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ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 

ನೂರ ನಲವತ್ನುರರೆ್ಯ ಅಧಿವೆೇಶನ  
                         21ರೆ್ೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 

                                                                   ಸೂೆೇಮವನರ 

 

                                                                   

1. ಸಂತ್ನಪ ಸೂಚರೆ್ 
ರಂಗಭೂಮಿಯ ಹಿರಿಯ ಕಲನವಿದ ಹನಗೂ ಕನನಡ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗದ ನಟ,  
ಕಲನತ್ಪಸ್ವಿ ಡನ: ರನಜೆೇಶ  ರವರ ನಿಧನದ ಕತರಿತ್ತ. 

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

 
2. ರನಷರಧವಜಕೆೆ ಸಚಿವರೊಬ್ಬರತ ಅಗೌರವ ತ್ೊೇರಿದ್ನಾರೆ ಎನತನವ ಬ್ಗೆೆ ಹನಗೂ ರನಜಯದ 

ಹಲವನರತ ಸಮಸೆಯಗಳ ಚರ್ೆಾಗ ೆಅವಕನಶ ನಿೇಡಬೆೇಕೆನತನವ ಕತರಿತ್ತ. 
- ಶ್ರೇ ಕ.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಆರ .ಬಿ.ತಿಮ್ನಾಪೂರ 
- ಶ್ರೇ ಎಸ .ಎಲ .ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಲಹರ ಸ್ವಂಗ  ಸ್ವರೊೇಯನ 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ (ವಿರೂೆೇಧಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ) 
- ಶ್ರೇ ಕೂೆೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

 
 
 

 

ವಿಷಯನನತಕರಮಣಿಕೆ (Index) 
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3. ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರಗಳು 

ಅ) ಚತಕೆೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಮ್ೌಖಿಕವನಗಿ ನಿೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳುʼ 

894+549 ಅರಣ್ಯ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ನಡದೆಿರತವ ಭರಷ್ನಾರ್ನರದ ತ್ನಿಖೆಗೆ ಅನತಮತಿ ಕತರಿತ್ತ 

- ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ  
- ಶ್ರೇ ನಸ್ವೇರ  ಅಹಾದ  
- ಶ್ರೇ ಉಮೇಶ  ವಿ.ಕತಿು(ಅರಣ್ಯ, ಆಹನರ ಮತ್ತು ರ್ನಗರಿೇಕ ಸರಬ್ರನಜತ ಮತ್ತು 

ಗನರಹಕ ವಯವಹನರಗಳ ಸಚಿವರತ) 
 

476 – ಸಮಗರ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಅಭಿಯನನ ಯೇಜರೆ್ 
- ಶ್ರೇ ಕ.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಿಮಿ 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸ್ವ.ರ್ನಗೇೆಶ (ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ ರೌಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರತ) 

     ಆ) ಚತಕೆೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನಿೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 

      ಇ) ಚತಕೆೆ ಗತರತತಿಲಿದ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನಿೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 

4. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರಗೆೆ ಪರಸನುಪಿಸಲಪಟಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಪಟಟ 
ಸಚಿವರತಗಳಿಂದ ಉತ್ುರಗಳು. 

ಅ) ಕತವೆಂಪತ ವಿಶಿವಿದ್ನಯಲಯದ ಕತಲಪತಿಗಳು ವಿದ್ನಯವಿಷಯಕ ಪರಿಷತ  ಅಥವನ 
ಸ್ವಂಡಿಕೆೇಟ ನಲ್ಲಿ ಚಚಿಾಸದ್ ೆ ಫಲ್ಲತ್ನಂಶ ಪರಕಟಿಸ್ವರತವುದತ ವಿಶಿವಿದ್ನಯಲಯ ವಯವಸೆೆಯನತನ 
ಸಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ ನಿಲಾಕ್ಷಿಸ್ವದಂತ್ನಗಿರತವುದರ ಬ್ಗೆೆ.  

  - ಶ್ರೇ ಕೂೆೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ, ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರ  
           ಪರವನಗಿ) 

ಆ) ಗತಣ್ಮಟಟದ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನಿೇಡತವ ದೃಷ್ಟಟಯಂದ ಹೆಚತುವರಿಯನಗಿ ಶೆೇಕಡ 10ರಷತಟ 
ಉಪರ್ನಯಸಕರನತನ ರೆ್ೇಮಕನತಿ ಮ್ನಡಿಕೊಳಳಲತ ಕರಮ ಕೆೈಗೊಳುಳವ ಬ್ಗೆೆ. 

  - ಶ್ರೇ ಕೂೆೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ, ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢ   
                ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
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5. ಪರಕಟಣೆಗಳು 

6. ಸದನದ ಕನಯಾಕಲನಪಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರರಯವನಗಿ ಪನಲೂೆೆಳುಳವುದತ ಹನಗೂ ಸದನ ನಡಯೆಲತ 
ಸಹಕರಿಸಬೆೇಕೆನತನವ ಕತರಿತ್ತ. 

- ಶ್ರೇ ಕೂೆೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
- ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕ.ೆಪನರಣೇೆಶ  
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ (ವಿರೂೆೇಧಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ) 
- ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸ್ವ.ಮ್ನಧತಸನಿಮಿ(ಸಣ್ಣ ನಿೇರನವರಿ, ಕನನೂನತ, ಸಂಸದಿೇಯ ವಯವಹನರ    

    ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರ್ನ ಸಚಿವರತ) 
- ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ  
- ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ  ಕ.ೆರನಥೂೆೇಡ್(ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸರ್ೆೇತ್ಕರತ) 
- ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ  
- ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟ 
- ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ 
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(081)21.2.2022/11.20/ಎಂ.ಎಂ-ಎಂ.ಡಿ 

 

 

 

 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 
ಸೂೆೇಮವನರ, 21ರೆ್ೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 

ಸದನವು ವಿಧನನಸೌಧದಲ್ಲಿರತವ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸಭನಂಗಣ್ದಲ್ಲಿ  

ಬೆಳಗೆೆ 11 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷಕೆೆ ಸಮ್ನವೆೇಶಗೊಂಡಿತ್ತ. 

ಸಭನಪತಿಯವರನದ (ಶ್ರೇ ಬ್ಸವರನಜ ಶ್ವಲ್ಲಂಗಪಪ ಹೊರಟಿಟ) ಅವರತ ಪಿೇಠದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ವೆತ್ರಿದಾರತ. 
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(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಕನಂಗೆರಸ  ಪಕ್ಷದ ಮ್ನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು ಸದನದ ಬನವಿಗೆ ಆಗಮಿಸ್ವದರತ) 

೧. ಸಂತ್ನಪ ಸೂಚರೆ್ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  

ರಂಗಭೂಮಿಯ ಹಿರಿಯ ಕಲನವಿದ ಹನಗೂ ಕನನಡ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗದ ಶೆರೇಷಾ ನಟ, 
ಕಲನತ್ಪಸ್ವಿ ಡನ: ರನಜೆೇಶ  ಅವರತ ನಿಧನರನದತದನತನ ಈ ಸದನಕೆೆ ತಿಳಿಸಲತ ವಿಷ್ನಧಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

 ರಂಗಭೂಮಿಯ ಹಿರಿಯ ಕಲನವಿದ ಹನಗೂ ಕನನಡ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗದ ನಟ, ಕಲನತ್ಪಸ್ವಿ 
ಡನ: ರನಜೆೇಶ ರವರತ ದಿರ್ನಂಕ 19.02.2022ರಂದತ ನಿಧನ ಹೊಂದಿರತತ್ನುರೆ. 

 15ರೆ್ೇ ಏಪಿರಲ , 1935ರಂದತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ವದಾ ಶ್ರೇಯತತ್ರತ ಲೂೆೇಕೂೆೇಪಯೇಗಿ 
ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಶ್ೇಘ್ರಲ್ಲಪಿಗನರರನಗಿ ಕನಯಾನಿವಾಹಿಸ್ವದಾರತ. ಇವರ ಮೂಲ ಹೆಸರತ ಮತನಿ ರ್ೌಡಪಪ 
ಆಗಿತ್ತು.  ಪೌರಢಶನಲನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಸಳೆೆತ್ ಅಪನರವನಗಿದತಾ, ಸತದಶಾನ  ರ್ನಟಕ 
ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಪನತ್ರ ನಿವಾಹಿಸತ್ೂೆಡಗಿದಾರತ.  ಶ್ರೇಯತತ್ರತ ತ್ಮಾದ್ೇೆ ಆದ “ಶಕ್ರು ರ್ನಟಕ 
ಮಂಡಳಿ”ಯನತನ ಸನೆಪಿಸ್ವ, ನಿರತದ್ೊಯೇಗಿ ಬನಳು, ಬ್ಡವ ಬನಳು, ವಿಷಸಪಾ, ನಂದ್ನದಿೇಪ ಮತಂತ್ನದ 
ರ್ನಟಕಗಳನತನ ರ್ನಡಿರೆ್ಲೆಿಡ ೆ ಪರದಶ್ಾಸ್ವರತತ್ನುರೆ.  ರ್ನಟಕಗಳಲ್ಲಿನ ಜನಪಿರಯತ್ ೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕೂೆ 
ಪನದ್ನಪಾಣ ೆ ಮ್ನಡತವಂತ್ನಗಿ ಶ್ರೇಯತತ್ರತ “ವಿೇರಸಂಕಲಪ” ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಲನ ಚಿತ್ರರಂಗಕೆೆ 
ಪರವೆೇಶ ಮ್ನಡಿದರತ.  1968ರಲ್ಲಿ “ನಮಾ ಊರತ” ಚಿತ್ರದಿಂದ ಪರಸ್ವದಿಾ ಹೊಂದಿದ ಶ್ರೇಯತತ್ರತ 
ಸತಿೇಸತಕನಯ, ಭಲೆೇ ಭನಸೆರ, ಪಿತ್ನಮಹ, ಗಂಗೆೇ ಗೌರಿ ಮತಂತ್ನದ 150ಕೂೆ ಹೆಚತು ರ್ನಯಕ 
ಪರಧನನ ಪನತ್ರಗಳು ಹನಗೂ ವೆೈವಿಧಯಮಯ ಪೂೆೇಷಕ ಪನತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸ್ವರತತ್ನುರೆ.  

 ಶ್ರೇಯತತ್ರ ನಟರ್ನ ಪೌರಢಿಮ, ಭನಷ್ನ ಉರ್ನಾರ, ಭನವನಭಿನಯ ಉತ್ುಮ ಮಟಟದ್ನಾಗಿದತಾ, 
ಡನ: ರನಜ  ಕತಮ್ನರ , ಉದಯ ಕತಮ್ನರ , ಕಲನಯಣ  ಕತಮ್ನರ  ಅವರ ಸಮಕನಲ್ಲೇನರನಗಿ ಅಂತ್ಹ 
ಮಹನನ  ಪರತಿಭಗೆಳ ಕನಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತ್ಮಾದ್ೆೇ ಆದ ವಿಶ್ಷಟ ಛನಪನತನ ಮೂಡಿಸ್ವದಾ 
ಶ್ರೇಯತತ್ರತ ಶ್ಸ್ವುನ ಸ್ವಪನಯ ಎಂದ್ೇೆ ಪರಖನಯತ್ರನಗಿದಾರತ.  ಇವರಿಗ ೆಹಲವನರತ ಪರಶಸ್ವು ಗೌರವಗಳು 
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ಅರಸ್ವ ಬ್ಂದಿದಾರೂ, ಇವಕೆೆಲನಿ ಶ್ಖ್ರ ಪನರಯದಂತ್ೆ ಇವರ ಕಲನ ಸೇೆವೆಯನತನ ಪರಿಗಣಿಸ್ವ ಧನರವನಡ 
ವಿಶಿವಿದ್ನಯಲಯ ಶ್ರೇಯತತ್ರಿಗೆ ಗೌರವ ಡನಕಟರೆೇಟ  ಪರಧನನ ಮ್ನಡಿರತತ್ುದ್ೆ. 

 ಶ್ರೇಯತತ್ರ ನಿಧನದಿಂದ್ನಗಿ ರನಜಯವು ರಂಗಭೂಮಿಯ ಹಿರಿಯ ಕಲನವಿದ ಹನಗೂ ಕನನಡ 
ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಟರೂೆಬ್ಬರನತನ ಕಳೆದತಕೂೆಂಡಂತ್ನಗಿದ್.ೆ  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸಂತ್ನಪ ಸೂಚರೆ್ ನಡಯೆತವನಗ ಮ್ನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು ಅವರ 
ಸನೆನದಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳುಳವುದತ ಸೂಕು.  ಆದಾರಿಂದ ದಯಮ್ನಡಿ ತ್ನವೆಲಿರೂ ಹೊೇಗಿ ತ್ಮಾ 
ಸನೆನದಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿಳ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ೆು ಬ್ಂದತ ಬನವಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ತಕೂೆಳಿಳ.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಕನಂಗರೆಸ  ಪಕ್ಷದ ಮ್ನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು ತ್ಮಾ ತ್ಮಾ ಸನೆನಕೆೆ ತ್ೆರಳಿದರತ) 

 ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹಿರಿಯ 
ಕಲನವಿದರನದ ಡನ: ರನಜೆೇಶ ರವರ ನಿಧನಕೆೆ ತ್ನವು ಮಂಡಿಸ್ವರತವ ಸಂತ್ನಪ ಸೂಚರೆ್ ಮಂಡರೆ್ಗ ೆ
ನನನ ಸಹಮತ್ವನತನ ಸಕನಾರ ಮತ್ತು ಸದನದ ಪರವನಗಿ ಸೂಚಿಸತತ್ನು, ಡನ: ರನಜೆೇಶ ರವರತ 
ಅತ್ಯಂತ್ ಶೆರೇಷಾ ನಟ ಎನತನವ ಗೌರವಕೆೆ ಪನತ್ರರನದವರತ. ತ್ಮಾ ಉಲೆಿೇಖ್ದಂತ್ೆ ಡನ. ರನಜ ಕತಮ್ನರ , 
ಶ್ರೇ ಉದಯಕತಮ್ನರ  ಮತ್ತು ಶ್ರೇ ಕಲನಯಣ  ಕತಮ್ನರ ಅವರ ಸಮಕನಲ್ಲೇನ ನಟರನಗಿ ಶ್ರೇ 
ವಿಷತಣವಧಾನ  ರವರಂತ್ಹ ಇತಿುೇಚಿನ ಕಲನವಿದರತ ಬ್ರತವ ಮತಂರ್ೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದಲ್ಲಿ ತ್ಮಾದ್ೆೇ 
ಆದ ಗೌರವಕೆೆ ಪನತ್ರರನಗಿ ಅರೆ್ೇಕ ಅದತುತ್ವನದಂತ್ಹ ನಟರೆ್ಯ ಪೌರಢಿಮಯನತನ ತ್ೊೇರಿಸ್ವದಾರತ.  
ಅವರತ 150ಕೂೆ ಹೆಚತು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸ್ವದ್ನಾರ.ೆ  ನಂತ್ರ ರ್ನಯಕನಟನಿಂದ ಹೊರತ್ನಗಿ ಪೂೆೇಷಕ 
ಪನತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕನಣಿಸ್ವಕೂೆಳುಳವುದಕೆೆ ಅವರತ ಪನರರಂಭ ಮ್ನಡಿದರತ.  ಶ್ರೇ ಅಶಿಥ ರವರತ ಪೂೆೇಷಕ 
ನಟರ್ನಗಿ ಉತ್ುಮವನದಂತ್ಹ ನಟರ್ನ ಸನಮಥಯಾವನತನ ಹೂೆಂದಿರತವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ 
ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇವರತ ಕೂಡ ಪೂೆೇಷಕ ಪನತ್ರಕ್ರೆಳಿದತ ಬ್ಹತತ್ೆೇಕ ಸ್ವನಿಮ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನಟರೆ್ ಮ್ನಡಿ 
ತ್ಮಾದ್ೆೇ ಆದಂತ್ಹ ಗೌರವಕೆೆ ಪನತ್ರರನಗಿದಾರತ.  ಅವರತ ಒಬ್ಬ ಸಕನಾರಿ ರ್ೌಕರರ್ನಗಿದತಾಕೊಂಡತ 
ರ್ನಟಕ ರಂಗಕೆೆ ಅವರ ಪನದ್ನಪಾಣ ೆ ಆಯತ್ತ.  ಅರೆ್ೇಕ ರ್ನಟಕಗಳನತನ ಮ್ನಡತತ್ನು, ಜನಪಿರಯ 
ರ್ನಟಕಗಳನತನ ಪರದಶಾನ ಮ್ನಡಿ ಅವರದ್ೆಾೇ ಆದಂತ್ಹ ಒಂದತ ರ್ನಟಕ ಮಂಡಳಿಯನತನ ಸನೆಪರ್ೆ 
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ಮ್ನಡಿ ಆ ಮೂಲಕ ರ್ನಟಕ ಪರದಶಾನಕೆೆ ಅವರತ ಒತ್ತು ಕೊಡತತ್ನುರೆ.  ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಯಶಸತು 
ಅವರನತನ ಚಿತ್ರರಂಗಕೆೆ ಸಳೆೆದತ ಬ್ರತತ್ುದ್ೆ. ಅನಂತ್ರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರತ ಮ್ನಡಿರತವ ಅರೆ್ೇಕ 
ಪನತ್ರಗಳು ಅವರಿಗೆ ಹಲವನರತ ಪರಶಸ್ವುಗಳನತನ ತ್ಂದತಕೊಟಿಟವೆ.  ಧನರವನಡ ವಿಶಿವಿದ್ನಯಲಯ ಅವರಿಗೆ 
ಗೌರವ ಡನಕಟರೆೇಟ ಅನತನ ಕೊಟಿಟರತತ್ುದ್ೆ.  ಇಡಿೇ ಸ್ವನಿಮ್ನ ರಂಗದಲ್ಲಿ 150ಕೂೆ ಹೆಚತು ರ್ನಯಕ 
ಪರಧನನವನದಂತ್ಹ ಪನತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸ್ವರತವುದತ ಮತ್ತು ಸ್ವನಿಮ್ನ ರಂಗಕೆೆ ಬ್ಹಳ ಶ್ಸ್ವುನ ಸ್ವಪನಯ 
ಎನತನವ ಗೌರವವನತನ ತ್ಂದತಕೊಟಿಟರತವವರಲ್ಲಿ ಡನ. ರನಜೆೇಶ ರವರೂ ಒಬ್ಬರತ ಎನತನವುದನತನ ತ್ನವು 
ಉಲೆಿೇಖ್ ಮ್ನಡಿದಿಾೇರಿ.  ಅವರ ನಿಧನದಿಂದ್ನಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ ಒಬ್ಬ ಪರತಿಭನವಂತ್, ಶೆರೇಷಾ 
ಕಲನವಿದನನತನ ಕಳೆದತಕೊಂಡಂತ್ಹ ರೆ್ೂೇವನತನ ಅನತಭವಿಸತತ್ುದ್ೆ. ಅವರ ಆತ್ಾಕೆೆ ಪರಮ್ನತ್ಾನತ 
ಚಿರಶನಂತಿಯನತನ ಕರತಣಿಸಲ್ಲ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ ಈ ಸದನದ ಮೂಲಕ ನನನ ಭನವರೆ್ಗಳನತನ ವಯಕುಪಡಿಸ್ವ 
ತ್ಮಾ ಪರಸನುವಕೆೆ ನನನ ಸಹಮತ್ವನತನ ಸಕನಾರ ಮತ್ತು ಸದನದ ಪರವನಗಿ ವಯಕುಪಡಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸನದ(ವಿರೂೆೇಧಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ರಂಗಭೂಮಿಯ ಹಿರಿಯ ಕಲನವಿದ ಹನಗೂ ಕನನಡ ಚಲನ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಶರೆೇಷಾ ನಟ, ಕಲನ ತ್ಪಸ್ವಿ 
ಡನ. ರನಜೆೇಶ ರವರತ ನಿಧನರನದ ಬ್ಗೆೆ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಸಂತ್ನಪ ಸೂಚರೆ್ಯ ಪರಸನುಪವನತನ 
ಮಂಡಿಸ್ವದಿಾೇರಿ. ರನಜೆೇಶ ರವರತ ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರಕೆೆ ಹೊಸಬ್ರೇೆನೂ ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ.  
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹತಟಿಟ, ಬೆಳೆದತ “ಶಕ್ರು ರ್ನಟಕ ಮಂಡಳಿ”ಯಂದ ಹಲವನರತ ರ್ನಟಕಗಳನತನ 
ಪರದಶಾನ ಮ್ನಡಿದಂತ್ಹವರತ.  ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ “ರವಿೇಂದರ ಕಲನಕ್ೇೆತ್ರ” ಇದ್ೆ ಅಲ್ಲಿ 
ತಿಂಗಳಿಗೊಂದತ ರ್ನಟಕವನತನ ರೆ್ೂೇಡತವಂತ್ಹ ಅವಕನಶ ನಮಗೆ ಸ್ವಗತತಿುತ್ತು.  ರನಜೆೇಶ ರವರತ 
ಕೆೇವಲ ಚಿತ್ರನಟರನಗಿ ಪರಸ್ವದಧರನದರೂ ಸಹ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಕಲನವಿದರ್ನಗಿ ಬ್ಹಳ 
ಪರಸ್ವದಧರನಗಿದತಾದನತನ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಸಹ ಕಂಡಿದ್ಾೆೇವೆ.  ಹಲವನರತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರತ ಪನತ್ರ ವಹಿಸ್ವ ಜನ 
ಮಚತುಗಯೆನತನ ಸಹ ಪಡದೆಿದಾರತ.  ಸತಮ್ನರತ 150 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರ್ನಯಕ ನಟರ್ನಗಿ ಹನಗೂ 
ಪೊೇಷಕ ಪನತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸ್ವರತವಂತ್ಹ ರನಜೆೇಶ ರವರತ ಹಳೆಯ ಕನಲದ ನಮಾ ಚಿತ್ರನಟರಿದಾರತ 
ಅದತ ಡನ. ರನಜ ಕತಮ್ನರ ರವರತ, ಶ್ರೇ ಉದಯಕತಮ್ನರ ರವರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೇ ಕಲನಯಣ  
ಕತಮ್ನರ ರವರಿರಬ್ಹತದತ ಅವರ ಕನಲದ ಒಂದತ ಕಡಯೆ ಕೊಂಡಿಯನತನ ರ್ನವು 
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ಕಳೆದತಕೊಂಡಿದ್ೆಾೇವೆ. ಇವರ ಅಗಲ್ಲಕಯೆಂದ ಇಡಿೇ ಕಲನ ರಂಗಕೆೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ 
ತ್ತಂಬ್ಲನರದ ನಷಟವನಗಿದ್.ೆ  ಇವರ ನಷಟವನತನ ತ್ಡಯೆತವ ಶಕ್ರುಯನತನ ಭಗವಂತ್ ಅವರ ಕತಟತಂಬ್ಕೆೆ 
ಕೊಡಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇವರ ಆತ್ಾಕೆೆ ಶನಂತಿ ಸ್ವಗಲ್ಲ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಸಹ ಪನರಥಾರ್ೆ ಮ್ನಡಿ ತ್ಮಗೂ ಸಹ 
ಧನಯವನದಗಳನತನ ತಿಳಿಸ್ವ ಈ ಸಂತ್ನಪ ಸೂಚರೆ್ಗೆ ಸಹಮತ್ವನತನ ವಯಕುಪಡಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮೃತ್ರ ಆತ್ಾಕೆೆ ಸದೆತಿಯನತನ ಕೊೇರತತ್ನು, ಅವರ ಅಗಲ್ಲಕಯೆ 
ರೆ್ೂೇವನತನ ಸಹಿಸತವ ಶಕ್ರುಯನತನ ಅವರ ಕತಟತಂಬ್ಕೆೆ ಪರಮ್ನತ್ಾನತ ಕರತಣಿಸಲ್ಲ ಎಂದತ 
ಪನರರ್ಥಾಸತತ್ುೆೇರೆ್.  ಮೃತ್ರ ಗೌರವನಥಾ ಮ್ನನಯ ಸದಸಯರತ ಎದತಾ ನಿಂತ್ತ ಒಂದತ ನಿಮಿಷ 
ಮ್ೌನವರ್ನನಚರಿಸಬೆೇಕೆಂದತ ಕೊೇರತತ್ುೆೇರೆ್.  

(ಮೃತ್ರ ಗೌರವನಥಾ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ವೆತ್ರಿದಾವರಲೆಿರೂ ಎದತಾ ನಿಂತ್ತ ಒಂದತ ನಿಮಿಷ 
ಮ್ೌನವನತನ ಆಚರಿಸ್ವದರತ) 

ಸದನದಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಿಸ್ವದಂತ್ಹ ಸಂತ್ನಪ ಸೂಚರೆ್ ನಿಣ್ಾಯವನತನ ಮೃತ್ರ ಕತಟತಂಬ್ಕೆೆ 
ಕಳುಹಿಸ್ವಕೂೆಡಲನಗತವುದತ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರ ಅವಧಿ. 

ಶ್ರೇ ಕೆ.ಟಿ. ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, . . . 

ಶ್ರೇ ಆರ.ಬಿ. ತಿಮ್ನಾಪೂರ(ವಿಧನನಸಭನ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 5-6 
ದಿವಸಗಳಿಂದ ಸದನದ ಕನಯಾಕಲನಪಗಳು ನಡಯೆತತಿುಲಿ.  ಆದಾರಿಂದ ಏನತ ಮ್ನಡಬೇೆಕತ, ಹೆೇಗ ೆ
ಮ್ನಡಬೇೆಕೆಂಬ್ ಬ್ಗೆೆ ಚಚಿಾಸಲತ ನಮಗೆ ಸಿಲಪ ಅವಕನಶ ಕೊಡಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಒಂದತ ನಿಮಿಷ ಇರಿ.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಕನಂಗೆರಸ  ಪಕ್ಷದ ಮ್ನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು ಸದನದ ಬನವಿಗೆ ಆಗಮಿಸ್ವದರತ) 
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೨. ರನಷರಧವಜಕೆೆ ಸಚಿವರೊಬ್ಬರತ ಅಗೌರವ ತ್ೊೇರಿದ್ನಾರೆ ಎನತನವ ಬ್ಗೆೆ ಹನಗೂ ರನಜಯದ ಹಲವನರತ  
    ಸಮಸೆಯಗಳ ಚರ್ೆಾಗೆ ಅವಕನಶ ನಿೇಡಬೆೇಕೆನತನವ ಕತರಿತ್ತ 

 ಶ್ರೇ ಕೆ.ಟಿ. ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ(ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಕಳೆದ ಐದತ 
ದಿನಗಳಿಂದ ಪರತಿಭಟರೆ್ ನಡಯೆತತಿುದ್ೆ.  ರ್ನನತ ಎರಡೂ ರನಷ್ಟರೇಯ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೆೈ ಮತಗಿದತ ರ್ನಡಿನ 
ಜನರ ಪರವನಗಿ ಪನರಥಾನ ಮ್ನಡತತ್ೆುೇರ್,ೆ ರ್ನಡಿನ ಜಿಲಂತ್ ಸಮಸೆಯಗಳನತನ ರ್ನವು ಚರ್ಾೆ 
ಮ್ನಡಬೇೆಕನಗಿದ್.ೆ ನದಿ ಜೊೇಡಣೆ ವಿರ್ನರದಿಂದ ಈ ರನಜಯಕೆೆ ದ್ೊಡಡ ಅರ್ನಯಯವನಗತತಿುದ್ೆ. 
ಜಲನಶಯಗಳ ಪನರಜೆಕ್ಟ ಗಳನತನ ಪೂಣ್ಾ ಮ್ನಡತವುದಕೆೆ ಆಗಲ್ಲಲಿ.  ಅದತ ಮೇಕೆದ್ನಟತ ಇರಲ್ಲ, 
ಮಹನದ್ನಯ ಇರಲ್ಲ, ಕೃಷ್ನಣ ನದಿ ನಿೇರಿನ ವಿರ್ನರ ಇರಲ್ಲ, ತ್ತಂಗಭದ್ನರ ನದಿ ನಿೇರಿನ ವಿರ್ನರ ಇರಲ್ಲ.  
ಜೊತ್ೆಗೆ ರೈೆತ್ರ ಸಮಸೆಯಗಳನತನ ಚರ್ೆಾ ಮ್ನಡತವುದಕೆೆ ಆಗಿಲಿ. ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗಳ ಸಮಸೆಯಗಳನತನ ಚರ್ೆಾ 
ಮ್ನಡತವುದಕೆೆ ಆಗಲ್ಲಲಿ. ದ್ೊಡಡ ದ್ೂೆಡಡ ಸಮಸೆಯಗಳು ನಮಾದತರತ ಇವೆ.  ಈಗನಗಲೆೇ ಐದತ 
ದಿನಗಳಿಂದ ಪರತಿಭಟರೆ್ ನಡದೆಿದ್.ೆ  ರ್ನನತ ಆಳುವ ಪಕ್ಷದವರನೂನ ಮತ್ತು ಕನಂಗರೆಸ  ಪಕ್ಷದ ಶನಸಕ 
ಮಿತ್ರರನೂನ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮ್ನಡತತ್ೆುೇರೆ್, ತ್ನವು ಏರ್ನದರೂ ಅವರಿಂದ ಹೆೇಳಿಕ ೆ
ಮ್ನಡಿಸತವುದೆ್ೂೇ ಅಥವನ ಕೂರಿಸ್ವ ಅವರ ಜೊತ್ ೆ Joint Business Advisory Committee 
meeting ಕರಸೆ್ವ ಇತ್ಯಥಾ ಮ್ನಡಿ ಉಳಿದ ದಿನಗಳಲನಿದರೂ ಅಧಿವೆೇಶನ ನಡಸೆ್ವದರೆ ರ್ನವು 
ರನಜಯಪನಲರ ವಂದರ್ನ ನಿಣ್ಾಯದ ಮೇಲೆ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿ ನಮಾಲನಿ ಸಮಸಯೆಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಸಕನಾರದ 
ಗಮನ ಸಳೆೆಯತವ ಸನಧಯತ್ೆ ಇದ್ೆ.  ಏಕೆಂದರ ೆಇವತ್ತು ಕೆೇಂದರದಿಂದ ನಮಗೆ ಬ್ರಬೇೆಕನದ ಅನತದ್ನನ 
ಬ್ರತತಿುಲಿ.  ನಮಾ ನಮಾ ಭನಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಬೆೇಕನದಂತ್ಹ ಅಭಿವೃದಿಧ ಕೆಲಸಗಳು ನಿಂತ್ತ ಹೂೆೇಗಿವೆ.  
ಈ ಎಲನಿ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಕನಾರಕೆೆ ಬ್ಜೆಟ ನಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇೆಕತ ಎಂಬ್ ಸಂದ್ೆೇಶವನತನ ರ್ನವು 
ಕೊಡಬೇೆಕಲಿವೆೇ? ರ್ನವು ಸಕನಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ುಡವನತನ ಹನಕಬೆೇಕಲಿವೆೇ? ಬ್ಹತಶಃ ರನಜಯಪನಲರ 
ಭನಷಣ್ದ ಮೇಲ ೆಚರ್ಾೆ ಆಗದ್ೇೆ ಹೂೆೇದರ ೆಬ್ಜೆಟ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ justice ಸ್ವಗತತ್ುದ್ೊೇ ಇಲಿವೇ 
ಎಂಬ್ ಅನತಮ್ನನ ನಮಾನತನ ಕನಡತತಿುದ್ೆ.  ದಯಮ್ನಡಿ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ರ್ನನತ ಮತ್ೊುಮಾ ಕೆೈ 
ಮತಗಿದತ ಎರಡೂ ರನಷ್ಟರೇಯ ಪಕ್ಷಗಳನತನ ಕೆೇಳುವುದ್ೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಅಧಿವೇೆಶನ ನಡಯೆತವ ಹನಗೆ 
ರೆ್ೂೇಡಿಕೂೆಳಿಳ.  ತ್ನವು ಮತ್ತು ಸ್ವಪೇಕರ ರವರತ ಸೇೆರಿ ಮಧೆಯ ನಿಂತ್ತ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರನತನ ಮತ್ತು 



«¥À/21.02.2022/10 

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

ಸಂಸದಿೇಯ ವಯವಹನರಗಳ ಸಚಿವರನತನ ಕರದೆತ, ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ವಿರೂೆೇಧಪಕ್ಷಗಳ 
ರ್ನಯಕರತಗಳನತನ ಕರದೆತ ಯನವ ರಿೇತಿ ಚರ್ೆಾ ಮ್ನಡತತಿುೇರೂೆೇ ಮ್ನಡಿ. ಇದಕೆೆ ಏರ್ನದರೂ 
ವಿದ್ನಯ ಹೆೇಳಬೇೆಕಲಿವೇೆ? ಬ್ದಲನದ ಕನಲಘ್ಟಟದಲ್ಲಿ ನಮಾ ರನಷ್ಟರೇಯ ಪಕ್ಷಗಳೂ ಕೂಡ 
ಪರತಿಭಟರೆ್ಯನತನ ಮತ್ತು ಧರಣಿಯನತನ ಇಟತಟಕೂೆಳುಳವನಗ target ಅನತನ ಇಡತವನಗ ಯೇಚರೆ್ 
ಮ್ನಡಿ ಇಡಬೇೆಕನಗತತ್ುದ್ೆ. ಆ target ಅನತನ ಇಟತಟಕೂೆಂಡನಗ ಯನವುದನತನ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗ ೆ
ಈಡೇೆರಿಸ್ವಕೊಳಳಬ್ಹತದತ ಎನತನವುದನತನ ಕೂಡ ಯೇಚರೆ್ ಮ್ನಡಬೆೇಕನಗತತ್ುದ್ೆ. ರ್ನನತ 
ಪರತಿಭಟರೆ್ಯನತನ ತ್ಪತಪ ಎಂದತ ಹೆೇಳುವುದಿಲಿ.  ಆದರ ೆಪರತಿಭಟರೆ್ ಬ್ಂದ್ನಗ ಅದನತನ ಹೆೇಗ ೆಇತ್ಯಥಾ 
ಮ್ನಡಬೇೆಕತ ಎಂಬ್ ಜವನಬನಾರಿ ಆಳುವ ಪಕ್ಷಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಇರತತ್ುದ್ೆ.  ಹನಗನಗಿ ಇದಕೂೆೆಂದತ 
ಅಂತಿಮ ವಿದ್ನಯವನತನ ಹನಡಬೆೇಕಲಿವೆೇ? ವಿದ್ನಯ ಹನಡತವುದರ ಮೂಲಕ ಉಳಿದ 
ದಿನಗಳಲನಿದರೂ ಈ ರ್ನಡಿನ ಜಿಲಂತ್ ಸಮಸೆಯಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಗಂಭಿೇರವನಗಿ ಚರ್ಾೆ ಮ್ನಡಬೇೆಕಲಿವೆೇ? 
ಈ ದಿಸಯೆಲ್ಲಿ ತ್ನವು ಚರ್ೆಾ ಮ್ನಡಿ ಒಂದತ ಅವಕನಶ ಮ್ನಡಿಕೊಟತಟ ಈ ಪರತಿಭಟರೆ್ಗ ೆವಿದ್ನಯ 
ಹೆೇಳುವಂತ್ಹ ಒಂದತ ತಿೇಮ್ನಾನಕೆೆ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷವೂ ಬ್ರಬೆೇಕತ, ತ್ನವು ಮಧಯೆ ನಿಲಿಬೆೇಕತ  ಅದಕೆೆ 
ಕನಂಗೆರಸ  ಪಕ್ಷವು ಸಹಕನರ ನಿೇಡಬೆೇಕೆಂದತ ಮನವಿ ಮ್ನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

 ಶ್ರೇ ಆರ.ಬಿ. ತಿಮ್ನಾಪೂರ:- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವತಿುಗ ೆ ಐದತ ದಿನ ಕಳೆದತ 
ಹೊೇಯತ್ತ, ಆರರೆ್ೇ ದಿನಕೆೆ ರ್ನವು ಕನಲ್ಲಟಿಟದ್ಾೆೇವೆ.  ಹಲವನರತ ವಿರ್ನರಗಳು ಚರ್ಾೆಯನಗಬೆೇಕತ 
ಎನತನವವರಲ್ಲಿ ರ್ನವೂ ಒಬ್ಬರತ.  ಈ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಸಕನಾರಗಳು ಮ್ನಡತವಂತ್ಹ ಅರ್ನಹತತ್ಗಳ ಬ್ಗೆೆ 
ರ್ನವು ಚರ್ೆಾ ಮ್ನಡಬೇೆಕನಗಿದೆ್. ಒಂದತ ಕಡ ೆBitcoin ಸಮಸೆಯ ಇದ್ೆ. Bitcoin ಈ ರನಜಯದಲ್ಲಿ 
ಯನವ ರಿೇತಿ ಹಲವನರತ ಜನರನತನ ದ್ೊೇಚಿಕೂೆಂಡತ ಹೊೇಗಿದ್ ೆಎನತನವಂತ್ಹದತಾ ಮತ್ತು ರನಜಯದ 
ಆರ್ಥಾಕ ಪರಿಸ್ವೆತಿ ಯನವ ರಿೇತಿ ಹದಗಟೆಿಟದ್ೆ ಎನತನವಂತ್ಹದತಾ. 

(ಮತಂದತ) 
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(82) ಎಸ ಪಿಆರ /ಎಂಡಿ/11:30/21/02/2022 
(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸ್ವೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಆರ .ಬಿ.ತಿಮ್ನಾಪೂರ(ಮತಂದತ):- 
ಸಕನಾರಿ ಕೆಲಸಗಳನತನ ಮ್ನಡತವ ಒಬ್ಬ ಗತತಿುಗೆದ್ನರ ಶೆೇಕಡ 40 ರಷತಟ ಕಮಿಷನ ನತನ ಕೊಡಬೇೆಕತ 
ಎನತನವ ಮ್ನತ್ನತನ ದ್ೆೇಶದ ಪರಧನನಿ ಮತ್ತು ರನಜಯದ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳಿಗೆ ಬ್ರೆದತ ತಿಳಿಸತತ್ನುರೆ.  ಈ 
ವಯಕ್ರುಗ ೆ ಅಲ್ಲಿ ಯನವುದ್ೇೆ ರಿೇತಿಯ ರ್ನಯಯ ದ್ೊರೆಯಲ್ಲಲಿ ಎನತನವನಗ, ಅವನತ ಎಲ್ಲಿಗೆ 
ಹೊೇಗಬೇೆಕತ?  ಆಡಳಿತ್ದಲ್ಲಿರತವ ಭನರತಿೇಯ ಜನತ್ನ ಪಕ್ಷವನತನ ರ್ನನತ ರೆ್ೂೇಡಿದ್ೆಾೇರೆ್.  
ಯನವುದ್ೊೇ ರ್ೌಕರರೆ್ೂಬ್ಬನ ಮಗಳು ದ್ೇೆಶದ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬ್ರದೆ ತ್ಕ್ಷಣ್, ದಲ್ಲತ್ 
ಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ ರ್ನಗೆೇಶ  ಎಂಬ್ತವವರತ ತ್ಮಾ ರನಜೇರ್ನಮಯನತನ ಪಡದೆತಕೂೆಳುಳವ 
ನಿೇವುಗಳು…. ಈ ರನಜಯ, ರನಷರ ಮತ್ತು ವಿದ್ೇೆಶಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರವ ನಿೇಡತತಿುರತವ ನನನ ರನಷರಧವಜಕೆೆ 
ಅಪಮ್ನನವನಗಿದ್.ೆ  ಎಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದತ ಕಡ ೆಈ ರನಷರಧವಜವರೆ್ನೇ ತ್ೆಗೆಯತತ್ೆುೇವೆ ಎನತನವ ಸಂಚತ 
ನಡಯೆತತಿುದ್.ೆ  ಶ್ರೇ ಕೆ.ಎಸ .ಈಶಿರಪಪನವರತ ಮಂತಿರಗಳನಗಿದತಾ, ಅವರ ಮ್ನತ್ತ ಅಷ್ೆಟೇ …. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ಈಶಿರಪಪನವರ ವಿಷಯಕೆೆ ಸ್ವೇಮಿತ್ವನಗಿ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿ.  ಅದನತನ 
ಬಿಟತಟ ಬೆೇರ ೆ ವಿಷಯದ ಬ್ಗೆೆ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತತಿುದಿಾೇರಿ; ಇದನತನ ಬಿಟತಟ ಮತಂದ್ ೆ ಹೊೇಗಿ.  ಯನವ 
ವಿಷಯವನತನ ಪರಸನುಪಿಸತತಿುದಿಾೇರಿ, ಅದನತನ ಮತಂದತವರಸೆ್ವ.  

ಶ್ರೇ ಆರ .ಬಿ.ತಿಮ್ನಾಪೂರ:- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ಕಡ ೆಜಿಲಂತ್ ಸಮಸೆಯಗಳ 
ಚರ್ೆಾಗಳಿಗೆ ಸಕನಾರ ಉತ್ುರಿಸಬೆೇಕನಗಿದೆ್.  ರ್ನವು ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರನಗಿ ಟಿೇಕೆ ಮ್ನಡತವ ಕೆಲಸ 
ಮ್ನಡತತ್ೆುೇವ ೆ ಇದತ ಒಂದತ ಕಡಯೆನದರೆ, ಮತ್ೊುಂದ್ೆಡೆ ಹಲವನರತ ವಿಷಯಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಚರ್ೆಾ 
ಮ್ನಡಬೇೆಕತ.  ಇರ್ೂೆನಂದ್ೆಡೆ ಈ ರನಜಯದ ಜನತ್ೆಯತ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರತ ಏನತ ಕಲೆಸ 
ಮ್ನಡತತ್ನುರ ೆ ಎನತನವುದನತನ ರೆ್ೂೇಡತತ್ನುರ.ೆ  ಮಗದ್ೊಂದ್ೆಡೆ ಸಕನಾರವು ತ್ನನ ಮೇಲ್ಲರತವ 
ಆಪನದರೆ್ಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಅಂದರ ೆ Bitcoin, ಶೇೆಕಡ 40 ರಷತಟ ಕಮಿಷನ  ಪರಕರಣ್ಗಳ ಆದಿಯನಗಿ 
ಕರೂೆೇರ್ನದಂತ್ಹ ಸನಂಕನರಮಿಕ ಕನಯಲೆಯನತನ ನಿಭನಯಸ್ವದ ರಿೇತಿ-ನಿೇತಿ, ಪರವನಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ 
ಸಕನಾರವು ಮ್ನಡಿದ ಹಲವನರತ ಕನಯಾಕರಮಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಇಡಿೇ ಜನತ್ಯೆ ಮತಂದ್ ೆ ರ್ನವು 
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ಚಚಿಾಸಬೆೇಕನಗಿದ್.ೆ  ಸಕನಾರದ ಮೇಲ್ಲರತವ ಆಪನದರೆ್ಗಳ ಬ್ಗೆೆ ರ್ನವು ದಿನಪತಿರಕೆ ಮತ್ತು ಟಿ.ವಿ.ಗಳಲ್ಲಿ 
ರೆ್ೂೇಡಿದ್ೆಾೇವೆ.  ಇಲ್ಲಿ ರನಷರಧವಜ ಮತ್ತು ಮಂತಿರಯಬ್ಬರ ಬ್ಗೆೆ …. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸದನದ ಕನಯಾಕಲನಪಗಳನತನ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸ್ವ, ನಿಮಾ ಮ್ನತಿನ 
ಮೇಲ ೆಚರ್ೆಾಯನತನ ಪನರರಂಭಿಸೊೇಣ್ ಬಿಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಆರ .ಬಿ.ತಿಮ್ನಾಪೂರ:- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಕೆೇವಲ ಎರಡತ 
ಅಂಶಗಳನತನ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಇಲ್ಲಿ ರನಷರಧವಜ ಹನಗೂ ಮಂತಿರ ಇವೆರೆಡರಲ್ಲಿ ಆಯೆ ಯನವುದತ?  
ಬ್ಹಳಷತಟ ಸಮಸೆಯಗಳ ಬ್ಗೆೆ ರ್ನವು ಮ್ನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕೆನತನವವರನಗಿದೆ್ಾೇವೆ. ರ್ನವು ಇಲ್ಲಿ Bitcoin ಮತ್ತು 
ಪರವನಹದ ಬ್ಗೆೆ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಬೇೆಕನಗಿದ್ೆ.  ಆದರೆ, ರನಷರಧವಜ ಹನಗೂ ಮಂತಿರ ವಿಷಯಗಳು ಬ್ಂದ್ನಗ, 
ನನನ ಆಯೆ …,  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತಿಮ್ನಾಪೂರರವರೆೇ, ಈ ವಿಷಯದ ಬ್ಗೆೆ ಸನಕಷತಟ ಚರ್ೆಾಯನಗಿದೆ್.  
ಈಗ ನಿೇವು ಮೊದಲತ ಏನತ ವಿಷಯದ ಬ್ಗೆೆ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತತಿುದಿಾೇರೊೇ, ಅದ್ೆೇ ವಿಷಯವನಗಿ 
ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿ.   

ಶ್ರೇ ಆರ .ಬಿ.ತಿಮ್ನಾಪೂರ:- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ವಿರ್ನರದಲ್ಲಿ ರ್ನನತ 
ಹೆೇಳುವುದಿಷ್ಟೆೇ, ಇಲ್ಲಿ ರನಷರಧವಜ ಮತ್ತು ಮಂತಿರ ಎನತನವ ಪರಶೆನ ಬ್ಂದಿದ್ೆ ಹನಗೂ ಸಕನಾರದ ಮೇಲೆ 
ಹಲವನರತ ಆಪನದರೆ್ಗಳಿವೆ.  ಮಂತಿರಯನತನ ಸಚಿವ ಸಂಪತಟದಿಂದ ತ್ೆಗೆದತ ಹನಕ್ರ ಸಕನಾರದ ಮೇಲೆ 
ಈಗ ಬ್ಂದಿರತವ ಅಪನದರೆ್ಗಳಿಂದ ರ್ನವು ಹೂೆರಗೆ ಬ್ರತತಿುದ್ೆಾೇವೆ, Bitcoin ವಿರ್ನರ ಹನಗೂ 
ಕರೂೆೇರ್ನದಂತ್ಹ ಸನಂಕನರಮಿಕ ಕನಯಲೆಯ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಮ್ನಡಿದ ಕೆಲಸಗಳ ಬ್ಗೆೆ ರ್ನವು 
ಜನತ್ೆಗೆ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಸಕನಾರ ಮತಂದ್ನಗಬೇೆಕ್ರತ್ತು.  ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಜನತ್ೆಗೆ 
ಹೆೇಳುವ ಕೆಲಸ ಮ್ನಡತವುದನತನ ಬಿಟತಟ, ಇವರಿಗ ೆ ರನಷರಧವಜ ಮತಖ್ಯರೆ್ೂೇ ಅಥವನ ಮಂತಿರ 
ಮತಖ್ಯವೇ ಎಂದತ ನನಗ ೆಅಥಾವನಗತತಿುಲಿ.  ಸಕನಾರದ ಈ ರಿೇತಿಯ ಹಠ ಧೊೇರಣೆಯಂದ್ನಗಿ 
ಇಲ್ಲಿರತವ ಎಲನಿ ಸಮಸಯೆಗಳನತನ ಮತಚಿುಹನಕಲತ ಸಕನಾರವು ಮಂತಿರಗಳ ರನಜೇರ್ನಮಯನತನ 
ಪಡದೆತಕೂೆಳಳದ್ೇೆ, ನಮಾರೆ್ನಲನಿ ಸದನದ ಬನವಿಗೆ ತ್ಳುಳವ ಕೆಲಸವನತನ ಮ್ನಡಿದ್ನಾರ.ೆ  ಸಭನರ್ನಯಕರತ 
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ಈ ರನಷರ, ದ್ೆೇಶ-ರನಜಯಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತತಿುರತವುದನತನ ರ್ನನತ ರೆ್ೂೇಡಿದ್ೆಾೇರ್ೆ.  ಹಿೇಗನಗಿ ರ್ನನತ 
ಸಭನರ್ನಯಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ವಕೂೆಳುಳವುದ್ೆೇರ್ಂೆದರೆ ….  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ತಿಮ್ನಾಪೂರರವರೇೆ, ಇರಲ್ಲ ಬಿಡಿ.  ಈಗ ನಿೇವು ಹೆೇಳಿದಿಾೇರಲಿ; 
ಅಷತಟ ಸನಕತ.  ಈಗ ಅವರತ ಉತ್ುರಿಸತತ್ನುರೆ.  

ಶ್ರೇ ಆರ .ಬಿ.ತಿಮ್ನಾಪೂರ:- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹಿೇಗನಗಿ ರ್ನನತ ಸಭನರ್ನಯಕರಲ್ಲಿ 
ವಿನಂತಿಸ್ವಕೂೆಳುಳವುದ್ೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಈ ರನಜಯದ ಜಿಲಂತ್ ಸಮಸೆಯಗಳಿಗೆ ಸಕನಾರವು ಉತ್ುರಿಸಬೆೇಕತ 
ಆದರೆ, ಇವರತ ರನಷರಧವಜದ ರೆ್ಪ ಮ್ನಡಿಕೂೆಂಡತ ಮಂತಿರಗಳಿಂದ ರನಜೇರ್ನಮ ಪಡದೆತಕೂೆಳಳಲನರದ್ೇೆ, 
ಇದರಿಂದ ಜನರನತನ ತ್ಪತಪದ್ನರಿಗೆ ಏಳೆಯತವ ಕೆಲಸವನತನ ಮ್ನಡತತಿುದ್ನಾರೆ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರೇೆ ತ್ನವು ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿ. 
ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, … 

(ಗೊಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಆರ .ಬಿ.ತಿಮ್ನಾಪೂರ:- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೆೇ, ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ ಬಿೇಜ ಬಿತ್ತುವ 

ಕೆಲಸ ನಡಯೆತತಿುದ್.ೆ  ಆದರ ೆಸಕನಾರಕೆೆ ಈ ಪರಿಸ್ವೆತಿಯನತನ ನಿಭನಯಸಲನಗತತಿುಲಿ.   
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ತಿಮ್ನಾಪೂರರವರೇೆ, ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿದತಾ ಸನಕತ.  
ಶ್ರೇ ಆರ .ಬಿ.ತಿಮ್ನಾಪೂರ:- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಯನವುದ್ೆೇ ಪನಲಕರನತನ ಕರದೆಿಲಿ.  

ಸೆಳಕೆೆ ಸಕನಾರ ಅಥವನ ಜಲನಿಧಿಕನರಿಗಳು ಹೂೆೇಗಿಲಿ.  ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿನ ಶನಲನ ಮಕೆಳಲೆಿರೂ 
ಬಿೇದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದಿಾದ್ನಾರೆ.  ಇಂತ್ಹ ಸಮಸೆಯಗಳನತನ ಬಿಟತಟ ….. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇದರ ಬ್ಗೆೆ ಚಚಿಾಸತವುದತ ಬೇೆಡ.  ಈಗ ನಿೇವು ಕೆೇಳಿರತವ ಪರಶೆನ ಇದ್ೆ. 
ಒಂದತ ನಿಮಿಷ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದನತನ ಕೆೇಳಿ.  

ಶ್ರೇ ಆರ .ಬಿ.ತಿಮ್ನಾಪೂರ:- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮಾನತನ ಸದನದ ಬನವಿಗೆ ತ್ಳುಳವ 
ಸಕನಾರದ ನಿೇತಿಯತ ಸರಿಯನದತದಲಿ. ರ್ನನತ ಸಕನಾರಕೆೆ ವಿನಂತಿಸತವುದ್ೆೇರ್ಂೆದರೆ, … 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇದರ ಬ್ಗೆೆ ನಿಮಾ ಪರಶೆನಯದತಾ, ಅದಕೆೆ ರ್ನನತ ಉತ್ುರಿಸ್ವದ್ಾೆೇರೆ್.  ಆ 
ಪರಶೆನಯನತನ ಕೆೇಳಿದ್ನಗ ಉತ್ುರಿಸ್ವ.  ಆ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ನಿೇವು ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿ.   
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ಶ್ರೇ ಆರ .ಬಿ.ತಿಮ್ನಾಪೂರ:- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ರನಜಯದಲ್ಲಿರತವ ಮತ್ುಷತಟ…  
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇದ್ೆೇ ವಿಷಯದ ಬ್ಗೆೆ ನಿಮಾ ಪರಶೆನ ಇದ್ೆ.  ಈಗ ಚರ್ೆಾ ಬೆೇಡ.  ನಿಮಗೆ 

ಮ್ನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶವನತನ ನಿೇಡತತ್ೆುೇರೆ್.   
ಶ್ರೇ ಆರ .ಬಿ.ತಿಮ್ನಾಪೂರ:- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ದ್ೆೇಶ ಮತ್ತು ರನಜಯಗಳು 

ಹೊತಿು ಉರಿಯತತಿುವೆ.   
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, … 
ಶ್ರೇ ಆರ .ಬಿ.ತಿಮ್ನಾಪೂರ:- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದರ ಬ್ಗೆೆ ಕನಳಜ ಇಲಿದಿರತವ 

ಸಕನಾರ ಇವತಿುನ ದಿವಸ ನಮಾನತನ ಸದನದ ಬನವಿಗೆ ತ್ಳಿಳ, ಕಠತ ಧೂೆೇರಣೆಯನತನ ತ್ನಳುತಿುದ್ೆ. 
ಇದನತನ ವಿರೂೆೇಧಿಸ್ವ, ರ್ನನತ ಪತನಃ ಸದನದ ಬನವಿಗೆ ಹೊೇಗತತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ. 
        (ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇ ಆರ .ಬಿ.ತಿಮ್ನಾಪೂರರವರತ ಸದನದ ಬನವಿಗೆ ಪರವೆೇಶ್ಸ್ವದರತ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ .ಎಲ .ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, … 
ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅತ್ಯಂತ್ ಹಿರಿಯ 

ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಕ.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರತ … 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರೇೆ, ನಿಮಗ ೆಮ್ನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ನಿೇಡತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ಈಗ ಶ್ರೇ ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡರವರತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ.  ನಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿೇವು ಎಲಿವನೂನ 
ಸೇೆರಿಸ್ವ ಉತ್ುರಿಸ್ವ. 

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹನಗೆಯೇ ಆಗಲ್ಲ. 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರೇೆ, ನಿೇವು ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿ. 
ಶ್ರೇ ಎಸ.ರವಿ:- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ…. 
ಶ್ರೇ ಎಸ .ಎಲ .ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಎರಡೂ 

ರನಷ್ಟರೇಯ ಪಕ್ಷಗಳು …. ಶ್ರೇ ರವಿಯವರೇೆ, ನಿೇವು advance ಆಗಿ … 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸದನದ ಬನವಿಯಳಗೆ ಇರತವವರತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಬೆೇಡಿ. 
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ಶ್ರೇ ಎಸ .ಎಲ .ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಶ್ರೇ ರವಿಯವರತ in 
advance  ಆಗಿ ಫಲ್ಲತ್ನಂಶವನತನ ನಿೇಡತತಿುದ್ನಾರೆ.  ಹಿೇಗನಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧನಯವನದಗಳು.  ಎರಡೂ 
ರನಷ್ಟರೇಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮಾಲ್ಲಿನ ಪನರದ್ೆೇಶ್ಕ ಪಕ್ಷವನದ ನಮಾ ಪಕ್ಷಕೂೆ ಬ್ಹಳ ಜವನಬನಾರಿ ಇದ್ೆ.  
ಈ ಜವನಬನಾರಿಯನತನ ರ್ನವುಗಳೆಲಿರೂ ಅರಿತ್ವರನಗಿದ್ೆಾೇವೆ.  ಹೂೆೇರನಟ ಮತ್ತು ಪರತಿಭಟರೆ್ ಇವೆರೆಡೂ 
ಸಂವಿಧನನ ಬ್ದಧವನದ ಎಲಿರ ಹಕತೆ ಆಗಿದ್.ೆ  ಹೂೆೇರನಟ ಮ್ನಡತವ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ನೂರನರತ ಬೆೇರ ೆ
ಬೆೇರ ೆ ರಿೇತಿಯ ವೆೇದಿಕೆಗಳಿವೆ.  ಈ ವೆೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಹೊೇರನಟಕೆೆ ಫಲ ದ್ೊರೆಯಲ್ಲಲಿವೆಂದ್ನದರೆ, 
ಮತ್ೊುಂದತ ವೇೆದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಡಯೆಬ್ಹತದತ. ಒಂದತ ವೆೇಳೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹೊೇರನಟಕೆೆ ಫಲ 
ದ್ೊರೆಯಲ್ಲಲಿವೆಂದ್ನದರೆ, ಮತ್ೊುಂದತ ವೆೇದಿಕಯೆ ಮೊರ ೆಹೊೇಗಬ್ಹತದತ.  ಈ ರನಷರದ ಸವೇಾಚಾ 
ರ್ನಯಯನಲಯದ ಮೊರೆ ಹೊೇಗಲೂ ಸಹ ಅವಕನಶಗಳಿದತಾ, ಇದನತನ ನಮಾ ಸಂವಿಧನನವು ನಿೇಡಿದ್ೆ.  
ಹೊೇರನಟ ಮ್ನಡತವ ವಿರ್ನರದಲ್ಲಿ ನಮಗ ೆ ಭಿರ್ನನಭಿಪನರಯಗಳಿಲಿ. ಹೊೇರನಟಗಳು 
ಜರ್ನಂದ್ೊೇಲವನಗಿವೆ.  ಜನರ ವಿರ್ನರಗಳನತನ ಜನತ್ನ ರ್ನಯಯನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಶ್ನಸತವ 
ಅವಕನಶಗಳೂ ಸಹ ಇವೆ. ಇಂತ್ಹ ಅವಕನಶಗಳು ಲಭಯವಿರತವ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ರನಷ್ಟರೇಯ 
ಪಕ್ಷಗಳು ದಯಮ್ನಡಿ ಅಧಿವೆೇಶನವನತನ ನಡಸೆಲತ ಅನತವು ಮ್ನಡಿಕೂೆಡಬೇೆಕತ. ಏಕೆಂದರ ೆ
ಕೊೇಟನಯಂತ್ರ ರೂಪನಯಗಳನತನ ವಯಯಸ್ವ ಅಧಿವೆೇಶನಗಳನತನ ನಡಸೆಲನಗತತ್ುದ್ೆ. ರ್ನನತ 
ನಿರ್ನೆಯಷೆ್ಟೇ ಈ ಬ್ಗೆೆ ರೆ್ೂೇಡಿದ್ೆಾೇರ್.ೆ  ಒಂದತ ದಿನದ ಅಧಿವೇೆಶನಕೆೆ ಒಂದತ ಕೂೆೇಟಿ 
ರೂಪನಯಗಳಿಗೂ ಹೆಚತು ಮೊತ್ುವು ವಯಯವನಗತತ್ುದ್ೆ.  ಇದತ ಸನವಾಜನಿಕರ ಮೊತ್ುವನಗಿದ್.ೆ  ಜನರತ 
ಪನವತಿಸತವ ತೆ್ರಿಗೆಯ ಹಣ್ದಲ್ಲಿ ಕೊೇಟನಯಂತ್ರ ಮೊತ್ುವನತನ ವಯಯಸ್ವ ರ್ನವು ಅಧಿವೆೇಶನವನತನ 
ನಡಸೆತವ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗ ೆ ನೂರನರತ ಕೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳಷತಟ ಪರಯೇಜನವನಗತವ 
ಕೆಲಸಗಳನತನ ರ್ನವು ಜನರಿಗನಗಿ ಮ್ನಡಬೇೆಕತ.  ಇದತ ನಮಾ ಕತ್ಾವಯವೂ ಸಹ ಆಗಿದ್.ೆ  ಈ 
ಕತ್ಾವಯವನತನ ಮರೆತ್ತ ರ್ನವುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ತಕೊಂಡಿದ್ಾೆೇವೆ ಎಂದತ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದತ ಕಡ ೆ
ನಮಗೆ ಭನಸವನಗತತಿುದ್ೆ.  ಈ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಿ ಇವರತಗಳು ಈ ದಿವಸ ಹೊೇರನಟವನತನ ಮ್ನಡಲ್ಲ.  ಇದಕೆೆ 
ನಿೇವೂ ಸಹ ಅವಕನಶವನತನ ನಿೇಡಿದಿಾೇರಿ.  ಈಗನಗಲೆೇ ಸಭನಪತಿಗಳು ಈ ವಿರ್ನರದಲ್ಲಿ ಒಂದತ 
verdict ನತನ ನಿೇಡಿದ್ನಾರ.ೆ ಆ ನಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದಕೆೆ ಸಂಬ್ಂಧಪಟಟಂತ್ೆ ಯನವ ಕರಮ 
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ಕೆೈಗೊಳಳಬೆೇಕೆನತನವ ವಿರ್ನರವನತನ ರ್ನನತ ನಿಮಗೆ ಹೇೆಳುವ ಅವಶಯಕತ್ೆ ಇಲಿ.  ಇದಕೆೆ ಕನನೂನಿನಲ್ಲಿ 
ಅವಕನಶಗಳಿವೆ.  ಆದರೆ ಈ ರಿೇತಿಯ ಕರಮವನತನ ಕೆೈಗೊಳಳಲತ ಅವಕನಶವನತನ ನಿೇಡಬನರದತ ; 
ಇವರತಗಳೆಲಿರೂ ನಮಾ ಸದಸಯರತ ಹನಗೂ ನಮಾ ಸಹೊೇದರರತ ; ಇವರತಗಳಲೆಿರೂ ನಮಾ ರ್ನಡಿನ 
ಜಿಲಂತ್ ಸಮಸೆಯಗಳಿಗನಗಿ ನಮೊಾಂದಿಗ ೆ ಹೂೆೇರನಟ ಮ್ನಡತವವರನಗಿದ್ನಾರ.ೆ  ಈ ಕನರಣ್ಕನೆಗಿ 
ಇವರತಗಳೆಲಿರನೂನ ಸದನದಲ್ಲಿಟತಟಕೊಂಡತ ವಿಷಯಗಳ ಚರ್ಾೆ ಮ್ನಡಬೇೆಕೆನತನವ ವಿರ್ನರದಲ್ಲಿ ಬ್ಹಳ 
ದ್ೊಡಡ ಮನಸತು ಮ್ನಡಿ ತ್ನವೂ ಸಹ ಬೆೇರ ೆರಿೇತಿಯ ‘untold incident’ ಘ್ಟಿಸಲತ ಅವಕನಶ 
ನಿೇಡದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಸದನದ ಕನಯಾಕಲನಪಗಳು ನಡಯೆಬೆೇಕತ ಎನತನವ ವಿರ್ನರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 
ಇರತವ ತ್ತಂಬ್ತ ಹೃದಯದ ಮನಸ್ವುಗೆ ಎರಡೂ ರನಜಕ್ರೇಯ ಪಕ್ಷಗಳು ತ್ಮಾಗಳ ಮನಸುನತನ 
ನಿೇಡಬೆೇಕನಗಿದ್.ೆ  ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಎಲನಿ ಹಿರಿಯ ಸದಸಯರತಗಳಿದ್ನಾರ.ೆ  ಹಿೇಗನಗಿ ದಯಮ್ನಡಿ ನಿಮಾ 
ಹೊೇರನಟವನತನ ಪೂಣ್ಾ ಪರಮ್ನಣ್ದಲ್ಲಿ ಮ್ನಡಲತ ಬೆೇಕನದಷತಟ ವೆೇದಿಕೆಗಳಿವೆ ಎಂದತ ರ್ನನತ 
ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್.  ಸದನದ ಹೂೆರಗಡಯೊ ಸಹ ಹೂೆೇರನಟಗಳನತನ ಮ್ನಡಬ್ಹತದತ.  ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯನಗಿ 
ಜನರ ಬ್ಳಿಗೆ ಹೊೇಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹೊೇರನಟಗಳನತನ ಮ್ನಡಬ್ಹತದತ.  ಈಗನಗಲೆೇ ಕಳೆದ ಐದತ 
ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ವಿರ್ನರದ ಬ್ಗೆೆ ಜನರ ಗಮನವನತನ ಸಳೆೆಯಲನಗಿದೆ್.  ಈ ವಿರ್ನರವನತನ ರನಜಯ 
ಮತ್ತು ರನಷರದ ಜನರಿಗ ೆತ್ೊೇರಿಸಲನಗಿದ್.ೆ  ಹಿೇಗನಗಿ ಮತಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರತ ರ್ನಯಯವನತನ 
ಒದಗಿಸತತ್ನುರ.ೆ  ಅರ್ನಯಯ ಮ್ನಡಿದವರನತನ ಜನರತ ಶ್ಕ್ಷಿಸತತ್ನುರೆ.  ದಯಮ್ನಡಿ ಸದಸಯರತಗಳು 
ಸದನದ ಕನಯಾಕಲನಪಗಳು ನಡಯೆಲತ ಅವಕನಶ ಮ್ನಡಿಕೊಡಿ ಎಂದತ ರ್ನವು ಇವತಿುನ ದಿವಸ 
ವಿಧನನಸೌಧದ ಆವರಣ್ದಲ್ಲಿರತವ ಗನಂಧಿೇ ಪರತಿಮಯ ಮತಂದ್ ೆ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಂಡತ ಅವರಿಗೂ ಸಹ 
ಇದರ ಬ್ಗೆೆ ಹೆೇಳಿ ಬ್ಂದಿದ್ೆಾೇವೆ.  ಈ ವಿರ್ನರವು ರ್ನಯಯಯತತ್ವನಗಿದ್ೆ ; ಹಿೇಗನಗಿ ದಯಮ್ನಡಿ 
ರನಜಯದ ಜನತ್ೆ ಮತ್ತು ಎಲನಿ ವಗಾದ ಜನರ ಹಿತ್ದೃಷ್ಟಟಯಂದ ಸಭನಪತಿಗಳು ಸದನದ 
ಕನಯಾಕಲನಪಗಳನತನ ನಡಸೆಲತ ಅನತವು ಮ್ನಡಿಕೂೆಡಿ.  ರ್ನನತ ಎರಡೂ ರನಜಕ್ರೇಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗ ೆಕೆೈ 
ಮತಗಿದತ ಪನರರ್ಥಾಸತತ್ನು, ದಯಮ್ನಡಿ ಅವಕನಶ ಮ್ನಡಿಕೊಡಿ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಕೆೇಳಿಕೊಳುಳತ್ೆುೇರೆ್. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ ತ್ನವು ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿ. 
ಶ್ರೇ ಲೆಹರ  ಸ್ವಂಗ  ಸ್ವರೊೇಯನ:- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, … 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, ಮೊದಲತ ಶ್ರೇ ಲೆಹರ  ಸ್ವಂಗ  
ಸ್ವರೊೇಯನ ರವರತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡನಲ್ಲ.  ನಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿೇವು ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಲಹರ  ಸ್ವಂಗ  ಸ್ವರೊೇಯನ(ವಿಧನನಸಭೆ ಕ್ೆೇತ್ರದಿಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮ್ನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವಕನಶಕನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು.  ಶ್ರೇ ಆರ .ಬಿ.ತಿಮ್ನಾಪೂರರವರತ ಹೇೆಳಿದ 
ಮ್ನತ್ತಗಳಿಗೆ ನನನ ಸಹಮತ್ವಿದ್ೆ.  ಸದನದ ಕನಯಾಕಲನಪಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಾೆಗಳನಗಬೆೇಕತ; ಏಕೆಂದರ ೆ
ಹಲವನರತ ಸಮಸೆಯಗಳಿವ.ೆ ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರ, ರೈೆತ್ರತ ಇತ್ನಯದಿ ಸಮಸೆಯಗಳಿವೆ.  ಶ್ರೇ 
ಎಸ .ಎಲ .ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡರವರತ ಪರಸನುಪಿಸ್ವದಂತ್,ೆ ರ್ನನೂ ಸಹ ಮನವಿ ಮ್ನಡಿಕೊಳುಳವುದ್ೆೇನಂದರೆ, 
ದಯಮ್ನಡಿ ಈ ಸಮಸೆಯಯನತನ ಬ್ಗಹೆರಿಸಲತ ಅವಕನಶ ಮ್ನಡಿಕೊಡಿ.  ಏಕೆಂದರ,ೆ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ 
ಸದಸಯರತ ಶ್ರೇ ಈಶಿರಪಪರವರ ವಿರತದಧ ಹಠ ಮ್ನಡತತಿುದಾರತ.  ಅವರತ ಭನವರ್ನತ್ಾಕ ಮನತಷಯ 
(emotional person) ರ್ನಗಿದ್ನಾರ.ೆ  ಅವರತ ನಿೇಡಿದ ಹೆೇಳಿಕೆಯ ಬ್ಗೆೆ ಮ್ನನಯ ಕನನೂನತ ಮತ್ತು 
ಸಂಸದಿೇಯ ವಯವಹನರಗಳ ಸಚಿವರನದ ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸ್ವ.ಮ್ನಧತಸನಿಮಿ ರವರತ ವಿವರಣ ೆನಿೇಡಿದ್ನಾರ.ೆ  ಈ 
ರನಜಯದ ಆರತ ಕೊೇಟಿ ಜನರತ ಇದನತನ ರೆ್ೂೇಡತತಿುದ್ನಾರ.ೆ  ಹಿೇಗನಗಿ ಮಂತಿರಗಳು ನಿೇಡಿರತವ ಸಣ್ಣ-
ಪತಟಟ ಹೆೇಳಿಕೆಗೆ ಅಷ್ೊಟಂದತ ಮಹತ್ಿನತನ ನಿೇಡತವುದತ ಬೆೇಡ.  ರನಷರ ಧವಜದ ಬ್ಗೆೆ ರ್ನವುಗಳು ಸತ್ತ್ 
ಹೊೇರನಟವನತನ ಮ್ನಡಿದ್ೆಾೇವೆ.  ಹಿೇಗನಗಿ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರತ ನಮಗ ೆ ರನಷರಧವಜದ ಬ್ಗೆೆ 
ಹೆೇಳಿಕೂೆಡತವ ಅವಶಯಕತ್ೆ ಇಲಿ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಅವರಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಮತ್ೊುಮಾ ಮನವಿ 
ಮ್ನಡಿಕೊಳುಳತ್ೆುೇರೆ್.  ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರತ ತ್ಮಾ ತ್ಮಾ ಸನೆನಗಳಿಗೆ ತ್ೆರಳಲ್ಲ.  ಇದತ ನಮಾ 
ಕೊರೆ್ಯ ಅಥವನ last but one ಅಧಿವೇೆಶನ ಇರಬ್ಹತದತ.  ಇಲ್ಲಿನ ಸನಕಷತಟ ಸಮಸೆಯಗಳ ಬ್ಗೆೆ 
ಮ್ನತ್ರ್ನಡಲತ ರ್ನನತ ಹಲವನರತ ಸ್ವದಧತ್ೆಗಳನತನ ಮ್ನಡಿಕೊಂಡಿದ್ಾೆೇವೆ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸದನದ ಬನವಿಯಳಗೆ ನಿಂತ್ತ ಮ್ನಡಿರ್ನಡಿದತಾ ಯನವುದೂ ಸಹ 
ಕಡತ್ಕೆೆ ಹೊೇಗಬನರದತ. 

ಶ್ರೇ ಲಹರ  ಸ್ವಂಗ  ಸ್ವರೊೇಯನ:- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಲ್ಲಿ State Exchequer  
ನಿಂದ ನಮಗೆ ವೆೇತ್ನವನತನ ನಿೇಡತತ್ನುರ ೆ ; ನಮಾನತನ ಕನಪನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಹಿೇಗನಗಿ ರ್ನವು ಜನರ 
ಪರವನಗಿ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಬೇೆಕತ; ಅವರದತಾ ಬ್ಹಳಷತಟ ಸಮಸೆಯಗಳಿವೆ.  ಇಲ್ಲಿ ಮ್ನಡರ್ನಡತವ ಬ್ಗೆೆ ರ್ನನತ 
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ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಿಂದ ತ್ಯನರಿ ಮ್ನಡಿಕೊಂಡತ ಬ್ಂದಿದ್ೆಾೇರ್.ೆ ಹಲವನರತ ಸ್ವದಧತ್ೆಗಳನೂನ ಸಹ 
ಮ್ನಡಿಕೊಂಡಿದ್ೆಾೇರ್.ೆ  ಬಂೆಗಳೂರತ ನಗರದ ಮೂಲಸೌಕಯಾಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕನಗಿದ್ೆ.  
ನಮಾಲ್ಲಿ ಹನಳನಗಿರತವ ವಯವಸೆೆಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಎಲಿರಿಗೂ ಸಹ ತಿಳಿದಿದ್ೆ.  ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ ಸಂರ್ನರ, 
ರಸೆು, ಪನದರ್ನರಿ ಇತ್ನಯದಿ ವಯವಸೆೆಗಳೆಲಿರೂ ಸಹ ಹನಳನಗಿ ಹೊೇಗಿದತಾ, ಜನರಿಗ ೆಓಡನಡಲೂ ಸಹ 
ಆಗತವುದಿಲಿ.  ಇಂತ್ಹ ಸಮಸೆಯಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಚರ್ೆಾಗಳನಗಬೇೆಕತ.  ಪರತಿಯಂದತ ಸಮಸೆಯಗಳ 
ಪರಿಹನರಕನೆಗಿ ಉಚಾ ರ್ನಯಯನಲಯದ ಮೊರ ೆ ಹೊೇಗಬೇೆಕನಗಿದ್.ೆ  ರ್ನವು ಅತ್ಯಲಪ ಗತಂಡಿ 
ವಿರ್ನರವನಗಿಯೂ ಸಹ ಉಚಾ ರ್ನಯಯನಲಯದ ಮೊರ ೆ ಹೂೆೇಗಬೇೆಕೆೇ? ನಮಾ ನಡವಳಿಕೆಗಳು 
ಸರಿಯಲಿದಿದಾರ,ೆ ಉಚಾ ರ್ನಯಯನಲಯವು ಸಕನಾರವನತನ ನಡಸೆಬೆೇಕನಗತತ್ುದ್ೆ.   

       (ಮತಂದತ) 
(083)/21.02.2022/11.40/ಹೆಚ ವಿ:ಎಕ ೆ
                                            (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸ್ವೆತಿ) 
ಶ್ರೇ ಲಹರ  ಸ್ವಂಗ  ಸ್ವರೊೇಯನ(ಮತಂದತ):- 
ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೆೇ, ಈ ರಿೇತಿ ಅವರತ ಹಠ ಮ್ನಡಿದರೆ ಬ್ಹಳ ಅದ್ನಿನ ಆಗತತ್ುದ್ೆ. ಒಂದತ 
ಬನರಿ ಈ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತುು ಇಲಿದ ಹನಗೆ ಆಗತತ್ುದ್ೆ. ರ್ನವು ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ನಾಗ, ಯನರಯನರ 
ಕನಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷತಟ ಹಗರಣ್ಗಳು ನಡದೆಿದಾವು, ಆ ಹಗರಣ್ಗಳ ವಿರತದಧ ರ್ನವುಗಳ ಸಹ ಬ್ಹಳಷತಟ 
ಹೊೇರನಟವನತನ ನಡಸೆ್ವದ್ಾೆವು. ಯನರೊೇ ಒಬ್ಬ ಮರ್ಯೆಲ್ಲಿ ಕೂೆೇಟಿಗಟಟಲೆ ಹಣ್ ದ್ೊರಕ್ರರತವುದರ ಬ್ಗೆೆ 
ರ್ನವು ಹೊೇರನಟ ಮ್ನಡಿ, ರನಜೇರ್ನಮ ಕೊಡಬೆೇಕೆಂದತ ಕೇೆಳಿದ್ನಗ, ಅವರತ ರನಜೇರ್ನಮ 
ಕೊಡಿಸ್ವದ್ನಾರಯೆೇ? ಇವರತಗಳು “ಹಿಜನಬ -ಗಿಜನಬ ” ಎಂದತ ಹಠ ಹಿಡಿದಿರತವುದರಿಂದ ಮತಂದ್ೆ 
ಅಂತ್ಹ ಸ್ವೆತಿ ಬ್ರಬ್ಹತದತ ಎನತನವ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ನನಯ ಈಶಿರಪಪನವರತ ಆ ರಿೇತಿಯ 
ಹೆೇಳಿಕೆಯನತನ ಕೊಟಿಟರಬ್ಹತದತ. ಹಿಂದತಗಳನತನ ತ್ತಳಿಯತವುದಕೆೆ ಹೊರಟಿದ್ನಾರೆ.  
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- “ಹಿಜನಬ ” ಬ್ಗೆೆ ಯನರೂ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉಲೆಿೇಖ್ ಮ್ನಡಬನರದತ. 
ಏಕೆಂದರ,ೆ Because the matter is pending before the court.  ರ್ನವು ಏರ್ನದರೂ  
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ಅದರ ಬ್ಗೆೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿದರೆ, contempt of court ಆಗತತ್ುದ್ೆ. ಆದಾರಿಂದ ಯನವುದ್ೆೇ 
ಸದಸಯರತ ಅದರ ಬ್ಗೆೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಬನರದತ.  
 ಶ್ರೇ ಲಹರ  ಸ್ವಂಗ  ಸ್ವರೊೇಯನ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಈ ಸದನದ ಕ್ಷಮ 
ಕೆೇಳಿ ಆ ಪದವನತನ ವಿತ ಡನರ ಮ್ನಡತತಿುದ್ಾೆೇರೆ್.  
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸರಿ, ಆ ಪದವನತನ ಕಡತ್ದಿಂದ ತ್ೆಗೆದತ ಹನಕಲನಗಿದ್ೆ.  
 ಶ್ರೇ ಲಹರ  ಸ್ವಂಗ  ಸ್ವರೊೇಯನ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮಾ ರನಜಯದ ಆರತ 
ಕೊೇಟಿ ಜನರತ ನಮಾನತನ ರೆ್ೂೇಡತತಿುದ್ನಾರ.ೆ ನಮಾ ನಡವಳಿಕೆಯನತನ ಗಮನಿಸತತಿುದ್ನಾರೆ. ದಯಮಿಟತಟ 
ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತಗಳು ದ್ೂೆಡಡ ಮನಸತು ಮ್ನಡಿ ಈ ಸದನವನತನ ನಡಸೆಲತ 
ಅನತಕೂಲವನಗತವಂತ್ೆ ತ್ಮಾತ್ಮಾ ಸನೆನಕೆೆ ಮರಳಬೆೇಕೆಂದತ ಕೆೇಳಿಕೂೆಳುಳತಿುದ್ಾೆೇರ್ೆ. ಇವರ ಪಕ್ಷದ 
ಸಕನಾರ ಆಡಳಿತ್ದಲ್ಲಿದ್ನಾಗ, ಯನವಯನವ ಮಂತಿರಗಳು ರನಜೇರ್ನಮ ನಿೇಡಿದ್ನಾರ?ೆ ಬೆಡ್ ರೂಂನಲ್ಲಿ 
ಕೊೇಟಿಕೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳು ಸ್ವಕ್ರೆದ್ನಾಗಲೂ ಆ ಮಂತಿರ ರನಜೇರ್ನಮ ನಿೇಡಲ್ಲಲಿ. ಯನವಯನವ 
ಸಂದಭಾಗಳಲ್ಲಿ ಏರೆ್ೇರ್ೂೆೇ ಹಗರಣ್ಗಳು ನಡದೆಿತ್ತು. ಅದಕೆೆ ಸಂಬ್ಂಧಪಟಟವರತ ರನಜೇರ್ನಮ 
ನಿೇಡಿದ್ನಾರೆಯೇ? ಯನರ ವಿರತದಧ ರ್ನವು ಹೂೆೇರನಟ ಮ್ನಡಿದ್ೆಾವು ಅವರತಗಳು ರನಜೇರ್ನಮ 
ಕೊಡಲ್ಲಲಿ.  
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಯ ಲಹರ ಸ್ವಂಗ ರವರೆೇ, ಸದನ ನಡಸೆಬೆೇಕೆನತನವುದತ ತ್ಮಾ 
ಅಭಿಪನರಯ ಅಲಿವೇೆ?  
 ಶ್ರೇ ಲಹರ  ಸ್ವಂಗ  ಸ್ವರೊೇಯನ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸದನ ನಡಸೆಬೆೇಕೆಂದತ 
ರ್ನನತ ಕೆೈಮತಗಿದತ ತ್ಮಾಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮ್ನಡತತಿುದ್ಾೆೇರೆ್. ರ್ನನತ ಸ್ವೇನಿಯರ  ಆಗಿದಾರೂ ಸಹ, ಈ 
ಸದನದಲ್ಲಿ ಇನೂನ ಹೂೆಸ ಸದಸಯರ್ನಗಿಯೇ ಇದ್ೆಾೇರ್.ೆ ಎಷ್ೂೆಟಂದತ ವಿರ್ನರಗಳ ಬ್ಗೆೆ 
ಮ್ನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕೆಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಯನರಿ ಮ್ನಡಿಕೂೆಂಡತ ಬ್ಂದಿದ್ೆಾ. ಸದನ ನಡಸೆಬೆೇಕತ, ಸದನ 
ನಡದೆರ,ೆ ಸಕನಾರದ್ೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಕತಂದತಕೊರತೆ್ಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಚರ್ಾೆ ಮ್ನಡಬ್ಹತದತ. ಈ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಿ 
ರ್ನನತ ಅವರ ಜೊತ್ೆಗಿದ್ೆಾೇರ್ೆ. ಅವರತಗಳು ತ್ಮಾತ್ಮಾ ಸನೆನಕೆೆ ಮರಳಿದರೆ, ಗಂಭಿೇರವನಗಿರತವ  
ಸಮಸೆಯಗಳನತನ ಸರಿಪಡಿಸ್ವಕೊಳುಳವ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಸಕನಾರದ ವಿರತದಧ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರೆ್. 
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ಎಷ್ೊಟಂದತ ವಿರ್ನರಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಚರ್ೆಾ ಮ್ನಡಬೇೆಕನಗಿದೆ್. ಅವರತಗಳು ನಮಾ ಪಕ್ಷದ ಜೊತ್ೆಗೆ 
ಶನಮಿೇಲನಗಿ ಪಿತ್ೂರಿ ನಡಸೆತತಿುರಬ್ಹತದತ ಎನತನವುದತ ನನನ ಸಂಶಯವನಗಿದೆ್. ಇಲಿದಿದಾರೆ, 
ಅವರತಗಳು ತ್ಮಾತ್ಮಾ ಸನೆನಗಳಿಗ ೆ ಮರಳಿ ಸದನವನತನ ನಡಸೆತವುದಕೆೆ ಅವಕನಶ 
ಮ್ನಡಿಕೊಡಬೆೇಕನಗಿದೆ್. ಸದನ ನಡಸೆಬೆೇಕೆಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮಾಲ್ಲಿ ಕೈೆ ಮತಗಿದತ ಕೇೆಳಿಕೂೆಳುಳತಿುದ್ಾೆೇರೆ್.  

(ಗೊಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 

ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಏತ್ಕನೆಗಿ ಈ ರಿೇತಿ ಸ್ವಕ್ರೆ ಹನಕ್ರಕೊಳುಳತ್ನುರೆನತನವುದತ 
ನನಗ ೆ ಅಥಾವನಗತತಿುಲಿ. ಮ್ನನಯ ಸದಸಯರನಗಿರತವ ಶ್ರೇ ಲಹರ  ಸ್ವಂಗ  ಸ್ವರೊೇಯನರವರತ 
ಮ್ನತ್ರ್ನಡತತ್ನು, “ಮ್ನನಯ ಈಶಿರಪಪನವರತ emotional ಆಗಿ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿದ್ನಾರ”ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ನಾರೆ. 
ಇಲ್ಲಿ ಯನವ emotions ಗೂ ಜನಗವಿಲಿ. ಸಂವಿಧನನದ ರ್ೌಕಟಿಟನಲ್ಲಿ ……… 

ಶ್ರೇ ಲಹರ  ಸ್ವಂಗ  ಸ್ವರೊೇಯನ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ ಸದನದ್ೊಳಗೆ 
ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿಲಿ. ಸದನದ ಹೂೆರಗಡ ೆಮ್ನತ್ರ್ನಡಿದ್ನಾರೆ.  

(ಗೊಂದಲ) 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಯ ಲಹರ ಸ್ವಂಗ ರವರೆೇ, ರ್ನನತ ತ್ಮಗೆ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ 

ನಿೇಡಿದ್ನಗ ಮ್ನತ್ರ ತ್ನವು ಮ್ನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕತ. ತ್ಮಗೆ ಬೆೇಕೆಂದ್ನಗಲೆಲಿ ಎದತಾ ನಿಂತ್ತ 
ಮ್ನತ್ರ್ನಡಬನರದತ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ :- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರಿಗೆ ಇನೂನ ಸಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ 
ಕನನಡದಲ್ಲಿ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ ಬ್ರತತಿುಲಿ. ಕನನಡ ಕಲ್ಲತ್ತಕೂೆಂಡತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ, ಸಂವಿಧನನ ಮತ್ತು 
ನಿಯಮಗಳ ರ್ೌಕಟಿಟನಲ್ಲಿ ಈ ಸದನ ನಡಯೆತತಿುದ್ೆ. ನಿರ್ನೆ ಶ್ವಮೊಗೆದಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಘ್ಟರ್ ೆನಡದೆಿದ್.ೆ 
ಒಬ್ಬ ಮ್ನಜ ಭಜರಂಗದಳದ ಕನಯಾಕತ್ಾನ ಕೊಲೆಯನಗಿದೆ್. ಎರಡತ ವಷಾಗಳ ಹಿಂದ್ ೆ
ಕೊಲೆಯನಗಿರತವ ಹಷಾ ಎನತನವ ಯತವಕನ ತ್ನಯ ಶ್ವಮೊಗೆ ಜಲೆಿಯ ಎಸ .ಪಿ.ಗೆ “ನನನ ಮಗ 
ಭಜರಂಗದಳದಲ್ಲಿ ಇಲಿ” ಎಂದತ ಒಂದತ ಪತ್ರವನತನ ಬ್ರೆದತ ಕೊಟಿಟದ್ನಾಳೆ. ಆ ಯತವಕನ ಕೊಲೆಯನದ 
ನಂತ್ರ ಈ ರನಜಯದ ಗನರಮಿೇಣನಭಿವೃದಿಧ ಮತ್ತು ಪಂರ್ನಯತ ರನಜ  ಇಲನಖಯೆ ಮಂತಿರಗಳನಗಿರತವ  
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ಮ್ನನಯ ಕ.ೆಎಸ .ಈಶಿರಪಪನವರತ, “ಮತಸ್ವಿಂ ಗೂಂಡನಗಳು ಈ ಕೊಲೆ ಮ್ನಡಿದ್ನಾರ”ೆ ಎನತನವ 
ಹೆೇಳಿಕೆಯನತನ ಕೊಡತತ್ನುರೆ. ಮ್ನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಶ್ವಮೊಗೆ ಜಲೆಿಯವರನಗಿದ್ನಾರ.ೆ ಇನೂನ 
ಪೊಲ್ಲೇಸ  ತ್ನಿಖೆಯನಗಿಲಿ, ಪೊಲ್ಲೇಸ್ವನವರತ ಯನರನೂನ ಅರಸೆಟ  ಮ್ನಡಿಲಿ. ಆಗಲೇೆ ಮ್ನನಯ 
ಈಶಿರಪಪನವರತ……… 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ ಈ ವಿರ್ನರವನತನ ಬೆೇರ ೆ
ನಿಯಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪ ಮ್ನಡಲತ ರೆ್ೂೇಟಿೇಸ  ಕಳುಹಿಸ್ವಕೂೆಡಿ.  

(ಗೊಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ :_ ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇನೂನ ಎಫ .ಐ.ಆರ  ದ್ನಖ್ಲತ ಆಗಿಲಿ. 

ಆಗಲೇೆ ಮ್ನನಯ ಈಶಿರಪಪನವರತ ಈ ರಿೇತಿಯ ಆರೂೆೇಪ ಮ್ನಡತತಿುರತವುದತ ಸರಿಯಲಿ. ಈ 
ಕೊಲೆಯನತನ ಮ್ನನಯ ಈಶಿರಪಪನವರೇೆ ಪರೂೆೇಕ್ಷವನಗಿ ಮ್ನಡಿಸ್ವದ್ನಾರ.ೆ    

(ಗೊಂದಲ) 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದನತನ ಕೆೇಳಿ. 
 

(ಗೊಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ :- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮ್ನನಯ ಈಶಿರಪಪನವರತ ತ್ಮಾ 

ಸನೆನವನತನ ಉಳಿಸ್ವಕೊಳುಳವುದಕನೆಗಿ ಪರೂೆೇಕ್ಷವನಗಿ ಕೊಲೆ ಮ್ನಡಿಸ್ವದ್ನಾರೆ. ತ್ಕ್ಷಣ್ವೆೇ ಅವರ 
ರನಜೇರ್ನಮಯನತನ ಪಡದೆತಕೊಳಳಬೆೇಕನಗಿದೆ್.  

(ಗೊಂದಲ) 
 
ಡನ||ತ್ೆೇಜಸ್ವಿನಿಗೌಡ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಅವರತ ಪರರ್ೂೆೇದರ್ೆ  ನಿೇಡತತಿುದ್ನಾರ.ೆ  

(ಗೊಂದಲ) 
ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಶ್ವಮೊಗೆ ನನನ ಜಲೆಿ, ರ್ನನತ ನಿರ್ೆನ 

ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ಾೆ.  
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(ಗೊಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ :- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರನಜಯದ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ 

ಏರ್ನಗಿದೆ್ಯಂದತ ಹೇೆಳಬೇೆಕತ. ಈ ಪರಕರಣ್ದ ತ್ನಿಖೆಯನತನ ಸ್ವ.ಬಿ.ಐ. ಅಥವನ ಹೆೈಕೂೆೇಟ ಾ 
ರ್ನಯಯನಧಿೇಶರಿಗ ೆ ವಹಿಸ್ವಕೊಡಬೇೆಕೆಂದತ ಕೆೇಳಿಕೊಳುಳತಿುದ್ಾೆೇರೆ್. ಅದ್ೇೆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ನನಯ 
ಈಶಿರಪಪನವರನತನ ತ್ಕ್ಷಣ್ವೇೆ ವಜನಗೂೆಳಿಸಬೇೆಕನಗಿದ್ೆ.  

(ಗೊಂದಲ) 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಎಲಿರೂ ತ್ಮಾತ್ಮಾ ಸನೆನಗಳಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿಳ.  

(ಮ್ನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಮತ್ತು ಬನವಿಯಳಗೆ ಧರಣಿ ನಿರತ್ರನಗಿದಾ ಕನಂಗೆರಸ  ಪಕ್ಷದ    
      ಮ್ನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು ಮ್ನನಯ ಕ.ೆಎಸ .ಈಶಿರಪಪನವರ ವಿರತದಧ ಘೂೇಷಣೆ ಕೂಗಿದರತ) 

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, ನಿಮಾ ಮ್ನತ್ತಗಳನತನ ಆಡಳಿತ್ 

ಪಕ್ಷದವರತ ಇಷತಟ ಹೊತ್ತು ಕೆೇಳಿಸ್ವಕೂೆಂಡಿದ್ನಾರೆ. ಈಗ ಅವರತ ಏನತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆನತನವುದನತನ 
ಕೆೇಳೊೇಣ್.  

(ಗೊಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ :- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನನ ಮ್ನತ್ತಗಳನತನ 

ಪೂಣ್ಾಗೂೆಳಿಸತವುದಕೆೆ ತ್ನವು ಅವಕನಶ ನಿೇಡಬೆೇಕತ. 
(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಬೇೆರ ೆರೂಪದಲ್ಲಿ ರೆ್ೂೇಟಿೇಸ  ನಿೇಡಿ.  
(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ :- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ವಿಷಯ ಪರಸನುಪ ಮ್ನಡತವುದಕೆೆ 
ಅವಕನಶವನತನ ನಿೇಡತವುದ್ನದರೆ. ಈಗ ರ್ನನತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವುದಿಲಿ. ಅವಕನಶ ನಿೇಡತವಿರನ?  

 
(ಗೊಂದಲ) 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸಭನ ರ್ನಯಕರಿಗ ೆಮ್ನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ನಿೇಡಿ. 
(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸದನ 
ನಡಸೆಬೆೇಕೆನತನವುದತ ಅವರ ಇಂಗಿತ್ವನಗಿದಾರೆ, ಸಕನಾರ ಸದನ ನಡಸೆತವುದಕೆೆ ಸ್ವದಧವಿದ್.ೆ ಅವರತ 
ಯನವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯನವುದ್ೆೇ ವಿಷಯವನತನ ಪರಸನುಪ ಮ್ನಡಿದರೂ ಸಹ ಚರ್ೆಾ ಮ್ನಡತವುದಕೆೆ 
ಸಕನಾರ ಸ್ವದಧವಿದ್.ೆ  

(ಗೊಂದಲ) 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:_ ರ್ನನತ ಮ್ನನಯ ಸಭನ ರ್ನಯಕರಿಗ ೆ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶವನತನ 

ನಿೇಡಿದ್ೆಾೇರ್.ೆ ಅವರತ ತ್ಮಾ ಮ್ನತ್ತಗಳನತನ ಮತಕನುಯಗೊಳಿಸತವವರೆಗ ೆ ಬೆೇರ ೆ ಯನರಿಗೂ ರ್ನನತ 
ಅವಕನಶವನತನ ನಿೇಡತವುದಿಲಿ.  

(ಗೊಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕ.ೆಪನರಣೆೇಶ :- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸದನದ ಬನವಿಯಳಗೆ ಧರಣಿ 

ಕತಳಿತಿರತವವರಿಗೆ ತ್ನವು ಮ್ನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶವನತನ ನಿೇಡತತಿುದಿಾೇರಿ ಅದಕೆೆ ನಿಯಮ್ನವಳಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಅವಕನಶವಿದ್ೆಯೇ?  

(ಗೊಂದಲ) 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತಗಳು ಸಿಲಪ ಸಮ್ನಧನನದಿಂದ 

ಇರಬೇೆಕನಗತತ್ುದ್ೆ. ಮ್ನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಕೆಲವು ವಿರ್ನರಗಳನತನ ಪರಸನುಪ ಮ್ನಡಿದ್ನಾರ.ೆ 
ಅದರ ಬ್ಗೆೆ ಸಕನಾರ ಏನತ ಉತ್ುರ ಕೂೆಡತತ್ುದ್ೆ ಎನತನವುದನತನ ಕೆೇಳೂೆೇಣ್. 

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ 
ಸದನ ನಡಯೆಬೆೇಕೆನತನವುದತ ಶ್ರೇಯತತ್ರತಗಳನದ ಕ.ೆಟಿ.ಶ್ರಕಂಠೆೇಗೌಡರತ, ಆರ .ಬಿ.ತಿಮ್ನಾಪೂರ , 
ಲಹರ ಸ್ವಂಗ  ಸ್ವರೊೇಯನ ಮತ್ತು ಮ್ನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರ ಒಟತಟ ಅಭಿಪನರಯವನಗಿದ್ೆ. 
ಎರಡತ ವನರಗಳ ಕನಲದ ಅಧಿವೆೇಶನವನತನ ಕರದೆಿದ್ೆಾೇವೆ. ಈಗನಗಲೆೇ ಒಂದತ ವನರ ಕಳೆದತ 
ಹೊೇಗಿದ್.ೆ ಇವತ್ತು ಸದನವನತನ ನಡಸೆತವುದಕೆೆ ಅವರ ಸಹಮತ್ ಇರಬ್ಹತದ್ೆಂದತ ರ್ನನತ 
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ತಿಳಿದತಕೂೆಂಡಿದ್ಾೆೇರೆ್. ಆದರ,ೆ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತಗಳು ತ್ಮಾ ಪರತಿಭಟರೆ್ಯನತನ 
ಮತಂದತವರಿಸತತಿುದ್ನಾರೆ. ಸಕನಾರದ ಪರವನಗಿ ರ್ನನತ ತ್ಮಾಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮ್ನಡತವುದ್ೆೇರ್ಂೆದರೆೇ,  
ಮ್ನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರತ ಶ್ರೇಯತತ್ ಕೆ.ಎಸ .ಈಶಿರಪಪನವರಿಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಪಟಟಂತ್ ೆ ತ್ಂದಿದಾ 
ನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ ಪಿೇಠವು ತ್ಳಿಳ ಹನಕ್ರತ್ತು. ಆ ವಿರ್ನರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮತಕನುಯಗೊಂಡಿದ್.ೆ ಪತನಃ 
ಅವರತಗಳು ಮ್ನನಯ ಈಶಿರಪಪನವರ ಬ್ಗೆೆ ಏನತ ವನದ ಮಂಡರೆ್ ಮ್ನಡತತಿುದ್ನಾರ ೆಅದತ ಮತಗಿದತ 
ಹೊೇಗಿರತವಂತ್ಹ ವಿರ್ನರವನಗಿದ್ೆ. ಪದ್ೆೇಪದ್ೇೆ ಅದರ ಬ್ಗೆೆ ಚರ್ೆಾ ಮ್ನಡತವುದರಿಂದ ಯನವುದ್ೆೇ 
ರಿೇತಿಯ ಹೊಸ ಪರಯೇಜನಗಳು ಬ್ರತವುದಿಲಿವೆಂದತ ನನಗ ೆಕನಣ್ತತಿುದ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ :- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರನತನ ವಜನಗೂೆಳಿಸಬೇೆಕತ. 
ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನನ ವಿನಂತಿ ಏರೆ್ಂದರೆ, 

ನದಿ ಜೊೇಡಣೆಯ ಬ್ಗೆೆ, ರೈೆತ್ರ ಸಮಸೆಯಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಅಥವನ ಶ್ವಮೊಗೆ ಜಲೆಿಯಲ್ಲಿ ನಡದೆಿರತವ 
ಘ್ಟರ್ೆಯ ಬ್ಗೆೆ ಯನವ ವಿರ್ನರವರ್ನನದರತ ಅವರತ ಪರಸನುಪ ಮ್ನಡಲ್ಲ, ಮತಕುವನಗಿ ಚರ್ೆಾ ಮ್ನಡಲತ 
ಸಕನಾರ ಬ್ದಧವಿದ್.ೆ ಆ ಮೂಲಕ ಎಲಿರಿಗೂ ಚರ್ೆಾಗೆ ಅವಕನಶವನತನ ನಿೇಡಿ, ಸನಮ್ನಜಕ 
ರ್ನಯಯವನತನ ಒದಗಿಸ್ವಕೊಡತವುದಕೆೆ ಸಕನಾರ ಸ್ವದಧವಿದ್.ೆ ರ್ನನತ ಮತ್ೊುಮಾ ಹೆೇಳುವುದ್ೆೇರ್ಂೆದರೆ, 
ಮ್ನನಯ ಈಶಿರಪಪನವರಿಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಪಟಟ ನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ ಮತಕನುಯಗೊಂಡಿದ್ೆ. ಅದರ ಬ್ಗೆೆ ಚರ್ೆಾ 
ಮ್ನಡದ್ೇೆ ಬೆೇರ ೆ ವಿರ್ನರಗಳನತನ ಯನವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚರ್ೆಾಗೆ ತ್ಂದರೂ ಸಹ ಸಕನಾರ ಉತ್ುರ 
ಕೊಡತವುದಕೆೆ ಸ್ವದಧವಿದ್ೆ.   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ :- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನನ ಪರಶನಗ ೆ ಉತ್ುರ ದ್ೊರೆಯಲೆೇ 
ಇಲಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, ಅಧಿವೆೇಶನ ಪನರರಂಭವನದ 
ದಿನದಿಂದ ಅಂದರೆ, ದಿರ್ನಂಕ:14.02.2022 ರಿಂದ ದಿರ್ನಂಕ:18.02.2022ರವರೆಗ ೆ ಈ ವಿಷಯ  
11 ಗಂಟೆಗಳ ಕನಲ ಸದನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಾೆಯನಗಿದ್.ೆ ಬೆೇರ ೆಯನವ ವಿರ್ನರವೂ ಚರ್ೆಾಯನಗಿಲಿ.  
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ :- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನನ ಪರಶೆನಗ ೆ ಮ್ನನಯ ಸಭನ 
ರ್ನಯಕರಿಂದ ಉತ್ುರ ಬ್ರಲ್ಲಲಿ. ಪರೂೆೇಕ್ಷವನಗಿ ಮ್ನನಯ ಈಶಿರಪಪನವರೇೆ ಈ ಕೊಲೆಗ ೆಕನರಣ್ವೆಂದತ 
ರ್ನನತ ಆಪನದರೆ್ ಮ್ನಡತತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ.  

(ಗೊಂದಲ) 
ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ ಹೆೇಳಿರತವುದನತನ ಅವರತ 

ವಿತ ಡನರ ಮ್ನಡಬೇೆಕನಗಿದ್ೆ.  
(ಗೊಂದಲ) 

ಡನ||ತ್ೆೇಜಸ್ವಿನಿಗೌಡ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮ್ನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ 
ಪರಸನುಪಿಸತತಿುರತವ ವಿರ್ನರ ದಯವಿಟತಟ ಕಡತ್ಕೆೆ ಹೂೆೇಗಬನರದತ. 

(ಗೊಂದಲ) 
                               (ಮತಂದತವರಿದಿದ್ೆ) 

 
(8೪)  21.2.2022  11.50  ಪಿಕೆ:ಎಕ ೆ

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ (ಮತಂದತ):- 

ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ತ್ನಿಖೆ ಆಗತವ ಮೊದಲೆೇ, ಪೂೆಲ್ಲೇಸರಿಂದ ತ್ನಿಖೆ ಆಗತವುದಕ್ರೆಂತ್ ಮೊದಲೆೇ 
ಇವರತ ಹೆೇಳಿಕೆ ಕೂೆಡತವಂಥದಾನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದರ,ೆ ಇವರಿಗ ೆಆ ವಿರ್ನರದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂಣ್ಾ ಮ್ನಹಿತಿ ಇದ್ೆ 
ಎಂದತ ಗೊತ್ನುಗತತ್ುದ್ೆ . . . . . 

     (ಗೊಂದಲ) 

 ಡನ:ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣನಿಮಿ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಇವರತ ಯನವ ವಿಷಯದ ಬ್ಗೆೆ ಚರ್ೆೆ 
ಮ್ನಡತವುದಕೆೆ ಹೂೆರಟಿದ್ನಾರೆ . . . .(ಗೊಂದಲ). . . ಅವರತ ಅದನತನ withdraw ಮ್ನಡಬೇೆಕತ. 
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(ಗೊಂದಲ) 

ಡನ||ತ್ೆೇಜಸ್ವಿನಿಗೌಡ:- ಅವರತ ಅದನತನ withdraw ಮ್ನಡಬೇೆಕತ. 

(ಗೊಂದಲ) 

 ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು:- ದಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿಳ. 

     (ಗೊಂದಲ) 
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೩. ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರಗಳು 

ಅ) ಚತಕೆೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಮ್ೌಖಿಕವನಗಿ ನಿೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 

ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ: 874 + 549 
(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್ೆ) 

 ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ :- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಕಳೆದ ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ 
ಪರಕರಣ್ದ ಬ್ಗೆೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟಂತೆ ಕರಮ ಕೈೆಗೂೆಂಡತ 15 ದಿವಸಗಳ ಒಳಗನಗಿ ವಗನಾವಣೆ 
ಮ್ನಡತತ್ೆುೇವ ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದಾರತ.  ಆದರೆ ಮ್ನನಯ ಸಚಿವರತ ಸದನದಲ್ಲಿ ಕೊಟಟಂಥ ಮ್ನತ್ತ 
ಜನರಿಯನಗಲ್ಲಲಿ.  ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಆ ಕೆಲಸವನತನ ಮ್ನಡಲ್ಲಲಿ.  ಬ್ದಲನಗಿ, ಅವರನತನ ಒಂದತ 
ಮಹಡಿಯಂದ ಇರ್ೂೆನಂದತ ಮಹಡಿಗ ೆ ವಗನಾವಣೆ ಮ್ನಡಿ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂೆಡತವಂತ್ಹ ಕಲೆಸ 
ಮ್ನಡಿದ್ನಾರ.ೆ  ಯನವುದ್ೂೆೇ ಒಂದತ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಆಪನದರೆ್ಗ ೆಒಳಗನದ ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕರಮ 
ಕೆೈಗೊಳಳದ್ೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮ್ನಡತವಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನ ಆಗತತಿುದ್ೆ ಎಂದ್ನೆಿಸತತ್ುದ್ೆ.  ಆದಾರಿಂದ ಆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟ 
ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸೂಕು ಕರಮ ಕೆೈಗೂೆಳಳಬೆೇಕತ; ಕರಮ ಕೆೈಗೂೆಳುಳವುದ್ನದರೆ ಯನವನಗ 
ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳುಳತ್ನುರ ೆಎನತನವ ಮ್ನಹಿತಿಯನತನ ಸಚಿವರಿಂದ ಕೆೇಳುತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ. 

 ಶ್ರೇ ಉಮೇಶ ವಿ.ಕತಿು:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಮ್ನನಯ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ ರವರತ 
ಹೆೇಳಿರತವಂಥದತಾ ನಿಜ. 2017ರಲ್ಲಿ ರೆ್ೂೇಟಿಫಿಕೆೇಷನ  ಆಗಿ ರೆ್ೇಮಕನತಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್.ೆ  ಅದರ ಬ್ಗೆೆ 
ತ್ನಿಖೆ ಆಗಬೇೆಕತ ಎಂದತ ಮ್ನನಯ ಸದಸಯರತ ಕೆೇಳಿದಾರತ ಮತ್ತು ಈ ಪರಕರಣ್ವನತನ Anti-
Corruption Bureau (A.C.B) ಗೆ ವಹಿಸಬೇೆಕತ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದಾರತ.  ರ್ನನತ ನಮಾ 
ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಗ,ೆ ಇನೂನ ಒಂದತ ವನರದ ಒಳಗೆ ಎನ ಕೆಿೈರಿ ರಿಪೂೆೇಟ ಾ ಬ್ರದ್ೇೆ ಇದಾರೆೇ ರ್ನರೆ್ೇ 
ಇದನತನ A.C.B.ಗೆ ಹಸನುಂತ್ರ ಮ್ನಡತತ್ುೆೇರೆ್ ಎಂದತ ಮ್ನತ್ತಗಳನತನ ಹೆೇಳಿದ್ೆಾೇರ್ೆ.   

 ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು:- ಮ್ನನಯ ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರೆೇ, ನಿಮಾ ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ ೮೭೫ಕೆೆ ಉತ್ುರ 
ಬ್ಂದಿಲಿ. 

 ಶ್ರೇ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಉತ್ುರ ಬ್ಂದಿದ್ೆ. 
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     (ಗೊಂದಲ) 

 ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು:- ಒಂದ್ೈೆನತ ನಿಮಿಷ ಸಮಯ ಕೊಡಿ.  ನಂತ್ರ ಅವಕನಶ ಕೂೆಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

     (ಗೊಂದಲ) 

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಸರ್ನಾನಯ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ , ಸರ್ನಾನಯ ಆರ .ಬಿ.ತಿಮ್ನಾಪತರ ಮತ್ತು ಸರ್ನಾನಯ 
ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ ರವರನತನ ಪರಶೆನ ಕೆೇಳಲತ ಕರದೆರತ.  ಸದರಿ ಸದಸಯರತಗಳು ಬನವಿಯಲ್ಲಿದತಾ ಧರಣಿ  
                                  ನಿರತ್ರನಗಿದಾರತ) 
         

   (ಗೊಂದಲ) 
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ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ: ೪೭೬ 
                            (ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್)ೆ 
 ಶ್ರೇ ಕೆ.ಎ.ತಿಪೆಪೇಸನಿಮಿ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಇದ್ೊಂದತ ಮಹತ್ಿವನದ ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ್.  
ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಪನರಥಮಿಕ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿರತವಂತ್ಹ ಅಂಗನವನಡಿ ಮತ್ತು ಬನಲವನಡಿ ಕೆೇಂದರಗಳು ಸನಕಷತಟ 
ಸಂಖೆಯಗಳಲ್ಲಿವೆ.  ಇವುಗಳ ಸಂಖೆಯ ಸತಮ್ನರತ ೬೦ ಸನವಿರವನಗಿದತಾ, ರನಜಯ ಸಕಾೆರದ ವಿವಿಧ 
ಇಲನಖಗೆಳು ಇವುಗಳನತನ ನಡಸೆತತಿುವೆ.  ಆದರೆ ಈ ಅಂಗನವನಡಿ ಕೆೇಂದರಗಳನತನ ಸಕಾೆರದ 
ಪನರಥಮಿಕ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೊೇಡಣ ೆಮ್ನಡತವುದಕೆೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟಂತ ೆಯನವುದ್ೇೆ ಕಾಯೆಕ್ರಮವನತನ 
ಸಕಾೆರ ರೂಪಿಸ್ವಲಿ.  ಇದರ ಬ್ಗೆೆ ಕೊಟಿಟರತವ ಮ್ನಹಿತಿ ಕೂಡ ಸರಿಯನಗಿಲಿ.  ಮ್ನನಯ ಸಚಿವರೆೇನತ 
ಉತ್ುರದ ದ್ನಖ್ಲೆಗಳ ಫೊೇಟೊೇ ಕನಪಿ ಪರತಿಗಳನತನ ಕೊಟಿಟದ್ನಾರೊೇ ಅದತ ಸರಿಯನಗಿ ಕನಣಿಸತತಿುಲಿ.  
ಇದರ ಬ್ಗೆೆ ಮ್ನನಯ ಸಚಿವರತ ಸರಿಯನಗಿ ಉತ್ುರ ಕೊಡಬೆೇಕತ.  ಇದತ ಮಹತ್ಿದ 
ಪರಶೆನಯನಗಿರತವುದರಿಂದ ಇದನತನ ಅಧಾಗಂಟೆ ಕನಲನವದಿ ಚರ್ೆೆಗೆ ಅವಕನಶ ಮ್ನಡಿಕೊಡಬೆೇಕೆಂದತ 
ಕೆೇಳಿಕೂೆಳುಳತ್ೆುೇರ್ೆ.   

     (ಗೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸ್ವ.ರ್ನಗೇೆಶ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಕ್ರ್ಾೆಟ್ಕ್ದಲ್ಲಿ ಸಮಗರ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಅಭಿಯನನದ 
ಅಡಿ “ಸವಾ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಅಭಿಯನನ” (ಎಸ ಎಸ ಎ), ರನಷ್ಟರೇಯ ಮ್ನಧಯಮಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 
ಅಭಿಯನನ(ಆರ ಎಂಎಸ ಎ) ಮತ್ತು ಶ್ಕ್ಷಕರ ಶ್ಕ್ಷಣ್ (ಟಿಇ) ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ವಿಲ್ಲೇನ ಮ್ನಡಲನಗಿದ್ೆ.  
2018-19 ರ ನಂತ್ರ ಕಪೆಿಎಸ  ಮ್ನದರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಗರ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಅಭಿಯನನದ ಅಡಿ ತ್ರತವ 
ನಿಟಿಟನಲ್ಲಿ ಪರಯತ್ನ ನಡದೆಿದ್ೆ.  N.E.P (National Education Policy) ಸಹ ಇದ್ೆೇರಿೇತಿ 
ಮತಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ . . . (ಗೊಂದಲ) A.P.P. ಮ್ನದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ National Education 
Policy ಯಲ್ಲಿ . . . .(ಗೊಂದಲ) 
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 ಶ್ರೇ ಕೆ.ಎ.ತಿಪೆಪೇಸನಿಮಿ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಸಕಾೆರ ಕಳುಹಿಸ್ವರತವ ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಪಿರಂಟ  
ಸರಿಯನಗಿ ಕನಣಿಸತತಿುಲಿ.  ಸರಿಯನದ ಪರತಿಗಳನತನ ಕಳುಹಿಸ್ವ ಕೂೆಡಲ್ಲ.  ರ್ನನತ ಎತಿುದ ವಿಷಯವನತನ 
ಅಧಾಗಂಟ ೆಕನಲನವಧಿ ಚರ್ೆೆಗೆ ಅವಕನಶ ಮ್ನಡಿಕೂೆಡಿ. 

     (ಗೊಂದಲ)  

 ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು:- ಆಯಿತು. ಈಗ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರಿಸತವ ಎಲನಿ ಪರಶೆನಗಳನತನ 
ಮಂಡಿಸತತಿುದ್ಾೆೇರೆ್.   

 ಶ್ರೇ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ವೆೈದಯಕ್ರೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರಿಗೆ ರ್ನನತ 
ಪರಶೆನ ಕೆೇಳುವುದಿದ್.ೆ  (ಗೂೆಂದಲ) 

 ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು:- ಆಮೇಲ ೆಅವಕನಶ ಕೊಡತತ್ೆುೇರೆ್. 

 ಶ್ರೇ ಎನ .ರವಿಕತಮ್ನರ :- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ವಿದತಯತ  ಇಲನಖಗೆ ೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟಂತೆ 
ರ್ನನೂ ಕೂಡ ಪರಶೆನ ಕೆೇಳಿದ್ೆಾೇರ್ ೆ. . . .(ಗೊಂದಲ)   

 ಶ್ರೇ ಎಸ .ಎಲ .ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಈ ರಿೇತಿ ಸದನ ನಡಸೆತವ ಬ್ದಲತ 
ಈ ದಿನವೆೇ ಸದನವನತನ ಮೊಟಕತಗೂೆಳಿಸ್ವಬಿಡಿ . .  .(ಗೊಂದಲ) 
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ಆ) ಚತಕೆೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನಿೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 

 ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ದಿರ್ನಂಕ 
21.2.2022, ಸಮೂಹ ೧ರ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರಿಸತವ ಒಟತಟ 15 ಪರಶೆನಗಳ ಪೆೈಕ್ರ 13 ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು 
ತ್ಡಹೆಿಡಿಯಲನದ 01 ಪರಶೆನಗ ೆಉತ್ುರಗಳನತನ ಮಂಡಿಸತತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ.   

 ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು:- ಮಂಡಿಸಲನಯತ್ತ. 
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 ಇ) ಚುಕೆೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಮೂಲ್ಕ್ ನಿೀಡಲಾದ ಉತತರಗಳು 

ಶ್ರೀ ಕೂೆೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೀೆ, ಚುಕೆೆ 
ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಒಟತಟ 156 ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳ ಪೆೈಕ್ರ 45 ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಉತತರಗಳನ್ುೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸತತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ.  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು:- ಮಂಡಿಸಲನಯತ್ತ. 
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೪. ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಅನ್ುಮತಿ ಮೀರಗೆ ೆಪ್ರಸಾತಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಚಿವರತಗಳಿಂದ ಉತ್ುರಗಳು 

     ಅ) ಕತವೆಂಪತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಯಲ್ಯದ ಕತಲಪತಿಗಳು ವಿದ್ನಯವಿಷಯಕ ಪರಿಷತ  
  ಅಥವನ ಸ್ವಂಡಿಕೆೇಟ ನಲ್ಲಿ ಚಚಿಾಸದ್ ೆಫಲ್ಲತ್ನಂಶ ಪರಕಟಿಸ್ವರತವುದತ 

        ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಯಲ್ಯ ವಯವಸೆೆಯನತನ ಸಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ  
        ನಿಲಾಕ್ಷಿಸ್ವದಂತ್ನಗಿರತವುದರ ಬ್ಗೆೆ. 
 

ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):-ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಸದರಿ ವಿಷಯ 
ಕತರಿತ್ಂತ್ ೆ ಶ್ನಯವೆೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ನನಯ ಸದಸಯರನದ ಎಸ .ರತದ್ೆರೇಗೌಡರವರತ ಪರಸನುಪಿಸ್ವದ ವಿರ್ನರಕೆೆ 
ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟಂತ ೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಉತ್ುರವನತನ ಮಂಡಿಸತತಿುದ್ಾೆೇರ್ೆ.  

  (ಉತ್ುರ ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್ೆ) 
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ಆ) ಗತಣ್ಮಟಟದ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನಿೇಡತವ ದೃಷ್ಟಟಯಂದ ಹೆಚತುವರಿಯನಗಿ ಶೆೇಕಡ   
    ೧೦ರಷತಟ  ಉಪರ್ನಯಸಕರನತನ ರೆ್ೇಮಕನತಿ ಮ್ನಡಿಕೊಳಳಲತ ಕರಮ 
     ಕೆೈಗೊಳುಳವ ಬ್ಗೆೆ. 
ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):-ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಸದರಿ ವಿಷಯ 

ಕತರಿತ್ಂತ್ ೆ ಶ್ನಯವೆೇಳಯೆಲ್ಲಿ ಮ್ನನಯ ಸದಸಯರನದ ಎಸ .ವಿಿ. ಸಂಕನೂರರವರತ ಪರಸನುಪಿಸ್ವದ 
ವಿರ್ನರಕೆೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟಂತ ೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಉತ್ುರವನತನ ಮಂಡಿಸತತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ.  

(ಲ್ಲಖಿತ್ ಉತ್ುರ ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್)ೆ 
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     ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು:- ಸದನವನತನ  ಮಧನಯಹನ  3.00  ಗಂಟೆಯವರಗೆೆ  ಮತಂದೂಡಲನಗಿದ್ೆ. 
(ಸದನವನತನ ಪೂವನಾಹನ 11.57 ಗಂಟೆಯಂದ ಅಪರನಹನ 3.00 ಗಂಟೆಯವರಗೆೆ 

ಮತಂದೂಡಲನಯತ್ತ) 
  

(೦೮೫) 21.02.2022 03.20 ಎಸ ವಿ-ವಿಕೆ  

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸ್ವೆತಿ) 

(ಪೂವನಾಹನ 11.57 ಗಂಟೆಗ ೆಮತಂದೂಡಲಪಟಟ ಸದನವು ಪತನ: ಅಪರನಹನ ೩.೨೦ ಗಂಟೆಗ ೆ
ಸಮ್ನವೆೇಶಗೂೆಂಡಿತ್ತ) 

೫. ಪರಕಟಣಗೆಳು 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಸಭೆಯ ಮ್ನನಯ ಸಭನಧಯಕ್ಷರಿಂದ ಈ ಮತಂದಿನ 
ಸಂದ್ೆೇಶ ಬ್ಂದಿರತತ್ುದ್ೆ.  

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಸಭೆಯ ಕನಯಾವಿಧನನ ಹನಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮಗಳ ೧೦೪ರೆ್ೇ 
ನಿಯಮದ ಮೇರಗೆ ೆ ವಿಧನನ ಸಭೆಯತ ದಿರ್ನಂಕ 21.೦೨.೨೦೨೨ರಂದತ ಈ ಕಳೆಕಂಡ 
ವಿಧೆೇಯಕಗಳನತನ ಅಂಗಿೇಕರಿಸ್ವರತತ್ುದ್ೆಂದತ ಹನಗೂ ಸದರಿ ವಿಧೆೇಯಕಗಳಿಗ ೆ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ 
ಸಹಮತಿ ನಿೇಡಬೆೇಕೆಂದತ ಕೊೇರಿರತತ್ನುರೆ.  

೧. ಕ್ರರಮಿನಲ  ಕನನೂನತ ತಿದತಾಪಡಿ ಅಧನಯದ್ೇೆಶ, ೧೯೪೪ (ಕರ್ನಾಟಕ ತಿದತಾಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯ, ೨೦೨೨  
೨. ಕರ್ನಾಟಕ ಸನಟಂಪತ (ಎರಡರೆ್ೇ ತಿದತಾಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕ, ೨೦೨೨ 
೩. ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ವವಿಲ  ಸೇೆವೆಗಳ (೨೦೧೧ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನ ಗೆಜೆಟೆಡ್  ಪೊರಬೇೆಷನರರ ಆಯೆ ಮತ್ತು 
ರೆ್ೇಮಕನತಿಯ ಸ್ವಂಧತಗೂೆಳಿಸತವಿಕೆ) ವಿಧೆೇಯಕ, ೨೦೨೨ 
೪. ಕರ್ನಾಟಕ ಸನಟಂಪತ (ತಿದತಾಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕ, ೨೦೨೨  
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೬. ಸದನದ ಕನಯಾಕಲನಪಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರರಯವನಗಿ ಪನಲೂೆೆಳುಳವುದತ ಹನಗೂ ಸದನ ನಡಯೆಲತ  
   ಸಹಕರಿಸಬೆೇಕೆನತನವ ಕತರಿತ್ತ. 

...... 

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮ್ನನಯ 
ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಇಂದತ ಬೆಳಗೆೆ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತತ್ನು, ಸದನ ನಡಸೆಲ್ಲಕೆೆ ಸಕನಾರ 
ಮತಂದ್ನಗಬೇೆಕೆನತನವ ಅಭಿಪನರಯವನತನ ಕೊಟಿಟರತತ್ನುರೆ.  ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇರ ೆ ಜಿಲಂತ್ ಸಮಸೆಯಗಳ 
ಬ್ಗೆೆಯೂ ಅವರತ ಹೇೆಳಿದ್ನಾರೆ.  ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಪರತಿಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರಿಗ ೆಹನಗೂ ಸದಸಯರಲ್ಲಿ 
ವಿನಂತಿ ಮ್ನಡತತ್ೆುೇರೆ್.  ಎಷತಟ ಹೂೆತ್ತು ಬೇೆಕನದರೂ ಸದನವನತನ ನಡಸೊೆೇಣ್.  ಯನವ ವಿರ್ನರವನತನ 
ಯನವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೇೆಕನದರೂ ಚರ್ಾೆ ಮ್ನಡಲತ ಸಕನಾರ ಸ್ವದಧವಿದ್ೆ.  ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರತ ಈ 
ರಿೇತಿ ಹಗಲತ ರನತಿರ ಧರಣಿಯನತನ ಮ್ನಡತವುದತ ಬೇೆಡ.  ರನತಿರ-ಹಗಲತ ಕಲನಪವನತನ ನಡಸೊೆೇಣ್.  
ಅವರತ ಏರೆ್ೇ ಪರಶೆನಯನತನ ಕೆೇಳಿದರೂ ಉತ್ುರ ನಿೇಡಲತ, ಏರೆ್ೇ ವಿಷಯದ ಬ್ಗೆೆ ಪರಸನುಪ ಮ್ನಡಿದರೂ 
ಸಕನಾರ ಚರ್ೆಾಗೆ ಸ್ವದಧವಿದ್ೆ.  ಪರಜನಪರಭತತ್ಿ ವಯವಸೆೆಯಲ್ಲಿ ಸದನ ನಡದೆರ ೆ ಜನರಿಗೆ 
ಅನತಕೂಲಗಳನಗತತ್ುವೆ. ಹೂೆಸ ಸಂದ್ೆೇಶಗಳು ಜನರಿಗ ೆತ್ಲತಪತತ್ುವೆ.  ಜನರಿಗ ೆನಮಾ ಬ್ಗೆೆ ಇರತವ 
ಆತ್ಂಕಗಳು ನಿವನರಣೆಯನಗತತ್ುವೆ.  ಪರತಿಪಕ್ಷದವರ ಪರತಿಭಟರೆ್ಯ ಸಿರೂಪಗಳು ಬ್ದಲನಗಲ್ಲ.  
ರನತಿರ-ಹಗಲತ ಧರಣಿ ಮ್ನಡತವ ಬ್ದಲನಗಿ ರನತಿರ-ಹಗಲತ ಸದನವನತನ ನಡಸೆ್ವ ಎಂದತ ಅವರತ 
ಸಕನಾರಕೆೆ ಸವನಲೂೆಡಡಲ್ಲ.  ರ್ನವು ಅದನತನ ಸ್ವಿೇಕರಿಸತತ್ೆುೇವೆ.  ಸದನವನತನ ನಡಸೆಲ್ಲಕೆೆ ಸಕನಾರ 
ಸಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ ಬ್ದಧವನಗಿದ್ೆ.  ದಯವಿಟತಟ ಪರತಿಪಕ್ಷದವರತ ತ್ಮಾ ಪರತಿಭಟರೆ್ಯನತನ ವನಪಸ  
ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಂಡತ ಕಲನಪದಲ್ಲಿ ಪನಲೂೆೆಳಳಬೇೆಕೆಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮ್ನನಯ ವಿರೂೆೇಧಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮ್ನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ   

ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕ.ೆಪನರಣೆೇಶ  (ಸೆಳಿೇಯ ಸಂಸೆೆಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪಿೇಠದ 
ಬ್ಗೆೆ ಪರಶೆನ ಮ್ನಡತವ ಅಧಿಕನರ ನನಗ ೆಇಲಿ.  ಆದರೆ ನನಗ ೆಕೆಲವು ಸಮಜನಯಷ್ಟಗಳು ಬೆೇಕನಗಿರತವ 
ದೃಷ್ಟಟಯಂದ ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಬ್ಳಿ ರ್ನಲತೆ ಪರಶೆನಗಳನತನ ಕೆೇಳಬ್ಯಸತತ್ುೆೇರೆ್.   
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ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಈ ಸದನದ ರ್ನಯಯನಧಿೇಶರತ.  ಹೆಚತು ಕಡಿಮ ಸವೇಾಚು 
ರ್ನಯಯನಲಯದ ರ್ನಯಯನಧಿೇಶರಿಗಿರತವಷತಟ ಗೌರವ ತ್ಮಗಿದ್ೆ. ಆ ರಿೇತಿಯ ತಿೇಪತಾ ನಿೇಡತವಷತಟ 
ಅಧಿಕನರವೂ ತ್ಮಗಿದ್ೆ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸ್ವದ್ೆಾೇರ್ೆ.  ನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ ಮಂಡಿಸತವುದಕೆೆ 
ಎಲಿರಿಗೂ ಹಕ್ರೆದ್.ೆ  ಮ್ನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಒಂದತ ನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ 
ಮಂಡಿಸ್ವದ್ನಾರ.ೆ  ಅದನತನ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಒಪಪಬೇೆಕನಗತತ್ುದ್ೆ.  ಅದಕೆೆೇನೂ ನಮಾ ವಿರೂೆೇಧವಿಲಿ.  ಆದರೆ 
ಆ ನಿಲತವಳಿಯನತನ ಮಂಡಿಸ್ವದಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ತ್ನವು ಕನನೂನತ ಮಂತಿರಗಳ ಬ್ಳಿ ಸಲಹೆಗಳನತನ 
ಕೆೇಳಿದ್ನಗ ಅವರತ ಕೆಲವು ವಿರ್ನರಗಳನತನ ತ್ಮಾ ಮತಂದ್ ೆವಯಕು ಪಡಿಸ್ವದರತ.  ಇಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ 
ಈ ರಿೇತಿಯ ನಿಲತವುಗಳನತನ ಏಕೆ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳಳಬನರದತ ಎನತನವ ವಿರ್ನರಗಳಿಗೆ ತ್ನವು 
ಸಹಮತಿಯನತನ ನಿೇಡಿ,  “ಹೌದತ, ಇಂತ್ಹ ನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ ಮಂಡಿಸತವುದಕೆೆ 
ಅವಕನಶವಿಲಿ. ತಿರಸನೆರ ಮ್ನಡತತ್ೆುೇರ್”ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದಿಾೇರಿ.  ತಿರಸನೆರಗೊಂಡ ನಂತ್ರವೂ ಅದ್ೆೇ 
ನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಪತನಃ ಪರಸನುಪ ಮ್ನಡಲತ  ಅಧಿಕನರವಿದ್ೆಯೇ? - 
ಎನತನವುದತ ನನನ ಮೊದಲ ಪರಶೆನ.   

ಎರಡರೆ್ಯದ್ನಗಿ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಸಂವಿಧನರ್ನತ್ಾಕವನಗಿ ಚತರ್ನಯತ್ರನಗಿರತವವರತ. 
ನಮಾಲಿರಿಗೂ ಜವನಬನಾರಿಗಳಿವೆ.  ರ್ನವಲೆಿರೂ ಕೂಡ ಪರತಿಜೆ್ಞಯನತನ ಸ್ವಿೇಕರಿಸ್ವ ಈ ಸದನಕೆೆ 
ಬ್ಂದಿದ್ೆಾೇವೆ.  ಅಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ ಯನವುದ್ೆೇ 
ಇತಿಮಿತಿಗಳಿರತವುದಿಲಿವೆೇ? ಸಂವಿಧನರ್ನತ್ಾಕವನಗಿ, ಗೌರವನನಿಿತ್ವನಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಯೆಯನಗಿ 
ಬ್ಂದಿರತವಂತ್ಹವರ ಮೇಲೆ ಆರೂೆೇಪಗಳನತನ ಮ್ನಡತವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಳಸತವ ಪದಗಳು ಯನವ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿರಬೆೇಕತ; ಯನವ ಪದಗಳನತನ ಬ್ಳಸಬ್ಹತದತ; ಯನವ ಪದಗಳನತನ ಬ್ಳಸಬನರದತ; 
ಬ್ಳಸ್ವದರೆ ತ್ನವು ನಿೇಡತವ ತಿೇಪತಾ ಏನತ; ಯನವುದ್ೇೆ ಒಬ್ಬ ವಯಕ್ರುಯ ಬ್ಗೆೆ ವೆೈಯಕ್ರುಕವನಗಿ ನಿಂದರೆ್ 
ಮ್ನಡಲತ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕನಶವಿದ್ಯೆೇ? ವೆೈಯಕ್ರುಕ ನಿಂದರೆ್ಗ ೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕನಶವಿಲಿವೆಂದತ ರ್ನನತ 
ಭನವಿಸ್ವದ್ೆಾೇರ್.ೆ  ಏಕೆಂದರ ೆಸದನದ ಹೊರಗಡೆ ಹಲವನರತ ಬನರಿ ಚತರ್ನಯತ್ ಪರತಿನಿಧಿಗಳ ಮೇಲೆ 
ಆರೂೆೇಪ-ಪರತ್ನಯರೊೇಪಗಳು ಬ್ರತವುದತ ಸಹಜ.  ಅದರೆ್ನೇ ರ್ನವು ಈ ಮರ್ಯೆಳಗ ೆ ತ್ಂದತ ಆ 
ವಯಕ್ರುಯ ಮೇಲೆ ವೈೆಯಕ್ರುಕ ನಿಂದರೆ್ಗಳನತನ ಮ್ನಡಿ, ಅವರ ವಿರತದಧ ಕೆಟಟ ಶಬ್ಾಗಳನತನ ಬ್ಳಸಲ್ಲಕೆೆ 
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ಅಧಿಕನರವಿದ್ೆಯೇ? ಯನರೊೇ ಒಬ್ಬರತ ಹೇೆಳಿದರತ, ಎಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದತ ಕಡ ೆ ಪರಸನುಪವನಯತ್ತ 
ಎನತನವ ದೃಷ್ಟಟಗಳಿಂದ ಯನವುದ್ೆೇ ಸನಕ್ಷಿಗಳಿಲಿದ್ ೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪ ಮ್ನಡಬ್ಹತದ್ೇೆ? ಗೂಂಡನ, ಭರಷಟ, 
ದ್ೆೇಶದ್ೊರೇಹಿ ಇಂತ್ಹ ಪದಗಳು ಸಂವಿಧನನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಂದಿರತವ ಪದಗಳೇೆ? ಇವುಗಳನತನ ಕೂಡ 
ರ್ನವು ಮ್ನತ್ರ್ನಡಬ್ಹತದ್ೇೆ? ಇಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಯನರನೂನ ಉದ್ೆಾೇಶವನಗಿಟತಟಕೂೆಂಡತ ತ್ಮಾ ಬ್ಳಿ 
ಕೆೇಳುತಿುಲಿ.  ಇದತ ಎಲಿರಿಗೂ ಅನಿಯಸತವ ವಿರ್ನರವೆಂದತ ರ್ನನತ ತಿಳಿದಿದ್ೆಾೇರ್.ೆ  ಹೂೆರಗೆ ಇಂತ್ಹ 
ಸಂದಭಾಗಳು ಬ್ಂದ್ನಗ ಯನರನದರೂ ನಮಾ ವೆೈಯಕ್ರುಕ ನಿಂದರೆ್ ಮ್ನಡಿದರ ೆ ರ್ನವು ಮ್ನನನಷಟ 
ಮೊಕದಾಮಗಳನತನ ಹೂಡತತ್ೆುೇವೆ.  ಆ ರಿೇತಿ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮ್ನನನಷಟ ಮೊಕದಾಮ ಹೂಡಲ್ಲಕೆೆ 
ಅವಕನಶವಿದ್ೆಯೇ? ತ್ನವು ಪಿೇಠದಿಂದ ಆದ್ೇೆಶ ನಿೇಡಿ ಕಡತ್ದಿಂದ ಪದಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತ ಹನಕತತಿುೇರಿ. 
ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿರತವಂತ್ಹ ಮ್ನಧಯಮಗಳ ಮತಖನಂತ್ರ ಹೂೆರಗೆ ಹೂೆೇಗತವಂತ್ಹದಾನತನ ಯನರತ 
ತ್ೆಗೆದತಹನಕತತ್ನುರ?ೆ ಒಳಗನಗತವ ವಿರ್ನರಗಳಲ್ಲಿ ಕಡತ್ದಿಂದ ಹೊರಗ ೆಹೂೆೇಗತತ್ುದ್ೆ.  ಆದರೆ ನಮಾ 
ಇಡಿೇ ರನಜಯದ ಉದಾಗಲಕೂೆ ದೃಶಯ ಹನಗೂ ಪತಿರಕನ ಮ್ನಧಯಮದ ಮೂಲಕ ಹೊೇಗತವ 
ವಿರ್ನರಗಳನತನ ಯನರತ ತ್ೆಗೆದತಹನಕಲ್ಲಕೆೆ ಸನಧಯ? ಯನವುದರ ಮೂಲಕ ಮ್ನಡಲ್ಲಕೆೆ ನಮಗೆ 
ಅವಕನಶಗಳಿವೆ ಎನತನವ ಪರಶೆನಯೂ ನಮಾ ಮತಂದಿದ್.ೆ ರ್ನನತ ಏಕೆ ಈ ಮ್ನತ್ನತನ ಹೆೇಳುತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆಂದರ ೆ
ರ್ನವಷ್ಟೆೇ ಅಲಿ, ಭವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನೂನ ನೂರನರತ ಮಂದಿ ಈ ಸದನದ್ೊಳಗೆ ಬ್ರತವವರಿದ್ನಾರ.ೆ  ಇಂದಿನ 
೧೮ರ ಹರಯೆದ ಯತವಕರತ ಮತಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚತರ್ನವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಪಧಿಾಸ್ವ ಈ ಸದನದ್ೊಳಗೆ 
ಬ್ಂದತ ರನಜಯವನತನ ಪರತಿನಿಧಿಸತವವರಿದ್ನಾರ.ೆ  ಹನಗನಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡತವಂತ್ಹ ತಿೇಪತಾಗಳು ಹೂೆರಗಿನ 
ಪರಪಂಚಕೆೆ ಒಂದತ ಉಪಯತಕು ಮ್ನಹಿತಿಯನಗತತ್ುದ್ೆ.  ಮತಂದ್ ೆ ಬ್ರತವವರತ ಇದ್ೆೇ ಹನದಿಯಲ್ಲಿ 
ಹೊೇದರ ೆ ಮತಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಪರಿಸ್ವೆತಿ ಏನತ? ಸಮ್ನಜದಲ್ಲಿ ಇದನತನ 
ಗೌರವಯತತ್ವನಗಿ ರೆ್ೂೇಡಲ್ಲಕನೆಗತತ್ುದ್ೆಯ? ನಮಾ ಮೇಲ್ಲರತವ ಗೌರವಗಳು ಉಳಿಯತತ್ುದ್ೆಯ? 
ಮತಂದ್ ೆ ಬ್ರತವಂತ್ಹವನತ ಯನವ ಯನವ ರಿೇತಿಯ ವಯಕ್ರುತ್ಿವನತನ ಹೊಂದಿ ಇದರೂೆಳಗೆ ರ್ನನತ 
ಏನತ ಬೆೇಕನದರೂ ಮ್ನಡಬ್ಹತದತ ಎನತನವ ಮರ್ೊೇಭನವರೆ್ಯನತನ ಇಟತಟಕೂೆಂಡತ ಬ್ರಬ್ಹತದಲಿವೆೇ? 
ನನಗ ೆ ಈ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರ ಬೆೇಕತ.  ಪಿೇಠದಿಂದ ತಿರಸನೆರವನಗಿರತವುದನತನ ಪತನಃ 
ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಂಡರ,ೆ ಪತನಃ ಅದರ ಬ್ಗೆೆ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಲ್ಲಕೆೆ ಪಿೇಠ ಅವಕನಶ ಕೊಟಟರೆ  ಮತಂದ್ೆ 
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ಬ್ರತವವರಿಗ ೆ ಅದನತನ ತಿರಸೆರಿಸತವುದಕನೆಗತವುದಿಲಿ.  ಹಿಂದಿನ ನಡವಳಿಗಳ ಪರಕನರ ಆದಯತ್ಯೆ 
ಮೇರಗೆ ೆ ಕೊಟಿಟತ್ತು, ಪತನಃ ಅವಕನಶ ಕೊಡಬೇೆಕತ ಎನತನವುದತ ಚರ್ೆಾಯನಗತವುದಿಲಿವೆೇ? ಆಗ 
ಅವಕನಶ ಕೊಡಬೇೆಕನದಂತ್ಹ ಪರಿಸ್ವೆತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ನಾಣ್ವನಗತವುದಿಲಿವೆೇ?  

ಇಂದತ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕತಳಿತಿದ್ಾೆೇವೆ.  ತ್ನವು ಒಂದತ ಒಳೆಳಯ ಕನಯನಾಗನರವನತನ ಕೂಡ 
ಮ್ನಡಿದಿರಿ.  ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ುಮವನದ ಸಲಹೆಗಳಿದಾವು. ನಮಾ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಹೆೇಗಿರಬೆೇಕತ, ಸಮ್ನಜಕೆೆ 
ಯನವ ರಿೇತಿ ಮ್ನದರಿಯನಗಬೆೇಕತ ಎನತನವ ಉದ್ೆಾೇಶದಿಂದ ತ್ನವು ಕನಯನಾಗನರವನತನ ಮ್ನಡಿದಿರಿ.  
ಇಂದತ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತತಿುರತವವರತ ಕನಯನಾಗನರದ ವೆೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ತ ಅವೆಲಿದಕೂೆ ತ್ಮಾ 
ಒಪಿಪಗೆ ಕೊಟಟದಾನತನ ರ್ನವು ಕಂಡಿದ್ಾೆೇವೆ.  ಆದರೆ ಆ ಕನಯನಾಗನರದಲ್ಲಿ ಭನಗವಹಿಸ್ವ ಪತನಃ 
ತ್ಪತಪಗಳನತನ ಮ್ನಡಿದರೆ ಆ ತ್ಪತಪಗಳನತನ ಸರಿ ಮ್ನಡತವವರತ ಯನರತ? ಇಂತ್ಹ ಎಲನಿ ಪರಶೆನಗಳು 
ನಮಾ ಮತಂದಿವ.ೆ  ಪಿೇಠಕೆೆ ಅಧಿಕನರವಿದ್.ೆ ಇವಲೆಿವನೂನ ಮ್ನಡಿದಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಪಿೇಠದಲ್ಲಿರತವ 
ಸಭನಪತಿಗಳು ಯನರತ ಈ ರ್ೌಕಟಿಟನ ವಿರತದಧವನಗಿರತತ್ನುರಯೆೇ ಅವರ ವಿರತದಧ ಕರಮ 
ಕೆೈಗೊಳುಳವುದಕೆೆ ಸಂಪೂಣ್ಾ ಅಧಿಕನರವನತನ ಹೊಂದಿದ್ನಾರ.ೆ  ಪಿೇಠ ಕರಮವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳಳಲ್ಲಕೆೆ ಏಕೆ 
ಹಿಂದ್ ೆ ಮತಂದ್ ೆ ರೆ್ೂೇಡಬೇೆಕತ? ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕೊಳಳಲ್ಲಲಿ ಎಂದರೆ ಅಂತ್ಹ ವತ್ಾರ್ೆಗಳು 
ಮತಂದತವರೆಯತವ ಸನಧಯತ್ಗೆಳಿವೆ.  ಅವರತ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರಿರಲ್ಲ ಅಥವನ ವಿರೂೆೇಧ 
ಪಕ್ಷದವರಿರಲ್ಲ, ಎಲಿರಿಗೂ ಸರಿ ಸಮ್ನನವನಗಿ ತಿೇಪತಾಗಳು ಬ್ರಬೇೆಕತ ಎಂಬ್ತದತ ನನನ ಮೂಲ 
ಉದ್ೆಾೇಶ.  

ಒಂದತ ವಿರ್ನರವನತನ ಚರ್ೆಾಗ ೆ ಕೂೆಟಟ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಪಿೇಠದಲ್ಲಿರತವ ಸಭನಪತಿಯವರ 
ಅನತಮತಿಯಲಿದ್ೆ ಏಕನಏಕ್ರ ಮತ್ೊುಂದತ ವಿರ್ನರವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕೊಳುಳವುದತ ಸರಿಯೇ? ಅಂತ್ಹ 
ಅವಕನಶಗಳನತನ ಪಿೇಠ ಏಕೆ ಕೊಡಬೆೇಕತ? ತ್ತಂಬನ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಇರತವವರತ ಹಲವನರತ ಸದನಗಳನತನ 
ಪರತಿನಿಧಿಸ್ವ ಇಲ್ಲಿಗ ೆಬ್ಂದಿರತವವರತ.  ಅವರಿಗೆ ಆ ವಿರ್ನರಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಕನಿಷಾ ಪರಜೆ್ಞ ಎಂಬ್ತದತ, ಆಂಗಿ 
ಪದದಲ್ಲಿ ಹೇೆಳುವುದ್ನದರೆ common sense  ಇಲಿವೇೆ? ನನನನೂನ ಸೇೆರಿಸ್ವಕೊಂಡತ ರ್ನನತ 
ಹೆೇಳುತಿುದ್ೆಾೇರೆ್.  ಅವರತ ಯನರೆೇ ಇರಬ್ಹತದತ.   
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(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಬನವಿಯಲ್ಲಿದಾ ಕನಂಗೆರಸ  ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತ ಆಕ್ೆೇಪವನತನ ವಯಕುಪಡಿಸ್ವದರತ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅವರತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ನಾರೆ.  ಕೇೆಳಿಸ್ವಕೂೆಳಿಳ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕ.ೆ ಪನರಣೆೇಶ:- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಇಲ್ಲಿ ಯನರನೂನ ಉದ್ೆಾೇಶ್ಸ್ವ 
ಹೆೇಳುತಿುಲಿ. ಇವರತ ಏಕೆ ಕತಂಬ್ಳಕನಯ ಕಳಳ ಎಂದರೆ, ಹೆಗಲತ ಮತಟಿಟ ರೆ್ೂೇಡಿಕೂೆಳುಳತ್ನುರ?ೆ   

(…ಮತಂದತ) 

(86) 21-02-2022 (3.30) ಕೆಜ-ವಿಕೆ   

     (ಸಭನಪತಿಯವರ  ಉಪಸ್ವೆತಿ)                 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಸದಸಯರೆೇ, ಒಂದತ ನಿಮಿಷ  ಇರಿ. ರ್ನನತ ನಿಮಗೆ  ಯನವ ರಿೇತಿ 
ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ ಅವಕನಶ ಕೊಟಿಟದ್ಾೆೇರೆ್ೂೇ, ಅದ್ೆೇರಿೇತಿ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಕೂೆಟಿಟದ್ೆಾೇರೆ್.  ಹನಗನಗಿ, 
ಅವರತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವುದನತನ ಕೆೇಳಿ. ಆ ಮೇಲೆ ನಿೇವು ಏರ್ನದರೂ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವುದಿದಾರೆ, ರ್ನನತ 
ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್. ಈಗ  ಸದಸಯರನದ ಪನರಣೆೇಶ ರವರತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ.  

ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕೆ.ಪನರಣೆೇಶ :- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ  clarification ಅನತನ ತ್ಮಾ 
ಬ್ಳಿ ಕೆೇಳುತಿುದ್ಾೆೇರೆ್. ರ್ನನತ ಯನರ ಮೇಲೆಯೂ ಆರೂೆೇಪವಲಿ.  ಇಲಿವನ, ಇದ್ಯೆನ, common-
sense ಇದಾರ ೆok. Common-sense ಅನತನ ಇಟತಟಕೂೆಂಡತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತತಿುದಾರೆ ನನನ ಅಭಯಂತ್ರ 
ಇಲಿ.  ನನನ ಪರಶೆನ ಇಷ್ೆಟೇ. ಇದರೂೆಳಗ ೆ just ಆ ತ್ರಹ ಏರ್ನದರೂ ಇದಾರೆ,  ಈ ತ್ರಹದ ಪರಸನುಪ 
ಮ್ನಡಬ್ಹತದತ. ಏಕೆಂದರ,ೆ ರ್ನನತ ಮೊದಲೆೇ ಹೆೇಳಿದ್ೆಾೇರ್.ೆ ರ್ನನತ ಮತ್ೆು ಹಿಂದಕೆೆ ಹೊೇಗತವುದಿಲಿ.  
ನಮಾನತನ  ಇಡಿೇ ರನಜಯದ ಜನತ್ ೆ ರೆ್ೂೇಡತತಿುದ್ನಾರೆಂದತ  ಮೊದಲೆೇ ಹೆೇಳಿದ್ೆಾೇರ್.ೆ  ಇವತ್ತು ಏಕನಏಕ್ರ 
ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ ಅವಕನಶ ಕೊಟಿಟಲಿವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಹಿಜನಬ  ವಿರ್ನರ ಪರಸನುಪವನಗತತ್ುದ್ೆ. 
ಶ್ವಮೊಗೆದ ವಿರ್ನರ ಪರಸನುಪವನಗತತ್ುದ್ೆ. ಅದಕನೆಗಿ ಒಂದತ ವೇೆದಿಕೆ ಕೂೆಡಿ. ಆ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ 
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ಮ್ನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕತ. ಕೊಟಟಂತ್ಹ ಅವಕನಶಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಬ್ಗೆೆ ಚರ್ೆಾಯನಗಬೆೇಕತ. ಅದಕೆೆ 
ದಯಮ್ನಡಿ ತ್ನವು  ರ್ನನತ ಕೆೇಳಿರತವಂತ್ಹ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ  ಉತ್ುರ ಕೊಟಟರೆ, ರ್ನವು ಮತಂದ್ೆ ಈ 
ದ್ನರಿಯಲ್ಲಿ ನಡದೆತಕೂೆಂಡತ ಹೂೆೇಗತವುದಕೆೆ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ್ೆಂಬ್ ಉದ್ೆಾೇಶದಿಂದ ಇಷಟವನತನ 
ಪರಸನುಪ ಮ್ನಡಿದ್ಾೆೇರೆ್. ನನಗ ೆಮ್ನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶಕೊಟಿಟದಕನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಒಂದತ ವಿಷಯವನತನ ತ್ಮಗ ೆ ಹೆೇಳುವುದಕೆೆ ಇಷಟಪಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ತ್ನವು 
ಉಪಧನಯಕ್ಷರನಗಿ ಕೆಲಸ ಮ್ನಡಿದಿಾೇರಿ.  ಏರೆ್ಂದರೆ, ಯನವುದ್ೆೇ  ಒಂದತ ನಿಲತವಳಿಯನತನ  ಸೂಚರೆ್  
ಮ್ನಡಿದ್ನಗ ಪರ ವಿರೂೆೇಧ ಚರ್ೆಾಯನದ ನಂತ್ರ, ಈ ಪಿೇಠದಿಂದ ಅದನತನ ತಿರಸನೆರ  ಮ್ನಡಿದರೆ 
ಮತ್ೊುಮಾ ಯನರಿಗೂ ಸಹ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ ಅನತಮತಿ  ಇಲಿ.   ರ್ನವು ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ 
ಅವಕನಶ ಕೊಡತವುದಿಲಿ. ಆದರೆ, ಏರೆ್ಂದರೆ, ಎರಡತ/ಮೂರತ ದಿವಸಗಳು ಬಿಟಟ ನಂತ್ರ  
ಯನವುದ್ನದರೊಂದತ ಒಳೆಳಯ ರಿೇತಿಯಂದ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿದರತ, ಅಂದರೆ, ಎರಡತ ಕಡಯೊ ಅವರ 
ಮನಸ್ವುನಲ್ಲಿ ಇರತವಂತ್ಹ ಭನವರೆ್ ಹೊರಬ್ರಲ್ಲ  ಎಂದತ ತಿಳಿದತಕೂೆಂಡತ ರ್ನನತ ಹೆೇಳಿದ್ೆ. 
ರ್ನನತಒಂದತ ಬನರಿ  ಪಿೇಠದಿಂದ ತಿರಸನೆರ ಮ್ನಡಿದ್ೆಾೇರ್.ೆ ಅದರ ಬ್ಗೆೆ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವಂತಿಲಿ. ಬೆೇರ ೆ
ವಿಷಯವನತನ ನಿೇವು ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿ ಅಂದ್ನಗ ಬೆೇರ ೆ ವಿಷಯವನತನ ಸಿಲಪ ತ್ೆಲ್ಲಸ್ವ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿದ್ನಗ 
ರ್ನನತ ಸತಮಾರ್ೆ ಇದ್ೆಾ ಇದತ ಒಂದರೆ್ಯದತ. ಯನವುದ್ೆೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಬನರಿ  ಪಿೇಠದಲ್ಲಿ 
ತಿೇಮ್ನಾನ ಮ್ನಡಿದರೆ. ಮತ್ೊುಂದತ ಬನರಿ ಯನರಿಗೂ ಸಹ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ ಅದರ ಬ್ಗೆೆ 
ಬ್ರತವುದಿಲಿವೆಂದತ ಸಿಷಟವನಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೆೇಳುವುದಕೆೆ ಇಷಟಪಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಇದತ ನಿಯಮದ ಪರಕನರ.  

ಎರಡರೆ್ಯದತ ಏರೆ್ಂದರೆ, ಪದ ಬ್ಳಕೆ  ಬ್ಗೆೆ. ಕೆಲವು ಸದಸಯರತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವಂತ್ಹ 
ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ unparliamentary ಪದಬ್ಳಕಯೆನತನ ಮ್ನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಕಲೆವು ಸದಸಯರತ ಸರಿಯನಗಿ 
ಮ್ನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ.  ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಸದಸಯರತ common-sense ಅಂದರತ. ಅದ್ೆೇ ಪದವನತನ 
ಕನನಡದಲ್ಲಿ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿದ್ನಗ ಏರ್ನಗತತ್ುದ್ೆಂದತ ತಿಳಿದತಕೂೆಳಳಬೆೇಕನಗತತ್ುದ್ೆ. ಈ ರಿೇತಿ ಎಲನಿ 
ಮ್ನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ. ರ್ನನತ ಸದಸಯರತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ particular ಆಗಿ  
ರೆ್ೂೇಡತತಿುರತತ್ೆುೇರೆ್.  ಅದತ ಏರೆ್ಂದರೆ, ಅದತ ಸಂವಿಧನನ ಬನಹಿರವೇ ಅಥವನ ಕಡತ್ದಿಂದ ತ್ೆಗೆದತ 
ಹನಕಬೆೇಕೊೇ, ಅದತ ಸಮಂಜಸ ಹೌದತ ಅಥವನ ಅಲಿವೇ ಎಂಬ್ತದನತನ ರೆ್ೂೇಡತತ್ೆುೇವೆ.  ಈ ಹಿಂದ್ ೆ
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ಸತಳುಳ ಎಳಬನರದತ ಎಂದತ ಇತ್ತು. ಈಗ ಸತಳುಳ ಹೆೇಳಿಕೂೆಂಡೆ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ.  ಇದ್ೆಲನಿ 
ನಮಾಲ್ಲಿಯೇ ನಡದೆತಕೊಂಡತ ಬ್ಂದ ದ್ನರಿ. ಆ ಮೇಲೆ ಏನತ  ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆಂದರ,ೆ ಮ್ನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ತಿಮ್ನಾಪೂರರವರತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತತಿುದಾರತ.  ಅವರತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ 
ರ್ನನತ ಮೊದಲ್ಲನಿಂದ ಅವರ ವಿರ್ನರಗಳನತನ ಕೆೇಳಿದ್ನಗ, ಅವರತ ಸದನ ಸರಿಯನಗಿ ನಡಯೆಲ್ಲಿ 
ಎನತನವಂತ್ಹ ದೃಷ್ಟಟಯಂದ  ಹೆೇಳುತ್ನುರೆರೆ್ೂೇ,  ಕೂೆರೆ್ಗ ೆಸಿಲಪ ಸಿಲಪ ರನಜಕ್ರೇಯ ಇರತತ್ುದ್ೆ. ಎಲಿರೂ  
ಮ್ನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ, ಅದನತನ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಬನರದತ. ನಂತ್ರ ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರವರತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿದರತ. 
ಎಲಿರೂ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿದರತ.  ನಿೇವೆಲಿರೂ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿದಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ  ಸದನವನತನ ಏರ್ನದರೂ 
ಮ್ನಡಿ ಹಿಂಬ್ಂದಿಗೆ ತ್ರಬೇೆಕೆಂದತ ಮ್ನಡಿದ್ೆ. ಪದಬ್ಳಕೆಯನತನ  ಮ್ನಡತವನಗ ಅದತ 
unparliamentary ಎಂದರೆ, ಅದತ ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿ ಅದನತನ ಯನರನದರೂ ಕೊಡಬೇೆಕನಗತತ್ುದ್ೆ. 
ನನಗ ೆ ತಿಳಿದರ ೆ ತ್ಕ್ಷಣ್ವೇೆ ಅದನತನಕಡತ್ದಿಂದ  ತ್ೆಗೆದತಹನಕ್ರದ್ಾೆೇರೆ್. ಆ ರಿೇತಿ ಎಷೂಟ ಬನರಿ 
ತ್ೆಗೆದತಹನಕ್ರದ್ಾೆೇರ್.ೆ ಈಗ Rules of Procedure and Conduct of Business in the 
Karnataka Legislative Council ಅನತನ ತ್ೆಗೆಯರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ play cards ಬ್ಳಸಬನರದತ 
ಮತ್ತು ಧಿಕನೆರ ಕೂೆಗಬನರದತ ಎಂದಿದ್.ೆ ಅದಕೆೆ ರ್ನನತ ನನನ play cards ನತನ ತ್ೆಗೆದತ ಕ್ರೇಲ್ಲಯಲ್ಲಿ  
(ಪೆಟಿಟಗೆಯಲ್ಲಿ) ಇಟತಟ ಬ್ಂದಿದ್ೆಾೇರ್.ೆ ಕ್ರೇಲ್ಲಯಲ್ಲಿಟತಟ ಬ್ಂದರೆ, ಮತ್ೆು ಹೆೇಳಿಕೂೆಂಡತ ಕತಳಿತಿುದ್ನಾರ ೆಏನತ 
ಮ್ನಡಬೇೆಕತ? ಇದ್ೆಲನಿ ಕನನೂನಿನಲ್ಲಿದ್ೆ.  ಹನಗನಗಿ, ರ್ನವು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದಾಂತ್ಹವರತ ಏನತ 
ಮ್ನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕತ ಏನತ ಮ್ನಡಬೇೆಕೆಂದತ ತಿಳಿದತಕೂೆಳಳಬೆೇಕತ.  ಪರತಿಯಬ್ಬರಿಗೂ ಅಧಿಕನರ ಇದ್ೆ. 
ಅವರತ ಅವರ ಅಧಿಕನರವನತನ ಚಲನಯಸಬೆೇಕತ.  ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ತ್ಮಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸ್ವದರೆ 
ಬನವಿಗೆ ಬ್ಂದತ ಅಲ್ಲಿ protest ಮ್ನಡತವಂತ್ಹ ಅಧಿಕನರಿ ಇದ್ೆ.  ಆದರೆ, ನನನ 42 ವಷಾಗಳ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇತಿುಚಿಗೆ ರೆ್ೂೇಡತವಂತ್ಹ  ಘ್ಟರೆ್ಗಳನಗಿವೆ. ಮೊದಲತ ಈ ರಿೇತಿ ಇರಲ್ಲಲಿ. ರ್ನನತ 
ಎಷ್ೊಟೇ ಬನರಿ ರೆ್ೂೇಡಿದ್ೆಾೇರ್ೆ. ಬನವಿಗೆ ಬ್ಂದತ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳುಳತಿುದಾರತ. ಆದರೆ. ಬನವಿಯಲ್ಲಿ 
ನಿಂತ್ತಕೂೆಳುಳತಿುರಲ್ಲಲಿ. ಇದ್ನದ ಮೇಲೆ ತ್ನವು ವೆೈಯಕ್ರುಕ ವಿರ್ನರಗಳನತನ ತ್ೆಗೆಯಬನರದತ. 
ಪರತಿಯಬ್ಬರತ ವೆೈಯಕ್ರುಕ ವಿರ್ನರಗಳನತನ ತ್ೆಗೆಯತತ್ನು ಹೂೆೇದರ ೆ ಅದಕೆೆ  ಕೊರೆ್ ಇರತವುದಿಲಿ. 
ವೆೈಯಕ್ರುಕ ವಿರ್ನರಗಳನತನ ತ್ೆಗೆಯಬನರದತ.  ಇಷ್ೆಟಲನಿ ಕನನೂನತಗಳಿವೆ. ಇಷ್ಟೆಲನಿ ಕನನೂನತಗಳಿದ್ನಾಗ, 
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ರ್ನನತ ಏನತ ಮ್ನಡಬೇೆಕತ, ನಿೇವು ಹೆೇಳಿ? ಅದಕೆೆ ಕನನೂನತಗಳಿವೆ. ನಿೇವು ಯನರೂ ಒಬ್ಬರತ 
ಸದನದಲ್ಲಿ ಗಲನಟ ೆಮ್ನಡತತ್ನುರೆ, ಅವರನತನ ಸದನದಿಂದ ಹೊರಗ ೆಹನಕಬೆೇಕೆಂದತ ಹೆೇಳುತಿುರಿ. ಒಬ್ಬರತ 
shake hand ಮ್ನಡತತಿುೇರಿ.  ಆಗ ರ್ನವು ಕನನೂನತ ಪರಕನರ ಮ್ನಡಬೇೆಕನಗತತ್ುದ್ೆ.  ಆದರೆ, ನಮಾ 
ಸಂಪರದ್ನಯದಲ್ಲಿ 114 ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಳೆಗನಂನಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಬನರಿ ಆಯತ್ತ.  ನಮಾ 
ಸದನದಲ್ಲಿ ಎಲಿವನತನ ಸಮರ್ನಗಿ ರೆ್ೂೇಡಿಕೊಂಡತ ಹೊೇಗಬೆೇಕನಗತತ್ುದ್ೆ.  ಇಲ್ಲಿ 
ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಂಡಿರತವವನತ ರ್ನರೆ್ೇನತ ದ್ೆೇವರಲಿ. ನನಿನಂದಲೂ ಸಹ ಕೆಲವು ಬನರಿ ತ್ಪತಪಗಳು 
ಆಗಬ್ಹತದತ. ಅದನತನ ರ್ನನತ ಹೆೇಳಿಬಿಡತತ್ುೆೇರೆ್. ಕಳೆದ ಬನರಿ ಬೆಳಗನವಿಯ ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗ ೆ
ರ್ನನತ ಪತ್ರ ಕೊಟಿಟದ್ೆಾೇರ್ೆ. ಅದತ ನನಗ ೆ ಗೊತಿುತ್ತು.  ಈಗ ಎರಡತ ಸದನಗಳು ನಡಯೆತತಿುರತತ್ುವೆ.  
ಈಗ ನಿೇವು ಬ್ಂದತ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕನಲ ಟೆೈಮ  ಕೊಡಿ ಎಂದತ ಕೆೇಳಿ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರಿ. ಅವರತ 
ಬ್ಂದತ ಅದ್ೇೆರಿೇತಿ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕನಲ ಟೆೈಮ  ಕೂೆಡಿ ಎಂದತ ಕೇೆಳಿ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರ.ೆ  ನನನ  
ಉದ್ೆಾೇಶ ಏರೆ್ಂದರೆ ಎಲಿರನೂನ ಕೆೇಳಿಕೊಂಡತ ಅವನನ ಅವರನತನ ಸರಿಪಡಿಸ್ವಕೊಂಡತ 
ಮ್ನಡಬೇೆಕೆಂದಿದ್.ೆ  ನಿಮಾನತನ ಕರದೆಿದ್ೆಾೇರ್.ೆ ಅವರನತನ ಕರದೆಿದ್ೆಾೇರ್.ೆ ನಿಮಗೆ ಎಲಿವನತನ ಹೆೇಳಿದ್ೆಾೇರ್ೆ.  
ಈ ರಿೇತಿ ಆಗಬೇೆಕತ ಸದನವನತನ ನಡಸೆಬೆೇಕೆಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ೆಾೇರ್.ೆ ಇಷ್ನಟಗಿಯೂ ಕನನೂನತ ವಿರತದಧವನಗಿ 
ಅಥವನ ಮತ್ೊುಂದತ ಮ್ನಡಿದರೆ, ಸದನ ನಡಯೆಲ್ಲಲಿವೆಂದರೆ, ತ್ನವು ಉಪನಧಯಕ್ಷರನಗಿದಿಾೇರಿ ಏನತ 
ಮ್ನಡತವುದಕೆೆ ಆಗತತ್ುದ್ೆ? ಸದನವನತನ adjourn ಮ್ನಡಿ ಹೂೆೇಗಬೇೆಕನಗತತ್ುದ್ೆ. ಇದನತನ ಬಿಟತಟ 
ಬೆೇರ ೆ ಏನತ ಮ್ನಡಬೇೆಕನಗತತ್ುದ್ೆ. ಅವರನತನ ಕೆೈಗ ೆ ಕೊಟತಟ ಹೊರಗೆ ಹನಕ್ರಸತವಂತ್ಹ ಕೆಲಸ 
ಆಗತವುದಿಲಿ. ರ್ನನಂತ್ೂ ಮ್ನಡತವುದಿಲಿ. ರ್ನನತ  ನಿೇವು ಹೆೇಳಿದಾನತನ ನೂರಕೆೆ ನೂರತ ಒಪತಪತ್ೆುೇರ್ೆ. 
ರ್ನನತ ನಿಮಗೆಲನಿ ಪತ್ರ ಬ್ರೆದಿದ್ೆಾೇರ್.ೆ ನಿೇವು ಅದನತನ ಓದಿರಬ್ಹತದತ.  ಕನಯಾಗನರ ಮ್ನಡಿದ್ಾೆೇರೆ್. 
ದತದ್ೆೈವ ಅಂದರೆ, ರ್ನನತ 15 ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದ್ ೆಪತ್ರ ಬ್ರೆದಿದ್ೆಾೇರ್.ೆ ಒಬ್ಬ ಸದಸಯರತ ಸಹ ನನಗ ೆಪತ್ರ 
ಬ್ರೆದಿಲಿ. ಇವತ್ತು ಯನರೊೇ ಒಬ್ಬರತ ಮ್ನತ್ರ ಉತ್ುರ ಬ್ರೆದಿದ್ನಾರ.ೆ ಇದತ ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆಮರ್ೆಗಳಿಗಿಂತ್ 
ವಿಭಿನನವನದ ಮರ್.ೆ  ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಿನನವನಗಿ ನಡಯೆಬೆೇಕತ.  ರ್ನನತ 42 ವಷಾಗಳ ಹಿಂದ್ ೆಮೊದಲತ 
ಸದನಕೆೆ ಬ್ಂದ್ನಗ ವಿರೂೆೇಧಪಕ್ಷದವರತ ಸತಮ್ನರತ ಮೂರತವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕನಲ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತತಿುದಾರತ.  
ಒಳೆಳಯ ಚರ್ೆಾಗಳು ನಡಯೆತತಿುದಾವು. ಆಗ ಟಿವಿ, ಮೊಬೆೈಲ ಗಳು ಇರಲ್ಲಲಿ. ಅಷ್ೊಟಂದತ ಚಂದವನಗಿ 
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ಸದನ ನಡಯೆತತಿುತ್ತು. ಈಗ ನನಗೂ ಬೆೇಸರ ಹನಗೂ ರೆ್ೂೇವು ಅನಿಸತತ್ುದ್ೆ. ಕಳೆದ ಬನರಿ ನನನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ 
ನಿೇರತ  ಬ್ಂದಿತ್ತು. ರ್ನನತ  ನಿಮಾ ಭನವರೆ್ಗಳನತನ ಅಥಾ ಮ್ನಡಿಕೂೆಂಡಿದ್ಾೆೇರ್ೆ.  ಹನಗೆಯೇ ರ್ನನತ 
ಎಲಿರ ಭನವರೆ್ಗಳನತನ ಅಥಾ ಮ್ನಡಿಕೂೆಳುಳತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ.  ಅದಕೆೆ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದ್ೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಟಿೇಕೆ 
ಮ್ನಡಿ. ಪರಮ್ನಣಿಕವನದಂತ್ಹ ಟಿೇಕೆಗಳನತನ ಮ್ನಡಬೇೆಕತ. ಅದತ ಇರ್ೂೆನಬ್ಬರ ಮನಸ್ವುಗೆ 
ರೆ್ೂೇವನಗತವಂತೆ್ ಇರಬನರದತ.  ರ್ನನತ ಎಷ್ೊಟೇ ಬನರಿ ಹೆೇಳಿದ್ೆಾೇರ್ೆ. ಮ್ನನಯ ಜೆ.ಹೆಚ.ಪನಟಿೇಲ  
ಮತ್ತು ಗತಂಡತರನವ ರವರತ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನಗಿದಾ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಕೆೈ ಕೆೈ ಹಿಡಿದತಕೊಂಡತ 
ಬ್ಡಿದ್ನಡತತಿುದಾರತ.  ಸದನ ಮತಗಿದ ನಂತ್ರ ಮ್ನನಯ ಗೂಂಡತರನವ ರವರತ  ಜೆ ಹೆಚ  ಪನಟಿೇಲ 
ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈೆಹನಕ್ರಕ್ರಂಡತ  ಹೊೇಗತತಿುದಾರತ.  ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡತತಿುದ್ೆಾೇವು. ಆ ರಿೇತಿ ನಡದೆಿರತವುದನತನ 
ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡಿದ್ೆಾೇವ.ೆ ಅಂದಿನ ಸಭೆಗಳನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದ್ೆಾೇರ್.ೆ ಇಂದಿನ ಸಭೆಗಳನತನ  ರೆ್ೂೇಡಿದ್ೆಾೇರ್ೆ. 
ಅಂದಿನ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸದನವನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದ್ಾೆೇರ್ೆ. ಇಂದಿನ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸದನವನತನ 
ರೆ್ೂೇಡಿದ್ೆಾೇರ್.ೆ  ಆದರೆ, ತ್ನವೆಲಿರೂ ಕೆೇಳಬೆೇಕಲಿವೆೇ? Whether it is right or wrong, 
Chairman decision would be final. Question ಮ್ನಡಬನರದತ.  ಅದಕೆೆ ಕ್ರಮಾತ್ತು ಇಲಿ. 
ನಿೇವೆೇ ಹೆೇಳುತಿುೇರಿ.  ಯನರತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕೆಂದತ ಕೆೈ ಎತಿು ಅವರ ಹೆಸರತಗಳನತನ 
ಬ್ರೆದತಕೊಳುಳತ್ೆುೇರೆ್.  ಪರತಿಯಬ್ಬರದತಾ ಬ್ರೆದತಕೂೆಂಡಿರತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಒಬ್ಬರದತಾ ತ್ಪನಪಗಬ್ಹತದತ. ರ್ನನತ 
ರೆ್ೂೇಡಿರತವುದಲಿ. ಆ ರಿೇತಿ ಬ್ರೆದತಕೊಂಡನಗ ಪನಳೆ  ಪರಕನರ ಕೊಟತಟಕೂೆಂಡತಹೂೆೇಗತತ್ೆುೇರೆ್. ಕಳೆದ 
ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲಿ Education Bill ಮೇಲ ೆ7 ಗಂಟೆಗಳ ಕನಲ ಚರ್ಾೆ ಮ್ನಡಿದಿಾೇರಿ. ಸತಮ್ನರತ 22 
ಜನ ಸದಸಯರತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿದಿಾೇರಿ. Provoke ಮ್ನಡತವುದ್ನಗಲ್ಲ ಅಥವನ ಮತ್ೂೆುಂದತ 
ಮ್ನಡತವುದರ್ನನಗಲ್ಲ ಮ್ನಡಬನರದ್ಂೆದತ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ. ಮತ್ೆು ನನನ ಮ್ನತ್ತಗಳನನ ನಿೇವು 
ಕೆೇಳಲ್ಲಲಿವೆಂದರೆ, ಅನಿವನಾಯವನಗಿ  ರ್ನನ ಏನತ ಮ್ನಡಬೇೆಕನಗತತ್ುದ್ೆ ಎಂದರ,ೆ ರ್ನನತ ನಿಮಗ ೆ
ಪನರಮ್ನಣಿಕವನಗಿ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ. ಸದನವನತನ adjourn ಮ್ನಡತವುದನತನ ಬಿಟತಟ ನನಗ ೆಬೆೇರ ೆದ್ನರ 
ಇಲಿ.  ಇಲಿವೆಂದರೆ, ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರನತನ ಹೊರಗ ೆಹನಕತವುದತ ಎಷಟರ ಮಟಿಟಗ ೆಸರಿ ಎನತನವುದತ 
ನನಗ ೆಬ್ಹಳ ಅಥಾವಿದ್ೆ. ಯನವನಗಲೂ ಒಂದತ ಸನರಿ ಆಗಿ ಹೊೇಗತತಿುದ್ೆ.   ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗ ೆ
ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರ ದೂರನತನ ಇಟತಟಕೊಂಡತ ಸದನವನತನ ನಡಸೆತವಂಥದತಾ ಆಗತವುದಿಲಿ. ಎರಡೂ 
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ಪಕ್ಷದವರತ ಕೂೆಡಿ ತಿನನದಂತೆ್  ಚರ್ೆಾ ಮ್ನಡಿ. ಟಿೇಕೆ ಮ್ನಡಿ. ಪರಜನಸತ್ನಾಕವನದ ರಿೇತಿ ಯಲಿಲ್ಲ ಟಿೇಕ ೆ
ಮ್ನಡಿ. ಬೆೇಕನದಷತಟ ಟಿೇಕ ೆಮ್ನಡಿ. ಆದರೆ. ಅಲ್ಲಿ ವೈೆಯಕ್ರುವನದ ಅಭಿಪನರಯ   ಬನರಬನರದತ.  ಆ 
ರಿೇತಿ ವೆೈಯಕ್ರುಕ ಅಭಿಪನರಯಗಳು ಬ್ಂದ್ನಗ ಏರೆ್ೇನೂ ಆಗಿದ್ ೆಎಂದತ ನನಗ ೆ ಗೂತಿುದ್ೆ. ಆ ರಿೇತಿ 
ಆಗಬನರದ್ಂೆದತ ರ್ನನತ ಕಳೆದ ಮೂರತ ದಿವಸಗಳಿಂದ ಪರಯತ್ನ ಪಡತತಿುದ್ೆಾೇರ್.ೆ ನಿೇವು 
ಮ್ನಧಯಮಗಳಲ್ಲಿ ರೆ್ೂೇಡಿ. ಪತಿರಕೆಗಳನತನ ಓದಿ.  ಹೂೆರಗಡ ೆಜನರತ ಏನೂಮ್ನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ನಾರೆಂದತ 
ರೆ್ೂೇಡಿ.  ಆ ರಿೇತಿ ಜನರತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಬನರದತ ಎನತನವುದತ ನನನ ಒಬ್ಬನ ಜವಬನಾರಿಯಲಿ. ಎಲನಿ 75 
ಜನ ಸದಸಯರ ಜವಬನಾರಿ ಇದ್ೆ. ಅದಕೆೆ  ನಿೇವು ಏನತ ಹೆೇಳುತಿುೇರಿ ಎಲಿದಕೂೆ ರ್ನನತ ಒಪತಪತ್ೆುೇರ್ೆ. 
ಇದಕೆೆ ನನನ ತ್ಕರನರತ ಏನಿಲಿ.  ಆದರೆ, remedy ಏನತ, ನನಗೆ remedy ಏನಿಲಿ. ನಿೇವು 
remedy ಏನತ ಮ್ನಡಬೇೆಕೆಂದತ ಹೇೆಳಿ. ನಿೇವು ಕೇೆಳಬೆೇಕೆಂದತ ಹೇೆಳುತ್ೆುೇರ್ೆ.. ರ್ನನತ ಯನರನತನ 
ಕರಯೆತತ್ೆುೇರ್,ೆ ಅವರತ ಮ್ನತ್ರ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಬೇೆಕತ. ರ್ನನತ ಕರದೆಿದಾವರನತನ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಬನರದತ. 
ಒಂದ್ೇೆ ಬನರಿಗ ೆನಿೇವು ಕ್ರರತರ್ನಡತತಿುೇರಿ, ಅವರತ ಕ್ರರತರ್ನಡತತಿುೇರಿ. ನಿೇವು ಏನತ ಹೆೇಳಿದಿಾೇರಿ ಅದನತನ 
ಗಂಭಿೇರವನಗಿ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಂಡಿದ್ಾೆರ್.ೆ ಅದ್ೆೇರಿೇತಿ ನಿಮಗ ೆಗೌರವನತನ ಕೊಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ತ್ನವೆಲಿರೂ ಒಳೆಳಯ 
ಸಲಹೆಗಳನತನ ಕೊಡಿ. ನಿಮಾಲೆಿರ ಸಲಹೆಗಳನತನ ಪನಲ್ಲಸತವುದಕೆೆ ರ್ನನೂ ಸಹ ಸ್ವದಾನಿನದೆ್ಾೇರ್ೆ. 
Democracy ಒಳಗೆ ಯನವ ರಿೇತಿ ಟಿೇಕೆ ಮ್ನಡಬೇೆಕೂೆೇ ಆ ರಿೇತಿ ಟಿೇಕೆ ಮ್ನಡಬೇೆಕತ. 
ಸಕನಾರವನತನ ಯನವ ರಿೇತಿ ಇಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಕ್ರೆಸಬೆೇಕೂೆೇ ಆ ರಿೇತಿ ಸ್ವಕ್ರೆಸಲ್ಲ. ಇದಕೆೆ ನಮಾ ತ್ಕರನರತ 
ಇಲಿ. ಆದರೆ, ನಮಾದತ ಏರೆ್ಂದರೆ, ರ್ನವು ಇನನಬ್ಬರಿಗ,ೆ we should be a model for others.  
ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದತ ಇಷ್ಟೆೇ. ನಿೇವು ಆ ರಿೇತಿ  ಮ್ನಡತತಿುೇರಿ ಎನತನವಂತ್ಹ ನಂಬಿಕ ೆಇದ್ೆ. ಈಗಲೂ 
ಸಹ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್.ೆ ತ್ನವು ಹೇೆಳಿದಂತ್ಹ ಎಲನಿ ಸಲಹೆಗಳನತನ  ಹನಗೂ ಪನರಣೆೇಶ  
ಹೆೇಳಿದಂತ್ಹ ಎಲನಿ ಸಲಹೆಗಳನತನ ರ್ನನತ ಪರಮ್ನಣಿಕವನಗಿ ಒಪಿಪಕೊಳುಳತ್ುೆೇರೆ್. ಅದರಂತ್ ೆನಡಯೆೇಣ್ 
ಎಂಬ್ ವಿನಂತಿಯನತನ ಮ್ನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ರ್ನವು ಕನಯಾಗನರ ಮ್ನಡಿದ್ೆಾೇವೆ. ಪತ್ರ ಬ್ರೆದಿಾೇವೆ. ಇವುಗಳನತನ 
ಏಕೆ ಮ್ನಡಿದ್ೆಾೇವ?ೆ  ನಮಗೆ ಬೆೇರ ೆ ಕೆಲಸ ಇಲಿವೆೇ? ರ್ನವು ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು ನಮಾ ಮರ್ ೆ 
ಎನತನವಂತ್ಹ ಅಭಿಮ್ನನದಿಂದ ಇದ್ೆಲಿವನತನ ಮ್ನಡಬೇೆಕನಗತತ್ುದ್ೆ. ಇದನತನ ಎಲಿರೂ 
ಮ್ನಡಬೇೆಕನಗತತ್ುದ್.ೆ  ಈ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸದನವನತನ ಬ್ಹಳ ಉತ್ುಮ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಸೆಲತ 
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ಅನತವು ಮ್ನಡಿಕೊಡಬೇೆಕಂೆದತ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರಲ್ಲಿ ಹನಗೂ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಹನಗೂ 
ಎಲನಿ ಸದಸಯರಿಗೂ ವಿನಂತಿಯನತನ ಮ್ನಡಿಕೂೆಳುಳತ್ೆುೇರೆ್. ಸದನವನತನ ನಡಸೆತವುದಕೆೆ ಬಿಡಿ. ಸದನವನತನ 
ನಡಸೊೆೇಣ್.  

(ಮತಂದತ.,)  
 

087) 21-02-2022 (3.40) ಎಂ.ವಿ-ಬಿಎನ ಎಸ 

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸ್ವೆತಿ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ (ಮತಂದತ…):- 

ಅದತ ಏರೆ್ಂದರೆ, ಪರಜನಸತ್ನುತ್ಾಕವನಗಿ ನಡಯೆಲ್ಲ ಎಂಬ್ತದತ ನನನ ಉದ್ೆಾೇಶ. ನಿೇವು ನನಗ ೆಏನನತನ 
ಹೆೇಳಿದಿಾೇರಿ ಮತ್ತು ನಿೇವು ನನಗ ೆಕೊಡತವಂತ್ಹ ಗೌರವದಿಂದ ಸಮ್ನಧನನ ಮತ್ತು ಸಂತ್ೂೆೇಷವಿದ್ೆ.  
ಇದನತನ clarify ಮ್ನಡತವುದಕೆೆ ನನಗೂ ಸಹ ಆಸಪದ ಕೊಟಿಟದ್ನಾರೆ ಎಂಬ್ ಭನವರೆ್ಯನತನ 
ವಯಕುಪಡಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ (ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮ್ನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮ್ನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ನಿೇಡಿದಾಕನೆಗಿ ತ್ಮಗೆ ಧನಯವನದಗಳು. ಮೊಟಟ 
ಮೊದಲರೆ್ಯದ್ನಗಿ, ಸದನದಲ್ಲಿ ಏನತ ನಡಯೆತತಿುದ್ೆ ಎಂದತ ಹೊರಗಡೆ ಆತ್ಂಕವಿದ್ೆ ಎಂದತ ನಮಾ 
ಮ್ನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನತನ ಕೊಟಟರತ. ಈ ಆತ್ಂಕ ಮತಕನುಯವನಗಬೆೇಕನದರ ೆ
ಬ್ಹಳ ಸರಳವನಗಿರತ್ಕೆಂಥದತಾ ಏರೆ್ಂದರೆ, ಅದತ ಒಂದ್ೇೆ ಒಂದತ ಮ್ನನಯ ಸಚಿವರನದ 
ಕ.ೆಎಸ.ಈಶಿರಪಪನವರತ ರನಜೇರ್ನಮಯನತನ ನಿೇಡಬೇೆಕತ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಯ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ ರವರ,ೆ ಒಂದ್ೇೆ ಒಂದತ ನಿಮಿಷ ರ್ನನತ 
ಮ್ನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ರ್ನನತ ತ್ಮಗೆ ಏನತ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆಂದರ,ೆ ನಿೇವು ನಿೇಡಿರತವಂತ್ಹ ನಿಲತವಳಿ 
ಸೂಚರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಮ್ನನಯ ಕ.ೆಎಸ.ಈಶಿರಪಪನವರ ಹೆಸರತ ಬ್ಂದಿದ್ೆ. ಅದಕೆೆ ಮ್ನನಯ 
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ಕ.ೆಎಸ.ಈಶಿರಪಪನವರ ಹಸೆರನತನ close ಮ್ನಡಿ ಎಂದತ ಹನಗೂ ಮ್ನನಯ ಕ.ೆಎಸ.ಈಶಿರಪಪನವರ 
ಹೆಸರನತನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತ್ರಬೇೆಡಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ಾೆೇರೆ್. ಈಗ ತ್ನವು ಬೆೇರ ೆಹೆೇಳಬೆೇಕತ ಎಂದರೆ, ತ್ನವು 
ಅದಕೆೆ ಸಂಬ್ಂಧಪಟಟಂತ್ ೆ ನನಗ ೆ ರೆ್ೂೇಟಿಸ  ನಿೇಡಿ. ರ್ನನತ ಆ ರೆ್ೂೇಟಿಸ  ಅನತನ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ 
ಮ್ನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಅದತ ನನಗ ೆಸರಿ ಅನಿಸ್ವದರೆ, ಅನತಮತಿ ಕೊಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಆಮೇಲ ೆನಿೇವು ಅದರ ಬ್ಗೆೆ 
ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ಮಗೆ ಎಲಿರೂ ಸಹ ಸಲಹೆಗಳನತನ 
ನಿೇಡತತಿುದ್ನಾರೆ. ಸಭನಪತಿ ಪಿೇಠಕೆೆ ಸಲಹ ೆಕೂೆಡತವುದಕೆೆ ರ್ನನತ ಅಷ್ೂೆಟಂದತ ಯೇಗಯನಲಿ. ನನಗ ೆಆ 
ಯೇಗಯತೆ್ ಮತ್ತು ಶಕ್ರು ಬ್ಂದ್ನಗ ರ್ನನತ ಏನತ ಸಲಹ ೆ ಕೊಡತತ್ೆುೇರ್ೆ, ಮೊದಲತ ಅದನತನ ರ್ನನತ 
ಪನಲರೆ್ ಮ್ನಡಿಕೂೆಂಡತ ಆಮೇಲೆ ಸಲಹ ೆಕೂೆಡತತ್ುೆೇರ್ೆ. ಈಗ ಅನತಕೂಲಕೆೆ ತ್ಕೆಂತ್ೆ ಸಲಹೆಗಳನತನ 
ಕೊಡತವುದಕೆೆ ಆಗತವುದಿಲಿ. ರ್ನನತ ಮ್ನನಯ ಕೆ.ಎಸ.ಈಶಿರಪಪನವರ ಹೆಸರನತನ ತ್ೆಗೆಯತವುದಿಲಿ. ತ್ನವು 
ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ವದಂತ್,ೆ ನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ ತಿರಸನೆರ ಮ್ನಡಿದಿಾೇರಿ. ಅದತ ನಿಮಾ right. ತ್ನವು 
ಅದನತನ ಮ್ನಡಿದಿಾೇರಿ. ಅದಕೆೆ ನಮಾ ಗೌರವವಿದ್ೆ. ನಮಾ ನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ ತ್ಮಾ ಮೇಲನಗಲ್ಲ 
ಅಥವನ ಸಭನಪತಿ ಪಿೇಠದ ಮೇಲನಗಲ್ಲ ಅಲಿ. ನಮಾ ನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ ಇದಾದತಾ ಸಕನಾರದ ಗಮನ 
ಸಳೆೆಯತವುದಕೆೆ. ಅದನತನ ಸಕನಾರದವರತ ಒಪಿಪಕೂೆಳುಳತಿುಲಿ ಮತ್ತು ಅದನತನ ರ್ನವು ಒಪಿಪಕೂೆಳುಳವುದಕೆೆ 
ಸನಧಯವಿಲಿ. ರ್ನವು ಏನತ ಈ ವಿಷಯವನತನ ಒತ್ನುಯ ಮ್ನಡಿದ್ೆಾೇವೆ. ಅದತ ಪೂಣ್ಾವನಗತವವರೆಗ ೆ
ಅದನತನ ಒತ್ನುಯ ಮ್ನಡತತ್ುಲೆೇ ಇರತತ್ೆುೇವ.ೆ ನಮಾ ಈ ಪರತಿಭಟರೆ್ ಹಿೇಗೆಯೇ 
ಮತಂದತವರೆಯತತಿುರತತ್ುದ್ೆ. ನಮಗೆ ತ್ಮಾ ಕಡಯೆಂದ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು ಬ್ಂದವು. ತ್ಮಗೆ 
ಅಧಿಕನರವಿದ್ ೆ ತ್ನವು ಎಲಿರನೂನ ಸಹ suspend ಮ್ನಡಿಬಿಡಿ. ರ್ನವಲೆಿರೂ ಸಹ ಹೂೆರಟತ 
ಹೊೇಗಿಬಿಡತತ್ೆುೇವೆ. ತ್ನವು ಅವರತಗಳರೆ್ನೇ ಇಟತಟಕೊಂಡತ ಮ್ನಡಿ. ಅವರತಗಳೆೇ ದ್ೇೆಶವನತನ 
ನಡಸೆ್ವಕೂೆಂಡತ ಹೂೆೇಗಲ್ಲ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಯ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ ರವರೆ, ಆ ರಿೇತಿ ಮ್ನಡಬನರದತ ಎನತನವುದತ 
ನನನ ಉದ್ೆಾೇಶವನಗಿದ್.ೆ ಒಂದ್ೆೇ ಒಂದತ ನಿಮಿಷ ರ್ನನತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತತ್ುೆೇರೆ್. ಈಗ ಒಂದತ ಚಕಡಿ 
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ಹೊೇಗಬೇೆಕನದರ,ೆ ಎರಡತ ಗನಲ್ಲಗಳು ಇರಬೇೆಕತ. ಈಗ ಒಂದತ ಗನಲ್ಲ ತ್ೆಗೆದತ ಇಟತಟ, ಮತ್ೊುಂದತ 
ಗನಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ಹೆೇಗ ೆಹೂೆೇಗತತಿುೇರಿ?  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ:- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ನನಗ ೆ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ 
ಬಿಡಲ್ಲಲಿವೆಂದರೆ ಕಷಟವನಗತತ್ುದ್ೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ತ್ಮಗೆ ಈ ರಿೇತಿ ಎಂದತ ತಿಳಿಸ್ವದ್.ೆ 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ:- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ಕಡ ೆ ಇರತವಂತ್ಹ ಮ್ನನಯ 
ಶನಂತ್ರನಮ  ಬ್ತಡನ ಸ್ವದಿಾಯವರತ ಏರ್ನದರೂ ಹೇೆಳಿದರ ೆ ರ್ನನತ ಅದನತನ ಒಪಿಪಕೊಳುಳತ್ೆುೇರೆ್. ಇಲ್ಲಿ 
ಜನತ್ನ ಪಕ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಸದಸಯರೂ ಸಹ ಏನತ protest ಮ್ನಡಿಲಿ. ಇವರತಗಳು ತ್ಮಾ ಸಲಹೆಗಳನತನ 
ಕೊಟಟರ ೆ ಬ್ಹಳ ಸಂತ್ೂೆೇಷವನಗತತ್ುದ್ೆ. ಈಗ ಮ್ನಡತವುದರೆ್ನಲನಿ ಮ್ನಡಿ, ಆ ನಂತ್ರ ಸಲಹೆ 
ಕೊಡತವುದತ ಸರಿಯಲಿ. ಆದತದರಿಂದ ದಯವಿಟತಟ ಏನತ ನಮಾ ಒತ್ನುಯವಿದ್.ೆ ಅದತ 
ತಿೇಮ್ನಾನವನಗತವವರೆಗೂ ನಮಾ ಪರತಿಭಟರೆ್ ಮತಂದತವರಯೆತತ್ುದ್ೆ. ಅಧಿಕನರ ಮತ್ತು 
ಸಂಖನಯಬ್ಲವಿದ್ ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ, ನಮಾ ಮೇಲೆ ಏರ್ನದರೂ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳುಳವುದ್ನದರೆ, ತ್ನವು 
ಈಗಲೆೇ ನಮಾ ಮೇಲೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳಿಳ. ನಿೇವು ಏರೆ್ೇನತ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳಳಬೆೇಕೂೆೇ ಆ ಎಲನಿ 
ಕರಮಗಳನತನ ನಮಾ ಮೇಲ ೆತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳಿಳ. ರ್ನವು ಅದಕೆೆ ಸ್ವದಾರಿದ್ಾೆೇವೆ. ಆದತದರಿಂದ ತ್ನವು ಅದರ ಬ್ಗೆೆ 
ಏನತ ಯೇಚರೆ್ ಮ್ನಡತವುದತ ಬೆೇಡ. ನಮಗೆ ಮ್ನನಯ ಮಂತಿರಗಳ ರನಜೇರ್ನಮ ಬೆೇಕೆಂದತ ತ್ಮಗ ೆ
ತಿಳಿಸ್ವದ್ೆಾೇವೆ. ನಮಗೆ ಅದತ ಬೆೇಕತ ಅಷ್ೆಟ. ಧನಯವನದಗಳು. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಯ ಕನನೂನತ ಸಚಿವರತ ಏನತ ಹೆೇಳುತಿುೇರಿ.  

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸ್ವ.ಮ್ನಧತಸನಿಮಿ (ಸಣ್ಣ ನಿೇರನವರಿ, ಕನನೂನತ, ಸಂಸದಿೇಯ ವಯವಹನರ ಮತ್ತು 
ಶನಸನ ರಚರ್ನ ಸಚಿವರತ):- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಕನಾರ ಮತ್ತು ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷ ಈ 
ಎರಡೂ ಸಹ ತ್ಮಾ ನಿಗರಹದಲ್ಲಿ ಇರತವುದರಿಂದ, ತ್ನವು ಎರಡೂ ಕಡಯೆ ವನದವನತನ ಕೆೇಳಿ, ತ್ನವು 
ಏನತ ತಿೇಪತಾ ಕೂೆಡತತಿುೇರಿ, ಅದಕೆೆ ಬ್ದಾರನಗಿದಾರೆ, ಆಗ ಇದತ ಸಭೆ ಎನಿಸ್ವಕೊಳುಳತ್ುದ್ೆ. ಮ್ನನಯ 
ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ ರವರತ ನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ ತ್ಂದರತ. ಅದಕೆೆ ರ್ನವು ತ್ಕರನರತ ಮ್ನಡಿದ್ೆಾವು. 
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ಇದತ ತ್ಮಾ ಮನಸ್ವುಗ ೆ ಒಪತಪತಿುಲಿ ಮತ್ತು ಇದತ ಚರ್ೆಾಗ ೆ ತ್ಕತೆದ್ನದತದಲಿವೆಂದತ ತ್ನವು 
ನಿಣ್ಾಯವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಂಡಿದಿಾೇರಿ. ಅದ್ನದ ನಂತ್ರ ಸದನವನತನ ransom ಮ್ನಡತವುದತ, 
ಸದನದಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ಮ್ನಡತವುದತ ಮತ್ತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಪರತಿಭಟಿಸತತ್ೆುೇವೆ ಎನತನವುದತ, ಪರೂೆೇಕ್ಷವನಗಿ 
ತ್ಮಾ ತಿೇಮ್ನಾನವನತನ ಪರತಿಭಟಿಸತತಿುದ್ನಾರಂೆದತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಈಗ ಸಭನಪತಿಗಳ 
ಪಿೇಠದಿಂದ ಬ್ರತವಂತ್ಹ ತಿೇಮ್ನಾನವನತನ ಉಲಿಂಘ್ರ್ ೆ ಮ್ನಡಿ, protest ಮ್ನಡತತ್ುೆೇವೆಂದರ,ೆ 
ರ್ನಳೆಯಂದ ಸಭೆಯನತನ ರ್ನವು ಹೇೆಳಿದ ಹನಗೆ ಸದನ ನಡಸೆಬೆೇಕತ ಎನನತ್ಕೆಂಥ ಧೊೇರಣೆ 
ಏರ್ನದರೂ ಆರಂಭವನಗತತ್ನು ಹೊೇದರ,ೆ  ಅದತ ಪರಜನಪರಭತತ್ಿ ವಯವಸೆೆಯಲ್ಲಿ ಯನರಿಗೂ ಗೌರವ 
ತ್ರತವುದಿಲಿ. ಇವತ್ತು ಅವರತ ಪರತಿಭಟರೆ್ ಮ್ನಡತತಿುದ್ನಾರ,ೆ ರ್ನಳ ೆರ್ನವು ಪರತಿಭಟರೆ್ ಮ್ನಡಬ್ಹತದತ. 
ರ್ನವು ತ್ಮಾ ರೂಲ್ಲಂಗ ನತನ ಹಂತ್ ಹಂತ್ವನಗಿ question ಮ್ನಡತವುದತ ಮತ್ತು ತ್ಮಾ ರೂಲ್ಲಂಗ  
ಅನತನ protest ಮ್ನಡಿಕೂೆಂಡತ ಹೊೇದರ,ೆ ರೂಲ್ಲಂಗ  ಎನತನವ ಪದಕೆೆ ಅಥಾ ಇರತವುದಿಲಿ. ಮತ್ೆು ಆ 
ಪಿೇಠಕೂೆ ಕೂಡ ಅಥಾ ಉಳಿಯತವುದಿಲಿ. ತ್ನವು ಅದನತನ ತ್ಳಿಳ ಹನಕ್ರದಿಾೇರಿ, ತ್ನವು ಹೆೇಳಿದತಾ 
ಸರಿಯನಗಿದೆ್. ಈಗ ಆ ಇಶ್ಯ ಮತಗಿದತ ಹೂೆೇಯತ್ತ. ಅವರತ ಅದನತನ ಬಿಟತಟ ರನಜಕ್ರೇಯ 
ಹೊೇರನಟ ಮ್ನಡಬೇೆಕನದರ,ೆ ಮರ್ೆಯಂದ ಹೊೇರನಟ ಮ್ನಡತವುದತ…. ಸರಿ, ಅದತ ಅವರಿಗೆ 
ಆಗಲ್ಲಲಿ. ಅವರತ ಎಷತಟ ದಿವಸ ಹೊೇರನಟ ಮ್ನಡಿದರೂ ಸಹ ರ್ನವು ಅವರ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ರನಜೇರ್ನಮ 
ಕೊಡಿಸತವುದಿಲಿವೆಂದತ ಹೇೆಳಿದ್ೆಾೇವೆ. ಹನಗನದರ,ೆ ಈ ಸದನ ನಡಯೆತವುದತ ಹೇೆಗ?ೆ ಇಲ್ಲಿ ಯನರಿಗೆ 
ಯನರ ಮರ್ ೆಬೆೇಕನಗಿದೆ್ ಎಂದತ ನನಗ ೆಅಥಾವನಗತತಿುಲಿ. Government will not consider 
it.  Government is not going to concede ಎಂದತ  ರ್ನವು ಸಪಷಟವನಗಿಯೇ ಇದ್ೆಾೇವೆ. 
ಈಗ ಅವರತ ಹೊೇರನಟ ಮ್ನಡತತಿುದ್ನಾರ,ೆ ಅವರತ ರನಜೇರ್ನಮ ಕೊಡತವವರೆಗೂ 
ಕೆೈಬಿಡತವುದಿಲಿವೆಂದರೆ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರತ ಹೂೆೇರನಟ ಮ್ನಡಿಕೊಳಳಬ್ಹತದತ. ಏಕೆಂದರ,ೆ ರ್ನವು 
ತ್ೆಗೆಯತವುದಿಲಿವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ೆಾೇವೆ. ಈಗ ತ್ನವು ಯನವನಗ ಸದನವನತನ ನಡಸೆತತಿುೇರಿ ಎನತನವುದತ 
ಬೆೇಕಲಿವೆೇ? ಮತ್ೆು ಏತ್ಕೆೆ ಕನಲಹರಣ್ ಮ್ನಡತತಿುದಿಾೇರಿ ಎನತನವುದತ ಬೇೆಕಲಿವೆೇ? ನಿೇವು ಒತ್ುಡ ತ್ಂದತ 
ನಮಾ ಮೇಲೆ ಸದನ ನಡಸೆತವುದಕನೆಗತವುದಿಲಿ ಮತ್ತು ಕರಮಬ್ದಧವನಗಿ ಚರ್ೆಾ ಆಗಲ್ಲಲಿ ಎನತನವಂಥದತಾ, 
ತ್ಕೆ ವಿಷಯವಲಿವೆಂದತ ಹೇೆಳಿದ ಮೇಲೆ ಬೇೆರೆ ರಿೇತಿ ಹೊೇರನಟ ಮ್ನಡಲ್ಲ. ಅವರಿಗ ೆಸನಿತ್ಂತ್ರಯ ಇದ್ೆ. 
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ರ್ನವು ಕೂಡ ಹೂೆೇರನಟಗಳನತನ ಮ್ನಡಿಕೂೆಂಡೆೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ಂದಿರತವುದತ. ತ್ಮಾ ಒಂದತ ರೂಲ್ಲಂಗ  
ಅನತನ ಈ ರಿೇತಿ ಪರಶೆನ ಮ್ನಡತವುದತ ಸರಿಯಲಿ. ಮ್ನನಯ ಕೆ.ಎಸ .ಈಶಿರಪಪನವರ ಹೆಸರತ 
ಹೆೇಳಿಕೂೆಂಡತ ಸಭನಪಿೇಠ ಕೊಟಿಟರಕೆಂಥ ರೂಲ್ಲಂಗ  ಅನತನ ರ್ನಲತೆ ದಿವಸಗಳಿಂದ ಈ ರನಜಯದಲ್ಲಿ 
ಪರಶೆನ ಮ್ನಡತತಿುದ್ನಾರೆಂದತ ಜನರಲೆನಿ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿಕೂೆಳುಳತಿುದ್ನಾರೆ. ಹನಗನದರೆ, ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಮ್ನನಯ 
ಸಭನಧಯಕ್ಷರತ ಮತ್ತು ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಹೇೆಳಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಬನವಿಯಲ್ಲಿ ಪರತಿಭಟರೆ್ 
ಮ್ನಡಬ್ಹತದ್ೇೆ ಎನತನವುದನತನ ಇವತ್ತು students ಕೆೇಳುತಿುರತವ ಪರಶೆನ. ಅದಕೆೆ ತ್ನವು ಏನತ 
ಹೆೇಳುತಿುೇರೂೆೇ ಹೆೇಳಬೆೇಕತ. ಏಕೆಂದರ ೆ ಮ್ನನಯ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ ರವರತ ಅವರ ನಿಲತವು ಏರೆ್ಂದತ 
ಸಪಷಟವನಗಿ ಹೆೇಳಿದರತ. ರ್ನವು ಕೂಡ ಅವರಿಂದ ರನಜೇರ್ನಮ ಕೊಡಿಸತವುದಿಲಿ ಎನತನವುದತ ನಮಾ 
ನಿಲತವು ಕೂಡ ಬ್ಹಳ ಸಪಷಟವನಗಿದ್ೆಾೇವ.ೆ  Who has to solve this deadlock? ತ್ನವು 
ಮತಂದಿನದತಾ ಏನತ ಮ್ನಡತತಿುೇರೂೆೇ ಮ್ನಡಿ. ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರತ ಎಷತಟ ದಿವಸ ಪರತಿಭಟರೆ್ 
ಮ್ನಡಿದರೂ ಕೊಡತವುದಿಲಿ. ರನಜೇರ್ನಮ ಕೊಡತವವರಗೊ ಬಿಡತವುದಿಲಿವೆಂದರೆ, ಅವರತ ಬಿಡದಿರತವ 
ಸ್ವೆತಿಯಲ್ಲಿದಾರ ೆರ್ನವು ಕೂೆಡತವುದಿಲಿ, it is clear. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ :- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಂತ್ೂೆೇಷ, it is deadlock. 

 ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸ್ವ.ಮ್ನಧತಸನಿಮಿ:- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ ಪರತಿಭಟರೆ್ ಮ್ನಡಲ್ಲ. ಅದಕೆೆ 
ರ್ನನತ ತ್ಮಾಲ್ಲಿ ಗೌರವಯತತ್ವನಗಿ ಕೇೆಳಿಕೂೆಳುಳವುದ್ೆೇರ್ಂೆದರೆ, ತ್ನವು ಒಂದತ ತಿೇಪಾನತನ ಕೊಟಟ 
ಮೇಲ ೆಅವರತ ಅದಕೆೆ ಸಮಾತಿ ಸೂಚಿಸಬೆೇಕನಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸಭನ ಘ್ನತ್ೆಯನತನ ಕನಪನಡಬೇೆಕನಗಿತ್ತು. 
ತ್ಮಾ ಪಿೇಠದಿಂದ ಬ್ಂದಿರತ್ಕೆಂಥ ಮ್ನತ್ನತನ ಈ ರಿೇತಿ ತಿರಸನೆರ ಮ್ನಡಿ ಪರತಿಭಟಿಸತವುದತ 
ಪರಜನಪರಭತತ್ಿದ ವಯವಸೆೆ ಮತಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರೂೆೇಗಯಕರವನಗಿ ಇರತವುದಕೆೆ ಆಗತವುದ್ೆೇ ಇಲಿ. 
ಇನತನ ಮತಂದ್ ೆಎಲನಿ ತಿೇಪತಾಗಳಿಗೂ ರ್ನವು ಹಿೇಗ ೆಪರತಿಭಟರೆ್ ಮ್ನಡಿಕೂೆಂಡತ ನಿಂತ್ತಕೊಳುಳವುದತ. 
ಮ್ನನಯ ಸಭನಧಯಕ್ಷರತ ಮತ್ತು ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರನತನ ಹತ್ನಶರರ್ನನಗಿ ಮತ್ತು ದತಬ್ಾಲರರ್ನನಗಿ 
ಮ್ನಡತವುದತ. ಇದತವರೆಗ ೆಆ ಪಿೇಠಕೆೆ ಇದಾ ಶಕ್ರುಯನತನ ಏನೂ ಮ್ನಡಲನರದಂತ್ ಅಸಹನಯಕ ಸ್ವೆತಿಗ ೆ
ಹೊೇಗಿದ್ನಾರೆ ಎನತನವಂತ್ಹ ಒಳೆಳಯತ್ನವನತನ ಅಲ್ಲಿಯವರಗೆ ೆಎಳೆದತಕೂೆಂಡತ ಹೊೇಗತವುದತ ಗೌರವ 
ತ್ರತವಂಥದತಾ ಅಲಿ. ದಯಮ್ನಡಿ, ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರತ ತ್ಮಾ ತ್ಮಾ ಸನೆನಗಳಿಗೆ ಹೊೇಗಲ್ಲ. ಅವರತ 
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ಪರತಿಭಟರೆ್ ಮ್ನಡಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರ,ೆ ಅವರತ ಪರತಿಭಟರೆ್ ಮ್ನಡತವುದಕೆೆ ರನಷರ ಮತ್ತು ರನಜಯವಿದ್.ೆ ಅವರತ 
ಎಲ್ಲಿ ಬೆೇಕೂೆೇ ಅಲ್ಲಿ ಪರತಿಭಟರೆ್ ಮ್ನಡಬ್ಹತದತ. ಪರತಿಭಟರೆ್ಗ ೆಅವರತ ಈ ಸದನವರೆ್ನೇ ಏಕೆ ಬ್ಳಕೆ 
ಮ್ನಡಿಕೊಳಳಬೇೆಕತ? ಈ ಪರತಿಭಟರೆ್ ಏಕನಏಕ್ರ ಶತರತವನಗಿದತಾ ಅಲಿ. ಸದನ ಒಂದ್ರೆಡತ ದಿವಸ 
ನಡದೆಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮ್ನನಯ ಕ.ೆಎಸ.ಈಶಿರಪಪನವರ ಗಲನಟ ೆಸದನ ಪನರರಂಭವನಗವುದಕ್ರೆಂತ್ ಮೊದಲೇೆ 
ನಡದೆಿತ್ತು. ಆ ಎರಡತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯವನತನ raise ಮ್ನಡಲೇೆ ಇಲಿ. ಆದರೆ, ಈ ವಿಷಯ 
ಮಧಯದಲ್ಲಿ ಏಕೆ raise ಆಯತ್ತ ಎಂದತ ಗೂೆತಿುಲಿ. ಈಗ ಸಭೆಯರೆ್ನೇ ನಡೆಸಬನರದತ ಎಂದರೆ, ಈಗ 
ಇದತ ಮ್ನನಯ ರನಜಯಪನಲರ ಭನಷಣ್. ಈಗ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವವರೆಗೂ ಸತಮಾನಿದತಾ, 
ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಧರಣಿ ಮ್ನಡತತ್ೆುೇವೆಂದರ ೆ ಅದರ ಅಥಾವೆೇನತ? ಅವರತ 
ರನಜಯಪನಲರ ಭನಷಣ್ದ ಮೇಲೆ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿದ ಮೇಲನದರೂ ಅವರತ ಪರತಿಭಟರೆ್ ಮ್ನಡಲ್ಲಲಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತ ಸಹ ರನಜಯಪನಲರ ಭನಷಣ್ದ ಮೇಲ ೆ
ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿದ್ನಾರೆ. 

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸ್ವ.ಮ್ನಧತಸನಿಮಿ:- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿಲಿ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ :- ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮೂರತ ಜನ ಸದಸಯರತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿದ್ನಾರ.ೆ 

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸ್ವ.ಮ್ನಧತಸನಿಮಿ:- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ತ್ಮಾಲ್ಲಿ ಕೆೈ ಮತಗಿದತ 
ಕೆೇಳಿಕೂೆಳುಳತ್ೆುೇರ್ೆ. ಇದತ ಪಿೇಠಕೆೆ ಆಗತತಿುರತವಂತ್ಹ ಅವಮ್ನನ. ಮ್ನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರತ 
ಇದನತನ ಅಥಾ ಮ್ನಡಿಕೊಂಡತ, ಈ ಧರಣಿಯನತನ ಕೆೈಬಿಡಬೇೆಕತ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಕನಾರ ಸಭೆಯನತನ 
ನಡಸೆತತಿುಲಿ. ಈಗ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮ್ನಡತತಿುರತವ ಪರತಿಭಟರೆ್ ಸಕನಾರದ ವಿರತದಧ ಅಲಿ. ಅದತ ತ್ಮಾ 
ವಿರತದಧ. ಇದತ ಪರಜನಪರಭತತ್ಿದ ದ್ೇೆವಸನೆನಕೆೆ ವಿರತದಧ. ಅವರತ ಇಲ್ಲಿ ಸಕನಾರದ ವಿರತದಾ ಏತ್ಕೆೆ 
ಪರತಿಭಟರೆ್ ಮ್ನಡತತಿುದ್ನಾರೆ? ಅವರತ ಹೊರಗಡೆ ಬ್ಂದತ ಪರತಿಭಟರೆ್ ಮ್ನಡಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ನಗತತ್ೊುೇ 
ಅದತ ಆಗಲ್ಲ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ :- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮ್ನನಯ ಕನನೂನತ ಸಚಿವರನದ 
ಜೆ.ಸ್ವ.ಮ್ನಧತಸನಿಮಿಯವರತ ಅದನತನ ಒಪಿಪಕೊಳುಳವುದಿಲಿ ಅದತ ಸರಿಯದ್ೆ ಎಂದತ ಉತ್ುರ ನಿೇಡಿದರತ. 
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ಅವರತ ಅದನತನ ಒಪಿಪಕೂೆಳಳದ್ೆ ಇದಾರ,ೆ ಅದತ ಅವರಿಗೆ ಬಿಟಿಟರತವಂತ್ಹ ತಿೇಮ್ನಾನ. ಮ್ನನಯ ಸಚಿವರತ 
ರನಷರಧವಜಕೆೆ ಅಪಮ್ನನ ಮ್ನಡಿದ್ನಾರ ೆಎಂಬ್ತದತ ನಮಾ ಆಪನದರೆ್ಯನಗಿದೆ್. ರ್ನಳೆಯ ದಿವಸ ಒಂದತ 
ಜವನಬನಾರಿ ಸನೆನದಲ್ಲಿ ಇರತವವರತ ರನಷರಧವಜಕೆೆ ಅಪಮ್ನನ ಮ್ನಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಶ್ಕ್ ೆ
ಆಗಲ್ಲಲಿವೆಂದರ,ೆ ಆಗ ಎಲಿರೂ ಸಹ ರನಷರಧವಜಕೆೆ ಅಪಮ್ನನ ಮ್ನಡತತ್ನುರ ೆ ಎಂಬ್ತದತ ನಮಾ 
ಕಳಕಳಿಯನಗಿದ್.ೆ ಆದತದರಿಂದ, ಅದಕೆೆ ಅವಕನಶಗಳು ಅಗಬನರದತ. ಈಗ ಇರತವ ಪರಶೆನ ಯನವುದ್ೊೇ 
ವೆೈಯಕ್ರುಕವನಗಿ ಅಲಿ. ಈಗ ಬೆೇರ ೆಮಂತಿರಗಳು ಮತ್ತು ಶನಸಕರತಗಳು ಸಹ ಇದ್ನಾರ.ೆ ಅವರತಗಳ ಬ್ಗೆೆ 
ಯನರೂ ಸಹ ಏಕೆ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವುದಿಲಿ?  

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸ್ವ.ಮ್ನಧತಸನಿಮಿ:- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರನಷರಧವಜಕೆೆ ಅಪಮ್ನನವನಗಿದ್ ೆಎಂದತ 
ರ್ನವು ಒಪಿಪಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ :- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ಒಪಿಪಲಿವೆಂದರ ೆಏನತ ಎಂಬ್ತದತ 
ನಮಾ ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ್.  

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸ್ವ.ಮ್ನಧತಸನಿಮಿ:- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ factual matter ಮತ್ತು 
factual material ಅನತನ ಕೊಟತಟ. ಅವರಿಗೆ ಎಷತಟ ಬೆೇಕೊೇ ಅಷತಟ ಪದಗಳನತನ ಮತ್ತು 
ಲೆೈನ ಗಳನತನ ಬ್ಳಸ್ವಕೊಂಡಿದ್ನಾರೆಂದತ ರ್ನವು ತ್ಕರನರತ ಮ್ನಡಿದ್ೆಾೇವೆ. ಅದತ ಪೂಣ್ಾ ಮಂತಿರಗಳ 
ಮ್ನತ್ತ ಅಲಿ ಮತ್ತು ಹೆೇಳಿಕೆಯೂ ಅಲಿ. ಈಗ ಅವರತ ತಿೇರನ ದ್ೇೆಶದ್ೊರೇಹವೆಂದರ,ೆ ಆಗ ಅವರತ 
sedition case ಹನಕ್ರಕೂೆಂಡತ  ಹೂೆೇಗಲ್ಲ. ಈಗ ಕ್ರರಮಿನಲ  ಕೂೆೇಟ ಾಗಳಿವ.ೆ Sedition case 
ನಲ್ಲಿ ತಿೇಮ್ನಾನ ಕೊಡತತ್ುವೆ. Is this House empowered to punish a person for 
sedition? ಹನಗನದರ,ೆ ಈಗ ಕಲಂ 124 ಐಪಿಸ್ವ ಯನತನ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಾೆ ಮ್ನಡತತ್ನುರೆಯೇ?  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ :- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಅವರಿಗೆ  sedition case 
ಅನತನ register ಮ್ನಡಲ್ಲ ಎಂದತ ಕೆೇಳುತಿುದ್ಾೆೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸ್ವ.ಮ್ನಧತಸನಿಮಿ:- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಏತ್ಕೆೆ sedition case 
register ಮ್ನಡತವುದತ?  
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ :- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದನತನ ಸಕನಾರದವರತ sedition 
case register  ಮ್ನಡಬೆೇಕತ. ಅವರತ ಇದನತನ ಯನರನ ಯರೂೆೇ ಮೇಲೆ ಮ್ನಡತತ್ನುರ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸ್ವ.ಮ್ನಧತಸನಿಮಿ:- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಅದನತನ ಒಪಿಪಲಿ ಮತ್ತು 
ಅಂತ್ಹ ಘ್ಟರ್ ೆ ನಡದೆಿಲಿ. ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಮ್ನನಯ ಕ.ೆಎಸ.ಈಶಿರಪಪನವರ ಕಡಯೆಂದ ರನಷರಧವಜಕೆೆ 
ಅಗೌರವನದಂತ್ಹ ಯನವುದ್ೆೇ ಘ್ಟರ್ ೆನಡದೆಿಲಿ. ಈಗ ನಡದೆಿದ್ ೆಎಂದರೆ, ಅವರತ ಅದನತನ Court 
ಮತಂದ್ ೆprove ಮ್ನಡಲ್ಲ. If they prove it before Court, let him be punished.  

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ (ಸೆಳಿೇಯ ಸಂಸೆೆಗಳ ಕೆ್ೇತ್ರ):- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ 
ಒಂದತ ನಿಮಿಷ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರೆ್. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಯ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ ರವರ,ೆ ತ್ನವು ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿಳ. ರ್ನನತ 
ಮತ್ೊುಂದತ ಬನರಿ ಮ್ನನಯ ಸದಸಯರತಗಳಿಗ ೆ ತಿಳಿಸತವುದ್ೆೇರ್ಂೆದರೆ, ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರತ ದಿರ್ನಂಕ 
16.02.2022ರಂದತ ನನಗ ೆನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ ನಿೇಡಿದ್ನಾರ.ೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ 
ಕನಯಾವಿಧನನ ಹನಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮಗಳ 59 ನಿಯಮದ ಮೇರಗೆ ೆಮತಂಬ್ರತವ ಪರಸಕು 
ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಿಸಲತ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿಷಯದ ಬ್ಗೆೆ ನಿಲತವಳಿ 
ಸೂಚರೆ್ಯನತನ ಕೂೆಡತತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ. ಭನರತ್ ದ್ೆೇಶದ ರನಷರಧವಜವು ತಿರವಣ್ಾಧವಜ. ಈ ದ್ೆೇಶದ ಹಲವು 
ಹಿರಿಯ ಹೊೇರನಟಗನರರ ಮತ್ತು ದಿೇಘ್ಾ ಹೂೆೇರನಟದ ತ್ನಯಗ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಲದ್ನನದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ೆ. 
ಇಂತ್ಹ ರನಷರಧವಜಕೆೆ ಅವಮ್ನನ ಮ್ನಡಿ, ರನಷರದ ಕೆಂಪತಕೊೇಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆೇಸರಿ ಧವಜ 
ಹನರಿಸತತ್ೆುೇವೆ ಎಂಬ್ ಪರರ್ೂೆೇದನಕನರಿಯನದ, ವಿವನದ್ನತ್ಾಕವನದ ಹೆೇಳಿಕೆಯತ ದ್ೆೇಶದ ಏಕತ್ೆಯನತನ 
ಅಭದರಗೊಳಿಸತತ್ುದ್ೆ ಮತ್ತು ಹತರ್ನನರವನಗಿದ್.ೆ  

(ಮತಂದತ… 
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(088) 21.02.2022 03.50 LL-BNS 

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸ್ವೆತಿ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ(ಮತಂದತ…) 

ರನಷರಕೆೆ ಅಗೌರವ ತ್ೂೆೇರಿಸತವ ನಮಾ ರನಜಯದ ಸನಂವಿಧನನಿಕ ಹತದ್ೆಾಯನತನ ಹೊಂದಿರತವ 
ಮಂತಿರಯವರ ಹೆೇಳಿಕೆಯತ ದ್ೆೇಶಕೆೆ ಅಪರ್ನರ ಎಸಗಿದಂತ್ನಗಿದತಾ, ಅಸಂವಿಧನನಿಕವನದ ಈ 
ವಿಷಯವು ಸನವಾಜನಿಕವನಗಿ ಮಹತ್ಿವನಗಿರತವುದರಿಂದ ದಿರ್ನಂಕ:16.02.2022ರಂದತ ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಪರಸನುಪಿಸಲತ ನಿಯಮ 59ರಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ಗ ೆ ಅವಕನಶ ನಿೇಡಬೇೆಕೆಂದತ ತ್ಮಲ್ಲಿ 
ಕೊೇರತತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ ಎಂದತ ತಿಳಿಸ್ವರತತಿುೇರಿ.  

ಇದರ ಪರಕನರ ರ್ನನತ, ಸದರಿ ಪರಸನುವರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮ್ನನಯ ಕ.ೆಎಸ. 
ಈಶಿರಪಪನವರ ಹೆಸರತ ಇರಲ್ಲಲಿ. ರ್ನನತ ಅದನತನ ಒಪಿಪ, ತ್ಮಗೆ ವಿಷಯ ಪರಸನುಪ ಮ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ 
ನಿೇಡಿರತತ್ೆುೇರ್.ೆ ತ್ದನಂತ್ರ, ವಿಷಯ ಪರಸನುಪಿಸತತ್ನು ಬ್ರತವನಗ ಮ್ನನಯ ಕೆ.ಎಸ. ಈಶಿರಪಪನವರ 
ಹೆಸರತ ಬ್ಂದಿರತತ್ುದ್ೆ. ಈ ಬ್ಗೆೆ ಮ್ನನಯ ಸಚಿವರನತನ ಮತ್ತು ಮ್ನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರನತನ ಸಹ 
ಕೆೇಳಿರತತ್ುೆೇರೆ್. ಅದಕೆೆ ಅವರತ ಸಹ ತ್ಮಾ ವಿವರಣಯೆನತನ ನಿೇಡಿರತತ್ನುರೆ. ತ್ದನಂತ್ರ, ತ್ನವು ಕೂಡ 
ತ್ಮಾ ವಿಷಯದ ಬ್ಗೆೆ ವಿವರಣ ೆನಿೇಡಿರತತಿುೇರಿ. ಅದತ ಒಂದತ ಬನರಿ ಅಲಿದ್ೆೇ, ರ್ನಲತೆ ಬನರಿ ವಿಷಯದ 
ಬ್ಗೆೆ ಚರ್ೆಾ ಮ್ನಡಿರತತಿುೇರಿ. ಕೊರೆ್ಯದ್ನಗಿ, ಮ್ನನಯ ಕ.ೆಎಸ. ಈಶಿರಪಪನವರ ರನಜೇರ್ನಮ ಕೊಡತವ 
ಬ್ಗೆೆ ನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸ್ವರಲ್ಲಲಿ. ಆದ್ನಗೂಯ, ರ್ನನತ ಆ ವಿಷಯದ ಬ್ಗೆೆ ತ್ಮಗ ೆ
ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಅಧಿಕನರ ಇದತಾ, ಅದರಂತ್ ೆ ತ್ನವು ಮ್ನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರಿ, 
ಅದತ ರಕೆನಡ್ ಾಗೆ ಹೂೆೇಗಿರತತ್ುದ್ೆ. ಅದ್ನದ ನಂತ್ರ, ರ್ನನತ ಏನತ ಮ್ನಡಿದ್ೆರೆ್ಂದರೆ, ಎರಡೂ ಕಡ ೆ
ವಿರ್ನರ ಮ್ನಡಿ ಈ ವಿಷಯ ನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ಗ ೆ ಇದತ ಸರಿಯನದತದಲಿವಂೆಬ್ ಕನರಣ್ ನಿೇಡಿ, 
ಅದನತನ ತಿರಸನೆರ ಮ್ನಡಿದ್ೆಾೇರ್ೆಂದತ ತ್ಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ವರತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಒಂದತ ಬನರಿ ಸಭನಪತಿ ಪಿೇಠದಿಂದ ತಿರಸನೆರ ಮ್ನಡಿದಂತ್ಹ ವಿಷಯವನತನ ಪತನಃ 
ಪರಸನುಪಿಸತವುದಕೆೆ ಪದ್ೆೇ ಪದ್ೆೇ ಅವಕನಶ ಕೊೇರಬನರದತ. ಆದರೂ ಸಹ ರ್ನನತ ಪತನಃ ಎರಡತ 
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ದಿವಸಗಳ ನಂತ್ರ ಸತಮ್ನರತ 20 ಅಥವನ 21 ಜನ ಸದಸಯರತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ ಅವಕನಶ 
ಮ್ನಡಿಕೊಟಿಟರತತ್ುೆೇರೆ್. ಈ ಬ್ಗೆೆ ನನಗ ೆಮೊದಲೆೇ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಅದ್ೇೆರ್ೆಂದರ,ೆ ಸಭನಪಿೇಠದ ತಿೇಮ್ನಾನದ 
ವಿರತದಧವನಗಿ ಕೆಲವು ಮ್ನನಯ ಸದಸಯರತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವಂತ್ಹ ಪರಸಂಗಗಳು ನಿಮ್ನಾಣ್ವನಗತತ್ುವ ೆ 
ಎಂದತ ಕೆಲವು ಬನರಿ ನನನ ಮನಸ್ವುನಲ್ಲಿ ಬ್ರತತಿುತ್ತು. ಆದರೆ, ಬ್ರತ ಬ್ರತತ್ನು ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ 
ತಿಳಿಯನದಂತ್ಹ ವನತ್ನವರಣ್ ನಿಮ್ನಾಣ್ವನಗಿದಾರಿಂದ, ಈ ಸಮಸೆಯ ಬ್ಗಹೆರಿಯತತ್ುದ್ೆಯಂಬ್ 
ಆಶನಭನವರೆ್ಯಂದ ರ್ನನತ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ತ್ಮಾ ವಿಷಯ ಪರಸನುಪಿಸಲತ ಮತ್ೊುಮಾ 
ಅವಕನಶ ನಿೇಡಿರತತ್ುೆೇರೆ್. ಆದರೆ, ಅದತ ಆಗಲ್ಲಲಿ. ಒಂದತ ಬನರಿ ಸಭನಪಿೇಠದಿಂದ ತಿರಸನೆರ 
ಮ್ನಡಿದಂತ್ಹ ವಿರ್ನರವನತನ ಪದ್ೆೇ ಪದ್ೆೇ ಅದ್ೆೇ ವಿಷಯವನತನ ಪರಸನುಪ ಮ್ನಡತವುದತ 
ಸರಿಯಲಿವೆಂದತ ರ್ನನತ ಹೆೇಳಿರತತ್ೆುೇರ್ೆ. ರ್ನನತ ಈಗಲೂ ಸಹ ತ್ಮಾ ಗಮನಕೆೆ 
ತ್ರಬ್ಯಸತವುದೆ್ೇರ್ಂೆದರೆ, ಯನವುದ್ೆೇ ನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ ಸಭನಪಿೇಠದಿಂದ ತಿರಸನೆರ 
ಮ್ನಡಿದ್ನಗ, ಅದರ ಬ್ಗೆೆ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಲತ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿರತವ 75 ಸದಸಯರಿಗೂ ಸಹ ಅವಕನಶ 
ಇರತವುದಿಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸನದ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು 
ನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ ಬ್ಗೆೆ ರ್ನವು ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವುದ್ೇೆ ಇಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ (ಸೆಳಿೇಯ ಸಂಸೆೆಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಗಲೇೆ 
ಮ್ನನಯ ಕನನೂನತ ಮಂತಿರಗಳು ಮ್ನತ್ರ್ನಡತತ್ನು, “ತ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಬೂೆಟತಟ ಮ್ನಡಿ ತ್ೊೇರಿಸತತಿುದ್ನಾರೆ, 
ರ್ನವಲೆಿರೂ ಸಹ ತ್ಮಾ ತಿೇಮ್ನಾನದ ವಿರತದಧವನಗಿ ಪರತಿಭಟರೆ್ ಮ್ನಡತತಿುದ್ನಾರ”ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿರತತ್ನುರೆ. 
ಆ ರಿೇತಿ ಇರತವುದಿಲಿ. ರ್ನವು ನಿಯಮ 59ರಡಿ ಕೊಟಟಂತ್ಹ ನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ ತ್ನವು ರಿಜೆಕ್ಟ  
ಮ್ನಡಿರತತಿುೇರಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ, ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರತ, “ಶ್ರೇ ಕ.ೆಎಸ . ಈಶಿರಪಪನವರನತನ ಮಂತಿರ 
ಮಂಡಲದಿಂದ ವಜನ ಮ್ನಡಬೇೆಕೆಂದತ” ಹೆೇಳಿದತಾ, ಆ ಹೆೇಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ರ್ನವು ನಿಂತಿರತತ್ೆುೇವೆ. 
ಬ್ದಲನಗಿ, ತ್ಮಾ ತಿೇಮ್ನಾನದ ವಿರತದಧ ನಮಾ ಪರತಿಭಟರೆ್ ಇರತವುದಿಲಿ. ರ್ನವು ಕೊಟಟಂತ್ಹ ನಿಲತವಳಿ 
ಸೂಚರೆ್ಯನತನ ತ್ನವು ತ್ಗೆೆದತಕೂೆಳಳದ್ೇೆ ಇರತವುದನತನ ರ್ನವು ಒಪತಪತ್ೆುೇವೆ. ಆದರ,ೆ ನಮಾ ಮೂಲ 
ಬೆೇಡಿಕ ೆಏರೆ್ಂದರೆ, ಶ್ರೇ ಕ.ೆಎಸ. ಈಶಿರಪಪನವರ ವಿರತದಧ ದ್ೆೇಶದ್ೂೆರೇಹದ ಪರಕರಣ್ ಹನಕ್ರ, ಅವರನತನ 
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ಅರಸೆಟ  ಮ್ನಡಬೇೆಕೆಂದತ ನಮಾ ಒತ್ನುಯ ಅವತಿುನ ದಿವಸ ಇತ್ತು, ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಸಹ ಇರತತ್ುದ್ೆ. 
ಅದರಿಂದ್ನಗಿ, ರ್ನವು ಹೊೇರನಟ ಮ್ನಡತತಿುದ್ೆಾೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯನವುದ್ೆೇ ಬ್ದಲನವಣೆ ಆಗಿರತವುದಿಲಿ. 
ಜೊತ್ೆಗೆ, ತ್ಮಾ ತಿೇಮ್ನಾನದ ವಿರತದಧ ನಮಗೆ ಬೆೇಜನರತ ಇರತವುದಿಲಿ. ಏಕೆಂದರ,ೆ ತ್ನವು ಈ 
ಸದನದ ವನತ್ನವರಣ್ ತಿಳಿಯನಗಲ್ಲ ಎಂದತ ತ್ನವು ಎಲನಿ ಸದಸಯರಿಗೆ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ ಅವಕನಶ 
ಕೊಟಿಟರತತಿುೇರಿ. ಆದರೆ, ಅವತಿುನ ದಿವಸ ನಮಾದತ ಯನವ ಹೊೇರನಟ ಇತ್ತು, ಅದ್ೆೇ ಹೊೇರನಟವನತನ 
ಇವತಿುಗೂ ಕೂಡ ಮ್ನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಅದ್ೆೇರೆ್ಂದರೆ, ಅವರ ವಿರತದಧ ಪರಕರಣ್ ದ್ನಖ್ಲ್ಲಸಬೆೇಕತ, ಅವರನತನ 
ಅರಸೆಟ  ಮ್ನಡಬೇೆಕತ ಮತ್ತು ಅವರನತನ ಮಂತಿರಮಂಡಲದಿಂದ ವಜನ ಮ್ನಡಬೇೆಕೆಂದತ ನಮಾ 
ಒತ್ನುಯ ಇದ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸ್ವ. ಮ್ನಧತಸನಿಮಿ(ಮ್ನನಯ ಸಣ್ಣ ನಿೇರನವರಿ, ಕನನೂನತ, ಸಂಸದಿೇಯ ವಯವಹನರ 
ಹನಗೂ ಶನಸನ ರಚರ್ನ ಸಚಿವರತ):- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮ್ನನಯ ಕೆ.ಎಸ. ಈಶಿರಪಪನವರ 
ಹೆಸರತ ನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಬ್ಂದಿರತವುದಿಲಿವೆಂದತ ತ್ನವು ಓದಿರತತಿುೇರಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಹೌದತ. ಆ ಹೆಸರತ ನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಇರತವುದಿಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸ್ವ. ಮ್ನಧತಸನಿಮಿ:- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮ್ನನಯ ಕ.ೆಎಸ. ಈಶಿರಪಪನವರ ಪರಶೆನ 
ಬ್ಂದಿತ್ೊುೇ, ಬಿಟಿಟತ್ೂೆುೇ, ಮ್ನನಯ ಕ.ೆಎಸ. ಈಶಿರಪಪನವರತ ತ್ಪಿಪತ್ಸೆರತ ಎಂದತ ಸನಬಿೇತ್ತ 
ಮ್ನಡತವುದಕೆೆ ತ್ನವು ಸಮಥಾರನಗಿಲಿ, ಟೆಕ್ುಟ  ಕೂೆಡಿ, ಮಟಿೇರಿಯಲ ಕೊಡಿ ಎಂದತ ರ್ನವು ಸಹ 
ವನದ ಮ್ನಡಿರತತ್ುೆೇವೆ. ಆದ್ನಗೂಯ, ಮ್ನನಯ ಕೆ.ಎಸ. ಈಶಿರಪಪನವರತ ಒಂದತ ವೆೇಳೆ ತ್ಪತಪ 
ಮ್ನಡಿದ್ನಾರಂೆದರೆ, ಮ್ನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರತ ಈ ಬ್ಗೆೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೊೇಗಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ 
ಬೆೇಕನದಷತಟ ಮ್ನಗಾಗಳಿರತತ್ುವೆ. ಅದರಂತ್,ೆ ಅವರ ವಿರತದಧ ಕರಮ ಜರತಗಿಸತವುದಕೆೆ, ಶ್ಕ್ೆಗ ೆಹೂೆೇಗಿ 
ಎನತನವುದಕೆೆ ಅಥವನ ಮತ್ೊುಂದತ ಮ್ನಡಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳುವುದಕೆೆ, ಈ ಸಭ ೆ ಏತ್ಕನೆಗಿ ಈ ರಿೇತಿ 
ವಯಥನಾಲನಪದಲ್ಲಿ  ತ್ೊಡಗಿದ್ೆ ಎಂದತ ಅಥಾವನಗತವುದಿಲಿ. This is not a House run by 
Government. This is a democratic House. ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿರೂ ಒಂದ್ೆೇ. ಇಲ್ಲಿ ತ್ಮಗ ೆ
ಸಕನಾರ(ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷ)ವು ಒಂದ್ೇೆ, ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷವು ಒಂದ್ೇೆ. ತ್ನವು ನಮಾ ವನದವನತನ ಕೆೇಳುತಿುೇರಿ. 
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ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ವನದವನತನ ಸಹ ಕೆೇಳುತಿುೇರಿ. ಕೊರೆ್ಯದ್ನಗಿ, ನಿಯಮ್ನವಳಿಗಳ 
ಪರಕನರ ಇರತವಂತ್ಹ ತಿೇಮ್ನಾನವನತನ ಕೊಡತತಿುೇರಿ. ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರತ ಮ್ನಡತವಂತ್ಹ 
ಕೆಲಸವನತನ ತ್ನವು ಮ್ನಡತವುದಕನೆಗತತ್ುದ್ೆಯೇ? ತ್ನವು ಮ್ನನಯ ಕ.ೆಎಸ. ಈಶಿರಪಪನವರಿಂದ, 
unless it is proved, ರನಜೇರ್ನಮ ಕೊಡಿಸತವುದಕೆೆ ಆಗತತ್ುದ್ೆಯೇ?  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸನದ :- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ.. 

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸ್ವ. ಮ್ನಧತಸನಿಮಿ:- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಮ್ನನಯ ಕ.ೆಎಸ. 
ಈಶಿರಪಪನವರಿಂದ ರನಜೇರ್ನಮ ಕೊಡಿಸತವುದಿಲಿವೆಂದತ ಮ್ನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರಿಂದ ಹನಗೂ 
ಸಕನಾರದ ಕಡಯೆಂದ ಹೆೇಳಿಕೆ ನಿೇಡಿದ ನಂತ್ರವೂ ಸದನವನತನ ಏತ್ಕನೆಗಿ ಕನಲಹರಣ್ 
ಮ್ನಡತತಿುದ್ನಾರ?ೆ   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತ್ಮಗೆ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಲತ ನಂತ್ರ ಅವಕನಶ ಕೊಡತತ್ೆುೇರೆ್. ದಯಮ್ನಡಿ, 
ಈಗ ಎಲಿರೂ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿಳ.  

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸ್ವ. ಮ್ನಧತಸನಿಮಿ:- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, they have so many 
avenues. ಬೇೆಕನದಷತಟ avenues ಇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರತ ಫೆೈಟ  ಮ್ನಡಲ್ಲ. ಬೆೇರ ೆರಿೇತಿಯ ಪರತಿಭಟರೆ್ 
ಅಥವನ ಹೂೆೇರನಟ ಮ್ನಡಲ್ಲ. ಮ್ನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರತ ತಿಳಿದತಕೂೆಂಡಿರತವ ವಿರ್ನರ 
ನಿಜವನಗಿದಾರ,ೆ ಅವರಿಗೆ ರ್ನಯಯನಂಗ ಇದ್ೆ, ಸನವಾಜನಿಕವನದ ಕ್ೆೇತ್ರಗಳಿದ್ೆ ಅಥವನ ಅವರತ 
ಬ್ಹಿರಂಗವನಗಿ ಪರತಿಭಟರೆ್ ಮ್ನಡಬ್ಹತದತ. ರ್ನವು ಸಹ ಹೊೇರನಟಗಳನತನ ಮ್ನಡಿರತತ್ೆುೇವೆ. ಆದರೆ, 
ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರತ ಒಂದತ ನಿಯಮದ ಕೆಳಗಡ ೆಒಂದತ ವಿಷಯ ಪರಸನುಪಿಸಲತ 
ಅವಕನಶ ಕೂೆೇರಿದತಾ, ಅದಕೆೆ ಅವಕನಶ ಇರತವುದಿಲಿವಂೆದತ ಹೆೇಳಿದ್ನಗ, ಇಡಿೇ ಸದನ ನಡಯೆತವುದಕೆೆ 
ಬಿಡತವುದಿಲಿವೆಂದರೆ, ಇಡಿೇ ಸದನವನತನ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರತ ದಬನಬಳಿಕೆಗ ೆ
ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳುಳತಿುದ್ನಾರೆಯೇ? ಇಡಿೇ ಸದನ ಅವರತ ಹೇೆಳಿದ ಹನಗೆ ನಡಯೆಬೆೇಕೇೆ? ಇಡಿೇ ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಅವರತ ಯನವುದ್ನದರೂ ವಿಷಯ ಹೆೇಳಿದ ತ್ಕ್ಷಣ್ವೆೇ ರ್ನವು ಅದಕೆೆ ʼಹೂಂʼ ಎಂದತ ಹೆೇಳಬೆೇಕೆೇ? 
What is this going on? ಸಕನಾರಗಳಿಗೆ ಬೆೇಕನದಷತಟ ಬೆೇಡಿಕ ೆಇಟಿಟದ್ನಾರೆ, ಅದಕೆೆ ಸಕನಾರಗಳು 
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ಸಮಥಾರೆ್ ಮ್ನಡಿಕೂೆಂಡಿರತತ್ುದ್.ೆ ಹನಗನದರೆ, ತ್ನವು ಕೊಡತವವರೆಗೂ ರ್ನವು ಬಿಡತವುದ್ೆೇ 
ಇಲಿವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದರ ೆಹೆೇಗ?ೆ ನಮಾ ದೃಷ್ಟಾಯಲ್ಲಿ ಆ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಏನೂ ನಡದೆಿರತವುದಿಲಿ. ಆದ್ನಗೂಯ, 
ಜನ ತ್ಮಾ ತಿೇಮ್ನಾನವನತನ ಕೊಡತತ್ನುರ.ೆ ಉದ್ನಹರಣೆಗೆ, ಅವರತ ಒಬ್ಬರತ ಲನಯರ  ಆಗಿರತತ್ನುರೆ. 
ರ್ನವು ಡಿಫೆನು  ಲನಯರ  ಆಗಿರತತ್ುೆೇವೆ. ಯನವುದ್ನದರೂ ಒಂದತ ಪರಕರಣ್ದಲ್ಲಿ ತಿೇಮ್ನಾನ 
ಮ್ನಡಬೇೆಕನದವರತ ರ್ನಯಯನಧಿೇಶರನಗಿರತತ್ನುರನ ಅಥವನ will they be  jurist of their 
case? ತ್ಮಾ ಪರಕರಣ್ದಲ್ಲಿ ತ್ನವೆೇ ರ್ನಯಯನಧಿೇಶರನ? ಅವರತ ಪರಸನುಪ ಮ್ನಡಿದಂತ್ಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ 
ಅವರೆೇ ತಿೇಮ್ನಾನವನತನ ಸಹ ಹೆೇಳುವುದ್ನದರೆ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಏತ್ಕೆೆ ಇರಬೇೆಕತ? 
ಅದರಂತ್,ೆ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರತ ಒಂದತ ವಿಷಯ ಪರಸನುಪ ಮ್ನಡಿ, ಅದನತನ ತ್ಮಾ ತಿೇಮ್ನಾನಕೆೆ 
ಬಿಟಿಟರತತ್ನುರ.ೆ ಅದಕೆೆ ಸಂಬ್ಂಧಪಟಟಂತೆ್ ತ್ನವು ಸಹ ಒಂದತ ತಿೇಮ್ನಾನ ನಿೇಡಿರತತಿುೇರಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ 
ವಿಷಯವನತನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೆೇಕತ. ಇಲಿವನದರ ೆ ಈ ಸದನಕೆೆ ಯನವ ಗೌರವ ಇರತತ್ುದ್?ೆ ಇನೂನ ಚರ್ೆಾ 
ಮ್ನಡಬೇೆಕೆಂದರೆ ಏನತ ಅಥಾ? ರ್ನನತ ಹೆೇಳಿದತಾ, ನಡಯೆಲೆೇಬೆೇಕೆಂದರೆ, ರ್ನವು ಕೂೆೇಟ ಾರೆ್ೂಳಗೆ 
ನಿಂತಿದ್ಾೆೇವೆಯೇ? ಕೂೆೇಟ ಾ ಸಹ ಇದನತನ ಕೆೇಳುತ್ುದ್ೆಯೇ? ಅವರಿಗೆ ಬೇೆಕನದಷತಟ ಮ್ನಗಾಗಳಿದತಾ, 
ಸಂವಿಧನನ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. Constitution has created many avenues for 
taking action in respect of all these cases. ಅದನತನ ಬಿಟತಟ ಅವರ ಬ್ಳಿ ಬೇೆರ ೆಏನತ 
ಮ್ನಡತವುದಕೆೆ ಏನೂ ಇಲಿವೆಂದತ ಹೆೇಳಿಕೊಳುಳವುದಕೆೆ ಆಗದ್ೆೇ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಂದತ ಪರತಿದಿನ 
ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಂಡತ… 

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ :- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮಾ ಬ್ಳಿ ಏನೂ ಇಲಿವಂೆದತ… 

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸ್ವ. ಮ್ನಧತಸನಿಮಿ:- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರ ಬ್ಳಿ ಏನತ ಇದ್ೆ? ಇದಾರೆ 
ಅವರತ ಹೊರಗಡೆ ಹೂೆೇಗಲ್ಲ 

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇ ಅಹಮದ :- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರಿಗೆ ಇನತನ ಏನತ ಬೇೆಕತ? ಅದನತನ 
ಇಡಿೇ ದ್ೆೇಶ ರೆ್ೂೇಡಿದ್ೆ. ಇಡಿೇ ರನಜಯ ರೆ್ೂೇಡಿದ್ೆ. ಅವರತ ದ್ೆೇಶದ್ೂೆರೇಹ ಕಲೆಸ ಮ್ನಡಿದ್ನಾರೆ. 

(ಗೊಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸ್ವ. ಮ್ನಧತಸನಿಮಿ:- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದ್ೆೇಶ ರೆ್ೂೇಡಿದಾನತನ ಇವರತ ಏನತ 
ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರವಿಯಲ್ಲಿ ಹೆೇಳುವುದತ? ದ್ೆೇಶ ರೆ್ೂೇಡಿರತವುದನತನ ಇವರತ ಇಲ್ಲಿ ಏನತ ಕ್ರವಿಯಲ್ಲಿ ತ್ತತ್ೂುರಿ 
ಊದತವುದತ?  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇ ಅಹಮದ :- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಶ್ವಮೊಗೆದಲ್ಲಿ ಇವತಿುನ ದಿವಸ 
ಏರ್ನಗತತಿುದ್.ೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನತ ನಡಯೆತತಿುದ್ ೆಎನತನವುದನತನ ಇಡಿೇ ದ್ೆೇಶವೆೇ ರೆ್ೂೇಡಿರತತ್ುದ್ೆ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸ್ವ. ಮ್ನಧತಸನಿಮಿ:- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಡಿೇ ದ್ೆೇಶ ರೆ್ೂೇಡಿರತವುದನತನ 
ಇವರತ ಏತ್ಕೆೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೆೇಳುವುದಕೆೆ ಬ್ಂದಿದ್ನಾರ?ೆ ದ್ೆೇಶ ರೆ್ೂೇಡಿರತವುದನತನ ದ್ೆೇಶಕೆೆ ಬಿಡಲ್ಲ. 
They are not the custodian of whole country.  

 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸನದ :- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,.. 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ :- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮ್ನನಯ ಸಚಿವರತ, “ಶ್ರೇ ಕೆ.ಎಸ. 
ಈಶಿರಪಪನವರತ ಏನತ ಮ್ನಡಿದ್ನಾರೆಂದತ” ಕೆೇಳಿದರತ. ಅದಕೆೆ ಅವರತ ದ್ೇೆಶಕೆೆ ದ್ೂೆರೇಹ ಮ್ನಡಿದ್ನಾರ.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಯ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ ರವರೇೆ, ಒಂದತ ನಿಮಿಷ, ಮ್ನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಮ್ನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ. (ಗೊಂದಲ) ಮ್ನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಏನೂ ಬೆೇಕನದರೂ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ 
ಸನಿತ್ಂತ್ರಯವಿದ್ೆ. ಅವರಿಗೆ ಇದ್ೆೇ ರಿೇತಿ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಬೇೆಕೆಂದತ ಹೇೆಳುವ ಅಧಿಕನರ ನನಗ ೆಇರತವುದಿಲಿ. 
ಮ್ನನಯ ಸಚಿವರತ ಈಗ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ. ಅವರತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿದ ನಂತ್ರ ಅದನತನ ಸಮಥಾರೆ್ 
ಮ್ನಡಿಕೊಳುಳವುದಕೆೆ ತ್ಮಗ ೆಅವಕನಶ ಇದ್ೆ. ಹನಗನಗಿ, ಈಗ ಅವರತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ. 
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ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇ ಅಹಮದ :- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ರಿೇತಿ ಹೆೇಳಿದರ ೆ ರ್ನವು ಏನತ 
ಮ್ನಡಬೇೆಕತ? 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಯ ಸಚಿವರತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವ ಕತ್ಾವಯ ಇರತತ್ುದ್.ೆ ಹನಗನಗಿ, ಅವರತ 
ಮ್ನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ. ಅದರ ಬ್ಗೆೆ ತ್ನವು ಏತ್ಕೆೆ ತ್ಲೆಕಡೆಿಸ್ವಕೂೆಳುಳತಿುೇರಿ?  

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ  ಕೆ. ರನಥೊೇಡ್ :- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,… 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತ್ನವು ಹೆೇಳಬೆೇಕನದಾನತನ ಒಂದ್ೇೆ ಬನರಿ ಹೇೆಳಿ. ಪದ್ೆೇ ಪದ್ೆೇ ಸದನದ 
ಬನವಿಗೆ ಹೊೇಗಿ, ಪತನಃ ತ್ಮಾ ಸನೆನಕೆೆ ಬ್ಂದತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಬೆೇಡಿ. ಇನತನ ಮತಂದ್ ೆಅದಕೆೆ ರ್ನನತ 
ಅವಕನಶ ನಿೇಡತವುದಿಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ  ಕ.ೆ ರನಥೊೇಡ್ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸರ್ೆೇತ್ಕರತ):- ಮ್ನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ರಿೇತಿ ಮ್ನಡತವುದಿಲಿ. ಮ್ನನಯ ಕನನೂನತ ಸಚಿವರತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತತ್ನು, “ಮ್ನನಯ 
ಕ.ೆಎಸ. ಈಶಿರಪಪನವರಿಂದ ರನಜೇರ್ನಮ ಪಡಯೆತವುದಿಲಿವೆಂದತ ಸಕನಾರ ನಿಣ್ಾಯ 
ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಂಡಿದ್”ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿರತತ್ನುರೆ. ಈ ಬ್ಗೆೆ ರ್ನವು ಕೊಟಟಂತ್ಹ ನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ 
ತಿರಸನೆರ ಮ್ನಡಿರತತಿುೇರಿ. ಸದನ ನಡಯೆಬೆೇಕತ ಎಂದತ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರತ ಹೆೇಳಿದ್ನಾರೆ. ಅದರಂತ್,ೆ 
ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರತ ಸಹ ಸದನ ನಡಯೆಬೆೇಕೆಂದತ ಅಂದತಕೊಂಡಿದ್ಾೆೇವೆ. ಆದರ,ೆ ಹಲವನರತ ಈ 
ರಿೇತಿಯ ಸನಿನವೆೇಶಗಳು ಬ್ಂದ್ನಗ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಯನವ ಪರಸನುಪ ಮ್ನಡತತ್ನುರ,ೆ 
ಪಕ್ಷಗಳು ಯನವ ವಿಷಯ ಪರಸನುಪ ಮ್ನಡತತ್ನುರ,ೆ ಅದಕೆೆ ಸಕನಾರ ಯನವ ನಿಣ್ಾಯ 
ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳುಳತ್ುದ್ೆ, ಅದಕೆೆ ಏರ್ನದರೂ ಒಂದತ ಸಂಧನನ ಮತ್ತು ಒಂದತ ದ್ನರಿಯನಗತತ್ುದ್ೆ. ಆದರೆ, 
ಈಗ ನಮಗೆ ಯನವ ಪರಿಸ್ವೆತಿ ಬ್ಂದಿದ್ ೆಎಂದರೆ, ಇದತ ಒಂದತ ಪರಕರಣ್ ನಮಾ ರನಷರಧವಜದ ಮೇಲೆ 
ಅಪಮ್ನನ ಆಗತವಂತ್ಹ ಒಂದತ ಪರಕರಣ್. ಅದನತನ ತ್ನವು ತಿರಸನೆರ ಮ್ನಡಿರತತಿುೇರಿ. ಅದನತನ ರ್ನವು 
ಒಪತಪತ್ೆುೇವೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆ ವಿಷಯ ಮತಗಿದಿದ್ಯೆಲಿ.  
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ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ  ಕೆ. ರನಥೊೇಡ್ :- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಕನಾರ ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯವನತನ 
ತಿರಸನೆರ ಮ್ನಡಿರತತ್ುದ್ೆ. ಆದರ,ೆ ಈ ದ್ೆೇಶದಲ್ಲಿ ರನಷರಧವಜಕೆೆ ರ್ನವು ಅಪಮ್ನನ ಮ್ನಡಿದ ವಿಷಯವನತನ 
ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಚರ್ೆಾ ಮ್ನಡತವುದತ ಬೆೇಡ, ನಿೇವು ಹೊರಗಡೆ ಹೊೇಗಿ ಚರ್ೆಾ ಮ್ನಡಿ ಎಂದರೆ, ಈ 
ಬ್ಗೆೆ ಮ್ನನಯ ಕನನೂನತ ಸಚಿವರಿಗೆ ಗೊತಿುರಬೆೇಕತ. ಅದ್ೆೇರೆ್ಂದರೆ, ರ್ನವು ಈ ವಿಷಯವನತನ ಇಲ್ಲಿ 
ಚರ್ೆಾ ಮ್ನಡಿಲಿವೆಂದರ,ೆ ಬೆೇರ ೆ ಎಲ್ಲಿ ಚರ್ಾೆ ಮ್ನಡಬೇೆಕತ? ಶನಸನ ಮ್ನಡತವವರನಗಿ ರ್ನವು 
ಸಕನಾರಕೆೆ ಈ ಬ್ಗೆೆ ಎಚುರಿಕೆ ಕೊಡಲ್ಲಲಿ ಅಥವನ ಅವರಿಗೆ ಹೆೇಳಲ್ಲಲಿ ಎಂದರೆ ಹೆೇಗ?ೆ ಯನರತ ಸಹ 
ನಮಾ ರನಷರಧವಜಕೆೆ ಅಪಮ್ನನ ಮ್ನಡಬನರದ್ಂೆದತ ಹೆೇಳುವ ಹಕತೆ ನಮಗೂ ಇದ್ೆ. ಆದರೆ, 
ಸಕನಾರಕೂೆ ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಗೊತ್ನುಗಬೇೆಕತ. ಇವತಿುನ ದಿವಸ ರನಷರಧವಜಕೆೆ ಅಪಮ್ನನ 
ಮ್ನಡಿದಂತ್ಹವರತ ಅವರ ಪಕ್ಷದವರನಗಿದ್ನಾರಂೆದತ ಅವರನತನ ರಕ್ಷಣೆ ಮ್ನಡತವುದಕೆೆ ಸಕನಾರ 
ಹೊರಟಿದ್.ೆ ಈ ನಿಣ್ಾಯ ಸರಿಯಲಿ. ಏಕೆಂದರ,ೆ ಈ ವಿರ್ನರದಲ್ಲಿ ಯನವುದ್ೆೇ ವಯಕ್ರು ಇವತಿುನ ದಿವಸ 
ಒಂದತ ಸಣ್ಣ ತ್ಪತಪ ಮ್ನಡಿದರೂ ಸಹ, ಅಮ್ನಯಕರ ವಿರತದಧ ಕೆೇಂದರ ಸಕನಾರ sedition case  
ಹನಕ್ರರತವಂತ್ಹ ಉದ್ನಹರಣೆ ಇದ್ೆ. ಆದರೆ, ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಒಬ್ಬ ಜವನಬನಾರಿ ಸನೆನದಲ್ಲಿರತವ ಮಂತಿರ 
ಈ ರಿೇತಿ ಹೆೇಳಿಕೆ ಕೊಟಿಟದ್ನಾರೆ, ಅವರ ವಿರತದಾ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳಳಲ್ಲಲಿವೆಂದರೆ, ಇದತ ಸಕನಾರದ 
ಉದಧಟತ್ನ ಎಂದತ ಹೆೇಳಬೆೇಕನಗತತ್ುದ್ೆ. ರ್ನವು ಅರೆ್ೇಕ ವಿರ್ನರಗಳನತನ ಬ್ದಿಗಿಟಿಟದ್ೆಾೇವೆ. ನಮಾ ಬ್ಳಿ 
ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಚರ್ೆಾ ಮ್ನಡಬೇೆಕನದಂತ್ಹ ಸನಕಷತಟ ವಿರ್ನರಗಳು ಇರತತ್ುವೆ. ರನಜಯದ ಅರೆ್ೇಕ 
ಜಿಲಂತ್ ಸಮಸೆಯಗಳ ಬ್ಗೆೆ ರ್ನವು ಚರ್ಾೆ ಮ್ನಡಬೇೆಕನಗಿರತತ್ುದ್.ೆ ಆದರೆ, ನಮಾ ರನಷರಧವಜಕೆೆ 
ಅಪಮ್ನನ ಮ್ನಡಿರತವಂಥದಾನತನ ಸಹಿಸತವುದಕೆೆ ಸನಧಯವೆೇ ಇರತವುದಿಲಿ. ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಸಹ ರ್ನವು 
ವಿನಂತಿ ಮ್ನಡತತಿುದ್ೆಾೇವೆ. ಈ ಬ್ಗೆೆ ಸಕನಾರವೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೊೇಗಿ ಪರತಿಭಟರೆ್ ಮ್ನಡಬ್ಹತದ್ೆಂದತ 
ಹೆೇಳಬ್ಹತದತ. ಆದರೆ, ರ್ನವು ಏತ್ಕೆೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೊೇಗಿ ಪರತಿಭಟರೆ್ ಮ್ನಡಬೇೆಕತ? ಹೊರಗಡೆ 
ಪರತಿಭಟರೆ್ ಮ್ನಡತವುದನತನ ರ್ನವು ಮ್ನಡತತ್ುೆೇವೆ. ಆದರ,ೆ ಈ ಸದನ ಏತ್ಕನೆಗಿ ಇರತತ್ುದ್ೆ. ಈ ಸದನ 
ಶನಸನಗಳನತನ ಮ್ನಡತವುದಕೆೆ ಇರತತ್ುದ್ೆ. ಈ ಶನಸನದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧನನ ಬ್ದಧವನಗಿ ಚರ್ೆಾಯನಗಬೆೇಕತ. 
ಅದರಂತ್,ೆ ಈ ವಿಷಯ ಚರ್ೆಾಯನಗಿಲಿವೆಂದರ ೆಅಥವನ ನಮಗೆ ರ್ನಯಯ ಸ್ವಗಲ್ಲಲಿವೆಂದರೆ ರ್ನವು ಈ 
ಬ್ಗೆೆ ಸಕನಾರವನತನ ಎಚುರಿಸತವುದತ ನಮಾ ಕತ್ಾವಯವನಗಿರತತ್ುದ್ೆ ಹನಗೂ ಇದರಿಂದ ರ್ನವು ಹಿಂದ್ ೆ
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ಸರಿಯತವುದಿಲಿವೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ. ಜೊತ್ೆಗೆ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಕನಾರ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗ ೆ ಮ್ನನಯ 
ಕ.ೆಎಸ. ಈಶಿರಪಪನವರ ಹೆೇಳಿಕ ೆ ಮೇಲ ೆ ಯನವ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕೊಳುಳತ್ನುರೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸಹ 
ರ್ನವು ಪರತಿಭಟರೆ್ ಮ್ನಡತತ್ುೆೇವೆ. ಆದರೆ, ಕನನೂನತ ಸಚಿವರತ ನಮಗೆ ಸಲಹೆ ಮ್ನಡತತ್ನುರ…ೆ 

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸ್ವ. ಮ್ನಧತಸನಿಮಿ:- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, … 

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ  ಕೆ. ರನಥೊೇಡ್ :- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಿಮಿಷ, ರ್ನನತ ನನನ 
ಮ್ನತ್ನತನ ಇನೂನ ಪೂಣ್ಾಗೊಳಿಸ್ವರತವುದಿಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸ್ವ. ಮ್ನಧತಸನಿಮಿ:- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರನಷರಧವಜದ ಬ್ಗೆೆ ಇಷತಟ ಉದಾ 
ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವವರತ, ತ್ಮಾ ತಿೇಮ್ನಾನಕೆೆ ಗೌರವ ನಿೇಡಬೆೇಕನಗಿರತವುದತ ಸಂವಿಧನನ 
ಬ್ದಧವನಗಿರತವುದಿಲಿವೇೆ?  

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ  ಕೆ. ರನಥೊೇಡ್ :- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮ್ನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವನಗ ರ್ನನತ ಮಧೆಯ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಲ್ಲಲಿ. ರ್ನನತ ನನನ ಮ್ನತ್ನತನ ಪೂಣ್ಾಗೂೆಳಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. 
ತ್ದನಂತ್ರ, ಅವರತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯತ್ತ. ತ್ನವು ತ್ಮಾ ಮ್ನತ್ನತನ ಪೂಣ್ಾಗೂೆಳಿಸ್ವ.  

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ  ಕೆ. ರನಥೊೇಡ್ :- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಂದಿರತವುದತ ಈ 
ರನಜಯದ ಜನರಿಗ ೆ ಶನಸನ ಬ್ದಧವನಗಿ, ಸಂವಿಧನನ ಬ್ದಧವನಗಿ ರನಷರಧವಜ, ರನಷರಗಿೇತ್ೆ ಮತ್ತು ನಮಾ 
ಸಂವಿಧನನಕೆೆ ಗೌರವ ಕೂೆಡಬೇೆಕತ. ಈ ಗೌರವಕೆೆ ಧಕೆೆಯನದ್ನಗ ನಮಾ ಪಕ್ಷ ಯನವತ್ೂು ಸಹ 
ಮತಂದ್ ೆಬ್ಂದಿರತತ್ುದ್.ೆ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಸಹ ನಮಾ ಎಲನಿ ಜಿಲಂತ್ ಸಮಸೆಯಗಳನತನ ಬ್ದಿಗೊತಿು, ನಮಾ 
ದ್ೆೇಶದ ರನಷರಧವಜಕೆೆ ಅಪಮ್ನನವನಗಿದ್.ೆ ಇದನತನ ರ್ನವು ಸಹಿಸತವುದಿಲಿ. ಇದರ ಬ್ಗೆೆ ಸಕನಾರ ಕರಮ 
ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳಳಬೇೆಕತ. ರ್ನವು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಣ್ಾಯ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಂಡಿದ್ಾೆೇವೆಂದತ ಸಕನಾರ ಇವತಿುನ 
ದಿವಸ ಹೆೇಳಬ್ಹತದತ. ಏಕಂೆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ರನಷರಧವಜದ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಇರತವುದಿಲಿ. ಆದರೆ, ನಮಗ ೆ
ಆ ಗೌರವ ಇದ್ೆ. ಅದನತನ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತಿುದ್ೆಾೇರೆ್.  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತ್ನವು ಆ ರಿೇತಿ ಹೆೇಳಬೇೆಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ  ಕೆ. ರನಥೊೇಡ್ :- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಎಲ್ಲಿಯವರಗೆ ೆಅವರತ ಈ ಬ್ಗೆೆ 
ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳುಳವುದಿಲಿ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ರ್ನವು ಪರತಿಭಟರೆ್ ಮತಂದತವರೆಸತತ್ೆುೇವೆ.  

(ಮತಂದತ…) 

(089) 21.02.2022 4.00 ವೆೈಎಲ-ಕಎೆಸ                 (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸ್ವೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ  ಕೆ.ರನಥೊೇಡ್  (ಮತಂದತ):- 

ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಮ್ನನಯ ಕ.ೆಎಸ.ಈಶಿರಪಪನವರ ಹೇೆಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕೊಳುಳವುದಿಲಿವೇ, 
ಅವರಿಂದ ರನಜೇರ್ನಮ ತ್ೆಗೆದತಕೊಳುಳವುದಿಲಿವೇ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ರ್ನವು ಪರತಿಭಟರೆ್ 
ಮತಂದತವರೆಸತತ್ೆುೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸ್ವ.ಮ್ನಧತಸನಿಮಿ (ಕನನೂನತ, ಸಂಸದಿೇಯ ವಯವಹನರಗಳು ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರ್ನ 
ಸಚಿವರತ):- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರನಷರಧವಜದ ಬ್ಗೆೆ ಇಷತಟ ಉದಾ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವವರತ,…. 

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ  ಕ.ೆರನಥೊೇಡ್ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸರ್ೆೇತ್ಕರತ):- ಮ್ನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ನನನ ಮ್ನತ್ನತನ ಇನತನ ಮತಗಿಸ್ವಲಿ.  ಅವರತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವನಗ ರ್ನನತ 
ಮಧೆಯ ಎದತಾ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿಲಿ.   

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸ್ವ.ಮ್ನಧತಸನಿಮಿ:- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಿಮಾ ತಿೇಮ್ನಾನಕೂೆ ಸಿಲಪ ಗೌರವ 
ನಿೇಡತವುದತ ಸಹ ಸಂವಿಧನನಕೆೆ ಬ್ದಧವನಗಿರತವುದತ ಎಂಬ್ತದಲಿವೇೆ? 

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ  ಕೆ. ರನಥೊೇಡ್:- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮೊದಲತ ರ್ನನತ ನನನ ಮ್ನತ್ನತನ 
ಮತಗಿಸತತ್ುೆೇರೆ್.   ನಂತ್ರ ಮ್ನನಯ ಸಚಿವರತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ.  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಗಲ್ಲ.  ಮ್ನನಯ ಪರಕನಶ  ಕ.ೆರನಥೊೇಡ್ ರವರೆ ತ್ಮಾ ಮ್ನತ್ನತನ 
ಮೊದಲತ ಹೆೇಳಿ ಮತಗಿಸ್ವ.  

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ  ಕೆ. ರನಥೂೆೇಡ್:- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ರನಜಯದ ಜನತ್ ೆ
ಶನಸನಬ್ದಧವನಗಿ ಹನಗೂ ಸಂವಿಧನನಬ್ದಧವನಗಿ ರನಷರಧವಜ, ರನಷರಗಿೇತ್ೆ ಹನಗೂ ಸಂವಿಧನನಕೆೆ ಗೌರವ 
ನಿೇಡಬೆೇಕತ.  ಆ ಗೌರವಕೆೆ ಧಕೆೆಯನದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ನಮಾ ಪಕ್ಷವು ಮತಂದ್ೆ ಬ್ಂದಿದ್.ೆ  ಏಕೆಂದರ,ೆ 
ನಮಾ ಎಲನಿ ಜಿಲಂತ್ ಸಮಸೆಯಯನತನ ಮರತೆ್ತ, ನಮಾ ದ್ೇೆಶದ ರನಷರಧವಜಕೆೆ ಅವಮ್ನನವನಗಿರತವುದರ 
ಬ್ಗೆೆ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ೆಾೇವೆ.  ರ್ನವು ರನಷರಧವಜಕೆೆ ಅವಮ್ನನವನಗಿರತವುದನತನ ರ್ನವು ಸಹಿಸತವುದಿಲಿ.  
ಅವರತ ರ್ನವು ಈಗನಗಲೇೆ ನಿಣ್ಾಯ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಂಡಿದ್ೆಾೇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಬ್ಹತದತ.  ಏಕೆಂದರೆ, 
ಅವರಿಗೆ ರನಷರಧವಜದ ಮೇಲೆ ಗೌರವವಿಲಿ.  ಆದರೆ, ನಮಗೆ ರನಷರಧವಜದ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಇದ್ೆ.    

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಯ ಪರಕನಶ  ಕೆ.ರನಥೂೆೇಡ್ ರವರ ೆಆ ರಿೇತಿ ಹೆೇಳಬೇೆಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ  ಕೆ. ರನಥೊೇಡ್:- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹೌದತ.  ಎಲ್ಲಿಯವರಗೊ ಅವರತ 
ಮ್ನನಯ ಕ.ೆಎಸ.ಈಶಿರಪಪನವರ ಮೇಲೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕೊಳುಳವುದಿಲಿವೇ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಮಾ 
ಪರತಿಭಟರೆ್ ಮತಂದತವರೆಯತತ್ುದ್ೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯತ್ತ. 

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸ್ವ.ಮ್ನಧತಸನಿಮಿ:- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಂವಿಧನನವನತನ quote 
ಮ್ನಡತವವರತ, ಸಂವಿಧನನಕೆೆ ಗೌರವ ನಿೇಡತವವರತ, ಈ ಸದನವು ಸಂವಿಧನನದ 
ನಿಯಮ್ನವಳಿಯನತನ ಏನತ ರೂಪಿಸ್ವದ್ ೆ ಅದಕೂೆ ಗೌರವ ನಿೇಡತವುದನತನ ಅವರತ 
ಕಲ್ಲತ್ತಕೂೆಳಳಬೆೇಕೆಂಬ್ತದತ ಅಷ್ೆಟೇ ನಮಾ ಮನವಿಯನಗಿದತಾ, ಅದರೆ್ನೇ ರ್ನವು ಅವರಲ್ಲಿ 
ಬೆೇಡಿಕೂೆಳುಳತಿುರತವುದತ. ಈ ಸದನ ನಡಯೆಲತ ಸಂವಿಧನನದಲ್ಲಿಯೇ ಅಡಕವನಗಿರತವ ಅಂಶಗಳು 
ಇವೆ.  ಯನವ ರಿೇತಿ ಸದನ ನಡಯೆಬೆೇಕತ, ಈ ಸದನವನತನ ಯನರತ ನಡೆಸಬೆೇಕತ, ವಿರೂೆೇಧ 
ಪಕ್ಷದವರತ ಹನಗೂ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರತ ಯನವ ರಿೇತಿ ಸದನದಲ್ಲಿರಬೆೇಕತ ಎಂಬ್ತದತ ಸಹ 
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ಸಂವಿಧನನದಲ್ಲಿ ಅಡಕವನಗಿದ್ೆ.  ರ್ನವು ಯನರತ ಸಹ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಚರ್ೆಾ ಮ್ನಡಬೇೆಡಿ, 
ಪರಸನುಪ ಮ್ನಡಬೇೆಡಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿಲಿ.  ಈಗನಗಲೇೆ ಅದ್ೆಲಿವೂ ನಡದೆಿದತಾ ತ್ಮಾ ತಿೇಮ್ನಾನಕೆೆ 
ಬ್ದಧವನಗಿ adhere ಆಗಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ೆಾೇವೆಯೇ ವಿನಃ ಯನರ ಬನಯಯನತನ ರ್ನವು ಮತಚಿುಲಿ, 
ಕಟತಟಹನಕ್ರಲಿ.  ಎಲನಿ ರಿೇತಿಯ ಚರ್ೆಾಗಳನತನ ನಡಸೆಲತ ತ್ನವು ವಿಫತಲವನಗಿ ಅವಕನಶ ಕಲ್ಲಪಸ್ವದಿಾೇರಿ.  
ತ್ಮಾ ತಿೇಪಿಾಗ ೆಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸದವರತ, ರನಷರಧವಜದ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೆಲನಿ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವುದತ ಸರಿಯೇ?  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು 
ಏನತ ಗೌರವ ನಿೇಡಿಲಿ ಎಂದತ ಮ್ನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕೆೇಳಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯತ್ತ ಕೇೆಳುತ್ೆುೇರ್ೆ, ಮೊದಲತ ಮ್ನನಯ ಸಚಿವರತ ವಿಶೆಿೇಷಣೆಯನತನ 
ನಿೇಡಲ್ಲ, ನಂತ್ರ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.   

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸ್ವ.ಮ್ನಧತಸನಿಮಿ:- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಸದನಕೆೆ ಗೌರವವಿಲಿ.  
ಸಂವಿಧನನಕೆೆ ಬ್ದಧವನಗಿರತವ ಸದನವನತನ ನಡಸೆಲತ ಬಿೇಡದ್ೆೇ ಇವತ್ತು ಇಷತಟ ದ್ೊಡಡ ದ್ೆೇವರ 
ಮರ್ೆಯನದ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುಗ ೆಅವರತ ಹೆೇಳುವುದರೆ್ನೇ ಕೆೇಳಬೆೇಕೆಂಬ್ ತಿೇಮ್ನಾನ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಂಡತ 
ಬ್ಂದತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ನಾರೆ.  ಯನರೊೇ ಮ್ನಧಯಮದವರತ ಕೇೆಳಿದ ಪರಶೆನಗ,ೆ interaction ನಲ್ಲಿ 
ಆಗಿರತವುದಕೆೆ ಮ್ನನಯ ಕ.ೆಎಸ.ಈಶಿರಪಪನವರತ ರನಜೇರ್ನಮ ನಿೇಡಬೇೆಕತ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರ ೆಹೆೇಗ?ೆ 
ಅವರತ ಪರಶೆನಯನತನ ಕೆೇಳಲ್ಲ.  They have many authorities to question this 
issue. Section 124A of IPC ಪರಕನರ sedition ಆಗಿದ್ೇೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದ್ನಾರ,ೆ ಅವರತ ಈ 
ಬ್ಗೆೆ ಸ್ವವಿಲ  ಮತ್ತು ಕ್ರರಮಿನಲ  ಕೊೇಟ ಾ ಮೊರ ೆ ಹೊೇಗಲ್ಲ.  ಅದತ ಬಿಟತಟ ಸತಮಾರ್ ೆ ಸದನದ 
ಸಮಯವನತನ ಏತ್ಕೆೆ ವಯಯ ಮ್ನಡತತ್ನುರ?ೆ ರ್ನವು ಪರಕನಶ  ಕೆ.ರನಥೊೇಡ್ ರವರಿಂದ ಪನಠವನತನ 
ಕಲ್ಲಯ ಬೆೇಕನಗಿಲಿ.  Democracy ಹನಗೂ ಸಂವಿಧನನದ ಬ್ಗೆೆ ರ್ನವು ಪನಠ ಕಲ್ಲಯಬೆೇಕನಗಿಲಿ.  
ಇಲ್ಲಿ ಸಲಿದವರತ ಎಲ್ಲಿಯತ ಸಲಿರಯನಯ ಎನತನವ ಹನಗೆ ಆಗತತಿುದ್ೆ.  ಮೊದಲತ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ 
ಇಲ್ಲಿ ಸಲತಿವುದಕೆೆ ಹೆೇಳಿ. ಈ ಸದನದ ಮ್ನನ-ಮಯನಾದ್ೆಯನತನ ಎತಿು ಹಿಡಿದರ,ೆ ಸಂವಿಧನನವನತನ 
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ಎತಿು ಹಿಡಿದಷ್ೆಟೇ ಗೌರವ.  ಅದನತನ ಬಿಟತಟ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸದನವನತನ ಎತಿು ಹಿಡಿಯದವರತ ಸಂವಿಧನನವನತನ 
ಏನತ ಎತಿು ಹಿಡಿಯತತ್ನುರೆ?  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ  ಕೆ. ರನಥೊೇಡ್:- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ನಿಮಗೆ ಏನತ ಅವಮ್ನನ 
ಮ್ನಡಿದ್ೆಾೇವ?ೆ 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮಗೂ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ನಿೇಡಿ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸ್ವ.ಮ್ನಧತಸನಿಮಿ:- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ಮಾ ruling ಮೇಲೆಯತ ಧರಣಿ 
ಮ್ನಡಿದರೆ ಅದತ ಅವಮ್ನನವಲಿದ್ೆೇ ಮತ್ೆುೇನತ? ಕನಂಗೆರಸ  ಪಕ್ಷದವರತ ಮ್ನಡತತಿುರತವುದತ 
ಅವಮ್ನನವಲಿವೇೆ?  

(ಗೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ  ಕೆ. ರನಥೊೇಡ್:- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ನಿಮಗೆ ಏರೆ್ಂದತ 
ಅವಮ್ನನ ಮ್ನಡಿದ್ಾೆೇವ?ೆ 

(ಗೊಂದಲ) 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ಏರ್ನದರೂ ತ್ಮಗ ೆ “ನಿೇವು ಅವಮ್ನನ ಮ್ನಡಿದಿಾೇರಿ” ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದ್ೆಾೇರ್ೆಯೇ? ಸತಮಾರ್ೆ ಇರಿ.  

(ಗೊಂದಲ) 
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 ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನಿಮಿ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ಮಾ ಪಿೇಠದ 
ಆದ್ೆೇಶವನತನ ಉಲಿಂಘ್ರ್ೆ ಮ್ನಡಿದರೆ ಅದತ ಅವಮ್ನನವಲಿವೆೇ?  

(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಒಂದತ ನಿಮಿಷ ರ್ನನತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವುದನತನ ಮೊದಲತ ಕೆೇಳಿ.   

(ಗೊಂದಲ) 

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣ್ಸನಿಮಿ:- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ಮಾ ತಿೇಮ್ನಾನಕೆೆ 
ವಿರತದಧವನಗಿ ಅವರತ ನಡದೆತಕೊಳುಳತಿುದ್ನಾರೆ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಎಲಿರಿಗೂ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಲತ ಅನತಮತಿ ನಿೇಡತತ್ೆುೇರ್ೆ, ಆಗ ಬೆೇಕನದರೆ 
ಎಲಿರೂ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿ. ಆದರ,ೆ ಮ್ನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಲತ ಸನಿತ್ಂತ್ರಯ ಇದ್,ೆ ಹನಗನಗಿ ಅವರತ 
ಮ್ನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ. Point 
of order.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಏನತ ಹೆೇಳಿ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ. ಮ್ನನಯ ಸಚಿವರತ ರ್ನವು ತ್ಮಗೆ ಗೌರವ 
ನಿೇಡಿಲಿವೆಂದತ ನಮಾ ಮೇಲ ೆಆಪನದರೆ್ ಮ್ನಡಿದ್ನಾರ.ೆ   

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸ್ವ.ಮ್ನಧತಸನಿಮಿ:- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹೌದತ. ವನಸುವನಂಶವನತನ 
ಹೆೇಳುತಿುದ್ೆಾೇರೆ್.  
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ:- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಯತ್ತ.  ರ್ನವು ತ್ಮಗೆ ಗೌರವ 
ನಿೇಡಿಲಿವೆಂದತ ವನಸುವನಂಶವನತನ ಹೆೇಳುತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ ಎಂದತ ಮ್ನನಯ ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ದಯವಿಟತಟ 
ರ್ನವು ತ್ಮಗೆ ಗೌರವ ನಿೇಡಿದ್ೆಾೇವೆಯೇ, ಇಲಿವೇೆ ಎಂಬ್ತದನತನ ತ್ಮಾ ಪಿೇಠದಿಂದ ruling ನಿೇಡಿ. 
ರ್ನವು ತ್ಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವಮ್ನನ ಮ್ನಡಿದ್ೆಾೇವೆ ಹೇೆಳಿ.  ಅವರತ ಒಬ್ಬ ಸಚಿವರನಗಿ ಏರೆ್ೇರ್ೂೆೇ 
ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವ ಹನಗಿಲಿ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸ್ವ.ಮ್ನಧತಸನಿಮಿ:- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಈಗನಗಲೇೆ ನಿೇಡಿರತವ 
ಆದ್ೆೇಶವನತನ ಪನಲರೆ್ ಮ್ನಡಲತ ಅವರಿಗೆ ಹೆೇಳಿ.   

(ಗೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ತ್ಮಾ 
ruling ಅನತನ ಅವರತ ಸ್ವಿೇಕರಿಸ್ವಲಿವೆಂದರೆ ಹೆೇಗೆ? 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಇನತನ ನನನ ಮ್ನತ್ನತನ ಮತಗಿಸ್ವಲಿ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯತ್ತ ಏನತ ಹೇೆಳಿ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪರತಿಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಪರತಿಭಟರೆ್ ಮ್ನಡಲತ 
ನೂರನರತ ದ್ನರಿಗಳಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೆೇಕನದರೆ ಪರತಿಭಟರೆ್ ಮ್ನಡಿಕೂೆಳಿಳ, ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮ್ನಡತವ 
ಅವಶಯಕತ್ ೆಇಲಿವೆಂದತ ಮ್ನನಯ ಕನನೂನತ ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಆದರೆ, ಯನರೊೇ ದ್ನರಿಯಲ್ಲಿ 
ಹೊೇಗತವ ದ್ನಸಯಯ ಆ ರಿೇತಿ ರನಷರಧವಜದ ಬ್ಗೆೆ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿದಾರ ೆರ್ನವು ಈ ರಿೇತಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರತಿಭಟರೆ್ 
ಮ್ನಡತತಿುರಲ್ಲಲಿ.  ಸಂವಿಧನನದ ರ್ೌಕಟಿಟನಲ್ಲಿ ಪರಮ್ನಣ್ವಚನ ಸ್ವಿೇಕರಿಸ್ವ, ಸಚಿವರನಗಿರತವವರತ 
ರನಷರಧವಜಕೆೆ ಅವಮ್ನನ ಮ್ನಡಿದ್ನಾರ.ೆ  ಹನಗನಗಿ ಮೊದಲತ ನಮಗೆ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರ ಸ್ವಗಬೇೆಕತ, 
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ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರ ಸ್ವಗತವವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಹೂೆೇರನಟ ಮ್ನಡಬೇೆಕನಗತತ್ುದ್ಯೆೇ ವಿನಃ ಹೊರಗೆ 
ಹೊೇರನಟ ಮ್ನಡತವುದಕನೆಗತವುದಿಲಿ.  ಒಂದತ ವೆೇಳೆ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರ ಸ್ವಗದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೂೆರಗೆ 
ಹೊೇಗಿ ಹೊೇರನಟ ಮ್ನಡತತ್ೆುೇವೆ.  ಅದರ ಬ್ಗೆೆ ರ್ನವು ಅವರಿಂದ ಪನಠವನತನ ಕಲ್ಲಯತವ ಅವಶಯಕತ್ ೆ
ಇಲಿ.  ರ್ನವು ಸಹ ಬ್ಹಳಷತಟ ಹೊೇರನಟ ಮ್ನಡಿಯೇ ಈ ಸದನದ್ೊಳಗೆ ಬ್ಂದಿರತವುದತ.   

ಶ್ರೇ ಎಸ.ವಿಿ.ಸಂಕನೂರ:- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಿಮಿಷ.   

(ಗೊಂದಲ) 

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನಿಮಿ:- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ನಿೇಡಿರತವ ruling ಅನತನ 
ಅವರತ ಒಪಿಪಕೂೆಳುಳತಿುಲಿ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ದಯವಿಟತಟ ಒಂದತ ನಿಮಿಷ ಎಲಿರೂ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿಳ.  ಮ್ನನಯ 
ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ ರವರೆ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ (ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ 
ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಬ್ಹಳ ಉತ್ುಮ ರಿೇತಿಯ ಪರತಿಕ್ರರಯಗಳು ವಯಕುವನಗತತಿುರತವುದತ ಒಂದತ ರಿೇತಿ 
ಸಮ್ನಧನನಕರವನಗಿದ್ೆ.  ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಇದ್ೆೇ ತ್ರಹ ಸಂವಿಧನನದ ವಿಷಯದ ಮೇಲ ೆ
ಚರ್ೆಾಯನದಲ್ಲಿ ಅದತ ಒಂದತ ರಿೇತಿ ಉತ್ುಮ ಸಂಸದಿೇಯ ವಯವಸೆೆಗ ೆ ಪೂರಕವನಗಿರತತ್ುದ್ ೆ
ಎನತನವುದತ ನನನ ಅಭಿಪನರಯವನಗಿದೆ್.   

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ  ಕ.ೆರನಥೂೆೇಡ್ ರವರತ ಸದನದ ಬನವಿಗೆ ತ್ೆರಳಿ ಧರಣಿ ನಿರತ್ರನಗಿದಾರತ 
ಹನಗೂ ಕನಂಗೆರಸ  ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರೆಲಿರೂ ಘೂೇಷಣೆ ಕೂಗತತಿುದಾರತ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ದಯವಿಟತಟ ತ್ಮಾ ತ್ಮಾ ಸನೆನಗಳಿಗ ೆ ಬ್ನಿನ.  ಮ್ನನಯ ಪರಕನಶ  ಕ.ೆ 
ರನಥೊೇಡ್ ರವರೆ ಏತ್ಕೆೆ ಈ ರಿೇತಿ ಮ್ನಡತತಿುೇರಿ.  ಸಿಲಪ ಹೊತ್ತು ಘೂೇಷಣೆ ಕೂಗದ್ೆೇ ಸತಮಾರೆ್ ಇರಿ. 
ಕನಂಗೆರಸ  ಪಕ್ಷದವರೆ ತ್ಮಾ ಪಕ್ಷದವರತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಸತಮಾರ್ ೆಇರತತಿುೇರಿ. ಈಗ ಏತ್ಕೆೆ ಈ 
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ರಿೇತಿ ಘೂೇಷಣೆ ಕೂಗತತಿುದಿಾೇರಿ.  ದಯವಿಟತಟ ಎಲಿರೂ ಸತಮಾರ್ ೆಇರಿ.  ಮ್ನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರ ೆ ದಯವಿಟತಟ ತ್ನವನದರೂ ತ್ಮಾ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರತ 
ಮ್ನತ್ರ್ನಡತತಿುರತವುದರಿಂದ ಈ ರಿೇತಿ ಘೂೇಷಣೆ ಕೂಗದ್ೆೇ ಸತಮಾರ್ ೆಇರತವುದಕೆೆ ಹೆೇಳಿ.   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರತ ನಮಾ ಮೇಲೆಯೇ 
ಆಪನದರೆ್ ಮ್ನಡತವುದ್ನದರೆ ಅವರ ಆಪನದರೆ್ಯನತನ ಕೆೇಳುವುದಕೆೆ ರ್ನವು ಈ ಸದನಕೆೆ 
ಬ್ಂದಿದ್ೆಾೇವೆಯೇ? 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಗಲ್ಲ.  ರ್ನನತ ಅದರ ಬ್ಗೆೆ ಆಮೇಲೆ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದಯವಿಟತಟ ಬೇೆಡ.  ಅದ್ೆಲನಿ 
ಆಗತವುದಿಲಿ.  ದಯವಿಟತಟ ತ್ನವು ನಮಾ ಬೇೆಡಿಕೆಯನತನ ಪೂರೈೆಸ್ವ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಯ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ ರವರೆ ತ್ನವು ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ:- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬ್ಹಳ ಸಂತ್ೂೆೇಷದ 
ವಿಷಯವೆಂದರ,ೆ ರ್ನವು ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧನನದ ವಿಷಯವನತನ ಚರ್ೆಾ ಮ್ನಡತತ್ೆುೇವೆ.  ಆ 
ಸಂವಿಧನನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ೆಾ ನಡಯೆತವ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಮ್ನನಯ ಕೆ.ಎಸ.ಈಶಿರಪಪನವರ ಹೆೇಳಿಕ ೆ
ಬ್ಗೆೆ ಪರಸನುವ ಆಗತತಿುದ್ೆ, ಅದಕೆೆ ಸಂವಿಧನನದ ನಿಯಮ್ನವಳಿ ಪರಕನರ ತ್ಮಗ ೆಮೊದಲೆೇ ರೆ್ೂೇಟಿಸ  
ನಿೇಡಬೆೇಕನಗಿತ್ತು.  ಆದರೆ, ಕನಂಗೆರಸ  ಪಕ್ಷದವರತ ರೆ್ೂೇಟಿಸ  ನಿೇಡಿಲಿ.  ಆ ರಿೇತಿ ರೆ್ೂೇಟಿಸ  ಇಲಿದ್ೆೇ 
ರ್ನಲತೆ ದಿನಗಳ ಕನಲ ಚರ್ೆಾ ಮ್ನಡಬ್ಹತದ್ೆಂದರೆ, ಯನವ ಸಂವಿಧನನವನತನ ಅವರತ ಉಲೆಿೇಖ್ 
ಮ್ನಡತತಿುದ್ನಾರ?ೆ  ಚರ್ೆಾ ಮ್ನಡತವುದಕನೆಗಿಯೇ ತ್ನವು ಇದಿಾೇರಿ, ಅವರತ ಮ್ನನಯ ಕ.ೆಎಸ.
ಈಶಿರಪಪನವರ ರನಜೇರ್ನಮಯನತನ ಕೆೇಳಲ್ಲ.  ಆದರ,ೆ ಯನವುದ್ೆೇ ರೆ್ೂೇಟಿಸ  ನಿೇಡದ್ೆೇ ಈ ರಿೇತಿ 
ಚರ್ೆಾ ಮ್ನಡಿ, ಸದನವನತನ ಹನಳುಗೆಡವುದತ ಸರಿಯಲಿ. ಎರಡರೆ್ಯದ್ನಗಿ, ಬ್ಹಳ ಗಂಭಿೇರವನದ 
ವಿಷಯವೆೇರ್ಂೆದರೆ, ನಮಾ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತ ಧರಣಿ ಮ್ನಡತತಿುದ್ನಾರಯೆೇ, ಇಲಿವೇೆ?  
ಒಂದತ ವೆೇಳೆ ಧರಣಿ ಮ್ನಡತತಿುದಾರೆ ಅವರತ ಸದನದ ಭನವಿಯಳಗೆ ಇರಬೇೆಕೆೇ ಅಥವನ ಅವರ 
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ಸನೆನಕೆೆ ಹೊೇಗಬೇೆಕೆೇ? ಧರಣಿ ನಿರತ್ರನಗಿರತವವರತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸನೆನಕೆೆ 
ಹೊೇಗಿ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ, ಮತ್ೆು ವನಪಸತು ಧರಣಿಗೆ ಬ್ರತತ್ನುರ ೆಎಂದರೆ, ಅದನತನ ಧರಣಿ ಸತ್ನಯಗರಹ 
ಎಂದತ ಕರಯೆಬ್ಹತದ್ೇೆ? ಆ ರಿೇತಿ ನಡದೆತಕೂೆಳುಳವುದಕೆೆ ಸಂವಿಧನನದಲನಿಗಲ್ಲ ಅಥವನ 
ನಿಯಮ್ನವಳಿಯಲನಿಗಲ್ಲ ಅವಕನಶ ಇದ್ೆಯೇ? ಒಂದತ ಸಲ ಬನವಿಗೆ ಬ್ಂದವರತ, ಅವರಿಗೆ ಖ್ತಷ್ಟ 
ಬ್ಂದ್ನಗ ಬನವಿಗೆ ಬ್ರತವುದತ, ಖ್ತಷ್ಟ ಹೊೇದ್ನಗ ಅವರ ಸನೆನಕೆೆ ತ್ೆರಳಿ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ 
ನಿಯಮ್ನವಳಿ ಪರಕನರ ಅವಕನಶ ಇದ್ೆಯೇ? ಅವೆರಡನೂನ ತಿಳಿದತಕೂೆಂಡರೆ, ಬನಕ್ರ ಉಳಿದಂಥವರತ 
ಯನರತ ಸಂವಿಧನನದ ನಿಯಮ್ನವಳಿ ಬ್ಗೆೆ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರ,ೆ ಅವರ ಪರಭತದಧತ್ೆಯನತನ ಅಥಾ 
ಮ್ನಡಿಕೊಳುಳವ ಪರಯತ್ನ ಮ್ನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಆದರ,ೆ ಇವರತ ಅವರಿಗೆ ಖ್ತಷ್ಟ ಬ್ಂದ ಹನಗೆ 
ನಡದೆತಕೊಳುಳತಿುದ್ನಾರ.ೆ  ಯನರತ ಸದನದ ಬನವಿಯಲ್ಲಿದ್ನಾರ,ೆ ಅವರಿಗೆ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ 
ನಿೇಡಬನರದತ, ಅವರತ ಸದನದ ಬನವಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇೆಕೆೇ ವಿನಃ ಹೆೇಗ ೆಅವರತ ಅವರ ಸನೆನಕೆೆ 
ಹೊೇಗತತ್ನುರೆ? ಮೊದಲತ ಅದನತನ ನಿಬ್ಾಂಧಿಸಬೆೇಕತ.  ಧರಣಿ ಮ್ನಡಲತ ಅವರಿಗ ೆ ಸಿತ್ಂತ್ರ ಇದ್ೆ.  
ಹನಗೆಯೇ ಖ್ತಷ್ಟ ಹೂೆೇದ್ನಗ ಅವರ ಸನೆನಕೆೆ ತ್ೆರಳಿ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ಇರತವುದಿಲಿ.  ಮೊದಲತ 
ಅದನತನ ನಿಬ್ಾಂಧಿಸಬೆೇಕತ ಅಥವನ ಸಂವಿಧನನದ ಮೇಲೆ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವವರತ ಅದನತನ ಅಥಾ 
ಮ್ನಡಿಕೊಂಡತ, ಹೊಸ ಅಥಾ ವನಯಖನಯನವನತನ ಮ್ನಡಿದರೆ ಅದರ್ನನದರೂ ಕೆೇಳಲತ ಇಚಿಾಸತತ್ುೆೇವೆ.   

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟ (ರ್ನಮನಿದ್ೆೇಾಶನ ಹೊಂದಿದವರತ):- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಈಗನಗಲೆೇ ಮ್ನನಯ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ ರವರತ ಏನತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿದ್ನಾರೆ, ಅದನತನ ಪತನಃ 
ಉಲೆಿೇಖ್ ಮ್ನಡಲತ ಇರ್ೆಾಪಟತಟ ಹೆೇಳುತಿುದ್ೆಾೇರ್.ೆ  ಮ್ನನಯ ಕನನೂನತ ಸಚಿವರತ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಬ್ಹಳ 
ರ್ೆರ್ನನಗಿ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿದರತ.  ಏಕೆಂದರ,ೆ ಈ ಧರಣಿಯನತನ ನಡಸೆತವ ವಯವಸೆೆ ಹೊರಗ ೆಸಹ ಇದ್ೆ.  
ರ್ನವು ಸಹ ಹೊೇರನಟ ಮ್ನಡಿಯೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ಂದಿರತವುದತ.  ಹನಗೆಯೇ ರ್ನವು ಈ ಸದನಕೆೆ ಬ್ಂದಿಲಿ, 
ಹೊೇರನಟ ಮ್ನಡಿಯೇ ಬ್ಂದಿರತವುದತ. ಈ ಸದನದ ಸದಸಯರನಗಿ ರ್ನವು ಜನಪರ ಕೆಲಸ 
ಮ್ನಡಬೇೆಕತ, ಜನರಿಗ ೆ ರ್ನಯಯವನತನ ಒದಗಿಸತವಂಥ ಕೆಲಸವನಗಬೆೇಕೇೆ ವಿನಃ ಇದತ ಯನವುದ್ೆೇ 
ಪಕ್ಷದ ಪರತಿಷ್ಾೆಗನಗಿ ಹೂೆೇರನಟ ಮ್ನಡತವ ಜನಗವನಗಿಲಿ.  ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸವನಗಲ್ಲಲಿವೆಂದರೆ, ರ್ನಯಯ 
ಸ್ವಗತವಂಥ ಬ್ಹಳಷತಟ ವಯವಸೆೆ ನಮಾ ರನಜಯದಲ್ಲಿದ್ೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೊೇಗಿ ಬೆೇಕನದರೆ ರ್ನಯಯವನತನ ಕೆೇಳಲ್ಲ.  
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ಅದನತನ ಬಿಟತಟ ಈ ಸದನಕೆೆ ಬ್ಂದತ ಜನರ ಸಮಸೆಯಯನತನ ಕೆೇಳುವುದನತನ ಏತ್ಕೆೆ ಹನಳು 
ಮ್ನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಹನಗನಗಿ ತ್ಮಾಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಮ್ನತ್ನತನ ಹೆೇಳಲತ ಇಚಿಾಸತವುದ್ೆೇರ್ಂೆದರೆ, ರನಷರಧವಜದ 
ಬ್ಗೆೆ ಯನರಿಗ ೆ ಎಷತಟ ಪಿರೇತಿ ಇದ್ೆ ಎಂಬ್ತದನತನ ಕಳೆದ ಸಲ ಚರ್ೆಾ ಮ್ನಡತವ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ 
ತ್ೊೇರಿಸ್ವಕೂೆಟಿಟದ್ಾೆೇವೆ.  ಆ ಪಿರೇತಿ ಯನರಿಗ ೆ ಎಷತಟ ಇದ್ೆ ಎಂಬ್ತದತ ಎಲಿರಿಗೂ ಗೊತಿುದ್ೆ.  ರ್ನನತ 
ಕೆೇಳುವುದ್ೇೆರ್ೆಂದರ,ೆ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರತ ಗೂೆಂದಲದ ನಿಲತವಿನ ಮೇಲೆ ಏನತ ಧರಣಿ 
ನಡಸೆತತಿುದ್ನಾರ,ೆ ಅದಕೆೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸ್ವದಂತ್ ೆ ಹೆೇಳುವುದ್ನದರೆ; ಯನವನಗ ರ್ನವು ರನಷರಧವಜವನತನ 
ಹನರಿಸಲತ ಹೊೇಗತತ್ೆುೇವಯೆೇ ಆಗ ಧಮಾಕನೆಗಿ ಹೊೇರನಟ ಮ್ನಡತತ್ುೆೇವೆ ಎಂದತ ಅವರತ 
ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ  ಯನವನಗ ಧಮಾದ ಬ್ಗೆೆ ಉಲೆಿೇಖ್ ಮ್ನಡತತ್ೆುೇವೆಯೇ ಆಗ ರನಷರಧವಜದ ವಿರ್ನರವನತನ 
ಇವರತ ಎತಿುಹಿಡಿಯತತ್ನುರೆ.  ಇಂತ್ಹ ಗೂೆಂದಲ ನಿೇತಿಗ ೆಜನರತ ತ್ಕೆ ಪನಠವನತನ ಕಲ್ಲಸತತ್ನುರ.ೆ   

ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ ದಯಮ್ನಡಿ ಈ ಸದನವನತನ ಮೊಟಕತಗೊಳಿಸದ್ೆೇ ನಡಸೆಬೆೇಕೆಂದತ 
ವಿನಂತಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.   

(…ಮತಂದತ) 

(090) 21.02.2022/4.10/ಎಸ ಕ-ೆಕೆಎಸ  

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸ್ವೆತಿ) 

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟ (ಮತಂದತ):-  

ಇಲ್ಲಿ  ಬ್ಹಳಷತಟ ವಿಷಯಗಳು ಚರ್ೆಾಯನಗಬೆೇಕನಗಿದ್.ೆ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರಲೆಿರೂ ಬನವಿಯಲ್ಲಿ 
ಕೂಗನಡತತಿುರಲ್ಲ.  ಅದರೆ ನನನ ಆಸ.ೆ ನನನ ಪರಶೆನಗ ೆ ಉತ್ುರ ಕೂೆಡಬೇೆಕತ. ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿ ಅರೆ್ೇಕ 
ಬಿಲ ಗಳಿವೆ. ಅದರ ಬ್ಗೆೆ  ಮ್ನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕನಗಿದೆ್. ಜನರ ಸಮಸೆಯಗಳನತನ ಬ್ಗಹೆರಿಸತವುದಕೆೆ ಈ 
ಸದನದಲ್ಲಿ ಅವಕನಶ ಮ್ನಡಿಕೊಡಬೆೇಕನಗಿ ರ್ನನತ ತ್ಮಗೆ ವಿನಂತಿ ಮ್ನಡತತ್ುೆೇರೆ್.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಮ್ನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನತನ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸ್ವ, ಮ್ನನಯ ವಿರೂೆೇಧ 
ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರೆಲಿರೂ ಸದನದ ಬನವಿಗೆ ಬ್ಂದತ ಧರಣಿಗೆ ನಿರನತ್ರನದವರತ) 
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ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ  (ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ೆೇತ್ರ):-ನಮಾ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರ 

ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವನಗ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತ ಘೂೇಷಣೆ ಕೂಗತತ್ನುರ.ೆ  ಅವರತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ 
ಹೊೇದ್ನಗ ರ್ನವು  ಅವಕನಶ ಮ್ನಡಿಕೊಡತವುದಿಲಿ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರೇೆ ತ್ನವು ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ:- ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವನಗ ರ್ನವು 
ಅವಕನಶ ಮ್ನಡಿಕೊಟಿಟದ್ೆಾೇವೆ. ರ್ನವು ಮ್ನತ್ರ್ನಡಬೇೆಕೆಂದ್ನಗ, ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತ ಏತ್ಕೆೆ 
ಮ್ೌನವನಗಿರತವುದಿಲಿ? ಹನಗನದರ ೆಇವರತ ಯನರೂ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವುದಕನೆಗತವುದಿಲಿ.  

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟ:- ರ್ನವು ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವನಗ, ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತ ಘೂೇಷಣ ೆ
ಕೂಗತತ್ನುರ.ೆ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತ  ಯನರನದರೂ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವನಗ, ಮ್ೌನವನಗಿ ಇರತತ್ನುರೆ. 
ಆಗ ಘೂೇಷಣೆ ಕೂಗತವುದಿಲಿ. ಈ ರಿೇತಿಯನದರೆ ರ್ನವು ಕೂಡ ಘೂೇಷಣೆ ಕೂಗತತ್ೆುೇವೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರೇೆ ತ್ನವು ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗ ೆಮ್ನತ್ರ್ನಡಲತ 
ಅವಕನಶ ಮ್ನಡಿಕೂೆಟಿಟದಾಕನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟಯವರತ ಸದನದ ಸಮಯವನತನ ಹನಳು      
 ಮ್ನಡತವಂತ್ಹವರಿಗೆ ಕನಂಗೆರಸ ಗ ೆಧಿಕನೆರ ಎಂದತ ಘೂೇಷಣೆ ಕೂಗಿದರತ) 

 
ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ:- ರ್ನವು ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಘೂೇಷಣ ೆ ಕೂಗತತ್ನುರೆ. 

ಆದಾರಿಂದ ಅವರತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ ರ್ನವು ಅವಕನಶ ಮ್ನಡಿಕೊಡತವುದಿಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮ್ನನಯ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥರವರೇೆ ಎಷತಟ ಬೆೇಕನದರೂ 
ಕೂಗನಡಿ.   ಮೊದಲತ ದ್ೆೇಶದ್ೊರೇಹಿಗಳು ತ್ನವು ಕೂಗನಡಿ. ರನಷರದ್ೊರೇಹಿಗಳು ಕೂಗನಡಬೆೇಕತ.  
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ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ:- ರ್ನವು ಏಕೆ ದ್ೇೆಶದ್ೊರೇಹಿ ಅಗೂೆೇಣ್? ರ್ನವು ಬ್ಹಳ 
ದ್ೆೇಶಪೆರೇಮಿಗಳು. ನಿೇವು ದ್ೇೆಶದ್ೊರೇಹಿಗಳು.   

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ತ್ನವು ಕೂಗನಡಿ. ರ್ನನತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ ಹೂೆೇಗತವುದಿಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ:-ತ್ಮಾನತನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಘೂೇಷಣೆ ಕೂಗತವುದಕೆೆ 
ಇಟತಟಕೂೆಂಡಿರತವುದತ.    

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ತ್ನವು ರನಷರದ್ೊರೇಹಿಗಳು, ದ್ೆೇಶದ್ೊರೇಹಿಗಳು ರನಷರಧವಜಕೆೆ ಅವಮ್ನನ 
ಮ್ನಡಿದಂತ್ಹವರತ. ದಯವಿಟತಟ, ರನಷರಧವಜಕೆೆ ಅವಮ್ನನ ಮ್ನಡಿದಂತ್ಹವರಿಗೆ ಶ್ಕ್ೆ ಕೊಡಬೇೆಕತ. 
ಸಂವಿಧನನವನತನ ಕನಪನಡಬೇೆಕನಗಿತ್ತು. ಆದರೆ . . . . 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ:- ಮ್ನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರೆೇ, ತ್ನವು  ಘೂೇಷಣೆ ಕೂಗನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ತ್ನವು ಎಂತ್ಹ ದ್ೆೇಶದ್ೂೆರೇಹಿಗಳು ಎಂದತ ಎಲಿರಿಗೂ ಗೊತ್ನುಗತತಿುದ್ೆ.  
(ಗೊಂದಲ) ಒಬ್ಬ ಮಂತಿರಯವರತ ರನಷರ ಧವಜಕೆೆ ಅಪಮ್ನನ ಮ್ನಡದಾನತನ ಸಮರ್ಥಾಸ್ವ 
ಕೂಗನಡತತಿುದಿಾೇರಿ. 

(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಗಳು:- ನನನ ಮ್ನತ್ನತನ ತ್ನವು ಕೇೆಳುವವರೆಗ ೆ ಯನರಿಗೂ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ 
ಅವಕನಶ ಕೊಡತವುದಿಲಿ.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಮ್ನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರತ, ತ್ಮಾ ಸನೆನದಲ್ಲಿ 
ನಿಂತ್ತಕೊಂಡತ ಸಕನಾರದ ವಿರತದಧ ಘೂೇಷಣೆ ಕೂಗಿದರತ)  
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ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಸಂವಿಧನನದ ಬ್ಗೆೆ ಏರೆ್ೇಲನಿ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿದಿಾೇರಿ (ಗೊಂದಲ) ತ್ಮಗ ೆ
ಈ ರಿೇತಿ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಲತ ಅಧಿಕನರ ಏನಿದ್?ೆ 

ಸಭನಪತಿಯರತ:-  ಒಂದತ ನಿಮಿಷ ನನನ ಮ್ನತ್ನತನ ಕೆೇಳಿ. ಅವರತ ರನಜೇರ್ನಮ 
ಕೊಡತವುದಿಲಿ ಎಂದತ ಹೇೆಳುತ್ನುರೆ. ಆದರೆ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮ್ನನಯ ಸದಸಯರತ ಧರಣಿ ಮ್ನಡತವುದತ 
ಬಿಡತವುದಿಲಿ ಎನತನತ್ನುರೆ. ಸದನವನತನ ನಡಸೆತವುದತ ಬ್ಹಳ ದತಸುರವನಗಿದ್ೆ. ರ್ನನತ ಎಷ್ೆಟೇ ಪರಯತ್ನ 
ಮ್ನಡಿದರೂ, ರ್ನನತ ಬ್ಹಳ weak ಇದ್ೆಾೇರ್ೆಂದತ ಯನರತ ತ್ಪತಪ ತಿಳಿದತಕೊಳಳಬನರದತ. ನನನ 
ಕಡಯೆಂದ ತಿೇಮ್ನಾನ ಮ್ನಡತವುದಕೆೆ ಬ್ಹಳಷತಟ ಶಕ್ರು ಇದ್ೆ. ಆದರೆ ಈ ಸದನವನತನ ಬ್ಹಳಷತಟ 
ಉತ್ುಮ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಸೆಬೆೇಕೆಂದತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ. ದಯವಿಟತಟ, ತ್ಮಾಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ 
ಮ್ನಡತವುದ್ೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಅಜೆಂಡನ ನಡಸೆತವುದಕೆೆ ಅನತಮತಿ ಕೊಡಿ. ದಯವಿಟತಟ, ಮ್ನನಯ ಸದಸಯರತ 
ತ್ಮಾ ತ್ಮಾ ಸೆಳಕೆೆ ಹೊೇಗಿ ಕತಳಿತ್ತಕೊಳಿಳ ಎಂದತ  ರ್ನನತ ಮತ್ೊುಮಾ ವಿನಂತಿ ಮ್ನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. 
ಮ್ನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರೆೇ, ತ್ನವು ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿದತಾ ಮತಗಿಯತ್ನ. 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ನನಗ ೆಮ್ನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ ಅವಕನಶವೆೇ ಕೊಡಲ್ಲಲಿ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರೇೆ, ತ್ನವು ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿ.   

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕ.ೆಪನರಣೆೇಶ;- ಮೊದಲತ ಅವರವರ ಜನಗಕೆೆ ಹೊೇಗಿ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ. 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:-ನನಗ ೆಮ್ನತ್ರ್ನಡವುದಕೆೆ ಅವಕನಶ ಮ್ನಡಿಕೊಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ:- ನಮಗೂ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ ಬಿಡಿ. ಆಗ ತ್ನವು 
ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿ.     ಈಗ ನಮಗೆ ಅವಕನಶ ಇಲಿ ಎಂದರ ೆಹೆೇಗ?ೆ  ತ್ಮಾ ಮ್ನತ್ತಗಳನತನ ಕೆೇಳುವುದಕೆೆ 
ವೆೇದ ವನಕಯಗಳೆೇ.  
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ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:-ತ್ಮಾದತ ಪರರ್ನರರೆ್ೇ ಇರೊೇದತ, ನನಗ ೆಮ್ನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ ಅವಕನಶ 
ಕೊಡಿ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ:-ನಮಗೆ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ ಅವಕನಶ ಕೂೆಟಟರ,ೆ ನಂತ್ರ 
ಚರ್ೆಾ ಮ್ನಡೂೆೇಣ್.   

(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಚರ್ಾೆ ಮ್ನಡೂೆೇಣ್. ಮ್ನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರೆೇ, ತ್ನವು 
ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಅವರತ ಕೂಗನಡತವುದ್ನದರೆ, ರ್ನನತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ 
ಹೊೇಗತವುದಿಲಿ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ದಯವಿಟತಟ, ಮ್ನನಯ ಸದಸಯರೆಲಿರೂ ಕತಳಿತ್ತಕೊಳಿಳ. ಈಗ ಗಮನ 
ಸಳೆೆಯತವ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳೊಳೇಣ್. 

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಮ್ನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ  ಕೆ. ರನಥೂೆೇಡ್ ರವರತ ಸದನದ ಬನವಿಗೆ 
ಬ್ಂದತ  ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿರತ್ರನದರತ.) 

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಡನ. ವೆೈ. ಎ. ರ್ನರನಯಣ್ಸನಿಮಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿ.   
ಡನ. ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣ್ಸನಿಮಿ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮ್ನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ 

ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಂತಿರಯವರತ ಹನಜರಿಲಿ.  
(ಗೊಂದಲ) 

 



«¥À/21.02.2022/77 

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

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಸಭೆಯತ ಮತಕನುಯವನಗಿ ರ್ನಳ ೆಬೆಳಗೆೆ 11 ಗಂಟೆಗ ೆಸೇೆರತವುದತ. 

(ಸದನವು ಸನಯಂಕನಲ 4 ಗಂಟೆ ೧5 ನಿಮಿಷಕೆೆ ಮತಕನುಯಗೊಂಡತ, ಪತನಃ ಮಂಗಳವನರ, 22ರ್ೆೇ 
ಫೆಬ್ರವರಿ ಮ್ನಹೆೇ 2022 ರಂದತ ಬೆಳಿಗೆೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸಮ್ನವೆೇಶಗೂೆಳಳಲತ ತಿೇಮ್ನಾನಿಸ್ವತ್ತ) 
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