರಿಯುತ್ ಬಳಕೆ ಮತ್ುು ಉತಾಪದ್ನೆ 
13. ಹವಾಮಾನ್ದ್ ಬಗೆೆ ಕರಮ  
14. ಜಲದ್ ಜಿೀವರಾಶ್  
15. ಭೊಮಿ ಮೀಲ್ಲನ್ ಜಿೀವರಾಶ್  
16. ಶಾಿಂತಿ, ನಾಯಯ ಮತ್ುು ಸದ್ೃಢ ಸಿಂಸೆ್ಿಗಳು  
17. ಗುರಿ ಮುಟಿಲು ಸಹಭಾಗಿತ್ಾ 
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ನ್ಮಾ ರಾಷರದ್ ನೀತಿ ಆಯೀಗವು ಪ್ರತಿ ವಷಾ ರಾಜಯಗಳಿಗ ೆrank ಕೆೊಡುತ್ುದ್ೆ.  ಕನಾಾಟಕ 
ಈ ವಷಾ ಮೊರನೆೀ ಸ್ಾಿನ್ವನ್ುು ಗಳಿಸಿದ್.ೆ  ಈ ಹಿಿಂದ್ ೆ ನ್ಮಾ ರಾಜಯ ಆರನೆಯ ಸ್ಾಿನ್ದ್ಲ್ಲಿತ್ುು.  
ನ್ಮಗಿಿಂತ್ಲೊ ಮೀಲೆ ಕೀೆರಳ, ತೆಲಿಂಗಾಣ್, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದ್ೆೀಶ, ತ್ಮಿಳುನಾಡು  ರಾಜಯಗಳಿವೆ. ಈ 
17 ಗುರಿಗಳ ಪೆೈಕ ಐದ್ನ್ುು ಹೆೊರತ್ು ಪ್ಡಿಸಿ ಉಳಿದ್ೆಲಿವುಗಳಲ್ಲಿಯೊ ನಾವು ಮದ್ಲನೆಯ 
ಸ್ಾಿನ್ದ್ಲ್ಲಿದ್ೆದೀವೆ.  ಆ ಐದ್ು ಗುರಿಗಳು ಯಾವುವೆಿಂದ್ರ ೆಬಡತ್ನ್ ನಮೊಾಲನ,ೆ ಹಸಿವು ಮುಕು, ಸಾಚಛ 
ನೀರು ಮತ್ುು ನೆೈಮಾಲಯ, ಸುಸಿಿರ ನ್ಗರಗಳು ಮತ್ುು ಸಮುದ್ಾಯಗಳು ಮತ್ುು ಭೊಮಿ ಮೀಲ್ಲನ್ 
ಜಿೀವರಾಶ್.  ನ್ಮಾ ರಾಜಯದ್ಲ್ಲಿ ಕೆೀವಲ ಶೆೀ.17ರಷುಿ ಜನ್ಸಿಂಖ್ೆಯ ಬಡತ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿದ್ೆ.  ಆ 17% ಜನ್ರ 
ಬಡತ್ನ್ವನ್ುು ನಮೊಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಬೆೀರ ೆ ಬೆೀರ ೆ ಸಿಾೀಮ್ಗಳ umbrella scheme ಮಾಡಿದ್ರೆ 
ನ್ೊರಕಾೆ ನ್ೊರು ಪ್ರತಿಶತ್ ನ್ಮಾ ರಾಜಯದ್ಲ್ಲಿ ಬಡತ್ನ್ ನಮೊಾಲನೆಯಾಗಬಹುದ್ು.  ಕೆೀರಳದ್ಲ್ಲಿ 0.7% 
ಬಡತ್ನ್ ಇದ್ೆ.  ಉಳಿದ್ವರಲೆಾಿ ಬಡತ್ನ್ ರೀೆಖ್ೆಗಿಿಂತ್ಲೊ ಮೀಲ ೆಇದ್ಾದರೆ.  ಆ ಗುರಿಯನ್ುು ನಾವು 
ಇಟುಿಕೊೆಿಂಡು ನ್ಮಾ ಕಾಯಾಕರಮವನ್ುು ಹೆೀಗೆ ರೊಪಿಸಬೆೀಕೆಿಂದ್ು ನಾನ್ು ತೊೆೀರಿಸುತುೆೀನೆ.  ಅದ್ೆೀ 
ರಿೀತಿ ಹಸಿವು ಮುಕು ವಿಶೆೀಷವಾಗಿ ಅಪೌಷ್ಟಿಕ ಮಕಾಳು 36% ಅದ್ರಲ್ಲಿಯೊ ಹೆಣ್ುಣ ಮಕಾಳು ಎಿಂದ್ು 
ದನ್ಪ್ತಿರಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ನೆೊೀಡಿರುತಿುೀರಿ.  ಅದ್ನ್ುು ಹೆೀಗ ೆಸರಿಪ್ಡಿಸಬೆೀಕೆಿಂಬುದ್ು ನ್ಮಾ ಯೀಜನೆ.  
ಆಯುಷಾಾನ್ ಭಾರತ್ ಮುಿಂತಾದ್ ಯೀಜನೆಗಳಿದ್ದರೊ ಕೊಡ ನ್ಮಾ ಜನ್ರು ಖ್ಾಸಗಿಯಾಗಿ ಖ್ಚುಾ 
ಮಾಡುತಿುದ್ಾದರ.ೆ  Diabetes, heart attack ಎಲಾಿ ಜಾಸಿುಯಾಗುತಿುದ್ೆ.   

ಗುಣ್ಮಟಿದ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ್ ವಿಷಯವನ್ುು ತೆಗೆದ್ುಕೊೆಿಂಡರೆ ಹೆಣ್ುಣಮಕಾಳು 8ನೆೀ ತ್ರಗತಿಯಾದ್ 
ನ್ಿಂತ್ರ ಶಾಲೆಯನ್ುು ಬಿಡುತಿುದ್ಾದರ.ೆ  ಆರ.ಟ್ಟ.ಇ ಪ್ರಕಾರ ನ್ಮಾ ಮಕಾಳು 10ನೆೀ ತ್ರಗತಿಯವರಗೆೆ 
ಓದ್ಬೆೀಕೆಿಂಬುದ್ು ಗುರಿ.   

ಲ್ಲಿಂಗ ಸಮಾನ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಿೀ ರಾಷರವೀೆ ಕಳೆಗಿದ್.ೆ  ಇಡಿೀ ವಿಶಾದ್ಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ ರಾಷರಗಳು ಲ್ಲಿಂಗ 
ಸಮಾನ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿವೆ.  ಈ ಎಲಾಿ ಅಿಂಕ ಅಿಂಶಗಳನ್ುು ಕೆೊರೀಢಿೀಕರಿಸಿ IIIT Bangalore 
ಜೆೊತೆಗೆ big data analytics ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ನ್ಮಗ ೆಹೆಚಿಿನ್ ತೆೊಿಂದ್ರಯೆಿದೆ್ಯೀ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒತ್ುು 
ನೀಡುತೆುೀವೆ.  ನಾನ್ು ಈಗಾಗಲೆೀ ಹೆೀಳಿದ್ಿಂತೆ ಕೆೀವಲ ಶೆೀ.17 ರಷುಿ ಜನ್ ಬಡತ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿದ್ಾದರ.ೆ  ನಾವು 
ಈ ತಾಲೊಿಕುವಾರು ನ್ಕಾಶೆಯನ್ುು ನೆೊೀಡಿದ್ರೆ ವಿಶೀೆಷವಾಗಿ ಕಲಾಯಣ್ ಕನಾಾಟಕ ಭಾಗದ್ಲ್ಲಿ ಹೆಚುಿ 
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ಬಡತ್ನ್ವಿರುವವರು ಇದ್ಾದರ.ೆ  ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಡತ್ನ್ ನಮೊಾಲನೆ ಯೀಜನೆಗಳನ್ುು focus 
ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಮಾ ರಾಜಯ ಬಡತ್ನ್ದಿಂದ್ ಮುಕುವಾಗಬಹುದ್ು ಎಿಂದ್ು ಆ ಯೀಜನೆಗ ೆ ತ್ಕಾಿಂತ ೆ
ಆಯವಯಯವನ್ುು ಕೆೀಳಲ್ಲಕೆಾ ಆಯಾ ಇಲಾಖ್ಗೆಳಿಗ ೆ ಕೆೊಡಲಾಗುತ್ುದ್ೆ.  ಬಡತ್ನ್ ಎಿಂದ್ರೆ ಕೆೀವಲ 
income ಅಲಿ, ಈಗ ಬದ್ಲಾಗಿದ್.ೆ  ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಕಾಳ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಿಂಶ, ಮಕಾಳ ಮರಣ್, ಹೆಣ್ುಣಮಕಾಳ 
ಮರಣ್, ಅವರ ಆರೊೆೀಗಯ, ಶೌಚಾಲಯ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ವಸತಿ ಇವೆಲಿ ಸ್ೀೆರಿ 10 points 
ಬರುತ್ುದ್ೆ.  ಇದ್ನ್ುು ಬಹು ಆಯಾಮದ್ ಬಡತ್ನ್ ಎನ್ುಲಾಗುತ್ುದ್ೆ.  10 criteria ಆಧಾರದ್ಲ್ಲಿ ನಾನ್ು 
ಯಾರು ಬಡತ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿದ್ಾದರೆ ಎನ್ುುವ ಲೆಕಾವನ್ುು ತ್ಮಾ ಮುಿಂದ್ ೆಇಟ್ಟಿದ್ೆದೀನೆ.   

ಹಸಿವು ಮುಕು ಮಾಡಬೀೆಕಾದ್ರ ೆ ನ್ಮಾ ಉತಾಪದ್ಕತ ೆ ಹೆಚಾಿಗಬೆೀಕು.  ತಾವೆಲಿರೊ 
ನ್ಕಾಶಯೆನ್ುು ಗಮನಸಬೀೆಕು.  ಖ್ಾರಿಫ್ ಸಿೀಸನ್ನ್ಲ್ಲಿ ಕೆಿಂಪ್ು ತೆೊೀರಿಸಿರುವುದ್ು ಐದ್ು ಮುಖ್ಯವಾದ್ 
ಕೃಷ್ಟಗಳಾದ್ ಭತ್ು, ಜೆೊೀಳ, ರಾಗಿ, ಮಕೆಾ ಜೆೊೀಳ ಮತ್ುು ಕಡಲಗೆಳ ಸರಾಸರಿ ಉತಾಪದ್ಕತೆಗಿಿಂತ್ಲೊ 
ಕಡಿಮ ಇದ್ೆ.  ಬೆೀಸಿಗೆ ಕಾಲದ್ಲ್ಲಿ ಮತ್ುು ಮಳಗೆಾಲದ್ಲ್ಲಿ ಎಲೆಿಲ್ಲಿ ಕಡಿಮಯಾಗಿದೆ್ ಎನ್ುುವುದ್ನ್ುು 
ನಾವು ನೆೊೀಡುತೆುೀವೆ.  ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು ಹಳಿುಗಳವರೆವಿಗೊ ತೆಗೆದ್ುಕೊೆಿಂಡಿದ್ದೆೀವ.ೆ  ಕೀೆವಲ 
398 ಗಾರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ುಮ ಕೃಷ್ಟ ಸುಧಾರಣಯೆ ಕರಮವನ್ುು ತೆಗೆದ್ುಕೊೆಿಂಡರ ೆನ್ಮಾ ರಾಜಯದ್ 
ಒಟಾಿರೆ ಉತಾಪದ್ಕತ ೆಮತ್ುು ಉತಾಪದ್ನೆಯನ್ುು ನಾವು ತ್ಲುಪ್ುತೆುೀವೆ.  ಹಸಿವುಮುಕು ರಾಜಯವಾಗುತ್ುದ್ೆ.  
ಆಮೀಲೆ ಅದ್ನ್ುು redistribute ಕೊಡ ಮಾಡಬಹುದ್ು.  ಪ್ಿಂಚಾಯತ್ವಾರು ನ್ಮಗೆ data 
ಸಿಗುತ್ುದ್ೆ.  ಅದ್ನ್ುು ನಾವು ಕೃಷ್ಟ ಇಲಾಖ್ಗೆ ೆಕೆೊಟ್ಟಿದ್ೆದೀವೆ.  ಸುಧಾರಣೆಯ ಕರಮಗಳನ್ುು ಇಲ್ಲಿ focus 
ಮಾಡಿ ಎಿಂದ್ು ಹೀೆಳಿದ್ದೆೀವೆ.    

ವಿಶೆೀಷವಾಗಿ ಶಾಲಾ ಮಕಾಳ ಕಲ್ಲಕೆಯ ಬಗೆೆ ತ್ಮಗಲೆಾಿ ಹೆಚಿಿನ್ ಗಮನ್ ಇರುತ್ುದ್ೆ.  ಕೆೀವಲ 
22 ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹಚೆುಿ ಕಲ್ಲಕಾ ಫಲ್ಲತಾಿಂಶವಿರುತ್ುದ್ೆ.  ಕಲ್ಲಕಾ ಫಲ್ಲತಾಿಂಶ ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮಯಿದ್ೆ 
ಹಾಗೊ dropout ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸಿು ಇದ್ಯೆೀ ಅವುಗಳನ್ುು ಕೆಿಂಪ್ು ಬಣ್ಣದ್ಲ್ಲಿ ತೆೊೀರಿಸಲಾಗಿದ್ುದ, 
ಅವುಗಳ ಮೀಲೆ ಹೆಚಿಿನ್ focus ಮಾಡಬೀೆಕೆಿಂದ್ು ಅಥಾ.  ಅದ್ನ್ುು ನಾವು ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲಾಖ್ಗೆ ೆ
ಕೆೊಟ್ಟಿದ್ದೆೀವೆ.   
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ಎಸ್ ಡಿ ಜಿ  5 - ಲ್ಲಿಂಗ ಅಸಮಾನ್ತೆ 

ತಾವಿೀಗ ಲ್ಲಿಂಗ ಅಸಮಾನ್ತೆಯ ಬಗೆೆ ಪ್ವರ್ ಪಾಯಿಿಂಟ್ನ್ಲ್ಲಿ ನೆೊೀಡುತಿುದದೀರಿ.  ಇದ್ು 
ಉತ್ುರ ಕನಾಾಟಕ ಭಾಗದ್ಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಿಗ ೆಇದ್ೆ. ನ್ಮಾ ರಾಜಯದ್ 97 ತಾಲೊಿಕುಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ಲಿಂಗ ಅಸಮಾನ್ತೆ 
ಹೆಚಿಿಗ ೆಇದ್ೆ. ಲ್ಲಿಂಗ ಅಸಮಾನ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮತೆು ಅದ್ೀೆ ಬಹುಆಯಾಮದ್ ಬಡತ್ನ್ ಬರುತ್ುದ್.ೆ  ಹೆಣ್ುಣ 
ಮಕಾಳಿಗ ೆಆಸಿು ಹಕುಾ ಇದ್ಯೆಾ? ಅವರಿಗೆ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇದ್ೆಯಾ? ಅವರಿಗೆ ಆರೊೆೀಗಯ ಇದ್ೆಯಾ? ಇತಾಯದ 
ಬರುತ್ುವೆ.  ಈ ಎಲಾಿ ಸೊಚಯಿಂಕಗಳು ಸ್ೀೆರಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ುು ಮಕಾಳಾ ಕಲಾಯಣ್ ಇಲಾಖ್ಯೆವರು 
ಮತ್ುು ಉಳಿದ್ ಇಲಾಖ್ಯೆವರು ಇಲ್ಲಿ focus ಮಾಡಿದ್ರ,ೆ ಬದ್ಲಾವಣೆಗಳನ್ುು ತ್ರುವುದ್ಕೆಾ ಸ್ಾಧ್ಯವಿದ್ೆ.  
ಈ 97 ತಾಲೊಿಕುಗಳ ಪ್ಟ್ಟಿ ನ್ಮಾ ವಬೆ್ಸ್ಟೆ್ನ್ಲ್ಲಿದ್ೆ. ತ್ಮಗೆ ಅದ್ರ ಪ್ಟ್ಟಿಯನ್ುು ಕೆೊಡುತೆುೀನ.ೆ 

AKANKSHA ತ್ಿಂತಾರಿಂಶ 

     ನಾವು “AKANKSHA”್ ಎಿಂಬ ತ್ಿಂತಾರಿಂಶವನ್ುು ಪಾರರಿಂಭ ಮಾಡಿದ್ೆದೀವೆ. ಇದ್ು ತ್ಮಗ ೆ
ಉಪ್ಯೀಗವಾಗುತ್ುದ್ೆಿಂದ್ು ಇದ್ರ ವಿವರವನ್ುು ಕೆೊಡುತಿುದ್ೆದೀನೆ. ಇದ್ು CSR. ಈಗ ನ್ಮಗ ೆ
ಆಯವಯಯದ್ಲ್ಲಿ ಎಷುಿ ಹಣ್ ಇದ್ೆ, ಅದ್ಲಿದ್ೆೀ ಹೆಚಿಿನ್ ಹಣ್ವನ್ುು ವಿನ್ೊತ್ನ್ವಾದ್ಿಂತ್ಹ 
ಕಾಯಾಕರಮಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬೆೀಕೆಿಂದ್ು ಹೆೀಳಿ ಒಿಂದ್ು single portal ಮಾಡಿದ್ೆದೀವೆ.  ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ು 
ಮಾಡಿದ್ೆದೀವೆಿಂದ್ರ,ೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸ್ಾವಿರ Corporate companies ಅವರ ಒಿಂದ್ು ಮಾಹಿತಿ  
contact links, ನ್ಮಾ 15 ಸ್ಾವಿರ ತಾಲೊಿಕು ಮಟಿದ್ ಎಲಾಿ ಇಲಾಖ್ಗೆಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಆ ಮೀಲ ೆ
ಸುಮಾರು 5 ಸ್ಾವಿರ ಎನ್.ಜಿ.ಒ.,ಗಳು  ಇವರಲೆಿನ್ುು ಈ portal  ನ್ಲ್ಲಿ entry ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ 
ಲ್ಲಿಂಕ್ ಕೆೊಟ್ಟಿದ್ೆದೀವೆ.  ಈ ಲ್ಲಿಂಕ್ ಮೊಲಕ ಯಾವ  ಇಲಾಖ್ಯೆವರು ತ್ಮಾ ಕ್ೆೀತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಈಗ 
ಉದ್ಾಹರಣೆ ಒಿಂದ್ು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಿಂದ್ು Computer Lab ಆಗಬೀೆಕು. ಅದ್ು  CSR ನಿಂದ್  
ಆಗಬೀೆಕು.  ಇದ್ು CSR Fund ನಿಂದ್ ಆಗಬೀೆಕು.  ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲಾಖ್ೆಯಿಿಂದ್ ಹಣ್ ಬಿಂದಲಿವೆಿಂದ್ು 
ಇಟುಿಕೊೆಳೂೆುೀಣ್.  ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲಾಖ್ಯೆವರು Website ಗೆ ಹೆೊೀಗಿ ಅವರ ಶಾಲಯೆ ಬಗೆೆ  ಮತ್ುು 
ಅವರ ಬೆೀಡಿಕೆಯ ಬಗೆೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತಾುರೆ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ುದ್ೆ ಎಿಂದ್ರೆ, Corporates ರವರು 
ಎಲ್ಲಿ ಆಸಕು ಇದ್ೆಯೀ ಯಾದ್ಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆೊಡಬೀೆಕೆೊೀ, ಬಾಗಲಕೊೆೀಟೆಯಲ್ಲಿ  ಕೆೊಡಬೀೆಕೆೊೀ ಎಿಂದ್ು 
Corporates ಗಳಿಗೆ ಇದ್ು ಕಣಾಣರೆ ಕಾಣಿಸುತ್ುದ್ೆ.  ಆಮೀಲ ೆಅವರ guidelines ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ 
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ಕಾಲಮಿತಿ ಪ್ರಕಾರ,  ಅವರು ಆಯ್ಕಾ ಮಾಡುತಾುರ.ೆ  ಆಯ್ಕಾ ಮಾಡಿ ಅವರಿಬಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಿಂದ್ು  
Online  ಆಗಿ MoU ಆಗಿಬಿಡುತಾುರ.ೆ ಅಿಂದ್ರೆ, ನಾನ್ು ಹಣ್ ಕೊಡುತೆುೀನೆ, ನೀನ್ು ಅದ್ನ್ುು 
implement ಮಾಡಿ work  ಮಾಡಬೀೆಕು.  ಆ ವರದ ಬಗೆೆ Photo, Video, Amount, 
Utilization Certificate ಎಲಿವೂ ಆನ್ಲೆೈನ್ನ್ಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ುದ್ೆ.  ನ್ಮಗೆ ಒಿಂದ್ು ವಷಾದ್ಲ್ಲಿ 287 
ಕೆೊೀಟ್ಟ ರೊಪಾಯಿಗಳ ಅನ್ುದ್ಾನ್ CSR ರಡಿ ಬಿಂದದ್.ೆ ತ್ಮಾ ತ್ಮಾ ಕ್ೆೀತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಿಂಧ್ಪ್ಟಿ 
ಇಲಾಖ್ಯೆ ಎಲಾಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ Akanksha  Portal ಪಾಸ್ವಡ್ಾವನ್ುು ನೀಡಲಾಗಿದ್.ೆ ಅವರು 
ಪಾಸ್ವಡ್ಾವನ್ುು ಹಾಕದ್ರ,ೆ ನಾವು CSR Partners ಗೆ ಒಿಂದ್ೀೆ  ಕೆೊೀಟಾದಿಂದ್ ಅವರನ್ುು  ಆಯ್ಕಾ 
ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ ಬಿಡಬಹುದ್ು ಮತ್ುು follow-up ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ ಬರುತ್ುದ್ೆ.  ಇದ್ು  “Akanksha  
ತ್ಿಂತಾರಿಂಶದ್”್ಒಿಂದ್ು  ನೆೊೀಟ.   

 ಕನಾಾಟಕ  ಶಾಸಕರ ಸಿಳಿೀಯ  ಪ್ರದ್ೆೀಶಾಭಿವೃದಿ  ಯೀಜನೆಯ  

ಪ್ರಗತಿ ಪ್ರಿಶ್ೀಲನಾ ಸಭೆಯ ವಿವರ  

   ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು ಹೆೀಳಿದ್ಿಂತೆ,  ಶಾಸಕರ ಸಿಳಿೀಯ  ಪ್ರದ್ೆೀಶಾಭಿವೃದಿ  ಯೀಜನೆಯನ್ುು 
ಮಾಡಿದ್ೆದೀವ.ೆ ಅದ್ನ್ುು  ಒಿಂದ್ು “ಗಾಿಂಧಿ ಸ್ಾಕ್ಷ್ಮ ತ್ಿಂತಾರಿಂಶವನ್ುು”್ ್ ಮಾಡಿದ್ೆದೀವೆ.  ಈ ವಷಾದ್ 
2020-21ರ  ಪಾರರಿಂಭದ್ಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ ಜಿಲೆಿಗಳದ್ುದ  ಸ್ೀೆರಿ ಒಟುಿ 812 ಕೆೊೀಟ್ಟ ರೊಪಾಯಿಗಳ ಅನ್ುದ್ಾನ್ 
ಖ್ಚಾಾಗದ್ೆ ಅವರ ಪಿ.ಡಿ ಖ್ಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ ಇದ್ೆ. As on 1st of April, ಈ ಆರ್ಥಾಕ  ವಷಾದ್ 
ಪಾರರಿಂಭದ್ಲ್ಲಿ.   ಅದ್ರ ವಿವರ ತಾಲೊಿಕುವಾರು  ಮತ್ುು ಜಿಲಾಿವಾರು ಇದ್ೆ. ಅದ್ು ಸಿಗುತ್ುದ್ೆ. ಆ ಮೀಲ ೆ
ಈ ವಷಾ 450 ಕೆೊೀಟ್ಟ ರೊಪಾಯಿಗಳನ್ುು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ೆ.  ಈಗ ಅವರ ಬಳಿ ಒಟುಿ 
ರೊ.1,273 ಕೊೆೀಟ್ಟ ರೊಪಾಯಿಗಳು ಲಭಯವಿದ್ೆ. ಇದ್ರ ಪೆೈಕ ಇದ್ುವರೆಗೊ ಖ್ಚುಾ ಆಗಿರುವಿಂತ್ಹ 
ಹಣ್ ಒಟುಿ ರೊ.726 ಕೊೆೀಟ್ಟ ರೊಪಾಯಿಗಳು. ಉಳಿಕೆ 500 ಕೆೊೀಟ್ಟ ರೊಪಾಯಿಗಳು  ಅವರ  
ಖ್ಾತೆಯಲ್ಲಿ  ಲಭಯವಿದ್ೆ.  ಈ ತ್ಿಂತಾರಿಂಶದ್ಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ುದ್ೆ ಎಿಂದ್ರ,ೆ ಮಾನ್ಯ 
ಶಾಸಕರುಗಳು ಯಾವಾಗಲೊ ಅವರ ಪ್ರಸ್ಾುವನೆಯನ್ುು Deputy Commissioner ಅಥವಾ 
Assistant Commissioner ರವರಿಗೆ ಕೆೊಡುತಾುರೆ. ಅದ್ನ್ುು ಡಿ.ಸಿ., ಕಛೆೀರಿಯಲ್ಲಿ  enter 
ಮಾಡುತಾುರ.ೆ ಆ ರಿೀತಿ enter ಮಾಡಿದ್ ಕೊಡಲೀೆ, ಸಿಂಬಿಂಧ್ಪ್ಟಿ ಶಾಸಕರು ಹೆೀಳಿರುತಾುರೆ,  ಇಿಂತ್ಹ 
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ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ುು  Panchayath Raj Engineering Department  Engineer  ಅಥವಾ 
PWD Engineer ಬೆೀರಯೆವರ ಕಡಯೆಿಿಂದ್  ಮಾಡಿಸಬೆೀಕು,  ಅದ್ಕೆಾ ಸ್ಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ು ಮೊರು 
ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ಐದ್ು ಲಕ್ಷ ರೊಪಾಯಿಗಳು ಆಗಿರಬಹುದ್ೆಿಂದ್ು ಅವರ ಪ್ರಸ್ಾುವನಯೆಲ್ಲಿ  ಕೆೊಡುತಾುರೆ.  
ಅದ್ರ ಅಿಂಕ-ಅಿಂಶಗಳು ಈ  ತ್ಿಂತಾರಿಂಶದ್ಲ್ಲಿ enter ಆಗುತ್ುದ್ೆ.  ನ್ಮಾ ನದ್ೆೀಾಶನ್ ಏನಲಿ. ಆದ್ರ,ೆ   
ಬಹತೆೀಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡುತಿುಲಿ. ಈ ತ್ಿಂತಾರಿಂಶವನ್ುು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಬಹಳ ವೆೀಗವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ುು 
ಮಾಡಬಹುದ್ು ಎಿಂದ್ು ಹೆೀಳುವುದ್ಕಾೆ ಇಷಿಪ್ಡುತೆುೀನೆ. ಈ ತ್ಿಂತಾರಿಂಶದ್ಲ್ಲಿentry ಮಾಡಿದ್ ತ್ಕ್ಷಣ್ 
ತಾವು ಯಾವ ಏಜೆಸಿಸಗೆ ಹೆೀಳಿದದೀರಿ, let us say PRED, ಜಿಲಾಿ PRED Executive Engineer 
ಗೆ  ಅದ್ು ಹೆೊೀಗುತ್ುದ್ೆ. ಅದ್ು ಮಾತ್ರವಲಿ. ತಾವು ಹಳಿುಯ ಹೆಸರನಾುಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆ ಸಿಳವನ್ುು 
ಹೆೀಳಿದ್ರ ೆ low-down  ಯಾರು AEE ಇದ್ಾದರ,ೆ ಅವರಿಗೊ ಸಹ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಹೆೊೀಗುತ್ುದ್ೆ. 
ಅಿಂದ್ರೆ, ಶಾಸಕರ ಪ್ರಸ್ಾುವನೆ  ಬಿಂದ್ ಕೊಡಲೀೆ,  AEE ಹೊೆೀಗುತ್ುದ್ೆ. ಆಗ ಅವರು  ಏನ್ು 
ಮಾಡಬೀೆಕೆಿಂದ್ರೆ, ಅವರು ಸಿಳ ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಿ site availability  ಇದ್,ೆ line estimate 
ಮಾಡಿ,  ಇದ್ು ಇಷುಿ ಅಳತೆ ಇದ್ೆ,  ಇದ್ಕೆಾ ಇಷುಿ ಅಮೌಿಂಟ್ ಆಗುತ್ುದ್ೆಿಂದ್ು ಅವರು line 
estimate ಅನ್ುು ಹಾಕ ವಾಪ್ಸುಸ ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಅಥವಾ Assistant  Commissioner 
ರವರಿಗ ೆಕೆೊಡಬೀೆಕು. ಅದ್ರ ಮೀಲೆ ಅವರು ಆಡಳಿತ್ ಅನ್ುಮೀದ್ನೆ ಕೊೆಡಬೀೆಕು. ಜೆೊತೆಗೆ ಅವರು 
75% ಅಿಂದ್ರೆ, 5 ಲಕ್ಷ ರೊಪಾಯಿಗಳಿದ್ದರ,ೆ ಅದ್ರ 75% ಹಣ್ವನ್ುು ಇಿಂಜಿನಯರ್ಗೆ advance  
ಕೆೊಡುತಾುರ.ೆ PRED or KREDL  ಎಲಾಿ ಹಾಕ ಕೆೊಡುತಾುರ.ೆ ಇದ್ಾದ್ ಮೀಲ ೆಇಿಂಜಿನಯರ್ ಏನ್ು 
ಮಾಡಬೀೆಕೆಿಂದ್ರೆ, ತಾವು ಯಾವ ಗುತಿುಗೆದ್ಾರರಿಗ ೆಹೆೀಳಿರುತಿುೀರಿ ಅವರಿಗೆ entrust  ಮಾಡಬೀೆಕು.  
ಐದ್ು ಲಕ್ಷ ರೊಪಾಯಿಗಳಿಗಿಿಂತ್ ಕಡಿಮ ಇದ್ದರ ೆಟೆಿಂಡರ್ ಇರುವುದಲಿ.  ಐದ್ು ಲಕ್ಷ ರೊಪಾಯಿಗಳಿಿಂತ್ 
ಹೆಚಿಿಗ ೆಇದ್ದರ ೆಟೆಿಂಡರ್ ಮಾಡಬೀೆಕಾಗುತ್ುದ್.ೆ ಇದ್ು majority work five percent ಐದ್ು ಲಕ್ಷ 
ರೊಪಾಯಿಗಳಿಗಿಿಂತ್ ಕಡಿಮ ಇರುತ್ುದ್ೆ. ಅವರು ಸಿಳಿೀಯ ಗುತಿುಗೆದ್ಾರರಿಗ ೆಕಲೆಸವನ್ುು ಕೆೊಡಬೀೆಕು. 
ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ುು ಮಾಡಿದ್ ಮೀಲೆ  ಅದ್ರ ಒಿಂದ್ು ಪೆೊೀಟೊೆೀವನ್ುು upload ಮಾಡುತಾುರೆ.  
ಅದ್ಾದ್ ಕೊಡಲೀೆ ಡಿ.ಸಿ., ಕಛೆೀರಿಗ ೆ ಅಥವಾ ಎ.ಸಿ., ಕಛೆೀರಿಗ ೆ  ಉಳಿದ್ ಮತ್ುವನ್ುು ಪಾವತಿ 
ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ ಅವರ ಇಿಂಜಿನಯವರ ಕಛೆೀರಿಗ ೆ ಕೆೊಡಬೀೆಕು.  ಇದ್ು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿದ್.ೆ ಆದ್ರೆ,  
ಹಿಿಂದನ್ ಪ್ದ್ದತಿ ಯಾವ ರಿೀತಿ ನ್ಡದೆ್ು ಬಿಂದದ್ೆ ಎಿಂದ್ರೆ, ಅದ್ು ತ್ಮಗೆ ಹೆಚಿಿನ್ ಅನ್ುಭವ ಇರಬೀೆಕು.  
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ತಿಿಂಗಳಾನ್ುಗಟಿಲೆೀ ಕಡತ್  move ಆಗುವುದಲಿ. ಆ ಕಡತ್ Executive Engineer Office ನ್ಲ್ಲಿ 
ಬಿದದರುತ್ುದ್ೆ. Executive Engineer Office ರವರು AEE ಗೆ ಕಳುಹಿಸುತಾುರೆ. AEE ರವರು 
ಸಿಳಕೆಾ ಹೆೊೀಗುವುದಲಿ. Estimate ಅನ್ುು ಕೆೊಡುವುದಲಿ. ಈ ರಿೀತಿಯಾಗಿ ಬಹಳಷುಿ ಕೆಲಸಗಳು 
ವಷಾಗಟಿಲೀೆ ಬಾಕ ಇವೆ. ಅದ್ಕೆಾ ತ್ಮಾ ಸಹಕಾರದಿಂದ್ ಇದ್ನ್ುು ಹೀೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದ್ು 
ಎಿಂಬುದ್ರ ಬಗೆೆ ಸಾಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೆೊಡಿ  ಎಿಂದ್ು  ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು ಕರದೆದ್ದರು.  ತ್ಮಾ 
ಸಹಕಾರ ಇದ್ದರ,ೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೀಲೆ ಹಚೆಿಿನ್ monitor  ಮಾಡಿದ್ರ,ೆ ಅವರು  
ಮಾಡಲೀೆಬೆೀಕಾಗುತ್ುದ್ೆ.  ಈ ಎಲಾಿ ವಯವಸೆ್ಿಯನ್ುು ಕೆೊಟ್ಟಿದ್ೆದೀವೆ. ಆದ್ರೆ. ನಾನ್ು  ಪ್ರತಿ ದವಸ 
ಬೆಳಗೆೆಯಿಿಂದ್ ಸಿಂಜೆಯವರಗೆೆ ಪೆೊೀನ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ನ್ುು update  ಮಾಡಿಲಿ, ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲಿ, 
ಇದ್ು ಹಾಗೆಯ್ಕೀ ಇದ್ೆ  ಎಿಂದ್ು ಹೆೀಳಬೀೆಕಾಗಿದ್.ೆ ತ್ಿಂತಾರಿಂಶ ಮಾಡಿದ್ರೊ ಸಹ, ಪ್ರಯೀಜನ್ ಇಲಿ. 
ಇವರು ಹಿಿಂದನ್ ಪ್ದ್ದತಿಯನ್ುು ಬಿಡಬೆೀಕು. ಅವರು Executive Engineer ರವರಿಗ ೆ
ಕಳುಹಿಸುವುದ್ು, ಮತೆು Assistant Executive Engineer  ರವರಿಿಂದ್ ಬಿಲ್ ಬರುವುದ್ು, ಮತುೆ 
ಅವರು  ಪೆೀಮಿಂಟ್ ಮಾಡುವುದ್ು ಮಾಡುತಾುರೆ.   Estimate  ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ ಒಿಂದ್ೊೆಿಂದ್ು ವಷಾ 
ತೆಗೆದ್ುಕೊೆಳುುತಿುದ್ಾದರೆ.  ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು ಮತ್ುು ಕಾಯಾದ್ಶ್ಾಯವರು ಸಭ ೆ
ಮಾಡಿದ್ಾದರ.ೆ  ಇದ್ನ್ುು ಯಾವ ರಿೀತಿ simplify  ಮಾಡಬಹುದ್ು ಎಿಂದ್ು ಚಚೆಾ ಮಾಡಿದ್ಾದರ.ೆ ತ್ಮಾ 
ಕೆಲಸ ಆರ್ಡಿಪಿಆರ್ನ್ಲ್ಲಿ  85%  ಬರುತ್ುದ್ೆ. ತಾವು PRED ಗೆ ಕೆೊಡುತಿುೀರಿ. PRED ನ್ಲ್ಲಿ ನ್ಮಾ 
ಕೆಲಸ   implement  ಬೆೀಗವಾದ್ರ,ೆ ತ್ಮಾ ಕೆಲಸ ಬೆೀಗ ಆಗುತ್ುದ್ೆ. ವಷಾಗಟಿಲೆೀ ಹಳೆಯ ಕೆಲಸ 
10 ವಷಾ, 8 ವಷಾವಾದ್ರೊ ಸಹ ಆಗುವುದಲಿ. ಆದ್ರೊ ಸಹ, ಕೆಲಸ  ನ್ಡಯೆುತಿುದ್.ೆ Progress  
ಇಲಿವೆಿಂದ್ು ಲೆಕಾ ಹಾಕುತಿುರುತೆುೀವೆ. ನಾವು PRED  ರವರಿಗ ೆ ಏನ್ು ಹೆೀಳುತೆುೀವೆಿಂದ್ರೆ,  ಜಿಲಾಿ 
ಪ್ಿಂಚಾಯಿತಿ ಕೆಲಸಕೆಾ AEEಗೆ ನ್ರೀೆಗಾದ್ಲ್ಲಿ ಉದ್ಾಹರಣೆಗ ೆ ಐದ್ು ಲಕ್ಷ ರೊಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಪ್ವರ್ 
ಕೆೊಟ್ಟಿದ್ಾದರೆ.  3 ರಿಿಂದ್ 4 ಗಾರಮ ಪ್ಿಂಚಾಯಿತಿಗ ೆಒಬಬ AEE ಇರುತಾುರ.ೆ ಆ AEE ಗೆ KLADs  
ಕೊಡ ನೆೀರವಾಗಿ ಡಿಸಿ ಕಛೆೀರಿಯಿಿಂದ್ಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎಸಿ ಕಛೆೀರಿಯಿಿಂದ್ಾಗಲ್ಲ  ನೆೀರವಾಗಿ  
ತ್ಿಂತಾರಿಂಶದಿಂದ್ ಪ್ತ್ರ ಹೊೆೀಗುತ್ುದ್ೆ. ವಿಷಯ ಹೆೊೀಗುತ್ುದ್ೆ. 5 ಲಕ್ಷ ರೊಪಾಯಿಗಳ ಮೀಲೆ ಇದ್ದರೆ, 
Executive Engineer ರವರು ಟೆಿಂಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ.  99% ಕೆಲಸವನ್ುು AEE ರವರು  ಗಾರಮ 
ಪ್ಿಂಚಾಯಿತಿ ಮಟಿದ್ಲ್ಲಿ ನೆೀರವಾಗಿ implement ಮಾಡಲ್ಲ. ತಾವು ಹೆೀಳಿದ್ಾಗೆ ಸಿಳಿೀಯ ಸಿಂಸೆ್ಿಯ 
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ಗುತಿುಗೆದ್ಾರರಿಗ ೆ  ಕೆೊಡಲ್ಲ. ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ ಮೀಲೆ ಪೆೊೀಟೊೆವನ್ುು ಹಾಕ 
ಕೆೊಟಿರೆ, ತ್ಿಂತಾರಿಂಶದಿಂದ್ remaining 25% ಮತ್ರವನ್ುು ಕೆೊಡುತಾುರೆ.  ಆ ಬಗೆೆ ಎರಡು ದ್ೊರು 
ಬರುತಿುದ್ೆ. ಒಿಂದ್ು estimates  ಬರುತಿುಲಿ.  ಏಕೆಿಂದ್ರ,ೆ ಇದ್ು ಇಿಂಜಿನಯವರ ಲೆೈನ್. 
ಎರಡನೆಯದ್ಾಗಿ, estimate ಕೆೊಟಿರೊ ಸಹ,  administrative approval  ಆಗಿ ಮುಿಂಗಡ 
ಕೆೊಟಿರೊ ಅಲ್ಲಿ implementation  ಮಾಡುತಿುಲಿ.  Implementation  ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ ಬಹಳ 
ತ್ಡ ಮಾಡುತಿುದ್ಾದರ.ೆ  ಇಿಂಜಿನಯವರು ನ್ಮಾ ಬಳಿ ಜನ್ರು ಇಲಿವೆಿಂದ್ು ಹೆೀಳುತಾುರೆ.  ನಾವು ಈ 
ಪ್ರಿಸಿಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ೆದೀವೆ.                                                                                                  

ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತಯೆಲ್ಲಿ ಸಭ ೆ ನ್ಡದೆ್ಾಗ, ಹಿಿಂದನ್ ಕೆಲವು ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ 
ಅನ್ುದ್ಾನ್ ಕೆೊಟ್ಟಿಲಿ ಮತ್ುು ಅದ್ನ್ುು ಖ್ಚುಾ ಮಾಡುತಿುಲಿ, ಪಿ.ಡಿ ಅಕೌಿಂಟ್ನ್ಲ್ಲಿ ಸುಮಾನೆ 
ಹಣ್ವಿದ್ೆಯ್ಕಿಂದ್ು ಹೆೀಳುತಿುದ್ದರು. ಆದ್ರೆ, ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಮುಿಂದ್ಾಳತ್ಾದಿಂದ್ ಆರ್ಥಾಕ 
ಇಲಾಖ್ಯೆವರು ಇದ್ಕಾೆ ಒಪಿಪಗೆ ನೀಡಿದ್ಾದರ.ೆ ಈಗ ಕೆೊೀವಿಡ-೧೯ ಎಿಂದ್ು ಎರಡು ವಷಾಗಳನ್ುು 
ಬಿಟಿರ,ೆ ಪ್ರತಿಯಬಬ ಶಾಸಕರಿಗ ೆ ಎರಡು ಕೆೊೀಟ್ಟಯ ಅನ್ುದ್ಾನ್ ಕೆೊಡುವುದ್ಕೆಾ ಬದ್ಿರಿದ್ೆದೀವೆ. ಈಗ 
ಯಾವುದ್ೆೀ ಕಿಂತ್ುಗಳನ್ುು ಸಹ ಕಟ್ ಮಾಡುತಿುಲಿ. ನೀವು ಖ್ಚುಾ ಮಾಡಿದ್ರ,ೆ ಅದ್ಕೆಾ ಹಚೆುಿವರಿ 
ಫಿಂಡ ಕೊೆಡುತೆುೀವೆಿಂದ್ು ಆರ್ಥಾಕ ಇಲಾಖ್ಯೆವರು ಲ್ಲಖಿತ್ವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ಾದರ.ೆ  ಈಗ ನ್ಮಾ ಮುಿಂದ್ ೆ
ಇರುವಿಂತ್ಹ ಪ್ರಶೆು ಏನೆಿಂದ್ರೆ, ಅದ್ನ್ುು ಬೆೀಗ ಹೆೀಗ ೆ ಖ್ಚುಾ ಮಾಡಿಸುವುದ್ು ಎಿಂಬುದ್ಕೆಾ 
ವಿಕೆೀಿಂದರೀಕರಣ್ವಾಗಬೀೆಕು. ಈಗ ಅದ್ಕೆಾ accountability ಇದ್ೆದ ಇರುತ್ುದ್ೆ. ಪ್ರತಿಬಾರಿ ಈ 
ತ್ಿಂತಾರಿಂಶವನ್ುು ಉಪ್ಯೀಗಿಸುವುದ್ರಿಿಂದ್ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಗೊ ಸಹ ಅದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ುದ್ೆ. 
ಈಗ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ಕ್ೆೀತ್ರವಾರು ಮತ್ುು ಶಾಸಕವಾರು ಪ್ರಗತಿಯನ್ುು ತೆೊೀರಿಸುತುೆೀವೆ. ಈಗ 
ಅವರ ಅಕೌಿಂಟ್ನ್ಲ್ಲಿ opening balance ಎಷುಿ ಇತ್ುು? ಅವರಿಗೆ ಎಷುಿ ಹಣ್ ಬಿಂತ್ು? ಎಷುಿ ಹಣ್ 
ಖ್ಚಾಾಗಿದ್?ೆ ಎಷುಿ advance ಹೆೊೀಗಿದ್ೆ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ ಪೆೀಮಿಂಟ್ ಎಷುಿ ಇದ್ೆ? ಅವರು 
ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಎಷುಿ ಕೆಲಸವನ್ುು propose ಮಾಡಿದ್ಾದರ?ೆ ಮತ್ುು ವಾಸುವವಾಗಿ ಎಷುಿ ಕೆಲಸ 
ಅನ್ುಷಾಾನ್ಗೆೊಿಂಡಿವ ೆಎಿಂಬ up to date ಮಾಹಿತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವಿಂತಿರಬೀೆಕು. ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳ 
ಕಚೆೀರಿಗ ೆ ಕೊೆಡುವಿಂತ್ಹ ಎಲಾಿ ಎಿಂಜಿನಯರಿಿಂಗ್ ಕೆಲಸವನ್ುು update ಮಾಡಲ್ಲ. ಈಗ 
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financial matter ಅನ್ುು ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೆೀರಿಯವರು update ಮಾಡುತಾುರ.ೆ ಈಗ 
ಎಿಂ.ಎಲ.ಎ ಮತ್ುು ಎಿಂ.ಎಲ.ಸಿ ಗೆ ಎಷುಿ ಇದ್ಯೆ್ಕಿಂದ್ು ತಿಳಿಸುತೆುೀವೆ. ಎಿಂ.ಎಲ.ಸಿ ಗಳಿಗೆ ಆರು 
ವಷಾದ್ವರೆಗೆ ಎಿಂದ್ು ಕಾಣ್ುತ್ುದ್ೆ. ನ್ನ್ು ಬಳಿ ಅತ್ುಯತ್ುಮ ಆಡಳಿತ್ಕೆಾ ಸಿಂಬಿಂಧ್ಪ್ಟಿಿಂತೆ ಪ್ುಸುಕ ಇದ್ೆ. 
ತಾವುಗಳು ಇದ್ನ್ುು ನೆೊೀಡಬಹುದ್ು. ಈಗ ಬೆೀರ ೆ ಬೆೀರ ೆ ಯೀಜನೆಗಳಿಿಂದ್ ಕೆಲವು ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಒಳೆುಯ ಕೆಲಸ ಸಹ ಆಗುತಿುದ್ೆ. ಈಗ ತ್ಮಾ ಕ್ೀೆತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಳುೆಯ ಕೆಲಸವಾಗಿದ್ದರ ೆ ಅವುಗಳ 
ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು ನೀಡಿದ್ರ,ೆ ನೀತಿ ಆಯೀಗದ್ವರು ಅದ್ನ್ುು ಕೆೀಿಂದ್ರ ಮಟಿದ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣ ೆ
ಮಾಡುತಾುರ.ೆ ಅದ್ನ್ುು ಬೆೀರ ೆಬೆೀರ ೆರಾಜಯದ್ವರಿಗೊ ಕೊಡ ಹಿಂಚಿಕ ೆಮಾಡುತಾುರೆ. ಈಗ ಮತೆೊುಿಂದ್ು 
ಪ್ುಸುಕ ಇದ್ೆ. ಅಿಂದ್ರ,ೆ ʼಮುನೆೊುೀಟ-೨೦-೩೦ʼ ‘Vision-20-30’.್ ಅಿಂದ್ರೆ, ನಾವು ೨೦೨೦-
೩೦ರ ಒಳಗಡ ೆಕನಾಾಟಕ ರಾಜಯದ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯಿಂದ್ು ಕ್ೆೀತ್ರದ್ ಯೀಜನೆಯನ್ುು ವಷಾ-ವಷಾ ಯಾವ 
ರಿೀತಿ ಸ್ಾಧ್ನೆ ಮಾಡಬೀೆಕು ಎಿಂದ್ು ಇದ್ೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ೨೦೩೦ರ ಒಳಗ ೆ ನ್ಮಾ ಗುರಿಯನ್ುು 
ಮುಟುಿತೆುೀವೆ. ಇದ್ರಿಿಂದ್ ಫಲ್ಲತಾಿಂಶ ಆಧಾರಿತ್ ಆಡಳಿತ್ವನ್ುು ಮುಟಿಲು ಸ್ಾಧ್ಯವಾಗುತ್ುದ್ೆ. 

ಈಗ ಬಾಗಲಕೆೊೀಟೆ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ ಎಿಂ.ಎಲ.ಸಿ ಗಳಿಗೊ ೧೩೫ ಕೊೆೀಟ್ಟ opening 
balance ಇತ್ುು. ಆದ್ರೆ, ನಾವು ಈ ವಷಾದ್ ಪಾರರಿಂಭದ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ೆದೀವೆ.  ಅವರಿಗೆ ೧೧೧ ಕೆೊೀಟ್ಟ 
ರೊಪಾಯಿಗಳಷುಿ ಹಣ್ವನ್ುು ನೀಡಿದ್ೆದೀವೆ. ಇನ್ುು ೨೪೬ ಕೊೆೀಟ್ಟ ರೊಪಾಯಿಗಳ ಹಣ್ ಖ್ಾತೆಯಲ್ಲಿ 
ಇದ್ೆ. ಆದ್ರೆ, ಇದ್ುವರಗೆೆ ಖ್ಚಾಾಗಿರುವುದ್ು ಕೆೀವಲ ೫೪ ಕೆೊೀಟ್ಟ ರೊಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ. ಇನ್ುು ೧೭೧ 
ಕೆೊೀಟ್ಟ ರೊಪಾಯಿಗಳ ಹಣ್ ಬಾಕ ಇದ್ೆ. ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು ಸಭ ೆ ಮಾಡಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 
ಬದ್ಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದ್ು ಏನೆಿಂದ್ರೆ, ಶಾಸಕವಾರು ಇಷುಿ ಮತ್ುವೆಿಂದ್ು ಆಗುತಿುತ್ುು. ಅದ್ಕೆಾ 
ಏನಾಗುತಿುತ್ುು ಎಿಂದ್ರೆ, ಬೆೀಗ ಬೆೀಗ ಖ್ಚುಾ ಮಾಡುತಿುದ್ದರು. ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಿಂತ್ು ಬಿಂದಲಿವೆಿಂದ್ು 
ಮತ್ುು ಒಿಂದ್ು ಕಿಂತ್ು ಬಿಂದದ್,ೆ ಎರಡು ಕಿಂತ್ು ಬಿಂದದ್ ೆ ಎಿಂದ್ು ಅದ್ಕೆಾ ಆರ್ಥಾಕ 
ಅನ್ುಮೀದ್ನೆಯನೆುೀ ಕೆೊಡುವುದಲಿವೆಿಂದ್ು ಅದ್ನ್ುು ನಲ್ಲಿಸುತಿುದ್ದರು. ಆದ್ರೆ, ಕೆಲವು 
ಶಾಸಕರುಗಳಿಿಂದ್ ಪ್ರಸ್ಾುವನೆಯ್ಕೀ ಬರುತಿುರಲ್ಲಲಿ. ಮಾಗಾಸೊಚಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಜೊನ್ ಮತ್ುು ಜುಲೈೆ 
ತಿಿಂಗಳಿನ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ಾುವನೆಗಳು ಬರಬೆೀಕು ಮತ್ುು ಆಗಸಿ್ ತಿಿಂಗಳಿನ್ಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗಬೀೆಕೆಿಂದ್ು. ಆಗ ಅವರ 
ಹಣ್ opening balance ಎಿಂದ್ು ಪಿ.ಡಿ ಖ್ಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯ್ಕೀ ಉಳಿಯುತಿುತ್ುು. ಆದ್ರೆ, ಈ 
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ವಷಾದಿಂದ್ ಅದ್ಕೆಾ ಬದ್ಲಾವಣೆಯನ್ುು ಮಾಡಿದ್ೆದೀವೆ. ಅಿಂದ್ರೆ, ಈಗ ಹಣ್ವನ್ುು ಶಾಸಕವಾರು 
ಹಿಂಚಿಕ ೆಮಾಡುವುದಲಿ. ನಾವು ಅದ್ನ್ುು ಜಿಲೆಿಗೆ ಕೊೆಡುತೆುೀವೆ. ಈಗ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಎಿಂ.ಎಲ.ಎ ಮತ್ುು 
ಎಿಂ.ಎಲ್.ಸಿ ಎಿಂದ್ು ಹತ್ುು ಜನ್ರು ಇರುತಾುರ.ೆ ಆಗ ಎರಡು ಕೆೊೀಟ್ಟ ರೊಪಾಯಿಯಿಂತ ೆಆ ಜಿಲೆಿಗೆ 
ಇಪ್ಪತ್ುು ಕೆೊೀಟ್ಟ ರೊಪಾಯಿಗಳನ್ುು ಕೊೆಡುತೆುೀವೆ. ತಾವು ಎರಡು ಕೊೆೀಟ್ಟ ರೊಪಾಯಿಗಳವರೆಗೊ 
ಯಾವುದ್ೆೀ ಒಿಂದ್ು ಅಡಚಣೆ ಇಲಿದ್ೆ ಅದ್ನ್ುು ಉಪ್ಯೀಗಿಸಬೀೆಕೆಿಂದ್ು ಎಲಾಿ ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ ೆ
ಆರ್ಥಾಕ ಇಲಾಖ್ಯೆಿಿಂದ್ ನದ್ೆೀಾಶನ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ೆ. ಈಗ ನಮಾ ಪಿ.ಡಿ ಖ್ಾತೆಗ ೆಕಿಂತ್ು ಬಿಂದಲಿ ಮತ್ುು 
ಎರಡು ಕೆೊೀಟ್ಟ ರೊಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಕೆೊಡುವುದ್ಕೆಾ ಆಗುವುದಲಿವೆಿಂದ್ು ಹೀೆಳುವುದ್ು ಮಾಗಾಸೊಚಿಗ ೆ
ವಿರುದ್ಿವಾಗುತ್ುದ್.ೆ  

(ಈ ಹಿಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಯೀಜನೆ, ಆರ್ಥಾಕ ಮತ್ುು ಸ್ಾಿಂಖಿಯಕ ಇಲಾಖ್ಯೆು ಪ್ರದ್ಶ್ಾಸಿದ್ 
Power Point Presentation ನ್ ಉಪ್ನಾಯಸವು ಮಧಾಯಹು 12 ಗಿಂಟೆ 45 ನಮಿಷಕೆಾ 

ಮುಕಾುಯಗೆೊಿಂಡಿತ್ು) 
 
 

 

 

 

 

ಶ್ರೀ ಕ.ೆಟ್ಟ. ಶ್ರೀಕಿಂಠೆೀಗೌಡ (ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತ್ುು):- ಎಲಿರಿಗೊ ನ್ಮಸ್ಾಾರ. 
ಇಿಂದನ್ ತ್ರಬೀೆತಿ ಶ್ಬಿರದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತಯೆನ್ುು ವಹಿಸಿಕೆೊಿಂಡಿರುವಿಂತ್ಹ ನ್ಮಾಲಿರ ನೆಚಿಿನ್ 
ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೀೆ ಮತ್ುು ಈ ತ್ರಬೀೆತಿ ಕಾಯಾಕರಮದ್ ರೊವಾರಿಗಳಾದ್ಿಂತ್ಹ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ 
ಬಸವರಾಜ ಶ್ವಲ್ಲಿಂಗಪ್ಪ ಹೆೊರಟ್ಟಿಯವರೆೀ, ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ಕಾಯಾದ್ಶ್ಾಯವರಾದ್ ಶ್ರೀಮತಿ 
ಕ.ೆಆರ್. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿೀಯವರೀೆ, ನ್ನ್ು ಎಲಾಿ ಸಹದ್ೆೊಯೀಗಿ ಸನಾತ್ರರೆೀ, ಅಧಿಕಾರಿ ವಗಾದ್ವರೀೆ, 
ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ುೆೀಹಿತ್ರೀೆ, 

ಸದನದಲಿ್ಲ  ಶಾಸಕರ ಜ್ವಾಬ್ದದ ರಿಗಳು, 

ಕತಯರ್ಯ ಗಳು ಮತ್ತತ  ಹಕ್ಕಕ ಗಳು, ಶಾಸನ 

ಸಭೆಯ ಪರಿಭಾಷೆ, ಪದಬಳಕ್ಷ, 

ಸಕಾರಾತಮ ಕ ಧೀರಣೆಗಳು 
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ವಿಶೆೀಷವಾಗಿ ನ್ೊತ್ನ್ವಾಗಿ ಕನಾಾಟಕ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುಗೆ ಆಯ್ಕಾಯಾಗಿರುವ ನ್ೊತ್ನ್ 
ಶಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ನ್ನ್ು ಅಭಿನ್ಿಂದ್ನೆಗಳನ್ುು ಸಲ್ಲಿಸುತೆುೀನೆ ಮತ್ುು ಸ್ಾಾಗತ್ವನ್ುು ಬಯಸುತೆುೀನೆ. ಕಳೆದ್ 2 
ದನ್ಗಳಿಿಂದ್ ಗಿಂಭಿೀರವಾದ್ ತ್ರಬೀೆತಿ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಡಯೆುತಿುದ್ೆ. ತ್ರಬೀೆತಿ ಅತ್ಯಿಂತ್ ಅಗತ್ಯ ಮತ್ುು ನನುೆ 
ಮತ್ುು ಇವತಿುನ್ ತ್ರಬೀೆತಿ ಅತ್ಯಿಂತ್ ಸಕಾಲ್ಲಕವಾಗಿದ್ೆ ಮತ್ುು ಪ್ರಸುುತ್ವಾಗಿದ್ೆ. ಕಾರಣ್ ಏನೆಿಂದ್ರೆ, 
ಮುಿಂದನ್ 14ನೆೀ ತಾರಿೀಖಿನಿಂದ್ ಅಧಿವೀೆಶನ್ ಪಾರರಿಂಭವಾಗುತಿುದ್ೆ. ಆ ಅಧಿವೆೀಶನ್ದ್ಲ್ಲಿ 
ಪಾಲೊೆೆಳುಬೆೀಕಾಗಿರುವಿಂತ್ಹ ನ್ಮಾ ಸದ್ಸಯರಿಗೆ ಈ ತಾಲ್ಲೀಮು ಅತ್ಯಿಂತ್ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ುು ಎಿಂದ್ು 
ನಾನ್ು ಭಾವಿಸುತೆುೀನೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿಯೊ ತ್ರಬೀೆತಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ಾವಾದ್ದ್ುದ ಎಿಂಬುದ್ರ ಬಗೆೆ ಪೆಿೀಟೆೊೀ 
ತ್ನ್ುದ್ೆೀ ಆದ್ಿಂತ್ಹ ಅಭಿಪಾರಯ ಕೆೊಡುತಾುನೆ. ತ್ಮಗೆಲಿರಿಗೊ ಗೆೊತಿುದ್ೆ, ರಾಜಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ್ದ್ 
ಪಿತಾಮಹ ʼಅರಿಸ್ಾಿಟಲ್̓ ಎಿಂದ್ು. ಅರಿಸ್ಾಿಟಲ್ ಅನ್ುು 2349 ವಷಾಗಳ ಹಿಿಂದ್ ೆ ಏತ್ಕಾಾಗಿ 
ರಾಜಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ್ದ್ ಪಿತಾಮಹ ಎಿಂದ್ು ಕರದೆದ್ಾದರಿೆಂದ್ರೆ, ಗಿರೀಕ್ ದ್ೆೀಶದ್ ಶೆರೀಷಾ ತ್ಜ್ಞನಾದ್ಿಂತ್ಹ 
ಅರಿಸ್ಾಿಟಲ್ ಅವತಿುಗೆ 153 ರಾಷರಗಳ ಸಕಾಾರಗಳ ಅಧ್ಯಯನ್ವನ್ುು ಮಾಡಿ, ʼದ ಪಾಲ್ಲಟ್ಟಕಸ್̓ 
ಕೃತಿಯನ್ುು ಕರಸು ಪ್ೊವಾ 328ರ ಹೊೆತಿುನ್ಲ್ಲಿ ರಚಿಸುತಾುರ.ೆ ಅಿಂದ್ರೆ, ಸರಿಸುಮಾರು 2349 
ವಷಾಗಳ ಹಿಿಂದ್.ೆ ಅಲ್ಲಿಯವರಗೆೆ ಆ ರಿೀತಿಯ ಯಾವುದ್ೆೀ ಕೃತಿಗಳು ರಾಜಾಯಡಳಿತ್ ಕುರಿತ್ು ಅಥವಾ 
ರಾಜಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ್ದ್ ಕುರಿತ್ು ಬಿಂದರಲ್ಲಲಿ. ಆ ಕಾರಣ್ಕಾಾಗಿ ಅರಿಸ್ಾಿಟಲ್ ಅವರನ್ುು ರಾಜಕೀಯ 
ಪಿತಾಮಹ ಎಿಂದ್ು ನಾವು ಇವತಿುಗೊ ಕರಯೆುತೆುೀವೆ.  

ಈ ಅರಿಸ್ಾಿಟಲ್ನ್ ಗುರು ಪೆಿೀಟೆೊೀ. ಪೆಿೀಟೊೆೀವಿನ್ ಶೆರೀಷಾ ಕೃತಿ, ʼದ ರಿಪ್ಬಿಿಕ್̓ . ದ 
ರಿಪ್ಬಿಿಕ್ನ್ಲ್ಲಿ ಅವರು ಐಡಿಯಲ್ ಸ್ೆಿೀಟ್ ಮತ್ುು ಜಸಿಿೀಸ್ ಬಗೆೆ ಹೆೀಳಿದ್ಾದರೆ. ಐಡಿಯಲ್ ಸ್ೆಿೀಟ್ 
ಎಿಂದ್ರೆ, ಆದ್ಶಾ ರಾಜಯ ಎಿಂದ್ು. ಆದ್ಶಾ ರಾಜಯ ಹೆೀಗಿರಬೆೀಕು ಎನ್ುುವಿಂತ್ಹ ಪ್ರತಿಪಾದ್ನೆ 
ಪೆಿೀಟೊೆೀವಿನ್ ಕೃತಿಗಳು ಹೀೆಗೆ ಆಗಿತ್ುು ಎಿಂದ್ರೆ, ಒಿಂದ್ು ರಾಜಯದ್ ಆಡಳಿತ್ವನ್ುು ಹತಾುರು ವಷಾಗಳ 
ತ್ರಬೀೆತಿ ಪ್ಡದೆ್ಿಂತ್ಹ ಬೀೆರ ೆ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಸಿಂಪ್ಕಾವೆೀ ಇಲಿದ್ ಜನ್ರಿಿಂದ್ಲೀೆ ಒಿಂದ್ು ರಾಜಯದ್ 
ಆಡಳಿತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಇರಬೀೆಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಒಿಂದ್ು ಆದ್ಶಾ ರಾಜಯ ನ್ಡಯೆುವುದ್ಕಾೆ ಸ್ಾಧ್ಯ 
ಎನ್ುುವಿಂತ್ಹದ್ದನ್ುು ತ್ನ್ು ದ ರಿಪ್ಬಿಿಕ್ ಎಿಂಬ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ನೆ ಮಾಡುತಾುರ.ೆ ಅದ್ರಿಂತ,ೆ 
ಅವರಿಗೆ ಸಿಂಸ್ಾರ ಇರಬಾರದ್ು, ಬೆೀರ ೆಯಾವುದ್ೆೀ ಸಿಂಪ್ಕಾ ಇರಬಾರದ್ು, ರಾಜಾಯಡಳಿತ್ದ್ ಕೌಶಲಯ 



Page 119 of 188 
 

ಹೆೀಗಿರುತ್ುದ್ ೆಎಿಂದ್ು ತ್ರಬೀೆತಿಯನ್ುು ನೀಡಿ, ಅವರಿಿಂದ್ ಆಡಳಿತ್ವನ್ುು ನ್ಡಸೆಬೆೀಕು ಎನ್ುುವಿಂಥದ್ದನ್ುು 
ಆ ಕಾಲಕಾೆ ಅಿಂದ್ರೆ, ಸುಮಾರು 2349 ವಷಾಗಳ ಹಿಿಂದ್ ೆ ಪೆಿೀಟೊೆೀ ಪ್ರತಿಪಾದ್ನೆ ಮಾಡುತಾುರ.ೆ 
ಅಿಂದ್ರೆ, ಈ ತ್ರಬೀೆತಿಯ ಮಹತ್ಾ ತ್ಮಗೆಲಿರಿಗೊ ಅಥಾವಾಯಿತ್ು ಎಿಂದ್ು ನಾನ್ು ಭಾವಿಸುತೆುೀನೆ. 

ತ್ಮಗೆಲಿರಿಗೊ ಗೊೆತಿುರುವಿಂತೆ, ಇವತಿುನ್ ದವಸ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ಾ ವಯವಸೆ್ಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು 
ಮಾದ್ರಿಗಳಿರುತ್ುವ.ೆ ಒಿಂದ್ು ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ಮೀಯ ಮಾದ್ರಿ, ಮತೆೊುಿಂದ್ು ಸಿಂಸದೀಯ ಮಾದ್ರಿ. 
Presidential type of Democratic Government and Parliamentary type of 
Democratic Government. ಅಮೀರಿಕಾ ದ್ೆೀಶ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ಮೀಯ ಮಾದ್ರಿಗೆ ಉದ್ಾಹರಣೆಯಾದ್ರ,ೆ 
ಬಿರಟನ್ ಮತ್ುು ನ್ಮಾ ದ್ೆೀಶ ಸಿಂಸದೀಯ ಮಾದ್ರಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಾಹರಣಯೆಾಗಿದೆ್ದೀವೆ. ಪಾರಚಿೀನ್ 
ಜಗತಿುನ್ಲ್ಲಿ ಗಿರೀಕ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ಾದ್ ಉದ್ಯದ್ ತ್ವರಾದ್ರ,ೆ ಆಧ್ುನಕ ಜಗತಿುನ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ಾದ್ 
ಉದ್ಯದ್ ತ್ವರೊರು ಬಿರಟನ್. ನಾವು ಬಿರಟನ್ ಮಾದ್ರಿಯ ಸಿಂಸದೀಯ ವಯವಸೆ್ಿಯನ್ುು 
ಒಪಿಪಕೆೊಿಂಡಿದ್ೆದೀವೆ. ಅಿಂದ್ರೆ, ಸಿಂಸದೀಯ ವಯವಸೆ್ಿಯಲ್ಲಿ ದ್ೆೀಶದ್ ಸಿಂಸತೆುೀ ಶರೆೀಷಾ. ರಾಜಯದ್ ಮಟಿದ್ಲ್ಲಿ 
ರಾಜಯದ್ ವಿಧಾನ್ಮಿಂಡಲವೆೀ ಶೆರೀಷಾ. ಬೆೀರ ೆ ಯಾರೊ ಅಲಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ಮೀಯ ಮಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಶೆರೀಷಾನಾಗಿ, ಎತ್ುರದ್ ಸ್ಾಿನ್ದ್ಲ್ಲಿ ನಲುಿತಾುನೆ. ಸಿಂಸದೀಯ ಮಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೀೆಿಂದ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಸಿಂಸತ್ುು ಮತ್ುು 
ರಾಜಯದ್ಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ್ಮಿಂಡಲ ಶೆರೀಷಾವಾಗಿ ನಲುಿತ್ುದ್ೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇವತಿುನ್ ದವಸ ಕೆೀಿಂದ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಈ 
ಸಿಂಸತಿುಗ ೆಮತ್ುು ರಾಜಯದ್ಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ್ ಮಿಂಡಲಕಾೆ ಇನುಲಿದ್ ಮಹತ್ಾ, ಘನ್ತೆ ಮತ್ುು ಗೌರವ ಇದ್ೆ.  

ಒಿಂದ್ು ಆಳವಾದ್ ಸತ್ಯ ನಮಾಗೆಲಿರಿಗೊ ಗೊೆತಿುದ್ೆ. ಅದ್ೆೀನೆಿಂದ್ರೆ, ಕೆೀಿಂದ್ರದ್ಲ್ಲಿ ರಾಜಯಸಭೆ 
ಹಿರಿಯರ ಸದ್ನ್ ಮತ್ುು ರಾಜಯದ್ಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತ್ುು ಹಿರಿಯರ ಸದ್ನ್ ಇವೆರಡೊ ಸಹ ಶಾಶಾತ್ವಾದ್ 
ಸದ್ನ್ಗಳು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ಾ ವಯವಸೆ್ಿ ಆರಿಂಭವಾದ್ ನ್ಿಂತ್ರ, ಇದ್ಕಾೆ ಅಿಂತಿಮವೆೀ ಇರುವುದಲಿ. 
ಏಕೆಿಂದ್ರ,ೆ ಅವು ನರಿಂತ್ರವಾಗಿ ಅಸಿುತ್ಾದ್ಲ್ಲಿರುತ್ುವೆ. ರಾಜಯದ್ಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ್ಸಭ ೆ ತ್ನ್ು ಅಸಿುತ್ಾ 
ಕಳೆದ್ುಕೆೊಳುುತ್ುದ್ೆ. ಕೆೀಿಂದ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಲೊೆೀಕಸಭೆ ತ್ನ್ು ಅಸಿುತ್ಾ ಕಳೆದ್ುಕೆೊಳುುತ್ುದ್ೆ. ಆದ್ರೆ, 
ರಾಜಯಸಭೆಯಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಾುಗಲ್ಲ ಯಾವತ್ೊು ಸಹ ತ್ನ್ು ಅಸಿುತ್ಾ 
ಕಳೆದ್ುಕೆೊಳುುವುದಲಿ. ಅದ್ಕಾಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ುು ‘permanent body’್ಎನ್ುುತಾುರ.ೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಅವು 
ಯಾವ ರಿೀತಿ ರಚನೆಯಾಗುತ್ುವ ೆಎಿಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿ ಎರಡು ವಷಾಕೆೊಾಮಾ ಮೊರನೆೀ ಒಿಂದ್ು ಭಾಗದ್ಷುಿ 
ಸದ್ಸಯರನ್ುು ನರಿಂತ್ರವಾಗಿ ಆಯ್ಕಾ ಮಾಡುತಾು ಬರುತಾುರ.ೆ ಅದ್ರಿಂತ,ೆ ಉಳಿದ್ ಸದ್ಸಯರು ಇರುತಾುರ ೆ
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ಮತ್ುು ಆಯ್ಕಾಯಾಗಿ ಬರುತಾುರ.ೆ ನರಿಂತ್ರವಾಗಿ ಈ ಸದ್ನ್ ಮುಿಂದ್ುವರಯೆುತಾು ಹೊೆೀಗುತ್ುದ್ೆ. 
ವಿಧಾನ್ಸಭ ೆ ಇರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಲಿದ್ೆೀ ಹೆೊೀಗಲ್ಲ, ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತ್ುು ನರಿಂತ್ರವಾಗಿ ಶಾಶಾತ್ವಾಗಿ 
ನ್ಡಯೆುತ್ುದ್ೆ.  

ಬಹಳ ಆಶಿಯಾ ಎಿಂದ್ರೆ, ಇಡಿೀ ದ್ೆೀಶದ್ಲ್ಲಿ ಕೀೆವಲ 08 ರಾಜಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿಧಾನ್ 
ಪ್ರಿಷತ್ುು ಇರುತ್ುದ್ೆ. ಪ್ರಸುುತ್ 06 ರಾಜಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತ್ುು ಇರುತ್ುದ್ೆ. ಅದ್ರಿಂತ,ೆ 
ಕನಾಾಟಕ, ಆಿಂಧ್ರಪ್ರದ್ೆೀಶ, ತೆಲಿಂಗಾಣ್, ಮಹಾರಾಷರ, ಬಿಹಾರ ಮತ್ುು ಉತ್ುರಪ್ರದ್ೆೀಶ ರಾಜಯಗಳಿಲ್ಲಿ 
ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತ್ುು ಇರುತ್ುದ್ೆ. ತ್ಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ುು ಪ್ಶ್ಿಮಬಿಂಗಾಳ ರಾಜಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತ್ುು 
ಮದ್ಲು ಇದ್ುದ, ಈಗ ರದ್ಾದಗಿರುತ್ುದ್ೆ. ಇನ್ುು 06 ರಾಜಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತ್ುು 
ಉಳಿದರುತ್ುದ್ೆ. ನನುೆಯ ದವಸ ಮಾತ್ನಾಡುವಾಗ ನ್ಮಾ ಸಿಂವಿಧಾನ್ದ್ 169ನೆ ವಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಈ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತ್ುು ಅಸಿುತ್ಾಕೆಾ ಬಿಂದರುತ್ುದ್ೆ ಎಿಂದ್ು ಹೆೀಳಿರುತಾುರೆ. It is a creation of 
Legislative Assembly. ಒಿಂದ್ು ವಿಧಾನ್ ಮಿಂಡಲದ್ಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತ್ುು ಬೆೀಕು ಎಿಂದ್ು 
ನಣ್ಾಯ ಮಾಡಿದ್ ಮೀಲೆ ಸಿಂಸತಿುನ್ಲ್ಲಿರುವ ಎರಡೊ ಸದ್ನ್ಗಳಲ್ಲಿಯೊ ಸಹ ಅದ್ು 
ಅಿಂಗಿೀಕಾರವಾಗಿ ಬಿಂದ್ ನ್ಿಂತ್ರ, ಅದ್ು ಅಸಿುತ್ಾಕೆಾ ಬರುತ್ುದ್ೆ. ಅದ್ೆೀ ರಿೀತಿ, ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತ್ುು 
ಬೆೀಡವಿೆಂದ್ು ನಣ್ಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪ್ುನ್ಃ ಅದ್ು ಸಿಂಸತಿುಗ ೆಹೆೊೀಗಿ ಅಿಂಗಿೀಕಾರ ಪ್ಡದೆ್ರ ೆ ಅದ್ು 
ರದ್ಾದಗುತ್ುದ್ೆ. ಈ ಸಿಂವಿಧಾನ್ದ್ ರಾಜಯ ಸಮಿತಿಗ ೆ ಇರುವ ಸ್ಾಿನ್ಮಾನ್ಗಳು ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುಗ ೆ
ಇರುವುದಲಿ. ಅದ್ಕೆಾ ನೆೀರವಾಗಿ ಸಿಂವಿಧಾನ್ವೆೀ ರಾಜಯಸಭೆಯ ಅಸಿುತ್ಾಕಾೆ ಅವಕಾಶ 
ಮಾಡಿಕೆೊಟ್ಟಿರುವುದ್ರಿಿಂದ್, it is a creation of Constitution, whereas Legislative 
Council of a State is creation of Legislative Assembly. ಹಾಗಾಗಿ. ಅದ್ರ 
ಆಯಸುಸ, ಅದ್ರ ಭವಿಷಯ, ಅದ್ರ ಅಸಿುತ್ಾ ಆ ರಾಜಯದ್ ವಿಧಾನ್ಮಿಂಡಲದ್ ಮೀಲೆ, ಆ ಸಕಾಾರದ್ 
ನಣ್ಾಯಗಳ ಮೀಲೆ ಇರುತ್ುದ್ೆ.  

ಇನ್ುು ಇವತಿುನ್ ದವಸ ವಿಶೆೀಷವಾಗಿ ನ್ನ್ಗ ೆ ಕೊೆಟ್ಟಿರುವಿಂತ್ಹ ಜವಾಬಾದರಿ ಬಗೆಗೆ ನಾನ್ು 
ಮಾತ್ನಾಡಬೆೀಕದ್.ೆ ಈ ಜವಾಬಾದರಿ ಬಗೆೆ ನ್ಮಾಲ್ಲಿ ಒಿಂದ್ು ಪ್ುಸುಕ ಮುದ್ರಣ್ವಾಗಿರುತ್ುದ್.ೆ ಅದ್ನ್ುು 
ತಾವೆಲಿರೊ ಸಹ ನನುೆಯ ದವಸದಿಂದ್ಲೊ ನೆೊೀಡುತಿುದದೀರಿ. ಅದ್ು ಕನಾಾಟಕ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ 



Page 121 of 188 
 

ಕಾಯಾವಿಧಾನ್ ಹಾಗೊ ನ್ಡವಳಿಕ ೆನಯಮಗಳು. ಇದ್ು ಸಿಂವಿಧಾನ್ದ್ 208 (i) ನೆೀ ಅನ್ುಚೆಛೀದ್ದ್ 
ಪ್ರಕಾರ ಮುದ್ರಣ್ ಆಗಿರುವಿಂತ್ಹ ಒಿಂದ್ು ಪ್ುಸುಕ. ಈ ಪ್ುಸುಕದ್ಲ್ಲಿ 27 ಅಧಾಯಯಗಳಿವೆ, 350 
ನಯಮಗಳು ಇರುತ್ುವೆ, ಎಣಿಕೆಗ ೆಬಾರದ್ಷುಿ ಉಪ್ ನಯಮಗಳು ಇವೆ ಮತ್ುು ತಿದ್ುದಪ್ಡಿಗಳು ಸಹ 
ಸ್ಾಕಷುಿ ಆಗಿರುತ್ುವೆ. ನ್ನ್ಗ ೆಕೆೊಟ್ಟಿರುವ ಜವಾಬಾದರಿ 27ನೆೀ ಅಧಾಯಯಕಾೆ ಸಿಂಬಿಂಧ್ಪ್ಟಿದ್ಾದಗಿರುತ್ುದ್.ೆ 
ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಹೆೀಗ ೆ ನ್ಡದೆ್ುಕೆೊಳುಬೆೀಕು, ಅವರ ಜವಾಬಾದರಿ, ಕತ್ಾವಯ ನವಾಹಣೆ, ಹಕುಾ 
ಮತ್ುು ಅವರು ಬಳಸಬೆೀಕಾದ್ಿಂತ್ಹ ಪ್ರಿಭಾಷೆ, ಪ್ದ್ಪ್ುಿಂಜ ಮತ್ುು ಅವರ ಸಕರಾತ್ಾಕ 
ಧೆೊೀರಣೆಗಳಾದ್ಿಂತ್ಹ ಮಹತ್ಾದ್ ಅತ್ಯಿಂತ್ relevant ಆದ್ ವಿಚಾರಗಳ ಜವಾಬಾದರಿಯನ್ುು 
ಇವತಿುಗೊ ನಮಾಡನೆ ಇರುವಿಂತ್ಹ ಸದ್ನ್ದ್ ಒಬಬ ಸದ್ಸಯನಗೆ ಕೆೊಟ್ಟಿದ್ಾದರೆ. ಅತ್ಯಿಂತ್ 
ಕರಿಯನಾದ್ಿಂತ್ಹ ನ್ನ್ಗೆ ಕೆೊಟಿಿಂತ್ಹ ಈ ಜವಾಬಾದರಿಯ ಕಾರಣ್ಕಾಾಗಿ ನ್ಮಾ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರಿಗ ೆ
ಮತ್ುು ವಿಧಾನ್ ಮಿಂಡಲದ್ ಕಾಯಾದ್ಶ್ಾಯವರ ಆದಯಾಗಿ ಎಲಿರಿಗೊ ವಿಂದ್ನೆಯನ್ುು 
ಸಲ್ಲಿಸುತೆುೀನ.ೆ  

Practice and Procedure of Parliament by Kaul and Shakdher  
ಪ್ುಸುಕವನ್ುು ಹೊೆಸ ಸದ್ಸಯರಿಗೆ ಕೆೊಟ್ಟಿದ್ಾದರೊೆೀ ಇಲಿವೀ ಅದ್ು ನ್ನ್ಗೆ ಗೆೊತಿುಲಿ. ತಾವು ಈ Rules 
of Procedure and Conduct of Business in the Karnataka Legislative 
Council ಪ್ುಸುಕವನ್ುು ಹೆೀಗ ೆಓದ್ುತಿುೀರೊೆೀ, ಸಿಂವಿಧಾನ್ವನ್ುು ಹೆೀಗೆ ಓದ್ುತಿುೀರೆೊೀ, ಅದ್ೆೀ ರಿೀತಿ 
Practice and Procedure of Parliament by Kaul and Shekdhar ಪ್ುಸುಕವನ್ುು 
ಆಗಾಗೆೆ ಅಭಾಯಸ ಮಾಡುವಿಂತ್ಹ ಹವಾಯಸ ಇಟುಿಕೊೆಳಿು. ಜೆೊತೆಗೆ, ತ್ಮಗೆಲಿರಿಗೊ ನ್ಮಸ್ಾಾರ ಮಾಡಿ 
ಹೆೀಳುವುದ್ೀೆನೆಿಂದ್ರ,ೆ ಯಾರು ನರಿಂತ್ರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ್ಶ್ೀಲರಾಗಿರುತಾುರೆೊೀ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಒಬಬ 
ಸಮಥಾ ಶಾಸಕನಾಗಿ ರೊಪ್ುಗೊೆಳುುವುದ್ಕೆಾ ಸ್ಾಧ್ಯ, ಅವರು ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಸಕರಯವಾಗಿ 
ಪಾಲೊೆೆಳುುವುದ್ಕಾೆ ಸ್ಾಧ್ಯವಿದ್ೆ. Involvement brings interest, curiosity and success. 
ಸದ್ನ್ಕೆಾ ನಾನ್ು ಹೆೊೀಗಲೆೀಬೆೀಕು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನ್ು ಭಾಗವಹಿಸಲೆೀಬೆೀಕು ಎನ್ುುವಿಂತ್ಹ ವಾಯಮೀಹ, 
ಪಿರೀತಿ ಮತ್ುು ವಿಶಾಾಸ ಬರಬೆೀಕೆಿಂದ್ರೆ ತಾವು ಅಧ್ಯಯನ್ಶ್ೀಲರಾಗಬೀೆಕು ಮತ್ುು ಸಕರಯವಾಗಿ 
ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೀೆಕು. ಹಾಗಾಗಿ, Kaul and Shekdhar   ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ 
ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಬಗೆೆ ಒಿಂದ್ು ಆರಿಂಭದ್ ಮಾತ್ನ್ುು ಹೆೀಳುತಾುರೆ. ಸಿಂಸದೀಯ ಬದ್ುಕನ್ 
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ಅತ್ುಯನ್ುತ್ ಸಿಂಪ್ರದ್ಾಯಗಳನ್ುು ಕಾಪಾಡಿಕೊೆಿಂಡು ಬರುವಿಂತ್ಹ ಸಲುವಾಗಿ ಸದ್ಸಯರು ಸದ್ನ್ದ್ 
ಒಳಗೆ ಮತ್ುು ಹೊೆರಗೆ ನ್ಡತೆ ಎಿಂಬ ನದಾಷಿ ಮಟಿವನ್ುು ಪಾಲ್ಲಸಿಕೆೊಿಂಡು ಬರಬೆೀಕೆಿಂದ್ು 
ನರಿೀಕ್ಷ್ಮಸುತೆುೀನೆ.  

      ಸದ್ನ್ಕೆಾ ಬಿಂದರುವಿಂತ್ಹ ಸದ್ಸಯರ ವತ್ಾನೆ ಮತ್ುು ನ್ಡವಳಿಕೆಯು ಸದ್ನ್ದ್ ಘನ್ತೆಯನ್ುು 
ಹೆಚಿಿಸುವಿಂತ ೆ ಇರಬೀೆಕು. ಈ ಕಾರಣ್ಕಾಾಗಿಯ್ಕೀ ಒಿಂದ್ು ನದಾಷಿವಾದ್ಿಂತ್ಹ ಪ್ರಿಂಪ್ರಯೆನ್ುು 
ಕಾಪಾಡಿಕೆೊಿಂಡು ಬಿಂದದ್ೆದೀವೆ. ಅದ್ು ಉಳಿಸಬೀೆಕಲಿ. ಈ ಸದ್ನ್ದ್ ಘನ್ತೆಯನ್ುು ಎತಿು 
ಹಿಡಿಯಬೆೀಕಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸದ್ನ್ದ್ ಘನ್ತೆಯನ್ುು ಎತಿು ಹಿಡಿಯುವುದ್ರ ಜೆೊತಗೆೆ ನ್ಮಾ ಗೌರವವನ್ುು 
ಹೆಚುಿ ಮಾಡಿಕೆೊಳುುತೆುೀವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಹೆೀಗ ೆ ನ್ಡದೆ್ುಕೊೆಳುಬೆೀಕು ಮತ್ುು ಹೀೆಗೆ 
ಭಾಗವಹಿಸಬೆೀಕು ಮತ್ುು ಹೆೀಗ ೆ ಪ್ರತಿಕರಯಿಸಬೆೀಕು. ನ್ಮಾ ಜವಾಬಾದರಿ ಏನ್ು? ನ್ಮಾ ಕತ್ಾವಯ 
ಏನೆಿಂಬುದ್ರ ಬಗೆೆ ಕನಾಾಟಕ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ಕಾಯಾವಿಧಾನ್ ಹಾಗೊ ನ್ಡವಳಿಕೆಯ 
ನಯಮಗಳ 25ನೆೀ ಅಧಾಯಯ ನಯಮ 303, 303ಎ, 303ಬಿ, 303ಸಿ, 304, 305, 306 
ಮತ್ುು 307 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಸ್ಾುರವಾದ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು ನೀಡಿದ್.ೆ ಆ ನಯಮಗಳನ್ುು 
ವಿಸ್ಾುರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ್ ಮಾಡಿಕೆೊಳುವುದ್ಾದ್ರ,ೆ ಸದ್ನ್ದ್ ಸದ್ಸಯನಾಗಿ ಹೆೀಗ ೆ ನ್ಡದೆ್ುಕೆೊಳುಬೆೀಕು 
ಎನ್ುುವಿಂತ್ಹ ಒಿಂದ್ು ಕಲಪನೆ ಸಪಷಿವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ುದ್ೆ. ಏಕೆಿಂದ್ರೆ ಉಳಿದ್ಲೆಾಿಕಾಿಂತ್ ಸದ್ಸಯರು ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ 
ನ್ಡದೆ್ುಕೆೊಳುುವಿಂತ್ಹ ನ್ಡವಳಿಕ ೆಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ುದ್ೆ. ಅದ್ು ಸದ್ಸಯರ ವಯಕುತ್ಾವನ್ುು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ುದ್ ೆ
ಮತ್ುು ಜವಾಬಾದರಿಯನ್ುು ಹೆಚಿಿಸುತ್ುದ್.ೆ ಅದ್ು ಇಡಿೀ ರಾಜಯದ್ ಭೊಪ್ಟದ್ಲ್ಲಿ ನಮಾನ್ುು 
ಗುರುತಿಸುವಾಗೆೀ ನೆೊೀಡಿಕೆೊಳುುತ್ುದ್ೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ involvement ಮತ್ುು  ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ 
ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೊ ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಸದ್ಸಯರ ಪಾತ್ರ, ಘನ್ತ ೆಮತ್ುು ಗೌರವವನ್ುು ಹೆಚಿಿಸುವುದ್ರ 
ಜೆೊತೆಗೆ ಸದ್ಸಯರ ವಯಕುತ್ಾವನ್ುು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡುತಾು ಹೊೆೀಗುತ್ುದ್ೆ. ನೀವು ಮತೆು ಸದ್ನ್ಕೆಾ ಬರುವಾಗೆೀ ಆ 
ನ್ಡವಳಿಕ ೆ ನಮಾನ್ುು ನೆೊೀಡಿಕೆೊಳುುತ್ುದ್ೆ. ಕನಾಾಟಕ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ಕಾಯಾವಿಧಾನ್ ಹಾಗೊ 
ನ್ಡವಳಿಕೆಯ ನಯಮಗಳಲ್ಲಿ,  303, 303ಎ, 303ಬಿ, 303ಸಿ, 304, 305, 306 ಮತ್ುು 
307 ನಯಮಗಳನ್ುು ಸದ್ಸಯರು ಕಡಾಡಯವಾಗಿ ಓದ್ಲೆೀಬೆೀಕು ಎಿಂದ್ು ನಾನ್ು ಮನ್ವಿ ಮಾಡುತೆುೀನೆ. 
ಇನ್ುು ಮದ್ಲನೆಯದ್ಾಗಿ, 303 ನಯಮ ಮತ್ುು ನಾನ್ು ಕೆೊಟ್ಟಿರುವಿಂತ್ಹ ಮದ್ಲನೆೀ ವಿಚಾರ 
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ಸದ್ಸಯರು ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಹೆೀಗಿರಬೆೀಕು? ಮದ್ಲನೆೀಯದ್ಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಸದ್ಸಯರೆಲಿರಿಗೊ ಗೊೆತಿುದ್ೆ. 
ಸದ್ನ್ವನ್ುು ಸದ್ಸಯರು ಪ್ರವೆೀಶ ಮಾಡುವಾಗಲೆೀ ನ್ಮಸ್ಾಾರ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಬರಬೀೆಕು. ಸದ್ನ್ದಿಂದ್ 
ಹೆೊರಗಡೆ ಹೆೊೀಗುವಾಗಲೊ ಕೊಡ  ನ್ಮಸ್ಾಾರ ಮಾಡಿ ಹೆೊೀಗಬೆೀಕು. ಮಾನ್ಯ ಸದ್ಸಯರುಗಳಿಗೆ 
ಗೆೊತ್ುು ಮಾಡಿದ್ ಆಸನ್ಗಳಿಗೆ ಕುಳಿತ್ುಕೊೆಳುವಾಗಲೊ ಕೊಡ ನ್ಮಸ್ಾಾರ ಮಾಡಿ ಕುಳಿತ್ುಕೆೊಳುಬೀೆಕು 
ಮತೆು ಮೀಲ್ಲಿಂದ್ ಎದ್ುದ ಹೆೊೀಗವಾಗಲೊ ಕೊಡ ನ್ಮಸ್ಾಾರ ಮಾಡಬೀೆಕು. ಹಾಗಿಂತ್ ನೀವು 
ಬಿಂದ್ಾಗಲೆಲಾಿ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರಿಗ ೆ ನ್ಮಸ್ಾಾರ ಮಾಡುವಿಂತ್ಹ ಭಾವನೆ ಬರುವುದ್ು ಬೆೀಡ. ಆ 
ಮೊಲಕ ಇಡಿೀ ಸದ್ನ್ಕೆಾ ತ್ಮಗೊ ಸ್ೀೆರಿದ್ಾಗೆೀ ಗೌರವವನ್ುು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡುತಿುದ್ೆದೀವೆ ಎನ್ುುವಿಂತ್ಹ 
ಅಥಾ.  ಆ ಮೊಲಕ ಸದ್ನ್ದ್ ಘನ್ತೆಯನ್ುು ಎತಿು ಹಿಡಿಯುತಿುದ್ೆದೀವೆ ಎನ್ುುವಿಂತ್ಹ ಅಥಾ. ಹಾಗಾಗಿ 
ಸದ್ನ್ದ್ ಪ್ರವೆೀಶ ಮತ್ುು ನಗಾಮನ್ ನಮಾ ಕುಚಿಾಯಲ್ಲಿ ಆಸಿೀನ್ರಾಗುವ ಹೆೊತಿುನ್ಲ್ಲಿ ಮತ್ುು 
ವಿರಾಮಿಸುವ ಹೊೆತಿುನ್ಲ್ಲಿ ನ್ಮಸ್ಾಾರ ಮಾಡಿಯ್ಕೀ ಹೆೊರಡಬೀೆಕು. ಎರಡನೆಯದ್ಾಗಿ, ನೀವು 
ಸದ್ನ್ದ್ೆೊಳಗಡೆ ಬರುವಾಗ, ಸದ್ನ್ಕೆಾ ಸಿಂಬಿಂಧ್ಪ್ಟಿಿಂತೆ ದ್ಾಖ್ಲೆಗಳನ್ುು ಅಷೆಿೀ ತ್ರಬೀೆಕು. ಅದ್ಕೆಾ 
ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುಷೆಿೀ ತ್ರಬೀೆಕು. ಅದ್ು ಬಿಟುಿ ಬೆೀರ ೆಯಾವುದ್ೆೀ ವೃತ್ು ಪ್ತಿರಕ,ೆ ಪ್ುಸುಕ, 
magazine ತ್ರುವುದ್ು.  ಅದ್ನ್ುು ಕುಳಿತ್ುಕೆೊಿಂಡು ಓದ್ುವುದ್ು, ಅದ್ು ಕೊಡದ್ು. ಸದ್ಸಯರ ಇಡಿೀ 
ಗಮನ್ ಸದ್ನ್ದ್ ಚಟುವಟ್ಟಕೆಗಳು ಮತ್ುು ಕಾಯಾಕಲಾಪ್ದ್ ಮೀಲೆ  ಕೆೀಿಂದ್ರಕೃತ್ವಾಗಿರಬೀೆಕು 
ಎನ್ುುವಿಂತ್ಹ ಕಾರಣ್ಕಾಾಗಿ ಈ ನಯಮ ಇರುವಿಂತ್ಹದ್ುದ. ಬಹಳ ಜನ್ ಸದ್ಸಯರು ವಾತಾಾ 
ಪ್ತಿರಕೆಯನ್ುು ಓದ್ುವಿಂತ್ಹ ಪ್ರಯತ್ುವನ್ುು ಮಾಡುತಾುರ.ೆ ಅದ್ು ಕೊಡದ್ು. ಆಗ ಪಿೀಠದಿಂದ್ ಎಚಿರಿಕೆ 
ಬರುತ್ುದ್ೆ.  ಯಾವ ಕಾರಣ್ಕಾಾಗಿ ಕೊಡ ವಾತಾಾ ಪ್ತಿರಕೆಯನ್ುು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯ್ಕೀ ಓದಕೆೊಳುಬೆೀಕು. 
ಬಹಳ ಎಚಿರವಾಗಿ lounge ನ್ಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೆೀಕು. ಬಹಳ ಎಚಿರದಿಂದ್ ಗರಿಂಥಾಲಯದ್ಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೀೆಕು.  
ಸದ್ನ್ದ್ೆೊಳಗಡೆ ಸದ್ನ್ದ್ ಕಾಯಾಕಲಾಪ್ಕೆಾ ಹೆೊರತ್ುಪ್ಡಿಸಿದ್ಿಂತೆ, ಯಾವುದ್ೆೀ ವೃತ್ು ಪ್ತಿರಕೆ, 
magazine ಅಥವಾ ವಾತಾಾ ಪ್ತಿರಕೆಯನ್ುು ಓದ್ುವ ಸಿಂದ್ಭಾವಲಿ. ಯಾರಾದ್ರೆೊಬಬ ಸದ್ಸಯರು 
ಮಾತ್ನಾಡುವಾಗ, ಆ ಸದ್ಸಯರನ್ುು ಕುರಿತ್ು ಏರು ಧ್ವನಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ನಾಡುವಾಗಿಲಿ. ಅವರನ್ುು 
ಕುರಿತ್ು ಏಕವಚನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮಾತ್ನಾಡುವಿಂತಿಲಿ. ಅವರು ಮಾತ್ನಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದ್ೆೀ 
ರಿೀತಿಯ ಅಡಿಡ ಉಿಂಟು ಮಾಡುವಾಗಿಲಿ. ಅಡಿಡ ಉಿಂಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದ್ು ಕರಮ ಬಾಹಿರ. ಆ ರಿೀತಿಯ 
ನ್ಡವಳಿಕ ೆ ಒಳೆುಯದ್ಲಿ. ಇನ್ುು ನೀವು ಮಾತ್ನಾಡುವಾಗ, ಯಾರಾದ್ರೊ ಸದ್ಸಯರು 
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ಮಾತ್ನಾಡುತಿುರುತಾುರೆ. ನಾನ್ು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ನಾಡುತಿುರುತೆುೀನೆ. ನೀವು ನ್ನ್ು ಮುಿಂದ್ ೆ ಹಾದ್ು 
ಹೆೊೀಗುವಾಗಿಲಿ. ಆದ್ರೆ ಹೊೆರಗಡ ೆಹೆೊೀಗಲೀೆ ಬೆೀಕು ಎನ್ುುವುದ್ಾದ್ರೆ, ಹಿಿಂದ್ುಗಡೆಯಿಿಂದ್ ಹೆೊರಟು 
ಹೆೊೀಗಿ. ಏಕೆಿಂದ್ರ,ೆ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು ಮತ್ುು ಸದ್ಸಯರ ನ್ಡುವೆ ನಮಾ ಅಡಿಡ ಬರಬಾರದ್ು. 
ಅದ್ು ಗೌರವ ಮತ್ುು ಘನ್ತೆಕಾೆ ತ್ಕಾದ್ದಲಿ. ಹೊೆರಗಡೆ ಹೆೊೀಗಬೀೆಕೆಿಂದ್ರೆ ಹಿಿಂದ್ುಗಡೆಯಿಿಂದ್ಲೀೆ 
ಹೆೊೀಗಬೀೆಕು, ಬರಬೀೆಕು. ಒಿಂದ್ು ವೆೀಳ ೆ ಹೊೆರಗಡ ೆ ಹೊೆೀಗಬೀೆಕೆಿಂದ್ಾಗ, ಅನವಾಯಾ 
ಜಾಗವಿಲಿವೆಿಂದ್ರೆ, ನಮಾ ಕತ್ುನ್ುು ಬಗಿೆಸಿ ಹೊೆೀಗಬೀೆಕು. ಇದ್ು ಬಹಳ ಮಹತ್ಾವಾದ್ ವಿಚಾರ. ಇನ್ುು 
ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು, ಮುಖ್ಯಮಿಂತಿರಗಳು, ಸಭಾ ನಾಯಕರು, ಸದ್ಸಯರು ಇರುತಾುರ.ೆ ನೀವು 
ಮಾತ್ನಾಡಬೆೀಕೆಿಂದ್ಾಗ, ಸಭಾಪ್ತಿಯವರನ್ುು ಸಿಂಬೆೊೀಧಿಸಿ ಮಾತ್ನಾಡಬೆೀಕು. ಯಾವುದ್ೀೆ 
ವಿಚಾರವನ್ುು ಗುರುತಿಸಬೆೀಕದ್ದರೊ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಮೊಲಕವೀೆ ಅದ್ು ಮುಖ್ಯಮಿಂತಿರಗಳಾಗಲ್ಲೀ, 
ಸಭಾ ನಾಯಕರಾಗಾಗಲ್ಲೀ, ಸಚಿವರಾಗಗಲ್ಲೀ, ಬೆೀರ ೆ ಸದ್ಸಯರಾಗಲ್ಲೀ ಗುರುತಿಸಬೆೀಕು ಪ್ರಿಂತ್ು 
ನೆೀರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ address ಮಾಡುವಾಗಿಲಿ. ಇದ್ು ಬಹಳ ಎಚಿರಿಕೆಯ ವಿಚಾರ. 
ಸಭಾಪ್ತಿಯವರನೆುೀ ಸಿಂಬೆೊೀಧಿಸಿ, ಅವರ ಮೊಲಕ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೀೆ, ತ್ಮಾ ಮೊಲಕ ಮಾನ್ಯ 
ಸಚಿವರಿಗೆ ನಾನ್ು ಈ ವಿಚಾರವನ್ುು ತ್ಮಾ ಗಮನ್ಕೆಾ ತ್ರಬಯಸುತೆುೀನೆ. ಅವರಿಿಂದ್ ಸಪಷಿವಾದ್ 
ಉತ್ುರವನ್ುು ಕೀೆಳಬಯಸುತೆುೀನೆ ಎನ್ುುವಿಂತ್ಹ ಮಾತ್ುಗಳನ್ುು ಕೆೀಳಿದ್ರ ೆ ಹೆೊರತ್ು ಮಾನ್ಯ 
ಸಚಿವರೆೀ, ಇದ್ಕೆಾ ಉತ್ುರ ಕೆೊಡಿ ಎನ್ುುವ ಆಗಿಲಿ. ಇದ್ು ನಮಾ ಮನ್ಸಿಸನ್ಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ.  The 
members shall always address the Chair.  ಯಾವತ್ುು ನೀವು ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ 
ಮೊಲಕವೀೆ address ಮಾಡಬೀೆಕು. ಇನ್ುು ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತ್ನಾಡದ್ೆೀ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ, 
ನಶಬಿವಾಗಿ ಕುಳಿತಿರಬೀೆಕು. ಏಕೆಿಂದ್ರ ೆ ಬೆೀರಯೆವರು ಮಾತ್ನಾಡುತಿುರುತಾುರ.ೆ ಏಕೆಿಂದ್ರ ೆ ನಾನ್ು 
ಕುಳಿತ್ುಕೊೆಿಂಡು ಮಾತ್ನಾಡುವಾಗಿಲಿ. ಯಾರೆೊೀ ಒಬಬ ಸದ್ಸಯರು ನಿಂತಿರುತಾುರೆ. ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು 
ಯಾರು ಸದ್ಸಯರನ್ುು ಮಾತ್ನಾಡುವುದ್ಕೆಾ ಹೀೆಳಿರುತಾುರ.ೆ ಆ ಸದ್ಸಯರಷೆಿೀ ಮಾತ್ನಾಡಬೆೀಕು. ನಾವು 
ಮೊರು-ನಾಲುಾ ಜನ್ ಸದ್ಸಯರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ನಾಡಕೊಡದ್ು.  ಆಗ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು ಶ್ಸುು ಎಿಂದ್ು 
ಕರಯೆುತಾುರೆ. ನ್ಮಾ ನ್ಮಾ ಜಾಗಕಾೆ ಹೊೆೀಗಿ ಕುಳಿತ್ುಕೊೆಳುಬೆೀಕು. ಅಲ್ಲಿ mike ಗಳು ಇರುತ್ುವೆ, ಅಲ್ಲಿ 
ನಿಂತ್ುಕೊೆಿಂಡು ಮಾತಾಡಬಹದ್ು ಎಿಂದ್ು ಬಹಳಷುಿ ಜನ್ ಸದ್ಸಯರು ತಿಳಿದ್ುಕೊೆಿಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರುತಾುರೆ. 
ನಮಗೆ ಯಾವ ಆಸನ್ವನ್ುು ಗುರುತ್ು ಮಾಡಿರುತಾುರೆೊೀ, ಆ ಆಸನ್ದ್ಲ್ಲಿಯ್ಕೀ ನಿಂತ್ು 
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ಮಾತ್ನಾಡಬೆೀಕು. ಒಿಂದ್ು ವೆೀಳ ೆ ಬೆೀರ ೆ ಕಡ ೆ ಸಿೀಟ್ನ್ಲ್ಲಿ ಹೊೆೀಗಿ ತಾವು ಕುಳಿತ್ುಕೆೊಿಂಡು 
ಬಿಟ್ಟಿರುತಿುೀರಿ. ಆಗ ತಾವು ಮಾತ್ನಾಡಬೆೀಕೆಿಂದ್ಾಗ, ಅಲ್ಲಿಯ್ಕೀ ತ್ಕ್ಷಣ್ ಮಾತ್ನಾಡುವುದ್ಲಿ. ಆಗ ಮತುೆ 
ತ್ಮಾ ಆಸನ್ಕೆಾ ವಾಪ್ಸುಸ ಬರಬೆೀಕು. ಆ ಆಸನ್ದ್ಲ್ಲಿಯ್ಕೀ ನಿಂತ್ು ಆ ಆಸನ್ದ್ಲ್ಲಿಯ್ಕೀ 
ಮಾತ್ನಾಡಬೆೀಕು. ಆಗ ಅಷೆಿೀ ಮಾತ್ರ ದ್ಾಖ್ಲೆಗ ೆಹೊೆೀಗುತ್ುದ್ೆ. ಆಗ ನಮಗ ೆ ಗೌರವವನ್ುು ತ್ಿಂದ್ು 
ಕೆೊಡುತ್ುದ್ೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಮಾ ಮಾತಿನ್ ಮೀಲೆ ಬಲೆ ೆತ್ಿಂದ್ು ಕೆೊಡುತ್ುದ್ೆ. ಒಿಂದ್ು ವೆೀಳೆ ನಮಗೆ 
ಆರೊೆೀಗಯ ಸರಿಯಿಲಿ, ನಿಂತ್ುಕೊೆಿಂಡು ಮಾತ್ನಾಡುವುದ್ಕಾಾಗುವುದಲಿ ಎಿಂದ್ಾಗ, ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ 
ಅನ್ುಮತಿಯನ್ುು ಪ್ಡದೆ್ು, ಕುಳಿತ್ುಕೊೆಿಂಡು ಮಾತ್ನಾಡಿ. ನಾನ್ು ಕೆೊೀಟ್ ತ್ಿಂದದ್ೆದೀನೆ ಎಿಂದ್ು ಹೆೀಳಿ, 
ಕೆೊೀಟ್ನ್ುು ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ್ುಕೆೊಳುುವಾಗಿಲಿ. ಅದ್ನ್ುು ಧ್ರಿಸಿಯ್ಕೀ ಹೊೆೀಗಬೆೀಕು. ಟೆೀಪ ರಕೆಾಡಾ 
ಮತ್ುು ಫೊೆೀನ್ಗಳನ್ುು ತಗೆೆದ್ುಕೊೆಿಂಡು ಸದ್ನ್ಕೆಾ ಹೊೆೀಗಬಾರದ್ು. ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮಬೈೆಲ ಗಳನ್ುು 
ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರದ್ು, ಪೊೆೀಟೊೆೀಗಳನ್ುು ಕಳುಹಿಸಬಾರುದ್ು ಹಾಗೊ  ಲೆೈವ್ನ್ುು ನೆೊೀಡುವಾಗಿಲಿ. 
ಯಾರೆೊಬಬ ಬೀೆಕಾದ್ಿಂತ್ಹ ಸ್ುೆೀಹಿತ್ರು ಮಗಸ್ಾಲ್ಲಗೆ ಅಥವಾ ಮೀಲ್ಲನ್ ಉಪ್ಪರಿಗೆಯ ಗಾಯಲರಿಗೆ 
ಬಿಂದ್ರು ಅಿಂತಾ ಹೀೆಳಿ ನೀವು ಚಪಾಪಳೆ ಹೊೆಡಯೆುವಾಗಿಲಿ ಅಥವಾ ಅವರು ಬಿಂದ್ರು ಎಿಂದ್ು ಹೆೀಳಿ, 
ನೀವು ಅವರಿಗೆ address ಮಾಡಿ, ನೀವು ಮಾತ್ನಾಡುವಾಗಿಲಿ. ನೀವು ಸಭಾಪ್ತಿಯವರಿಗ ೆ
address ಮಾಡಿ, ಮಾತಾನಾಡುತಾು ಹೆೊೀಗಬೀೆಕು ಮತ್ುು ಅಷೆಿೀ ಜವಾಬಾದರಿಯುತ್ವಾಗಿ ನೀವು 
ನ್ಡದೆ್ುಕೆೊಳುುತಾು ಹೆೊೀಗಬೆೀಕು.  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಎದ್ುರಿಗ ೆ ನೀವು ಕುಳಿತಿರುತಿುೀರೆೊೀ, ನಮಾ 
ಬೆನ್ುನ್ುು ಯಾವುದ್ೆೀ ಕಾರಣ್ಕೊಾ ಪಿೀಠಕೆಾ ತೊೆೀರಿಸಬಾರದ್ು. ನಾನ್ು ಹಿಿಂದ್ ೆ ತಿರುಗಿಕೆೊಿಂಡು, ನ್ನ್ು 
ಬೆನ್ುನ್ುು ತೆೊೀರಿಸುತೆುೀನೆ ಎಿಂದ್ರೆ,  ಅದ್ು ಅಪ್ರಾಧ್. ಅದ್ು ಒಳೆುಯದ್ಲಿ ಮತ್ುು ಪಿೀಠದ್ ಬಳಿ ಹೆೊೀಗಿ 
ಸಭಾಪ್ತಿಯವರನ್ುು ಕಾಣ್ುವಾಗಿಲಿ. ಮಾಹಿತಿ ಏನಾದ್ರೊ ಇದ್ದರೆ ಕೆೊಡುವಾಗಿಲಿ. ಮಾಹಿತಿ 
ಕೆೊಡಬೀೆಕೆಿಂದ್ರ,ೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ುು ಸಿಬಬಿಂದಗಳು ಇರುತಾುರ.ೆ ಅವರ ಮೊಲಕ ಚಿೀಟ್ಟಯನ್ುು 
ತ್ಲುಪಿಸಬೀೆಕು. ನಮಾದ್ು ಏನೆೀ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದರ,ೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊೆಡುವಾಗ ಅದ್ನ್ುು ಕೆೊಡಬೀೆಕು. 
ನಾನ್ು ಗನ್ ಲೆೈಸ್ೆನಸ ತಗೆೆದ್ುಕೊೆಿಂಡಿದ್ದೆೀನೆ. ನ್ನ್ು ಹತಿುರ ಗನ ಇದ್ೆ. ಅದ್ು ಯಾವ ಕಾರಣ್ಕೊಾ 
ಸದ್ನ್ದ್ೆೊಳಗಡೆ ತೆಗೆದ್ುಕೊೆಿಂಡು ಹೆೊೀಗುವಾಗಿಲಿ. ಅದ್ನ್ುು ಪ್ರದ್ಶಾನ್ ಮಾಡುವಾಗಿಲಿ. ಅವೆಲಾಿ 
ಏನದ್ದರೊ ಕೊಡ ನೀವು ಹೆೊರಗಡೆಯ್ಕೀ ಬಿಟುಿ ಹೊೆೀಗಬೆೀಕು. ಇದ್ು ಅತ್ಯಿಂತ್ ಗಿಂಭಿೀರವಾದ್ಿಂತ್ಹ 
ವಿಚಾರ. ಬಹಳ ಜನ್ ಚೆನಾುಗಿ ಮಾತ್ನಾಡುತಿುರುತಾುರೆ.  ಅವರ ಭಾಷಣ್ ಮುಗಿದ್ ತ್ಕ್ಷಣ್ ಎದ್ುದ 
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ಹೆೊರಟು ಹೆೊೀಗುತಾುರೆ. ಅವರ ಮಾತ್ು ಮುಗಿದ್ ಮೀಲೆ ಅಲ್ಲಿಯ್ಕೀ ಕುಳಿತಿರಬೆೀಕು. ಆಮೀಲೆ ಅಧ್ಾ 
ಗಿಂಟೆ ಅಥವಾ ಒಿಂದ್ು ಗಿಂಟೆ ನ್ಿಂತ್ರ ಎದ್ುದ ಹೊೆೀಗಬಹುದ್ು. ಬಹಳಷುಿ ಜನ್ ಸದ್ಸಯರು ಕೆಟಿ 
ನ್ಡವಳಿಕ ೆಅಭಾಯಸವನುಟುಿಕೆೊಿಂಡಿದ್ಾದರೆ. ಅದ್ು ಕೊಡದ್ು.   ಅದ್ು ನ್ಮಾ ಕಾನ್ೊನನ್ ವಿರೊೆೀಧ್ವಾದ್ 
ನ್ಡವಳಿಕ.ೆ ಮಾತ್ನಾಡಿದ್ ಮೀಲೆ ನೀವು ಕುಳಿತ್ುಕೊೆಳುಬೆೀಕು. ಮಾತ್ನಾಡಿದ್ ತ್ಕ್ಷಣ್ ಯಾರೊ ತ್ಮಾ 
ಜಾಗವನ್ುು ಬದ್ಲಾಯಿಸಬಾರದ್ು ಮತ್ುು ಬಿಟುಿ ಹೊೆೀಗಬಾರದ್ು.  

     ಇನ್ುು ನಾನ್ು ಸದ್ಸಯನಾಗಿದೆ್ದೀನೆಿಂದ್ು ಸದ್ನ್ದ್ ಒಳಗೆ ಸದ್ನ್ದ್ ಕಾಯಾ ಕಲಾಪ್ಕಾೆ 
ಹೆೊರತ್ುಪ್ಡಿಸಿ, ಯಾವುದ್ಾದ್ರೊ handbills, ಭಿತಿು ಪ್ತ್ರಗಳು ಇನಾುವುದ್ಾದ್ರೊ ಮಾಹಿತಿಗಳಿದ್ದರೆ 
ಸದ್ನ್ದ್ ಸದ್ಸಯರಿಗೆ ಹಿಂಚುವಿಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನ್ುು ಯಾವ ಕಾರಣ್ಕೊಾ ಮಾಡಬಾರದ್ು. ಇದ್ನ್ುು 
ಹೆೊರಗಡೆ ಇಟುಿಕೆೊಳುಬೀೆಕು. ಮತೆು ಮಗಸ್ಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ುಕೊೆಿಂಡು ಜೆೊೀರಾಗಿ ಕರುಚುವುದ್ು,  
ಮಾತ್ನಾಡುವುದ್ು, ಹಾಸಯ-ಚಟಾಕ ಹಾರಿಸುವುದ್ು, ನ್ಗಾಡುವುದ್ು ಆ ಮೊಲಕ ಸದ್ನ್ದ್ 
ಚಟುವಟ್ಟಕೆಗಳಿಗೆ ಅಡಿಡಪ್ಡಿಸಬಾರದ್ು. Press Meet, ಕೊಡ ಮಾಡುವಿಂತಿಲಿ.  ಅದ್ನ್ುು 
ಮಾಡಬೀೆಕಾದ್ರ ೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ಕ್ಷಗಳಿಗೊ ಕೊಡ ಒಿಂದ್ು ಕಚೆೀರಿ allot ಮಾಡಿರುತಾುರ.ೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ 
ಹೆೊೀಗಿ ಪ್ತಿರಕಾಗೊೆೀಷ್ಟಾಗಳನ್ುು ಮಾಡಿ. ಸದ್ನ್ದ್ ಮಗಸ್ಾಲಯೆಲ್ಲಿ ಪ್ತಿರಕಾಗೆೊೀಷ್ಟಾ ಮಾಡಬಾರದ್ು.  
ಆ ಮಗಸ್ಾಲ ೆ ನಾವು rest  ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೊ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು 
ತ್ರಿಸಿಕೆೊಳುುವುದ್ಕೆಾ ಇರುವಿಂಥದ್ುದ. ಅದ್ನ್ುು ನಮಾ ವೆೈಯಕುಕ ಅಭಾಯಸಗಳಿಗೆ ಧ್ೊಮಪಾನ್ವೂ 
ಸ್ೀೆರಿದ್ಿಂತ ೆ ಯಾವುದ್ಕೊಾ ಬಳಸಿಕೆೊಳುುವಿಂತಿಲಿ. ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ತಾವು ಗಿಂಭಿೀರವಾದ್ ಗಮನ್ವನ್ುು 
ಕೆೊಡಬೀೆಕು. ನಾನ್ು ಸ್ಾಕಷುಿ ನೆೊೀಡಿರುವಿಂತೆ ಬಹಳಷುಿ ಶಾಸಕರಿಗ ೆಸಿಟುಿ ಬಿಂದ್ುಬಿಡುತ್ುದ್ೆ. ಮಾನ್ಯ 
ಸಚಿವರು ಯಾವುದ್ೊೆೀ ಒಿಂದ್ು ಪ್ರಶೆುಗ ೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ುರನ್ುು ಕೊೆಟ್ಟಿರುವುದಲಿ. ಆಗ “ಏ ನಮಾ 
ಉತ್ುರ ಸರಿಯಿಲಿ ರಿೀ”್ ಎಿಂದ್ು ಅದ್ನ್ುು ಹರಿದ್ುಹಾಕುತಾುರೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಉತ್ುರವನ್ುು ನೀವು 
ಹರಿಯಬಾರದ್ು.  ಅದ್ು ಯಾವುದ್ೆೀ ಉತ್ುರ ಬಿಂದರಲ್ಲ, ಅದ್ು ನಮಗೆ ಸಮಿಂಜಸವೆೀ ಆಗಿರಲ್ಲ, 
ಅಸಮಿಂಜಸವೆೀ ಆಗಿರಲ್ಲ ನಮಾ ಆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ುು ಮಾತ್ುಗಳ ಮೊಲಕವೆೀ ಹೆೀಳಬೆೀಕು. ಮತೆು 
ನೀವು ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಮೊಲಕ ಪ್ರಶೆು ಮಾಡಿ ಉತ್ುರವನ್ುು ಪ್ಡಯೆಬೆೀಕೆೀ ಹೆೊರತ್ು, ಆ 
ಸಕಾಾರ ಕೆೊಟಿಿಂಥ ನ್ಡವಳಿಕ,ೆ ಯಾವುದ್ೀೆ ಕಾಗದ್ಗಳನ್ುು ಅಧಿವೆೀಶನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಹರಿದ್ುಹಾಕುವುದ್ಕೆಾ 
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ಬರುವುದಲಿ. ಆ ರಿೀತಿ ಹರಿಯತ್ಕಾಿಂಥದ್ುದ ಒಿಂದ್ು ಅಪ್ರಾಧ್ ಎನ್ುುವುದ್ನ್ುು ನೀವು ಅಥಾ 
ಮಾಡಿಕೆೊಳುಬೀೆಕಾಗುತ್ುದ್ೆ.  ಆಮೀಲ ೆಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ್ ವಿಚಾರವೆೀನಿೆಂದ್ರೆ, ಯಾರಾದ್ರೊ ಒಬಬರು 
ಸದ್ಸಯರು ಮಾತ್ನಾಡುವಾಗ ಮತೆು ನೀವು ಮಾತ್ನಾಡಬೆೀಕು ಎನ್ುುವುದ್ಾದ್ರೆ ಮಾನ್ಯ 
ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಮೊಲಕ “ನಾನ್ು ನಮಾ ಮಾತಿಗ ೆ ಪ್ರತಿಕರಯ್ಕ ನೀಡಲ್ಲದ್ೆದೀನೆ, ಅದ್ಕಾಾಗಿ ತಾವು  
ದ್ಯಮಾಡಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೆೊಡಬೆೀಕು”್ ಎಿಂದ್ು ಮನ್ವಿ ಮಾಡಬೀೆಕು. ಅವರು ಮಾತ್ನಾಡಲು 
ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊೆಟಿರೆ ಮಾತ್ನಾಡಬೆೀಕಾಗುತ್ುದ್ೆ. ಅವರು yield ಆಗದದ್ದರ ೆ ನೀವು 
ಮಾತ್ನಾಡಬಾರದ್ು. ಒಿಂದ್ು ವೆೀಳೆ ಅವರು yield ಆಗಿ ಮಾತ್ನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೆೊಟಿರೆ 
ಆಗ ನೀವು ಮಾತ್ನಾಡಬಹುದ್ು. ಒಬಬರು ಸದ್ಸಯರು ನರಿಂತ್ರವಾಗಿ ಮಾತ್ನಾಡುವಾಗ ಏಕಾಏಕ 
ನೀವು ಮಧೆಯ ಪ್ರವೀೆಶ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ ಬರುವುದಲಿ. ವಿಶೀೆಷವಾಗಿ ನೀವು ಒಿಂದ್ನ್ುು 
ಗಮನಸಬೀೆಕಾಗಿರುವುದ್ು ಏನೆಿಂದ್ರೆ ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೊ ಗೆೊಿಂದ್ಲ ನಮಾಾಣ್ವಾಗಿ, ನಾಲಾಾರು 
ಸದ್ಸಯರು ಮಾತಿಗ ೆನಲುಿತಾುರೆ ಅಥವಾ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು ದಢಿೀರನೆ ಎದ್ುದ ನಿಂತ್ುಕೆೊಿಂಡ 
ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಮಾತ್ನಾಡುವವರೊ ಸ್ೀೆರಿದ್ಿಂತ ೆಎಲಿರೊ ಕುಳಿತ್ುಕೆೊಳುಬೀೆಕು.  ಅದ್ು ಸದ್ನ್ದ್ ಶ್ಸುು. 
ಅವರು ಸೊಚನೆ ಕೆೊಟಿ ನ್ಿಂತ್ರ ಯಾರ ಹೆಸರನ್ುು ಕರಯೆುತಾುರೆೊೀ ಅವರು ಮಾತ್ನಾಡಬಹುದ್ು. 
ವಿಶೆೀಷವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರಿಗ ೆ ನ್ಡವಳಿಕೆ ನ್ಡಸೆುವುದ್ಕೆಾ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೆೊಡಬೀೆಕು. 
ಬಹಳಷುಿ ಸದ್ಸಯರು ಮಾತ್ನಾಡುವಿಂಥ ಸಿಂದ್ಭಾಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ೊೆೀ ವಿಶೀೆಷ ಸೊಚನೆ ಅಥವಾ 
ಮತೆೊುಿಂದ್ು ಹೀೆಳಬೀೆಕಾಗುತ್ುದ್ೆ.  ಇನಾುರೊೆೀ ಒಬಬರು ಸದ್ಸಯರು ಗಿಂಭಿೀರವಾಗಿ ಮಾತ್ನಾಡುತಿುದ್ಾದಗ 
ದಢಿೀರನೆ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು ಎದ್ುದ ನಿಂತ್ರೆ ತ್ಕ್ಷಣ್ವೆೀ ಮಾತ್ನಾಡುವವರು 
ಕುಳಿತ್ುಕೊೆಳುಬೀೆಕು. ಅವರು ಕೆೊಡುವಿಂತ್ಹ ಸೊಚನೆಯನ್ುು ನಾವು ಸಿಾೀಕಾರ ಮಾಡಬೀೆಕು. 
ವಿಶೆೀಷವಾಗಿ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ಕಾಯಾವಿಧಾನ್ ಹಾಗೊ ನ್ಡವಳಿಕಯೆ ನಯಮ 303ರಲ್ಲಿ 29 
ಉಪ್ ನಯಮಗಳಿವೆ.  ನಮಗೆ bore ಆಗುತ್ುದ್ಿೆಂದ್ು ಆ 29 ಉಪ್ ನಯಮಗಳನ್ೊು ನಾನ್ು 
ಹೆೀಳಿಲ್ಲಲಿ. ಪ್ರಶೆಯುೀತ್ುರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವಧಿಗಿಿಂತ್ ಹೆಚಿಿಗ ೆಮಾತ್ನಾಡಬಾರದ್ು.  ಆಮೀಲ ೆ
ನೀವು ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಬಾವಿಗೆ ಧಾವಿಸಬಾರದ್ು ಎಿಂದ್ು ಇದ್ೆ. ಬಹಳಷುಿ ಬಾರಿ ನಾವು ಬಾವಿಗೆ ಹೆೊೀಗಿ 
ಬಿಂದರುತೆುೀವೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೆೊೀಗಬಾರದ್ು. ನಯಮದ್ ಪ್ರಕಾರ ವಿರುದ್ಿವಾದ್ ಘೊೀಷಣೆಗಳನ್ುು 
ಕೊಗಬಾರದ್ು.  ಅತ್ಯಿಂತ್ ಅನವಾಯಾ ಇದ್ಾದಗ ಮಾತ್ರ ಘೊೀಷಣೆಗಳನ್ುು ಕೊಗಬೆೀಕು.  ಮತೆು 



Page 128 of 188 
 

ಸದ್ನ್ದ್ ಒಳಗಡ ೆ ಯಾರು ಯಾವುದ್ೀೆ ಕಾರಣ್ಕೊಾ ಸತಾಯಗರಹಗಳನ್ುು ಮತ್ುು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ುು 
ಮಾಡಬಾರದ್ಿೆಂದ್ು ನಯಮ 303 ರಲ್ಲಿ ಹೆೀಳಲಾಗಿದ್ೆ.  ಹಾಗಾಗಿ, ಇವತ್ುು ಈ ಸದ್ನ್ದ್ 303ರಲ್ಲಿನ್ 
29 ಉಪ್ ನಯಮಗಳು ನಾವು ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಹೆೀಗೆ ನ್ಡದೆ್ುಕೆೊಳುಬೀೆಕೆಿಂದ್ು ಹೀೆಳುತ್ುದ್.ೆ ಒಬಬ ಯಶಸಿಾ 
ಶಾಸಕನಾಗಬೆೀಕಾದ್ರೆ ಹಾಗೊ ಸದ್ಸಯನಾಗಬೆೀಕಾದ್ರ ೆ ಏನ್ು ಮಾಡಬೀೆಕೆಿಂಬುದ್ನ್ುು ಹೆೀಳುತ್ುದ್ೆ.    
ಹಾಗೆಯ್ಕೀ ನಯಮ 303 (ಎ) ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಸದ್ಸಯರು ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮತ್ುು ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾಲೊೆೆಿಂಡಾಗ ಏನ್ನ್ುು ಪಾಲ್ಲಸಬೆೀಕು ಎಿಂದ್ು ಹೆೀಳುತ್ುದ್ೆ. ಅತ್ಯಿಂತ್ ಮಹತ್ಾದ್ ರಹಸಯದ್ 
ವಿಚಾರಗಳನ್ುು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರುಗಳು ಬೆೀರಯೆವರೊೆಿಂದಗೆ ಹಿಂಚಿಕೊೆಳುಬಾರದ್ು. ಅಥಾಾತ್ 
ಸಕಾಾರದ್ ಯಾವುದ್ೆೀ ಗುಟುಿ ಮತ್ುು ಮಹತ್ಾದ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ುು ಬೆೀರಯೆವರ ಜೆೊತೆ ಹಿಂಚಿಕೊೆಿಂಡು 
ಸಕಾಾರವನ್ುು ಮುಜುಗರಕೆಾ ಒಳಪ್ಡಿಸಬಾರದ್ು. ಆ ರಹಸಯವನ್ುು ಕಾಪಾಡತ್ಕಾಿಂಥ ಜವಾಬಾದರಿ 
ನ್ಮಾಲಾಿ ಶಾಸಕರ ಹೆಗಲ ಮೀಲ್ಲದ್.ೆ  ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು “ನಾನ್ು ಎಿಂಎಲ್ಸಿ 
ಮತ್ುು ಎಿಂಎಲ್ಎ ಯಾಗಿ ಆಯ್ಕಾಯಾಗಿ ಬಿಂದದ್ೆದೀನೆ”್ ಎಿಂದ್ು ತ್ನ್ು ಸ್ಾಾಥಾಕಾಾಗಿ ಅಥವಾ ತ್ನ್ು 
ಯಾವುದ್ೆೊೀ ಒಿಂದ್ು ಕಿಂಪ್ನಗ,ೆ ತ್ನ್ು ಯಾವುದ್ೆೊೀ ಒಿಂದ್ು ಸಿಂಸೆ್ಿಗಾಗಿ ತ್ನ್ು ಸ್ಾಾಥಾಕೆಾ 
ಅಧಿಕಾರವನ್ುು ಬಳಸಿಕೊೆಳುಬಾರದ್ೆಿಂದ್ು ನಯಮ 303 (ಎ) ರಲ್ಲಿನ್ ನಯಮ 1 ಮತ್ುು 2 ರಲ್ಲಿ 
ಸಪಷಿವಾಗಿ ಹೆೀಳಲಾಗಿದ್ೆ.  ಇನ್ುು ನಾವು ಸಮಿತಿಯಿಿಂದ್ ಪ್ರವಾಸ ಹೆೊೀಗುತೆುೀವೆ.  ಬಹಳಷುಿ ಜನ್ 
ನ್ಮಗೆ ಆತಿಥಯ ಮತ್ುು ಉಡುಗೆೊರೆಗಳನ್ುು ಕೊೆಡುವುದ್ಕೆಾ ಬರುತಾುರ.ೆ ಆ ಉಡುಗೆೊರೆಗಳನ್ೊು ಕೊಡ 
ಸಿಾಕಾರ ಮಾಡಬಾರದ್ಿೆಂದ್ು ಉಪ್ ನಯಮಗಳು ಹೆೀಳುತ್ುವೆ.  ಕೆಲವರು ವಕೀಲರು ಬರುತಾುರ,ೆ as a 
Legislator and as an Advocate ಒಬಬ ಸಚಿವರ ಹಾಗೊ ಕಾಯಾನವಾಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ 
ಮುಿಂದ್ ೆ ಹಾಜರಾಗತ್ಕಾದ್ದಲಿ. ಅಿಂದ್ರೆ ವಕೀಲರಾಗಿ ಹೆೊೀಗುವುದ್ಕೆಾ ಅವಕಾಶವಿಲಿ. ಪ್ರಸುುತ್ ತಾನ್ು 
ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ುದ ವಕೀಲ ವೃತಿುಯನ್ುು ದ್ುರುಪ್ಯೀಗ ಮಾಡಿಕೊೆಳುಬಾರದ್ು ಎನ್ುತ್ಕಾಿಂಥದ್ದನ್ುು 
ಹೆೀಳುತ್ುದ್ೆ.  ಮತುೆ ನೀವು  ಯಾರಾದ್ರೊ ಒಬಬರ ಮೀಲೆ ಗುರುತ್ರವಾಗಿ ಆಪಾದ್ನೆ ಮಾಡಬೀೆಕಾದ್ರ ೆ
ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರಿಿಂದ್ ಪ್ೊವಾಭಾವಿಯಾಗಿ ಅನ್ುಮತಿಯನ್ುು ಪ್ಡದೆ್ುಕೆೊಳುಬೆೀಕು.  
ದ್ಾಖ್ಲೆಗಳನ್ುು ಕೆೊಟುಿ ಅವರನ್ುು convince ಮಾಡಬೀೆಕು. ಆಮೀಲೆ ನೀವು ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಬೆೀರ ೆ
ಯಾವುದ್ೆೀ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೀಲೆ, ಸಕಾಾರದ್ ಮೀಲ ೆಹಾಗೊ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ಮೀಲೆ ಆರೊೆೀಪ್ 
ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ ಸ್ಾಧ್ಯ. ಅನ್ಯತಾ ನೀವು ಯಾರ ಮೀಲೆಯೊ ಯಾವುದ್ೆೀ ಆರೊೆೀಪ್ಗಳನ್ುು 
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ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ ಸ್ಾಧ್ಯವಿಲಿ. ಮಾನ್ಯ ಸದ್ಸಯರು ಸದ್ನ್ದ್ ಒಳಗಡ ೆಮತ್ುು ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ರಹಸಯವನ್ುು 
ಕಾಪಾಡುತಾು ತ್ಮಾ ಶ್ಸುನ್ುು ಕಾಪಾಡಿಕೆೊಳುಬೆೀಕಾಗುತ್ುದ್ೆ. ತಾವು ಬೀೆರೆ ಬೆೀರ ೆವಿದ್ೆೀಶಗಳಿಗ ೆಮತ್ುು 
ಬೆೀರ ೆಬೆೀರ ೆರಾಜಯಗಳಿಗೆ ಹೆೊೀದ್ಿಂತ್ಹ ಸಿಂದ್ಭಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಿಂದ್ು ನೀತಿ ಸಿಂಹಿತ ೆಇದ್ೆ.  ಆದ್ರೆ ತ್ಮಾ 
ಜೆೊತೆ ಬೆೀರಯೆವರನ್ುು ಕರದೆ್ುಕೆೊಿಂಡು ಹೆೊೀಗಬಾರದ್ು.  ಒಿಂದ್ು ವೆೀಳೆ, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರುಗಳಿಗೆ 
ಆರೊೆೀಗಯ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದರ ೆ ಬೆೀರಯೆವರೊ ಬರಬೆೀಕಾದ್ರೆ, ಅಿಂತ್ಹ ಸಿಂದ್ಭಾಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಮಾ ಜೆೊತೆ ತ್ಮಾ 
ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೊ ಒಬಬರು ಅವಲಿಂಬಿತ್ರಿಗ ೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವಿದ್.ೆ  ಮತುೆ 
ತಾವು ಒಮಾ ಬೀೆರ ೆರಾಜಯ ಅಥವಾ ವಿದ್ೆೀಶಕೆಾ ಪ್ರವಾಸಕೆಾ ಹೆೊೀದ್ಾಗ ಮಧೆಯ ವಾಪ್ಸುಸ ಬರುವಿಂತಿಲಿ.  
ನೀವು ವಿದ್ೆೀಶಕೆಾ ಪ್ರವಾಸಕೆಾ ಹೆೊೀಗುವಾಗ ಯಾರಾದ್ರೊ ಪೆರಸ್ನ್ವರು ಕೆೀಳಿದ್ರ ೆ ನೀವಾಯರು 
ಮಾತ್ನಾಡುವಿಂತಿಲಿ.  ಆ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಥವಾ ಆ ನಯೀಗದ್ ಮುಖ್ಯಸಿರಷೆಿೀ 
ಮಾತ್ನಾಡಬೆೀಕು ಅಥವಾ ನೀವು ಸಮಿತಿಯಿಿಂದ್ ಪ್ರವಾಸ ಹೆೊೀದ್ಾಗಲೊ ಕೊಡ the Chairman 
of the Committee or the Leader of the delegation  ರವರು ಮಾತ್ನಾಡಬೆೀಕು.  
Only the Leader of the delegations are authorized to make press 
statements or give interviews. ನೀವಾಯರೊ ಯಾವುದ್ೆೀ ವಿಚಾರಗಳನ್ುು ಯಾರ ಹತಿುರವೂ 
ಹಿಂಚಿಕ ೆಮಾಡಿಕೆೊಳುಬಾರದ್ು ಎಿಂದ್ು ನಯಮ 303 (ಸಿ) ಹೆೀಳುತ್ುದ್.ೆ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು 
ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ನಮಾನ್ುು ಯಾವಾಗೆಲಾಿ ಕರಯೆುತಾುರೆೊೀ ಆಗಷೆಿೀ ಮಾತ್ನಾಡಬೀೆಕೆಿಂದ್ು ನಯಮ 
304ರಲ್ಲಿ ಸಪಷಿವಾಗಿ ಹೆೀಳಲಾಗಿದ್.ೆ  Otherwise, ನೀವು ಮಾನಾಡಲೆೀಬಾರದ್ು.  ಇನ್ುು ತ್ಮಾ 
ಜವಾಬಾದರಿ ಬಹಳ ದ್ೊೆಡಡದದ್ೆ. ಬಹಳಷುಿ ಜನ್ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಬಿಂದ್ಮೀಲೆ ನಾನ್ು ಯಾವುದ್ೆೊ ಒಿಂದ್ು 
ಜಿಲೆಿಯಿಿಂದ್ ಸಿಳಿೀಯ ಸಿಂಸೆ್ಿಗಳಿಿಂದ್ ಆಯ್ಕಾಯಾಗಿ ಬಿಂದದ್ೆದೀನ,ೆ ನಾನ್ು ಅಷಿಕೆಾೀ ಸಿೀಮಿತ್ 
ಅಿಂದ್ುಕೊೆಿಂಡಿದ್ಾದರೆ.   ಆಮೀಲೆ ಪ್ದ್ವಿೀಧ್ರರ ಕ್ೆೀತ್ರ ಹಾಗೊ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೀತ್ರದಿಂದ್ ಆಯ್ಕಾಯಾಗಿದ್ದರ ೆ
ಅಷಿಕೆಾೀ ಸಿೀಮಿತ್ ಅಲಿ. ನೀವು ಒಮಾ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಬಿಂದ್ ಮೀಲೆ ಇಡಿೀ ರಾಜಯದ್ ಸಮಸ್ೆಯಗಳ 
ಪ್ರತಿನಧಿಯಾಗಿ ಇರುತಿುೀರಿ. ಒಿಂದ್ು ರಾಜಯದ್ ವಿಧಾನ್ಸಭ ೆಮತ್ುು ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತ್ ಸದ್ನ್ವು ಆ 
ರಾಜಯದ್ ಒಿಂದ್ು ಪ್ರತಿಬಿಿಂಬ. ಸಿಂಸತಿುನ್ ಎರಡೊ ಸದ್ನ್ಗಳು ಆ ರಾಷರದ್ ವಯವಸೆ್ಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಿಂಬ.  
ಇಡಿೀ ರಾಜಯದ್ ಜಾಲಿಂತ್ ಸಮಸ್ೆಯಗಳನ್ುು ಸಕಾಾರದ್ ಗಮನ್ಕಾೆ ತ್ಿಂದ್ು ಬೆಳಕು ಚೆಲುಿವಿಂತ್ಹ 
ಜವಾಬಾದರಿ ನಮಾಲಿರ ಹೆಗಲಮೀಲ್ಲದ್.ೆ ನೀವು ಯಾವುದ್ೆೊೀ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಕಾೆ ಸಿೀಮಿತ್ವಾಗುವಿಂಥದ್ದಲಿ. 
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ಇಡಿೀ ರಾಜಯದ್ ಜವಾಬಾದರಿ ನಮಾ 300 ಜನ್ರ ಮೀಲೆ ಇರುತ್ುದ್ೆ. ಅಿಂದ್ರೆ ಕೆಳಮನೆಯಲ್ಲಿ 225 
ಶಾಸಕರು ಇರುತಾುರ,ೆ ಮೀಲಾನೆಯಲ್ಲಿ 75 ಶಾಸಕರು ಇದ್ೆದೀವೆ.್್ “ಇಡಿೀ ರಾಜಯಕೆಾ ಅಗತ್ಯವಾದ್ಿಂತ್ಹ 
ಕಾನ್ೊನ್ುಗಳನ್ುು ರಚನೆ ಮಾಡುವಿಂಥ ಜವಾಬಾದರಿ ನಮಾ ಹೆಗಲ ಮೀಲ್ಲದ್ೆ”್ ಎಿಂದ್ು ಮಾನ್ಯ 
ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಹಳ ಒಳೆುಯ ಮಾತ್ುಗಳನ್ುು ಹೆೀಳಿದ್ರು. ಅದ್ು ನಮಾ ಕತ್ಾವಯ. ಇಡಿೀ ರಾಜಯಕೆಾ 
ಬೆೀಕಾದ್ಿಂಥ ಏನೆಲಾಿ ಖ್ಚುಾಗಳನ್ುು ಮಾಡಬೀೆಕು, ಯಾವಾಯವ ಬಾಬುುಗಳಿಗ ೆ ವೆಚಿವನ್ುು 
ಮಾಡಬೀೆಕು. ಯಾವಾಯವ ಯೀಜನೆಗಳನ್ುು ಕೆೈಗೆತ್ುುಕೊೆಳುಬೆೀಕು ಎನ್ುುವುದ್ನ್ುು ನಣ್ಾಯ 
ಮಾಡುವಿಂಥ ಜವಾಬಾದರಿ ನಮಾ ಹೆಗಲಮೀಲ್ಲದ್ೆ. ಯಾವಾಯವ ಇಲಾಖ್ಗೆಳಲ್ಲಿ ಯಾವಯವ ಬಾಬುುಗಳಿಗ ೆ
ಎಷೆಿಷುಿ ಹಣ್ವನ್ುು ಖ್ಚುಾ ಮಾಡಬೀೆಕು. ಒಿಂದ್ು ವೆೀಳೆ ಸಕಾಾರ ಬಜೆಟ್ನ್ಲ್ಲಿ ತ್ಪ್ುಪ ಮಾಡಿದ್ದರ ೆಇದ್ು 
ತ್ಪಾಪಗಿದ್,ೆ ಇದ್ಕಾೆ ಇಷುಿ ಆದ್ಯತಯೆನ್ುು ಕೆೊಡಬೀೆಕಿೆಂದ್ು ಹೆೀಳಬೀೆಕು. ನೀರಾವರಿ, ಕೃಷ್ಟ, ಆರೊೆೀಗಯ, 
ಶ್ಕ್ಷಣ್ಕೆಾ ಇಷುಿ ಆದ್ಯತಯೆನ್ುು ಕೆೊಡಬೀೆಕೆಿಂದ್ು ಸಕಾಾರಲ್ಲಿ ಬಳೆಕು ಚಲೆ್ಲಿ ಆ ಒಿಂದ್ು ನಣ್ಾಯ 
ಮಾಡುವಿಂಥ ಒಿಂದ್ು ವಿಶ್ಷಿವಾದ್ ಅಧಿಕಾರ ನಮಗೆ ಇದ್ೆ. ಇನ್ುು ಹಕುಾಚುಯತಿ ಬಗೆೆ ಹೆೀಳುವುದ್ಾದ್ರೆ, 
ನ್ಮಾಲಿರಿಗೊ ಗೌರವ ಮತ್ುು ಘನ್ತ ೆಇದ್ೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲಿ.  ನೀವು ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ಾದಗ 
ನಮಾ ಮೀಲೆ ಯಾವುದ್ೊೆೀ ಒಿಂದ್ು ಕೀೆಸ್ ದ್ಾಖ್ಲಾಗಿದೆ್ಯ್ಕಿಂದ್ು ಯಾರೆೊೀ ಪೊೆಲ್ಲೀಸ್ನ್ವರು 
ಬಿಂದ್ು ನಮಾನ್ುು ಅರಸೆಿ್ ಮಾಡುವಿಂತಿಲಿ. ಅವರು ಅರಸೆಿ್ ಮಾಡಬೆೀಕಾದ್ರೆ ಮಾನ್ಯ 
ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಅನ್ುಮತಿ ಪ್ಡದೆ್ುಕೆೊಳುಬೆೀಕು. ಒಿಂದ್ು ವೆೀಳೆ, ನೀವು ಹೊೆರಗಡೆ ಇದ್ುದ ನಮಾನ್ುು 
ಅರಸೆಿ್ ಮಾಡಿದ್ದರ ೆನಮಾನ್ುು ಏಕೆ ಅರಸೆಿ್ ಮಾಡಿದ್ಾದರಿೆಂದ್ು ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರಿಗ ೆತಿಳಿಸಬೆೀಕು. 
ಏಕೆ ಕೆೀಸ್ ದ್ಾಖ್ಲ್ಲಸಿದ್ದೆೀವೆ, ಏಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿವೆಿಂದ್ು ಕೊಡ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರಿಗೆ 
ತಿಳಿಸಬೆೀಕು. ಅಷೊೆಿಿಂದ್ು ಗೌರವ ಮತ್ುು ಘನ್ತ ೆನಮಗೆ ಇದ್ೆ. ಒಿಂದ್ು ವೀೆಳ ೆ protocol ಪ್ರಕಾರ 
ನಮಾನ್ುು ಯಾವುದ್ೊೆೀ ಒಿಂದ್ು ಸಿಂಘವು ಆಹಾಾನ್ ಮಾಡದದ್ದರ,ೆ ಯಾವುದ್ೊೆೀ ಒಿಂದ್ು ಸಭ,ೆ 
ಯಾವುದ್ೆೊೀ ಒಿಂದ್ು ಉದ್ಾಾಟನೆಗ ೆ ಆಹಾಾನ್ ಮಾಡದದ್ದರ;ೆ ಆ ವಿಚಾರದ್ ಸಿಂಬಿಂಧ್ ಸದ್ನ್ 
ಆರಿಂಭವಾಗುವುದ್ಕೆಾ ಒಿಂದ್ು ಗಿಂಟೆಗೊ ಮುಿಂಚ ೆ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರಿಗ ೆ ಮನ್ವಿ ಮಾಡಿ 
ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ಾುಪ್ ಮಡುವುದ್ಕೆಾ ನಮಗ ೆಹಕಾದ್ೆ. ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ಸದ್ನ್ದ್ಲೆಿೀ ಹಕುಾಚುಯತಿ ಆಗಿದ್ಯೆ್ಕಿಂದ್ು 
ಅವರ ಮೀಲೆ ಕರಮ ಕೆೈಗೊೆಳುಬಹುದ್ು ಎಿಂದ್ು ನಣ್ಾಯಿಸಬಹುದ್ು.  ಒಿಂದ್ು ವೆೀಳೆ ಹಕುಾಬಾಧ್ಯತಾ 
ಸಮಿತಿಯೊ ಹೊೆರತ್ುಪ್ಡಿಸಿ ವಿಶೆೀಷವಾದ್ ಸಮಿತಿಯ ಮೊಲಕ ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ನಣ್ಾಯ ಮಾಡಿ 
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ವರದ ಕೆೊಡುವಿಂಥ ಜವಾಬಾದರಿಯನ್ುು ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು ಹಾಗೊ ಸದ್ನ್ ಕೆೈಗೊೆಳುುವುದ್ಕೆಾ 
ಸ್ಾಧ್ಯವಿದ್.ೆ          

       ನ್ಮಾ ಹಕುಾಗಳನ್ುು ರಕ್ಷಣ ೆ ಮಾಡಿಕೊೆಳುುವ ವಿಶೆೀಷ ಅವಕಾಶವನ್ುು ಸಿಂವಿಧಾನ್ 
ಮಾಡಿಕೆೊಟ್ಟಿದ್ೆ.  ನ್ಮಾ ಹಕುಾಬಾಧ್ಯತಾ ಸಮಿತಿಯನ್ುು ಹೆೊರತ್ುಪ್ಡಿಸಿ, ಅಗತ್ಯತಗೆನ್ುಗುಣ್ವಾಗಿ, 
ವಿಷಯ ಆಧಾರಿತ್ವಾಗಿ ಕಾಲ ಕಾಲಕಾೆ ಬೆೀರ ೆವಿಶೆೀಷ ಸಮಿತಿಗಳನ್ುು ರಚಿಸುವ ವಿಶೆೀಷ ಅಧಿಕಾರವು 
ಸದ್ನ್ಕೆಾ ಹಾಗೊ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳಿಗಿದ್ೆ.  ಎಲಿವನ್ೊು ಹಕುಾಬಾಧ್ಯತಾ ಸಮಿತಿಗೆ ವಹಿಸಬೆೀಕೆಿಂಬುದಲಿ.  
ಇತಿುೀಚೆಗ ೆಉಪ್ಸಭಾಪ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಲ್.ಧ್ಮೀಾಗೌಡ ರವರು ಆತ್ಾಹತೆಯ ಮಾಡಿಕೆೊಿಂಡರು.  
ಇದ್ರ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ುು ವಿಶೆೀಷ ಸದ್ನ್ ಸಮಿತಿಗ ೆವಹಿಸಲಾಯಿತ್ು.   

 ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ನ್ಮಾ ಪ್ರಿಭಾಷ ೆಹೆೀಗಿರಬೆೀಕು ಹಾಗೊ ಯಾವ ರಿೀತಿಯ ಪ್ದ್ ಪ್ುಿಂಜಗಳನ್ುು 
ಬಳಸಬೆೀಕೆನ್ುುವುದ್ನ್ುು ತಿಳಿದರಬೆೀಕು.  ಎಲಿರಿಗೊ ತಿಳಿದರುವಿಂತ,ೆ ಸದ್ಸಯರು ಬಳಸುವ ಭಾಷಯೆು 
ಸಿಂಸದೀಯವಾಗಿರಬೆೀಕು.  ಅವರು ಬಳಸುವ ಪ್ದ್, ಪ್ದ್ಪ್ುಿಂಜಗಳು ದ್ೆೀಶ-ರಾಜಯ ದ್ೆೊರೀಹ, ರಾಷರ-
ರಾಜಯ ವಿರೊೆೀಧಿ ಮತ್ುು ಮಾನ್ಹಾನಕಾರಿಕವಾಗಿರಬಾರದ್ು.  ಅದ್ರಲೊಿ ವಿಶೆೀಷವಾಗಿ ಯಾವುದ್ೆೀ 
ಸಮುದ್ಾಯ, ಜಾತಿ, ಧ್ಮಾ, ವಗಾ, ವೃತಿುಗೆ ಕುಿಂದ್ು-ನೆೊೀವುಗಳನ್ುು ತ್ರುವಿಂತಿರಬಾರದ್ು.  
ಇದ್ನ್ೊು ಮಿೀರಿ ಸಮಾಜವು ಒಪಿಪಕೊೆಿಂಡ ಮೌಲಯಗಳಿಗೆ ಧ್ಕೆಾ ತ್ರುವಿಂಥ ಪ್ದ್ಗಳನ್ುು ಬಳಸಬಾರದ್ು.  
ಇಿಂತ್ಹ ಪ್ದ್ಗಳನ್ುು ʼಅಸಿಂಸದೀಯ ಪ್ದ್ʼ ಎಿಂದ್ು ಕರಯೆುತಾುರೆ.  ಈ ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ ನಾನ್ು 
ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಉದ್ಾಹರಣೆಯಿಂದ್ನ್ುು ನೀಡಬಯಸುತೆುೀನೆ.  ಈಗೆೆ 20 ವಷಾಗಳ 2001 ನೆೀ 
ಇಸಿಾಯಲ್ಲಿ ಅಿಂದ್ರೆ, ಈ ಹಿಿಂದ್ ೆ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು ಸದ್ಸಯರಾಗಿದ್ಾದಗ ದನಾಿಂಕ 29/03/2001 
ರಿಂದ್ು ಆಯವಯಯದ್ ಮೀಲೆ ಮಾತ್ನಾಡುತಿುದ್ಾದಗ, ನ್ಮಾ ನಾಡಿನ್ ಗಡಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ುಡಿಗರ 
ಕಷಿ ಮತ್ುು ನೆೊೀವುಗಳ ನವಾರಣೆ ವಿಚಾರದ್ ಬಗೆೆ ಪ್ರಸ್ಾುಪಿಸುತಿುದ್ಾದಗ “್ ಈಗ ಮಿಂಡಿಸಿರುವ 
ಆಯವಯಯದ್ಲ್ಲಿ ಕೀೆವಲ 3,000 ರೊಪಾಯಿಗಳನ್ುು ಮಾತ್ರವೆೀ ಮಿೀಸಲ್ಲಟ್ಟಿದದೀರಿ ;  ಇದ್ು 
ಸಮಾಧಾನ್ ತ್ಿಂದಲಿ ; ಆ ಜನ್ರ ಹಿತ್ವನ್ುು ಕಾಯುವಲ್ಲಿ ಸಕಾಾರವು ವಿಫಲವಾಗಿದ್”ೆ್ ಎಿಂದ್ು 
ತಿಳಿಸುತಾು, ಈ ಬಗೆೆ ಏನೆಲಾಿ ಕಾಯಾಕರಮಗಳನ್ುು ಹಾಕಕೆೊಳುಲಾಗಿದ್ ೆಎಿಂಬುದ್ರ ಬಗೆೆ ವಿಸ್ಾುರವಾಗಿ 
ತಿಳಿಸಿದ್ರು.  ಅಿಂದ್ು ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ವಿಶಾನಾಥ್ ರವರು ಖ್ುಚಿಾಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ುಕೆೊಿಂಡೆೀ 
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ʼಇನುೆಷುಿ ಉದ್ದ ಸ್ಾಲುಗಳು ಬರೆಯಬೆೀಕಾಗಿತ್ುುʼ ಎಿಂದ್ು ಪ್ರಶ್ುಸಿದ್ರು; ಇದ್ರಥಾ ಇನುೆೀನ್ು 
ಹೆೀಳಬೆೀಕಾಗಿತ್ುು ಎಿಂದ್ು ಸಾಲಪ ತ್ಮಾಷೆಯಾಗಿ ಮೊದ್ಲ್ಲಕೆಯ ಮಾತ್ುಗಳನಾುಡಿದ್ರು.  ಆಗ 
ಸಭಾಪ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಿಟುಿ ಬಿಂದತ್ು.  ನೀವು ಈಗ ತಾನೆೀ ಬಿಂದದದೀರಿ ಮತ್ುು ಕುಳಿತ್ುಕೊೆಿಂಡು 
ಪ್ರತಿಕರಯಿಸುತಿುದದೀರಿ ; ನಾನ್ು ಈಗಾಗಲೆೀ ಈ ಸಕಾಾರವು ಹೆೀಗ ೆನ್ಡದೆ್ುಕೆೊಿಂಡಿದ್ೆ ಎನ್ುುವುದ್ರ ಬಗೆೆ 
ನಾನ್ು ಹಜಾಮತಿಯ ಮೊಲಕ ಎಚಿರಿಕೆಯನ್ುು ನೀಡಿದ್ೆದೀನ ೆಎಿಂದ್ು ಹೆೀಳಿದ್ರು.  ಆಗ ತ್ಕ್ಷಣ್ವೆೀ ಶ್ರೀ 
ಎಸ್.ಆರ್.ಪಾಟ್ಟೀಲ್ರವರೆೊಿಂದಗೆ ಸದ್ಸಯರು ನೀವು ಸಕಾಾರವನ್ುು ಹಜಾಮತಿ ಮಾಡುತಿುೀನ ಎಿಂದ್ು 
ಹೆೀಳಿದದೀರಿ ಎಿಂಬುದ್ಾಗಿ ಹೆೀಳುತಾು, ಇದ್ು ಸಲಿದ್ು , ಇದ್ು ಅಸಿಂಸದೀಯ ಪ್ದ್ ಎಿಂಬುದ್ಾಗಿ 
ತಿಳಿಸಿದ್ರು.  ಆಗ ಪಿೀಠದ್ಲ್ಲಿದ್ದ ಸಭಾಪ್ತಿಯು ಹಜಾಮತಿ ಎಿಂಬ ಪ್ದ್ವನ್ುು ಕಡತ್ದಿಂದ್ ತೆಗೆಸಿದ್ರು.    

ಇನೊೆುಿಂದ್ು ಉದ್ಾಹರಣ ೆ – ಶ್ರೀ ಎಿಂ.ಸಿ.ನಾಣ್ಯಯ ಮತ್ುು ಶ್ರೀ ಕಾಗೊೆೀಡು ತಿಮಾಪ್ಪನ್ವರ 
ನ್ಡುವಿನ್ ಮಾತ್ುಕತೆಯದ್ಾದಗಿದ್ೆ.  ಇದ್ು ದನಾಿಂಕ 12/03/2001 ರ ರ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ್.  ಆಗಷೆಿೀ 
ರಾಯಚೊರಿನ್ ಶಾಖ್ೆೊೀತ್ಪನ್ುದ್ 5 ನೆೀ ಘಟಕಕೆಾ ಬೆಿಂಕ ಬಿದ್ುದ ಅವಗಢ ಸಿಂಭವಿಸಿ, ಎಲಿವೂ 
ಸುಟುಿಹೊೆೀಗಿ; ವಿದ್ುಯತ್ ಉತಾಪದ್ನೆಯು ಸಿಗಿತ್ಗೆೊಿಂಡಿತ್ುು.  ಶ್ರೀ ರಾಮಯಯ ಎನ್ುುವ ಸದ್ಸಯರು ಈ 
ಬಗೆೆ ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ಾುಪಿಸುತಿುದ್ದರು.  ಇದ್ಕಾೆ ಪ್ೊರಕವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಎಿಂ.ಸಿ.ನಾಣ್ಯಯನ್ವರು ಎದ್ುದ 
ನಿಂತ್ುಕೊೆಿಂಡು ಮಾತ್ನಾಡಲು ಪಾರರಿಂಭಿಸಿದ್ರು.  ಆಗ ಕಾಗೊೆೀಡು ತಿಮಾಪ್ಪನ್ವರು ಕುಳಿತ್ುಕೊೆಿಂಡೆೀ 
“ನೀವು ಚೆೀಷೆಿೀ ಮಾಡುತಿುದದೀರಿ; ಕುಚೀೆಷೆಿೀ ಮಾಡುತಿುೀದದೀರಿ”್ ಎಿಂದ್ು ಮೊದ್ಲ್ಲಸಿದ್ರು.  ಇದ್ಕೆಾ 
ಪ್ರತಿಕರಯಿಸಿದ್ ಶ್ರೀ ನಾಣ್ಯಯನ್ವರು ಸಿಟುಿಗೊೆಳುುತಾುರೆ ಹಾಗೊ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರಿಗ ೆಹೆೀಳಿ ʼಕುಚೆೀಷೆಿೀʼ 
ಎಿಂಬ ಅಸಿಂಸದೀಯ ಪ್ದ್ವನ್ುು ಕಡತ್ದಿಂದ್ ತೆಗೆಸುತಾುರೆ.     
 ಹತ್ುು ಹಲವು ಸಿಂದ್ಭಾಗಳಲ್ಲಿ ಬುಡುಬುಡಿಕೆ, ಬೆೀವಸಿಾ, ಕೆೊಲೆಗಡುಕ, ಅಯೀಗಯ ಸಕಾಾರ 
– ಅಯೀಗಯ ಸಚಿವ ಎಿಂಬ ಪ್ದ್ಗಳನ್ುು ಅಸಿಂಸದೀಯವೆಿಂದ್ು ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ ಕಡತ್ದಿಂದ್ ತೆಗೆದ್ು 
ಹಾಕಲಾಗುತ್ುದ್ೆ.  ಅಯೀಗಯ ಮತ್ುು ಜಾತಿ ನಿಂದ್ನೆ ಸೊಚಿಸುವ ಪ್ದ್ಗಳೂ ಸಹ 
ಅಸಿಂಸದೀಯವಾಗಿವ.ೆ  ಕೆಲವಿಂದ್ು ಸಿಂದ್ಭಾಗಳಲ್ಲಿ ʼನಾನೆೀನ್ೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಗಸನ್ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ ಬಿಂದದ್ೆದೀನಯೆ್ಕೀʼ ಎಿಂದ್ು ಹೆೀಳುತಾುರ.ೆ  ಇದ್ೊ ಸಹ ಅಸಿಂಸದೀಯ ಪ್ದ್ವಾಗಿದ್.ೆ  
ಯಾವುದ್ೆೀ ಪ್ದ್ಗಳು ಯಾವುದ್ೆೀ ವೃತಿುಗ ೆಅಗೌರವ ತೆೊೀರುವ ಮತ್ುು ಬಾಧ್ಕವಾಗಿರವ ಪ್ದ್ಗಳನ್ುು 
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ಬಳಸಬಾರದ್ು.  ಒಟಾಿರೆಯಾಗಿ ಅಸಿಂಸದೀಯ ಪ್ದ್ಗಳನ್ುು ಯಾವುದ್ೆೀ ಕಾರಣ್ಕೊಾ ಸಹ 
ಬಳಸಬಾರದ್ು.   
 ಸದ್ನ್ದ್ ಕಲಾಪ್ಗಳನ್ುು ಭಾಗವಹಿಸುವುದ್ು ಸದ್ಸಯರ ಜವಾಬಾದರಿಯಾಗಿದೆ್.  ಅವರ 
ಹಕುಾಗಳಿಗೆ ಧ್ಕಾೆ ಬಿಂದ್ು ಚುಯತಿಯುಿಂಟಾದ್ಾಗ ಅವುಗಳನ್ುು ಪ್ರಸ್ಾುಪಿಸಿ, ಸ್ಾಿಪಿಸಬೆೀಕು. ಇಬಬರು ಆಪ್ು 
ಸಹಾಯಕರುಗಳನ್ುು ನೆೀಮಿಸಿಕೆೊಳುುವುದ್ು ಯಶಸಿಾ ಶಾಸಕನ್ ಗುಟುಿ. ಯಾವುದ್ೆೀ 
ಮುಲಾಜಿಗೊೆಳಗಾಗದ್ೀೆ, ಆ ಪೆೈಕ ಒಬಬರನ್ುು ಯಾರಿಗೆ ವಿಧಾನ್ ಮಿಂಡಲದ್ ಕಾಯಾಕಲಾಪ್ಗಳ 
ಅರಿವು ಹಾಗೊ ಸಿಂಸದೀಯ ಜ್ಞಾನ್, ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳಿವೆಯೀ ಅವರನ್ುು ನೆೀಮಿಸಬೆೀಕು.  ಆಗ 
ಅವರುಗಳು ಚುಕೆಾ ಗುತಿಾನ್ ಮತ್ುು ಚುಕೆಾ ರಹಿತ್ ಪ್ರಶೆಯುೀತ್ುರಗಳ ಪ್ಟ್ಟಿಗಳನ್ುು, ಗಮನ್ ಸ್ಳೆೆಯುವ 
ಸೊಚನೆಗಳನ್ುು, ಅಧ್ಾ ಗಿಂಟ ೆನಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಚಚೆಾಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ುು ಸಿದ್ಿಪ್ಡಿಸಿಕೆೊಟುಿ, 
ನಮಾ ರುಜು ಪ್ಡದೆ್ು ಮಿಂಡಿಸುತಾುರ.ೆ  ಅವರುಗಳು ಇನುತ್ರ ೆ ಪ್ರಮುಖ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ುು ನಮಗೆ 
ತಿಳಿಸುತಾುರೆ.    ಹಿೀಗಾಗಿ ಈ ಬಗೆೆ ಪ್ರಿಜ್ಞಾನ್ವುಗಳು ಅನ್ುಭವಸಿ ಒಬಬ ಆಪ್ು ಸಹಾಯಕರುಗಳ 
ಆಯ್ಕಾಯಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೆೊಳುಬಾರದ್ು.  ಆಪ್ು ಸಹಾಯಕರುಗಳಿಿಂದ್ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯಗಳೂ ನ್ಮಗ ೆ
ತ್ಲುಪ್ುತ್ುದ್ೆ.  ಮುಿಂಬರುವ ಅಧಿವೆೀಶನ್ದ್ ವಿಷಯವು ಈಗಾಗಲೀೆ ಸದ್ಸಯರಿಗೆ ತಿಳಿದದ್ೆ.  
ಅಧಿವೆೀಶನ್ದ್ 10 ದನ್ಗಳ ಮುಿಂಚಿತ್ವಾಗಿಯ್ಕೀ ಮೊನಾಾಲುಾ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ ಸದ್ಸಯರುಗಳು 
ಪ್ರಶೆುಗಳನ್ುು ಕೆೀಳಬಹುದ್ು.  ಅದ್ೆೀ ರಿೀತಿಯಾಗಿ ಗಮನ್ ಸ್ಳೆೆಯುವ ಸೊಚನೆಗಳನ್ುು ಹಾಗೊ ಅಧ್ಾ 
ಗಿಂಟೆ ಕಾಲಾವಧಿ ಚಚಾೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ೊು ಸಹ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದ್ು.  ಕೆಲವಿಂದ್ು ಸಿಂದ್ಭಾಗಳಲ್ಲಿ 
ಸದ್ಸಯರು ಕ್ೆೀತ್ರಗಳಿಗ ೆ ಭೆೀಟ್ಟ ನೀಡಿರುತಾುರ ೆ ಅಥವಾ ಇನಾುವುದ್ೆೀ ಕಾಯಾಕರಮಗಳಲ್ಲಿ 
ಭಾಗವಹಿಸಿರಬಹುದ್ು.  ಆಗ ಎಲಾಿ ವಿಷಯಗಳು ಅವರ ಗಮನ್ಕೆಾ ಬಿಂದರುವುದಲಿ.  ಆಗ ಆಪ್ು 
ಸಹಾಯಕರುಗಳು ಎಲಿವನ್ೊು ಪ್ರಿಶ್ೀಲ್ಲಸುತಿುರಬೆೀಕು ಹಾಗೊ ನಮಾ ಗಮನ್ಕಾೆ ತ್ರಬೀೆಕು.  
ಯೀಜನೆಗಳನ್ುು ರೊಪಿಸಿ, ಪ್ರತಿಯಿಂದ್ು ಅಧಿವೀೆಶನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಚಚಾೆಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ುು 
ವಿವಿಧ್ ಶ್ೀಷ್ಟಾಕೆಗಳಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೆೀಕು.  ಯಾವುದ್ೆೊೀ ಒಿಂದ್ು ಘಟನೆಯು ರಾತಿರ ನ್ಡದೆರುತ್ುದ್ೆ.  ಅದ್ರ 
ಬಗೆೆ ತಿಳಿದರುವುದಲಿ.  ಹಿೀಗಾಗಿ ಅದ್ನ್ುು ತ್ಕ್ಷಣ್ವೆೀ ಮಾರನೆೀಯ ದನ್ದ್ ಬಳೆಿಗೆೆಯ್ಕೀ ನಮಾ ಗಮನ್ಕೆಾ 
ತ್ರಬೀೆಕು ಹಾಗೊ ಇದ್ನ್ುು ಶಯನ್ಯವೆೀಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ಾುಪಿಸುವ ಬಗೆೆ ಅಗತ್ಯ ಕರಮಗಳನ್ುು 
ಕೆೈಗೆೊಳುಬೆೀಕು.  ಒಟಾಿರಯೆಾಗಿ ಹೆೀಳುವುದ್ಾದ್ರೆ, ಒಬಬ ಅನ್ುಭವಸಿ ಆಪ್ು ಸಹಾಯಕರನ್ುು 
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ನೆೀಮಿಸಿದ್ಾಗ, ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಅಧ್ಾದ್ಷುಿ ಕೆಲಸವು ಸುಲಭವಾಗುತ್ುದ್ೆ.  ಇನಾುರದ್ೀೆ 
ಹಿತಾಸಕು ಹಾಗೊ ಮುಲಾಜಿಗೆ ಒಳಗಾಗದ್ೀೆ ಕಲಾಪ್ಗಳ ಬಗೆೆ ಜ್ಞಾನ್ವಿರುವ ಅನ್ುಭವಿಸಿ ಆಪ್ು 
ಸಹಾಯಕರನ್ುು ನೆೀಮಿಸಿಕೆೊಳುುವ ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೆೊಳುಬೀೆಡಿ.   

ಬಹಳಷುಿ ಚೆನಾುಗಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ುು ಹಿಂಚಿಕೊೆಳುುತಾುನ ೆಎನ್ುುವ ಕಾರಣ್ಕಾಾಗಿ ಇಿಂದ್ು ನ್ನ್ುನ್ುು 
ಇಲ್ಲಿ ಆಹಾಾನಸಿದ್ಾದರ.ೆ  ನಾನ್ು ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಒಿಂದ್ು ಗಿಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ನಾಡಬೀೆಕೆಿಂದ್ರೆ, ಅದ್ಕೆಾ 
ಕನಷಿ ಪ್ಕ್ಷ 3-5 ಗಿಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸಿದ್ಿತೆಯನ್ುು ಮಾಡಿಕೆೊಿಂಡಿರುತೆುೀನೆ.  ಮಾತ್ನಾಡಲು ಸಿದ್ದತ ೆ
ಮಾಡಿಕೆೊಳುಲು Rules of Procedure and Conduct of Business in the 
Karnataka Legislative Council, Practice and Procedure of Parliament by 
M.N. Kaul and S.L. Shakdher, ಈ ರಿೀತಿ ಹಲವಾರು ಪ್ುಸುಕಗಳನ್ುು ಓದದ್ೆದೀನ ೆ ; 
ಇದ್ರೊೆಿಂದಗೆ ನ್ನ್ು ಅನ್ುಭವವನ್ುು ಸ್ೀೆರಿಸಿಕೊೆಿಂಡಿದ್ದೆೀನೆ.  ಅತ್ಯಿಂತ್ ಕರಿಯನಾದ್ವನ್ನ್ುು 
ಮಾತ್ನಾಡಲು ಆಹಾಾನಸುತಾುರೆಿಂದ್ರ,ೆ ಆತ್ನ್ು ಈ ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಜ್ಞಾನ್ವುಳುವನಾಗಿದ್ುದ, 
ಸಮಥಾನಾಗಿ ನಭಾಯಿಸುವವನಾಗಿರುತಾುನೆ.  ಈ ಕಾರಣ್ಕಾಾಗಿ ನೀವುಗಳೆಲಿರೊ 
ಅಧ್ಯಯನ್ಶ್ೀಲರಾಗಿರಬೀೆಕು ಇದ್ರಿಿಂದ್ಾಗಿ ನೀವು ಯಶಸಿಾ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗುತಿುೀರಿ.  ಎಷುಿ 
ಅಧ್ಯಯನ್ಶ್ೀಲರಾಗುತಿುೀರೊೆೀ ಅಷುಿ ಮಟಿದ್ಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ್ ಶ್ೀಷ್ಟಾಕೆಗಳಡಿ ಗಿಂಭಿೀರವಾಗಿ 
ಮಾತ್ನಾಡಬಹುದ್ು.  ಏಕೆಿಂದ್ರ ೆ ಒಿಂದ್ು ಬಾರಿ ಕಾನ್ೊನ್ುಗಳನ್ುು ಜಾರಿಗೊೆಳಿಸಿದ್ರ,ೆ ಏನ್ೊ 
ಮಾಡುವುದ್ಕಾಾಗುವುದಲಿ.  ಒಿಂದ್ು ಬಾರಿ ನಯಮಾವಳಿಗಳನ್ುು ಬದ್ಲಾಯಿಸಬೆೀಕೆಿಂದ್ರೆ, ನೀವುಗಳು 
ಪ್ೊವಾಸಿದ್ಿತೆ ಮಾಡಿಕೊೆಿಂಡು ಬಿಂದ್ು ಮಾತ್ನಾಡಿ, ಆ ವಿಷಯದ್ ಬಗೆೆ ಸಕಾಾರಕೆಾ ಹಾಗೊ 
ಸಚಿವರಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ುು ಚೆಲುಿವ ಕೆಲಸಗಳನ್ುು ಮಾಡಬೀೆಕು.   
 
ಸಕಾರಾತ್ಾಕ ಧೆೊೀರಣೆಗಳು:-  
 ಯಾವುದ್ೆೀ ಸಚಿವರನ್ುು ಏಕವಚನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮನ್ಬಿಂದ್ಿಂತ ೆ ಮಾತ್ನಾಡಿಸುವಿಂತಿಲಿ; ಅಸಿಂಬದ್ಿ 
ಪ್ದ್ಗಳನ್ೊು ಸಹ ಬಳಸುವಿಂತಿಲಿ.  ಅದ್ರ ಬಲದ್ಾಗಿ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಮೊಲಕ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಮನ್ವಿ 
ಮಾಡಿಕೆೊಳುುವುದ್ೀೆನೆಿಂದ್ರೆ, ಅವರು ಈ ರಿೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಾರದತ್ುು, ಈ ರಿೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ 
ಸರಿಹೆೊೀಗುತಿುತ್ುು; ಅವರಿಿಂದ್ ಇದ್ನ್ುು ನರಿೀಕ್ಷ್ಮಸಿರಲ್ಲಲಿ; ನಮಾ ಇಲಾಖ್ಯೆಲ್ಲಿ ಈ ರಿೀತಿಯಾದ್ 
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ಕೆಲಸಗಳು ಆಗುತಿುದ್ದವು ಎಿಂದ್ು ನಾನ್ು ಭಾವಿಸಿರಲ್ಲಲಿ; ನೀವು ನಗದ ಪ್ಡಿಸಿದ್ ಅವಧಿಯು 
ಮುಗಿದದ್ುದ ಕೆಲಸಗಳು ಇನ್ೊು ಅನ್ುಷಾಾನ್ಕೆಾ ಬಿಂದಲಿ; ಅವುಗಳನ್ುು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಲಾಗುತ್ುದ್ೆ 
ಎಿಂಬಿತಾಯದಯಾಗಿ ಮಾತ್ನಾಡಬೆೀಕು.  ಈ ರಿೀತಿಯ ಧೆೊೀರಣೆಗಳ ಮೊಲಕ ಅವರ ಮನ್ವಲ್ಲಸಿ, 
ನಮಾ ಕಲೆಸಗಳನ್ುು ಮಾಡಿಸಿಕೊೆಳುಲು ಸ್ಾಧ್ಯವಾಗುತ್ುದ್ೆ.  ಸದ್ನ್ದ್ ಕಲಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷಿರಮಟ್ಟಿಗ ೆ
ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸುತಿುೀರೊೆೀ ಅಷಿರಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಕಾಾರದಿಂದ್ ಗೌರವಗಳು ದ್ೆೊರೆಯುತ್ುವೆ.   
ಒಟಾಿರೆಯಾಗಿ ನಮಾ ಧೊೆೀರಣೆಗಳಿಿಂದ್ಾಗಿ ಎಲಿರಿಿಂದ್ಲೊ ನಮಗೆ ಗೌರವ ಲಭಿಸುತ್ುದ್ೆ.  ನಮಾ 
ವತ್ಾನೆಯು ʼಆಯಾ ರಾಮ್ ಗಯಾ ರಾಮ್̓ ಎನ್ುುವ ಹಿಿಂದ ನಾಣ್ುಣಡಿಯಿಂತಾಗಬಾರದ್ು.  
ಅತ್ಯಿಂತ್ ಕರಯಾಶ್ೀಲ ಸದ್ಸಯನಾಗಬೆೀಕಾದ್ರೆ, ನಮಾ ಅರಿವಿನ್ ದ್ಾರಿಯಲ್ಲಿ ಘನ್ತ-ೆಗೌರವಗಳು 
ಲಭಿಸುತ್ುವ.ೆ ಈ ಮೊಲದ್ ಸದ್ನ್ದ್ ಘನ್ತ-ೆಗೌರವಗಳು ಹಚೆಾಿಗುತ್ುವ.ೆ  ತ್ನ್ೊಾಲಕ ನಮಾ 
ಭವಿಷಯವೂ ಸಹ ಎತ್ುರದ್ ಸ್ಾಿನ್ಕೆಾೀರುತ್ುದ್ೆ.  ಈ ಕಾರಣ್ಕಾಾಗಿಯ್ಕೀ ಮೀಲಾನ ೆ ಶಾಸಕರು 
ಆಯ್ಕಾಗೆೊಳುುತಾುರ.ೆ  ಈ ಜವಾಬಾದರಿಯನ್ುು ಅತ್ಯಿಂತ್ ನಸಪೃಹತ,ೆ ಪಾರಮಾಣಿಕತೆಗಳಿಿಂದ್, ಗಿಂಭಿೀರವಾಗಿ 
ನವಾಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಭವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಿಂತ್ ಯಶಸಿಾ ಶಾಸಕರಾಗಿ ರೊಪ್ುಗೊೆಳುುವುದ್ಲಿದ್ೀೆ ಎಲಿರ 
ಮನ ೆ ಮಾತಾಗುತಿುೀರಿ.  ಇದ್ರಿಿಂದ್ಾಗಿ ರಾಜಯದ್ಾದ್ಯಿಂತ್ ಸ್ಾವಾಜನಕರು ತ್ಮಾ ಸಮಸ್ೆಯಗಳ 
ನವಾರಣೆಗಾಗಿ ನಮಾನ್ುು ಅರಸಿಕೆೊಿಂಡು ಬರುತಾುರ.ೆ  ಇವತಿುನ್ ದವಸ ಮೀಲಾನ ೆ ಸದ್ಸಯರಾಗಿ 
ಆಯ್ಕಾಗೆೊಿಂಡಿರುವುದ್ು ನಮಾ ಅದ್ೃಷಿವಾಗಿದ್.ೆ  ಈ ಜವಾಬಾದರಿಯನ್ುು ಅತ್ಯಿಂತ್ ಪಾರಮಾಣಿಕವಾಗಿ 
ನವಾಹಿಸುವ ಹಿನೆುಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗಿರುವ ಏಕೈೆಕ ಅವಕಾಶ ಸದ್ನ್ವಾಗಿದ್ೆ.  ಹಿೀಗಾಗಿ ಸದ್ನ್ವನ್ುು 
ಅತ್ಯಿಂತ್ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ್ ಅಸಿವನಾುಗಿ ಬಳಸಿಕೆೊಳುಬೆೀಕು. 
     ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಅದ್ನ್ುು ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಉಪ್ಯೀಗಿಸಿಕೆೊಿಂಡು  ಅಸಿವನಾುಗಿ 
ಮಾಡಿಕೆೊಳುಬೀೆಕು. ಎಲಿ ಸದ್ಸಯರು ತ್ಪ್ಪದ್ೆ ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ುದ ಅಥಾಪ್ೊಣ್ಾವಾಗಿ  
ಚಚಿಾಸಬೆೀಕು. ಈ ದಶೆಯಲ್ಲ ಖ್ಿಂಡಿತ್ವಾಗಿ ಶಾಸಕರು ರೊಪ್ಗೊೆಳುಬೆೀಕು ಎಿಂದ್ು 
ಹೆೀಳಬಯಸುತುೆೀನೆ. 

     ಇಷುಿ ಸಮಯ ಮಾತ್ನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೆೊಟಿ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳಿಗೆ  ವಿಂದಸಿ ನ್ನ್ು 
ಮಾತ್ುಗಳನ್ುು ಮುಕಾುಯಗೆೊಳಿಸುತೆುೀನ.ೆ 
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(1 ಗಿಂಟೆ 40 ನಮಿಷಕೆಾ ತ್ರಬೀೆತಿ ಸಮಾವೆೀಶವನ್ುು ಭೆೊೀಜನ್ ವಿರಾಮಕಾಾಗಿ ಮುಿಂದ್ೊಡಲಪಟ್ಟಿತ್ು) 

(ಭೆೊೀಜನ್ ವಿರಾಮದ್ ನ್ಿಂತ್ರ ಸಭೆಯು ೨ ಗಿಂಟೆ ೪೦ ನಮಿಷಗಳಿಗೆ ಪಾರರಿಂಭವಾಯಿತ್ು) 

 ನರೊಪ್ಕರು, ಕವಿಪ್ಃ- ಇಿಂದನ್ ಕಾಯಾಾಗಾರಕೆಾ ಆಗಮಿಸಿರುವ                       
ಶ್ರೀ ಡಿ.ಹೆಚ್.ಶಿಂಕರಮೊತಿಾ ರವರು, ಕನಾಾಟಕ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ಮಾಜಿ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು, 
ಇವರಿಗ ೆಹೃತ್ೊೂವಾಕ ಸ್ಾಾಗತ್ವನ್ುು ಬಯಸುತೆುೀನೆ. 

 ಕಾಯಾದ್ಶ್ಾಯವರು, ಕವಿಪ್ಃ- ಈ ದನ್ದ್ ಕಾಯಾಾಗಾರಕೆಾ “ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಕಡಾಡಯ 
ಹಾಜರಾತಿ ಅವಶಯಕತೆ ಹಾಗೊ ಅನ್ುಸರಿಸಬೆೀಕಾದ್ ನಯಮಗಳ”್ ಬಗೆೆ ಉಪ್ನಾಯಸ ಆಗಮಿಸಿರುವ 
ಶ್ರೀಯುತ್ ಡಿ.ಹೆಚ್.ಶಿಂಕರಮೊತಿಾ ರವರು, ಕನಾಾಟಕ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ಮಾಜಿ 
ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು, ಇವರಿಗೆ ಸ್ಾಾಗತ್ವನ್ುು ಬಯಸುತೆುೀನೆ. ಇವರ ಸುದೀಘಾವಾದ್ ೮ ವಷಾಗಳ 
ಅನ್ುಭವ ಹಾಗೊ ದ್ಕ್ಷತೆಯಿಿಂದ್ ಕನಾಾಟಕ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತ್ ಅನ್ುು ಉನ್ುತ್ ಮಟಿಕೆಾ 
ಕೆೊಿಂಡೆೊಯುಯವಲ್ಲಿ ಇವರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖ್ವಾಗಿದ್ೆ. ಇಿಂತ್ಹ ಹಿರಿಯ ಮುತ್ಸದದಗಳು ತ್ಮಾ 
ಅನ್ುಭವವನ್ುು ನೀಡಲು ಆಗಮಿಸಿರುವ ಅವರಿಗೆ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ಸಚಿವಾಲಯದ್ ಪ್ರವಾಗಿ 
ಆತಿೀಯ ಸ್ಾಾಗತ್ವನ್ುು ಕೊೆೀರುತುೆೀನೆ. 

(ಈ ಹಿಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಡಿ.ಹೆಚ್. ಶಿಂಕರಮೊತಿಾ ರವರಿಗ ೆಹೊಗುಚಛವನ್ುು ನೀಡುವ ಮೊಲಕ ಆತಿೀಯ 
ಸ್ಾಾಗತ್ವನ್ುು ಬಯಸಲಾಯಿತ್ು) 

 

 

 

 ಶ್ರೀ ಡಿ.ಹೆಚ್. ಶಿಂಕರಮೊತಿಾ (ಮಾನ್ಯ ಮಾಜಿ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು):- ಈ ಕಾಯಾಾಗಾರದ್ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರೊ ಹಾಗೊ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರಾದ್ ಶ್ರೀಯುತ್ ಬಸವರಾಜ ಶ್ವಲ್ಲಿಂಗಪ್ಪ ಹೊೆರಟ್ಟಿಯವರೀೆ 
ಹಾಗೊ ಎಲಾಿ ಆತಿೀಯ ಸದ್ಸಯರುಗಳೆೀ,  

ಸದನದಲಿ್ಲ  ಕಡ್ಡಾ ಯ 
ಹಾಜ್ರಾತ್ ಅರ್ಶಯ ಕತೆ ಹಾಗೂ 
ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ 
ನಿಯಮಗಳು 
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 ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುಗೆ ತ್ನ್ುದ್ೆೀ ಆದ್ ಒಿಂದ್ು ವೆೈಶ್ಷಾಾ ಇದ್ುದ, ಬಹಳಷುಿ ಜನ್ರಿಗ ೆಈ ವೆೈಶ್ಷಾಾದ್ 
ಬಗೆೆ ಅಥಾವಾಗುವುದಲಿ. ಈ ಸಮಸ್ೆಯ ಅಲ್ಲಿಿಂದ್ಲೆೀ ಪಾರರಿಂಭವಾಗುತ್ುದ್ೆ. ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತ್ುು ಏಕೆ 
ಬೆೀಕು ಮತ್ುು ಇದ್ರ ಅವಶಯಕತ ೆಏನ್ು ಎಿಂಬಲ್ಲಿಿಂದ್ಲೆೀ ಶುರುವಾಗುತ್ುದ್ೆ. ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಅಧ್ಾಿಂಬಧ್ಾ 
ತಿಳಿದ್ುಕೊೆಿಂಡವರು ಹಾಗೊ ಏನ್ೊ ಗೆೊತಿುಲಿದ್ವರು ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ಬಗೆೆ ಟ್ಟೀಕೆ ಮಾಡುವುದ್ನ್ುು 
ಕೆೀಳುತಿುರುತೆುೀವೆ. ಇದ್ನ್ುು ಹಣ್ಕಾಸಿನ್ ದ್ೃಷ್ಟಿಯಿಿಂದ್ ಅಳತೆ ಮಾಡುವುದ್ನ್ುು ನೆೊೀಡಿದ್ದೆೀವೆ. ಈ ರಿೀತಿ 
ಟ್ಟೀಕೆ ಮಾಡುವವರು ಅವರ ಅನಸಿಕ ೆ ಎನ್ುುವಿಂತೆ ಏನ್ು ಬೆೀಕಾದ್ರೊ ಮಾತ್ನಾಡುವ ಅಥವಾ 
ಬರೆಯುವ ಪ್ರತಿೀತಿ ಬೆಳೆದ್ು ಬಿಂದದ್.ೆ ನಾನ್ು ಈ ಪಿೀಠಿಕ ೆಏಕೆ ಹಾಕುತಿುದ್ೆದೀನೆ ಎಿಂದ್ರೆ, ಇವತ್ುು ನ್ನ್ಗೆ 
. ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾತಿ ಬಗೆೆ ಎಿಂಬ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ್ವಾದ್ ಅಿಂಶದ್ ಬಗೆೆ ಮಾತ್ನಾಡಲು 
ಹೆೀಳಿದ್ಾದರೆ. ಹಾಜರಾತಿಗೊ ಹಿಿಂದ್ ೆವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ಬಗೆೆ ಗೆೊತಿುಲಿದದ್ದರೆ ಹಾಜರಾತಿ ವಿಷಯ ಏಕೆ 
ಬೆೀಕು? ಹಾಗಾಗಿ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ಬಗೆೆ ಸಾಲಪ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ ತಿಳಿದ್ುಕೆೊಳುಬೆೀಕು. ನಾನ್ು ಬಹಳ 
ಸೊಿಲವಾಗಿ ಒಿಂದ್ರೆಡು ವಿಷಯಗಳನ್ುು ಆ ಬಗೆೆ ಹೀೆಳುವುದ್ಕೆಾ ಪ್ರಯತ್ು ಮಾಡುತೆುೀನೆ. ವಿಧಾನ್ ಸಭ ೆ
ಮತ್ುು ವಿಧಾನ್ ಸಭ ೆಎಿಂಬ ಎರಡು ಸಭಗೆಳು ಇರಬೆೀಕು ಎಿಂದ್ು ಆಕಸಿಾಕವಾಗಿ ಆಗಿದ್ದಲಿ. ಏನೆೊೀ 
ಒಿಂದ್ು ಘಟನ ೆ ನ್ಡದೆ್ುಹೊೆೀಗಿದ್ೆ ಎಿಂದ್ೊೆೀ ಅಥವಾ ಯಾರೆೊೀ ಮಾತ್ು ಕೊೆಟ್ಟಿದ್ಾದರೆ, ಅದ್ರಿಿಂದ್ 
ಆಗಿದ್ ೆಎಿಂದ್ಲಿ. ಬಹಳ ಗಿಂಭಿೀರವಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾಯಾಗಿದೆ್. Constituent Assembly 
ಯಲ್ಲಿ ಆದ್ ಚಚೆಾಗಳನ್ುು ನಾನ್ು ಸಭಾಪ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ CD (Compact Disc) ಗಳನ್ುು 
ತ್ರಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ೆದೀನ.ೆ ನಾನ್ು ಅದ್ನ್ುು ಕೆೀಳಿದ್ೆದೀನೆ ಮತ್ುು ನ್ನ್ು ಕೆಲವು ಸ್ುೆೀಹಿತ್ರು ತೆಗೆದ್ುಕೆೊಿಂಡು 
ಹೆೊೀಗಿ ಕೆೀಳಿದ್ಾದರ.ೆ ಸ್ಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ತಾವುಗಳು ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ಕೆೀಳಬೆೀಕು ಎಿಂದ್ು ನ್ನ್ಗನಸುತ್ುದ್ೆ. ಏಕೆ 
ಮತ್ುು ಅದ್ು ಏನ್ು ಮಹಾದ್ೊೆಡಡದ್ು? ಆ Constituent Assembly ಯಲ್ಲಿ ನ್ಮಾ ದ್ೆೀಶದ್ 
ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರು ಮಾತ್ನಾಡಿದ್ಾದರೆ. ಇದ್ೊೆಿಂದ್ು ಅತ್ುಯದ್ುಭತ್ವಾಗಿದ್ೆ. ನಾನ್ು Constitution 
ಬಗೆೆ ಮಾತ್ನಾಡಲು ನಿಂತಿಲಿ. ಆದ್ರೆ Constituent Assembly ಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ಬಗೆೆ 
ಚಚೆಾಯಾಗುವುದಲಿ. ಅದ್ನ್ುು ದ್ಯಮಾಡಿ ತಿಳಿದ್ುಕೆೊಳುುವ ಪ್ರಯತ್ು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳೆುಯದ್ು. 
ಅದ್ನ್ುು ನಾನ್ು ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಕೆೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಿಸಿದ್ುದ, ಈಗಲೊ ಅದ್ು ಇರಬಹುದ್ು ಎಿಂದ್ು 
ಅಿಂದ್ುಕೊೆಿಂಡಿದ್ುದ, ಅದ್ರಿಿಂದ್ ತಿಳಿದ್ುಕೊೆಳುುವ ಪ್ರಯತ್ುವನ್ುು ಮಾಡಬಹುದ್ಾಗಿದ್ೆ.  
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 ಇನ್ುು ಎರಡನೆಯದ್ಾಗಿ, ನಾನ್ು “ಸಭಾಪ್ತಿ”್ಎಿಂದ್ು ಸಿಂಭೆೊೀದ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ುದ, ಈ ಸಭಾಪ್ತಿ 
ಎನ್ುುವ ಪ್ದ್ ಎಲ್ಲಿಿಂದ್ ಬಿಂತ್ು? ನಾನ್ು ಹುಡುಕ ನೆೊೀಡಿದ್ೆ. ಇದ್ರ ಬದ್ಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಥವಾ 
Chairman ಎಿಂದ್ು ಹೆೀಳಬಹುದ್ಾಗಿತ್ುು ಅಥವಾ ಬೆೀರ ೆ ಬೆೀರ ೆ ಪ್ದ್ಗಳನ್ುು 
ಉಪ್ಯೀಗಿಸಬಹುದ್ಾಗಿತ್ುು. ಆದ್ರೆ ಸಭಾಪ್ತಿ ಎನ್ುುವ ಪ್ದ್ಕೆಾ ಸಿಗುವ ಗೌರವ, ಆ ಗಮಾತ್ುು ಮತ್ುು 
ಮಜಾ ಬೆೀರಯೆದ್ದಕೆಾ ಸಿಗುವುದಲಿ. ಈ ಪ್ದ್ದ್ ಬಗೆೆ ಹುಡುಕುತಾು ಹೆೊೀಗಿ ಅದ್ನ್ುು ತೆಗೆದಟ್ಟಿದ್ೆದೀನೆ. 
ದ್ಯಮಾಡಿ ಇದ್ನ್ೊು ನ್ಮಾ Library ಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವಿಂತ್ಹ ಪ್ರಯತ್ು ಮಾಡಿ. ವೆೀದ್ಗಳ ಕಾಲ 
ಈ ತ್ರಹದ್ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಚಿಾಯ ಮೀಲ ೆ ಕುಳಿತ್ುಕೆೊಳುುವವರಿಗ ೆ ಸಭಾಪ್ತಿ ಎಿಂದ್ು 
ಸಿಂಭೆೊೀದಸುತಿುದ್ದರು. ವೆೀದ್ಗಳಿಗ ೆtime fix ಮಾಡುವುದ್ಕಾೆ ಆಗುವುದಲಿ. ಭಾರತ್ದ್ ಇತಿಹಾಸದ್ಲ್ಲಿ 
ಅತ್ಯದ್ುಭತ್ವಾದ್ ಸಿಂಗತಿಗಳಿರುವ ವೆೀದ್ದ್ಲ್ಲಿ ಸಭಾಪ್ತಿ ಪ್ದ್ ಉಲೆಿೀಖ್ವಾಗಿದ್ೆ. ಈ ಸಭಾಪ್ತಿ 
ಪ್ದ್ವನ್ುು elected by the people, Lower House  ನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಕೆೊಡಲ್ಲಲಿ, ಇದ್ನ್ುು 
ಅದ್ುಭತ್ ಪ್ರಿಕಲಪನೆ ಎನ್ುುತಾುರೆ. ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗ ೆಸಭಾಪ್ತಿ ಎನ್ುುವ ಹುದ್ೆದಯನ್ುು ನ್ಮಾ 
ರಾಜಾಯಿಂಗದ್ಲ್ಲಿ ನ್ಮಾ ಜನ್ರು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊೆಟ್ಟಿದ್ಾದರೆ. ಇದ್ನ್ುು ನಾವಲೆಿರೊ 
ಅಥಾಮಾಡಿಕೆೊಳುಬೀೆಕಾದ್ ಸಿಂಗತಿಯಾಗಿದೆ್. ಇದ್ರ ಜೆೊತೆಗೆ ಸದ್ಸಯರ ಬಗೆೆ ಸಹ 
ನೆೊೀಡಬೆೀಕಾಗುತ್ುದ್ೆ. ಹಾಗಾದ್ರ ೆಈ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ಕೆಲಸ ಏನ್ು? ಕೆಲವು ಸ್ಾರಿ ಬಳಕೆಯಿಿಂದ್ 
ತ್ಪ್ುಪಗಳಾಗುತ್ುವೆ. It becomes a duplicate of the Lower House.  ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತ್ುು 
duplicate of the Lower House ಎಿಂದ್ಲಿ. ಅದ್ು ಆಗಬಾರದ್ು. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷುಿ 
ಸಿಂಗತಿಗಳನ್ುು ವಿಧಾನ್ ಸಭೆಯಿಿಂದ್ ತಿಳಿಯಬಹುದ್ಾದ್ರೊ, ವಿಧಾನ್ ಸಭೆಯ ಕೆಲಸವೆೀ ಬೆೀರ,ೆ ನ್ಮಾ 
ಕೆಲಸವೆೀ ಬೆೀರಯೆಾಗಿದೆ್. ನಾನ್ು ಈ ಪಿೀಠಿಕ ೆಹಾಕಲು ಕಾರಣ್ವೆಿಂದ್ರ ೆನ್ನ್ು ಮುಿಂದರುವ ಹಾಜರಾತಿ 
ವಿಷಯದ್ ಪ್ರಶೆು. ಈ ಹಾಜರಾತಿಗ ೆಪಿೀಠಿಕ ೆಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ುವನ್ುು ನಾನ್ು ಮಾಡುತಿುದ್ೆದೀನೆ. ಕೆಲಸವೆೀ 
ಬೆೀರ ೆ ಎಿಂದ್ ಮೀಲೆ ಏನ್ು ಕೆಲಸ? ಇದ್ು ಇದ್ದರಷೆುಿ ಅಥವಾ ಬಿಟಿರೆಷುಿ!. ಏನಾಗಬಹುದ್ು, 
ಹೆೀಗಾಬಹುದ್ು? ಬಹಳ latest ಆದ್ ಒಿಂದ್ು ವಿಷಯವನ್ುು ಹೀೆಳುವುದ್ಕೆಾ ಇಷಿಪ್ಡುತೆುೀನೆ. 
ಚಚೆಾಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗದದ್ದರ ೆ ಹೆೀಗಾಗುತ್ುದ್ ೆ ಎಿಂದ್ು ಹೆೀಳುವುದ್ಕೆಾ ಬಯಸುತೆುೀನೆ. ನಾನ್ು 
ಸಭಾಪ್ತಿ ಆಗಿದ್ದ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಒಿಂದ್ು Education Bill ಬಿಂತ್ು. Lower House ನ್ಲ್ಲಿ 
Government ಗೆ majority ಇರುತ್ುದ್ೆ. ಅಲ್ಲಿ pass ಮಾಡುತಾುರ.ೆ ಆ ವಿಧೆೀಯಕ ಮೀಲಾನೆಗ ೆ
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ಬಿಂದ್ಿಂತ್ಹ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಆ ವಿಧೆೀಯಕದ್ ಪ್ರಿಕಲಪನೆ ಸರಿಯಿಲಿವೆಿಂದ್ು ಮಾನ್ಯ ಬಸವರಾಜ 
ಹೆೊರಟ್ಟಿಯವರು ಸ್ೀೆರಿದ್ಿಂತ ೆ ಹಲವಾರು ಸದ್ಸಯರು ಅದ್ನ್ುು ವಿರೊೆೀಧಿಸಿದ್ರು. ಆಗ ನಾನ್ು 
ಇವರಲೆಿರನ್ುು ಸಮಾಧಾನ್ ಮಾಡಿ,  ವಿರೊೆೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷ ಮತ್ುು  ಆಡಳಿತ್ ಪ್ಕ್ಷದ್ ಸದ್ಸಯರುಗಳನ್ುು 
ಸ್ೀೆರಿಸಿ ಒಿಂದ್ು ಪ್ರತೆಯೀಕವಾದ್ ಸಭೆಯನ್ುು ನ್ಡಸೆಿ ಆ ವಿಧೆೀಯಕದ್ ಸ್ಾಧ್ಕಬಾಧ್ಕಗಳ ಬಗೆೆ ಚಚಾೆ 
ಮಾಡಿದ್ಿಂತ್ಹ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಸಕಾಾರ ʼನಾವು ಕಳೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರುವಿಂತ್ಹ ವಿಧೆೀಯಕ 
ಸರಿಯಿಲಿ. ಸರಿ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊೆಡುತುೆೀವೆʼ ಎಿಂದ್ು ಹೆೀಳಿತ್ುು. ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ಔಚಿತ್ಯವೆೀನ್ು 
ಎನ್ುುವುದ್ು ಈ ಒಿಂದ್ು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆಯಿಿಂದ್ ತ್ಮಗೆ ಅಥಾವಾಗಿರಬಹುದ್ು. ಇದ್ೀೆ ರಿೀತಿಯ 
ಹಲವಾರು ಉದ್ಾಹರಣೆಗಳನ್ುು ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ಲ್ಲಿ ನ್ನ್ು ಅಲಪ ಕಾಲದ್ ಅಿಂದ್ರೆ ನಾನ್ು ವಿಧಾನ್ 
ಪ್ರಿಷತಿುಗೆ ಬಿಂದ್ು 30 ವಷಾಗಳಾಗಿತ್ುು ಸಭಾಪ್ತಿಗಳಾಗಿ 8 ವಷಾಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯಾನವಾಹಿದ್ೆದ. 
ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತ್ುು ಅಸಿುತ್ಾಕೆಾ ಬಿಂದ್ು 100 ವಷಾಗಳು ಕಳೆದವ.ೆ ಈ ಹಿನೆುಲೆಯಲ್ಲಿ ನ್ನ್ು ಅಲಪ ಕಾಲದ್ 
ಅನ್ುಭವದ್ ಆಧಾರದ್ ಮೀಲೆ ಹೀೆಳುವುದ್ಾದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಸಿಂಗತಿಗಳ ಬಗೆೆ ನಾವು ಯೀಚನೆ 
ಮಾಡಬೀೆಕಾಗುತ್ುದ್.ೆ  

 ನಾನ್ು ಸಭಾಪ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಒಿಂದ್ು ಅಧಿವೆೀಶನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಎರಡು ದನ್ಗಳ ಕಾಲ 
ಬೆೀರ ೆಯಾವ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗೆೆಯೊ ಚಚಾೆ ಮಾಡದ್ೀೆ ಕೆೀವಲ ಮಕಾಳ ಹಕುಾಗಳ ಬಗೆೆ ಮಾತ್ರ ಚಚೆಾ 
ಮಾಡಬೀೆಕೆನ್ುುವ ತಿೀಮಾಾನ್ವನ್ುು ತೆಗೆದ್ುಕೊೆಳುಲಾಯಿತ್ು. ಎರಡು ದನ್ಗಳ ಚಚಾೆ ಎಿಂದ್ು 
ತೆಗೆದ್ುಕೊೆಿಂಡಿದ್ುದ ಸುಮಾರು ಮೊರೊವರ ೆ ದವಸಗಳ ಕಾಲ ಚಚೆಾ ನ್ಡಯೆಿತ್ು. ವಿಧಾನ್ 
ಪ್ರಿಷತಿುನ್ಲ್ಲಿರುವ 75 ಜನ್ರ ಪೆೈಕ 60 ಜನ್ ಸದ್ಸಯರು ಈ ಚಚಾೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. 
ಮಿಂತಿರಗಳ ಪೈೆಕ ಕೆಲವರು ನಾವು ಮಾತ್ನಾಡುತುೆೀವೆ ನಾವು ಮಾತ್ನಾಡುತುೆೀವೆಿಂದ್ು ಸುಮಾರು 5-6 
ಜನ್ ಮಿಂತಿರಗಳು ಬಿಂದ್ು ಈ ಚಚೆಾಯಲ್ಲಿ ಪಾಲೊೆೆಿಂಡಿದ್ದರು. ಆಡಳಿತ್ ಪ್ಕ್ಷದ್ ಪ್ರವಾಗಿ ಇನೊೆುಿಂದ್ು 
ದನ್ ಈ ಚಚೆಾಯನ್ುು ಮುಿಂದ್ುವರಿಸಬೀೆಕೆನ್ುುವ ಬೆೀಡಿಕ ೆ ಬಿಂತ್ು. ಆದ್ರೆ, ನ್ನ್ು ಬಳಿ 
ಸಮಯಾವಕಾಶ ಇಲಿದ್ೆೀ ಇದ್ದ ಕಾರಣ್ ನಾನ್ು ಅಲ್ಲಿಗ ೆಚಚೆಾಯನ್ುು ಮುಕಾುಯಗೆೊಳಿಸಬೀೆಕಾಗಿತ್ುು. 
ಚಚೆಾ ಅದ್ುಭತ್ವಾಗಿ ನ್ಡಯೆಿತ್ು. ಅದ್ರ ವರದ ಪ್ರಕಟಗೆೊಿಂಡಾಗ, ಯುನಟೆೆಡ್ ನೆೀಶನ್ನಿಂದ್ 
ಕನಾಾಟಕ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುಗೆ ಒಿಂದ್ು complimentary letter  ಬಿಂದತ್ುು.  
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 ಮನೆು ತಾನೆೀ ಸಿಳಿೀಯ ಸಿಂಸೆ್ಿಗಳಿಿಂದ್ ಸುಮಾರು 25 ಜನ್ ಸದ್ಸಯರು ಹೆೊಸದ್ಾಗಿ 
ಆಯ್ಕಾಗೆೊಿಂಡು ಬಿಂದದದೀರಿ. ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ರಚನೆಯ್ಕೀ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಥಾವಾಗುವುದಲಿ. ಇಲ್ಲಿಗ ೆ
ಕೆಲವರು ವಿಧಾನ್ಸಭಾ ಕ್ೀೆತ್ರದಿಂದ್ ಆಯ್ಕಾಗೊೆಿಂಡು ಬರುತಾುರೆ, ಕೆಲವರು ಪ್ದ್ವಿೀಧ್ರರ ಕ್ೆೀತ್ರದಿಂದ್ , 
ಮತೆುೀ ಕಲೆವರು ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೀತ್ರದಿಂದ್ ಮತ್ುು ಕೆಲವರು ಸಿಳಿೀಯ ಸಿಂಸೆ್ಿೀಗಳ ಕ್ೆೀತ್ರದಿಂದ್ ಆರಿಸಿ 
ಬಿಂದರುತಾುರೆ. ಇವರುಗಳ ಜೆೊತೆಗೆ ನಾಮನದ್ೆೀಾಶ್ತ್ ಸದ್ಸಯರು ಇರುತಾುರ.ೆ ವಿಧಾನ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 
224 ಜನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಪ್ರತಿನಧಿಗಳಿರುತಾುರ ೆಅವರ ಜೆೊತೆಗೆ ಒಬಬರೀೆ ಒಬಬರು ಆಿಂಗೆೊಿೀ ಇಿಂಡಿಯನ್ 
ಅವರನ್ುು ನಾಮ ನದ್ೆೀಾಶ್ತ್ಗೊೆಳಿಸಲಾಗುತ್ುದ್ೆ. ಆದ್ರ,ೆ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 11 ಜನ್ 
ಸದ್ಸಯರು ನಾಮ ನದ್ೆೀಾಶನ್ಗೆೊಳುುತಾುರೆ. ನಾನ್ು ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ಸದ್ಸಯನಾಗಿದ್ದ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಶ್ರೀಮತಿ ಗಿಂಗೊಬಾಯಿ ಹಾನ್ಗಲ್ರವರು ಈ ಮನೆಗೆ ನಾಮನದ್ೆೀಾಶನ್ಗೊೆಿಂಡು ಬಿಂದದ್ದರು. ಇವರ 
ಜೆೊತೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾಜಾನ್ ಮನ್ೊಸರ್ರವರು, ಮಾನ್ಯ ಹೆಚ್.ನ್ರಸಿಿಂಹಯಯನ್ವರು ಮತ್ುು 
ಡಾ||ಎಿಂ.ಸಿ.ಮೀದವರು ಇಿಂತ್ಹ ಮಹಾನ್ ವಯಕುಗಳು ಬಿಂದದ್ದರು. ನ್ನ್ು ಅದ್ೃಷಿದ್ ಫಲವೀ ಏನೆೊೀ 
ನಾನ್ು ಬಹಳಷುಿ ದನ್ಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಿಂಗೊಬಾಯಿ ಹಾನ್ಗಲ್ ಅವರ ಪ್ಕಾದ್ ಸಿೀಟ್ಟನ್ಲ್ಲಿಯ್ಕೀ 
ಕುಳಿತ್ುಕೊೆಳುುತಿುದ್ೆದ. ಅವರು ಹೆೀಳುತಿುದ್ದರು, ʼನಮಾ ಭಾಷಣ್ ನ್ನ್ಗ ೆಅಥಾವಾಗುವುದಲಿ. ನ್ನ್ಗ ೆಒಿಂದ್ು 
ಹಾಡು ಹಾಡಲು ಬಿಡಿʼ ಎಿಂದ್ು ಹೆೀಳುತಿುದ್ದರು. ಆಗ ನಾನ್ು ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ಕಾಯಾವೆೈಖ್ರಿಯ 
ಬಗೆೆ ವಿವರಿಸಿದ್ಾದಗ, ನ್ನ್ುನ್ುು ಅವರು ಒಳಗ ೆ ಕರದೆ್ುಕೆೊಿಂಡು ಹೊೆೀಗಿ, ʼನಾನ್ು ಏನ್ು 
ಮಾತ್ನಾಡಬೆೀಕು ಎನ್ುುವುದ್ು ಹೀೆಳಿಕೊೆಡುʼ ಎಿಂದ್ು ಹೆೀಳಿದ್ರು. ಅಷುಿ ಸರಳ ವಯಕುತ್ಾ ಅವರದ್ು. 
ನಾನ್ು ಒಿಂದ್ು ದನ್ ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಉದ್ೆಾೀಗದಿಂದ್ ಧ್ವನ ಏರಿಸಿ ಮಾತ್ನಾಡುತಿುದ್ದ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ 
ಗಿಂಗೊಬಾಯಿ ಹಾನ್ಗಲ್ರವರು, ʼಯಾಕ ೆ ಈ ರಿೀತಿ ಗಿಂಡಲು ಹರಿದ್ುಕೆೊಳುುತಿುದದಯಾʼ ಎಿಂದ್ು 
ಕೆೀಳಿದ್ರು. ತ್ಕ್ಷಣ್ ಮುಿಂದ್ ೆಎಿಂದಗೊ ನಾನ್ು ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ಲ್ಲಿ ಧ್ವನ ಎತಿು ಮಾತ್ನಾಡಬಾರದ್ೆಿಂದ್ು 
ತಿೀಮಾಾನ್ ಮಾಡಿದ್.ೆ ಮುಿಂದ್ ೆಎಿಂದಗೊ ಧ್ವನ ಎತಿು ಮಾತ್ನಾಡಲ್ಲಲಿ.  

 ಚಚೆಾಯ ವಿಷಯಗಳನ್ುು ಇಡಿೀ ಸಮಾಜದ್ ಮುಿಂದಡುವಿಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನ್ುು ವಿಧಾನ್ 
ಪ್ರಿಷತಿುನೆೊಳಗೆ ನಾವುಗಳು ಮಾಡಬೀೆಕಾಗುತ್ುದ್ೆ. ಕೆಲವಮಾ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನೆೊಳಗ ೆ ಕೆೀವಲ 
ಶ್ಕ್ಷಕರ ಬಗೆೆ ಮಾತ್ರ ಚಚೆಾ ನ್ಡಯೆುತ್ುದ್ೆ ಎನ್ುುವ ಮಾತ್ು ಕೆೀಳಿಬಿಂದತ್ುು. 07 ಜನ್ರು  
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ಪ್ದ್ವಿೀಧ್ರರ ಕ್ೆೀತ್ರದಿಂದ್ ಆಯ್ಕಾಗೆೊಿಂಡು ಬಿಂದ್ವರು ಮತ್ುು 07 ಜನ್ರು ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೀತ್ರದಿಂದ್ 
ಆಯ್ಕಾಗೆೊಿಂಡು ಬಿಂದ್ವರು ಇರುತಾುರ ೆಅಿಂದ್ರೆ, ಒಟುಿ 14 ಜನ್ ಸದ್ಸಯರು ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿರುತಾುರೆ. ಶ್ಕ್ಷಕರ 
ಕ್ೆೀತ್ರದ್ವರು ಪ್ದ್ವಿೀಧ್ರರಾಗಿರುತಾುರೆ. ಪ್ದ್ವಿೀಧ್ರರ ಕ್ೆೀತ್ರದ್ಲ್ಲಿರುವವರು ಶ್ಕ್ಷಕರಾಗಿರುತಾುರೆ. 
ಆದ್ದರಿಿಂದ್ ಒಿಂದ್ು ದನ್ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾ ಮಾಡದ್ೀೆ ಕೆೀವಲ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ವಯವಸ್ೆಿಯ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾ 
ಮಾಡುವುದ್ೆಿಂದ್ು ನಾನ್ು ಒಿಂದ್ು ನಣ್ಾಯವನ್ುು ಮಾಡಿದ್ೆದ. ಆಗ ನಾನ್ು ಎಲಿ ಸದ್ಸಯರಿಗೊ ಶ್ಕ್ಷಕರ 
ಬಗೆೆ ಮಾತ್ನಾಡಬಾರದ್ು, ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ್ ಬಗೆೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತ್ನಾಡಬೆೀಕು ಅದ್ಕಾಾಗಿ ಎರಡು ದನ್ಗಳ 
ಅವಕಾಶವನ್ುು ನೀಡುತೆುೀನೆ ಎಿಂದ್ು ಹೆೀಳಿದ್ೆ. ಆಗ ಎಷೆೊಿಿಂದ್ು ವಿಷಯಗಳು ಹೆೊರಗ ೆ ಬಿಂತ್ು 
ಎಿಂದ್ರೆ, ವಿಶಾವಿದ್ಾಯಲಯಗಳ ಮತ್ುು ನ್ಮಾ ಕಾಲೀೆಜು ವಯವಸೆ್ಿ ಹೆೀಗಿದ್ೆ,  ಶ್ಕ್ಷಣ್ ವಯವಸೆ್ಿ ಹೆೀಗಿದ್ೆ, 
ಹೆೊಸ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತಿಯ ಬಗೆೆ ಇತಿುೀಚಿನ್ ದನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಚೆಾ ನ್ಡಯೆುತಿುದ್ೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿರುವ ಹಲವು 
ಸಿಂಗತಿಗಳು ಅಿಂದನ್ ಚಚಾೆಯಲ್ಲಿ ಹೊೆರಬಿಂದತ್ುು. ಅಿಂತ್ಹ ಉತ್ುಮ ಮಟಿದ್ಲ್ಲಿ ಚಚೆಾ ನ್ಡದೆತ್ುು. 

 ಇಿಂದನ್ ಸಭಾ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಿಂತ್ಹ ಮಾನ್ಯ ಕೆೊೀಟ ಶ್ರೀನವಾಸ ಪ್ೊಜಾರಿಯವರು 
ಸಿಳಿೀಯ ಸಿಂಸೆ್ಿಗಳಿಿಂದ್ ಚುನಾಯಿತ್ರಾದ್ವರು. ಅವರು ಸಿಳಿೀಯ ಸಿಂಸೆ್ಿಗಳಿಿಂದ್ 
ಚುನಾಯಿತ್ರಾಗಿರುವ 25 ಜನ್ ಸದ್ಸಯರಿದ್ದೆೀವ ೆ ನ್ಮಗೆ ಗಾರಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ ವಿಚಾರಕಾೆ 
ಸಿಂಬಿಂಧ್ಪ್ಟಿಿಂತ ೆ ಚಚಾೆ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೀೆಕನೆ್ುುವ ಬೆೀಡಿಕೆಯನ್ುು 
ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅದ್ಕಾಾಗಿ ಒಿಂದ್ು ದನ್ ಫಿಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ೆ. ಆದ್ರೆ, ಆ ವಿಚಾರದ್ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ 
ಸ್ಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲಲಿ. ನಾನ್ು ಈ ಎಲಿ ಉದ್ಾಹರಣೆಗಳನ್ುು ತ್ಮಾ ಮುಿಂದಡುತಿುರುವುದ್ಕೆಾ 
ಕಾರಣ್ವೆೀನಿೆಂದ್ರೆ, ಸದ್ನ್ದ್ೆೊಳಗೆ ಉತ್ುಮ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಚೆಾ ನ್ಡಯೆಬೆೀಕು, ಚಚೆಾಗಳು 
ನ್ಡಯೆುವಿಂತ್ಹ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಉತ್ುಮವಾದ್ ಪ್ರತಿಕರಯ್ಕಗಳೆೀ ವಯಕುವಾಗುತ್ುವೆಿಂದ್ು, ನ್ಮಗೆ 
ಸಿಂತೊೆೀಷವಾಗುವ ವಿಷಯಗಳನೆುೀ ಮಾತ್ನಾಡುತಾುರೆಿಂದ್ು ಹೆೀಳುವುದ್ಕಾೆ ಸ್ಾಧ್ಯವಾಗುವುದಲಿ, 
ಟ್ಟೀಕೆ-ಟ್ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಬರಬಹುದ್ು. ಮಕಾಳ ಹಕಾನ್ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾ ನ್ಡಯೆುತಿುದ್ದ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ್ 
ಪ್ಕ್ಷದ್ ಸದ್ಸಯರೆೀ ಟ್ಟೀಕೆಗಳನ್ುು ಮಾಡಿದ್ುದ ನ್ನ್ಗ ೆನೆನ್ಪಿದ್.ೆ ಸಕಾಾರ ಮಕಾಳ ಹಕಾನ್ುು ಕಾಪಾಡುತಿುಲಿ, 
ಅಲ್ಲಿ ತ್ಪಾಪಗುತಿುದ್ೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾಯಯ ಒದ್ಗಿಸಿಕೆೊಟ್ಟಿಲಿ ಎಿಂದ್ು ಟ್ಟೀಕೆಗಳನ್ುು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆಗ 
ಸಿಂಬಿಂಧ್ಪ್ಟಿ ಮಿಂತಿರಗಳು ಬಿಂದ್ು  ʼನಾನ್ು ಕ್ಷಮ ಕೆೀಳುತುೆೀನೆʼ ಎಿಂದ್ು ಹೀೆಳಿದ್ರು. ಆ ಮಟಿದ್ಲ್ಲಿ 
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ಸದ್ನ್ದ್ೆೊಳಗೆ ಚಚಾೆ ನ್ಡದೆತ್ುು. ಯಾವುದ್ೀೆ ವಿಷಯದ್ ಮೀಲೆ ಚಚಾೆಗಳು ನ್ಡದೆ್ಿಂತ್ಹ 
ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಒಳೆುಯ ವಿಷಯಗಳು ಹೆೊರಬರುತ್ುವೆ. ಚಚೆಾಗಳೆೀ ನ್ಡಯೆದದ್ದರ ೆಯಾವ ವಿಷಯವೂ 
ಹೆೊರಬರುವುದಲಿ. ನಾವು ಇನೊೆುಬಬರು ಹೆೀಳುವುದ್ನ್ುು ಕೆೀಳಬೆೀಕು ನಾವು ಸಹ ಮಾತ್ನಾಡಬೆೀಕು. 
ಇನೊೆುಬಬರು ಹೆೀಳುವುದ್ನ್ುು ಕೆೀಳುವುದ್ು ಮತ್ುು ನಾವು ಮಾತ್ನಾಡುವುದ್ು ಎರಡೊ ಯಾವಾಗ 
ಸ್ಾಧ್ಯವಾಗುತ್ುದ್ೆಿಂದ್ರೆ, ನಾವು ಸದ್ನ್ದ್ೆೊಳಗೆ ಹಾಜರಿದ್ಾದಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ಾಧ್ಯವಾಗುತ್ುದ್ೆ. ನಾನ್ು 
ಸದ್ಸಯನಾಗುವುದ್ಕೊಾ ಮದ್ಲೀೆ ಮಾನ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಹೆೊರಟ್ಟಿಯವರು ಈ ಮನೆಯ 
ಸದ್ಸಯರಾಗಿದ್ದರು.  ಅವರು ಬಹಳಷುಿ ಬಾರಿ ʼನಾನ್ು ಸನ್ದ್ೆೊಳಗ ೆಒಮಾ ಬಿಂದ್ ಮೀಲ ೆ ನೆೈಸಗಿಾಕ 
ಕರಯ್ಕಗೊ ಹೊೆೀಗುತಿುರಲಿ. ಏಕೆಿಂದ್ರ,ೆ ನಾನ್ು ಎದ್ುದ ಹೆೊೀದ್ ಮೀಲೆ ಸದ್ನ್ದ್ೆೊಳಗ ೆ ಸದ್ಸಯರು 
ಮಾತ್ನಾಡುವುದ್ು ನ್ನ್ಗ ೆ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ುದ್ೆ ಎನ್ುುವ ಭಯ ಆಗುತಿುತ್ುುʼ  ಎಿಂದ್ು ಹೆೀಳುತಿುದ್ದರು.  
ನಾವು ಸಹ ಅದ್ೆೀ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ತಿೀರ ಹೊೆೀಗಲೆೀಬೆೀಕು ಎನ್ುುವ ಅನವಾಯಾ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಹೆೊರಗ ೆಹೆೊೀಗಿ ಓಡೊೆೀಡಿ ಬಿಂದ್ು ಕುಳಿತ್ುಕೊೆಳುುತಿುದ್ೆದವು.  ಆಗ ಎಿಂತ್ಹ ಮಹಾನ್ುಭಾವರು ನ್ಮಾ 
ಸದ್ನ್ದ್ೆೊಳಗಿದ್ದರು ಎಿಂದ್ರೆ, ಮಾನ್ಯ ಖ್ಾದರ ಶಾಮಣ್ಣನ್ವರು ಗಿಂಟೆಗಟಿಲೆ ಮಾತ್ನಾಡುತಿುದ್ರು. ನಾವು 
ಸದ್ನ್ಕೆಾ ಹಾಜರಾಗದ್ೆೀ ಹೆೊೀದ್ರ ೆಯಾರು ಏನ್ು ಮಾತ್ನಾಡುತಿುದ್ದರು ಎನ್ುುವುದ್ೆೀ ಗೆೊತಾುಗುವುದಲಿ. 
ಆದ್ದರಿಿಂದ್ ಹಾಜರಾತಿ ಎನ್ುುವುದ್ು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ೆ.  

     ನ್ಮಾ ಹಾಜರಾತಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ್ವಾದ್ುದ್ು.  ನಾವು ಸದ್ನ್ದ್ ಕಲಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲಾ್ 
ಆಗಬೀೆಕು ಎಿಂದ್ರೆ ಅದ್ಕೆಾ ನ್ಮಾ ಹಾಜರಾತಿ ಇರಲೀೆಬೆೀಕು.  ಮನ್ುಷಯನ್ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾನೆ 
ಕುಳಿತ್ುಕೊೆಳುುವುದ್ಕೆಾ ಆಗುವುದಲಿ.  ಕುಳಿತ್ುಕೊೆಿಂಡು ಕೆೀಳುತಿುರುವಾಗ ಹೀೆಳುತಿುರುವ ವಿಷಯ 
ತ್ಪಾಪಗಿದ್ ೆ ಎಿಂದ್ನೆಸಬಹುದ್ು ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿದೆ್ ಎನಸಬಹುದ್ು.   ಆಗ ನೀವು ಚಚೆಾಯಲ್ಲಿ 
ಭಾಗವಹಿಸುತಿುೀರಿ.  ಚಚಾೆಗಳು ಆಗುವಾಗ ಆಡಳಿತ್ ಪ್ಕ್ಷ, ವಿರೊೆೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷ ಎನ್ುುವುದ್ು ಮರತೆ್ು 
ಹೆೊೀಗುತ್ುದ್ೆ.  ವಿಷಯಾಧಾರಿತ್ ಚಚಾೆಗಳು ಆದ್ಾಗ ಮಾತ್ರ ಉತ್ುಮ ಫಲ್ಲತಾಿಂಶ ಹೆೊರಗ ೆಬರುತ್ುದ್ೆ.  
ಚಚೆಾಗಳ ವಿಷಯಗಳನ್ುು ಪ್ಕ್ಷದಿಂದ್ ಹೆೊರಗೆ ಬಿಂದ್ು ನೆೊೀಡುವಿಂತ್ಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಸದ್ಸಯರಿಗೆ 
ಇರಬೀೆಕು.  ಚಚಾೆ ಆಗುವಾಗ ಅದ್ಕೆಾ ರಾಜಕೀಯದ್ ಲೆೀಪ್ ಮಾಡಬಾರದ್ು.  ಕೆಲವು ಸಲ, ಇವತಿುನ್ 
ವಾತಾವರಣ್ದ್ಲ್ಲಿ, ಬೆೀರ ೆ ಬೆೀರ ೆ ಲಾಜಿಕ್ ಅಥವಾ ಬೆೀರ ೆ ಬೆೀರ ೆ ಕಾರಣ್ಗಳಿಿಂದ್ ಇದ್ದರೊ ಅಿಂತಿಮ 
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ಫಲ್ಲತಾಿಂಶ ಬಿಂದ್ಾಗ, ಇದ್ು ಏಕೆೊೀ  ಸರಿಯ್ಕನಸಲ್ಲಲಿ ಎನಸುತ್ುದ್ೆ.  ಮಾನ್ಯ ಹೆೊರಟ್ಟಿಯವರು 
ಸಭಾಪ್ತಿಗಳಾಗಿ ಒಳೆುಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿುದ್ಾದರ.ೆ  ಎಲಿರನ್ೊು ಸ್ೀೆರಿಸುತಿುದ್ಾದರೆ.  ನನುೆ ದವಸ 
ವಿಧಾನ್ಸಭೆಯ ವಿರೊೆೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರಾದ್ ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ಿರಾಮಯಯನ್ವರು ಅದ್ುಭತ್ವಾಗಿ 
ಮಾತ್ನಾಡಿದ್ರು. ಅವರ ಪಾಟ್ಟಾ ಬೆೀರ.ೆ  ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆೊಟಿ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗೆೆ ಚೆನಾುಗಿ 
ಮಾತ್ನಾಡಿದ್ರು.  ಇಿಂತ್ಹ ಸಿಂಗತಿಗಳು ಬಿಂದ್ಾಗ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ಚಚೆಾಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲೊೆೆಳುುವಿಕೆ 
ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ್ವಾಗುತ್ುದ್ೆ.  ಇದ್ಕೆಾ ನ್ಮಾ ಹಾಜರಾತಿ ಇರಬೀೆಕಾಗುತ್ುದ್ೆ.  ಅಟೆಿಂಡನೆಸ್ ಹಾಕುತೆುೀವ ೆ
ನಜ.  ಆದ್ರೆ ಬೆಳಿಗೆೆಯಿಿಂದ್ ಸ್ಾಯಿಂಕಾಲದ್ ತ್ನ್ಕ ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ುಕೊೆಿಂಡಿರುತೆುೀವೆಯ್ಕೀ ಎಿಂಬ 
ಬಗೆೆ ಚಿಿಂತ್ನ ೆ ಮಾಡಬೀೆಕು.  ಹಿಿಂದ್ಲೆಾಿ, ಬೆಲ್ ಹಾಕ ಸದ್ಸಯರು ಸದ್ನ್ದ್ ಒಳಗೆ ಹೆೊೀದ್ರ,ೆ 
ಸಭಾಪ್ತಿಗಳು, ಸಭೆಯನ್ುು ಮುಿಂದ್ೊಡಲಾಗಿದ್ೆ ಎಿಂದ್ು ಹೆೀಳುವ ತ್ನ್ಕ ನಾವು 
ಕುಳಿತ್ುಕೊೆಿಂಡಿರುತಿುದ್ದೆವು.   ಆವತಿುನ್ ಕಾಲದ್ಲ್ಲಿ ಹೆೊಸದ್ಾಗಿ ಬಿಂದದ್ದಿಂತ್ಹ ನ್ಮಾಿಂತ್ಹ ಸದ್ಸಯರಿಗೆ 
ಏನ್ೊ ಗೆೊತಾುಗದ್ೆೀ ಇದ್ದರೊ ನ್ಿಂತ್ರ ವಿಷಯಗಳನ್ುು ಮಾತ್ನಾಡುವುದ್ಕೆಾ ಕಲ್ಲತೆವು.  ಇದ್ರಿಿಂದ್ 
ಬಹಳ ದ್ೊೆಡಡ ಅನ್ುಕೊಲವಾಯಿತ್ು.   ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ತ್ಮಾ ವಿಷಯ ಮುಗಿದ್ ತ್ಕ್ಷಣ್ ಅಲ್ಲಿಿಂದ್ ಎದ್ುದ 
ಹೆೊೀಗಿಬಿಡುವುದ್ು ಕೊಡ ಸರಿಯಾದ್ುದ್ಲಿ.  ಹಾಜರಾತಿ ಕಡ ೆಎಲಿರೊ ಗಮನ್ ಕೆೊಡಬೀೆಕು ಎಿಂದ್ು 
ಮತೆೊುಮಾ ಹೀೆಳಬಯಸುತುೆೀನೆ. 

           

 

 

  

 ಶ್ರೀ ಗೆೊೀ.ಮಧ್ುಸೊದ್ನ್ (ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತ್ುು):- ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುಗ ೆ
ನ್ೊತ್ನ್ವಾಗಿ ಆಯ್ಕಾಯಾಗಿರುವಿಂತ್ಹ  ಎಲಾಿ ಸದ್ಸಯರುಗಳಿಗ,ೆ ನ್ಮಾ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ 
ಸಭಾಪ್ತಿಗಳಾದ್ಿಂತ್ಹ ಶ್ರೀಯುತ್ ಬಸವರಾಜ ಹೆೊರಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ಅಭಿನ್ಿಂದ್ನೆಯನ್ುು ಸಲ್ಲಿಸುತೆುೀನೆ.  
ಶ್ರೀಯುತ್ ಬಸವರಾಜ ಹೆೊರಟ್ಟಿಯವರು ಈ ಕಾಯಾಾಗಾರವನ್ುು ಏಪಾಾಡು ಮಾಡಿ ಅನೆೀಕ 

ಶಾಸಕರಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮ ನವಾಹಣೆ 
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ವಿಷಯಗಳನ್ುು ತ್ಮಾ ಜೆೊತೆಗೆ ಹಿಂಚಿಕೊೆಳುುವುದ್ಕೆಾ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೆೊಟ್ಟಿದ್ಾದರ.ೆ  ಇದ್ು ಅತ್ಯಿಂತ್ 
ಉಪ್ಯುಕುವಾದ್ಿಂತ್ಹ ಸಿಂಗತಿ.  ನಾನ್ು ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ಸದ್ಸಯನಾಗಿ ಬಿಂದ್ಾಗ ನ್ನ್ುನ್ುು ಗೆಲ್ಲಿಸಿ 
ಕರದೆ್ುಕೆೊಿಂಡು ಬಿಂದ್ಿಂಥವರು, ನ್ನ್ಗ ೆ ಟ್ಟಕೆಟ್ ಕೆೊಡಿಸಿದ್ಿಂಥವರು, ನ್ನ್ು ಹಿರಿಯರು, ನ್ಮಾ 
ಪ್ಕ್ಷವನ್ುು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ಿಂತ್ಹ ಸನಾಾನ್ಯ ಡಿ.ಹೆಚ.ಶಿಂಕರಮೊತಿಾಯವರೀೆ, ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ 
ಕಾಯಾದ್ಶ್ಾಯವರಾದ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರೀೆ,  ನ್ನ್ು ಎಲಾಿ ಬಿಂಧ್ುಗಳೆೀ, ನಾನ್ು ಯಾವ 
ವಿಷಯದ್ ಬಗೆೆ ಮಾತ್ನಾಡುವುದ್ಕಾೆ ಬಿಂದದ್ೆದೀನಯೆೀ ಅವರೆಲಿರೊ ಖ್ಾಲ್ಲ ಇದ್ಾದರ.ೆ  ಅಿಂದ್ರ ೆ
ಮಾಧ್ಯಮದ್ವರು ಯಾರು ಇಲಿ.   ಶಾಸಕ ಮತ್ುು ಮಾಧ್ಯಮ ಈ ವಿಷಯದ್ ಬಗೆೆ ನಾನ್ು 
ಮಾತ್ನಾಡಬೆೀಕೆಿಂಬುದ್ು  ನ್ಮಾ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳ ಸಲಹಯೆಾಗಿತ್ುು.  ಅವರು ಈ ಸಲಹ ೆಕೆೊಡುವುದ್ಕೆಾ 
ಕಾರಣ್ವಿದ್.ೆ   

ಬಹುಶಃ ಕನಾಾಟಕದ್ಲ್ಲಿ ದ್ೊರದ್ಶಾನ್ ಪಾರರಿಂಭವಾದ್ಾಗಿನಿಂದ್ಲೊ ದ್ೊರದ್ಶಾನ್ದ್ಲ್ಲಿ 
ನ್ಡಯೆುವ ಚಚೆಾಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೆೊಿಂಡು ಬಿಂದ್ಿಂತ್ಹ ವಯಕುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನ್ು ಒಬಬ.  ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ 
ಹೆಚುಿ ಸದ್ುದ ಮಾಡುತಿುದ್ದಿಂತ್ಹ, ಕೆಲವಮಾ ಸುದದ ಮಾಡುತಿುದ್ದಿಂತ್ಹ  ಶಾಸಕರ ಪೆೈಕ ನಾನ್ು ಒಬಬ.  
ಮಾಧ್ಯಮದ್ವರ ಜೆೊತೆ ನ್ನ್ು ಸಿಂಬಿಂಧ್ ಯಾವಾಗಲೊ ತ್ುಿಂಬಾ ಚೆನಾುಗಿತ್ುು.   ಶಾಸಕನಾಗಿ 
ಮಾಧ್ಯಮದ್ ಜೆೊತೆ ಯಾವ ರಿೀತಿ ನವಾಹಣೆ ಮಾಡಬೆೀಕೆಿಂಬುದ್ರ ಬಗೆೆ ನ್ನ್ು ಅನ್ುಭವವನ್ುು ನಮಾ 
ಜೆೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನ್ು ಹಿಂಚಿಕೆೊಳುುತೆುೀನೆ.  ಮದ್ಲನೆಯದ್ಾಗಿ, ನ್ಮಾ ಇಲ್ಲಿಯ  ಜಿೀವನ್ದ್ವರೆಗೊ 
ಇದ್ದಿಂತ್ಹ ವಯಕುತ್ಾದ್ ಜೆೊತೆಗೆ ಒಿಂದ್ು ಹೆೊಸ ಶಬಿ ಸ್ೀೆರಿಕೆೊಿಂಡಿದ್ೆ.  ಅದ್ು ʼಶಾಸಕʼ ಎಿಂದ್ು 
ಸ್ೀೆರಿಕೆೊಿಂಡಿದ್.ೆ  ಇನ್ುು ನ್ಮಗೆ ʼಜನ್ಪ್ರತಿನಧಿʼ ಎಿಂದ್ು ಹೆೀಳುವುದ್ಕೊಾ ಅವಕಾಶ ಇದ್ೆ.  ಆದ್ರೆ 
ಎಲಾಿ ಜನ್ಪ್ರತಿನಧಿಗಳನ್ುು ನಾವು ಶಾಸಕರುಗಳು ಎಿಂದ್ು ಕರಯೆುವುದಲಿ.  ಶಾಸಕರು ಎಿಂದ್ು 
ಯಾರನ್ುು ಕರಯೆುತೆುೀವೆಿಂದ್ರೆ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಷತ ಮತ್ುು ವಿಧಾನ್ ಸಭೆಯ ಸದ್ಸಯರು, ರಾಜಯಸಭೆ 
ಮತ್ುು ಲೊೆೀಕಸಭೆಯ ಸದ್ಸಯರು, ಇವರುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನ್ಮಾ ಸಿಂವಿಧಾನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಶಾಸನ್ವನ್ುು ರಚನೆ 
ಮಾಡುವಿಂತ್ಹ ಅಧಿಕಾರ, ಅವಕಾಶ ಎರಡು ಇರುವಿಂಥದ್ುದ.  ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ುು ಉಳಿದ್ವರು ಏನ್ು 
ಮಾಡುತಾುರ?ೆ  ಅವರಲೆಿರೊ ಈ ಶಾಸನ್ದ್ ಪಾಲನೆಯನ್ುು ಮಾಡುತಾುರ.ೆ ಆದ್ದರಿಿಂದ್ ಶಾಸಕರಾಗಿ 
ನ್ಮಾ ಜವಾಬಾದರಿ ಸಾಲಪ ಹೆಚಿಿಗ ೆ ಇದ್ೆ.  ಈ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಯ್ಕಾಯಾಗುತಿುದ್ದಿಂತೆಯ್ಕೀ  
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ನ್ಮಾನ್ುು ನೆೊೀಡುವಿಂತ್ಹ ಜನ್ರ ದ್ೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಯತಾಯಸವಾಗುತ್ುದ್ೆ.  ನನುೆಯವರಗೆೊ ನ್ಮಾನ್ುು 
ನೆೊೀಡುತಿುದ್ದಿಂತ್ಹ ದ್ೃಷ್ಟಿ ಬೀೆರ ೆಇತ್ುು.  ಚುನಾವಣೆಯಾಗಿ ಫಲ್ಲತಾಿಂಶ ಬಿಂದ್ರೊ ನಾವು ಆಯ್ಕಾಯಾದ್ 
ನ್ಿಂತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ನ್ಮಾನ್ುು ಜನ್ ನೆೊೀಡುವಿಂತ್ಹ ದ್ೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ುದ್ೆ.  ಅದ್ೆೀನ್ು 
ಬದ್ಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ುದ್ ೆ ಎಿಂದ್ರೆ ನ್ಮಿಾಿಂದ್ ಅವರ ಅಪೆೀಕ್ೆಗಳು ಹಚೆಾಿಗುತಾು ಹೊೆೀಗುತ್ುದ್ೆ.  
ಮದ್ಲನೆಯದ್ಾಗಿ ಶಾಸಕ ಬಿಂದ್ಾಗ ವೆೈಯಕುಕ-ಸ್ಾಮಾಜಿಕ-ರಾಜಕೀಯ-ಆರ್ಥಾಕ-ನೆೈತಿಕ, ಇಷುಿ 
ನ್ಡವಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನ್ಮಾನ್ುು ಗುರುತಿಸುತಾುರೆ.  ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವಯಕುಗತ್ವಾಗಿ   ಏನರುತ್ುದ್ೆ.     
ಇಲ್ಲಿಯತ್ನ್ಕ   ಜನ್ ಸ್ಾಮಾನ್ಯನಾದ್ ಒಬಬ ವಯಕು  ಇವತ್ುು ಶಾಸಕನಾಗಿ ಆಯ್ಕಾಯಾಗುತಾುನ.ೆ  ಅವನ್  
ನ್ಡವಳಿಕ ೆಯಾವ ರಿೀತಿ  ಇರಬೀೆಕು.  ಅವನ್ ಚಿಕಾಪ್ುಟಿ ಸಿಂಗತಿಗಳನ್ುು  ಜನ್ರು ಗಮನಸುತಾುರೆ. 
ರಸೆ್ುಯಲ್ಲಿ  ಹೊೆೀಗುವಿಂತ್ಹವರ  ಪೆೈಕ  ತ್ುಿಂಬಾ ಜನ್ ಛೇ-ಥಲ  ಎಿಂದ್ು  ಉಗುಳಿಕೊೆಿಂಡು  
ಹೆೊೀಗುತಾುರೆ.   ಜನ್ರು ಅದ್ರ  ಬಗೆೆ  ತಿಳಿದ್ುಕೊೆಳುುವುದ್ೆೀ  ಇಲಿ.    ಆದ್ರ,ೆ  ಒಬಬ  ಶಾಸಕ  
ಉಗುಳಿದ್ರ ೆ  ಹತ್ುು  ಜನ್ರು  ನೆೊೀಡುತಾುರೆ. ಶಾಸಕ  ಒಬಬ ಜನ್ಪ್ರತಿನಧಿ.  ಇವರು ರಸೆ್ುಯಲ್ಲಿ  
ಉಗುಳಿಕೊೆಿಂಡು  ಹೊೆೀಗುತಾುರೆ.  ಅದ್ು ಚಿಕಾ ಸಿಂಗತಿಯಾದ್ರೊ  ಅದ್ನ್ುು ಜನ್ರು  ಗಮನಸುತಾುರೆ.      
ನಾವು ಎಷೆೊಿೀ ದವಸ ಸಿಗರೀೆಟು ಸ್ೀೆದರುತೆುೀವೆ.  ನ್ಮಗೆ ಏನ್ೊ  ಅನಸುವುದಲಿ.   
ಸ್ಾವಾಜನ್ಕವಾಗಿ ಯಾವುದ್ೆೊೀ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಸ್ುೆೀಹಿತ್ರು ಸ್ೀೆರಿಕೊೆಿಂಡಾಗ ಸಿಗರೀೆಟು ಹಚಿಿ, ದ್ಮುಾ  
ಎಳೆದರುತೆುೀವೆ. ಆಗ ಇದ್ನ್ುು ಯಾವನೆೊೀ  ನೆೊೀಡುತಿುದ್ದವನ್ು  ಏನ್ು ಹೆೀಳುತಾುನೆಿಂದ್ರೆ  ಇವರಿಗ ೆ
commonsense ಇಲಿವೀೆ? ಎಿಂದ್ು  ಕೆೀಳುವ ಸಿಿತಿಗ ೆ ಬಿಂದರುತಾುರೆ.  ನನುೆಯವರಗೆ ೆ  ನಾನ್ು 
ಸಿಗರೀೆಟ್  ಸ್ೀೆದದ್ದರೊ     ಇದ್ರ  ಬಗೆೆ  ಯಾರೊ  ಕೆೀಳಲ್ಲಲಿ.   ಇವತ್ುು  ನ್ನ್ುನ್ುು  ಕೆೀಳುತಾುರೆ.     
ಇದ್ು ವೆೈಯಕುಕವಾದ್ಿಂತ್ಹ ಸಿಂಗತಿ.    ನ್ನ್ಗೆ  ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಿ.ಹೆಚ.  ಶಿಂಕರಮೊತಿಾಗಳು 
ಸಭಾಪ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದಿಂತ್ಹ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ   ಒಿಂದ್ು ಮಾತ್ನ್ುು  ಹೆೀಳಿದ್ದರು.       ನ್ಮಾ ಸದ್ಸಯರು 
ಸದ್ನ್ಕೆಾ  ಬರುವಾಗ ಜಿೀನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್  ಮತ್ುು  ಟ್ಟೀ-ಶಟ್ಾ  ಹಾಕಕೆೊಿಂಡು ಬರುತಿುದ್ದರು.   ಈ 
ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ನ್ಕೆಾ  ಜಿೀನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್  ಮತ್ುು  ಟ್ಟೀ-ಶಟ್ಾ  ಹಾಕಕೆೊಿಂಡು ಬಿಂದ್ು ನ್ಮಾ 
ಮಯಾಾದ್ೆ  ಕಳೆಯಬೆೀಡಿ ಎಿಂದ್ು ಹೆೀಳಿದ್ದನ್ುು  ನಾನ್ು  ಕೆೀಳಿಸಿಕೊೆಿಂಡಿದ್ದೆ.  ಅದ್ನ್ುು ಸಾಲಪಮಟ್ಟಿಗೆ   
ವಿಸುರಿಸಿ  ಹೆೀಳುವುದ್ಾದ್ರೆ  ಚಡಿಡ  ಬನಯನ್  ಹಾಕಕೆೊಿಂಡು ಬಿಂದ್ರ ೆ  ಏನ್ು ಎಿಂದ್ು  
ತಿಳಿದ್ುಕೊೆಿಂಡರೆ  ನಾವು  ಎಲ್ಲಿಗೆ  ಹೆೊೀಗಿ  ನಿಂತ್ುಕೆೊಳುುತೆುೀವೆ.    ಇದ್ಕೆಾ ಏನಾದ್ರೊ  ನ್ಮಾ 
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ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ಸದ್ಸಯರ ರೊಲಸ್ನ್  ಯಾವುದ್ಾದ್ರೊ ಕಲಿಂನ್ಲ್ಲಿ ಏನ್ು ಬಟೆಿ  ಹಾಕಕೆೊಿಂಡು 
ಬರಬೆೀಕೆಿಂದ್ು  ಹೆೀಳಿ,  ರೊಲಸ್  ಇದ್ಯೆ್ಕೀ?  ಯಾವುದ್ಾದ್ರೆೊಿಂದ್ು ಆಟ್ಟಾಕಲ್   ಮತ್ುು ಸ್ಕೆ್ಷನ್ನ್ಲ್ಲಿ 
ಇದ್ೆಯ್ಕೀ? ಇರುವುದಲಿ.  ಇದ್ು  ಜನ್ರ  ಅಪೆೀಕ್ೆ.   ಇದ್ು ವೆೈಯಕುಕ ಎಿಂದ್ು  ನಾನ್ು  ಹೆೀಳಿದ್ೆ.   
ಅಿಂದ್ರೆ,  ನೀವು  ಏನ್ು  ಮಾಡಬೀೆಕು,   ನೀವು ಸಾಭಾವಿಕವಾಗಿ  ಏನ್ು ಮಾಪಾಾಡು  
ಮಾಡಿಕೆೊಳುಲ್ಲಕೆಾ ಸ್ಾಧ್ಯವಾದ್ರ,ೆ ಅಥವಾ ಕೆೈ ಬಿಡಲ್ಲಕಾೆ ಸ್ಾಧ್ಯವಾದ್ರ,ೆ ಅದ್ನ್ುು ಬಿಟುಿ ಬಿಡಿ ಎಿಂದ್ು 
ನಾನ್ು  ಕೆೈಮುಗಿದ್ು  ಹೆೀಳುತುೆೀನೆ.  ಬಿಡಲ್ಲಕೆಾ  ಸ್ಾಧ್ಯವಾಗುವುದಲಿವೆಿಂದ್ರೆ  ಸ್ಾವಾಜನ್ಕರ  
ಎದ್ುರುಗಡ ೆ  ಮಾಡಬೀೆಡಿ.  ಆಗಬಹುದ್ಾ,  ಇದ್ನ್ುು ಯೀಚನೆ ಮಾಡಬೀೆಕಾದ್ುದ, ವೆೈಯಕುಕ 
ಸಿಂಗತಿ.    

ಇನ್ುು ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ವಿಷಯ  ಬಿಂದ್ಾಗ  ನಾವು  ಯಾವುದ್ಾದ್ರೆೊಿಂದ್ು   ಮದ್ುವ ೆ 
ಸಮಾರಿಂಭಕೆಾ  ಹೊೆೀಗಿರುತೆುೀವೆ, ಧಾಮಿಾಕ ಸಮಾರಿಂಭಗಳಿಗೆ  ಹೊೆೀಗುತೆುೀವೆ.  ಅಲ್ಲಿ  ನಾವು ಒಬಬ 
ಜನ್ಪ್ರತಿನಧಿಯಾಗಿ  ಯಾವ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ  ನ್ಡದೆ್ುಕೊೆಳುಬೆೀಕು?   ಅನೆೀಕ  ಬಾರಿ  ಟ್ಟ.ವಿಯಲ್ಲಿ  
ಅದ್ನ್ುು ತೆೊೀರಿಸುತಾು,  ಇರುತಾುರ.ೆ    ಇವರು ಅಲ್ಲಿ  ದ್ೆೀವಸ್ಾಿನ್ಕೆಾ  ಹೆೊೀಗಬೆೀಕಾದ್ರೆ 
ಚಪ್ಪಲ್ಲಯನ್ುು  ಅಲ್ಲಿ  ಬಿಟಿರು  ಅಥವಾ ಚಪ್ಪಲ್ಲಯನೆುೀ  ಹಾಕಕೆೊಿಂಡು  ದ್ೆೀವಸ್ಾಿನ್ಕೆಾ  ಹೆೊೀದ್ರು.      
ಚಪ್ಪಲ್ಲಯ ವಿಷಯವನೆುೀ  ತೆೊೀರಿಸುತಾು  ಇರುತಾುರ.ೆ್್“ದ್ೆೀವಸ್ಾಿನ್ಕೆಾ ಚಪ್ಪಲ್ಲಯಿಂದಗೆ  ಪ್ರವೆೀಶ್ಸಿದ್  
ಶಾಸಕ”್್್್ನ್ಿಂತ್ರ  ಚಪ್ಪಲ್ಲಯನ್ುು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟಿರು,  ದ್ೆೀವಸ್ಾಿನ್ದಿಂದ್  ಹೊೆರಗಡ ೆ  ಬರಬೆೀಕಾದ್ರೆ 
ಅವರು  ಇನೊೆುಿಂದ್ು ಬಾಗಿಲ್ಲನಿಂದ್ ಬಿಂದ್ರು.   ಆಗ ಅವರ ಗನ್ಮಾಯನ್ ಅವರ ಚಪ್ಪಲ್ಲಯನ್ುು  
ಹಿಡಿದ್ುಕೊೆಿಂಡು ಬರುತಾುರ.ೆ  ಆಗ  “್ ಗನ್ಮಾಯನ್ನಿಂದ್ ಚಪ್ಪಲ್ಲಯನ್ುು  ಹೆೊರಿಸಿದ್  ಶಾಸಕ”್್್್
ಎಿಂದ್ು ತೆೊೀರಿಸುತಾುರೆ.  ಗನ್ಮಾಯನ್  ಇವರ  ಜಿೀವ ರಕ್ಷಕನೆೊೀ ಅಥವಾ   ಇವರ  ಸ್ೀೆವೆಯನ್ುು  
ಮಾಡುವಿಂತ್ಹ  ಸ್ೀೆವಕನೆೊೀ, ಅವನಗ ೆ  ಚಪ್ಪಲ್ಲ ಎತ್ುಲ್ಲಕಾೆ   ಸಕಾಾರದಿಂದ್ ಸಿಂಬಳವನ್ುು  
ಕೆೊಡುತುೆೀವೆ.  ಅವನ್ು ಚಪ್ಪಲ್ಲಯನ್ುು  ಹಿಡಿದ್ುಕೆೊಿಂಡು  ನಲಿಬೀೆಕೆೀ?  ಎಿಂದ್ು  ಕೆೀಳುತಾುರೆ.  ಇದ್ು 
ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ವಿಷಯ.   

  ಇನ್ುು ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯ.  ರಾಜಕೀಯ  ನ್ಮಾಲಿರ ಜಿೀವನ್ದ್ ಅವಿಭಾಜಯ ಅಿಂಗ.   
ಮೊರು  ಶಬದಗಳನ್ುು  ಉಪ್ಯೀಗಿಸುತಾುರೆ.್ ್ ‘Politics, Political Science and 
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Politicking’್ ಎಿಂದ್ು  ಕರಯೆುತಾುರೆ.   ನಾವು ರಾಜಕಾರಣ್  ಮಾಡಬೀೆಕು.    ನ್ಮಾ 
ಬಿಜೆಪಿಯನ್ುು  ಕಟ್ಟಿದ್ಿಂತ್ಹವರ  ಪೆೈಕ   ಶ್ರೀ ಜಗನಾಥರಾವ್  ಜೆೊೀಷ್ಟಯವರು.  ಅವರನ್ುು  
ನೆೊೀಡುವಿಂತ್ಹ ಅವಕಾಶ ಎಷುಿ  ಜನ್ರಿಗ ೆ  ಸಿಕಾದ್ೆಯೀ  ಗೊೆತಿುಲಿ.   ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಳೆಯ  
ಕಾಯಾಕತ್ಾರಿಗ ೆ  ಈ  ಅವಕಾಶ  ಸಿಕಾದ್ೆ.   ನಾವು  ಮತ್ುು ಶ್ರೀ ಡಿ.ಹೆಚ.  
ಶಿಂಕರಮೊತಿಾಯವರು  ಅವರ  ಜೆೊತೆ  ಬಳೆದೆ್ಿಂತ್ಹವರು.   ನಾನ್ು ಅವರ  ಸ್ೀೆವೆಯನ್ುು  
ಮಾಡಿರುತೆುೀವೆ.  ರಾಜಕೀಯ ಎಿಂದ್ರೆ   ಏನ್ು   ಎಿಂದ್ು  ಹೆೀಳಬೆೀಕೆಿಂದ್ರ,ೆ  ರಾಜಕೀಯ ಎಿಂದ್ರೆ, 
ಇದ್ು  public toilet.  Public toilet ಎಿಂದ್ರೆ  ಏನ್ು  ಮಾಡುತಾುರಿೆಂದ್ರೆ  ಅಲ್ಲಿ  ಒಿಂದ್ೆೀ  
ಕೆಲಸ  ಮಾಡುತಾುರ,ೆ ಅದ್ನ್ುು  ಮುಗಿಸಿಕೊೆಿಂಡು  ಹೆೊರಗಡೆ  ಬರುತಾುರೆ.  ಎಲಿರೊ ಸಹ ಅವರ  
ಬಾದ್ಯೆನ್ುು  ತಿೀರಿಸಿಕೊೆಳುಲ್ಲಕೆಾ public toilet ಗೆ ಹೆೊೀಗುತಾುರೆ.  ಆದ್ರ,ೆ  ಎಲಿರ  ಅಪೀೆಕ್ೆ 
ಏನ್ು?  ಅದ್ು ಘಮ-ಘಮವಾಗಿರಬೀೆಕು,   ಶುದ್ಿವಾಗಿರಬೀೆಕು,  ಅದ್ು  ನಮಾಲವಾಗಿರಬೀೆಕು.    
ಇದ್ು ಎಲಿರ  ಅಪೆೀಕ್ೆ  ಇದ್ಾಗಿದ್.ೆ    ಅಪೆೀಕ್ೆ  ಇಟುಿಕೊೆಿಂಡವರು       ಯಾರಾದ್ರೊ  ಒಬಬರು    
ನನುೆ  ನಾನ್ು public toilet ಗೆ ಬಿಂದೆ್.   ಬೆಳಿಗೆೆ ನಾನ್ು ವಾಕಿಂಗ್  ಬರಬೆೀಕಾದ್ರೆ ನಾನ್ು ಒಿಂದ್ು  
ಪೆೊರಕ ೆ ತೆಗದೆ್ುಕೊೆಿಂಡು ಬರುತೆುೀನೆ.  ಗುಡಿಸಿ  50 ರೊಪಾಯಿಗಳ phenyl ಹಾಕ 
ಹೆೊೀಗುತೆುೀನೆಿಂದ್ು ಎಷುಿ ಜನ್ರು ಯೀಚನೆ   ಮಾಡುತಾುರ?ೆ ಯಾರು  ಯೀಚನೆ  ಮಾಡುವುದಲಿ. 
ಎಲಿರೊ ಪ್ರತಿನತ್ಯ ಬರುತಾುರೆ.  ತ್ಮಾ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊೆಿಂಡು  ಹೆೊೀಗುತಾುರ.ೆ   ಯಾರು 
ಸಾಚಿಗೆೊಳಿಸುವುದಲಿ.    ಹಾಗೆಯ್ಕೀ  ಈ  ರಾಜಕೀಯವನ್ುು ಸಾಚಿಗೆೊಳಿಸಬೆೀಕಿೆಂದ್ು  ಯಾರಾದ್ರೊ  
ಬರುತಾುರೆಯ್ಕೀ?    ಪ್ರಯತ್ು  ಮಾಡಬೀೆಕಲಿವೆೀ?  ಆ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ  ನಾವು ಅನ್ುಭವ  ಶಾಸಕರಾಗಿ  
ರಾಜಕೀಯದ್ಲ್ಲಿ  ಜನ್ರ  ಅಪೆೀಕ್ ೆ ಏನ್ು? 

 ಇನ್ುು ಆರ್ಥಾಕ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೆೀಳಬೆೀಕೆಿಂದ್ರೆ ನಾವು ತ್ುಿಂಬಾ ಜನ್     ವಾಯಪಾರಸಿರಿದ್ೆದೀವೆ.   
ವಾಯಪಾರ  ಮಾಡುತುೆೀವೆ.  ಅನೆೀಕ  ಜನ್ರಿಗ ೆ ಚೆಕ್  ಕೆೊಡುತಿುರುತುೆೀವೆ .   ನ್ಮಾ ಹತಿುರ  ದ್ುಡುಡ  
ಇರುವುದಲಿ.    ಹಿೀಗಾಗಿ,  ಚೆಕ್   ಕೆೊಡುತೆುೀವೆ.  ಆದ್ರೆ,  ಆಕೌಿಂಟ್ನ್ಲ್ಲಿ  ದ್ುಡುಡ  ಇರುವುದಲಿ.  
ಚೆಕ್ ಬೌನಸ್ ಆದ್ಾಗ  ಪೆೊಲ್ಲೀಸ್  ಸ್ೆಿೀಷನ್ಗೆ  ದ್ೊರು  ಕೊೆಡಬಹುದ್ು. ಏನ್ು  ಬೆೀಕಾದ್ರೊ 
ಆಗಬಹುದ್ು.   ಅದ್ನ್ುು  ಯಾರು ಕೆೀಳುವುದಲಿ.  ಆದ್ರೆ,  ಒಬಬ  ಶಾಸಕನ್ ಚೆಕ್  ಬೌನಸ್ ಆದ್ರೆ   
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“ಶಾಸಕರ ಚೆಕ್ ಬೌನಸ್”್್ಎಿಂದ್ು ದ್ೊೆಡಡ  ಸುದದಯಾಗುತ್ುದ್ೆ.   ಆದ್ದರಿಿಂದ್, ಆರ್ಥಾಕ   ಶ್ಸುು  ನ್ಮಾ 
ಜಿೀವನ್ದ್ಲ್ಲಿ  ಇರಬೀೆಕು.   ನ್ಮಾ ಬಗೆೆ  ಯಾರು ಬೆೀಕಾದ್ರೊ  ಹೆೀಳಿಕೆೊಿಂಡು  ಅಡಾಡಡಲ್ಲ.    
ಆದ್ರೆ,  ಅತ್ನ್ ಕ್ೆೀತ್ರದ್  ಜನ್ ಇವನ್ು 420  ಮಗ.  ಇವನ್ು ತ್ುಿಂಬಾ  ಜನ್ಕೆಾ   ಟೆೊೀಪಿ  
ಹಾಕದ್ಾದನೆ.   ಇವತಿುನ್ ದನ್ ರಿಯಲ್  ಎಸ್ೆಿೀಟ್ನ್ವರಿಗ ೆಬೆೈಯದ್ೀೆ  ಇರುವವರು  ಇಲಿ.   ನ್ನ್ು 
ಹತಿುರ  ಇಷ್ಟಿಷುಿ  ಹಣ್ಕೆಾ ಇಷ್ಟಿಷುಿ  ಸ್ೈೆಟ್  ಕೆೊಡುತೆುೀನೆಿಂದ್ು  ಹೆೀಳಿ  ದ್ುಡುಡ ತಗೆೆದ್ುಕೊೆಿಂಡ.  ಆದ್ರೆ, 
ಸ್ೈೆಟ್  ಕೆೊಡಲ್ಲಲಿ, ದ್ುಡುಡ  ವಾಪ್ಸುಸ  ಕೆೊಡಲ್ಲಲಿ.   ಎಷಿರ  ಮಟ್ಟಿಗೆ  ಅವರು ಹೆೊೀಗುತಾುರೆಿಂದ್ರ ೆ  
ಪೆೊಲ್ಲೀಸ್ನ್ವರು ಅರಸೆಿ್  ಮಾಡುತಾುರಿೆಂದ್ು  ಗೆೊತಾುಗುತ್ುದ್ೆೊೀ   ಅಥವಾ  ಚುನಾವಣೆಗ ೆ ದ್ುಡುಡ  
ಖ್ಚುಾ  ಮಾಡಿದ್ೆದೀನೆಿಂದ್ರ,ೆ  ಪೆೊಲ್ಲೀಸ್ನ್ವರು ಅವರನ್ುು  ಮುಟುಿವಿಂತಿಲಿ.    
 ನಾವು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದದರುವುದ್ು ಪೆೊಲ್ಲೀಸರಿಿಂದ್ ತ್ಪಿಪಸಿಕೆೊಳುುವುದ್ಕೆಾ, ಶಾಸನ್ದಿಂದ್ 
ತ್ಪಿಪಸಿಕೊೆಳುುವುದ್ಕೆಾ ಎಿಂದ್ು ಮಾತ್ನಾಡುವಷಿರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜನ್ರು ಬಿಂದ್ು ಬಿಟ್ಟಿದ್ಾದರ.ೆ  ನಾವು 
ಗೆದದರುವುದ್ು ಏಕೆ? ಜನ್ರನ್ುು ಆಳಲ್ಲಕೆಾ, ಶಾಸನ್ವನ್ುು ರಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲಕಾೆ.  ಆದ್ರೆ ಜನ್ರು 
ಮಾತ್ನಾಡುವುದ್ೆೀನ್ು? ಶಾಸನ್ದಿಂದ್ ತ್ಪಿಪಸಿಕೊೆಳುುವುದ್ಕೆಾ ಇವನ್ು ಗೆದದದ್ಾದನೆ ಎಿಂದ್ು 
ಮಾತ್ನಾಡುತಾುರೆ.   ಆರ್ಥಾಕ ಶ್ಸುು ಎನ್ುುವುದ್ು ತ್ುಿಂಬಾ ಪ್ರಮುಖ್ವಾದ್ುದ್ು.  ಬಹಳ ಎಚಿರಿಕೆಯಿಿಂದ್ 
ನಾವು ನ್ಡದೆ್ುಕೆೊಳುಬೆೀಕಾಗುತ್ುದ್ೆ.  Never issue a cheque if you don’t  have 
balance in your account. Never do it. You will be officially caught in 
the web of Police case   ನೀವು ಪೆೊಲ್ಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೆೊೀದ್ರ ೆ ಇನಸ್ಪೆಕಿರ್ 
ಹೆದ್ರಿಕೆೊಳುುತಾುನ.ೆ  ಏಕೆಿಂದ್ರ ೆ ಅವನ್ನ್ುು ನಾವೀೆ transfer ಮಾಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಸಿರುತೆುೀವೆ.  
ಅದ್ಕಾಾಗಿ ಒಬಬ ಲಾಯರ್ನ್ ಜೆೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೆೀರವಾಗಿ ನಾಯಯಾಲಯದ್ಲ್ಲಿ complaint ಕೊೆಡುತಾುರೆ.  
Private Complaint Register ನಿಂದ್  refer ಮಾಡಿಸುತಾುರೆ.  ಜನ್ರು ಬುದಿವಿಂತ್ರಿದ್ಾದರೆ.  
ಏಕೆ ಮಾಡಿಸುತಾುರೆಿಂದ್ರ ೆ ಸಾಲಪ ಮಯಾಾದ್ೆ ಕಳದೆ್ರಾದ್ರೊ ಈತ್ ದ್ುಡುಡ ಕೆೊಡುತಾುನೆ ಎನ್ುುವ 
ಕಾರಣ್ದಿಂದ್.  ಆದ್ದರಿಿಂದ್ ಆರ್ಥಾಕ ಶ್ಸುು ಇರಬೀೆಕು.   

ಕೆೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲಾಿ ವಿಷಯಗಳನ್ುು ಸ್ೀೆರಿಸಿಕೊೆಿಂಡಿರುವುದ್ು ನೆೈತಿಕತ.ೆ  ಜನ್ರ ಅಪೆೀಕ್ೆ 
ಇಷುಿ ವಿಷಯಗಳ ಆಧಾರಿತ್ವಾಗಿ ನ್ಮಾನ್ುು ಕಣ್ುಣಗಳು ಹಿಿಂಬಾಲ್ಲಸುತ್ುವೆ ಎಿಂಬ ಭಾವನೆ ಬರಲ್ಲ 
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ಎಿಂಬುದ್ು.  ಹಾಗಾದ್ರ ೆಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೊ ಇದ್ಕೊಾ ಏನ್ು ಸಿಂಬಿಂಧ್? ಮಾಧ್ಯಮ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ಾದ್ 
ನಾಲಾನೆಯ ಅಿಂಗ.  ಶಾಸಕಾಿಂಗ, ಕಾಯಾಾಿಂಗ, ನಾಯಯಾಿಂಗ ಮತ್ುು ಪ್ತಿರಕಾರಿಂಗ.  ಬಹುಶಃ 
ಶಾಸಕಾಿಂಗ, ಕಾಯಾಾಿಂಗ, ನಾಯಯಾಿಂಗಕೆಾ ಇಲಿದ್ೆ ಇರುವಿಂತ್ಹ, ಯಾವ ಕಾನ್ೊನನ್ಲ್ಲಿಯೊ 
ವಿವರಣೆ ಕೊೆಡದ್ ೆ ಇರುವಿಂತ್ಹ, ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ುು ತ್ನ್ುಷಿಕೆಾ ತಾನೆೀ ಪ್ಡದೆ್ುಕೆೊಳುುವಿಂತ್ಹ 
ಯಾವುದ್ಾದ್ರೊ ರಿಂಗವಿದ್ದರೆ ಅದ್ು ಪ್ತಿರಕಾರಿಂಗ.  ಪ್ತಿರಕಾರಿಂಗದ್ ಕಾಯಮರಾಗಳು ನಮಾನ್ುು 
ಬಾತ್ರೊಿಂ ತ್ನ್ಕವೂ ಬಿಡುವುದಲಿ.  ನಮಾನ್ುು ಬೆಡ್ರೊಿಂ ತ್ನ್ಕ ಬಿಡುವುದಲಿ.   Follow 
ಮಾಡುತ್ುವೆ.  ಇಲ್ಲಿಯ ತ್ನ್ಕ ಯಾರು ಯಾರು ಎಲೆಿಲ್ಲಿ ಸಿಕಾ ಬಿದದದ್ಾದರ,ೆ ಎಲೆಿಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲವಿಲ್ಲ 
ಒದ್ಾದಡುತಿುದ್ಾದರ ೆಎಿಂಬುದ್ನ್ುು ನಾವು ನೆೊೀಡಿದ್ದೆೀವೆ.   ನ್ಮಗೆ ಯಾವುದ್ೊ ಹೆೊಸತ್ಲಿ.   ಹಾಗಾದ್ರೆ 
ಮಾಧ್ಯಮ ಎಿಂದ್ರೆ ಯಾವುದ್ು ಎಿಂದ್ು ನ್ಮಾ ಅಪೆೀಕ್ೆ.   1) Print Media, 2) Visual 
Media and 3) Social Media.   ಬಹುಶಃ ಶ್ರೀಯುತ್ ಹೆೊರಟ್ಟಿಯವರು ಮತ್ುು ಶ್ರೀಯುತ್ 
ಶಿಂಕರಮೊತಿಾಯವರು ಇಿಂದ್ು ದ್ೆೊಡಡ ದ್ೆೊಡಡ ಪ್ತಿರಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಾದ್ಕರಾಗಿರುವವರು ಚಿಕಾ 
ಪ್ುಸುಕವನ್ುು ಹಿಡಿದ್ು ವಿಧಾನ್ ಸಭೆಯ/ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ಕಾಯಾಕಲಾಪ್ಗಳನ್ುು cover 
ಮಾಡಲ್ಲಕಾೆ ಬರುತಿುದ್ದಿಂಥದ್ದನ್ುು ನೆೊೀಡಿದ್ಾದರೆ. ನಾನ್ು ಶಾಸಕನಾದ್ಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ನ್ನ್ು ತ್ಿಂಗಿ 
ತೆೀಜಸಿಾನ ಸಹ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುಗೆ ಬರುತಿುದ್ದರು.  ತ್ುಿಂಬಾ ಜನ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ತ್ರಕತ್ಾರು ಬರುತಿುದ್ುದದ್ನ್ುು 
ನಾವು ನೆೊೀಡಿದ್ೆದೀವೆ.  ಇಿಂದನ್ ಪ್ಬಿಿಕ್ ಟ್ಟ.ವಿ. ರಿಂಗನಾಥ ಸದ್ನ್ಕೆಾ ಬರುತಿುದ್ದರು.  ಶ್ರೀಯುತ್ 
ಹೆೊರಟ್ಟಿಯವರು ಸತ್ಯನ್, ಶೆೀಷಣ್ಣ, ಗರುಡನ್ಗಿರಿ ನಾಗರಾಜ್, ಶೆೀಷಚಿಂದರಕಾ ಅವರನ್ುು ಕಿಂಡಿದ್ಾದರೆ.  
ನಾನ್ು ಕಿಂಡವರನ್ುು ನಾನ್ು ಹೆೀಳುತೆುೀನ.ೆ  ಪ್ಬಿಿಕ್ ಟ್ಟ.ವಿ ರಿಂಗನಾಥ್ ಅಥವಾ ಟ್ಟ.ವಿ.9 ರಿಂಗನಾಥ್ 
ಅಥವಾ ಕನ್ುಡ ಪ್ರಭ Editor ರವಿ ಇರಬಹುದ್ು, ಇವರಲೆಿರೊ ಸಹ ಸದ್ನ್ಕೆಾ ಪ್ುಸುಕ ಹಿಡಿದ್ು 
ಬರುತಿುದ್ುದದ್ನ್ುು ನಾವು ಕಿಂಡಿದ್ದೆೀವೆ.  ಆದ್ರೆ ನಾವು ಜ್ಞಾಪ್ಕ ಇಟುಿಕೊೆಳುಬೆೀಕಾದ್ ಒಿಂದ್ು 
ಸಿಂಗತಿಯಿದೆ್.  ಬಹುಶಃ ಶ್ರೀಯುತ್ ಶಿಂಕರಮೊತಿಾಯವರಿಗೆ ಅದ್ು ಬಹಳ ಪಿರಯವಾದ್ 
ಸಿಂಗತಿಯಾಗಿದ್ುದ, ಅವರು ಅದ್ನ್ುು ಹೆೀಳಿರುತಾುರೆ.  ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಸದ್ಸಯರು fevicol ಹಾಕಕೊೆಿಂಡು 
ಕುಳಿತ್ುಕೊೆಳುಬೀೆಕು.  ಏಕಿೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಕುಳಿತ್ುಕೊೆಳುುತಿುದ್ದರು.  ನ್ನ್ಗ ೆನೆನ್ಪಿದ್.ೆ  ಎಷುಿ ಜನ್ 
ಹಿರಿಯರು ಬಿಂದ್ು ಕುಳಿತ್ುಕೆೊಳುುತಿುದ್ದರು. ಶ್ರೀಯುತ್ರಾದ್  ಡಾ:ಎಿಂ.ಆರ.ತ್ಿಂಗಾ, ಶ್ರೀ 
ಡಿ.ಹೆಚ.ಶಿಂಕರಮೊತಿಾ, ಕೃ.ನ್ರಹರಿ, ಡಾ:ವಿ.ಎಸ.ಆಚಾಯಾ, ಹಾರನ್ಹಳಿು ರಾಮಸ್ಾಾಮಿ, 
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ಎಿಂ.ಪಿ.ಪ್ರಕಾಶ, ಯಿಂ.ಸಿ.ನಾಣ್ಯಯ, ಬಸವರಾಜ ಹೆೊರಟ್ಟಿ ಇವರಲೆಾಿ ಶ್ಸ್ಾುಗಿ ಶಾಲಾಮಕಾಳ 
ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಟ್ಕೆೀಸ್ ಅಥವಾ ಬಾಯಗ್ ಹಿಡಿದ್ುಕೆೊಿಂಡು ಬರುತಿುದ್ದರು.  ಯಾವ ಪ್ರಶೆು ಚುಕೆಾ 
ಗುರುತಾಗಿದ್,ೆ ಯಾವುದ್ು ಚುಕೆಾ ರಹಿತ್ವಾಗಿದ್ೆ, ಇಿಂದ್ು ನಯಮ 64ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯ 
ತೆಗೆದ್ುಕೊೆಳುಬೀೆಕು, ಇಿಂದ್ು Adjournment Motion ನ್ಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರಸ್ಾುಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಧೆಯ 
ನ್ನ್ಗ ೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ುದ್ೆ, ನಯಮ 69ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ convert ಆದ್ರೆ ಎಲಿರಿಗೊ ಅವಕಾಶ 
ಸಿಗುತ್ುದ್ೆ, ಆಗ ನಾನ್ು ಏನ್ು ಮಾತ್ನಾಡಬೆೀಕು ಎಿಂದ್ು ಸಿದ್ಿರಾಗಿ ಬರುತಿುದ್ದರು.  ಈಗಾಗಲೆೀ ನಾಲುಾ 
ಬಿಲ್ಗಳ ಪ್ರತಿಗಳನ್ುು ನ್ನ್ು ಕೆೊಠಡಿಗೆ ಹಾಕದ್ಾದರ.ೆ  ನಾಲುಾ ಬಿಲ್ಗಳ ಬಗೆೆ ಎಷುಿ ತಿಳಿದದ್ಯೆೀ, 
ಎಷುಿ ತಿಳಿದಲಿವೀ ಯಾರಾದ್ರೊ ತಿಳಿದ್ ಲಾಯರ್ಗೆ ಫೆೊೀನ್ ಮಾಡಿ, ವೆೈದ್ಯರಿಗ ೆಫೆೊೀನ್ ಮಾಡಿ, 
agriculturist ಗೆ ಫೊೆೀನ್ ಮಾಡಿ ಹಿೀಗೆೊಿಂದ್ು ಬಿಲ್ ಬಿಂದದ್ುದ, ಇದ್ರ ಸ್ಾಧ್ಕ ಬಾಧ್ಕಗಳೆೀನ್ು 
ಎಿಂದ್ು ರಾತಿರ 11 ಗಿಂಟೆಯ ತ್ನ್ಕ ಅಧ್ಯಯನ್ ಮಾಡಿ ನೆೊೀಟಸ್ ಮಾಡಿಕೊೆಿಂಡು ಬರುತಿುದ್ದರು.   

ನ್ನ್ಗ ೆ ನೆನ್ಪಿರುವಿಂತೆ ಡಾ:ತ್ಿಂಗಾ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ುಡ ಬರೆಯಲು ಬರುತಿುರಲ್ಲಲಿ. ಅವರು 
ಇಿಂಗಿಿಷ್ನ್ಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ುಕೊೆಿಂಡು ಬರುತಿುದ್ದರು.  ಅವರೀೆನಾದ್ರೊ ಕನ್ುಡದ್ಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೆೀಕೆಿಂದ್ರೆ “ಏಯ್ 
ಶಾಯನ್ುಭೆೊೀಗ, ಸಾಲಪ ಬರೆದ್ುಕೆೊಡೊೆ”್ ಎಿಂದ್ು ಹೆೀಳುತಿುದ್ದರು.  ನಾವಲೆಾಿ ಅವರ ಮುಿಂದ್ ೆ ಚಿಕಾ 
ಹುಡುಗರು.  ಆದ್ರೆ ಸದ್ನ್ಕೆಾ ಅವರ commitment ಇತ್ುಲಿ, ಅದ್ಕಾೆ hats off! ನಾವೀೆನಾದ್ರೊ 
ನ್ಮಾ ಜಿೀವನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲತಿದ್ದರ ೆ ಇವರನ್ುು ನೆೊೀಡಿ ಕಲ್ಲತಿದ್ದೆೀವೆ. ಯಾವಾಗಲೊ ಅಷೆಿ. ಕಲ್ಲಕ ೆ
ಪಾರರಿಂಭವಾಗುವುದ್ು, ಕಲ್ಲಕೆ ಮುಿಂದ್ುವರಯೆುವುದ್ು ಮತೊೆುಬಬರನ್ುು ನೆೊೀಡಿ  ಮಾತ್ರವೆೀ. ಅದ್ನ್ುು 
ನೀವು imitation ಎನ್ುಬೀೆಡಿ. Imitation is an inferior word.    ಆದ್ರ ೆಮತೆೊುಬಬರನ್ುು 
ನೆೊೀಡಿಯ್ಕೀ ನಮಗೆ ಕಲ್ಲಕೆ ಬರುವುದ್ು. ಹುಟ್ಟಿದ್ಾಗ ನಾವಲೆಿರೊ ಬೆತ್ುಲೆ.  ಇನೆೊುಬಬರನ್ುು ನೆೊೀಡಿ 
ಬಟೆಿ ಹಾಕುವುದ್ನ್ುು ಕಲ್ಲತವೆು.  ಇನೊೆುಬಬರನ್ುು ನೆೊೀಡಿ ತ್ಲೆ ಬಾಚಿಕೆೊಳುುವುದ್ನ್ುು ಕಲ್ಲತೆವು. ಊಟ 
ಮಾಡುವುದ್ು ಹೆೀಗ ೆ ಎಿಂಬುದ್ನ್ುು ಮತೊೆುಬಬರನ್ುು ನೆೊೀಡಿ ಕಲ್ಲತಿದ್ದೆೀವೆ.  ಏನ್ನ್ುು ಕಲ್ಲತಿಲಿ 
ಇನೊೆುಬಬರಿಿಂದ್.  ಸುಿಂದ್ರವಾದ್ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ುು ಮೀಲ ೆಬರೆದ್ರೆ ಅದ್ನ್ುು ನೆೊೀಡಿ ನ್ಮಾ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ುು 
ನಾವು ಕೆಳಗೆ ready ಮಾಡಿಕೆೊಳುುತಿುದ್ೆದವು.  ಹಾಗಾಗಿ, ಕಲ್ಲಕೆ ಅಿಂದ್ರೆ ಏನದ್?ೆ ಈ ಕಲ್ಲಕೆಯ 
ಮದ್ಲ ಮತ್ುು ಹೆಚುಿ ಪ್ರಮುಖ್ವಾದ್ಿಂತ್ಹ ಅಿಂಶ ಯಾವುದ್ು ಎಿಂದ್ರ,ೆ observation. 
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ಅಧ್ಯಯನ್ದಿಂದ್ ಯಾರು ಯಾರು ಏನೆೀನ್ೊ ಕಲ್ಲಯಬೆೀಕೆಿಂದ್ು ಎನ್ುುವುದ್ಕೆಾ ಹೆೀಳುತಿುದ್ದೆೀನೆ.  ಡಾ|| 
ತ್ಿಂಗಾರವರು ಬಹಳ ದ್ೆೊಡಡ surgeon. ನಾನ್ು ಗುಲಬಗಾಾದ್ಲ್ಲಿ RSS ಪ್ರಚಾರಕನಾಗಿದೆ್ದ.  ಆದ್ರೆ, 
ಅವರು agriculturist ಏನೆೀನ್ೊ  ಅನ್ುಭವಿಸುತಾುನೆ ಎನ್ುುವ ಬಗೆೆ ಮಾತ್ನಾಡುತಿುದ್ದರು. ಬಹುಶಃ 
ಗುಲಬಗಾಾದ್ಲ್ಲಿ “ತೊೆಗರಿ ಮಿಂಡಲ್ಲ”್ ್ ಪಾರರಿಂಭವಾಗಿರುವುದ್ಕಾೆ ಅವರು ಕಾರಣ್. ಎಲ್ಲಿ ಡಾ|| ತ್ಿಂಗಾ, 
ಎಲ್ಲಿ operation, ಎಲ್ಲಿ operation theatre. ಅವರು ರೈೆತ್ರ ಬಗೆೆ ಮಾತ್ನಾಡುತಿುದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ 
ಬೆೀಕಾದ್ಷುಿ ಅನ್ುಭವ ಇತ್ುು. ನಾನ್ು ಕಿಂಡಿಂತ ೆ ಅಬಕಾರಿ ವಿಷಯದ್ ಬಗೆೆ ನ್ಮಾ ಇಡಿೀ ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ  
ಯಾರಾದ್ರೊ authority ಇದದ್ದರ,ೆ that was M.C.Nanaiah. ಯಾವುದ್ೆೀ ಸಕಾಾರಕಾೆ 
ಅಬಕಾರಿಯಿಿಂದ್ ಎಷುಿ ಹಣ್ವನ್ುು ತೆಗೆದ್ುಕೆೊಳುಬೆೀಕು, ಅದ್ೆೀರಿೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ ಯಾವ ಭಾಗದ್ 
ಮೀಲ ೆ ಎಷುಿ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕಬೆೀಕು, ಯಾವುದ್ರ ಮೀಲೆ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕಬಾರದ್ು ಎನ್ುುವುದ್ರ ಬಗೆೆ 
authoritative ಆಗಿ ಶ್ರೀ ಎಿಂ.ಸಿ.ನಾಣ್ಯಯನ್ವರು  ಮಾತ್ನಾಡುತಿುದ್ದರು.  ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ 
ಪ್ರತಿಯಬಬರಿಗೊ ಮಾತ್ನಾಡುವುದ್ಕೆಾ ಅವರದ್ೆದೀ ಆದ್ಿಂತ್ಹ ಒಿಂದ್ು style ಇರುತ್ುದ್ೆ.  
Everybody will have their own style of speaking. ಶ್ರೀ ಎಿಂ.ಸಿ.ನಾಣ್ಯಯನ್ವರು 
ಯಾವುದ್ಾದ್ರೆೊಿಂದ್ು ವಿಷಯದ್ ಮೀಲ ೆ  ಮಾತ್ನಾಡುವುದ್ಕಾೆ ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ುಕೊೆಿಂಡು ಪಾರರಿಂಭ 
ಮಾಡಿದ್ರೆ,  ಎಲಿರೊ attentive ಆಗಿ ಕೆೀಳುತಿುದ್ದರು. ಏಕೆಿಂದ್ರ,ೆ ಅವರು ಆಡಳಿತ್ ಪ್ಕ್ಷದ್ ಮೀಲೆ 
ಬಿೀಳುತಾುರೆಯೀ ಅಥವಾ ವಿರೊೆೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ್ ಮೀಲ ೆಬಿೀಳುತಾುರೆಯೀ, ಯಾವುದ್ರ ಮೀಲ ೆಈ ವಯಕು 
ಬಿೀಳುತಾುರೆಿಂದ್ು ಯಾರಿಗೊ ಸಹ ಗೆೊತಾುಗುತಿುರಲ್ಲಲಿ. ಆದ್ರೆ, ಒಬಬ ಸದ್ಸಯ ದ್ೆೊಡಡ ಸದ್ಸಯನಾಗಿ 
ಬೆಳೆಯಬೆೀಕಾದ್ರೆ, ಯಾವುದ್ರಿಿಂದ್ ಬೆಳೆಯುತಾುನೆಿಂದ್ರ,ೆ ಆ ಸದ್ಸಯ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ುು ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ 
ತೆಗೆದ್ುಕೊೆಳುುತಾುನ ೆ ಎನ್ುುವ ಆಧಾರದ್ ಮೀಲೆ ಬಳೆಯೆುತಾುನೆ.   

          ನಾನ್ು media ಬಗೆೆ ಹೆೀಳಿದ್ೆದೀನ.ೆ  Print media ಅವತ್ೊು ಸಹ ಬಹಳ ಪಾರಮುಖ್ಯತೆ 
ಪ್ಡದೆತ್ುು. ಇವತಿುಗೊ ಸಹ print media ತ್ನ್ುದ್ೆೀ ಆದ್ಿಂತ್ಹ ಪಾರಮುಖ್ಯತಯೆನ್ುು ಪ್ಡದೆದ್ೆ.  
ತ್ಮಾಲಿರಿಗೊ ಒಿಂದ್ು ಮಾತ್ನ್ುು ಹೆೀಳುತೆುೀನೆ.  ನೀವು ಜನ್ ನಾಯಕರಾಗಿದದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಮಾನ್ುು 
ನೆೊೀಡಲು  ಸ್ಾವಾಜನಕರು  ಹೆಚಾಿಗಿ ಬರುತಾುರ.ೆ  ನಮಗೆ ಬರುವಿಂತ್ಹ ದವಸಗಳಲ್ಲಿ  
ಕೆರೆದ್ುಕೊೆಳುುವುದ್ಕೆಾ ಪ್ುರಸತ್ುು ಇಲಿದ್ಿಂತ್ಹ ಸಿಿತಿ ನಮಾಾಣ್ವಾಗುತ್ುದ್ೆ.  ಏನೆೀ ಆದ್ರೊ ಸಹ, 
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ಪ್ರತಿನತ್ಯ ಕನಷಾ ಪ್ಕ್ಷ ಎರಡು ದನ್ಪ್ತಿರಕೆಗಳನ್ುು   ಒದ್ುವುದ್ಕಾಿಂತ್ ಮುಿಂಚೆ ಹೊೆರಗಡ ೆಹೊೆೀಗಬೀೆಡಿ. 
ನಾನ್ು ದ್ಯಮಾಡಿ ಹೆೀಳುತೆುೀನ.ೆ ಪ್ರತಿನತ್ಯ ದನ್ ಪ್ತಿರಕೆಯನ್ುು ಓದ. ಈ ಹಿಿಂದ್ ೆ “ಖ್ಾದರ 
ಶಾಮಣ್ಣ”ನ್ವರು editorial ಬಗೆೆ  ಬರೆಯುತಿುದ್ದರು. ನ್ನ್ಗ ೆಈಗಲೊ ಸಹ, ಆ editorial ನೆನ್ಪಿದ್ೆ. 
ಆ editorial ನ್ಲ್ಲಿ ಮೀಲ್ಲಿಂದ್ ಕೆಳಗಿನ್ವರಗೆೆ ಹುಡುಕದ್ರೊ ಸಹ, ಒಿಂದ್ೀೆ ಒಿಂದ್ು ಕರಯಾ ಪ್ದ್ 
ಸಿಗುತಿುರಲ್ಲಲಿ. ಖ್ಾದರ ಶಾಮಣ್ಣನ್ವರು ಕರಯಾ ಪ್ದ್ವೆೀ ಇಲಿದ್ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ editorial ಅನ್ುು 
ಬರೆಯುತಿುದ್ದರು. ಅವರು ಅಿಂತ್ಹ ಮಹಾನ್ ಪ್ತ್ರಕತ್ಾರಾಗಿದ್ದರು.  Print media ಇವತಿುಗೊ ಸಹ 
ಬಹಳ ಪಾರಮುಖ್ಯತ ೆ ಪ್ಡದೆದ್.ೆ Print media ಕೀೆವಲ ನ್ಮಾ ರಾಜಯಕೆಾ ಸಿಂಬಿಂಧ್ಪ್ಟ್ಟಿರುವುದಲಿ.  
ನ್ಮಗೆ ಅದ್ರಿಿಂದ್ ರಾಷ್ಟರೀಯ ಮತ್ುು ಅಿಂತ್ರಾಷ್ಟರೀಯ ಸುದದಗಳು ಗೊೆತಾುಗುತ್ುದ್ೆ.  ಹಾಗಾಗಿ, ನಾವು 
ಅದ್ರ ಕಡಗೆೊ ಗಮನ್ ಕೆೊಡಬೀೆಕಾಗಿದ್ೆ.  ಯಾವುದ್ೆೊೀ ಅಸ್ಾಸಿಂ ತೆಗೆದ್ುಕೊೆಿಂಡು ನ್ಮಗೆ ಏನ್ು 
ಆಗಬೀೆಕು? ಯಾವುದ್ೆೊೀ ಜಾಖ್ಾಿಂಡ್ ತೆಗೆದ್ುಕೊೆಿಂಡು ನ್ಮಗೆ ಏನ್ು ಆಗಬೀೆಕು? ನ್ಮಗೆ ಎಲಿದ್ರ 
ಬಗೆೆಯೊ ಸಹ ಗೆೊತಿುರಬೀೆಕು.  ಇದ್ು print media ದಿಂದ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಾಧ್ಯವಾಗುತ್ುದ್ೆ.  ನಾವು 
ಅಕ್ಷರಗಳನ್ುು ಜೆೊೀಡಿಸಿ ಜೆೊೀಡಿಸಿ ಓದ್ುವುದ್ರಿಿಂದ್ ನ್ಮಾ ಭಾಷ ೆ ಶುದ್ದವಾಗುತ್ುದ್ೆ. ನಾವು ಚಿಕಾ 
ವಯಸಿಸನ್ಲ್ಲಿದ್ಾದಗ ನ್ಮಗ ೆ ಹೆೀಳುತಿುದ್ದರು, ನೀನ್ು ಏನ್ು ಮಾಡುತಿುಯೀ ಗೆೊತಿುಲಿ, ಹಿಿಂದ್ೊ  
ಪ್ತಿರಕೆಯನ್ುು ಓದ್ು ಎಿಂದ್ು ಹೆೀಳುತಿುದ್ದರು. ಹಿಿಂದ್ೊ  ಪ್ತಿರಕೆಯನ್ುು ಓದ್ುವುದ್ು ಬಹಳ ಕಷಿ.  
ಏಕೆಿಂದ್ರ,ೆ ಹಿಿಂದ್ೊ  ಪ್ತಿರಕೆಯವರು ಎಿಂತ್ಹ ಬೆೊೀರಿಿಂಗ್ ಆಗಿ ಹೆೀಳುತಾುರೆ, ಎಿಂತ್ಹ ಸುದದಯನ್ುು 
ಬೆೀಕಾದ್ರೊ  ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ು ಇಲಿದರುವ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ನ್ುು ನಸ್ೆುೀಜವಾಗಿ ಹೆೀಳುವಿಂತ್ಹ ಒಿಂದ್ು  
ಗುಣ್ ಇದ್ದರ,ೆ ಅದ್ು ಹಿಿಂದ್ೊ  ಪ್ತಿರಕಯೆಲ್ಲಿದ್ೆ.  ಯಾವುದ್ೆೀ ವಿಷಯವನ್ುು ಬೆೀಕಾದ್ರೊ ಸಹ, 
sensational news ಮಾಡಿ ಹೆೀಳುತಿುದ್ದ್ುದ Indian Express ಮಾತ್ರ. ನಾನ್ು 1959ನೆೀ 
ಸ್ಾಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ೆದೀನ.ೆ ನಾನ್ು 1969ನೆೀ ಸ್ಾಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ news reader ಆಗಿದ್ದೆ. 1967 ನೆೀ 
ಸ್ಾಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ಕನ್ುಡ ಪ್ರಭ ದನ್ಪ್ತಿರಕೆ ಪಾರರಿಂಭವಾಗಿದ್ೆ.  ನಾನ್ು 1969ನೆೀ ಸ್ಾಲ್ಲನಿಂದ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗ ೆ
“ಕನ್ುಡ ಪ್ರಭ”್ ದನ್ ಪ್ತಿರಕೆಯನ್ುು ಒಿಂದ್ೀೆ ಒಿಂದ್ು ದವಸವೂ ಸಹ ಓದ್ುವುದ್ನ್ುು ಬಿಟ್ಟಿಲಿ. ಬೆೀರ ೆ
ಪ್ತಿರಕೆಯನ್ುು ಅಷಾಿಗಿ ಓದ್ುವುದಲಿ. ಆದ್ರೆ, ಕನ್ುಡ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರತಿಕೆಯನ್ುು ಮಾತ್ರ ಒದ್ುತೆುೀನೆ.  Print 
media ಜೆೊತಗೆೆ ನ್ಮಾ ಸಿಂಬಿಂಧ್ ಹೆೀಗ ೆಇರಬೀೆಕು? ನೀವು ಶಾಸಕರಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೆೀಕಾದ್ರೆ, print 
media ದ್ ಬಗೆೆ ಕಲೆವು ಗುಟುಿಗಳನ್ುು ಹೆೀಳಿಕೊೆಡುತೆುೀನೆ.  ನೀವು ಸದ್ನ್ಕೆಾ ಹೊೆೀದ್ ಪ್ುಟಿ, ಬಿಂದ್ 
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ಪ್ುಟಿ  ಎಿಂದ್ಾದ್ರ,ೆ ಅದ್ರಿಿಂದ್ ಪ್ರಯೀಜನ್ ಆಗುವುದಲಿ.  ಮಧಾಯಹು ಊಟದ್ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಸಾಲಪ  
ಸಮಯ ಸಿಕಾರ ೆM.S.Building ಗೆ ಹೆೊೀಗಬೆೀಡಿ.  ಯಾವುದ್ೆೊೀ ಒಿಂದ್ು ಪೆೀಪ್ರ್ ಹಿಡಿದ್ುಕೊೆಿಂಡು, 
ಯಾವುದ್ೆೊೀ ಒಿಂದ್ು ವಗಾಾವಣೆ ಹಿಡಿದ್ುಕೆೊಿಂಡು, ಯಾರದ್ೆೊದೀ grants ಅಥವಾ ಯಾವುದ್ೆೊೀ 
ಒಿಂದ್ು ಕೆಲಸವನ್ುು  ಹಿಡಿದ್ುಕೆೊಿಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೊ ಹೊೆೀಗಬೆೀಡಿ. ನಮಗ ೆಮಧಾಯಹು ಊಟಕಾೆ  ಸಮಯ 
ಸಿಕಾದ್ಾಗ, ಆ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ದ್ಯಮಾಡಿ ಯಾವುದ್ೀೆ star hotel ಗೊ ಊಟಕೆಾ ಹೆೊೀಗಬೆೀಡಿ. 
ನ್ಮಾ canteen ನ್ಲ್ಲಿ ಒಿಂದ್ು ghee rice ಕೊೆಡುತಾುನೆ.  ಇಲಿವೆಿಂದ್ರೆ ಒಿಂದ್ು pulao 
ಕೆೊಡುತಾುನೆ ಅಥವಾ ಒಿಂದ್ು ಅನ್ು ಸ್ಾಿಂಬರ್ ಕೆೊಡುತಾುನೆ. ನ್ಮಾ canteen ನ್ಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ. 
ಏಕೆಿಂದ್ರ,ೆ ನ್ಮಾ ಪ್ತ್ರಕತ್ಾರು ಯಾರು  ಹೆೊರಗಡೆ ಊಟಕೆಾ ಹೊೆೀಗುವುದಲಿ. ನ್ಮಾ 
ಪ್ತ್ರಕತ್ಾರೆಲಿರೊ lobby lounge ಕುಳಿತ್ುಕೊೆಿಂಡಿರುತಾುರೆ. ಅವರ ಜೆೊತೆಗೆ ನಮಾ ಆತಿೀಯ 
ಸಿಂಬಿಂಧ್  ಬೆಳೆಯಬೆೀಕಾದ್ರ,ೆ ಇರುವುದ್ು ಇದ್ೊೆಿಂದ್ು ಅವಕಾಶ. ನ್ಮಾ ಎಲಾಿ ಹಿರಿಯ ಸದ್ಸಯರು  
ಅವರ  ಜೆೊತೆಗೆ ಮಾತ್ನಾಡುತಿುದ್ದ್ದನ್ುು ಮತ್ುು ಅವರ  ಜೆೊತೆಗೆ ತಿಿಂಡಿ ತಿನ್ುುತಿುದ್ದ್ದನ್ುು ನಾನ್ು 
ನೆೊೀಡಿದ್ೆದೀನ.ೆ ಅವರು ಆ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಸದ್ಸಯರನ್ುು ಯಾವ ಯಾವ  ರಿೀತಿ 
ಆಡಿಕೆೊಳುುತಾುರೆ ಎನ್ುುವುದ್ು ನಮಗೆ ಕೆೀಳುವುದ್ಕೆಾ ಸಿಗುತ್ುದ್ೆ.  ಪ್ತ್ರಕತ್ಾರಲ್ಲಿ ಎಿಂತ್ಹ ಪ್ರಚಿಂಡರು 
ಇದ್ಾದರಿೆಂದ್ರೆ,  ಯಾರು ಎದ್ುದ ನಿಂತ್ರೆ, ಅವರು  ಏನೆೀನ್ು ಮಾತ್ನಾಡುತಾುರ,ೆ ಅವರು  ಯಾವ 
ಯಾವ ಶಬದಗಳನ್ುು ಉಪ್ಯೀಗಿಸುತಾುರೆಿಂದ್ು ಹೀೆಳಿ  ಅವರು ಮಧಾಯಹು ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ುಕೆೊಿಂಡಿದ್ಾದಗ 
ಆಡಿಕೆೊಳುುತಾುರೆ. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಆಡಿಕೊೆಳುುವುದ್ಕೆಾ ವಸುು ಆಗದರಬೀೆಕಾದ್ರ,ೆ ಅವರು ಯಾರು 
ಯಾರನ್ುು ಕಿಂಡರ ೆ ಏನೆೀನ್ು ಆಡಿಕೆೊಳುುತಾುರೆಿಂದ್ು ಗೆೊತಾುಗಬೀೆಕಲಿವೆೀ? ನಾವು ಎಲಿಕಿಂತ್ ಹಚೆಾಿಗಿ 
ಅವರ ಹತಿುರ ಮಾತ್ನಾಡಬೆೀಕಲಿವೆೀ; ಅದ್ಕಾೆ ಅವರ ಹತಿುರ ಸಾಲಪ ಸಲ್ಲಗೆ ಬಳೆೆಸಿಕೊೆಿಂಡರ ೆ ಒಳುೆಯದ್ು. 
ನಾವು ನೆೊೀಡಿರುವಿಂತ್ಹ ಹಿರಿಯ ಪ್ತ್ರಕತ್ಾರು ಇದ್ಾದರ.ೆ ಅವರ ಹತಿುರ ಮಾತ್ನಾಡುವಾಗ, ಅಣ್ಣ 
ನಾನ್ು ಇವತ್ುು ಇಿಂತ್ಹ ಪ್ರಶೆು ಕೆೀಳುತೆುೀನೆ,  ಅದ್ಕೆಾ ಇನ್ೊು ಏನಾದ್ರೊ ಕೀೆಳಿಕೊೆಳುಬಹುದ್ೀೆ ಎಿಂದ್ು 
ನೀವು ಬಾಯಿಬಿಟುಿ ಕೆೀಳಿದ್ರ.ೆ ನಮಗೆ  ಅವರು  ಹೆೀಳುತಾುರ.ೆ  ಇಲಿವೆಿಂದ್ರೆ, ಅವರು ನಮಾನ್ುು 
ದ್ೊರದಿಂದ್ಲೀೆ ತಾವು ಶಾಸಕರು, ತಾವು ನಾಯಕರು ಮತ್ುು ಹಿರಿಯರು ಎಿಂದ್ು ಕೆೈಮುಗಿದ್ು 
ಅಲ್ಲಿಿಂದ್ ದ್ೊರು ಹೊೆರಟು ಹೆೊೀಗುತಾುರೆ.  ಅವರಿಿಂದ್ ಕಲ್ಲಯುವುದ್ಕೆಾ ಬೆೀಕಾದ್ಷುಿ ವಿಷಯಗಳಿವೆ. 
ನೀವು ಏನ್ು ಪ್ರಶೆು ಕೆೀಳಬೆೀಕು ಎನ್ುುವುದ್ನ್ುು ಪ್ತ್ರಕತ್ಾರು ನಮಗೆ ಹೆೀಳಿಕೆೊಡುತಾುರ.ೆ ಅದ್ಕೆಾ 
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ಬೆೀಕಾದ್ಿಂತ್ಹ ದ್ಾಖ್ಲೆಗಳನ್ುು ನಮಗೆ ಅವರು ತ್ಿಂದ್ು ಕೆೊಡುತಾುರೆ.  ಅವರಿಗ ೆಅದ್ರಿಿಂದ್ ಒಿಂದ್ು 
ನ್ೊಯಸ್ ಆಗಬೀೆಕು.  ಅದ್ಕಾಿಂತ್ ಹಚೆಾಿಗಿ there is a public cause. ಎಲೆೊಿೀ ಒಿಂದ್ು ಕಡ ೆ
ಅನಾಯಯ ನ್ಡಯೆುತಿುದ್ೆ. ಅದ್ು ನಿಂತ್ುಹೆೊೀಗಬೆೀಕಷೆಿೀ, ಅದ್ು ಬಿಟಿರ ೆ ಬೆೀರ ೆ ಏನಲಿ.                                                                                 
ಏಕೆಿಂದ್ರ,ೆ ಇವತ್ುು ಯಾವುದ್ೆೀ ನ್ೊಯಸ್ ಅನ್ುು ಬರೆದ್ು ಕಳುಹಿಸಿದ್ಾಗ ಅದ್ನ್ುು ಪ್ತಿರಕೆಯವರು 
ಪಿರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇವನಗೆ ಕೆೊಡುವ ಸಿಂಬಳ ಅಷೆಿ ಇದ್ೆೀ ವಿನ್ಃ ಇವನ್ು ಎಿಂತ್ಹ sensational 
news ಕೆೊಟಿ ಅದ್ರಿಿಂದ್ ನ್ಮಾ ನ್ೊಯಸ್ value ಹೆಚಾಿಯಿತ್ು ಎಿಂಬ ಆಧಾರದ್ ಮೀಲ ೆ
ಪ್ತಿರಕೆಯವರು ಇವರಿಗ ೆ ಏನ್ೊ ಸಿಂಬಳವನ್ುು ಹಚೆಿಿಗ ೆ ಕೆೊಡುವುದಲಿ. ಆದ್ರೆ, ನೀವು ಆ ವಯಕುಯ 
social concern ಅನ್ುು ಅಥಾ ಮಾಡಿಕೊೆಳುಬೆೀಕು. ಆತಿೀಯ ಸಿಂಬಿಂಧ್ವನ್ುು ಬೆಳೆಸಿಕೆೊಳುಬೆೀಕು. 
ಆಗ ಅವರು ಖ್ಿಂಡಿತ್ವಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೆೀಳಿ ಕೆೊಡುತಾುರೆ. ಅವರು ನಾವು ಉಪ್ಯೀಗಿಸುವಿಂತ್ಹ 
ಶಬದಗಳು ಮತ್ುು ಮಾತ್ನಾಡುವಿಂತ್ಹ ಶೈೆಲ್ಲಗಳನ್ುು ತಿದ್ುದತಾುರೆ.  

 ಈಗ ಎರಡನೆಯದ್ಾಗಿ, visual media, ಇವತ್ುು visual media ಎಿಂದ್ರೆ ಯಾವುದ್ು? 
ನ್ಮಗೆ ಟ್ಟ.ವಿ. ಯವರ ಬಗೆೆ ಒಿಂದ್ು ಎಚಿರಿಕೆ ಇರಬೀೆಕು. ಈಗ ಟ್ಟ.ವಿ. ಯವರು ನಮಾ ಮುಿಂದ್ ೆ
ಬಿಂದ್ು ಮೈಕ್ ಹಿಡಿದ್ಾಗಲೆಲಾಿ ಮಾತ್ನಾಡಬೆೀಕು ಎಿಂಬ ಚಟ ಬೆಳಸೆಿಕೆೊಳುಬಾರದ್ು. ಈ ರಿೀತಿಯ 
ಚಟ ನ್ಮಾ ಅನೆೀಕ ಜನ್ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗ ೆಇದ್ೆ ಮತ್ುು ನ್ನ್ಗೊ ಸಹ ಇದ್.ೆ ಅವರು ಕೀೆಳುವಿಂತ್ಹ 
ಎಲಾಿ ಪ್ರಶೆುಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರ ಗೆೊತಿುರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗೊೆತಿುರದ್ ೆ ಇರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಉತ್ುರ ಕೆೊಡಬೆೀಕು 
ಎನ್ುುವಿಂತ್ಹ ಯಾವ ಅನವಾಯಾತೆಯೊ ಇಲಿ. ಮತೆು ನಮಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ್ ಪ್ರಶೆುಗಳು ಇದ್ದರೆ 
ಮಾತ್ರ ತಾವು ಉತ್ುರ ನೀಡಿ. ನಮಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧ್ಪ್ಡದ್ೆ ಇರುವ ಪ್ರಶೆುಗಳನ್ುು ಅವರು ಕೆೀಳಿದ್ರ,ೆ ಅದ್ು 
ನ್ನ್ಗ ೆ ಸಿಂಬಿಂಧ್ಪ್ಟ್ಟಿಲಿವೆಿಂದ್ು ಹೆೀಳಿ. ಆ ಪ್ರಶೆುಯನ್ುು ಸಿಂಬಿಂಧ್ಪ್ಟಿವರಿಗೆ ಕೆೀಳಿ ನ್ನ್ುನ್ುು ಏಕೆ 
ಕೆೀಳುತಿುೀರಿ ಎಿಂದ್ು ಹೀೆಳಿ ತಾವು ಜಾರಿಕೊೆಳಿು. ಈಗ ನಮಗೆ ಉತ್ುರ ಗೆೊತಿುದ್ದರೊ ಸಹ ಅವರಿಗೆ 
ಉತ್ುರ ಕೊೆಡುವುದ್ಕೆಾ ಹೊೆೀಗಬೀೆಡಿ. ಈ ರಿೀತಿ ಏಕೆ ಹೆೀಳುತೆುೀನೆಿಂದ್ರ,ೆ ಆ ಸಮಸ್ೆಯಯನ್ುು ನಮಾ 
ತ್ಲೆಯ ಮೀಲೆ ಏಕೆ ಎತಿು ಹಾಕಕೆೊಳುುತಿುೀರಿ? ಮತ್ುು ಕಸ ಹೆೊರುವ ಕೆಲಸವನ್ುು ಏಕೆ ಮಾಡುತಿುೀರಿ? 
ಇದ್ಕೆಾ ಕನ್ುಡದ್ಲ್ಲಿ ಒಿಂದ್ು ಮಾತ್ನ್ುು ಹೆೀಳುತಾುರೆ. ಅಿಂದ್ರ,ೆ ʼಮಾಡಿದ್ವನ್ ಪಾಪ್ ಆಡಿದ್ವನ್ 
ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿʼ ಎಿಂದ್ು ಇದ್.ೆ ಈಗ ಯಾರೆೊೀ ಪಾಪ್ ಮಾಡಿರುತಾುರ,ೆ ನೀವು ಏಕೆ ಅದ್ನ್ುು ನಮಾ 
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ತ್ಲೆಯ ಮೀಲೆ ಹೊೆತಿುಕೊೆಳುುತಿುೀರಿ. ಈಗ ನದಾಷಿವಾಗಿ visual media ದ್ವರು ತ್ುಿಂಬಾ 
ಪ್ರಚಿಂಡರಾಗಿರುತಾುರ.ೆ ಅವರು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ುು ತ್ಮಾ ತ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊೆಿಂಡು 
ಬಿಟ್ಟಿರುತಾುರ.ೆ ಅಿಂದ್ರೆ, ಇವತ್ುು ಏನಾದ್ರೊ ಮಾಡಿ ಇವರ ಕೈೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ದ್ಿ ನ್ುಡಿಸಲೆೀಬೆೀಕೀೆಿಂದ್ು 
ಹೆೀಳಿ, ಅವರ ಹತಿುರ ಹೆೊೀಗಿ ಕೆಣ್ಕ, ಏನಾದ್ರೊ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮುಿಂದ್ೆ ಮೈಕ್ ಇಟುಿ, ಅವರ 
ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೊ ಅನುಸದ್ೆೀ ಇರುವುದ್ನ್ುು ಅನುಸಿ, ನ್ಿಂತ್ರ ಅದ್ನೆುೀ ತಿರುಗಿಸಿ, ತಿರುಗಿಸಿ 
ತೆೊೀರಿಸಿ ಆ ವಯಕುಯ ವಸ್ಾಿಪ್ಹರಣ್ವನ್ುು ಬೆಳಗೆೆಯಿಿಂದ್ ರಾತಿರ ಹನೆುರಡು ಗಿಂಟೆಯವರಗೆ ೆ
ಮಾಡುತಾುರ.ೆ ನಾವು ಮಾತ್ನಾಡುವಿಂಥದ್ುದ ನ್ಮಾ ಅವಶಯಕತೆಗೆ ತ್ಕಾಿಂತ ೆ ಇರಬೀೆಕು. ನಾನ್ು 
ಇನೊೆುಿಂದ್ು ಮಾತ್ನ್ುು ಹೆೀಳುತೆುೀನೆ. ಅಿಂದ್ರೆ, ಹಿಿಂದಯಲ್ಲಿ ಒಿಂದ್ು ಮಾತಿದ್ೆ,್“ಐಸ್ ೆಜಗಹ್ ಪ ೆಬೆೈಟ್, 
ಕೆೊೀಯಿ ನ್ ಬೆೊೀಲೆ ಉಠ್. ಐಸ್ ೆಬಾತ್ ಬೊೆೀಲ್, ಕೆೊೀಯಿ ನ್ ಬೊೆೀಲೆ ಜೊಟ್̓ ಎಿಂದ್ು. ಈಗ 
ವೆೀದಕೆಯ ಮೀಲ ೆ ಹತ್ುು ಜನ್ ಕುಳಿತ್ುಕೊೆಳುುವುದ್ಕೆಾ ಚೀೆರ್ ಹಾಕದ್ದರೆ, ದ್ಯಮಾಡಿ ಮಧ್ಯದ್ 
ಚೆೀರ್ನ್ಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ುಕೊೆಿಂಡು ಅವಮಾನ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊೆಳುಬೆೀಡಿ. ಏಕೆಿಂದ್ರ,ೆ ಈಗ ನಾನ್ು ಬೆೀಗ ಬಿಂದ್ು 
ಮಧ್ಯದ್ ಚೀೆರ್ನ್ಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ುಕೆೊಿಂಡುಬಿಟಿರೆ, ಅದ್ು ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಚೆೀರ್ ಎಿಂದ್ು 
ಕಾಯಾದ್ಶ್ಾಯವರಾದ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರು ಬಿಂದ್ು ನ್ನ್ು ಕವಿಯಲ್ಲಿ ಹೆೀಳುತಾುರ.ೆ ಆಗ 
ನಾನ್ು ಅದ್ರ ಪ್ಕಾದ್ ಚೆೀರ್ಗೆ ಬಿಂದ್ು ಕುಳಿತ್ುಕೊೆಿಂಡರೆ, ಅದ್ು ಮಾನ್ಯ ಮಾಜಿ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳಾದ್ 
ಡಿ.ಹೆಚ.ಶಿಂಕರ್ಮೊತಿಾಯವರ ಚೆೀರ್ ಎಿಂದ್ು ಹೆೀಳುತಾುರೆ. ಅದ್ಕೆೊಾೀಸಾರ ನಾನ್ು ಏನ್ು 
ಮಾಡಬೀೆಕು ಎಿಂದ್ರೆ, ಕೊೆನೆಯ ಚೀೆರ್ ಅನ್ುು ಹುಡುಕಕೊೆಿಂಡು ಹೆೊೀಗಿ ಕುಳಿತ್ುಕೊೆಳುಬೆೀಕು. 
ಅಿಂದ್ರೆ, ʼಐಸ್ ೆ ಜಗಹ ಪ ೆ ಬೆೈಟ್, ಕೊೆೀಯಿ ನ್ ಬೆೊೀಲ ೆ ಉಠ್ʼ ಅಲ್ಲಿಿಂದ್ ನಮಾನ್ುು ಯಾರೊ 
ಎಬಿಬಸುವುದ್ಕೆಾ ಆಗುವುದಲಿ ಎನ್ುುವ ಕಡಗೆೆ ಹೆೊೀಗಿ ಕುಳಿತ್ುಕೆೊಳುಬೆೀಕು. ಅಕಸ್ಾಾತ್ ನೀವೆೀ 
ಪ್ರಮುಖ್ರಾದ್ಿಂತ್ಹವರು ಮತ್ುು ನೀವೆೀ ಮುಿಂದ್ೆ ಬಿಂದ್ು ಕುಳಿತ್ುಕೆೊಳುಬೆೀಕು ಎಿಂದ್ು ಜನ್ರ ಅಥವಾ 
ವೆೀದಕೆಯವರ ಅಪೀೆಕ್ೆ ಇದ್ದರ,ೆ ಆಗ ಅವರು ನಮಾನ್ುು ವೀೆದಕೆಗೆ ಕರಯೆುತಾುರೆ. ಅಿಂದ್ರೆ, 
ಗೆೊೀ.ಮಧ್ುಸೊಧ್ನ್ರವರೆ, ತಾವು ದ್ಯಮಾಡಿ ಮುಿಂದನ್ ಚೆೀರ್ಗೆ ಬನು ಎಿಂದ್ು ಕರಯೆುತಾುರೆ. 
ಆಗ ನೀವು ಬೀೆಡ ಬೆೀಡ ಎಿಂದ್ು ಆ ನ್ಿಂತ್ರ ಮುಿಂದ್ಕೆಾ ಹೆೊೀಗಿ ಕುಳಿತ್ುಕೊೆಳುಬಹುದ್ು. ಬೀೆಡವೆಿಂದ್ರೆ 
ಖ್ುಷ್ಟಯಾಗಿ ಅಲೆಿೀ ಇದ್ುದ ಬಿಡಬೆೀಕು. ಆಮೀಲೆ ಏನ್ು ಹೆೀಳುತೆುೀನೆಿಂದ್ರೆ, ʼಐಸ್ ೆ ಬಾತ್ ಬೆೊೀಲ್, 
ಕೆೊೀಯಿ ನ್ ಬೊೆೀಲೆ ಜೊಟ್̓ ಇದ್ನ್ುು ತ್ುಿಂಬಾ ಎಚಿರಿಕೆಯಿಿಂದ್ ಮಾಡಬೆೀಕಾದ್ಿಂತ್ಹ ಕೆಲಸ. 
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Whenever you speak in public, you make it a point that you speak 
only truth and truth alone, nothing else. ನಾನ್ು ಕಳೆದ್ ೨೫ ವಷಾಗಳಿಿಂದ್ 
ಮಿೀಡಿಯಾ ಮುಿಂದ್ೆ ಕುಳಿತ್ುಕೆೊಿಂಡಿದ್ೆದೀನೆ. ಆದ್ರೆ, ನಾನ್ು ಇಲ್ಲಿವರೆಗ ೆ ಮಿೀಡಿಯಾ ಮುಿಂದ್ೆ 
ಮಾತ್ನಾಡಿರುವಿಂತ್ಹ ಯಾವುದ್ೆೀ ಮಾತ್ನ್ುು ಸಹ ವಾಪ್ಸುಸ ತೆಗೆದ್ುಕೊೆಿಂಡಿಲಿ.  I have never 
taken back my words so far. ಬಹುಶಃ ನ್ಮಾ ಶಾಸಕರ ಪೆೈಕ ನಾನ್ು ಮಿೀಡಿಯಾ ಮುಿಂದ್ ೆ
ಕುಳಿತಿರುವಷುಿ ಬೆೀರ ೆಯಾರೊ ಸಹ ಕುಳಿತ್ುಕೊೆಿಂಡಿಲಿವೆಿಂದ್ುಕೊೆಿಂಡಿದ್ದೆೀನೆ. ನಾನ್ು ಒಿಂದ್ೊೆಿಂದ್ು ದನ್ 
ಮೊರರಿಿಂದ್ ಆರು ಟ್ಟ.ವಿ ಚಾನ್ಲ್ಗಳ ಮುಿಂದ್ೆ ಹೆೊೀಗಿ ಕುಳಿತ್ುಕೆೊಳುುತಿುದ್ೆದ. ನ್ನ್ಗ ೆಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ 
ಏನ್ು ಕೆಲಸವಿರಲ್ಲಲಿವೆಿಂದ್ು ಅಲಿ. ಆದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ನ್ುು ಹೆೀಳಬೀೆಕು ಎಿಂಬುದ್ು ನ್ಮಗೆ 
ಗೆೊತಿುರಬೆೀಕು.  ಮಿೀಡಿಯಾದ್ವರು ನ್ಮಾನ್ುು ಹೆೀಗ ೆಮಿಂಗಗಳನಾುಗಿ ಮಾಡುತಾುರಿೆಂದ್ರೆ, debate 
ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಷಯವೆೀ ಇರುವುದಲಿ. ನ್ಮಾನ್ುು ಅಲ್ಲಿಗ ೆ ಕರದೆ್ುಕೆೊಿಂಡು ಹೆೊೀಗಿ ಕೊರಿಸಿಬಿಡುತಾುರೆ. 
ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೆೀದ್ ನ್ಿಂತ್ರ debate ವಿಷಯ ಏನೆಿಂದ್ು ನ್ಮಗೆ ಗೆೊತಾುಗುತ್ುದ್ೆ. Unless, you 
are thorough with your regular working system, you will not be able 
to do it. ನ್ಮಾನ್ುು ನಾವು ಹೆೀಗ ೆ ಬೆಳೆಯಿಸಿಕೊೆಳುಬೆೀಕೆಿಂದ್ರೆ, ನ್ಮಾ ಜಿೀವನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ 
ತೆಿಂಡೊೆೀಲಾರ್ರವರು ಆದ್ಶಾರಾಗಿದ್ಾದರ.ೆ ಅವರು ಬಾಯಟ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೆೊೀಗಬೀೆಕಾದ್ರ,ೆ without pads, 
guards and helmet ಹೆೊೀಗುತಿುದ್ದರು. ಅವರು ಹೆೀಳುವುದ್ು ಏನೆಿಂದ್ರೆ, ನ್ನ್ಗ ೆಬಾಯಟ್ ಮಾತ್ರ 
ಕೆೊಡಿ ಯಾರು ಬೆೀಕಾದ್ರೊ ಬೌಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈಗ spin ಹಾಕುತಾುರೆಯ್ಕೀ ಹಾಕಲ್ಲ, medium 
pace ಹಾಕುತಾುರೆಯ್ಕೀ ಹಾಕಲ್ಲ, superfast, ಹಾಕುತಾುರೆಯ್ಕೀ ಹಾಕಲ್ಲ, googly ಹಾಕುತಾುರೆಯ್ಕೀ 
ಹಾಕಲ್ಲ. ಏಕೆಿಂದ್ರ,ೆ ಅವರ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಬಾಯಟ ಇದ್ೆ. ಏಕೆಿಂದ್ರ,ೆ ಅವರಿಗೆ ಹೊೆಡಯೆುವುದ್ು ಗೊೆತಿುದ್ೆ. 
ಕೆೀವಲ ಅವರಿಗೆ ಅದ್ನ್ುು ಹೆೊಡೆಯುವುದ್ು ಗೊೆತಿುರುವುದ್ು ಮಾತ್ರವಲಿ. A successful 
batsman is one who knows which ball to hit and which ball to not hit. 
ಈಗ ಯಾವ ಬಾಲ್ ಅನ್ುು ಹೆೊಡೆಯಬೆೀಕು ಮತ್ುು ಯಾವ ಬಾಲ್ outside the off stump 
ಹೆೊೀಗುತಿುದ್ೆ ಎಿಂದ್ು ಸುಮಾನೆ ಬಾಯಿ ಮುಚಿಿಕೊೆಿಂಡು ನೆೊೀಡಿಕೆೊಿಂಡು ನಿಂತಿರಬೀೆಕು ಎಿಂಬುದ್ು 
ಸಹ ಗೆೊತಿುರಬೆೀಕು. Outside the off stump   ಹೆೊೀಗುವ ball  ಅನ್ುು ಮುಟ್ಟಿ, ಸುಮಾನ ೆ
ಪ್ುಕಸಟೆ ಕಾಯಚ್ ಕೊೆಟುಿ ಮನೆಗೆ ಏಕೆ ಬರಬೆೀಕು? ನಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಎಚಿರಿಕ ೆಇರಬೀೆಕು. ನಾನ್ು 
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ಅದ್ಕೆಾ ಹೆೀಳುವುದ್ು, ನೀವು ಮಿೀಡಿಯಾ ಮುಿಂದ್ ೆ ಮಾತ್ನಾಡಬೆೀಕಾದ್ರೆ, unless you are 
thorough with your subject, ಯಾವತ್ುು ಸಹ ಆ ರಿೀತಿ ಮಾಡಬೀೆಡಿ. ನೀವು 
ನೆನ್ಪಿಟುಿಕೊೆಳಿು, ಮಾತ್ನಾಡುವ ಅಧ್ಾ ಗಿಂಟೆಯಳಗೆ you will be bounced back with 
hundreds of questions. ಆ ನ್ೊರು ಪ್ರಶೆುಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರ ಕೊೆಡುವಿಂತ್ಹ documentary 
evidence ನಮಾ ಬಳಿ ಇವೆಯ್ಕೀ? ಅವುಗಳು ಇದ್ದರ ೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಬಚಾವ್ ಆಗುತಿುೀರಿ. 
ಇಲಿವಾದ್ರ ೆಬಚಾವ್ ಆಗುವುದಲಿ. ನಾನ್ು ಈ ಹಿಿಂದ್ೆ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ಹಕುಾಬಾಧ್ಯತಾ ಸಮಿತಿ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದೆ್ದ. ಬಹುಶಃ ಹಕುಾಬಾಧ್ಯತಾ ಸಮಿತಿಯು ಏನೆೀನ್ು ಕಲೆಸವನ್ುು ಮಾಡಬೀೆಕೆಿಂದ್ು 
ರಕೆಾಡ್ಾ ಇದ್ದರ,ೆ ಅದ್ಲೆಿವನ್ುು ಸಹ ನಾನ್ು ಮಾಡಿದ್ೆದೀನ.ೆ ಈಗ ಎಿಂಥಿಂಥವರ ಮೀಲ ೆ
ಹಕುಾಚುಯತಿಯನ್ುು ತ್ಿಂದರುವಿಂಥದ್ುದ. ಇವತ್ುು ಇಲ್ಲಿಯ ತ್ನ್ಕ ಯಾವುದ್ೆೀ ಸಕಾಾರಕೆಾ ಸವಾಲು ಇದ್.ೆ 
ಹಕುಾಬಾಧ್ಯತಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು unanimous resolution  ಮಾಡಿಕೊೆಟ್ಟಿರುವಿಂಥದ್ುದ. ಆಗ 
ವಕೂ್ ಬೆೊೀಡ್ಾನ್  ಮಿಂತಿರಗಳು ರಾಜಿೀನಾಮ ನೀಡಿದ್ರು. ಈಗ ಅವರು ನಧ್ನ್ರಾಗಿದ್ಾದರ.ೆ ಸುಮಾರು 
55 ಸ್ಾವಿರ ಎಕರ ೆ ವಕೂ್ ಜಾಗವನ್ುು ನ್ುಿಂಗಿರುವಿಂಥದ್ುದ. ಅಲ್ಲಿ ದ್ುಡುಡ ತಿಿಂದಲಿ ಎಿಂದ್ು 
ಹೆೀಳುವಿಂತ್ಹ ಒಬಬ ಮಗ ಕೊಡ ಇಲಿ. ನಾವು ಎಲಾಿದ್ಕೊಾ documentary evidence  ಅನ್ುು 
ತ್ಿಂದ್ು ಇಟೆಿವು. It was unanimous resolution. ಅದ್ಕೆಾ ಎಷುಿ ಹೆೊೀರಾಟ 
ಮಾಡಿರುವಿಂಥದ್ುದ. ಆಗ ನ್ಮಗೆ ಬಿಂದ್ಿಂತ್ಹ threat  ಏನ್ು ಎಿಂದ್ರೆ, ಒಿಂದ್ು ಕಡ ೆ threat 
ಬರುತ್ುದ್ೆ ಮತೊೆುಿಂದ್ು ಕಡ ೆಆಮಿಷ ಸಹ ಬರುತ್ುದ್ೆ. ಅದ್ನ್ುು ಕೆೈ ಬಿಟಿರೆ deal. ಇಲಿವೆೀ ನಮಾನ್ುು 
ತೆಗೆಯುವುದ್ಕೆಾ ಇನ್ುು ಯಾರಾದ್ರ ಜೆೊತೆಯಲ್ಲಿ deal ಮಾಡುತುೆೀವೆ. Either we deal with 
you or we deal with somebody else in respect of you. ಈಗ ನೆೀರವಾಗಿ 
ಹಣ್ವನ್ುು ತೆಗೆದ್ುಕೆೊಳಿು, ಇಲಿವೆೀ ಸುಫಾರಿ ಕೊೆಡುತೆುೀವೆ ಎನ್ುುತಾುರ.ೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೊ ಸಹ ದ್ುಡಿಡನ್ಲೆಿೀ 
close ಆಗುತ್ುದ್ೆ.  ಆದ್ರೆ, ನ್ಮಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಬದ್ಿತೆ ಇರಬೀೆಕಲಿವೆೀ? ನೆೈತಿಕತ ೆಎಿಂದ್ು ನಾನ್ು 
ಏನ್ು ಹೆೀಳಿದ್ೆನ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗ ೆ ಬಿಂದ್ು ನಿಂತ್ುಕೊೆಳುುತ್ುದ್ೆ. ನಾವು ಜನ್ರ ಅನ್ು ತಿಿಂದದ್ೆದೀವೆ, ಜನ್ರಿಿಂದ್ 
ಮತ್ ಹಾಕಸಿಕೊೆಿಂಡಿದ್ದೆೀವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನ್ಮಗೆ ನ್ಮಾ ಜಿೀವ ದ್ೆೊಡಡದ್ು ಆಗಬಾರದ್ು. ದ್ೆೀಶದ್ ಹಿತ್ 
ದ್ೆೊಡಡದ್ು ಆಗಬೀೆಕು.  
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ಇನ್ೊು ನಾವು ಇವತಿುನ್ ದವಸ ದ್ೃಶಯ ಮಾಧ್ಯಮದ್ ಬಗೆೆ ಮಾತ್ನಾಡಬೆೀಕದ್ೆ. ಯಾವುದ್ೆೀ 
ದ್ೃಶಯ ಮಾಧ್ಯಮಕಾೆ ಯಾವುದ್ೆೀ ವಿಷಯದ್ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾ ಮಾಡಲು ನಾವು ಹೊೆೀಗಬೀೆಕಾದ್ರ ೆನ್ಮಾ 
ತ್ಯಾರಿ ಯಾವಾಗಲೊ ಸಿದ್ಿವಾಗಿರಬೀೆಕು ಅಥವಾ ಒಿಂದ್ು ನದಾಷಿವಾದ್ ವಿಷಯದ್ ಬಗೆೆ ನ್ಮಗೆ 
ಚೆನಾುಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾತ್ನಾಡಬೆೀಕು. ಬದ್ಲಾಗಿ, ನಾವು ಮಾತ್ನಾಡುತೆುೀವೆಿಂದ್ು 
ಎಲಿದ್ಕೊಾ ಮೊಗು ತ್ೊರಿಸಿದ್ರ,ೆ ನ್ಮಾ ಮೊಗನ್ುು ಕಟ್ ಮಾಡುತಾುರ.ೆ ಅದ್ನ್ುು ತಾವು ಚೆನಾುಗಿ 
ನೆನ್ಪಿನ್ಲ್ಲಿಟುಿಕೊೆಳುಬೆೀಕು. ಅದ್ರಿಿಂದ್ಾಗಿ, ನಾವು ಶಯಪ್ಾನ್ಖ್ ಅಥವಾ ಶಯಪ್ಾನ್ಖಿ ಆಗಬೀೆಕಾಗುತ್ುದ್ೆ. 
ಹಾಗಾಗಿ, ದ್ೃಶಯ ಮಾಧ್ಯಮದ್ ಬಗೆೆ ನ್ಮಗೆ ಹಚೆುಿ ಗೌರವ ಇರಬೀೆಕು. ಏಕೆಿಂದ್ರ,ೆ ದ್ೃಶಯ ಮಾಧ್ಯಮ 
ಎಿಂದ್ು ಹೆೀಳುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೊ ನ್ನ್ಗ ೆಶ್ರೀ ಉಪೆೀಿಂದ್ರರವರ ಒಿಂದ್ು ಹಾಡು ನೆನ್ಪಿಗ ೆಬರುತ್ುದ್ೆ. 
ಅದ್ೆೀನೆಿಂದ್ರೆ, ಬರಿ ಹೊೆೀಳು, ಬರಿ ಹೊೆೀಳು ZEE TV ಮಾದ್ೆೀಗೌಡರಿಗೆ ಬರಿ ಹೆೊೀಳು, MTV 
ಸುಬಬಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಬರಿ ಹೆೊೀಳು, ಬರಿ ಹೆೊೀಳು ಎಿಂದ್ು ಆತ್ ಏನೆೀನೊೆೀ ತೊೆೀರಿಸಿಬಿಡುತಾುನೆ. ಅದ್ೆೀ ರಿೀತಿ, 
ನ್ಮಾನ್ುು ಬರಿ ಹೆೊೀಳು ತೆೊೀರಿಸುವುದ್ಕಾೆ ಯಾವುದ್ಾದ್ರೊ ಜಾಗ ಇದ್ದರೆ ಅದ್ು ದ್ೃಶಯ ಮಾಧ್ಯಮ 
ಮಾತ್ರ.  “ಮಧ್ುಸೊದ್ನ್ ಬಹಳ ಭಾಷಣ್ ಮಾಡುತಾುನೆ ರಿೀ. ಏನ್ ನ್ನ್ಾಗ ಸಿಂಸ್ಾಾರ ಎಿಂದ್ರೆ ಏನ್ು, 
ಸಿಂಸೃತಿ ಎಿಂದ್ರೆ ಏನ್ು, ಇತಿಹಾಸ ಎಿಂದ್ರೆ ಏನ್ು, ಎಲಿವನ್ೊು ಅರದೆ್ು, ಕುಡಿದ್ು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 
ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ಾದನೆಿಂದ್ು, ನನೆುಯ ದವಸ ನ್ನ್ಗ ೆ ಸಿಕಾದ್ದ ರಿೀ, ಬಾರ್ನ್ಲ್ಲಿ ಅಯಯೀ ನ್ನ್ಾಗ ಕುಡಿದ್ು 
ಬಿಂದ್ು ಅಲ್ಲಿ ಚರಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದದದ್ದ. ನಾನ್ು ಆತ್ನ್ನ್ುು ಮೀಲೆ ಎತಿು, ಆಟೆೊೀದ್ಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ 
ಕರದೆ್ುಕೆೊಿಂಡು ಹೊೆೀಗಿ ಬಿಟುಿ ಬಿಂದರುತೆುೀನೆ” ಎಿಂದ್ು ಯಾರಾದ್ರೊ ಹೆೀಳಿದ್ರ.ೆ., ನಾನ್ು ನ್ನ್ು 
ಹೆಸರನೆು ಉದ್ಾಹರಣೆಗೆ ತೆಗೆದ್ುಕೊೆಳುಬೀೆಕು. ಬೆೀರಯೆವರ ಹೆಸರು ತೆಗೆದ್ುಕೊೆಳುುವುದ್ಕೆಾ ಆಗುವುದಲಿ.  

ನಾನ್ು ಏತ್ಕೆಾ ಈ ಮಾತ್ನ್ುು ಹೆೀಳುತಿುದ್ೆದೀನೆಿಂದ್ರ,ೆ ತಿರಕರಣ್ ಶುದಿ ಎನ್ುುವ ಮಾತ್ನ್ುು ನ್ಮಾ 
ಸಿಂಸೃತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನಾುಗಿ ಹೆೀಳುತಾುರೆ. ತಿರಕರಣ್ ಶುದಿ ಎಿಂದ್ರೆ ಯಾವುವೆಿಂದ್ರೆ, 
ಕಾಯಾವಾಚಾಮನ್ಸ್ಾ ಎಿಂದ್ು. ಕಾಯಾ-ನ್ಮಾ ಶರಿೀರದಿಂದ್/ನ್ಮಾ ಕರಯ್ಕಯಿಿಂದ್; ವಾಚಾ-ನ್ಮಾ 
ಶಬಿದಿಂದ್ ಮತ್ುು ಮನ್ಸ್ಾ-ನ್ಮಾ ಯೀಚನೆಯಿಿಂದ್ ನಾವು ಪ್ರಿಶುದ್ಿರಾಗಿರಬೆೀಕು. 
ಕಾಯಾವಾಚಾಮನ್ಸ್ಾ ತಿರಕರಣ್ ಶುದಿ ಇರಬೀೆಕು. ಈ ತಿರಕರಣ್ ಶುದಿ ನ್ಮಗೆ ಇದ್ೆಯೀ ಅಥವಾ 
ಇಲಿವೀ ಎಿಂದ್ು ನ್ಮಗೆ ತೆೊೀರಿಸುವವರು ಯಾರು? ಎರಡು ಸಿಂಗತಿಗಳು ನ್ಮಗೆ ಅದ್ನ್ುು 
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ತೆೊೀರಿಸುತ್ುದ್ೆ. ಮದ್ಲನೆಯದ್ಾಗಿ, ಕನ್ುಡಿ ನ್ಮಗೆ ಅದ್ನ್ುು ತೆೊೀರಿಸುತ್ುದ್ೆ. ಅದ್ರಿಂತ,ೆ ನಾವು 
ಕನ್ುಡಿ ಮುಿಂದ್ ೆ ನಿಂತ್ುಕೊೆಿಂಡಾಗ ನಾವು ಏನ್ು ಎನ್ುತ್ಕಾಿಂಥದ್ುದ ಯಾರಿಗ ೆ ಗೆೊತಿುರುತ್ುದ್ೆಯೀ 
ಅಥವಾ ಇಲಿವೀ, ಆದ್ರೆ ನ್ಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊೆತಿುರುತ್ುದ್ೆ. ನ್ಮಗೆ ಕನ್ುಡಿಯ ರೊಪ್ದ್ಲ್ಲಿ ನ್ಮಗೆ ದ್ೃಶಯ 
ಕಾಣಿಸುತ್ುದ್ೆ.  ಒಿಂದ್ು ಸಿಂಗತಿಯನ್ುು ನಾವು ತ್ಮಗೆಲಿರಿಗೊ ಹೀೆಳುತೆುೀನೆ. ಅದ್ೆೀನಿೆಂದ್ರೆ, ಯಾವ 
ಕಾರಣ್ಕೊಾ ಈ ದ್ೃಶಯ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ುು ಟ್ಟೀಕೆ ಮಾಡುವುದ್ಕಾಾಗಲ್ಲ, ಅವಮಾನ್ ಮಾಡುವುದ್ಕಾಾಗಲ್ಲ 
ಅಥವಾ ಅದ್ನ್ುು ಕೆೊಿಂಡುಕೆೊಳುುತೆುೀನೆಿಂಬ ದ್ುರಿಂಹಕಾರ ತೆೊೀರಿಸುವುದ್ಕೆಾ ಹೊೆೀಗಬೀೆಡಿ.  You 
cannot buy a pen of a Print Media or a camera of a Visual Media.  No, 
you cannot buy them. ಅದ್ು ಆಗುವುದಲಿ.  

ಈ ಹಿಿಂದ್ ೆ ಇದ್ೀೆ ರಿೀತಿ ಯಾರೆೊೀ ಒಬಬ ಶಾಸಕರು ತ್ಮಾ ಮೀಲ ೆ ಒಿಂದ್ು ಹಗರಣ್ 
ಬಿಂದ್ಿಂತ್ಹ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಅನೆೀಕ ಜನ್ ಟ್ಟ.ವಿ. ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ುು, ಅಲ್ಲಿದ್ದಿಂತ್ಹ ಎಲಾಿ 
ಕರಸೆ್ಾಪಿಂಡೆಿಂಟ್ಗಳನ್ುು ಕರದೆ್ು ಡಿೀಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ುು ಕೆೊಿಂಡುಕೊೆಳುುವುದ್ಕೆಾ ಪ್ರಯತ್ು 
ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವೆರಲಿರ ವಿರುದ್ಿ ಡಿೀಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೆೊಳುುತಿುದ್ಾದರಿೆಂಬ ವಿಷಯವನ್ುು ಹೆೀಳಿಯ್ಕೀ ಒಬಬನ್ು 
ಆರೊೆೀಪ್ ಮಾಡಿದ್ನ್ು. ಆತ್ ಆರೊೆೀಪ್ ಮಾಡಿದ್ ನ್ಿಂತ್ರ ಉಳಿದ್ವರೆಲಿರೊ ಸಹ ಅವನ್ನ್ುು ಬಾಯಿ 
ಮುಚಿಿಕೆೊಿಂಡು ಫಾಲೆೊೀ ಮಾಡಬೀೆಕಾಯಿತ್ು. ಏಕೆಿಂದ್ರ,ೆ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಿ ಇವರ ಬಳಿ ಯಾವುದ್ೆೀ 
ಸುದಿ ಇಲಿವಾದ್ರೆ ಸ್ಾವಾಜನಕವಾಗಿ ಇವರು ಡಿೀಲ್ ಆಗಿದ್ಾದರೆಿಂದ್ು ಅದ್ು ಗೊೆತಾುಗುತ್ುದ್ೆ. ಅದ್ನ್ುು 
ಯಾರು ಕೊಡ ತ್ಡದೆ್ುಕೊೆಳುುವುದ್ಕೆಾ ತ್ಯಾರಿರಲ್ಲಲಿ. ಅದ್ಕಾಾಗಿ ಒಬಬ ತ್ಲೆಕಟೆಿ ಪ್ತ್ರಕತ್ಾ ಅಿಂದ್ರೆ, 
ನ್ಮಾ ಲೆಕಾದ್ಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ೀೆ ಡಿೀಲ್ಗೆ ಬರದ್ೆೀ ಇರುವಿಂತ್ಹವನ್ು ಅಥವಾ ದ್ುರಿಂಹಕಾರಿ ಎಿಂದ್ು 
ಹೆೀಳುತಿುದ್ದರು.್ “ನ್ಮಾನ್ುು ಆತ್ ಬತೆ್ುಲೆ ನಲ್ಲಿಸಿಬಿಡುತಾುನ ೆಅಥವಾ ನ್ಮಾನ್ುು ಗೊೆಮಾಟೆೀಶಾರ ಮಾಡಿ 
ಮಹಾಮಸುಕಾಭಿಷೆೀಕ ಮಾಡಿಬಿಡುತಾುನ”ೆ್ ಎನ್ುುತಾುರೆ. ಆದ್ುದ್ರಿಿಂದ್, ನಾವು ಎಚಿರಿಕೆಯಿಿಂದ್ 
ಇರಬೀೆಕು. ದ್ೃಶಯ ಮಾಧ್ಯಮದ್ ಬಗೆೆ ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತ್ನಾಡಬಾರದ್ು. ಅವರ ಜೆೊತ ೆ
ಗೌರವಯುತ್ವಾಗಿ ಮಾತ್ನಾಡಬೆೀಕು. ತಾವು ತ್ುಿಂಬಾ ಪಾರಮಾಣಿಕರಾಗಿದದೀರಿ ಎಿಂದ್ರೆ ಅವರು 
ತ್ಮಾನ್ುು ಪಿರೀತಿಸುತಾುರೆ. ತ್ಮಾನ್ುು ಅವರು ಯಾವಾಗಲೊ ಟ್ಟೀಕೆ ಮಾಡುತಾುರಿೆಂದ್ು ಅಲಿ. ತ್ಮಗೆ 
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ಅವಕಾಶವನ್ುು ಸಹ ಕೆೊಡುತಾುರ.ೆ  ಆದ್ರೆ, you should never try to play with the 
Visual Media.  

ಮೊರನೆಯದ್ಾಗಿ, ಇವತಿುನ್ ದವಸ ಇಡಿೀ ಪ್ರಪ್ಿಂಚ ಎದ್ುರಿಸುತಿುರುವುದ್ು ಸ್ಾಮಾಜಿಕ 
ಜಾಲತಾಣ್ವನ್ುು. ಈ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ್ ಬಹುಶಃ, ದ್ೃಶಯ ಮಾಧ್ಯಮಕಾಿಂತ್ಲೊ ಬಹಳ 
ಪ್ರಮುಖ್ವಾದ್ಿಂಥದ್ಾದಗಿರುತ್ುದ್ೆ. ಒಿಂದ್ು ವೆೀಳೆ ದ್ೃಶಯ ಮಾಧ್ಯಮದ್ವರ ಮೀಲ ೆ ಪ್ರಕರಣ್ ದ್ಾಖ್ಲ್ಲಸಿ, 
ವಕೀಲರಿಿಂದ್ ನೆೊೀಟ್ಟಸ್ ಕೆೊಟುಿ, ಕೆೊೀಟ್ಾಗೆ ಅಲಸೆಿ, ಪೆೊಲ್ಲೀಸ್ ಸ್ೆಿೀಷನ್ಗೆ ಕಿಂಪೆಿಿಂಟ್ ಕೆೊಟುಿ, 
ನ್ಮಾ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಉಪ್ಯೀಗಿಸಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಿ ಯಾವುದ್ಾದ್ರೊ ಸುಳುು ಪ್ರಕರಣ್ 
ದ್ಾಖ್ಲ್ಲಸಿ, ಏನೆೊೀ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ುು ಹೆದ್ರಿಸಿ ಅಥವಾ ಬೆದ್ರಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಜಾಹಿೀರಾತ್ು ಸಿಗದ್ೆೀ 
ಇರುವಿಂತ ೆಮಾಡುವಿಂತ್ಹ ಯಾವುದ್ಾದ್ರೊ ಕೆಲಸವನ್ುು ಮಾಡಬಹುದ್ೆಿಂಬ ಪ್ರಯತ್ುವಾದ್ರೊ ಸಹ 
ನಾವು ಮಾಡಬಹುದ್ು. ಆದ್ರೆ, ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ್ದ್ವರಿಗೆ ತಾವು ಏನ್ೊ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ 
ಆಗುವುದಲಿ. ಯಾರ ಬಗೆೆ ಬೆೀಕಾದ್ರೊ ಯಾವ ಸಿಂಗತಿಯನ್ುು ಬೆೀಕಾದ್ರೊ ಈ ಹಿಡನ್ 
ಕಾಯಮರಾಗಳಿಿಂದ್ ಅಥವಾ ನ್ಮಾ ಜೆೀಬಿನ್ಲ್ಲಿರುವ ಮಬೆೈಲ್ಗಳಿಿಂದ್ಾಗಿ ಶಯಟ್ ಮಾಡಬಹುದ್ು 
ಅಥವಾ ಯಾರ ಮಯಾಾದ್ೆಯನ್ುು ಸಹ ತೆಗೆಯಬಹುದ್ು. ಹಾಗಾಗಿ, you should be very 
careful.  

ತಾವು ಯಾವಾಗಲೊ ಯಾರ ಬಗೆೆ ಎಚಿರಿಕ ೆ ವಹಿಸಬೆೀಕು ಎಿಂದ್ರೆ, ತ್ಮಾ ಮಾನ್-
ಮಯಾಾದ್ೆಗಳನ್ುು ಕಾಪಾಡುವಿಂಥವರು ಇಬಬರು ಇರುತಾುರ.ೆ ಒಬಬರು ತ್ಮಾ ಪಿ.ಎ. (ಆಪ್ು ಸಹಾಯಕ), 
ಮತೆೊುಬಬರು ತ್ಮಾ ಗನ್ಮಾಯನ್ (ಅಿಂಗರಕ್ಷಕ). ಏಕೆಿಂದ್ರ,ೆ ತ್ಮಾನ್ುು ಅಿಂಡರ್ವೆೀರ್ನ್ಲ್ಲಿಯೊ ಸಹ 
ನೆೊೀಡುವುದ್ಕೆಾ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದ್ು ಇವರಿಬಬರಿಗೆ. ಅಿಂಡರ್ವೆೀರ್ನ್ಲ್ಲಿಯೊ ಎಿಂದ್ರೆ ಅದ್ು ಒಿಂದ್ು 
ಚಿಕಾ ಬಟೆಿ ಎಿಂದ್ುಕೊೆಳುಬೀೆಡಿ. ನಾನ್ು ಹೆೀಳಿದ್ೆದೀನೆಿಂದ್ರ,ೆ ತ್ಮಾ ಇಡಿೀ ವಯವಹಾರಗಳನ್ುು ಬಹಳ 
ಹತಿುರದಿಂದ್ ನೆೊೀಡುವುದ್ಕೆಾ ಅವಕಾಶ ಸಿಕಾರುವಿಂತ್ಹ ವಯಕುಗಳು ಇವರಿಬಬರಿಗೆ. ನಾನ್ು ಕಿಂಡ ಹಾಗೆ 
ಎಷುಿ ಜನ್ ಪಿ.ಎ.ಗಳು ನ್ಿಂತ್ರ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವುದ್ು, ಮಿಂತಿರಗಳಾಗಿರುವುದ್ು, 
ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾಗಿರುವುದ್ು ಮತ್ುು ನಾಯಕರಾಗಿರುವುದ್ನ್ುು ನಾವು ನೆೊೀಡಿದ್ೆದೀವ.ೆ ಅವರೆಲಿರೊ ಸಹ 
ಗುರುವಿಗ ೆತಿರುಮಿಂತ್ರ ಹೆೀಳಿದ್ ನ್ಿಂತ್ರವೆೀ ಅವರು ಮೀಲೆ ಬಿಂದರುತಾುರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, you should 
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be very careful. ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಈ ಎಲಾಿ ಸಮಸ್ೆಯಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಉತ್ುರವೆೀನ್ು? ಏನ್ು ಇವತಿುನ್ 
ದವಸ ಮಧ್ುಸೊದ್ನ್ರವರು ನ್ಮಾನ್ುು ಹೆದ್ರಿಸುವುದ್ಕೆಾ ಬಿಂದದ್ಾದರಿೆಂದ್ು ತಾವು ಭಾವಿಸಬಹುದ್ು. 
ಆದ್ರೆ, ನಾನ್ು ಯಾರನ್ುು ಸಹ ಹೆದ್ರಿಸುವುದ್ಕೆಾ ಬಿಂದರುವುದಲಿ. ಇದ್ೆಲಿದ್ಕೊಾ ಇರುವಿಂತ್ಹ ಒಿಂದ್ೀೆ 
ಒಿಂದ್ು ರಾಮಬಾಣ್ ಏನೆಿಂದ್ರೆ, ತ್ಮಗೆಲಿರಿಗೊ ಪಾದ್ ಮುಟ್ಟಿ ಹೀೆಳುವುದ್ೀೆನೆಿಂದ್ರೆ, ದ್ಯಮಾಡಿ 
ತಾವೆಲಿರೊ ಪಾರಮಾಣಿಕರಾಗರಿ, ಸುಳುು ಹೆೀಳಬೀೆಡಿ, ಯಾರಿಗೊ ಸಹ ಮೀಸ ಮಾಡಬೀೆಡಿ ಆಗ 
ಯಾರು ಕೊಡ ತ್ಮಾನ್ುು ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಶೆು ಬರುವುದಲಿ. ತ್ಮಾ ವಯಕುಗತ್ವಾದ್ ಚಾರಿತ್ರಾವನ್ುು 
ಅತ್ಯಿಂತ್ ಶುದ್ಿವಾಗಿಟುಿಕೊೆಳಿು ಆಗ ಯಾರು ನಮಾ ಬಗೆೆ ಏನ್ನ್ೊು ಸಹ ಮಾತ್ನಾಡುವುದಲಿ. 
ತಾವೆಲಿರೊ ಸಹ ನೆನ್ಪಿಟುಿಕೆೊಳುಬೆೀಕು, ಹೆಣಿಣಗಾಗಿ ಎರಡು ಬಹಳ ದ್ೆೊಡಡ ಮಹಾಯುದ್ಿಗಳಾಗಿರುತ್ುವೆ. 
ಒಬಬಳು ಸಿೀತೆಗಾಗಿ ಲಿಂಕಾ ದ್ಹನ್ವಾಯಿತ್ು. ಕೆೊೀಟ್ಟ ರಾಕ್ಷಸರ ನನಾಾಮವಾಯಿತ್ು, 
ನಾಮಾವಶೆೀಷವಾಯಿತ್ು. ಒಬಬಳು ದ್ೌರಪ್ದಯ ಅವಮಾನ್ಕೆೊಾೀಸಾರವಾಗಿ 18 ಅಕ್ೆೊೀಯಿಣಿ ಸ್ೈೆನ್ಯ 
ಬಲ್ಲಯಾಯಿತ್ು. ಅವಳು ಹೆಣ್ಣಲಿ, ಆಕೆ ದ್ೆೀವರು, ಪಾವಾತಿ, ಆಕೆ ತಾಯಿ ಸಾರೊಪಿ.  ಹೆಣ್ಣಲಿ. ಆಕೆ 
ದ್ೆೀವಿ. ಆಕೆ ಪಾವಾತಿ. ಆಕೆ ತಾಯಿ ಸಾರೊಪಿ. ಈ ದ್ೆೀಶ ಏನ್ೊ ಬೆೀಕಾದ್ರೊ ಸಹಿಸುತ್ುದ್ೆ. ಆದ್ರೆ ಒಬಬ 
ಹೆಣಿಣಗೆ ಅವಮಾನ್ ಮಾಡುವುದ್ನ್ುು ಯಾರೊ ಸಹಿಸುವುದಲಿ ಮತ್ುು ಸಹಿಸಬಾರದ್ು. ವಿಶೆೀಷವಾಗಿ 
ಜನ್ ಪ್ರತಿನಧಿಗಳಿಂತ್ೊ ಯಾವತಿುಗೊ ಸಹಿಸಬಾರದ್ು.  ನಾವು ಯಾವತ್ುು ಹೊೆೀರಾಟ 
ಮಾಡುವಾಗಿದ್ದರ,ೆ ಈ ಒಿಂದ್ು ಸಿಂಗತಿಯ ಗೌರವಕೊೆಾೀಸಾರವಾಗಿ ಹೊೆೀರಾಟ ಮಾಡಬೀೆಕು.  ನ್ಮಾ 
ಯಾವುದ್ೆೀ ಶಬಿಗಳಲ್ಲಿ, ನ್ಡ-ೆನ್ುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿರಕರಣ್ ಶುದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ುು ನ್ಮಾ ಮನ್ಸಿಸನ್ಲ್ಲಿ ಯಾವತಿುಗೊ 
ಸಹ ಹೆಣಿಣನ್ ಬಗೆೆ ಅಗೌರವದ್ ಸಿಂಗತಿಗಳು ಬರಬಾರದ್ು. ಇಷುಿ ಸಿಂಗತಿಗಳು ತ್ಮಗೆ ನಾನ್ು 
ಹೆೀಳಿದ್ೆದೀನ.ೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಿಂತಾ  ಬಿಂದ್ಾಗ, ಒಬಬ ಶಾಸಕನಾಗಿ ನಾವು ಏನೆಲಾಿ ಎಚಿರಿಕ ೆವಹಿಸಬೆೀಕು. 
ನಾನ್ು ಯಾವುದ್ರ ಬಗೆೆ ಎಚಿರಿಕ ೆ ವಹಿಸಿದ್ೆದೀನೆ. ನ್ಮಾ ಹಿರಿಯರಾದ್ಿಂತ್ಹ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಎಸ್ 
ಹೆೊರಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀ ಡಿ.ಹೆಚ್. ಶಿಂಕರಮೊತಿಾ ಮತ್ುು  ಡಾ. ಎಿಂ.ಆರ್. ತ್ಿಂಗಾ  ಹಾಗೊ 
ಡಾ.ವಿ.ಸ್.ಆಚಾಯಾ ಇರಬಹುದ್ು. ಇಿಂತ್ಹ ಹಿರಿಯನ್ುು ನೆೊೀಡಿದ್ೆದೀನ.ೆ  ಡಾ. 
ವಿ.ಎಸ್.ಆಚಾಯಾರವರ ಬಗೆೆ ಹೆೀಳುವುದ್ಕಾೆ ಇವತ್ುು ಅವರು ಇಲಿ. ನಾಲುಾ ಜನ್ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್. 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ.ೆಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಯಿಿಂದ್ ಐ.ಎ.ಎಸ್. ಆಗಿ ಪ್ರಮೀಷನ್ ಆಯಿತ್ು.  ಆಗ ಅವರು ಗೃಹ 
ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು.್ ‘ಇಿಂತ್ಹವರದ್ುದ ಆಗಬೀೆಕು ತ್ಮಾ ಹತಿುರ ಫೆೈಲ್ ಬಿಂದದ್ೆ’್ಎಿಂದ್ು ನಾನ್ು ಅವರಿಗೆ 
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ಹೆೀಳಿದ್ೆ. ನಾನ್ು ತ್ಮಾನ್ುು ಭೆೀಟ್ಟ ಮಾಡಬೀೆಕು ಎಿಂದ್ು ಹೆೀಳಿದ್ಾಗ, ಅವರು ಭೆೀಟ್ಟ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ 
ಬೆಳಗೆೆ ಬರುವುದ್ಕೆಾ ಹೀೆಳಿದ್ರು. ನಾನ್ು ಬೆಳಗೆೆ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೆೊೀದ್ಾಗ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ುು ಹೆೊರಗೆ 
ನಲ್ಲಿಸಿಬಿಟುಿ, ಅವರ ಮನೆಯಳಗಡ ೆ ಭೆೀಟ್ಟ ಮಾಡುವುದ್ಕಾೆ ಹೆೊೀದ್ಾಗ, ಅವರು ಏನ್ು ಎಿಂದ್ು 
ಕೆೀಳಿದ್ರು?್ ‘ನಾನ್ು ಹಿೀಗಗೆೆ ಹೆೀಳಿದ್ೆದ ಎಿಂದ್ು ನಾನ್ು ಅವರಿಗೆ ಹೀೆಳಿದ್ೆ.  ಐ.ಪಿ.ಎಸ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 
ಬಿಂದದ್ಾದರ.ೆ ಅವರು ಹೆೊರಗಡೆ ಇದ್ಾದರ ೆಎಿಂದ್ು ಹೆೀಳಿದ್ಾಗ, ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ುು ಏಕೆ ಹೊೆರಗಡೆ 
ನಲ್ಲಿಸಿದದೀಯಾ, ಅವರನೆುಲಾಿ ಒಳಗಡ ೆ ಕರಯೆಿರಿ’್ ಎಿಂದ್ು ನ್ನ್ಗ ೆಹೆೀಳಿದ್ರು.  ನಾನ್ು ಅವರನೆುಲಾಿ 
ಕರದೆ್ೆ. ಆಗ  ಅವರನೆುಲಾಿ ಬನುರಿ ಮುಿಂದ್ುಗಡ ೆಕುಳಿತ್ುಕೆೊಳಿು ಎಿಂದ್ರು. ಅವರು ಜಿೀವಮಾನ್ದ್ಲ್ಲಿ 
ಹಿೀಗೆ ಹೆೊೀದ್ವರಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ಲೆೊಯಟ್ ಹೆೊಡಯೆುವುದ್ು ಗೆೊತಿುತೆುೀ ವಿನ್ಃ ಸಚಿವರ ಮುಿಂದ್ೆ 
ಚೆೀರ್ಗೆ ಚೆೀರ ಹಾಕಕೊೆಿಂಡು ಕುಳಿತಿರುವುದ್ೀೆ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ ೆಗೊೆತಿುರಲ್ಲಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಚೆೀರ್ ಹಾಕ 
ಕೊರಿಸಿದ್ರು. ಅವರ ಪಿ.ಎ. ಕರದೆ್ು, ಅವರೆಲಿರಿಗೊ  ಟ್ಟೀ ಕಾಫಿ ಕೊೆಡಿ ಎಿಂದ್ು ಹೆೀಳಿದ್ರು.  
ಪಿ.ಎಸ್.ಗೆ ಫೆೊೀನ್ ಮಾಡಿ ಕರಸೆಿದ್ರು. ಆ ಫೆೈಲ್ ತೆಗೆದ್ುಕೆೊಿಂಡು ಬನು ಎಿಂದ್ು ಹೆೀಳಿದ್ರು. ಆ 
ಫೆೈಲ್ ತೆಗೆದ್ುಕೊೆಿಂಡು ನೆೊೀಡಿ,್ ್ ‘ನೀವೆೀನಾ, ತ್ಮಾ personal records ಸರಿಯಿದ್ೆಯಾ, ಸರಿ 
ಇದ್ೆ ಎಿಂದ್ು ಸಹಿ ಹಾಕಬಿಟಿರು. ತಾವು ಹೆೊೀಗಿ ಬನುʼ ಎಿಂದ್ು ಹೆೀಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 
ನ್ನ್ಗ ೆ “ಸರ್, ಇಷುಿ ಬೆೀಗ, ಇಷುಿ ಕಿೀನಾಗಿ ನ್ಮಾ ಫೆೈಲ್ ಕಿಯರ್ ಆಯಿತ್ಲಾಿ”್ ಎಿಂದ್ು ನ್ನ್ಗ ೆ
ಹೆೀಳಿದ್ರು. ಈ ರಿೀತಿಯಾಗಿ ನ್ಮಾ ಜಿೀವನ್ದ್ಲ್ಲಿ can we be transparent?  ಈ ತ್ರಹ 
ತ್ುಿಂಬಾ ಜನ್ ಈಗಲೊ ಇದ್ಾದರ.ೆ ನಾನ್ು ಸತ್ುವರ ಹೆಸರು ಏಕೆ ಹೆೀಳಿದ್ೆ ಎಿಂದ್ರ,ೆ ಅದ್ು ತ್ಪಾಪಗಲ್ಲಕಾೆ 
ಇಲಿ.  ನಾನ್ು ಈ ತ್ರಹ ಜನ್ರನ್ುು ತ್ುಿಂಬಾ ನೆೊೀಡಿದ್ೆದೀನ.ೆ ಆ ಪ್ಕ್ಷದ್ವರು ಈ ಪ್ಕ್ಷದ್ವರ ಎಿಂದ್ು 
ಮಾತ್ನಾಡುವುದ್ಲಿ. ಎಲಾಿ ಪ್ಕ್ಷದ್ವರು ಈ ತ್ರಹ ಪ್ರಮಾಣಿಕರು ಮತ್ುು ಒಳೆುಯವ ಇರುತಾುರೆ.  
ಎಲಿರೊ ಎಲಾಿ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಎಲಿರಿಗೊ ಒಳುೆಯವರಾಗಿರುವುದಲಿ. ಎಲಿರಿಗೊ ಎಲಾಿ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ 
ಎಲಿರಿಗೊ ಕೆಟಿವರಾಗಿರುವುದಲಿ. ಕೆಲವರು ಕೆಲವು ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗ,ೆ ಕೆಲವರು ಕೆಲವು 
ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಇನ್ುು ಕೆಲವರಿಗ ೆಹಿೀಗೆ ಒಳೆುಯವರು ಮತ್ುು ಕೆಟಿವರಾಗುತಿುರುತಾುರ.ೆ    ಅದ್ು ನ್ಮಗೆ 
ಗೆೊತಿುರಬೆೀಕು ಅಷೆಿ.  ಅದ್ಕೆೊಾೀಸಾರ ಯಾರ ಬಗೆೆಯೊ ಕೊಡ ಮನ್ಸಿಸನ್ಲ್ಲಿ ಶಾಶಾತ್ವಾಗಿ 
ದ್ೆಾೀಷವನುಟುಿಕೊೆಳುಬೆೀಡಿ ಎಿಂದ್ು ನಾನ್ು ಎರಡನೆೀ ಸಿಂಗತಿಯನ್ುು ಹೀೆಳುತಿುದ್ೆದೀನೆ. ಪ್ಕ್ಷದ್ 
ದ್ೆಾೀಷವೆೀನಾದ್ರೊ ಇದ್ದರೆ, ದ್ಯಮಾಡಿ ದ್ೆಾೀಷವನ್ುು ಇಟುಿಕೊೆಳುಬೆೀಡಿ. ಅಷಿರಮಟ್ಟಿಗೆ maturity 
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ನಮಗೆಲಾಿ ಬಿಂದ್ು ಬಿಟ್ಟಿದ್ೆ. ಇವತ್ುು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನ್ು ಎಲ್ಲಿ ಹೆೊೀಗುತಾುನೆೊೀ, ನಾಳ ೆಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನ್ು 
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತಾುನೆೊೀ, ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೆೀಗುತಾುರೆೊೀ ಎಿಂಬುದ್ು ಯಾರಿಗೊ ಏನ್ು ಗೆೊತಿುಲಿ. 
ಎಲಿವೂ ಅಯೀಮಯ ಇರುವಿಂತ್ಹ ಸಿಿತಿ ಇದ್.ೆ ಒಿಂದ್ು ತ್ರಹ ಇದ್ೊೆಿಂದ್ು ರಾಜಕೀಯವಾದ್ಿಂತ್ಹ 
maturity ಯೊ ಹೌದ್ು.   ಈ ಹಿನೆುಲೆಯಲ್ಲಿ  ಇವತ್ುು ನ್ನ್ಗ ೆಕೊೆಟಿಿಂತ್ಹ ವಿಷಯವನ್ುು ತ್ಮಾ 
ಮುಿಂದ್ ೆ ನ್ನ್ಗ ೆ ಎಷುಿ ಅಲಪಜ್ಞಾನ್ವಿದ್ೆಯೀ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾನ್ು ತಿಳಿಸಿದ್ೆದೀನ.ೆ ತಾವೆಲಿರೊ 
ಬಹಳ ಬುದಿವಿಂತ್ರಿದದೀರಿ ಮತ್ುು ಹಿರಿಯರಿದದೀರಿ. ಸಮಾಜದ್ಲ್ಲಿ ಹೊೆೀರಾಟ ಮಾಡಿ, ಈ 
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗದೆ್ುದ ಬಿಂದದ್ುದ, ತಾವು ಜನ್ ಪ್ರತಿನಧಿಗಳಾಗಿದದೀರಿ.  ತ್ಮಾ ಪ್ರತಿಭ ೆತ್ಮಾ ಹೆಸರು 
ಅದ್ು ಖ್ಿಂಡಿತ್ ಉಜಾಲವಾಗಬೆೀಕು ಮತ್ುು ಪ್ರಜಾಲವಾಗಬೆೀಕು.  ಹಣ್ ಯಾವತ್ುು ನ್ಮಾ ಜೆೊತ ೆ
ಇರುವುದಲಿ.  ಅಧಿಕಾರ ಯಾವತ್ುು ನ್ಮಾ ಜೆೊತೆ ಇರುವುದಲಿ. ನಾವು ಮಾಡಿದ್ಿಂತ್ಹ ಒಳೆುಯ ಕಲೆಸ 
ಮಾತ್ರ ನ್ಮಾ ಜೆೊತೆಗೆ ಇರುತ್ುದ್ೆ. ಸುಮಾರು ಜನ್ ಮುಖ್ಯಮಿಂತಿರಗಳಾಗಿ ಬಿಂದ್ು ಹೊೆೀದ್ರು. ಯಾವ 
ಮುಖ್ಯಮಿಂತಿರಗಳನ್ುು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊೆಳುುವುದಲಿ. ವಿಧಾನ್ಸ್ೌಧ್ ಕಟ್ಟಿ ಹೆೊೀಗಿರುವ ಬಗೆೆ ಶ್ರೀ ಕೆಿಂಗಲ್ 
ಹನ್ುಮಿಂತ್ಯಯನ್ವರನ್ುು ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೆೊಳುುತಾುರೆ. ಸರ್. ಎಿಂ.ವಿಶೆಾೀಶಾರಯಯನ್ವರನ್ುು ಮಾತ್ರ 
ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೆೊಳುುತಾುರೆ. ಅವರು ಕನ್ುಿಂಬಾಡಿ ಅಣೆಕಟಿನ್ುು ಕಟ್ಟಿ ಹೆೊೀದ್ರು. ಶ್ರೀ ನಾಲಾಡಿ 
ಕೃಷಣರಾಜರವರನ್ುು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೆೊಳುುತಾುರೆ. ಕನಾಾಟಕ ರಾಜಯದ್ಲ್ಲಿ ಎಷುಿ ಜನ್ ರಾಜರಾಗಿ ಹೆೊೀಗಿದ್ಾದರೆ. 
ಯಾವ ರಾಜರನ್ುು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊೆಳುುವುದ್ಕೆಾ ಹೊೆೀಗುವುದಲಿ. ಶ್ರೀ ನಾಲಾಡಿ ಕೃಷಣರಾಜರವರನ್ುು ಮಾತ್ರ 
ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೆೊಳುುತಾುರೆ. ಏಕಿೆಂದ್ರೆ, ಅವರು ಮನೆಯಿಿಂದ್ ಒಡವೆಗಳನ್ುು ತ್ಿಂದಟುಿ, ಕನ್ುಿಂಬಾಡಿ 
ಅಣೆಕಟಿನ್ುು ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವರನ್ುು ಆದ್ಶಾವನುಟುಿಕೆೊಿಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೀೆಕು. 
ತ್ುಿಂಬಾ ಹಿರಿಯರು ಇದ್ಾದರ.ೆ ಅವರನ್ುು ಆದ್ಶಾವಾಗಿಟುಿಕೊೆಿಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೊೆೀಣ್. ನಾವು 
ಎಲಿರಿಿಂದ್ಲೊ ಕಲ್ಲಯಬೆೀಕಾದ್ಿಂತ್ಹದ್ುದ ಏನಾದ್ರೊ ಇರುತ್ುದ್ೆ. ನಾವು ಹುಡುಕ ಕಲ್ಲಯೀಣ್. ನಾವು 
ಯಾರಿಗೊ ಕಲ್ಲಸುವಿಂತ್ಹ ಪ್ರಯತ್ು ಮಾಡುವುದ್ು ಬೆೀಡ. ನಾನ್ು ಯಾರಿಗೆೊೀ ಬುದಿ ಕಲ್ಲಸುತೆುೀನೆ. 
ನಾನ್ು ಹಾಗೆೀ ಮಾಡುತೆುೀನೆ. ನಾನ್ು ಈ ರಿೀತಿ ಹೆೀಳಿಕೆೊಟುಿ ಬಿಡುತೆುೀನೆ. ಒಳೆುಯದ್ನ್ುು  ಕಲ್ಲಯಿರಿ. 
ಆದ್ರೆ ಕಲ್ಲಸಿಕೊೆಡುವುದ್ಕೆಾ ಹೆೊೀಗಬೀೆಡಿ. ಎಲಿರಿಗೊ ನ್ಮಸ್ಾಾರ. 
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ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ. ನಮಾಲ, ಅಪ್ರ ಕಾಯಾದ್ಶ್ಾ ಕ.ವಿ.ಪ್.,:- ಶಾಸಕರಾಗಿ, ಮಾಧ್ಯಮ 
ನವಾಹಣೆ ಹೆೀಗಿರಬೀೆಕು ಎಿಂದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ಾದ್ ನಾಲಾನೆೀ ಅಿಂಗವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಪಟ್ಟಿರುವ ಪ್ತಿರಕಾ 
ರಿಂಗ. ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೊೆಿಂದಗೆ ವಯವಹರಿಸಬೆೀಕಾದ್ ರಿೀತಿ-ನೀತಿಗಳನ್ುು ವಿವರಿಸುತಾು, ರಾಜಕೀಯ 
ಕ್ೆೀತ್ರಕೆಾ ಕಾಲ್ಲಟಿ ನ್ಿಂತ್ರ ವೆೈಯಕುಕ, ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ಸುು ನೆೈತಿಕತ ೆ ಬದ್ಿತೆಯನ್ುು 
ರೊಡಿಸಿಕೊೆಿಂಡು,  ಪಾಲ್ಲಸಿಕೆೊಿಂಡು ಬರಬೆೀಕೆಿಂದ್ು ಮಾಮಿಾಕವಾದ್ ಮಾತ್ುಗಳನ್ುು ನ್ವಿರಾದ್ 
ಹಾಸಯಯಿಂದಗ ೆ ತಿಳಿಸಿದ್ಿಂತ್ಹ ಮಾಜಿ ಸದ್ಸಯರಾದ್ ಶ್ರೀ ಗೊೆೀ. ಮಧ್ುಸೊದ್ನ್ರವರಿಗ ೆ
ವಿಧಾನ್ಮಿಂಡಲದ್ ವತಿಯಿಿಂದ್ ವಿಂದ್ನೆಗಳೊಿಂದಗೆ ಅಪಿಾಸ್ೆೊೀಣ್. 

 

(ಈ ಹಿಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಎಿಂ ಎಲ. ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ರವರನ್ುು ತ್ಮಾ ಅನಸಿಕೆ ಹಿಂಚಿಕ ೆ
ಹಿಂಚಿಕೊೆಳುಲು ವೆೀದಕೆಗೆ ಆಹಾಾನಸಲಾಯಿತ್ು) 

 

ಶ್ರೀ ಎಿಂ. ಎಲ್. ಅನಲ್ಕುಮಾರ, (ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತ್ುು):-  ಕನಾಾಟಕ 
ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ಗೌರವಾನಾತ್ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರಾದ್ಿಂತ್ಹ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಎಸ. ಹೆೊರಟ್ಟಿಯವರು  
ಕನಾಾಟಕ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ಸದ್ಸಯರಿಗೆ ಎರಡು ದವಸಗಳ ಕಾಲ ಅತ್ುಯತ್ುಮವಾದ್ಿಂತ್ಹ ತ್ರಬೀೆತಿ 
ಶ್ಬಿರವನ್ುು ಏಪಾಾಡು ಮಾಡಿದ್ಾದರ.ೆ  

ನಾಡಿನ್ ಅತ್ಯಿಂತ್ ಹಿರಿಯ ಮುಖ್ಿಂಡರು ಹಾಗೊ ಮಾಜಿ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರಾದ್ ಶ್ರೀ ಡಿ.ಹೆಚ. 
ಶಿಂಕರಮೊತಿಾಯವರು ʼಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ಹಾಜರಾತಿಯ ಬಗೆೆʼ ಸ್ಾಕಷುಿ ಉಪ್ಯುಕುವಾದ್ಿಂತ್ಹ 
ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ುು ನೀಡಿದ್ಾದರ.ೆ  

ಕನಾಾಟಕ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ಮಾಜಿ ಸದ್ಸಯರಾದ್ಿಂತ್ಹ ಗೆೊೀ. ಮಧ್ುಸೊಧ್ನ್ರವರು  
ಶಾಸಕರು ಯಾವ ರಿೀತಿ ನ್ಮಾ ನ್ಡವಳಿಕೆ ಇರಬೀೆಕು. ನ್ಮಾ ನ್ಡವಳಿಕೆಗಳನ್ುು ಸ್ಾವಾಜನಕರು 
ಮತ್ುು ಮಾಧ್ಯಮ ಯಾವ ರಿೀತಿ ಸದ್ಾ ಹದದನ್ ಕಣಿಣಟುಿ ನೆೊೀಡುತಿುರುತಾುರೆ ಎಿಂದ್ು ಹೆೀಳಿ, 
ತಿಳಿಸಿಕೆೊಟ್ಟಿದ್ಾದರ.ೆ   



Page 165 of 188 
 

ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ಕಾಯಾದ್ಶ್ಾಗಳಾದ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಕ.ೆಆರ್.ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿೀರವರೀೆ, ಮಾನ್ಯ 
ಎಲಾಿ ಗೌರವಾನಾತ್ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ಸದ್ಸಯರುಗಳೆೀ ಮತ್ುು ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ಎಲಾಿ ಅಧಿಕಾರಿ 
ವಗಾದ್ವರ;ೆ ಇದ್ು ಬಹಳ ಅಪ್ರೊಪ್ದ್ ತ್ರಬೀೆತಿ ಶ್ಬಿರ ಎಿಂದ್ರೆ ತ್ಪಾಪಗಲಾರದ್ು. ವಿಶೆೀಷವಾಗಿ 
ಮದ್ಲನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಳಿೀಯ ಸಿಂಸೆ್ಿಗಳಿಿಂದ್ ಆಯ್ಕಾಯಾಗಿ ಬಿಂದರುವ 25 ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ 
ಶಾಸಕರುಗಳಿಗೆ, ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಅವರ ಕಯಾವಯಗಳೆೀನ್ು?  ನಾವು ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಿೀತಿ 
ನ್ಡದೆ್ುಕೆೊಳುಬೆೀಕು, ನ್ಮಗ ೆ ಜವಾಬಾದರಿಗಳು ಏನ್ು ಇರುತ್ುವ ೆ ಇದ್ಾಯವುದ್ರಲೊಿ ಅರಿವಿಲಿದ್ೀೆ 
ಬಿಂದ್ಿಂತ್ಹ ನ್ಮಾಿಂಥವರಿಗೆ ಈ ತ್ರಬೀೆತಿ ಶ್ಬಿರ ಅತ್ಯಿಂತ್ ಉಪ್ಯುಕುವಾದ್ುದ್ು ಎಿಂದ್ು ನಾನ್ು ಈ 
ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಹೀೆಳುವುದ್ಕೆಾ ಬಯಸುತೆುೀನ.ೆ  ಹಾಗೆಯ್ಕೀ, ನಾವೂ ಸ್ೀೆರಿದ್ಿಂತ ೆ 75 ಶಾಸಕರನ್ುು 
ಕೊರಿಸಿ, ನ್ಮಾಗಳ ಪ್ರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊೆಳುುವುದ್ಕೆಾ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ೆ ಎಿಂದ್ು ನಾನ್ು ಈ 
ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಹೆೀಳುವುದ್ಕಾೆ ಬಯಸುತೆುೀನೆ. ಅದ್ರಲೊಿ ಕೊಡ ಕನಾಾಟಕ ರಾಜಯದ್ ವಿಧಾನ್ಮಿಂಡಲದ್ 
ಇತಿಹಾಸದ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಾಕಷುಿ ಅನ್ುಭವ ಇರತ್ಕಾಿಂಥ ಮಹಾನಯರುಗಳನ್ುು ಕರಯೆಿಸಿ ತ್ರಬೀೆತಿ 
ಕೆೊಡಿಸಿದದೀರಿ.  ವಿಶೆೀಷವಾಗಿ ಬಜೆಟ್ ಮಿಂಡನೆ, ಬಜೆಟ್ ಯಾವ ರಿೀತಿ ಇರಬೀೆಕು, ಬಜೆಟ್ನ್ುು 
ಮಿಂಡನೆ ಮಾಡಬೀೆಕಾದ್ರೆ ಟಾಯಕಸ್ನ್ುು ಯಾವ ರಿೀತಿ ವಸೊಲ್ಲ ಮಾಡಬೆೀಕು, ಅದ್ನ್ುು 
ಯಾವಾಯವುದ್ಕೆಾ ಖ್ಚುಾ ಮಾಡಬೀೆಕು; ಇವೆಲಿವುಗಳ ಅತ್ಯಿಂತ್ ಅನ್ುಭವ ಇರತ್ಕಾಿಂಥ ಸನಾಾನ್ಯ 
ಸಿದ್ದರಾಮಯಯನ್ವರು ಮಾತ್ನಾಡತ್ಕಾಿಂಥ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ಾದರ.ೆ ರಾಜಯದ್ ಇತಿಹಾಸದ್ಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ 
ರಾಮಕೃಷಣ ಹೆಗಡೆಯವರ ನ್ಿಂತ್ರ ಸುಮಾರು 13 ಬಜೆಟ್ಗಳನ್ುು ಮಿಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ಿಂತ್ಹ ಅನ್ುಭವ 
ಇರುವಿಂತ್ಹ ಹಿರಿಯರನ್ುು ಕರಯೆಿಸಿ ಅವರ ಸ್ಾಕಷುಿ ಅನ್ುಭವದ್ ಮಾತ್ುಗಳನ್ುು ನ್ಮಗೆ 
ತಿಳಿಸಿಕೆೊಡುವುದ್ಕೆಾ ಒಿಂದ್ು ಅವಕಾಶವನ್ುು ಮಾಡಿಕೊೆಟ್ಟಿದದೀರಿ. ಅದ್ೆೀ ರಿೀತಿ ಸ್ಾವಾಜನಕ ಲೆಕಾಪ್ತ್ರ 
ಸಮಿತಿಯ ಕತ್ಾವಯಗಳೆೀನ್ು? ಸ್ಾವಾಜನಕ ಲೆಕಾಪ್ತ್ರ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ೆಲಾಿ ವಿಷಯಗಳನ್ುು 
ತೆಗೆದ್ುಕೊೆಳುುವುದ್ಕೆಾ ಅವಕಾಶವಿದ್,ೆ ಸ್ಾವಾಜನಕ ಲೆಕಾಪ್ತ್ರ ಸಮಿತಿಯ ಸದ್ಸಯರಾಗಿರತ್ಕಾಿಂಥವರು 
ಯಾವ ರಿೀತಿ ಕತ್ಯವಯಗಳನ್ುು ನವಾಹಿಸಬೀೆಕು, ಇವುಗಳೆಲಾಿ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತ್ು ಸುಮಾರು 
ಒಿಂದ್ೆೊಿಂದ್ು ವಿಚಾರದ್ಲೊಿ ಎರಡು ಗಿಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸುಧಿೀಘಾವಾದ್ಿಂತ್ಹ ಅವರ ಅನ್ುಭವದ್ 
ಮಾತ್ುಗಳನ್ುು ತಿಳಿಸಿಕೊೆಟ್ಟಿದ್ಾದರೆ.  ನಾವಲೆಿರೊ ಕೊಡ ವಿಷಯದ್ ಬಗೆೆ ತಿಳಿದ್ುಕೊೆಳುುವುದ್ಕೆಾ 
ಸ್ಾಧ್ಯವಾಗಿದ್.ೆ  ಹಾಗೆಯ್ಕೀ, ವಿಧಾನ್ ಮಿಂಡಲದ್ ಸ್ಾಿಯಿ ಸಮಿತಿಗಳು, ಸದ್ನ್ ಸಮಿತಿಗಳು ಅದ್ರ 
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ಕತ್ಯವಯ ಮತ್ುು ಕಾಯಾನವಾಹಣೆಯ ಬಗೆೆ ಮಾನ್ಯ ಮಾಜಿ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೊ ಶಾಸಕರಾದ್ಿಂತ್ಹ 
ಮಾನ್ಯ ಕ.ೆಆರ್.ರಮೀಶ್ಕುಮಾರ್ರವರು ಹೆೀಳಿಕೊೆಟ್ಟಿದ್ಾದರೆ. ಪ್ರಶೆಯುೀತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಿೀತಿಯ 
ಪ್ರಶೆುಗಳನ್ುು ತೆಗೆದ್ುಕೊೆಳುಬೆೀಕು, ಶಯನ್ಯ ವೀೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಿೀತಿಯ ಪ್ರಶೆುಗಳನ್ುು 
ತೆಗೆದ್ುಕೊೆಳುಬೀೆಕು, ಗಮನ್ ಸ್ಳೆೆಯುವ ಸೊಚನೆ ಪ್ರಶೆುಗಳನ್ುು ಯಾವ ರಿೀತಿ ತೆಗೆದ್ುಕೆೊಳುಬೀೆಕು, 
ಸ್ಾವಾಜನಕ ಮಹತ್ಾದ್ ವಿಷಯಗಳನ್ುು ಯಾವ ರಿೀತಿ ಪ್ರಶೆು ಮಾಡಬೀೆಕೆಿಂದ್ು ಮಾಜಿ 
ಸಭಾಪ್ತಿಯವರಾದ್ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಲ್.ಶಿಂಕರ್ ರವರು ತಿಳಿಸಿಕೆೊಟಿರು.  ಅವರು ಪ್ರಶೆುಗಳು ಯಾವಾಗ 
ಹುಟ್ಟಿಕೊೆಿಂಡಿತ್ುು ಎಿಂದ್ು ಮಾತ್ನಾಡತ್ಕಾಿಂಥ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ್ ಮತ್ುು ಮಹಾಭಾರತ್ವನ್ುು 
ಉಲೆಿೀಖ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ರಾಮಾಯಣ್ ಮತ್ುು ಮಹಾಭಾರತ್ದ್ ಕಾಲದಿಂದ್ಲೊ ಪ್ರಶೆುಗಳನ್ುು 
ಕೆೀಳುತಿುದ್ದಿಂಥ ಉದ್ಾಹರಣಗೆಳಿವೆ, ಪ್ರಶೆು ಕೆೀಳತ್ಕಾಿಂಥದ್ುದ ಸದ್ನ್ದ್ ಸದ್ಸಯರ ಹಕುಾ ಎಿಂದ್ು ಸ್ಾಕಷುಿ 
ವಿಚಾರಗಳನ್ೊು ಸವಿಸ್ಾುರವಾಗಿ ಬಿರಟನ್ ಪಾಲ್ಲಾಮಿಂಟ್ನ್ುು ಉಲೆಿೀಖ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿಕೆೊಟ್ಟಿದ್ಾದರೆ. 
ನಾನ್ು ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧಿವೆೀಶನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರಲ್ಲಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನ್ನ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲಿ.  
ನ್ಮಾಲಾಿ ಹಿರಿಯ ಸದ್ಸಯರಾದ್ ಮಾನ್ಯ ಕ.ೆಟ್ಟ.ಶ್ರೀಕಿಂಠೆೀಗೌಡರವರು ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ 
ಜವಾಬಾದರಿಗಳು, ಹಕುಾಗಳು ಮತ್ುು ಕತ್ಾವಯಗಳು, ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರಿೀತಿ ಶ್ಸುನ್ುು 
ಕಾಪಾಡಿಕೆೊಳುಬೆೀಕು, ಯಾವ ರಿೀತಿ ಸಿಂಯಮದಿಂದ್ ಇರಬೀೆಕು, ಯಾವರಿೀತಿ ತಾಳಾೆಯಿಿಂದ್ 
ವತಿಾಸಬೆೀಕು ಮತ್ುು  ಸದ್ನ್ದ್ ಪಿೀಠಕೆಾ ಯಾವರಿೀತಿ ಗೌರವವನ್ುು ಕೆೊಡಬೀೆಕು ಎಿಂದ್ು 
ತಿಳಿಸಿಕೆೊಟ್ಟಿದ್ಾದರ.ೆ  ಬಾವಿಗೆ ಇಳಿದ್ು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡತ್ಕಾಿಂಥದ್ದಕಾೆ ಅವಕಾಶ ಇಲಿದ್ೆೀ ಇದ್ದರೊ ಕೊಡ 
ಕೆಲವು ಸಿಂದ್ಭಾಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ುು ಉಲೆಿೀಖ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಭಾಷಯೆನ್ುು ಯಾವ ರಿೀತಿ 
ಬಳಸಬೆೀಕು, ಪ್ದ್ಬಳಕಯೆನ್ುು ಯಾವ ರಿೀತಿ ಬಳಸಬೆೀಕು, ಯಾವ ರಿೀತಿಯ ಪ್ದ್ 
ಅಸಿಂಬದ್ದವಾಗುತ್ುದ್ೆ, ಅಸಿಂವಿಧಾನಕವಾಗುತ್ುದ್ೆ ಇವೆಲಾಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ೊು ಕೊಡ ಸ್ಾಕಷುಿ 
ಸವಿಸ್ಾುರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೆೊಟ್ಟಿದ್ಾದರೆ.  ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾತಿ ಬಗೆೆ ಮಾತ್ನಾಡಿದ್ಿಂತ್ಹ ಮಾನ್ಯ 
ಡಿ.ಹೆಚ್.ಶಿಂಕರಮೊತಿಾ ರವರು ಸುಮಾರು 30 ವಷಾಗಳ ಕಾಲ ಸದ್ನ್ದ್ ಸದ್ಸಯರಾಗಿದ್ದ ಅನ್ುಭವ 
ಮತ್ುು 8 ವಷಾಗಳ ಕಾಲ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರಾಗಿ ಕಾಯಾ ನವಾಹಿಸಿದ್ಿಂತ್ಹ ಅನ್ುಭವ, ಸದ್ನ್ದ್ 
ಸದ್ಸಯರಿಗೆ ಹಾಜರಾತಿ ಎಷುಿ ಕಡಾಡಯ, ಯಾವ ರಿೀತಿ  ಅಧ್ಯಯನ್ ಮಾಡಬೀೆಕು, ಅಧ್ಯಯನ್ ಮತ್ುು 
ಹಾಜರಾತಿ ಎರಡೊ ಇದ್ದರ ೆ  ಪ್ರಿಪ್ೊಣ್ಾ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ ಸ್ಾಧ್ಯವಾಗುತ್ುದ್;ೆ 
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ಸ್ಾವಾಜನಕವಾಗಿ ನ್ಮಾ ವಯಕುತ್ಾವನ್ುು ಬೆಳೆಸಿಕೆೊಳುುವುದ್ಕೆಾ ಮತ್ುು ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಶಾಸಕನಾಗಿ 
ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದ್ಕಾೆ ಸ್ಾಧ್ಯವಾಗುತ್ುದ್ೆಿಂದ್ು  ತಿಳಿಸಿಕೆೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ನನುೆ ದವಸ ಮಾತ್ನಾಡಿದ್ಿಂತ್ಹ 
ಸನಾಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯಯನ್ವರು 1983 ರಿಿಂದ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ್ ಸುಧಿೀಘಾವಾದ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಸುಮಾರು 8-10 ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ತ್ಪಿಪಸಿಕೆೊಿಂಡಿದ್ದೆೀನೆ ಅಥವಾ ಹಾಜರಾತಿಯಾಗುವುದ್ಕೆಾ 
ಸ್ಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲಲಿವೆಿಂದ್ು ಹೆೀಳಿದ್ರು. ಹಾಜರಾತಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆ ವಿಷಯ ನ್ಮಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧ್ವಿಲಿದ್ೆೀ 
ಇರಬಹುದ್ು, ಯಾವುದ್ೆೀ ವಿಚಾರಗಳನ್ುು ಚಚಾೆ ಮಾಡುತಿುರಬಹುದ್ು, ನ್ಮಾ ಜಿಲೆಿಗ ೆಸಿಂಬಿಂಧ್ಪ್ಟ್ಟಿದ್ುದ 
ಇಲಿದ್ೆೀ ಇರಬಹುದ್ು. ಆದ್ರ ೆ ನೀವು ವಿಷಯಗಳನ್ುು ತಿಳಿದ್ುಕೊೆಳುುವುದ್ಕಾೆ ಮತ್ುು ಅಧ್ಯಯನ್ 
ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ ನಮಾ ಹಾಜರಾತಿ ಕಡಾಡಯವೆಿಂದ್ು ಸನಾಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯಯನ್ವರೊ 
ತಿಳಿಸಿಕೆೊಟಿರು. ಮಾನ್ಯ ಕ.ೆಆರ್.ರಮೀಶ್ಕುಮಾರ್ರವರು ಮಾತ್ನಾಡತ್ಕಾಿಂಥ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಅವರು 
ಇನೊೆುಿಂದ್ು ಮಾತ್ನ್ುು ಹೆೀಳಿದ್ರು. ಹಾಜರಾತಿ ವಿಚಾರದ್ಲೊಿ ಕೊಡ ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ 
ಹೆೊಡೆಯುವುದ್ಕಾೆ 10 ನಮಿಷ ಮುಿಂಚಿತ್ವಾಗಿ ನಾನ್ು ಬಿಂದ್ು ಕುಳಿತ್ುಕೊೆಳುುತೆುೀನೆ. ಮತೆು ಬೆಲ್ 
ಹೆೊಡೆದ್ಾಗ ಎದ್ುದ ಹೊೆೀಗುತೆುೀನೆಿಂದ್ು ಹೆೀಳಿದ್ರು.  ಅಿಂದ್ರೆ ನ್ಮಾ ಹಿರಿಯರ ಅನ್ುಭದ್ಲ್ಲಿ 
ಮಾತ್ನಾಡಿದ್ ಗೊೆೀ.ಮಧ್ುಸೊಧ್ನ್ ಸ್ಾಹೆೀಬುರ ಸ್ೀೆರಿದ್ಿಂತೆ,  ಮಾತ್ನಾಡಿದ್ ಪ್ರತಿಯಬಬರೊ ಕೊಡ 
ಕಡಾಡಯ ಹಾಜರಾತಿ, ಚಚೆಾಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ, ಅಧ್ಯಯನ್ ಮಾಡುವುದ್ು, ಸ್ಾವಾಜನಕರ 
ಸಮಸ್ೆಯಗಳನ್ುು ಯಾವ ರಿೀತಿ ಪ್ರಶೆು ಮಾಡಬೀೆಕೆಿಂಬ ಸ್ಾಕಷುಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ುು ತಿಳಿಸಿಕೆೊಟ್ಟಿದ್ಾದರ.ೆ  ಈ 
ಸದ್ನ್ಕೆಾ ಸುಮಾರು 114 ವಷಾಗಳ ಅತ್ಯಿಂತ್ ದ್ೊೆಡಡ ಇತಿಹಾಸವಿದ್.ೆ  ಜನ್ರಿಿಂದ್ ಆಯ್ಕಾಯಾಗತ್ಕಾಿಂಥ 
ಸದ್ನ್ಕೆಾ ಕೆಳಮನ ೆಎಿಂದ್ು ಹೆೀಳುತೆುೀವೆ. ನಾವು ಮೀಲಾನ ೆಅಿಂದ್ರೆ ಚಿಿಂತ್ಕರ ಛಾವಡಿ. ವಿಶೆೀಷವಾಗಿ 
ಸಿಳಿೀಯ ಸಿಂಸೆ್ಿಗಳಿಿಂದ್ ಆಯ್ಕಾಯಾಗಿರತ್ಕಾಿಂಥ ನಾವು ಜನ್ ಪ್ರತಿನಧಿಗಳ ಪ್ರತಿನಧಿಗಳು. ಗಾರಮ 
ಪ್ಿಂಚಾಯಿತಿಯ ಸದ್ಸಯರಿಿಂದ್ ಪಾಲ್ಲಾಮಿಂಟ್ನ್ ಸದ್ಸಯರವರಗೆೊ ಕೊಡ ನ್ಮಗೆ ಮತ್ ಹಾಕ 
ಕಳುಹಿಸಿದ್ಾದರ.ೆ ವಿಶೀೆಷವಾಗಿ ನ್ಮಗೆ ಬಹಳ ದ್ೆೊಡಡ ಜವಾಬಾದರಿ ಇರುತ್ುದ್ೆಿಂದ್ು ನಾನ್ು ಭಾವಿಸುತೆುೀನೆ. 
ಆದ್ರೆ ನ್ನ್ಗ ೆ ಒಿಂದ್ು ಪ್ರಶೆು ಮೊಡುವುದ್ೀೆನೆಿಂದ್ರೆ, ತಾವೆಲಾಿ ಹಿರಿಯರು ಇದದೀರಿ. ಗಾರಮ 
ಪ್ಿಂಚಾಯಿತಿ ಸದ್ಯರಿಿಂದ್  ಪಾಲ್ಲಾಮಿಂಟ್ನ್ ಸದ್ಸಯರವರಗೆೊ ಕೊಡ ನ್ಮಗೆ ಮತ್ಹಾಕ 
ಕಳುಹಿಸಿದ್ಾದರ.ೆ  ಅವರ ಪ್ರತಿನಧಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತಿುದ್ದೆೀವೆ. ಬಹುಶಃ ನ್ಮಗೆ ಅವರ 
ಒಿಂದ್ು ಅಪೆೀಕ್ೆಗ ೆಅಥವಾ ಅವರು ನ್ಮಿಾಿಂದ್ ಏನ್ು ಬಯಸುತಾುರೆೊೀ ಅದ್ನ್ುು ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ 
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ಸದ್ಸಯರಾಗಿ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ ಸ್ಾಧ್ಯವೆೀ ಎನ್ುುವಿಂಥದ್ದನ್ುು ಕೊಡ ಕೆೀಳಲ್ಲಕೆಾ ಬಯಸುತೆುೀನೆ.  ಏಕೆಿಂದ್ರ ೆ
ನನುೆ ದವಸ ಶ್ವಮಗೆದ್ ಸ್ುೆಹಿತ್ರೆೊಬಬರು ನ್ಮಗೆ ಬರಿೀ ಎರಡು ಕೊೆೀಟ್ಟ ರೊಪಾಯಿಗಳ 
ಅನ್ುದ್ಾನ್ವನ್ುು ಕೆೊಡುತಾುರೆ. ಅದ್ರಿಿಂದ್ ನಾವು ಏನ್ು ಮಾಡುವುದ್ಕಾೆ ಸ್ಾಧ್ಯವೆಿಂದ್ು ಕೀೆಳಿದ್ರು.  
ನಾನ್ು ಬೆೀರ ೆವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತ್ನ್ ಸದ್ಸಯರ ಬಗೆೆ ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತ್ನಾಡುತಿುಲಿ.  ನ್ಮಗೊ ಕೊಡ 
ಅಷೆಿೀ ಜವಾಬಾದರಿಗಳಿವೆ. ನಮಗೊ ಕೊಡ ಅಷೆಿೀ ಕತ್ಾವಯಗಳಿರುತ್ುದ್ೆ.  ನೀವು ಕೊಡ ಅಷೆಿೀ 
ಸ್ಾವಾಜನಕರ ಜಿೀವನ್ದಿಂದ್ ಬಹಳ ಶರಮಪ್ಟುಿ ಹೊೆೀರಾಟ ಮಾಡಿ ಬಿಂದರುತಿುೀರಿ.  ಆದ್ರೆ ನ್ಮಗ ೆ
ಮತ್ ಹಾಕರತ್ಕಾಿಂಥವರು ಜನ್ಪ್ರತಿನಧಿಗಳು. ಅವರು ಬಹಳಷುಿ ನರಿೀಕ್ೆಗಳನುಟುಿಕೊೆಿಂಡಿರುತಾುರೆ. 
ಅದ್ಕಾಾಗಿ ಮುಿಂದನ್ ದವಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಯಾವ ರಿೀತಿ ನಾವು ಕತ್ಾವಯ 
ನವಾಸಬೆೀಕು. ಅವರೆಲಿರ ವಿಶಾಾಸವನ್ುು ಯಾವರಿೀತಿ ಗಳಿಸಿಕೊೆಳುಬೆೀಕೆಿಂದ್ು ನ್ಮಗ ೆ
ಮಾಗಾದ್ಶಾನ್ವನ್ುು ನೀಡಬೀೆಕೆಿಂದ್ು ಹೆೀಳುತಾು, ವಿಶೆೀಷವಾಗಿ ಪ್ರಥಮಬಾರಿಗ ೆ ಆಯ್ಕಾಯಾಗಿ 
ಬಿಂದ್ಿಂತ್ಹ 25 ಶಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ಎರಡು ದವಸಗಳ ತ್ರಬೀೆತಿ ಶ್ಬಿರದ್ ಬಗೆೆ ನ್ಮಾ ಅನಸಿಕೆಗಳನ್ುು 
ತಿಳಿಸಿಕೆೊಡಬೀೆಕೆಿಂದ್ು, ಮಾತ್ನಾಡುವುದ್ಕೆಾ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೆೊಟಿಿಂತ್ಹ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರಿಗೆ 
ವಿಂದಸಿ ನ್ನ್ು ಮಾತ್ನ್ುು ಮುಗಿಸುತುೆೀನೆ. ಜೆೈ ಹಿಿಂದ್, ಜೆೈ ಕನಾಾಟಕ.                                                                                            

      
 ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್.ನ್ವಿೀನ್:- ನನೆುಯ ದನ್ದಿಂದ್ ನ್ಡಯೆುತಿುರುವ ಈ ತ್ರಬೀೆತಿ ಶ್ಬಿರದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ ೆ
ಮತ್ುು ಆಯೀಜನೆಯನ್ುು ವಹಿಸಿದ್ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳಾದ್ ಶ್ರೀಯುತ್ ಬಸವರಾಜ ಹೆೊರಟ್ಟಿಯವರೆೀ, 
ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೊ ಮಾಜಿ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳಾದ್ ಶ್ರೀ ಡಿ.ಹೆಚ್.ಶಿಂಕರಮೊತಿಾಯವರೀೆ, ಹಿರಿಯರು 
ಹಾಗೊ ಆತಿೀಯರಾದ್ ಶ್ರೀ ಗೆೊೀ.ಮಧ್ುಸೊಧ್ನ್ ರವರೀೆ, ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ಕಾಯಾದ್ಶ್ಾಗಳಾದ್ 
ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿೀ ರವರೆೀ, ಶ್ಬಿರದ್ಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ ಎಲಾಿ ಗೌರವಾನಾತ್ ಶಾಸಕರೀೆ, ವಿಧಾನ್ 
ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ಸಚಿವಾಲಯದ್ ಎಲಾಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೊ ಸಿಬಬಿಂದ ವಗಾದ್ವರೀೆ, ನ್ಮಸ್ಾಾರಗಳು.   
 

ನನುೆಯ ದನ್ ಪಾರರಿಂಭವಾಗಿದ್ದ ಈ ತ್ರಬೀೆತಿ ಶ್ಬಿರದ್ಲ್ಲಿ ಒಟುಿ ಎಿಂಟು ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ 
ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ುು ಬಹಳಷುಿ ಅನ್ುಭವಿ ರಾಜಕೀಯ ಮುತ್ಸದದಗಳು ತಿಳಿಸಿಕೆೊಟ್ಟಿದ್ಾದರ.ೆ  ಈ 
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ನಾಯಕರುಗಳೆಲಿರೊ ಕ್ೀೆತ್ರದ್ಲ್ಲಿನ್ ಉನ್ುತ್ ಸ್ಾಿನ್ವನ್ುು ಬಹಳಷುಿ ವಷಾಗಳ ಕಾಲ ಅತ್ಯಿಂತ್ 
ಯಶಸಿಾಯಾಗಿ ನಭಾಯಿಸಿದ್ುದ, ಇವರುಗಳೀೆ ನ್ಮಗೆ ತ್ರಬೀೆತಿ ಶ್ಬಿರಗಳನ್ುು ಆಯೀಜಿಸಿದ್ಾದರ.ೆ  ಈ 
ತ್ರಬೀೆತಿ ಶ್ಬಿರದ್ಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕಾಗೆೊಿಂಡ ನ್ಮಗೆ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ಲ್ಲಿ ನ್ಮಾ ಕತ್ಾವಯ-
ಜವಾಬಾದರಿಗಳೆೀನ್ು ಹಾಗೊ ಶಾಸಕರಾದ್ವರ ನ್ಡವಳಿಕ ೆ ಹೆೀಗಿರಬೀೆಕು, ಸದ್ನ್ದ್ ಒಳಗೆ ಹಾಗೊ 
ಹೆೊರಗ ೆ ನ್ಮಾ ಜವಾಬಾದರಿಯನ್ುು ಅತ್ಯಿಂತ್ ಶ್ಸುುಬದ್ಿವಾಗಿ ಹಾಗೊ ಜನ್ ಮಚುಿವಿಂತ ೆ
ನವಾಹಿಸಬೆೀಕು ; ಸಿಂವಿಧಾನಕವಾಗಿ ನಾವು ಹೆೀಗ ೆವತಿಾಸಬೆೀಕು ಇತಾಯದ ಅಿಂಶಗಳ ಬಗೆೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ 
ಆಗಮಿಸಿದ್ ಉಪ್ನಾಯಸಕರುಗಳೆಲಿರೊ ಬಹಳಷುಿ ಚೆನಾುಗಿ ನ್ಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊೆಟ್ಟಿದ್ಾದರೆ.  ಈ ತ್ರಬೀೆತಿ 
ಶ್ಬಿರವನ್ುು ಆಯೀಜಿಸಿದ್ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರಿಗ ೆ ಎಲಾಿ ಶಾಸಕರ ಪ್ರವಾಗಿ ಹೃದ್ಯಪ್ೊವಾಕ 
ಧ್ನ್ಯವಾದ್ಗಳನ್ುಪಿಾಸುತೆುೀನೆ.   
 
 ನಾನ್ು ಮತ್ುು ಇಲ್ಲಿನ್ ಬಹಳಷುಿ ಜನ್ರು ಅಭಾಯಸವಗಾದ್ಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವರಾಗಿದ್ೆದೀವೆ. ಅಲ್ಲಿ 
ಈ ರಿೀತಿಯಾದ್ 2-3 ದನ್ಗಳ ಕಾಲ ತ್ರಬೀೆತಿ ಶ್ಬಿರಗಳನ್ುು ಆಯೀಜಿಸಿ, ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ 
ಬಗೆೆ ನ್ಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊೆಟ್ಟಿದ್ಾದರೆ; ಮುಿಂದ್ುವರೆದ್ು, ನ್ಮಾ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ುು ರಾಜಕೀಯ ಜಿೀವನ್ದ್ಲ್ಲಿ 
ಹೆೀಗಿರಬೆೀಕು ಎಿಂಬುದ್ರ ಬಗೆೆಯೊ ಕಲಪನೆಯನ್ುು ಬಹಳ ದ್ಶಕಗಳಿಿಂದ್ ನೀಡಿದ್ಾದರ.ೆ  ಅದ್ು 
ಸಿಂಘಟನಯೆ ಕೆಲಸಕೆಾ ಆದ್ರ,ೆ ಇದ್ು ಜನ್ಪ್ರತಿನಧಿಗಳಾಗಿ ಹಾಗೊ ಶಾಸಕರಾಗಿ ನಾವುಗಳು ಏನ್ು 
ಮಾಡಬೀೆಕು ಎನ್ುುವುದ್ರ ಬಗೆೆ ಸಪಷಿ ಕಲಪನೆಯನ್ುು ಶ್ಬಿರದ್ಲ್ಲಿ ನ್ಮಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್.ೆ  ಅದ್ರಲೊಿ 
ವಿಶೆೀಷವಾಗಿ ಸಿಳಿೀಯ ಸಿಂಸ್ೆಿಗಳ ಕ್ೀೆತ್ರದಿಂದ್ ಆಯ್ಕಾಗೊೆಿಂಡ ಜನ್ಪ್ರತಿನಧಿಗಳಾದ್ ನಾವು ನ್ಮಗೆ ಮತ್ 
ಚಲಾಯಿಸಿದ್ವರ ಬಗೆೆ ಆಲೆೊೀಚಿಸಬೀೆಕು.  ಮತೆೊುಿಂದ್ೆಡೆ ನಾವು ಚುನಾವಣಗೆಳನ್ುು ಎದ್ುರಿಸುವ 
ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ನ್ಮಗಾದ್ ಅನ್ುಭವಗಳನ್ುು ಮರತೆ್ು ನಾವು ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ುಕೊೆಿಂಡು ಒಳೆುಯ 
ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ ಚಚಿಾಸುವ ಅನವಾಯಾತೆ ಇವತಿುನ್ ದವಸ ಇದ್ೆ.್ ್ “ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ಬೆೀಕಾದ್ 
ಸುಧಾರಣೆಗಳು”್ ಎಿಂಬ ವಿಷಯದ್ ಬಗೆೆ ಚಚಿಾಸ್ೆೊೀಣ್ ಎಿಂಬುದ್ಾಗಿ ಸಭಾಪ್ತಿ ಮತ್ುು 
ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಇವತಿುನ್ ಬೆಳಿಗೆೆ ತಿಳಿಸುತಾು, ಈ ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ ಬಹಳಷುಿ ಚಚಾೆಗಳನ್ುು ಮಾಡಬೀೆಕು 
ಎಿಂಬುದ್ಾಗಿಯೊ ಸಹ ಸೊಚಿಸಿದ್ರು.  ನಾನ್ು ಮದ್ಲನೆೀ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಮನೆಯ ಸದ್ಸಯನಾಗಿ 
ಆಯ್ಕಾಗೆೊಿಂಡಿದ್ೆದೀನೆ.  ಹಿೀಗಾಗಿ ನ್ನ್ು ಅವಧಿ ಪ್ೊಣ್ಾಗೊೆಳುುವವರಿಗ ೆ ನಾನ್ು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ 
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ವಿಷಯಗಳನ್ುು ಎಲಾಿ ಗಮನ್ದ್ಲ್ಲಿಟುಿಕೊೆಿಂಡಿರುತೆುೀನ.ೆ  ಸಿಂವಿಧಾನ್ಕೆಾ ಸದ್ನ್ಕೆಾ ಹಾಗೊ ಎಲಾಿ 
ಸದ್ಸಯರುಗಳಿಗ ೆ ಗೌರವಯುತ್ವಾಗಿ ನ್ಡದೆ್ುಕೊೆಳುುವ ಕಟುಿಪಾಡನ್ುು ಇಿಂದ್ು ನ್ನ್ಗ ೆ ನಾನ್ು ಹಾಕ, 
ಇಲ್ಲಿಿಂದ್ ಹೆೊೀಗುತಿುದ್ೆದೀನೆ ಎನ್ುುವ ಮಾತ್ನ್ುು ನಾನ್ು ಈ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಹೆೀಳುತೆುೀನೆ.  ಮಾತ್ನಾಡಲು 
ನ್ನ್ಗ ೆಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಕಾಾಗಿ ಎಲಾಿ ಹಿರಿಯರಿಗ ೆಹಾಗೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದರುವ ನ್ನ್ು ಎಲಾಿ ಆತಿೀಯರಿಗ ೆ
ಹೃದ್ಯಪ್ೊವಾಕವಾಗಿ ವಿಂದಸಿ, ನ್ನ್ು ಮಾತ್ುಗಳನ್ುು ಮುಗಿಸುತೆುೀನೆ.  ಎಲಿರಿಗೊ ನ್ಮಸ್ಾಾರ. 
 

ಡಾ||ಡಿ.ತಿಮಾಯಯ:- ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದರುವವರಿಗೆಲಿರಿಗೊ ನ್ಮಸ್ಾಾರ.  ಇದ್ು ಅಪ್ೊವಾವಾದ್ 
ಸಮಾವೆೀಶವಾಗಿದ್.ೆ  ವೆೀದಕ ೆಮೀಲ್ಲರುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗ ೆಹಾಗೊ ಎಲಾಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ವಿಂದ್ನೆಗಳು.   

ಮಾತ್ನಾಡುವ ಮುನ್ು ನಾನ್ು ನ್ನ್ು ಪ್ರಿಚಯವನ್ುು ಮಾಡಿಕೆೊಳುುತೆುೀನೆ.  ನಾನ್ು ಮೊಲತ್ಃ 
ಮೈಸೊರಿನ್ವನಾಗಿದ್ುದ, ಮೈಸೊರು-ಚಾಮರಾಜನ್ಗರ ಜಿಲೆಿಗಳ ಸಿಳಿೀಯ ಸಿಂಸೆ್ಿಗಳ ಕ್ೆೀತ್ರದಿಂದ್ 
ಆಯ್ಕಾಗೆೊಿಂಡಿದ್ೆದೀನೆ.  ನ್ನ್ು ಸಿಂಕ್ಷ್ಮಪ್ು ಹಿನೆುಲೆಯನ್ುು ನೀಡಲ್ಲಚಿಛಸುತುೆೀನೆ.  1973 ರಲ್ಲಿ ನಾನ್ು 
ವೆೈದ್ಾಯಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಕಾಾರಿ ಸ್ೀೆವೆಯನ್ುು ಪಾರರಿಂಭಿಸಿದೆ್ನ್ು.  1985 – 1987 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಕೆೊಡಗು ಜಿಲೆಿಯ ಜಿಲಾಿ ವೆೈದ್ಾಯಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ, 1987 – 1977 ರ ವರಗೆ ೆಮೈಸೊರು ಜಿಲೆಿಯ 
ಜಿಲಾಿ ವೆೈದ್ಾಯಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಹಾಗೊ ನ್ಿಂತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಇಲಾಖ್ಯೆ ಜಿಂಟ್ಟ ನದ್ೆೀಾಶಕ, ಅಪ್ರ ನದ್ೆೀಾಶಕ 
ಮತ್ುು ನದ್ೀೆಾಶಕ ಹುದ್ೆದಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ೀೆವೆಯನ್ುು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ೆದೀನ.ೆ  ಸಕಾಾರಿ ಸ್ೀೆವಯೆ ನವೃತಿುಯ ನ್ಿಂತ್ರ 
ಆರೊೆೀಗಯ ಮತ್ುು ಕುಟುಿಂಬ ಕಲಾಯಣ್ ಇಲಾಖ್ಯೆ ಸಲಹೆಗಾರರನಾಗಿಯೊ ಸಹ ಕತ್ಾವಯ 
ನವಾಹಿಸಿದೆ್ದೀನ.ೆ  ಆ ನ್ಿಂತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಮೈಸೊರಿನ್ಲ್ಲಿ ನ್ಸಿಾಿಂಗ್ ಮತ್ುು ಅರ ೆ ವೆೈದ್ಯಕೀಯ 
ಕಾಲೀೆಜುಗಳನ್ುು ಮತ್ುು ಫಾಯಮಿಲ್ಲ ವೆಲ್ಫೆೀರ್ ಯೊನಟ್ಗಳನ್ುು ಪಾರರಿಂಭಿಸಿದೆ್ನ್ು.  ಆ ನ್ಿಂತ್ರದ್ಲ್ಲಿ 
ರಾಜಕೀಯವನ್ುು ಪ್ರವೆೀಶ್ಸಿದ್ನೆ್ು.  ಕಾಿಂಗೆರಸ್ ಪ್ಕ್ಷದಿಂದ್ ಇತಿುೀಚೆಗೆ ಮೀಲಾನ ೆ ಸದ್ಸಯನಾಗಿ 
ಆಯ್ಕಾಗೆೊಿಂಡೆನ್ು.  ಇಲಾಖ್ೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ೆೀ ಕಾಯಾಕರಮ ಅಥವಾ ಯೀಜನೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಅದ್ಕೆಾ 
ತ್ರಬೀೆತಿಯು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ುದ್ೆ.  ಇತಿುೀಚಗೆ ೆಆಯ್ಕಾಗೆೊಿಂಡ ನಾವುಗಳು ನ್ಮಾ ಮದ್ಲನೆೀ 
ಅಧಿವೆೀಶನ್ಕೆಾ ಹೊೆೀಗುತಿುದ್ೆದೀವೆ ; ನ್ಮಗೆ ತ್ರಬೀೆತಿ ಇದ್ೆಯೀ ಅಥವಾ ಇಲಿವೀ ಎಿಂದ್ು ನಾನ್ು 
ಭಾವಿಸುತಿುದ್ೆದೀನ್ು.  ನ್ಮಾ ಅದ್ೃಷಿಕೆಾ ಈ ತ್ರಬೀೆತಿ ಶ್ಬಿರವನ್ುು ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿದ್ೆ.  ಹಿೀಗಾಗಿ 
ಸಭಾಪ್ತಿಗಳಿಗೆ ಧ್ನ್ಯವಾದ್ ಮತ್ುು ಅಭಿನ್ಿಂದ್ನೆಗಳನ್ುು ತಿಳಿಸುತೆುೀನ.ೆ   
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ನನುೆಯ ದನ್ದ್ ಶ್ಬಿರದ್ ವಿವರವನ್ುು ಸಿಂಕ್ಷ್ಮಪ್ುವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬಯಸುತೆುೀನೆ.               

ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯಯನ್ವರು ಸುಮಾರು 2 ½ - 3 ಗಿಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅವರದ್ೆದೀ ಆದ್ ಶೆೈಲ್ಲಯಲ್ಲಿ 
ಸವಿಸ್ಾುರವಾಗಿ ಬಹಳ ಅಥಾಗಭಿಾತ್ವಾಗಿ ಮನ್ಮುಟುಿವಿಂತೆ ತಿಳಿಸಿಕೊೆಟಿರು.  ಈ ಹಿಿಂದ್ ೆ
ಬಸವಣ್ಣನ್ವರ ಕಾಲದ್ಲ್ಲಿ ಅನ್ುಭವ ಮಿಂಟಪ್ ಎಿಂಬ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚಚೆಾಯು ಪಾರರಿಂಭವಾಗಿತ್ುು; 
ಸಮಾಜದ್ ಎಲಾಿ ವಗಾದ್ವರು ಅಲ್ಲಿದ್ದರು.  ಆಗ ಎಲಿರ ಅಭಿಪಾರಯವನ್ುು ಪ್ಡದೆ್ು ಸ್ಾಮಾಜಿಕ 
ಚಿಿಂತ್ನೆಯನ್ುು ಮಾಡುತಿುದ್ದರ ಬಗೆೆ ಉದ್ಾಹಣೆಯನ್ುು ನೀಡಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಿರಾಮಯಯನ್ವರು ವಿವರಿಸಿದ್ರು.  
ಇದ್ರೊೆಿಂದಗೆ ವಿಧೆೀಯಕಗಳು, ವಿತಿುೀಯ ಕಾಯಾಕಲಾಪ್ಗಳು ಬಗೆೆ ಸಿಂಪ್ೊಣ್ಾವಾದ್ ವಿವರಗಳನ್ುು 
ನೀಡಿದ್ರು.   ಈ ಶ್ಬಿರ ಬಹಳ ಅಥಾಪ್ೊಣ್ಾವಾಗಿತ್ುು. ಮದ್ನೆಯ ಸ್ಾರೆ ಆಯ್ಕಾಯಾಗಿ ಬಿಂದರುವ 
ನ್ಮಗೆ ಈ ಶ್ಬಿರದಿಂದ್ ತ್ುಿಂಬಾ ಉಪ್ಯುಕುವಾಗಿದೆ್ ಎಿಂದ್ು ಹೆೀಳಿ ನ್ನ್ು ಮಾತ್ುಗಳನ್ುು 
ಮುಕಾುಯಗೆೊಳಿಸುತೆುೀನೆ.  

 
     ಶ್ರೀ  ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಎಂ.ಪಿ(ಸಲಜಾ) (ಮಾನಯ ಶಾಸಕ್ರು, ವಿಧಾನ ಪರಿಷ್ತುತ):- ಮಾನ್ಯ 
ಸಭಾಪ್ತಿಗಳ,ೆ  ಇಿಂದನ್ ತ್ರಬೀೆತಿ ಶ್ಬಿರವನ್ುು ಅಯೀಜಿಸಿರುವ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳಾದ್        
ಶ್ರೀ  ಬಸವರಾಜ ಹೊೆರಟ್ಟಿಯವರ,ೆ ನಾನ್ು 1988ರಿಿಂದ್ ಕೊೆಡುಗಿನ್ಲ್ಲಿ ಒಡನಾಟವನ್ುು 
ಹೆೊಿಂದರುವಿಂತ್ಹ ಮಾಜಿ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳಾದ್ ಶ್ರೀ ಡಿ.ಎಚ.ಶಿಂಕರಮೊತಿಾಯವರ,ೆ ಮಾನ್ಯ ಮಾಜಿ 
ಸದ್ಸಯರಾದ್ ಶ್ರೀ  ಗೆೊೀ.ಮಧ್ುಸೊದ್ನ್ರವರೆ, ಹೆೊಸದ್ಾಗಿ ಆಯ್ಕಾಯಾಗಿ ಬಿಂದರುವ ಮಾನ್ಯ 
ಸದ್ಸಯರೆ, ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ಕಾಯಾದ್ಶ್ಾಯವರಾದ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರ ೆ ಹಾಗೊ 
ಅಧಿಕಾರಿ  ವಗಾದ್ವರ ೆಮತ್ುು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೆ.  

    ನಾನ್ು ಪ್ಟಿಣ್ ಪ್ಿಂಚಾಯಿತಿ ಸದ್ಸಯನಾಗಿದ್ೆದ, ತಾಲೊಿಕು ಪ್ಿಂಚಾಯಿತಿ ಸದ್ಸಯನಾಗಿದ್ೆದ. ಈಗ 
ಮದ್ಲನೆಯ ಬಾರಿ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುಗೆ ಆಯ್ಕಾಯಾಗಿ ಬಿಂದರುತೆುೀನೆ. ನನುೆ ಮಾನ್ಯ 
ಸಿದ್ದರಾಮಯಯನ್ವರು ಮಾತ್ನಾಡುತಾು ಒಿಂದ್ು ಸ್ಾರೆಯಾದ್ರು ಈ ವಿಧಾನ್ಸ್ೌಧ್ ಮಟ್ಟಿಲನ್ುು 
ಹತ್ುಬೀೆಕು ಎನ್ುುವ ಭಾವನೆ ಎಲಿರಿಗೊ ಇರುತ್ುದ್ೆ ಎಿಂದ್ು ಹೆೀಳಿದ್ರು. ಅದ್ೀೆ ರಿೀತಿ ಈ ಸ್ಾರೆ ನ್ಮಾ 
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ಮತ್ದ್ಾರರು ನ್ನ್ುನ್ುು ಆಯ್ಕಾ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗ ೆ  ಕಳುಹಿಸಿದ್ಾದರ.ೆ ನ್ನ್ು ಮತ್ದ್ಾರರಿಗ ೆ ಹೃತ್ೊಪವಾಕ 
ಧ್ನ್ಯವಾದ್ಗಳನ್ುು ಸಲ್ಲಿಸುತೆುೀನೆ.  

     ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಹೆೀಗೆ ಇರಬೀೆಕು, ಹೆೀಗ ೆನ್ಡದೆ್ುಕೆೊಳುಬೆೀಉ ಎನ್ುುವ ಭಯ ನ್ಮಗೆ ಇತ್ುು. ಆದ್ರೆ 
ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳು ಈ ತ್ರಬೀೆತಿ ಶ್ಬಿರವನ್ುು ಆಯೀಜಿಸಿ ನ್ಮಾ ಎಲಿ ಭಯವನ್ುು 
ಹೆೊೀಗಲಾಡಿಸಿದ್ಾದರ.ೆ ಅವರಿಗ ೆಮತೆೊುಮಾ ನ್ನ್ು ಧ್ನ್ಯವಾದ್ಗಳನ್ುು ಸಲ್ಲಿಸುತೆುೀನೆ.  

     ನನುೆ ಮಾನ್ಯ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಿಂತಿರಗಳಾಗಿದ್ದ ಮತ್ುು ವಿಧಾನ್ಸಭೆಯ ವಿರೊೆೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ್ 
ನಾಯಕರಾದ್ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯಯನ್ವರು ಒಿಂದ್ು ರಾಜಯದ್ ಬಜೆಟ್ ಹೆೀಗ ೆ ಇರಬೀೆಉ, ಬಜೆಟ್ 
ಅಿಂದ್ರೆ ಏನ್ು, ಲೆಕಾಪ್ತ್ರ ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಹೆೀಗ ೆಆಗುತ್ುದ್ೆ ಎನ್ುುವುದ್ನ್ುು ಸವಿಸ್ಾುರವಾಗಿ ಹೆೀಳಿದ್ಾದರೆ.  

     ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಹೆೀಗ ೆ  ನ್ಡದೆ್ುಕೊೆಳುಬೆೀಕು, ಕಡಾಡಯವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಿ ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ 
ಭಾಗಿಗಳಾಗಬೆೀಕು ಎನ್ುುವುದ್ನ್ುು  ಮಾಜಿ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳಾದ್ ಶ್ರೀ ಡಿ.ಎಚ.ಶಿಂಕರಮೊತಿಾಯವರು 
ಹೆೀಳಿದ್ಾದರೆ.  

    ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ ಹೆೀಗ ೆ ಇರಬೀೆಕು ಎನ್ುುವುದ್ನ್ುು ಮತ್ುು ನ್ಮಾ ಹಕುಾಚುಯತಿಯಾದ್ಾಗ 
ಏನ್ು ಮಾಡಬೀೆಕು ಎನ್ುುವುದ್ನ್ುು ಮಾನ್ಯ ಮಾಜಿ ಸದ್ಸಯರಾದ್ ಶ್ರೀ ಗೆೊೀ.ಮಧ್ುಸೊದ್ನ್ರವರು 
ಹೆೀಳಿಕೊೆಟ್ಟಿದ್ಾದರೆ.  

      ಸದ್ನ್ ನ್ಡದೆ್ಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರಿೀತಿ ಪ್ರಶೆುಯನ್ುು ಕೆೀಳಬೆೀಕು, ಧ್ರಣಿಯನ್ುು ಮಾಡಬಾರದ್ು 
ಎನ್ುುವುದ್ನ್ುು ತಿಳಿಸಿಕೆೊಟ್ಟಿದ್ಾದರ.ೆ ಈ ಎಲಿ ವಿಷಯಗಳನ್ುು ಗಮನ್ದ್ಲ್ಲಿಟುಿಕೊೆಿಂಡು ನಾನ್ು ಇನ್ುು 
ಮುಿಂದ್ ೆಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತೆುೀನೆ ಎಿಂದ್ು ಹೆೀಳಿ ನ್ನ್ಗ ೆಮಾತ್ನಾಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ುು ಕೆೊಟಿ 
ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಿಂದಸಿ ನ್ನ್ು ಮಾತ್ುಗಳನ್ುು ಮುಕಾುಯಗೆೊಳಿಸುತೆುೀನೆ. 
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(ಸಮಾರೊೆೀಪ್ ಸಮಾರಿಂಭಕೆಾ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಪೆೊರ:ಸಿ.ಈಶಾರಭಟಿ, ಕುಲಪ್ತಿಗಳು, ಕನಾಾಟಕ 
ಕಾನ್ೊನ್ು ವಿಶಾವಿದ್ಾಯಲಯ, ಇವರನ್ುು ಸ್ಾಾಗತಿಸಲಾಯಿತ್ು) 

 
         ಪೆೊರ:ಪಿ.ಈಶಾರಭಟಿ (ಕುಲಪ್ತಿಗಳು, ಕನಾಾಟಕ ಕಾನ್ೊನ್ು ವಿಶಾವಿದ್ಾಯಲಯ):-
ವೆೀದಕೆಯಲ್ಲಿ  ಆಸಿೀನ್ರಾಗಿರುವಿಂತ್ಹ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳಾದ್ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಹೆೊರಟ್ಟಿಯವರೆ, 
ಮಾಜಿ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳಾದ್ ಶ್ರೀ ಡಿ.ಎಚ.ಶಿಂಕರಮೊತಿಾಯವರ,ೆ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ಮಾಜಿ 
ಸದ್ಸಯರಾದ್ ಶ್ರೀ ಗೆೊೀಮಧ್ುಸೊದ್ನ್ರವರೆ, ಹಾಗೊ ಹೆೊಸದ್ಾಗಿ ಚುನಾಯಿತ್ರಾಗಿ ಆಯ್ಕಾಯಾಗಿ 
ಬಿಂದರುವ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ಹೆೊಸ ಸದ್ಸಯರಿಗೆ ಹಾದಾಕ ಅಭಿನ್ಿಂದ್ನೆಗಳನ್ುು ಮತ್ುು 
ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ುು ತಿಳಿಸುತೆುೀನೆ.  

       ಎಲಾಿ ಸದ್ಸಯರು ಎರಡು ದನ್ಗಳ ಈ ತ್ರಬೀೆತಿ ಶ್ಬಿರದ್ಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದದೀರಿ, ಇದ್ನ್ುು 
ಆಯೀಜಿಸಿರುವಿಂತ್ಹ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳಾದ್ ಬಸವರಾಜ ಹೆೊರಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ಅಭಿನ್ಿಂದ್ನೆಗಳನ್ುು 
ಸಲ್ಲಿಸುತೆುೀನ.ೆ ಸಿಂಸತಿುನ್ ವಯವಹಾರಗಳು ಉನ್ುತ್ ಮಟಿವನ್ುು ಮತ್ುು ಗುಣ್ಮಟಿವನ್ುು  
ಕಾಯುದಕೊೆಳೆೈವಿಂತ್ಹ ಕೆಲಸ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನಿಂದ್ ಆಗಬೀೆಕು ಎನ್ುುವುದ್ು ಈ ಶ್ಬಿರದ್ ಮೊಲ 
ಉದ್ೆದೀಶ. ಕನಾಾಟಕ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತ್ ಮತ್ುು ವಿಧಾನ್ಸಭೆಗಳು ಈಗಾಗಲೆೀ ಅನೆೀಕ 
ಕಾಯಾಕರಮಗಳನ್ುು ಹಮಿಾಕೆೊಿಂಡಿರುತ್ುವ.ೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ,  ಸ್ಾವಾಜನಕ ಮೌಲಯಗಳ ಬಗೆೆ, 
ಸಿಂಸದೀಯ ವಯವಹಾರಗಳ  ಉನ್ುತಿಯ ಬಗೆೆ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಯಾಕರಮಗಳ ದಕಾನ್ಲ್ಲಿಯ್ಕೀ ಈ 
ಕಾಯಾಕರಮವು  ನ್ಡಯೆುತಿುದ್ೆ. ನ್ಮಾ ದ್ೆೀಶದ್ ಬೆೀರ ೆ ರಾಜಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂವಿಧಾನ್ದ್ ಕುರಿತಾಗಲ್ಲ 
ಅಥವಾ ಸಿಂಸದೀಯ ಮೌಲಯಗಳ ಕುರಿತಾಗಲ್ಲ ದೀಘಾವಾಗಿ ಚಚೆಾ ಮಾಡಿರುವಿಂತ್ಹ 
ಉದ್ಾಹರಣೆಗಳು ಕಾಣ್ುವುದಲಿ. ಆದ್ರೆ ಕನಾಾಟಕ ರಾಜಯದ್ಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸವಾಗಿದ್ೆ.  

 ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ುು ಸ್ಾವಾಜನಕರು ಗಮನಸಿದ್ಾದರ.ೆ ಸಿಂವಿಧಾನ್ 
ರಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಂದ್ ವಿಚಾರಗಳು ಹೆೀಗೆ ಚಾಲನೆಗೊೆಿಂಡು ಅನ್ುಷಾಾನ್ಕೆಾ ಬಿಂದ್ವು ಮತ್ುು 

ಸಮಾರೀಪ 
ಸಮಾರಂಭ 
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ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಿವತ್ಾನೆಗ ೆಹೆೀಗ ೆದ್ಾರಿ ಮಾಡಿಕೆೊಟಿವು ಎಿಂಬುದ್ನ್ುು ನೆೊೀಡಿದ್ೆದೀವೆ. ಈ ತ್ರಬೀೆತಿ 
ಶ್ಬಿರದ್ ಸಮಾರೊೆೀಪ್ ಸಮಾರಿಂಭಕೆಾ ನ್ನ್ುನ್ುು ಆಹಾಾನಸಿದ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಬಸವರಾಜ ಶ್ವಲ್ಲಿಂಗಪ್ಪ 
ಹೆೊರಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ನಾನ್ು ವೆೈಯಕುಕವಾಗಿ ಅಭಿನ್ಿಂದ್ನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತೆುೀನ.ೆ ಇದ್ನ್ುು ಕನಾಾಟಕ ರಾಜಯ 
ವಿಶಾವಿದ್ಾಯಲಕೆಾ ನೀಡಿದ್ ಗೌರವ ಅಥವಾ ಶ್ಕ್ಷಕ ಸಮುದ್ಾಯಕಾೆ ನೀಡಿದ್ ಗೌರವ ಎಿಂದ್ು 
ತಿಳಿದ್ುಕೊೆಿಂಡಿದ್ದೆೀನೆ. ಮೀಲಾನೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಾಯವಿಂತ್ರು, ಪಾರಿಂಗತ್ರು, ಬುದಿಜಿೀವಿಗಳು ಹಾಗೊ 
ಸಮಾಜದ್ creamy layer ಅನ್ುು ನಾವು ಕಾಣ್ುತೆುೀವ.ೆ ಇದ್ಕೆಾಲಾಿ ಗೌರವ ಕೊೆಟಿ ಸಿಂದ್ಭಾ ಎಿಂದ್ು 
ನಾನ್ು ತಿಳಿದ್ುಕೊೆಳುುತೆುೀನೆ. ವೆೈಯಕುಕವಾಗಿ ನಾನ್ು ಅವರಿಗೆ ಧ್ನ್ಯವಾದ್ಗಳನ್ುು ಸಮಪಿಾಸುತೆುೀನೆ. 

 ಇನ್ುು ಈ ಸಮಾರಿಂಭವನ್ುು ಕಾನ್ೊನ್ು, ಸಿಂಸದೀಯ ವಯವಹಾರಗಳ ಹಾಗೊ ಸಣ್ಣ 
ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರಾದ್ ಮಾನ್ಯ ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧ್ುಸ್ಾಾಮಿ ರವರು ಉದ್ಾಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ನ್ುರಿತ್ 
ಸಿಂಸದೀಯ ಪ್ಟು ಹಾಗೊ ಕಾನ್ೊನ್ು ತ್ಜ್ಞರಾದ್ ಇವರು ತ್ಮಾ ಭಾಷಣ್ದ್ಲ್ಲಿ ಶೆರೀಷಾವಾದ್ 
ಮಾಗಾದ್ಶಾನ್ವನ್ುು ನೀಡಿದ್ರು. ಇವರ ಮಾಗಾದ್ಶಾನ್ ಅತ್ಯಿಂತ್ ಉಪ್ಯುಕುವಾಗಿತ್ುು ಎಿಂದ್ು 
ನಾನ್ು ಭಾವಿಸುತೆುೀನೆ. ನ್ಿಂತ್ರ ೮ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗೆೆ ಹಲವಾರು ನ್ುರಿತ್ ವಿದ್ಾಾಿಂಸರು, ಆ ಕ್ೆೀತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 
ಅನ್ುಭವ ಹಾಗೊ ಜ್ಞಾನ್ವನ್ುು ಸಿಂಪಾದಸಿಕೊೆಿಂಡು ಮುತ್ಸದಿಗಳ ವಿಚಾರಗಳನ್ುು ಮಿಂಡಿಸಿದ್ರು.  
ಮಾನ್ಯ ವಿರೊೆೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರು ಹಾಗೊ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಿಂತಿರಗಳಾದ್ ಶ್ರೀ 
ಸಿದ್ದರಾಮಯಯನ್ವರು ವಿಧೆೀಯಕಗಳು, ವಿತಿುೀಯ ಕಾಯಾಕಲಾಪ್ಗಳು ಹಾಗೊ ರಾಜಯದ್ 
ಅಭಿವೃದಿಯ ಪಾಲುದ್ಾರನಾಗಿ ಸ್ಾವಾಜನಕ ಲೆಕಾಪ್ತ್ರಗಳ ಸಮಿತಿಯ ಪಾತ್ರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಉಪ್ನಾಯಸ 
ನೀಡಿದ್ರು. ಮಾನ್ಯ ಕ.ೆಆರ್. ರಮೀಶ್ಕುಮಾರ್ ರವರು ವಿಧಾನ್ ಮಿಂಡಲದ್ ಸ್ಾಿಯಿ ಸಮಿತಿಗಳು, 
ಸದ್ನ್ ಸಮಿತಿಗಳು ಹಾಗೊ ಅವುಗಳ ಕಾಯಾನವಾಹಣೆ ಬಗೆೆ ಹಾಗೊ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಲ್. ಶಿಂಕರ್ ರವರು 
ಅಧಿವೆೀಶನ್ದ್ ಕಲಾಪ್ಗಳು, ಪ್ರಶೆಯುೀತ್ುರ ವೆೀಳೆ, ಗಮನ್ ಸ್ಳೆೆಯುವ ಸೊಚನೆ, ಶಯನ್ಯವೆೀಳೆ, 
ಸ್ಾವಾಜನಕ ಮಹತ್ಾದ್ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ, ಶ್ರೀ ವಿಶೆಾೀಶಾರಹೆಗಡ ೆ ಕಾಗೀೆರಿ ರವರು ಸಿಂವಿಧಾನ್ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ರ ನರಿೀಕ್ೆ ಹಾಗೊ ಶಾಸಕರ ಜವಾಬಾದರಿ ಬಗೆೆ, ಶ್ರೀ ಕ.ೆಟ್ಟ. ಶ್ರೀಕಿಂಠೀೆಗೌಡರು ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ 
ಶಾಸಕರ ಜವಾಬಾದರಿಗಳು, ಕತ್ಾವಯಗಳು ಮತ್ುು ಹಕುಾಗಳು, ಶಾಸನ್ ಸಭೆಯ ಪ್ರಿಭಾಷ,ೆ ಪ್ದ್ಬಳಕೆ, 
ಸಕಾರಾತ್ಾಕ ಧೆೊೀರಣೆಗಳ ಬಗೆೆ ಹಾಗೊ ಶ್ರೀ ಡಿ.ಹಚೆ್. ಶಿಂಕರಮೊತಿಾ ರವರು ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ 
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ಕಡಾಡಯ ಹಾಜರಾತಿ ಅವಶಯಕತ ೆ ಹಾಗೊ ಅನ್ುಸರಿಸಬೆೀಕಾದ್ ನಯಮಗಳ ಬಗೆೆ ಮತ್ುು ಮಾನ್ಯ 
ಗೆೊೀ. ಮಧ್ುಸೊಧ್ನ್ ರವರು ಹೃದ್ಯಿಂಗಮವಾಗಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮ ನವಾಹಣೆ ಬಗೆೆ 
ಉಪ್ನಾಯಸ ನೀಡಿದ್ರು. ಶ್ರೀ ಗೆೊೀ.ಮಧ್ುಸೊಧ್ನ್ ರವರು ಸದ್ಸಯರು ಶೆರೀಷಾವಾಗಿ ಅಿಂದ್ರೆ 
ಸತ್ಯಸಿಂಧ್ರಾಗಿ ಇದ್ಾದಗ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ೀೆರಿದ್ಿಂತ ೆಯಾರೊ ಏನ್ೊ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ ಆಗುವುದಲಿ ಎಿಂಬ 
ವಿಚಾರಗಳನ್ುು ಹೆೀಳಿದ್ರು. ಈ ೮ ಸೊಕುವಾದ್, ಕೌತ್ುಕಮಯ ವಿಚಾರಗಳ ಮಿಂಡನೆ ಆಗಿದ್ುದ, ಈ 
ಎಲಾಿ ವಿಚಾರಗಳ ಮೊಲ ಅಥವಾ ತಿರುಳನ್ುು ನೆೊೀಡಿದ್ಾಗ ಸಿಂಸದೀಯ ವಯವಸೆ್ಿ ಮತ್ುು 
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ಾಕೆಾ ಇರುವ ಸಿಂಬಿಂಧ್ ಏನ್ು ಎಿಂಬ ಪ್ರಶೆು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ುದ್ೆ. ತ್ದ್ನ್ಿಂತ್ರ ಸ್ಾವಾತಿರಕ ಮತ್ುು 
ಸ್ಾವಾಕಾಲ್ಲಕ ಮೌಲಯ ಹಾಗೊ ಅದ್ರ ಆದ್ಶಾಗಳನ್ುು ರಕ್ಷ್ಮಸಿಕೊೆಿಂಡು ಮೊಲ ಉದ್ೆದೀಶವನ್ುು 
ಕಾಯಾಗತ್ಗೊೆಳಿಸುವುದ್ೆೀ ಆಗಿದ್.ೆ ಜನ್ರ ಆಶೆಯೀತ್ುರಗಳನ್ುು ಪ್ರತಿನಧಿಸಿ, ಸ್ಾವಾಜನಕರ ಕಲಾಯಣ್ಕೆಾ 
ಶರಮಿಸಿ, ಮಾನ್ವ ಹಕುಾಗಳನ್ುು ಕಾಪಾಡಿ, ದ್ುಬಾಲ ಮತ್ುು ಅಲಪಸಿಂಖ್ಾಯತ್ರನ್ುು ಮೀಲೆತ್ುುವ ಹಾಗೊ 
ಆರ್ಥಾಕ ವಿಕಾಸವನ್ುು ಸ್ಾಧಿಸುತಾು, ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೊ ಆರ್ಥಾಕ ನಾಯಯವನ್ುು ಸ್ಾಧಿಸುತಾು 
ಸಮಾಜವನ್ುು ಸುವಣ್ಾಗೊೆಳಿಸುವುದ್ು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ಾದ್ ಉದ್ೆದೀಶವಾಗಿದ್.ೆ ಹಲವಾರು ಉದ್ೆದೀಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಈ ಉದ್ೆದೀಶಗಳು ಬಹಳ ಮಹತ್ಾವಾಗಿವ.ೆ ಸಿಂಸದೀಯ ವಯವಸೆ್ಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾಯಾವೆೀ ಈ ಎಲಾಿ 
ಉದ್ೆದೀಶಗಳನ್ುು ಈಡೀೆರಿಸುವುದ್ಾಗಿದ್ೆ. ಸಿಂಸದೀಯ ಮತ್ುು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ಾ ವಯವಸೆ್ಿಗ ೆ ಇರುವ 
ಸಿಂಬಿಂಧ್ವೆೀನೆಿಂದ್ರೆ, ಸಿಂಸದೀಯ ವಯವಸೆ್ಿ ಒಿಂದ್ು instrumental  ಅಥವಾ ಅದ್ೆೊಿಂದ್ು 
ಸ್ಾಧ್ವಾಗಿದ್ುದ, ಅದ್ರ ಮೊಲಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ಾ ಮೌಲಯಗಳನ್ುು ಸ್ಾಧಿಸಲು ಸ್ಾಧ್ಯವಾಗುತ್ುದ್ ೆ
ಎನ್ುುವುದ್ನ್ುು ಇತಿಹಾಸದ್ ಮೊಲಕ ಕಾಣ್ುತೆುೀವೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ಾ ಮೌಲಯಗಳನ್ುು ಸಿಂಸದೀಯ 
ವಯವಸೆ್ಿಯಲ್ಲಿ ಹೀೆಗೆ ಕಾಪಾಡಿಕೆೊಳುಬೆೀಕು ಎನ್ುುವುದ್ನ್ುು ನೆೊೀಡಿದ್ಾಗ ಇತಿುೀಚಿನ್ ಕೆಲವು 
ವಿಚಾರಗಳನ್ುು ಗಮನಸಬಹುದ್ು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ಾದ್ ಸಿಂಸದೀಯ ವಯವಸೆ್ಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಾವಾಜನಕ 
authority ಗಳು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜಗಳ ನ್ಡುವ ೆಸಮತೆೊೀಲನ್ ಸಿಂಬಿಂಧ್ ಏಪ್ಾಡಿಸುವ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡುತ್ುದ್ೆ. There are so many global challenges. During the last 25 
years, we have experienced how globalization has posed very tall 
challenges. There are social crisis and economic crisis. In agriculture 
and in various other fields we came across such crisis. During the last 
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25 years   there has been much thinking in European countries, 
America, South Africa and various other countries including in India  
as to how the present society can adhere to the values of 
parliamentary affairs, constitutionalism  and also democracy. We are 
preparing for next millennium. How to prepare for the next one 
thousand years? We have to prepare in such a way that in the field of 
agriculture, business, education, technology, science, in all there 
spheres we have to excel in such a way that the whole society should 
be able to cope-up with all such developmental challenges and make 
the life of people very much comfortable because, the basic objective of 
Indian Constitution is to bring social transformation.  ಸ್ಾಮಾಜಿಕ 
ಪ್ರಿವತ್ಾನೆಯನ್ುು ತ್ರಬೀೆಕೆಿಂಬ ಮೊಲ ಉದ್ೆದೀಶವು ಭಾರತ್ದ್ ಸಿಂವಿಧಾನ್ದ್ಲ್ಲಿದ್ೆ. ಒಿಂದ್ು 
ಪ್ರಿವತ್ಾನೆಯನ್ುು ತ್ರುವಾಗ, there is also a need to balance between the past 
and the present. ನ್ಮಾ culture, tradition or historical lesson ಗಳೆಲಿವೂ ಏನದ್ೆ, 
ಇವುಗಳನ್ುು ಬಿಟುಿ ಹೆೊಸದ್ನ್ುು ತ್ರುವುದ್ಕಾೆ ಆಗುವುದಲಿ. ಹೊೆಸದ್ನ್ುು ಸ್ಾಧಿಸುವ ಜೆೊತೆಯಲ್ಲಿ 
ಹಳೆಯದ್ನ್ೊು ಸಹ continue ಮಾಡಬೀೆಕಾಗುತ್ುದ್ೆ. There is a change with 
continuity. That is the principle which we have to accept. The basic 
propositions are  to be maintained. Parliamentary Institutions operate 
as power management tools. These are the words of Gabriela Nemtoi 
who is a Romanian Scholar who elaborately discusses about the role of 
parliamentary system in a modern democratic world. Thus,  it is 
essential to keep in mind the basic ideas with which our political 
system has evolved these propositions. In fact, we come across the 
basic objectives of Parliamentarism  or Parliamentary system.  
ಸಿಂಸದೀಯ ವಯವಹಾರದ್ ಮೊಲಭೊತ್ ಲಕ್ಷಣ್ಗಳು ಅಥವಾ ಅಿಂಶಗಳು ಯಾಯವುವು ಎಿಂಬುದ್ನ್ುು 
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ಮದ್ಲು ಗಮನಸಬೀೆಕಾಗಿದ್ೆ.  First of all, there should be effective 
representation.  Walter Bagehot an eminent scholar in English 
Constitutional Law says,’್ First, you must establish a very good 
Legislature.’್ಒಿಂದ್ು ಬಾರಿ ಒಿಂದ್ು ಒಳೆುಯ ಶಾಸಕಾಿಂಗವನ್ುು ಸ್ಾಿಪ್ನೆ ಮಾಡಿ ನ್ಿಂತ್ರ ಅದ್ರ 
ಎಲಿ ಗುಣ್ಲಕ್ಷಣ್ಗಳನ್ುು ಮುಿಂದ್ುವರಿಸಬೆೀಕಾಗುತ್ುದ್ೆ.  ಅದ್ರ basic commitments 
ಗಳಾಗಿರುವ democratic values, protection of human rights and social 
development, ಇವುಗಳ ಬಗೆೆ ಇರುವಿಂತ್ಹ commitments ಗಳನ್ುು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡುವ 
ಕೆಲಸವನ್ುು ಮಾಡುವುದ್ರಿಿಂದ್   ಒಿಂದ್ು ಶಾಸಕಾಿಂಗ ಎನ್ುುವುದ್ು ಹೆಚುಿ ಯಶಸಿಾಯಾಗುತ್ುದ್ೆ.  
ಸಿಂಸದೀಯ ಪ್ದ್ಿತಿ ಎನ್ುುವುದ್ು ಯಶಸಿಾಯಾಗಬೆೀಕಾದ್ರ,ೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಿಂದ್ು ಉತ್ುಮವಾದ್ 
ಪಾಲ್ಲಾಮಿಂಟ್ ಇರಬೀೆಕಾಗುತ್ುದ್ೆ. ಒಳುೆಯ ಪಾಲ್ಲಾಮಿಂಟ್ ಯಾವ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೀೆಕೆಿಂದ್ರೆ, 
there should be representation from all the sections of the Society. 
ಮಹಿಳೆಯವರು, ಹಿಿಂದ್ುಳಿದ್ ವಗಾದ್ವರು ಅಥವಾ ಅಲಪಸಿಂಖ್ಾಯತ್ರು ಸಹ ಇದ್ರ ಸದ್ಸಯರುಗಳಾದ್ರ,ೆ 
ಬಹು ಸಿಂಸೃತಿಯ ಶಾಸಕಾಿಂಗವನ್ುು ನಾವು ಕಾಣ್ಬಹುದ್ಾಗಿದ್.ೆ ಇಿಂತ್ಹ ಅವಕಾಶವನ್ುು 
ಕಲ್ಲಪಸಿಕೆೊಟಿರ ೆ ಎಲಿ ವಗಾದ್ವರು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿಂತ ೆ ಆಗುತ್ುದ್ೆ. ಅವರೆಲಿರಿಗೊ ಪಾತಿನಧ್ಯವನ್ುು 
ಕಲ್ಲಪಸಿಕೆೊಟಿಿಂತಾಗುತ್ುದ್ೆ. ಅವರ ಹಿತಾಸಕುಗಳನ್ುು ರಕ್ಷಣ ೆಮಾಡಿದ್ಿಂತಾಗುತ್ುದ್ೆ.  Edmund Burke 
says that the legislators are not the ambassadors of their specific 
Constituencies.  ವಿಧಾನ್ಸಭಾ ಸದ್ಸಯರಾದ್ವರು ಜನ್ರಿಿಂದ್ ಚುನಾಯಿತ್ರಾಗಿ ಬಿಂದ್ಾಗ, ಅ 
constituency ಯ ಸದ್ಸಯರು ಎಿಂದ್ು  ತಿಳಿದ್ುಕೆೊಳುುವುದ್ಕೆಾ ಸ್ಾಧ್ಯವಾಗುವುದಲಿ. ಏಕೆಿಂದ್ರ,ೆ 
ಅವರು ಇಡಿೀ ಸಮಾಜವನ್ುು ಪ್ರತಿನಧಿಸುತಾುರೆ. ಸಿಳಿೀಯ ಸಿಂಸೆ್ಿಗಳಿಿಂದ್ ಚುನಾಯಿತ್ಗೆೊಿಂದ್ವರು, 
ಪ್ದ್ವಿೀಧ್ರರ ಕ್ೀೆತ್ರಕೆಾ ಸಿಂಬಿಂಧ್ಪ್ಟಿವರು ಮತ್ುು ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೀತ್ರಕೆಾ ಸಿಂಬಿಂಧ್ಪ್ಟಿವರು ತ್ಮಾತ್ಮಾ 
ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಿೀಮಿತ್ಗೆೊಳುುವುದ್ಕೆಾ ಸ್ಾಧ್ಯವಾಗುವುದಲಿ ಏಕೆಿಂದ್ರ,ೆ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ಈ ಎಲಿ 
ಕ್ೆೀತ್ರಗಳಿಗೆ ಸ್ೀೆರಿದ್ಿಂತ್ಹ ಸದ್ಸಯರುಗಳು ಸಮಾಜದ್ ಪ್ರತಿನಧಿಗಳಾಗಿರುತಾುರೆ. ಈ ಅಿಂಶವನ್ುು 
ಗಮನ್ದ್ಲ್ಲಿಟುಿಕೊೆಿಂಡು ಕಲೆಸ ಮಾಡಬೀೆಕಾಗುತ್ುದ್ೆ. ಈ ರಿೀತಿ ಎಲಿ ಜನ್ಪ್ರತಿನಧಿಗಳು ಕೆಲಸ 
ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಭಿಕ್ಾ ಆಡಳಿತ್ ನ್ಡಸೆುವುದ್ಕೆಾ ಸ್ಾಧ್ಯವಾಗುತ್ುದ್ೆ ಮತ್ುು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಾಮರಸಯವಿರುತ್ುದ್ೆ. ಎಲಿ 
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ವಿಚಾರಗಳನ್ುು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಿಂಬಿಸುವುದ್ಕೆಾ ಸ್ಾಧ್ಯವಾಗುತ್ುದ್.ೆ  Edmund Burke ಅವರು ‘…general 
good, resulting from the general reason of the whole….’್ಎಿಂದ್ು ಹೆೀಳಿದ್ಾದರ.ೆ 

 ದಾಸದ್ನ್ ಪ್ದ್ಿತಿಯಲ್ಲಿ  ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತ್ುು 2ನೆೀ ಸದ್ನ್ವಾಗಿದ್ೆ. ಯಾವುದ್ು opposable 
interest ನ್ುು ಪ್ರತಿನಧಿಸಿದ್ರೆ, ಆಗ ದಾರುಕು ಆಗುವುದಲಿ. ಇಲಿದದ್ದರೆ ಮದ್ಲನೆಯ ಸದ್ನ್ಕೊಾ 
ಎರಡನೆಯ ಸದ್ನ್ಕೊಾ ಯಾವುದ್ೆೀ ವಯತಾಯಸ ಇಲಿದ್ಿಂತಾಗುತ್ುದ್ೆ. ಎರಡನೆಯ ಸದ್ನ್ದ್ 
ಅವಶಯಕತೆಯ್ಕೀನ್ು ಎನ್ುುವುದ್ರ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾಗಳು ನ್ಡದೆ್ಾಗ, opposable interest second 
chamber ನ್ಲ್ಲಿ reflect ಆದ್ಾಗ ಮದ್ಲನೆ ಸದ್ನ್ದ್ dominant views ನ್ುು counter or 
ಚಾಲೆಿಂಜ್ ಮಾಡುವಿಂತ್ಹ ವಿಚಾರಗಳು ಎರಡನೆಯ ಸದ್ನ್ದಿಂದ್ ಬರುವುದ್ಕೆಾ ಸ್ಾಧ್ಯವಾಗುತ್ುದ್.ೆ 
ಎರಡನೆಯ ಸದ್ನ್ ಯಶಸಿಾಯಾಗುವುದ್ು ಆ ರಿೀತಿಯ diverse interest ಇದ್ಾದಗ ಮಾತ್ರ. 
Michael Foucault says,’್Power is ubiquitous.’್ಇದ್ು ಎಲಿ ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ ಹರಿದ್ುಹಿಂಚಿ 
ಹೆೊೀಗಿದ್.ೆ ಬೆೀರಬೆೆೀರ ೆಪ್ವರ್ ಸ್ಿೆಂಟರ್ಗಳಿವೆ ಅವುಗಳನ್ುು represent ಮಾಡುವಿಂತ್ಹ ಅಗತ್ಯವಿದ್ೆ.  
ನ್ಿಂತ್ರ,್ ‘the legislators must be more effective public communicators’್
ಎಿಂಬುದ್ು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಿಂತ್ಹ ಅಿಂಶವಾಗಿದ್.ೆ ಮಿೀಡಿಯಾ, ವೆಬ್ಸ್ೈೆಟ್ ಮತ್ುು 
ಸ್ೊೆೀಷ್ಟಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾಗಳ ಬಗೆೆ ಮಾನ್ಯ ಗೆೊೀ.ಮಧ್ುಸೊದ್ನ್ರವರು ಪ್ರಸ್ಾುಪ್ ಮಾಡಿದ್ಾದರ.ೆ  
ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಪ್ಿಂಚಕೆಾ ಜನ್ರನ್ುು ತೆರೆದಡುವಿಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನ್ುು ಶಾಸಕಾಿಂಗ ಮಾಡಬೀೆಕಾಗಿದ್ೆ. ಆ 
ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ುು ತೆರೆದಡುವಿಂತ್ಹ ಕತ್ಾವಯ ಶಾಸಕಾಿಂಗದ್ ಮೀಲ್ಲದ್.ೆ ಏತ್ಕೊೆಾೀಸಾರ ಒಿಂದ್ು ಒಳೆುಯ 
ಶಾಸಕಾಿಂಗ ಬೆೀಕು ಮತ್ುು ಅದ್ು ಏತ್ಕೊೆಾೀಸಾರ ಯಶಸಿಾಯಾಗಬೆೀಕು ಎನ್ುುವ ಅಿಂಶವನ್ುು 
ಗಮನಸಬೀೆಕಾಗುತ್ುದ್ೆ.  

 ‘Public authorities should keep a good relationship with the civil 
Society’್is one more important aspect. ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ್ೆೊಿಂದಗೆ ಒಿಂದ್ು ಒಳೆುಯ 
ಸಿಂಬಿಂಧ್ವನ್ುು ಇಟುಿಕೆೊಳುಬೆೀಕಾಗುತ್ುದ್ೆ. Lobbies ಇರಬಹುದ್ು, ಶಾಸಕಾಿಂಗ ವಯವಸೆ್ಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ೆಲಿ 
ವಯಕುವಾದ್ಾಗ, ಸಮುದ್ರ ಮಿಂಥನ್ ನ್ಡದೆ್ಿಂತ್ಹ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಅಮೃತ್ ದ್ೊೆರಯೆುವ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ 
ಶಾಸಕಾಿಂಗ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ುಮ ರಿೀತಿಯ ಚಚಾೆಗಳು ನ್ಡಯೆುವ ಮೊಲಕ ಒಳೆುಯ ಫಲ್ಲತಾಿಂಶ 
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ದ್ೆೊರೆಯುವಿಂತ್ಹ ಅವಶಯಕತೆ ಇದ್ೆ.  Code of Conduct for Parliamentarians ಎಿಂದದ್.ೆ 
ಒಳೆುಯ ಶಾಸಕಾಿಂಗ ಎಿಂದ್ು ಅನಸಿಕೊೆಳುಬೆೀಕಾದ್ರ ೆಅಲ್ಲಿನ್ ಜನ್ರು ಒಳೆುಯವರಾಗಿರಬೆೀಕಾಗುತ್ುದ್ೆ. 
ಜನ್ಪ್ರತಿನಧಿಗಳು ಯಾವುದ್ೆೀ ಸಿೀಮಿತ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಕುಚಿತ್ ಅಭಿಪಾರಯಗಳನ್ುು ಅಥವಾ 
ಧೆೊೀರಣೆಗಳನ್ುು ಹೊೆಿಂದ್ದ್ೆೀ ವಿಶಾಲ ಹೃದ್ಯದಿಂದ್ ಜನ್ರ ಅಭುಯದ್ಯಕಾೆ ಅನ್ುಕೊಲವಾಗುವ 
ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂವಿಧಾನ್ದ್ತ್ುವಾದ್ ಅಧಿಕಾರವನ್ುು ಯಾವ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೆೀಕು ಎನ್ುುವ ನಟ್ಟಿನ್ಲ್ಲಿ 
ಆಲೆೊೀಚನೆ ಮಾಡುವಿಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನ್ುು ಮಾಡಬೀೆಕಾಗಿದೆ್. ಶಾಸಕಾಿಂಗಗಳಿಗ ೆಏತ್ಕೊೆಾೀಸಾರ Code 
of Conduct ನ್ುು Parliamentarians ಗೆ ವಿಧಿಸಬೆೀಕೆಿಂದ್ರೆ, ಲಾಯಸ್ಾ, ಜಡಿ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ುು 
ವೆೈದ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೃತಿು ಪ್ರತೆಗ ೆ ಒಿಂದ್ು ನಯಮಗಳನ್ುು ರೊಪಿಸಲಾಗಿದ್ಯೆೀ 
ಅದ್ೆೀ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಿಗೊ ಸಹ ಅನ್ಾಯಿಸಬೀೆಕೆನ್ುುವುದ್ು ನ್ನ್ು ಭಾವನೆಯಾಗಿದೆ್.  ಒಿಂದ್ು 
ವಾಕಯವನ್ುು ನಾನ್ು ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಸಿಕೊೆಳುವುದ್ಕಾೆ ಬಯಸುತಿುದ್ೆದೀನೆ.   The relevant portion in 
‘Foreword’ of ‘Background Study; Professional and Ethical Standards for 
Parliamentarians’್reads as follows;  

“…The regulation of parliamentary behaviour and ethics 
standards is an essential element to secure public trust in the 
efficacy, transparency and equity of democratic systems, as well 
as to foster a culture of public service that favours public 
interest over private gains…” 

ಸಾಿಂತ್ ಲಾಭವನ್ುು ಆಪೆೀಕ್ಷ್ಮಸದ್ೆೀ ಸ್ಾವಾಜನಕ ಹಿತಾಸಕುಯನ್ುು ಪೆೊೀಷ್ಟಸುವಿಂತ್ಹ ಸಿಂಸೃತಿಯನ್ುು 
ನಾವು ಬೆಳೆಸಿಕೊೆಳುಬೆೀಕಾಗುತ್ುದ್ೆ. ಇದ್ನ್ುು ಮಾಡಬೀೆಕಾದ್ರೆ, code of conduct is essential.  
‘Streamlining the legislative process’, is another important aspect. 
ಕಾನ್ೊನ್ುಗಳನ್ುು ಏತ್ಕೊೆಾೀಸಾರ ಮಾಡಬೀೆಕು ಎಿಂಬುದ್ರ ಬಗೆೆ, there is very good 
observation by ‘Jeremy Bentham’.್ ್ He says, ‘Public good are to the 
object of every legislator’್and ‘general utility is to be the foundation of 
every reasoning.’ ಸ್ಾವಾಜನಕ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಕಾನ್ೊನ್ುಗಳನ್ುು ಮಾಡಬೀೆಕಾಗಿದ್.ೆ ಅವರು 
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ಯೀಚನೆ ಮಾಡುವಿಂತ್ಹ ರಿೀತಿ ಯಾವ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೀೆಕೆಿಂದ್ರೆ, ಸ್ಾವಾಜನಕರ ಉಪ್ಯೀಗಕೆಾ 
ಈ ಯೀಜನೆ ಅನ್ುಕೊಲವಾಗುತ್ುದ್ಯೆೀ ಇಲಿವೀ ಎನ್ುುವುದ್ನ್ುು ಗಮನ್ದ್ಲ್ಲಿಟುಿಕೊೆಿಂಡು ಈ 
ಕೆಲಸವನ್ುು ಮಾಡಬೀೆಕಾಗಿದ್ೆ.  Parliaments should exercise more effective 
oversight of the executive and to be more active in transnational 
collaborations.  ಇವಲೆಿವೂ ಪಾಲ್ಲಾಮಿಂಟ್ಗೆ ಮತ್ುು ಸಿಂಸತಿುಗ ೆಬಿಟ್ಟಿರುವಿಂತ್ಹ ಕೆಲಸವಾಗಿದ್ೆ. 
ರಾಜಯ ಸಕಾಾರಗಳು ಸಹ ಕೆಲವು ಅಿಂತ್ರರಾಷ್ಟರೀಯ ನೀತಿಗಳ ಬಗೆೆ ಚಚಾೆ ಮಾಡಬೀೆಕಾಗಿರುವಿಂತ್ಹ 
ಅಗತ್ಯವಿದ್.ೆ ಉದ್ಾಹರಣೆಗ ೆಹೆೀಳಬೆೀಕಾದ್ರ,ೆ ಕೃಷ್ಟ ನೀತಿಯ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾ ಮಾಡುವಾಗ ಡಬೊಿಾ.ಟ್ಟ.ಓ. 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಟ ಒಪ್ಪಿಂದ್ವೆನ್ುುವುದ್ು ನಜವಾಗಿಯೊ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಅನ್ುಕೊಲ ಮಾಡಿಕೆೊಡುತ್ುದ್ಯೆೀ 
ಇಲಿವೀ ಅಥವಾ ಇದ್ರಿಿಂದ್ ಏನಾದ್ರು ತೆೊಿಂದ್ರಗೆಳು ಇವೆಯ್ಕೀ ಎನ್ುುವುದ್ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾ 
ಮಾಡುವಿಂತ್ಹ ಅಗತ್ಯವಿದ್.ೆ   

ಸಿಂಸದೀಯ ವಯವಹಾರಗಳ ಒಿಂದ್ು ಸಿಂಸೆ್ಿ ಹೆೀಗ ೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ಾದ್ ಮೌಲಯಗಳನ್ುು ಎತಿು 
ಹಿಡಿಯುವಿಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನ್ುು ಮಾಡುತೆುಿಂದ್ು ಹೆೀಳುವುದ್ಾದ್ರೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ಾ ಮದ್ಲೊೆೀ ಅಥವಾ 
ಸಿಂಸದೀಯ ವಯವಸೆ್ಿ ಮದ್ಲೆೊೀ ಎನ್ುುವ ಪ್ರಶೆು ಬಿಂದ್ಿಂತ್ಹ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ representative 
system ನ್ಲ್ಲಿ ಎರಡೊ ಸಹ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ುದ್ೆ. ಆದ್ರೊ ಸಹ ಸಿಂಸದೀಯ ವಯವಹಾರ ಎನ್ುುವುದ್ು 
ಒಿಂದ್ು ದ್ೊೆಡಡ ಪಾತ್ರವನ್ುು ವಹಿಸುತ್ುದ್ೆ. ಉದ್ಾಹರಣೆಗೆ ಹೆೀಳಬೆೀಕಾದ್ರ,ೆ ಭಾರತ್ದ್ ಇತಿಹಾಸದ್ಲ್ಲಿ 
ಕಿಂಡು ಬರುವಿಂತ್ಹ dominant views ಇರಬಹುದ್ು, ಇಿಂಗೆಿಿಂಡ್ನ್ಲ್ಲಿ ಕಳೆದ್ ಒಿಂದ್ು ಸ್ಾವಿರ 
ವಷಾಗಳ ಹಿಿಂದನಿಂದ್ ಬಳೆೆದ್ು ಬಿಂದರುವಿಂತ್ಹ ಸ್ಾವಾಜನಕ ಇತಿಹಾಸ ಯಾವ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ೆ 
ಎಿಂದ್ರೆ, it is the parliament which could be exclusively responsible for 
up warding the human rights or interest of a common man. ಸ್ಾಮಾನ್ಯ 
ಜನ್ರಿಗ ೆಯಾವ ರಿೀತಿಯ ಕಾನ್ೊನ್ುಬೆೀಕು, ಮಹಿಳಯೆ ರಕ್ಷಣೆಗ ೆಅಥವಾ ಅಲಪ ಸಿಂಖ್ಾಯತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗ ೆ
ಮತ್ುು ಜಿೀತ್ ಪ್ದ್ಿತಿಯ ನಮೊಾಲನೆಗ ೆ ಯಾವ ಕಾನ್ೊನನ್ ಅಗತ್ಯವಿದ್ೆ ಎನ್ುುವುದ್ನ್ುು 
ಪಾಲ್ಲಾಮಿಂಟ್ ನಣ್ಾಯ ಮಾಡುತ್ುದ್ೆ. ಮಾನ್ವ ಹಕುಾಗಳನ್ುು ಯಾವ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣ ೆ
ಮಾಡಬೀೆಕು ಎನ್ುುವ ನಟ್ಟಿನ್ಲ್ಲಿ Magna Carta ನಿಂದ್ ಮಾನ್ವ ಹಕುಾಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಿದ್ೆ 
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1998ವರವೆಿಗೊ ಇಿಂಗೆಿಿಂಡ್ ಪಾಲ್ಲಾಮಿಂಟ್ ಮಾಡಿರುವಿಂತ್ಹ ಹಲವಾರು ಕಾನ್ೊನ್ುಗಳ ಮೊಲಕ 
ಮಾವನ್ ಹಕುಾಗಳು ಎನ್ುುವುದ್ು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳದೆ್ು ಬಿಂದದ್.ೆ    

        ಒಿಂದ್ು ಅಲ್ಲಖಿತ್  ಸಿಂವಿಧಾನ್ ಪ್ದ್ಿತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಸತ್ುು human rights system 
ಅನ್ುು ಎತಿುಹಿಡಿಯುವಿಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನ್ುು ಮಾಡಿತ್ುು.  ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನ್ಮಗೆ ವಯಕುವಾಗುವ ವಿಚಾರ 
ಏನೆಿಂದ್ರೆ, it is the parliamentarianism which has given rise to the better 
protection of democratic values. ಅದ್ೀೆರಿೀತಿ ಭಾರತ್ದ್ಲೊಿ ಕೊಡ ಮದ್ಲು ಸಭಾ-
ಸಮಿತಿ ಎಿಂಬುದ್ೊೆಿಂದತ್ುು.  ಅಿಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚುಿ ಜನ್ ಸ್ೀೆರುತಿುದ್ದರು.  ಹಳಿುಗಳ ಮಟಿದ್ಲ್ಲಿ, groups 
of villages ಮಟಿದ್ಲ್ಲಿ, republic ಮಟಿದ್ಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸುತಿುದ್ದರು.  ಬೆೀರ ೆ ಬೆೀರೆ 
ಹಿಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಸಿಂಸದೀಯ ಪ್ದ್ಿತಿ ಬೆಳೆದ್ು ಬಿಂತ್ು. Indigenous Representative System, 
ಇದ್ು ಒಿಂದ್ು ಸಿಂಸೃತಿಯನ್ುು ಬೆಳೆಸಿಕೆೊಿಂಡು ಬಿಂದತ್ುು.  ಪ್ಿಂಚಾಯಿತಿ ಎಿಂದ್ರೀೆನ್ು, ಅಥವಾ ಹೆೀಗ ೆ
ಎಲಿರೊ ಒಟಾಿಗಿ ಸ್ಾವಾಜನಕ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತಿೀಮಾಾನ್ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ ಸ್ಾಧ್ಯವಿದ್;ೆ ಕಾಯಾಗತ್ 
ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ ಸ್ಾಧ್ಯವಿದ್ ೆ ಎನ್ುುವುದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ಪ್ಕಾವಾದ್ ನಣ್ಾಯಗಳನ್ುು ಹುಟುಿ ಹಾಕದ್ರು.  
ಮಧ್ಯ ಕಾಲದ್ವರಗೆ ೆಹಿೀಗಯೆ್ಕೀ ನ್ಡಯೆಿತ್ು.  ಆದ್ರ ೆವಸ್ಾಹತ್ುಶಾಹಿಯ ಸಂದರ್ಯದ್ಲ್ಲಿ Native 
Representative System ನಾಶವಾಗಿದ್ದನ್ುು ನೆೊೀಡುತೆುೀವ.ೆ  ಅದ್ಕೆಾ ವಿರುದ್ಿವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ 
ಮೊಲಕ ಜನ್ ತ್ಮಗೆ ಒಿಂದ್ು ರಿೀತಿಯ ಸಿಂಸದೀಯ ವಯವಸೆ್ಿ ಬೆೀಕು ಎನ್ುುವಿಂತ್ಹ ಬೀೆಡಿಕೆಯನ್ುು 
ವಯಕುಪ್ಡಿಸಿದ್ರು.  ಆಗ ಬಿರಟ್ಟಷರು ಕೆಲವು ಕಾನ್ೊನ್ುಗಳ ಮೊಲಕ ಸಿೀಮಿತ್ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ 
ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೆೊಟುಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ಾದ್ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣ್ಗಳನ್ುು ಅಳವಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ು ಮಾಡಿದ್ರು.  
1861 Charter Act (The Indian Councils Act) ನ್ಲ್ಲಿ 6 ರಿಿಂದ್ 12 ಜನ್ ಪ್ರತಿನಧಿಗಳು 
ಗವನ್ಾರ್ ಜನ್ರಲ್ ಅವರಿಗ ೆ advice ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ ಕೌನಸಲ್ ಎಿಂಬುದ್ನ್ುು ಮಾಡಿಕೊೆಿಂಡರು.  
1892ರಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಸಿಂಖ್ೆಯಯನ್ುು 10 ರಿಿಂದ್ 16ಕೆಾ ಏರಿಸಲಾಯಿತ್ು.  1909ರಲ್ಲಿ Minto-Morley 
reforms ನ್ಲ್ಲಿ 60ಜನ್ರ ಏಕ ಸದ್ನ್ದ್ ಪ್ದ್ಿತಿಯನ್ುು ತ್ಿಂದ್ರು.  ಅದ್ರಲ್ಲಿ communal 
representation ಇದ್ದರೊ ಕೊಡ ಸಾಲಪಮಟ್ಟಿಗಾದ್ರೊ semblance of democracy 
ಇದ್ುದದ್ನ್ುು ನೆೊೀಡುತೆುೀವೆ.  1919ರಲ್ಲಿ ದಾಸದ್ನ್ ಪ್ದ್ಿತಿಯನ್ುು ಮದ್ಲನೆ ಬಾರಿಗ ೆಪ್ರಿಚಯಿಸಿದ್ರು.  
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60 ಜನ್ ಮೀಲಾನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ುು 160 ಜನ್ ಕೆಳಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.  ಇದ್ರಲ್ಲಿ100 ಜನ್ 
ಚುನಾಯಿತ್ರಾಗಿದ್ುದ ಮತ್ುು ಇನ್ುು ಕೆಲವರು ಚುನಾಯಿತ್ರಲಿದ್ Official Members ಗಳಿದ್ದರು.  
1935ರಲ್ಲಿ 150 ಸದ್ಸಯರು ಮೀಲಾನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ುು 250 ಸದ್ಸಯರು ಕೆಳಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಹಿೀಗೆ 
ರಾಜಕೀಯ ಮುತ್ಸದಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಾಾತ್ಿಂತ್ರಾ ಹೆೊೀರಾಟಗಾರರಿಗ ೆ ಭಾಗವಹಿಸುವುದ್ಕಾೆ ಅವಕಾಶ 
ಕೆೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಿಂದ್ ಕೀೆಿಂದ್ರದ್ ಮತ್ುು ರಾಜಯಗಳ ಹಿಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಬೆೀರ ೆಬೆೀರ ೆಕಡೆ ಪ್ರತಿನಧಿತ್ಾದ್ ಪ್ದ್ಿತಿ ಬೆಳೆದ್ು 
ಬರಲು ಕಾರಣ್ವಾಯಿತ್ು.  Constituent Assembly debates ಅಥವಾ ಸಿಂವಿಧಾನ್ ರಚನಾ 
ಸಭೆಯನ್ುು ಮಾಡಿದ್ ಸಂದರ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ನ್ಮಗೆ ಸಿಕಾದ್ ಬಹಳ ದ್ೆೊಡಡ ಕೆೊಡುಗೆ ಎಿಂದ್ರೆ, ಬಹಳ 
ಜ್ಞಾನ್ವಿಂತ್ರಾದ್ಿಂತ್ಹ, ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಕ್ೆೀತ್ರದ್ ಅನ್ುಭವವನ್ುು ಹೊೆಿಂದದ್ಿಂತ್ಹ, ಸ್ಾಾತ್ಿಂತ್ರಾ 
ಹೆೊೀರಾಟದ್ ಹಿನೆುಲೆಯಲ್ಲಿ ತ್ಮಾ ಜಿೀವನ್ವನ್ುು ಮುಡುಪಾಗಿಟುಿಕೊೆಿಂಡಿಂತ್ಹ ವಯಕುಗಳು 
Constituent Assembly Members ಆಗಿ ಬಿಂದ್ರು.  ಡಾ:ಬಿ.ಆರ್.ಅಿಂಬೀೆಡಾರ್, ಶ್ರೀ 
ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು,  ಶ್ರೀ ಕೃಷಣಸ್ಾಾಮಿ ಹಿೀಗ ೆ ಹಲವಾರು ಮುತ್ಸದಿಗಳು ಬಿಂದ್ರು.  ಇವರು 
ಸಿಂವಿಧಾನ್ ರಚನೆಯ ದ್ೆೊಡಡ ಕಾಯಾದ್ಲ್ಲಿ ಕೆೈಜೆೊೀಡಿಸಿದ್ರು.  ವಿಶಾದ್ಲೆಿೀ ಮಾದ್ರಿಯಾದ್ 
ಸಿಂವಿಧಾನ್ ಬರುವುದ್ಕೆಾ Parliamentary System or Parliamentarianism ಅಥವಾ 
ಸಿಂಸದೀಯ ಪ್ದ್ಿತಿ ಮೊಲಕ  ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ಾದ್ ಮೌಲಯಗಳನ್ುು ಎತಿು ಹಿಡಿಯುವಿಂತ್ಹ ಕೆಲಸ 
ನ್ಡಯೆಿತ್ು.  ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ಾದ್ ಬುನಾದ ಹಾಕುವಿಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನ್ುು ಸಿಂಸದೀಯ ವಯವಹಾರಗಳ ಸಿಂಸೆ್ಿ 
ಮಾಡುವಿಂತಾಯಿತ್ು. ಜನ್ರಲೆಿರೊ ಕೆೈಗೊಡಿಸುವುದ್ರ ಮೊಲಕ ಇದ್ು ಯಶಸಿಾಯಾದ್ುದ್ನ್ುು 
ನೆೊೀಡುತುೆೀವೆ.  ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ಾವಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಿಂಸದೀಯ ವಯವಸೆ್ಿಯಾಗಲ್ಲ ಒಿಂದ್ು ದನ್ದ್ 
ವಯವಹಾರ ಅಲಿ.  ಇದ್ು ನರಿಂತ್ರವಾದ್ ಕರಯ್ಕ.  ಸಮಾಜ ಮತ್ುು ಜನ್ರಲೆಿರೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ೀೆರಬೆೀಕು 
ಮತ್ುು ಪ್ರತಿ ದವಸ ಅವರ commitment revive ಮಾಡುತಾು ಹೊೆೀಗಬೆೀಕು ಮತ್ುು ಅದ್ು 
ನರಿಂತ್ರವಾಗಿರಬೆೀಕು ಎನ್ುುವಿಂತ್ಹ ವಿಚಾರ ಬಿಂತ್ು.  ಮಹಾತ್ಾ ಗಾಿಂಧಿೀಜಿಯವರು, ಯಾವುದ್ೆೀ 
ಒಿಂದ್ು ಸ್ೀೆವೆಯನ್ುು ಮಾಡುವುದ್ಕಾೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ುು ಚಲಾಯಿಸುವುದ್ಾದ್ರೆ ಅಿಂತ್ಹ ಸಂದರ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಆ 
ಅಧಿಕಾರ ಗುಣ್ವಧ್ಾಕವಾಗುತ್ುದ್ೆ ಎಿಂದ್ು ಹೆೀಳಿದ್ರು.  ಏಕೆಿಂದ್ರ,ೆ ಅದ್ರ ಮೊಲಕ ಒಿಂದ್ು ಸ್ೀೆವೆ 
ಎನ್ುುವುದ್ು ಆಗುತ್ುದ್ೆ.  ಆದ್ರೆ ಆ ಒಿಂದ್ು ಅವಕಾಶವನ್ುು ಪ್ಡಯೆುವುದ್ಕಾಾಗಿ ಮತ್ವನ್ುು 
ಪ್ಡದೆ್ುಕೊೆಿಂಡು, ಆ ಮೊಲಕ ಅಧಿಕಾರವನ್ುು ಹೊೆಿಂದ್ುವಿಂಥದ್ುದ it is an apportion of that 
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particular process ಎನ್ುುವ ಮಾತ್ನ್ುು ಹೆೀಳಿದ್ರು.  ಈ ಒಿಂದ್ು ತ್ರಬೀೆತಿ ಶ್ಬಿರ 
ನಮಗೆಲಿರಿಗೊ ಸೊೂತಿಾ ಕೆೊಟ್ಟಿದ್ೆ,  ಕೌಶಲಯವನ್ುು ಹೆಚುಿ ಮಾಡುವುದ್ಕಾೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೆೊಟ್ಟಿದ್ೆ.  
ಇದ್ನ್ುು ಆಯೀಜಿಸಿದ್ ಮಾನ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಹೆೊರಟ್ಟಿಯವರು ಆದ್ರಣಿೀಯರು; ಅಭಿನ್ಿಂದ್ನೀಯರು.  
ನ್ನ್ಗ ೆ ಮಾತ್ನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೆೊಟ್ಟಿದ್ದಕಾಾಗಿ ಮತೆೊುಮಾ ಕೃತ್ಜ್ಞತೆ ಹೆೀಳುತಾು ನ್ನ್ು ಮಾತ್ನ್ುು 
ಮುಗಿಸುತುೆೀನೆ.   

 (ಹಿಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಕ್ನಾಯಟ್ಕ್ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ಅಪ್ರ ಕಾಯಾದ್ಶ್ಾಯವರು ಶ್ರೀ.ಪಿ.ಈಶಾರಭಟಿ 
ಅವರಿಗೆ ವಿಂದ್ನೆಗಳನ್ುಪಿಾಸಿದ್ರು.  ನ್ಿಂತ್ರ, ಎರಡು ದನ್ಗಳ ಕಾಯಾಗಾರ ನ್ಡೆಸಿದ್ದಕೆಾ 
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತ್ಮಾ ಅನಸಿಕೆಯನ್ುು ತಿಳಿಸಲು ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ಶಾಸಕರಾದ್ ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎಿಂ. 
ಮಿಂಜೆೀಗೌಡ ವೆೀದಕೆಗೆ ಬಿಂದ್ರು)  

ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎನ.ಮಿಂಜೆೀಗೌಡ (ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತ್ುು):- ಎರಡು ದನ್ಗಳ 
ಶಾಸಕರುಗಳ ತ್ರಬೀೆತಿ ಶ್ಬಿರದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತಯೆನ್ುು ವಹಿಸಿರುವಿಂತ್ಹ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆೀ,  
ವೆೀದಕೆಯಲ್ಲಿರುವಿಂತ್ಹ ಎಲಾಿ ಗಣ್ಯರೆೀ, ನ್ನ್ಗ ೆ ಮಾತ್ನಾಡುವುದ್ಕಾೆ ಅವಕಾಶ ಕೆೊಟ್ಟಿದ್ದಕಾಾಗಿ 
ತ್ಮಗೆಲಿರಿಗೊ ಧ್ನ್ಯವಾದ್ಗಳು.  ನ್ನ್ು ಹಣೆಬರಹವೆೀ ಇಷುಿ, ಯಾವಾಗಲೊ ನ್ನ್ಗ ೆ
ಮಾತ್ನಾಡುವುದ್ಕೆಾ ಕೆೊನೆಯಲೆಿೀ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ುದ್ೆ.  ನಾನ್ು ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರಿಗ ೆ
ಮಾತ್ನಾಡುವುದ್ಕೆಾ ಅವಕಾಶ ಕೆೊಡಿ ಎಿಂದ್ು ಕೆೀಳಿಕೊೆಿಂಡಾಗ ಅವರು ನೆೊೀಡೊೆೀಣ್ವೆಿಂದ್ು 
ಹೆೀಳಿದ್ರು.  ನಾನ್ು ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನ್ಿಂತಿ ಮಾಡಿಕೊೆಿಂಡೆ, ಈಗ ನೀವು ಅವಕಾಶ ಕೆೊಡದದ್ದರೊ 
ಪ್ರವಾಗಿಲಿ, ನ್ನ್ಗ ೆ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಅಧಿವೆೀಶನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮಾತ್ನಾಡುವುದ್ಕೆಾ ಅವಕಾಶ ಕೆೊಡಿ ಎಿಂದ್ು 
ಕೆೀಳಿಕೊೆಿಂಡೆ.  ನ್ನ್ು ನೆೊೀವು ಅವರಿಗೆ ಹೆೀಗ ೆಗೆೊತಾುಯಿತೆೊೀ ನ್ನ್ಗ ೆಗೆೊತಿುಲಿ.  ಅವರು ತ್ಕ್ಷಣ್ವೆೀ 
ನ್ನ್ಗ ೆಮಾತ್ನಾಡುವುದ್ಕೆಾ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊೆಟ್ಟಿದ್ಾದರೆ.  ನಾನ್ು ಮಾಜಿ ಸ್ೈೆನಕನಾಗಿದೆ್ದ.  ತಾವು ಈ 
ಕಾಯಾಕರಮವನ್ುು ಆಗಾನೆೈಸ್ ಮಾಡಿರುವುದ್ು ಎಷುಿ ಒಳುೆಯ ಕೆಲಸವಾಗಿದ್ ೆಎಿಂದ್ರೆ ಅದ್ಕೆಾ ಬಲೆ ೆ
ಕಟುಿವುದ್ಕೆಾ ಆಗುವುದಲಿ.  ನಾನ್ು ಗಾರಮ ಪ್ಿಂಚಾಯಿತಿ, ತಾಲೊಿಕು ಪ್ಿಂಚಾಯಿತಿ, ಎ.ಪಿ.ಎಿಂ.ಸಿ., 
ಇವೆಲಿದ್ರಲೊಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಸದ್ಸಯನಾಗಿದ್ದರೊ ಕೊಡ   ನ್ನ್ಗ ೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಗೆೊತಿುರಲ್ಲಲಿ.  
ಮಾನ್ಯ ಗೆೊೀ.ಮಧ್ುಸೊದ್ನ್ರವರು  ಶಾನ ಭೊೆೀಗರು ಎಿಂಬುದ್ೀೆ ನ್ನ್ಗೆ ಗೊೆತಿುರಲ್ಲಲಿ. ಈಗ ಅದ್ು 
ನ್ನ್ಗ ೆ ಗೆೊತಾುಯಿತ್ು. ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯಯನ್ವರು ಮತ್ುು ಮಾನ್ಯ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧ್ುಸ್ಾಾಮಿಯವರ 
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ಭಾಷಣ್ ಕೆೀಳಿದ್ಾಗ  ನ್ನ್ಗ ೆ ಒಿಂದ್ು ಮನ್ದ್ಟಾಿಯಿತ್ು; ಅದ್ೀೆನೆಿಂದ್ರ,ೆ needs and wants. 
ಯಾವಾಗಲೊ  ಸಕಾಾರದ್ಲ್ಲಿ ಶಾಸನ್ವನ್ುು ಮಾಡತ್ಕಾಿಂಥ ಶಕು ಇರತ್ಕಾಿಂಥವರು needs ಬಗೆೆ 
ಹೆಚಿಿನ್ ಗಮನ್ವನ್ುು ಕೆೊಡಬೀೆಕೆನ್ುುವ ವಿಚಾರ ಹೆೀಳಿದ್ಾದರ.ೆ  ಇದ್ು ಎಷುಿ ಜನ್ರಿಗ ೆ ಗೆೊತಿುದ್ಯೆೀ 
ಗೆೊತಿುಲಿವೀ ನ್ನ್ಗ ೆಗೆೊತಿುಲಿ.  ನ್ನ್ಗಿಂತ್ೊ ಇದ್ು ಗೆೊತಿುರಲ್ಲಲಿ.  ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ತ್ರಬೀೆತಿ ಶ್ಬಿರದ್ 
ಮುಖ್ಾಿಂತ್ರ ನ್ನ್ಗ ೆಬಹಳ ಮನ್ವರಿಕೆಯಾಯಿತ್ು.  ಹಾಗೆಯ್ಕೀ ಕೆಲವು ಕಡ ೆಹೆೀಳುತಾುರ,ೆ  ಎಷೆೊಿೀ 
ಜನ್ ಸುಳುುಗಳನ್ುು ಮಾತ್ನಾಡುವಾಗ  ಸುಳುು ಎಿಂದ್ು ಗೊೆತಿುದ್ದರೊ ಕೊಡ ನ್ಗು ಎಿಂದ್ು 
ಭಾವಿಸಿಕೆೊಿಂಡು  ಆ ಮಾತ್ುಗಳನ್ುು ಲೆಕಾ ಹಾಕದ್ೆ  ಮಾತ್ುಗಳಲ್ಲಿರುವ ತ್ೊಕವನ್ುು ಲೆಕಾ ಹಾಕುವುದ್ಕೆಾ 
ಹೆೀಳುತಾುರೆ.  ನಾನ್ು  ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ುು ನೆೊೀಡಲ್ಲಲಿ.  ಒಿಂದ್ು ಸುಳಿುನ್ ಮಾತ್ು, ಸುಳುು 
ಹೆೀಳಿರುವ ಮಾತ್ುಗಳನ್ುು ನ್ಿಂಬಿಕೆೊಿಂಡು ನ್ಮಾನ್ುು ನ್ಗಿಸುವಿಂತ್ಹ ಜನ್ರನ್ುು ಕೊಡ ನೆೊೀಡಲ್ಲಲಿ.  
ಮಾತ್ುಗಳ ಮೌಲಯಗಳನ್ುು ನಾನ್ು ಅಥಾ ಮಾಡಿಕೊೆಿಂಡೆ.  ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯಯನ್ವರು ಭಾಷಣ್ 
ಮಾಡುವಾಗ, ನಾನ್ು ವಿಧಾನ್ಸ್ೌಧ್ಕೆಾ ಕಾಲ್ಲಡಬೀೆಕಾಗಿತ್ುು ಕಾಲ್ಲಟುಿಬಿಟೆಿ ಎಿಂದ್ು ಯಾರು 
ಭಾವಿಸಿಕೆೊಳುಬೆೀಡಿ ಎಿಂದ್ು    ಹೆೀಳುತಿುದ್ದರು.  ಮತೆೊುಬಬ ಮಹನೀಯರು ಮಾತ್ನಾಡುವಾಗ 
ಆರೊವರ ೆಕೊೆೀಟ್ಟ ಜನ್ಸಿಂಖ್ೆಯಗೆ 75 ಜನ್ರು ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ಎಿಂ.ಎಲ.ಸಿ.ಗಳು.,  225 ಜನ್ 
ಶಾಸಕರು ವಿಧಾನ್ಸಭೆಯ ಎಿಂ.ಎಲ್.ಎ.ಗಳು.,  ಎಷುಿ ಜನ್ಕೆಾ ಈ ಪ್ುಣ್ಯ ಇದ್ ೆಎಿಂದ್ು ಹೆೀಳಿದ್ರು.   
ಇವೆಲಿವೂ ನ್ಮಗ ೆಗೊೆತಿುದ್ದರೊ ಕೊಡ ಯೀಚನೆ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ ನ್ಮಗೆ ಸಮಯ ಸಿಕಾರಲ್ಲಲಿ.  ಈ 
ಎರಡು ದನ್ಗಳ ತ್ರಬೀೆತಿ ಶ್ಬಿರದ್ಲ್ಲಿ ಪ್ಡದೆ್ುಕೆೊಿಂಡಿಂತ್ಹ ಅನ್ುಭವ ಬಹಳ ಚನೆಾುಗಿತ್ುು.  ಮಾನ್ಯ 
ಶಿಂಕರಮೊತಿಾಯವರು ಭಾಷಣ್ ಮಾಡುವಿಂತ್ಹ ಸಿಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಹೆೀಳಿದ್ರು, ಶ್ರೀಮತಿ ಗಿಂಗೊಬಾಯಿ 
ಹಾನ್ಗಲ್ರವರ ಪ್ಕಾದ್ಲ್ಲಿ ನಾನ್ು ಕುಳಿತಿುದ್ದೆ.  ನಾನ್ು ಬಹಳ ಹುರುಪಿನ್ಲ್ಲಿ ಮಾತ್ನಾಡುತಿುದ್ೆದ. ಆಗ 
ಅವರು ಇದ್ೀೆಕೆ ಗಿಂಟಲು ಹರಿದ್ುಕೊೆಳುುತಿುದದೀಯಾ ಎಿಂದ್ು ನ್ನ್ಗ ೆಹೆೀಳಿದ್ರು, ನಾನ್ು ಅವತಿುನಿಂದ್ 
ಜೆೊೀರಾಗಿ ಮಾತ್ನಾಡುವುದ್ನ್ುು ಬಿಟುಿಬಿಟೆಿ  ಎಿಂದ್ು ಮಾನ್ಯ ಡಿ.ಹೆಚ.ಶಿಂಕರ್ಮೊತಿಾಯವರು 
ಹೆೀಳಿದ್ರು.  ನಾನ್ು ಪ್ರಮಾಣಿೀಕರಿಸಿ ಹೆೀಳುತೆುೀನೆ,  ಈ ತ್ರಬೀೆತಿ ಶ್ಬಿರದ್ಲ್ಲಿ ಬಹಳಷುಿ ಕಲ್ಲತಿದ್ದೆೀವೆ.   
ಮತೆೊುಬಬ ಮಹನೀಯರು ಮಾತ್ನಾಡುವಾಗ ಹೆೀಳುತಾುರೆ, ನೀವು ಮಾತ್ನಾಡುವಾಗ ಸಮಯದ್ ಕಡೆ 
ಗಮನ್ ಇರಲ್ಲ, ಸಮಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ,  ಮಾತ್ನಾಡುವಿಂತ್ಹ ವಿಷಯದ್ ಮೀಲ ೆ
ಹಿಡಿತ್ವನುಟುಿಕೊೆಿಂಡು ಮಾತ್ನಾಡಬೀೆಕು ಎನ್ುತ್ಕಾಿಂಥ ಮಾತ್ನ್ುು ಹೆೀಳಿದ್ಾದರೆ.  ನ್ನ್ಗಿಿಂತ್ ಮುಿಂಚ ೆ 
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ಬಿಂದ್ಿಂತ್ಹ ಸದ್ಸಯ ಮಿತ್ರರು ಅದ್ನ್ುು ಪಾಲ್ಲಸಿರುವುದ್ನ್ುು ನಾನ್ು ನೆೊೀಡಿದ್ೆದೀನೆ. ನಾವು ಕೊಡ ವಿಧಾನ್ 
ಸಭ ೆ ಮತ್ುು ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ಕಲಾಪ್ಗಳು ನ್ಡಯೆುವಾಗ  ಮಾಧ್ಯಮದ್ ಮುಖ್ಾಿಂತ್ರ 
ಗಮನಸುತಿುದ್ೆದೀವೆ.   ಇವತಿುನ್ ದನ್ವನ್ುು ನ್ನ್ು ಜಿೀವನ್ದ್ ಅತ್ಯಮೊಲಯ ದನ್ ಎಿಂದ್ು ನಾನ್ು 
ಭಾವಿಸಿಕೆೊಳುುತುೆೀನೆ.  ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು ಈ ಕಾಯಾಕರಮವನ್ುು ಯಾವ ಚಿಿಂತ್ನೆಯಿಿಂದ್ 
ಮಾಡಿದ್ಾದರಯೆೀ ನ್ನ್ಗ ೆ ಗೆೊತಿುಲಿ.  ಸ್ಾಕಷುಿ ಜನ್ ಮಹನೀಯರುಗಳು ತ್ರಬೀೆತಿ ಶ್ಬಿರದ್ಲ್ಲಿ 
ತ್ರಬೀೆತಿ ಕೊೆಡುವ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಹೆೀಳುತಿುದ್ದರು,  ಮಾನ್ಯ ಡಿ.ಹೆಚ.ಶಿಂಕರ್ಮೊತಿಾಯವರು ಮತ್ುು 
ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು  ಬಹಳ ಹಿರಿಯರಿದ್ಾದರೆ.  ಮಾನ್ಯ ವಿಶೆಾೀಶಾರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೀೆರಿಯವರು  
ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ರಕೆಾಡ್ಾ ಬೆರೀಕ್ ಮಾಡಬೀೆಕು ಎಿಂದ್ು ಹೆೀಳಿದ್ಾಗ, ಮಾನ್ಯ 
ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು ನ್ನ್ು ಜೆೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀನ್ು ಸಪಧೆಾ ಮಾಡಬೀೆಡ ಎಿಂದ್ು ತ್ಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ರು.  
ಆದ್ರೊ ಕೊಡ ನ್ನ್ಗೆ ಆಯಸುಸ ಎಿಂದ್ು ಇದ್ದರ,ೆ ನ್ನ್ಗ ೆ ಅದ್ೃಷಿ ಎಿಂದ್ು ಇದ್ದರ ೆ  ಇವರೀೆನ್ು  
ತ್ರಬೀೆತಿ ಶ್ಬಿರದ್ಲ್ಲಿ ನ್ಮಗ ೆಕಲ್ಲಸಿ ಕೆೊಟ್ಟಿದ್ಾದರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಿಂದ್ು ಪ್ಸ್ಾೆಿಂಟ್ ಕೊಡ  ಮಿಸ್ ಆಗದ್ 
ಹಾಗೆ ನಾನ್ು ಪಾಲ್ಲಸುತೆುೀನೆ.   ಈ ತ್ರಬೀೆತಿ ಶ್ಬಿರದಿಂದ್ ನ್ಮಗೆ ಅನ್ುಕೊಲವಾಗಿದ್ೆ.  ಇದ್ು 
ಎಲಿರಿಗೊ ಸದ್ುಪ್ಯೀಗವಾಗಲ್ಲ ಎಿಂದ್ು ಹೆೀಳಬಯಸುತೆುೀನೆ.  ಏನೆೀ ಆಗಬೀೆಕಾದ್ರೊ 
ಚಚೆಾಗಳಾಗಬೆೀಕೆನ್ುುವ ಮಾತ್ನ್ುು ಹೀೆಳಿದ್ಾದರೆ.  ಚಚೆಾ, ಸಮಯ ಮತ್ುು ಹಾಜರಾತಿ,  ಈ ಮೊರು 
ಈ ತ್ರಬೀೆತಿ ಶ್ಬಿರದ್ಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ಲತಿರುವಿಂತ್ಹ ಪಾಠ. ನಾನೆೊಬಬ ಮಾಜಿ ಸ್ೈೆನಕನಾಗಿ ಹೆೀಗ ೆನ್ನ್ು 
ಕತ್ಾವಯವನ್ುು ನಭಾಯಿಸಿದ್ದೆೀನೆಯೀ ಹಾಗೆಯ್ಕೀ ಇವತೆುೀನ್ು ನ್ಮಗ ೆ ತ್ರಬೀೆತಿಯನ್ುು 
ನೀಡಿದ್ಾದರಯೆೀ ಅವರೆಲಾಿ ಹೆೀಳಿರುವಿಂಥದ್ದನ್ುು ನಾನ್ು ಅಲಿದ್ೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ೀೆರಿರತ್ಕಾಿಂಥ ಎಲಾಿ 
ಸದ್ಸಯರುಗಳು ಪಾಲ್ಲಸುತೆುೀವೆ. ಮಾನ್ಯ ಮಧ್ುಸೊದ್ನ್ರವರು ಬಹಳ ಅಚುಿಕಟಾಿಗಿ ಮಾತ್ನಾಡಿದ್ರು.  
ಈಗಾಗಲೆೀ ಸಮಯ ಆಗಿದ್.ೆ  ನ್ನ್ಗ ೆ ಸಿಕಾರುವಿಂತ್ಹ ಅವಕಾಶವನ್ುು ನಾನ್ು 
ಉಪ್ಯೀಗಿಸಿಕೆೊಿಂಡಿದ್ೆದೀನ.ೆ  ಮುಿಂದ್ೆ ಬರತ್ಕಾಿಂಥ  ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ಕಲಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆೊಸದ್ಾಗಿ 
ಆಯ್ಕಾಯಾಗಿ ಬಿಂದರುವಿಂಥವರಿಗೆ ಮಾತ್ನಾಡುವುದ್ಕೆಾ ಅವಕಾಶ  ಕೊೆಡಿ.  ಯಾವುದ್ೆೀ ಕಾಲದ್ಲೊಿ 
ಬಾವಿಗಿಳಿದ್ು ಧ್ರಣಿ ಮಾಡುವುದಲಿ.  ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ತಾವೆಲಾಿ ಹೆೀಳಿದದೀರಿ.  ಏಕೆಿಂದ್ರ,ೆ ರಾಜ ಹೆೀಗೆೊೀ 
ಹಾಗೆ ಸ್ೈೆನಕ ಇರಬೀೆಕು.  ಗುರುಗಳು ಹೆೀಗೊೆೀ ಹಾಗೆ ಶ್ಷಯ ಇರಬೀೆಕು.  ನ್ಮಗೆ ತ್ರಬೀೆತಿ 
ನೀಡಿದ್ಿಂತ್ಹ  ಹಿರಿಯರು ಏನದ್ಾದರ ೆ  ಅವರು ಹೆೀಳಿದ್ಿಂತ್ಹ ಪಾಠಗಳನ್ುು ನ್ಮಾ ಜಿೀವನ್ದ್ಲ್ಲಿ 
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ಅಳವಡಿಸಿಕೊೆಳುುತೆುೀವೆ.  ಈ ಕಾಯಾಕರಮದ್ಲ್ಲಿ ನ್ನ್ಗ,ೆ ನ್ನ್ು ಸ್ುೆೀಹಿತ್ರಿಗ,ೆ ಈ ನಾಡಿಗೆ 
ಒಳೆುಯದ್ಾಗುತ್ುದ್ ೆ ಎನ್ುುವ ಮಾತ್ುಗಳನ್ುು ಹೆೀಳುತಾು  ನ್ಮಗೆಲಿರಿಗೊ ತ್ರಬೆೀತಿ ನೀಡಿದ್ ಎಲಾಿ 
ಗಣ್ಯರಿಗೊ, ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರಿಗೊ ವಿಂದಸಿ ನ್ನ್ು ಮಾತ್ನ್ುು ಮುಗಿಸುತುೆೀನೆ. 

         

 

 

      ಶಿರೇಮತಿ  ಎಸ್.  ನಿಮಯಲ್, ಅಪರ  ಕಾರ್ಯದಶಿಯಗಳು, ಕ್ವಿಪ:- ಕ್ನಾಯಟ್ಕ್ ವಿಧಾನ 
ಪರಿಷ್ತಿತಗ್ೆ  ಸಥಳೇರ್  ಸಂಸ್ಥೆಗಳಂದ   ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬಂದಿರುವ  ಮಾನಯ ಸದಸಯರುಗಳಗ್ೆ  ವಿಧಾನ 
ಪರಿಷ್ತಿತನ ನಡವಳಕೆಗಳು, ನಿರ್ಮಗಳ ಪಲರ್ಯ ಪರಿಚರ್ದೆಲಂದಿಗ್ೆ   ಒಬಬ  ಶಾಸಕ್ ಉತತಮ 
ಸಂಸದಿೇರ್ ಪಟ್ು ಎಂದನೆಿಸಿಕೆಲಳಳಬೆೇಕಾದರ ೆ ಶಾಸಕ್ರಾಗಿ ಅವರ ಪಾತರ, ನಡವಳಕೆ, ಜವಾಬಾಾರಿ, 
ಚಚೆಯಗಳಲ್ಲಿ  ಪಾಲ್ುಗ್ಲೆಳುಳವಿಕೆ, ಅದಕೆೆ  ಬೆೇಕಾದ  ತಾಲ್ಲೇಮು  ಹೆೇಗಿರಬೆೇಕೆಂಬ  ಬಗ್ೆೆ  ತರಬೇೆತಿ  
ಕೆಲಡಿಸುವ    ಮಲಲ್ಕ್ ಸದನದ  ಕಾರ್ಯಕ್ಲ್ಾಪಗಳನುು     ಉನುತ  ಮಟ್ಟಕೆೆ   
ಕೆಲಂಡೆಲರ್ಯಬೆೇಕೆನುುವುದು     ಮಾನಯ ಸಭಾಪತಿರ್ವರ  ಮನದಾಸೆ್.   

      ಈ  ನಿಟ್ಟಟನಲ್ಲಿ  ತರಬೇೆತಿ     ಕಾಯಾಯಗ್ಾರದ  ಪರಿಕ್ಲ್ಪನೆರ್ನುು    ರಲಪಿಸಿ ಅದನುು   
ಆಯೇಜಿಸಲ್ು   ಪರೆೇರಕ್ರಾಗಿ ಈ   ತರಬೇೆತಿ      ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ  ಅಧಯಕ್ಷತ ೆ  ವಹಿಸಿರುವ    
ಹಾಗಲ     ಎಲ್ಾಿ  ಅಧಿವೆೇಶನಗಳಲ್ಲಿ  ಭಾಗವಹಿಸಿ,  ಈ  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನುು    
ರ್ಶಸಿಿಗ್ೆಲಳಸಿರುವಂತಹ   ಸನಾಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳಾದ ಶಿರೇ  ಬಸವರಾಜ ಶಿವಲ್ಲಂಗಪಪ     
ಹೆಲರಟ್ಟಟ  ಅವರಿಗ್ೆ    ಹೃತಲಪವಯಕ್ವಾದ  ವಂದನೆಗಳನುು   ಸಲ್ಲಿಸುತೆತೇನೆ.   

      ಹಾಗೆ್ಯ್ಕೇ    ಮಾನಯ ಸಭಾಪತಿಗಳ  ಆಲ್ೆಲೇಚನೆಗ್ ೆ  ಕೆೈಜಲೆೇಡಿಸಿ  ವಿಧಾನಸಭೆರ್  
ಶಾಸಕ್ರುಗಳು ಪಾಲ್ಲೆೆಳಳಲ್ು  ಪೆರೇರಕ್ರಾಗಿದಾಲ್ಿದೆ,    ಭಾರತ  ಸಂವಿಧಾನದ   ಬಗ್ೆೆ  
ಉಪನಾಯಸವನುು  ನಿೇಡಿದಂತಹ    ವಿಧಾನ ಸಭೆರ್   ಮಾನಯ ಸಭಾಧಯಕ್ಷರಾದ ಶಿರೇ  ವಿಶೆಿೇಶಿರ 
ಹೆಗಡೆ  ಕಾಗ್ೇೆರಿ ಅವರಿಗ್ೆ  ವಂದನೆಗಳನುು   ಸಲ್ಲಿಸುತೆತೇನೆ.   

ವಂದನಾಪಯಣೆ 
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        ತರಬೇೆತಿ ಶಿಬಿರವನುು  ವಿದುಯಕ್ತವಾಗಿ ಉದಾಾಟ್ಟಸಿ,    ತಮಾ ಅನುರ್ವಗಳನುು    
ಹಂಚಿಕಲೆಂಡಂತಹ    ಮಾನಯ  ಕಾನಲನು, ಸಂಸದಿೇರ್ ವಯವಹಾರ  ಮತುತ ಶಾಸನ ರಚನಾ 
ಸಮಿತಿ   ಹಾಗಲ  ಸರ್ಣ  ನಿೇರಾವರಿ  ಸಚಿವರಾದ ಶಿರೇಮಾನ    ಜೆ.ಸಿ.  ಮಾಧುಸ್ಾಿಮಿ ಅವರಿಗ್ ೆ 
ವಂದನೆಗಳನುು   ಸಲ್ಲಿಸುತೆತೇನೆ.              

         ತರಬೇೆತಿ ಶಿಬಿರದ  ಉದಾಾಟ್ನೆರ್ ಸಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ    ಉಪಸಿಥತರಿದುಾ,  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನುು  
ರ್ಶಸಿಿಗ್ೆಲಳಸಿದ      ವಿಧಾನ  ಪರಿಷ್ತಿತನ   ವಿರೆಲೇಧ ಪಕ್ಷದ    ನಾರ್ಕ್ರಾದಂತಹ  ಶಿರೇಮಾನ  
ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸ್ಾದ  ರವರಿಗಲ  ವಿಶೇೆಷ್ವಾದ  ವಂದನೆಗಳನುು   ಸಲ್ಲಿಸುತೆತೇನೆ.   

        ತರಬೇೆತಿ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ   ತಮಾ ಸುಧಿೇಘಯವಾದ    ಅನುರ್ವಗಳ  ಹಿನೆುಲ್ೆರ್ಲ್ಲಿ    
ಅತಯಂತ ಪರರಡವಾಗಿ, ಸರಳವಾಗಿ,   ಹಲ್ವಾರು   ಸಂದಬಲೆೇಯಚಿತ    ಉದಾಹರಣೆಗಳ ೆಂದಿಗೆ್     
ಉಪನಾಯಸವನುು  ನಿೇಡಿದಂತಹ    ಮಾಜಿ  ಮುಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು  ಹಾಗು ವಿಧಾನ ಸಭೆರ್ ವಿರಲೆೇಧ 
ಪಕ್ಷದ    ನಾರ್ಕ್ರಾದ   ಶಿರೇಮಾನ    ಸಿದಾರಾಮರ್ಯನವರಿಗ್,ೆ  ವಿಧಾನ ಸಭೆರ್ ಮಾಜಿ ವಿಧಾನ 
ಸಭಾಧಯಕ್ಷರು     ಮಾನಯ ಶಾಸಕ್ರು ಆದಂತಹ  ಶಿರೇಮಾನ   ಕೆ.ಆರ್.  ರಮೇಶ  ಕ್ುಮಾರ್ ರವರಿಗ್ೆ,   

ವಿಧಾನ ಪರಿಷ್ತಿತನ  ಮಾಜಿ ಸಭಾಪತಿರ್ವರಾದಂತಹ   ಶಿರೇ  ಬಿ.ಎಲ್.  ಶಂಕ್ರ್   ರವರಿಗ್ೆ,  
ವಿಧಾನ ಪರಿಷ್ತಿತನ  ಮಾಜಿ ಸಭಾಪತಿರ್ವರಾದಂತಹ ಶಿರೇ ಡಿ.ಹಚ . ಶಂಕ್ರ  ಮಲತಿಯರ್ವರಿಗೆ್,  
ವಿಧಾನ ಪರಿಷ್ತಿತನ  ಸದಸಯರಾದಂತಹ  ಶಿರೇ  ಕೆ.ಟ್ಟ. ಶಿರೇಕ್ಂಠೆೇಗ್ರಡ ರವರಿಗ್ೆ  , ವಿಧಾನ ಪರಿಷ್ತಿತನ    
ಮಾಜಿ ಸದಸಯರಾದಂತಹ  ಶಿರೇ  ಗೆ್ಲೇ.ಮಧುಸಲಧನ     ಇವರಲೆ್ಿರಿಗಲ   ಮತೆಲತಮಾ  ಅನಂತ  
ವಂದನೆಗಳನುು ಸಲ್ಲಿಸುತೆತೇನೆ.  

       ಈಗಷೆಟೇ  ಸಮಾರಲೆೇಪ   ನುಡಿಗಳನುು    ಆಡಿದಂತಹ     ಪೆಲರ.ಪಿ.   ಈಶಿರರ್ಟ್ಟ,     
ಉಪ ಕ್ುಲ್ಪತಿಗಳು,     ಕ್ನಾಯಟ್ಕ್   ಕಾನಲನು ವಿಶಿವಿದಾಯನಿಲ್ರ್, ಇವರಿಗಲ ಸಹ  ಮತಲೆತಮಾ  
ಅನಂತಾನಂತ  ವಂದನೆಗಳನುು ಅಪಿಯಸುತತೆೇನೆ.   
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        ಅತಯಂತ  ಆಸಕ್ತತಯಿಂದ, ಸಕ್ತರರ್ವಾಗಿ     ಈ  ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ  ಭಾಗವಹಿಸಿ  ಪರಶೆುಗಳ    
ಮಲಲ್ಕ್  ಸಂವಾದವನುು    ನಡಸೆಿ,  ಶಿಬಿರವನುು  ಕ್ತರಯಾಶಿೇಲ್ವಾಗಿಟ್ಟಟದಾಂತಹ  ಎಲ್ಾಿ ಮಾನಯ  
ಶಾಸಕ್ರುಗಳಗಲ    ವಿಧಾನ ಮಂಡಲ್ದ  ಪರವಾಗಿ   ವಂದನೆಗಳನುು   ಅಪಿಯಸುತೆತೇನೆ.  

        ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ವಯವಸಿಥತವಾಗಿ      ನಡರೆ್ಲ್ು    ಕಾರರ್ರಾಗಿದಂತಹ    ವಿಧಾನ 
ಪರಿಷ್ತಿತನ    ಕಾರ್ಯದಶಿಯಗಳಾದ      ಶಿರೇಮತಿ  ಕೆ.ಆರ್.  ಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮಿ     ಅವರಿಗಲ ಸಹ   
ವಂದನೆಗಳನುು  ಅಪಿಯಸುತೆತೇನೆ.   

        ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ  ಆಯೇಜನೆಗ್ ೆಸಹಕ್ರಿಸಿ  ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಎಲ್ಾಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗಲ  
ಸಿಬಬಂದಿ  ವಗಯದವರಿಗ್,ೆ ಮಾಧಯಮ  ಮಿತರರಿಗಲ ಹಾಗಲ   ಪರತಯಕ್ಷವಾಗಿ     ಹಾಗಲ  
ಪರಲೆೇಕ್ಷವಾಗಿ   ಸಹಕ್ರಿಸಿದ   ಪರತಿಯಬಬರಿಗಲ  ವಂದನೆಗಳನುು ಸಲ್ಲಿಸುತೆತೇನೆ.   

(ತರಬೇೆತಿ  ಶಿಬಿರವು  ಸಂಜೆ 6-00  ಗಂಟೆಗ್ ೆ ಮುಕಾತರ್ವಾಯಿತು) 
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