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ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 
ನೂರ ನಲವತೆುೆಂಟರೆ್ಯ ಅಧಿವೆೋಶನ 

೨೧ರೆ್ೋ ಡಿಸೆೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ 
                                                                 ಬತಧವನರ 

 
 
 

 
೧. ಸಭನಪತಿ ಸನಾನಕೆೆ ಚತರ್ನವಣ ೆ
೨. ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ 
   ನೂತ್ನ ಸಭನಪತಿಗಳನಗಿ ಶ್ರೋ ಬಸವರನಜ ಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪ ಹೊರಟ್ಟಿಯವರತ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿರತವ ಕತರಿತ್ತ. 

- ಶ್ರೋ ಬಸವರನಜ ಬೂೆಮ್ನಾಯಿ(ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು) 
- ಶ್ರೋ ಕೂೆೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕಿರತ) 
- ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂೆೋಧಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ) 
- ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೂೆೋಜೋೆಗೌಡ 
- ಡನ|| ತೆೋಜಸ್ವಿನಿಗೌಡ 
- ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ 
- ಶ್ರೋ ಅಡಗೂರತ ಹೆಚ್.ವಿಶಿರ್ನಥ್ 
- ಶ್ರೋ ಎಸ್.ವಿಿ.ಸೆಂಕನೂರ 
- ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಿಮಿ(ಸಕನಾರದ್ ಮತಖ್ಾ ಸಚೆೋತ್ಕರತ) 
- ಶ್ರೋ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್ 
- ಶ್ರೋ ಕೆ.ಪರತನಪಸ್ವೆಂಹ ರ್ನಯಕ್ 
- ಶ್ರೋ ಎನ್.ರವಿಕತಮ್ನರ್ 
- ಶ್ರೋ ಲಕ್ಷಮಣ ಸೆಂಗಪಪ ಸವದಿ 
- ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕ.ೆರನಥೂೆೋಡ್(ವಿರೂೆೋಧಪಕ್ಷದ್ ಮತಖ್ಾ ಸಚೆೋತ್ಕರತ) 

   ವಿಷಯನನತಕರಮಣಿಕೆ (Index) 
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- ಶ್ರೋ ಪ್ನರಣೆೋಶ್ ಎೆಂ.ಕ.ೆ 
- ಶ್ರೋ ಪರದಿೋಪ್ ಶೆಟಿರ್ 
- ಶ್ರೋ ಎಸ್.ರವಿ 
- ಶ್ರೋ ಅ.ದೆೋವೆೋಗೌಡ 
- ಶ್ರೋ ಪತಟಿಣಣ 
- ಶ್ರೋ ಪಿ.ಹೆಚ್.ಪೂಜನರ್ 
- ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜತ 
- ಶ್ರೋ ನಿರನಣಿ ಹಣಮೆಂತ್ ರತದ್ರಪಪ 
- ಶ್ರೋ ಸಲ್ಲೋೆಂ ಅಹಮದ್ 

೩. ಪರಶೆ್ನೋತ್ುರಗಳು 
 ಅ) ಚತಕೆೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಮ್ೌಖಿಕವನಗಿ ನಿೋಡಲನದ್ ಉತ್ುರಗಳು 
೩೬೪ – ಒೆಂದೋೆ ಭನರತ್ ಹನಗೂ ಶತನಬಿು ರೆೈಲತಗಳ ವೆೋಳ ೆಬದ್ಲನಯಿಸತವ ಬಗೆೆ 

- ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ 
- ಶ್ರೋ ವಿ.ಸೂೆೋಮಣಣ(ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಾ ಅಭಿವೃದಿಿ ಸಚಿವರತ) 

೪೧೦ – PRAMC ಯೋಜರೆ್ಯ BLACK SPOT ಕತರಿತ್ತ 
- ಶ್ರೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪೆೋಸನಿಮಿ 
- ಶ್ರೋ ಸ್ವ.ಸ್ವ.ಪ್ನಟ್ಟೋಲ್(ಲೂೆೋಕೂೆೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರತ) 

೪೦೪ – ದನವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿನ ರಸೆು ಕನಮಗನರಿ ಕತರಿತ್ತ 
- ಶ್ರೋ ಕೆ.ಅಬತುಲ್ ಜಬಬರ್ 
- ಶ್ರೋ ಸ್ವ.ಸ್ವ.ಪ್ನಟ್ಟೋಲ್(ಲೂೆೋಕೂೆೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರತ) 

೩೭೨ – ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜರೆ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮರ್ೆಗಳ ನಿಮ್ನಾಣ ಕತೆಂಠಿತ್ಗೊೆಂಡಿರತವ ಕತರಿತ್ತ 
- ಶ್ರೋ ಸಲ್ಲೋೆಂ ಅಹಮದ್ 
- ಶ್ರೋ ವಿ.ಸೂೆೋಮಣಣ(ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಾ ಅಭಿವೃದಿಿ ಸಚಿವರತ) 

೩೩೧ – ಮರ್ೆಗಳಿಗೆ ಹ ಣ ಬಿಡತಗಡೆ ಮ್ನಡದಿರತವ ಕತರಿತ್ತ 
- ಡನ|| ಚೆಂದ್ರಶೆೋಖ್ರ್ ಬಿ.ಪ್ನಟ್ಟೋಲ್ 
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- ಶ್ರೋ ವಿ.ಸೂೆೋಮಣಣ(ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಾ ಅಭಿವೃದಿಿ ಸಚಿವರತ) 
೨೮೫ – ದ್ಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಮತ್ತು ಉಡತಪಿ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಗೆೋಣಿ ಒಕೆಲತಗಳಿಗೆ ಮ್ನಲ್ಲೋಕತ್ಿ ನಿೋಡತವ 
ಕತರಿತ್ತ 

- ಶ್ರೋ ಪರತನಪಸ್ವೆಂಹ ರ್ನಯಕ್.ಕೆ 
- ಶ್ರೋ ಆರ್.ಅಶೆ್ೋಕ್(ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ) 

 
೩೯೧ – ಪಶತ ಚಿಕಿತನಾಲಯಗಳ ಕನಯಾವಿಧನನಗಳ ಕತರಿತ್ತ 

- ಶ್ರೋ ಛಲವನದಿ ಟ್ಟ.ರ್ನರನಯಣಸನಿಮಿ 
- ಶ್ರೋ ಪರಭ್ತ ಬಿ.ಚವನಿಣ್(ಪಶತಸೆಂಗೊೋಪನ ಸಚಿವರತ) 

೩೪೦ – ಕೆಂದನಯ ಭ್ೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾತ್ವನಗಿರತವ ಕಟಿಡಗಳ ಕತರಿತ್ತ 
- ಶ್ರೋ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್ ಭ್ೆಂಡನರಿ 
- ಶ್ರೋ ಆರ್.ಅಶೆ್ೋಕ್(ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ) 

೩೮೫ – ಬಿೋದ್ರ ್ ಜಿಲೆಿಯ ಪಶತ ವೆೈದ್ಾಕಿೋಯ ವಿಶಿವಿದನಾಲಯದ್ಲ್ಲಿ 32 ಕೊೋಟ್ಟ ಭ್ರಷ್ನಾಚನರ ನಡದೆಿರತವ 
ಕತರಿತ್ತ 

- ಶ್ರೋ ಅರವಿೆಂದ್ ಕತಮ್ನರ್ ಅರಳಿ 
- ಶ್ರೋ ಪರಭ್ತ ಬಿ.ಚವನಿಣ್(ಪಶತಸೆಂಗೊೋಪನ ಸಚಿವರತ) 

೩೩೫ – ಪಶತ ಆಸಪತೆರಗಳನತನ ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸಲತ ಅನತದನನ ಮತ್ತು ವೆೈದ್ಾರ ರೆ್ೋಮಕ ಮ್ನಡತವ ಕತರಿತ್ತ 
   -  ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಎಸ್.ಭೊೋಜೋೆಗೌಡ 

- ಶ್ರೋ ಪರಭ್ತ ಬಿ.ಚವನಿಣ್(ಪಶತಸೆಂಗೊೋಪನ ಸಚಿವರತ) 
೩೮೧ – ಮಿೋನತ ಸನಕನಣಿಕೆ ಬಗೆೆ 

- ಶ್ರೋ ನಿರನಣಿ ಹಣಮೆಂತ್ ರತದ್ರಪಪ 
- ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಅೆಂಗನರ(ಮಿೋನತಗನರಿಕೆ, ಬೆಂದ್ರತ ಮತ್ತು ಒಳರ್ನಡತ ಜಲಸನರಿಗ ೆಸಚಿವರತ) 

೩೫೮ – ಅಕರಮ-ಸಕರಮ ಮೆಂಜೂರನತಿಗ ೆಸತಪಿರೋೆಂ ಕೊೋರ್ ್ಾನ ತಿೋಪಿಾನ ಬಗೆೆ 
- ಶ್ರೋ ಕ.ೆಹರಿೋಶ್ ಕತಮ್ನರ್ 
- ಶ್ರೋ ಆರ್.ಅಶೆ್ೋಕ್(ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ) 
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೨೯೦+379+376+360+295+300+362+355  
    ಜನನತವನರತಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಡತಬೆಂದಿರತವ ಚಮಾಗೆಂಟತ ರೂೆೋಗ ಕತರಿತ್ತ 

- ಶ್ರೋ ಮಧತ ಜಿ.ಮ್ನದೆೋಗೌಡ 
- ಶ್ರೋ ಪರಭ್ತ ಬಿ.ಚವನಿಣ್(ಪಶತಸೆಂಗೊೋಪನ ಸಚಿವರತ) 

 
ಆ) ಚತಕೆೆ ಗತರತತಿಲಿದ್ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನಿೋಡಲನದ್ ಉತ್ುರಗಳು 
 
೪. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೋರಗೆ ೆಪರಸನುಪಿಸಲಪಟಿ ವಿಷಯಗಳು 
ಅ) ಮ್ನನಾ ಸರ್ೋಾಚಛ ರ್ನಾಯನಲಯದ್ ಆದೆೋಶದ್ೆಂತೆ ದಿೋರ್ಾಕನಲಕೆೆ ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ ಚತರ್ನವಣನ 
ಕನಯಾಕೆೆ ನಿಯೋಜಿಸತವೆಂತಿಲಿ. ಹನಗಿದನುಗೂಾ ಚತರ್ನವಣನ ಕನಯಾಕೆೆ ನಿಯೋಜಿಸತತಿುರತವ ಕತರಿತ್ತ 
 - ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ 
 - ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
 
ಆ) ಮೈಸೂರತ ರಿೆಂಗ್ ರಸೆು ಬದಿಯ ಬೊೋಗನದಿ ಹನಗೂ ರನಜರನಜೆೋಶಿರಿ ನಗರಕೆೆ ಬಸ್ ಸೆಂಚನರ 
ವಾತ್ಾಯ ಕತರಿತ್ತ 
 - ಡನ.ತಿಮಾಯಾ 
 - ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
ಇ) ಕನನಡ ಮತ್ತು ಸೆಂಸೃತಿ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಕಲೆ, ಸನಹಿತ್ಾ ಮತ್ತು ಸೆಂಸೃತಿಯ ಅರಿವು ಇಲಿದ್ವರತ 
ಇಲನಖನ ಮತಖ್ಾಸಾರನಗಿದ್ತು, ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಗತೆಂಪತಗನರಿಕೆಯಿೆಂದ್ ಯೋಜರೆ್ಗಳು ಕತೆಂಠಿತ್ಗೊಳುುತಿುರತವ 
ಬಗೆೆ 
 - ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜತ 
 - ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
ಈ) ಬನಗಲಕೊೋಟೆ ಜಿಲೆಿಯ ಜಮಖ್ೆಂಡಿ ತನಲೂಿಕಿನ ಸನವಳಗಿ ಮತ್ತು ಮಹನಲ್ಲೆಂಗಪೂರ ಪಟಿಣಗಳನತನ 
ತನಲೂಿಕತ ಕೆೋೆಂದ್ರಗಳರ್ನನಗಿ ಘೂೋಷಿಸತವ ಬಗೆೆ. 
 - ಶ್ರೋ ನಿರನಣಿ ಹಣಮೆಂತ್ ರತದ್ರಪಪ 
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 - ಶ್ರೋ ಆರ್.ಅಶೆ್ೋಕ್(ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ) 
ಉ) 300 ವಷಾಗಳ ಇತಿಹನಸವಿರತವ ಹತಬಬಳಿುಯ ಹ ಜರತ್ ಸೆೈಯದ್ ಮಹಬೂಬ ್ ಷ್ನ ಖನದಿರಯ 
ದ್ಗನಾವನತನ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲನಗಿರತವ ಬಗೆೆ. 
 - ಶ್ರೋ ಸಲ್ಲೋೆಂ ಅಹಮದ್ 
 - ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
ಊ) ಬೆಳಗನವಿ ಜಿಲೆಿಯ ಕನಗವನಡ ತನಲೂಿಕಿನ ಶಹನಪೂರ ಗನರಮದ್ಲ್ಲಿ ೨೦೧೯ರಲ್ಲಿ ಉೆಂಟನದ್ ರ್ೆರೆ 
ಹನವಳಿಯಿೆಂದ್ ಪರಿಹನರ ದೊರೆಯದಿರತವ ಕತರಿತ್ತ. 
 - ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕ.ೆರನಥೂೆೋಡ್ 
 - ಶ್ರೋ ಆರ್.ಅಶೆ್ೋಕ್(ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ) 
ಋ) ದೊಡಡಬಳನುಪತರ ತನಲೂಿಕಿನ ದೊಡಡಬೆಳವೆಂಗಲ ಹೊೋಬಳಿ ವನಾಪಿುಯ ಹತಲ್ಲಕೆಂಟೆ ಬಳಿ ದಿರ್ನೆಂಕ 
೩೧.೧೧.೨೦೨೨ರೆಂದ್ತ ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ. ಕಸದ್ ಲನರಿಯತ ಡಿಕಿೆಯನಗಿ ಮೃತ್ಪಟಿ ಬೆೈಕ್ ಸವನರರಿಬಬರ 
ಕತಟತೆಂಬದ್ವರಿಗೆ ಪರಿಹನರ ದೊರೆಯದಿರತವ ಬಗೆೆ. 
 - ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೋಶ್ 
 - ಡನ|| ಕ.ೆಸತಧನಕರ್(ಆರೂೆೋಗಾ ಮತ್ತು ಕತಟತೆಂಬ ಕಲನಾಣ ಸಚಿವರತ) 
ಎ) ರನಜಾದ್ ನಗರ ಹನಗೂ ಪತರಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿೋದಿ ರ್ನಯಿಗಳ ಉಪಟಳಕೆೆ ಕಡಿವನಣ ಹನಕತವ ಬಗೆೆ 
ಹನಗೂ ಬಿೋದಿ ರ್ನಯಿಗಳ ಸೆಂತನನ ನಿಯೆಂತ್ರಣಕೆೆ ಶಸರಚಿಕಿತೆಾ ವಾವಸೆಾ ಕನಯಾಗತ್ ಆಗದಿರತವ ಕತರಿತ್ತ. 
 - ಶ್ರೋ ಕ.ೆಎ.ತಿಪ್ಪೆೋಸನಿಮಿ 
 - ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನ ರ್ನಯಕರತ) 
ಏ) ಪ್ೊಲ್ಲೋಸ್ ಇಲನಖಯೆ ರ್ೌಕರರಿಗೆ ಹನಗೂ ಅವರ ಅವಲೆಂಬಿತ್ರಿಗೆ ಆರೂೆೋಗಾ ಭನಗಾ ಯೋಜರೆ್ 
ಅಡಿ ಹೆಲು ್ ಸನಾರ್ ್ಾ ಕನಡ್ಾ ಕತರಿತ್ತ. 
 - ಶ್ರೋ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣ್ 
 - ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನ ರ್ನಯಕರತ) 
ಐ) ಸಕ ನಾರದ್ ಅವಧಿ ಮತಗಿಯತತನು ಬೆಂದ್ರೂ ಇನೂನ ಪರಿಹನರ ಬನರದ್ ಪರವನಹ ಸೆಂತ್ರಸುರ ಸೆಂಕಷಿ 
ಕತರಿತ್ತ. 
 - ಶ್ರೋ ಮೆಂಜತರ್ನಥ ಬೆಂಡನರಿ 
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 - ಶ್ರೋ ಆರ್.ಅಶೆ್ೋಕ್(ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ) 
 - ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನ ರ್ನಯಕರತ) 
 
೫. ವರದಿಗಳರ್ೊನಪಿಪಸತವುದ್ತ. 
 ಅ) ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಅಜಿಾಗಳ ಸಮಿತಿಯ ೨೯ರೆ್ೋ ವರದಿ. 
 ಆ) ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಮೆಂಡಲದ್ ಅಧಿೋನ ಶನಸನ ರಚರ್ನ ಸಮಿತಿಯ ೫೨ರ್ೆೋ ವರದಿ. 
೬. ಚತರ್ನವಣನ ಪರಸನುವ 
 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನಮೆಂಡಲಗಳ ಜೆಂಟ್ಟ ಸಮಿತಿಗಳು ಹನಗೂ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸನಾಯಿ 
ಸಮಿತಿಯ ಅವಧಿಯತ ೫.೧.೨೦೨೩ಕೆೆ ಮತಕನುಯಗೊಳುುತಿುದ್ತು, ಸಮಿತಿಗಳನತನ ೨೦೨೩ರ ವಿಧನನಸಭೆಯ 
ಸನವಾತಿರಕ ಚತರ್ನವಣೆಯ ನೆಂತ್ರ ಪತನರ್ ರಚಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ. 
 
೭. ನಿಯಮ ೫೯ರ ಮೋರೆಗೆ ನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ ಮೆಂಡಿಸಲತ ಅನತಮತಿ ಕೊೋರಿ ಪರಸನುವ. 
      ವಿಷಯ:  ಬೆೆಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಪ್ನಲ್ಲಕೆ ಖನಸಗಿ ಸೆಂಸೆಾಯನದ್ ಚಿಲತಮ  
              ಸೆಂಸೆಾಯವರತ ಮತ್ದನರರ ವೆೈಯಕಿುಕ ಮ್ನಹಿತಿಯನತನ ಅಕರಮವನಗಿ ಕಲೆ  
              ಹನಕಿರತವ ಕತರಿತ್ತ. 
      -ಶ್ರೋ ಸೂರಜ್ ರೋೆವಣಣ 
      -ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂೆೋಧಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ) 
      -ಶ್ರೋ ಕೂೆೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
      -ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೂೆೋಜೋೆಗೌಡ 

                                              (ನಿಯಮ ೬೮ಕೆೆ ಪರಿವತಿಾಸಲನಯಿತ್ತ) 
<><><> 
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(1075) 21.12.2022/11.30/ಹೆಚ್ವಿ:ಎಕೆ 
 

 

 

 

 

ಕರ್ನಾ ಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 
ಬತಧವನರ, 21ರೆ್ೋ ಡಿಸೆೆಂಬರ ್ 2022 

 
ಸದ್ನವು ಬೆಳಗನವಿಯ ಸತವಣಾ ವಿಧನನ ಸೌಧದ್ಲ್ಲಿರತವ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸಭನೆಂಗಣದ್ಲ್ಲಿ 

ಬೆಳಗೆೆ 11 ಗೆಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷಕೆೆ ಸಮ್ನವೆೋಶಗೊೆಂಡಿತ್ತ 
 

ಸಭನಪತಿ (ಶ್ರೋ ರರ್ುರ್ನಥ್ ರನವ್ ಮಲನೆಪೂರ)ೆ ರವರತ ಪಿೋಠದ್ಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ವಾತ್ರನದ್ರತ 
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 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಮೊದ್ಲ್ಲಗೆ ಚತರ್ನವಣನ ಪರಸನುವ. ಸಭನಪತಿ ಸನಾನಕೆೆ ನಡಯೆತವ 
ಚತರ್ನವಣೆಗ ೆರ್ನಲತೆ ಪರಸನುವರೆ್ಗಳು ಬೆಂದಿವ.ೆ ಆ ರ್ನಲತೆ ಪರಸನುವಗಳು ಮ್ನನಾ ಬಸವರನಜ ಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪ 
ಹೊರಟ್ಟಿಯವರ ಹೆಸರನತನ ಸೂಚಿಸತತಿುವೆ. ಒೆಂದೊೆಂದನಗಿ ಪರಸನುವಗಳನತನ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳುಲನಗತತ್ುದೆ. 

 

1. ಸಭನಪತಿ ಸನಾನಕೆೆ ಚತರ್ನವಣ ೆ

ಮೊದ್ಲರೆ್ ಪರಸನುವ 

 ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಿಮಿ(ಸಕ ನಾರದ್ ಮತಖ್ಾ ಸಚೆೋತ್ಕರತ):- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 
ಶ್ರೋ ಬಸವರನಜ ಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪ ಹೂೆರಟ್ಟಿ ಅವರನತನ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸಭನಪತಿಯವರರ್ನನಗಿ 
ಚತರ್ನಯಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಸೂಚಿಸತತೆುೋರೆ್. 

 ಶ್ರೋ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್(ಪದ್ವಿೋಧರರ ಕ್ೆೋತ್ರ):- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಶ್ರೋ 
ಬಸವರನಜ ಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರನತನ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸಭನಪತಿಯವರರ್ನನಗಿ 
ಚತರ್ನಯಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಡನ||ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಿಮಿಯವರತ ಮೆಂಡಿಸ್ವರತವ ಪರಸನುವವನತನ ರ್ನನತ 
ಅನತಮೊೋದಿಸತತೆುೋರ್.ೆ  

ಎರಡರೆ್ಯ ಪರಸನುವ 

 ಡನ|| ತೆೋಜಸ್ವಿನಿ ಗೌಡ(ವಿಧನನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದ್ವರತ):- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 
ಶ್ರೋ ಬಸವರನಜ ಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪ ಹೂೆರಟ್ಟಿ ಅವರನತನ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸಭನಪತಿಯವರರ್ನನಗಿ 
ಚತರ್ನಯಿಸಬೆೋಕೆನತನವ ಪರಸನುವವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತೆುೋರ್.ೆ 
 

(ಎರಡರೆ್ಯ ಪರಸನುವದ್ ಅನತಮೊೋದ್ಕರನದ್ ಶ್ರೋ ಎಸ್. ಶೆಂಕರ ್ರವರತ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಹನಜರಿರಲ್ಲಲಿ) 
 
 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷ ತ್ತು                    21-12-2022                                     9 
ತಿದ್ ತುಪಡಿಯನಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy/ರ್ನಾಯಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಪತಿರಕನ ಪರಕಟಣೆಗನಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ತ 
 
 

ಮೂರರೆ್ಯ ಪರಸನುವ 

 ಶ್ರೋ ಶನೆಂತನರನಮ್ ಬತಡನ ಸ್ವದಿು(ರ್ನಮ ನಿದೆೋಾಶ್ತ್ರತ):- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಶ್ರೋ 
ಬಸವರನಜ ಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರನತನ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸಭನಪತಿಯವರರ್ನನಗಿ 
ಚತರ್ನಯಿಸಬೆೋಕೆನತನವ ಪರಸನುವವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತೆುೋರ್.ೆ 

 ಶ್ರೋ ಎಸ್.ವಿಿ.ಸೆಂಕನೂರ(ಪದ್ವಿೋಧರರ ಕ್ೆೋತ್ರ):- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಶ್ರೋ ಬಸವರನಜ 
ಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರನತನ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸಭನಪತಿಯವರರ್ನನಗಿ ಚತರ್ನಯಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಶ್ರೋ 
ಶನೆಂತನರನಮ್ ಬತಡನ ಸ್ವದಿು ಅವರತ ಮೆಂಡಿಸ್ವರತವ ಪರಸನುವವನತನ ರ್ನನತ ಅನತಮೊೋದಿಸತತೆುೋರೆ್.  

ರ್ನಲೆರೆ್ಯ ಪರಸನುವ 

 ಶ್ರೋ ಅ.ದೆೋವೆೋಗೌಡ(ಪದ್ವಿೋಧರರ ಕ್ ೆೋತ್ರ):- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಶ್ರೋ ಬಸವರನಜ 
ಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪ ಹೂೆರಟ್ಟಿ ಅವರನತನ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸಭನಪತಿಯವರರ್ನನಗಿ ಚತರ್ನಯಿಸಬೆೋಕೆನತನವ 
ಪರಸನುವವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತೆುೋರೆ್. 

(ರ್ನಲೆರೆ್ಯ ಪರಸನುವದ್ ಅನತಮೊೋದ್ಕರನದ್ ಶ್ರೋ ಪರದಿೋಪ ್ ಶೆಟಿರ್ರವರತ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಹನಜರಿರಲ್ಲಲಿ) 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿ ಸನಾನಕೆೆ ಬೆಂದಿರತವ ರ್ನಲತೆ ಪರಸನುವಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದ್ಲರೆ್ಯ 
ಪರಸನುವವನತನ ಮತ್ಕೆೆ ಹನಕತತಿುದೆುೋರ್;ೆ 

   “್ಪರಸನುವ ಏರೆ್ೆಂದ್ರೆ, ಶ್ರೋ ಬಸವರನಜ ಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪ ಹೊರಟ್ಟಿ 
 ಇವರನತನ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸಭನಪತಿಗಳನಗಿ ಆಯ್ಕೆ 

                        ಮ್ನಡತವುದ್ತ” 
ಪರಸನುವ ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸಲಪಟ್ಟಿತ್ತ 
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ಮೊದ್ಲರೆ್ಯ ಪರಸನುವ ಅವಿರೂೆೋಧವನಗಿ ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸಲಪಟ್ಟಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಉಳಿದ್ ಪರಸನುವಗಳನತನ 
ಮತ್ಕೆೆ ಹನಕತವೆಂತ್ಹ ಅವಶಾಕತ ೆಇರತವುದಿಲಿ. ಶ್ರೋ ಬಸವರನಜ ಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪ ಹೊರಟ್ಟಿಯವರತ ವಿಧನನ 
ಪರಿಷತಿುನ ಸಭನಪತಿಗಳನಗಿ ಅವಿರೊೋಧವನಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೂೆೆಂಡಿರತತನುರೆ. 

ಶ್ರ ೋ ಬಸವರನಜ ಶ್ ವಲ್ಲೆಂಗ ಪಪ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರನತನ ಸವನಾನತಮತ್ದಿೆಂದ್ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ 

ಸಭನಪತಿಯವರರ್ನನಗಿ ಚತರ್ನಯಿಸಲನಯಿತ್ತ 

(ಸದ್ನದ್ ಎಲಿ ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರತಗಳು ಮೋಜತ ತ್ಟತಿವ ಮೂಲಕ ತ್ಮಾ ಹಷಾವನತನ ವಾಕುಪಡಿಸ್ವದ್ರತ) 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು, ಮ್ನನಾ ಸಭನ ರ್ನಯಕರತ, ಮ್ನನಾ ವಿರೂೆೋಧ 
ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ, ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ್ ಮತ್ತು ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ಮತಖ್ಾ ಸಚೆೋತ್ಕರತ ಹನಗೂ ಹಿರಿಯ 
ಸದ್ಸಾರತಗಳು ನೂತ್ನ ಸಭನಪತಿಗಳನತನ ಸಭನಪಿೋಠಕೆೆ ಕರತೆ್ರಬೋೆಕತ.  

(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮ್ನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು, ಮ್ನನಾ ಸಭನ ರ್ನಯಕರತ, ಮ್ನನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ 
ರ್ನಯಕರತ, ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ್ ಮತ್ತು ವಿರೊೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ಮ್ನನಾ ಮತಖ್ಾ ಸಚೆೋತ್ಕರತಗಳು ಹನಗೂ      

ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಎಲ ್.ಭೊೋಜೋೆಗೌಡರತ ಶ್ರೋ ಬಸವರನಜ ಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರನತನ ಸಭನಪಿೋಠಕೆೆ 
ಕರತೆ್ೆಂದ್ರತ) 

(ನೂತ್ನ ಸಭನಪತಿಗಳನದ್ ಶ್ರೋ ಬಸವರನಜ ಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪ ಹೊರಟ್ಟಿಯವರತ ಸಭನಪಿೋಠವನತನ 
ಅಲೆಂಕರಿಸ್ವದ್ರತ) 

(ಸಭನಪತಿಗಳನಗಿದ್ು ಮ್ನನಾ ಶ್ರೋ ರರ್ುರ್ನಥ್ರನವ ್ ಮಲನೆಪೂರೆಯವರತ ಸಭನಪಿೋಠದಿೆಂದ್ 
ನಿಗಾಮಿಸ್ವದ್ರತ) 
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2. ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ 

ವಿಷಯ: ನೂತ್ನ ಸಭನಪತಿಗಳನಗಿ ಶ್ರೋ ಬಸವರನಜ ಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪ ಹೊರಟ್ಟಿಯವರತ  
          ಆಯ್ಕೆಯನಗಿರತವ ಕತರಿತ್ತ.  

--- 
 ಶ್ರೋ ಬಸವರನಜ ಬೊಮ್ನಾಯಿ (ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು):- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಸಭನಪತಿ 
ಸನಾನಕೆೆ ನಡದೆ್ೆಂತ್ಹ ಚತರ್ನವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ನನಾ ಬಸವರನಜ ಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪ ಹೂೆರಟ್ಟಿಯವರತ 
ಸವನಾನತಮತ್ದಿೆಂದ್ ಆಯ್ಕೆಗೊೆಂಡಿದನುರ,ೆ ಇದ್ತ ನಮಾಲಿರಿಗೂ ಸೆಂತೂೆೋಷವನತನೆಂಟತ ಮ್ನಡಿದೆ. ತ್ಮಾ 
ಹಿರಿತ್ನಕೆೆ, ಅನತಭ್ವಕೆೆ ಇಡಿೋ ಸದ್ನ ಮನನಣೆಯನತನ ನಿೋಡಿದೆ. ಸಭನಪತಿ ಸನಾನಕೆೆ ಸವನಾನತಮತ್ದಿೆಂದ್ 
ಅವಿರೊೋಧವನಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೂೆಳುುವುದ್ತ ಈ ಸದ್ನದ್ ಪರೆಂಪರ ೆ ಮತ್ತು ಗೌರವಕೆೆ ಮತೂೆುೆಂದ್ತ ಗರಿ 
ಮೂಡತವುದ್ಕೆೆ ಸನದ್ಾವನಗತತ್ುದೆ. ಈ ಸದ್ನದ್ ಅತ್ಾೆಂತ್ ಹಿರಿಯ ಸದ್ಸಾರನಗಿ, ಹತ್ತು ಹಲವನರತ 
ಜವನಬನುರಿಗಳನತನ ನಿವಾಹಿಸ್ವ, ಎಲಿರ ಸನೆೋಹ ಮತ್ತು ವಿಶನಿಸವನತನ ಗಳಿಸ್ವರತವ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷ 
ಮತ್ತು ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷವನೆನದೆೋ, ಯನವುದೆೋ ಭೋೆದ್ವಿಲಿದೆ ಈ ದಿನ ಅವಿರೂೆೋಧವನಗಿ ತ್ಮಾನತನ 
ಸಭನಪತಿಗಳರ್ನನಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ನಡಿರತವ ಆಡಳಿತ್ ಮತ್ತು ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ಎಲಿ ಸದ್ಸಾರಿಗೂ 
ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ಗಳನತನ ಸಲ್ಲಿಸತತಿುದೆುೋರೆ್. ಹಿರಿಯ ಸದ್ನ ಎೆಂದ್ತ ಕರಯೆಲಪಡತವ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ 
ಪರಿಷತಿುನ ಎಲಿ ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರತಗಳು ಹಿರಿತ್ನವನತನ ಪರದ್ಶ್ಾಸ್ವದನುರೆ. ಅದ್ಕನೆಗಿ ರ್ನನತ ಮತೊುಮಾ 
ಧನಾವನದ್ಗಳನತನ ಅಪಿಾಸತತಿುದೆುೋರ್ೆ.  
 ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ತ್ಮಾನತನ ತ್ಮಾ ಮೊದ್ಲರೆ್ಯ ಚತರ್ನವಣೆಯಿೆಂದ್ಲೂ 
ರೆ್ೂೋಡಿದೆುೋರ್.ೆ 1980ರೆ್ೋ ಇಸವಿಯಿೆಂದ್ ತನವು ತ್ಮಾ ಸನವಾಜನಿಕ ಜಿೋವನವನತನ ಪ್ನರರೆಂಭ್ ಮ್ನಡಿದಿುೋರಿ. 
ಅದ್ಕಿೆೆಂತ್ಲೂ ಮೊದ್ಲತ ತನವು ಶ್ಕ್ಷಕರನಗಿ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಸೆಂರ್ಟರ್ಯೆಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಳೆುಯ ಕೆಲಸಗಳನತನ 
ಮ್ನಡಿ ಎಲಿ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಪಿರೋತಿಗ ೆ ಪ್ನತ್ರರನಗಿರತವುದ್ತ ಎಲಿರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರತವ ವಿಚನರವನಗಿದ.ೆ ತನವು ತ್ಮಾ 
ಮೊದ್ಲರೆ್ಯ ಚತರ್ನವಣಯೆನತನ ತ್ಮಾ ಸಿೆಂತ್ ಶಕಿುಯಿೆಂದ್ ಗೆದ್ತು ಬೆಂದಿದಿುೋರಿ. ಒೆಂದ್ತ ಬನರಿ 
ಸನವಾಜನಿಕ ಜಿೋವನಕೆೆ ತನವು ಕನಲ್ಲಟಿ ಮೋಲೆ ತನವು ಎೆಂದಿಗೂ ಹಿೆಂದಿರತಗಿ ರೆ್ೂೋಡಿಲಿ. ಪರತಿ ಬನರಿ 
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ತನವು ಸಪಧಿಾಸ್ವರತವ ಎಲಿ ಚತರ್ನವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಲೆತವನತನ ಸನಧಿಸ್ವದಿುೋರಿ. ಒೆಂದ್ತ ಚತರ್ನವಣಗೊ 
ಮತೊುೆಂದ್ತ ಚತರ್ನವಣೆಗೂ ಮಧೆಾ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಕನಲನವಧಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಮಾ ಕತ್ಾವಾ ಪರಜ್ಞಯೆಿೆಂದ್ ತ್ಮಾ 
ವಾಕಿುತ್ಿವನತನ ಹೆಚಿಿಸ್ವಕೂೆೆಂಡತ ಬೆಂದಿದಿುೋರಿ. ಪರತಿ ಬನರಿಯೂ ಹೆಚತಿಹೆಚತಿ ಜನರನತನ ಗಳಿಸ್ವಕೊೆಂಡತ 
ಬೆಂದಿದಿುೋರಿ. ನಮಾಲ್ಲಿ anti-incumbency ಎೆಂದ್ತ ಕರಯೆತತೆುೋವೆ. ಯನವುದೆೋ ರಿೋತಿಯ anti-
incumbency ಇಲಿದೆೋ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಸನವಾಜನಿಕ ಜಿೋವನವನತನ ನಡಸೆ್ವದಿುೋರಿ. ತನವು ಸತಮ್ನರತ 42 
ವಷಾಕಿೆೆಂತ್ಲೂ ಹೆಚತಿ ಕನಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ ತ್ಮಾ ರನಜಕಿೋಯ ಜಿೋವನವನತನ ನಡಸೆ್ವಕೂೆೆಂಡತ 
ಬೆಂದಿರತವುದ್ತ ಹೆಚತಿ ಆದ್ಶಾಪ್ನರಯವನಗಿದ ೆಎನತನವ ಮ್ನತ್ನತನ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಇಚೆಛಪಡತತೆುೋರ್ೆ. 
 
                     (ಮತೆಂದ್ತವರಿದಿದೆ) 
(1076) 21.12.2022  11.50 ಪಿಕೆ:ಆರ್ಎನ್ 

ಶ್ರೋ ಬಸವರನಜ ಬೊಮ್ನಾಯಿ (ಮತೆಂದ್ತ): 

ತ್ಮಾ್ ಕನಯಾಶೆೈಲ್ಲ್ ಏರೆ್ೆಂಬತದ್ತ್ ನಮಗೆ್ ಗೂೆತಿುದೆ. ್ ನಿೋವು್ ನಿಮಾ್ ಮತ್ದನರರ್ ಹಿತ್ಚಿೆಂತ್ರೆ್ಯನತನ್
ಮ್ನಡತವೆಂಥವರನಗಿದಿುೋರಿ. ್ ಅಲಿದೆ್ ತನವು್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರನಗಿ್ ತ್ೆಂದಿರತವೆಂತ್ಹ್ ಹತ್ತು-ಹಲವನರತ್
ಬದ್ಲನವಣೆ್ ಇವತ್ತು್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಕ್ೆೋತ್ರಕೆೆ್ ಒೆಂದ್ತ್ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ್ ಸ್ವಾರತೆಯನತನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ;ೆ್ ಸೆಿ ಬಿಲ್ಲಟ್ಟಯನತನ್
ಕೊಟ್ಟಿದೆ.್ ್ ತನವು್ ಶ್ಕ್ಷಕರ್ ಪರತಿನಿಧಿಯನದ್ರೂ್ ಕೂಡ್ ಒಬಬ್ ಆಡಳಿತ್ಗನರರನಗಿ್ ಕೆಲವು್ ಕಠಿಣ್
ನಿಣಾಯಗಳನತನ್ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುುವ್ ಪರಸೆಂಗ್ ಬೆಂದನಗಲೂ್ ಕೂಡ್ ್ ಹಿೆಂದೆ-ಮತೆಂದೆ್ ರೆ್ೂೋಡದೆ,್ ಆ್ ಕಠಿಣ್
ನಿಣಾಯಗಳನತನ್ ಮ್ನಡಿದ್ುರಿೆಂದ್್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಕ್ೆೋತ್ರದ್ಲ್ಲಿ್ ಬಹಳಷತಿ್ ಪರಗತಿಯನತನ್ ಮ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ್ ಸನಧಾವನಗಿದೆ.್್
ಅದ್ತ್ ಶ್ಕ್ಷಕರ್ ವಗನಾವಣೆಯ್ ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿರಬಹತದ್ತ,್ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ್ೆ ಸ್ವಗಬೆೋಕನದ್್ ಸವಲತ್ತುಗಳ್
ವಿಚನರವನಗಿರಬಹತದ್ತ;್ ಹೂೆಸ್ ಶನಲನ-ಕನಲೋೆಜತಗಳನತನ್ ನಿಮ್ನಾಣ್ ಮ್ನಡತವೆಂಥದ್ತು,್ ಅದ್ಕೆೆ್ ಅನತಮತಿ್
ಕೊಡತವೆಂಥದ್ತು್ ಈ್ ರಿೋತಿಯ್ ಹತನುರತ್ ದನಖ್ಲೆಗಳ್ ಕೆಲಸ್ ಮ್ನಡಿದಿುೋರಿ.್ ್ ನನಗನಿಸತವ್ ಹನಗೆ,್
ಸನಿತ್ೆಂತ್ರಯ್ ನೆಂತ್ರದ್್ ಕರ್ನಾಟಕದ್ಲ್ಲಿ್ ಒಬಬ್ ಜನ್ ಪರತಿನಿಧಿ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಕ್ೆೋತ್ರಕೆೆ್ ಒೆಂದ್ತ್ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ್
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ಅಪ್ನರವನದ್ೆಂತ್ಹ್ ಕೂೆಡತಗೆಯನತನ್ ಕೊಟತಿ,್ ಶ್ಕ್ಷಣದ್್ ಅಭಿವೃದಿಿಗೆ,್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಗ್ೆ ಕನರಣಿೋಭ್ೂತ್ರನಗಿದ್ುರ್ೆ
ಅದ್ತ್ ಮ್ನನಾ್ ಬಸವರನಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿಯವರತ್ ಎೆಂದ್ತ್ ಅತ್ಾೆಂತ್್ ಹೆಮಾಯಿೆಂದ್್ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ್
ಇಷಿಪಡತತುೆೋರೆ್.್ ರೆ್ೋರ್ ಮ್ನತ್ತ್ ಮತ್ತು್ ನಿಷೂಾರವನಗಿ್ ಕೆಲವು್ ವಿಚನರಗಳನತನ್ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವೆಂತ್ಹ್
ಸಿಭನವವನಗಿದ್ುರೂ್ ಹೃದ್ಯದ್ಲ್ಲಿ್ ಯನರೆೋ್ ಒಬಬ್ ವಾಕಿುಯ್ ಬಗೆೆ ್ ಸಣಣ್ ಕಲಾಶ್ ಇಲಿದೆೋ್ ತನವು್
ನಡದೆ್ತಕೊಳುುತಿುೋರಿ.್ ್ ಹಿೋಗನಗಿ್ ಬಹಳಷತಿ್ ಮಿತ್ರರನತನ,್ ಗೆಳೆಯರನತನ್ ಪಡದೆ್ತಕೊೆಂಡಿದಿುೋರಿ.್ ್ ತನವು್ ಎಲನಿ್
ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳ್ ಜೊತ್ೆ ಆತಿೀಯರನಗಿರತತಿುೋರಿ.್ ್ ಆದ್ುರಿೆಂದ್್ ಮ್ನನಾ್ ಬಸವರನಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿಯವರತ್
ಯನವುದೆೋ್ ಪಕ್ಷದ್ಲ್ಲಿದ್ುರತ್ ಅವರ್ ಕೆಲಸ್ ನಡಯೆತತ್ುದೆ.್ ್ ಆಕಡ್ೆ ಇದನುಗ್ ಅಥವನ್ ಈಕಡ್ೆ ಇದನುಗಲೂ್
ತ್ಮಾ್ ಕೆಲಸಗಳನತನ್ ಮ್ನಡಿಸ್ವಕೂೆಳುುತನುರೆ.್ ್ ಎಲನಿ್ ಮತ ಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳ್ ಜೊತೆ್ ಅತ್ಾೆಂತ್್
ಆತಿೀಯರನಗಿರತವೆಂತ್ಹ್ ಗತಣವನತನ್ ಅವರತ್ ಹೊೆಂದಿದನುರೆ.್ ್ ಒಬಬ್ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರ್ ಜೊತೆಗೆ್ ಗೆಳತೆ್ನ್
ಇದನುಗ,್ ಅದೆೋರಿೋತಿ್ ಮ್ನಜಿ್ ಮತ್ತು್ ಹನಲ್ಲ್ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳ್ ಜೊತೆಗೆ್ ಆತಿೀಯರನಗಿರತತಿುದ್ತು,್ ಯನರಿಗೂ್್
ಬೆೋಜನರನಗತವೆಂತೆ್ ನಡದೆ್ತಕೊೆಂಡಿಲಿ.್ ್ ಇದೂೆೆಂದ್ತ್ ಕಲೆ್ ನಿಮಾಲ್ಲಿದೆ್ ಎೆಂದ್ತ್ ರ್ನನತ್ ಹೆೋಳಲೆೋಬೆೋಕತ. ್್
ಇದ್ರ್ ಗತಟತಿ್ ನಮಾಲಿರಿಗೂ್ ಹೆೋಳಿದ್ರೆ್ ನಮಗೂ್ ಒಳೆುಯದನಗತತ್ುದೆ.್ ್ ನಮಾದ್ತ್ ಹೆೋಗೆೆಂದ್ರ,ೆ್ ಆಡಳಿತ್್
ಪಕ್ಷದ್ಲ್ಲಿದನುಗ್ ನಮಾ್ ಕೆಲಸಗಳನತನ್ ಮ್ನಡಿಸ್ವಕೂೆಳುುತೆುೋವೆ;್ ಆದ್ರೆ್ ವಿರೂೆೋಧ್ ಪಕ್ಷದ್ಲ್ಲಿದನುಗ್ ಹೆೋಗೆ್ ಕೆಲಸ್
ಮ್ನಡಿಸ್ವಕೂೆಳುಬೋೆಕತ್ ಎನತನವುದ್ತ್ ಗೂೆತನುಗತವುದಿಲಿ.್ ್ ಆದ್ರೆ್ ನಿೋವು,್ ಎಲೆಿೋ್ ಇದ್ುರೂ್ ಕೆಲಸ್
ಮ್ನಡಿಸ್ವಕೂೆಳುುವೆಂಥದ್ತು,್ ಅದ್ರಲೂಿ್ ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಕ್ೆೋತ್ರಕೆೆ್ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಿೆಂತೆ್ ಕೆಲಸಗಳನತನ್ ದ್ಕ್ಷತೆಯಿೆಂದ್್
ಮ್ನಡಿಸ್ವಕೂೆೆಂಡಿರತವೆಂಥದ್ತು್ ನಮಗೆ್ ಗೊತಿುದೆ.್ ್ ತನವು್ ಬನಗಲಕೊೋಟೆ್ ಜಿಲೆಿಯವರನದ್ರೂ್ ತ್ಮಾ್
ಬದ್ತಕಿನ್ ಹೆಚಿಿನ್ ್ ಸಮಯವನತನ್ ಹತಬಬಳಿುಯಲ್ಲಿ್ ಕಳೆದಿದಿುೋರಿ.್ ್ ಹತಬಬಳಿುಯ್ ಅಭಿವೃದಿಿಗೆ್ ತ್ಮಾದೋೆ್ ಆದ್್
ಕೊಡತಗೆ್ ಕೂೆಟ್ಟಿದಿುೋರಿ.್ ್ ಹತಬಬಳಿು ಯ್ ಸನವಾಜನಿಕ್ ಜಿೋವನದ್ಲೂಿ್ ಕೂಡ್ ಬಹಳ್ ಸನೆೋಹಪರವನಗಿ್ ಮಹತ್ಿದ್್
ಪ್ನತ್ರ್ ವಹಿಸ್ವದಿುೋರಿ.್ ್ ಹತಬಬಳಿುಯ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಲ್ಲಿ್ ತ್ಮಾ್ ಕೊಡತಗೆ್ ಬಹಳಷತಿ್ ಇದೆ.್ ್ ಅಲಿದೆೋ್ ಉತ್ುರ್
ಕರ್ನಾಟಕದ್್ ಧವನಿಯನಗಿ್ ಕೂಡ್ ತನವು್ ಹಲವನರತ್ ಬನರಿ್ ಕೆಲಸ್ ಮ್ನಡಿದಿುೋರಿ.್ ್ ಸರ್ನಾನಾರತ್ ಕನನೂನತ್
ಸಚಿವರನಗಿದನುಗ,್ ಹತಬಬಳಿುಗೆ್ ಕನನೂನತ್ ವಿಶಿವಿದನಾಲಯ್ ತ್ರತವಲ್ಲಿ್ ್ ಪರಮತಖ್್ ಪ್ನತ್ರವನತನ್ ವಹಿಸ್ವದ್ುರತ್
ಎನತನವುದ್ನತನ್ ಈ್ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ್ ರೆ್ನಪಿಸ್ವಕೂೆಳುುತುೆೋರೆ್.್ ್ ಧನರವನಡಕೆೆ್ “ಸೈೆನಾ್್ ಸ್ವಟ್ಟ”್ ಎೆಂದ್ತ್ ಹೆಸರತ್
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ಬರತವುದ್ಕೆೆ್ ತನವು್ ಕನರಣರನಗಿದಿುೋರಿ.್ ್ ಆ್ ಭನಗದ್್ ಹತ್ತು-ಹಲವನರತ್ ಜಿಲೆಂತ್್ ಸಮಸೆಾಗಳ್ ಹೊೋರನಟಕೆೆ್
ಧವನಿಯನಗಿ್ ಕೆಲಸ್ ಮ್ನಡಿದಿುೋರಿ.್ ್ ನಮಾ್ ಜೊತ್ೆ ಬಹಳ್ ಒಳುೆಯ್ ರಿೋ ತಿಯ್ ಸಹಕನರವನೂನ್ ಕೂಡ್
ಕೊಟ್ಟಿದಿುೋರಿ.್ ್ ನಮಾ್ ಭನಗದ್್ ಅಭಿವೃದಿಿ್ ಕೆಲಸದ್ಲ್ಲಿ್ ತನವು್ ಪಕ್ಷವನತನ್ ಮಿೋರಿ್ ತ್ಮಾ್ ನಿಲತವನತನ್
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ್ ಆ್ ಜನರಿಗೆ್ ರ್ನಾಯವನತನ್ ಕೊಡತವ್ ಕೆಲಸವನೂನ್ ಮ್ನಡಿದಿುೋರಿ.್ ತನವು್ ೪೨್ ವಷಾಗಳ್
ಅಪ್ನರವನದ್ೆಂತ್ಹ್ ವಿಧನನಮೆಂಡಲದ್್ ಅನತಭ್ವವನತನ್ ಹೊೆಂದಿದಿುೋರಿ.್ ್ ಈಗ್ ಇರ್ೂೆನೆಂದ್ತ್ ೬್ ವಷಾ್
ಎೆಂದ್ರೆ,್ ಒಟತಿ್ ೪೮್ ವಷಾಗಳ್ ಅನತಭ್ವವನಗತತ್ುದೆ.್ ್ ಹಿೆಂದ್ೆ ಮ್ನನಾ್ ಟ್ಟ.ಎನ್.ನರಸ್ವೆಂಹಮೂತಿಾಯವರತ್
೫್ ಸಲ್ ಎೆಂಎಲ್ಸ್ವ್ ಆಗಿ್ ಆರಿಸ್ವ್ ಬೆಂದಿದ್ುರತ.್ ್ ತನವು್ ಆ್ ದನಖ್ಲೆಯನತನ್ ಮತರಿದ್ತ್ ಬಹಳ್ ದಿವಸವನಗಿದೆ.್್
ಬಹತತೆೋಕ್ ಇವರ್ ದನಖ್ಲೆಯನತನ್ ಮತರಿಯಬೆೋಕನದ್ರೆ್ ಇನೂನ್ ೫೦್ ವಷಾವನಗಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ.್್
ಅೆಂಥವರತ್ ಈಗಿನಿೆಂದ್ಲೋೆ್ ಈ್ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ್ ಪರಯತ್ನ್ ಮ್ನಡಬೆೋಕನಗತತ್ು ದೆ.್ ್ ಪರಸತುತ್್ ವಿಶೆೋಷ್ ದನಖ್ಲೆಯನತನ್
ತ್ಮಾ್ಹೆಸರಿಗ್ೆಮ್ನಡಿಕೊೆಂಡಿದಿುೋರಿ.್್ಅಲಿದೆೋ್ಬೆಳಗನವಿ್ಅಧಿವೆೋಶನದ್ಲ್ಲಿ್ತನವು್ಸಭನಪತಿಯನಗಿರತವುದ್ತ್
ಇರ್ೂೆನೆಂದ್ತ್ ವಿಶೋೆಷವನಗಿರತವೆಂಥದನುಗಿದೆ.್ ್ ಉತ್ುರ್ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಭನಗದ್ವರನಗಿರತವ್ ತನವು್
ಬೆಳಗನವಿಯಲ್ಲಿ್ ನಡಯೆತವ್ ಅಧಿವೆೋಶನದ್ಲ್ಲಿ್ ಸಭನಪತಿಗಳನಗಿ್ ಕೆಲಸ-ಕನಯಾ್ ಮ್ನಡತವೆಂಥದ್ತು್
ನಮಾಲಿರಿಗೂ್ ಸೆಂತೂೆೋಷ್ ತ್ೆಂದಿದ.ೆ್ ್ ತ್ಮಾ್ ಈ್ ಒೆಂದ್ತ್ ಸನಾನದಿೆಂದ್್ ಈ್ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ್ ಅಥಾಪೂಣಾವನದ್್
ಚಚೆಾಯನಗಿ,್ ಜನ್ ಸಪೆಂದ್ರೆ್ಯ್ ನಿಣಾಯವನಗಿ,್ ಜನರ್ ಹತ್ತು-ಹಲವನರತ್ ಸಮಸೆಾಗಳಿಗೆ್ ಪರಿಹನರ್
ದೊರಕಿ,್ ಸಮಗರ್ ಕರ್ನಾಟಕದ್್ ಅಭಿವೃದಿಿಗೆ್ ಭ್ದ್ರ್ ಅಡಿಪ್ನಯವನತನ್ ಹನಕತವ್ ಕೆಲಸ್ ತ್ಮಾ್ ರೆ್ೋತ್ೃತ್ಿದ್ಲ್ಲಿ,್
ಈ್ ಸಭನಪತಿಯವರ್ ಸನಾನದಿೆಂದ್್ ಆಗಲ್ಲ.್ ್ ರ್ನಾಯಸಮಾತ್್ ಆಗಿರತವೆಂತ್ಹ್ ವಿಚನರಗಳು,್ ರ್ನಾಯ್
ಸಮಾತ್ವನಗಿರತವೆಂತ್ಹ್ ಪ್ೂೆರಸ್ವಡಿೆಂಗಾ್ಗಳು್ ನಡದೆ್ತ್ ಒೆಂದ್ತ್ ಮ್ನದ್ರಿ್ ಆಗಬೋೆಕತ.್ ್ ಹಿರಿಯರ್ ಮರ್್ೆ
ಎೆಂದ್ತ್ ಏನತ್ ಹೋೆಳುತೆುೋವಯೆೋ್ ಆ್ ಹಿರಿತ್ನವನತನ್ ಉಳಿಸ್ವಕೂೆೆಂಡತ,್ ಆ್ ಹಿರಿತ್ನಕೆೆ್ ಇನನಷತಿ್ ಮರಗತ್
ಬರತವ್ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ್ ಕನಯಾಕಲನಪಗಳು್ ತ್ಮಾ್ ಅಧಾಕ್ಷತಯೆಲ್ಲಿ್ ಆಗಲ್ಲ್ ಎೆಂದ್ತ್ ಶತಭ್್ ಹನರೆೈಸತತುೆೋರೆ್;್
ಸದ್ನದ್್ ಎಲನಿ್ ಸದ್ಸಾರಿಗೂ್ ಕೂಡ್ ಶತಭ್ವನತನ್ ಕೂೆೋರಿ್ ತ್ಮಗೆ್ ಮತೂೆುಮಾ್ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್್ ಕೊೋರಿ್ ನನನ್
ಮ್ನತ್ತಗಳನತನ್ಮತಗಿಸತತೆುೋರ್ೆ. 
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 ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 
ಒೆಂದ್ಥಾದ್ಲ್ಲಿ ಶ್ಕ್ಷಕರೂೆಬಬರತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮೆಂತಿರಯನಗಿ, ಮೂರರೆ್ಯ ಸಲ ಸಭನಪತಿ ಆಗತತಿುರತವುದ್ತ 
ಕರ್ನಾಟಕದ್ಲ್ಲಿ ಮ್ನತ್ರವಲಿ ಇಡಿೋ ಭನರತ್ ದೆೋಶದ್ ಮಟಿದ್ಲೂಿ ಒೆಂದ್ತ ದನಖ್ಲಯೆನಗಿದೆ.  ಇದ್ತ 
ಇತಿಹನಸಕೂೆ ಕೂಡ ಸೋೆರಿಹೊೋಗಿದ.ೆ  ಬಹತತೆೋಕ ೮ ಬನರಿ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಶನಸಕರನಗಿ ನಿೋವು 
ಕೆಂಡತಕೊೆಂಡಿರತವೆಂತ್ಹ ರನಜಕನರಣದ್ ಮ್ನಗಾದ್ಶಾನಗಳು, ಹೆಚತಿ-ಕಡಿಮ ೪೨ ವಷಾಗಳನತನ 
ಪೂರೈೆಸ್ವದ್ೆಂತ್ಹ ಇತಿಹನಸ ಅವಿಸಾರಣಿೋಯವನಗಿದ.ೆ  ಮ್ನನಾ ಬಸವರನಜ ಹೊರಟ್ಟಿಯವರ ಸನಧರೆ್ 
ಯನವರಿೋತಿ ಇದೆ ಎೆಂದ್ರ,ೆ ಮತೊುಬಬ ಈ ಸನಧರೆ್ಯನತನ ಮ್ನಡತತೆುೋರ್ೆೆಂದ್ತ ಯೋಚಿಸತವುದ್ತ 
ಊಹೆಯೆಂತನಗತತ್ುದೆ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ರ ೆತ್ಪ್ನಪಗಲನರದ್ತ.  ತ್ಮಾ ಸನಧರೆ್ಯ ಹನದಿ ಒೆಂದ್ತ ದ್ೃಷಿಿಯಲ್ಲಿ 
ರೂೆೋಚಕವನದ್ತದ್ತ ಎನತನವುದ್ನತನ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಒಪಿಪಕೊಳುುತೆುೋವೆ.  ಅಷ್ೆಿೋ ಸೂೂತಿಾದನಯಕವನಗಿತ್ತ ು 
ಎನತನವುದ್ನತನ ಅಲಿಗಳಯೆತವುದ್ಕೆೆ ಸನಧಾವಿಲಿ.  ಈ ಎಲನಿ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸತದಿೋರ್ಾವನದ್ೆಂತ್ಹ 
ರನಜಕನರಣದ್ ಅನತಭ್ವ ನಮಾ ಸದ್ನಕೆೆ ಸ್ವಕಿೆ ಮತೂೆುಮಾ ತನವು ಸಭನಪತಿಯನದ್ ಕನರಣಕೆೆ ಸದ್ನದ್ 
ಪರವನಗಿ, ಸಕನಾರದ್ ಪರವನಗಿ, ರ್ನಡಿನ ಜನತೆಯ ಪರವನಗಿ ಈ ರ್ನಾಯ ದೆೋಗತಲದ್ಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಷಿ 
ಅವಕನಶ ಪಡದೆ್ೆಂತ್ಹ, ಹಿರಿತ್ನವನತನ ಹೊೆಂದಿರತವೆಂತ್ಹ ತ್ಮಗೆ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ 
ಸಲ್ಲಿಸತತಿುದೆುೋವ.ೆ  ಪರಜನಪರಭ್ತತ್ಿದ್ ಬೆೋರತಗಳು ಗಟ್ಟಿಯನಗಬೆೋಕನದ್ರೆ ನಿರೆಂತ್ರವನದ್ ಶರಮ ಮತ್ತು 
ಜನತ್ೆಂತ್ರ ವಾವಸಾೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ನರವನದ್ ನೆಂಬಿಕ,ೆ ಆಳವನದ್ ಅಧಾಯನ, ಸೆಂವಿಧನನದ್ ಆಶಯಗಳನತನ 
ಅಥಾ ಮ್ನಡಿಕೊೆಂಡತ ಈ ಸದ್ನವನತನ ಮತನನಡಸೆತವುದ್ಕೆೆ ಹಚೆತಿ ಶಕಿು ಬರತತ್ುದೆ ಎೆಂಬತದ್ನತನ ತ್ಮಾ 
ಮೂಲಕ ತಿಳಿದ್ತಕೂೆೆಂಡಿದುೆೋವೆ.  ನಿಮಾ ಇಡಿೋ ರನಜಕನರಣದ್ ಅನತಭ್ವ ಮತ್ತು ವಿವೆೋಚರೆ್ ನಮಾ ಸದ್ನಕೆೆ 
ಸ್ವಕಿೆ ಸದ್ನದ್ ಕನಯಾಕಲನಪಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ರ್ನಡಿನ ಜನತೆಯ ಸಮಸೆಾಗಳು ಪರಿಹನರ ಆಗತವುದ್ತ 
ಒೆಂದ್ತ ಅಪೂವಾವನದ್ ಕೆಲಸವನಗಿದ.ೆ  ಈ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಾೆಂತ್ಹ ಅನತಭ್ವಿಗಳೊಬಬರತ 
ಸಭನಪತಿಗಳನಗಿ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿ ಈ ಸದ್ನಕೆೆ ಮತ್ತು ರನಜಾಕೆೆ ಮ್ನಗಾದ್ಶಾನ ಕೂೆಡತವೆಂಥದ್ತು ಹೆಮಾಯ 
ವಿಷಯವನಗಿದ.ೆ  ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರನಗಿ ನಿೋವು ತೆಗೆದ್ತಕೊೆಂಡಿರತವೆಂತ್ಹ ಕಠಿಣವನದ್ ನಿಲತವು ಇವತ್ೂು 
ಕೂಡ ಆ ಕ್ೋೆತ್ರಕೆೆ ರ್ನಾಯವನತನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ ಅರೆ್ೋಕ ಸಮಸೆಾಗಳನತನ ಪರಿಹನರ 
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ಮ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಮ್ನಗಾಸೂಚಿಯನಗಿದೆ ಎೆಂಬತದ್ನತನ ರ್ನವು ಅಲಿಗಳೆಯವುದ್ಕೆೆ ಸನಧಾವಿಲಿ.  ಈ 
ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸದ್ನದ್ ಸಭನಪತಿಯನಗಿ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿ, ಎಲನಿ ಅನತಭ್ವಗಳನತನ ಹೆಂಚಿಕೂೆೆಂಡತ, 
ಸದ್ನದ್ ಸನಮಥಾಾವನತನ ಹೆಚಿಿಸ್ವ, ಗತಣನತ್ಾಕವನದ್ೆಂತ್ಹ ವಿಷಯಗಳು ಚಚಾೆಯನಗಿ, ಈ ಸದ್ನದ್ 
ಮೂಲಕ ರನಜಾದ್ ಜನತೆಯ ಸಮಸೆಾಗಳು ಪರಿಹನರ ಆಗಬೋೆಕತ ಎನತನವ ಆಶಯಗಳೆೋನಿವೆ, ಅದ್ತ ತ್ಮಾ 
ಮೂಲಕ ಆಗತತ್ುದೆ ಎನತನವುದ್ತ ನಮಾ ನೆಂಬಿಕೆಯನಗಿದೆ.  ರನಜಕನರಣದ್ ಬಗೆೆ, ರನಜಕಿೋಯ ವಾವಸೆಾಗಳ 
ಬಗೆೆ ಇವತ್ತು ಅರೆ್ೋಕ ರಿೋತಿಯ ಚಚೆಾಗಳು ಜನಸನಮ್ನನಾರಲ್ಲಿ,  ಸದ್ನದ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೂೆರಗೆ 
ಆಗತತಿುದೆ.   

          (ಮತೆಂದ್ತ . . .) 

(೧೦೭೭) ೨೧-೧೨-೨೦೨೨ ೧೧.೫೦ ಡಿಎಸ-ಆರ್ಎನ್ 

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಮತೆಂದ್ತ):- 

ಮ್ೌಲನಾಧನರಿತ್ ರನಜಕನರಣ ಮ್ನಡತವೆಂತ್ಹ ಜನಸೆಂಖೆಾ ಹೆಚತಿ ಬೆೋಕತ.  ಆಡಳಿತ್ 
ಪ್ನರದ್ಶಾಕವನಗಿರಬೆೋಕತ, ವಸತುನಿಷಾ ವಿಷಯದ್ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾಯನಗಬೆೋಕತ.  ಪರಜನಪರಭ್ತತ್ಿದ್ಲ್ಲಿ 
ಟ್ಟೋಕೆಯನತನ ಕೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಆಗದಿರತವೆಂತ್ಹ ಮ್ನನಸ್ವಕತ ೆ ಯನರಿಗೂ ಬರಬನರದ್ತ.  ಆಡಳಿತ್ 
ಪಕ್ಷದ್ಲ್ಲಿದ್ುವರತ ಕೂಡ ಪರತಿಪಕ್ಷದ್ ಟ್ಟೋಕೆಗಳನತನ, ಟ್ಟಪಪಣಿಗಳನತನ, ಅದ್ರ ಮ್ೌಲಾಗಳನತನ, ಅವರ ಯೋಚರೆ್, 
ಚಿೆಂತ್ರ್ೆಗಳನತನ ಅಥಾ ಮ್ನಡಿಕೊೆಂಡತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಸಕನಾರ ಮ್ನಗಾದ್ಶಾನಗಳನತನ  ಪಡದೆ್ತ 
ಸಮಸೆಾಗಳನತನ ಪರಿಹನರ ಮ್ನಡಬೋೆಕೆನತನವ ಸೆಂವಿಧನನದ್ ಆಶಯಕೆೆ ಒತ್ತು ಕೊಟತಿ ಕೆಲಸ 
ಮ್ನಡತವೆಂತ್ಹ ಶಕಿು ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ತ್ಮಾ ಅನತಭ್ವದ್ ಮೂಲಕ ಹಚೆತಿತ್ುದೆ ಎೆಂದ್ತ ರ್ನವಲೆಿ 
ನೆಂಬಿಕೊೆಂಡತ ಬಹಳ ಪಿರೋತಿಯಿೆಂದ್ ತನವು ಆಯ್ಕೆಯನಗಿರತವುದ್ನತನ ಎಲನಿ ಸದ್ಸಾರ ಪರವನಗಿ ರ್ನನತ 
ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸತತೆುೋರ್.ೆ  ರ್ನನತ ವಿರೂೆೋಧಪಕ್ಷಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಕನಾರದ್ ಪರವನಗಿ 
ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸಬೋೆಕನದ್ ಅವಶಾಕತೆ ಮತ್ತು ಅನಿವನಯಾತೆಗಳಿವೆ.  ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಸೆಂಖನಾಬಲ 
ಏರೆ್ೋ ಇದ್ುರೂ ಕೂಡ ತ್ಮಾನತನ ಅವಿರೊೋಧವನಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ನಡಿಕೂೆಳುುವುದ್ಕೆೆ ಅವಕನಶ ಕೊಟಿವರತ 
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ವಿರೂೆೋಧಪಕ್ಷದ್ವರತ.  ಹನಗನಗಿ ರ್ನನತ ಸಕನಾರದ್ ಪರವನಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸತತೆುೋರ್ೆ. 
ತ್ಮಾ ಮ್ನಗಾದ್ಶಾನದ್ ಮೂಲಕ ಈ ಸದ್ನ ಇಡಿೋ ದೆೋಶಕೆೆ ಮತ್ತು ರನಜಾಕೆೆ ಮ್ನಗಾದ್ಶಾನ ಮತ್ತು 
ಮ್ನಗಾಸೂಚಿಯನಗತವೆಂತ್ಹ ಅವಕನಶಗಳು ನಮಗ ೆ ಸ್ವಗಲ್ಲ.  ಎಲಿರನತನ ಒಟನಿಗಿ, ಒೆಂದನಗಿ 
ಕೊೆಂಡೊೋಯತಾವೆಂತ್ಹ ಗತಣ ತ್ಮಗೆ ಕರಗತ್ವನಗಿದೆ.  ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತ್ಮಾ ಅನತಭ್ವಗಳ ಹೆಂಚಿಕ ೆ
ನಮಗೆಲಿರಿಗೂ ಆಗಲ್ಲ.  ಈ ಸದ್ನದ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ತ್ಮಾ ಮ್ನಗಾದ್ಶಾನಗಳ ಮೂಲಕ ರನಜಾದ್ 
ಜನತೆಗೆ ಒಳಿತ್ತ ಮ್ನಡತವೆಂತ್ಹ ನಮಾ ಒಟತಿ ಕನಯಾಕರಮಕೆೆ ಅವಕನಶ ಸ್ವಗಲ್ಲ ಎೆಂದ್ತ ಹನರೆೈಸ್ವ ಈ 
ಸದ್ನದ್ ಪರವನಗಿ, ಸಕನಾರದ್ ಪರವನಗಿ, ಗೌರವನನಿಿತ್ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು ತ್ಮಗ ೆ ಹೆೋಳಿರತವೆಂತ ೆ ಈ 
ರನಜಾದ್ ಪರವನಗಿ ಜನತೆಯ ಪರವನಗಿ ತ್ಮಗೆ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ಗಳನತನ ಸಲ್ಲಿಸತತೆುೋರೆ್.  

 ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ ್(ವಿರೊೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ತ್ಮಗ ೆ
ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸತವುದ್ಕಿೆೆಂತ್ ಮೊದ್ಲತ ಹೆಂಗನಮಿ ಸಭನಪತಿಗಳನಗಿದ್ುೆಂತ್ಹ ಮ್ನನಾ ರರ್ುರ್ನಥ 
ರನವ್ ಮಲನೆಪೂರಯೆವರಿಗೆ ರ್ನನತ ಧನಾವನದ್ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಇಚೆಛಪಡತತಿುದೆುೋರೆ್.  ಮೊಟಿ ಮೊದ್ಲರೆ್ೋ 
ಬನರಿಗ ೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕನಶ ಸ್ವಕಿೆದನಗ ಬಹಳಷತಿ ಜನ ಯೋಚರೆ್ ಮ್ನಡತತಿುದ್ುರತ, ಹೂೆಸದನಗಿ 
ಬೆಂದಿರತ್ಕೆೆಂಥವರತ ಯನವ ರಿೋತಿ ಸದ್ನವನತನ ನಡಸೆತತನುರ,ೆ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ವರನತನ ಯನವ ರಿೋತಿ 
ರೆ್ೂೋಡಿಕೂೆಳುುತನುರೆ, ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ್ ಬಗೆೆ ಯನವ ರಿೋತಿ ನಿಲತವು ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುುತನುರೆೆಂದ್ತ ಯೋಚರ್ ೆ
ಮ್ನಡಿದನಗ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಸಭನಪತಿಯನಗಿ ಕನಯಾನಿವಾಹಿಸ್ವದನಗ ಕೆೋವಲ ಸದ್ನದ್ ಸದ್ಸಾರೆೋ ಅಲಿ, 
ಹೊರಗ ೆ ಕೂಡ ಅವರತ ಕನಯಾನಿವಾಹಣ ೆ ಮ್ನಡತತಿುರತವುದ್ನತನ ಎಲಿರೂ ಕೂಡ ಅಭಿನೆಂದಿಸ್ವದನುರ,ೆ 
ಶನಿಘಿಸ್ವದನುರ.ೆ  ಇದ್ಕೆೆ ಕನರಣವೆೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ ಯನವನಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರತ ನಗತಮತಖ್ದ್ಲ್ಲಿರತತಿುದ್ುರತ.  
ತನವು ನಗತಮತಖ್ದ್ಲ್ಲಿರತವುದಿಲಿ ಎೆಂದೆೋನೂ ಅಲಿ, ತನವು ಕೂಡ ಯನವನಗಲೂ ನಗತತಿುರತತಿುೋರಿ.  
ಅವರತ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಹಚೆತಿ ಚಚೆಾಯನಗಲ್ಲ ಎೆಂದ್ತ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ವರಿಗೆ ಹೆಚಿಿನ ಅವಕನಶಗಳನತನ 
ಕೊಟ್ಟಿದ್ುರತ.  ಅವರಿಗೆ  ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಪರವನಗಿ ಹೃತ್ೂಪವಾಕ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ಗಳನತನ ಸಲ್ಲಿಸತತೆುೋರ್ೆ. 
ಈಗನಗಲೆೋ ಮ್ನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು, ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಹೆೋಳಿದ್ ಹನಗೆ ತನವು ಬಹಳ ಹಳೆೋಯ 
ಸದ್ಸಾರನಗಿದಿುೋರಿ.  Old is Gold ಎನತನವ ಹನಗೆ ತ್ಮಾನತನ ಸವನಾನತಮತ್ದಿೆಂದ್ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ 
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ಹಲವನರತ ಕನರಣಗಳಿವೆ.  ಒೆಂದ್ತ ಪರೆಂಪರ ೆParliamentary System  ನಲ್ಲಿ ಸಭನಧಾಕ್ಷರತ ಮತ್ತು 
ಸಭನಪತಿಗಳನದನಗ ತ್ಮಾ  ಪಕ್ಷದ್ ಸದ್ಸಾತ್ಿಕೆೆ ರನಜಿೋರ್ನಮ ಕೊಡತ್ಕೆೆಂಥದ್ುನತನ ರ್ನವು ರೆ್ೂೋಡಿದೆುೋವೆ.  
ಆ ಪರೆಂಪರ ೆಇಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ನರರೆಂಭ್ವನಗಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ವಿನೆಂತಿ ಮ್ನಡತತೆುೋರೆ್.  ತನವು 
ಸದ್ನದ್ ಪಿೋಠದ್ಲ್ಲಿದನುಗ ಪಕ್ನತಿೋತನವನಗಿ  ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷ, ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ವರಲೆಿರೂ ಕೂಡ ಸಮ್ನನರತ.  
ಏಕೆೆಂದ್ರ ೆ ತನವು ಸದ್ನವನತನ ನಡಸೆತ್ಕೆೆಂಥವರತ.  ಒೆಂದ್ತ ರಚರ್ನತ್ಾಕವನದ್ ಚಚೆಾಯನಗಬೆೋಕನದ್ರೆ 
ತ್ಮಾ ಮಧಾಸ್ವಾಕೆ ಬಹಳ ಮತಖ್ಾ.  ಅೆಂದ್ರೆ Umpire ಎೆಂದ್ತ ಏನತ ಹೆೋಳುತನುರಲನಿ Third Umpire  
ಆಗದ ೆ  ರೆ್ೋರವನಗಿ Umpire ಆಗಿ ಕನಯಾ ನಿವಾಹಿಸತ್ಕೆೆಂಥವರತ.  ನನಗ ೆ ಬಹಳ ಸೆಂತೂೆೋಷವನದ್ 
ವಿಚನರವೆೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ, ತನವು ರನಜಕನರಣಕೆೆ ಬರತವುದ್ಕಿೆೆಂತ್ ಮೊದ್ಲತ ಒಬಬ ಕಿರೋಡನಪಟತವನಗಿ ರ್ನನತ 
ರೆ್ೂೋಡಿದೆುೋರ್.ೆ ಭನರತಿೋಯ ಜನತನ ಪಕ್ಷದ್ ಕಛೆೋರಿ ಮತೆಂದ ೆ ಇರತ್ಕೆೆಂಥ ಕಿರೋಡನೆಂಗಣದ್ಲ್ಲಿ ತನವು 
Floodlight Kabaddi ಆಡತವುದ್ಕೆೆ ಬೆಂದ್ವರತ.  ತ್ದ್ನೆಂತ್ರ ೧೯೮೦ ರಲ್ಲಿ ರ್ನವೆಲಿರೂ ಕೂಡ ಯತವ 
ಕನೆಂಗೆರಸ್ NSUI, ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೋತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ೧೯೮೦ ರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯನದನಗ ಯತವ ಕನೆಂಗರೆಸ್ ಮತ್ತು ವಿದನಾರ್ಥಾ 
ಸೆಂರ್ಟರ್ಯೆಲ್ಲಿ ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಅಲಿ, ಇಡಿೋ ರನಷರದ್ಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ತುೆಂಗ ಸನಾನದ್ಲ್ಲಿದ್ುೆಂಥವರತ.  ಆ 
ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನವು ರೆ್ೂೋಡತತಿುದೆುವು, ಮ್ನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು ಹೆೋಳಿದ್ ಹನಗ ೆ ಹೊೋರನಟ ಮ್ನಡಿ 
ತ್ಮಾ ಸಿೆಂತ್ ಶಕಿುಯಿೆಂದ್ ಆರಿಸ್ವ ಬೆಂದನಗ ಆ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಅಭಿನೆಂದಿಸ್ವರತವುದ್ನತನ ರ್ನವು 
ರೆ್ೂೋಡಿದೆುೋವೆ.  ತ್ದ್ನೆಂತ್ರ ಶ್ರೋ ರನಮಕೃಷಣ ಹೆಗಡೆಯವರ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದಿುೋರಿ.  ಸಭನರ್ನಯಕರತ 
ಹೆೋಳಿದ್ ಹನಗೆ, ಮ್ೌಲನಾಧನರಿತ್ ರನಜಕನರಣದ್ಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದ್ೆಂಥವರತ. ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ತ್ಮಿಾೆಂದ್ ರ್ನವು ಬಹಳ 
ನಿರಿೋಕ್ೆಯನಿನಟತಿಕೊೆಂಡಿರತತೆುೋವೆ.  ಶ್ರೋ ರನಮಕೃಷಣ ಹೆಗಡೆಯವರ ಇನಿನೆಂಗಾ್ ಮತಗಿದ್ ನೆಂತ್ರ ಆಮೋಲೆ, 
ಶ್ರೋ ಹೆಚ.ಡಿ.ದೆೋವೆೋಗೌಡರವರತ, ಶ್ರೋ ಬೊಮ್ನಾಯಿಯವರತ, ಈ ರಿೋತಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಒಳೆುಯವರ ಹತಿುರ 
ಆಗಿದ.ೆ   ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಸವನಾನತಮತ್ದಿೆಂದ್ ಒಪಿಪಕೂೆಳುಬೆೋಕನಯಿತ್ತ.  ತ್ರಬೋೆತಿ ಬೆೋರಯೆವರ 
ರಿೋತಿಯನಗಿದ್ುರ ೆ ರ್ನವು ಒಪತಪತಿುರಲ್ಲಲಿ. ಅವರ ಮತೆಂದ ೆ candidate ಆಗತತಿುದೆುವು.  ತನವು 
ಪರಜನಪರಭ್ತತ್ಿದ್ಲ್ಲಿ ನೆಂಬಿಕ ೆ ಇಟತಿಕೂೆೆಂಡಿರತವೆಂಥವರತ.  ಸೆಂವಿಧನನದ್ಲ್ಲಿ ನೆಂಬಿಕ ೆ
ಇಟತಿಕೂೆೆಂಡಿರತವೆಂಥವರತ.  ಈ ಸಣಣ ಅನತಭ್ವದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಕೂಡ ರೆ್ೂೋಡಿದೆುೋರ್.ೆ  ತನವು ಸದ್ನದ್ 
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ನಿಯಮ್ನವಳಿಯಲ್ಲಿ ನೆಂಬಿಕ ೆ ಇಟತಿಕೂೆೆಂಡಿರತವೆಂಥವರತ.  ಮ್ನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿದನುರೆ,  
ಸದ್ನ ನಡಯೆತವ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ವರಿಗೆ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಹೆಚಿಿನ ಸಮಯವನತನ 
ಕೊಡಿ.   ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದಿೆಂದ್ ಟ್ಟೋಕೆ, ಟ್ಟಪಪಣಿಗಳು ಬೆಂದನಗ ಆಳುವ ಪಕ್ಷಗಳು ತ್ಡದೆ್ತಕೂೆಳುಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ 
ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಹೆೋಳಿದ್ರತ. ಅದ್ತ ಮೋಲ್ಲೆಂದ್ ಕೆಳಗಡಯೆವರಗೊ ಟ್ಟೋಕೆ, ಟ್ಟಪಪಣಿಗಳನತನ ಎಷತಿ 
ತ್ಡದೆ್ತಕೂೆಳುುತನುರೆೆಂಬತದ್ತ ನನಗ ೆ ಗೊತಿುಲಿ.  ಕಲೆವರೆಂತ್ೂ ಈ ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ ಪತಿರಕನಗೂೆೋಷಿಾಯರೆ್ನೋ 
ಮ್ನಡತವುದಿಲಿ. ಆ ಮಟಿದ್ಲ್ಲಿರತತನುರೆ. ಪರಜನಪರಭ್ತತ್ಿದ್ ಈ ಒೆಂದ್ತ ಕನಲರ್ಟಿದ್ಲ್ಲಿ ತನವು ಮಹತ್ಿವನದ್ 
ಜವನಬನುರಿಯನತನ ನಿಭನಯಿಸಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ.  ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಈ ರನಷರ ಮತ್ತು ರನಜಾ ಕವಲತದನರಿಯಲ್ಲಿ 
ನಿೆಂತಿರತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ  ಕೆಲವರತ ಸೆಂವಿಧನನದ್ ವಿರತದ್ಿ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತತನುರ.ೆ  ಈ ಒೆಂದ್ತ 
ಸೆಂವಿಧನನದ್ ಆಶಯದ್ ವಿರತದ್ಿ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಸದ್ನವನತನ ಪರಶೆನ 
ಮ್ನಡತವೆಂಥದ್ುನತನ ಬಹಳಷತಿ ಸಲ ಕೆೋಳಿದುೆೋವೆ.  ಅದ್ರಲೂಿ ಮೋಲಾರೆ್ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಚನರಗಳು 
ಬೆಂದನಗ ಮೋಲಾರ್ೆೋ ಬೋೆಕನ ಎೆಂದ್ತ ಪರಶೆನಗಳು ಸಹ ಬೆಂದಿವ.ೆ  ಮೋಲಾರ್ ೆ ಬೆೋಕನ ಎನತನವ ಪರಶೆನ 
ಜನಸನಮ್ನನಾರಲ್ಲಿ ಬೆಂದಿರತವ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಮೋಲಾರೆ್ಯಲ್ಲಿರತವೆಂಥವರಿಗೆ ಬಹಳಷತಿ ದೊಡಡ ಜವನಬನುರಿ 
ಇದೆ. ಅದ್ನತನ ನಡಸೆ್ವಕೂೆೆಂಡತ ಹೂೆೋಗತವುದ್ಕೆೆ ನಮಗಲೆನಿ ಬರತತ್ುದೆ ಎನತನವುದ್ನತನ ತನವು ಪತನಃ ಜನರಲ್ಲಿ 
ನೆಂಬಿಕ ೆ ಮೂಡತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತನ ಮ್ನಡಬೋೆಕನಗತತ್ುದೆ.  ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಕೆಲವು ವಿಚನರಗಳನತನ 
ವಿಧನನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚಚಾೆ ಮ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಸನಧಾವನಗಿರತವುದಿಲಿ.  ವಿಧನನಸಭೆಯಲ್ಲಿ 
ಚಚೆಾಯನಗಿರತವುದ್ನತನ ಪತನಃ ಮತೊುೆಂದ್ತ ಬನರಿ ಚಚೆಾಯನಗಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೂಾನತೆಗಳಿದ್ುರೆ ಸರಿ 
ಮ್ನಡತವುದ್ಕೊೆೋಸೆರ ಮೋಲಾರೆ್ ಇರತವೆಂಥದ್ತು.  ರ್ನವು ಲೂೆೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರನಜಾಸಭೆಯಲೂಿ 
ರೆ್ೂೋಡಿದೆುೋವೆ. ಅದ್ನತನ ವಿಧನನಸಭ ೆ ಮತ್ತು ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನಲ್ಲಿ ರೆ್ೂೋಡಬೆೋಕನಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಜವನಬನುರಿ 
ತ್ಮಾ ಮೋಲ್ಲದ.ೆ  ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಚಚೆಾಯನಗತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ರಚರ್ನತ್ಾಕವನದ್, ಗತಣನತನಾಕವನದ್ 
ಚಚೆಾಯನದನಗ ಮ್ನತ್ರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ವರ ತ್ಪತಪ ಇರಬಹತದ್ತ, ಬಹಳಷತಿ ಸಲ ಆಡಳಿತ್ 
ಪಕ್ಷದ್ವರತ ತ್ಪತಪ ಮ್ನಡಿದನಗಲೆೋ ಚಚೆಾಗ ೆ ಅವಕನಶಗಳನಗತತ್ುವೆ. ಆ ಚಚಾೆಗಳನತನ ಕೆೋಳಿ ಆನೆಂತ್ರ 
ಉತ್ುರ ಕೂೆಡತವುದ್ತ ಬಹಳ ಉತ್ುಮ. ಅದ್ಕೆೆ ಎಲಿರಿಗೂ ಅವಕನಶ ಮ್ನಡಿಕೊಡತತಿುೋರಿ ಎೆಂದ್ತ ರ್ನನತ 
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ಭನವಿಸತತೆುೋರೆ್.  ತ್ಮಾ ಅನತಭ್ವವನತನ ಮ್ನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು ವಿಸನುರವನಗಿ ಹೆೋಳಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್  
ರ್ನನತ ಹೆಚಿಿಗ ೆಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಹೊೋಗತವುದಿಲಿ.  ಒೆಂದ್ತ ಇತಿಹನಸವರೆ್ನೋ ಸೃಷಿಿ ಮ್ನಡಿದಿುೋರಿ.  ಯನರತ ಸಹ 
ಆ ಇತಿಹನಸವನತನ ಸೃಷಿಿ ಮ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ; ಕೆಲವು ಯತವಕರತ ಬೆಂದಿದನುರ,ೆ ಆದ್ರೆ ಅವರ ಇತಿಹನಸ, 
ದನಖ್ಲೆಯರೆ್ನೋರ್ನದ್ರೂ ಮತರಿಯಬೆೋಕನದ್ರೆ ಅವರತ ಸಹ ನಿರೆಂತ್ರವನಗಿ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನಗಿ 
ಬರಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ.  ಮೋಲಾರ್ೆ ಎೆಂದ್ ತ್ಕ್ಷಣ ಕೆಲವರತ ತಿಳಿದ್ತಕೂೆಳುುತನುರೆ, ಏರೆ್ೂೋ ಸತಮಾರೆ್ ಮೋಲಾರೆ್ 
ಎೆಂದ್ತ ಮ್ನಡಿದನುರ ೆ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತನುರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಳವನಗಿ ಆಗತವೆಂತ್ಹ ಚಚೆಾಯನತನ  
ಜನಸನಮ್ನನಾರಿಗೆ ತನವು ವಿಸನುರವನಗಿ ಹೆೋಳಿದನಗ ಸತ್ಾ ಯನವುದ್ತ ಸತಳುು ಯನವುದ್ತ ಎೆಂದ್ತ 
ಗೊತನುಗತತ್ುದೆ.  ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ತ್ಮಾಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನೆಂತಿ ಏರೆ್ೆಂದ್ರೆ, ತನವು ಸಭನಪತಿಯನಗಿದಿುೋರಿ, 
ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ವರಿಗೆ ಹಚೆಿಿನ ಅವಕನಶಗಳನತನ ತನವು ಮ್ನಡಿಕೂೆಡಬೋೆಕನಗತತ್ುದೆ.  ಸಕನಾರದ್ ತ್ಪತಪ 
ಒಪತಪಗಳನತನ ಜನಸನಮ್ನನಾರ ಗಮನವನತನ ಸಳೆೆಯತವುದ್ಕೆೆ ಅವಕನಶ  ಮ್ನಡಿಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ವಿನೆಂತಿ 
ಮ್ನಡತತೆುೋರ್.ೆ  ಮ್ನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳ ಹೆೋಳಿದ್ ಹನಗೆ ಬೆಳಗನವಿ ಅಧಿವೋೆಶನದ್ಲ್ಲಿ ತನವು ಅಧಿಕನರ 
ಸ್ವಿೋಕನರ, ಜವನಬನುರಿಯನತನ ಸ್ವಿೋಕನರ ಮ್ನಡತ್ಕೆೆಂಥದ್ುನತನ ರೆ್ೂೋಡಿದನಗ ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕದ್ ಜನರತ 
ಬಹಳ ಸೆಂತೂೆೋಷ ಪಡತತನುರೆ.  ತ್ಮಾ ಜವನಬನುರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾಕೆೆ ಹೆಚಿಿನ ಗೌರವ,  ಸದ್ನದ್ 
ಗೌರವವನತನ ಕನಪ್ನಡಿಕೂೆೆಂಡತ ಹೊೋಗತವೆಂತ್ಹ ಅವಕನಶಗಳನಗಲ್ಲ ಎೆಂದ್ತ ತ್ಮಗೆ ಶತಭ್ವನತನ ಕೂೆೋರಿ 
ಮತೊುಮಾ ತ್ಮಗೆ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸತತೆುೋರ್ೆ.  ಧನಾವನದ್ಗಳು, ನಮಸನೆರ. 

          (ಮತೆಂದ್ತ)   

(1078) 2೧/12/2022/ಎಸ್ಪಿಆರ್-ವಿಕೆ/12:00                  (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸ್ವಾತಿ) 
 
ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಎಲ ್.ಭೊೋಜೋೆಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೋತ್ರ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ತನವು ಮೂರರೆ್ೋ 

ಬನರಿಗ ೆ ಈ ಪಿೋಠವನತನ ಅಲೆಂಕರಿಸ್ವರತವುದ್ತ ನಮಾ ರನಜಾದ್ ಹಿರಿಮ ಎೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸತದೆುೋರ್ೆ.  
ತನವು ಹಿರಿಯ ಸದ್ಸಾರನಗಿದಿುೋರಿ.  ಈ ಚಿೆಂತ್ಕರ ಚನವಡಿಯಲ್ಲಿನ ತ್ಮಾ ಸತದಿೋರ್ಾವನದ್ 
ಅನತಭ್ವಗಳನತನ ಮ್ನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು, ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಮತ್ತು ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತಗಳು 
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ಈಗನಗಲೆೋ ಪರಸನುಪಿಸ್ವದನುರ.ೆ  ತನವು ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ವಾನಲ್ಲಿ ಈ ಸದ್ನವನತನ ಪರವೆೋಶ್ಸ್ವದಿರಿ.  ಎಲಿರೂ 
ಚಿೆಂತ್ಕರ ಚನವಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸದ್ಸಾರಿರತತನುರೆ ಎನತನವ ವಿಚನರವನತನ ರ್ನವುಗಳೆಲಿರೂ 
ಮ್ನತ್ರ್ನಡತತೆುೋವೆ.  ತ್ಮಾ 34 ರೆ್ೋ ವಯಸ್ವಾನಲ್ಲಿ ತನವು ಇಲ್ಲಿನ ಸದ್ಸಾರನಗಿ ಬೆಂದಿದಿುೋರಿ.  ಅಲ್ಲಿೆಂದ್ 
ತನವು ರನಜಕನರಣದ್ ಇತಿಹನಸದ್ಲ್ಲಿ ತಿರತಗಿ ರೆ್ೂೋಡಿಲಿ.  ಪರಸತುತ್ ಚತರ್ನವಣಯೆನತನ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸ್ವ, 
ಮಿಕೆ ಆರತ ಚತರ್ನವಣಗೆಳನತನ ತನವು ನಮಾ ಪಕ್ಷವನದ್ ಜೆ.ಡಿ.(ಎಸ್) ಪಕ್ಷವನತನ ಪರತಿನಿಧಿಸ್ವ 
ಆಯ್ಕೆಗೊೆಂಡತ ಬೆಂದಿದಿುೋರಿ.  ಒೆಂದ್ತ ಬನರಿ ತನವು ಪಕ್ೆೋತ್ರರನಗಿಯೂ ಸಹ ಆಯ್ಕೆಗೊೆಂಡಿದಿುೋರಿ.  ತನವು 
ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರನಗಿ ಕತ್ಾವಾ ನಿವಾಹಿಸ್ವದಿುೋರಿ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ಒೆಂದ್ತ ಬನರಿ ಪಕ್ೆೋತ್ರರ್ನಗಿ, ನೆಂತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಜನತನ ಪಕ್ಷದಿೆಂದ್, 
ನೆಂತ್ರ ಜನತನದ್ಳದಿೆಂದ್, ಆಮೋಲೆ ಲೊೋಕಶಕಿು ಹನಗೂ ನೆಂತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಜೆ.ಡಿ.(ಎಸ್) ಪಕ್ಷದಿೆಂದ್ 
ಆಯ್ಕೆಗೊೆಂಡತ ಬೆಂದಿದೆುೋರ್ೆ.   

ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಎಲ ್.ಭೊೋಜೋೆಗೌಡ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈ ಎಲನಿ ಪಕ್ಷಗಳು ನಮಾದೋೆ 
ಪಕ್ಷಗಳನಗಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ರ್ನನತ ಆತ್ಾವಿಶನಿಸದಿೆಂದ್ ಹೆೋಳುತಿುದುೆೋರೆ್.  

ಶ್ರೋ ಬಸವರನಜ ಬೊಮ್ನಾಯಿ(ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ 
ಅನತಭ್ವವುಳುವರತ ಇದೆುೋವ;ೆ ಲೊೋಕಶಕಿು ಪಕ್ಷವನತನ ನಿೋವು ನಿಮಾದ್ತ ಎೆಂದ್ತ ಒಪಿಪಕೊೆಂಡರೋೆ, ನೆಂತ್ರದ್ಲ್ಲಿ 
ಯಜಮ್ನನರತ ನಿಮಾನತನ ಕರಸೆತತನುರೆ ಅಷ್ೆಿೋ. 

ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಎಲ ್.ಭೊೋಜೋೆಗೌಡ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಆ ಒಕೂೆಟದ್ಲ್ಲಿ ತನವು 
ಆಯ್ಕೆಗೊೆಂಡತ ಬೆಂದಿದಿುೋರಿ. ಪರಸತುತ್ ತನವು ಸಭನಪತಿಯವರ ಸನಾನದ್ಲ್ಲಿ ಕತಳಿತಿದಿುೋರಿ. ಹಿೋಗನಗಿ ಈ ಬಗೆೆ 
ರ್ನವು ಹೆಚತಿ ಪರಸನುಪಿಸಬನರದ್ತ. ಆದ್ರೆ, ಈಗಲೂ ಸಹ ಅವರ ಮನಸೆಾಲನಿ ಪೂತಿಾಯನಗಿ ನಮಾ 
ಜೆ.ಡಿ.(ಎಸ್)ನಲ್ಲಿದೆ ಹನಗೂ ದೆೋಹ ಮ್ನತ್ರ ಅವರಲ್ಲಿದೆ.  ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡತ ಮ್ನತಿಲಿ. ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೋತ್ರವನತನ 
ಪರತಿನಿಧಿಸ್ವ, ಶ್ಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕನನೂನತ ಸಚಿವರನಗಿ ತನವು ಕತ್ಾವಾ ನಿವಾಹಿಸ್ವದಿುೋರಿ.  ಯನವ ಕ್ೆೋತ್ರದಿೆಂದ್ 
ತನವು ಆಯ್ಕೆಗೂೆೆಂಡತ ಬೆಂದಿದಿುೋರಿ, ಆ ಕ್ೆೋತ್ರಕೆೆ ಸೆಂಪೂಣಾವನದ್ ರ್ನಾಯವನತನ ಕೊಟ್ಟಿದಿುೋರಿ.  ಇದ್ಕನೆಗಿ 
ಈ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ನಿಮಾನತನ ಸೆಂಪೂಣಾವನಗಿ ಹೃದ್ಯದಿೆಂದ್ ಅಭಿನೆಂದಿಸಲ್ಲಚಿಛಸತತೆುೋರೆ್.   
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ಒೆಂದ್ತ ವಿಚನರವನತನ ರ್ನವು ಪರಸನುಪಿಸಲೆೋಬೆೋಕನಗಿದೆ.  ತ್ಮಾ ಹಿರಿಯ ರನಜಕನರಣದ್ 
ಸತದಿೋರ್ಾವನದ್ ಕಲತಿ-ಮತಳಿುನ ಹನದಿಯಲ್ಲಿ, ಡಿ.ವಿ.ಗತೆಂಡಪಪರವರತ “ಮೆಂಕತತಿಮಾನ ಕಗೆ”್ ಎನತನವ 
ಭ್ಗವದಿೆೋತೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ವದ್ೆಂತ,ೆ್ “ದಿವಸದಿೆಂ ದಿವಸಕೆೆ ನಿಮಿಷದಿೆಂ ನಿಮಿಷಕೆೆ ಭ್ವಿಷಾವ ಚಿೆಂತಿಸದೆ ಬದ್ತಕ 
ನೂಕತತಿರತ; ವಿವರಗಳ ಜೊೋಡಿಸತವ ಯಜಮ್ನನ ಬೋೆರಿಹನತ ಸವೆಸತ ನಿೋೆಂ ಜನತಮವನತ ಮೆಂಕತತಿಮಾ”್
– ಇದ್ತ ಅಕ್ಷರಶಃ ತ್ಮಗೆ ಅನಿಯಿಸತತ್ುದೆ ಎನತನವ ವಿಚನರವನತನ ಅತ್ಾೆಂತ್ ಹೃದ್ಯಸಪಶ್ಾಯನಗಿ ರ್ನನತ 
ಈ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಬಯಸತತೆುೋರೆ್.  ತನವು ಯನವತಿುಗೂ ಸಹ ಭ್ವಿಷಾವನತನ ಚಿೆಂತ್ರ್ ೆ ಮ್ನಡಲ್ಲಲಿ.  
ಹಿೋಗನಗಿ ಈ ರಿೋತಿಯ ಕೆಲಸಗಳು ತ್ಮಿಾೆಂದನಗಲ್ಲ.   

ಈ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಡಿ.ವಿ.ಗತೆಂಡಪಪರವರ ಮತೂೆುೆಂದ್ತ ಕಗೆವನತನ ಉಲೆಿೋಖಿಸಬಯಸತತೆುೋರೆ್. 
“ಹತಲನಿಗತ ಬೆಟಿದ್ಡಿ; ಮರೆ್ಗ ೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯನಗತ| ಕಲನಿಗತ ಕಷಿಗಳ ಮಳೆಯ ವಿಧಿ ಸತರಿಯ್ಕ|| ಬೆಲಿ 
ಸಕೆರೆಯನಗತ ದಿೋನದ್ತಬಾಲರಿೆಂಗ|ೆ ಎಲಿರೊಳಗೂೆೆಂದನಗತ – ಮೆಂಕತತಿಮಾ“.್ ್ ಇದ್ನತನ ಮ್ನನಾ 
ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು ಆಯವಾಯವನತನ ಮೆಂಡಿಸತವ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಉಲೆಿೋಖಿಸ್ವದ್ುರತ.   ತನವು 
ಎಲನಿ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳಿಗೂ ಹನಗೂ ಸದ್ಸಾರಿಗೂ ಬೆೋಕನದ್ ವಾಕಿುಯನಗಿದಿುೋರಿ.  ಮೆಂಕತತಿಮಾನ ಕಗೆದ್ಲ್ಲಿ 
ಉಲೆಿೋಖಿಸ್ವರತವೆಂತ,ೆ ತನವು ಈ ಸದ್ನದ್ ಎಲನಿ ಸದ್ಸಾರಿಗೂ ಬೆಲಿ ಸಕೆರೆಯೆಂತನಗತವೆಂತ್ಹ 
ವಿಚನರವನತನ ತನವು ಮನದ್ಲ್ಲಿಟತಿಕೊೆಂಡತ ಕೆಲಸ ಮ್ನಡತತಿುೋರೆೆಂಬ ಅತ್ಾೆಂತ್ ಆತ್ಾವಿಶನಿಸವು ನನಗಿದ.ೆ  
ಈ ರಿೋತಿಯ ಕೆಲಸಗಳು ತ್ಮಿಾೆಂದನಗತತ್ುವೆ ಎೆಂಬ ವಿಚನರವನತನ ರ್ನನತ ಈ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಹೆೋಳಬಯಸತತುೆೋರೆ್.  ತನವು ಸವೆಸ್ವರತವುದ್ತ ಬಹಳ ಕಲತಿ-ಮತಳಿುನ ಹನದಿಯನಗಿದೆ.್ ್ “ಸಪು ಸನಗರದ್ 
ಆಳದ್ಲ್ಲಿದೆ ರ್ನದ್ ಬಿೆಂದ್ತವಿನ ಆಲಯ”್ ಎನತನವ ಮ್ನತಿನೆಂತ ೆ “ಈಜಿ ತ್ಲತಪವರತ ಎಷತಿ ಮೆಂದಿ 
ಪಡಯೆಲದ್ರ ಸ್ವದಿಿಯ”್ ಎನತನವ ವಿಚನರದ್ೆಂತ,ೆ್ “ಶೃೆಂಗ ಗಿರಿಗಳ ತ್ತಟಿ ತ್ತದಿಯಲ್ಲ”್ ಎನತನವೆಂತ ೆ
ಎಲ್ಲಿಯೋ ಒೆಂದ್ತ ಕಡೆ ತ್ಮಾ ಸನಧರೆ್ಯಿದೆ.  ದಿಟಿ-ನಿರೆಂತ್ರ ಪರಯತ್ನಗಳಿದ್ುರೆ ಮ್ನತ್ರವೋೆ ಈ ರಿೋತಿಯ 
ಸನಧರೆ್ಗಳನತನ ಮ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಸನಧಾವನಗತತ್ುದೆ.  ಶೃೆಂಗ ಗಿರಿಗಳ ತ್ಪಪಲನತನ ತ್ಲತಪಿದ್ವರತ ಈ 
ಸನಧರೆ್ಯನತನ ಮ್ನಡಿದ್ ತ್ಮಾ ಶರಮ, ನಿಷ್ೆಾಗಳು ಇವತಿುನ ದಿವಸ ತ್ಮಾನತನ ಈ ಸನಾನದ್ಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ವವೆ 
ಎನತನವ ವಿಚನರವನತನ ರ್ನನತ ಅತ್ಾೆಂತ್ ಅಭಿಮ್ನನದಿೆಂದ್ ಈ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಹೆೋಳುತೆುೋರ್.ೆ   ಈ 
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ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ ವಿಷಯವನತನ ರ್ನನತ ಜ್ಞನಪಿಸಬಯಸತತೆುೋರೆ್.  ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ವರಿಗೆ ಹೆಚಿಿನ 
ಅವಕನಶವನತನ ನಿೋಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಈಗನಗಲೆೋ ತಿಳಿಸ್ವದನುರ.ೆ  ಆದ್ರೂ ಸಹ ರ್ನನತ ಅದ್ರೆ್ನೋ 
ಪತನರತಚಿರಿಸಬಯಸತತುೆೋರೆ್.  ಆದ್ರೆ, ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ವರತ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ್ವರತ ಚೆರ್ನನಗಿದನುರೆ, ಸಿಲಪ 
ದ್ಷಿ-ಪತಷಿವನಗಿದನುರೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿ ಪದೆೋ ಪದೆೋ ಚತಚಿಿದ್ರ,ೆ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ರೆ್ೂೋವನಗತತ್ುದೆ.  ಆಗ ಅವರತ 
ಎದ್ತು ಮ್ನತ್ರ್ನಡಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ.  ಹಿೋಗನಗಿ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ್ವರಿಗೆ ಪದೋೆ ಪದೋೆ ಚತಚತಿವುದ್ನತನ ರ್ನವು 
ಕಡಿಮ ಮ್ನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ರ್ನವು ಅಥಾ ಮ್ನಡಿಕೂೆೆಂಡಿದೆುೋವೆ.  ಈ ರಿೋತಿಯ ಕೆಲಸಗಳನಗಬೆೋಕತ.   

ಇಸೆರೋಲ್ ದೋೆಶಕೆೆ ಭೆೋಟ್ಟ ನಿೋಡಿ ಬೆಂದನಗ, ಅಲ್ಲಿನ ಮ್ನದ್ರಿಯ ಬಗೆೆ ತನರ್ೆಂದ್ತ ಮ್ನತ್ನತನ 
ಹೆೋಳಿದಿರಿ.  ಅದೆೋರೆ್ೆಂದ್ರೆ, ಇಸೆರೋಲ್ ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸನವಿರ ದ್ನಗಳನತನ ಕನಯಲತ ಕೆೋವಲ ಒಬಬರತ 
ಮ್ನತ್ರವೋೆ ಇರತವ ಕೃಷಿ ವಾವಸೆಾಯತ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಇೆಂತ್ಹ ವಾವಸೆಾಯತ ನಮಾ ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ 
ಆಗಬೋೆಕತ ಎನತನವ ವಿಚನರವನತನ ತನವು ಅತ್ಾೆಂತ್ ಆತ್ಾವಿಶನಿಸದಿೆಂದ್ ಹೆೋಳಿದಿುೋರಿ.  ಆದ್ರೆ, ನಮಾ 
ದ್ತದೆೈಾವವೆೆಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸನವಿರ ದ್ನಗಳಿಗೆ ಕೆೋವಲ ಒಬಬ ಕನಯತವವನಿದ್ುರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆೋವಲ 75 
ಜನಕೆೆ ನಿೋವು ಒಬಬರತ ಮ್ನತ್ರವೆೋ ಇದಿುೋರಿ.  ತನವು ನಮಾರೆ್ನಲನಿ ಚೆರ್ನನಗಿ ರೆ್ೂೋಡಿಕೊಳುುತಿುೋರೆೆಂದ್ತ ರ್ನನತ 
ಈ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಬಯಸತತೆುೋರೆ್.  ದ್ನ ಎನತನವ ಪ್ನರಣಿ ಬಹಳ ಶೆರೋಷಾವನದ್ದ್ತ ಹನಗೂ ಕನಮಧೆೋನತ 
ಆಗಿದ.ೆ  ಹಿೋಗನಗಿ ಕನಮಧೆೋನತವಿಗ ೆ ಸದ್ಸಾರನತನ ಹೊೋಲ್ಲಸ್ವದೆುೋರ್;ೆ ಹಿೋಗನಗಿ ಎಲಿರೂ ಅತ್ಾೆಂತ್ 
ಸೆಂತೂೆೋಷಪಡಬೋೆಕತ.  ಹನಲ್ಲ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಪಶತ ಸೆಂಗೂೆೋಪರ್ ೆಸಚಿವರೂ ಸಹ ಉಪಸ್ವಾತ್ರಿದನುರೆ; ಅವರತ 
ಗೊೋಶನಲೆಗಳನತನ ಮ್ನಡತತಿುದನುರೆ. ಸಭನಪತಿಯವರಿಗೆ ರ್ನವು ಹಚೆತಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನತನ ನಿೋಡತವೆಂತಿಲಿ.  
ಎಲಿರೂ ತ್ತೆಂಬನ ಅಭಿಮ್ನನದಿೆಂದ್ ತ್ಮಾ ಮೋಲೆ ಸೆಂಪೂಣಾ ವಿಶನಿಸವನಿನಟ್ಟಿದನುರ.ೆ  ಈ ವಿಶನಿಸವನತನ 
ಹನಗೂ ಸನಾನದ್ ಗೌರವವನತನ ತನವು ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಸಹ ಕನಪ್ನಡತತಿುೋರಿ.  ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ತನವು 
ಸಭನಪತಿಯನಗಿದ್ುರೂ ಸಹ ರ್ನರೆ್ೂೆಂದ್ತ ವಿಚನರವನತನ ಹೆೋಳಲೋೆಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ.  ಸಭನಪತಿಯನದನಗಲೂ 
ಸಹ ತನವು “ರ್ನನತ ಸಭನಪತಿ ಸನಾನವರ್ನನದ್ರೂ ಬಿಡತತೆುೋರ್ ೆಆದ್ರೆ, ತನವು ಆಯ್ಕೆಗೊೆಂಡ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೋತ್ರಕೆೆ 
ಎಲ್ಲಿಯನದ್ರೂ ಅರ್ನಾಯವನದ್ರೆ ಒೆಂದ್ತ ಕ್ಷಣವೂ ರ್ನನತ ವಿರಮಿಸತವುದಿಲಿ”್ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿರತವ ಅೆಂಶವು 
ಇೆಂದಿಗೂ ಸಹ ನಮಾ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿದೆ.  ಆಯನ ಕ್ೆೋತ್ರದಿೆಂದ್ ಆಯ್ಕೆಗೂೆೆಂಡತ ಬೆಂದ್ವರತ ತ್ಮಾ ಕ್ೆೋತ್ರಗಳಿಗ ೆ
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ರ್ನಾಯ ದೊರಕಿಸ್ವಕೂೆಡತವ ಕೆಲಸಗಳನತನ ಮ್ನಡಿದ್ರೆ, ಎಲನಿ ರಿೋತಿಯ ಸಮ ಸಾೆಗಳು ಬಗಹೆರಿಯತತ್ುವ ೆ
ಎನತನವ ವಿಚನರವನತನ ರ್ನವು ಅಥಾ ಮ್ನಡಿಕೂೆಳುಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ.   

ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳೂ ಸಹ ವಿಶನಿಸದಿೆಂದ್ ಮ್ನತೂೆೆಂದ್ನತನ ಹೆೋಳಿದ್ರತ.  ಅದೋೆರ್ೆೆಂದ್ರ,ೆ ತನವು 
ಯನವ ರಿೋತಿಯ ಗತಣಗಳನತನ ಬೆಳೆಸ್ವಕೂೆೆಂಡಿದಿುೋರಿ, ಅದ್ರ ಕನಯಾವಿಧನನವನತನ ನಮಗೂ ಸಹ 
ತಿಳಿಸ್ವಕೊಡಬೋೆಕತ. ಅದ್ನತನ ನಿೋವು ಗತಟನಿಗಿಡಬನರದೆೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಅರಿಕೆ ಮ್ನಡಿಕೊಳುುತೆುೋರ್ೆ; ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, 
ಮತೆಂದಿನ ಪಿೋಳಿಗೆಗ ೆ ಅದ್ತ ಉಳಿದ್ತಕೂೆಳುಬೆೋಕತ.  ಸದ್ರಿ ಗತಟಿನತನ ನಿೋವು ರಟತಿ ಮ್ನಡದೋೆ ಹೊೋದ್ರೆ, 
ಬಹಳ ತೂೆೆಂದ್ರೆ, ಅರ್ನಾಯಗಳನಗತತ್ುವೆೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಹೆೋಳಬಯಸತತೆುೋರೆ್.  ಹಿೋಗನಗಿ ತ್ಮಾಲ್ಲಿನ ವಿಶೋೆಷ 
ಗತಣಗಳನತನ ನಮಾೆಂಥ ಕಿರಿಯರಿಗ ೆ ಕಲ್ಲಸ್ವಕೂೆಡತವ ಕೆಲಸಗಳು ನಿಮಿಾೆಂದನಗಬೋೆಕತ.  ನಮಾದ್ತ ಬಹಳ 
ಉತ್ುಮವನದ್ ಸದ್ನ; ಇಲ್ಲಿ ಬರತವ ಅರೆ್ೋಕ ವಿಚನರಗಳು ಇಡಿೋ ದೆೋಶಕೆೆ ಮ್ನದ್ರಿಯನಗಲ್ಲೋ, ನಿಮಿಾೆಂದ್ 
ಒಳೆುಯ ಕೆಲಸಗಳನಗಲ್ಲ ಎೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಈ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಬಯಸತತೆುೋರೆ್.  ನನಗ ೆಮ್ನತ್ರ್ನಡಲತ 
ಅವಕನಶ ನಿೋಡಿದ್ುಕನೆಗಿ ಎಲಿರಿಗೂ ವೆಂದಿಸ್ವ, ನನನ ಮ್ನತ್ತಗಳನತನ ಮತಗಿಸತತೆುೋರ್ೆ. 

ಡನ|| ತೆೋಜಸ್ವಿನಿ ಗೌಡ(ವಿಧನನಸಭನ ಕ್ ೆೋತ್ರ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಭನರತ್ ದೆೋಶದ್ 
ಅತ್ಾೆಂತ್ ಹೆಮಾಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು ಎೆಂಬ ಹೆಸರನತನ ರ್ನವು ಗಳಿಸ್ವದೆುೋವೆ.  ಈ ರ್ನಡಿನ 
ವಿೋರ ರಮಣಿ ಕಿತ್ೂುರತ ರನಣಿ ಚೆನನಮಾರವರ ಈ ಪತಣಾ ಭ್ೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪರಸಕು ಅಧಿವೆೋಶನದ್ಲ್ಲಿ ತನವು 
ಮೂರರೆ್ೋಯ ಬನರಿಗೆ ಸಭನಪತಿಯನಗಿ ಎಲಿರ ಸಹಮತ್ದಿೆಂದ್ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿದ್ುಕೆೆ ತ್ತೆಂಬತ ಹೃದ್ಯದ್ 
ಧನಾವನದ್ ಹನಗೂ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ಗಳನತನ ಸಲ್ಲಿಸತತೆುೋರೆ್.  ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು ಬಹಳ ಚೆರ್ನನಗಿ ನಿಮಾ 
ಹಿರೆ್ನಲೆಯನತನ ತಿಳಿಸ್ವದನುರೆ.  ಆದ್ರೆ, ಅಷ್ೊಿೆಂದ್ತ ಹತಿುರದಿೆಂದ್ ರ್ನನತ ನಿಮಾನತನ ರೆ್ೂೋಡಿಲಿ; ಆದ್ರೆ 
ಕೆೋಳಿದೆುೋರ್.ೆ  ಇವತಿುನ ಕನಲದ್ಲ್ಲಿ ರನಜಕಿೋಯ ಕ್ೆೋತ್ರಕೆೆ ಬರಲತ ಹದೆ್ರಿಕಯೆನತನ ಹತಟ್ಟಿಸತವೆಂತ್ಹ 
ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ತ್ಮಾ 42 ವಷಾಗಳ ರನಜಕಿೋಯ ಪಯಣ… 35 ವಷಾಗಳ ಸನವಾಜನಿಕ ಜಿೋವನ, 17 
ವಷಾಗಳಷತಿ ಕನಲವನತನ ರ್ನನತ ಪತಿರಕೊೋದ್ಾಮದ್ಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ತು, 18 ವಷಾಗಳನತನ ರನಜಕನರಣದ್ಲ್ಲಿ 
ಪೂಣಾಗೂೆಳಿಸತತಿುದೆುೋರ್ೆ.  ರ್ನನತ ನಿಮಾನತನ ಪತ್ರಕತೆಾಯನಗಿ ಹೊರಗಿನಿೆಂದ್ಲೂ ಬಲೆಿ; ರನಜಕನರಣಕೆೆ 
ಬೆಂದ್ ನೆಂತ್ರ ಒಳಗಿನಿೆಂದ್ಲೂ ನಿಮಾನತನ ಬಲೆಿ.  ರ್ನನತ ಈ ಸದ್ನಕೆೆ ಬೆಂದ್ ಮೋಲೆ ನಿಮಾ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ 
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ಮ್ನಡತವ, ತನವು ಪಿೋಠದ್ಲ್ಲಿ ಕೂತನಗ ತ್ಮಿಾೆಂದ್ ಅರೆ್ೋಕ ಸೆಂದ್ಭ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಯತವ, ಅವಕನಶಗಳಿಗನಗಿ 
ಜಗಳ ಮ್ನಡತವ ಇತನಾದಿಗಳನತನ ಕಲ್ಲತಿದುೆೋರೆ್.  ಎಷತಿ ಹನಗೂ ಯನವ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮ್ನಡಬೋೆಕತ 
ಎನತನವುದ್ನತನ ರ್ನವು ಪರತಿಯಬಬರಿೆಂದ್ಲೂ ಕಲ್ಲಯತತಿುದೆುೋವೆ. ಈ ವಾಕಿುತ್ಿದ್ ಹಿೆಂದೆ ತ್ಮಾ ಸತದಿೋರ್ಾವನದ್ 
ಪರಿಶರಮ, ಹೂೆೋರನಟಗಳಿವ ೆಎೆಂಬ ಅೆಂಶವನತನ ಹೆೋಳದಿದ್ುರ,ೆ ಅದ್ತ ಆತ್ಾವೆಂಚರ್ಯೆ ಮ್ನತನಗತತ್ುದೆ.  

(ಮತೆಂದ್ತ) 
(1079)  21-12-2022  12-10/ಬಿಕೆಪಿ-ವಿಕೆ                (ಸಭನಪತಿಯವರತ  ಪಿೋಠದ್ಲ್ಲಿದ್ುರತ) 

ಡನ|| ತೆೋಜಸ್ವಿನಿಗೌಡ (ಮತೆಂದ್ತ): 

ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರನದ್  ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಎಲ.  ಬೊೋಜೆೋಗೌಡರವರತ    ಈ  ವಿಚ ನರವನಗಿ  ಹೆೋಳುತಿುದ್ುರತ.   
ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ  ಮ್ನನಾ  ಶ್ರೋ   ಹೆಚ್.ಡಿ. ದೆೋವಗೌಡರವರತ  ಇರಬಹತದ್ತ,  ಶ್ರೋ  ಎಸ್. ಬೆಂಗನರಪಪನವರತ  
ಇರಬಹತದ್ತ, ಶ್ರೋ  ರನಮಕೃಷಣ ಹೆಗಡೆರವರತ  ಇರಬಹತದ್ತ.  ಶ್ರೋ  ಜೆ.ಹೆಚ್. ಪಟೆೋಲ್ರವರತ  
ಇರಬಹತದ್ತ, ಈ  ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ   ಎಲನಿ   ಹಿರಿಯರ  ಜೊತೆ  ಕೆಲಸ  ಮ್ನಡಿದ್ೆಂತ್ಹ, ರೆ್ೂೋಡಿದ್ೆಂತ್ಹ  
ಒೆಂದ್ತ ಭನಗವನಗಿ, ಅೆಂತ್ಹ ದಿಗೆಜರನತನ  ಸೂೆೋಲ್ಲಸ್ವದನಗ ರ್ನಡತ ಇೆಂತ್ಹ ದಿಗೆಜರ   ಮ್ನತ್ತ   
ಕೆೋಳಲ್ಲಕೆೆ  ಸನಧಾವಿಲಿ.  ಚತರ್ನವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಮಾ  ಶ್ರೋ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಸೂೆೋತ್ರತ, ಶ್ರೋ 
ಸ್ವದ್ುರನಮಯಾನವರತ ಸೂೆೋತ್ರತ,  ಇೆಂತ್ಹ ಅತ್ಾೆಂತ್  ಮೋಧನವಿಗಳೆಲಿರೂ ಸೂೆೋತ್ರತ. ಅೆಂದ್ರೆ, ೧೯೯೯ರ 
ಚತರ್ನವಣೆಯಲ್ಲಿ  ಸೂೆೋತ್ರತ.  ಅೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ   ತ್ತೆಂಬನ  ದ್ತಃಖ್  ಪಡತತಿುದ್ುರತ.    ಶ್ರೋ  
ಕ.ೆಎಸ್. ಈಶಿರಪಪನವರತ  ಸೂೆೋತ್ೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ  ಅವರತಗಳಿಗೆ   ಮತೊುಮಾ  ವಿಧನನ 
ಪರಿಷತಿುನಲ್ಲಿ ಅವಕನಶ ಮ್ನಡಿಕೂೆಟತಿ  ಅವರ  ರನಜಕಿೋಯ ಜಿೋವನದ್   ಸಕಿರೋಯ   ಬದ್ತಕನತನ  ಸನಧಾ 
ಮ್ನಡಿದ್ತು  ಈ  ಮೋಲಾರೆ್. ಅರೆ್ೋಕ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು ಅೆಂದ್ರೆ  ಶ್ರೋ ಸದನನೆಂದ್ಗೌಡರತ   
ಇರಬಹತದ್ತ.   ಈ  ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ   ರನಜಕಿೋಯ  ಪಕ್ಷಗಳು  ಒೆಂದ್ತ  ತಿೋಮ್ನಾನ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ  
ಅವರತಗಳಿಗ ೆ ಅವರ ಸನಾನಮ್ನನಕೆೆ  ಅವಕನಶ  ಕಲ್ಲಪಸ್ವಕೊಟ್ಟಿರತವೆಂತ್ಹದ್ತು ಈ  ಮೋಲಾರ್ ೆ  ಎನತನವ   
ಹೆಮಾ  ನಮಗೆ  ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ  ಇದ.ೆ  ಹೌದ್ತ,  ಈ  ಮೋಲಾರ್ಗೆೆ  ಚತಾತಿ  ಬನರದ್ೆಂತೆ  
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ರ್ನವುಗಳು  ನಡದೆ್ತಕೊಳುಬೆೋಕತ,    ರ್ನವುಗಳು ಆಡಳಿತ್  ಪಕ್ಷದ್ಲ್ಲಿ  ಕತಳಿತ್ತಕೊಳುಲ್ಲ,   ಪರತಿಪಕ್ಷದ್ಲ್ಲಿ  
ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳುಲ್ಲ,   ಹನಗೆಯ್ಕೋ  ಅದ್ರ  ಯಶಸತಾ, ಸಭನಪತಿಯವರ  ಪಿೋಠಕೆೆ  ಸಭನಪತಿಯವರತ  
ಯನವುದ್ನತನ  guard ಮ್ನಡಬೋೆಕನಗಿದ,ೆ  ಆ  ನಿಯಮ್ನವಳಿಗಳ  ಪರಕನರ  ರ್ನವು   ಎಷತಿ  ಚೆರ್ನನಗಿ 
debate ಮ್ನಡತತೆುೋವೆ. ಸಮಯಕೆೆ  ಎಷತಿ  ಬೆಲ ೆ ಕೊಡತತುೆೋವೆ.   ಮತೂೆುಬಬರ  ವಿಚನರಧನರೆಯನತನ  
ಹೆೋಳುವನಗ   ನಮಾ ಸೆಂಸೃತಿ   ಮತ್ತು  ನಮಾ ಹಿರಿಮಗ ೆ  ಚತಾತಿ ತ್ರದ್ ಹನಗೆ  ಮ್ನಡತತುೆೋವ ೆ  
ಎನತನವುದ್ರ  ಮೋಲೆ ಸಭನಪತಿಯವರ  ಪಿೋಠದ್  ಯಶಸತಾ  ನಿೆಂತಿದ ೆ   ಎನತನವುದ್ತ  ನಮಾಲಿರಿಗೂ  
ಗೊತಿುದೆ.   

 ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ಅವಕನಶಗಳು   ಎಲಿರಿಗೂ  ಸತಲಭ್ವನಗಿ ಬೆಂದಿದ್ುರ,ೆ  ಇವತ್ತು  
ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ೊಿೆಂದ್ತ   ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವೆಂತ್ಹ ಸನಿನೋವೋೆಶ  ಇರತತಿುರಲ್ಲಲಿ. ಅರೆ್ೋಕ  ಮಹನಿೋಯರಿಗೆ,  
ರ್ನಡತ-ನತಡಿಗೆ, ವಿವಿಧ  ಕ್ೆೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ  ಕೊಡತಗೆ  ಕೊಟಿೆಂತ್ಹವರಿಗೆ  ಅವರತ  ಇಲ್ಲಿ  ಇರಬೋೆಕನಗಿತ್ತು  
ಎೆಂದ್ತ  ರ್ನಡಿಗೆ  ಎನಿಸ್ವದ್ರೂ  ಕೂಡ   ಎಷ್ೊಿೋ  ಜನರಿಗ ೆ ಅವಕನಶ  ಸ್ವಕಿೆರತವುದಿಲಿ.    ರ್ನವಲೆಿರೂ  
ಪತಣಾವೆಂತ್ರತ, ಭನಗಾಶನಲ್ಲಗಳು.  ನಮಗೆಲನಿ   ಅವಕನಶಗಳು  ಸ್ವಕಿೆದೆ.  ಇೆಂತ್ಹ ಹಮೆಾಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 
ಬೆಂದ್ತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಲ್ಲಕೆೆ  ಅವಕನಶ  ಸ್ವಕಿೆದೆ.    ನಿಮಾ ಜಿೋವಿತ್  ಕನಲದ್ಲ್ಲಿ  ಆರೆಂಭ್ದ್    ಯತವಕ  
ಹೊರಟ್ಟಿಯವರಿೆಂದ್   ಹಿಡಿದ್ತ ಇವತಿುನವರಗೆ ೆ  ಬದ್ಲನದ್  ಎಲನಿ  ರನಜಕಿೋಯ ಬಿರತಗನಳಿಯ ನಡತವ,ೆ 
ಸೆಂರ್ಷಾದ್  ನಡತವೆ, ಮ್ೌಲಾಗಳ  ಸ್ವಾತನಾೆಂತ್ರಗಳ  ನಡತವ ೆ  ಆ  ನಿಮಾ ತ್ತಲರ್ೆ-ತೂೆಳಲನಟವನತನ   
ರ್ನವು  ಬಲೆಿವು.   ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ವಾಕಿುಯನಗಿ ತನವು   ಎೆಂದ್ತ  ಬದ್ಲನಗಿಲಿ.  ನಿೋವು  ಪಿೋಠದ್ಲ್ಲಿ  
ಕತಳಿತನಗ  ಅದೆೋ  ಹೂೆರಟ್ಟಿಯವರತ,  ಉತ್ುರ  ಕರ್ನಾಟಕದ್  ಭನಷ್,ೆ ಕರ್ನಾಟಕದ್  ಭನೆಂಧವಾ, 
ಕರ್ನಾಟಕದ್  ಸೆಂಸೃತಿ  ಮತ್ತು  ಆ ವಾಕಿುತ್ಿವನತನ  ಯನವತ್ತು  ಬಿಟತಿ  ನಡದೆಿಲಿ.   ಅೆಂದ್ರೆ,  ಇವರತ 
ಬದ್ಲನಗಿಲಿವೆನತನವ  ವಿಚನರವನತನ ಹೆೋಳುತಿುದೆುೋರ್ೆ. ನಮಾ ಉಡತಗ-ೆತೂೆಡತಗೆ, ನಮಾ  ಬದ್ಿತೆಯಲ್ಲಿ   
ಇವತಿುನ ಸನಿನವೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ  ಬಹಳ  ಕಷಿ.   ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ  ರನಜಕನರಣ  ಅಷ್ೊಿೆಂದ್ತ  ಬದ್ಲನಗಿದ.ೆ  ಇವತ್ತು 
ಬೆೋರ ೆ ರಿೋತಿಯ  ರನಜಕಿೋಯ   ಸೆಂಸೃತಿಯ   ನಡತವೆ   ರ್ನವು ಬನಳುತಿುದೆುೋವ.ೆ 
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ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ಎರಡತ-ಮೂರತ  ವಿಚನರಗಳನತನ  ಹೆೋಳಲ್ಲಕೆೆ  ಬಯಸತತೆುೋರೆ್.    
ಇವತ್ತು  ಮೋಲಾರ್ೆಯಲ್ಲಿ  ಮೂರತ  ಜನ ಹೆಣತಣ ಮಕೆಳಿಗೆ  ಅವಕನಶ  ಮ್ನಡಿಕೊಡಲನಗಿದೆ. ಅದ್ರಲೂಿ  
ನಮಾ ಭನರತಿೋಯ ಜನತನ  ಪಕ್ಷದಿೆಂದ್  ಪರತಿನಿಧಿಸತತಿುದೆುೋವೆ.  ಹೆಣತಣ ಮಕೆಳಿಗೆ  ತ್ತೆಂಬನ  ಗೌರವ  
ಕೊಡತವುದ್ತ  ಮತ್ತು  ಚೆರ್ನನಗಿ  ರೆ್ೂೋಡಿಕೊಳುುವುದ್ತ  ಬೆೋರ ೆ  ವಿಚನರ.  ರನಜಕಿೋಯ  ಕ್ೆೋತ್ರದ್ಲ್ಲಿ  
policymakers ಆಗಿ,  ಅವರ  ಧವನಿಗೆ    ಇಲ್ಲಿ  ಬೆಲ ೆ ಸ್ವಕನೆಗ ಯನವುದೆೋ ಸಕನಾರಕೆೆ ಒೆಂದ್ತ ಹೆಚಿಿನ 
ಗೌರವ  ಬರತತ್ುದೆ.  ಅವರತ  ಎತ್ತುವೆಂತ್ಹ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ರ್ನವು  ರೆ್ೂೋಡತವ ದ್ೃಷಿಿಕೂೆೋನ, 
ಅರೆ್ೋಕ ಸಮಸೆಾಗಳು ಸಮ್ನಜದ್ಲ್ಲಿವೆ.   ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂದ್ತ debate ಮ್ನಡಿದನಗ, ಪಿೋಠ ಅವರತಗಳಿಗ ೆ 
ಕೊಡತವೆಂತ್ಹ ಅವಕನಶ, ಉತೆುೋಜನ  ಕೊಡತವೆಂತ್ಹದ್ತು,  ಕೆಲವು  ವಿಚನರಗಳಲ್ಲಿ  ಅವರಿಗ ೆ 
ಮ್ನಗಾದ್ಶಾನ  ಮ್ನಡತವೆಂತ್ಹದ್ತು.   ಇದೆಲಿವೂ ಸಹ ನಮಗೂ ಸಹ   ತನವು  ಮ್ನಡಿಕೂೆಟ್ಟಿದಿುೋರಿ.   
ಈ ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ ತನವು  ಪ್ೊರತನಾಹದನಯಕವನಗಿ    ನಡದೆ್ತಕೊೆಂಡಿದಿುೋರಿ.   ಮ್ನನಾ ಶ್ರೋ  ರರ್ುರ್ನಥ  
ರನವ್ ಮಲನೆಪೂರಯೆವರತ ಸಹ ತ್ಮಗೆ ಸ್ವಕೆೆಂತ್ಹ  ಪರಥಮ ಅವಕನಶದ್ಲ್ಲಿ   ನಿಮಿಾೆಂದ್  ಮೊದ್ಲತ  
ರ್ನವು ಕಲ್ಲತೆವು.  ಆನೆಂತ್ರ  ಅವರೂ  ಕೂಡ  ಆ ಪಿೋಠದ್ಲ್ಲಿ  ಕತಳಿತ್ತ  ಇೆಂತ್ಹ ಸದ್ನವನತನ ಚೆರ್ನನಗಿ   
ನಡಸೆಬೆೋಕೆೆಂದ್ರೆ  ಅದ್ತ  ಕಲ್ಲಕೆ, ಒೆಂದ್ತ  ಗತರತವನಗಿ.  ರ್ನವು  ಚಿಕೆವರಿದ್ತು  ಕಲ್ಲಯಲ್ಲಕೆೆ  ಅವಕನಶ  
ಸ್ವಕಿೆದೆ ಎನತನವ  ಮ್ನತ್ನತನ  ಹೆೋಳಲ್ಲಕೆೆ  ಇಷಿಪಡತತುೆೋರೆ್.   

ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ಬದ್ಲನವಣ ೆ  ಜಗದ್  ನಿಯಮ.     ಯನರಿಗ ೆ  ಬೆೋಕೂೆೋ 
ಬೆೋಡರ್ೋ, ಜಗತ್ತು  ಬದ್ಲನಗತತ್ುದ.ೆ  ಪರಿವತ್ಾರೆ್  ಪರಕೃತಿಯ  ನಿಯಮ.  ಇತಿುೋಚಿನ   ನಿಮಾ 
ಸತಧಿೋರ್ಾ ರನಜಕನರಣದ್  ಬಗೆೆ  ಹೆೋಳಬೋೆಕೆೆಂದ್ರೆ,  ರ್ನನತ ಮ್ನನಾ ಶ್ರೋ ಬಸವರನಜ ಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪ  
ಹೊರಟ್ಟಿಯವರನತನ   ರನಜಕಿೋಯಕೆೆ  ಬೆಂದ್  ಮೋಲ ೆ  ರ್ನನತ ಬಲೆಿ, ಅರೆ್ೋಕ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲೂಿ ಕೂಡ  
ನಿೋವು  ಒೆಂದ್ತ ಕಠಿಣವನದ್  ನಿಣಾಯವನತನ    ತೆಗೆದ್ತಕೊಳುುವುದ್ಕೂೆ   ಮತನನ, ತೆಗೆದ್ತಕೊಳುಬೆೋಕನದ್  
ಸನಿನವೆೋಶ  ಬೆಂದ್ರೂ  ಸಹ ನಿೋವು  ನೆಂಬಿದ್  ಮ್ೌಲಾಗಳಿಗೆ  ಬದ್ಿರನಗಿ   ತೊಳಲನಟದ್ಲ್ಲಿದ್ುರೂ  
ತನವು  ಯನವುದೋೆ  ನಿಣಾಯವನತನ  ತೆಗೆದ್ತಕೊೆಂಡಿರಲ್ಲಲಿ.    ಆದ್ರೆ,    ಇತಿುೋಚಿನ  ನಿಣಾಯದ್ಲ್ಲಿ   
ನಿಮಾ ಜಿೋವನದ್  ಉತ್ೃಷಿ  ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ    ನಿಣಾಯವನತನ  ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ   ಇವತಿುನ ಬದ್ಲನದ್ 
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ಸನಿನವೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ  ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳನಗಿರತವೆಂತ್ಹ  ನಮಾ ಶ್ರೋ ಬಸವರನಜ ಬೊಮ್ನಾಯಿಯವರತ   ಮತ್ತು 
ಇವರ ತ್ೆಂದೆಯವರನತನ   ಮ್ನನಾ ಬಸವರನಜ  ಹೊರಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ಸೆಂದ್ಶಾನ  ಮ್ನಡತವೆಂತ್ಹ  ಮತ್ತು 
ಅವರ  ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ  ಕಲ್ಲಯತವೆಂತ್ಹ ಅವಕನಶ ಸ್ವಕಿೆದೆ.   ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಆರ್. ಬೊಮ್ನಾಯಿಯವರ  
ಸತಪತತ್ರರನಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಶ್ರೋ ಬಸವರನಜ ಬೊಮ್ನಾಯಿಯವರತ  ಇವತ್ತು  ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳನಗಿರತವನಗ  
ತನವು   ಈ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿ  ನಮಾ ಪಕ್ಷಕೆೆ  ಬರತವುದ್ತ ರನಜಕಿೋಯವನಗಿ  ಕಠಿಣವನದ್  ನಿಣಾಯವನಗಿತ್ತು.   
ಅದ್ತ ತ್ಮಗೆ  ಸತಲಭ್ವನದ್  ನಿಣಾಯವನಗಿರಲ್ಲಲಿ.   ರನಜಕಿೋಯವನಗಿ ಚತರ್ನವಣನ  ಕ್ೋೆತ್ರದ್ಲೂಿ       
ನಮಾ   ಈ  ಭನಗದ್  ಎಲನಿ    ರ್ನಯಕರತ   ಕೂಡ ಅೆಂದ್ರೆ  ನಮಾ ಮ್ನನಾ ಶ್ರೋ   ಪರಹನಿದ್  
ಜೊೋಷಿಯವರತ  ಇರಬಹತದ್ತ, ಶ್ರೋ  ಜಗದಿೋಶ್  ಶೆಟಿರ್ ರವರತ  ಇರಬಹತದ್ತ,   ಮತೆು  ಇನಿನೋತ್ರ ೆ 
ಎಲನಿ ಸಹೊೋದ್ರರತ  ಒೆಂದ್ತ  ಅಗಿನ ಪರಿೋಕ್ೆಯನತನ ಸ್ವಿೋಕನರ  ಮ್ನಡಿ,   ಮತ್ದನರ  ಬೆಂಧತಗಳು ಏನತ  
ನಿಮಗೆ ಸತ್ತ್ವನಗಿ ಜಯವನತನ  ಕೊಟ್ಟಿದನುರೆ,   ತ್ಮಾ ವಾಕಿುತ್ಿವನತನ  ಬೆಳಸೆ್ವದನುರ.ೆ ಅದ್ತ  ಒೆಂದ್ತ 
ಅದ್ತುತ್ವನದ್  ದನಖ್ಲೆಯನಗಿದೆ.   ಆ  ಕನರಣಕೂೆೆೋಸೆರ  ಇವತ್ತು   ಇರ್ೂೆನೆಂದ್ತ ಅಗಿನ  ಪರಿೋಕ್ೆ  ಈ 
ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ  ಇದೆ.    ಅದ್ತ  ಏರೆ್ೆಂದ್ರೆ,  ರ್ನಡತ-ನತಡಿಯ ವಿಚನರ  ಬೆಂದನಗ, ಗಡಿಯ ವಿಚನರ  
ಬೆಂದನಗ  ಇಡಿೋ ರನಷರ  ನಮಾ ಕಡ ೆ ರೆ್ೂೋಡತತಿುದೆ.    ನಿಮಗೆಂತ್ೂ  ಎರಡತ ಅಗಿನ ಪರಿೋಕ್.ೆ    ಒೆಂದ್ತ  
ಉತ್ುರ  ಕರ್ನಾಟಕದ್  ಮಗರ್ನಗಿ, ಈ ಭನಗದ್  ಹಿರಿಯ ರನಜಕನರಣಿಯನಗಿ  ಪರತಿಯೆಂದ್ತ 
ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ  ತನವು  ಯನವ  ರಿೋತಿ   ಕರ್ನಾಟಕದ್  ಹಕತೆಗಳ ರಕ್ಷಣಗೆ,ೆ ರ್ನಡತ- ನತಡಿ, ಭನಷ್ೆಗ,ೆ 
ಗಡಿಯ ರಕ್ಷಣೆಗ ೆ   ಯನವ  ರಿೋತಿ ಸದ್ನವನತನ ಸದ್ತಪಯೋಗ  ಮ್ನಡತವ  ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ   ತನವು  
ಕರ್ನಾಟಕದ್  ಹಿತ್ವನತನ  ಕನಪ್ನಡತತಿುೋರನ  ಎನತನವ    ಅಗಿನ ಪರಿೋಕ್ೆ  ತ್ ಮಾ ಎದ್ತರತಗಡ ೆ ಇದ್ುರೂ 
ಕೂಡ  ಕರ್ನಾಟಕ  ಯನವತ್ತು ಕೂಡ ವಿಸುರಣನವನದಿ ಸ್ವದನುೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ  ನೆಂಬಿಕ ೆ ಇಟ್ಟಿಲಿ,  ಹಿೆಂಸ ೆ 
ರನಜಕನರಣದ್ಲ್ಲಿ  ತನವು  ನೆಂಬಿಕ ೆ      ಇಟ್ಟಿಲಿ.   ಇರ್ೂೆನಬಬರಿಗೆ  ಅಪಮ್ನನ  ಮ್ನಡತವೆಂತ್ಹ, 
ಇರ್ೂೆನಬಬರ      ತೆೋಜೊೋವಧೆ  ಮ್ನಡತವೆಂತ್ಹ   ಸೆಂಸೃತಿ  ನಮಾದ್ಲಿ.    ಇದೆೋ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ  
ಇವತ್ತು ಬೆಳಗನವಿ   ಕನನೂರ್ನತ್ಾಕವನಗಿ, ಸೆಂವಿಧನರ್ನತ್ಾಕವನಗಿ   ಕರ್ನಾಟ ಕದ್  ಅವಿಭನಜಾ ಅೆಂಗ  
ಎನತನವೆಂತ್ಹ  ನಿಣಾಯ  ಬೆಂದಿರತವ  ಹಿರೆ್ನಲಯೆಲ್ಲಿ    ಯನರನದ್ರೂ   ನಮಾ ರ್ನಡಿನ ಒೆಂದ್ತ  
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ಇೆಂಚತ ಜನಗವನತನ ಅತಿಕರಮಣ    ಮ್ನಡಲ್ಲಕೆೆ  ಹೊರಟರ,ೆ ನಮಾ ಭನಷ್ಯೆ ಮೋಲೆ ನಮಾ  ಜನರ  
ಮೋಲ,ೆ ನಮಾ ಸೆಂಸೃತಿಯ ಮೋಲೆ  ಯನವುದೆೋ  ಶಕಿುಗಳು  ದನಳಿ  ಮ್ನಡಿದ್ರೂ  ಕೂಡ ಅದ್ನತನ 
ಹಿಮಾಟ್ಟಿಸತವೆಂತ್ಹ  ಮತ್ತು ನಮಾ  ರ್ನಡತ- ನತಡಿಯನತನ  ರಕ್ಷಣೆ  ಮ್ನಡತವೆಂತ್ಹ  ಬದ್ಿತ ೆ  
ಇರತವೆಂತ್ಹ  ಈ ಸಕನಾರಕೆೆ   ತನವು ಕೂಡ  ಎಲನಿ  ರಿೋತಿಯ ಮ್ನಗಾದ್ಶಾನ  ಮ್ನಡಿ, ಈ ಸದ್ನದ್  
ಮೂಲಕ ಅೆಂತ್ಹ    ಒೆಂದ್ತ ಸೆಂದೆೋಶವನತನ   ನಮಾ ಜನತೆಗೆ  ಕಳುಹಿಸತವ  ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ    ಇವತ್ತು 
ಅೆಂತ್ಹ ಸತವಣನಾವಕನಶ  ತ್ಮಗೆ  ಸ್ವಕಿೆದೆ  ಎನತನವ  ಮ್ನತ್ನತನ  ಹೆೋಳುತನು,  ಈ  ಒೆಂದ್ತ ಸಭನಪತಿ  
ಪಿೋಠಕೆೆ  ಆಯ್ಕೆಯನಗಿರತವೆಂತ್ಹ  ಐತಿಹನಸ್ವಕ ದನಖ್ಲ ೆ  ಮ್ನಡಿರತವೆಂತ್ಹ   ತ್ಮಗೆ  ತ್ತೆಂಬತ 
ಹೃದ್ಯದ್  ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್  ಹೆೋಳಿ, ನನನ  ಮ್ನತಿಗ ೆ  ವಿರನಮ ಹೆೋಳುತೆುೋರ್ೆ,  ಧನಾವನದ್ಗಳು.            

 ಶ್ರೋ  ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ತನವು  ೩ರೆ್ೋ  ಬನರಿ ಸಭನಪತಿಯವರನಗಿ  
ಆಯ್ಕೆಯನಗಿರತವುದ್ಕೆೆ   ಬಹಳ ಸೆಂತೂೆೋಷದಿೆಂದ್ ತ್ಮಾನತನ   ಈ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಅಭಿನೆಂದಿಸತತೆುೋರೆ್.   
ಜೊತೆಗೆ  ೩ ಬನರಿ ಸಭನಪತಿಯವರನಗಿ, ಒಬಬ  ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೋತ್ರದ್  ಪರತಿನಿಧಿಯನಗಿ ನಿರೆಂತ್ರವನಗಿ  ೮ 
ಬನರಿ ಜಯಗಳಿಸ್ವರತವುದ್ತ ಭನರತ್ ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ ದನಖ್ಲ ೆ  ವಿಜಯವನತನ  ಸನಧಿಸ್ವದ್ೆಂತ್ಹ  ತ್ಮಾನತನ  
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರಗಳು, ಅದ್ತ ಆಡಳಿತ್  ಪಕ್ಷ  ಇರಬಹತದ್ತ, ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ  ಇರಬಹತದ್ತ,  ಎಲಿರೂ  
ಈ  ಮಹತ್ಿಪೂಣಾವನದ್ೆಂತ್ಹ ಈ ಸದ್ನದ್ ರ್ನತ-ೆಗೌರವವನತನ  ಎತಿು  ಹಿಡಿಯತವೆಂತ್ಹ   
ಸಭನಪತಿಯವರ  ಪಿೋಠಕೆೆ ಶ್ಕ್ಷಕರ  ಪರತಿನಿಧಿಯನತನ  ೩ರೆ್ೋ ಬನರಿಗೆ ಸಭನಪತಿಯವರನಗಿ  ಆಯ್ಕೆ  
ಮ್ನಡಿರತವುದ್ಕೆೆ  ನಮಾ ಎಲನಿ ಪಕ್ಷದ್ ಸದ್ಸಾರಿಗೂ  ಕೂಡ  ರ್ನನತ ಧನಾವನದ್ವನತನ   ತಿಳಿಸತತೆುೋರ್ೆ.   
ಮತೆು,  ನಿಕಟಪೂವಾ ಹೆಂಗನಮಿ ಸಭನಪತಿಗಳನಗಿ    ಕೆಲಸ  ನಿವಾಹಿಸ್ವದ್ೆಂತ್ಹ ಶ್ರೋ ರರ್ುರ್ನಥ ರನವ್ 
ಮಲನೆಪೂರ ೆ ಅವರಿಗೂ  ಕೂಡ  ರ್ನನತ ತ್ತೆಂಬತ ಹೃದ್ಯದ್ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ಗಳನತನ, ಧನಾವನದ್ಗಳನತನ  
ತಿಳಿಸತತೆುೋರ್.ೆ  

 ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ತ್ಮಾ ರನಜಕಿೋಯ ಜಿೋವನದ್  ಬದ್ತಕತ   ಕರ್ನಾ ಟಕ ರನಜಕಿೋಯ  
ಇತಿಹನಸದ್ಲ್ಲಿ  ಒೆಂದ್ತ  ದೊಡಡ  ಮೈಲ್ಲಗೆೈಲತ ಎೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಹೆೋಳಲ್ಲಕೆೆ  ಬಯಸತತೆುೋರೆ್.   ತನವು    
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೭೫ ವಷಾಗಳ  ಕನಲ  ಜನತನ ರೆಂಗ, ಜನತನ  ಪ ಕ್ಷ,  ಜನತನದ್ಳ   ಹಿೋಗೆ, ಜನತನ  ಪರಿವನರದ್ಲ್ಲಿ  
ಸತಮ್ನರತ  ೭೫ ವಷಾಗಳ  ಕನಲ  ಬನಲಾ, ಯವೌಿನ, ರನಜಕಿೋಯ ಎಲಿವನತನ ತನವು  ನಡಸೆ್ವಕೂೆೆಂಡತ 
ಬೆಂದಿದಿುೋರಿ.    ಈ  ಜನತನ ದ್ಳದ್   ಪರಿವನರದ್ಲ್ಲಿ   ತನವು ಕನನೂನತ ಸಚಿವರನಗಿ, ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಸಚಿವರನಗಿ,  ವಿಜ್ಞನನ, ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ ಸಚಿವರನಗಿ,  ಗನರಮಿೋಣ    ಮತ್ತು  ಪೆಂಚನಯತ್ ರನಜ್ 
ಸಚಿವರನಗಿ  ಕೆಲಸ  ಮ್ನಡಿದಿುೋರಿ.    ಜೊತೆಗೆ  ಹೆಂಗನಮಿ ಸಭನಪತಿಗಳನಗಿ,  ಒೆಂದ್ತ ಬನರಿ  
ಸಭನಪತಿಗಳನಗಿ  ಕೂಡ  ಕೆಲಸ  ಮ್ನಡಿರತತಿುೋರಿ.  ೭೫ ವಷಾಗಳ ಕನಲ  ತ್ಮಾ ರನಜಕಿೋಯ  
ಜಿೋವನವನತನ ಸತಧಿೋರ್ಾವನಗಿ  ಒೆಂದೋೆ   ಪಕ್ಷದ್ಲ್ಲಿ, ಒೆಂದೋೆ ರ್ನಯಕತ್ಿದ್ಡಿಯಲ್ಲಿ   ಕರ್ನಾಟಕ 
ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ  ತ್ಮಾ ರನಜಕಿೋಯ  ಉದ್ುಗಲಕೂೆ  ಕೂಡ  ತನವು ನಡಸೆ್ವಕೂೆೆಂಡತ ಬೆಂದಿದಿುೋರಿ.   ತ್ಮಾ 
ಬದ್ತಕಿನ ಈ  ಮಹತ್ಿದ್  ನಿಣಾಯ  ನಮಾ  ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾದ್  ಇತಿಹನಸದ್ಲ್ಲಿ  ನಮಗೆಲಿರಿಗೂ  
ಒೆಂದ್ತ ದೂೆಡಡ  ಮ್ನಗಾದ್ಶಾನ.  

                             ಮತೆಂದ್ತ..                                                                                       

(1080) 21.12.2022 12.20 ಎಸ್ವಿ-ಬಿಎನ್ಎಸ್                (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸ್ವಾತಿ) 

ಡನ:ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಿಮಿ:- ಮ್ನನಾ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರೆೋ, ಸಭನಪತಿಗಳನಗಿ. ಕತಲಪತಿಗಳನಗಿ 
ಅಲಿ. 

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಕ್ಷಮಿಸ್ವ.. ರ್ನವಲೆನಿ ಯೂನಿವಸ್ವಾಟ್ಟ ಸೈೆಡ್ ಅಲಿವೆ.. ಅದ್ಕನೆಗಿ ಆ ರಿೋತಿ 
ಹೆೋಳಿದೆ.   

ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ತನವು ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರನಗಿ ಅಧಿಕನರ ವಹಿಸ್ವಕೊೆಂಡನಗ ಕೆೋವಲ ೧೮ 
ತಿೆಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾದ್ ಇತಿಹನಸದ್ಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ಯನವುದೆೋ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರತ ಮ್ನಡದಿರತವ 
೪೨,೦೦೦ ಉಪರ್ನಾಸಕರನತನ ರೆ್ೋಮಕ ಮ್ನಡಿದ್ತು ದೂೆಡಡ ಇತಿಹನಸ. ೧೦೫೪ ಸಕನಾರಿ ಪ್ೌರಢಶನಲೆಗಳನತನ 
ಮತ್ತು ೩೯೪ ಪದ್ವಿ ಪೂವಾ ಕನಲೋೆಜತಗಳನತನ ಗನರಮಿೋಣ ಪರದೆೋಶಕೆೆ ಕೂೆಟ್ಟಿರಿ. ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ತ 
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ಐತಿಹನಸ್ವಕವನದ್ತದ್ತ. ತನವು ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರನಗಿದನುಗ ಭನರತ್ ದೆೋಶಕೆೆ ಮ್ನದ್ರಿಯನದ್ೆಂತ್ಹ ವಗನಾವಣ ೆ
ಮಸೂದೆಯನತನ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖಯೆಿೆಂದ್ ಪ್ನರರೆಂಭಿಸ್ವದಿರಿ. ಸಚಿವ ಸೆಂಪತಟ ಉಪ ಸಮಿತಿಯ ಅಧಾಕ್ಷರನಗಿ   
ಶೆೋ.೭೫ ಇದ್ುೆಂತ್ಹ ಐ.ಟ್ಟ.ಐ. ರ್ೌಕರರ ವೆೋತ್ನವನತನ ಶೆೋ.೧೦೦ ಕೆೆ ಹೆಚಿಿಸ್ವದಿರಿ.  ಶ್ಕ್ಷಕ ಬೆಂಧತಗಳ ಬಹಳ 
ದಿೋರ್ಾಕನಲ್ಲೋನ ರೆ್ೂೋವನದ್ ಕನಲಪನಿಕ ವೆೋತ್ನ ಬಡಿುಯನತನ ನಿೋಡತವ ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ ಸಕನಾರ ಎರಡತ ಬನರಿ 
ರಚರೆ್ ಮ್ನಡಿದ್ೆಂತ್ಹ ಸಮಿತಿಯ ಅಧಾಕ್ಷರನಗಿ ಕಲೆಸ ಮ್ನಡಿದಿುೋರಿ.  ಸಕನಾರದ್ ಬಗೆೆ, ಶ್ಕ್ಷಕರ ಬಗೆೆ 
ದೊಡಡ ಚಿೆಂತ್ರೆ್ಯನತನ ಮ್ನಡಿ ಒೆಂದ್ತ ಉತ್ುಮವನದ್ ವರದಿಯನತನ ಸಕನಾರಕೆೆ ನಿೋಡಿದಿರಿ. 

ಹಿೆಂದಿನ ಸಕನಾರದ್ಲ್ಲಿ ಮ್ನನಾ ಸ್ವದ್ುರನಮಯಾನವರತ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳನಗಿದ್ು ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ  
ಬೆೆಂಗಳೂರತ ವಿಧನನಸೌಧದ್ ಮಹನತನಾ ಗನೆಂಧಿ ಪರತಿಮಯ ಬಳಿ ಜಿಟ್ಟಜಿಟ್ಟ ಮಳೆಯ ನಡತವೆಯೂ ೧೦ 
ದಿನಗಳ ಕನಲ ಹಗಲತ ರನತಿರ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಹಲವು ಬೆೋಡಿಕ ೆ ಈಡೋೆರಿಕೆಗನಗಿ ತ್ಮಾ ರೆ್ೋತ್ೃತ್ಿದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನವಲೆಿರೂ 
ಪ್ನಲೂೆೆೆಂಡತ ಚಳುವಳಿಯನತನ ಮ್ನಡಿದೆವು.  ಆ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು ಎರಡತ 
ದಿನಗಳ ಕನಲ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಬೋೆಡಿಕೆಗನಗಿ ಸಭೆಯನತನ ನಡಸೆ್ವ ಅರೆ್ೋಕ ಪರಮತಖ್ ಬೆೋಡಿಕೆಗಳು ಈಡೋೆರತವೆಂತ ೆ
ಮ್ನಡಿದ್ತು ಇತಿಹನಸ.   

ಸಚಿವರನಗಿ ತನವು ಕಲೆಸ ಮ್ನಡತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಮ್ನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳನಗಿದ್ು   
ಹೆಚ್. ಡಿ. ಕತಮ್ನರಸನಿಮಿಯವರತ ಹನಗೂ ಬಿ.ಎಸ.ಯಡಿಯೂರಪಪ, ಉಪ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು ಇವರ 
ಸಹಕನರದಿೆಂದ್ ಮ್ನನಾ ಪತಟಿಣಣನವರತ ಮತ್ತು ತನವು ಮೊದ್ಲರೆ್ಯ ಬನರಿಗ ೆ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆ
ಅರ್ನಾಯವನಗತತಿುದೆ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿ ಅವರಿಗೆ ೨೦೦-೩೦೦-೪೦೦ ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ಎಕಾ್ಗೆರೋಷಿಯನ ಅನತನ 
ಕೊಡಿಸ್ವದ್ತು, ಆ ಕಿೋತಿಾ ತ್ಮಾ ಹೆಗಲ್ಲಗಿದ.ೆ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರನಗಿ ನಿೋವು ಇಷ್ೆಿಲನಿ ಸನಧರೆ್ಯನತನ ಮ್ನಡಲ್ಲಕೆೆ 
ಮ್ನನಾ ಕತಮ್ನರಸನಿಮಿಯವರತ ಮತ್ತು ಮ್ನನಾ ಯಡಿಯೂರಪಪನವರ ಸಹಕನರ ತ್ತೆಂಬನ ದೂೆರಕಿತ್ತ.  
ಅವರನೂನ ಕೂಡ ಈ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಅಭಿನೆಂದಿಸತತೆುೋರೆ್.   

ವೃತಿುಯಲ್ಲಿ ದೈೆಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರನದ್ ತನವು ರನಜಕನರಣಕೆೆ ಬೆಂದ್ತ ಸಚಿವರನದ್ ಕೂಡಲೋೆ ಕರ್ನಾಟಕ 
ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ ದೆೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆ ಸರಿಯನದ್ೆಂತ್ಹ ಮ್ನನಾತ,ೆ ಹತದೆುಗಳಿಗೆ ಒೆಂದ್ತ ಆಯನಮವನತನ 
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ಕೊಡಬೋೆಕೆನತನವ ಚಿೆಂತ್ರ್ಯೆನತನ ಮ್ನಡಿ ಪ್ೊರ. ವೆೈದ್ಾರ್ನಥನ್ ಸಮಿತಿಯನತನ ರಚಿಸ್ವ ದೆೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರ 
ಹತದೆುಯ ಮಹತ್ಿವನತನ ಅರಿತ್ತ ಅದ್ಕೆೆ ಹೂೆಸರೂಪವನತನ ನಿೋಡಿದ್ ಕಿೋತಿಾಯೂ ತ್ಮಗೆ ಸಲತಿತ್ುದೆ. ನಮಾ 
ಪಕ್ಷದ್ ವರಿಷಾರನದ್ ಮ್ನನಾ ದೆೋವೆೋಗೌಡರತ ಯನವನಗಲೂ ಬಹಳ ಪಿರೋತಿ-ವಿಶನಿಸದಿೆಂದ್ ನಿಮಾನತನ 
ಮಗನೆಂತ ೆ ಕನಣತತಿುದ್ುರತ. ಮ್ನನಾ ಕತಮ್ನರಸನಿಮಿಯವರತ ನನನ ಹಿರಿಯ ಸಹೊೋದ್ರ ಎೆಂದ್ತ 
ಕರಯೆತತಿುದ್ುರತ. ಬಹಳ ದಿೋರ್ಾಕನಲ ಒೆಂದೋೆ ಪಕ್ಷದ್ಲ್ಲಿ ಎೆಂತ್ಹ ಏಳು ಬಿೋಳು ಬೆಂದ್ರೂ ಸಹಿಸ್ವಕೂೆೆಂಡತ, 
ಎಲನಿ ಪಕ್ಷಗಳ ರನಜಕಿೋಯ ಮತಖ್ೆಂಡರ ಸಲಹ ೆ ಸಹಕನರದ್ ಮೋರೆಗ ೆ ತ್ಮಗ ೆ ಸ್ವಕೆೆಂತ್ಹ ಕಡಿಮ 
ಕನಲನವಕನಶದ್ಲ್ಲಿ ಕನನೂನತ ಮತ್ತು ಸೆಂಸದಿೋಯ ವಾವಹನರಗಳ ಸಚಿವರನಗಿ, ಮ್ನಹಿತಿ ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ 
ಸಚಿವರನಗಿ, ಗನರಮಿೋಣನಭಿವೃದಿಿ ಸಚಿವರನಗಿ ತ್ಮಾ ಹಜೆೆೆಯ ಗತರತತ್ತಗಳನತನ ಮೂಡಿಸ್ವದಿುೋರಿ.   

ಎಲಿಕಿೆೆಂತ್ಲೂ ಮಿಗಿಲನಗಿ ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯ ಬಗೆೆ ಪರತಿ 
ಅಧಿವೆೋಶನದ್ಲ್ಲಿಯೂ ತನವು ಮ್ನತ್ರ್ನಡತತಿುದಿುರಿ.  ಸಕನಾರದ್ ಗಮನವನತನ ಸಳೆೆಯತತಿುದಿುರಿ. ಸಮಗರ 
ಕರ್ನಾಟಕದ್ ಅಭಿವೃದಿಿಗೂೆೋಸೆರ ಹನಗೂ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಳೆುಯ ಕಲೆಸಗಳನತನ ಮ್ನಡಿದಿುೋರಿ. 
ಆ ಕಿೋತಿಾಯತ ತ್ಮಗೆ ಸಲತಿತ್ುದೆ.  ಎೆಂಟತ ಬನರಿ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿ ತ್ಮಗೆ 48 ವಷಾಗಳ ರನಜಕಿೋಯ 
ಜಿೋವನ ಇರಬಹತದ್ತ.  ಆದ್ರೆ ಸಚಿವರನಗಿ ತ್ಮಗೆ ಸ್ವಕಿೆರತವ ಕನಲನವಕನಶ ಅತ್ಾಲಪ.  ಮೂರತ ಬನರಿ 
ಸಭನಪತಿಯನಗಿರತವುದ್ತ ನಮಗೆ ಅತಿೋವವನದ್ ಸೆಂತೊೋಷ ಉೆಂಟತ ಮ್ನಡಿದ.ೆ  ಭನರತ್ ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಮ್ೌಲಾಗಳು ಮತ್ತು ಗೌರವವನತನ ಎತಿು ಹಿಡಿಯತವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎೆಂಟತ ಬನರಿ 
ಆಯ್ಕೆಯನಗಿರತವ ತ್ಮಾನತನ ಅವಿರೊೋಧವನಗಿ ಬಹಳ ಪಿರೋತಿಯಿೆಂದ್, ವಿಶನಿಸದಿೆಂದ್, ಗೌರವದಿೆಂದ್ 
ಮೂರರೆ್ಯ ಬನರಿ ಪಿೋಠದ್ಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ವರತವುದ್ತ ನನಗ ೆ ಬಹಳ ಸೆಂತೂೆೋಷ ತ್ೆಂದಿದ.ೆ  ತ್ಮಾ 
ಮ್ನಗಾದ್ಶಾನದಿೆಂದ್ ರ್ನನತ ರ್ನಲತೆ ಬನರಿ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ ಸದ್ಸಾರ್ನಗಿದೆುೋರ್ೆ.  ಒಮಾ ರ್ನನತ 
ಪಕ್ೆೋತ್ರರ್ನಗಿ ಸಪಧಿಾಸ್ವದನಗ ನಿೋವು ಒೆಂದ್ತ ಪಕ್ಷದ್ಲ್ಲಿದ್ುರೂ ಕೂಡ ಅದ್ನತನ ಮರತೆ್ತ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡನಿಗ ೆ
ಮತ್ ನಿೋಡಿ ಗಲೆ್ಲಿಸ್ವ ಎೆಂದ್ತ ನನನ ಮತ್ದನರರಿಗ ೆ ತನವು ಹೋೆಳಿದ್ುನತನ ರ್ನನತ ಈ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಸಾರಿಸ್ವಕೊಳುುತೆುೋರ್.ೆ  ಹೊೋರನಟಗನರರ ವಾಕಿುತ್ಿವನತನ ಗತರತತಿಸತವಲ್ಲಿ ತನವು ನಿಷ್ನಣತ್ರತ. ತ್ಮಿಾೆಂದ್ ರ್ನನತ 
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ಸನಕಷತಿ ಕಲ್ಲತಿದುೆೋರೆ್.  ತ್ಮಾ ಮ್ನಗಾದ್ಶಾನದಿೆಂದ್ ರ್ನನತ ನಿರೆಂತ್ರವನಗಿ ರ್ನಲತೆ ಬನರಿ ದ್ಕ್ಷಿಣ ಶ್ಕ್ಷಕರ 
ಕ್ೆೋತ್ರದಿೆಂದ್ ಆರಿಸ್ವ ಬೆಂದಿದೆುೋರ್ೆ.   

ತ್ಮಾ ಅಭಿಮ್ನನಿಗಳು, ಶ್ಕ್ಷಕ ಬೆಂಧತಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜನಾದ್ಾೆಂತ್ ಇದನುರ.ೆ  ಆದ್ರೂ ಕೂಡ 
ಕೆಲವರತ ನಿಮಗೂ ಬೆೋಸರವನಗತವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ನಡದೆ್ತಕೊಳುುತನುರ.ೆ್ ್ “ಏನಿರೋ ಹೊರಟ್ಟಿಯವರೋೆ, ಇಷತಿ 
ವಷಾದಿೆಂದ್ ಗೆಲತಿತಿುದಿುೋರಿ. ಆದ್ರೆ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖಯೆ ಸಮಸೆಾ ಮ್ನತ್ರ ಹನಗೆಯ್ಕೋ ಇರತತ್ುದೆ”್ ಎೆಂದ್ತ 
ಹೆೋಳುತನುರ.ೆ  ಆಗ ತ್ಮಗೂ ಕೂಡ ಸಿಲಪ ಬೆೋಸರವನಗಬಹತದ್ತ.  ಶ್ಕ್ಷಕರತ ನಮಾ ಬಗೆೆ ಇನೂನ ಚೆರ್ನನಗಿ 
ಮ್ನತ್ರ್ನಡತತನುರ!ೆ  ಆದ್ರ ೆ ಸಮಸೆಾ ಮ್ನತ್ರ ಬಗಹೆರಿಯತವುದಿಲಿ. ನಿಮಾನತನ ಹತಿುರದಿೆಂದ್ ರೆ್ೂೋಡದ ೆ
ಇದ್ುೆಂತ್ಹವರತ, ನಿಮಾ ಕನಯಾ ಚಟತವಟ್ಟಕೆಯನತನ ಗತರತತಿಸದ ೆ ಇದ್ುೆಂತ್ಹ ಕೆಲವು ಮೆಂದಿ ಹನಗೆ 
ಮ್ನತ್ರ್ನಡಬಹತದ್ತ. ಅದ್ನತನ ರ್ನವು ತ್ಪ್ನಪಗಿ ಭನವಿಸಬನರದ್ತ. ಅದ್ತ ತ್ಮಾ ದೊಡಡ ಗತಣ.  ತ್ಮಾ 
ರನಜಕಿೋಯ ಜಿೋವನದ್ಲ್ಲಿ ಎೆಂದ್ೂ ಕೂಡ ವಿಧನನ ಸಭೆಗ ೆಹೊೋಗಬೆೋಕೆನತನವ ಪರಯತ್ನವನತನ ಮ್ನಡಲ್ಲಲಿ.  
ಇದ್ತ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೋತ್ರಕೆೆ ತ್ಮಾ ಕೊಡತಗ.ೆ   

ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ನನಗೂ ವಿಧನನ ಸಭೆಗೆ ಬರಬೆೋಕತ ಎೆಂದ್ತ ಅಪ್ನರವನದ್ೆಂತ್ಹ 
ಒತನುಯ ಬರತತಿುದ.ೆ್ ್ “ಕೆಲವರತ ನಿೋನತ ಅಸೆೆಂಬಿಿ ಕಡಗೆ ೆ ಹೊೋಗತ ಮ್ನರನಯ”್ ಎೆಂದ್ತ ಶತರತ 
ಮ್ನಡಿದನುರ.ೆ  ಆದ್ರೆ ರ್ನನತ ಎೆಂದ್ೂ ಕೂಡ ಆ ಕಡಗೆ ೆತ್ಲೆ ಹನಕತವುದಿಲಿ.  ತ್ಮಾ ಮ್ನಗಾದ್ೆಂತೆಯ್ಕೋ 
ರ್ನನತ ನಡಯೆತತೆುೋರ್ೆ. ನಿಮಾ ಶ್ಷಾರ್ನಗಿ ರ್ನನತ ಕೂಡ ನಿಮಾ ಹಿೆಂದಯೆ್ಕೋ ಹೆಜೆೆ ಹನಕತತೆುೋರೆ್.  

ಕೆಲವು ಕಡ ೆಬಹಳಷತಿ ಚಚೆಾಯನಗತತ್ುದೆ.  ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು ಕೆೋವಲ ಆರೋೆಳು ರನಜಾಗಳಲ್ಲಿವೆ. 
ಇದ್ತ ಏಕೆ ಬೋೆಕತ? ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಹೊರೆಯನಗತತ್ುದೆ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತನುರೆ.   

(…ಮತೆಂದ್ತ) 
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(೧೦೮೧) ೨೧-೧೨-೨೦೨೨ ೧೨-೩೦ ಕೆಜಿ:ಬಿಎನ್ಎಸ್                   (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸ್ವಾತಿ) 

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ  (ಮತೆಂದ್ತ):-  

ಈಗ ತನವು ೮ರ್ೆೋ ಬನರಿಗ ೆ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸದ್ಸಾರನಗಿ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿದಿುೋರಿ. ತನವು ಈ ಸದ್ನದ್ 
ಸದ್ಸಾರನಗಿ ತ್ಮಾ ಅಲಪ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ಸಮ್ನಜಕೆೆ ಮತ್ತು ಸೂಸೈೆಟ್ಟಗೆ ಒೆಂದ್ತ ಕೂೆಡತಗೆಯನತನ 
ಕೊಟ್ಟಿದಿುೋರಿ. ತ್ಮಾ ಆಸಕಿುಯಿೆಂದ್ ಅೆಂದಿನ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಯವರಿೆಂದ್ ಜನ ಸನಮ್ನನಾರಿಗೆ ಸವಲತ್ತುಗಳು 
ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಾಗಳನತನ ಒದ್ಗಿಸತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತನ ಮ್ನಡಿದಿುೋರಿ. ತನವು ನಿರೆಂತ್ವನಗಿ ಸತಮ್ನರತ ೨೦ 
ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಯನವುದೆೋ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕನರಕೆೆ ಬರಲ್ಲ, ಯನವುದೆೋ ಪಕ್ಷ ಇರಲ್ಲ ತನವು ಭ್ರವಸ ೆಸಮಿತಿಯ 
ಅಧಾಕ್ಷರನಗಿ ಕೆಲಸ ಮ್ನಡಿದಿುೋರಿ. ಈಗ ಸದ್ಸಾರನಗಿ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿ ಬೆಂದ್ ಒೆಂದೆೋ ವಷಾಕೆೆ ತ್ಮಗ ೆ ಆ 
ಕಮಿಟ್ಟ ಬೆೋಕತ, ಈ ಕಮಿಟ್ಟ ಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತನುರೆ. ತನವು ಭ್ರವಸ ೆ ಸಮಿತಿಯರೆ್ನೋ ಆಯ್ಕೆ 
ಮ್ನಡಿಕೊೆಂಡಿದಿುೋರಿ. ತನವು ಭ್ರವಸ ೆಸಮಿತಿಯ ಅಧಾಕ್ಷರನಗಿ ದಿೋರ್ಾ ಕನಲದ್ವರಗೆ ೆಕೆಲಸ ಮ್ನಡಿದಿುೋರಿ. 
ತನವು ಬೆೋರ ೆ ಯನವುದೋೆ ಕಮಿಟ್ಟಗ ೆ ಹೂೆೋಗಲ್ಲಲಿ. ಭ್ರವಸೆ ಕಮಿಟ್ಟಯಲ್ಲಿ ಸಮ್ನಜದ್ ಒಳಿತಿಗನಗಿ ಕಲೆಸ 
ಮ್ನಡತವೆಂತ್ಹ ಮಹತ್ಿ ಪೂಣಾವನದ್ ವಿಷಯಗಳನತನ ಚಚೆಾ ಮ್ನಡಬಹತದ್ತ ಎನತನವೆಂತ್ಹ 
ಸದ್ತದೆುೋಶದಿೆಂದ್ ಮ್ನಡಿದಿುೋರಿ. ತ್ಮಾ ಆಲೂೆೋಚರೆ್ ಬಹಳ ದೊಡಡದ್ತ. ಈ ಸದ್ನದಿೆಂದ್ ದೊಡಡ ದೂೆಡಡ 
ಸನಹಿತಿಗಳು, ಮಹನನತಭನವರತ ಈ ಸದ್ನದ್ ಸದ್ಸಾರನಗಿ ಈ ರ್ನಡಿಗೆ ದೊಡಡ ಕೂೆಡತಗೆಯನತನ 
ಆಡಳಿತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಕೊಟತಿ ಹೂೆೋಗಿದನುರ.ೆ ತನವು ಇೆಂತ್ಹದ್ುರಲ್ಲಿ ಮೊದ್ಲ್ಲಗರನಗಿದಿುೋರಿ. ತನವು ಕರ್ನಾಟಕ 
ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುಗೆ ನಮಾ ಭನರತ್ ದೆೋಶದ್ ರನಜಕಿೋಯ ಇತಿಹನಸದ್ಲ್ಲಿ ದೂೆಡಡ ಮೈಲ್ಲಗಲಿನತನ ತ್ೆಂದ್ತ 
ಕೊಟ್ಟಿದಿುೋರಿ. ತನವು ಸತಮ್ನರತ ೭೫ ವಷಾಗಳ ಕನಲ ನಮಾ ಜೊತೆಗೆ ಇದಿುೋರಿ. ಈಗ ೭೬ರ್ೋೆ ವಯಸ್ವಾಗ ೆ
ಬಿಜೆಪಿಯಿೆಂದ್ ಸಭನಪತಿಯವರನಗಿದಿುೋರಿ. ನನಗ ೆ ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಬೆೋಸರ ಇಲಿ. ಆದ್ರ,ೆ ಈಗ ತ್ಮಗೆ ಇಳಿಯ 
ವಯಸತಾ. ತ್ಮಾನತನ ಬಿಜೆಪಿ ಯವರತ ಸರಿಯನಗಿ ನಡೆಸ್ವಕೂೆಳುಲ್ಲ ಎೆಂದ್ತ ಹನರೆೈಸತತೆುೋರೆ್.  ರ್ನನತ ಮ್ನನಾ 
ಸಭನರ್ನಯಕರಲ್ಲಿ ಈ ರ್ನಡಿಗೆ  ಒಳೆುಯದ್ತ ಮ್ನಡಲ್ಲ ಎೆಂದ್ತ ವಿನೆಂತಿ  ಮ್ನಡಿಕೊಳುುತೆುೋರೆ್. ತನವು 
ಇನೂನ ದಿೋರ್ಾಕನಲದ್ವರಗೆೆ ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಸಭನಪತಿಯವರನಗಿ ಇರತತಿುೋರಿ. ರ್ನವು ತ್ಮಗೆ ಸೆಂಪೂಣಾ 
ಸಹಕನರವನತನ ಸದನ ಕನಲ ಕೊಡತತುೆೋವೆ. ತನವು ಈ ಸದ್ನದ್ ಗೌರವವನತನ ಹೆಚತಿವೆಂತೆ ಮ್ನಡತತಿುೋರಿ 
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ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಅಭಿಲನಷೆ್ ನನಗಿದ.ೆ  ಈ ದಿಶೆಯಿೆಂದ್ ರ್ನನತ ಮತೂೆುಮಾ ಎಲಿರ ಪರವನಗಿ ಪಿರೋತಿಯಿೆಂದ್ 
ಅಭಿನೆಂದಿಸ್ವ ನನನ ಎರಡತ ಮ್ನತ್ತಗಳನತನ ಮತಗಿಸತತೆುೋರ್ೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಯನರಿಗೂ ಸಹ ಬೆಲ್ ಮ್ನಡಿ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ 
ಆಗತವುದಿಲಿ. ತನವು ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಅಡಡ ಬರತವುದಿಲಿ. ಆದ್ುರಿೆಂದ್, ಎಲಿರೂ ಸಿಲಪ ಸಮಯವನತನ 
ರೆ್ೂೋಡಿಕೂೆೆಂಡತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿ. ಈಗ ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರನದ್ ವಿಶಿರ್ನಥ್ರವರತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಶ್ರೋ ಅಡಗೂರ ್ ಹೆಚ್.ವಿಶಿರ್ನಥ್ (ರ್ನಮ ನಿದ ೆೋಾಶನ ಹೊೆಂದಿದ್ವರತ):- ಮ್ನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ತನವು ಇೆಂದ್ತ ಅವಿರೊೋಧವನಗಿ ಈ ಮರ್ೆಯ ಎಲಿರ ಪತಿಯನಗಿ 
ಆಯ್ಕೆಯನಗಿರತವುದ್ಕೆೆ ತ್ಮಗೆ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ಗಳನತನ ಸಲ್ಲಿಸತತೆುೋರ್.ೆ ಇದೆೋ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಅಲಪ ಕನಲದ್ಲ್ಲಿ 
ತ್ಮಾ ಅನತಭ್ವವನತನ ಮಚತಿವೆಂತೆ  ಪರದ್ಶಾನ  ಮ್ನಡಿದ್ೆಂತ್ಹ ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರನದ್ ರರ್ುರ್ನಥ್ ರನವ್ 
ಮಲನೆಪೂರಯೆವರಿಗೂ ಸಹ  ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ಗಳನತನ ಸಮಪಾಣೆ ಮ್ನಡತತಿುದೆುೋರ್ೆ. ತ್ಮಾದ್ತ ೪೦ ವಷಾಗಳ 
ಸತದಿೋರ್ಾ ಸೆಂಸದಿೋಯ ಯನನ.  ರ್ನನತ ೧೯೭೮ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಮ್ನನಾ ದೆೋವರನಜ ಅರಸತರವರ 
ಕೃಪ್ೆಯಿೆಂದ್ ಶನಸಕರ್ನಗಿ ಬೆಂದೆ. ತನವು ೧೯೮೦ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುಗೆ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿ 
ಬೆಂದಿದಿುೋರಿ. ಹನಗನಗಿ, ರ್ನವು ಬಹಳ ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ನಿಕಟವನದ್ೆಂತ್ಹ ಸೆಂಪಕಾವನತನ 
ಹೊೆಂದಿರತವೆಂತ್ಹವರತ. ಮ್ನನಾ ಎಸ್.ಎೆಂ.ಕೃಷಣರವರ ಸಕನಾರದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮೆಂತಿರಯನಗಿದ್ುೆಂತ್ಹ 
ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತನವು ಹಲವನರತ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಸಲಹೆಗಳನತನ ಕೂೆಟ್ಟಿದ್ತು, ರ್ನರೆ್ೂಬಬ  ಯಶಸ್ವಿ 
ಪ್ನರಥಮಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮೆಂತಿರಯನಗಿದೆು ಎನತನವುದ್ಕೆೆ ತ್ಮಾ ಕೂೆಡತಗೆ ಇದ ೆ ಎನತನವೆಂತ್ಹದ್ುನತನ ಇೆಂದ್ತ 
ಸಾರಣೆ ಮ್ನಡತತಿುದುೆೋರೆ್.  ಹನಗೆಯ್ಕೋ, ರ್ನವು ಬಹಳ ವಿಶನಿಸದಿೆಂದ್ ಇದೆುವು. ತನವು ಒೆಂದ್ತ ಬನರಿ 
ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ನನನನತನ ಬಹಳ ಲರ್ುವನಗಿ “ಯನವ ಸ್ವೋಮಯ ಮೆಂತಿರ ನಿೋನತ”್ ಎೆಂದ್ತ ಅೆಂದಿದಿುೋರಿ. ಆ 
ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನನತ “ತನವು ಯನವ ಸ್ವೋಮಯಿೆಂದ್ ಬೆಂದಿದಿುೋರೂೆೋ, ರ್ನನತ ಆ ಸ್ವೋಮಯ ಮೆಂತಿರ”್
ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದುೆ. ಹನಗೆಯ್ಕೋ, ರ್ನವಿಬಬರೂ ಪರಸಪರವನಗಿ ಬಹಳ ಆತಿೀಯತೆಯಿೆಂದ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗ ೆ
ನಡದೆ್ತಕೊೆಂಡಿದೆುೋವೆ. ತ್ಮಾ ಅನತಭ್ವ ಏನಿದಯೆೋ, ಅದ್ತ ತ್ಮಾ ಆಸ್ವು.  ಈ ಅನತಭ್ವದ್ ಬಗೆೆ ಭನರತ್ 
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ದೆೋಶದ್ a senior bureaucrat, the cabinet Secretary in the department of 
External Affairs Ministry, Sri A.P. Venkateswaran ರವರತ ಒೆಂದ್ತ ಬನರಿ, “one can 
acquire beauty and complexion by inheritance. One can also acquire 
property by inheritance. But, one cannot acquire experience by 
inheritance.” ಎನತನವೆಂತ್ಹ ದೂೆಡಡ ಮ್ನತ್ನತನ Sri A.P. Venkateswaran who was a 
senior bureaucrat of Indian Administrative Service, ಅವರತ ಹೆೋಳಿದನುರೆ. ಇವರತ 
ಸದನ ಕನಲಕೂೆ ಹೆೋಳಿದನುರೆ. ಹನಗನಗಿ, ತನವು ಗಳಿಸ್ವರತವೆಂತ್ಹ ಅನತಭ್ವ, ಅದ್ತ ನಿಮಾ ಸಿೆಂತ್ ಆಸ್ವು.  
ಹನಗನಗಿ, ಆ ಅನತಭ್ವ ಎಲಿರಿಗೂ ಹೆಂಚಿಕಯೆನಗಲ್ಲ. ಅದ್ತ ನಮಾ ಸೆಂಸೆಂದಿೋಯ ಪಟತಗಳಿಗ ೆ
ಮ್ನಗಾದ್ಶಾನವನಗಲ್ಲ ಎೆಂದ್ತ ತ್ಮಾಲ್ಲಿ ವಿನಿೆಂತಿಯನತನ ಮ್ನಡಿಕೊಳುುತೆುೋರ್ೆ. 

  ತ್ಮಾಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಭಿಮ್ನನದಿೆಂದ್ ಒೆಂದ್ತ ಮ್ನತ್ನತನ ಹೆೋಳುತಿುದೆುೋರೆ್. ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ‘question 
hour’್ ಆಗತತಿುಲಿ. ಅದ್ತ ‘question hours’್ ಆಗತತಿುದೆ. ಗೆಂಟೆಗಳು ಆಗತತಿುವೆ. ಮ್ನನಾ ವಿರೂೆೋಧ 
ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರನದ್ೆಂತ್ಹ ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್ರವರತ, ಡನ||ತೆೋಜಸ್ವಿಗೌಡರವರತ ರ್ನವಲೆಿರೂ 
ಲೊೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರನಜಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮ್ನಡಿ ಬೆಂದಿರತವೆಂತ್ಹವರತ. ಅಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ ಗೆಂಟೆಯ 
ಮೋಲ ೆ ಒೆಂದ್ತ ನಿಮಿಷವು ಪರಶೆ್ನೋತ್ುರ ವೆೋಳ ೆ ಇರತವುದಿಲಿ. ಅದ್ತ ಟಕ್ ಎೆಂದ್ತ change  
ಆಗಿಬಿಡತತ್ುದ.ೆ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ವಿಶಿರ್ನಥ್ರವರೆೋ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರನದ್ ಆಯನೂರತ 
ಮೆಂಜತರ್ನಥ್ರವರತ ಒಬಬರತ.   

ಶ್ರೋ ಅಡಗೂರ ್ ಹೆಚ್.ವಿಶಿರ್ನಥ್:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರನದ್ ಆಯನೂರತ 
ಮೆಂಜತರ್ನಥ್ರವರತ ಸಹ ರನಜಾಸಭನ ಸದ್ಸಾರನಗಿದ್ುರತ. ಹನಗನಗಿ, ರ್ನವು ಏಕೆ ಅದ್ನತನ 
ಅಳವಡಿಸ್ವಕೂೆಳುಬನರದ್ತ? ಪರಶೆ್ನೋತ್ುರ ವೆೋಳೆ ಗೆಂಟೆಗಟಿಲೆೋ ಆಗಲಿ.  ಇದ್ತ ಬೆೋರ ೆಬೆೋರ ೆರಿೋತಿ ಇದೆ. ಅದ್ತ 
ತ್ಮಗೆ ಗೂೆತಿುದೆ. ತ್ಮಾ ಅನತಭ್ವದ್ಲ್ಲಿ ಇದೆಲಿವೂ ಸಹ ಇದೆ. ಹನಗನಗಿ, ತ್ಮಾ ಅವಧಿಯಲನಿದ್ರೂ ಸಹ, 
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ಇದ್ತ ಪರಶೆ್ನೋತ್ುರ ವೋೆಳಯೆ ಗೆಂಟೆಗಳು ಆಗಬನರದ್ತ, ಇದ್ತ ಗೆಂಟೆಯನಗಬೆೋಕತ.  ಈ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ  
ಇದ್ಕೆೆ ಒೆಂದ್ತ ಸಣಣ ಪರಸೆಂಗವನತನ ಹೆೋಳುತುೆೋರೆ್. ೧೯೮೧ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಮ್ನನಾ ಗತೆಂಡತರನವ್ರವರತ 
ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಯನಗಿದ್ುೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ದಹೆಲ್ಲಯಲ್ಲಿ Commonwealth Countries’್
political conference ಆಗಿತ್ತು.  ಕರ್ನಾಟಕದಿೆಂದ್ representatives ಆಗಿ ರ್ನನತ ಮತ್ತು  ಶ್ರೋ 
ಚೆಂದರೆೋಗೌಡರವರತ ಹೊೋಗಿದೆುವು. ಒೆಂದೋೆ subject discussed for three days, the subject 
was,್ “how to make  question hour an effective one?”್ ಈ ಪರಶೆನಯನತನ ಹೆೋಗ ೆ
ಸತಧನರಿಸಬೆೋಕತ, ಅದ್ರ ಗತಣಮಟಿ ಯನವ ರಿೋತಿ ಬರಬೆೋಕತ ಎನತನವ ಬಗೆೆ ಮೂರತ ದಿವಸಗಳ ಕನಲ 
ನಡದೆಿದ.ೆ ರ್ನನತ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷತಿ ಕಲ್ಲತ್ತಕೊೆಂಡತ ಬೆಂದ್ತ ನಮಾ ಕನಯಾದ್ಶ್ಾಯವರಿಗ ೆ ದೆಹಲ್ಲಯಿೆಂದ್ 
ಅದ್ನತನ ತ್ರಿಸ್ವಕೊಳಿು ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದುೆ. Commonwealth Countries’್ political conference 
ಏರ್ನಯಿತ್ತ, ಯನವುದ್ರ ಮೋಲೆ ಕ್ಷ-ಕಿರಣಗಳು ಬಿೋರಿವ ೆಎನತನವೆಂತ್ಹದ್ುನತನ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮ್ನಡಿದೆು. 
ಹನಗನಗಿ,  ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇದ್ನತನ ಸರಿ ಮ್ನಡಿಕೊಡಬೆೋಕತ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಮ್ನತ್ನತನ ಈ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ 
ತ್ಮಾಲ್ಲಿ ವಿನೆಂತಿ ಮ್ನಡತತೆುೋರ್ೆ. ಹನಗೆಯ್ಕೋ, ತ್ಮಗೆ ಎಲನಿ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅನತಭ್ವ ಇದ್ತು, ನಮಾ 
ರ್ನಡಿನ ಎಲನಿ ಸೆಂಸೆಂದಿೋಯ ಪಟತಗಳು ಸಹ ತ್ಮಾ ಕನಯಾವೆೈಖ್ರಿಗೆ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಸೆಂತೂೆೋಷ 
ಪಟ್ಟಿದೆುೋವ.ೆ ಹನಗನಗಿ, ಈ ಮರ್ೆಯ ನಮಾಲಿರ ಹಕತೆಗಳನತನ ಎತಿುಹಿಡಿಯತೆಂತ್ಹ ಸೆಂರಕ್ಷಣ ೆ
ಮ್ನಡತವೆಂತ್ಹದ್ತು ತ್ಮಾ ಮೂಲ ಜವನಬನುರಿ. ತನವು ಅದ್ನತನ ಮ್ನಡತತಿುೋರಿ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ನೆಂಬಿಕಯೆ 
ಮೋಲ ೆಮತೊುಮಾ ತ್ಮಗೆ ಅತ್ಾೆಂತ್ ಅಭಿಮ್ನನದಿೆಂದ್ ಅಭಿನೆಂದಿಸ್ವ ನನನ  ಮ್ನತ್ತಗಳನತನ ಮತಗಿಸತತೆುೋರೆ್. 

   ಶ್ರೋ ಟ್ಟ.ಎ.ಶರವಣ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದ್ವರತ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 
ನನಗ ೆ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ುಕನೆಗಿ ತ್ಮಗೆ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ಗಳನತನ ಸಲ್ಲಿಸತತೆುೋರ್.ೆ ತನವು ೮ರ್ೆೋ 
ಬನರಿಗ ೆ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸದ್ಸಾರನಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಯನಗಿ ಬೆಂದಿದಿುೋರಿ. ಅದೆೋರಿೋತಿ ೩ರೆ್ೋ ಬನರಿಗ ೆ
ಸಭನಪತಿಯವರನಗಿರತವುದ್ತ ನಿಜವನಗಲೂ ಸಹ ನಮಾಲಿರಿಗೂ ಹೆಮಾಯ ವಿಷಯವನಗಿದೆ. ಈ 
ಸದ್ನವನತನ ಚಿೆಂತ್ಕರ ಛನವಡಿ, ಹಿರಿಯರ ಛನವಡಿ ಎೆಂದ್ತ ಕರಯೆತತೆುೋವೆ. ಇಲ್ಲಿ ತ್ಮಿಾೆಂದ್ ತ್ಮಾ 
ಮ್ನಗಾದ್ಶಾನದಿೆಂದ್ ನಮಾೆಂತ್ಹ ಬಹಳಷತಿ ಯತವ ಶನಸಕರಿಗ ೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನತನ ಮೂಡಿಸ್ವದಿುೋರಿ 
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ಹನಗೂ ಸೆಂವಿಧನನದ್ಲ್ಲಿ ಆಗತವೆಂತ್ಹ ಆಚನರ-ವಿಚನರಗಳನತನ ಯನವುದೋೆ ಪರಚನರ ಇಲಿದೋೆ  ನಮಗ ೆ
ಅರಿವು ಮೂಡಿಸತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತನ ಸದನಕನಲ ಮ್ನಡಿಕೂೆೆಂಡತ ಬೆಂದಿದಿುೋರಿ. ತನವು ಭ್ರವಸ ೆ
ಸಮಿತಿಯ ಅಧಾಕ್ಷರನಗಿದ್ುೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಜೊತೆಗೆ ಸದ್ಸಾರ್ನಗಿ ಹಲವನರತ 
ಭನಗಗಳಿಗ ೆ ಬೆಂದ್ೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ನಮಗೆ  ಹಲವನರತ ಮ್ನಗಾದ್ಶಾನಗಳನತನ ನಿೋಡಿದಿುೋರಿ. ಅದ್ಕೆೆ 
ನಿಜವನಗಲೂ ಸಹ ಈ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಹೃತ್ೂಪವಾಕ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ಗಳನತನ ಸಲ್ಲಿಸತತೆುೋರ್.ೆ ತನವು ಶ್ಕ್ಷಕರ 
ಕ್ೆೋತ್ರದ್ ಆಪುಮಿತ್ರರನಗಿ ಬಹಳಷತಿ ಕೆಲಸವನತನ ಮ್ನಡಿದಿುೋರಿ. ಮ್ನನಾ ಮ್ನಜಿ ಪರಧನನ ಮೆಂತಿರಗಳನದ್ 
ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೆೋವೆೋಗೌಡರವರ ದ್ತ್ತು ಪತತ್ರರ್ನಗಿ, ತನವು ಆರತ ಬನರಿ ಜನತನ ಪರಿವನರದಿೆಂದ್  ಶನಸಕರನಗಿ 
ಹಲವನರತ  ಹತದುೆಗಳನತನ ಮತ್ತು ಸಕನಾರದ್ ಮಟಿದ್ಲ್ಲಿ ಸಚಿವರನಗಿ ಅತ್ಾೆಂತ್ ಸನಧರೆ್ಯನತನ  
ಮ್ನಡಿದಿುೋರಿ. ಇದ್ರಿೆಂದ್ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸೆಂತೂೆೋಷವನಗಿದೆ. ಅಜಿೆಯರಿಲಿದ್ ಮರೆ್ ಇಲಿ, ಮಜಿೆಗೆ ಇಲಿದ್ 
ಊಟವಿಲಿ, ಗೆಜೆೆ ಇಲಿದ್ ಕತಣಿತ್ವಿಲಿ ಎೆಂಬೆಂತ,ೆ ಮ್ನನಾ ಬಸವರನಜ ಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪ ಹೂೆರಟ್ಟಿಯವರಿಲಿದ್ 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು ಇಲಿ ಎನತನವುದ್ನತನ ತನವು ಸನಬಿೋತ್ತ ಮ್ನಡಿದಿುೋರಿ.   

(ಮತೆಂದ್ತ., 

(1082) 21-12-2022 (12.40) ಎೆಂವಿ-ಜಿಆರ 

ಶ್ರೋ ಟ್ಟ.ಎ.ಶರವಣ (ಮತೆಂದ್ತ):- 

ಇವತ್ತು ತನವು ಇೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ತ ಅತ್ತಾನನತ್ ಸನಾನಕೆೆ ಬೆಂದಿದಿುೋರಿ. ಪರಜನಪರಭ್ತತ್ಿ ವಾವಸೆಾಯಲ್ಲಿ ಪರತಿಪಕ್ಷವೋೆ 
ಜಿೋವನಳವೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತುೆೋವೆ. ಅೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ತ ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ ತನವು ಪರತಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಿನ ಸಮಯವನತನ 
ಕೊಟತಿ, ಒೆಂದ್ಷತಿ ಚಚಾೆಗಳಿಗೆ ಅವಕನಶ ಮ್ನಡಿಕೂೆಟತಿ, ಎಲಿರಿಗೂ ಕೂಡ ಒೆಂದ್ತ ರ್ನಾಯಬದ್ಿವನದ್ 
ಹೊೋರನಟ ಮತ್ತು ಕೆಲಸವನತನ ಮ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಇನನಷತಿ ಹೆಚತಿ ಒತ್ತು ಕೂೆಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ, ರ್ನನತ ಕಳಕಳಿಯ 
ವಿನೆಂತಿ ಮ್ನಡತತೆುೋರ್ೆ. ಇವತ್ತು ನಿಜವನಗಿಯೂ ಬಹಳ ಖ್ತಷಿ ಕೊಡತವೆಂತ್ಹ ವಿಚನರ, ಬಹತಶಃ ಇವತಿುನ 
ಶತ್ಮ್ನನದ್ಲ್ಲಿ ತ್ಮಾ ಸನಧರೆ್ಯ ಹತಿುರಕೆೆ ಯನರತ ಕೂಡ ಬರತವುದ್ಕೆೆ ಸನಧಾವಿಲಿ ಎನತನವೆಂತ್ಹ 
ಮ್ನತ್ನತನ ಈ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಬಯಸತತೆುೋರೆ್. ತನವು ಸಭನಪತಿಯವರ ಪಿೋಠವನತನ 
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ಅಲೆಂಕರಿಸ್ವರತವುದ್ಕೆೆ ಆ ಭ್ಗವೆಂತ್ ತ್ಮಗೆ ಎಲನಿ ರಿೋತಿಯ ಶಕಿುಯನತನ ಕೊಡಲ್ಲ ಎೆಂದ್ತ ಮತೂೆುಮಾ 
ತ್ಮಗೆ ಶತಭ್ವನತನ ಕೂೆೋರತತನು, ನನನ ಮ್ನತ್ನತನ ಮತಗಿಸತತೆುೋರೆ್. 

ಶ್ರೋ ಎಸ.ವಿಿ.ಸೆಂಕನೂರ (ಪದ್ವಿೋಧರರ ಕ್ೆೋತ್ರ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗ ೆ
ರನಜಾದ್ ಮ್ನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು, ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸಭನರ್ನಯಕರತ, ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ 
ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಸದ್ಸಾರತ ತ್ಮಾ ವಾಕಿುತ್ಿ ಕತರಿತ್ತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿ ತ್ಮಗೆ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸ್ವದನುರೆ. 
ತನವು ಸಭನಪತಿಗಳನಗಿ ಅವಿರೊೋಧವನಗಿ ಮೂರರೆ್ೋ ಬನರಿಗ ೆಆಯ್ಕೆಯನಗಿರತವುದ್ಕೆೆ ತ್ತೆಂಬತ ಹೃದ್ಯದ್ 
ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ಗಳನತನ ಸಲ್ಲಿಸತತೆುೋರೆ್. ಈ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರತ ಮತ್ತು ಅನತಭ್ವಿಗಳು ಹೆೋಳಿದ್ೆಂತ್ಹ 
ಮ್ನತ್ತಗಳು ನನನ ರೆ್ನಪಿಗೆ ಬರತತ್ುದೆ. ಅವರತ ಏನನತನ ಹೆೋಳಿದನುರೆೆಂದ್ರೆ, ಯನವ ವಾಕಿುಯಲ್ಲಿ ಅಹಾತ ೆ
ಮತ್ತು ಯೋಗಾತೆ ಇರತತ್ುದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ತನರ್ನಗಿಯ್ಕೋ ಸನಾನಮ್ನನಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕನರ ಬರತತ್ುದೆೆಂದ್ತ 
ಹೆೋಳಿದನುರೆ. ಈ ಮ್ನತ್ತ ಅಕ್ಷರಶಃ ತ್ಮಗೆ ಸಲತಿತ್ುದೆ. ತನವು ನಿರೆಂತ್ರವನಗಿ ಒೆಂದೋೆ ಮತ್ಕ್ೆೋತ್ರವನದ್ 
ಶ್ಕ್ಷಕರ ಮತ್ಕ್ೆೋತ್ರದಿೆಂದ್ ಸತಮ್ನರತ ಎೆಂಟತ ಬನರಿ ಶನಸಕರನಗಿ ಆಯ್ಕೆಯನಗತವುದ್ತ ಅಷತಿ ಸರಳವನದ್ 
ವಿಷಯವಲಿ. ತನವು ಎೆಂಟತ ಬನರಿ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿರತವುದ್ತ ಇಡಿೋ ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿಯ್ಕೋ, ಜಗತಿುನಲ್ಲಿಯ್ಕೋ 
ಎೆಂದ್ರೂ ಸಹ ತ್ಪ್ನಪಗತವುದಿಲಿ. ತನವು ಒೆಂದ್ತ ಜನಗತಿಕ ದನಖ್ಲೆಯನತನ ಮ್ನಡಿದಿುೋರಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 
ಬೆೋರ ೆ ಬೆೋರ ೆ ಇಲನಖಗೆಳ ಸಚಿವರನಗಿ ಕೆಲಸ ಮ್ನಡಿದಿುೋರಿ. ತನವು ಯನವುದೆೋ ಇಲನಖಯೆಲೂಿ ಕೆಲಸ 
ಮ್ನಡಿದ್ರೂ ಸಹ ತ್ಮಾ ಹೆಜೆೆ ಗತರತತ್ತಗಳನತನ ಬಿಟ್ಟಿದಿುೋರಿ. ಈಗನಗಲೆೋ ತ್ಮಾನತನ ಕತರಿತ್ತ ಹಿರಿಯ 
ಸನೆೋಹಿತ್ರತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿದನುರೆ. ತನವು ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರನಗಿ ಮ್ನಡಿರತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸ ಬಹಳ 
ಅಪ್ನರವನದ್ತದ್ತ. ಇಡಿೋ ದೋೆಶದ್ಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ಯನವ ರನಜಾದ್ಲೂಿ ಶ್ಕ್ಷಕರ ವಗನಾವಣೆ ಕೌನಿಾಲ್ಲೆಂಗ್ ಮೂಲಕ 
ಇರಲ್ಲಲಿ. ತನವು ಅೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ತ ಕೆಲಸವನತನ ಮ್ನಡಿದಿುೋರಿ. ರ್ನನತ ಅಭಿಮ್ನನದಿೆಂದ್ ಹೆೋಳುವೆಂಥದ್ತು 
ಏರೆ್ೆಂದ್ರೆ, ತನವು ಸಿಲಪ ಅವಧಿಗ ೆScience and Technology Minister ಆಗಿದನುಗ, ಬನಹಾಕನಶ 
ತ್ಜ್ಞರನದ್ Professor U.R.Rao ರವರ ರೆ್ೋತ್ೃತ್ಿದ್ಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ ಅಕನಡೆಮಿಯನತನ 
ರಚರೆ್ ಮ್ನಡಿ, ಮಕೆಳಿಗೆ ವೆೈಜ್ಞನನಿಕ ಮರ್ೊೋಭನವ ಬೆಳೆಸತವ ಹಲವನರತ ಕನಯಾಕರಮಗಳನತನ ಜನರಿಗ ೆ
ತ್ೆಂದಿದಿುೋರಿ, ಅದ್ನತನ ಈ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ರೆ್ನಪಿಸ್ವಕೊಳುಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ. ತನವು ರಚರೆ್ ಮ್ನಡಿದ್ೆಂತ್ಹ 
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ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ ಅಕನಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ನನನನತನ ಕೂಡ ಒಬಬ ಸದ್ಸಾರ್ನಗಿ ಕೆಲಸ ಮ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ 
ಅವಕನಶ ಮ್ನಡಿಕೂೆಟ್ಟಿದಿುೋರಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೆೋಷವನಗಿ ಹೆೋಳಬೆೋಕನದ್ದ್ತ ಏರೆ್ೆಂದ್ರೆ, ತನವು ಸಿಲಪ 
ಅವಧಿಗ ೆಕನನೂನತ ಮೆಂತಿರಯನಗಿದಿುೋರಿ. ತನವು ಕನನೂನತ ಮೆಂತಿರಯನಗಿದನುಗ ಧನರವನಡದ್ಲ್ಲಿ ಕನನೂನತ 
ಕನಲೋೆಜತ ಸನಾಪರೆ್ಯನಯಿತ್ತ. ಈ ರಿೋತಿ ತನವು ಹಲವನರತ ಕೆಲಸಗಳನತನ, ಬೆೋರ ೆ ಬೆೋರ ೆ ಇಲನಖಯೆ 
ಸಚಿವರನಗಿ ಕೆಲಸ ಮ್ನಡಿರತವುದ್ನತನ ಈ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಸಾರಿಸ್ವಕೂೆಳುುತೆುೋರ್ೆ. ಮತೂೆುೆಂದ್ತ 
ಹೆೋಳಬೆೋಕನದ್ದ್ತ ಏರೆ್ೆಂದ್ರೆ, ಜನರತ ಸನಮ್ನನಾವನಗಿ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತತನುರೆ, ರನಜಕನರಣದ್ಲ್ಲಿ ಯನವುದೂೆೋ 
ಒಬಬ ವಾಕಿು ಎತ್ುರಕೆೆ ಬೆಳಯೆಬೆೋಕನದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಯನರನದ್ರೂ ಗನಡ್ಫನದ್ರ್ ಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ. ಆದ್ರೆ, ಇದ್ತ 
ತ್ಮಗೆ ಅಪವನದ್. ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ತನವು ಪ್ೌರಢಶನಲಯೆ ಸಹ ಶ್ಕ್ಷಕರನಗಿ, ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸದ್ಸಾರನಗಿ, 
ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರನಗಿ, ಇವತ್ತು ಸಭನಪತಿಯವರ ಸನಾನವನತನ ಅಲೆಂಕನರ ಮ್ನಡಿದಿುೋರಿ.  

ಶ್ರೋ ಲಕ್ಷಮಣ ಸೆಂಗಪಪ ಸವದಿ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದ್ವರತ):- ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರೆ, 
ತನವು ಗನಡ್ಫನದ್ರ್ ಬೆೋಕತ, ಗನಡ್ಫನದ್ರ್ ಬೆೋಕತ ಎೆಂದ್ತ ಹೋೆಳುತಿುದಿುೋರಿ. ಗನಡ್ ಅವರಿಗೆ ಫನದ್ರ್ 
ಆಗಿದನುರ.ೆ ಅವರಿಗೆ ಮತನಾರತ ಗನಡ್ಫನದ್ರ್ ಬೋೆಕತ.  

ಶ್ರೋ ಎಸ.ವಿಿ.ಸೆಂಕನೂರ:- ಆಯಿತ್ತ, ಗನಡ್ ಅವರಿಗ ೆ ಫನದ್ರ್ ಇದನುರ.ೆ ಇದ್ತ ಸತ್ಾ ಇದ್ನತನ 
ರ್ನನತ ಒಪಿಪಕೊಳುುತೆುೋರೆ್. ಇೆಂತ್ಹ ಅವಕನಶ ಯನರಿಗೂ ಸ್ವಗತವುದಿಲಿ. ತನವು ಎಲಿರಿಗೂ ಒೆಂದ್ತ ರಿೋತಿಯ 
ಸೆಂದೆೋಶ ಕಳುಹಿಸ್ವದಿುೋರಿ. ಅದೆೋರೆ್ೆಂದ್ರೆ, ಯನವ ಒಬಬ ವಾಕಿು ಸೆಂರ್ಟರ್ಯೆಿೆಂದ್, ಹೊೋರನಟದ್ ಮೂಲಕ 
ಪ್ನರಮ್ನಣಿಕ ಪರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಪರಿಶರಮದಿೆಂದ್ ಯನವುದೆೋ ಎತ್ುರದ್ ಸನಾನಕನೆದ್ರೂ ಮತಟಿಬಹತದ್ತ ಎೆಂಬ 
ಮ್ನತ್ನತನ ಈ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಹೆೋಳುತನು, ಈಗ ಎಲನಿ ಹಿರಿಯ ಸದ್ಸಾರತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿದನುರೆ. ತ್ಮಾಲ್ಲಿ 
ಯನರಲೂ ಇರಲನರದ್ೆಂತ್ಹ ಗತಣವನತನ ಕೆಂಡತಕೊೆಂಡಿದುೆೋವೆ. ಆ ಗತಣ ಯನವುದ್ತ ಎೆಂಬತದ್ನತನ 
ಮ್ನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು ಮತ್ತು ಎಲನಿ ಸದ್ಸಾರತ ಪರಸನುಪ ಮ್ನಡಿದನುರ.ೆ ತನವು ಯನವುದೋೆ 
ಪಕ್ಷದ್ಲ್ಲಿದ್ುರೂ ಕೂಡ, ಇತ್ರೋೆ ಪಕ್ಷದ್ವರ ಜೊತೆ ಬಹಳ ಅರೆ್ೂಾೋನಾವನದ್ ಸೆಂಬೆಂಧವನತನ 
ಇಟತಿಕೂೆೆಂಡಿದಿುೋರಿ. ಹಿೋಗನಗಿ ಎಲಿರೂ ಬಯಸತವುದೋೆರೆ್ೆಂದ್ರೆ, ಅದ್ರ ಗತಟೆಿೋನತ ಎೆಂಬತದ್ನತನ ಎಲಿರಿಗೂ 
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ತಿಳಿಯಪಡಿಸಬೆೋಕೆೆಂಬತದ್ತ ನನನ ಭನವರೆ್ಯನಗಿದೆ. ರ್ನನತ ಕೂೆರೆ್ಯದನಗಿ ತ್ಮಾಲ್ಲಿ ವಿನೆಂತಿ 
ಮ್ನಡಿಕೊಳುುವುದೋೆರ್ೆೆಂದ್ರೆ, ತ್ಮಗೆ ಬಹಳಷತಿ ಅನತಭ್ವವಿದ,ೆ ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿ ತ್ಮಾ ಅನತಭ್ವದ್ ಮೂಲಕ 
ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಕಲನಪಗಳನತನ ಬಹಳ ಸತಗಮವನಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯನಗಿ ಜರತಗಿಸತತಿುೋರಿ ಎೆಂಬ 
ವಿಶನಿಸವಿದ.ೆ ನನನ ವಿಶೆೋಷ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನೆಂತಿ ಏರೆ್ೆಂದ್ರೆ, ರನಜಾದ್ ಜನಸನಮ್ನನಾರ, ರೈೆತ್ರ, 
ಕನಮಿಾಕರ ಮತ್ತು ರೆ್ೋಕನರರತ ಹನಗೂ ವಿಶೆೋಷವನಗಿ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಮತ್ತು ಪದ್ವಿೋಧರರ ಸಮಸೆಾಗಳ ಕತರಿತ್ತ 
ಅದ್ರ ಪರಿಹನರಕೆೆ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ ಒಳುೆಯ ಚಚಾೆಯನಗತವುದ್ಕೆೆ ತನವು ಅವಕನಶ 
ಕಲ್ಲಪಸ್ವಕೊಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ವಿನೆಂತಿ ಮ್ನಡಿಕೊಳುುತೆುೋರ್ೆ. ರ್ನನತ ಕೊರೆ್ಯದನಗಿ ಹೆೋಳುವುದೋೆರ್ೆೆಂದ್ರ,ೆ ಮ್ನನಾ 
ಸದ್ಸಾರನದ್ ಶ್ರೋ ರರ್ುರ್ನಥರನವ್ ಮಲನೆಪೂರಯೆವರತ ಸತಮ್ನರತ ಏಳು ತಿೆಂಗಳು ಹೆಂಗನಮಿ 
ಸಭನಪತಿಗಳನಗಿ ಕೆಲಸ ನಿವಾಹಿಸ್ವದ್ರತ. ಅವರತ ಬಹಳ ಉತ್ುಮವನಗಿ ಹನಗೂ ಮ್ನನಾ ವಿರೂೆೋಧಪಕ್ಷದ್ 
ರ್ನಯಕರತ ಸಹ ಮಚತಿವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮ್ನಡಿದನುರ.ೆ ರ್ನನತ ಈ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಮ್ನನಾ 
ಸದ್ಸಾರನದ್ ಶ್ರೋ ರರ್ುರ್ನಥರನವ್ ಮಲನೆಪೂರಯೆವರಿಗೂ ಸಹ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸ್ವ, ನನನ 
ಮ್ನತಿಗ ೆವಿರನಮ ಇಡತತೆುೋರೆ್. 

ಡನ||ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಿಮಿ (ಸಕನಾರದ್ ಮತಖ್ಾಸಚೆೋತ್ಕರತ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈ 
ಸದ್ನದ್ ಇತಿಹನಸದ್ಲ್ಲಿ ತನವು ಮೂರರೆ್ೋ ಬನರಿಗ ೆ ಸಭನಪತಿಗಳನಗಿ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿ, ಶ್ಕ್ಷಕರ 
ಪರತಿನಿಧಿಯನಗಿ ಸತಮ್ನರತ ಎೆಂಟತ ಬನರಿ ಶನಸಕರನಗಿ, ಇಡಿೋ ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ಒೆಂದ್ತ ಹೊಸ 
ಇತಿಹನಸವನತನ ಬರೆದಿರತವೆಂತ್ಹ ತ್ಮಗೆ ನನನ ಹೃತ್ೂಪವಾಕವನದ್ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸತತೆುೋರ್ೆ. 
ನನಗ ೆ ಬಹಳ ಸೆಂತೂೆೋಷ ಮತ್ತು ಹೆಮಾಯನಗತತಿುದೆ. ತನವು ನಿರೆಂತ್ರವನಗಿ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೋೆತ್ರದಿೆಂದ್ 
ಸೂೆೋಲನತನ ಕನಣದ,ೆ ಗೆಲತವಿನ ಸರದನರರನಗಿ ಈ ರನಜಾದ್ ವಿಧನನಮೆಂಡಲದ್ಲ್ಲಿ ಬಹತಶಃ ವಿಧನನ 
ಪರಿಷತಿುನಲ್ಲಿ ತ್ಮಾ ಇತಿಹನಸ ಮತ್ತು ದನಖ್ಲೆಯನತನ ಮಿೋರಿಸತವುದ್ತ ಯನರಿಗೂ ಕಷಿಸನಧಾವನಗತತ್ುದ ೆ
ಎೆಂಬ ಭನವರೆ್ ನನಗೆ ಇದೆ. ತನವು ಆ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಮೋಲೆ ಇಟ್ಟಿರತವೆಂತ್ಹ ಪಿರೋತಿ ಮತ್ತು ವಿಶನಿಸ ಮತ್ತು 
ತ್ಮಾ ಪೂವಾಜರ ಪತಣಾದಿೆಂದ್ ಈ ಒೆಂದ್ತ ದೊಡಡ ಸನಾನವನತನ ಅಲೆಂಕರಿಸ್ವ, ಮ್ನಗಾದ್ಶಾನ 
ಮ್ನಡತತಿುರತವುದ್ತ ನಮಾಲಿರಿಗೂ ಖ್ತಷಿಯನಗಿದೆ. ವಿಶೆೋಷವನಗಿ ಬೆಳಗನವಿ ಅಧಿವೆೋಶನದ್ಲ್ಲಿ ಉತ್ುರ 
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ಕರ್ನಾಟಕದ್ ಬಗೆೆ ಬಹಳಷತಿ ಚಚಾೆ ಮತ್ತು ವಿಚನರವನತನ ಮೆಂಡರೆ್ ಮ್ನಡತವೆಂತ್ಹ ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ ತನವು 
ಸಭನಪತಿಯವರ ಸನಾನಕೆೆ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿರತವುದ್ತ ವಿಶೋೆಷವನಗಿದ ೆ ಮತ್ತು ವೈೆಶ್ಷಿಯಪೂಣಾವನಗಿದೆ ಎೆಂದ್ತ 
ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಇಷಿಪಡತತೆುೋರೆ್. ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮತಖ್ಾವನಗಿ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆಯ್ಕೆಯನತನ 
ಅವಿರೊೋಧವನಗಿ ಆಯ್ಕೆಯನಗತವುದ್ಕೆೆ ಹೊಸ ಮೈಲತಗಲಿನತನ ಸೃಷಿಿ ಮ್ನಡಿ, ಹೂೆಸ ಭನಷಾವನತನ ಬರೆದ್ತ, 
ವಿರೂೆೋಧಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ, ಕನೆಂಗೆರಸ್ ಪಕ್ಷದ್ ಶನಸಕರತ, ಜೆ.ಡಿ(ಎಸ) ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ ಮತ್ತು 
ಪಕ್ೆೋತ್ರರತ ಈ ಎಲಿರೂ ಸೋೆರಿ ಒಟನಿಗಿ, ರ್ನವಲೆಿರೂ ಒೆಂದೋೆ ಎೆಂದ್ತ, ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ ಸನಾನಕೆೆ 
ಚತರ್ನವಣೆಯನಗದೆ, ಅವರನತನ ಅವಿರೊೋಧವನಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ನಡಬೋೆಕತ ಎೆಂಬ ಭನವರೆ್ ಬೆಂದಿರತವುದ್ತ, 
ಅತ್ಾೆಂತ್ ಶೆರೋಷಿವನದ್ತದ್ತ ಎೆಂಬ ಮ್ನತ್ನತನ ಹೆೋಳುತೆುೋರ್ೆ. ರ್ನನತ ಅವರೆಲಿರಿಗೂ ನಮಾ ಪಕ್ಷದ್ ಶನಸಕರಿಗೆ 
ಮತ್ತು ವಿರೂೆೋಧಪಕ್ಷದ್ ಎಲನಿ ಶನಸಕರಿಗ ೆ ವೆೈಯಕಿುಕವನಗಿ ಧನಾವನದ್ಗಳನತನ ಸಲ್ಲಿಸತತೆುೋರ್.ೆ ವಿಧನನ 
ಪರಿಷತ್ತು ಚಿೆಂತ್ಕರ ಚನವಡಿ, ಹಿರಿಯರ ಸದ್ನ. ಈ ಸದ್ನದ್ ಗೌರವ ಗನೆಂಭಿರ್ಾತೆಯನತನ ಹೆಚಿಿಸತವ 
ಜವನಬನುರಿ ತ್ಮಾ ಮೋಲ ೆ ಇದೆ ಎೆಂದ್ತ ಭನವಿಸತತೆುೋರೆ್. ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಬಹಳಷತಿ ಹಿರಿಯರತ 
ಸಭನಪತಿಗಳನಗಿ ಕೆಲಸ ಮ್ನಡಿದನುರ.ೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಶೆೋಷವನಗಿ ಶ್ರೋ ಬಿ.ಎಲ.ಶೆಂಕರ್, ಶ್ರೋಮತಿ 
ಬಸವರನಜೆೋಶಿರಿ ಮೋಡೆಂ, ಶ್ರೋ ಸತದ್ಶಾನ್, ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಚೆಂದ್ರಶೆೋಖ್ರ ಮತ್ತು ನಮಾವರೋೆ ಆದ್ೆಂತ್ಹ ಶ್ರೋ 
ಶೆಂಕರ್ಮೂತಿಾಯವರತ ಈ ಸದ್ನದ್ ಗೌರವವನತನ ಬಹಳ ಹೆಚಿಿಸತವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ನರಮ್ನಣಿಕ ಪರಯತ್ನ 
ಮ್ನಡಿಕೊೆಂಡತ ಬೆಂದಿದನುರೆ. ತನವು ಈ ಸದ್ನದ್ ಹಿರಿಯರ ಜೊತೆಗೆ, ಇಡಿೋ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾದ್ ಎಲನಿ 
ರನಜಕಿೋಯ ಮಜಲತಗಳನತನ ಪರತೆಾೋಕವನಗಿ ರೆ್ೂೋಡಿ, ಅದ್ನತನ ಅನತಭ್ವಿಸ್ವ, ಅದ್ರ ಅನತಭ್ವ 
ಪಡದೆ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಬೆಂದಿರತವೆಂತ್ಹವರತ. ನನಗ ೆ ತ್ಮಾ ಮೋಲೆ ವಿಶನಿಸವಿದ.ೆ ತ್ಮಾ ಅನತಭ್ವ, ಪರಿಣಿತಿ 
ಮತ್ತು ಮತತ್ಾದಿತ್ನ ಈ ಸದ್ನದ್ ಗೌರವವನತನ ಹೆಚಿಿಸತತ್ುದೆ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ನೆಂಬಿಕ ೆ ನನಗ ೆ ಇದೆ. ಈ 
ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಕೆಳಮರ್ೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೋ ವೈೆಕತೆಂಠಬನಳಿಗನ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಮಹನಿೋಯರತ ಸಭನಧಾಕ್ಷರನಗಿದ್ುರತ. 
ರ್ನವು ಚಿಕೆವರ್ನಗಿದನುಗ ಅದ್ನತನ ಕೆೋಳುತಿುದೆುವು. ಅವರತ ಪಕ್ನತಿೋತ್ವನಗಿ ಸದ್ನದ್ ಗೌರವವನತನ ಯನವ 
ರಿೋತಿ ಹೆಚಿಿಸಬೆೋಕತ ಎನತನವ ಬಗೆೆ ನಮಗೆ ಮೋಲಪೆಂಕಿು ಹನಕಿಕೊಟತಿ ಹೂೆೋಗಿದನುರೆ. 

(ಮತೆಂದ್ತ) 
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(1083) 21.12.2022 12.50 LL-GR                          ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸ್ವಾತಿ 

ಡನ: ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸನಿಮಿ (ಮತೆಂದ್ತ…) 

ತನವು ಸಹ ಆ ಸನಲ್ಲಗೆ ಸೋೆರತತಿುೋರಿ ಎನತನವ ವಿಶನಿಸವನತನ ವಾಕುಪಡಿಸ್ವ, ತ್ಮಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತನವು 
ಯನವ ರಿೋತಿ ದನಖ್ಲೆಗಳನತನ ಮ್ನಡಿ, ದನಖ್ಲೆಗಳ ಸರದನರ ಎನತನವ ಇತಿಹನಸ ಸೃಷಿಾಸ್ವದಿುೋರೊೋ ಅದೆೋ 
ರಿೋತಿ ಈ ಸದ್ನದ್ ಗೌರವವನತನ ಹೆಚಿಿಸತವುದ್ರಲ್ಲಿ ಇತಿಹನಸವನತನ ಸೃಷಿಾಸತತಿುೋರಿ ಎನತನವ ವಿಶನಿಸವನತನ 
ವಾಕುಪಡಿಸ್ವ, ತ್ಮಾ ಈ  ಆಯ್ಕೆಗೆ ನಮಾ ಪಕ್ಷದ್ ಎಲನಿ ಹಿರಿಯರತ, ನಮಾ ಪಕ್ಷದ್ ಹಿರಿಯರಲೆನಿ ಸೋೆರಿ 
ತ್ಮಾನತನ ಅವಿರೊೋಧವನಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ನಡಬೋೆಕೆನತನವ ಭನವರೆ್ಯನತನ ವಾಕುಪಡಿಸ್ವ, ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಎಲಿರ 
ಭನವರೆ್ಯನತನ ಅಥಾ ಮ್ನಡಿಕೂೆಳುುತಿುೋರೆೆಂಬ ವಿಶನಿಸ ನಮಗೆ ಇದೆ ಎೆಂದ್ತ ಹೋೆಳಬಯಸತತೆುೋರ್ೆ. ನಮಾ 
ಪಕ್ಷದ್ ಮ್ನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳಿಗೆ, ನಮಾ ಪಕ್ಷದ್ ಅಧಾಕ್ಷರಿಗ,ೆ ಶನಸಕರಿಗ ೆ ಹನಗೂ ನಮಾ ಪಕ್ಷದ್ 
ಕೆೋೆಂದ್ರದ್ ಎಲನಿ ಹಿರಿಯರಿಗ ೆಧನಾವನದ್ಗಳನತನ ಸಲ್ಲಿಸ್ವ, ತನವು ಈಗನಗಲೆೋ ಎರಡತ ಬನರಿ ಈ ಸದ್ನದ್ 
ಸಭನಪತಿ ಪಿೋಠವನತನ ಅಲೆಂಕರಿಸ್ವದ್ತು, ಈಗ ಮೂರರೆ್ ಬನರಿ ಅಲೆಂಕರಿಸ್ವದಿುೋರಿ. ತನವು ನಮಗೆಲಿರಿಗೂ 
ಮ್ನಗಾದ್ಶಾಕರನಗತತಿುೋರೆೆಂಬ ವಿಶನಿಸ ನಮಗೆ ಇದೆ.  

ಇತಿುೋಚಿನ ದಿನಮ್ನನಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಒೆಂದ್ತ ಕಡ ೆವಿಧನನಸಭೆಗೆ ಪ್ೆೈಪ್ೊೋಟ್ಟ ನಿೋಡತವ 
ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಚಚಾೆಗಳನತನ ಶತರತ ಮ್ನಡಿದೆುೋವೆ. ಈ ಬಗೆೆ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಆತನಾವಲೂೆೋಕನ 
ಮ್ನಡಿಕೊಳುಬೋೆಕೆನತನವುದ್ತ ನನನ ವೆೈಯಕಿುಕ ಅಭಿಪ್ನರಯ. ಇದ್ತ ಚಿೆಂತ್ಕರ ಛನವಡಿ, ಹಿರಿಯರ ಸದ್ನ 
ಎನತನವ ಭನವರೆ್ ನಮಾಲ್ಲಿ ಅರ್ನಧಿ ಕನಲದಿೆಂದ್ಲೂ ಸಹ ಬೆಂದಿದ.ೆ ಆದ್ರ,ೆ ಅದ್ಕೆೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಒೆಂದ್ತ 
ವೆೈರತಧಾವನಗಿ ರ್ನವು ನಡದೆ್ತಕೊಳುುತಿುದೆುೋವೆ ಎನತನವ ಒೆಂದ್ತ ಭನವರೆ್ ವೆೈಯಕಿುಕವನಗಿ ನನಗ ೆಕನಡತತಿುದೆ. 
ಅದ್ನತನ ತನವೆಲಿರೂ ಒಪತಪತಿುರೂೆೋ ಇಲಿರ್ೋ ನನಗ ೆ ಗೊತಿುಲಿ. ತನವು ಹಿರಿಯರನಗಿ ಎೆಂಟತ ಬನರಿ ಈ 
ಸದ್ನದ್ ಸದ್ಸಾರನಗಿ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿ, ಕನನೂನತ ಸಚಿವರನಗಿ, ಐ.ಟ್ಟ., & ಬಿ.ಟ್ಟ., ಸಚಿವರನಗಿ ಮತ್ತು ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಸಚಿವರನಗಿ ಕೆಲಸ ಮ್ನಡಿರತತಿುೋರಿ. ಚಚಾೆಗಳ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಗತಣಮಟಿದ್ ಚಚೆಾಗ ೆ ಹೆಚಿಿನ ಅವಕನಶ 
ಕೊಡಬೋೆಕೆನತನವ ಮನವಿಯನತನ ತ್ಮಗೆ ಮ್ನಡಿ, ತ್ಮಗೆ ಶತಭ್ ಕೂೆೋರತತಿುದೆುೋರ್ೆ.  
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ರ್ನನತ ನನನ ಮ್ನತ್ನತನ ಮತಗಿಸತವುದ್ಕೆೆ ಮೊದ್ಲತ ಈ ಸದ್ನವನತನ ಎರಡತ ಅಧಿವೋೆಶನಗಳ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡಸೆ್ವಕೂೆಟಿೆಂತ್ಹ ಶ್ರೋ ರರ್ುರ್ನಥರನವ್ ಮಲನೆಪೂರಯೆವರತ ಈ ಸದ್ನದ್ ಹೆಂಗನಮಿ 
ಸಭನಪತಿಯನಗಿ ಒಳೆುಯ ಕೆಲಸವನತನ ಮ್ನಡಿದನುರ.ೆ ಈ ಸದ್ನದ್ ಎಲನಿ ಸದ್ಸಾರ ವಿಶನಿಸವನತನ 
ಗಳಿಸ್ವಕೊೆಂಡತ, ಎಲಿರಿಗೂ ಸಮ್ನನವನದ್ ಅವಕನಶವನತನ ಕೊಟತಿ, ಬಹಳ ಶ್ಸತುಬದ್ಿವನಗಿ ಸದ್ನವನತನ 
ನಡಸೆ್ವಕೂೆಟ್ಟಿದನುರ,ೆ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ರ್ನನತ ವೆೈಯಕಿುಕವನಗಿ ಧನಾವನದ್ಗಳನತನ ಸಲ್ಲಿಸ್ವ, ತ್ಮಗೆ ಮತೂೆುಮಾ 
ಶತಭ್ ಕೊೋರಿ ನನನ ಎರಡತ ಮ್ನತ್ತಗಳನತನ ಮತಗಿಸತತೆುೋರ್ೆ.  

ಶ್ರೋ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್(ಪದ್ವಿೋಧರರ ಕ್ೆೋತ್ರ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಎಲನಿ 
ಸರ್ನಾನಾ ಸದ್ಸಾರತ ನಿಮಾ ಎಲನಿ ಒಳೆುಯ ಗತಣಗಳನತನ ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಎತಿು ತೊೋರಿಸ್ವದನುರ.ೆ್ “ನಮಾ 
ಯಜಮ್ನನರತ ಇಷತಿ ಒಳೆುಯವರನ”್ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಅನತಮ್ನನ, ಈ ಸದ್ನದ್ ವಿೋಕ್ಷಕರ ಗನಾಲರಿಯಲ್ಲಿ 
ಕತಳಿತಿರತವೆಂತ್ಹ ತ್ಮಾ ಧಮಾಪತಿನಯವರಿಗ ೆ ಆಗಿರತವುದ್ಕೆೆ ಸಹ ಉೆಂಟತ. ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಕೆಲರ್ಮಾ 
ರನಜಕನರಣದ್ಲ್ಲಿ ಯನವುದನದ್ರೂ ಒೆಂದ್ತ ಸರ್ನಾನ ಸಮ್ನರೆಂಭ್ಗಳಿಗೆ ರ್ನವು ಹೊೋದನಗ, ಆಕಸನಾತ್ 
ಅದ್ತ ನಮಾದೆೋ ಸರ್ನಾನ ಸಮ್ನರೆಂಭ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ುರೆ, ತ್ಡವನಗಿ ಯನವುದನದ್ರೂ ಕನರಣಕೆೆ ನಮಾ 
ಕತಟತೆಂಬ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಂದ್ರ,ೆ ಅವರಿಗೆ ಪರವೆೋಶದನಿರದ್ಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ಅನತಮ್ನನ ಆಗತತ್ುದ.ೆ ಇಷ್ೂೆಿೆಂದ್ತ 
ಹೊಗಳುತಿುದ್ುರೆ “ಅವರತ ನಮಾ ಯಜಮ್ನನರಲಿ, ಅದ್ತ ಬೆೋರಯೆವರತ ಇರಬೋೆಕತ”್ ಎೆಂದ್ತ ಅನತಮ್ನನ 
ಬರತತ್ುದೆ. ಆದ್ರ,ೆ ತ್ಮಾ ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ ಆ ರಿೋತಿ ಇರತವುದಿಲಿ. ಎಲನಿ ಸದ್ಸಾರತ ವನಸುವವರ್ೆನೋ ಹೆೋಳಿದನುರೆ.  

ಶ್ರೋ ಎಸ.ಎಲ ್. ಭೊೋಜೆೋಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೋತ್ರ):- ಮ್ನನಾ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್ರವರೆೋ, ಮ್ನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರತ 1970ರಿೆಂದ್ ಮತದ್ುಣಣ ಮರ್ೊೋರಮಯವರ ಸಲನಿಪ ಗದ್ಾಪ್ನಠವನತನ ತ್ಮಾ ಶ್ಕ್ಷಣದ್ಲ್ಲಿ 
ಓದಿದ್ುರಿೆಂದ್, ಅವರ ದನೆಂಪತ್ಾ ಜಿೋವನ ಇಷತಿ ಸತಮಧರವನಗಿರತತ್ುದೆ. ಅದ್ರಿೆಂದ್, ಅವರತ 
ಸಭನಪತಿಯನಗಿರತತನುರೆ.  

ಶ್ರೋ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್:- ಮ್ನನಾ ಭೂೆೋಜೋೆಗೌಡರವರೋೆ, ಅದೆೋ ರಿೋತಿ ತ್ಮಾ ದನೆಂಪತ್ಾ 
ಜಿೋವನವನತನ ಸತಮಧರವನಗಿ ಇಟತಿಕೂೆಳುಬೆೋಕಲಿವೆೋ? ತನವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏತ್ಕೆೆ ವಿಫಲರನಗಿರತತಿುೋರಿ? ಈ 
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ಸನಾನದ್ಲ್ಲಿ ಕೂರಬೋೆಕನದ್ರೆ, ಪೂವಾಜನಾದ್ ಪತಣಾ ಹೆಚತಿ ಇರಬೋೆಕತ. ಅದ್ರಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೆೋಷವನಗಿ ವಿಧನನ 
ಪರಿಷತಿುನ ಸಭನಪತಿ. ಈ ಸದ್ನದ್ ಸದ್ಸಾರನಗತವುದೆೋ ಒೆಂದ್ತ ಹಮೆಾಯ ವಿಷಯ. ವಿಧನನ ಸಭನ 
ಸದ್ಸಾರ್ನಗಿ ರ್ನನತ, ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್, ಶ್ರೋ ಎ.ಹೆಚ್. ವಿಶಿರ್ನಥ್ರವರತ ಲೊೋಕಸಭನ ಮತ್ತು 
ರನಜಾಸಭನಗಳನತನ ರೆ್ೂೋಡಿಕೊೆಂಡತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಂದಿದೆುೋವೆ. ಆದ್ರೆ, ರ್ನನತ ಈ ಮರ್ೆಯ ಸದ್ಸಾರ್ನಗಿ 
ಬೆಂದನಗಿ, ಅತ್ಾೆಂತ್ ಹೆಮಾಪಟ್ಟಿದೆುೋರೆ್. ರ್ನನತ ರೆ್ೂೋಡಿದ್ ಮೂರತ ಸದ್ನಗಳಿಗಿೆಂತ್ಲೂ ಅತ್ಾೆಂತ್ ಹಿರಿತ್ನ 
ಮತ್ತು ಪ್ನವಿತ್ರಯತ ೆ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಸದ್ನ ಇದ್ತ. ವಿಧನನಸಭನ ಸದ್ಸಾರ್ನದ್ಗಲೂ ಅೆಂತ್ಹ ಭನವರೆ್ 
ಬೆಂದಿಲಿ. ಲೂೆೋಕಸಭನ ಮತ್ತು ರನಜಾಸಭನ ಸದ್ಸಾರ್ನದ್ಗಲೂ ಸಹ ಅನಿಸ್ವರಲ್ಲಲಿ. ಆದ್ರೆ, ವಿಧನನ 
ಪರಿಷತಿುಗೆ ಸದ್ಸಾರ್ನಗಿ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿ ಬೆಂದನಗ, ತನವೆೋ ಸಭನಪತಿಯನಗಿದ್ತು, ತ್ಮಾೆಂದಿಲೋೆ ರ್ನನತ 
ಪರಮ್ನಣವಚನ ಸ್ವಿೋಕನರ ಮ್ನಡಿದ.ೆ ಆ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ ಕ್ಷಣ ಮನಸ್ವಾನಲ್ಲಿ ಏರೆ್ೂೋ ಒೆಂದ್ತ ರಿೋತಿಯ 
ಆನೆಂದ್. ಬಹಳ ದೊಡಡ ಸನಾನವನದ್ ಪ್ನಲ್ಲಾಮೆಂರ್್ ಮೆಂಬರ್ ಸನಾನ ರೆ್ೂೋಡಿದನಗಲೂ ಸಹ ಆನೆಂದ್ 
ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಅದ್ತ ಏತ್ಕೆೆ ಎೆಂದ್ರೆ, ದೆೋಶದ್ ಪರಜನತ್ೆಂತ್ರದ್ ತೊಟ್ಟಿಲನಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 
ಕನಯಾನಿವಾಹಿಸ್ವದ.ೆ  

ಈ ದೆೋಶಕೆೆ ಸನಿತ್ೆಂತ್ರಯ ಬರತವುದ್ಕೆೆ ಮೊದ್ಲೆೋ ರಚರೆ್ಯನದ್ೆಂತ್ಹ ಜನಪರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಭೆ ಇದ್ತ. 
ಅಧಿಕೃತ್ವನಗಿ ೧೯೦೭ ಅೆಂದ್ರ,ೆ ಸತಮ್ನರತ 115 ವಷಾಗಳ ಇತಿಹನಸ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಸದ್ನ ಇದ್ತ. ಆದ್ರೆ, 
ಅದ್ಕೂೆ ಹಿೆಂದ ೆಹೊೋದ್ರ,ೆ ಸತಮ್ನರತ ೨೫ ವಷಾಗಳ ಮೊದ್ಲೋೆ ಮೈಸೂರತ ಒಡಯೆರಿಗ ೆಸಲಹನ ಸಮಿತಿ 
ರೂಪದ್ಲ್ಲಿ ರಚಿತ್ವನದ್ೆಂತ್ಹ ವಾವಸೆಾ ರೂಪ್ನೆಂತ್ರಗೊಳುುತನು, ವಿಸನುರಗೂೆಳುುತನು, ಬಲ್ಲಷಾವನಗತತನು 
1907ರಲ್ಲಿ ಜನಪರತಿನಿಧಿಗಳ ಪರಜನನಿಧಿ ಸಭ ೆ ಎೆಂದ್ತ ಘೂೋಷಣೆಯನಯಿತ್ತ. ಸನಿತ್ೆಂತ್ರಯ ಬರತವುದ್ಕೆೆ 
ಮೊದ್ಲತ ಹತಟ್ಟಿದ್ೆಂತ್ಹ ಜನಪರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಾಳ ಇದ್ತ. ಸೆಂವಿಧನನ ರಚರೆ್ಯನಗತವುದ್ಕೆೆ ಮೊದ್ಲೆೋ 
ಸಮ್ನಜದ್ ಎಲನಿ ವಗಾದ್ವರಿಗೆ ಪ್ನರತಿನಿಧಾ ಕೊಟಿೆಂತ್ಹ ಸಾಳ ಇದ್ತ. ಸೆಂವಿಧನನದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನವು 
ಮಿೋಸಲನತಿಯನತನ ನೆಂತ್ರ ರೆ್ೂೋಡಿದೆುೋವ.ೆ ಅದ್ಕೆೆ ಮೊದ್ಲೆೋ ಇಲ್ಲಿಗ ೆ ಬರತವನಗಿ ವತ್ಾಕರತ, 
ತೆರಿಗೆದನರರತ, ವಿದನಾವೆಂತ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜನತಿ-ಜರ್ನೆಂಗಕೆೆ ಪ್ನರತಿನಿಧಾ ಕೂೆಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ 
ಯೋಚರೆ್ ಮ್ನಡಿದ್ುರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮೊದ್ಲರೆ್ ಸದ್ನ ಇದ್ತ. ಆ ರಿೋತಿಯ ಕಲಪರ್ಯೆಲ್ಲಿ ರೂಪಗೊೆಂಡೆಂತ್ಹ 
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ಇತಿಹನಸ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಸದ್ನ ಇದ್ತ. ಸತಮ್ನರತ ೧೪೦ ವಷಾಗಳ ಇತಿಹನಸ ಈ ಸದ್ನಕೆೆ ಇದೆ. 
ಪರಜನಪರತಿನಿಧಿ ಸಭ ೆ ಎೆಂದ್ತ ಏನತ ಈ ಸದ್ನ ಪ್ನರರೆಂಭ್ವನಯಿತ್ತ, 1907ನತನ ಮ್ನತ್ರ ರ್ನವು ಲೆಕೆಕೆೆ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುುತಿುದೆುೋವೆ. ಆದ್ರ,ೆ ಇದ್ತ ಪ್ನರರೆಂಭ್ವನಗಿದ್ತು ಇನತನ 25 ವಷಾಗಳ ಕೆಳಗ.ೆ ಸತಮ್ನರತ ೧೮೮೨-
೮೩ರಲ್ಲಿ ಬಿರಟ್ಟಷರ ಕನಲ ಮತ್ತು ರನಜರ ವೆಂಶಸಾರತ ಆಳುವೆಂತ್ಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇೆಂತ್ಹ ಪರಜನಪರತಿನಿಧಿಗಳ 
ವಾವಸೆಾ ಜನರಿಗ ೆ ಬೆಂತ್ಲನಿ, ಅದ್ತ ಈ ಸದ್ನದ್ ಇತಿಹನಸವನತನ ಅಥಾ ಮ್ನಡಿಕೊೆಂಡ ಎಲಿರೂ ಕೂಡ, 
“ರ್ನನತ ಇೆಂತ್ಹ ಮರ್ೆಯ ಸದ್ಸಾ”್ ಎೆಂದ್ತ ಬಹಳ ಹೆಮಾಪಡತತನುರೆ. ಹನಗನಗಿ, ರ್ನನತ ಇಲ್ಲಿ ಹೆೋಗ ೆ
ಇರಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ತಿಳಿದ್ತಕೂೆಳುುತನುರ್ೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸನಮ್ನನಾ ರನಜಕನರಣಿಯನಗಿ ವತ್ಾರೆ್ ಮ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಆಗದೋೆ 
ಇರತವೆಂತ್ಹ ಸಾಳ ಇದ್ತ. ಮ್ೌಲಾಗಳನತನ ಎತಿುಹಿಡಿಯತವೆಂತ್ಹ ಜನಗ ಇದ್ತ. ಹೂೆಸ ಆದ್ಶಾ, 
ಪರೆಂಪರಗೆಳನತನ ಹತಟ್ಟಿ ಹನಕತವೆಂತ್ಹ ಜನಗ ಇದ್ತ. ಹೊಸ ವಿಚನರಗಳನತನ, ಹೊಸ ಪರಿವತ್ಾರ್ೆಗಳನತನ 
ತ್ರಬಲಿೆಂತ್ಹ ಅತ್ಾೆಂತ್ ಬತದಿಿವೆಂತ್ರ ಜನಗ ಇದ್ತ ಎನನತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ಹಮೆಾ, ಪರಜೆ್ಞಯನತನ ಯನವ ಸದ್ಸಾ 
ಇಟತಿಕೂೆಳುುತನುರ್ೂೆೋ, ಆ ಸದ್ಸಾ ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಅತ್ಾೆಂತ್ ಗೆಂಭಿೋರರ್ನಗಿ ನಡವಳಿಕೆಯಿೆಂದ್ ವಿಚನರ 
ಮೆಂಡರೆ್ಯನತನ ಮ್ನಡಬೋೆಕೆನತನವೆಂತ್ಹ ಪ್ೆರೋರಣ ೆ ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಸ್ವಗತತ್ುದೆ. ಅೆಂತ್ಹ ಸಭೆಯ 
ಸಭನಪತಿಗಳು ತನವು. ಯನವ ವಾವಸೆಾಯಲ್ಲಿ ತನವು ಸಭನಪತಿಗಳನಗಿದಿುೋರಿ ಎೆಂದ್ರೆ, ಅದ್ತ ತ್ಮಾ 
ಪೂವಾಜನಾದ್ ಪತಣಾ ಇರಬೆೋಕತ. ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಮೂರರೆ್ ಬನರಿ ತನವು ಈ ಸದ್ನದ್ ಸಭನಪತಿಯನಗಿದಿುೋರಿ. 
ಈ ಜನಗದ್ಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ ಸಿಲಪ ಸಮಯ ಆದ್ರೂ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳುಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ರ್ನವು ಸಹ ಈ ಜನಗದ್ ಮೋಲ ೆ
ಕಣತಣ ಹನಕಿದ್ುವರೆೋ. ಆ ಭನಗಾ ನಮಾ ಗೆಳೆಯರ್ನದ್ೆಂತ್ಹ ಶ್ರೋ ರರ್ುರ್ನಥರನವ್ ಮಲನೆಪೂರಯೆವರಿಗ ೆ
ಇತ್ತು.  

ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಎಲ ್. ಭೊೋಜೆೋಗೌಡ:- ಮ್ನನಾ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್ರವರೆೋ, ತನವು ಯನವ 
ಜನಗದ್ ಮೋಲೆ ಕಣತಣ ಹನಕಿದಿುೋರಿ? 

ಶ್ರೋ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್:- ಮ್ನನಾ  ಭೊೋಜೆೋಗೌಡರೋೆ, ತ್ಮಗೆ ಇದ್ತ ಅಥಾವನಗತವುದಿಲಿ. 
ತ್ಮಗ ೆ ಅಥಾವನಗತವುದ್ತ ಬಹಳ ಕಡಿಮ. ತ್ಮಗ ೆ ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ಪದ್ಾಗಳು ಮ್ನತ್ರ ರೆ್ನಪ್ನಗತತನು 
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ಇರತತ್ುವೆ. ಆ ಸಭನಪತಿ ಸನಾನ ಎಷತಿ ದೊಡಡದೆೆಂದ್ರೆ, ಒೆಂದ್ತ ಕ್ಷಣವನದ್ರೂ ಆ ಸನಾನವನತನ 
ಮತಟತಿವೆಂತ್ಹ ಅಹಾತಯೆನತನ, ಅವಕನಶವನತನ ಜನಪರತಿನಿಧಿಗಳು ಗಳಿಸಬೆೋಕೆನತನವೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ತ 
ಆೆಂತ್ರಿಕ ಹೆಂಬಲ ಅದ್ತ. ಒಬಬ ಮೆಂತಿರಯನಗಬೋೆಕತ ಅಥವನ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಯನಗಬೆೋಕತ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಗ ೆ
ಒಬಬ ರನಜಕನರಣಿಗ ೆಆಸ ೆಹತಟಿಬಹತದೂೆೋ, ಈ ಸದ್ನದ್ ಸದ್ಸಾರ್ನದ್ವನಿಗ ೆಆ ಪಿೋಠವನತನ ಮತಟಿಬೆೋಕತ 
ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಆಸ ೆ ಇರತತ್ುದ.ೆ ಇಷತಿ ದೂೆಡಡ ಪಿೋಠ, ಇೆಂತ್ಹ ಪರೆಂಪರ ೆ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಪಿೋಠ, 
ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ಮೊದ್ಲತ ಪರಜನತ್ೆಂತ್ರ ತೊಟ್ಟಿಲತ ರಿೋತಿ ಹತಟ್ಟಿದ್ೆಂತ್ಹ ಈ ಪಿೋಠದ್ ಸಭನಪತಿಯನಗಬೆೋಕತ 
ಎನನತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ಇಚಛೆ ಬನರದೆೋ ಇದ್ುರ,ೆ ಅವನತ ಬರಡತ ಮನಸ್ವಾನ ರನಜಕನರಣಿಯನಗಿರತತನುರ್.ೆ ಅವನತ 
ಕೆೋವಲ ರನಜಕಿೋಯ ಕನರಣಗಳಿಗನಗಿ ಬೆಂದ್ೆಂತ್ಹವರ್ನಗಿರತತನುರ್ೆ. ಅೆಂತ್ಹ ಪಿೋಠದ್ಲ್ಲಿ ತನವು 
ಕತಳಿತಿದಿುೋರಿ. ಈ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಹೆಚತಿ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವುದಿಲಿ. 

ಕಳೆದ್ ಬನರಿ ಆಕಸ್ವಾಕವನಗಿ ಯನವುದೂೆೋ ಒೆಂದ್ತ ಅಹಿತ್ಕರ ರ್ಟರೆ್ ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ನಡದೆಿರತತ್ುದೆ. 
ಆ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಬಹಳಷತಿ ಜನರತ ಈ ಸದ್ನ ಬೆೋಕನ, ಇರಬೋೆಕೆೋ ಎನತನವ ಬಗೆೆ ಚಚಾೆ ಮ್ನಡಿರತತನುರೆ. 
ಸತಮ್ನರತ ಒೆಂದ್ೂವರೆ ಶತ್ಮ್ನನಗಳ ಮಧೆಾ ಅಲೊಿೆಂದ್ತ ಇಲೊಿೆಂದ್ತ ರ್ಟರೆ್ ನಡದೆಿದ್ುಕನೆಗಿ ಈ ಸದ್ನದ್ 
ಪರೆಂಪರಯೆನತನ ಮತಕನುಯ ಮ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಆಗತವುದಿಲಿ. ತ್ಪ್ನಪಗಿರಬಹತದ್ತ, ಅದ್ನತನ ತಿದ್ತುಕೂೆೆಂಡತ 
ಹೊೋಗತವೆಂತ್ಹ ವಾವಸೆಾ ಇದ್ತ. ಯನರನದ್ರೂ ಹಮೆಾಪಡತವೆಂತ್ಹ ವಾವಸೆಾ ಇದ್ತ. ಈ ವಾವಸೆಾಯ 
ರ್ನತ,ೆ ಗೌರವವನತನ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಸೋೆರಿ ಉಳಿಸಬೆೋಕತ. ತ್ಮಾ ಬಗೆೆ ಅರೆ್ೋಕ ಸದ್ಸಾರತ ಬಹಳಷತಿ 
ಹೆೋಳಿದನುರೆ. ಸತಮ್ನರತ ಅಧಾ ಶತ್ಮ್ನನಗಳ ಕನಲ ಒೆಂದೋೆ ಸದ್ನದ್ ಸದ್ಸಾರನಗಿ ಇರತವೆಂತ್ಹದ್ತು ಸಹ 
ಒೆಂದ್ತ ಅಪರತಿಮ ಸನಧರೆ್.  

(ಮತೆಂದ್ತ…) 
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(1084) 21.12.2022 ವೆೈಎಲ-ಎೆಂಡಿ 1.00              (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸ್ವಾತಿ) 

ಶ್ರೋ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ (ಮತೆಂದ್ತ):- 

ತನವು ಅತ್ಾೆಂತ್ ಹಿರಿಯ ಸದ್ಸಾರನಗಿದ್ತು, ಈ ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ ಅೆಂತ್ಹ ಸನಧರೆ್ಯನತನ ಇಷ್ೊಿೆಂದ್ತ 
ಸತದಿೋರ್ಾವನಗಿ ಒೆಂದೋೆ ಸನಾನದ್ಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸೂೆೋಲನತನ ಅನತಭ್ವಿಸ್ವದೆೋ, ಸತ್ತ್ವನಗಿ ಜನರ ಮನಸಾನತನ 
ಗೆದ್ತು, ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಪರತಿನಿಧಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಭನಪತಿಯನಗಿ ಪಿೋಠದ್ಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳುಲತ ತನವೆೋ 
ಯೋಗಾರತ ಎೆಂಬ ಕನರಣಕನೆಗಿ ರ್ನವು ಆ ಪಿೋಠದ್ ಮೋಲೆ ಹನಕಿದ್ ಕಣತಣಗಳನತನ ಹಿೆಂದ್ಕೆೆ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡಿದುೆೋವ.ೆ  ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಅಹಾ ವಾಕಿುಗಳು, ಅಹಾ ಸನಾನದ್ಲ್ಲಿರಬೋೆಕತ.  Right person in 
the right place at right time.  ಹನಗೆಯ್ಕೋ ತನವು ಆ ಸನಾನದ್ಲ್ಲಿದಿುೋರಿ.  ನಿರ್ನೆ ದಿವಸ ಸಹ ಈ 
ವಿಚನರವನಗಿ ರ್ನವು ತ್ಮಾನತನ ಹನಗೂ ಮ್ನನಾ ರರ್ುರ್ನಥ್ ರನವ್ ಮಲನೆಪೂರಯೆವರಿಗ ೆ
ಚತಡನಯಿಸ್ವದುೆವು.   ನಿರ್ನೆವರಗೊ ತನವು ತ್ಮಾ ಮರ್ೆಯವರಿಗೆ ಅಷ್ೆಿೋ “ಪತಿ”್ ಯನಗಿದ್ತು, ಇವತ್ತು 
ನಮಾಗೆಲನಿ “ಪತಿ”್ ಯನಗತತಿುೋರಿ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದೆುವು.  ನಮಾನತನ ತಿದಿು ಮ್ನಗಾದ್ಶಾನ ಮ್ನಡತವೆಂಥ 
ಯೋಗಾತೆ, ಅಹಾತೆ ತ್ಮಗೆ ಇದೆ.  ಅದ್ರಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೆೋಷವನಗಿ ಮ್ನನಾ ಭೂೆೋಜೋೆಗೌಡರವರತ, ಮ್ನನಾ 
ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರವರನತನ ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ನಿಯೆಂತ್ರಣ ಮ್ನಡಲತ ತನವೆೋ ಬೋೆಕತ.  ತ್ಮಾ ಹಿರಿತ್ನದಿೆಂದ್ 
ಗದ್ರಿಸ್ವ ಕೂರಿಸತವೆಂಥ ಶಕಿು ತ್ಮಗೆ ಇದ.ೆ  ಈ ಸದ್ನದ್ ಸದ್ಸಾರನಗಿ ಆರತ ವಷಾಗಳ ಕನಲ ಸೋೆವ ೆ
ಸಲ್ಲಿಸ್ವದ್ ಮೋಲೆ ಅತ್ತಾತ್ುಮ ಸೆಂಸದಿೋಯ ಪಟತಗಳನಗಿ ಹೊರ ಹೊಮಾಬೆೋಕತ ಎನತನವೆಂಥ ನಿಧನಾರ 
ಮ್ನಡಿ ಹೊರಗ ೆ ಹೊೋಗಬೆೋಕೆೋ ವಿನಃ ಕೆೋವಲ ಸದ್ಸಾತ್ಿ ಅವಧಿಯನತನ ಮತಗಿಸ್ವಕೊೆಂಡತ ಹೊೋದ್ರ,ೆ 
ಸನಥಾಕತ ೆಬರತವುದಿಲಿ.   

ಸೆಂಸದಿೋಯ ವಾವಸಾೆಯನತನ ಅಥಾ ಮ್ನಡಿಕೂೆಳುಬೆೋಕತ.  ಪಿೋಠದ್ ಮತೆಂದೆ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವನಗ 
ಹೆೋಗ ೆಮ್ನತ್ರ್ನಡಬೆೋಕತ, ಕೆೈಯನತನ ಕೂಡನ ತೊೋರಿಸ್ವ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಬನರದೆೆಂಬ ಪರೆಂಪರ ೆಇದೆ.  ತನವು 
ಪಿೋಠದಿೆಂದ್ ಎದ್ತು ನಿೆಂತ್ರ ೆ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳುಬೆೋಕತ.  ಆದ್ರೆ, ಕೆಲರ್ಮಾ ತನವು ಪಿೋಠದಿೆಂದ್ 
ಎದ್ತು ನಿೆಂತ್ರೂ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಎದ್ತು ಕತಣಿಯತತಿುರತತೆುೋವೆ, ಆ ರಿೋತಿ ಆಗಬನರದ್ತ. ಪಿೋಠದಿೆಂದ್ ತನವು ಎದ್ತು 
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ನಿೆಂತ್ ಮೋಲ ೆ ಮ್ನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಯನದ್ವರತ ಸಹ ಕತಳಿತ್ತಕೊಳುಬೆೋಕತ.  ಆ ಸನಾನದ್ ರ್ನತ-ೆ
ಗೌರವವನತನ ಮೋಲಕೆೆ ಏರಿಸತವೆಂಥ ಕಡಗೆ ೆರ್ನವಲೆಿರೂ ಪರಯತ್ನ ಮ್ನಡಬೋೆಕತ.  ಹನಗೆಯ್ಕೋ, ಈಗನಗಲೆೋ 
ಮ್ನನಾ ಅಡಗೂರ್ ಹೆಚ. ವಿಶಿರ್ನಥ್ರವರತ ಸಲಹೆಯನತನ ನಿೋಡಿದ್ೆಂತೆ, ಅದ್ತ ನಿಜ.  ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ 
ಯನಯನಾರತ ಸೆಂಸತಿುಗೆ ಹೊೋಗಿದನುರೆ ಎೆಂಬತದ್ನತನ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಸಹ ರೆ್ೂೋಡಿದೆುೋವೆ.  ಸೆಂಸತ್ತು 
ಭ್ವನದ್ಲ್ಲಿ ಬೆಳಗೆೆ 11.00 ಗೆಂಟೆ ಪರಶೆ್ನೋತ್ುರ ಅವಧಿ ಸಮಯ ನಿಗದಿಯನಗಿದ್ುರೆ, ಸರಿಯನಗಿ ಬೆಳಗೆೆ 
11.00 ಗೆಂಟೆಗ ೆಪರಶೆ್ನೋತ್ುರವು ಪ್ನರರೆಂಭ್ಗೂೆೆಂಡತ, ಸರಿಯನಗಿ ಮಧನಾಹನ 12.00 ಗೆಂಟೆಗ ೆಪರಶೆ್ನೋತ್ುರ 
ಅವಧಿಯನತನ ಮತಗಿಸತತನುರೆ.  ಒೆಂದ್ತ ವೆೋಳೆ ಮಧನಾಹನ 12.00 ಗೆಂಟೆವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರತ 
ಪರಶೆನಗ ೆ ಉತ್ುರ ನಿೋಡತತಿುದ್ುರೂ “ಪರಶೆ್ನೋತ್ುರ ಅವಧಿ ಮತಕನುಯಗೊೆಂಡಿತ್ತ ”್ ಎೆಂದ್ತ ಪಿೋಠವು ಆದೆೋಶ 
ಮ್ನಡತತ್ುದೆ.  ಅದ್ರೆಂತ ೆತ್ಕ್ಷಣ ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರತ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳುುತನುರೆ.  ಉಳಿದೆಲನಿ ಪರಶೆನಗಳನತನ laid 
down ಮ್ನಡಲನಗತತ್ುದ.ೆ   ಸಮಯ ಪರಿಪ್ನಲರೆ್ಯನತನ ಈ ಪಿೋಠ ಕಲ್ಲಸದೆೋ, ಆ ಶ್ಸ್ವುಗ ೆ
ಒಳಪಡಿಸಲ್ಲಲಿವೆೆಂದ್ರ,ೆ ಇದ್ರ ಇತಿಹನಸ, ಪರೆಂಪರ,ೆ ಹೆಗೆಳಿಕೆಗ ೆಎಲ್ಲಿಯೋ ಒೆಂದ್ತ ಕಡ ೆಚತಾತಿ ಬರತತ್ುದ.ೆ  
ಪರಶೆ್ನೋತ್ುರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮ್ನಜದ್ ಸಮಸೆಾಗಳನತನ ಎತಿು ಹಿಡಿದ್ತಕೊಳುುತನುರೆ.  ಪೂರಕ ಪರಶೆನಗಳಿಗೂ, 
ಮಧೆಾ ಪರವೆೋಶ ಮ್ನಡತವವರಿಗೂ ಒೆಂದ್ತ limitation ಇದೆ.  ಹನಗೆಯ್ಕೋ ಮ್ನನಾ ಮೆಂತಿರಗಳು ಕೂಡನ 
ಸತದಿೋರ್ಾವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ನಿೋಡದೆೋ ಪರಶೆನ ಏನಿದ,ೆ ಅದ್ಕೆಷ್ೆಿೋ ಸ್ವೋಮಿತ್ವನಗಿ ಉತ್ುರ ನಿೋಡತವ ಮಟ್ಟಿಗ ೆ
ಮ್ನನಾ ಮೆಂತಿರಗಳು ತ್ಯನರನಗಿರಬೆೋಕತ.  ಇದೆೋ ನಮಗೆ ಸ್ವಕಿೆರತವ ಅವಕನಶವೆೆಂದ್ತ, ಅವರ 
ಇಲನಖಯೆನತನ ವೆೈಭ್ವಿೋಕರಣ ಮ್ನಡಲತ ಸನಧಾವಿಲಿ, ಅದ್ಕೆೆ ಬೆೋರ ೆ ನಿಯಮ್ನವಳಿಗಳಿವೆ.  
ನಿಯಮ್ನವಳಿಗಳನತನ ಮಿೋರಿ ಯನವುದ್ತ ನಡಯೆದೆೋ ಇರತವೆಂಥ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೋೆರ್್ ಮ್ನಡಬೋೆಕತ.  
ಏನತ ಹೆೋಳಬೆೋಕತ, ಎಷತಿ ಹೆೋಳಬೆೋಕತ ಎೆಂಬತದ್ನತನ ಕಲ್ಲಸ್ವಕೂೆಡತವೆಂಥ ಪ್ನಠಶನಲ ೆ ಇದನಗಿದೆ. ತನವು 
ತ್ಮಾ ವೃತಿು ಜಿೋವನದ್ಲ್ಲಿ ಶ್ಕ್ಷಕರನಗಿದ್ುವರತ, ಅಲ್ಲಿ ತನವು ಮತಖೊಾೋಪ್ನಧನಾಯರನಗಲೆೋ ಇಲಿ. 
ಅದ್ೃಷಿವಶನತ್ ನಮಗೆಲನಿ ಈಗ ಮತಖೂೆಾೋಪ್ನಧನಾಯರನಗಿದಿುೋರಿ.  

ಹನಗನಗಿ ಒಳೆುಯ ಪರೆಂಪರ,ೆ ಸೆಂವಿಧನನದ್ ನಡವಳಿಕೆಗಳನತನ ಇಲ್ಲಿೆಂದ್ ಹೂೆರಗೆ ಹೂೆೋದನಗ 
“ರ್ನನತ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸದ್ಸಾರ್ನಗಿದೆುನತ, ಇ ಲ್ಲಿನ ಸೆಂವಿಧನನವನತನ ಅಥಾ ಮ್ನಡಿಕೂೆೆಂಡಿದುೆನತ, 
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ಸೆಂಸದಿೋಯ ವಾವಸೆಾಯನತನ ಅಥಾ ಮ್ನಡಿಕೂೆೆಂಡಿದುೆನತ”್ ಎೆಂದ್ತ ಯನವ ಸದ್ಸಾರತ ಹೊೋಗಬೆೋಕನದನಗ 
ಅೆಂದ್ತಕೂೆಳುುತನುರಯೆೋ, ಅೆಂಥವರತ ನಿಜಕೂೆ ಈ ಪ್ನಠಶನಲಯೆಲ್ಲಿ ಒೆಂದಿಷತಿ ಕಲ್ಲತ್ತಕೂೆೆಂಡಿದನುರ ೆ
ಎನತನವುದ್ತ ಸೆಂಕೆೋತ್ವನಗತತ್ುದೆ.  ಅೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ತ ವಾವಸೆಾಯನತನ ನಡವಳಿಕಯೆಲ್ಲಿ ಜನರಿಗ ೆ ತ್ರಬೋೆಕತ.  
ರ್ನನತ ಎತಿುಹಿಡಿಯತವೆಂಥ ಕೊರೆ್ಯ ಮ್ನತ್ತ ಏರೆ್ೆಂದ್ರೆ, ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಹೆೋಗ ೆ ಆಗಿದ ೆ ಎೆಂದ್ರೆ, 
ಬಹಳಷತಿ ಜನ ಈ ಸದ್ನದ್ ಸದ್ಸಾರನಗಿದ್ುವರೆೋ, ವಿಧನನಸಭೆಯ ಮತೂೆುೆಂದ್ತ ಸನಾನದ್ಲ್ಲಿದನುರೆ.  
ವಿಧನನಸಭೆಗ ೆ ಹೊೋದ್ ಮೋಲೆ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸದ್ಸಾರತ ಏರ್ನದ್ರೂ ಕೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಹೂೆೋದ್ರ ೆ
“ಎೆಂ.ಎಲ.ಸ್ವ.ಯನಗಿರತವ ನಿಮಗೆ ಏತ್ಕೆೆ”್ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತನುರ.ೆ  ಇಲ್ಲಿನ ಸದ್ಸಾರೆ, ಬಹಳಷತಿ ಮೆಂದಿ 
ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳನಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊೆಂಡಿದನುರ.ೆ   ಮ್ನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳನದ್ ಶ್ರೋ ಬಸವರನಜ್ 
ಬೊಮ್ನಾಯಿ, ಮ್ನಜಿ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳನದ್ ಶ್ರೋ ಬಿ.ಎಸ.ಯಡಿಯೂರಪಪ, ಶ್ರೋ ರನಮಕೃಷಣ ಹೆಗಡೆ ಮತ್ತು 
ಶ್ರೋ ಡಿ.ವಿ.ಸದನನೆಂದ್ಗೌಡರವರಲೆಿರೂ ಇಲ್ಲಿನ ಎೆಂ.ಎಲ.ಸ್ವ.ಯನಗಿದ್ುವರತ. ಆ ರಿೋತಿಯನಗಿ 
ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳನಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊೆಂಡಿರತವೆಂಥ metal ಗಳು ಇಲ್ಲಿೆಂದ್ ಹೊೋಗಿವ.ೆ  ಅದ್ನತನ ಅವರತ 
ಮರೆತ್ತಬಿಟ್ಟಿದನುರ.ೆ  ವಿಧನನಸಭೆಗ ೆ ಹೊೋದ್ ತ್ಕ್ಷಣ ಏರೆ್ೂೋ ಒೆಂದ್ತ ರಿೋತಿ, ಅದ್ತ ಹನಗೆ ಆಗತವುದ್ತ.  
ರ್ನವು ಆಯ್ಕೆಯನದ್ ಜನಗ ವಿದನಾವೆಂತ್ರ ಸಮೂಹವನಗಿದ್ತು, ಈ ಸಮ್ನಜಕೆೆ ಪ್ನಠ ಹೆೋಳಿ 
ಕೊಡತತಿುದ್ುೆಂತ್ಹ ಪದ್ವಿೋಧರ ಕ್ೆೋತ್ರ, ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೋತ್ರದಿೆಂದ್ ಜನಪರತಿನಿಧಿಗಳನಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊೆಂಡತ ಬರತತೆುೋವ.ೆ  
ಆದ್ರೆ, ನಮಾ ನಡವಳಿಕ ೆ ಯನವ ರಿೋತಿ ಇದೆ ಎೆಂಬತದ್ನತನ ನಮಗೆ ರ್ನವೋೆ ಆತನಾವಲೂೆೋಕನ 
ಮ್ನಡಿಕೊಳುುವೆಂಥ ಒೆಂದ್ತ ಪ್ನಠಶನಲ ೆಇದನುಗಿದ.ೆ   

ಹನಗನಗಿ ತನವು ಮೂರರೆ್ೋ ಬನರಿ ಸಭನಪತಿಯನಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊೆಂಡಿದಿುೋರಿ ಎೆಂಬತದ್ತ 
ಸನಧರೆ್ಯನಗತವುದಿಲಿ.  ಮೂರರೆ್ೋ ಬನರಿ ಆಯ್ಕೆಗೂೆೆಂಡತ ಬೆಂದ್ ಮೋಲೆ ಸಭನಪತಿಗಳನಗಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ 
ಒೆಂದ್ತ ಪರಿವತ್ಾರ್ೆಯನತನ ತೆಗೆದ್ತಕೊೆಂಡತ ಬರತವೆಂಥ ವಾವಸೆಾಯನತನ ತನವು ಮ್ನಡತತಿುೋರಿ ಎನತನವೆಂಥ 
ಭ್ರವಸ,ೆ ವಿಶನಿಸವನಿನಟತಿಕೂೆಳುುತೆುೋರ್ೆ.  ಎಲಿದ್ಕೂೆ ಲೆಂಗತ-ಲಗನಮತ ಇಲಿವೆೆಂದ್ರ ೆವಾವಸೆಾ ಹನಳನಗತತ್ುದೆ.  
ಎಲಿದ್ಕೂೆ ಒೆಂದ್ತ ಪದ್ಿತಿ ಇರಬೋೆಕತ.  ರ್ನವು ಆ ರ್ನತ-ೆಗೌರವವನತನ ರೆ್ನಪಿಸ್ವಕೂೆಳುುತನು, ಸತಮ್ನರತ 
140 ವಷಾಗಳ ಇತಿಹನಸ ಇರತವೆಂಥ ಈ ಸದ್ನದ್ ಸದ್ಸಾರನಗಿ, ಅಧಿಕೃತ್ವನಗಿ 115 ವಷಾಗಳ 
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ಇತಿಹನಸ ಇದ್ತು, ಕಡಿಮಯ್ಕೋ ಆಗಿತ್ತು.  ಶತ್ಮ್ನನವನತನ ಮಿೋರಿರತವೆಂಥ ಜನಗದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಇದೆುೋವ.ೆ  
ಯನವುದೊೋ ಪೂವಾ ಜನಾದ್ ಪತಣಾದ್ ಫಲವನಗಿ ಈ ಸದ್ನದ್ ಸದ್ಸಾರನಗಿದೆುೋವೆ.  ಎೆಂಥವರಿಗೂ ಸಹ 
ಒಮಾಯನದ್ರೂ ಕೂಡನ ಈ ಸದ್ನದ್ ಸದ್ಸಾರನಗಬೆೋಕತ ಎನತನವೆಂಥ ಆಸಯೆನಿನಟತಿಕೂೆಳುುತನುರೆ. 
ಅದ್ರೆಂತ ೆ ರ್ನನತ ಸಹ ಈ ಸದ್ನಕೆೆ ಆಯ್ಕೆಗೊೆಂಡತ ಬೆಂದನಗ ರೂೆೋಮ್ನೆಂಚನಗೊೆಂಡಿದೆುನತ.  ಇೆಂತ್ಹ 
ಹಿರಿಯರ ಸದ್ನಕೆೆ ಹಿರಿಯರನಗಿರತವೆಂಥ ತನವೆೋ ಸಭನಪತಿಯನಗಿದಿುೋರಿ.  ತ್ಮಾ ಪಿೋಠದ್ ರ್ನತ-ೆ
ಗೌರವವನತನ ಹೆಚಿಿಸತವೆಂಥ ಹಿರಿತ್ನ ತ್ಮಗೆ ಇದ ೆ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತನು, ತ್ಮಗ ೆ ಶತಭನಶಯ ಮತ್ತು 
ಯಶಸಾನತನ ಕೊೋರತತೆುೋರೆ್.  ಅದ್ರ ಮಧೆಾ ನನನ ಗೆಳೆಯರನದ್ ಮ್ನನಾ ರರ್ುರ್ನಥ್ ರನವ್ 
ಮಲನೆಪೂರಯೆವರತ ನಮಾ ಜೊತಯೆಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ಬೆಳೆದ್ೆಂಥವರನಗಿದ್ತು, ಬಹಳ ಅಲನಪವಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಭನಪತಿಯನಗಿದ್ತು, ಇನೂನ ಸಿಲಪ ವರತಷ ಸಭನಪತಿಯನಗಿ ಇರಬೋೆಕನಗಿತ್ತು ಎೆಂಬ ಆಸ ೆ ನಮಗೆ ಇತ್ತು.   
ಆದ್ರೆ, ಅದ್ಕೆೆ “ಯೋಗ”್ ಇರಬೋೆಕತ ಅಲಿವೆೋ? ಯೋಗಾತೆ ಇರತತ್ುದೆ, ಆದ್ರ ೆ “ಯೋಗ”್ ಇರಬೋೆಕಲಿವೋೆ? 
“ಯೋಗ”್ಎಷತಿ ದಿವಸ ಇರತತ್ುದಯೆೋ, ಅಷತಿ ದಿವಸ ಕನಲ ಮ್ನತ್ರ ಇರತವುದ್ಕೆೆ ಸನಧಾ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತನವು ಮಲಗಿರತವವರನತನ ಎಬಿಬಸತವವರತ.  

ಶ್ರೋ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಏನತ ಎಬಿಬಸ್ವದ್ುರೂ ಕೂಡನ 
ತನವು ಬೆಂದ್ತ ಪಿೋಠದ್ಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ತ ಆಗಿದ,ೆ, ಇನತನ ಏನಿದ್ುರೂ ನಮಾ ಜೊತ ೆ ಇರತವುದ್ತ ಅಷ್ೆಿೋ.  
ರನಜಕನರಣದ್ಲ್ಲಿ ಎರಡತ ರಿೋತಿ ಇರತತ್ುದೆ:  ಯೋಗಾತೆ ಎಷ್ೆಿೋ ಇರಬಹತದ್ತ,್ “ಯೋಗ”್ ಎನತನವುದ್ತ 
ಬೆೋಕತ.್ ್ “ಯೋಗ”್ ಎನತನವುದ್ತ ಇದ್ುರ ೆ ಮ್ನತ್ರ ಎಲ್ಲಿಗೊೋ ಹೊೋಗತತನುರೆ.  ಕೆಲರ್ಮಾ ಯೋಗ 
ಚೆರ್ನನಗಿದ್ುರ ೆ ಯೋಗಾತೆ ಇಲಿವೆೆಂದ್ರೂ ಕೂಡನ ರ್ನವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೆೋಕನದ್ರೂ ಹೊೋಗಿ ಬಿಡಬಹತದ್ತ.  
ಹನಗನಗಿ “ಯೋಗ”್ ಎನತನವುದ್ತ ಬಹಳ ಮತಖ್ಾ.  ಅದ್ತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಧಾೆಂಬಧಾವನದ್ರೂ ಇರತತ್ುದ,ೆ 
ನಮಗೆ ಅದ್ತ ಸಹ ಇಲಿವಲಿ ಎನತನವುದ್ಷ್ೆಿೋ ನನನ ಅನಿಸ್ವಕ.ೆ  ಮ್ನನಾ ಮಲನೆಪೂರಯೆವರನದ್ರೂ ಸಿಲಪ 
ದ್ೂರ ಹೂೆೋದ್ರತ.   

(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಸದ್ನವು ನಗೆಗಡಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತೆೋಲ್ಲತ್ತ) 
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ಆ ರಿೋತಿಯನಗಿ ಬಹಳ ಹಮೆಾ ಪಡತವೆಂಥ ಸನಾನವನಗಿದ್ತು, ಅದ್ಕೆೆ ತನವು ಆಯ್ಕೆಗೊೆಂಡಿರತವುದ್ಕೆೆ 
ರ್ನವಲೆಿರೂ ಹೆಮಾಪಡತತೆುೋವೆ.  ತನವು ನಮಗೆಲನಿ ಸಭನಪತಿಯನಗಿದ್ತು, ಎಲಿರಿಗೂ ತನವು 
ಪಕ್ನತಿೋತ್ರನಗಬೋೆಕತ ಎೆಂಬ ನಿರಿೋಕ್ೆ ಇದ.ೆ ವಾವಸೆಾಯಲ್ಲಿ ತನವು ಪಕ್ನತಿೋತ್ರ.ೆ  ತನವು ಇವತ್ತು ನಮಾ 
ಪಕ್ಷಕೆೆ ರನಜಿೋರ್ನಮ ಕೊಡಬೆೋಕನದ್ೆಂಥ ದಿನವನಗಿದೆ.  ಆ ಪಿೋಠದ್ಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳುುವ ಮತರ್ನನ ತನವು 
ಸೋೆರಿದ್ ರನಜಕಿೋಯ ಪಕ್ಷಕೆೆ ಮೂಲಭ್ೂತ್ವನಗಿ ರನಜಿೋರ್ನಮಯನತನ ನಿೋಡಿ ಬೆಂದಿರತತಿುೋರಿ ಎೆಂಬ ವಿಶನಿಸ 
ಇದೆ.  ಹನಗನಗಿ ತನವು ಪಕ್ನತಿೋತ್ರನಗಿ ಇರತತಿುೋರಿ ಎೆಂಬತದ್ರ ಬಗೆೆ ನಮಗ ೆ ಯನರಿಗೂ ಸೆಂಶಯ 
ಇರತವುದಿಲಿ.  ಸನೆಂದ್ಭಿಾಕವನಗಿ ನಮಾನತನ ತಿದಿು, ಬೆಳೆಸ್ವ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತನು, ತ್ಮಗ ೆ ಭ್ಗವೆಂತ್ 
ಯಶಸಾನತನ ನಿೋಡಲ್ಲ. ಭ್ಗವೆಂತ್ ಎಷತಿ ವರತಷಗಳ ಕನಲ ತ್ಮಗೆ ಆಯಸಾನತನ ನಿೋಡಿರಬಹತದ್ತ, ಅಷೂಿ 
ಕನಲ ತನವು ಇದೆೋ ಸದ್ನದ್ ಸದ್ಸಾರನಗಿ, ಸಭನಪತಿಗಳನಗಿ ಈ ರನಜಾಕೆೆ ಮ್ನಗಾದ್ಶಾನ ನಿೋಡತವೆಂಥ 
ಶಕಿುಯನತನ ಭ್ಗವೆಂತ್ ಕರತಣಿಸಲ್ಲ ಎೆಂದ್ತ ಪ್ನರರ್ಥಾಸತತನು, ನನನ ಮ್ನತ್ನತನ ಮತಗಿಸತತೆುೋರೆ್.  
ಧನಾವನದ್ಗಳು.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ಪರತನಪ ಸ್ವೆಂಹ ರ್ನಯಕ್ರವರೆ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿ.  ಸಮಯದ್ ಅಭನವ 
ಇದೆ.  ಈ ಮ್ನತ್ನತನ ತ್ಮಗೆ ಮ್ನತ್ರ ಹೋೆಳುತಿುಲಿ.  ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಆದ್ಷತಿ ಸಿಲಪ ಸಮಯವನತನ 
ರೆ್ೂೋಡಿಕೂೆೆಂಡತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿ.   

ಶ್ರೋ ಪರತನಪ ಸ್ವೆಂಹ ರ್ನಯಕ್ ಕ ೆ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದ್ವರತ):- ಮ್ನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ಕೊರೆ್ಯ ಬೆೆಂಚಿನ ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳ ಪರವನಗಿ ತ್ಮಗ ೆ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ ಸಲ್ಲಿಸಲತ 
ನಿೆಂತಿದುೆೋರೆ್.  ರ್ನನತ ಎದ್ತು ನಿಲತಿವನಗಲೋೆ ತನವು ನನಗ ೆ ಸನಧಾವನದ್ಷತಿ ಕಡಿಮ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿ ಎೆಂದ್ತ 
ಸೂಚರೆ್ ನಿೋಡಿದಿುೋರಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆ ರಿೋತಿ ಏನಿಲಿ, ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಶ್ರೋ ಪರತನಪ ಸ್ವೆಂಹ ರ್ನಯಕ್ ಕ:ೆ- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇದೊೆಂದ್ತ ರಿೋತಿ 
ಸನಮ್ನನಾವನಗಿ ನಮಾ ಸ್ವಾತಿ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುವ ಕನರಣಕೊೋಸೆರ ಹಿರಿಯರತ, ಹಿರಿಯರ ಮ್ನತ್ತ, ಅವರ 
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ಅನತಭ್ವಕೆೆ ರ್ನವು ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿ ಗೌರವ ನಿೋಡತತೆುೋವೆ.  ರ್ನವು ಕಿರಿಯರನದ್ುರೂ, ನಮಾಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಲಪ 
ಏರೆ್ೂೋ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವುದ್ತ ಇದೆ ಎೆಂಬ ಕನರಣದಿೆಂದನಗಿ ನಮಗೆ ಸಮಯ ಸ್ವಕಿೆದನಗ ಸಿಲಪ 
ಮ್ನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ಕಲ್ಲಪಸಬೋೆಕತ.  ಈ ಹಿೆಂದ ೆಸಹ ತನವು ಮ್ನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ಕಲ್ಲಪಸ್ವದಿುೋರಿ.  
ಇನತನ ಮತೆಂದ ೆ ಸಹ ಅದೆೋ ರಿೋತಿ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ನಿೋಡತತಿುೋರಿ ಎೆಂಬ ಭ್ರವಸಯೆೆಂದಿಗ ೆ
ತ್ಮಗೆ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ ಹೆೋಳಲತ ನಿೆಂತಿದುೆೋರ್.ೆ  ಹಿೆಂದಿನ ಬೆೆಂಚಿನ ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳು ಎೆಂದನಕ್ಷಣ ಅವರತ 
ದ್ಡಡರತ ಎೆಂದ್ಥಾ ಅಲಿ.  ತ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮತೆಂದಿನ ಬೆೆಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆೆಂಡಿರತವ ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳು 
ಏರ್ನಗಿದನುರ ೆ ಎೆಂಬತದ್ನತನ ತನವು ಕೆೋಳುವುದನದ್ರೆ, ಅವರತ Treasury Bench ನಲ್ಲಿ, 
ವಿದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿಯೋ,… 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರೆೋ, ರ್ನನತ ಶನಲನ-ಕನಲೋೆಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದನಾಬನಾಸ 
ಪಡಯೆತವನಗ ಹಿೆಂದಿನ ಬೆೆಂಚಿನಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ಕತಳಿತ್ತಕೊಳುುತಿುದೆುನತ.  

ಶ್ರೋ ಪರತನಪ ಸ್ವೆಂಹ ರ್ನಯಕ್ ಕ ೆ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅದೆೋ ಮ್ನತ್ನತನ ರ್ನನತ 
ಹೆೋಳಲತ ಬರತತಿುದೆುನತ.  ಅದ್ರಿೆಂದನಗಿಯ್ಕೋ ತನವು ಇವತ್ತು ಸಭನಪತಿಗಳನಗಿದಿುೋರಿ.  

(ಮತೆಂದ್ತ) 

(1085) 21.12.2022/1.10/ಎಸ್ಕ-ೆಎೆಂಡಿ 

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸ್ವಾತಿ) 

ಶ್ರೋ ಕೆ. ಪರತನಪಸ್ವೆಂಹ ರ್ನಯಕ (ಮತೆಂದ್ತ):-   

ಅದ್ರೆ್ನೋ ರ್ನನತ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಇಷತಿ ಪಡತವುದ್ತ. Treasury Bench ನಲ್ಲಿಯೋ, ವಿದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಥವನ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಇರತತನುರೆ.  ಆದ್ರೆ ಹಿೆಂದಿನ ಬೆೆಂಚ್ನ ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳು ಜನ ಸಮತದನಯದ್ 
ಮಧೆಾಯಿದ್ತು, ಜನರ ಸಮಸೆಾಗಳ ಬಗೆೆ ಹೊೋರನಟ ಮ್ನಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಿನದನಗಿ ಯನರತ ಸದ್ಸಾರನಗಿ 
ಬೆಂದ್ತ ಕತಳಿತಿದನುರೊೋ, ಅವರೆಲಿರೂ ಆ ಅನತಭ್ವದ್  ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿಯ್ಕೋ, ಹಿೆಂದಿನ ಬೆೆಂಚ್ನ 
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ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳನಗಿ ಈ ಸದ್ನದ್ ಸದ್ಸಾರನಗಿ ಬೆಂದಿದನುರ ೆ ಎೆಂಬತದ್ತ ನನನ ನೆಂಬಿಕ.ೆ ರ್ನನತ ಒೆಂದ್ತ 
ಮ್ನತ್ನತನ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಇಷಿ ಪಡತತೆುೋರ್.ೆ ಇವತ್ತು  ತ್ಮಾನತನ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ನಡಿದ್ೆಂತ್ಹ ವಿಧನನ ಮತ್ತು ಈ 
ಸದ್ನಕೆೆ ಅತ್ಾೆಂತ್ ಗೌರವ ಬರತವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ “ಚಿೆಂತ್ಕರ ಛನವಡಿ”್ ಅಥವನ “ಹಿರಿಯರ ಮರ್ೆ”್ ಎೆಂದ್ತ 
ಹೆೋಳುವೆಂತ್ಹ ದ್ೃಷಿಿಯಲ್ಲಿ ಪರಜನಪರಭ್ತತ್ಿದ್ಲ್ಲಿ ಸೆಂಖನಾ ಬಲಕೆೆ ಹೆಚಿಿನ ಮಹತ್ಿವಿದೆ.  ಕೆಲರ್ೆಂದ್ತ 
ಸೆಂದ್ಭ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಂಖೆಾ, ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ನಮಾ ನೆಂಬಿಕ ೆ ಎಲಿವನೂನ ಮಿೋರಿ ಪರಜನಪರಭ್ತತ್ಿದ್ ವಾವಸೆಾಯನತನ 
ಉಳಿಸತವ ದ್ೃಷಿಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ಗೌರವ ಬರತವ ದ್ೃಷಿಿಯಲ್ಲಿ ಎಲಿರೂ ಒೆಂದನಗಿ 
ಮ್ನಡಬೋೆಕನದ್ೆಂತ್ಹ ಕಲೆರ್ೆಂದ್ತ ಸೆಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಭನಪತಿಯ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಒೆಂದ್ತ ಎೆಂದ್ತ 
ಹೆೋಳುವೆಂತ್ಹ ನೆಂಬಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಇಡಿೋ ಸದ್ನ ಅೆಂದ್ರೆ “ಮೋಲಾರ್ೆ, ಹಿರಿಯ ವೆೋದಿಕ”ೆ್ ಎಲಿರೂ 
ಒಟನಿಗಿ ತ್ಮಾನತನ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ನಡಿರತವೆಂಥದ್ತು ತ್ಮಾ ಅತ್ಾೆಂತ್ ಹಿರಿತ್ನಕೆೆ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ನಡಿರತವೆಂತ್ಹದ್ತ. 
ತನವು ಏನತ ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಇತಿಹನಸದ್ಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸ್ವದಿುೋರಿ. ಅದ್ಕೆೆ ಇದೂೆೆಂದ್ತ ತ್ಮಗೆ ಕೂೆಟಿೆಂತ್ಹ 
ವಿಶೆೋಷ ಗೌರವ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುವೆಂತ್ಹ ಭನವರೆ್ಯನತನ ವಾಕುಪಡಿಸತತನು, ಕಿರಿಯ ಸದ್ಸಾರ ಪರವನಗಿ 
ರ್ನನತ ತ್ಮಗೆ ಹೃತ್ೂಪವಾಕವನದ್ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸತತೆುೋರ್.ೆ ಕೆೋವಲ ಮ್ನನಾ ಭೊೋಜೆೋಗೌಡರಿಗೆ 
ಮ್ನತ್ರ ಮೆಂಕತತಿಮಾನ ಕಗೆ ಸ್ವೋಮಿತ್ವನಗಿಲಿ ನಮಗೂ ಗೂೆತಿುದೆ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೂೆೆಸೆರ 
ಮೆಂಕತತಿಮಾನ ಕಗೆದ್ ಕಲೆವು ಸನಲತಗಳನತನ ತ್ಮೊಾೆಂದಿಗ ೆ ಹೆಂಚಿಕೂೆಳುುತೆುೋರ್ೆ. ಯನವುದೋೆ ವಾವಸೆಾ, 
ಸೆಂಸೆಾ, ಸೆಂರ್ಟರ್ ೆಇರಲ್ಲ, ಅದ್ತ ಬೆಳೆಯತವುದ್ತ ಯನವನಗ ಎೆಂದ್ತ ಕೆೋಳಿದ್ರೆ,   

ಹೊಸ ಚಿಗತರತ ಹಳ ೆಬೆೋರತ  ಕೂಡಿರಲತ ಮರಸೊಬಗತ| 
ಹೊಸಯತಕಿು  ಹಳ ೆತ್ತ್ಿದೊಡಗೂಡೆ ಧಮಾ| 

ಋಷಿವನಕಾದೊಡರೆ್ ವಿಜ್ಞನನ ಕಲೆ ಮೋಳವಿಸೆ ಜಸವು ಜನಜಿೋವನಕೆ-ಮೆಂಕತತಿಮಾ|| 
 

ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುವೆಂತ್ಹ ಮ್ನತ್ತ. ಕರೂೆೋರ್ನ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಈ ಸದ್ನಕೆೆ ಹೊಸ ಸದ್ಸಾರನಗಿ 
ಬೆಂದ್ೆಂತ್ಹವನತ ರ್ನನತ. ನಮಗೆ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವ ಅವಕನಶಗಳ ಕೂೆರತೆ ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಆಗಿದ.ೆ 
ಹಿರಿಯ ಸದ್ಸಾರೆಲಿರೂ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವನಗ, ಯನವುದೊೋ ಒೆಂದ್ತ ಸೆಂದ್ಭ್ಾಗಳಲ್ಲಿ  ಕಿರಿಯ ಸದ್ಸಾರಿಗೆ 
ಮೊದ್ಲತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವ ಅವಕನಶವನತನ ಕೊಟನಿಗ, ಹಿರಿಯ ಸದ್ಸಾರತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿರತವ ವಿಷಯಗಳನತನ 
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ತಿಳಿದ್ತಕೂೆೆಂಡತ, ಅವರತ ಹೆೋಳಿರತವ ವಿಷಯಗಳ ಮೋಲೆ ಏರ್ನದ್ರೂ ತ್ಪತಪಗಳಿದ್ುರ,ೆ ಬಹತಶಃ ಹಿರಿಯ 
ಸದ್ಸಾರತ ಅದ್ನತನ ಸತಧನರಿಸ್ವಕೊೆಂಡತ, ಸರಿಯನದ್ ಮ್ನಗಾದ್ಶಾನವನತನ ಮ್ನಡಿ, ಅವರತ 
ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿರತವುದ್ರಲ್ಲಿ, ಇೆಂತ್ಹದ್ುರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಿಲಿ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುವೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ತ ಸೆಂದ್ಭ್ಾವನದ್ರೂ 
ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವ ಅವಕನಶ ಸ್ವಗಬಹತದ್ತ ಎನತನವುದ್ತ ನನನ ಭನವರೆ್. ಅದ್ತ ಇಲಿವೆೆಂದ್ತ 
ಹೆೋಳಿದ್ರ,ೆ ಸಹಜವನಗಿ ಪರಶೆ್ನೋತ್ುರ ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸದ್ಸಾರತ ತ್ಮಾ ತ್ಮಾ ಅಭಿಪ್ನರಯವನತನ 
ಕೊಡತವನಗ, ನನಗ ೆ ಕೆಂಡಿದ್ತು, ಕೂೆರೆ್ ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವ ಅವಕನಶ ಸ್ವಗದ್ೆಂತ್ಹ 
ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ನದ್ ಸಮಯದ್ ಕೊರತೆ ಕನಣತವನಗ ನಿೋನತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವುದ್ತ ಬೆೋಡ. ನಿೋನತ ಆಡಳಿತ್ 
ಪಕ್ಷವನದ್ರ,ೆ ಇನೂನ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವುದ್ತ ಬೋೆಡ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುವೆಂತ್ಹ ಅಥಾ ಬರತತ್ುದೆ. ಹನಗನಗಿ, ತನವು 
ಹಿೆಂದಯೊ ಕಿರಿಯ ಸದ್ಸಾರಿಗೆ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವ ಅವಕನಶವನತನ ಕಲ್ಲಪಸ್ವಕೊಟ್ಟಿದಿುೋರಿ. ಇನತನ ಮತೆಂದೆಯೂ 
ಕಿರಿಯ ಸದ್ಸಾರಿಗೆ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವ ಅವಕನಶವನತನ ಕಲ್ಲಪಸ್ವಕೊಡತತಿುೋರಿ ಎೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸತತೆುೋರ್.ೆ ಈ 
ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ತ್ತೆಂಬನ ಜನ ಸದ್ಸಾರತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವನಗ, ತ್ಮಾ ಇತಿಹನಸವನತನ ರೆ್ನಪಿಸತವ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ 
ತ್ಮಗೆ ಎಪಪತೈೆದ್ತ ವಷಾವನಗಿದೆ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ರತ. ಆದ್ರೆ ರ್ನನತ ಬೆಳೆಯತವೆಂತ್ಹ ಪಕ್ಷದ್ಲ್ಲಿ ನನಗ ೆ
ಏನತ ಕಲ್ಲಸ್ವಕೂೆಟ್ಟಿದನುರೆ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುವುದನದ್ರೆ, ಯನರಿಗ ೆ  ಒಳೆುಯ ಹಿರಿತ್ನ ಮತ್ತು  ಒಳೆುಯ 
ಅನತಭ್ವವಿದೆ. ಅವರತ ಬರತವುದ್ರಿೆಂದ್, ಈ ದೆೋಶ ಮತ್ತು ರನಜಾದ್ ವಾವಸೆಾಗಳಿಗೆ ಒಳುೆಯದನಗತತ್ುದ ೆ
ಎನತನವುದನದ್ರೆ, ಅೆಂತ್ಹವರನತನ ಸೋೆರಿಸ್ವಕೊೋ. ನಿೋನತ ಎಷ್ೊಿೋ ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆು ಎನತನವ 
ಕನರಣಕೊೆೋಸೆರ ನಿನಗೆ ಅವಕನಶ ಸ್ವಗದಿದ್ುರೂ ಪರವನಗಿಲಿ. ಈ ವಿಚನರ ಮತ್ತು ಸೆಂರ್ಟರ್ ೆ
ಬೆಳೆಯತವೆಂತ್ಹ ದ್ೃಷಿಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ತ ನಮಾ ದೆೋಶದ್ ಸೆಂಸೃತಿಯ ಭನಗವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿೆಂದ್ ಒಳೆುಯದ್ತ 
ಬರತತ್ುದಯೆೋ, ಅದ್ತ ಬರಲ್ಲ. ಆ ದ್ೃಷಿಿಯಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಒಳೆುಯದ್ನತನ ಸ್ವಿೋಕರಿಸತವುದ್ರಿೆಂದನಗಿ, ರ್ನವು 
ಇವತ್ತು ಬೆಳೆಯತತಿುದೆುೋವೆ.  ನಮಾ ಸೆಂರ್ಟರ್ ೆಬೆೋರ ೆಬೆೋರ ೆಕಡ ೆ ವನಾಪಿುಯನಗಿ ಬೆಳೆಯತತಿುದೆ. ಈ ವಿಚನರ 
ಜಗತಿುಗ ೆ ತ್ಲತಪತತಿುದೆ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುವೆಂತ್ಹ ಮ್ನತ್ನತನ ಹೆೋಳುತನು, ಡನ.ವಿ.ಎಸ್. ಆಚನಯಾರವರತ 
ಒೆಂದ್ತ ಮ್ನತ್ತ ಹೆೋಳುತಿುದ್ುರತ. ಹನಗೆಯ್ಕೋ, ಹಿರಿಯ ಸದ್ಸಾರನದ್ ಮ್ನನಾ ಆಯನೂರತ 
ಮೆಂಜತರ್ನಥ್ರವರತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಒೆಂದ್ತ ಮ್ನತ್ತ ನನನ ರೆ್ನಪಿಗ ೆಬೆಂತ್ತ. 
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ಕಟನಿಳುವನದ್ರೂ ಇಲಿ. 
ಕಡತ ಜನಣರ್ನದ್ರೂ ಇಲಿ 

ಕನವರಿಸ್ವದ್ರೂ ಇಲಿ 
ಬೆಟಿವರೆ್ೋ ಹೊತ್ತು ತ್ೆಂದಿಟಿರೂ ಇಲಿ 

ಸೃಷಿಿೋಶ ಜಗದಿೋಶ  ಕೊಟಿರೆ ಉೆಂಟತ 
ಕೊಡದಿದ್ುರೆ ಇಲಿ. 

 
ಎನತನವ ಬಗೆೆ ಡನ. ವಿ.ಎಸ್. ಆಚನಯಾ ಹೆೋಳುತಿುದ್ುರತ. ರನಜಕಿೋಯ ಜಿೋವನದ್ಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮ್ನಡತತನು 
ಹೊೋಗತವನಗ, ರ್ನವು ತ್ತೆಂಬನ ನಿರಿೋಕ್ೆಗಳನತನ ಇಟತಿಕೂೆೆಂಡತ ಕೆಲಸ ಮ್ನಡತತೆುೋವೆ. ಹನಗೆಂತನ ಹೆೋಳಿ, 
ನಮಾ ಮೂಲ ಉದೆುೋಶವನತನ ಮರೆತ್ತ ನಮಾ ವೆೈಯಕಿುಕ ಸೆಂಗತಿಗಳ ಬಗೆೆ ರ್ನವು ಹೆಚತಿ 
ಆಲೊೋಚರೆ್ಯನತನ ಮ್ನಡದಿದನುಗ ಮ್ನತ್ರ ಆ ಸೆಂರ್ಟರೆ್ ಬೆಳೆಯತತ್ುದೆ ಎನತನವ ಬಗೆೆ ನಮಾ ಹಿರಿಯರತ 
ಕಲ್ಲಸ್ವಕೂೆಟ್ಟಿದನುರೆ. ತನವು ಈ ವಯಸ್ವಾನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಎೆಂಟತ ಬನರಿ ಶನಸಕರನಗಿ, ಮೂರತ ಬನರಿ 
ಸಭನಪತಿಯನಗಿರತವ ಬಗೆೆ ಬಹಳಷತಿ ಜನ ಸದ್ಸಾರತ ಹೆೋಳಿರತವ ಮ್ನತ್ನತನ ರ್ನನತ ಈ ಸದ್ನದ್ 
ಸದ್ಸಾರ್ನಗಿ ಕೆೋಳಿದೆುೋರ್ೆ. ತನವು ಹೆೋಗ ೆಆಯ್ಕೆಯನಗಿದಿುೋರಿ ಎೆಂದ್ತ ಕೆೋಳಿದ್ರ,ೆ ತ್ಮಾ ಆ ರಿೋತಿಯ ಪರಯತ್ನ, 
ತ್ಪಸಾನತನ ಜಿೋವನದ್ಲ್ಲಿ ನಡಸೆ್ವದಿುೋರಿ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುವೆಂತ್ಹ ಮ್ನತ್ನತನ ಒಪಿಪಕೂೆಳುುತನು, ಬೆಳಗೆೆ ಐದ್ೂವರ-ೆ
ಆರತ ಗೆಂಟೆಗ ೆ ವಿಧನನಸೌಧದ್ ಸತತ್ು walking ಮ್ನಡತತನು, ತ್ಮಾ ಆರೂೆೋಗಾದ್ ಜೊತೆಗೆ ಮನಸ್ವಾನ  
ಆರೂೆೋಗಾವನತನ ಬೆಳೆಸ್ವಕೊೆಂಡ ಕನರಣ ಇಷ್ೊಿೆಂದ್ತ ಸತದಿೋರ್ಾವನಗಿ ರನಜಕಿೋಯ ಜಿೋವನದ್ಲ್ಲಿ ತ್ಮಾ 
ಪರಯತ್ನದ್ ಫಲವನಗಿ ಸಭನಪತಿ ಪಿೋಠದ್ಲ್ಲಿ ಕತಳಿತಿದಿುೋರಿ. ತ್ಮಾ  ಮ್ನಗಾದ್ಶಾನ ನಮಾಗೆಲಿರಿಗೂ 
ಪ್ೆರೋರಣೆಯನಗಿದಿುೋರಿ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಮ್ನತ್ನತನ ಹೆೋಳುತನು, ಈ ವಿಶೆೋಷ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನನತ 
ಹೆೋಳುವೆಂತ್ಹ ಅದೋೆ ಮ್ನತ್ನತನ ಮ್ನನಾ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್ರವರತ ಹೋೆಳಿದ್ರತ. ರ್ನನತ ಮತ್ತು 
ಮ್ನನಾ ರರ್ುರ್ನಥರನವ್ ಮಲನೆಪೂರಯೆವರತ ಸತದಿೋರ್ಾವನದ್ ರನಜಕಿೋಯ ಜಿೋವನ ಒಟೊಿಟ್ಟಿಗ ೆ
ಪ್ನರರೆಂಭ್ವನಗಿರತವೆಂತ್ಹದ್ತು. ಅೆಂತ್ಹದ್ುರಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಇಲ್ಲಿಯವರಗೊ ತ್ಲತಪಿದೆುೋವೆ. ಎಷ್ೂೆಿೋ ಜನರಿಗ ೆ
ಅವಕನಶವೆೋ ಇಲಿ. ಅೆಂತ್ಹದ್ುರಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಬೆಂದಿದೆುೋವೆ. ತನವು ಸಭನಪತಿ ಪಿೋಠದ್ಲ್ಲಿ ಕತಳಿತಿರತವ ಬಗೆೆ 
ಅತ್ಾೆಂತ್ ಸೆಂತೂೆೋಷವನಗಿದೆ ಮೊದ್ಲೋೆ ನಮಗೆ ತ್ಮಾ ಮೋಲೆ ಪಿರೋತಿಯಿದೆ. ಈಗ ಇನತನ ಹೆಚಿಿನದನಗಿ 
ಪಿರೋತಿಯಿದೆ. ಆ ದ್ೃಷಿಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಸದ್ನವನತನ ಒಳೆುಯ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಸೆ್ವಕೂೆೆಂಡತ ಹೊೋಗತವೆಂತ್ಹ ಶಕಿು 
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ಮತ್ತು ಸನಮಥಾಾ ತ್ಮಗೆ ಇದೆ. ನಮಾಲಿರನತನ ಈ ಪರಜನಪರಭ್ತತ್ಿದ್ ಪರಯನಣದ್ಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರದೆ್ತಕೊೆಂಡತ 
ಹೊೋಗತತಿುೋರಿ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಮ್ನತ್ನತನ ಹೆೋಳುತನು, ತ್ಮಗೆ ಹೃದ್ಯಪೂವಾಕವನಗಿ ಅಭಿನೆಂದಿಸ್ವ, ನನನ 
ಮ್ನತ್ನತನ ಮತಗಿಸತತೆುೋರ್ೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ಎನ್. ರವಿಕತಮ್ನರ್ರವರೋೆ, ತನವು ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಶ್ರೋ ಎನ್. ರವಿಕತಮ್ನರ್ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದ್ವರತ):- ಮ್ನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ತನವು ಮೂರರೆ್ೋ ಬನರಿಗೆ ಸಭನಪತಿಯನಗಿ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿದ್ುಕೆೆ, ರ್ನನತ ತ್ತೆಂಬನ 
ಹೃದ್ಯದ್ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ಯನತನ ಈ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸತತೆುೋರ್.ೆ ಹತಬಬಳಿುಯ Lamington High 
School ನಲ್ಲಿ ರ್ನವು ABVP (Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad) ನಲ್ಲಿದನುಗ, English 
Grammar Coaching Class ಬಡವರಿಗೊೋಸೆರ ನಡಸೆತತೆುೋವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜನಗ ಕೊಡಿಸ್ವ ಎೆಂದ್ತ ರ್ನವು 
ತ್ಮಾ ಹತಿುರ ಹೆೋಳಿಸತವುದ್ಕೆೆ ಬೆಂದಿದಿುೋವಿ. ಆ coaching class ನಡಸೆತವುದ್ಕೆೆ ಅನತಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲಲಿ. 
ತನವು ಹೆೋಳಿದ್ ಮೋಲೆ ಜನಗವನತನ ಕೊಟಿರತ. ಇಪಪತ್ತು ವಷಾಗಳ ಹಿೆಂದ ೆ ಅಲ್ಲಿ English Grammar 
Coaching Class ಗನರಮಿೋಣ ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳಿಗ ೆ ನಮಾ ಹತಬಬಳಿುಯ ರ್ನಥತ ಸನರ್ ಇವರಲೆನಿ ತ್ಮಾ 
ದೊಡಡ ಬಳಗದ್ಲ್ಲಿ ಇದಿುದ್ತು ಎಲಿವೂ ಕೂಡ ಗೊತಿುದೆ. ಕೆಂಬಳಿ ಸ್ವದ್ುಪಪ ಮ್ನಗಾ ಅೆಂದ್ರೆ, ಸನಮ್ನನಾವನಗಿ 
ಹೆೈಸೂೆಲ್ಲನಿೆಂದ್ ಪ್ನರರೆಂಭ್ವನದ್ ತ್ಮಾ ವೃತಿು ಜಿೋವನ ಶ್ಕ್ಷಣ ಕ್ೋೆತ್ರದಿೆಂದ್ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುಗೆ ಎೆಂಟತ ಬನರಿ 
ಆಯ್ಕೆಯನಗಿರತವ ಮೂಲಕ ಸದ್ಸಾರನಗಿರತವ ತ್ಮಗೆ ಶ್ಕ್ಷಣ ಕ್ೆೋತ್ರದ್ ಅರೆ್ೋಕ ಮಜಲತಗಳು ತಿಳಿದಿದ.ೆ 
ಒೆಂದ್ತ ಮ್ನತ್ನತನ ಈ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಹೆೋಳುತೆುೋರ್ೆ. ರ್ನನತ ಹೆಚತಿ ಸಮಯವನತನ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುುವುದಿಲಿ. 
ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಹೆಚತಿ ಚಚೆಾಯನಗತವುದ್ತ ಯನವುದ್ತ ಎೆಂದ್ತ ಹೋೆಳುವುದನದ್ರೆ, ಶ್ಕ್ಷಣದ್ ಕತರಿತನಗಿ 
ಹೆಚತಿ ಚಚೆಾಯನಗತತ್ುದ.ೆ ಶ್ಕ್ಷಣ ಕ್ೆೋತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಯನವ ವಿಷಯ ಚಚೆಾಯನಗತತ್ುದ?ೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷತಿ ಜನ 
ಸದ್ಸಾರಿಗೆ ಗೊತಿುರತವೆಂತ,ೆ ಶ್ಕ್ಷಕರತ, ಪ್ೂೆರೋಫೆಸರ್ರತಗಳ ಬಗೆೆ ಚಚಾೆಯನಗತತ್ುದೆ. ಆದ್ರೆ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಕ್ೆೋತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಆಗೂೆೋ ಹಿೋಗೂೆೋ ಮ್ನತ್ರ ಸಿಲಪ ಬರತತ್ುದೆ. ಅದ್ಕೆೆ ನನಗೆ ಅನಿಸತವುದೋೆರ್ೆೆಂದ್ರ,ೆ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಮೊದ್ಲತ, ಶ್ಕ್ಷಕ ಮೊದ್ಲತ ಎನತನವುದನದ್ರ,ೆ ರ್ನನತ ಶ್ಕ್ಷಣಕೆೆ ಆದ್ಾತಯೆನತನ ಕೊಡತತುೆೋರೆ್. ಮತೆಂದಿನ 
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ಆದ್ಾತ ೆ ಶ್ಕ್ಷಕರ್ನಗಬೆೋಕತ. ಶ್ಕ್ಷಣದ್ಲ್ಲಿ ಮೊದ್ಲರೆ್ೋ ಆದ್ಾತ ೆ ಬೆಂದ್ತ ಬಿಟಿರೆ ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳು ಮೊದ್ಲರೆ್ೋ 
ಆದ್ಾತಯೆನಗಬೆೋಕತ. ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿರತವ ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳ ಇವತಿುನ ಪರಿಸ್ವಾತಿ ಏನಿದೆ? ಕನಲೋೆಜತ, ಸೂೆಲ್, 
ವಿಶಿವಿದನಾಲಯಗಳ ಪರಿಸ್ವಾತಿ ಏನಿದ,ೆ ಆ ಪರಿಸ್ವಾತಿಯನತನ ರೆ್ೂೋಡಲತ ಕನಾೆಂಪಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೊೋದ್ರ,ೆ ಅಲ್ಲಿನ 
ಗತಣಮಟಿವನತನ ರೆ್ೂೋಡಿದ್ರೆ, ಆಯೋಮಯ ಎನಿಸತತ್ುದೆ.  

(ಮತೆಂದ್ತ) 

(1086) 21.12.2022 1.20 TCH-AK                           (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸ್ವಾತಿ) 

ಶ್ರೋ ಎನ್.ರವಿಕತಮ್ನರ್ (ಮತೆಂದ್ತ) 

ಹನಗನಗಿ, ತ್ಮಗೆ ಈ ವಿಷಯಗಳು ತ್ಮಗೆ ಹೊಸದ್ಲಿ. ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ತನವು ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಕ್ೆೋತ್ರದಿೆಂದ್ಲೋೆ ಬೆಂದಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಹೆಜೆೆ-ಹೆಜೆೆಗೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಈ ರಿೋತಿಯ ವಿಷಯಗಳು ರ್ನಟತತ್ುವೆ 
ಮತ್ತು ಬರತತ್ುವೆ. ಸನಕಷತಿ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಶ್ಕ್ಷಣದ್ ಬಗೆೆ ಹೆಚತಿ ಚಚೆಾಯನಗಲ್ಲ. ಆಮೋಲೆ ಯನರತ last 
beneficiary ಆಗಬೋೆಕೂೆೋ ಅವರಿಗ ೆ ಹೆಚತಿ ಗಮನ ಹನಗೂ ಸಮಯ ಸ್ವಗತವ ರಿೋತಿ ಆಗಲ್ಲ. ತನವು 
ಮತತ್ಾದಿಿಗಳು ಇದಿುೋರಿ. ತ್ಮಗೆ ಸನಕಷತಿ ಅನತಭ್ವ ಇದೆ. ಆ ಅನತಭ್ವದ್ ಸನರ ನಮಗೆಲಿರಿಗೂ 
ಸ್ವಗತವೆಂತನಗಲ್ಲ. ಕೂೆರೆ್ಯದನಗಿ, ಸಮ್ನಜಕೆೆ ಇದ್ರ ಲನಭ್ವನಗಲ್ಲ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತನು, ʻತ್ಮಾ 
ಅಮೃತ್ಧನರೆ ಇಡಿೋ ಸಮ್ನಜಕೆೆ ಸ್ವಗತವ ರಿೋತಿ ಆಗಲ್ಲʼ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತನು, ತನವು ಸಭನಪತಿಗಳನಗಿದ್ುಕೆೆ 
ಅಭಿನೆಂದಿಸತತೆುೋರೆ್. ಇದ್ತವರಗೆ ೆ ಸಭನಪತಿಗಳನಗಿ ಕೆಲಸ ಮ್ನಡಿದ್ೆಂತ್ಹ ಶ್ರೋ ರರ್ುರ್ನಥ್ ರನವ್ 
ಮಲನೆಪೂರಯೆವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನೆಂದಿಸತತನು ನನನ ಎರಡತ ಮ್ನತ್ತಗಳನತನ ಮತಗಿಸತತುೆೋರೆ್. 
ಧನಾವನದ್ಗಳು. 

 ಶ್ರೋ ಲಕ್ಷಮಣ ಸೆಂಗಪಪ ಸವದಿ (ವಿಧನನ ಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದ್ವರತ):- ಮ್ನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ತನವು ಮೂರರೆ್ಯ ಬನರಿಗ ೆ ಸಭನಪತಿಯವರನಗಿದಿುೋರಿ. ೮ ಬನರಿ 
ಚತರ್ನಯಿತ್ರನಗಿದಿುೋರಿ. ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಆ ಪಿೋಠಕೆೆ ಒೆಂದ್ತ ಅತ್ಾೆಂತ್ ಗೌರವ ತ್ೆಂದ್ತ ಕೊಟ್ಟಿರತ್ಕೆೆಂಥ 
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ವಾಕಿುಗಳಲ್ಲಿ ತನವು ಮೊದ್ಲ್ಲಗರತ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ರೆ ಬಹತಶಃ ಅತಿಶಯೋಕಿುಯನಗತವುದಿಲಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ್ 
ಒಬಬ ಹೆಮಾಯ ಪತತ್ರ. ಅದ್ರಲೂಿ ವಿಶೆೋಷವನಗಿ ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕದ್ ಮಣಿಣನಲ್ಲಿ ಹತಟ್ಟಿ ೮ ಬನರಿ 
ಸತ್ತ್ವನಗಿ ಎೆಂ.ಎಲ್.ಸ್ವ.ಯನಗಿ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿ, ೩ ಬನರಿ ಸಭನಪತಿಗಳನಗಿ ನಮಾ ಭನಗಕೆೆ ಇರಬಹತದ್ತ, 
ಒಟನಿರೆಯನಗಿ ಕರ್ನಾಟಕಕೆೆ ಬಹಳ ದೊಡಡ ಹೆಸರತ ತ್ೆಂದ್ತಕೊಟ್ಟಿರತ್ಕೆೆಂಥವರ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತನವು ಇದಿುೋರಿ. 
ಬಹಳಷತಿ ಜನ ತ್ಮಾನತನ ಹೊಗಳಿರಬಹತದ್ತ. ಎಲಿರೂ ನಿಮಾನತನ ಅಭಿನೆಂದಿಸ್ವರಬಹತದ್ತ. ಆದ್ರೆ ನನಗ ೆ
ನಿಮಾ ಮೋಲೆ ಸಿಲಪ ಹೊಟೆಿಕಿಚಿಿದೆ. ರ್ನನತ ತ್ಮಗೆ ಶತಭನಶಯಗಳನತನ ಹೆೋಳುತುೆೋರೆ್. ನಿಮಾ 
ಆರೂೆೋಗಾದಿೆಂದನಗಿ ನಿಮಗ ೆ ಸ್ವಕಿೆರತ್ಕೆೆಂಥ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯನಗಿ ಕನಯಾ ನಿವಾಹಿಸತತಿುೋರಿ 
ಎನನತ್ಕೆೆಂಥ ಸೆಂಪೂಣಾ ಭ್ರವಸ ೆ ನಮಗಿದೆ. ನನಗ ೆ ಏಕೆ ಹೊಟೆಿಕಿಚತಿ ಎೆಂದ್ರೆ, ತನವು ೮ ಬನರಿ 
ಆಯ್ಕೆಯನಗಿದಿುೋರಿ. ಒಬಬ ಸದ್ಸಾರಿಗೂ ಕೂಡ ತನವು ಹೆೋಗ ೆಆಯ್ಕೆಯನಗತತಿುೋರಿ ಎನನತ್ಕೆೆಂಥ ಆ ಗತಟಿನತನ  
ಇದ್ತವರೆಗೂ ಬಿಟತಿಕೂೆಟ್ಟಿಲಿ. ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ ʻಇವರತ ಕಬಬಡಿ ಪ್ೆಿೋಯರ್̓ ಎೆಂದ್ತ 
ಹೆೋಳುತಿುದ್ುರತ.  ಇವರತ ಈ ಹಿೆಂದ ೆ ಬಹಳ ಚೆರ್ನನಗಿ ಕಬಬಡಿ ಆಡತತಿುದ್ುರತ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ರತ. ಆದ್ರೆ 
ಅವರತ ಈಗ ಕಬಬಡಿ ಆಡತವುದ್ನತನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ವದನುರೆೆಂದ್ತ ಅವರಿಗೆೋರ್ನದ್ರೂ ಮನವರಿಕ ೆಇದೆಯ್ಕೋ?  

 ಡನ.ಕ ೆ.ಗೊೋವಿೆಂದ್ರನಜ ್ (ವಿಧನನ ಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದ್ವರತ):- ಮ್ನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರತ athlete.  

 ಶ್ರೋ ಲಕ್ಷಮಣ ಸೆಂಗಪಪ ಸವದಿ:- ಇವತಿುಗೂ ಕೂಡ ಅವರತ ಎರಡತ ವಿಚನರಗಳನತನ ಗತಟನಿಗಿ 
ಇಟ್ಟಿದನುರ.ೆ ಮೊದ್ರೆ್ಯದನಗಿ, ೮ ಬನರಿ ಹೆೋಗೆ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿದೆುೋರ್ ೆ ಎೆಂದ್ತ ಯನರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ವಲಿ. ಇವತ್ತು 
ಕೂಡ ಅವರನತನ ಕಬಬಡಿ ಆಡಲತ ಬಿಟಿರ ೆಕಬಬಡಿ ಆಡತತನುರೆ. ಅಷತಿ ಆರೂೆೋಗಾವನಗಿ ಇಟತಿಕೂೆೆಂಡಿರತ್ಕೆೆಂಥ 
ಆ ಗತಟಿನೂನ ಕೂಡ ಯನರಿಗೂ ಹೆೋಳಿಲಿ. 

 ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ ್ (ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅವರತ 
ಕನಿರ್್ಾ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದನುರೆ. ಮ್ನಾರಥನನ್ ರೋೆಸ್ ರಿೋತಿ ನಡದೆ್ತಕೊೆಂಡತ ಹೊೋಗತತಿುರತವುದ್ತ ಅಷ್ೆಿೋ. 
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 ಡನ.ತೆೋಜಸ್ವಿನಿಗೌಡ (ವಿಧನನ ಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದ್ವರತ):-  ಮ್ನನಾ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್ 
ರವರೆೋ, ಕನಲತ ಎಳೆಯದಿದ್ುರೆ ಕಬಬಡಿಯರೆ್ನೋ ಆಡತವುದ್ಕೆೆ ಆಗತವುದಿಲಿ. 

 ಶ್ರೋ ಲಕ್ಷಮಣ ಸೆಂಗಪಪ ಸವದಿ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅದ್ಕನೆಗಿ ರ್ನನತ ತ್ಮಾಲ್ಲಿ ವಿನೆಂತಿ 
ಮ್ನಡತವುದೆೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ, ನಿಮಾ ಆರೂೆೋಗಾದ್ ಗತಟೆಿೋನತ ಮತ್ತು ರನಜಕಿೋಯದ್ಲ್ಲಿ ೮ ಬನರಿ ಸತ್ತ್ವನಗಿ 
ಸೂೆೋಲ್ಲಲಿದ್ ಸರದನರ ಎನನತ್ಕೆೆಂಥ ಬಿರತದ್ನತನ ತನವೆೋನತ ಪಡದೆ್ತಕೂೆೆಂಡಿದಿುೋರಿ. 

 ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ ್:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಆ ಗತಟಿನತನ ಯನರಿಗೂ ಹೆೋಳಬೆೋಡಿ. 

 ಶ್ರೋ ಲಕ್ಷಮಣ ಸೆಂಗಪಪ ಸವದಿ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ನಮಗೆಲಿರಿಗೂ ಒೆಂದ್ತ ಸಿಲಪ 
ಹೆೋಳಿಕೂೆಡಬೋೆಡಿ. ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಗತರತ-ಶ್ಷಾರತ ಇರತತನುರ.ೆ ಗತರತ ಎೆಂತ್ಹ ವಿದೆಾಯನತನ ಕಲ್ಲತ್ರೂ ಕೂಡ 
ಕೊರೆ್ಯದನಗಿ ಆ ಒೆಂದ್ತ ವಿದೆಾಯನತನ ಶ್ಷಾನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ವ ಆಮೋಲೆ ಅವನತ . . . 

 ಡನ.ಕ ೆ.ಗೊೋವಿೆಂದ್ರನಜ್:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಮ್ನನಾ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ ರವರಿಗ ೆ
ಹೆೋಳಿದನುರೆ. ಅವರೆೋ ರ್ನನತ ಅವರ ಶ್ಷಾ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದನುರ.ೆ  

  ಶ್ರೋ ಲಕ್ಷಮಣ ಸೆಂಗಪಪ ಸವದಿ:- ಮ್ನನಾ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರಿಗೂ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೂ ಒೆಂದ್ತ ಸಿಲಪ 
ಏರೆ್ೂೋ ಕತಚತಕತ-ಕತಚತಕತ ಇರಬೋೆಕತ. ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರನದ್ ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರಿಗೆ ಹೆೋಳಿದಿುೋರಿ. 
ಅದ್ನತನ ನಮಗೂ ಹೆೋಳಿದ್ರ ೆ ತ್ಮಗೆೋನತ ಗೆಂಟತ ಲನಸ್ ಆಗತತ್ುದ.ೆ ಅದ್ಕೆೆ ನನನ ವಿನೆಂತಿ ಏರೆ್ೆಂದ್ರೆ, 
ದ್ಯವಿಟತಿ ಈ ಒೆಂದ್ತ ಅಧಿವೆೋಶನ ಮತಗಿಯತವುದ್ರೂೆಳಗನಗಿ ನಿೋವು ೮ ಬನರಿ ಎೆಂ.ಎಲ್.ಸ್ವ.ಯನಗಿ 
ಆಯ್ಕೆಯನಗಿರತವುದ್ತ ಮತ್ತು ತನವು ಇದ್ೂವರಗೊ ಕಬಬಡಿ ಆಡತವುದ್ತ ಅಷ್ೆಿೋ ಅಲಿದೆೋ ಇವತಿುಗೂ ಕೂಡ 
ತನವು ಸೈೆಕಲ್ ತ್ತಳಿಯತತಿುೋರಿ ಎೆಂದ್ತ ಕೋೆಳಿದುೆೋರೆ್. ಅವೆರಡೂ ಗತಟಿನತನ ನಮಗ ೆ ಹೆೋಳಿಕೂೆಟಿರೆ ಸನಕತ. 
ಇನತನಳಿದಿದೆುಲಿವನೂನ ರ್ನವು ತಿಳಿದ್ತಕೂೆಳುುತೆುೋವೆ ಮತ್ತು ತಿಳಿದ್ತಕೂೆೆಂಡಿದುೆೋವೆ.  

 ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಮ್ನನಾ ಲಕ್ಷಮಣ ಸೆಂಗಪಪ ಸವದಿಯವರೋೆ, ಈಗ ತನವು ನಮಾನತನ ಕತರಿತ್ತ, 
ಅವರಿಗೆ ಮ್ನತ್ರ ಹೆೋಳಿಕೂೆಡತತಿುರಿ, ನಮಗೂ ಸಿಲಪ ಹೋೆಳಿಕೂೆಡಿ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತಿುದಿುೋರಲನಿ; ಅದ್ಕೂೆ ಒೆಂದ್ತ 
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ಇದೆ. ರನಮಕೃಷಣ ಪರಮ ಹೆಂಸರತ ಕನಳಿದೆೋವಿಯನತನ ಪೂಜೆ ಮ್ನಡತತನು ಯನವನಗಲೂ ಕೂಡ, 
ಶ್ರೋಮಠದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಹೆೋಳಿದ್ೆಂತ್ಹ ಪರವಚನಗಳನತನ ಉಪದೆೋಶಗಳನತನ ಕೆೋಳಿಕೊೆಂಡತ ಹೂೆೋಗತ್ಕೆೆಂಥ 
ಭ್ಕುರತ ಬೆೋಡ; ತನವು ನನನ ಪರಶೆನ ಮ್ನಡತ್ಕೆೆಂಥ ಶ್ಷಾರನತನ ಕೊಡತ ತನಯಿ ಎೆಂದ್ತ ಕೆೋಳುತಿುದ್ುರೆಂತೆ. 
ಅವರಲೆಿಲನಿ ಅವರನತನ ಪರಶನೆ ಮ್ನಡತ್ಕೆೆಂಥ ಶ್ಷಾ ಸ್ವಕಿೆರತವುದ್ತ ಸನಿಮಿ ವಿವೆೋಕನನೆಂದ್ ಒಬಬರ.ೆ ಆದ್ುರಿೆಂದ್ 
ನಿಮಗೆಲನಿ ಅವರತ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಆಗತವುದಿಲಿ.  

 ಶ್ರೋ ಲಕ್ಷಮಣ ಸೆಂಗಪಪ ಸವದಿ:- ಮ್ನನಾ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರವರೋೆ, ತನವು ನನನನತನ ಅಥಾ 
ಮ್ನಡಿಕೊೆಂಡಿಲಿ.  

 ಡನ.ತೆೋಜಸ್ವಿನಿಗೌಡ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಬೆೋಡಿಕೆ ಚೆರ್ನನಗಿದ.ೆ ತನವು ಇದ್ನತನ 
ಈಡೋೆರಿಸತವುದ್ಕೆೆ ಆಗತವೆಂತ್ಹ ಬೆೋಡಿಕೆ ಅಲಿ. ಹನಗನಗಿ, ತನವು ಭ್ರವಸ ೆಕೊಡಬೆೋಡಿ.  

 ಶ್ರೋ ಲಕ್ಷಮಣ ಸೆಂಗಪಪ ಸವದಿ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ಕೂಡ ರನಮಕೃಷಣ ಪರಮ 
ಹೆಂಸರಿಗೆ ಸನಿಮಿ ವಿವೆೋಕನನೆಂದ್ರತ ಯನವ ರಿೋತಿಯ ಪರಶೆನಗಳನತನ ಕೆೋಳುತಿುದ್ುರಲನಿ . . . ರ್ನನತ 
ಅವರನತನ ಹೊಗಳುತಿುಲಿ. ಅವರಲೆನಿ ತ್ಮಾನತನ ಹೊಗಳಿದ್ರತ. ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಆ ಹೂೆಗಳಿಕೆ ಲನಭ್ವನತನ ಯನವ 
ರಿೋತಿ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳುಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಬತದಿಿವೆಂತ್ರಿದನುರೆ, ಅದ್ತ ನನಗ ೆ ಗೊತ್ತು. ಮತೆಂದಿನ ದಿನಮ್ನನಗಳಲ್ಲಿ 
ಅವರಿಗೆ ಏರೆ್ೂೋ ಹೆೋಳುತನುರಲನಿ, ಮರನಠಿಯಲ್ಲಿ “ಗೊೋಡ್ ಬೂೆೋಲತನ ಕನಟನ ಕಡನಯಿಸ್”್ ಎೆಂಬ 
ಒೆಂದ್ತ ಗನದೆ ಇದೆ. ಅೆಂದ್ರ ೆ ʻಬೆಲಿದ್ೆಂತ್ಹ ಮ್ನತ್ತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಳುನತನ ತೆಗೆಯತವುದ್ತʼ ಎೆಂದ್ತ 
ಅದ್ರ ಅಥಾ.  

 ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈಗ ತ್ಮಾನತನ ಹೊಗಳಿ ನಮಗೆ ಲನಸ್ 
ಆಗಿದ.ೆ ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರತ ನಮಾ ಜೆಡಿಎಸ್ (ಜನತನಾತಿೋತ್) ಪಕ್ಷದ್ಲ್ಲಿದನುಗ Graduates’್
Constituency, Teachers’್ Constituency ಯಿೆಂದ್ ಅವರತ ಒಬಬರೋೆ ಇದ್ುರತ.  ಅವರತ ಬೆಂದ್ 
ನೆಂತ್ರ Graduates’್ Constituency, Teachers’್ Constituency ಯಿೆಂದ್ ರ್ನವು ೭ ಜನ 
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ಜನತನದ್ಳ (ಜನತನಾತಿೋತ್) ಪಕ್ಷದಿೆಂದ್ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿ ಬೆಂದಿದೆುವು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅದ್ತ 
ಇಳಿಮತಖ್ವನಗತತಿುದೆ. ಆ ಲನಭ್ವನತನ ನಿೋವು ಪಡದೆ್ತಕೂೆಳುುತಿುದಿುೋರಿ, ರ್ನವಲಿ.  

 ಶ್ರೋ ಲಕ್ಷಮಣ ಸೆಂಗಪಪ ಸವದಿ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇರಲ್ಲ, ರ್ನವು ಆ ಲನಭ್ವನತನ 
ಪಡದೆ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಈ ಸನಾನಕೆೆ ಬೆಂದಿದೆುೋವೆ. ಅದ್ನತನ ರ್ನವು ಒಪಿಪಕೊಳುುತುೆೋವೆ. ಆದ್ರೆ, ಅವರತ ಲನಭ್ 
ಪಡದೆ್ತಕೂೆಳುುವುದ್ಕೆೆ ಏನತ ಹನದಿ ಹಿಡಿದಿದನುರಲನಿ ಅದ್ನತನ ಸಿಲಪ ಆಲೊೋಚರ್ೆ ಮ್ನಡಿಕೊೆಂಡತ ಹೆೋಳಲ್ಲ.   

 ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅವರೆಂತ್ಹ ಬತದಿಿವೆಂತ್ರತ ಯನರೂ ಇಲಿ.  

 ಶ್ರೋ ಲಕ್ಷಮಣ ಸೆಂಗಪಪ ಸವದಿ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಧನಾವನದ್ಗಳು. ಅದ್ಕನೆಗಿ ತನವು 
ಇವೆರಡೂ ವಿದೆಾಗಳನತನ ನಮಗೆಲಿರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆೋಳಿಕೊಟಿರೆ ನಮಗೆ ದೊಡಡ ಉಪಕನರವನಗತತ್ುದೆ.  

ಡನ.ಕ ೆ.ಗೊೋವಿೆಂದ್ರನಜತ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಸನಯೆಂಕನಲದ್ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಪ್ೆೈವೆೋರ್್ 
ಶನಲೆಗಳನತನ ಓಪನ್ ಮ್ನಡಬೋೆಕನಗತತ್ುದೆ.  

ಶ್ರೋ ಲಕ್ಷಮಣ ಸೆಂಗಪಪ ಸವದಿ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ತ್ಮಾ ಸನಮಥಾಾ ಮತ್ತು ಹಿೆಂದಿನ 
ಚರಿತರೆಗಳನತನ ರೆ್ೂೋಡಿದನಗ, ನಿೋವು ಈ ಸದ್ನವನತನ ಯನವ ರಿೋತಿ ನಡಸೆಬೆೋಕತ, ಈ ರಿೋತಿ ನಡಸೆಬೆೋಕತ 
ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳತ್ಕೆೆಂಥದ್ತು ಸರಿಯನದ್ತದ್ಲಿ. ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ನಿಮಾ ಇಡಿೋ ರನಜಕಿೋಯ ವಷಾಗಳೆೋನಿವೆ ಇವತಿುನ 
ದಿವಸ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿರತ್ಕೆೆಂಥವರಿಗೆ ನಿಮಾ ವಯಸತಾ ಕೂಡ ಆಗಿಲಿ. ಅಷತಿ ಅಪ್ನರವನಗಿರತ್ಕೆೆಂಥ 
ಅನತಭ್ವ ಮತ್ತು ಅರೆ್ೋಕ ಏರಿಳಿತ್ಗಳನೂನ ಕೂಡ ಕೆಂಡಿರತ್ಕೆೆಂಥವರತ.  ನಿಮಾಲ್ಲಿ ಸನಮಥಾಾವಿದೆ. ಮ್ನನಾ 
ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ವರನತನ ಯನವ ರಿೋತಿಯಿೆಂದ್ ತನವು ವಿಶನಿಸಕೆೆ ತಗೆೆದ್ತಕೂೆಳುಬೋೆಕತ. ಆಡಳಿತ್ 
ಪಕ್ಷದ್ವರನತನ ಯನವ ರಿೋತಿಯಿೆಂದ್ ವಿಶನಿಸಕೆೆ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಬೆೋಕತ ಎೆಂಬ ಎಲನಿ ಕಲೆಯನತನ ಆ ಭ್ಗವೆಂತ್ 
ತ್ಮಗೆ ದ್ಯಪ್ನಲ್ಲಸ್ವದನುರೆ್. ಆದ್ರೆ ರ್ನನತ ಒೆಂದ್ತ ಮ್ನತ್ನತನ ಮ್ನನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರಿಗ ೆ
ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಬಯಸತವುದೋೆರ್ೆೆಂದ್ರೆ, ರ್ನವಲೆಿರೂ ಹತಟ್ಟಿದ್ ಮೋಲೆ ನಮಾ ಮರ್ ೆಆ ರಿೋತಿ ಇರಬೋೆಕತ, ಈ 
ರಿೋತಿ ಇರಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ವನಸತುಗಳನತನ ನಿಮ್ನಾಣ ಮ್ನಡಿಕೊಳುುತೆುೋವ.ೆ ಅವರ ತ್ೆಂದ-ೆತನಯಿಯವರತ 
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ಪತಣನಾತ್ಾರತ. ನಿಮಾ ಕಡ ೆ ಹತಟತಿವನಗ ʻಹೆರಿಗೆʼ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತಿುೋರಲಿವೋೆ? ಅವರನತನ ಹೆತ್ತುವನಗಲೆೋ 
ವನಸತು ಪರಕನರವೆೋ ಹೆತಿುದನುರೆ. ಹನಗನಗಿ, ತನವು ವನಸತು ಪರಕನರವನಗಿ ಹತಟ್ಟಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್ಲೆೋ ಇವತಿುನ 
ದಿವಸ ೮ ಬನರಿ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿ, ೩ ಬನರಿ ಸಭನಪತಿಯವರ ಸನಾನದ್ಲ್ಲಿ ಅಲೆಂಕರಿಸ್ವರತವುದ್ತ ಆ ಭ್ಗವೆಂತ್ನ 
ಆಶ್ೋವನಾದ್ದಿೆಂದ್, ನಿಮಾಲಿರ ಸಹಕನರದಿೆಂದ್, ಅವರ ನಡ-ೆನತಡಿ ಮತ್ತು ಅವರತ ನಡದೆ್ತ ಬೆಂದಿರತ್ಕೆೆಂಥ 
ಹನದಿಯಿೆಂದ್ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಬಹತದ್ತ. ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷತಿ ತೂೆೆಂದ್ರೆಗಳು ಅರೆ್ೋಕ ಕಷಿ-ಕನಪಾಣಾಗಳು 
ಬೆಂದ್ೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲೂಿ ಕೂಡ ಯನವತ್ೂು ವಿಚಲ್ಲತ್ರನಗದೆೋ ಒೆಂದ್ತ ನಿಷ್ೆಾಯನಿನಟತಿಕೊೆಂಡತ 
ರನಜಕನರಣದ್ಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸನವಾಜನಿಕ ಜಿೋವನದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಹೆೋಗೆ ಇರಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಒೆಂದ್ತ ದ್ೃಢ 
ಸೆಂಕಲಪವನಿನಟತಿಕೂೆೆಂಡತ ಬೆಂದಿರತ್ಕೆೆಂಥ ನಮಾಲಿರ ಹಿರಿಯರನಗಿರತ್ಕೆೆಂಥ ಮ್ನನಾ ಬಸವರನಜ 
ಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪ ಹೊರಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ಶತಭ್ವನತನ ಕೂೆೋರತತೆುೋರ್ೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲಪ ಅವಕನಶ ನನನ 
ಸನೆೋಹಿತ್ರನದ್ ಶ್ರೋ ರರ್ುರ್ನಥ್ ರನವ್ ಮಲನೆಪೂರಯೆವರಿಗ ೆ ಸ್ವಕಿೆತ್ತು. ಮ್ನನಾ ಆಯನೂರತ 
ಮೆಂಜತರ್ನಥ್ ರವರತ ಏನತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿದ್ರತ ಅದ್ನತನ ಏನೂ ಹೆಚತಿ ತ್ಲೆಗೆ ಹಚತಿಕೊಳುಬೆೋಡಿ. ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ 
ಯೋಗ ಮತ್ತು ಏರೆ್ೂೋ ಹೆೋಳಿದ್ರತ. ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರನದ್ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್ರವರತ 
ಯನವನಗಲೂ ಕೂಡ ಗನಯದ್ ಮೋಲೆ ಬೂೆಟತಿ ಇಡತತಿುರತತನುರ.ೆ ಅದ್ನತನ ಅವರತ ಬಹಳ ತ್ಲೆಗ ೆ
ಹಚಿಿಕೊಳುಬನರದ್ತ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಭನಪತಿಯವರ ಸನಾನದ್ ಅವಕನಶ ಸ್ವಕಿೆತ್ತು. ಅವಕನಶ ಸ್ವಕಿೆದ್ೆಂತ್ಹ 
ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ುಮವನದ್ ಕನಯಾವನತನ ನಿವಾಹಿಸ್ವದನುರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ರ್ನನತ 
ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ಗಳನತನ ಹೆೋಳುತೆುೋವೆ.  

 (ಮತೆಂದ್ತ..) 

(1087)21.12.2022/1.30/ಎೆಂ.ಎೆಂ-ಎ.ಕ ೆ                        (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸ್ವಾತಿ) 

ಶ್ರೋ ಲಕ್ಷಮಣ ಸವದಿ  (ಮತೆಂದ್ತ):- 

ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭ್ವಿಷಾ ಮತಗಿಯಿತ್ತ ಎೆಂಬತದ್ನತನ ನಿೋವು ಯನವತ್ೂು ತ್ಲಯೆಳಗೆ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುುವುದ್ಕೆೆ 
ಹೊೋಗಬೋೆಡಿ.  ಮತೆಂದೆ ಮತೊುೆಂದ್ತ ದಿನ ನಿಮಗ ೆ ಉಜಿಲವನದ್ ಭ್ವಿಷಾವನತನ ಈ ಪಕ್ಷ ಕೂೆಡತತ್ುದೆ 
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ಎೆಂಬ ಮ್ನತ್ನತನ ಈ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಿ ನಿೋವು ನಿವಾಹಿಸ್ವರತವ ಕನಯಾಕೆೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ 
ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ಗಳನತನ ಹೆೋಳಿ, ಮತೊುಮಾ ನಿಮಗೆ ಕೆೈ ಮತಗಿದ್ತ ಪ್ನರಥಾರ್ೆ ಮ್ನಡತತೆುೋರೆ್ ನಮಾಲಿರನೂನ 
ವಿಶನಿಸಕೆೆ ತೆಗೆದ್ತಕೊೆಂಡತ ಗೆಂಭಿೋರವನದ್ೆಂತ್ಹ ಸಮಸೆಾಗಳು ಬೆಂದನಗ; ನಮಾ ಅರೆ್ೋಕ ಹಿರಿಯ 
ಸದ್ಸಾರತಗಳು ನಮಾ ಚೌಕಟತಿಗಳನತನ ಮಿೋರಿ ಪರಶೆ್ ನೋತ್ುರಗಳಿಗೆ ಹೂೆೋಗಬನರದ್ತ ಎೆಂದ್ತ ಹೋೆಳಿದ್ರತ 
ಅದ್ತ ಇರಲ್ಲ.  ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ್ ಅತ್ಾೆಂತ್ ಗೆಂಭಿೋರವನದ್ ಸೆಂದ್ಭ್ಾಗಳು ಬೆಂದನಗ ನಿೋವು ಅದ್ಕೆೆ ಸಿಲಪ 
ಅವಕನಶಗಳನತನ ಕೂೆಟಿರೆ ಅದ್ರ ಮೋಲೆ ಇನನಷತಿ ಬೆಳಕತ ಚೆಲತಿವುದ್ಕೆೆ ಅವಕನಶವನಗತತ್ುದೆ. ಆದ್ರೆ. . .  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸನದ:- ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸತಧನರಣೆ ತಗೆೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಬನಿನ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುವುದ್ತ 
ಉತ್ುಮ. 

ಶ್ರೋ ಲಕ್ಷಮಣ ಸವದಿ:- ಸತಧನರಣ ೆ ತ್ೆಂದ್ತ ಮ್ನಡಲ್ಲ.  ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಅವಕನಶ 
ಕೊಡತವುದ್ನತನ ಮರೆಯಬೆೋಡಿ ಎೆಂದ್ತ ನಿಮಾಲ್ಲಿ ಕೆೋಳಿಕೂೆೆಂಡತ ನನನ ಮ್ನತ್ತಗಳನತನ ಮತಗಿಸತತೆುೋರೆ್. 
ನಿಮಗೆ ಒಳೆುಯದನಗಲ್ಲ.  ಆದ್ರೆ ಸೈೆಕಲ್ ಹೊಡೆದ್ತ ಗಳಿಸ್ವರತವ ನಿಮಾ ಆಯತಷಾದ್ ಗತಟತಿ ಮತ್ತು ನಿಮಾ 
ರನಜಕಿೋಯ ಗತಟಿನತನ ಈ ಅಧಿವೆೋಶನ ಮತಗಿಯತವುದ್ರೂೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಬೆೋಕತ ಎೆಂದ್ತ ನಿಮಾನತನ 
ಕೆೋಳಿಕೂೆೆಂಡತ ಮತೊುಮಾ ತ್ಮಗೆ ವೆಂದಿಸ್ವ ನನನ ಮ್ನತ್ತಗಳನತನ ಮತಗಿಸತತೆುೋರೆ್.  

ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ ್ ಕ.ೆ ರನಥೊೋಡ(ವಿಧನನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದ್ವರತ):- ಮ್ನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ತ್ಮಗ ೆ ಧನಾವನದ್ಗಳು.  ಮೊಟಿಮೊದ್ಲರೆ್ಯದನಗಿ ತನವು ಸಭನಪತಿ ಸನಾನವನತನ 
ಅಲೆಂಕರಿಸ್ವದ್ುಕನೆಗಿ ತ್ಮಗ ೆ ಹೃತ್ೂಪವಾಕವನದ್ೆಂತ್ಹ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ಗಳನತನ ಸಲ್ಲಿಸತತೆುೋರೆ್.  ಈಗತನರೆ್ೋ 
ಸನೆೋಹಿತ್ರನದ್ ಮ್ನನಾ ರರ್ುರ್ನಥರನವ್ ಮಲನೆಪತರಯೆವರತ ತ್ಮಾನತನ ಆ ಸನಾನಕೆೆ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ನಡಿ 
ಕೊಟ್ಟಿದನುರೆ.  ಅವರತ ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಳುೆಯ ಕೆಲಸಗಳನತನ ಮ್ನಡಿದ್ುರತ ಅವರಿಗೂ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ಗಳನತನ 
ಹೆೋಳುತುೆೋರೆ್.  ಇಷ್ೂೆಿೆಂದ್ತ ಹಿರಿಯ ಸದ್ಸಾರತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿದ್ ಮೋಲೆ ನನಗೆ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಮತೆಂದ ೆ
ಏನೂ ಇಲಿ ಎೆಂದ್ತ ಭನವಿಸ್ವ, ಯನರೂ ಮ್ನತ್ರ್ನಡದ್ೆಂತ್ಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ ಪರಸನುಪ ಮ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ 
ಇಚೆಛ ಪಡತತುೆೋರೆ್.  ನನಗ ೆ ರೆ್ನಪಿರತವ ಹನಗೆ ತನವು ರನಜಕಿೋಯ ಪರವೆೋಶ ಮ್ನಡತವನಗ ಕನೆಂಗೆರಸ್ 
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ಪಕ್ಷದಿೆಂದ್ ಶ್ರೋ ಡಿ.ಕೆ. ರ್ನಯಕ್ರವರತ ಇದನುಗ ನಿಮಗೆ ಟ್ಟಕರೆ್್ ನಿರನಕರಿಸ್ವದ್ುಕೆೆ ತನವು ಸಿತ್ೆಂತ್ರ 
ಅಭ್ಾರ್ಥಾಯನಗಿ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿ ತ್ದ್ನೆಂತ್ರ ತ್ಮಾ ರನಜಕಿೋಯ ಜಿೋವನ ಪ್ನರರೆಂಭ್ವನಯಿತ್ತ.  ಇದ್ನತನ 
ತನವೆೋ ನನಗ ೆ ಹೆೋಳಿದ್ುರಿೆಂದ್ ರ್ನನತ ಅದ್ನತನ ರೆ್ನಪಿಸತತನು, ಆಗ ರ್ನನತ ಬಹಳ ಚಿಕೆವನತ. 10-15 
ವಷಾವೂ ಇರಲ್ಲಲಿ.  ಆಗ ತನವು ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುಗೆ ಪರವೆೋಶವನಗಿದಿುರಿ.  ತನವು ಶ್ಕ್ಷಣ ಕ್ೆೋತ್ರದಿೆಂದ್ 
ಬೆಂದ್ತ ದೆೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರನಗಿ ಸತ್ತ್ವನಗಿ ೮ ಬನರಿ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿರತವುದ್ತ ಬಹತಶಃ ಈ ದನಖ್ಲೆಯನತನ 
ಯನರೂ ಮತರಿಯತವುದ್ಕೆೆ ಆಗತವುದಿಲಿ ಎೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸ್ವದೆುೋರ್ೆ.  ನಿೋವು ಕೊಟಿೆಂತ್ಹ 
ಮ್ನಗಾದ್ಶಾನ; ರ್ನನತ ಈ ಸದ್ನಕೆೆ ಬೆಂದಿರತವುದ್ತ ಇದ್ತ ಎರಡರೆ್ೋ ಅವಧಿ.  ಮೊದ್ಲ ಬನರಿಗ ೆ
2004ರಲ್ಲಿ ಬೆಂದನಗ ನನಗೆ ನಿೋವು ಕೊಟಿೆಂತ್ಹ ಮ್ನಗಾದ್ಶಾನ, ರ್ನನತ ಹೆೋಗ ೆ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಬೆೋಕತ, 
ಯನವ ವಿಷಯದ್ ಬಗೆೆ ಪರಸನುಪ ಮ್ನಡಬೋೆಕತ ಮತ್ತು ಹೋೆಗೆ ತ್ಯನರಿ ಮ್ನಡಿಕೊಳುಬೆೋಕತ ಎೆಂಬತದ್ರ 
ಬಗೆೆ ತನವು ಹೆೋಳಿದ್ುನತನ; ಅವತಿುನ ಕನಲದ್ಲ್ಲಿ ಮ್ನಗಾದ್ಶಾಕರನಗಿ ನಮಗೆ ಹಲವನರತ ಹಿರಿಯರತ ಇದ್ುರೂ 
ಸಹ ನಿೋವು ನನಗ ೆ ಕೂೆಟಿೆಂತ್ಹ ಪ್ೆರೋರಣೆಯನತನ ಇವತ್ತು ರ್ನನತ ರೆ್ನಪಿಸ್ವಕೂೆಳುುತೆುೋರ್ೆ.  ಅದ್ಕೆೆ ರ್ನನತ 
ಬಹಳ ಅಭನರಿಯನಗಿದೆುೋರ್ ೆ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಬಯಸತತುೆೋರೆ್.  ತನವು ೮ ಬನರಿ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿದಿುೋರಿ, ಮೂರತ 
ಬನರಿ ಸಭನಪತಿಗಳನಗಿದಿುೋರಿ.  ತ್ಮಾ ತ್ತ್ಿ ಸ್ವದನಿೆಂತ್ ಮತ್ತು ಆದ್ಶಾಗಳನತನ ಬಹಳ ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ 
ಬೆಳೆಸ್ವಕೊೆಂಡತ ಬೆಂದಿದಿುೋರಿ. ರ್ನನತ ವೆೈಯಕಿುಕವನಗಿ ಹೆೋಳುತಿುದೆುೋರ್ ೆ ತನವು ವಿಧನನಪರಿಷತಿುನ ಸದ್ಸಾ 
ಹತದೆುಗ ೆರನಜಿೋರ್ನಮ ಕೂೆಟತಿ ತನವು ಒೆಂದ್ತ ದೂೆಡಡ ನಿಧನಾರವನತನ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಇರ್ೂೆನೆಂದ್ತ ಪಕ್ಷಕೆೆ 
ಹೊೋದನಗ ನಿಮಾ ಆತನಾವಲೊೋಕನ ಮ್ನಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ರೆ್ೂೋವಿನಿೆಂದ್ ಆ ನಿಣಾಯವನತನ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡಿದಿುೋರಿ ಎೆಂದ್ತ ಭನವಿಸತತೆುೋರ್.ೆ  ನಿೋವು ಬೆಂದಿರತವೆಂತ್ಹ ತ್ತ್ಿ ಸ್ವದನಿೆಂತ್ದ್ ಬಗೆೆ ನಮಗ ೆ
ಅಪ್ನರವನದ್ ಗೌರವವಿದ.ೆ ಆದ್ರೆ ನಿೋವು ಆ ನಿಣಾಯವನತನ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುುವನಗ ಬಹಳ ರೆ್ೂೋವಿನಿೆಂದ್ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡಿದಿುೋರಿ ಎೆಂದ್ತ ಭನವಿಸ್ವದೆುೋರ್.ೆ  ಆದ್ರೂ ದೆೋವರತ ನಿಮಗೆ ಒಳುೆಯ ಬತದಿಿಯನತನ ಮತೆು 
ಕೊಟ್ಟಿದನುರೆ.  ಮತೆಂದ ೆ ನಿೋವು ಎಲನಿ ಯತವಕರಿಗೆ ಮ್ನಗಾದ್ಶಾಕರನಗತತಿುೋರಿ ಎೆಂದ್ತ ಭನವಿಸ್ವದೆುೋರ್ೆ.  
ತನವು ಒಬಬ ಕಿರೋಡನಪಟತ.  ದೆೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರನಗಿ ತ್ಮಾ ಕಿರೋಡನ ಮರ್ೊೋಭನವರೆ್ ಅೆಂದ್ರೆ sportsman 
spirit ಏನತ ನಿಮಾ ಹತಿುರ ಇದೆ ಅದ್ರಿೆಂದ್ ತನವು ನಮಾಲಿರ ವಿಶನಿಸವನೂನ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಇವತ್ತು 
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ತನವು ಆ ಪಿೋಠದ್ಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ತ ನಮಗೆ ಮತೆು ಮ್ನಗಾದ್ಶಾನ ಮ್ನಡತತಿುೋರಿ ಎೆಂದ್ತ ಭನವಿಸ್ವದೆುೋರ್ೆ.  
ಹಲವನರತ ಪರಶೆನಗಳನತನ ಕೋೆಳಿದ್ರತ.  ತನವು ಈ ಕಿರೋಡ ೆ ಮರ್ೊೋಭನವದಿೆಂದ್ ಹೋೆಗೆ ಆರೂೆೋಗಾವನಗಿದಿುೋರಿ 
ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದನಗ ನನಗ ೆ ರೆ್ನಪತಬರತವುದ್ತ ನಿಮಾ ಪ್ೆರೋರಣೆಯನತನ ರ್ನವಲೆಿರೂ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಬೋೆಕತ 
ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುವುದ್ರಲ್ಲಿ.  ತನವು ಬೆಳಗೆೆ ಎದ್ತು ಒೆಂದ್ೂವರ ೆ ಗೆಂಟೆ ತನವು ಏನತ ವನಕಿೆಂಗ್, ಸೈೆಕಿಿೆಂಗ್ 
ಮ್ನಡಿ ಆರೂೆೋಗಾಕರ ಜಿೋವನವನತನ ಅಳವಡಿಸ್ವಕೂೆೆಂಡಿದಿುೋರಿ ಅದ್ರಿೆಂದ್ ತನವು ಎಷ್ೆಿೋ ವಯಸನಾದ್ರೂ 
ಇನೂನ ಯತವಕರನಗಿಯ್ಕೋ ಕನಣತತಿುೋರಿ.  ನಮಗೆಲಿರಿಗೂ ಅದ್ತ ಮ್ನಗಾದ್ಶಾಕವನಗಬೆೋಕತ.  ರ್ನನತ 
ಹೆೋಳುವುದೋೆರ್ೆೆಂದ್ರ,ೆ ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳ ಹಿೆಂದ ೆ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಒೆಂದ್ತ ಗೆಂಟೆ ಕನಲ ಯೋಗವನತನ 
ಮ್ನಡತತಿುದೆುವು.  ಆಗ ತನವು ಸಭನಪತಿಗಳನಗಿದಿುರಿ.  ತನವು ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿರತವ ನಮಗೆಲಿರಿಗೂ ಒೆಂದ್ತ 
ಗೆಂಟೆಯ ಕನಲ ವನಾಯನಮ ಮ್ನಡತವುದ್ಕನೆಗಲ್ಲೋ ಅಥವನ ಯೋಗ ಮ್ನಡತವುದ್ಕನೆಗಲ್ಲೋ ಮತೆಂದಿನ 
ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕನಶ ಕೂೆಡಬೋೆಕತ ಎೆಂದ್ತ ತ್ಮಾಲ್ಲಿ ವಿನೆಂತಿ ಮ್ನಡತತೆುೋರ್ೆ.  ತನವು ಸಭನಪತಿಗಳನಗಿದ್ು 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಭನವಿಸತತೆುೋರೆ್, ಹಿೆಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರ್ನನಿದನುಗ ಒೆಂದ್ತ ಎಲನಿ ಶನಸಕರಿಗೂ ಒೆಂದ್ತ 
ಕಿರೋಡೆಯನತನ ಆಯೋಜಿಸ್ವದೆುವು.  ಆಗ ಶ್ರೋ ವಿ.ಆರ. ಸತದ್ಶಾನ್ರವರತ ಸಭನಪತಿಗಳನಗಿದ್ುರತ.  ಇವತ್ತು 
ಕೊೋವಿಡ-19 ಮತಗಿದಿದೆ. ರ್ನವಲೆಿರೂ ನಮಾ ಜಿೋವನತನು ಮತೆು ಯಥನಸ್ವಾತಿಗ ೆ ರ್ನವು ಮ್ನಡತತಿುದೆುೋವೆ.  
ನಮಾ ವಿಧನನ ಮೆಂಡಲದ್ ಒೆಂದ್ತ ಕಿರೋಡೆಯನತನ ತನವು ಮತೆು ಆಯೋಜಿಸಬೆೋಕತ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅದ್ತ ಶನಸಕರ ದಿರ್ನಚರಣೆ. 

ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ ್ ಕೆ. ರನಥೊೋಡ:- ತನವು ಶನಸಕರ ದಿರ್ನಚರಣೆಯನತನ ಆಚರಿಸಬೆೋಕತ.  ನಮಾಲ್ಲಿ 
ಎಷ್ೆಿೋ ವಾತನಾಸಗಳಿದ್ುರೂ ಕಿರೋಡೆಗ ೆ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಬೆಂದ್ತ ಶನಸಕರ ದಿರ್ನಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಒೆಂದನಗಿ ಕೆಲಸ 
ಮ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಮತೆಂದೆ ಅವಕನಶ ಸ್ವಗತತ್ುದ ೆಎೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸತತೆುೋರೆ್. ನಮಾ ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ ಪರತಿವಷಾ 
ಸಭನಪತಿಗಳ ಸಭ ೆ ಬೆೋರ ೆ ಬೆೋರ ೆ ರನಜಾಗಳಲ್ಲಿ ನಡಯೆತತ್ುದ.ೆ  ತನವು ಸಭನಪತಿಗಳನದ್ ಮೋಲೆ ಅದ್ನತನ 
ಕೂಡ ತನವು ಕರ್ನಾಟಕದ್ಲ್ಲಿ ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮ್ನಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ತ್ಮಾಲ್ಲಿ ವಿನೆಂತಿಸತತೆುೋರೆ್.  ಮತ್ತು 
ಮತಖ್ಾ ಸಚೆೋತ್ಕರ; ಮ್ನನಾ ರ್ನರನಯಣಸನಿಮಿಯವರತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತತಿುದನುರ.ೆ  ಅೆಂತ್ರನರಜಾ 
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ಮತಖ್ಾಸಚೋೆತ್ಕರ ಒೆಂದ್ತ ಕನನೂರೆನಾ್ ಅನತನ ಕರ್ನಾಟಕದ್ಲ್ಲಿ ಮ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಸಭನಪತಿಯವರ ಜೊತೆ 
ಚಚೆಾ ಮ್ನಡಿ ಮತಖ್ಾ ಸಚೆೋತ್ಕರ ಒೆಂದ್ತ ಕನನೂರೆನಾನತನ ಮ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಅವಕನಶ ಮ್ನಡಿಕೂೆಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ 
ತ್ಮಾಲ್ಲಿ ವಿನೆಂತಿ ಮ್ನಡಿಕೊಳುುತುೆೋರೆ್.  ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸದ್ಸಾರನದ್ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಸದ್ನ 
ಸಮಿತಿಯಿೆಂದ್ ನಮಾ ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿಯೂ ಕಲೆವು ಸಲ ಹೊರಗಡೆಯೂ ಹಲವನರತ ಬನರಿ ಪರವನಸ 
ಹೊೋಗತತಿುದೆುವು.  ಅದ್ನತನ ಸನಕಷತಿ ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ವದನುರೆ.  ತ್ರಬೋೆತಿಯನತನ ಪಡಯೆಬೆೋಕನದ್ರೆ ಈ 
ಸದ್ನ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆೋರ ೆಕಡ ೆಹೊೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು, ಕೆಲಸಗಳು; 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅದ್ನತನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ವಲಿ.  ಕೆಲವರಿಗ ೆ ಹೊೋಗತವುದ್ಕೆೆ ಇಷಿವಿಲಿ.  ಮತೆಂದ ೆ
ಕಳುಹಿಸ್ವಕೂೆಡತತೆುೋವೆ.  

ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ ್ ಕ.ೆ ರನಥೊೋಡ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ಹೆೋಳುತಿುರತವುದ್ತ ಸದ್ನ 
ಸಮಿತಿಗಳ ಪರವನಸವನತನ ನಮಾ ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ಮ್ನಡತತಿುದೆುೋವೆ.  ಕೆಲವು ಸಲ ರ್ನವು ವಿದೋೆಶಗಳಿಗ ೆ
ಹೊೋಗತತಿುದೆುವು ಸದ್ಾಕೆೆ ಅದ್ನತನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ವದೆುೋವ.ೆ  ಕೆಲವು ಸಲ ಮ್ನಧಾಮ್ ಮಿತ್ರರತ ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ಆಕ್ೋೆಪಣೆ, 
criticize ಮ್ನಡಿದ್ರತ.  ಆದ್ರೂ ನನಗ ೆ ಅನಿಸತವುದೋೆರ್ೆೆಂದ್ರ,ೆ ನಮಾ ಎಲನಿ ಶನಸಕರತಗಳಿಗ ೆ
ಯನವಗಲನದ್ರೂ ನಮಾ ಸದ್ನ ಸಮಿತಿಗಳು ಬೆೋರ ೆದೆೋಶಗಳಿಗ ೆಪರವನಸ ಹೊೋಗತವುದ್ಕೆೆ ಅಥವನ ನಮಾ 
ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ ಪರವನಸ ಮ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಅವಕನಶ ಮ್ನಡಿಕೂೆಡಬೋೆಕತ. ರ್ನನತ ಹೆೋಳಿರತವುದ್ಕೆೆ ತನವು ಪ್ೆರೋರಣ ೆ
ಕೊಡತತಿುೋರೆೆಂದ್ತ ಭನವಿಸತತೆುೋರ್ೆ.  ವಿಶೆೋಷವನಗಿ ತನವು ನಮಾನತನ ಏನತ ನಿಯೆಂತ್ರಣ ಮ್ನಡತತಿುೋರಿ, ನಮಾ 
ಸದ್ನದ್ ಕನಯಾಕಲನಪಗಳು ನಮಾ ರೂಲಾ್ ಪರಕನರ ನಡಸೆಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಮ್ನಗಾದ್ಶಾನ ಕೂೆಟ್ಟಿದಿುೋರಿ, 
ಹಲವನರತ ಬನರಿ ನಮಗೂ ತನವು ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ತಿಳಿಸ್ವ ಹೆೋಳಿದಿುೋರಿ.  ʻಏ ರನಥೂೆೋಡ್ ಬಹಳ ಹೊತ್ತು 
ಮ್ನತ್ರ್ನಡಬೆೋಡ, ಕನನೂನತ ಪರಕನರ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತʼ ಎೆಂದ್ತ ನನಗೂ ಹೆೋಳಿದಿುೋರಿ.  ಆದ್ರೆ ವಿರೂೆೋಧ 
ಪಕ್ಷದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನವಿದನುಗ ನಮಗ ೆಸಿಲಪ ಜನಸ್ವು ಅವಕನಶ ಕೂೆಡಬೋೆಕತ.  The Opposition has its say 
and the Government has its way.  ಅದ್ನತನ ಮ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ತನವು ನಮಗೆಲನಿ ಅವಕನಶ 
ಮ್ನಡಿಕೊಡಬೆೋಕತ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹಲವನರತ ಹೊಸ ಸದ್ಸಾರತಗಳು ಬೆಂದಿದನುರ.ೆ ಅವರತ 
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ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಬಹಳಷತಿ ಆತ್ತರರನಗಿದನುರೆ.  ಮೊದ್ಲತ ಬೆಂದನಗ ನನಗ ೆ ಹೆೋಗ ೆ ಅವಕನಶ ಸ್ವಕಿೆತ್ತ 
ಅದೆೋ ರಿೋತಿ ಎಲಿರಿಗೂ ತನವು ಅವಕನಶ ಮ್ನಡಿಕೊಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ತ್ಮಾಲ್ಲಿ ವಿನೆಂತಿ ಮ್ನಡಿಕೊಳುುತೆುೋರೆ್.  

(ಮತೆಂದ್ತ) 

(1088) 21-12-2022 1-40 KH/RN                        (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸ್ವಾತಿ) 

ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ ್ ಕೆ.ರನಥೊೋಡ ್ (ಮತೆಂದ್ತ):-  

ತನವು ಈ ಒೆಂದ್ತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲನಿ ಮ್ನಗಾದ್ಶಾನ ಕೊಡತತಿುೋರಿ. ವಿಶೋೆಷವನಗಿ ಈ ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ 
ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು ಅತಿ ಹಳೆಯ ಸದ್ನವನಗಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಏನತ ಪ್ನರಮತಖ್ಾತ ೆಇದೆ, ಅದ್ನತನ 
ಕನಪ್ನಡಿಕೊೆಂಡತ ಹೊೋಗೊೋಣ ಎೆಂದ್ತ ತಿಳಿಸತತನು ನನಗ ೆ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಅವಕನಶ 
ಮ್ನಡಿಕೊಟಿೆಂತ್ಹ ತ್ಮಗ ೆ ವೆಂದಿಸ್ವ, ದೆೋವರತ ತ್ಮಗ ೆ ಒಳೆುಯ ಆಯತಷಾ, ಆರೂೆೋಗಾ ಕೂೆಡಲ್ಲ ಎೆಂದ್ತ 
ಭ್ಗವೆಂತ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ನರಥಾರ್ೆ ಮ್ನಡಿ, ಮತೊುಮಾ ತ್ಮಗೆ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸ್ವ ನನನ ಮ್ನತ್ನತನ 
ಮತಗಿಸತತುೆೋರೆ್.  

 ಶ್ರೋ ಪ್ನರಣೆೋಶ ್ ಎೆಂ.ಕೆ (ಸಾಳಿೋಯ ಸೆಂಸೆಾಗಳ ಕೆ್ೋತ್ರ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ 
ಒೆಂದ್ತ ಹಿರಿಮ ಮೂಡಿದ ೆ ಎೆಂದ್ತ ನನಗನಿಸತತ್ುದೆ. ಬಹತಶಃ ಇದ್ತ ಇತಿಹನಸದ್ ಪತಟಗಳಲ್ಲಿಯೂ 
ಸೋೆರತತ್ುದೆ. ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ 42 ವಷಾಗಳ ದಿೋರ್ಾವನದ್ ರನಜಕಿೋಯದ್ ಅನತಭ್ವ ಹೊೆಂದಿರತವ ಸರ್ನಾನಾ 
ಬಸವರನಜ ಹೊರಟ್ಟಿಯವರತ ಇವತ್ತು 3ರೆ್ೋ ಬನರಿಗ ೆ ಪಿೋಠವನತನ ಅಲೆಂಕರಿಸ್ವದನುರ.ೆ ರ್ನನತ  
ಈ ಸದ್ನಕೆೆ ಪ್ನರರೆಂಭಿಕವನಗಿ ಬೆಂದ್ೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ತ್ಮಾನತನ ರೆ್ೂೋಡತತಿುದುೆ. ರ್ನನತ 
ರೆ್ೂೋಡಿದ್ೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ತನವು ಸದ್ಸಾರನಗಿದನುಗಲೂ ತ್ಮಾ ನಡವಳಿಕಗೆಳು ಹನಗೂ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ 
ತನವು ವತಿಾಸ್ವದ್ೆಂತ್ಹ ರಿೋತಿಯನತನ ರೆ್ೂೋಡಿ ಬಹತಶಃ ರ್ನವುಗಳು ಕೂಡ ಇದೆೋ ಹನದಿಯಲ್ಲಿ 
ಹೊೋಗಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಅೆಂದ್ತಕೊಳುುತಿುದೆು. ಅನತಭ್ವಗಳು ಯನವತ್ೂು ಮನತಷಾನಿಗ ೆ ಪ್ನಠವನತನ 
ಕಲ್ಲಸತತ್ುವೆ ಎನತನವೆಂತ್ಹದ್ತು. ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಹಲವನರತ ಬನರಿ ಸಮಸೆಾಗಳು ಬೆಂದ್ೆಂತ್ಹ 
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ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನಡತವ ೆ ಭಿರ್ನನಭಿಪ್ನರಯಗಳು ಮೂಡಿದ್ೆಂತ್ಹ 
ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ತನವುಗಳು ತ್ಮಾ ಹಿರಿತ್ನವನತನ ಪರದ್ಶ್ಾಸ್ವ, ಅದ್ನತನ ತಿಳಿಗೊಳಿಸತವೆಂತ್ಹ ರಿೋತಿ ನನಗ ೆ
ತ್ಮಾ ಬಗೆೆ ತ್ತೆಂಬನ ಅಭಿಮ್ನನವನತನ ಮೂಡಿಸ್ವದ.ೆ ಇವತ್ತು ಎಲಿರೂ ತ್ಮಾ ಬಗೆೆ ಸನಕಷತಿ ವಿಚನರಗಳನತನ 
ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿದನುರೆ. ಹನಗನಗಿ ಮತೆು ಆ ಮ್ನತ್ತಗಳನತನ ರ್ನನತ ಪತನರತಚಿರಿಸತವುದ್ಕೆೆ ಹೊೋಗತವುದಿಲಿ. 
ಒೆಂದ್ೆಂತ್ೂ ಸತ್ಾ. 42 ವಷಾಗಳ ತ್ಮಾ ದಿೋರ್ಾವನದ್ ಅನತಭ್ವ ಇವತ್ತು ತ್ತೆಂಬನ ಯತವ 
ಶನಸಕರತಗಳು ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನಲ್ಲಿ ಇದನುರ.ೆ ಅವರಿಗ ೆಪ್ೆರೋರಣೆಯನಗಬೆೋಕತ. ಬಹತಶಃ ರ್ನವುಗಳು ಇದೆೋ 
ರಿೋತಿಯ ರನಜಕನರಣದ್ ಒಳಗೆ ಶನಸಕರನಗಿ ಕೆಲಸಗಳನತನ ಮ್ನಡಬೋೆಕತ. ತನವು ಒೆಂದ್ತ ಮ್ನದ್ರಿಯನಗಿ 
ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ುೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತ್ಮಗೆ ಆ ಪಿೋಠ ಸ್ವಕಿೆದೆ. ಎಲನಿ ದ್ೃಷಿಾಯಿೆಂದ್ಲೂ ಕೂಡ 
ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಸಮಥಾನಿೋಯವನಗಿದೆ ಎೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಬಯಸತತೆುೋರೆ್. ಹನಗನಗಿ 
ತ್ಮಿಾೆಂದ್ ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿ ತ್ತೆಂಬನ ನಿರಿೋಕ್ಗೆಳನತನ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ ಎಲನಿ ಶನಸಕರತಗಳು 
ಇಟತಿಕೂೆೆಂಡಿದನುರೆ. ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ತ್ಮಾ ಅನತಭ್ವ ಮತ್ತು ಈ ಅನತಭ್ವದ್ ಒಳಗೆ ತನವು ಶನಸನ 
ಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಈ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ುನತನ ನಡಸೆತತಿುೋರಿ. ಹನಗೆಯ್ಕೋ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಲೊೋಪಗಳು ಆಗದೆೋ 
ಇರತವೆಂತ್ಹ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಸೆತವೆಂತ್ಹ ಎಲನಿ ಸನಮಥಾಾಗಳು, ಅನತಭ್ವಗಳು ತ್ಮಾಲ್ಲಿ ಇದ.ೆ ಹನಗನಗಿ 
ತ್ಮಗೆ ಈ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಹೃದ್ಯಪೂವಾಕವನಗಿ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸತತೆುೋರ್.ೆ ಹನಗೆಯ್ಕೋ 
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗ ೆಮ್ನನಾ ರರ್ುರ್ನಥ ರನವ್ ಮಲನೆಪೂರಯೆವರತ ಹೆಚತಿ-ಕಡಿಮ 8 ತಿೆಂಗಳುಗಳ ಕನಲ ಈ 
ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಸಭನಪತಿಯನಗಿ ತ್ಮಾ ಜವನಬನುರಿಯನತನ ನಿವಾಹಿಸತತಿುದ್ುರತ. ಬಹತಶಃ ಮ್ನನಾ ರರ್ುರ್ನಥ 
ರನವ್ ಮಲನೆಪೂರಯೆವರತ ತ್ತೆಂಬನ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ರನಜಕನರಣದ್ಲ್ಲಿ ಅವರತ ಹಿರಿಯರತ ಕೂಡ 
ಆಗಿದನುರೆ. ರ್ನನತ ಯತವ ಮೊೋಚನಾದ್ ತನಲೂಿಕತ ಅಧಾಕ್ಷರ್ನಗಿದನುಗ ಅವರತ ರನಜಾ ಯತ ವ 
ಮೊೋಚನಾದ್ ರನಜನಾಧಾಕ್ಷರನಗಿ ತ್ತೆಂಬನ ಜವನಬನುರಿಯತತ್ವನಗಿ ತ್ಮಗೆ ಕೂೆಟಿೆಂತ್ಹ ಜವನಬನುರಿಯನತನ 
ನಿವಾಹಿಸ್ವದ್ೆಂತ್ಹ ವಾಕಿು. ತ್ಮಗೆಲಿರಿಗೂ ಮ್ನಗಾದ್ಶಾಕರನಗಿ ನಮಾ ರನಜಕಿೋಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ 
ಅವರತ ಕೂಡ ಸಹಕನರಿಯನಗಿದ್ುರತ. ಅವರತ ಕೂಡ ಈ ಒೆಂದ್ತ ಜವನಬನುರಿಯನತನ ಯಶಸ್ವಿಯನಗಿ 
ನಿವಾಹಿಸ್ವದನುರ.ೆ ಹನಗೆಯ್ಕೋ ಇನತನ ಮತೆಂದ ೆರನಜಕಿೋಯ ಭ್ವಿಷಾ ಉಜಿಲವನಗಿ ಇರಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಆಶ್ಸತತನು, 
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ಮತೆು ಈ ಒೆಂದ್ತ ಸಭನಪಿೋಠದಿೆಂದ್ ಉತ್ುಮವನದ್ೆಂತ್ಹ ನಿಣಾಯಗಳು ಬರಲ್ಲ. ಆಡಳಿತ್ ಮತ್ತು ವಿರೂೆೋಧ 
ಪಕ್ಷಗಳನತನ ಸಮ್ನನವನಗಿ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಹೂೆೋಗತವೆಂತ್ಹ ಎಲನಿ ಕೆಲಸ ಕನಯಾಗಳು ತ್ಮಿಾೆಂದ್ 
ಆಗತತ್ುದ ೆ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ವಿಶನಿಸವನತನ ವಾಕುಪಡಿಸತತನು, ತ್ಮಗೆ ಮತೂೆುಮಾ ಶತಭನಶಯಗಳನತನ ಕೂೆೋರಿ 
ನನನ ಮ್ನತ್ನತನ ಮತಗಿಸತತುೆೋರ್ೆ.  

ಶ್ರೋ ಪರದಿೋಪ ್ ಶೆಟಿರ್ (ಸಾಳಿೋಯ ಸೆಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೆೋತ್ರ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅವಕನಶಕನೆಗಿ 
ವೆಂದ್ರೆ್ಗಳು. ಇವತ್ತು ನನಗ ೆ ತ್ತೆಂಬನ ಹಮೆಾ ಎನಿಸತತಿುದೆ. ನಮಾ ಹತಬಬಳಿುಯವರತ 8 ಬನರಿ ವಿಧನನ 
ಪರಿಷತಿುನ ಶನಸಕರನಗಿ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿದನುರ.ೆ ಇದ್ಲಿದೆೋ ಇನತನ ಹೆಚನಿಗಿ ಹೆೋಳುವುದನದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಮಾ 
Lamartine School ನಲ್ಲಿ ನನಗ ೆ ದೆೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರನಗಿ ಹನಗೂ ಇವತ್ತು ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನಲ್ಲಿ ನನಗ ೆ
ಸಭನಪತಿಗಳನಗಿ ಒೆಂದ್ತ ಶ್ಸತುಬದ್ಿ ನಡತೆಯನತನ ಕಲ್ಲಸ್ವಕೂೆಟಿೆಂತ್ಹ ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಗಳನೆಂತ್ಹ ಶ್ರೋ 
ಬಸವರನಜ ಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪ ಹೊರಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ರ್ನನತ ಹೃತ್ೂೂವಾಕವನಗಿ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ ಸಲ್ಲಿಸತತೆುೋರ್ೆ. ಇವತ್ತು 
ನಮಾ ಪಕ್ಷದಿೆಂದ್ ಸಭನಪತಿಗಳನಗಿದ್ತು, ಅದ್ರಲ್ಲಿಯೂ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ವರೂ ತ್ಮಾನತನ ಆಯ್ಕೆ 
ಮ್ನಡಿರತವುದ್ತ ನನಗೆ ತ್ತೆಂಬನ ಸೆಂತೂೆೋಷವನಗಿದೆ. ಈಗನಗಲೆೋ ಸನಕಷತಿ ಹಿರಿಯರತ ತ್ಮಾ ಬಗೆೆ 
ಹೆೋಳಿದನುರೆ. ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಬಗೆೆ ಹೆೋಳುವಷತಿ ದೂೆಡಡವನಲಿ. ತನವು ಈ ಒೆಂದ್ತ ಸದ್ನವನತನ ಶ್ಸತುಬದ್ಿವನಗಿ 
ನಡಸೆ್ವಕೂೆೆಂಡತ ಹೂೆೋಗತತಿುೋರೆೆಂಬ ವಿಶನಿಸ ನನಗಿದ.ೆ ಅದೆೋ ರಿೋತಿ ಈ ರನಜಾದ್ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಸೋೆವೆಯನತನ 
ಇನೂನ ಮ್ನಡತತಿುೋರಿ. ಈ ರನಜಾದ್ ಜನರ ಸೋೆವೆಯನತನ ಮ್ನಡತತಿುೋರೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿ ಆ ದೆೋವರತ ತ್ಮಗೆ 
ಆಯತರನರೊೋಗಾ ಐಶಿಯನಾದಿಗಳನತನ ಕೂೆಡಲ್ಲ. ಇನತನ ಒಳೆುಯ ರಿೋತಿಯಿೆಂದ್ ರನಜಕಿೋಯದ್ಲ್ಲಿ 
ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಮತ್ತು ತ್ಮಗೆ ದೆೋವರತ ಒಳೆುಯದ್ನತನ ಮ್ನಡಲ್ಲ ಎೆಂದ್ತ ಹನರೆೈಸ್ವ ನನನ 
ಮ್ನತ್ನತನ ಮತಗಿಸತತೆುೋರ್ೆ. 

ಶ್ರೋ ಎಸ.ರವಿ (ಸಾಳಿೋಯ ಸೆಂಸಾೆಗಳ ಕ್ೆೋತ್ರ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅವಕನಶಕನೆಗಿ ತ್ಮಗ ೆ
ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ಗಳನತನ ಸಲ್ಲಿಸತತನು, ಬಹಳಷತಿ ಜನ ಈಗನಗಲೆೋ ತ್ಮಾನತನ ಮತ್ತು ಈ ಸೆಂದ್ಭ್ಾವನತನ 
ಉದೆುೋಶ್ಸ್ವ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿದನುರೆ. ರ್ನನತ ಹೆಚನಿಗಿ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಹೂೆೋಗದೆ ಗತಣಕೆೆ ಮತ್ಾರವಿಲಿ ಎೆಂದ್ತ 
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ಹೆೋಳುತನುರ.ೆ ಈ ಸದ್ನ ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ಅತಿ ಹಳಯೆದನದ್ೆಂತ್ಹ, ಪರಜನಸತನುತ್ಾಕವನದ್ೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ತ 
ಸೆಂಸೆಾ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಖನಾತಿ ಹೆೋಗ ೆ ಪಡದೆಿದೆಯೋ, ಅದೆೋ ರಿೋತಿ ದೆೋಶದ್ ಶನಸಕನೆಂಗದ್ ವಾವಸೆಾಯಲ್ಲಿ 
ತನವು ಇತಿಹನಸ ಪತರತಷರನಗಿ ಇವತ್ತು ಹೂೆರಹೂೆಮಿಾದಿುೋರಿ. ತನವು 8 ಬನರಿ ಶನಸಕರನಗಿ, ವಿಧನನ 
ಪರಿಷತಿುನ ಸದ್ಸಾರನಗಿ, 3 ಬನರಿ ಸಭನಪತಿಗಳನಗಿ, ವಿವಿಧ ರನಜಕಿೋಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಿೆಂದ್ 
ಪಕ್ೆೋತ್ರರನಗಿ ಆ ಒೆಂದ್ತ ಆಯನಮದಿೆಂದ್ ಈ ಒೆಂದ್ತ ಸನಾನ ತ್ಮಾ ಯೋಗಾತೆಗೆ ಅನತಸನರವನಗಿ 
ಇವತ್ತು ಲಭ್ಾವನಗಿದ.ೆ ಇಡಿೋ ಪಕ್ಷಗಳು, ತ್ತ್ಿ ಸ್ವದನಿೆಂತ್ಗಳು ಏರೆ್ಲನಿ ವಾತನಾಸಗಳಿದ್ುರೂ ಎಲಿರೂ ಸೋೆರಿ 
ತ್ಮಾ ವಿಚನರ ಬೆಂದನಗ ಒಮಾತ್ದಿೆಂದ್ ಏಕ ಮನಸ್ವಾನಿೆಂದ್ ಸೂಕುವನದ್ೆಂತ್ಹ ಅಭ್ಾರ್ಥಾಯಬಬರತ 
ಬರತತಿುದನುರ ೆಎೆಂದ್ತ ನಮಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾಕೆೆ ಈ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ ಹಮೆಾ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿ ತ್ಮಾನತನ ಆ 
ಸನಾನದ್ಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ವದನುರೆ. ರ್ನನತ ಈ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುಗೆ ಸದ್ಸಾರ್ನಗಿ ಹೊಸದನಗಿ ಬೆಂದ್ೆಂತ್ಹ 
ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ತ್ಮೊಾಟ್ಟಿಗೆ ಡನ|| ಎೆಂ.ಆರ.ತ್ೆಂಗನ ರವರತ, ವಿಶೆೋಷವನಗಿ ಮ್ನನಾ 
ಎೆಂ.ಸ್ವ.ರ್ನಣಯಾನವರನತನ ಕೂಡ ಸಾರಿಸ್ವಕೂೆಳುುತೆುೋರೆ್. ಮ್ನನಾ ವಿ.ಎಸ.ಆಚನಯಾ ರವರತ, ಮ್ನನಾ 
ಹೆಚ.ಕ.ೆಪ್ನಟ್ಟೋಲ್ ರವರನತನ ಈ ರಿೋತಿಯನದ್ ಹಿರಿಯರನತನ ರೆ್ೂೋಡಿದೆುೋರ್ೆ. ಅವರ ಮ್ನತಿನ ಶೆೈಲ್ಲಯಿೆಂದ್ 
ಪ್ೆರೋರಿತ್ರ್ನಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸನಕಷತಿ ಕಲ್ಲಯವೆಂತ್ಹದ್ತು ಅವರಿೆಂದ್ ಇತ್ತು. ತ್ಮಾ ವಿಭಿನನವನಗಿರತವೆಂತ್ಹ 
ಶೆೈಲ್ಲ ಯನರೆೋ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳನಗಿರಲ್ಲ, ಯನರೆೋ ಮೆಂತಿರಗಳನಗಿರಲ್ಲ ತ್ಮಾ ಕೆಲಸ ಆಗಬೋೆಕತ. ತ್ಮಾ 
ಕ್ೆೋತ್ರದ್ ವಿಚನರಗಳ ಬಗೆೆ ಸಮಸೆಾಗಳು ಬೆಂದ್ೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಒಬೊಬಬಬರಿಗ ೆ ಒೆಂದೂೆೆಂದ್ತ 
ಕನಯಾವೆೈಖ್ರಿ ಇರತತ್ುದೆ. ತ್ಮಾದೆೋ ಆದ್ೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ತ ವೆೈಖ್ರಿ ಇದ.ೆ ಅವರ ಮನರ್ಲ್ಲಸ್ವ, ಅವರನತನ 
ವಿಶನಿಸಕೆೆ ತೆಗೆದ್ತಕೊೆಂಡತ ಅವರ ಜೊತೆ ನಗತನಗತತನು, ಅವರನತನ ರೋೆಗಿಸ್ವ, ಕಿೋಚನಯಿಸ್ವ,್“ಆಯಿತ್ತ ಬಿಡಿ, 
ತ್ಮಾ ಕೆಲಸವನತನ ಮ್ನಡಿಕೂೆಡತತೆುೋರ್ೆ”್ ಎನತನವೆಂತ್ಹದ್ತು ಇದೆ. ಹನಗೆಯ್ಕೋ ನನನ ಅಲನಪವಧಿ ಅನತಭ್ವದ್ಲ್ಲಿ 
ಒೆಂದ್ತ ಬನರಿ, ಎರಡತ ಬನರಿ ಬಿಟಿರ ೆತನವೆಲ್ಲಿಯೂ ಉದೆಿೋಗಕೆೆ ಒಳಗನಗಿದ್ುನತನ ರ್ನನತ ರೆ್ೂೋಡಲ್ಲಲಿ. ತನವು 
ಕೆಲಸ ಮ್ನಡಿಸ್ವಕೂೆಳುುತಿುದ್ುೆಂತ್ಹ ವೆೈಖ್ರಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅನತಸರಣಿೋಯ. ರ್ನವು ಕೂಡ ಅದ್ನತನ 
ಅನತಸರಣೆ ಮ್ನಡಿಕೊಳುಬೋೆಕನಗತತ್ುದೆ. ಈಗನಗಲೋೆ ನನನ ಮಿತ್ರರತ “the right person, at the 
right place, at the right time” ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ೆಂತ ೆ ತನವು ಇದಿುೋರಿ. ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಈ ದೆೋಶದ್ 
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ರನಜಕಿೋಯ ವಾವಸೆಾಯಲ್ಲಿ ಮೊದ್ಲ್ಲನಿೆಂದ್ಲೂ ರ್ನವು ರೆ್ೂೋಡಿಕೂೆಳುುತನು ಬರತತಿುದೆುೋವೆ. ಎಡ ಪೆಂತಿೋಯ, 
ಬಲ ಪೆಂತಿೋಯ ಅದೆೋ ರಿೋತಿ socialist, ಅದೆೋ ರಿೋತಿ secularism. ಹಿೋಗ ೆವಿಭಿನನ ಆಯನಮಗಳಲ್ಲಿ 
ಈ ದೆೋಶದ್ ರನಜಕನರಣವನತನ 1947ರ ನೆಂತ್ರ ನಡದೆ್ೆಂತ್ಹ ಚತರ್ನವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ರನಜಕಿೋಯ ಪಕ್ಷಗಳು 
ಒೆಂದೂೆೆಂದ್ತ ತ್ತ್ಿಗಳನತನ ಅಳವಡಿಸ್ವಕೂೆೆಂಡತ ಬರತತಿುರತವುದ್ನತನ ರ್ನವು ರೆ್ೂೋಡತತಿುದೆುೋವೆ. ಆ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಚತರ್ನವಣೆಗಳು ಆಗತತಿುವ.ೆ ಈಗನಗಲೆೋ ಎಡ ಪೆಂತಿೋಯ ವಾವಸೆಾ ಕಳೆದ್ತಹೊೋಗತತಿುವೆ. ಇದ್ನತನ 
ಹತಡತಕಬೆೋಕತ. ಈಗನಗಲೆೋ ಕೆೋರಳನದ್ಲ್ಲಿ ಅಷ್ೆಿೋ ಉಳಿದಿರತವೆಂತ್ಹದ್ತು. Socialist ಬಗೆೆ ಚಚಾೆಯ್ಕೋ ಇಲಿ. 
Socialist ಯನರತ ಮತ್ತು ಇವಯನಾರತ ಎನತನವುದೆಲನಿ ಮರತೆ್ತ ಹೊೋಗತತಿುದೆುೋವೆ. ಈಗ 
ಉಳಿದಿರತವುದೆಲನಿ ಬಹತಶಃ ಬಲ ಪೆಂತಿೋಯ Secular ಎನತನವುದ್ತ ನನನ ಭನವರೆ್. ತನವು ಯನವ 
ಪೆಂಗಡಕೆೆ ಸೋೆರಿದಿುೋರಿ ಎೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಅಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಯೋಚರೆ್ ಮ್ನಡತತಿುದೆು. ರ್ನನತ 
secular ಅೆಂದ್ತಕೊೆಂಡೆ. ಆದ್ರೆ, ಸಿಲಪ secular ಗೆ ಹೆಚಿಿನ ಮ್ನಕಾ್ಾ ಕೊಟ್ಟಿದೆುೋರ್.ೆ ಇವತಿುನ 
ರನಜಕಿೋಯ ಪರಿಸ್ವಾತಿಯಲ್ಲಿ ಏರ್ನಗಿದೆಯ್ಕೆಂದ್ರೆ, ರನಜಕಿೋಯ ಅಧಿಕನರಕನೆಗಿ ಏರ್ನದ್ರೂ ಮ್ನಡಬಹತದ್ತ 
ಎನತನವೆಂತ ೆ ಜನಸನಮ್ನನಾರತ, ಮತ್ದನರರತ ಅನತಮತಿ ಕೂೆಟತಿಬಿಟ್ಟಿದನುರೆ. ರ್ನವು ಏರೆ್ಲನಿ ವಿರೂೆೋಧ 
ಮ್ನಡತತೆುೋವ;ೆ ಒೆಂದ್ತ ತ್ತ್ಿ ಸ್ವದನಿೆಂತ್ವನತನ, ಒೆಂದ್ತ ಪಕ್ಷವನತನ, ಕೆಲವರತ ಮ್ನಡಿರತವೆಂತ್ಹ ಭನಷಣವನತನ 
ರೆ್ೂೋಡಿದ್ ಮೋಲೆ ಈ ಆಪರೋೆಷನ್ ಕಮಲ ಇದೆಲನಿ ಆಯಿತ್ಲಿವೆೋ, ಅವರತ ಇರ್ೂೆನೆಂದ್ತ ಪ್ನಟ್ಟಾಗೆ 
ಹೊೋಗಿ ನಿೆಂತ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಅವರಿಗೆ ಜನ ರ್ೋರ್್ ಮ್ನಡಿ 20-20 ಸನವಿರ ಲ್ಲೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ತುಬಿಟಿರತ. 
ರ್ನನತ ಆಗ ಇವರತ ಗೆಲತಿತನುರಯೆ್ಕೋ ಎೆಂದ್ತ ಬೆಚಿಿಬಿದೆು.  

(ಮತೆಂದ್ತ) 

(1089)21-12-2022(01-50)bsd-rn 

ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ರವಿ (ಮುಂದು): 

ಜನರತ ವಿಡಿಯೋ, ಫೆೋಸ್ಬತಕ್ ಇತನಾದಿ ಮಿೋಡಿಯನಗಳಲ್ಲಿ ರೆ್ೂೋಡಿದ್ ಮೋಲೂ ಓಟತ ಹನಕಿದನುರ,ೆ ಇದ್ತ 
ಹೆೋಗ ೆ ಎನತನವೆಂತ ೆ ಆಗಿದೆ. ಅೆಂದ್ರೆ ರನಜಕಿೋಯ ಅಧಿಕನರಕನೆಗಿ ಏನತ ಮ್ನಡಿದ್ರೂ ಸರಿ ಎನತನವೆಂತ ೆ
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ಆಗಿದ್ತು, ಜನರಿೆಂದ್ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿ ಬೆಂದ್ರ ೆ ಸನಕತ, ಆಯ್ಕೆಯನಗಿ ಠಸಾೆ ಒತಿುಸ್ವಕೊೆಂಡತ ಬೆಂದ್ರ ೆ ಸನಕತ 
ಎನತನವ ಸೆಂದ್ಭ್ಾ ಇದೆ. ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಹಿರಿತ್ನ, ಅನತಭ್ವ, ಶಕಿುಗ ೆ ಸಲಹೆ ಕೂೆಡತವಷತಿ ದೊಡಡವನಲಿ. 
ರ್ನನತ ನನನ ಅಪ್ೆೋಕ್ೆಯನತನ, ಅೆಂದ್ರೆ ಹಿೋಗನದ್ರೆ ಚೆೆಂದ್ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಬಲೆಿನತ. ಸೆಂದ್ಭ್ಾಕೆೆ 
ಅನತಗತಣವನಗಿ ತನವು ಇದ್ು ಮ್ನಗಾವನತನ ಬದ್ಲನಯಿಸಬೆೋಕನದ್ ಅನಿವನಯಾ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಮತೊುೆಂದ್ತ ಮ್ನಗಾದ್ಲ್ಲಿ ಹೊೋಗಿರಬಹತದ್ತ. ಮತನೆಂತ್ರ ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ ಧಮಾ ಸಹಿಷಣತೆ ಬಗೆೆ ಕೆಲವು 
ಉತ್ುಮರತ ಮತ್ತು ವನಗಿಾಗಳ ಜೊತೆ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಅವರತಗಳು ಹೋೆಳಿದ್ೆಂತೆ ಹೊಸದನಗಿ ಮತನೆಂತ್ರ 
ಆದ್ವರತ most dangerous, ಹಳೆಯ ಹಿೆಂದ್ೂ, ಮತಸ್ವಿೆಂ, ಕೆೈಸು ಮತನೆಂತ್ರಿಗಳು ಪರವನಗಿಲಿ, 
ಅವರತ ಎಲಿರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿಷಣತೆ ವಾಕುಪಡಿಸತತನುರ.ೆ ಹೊಸದನಗಿ ಆದ್ವರತ ಜನಸ್ವು ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತಿುದ್ುರತ. 
ಹೊಸದನಗಿ ಬೋೆರ ೆ ಪಕ್ಷಕೆೆ ಹೊೋದ್ವರತ, ಅವರತ ನಡದೆ್ತಕೊಳುುವ ವತ್ಾರ್ ೆ ಹೆೋಗಿರತತ್ುದೆ ಎೆಂದ್ರ,ೆ  
ಯನರರೆ್ೂನೋ ಮಚಿಿಸಲತ ಏರೆ್ೂೋ ಮ್ನಡತತನುರ,ೆ ಅದ್ನತನ ರ್ನನತ ರೆ್ೂೋಡಿದೆುೋರೆ್. ರ್ನನತ ಅಪ್ೆೋಕ್ ೆ
ಪಡತವುದೋೆರ್ೆೆಂದ್ರ ೆತನವು ೮ರ್ೆೋ ಬನರಿಗ ೆನಿಲಿಬನರದ್ತ. ಶನಸಕನೆಂಗ ೧೦ ಬನರಿ, ೧೧ ಬನರಿ, ೧೨ ಬನರಿ….. 
ನಮಾ ರನಜಾದ್ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು ಹಳೆಯ ಶನಸಕನೆಂಗ ವಾವಸೆಾಯ ಇತಿಹನಸ ಹೊೆಂದಿರತವೆಂತೆ ನಿೋವು 
ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ ಒಬಬ ಮ್ನದ್ರಿ ಶನಸಕರನಗಿ ಇರಬೋೆಕನಗತತ್ುದೆ. ನಿಮಾನತನ ಆ ಮಟಿಕೆೆ ರೆ್ೂೋಡತತೆುೋವೆ. ಆದ್ರೆ 
ಯನವ ಶ್ರೋ ಬಸವರನಜ ಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪ ಹೂೆರಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದ್ತುಕೂೆೆಂಡತ ಯನವ ತ್ತ್ಿ ಸ್ವದನುೆಂತ್ಗಳಿಗ ೆ
ಬದ್ಿರನಗಿದನುರೊೋ, ಅದೆೋ ಕಡ ೆದಿನಗಳವರೆಗೂ ರನಜಕಿೋಯ ಜಿೋವನ ಚನಲೂ ಆಗತವವರೆಗೆ ಆ ಸನಾನದ್ಲ್ಲಿ 
ಕತಳಿತ್ತ ಮ್ನಡತತಿುೋರಿ ಎನತನವ ಭ್ರವಸ ೆಇದೆ. ಬೆೋರ ೆಒತ್ುಡ ಅಥವನ ಹೊಸ ಮತನೆಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಒಳಗನಗಿ 
ಮ್ನಡದೋೆ ಇಲ್ಲಿದ್ುೆಂತೆ ನಮಾಲಿರನತನ ಸಮತೂೆೋಲನವನಗಿ ನಡಸೆ್ವಕೂೆೆಂಡತ ಹೂೆೋಗತವ ಶ್ರೋ ಬಸವರನಜ 
ಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪ ಹೂೆರಟ್ಟಿಯವರತ ಆಗಲ್ಲೋ ಎೆಂದ್ತ ಅಪ್ೋೆಕ್ಷಿಸತತನು, ಬಹಳ ಅಹಾ ವಾಕಿುಯನಗಿ ಆ ಸನಾನದ್ಲ್ಲಿ 
ಕತಳಿತಿದಿುೋರಿ. ಇವತ್ತು ಕೆೋವಲ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಮ್ನತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ನಡದೋೆ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಸೋೆರಿ ಮ್ನಡಿದೆುೋವೆ. 
ರ್ನವಲೆಿರೂ ಎೆಂದ್ರೆ ಇಡಿೋ ರನಜಾದ್ ಜನ ಅೆಂದ್ರೆ ಜೆಡಿ(ಎಸ್), ಬಿಜೆಪಿ, ಕನೆಂಗೆರಸ್ ಇರಬಹತದ್ತ, 
ರ್ನವಲೆಿರೂ ಸವಾಸಮಾತ್ವನದ್ ಸಭನಪತಿಯವರನತನ ಒಗೆಟನಿಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ನಡಿದೆುೋವೆ. ತನವು ಅದ್ರೆಂತ ೆ
ಮ್ನಡತತಿುೋರೆೆಂದ್ತ ನೂರಕೆೆ ನೂರರಷತಿ ಭ್ರವಸಯೆೆಂದಿಗ,ೆ ನನಗ ೆಮ್ನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ುಕನೆಗಿ 
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ಮತೊುಮಾ ತ್ಮಗೆ ಅಭಿನೆಂದಿಸ್ವ, ನೂತ್ನವನಗಿ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿರತವ ತ್ಮಗ ೆ ಆಯತಷಾ, ಆರೂೆೋಗಾ 
ಮತ್ುಷತಿ ಆಗಲ್ಲೋ. ಜೊತೆಗೆ ಚತರ್ನವಣೆಗಳನತನ ಗೆಲತಿವ ಗತಟಿನತನ ನಮಗೆ ಹೆೋಳಿಕೊಟತಿಬಿಡಿ, ತನವು ಹೆೋಗ ೆ
ಗೆಲತಿತಿುೋರೂೆ, ಏರೆ್ೂೋ!. ಅದ್ನತನ ರ್ನವು ಸಿಲಪ ಕಲ್ಲತ್ತಕೊೆಂಡರ ೆ ಒೆಂದ್ತ ಪರಯತ್ನ ಮ್ನಡತತೆುೋವೆ ಎೆಂದ್ತ 
ಹೆೋಳಿ, ನನಗ ೆಅವಕನಶ ನಿೋಡಿದ್ುಕನೆಗಿ ತ್ಮಗೆ ವೆಂದ್ರೆ್ಗಳು. 

 ಶ್ರೋ ಅ, ದೆೋವೆೋಗೌಡ (ಪದ್ವಿೋಧರರ ಕ್ೆೋತ್ರ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ತನವು ಮೂರರೆ್ಯ 
ಬನರಿ ಸಭನಪತಿಯವರನಗಿ ಮತ್ತು ೮ರ್ೆೋ ಬನರಿ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೋತ್ರದಿೆಂದ್ 
ಆಯ್ಕೆಯನಗಿರತವುದ್ತ ಒೆಂದ್ತ ಅದ್ತುತ್. ತ್ಮಗ ೆ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ಗಳು ಹನಗೂ ನನನ ಕೃತ್ಜ್ಞತೆಗಳು. 
ಈಗನಗಲೆೋ ಮ್ನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು, ಮ್ನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಹನಗೂ ಎಲನಿ ಹಿರಿಯ ಶನಸಕರತ 
ಸೋೆರಿದ್ೆಂತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿಯೂ ಹಿರಿಯ ಶನಸಕರನದ್ ಮ್ನನಾ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿದನುರೆ. ಅವರತ 
ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿರತವುದ್ನತನ ಬಿಟತಿ ತ್ಮಾಲ್ಲಿ ಇರತವ ವಿಶ್ಷಿವನದ್ ಗತಣಗಳ ಬಗೆೆ ಹೋೆಳಬಯಸತತೆುೋರ್ೆ. ತನವು 
ಯತವಕರಿಗ ೆಆಶ್ೋವನಾದ್ ಮತ್ತು ಪ್ೂೆರೋತನಾಹ ನಿೋಡತವ ವಿಚನರ ಹನಗೂ ತ್ಮಾ ಮ್ನತ್ೃ ಹೃದ್ಯದ್ ಬಗೆೆ 
ತಿಳಿಸಬಯಸತತೆುೋರೆ್. ರ್ನನತ ರೆ್ೂೋತಿದನುಗ ತ್ಮಗೆ ಬಹಳ ಬೆೋಜನರನಗಿತ್ತು. ನನಗ ೆ ತನವು ಆಶ್ೋವನಾದ್ 
ಮ್ನಡಿದ್ುರೂ ಈ ರಿೋತಿ ಆಗಬನರದನಗಿತ್ತು ಎೆಂದ್ತ ನನಗ ೆಧೆೈಯಾ ತ್ತೆಂಬಿದ್ುರ ಜೊತೆ ಮತೂೆುಮಾ ಗೆಲಿಲ್ಲ 
ಎೆಂದ್ತ ತ್ಮಗೆ ಗೂೆತಿುದ್ುವರಿಗಲೆನಿ ಹೆೋಳಿ ಆಶ್ೋವನಾದ್ ಮ್ನಡಿದಿರಿ. ರ್ನನತ ತ್ಮಾಲಿರ ಆಶ್ೋವನಾದ್ದಿೆಂದ್ 
ಗೆದುೆ. ಗೆದನುಗ ಪರಮ್ನಣ ವಚನ ಸ್ವಿೋಕರಿಸಲತ ನಮಾ ಮರ್ೆಯಲ್ಲಿ ಒಳೆುಯ ದಿರ್ನೆಂಕ ಗತರತತ್ತ 
ಹನಕಿಸ್ವಕೂೆೆಂಡತ ಬೆಂದಿದ್ತು, ಆ ದಿರ್ನೆಂಕದ್ೆಂದ್ತ ಪರಮ್ನಣ ವಚನ ಸ್ವಿೋಕರಿಸಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಹೋೆಳಿದ್ುರತ. ಆಗ 
ತನವು ಸಭನಪತಿಯವರನಗಿದ್ತು, ತನವು ಧನರವನಡದ್ ಕನನೂನತ ಕನಲೋೆಜಿಗ ೆ ಆ ದಿರ್ನೆಂಕದ್ೆಂದ್ತ 
ಅತಿರ್ಥಗಳನಗಿ ತೆರಳಲತ ಒಪಿಪಕೊೆಂಡತ ಬಿಟ್ಟಿದಿುರಿ. ರ್ನನತ ಆ ದಿರ್ನೆಂಕ ಪರಮ್ನಣ ವಚನ ನಿೋಡಲತ 
ಒಪತಪತನುರೊೋ, ಇಲಿರ್ೋ ಎೆಂದ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಮಧನಾಹನ ಫ ೂೆೋನ್ ಮ್ನಡಿ ತ್ಮಗ ೆ ಕೆೋಳಿದೆ. ಆಗ ತನವು 
ಮತಖ್ಾ ಅತಿರ್ಥಗಳನಗಿ ಹೂೆೋಗಲತ ಒಪಿಪಕೂೆೆಂಡತ ಬಿಟ್ಟಿದೆುೋರೆ್, ಬರತವುದ್ಕೆೆ ಆಗತವುದಿಲಿ, ರೆ್ೂೋಡೂೆೋಣ 
ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದಿರಿ. ಆಗ ರ್ನನತ ಆಯಿತ್ತ ಎೆಂದ್ತ ಮತೊುೆಂದ್ತ ದಿರ್ನೆಂಕದ್ೆಂದ್ತ ಪರಮ್ನಣ ವಚನ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುುವ ಬಗೆೆ ಹೆೋಳಿದೆ. ಇದ್ತ ಮ್ನತ್ೃಹೃದ್ಯ ಮತ್ತು ಯತವಕರಿಗ ೆ ಆಶ್ೋವನಾದ್ 
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ಮ್ನಡತತಿುರತವುದ್ಕೆೆ ಒೆಂದ್ತ ಉದನಹರಣೆಯನಗಿದ.ೆ ನೆಂತ್ರ ರ್ನನತ ಮರ್ೆಯಲ್ಲಿ ಆಗತವುದಿಲಿ ಎೆಂದ್ತ 
ಹೆೋಳಿದೆ. ಮ್ನನಾ ವಸತಿ ಸಚಿವರನದ್ ಶ್ರೋ ಸೂೆೋಮಣಣನವರತ ನನಗ ೆ ಟ್ಟಕೆೋರ್್ ಕೊಡಿಸ್ವ ಆಶ್ೋವನಾದ್ 
ಮ್ನಡಿದ್ವರನಗಿದ್ತು, ಅವರಿಗೂ ರ್ನಳ ೆ ಹೊೋಗೂೆೋಣ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದೆುೋರ್ೆ. ಮತೆು ಅವರಿಗೆ ಆಗತವುದಿಲಿ 
ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಗ ೆ ಹೆೋಳುವುದ್ತ ಎೆಂದ್ತಕೂೆೆಂಡಿದುೆ. ನೆಂತ್ರ ಮ್ನನಾ ಸೂೆೋಮಣಣನವರ ಮರ್ೆಗೆ ಹೊೋಗಿ 
ಹೆೋಳಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಅೆಂದ್ತಕೂೆೆಂಡಿದುೆ. ಆದ್ರ ೆ ೧೨ ಗೆಂಟೆಗ ೆ ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಫೊೋನ್ ಮ್ನಡಿ, 
ಕನಯಾಕರಮ ರದ್ತು ಮ್ನಡಿದ,ೆ ರ್ನಳ ೆ ಬರತತೆುೋರೆ್, ಪರಮ್ನಣ ವಚನ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳುಬಹತದ್ತ, ನಿಮಗ ೆ
ಒಳೆುಯದನಗಲ್ಲೋ ಎೆಂದ್ತ ಹರಸ್ವದ್ರತ ಹನಗೂ ಅದ್ರೆಂತ ೆಪರಮ್ನಣ ವಚನ ಬೊೋಧಿಸ್ವದ್ರತ. ರ್ನನತ ಅವರಿಗೆ 
ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ ಮತ್ತು ಕೃತ್ಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸತತೆುೋರ್.ೆ 

 ಇದನದ್ ನೆಂತ್ರ ನನಗ ೆ ಹತಬಬಳಿು-ಧನರವನಡಕೆೆ ೮ರ್ೋೆ ಚತರ್ನವಣೆಗೆ ಹನಕಿದ್ತು, ರ್ನನತ ಇರ್ನೆೋನತ 
ಹೊೋಗತವುದ್ತ ಎೆಂದ್ತಕೂೆೆಂಡಿದ್ುರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೂೆೋಗಿದೆುನತ. ಆದ್ರೆ ಮ್ನನಾ ಬಸವರನಜ ಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪ 
ಹೊರಟ್ಟಿಯವರತ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಗಲ್ಲಲಿ. ಮ್ನನಾ ಜಗದಿೋಶ ಶೆಟಿರವರ ಜೊತೆ ಹೊೋದನಗ ಅಲಪಸೆಂಖನಾತ್ರತ, 
ಕೆೈಸು ಸೆಂಸೆಾಗಳಲಿವೂ ಮ್ನನಾರ ಪರವನಗಿದ್ುವು. ಒೆಂದ್ತ ರಿೋತಿ ಅಜನತ್ಶತ್ತರವೆಂತೆ ಇತ್ತು. ರ್ನನತ ನನನ 
ಪಕ್ಷದ್ಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಂದ್ತ ಅವರತ ಯನವ ಪಕ್ಷದ್ಲ್ಲಿ ನಿೆಂತಿದ್ುರೂ ಗೆಲತಿತಿುದ್ುರತ, ನಮಗೆ ಅವಮ್ನನ 
ಆಗಿಬಿಡತತಿುತ್ತು, ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿದ್ೆಂತೆ ಹಿಡಿದ್ತಕೊಳುಬೋೆಕತ ಎೆಂದ್ತ ಪಕ್ಷದ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಿದೆ. ಆಗ ಎಲಿರಿಗೂ 
ಏನತ ಈ ರಿೋತಿ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆುೋರ್ೆ ಎೆಂದ್ತ ಆಶಿಯಾ ಆಯಿತ್ತ. ಇದ್ತ ನಿಜ. ರ್ನನತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೋದನಗ 
ಅಜನತ್ಶತ್ತರ ಎನತನವೆಂತ ೆ ಎಲಿರೂ ಮ್ನನಾ ಬಸವರನಜ ಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪ ಹೊರಟ್ಟಿಯವರ ಕಡ ೆ ಇದ್ುರತ. 
ನಮಗೆ ಏಕೆ ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಿೆಂದ್ ಬೆಂದಿದಿುೋರಿ ಎೆಂದ್ತ ಕೆೋಳಿಬಿಟಿರತ. ಆಗ ರ್ನವು ಸತಮಾರ್ೆ ಬೆಂದಿದೆುೋವ ೆ
ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದೆವು. ಎಲನಿ ಶನಲಗೆಳಿಗೂ ಶ್ರೋ ಜಗದಿೋಶ್ ಶೆಟಿರ ಜೊತೆ ಹೂೆೋಗಿ ಪರಚನರ ಮ್ನಡಿದ.ೆ 
ಅವರಿಗೆ ೧೦ ಬನರಿ ಅಲಿ, ೨೦ ಬನರಿ ಕೊಟಿರೂ ಗೆಲತಿತನುರ.ೆ ಅದೆೋ ಒೆಂದ್ತ ಅದ್ತುತ್! ಅವರ ಗತಟತಿ 
ಏರೆ್ೆಂದ್ತ ಅಥಾವನಗತವುದಿಲಿ. ರ್ನನತ ಸೂೆೋಲತತ್ುಲೋೆ ಇದೆುನತ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಜೊತೆ ಇದ್ತುಕೂೆೆಂಡತ 
ಯನವರಿೋತಿ ಗೆಲತಿವುದ್ತ ಗೂೆತಿುದೆ. ಮ್ನನಾ ಮರಿತಿಬಬೆೋಗೌಡರತ ಹನಗೂ ಮ್ನನಾ ಪತಟಿಣಣನವರಿಗ ೆಆ ಗತಟತಿ 
ಗೊತಿುರಬಹತದ್ತ ಎೆಂದ್ತ ಭನವಿಸ್ವದೆುೋರ್.ೆ ಇವತ್ತು ಅವಿರೊೋಧವನಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ನಡಿದ್ ವಿರೂೆೋಧ 
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ಪಕ್ಷದ್ವರೆಲಿರಿಗೂ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ ಸಲ್ಲಿಸತತೆುೋರ್.ೆ ನಮಗೆಲಿರಿಗೂ ಹಿರಿಯರನಗಿ ಮ್ನದ್ರಿಯನಗಿದ್ತು, ಉತ್ುರ 
ಕರ್ನಾಟಕದ್ ಧವನಿ ಎೆಂದ್ತ ಪರತಿಯಬಬರತ ಹೆೋಳುತಿುರತತನುರೆ, ಅದೆೋರಿೋತಿ ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕಕೆೆ ಅರೆ್ೋಕ 
ಸವಲತ್ತುಗಳನತನ ತ್ೆಂದ್ರತ ಎೆಂಬತದ್ತ ತ್ಮಗೆಲಿರಿಗೂ ಗೊತಿುರತವ ವಿಚನರ. ಕನನೂನತ ಕನಲೋೆಜನತನ 
ತ್ೆಂದಿದನುರೆ. ಯತವಕರಿಗ ೆ ಶಕಿು ಮತ್ತು ಪ್ೆರೋರಣೆಯನಗಿದನುರ.ೆ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಮತೊುಮಾ ಆಯ್ಕೆಯನಗಲತ 
ಅವರ ಆಶ್ೋವನಾದ್ ಮತ್ತು ಕೃಪ್ೆಯನತನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ವಕೊಳುಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತೆುೋರ್ೆ. ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು 
ಕಿರಿಯರೆಲಿರಿಗೂ ಆಶ್ೋವನಾದ್ ಮ್ನಡಿದನುರ.ೆ ಅವರತ ಅಜನತ್ಶತ್ೃ ಮತ್ತು ಮ್ನತ್ೃಹೃದ್ಯಿಯನಗಿದನುರೆ. 
ಮತೆಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಶ್ೋವನಾದ್ ಮ್ನಡಲ್ಲ. ನಿಜವನಗಲೂ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನಲ್ಲಿ್ ಾನವರತ 
ಒೆಂದ್ತ ದನಖ್ಲೆಯನತನ ನಿಮ್ನಾಣ ಮ್ನಡಿದನುರ.ೆ ಭ್ಗವೆಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಆರೂೆೋಗಾ, ಆಯತಷಾ ಕೂೆಟತಿ, 
ಇನೂನ ಹೆಚತಿ ಬೆೋರಯೆವರಿಗೂ ಆಶ್ೋವನಾದ್ ಮ್ನಡಲ್ಲ ಎೆಂದ್ತ ಮತೊುಮಾ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ 
ಸಲ್ಲಿಸತತೆುೋರ್.ೆ 

 ಶ್ರೋ ಪತಟಿಣಣ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೋತ್ರ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ಹೆಚತಿ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವುದಿಲಿ, 
ತನವು ೮ ಬನರಿ ಹನಗೂ ರ್ನನತ ಮತ್ತು ಮ್ನನಾ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರತ ೪ ಬನರಿ ಗೆದಿುದೆುೋವೆ. ಮ್ನನಾ 
ಬಸವರನಜ ಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪ ಹೊರಟ್ಟಿಯವರತ ನಮಗೆ ಮ್ನಗಾದ್ಶಾಕರತ. ಅವರತ ಇವತ್ತು 
ಸಭನಪತಿಯವರನಗಿರಬಹತದ್ತ, ಅದ್ರ ಹಿೆಂದ ೆ ಬಹಳಷತಿ ಶರಮ ಇದೆ. ೨೦೦೬ರಲ್ಲಿ ಅವರತ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಸಚಿವರನಗಿದನುಗ ಪರತಿ ದಿವಸ ನಮಗೆ ಅವರಿಗೆ ಗಲನಟ ೆ ಆಗತತಿುತ್ತು. ನನನ ಜೊತೆ ಮ್ನನಾ 
ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರಿಗೂ ಗಲನಟ.ೆ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡ ೆಗಲನಟ ೆಆಗತತಿುತ್ತು. ಯನವ ವಿಷಯವರೆ್ನೋ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಹೂೆೋಗಿ ರ್ನವು ಸರೆೈಕ್ ಮ್ನಡತತೆುೋವೆ ಎೆಂದ್ರೆ ಮ್ನಡಿ ಎನತನತಿುದ್ುರತ. ಸರೆೈಕ್ 
ಮ್ನಡತವಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ಬೆಂದ್ತ ಅರ್ೌನಾ್ ಮ್ನಡತತೆುೋರ್ ೆ ಎನತನತಿುದ್ುರತ. ಅೆಂದ್ರೆ ರ್ನವು ಅಷತಿ ಗಲನಟ ೆ
ಮ್ನಡಿದ್ುರೂ, ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷಕಿೆೆಂತ್ ಹೆಚತಿ ಕನಟ ಮತ್ತು ಗಲನಟ ೆಮ್ನಡಿದ್ವರತ ರ್ನವನಗಿದೆುೋವೆ. 
ಅವರತ ನಮಾ ಬಗೆೆ ಒೆಂದ್ತ ದಿವಸವೂ ಹಗ ೆ ಸನಧಿಸಲ್ಲಲಿ, ದೆಿೋಷ ಸನಧಿಸಲ್ಲಲಿ ಮತ್ತು ಒೆಂದ್ತ ದಿನವೂ 
ದ್ೂರ ತ್ಳುಲ್ಲಲಿ. ೨೦೦೬ರಲ್ಲಿ ಸಚಿವರನಗಿದನುಗ ಸ್ವಕನೆಪಟೆಿ ಗಲನಟೆಯನಯಿತ್ತ.. ರ್ನವು 
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ವಿಷಯನಧನರಿತ್ವನಗಿ ಫೆೈರ್್ ಮ್ನಡತತಿುದುೆವೆಯ್ಕೋ ವಿನಃ ವೆೈಯಕಿುಕವನಗಿ ಮ್ನನಾ ಬಸವರನಜ ಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪ 
ಹೊರಟ್ಟಿಯವರನತನ ಎೆಂದ್ೂ ತೆಗಳುತಿುರಲ್ಲಲಿ. ಅವರತ ಅದೆೋರಿೋತಿ ವಿಷಯನಧನರಿತ್ವನಗಿ ಮ್ನಡತತಿುದ್ುರತ.  

(ಮತೆಂದ್ತ) 

(1090) 21.12.2022/2.00/ಹೆಚ್ವಿ:ವಿಕೆ 

ಶ್ರೋ ಪತಟಿಣಣ (ಮತೆಂದ್ತ): 

ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,  ತನವು ಸಹ ಅದೆೋ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯನಧನರಿತ್ವನಗಿ ನಮೊಾಡರೆ್ 
ವನದ್ವಿವನದ್ ನಡಸೆತತಿುದ್ು ಸೆಂಗತಿ ನನಗ ೆರೆ್ನಪಿದೆ. 2010ರೆ್ೋ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೋತ್ರಕೆೆ ನಡದೆ್ೆಂತ್ಹ 
ಚತರ್ನವಣ ೆ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಮತ್ತು ಮ್ನನಾ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರತ ಸೋೆರಿ ತ್ಮಾನತನ ಸೂೆೋಲ್ಲಸತತೆುೋವ ೆ
ಎನತನವ ಭನವರೆ್ ಎಲಿರ ಮನಸ್ವಾನಲ್ಲಿತ್ತು. ಕನರಣವೆೋರೆ್ೆಂದ್ರೆ, ರ್ನವಿಬಬರತ ಸದನ ತ್ಮೊಾೆಂದಿಗ ೆ ಗಲನಟ ೆ
ಮ್ನಡತತಿುದೆುವು.  

ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೆೋ, ಧರಣಿ, ಪರತಿಭ್ಟರೆ್ ಮ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ತನವೆೋ ನಮಗೆ ಹೆೋಳಿಕೂೆಟತಿ 
ನೆಂತ್ರ ತನವೆೋ ಬೆಂದ್ತ ಸಮಸೆಾಯನತನ ಪರಿಹರಿಸತತಿುದ್ು ಉದನಹರಣೆಗಳು ಇವ.ೆ ತನವು ಚತರ್ನವಣೆಗೆ 
ಸಪಧಿಾಸ್ವದ್ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಮತ್ತು ಮ್ನನಾ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರತ ಇಬಬರತ ಸೋೆರಿ ಒೆಂದ್ತ ತಿೆಂಗಳ ಕನಲ 
ಹತಬಬಳಿುಯಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ಇದ್ತು, ಪರತಿ ತನಲೂಿಕತಗಳಿಗೆ ಹೂೆೋಗಿ ತ್ಮಾ ಪರವನಗಿ ಚತರ್ನವಣನ ಪರಚನರವನತನ 
ಮ್ನಡಿದೆುವು. ಇದ್ತ ತ್ಮಾ ವಾಕಿುತ್ಿವನಗಿದೆ.  

 ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈ ದಿನ ತ್ಮಾ ಚತರ್ನವಣ ೆ ಇದ್ು ಕನರಣ ಅರ್ನರೂೆೋಗಾವಿದ್ುರೂ 
ಸಹ ರ್ನನತ ಸದ್ನಕೆೆ ಹನಜರನಗಿದೆುೋರ್.ೆ ಕನರಣವೆೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ, ತನವು ಪದ್ವಿೋಧರರ ಕ್ೆೋತ್ರ ಮತ್ತು ಶ್ಕ್ಷಕರ 
ಕ್ೆೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಅಭ್ಾರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಸನಕಷತಿ ಮ್ನಗಾದ್ಶಾನವನತನ ಮ್ನಡಿದಿುೋರಿ, ರ್ನನತ ರ್ನಲತೆ ಬನರಿ ಶ್ಕ್ಷಕರ 
ಕ್ೆೋತ್ರದಿೆಂದ್ ಚತರ್ನಯಿತ್ರ್ನಗಿದೆುೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ, ಅದ್ರ ಹಿೆಂದ ೆ ತ್ಮಾ ಮ್ನಗಾದ್ಶಾನವಿದೆ. ಅದ್ನತನ ರ್ನನತ 
ಎೆಂದಿಗೂ ಮರೆಯತವುದಿಲಿ.  
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 ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಎಲ ್.ಭೊೋಜೆೋಗೌಡ:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ ಪತಟಿಣಣನವರತ 
ಜೆ.ಡಿ.(ಎಸ್) ಪಕ್ಷದಿೆಂದ್ ಸಪಧಿಾಸ್ವ ರ್ನಲತೆ ಬನರಿ ಗೆದ್ತು ಈಗ ಭನರತಿೋಯ ಜನತನ ಪಕ್ಷಕೆೆ ಹೂೆೋಗಿದನುರ,ೆ 
ತನವು ಸಹ  ಜೆ.ಡಿ(ಎಸ್)ನಿೆಂದ್ ಹಲವು ಬನರಿ ಗೆದ್ತು, ಈಗ ಭನರತಿೋಯ ಜನತನ ಪಕ್ಷಕೆೆ ಹೊೋಗಿದಿುೋರಿ. 

 ಶ್ರೋ ಪತಟಿಣಣ:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಪಕ್ಷ ಎನತನವುದ್ತ ಚತರ್ನವಣ ೆ ನಡಯೆತವವರೆಗ ೆ
ಮ್ನತ್ರ; ಅನೆಂತ್ರ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಒೆಂದೋೆ. ವಿಷಯಕೆೆ ಸ್ವೋಮಿತ್ವನಗಿ ಮ್ನತ್ರ ರ್ನವು ಮ್ನತ್ರ್ನಡತತೆುೋವೆ. ಈಗ 
ತ್ತ್ಿ ಸ್ವದನುೆಂತ್ಗಳು ಯನವುದೆೋ ಪಕ್ಷದ್ಲ್ಲಿಯೂ ಉಳಿದಿಲಿ. ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ರ್ನವು ಏತ್ಕೂೆೆೋಸೆರ 
ಮ್ನತ್ರ್ನಡಬೆೋಕತ? ಇದ್ತ ಬೆೋರ ೆವಿಚನರ.  

ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ತ್ಮಾ ವಾಕಿುತ್ಿ ತ್ಮಾನತನ ಸತಮ್ನರತ ೮ ಬನರಿ ಚತರ್ನವಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಗೆಲ್ಲಿಸ್ವದೆ ಮತ್ತು ಮೂರರೆ್ಯ ಬನರಿ ಸಭನಪತಿಗಳರ್ನನಗಿ ಮ್ನಡಿದ.ೆ ಅದ್ಕೆೆ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಸನಕ್ಷಿಗಳನಗಿದುೆೋವೆ. 
ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ್ವರತ ಮತ್ತು ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ವರತ ಎಲಿರೂ ಒಟನಿಗಿ ಸೋೆರಿ ಸವನಾನತಮತ್ದಿೆಂದ್ ತ್ಮಾನತನ 
ಸಭನಪತಿಗಳರ್ನನಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ನಡಿದೆುೋವೆ. ಇದ್ತ ತ್ಮಾ ವಾಕಿುತ್ಿವನತನ ಸೂಚಿಸತತ್ುದೆ. ಸಕನಾರಿ ರ್ೌಕರರಿಗ ೆ
ನಿವೃತಿು ಎನತನವುದ್ತ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ, ತ್ಮಗೆ ಇಲಿ”್ಎೆಂದ್ತ ತ್ಮಾನತನ ಹಲವನರತ ಬನರಿ ಛೆೋಡಿಸ್ವದುೆೋರೆ್. ತನವು 
ರನಜಕಿೋಯ ರೆಂಗಕೆೆ ಪರವೆೋಶ ಮ್ನಡಿ ಸತಮ್ನರತ 48 ವಷಾಗಳನಗಿವ.ೆ ಯನವ ಸಕನಾರಿ ರ್ೌಕರನತ ಇಷತಿ 
ದಿೋರ್ಘಾವಧಿ ಸೋೆವೆಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸತವುದ್ಕೆೆ ಸನಧಾವನಗತವುದಿಲಿ. ಎಲಿ ರನಜಕನರಣಿಗಳಿಗೂ ತ್ಮಾಷತಿ 
ಅದ್ೃಷಿ ದೂೆರಯೆತವುದಿಲಿ. ಯನರಿಗೂ ಸ್ವಗದಿರತವೆಂತ್ಹ ಯೋಗ ತ್ಮಗ ೆ ಸ್ವಕಿೆದೆ. ಅದ್ಕನೆಗಿ 
ನಮಾಲಿರಿಗೂ ಸೆಂತೂೆೋಷವನಗತತಿುದೆ.  

ಶ್ರೋ ಸ್ವ.ಎೆಂ.ಲ್ಲೆಂಗಪಪ:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇವತಿುನವರಗೆೆ ಅವರ ರನಜಕಿೋಯ ಅವಧಿ 
48 ವಷಾಗಳನಗಿವ ೆ ಇನೂನ ಅವರತ ೬ ವಷಾಗಳ ಕನಲ ರನಜಕಿೋಯದ್ಲ್ಲಿ ಇರತತನುರ.ೆ ಈವೆರಡನತನ 
ಲೆಕನೆಚನರ ಮ್ನಡಿದ್ರೆ 48+6=54 ವಷಾಗಳನಗತತ್ುದ.ೆ ಇನೂನ ನಿವೃತಿುಯ ವಯಸ್ವಾಗ ೆಅವರತ ತ್ಲತಪಿಲಿ. 
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ಶ್ರೋ ಪತಟಿಣಣ:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ತನವು ಸಭನಪತಿಗಳ ಸನಾನಕೆೆ 
ಆಯ್ಕೆಯನಗಿರತವುದ್ಕನೆಗಿ ತ್ಮಾನತನ ರ್ನನತ ಹೃತ್ೂಪವಾಕವನಗಿ ಅಭಿನೆಂದಿಸತತಿುದೆುೋರ್ೆ. ಕೆಲರ್ೆಂದ್ತ 
ವಿಚನರಗಳಿಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಿೆಂತೆ ರ್ನನತ ಸಿಲಪ ಸನಿರ್ಥಾಯನಗಿದೆುೋರ್ೆ. 

ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಎಲ ್.ಭೊೋಜೆೋಗೌಡ:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ ಪತಟಿಣಣನವರತ 
ತ್ಮಾಲ್ಲಿರತವ ಉತ್ುಮ ಗತಣಗಳನತನ ಮ್ನತ್ರ ಹೋೆಳುತಿುದನುರೆ. ಅದೆೋ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಗತಣಗಳ ಬಗೆೆ ಯೂ 
ಹೆೋಳಬೆೋಕಲಿವೆೋ?  

ಶ್ರೋ ಪತಟಿಣಣ:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಯನರಲ್ಲಿ ಅವಗತಣಗಳಿಲಿ? ಮ್ನನಾ 
ಭೊೋಜೆೋಗೌಡರಲ್ಲಿಯೂ ಗತಣದೊೋಷಗಳು ಇವೆ. ಅದ್ನತನ ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಸನಧಾವಿದಯೆ್ಕೋ? 
ಶ್ಕ್ಷಕರ ಸಮಸೆಾಗಳು ಬಹಳ ಅಗನಧವನಗಿ ಬೆಳೆದಿವ.ೆ ಅವುಗಳನತನ ಪರಿಹರಿಸತವುದ್ರಲ್ಲಿ ಕಳೆದ್ ಎರಡತ 
ಮೂರತ ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ರ್ನವು ನಿಷಿೆಿಯರನಗಿದೆುೋವೆ. ತ್ಮಗೆೋ ಗೊತಿುರತವೆಂತೆ ಅನತದನನಿತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಸೆಂಸೆಾಗಳಲ್ಲಿ ಕನಯಾನಿವಾಹಿಸತತಿುರತವ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆ ಎನ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಅಥವನ ಓ.ಪಿ.ಎಸ್. ಪಿೆಂಚಣಿ 
ಸೌಲಭ್ಾಗಳು ಇಲಿ. ಹಿೆಂದ ೆ ಪಿೆಂಚಣಿ ಯೋಜರೆ್ ಇತ್ತು ಈಗ ಪಿೆಂಚಣಿ ಸ್ವೆೋೆಂ ಇಲಿ; ಹಲೆು್ ಸ್ವೆೋೆಂ ಇಲಿ. 
ಯನವ ಯೋಜರೆ್ಗಳು ಈ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆಅನಿಯವನಗಿಲಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಎನ್.ಪಿ.ಎಸ್., ಸ್ವೆೋೆಂನಲ್ಲಿ 
ಬರತವವರತ ಓ.ಪಿ.ಎಸ್., ಸ್ವೆೋೆಂ ಕೆೋಳುತಿುದನುರೆ. ಶ್ಕ್ಷಕರತಗಳ ರೆ್ೋಮಕನತಿ ಮತ್ತು 1995 ರಿೆಂದ್ 2000ರೆ್ೋ 
ಇಸವಿವರೆಗಿನ ಕನನಡ ಮ್ನಧಾಮ ಶನಲೆಗಳನತನ ಅನತದನನಕೆೆ ಒಳಪಡಿಸಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಕೆೋಳುತಿುದನುರೆ. ಈ 
ರಿೋತಿಯನಗಿ ಹಲವನರತ ಸಮಸೆಾಗಳು ನಮಾ ಶ್ಕ್ಷಣ ಕ್ೋೆತ್ರದ್ಲ್ಲಿವೆ.  

ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೆೋ, ಶ್ಕ್ಷಕರ ಮತ್ತು ಪದ್ವಿೋಧರರ ಕ್ೆೋತ್ರದಿೆಂದ್ ಆಯ್ಕೆಗೂೆೆಂಡಿರತವ ತನವು 
ಸಭನಪತಿಗಳನಗಿರತವುದ್ತ ನಮಾಲಿರಿಗೂ ಹಮೆಾಯನತನೆಂಟತ ಮ್ನಡಿದೆ. ತನವು ನಮಾಲಿರ 
ಪರತಿನಿಧಿಗಳನಗಿದಿುೋರಿ. ತ್ಮಗೆ ಹೆಚಿಿನ ಜವನಬನುರಿ ಇದಯೆ್ಕೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸ್ವದೆುೋರ್.ೆ ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಯನವ 
ಪಕ್ಷದ್ ಸಕನಾರವಿದ್ುರೂ ಈ ಎಲಿ ಸಮಸೆಾಗಳನತನ ಬಗಹೆರಿಸ್ವಕೊಳುಬಹತದ್ತ ಮತ್ತು ಒೆಂದ್ತ ರ್ನಲತೆ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಸೆಂಸೆಾಗಳಿಗೆ ಸಹನಯ ಮ್ನಡಬಹತದೆೋರ್ೂೆೋ ಎನತನವ ಮನಸತಾ ಮತ್ತು ಆಸ ೆ ನಮಾಲ್ಲಿದೆ. ಹಿೆಂದ ೆ ತನವು 
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ಸಭನಪತಿಗಳನಗಿದನುಗಲೂ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಸಮಸೆಾಗಳು ಬೆಂದನಗ ತನವು ಅವುಗಳನತನ ಬಗಹೆರಿಸತವೆಂತ್ಹ 
ಕೆಲಸವನತನ ಮ್ನಡಿದಿುೋರಿ, ಈಗಲೂ ಸಹ ರ್ನನತ ತ್ಮಾಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮ್ನಡಿಕೂೆಳುುತಿುದೆುೋರ್.ೆ ಅನತದನನಿತ್ 
ಶ್ಕ್ಷಣ ಸೆಂಸೆಾಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್.ಪಿ.ಎಸ್., ಓ.ಪಿ.ಎಸ್., ಸ್ವೆೋೆಂಗಳು ಇಲಿ. ತ್ಮಾ ರೆ್ೋತ್ೃತ್ಿದ್ಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒೆಂದ್ತ 
ಪಿೆಂಚಣಿ ಯೋಜರೆ್ಯನತನ ಕೊಡಿಸತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನಗಬೆೋಕನಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅನತದನನವನತನ 
ನಿೋಡತವುದ್ತ ಮತ್ತು ಹತದುೆಗಳನತನ ಭ್ತಿಾ ಮ್ನಡಿಕೂೆಳುುವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಬೆೋಕನಗಿದ.ೆ ತನವು ಈ 
ವಿಚನರಗಳಿಗೆ ಆದ್ಾತಯೆನತನ ಕೊಟತಿ ನಮಗೆ ತನವು ಬಲ ತ್ತೆಂಬಬೆೋಕನಗಿದೆ. ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ರ್ನವು ಮತೆಂದಿನ 
ಚತರ್ನವಣೆಯನತನ ಎದ್ತರಿಸತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ “ಏನತ ಕೆಲಸ ಮ್ನಡಿದಿುೋರಿ?”್ ಎೆಂದ್ತ ಶ್ಕ್ಷಕರತ 
ನಮಾನತನ ಕೆೋಳುತನುರೆ. ಆದ್ರ,ೆ ಇವತಿುನ ವಾವಸೆಾಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಸನಧಾವನಗದೆೋ ಇರತವೆಂತ್ಹ 
ಇಕೆಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ವಾತಿಯಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಸ್ವಕಿೆ ಹನಕಿಕೊೆಂಡಿದೆುೋವೆ. ಅದ್ರಿೆಂದ್ ಹೂೆರಗೆ ಬರತವುದ್ಕೆೆ ಸನಧಾವನಗತತಿುಲಿ. 
ಇದ್ರಿೆಂದ್ ರ್ನವು ಹೊರಗೆ ಬರಬೆೋಕನದ್ರೆ, ತನವು ನಮಾಲಿರಿಗೂ ಮ್ನಗಾದ್ಶಾಕರನಗಿ ಮತೆಂದನಳನತ್ಿವನತನ 
ವಹಿಸ್ವಕೊೆಂಡತ, ಈ ಸಮಸೆಾಗಳನತನ ಬಗಹೆರಿಸತವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತನವು ಕೆಲಸ ಮ್ನಡಿಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ 
ಪ್ನರರ್ಥಾಸತತಿುದೆುೋರ್.ೆ ನಮಾ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ೆೋತ್ರಕೆೆ ತ್ಮಾ ಅವಶಾಕತೆ ಇದಯೆ್ಕೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ 
ಬಯಸತತಿುದೆುೋರ್ೆ. ಮತೆಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ಗವೆಂತ್ ತ್ಮಗ ೆ ಆಯಸತಾ-ಆರೂೆೋಗಾವನತನ ನಿೋಡಲ್ಲ, ಇನೂನ 
ಹೆಚಿಿನ ಮಟಿದ್ ಯಶಸತಾ ದೂೆರಯೆಲ್ಲ ಎೆಂದ್ತ ಹನರೆೈಸತತಿುದೆುೋರ್.ೆ  

ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ಮ್ನನಾ ಎೆಂ.ಸ್ವ. ರ್ನಣಯಾ, ಡನ||ವಿ.ಎಸ್.ಆಚನಯಾ, 
ಡನ||ಎೆಂ.ಆರ್.ತ್ೆಂಗನ ಮ್ನಜಿ ಸಭನಪತಿಗಳನದ್ ಶ್ರೋ ಬಿ.ಎಲ್.ಶೆಂಕರ್ರವರತ, ಮ್ನನಾ 
ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ, ಶ್ರೋಯತತ್ ಹೆಚ್.ಕ.ೆಪ್ನಟ್ಟೋಲ್ರವರತಗಳು ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ನಿೆಂತ್ರೋೆ, 
ರ್ನವುಗಳು ಒೆಂದ್ತ ಗೆಂಟೆಯನದ್ರೂ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಕೆೋಳುತಿುದೆುವು. ಅವರತ 
ಮ್ನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ು ಶೆೈಲ್ಲ ಆ ರಿೋತಿ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ಈಗ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ಯನರನದ್ರತ ಒಬಬ ಸದ್ಸಾರತ 
ಏರ್ನದ್ರತ ಹೆೋಳಿ ಸಿಲಪ ಛೆೋಡಿಸ್ವದ್ರ,ೆ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ್ಲ್ಲಿರತವ ಸತಮ್ನರತ 10 ಜನ ಸದ್ಸಾರತ ಎದ್ತು ನಿೆಂತ್ತ 
ಬಿಡತತನುರೆ. ಅದೋೆ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ್ಲ್ಲಿರತವ ಯನರನದ್ರತ ಒಬಬ ಸದ್ಸಾರತ ಏರ್ನದ್ರತ ಹೋೆಳಿ 
ಸಿಲಪ ಛೆೋಡಿಸ್ವದ್ರೆ, ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ 10 ಜನ ಸದ್ಸಾರತ ಎದ್ತು ನಿೆಂತ್ತ ಬಿಡತತನುರೆ. ಒಟನಿರಯೆನಗಿ 
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ಸದ್ಸಾರತಗಳು ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಅವಕನಶವರೆ್ನೋ ಕೊಡತವುದಿಲಿ. ಇದ್ನತನ ದ್ಯವಿಟತಿ 
ತ್ಪಿಪಸಬೋೆಕನಗಿದೆ. ಹಿೆಂದ ೆ ಈ ರಿೋತಿ ಇರಲ್ಲಲಿ ಎಲಿ ಸದ್ಸಾರತಗಳಿಗೂ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ 
ಅವಕನಶವಿರತತಿುತ್ತು. ಆ ಕಡಯೆ ಸದ್ಸಾರತ, ಈ ಭನಗದ್ ಸದ್ಸಾರತ ಇಬಬರತ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆೆಂಡತ 
ಕೆೋಳಿಸ್ವಕೂೆಳುುತಿುದ್ುರತ. ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಎಲಿ ಸದ್ಸಾರಿಗೂ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಲತ ಮತಕುವನದ್ ಅವಕನಶವನತನ 
ನಿೋಡಬೆೋಕೆನತನವುದ್ತ ನನನ ಪ್ನರಥಾರ್ೆಯನಗಿದೆ. ಸದ್ಸಾರತ ಏನತ ಹೆೋಳಬೆೋಕೆೆಂದಿದನುರ ೆ ಅದ್ನತನ 
ಹೆೋಳುವೆಂತ್ಹ ಅವಕನಶ ಮತ್ತು ವನತನವರಣವನತನ ತನವು ಕಲ್ಲಪಸ್ವಕೊಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ತ್ಮಾಲ್ಲಿ ಮನವಿ 
ಮ್ನಡಿಕೊೆಂಡತ ತ್ಮಗ ೆ ಮತೊುಮಾ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ಗಳನತನ ಸಲ್ಲಿಸ್ವ ನನನ ಮ್ನತ್ತಗಳನತನ 
ಮತಕನುಯಗೊಳಿಸತತಿುದುೆೋರೆ್.  

ಶ್ರೋ ಪಿ.ಹೆಚ್.ಪೂಜನರ್(ಸಾಳಿೋಯ ಸೆಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೆೋತ್ರ):- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಎಲಿ ಮ್ನನಾ 
ಸದ್ಸಾರತಗಳು ತ್ಮಾ ಗತಣಗನನ ಮ್ನಡಿ ಹೂೆಗಳಿದನುರ.ೆ ಸತಮ್ನರತ 8 ಬನರಿ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ 
ಸದ್ಸಾರನಗಿ ಮತ್ತು ಮೂರರೆ್ಯ ಬನರಿಗ ೆಸಭನಪತಿಗಳನಗಿ ಕನಯಾನಿವಾಹಿಸತವೆಂತ್ಹ ಅವಕನಶ ತ್ಮಗ ೆ
ಒದ್ಗಿ ಬೆಂದಿರತವುದ್ರ ಬಗೆೆ ಎಲಿರೂ ಪರಶೆಂಸೆ ಮ್ನಡಿದನುರೆ. ದನಖ್ಲೆ ನಿಮ್ನಾಣ ಮ್ನಡಿದಿುೋರಿ ಎನತನವ 
ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಮ್ನತ್ತಗಳು ಸಹ ಬೆಂದಿವ.ೆ ದನಖ್ಲೆ ಮ್ನಡಿದ್ವರ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತನವು ನಿೆಂತಿದಿುೋರಿ. ಉತ್ುರ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದ್ ವಾಕಿುಯನಗಿ ರನಜಾ ಮಟಿದ್ಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರನಷರಮಟಿದ್ಲ್ಲಿ ಅರೆ್ೋಕರತ ದನಖ್ಲೆ ಮ್ನಡಿದನುರೆ. 
ರ್ನನತ ಬನಗಲಕೊೋಟೆಯ ನಿವನಸ್ವ ಆಗಿದ್ತು, ತನವು ಸಹ ಬನಗಲಕೊೋಟೆ ಜಿಲೆಿಯವರನಗಿದಿುೋರಿ, ತನವು ಈ 
ಮರ್ೆಯ ಸಭನಪತಿಗಳನಗಿರತವುದ್ಕೆೆ ಇನೂನ ಹೆಚಿಿನ ಸೆಂತೂೆೋಷವನತನ ರ್ನನತ ವಾಕುಪಡಿಸತತಿುದುೆೋರೆ್. 
ಹಿರಿಯರನದ್ ಬನಗಲಕೊೋಟೆ ಜಿಲೆಿಯವರೆೋ ಆಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಮ್ನನಾ ಬಿ.ಡಿ. ಜತಿುಯವರತ ಈ ರನಷರದ್ 
ಉಪ ರನಷರಪತಿಗಳನಗಿ, ನೆಂತ್ರ ಕೆಲವು ಕನಲ ರನಷರಪತಿಗಳನಗಿ ಕನಯಾನಿವಾಹಿಸ್ವರತವುದ್ನತನ ರ್ನನತ ಈ 
ಸದ್ನದ್ ಗಮನಕೆೆ ತ್ರತತಿುದೆುೋರ್ೆ. ಮ್ನನಾ ಎಸ್.ಆರ್.ಕೆಂಠಿಯವರತ ಈ ರನಜಾದ್ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳನಗಿ 
ಕನಯಾನಿವಾಹಿಸ್ವದ್ುರತ, ಅದೆೋ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ತ್ಜ್ಞರನದ್ ಶ್ರೋ ಟ್ಟ.ಎೆಂ.ರ್ನಡಗೌಡರತ ಈ ರನಜಾದ್ 
ಶ್ಕ್ಷಣ ವಾವಸೆಾಯಲ್ಲಿ ಅರೆ್ೋಕ ಸತಧನರಣೆಗಳನತನ ತ್ೆಂದಿದ್ುರತ. ಇವರತಗಳ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತನವು ಕೂಡ 
ರನರನಜಿಸತತಿುರತವುದ್ತ ನಮಾಲಿರಿಗೂ ಅಭಿಮ್ನನದ್ ಸೆಂಗತಿಯನಗಿದೆ. ಇದ್ತ ಕೆೋವಲ ಹೊಗಳಿಕೆಯ 
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ಮ್ನತ್ಲಿ. ಮ್ನನಾ ಲಕ್ಷಮಣ ಸವದಿಯವರತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತತನು, ತನವು 8 ಬನರಿ ಸತ್ತ್ವನಗಿ 
ಆಯ್ಕೆಗೊೆಂಡಿರತವ ಹಿೆಂದಿನ ಗತಟಿನತನ ತಿಳಿಯತವೆಂತ್ಹ ಆಪ್ೆೋಕ್ೆಯನತನ ವಾಕುಪಡಿಸ್ವದ್ುರತ. ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ 
ಸದ್ಸಾರತಗಳು ಸಹ ಇದೋೆ ರಿೋತಿಯ ಭನವರೆ್ಯನತನ ವಾಕುಪಡಿಸ್ವದ್ುರತ.  

ನನಗ ೆ ತಿಳಿದ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋೆಳಬೆೋಕನದ್ರ,ೆ ಸರಳ ಮತ್ತು ಸಜೆನಿಕೆಯ ಮೂತಿಾಯನಗಿರತವ ತ್ಮಗೆ 
ಈ ಗತಣಗಳು ತ್ಮಾ ತನಯಿಯಿೆಂದ್ ಬೆಂದ್ೆಂತ್ಹ ಬಳುವಳಿಯನಗಿದೆ. ಶ್ಕ್ಷಣ ವಾವಸೆಾ ಅಷ್ೆಿೋ ಅಲಿ, 
ಯನವುದೆೋ ಇಲನಖಯೆನಗಿರಲ್ಲ, ಯನವುದೆೋ ವಾವಸೆಾ ಇರಲ್ಲ, ಆ ವಾವಸೆಾಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಪೂಣಾವನಗಿ ನಿಮಾನತನ 
ನಿೋವು ತೂೆಡಗಿಸ್ವಕೊೆಂಡತ ಪರಿಹನರ ಹತಡತಕತವುದ್ತ ಮತ್ತು ಮ್ನನವಿೋಯ ಅೆಂತ್ಃಕರಣದಿೆಂದ್ 
ಸಮಸೆಾಗಳನತನ ಬಗಹೆರಿಸತವೆಂತ್ಹ ಗತಣ ತ್ಮಾಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಗತಣವೋೆ ತ್ಮಾನತನ ಈ ಮಟಿಕೆೆ ತ್ೆಂದ್ತ 
ನಿಲ್ಲಿಸ್ವದ ೆಎೆಂದ್ರೆ ತ್ಪ್ನಪಗಲನರದ್ತ.  

                (ಮತೆಂದ್ತವರಿದಿದೆ)     

 (1091) 21.12.2022  2.10 ಪಿಕೆ:ವಿಕ ೆ

ಶ್ರೋ ಪಿ.ಹೆಚ್. ಪೂಜನರ್ (ಮತೆಂದ್ತ):  

ತ್ಮಾ  ತನಯಿಯವರ ವನತ್ಾಲಾ, ಪಿರೋತಿ, ಮಮತೆ ಕನರಣದಿೆಂದ್ ತನವೂ ಕೂಡ ಜನರ ಬಗೆೆ,  
ಮತ್ದನರರ ಬಗೆೆ ಮಮತ ೆತೊೋರಿಸತತಿುದಿುೋರಿ.  ಪರತಿಯಬಬ ಶ್ಕ್ಷಕನ ಸಮಸೆಾಗಳ ಬಗೆೆ, ಶ್ಕ್ಷಣ ಸೆಂಸೆಾಗಳ 
ಸಮಸೆಾಗಳ ಬಗೆೆ ಆಳವನಗಿ ಅಭನಾಸ ಮ್ನಡಿ ಪರಿಹನರ ಹತಡತಕತವೆಂತ್ಹ ಕಲೆಯನತನ ಕರಗತ್ 
ಮ್ನಡಿಕೊೆಂಡಿದಿುೋರಿ.  ಇದ್ತ ತ್ಮಾ ಚತರ್ನವಣಯೆ ಗತಟನಿಗಿದ ೆ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ರ ೆ ತ್ಪ್ನಪಗಲನರದ್ತ.  
ಕೆೋವಲ ರನಜಕಿೋಯ ವಾವಸಾೆಯಲ್ಲಿರತವೆಂಥವರಿಗ ೆ ಹಿೋಗೆ ನಡದೆ್ತಕೊಳುುವುದ್ಕೆೆ ಸನಧಾವಿಲಿ, ಏಕೆೆಂದ್ರ ೆ
ಅದ್ಕೆೆ ಸೆಂಸನೆರ ಬೆೋಕತ.  ಒಳೆುಯ ಗತಣ, ನಿೋತಿ-ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಇರಬೋೆಕತ. ರನಜಕನರಣ ಇರಲ್ಲ, 
ಸನಮ್ನಜಿಕ ಅಥವನ ಬೆೋರ ೆ ಕ್ೆೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರತ ಮತೆಂದ ೆ ಬರತವುದ್ಕೆೆ ಈ ಅೆಂಶಗಳು ಸಹನಯ 
ಮ್ನಡತತ್ುವೆ.  ಆ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ತನವು ಈ ಸನಾನವನತನ ಅಲೆಂಕರಿಸ್ವದಿುೋರಿ.  ಬರತವೆಂತ್ಹ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ 
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ಇನೂನ ಹೆಚಿಿನ ಸೋೆವೆ ಈ ರನಜಾಕೆೆ ತ್ಮಿಾೆಂದ್ ಆಗಲ್ಲ, ಈ ಸನಾನದ್ ಗೌರವ ಇನೂನ ಹೆಚನಿಗಲ್ಲ ಎೆಂದ್ತ 
ಹೆೋಳಿ, ನನಗ ೆಮ್ನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ಕೂೆಟ್ಟಿದ್ುಕನೆಗಿ ವೆಂದಿಸ್ವ ನನನ ಮ್ನತ್ತಗಳನತನ ಮತಗಿಸತತೆುೋರ್ೆ. 

 ಶ್ರೋ ಎೆಂ. ರ್ನಗರನಜತ(ವಿಧನನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದ್ವರತ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,  
ಹಿರಿಯ ಸದ್ಸಾರನಗಿರತವ ತ್ಮಗೆ, ಅಜನತ್ಶತ್ತರ ಆಗಿರತವ ತ್ಮಗೆ, ರ್ನರೆ್ೂಬಬ ಕಿರಿಯ ಸದ್ಸಾರ್ನಗಿ, 
ಹೊಸ ಸದ್ಸಾರ್ನಗಿ ತ್ತೆಂಬತ ಹೃದ್ಯದ್ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ ಸಲ್ಲಿಸತವುದ್ಕೆೆ ಇಷಿಪಡತತೆುೋರ್.ೆ  ಅದೆೋರಿೋತಿ, 
ಇೆಂದಿನವರಗೆ ೆ ಆ ಪಿೋಠದ್ಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ತ ಎಲಿರಿಗೂ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ಕೊಟಿೆಂಥ, ನಮಾೆಂಥ 
ಯತವಕರಿಗೂ ಅವಕನಶ ಕೊಟಿೆಂಥ ಮ್ನನಾ ಮಲನೆಪೂರ ೆ ಸನಹೆೋಬರಿಗೂ ರ್ನನತ ಧನಾವನದ್ಗಳನತನ 
ಅಪಿಾಸತತೆುೋರ್.ೆ  ತನವು ಗೆಂಡತಮಟ್ಟಿದ್ ರ್ನಡತ ಹತಬಬಳಿುಯಿೆಂದ್ ಬೆಂದ್ವರನಗಿದ್ುರೂ ಕೂಡ,  ಉತ್ುರ 
ಕರ್ನಾಟಕದ್ ಹೆಮಾಯ ಸತಪತತ್ರರನಗಿ, ೮ ಬನರಿ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿ, ೩ ಬನರಿ ಸಭನಪತಿಗಳನಗಿ ಪರಿಷತಿುನ 
ಸೋೆವೆ ಮ್ನಡತತಿುರತವೆಂತ್ಹ, ರ್ನಡಿನ ಸೋೆವೆ ಮ್ನಡತತಿುರತವೆಂತ್ಹ ತ್ಮಗೆ ನನನ ಮತ್ತು ನಮಾ ಪಕ್ಷದ್ 
ವತಿಯಿೆಂದ್ ತ್ತೆಂಬತ ಹೃದ್ಯದ್ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ ಸಲ್ಲಿಸತತೆುೋರೆ್.  ತನವು ಶ್ಕ್ಷಣ ಕ್ೋೆತ್ರದಿೆಂದ್ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿ 
ಬೆಂದಿದ್ುರೂ, ಬೆೋರ ೆ ಬೋೆರ ೆ ಖನತೆಯನತನ ನಿಭನಯಿಸ್ವ ನಿಮಾದೆೋ ಆದ್ ಛನಪತ ಮೂಡಿಸ್ವದಿುೋರಿ.  ಕನನಡ 
ರ್ನಡತ ಕೆಂಡೆಂಥ ಅತ್ತಾತ್ುಮ ಸೆಂಸದಿೋಯ ಪಟತವನಗಿರತವ ತ್ಮಗೆ ಕನನಡಿಗರ ಪರವನಗಿ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ 
ಸಲ್ಲಿಸಬಯಸತತೆುೋರೆ್.  ಯನರತ ಬೆೋಕನದ್ರೂ ರನಜಕನರಣಿಗಳನಗಬಹತದ್ತ.  ಆದ್ರೆ ಎಲಿರೂ ಉತ್ುಮ 
ಸೆಂಸದಿೋಯ ಪಟತಗಳನಗಬೆೋಕನದ್ರ ೆ ತ್ತೆಂಬನ ಕಷಿ ಎನತನವುದ್ನತನ ತ್ಮಾನತನ ರೆ್ೂೋಡಿ 
ತಿಳಿದ್ತಕೂೆೆಂಡಿದುೆೋರೆ್.  ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಗಳಿೆಂದ್ ಅಥವನ ಸಿತ್ೆಂತ್ರವನಗಿ ಚತರ್ನವಣೆಗೆ ನಿೆಂತ್ರೂ ತನವು ಗೆದ್ತು 
ಬರತತಿುೋರಿ; ಅದೆೋರಿೋತಿ ೮ ಬನರಿ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿ ಬೆಂದಿದಿುೋರಿ ಎೆಂದ್ರೆ ಆ ದನರಿ ನಮಾಲಿರಿಗೂ 
ಆದ್ಶಾಪ್ನರಯವನಗಿದೆ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಇಷಿಪಡತತೆುೋರ್.ೆ  ಇದ್ತ ಮತೆಂದಿನ ಪಿೋಳಿಗೆಯವರಿಗೂ 
ಆದ್ಶಾಪ್ನರಯವನಗತತ್ುದೆ.  ಇೆಂತ್ಹದೊೆಂದ್ತ ವಾಕಿುತ್ಿ ಮ್ನನಾ ಬಸವರನಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ಸನಹೆೋಬರಿಗೆ ಇದೆ 
ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಇಷಿಪಡತತೆುೋರ್.ೆ   ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರನದ್ ರವಿಕತಮ್ನರ್ರವರತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತತನು 
ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳ ಬಗೆೆಯೂ ಗಮನಹರಿಸಬೆೋಕತ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ರತ.  ರ್ನನೂ ಕೂಡ ಈ ಭನಗದ್ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಸೆಂಸೆಾಗಳ ಸೆಂಪಕಾ ಹೂೆೆಂದಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಅವುಗಳ ಸಮಸೆಾಗಳನತನ  ತಿಳಿದ್ತಕೂೆೆಂಡಿದುೆೋರ್.ೆ  ಬೆಳಗನವಿ 
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ಭನಗದ್ಲ್ಲಿರತವ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸೆಂಸೆಾಗಳ ಸಮಸೆಾಗಳ ಬಗೆೆ,  ಶ್ಕ್ಷಕರ ಸಮಸೆಾಗಳ ಬಗೆೆ  ಅಥವನ ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳ 
ಸಮಸೆಾ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾಯನದನಗ ಅದ್ಕೂೆೆೋಸೆರ ಹೆಚತಿ ಕನಲನವಕನಶ ಕೂೆಡಬೋೆಕತ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ 
ಇಷಿಪಡತತುೆೋರೆ್.  ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕದ್ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕೊರತೆಗಳೋೆನಿವೆ ಅವುಗಳ potential ಅನತನ 
enlist ಮ್ನಡತವ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ನಿೋವು ನಮಗೆ ಅೆಂದ್ರೆ, ಅವರತ ಯತವಕರಿರಲ್ಲ ಅಥವನ ಹಿರಿಯರಿರಲ್ಲ 
ಹೆಚತಿ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಲತ ಸಮಯವನತನ ನಿೋಡಬೆೋಕತ ಎನತನವ ಮನವಿಯನತನ ಮ್ನಡಬಯಸತತೆುೋರೆ್.  ತನವು 
೮ ಬನರಿ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿ, ೩ ಬನರಿ ಸಭನಪತಿಗಳನಗಿ ಹಲವನರತ ಯತವಕರನತನ ಬಳೆೆಸ್ವರತವುದ್ತ ನಮಾ ಕಣಿಣನ 
ಮತೆಂದಿದ.ೆ  ಮ್ನನಾ ಪತಟಿಣಣನವರತ ಮತ್ತು ಮ್ನನಾ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರವರತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತತನು, ನಮಾ 
ಗತರತಗಳು ಮ್ನನಾ ಹೂೆರಟ್ಟಿಯವರತ ಎನತನವ ಮ್ನತ್ನತನ ಹೆೋಳಿದ್ರತ.  ನಮಗೆ ಬಹಳ 
ಸೆಂತೂೆೋಷವನಗತತ್ುದೆ.  ರ್ನವು ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ಲ್ಲಿದ್ುರೂ,  ಇವತ್ತು ತ್ಮಾ ಅಧಾಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 
ರಚರ್ನತ್ಾಕವನಗಿ, ಸೆಂವಿಧನನಬದ್ಿವನಗಿ, ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ್ಲ್ಲಿರತವ ರ್ನವುಗಳು ಮ್ನಡತವೆಂತ್ಹ ಟ್ಟೋಕೆ-
ಟ್ಟಪಪಣಿಗಳನತನ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ್ ಸದ್ಸಾರತ ಸಹಿಸ್ವಕೂೆಳುುವ ಹನಗೆ ಸೂಚರೆ್ ನಿೋಡಿ  ನಮಾ 
ಅಭಿಪ್ನರಯಗಳನತನ ಮೆಂಡಿಸಲತ ಅನತವು ಮ್ನಡಿಕೊಟ್ಟಿದುೆೋಯನದ್ರೆ ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಪರಿಷತಿುನಲ್ಲಿ 
ನಡಯೆತವೆಂತ್ಹ ಚಚಾೆಗಳು ಬೋೆರೆಯವರ ಗಮನಸೆಳೆಯತವೆಂಥದನುಗತತ್ುದೆ.  ಮೋಲಾರ್,ೆ ಚಿೆಂತ್ಕರ 
ಚನವಡಿ, ಹಿರಿಯರ ಮರ್ೆಯಲ್ಲಿರತವ ರ್ನವು ಕಿರಿಯರತ ನಿಮಾ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ ಪರಿಪ್ನಲರೆ್ ಮ್ನಡತತೆುೋವೆ. 
ತನವು ಹನಕಿ ಕೊಟ್ಟಿರತವ ಆದ್ಶಾಗಳನತನ ಮೈಗೂಡಿಸ್ವಕೂೆೆಂಡತ ಕೆಲಸ ಮ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಪ್ನರಮ್ನಣಿಕವನಗಿ 
ಪರಯತ್ನ ಮ್ನಡತತುೆೋವೆ ಎೆಂದ್ತ ಎಲನಿ ಯತವಕರ ಪರವನಗಿ ನಿಮಾ ಮತೆಂದೆ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಇಷಿಪಡತತೆುೋರ್.ೆ  
ಅವಕನಶಗಳನತನ ಕೂೆಟನಿಗ ರ್ನವು ಸೆಂವಿಧನನಬದ್ಿ ಚೌಕಟ್ಟಿರ್ೊಳಗೆ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವೆಂಥದ್ತು ಒೆಂದ್ತ 
ಕಡಯೆನದ್ರೆ, ನಮಾ ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿರತವ ಪರಜನತ್ೆಂತ್ರ ವಾವಸೆಾಯನತನ ಸದ್ೃಢಗೊಳಿಸತವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 
ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವ ವಾವಸೆಾಗೊೋಸೆರ, ಅದ್ಕೆೆ ಪೂರಕವನಗಿ ಕೆಲಸ ಮ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಸದನವಕನಶವನತನ ರನಜಾದ್ 
ಜನತ ೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.  ಇೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ನಮಾ ಪಕ್ಷಗಳು ಯನವುದೆೋ ಆಗಿದ್ುರೂ, ನಮಾ 
ಐಡಿಯನಲಜಿಗಳನತನ ಪರತಿಪ್ನದ್ರೆ್ ಮ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಈ ಒೆಂದ್ತ ವೆೋದಿಕೆಯನತನ ಉಪಯೋಗಿಸತತೆುೋವೆ.  
ಅದ್ಕೆೆ ನಿಮಾ ಆಶ್ೋವನಾದ್ ಬೆೋಕತ ಎೆಂದ್ತ ಹೋೆಳಬಯಸತತೆುೋರೆ್.  ಈ ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ, ಈ ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ 
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ನಡಯೆತತಿುರತವ ಪರಸತುತ್ ವಿಚನರಗಳನತನ ರೆ್ೂೋಡಿದನಗ, ಭನಷ್ಯೆ ವಿಚನರಗಳು, ಧಮಾಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಿ 
ವಿಚನರಗಳು ಅಧೊೋಗತಿಗ ೆ ಹೊೋಗತತಿುರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಅದ್ನತನ ಸರಿದನರಿಗೆ ತ್ರತವ ಕೆಲಸ ಮ್ನಡಲತ 
ರ್ನವಲೆಿರೂ ಪರಯತ್ನ ಮ್ನಡಬೋೆಕತ.  ಇದ್ಕೊೆೋಸೆರವೋೆ ನಮಗೆ ಅವಕನಶ ಸ್ವಕಿೆದ ೆ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ 
ಇಷಿಪಡತತುೆೋರೆ್.  ಜನತಿ, ಭನಷ್,ೆ ಮತ್ವನತನ ಮಿೋರಿ ೮ ಬನರಿ ಗೆಲಿಬೆೋಕತ ಎೆಂದ್ರೆ ಅದೆೋ ನಿಮಾ ಸ್ವೋಕೆರೋರ್್ 
ಎೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸ್ವದೆುೋರ್ೆ.  ಆ ಪಿೋಠದ್ಲ್ಲಿ ಕತಳಿತಿರತವ ನಿೋವು ನಮಗೆ ಆದ್ಶಾವನಗಿದಿುೋರಿ.  
ಅಜನತ್ಶತ್ತರ ಆಗಿರತವೆಂತ್ಹ ನಿಮಾ ನಡಯೆನತನ ಹಿೆಂಬನಲ್ಲಸತತೆುೋವ ೆಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಇಷಿಪಡತತೆುೋರೆ್. 
ಈ ಸೆಂವಿಧನನದ್ ಆಶಯಗಳಿಗೆ ಬೆಲ ೆ ಕೂೆಡತವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ, ಪರಜನಪರಭ್ತತ್ಿವನತನ ಸದ್ೃಢಗೊಳಿಸತವ 
ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೆೆಂಗಳೂರತ ಅಥವನ ಬಳೆಗನವಿಯಲ್ಲಿರತವ ಅಸಮತೂೆೋಲನವನತನ ಸರಿಪಡಿಸತವ 
ದಿಸಯೆಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮ್ನಡತವೆಂತ್ಹ ಅವಕನಶವನತನ ಕೊಡಬೋೆಕತ.  ರ್ನವೋೆರ್ನದ್ರೂ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿದನಗ 
ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ್ವರತ ಅದ್ನತನ ಕೆೋಳಬೋೆಕತ ಎೆಂದ್ತ ತನವು ಸೂಚರೆ್ ಕೂೆಡಬೆೋಕನಗತತ್ುದ.ೆ  ಉತ್ುರ 
ಕರ್ನಾಟಕದ್ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿರತವ ಸಮಸೆಾಗಳ ಬಗೆೆ ಹಚೆತಿ ಒತ್ತು ಕೊಟತಿ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ್ವರತ ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ಗಮನಹರಿಸಬೆೋಕತ.  ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತನವು ಅವರಿಗೆ ಸೂಚರೆ್ಗಳನತನ 
ನಿೋಡಬೆೋಕತ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಇಷಿಪಡತತೆುೋರೆ್. ವಿಧನನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ೨೫ ಜನ, ಸಾಳಿೋಯ ಸೆಂಸೆಾಗಳಿೆಂದ್ 
೨೫ ಜನ, ಪದ್ವಿೋಧರ ಕ್ೋೆತ್ರದಿೆಂದ್ ೭ ಜನ, ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೋತ್ರದಿೆಂದ್ ೭ ಜನ, ರನಜಾಪ್ನಲರ ಮೂಲಕ ೧೧ ಜನ 
ರೆ್ೋಮಕವನಗಿ ಬರತತನುರೆ.  ಎಲನಿ ವಗಾಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲನಿ ಕ್ೆೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮ್ನಡತವೆಂತ್ಹ 
ನಿಪತಣರನಗಿರತವ ಹಲವನರತ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿ ಬರತತನುರ.ೆ   ವಿಧನನಸಭೆಯಲ್ಲಿ  ನಡದೆ್ 
ವಿಚನರಗಳನತನ ಮರತಚಿೆಂತ್ರೆ್ ಮ್ನಡಿ, ಮರತ ಚಚಾೆ ಮ್ನಡಿ ಇನೂನ ಅದ್ಕೆೆ ಹೆಚತಿ ಬೆಳಕತ ಚೆಲತಿವೆಂತ್ಹ 
ಕೆಲಸ ಹನಗೂ ವಿಧೋೆಯಕಗಳಿಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಿೆಂತೆ ಬೆಳಕತ ಚೆಲತಿವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸ ಆಗತತ್ುದ.ೆ  ಬಡವರತ, 
ಎಸ್.ಸ್ವ, ಎಸ್.ಟ್ಟ., ಓಬಿಸ್ವ ಮತ್ತು ಶೆ್ೋಷಿತ್ ವಗಾದ್ವರಿದ್ುರೆ ಅವರ ಪರವನಗಿರತವ ಕನನೂನತಗಳನತನ 
ತ್ರತವ ಕೆಲಸದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಕೆೈಜೂೆೋಡಿಸತವುದ್ಕೆೆ ಪರಯತ್ನವನತನ ಮ್ನಡತತೆುೋವೆ.  ತನವು ಸಭನಧಾಕ್ಷರನಗಿ 
ನಮಗೆ ಮ್ನಗಾದ್ಶಾನ ಮ್ನಡತವುದನದ್ರೆ, ರ್ನವು ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿ ಕೂಡ ನಮಾ ಪಕ್ಷದ್ ಐಡಿಯನಲಜಿ 
ಏನಿದ,ೆ ಧವನಿ ಇಲಿದಿರತವವರಿಗ ೆಧವನಿ ಆಗತವೆಂತ್ಹ, ಬಡವರ ಪರವನಗಿ ಆಡಳಿತ್ ಕೊಡತವ, ಜನತಿ, ಭನಷ್ ೆ
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ಈ ಎಲಿವನತನ ಮಿೋರಿ ಕರ್ನಾಟಕಕೆೆ ಗೌರವ ಕೊಡತವೆಂತ್ಹ ಆರೂವರೆ ಕೂೆೋಟ್ಟ ಕನನಡಿಗರ ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ 
ಎಲಿರೂ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಪರಯತ್ನ ಮ್ನಡತತೆುೋವೆ.  ಈಗ ನಡಯೆತತಿುರತವ ಗಡಿ ಸಮಸೆಾಯ ವಿಚನರ 
ಬೆಂದನಗ ಕೂಡ, ರ್ನವಲೆಿರೂ ಸಹ ಒೆಂದನಗಿ ಕೆಲಸ ಮ್ನಡಬೋೆಕತ, ಈ ರ್ನಡಿನ ಒೆಂದಿೆಂಚತ ಜನಗವನತನ 
ಯನರಿಗೂ ಕೊಡತವುದಿಲಿ ಎನತನವ ನಿಣಾಯ ಕೆೈಗೂೆಳುಬೆೋಕತ; ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲಿರೂ ಕೆಲಸ ಮ್ನಡಬೋೆಕತ.  
ಈ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲೂಿ ತನವು ಮ್ನಗಾದ್ಶಾನ ಕೊಡಬೋೆಕತ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಇಷಿಪಡತತೆುೋರೆ್.   
ವಿಶೆೋಷವನಗಿ, ಈ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿರತವ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸೆಂಸೆಾಗಳ ಸಮಸೆಾಗಳನತನ ನಿವನರಿಸತವಲ್ಲಿ ಹೆಚತಿ ಒತ್ತು 
ಕೊಡತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸ ಮ್ನಡಬೆೋಕತ.  ಅವರ ಸಮಸಾೆಗಳಿಗ ೆಸೆಂಬೆಂಧಪಟಿೆಂತ ೆರನಜಾದ್ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ್ 
ಜೊತೆಗೆ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿ ಸಮಸೆಾಗಳ ಪರಿಹನರ ಕಲ್ಲಪಸತವ ಕೆಲಸ ಮ್ನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಮನವಿ ಮ್ನಡತತೆುೋರೆ್.  
ತನವು ಹನಕಿ ಕೊಟ್ಟಿರತವ ದನರಿಯಲ್ಲಿ, ತನವು ನಡದೆ್ ದನರಿಯಲ್ಲಿ ರ್ನವು ನಡಯೆತತೆುೋವೆ ಎೆಂದ್ತ ಮ್ನತ್ತ 
ಕೊಡತತುೆೋವೆ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತನು ನನನ ಮ್ನತ್ತಗಳನತನ ಮತಗಿಸತತುೆೋರೆ್. 

 ಶ್ರೋ ನಿರನಣಿ ಹಣಮೆಂತ್ ರತದ್ರಪಪ (ಪದ್ವಿೋಧರ ಕ್ೆೋತ್ರ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ತನವು 
ಮೂರತ ಬನರಿ ಸಭನಪತಿಗಳನಗಿ, ೮ ಬನರಿ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೋತ್ರದಿೆಂದ್ 
ಆಯ್ಕೆಯನಗಿರತವೆಂಥದ್ತು ಬಹತಶಃ ಇತಿಹನಸವನಗಿದೆ ಎನತನವ ಮ್ನತ್ನತನ ಈ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಹೋೆಳುವುದ್ಕೆೆ 
ಇಷಿಪಡತತುೆೋರೆ್.  ಜನಗತಿಕ ಮಟಿದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನವಲೆಿರೂ ವಿಚನರ ಮ್ನಡಿದ್ರೆ, ಒೆಂದ್ತ ದಿವಸವೂ ಗನಾಪ್ 
ಇಲಿದೆೋ, ಸತ್ತ್ವನಗಿ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿರತವೆಂಥದ್ತು ವಿಶಿದನಖ್ಲಯೆನಗಿದೆ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ 
ಇಷಿಪಡತತುೆೋರೆ್. ತನವು ೩ರೆ್ೋ ಸಲ ಸಭನಪತಿಗಳನಗಿ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿರತವೆಂಥದ್ತು ವಿಶೆೋಷವನಗಿ ನಮಾಲಿರಿಗೆ 
ಹೆಮಾಯನತನ ತ್ರತತ್ುದೆ.  ತನವು ೪೨ ವಷಾಗಳಿಗಿೆಂತ್ ಹೆಚತಿ ಕನಲ ಈ ಸದ್ನದ್ ಸದ್ಸಾರನಗಿ, ಅರೆ್ೋಕ 
ಜವನಬನುರಿಗಳನತನ ನಿವಾಹಿಸ್ವದಿುೋರಿ.  ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ತ್ಮಾನತನ ಸದ್ನದ್ “ಪಿತನಮಹ ಭಿೋಷಾ”್ ಎೆಂದ್ತ ಕರದೆ್ರ ೆ
ಅತಿಶಯೋಕಿುಯನಗಲನರದ್ತ ಎೆಂದ್ತ ಈ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಬಯಸತತೆುೋರೆ್. 

                (ಮತೆಂದ್ತ . . .) 
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(೧೦೯೨) ೨೧-೧೨-೨೦೨೨ ೨.೨೦ ಡಿಎಸ-ಬಿಎನ್ಎಸ್ 

ಶ್ರೋ ನಿರನಣಿ ಹಣಮೆಂತ್ ರತದ್ರಪಪ (ಮತೆಂದ್ತ):- 

ತ್ಮಾ ಬಗೆೆ ಸನಕಷತಿ ವಿಚನರಗಳನತನ ಈಗನಗಲೆೋ ಹಿರಿಯರತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿದನುರೆ. ತ್ಮಾ ಬಗೆೆ ಈ ಸದ್ನಕೆೆ 
ಪರಿಚಯ ಮ್ನಡಿಕೂೆಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ರೆ, ಸೂಯಾ-ಚೆಂದ್ರರನತನ ಪರಿಚಯಿಸ್ವದ್ೆಂತನಗತತ್ುದೆ ಎನತನವೆಂತ್ಹ 
ಭನವರೆ್ ನನನಲ್ಲಿ ಬರತತಿುದೆ.  ನಮಾಲಿರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮಾ ಆಡಳಿತ್ ಶೆೈಲ್ಲಯನಗಿರಬಹತದ್ತ, ತನವು ನಡದೆ್ತ 
ಬೆಂದ್ ದನರಿಯನಗಿರಬಹತದ್ತ, ಎಲಿರಿಗೂ ಅನತಕರಣಿೋಯ ಎನತನವ ಮ್ನತ್ನತನ ರ್ನನತ ಈ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಬಯಸತತಿುದೆುೋರ್ೆ.  ಈ ರನಜಕಿೋಯ ವಾವಸೆಾಯ ಜೊತೆಗೆ ಸನವಾಜನಿಕ ಬದ್ತಕಿನಲ್ಲಿ ತನವು 
ಮ್ನಡಿರತವೆಂತ್ಹ ಎರಡತ ವಿಷಯಗಳನತನ ರೆ್ನಪಿಸ್ವಕೊಳುುವುದ್ಕೆೆ ಪರಯತ್ನ ಮ್ನಡತತಿುದೆುೋರ್.ೆ್ ್ “ಅವಿ”್
ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಚನರಿಟಬಲ್ ಇನ್ಸ್ವಿಟೂಾರ್್ನತನ ಹತಟ್ಟಿ ಹನಕತವುದ್ರ ಮತಖನೆಂತ್ರ ತನಯಿಯ ರೆ್ನಪನತನ 
ಮ್ನಡಿಕೊೆಂಡತ ಅವರ ಹಸೆರತ ಅಜರನಮರವನಗತವೆಂತ್ಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸನವಾಜನಿಕ ಬದ್ತಕಿನಲ್ಲಿ ಅರೆ್ೋಕ 
ಕೆಲಸ ಕನಯಾಗಳನತನ ಮ್ನಡಿ ತನವು ಮ್ನದ್ರಿಯನಗಿದಿುೋರಿ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಮ್ನತ್ನತನ ಈ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಬಯಸತತಿುದೆುೋರ್ೆ.  ರನಜಕಿೋಯ ಚಟತವಟ್ಟಕೆಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅರೆ್ೋಕ 
ಕನಯಾಕರಮಗಳನತನ ಕೊಡತವುದ್ರ ಮತಖನೆಂತ್ರ ಬಡವರಿಗೆ, ದಿೋನದ್ಲ್ಲತ್ರಿಗೆ ಆ ಸೆಂಸೆಾಯ ಮತಖನೆಂತ್ರ 
ಸನಕಷತಿ ಸಹನಯ ಆಗಿದ ೆ ಎನತನವುದ್ನತನ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಬಯಸತತಿುದುೆೋರೆ್.  ತನವು ಮ್ನಗಾದ್ಶಾಕರತ 
ಎನತನವುದ್ಕೆೆ ಉದನಹರಣ ೆ ಏರೆ್ೆಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಸಕನಾರಿ ಶನಲೆಯನತನ ಕಟಿಬೋೆಕೆನತನವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತ್ಮಾ 
ಸಿೆಂತ್ ೮ ಎಕರ ೆ ಜಮಿೋನನತನ, ಅವತಿುನ ದಿವಸ ಸತ ಮ್ನರತ ಎರಡತ ಕೊೋಟ್ಟ ರೂಪ್ನಯಿಗಳಿಗಿೆಂತ್ ಹೆಚತಿ 
ಬೆಲ ೆ ಬನಳುವೆಂತ್ಹ ಜಮಿೋನನತನ ಸಕನಾರಕೆೆ ಭ್ೂದನನವನತನ ಕೂೆಡತವುದ್ರ ಮತಖನೆಂತ್ರ ಅಲ್ಲಿ 
ವಾವಸ್ವಾತ್ವನಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸೆಂಸೆಾಯನತನ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸ್ವರತವೆಂತ್ಹ ಕಿೋತಿಾ ತ್ಮಾದ್ತ ಎನತನವ 
ಮ್ನತ್ನತನ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಬಯಸತತಿುದೆುೋರ್ೆ.  ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಜನರಿಗ ೆ ಗೊತಿುರತವುದಿಲಿ.  ಅದ್ತ ಸಕನಾರಿ 
ಶನಲೆಯನಗಿದ್ುರೂ ಕೂಡ ಬಸವರನಜ ಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪ ಹೊರಟ್ಟಿಯವರ ಶನಲ ೆ ಎನತನವ ರ್ನಮಕರಣದಿೆಂದ್ 
ಇವತ್ತು ಮತಧೊೋಳ ಪಟಿಣದ್ಲ್ಲಿರತವೆಂಥವರತ, ಬನಗಲಕೊೋಟೆ ಜಿಲನಿ ಕೆೋೆಂದ್ರದ್ಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ 
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ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳು ಗನರಮಿೋಣ ಮಟಿಕೆೆ ಬೆಂದ್ತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಪಡದೆ್ತಕೂೆಳುುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ಕ್ಷಣದ್ ಮ್ೌಲಾಗಳು ಅಲ್ಲಿ 
ಇವೆ. ಮ್ೌಲನಾಧನರಿತ್ವನಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಶ್ಕ್ಷಣದ್ ವಾವಸೆಾಯನತನ ರೆ್ೂೋಡಿದ್ರ ೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಯನವುದನದ್ರೂ ಸಕನಾರಿ ಶನಲ ೆಇದ್ುರ ೆಅದ್ತ ಬಸವರನಜ ಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪ ಹೂೆರಟ್ಟಿಯವರ ಶನಲೆ ಎನತನವ 
ಮ್ನತ್ನತನ ಈ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಬಯಸತತಿುದೆುೋರ್ೆ.  ಆ ಒೆಂದ್ತ ಶನಲೆಯನತನ ರೆ್ೂೋಡಿ ರ್ನನತ 
ಕೂಡ ಈ ರಿೋತಿಯ ಶನಲ ೆ ಕಟಿಬೆೋಕೆನತನವ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಮಾ ಸಹೊೋದ್ರಿ  ಹೆೋಳಿದನಗ ಒೆಂದ್ತ 
ಪ್ನಲ್ಲಟೆಕಿನಕ್ ಕನಲೋೆಜತ, ಪಿ.ಯತ. ಕನಲೋೆಜತ, ಸೆಂಯತಕು ಪಿ.ಯತ.ಕನಲೋೆಜತ, ಪ್ನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು 
ಪ್ೌರಢಶನಲ ೆಒೆಂದೋೆ ಕನಾೆಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಟಿಲತ ಭ್ೂಮಿಯನತನ ದನನ ಮ್ನಡಿ ಕೂೆಟತಿ ಶನಲೆಯನತನ ಕಟ್ಟಿದನಗ 
ಈ ಸಕನಾರಿ ಶನಲೆಯ ಉದನಾಟರೆ್ಗ ೆ ಯನರನತನ ಕರಯೆಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಯೋಚರೆ್ ಮ್ನಡಿದನಗ,  ತ್ಮಾ 
ಮ್ನಗಾದ್ಶಾನದ್ಲ್ಲಿ ಶನಲಯೆನತನ ಕಟ್ಟಿದನಗ ತನವು ಬೆಂದ್ತ ಶನಲಯೆ ಉದನಾಟರೆ್ಯನತನ ಮ್ನಡಿ 
ಕೊಟ್ಟಿದಿುೋರಿ. ಅದ್ಕೆೆ ರ್ನನತ ಮತೂೆುಮಾ ತ್ಮಗೆ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ಗಳನತನ ಸಲ್ಲಿಸತವುದ್ಕೆೆ ಬಯಸತತಿುದೆುೋರ್ೆ.  
ರ್ನವು ಎಷತಿ ವೆೋಗವನಗಿ  ಹೊೋದ್ರೂ ಕೂಡ ತನವು ಎಡಹಳಿುಯಲ್ಲಿ ಮ್ನಡಿರತವ ಪ್ೌರಢಶನಲ,ೆ ಕನಲೋೆಜನತನ 
ಮತಟತಿವುದ್ಕೆೆ ನಮಿಾೆಂದ್ ಸನಧಾವನಗತತಿುಲಿ ಎನತನವ ಮ್ನತ್ನತನ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ  ಬಯಸತತಿುದೆುೋರ್ೆ.  ಇದ್ನತನ 
ಏಕೆ ರೆ್ನಪಿಸತತಿುದೆುೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ, ನಮಾ ಎಲನಿ ಶನಸಕರತ ಒೆಂದೂೆೆಂದ್ತ ಸಕನಾರಿ ಶನಲೆಯನತನ ಈ 
ರಿೋತಿಯನಗಿ ತೆಗೆದ್ತಕೊೆಂಡತ ಉತ್ುಮ ಶ್ಕ್ಷಣ ಕೂೆಡತವೆಂತ್ಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ  ಎಲಿರೂ ಮತೆಂದ ೆಬರಬೆೋಕೆನತನವ 
ಮ್ನತ್ನತನ ಈ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಬಯಸತತಿುದೆುೋರ್ೆ.  ರ್ನವಲೆಿರೂ ಯತವಕರತ ಹೊಸಬರತ 
ಬೆಂದಿದೆುೋವೆ.   ಬಹಳ ಜನ ಹಿರಿಯರತ ಬಹಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತತನುರೆ, ನಮಗೆೋನೂ 
ಸಮಯ ಸ್ವಗತತಿುಲಿ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ರೆ್ೂೋವು ನಮಗೆಲಿರಿಗೂ ಇದೆ.  ದ್ಯವಿಟತಿ ಬರತವೆಂತ್ಹ 
ದಿನಮ್ನನಗಳಲ್ಲಿ ಹೂೆಸದನಗಿ ಬೆಂದ್ೆಂಥವರಿಗ,ೆ ನಮಾೆಂಥ ಯತವಕರಿಗ ೆಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ನಮಾ ವಿಚನರಗಳನತನ 
ಪರಸನುಪ ಮ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಹೆಚತಿ ಅವಕನಶವನತನ ತನವು ಕಲ್ಲಪಸ್ವಕೂೆಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಈ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಬಯಸತತಿುದೆುೋರ್ೆ.  ತನವು  ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೋ ತ್ರ ಮತ್ತು ಪದ್ವಿೋಧರರ ಕ್ೆೋತ್ರದ್ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಗತಿಗ ೆ
ಸನಕಷತಿ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಶರಮವನತನ ವಹಿಸ್ವದಿುೋರಿ.  ಬರತ್ಕೆೆಂಥ ದಿನಮ್ನನಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಮಾ ಸೋೆವೆ ಇನನಷತಿ 
ಹೆಚನಿಗಲ್ಲ ಎನತನವ ಆಶಯವನತನ ವಾಕುಪಡಿಸತತೆುೋವೆ. ತ್ಮಾ ಗೆಲತವಿಗೆ  ಏನತ ಕನರಣ ಎೆಂದ್ತ 
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ತಿಳಿದ್ತಕೂೆಳುಬೆೋಕೆನತನವ ಆಸ ೆಇದೆ.  ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಗೆಲತವಿಗ ೆಕೆಂಡತಕೊೆಂಡಿರತವುದೆೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ, ಹಿರಿಯರತ 
ಒೆಂದ್ತ ಮ್ನತ್ನತನ ಹೆೋಳುತನುರೆ,್ “ಸಹರೆ್ ನಿನನದನದ್ರ ೆ ಸಕಲವೂ ನಿನನದೆೋ, ವಿನಯ ನಿನನದನದ್ರೆ 
ವಿಜಯವೂ ನಿನನದೆೋ”್ ಎನನತ್ಕೆೆಂಥ ಮ್ನತ್ನತನ ತನವು ಅಳವಡಿಸ್ವಕೂೆೆಂಡಿದಿುೋರಿ ಎೆಂದ್ತ ರ್ನನತ 
ಭನವಿಸ್ವಕೊೆಂಡಿದುೆೋರೆ್. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ  ತ್ಮಾ ಬದ್ತಕತ ಬರತ್ಕೆೆಂಥ ದಿನಮ್ನನಗಳಲ್ಲಿ ಇನನಷತಿ ಹೆಚಿಿನ 
ಹತದೆುಗಳು ತ್ಮಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಭ್ಗವೆಂತ್ ತ್ಮಗ ೆ ಆಯತರನರೂೆೋಗಾ ಭನಗಾ, ಸಕಲ ಸೆಂಪತ್ುನತನ ಕೊಟತಿ 
ಕನಪ್ನಡಲ್ಲ ಎೆಂದ್ತ ಈ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಪ್ನರಥಾರ್ೆ ಮ್ನಡಿಕೂೆಳುುತೆುೋರ್ೆ.  ಹಿರಿಯರನಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಮ್ನನಾ 
ರರ್ುರ್ನಥ ರನವ್ ಮಲನೆಪೂರಯೆವರತ ಬಹಳ ಉತ್ುಮವನಗಿ   ಎೆಂಟತ ತಿೆಂಗಳ ಕನಲ  ಸಭನಪತಿಗಳನಗಿ 
ಆಡಳಿತ್ ನಡಸೆ್ವ ಅರೆ್ೋಕ ಸೋೆವೆಯನತನ ಮ್ನಡಿದನುರ.ೆ  ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ  
ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸತತೆುೋರ್ೆ. ತನವು ಅವಕನಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ುಕನೆಗಿ ಮತೂೆುಮಾ ಎಲಿರಿಗೂ ನಮಸೆರಿಸ್ವ ನನನ 
ಮ್ನತ್ತಗಳನತನ ಮತಗಿಸತತೆುೋರ್ೆ, ಧನಾವನದ್ಗಳು. 

 ಶ್ರೋ ಸಲ್ಲೋೆಂ ಅಹಮದ(ಸಾಳಿೋಯ ಸೆಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೆೋತ್ರ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,   
ಮೊಟಿಮೊದ್ಲರೆ್ಯದನಗಿ ತ್ಮಗೆ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ಗಳನತನ ಸಲ್ಲಿಸತತೆುೋರ್ೆ. ಬಹಳ ಸೆಂತೂೆೋಷವನಗಿದೆ. 
ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ತನವು ನಮಾ ಭನಗದ್ ಮತಖ್ೆಂಡರತ, ಅಪರೂಪದ್ ರನಜಕನರಣಿ, ಶ್ಕ್ಷಣ ಕ್ೆೋತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಕಳೆದ್ ೪೦ 
ವಷಾಗಳ ಕನಲ ನಿರೆಂತ್ರವನಗಿ ಹೊೋರನಟ ಮ್ನಡಿದ್ೆಂತ್ಹ ಧಿೋಮೆಂತ್ ರ್ನಯಕರನಗಿದಿುೋರಿ.  ರ್ನನತ 
೧೯೯೬ ರಲ್ಲಿ ಮೊದ್ಲರೆ್ೋ ಬನರಿ ಎೆಂ.ಎಲ.ಸ್ವ. ಆಗಿ ಬೆಂದೆ. ಶ್ಕ್ಷಕರ ಬಗೆೆ ಅವರ ಹೊೋರನಟವನತನ 
ರೆ್ೂೋಡಿದೆ,  ಯನವ ಸಮಸೆಾ ಇದ್ುರೂ ಕೂಡ ಹೆಚತಿ ಕಡಿಮ ರೆ್ೋರವನಗಿ ಸದ್ನದ್ ಬನವಿಗೆ 
ಬೆಂದ್ತಬಿಡತತಿುದಿುರಿ.  ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗ ೆ ಸಮಸೆಾಗೆ ಪರಿಹನರ ಕೊಡತತಿುರಲ್ಲಲಿ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗ ೆ ತನವು 
ಬನವಿಯಿೆಂದ್ ಆಚೆಗ ೆ ಬರತತಿುರಲ್ಲಲಿ.  ಆಗ ನನಗ ೆ ಅಥಾವನಯಿತ್ತ, ಯನವ ಕ್ೆೋತ್ರದಿೆಂದ್ ಅವರತ ಗೆದ್ತು 
ಬೆಂದ್ತ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಪರವನಗಿ ಹೊೋರನಟ ಮ್ನಡತತಿುದನುರ,ೆ  ಅದ್ತ ಒೆಂದ್ತ ದೂೆಡಡ ಹೂೆೋರನಟ.  ಅದೋೆ ಇವತ್ತು 
ಅವರತ ಈ ಸನಾನಕೆೆ ಬರತವುದ್ಕೆೆ ಕನರಣ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಬಹತದ್ತ.  ಅವರತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮೆಂತಿರಯನಗಿ 
ಹಲವನರತ ಸತಧನರಣೆಗಳನತನ ತ್ೆಂದ್ರತ.  ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಅವರತ ನಿರೆಂತ್ರವನಗಿ ಸತಮ್ನರತ ೩೦-೩೫ 
ವಷಾಗಳ ಕನಲ ಹೂೆೋರನಟ ಮ್ನಡಿಕೊೆಂಡತ ಬೆಂದ್ರತ.  ಹನಗನಗಿ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಹಲವನರತ ಸಮಸೆಾಗಳು 
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ಬಗಹೆರಿಯತತಿುದ್ುವು.  ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಅವರತ ಮೆಂತಿರಯನಗಿ ಒಳೆುಯ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ೆೋತ್ರಕೆೆ ಕೆಲಸ 
ಮ್ನಡಿದನುರ.ೆ  ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ೮ ಬನರಿ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೋತ್ರದಿೆಂದ್ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿದನುರೆ. ಅದ್ತ ಗಿನಿನೋಸ್ 
ದನಖ್ಲೆಯನಗಿದೆ.  ಯನರತ ಕೂಡ ಈ ಕ್ೆೋತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ೮ ಬನರಿ ಗೆದಿುಲಿ.  ಅವರತ ದನಖ್ಲೆ ಕೂಡ 
ಮತರಿದಿದನುರ.ೆ  ಇವತ್ತು  ಅವಿರೊೋಧವನಗಿ ಸವನಾನತಮತ್ದಿೆಂದ್ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿ ಸಭನಪತಿಗಳನಗಿದಿುೋರಿ, 
ಅದೆೋ ನಮಗೆ ದೊಡಡ ಸೆಂತೊೋಷ.  ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಎಲಿರೂ ಸಹಕನರ ಕೊಟತಿ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ನಡಿದೆುೋವೆ.  ಆ 
ಪಿೋಠಕೆೆ ಇವತ್ತು ದೂೆಡಡ ಶಕಿು ಬೆಂದಿದ.ೆ  ಅವರತ ಮತೆಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೆೋಷವನಗಿ ವಿರೂೆೋಧ 
ಪಕ್ಷದ್ವರಿಗೆ ಹೆಚತಿ ಅವಕನಶ ಕೊಡಬೋೆಕತ.  ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ it is like a shadow cabinet.  ಸಕನಾರ 
ಏರೆ್ೋ ತ್ಪತಪ ಮ್ನಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದ್ನತನ ತೆಗೆದ್ತ ತೊೋರಿಸತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ವರದ್ತು. 
ಅದ್ಕೆೆ ಹೆಚಿಿನ ಅವಕನಶ ಕೊಡಬೋೆಕತ. ಇನತನ ಹಲವನರತ ವಿಚನರಗಳಿವೆ. ಅದ್ನತನ ಮತೊುೆಂದ್ತ ಸಲ 
ಹೆಂಚಿಕೂೆಳುುತುೆೋರೆ್.  ಮತೂೆುಮಾ ತ್ಮಗೆ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸ್ವ ನನನ ಒೆಂದೆರಡತ ಮ್ನತ್ತಗಳನತನ 
ಮತಗಿಸತತುೆೋರೆ್, ನಮಸನೆರ.  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಗೌರವನನಿಿತ್ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರತಗಳೆೋ, ಮ್ನನಾ 
ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳೋೆ, ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರೆೋ, ಮ್ನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರೋೆ ಹನಗೂ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರೋೆ, 
ಆಡಳಿತ್ ಮತ್ತು ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ಮ್ನನಾ ಸಚೆೋತ್ಕರತಗಳೆೋ, ಅಧಿಕನರಿಗಳೆೋ ಹನಗೂ ಮ್ನಧಾಮದ್ 
ಸನೆೋಹಿತ್ರೋೆ, ತ್ಮಗೆಲಿರಿಗೂ ತ್ತೆಂಬತ ಹೃದ್ಯದ್ ವೆಂದ್ರೆ್ಗಳನತನ ಸಲ್ಲಿಸತತೆುೋರ್ೆ. 

 ೧೧೫ ವಷಾಗಳ ಸತದಿೋರ್ಾ ಇತಿಹನಸ ಇರತವ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾದ್ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ 
ಸಭನಪತಿಯನಗಿ ಕತ್ಾವಾ ನಿವಾಹಿಸತವ ಅವಕನಶ ನನನ ಅರೆ್ೋಕ ಹಿತೆೈಷಿಗಳ ಸಹಕನರ ಮತ್ತು 
ವಿಶೆೋಷವನಗಿ ಶ್ಕ್ಷಕ ಬೆಂಧತಗಳ ಆಶ್ೋವನಾದ್ದಿೆಂದನಗಿ ಒದ್ಗಿ ಬೆಂದಿರತವುದ್ತ ನನನ ಪತಣಾ ಎೆಂದ್ತ 
ವಿನಮರತೆಯಿೆಂದ್ ಹೆೋಳಬಯಸತತೆುೋರೆ್. 

 ಕಳೆದ್ ಒೆಂದ್ತ ಶತ್ಮ್ನನದ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಿೆಂತ್ಕರ ಚನವಡಿ, ಪ್ನರಜ್ಞರ ಮರ್ ೆ ಎೆಂಬ ಹೆಗೆಳಿಕಗೆ ೆ
ಪ್ನತ್ರವನಗಿರತವ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು ನಮಾ ರನಜಾವನತನ ಸನಮ್ನಜಿಕವನಗಿ, ಆರ್ಥಾಕವನಗಿ, 
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ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕವನಗಿ ಕಟತಿವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕನಲ-ಕನಲಕೆೆ ಸಕನಾರಕೆೆ ಬೆೋಕನದ್ೆಂತ್ಹ ಅಗತ್ಾವನದ್ ಸಲಹೆಗಳನತನ 
ಹನಗೂ ಮ್ನಗಾದ್ಶಾನವನತನ ನಿೋಡತತನು ಬೆಂದಿದೆ. ಸದ್ನದ್ ಅರೆ್ೋಕ ಹಿರಿಯರತ ಹನಗೂ ಪರಬತದ್ಿ 
ಸದ್ಸಾರತಗಳ ಅನತಭ್ವ ಹನಗೂ ವಿದ್ಿತ್ ಪೂಣಾ ಚಿೆಂತ್ರ್ೆಗಳು ರ್ನಡಿನ ಸವನಾೆಂಗಿೋಣ ಅಭಿವೃದಿಿಗ ೆ
ಸಹಕನರಿಯನಗಿವೆ ಎೆಂಬತದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡತ ಮ್ನತಿಲಿ. ಶತ್ಮ್ನನಗಳ ಭ್ವಾ ಇತಿಹನಸ ಹೊೆಂದಿ ತ್ನನದೆೋ ಆದ್ 
ವೆೈಶ್ಷಿಯತೆಯನತನ ಮೈಗೂಡಿಸ್ವಕೂೆೆಂಡಿರತವ ಪರತಿಷಿಾತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಮತಖ್ಾಸಾರ್ನಗಿ 
ಇದ್ನತನ ಮತನನಡಸೆತವೆಂತ್ಹ ಜವನಬನುರಿಯನತನ ವಹಿಸ್ವಕೊೆಂಡತ ತ್ನೂಾಲಕ ಕನನಡ ರ್ನಡತ, ನತಡಿ, ರೆ್ಲ, 
ಜಲ, ಭನಷ್ ೆ ಸೋೆರಿದ್ೆಂತ ೆ ಸವನಾೆಂಗಿೋಣ ಅಭಿವೃದಿಿಗೆ ಕೆೈಜೂೆೋಡಿಸತವ ಅವಕನಶವನತನ ಸದ್ಬಳಕ ೆ
ಮ್ನಡಿಕೊೆಂಡತ ರ್ನಡಿನ ಏಳಿಗೆಗನಗಿ ಶರಮಿಸತತೆುೋರ್ೆೆಂದ್ತ ವಿನಿೋತ್ ಭನವದಿೆಂದ್ ತ್ಮಾ ಗಮನಕೆೆ 
ತ್ರಬಯಸತತೆುೋರೆ್. ಹಿರಿಯರ ಮರ್ೆಯ ಗನೆಂಭಿೋಯಾತೆ, ರ್ನತ ೆಹನಗೂ ಗೌರವವನತನ ಹೆಚಿಿಸತವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 
ಹಲವನರತ ವಿನೂತ್ನ ಕರಮಗಳನತನ ಕೆೈಗೂೆಳುುವುದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿನ ಚಚೆಾಗಳು 
ಅಥಾಪೂಣಾವನಗಿರಬೋೆಕತ ಹನಗೂ ಸಮ್ನಜಮತಖಿಯನಗಿರಬೆೋಕತ ಎೆಂಬ ಧೆಾೋಯೋದೆುೋಶದೊೆಂದಿಗ ೆ
ಅತ್ಾೆಂತ್ ಉತನಾಹದಿೆಂದ್ ದೆೋಶದ್ ಸೆಂಸತಿುನ ಮೋಲಾರ್ೆಯನಗಿರತವ ರನಜಾಸಭೆಯ ಮ್ನದ್ರಿಯಲ್ಲಿ 
ಸದ್ನವನತನ ಕಿರಯನಶ್ೋಲವನಗಿ ಮತ್ತು ಸೆಂಸದಿೋಯ ಮ್ೌಲಾಗಳ ಆಧನರದ್ ಮೋಲ ೆ ಶನಸನಸಭೆಯ 
ನಿಯಮ್ನವಳಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತನನಡಸೆತವ ಆಶಯಕೆೆ ಬದ್ಿರ್ನಗಿದೆುೋರ್.ೆ 

 ೧೯೮೦ ರಿೆಂದ್ ೨೦೨೨ ರವರಗೆ ೆ ರ್ನನತ ಸತ್ತ್ವನಗಿ ೮ ಬನರಿ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸದ್ಸಾರ್ನಗಿ 
ಪರಜನಪರಭ್ತತ್ಿದ್ ರೆ್ಲಗೆಟ್ಟಿನ ಮೋಲ ೆ ತ್ತ್ಿ ಸ್ವದನಿೆಂತ್ಗಳ ಆಧನರದ್ಲ್ಲಿ ಮ್ೌಲಾಯತತ್ ರನಜಕಿೋಯದ್ 
ಪರಿಚನರಕರ್ನಗಿ ಕೆಲಸ ಮ್ನಡಿದ್ ಹಿರಿಮ ನನನದನಗಿದೆ.  ಅದ್ತವರೆಗೂ ರ್ನನತ ನನನ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಪಿರೋತಿಯರೆ್ನೋ 
ಆಧನರವನಗಿಟತಿಕೂೆೆಂಡತ ಸಪಧಿಾಸತತನು ಬೆಂದಿದೆುೋರ್.ೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಬನರಿ ೨೦೨೨ರಲ್ಲಿ ನಡದೆ್ ನನನ ೮ರ್ೆೋ 
ಬನರಿಯ ಚತರ್ನವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹತ ಸೆಂಖೆಾಯ ಶ್ಕ್ಷಕರತ, ಹಿತೈೆಷಿಗಳು ರನಜಕಿೋಯ ನಿಧನಾರ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಲತ ಹೆೋಳಿದ್ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ದೆೋಶ ಕೆಂಡ ಶೆರೋಷಾ ರ್ನಯಕ ಭನರತ್ದ್ ಹೆಮಾಯ ಪರಧನನಿ 
ಸರ್ನಾನಾ ನರೋೆೆಂದ್ರ ಮೊೋದಿಯವರ ಅಭಿವೃದಿಿ ಬಗೆಗಿನ ಬದ್ಿತ ೆಹನಗೂ ದೆೋಶ ಮತನನಡಸೆತವ ಪ್ನರಮ್ನಣಿಕ 
ಕನಯಾವೆೈಖ್ರಿ ಮಚಿಿ ಹನಗೂ ರನಷರದ್ ಮತ್ತು ರನಜಾದ್ ಭನರತಿೋಯ ಜನತನ ಪಕ್ಷದ್ ಎಲನಿ 
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ರ್ನಯಕರತಗಳಲ್ಲಿ ನೆಂಬಿಕ ೆಇಟತಿ ಬಿಜೆಪಿಯಿೆಂದ್ ಸಪಧಿಾಸತವ ನಿಧನಾರ ಮ್ನಡಿ ೮ರ್ ೆಬನರಿಗ ೆರ್ನನತ ಗೆಲವು 
ಸನಧಿಸ್ವದೆುೋರ್.ೆ ಈ ಮೂಲಕ ಅೆಂತ್ರರನಷಿರೋಯ ದನಖ್ಲೆ ನಿಮಿಾಸ್ವದ್ುನತನ ಬಹಳ ವಿನಮರತೆಯಿೆಂದ್ 
ಹೆೋಳಬಯಸತತುೆೋರೆ್. 

          (ಮತೆಂದ್ತ) 

(1093) 2೧/12/2022/ಎಸ್ಪಿಆರ್-ಬಿಎನ್ಎಸ್/2:30              (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸ್ವಾತಿ) 
 

ಸಭನಪತಿಯವರತ (ಮತೆಂದ್ತ):-  
ಅದೆೋ ರಿೋತಿಯನಗಿ ನನನ ರನಜಕಿೋಯ ಜಿೋವನದ್ಲ್ಲಿ ಹಲವನರತ ರಿೋತಿ ಮ್ನಗಾದ್ಶಾನ ಮ್ನಡತತ್ು ಬೆಂದ್ 
ನನನ ರನಜಕಿೋಯ ಗತರತಗಳನದ್ ಮ್ನಜಿ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರ ದಿವೆಂಗತ್ ರನಮಕೃಷಣ ಹೆಗಡೆ, ಮ್ನಜಿ 
ಪರಧನನಿಗಳನದ್ ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೆೋವೆೋಗೌಡರವರನತನ, ಮ್ನಜಿ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳನದ್ ದಿವೆಂಗತ್ 
ಎಸ್.ಆರ್.ಬೂೆಮ್ನಾಯಿ, ದಿವೆಂಗತ್ ಜೆ.ಹೆಚ್.ಪಟೆೋಲ್, ದಿವೆಂಗತ್ ಬಿ.ರನಚಯಾ, ದಿವೆಂಗತ್ 
ಆರ್.ಎಲ್.ಜನಲಪಪ, ದಿವೆಂಗತ್ ನಜಿೋರಸನಬ್, ದಿವೆಂಗತ್ ಡಿ.ಬಿ.ಚೆಂದರೆೋಗೌಡ ಇವರತಗಳನತನ ಹನಗೂ 
ರ್ನನತ ಮೊಟಿ ಮೊದ್ಲ ಬನರಿಗ ೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುಗೆ ಆಯ್ಕೆಗೊೆಂಡ ಬೆಂದನಗ ಅೆಂದಿನ 
ಸಭನಪತಿಗಳನದ್ ದಿವೆಂಗತ್ ಶ್ರೋಮತಿ ಬಸವರನಜೆೋಶಿರಿ ರವರನತನ, ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ಸ್ವ.ರ್ನಣಯಾ ಮತ್ತು ರ್ನನತ 
ಮೊದ್ಲ ಬನರಿಗ ೆ ಆಯ್ಕೆಯನದನಗ ಮ್ನಗಾದ್ಶಾನ ಮ್ನಡಿದ್ ದಿವೆಂಗತ್ ಆರ್.ಗತೆಂಡೂರನವ್ ಹನಗೂ 
ಇನೂನ ಹಲವನರತ ರ್ನಯಕರನತನ ಮರೆಯಲತ ಸನಧಾವೆೋ ಇಲಿ ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೋ 
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕತಮ್ನರಸನಿಮಿ ಅವರನತನ ರೆ್ರೆ್ಯದೆೋ ಹೊೋದ್ರ,ೆ ತ್ಪ್ನಪದಿೋತ್ತ.  ಹಿರಿಯರನದ್ ಶ್ರೋ 
ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೆೋವೆೋಗೌಡ ಹನಗೂ ಶ್ರೋ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕತಮ್ನರಸನಿಮಿ ರವರತಗಳು ನನನನತನ ರನಜಾಕೆೆ ಪರಿಚಯ 
ಮ್ನಡಿಸ್ವಕೂೆಟ್ಟಿದನುರ.ೆ  ಇದ್ನತನ ರ್ನನತ ಎೆಂದಿಗೂ ಸಹ ಮರೆಯಲನರೆ.  ರ್ನನತ ಈ ಸನಾನಕೆೆ 
ಬರಬೆೋಕನದ್ರೆ, ಅವರ ಪ್ನತ್ರವೂ ಸಹ ಬಹಳ ಮತಖ್ಾವನದ್ದ್ತು.  ನನನ 40 ವಷಾಗಳ ಸೋೆವೆ ಹನಗೂ 
ಅನತಭ್ವವನತನ ಮನಿನಸ್ವ, ಗೌರವಿಸ್ವ ಅವಿರೊೋಧವನಗಿ ಆಯ್ಕೆಯನಗತವಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸ್ವ ಒೆಂದ್ತ ಹೊಸ 
ಸೆಂಪರದನಯವನತನ ಹತಟತಿಹನಕಿ, ನಶ್ಸತತಿುರತವ ರನಜಕಿೋಯ ಮ್ೌಲಾಗಳನತನ ಬಲವಧಾರೆ್ಗೂೆಳಿಸಲತ 
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ಸಹಕರಿಸ್ವದ್ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ರ್ನಯಕರನದ್ ಮ್ನಜಿ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳನದ್ ಸ್ವದ್ುರನಮಯಾನವರನತನ, 
ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್ರವರನತನ, ಕ.ೆಪಿ.ಸ್ವ.ಸ್ವ. ಅಧಾಕ್ಷರನದ್ ಡಿ.ಕ.ೆಶ್ವಕತಮ್ನರ ರವರನತನ ಹನಗೂ ಕನೆಂಗೆರಸ್ 
ಪಕ್ಷದ್ ಎಲನಿ ಪರಮತಖ್ರನೂನ ಕೂಡ ಈ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಅಭಿನೆಂದಿಸತತುೆೋರೆ್.  ಅದೆೋ ರಿೋತಿಯ ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್. 
ಪಕ್ಷದ್ ಮತಖ್ಾರನದ್ ಮ್ನನಾ ದೆೋವೆೋಗೌಡರವರನತನ, ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕತಮ್ನರಸನಿಮಿ ರವರನತನ, ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್. 
ಪಕ್ಷದ್ ಸ್ವ.ಎೆಂ.ಇಬನರಹಿೆಂರವರನತನ, ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರನದ್ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೂೆೋಜೋೆಗೌಡರವರನತನ ಹನಗೂ 
ಸದ್ನದ್ ಇತ್ರ ಸದ್ಸಾರನತನ ಸೋೆರಿದ್ೆಂತ,ೆ ಎಲನಿ ರ್ನಯಕರಿಗೂ ಧನಾವನದ್ಗಳನತನ ಸಲ್ಲಿಸತತೆುೋರ್ೆ. 
ಪರೂೆೋಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅಪರೂೆೋಕ್ಷವನಗಿ ಸಹಕರಿಸ್ವದ್ ಎಲನಿ ಮಹನಿೋಯರನತನ, ಗೌರವನನಿಿತ್ರನತನ, 
ಹಿತೆೈಷಿಗಳನತನ, ಶ್ಕ್ಷಕ ಬೆಂಧತಗಳನತನ ಹೃದ್ಯಪೂವಾಕವನಗಿ ಅಭಿನೆಂದಿಸತತೆುೋರೆ್. 
 
 ಈ ದಿನ ನನಗೆ ಹನಗೂ ಕಳೆದ್ ರ್ನಲತೆ ದ್ಶಕಗಳಿೆಂದ್ ನೆಂಬಿಕೊೆಂಡತ ಬೆಂದ್ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆಅತ್ಾೆಂತ್ 
ಸೆಂತೂೆೋಷದ್ ಹನಗೂ ಐತಿಹನಸ್ವಕ ಕ್ಷಣ.  ಈ ದಿನವನತನ ರ್ನವನಾರೂ ಜಿೋವಮ್ನನದ್ಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲ್ಲಕೆೆ 
ಸನಧಾವಿಲಿ. ಈ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ನನನ ಅೆಂತ್ರನಳದಿೆಂದ್ ಕೆಲ ಮನದನಳದ್ ಮ್ನತ್ತಗಳನತನ ಹೆಂಚಿಕೂೆಳುಲತ 
ಹೆಮಾಯ್ಕನಿಸತತ್ುದ.ೆ  ಶ್ಕ್ಷಕರೂೆಬಬರತ ಮೂರರೆ್ೋಯ ಬನರಿ ಸಭನಪತಿಯನಗಿದ್ತು ಇತಿಹನಸ.  ಇದ್ಕೆೆ 
ಕನರಣಿೋಕತ್ಾರತ ಶ್ಕ್ಷಕರತ. ಅವರ ಪಿರೋತಿಗ ೆ ರ್ನನತ ಸದನ ಚಿರಋಣಿ.  ಈ ಎಲಿ ಗೌರವ ಆದ್ರಗಳು 
ಅವರಿಗೆ ಸಲತಿತ್ುವೆ. ಶ್ಕ್ಷಕರೂೆಬಬರತ ಮೂರತ ಬನರಿ ಸಭನಪತಿಯನಗಿ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿದ್ತು ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿಯ್ಕೋ 
ಮೊದ್ಲತ ಇರಬಹತದ್ತ ಎೆಂದ್ತ ನನಗನಿನಸತತ್ುದೆ.  ಈ ಕಿೋತಿಾಗೆ, ದನಖ್ಲೆಗ ೆ ಕನರಣಿೋಕತ್ಾರತ ರ್ನಡಿನ 
ಶ್ಕ್ಷಕ ಸಮೂಹ ಹನಗೂ ಸದ್ನದ್ ಎಲನಿ ಪಕ್ಷದ್ ಮ್ನನಾ ಶನಸಕರತ ಮತ್ತು ಜನತ.ೆ  ಎೆಂಟತ ಬನರಿ ಸತ್ತ್ 
ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುಗೆ ಆಯ್ಕೆಯನಗತವುದ್ತ ಸಹ ಇದ್ತ ಕೂಡನ ಮೊದ್ಲತ.  ಈ ಎಲನಿ ಗೌರವ ಶ್ಕ್ಷಕ 
ಸಮೂಹಕೆೆ ಸಲತಿತ್ುದೆ.  ಹಿೆಂದಿನ ಮತ್ತು ಇೆಂದಿನ ರನಜಕಿೋಯ ವಾವಸೆಾ ಅಜಗಜನೆಂತ್ರದಿೆಂದ್ ಕೂಡಿದ.ೆ 
ರನಜಕಿೋಯ ಮ್ೌಲಾಗಳು ಕತಸ್ವಯತತಿುವೆ.  ರನಜಕನರಣಿಗಳನತನ ಜನರತ ನೆಂಬದೆೋ ಇರತವೆಂತ್ಹ 
ವನತನವರಣ ಸೃಷಿಿಯನಗಿದೆ.  ಆ ಶತದಿಿೋಕರಣದ್ತ್ು ರ್ನವು ನಿೋವೆಲಿ ಕೆೈಜೂೆೋಡಿಸತವ ಅವಶಾಕತೆ ಇದೆ.  
ರನಜಕನರಣ ಕೆೋವಲ ಒೆಂದ್ತ ವೃತಿುಯನಗದೋೆ, ಸೋೆವಯೆನಗಬೆೋಕೆೆಂಬತದೋೆ ನನನ ಬಯಕ.ೆ  ಮ್ೌಲನಾಧನರಿತ್ 
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ರನಜಕನರಣ ಎೆಂದ್ರೆ ಏನತ ಎನತನವ ಪರಶೆನ ಎದ್ತರನಗಿದ.ೆ  ಎರಡತ ಬನರಿ ಸಭನಪತಿಯನಗಿ ಸೋೆವ ೆ
ಸಲ್ಲಿಸತವ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ತನವು ನಿೋಡಿದ್ ಸಹಕನರವನತನ ರ್ನನತ ಎೆಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲನರೆ.  ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ 
ತ್ಮಾಲಿರ ಸಹಕನರದಿೆಂದ್ ಮೂರರೆ್ೋ ಬನರಿ ಸಭನಪತಿಯನಗತವ ಅವಕನಶವನತನ ನನಗ ೆ ನಿೋಡಿದಿುೋರಿ.  
ಹಲವನರತ ಬದ್ಲನವಣೆ, ಚಿೆಂತ್ರ್ೆಗಳನತನ ಅಳವಡಿಸ್ವಕೊೆಂಡತ ಹೊಸ ದಿಕಿೆನತ್ು ಒಯತಾವ ಪರಯತ್ನ 
ಮ್ನಡೂೆೋಣ.  ಸೆಂವಿಧನನಿಕ ಮ್ೌಲಾಗಳನತನ ಬಿತ್ತುವ ನನನ ಕನಯಾಕೆೆ ತ್ಮಾ ಸಹಕನರ ಇರಲ್ಲ ಎೆಂಬ 
ಕಳಕಳಿಯ ಕೊೋರಿಕೆ ನನನದನಗಿದ.ೆ  ಕಳೆದ್ ರ್ನಲತೆ ದ್ಶಕಗಳಿೆಂದ್ ಅದೆೋ ಪಿರೋತಿ, ವಿಶನಿಸಗಳನಿನಟತಿಕೊೆಂಡತ 
ಬೆಂದ್ ರ್ನಡಿನ ಸಮಸು ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆಮತೊುಮಾ ಕೃತ್ಜ್ಞತೆಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸತತೆುೋರ್ೆ.  ಈಗನಗಲೆೋ ಎರಡತ ಬನರಿ 
ಸಭನಪತಿಯನಗಿ ಸೋೆವೆ ಸಲ್ಲಿಸತವಲ್ಲಿ ಪಕ್ನತಿೋತ್ವನಗಿ ಸವಾ ಸದ್ಸಾರತ ನನಗ ೆ ಸಹಕರಿಸ್ವದ್ುಕೆೆ 
ಅವರೆಲಿರಿಗೂ ರ್ನನತ ಚಿರಋಣಿಯನಗಿದೆುೋರ್.ೆ  ಮೂರರೆ್ೋ ಬನರಿ ಸಭನಪತಿಯನಗಿ ಆಯ್ಕೆಯನಗತವಲ್ಲಿ 
ಸಹಕರಿಸ್ವದ್ ಭನರತಿೋಯ ಜನತನ ಪಕ್ಷದ್ ವರಿಷಾರಿಗೆ ಗೌರವನನಿಿತ್ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸದ್ಸಾರಿಗೆ ಪರತ್ಾಕ್ಷ 
ಮತ್ತು ಪರೂೆೋಕ್ಷವನಗಿ ಸಹಕರಿಸ್ವದ್ ನರೆ್ನಲಿ ಹಿತೆೈಷಿಗಳಿಗೆ ಮತೊುಮಾ ಅಭನರಿಯನಗಿರತತೆುೋರೆ್.   
 
 ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಅತ್ಾೆಂತ್ ಅಭಿಮ್ನನದಿೆಂದ್ ನನನ ಬಗೆೆ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿದ್ 24 
ಜನರಿಗ ೆರ್ನನತ ಬಹಳ ಅಭನರಿಯನಗಿದೆುೋರ್ೆ. ರನಜಾದ್ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು, ಈ ಸದ್ನದ್ ಸಭನರ್ನಯಕರತ, 
ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ ಹನಗೂ ಎಲನಿ ಪಕ್ಷದ್ ಮತಖ್ಾಸಾರತ ನನನ ಮೋಲೆ ಇಟಿ ಪಿರೋತಿ ವಿಶನಿಸಗಳನತನ 
ರ್ನನತ ಎೆಂದ್ೂ ಮರೆಯಲನರೆ ಹನಗೂ ಅವರ ಋಣವನತನ ತಿೋರಿಸಲತ ಪ್ನರಮ್ನಣಿಕ ಪರಯತ್ನವನತನ 
ಮ್ನಡತತೆುೋರ್.ೆ  ನಿಮಾಲಿರಿಗೂ ನನನ ವೆಂದ್ರೆ್ಗಳು.   
 

ಆತಿೀಯರೆೋ, ರ್ನವು ನಿೋವೆಲಿ ಸೋೆರಿ ಹೂೆಸ ಆಶಯದ್ತ್ು ಹೆಜೆೆ ಹನಕೂೆೋಣ.  ನಶ್ಸ್ವ 
ಹೊೋಗತತಿುರತವ ಮ್ೌಲಾಗಳನತನ ಮೋಲೆತೂೆುೋಣ.  ರ್ನಡಿಗೆ ಭ್ರವಸಯೆ ಸನೆಂಸೃತಿಕ ಬಿೋಜವನತನ ಬಿತೊುೋಣ.  
ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ಮ್ನದ್ರಿಯನಗಿದ್ು ಕರ್ನಾಟಕದ್ ಕಿೋತಿಾಯನತನ ಮತೆು ಬಳೆಗಿಸೂೆೋಣ.  ರ್ನಡತ ಕಟತಿವಲ್ಲಿ 
ರೆ್ಲ, ಜಲ, ಭನಷ್ ೆ ಹನಗೂ ಜನರ ಹಿತ್ ಕನಯತವ ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಬೆೋಧ ಮರೆತ್ತ ಒೆಂದನಗೊೋಣ.  
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ಇದ್ತ ನಮಗೆಲಿರಿಗೂ ಸ್ವಕೆ ಸೋೆವನ ಸೌಭನಗಾವೆೆಂದೆೋ ಭನವಿಸ್ವ ಹೆಜೆೆ ಹನಕೂೆೋಣ.  ಸಭನಪತಿಯನಗಿ ರ್ನನತ 
ಪಕ್ನತಿೋತ್, ಜನತನಾತಿೋತ್ವನಗಿ ಸೆಂವಿಧನನದ್ ಆಶಯಕೆೆ ಬದ್ಿರ್ನಗಿ ಪರಜನಪರಭ್ತತ್ಿದ್ ಬೋೆರತಗಳನತನ 
ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸತವಲ್ಲಿ ಪ್ನರದ್ಶ್ಾಕ ಹನಗೂ ಮತಕು ಮನಸ್ವಾನಿೆಂದ್ ಶತದ್ಿ ಅೆಂತ್ಃಕರಣದಿೆಂದ್ ಮತಕುರ್ನಗಿ ಕಲೆಸ 
ಮ್ನಡತತೆುೋರ್ೆೆಂದ್ತ ಪರಮ್ನಣ ಮ್ನಡಿ ಹೆೋಳುತೆುೋರ್ೆ.  ನನನ ಕೆಲವು ಸನೆೋಹಿತ್ರತ ಹೆೋಳಿದ್ೆಂತೆ, 
ಸಭನಪತಿಯನದ್ವರತ ಪಕ್ನತಿೋತ್ವನಗಿರಬೋೆಕತ.  ಈ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಇೆಂದೆೋ ಪಕ್ಷದ್ ಪ್ನರಥಮಿಕ 
ಸದ್ಸಾತ್ಿಕೆೆ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಭನಪತಿಯನಗಿರತತೆುೋರ್ೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗ ೆ ರನಜಿೋರ್ನಮಯನತನ 
ನಿೋಡತತೆುೋರ್.ೆ  ಮತೂೆುಮಾ ತ್ಮಗೆಲಿರಿಗೂ ಹೃತ್ೂಪವಾಕ ಕೃತ್ಜ್ಞತೆಗಳು ಹನಗೂ ನಮಸನೆರಗಳು. 

ಸದ್ನವನತನ 3:30 ಗೆಂಟೆಯವರಗೆ ೆಮತೆಂದ್ೂಡಲನಗಿದೆ. 
 

(ಸದ್ನವು ಭೊೋಜನಕನೆಗಿ ಅಪರನಹನ ೨ ಗೆಂಟೆ 35 ನಿಮಿಷಕೆೆ ಮತೆಂದ್ೂಡಲಪಟತಿ,  
ಪತನಃ ಅಪರನಹನ 3 ಗೆಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷಕೆೆ ಸೆೋರಲತ ನಿಶಿಯಿಸ್ವತ್ತ) 

 
(ಮತೆಂದ್ತ) 

(1094) 21.12.2022 03.40 ಎಸ್ವಿ-ಜಿಆರ್  

(ಭೊೋಜನ ವಿರನಮದ್ ನೆಂತ್ರ ಸದ್ನವು ಮಧನಾಹನ ೦೩ ಗೆಂಟೆ ೪೭ ನಿಮಿಷಗಳಿಗ ೆಪತನಃ 
ಸಮ್ನವೆೋಶಗೂೆೆಂಡಿತ್ತ.  ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಪಿೋಠದ್ಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ವಾತ್ರನದ್ರತ) 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ ್ (ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಒೆಂದ್ತ 
ಅತ್ಾೆಂತ್ ಗೆಂಭಿೋರವನದ್ ವಿಚನರವನತನ ಸದ್ನದ್ ಮತೆಂದೆ ಪರಸನುಪಿಸಲತ ಇಚೆಛ ಪಡತತೆುೋರ್.ೆ   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರೋೆ, ಒೆಂದ್ತ ಕೆಲಸ ಮ್ನಡೂೆೋಣ.  
ಪರಶೆ್ನೋತ್ುರ ಅವಧಿ ನಡಸೊೆೋಣ.   
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ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, …………….. ಬಳೆಿಗೆೆ ತ್ಮಾ ಚತರ್ನವಣ ೆ
ಇತ್ತು.  ಅದ್ಕನೆಗಿ ರ್ನವು ಈ ವಿಷಯವನತನ ಪರಸನುಪಿಸಲ್ಲಲಿ.  ಇದ್ತ ಬಹಳ ಗೆಂಭಿೋರವನದ್ ವಿಚನರ.  
ತ್ಕ್ಷಣವೆೋ ಇದ್ಕೆೆ ಮ್ನನಾ ಮೆಂತಿರಗಳು ಅಥವನ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು ಉತ್ುರಿಸಬೆೋಕತ.   

(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆದೆೋಶನನತಸನರ ನಡವಳಿಗಳನತನ ದನಖ್ಲ್ಲಸ್ವರತವುದಿಲಿ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ವಿರೂೆೋಧಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರೋೆ, ನಿೋವು ನನಗ ೆ ಒೆಂದ್ತ ರೆ್ೂೋಟ್ಟಸ್ 
ಕೊಡಿ.   

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಕೊಡತತೆುೋವೆ.  ಅದ್ಕೂೆ ಮತೆಂಚೆ ತನವು 
ಚಚೆಾಗ ೆಅವಕನಶ ಮ್ನಡಿಕೂೆಡಿ.  ಇದ್ತ extraordinary situation.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ವಿರೂೆೋಧಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರೋೆ, ತನವು ರೆ್ೂೋಟ್ಟಸ್ ಕೊಡಿ.  ರ್ನನತ 
ನಿಮಾ ರೆ್ೂೋಟ್ಟಸ್ ರೆ್ೂೋಡಿ ನೆಂತ್ರ ಚಚೆಾಗೆ ಅವಕನಶ ಕೊಡತತೆುೋರ್.ೆ    

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ:- ಪರಶೆ್ನೋತ್ುರವನತನ ಬದಿಗಿಟತಿ ಈ ಚಚೆಾಯನತನ ಕೆೈಗೆತಿುಕೂೆಳುಬೆೋಕತ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನನಗೋೆನೂ ಮ್ನಹಿತಿ ಇಲಿದ ೆರ್ನನತ ತ್ಮಗೆ ಹೋೆಗೆ ಅವಕನಶ ಕೊಡಲ್ಲ.   

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ……..  ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಪರಶೆ್ನೋತ್ುರವನತನ 
ಬದಿಗಿಡಿ.  ಇಲಿವೆೋ ಪರಶೆ್ನೋತ್ುರವನತನ ನೆಂತ್ರ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳಿು.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನನಗ ೆ ವಿಷಯವೆೋರ್ೆೆಂದ್ತ ಗೊತಿುಲಿ.  ನನಗೆ ಬರೆದ್ತಕೂೆಡಿ.  ಈಗ ರ್ನನತ 
allow ಮ್ನಡತವುದಿಲಿ. ಇವು ಯನವುದ್ೂ ಕಡತ್ಕೆೆ ಹೊೋಗಬನರದ್ತ.  ರ್ನನತ ಹೆೋಳುವವರಗೆ ೆಯನವುದ್ೂ 
ಕಡತ್ಕೆೆ ಹೊೋಗಬನರದ್ತ.  

(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆದೆೋಶದ್ೆಂತ ೆನಡನವಳಿಗಳನತನ ದನಖ್ಲ್ಲಸ್ವರತವುದಿಲಿ) 
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(1095) 21-12-2022 3.50 ಕೆಜಿ ಎೆಂಡಿ                        (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸ್ವಾತಿ) 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇವು ಯನವುದ್ೂ ಕಡತ್ಕೆೆ ಹೂೆೋಗಬನರದ್ತ. ರ್ನನತ ಒಪತಪವುದಿಲಿ.   

(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆದೆೋಶದ್ೆಂತ ೆನಡವಳಿಗಳನತನ ದನಖ್ಲ್ಲಸ್ವರತವುದಿಲಿ) 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

     ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರೋೆ, ತನವು ರೆ್ೂೋಟ್ಟೋಸ್ ಕೂೆಡಿ. ರ್ನನತ 
consider ಮ್ನಡಿ ತಿೋಮ್ನಾನ ಮ್ನಡತತೆುೋರ್.ೆ   

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

  ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಿಮಿ (ಸಕನಾರದ್ ಮತಖ್ಾ ಸಚೆೋತ್ಕರರತ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ 
ಅವರತ ರೆ್ೂೋಟ್ಟೋಸ್ ಕೂೆಡಲ್ಲ. ಚಚೆಾ ಮ್ನಡೂೆೋಣ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

 ಡನ|| ತೆೋಜಸ್ವಿನಿಗೌಡ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,  ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ವರತ ರೆ್ೂೋಟ್ಟೋಸ್ ಕೊಡದೋೆ 
ಇದ್ನತನ ಯನವ ನಿಯಮದ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಚಾೆ ಮ್ನಡತವುದ್ತ.,  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರನತನ  ಹೊರತ್ತಪಡಿಸ್ವ ಕನೆಂಗೆರಸ್  ಪಕ್ಷದ್  ಸದ್ಸಾರತಗಳು 
ಸದ್ನದ್  ಬನವಿಗೆ ಬೆಂದ್ತ ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿರತ್ರನದ್ರತ) 

     ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರೋೆ, ಮೊದ್ಲರೆ್ಯದನಗಿ, ಯನವ 
ಸದ್ಸಾರತ ಬನವಿಯಲ್ಲಿ ನಿೆಂತ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಬನರದ್ತ, ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, ನಿೋವು ಸಿಷಿವನಗಿ 
ರೆ್ೂೋಟ್ಟೋಸ್ ಕೊಡಿ. ಅದ್ತ ನನನ ಗಮನಕೆೆ ಬರಲ್ಲ. ರ್ನನತ consider ಮ್ನಡಿ ತಿೋಮ್ನಾನ ಮ್ನಡತತೆುೋರ್ೆ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 
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      ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,  ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ 
ಈ ರಿೋತಿ ಗೊೆಂದ್ಲ ಮ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಅವಕನಶ ಇಲಿ. ಅವರತ ಶ್ನಾ ವೆೋಳಯೆಲ್ಲಿ ಕೆೋಳಲ್ಲ, ನಿಲತವಳಿ 
ಸೂಚರೆ್ ಮೂಲಕ ಯನವುದೆೋ ವಿಷಯವನತನ ಪರಸನುಪ ಮ್ನಡಲ್ಲ ಅದ್ಕೆೆ ರ್ನವು ಉತ್ುರ ಕೂೆಡತವುದ್ಕೆೆ 
ಸ್ವದ್ುರಿದುೆೋವ.ೆ ಅವರತ  ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಮನಸ್ವಾಗೆ ಬೆಂದ್ೆಂತ ೆಮ್ನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಆಗತವುದಿಲಿ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

     ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಯನರೆೋ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿದ್ರತ ಕಡತ್ಕೆೆ ಹೂೆೋಗಬನರದ್ತ. 

(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆದೆೋಶದ್ೆಂತ ೆನಡವಳಿಗಳನತನ ದನಖ್ಲ್ಲಸ್ವರತವುದಿಲಿ) 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

 ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅವರತ ರೆ್ೂೋಟ್ಟೋಸ್ ಕೂೆಡಲ್ಲ. 
ಚಚೆಾ ಮ್ನಡೂೆೋಣ. ಅದ್ನತನ ಬಿಟತಿ ಇವರತ ಬನವಿಗೆ ಬೆಂದ್ರ ೆಯನವ ರ್ನಾಯ?  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರೋೆ, ತನವು ಏರೆ್ೋ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿದ್ರೂ ಸಹ 
ಕಡತ್ಕೆೆ ಹೂೆೋಗತವುದಿಲಿ. ನಿೋವು ರೆ್ೂೋಟ್ಟೋಸ್ ಕೂೆಡಿ. ರ್ನನತ ಅದ್ನತನ consider ಮ್ನಡತತೆುೋರ್.ೆ ರ್ನನತ 
ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ allow  ಮ್ನಡತವುದಿಲಿ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ವರಿಗ ೆ 
ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಗಲನಟ ೆ ಎಬಿಬಸತವುದ್ಕೆೆ ಮ್ನತ್ರ ಆಸಕಿು ಬಿಟಿರ,ೆ ಚಚೆಾ ಮ್ನಡಬೋೆಕತ, ಸಕನಾರದಿೆಂದ್ ಉತ್ುರ 
ಕೆೋಳಬೆೋಕತ ಎನತನವ ಯನವ ಆಸಕಿುಯತ ಇಲಿ.  ಅವರತ ವಿಷಯವನತನ ಯನವ ರೂಪದ್ಲ್ಲಿ  ಬೆೋಕನದ್ರೂ 
ಅಥವನ ನಿಲತವಳಿ ಪರಕನರ ತ್ರಲ್ಲ, ಅದ್ಕೆೆ ಸಕನಾರ ಉತ್ುರ ಕೊಡತತ್ುದೆ. ಅದ್ನತನ ಬಿಟತಿ ಮನಸ್ವಾಗ ೆ
ಬೆಂದ್ೆಂತ ೆಮ್ನತ್ರ್ನಡಿದ್ರೆ  ಹೆೋಗ?ೆ  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 
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ಡನ|| ತೆೋಜಸ್ವಿನಿ ಗೌಡ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ ಗೆಂಭಿೋರವನಗಿಲಿ 
ಎನತನವುದ್ಕೆೆ ಇದೆೋ ಸನಕ್ಷಿ.  ಅವರತ ಆರೂೆೋಪ ಮ್ನಡತವುದನದ್ರೆ ರೆ್ೂೋಟ್ಟೋಸ್ ಕೂೆಟತಿ ಆರೂೆೋಪ ಮ್ನಡಲ್ಲ. 
ಅವರತ ರೆ್ೂೋಟ್ಟೋಸ್ ಕೂೆಟಿರ,ೆ ಅವಕನಶ ಕೊಡತತೆುೋರ್ೆೆಂದ್ತ ತನವು ಹೋೆಳಿದಿುೋರಿ. ಅವರತ ರೆ್ೂೋಟ್ಟೋಸ್ 
ಕೊಡದಿದ್ುರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಗೆಂಭಿೋರತ ೆಇಲಿವೆೆಂದ್ತ ಅಥಾ. ಅವರ ಆರೂೆೋಪದ್ಲ್ಲಿ ಉರತಳು ಇಲಿವೆೆಂದ್ತ ಅಥಾ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ಎಲನಿ ಸದ್ಸಾರತ ದ್ಯವಿಟತಿ ಒೆಂದ್ತ ನಿಮಿಷ ಸತಮಾನಿರಿ. ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ 
ನಿಯಮ್ನವಳಿಗಳು ಇವೆ. ನಿೋವು ರೆ್ೂೋಟ್ಟೋಸ್ ಕೂೆಡಿ. ರ್ನನತ ಅದ್ನತನ consider ಮ್ನಡತತುೆೋರೆ್. 
Consider ಮ್ನಡಿದ್ ನೆಂತ್ರ ಅದ್ನತನ ಯನವ ರೂಪದ್ಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳುಬೋೆಕೊೋ, ಆ ರೂಪದ್ಲ್ಲಿ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುುತೆುೋರೆ್.  ಪರಶೆ್ ನೋತ್ುರ ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರಿೋತಿ ಗಲನಟ ೆ ಮ್ನಡಿದ್ರೆ ಹೆೋಗ?ೆ ಬೆಳಗೆೆಯಿೆಂದ್ 
ರನಮ-ಸ್ವೋತೆಯ ರನಮ್ನಯಣ  ಮ್ನಡಿ  ಸದ್ನ ಈ ರಿೋತಿ ನಡಯೆಬೆೋಕತ, ಆ ರಿೋತಿ ನಡಯೆಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ 
ಹೆೋಳಿದಿುೋರಿ. ಈಗ ತನವುಗಳೆೋ ಅದ್ನತನ violate ಮ್ನಡಿದ್ರೆ ಹೆೋಗ?ೆ ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರನದ್ ಪರಕನಶ್ 
ರನಥೊೋಡ್ರವರೆೋ ತನವು ತ್ಮಾ ಸನಾನಕೆೆ ಬೆಂದ್ತ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿು. ನಿೋವು ರೆ್ೂೋಟ್ಟೋಸ್ ಕೂೆಡಿ. ರ್ನನತ 
consider ಮ್ನಡತತೆುೋರೆ್. ನಿೋವು ಈ ರಿೋತಿ ಮ್ನಡಿದ್ರ ೆallow ಮ್ನಡತವುದಿಲಿ. ದ್ಯಮ್ನಡಿ ರೆ್ೂೋಟ್ಟಸ್ 
ಕೊಡಿ. ರ್ನನತ ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿ allow ಮ್ನಡತತೆುೋರೆ್. ದ್ಯಮ್ನಡಿ ಎಲಿರೂ ಬೆಂದ್ತ ತ್ಮಾ ತ್ಮಾ 
ಸನಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ತಕೊಳಿು.    

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ  ಸದ್ನದ್  ಬನವಿಯಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ನಿರತ್ರನಗಿದ್ು ಕನೆಂಗೆರಸ್  ಪಕ್ಷದ್ ಸದ್ಸಾರತಗಳು ತ್ಮಾ 
ತ್ಮಾ ಸನಾನಗಳಿಗೆ  ತೆರಳಿದ್ರತ) 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರೋೆ, ರ್ನವು ಬೆಳಗೆೆಯಿೆಂದ್ ಮೂರತ 
ಗೆಂಟೆಗಳ ಕನಲ ಚಚಾೆ ಮ್ನಡಿ ಈ ಸದ್ನ ಯನವ ರಿೋತಿ ನಡಯೆಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ನನಗ ೆ ಮ್ನಗಾದ್ಶಾನ 
ನಿೋಡಿದಿುೋರಿ. ಈಗ ತನವೆೋ ಆ ಮ್ನಗಾದ್ಶಾನವನತನ ಬಿಟತಿ ಹೂೆೋದ್ರ ೆಹೆೋಗ?ೆ   

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 
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  ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ ್:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ತನವು ಪಿೋಠದ್ಲ್ಲಿ ಇರತವೆಂತ್ಹವರತ ಮತ್ತು 
ಸಕನಾರದ್ಲ್ಲಿ ಇರತವೆಂತ್ಹವರತ . . . . . . . . ., Rules and regulations ಗಳು ಜನಪರವನಗಿ 
ಇರಬೋೆಕತ.   

(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆದೆೋಶದ್ೆಂತೆ, ಮ್ನನಾ ವಿರೊೋಧ  ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರನದ್     
ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ ್ರವರತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿದ್ುನತನ ನಡವಳಿಯಲ್ಲಿ ದನಖ್ಲ್ಲಸ್ವರತವುದಿಲಿ) 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರೋೆ, ಒೆಂದ್ತ ನಿಮಿಷ ಕೆೋಳಿ. ರ್ನನತ 
ಇಲಿವೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ರ,ೆ ತನವು ಕೆೋಳಬೆೋಕತ. 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ ್:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನವು ಮೂರತ ಗೆಂಟೆಗಳ ಕನಲ 
ರನಮ್ನಯಣ, ಮಹನಭನರತ್ ಹೆೋಳಿದ್ತು ಅದೆೋ, ಜನರಿಗ ೆ ವಿರೂೆೋಧವನಗಿರತವುದ್ನತನ ಮ್ನಡಿದ್ೆಂತ್ಹ 
ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪರಶೆನ ಮ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಅವಕನಶ ಕೊಡಿ.,  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ 
ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ ರೆ್ೂೋಟ್ಟೋಸ್ ಕೊಟತಿ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವುದ್ನತನ ಬಿಟತಿ, ಈ ರಿೋತಿ 
ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿದ್ರೆ ಹೆೋಗ?ೆ 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ಭೊೋಜೆೋಗೌಡರವರೋೆ, ತನವು ನನನ ಅನತಮತಿ ಇಲಿದೆೋ 
ಮ್ನತ್ರ್ನಡಬನರದ್ತ. ರ್ನನತ allow ಮ್ನಡತವುದಿಲಿ. ಒೆಂದ್ತ ನಿಮಿಷ ಕೆೋಳಿ.  ಈ ಸದ್ನವನತನ ಯನವ 
ರಿೋತಿ ನಡಸೆಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಒೆಂದ್ತ ಪದ್ುತಿ ಇದೆ. ರೆ್ೂೋಟ್ಟೋಸ್ ಕೊಡಿ. ಅದ್ನತನ ರೆ್ೂೋಡತತುೆೋರೆ್. ಅದ್ನತನ 
allow ಮ್ನಡತತೆುೋರ್ೆ. ಆಗ ತನವು ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿ. ಆದ್ರ,ೆ ಇದ್ಕೆೆ  ಒೆಂದ್ತ ರಿೋತಿ ನಿೋತಿಯನತನ follow 
ಮ್ನಡಿ.  
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ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಎಲ ್.ಭೊೋಜೋೆಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೋತ್ರ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ಒೆಂದ್ತ 
ವಿಷಯವನತನ ಸಿಷಿ ಪಡಿಸತತೆುೋರ್ೆ. . . . . . . . ., 

(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆದೆೋಶದ್ೆಂತೆ, ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರನದ್   
ಎಸ್.ಎಲ ್.ಭೊೋಜೆೋಗೌರವರತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿದ್ುನತನ ನಡವಳಿಯಲ್ಲಿ ದನಖ್ಲ್ಲಸ್ವರತವುದಿಲಿ) 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ಭೊೋಜೆೋಗೌಡರವರೋೆ, ಒೆಂದ್ತ ನಿಮಿಷ ಕೆೋಳಿ. ಇದ್ತ ರ್ನಾಯನಲಯ 
ಅಲಿ. ತನವು ದ್ಯವಿಟತಿ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿು. 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

 ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಎಲ ್.ಭೊೋಜೋೆಗೌಡ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, . . . . . . . . ., ಅದ್ಕೆೆ ತ್ಮಗ ೆ
ಧನಾವನದ್ಗಳು.  

(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆದೆೋಶದ್ೆಂತೆ, ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರನದ್  
ಎಸ್.ಎಲ ್.ಭೊೋಜೆೋಗೌರವರತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿದ್ುನತನ ನಡವಳಿಯಲ್ಲಿ ದನಖ್ಲ್ಲಸ್ವರತವುದಿಲಿ) 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರವರತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿದ್ತು ಬಿಟಿರ,ೆ ಬೆೋರ ೆ ಯನರೆೋ 
ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಅದ್ತ ಕಡತ್ಕೆೆ ಹೂೆೋಗಬನರದ್ತ, ಮ್ನನಾ ಮರಿತಿಬಬೆೋಗೌಡರವರೋೆ ತನವು 
ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿ.  
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(1096) 21-12-2022 (4.00) ಎೆಂವಿ-ಎೆಂಡಿ 

03. ಪರಶೆ ್ನೋತ್ುರಗಳು 

ಅ) ಚತಕೆೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಮ್ೌಖಿಕವನಗಿ ನಿೋಡಲನದ್ ಉತ್ುರಗಳು 

ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಾ: 364 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರತ ನನನ ಪರ ಶೆನಗ ೆಉತ್ುರವನತನ 
ಒದ್ಗಿಸ್ವದನುರ.ೆ ಅೆಂದ್ರೆ, ಕೋೆೆಂದ್ರ ಸಕನಾರದ್ ಜೊತೆ ಪರಯತ್ನ ಮ್ನಡತತೆುೋವೆೆಂದ್ತ ತಿಳಿಸ್ವದನುರ.ೆ ವೆಂದೋೆ 
ಭನರತ್ ರೈೆಲತ ಮತ್ತು ಶತನಬಿು ರೈೆಲತ, ಈ ಎರಡೂ ರೈೆಲತಗಳ ಸೆಂಚನರವನತನ ಇತಿುೋಚಗೆೆ ಕಳೆದ್ 
ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ದೋೆಶದ್ ಪರಧನನ ಮೆಂತಿರಗಳು ಬೆಂದ್ತ ಉದನಾಟರೆ್ ಮ್ನಡಿದನುರೆ. ಅತಿೋ ವೆೋಗದ್ ರೈೆಲತ ಚೆರ್ನೆೈ, 
ಬೆೆಂಗಳೂರತ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರತ ನಡತವೆ ಸೆಂಚನರ ಮ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ನಿೋಡಿರತವುದ್ತ ಅತ್ಾೆಂತ್ ಸನಿಗತನಹಾ. 
ರ್ನನತ ಅದ್ನತನ ಅಭಿನೆಂದಿಸತತೆುೋರೆ್. ಇದ್ತ ಸನವಾಜನಿಕ ಪರಯನಣಿಕರ ಹಿತ್ದ್ೃಷಿಿಯಿೆಂದ್ ಬಹಳ ಒಳೆುಯ 
ವೆೋಗದ್ ಒೆಂದೋೆ ಭನರತ್ ರೈೆಲತ ಬಿಟ್ಟಿದನುರ.ೆ ಆದ್ರೆ, ಈ ಒೆಂದೋೆ ಭನರತ್ ರೈೆಲತ ಮತ್ತು ಶತನಬಿು ರೈೆಲತ 
ಈ ಎರಡೂ ರೈೆಲತಗಳು ಸಹ ಚೆರ್ನೆೈಯಿೆಂದ್ ಅಧಾ ಗೆಂಟೆಗಳ ಅೆಂತ್ರದ್ಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ನಿಲನುಣವನತನ ಬಿಡತತ್ುವೆ. 
ಮತೆು ಮೈಸೂರಿನಿೆಂದ್ ಈ ಎರಡೂ ರೈೆಲತಗಳು ಸಹ ಹಿೆಂದ-ೆಮತೆಂದೆ ನಿಲನುಣದಿೆಂದ್ ಹೊರಡತತ್ುವೆ. 
ಇದ್ರಿೆಂದ್ ದ್ಯಮ್ನಡಿ ಒೆಂದ್ತ ರೈೆಲತ ಚೆರ್ನೆೈಯಿೆಂದ್ ಬಿಡತವುದನದ್ರ,ೆ ಅದೆೋ ಸಮಯಕೆೆ ಮತೂೆುೆಂದ್ತ 
ರೈೆಲತ ಮೈಸೂರಿನಿೆಂದ್ ಹೊರಡತವುದನದ್ರ,ೆ ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಪರಯನಣಿಕರಿಗೆ ಇನತನ ಹೆಚಿಿನ 
ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ ಎೆಂಬತದ್ತ ನನನ ಮೂಲಭ್ೂತ್ವನದ್ ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ. ಅದ್ಕೆೆ ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರತ 
ಪರಯತ್ನ ಮ್ನಡತತುೆೋವೆ ಮತ್ತು ಕೋೆೆಂದ್ರ ರೈೆಲೆಿ ಮೆಂತನರಲಯಕೆೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯತತೆುೋವೆೆಂದ್ತ ಉತ್ುರ ನಿೋಡಿದನುರೆ.  
ಈಗ ಮೆಂಡಾ ಜಲೆಿ ಜಿಲನಿಕೆೋೆಂದ್ರ ಮತ್ತು ಲೊೋಕಸಭನ ಕ್ೆೋತ್ರ. ಮೆಂಡಾ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ರೈೆಲತಗಳ 
ನಿಲತಗಡೆಗ ೆಅವಕನಶವನತನ ನಿೋಡಿದ್ರ,ೆ ಬಹಳ ಉತ್ುಮವನಗತತ್ುದೆೆಂದ್ತ ತಿಳಿಸ್ವದುೆೋರೆ್. ಅದ್ಕೂೆ ಸಹ ಮ್ನನಾ 
ಸಚಿವರತ ಪರಯತ್ನ ಮ್ನಡತತೆುೋವೆೆಂದ್ತ ತಿಳಿಸ್ವದನುರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವೆಂದೋೆ ಭನರತ್ ರೈೆಲತ ಮತ್ತು 
ಶತನಬಿು ರೈೆಲತ, ಈ ಎರಡೂ ರೈೆಲತಗಳು ಸಹ ಬತಧವನರದ್ೆಂದ್ತ ರದನುಗಿವೆ. ಅೆಂದ್ರೆ, ಬತಧವನರ 
ಸನವಾಜನಿಕರಿಗ ೆ ಪರಯನಣ ಇರತವುದಿಲಿ. ಆದ್ತದ್ರಿೆಂದ್ ಒೆಂದ್ತ ರೈೆಲತ ಬತಧವನರ stop ಆದ್ರ ೆ
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ಮತೊುೆಂದ್ತ ರೈೆಲತ ಅನತನ ಬೆೋರ ೆ ದಿನದ್ೆಂದ್ತ stop ಮ್ನಡತವೆಂಥದ್ುನತನ ಮ್ನಡಿದ್ರೆ, ಇದ್ರಿೆಂದ್ 
ಪರಯನಣಿಕರಿಗ ೆ ಹೆಚತಿ ಉಪಯೋಗವನಗತತ್ುದೆ ಎೆಂಬತದ್ತ ನನನ ಪರಶೆನ. ಅದ್ಕೆೆ ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರತ ಈ 
ಮೂರತ ವಿಚನರದ್ ಬಗೆೆ, ಮ್ನನಾ ಕೆೋೆಂದ್ರ ರೈೆಲೆಿ ಸಚಿವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿದ್ರೆ, 
ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಪರಯನಣಿಕರಿಗ ೆ ಇನತನ ಹೆಚಿಿನ ಉಪಯೋಗವನಗತತ್ುದೆ. ಈಗ ಚೆರ್ನೆೈ, ಮೈಸೂರತ ಮತ್ತು 
ಬೆೆಂಗಳೂರತ ಮ್ನಗಾವನಗಿ ಹೊೋಗತವೆಂತ್ಹ ಪರಯನಣಿಕರಿಗ ೆಹೆಚತಿ ಸೌಲಭ್ಾ ನಿೋಡಿದ್ೆಂತನಗತತ್ುದೆ. ಅದ್ಕೆೆ 
ತನವು ಪ್ನರಮ್ನಣಿಕ ಪರಯತ್ನ ಮ್ನಡಿ, ಎರಡೂ ರೈೆಲತಗಳು ಒೆಂದೋೆ ದಿನ stop ಆಗಬನರದ್ತ. ಮತೆು ಆ 
ಕಡಯೆಿೆಂದ್ ಮತ್ತು ಈ ಕಡಯೆಿೆಂದ್ ರೈೆಲತ ಹೂೆರಡಬೋೆಕತ. ಅದೋೆರಿೋತಿ ಮೆಂಡಾದ್ಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ stop 
ಕೊಡಬೋೆಕತ. ಮೆಂಡಾ ಜಿಲೆಿ ಲೊೋಕಸಭನ ಕ್ೆೋತ್ರ ಮತ್ತು ತ್ಮಿಳುರ್ನಡಿನ ಬಹಳಷತಿ ಕೂಲ್ಲ ಕನಮಿಾಕರತ 
ಮೆಂಡಾ ಜಿಲನಿ ವನಾಪಿುಯಲ್ಲಿ ಕಬತಬ ಕತ್ುರಿಸತವುದ್ಕೆೆ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗ ೆ ಬರತತನುರ.ೆ ಇದ್ರಿೆಂದ್ 
ಅವರತಗಳು ಊರಿಗೆ ಹೂೆೋಗಿ ಬರತವುದ್ಕೆೆ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ. ಆದ್ತದ್ರಿೆಂದ್ ಮೆಂಡಾ ಜಲೆಿಯಲ್ಲಿ 
ಒೆಂದ್ತ stop ನಿೋಡತವುದ್ಕೆೆ ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರತ ಪರಯತ್ನ ಮ್ನಡತತನುರಯೆ್ಕೋ? 

ಶ್ರೋ ವಿ.ಸೂೆೋಮಣಣ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ ಹಿರಿಯ ಸದ್ಸಾರನದ್ ಶ್ರೋ 
ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರತ ಒೆಂದ್ತ ಒಳೆುಯ ಪರಶೆನಯನತನ ಕೆೋಳಿದನುರೆ. ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಯನವರಿೋತಿ ರೈೆಲತಗಳ 
ವೆೋಳೆಯನತನ ಸರಿಪಡಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದನುರ;ೆ ಮೊದ್ಲ್ಲನಿೆಂದ್ಲೂ ಶತನಬಿು ರೈೆಲತ ಬರತತಿುತ್ತು. ದಿರ್ನೆಂಕ 
11.11.2022ರೆಂದ್ತ ಐದ್ತ ಹೊಸ ವೆಂದೋೆ ಭನರತ್ ರೈೆಲತಗಳನತನ ಈ ದೆೋಶಕೆೆ ರನಷರದ್ ಪರಧನನ 
ಮೆಂತಿರಗಳು ಸಮಪಾಣೆ ಮ್ನಡಿದ್ರತ. ಅವು ವಿವಿಧ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಓಡನಡತತಿುವೆ. ಅದ್ಕೆೆ ಅೆಂತ್ರದ್ ಅವಧಿ 
ಕೆೋವಲ ಒೆಂದ್ರಿೆಂದ್ ಎರಡತ ಗೆಂಟೆಯಷ್ನಿಗಿದೆ.  ರ್ನವು ಕೂಡ ಇದ್ನತನ ಸತಮ್ನರತ ಬನರಿ ಪರಿಶ್ೋಲರ್ ೆ
ಮ್ನಡತತಿುದೆುೋವೆ. ಇವತ್ತು ಒೆಂದೆೋ ಭನರತ್ ರೈೆಲತ ಚೆರ್ನೆೈ, ಮೈಸೂರತ ಮತ್ತು ಬೆೆಂಗಳೂರಿಗ ೆ6 ಗೆಂಟೆ 25 
ನಿಮಿಷಕೆೆ ತ್ಲತಪತತ್ುದೆ. ಅದೆೋ ರಿೋತಿ ಶತನಬಿು ರೈೆಲತ 7 ಗೆಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷಕೆೆ ತ್ಲತಪತತ್ುದೆ. ಈ ಮಧಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಮೈಸೂರತ-ಬೆೆಂಗಳೂರಿನ ನಡತವಿನ 138 ಕಿಲೂೆೋಮಿೋಟರ್ ಅೆಂತ್ರವನತನ ಒೆಂದೋೆ ಭನರತ್ ರೈೆಲತ 1 ಗೆಂಟ ೆ
50 ನಿಮಿಷಕೆೆ ತ್ಲತಪತತ್ುದೆ. ಶತನಬಿು ರೈೆಲತ 2.00 ಗೆಂಟೆ ಸಮಯಕೆೆ ತ್ಲತಪತತ್ುದೆ. ಈ ಎರಡೂ 
ರೈೆಲತಗಳು ಸಹ ಏಕಕನಲದ್ಲ್ಲಿ ಬರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ನಮಗ ೆ ಏನೂ ಉಪಯೋಗವಿಲಿ, ಈ ಸೋೆವೆ ಎಲಿರಿಗೂ 
ತ್ಲತಪಬೆೋಕತ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ದ್ೃಷಿಿಯಿೆಂದ್ ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಕೆೋಳಿರತವ ಪರಶೆನ ಬಹಳ ಉಚಿತ್ವನಗಿದೆ. 
ರ್ನವು ರೈೆಲೆಿ ಇಲನಖಯೆವರ ಜೊತೆ ಸೆಂಪಕಾ ಮ್ನಡಿ, ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಜೊತಯೆಲ್ಲಿ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿದುೆೋವೆ. 
ಅದೆೋರಿೋತಿ ಮ್ನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳಿಗ ೆ ವಿನೆಂತಿ ಮ್ನಡಿ, ರೈೆಲೆಿ ಇಲನಖಯೆವರಿಗೆ ಪತ್ರವನತನ ಸಹ 
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ಬರೆಯಿಸತತೆುೋವೆ. ಹನಗೆಯ್ಕೋ ರೈೆಲೆಿ ಇಲನಖಯೆ ಮೆಂತಿರಗಳನತನ ಸಹ ಭೆೋಟ್ಟ ಮ್ನಡತತೆುೋವೆ. ಇದ್ತ ಅಲಿದೆ, 
ಹೆೈಸ್ವಪೋಡ್ ರೈೆಲತಗಳನತನ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸ್ವ, ಚೆರ್ನೆೈ, ಮೈಸೂರತ ಮತ್ತು ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಿೆಂದ್ ಬರತವೆಂತ್ಹ 
ರೈೆಲತಗಳು ಮೆಂಡಾದ್ಲ್ಲಿ ನಿಲತವೆಂಥದ್ತು ಇದೆ. ಆದ್ರೆ, ವೆಂದೋೆ ಭನರತ್ ರೈೆಲತ ಮತ್ತು ಶತನಬಿು ರೈೆಲತಗಳಿಗ ೆ
ಮ್ನತ್ರ ಒೆಂದ್ತ ಕಡ ೆಅವಕನಶ ಮ್ನಡಿಕೂೆಟಿರೆ, ಈ ರಿೋತಿ ಬೆೋರ ೆಬೆೋರ ೆಕಡಯೆಿೆಂದ್ ಮನವಿಗಳು ಬರತತ್ುವೆ. 
ಇದ್ತ ಇಡಿೋ ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ ಮ್ನಡಿರತವೆಂತ್ಹ ತಿೋಮ್ನಾನವನಗಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್, ವೆಂದೆೋ ಭನರತ್ ರೈೆಲತಗಳ 
ವೆೋಳನಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬದ್ಲನವಣೆ ಸಿಲಪ ಕಷಿವನಗಬಹತದ್ತ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತನುರೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮ್ನನಾ 
ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳ ಜೊತೆ ಚಚೆಾ ಮ್ನಡಿ, ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಿೆಂತ್ಹ ರೈೆಲೆಿ ಇಲನಖಯೆ ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಹ 
ಚಚೆಾ ಮ್ನಡತತೆುೋವೆ. ಇದ್ನತನ ಮ್ನಡತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಬಹಳ ಒಳೆುಯದನಗತತ್ುದೆ. ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರತ 
ಮತೊುೆಂದ್ರ ಬಗೆೆ ಸಲಹಯೆನತನ ನಿೋಡಿದನುರ.ೆ ಈಗ ಒೆಂದ್ತ ರೈೆಲತ ಚೆರ್ನೆೈನಿೆಂದ್ ಹೊರಟರ ೆ ಮತೂೆುೆಂದ್ತ 
ರೈೆಲತ ಮೈಸೂರಿನಿೆಂದ್ ಹೂೆರಡಲ್ಲ ಎೆಂದಿದನುರೆ. ಇದ್ತ ಒೆಂದ್ತ ಒಳುೆಯ ಉಪಯತಕುವನದ್ೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸ. 
ರ್ನವು ಇದ್ಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಿೆಂತೆ ಕೂಡ ರೈೆಲೆಿ ಇಲನಖೆಯವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮ್ನಡತತೆುೋವೆ. ರ್ನನತ ಕೂಡ 
ನಮಾ ಇಲನಖಯೆ ವತಿಯಿೆಂದ್ ಪತ್ರ ಬರೆಯತತೆುೋರ್.ೆ ಮ್ನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳನತನ ಭೆೋಟ್ಟ ಮ್ನಡಿ, ಮ್ನನಾ 
ಕೆೋೆಂದ್ರ ರೈೆಲೆಿ ಮೆಂತಿರಗಳ ಜೊತೆ ಚಚಾೆ ಮ್ನಡಿ, ಸನಧಾವನದ್ರ ೆಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರನತನ ಸಹ ಕರದೆ್ತಕೊೆಂಡತ 
ಹೊೋಗಿ ಭೋೆಟ್ಟ ಮ್ನಡಿಸತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸ ಮ್ನಡತತೆುೋವ.ೆ ಇದ್ತ ಒೆಂದ್ತ ಉತ್ುಮವನದ್ತದ್ತ. ಪರಯನಣಿಕರ 
ಅನತಕೂಲಕೂೆೆೋಸೆರ ಯನವ ಯನವ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಯನವ ಯನವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ರೈೆಲೆಿ ಇಲನಖಯೆನತನ 
ಸದ್ತಪಯೋಗಪಡಿಸ್ವಕೂೆಳುುವುದ್ಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ವದ್ೆಂತ ೆ ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರನದ್ ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬಬೆೋಗೌಡರ 
ಅಮೂಲಾವನದ್ ಸಲಹೆಯನತನ ಸ್ವಿೋಕನರ ಮ್ನಡತತೆುೋವೆ.  

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈಗ ಒೆಂದೋೆ ದಿನ ಎರಡೂ ರೈೆಲತಗಳು ಸಹ 
stop ಆಗತತ್ುವೆ. 

ಶ್ರೋ ವಿ.ಸೂೆೋಮಣಣ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಒೆಂದೋೆ ದಿನ ಎರಡೂ ರೈೆಲತಗಳು ನಿಲತಿತ್ುವ ೆ
ಎೆಂಬತದ್ಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಿೆಂತೆ, ಮೆಂಗಳವನರ ಅಥವನ ಬತಧವನರ ಈ ಎರಡತ ದಿನಗಳನತನ ಆಯ್ಕೆ 
ಮ್ನಡೂೆೋಣ. ಅವರತ ಯನವ ದಿನ stop ಮ್ನಡತತನುರೊೋ ಮ್ನಡಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏಕಕನಲದ್ಲ್ಲಿ 
ಒೆಂದೋೆ ದಿನ ನಿಲತಿವುದ್ತ ಬೆೋಡ. ಒೆಂದ್ತ ರೈೆಲತ stop ಆದ್ರೆ ಮತೂೆುೆಂದ್ತ ರೈೆಲತ ಬರಲ್ಲ. ಅದ್ನತನ 
ಮತೊುೆಂದ್ತ ದಿವಸಕೆೆ ಮ್ನಡತವೆಂಥದ್ತು ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಒೆಂದ್ತ ಸಲಹ ೆಉಪಯತಕುವನದ್ತದ್ತ, ಇದ್ಕೂೆ ಸಹ 
ರ್ನವು ಮನವಿಯನತನ ಮ್ನಡತತೆುೋವೆ. 
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ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಾ: 410 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ೆಪೋಸನಿಮಿ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರತ ಸತದಿರ್ಾವನದ್ 
ಉತ್ುರವನತನ ನಿೋಡಿದನುರ.ೆ ಈ accidental black stop improvement ಎೆಂದ್ತ ಏನತ 
ಹೆೋಳುತುೆೋವೆ, ಇದ್ನತನ ಉಸತುವನರಿ ರೆ್ೂೋಡತವುದ್ಕೆೆ ರ್ನಲೆೆ ೈದ್ತ ಏಜೆನಿಾಗಳು, ಪರಿಷತ್ಗಳು ಮತ್ತು 
ಕಮಿಟ್ಟಗಳಿವೆ. ಭನರತ್ದ್ ಸರ್ೋಾಚಿ ರ್ನಾಯನಲಯ ರೆ್ೋಮಕ ಮ್ನಡಿರತವೆಂತ್ಹ ರ್ನಾಯಮೂತಿಾಗಳ 
ಉಸತುವನರಿಯಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ ಸಮಿತಿ ಇದೆ. ಅದೆೋರಿೋತಿ ಸನರಿಗ ೆ ಇಲನಖಯೆ ಮೆಂತಿರಗಳ ಅಧಾಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 
ಒೆಂದ್ತ ಪರಿಷತ್ ಇದೆ. ಮತಖ್ಾಕನಯಾದ್ಶ್ಾಗಳ ರೆ್ೋತ್ೃತ್ಿದ್ಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ ಪ್ನರಧಿಕನರವಿದ.ೆ ಮತೆು ರಸೆು 
ಸತರಕ್ಷತನ ಪ್ನರಧಿಕನರವಿದೆ. ಇದ್ತ ಅಲಿದೆ ಕೋೆೆಂದ್ರದ್ ಸನರಿಗ ೆ ಮೆಂತನರಲಯದ್ ಸಚಿವರ ಅಧಾಕ್ಷತಯೆಲ್ಲಿ 
ಕೂಡ ರನಷಿರೋಯ ಸತರಕ್ಷತನ ಸಮಿತಿ ಇದೆ. ಅದ್ಕೆೆ ಸನಕಷತಿ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಫೆಂಡಾ್ ಬರತತ್ುದ.ೆ ಸನಕಷತಿ 
ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ ಅಲಿಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತ್ಮಗೆ ಬೋೆಕನದ್ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮ್ನಡತತಿುದನುರೆ. ಇವುಗಳರ್ನೆಲನಿ ರೆ್ೂೋಡಿ, 
ಸಮನಿಯ ಕನಪ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ರನಜಾ ಮಟಿದ್ಲ್ಲಿ ಯನವುದನದ್ರತ ರೆ್ೂೋಡಲ್ ಏಜೆನಿಾಯನತನ ಸನಾಪರೆ್ 
ಮ್ನಡಿದನುರಯೆ್ಕ ಅಥವನ ಸನಾಪರ್ ೆ ಮ್ನಡತವೆಂತ್ಹ ಉದೆುೋಶವಿದೆಯ್ಕೋ ಎೆಂದ್ತ ತಿಳಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಮ್ನನಾ 
ಸಚಿವರನತನ ಕೆೋಳುತಿುದೆುೋರೆ್. ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, ಪರಮತಖ್ವನಗಿ ಎಲೆಿಲ್ಲಿ accidental black stop 
improvement ಕಪತಪಚತಕೆೆ ಇರತವೆಂತ್ಹ ರಸೆು, accidental zone spots ಗಳಿವೆ; ಬಹತತೋೆಕವನಗಿ 
ರಸೆುಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ shoulder ಗಳನತನ ಸರಿಯನದ್ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ನಾಣ 
ಮ್ನಡಿರತವುದಿಲಿ ಮತ್ತು paved shoulder ಇರತವುದಿಲಿ. ನನಗೆ ತಿಳಿದ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲೆ್ಬೂೆೋಡ್ಾನಿೆಂದ್ 
ಎಲೆಕನರನಿಕ್ ಸ್ವಟ್ಟಗ ೆ ಹೂೆೋಗತವನಗ paved shoulder ಇಲಿ. ಅೆಂದ್ರೆ, ಒೆಂದ್ತ ಮಿೋಟರ್ paved 
shoulder ಕೊಡತತನುರೆ. ಇಲಿದಿದ್ುರ ೆ ಮೊೋಟರ್ ಸೈೆಕಲ್ ಸವನರರತ ನತಗಿೆ ಹೊೋಗತತನುರೆ. ಅವರಿಗೆ 
ಏರ್ನದ್ರೂ ಸಣಣಪತಟಿದನಗಿ ತನಗಿದ್ರ,ೆ ಅವರತ ಕಳೆಗ ೆ ಬಿೋಳುತನುರೆ. Design fault ಸನಕಷಿಿದೆ. ಅದೋೆ 
ರಿೋತಿ ಎಲೆಿಲ್ಲಿ ಬನಾರಿಕೆೋಡ್ಗಳನತನ ಹನಕಬೆೋಕತ, ಎಲೆಿಲ್ಲಿ parapet wall ಹನಕಬೋೆಕತ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹನಕತತಿುಲಿ. 
ಹೊಸದನಗಿ delineators and reflectors ಗಳನತನ ಹನಕತತನುರೆ. ಮೂರತ-ರ್ನಲತೆ ವಷಾ 
ನಿವಾಹಣೆಯ ಸಮಯ ಮತಗಿದ್ ಮೋಲ ೆ ಏನನತನ ಸಹ ನಿವಾಹಣೆ ಮ್ನಡತವುದಿಲಿ. ಇದ್ರಿೆಂದ್ 
ಯನವುದೊೋ ತನಯಿ ಮತ್ತು ಮಗ ಸತ್ತು ಹೂೆೋಗತತನುರೆ. ದ್ಯಮ್ನಡಿ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಕನಳಜಿ ವಹಿಸಲ್ಲ. 
ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಸತರಕ್ಷತೆಯ ದ್ೃಷಿಿಯಲ್ಲಿ ಸನಕಷತಿ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ ಕಿಲೂೆೋಮಿೋಟರ್ ದ್ತರಸ್ವು ಕನಮಗನರಿಗ ೆ
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ಸತಮ್ನರತ 15 ರಿೆಂದ್ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ನಯಿಗಳಿಗ ೆ ಕೆೋವಲ delineators and reflectors 
ಇರಬಹತದ್ತ, ಹನಕತವೆಂತ್ಹ humps ಗಳನತನ ವೆೈಜ್ಞನನಿಕವನಗಿ ಹನಕತವುದಿಲಿ. ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ ರಸೆು ಸತರಕ್ಷತನ 
ಕನಯಿದೆಯನತನ ಮ್ನಡಿ, ರಸೆು ಸತರಕ್ಷತನ ನಿಧಿಯನತನ ಮ್ನಡಿದನುರ.ೆ ಇದ್ಕೆೆ ಯನವನಾವುದ್ರಿೆಂದ್ ಸಸೆ್ 
ಬರತತಿುದೆ; ಇದ್ರ ಉಸತುವನರಿ ರೆ್ೂೋಡತವೆಂತ್ಹವರತ ಯನರನ್ಾರತ? ಇದ್ನತನ ಕೆೋವಲ ಲೂೆೋಕೂೆೋಪಯೋಗಿ 
ಇಲನಖಗೆ ೆನಿೋಡಿದನುರ.ೆ ರನಷಿರೋಯ ಹೆದನುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗತವೆಂತ್ಹ ಅಪರ್ಘತ್ಗಳ ವಲಯ ಯನವುದ್ತ? ಇದೆೋ 
ರಿೋತಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ. ವನಾಪಿುಯ ರಸೆುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸನಕಷತಿ ಅಪರ್ಘತ್ಗಳು ಆಗತತ್ುವೆ. 
ಮಹನನಗರಪ್ನಲ್ಲಕಗೆಳನದ್ ಹತಬಬಳಿು, ಬೆಳಗನವಿ, ಮೆಂಗಳೂರತ, ಮೈಸೂರತ ಮತ್ತು ಬೆೆಂಗಳೂರತಗಳಲೂಿ 
ಆಗಬಹತದ್ತ. ಈ ರಿೋತಿ ಎಲನಿ ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ ಆಗತತ್ುದೆ. ಇದ್ಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಿೆಂತೆ ಏರ್ನದ್ರೂ ವಾವಸೆಾಯನತನ 
ಮ್ನಡಲ್ಲ ಎೆಂಬತದ್ತ ನನನ ಸಲಹೆಯನಗಿದೆ. 

ಶ್ರೋ ಸ್ವ.ಸ್ವ.ಪ್ನಟ್ಟೋಲ ್:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರನದ್ ಶ್ರೋ 
ಕ.ೆಎ.ತಿಪ್ಪೆೋಸನಿಮಿಯವರಿಗ ೆ ಲೊೋಕೂೆೋಪಯೋಗಿ ಇಲನಖಯೆ ಬಗೆೆ ಸನಕಷತಿ ಅನತಭ್ವವಿದೆ. ಅವರ 
ಕಡಯೆಿೆಂದ್ ಕೆಲವು ಸ್ವಿೋಕನರಕೆೆ ಅಹಾವನದ್ೆಂತ್ಹ ಸಲಹೆಗಳಿವೆ. Above Rs. 10 crore works 
ರ್ನವು ಲೊೋಕೊೋಪಯೋಗಿ ಇಲನಖಯೆ ವತಿಯಿೆಂದ್ Road Safety Audit ಮ್ನಡಿಸತತೆುೋವ.ೆ 

(ಮತೆಂದ್ತ) 

(1097) 21.12.2022 04.10 LL-AK                            ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸ್ವಾತಿ 

ಶ್ರೋ ಸ್ವ.ಸ್ವ. ಪ್ನಟ್ಟೋಲ ್(ಮತೆಂದ್ತ…) 

ಈಗನಗಲೆೋ ಲೊೋಕೊೋಪಯೋಗಿ ಇಲನಖೆಯಿೆಂದ್ ಸತಮ್ನರತ 10 ಕೊೋಟ್ಟ ರೂಪ್ನಯಿ ಇದ್ುೆಂತ್ಹ ರಸೆು 
ಕನಮಗನರಿಗಳಿಗ ೆ ರಸೆು ಸತರಕ್ಷತನ ಆಡಿರ್್ ಅನತನ ರ್ನವು ಮ್ನಡಿಸತತೆುೋವೆ. ಬನಿಕ್ಸನಪರ್್ ಮತ್ತು ರಸೆು 
ಅಪರ್ಘತ್ಗಳನಗತವೆಂತ್ಹದ್ುಕೆೆ ಮತ್ತು ರಗೆತಾಲೆೋಷನ್ ಮ್ನಡತವೆಂಥದ್ುಕೆೆ ಲೂೆೋಕೊೋಪಯೋಗಿ ಇಲನಖ,ೆ 
ಸನರಿಗ ೆ ಇಲನಖ ೆ ಮತ್ತು ಪ್ೊಲ್ಲೋಸ್ ಇಲನಖ ೆ ಇವಲೆಿವೂ ಜೆಂಟ್ಟಯನಗಿ ಕೆಲಸ ಮ್ನಡಬೋೆಕೆನತನವೆಂತ್ಹ 
ಮ್ನಹಿತಿ ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರಿಗೆ ಇದೆಯ್ಕೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸತತೆುೋರೆ್. ರನಜಾ ಹೆದನುರಿಯಲ್ಲಿ ಶೆೋಕಡ 3 ರಿೆಂದ್ 
5 ರೂೆಳಗೆ ಎಸ್ವಿಮೋರ್್ ಕನಸಿ್ ಮೋಲೆ ರಸೆು ಸತರಕ್ಷತೆಗನಗಿ ಹಣವನತನ ತೆಗೆದಿಡತತೆುೋವೆ. 
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ಲೊೋಕೂೆೋಪಯೋಗಿ ಇಲನಖ ೆಮತ್ತು PRAMC (Planning and Road Asset Management 
Centre) ಯಿೆಂದ್ ಆ ಹಣವನತನ ಇದ್ತವರೆವಿಗೂ ರ್ನವು ಖ್ಚತಾ ಮ್ನಡತತಿುದೆುೋವೆ.  

ಬನಿಕ್ಸನಪರ್್ ಅನತನ ಗತರತತ್ತ ಮ್ನಡತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ತ್ಮಗೆಲನಿ ತಿಳಿದ್ೆಂತ,ೆ ಆ ರಸೆುಯಲ್ಲಿ 
ಕಳೆದ್ 3 ವಷಾದ್ಲ್ಲಿ ಕನಿಷಾ 5 ಅಪರ್ಘತ್ಗಳನಗಿರಬೋೆಕತ ಮತ್ತು ಕನಿಷಾ 10 ಸನವು ಆಗಿರಬೆೋಕತ ಹನಗೂ 
ಬನಿಕ್ಸನಪರ್್ನಿೆಂದ್ ಕನಿಷಾ 500 ಮಿೋಟರ್ ಅೆಂತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಇರಬೋೆಕೆನತನವೆಂತ್ಹ ನಿಯಮ್ನವಳಿಗಳು 
ಹಿೆಂದಿನಿೆಂದ್ಲೂ ಇವೆ. ಇವೆಲಿವನೂನ ರೆ್ೂೋಡಿದನಗ, ಈಗನಗಲೆೋ ಹೆೋಳಿದ್ೆಂತೆ, tank bund road 
ಮ್ನಡತವನಗ ಅಗಲ್ಲೋಕರಣ ಕನಯಾಕರಮಗಳನತನ ರ್ನವು ಮ್ನಡತತಿುದೆುೋವೆ. ರಸೆು ಸತರಕ್ಷತೆಗನಗಿ Caution 
Board ಗಳನತನ ಕೂಡ ರ್ನವು ಹನಕತತಿುದೆುೋವೆ. ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರತ Karnataka Road Regulatory 
Authority ಮ್ನಡಬೋೆಕನೆತನವೆಂತ್ಹ ವಿಚನರವನತನ ಏನತ ಕೆೋಳಿದನುರೆ, ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಆ ವಿಚನರ 
ಸಕನಾರದ್ ಮತೆಂದೆ ಇದ.ೆ ಇದ್ನತನ ಮ್ನಡತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರಲ್ಲಿರತವ 
ಅನತಭ್ವವನತನ ಪಡದೆ್ತಕೊೆಂಡತ ಏನತ ರೂಪತರೆೋಷ್ೆಗಳನತನ ಮ್ನಡಬೋೆಕತ ಅದ್ನತನ ರ್ನವು ಮ್ನಡತತುೆೋವ.ೆ 
I.R.C (Indian Road Congress) ನಿಯಮ್ನವಳಿಗಳ ಪರಕನರ ರಸೆು ಸತರಕ್ಷತನ ಅಡಿರ್್ ಅನತನ ರ್ನವು 
ಮ್ನಡಿಸತತಿುದೆುೋವೆ. ಇಷತಿ ಮ್ನಹಿತಿಯನತನ ನಿೋಡಿ, ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ರಸುೆ ಅಪರ್ಘತ್ಗಳ ಬಗೆೆ ಮತ್ತ ು 
ಇತ್ರ ೆವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ ಕೆೋಳಿರತವೆಂತ್ಹ ಪರಶೆನಗಳಿಗ ೆಸವಿಸನುರವನದ್ೆಂತ್ಹ ಉತ್ುರವನತನ ಕೊಟ್ಟಿದೆುೋರೆ್. ಆ 
ಎಲನಿ ಉತ್ುರಗಳನತನ ರೆ್ೂೋಡಿದನುರೆೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸತತೆುೋರೆ್. Regulatory Authority 
ಮ್ನಡತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರ ಅನತಭ್ವವನತನ ಪಡದೆ್ತಕೊೆಂಡತ ರನಜಾಕೆೆ 
ಬೆೋಕನಗತವೆಂತ್ಹ ಸೂಕುವನದ್ೆಂತ್ಹ Regulatory Authority ಮ್ನಡತವೆಂತ್ಹದ್ುಕೆೆ ಸಕನಾರ 
ಚಿೆಂತ್ರ್ೆಯಲ್ಲಿದೆ.  

ಶ್ರೋ ಕ.ೆಎ. ತಿಪ್ಪೆೋಸನಿಮಿ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರತ ಹೆೋಳುವ ಹನಗೆ, ಕೆೋವಲ 
ಪ್ೊಲ್ಲೋಸರ ಆಧನರದ್ ಮೋರೆಗ ೆ ರಸೆು ಅಪರ್ಘತ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ನನಾ ಸತಪಿರೋೆಂ ಕೊೋರ್್ಾ ಗೆೈಡ್ಲೆೈನಾ್ 
ಆಧನರದ್ ಪರಕನರ ಮ್ನಡತತಿುದನುರೆ. ಆದ್ರೆ, ಲೊೋಕೂೆೋಪಯೋಗಿ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಹೆದನುರಿ/ರಸೆುಗಳನತನ 
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ಡಿಸೈೆನ್ ಮ್ನಡಬೋೆಕನದ್ರ,ೆ ವೆೋಗಮಿತಿ ಬಗೆೆ ಗಮನಹರಿಸಬೆೋಕನಗಿದೆ. ನಮಾ ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ ಯನವುದೆೋ 
ರಸೆುಗಳನತನ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮ್ನಡಿದ್ರೂ ಸಹ ವೆೋಗಮಿತಿಯನತನ ಗೆಂಟೆಗ ೆ 100 kms ಮೋಲೆ ಹೆಚತಿ 
ವೆೋಗಮಿತಿ ಮ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಸನಧಾವಿಲಿ. ಅಷಿರಮಟ್ಟಿಗೆ ರ್ನವು ರಸೆುಗಳನತನ ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸತವುದ್ಕೆೆ 
ಸನಧಾವಿಲಿ. ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಪರಸತುತ್ ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸತತಿುರತವೆಂತ್ಹ ರಸೆು/ಹೆದನುರಿಗಳಿಗ ೆಪರತಿ ಕಿಲೊೋಮಿೋಟರ್ಗೆ 
ಈಗನಗಲೆೋ 3 ರಿೆಂದ್ 4 ಕೊೋಟ್ಟ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನಗತತಿುದೆ. ಇನತನ ಹೆಚತಿ ವೋೆಗಮಿತಿ ಮ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ 
ಹೊೋದ್ರ,ೆ ಸತಮ್ನರತ 8 ರಿೆಂದ್ 10 ಕೊೋಟ್ಟ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನಗತತ್ುದೆ. ಆದ್ರ,ೆ ಪರಸತುತ್ 
ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸತತಿುರತವೆಂತ್ಹ ರಸೆು/ಹೆದನುರಿಗಳಲ್ಲಿ curves improvement ಮ್ನಡತವೆಂಥದ್ುಕೆೆ, 
delineators, barricades ಹನಕತವೆಂಥದ್ುಕೆೆ parapet wall ಮ್ನಡಬೆೋಕತ. ಜೊತೆಗೆ, ರಸೆು 
ಸತರಕ್ಷತನ ನಿಧಿಯನತನ ಯನರತ ನಿವಾಹಣೆ ಮ್ನಡತತಿುದನುರ ೆಮತ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪರಸತುತ್ ಎಷತಿ ಹಣ ಇರತತ್ುದ ೆ
ಎೆಂಬ ಬಗೆೆ ಮ್ನಹಿತಿ ನಿೋಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರನತನ ಕೆೋಳಬಯಸತತೆುೋರ್ೆ.  

ಶ್ರೋ ಸ್ವ.ಸ್ವ. ಪ್ನಟ್ಟೋಲ ್:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರಸೆು ಸತರಕ್ಷತನ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಇರತವ ಬಗೆೆ 
ನನಗ ೆ ಮ್ನಹಿತಿ ಇರತವುದಿಲಿ. ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಆ ಬಗೆೆ ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಪರಶೆನ ಕೆೋಳಿರತವುದಿಲಿ. ಆದ್ರೆ, ಆ 
ಮ್ನಹಿತಿಯನತನ ನೆಂತ್ರ ಒದ್ಗಿಸತವೆಂತ್ಹ ಕಲೆಸ ಮ್ನಡತತೆುೋರ್.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ರವಿಕತಮ್ನರ್ರವರೆೋ ತ್ಮಾ ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಾ:373 ಗೆ ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರತ 
ಕನಲನವಕನಶ ಕೆೋಳಿರತತನುರ.ೆ  
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ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಾ: 404 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೋ ಕೆ. ಅಬತುಲ ್ ಜಬಬರ ್:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ನನನ ಪರಶೆನಗ ೆ ಉತ್ುರವನತನ ಕೊಟ್ಟಿದನುರೆ. 
ಆದ್ರೆ, ರ್ನನತ ಪರಸಕು ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ದನವಣಗೆರೆ ನಗರಕೆೆ ಎಸ್.ಸ್ವ.ಪಿ./ಟ್ಟ.ಎಸ್.ಪಿ. ಯೋಜರೆ್ಯಡಿ ರಸೆು 
ಕನಮಗನರಿಗಳಿಗ ೆಮೆಂಜೂರನದ್ ಅನತದನನವಷೆತಿ ಎೆಂದ್ತ ಪರಶೆನ ಕೆೋಳಿದೆುನತ. ಆದ್ರ,ೆ ಈ ವಷಾ ಯನವುದೆೋ 
ಅನತದನನ ಮೆಂಜೂರನಗಿರತವುದಿಲಿವೆೆಂದ್ತ ಉತ್ುರ ನಿೋಡಿರತತನುರ.ೆ ಹನಗನಗಿ, ಎಸ್.ಸ್ವ.ಪಿ./ಟ್ಟ.ಎಸ್.ಪಿ. 
ಯೋಜರೆ್ಯಡಿ ಏತ್ಕನೆಗಿ ಅನತದನನ ಮೆಂಜೂರತ ಮ್ನಡಿರತವುದಿಲಿ ಎನತನವುದ್ಕೆೆ ಉತ್ುರ ಬಯಸತತುೆೋರೆ್. 
ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, ಅಕರಮ ಟೊೋಲ್ಗಳ ವಿಚನರದ್ ಬಗೆೆ ಹೆೋಳಿದೆುನತ. ಅಕರಮ ಟೊೋಲ್ಗಳೆೆಂದ್ರ,ೆ 
ಬೆೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಿೆಂದ್ ತ್ತಮಕೂರತ ಜಿಲೆಿಯವರೆಗ ೆ ರಸೆು ಬಹಳಷತಿ ಹದ್ಗಟೆ್ಟಿರತತ್ುದೆ. ಆದನಗೂಾ, ಆ 
ರಸೆುಯಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ ಟೊೋಲ್ ಪ್ನಿಜನಗಳಲ್ಲಿ ಟೂೆೋಲ್ ವಸೂಲ್ಲ ನಡಯೆತತ್ುಲೋೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ, ಆ ರಸೆುಗಳ 
ದ್ತರಸ್ವು ಮ್ನಡತತಿುಲಿ. ಆ ರಸೆುಯಲ್ಲಿ ಟೊೋಲ್ ವಸೂಲ್ಲ ಮ್ನಡಿದ್ ನೆಂತ್ರ, ಆ ರಸೆುಯ ನಿವಾಹಣ ೆ
ಮ್ನಡತವುದ್ತ ಅವರ ಜವನಬನುರಿಯನಗಿರತತ್ುದ.ೆ ಆದ್ರೆ, ಅದ್ನತನ ಮ್ನಡತತಿುಲಿ. ಹನಗನಗಿ, ಅದ್ನತನ ಬೆಂದ್ 
ಮ್ನಡಿದನುರೂೆೋ ಎನತನವ ಬಗೆೆ ಸಪಷಿಿೋಕರಣ ನಿೋಡಬೆೋಕತ. ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಬೆೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಿೆಂದ್ 
ತ್ತಮಕೂರತ ಜಿಲೆಿಯವರಗೆ ೆ ಸತಮ್ನರತ 33 ಕಿಲೊೋಮಿೋಟರ್ನಷತಿ ದ್ೂರ ಸತಮ್ನರತ ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ಲೂ 
ರಸೆು ಗತೆಂಡಿಗಳು ಬಿದಿುರತತ್ುವೆ. ಈ ಎಲನಿ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರ ನಿೋಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರನತನ 
ಕೆೋಳುತುೆೋರೆ್.  

ಶ್ರೋ ಸ್ವ.ಸ್ವ. ಪ್ನಟ್ಟೋಲ ್:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ದನವಣಗೆರೆ ನಗರಕೆೆ ಸ್ವೋಮಿತ್ವನಗಿ 
ಎಸ.ಸ್ವ.ಪಿ./ಟ್ಟ.ಎಸ್.ಪಿ. ಯೋಜರೆ್ಯಡಿ ಮೆಂಜೂರನದ್ ರಸೆು ಕನಮಗನರಿಗಳ ಬಗೆೆ ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರತ 
ಕೆೋಳಿದ್ೆಂತ್ಹ ಪರಶೆನ ಕೆೋಳಿದನುರೆ. ಅದ್ರೆಂತ,ೆ ಪರಸತುತ್ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸ್ವ.ಪಿ./ಟ್ಟ.ಎಸ್.ಪಿ. ಯಿೆಂದ್ 
ಲೊೋಕೂೆೋಪಯೋಗಿ ಇಲನಖಗೆ ೆ 100 ಡನ: ಬಿ.ಆರ್. ಅೆಂಬೋೆಡೆರ್ ಹನಸೆಿಲ್ ಮತ್ತು 11 K.R.E.I.S. 
(Karnataka Residential Educational Institutions Society) ಹನಸೆಿಲ್ಗಳ 
ನಿಮ್ನಾಣಕನೆಗಿ ಸತಮ್ನರತ ರೂ.850.00 ಕೂೆೋಟ್ಟ ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ಅನತದನನವನತನ reallocate 
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ಮ್ನಡಿರತತನುರ.ೆ ಈ ವಷಾ ಎಸ.ಸ್ವ.ಪಿ./ಟ್ಟ.ಎಸ್.ಪಿ. ಯೋಜರೆ್ಯಡಿ ರಸೆು ಕನಮಗನರಿಗಳಿಗನಗಿ ಹಣ 
ಮೆಂಜೂರನಗತವುದಿಲಿ. ಅದ್ರ ಬದ್ಲನಗಿ, ಹಿೆಂದ್ತಳಿದ್ ವಗಾಗಳ ಜನರಿಗ ೆ ಅನತಕೂಲವನಗತವೆಂತ್ಹ 
ದ್ೃಷಿಿಯಿೆಂದ್ 100 ಡನ: ಬಿ.ಆರ್. ಅೆಂಬೆೋಡೆರ್ ಹನಸೆಿ ಲ್ಗಳು ಮತ್ತು 11 K.R.E.I.S. ಹನಸೆಿಲ್ಗಳನತನ 
ನಿಮ್ನಾಣ ಮ್ನಡತತಿುದೆುೋವೆ. ದನವಣಗೆರೆ ವನಾಪಿುಯ ಕೆೋವಲ 9 ರಸೆುಗಳು ನಮಾ ಇಲನಖಗೆ ೆ ಬರತತ್ುವೆ. 
ಸದ್ರಿ ರಸೆುಗಳ ರಿಪ್ೆೋರಿಗನಗಿ ರ್ನವು ಹಣವನತನ ಕೊಟ್ಟಿದುೆೋವೆ. ಈಗ ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ಅಕರಮ 
ಟೊೋಲ್ಗಳು ಅಥವನ ಅನಧಿಕೃತ್ ಟೂೆೋಲ್ಗಳು ಎೆಂದ್ತ ಯನವುದೆೋ ಟೂೆೋಲ್ಗಳು ಇರತವುದಿಲಿ. 
ಬೆೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಿೆಂದ್ ರೆ್ಲಮೆಂಗಲ ಮ್ನಗಾವನಗಿ ತ್ತಮಕೂರತವರಗೆೆ ರಸೆು ಗತೆಂಡಿ ಬಿದಿುರತವುದ್ತ ನಿಜ. 
ಸದ್ರಿ ರಸೆು N.H.A.I. (National Highways Authority of India) ಗೆ ಬರತತಿುದ್ುರೂ ಸಹ, 
ರ್ನರೆ್ೋ ಖ್ತದನುಗಿ N.H.A.I. ಅಧಿಕನರಿಗಳನತನ ಕರಯೆಿಸ್ವ, ರಸೆು ಗತೆಂಡಿಗಳನತನ ತ್ತೆಂಬಿಸತವುದ್ಕೆೆ ಕರಮ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಸೂಚಿಸ್ವದ್ತು, ಈಗನಗಲೆೋ ಮತಕನೆಲತ ಭನಗ ರಸೆುಯ ಗತೆಂಡಿಗಳನತನ ತ್ತೆಂಬಿದ್ತು, 
ಉಳಿದ್ೆಂತ್ಹ ಗತೆಂಡಿಗಳನತನ ಶ್ೋರ್ರವನಗಿ ತ್ತೆಂಬತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತನ ಮ್ನಡತತೆುೋವೆ.  
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ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಾ: 372 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೋ ಸಲ್ಲೋೆಂ ಅಹಮದ ್:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ನನನ ಮೊದ್ಲರೆ್ ಪರಶೆನಗ,ೆ 385771 
ಮರ್ೆಗಳು ಮೆಂಜೂರನಗಿದೆ ಎೆಂದ್ತ ಉತ್ುರ ಕೂೆಟ್ಟಿದನುರೆ. ಆದ್ರೆ, ಎಷತಿ ಮರ್ೆಗಳಿಗೆ ಹಕತೆಪತ್ರ 
ನಿೋಡಲನಗಿದ ೆ ಎೆಂಬ ಪರಶೆನಗ,ೆ 2019-20 ರಿೆಂದ್ 2021-22ರವರೆಗೆ ರನಜಿೋವ್ ಗನೆಂಧಿ ವಸತಿ 
ನಿಗಮದಿೆಂದ್ ಒಟತಿ 11739 ಹಕತೆಪತ್ರಗಳನತನ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಗೆೋರಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮೆಂಡಳಿಯಿೆಂದ್ 
61126 ಹಕತೆಪತ್ರಗಳನತನ ನಿೋಡಲನಗಿದ ೆಎೆಂದ್ತ ಉತ್ುರ ನಿೋಡಿರತತನುರ.ೆ ಆದ್ರೆ, ಇನತನಳಿದ್ೆಂತ್ಹ ಮರ್ೆಗಳಿಗ ೆ
ಹಕತೆಪತ್ರವನತನ ಯನವನಗ ಕೊಡತತಿುೋರಿ ಎನತನವುದ್ತ ನನನ ಮೊದ್ಲ ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ. ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, 
ಆಯವಾಯದ್ಲ್ಲಿ ರೂ.10,585.75 ಕೂೆೋಟ್ಟಗಳ ಅನತದನನ ಒದ್ಗಿಸಲನಗಿದ್ತು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ರೂ.6,914.85 
ಕೊೋಟ್ಟ ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ಅನತದನನವನತನ ಮ್ನತ್ರ ಬಳಕೆ ಮ್ನಡಿಕೂೆಳುಲನಗಿರತತ್ುದೆ. ಮೂರರೆ್ಯದನಗಿ, 
ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕನಾರದಿೆಂದ್ ಬನಕಿ ಅನತದನನ ಏನತ ಬರಬೆೋಕನಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯನವನಗ ಅನತದನನ ಬರತತ್ುದ ೆ
ಎೆಂಬ ಬಗೆೆ ಮ್ನಹಿತಿ ಒದ್ಗಿಸಬೆೋಕತ ಮತ್ತು ಈಗನಗಲೆೋ Utilization Certificate ಕೂೆಟ್ಟಿದೆುೋವೆೆಂದ್ತ 
ಸಹ ಮ್ನಹಿತಿ ನಿೋಡಿರತತನುರ.ೆ  

ಶ್ರೋ ವಿ. ಸೂೆೋಮಣಣ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ ಸಲ್ಲೋೆಂ ಅಹಮದ್ರವರ ಪರಶೆನಯಲ್ಲಿ 
ಅೆಂಕಿ-ಅೆಂಶಗಳ ಬಗೆೆ ಮ್ನಹಿತಿ ಕೆೋಳಿದನುರ.ೆ ಈಗನಗಲೆೋ ರ್ನವು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಗೆೋರಿ ಅಭಿವೃದಿಿ 
ಮೆಂಡಳಿಯಿೆಂದ್ 61126 ಮತ್ತು ರನಜಿೋವ್ ಗನೆಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮದಿೆಂದ್ 11739 ಹಕತೆಪತ್ರಗಳನತನ 
ನಿೋಡಿರತತೆುೋವೆ. ರ್ನನತ ಎಲನಿ ಶನಸಕರಿಗೂ ಕೂಡ,್ “ನಿಮಾ ನಿಮಾ ಕ್ೆೋತ್ರದ್ ಕೊಳಚ ೆ
ಪರದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹವರಿಗೆ ಮ್ನಲ್ಲೋಕತ್ಿ ಕೂೆಡತವ ವಿಷಯದ್ ಬಗೆೆ”್ ಅರೆ್ೋಕ ಬನರಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದೆುೋರ್.ೆ 
ಸನಿತ್ೆಂತ್ರಯ ಬೆಂದ್ ಮೋಲ ೆ 75-76 ವಷಾದ್ಲ್ಲಿ ಸಕನಾರಿ ಸನಿಮಾದ್ ಯನವುದೆೋ ಸಿತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ವನಸ 
ಮ್ನಡತತಿುರತವೆಂತ್ಹ ಕೂೆಳಚೆ ಪರದೆೋಶ ವನಸ್ವಗಳಿಗೆ ರಸುೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಬೆೋಕನದ್ೆಂತ್ಹ ಮೂಲಭ್ೂತ್ 
ಸೌಕಯಾಗಳು ಒಳಗೂೆೆಂಡೆಂತೆ ಆ ಸಿತ್ುನತನ ಅವರಿಗ ೆ ನಿೋಡತವ ಕೆಲಸ ಮ್ನಡಿರತತೆುೋವೆ. ಅದ್ರೆಂತ,ೆ 
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ಬೆೆಂಗಳೂರತ ನಗರ ಪರದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ ಸನಮ್ನನಾ ವಗಾದ್ವರಿಗೆ ರೂ.4,000.00 ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಿ ಜನತಿ 
ಮತ್ತು ಪೆಂಗಡದ್ವರಿಗ ೆರೂ.2,000.00 ದ್ರ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸ್ವರತತೆುೋವ.ೆ ಅದೆೋ ರಿೋತಿ, ಜಿಲನಿ ಕೆೋೆಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 
ಪರಿಶ್ಷಿ ಜನತಿ ಮತ್ತು ಪೆಂಗಡದ್ವರಿಗ ೆ ರೂ.1,000.00 ಮತ್ತು ಇತ್ರ ೆ ಸನಮ್ನನಾ ವಗಾದ್ವರಿಗ ೆ
ರೂ.2,000.00 ದ್ರ ನಿಗದಿ ಮ್ನಡಿ, ಆ ಸಿತಿುನ ಮ್ನಲ್ಲೋಕತ್ಿವನತನ ನಿೋಡಿ, ಅದೆೋ ದ್ರದ್ಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ಅವರಿಗ ೆ
ರೆ್ೂೋೆಂದ್ಣಿ ಮ್ನಡಿಸ್ವಕೂೆಡತವೆಂತ್ಹದ್ುಕೆೆ ಹತನುರತ ಬನರಿ ಮನವಿ ಮ್ನಡಿರತತೆುೋವೆ. ಆ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಯನರೂ ಸಹ ಮತೆಂದೆ ಬೆಂದಿರತವುದಿಲಿ.  ಮ್ನನಾ ಕೆಂದನಯ ಮೆಂತಿರಗಳು ಸಹ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಹನಜರಿದನುರ.ೆ 
ಅವರೂ ಸಹ ಅದ್ಕೆೆ ಸೂಚರೆ್ ನಿೋಡಿರತತನುರೆ. ಪರಸತುತ್ 61126 ಹಕತೆಪತ್ರಗಳನತನ ನಿೋಡಲನಗಿದೆ, ಅಷತಿ 
ಜನರಿಗೂ ಸಹ, ಖನತೆಗಳನತನ ಮ್ನಡಿ, ಸಿತ್ೆಂತ್ರವನಗಿ ಅವರತ ಸಿೆಂತ್ ಆಸ್ವುಗಳನತನ ಹೊೆಂದ್ತವ ರಿೋತಿ 
ಮ್ನಲ್ಲೋಕತ್ಿವನತನ ನಿೋಡಿರತತೆುೋವೆ. ಆ ಪಕ್ಷ, ಈ ಪಕ್ಷ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳದೆೋ ಎಲನಿ ಎೆಂ.ಎಲ್.ಎ.ಗಳಿಗೂ ಸಹ 
ರ್ನನತ ಮನವಿ ಮ್ನಡಿರತತೆುೋರ್ೆ. ಆದ್ರ,ೆ ಯನರೂ ಸಹ ಇದ್ನತನ ಗೆಂಭಿೋರವನಗಿ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡಿರತವುದಿಲಿ. 
ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರಿಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯನವ ಭನವರೆ್ ಇದೆ, ಅದ್ಕೆೆ ರ್ನನತ ಅಭನರಿಯನಗಿರತತೆುೋರೆ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ಸೂೆೋಮಣಣನವರೆೋ, ಕೋೆವಲ ಎೆಂ.ಎಲ್.ಎ.ಗಳು ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಬೆೋಡಿ. 
ಎೆಂ.ಎಲ್.ಸ್ವ. ಗಳು ಎೆಂದ್ತ ಸಹ ಹೆೋಳಿ.  

ಶ್ರೋ ವಿ. ಸೊೋಮಣಣ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಎೆಂ.ಎಲ್.ಎ. ಮತ್ತು ಎೆಂ.ಎಲ್.ಸ್ವ.ಗಳು ಇಬಬರೂ 
ಸಹ ಚತರ್ನಯಿತ್ ಪರತಿನಿಧಿಗಳು. (ಗೊೆಂದ್ಲ) ರ್ನನತ ಸಹ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸದ್ಸಾರ್ನಗಿ 
ಕನಯಾನಿವಾಹಿಸ್ವರತತೆುೋರ್ೆ. ಹನಗನಗಿ, ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮ್ನನಾ ವಿನೆಂತಿ ಮ್ನಡತವುದೋೆರ್ೆೆಂದ್ರ,ೆ 
ಕೊಳಚೆ ಪರದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ ಸತಮ್ನರತ ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ವನಸ ಮ್ನಡತತಿುದ್ುೆಂತ್ಹವರಿಗ ೆ ಹಕತೆಪತ್ರಗಳನತನ 
ಕೊಡತವುದ್ಕೆೆ ಪ್ನರರೆಂಭ್ ಮ್ನಡಿದೆವು, ಆ ಬಗೆೆ ಮ್ನನಾ ಸಲ್ಲೋೆಂ ಅಹಮದ್ರವರಿಗ ೆಮತ್ತು ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ 
ರ್ನಯಕರಿಗ ೆ ಗೊತಿುರತತ್ುದ.ೆ ಅದೆೋರೆ್ೆಂದ್ರೆ, ಸಕನಾರದಿೆಂದ್ ಕೊಡತವೆಂತ್ಹ ರೂ.1.00 ಲಕ್ಷ ಅಥವನ 
ರೂ.2.00 ಅನತದನನ ಬೆೋಡವೆೆಂದ್ತ, ಸಿತ್ಃ ಅವರೋೆ ಮರ್ೆಗಳನತನ ಕಟ್ಟಿಕೂೆೆಂಡತ ಬಹಳ ಚೆರ್ನನಗಿ ಜಿೋವನ 
ನಡಸೆತತಿುದನುರ.ೆ ಅದೂೆೆಂದ್ತ ವಿಭಿನನವನಗಿರತವೆಂಥದನುಗಿದ್ತು, ಅದ್ನತನ ಸನಧಾವನದ್ ಮಟ್ಟಿಗ ೆ ರ್ನವು 
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ಮ್ನಡತತೆುೋವ.ೆ ಜೊತೆಗೆ, ರ್ನನತ ವಸತಿ ಸಚಿವರ್ನಗಿ ಬೆಂದ್ ನೆಂತ್ರ, ಸರ್ನಾನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳನದ್ ಶ್ರೋ 
ಬಸವರನಜ ಬೊಮ್ನಾಯಿಯವರತ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಯನದ್ ಮೋಲೆ ಸತಮ್ನರತ 5 ಲಕ್ಷ ಮರ್ೆಗಳಿಗೆ ಈ 
ಹಿೆಂದ ೆ ಏನತ ಮೆಂಜೂರನತಿ ನಿೋಡಿದೆುವು, ಅವುಗಳನತನ ಮ್ನಡಿದೆುೋವೆ. ಇನತನಳಿದಿರತವೆಂತ್ಹ ಮರ್ೆಗಳ 
ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರ್ನವು ರೂ.6,914.00 ಕೊೋಟ್ಟ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ ಈಗನಗಲೆೋ ರ್ನವು ಖ್ಚತಾ ಮ್ನಡಿದೆುೋವೆ. 
ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ವಷಾ ನವೆೆಂಬರ್ ತಿೆಂಗಳ ಒಳಗೆ 447000 ಅೆಂದ್ರೆ, ಸತಮ್ನರತ 5 ಲಕ್ಷ ಮರ್ೆಗಳು 
ಮತಕನುಯ ಹೆಂತ್ಕೆೆ ಬೆಂದಿರತತ್ುವ.ೆ 7900 ಕಿೆೆಂತ್ಲೂ ಹೆಚತಿ ಮರ್ೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡತಗಡೆ 
ಮ್ನಡಲನಗಿರತತ್ುದ.ೆ ಇನತನ ಒೆಂದ್ೂವರ ೆ ಸನವಿರ ಕೂೆೋಟ್ಟ ರೂಪ್ನಯಿ ಹಣ ನಮಾ ಹತಿುರ ಇದೆ. ನಮಗೆ 
ಒೆಂದ್ತ ಸಮಸೆಾ ಆಗಿರತವುದೆೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ, ಫಲನನತಭ್ವಿಗಳನತನ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ನಡಿದ್ ನೆಂತ್ರ, ಮರ್ೆಗಳನತನ 
ಕಟತಿವುದ್ಕೆೆ ನಮಗೆ ಸಟ್ಟಾಫಿಕೆೋರ್್ ಕೂೆಡತವೆಂಥದ್ತು ಒೆಂದ್ತ ಕಡ ೆಆರ.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ. ಇಲನಖ ೆಮತೂೆುೆಂದ್ತ 
ನಗರನಭಿವೃದಿಿ ಇಲನಖಯೆವರತ. ಈ ಎರಡೂ ಇಲನಖಗೆಳ ಸಮನಿಯದೂೆೆಂದಿಗೆ ಈ ಕೆಲಸವನತನ 
ಮ್ನಡಬೋೆಕನಗಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಅವರಿಗೆ ರ್ನವು ಸನಕಷತಿ ಪತ್ರಗಳನತನ ಬರೆಯತತಿುದೆುೋವೆ. ಸತಮ್ನರತ 
ರೂ.10.00 ಸನವಿರ ಕೊೋಟ್ಟಗೂ ಮೋಲಪಟತಿ ಅನತದನನವನತನ ಬಿಡತಗಡೆ ಮ್ನಡಿ, ನಮಾ ಟನಗೆಾರ್್ ಅನತನ 
ರ್ನವು ರಿೋಚ್ ಮ್ನಡತತೆುೋವೆ. ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಕೋೆಳಿರತವೆಂತ್ಹ ಪರಶೆನ ಉಪಯತಕುವನಗಿದ.ೆ ಅದ್ಕನೆಗಿ, 
ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನೆಂದಿಸತತೆುೋರೆ್. ಇನತನಳಿದ್ೆಂತೆ ಏರೆ್ಲನಿ ಕೆಲಸಗಳು ಉಳಿದಿದೆ, 
ಅದೆಲಿವನೂನ ಕೂಡ ಮ್ನಡತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ಕಲೆಸವನತನ ರ್ನವು ಮ್ನಡತತುೆೋವೆ.  

ಶ್ರೋ ಸಲ್ಲೋೆಂ ಅಹಮದ ್:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕನಾರದಿೆಂದ್ ಬರಬೆೋಕನಗಿದ್ುೆಂತ್ಹ 
ಅನತದನನದ್ಕೆೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲನಗಿದೆ ಎೆಂಬ ಬಗೆೆ ಮ್ನಹಿತಿ ನಿೋಡಬೆೋಕತ.  

ಶ್ರೋ ವಿ. ಸೊೋಮಣಣ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕನಾರದಿೆಂದ್ ಈಗನಗಲೆೋ 
ರೂ.464.00 ಕೂೆೋಟ್ಟ ಬೆಂದಿರತತ್ುದ.ೆ ಇನತನ ರೂ.300.00 ಕೊೋಟ್ಟಗ ೆಈಗನಗಲೆೋ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರತತುೆೋವೆ. 
ಈ ವಿಷಯಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ವದ್ೆಂತೆ, ನಮಾ ಇಲನಖಯೆ ಕನಯಾದ್ಶ್ಾಯವರತ ಸಹ ಕೆೋೆಂದ್ರ 
ಸಕನಾರದ್ವರನತನ ಭೆೋಟ್ಟ ಮ್ನಡಿ ಬೆಂದಿದನುರ.ೆ ಇನತನ ಹದಿರೆ್ೈದ್ತ ಆ ಹಣ ಸಹ ಬಿಡತಗಡೆಯನಗತತ್ುದೆ. 
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ಬೆಂದ್ೆಂತ್ಹ ಹಣವನತನ ಯನರತ ಫಲನನತಭ್ವಿಗಳಿದನುರ,ೆ ಅವರ ಬನಾೆಂಕ್ ಖನತೆಗ ೆರ್ನವು ಆರ.ಟ್ಟ.ಜಿ.ಎಸ್. 
ಮ್ನಡತತೆುೋವ.ೆ ರ್ನವು ಕೆೋವಲ B.L.C. (Beneficiary-Led Construction) ಮ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಮ್ನತ್ರ 
ಸ್ವೋಮಿತ್ವನಗಿದ್ತು, ಆ ಕೆಲಸವನತನ ರ್ನವು ಮ್ನಡತತೆುೋವೆ.  

(ಮತೆಂದ್ತ…) 
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(1098) 21.12.2022 ವೆೈಎಲ-ಎಕೆ 4.20                 (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸ್ವಾತಿ) 

ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಾ 331 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

 

ಡನ|| ಚೆಂದ್ರಶೆೋಖ್ರ ್ ಬಿ.ಪ್ನಟ್ಟೋಲ ್:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ 
ನನಗ ೆಮ್ನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ಕಲ್ಲಪಸ್ವದ್ುಕನೆಗಿ ಧನಾವನದ್ಗಳು.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇನತನ ಮತೆಂದ ೆಯನವ ಸದ್ಸಾರತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ಕಲ್ಲಪಸ್ವದ್ುಕನೆಗಿ 
ಧನಾವನದ್ಗಳು ಎೆಂಬ ಪದ್ವನತನ ಬಳಸಬನರದ್ತ.  ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ತ್ಮಗೆ ಪರಶನೆ ಕೆೋಳುವ ಹಕತೆ ಇದೆ. 
ಹನಗನಗಿ ಆ ಪದ್ವನತನ ಯನವ ಸದ್ಸಾರತ ಬಳಸಬನರದ್ತ.    

ಡನ|| ಚೆಂದ್ರಶೆೋಖ್ರ್ ಬಿ.ಪ್ನಟ್ಟೋಲ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ನಮಾ ಬಿೋದ್ರ್ ಜಿಲೆಿಯ 
ವನಾಪಿುಯಲ್ಲಿ ಹಲವನರತ ಕನರಣದಿೆಂದನಗಿ ಒಟತಿ 10,023 ಮರ್ೆಗಳನತನ ತ್ಡಹೆಿಡಿಯಲನಗಿರತತ್ುದೆ.  
ಬಿೋದ್ರ್ ಜಿಲೆಿ ಹಿೆಂದ್ತಳಿದಿರತವ ಜಿಲೆಿಯನಗಿದ್ತು, ಸಕನಾರದ್ ಮ್ನಗಾಸೂಚಿಯೆಂತೆ ಫಲನನತಭ್ವಿಗಳ 
ಮರ್ೆಯ ಕನಮಗನರಿಯನತನ ಪ್ನರರೆಂಭ್ ಮ್ನಡಿದನುರ.ೆ  ತ್ಡಹೆಿಡಿದಿರತವೆಂಥ ಒಟತಿ 10,023 ಮರ್ೆಗಳ 
ಕನರಣವನತನ ಸರಿಪಡಿಸ್ವ, ಆದ್ಷತಿ ಬೆೋಗ ಮರ್ೆ ಕಟಿಲತ ಅವಕನಶ ಕಲ್ಲಪಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ವಿನೆಂತಿಸತತೆುೋರ್ೆ.  
ಹನಗೆಯ್ಕೋ 3912 ಮರ್ೆಗಳನತನ ರದ್ತುಪಡಿಸಲನಗಿದೆ ಎೆಂದ್ತ ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರತ  ಮ್ನಹಿತಿ ನಿೋಡಿದನುರೆ.  
2021-22ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಸಕನಾರದಿೆಂದ್ ಮರ್ೆಗಳನತನ ಬಿಡತಗಡೆ ಮ್ನಡಿದ್ತು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ರದ್ತುಪಡಿಸ್ವರತವ 
ಫಲನನತಭ್ವಿಗಳ ಮರ್ೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಾತ ೆನಿೋಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ವಿನೆಂತಿಸತತೆುೋರೆ್.  

ಶ್ರೋ ವಿ.ಸೂೆೋಮಣಣ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರ ಭನವರೆ್ ಅಥಾ 
ಮ್ನಡಿಕೊೆಂಡಿದೆುೋರ್.ೆ  ಅಲ್ಲಿನ ಜಿಲನಿ ಪೆಂಚನಯಿತಿಯವರತ ಮರ್ೆಗಳನತನ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ನಡಿ, ನಮಗೆ ಅದ್ರ 
ಪಟ್ಟಿಯನತನ ಕಳುಹಿಸ್ವಕೂೆಡತತನುರೆ.  ಆದನದ್ 90 ದಿವಸಗಳ ನೆಂತ್ರ ಆ ಮರ್ಗೆಳ ಕನಮಗನರಿಯನತನ  
ಪ್ನರರೆಂಭ್ ಮ್ನಡಬೋೆಕತ.  ಕೆಲಸ ಪ್ನರರೆಂಭ್ ಮ್ನಡಿದ್ ನೆಂತ್ರ ಮೊದ್ಲರೆ್ೋ ಕೆಂತಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಿಡತಗಡೆ 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷ ತ್ತು                    21-12-2022                                     116 
ತಿದ್ ತುಪಡಿಯನಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy/ರ್ನಾಯಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಪತಿರಕನ ಪರಕಟಣೆಗನಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ತ 
 
 
ಮ್ನಡತತೆುೋವ.ೆ  ಹನಗೆಯ್ಕೋ ಈ ಹಿೆಂದ ೆಮರ್ೆಗಳನತನ ಅಡಮ್ನನ ಇಡತವೆಂಥ ಪದ್ಿತಿ ಸಹ ಇತ್ತು.  ಆದ್ರೆ, 
ಅದೆಲಿವನೂನ ಈಗ ತೆಗೆದ್ತ ಹನಕಿದೆುೋವೆ.  ಆ 90 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ 3912 ಮರ್ಗೆಳು ಏನಿವ,ೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ 
ಸತಮ್ನರತ ಸನವಿರ ಚಿಲಿರ ೆ ಮರ್ೆಗಳಿಗೆ ಅನತಮತಿ ನಿೋಡಿದೆುೋವೆ.  ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಈ ಸದ್ನಕೆೆ 
ವಿನೆಂತಿಸತವುದೆೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ, ಈ ಹಿೆಂದ ೆ ಸನವಿರದ್ ಇನೂನರತ ಚದ್ರ ಅಡಿಯಷತಿ ಜನಗದ್ಲ್ಲಿ ಇರತವೆಂಥ 
ಮರ್ೆಗಳಿಗೆ ಗಮನಹರಿಸತತಿುರಲ್ಲಲಿ ಮತ್ತು ಅಡಮ್ನನ ಇಡತವೆಂಥದ್ುನತನ ಸಹ ತೆಗೆದ್ತ ಹನಕಲನಗಿದೆ.  
ಅದೆಲಿದ್ರ ಪರಕಿರಯ್ಕಯನತನ ತೆಗೆದ್ತ ಹನಕಿ, ಪ್ನರದ್ಶಾಕವನಗಿ ಮ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಆದ್ಾತ ೆ ನಿೋಡಿದೆುೋವೆ.  
ಪ್ನರಯಶಃ ಉಳಿದಿರತವೆಂಥ ಮರ್ೆಗಳೆೋನಿವೆ, ಅದ್ರ ಪಟ್ಟಿಯನತನ ಕಳುಹಿಸ್ವಕೂೆಟಿರ;ೆ  ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಗಳು 
ಮತ್ತು ಜಿಲನಿ ಪೆಂಚನಯಿತಿ ಸ್ವ.ಇ.ಓ.ಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕನರವನತನ ನಿೋಡಿದೆುೋವೆ.  ಈ ಹಿೆಂದ ೆ ರ್ನವೋೆ ಆ 
ಕೆಲಸವನತನ ಮ್ನಡತತಿುದೆುವು.  ಆದ್ರೆ, ಈಗ ಅವರಿಗ ೆ ಅಧಿಕನರವನತನ ಹಸನುೆಂತ್ರ ಮ್ನಡಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್ 
ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಯವರತ ಅಥವನ ಜಿಲನಿ ಪೆಂಚನಯಿತಿಯ ಮತಖ್ಾ ಕನಯಾನಿವನಾಹಣನಧಿಕನರಿಗಳನದ್ 
ಸ್ವ.ಇ.ಓ.ಗಳು ಹೊೋಗಿ ಅದ್ರ ಸಾಳ ಪರಿಶ್ೋಲರ್ ೆಮ್ನಡಿ, ಮ್ನಹಿತಿ ನಿೋಡಿದ್ ತ್ಕ್ಷಣವೋೆ 90 ದಿವಸಗಳೂೆಳಗ ೆ
ರಿಲನಾಕಾ್ ಮ್ನಡಿದುೆೋವೆ.  ದಿರ್ನೆಂಕ: 02.03.2013 ರಲ್ಲಿ ಅಧಾೆಂಬಧಾ ಕನಮಗನರಿಯನಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ತು, 
ಅೆಂದಿನ ಸಕನಾರ ಮ್ನಡಿದ್ೆಂಥ ಬಹತತೆೋಕ ತ್ಪತಪಗಳು ಮತೆು ಮರತಕಳಿಹಿಸಬನರದೆೆಂಬ ದ್ೃಷಿಿಯಿೆಂದ್ ಆ 
ಕೆಲಸವನತನ ಸಹ ಮ್ನಡಿದೆುೋವೆ.  ಹನಗೆಯ್ಕೋ ಕನನೂನತ ದ್ೃಷಿಿಯಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ಅರ್ನನತಕೂಲವನಗತತಿುತ್ತು, 
ಅದೆಲಿವನೂನ ತೆಗೆದ್ತ ಹನಕಿದೆುೋವೆ.  ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ವಿನೆಂತಿಸತವುದೆೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟತಿ ಮ್ನನಾ 
ಸದ್ಸಾರ ಕ್ೆೋತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಯನವುದ್ತ ಉಳಿದಿದೆ ಹನಗೂ ಈಗ ಉಳಿದಿರತವೆಂಥ ಸತಮ್ನರತ 2000 ಮರ್ೆಗಳು 
ಏನಿವ,ೆ ಅದ್ಕೆೆ ನಿಜವನಗಿಯೂ ಸಹ ಅದ್ತ actual ಸೆಂಖೆಾ ಆದ್ರೆ… ಈ ಹಿೆಂದ ೆ ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಗಳು, 
ನಮಾನತನ ಹೂೆಣೆಗನರಿಕೆ ಮ್ನಡಿ, ಇಲಿದ್ ಆಪ್ನದ್ರೆ್ ಮ್ನಡಿದ್ುರತ.   ಅದ್ಕೂೆೋಸೆರ ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಗಳ 
ಅಧಾಕ್ಷತಯೆಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿ ಮ್ನಡಿದ್ತು, ತ್ಮಗೂ ಸಹ ಅದ್ರ ಮ್ನಹಿತಿ ಇದೆ.  ಅದ್ರೆಂತ ೆಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರತ 
ಯನವುದ್ತ ಬನಕಿ ಉಳಿದಿದ ೆಅದ್ನತನ ಕಳುಹಿಸ್ವಕೂೆಟಿರೆ, ಎಷತಿ ವಷಾಗಳು ಕಳೆದ್ರೂ ಪರವನಗಿಲಿ, one-
time ನಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ಹಣವನತನ ಬಿಡತಗಡೆ ಮ್ನಡತವೆಂಥ ಕೆಲಸ ಮ್ನಡತತಿುದೆುೋವೆ.  ಈ ಮೊದ್ಲತ ರ್ನಲತೆ 
ಕೆಂತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನತನ ಬಿಡತಗಡೆ ಮ್ನಡತವೆಂತ ೆಮ್ನಡಲನಗಿತ್ತು.   
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ಆದ್ರೆ, ಶ್ರೋ ಬಸವರನಜ್ ಬೊಮ್ನಾಯಿಯವರತ ಈ ರನಜಾದ್ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಯನದ್ ಮೋಲೆ ಆ 
ರಿೋತಿ ಮ್ನಡತವುದ್ತ ಬೋೆಡ, ಮೂರತ ಕೆಂತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನತನ ಬಿಡತಗಡೆ ಮ್ನಡಿ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ರಿೆಂದ್ 
ಮೂರತ ಕೆಂತಿನಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ಹಣ ಬಿಡತಗಡೆಯನಗತವೆಂತೆ ಮ್ನಡಿದ್ತು, ಸರಳಿೋಕರಣವನತನ ಮ್ನಡಿದೆುೋವೆ.  
ಈಗನಗಲೆೋ ಸತಮ್ನರತ ಎರಡತ ಲಕ್ಷ ಚಿಲಿರೆ ಮರ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಸತಮ್ನರತ ಒೆಂದ್ತ ಲಕ್ಷ ಚಿಲಿರ ೆ ಮರ್ೆಗಳು 
ಉಳಿದಿದ್ತು, ಅದ್ನತನ ಸಹ ಪ್ನರದ್ಶಾಕವನಗಿ ತೆಗೆದ್ತ ಹನಕಿದೆುೋವೆ.  ಇನತನ ಮತೆಂದೆ ಬರತವೆಂಥ ಬಡವರಿಗೆ 
ಯನವುದೆೋ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ನಾಯವನಗಬನರದ್ತ, ಲೊೋಪವನಗಬನರದೆೆಂಬ ದ್ೃಷಿಿಯಿೆಂದ್ ಈ ಕೆಲಸ 
ಮ್ನಡಿದೆುೋವ.ೆ  ಅದ್ರೆಂತ ೆ ತ್ಮಾಲ್ಲಿರತವ ಮ್ನಹಿತಿಯನತನ ತ್ೆಂದ್ತ ಕೊಟಿರ ೆ ತ್ಕ್ಷಣವೆೋ ಮ್ನಡತವೆಂಥ 
ಪರಯತ್ನ ಮ್ನಡತತುೆೋರೆ್.   

ಡನ|| ಚೆಂದ್ರಶೆೋಖ್ರ್ ಬಿ.ಪ್ನಟ್ಟೋಲ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಎಲಿರಿಗೂ ಅವಕನಶ 
ಮ್ನಡಿಕೊಡಲ್ಲ.  
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ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಾ 285 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

  ಶ್ರೋ ಪರತನಪಸ್ವೆಂಹ ರ್ನಯಕ.ಕ:ೆ- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರತ ವಿಸೃತ್ವನದ್ 
ಉತ್ುರವನತನ ಒದ್ಗಿಸ್ವದನುರ.ೆ  ಆದ್ರೆ, ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರತ ಸಪಷಿಿಕರಣ ನಿೋಡತವ ಮೊದ್ಲತ ಇದ್ರ ಸಮಸೆಾ 
ಬಗೆೆ ವಿಸನುರವನಗಿ ಹೆೋಳಲತ ಇಷಿಪಡತತುೆೋರೆ್.   ಆಗಿನ ಕನಲದ್ಲ್ಲಿ Madras Province ಸೋೆರಿದ್ೆಂತ್ಹ 
ಉಡತಪಿ ಮತ್ತು ದ್ಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಜಿಲೆಿಗ ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಿ ಸಮಸೆಾಯನಗಿದೆ.  ಮೂಲಗೋೆಣಿ ಎೆಂದ್ರೆ, 
permanent lease ಎೆಂಬ ಕನರಣಕನೆಗಿ ಹೋೆಳುತಿುದೆುೋರ್ೆ.  ಯನವನಗ ಭ್ೂ ಮಸೂದ ೆ ವಿಧೆೋಯಕ 
ಜನರಿಗ ೆ ಬೆಂದಿತ್ತು, ಆಗ ಯನರತ ಕೃಷಿ ಭ್ೂಮಿಯನತನ ಮೂಲಗೋೆಣಿಗೆ ತೆಗೆದ್ತಕೊೆಂಡಿದ್ುರತ, ಅವರಿಗೆ 
ಅದ್ರ ಮ್ನಲ್ಲೋಕತ್ಿ ಸ್ವಕಿೆದ.ೆ ಇದ್ತ ಕೃಷಿಯ್ಕೋತ್ರ ಭ್ೂಮಿಯನಗಿದ್ತು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಚಿಕೆದನಗಿ ಮರ್ೆಗಳನತನ 
ಕಟ್ಟಿಕೊೆಂಡತ ಬಡವರತ ಜಿೋವಿಸತತಿುರತವೆಂಥ ಮೂಲಗೋೆಣಿ ಇದನಗಿದೆ.  1018ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ಮದನರಸ್ 
ರವೆಿನೂಾ ಬೊೋಡ್ಾನವರತ ಪ್ನಸ್ ಮ್ನಡಿರತವೆಂಥ ಹಕತೆ ಇದನಗಿದೆ.  ಇವತಿುನವರಗೊ ತ್ಲನ-
ತ್ಲನೆಂತ್ರಗಳಿೆಂದ್ ಆ ಮರೆ್ಗಳಲ್ಲಿ ವನಸ್ವಸತತಿುದನುರ.ೆ  ಆದ್ರೆ, ಅದ್ರ ಪೂಣಾ ಹಕತೆ ಇಷತಿ ವಷಾಗಳು 
ಕಳೆದ್ರೂ ಸ್ವಗಲ್ಲಲಿ.  ಮೂಲಗೆೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎೆಂದ್ತ ಕೆೋಳುವುದನದ್ರೆ, ಈಗಿನ ಕನಲದ್ಲ್ಲಿ ಚಲನವಣ ೆ
ಇಲಿದೆೋ ಇರತವೆಂಥ ಮೊತ್ುವನಗಿದೆ.  ಕೆಲವು ಕಡ ೆ ವಷಾಕೆೆ ಇಪಪತೆೈದ್ತ ಪ್ೆೈಸ ೆ ಕಟತಿವೆಂಥದನುಗಿದೆ.  ಈ 
ಮೂಲಗೋೆಣಿಯನತನ ರದ್ತುಪಡಿಸತವೆಂಥ ಹಕತೆ ಮೂಲ ಒಡಯೆ ಯನರತ ಇರತತನುರ,ೆ ಅವರಿಗೆ ಇರತವುದಿಲಿ.   
ಹನಗೆೆಂದ್ತ ಮೂಲಗೆೋಣಿದನರರಿಗೆ ಪೂಣಾ ಪರಮ್ನಣದ್ ಹಕತೆ ಅದ್ಕೆೆ ಬರತವುದಿಲಿ.    ಈ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ 
ದಿರ್ನೆಂಕ: 03.01.2011 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಸಮಸೆಾಯನತನ ತಿಳಿದ್ತಕೂೆೆಂಡ ಮ್ನಜಿ ಸಚಿವರನಗಿದ್ು ದಿವೆಂಗತ್ 
ಡನ|| ವಿ.ಎಸ.ಆಚನಯಾರವರತ ಆಗಿನ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳನಗಿದ್ು ಶ್ರೋ ಬಿ.ಎಸ.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರ ಸಚಿವ 
ಸೆಂಪತಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಣಾಯವನತನ ಕೆೈಗೊೆಂಡರತ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರೆೋ, ಏರ್ನಗಬೆೋಕತ ಅದ್ನತನ ಹೆೋಳಿ.  

ಶ್ರೋ ಪರತನಪಸ್ವೆಂಹ ರ್ನಯಕ.ಕ:ೆ- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 2016ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೆೆ 
ನಿಯಮವನತನ ಮ್ನಡಲನಗಿತ್ತು.   ಈಗನಗಲೆೋ ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರತ ನಿೋಡಿರತವೆಂಥ ಉತ್ುರವು ಸರಿಯನಗಿದೆ.  
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ಮೂಲಗೋೆಣಿದನರರತ ಅೆಂದ್ರ,ೆ ಅದ್ರ ಒಡಯೆರೆಲಿರೂ ಸೆಂವಿಧನನದ್ ಬದ್ಿತೆಯನತನ ಪರಶ್ನಸಲತ 
ಈಗನಗಲೆೋ ರ್ನಾಯನಲಯದ್ ಮೊರ ೆಹೊೋಗಿದನುರೆ.  ಆದ್ರೆ, ನನನ ಪರಶೆನಯ್ಕೋರೆ್ೆಂದ್ರೆ, 2016 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೆೆ 
ನಿಯಮ ಮ್ನಡಿದ್ತು, ಈಗ 2022ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿದೆುೋವೆ.  ಲಕ್ನೆಂತ್ರ ಮೂಲಗೆೋಣಿದನರರತ ಜನತ್ಕ 
ಪಕ್ಷಿಯೆಂತ ೆಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಖನತ್ರದಿೆಂದ್ ಆಸ,ೆ ಕನಸತ ಇಟತಿಕೂೆೆಂಡತ ಕನಯತತಿುದನುರೆ.  ಸಕನಾರವು ಇದ್ರ 
ಪ್ನಟ್ಟಾಯನಗಿದ್ತು, ಬಹಳ ವೆೋಗವನಗಿ ರ್ನಾಯನಲಯದಿೆಂದ್ ನಿಣಾಯ ಬರತವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಸಕನಾರ 
ಪರಯತ್ನ ಮ್ನಡಬೋೆಕತ.  ಇಲಿದಿದ್ುರ ೆ ಈಗನಗಲೆೋ ಮೂಲ್ಲದನರರತ ಮತ್ತು ಮೂಲಗೆೋಣಿದನರರತ ಇಬಬರತ 
ವೆೋದಿಕೆಯನತನ ಮ್ನಡಿಕೂೆೆಂಡಿದ್ತು, ಸಕನಾರ ಅವರೆಡೂ ವೆೋದಿಕೆಯನತನ ಕರದೆ್ತಕೊೆಂಡತ ಬೆಂದ್ತ 
ಅವರೊೆಂದಿಗೆ ಮ್ನತ್ತಕತೆ ಮ್ನಡಬೋೆಕತ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರೆ, ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರತ ಅದ್ಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ವದ್ೆಂತ ೆ ಉತ್ುರ 
ನಿೋಡತತನುರ ೆಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿು.  ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರೆ ಉತ್ುರ ನಿೋಡಿ.  

ಶ್ರೋ ಆರ.ಅಶೆ್ೋಕ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಕೆೋಳಿರತವೆಂಥ ಪರಶೆನಗ ೆ
ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ವದ್ೆಂತ ೆ ಈಗನಗಲೆೋ ರ್ನಾಯನಲಯದ್ಲ್ಲಿ status-quo ಕನಯಿುರಿಸಬೆೋಕತ ಎೆಂದ್ತ 
ಆದೆೋಶವನಗಿದ.ೆ  ಈಗನಗಲೆೋ ಹೆೋಳಿದ್ೆಂತೆ ಮ್ನಜಿ ಸಚಿವರನಗಿದ್ು ದಿವೆಂಗತ್ ಡನ|| ವಿ.ಎಸ.
ಆಚನಯಾರವರತ ಇದ್ು ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹನಯ ಮ್ನಡಬೋೆಕೆೆಂಬ ದ್ೃಷಿಿಯನತನ ಹೊೆಂದಿದ್ುರತ. 
ತ್ದ್ನೆಂತ್ರ 2016ರಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೆೆ ಒೆಂದ್ತ ಕನಯಿದೆಯನತನ ಸಹ ಜನರಿಗ ೆತ್ರಲನಗಿತ್ತು.  ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರತ 
ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಸಹನಯ ಮ್ನಡಬೋೆಕೆೆಂಬ ದ್ೃಷಿಿಯತಳುವರನಗಿದನುರೆ. ರ್ನವು ಸಹ ಅದ್ನತನ ಮ್ನಡತವೆಂಥ 
ಪರಯತ್ನದ್ಲ್ಲಿದುೆೋವೆ.   ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಈಗನಗಲೆೋ ಹೆೋಳಿದ್ ಹನಗೆ ವನಾಜಾ ಇರತವೆಂಥ ಅವರಿಬಬರ 
ಮಧೆಾ ಸೆಂಧನನ ಮ್ನಡತವೆಂಥ ಪರಯತ್ನವನತನ ಸಕನಾರ ಮ್ನಡತತಿುದೆ.  ಹನಗಯೆ್ಕೋ ಈ ಪರಕರಣಕೆೆ 
ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ವದ್ೆಂತ ೆ ರ್ನಾಯನಲಯದ್ಲ್ಲಿ status-quo ಕನಯಿುರಿಸಬೆೋಕತ ಎೆಂದ್ತ ಆದೆೋಶವನಗಿದೆ, ಅದ್ರ 
ಬಗೆೆ ಸಹ ರ್ನಾಯನಲಯದ್ಲ್ಲಿ ವಕಿೋಲರನತನ engage ಮ್ನಡಿ, ತೆಗೆಯತವೆಂಥ ಪರಯತ್ನವನತನ ಸಕನಾರ 
ಮ್ನಡತತ್ುದೆ.  ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಕೆೋಳಿರತವ ಪರಶೆನ ಏನಿದ,ೆ ಅದ್ರ ಪರವನಗಿಯ್ಕೋ ರ್ನವು ಇದೆುೋವ.ೆ   
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಾ 38 ನತನ ಆಮೋಲೆ ಕೆೈಗೆತಿುಕೂೆಳುುತುೆೋರೆ್.  ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ 08 
ಸದ್ಸಾರತ ಈ ಪರಶೆನಯನತನ ಕೆೋಳಿದಿುೋರಿ.   
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ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಾ: 391 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

 
ಶ್ರೋ ಛಲವನದಿ ಟ್ಟ. ರ್ನರನಯಣಸನಿಮಿ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರತ 

ಉತ್ುರವನತನ ಒದ್ಗಿಸ್ವದ್ತು, ಇಲನಖಗೆಳಲ್ಲಿ ಹಲವನರತ ಬದ್ಲನವಣೆಗಳನತನ ತ್ೆಂದ್ತ ಉತ್ುಮ ಕನಯಾವನತನ 
ಮ್ನಡತತಿುದನುರ.ೆ  ಆದ್ರೆ, ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಪತಿರಕಯೆಲ್ಲಿ ವರದಿಯನಗಿರತವುದ್ನತನ ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರತ 
ಗಮನಿಸ್ವರಬಹತದೆೆಂದ್ತ ಭನವಿಸತತೆುೋರೆ್. ಇೆಂದಿನ ವಿಶಿವನಣಿ ದಿನಪತಿರಕೆಯಲ್ಲಿ “ಖನಯಿಲೆಗಳ ಸತಳಿಯಲ್ಲಿ 
ಹೆೈನತಗನರಿಕ”ೆ್ ಎೆಂದ್ತ ಒೆಂದ್ತ ದೊಡಡ ಆಟ್ಟಾಕಲ್ ಬೆಂದಿದ.ೆ  ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷತಿ ವೆೈದ್ಾರತ ಇದನುರ,ೆ ಎಷತಿ 
ವೆೈದ್ಾ ಹತದೆುಗಳು ಖನಲ್ಲ ಇದೆ ಎನತನವೆಂಥ ವಿವರಣಯೆನತನ ನಿೋಡಿದನುರೆ.  ಇವತ್ತು ಕನಣಿಸತತಿುರತವೆಂಥ 
ಚಮಾ ಗೆಂಟತ ರೂೆೋಗ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಮಚೆಛ ರೂೆೋಗಕೆೆ ಔಷಧಿ ಸ್ವಗತತಿುಲಿವೆೆಂದ್ತ ಹಳಿುಗನಡಿನಲ್ಲಿ ಯನವ 
ರೈೆತ್ರತ ಜನನತವನರತಗಳನತನ ಸನಕತತಿುದನುರ,ೆ ಅವರತ ಬಹಳಷತಿ ವಿಚನರಗಳನತನ ಎಲನಿ ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ 
ಹೆೋಳುತಿುದ್ತು, ಅದ್ನತನ ತ್ಮಾ ಗಮನಕೆೆ ತ್ರತವ ಸಲತವನಗಿ ಈ ಪರಶೆನಯನತನ ಕೆೋಳುತಿುದೆುೋರ್ೆ.  ಇದೂೆೆಂದ್ತ 
ರ್ನವನದ್ ಪರಶೆನ ಎೆಂಬತದ್ನತನ ಸಹ ತಿಳಿದ್ತಕೊಳುಬೋೆಕನಗಿದೆ.  ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಮನತಷಾರನಗಿರತವ ರ್ನವು 
ಸಣಣದನಗಿ ಏರ್ನದ್ರೂ ಸಮಸೆಾಯನದ್ರೆ ವೆೈದ್ಾರನತನ ಭೆೋಟ್ಟ ಮ್ನಡಿ, ನಮಗೆ ಇರತವೆಂಥ ಕನಯಿಲೆಗ ೆ
ಚಿಕಿತೆಾಯನತನ ಪಡಯೆತತುೆೋವೆ.  ಆದ್ರೆ, ಪಶತಗಳು ಮೂಕ ಪ್ನರಣಿಗಳು.  ಅವುಗಳ ರೆ್ೂೋವು ನಮಗ ೆ
ಅಥಾವನಗತವುದಿಲಿ.  ಅವುಗಳ ವೆೋದ್ರೆ್ಯನತನ ರ್ನವು ರೆ್ೂೋಡಿ ತಿಳಿದ್ತಕೊಳುಬೆೋಕನಗಿದೆ.  ಅವುಗಳಿಗ ೆ
ಆಗತವ ರೆ್ೂೋವನತನ ಯನರ ಹತಿುರವೂ ಹೆೋಳುವುದ್ಕನೆಗತವುದಿಲಿ.    

(ಮತೆಂದ್ತ) 
 

(1099) 21.12.2022/4.30/ಎಸ್ಕ-ೆಆರ್ಎನ್                    (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸ್ವಾತಿ) 

ಶ್ರೋ ಛಲವನದಿ ಟ್ಟ. ರ್ನರನಯಣಸನಿಮಿ (ಮತೆಂದ್ತ):- 

ಇೆಂತ್ಹ ಪರಿಸ್ವಾತಿಗಳು ಉದ್ುವವನದನಗ, ಪಶತ ವೆೈದ್ಾರತ ಸೂಕು ಔಷಧಿಯನತನ ಕೊಟತಿ, ಪಶತಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತೆಾ 
ನಿೋಡತತನುರ ೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನತನ ಪ್ನಲರೆ್ ಮ್ನಡಬೋೆಕತ.  ಅೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ  
ಗಮನಿಸ್ವದನಗ, ವೈೆದ್ಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳ ಕೂೆರತೆಯಿದೆ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಅೆಂಶಗಳನತನ ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರತ 
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ಗಮನಿಸಬೋೆಕತ. ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಹೆಚಿಿನ ಸೆಂಖೆಾಯಲ್ಲಿ ವೆೈದ್ಾರನತನ ರೆ್ೋಮಕ ಮ್ನಡತವುದ್ತ ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳನತನ 
ಒದ್ಗಿಸತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತನ ಮ್ನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವಿ 
ಮ್ನಡತತೆುೋರ್.ೆ 

 ಶ್ರೋ ಪರಭ್ತ ಬಿ. ಚವನಿಣ ್:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಕೆೋಳಿರತವ ಪರಶೆನಗ ೆ
ಉತ್ುರವನತನ ಒದ್ಗಿಸ್ವದುೆೋರೆ್. ಪಶತ ವೆೈದ್ಾರತ ಸಮಯಕೆೆ ಸರಿಯನಗಿ ಕೆಲಸ ಮ್ನಡತತಿುಲಿವೆೆಂದ್ತ ಮ್ನನಾ 
ಸದ್ಸಾರತ ಪರಶೆನಯನತನ ಕೆೋಳಿದನುರ.ೆ ಆದ್ರೆ ನಮಾ ಪಶತ ವೆೈದ್ಾರತ ಸರಿಯನಗಿ ಚಿಕಿತೆಾ ನಿೋಡತತಿುದನುರೆ. 
ಚಮಾ ಗೆಂಟತ ರೂೆೋಗ ರನಜಸನಾನ್, ಗತಜರನತ್, ಮಹನರನಷರ ರನಜಾಗಳಿೆಂದ್  ಬೆಂದಿದ.ೆ ಮ್ನನಾ 
ಸದ್ಸಾರತ ಹೆೋಳುವ ಪರಕನರ ಇಲ್ಲಿಯ ತ್ನಕ ಸತಮ್ನರತ ೬೯,೦೦೦ ಪಶತಗಳಿಗೆ ಲಸ್ವಕಯೆನತನ ನಿೋಡಲನಗಿದ ೆ
ಸಕನಾರದ್ಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗಳ ಕೂೆರತೆಯಿಲಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಕೆೋಳುವ ಪರಶೆನಗ ೆ ಉತ್ುರ ಹೆೋಳಿ. ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರೆೋ, 
ತನವು ಎೆಂಟರೆ್ೋ ಪರಶೆನಗೆ ಉತ್ುರ ಹೆೋಳುತಿುದಿುೋರಿ. ವೆೈದ್ಾರತ ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳ ಬಗೆೆ ಮ್ನತ್ರ ಹೆೋಳಿ. ಚಮಾ 
ಗೆಂಟತ ರೂೆೋಗದ್ ಬಗೆೆ ಹೆೋಳಬೆೋಡಿ.  

ಶ್ರೋ ಪರಭ್ತ ಬಿ. ಚವನಿಣ ್:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಗನರಮಿೋಣ ಭನಗದ್ 
ಪಶತಗಳಿಗೆ/ರನಸತಗಳಿಗೆ ಸರಿಯನಗಿ ಚಿಕಿತೆಾ ನಿೋಡತತಿುಲಿವೆೆಂಬತದ್ತ ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರ ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ. ಪಶತ 
ವೆೈದ್ಾರತ ಸರಿಯನದ್ ಸಮಯಕೆೆ ಪಶತಗಳಿಗೆ/ರನಸತಗಳಿಗೆ ಸರಿಯನಗಿ ಚಿಕಿತೆಾಯನತನ ಮ್ನಡತತಿುದನುರ ೆ
ಎನತನವುದೂೆೆಂದ್ತ. ಪಶತ ಆಸಪತೆರಗಳು ಒಟತಿ ಸೆಂಖೆಾ ಎಷಿಿವೆ ಎೆಂದ್ತ ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಪರಶೆನ ಕೋೆಳಿದನುರೆ. 
ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಪರಸತುತ್ 4212 ವಿವಿಧ ಹೆಂತ್ದ್ ಪಶತವೆೈದ್ಾ ಚಿಕಿತನಾಲಯಗಳು ಕನಯಾನಿವಾಹಿಸತತಿುದೆ. 
ಇದ್ರೂೆೆಂದಿಗೆ ಸೆಂಚನರಿ ಪಶತಚಿಕಿತನಾಲಯಗಳ ರ್ಟಕಗಳ ಮತಖನೆಂತ್ರ ರೈೆತ್ರ ರನಸತಗಳಿಗೆ ಸರಿಯನದ್ 
ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತೆಾ ನಿೋಡಲನಗತತಿುದೆ. ರನಜಾದ್ ಜನನತವನರತಗಳ ಚಿಕಿತೆಾಗನಗಿ 2022-23ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ 
ರನಜಾವಲಯದ್ ಲೆಕೆ ಶ್ೋಷಿಾಕೆಯಡಿ ರೂ.1262 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನತದನನ ಹನಗೂ ಜಿಲನಿ ಪೆಂಚನಯತ್ ಲೆಕೆ 
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ಶ್ೋಷಿಾಕೆಯಡಿ ರೂ.5439.03 ಲಕ್ಷಗಳು ಅನತದನನದ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಖ್ಚನಾಗಿದೆ. ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರತ 
ಕೆೋಳಿರತವ ಪರಶೆನಗ ೆಉತ್ುರವನತನ ಒದ್ಗಿಸ್ವದೆುೋರ್.ೆ ಆಮೋಲ ೆಪಶತ ಆಸಪತೆರಗಳು ಯನವ ತ್ರಹ ಕೂೆಡತತಿುದಿುೋರಿ? 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪಶತ ವೆೈದ್ಾರ ಕೊರತೆಯಿದೆ ಎೆಂಬ ಬಗೆೆ ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಪರಶೆನಯನತನ 
ಕೆೋಳಿದನುರ.ೆ ಅದ್ಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಿೆಂತೆ ಮ್ನತ್ರ ಉತ್ುರ ಹೆೋಳಿ.  

ಶ್ರೋ ಪರಭ್ತ ಬಿ. ಚವನಿಣ ್:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಪಶತ ವೆೈದ್ಾರ ಕೊರತೆಯ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ 
ಪದೆೋ ಪದೆೋ ಹೆೋಳುತಿುದುೆೋರೆ್. ಇದ್ತ ಇವತಿುನ ದಿವಸವಲಿ, ಬಹಳ ದಿನಗಳಿೆಂದ್ಲೂ ಪಶತ ವೆೈದ್ಾರ 
ಕೊರತೆಯಿದೆ. ನಮಾ ಸಕನಾರದ್ ಮ್ನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು four hundred posts 
recruitment ಮ್ನಡಿದೆುೋರ್ೆ. ಈ ವಿಷಯದ್ ಕತರಿತನಗಿ, ಮ್ನನಾ ರ್ನಾಯನಲಯದ್ಲ್ಲಿ ಪರಕರಣವಿದ.ೆ  
ಹನಗನಗಿ, ನಮಾ ಪರವನಗಿ ಮ್ನನಾ ರ್ನಾಯನಲಯದಿೆಂದ್ ತಿೋಪತಾ ಬರತತ್ುದೆ ಎೆಂಬ ಬಗೆೆ ನಮಗ ೆಅಪ್ೆೋಕ್ೆ 
ಇದೆ. Four hundred posts recruitment ಮ್ನಡಿದೆುೋರ್.ೆ ಆಮೋಲೆ two hundred and 
fifty posts recruitment ಕೂಡ  ಮ್ನಡತತಿುದೆುೋರ್ೆ. ಈಗನಗಲೆೋ process ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮ್ನನಾ 
ರ್ನಾಯನಲಯದ್ಲ್ಲಿ ತಿೋಪತಾ ಬರತವೆಂತ್ಹದ್ತು, ಸಿಲಪ ತ್ಡವನಗತತಿುದೆ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರೆೋ, ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ಏರ್ನದ್ರೂ ಕೆೋಳಬೆೋಕನ. 

ಶ್ರೋ ಛಲವನದಿ ಟ್ಟ. ರ್ನರನಯಣಸನಿಮಿ:-  ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ 
ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ಧನಾವನದ್ಗಳನನಪಿಾಸತತೆುೋರ್ೆ. 
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ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಾ 340 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೋ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್ ಭ್ೆಂಡನರಿ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ 
ಒದ್ಗಿಸ್ವದನುರ.ೆ ರ್ನನತ ನಿದಿಾಷಿವನಗಿ ಉಪ ಪರಶೆನಯನತನ ಕೆೋಳಿರತವುದೋೆರ್ೆೆಂದ್ರೆ, ರೈೆತ್ರತ ವನಸ್ವಸಲತ ಮರ್ ೆ
ನಿಮಿಾಸ್ವದ್ುಲ್ಲಿ ಅೆಂತ್ಹ ಜನಗವನತನ ಭ್ೂ ಪರಿವತ್ಾರ್ಗೆೊಳಿಸಲತ ಸಕನಾರದ್ ಆದೆೋಶ ಇದೆಯ್ಕೋ: ಮ್ನನಾ 
ಸಚಿವರತ ನಿೋಡಿರತವ ಲ್ಲಖಿತ್ ರೂಪದ್ ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ ಮರ್ ೆಎೆಂಬ ಪದ್ವೆೋ ಇಲಿ. ಕೃಷಿಯ್ಕೋತ್ರ ಉದೆುೋಶಕನೆಗಿ  
ಭ್ೂ ಪರಿವತಿಾಸಲತ ಯನವುದೆೋ ಕಟಿಡವನತನ ಅಥವನ ನಿಮ್ನಾಣವನತನ ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಗಳು ಎೆಂದ್ತ 
ಉತ್ುರವನತನ ಕೂೆಟ್ಟಿದನುರೆ. That is not correct answer what they have given. 
ಮೊದ್ಲರೆ್ಯದ್ತ. ಎರಡರೆ್ೋಯದನಗಿ,   ಕೆಂದನಯ ಭ್ೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಗ ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ವದ್ ಯನವಲೆಿ 
ಚಟತವಟ್ಟಕೆಗಳನತನ ಭ್ೂಪರಿವತ್ಾರೆ್ ಮ್ನಡದ ೆ ನಿವಾಹಿಸಬಹತದ್ತ ಎನತನವ ಪರಶೆನಯನತನ ಕೆೋಳಿದೆುೋರ್ೆ. 
ಕೊೋಳಿ ಸನಕನಣಿಕೆ ಮ್ನಡಲತ ಶೆೋಕಡನ ೧೦ ರಷತಿ ಅನತದನನವನತನ ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರತ ಕೊಟ್ಟಿದನುರೆ. ಆದ್ರೆ 
ಅದ್ಕೆೆ ಶೆೋಕಡನ ೧೦ ರಷತಿ ಕೊಟಿರೆ, ಡೂೆೋರ್ ನೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಬನಾೆಂಕ್ ಲೂೆೋನ್ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುುವುದ್ಕೆೆ 
ಹೊೋಗಬೋೆಕನದ್ರ,ೆ ಅವರತ alienation ಕೆೋಳುತನುರೆ. ಆಗ ಭ್ೂ ಪರಿವತ್ಾರ್ೆ ಮ್ನಡಲೋೆಬೆೋಕತ. ಮ್ನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ಗೊತಿುದೆಯೋ ಅಥವನ ಗೊತಿುಲಿ. ಶ್ರೋಮತಿ ಗಿೋತನ, ಪೆಂಚನಯಿತಿ 
ಅಭಿವೃದಿಿ ಅಧಿಕನರಿ, ಅದಿರಪತರ, ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯತ್, ದೊಡಡಬಳನುಪತರ ತನಲೂಿಕ್ನವರತ ಈ 
ರಿೋತಿಯನಗಿ ಒೆಂದ್ತ ಎನ್.ಓ.ಸ್ವ. ಅನತನ ಕೂೆಟ್ಟಿದನುರೆ. ಅವರತ ಎನ್.ಓ.ಸ್ವ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ುಕೆೆ ಅವರ ಮೋಲ ೆ
ಲೊೋಕನಯತಕು ಕೆೋಸ್ ಆಗಿದ.ೆ ಅವರ ಮೋಲೆ ಸಕನಾರ ಆದೆೋಶ ಹೂೆರಡಿಸ್ವದೆ. ಒೆಂದ್ತ ಕಡ ೆ ಎನ್.ಓ.ಸ್ವ. 
ಕೊಡಬಹತದ್ತ ಎೆಂದ್ತ ಸಕನಾರ ಹೆೋಳುತ್ುದೆ. ಆದ್ರ ೆ ಅವರತ ಕೊಟಿಮೋಲೆ ಅವರ ಮೋಲೆ ಕೆೋಸ್ 
ಹನಕತತಿುೋರನ. ಇದ್ತ ಯನವುದ್ತ ಸರಿ ಎೆಂಬತದ್ತ ಹೋೆಳಿ. ಮೂರರೆ್ಯದನಗಿ, ಉಡತಪಿ ದ್ಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ 
ಜಿಲೆಿಗಳ ಬಗೆೆ ಪರಶೆನ ಕೆೋಳಿದೆು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಭ್ೂ ಪರಿವತಿಾಸತವ ವಿಧನನವನತನ ಸರಳಿೋಕರಣಗೊಳಿಸ್ವದೆುೋವೆೆಂದ್ತ 
ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ಕೊಟ್ಟಿದನುರೆ. ಅದ್ನತನ ಸರಳಿೋಕರಣ ಮ್ನಡಬೋೆಕೆೆಂದನಗ  11E Sketch  
ಮ್ನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದನಗ, ನಕ್ ೆಮ್ನಡಬೋೆಕತ. ನಕ್ೆ ಮ್ನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ರೆ, ಸವೋೆಾಯರ್ಗೆ ಹೊೋಗಬೆೋಕತ. 
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ಅವರಿಗೆ ಯನವುದೋೆ ರಿೋತಿಯ time limit ಇಲಿ. ಭ್ೂ ಪರಿವತ್ಾರ್ೆಯನತನ ಸರಳಿೋಕರಣಗೊಳಿಸ್ವದ್ರೂ, 
ಅವರತ ಸವೆಾ ಮ್ನಡಿ,  ನಕ್ೆ ಕೊಡತವ ತ್ನಕ  ಈ ಕೆಲಸ ಆಗತವುದಿಲಿ.   ಇರೆ್ೂನೆಂದ್ತ ಪಹಣಿಯ ಬಗೆೆ 
ನನನದೆೋ ಉದನಹರಣೆಗೆ ಹೆೋಳುವುದನದ್ರೆ, ನನನ ಮ್ನವ ನನನ ಹೆೆಂಡತಿಗ ೆಕೊಟ್ಟಿರತವೆಂತ್ಹ Gift Deed 
ಅನತನ  ಇವತಿುಗ ೆಒೆಂದ್ತ ವಷಾವನಗಿದ.ೆ ಅದ್ನತನ ಅಕನರ ಬೆಂಧಿ ಮ್ನಡಿ, compare ಮ್ನಡಿಕೊಡತವುದ್ಕೆೆ 
ಇನತನ ಒೆಂದ್ತ ವಷಾವನದ್ರೂ ಆರ್.ಟ್ಟ.ಸ್ವ. ಕೂಡ ಆಗಿಲಿ. ನಮಾದೋೆ ಈ ರಿೋತಿಯನದ್ರೆ, ಯನವ ರಿೋತಿ 
ಸರಳಿೋಕರಗೊಳಿಸತತಿುೋರನ ಎೆಂಬತದ್ರ ಬಗೆೆ ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ಕೊಡಬೆೋಕತ.  

ಆರ್. ಅಶೆ್ೋಕ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರಿಗೆ ಕೆಂದನಯ ಜಮಿೋನಿನಲ್ಲಿ 
ಮರ್ ೆ ಕಟತಿವುದ್ಕೆೆ ಕನನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವಕನಶವಿಲಿ. ಆದ್ರೆ ಜಮಿೋನಿನಲ್ಲಿ ಯನರತ ತೊೋಟವನತನ 
ಮ್ನಡಿಕೊೆಂಡಿರತತನುರೂೆೋ, ಅವರತ Farm House ಮ್ನಡಿಕೂೆಳುುವುದ್ಕೆೆ ಅವಕನಶವಿದ.ೆ ಅವರತ ಮರ್ ೆ
ಕಟ್ಟಿಕೊೆಂಡತ ವನಸ ಮ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಕನನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವಕನಶವಿಲಿ. ರ್ನನತ ಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂಬ ಇಷಿವಿದ್ುರೂ, 
ಕನನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವಕನಶವಿಲಿ. ಅದ್ನತನ ಏರೆ್ೋ convert ಮ್ನಡಬೋೆಕನಗಿದ್ುರೂ ಕೂಡ ಸಕನಾರದ್ಲ್ಲಿ ಅಜಿಾ 
ಹನಕಬೆೋಕತ. ಅವರಿಗೆ fine ಹನಕಿ, ಅದ್ನತನ convert ಮ್ನಡತವುದ್ಕೂೆ ಅವಕನಶವಿದ.ೆ ಮ್ನನಾ 
ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಗಳಿಗ ೆಅದ್ರ ಅಧಿಕನರವನತನ ಕೊಟ್ಟಿದೆುೋವೆ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸನದ ್:- ಅವರತ Farm House ಬಗೆೆ ಕೆೋಳಿದನುರೆ.  

ಆರ್. ಅಶೆ್ೋಕ:- ಮೊದ್ಲ್ಲನಿೆಂದ್ಲೂ Farm House ಗೆ ಅವಕನಶ ಇದೆ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸನದ ್:-  ಮರ್ೆಗೂ Farm House ಗೂ ಏನತ ವಾತನಾಸವಿದ ೆ ಎೆಂಬ ಬಗೆೆ 
ಕನನಡದ್ಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಿ. 

ಆರ್. ಅಶೆ್ೋಕ:- ಅದ್ತ ತೂೆೋಟದ್ ಮರ್ೆ. 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸನದ ್:-  ಹನಗನದ್ರೆ, ಅದ್ತ ಮರ್ ೆಆಯಿತ್ಲಿ.  
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ಆರ್. ಅಶೆ್ೋಕ:- ಕನನೂನಿನಲ್ಲಿರತವ ಬಗೆೆ ಮ್ನತ್ರ ಹೆೋಳಿದೆ.  ರ್ನನತ ಮ್ನಡಿರತವ ಕನನೂನಲಿ. 
ತ್ಮಾ ಸಕನಾರವಿದನುಗ ಮ್ನಡಿರತವೆಂತ್ಹ ಕನನೂನತ. ಹನಗನಗಿ ರ್ನನತ ಹೆೋಳಿದೆ. ನಮಾ ಸಕನಾರ 
ಕನನೂನನತನ  ಬದ್ಲನವಣ ೆಮ್ನಡಿಲಿ. 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸನದ ್:-  ನಮಾ ಸಕನಾರ ಮತ್ತು ತ್ಮಾ ಸಕನಾರ ಎೆಂಬ ಪರಶೆನಯಲಿ. ತ್ಮಾ 
ಸಕನಾರವಿದಯೆ್ಕಲನಿ, ತನವು ಏನತ ಮ್ನಡತತಿುೋರೆೆಂಬ ಬಗೆೆ ಮ್ನತ್ರ ಪರಶೆನಯಷೆ್ಿೋ. 

ಆರ್. ಅಶೆ ್ೋಕ:- ತ್ಮಾ ಸಕನಾರವಿದನುಗ, ಕನನೂನತ ಮ್ನಡಿರತವ ಬಗೆೆ ಮ್ನತ್ರ ರ್ನನತ 
ಹೆೋಳಿದೆುೋರ್.ೆ ತೊೋಟದ್ ಮರೆ್ ಮ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಮ್ನತ್ರ ಅವಕನಶವಿದ.ೆ ತೊೋಟದ್ ಮರ್ ೆ ಇದ್ುರ,ೆ ಅದ್ಕೆೆಲನಿ 
ಕನನೂನತ ರಿೋತಿ ಏರೆ್ೋನತ ಅವಕನಶಗಳು ಬೆೋಕೂೆೋ ಅದ್ತ ಅವರಿಗೆ ಇರತತ್ುದೆ. ರವೆಿನೂಾ ಸೈೆಟತಗಳನತನ 
ಮ್ನಡಿಕೊೆಂಡತ, ಐದನರತ ಮರ್ೆಗಳನತನ ಕಟ್ಟಿಕೂೆೆಂಡತ ಅಣಣ-ತ್ಮಾೆಂದಿರತ ಇರತತನುರ.ೆ ಅದ್ಕೆೆ ಅವಕನಶವಿಲಿ. 
Farm House, ತೂೆೋಟದ್ ಮರ್ ೆ ಎೆಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗತದ್ುಲ್ಲ, ಪಿಕನಶ್, ಧನ-ಕರತಗಳು, ರೆ್ೋಗಿಲತಗಳ 
ಸೌಕಯಾಗಳನತನ ಇಟತಿಕೂೆಳುುವೆಂತ್ಹದ್ುರ ಬಗೆೆ ನನಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಮ್ನಹಿತಿ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಎಸ್. ರವಿ:- ವನಸ ಮ್ನಡಬಹತದನ? 

ಆರ್. ಅಶೆ್ೋಕ:- ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವನಸ ಮ್ನಡಬಹತದ್ತ. ವನಸ ಮ್ನಡಬನರದ್ೆಂತೋೆನಿಲಿ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ಎಸ್. ರವಿಯವರೋೆ, ದ್ಯವಿಟತಿ, ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿು. ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರತ 
ಉತ್ುರ ಹೆೋಳಲ್ಲ.   

ಆರ್. ಅಶೆ್ೋಕ:- ಮ್ನನಾ ಎಸ್. ರವಿಯವರೋೆ, ನಮಾ ಸಕನಾರ ಅದ್ಕೆೆ ಅನತಮತಿ 
ಕೊಡತವುದ್ಲಿ. ಈ ಹಿೆಂದ ೆ ತ್ಮಾ ಸಕನಾರವಿದನುಗ, ಕನನೂನನತನ ಮ್ನಡಿಬಿಟ್ಟಿದನುರೆ. ಆದ್ರೆ ರ್ನನತ ಏನತ 
ಮ್ನಡತವುದ್ಕನೆಗತತ್ುದ?ೆ ಈಗ ತನವು ಕೆೋಳುತಿುದಿುೋರನ. ಅದ್ಕೆೆ ಮೊದ್ಲತ ಕೂೆೋಳಿ ಫನರೆಂಗೂ ಅದೋೆ 
ಕನನೂನತ ಇತ್ತು. ಯನರತ ಕೊೋಳಿ ಫನರೆಂ  ಮ್ನಡತತಿುದನುರ.ೆ ಅವರನತನ ಕೂಡ convert 
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ಮ್ನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿ, ಆದೆೋಶಗಳು ಇತ್ತು. ಮೊರೆ್ನ ರ್ನನತ ಕೊೋಳಿ ಫನರೆಂ ತಗೆೆದ್ತ ಹನಕಿ  ಈಗ ಕೃಷಿ 
ಎೆಂದ್ತ ಮ್ನಡಿದುೆೋರೆ್. ಈಗ ಕೊೋಳಿ ಫನರೆಂ ಮ್ನಡಬೋೆಕನದ್ರ,ೆ ಅದ್ಕೆೆ ಅನತಮತಿ ಬೆೋಕನಗಿಲಿ. ಅದ್ತ 
ರೆ್ೋರವನಗಿ  ಅವರತ ಕೃಷಿ ಮ್ನಡತವೆಂತ್ಹದ್ುನತನ ರ್ನನತ ಮ್ನಡಿದುೆೋರೆ್. ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ವಿಧೆೋಯಕವನತನ 
ತ್ರತತಿುದುೆೋರೆ್. ಇದ್ತ conversion ಮ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಆರೆೆಂಟತ ತಿೆಂಗಳು ಆಗತತಿುದೆ. ಅದ್ಕೂೆೆೋಸೆರ ಈ 
ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ವಿಧೆೋಯಕವನತನ ಮೆಂಡರೆ್ ಮ್ನಡತತಿುದೆುೋರ್ೆ. ಏಳು ದಿನದೂೆಳಗಡೆ ಭ್ೂ ಪರಿವತ್ಾರ್ ೆ
ಮ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ, ಆ conversion ಅಲಿ, ಭ್ೂ ಪರಿವತ್ಾರೆ್ಯನಗತವೆಂತ್ಹದ್ುಕೆೆ ವಿಧೆೋಯಕವನತನ 
ತ್ರತತಿುದುೆೋರೆ್. ಆ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ತನವೆಲಿರೂ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿ, ಅದ್ಕೆೆ ಸಲಹೆಗಳನತನ ಕೊಡಬಹತದ್ತ. ಇನನಷತಿ 
ಸರಳಿೋಕರಣ ಮ್ನಡಿ, ಯನರತ ಮರ್ೆಗಳನತನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳುುತನುರೆ. ಅವರಿಗೆ ತೊೆಂದ್ರಯೆನಗಬನರದ್ತ 
ಎನತನವೆಂತ್ಹದ್ುನತನ ಮ್ನಡಿದೆುೋರ್ೆ. ಇರ್ೂೆನೆಂದ್ತ ವಿಷಯವನತನ ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರಿಗೆ ಹೆೋಳುವುದೋೆರ್ೆೆಂದ್ರೆ, 
ಪರಿಶ್ಷಿ ಜನತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಿ ಪೆಂಗಡದ್ವರ ಭ್ೂಮಿಯನತನ ಭ್ೂ ಪರಿವತ್ಾರ್ೆ ಮ್ನಡಿಕೊಳುಬೋೆಕೆೆಂದ್ರೆ, 
ಆ ಕಡತ್ ನನನ ಬಳಿ ಬರಬೆೋಕನಗಿತ್ತು. ಆ ಕಡತ್ಕೆೆ ರ್ನನತ ಅನತಮತಿ ಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ರೆ, ಅದ್ಕೆೆ  ಒೆಂದ್ತ 
ವಷಾ ಸಮಯ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುುತಿುತ್ತು. ಆ ರಿೋತಿ file movement ಇರತತಿತ್ತು. ಈಗ ಅದ್ನತನ ತೆಗೆದ್ತ 
ಹನಕಿದೆುೋರ್.ೆ ಮ್ನನಾ ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಗಳಿಗೆ ಅದ್ರ ಅಧಿಕನರವನತನ ಕೊಟ್ಟಿದೆುೋರ್ೆ. ಪರಿಶ್ಷಿ ಜನತಿ ಮತ್ತು 
ಪರಿಶ್ಷಿ ಪೆಂಗಡದ್ವರಿದನುರ,ೆ ತ್ಮಾ ಕಡ ೆ ಹತ್ತು ಸೆೆಂರ್್ವರಗೊ ಮತ್ತು ಬೋೆರ ೆ  ಬೆೋರ ೆ ಕಡ ೆ ಹತ್ತು 
ಗತೆಂಟಯೆವರಗೊ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜನತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಿ ಪೆಂಗಡದ್ವರತ ಯನರಿದನುರ,ೆ  ಅವರತ ಮರ್ೆಗಳನತನ 
ಕಟ್ಟಿಕೊಳುುವುದ್ಕೆೆ, ಜನಗವನತನ ಮ್ನರಬನರದ್ತ, ಅದ್ಕೆೆ  condition ಇರತತ್ುದೆ. ಅವರತ ಮ್ನರತವುದ್ಕೆೆ 
ಅವಕನಶವಿಲಿ. ಅವರತ ಮರ್ ೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳುುವುದ್ಕೆೆ, ಅಲ್ಲಿ ಭ್ೂ ಪರಿವತ್ಾರ್ೆ ಮ್ನಡಿಕೊಡಬೆೋಕೆೆಂಬ ಬಗೆೆ 
ಆದೆೋಶವನತನ ಮ್ನಡಿದೆುೋರೆ್. ಇನನಷತಿ ಸರಳಿೋಕರಣ ಮ್ನಡತತಿುದೆುೋರ್.ೆ ಈಗನಗಲೋೆ ತ್ಮಗೆ ಗೂೆತಿುರತವೆಂತೆ, 
ಅಕರಮ-ಸಕರಮ ಬಿಲ್ ಮ್ನನಾ ಸರ್ೋಾಚಛ ರ್ನಾಯನಲಯದ್ಲ್ಲಿ ಇದೆ. ತನವು ಏನತ intention 
ಇಟತಿಕೂೆೆಂಡತ ಕೆೋಳಿದನುರೆೆಂಬ ಬಗೆೆ ನನಗ ೆ ಅಥಾವನಗತತಿುದ.ೆ ಆ ಬಿಲ್ ಕೂಡ ಮ್ನನಾ ಸರ್ೋಾಚಛ 
ರ್ನಾಯನಲಯದ್ಲ್ಲಿದೆ. ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ಸಕನಾರ fight ಮ್ನಡತತಿುದ.ೆ ಈ ಹಿೆಂದ ೆಕನೆಂಗೆರಸ್ ಸಕನಾರ ಕೂಡ 
ಇದನುಗ, ಈ ಬಿಲ್ ಆಗಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ propose ಮ್ನಡಿದ್ುರತ. ನಮಾ ಸಕನಾರ ಕೂಡ fight ಮ್ನಡತತಿುದ.ೆ 
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ಅದೆೋರ್ನದ್ರೂ ಅದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿರತವ ರವೆಿನೂಾ ಸೈೆರ್್ಗಳಿವ.ೆ ಅವೆಲಿವುಕೂೆ ಕೂಡ 
ಸಹನಯವನಗತತ್ುದೆ.   

ಶ್ರೋ ಎಸ್. ರವಿ:-  ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, Poultry Farm ಗೆ ಎನ್.ಓ.ಸ್ವ ಯನರತ 
ಕೊಡತತನುರ?ೆ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ಎಸ್. ರವಿಯವರೋೆ, ದ್ಯವಿಟತಿ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿು. ತನವು ಏರೆ್ೋ 
ಕೆೋಳಿದ್ರೂ ನನನ ಅನತಮತಿ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿ 

ಶ್ರೋ ಎಸ್. ರವಿ:- ಇದ್ತ ಸಮಸೆಾಯಿದೆ. ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ಕೋೆಳುತಿುದೆುೋರೆ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ಎಸ್. ರವಿಯವರೋೆ, ತನವು ಹನಗೆೋ ಎದ್ತು ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿದ್ರೆ ಹೆೋಗ?ೆ 
ತ್ಮಗೆ ಸ್ವಕಿೆ ಸ್ವಕಿೆದ್ೆಂತೆ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಅನತಮತಿ ಕೊಡತವುದ್ಕನೆಗತತ್ುದೆಯ್ಕೋ. 

ಶ್ರೋ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್ ಭ್ೆಂಡನರಿ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, Farm House ಗೆ ಬೆೋಕನದ್ರೆ 
ಕೊಡಬೋೆಡಿ. Farm House  ಒೆಂದ್ತ ರಿೋತಿಯ ಎರಡರೆ್ೋ ಮರ್ ೆ ಇದ್ುೆಂತೆ. ರೈೆತ್ರತ ವನಸ ಮ್ನಡತವ 
ಮರ್ೆಗೆ ಅನತಮತಿ ಕೊಡತವುದಿಲಿ.  Farm House ಬೆೋಕನದ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಕೂೆಳಿು ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ರೆ ಅದ್ಕೆೆ  
ಏನತ ಅಥಾವಿದ?ೆ  

(ಮತೆಂದ್ತ) 

(1100) 21.12.2022 4.40, TCH-RN                         (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸ್ವಾತಿ) 

ಶ್ರೋ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್ ಭ್ೆಂಡನರಿ (ಮತೆಂದ್ತ):- 

ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ರೈೆತ್ರ ಜನಗದ್ಲೆಿೋ ಮರ್ೆಗಳನತನ ಕಟ್ಟಿಕೂೆಳುಲತ ಬಿಡದಿದ್ುರ ೆ ಹೆೋಗ?ೆ ಅದ್ಕನೆಗಿ ಯನರತ ತ್ಪತಪ 
ಮ್ನಡಿದನುರ ೆ ಎನತನವ ಬದ್ಲತ, ಕನನೂನಿಗ ೆ ತಿದ್ತುಪಡಿ ತ್ೆಂದ್ತ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಅವರ ಜನಗದ್ಲ್ಲಿ ಮರ್ೆಗಳನತನ 
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ಕಟ್ಟಿಕೊಳುುವುದ್ಕೆೆ ಅವಕನಶ ಮ್ನಡಿಕೊಡತವೆಂತೆ ಕೆೋಳಿಕೂೆಳುುತಿುದುೆೋರೆ್. ಅದ್ಕೆೆ ಭ್ೂ ಪರಿವತ್ಾರ್ೆ 
ಮ್ನಡತವುದ್ತ ಬೆೋಡ.  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ಎಸ.ಎಲ್.ಭೊೋಜೋೆಗೌಡ ರವರೆೋ, ತನವು ದ್ಯವಿಟತಿ 
ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿು. ನಿೋವು ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಅಲೂೆೋ ಮ್ನಡಿಲಿ. 

 ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಎಲ ್.ಭೊೋಜೆೋಗೌಡ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, `ಫನರೆಂಹೌಸ್’್ ಎೆಂದ್ತ 
ಶ್ರೋಮೆಂತ್ರತ ಕರಯೆತತನುರೆ. ಅವರತ ಐಶನರನಮಿ ಜಿೋವನಕೊೆೋಸೆರ ಫನರೆಂಹೌಸ್ ಮ್ನಡಿಕೂೆೆಂಡಿರತವುದ್ತ. 
ಬಡವರತ ವನಸಕೂೆೆೋಸೆರ ಕಟ್ಟಿಕೊಳುುವುದ್ನತನ ʻಮರ್ೆ̓  ಎೆಂದ್ತ ಕರಯೆತತೆುೋವೆ. ಅೆಂತ್ಹವರ ಬಗೆೆ ಮ್ನನಾ 
ಸದ್ಸಾರತ ಹೆೋಳಿದ್ತು. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ಎಸ.ಎಲ್.ಭೊೋಜೋೆಗೌಡ ರವರೆೋ, ತನವು ನನನ ಅನತಮತಿ 
ಪಡದೆ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿ. ತನವು ಹನಗೆಯ್ಕೋ ಎದ್ತು ನಿೆಂತ್ತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತತಿುದಿುೋರಿ. ಈಗನಗಲೆೋ ಅವರತ 
ಹೆೋಳಿದನುರೆ ದ್ಯವಿಟತಿ ಕತಳಿತ್ತಕೊಳಿು. ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರೋೆ, ಈಗ ಮ್ನನಾ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್ ಭ್ೆಂಡನರಿಯವರ 
ಪರಶೆನಗ ೆಉತ್ುರ ಹೆೋಳಿ. 

ಶ್ರೋ ಟ್ಟ.ಎ.ಶರವಣ (ವಿಧನನ ಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದ್ವರತ):- ಫನರೆಂಹೌಸ್ಗೆ ಸಕನಾರ 
ಏನತ ಬೆೋಕನದ್ರೂ ಮ್ನಡಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಅವರ ಜಮಿೋನಿನಲ್ಲಿ ಮರ್ೆ ಕಟಿಲತ ಪಮಿಾಷನ್ ಕೂೆಡಲ್ಲ.  

ಶ್ರೋ ಆರ್.ಅಶೆ್ೋಕ್:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನತನ 
ಕೊಟ್ಟಿದನುರೆ. ತೊೋಟದ್ ಮರ್ೆಗೂ ಅವಕನಶ ಕಲ್ಲಪಸಲತ ಪರಿಶ್ೋಲರೆ್ ಮ್ನಡತತೆುೋರ್ೆ. 
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ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಾ.385 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸ್ವದ)ೆ 

ಶ್ರೋ ಅರವಿೆಂದ್ ಕತಮ್ನರ್ ಅರಳಿ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ 
ಒದ್ಗಿಸ್ವದನುರ.ೆ  ಆದ್ರೆ ಅದ್ತ ಸಮೆಂಜಸವಲಿವೆನಿಸತತಿುದೆ. ರ್ನನತ ದಿರ್ನೆಂಕ 04ರೆ್ೋ ಅಕೂೆಿೋಬರ್ 
2021ರಲ್ಲಿ ಅಪರನಧ ಸೆಂಖೆಾ.07/2021 ರೆಂತೆ ಹಣಕನಸತ ನಿಯೆಂತ್ರಣ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ರರತ 
(ನಿವೃತ್ು) ಇವರ ವಿರತದ್ಿ ಪರಕರಣ ದನಖ್ಲನಗಿದ್ತು, ಈ ಪರಕರಣ ಪರಸತುತ್ ಯನವ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿದೆ”್ ಎೆಂದ್ತ 
ಪರಶೆನ ಕೆೋಳಿದೆುನತ. ಪರಕರಣ ದನಖ್ಲನಗಿದೆ ಎೆಂದ್ತ ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರತ ಒಪಿಪಕೂೆಳುುತಿುದನುರೆ. ಆ ಪರಕರಣ 
ಎ.ಸ್ವ.ಬಿ.,ಯಲ್ಲಿ ದನಖ್ಲನಗಿದ್ತು, ಅದ್ತ ಸತಮ್ನರತ ಒೆಂದ್ತ ವಷಾಗಳ ಕನಲ ಹನಗೆಯ್ಕೋ ಉಳಿದ್ತಕೂೆೆಂಡಿತ್ತು. 
ಇತಿುೋಚೆಗ ೆಕರ್ನಾಟಕ ಲೂೆೋಕನಯತಕುಕೆೆ ವಗನಾವಣಯೆನಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇನೂನ ತ್ನಿಖೆ ಪರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎೆಂದ್ತ 
ಹೆೋಳಿದನುರೆ. ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸತಮ್ನರತ ರೂ.32 ಕೂೆೋಟ್ಟಗಳಷತಿ ಹಗರಣವನಗಿದೆ. 
ಆಗ ಉಪಕತಲಪತಿಗಳು ಇದ್ುರತ. ಅವರ ಕನಲದ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ತ ನಡದೆಿದ.ೆ 2018ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೋಲ ೆಸತಮ್ನರತ 
ರೂ.200 ಕೊೋಟ್ಟಗಳ ಹಗರಣ ಇತ್ತು. ಅದ್ತ ಕೂಡ ತ್ನಿಖೆಯನಗಬೆೋಕನಗಿತ್ತು. ಅವರನತನ ಕೆಲಸದಿೆಂದ್ 
ತೆಗೆದಿಲಿ ಮತ್ತು ಅಮ್ನನತ್ತು ಕೂಡ ಮ್ನಡಿಲಿ. ರೂ.32 ಕೊೋಟ್ಟಗಳು ಹಗರಣವನದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರನತನ 
ಅರಸೆಿ್ ಮ್ನಡಿಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಹೆೈಕೊೋರ್್ಾನಲ್ಲಿ bail reject ಆಗಿದ.ೆ  ಉಪ ಕತಲಪತಿಗಳು ಹನಗೂ 
ಕನಾಷಿಯರ್ ಇವರಿಬಬರ ಮೋಲೂ ಕೆೋಸ್ ದನಖ್ಲನಗಿದ.ೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದ್ತವರೆಗೂ ಅವರನತನ ಅರಸೆಿ್ 
ಮ್ನಡತವುದನಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಿೆಂದ್ ತೆಗೆದಿಲಿ. ಈಗನಗಲೆೋ ಅವರತ ನಿವೃತಿುಯನದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರ 
ವಿರತದ್ಿ ಕರಮ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡಿಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯನವ ಉಪ ಕತಲಪತಿಗಳು ಇದ್ುರೂೆೋ ಅವರತ ಅಲೆಿೋ ಸೋೆವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ವ 
ನಿವೃತಿುಯನಗಿದನುರ.ೆ ಈಗ ಬೆೆಂಗಳೂರಿನ ಕನಲೋೆಜಿನಲ್ಲಿ lecturer ಎೆಂದ್ತ ಮ್ನಡತತನುರೆ. ಅವರ ವಿರತದ್ಿ 
ಯನವುದೆೋ ಕರಮ ತೆಗೆದ್ತಕೊೆಂಡಿಲಿ. ಈ ತನರತ್ಮಾ ಏಕೆ ಮ್ನಡತವುದ್ತ? ಅದ್ನತನ ಮ್ನಡಲತ ಇಷತಿ 
ದಿವಸ ಏಕೆ ಬೆೋಕತ ಎೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕೆೋಳಬಯಸತತಿುದೆುೋರ್ೆ.  

ಶ್ರೋ ಪರಭ್ತ ಬಿ.ಚವನಿಣ ್:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರನದ್ ಶ್ರೋ ಅರವಿೆಂದ್ 
ಕತಮ್ನರ್ ಅರಳಿಯವರತ ಕಳೆದ್ ಮೂರತ ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಸತ್ತ್ವನಗಿ ಈ ಪರಶೆನಯನತನ ಕೆೋಳುತಿುದನುರೆ. 
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ಆದ್ರೆ 2017-18ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಯನವ ಸಕನಾರ ಅಧಿಕನರದ್ಲ್ಲಿ ಇತ್ತು? 2017-18ರಲ್ಲಿ ಇದೆಲನಿ 
ಹಗರಣವನಗಿದ.ೆ ಆಗ ನಮಾ ಸಕನಾರ ಅಧಿಕನರದ್ಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಆದನಗೂಾ ನಮಾ ಸಕನಾರ ಅಧಿಕನರಕೆೆ 
ಬೆಂದ್ ನೆಂತ್ರ ವಿ.ಸ್ವ.,ರವರ ಜೊತೆ ರ್ನನತ ಕೂಡ ಸಭ ೆಮ್ನಡಿ ಕರಮ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡಿದುೆೋರ್.ೆ ಗೌರವನನಿಿತ್ 
ರನಜಾಪ್ನಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಫೈೆಲ್ ಕಳುಹಿಸ್ವದೆುೋವೆ.    

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರೆೋ, ಈಗ ತನವು ಏನತ ಮ್ನಡತತಿುೋರಿ ಹೆೋಳಿ. 

ಶ್ರೋ ಪರಭ್ತ ಬಿ.ಚವನಿಣ ್:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ಹೆೋಳುತೆುೋರ್ೆ. ನಮಾ 
ಸಕನಾರ ಅಧಿಕನರಕೆೆ ಬೆಂದ್ ನೆಂತ್ರ ವಿಶಿವಿದನಾಲಯಕೆೆ ಹೊೋಗಿ ತ್ನಿಖ ೆ ಮ್ನಡಿ ಗೌರವನನಿಿತ್ 
ರನಜಾಪ್ನಲರಿಗೆ ರ್ನವೋೆ ಫೆೈಲ್ ಕಳುಹಿಸ್ವದೆುೋವ.ೆ ಈಗನಗಲೆೋ ಅವರತ ಅಮ್ನನತ್ತು ಆಗಿದನುರ.ೆ ಅವರಿಗೆ 
ಗೊತಿುಲಿ. Already we have suspended him. ಆಮೋಲೆ ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರನದ್ ಅರವಿೆಂದ್ 
ಕತಮ್ನರ್ ಅರಳಿಯವರತ ಈ ಪರಶೆನಯನತನ ಪದೆೋ ಪದೆೋ ಕೋೆಳುತಿುದನುರೆ. ಇದೆಲನಿ ಅವರ ಅಧಿಕನರದ್ 
ಅವಧಿಯಲೆಿೋ ನಡದೆಿದೆ. ನಮಾ ಸಕನಾರದ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿಲಿ. 2017-18, 2018-19ರಲೂಿ ಅವರದೆೋ 
ಸಕನಾರ ಇತ್ತು. ರ್ನವು ತ್ನಿಖೆ ಮ್ನಡಿ ಗೌರವನನಿಿತ್ ರನಜಾಪ್ನಲರಿಗೆ ರ್ನರೆ್ೋ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದುೆೋರೆ್. ACB 
ಯವರಿಗ ೆರ್ನವೋೆ ಕಳುಹಿಸ್ವದೆುೋವೆ. ಆದನಗೂಾ ರ್ನವೋೆ ಮ್ನಡಿದೆುೋವೆ. ಕಳೆದ್ ಮೂರತ ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಇದೆೋ 
ಪರಶೆನಯನತನ ಕೆೋಳುತಿುದನುರೆ. ಅವರ ಅಧಿಕನರದ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡದೆಿದ.ೆ ಅವರ ಪ್ನಪದ್ ಕೂಸನತನ ರ್ನವು 
ಮ್ನಡಬೋೆಕ?ೆ ಆದನಗೂಾ ಕೂಡ ರ್ನವು ಅವರನತನ ಅಮ್ನನತ್ತು ಮ್ನಡಿದೆುೋವೆ. ಎಲನಿ ರ್ನವೋೆ 
ಮ್ನಡತತಿುದೆುೋವೆ. ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಬೆೋಕನದ್ರ ೆ ತನವೆೋ ರೆ್ೂೋಡಿ, ಆರತ ಜನರನತನ ಅಮ್ನನತ್ತು 
ಮ್ನಡಿದೆುೋವ.ೆ ನಮಾದ್ತ ಬಹಳ . . . 

ಶ್ರೋ ಅರವಿೆಂದ್ ಕತಮ್ನರ್ ಅರಳಿ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಯನರನತನ suspended 
ಮ್ನಡಿದನುರೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಬೋೆಕತ.  

ಶ್ರೋ ಪರಭ್ತ ಬಿ.ಚವನಿಣ ್:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ವಿ.ಸ್ವ.,ಯವರನತನ ಅಮ್ನನತ್ತು 
ಮ್ನಡಿದೆುೋವ.ೆ  
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ಶ್ರೋ ಅರವಿೆಂದ್ ಕತಮ್ನರ ್ ಅರಳಿ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅಮ್ನನತನುಗಿರತವ ವಿ.ಸ್ವ.,ಯವರ 
ಹೆಸರನತನ ಹೆೋಳಲ್ಲ.  

ಶ್ರೋ ಪರಭ್ತ ಬಿ.ಚವನಿಣ ್:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈ ಹಿೆಂದ ೆ ಇದ್ುೆಂತ್ಹ ವಿ.ಸ್ವ.,ಯವರನತನ 
ಅಮ್ನನತ್ತು ಮ್ನಡಿದುೆೋವೆ.  

ಶ್ರೋ ಟ್ಟ.ಎ.ಶರವಣ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ವಿ.ಸ್ವ.,ಯವರನತನ ಅಮ್ನನತ್ತು ಮ್ನಡಿಲಿ, ಅವರ 
ಅವಧಿ ಮತಗಿದಿದೆ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ಗೊೋವಿೆಂದ್ರನಜ್ ರವರೋೆ, ಅವರತ ಹೋೆಳುತನುರೆ ತನವು ದ್ಯವಿಟತಿ 

ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿು. 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಪರಭ್ತ ಬಿ.ಚವನಿಣ ್:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅವರ ಅಧಿಕನರದ್ ಅವಧಿಯಲೆಿೋ ನಡದೆಿದ.ೆ   

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಅರವಿೆಂದ್ ಕತಮ್ನರ್ ಅರಳಿ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರತ ಸದ್ನಕೆೆ ತ್ಪತಪ 
ಮ್ನಹಿತಿ ಕೊಡತತಿುದನುರೆ. 

ಶ್ರೋ ಪರಭ್ತ ಬಿ.ಚವನಿಣ ್:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನವು ಅಧಿಕನರಕೆೆ ಬೆಂದ್ ನೆಂತ್ರ 
ಮ್ನಡಿದೆುೋವ.ೆ  

ಶ್ರೋ ಅರವಿೆಂದ್ ಕತಮ್ನರ್ ಅರಳಿ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 2010ರಲ್ಲಿ ಮ್ನಡಿದಿುೋರಿ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ಶ್ರೋ ಅರವಿೆಂದ್ ಕತಮ್ನರ್ ಅರಳಿಯವರೋೆ, ಈಗ ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರತ 
ಏನತ ಮ್ನಡಬೋೆಕತ ಹೋೆಳಿ.  
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ಶ್ರೋ ಪರಭ್ತ ಬಿ.ಚವನಿಣ ್:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನವು ಶ್ರೋ ರ್ನರನಯಣಸನಿಮಿಯವರನತನ 
ಅಮ್ನನತ್ತು ಮ್ನಡಿದುೆೋವೆ. ಒೆಂದ್ತ copy ಯನತನ ಕಳುಹಿಸತತುೆೋರೆ್. 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಅರವಿೆಂದ್ ಕತಮ್ನರ್ ಅರಳಿ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರತ ಸದ್ನಕೆೆ ತ್ಪತಪ 
ಮ್ನಹಿತಿ ಕೊಡತತಿುದನುರೆ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ 
ಸದ್ಸಾರನದ್ ಶ್ರೋ ಅರವಿೆಂದ್ ಕತಮ್ನರ್ ಅರಳಿಯವರ ಪರಶೆನಗ ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಿ ಸಚಿವರತ ಅವರನತನ 
ಸಸಪೆೆಂಡ್ ಮ್ನಡಿದೆುೋವೆೆಂದ್ತ ಉತ್ುರ ಕೂೆಡತತಿುದನುರೆ.   

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಪರಭ್ತ ಬಿ.ಚವನಿಣ ್:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರೂ.32 ಕೂೆೋಟ್ಟ ಹಣದ್ತು ಯನವನಗ 
ಮ್ನಡಿದ್ತು?  

ಶ್ರೋ ಟ್ಟ.ಎ.ಶರವಣ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ವಿ.ಸ್ವ.,ಯವರ ಅವಧಿ ಮತಗಿದಿದೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ಟ್ಟ.ಎ.ಶರವಣ ರವರೆೋ ತನವೆೋಕೆ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತತಿುದಿುೋರಿ.  

ಶ್ರೋ ಟ್ಟ.ಎ.ಶರವಣ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರತ ಸದ್ನಕೆೆ ತ್ಪತಪ ಮ್ನಹಿತಿ 
ಕೊಡತತಿುದನುರ.ೆ  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷ ತ್ತು                    21-12-2022                                     134 
ತಿದ್ ತುಪಡಿಯನಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy/ರ್ನಾಯಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಪತಿರಕನ ಪರಕಟಣೆಗನಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ತ 
 
 

ಶ್ರೋ ಪರಭ್ತ ಬಿ.ಚವನಿಣ ್:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರೆ್ೋಮಕನತಿಯನತನ ಅವರೆೋ ಮ್ನಡಿದನುರ.ೆ 
ರ್ನವೋೆನತ ಮ್ನಡಿಲಿ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ಅರವಿೆಂದ್ ಕತಮ್ನರ್ ಅರಳಿಯವರತ ಪರಶೆನ ಕೆೋಳಲ್ಲ.   

ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಎಲ ್.ಭೊೋಜೋೆಗೌಡ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಒೆಂದ್ತ ನಿಮಿಷ. . . 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೂೆೋಜೋೆಗೌಡರವರೋೆ, ಈ ರಿೋತಿ ಮಧಾದ್ಲ್ಲಿ ಎದ್ತು 
ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿದ್ರೆ ಏನತ ಮ್ನಡತವುದ್ತ? 

ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಎಲ ್.ಭೊೋಜೋೆಗೌಡ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಪಮಿಾಷನ್ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆುೋರೆ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೂೆೋಜೋೆಗೌಡ ರವರೆೋ, ರ್ನನತ ನಿಮಗೆ ಪಮಿಾಷನ್ 
ಕೊಟ್ಟಿಲಿ. ಆದ್ರೂ ತನವೆೋಕ ೆಮ್ನತ್ರ್ನಡತತಿುದಿುೋರಿ?  

ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಎಲ ್.ಭೊೋಜೋೆಗೌಡ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಒೆಂದ್ತ ನಿಮಿಷ. ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರತ 
ಒಬಬ ಜವನಬನುರಿಯತತ್ ಸಚಿವರನಗಿದನುರ.ೆ ಅವರತ ‘ಫಿರ್ ಭಿೋ’್ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ರ ೆ ಹೆೋಗ?ೆ ಮತುೆ ಅವರತ 
ರ್ನವೋೆ ಮ್ನಡಿದ್ತು, ನಿಮಾ ಸಕನಾರ ಅಧಿಕನರದ್ಲ್ಲಿದನುಗ ಆಗಿರತವುದ್ತ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುವುದ್ತ ತ್ಪ್ನಪಗತತ್ುದೆ. 
ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ತನವು ಪಿೋಠದ್ಲ್ಲಿದಿುೋರಿ ಸನಿಮಿ ಹೆೋಳಿ, ಅವರದ್ತು ಕೂಡ ಜವನಬನುರಿ ಇದೆ.  
ಭ್ರಷ್ನಿಚನರ ಆರೂೆೋಪದ್ ಮೋಲೆ ಈ ವಿಚನರವನತನ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಚಚೆಾ ಮ್ನಡಬೋೆಕನದ್ರ ೆನಿಮಾದ್ತ duty 
ಇದೆ. It is bounden duty of the Minister. You are the Minister of the 
present Government.  ನಿೋವು ಮ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಆಗಿಲಿ, ಅದ್ನತನ ರ್ನವು ಮ್ನಡತತಿುದೆುೋವೆೆಂದ್ತ 
ಹೆೋಳಬೆೋಕತ. 
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ಶ್ರೋ ಪರಭ್ತ ಬಿ.ಚವನಿಣ ್:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ಮ್ನಡತತಿುದೆುೋರೆ್, ಮ್ನಡಿದೆುೋರ್ೆ. 
ಅದ್ರೆ್ನೋ ಹೆೋಳುತಿುದೆುೋರೆ್.   

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಎಲ ್.ಭೊೋಜೋೆಗೌಡ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಒಬಬರತ ವಿ.ಸ್ವ.,ಯವರನತನ 
ಅಮ್ನನತ್ತುಗೊಳಿಸಲತ ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರಿಗೆ power ಇದೆಯ್ಕೋ? When they don’t have 
power, how can they suspend him? 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೂೆೋಜೋೆಗೌಡರವರೋೆ, ರ್ನನತ ಹೆೋಳುವುದ್ನತನ ಸಿಲಪ 
ಕೆೋಳಿ. 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಚೆಂದ್ರಕನೆಂತ್ಗೌಡ ಚೆನನಪಪಗೌಡ ಪ್ನಟ್ಟೋಲ (ಲೊೋಕೊೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರತ):- ಮ್ನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಪದೆೋ ಪದೆೋ ಈ ಪರಶೆನ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ raise ಆಗತತಿುದೆ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- 2018-19ರಲ್ಲಿ ದ್ೂರತಗಳು ಬೆಂದಿತ್ತು. 2020-21ರಲ್ಲಿ 
ನಮಾ ಸಕನಾರ ಅವರನತನ ಸಸಪೆೆಂಡ್ ಮ್ನಡಿದನುರ,ೆ ಇರ್ನೆೋನತ ಮ್ನಡಬೋೆಕತ. 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಪರಭ್ತ ಬಿ.ಚವನಿಣ ್:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 2021ರಲ್ಲಿ record place ಮ್ನಡಿದನುರೆ. 
ಅದ್ತ ಸತಮ್ನರತ ರೂ.200 ಕೊೋಟ್ಟಗಳು. ಇದ್ತ ರೂ.32 ಕೊೋಟ್ಟಗಳು.  
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(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಚೆಂದ್ರಕನೆಂತ್ಗೌಡ ಚೆನನಪಪಗೌಡ ಪ್ನಟ್ಟೋಲ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈ ಪರಶೆನ ಎರಡತ 
ಅಥವನ ಮೂರತ ಬನರಿ ಬರತತಿುದೆ. ತನವು ಯನವನಗಲನದ್ರತ ಒೆಂದ್ತ ದಿವಸ ಕೊಠಡಿಗ ೆ ಅವರಿಬಬರನತನ 
ಕರಸೆ್ವಕೂೆೆಂಡತ ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರಿೆಂದ್ ಮ್ನಹಿತಿ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಬೆೋಕತ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ಅರವಿೆಂದ್ ಕತಮ್ನರ್ ಅರಳಿಯವರೋೆ, ಈ ಸದ್ನ ಮತಗಿದ್ ನೆಂತ್ರ 
ನಿೋವು ಮತ್ತು ಅವರತ ನನನ ಹತಿುರ ಬನಿನ. 

ಶ್ರೋ ಅರವಿೆಂದ್ ಕತಮ್ನರ್ ಅರಳಿ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಒೆಂದ್ತ ನಿಮಿಷ. . . 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ಅರವಿೆಂದ್ ಕತಮ್ನರ್ ಅರಳಿಯವರೋೆ, ತ್ಮಗ ೆ ಎಷತಿ ಬನರಿ 
ಹೆೋಳಬೆೋಕತ. 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ ್ (ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ 
ಅರವಿೆಂದ್ ಕತಮ್ನರ್ ಅರಳಿಯವರತ ಒೆಂದ್ತ ಗೆಂಭಿೋರವನದ್ ಪರಶೆನಯನತನ ಕೆೋಳಿದನುರ.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅದ್ಕನೆಗಿ ರ್ನನತ ಹೆೋಳಿದ್ತು.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,್ ‘ಫಿರ್ ಭಿೋ’್ ಅದ್ಕೆೆ ಉತ್ುರ ಕೊಟಿರೆ ಬಹಳ 
ಚೆರ್ನನಗಿರತತ್ುದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ನಗಿದೆಯ್ಕೆಂದ್ರೆ ಈಗನಗಲೆೋ ವಿ.ಸ್ವ.,ಯವರತ ನಿವೃತಿುಯನಗಿದನುರ.ೆ 
ಎಸ್ಸ್ವಪಿ/ಟ್ಟಎಸ್ಪಿ ಯೋಜರೆ್ಯಡಿಯಲ್ಲಿರತವ ರೂ.2.48 ಕೂೆೋಟ್ಟಗಳು ಲೂಟ್ಟ ಹೊಡೆದಿದನುರ.ೆ ವಿಶಿ 
ವಿದನಾಲಯದ್ ಉಪ ಕತಲಪತಿಗಳು ನಿವೃತಿುಯನಗಿದ್ತು, ಅವರ ಮೋಲೆ ಇನೂನ ಕೆೋಸ್ ದನಖ್ಲ್ಲಸ್ವಲಿ. ರ್ನವೋೆ 
ಮ್ನಡಿರಬಹತದ್ತ ‘ಫಿರ್ ಭಿೋ’್ ಅದ್ನತನ ರ್ನನತ ಒಪಿಪಕೂೆಳುುತೆುೋರ್ೆ. ಈಗ ಅವರ ಸಕನಾರ ಅಧಿಕನರದ್ಲ್ಲಿದೆ. 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷ ತ್ತು                    21-12-2022                                     137 
ತಿದ್ ತುಪಡಿಯನಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy/ರ್ನಾಯಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಪತಿರಕನ ಪರಕಟಣೆಗನಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ತ 
 
 
ಆದನಗೂಾ ಸಕನಾರ ಕೆೋಸ್ ದನಖ್ಲ್ಲಸಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ. ಪರಸತುತ್ ಅವರ ವಿರತದ್ಿ ಇನೂನ ಯನವುದೋೆ 
ಎಫ್.ಐ.ಆರ., ದನಖ್ಲನಗಿಲಿ. ಗತತಿುಗೆ ಆಧನರದ್ಲ್ಲಿ ಕಲೆಸ ಮ್ನಡತತಿುರತವ ರ್ನಲತೆ ಜನ ಇನೂನ ಕೆಲಸದ್ಲ್ಲಿ 
ಇದನುರ.ೆ ಅವರನತನ ಯನರೂ ಸಸಪೆೆಂಡ್ ಮ್ನಡಿಲಿ. ಆದ್ರೆ ಅವರತ ಏನತ ಮ್ನಡಬೋೆಕತ 
ಅೆಂದ್ತಕೂೆೆಂಡಿದನುರ?ೆ ಅವರತ ಭ್ರಷ್ನಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ ಸೆಂಪೂಣಾವನಗಿ ಪ್ನಲೂೆೆೆಂಡಿರತವವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನತನ 
ಕೊಡತತಿುದನುರ ೆ ಎೆಂದ್ತ ಒೆಂದ್ತ ಒಳುೆಯ ಸೆಂದೆೋಶವನತನ ಕೊಡತತಿುದನುರೆ. ಅದ್ತ ಆಗಬನರದ್ತ. ಸಕನಾರ 
ನಿರೆಂತ್ರವನಗಿ ಇರತ್ಕೆೆಂಥದ್ತು. ತ್ಪತಪ ಆಗಿರಬಹತದ್ತ. ಆದ್ರ ೆ ಅವರ ವಿರತದ್ಿ ಏನತ ಕರಮ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡಿದಿುೋರಿ ಎೆಂದ್ತ ಕೆೋಳಿದ್ರ,ೆ ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರತ ಹೆೋಳುತಿುಲಿವಲಿ. ರ್ನವು ಹೆೋಳುತಿುರತವುದ್ತ 
ಏರೆ್ೆಂದ್ರೆ, ಈ ಹಗರಣ ನಡದೆಿದ.ೆ ಮೊದ್ಲತ ಅವರ ವಿರತದ್ಿ ಎಫ್.ಐ.ಆರ್., ದನಖ್ಲನಗಬೆೋಕತ. ಗತತಿುಗ ೆ
ಆಧನರದ್ಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮ್ನಡತ್ಕೆೆಂಥವರತ ಹಗರಣದ್ಲ್ಲಿ ಭನಗಿಯನಗಿದ್ತು ಅವರನತನ ಸಸಪೆೆಂಡ್ 
ಮ್ನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರನದ್ ಶ್ರೋ ಅರವಿೆಂದ್ ಕತಮ್ನರ್ ಅರಳಿಯವರತ ಡಿಮ್ನೆಂಡ್ 
ಮ್ನಡತತಿುದನುರ.ೆ ಅದ್ತ ಆಗಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಸಕನಾರವನತನ ಒತನುಯ ಮ್ನಡತತಿುದುೆೋರೆ್.  

ಶ್ರೋ ಪರಭ್ತ ಬಿ.ಚವನಿಣ ್:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ನನನದೊೆಂದ್ತ ಪರಶೆನ ಇದೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ಪರಭ್ತ ಬಿ.ಚವನಿಣ್ ರವರೋೆ, ತನವು ಈ ಸೆಂಬೆಂಧ ತ್ಕ್ಷಣ ಕರಮ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ವ. 

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಆಯಿತ್ತ. 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಎಲ ್.ಭೊೋಜೋೆಗೌಡ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಒೆಂದ್ತ ನಿಮಿಷ. . . 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೋಜೋೆಗೌಡರವರೆೋ, ತನವು ದ್ಯವಿಟತಿ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿು. 
ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕರಮ ತಗೆೆದ್ತಕೂೆಳುುವುದ್ಕೆೆ ಹೆೋಳಿದೆುೋರ್.ೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮತಗಿಯಿತ್ತ. 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 
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ಶ್ರೋ ಅರವಿೆಂದ್ ಕತಮ್ನರ್ ಅರಳಿ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇವರತ ಈ ಸದ್ನಕೆೆ ಮಿಸ್ಗೆೈಡ್ 
ಮ್ನಡತತಿುದನುರ.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ಅರವಿೆಂದ್ ಕತಮ್ನರ್ ಅರಳಿಯವರೋೆ, ಈ ಸೆಂಬೆಂಧ ಕರಮ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುುವುದ್ಕೆೆ ರ್ನರೆ್ೋ ಹೆೋಳಿದೆುೋರ್.ೆ ಅವರತ ಕರಮ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಈ ಸದ್ನಕೆೆ ತಿಳಿಸಲ್ಲ.  

ಶ್ರೋ ಅರವಿೆಂದ್ ಕತಮ್ನರ್ ಅರಳಿ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ಒೆಂದ್ತ ವಿಚನರವನತನ 
ಹೆೋಳಿಬಿಡತತೆುೋರೆ್. ಅವರತ ರ್ನನತ ಪದೆೋ-ಪದೋೆ ಈ ಪರಶೆನ ಕೆೋಳುತಿುದೆುೋರ್ೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತಿುದನುರಲನಿ, ಕಳೆದ್ 
ಅಧಿವೆೋಶನದಿೆಂದ್ಲೂ ಪರಶೆನಯನತನ ಕೆೋಳಿದೆುೋರ್ೆ. ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರತ ನಮಗೆ 7 ದಿವಸ ಸಮಯ ಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ 
ಪಲನಯನ ಮ್ನಡಿದನುರ.ೆ ಈಗ ನನನ ಮೋಲೆ ಏಕೆ ಆರೂೆೋಪ ಮ್ನಡತತಿುದನುರ?ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ಅರವಿೆಂದ್ ಕತಮ್ನರ್ ಅರಳಿಯವರೋೆ, ನಿೋವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ 
ಹಕಿೆದ,ೆ ಕೆೋಳಿ.  

ಶ್ರೋ ಚೆಂದ್ರಕನೆಂತ್ಗೌಡ ಚೆನನಪಪಗೌಡ ಪ್ನಟ್ಟೋಲ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರತ 
ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರತ ಪಲನಯನ ಮ್ನಡಿದನುರ ೆಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಬನರದ್ತ. (ಗೊೆಂದ್ಲ) ಒೆಂದ್ತ ಪರಶೆನಗ ೆಸಮಯ 
ಕೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರಿಗೂ ಅಧಿಕನರ ಇದ.ೆ 

ಶ್ರೋ ಅರವಿೆಂದ್ ಕತಮ್ನರ್ ಅರಳಿ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ಕೆೋಳಿದ್ು ಪರಶೆನಗ ೆಉತ್ುರ 
ಕೊಡದೋೆ ಓಡಿ ಹೊೋದ್ರೆ ಏನತ ಮ್ನಡತವುದ್ತ?  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ ್ (ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ 
ಸಚಿವರತ ಪದೆೋ ಪದೆೋ ನಿಮಾ ಸಕನಾರ ಇದನುಗ ನಡದೆಿರತವುದ್ತ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತಿುದನುರ.ೆ ಸಕನಾರ 
ಎನತನವುದ್ತ ನಿರೆಂತ್ರವನಗಿ ಇರತ್ಕೆೆಂಥದ್ತು. 

(ಮತೆಂದ್ತ…) 
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(1101)21.12.2022/4.50/ಎೆಂ.ಎೆಂ-ವಿ.ಕ ೆ                       (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸ್ವಾತಿ) 

ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಾ: 335 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸ್ವದ)ೆ 

ಶ್ರೋ ಎಸ.ಎಲ. ಭೊೋಜೆೋಗೌಡ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ 
ಒದ್ಗಿಸ್ವದನುರ.ೆ  ರ್ನನತ ಕೆೋಳಿರತವುದ್ತ ಎಷತಿ ಪಶತ ಆಸಪತೆರಗಳು ದ್ತಸ್ವಾತಿಯಲ್ಲಿವೆ ಹನಗೂ ಪಶತ ಆಸಪತರೆಗಳಲ್ಲಿ 
ವೆೈದ್ಾರ ಕೂೆರತೆ ಇರತವುದ್ತ ಸಕನಾರದ್ ಗಮನಕೆೆ ಬೆಂದಿದೆಯ್ಕೋ ಎೆಂದ್ತ ಕೋೆಳಿದೆುೋರ್ೆ.  ಬೆಂದಿದ್ುಲ್ಲಿ ಈ 
ಪಶತ ಆಸಪತೆರಗಳ ಕಟಿಡಗಳನತನ ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸಲತ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕಟಿಡಗಳನತನ ನಿಮಿಾಸಲತ ಸಕನಾರ 
ಎಷತಿ ಹಣವನತನ ಮೆಂಜೂರತ ಮ್ನಡಿದ ೆ ಎೆಂದ್ತ ಕೆೋಳಿದೆುೋರ್ೆ.  ಕೊರೆ್ಯದನಗಿ ಪಶತ ಆಸಪತೆರಗಳಲ್ಲಿ 
ವೆೈದ್ಾರತಗಳ ಕೊರತೆಗಳನತನ ನಿೋಗಿಸಲತ ಎಷತಿ ವೆೈದ್ಾರತಗಳನತನ ರೆ್ೋಮಕ ಮ್ನಡಲನಗಿದ ೆ ಎೆಂದ್ತ 
ಕೆೋಳಿದೆುೋರ್.ೆ  ಅವರತ ಕೊಟ್ಟಿರತವೆಂತ್ಹ ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ ಪಶತ ಆಸಪತೆರಗೆ 2022-23ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ. 
2215 ಲಕ್ಷಗಳನತನ ಮೆಂಜೂರತ ಮ್ನಡಲನಗಿದೆ.  ಏತ್ಕೆೆ ಹೆೋಳುತೆುೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ, ಮ್ನನಾ ಪಶತಸೆಂಗೂೆೋಪರ್ ೆ
ಸಚಿವರತ ಬಹಳ ಕನಳಜಿ ಇರತವೆಂತ್ಹವರತ.  ಹೊೋಬಳಿಗೊೆಂದ್ತ ಗೊೋಶನಲಯೆನತನ ಮ್ನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ 
ಹೊರಟ್ಟರತವ ಮಹತನಿಕನೆಂಕ್ಷಿ ಸಕನಾರದ್ಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮ್ನಡತತಿುರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ರೂ. 2215 ಲಕ್ಷಗಳನತನ ಪಶತ 
ಆಸಪತೆರಗಳನತನ ರಿಪ್ೆೋರಿ ಮ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ 4,000 ಆಸಪತೆರಗಳಿವೆ ಎೆಂದ್ತ ಈಗ ತನರೆ್ೋ ಹೆೋಳಿದ್ರತ.  4,000 
ಹತದೆುಗಳು ಉಳಿದಿವೆ.  ಜೊತೆಗೆ ಎಷತಿ ಹತದುೆ ಎೆಂದ್ತ ಕೆೋಳಿದನಗ 400 ಹತದೆುಗಳಿಗೆ ಈಗ ಕನಲ್ 
ಮ್ನಡಿದೆುೋವೆೆಂದ್ತ ಹೋೆಳಿದ್ರತ.  ಜೊತೆಗೆ 290 ಹತದೆುಗಳನತನ; ಎಲ.ಹೆಚ.ಡಿ.ಸ್ವ. ಎೆಂದ್ರೆ ಏನತ? 

ಶ್ರೋ ಪರಭ್ತ ಬಿ. ಚವನಿಣ:- ಚಮಾಗೆಂಟತ ರೂೆೋಗ. 

ಶ್ರೋ ಎಸ.ಎಲ. ಭೊೋಜೆೋಗೌಡ:- ಎಲ.ಹೆಚ.ಡಿ.ಸ್ವ., ಎೆಂದ್ರೆ ನನಗ ೆ ಗೊತನುಗತವುದಿಲಿ.      
ಎಲ.ಹೆಚ.ಡಿ.ಸ್ವ., ಯ ಫತಲ್ ಫನಮ್ಾ ಏನತ?  

ಶ್ರೋ ಆರ. ಅಶೆ್ೋಕ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, . . .  
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ಶ್ರೋ ಎಸ.ಎಲ. ಭೊೋಜೆೋಗೌಡ:- ದ್ಯವಿಟತಿ ಒೆಂದ್ತ ನಿಮಿಷ ಇರಿ. ನಿಮಗೆ ಕೆೈ ಮತಗಿಯತತೆುೋರೆ್. 
ಮ್ನನಾ ಪಶತಸೆಂಗೊೋಪರೆ್ ಸಚಿವರತ is well capable in answering. Why should you 
interfere.  ದ್ಯಮ್ನಡಿ ಹೆೋಳಿ. ಎಲ.ಹೆಚ.ಡಿ.ಸ್ವ., ಎೆಂದ್ರೆ ಏನತ? 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ಭೊೋಜೆೋಗೌಡರೋೆ, . . . . 

ಶ್ರೋ ಪರಭ್ತ ಬಿ. ಚವನಿಣ:- ಕನನಡದ್ಲ್ಲಿ ಚಮಾಗೆಂಟತ ರೂೆೋಗ. ಅದ್ಕೆೆ ಎಲ.ಹಚೆ.ಡಿ.ಸ್ವ., ಎೆಂದ್ತ 
ಹೆೋಳುತುೆೋವೆ.  

ಶ್ರೋ ಎಸ.ಎಲ. ಭೊೋಜೆೋಗೌಡ:- ಹನಗೆೆಂದ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೆೋಕತ. ಎಲ.ಹೆಚ.ಡಿ.ಸ್ವ., 
ಎೆಂದ್ರೆೋನತ? ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಈ ರಿೋತಿ ರಕ್ಷಣೆಗ ೆ ಬೆಂದ್ರ ೆ ಹೋೆಗೆ? ಇಲ್ಲಿರತವವರಿಗೆಲನಿ 
ಗೊತನುಗಬೋೆಕಲಿವೆೋ? 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅವರತ ಹೆೋಳುತನುರೆ. 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸನದ:- ಅಧಿಕನರಿಗಳಿೆಂದ್ ಹೋೆಳಿ ಕೂೆಡಿಸ್ವ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರೆೋ ಹೆೋಳಿ. 

ಶ್ರೋ ಎಸ.ಎಲ. ಭೊೋಜೋೆಗೌಡ:- ಪ್ನರಮಿಸ್, ನನಗ ೆಗೊತಿುಲಿದಿರತವುದ್ಕೆೆ ನಿಮಾನತನ ಕೆೋಳುತಿುದೆುೋರ್ೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರೆೋ, ಎದ್ತು ನಿೆಂತ್ತ ಹೆೋಳಿ. 

ಶ್ರೋ ಪರಭ್ತ ಬಿ. ಚವನಿಣ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅದ್ತ ಚಮಾ ಗೆಂಟತ ರೂೆೋಗ.  ಮ್ನನಾ 
ಭೊೋಜೆೋಗೌಡರತ ಒಳೆುಯ ಎೆಂ.ಎಲ.ಸ್ವ., ಆಗಿದನುರೆ.  ಅವರತ ಕೆೋಳಿರತವ ಪರಶನೆಗ ೆ ಅನತಬೆಂಧ-೧ ಮತ್ತು 
ಅನತಬೆಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ವಿವರವನತನ ನಿೋಡಲನಗಿದ.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರೆೋ, ಅವರತ ಕೆೋಳಿರತವ ಲನೆಂಗ್ ಫನಮ್ಾ ಹೋೆಳಿಬಿಡಿ. 
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ಶ್ರೋ ಎಸ.ಎಲ. ಭೊೋಜೆೋಗೌಡ:- ನಮಾ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಂತಿರಗಳನತನ ದಿಕತೆ 
ತ್ಪಿಪಸತವುದ್ಕೆೆ ಆ ರಿೋತಿ ಏತ್ಕೆೆ ಬರೆದ್ತಕೊಡತತಿುೋರಿ? ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯನಗಿ ಬರೆದ್ತಕೊಡಬೋೆಕಲಿವೆೋ? 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನಮಾನತನ ಕೆೋಳಿ. ಅವರರೆ್ನೋತ್ಕೆೆ ಕೆೋಳುತಿುೋರಿ? 

ಶ್ರೋ ಪರಭ್ತ ಬಿ. ಚವನಿಣ:- ಕನನಡದ್ಲ್ಲಿ ಚಮಾ ಗೆಂಟತ ರೂೆೋಗ ಎನತನತನುರ.ೆ  ಇೆಂಗಿಿಷ್ನಲ್ಲಿ 
LH&DC (Livestock Health and Disease Control).  

ಶ್ರೋ ಎಸ.ಎಲ. ಭೊೋಜೋೆಗೌಡ:- ʻಎಲʼ ಎೆಂದ್ರೆೋನತ? 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸನಕತ ಬಿಡಿ, ಮತೆಂದೆ ಹೋೆಳಿ. 

ಶ್ರೋ ಎಸ.ಎಲ. ಭೊೋಜೋೆಗೌಡ:- ಇದ್ತ ತ್ಮ್ನಷ್ೆಯ ವಿಚನರವಲಿ. 

 ಡನ: ತೆೋಜಸ್ವಿನಿಗೌಡ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರತ ಸೂೆಗಸನಗಿ ಕನನಡದ್ಲ್ಲಿ 
ಹೆೋಳುತಿುದನುರ.ೆ 

ಶ್ರೋ ಎಸ.ಎಲ. ಭೊೋಜೆೋಗೌಡ:- ರ್ನನತ ಯನರನೂನ ತ್ಮ್ನಷ್ೆ ಮ್ನಡತವ ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ 
ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿಲಿ.  ಏಕೆೆಂದ್ರ ೆಇದ್ತ ಬಹಳ ಗೆಂಭಿೋರವನದ್ೆಂತ್ಹ ರೈೆತ್ರ ವಿಚನರ.  ಇದ್ತ ಈ ರ್ನಡಿನ ರೈೆತ್ರ 
ಸಮಸೆಾ.  

ಶ್ರೋ ಆರ. ಅಶೆ್ೋಕ:- ಮ್ನನಾ ಭೊೋಜೆೋಗೌಡರೆೋ, ನಿೋವು . . . 

ಶ್ರೋ ಎಸ.ಎಲ. ಭೊೋಜೆೋಗೌಡ:- ನಿೋವು ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗ ೆಬರತತಿುೋರಿ, ದ್ಯಮ್ನಡಿ ನನನ ರಕ್ಷಣೆಗ ೆ
ಬನಿನ. 

ಶ್ರೋ ಆರ. ಅಶೆ್ೋಕ:- ರ್ನವು ಅಲ್ಲಿ ಇದೆುವು.  ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಂದಿದುೆೋವೆ. ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರತ 
ಕನನಡದ್ಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಿದ್ರೆ ಇೆಂಗಿಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೋೆಳುವುದ್ಕೆೆ ಹೆೋಳುತಿುೋರಿ.  ಅವರಿಗೆ ಕನನಡದ್ಲ್ಲಿ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ 
ಅಧಿಕನರ ಇಲಿವೆೋ? 
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ಶ್ರೋ ಟ್ಟ.ಎ. ಶರವಣ:- ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರತ ಇೆಂಗಿಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ುರ ಕೊಟ್ಟಿದನುರ.ೆ  ಎಲ.ಹೆಚ.ಡಿ.ಸ್ವ., 
ಯ ಫತಲ್ ಫನಮ್ಾ ಹೆೋಳಿದ್ುರ ೆಮತಗಿಯತತಿುತ್ತು.  

ಶ್ರೋ ಎಸ.ಎಲ. ಭೊೋಜೋೆಗೌಡ:- ಅವರತ ಉತ್ುರ ಕೂೆಟ್ಟಿರತವುದ್ತ . . . 

ಶ್ರೋ ಆರ. ಅಶೆ್ೋಕ:- ಎಲ.ಹೆಚ.ಡಿ.ಸ್ವ. ಎೆಂದ್ರೆ Livestock Health and Disease 
Control.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ಅಶೆ್ೋಕ್ರವರೆೋ, ಅವರತ ಅದ್ನತನ ಆಗಲೋೆ ಹೆೋಳಿದನುರ.ೆ  

ಶ್ರೋ ಎಸ.ಎಲ. ಭೊೋಜೋೆಗೌಡ:- ನಿೋವು ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗ ೆಮ್ನತ್ರವಲಿ, ನಮಾ ರಕ್ಷಣೆಗ ೆಬರಬೆೋಕತ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರತ ಆಗಲೋೆ ಉತ್ುರವನತನ ಹೆೋಳಿದನುರೆ.  

ಡನ: ಕ.ೆ ಸತಧನಕರ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅವರತ ರೈೆತ್ರ ರಕ್ಷಣ ೆ ಮ್ನಡತತಿುದನುರ.ೆ  
ಅದ್ನತನ ಕೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಹೆೋಳಿ. 

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈಗ ಮ್ನನಾ ಭೊೋಜೆೋಗೌಡರತ 
ಬಹಳ ಸತೂಟವನದ್ ಪರಶೆನ ಕೋೆಳಿದನುರ.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಹೋೆಳಿದನುರ.ೆ  

ಶ್ರೋ ಎಸ.ಎಲ. ಭೊೋಜೋೆಗೌಡ:- ಆಯಿತ್ತ ಬಿಡಿ. ಬೋೆರ ೆವಿಷಯಕೆೆ ಹೂೆೋಗೂೆೋಣ.  

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮ್ನನಾ ಭೊೋಜೋೆಗೌಡರತ ವೆೈದ್ಾರ ಕೂೆರತೆ ಬಗೆೆ ಕೆೋಳಿದನುರೆ.  
ಎಲಿದ್ಕೂೆ ಸರಿಯನದ್ ಉತ್ುರ ಕೂೆಡಲನಗಿದೆ.  ಇರ್ನೆೋನಿದ್ುರೂ ಅವರತ ಉಪಪರಶೆನಯನತನ ಕೆೋಳಲ್ಲ.  

ಶ್ರೋ ಎಸ.ಎಲ. ಭೊೋಜೆೋಗೌಡ:- ರ್ನನತ ಉಪಪರಶೆನಯನತನ ಕೆೋಳುತಿುದೆುೋರ್.ೆ ರೂ. 22 
ಕೊೋಟ್ಟಗಳನತನ ಈ ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಇರತವ ಸತಮ್ನರತ 4,000ಕಿೆೆಂತ್ಲೂ ಹೆಚತಿ ಇರತವ ಆಸಪತೆರಗಳಿಗೆ ಒೆಂದ್ತ 
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ಪಶತ ಆಸಪತೆರಗ ೆರಿಪ್ೆೋರಿ ಖ್ಚಿಾಗೆ ಒೆಂದ್ೂವರ ೆಲಕ್ಷದಿೆಂದ್ ಐದ್ತ ಲಕ್ಷದ್ವರೆಗ ೆಬಿಡತಗಡ ೆಮ್ನಡಿದನುರ.ೆ  ಇದ್ತ 
ರ್ನಾಯ ಸಮಾತ್ವೆೋ ಎನತನವುದ್ತ ನನನ ಪರಶೆನ.  

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಪರಿಶ್ೋಲರ್ ೆಮ್ನಡತತೆುೋವೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದನುರ.ೆ  

ಶ್ರೋ ಎಸ.ಎಲ. ಭೊೋಜೆೋಗೌಡ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರೋೆ, ರ್ನನತ ಅದ್ನತನ ಕೆೋಳುತಿುದುೆೋರೆ್.  
ನಿೋವೆೋತ್ಕೆೆ . . . 

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಈ ಪರಶೆ್ನೋತ್ುರದ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಚೆತಿ ಮ್ನಡಬೋೆಕತ 
ಎನತನವುದ್ತ ಅವರ ವನದ್ವನಗಿದೆ.   

ಶ್ರೋ ಎಸ.ಎಲ. ಭೊೋಜೋೆಗೌಡ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರೋೆ, ಅವರ absence ನಲ್ಲಿ ನಿೋವು 
ಉತ್ುರ ಕೂೆಡಿ ನಮಗೆ ಬೋೆಜನರಿಲಿ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅವರತ ಹೆೋಳಿದನುರೆ ಬಿಡಿ.  

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಯನವುದೋೆ ಮೆಂತಿರಗಳಿಗೆ (ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಡನ: ತೆೋಜಸ್ವಿನಿಗೌಡ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, . . . 

ಶ್ರೋ ಎಸ.ಎಲ. ಭೊೋಜೋೆಗೌಡ:- ಅವರತ ಪಶತಸೆಂಗೊೋಪರ್ ೆಸಚಿವರಲಿವೆೋ? 

ಡನ: ತೆೋಜಸ್ವಿನಿಗೌಡ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಸಚಿವರ ರೆ್ರವಿಗ ೆ ಬರಬೆೋಕತ. ಕತಚೂೆೋದ್ಾ 
ಮ್ನಡಬನರದ್ತ.  ಅವರತ ಕಷಿ ಪಟತಿ ಉತ್ುರ ಕೂೆಟ್ಟಿದನುರೆ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

 ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಸತಮಾರೆ್ೋ ವನದ್ ಮ್ನಡಬೋೆಡಿ. ಸಕನಾರದ್ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರ 
ಕೊಡತವನಗ  ಸಭನರ್ನಯಕರತ (ಗೊೆಂದ್ಲ) 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅವರತ ಹೆೋಳಿದನುರೆ ಬಿಡಿ. 

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಹೆೋಳಿದ್ುರೂ ಇವರಿಗ ೆಅಥಾವನಗಿಲಿ. 

 ಶ್ರೋ ಎಸ.ಎಲ. ಭೊೋಜೆೋಗೌಡ:- ಏತ್ಕೆೆ ಇಷತಿ ಪ್ೊರಟಕೆ್ಷನ್ ಮ್ನಡತತಿುೋರಿ? ರ್ನರೆ್ೋನತ 
ಕೆೋಳಬನರದ್ುನತನ ಕೆೋಳಿದುೆೋರೆ್ಯ್ಕೋ? ಇದ್ತ ರನಜಾದ್ ಜನತಗೆೆ ಗೊತನುಗಬೋೆಕತ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ಶರವಣರವರೆೋ, ಕತಳಿತ್ತಕೊಳಿು. 

ಶ್ರೋ ಎಸ.ಎಲ. ಭೊೋಜೆೋಗೌಡ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ಕೆೈ ಮತಗಿದ್ತ 
ಕೆೋಳಿಕೂೆಳುುತೆುೋರ್ೆ, ರ್ನನತ ಕೆೋಳಬನರದ್ುನತನ ಕೆೋಳಿದುೆೋರೆ್ಯ್ಕೋ? 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇಲಿ ಕೆೋಳಿ. 

ಶ್ರೋ ಎಸ.ಎಲ. ಭೊೋಜೋೆಗೌಡ:- ಮತುೆೋತ್ಕೆೆ ಇವರಲೆನಿ ನನಗ ೆintervene ಆಗತತನುರ?ೆ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರೋೆ, ಮ್ನನಾ ಭೊೋಜೆೋಗೌಡರತ ಹೆೋಳುತನುರೆ ಕೆೋಳಿ. 

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ರ್ನನತ ಸಕನಾರದ್ ಪರವನಗಿ ಎದ್ತು ನಿೆಂತ್ರ ೆ ಇವರಿಗೋೆನತ 
ತೊೆಂದ್ರ?ೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಚಚೆಾ ಬೆಂದನಗ ಸಕನಾರದ್ ಪರವನಗಿ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಉತ್ುರ ಕೂೆಡತವುದ್ತ 
ರೂಢಿ ಇದೆ. 

Sri S L BOJEGOWDA:- When he is very much available… 
ಪಶತಸೆಂಗೊೋಪರ್ ೆ ಸಚಿವರತ ಇಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ಕತಳಿತಿರಬೋೆಕನದ್ರೆ ರ್ನನತ ಅವರಿೆಂದ್ ಉತ್ುರ ಬಯಸತವುದ್ತ 
ತ್ಪತಪ.  
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ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮ್ನನಾ ಭೂೆೋಜೋೆಗೌಡರೋೆ, ಏತ್ಕೆೆ ವನದ್ ಮ್ನಡತತಿುೋರಿ? 
ನಿಮಗೆ ಏರ್ನಗಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿ. 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸನದ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಹೆೋಳುತಿುದನುರೆ. ನಿೋವು ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿು.  

ಶ್ರೋ ಎಸ.ಎಲ. ಭೊೋಜೋೆಗೌಡ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಪಶತಸೆಂಗೊೋಪರ್ ೆ ಸಚಿವರಿಗ ೆ
ಅವಮ್ನನ ಮ್ನಡತತಿುದನುರೆ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಸತಮಾರ್ೆೋ ಏರೆ್ೋರ್ೂೆ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಬೋೆಡಿ.  ಸಚಿವರಿಗೆ 
ಅವಮ್ನನ ಹೆೋಗ ೆಮ್ನಡತತನುರ?ೆ 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಡನ: ಕ.ೆ ಸತಧನಕರ:- ಮ್ನನಾ ಭೊೋಜೆೋಗೌಡರೆೋ, ಸಭನರ್ನಯಕರಿಗ ೆintervene ಆಗತವೆಂತ್ಹ 
ಅವಕನಶ ಇದೆಯ್ಕೋ ಇಲಿವೋೆ? 

ಶ್ರೋ ಟ್ಟ.ಎ. ಶರವಣ:- ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರನತನ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಬಿಡಿ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅವರತ ಹೆೋಳುತನುರೆ ಬಿಡಿ.  ನಿೋವೆೋತ್ಕೆೆ ಹೋೆಳುತಿುೋರಿ? ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರೆೋ 
ಹೆೋಳಿ.  

ಶ್ರೋ ಎಸ.ಎಲ. ಭೊೋಜೆೋಗೌಡ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಸನವಿರನರತ ಆಸಪತೆರಗಳಿವೆ.  ಅವು 
ಬಹಳ ಗೆಂಭಿೋರವನಗಿವೆ. ಪಶತಸೆಂಗೊೋಪರೆ್ಯನತನ ಇನೂನ ಉನನತ್ ಮಟಿಕೆೆ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ 
ಹೊೋಗಬೋೆಕನಗತತ್ುದೆ.   ಒೆಂದೂೆೆಂದ್ತ ಡೈೆರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ 10 ಲಕ್ಷದಿೆಂದ್ 12ಲಕ್ಷ ಲ್ಲೋಟರ್ವರಗೆ ೆ
ಹನಲತ ಬರತವೆಂತ್ಹ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ, ಪಶತಸೆಂಗೊೋಪರ್ೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರನಜಾ ಒಳೆುಯ ಹೆಸರತ 
ಮ್ನಡಿರತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಈ ಇಲನಖಗೆೆ ಅತಿ ಹೆಚತಿ ಹಣವನತನ ಒದ್ಗಿಸ್ವಕೊಟತಿ 
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ಪಶತಸೆಂಗೊೋಪರ್ೆಯಲ್ಲಿ well equipped with all infrastructure ಇರಬೋೆಕತ. ಇದ್ತ ಒೆಂದ್ತ 
ವಿಚನರ.  ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ; 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸರಿ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿು. ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರೆೋ, ಉತ್ುರ ಹೋೆಳಿ. 

ಶ್ರೋ ಎಸ.ಎಲ. ಭೊೋಜೋೆಗೌಡ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇನತನ ಎರಡೆೋ ನಿಮಿಷ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸನಕತ ಬಿಡಿ.  ಹಿೋಗನದ್ರೆ ರ್ನನತ ಪರಶೆ್ನೋತ್ುರ ಅವಧಿಯನತನ ಬೆಂದ್ 
ಮ್ನಡತತೆುೋರ್.ೆ  ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರೆೋ, ಹಣ ಕಡಿಮಯನಗಿದೆಯೆಂತ ೆ ಅದೆೋನತ ಮ್ನಡತತಿುೋರಿ ಎೆಂಬತದ್ನತನ 
ತಿಳಿಸ್ವ. 

ಶ್ರೋ ಪರಭ್ತ ಬಿ. ಚೌವನಿಣ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ ಭೊೋಜೆೋಗೌಡರತ ಎಷತಿ 
ಕೆೋಳಿದನುರ ೆ ಅಷತಿ ಕೊಡತತೆುೋವೆ.  2-3 ಲಕ್ಷ ಕೊಡತತಿುೋರಿ ಯನವ ಕಡಯೆಿೆಂದ್ ರಿಪ್ೆೋರಿ ಮ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ 
requirement ಬರತತ್ುದೆ ಎೆಂದ್ತ ಅವರತ ಕೋೆಳುತಿುದನುರೆ. requirement ಗೆ ತ್ಕೆೆಂತ ೆ ರಿಪ್ೆೋರಿ 
ಮ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ರ್ನವು ಸಕನಾರದಿೆಂದ್ ಹಣ ಬಿಡತಗಡೆ ಮ್ನಡತತೆುೋವ.ೆ  ಆಮೋಲೆ ಈ ವಷಾ 295 ನೂತ್ನ 
ಕಟಿಡಗಳು ಮೆಂಜೂರನಗಿವೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅವರತ ಅದ್ನತನ ಕೆೋಳಿಲಿ, ರಿಪ್ೆೋರಿಯನನಷ್ೆಿೋ ಕೆೋಳಿದನುರೆ.  

ಶ್ರೋ ಎಸ.ಎಲ. ಭೊೋಜೋೆಗೌಡ:- ಅದ್ನತನ ಕೆೋಳಿದೆುೋರೆ್. 

ಶ್ರೋ ಪರಭ್ತ ಬಿ. ಚವನಿಣ:- ಕೆೋಳಿದನುರೆ. ಹನಗನಗಿ ಎಷತಿ requirement ಇದ ೆ ಅದ್ರ ಪರಕನರ 
ದ್ತರಸ್ವುಗ ೆಸಕನಾರದ್ ಕಡಯೆಿೆಂದ್ ಹಣ ಕಳುಹಿಸತತೆುೋವೆ. 

ಶ್ರೋ ಎಸ.ಎಲ. ಭೊೋಜೆೋಗೌಡ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ತ್ಮಾ ಹತಿುರ ಡೈೆರಿ ಇದೆ.  ತನವು 
ಕೂಡ ನೂರನರತ ಹಸತಗಳನತನ ಸನಕಿದಿುೋರಿ.  ವನರಕೆೆರಡತ ಬನರಿಯನದ್ರೂ ಹೊೋಗಿ ನಿಮಾ ಡೈೆರಿಯನತನ 
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ರೆ್ೂೋಡತತಿುೋರಿ.  ಅವರತ ಹನಲತ ಕರಯೆತತನುರೆ, ರ್ನನತ ರೆ್ೂೋಡಿದುೆೋರೆ್.  ಹನಗನಗಿ ನಿಮಗೆ ಅನತಭ್ವ 
ಇರತವುದ್ರಿೆಂದ್ practical knowledge ಇರತವುದ್ರಿೆಂದ್. . . . 

(ಮತೆಂದ್ತ) 

 

(1102) 21-12-2022 5-00 KH/VK                         (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸ್ವಾತಿ) 

ಶ್ರೋ ಆರ.ಅಶೆ್ೋಕ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇದ್ತ ಪರಶೆ್ನೋತ್ುರ ಅವಧಿ. ಅಧಾ ಗೆಂಟೆ 
ಕೊಟಿರ ೆಹೋೆಗೆ? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ ಗೆಂಟೆ ಇರತವುದ್ತ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರೆೋ, ಇರಿ. ರ್ನನತ ಉತ್ುರ ಹೆೋಳಿಸತತಿುೋನಿ.  

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ 
ಸದ್ಸಾರತ 3 ಪರಶೆನ ಕೆೋಳಿದನುರ.ೆ 3 ಪರಶೆನಗ ೆ ಉತ್ುರ ಕೊಟನಿಯಿತ್ತ. ಇನತನ ಮ್ನತ್ತ ಮತೆಂದ್ತವರೆಸ್ವದ್ರ ೆ
ಹೆೋಗ?ೆ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿಯವರೋೆ, ತನವು ಸಭನರ್ನಯಕರತ  
ಆಯಿತ್ತ ಬಿಡಿ. ಮತೆಂದಿನ ಪರಶೆನಯನತನ ಮ್ನನಾ ನಿರನಣಿ ಹಣಮೆಂತ್ ರತದ್ರಪಪ ನವರತ ಕೆೋಳಬೆೋಕತ.  

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೋತ್ರ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರೋೆ 
ಹೆೋಳಲ್ಲ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರೆೋ, ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿು. ತನವು half-an-hour discussion 
ಗೆ ಪತ್ರವನತನ ಕೂೆಡಿ.  

ಶ್ರೋ ನಿರನಣಿ ಹಣಮೆಂತ್ ರತದ್ರಪಪ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಾ.381 ಅನತನ 
ಮಿೋನತಗನರಿಕ,ೆ ಬೆಂದ್ರತ ಮತ್ತು ಒಳರ್ನಡತ ಜಲಸನರಿಗ ೆಸಚಿವರನತನ ಕೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಬಯಸತತಿುದೆುೋರೆ್.  
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ಶ್ರೋ ಎಸ.ಎಲ.ಭೊೋಜೋೆಗೌಡ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, . . .  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ಎಸ.ಎಲ.ಭೂೆೋಜೋೆಗೌಡರವರೋೆ, ತನವು half-an-hour 
discussion ಗೆ ಪತ್ರವನತನ ಕೊಡಿ. ರ್ನವು ಮ್ನಡತತೆುೋವೆ.  
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ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಾ: 381 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೋ ನಿರನಣಿ ಹಣಮೆಂತ್ ರತದ್ರಪಪ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ 
ಒದ್ಗಿಸ್ವದನುರ.ೆ ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಎಷತಿ ಮಿೋನತ ಸನಕನಣಿಕ ೆ ಕೆೋೆಂದ್ರಗಳಿವೆ, ಅವು ಯನವುವು ಎನತನವ ಪರಶೆನಗ ೆ
ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರತ ಸತದಿೋರ್ಾವನದ್ ಮ್ನಹಿತಿಯನತನ ಒದ್ಗಿಸ್ವದನುರ.ೆ ಆದ್ರೆ ನನನ ಕಳಕಳಿಯ್ಕೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ, 
ಮಿೋನತಗನರಿಕ ೆ ಇಲನಖೆ ವತಿಯಿೆಂದ್ ಆಗತವೆಂತ್ಹ ಯೋಜರೆ್ಗಳನತನ ಸರಿಯನದ್ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 
ಸಮಪಾಕವನಗಿ ಜನಸನಮ್ನನಾರಿಗೆ ಗೊತನುಗತವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಚನರವನತನ ಕೆೈಗೊಳುುತಿುಲಿ. ಹನಗನಗಿ, 
ಮಿೋನತಗನರಿಕ ೆ ವಲಯದ್ಲ್ಲಿ ಆಗತವೆಂತ್ಹ ಯೋಜರೆ್ಗಳನತನ ಗನರಮಿೋಣ ಮಟಿದಿೆಂದ್ ಗನರಮ 
ಪೆಂಚನಯಿತಿಯವರಗೆೆ ಎಲನಿ ಕಡಯೊ ವನಾಪಕವನಗಿ ಈ ಯೋಜರೆ್ ಜನರಿಗ ೆ ತ್ರತವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕರಮ 
ಜರತಗಿಸಬೆೋಕೆೆಂಬತದ್ತ ರ್ನನತ ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ಹೋೆಳುವುದ್ಕೆೆ ಬಯಸತತೆುೋರೆ್. ಹನಗನಗಿ, ಈಗನಗಲೆೋ 
ಸಕನಾರದ್ ವತಿಯಿೆಂದ್ ಎಷತಿ ಸಹನಯಧನವನತನ ಕೊಡತತಿುದಿುೋರಿ. ಆ ಸಹನಯಧನ ಸಮಪಾಕವನಗಿ 
ವಿತ್ರಣೆಯನಗಬೋೆಕನದ್ರ ೆ ಇನನಷತಿ ಹೆಚತಿ ಫಲನನತಭ್ವಿಗಳಿಗೆ ಕೂೆಡತವೆಂತ್ಹ ಯೋಜರೆ್ಯನತನ 
ಮ್ನಡಬೋೆಕೆನತನವ ಉಪ ಪರಶೆನಯನತನ ರ್ನನತ ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಕೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಬಯಸತತೆುೋರೆ್. ಇದ್ರ 
ಜೊತೆಗೆ . . . 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರೆೋ, . . . 

ಶ್ರೋ ನಿರನಣಿ ಹಣಮೆಂತ್ ರತದ್ರಪಪ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಒೆಂದ್ತ ನಿಮಿಷ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ಸದ್ಾಸರೋೆ, ತನವು ಉಪ ಪರಶೆನಯನತನ ಆಮೋಲೆ ಕೆೋಳಿ. ಈಗ ತನವು 
ಮತಖ್ಾ ಪರಶೆನ ಕೆೋಳಿದ್ತು ಆಯಿತ್ಲಿವೋೆ? ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರ ಉತ್ುರ ಏನತ ಎೆಂಬತದ್ನತನ ಕೆೋಳಿ.  

ಶ್ರೋ ಎಸ.ಅೆಂಗನರ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈಗನಗಲೆೋ ಮಿೋನತಗನರಿಕ ೆ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ 
ಪರಧನನ ಮೆಂತಿರ ಮತ್ಾಯ ಸೆಂಪದ್ ಯೋಜರೆ್ ಇದ.ೆ ಆ ಯೋಜರೆ್ಯಡಿ ಈಗನಗಲೆೋ ನಮಗೆ ಕೋೆೆಂದ್ರ 
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ಸಕನಾರದಿೆಂದ್ ಗತರಿಯನತನ ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ವದನುರ.ೆ ಆ ಗತರಿಯನತನ ರ್ನವು ಇಡಿೋ ರನಜಾದೊಳಗ ೆಜಿಲನಿವನರತ 
ಮತ್ತು ತನಲೂಿಕತವನರತ ಟನಗೆಾರ್ ಕೂೆಟ್ಟಿದೆುೋವೆ. ಆ ಟನಗೆಾರ್್ಗೆ ಸರಿಯನಗಿ ನಮಾ ಯೋಜರೆ್ಗಳು 
ಅನತಷ್ನಾನವನದ್ರ,ೆ ಆ ಅನತಷ್ನಾನವನಗತವೆಂತ್ಹ ಯೋಜರೆ್ ಬಗೆೆ ಅವರತ ಹೆಚತಿ ಜನಗಳಿಗ ೆ ಮ್ನಹಿತಿ 
ಕೊಡಬೋೆಕೆನತನವ ಮ್ನತ್ನತನ ಈಗ ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಹೆೋಳಿದನುರೆ. ಅದ್ಕೆೆ ಈಗನಗಲೆೋ ಸತಮ್ನರತ  10-
12 ಭನಗಗಳಲ್ಲಿ ಕನಯನಾಗನರವನತನ ಮ್ನಡತತಿುದುೆೋವೆ. ಮಿೋನತಗನರಿಕ ೆ ಇಲನಖೆಯಲ್ಲಿ ಯನವನಾವ 
ಯೋಜರೆ್ಗಳು ಇವೆ. ಆ ಯೋಜರೆ್ಗಳನತನ ಪಡದೆ್ತಕೊಳುಬೋೆಕನದ್ರೆ ಮಿೋನತಗನರರತ ಯನವನಾವ 
ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ದನಖ್ಲನತಿಗಳನತನ ಕೊಡಬೋೆಕೊೋ ಆ ಎಲನಿ ರಿೋತಿಯ ಮ್ನಹಿತಿಯನತನ ಕೊಡತತೆುೋವೆ. ಇನತನ 
ಹೆಚತಿ ಮ್ನಹಿತಿಯನತನ ಕೊಡತವ ದ್ೃಷಿಾಯಿೆಂದ್ ರ್ನವು ಇಲನಖಯೆಿೆಂದ್ ಕರಮವನತನ ಕೆೈಗೊಳುುತುೆೋವೆ.  

ಶ್ರೋ ನಿರನಣಿ ಹಣಮೆಂತ್ ರತದ್ರಪಪ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ತ್ಮಾಲಿರಿಗೂ ಗೊತಿುರತವ ಹನಗೆ 
ಬಿಜನಪತರ, ಬನಗಲಕೊೋಟ ೆಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ನಣ ಮೋಲುೆಂಡೆ ಯೋಜರೆ್ಯಡಿ ಸನಕಷತಿ ಹೆೋರಳವನಗಿ ನಿೋರಿನ 
ಸೆಂಗರಹವನಗತತಿುದೆ. ಸತಮ್ನರತ ಡನಾೆಂ ನಿೆಂದ್ 1100 ಕಿ.ಮಿೋ.ನಷತಿ ಉದ್ುದ್ಲ್ಲಿ ಸತಮ್ನರತ 2 ರಿೆಂದ್ 3 
ಕಿ.ಮಿೋ ಅಗಲ ವನಾಪಿುಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ನಣ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನಿೋರತ ಇರತತ್ುದೆ. ಈ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ 
ಮಿೋನತಗನರಿಕಯೆನತನ ಬೆಳಸೆತವುದ್ಕೆೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಿನ ಉತೆುೋಜನವನತನ ಕೂೆಡಬೋೆಕತ. ಇದ್ಕೆೆ ಸಕನಾರ ಕರಮ 
ಕೆೈಗೊಳುಬೆೋಕತ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತನವು ಏರ್ನದ್ರೂ ಕರಮ ಜರತಗಿಸಲನಗಿದೆಯ್ಕೋ ಎೆಂದ್ತ ತಿಳಿಸಬೆೋಕತ. 
ತನವೆಲಿರೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ವದನಗ ಹನಗೆ ಇಷತಿ ದೂೆಡಡ ಪರಮ್ನಣದ್ಲ್ಲಿ ಇರತವೆಂತ್ಹ ನಿೋರಿನ ಸೆಂಗರಹದ್ಲ್ಲಿ 
ಮಿೋನತಗನರಿಕಯೆನತನ ಕೂಡ ವನಾಪಕವನಗಿ ಮ್ನಡಬೋೆಕತ. ಹೆಚತಿ ಮಿೋನತಗಳನತನ ಬೆಳೆಸತವುದ್ಕೆೆ ಸಕನಾರ 
ಸೆಂಪೂಣಾವನಗಿ ಪ್ೊರೋತನಾಹ ಕೊಡಬೋೆಕತ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತನವು ಏನತ ಕರಮ ಜರತಗಿಸ್ವದಿುೋರಿ ಎನತನವುದ್ನತನ 
ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರತ ತಿಳಿಸಬೆೋಕತ.  

ಶ್ರೋ ಎಸ.ಅೆಂಗನರ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈಗನಗಲೆೋ ನಮಾ ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಒಟತಿ 16 
ಮಿೋನತ ಮರಿ ಉತನಪದ್ರ್ನ ಕೆೋೆಂದ್ರಗಳು ಇವೆ.  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರೆೋ, ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಏನತ ಕೆೋಳಿದನುರ ೆ ಅದ್ಕೆೆ ಮ್ನತ್ರ 
ಉತ್ುರ ಹೆೋಳಿ.  

ಶ್ರೋ ಎಸ.ಅೆಂಗನರ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 90 ಮಿೋನತ ಮರಿ ಪ್ನಲರ್ನ ಕೆೋೆಂದ್ರ ಇದ.ೆ 
ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಸತಮ್ನರತ 40 ಕೊೋಟ್ಟ ಬಿತ್ುರ್ೆ ಮಿೋನತ ಮರಿ ಅವಶಾಕತ ೆಇದೆ. ಈಗ ರ್ನವು ಸತಮ್ನರತ 20 
ಕೊೋಟ್ಟಯಷತಿ ಬಿತ್ುರ್ೆ ಮಿೋನತ ಮರಿಗಳನತನ ಬೆೋರ ೆ ಬೋೆರ ೆ ರನಜಾಗಳನದ್ ತೆಲೆಂಗನಣದಿೆಂದ್ ತ್ರತವೆಂತ್ಹ 
ಪರಿಸ್ವಾತಿ ಇದೆ. ಅದ್ಕೊೆೋಸೆರ ರ್ನವು ಈ ಮಿೋನತ ಮರಿಗಳ ಉತನಪದ್ರ್ನ ಕೆೋೆಂದ್ರಗಳು ಏನಿವ,ೆ ಅದ್ನತನ 
ಜನಸ್ವು ಮ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ರ್ನವು ಇಲನಖಯೆಿೆಂದ್ ಗಮನವನತನ ಕೊಟ್ಟಿದುೆೋವೆ. ಇಲನಖ ೆ ಕಡಯೆಿೆಂದ್ ಯನವ 
ಮಿೋನತ ಮರಿ ಪ್ನಲರ್ನ ಕೆೋೆಂದ್ರಗಳು ಇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯನದ್ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿೋನತ ಮರಿ ಉತನಪದ್ರೆ್ 
ಆಗತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಅದ್ಕೆೆ ಹೆಚತಿ ಒತ್ುನತನ ಕೊಡತವೆಂತ್ದ್ುನತನ ಮ್ನಡಿದೆುೋವೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 
ಈಗನಗಲೆೋ ಅಲಮಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿೋರನವರಿ ನಿಗಮದಿೆಂದ್ ಸತಮ್ನರತ 25 ಎಕರ ೆ ಜನಗವನತನ ಕೊಟ್ಟಿದನುರೆ. 
ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ರ್ನವು ಮಿೋನತ ಮರಿ ಉತನಪದ್ರ್ನ ಕೆೋೆಂದ್ರವನತನ ಮ್ನಡತತೆುೋವೆ. ಆ ಮೂಲಕ ರ್ನವು 
ಯನವನಾವ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿ ಈ ರಿೋತಿಯ ಮಿೋನತಗನರಿಕೆಗೆ ಹೆಚತಿ ಪ್ೂೆರೋತನಾಹ ಕೊಡಬಹತದೂೆೋ ಅದ್ನತನ 
ಕೊಡತವೆಂತ್ಹ ರಿೋತಿಯಿೆಂದ್ ಕರಮವನತನ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುುತೆುೋವೆ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ಕ.ೆಹರಿೋಶ್ ಕತಮ್ನರ್ ರವರೋೆ, . . . 

ಶ್ರೋ ಪಿ.ಹೆಚ.ಪೂಜನರ್ (ಸಾಳಿೋಯ ಸೆಂಸೆಾಗಳ ಕೆ್ೋತ್ರ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ 
ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ ವಿನೆಂತಿಯ್ಕೋರೆ್ೆಂದ್ರೆ, ಈಗನಗಲೆೋ ಹೆೋಳಿದ್ ಹನಗೆ . . .  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ಕ.ೆಹರಿೋಶ್ ಕತಮ್ನರ್ ರವರತ ಪರಶೆನಯನತನ ಕೆೋಳುತನುರೆ. ಮ್ನನಾ 
ಪಿ.ಹೆಚ.ಪೂಜನರ್ ರವರೆೋ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿು.  
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ಶ್ರೋ ಪಿ.ಹೆಚ.ಪೂಜನರ್ (ಸಾಳಿೋಯ ಸೆಂಸಾೆಗಳ ಕ್ೆೋತ್ರ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈಗನಗಲೆೋ 
ಅವರತ ಹೆೋಳಿದ್ ಹನಗೆ ಅಲಮಟ್ಟಿ, ರ್ನರನಯಣಪತರ ಜಲನಶಯ ಇನತನ 10 ಕಡ ೆಇದೆ. ತನವು ಬಹಳಷತಿ 
ಕೆಲಸವನತನ ಮ್ನಡಿಲಿ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ಪಿ.ಹೆಚ.ಪೂಜನರ್ ರವರೆೋ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿು. ಮ್ನನಾ ಕೆ.ಹರಿೋಶ್ 
ಕತಮ್ನರ್ ರವರೆೋ ತನವು ಪರಶೆನಯನತನ ಕೆೋಳಿ.  
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ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಾ: 358 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೋ ಕ.ೆಹರಿೋಶ ್ ಕತಮ್ನರ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ 
ಒದ್ಗಿಸ್ವದನುರ.ೆ ಇದ್ಕೆೆ ಸಪಷಿಾೋಕರಣ ಬೆೋಕನಗಿದೆ. ದಿರ್ನೆಂಕ:04-04-2008 ರೆಂದ್ತ ಅಕರಮ-ಸಕರಮಕೆೆ 
ಸತಪಿರೋೆಂ ಕೊೋರ್್ಾ ಕೊಟ್ಟಿರತವೆಂತ್ಹ ತನತನೆಲ್ಲಕ ತ್ಡಯೆನಜೆ್ಞಯ ಬಗೆೆ ಉಲೆಿೋಖ್ ಮ್ನಡಿದನುರ.ೆ ಈ 
ತನತನೆಲ್ಲಕ ತ್ಡಯೆನಜೆ್ಞ 4 ವನರಕೆೆ ಎೆಂದ್ತ ಕೂೆಟ್ಟಿದನುರ.ೆ ಇವರತ ತನತನೆಲ್ಲಕ ತ್ಡಯೆನಜೆ್ಞ 4 ವನರಕೆೆ 
ಕೊಟಿೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಶ್ರೋ ಜಿ.ಕ.ೆಮಹನಬಲೋೆಶಿರ ಭ್ರ್್ರವರತ ಸತಪಿರೋೆಂ ಕೂೆೋರ್್ಾಗೆ ಒೆಂದ್ತ ಐ.ಎ., 
ಫೆೈಲ್ ಮ್ನಡಿದನುರೆ. ಇವರತ ಸತಪಿರೋೆಂ ಕೂೆೋರ್್ಾಗೆ ಐ.ಎ., ಫೆೈಲ್ ಮ್ನಡಿ, ಇದ್ಕೆೆ ತ್ಡಯೆನಜೆ್ಞ 
ಕೊಡತವುದ್ಕೆೆ ಮತ್ತು ವೆಕರೆ್್ ಮ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಸತಪಿರೋೆಂ ಕೊೋರ್್ಾ ಸೂಚರೆ್ ಕೂೆಡತತ್ುದೆ. ಆದ್ರ,ೆ 2008 
ರಿೆಂದ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗ ೆಯನವುದೆೋ ಕರಮ ಕೆೈಗೂೆಳುಲ್ಲಲಿ. ಆ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಶ್ರೋ ಜಿ.ಕೆ.ಮಹನಬಲೋೆಶಿರ ಭ್ರ್್ 
ಎನತನವವರಿಗ ೆಕತಮಿೆ ಹಕತೆ ಕೊಡತವಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಕನಯಿದೆಯನತನ ಮ್ನಡತತೆುೋವ ೆಎೆಂದ್ತ ಸಕನಾರ ಒೆಂದ್ತ 
ಆಶನಿಸರೆ್ಯನತನ ಕೊಡತತ್ುದೆ. ಆ ಕನಯಿದ ೆ ಮ್ನಡತತನುರೆೆಂಬ ಆಶನಿಸರೆ್ ಮತ್ತು ಭ್ರವಸಯೆಿೆಂದ್ ಶ್ರೋ 
ಜಿ.ಕ.ೆಮಹನಬಲೋೆಶಿರ ಭ್ರ್್ರವರತ ಐ.ಎ.,ಯನತನ ವಿತ್ಡನರ ಮ್ನಡತತನುರೆ. ಅವರತ ವಿತ್ಡನರ ಮ್ನಡತವನಗ 
ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ಕೊಟ್ಟಿದನುರೆ. ಮ್ನನಾ ಸರ್ೋಾಚಛ ರ್ನಾಯನಲಯ ಐ.ಎ., ನೆಂಬರ್ ಅನತನ 
ವಿಲೆೋಗೊಳಿಸ್ವದೆ ಎೆಂದ್ತ ಹೋೆಳಿದಿುೋರಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಲೋೆಗೊಳಿಸ್ವದ್ತು ಐ.ಎ., writ petition ಅಲಿ. ಅವರ ಐ.ಎ., 
ಏನಿದ,ೆ ಅದ್ನತನ ಅವರತ “Hence the IA has been disposed as withdrawn.”್ ಎೆಂದ್ತ 
ಅವರತ ವಿತ್ಡನರ ಮ್ನಡಿದನುರ.ೆ ಸಕನಾರ ಆ ತನತನೆಲ್ಲಕ ತ್ಡಯೆನಜೆ್ಞಯನತನ ವೆಕೆರ್್ ಮ್ನಡಲ್ಲಲಿ. ಸತಪಿರೋೆಂ 
ಕೊೋರ್್ಾನಲ್ಲಿ ಹನಗೆಯ್ಕೋ ಇದೆ. ಈಗ ತನವು ಈ ಒೆಂದ್ತ ಅಕರಮ-ಸಕರಮವನತನ ಕೊಡತತಿುದಿುೋರಿ. ಇದ್ನತನ 
ಕೊಡತತಿುರತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಈ ಸತಪಿರೋೆಂ ಕೂೆೋರ್್ಾನಲ್ಲಿ ಈ ತ್ಡಯೆನಜೆ್ಞ ಇನತನ ಜಿೋವೆಂತ್ವನಗಿ 
ಇದೆ. ಅದ್ತ ವೆಕರೆ್್ ಆಗಲ್ಲಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಸಕರಮ ಮ್ನಡತತಿುರತವನಗ ಯನರನದ್ರೂ ಇರ್ೂೆನಬಬ ಎದ್ತರತ 
ಪ್ನಟ್ಟಾ ಕೂೆೋರ್್ಾಗೆ ಹೂೆೋದ್ರೆ ಅದ್ತ ಕನಾನಾಲ್ ಆಗತತ್ುದೆ.  



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷ ತ್ತು                    21-12-2022                                     154 
ತಿದ್ ತುಪಡಿಯನಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy/ರ್ನಾಯಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಪತಿರಕನ ಪರಕಟಣೆಗನಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ತ 
 
 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ಹರಿೋಶ್ ಕತಮ್ನರ್ರವರೆೋ, ಇದ್ನತನ ಏನತ ಮ್ನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಹೋೆಳಿ. 

ಶ್ರೋ ಕೆ.ಹರಿೋಶ ್ ಕತಮ್ನರ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಏನತ 
ಪರಯೋಜನವನಗತವುದಿಲಿ. ಆದ್ುರಿೆಂದ್, ಸಕನಾರ 2008ರ ತ್ಡಯೆನಜೆ್ಞಯನತನ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೆೋಕತ. 
ಇಲಿದೆ ಇದ್ುರ ೆಅವರತ ಕೂೆಟಿೆಂತ್ಹ ಅಕರಮ-ಸಕರಮ ಅಜಿಾಯನತನ ವಿಲೆೋವನರಿ ಮ್ನಡಿದನುರ,ೆ ಅದ್ಕೆೆ ಏನತ 
validity ಇರತವುದಿಲಿ. 

ಶ್ರೋ ಆರ.ಅಶೆ್ೋಕ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈಗನಗಲೆೋ ಶ್ರೋ ಜಿ.ಕ.ೆಮಹನಬಲೋೆಶಿರ 
ಭ್ರ್್ರವರತ ಸಲ್ಲಿಸ್ವರತವೆಂತ್ಹ ಐ.ಎ., ಏನಿದ,ೆ ಅವರೆೋ ಅದ್ನತನ ವಿತ್ ಡನರ ಮ್ನಡಿದನುರೆ. ಸದ್ನಕೆೆ ಉತ್ುರ 
ಕೊಡಬೋೆಕನಗಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ರ್ನನತ ಇದ್ನತನ ಚೆಕ್ ಮ್ನಡತತೆುೋರ್.ೆ ನನಗೆ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಮ್ನಹಿತಿ ಪರಕನರ 
ಸತಪಿರೋೆಂ ಕೂೆೋರ್್ಾನಲ್ಲಿ ಯನವುದೆೋ ತ್ಡಯೆನಜೆ್ಞ ಇಲಿ. ಇದ್ನತನ ಇರ್ೂೆನೆಂದ್ತ ಬನರಿ verify ಮ್ನಡತತುೆೋರೆ್. 
ಈಗ ಸದ್ಾಕೆೆ ರ್ನನತ ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಹತಿುರ ಮ್ನಹಿತಿಯನತನ ತೆಗೆದ್ತಕೊೆಂಡಿದುೆೋರೆ್. ಯನವುದ್ೂ ತ್ಡಯೆನಜೆ್ಞ 
ಇಲಿ. ಅವರತ ಕೆೋಸ್ ವನಪಸತಾ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್, ಈಗ ಸದ್ಾಕೆೆ ಯನವುದ್ತ ತ್ಡಯೆನಜೆ್ಞ ಇಲಿ. 
ಇದನದ್ ನೆಂತ್ರ ದಿರ್ನೆಂಕ:19-01-2013 ರಲ್ಲಿ ನಡದೆ್ೆಂತ್ಹ ಸಚಿವ ಸೆಂಪತಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯನರತ 
ಉಳುಮ ಮ್ನಡತತಿುದನುರೆ, ಅವರಿಗೆಲನಿ ಕತಮಿೆ ಜಮಿೋನತ ಕೂೆಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ತಿೋಮ್ನಾನವನಗಿದೆ. ಇದ್ಕೆೆ 
ಒೆಂದ್ತ ಆದೆೋಶ ಮ್ನಡಬೆೋಕತ. ಇದ್ಕೆೆ ಆದೆೋಶ ಮ್ನಡಿದ್ ಮೋಲೆ ಇದ್ಕೆೆ objections call 
ಮ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ 15 ದಿನಗಳ ಕನಲನವಕನಶವನತನ ಕೂೆಡಬೋೆಕತ. Objection time ನಲ್ಲಿ ಅರಣಾ 
ಇಲನಖಯೆವರತ ಇದ್ಕೆೆ objection ಹನಕಿದನುರ.ೆ ಅದೆೋರೆ್ೆಂದ್ರೆ, ಈ ಒೆಂದ್ತ ಕತಮಿೆ ಜಮಿೋನನತನ 
ಕೊಡಬೋೆಕನದ್ರ ೆ ತನವು ಕೋೆೆಂದ್ರ ಸಕನಾರದ್ ಅನತಮತಿಯನತನ ತೆಗೆದ್ತಕೊೆಂಡತ ಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಅವರತ 
objection ಹನಕಿದನುರ.ೆ ಆದನದ್ ಮೋಲ ೆ ರ್ನವು ಕನನೂನತ ಇಲನಖಯೆನತನ ಕೆೋಳಿದನಗ ಅವರತ ಕೂಡ 
ತನವು ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕನಾರದ್ ಅನತಮತಿಯನತನ ಪಡದೆ್ತ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳುಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತಿುದನುರ.ೆ ಅದ್ರೆ್ನಲನಿ 
ಮ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಹೂೆೋದ್ರೆ ಇದ್ತ ಆಗದೋೆ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಕಥೆ. ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ತ್ಮಗೂ ಗೂೆತಿುದ.ೆ ಇದ್ತ 
ಆಗತವುದಿಲಿ. ಅದ್ಕೂೆೆೋಸೆರ ನನನ ಅಧಾಕ್ಷತಯೆಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ ಕಮಿಟ್ಟಯನತನ ರೆ್ೋಮಕ ಮ್ನಡಿದೆುೋರ್.ೆ 
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ಈಗನಗಲೆೋ ಒೆಂದ್ತ ಸಭಯೆನತನ ಸಹ ಮ್ನಡಿದೆುೋವೆ. ಇರ್ೂೆನೆಂದ್ತ ಸಭೆ ಮ್ನಡತತಿುದೆುೋವೆ. ದ್ಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ 
ಮತ್ತು ಉಡತಪಿ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಕತಮಿೆ, ಬನಣೆ, ಕನಣೆ ಈ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಏರೆ್ೋನತ ಇವಯೆೋ, ಇವೆಲಿವೂ ಕೂಡ 
ನಮಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ.ೆ ಇದ್ಕೆೆ ರ್ನವು ಕನನೂನತ ಪರಕನರ Legal Department ಗೂ ಪತ್ರ 
ಬರೆದಿದ್ತು, ಅವರನತನ ಸಹ ಸಭೆಗ ೆ ಕರದೆಿದೆುೋವೆ. ಇದ್ನತನ ಕೊಡತವುದ್ಕೆೆ ಏರೆ್ೋನತ ಕನನೂನತಗಳಲ್ಲಿ 
ಬದ್ಲನವಣೆಗಳನತನ ಮ್ನಡಬೆೋಕತ. ಇವಲೆಿವನೂನ ಸಕನಾರ ಪರಿಶ್ೋಲರ್ ೆಮ್ನಡತತಿುದ.ೆ ನನನ ಪರಕನರ ಇದ್ಕೆೆ 
ಯನವುದೆೋ ತ್ಡಯೆನಜೆ್ಞ ಇಲಿ. ಈಗ ಕೂೆಡತವುದ್ಕೆೆ ತಿೋಮ್ನಾನವನತನ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಬೆೋಕನಗಿದೆ. ಕಮಿಟ್ಟಗ ೆ
ಅಧಿಕನರವನತನ ಕೊಟ್ಟಿದನುರೆ. ಆ ಕಮಿಟ್ಟಗ ೆ ನನನನತನ ಅಧಾಕ್ಷರರ್ನನಗಿ ಮ್ನಡಿದನುರ.ೆ ಈ ಕಮಿಟ್ಟಯಲ್ಲಿ 
ಮೆಂಬರ್ಗಳೆಲನಿ ಇದನುರೆ. ಇರ್ೂೆನೆಂದ್ತ ಸಭೆ ಮ್ನಡಿದನಗ legal opinion ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ 
ಕೊಡತವೆಂತ್ಹದ್ುಕೆೆ ಸಕನರತನಾಕವನಗಿ ಸಪೆಂದ್ರೆ್ ಮ್ನಡಬೋೆಕೊೋ ಅದ್ನತನ ಮ್ನಡತತೆುೋವೆ.  

ಶ್ರೋ ಕ.ೆಹರಿೋಶ ್ ಕತಮ್ನರ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 2008ರಲ್ಲಿ ಕೊಟಿೆಂತ್ಹ ತನತನೆಲ್ಲಕ 
ತ್ಡಯೆನಜೆ್ಞ ವೆಕೆರ್್ ಆಗಿದ್ುರ ೆಅದ್ರ ಆದೆೋಶವನತನ ಕಳುಹಿಸ್ವಕೂೆಡಿ.  

ಶ್ರೋ ಆರ.ಅಶೆ್ೋಕ:- ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರೆೋ, ತನವು ಬೆಂದನಗ ಭೆೋಟ್ಟ ಮ್ನಡಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮತೆಂದಿನ ಒೆಂದೋೆ ಪರಶೆನಯನತನ 8 ಮೆಂದಿ ಕೆೋಳಿದನುರೆ. ಒಬಬರತ ಈ 
ಪರಶೆನಯನತನ raise ಮ್ನಡಿ.  

ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ ್ ಬನಬಣಣ ಹತಕೆೆೋರಿ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೋತ್ರ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನವು 
ಮ್ನತ್ರ್ನಡತತೆುೋವೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರೆೋ, ಆ ರಿೋತಿ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಬರತವುದಿಲಿ.  

ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ ್ ಬನಬಣಣ ಹತಕೆೆೋರಿ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ನಮಗೂ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ 
ಅವಕನಶ ಕೊಡಬೋೆಕತ. 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರೆೋ, ಪರಶೆನ ಕೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಅವಕನಶ ಕೂೆಡತವುದಿಲಿ. ತನವು 
ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿು. ಮ್ನನಾ ಮಧತ ಜಿ.ಮ್ನದೆೋಗೌಡ ರವರೆೋ, ತನವು ಪರಶೆನಯನತನ ಕೆೋಳಿ. 

(ಮತೆಂದ್ತ) 
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(1103)21-12-2022(05-10)bsd-bns 

ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಾ: ೨೯೦+೩೭೯+೩೭೬+೩೬೦+೨೯೫+೩೦೦+೩೬೨+೩೫೫ 
(ಉತ್ುರದ್ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸ್ವದೆ) 

 
 ಶ್ರೋ ಮಧತ ಜಿ. ಮ್ನದೆೋಗೌಡ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಉತ್ುರವನತನ ಒದ್ಗಿಸ್ವದನುರೆ, ಆದ್ರೆ 
ಆರೂೆೋಗಾ ಸೋೆವೆಯಲ್ಲಿರತವ ಆೆಂಬತಾಲೆನಾ್ಗಳನತನ ಉಪಯೋಗ ಮ್ನಡತತಿುಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಬಬೆಂದಿಗಳ ಕೂೆರತೆ 
ಇದೆ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತಿುದನುರ.ೆ ರೂ.೩೦ ಕೊೋಟ್ಟಗಳ ಪರಿಹನರ ಧನದ್ಲ್ಲಿ ರೂ.೭ ಕೂೆೋಟ್ಟ ಬಿಡತಗಡೆಯನಗಿದೆ 
ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತಿುದನುರೆ. ಆದ್ರ ೆ ಮೆಂಡಾ, ಮೈಸೂರತ, ಹನಸನದ್ೆಂತ್ಹ ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ ರೂಪ್ನಯಿ 
ಪರಿಹನರ ಧನವನತನ ಬಿಡತಗಡೆ ಮ್ನಡಿಲಿ. ಚಮಾಗೆಂಟತ ರೂೆೋಗದಿೆಂದ್ ಮೃತ್ಪಟಿ ಪರತಿ ಕರತರ್ೆಂದ್ಕೆೆ 
ರೂ.೫ ಸನವಿರ, ದ್ನರ್ೆಂದ್ಕೆೆ ರೂ.೨೦ ಸನವಿರ ಹನಗೂ ಎತ್ತುರ್ೆಂದ್ಕೆೆ ರೂ.೩೦ ಸನವಿರ ಪರಿಹನರ 
ಕೊಡತತಿುದನುರ.ೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸಕನಾರಕೆೆ ಗೊೋವಿನ ಬಗೆೆ ಹೆಚಿಿನ ಒಲವಿದೆ ಮತ್ತು ಗೊೋವನತನ ಪೂಜೆ ಮ್ನಡತವ 
ಸಕನಾರ ಈ ಪರಿಹನರ ಧನವನತನ ಹೆಚತಿ ಮ್ನಡಿ ಕೂೆಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಮನವಿ ಮ್ನಡತತೆುೋರ್.ೆ 

 ಶ್ರೋ ಎಸ್.ವಿಿ. ಸೆಂಕನೂರ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈಗನಗಲೆೋ ಮ್ನನಾ ಪಶತಸೆಂಗೊೋಪರ್ನ 
ಸಚಿವರತ ೭ ಪತಟಗಳ ಸತದಿೋರ್ಾ ಉತ್ುರವನತನ ಕೊಟ್ಟಿದನುರೆ. ಯನವರಿೋತಿ ಚಮಾಗೆಂಟತ ರೂೆೋಗ 
ಹಬಬದ್ೆಂತ ೆನಿಯೆಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತೆಾ ಮ್ನಡಲನಗಿದೆ, ರೂೆೋಗದಿೆಂದ್ ಮೃತ್ಪಟಿ ಜನನತವನರತಗಳಿಗೆ ಯನವ 
ರಿೋತಿ ಪರಿಹನರ ನಿೋಡಲನಗಿದೆ ಎೆಂಬ ಬಗೆೆ ಉತ್ುರ ಕೂೆಟ್ಟಿದ್ತು, ಹೆಚಿಿನ ಮ್ನಹಿತಿಗನಗಿ ಮೂರನ್ನಲತೆ ಉಪ 
ಪರಶೆನಗಳನತನ ಕೆೋಳಬಯಸತತೆುೋರ್ೆ. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮೂರನ್ನಲತೆ ಉಪ ಪರಶೆನಗಳನತನ ಕೆೋಳುತಿುೋರನ? 

 ಶ್ರೋ ಎಸ್.ವಿಿ. ಸೆಂಕನೂರ:- ಹೌದ್ತ. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಒೆಂದ್ತ ಕೆಲಸ ಮ್ನಡೂೆೋಣ, ಇದ್ಕೆೆ ಬಹಳ ದಿೋರ್ಾವನದ್ ಉತ್ುರ 
ಬೆೋಕನಗಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಅಧಾ ಗೆಂಟೆ ಚಚಾೆಗೆ ಕನಿರ್್ಾ ಮ್ನಡಿದೆುೋರ್.ೆ ಆಗ ಎಲನಿ ವಿಷಯದ್ ಚಚಾೆ 
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ಆಗತತ್ುದೆ. ಏಕೆೆಂದ್ರೆ ಬೆೋರಯೆವರೂ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತತನುರೆ. ಇದ್ನತನ ಅಧಾ ಗೆಂಟೆ ಚಚಾೆಗೆ ಕನಿರ್್ಾ 
ಮ್ನಡಲತ ಪತ್ರ ಕೂೆಡಿ. 

 ಶ್ರೋ ಮಧತ ಜಿ. ಮ್ನದೆೋಗೌಡ:- ಈಗಲೋೆ ಕನಿರ್್ಾ ಮ್ನಡಲತ ಕೂೆಡತತೆುೋರ್ೆ. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಮ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಆಗತವುದಿಲಿ, ಅದ್ಕೆೆ ಸಮಯ ಕೂೆಡಬೋೆಕನಗತತ್ುದೆ. 

 ಶ್ರೋ ಮಧತ ಜಿ. ಮ್ನದೆೋಗೌಡ:- ಆಯಿತ್ತ. 
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ಆ)  ಚತಕೆೆ ಗತತಿಾಲಿದ್ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನಿೋಡಲನದ್ ಉತ್ುರಗಳು 

 ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ದಿರ್ನೆಂಕ 
21ರೆ್ೋ ಡಿಸೆೆಂಬರ್ 2022ರೆಂದ್ತ ಸಮೂಹ 3 ರ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ುರಿಸತವ ಒಟತಿ 103 ಪರಶೆನಗಳ 
ಪ್ೆೈಕಿ 75 ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಉತ್ುರಗಳನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆುೋರೆ್. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮೆಂಡಿಸಲನಯಿತ್ತ. 

(ಲ್ಲಖಿತ್ ಉತ್ುರದ್ ಪರತಿಗಳನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 
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4. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೋರಗೆ ೆಪರಸನುಪಿಸಲಪಟಿ ವಿಷಯಗಳು 

ಅ)  ಮ್ನನಾ ಸರ್ೋಾಚಛ ರ್ನಾಯನಲಯದ್ ಆದೆೋಶದ್ೆಂತೆ ದಿೋರ್ಾ ಕನಲಕೆೆ 
ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ ಚತರ್ನವಣನ ಕನಯಾಕೆೆ ನಿಯೋಜಿಸತವೆಂತಿಲಿ, 
ಹನಗಿದನಾಗೂಾ ಚತರ್ನವಣನ ಕ ನಯಾಕೆೆ ನಿಯೋಜಿಸತತಿುರತವ ಕತರಿತ್ತ. 

 

 ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೋತ್ರ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮತ್ದನರರ ಪಟ್ಟಿ ವಿಶೋೆಷ 
ಪರಿಷೆರಣ ೆ ಸಲತವನಗಿ ಚತರ್ನವಣ ೆ ಇನೂನ 4-5 ತಿೆಂಗಳುಗಳು ಇರತವನಗಲೋೆ ಬೃಹತ್ ಬೆೆಂಗಳೂರತ 
ಮಹನನಗರ ಪ್ನಲ್ಲಕ,ೆ ಮೈಸೂರತ ಪ್ನಲ್ಲಕ ೆ ಹನಗೂ ರನಜಾದ್ ಎಲನಿ ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಗಳಿಗೂ ಚತರ್ನವಣನ 
ಆಯೋಗ ನಿದೆೋಾಶನ ನಿೋಡಿದ್ ಕನರಣ, ಚತರ್ನವಣನ ತ್ರಬೋೆತಿಗೆ ಬೂೆೋಧಕರತ ಕಡನಡಯವನಗಿ 
ಹನಜರನಗಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಸೂಚರ್ನ ಪತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲನಗಿದ.ೆ ಕಳೆದ್ ಎರಡತ ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಕೊೋವಿಡ್-೧೯ 
ಹಿನನಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳು ಕಲ್ಲಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿೆಂದ್ತಳಿದನುರೆ. ಪರಸಕು ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿಯೂ ದಿೋರ್ಾಕನಲಕೆೆ 
ಚತರ್ನವಣನ ಕನಯಾಕೆೆ ನಿಯೋಜಿಸ್ವದ್ಲ್ಲಿ ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳ ಕಲ್ಲಕೆಯತ ಅತಿೋವ ಹಿನನಡಯೆನಗತತ್ುದೆ. ಪರಸತುತ್ 
ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸ್ವ ಪರಿೋಕ್ನ ವೆೋಳನಪಟ್ಟಿ ನಿಗದಿಗೂೆಳಿಸಲನಗಿದ್ತು, ನಿಗದಿತ್ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಪಠಾಕರಮಗಳನತನ 
ಪೂರೈೆಸತವ ಗತರತತ್ರ ಜವನಬನುರಿ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಮೋಲ್ಲದೆ. ಮ್ನನಾ ಸರ್ೋಚಛ ರ್ನಾಯನಲಯದ್ ಆದೆೋಶದ್ೆಂತ ೆ
ದಿೋರ್ಾಕನಲಕೆೆ ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ ಚತರ್ನವಣನ ಕನಯಾಕೆೆ ನಿಯೋಜಿಸತವೆಂತಿಲಿ. ಹನಗಿದನುಗೂಾ ಚತರ್ನವಣನ 
ಕನಯಾಕೆೆ ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ ನಿಯೋಜಿಸತತಿುರತವುದ್ತ ಸೂಕುವಲಿ. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸ್ವ ಯಲ್ಲಿ ಶೋೆಕಡ 95% 
ಫಲ್ಲತನೆಂಶ ನಿೋಡತವೆಂತ ೆ ಸಕನಾರಿ ಶನಲೆಗಳ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖಯೆತ ಕಟತಿನಿಟ್ಟಿನ ಆದೆೋಶ 
ನಿೋಡಲನಗಿದ.ೆ ಈ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಚತರ್ನವಣನ ಕನಯಾಕೆೆ ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ ನಿಯೋಜಿಸ್ವದ್ಲ್ಲಿ ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳ 
ಪ್ನಠ ಪರವಚನಗಳು ಕತೆಂಠಿತ್ವನಗಿ, ಇಲನಖ ೆ ನಿಗದಿಗೂೆಳಿಸ್ವದ್ ಮಟಿಕೆೆ ಫಲ್ಲತನೆಂಶವನತನ ನಿೋಡಲತ 
ಸನಧಾವನಗತವುದಿಲಿ. ಆದ್ಕನರಣ, ಕೂಡಲೋೆ ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ ಚತರ್ನವಣನ ಕನಯಾಕೆೆ ನಿಯೋಜಿಸತವ 
ಸತತೊುೋಲೆಯನತನ ಹಿೆಂಪಡದೆ್ತ, ಯನವುದೆೋ ಕನರಣಕೂೆ ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ ಮತೆಂಚಿತ್ವನಗಿ ದಿೋರ್ಾಕನಲಕೆೆ 
ಚತರ್ನವಣನ ಕನಯಾಕೆೆ ನಿಯೋಜಿಸದಿರತವೆಂತೆ ಕಟತಿನಿಟ್ಟಿನ ಆದೆೋಶ ನಿೋಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಮ್ನನಾ ಪ್ನರಥಮಿಕ, 
ಪ್ೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹನಗೂ ಸಕನಲ ಸಚಿವರನತನ ಕೊೋರತತುೆೋರೆ್. 
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 ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ 
ಸದ್ಸಾರ ಶ್ನಾವೆೋಳೆಯ ಪರಶೆನಗ ೆ ಮ್ನನಾ ಪ್ನರಥಮಿಕ, ಪ್ೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹನಗೂ ಸಕನಲ ಸಚಿವರಿೆಂದ್ 
ಉತ್ುರವನತನ ಒದ್ಗಿಸಲನಗತವುದ್ತ.  

 

ಆ)  ಮೈಸೂರತ ರಿೆಂಗ್ ರಸೆು ಬದಿಯ ಬೊೋಗನದಿ ಹನಗೂ ರನಜರನಜೆೋಶಿರಿ 
ನಗರಕೆೆ ಬಸ್ ಸೆಂಚನರ ವಾತ್ಾಯ ಕತರಿತ್ತ. 

 

 ಡನ|| ಡಿ. ತಿಮಾಯಾ (ಸಾಳಿೋಯ ಸೆಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೆೋತ್ರ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮೈಸೂರತ 
ರಿೆಂಗ್ ರಸೆು ಬದಿಯ ಬೊೋಗನದಿ ಹನಗೂ ರನಜರನಜೆೋಶಿರಿ ನಗರದ್ಲ್ಲಿರತವ ಪರಿಶ್ಷಿ ವಗಾಗಳ ಕಲನಾಣ 
ಇಲನಖಯೆ ಮಟ್ಟರಕ್ ನೆಂತ್ರದ್ ಬನಲಕಿಯರ ವಿದನಾರ್ಥಾನಿಲಯ, ಹಿೆಂದ್ತಳಿದ್ ವಗಾಗಳ ಕಲನಾಣ 
ಇಲನಖಯೆ ಬನಲಕರ-ಬನಲಕಿಯರ ಹನಸೆಿಲ್, ವೃತಿುಪರ ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳು ಅಲಪಸೆಂಖನಾತ್ರ ಕಲನಾಣ 
ಇಲನಖಯೆ ಬನಲಕಿಯರ ವಿದನಾರ್ಥಾನಿಲಯಗಳಿೆಂದ್ ಸತಮ್ನರತ 755 ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳಿದ್ತು, ಇಷೂಿ ಮೆಂದಿ 
ಕನಲೋೆಜಿಗ ೆ ತೆರಳಲತ ಸೆಂಕಷಿ ಅಪ್ನಯಕನರಿ ಸ್ವಾತಿಯಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ಪರಯನಣ – 700 ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳಿಗ ೆ
ಮೂರೋೆ ಬಸ್ ಎೆಂಬ ಬಗೆೆ ದಿರ್ನೆಂಕ 19-12-2022ರ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ದಿನ ಪತಿರಕೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿ 
ಪರಕಟವನಗಿರತತ್ುದ.ೆ 

 ಬೊೋಗನದಿ ರ್ನಾಯನೆಂಗ ಬಡನವಣೆಯ ಬಸ್ ನಿಲನುಣದಿೆಂದ್ ಮಹನರನಣಿ ಕಲನ, ವನಣಿಜಾ, 
ವಿಜ್ಞನನ ಕನಲೋೆಜಿನ ಪಿಯತಸ್ವ, ಪದ್ವಿ, ಸನನತ್ಕೂೆೋತ್ುರ ಪದ್ವಿ, ನಸ್ವಾೆಂಗ್, ಬಿ.ಎಡ್., ಕನಲೋೆಜಿನ 
ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳು ನಿತ್ಾ ಬಳೆಗೆೆ 8 ರಿೆಂದ್ 9 ಗೆಂಟೆಯಳಗ ೆ ಕನಲೋೆಜಿಗ ೆ ತೆರಳಬೆೋಕತ. ಆದ್ರೆ ಈ 
ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಕೆೋವಲ ಮೂರತ ಬಸ್ ಸೆಂಚರಿಸತತಿುದ್ತು, ಒೆಂದೂೆೆಂದ್ತ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಸತಮ್ನರತ 100 ಮೆಂದಿ 
ಎೆಂದ್ರೂ 300 ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳಷ್ೆಿೋ ಕನಲೋೆಜಿಗ ೆ ತ್ರಳಲತ ಸನಧಾವನಗತತಿುದೆ. ಇನತನಳಿದ್ವರತ ನಿಲಿಲತ 
ಸಾಳವಿಲಿದಿದ್ುರೂ ತ್ರಗತಿ ತ್ಪತಪತ್ುದೆ ಎೆಂಬ ಕನರಣಕೆೆ ರೆ್ೋತನಡಿಕೂೆೆಂಡತ ತರೆಳುತಿುದನುರ.ೆ ಇಷ್ನಿದ್ರೂ 
ಶೆೋ.50 ರಷತಿ ಮೆಂದಿಗೆ ಬಸ್ ಸೌಲಭ್ಾವಿಲಿದಿರತವುದ್ತ ರೆ್ೂೋವಿನ ಸೆಂಗತಿಯನಗಿರತತ್ುದೆ. 

 ಕೆಳ ಮತ್ತು ಮಧಾಮ ವಗಾಕೆೆ ಸೋೆರಿದ್ ಮಕೆಳು ಜೊತೆಗೆ ಗನರಮಿೋಣ ಭನಗದ್ ಬತಡಕಟತಿ ಮಕೆಳು 
ಅಧಿಕವನಗಿ ಸನವಾಜನಿಕ ಸನರಿಗ ೆ ಬಸ್ಗಳನತನ ಆಶರಯಿಸ್ವದ್ತು, ಕನಲೋೆಜಿಗ ೆ ತೆರಳುವ ಭ್ರದ್ಲ್ಲಿ 
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ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳು ಆಯತ್ಪಿಪ ಬಿೋಳುವುದ್ತ ಸವೆೋಾಸನಮ್ನನಾ ಸೆಂಗತಿಯನಗಿರತತ್ುದೆ. ತ್ರಗತಿಗೆ ಗೆೈರತ 
ಹನಜರನಗಬನರದನೆತನವ ಒೆಂದೋೆ ಕನರಣಕೆೆ ಉಸ್ವರತಗಟತಿವ ಮತ್ತು ಭ್ಯದ್ ವನತನವರಣದ್ಲ್ಲಿ ಮೂರೋೆ 
ಬಸ್ಗಳನತನ ಅವಲೆಂಬಿಸ್ವರತವುದ್ತ ದಿನನಿತ್ಾದ್ ಯನತ್ರೆ್ಯನಗಿರತತ್ುದೆ. 

 ಹೆಚಿಿನ ಬಸ್ ಸೋೆವೆಗಳನತನ ಒದ್ಗಿಸತವೆಂತೆ ಕೊೋರಲನಗಿದ್ುರೂ ಈ ಬಗೆೆ ಯನವುದೆೋ ಕರಮ 
ಆಗಿರತವುದಿಲಿ. ಆದ್ಕನರಣ, ಮಕೆಳ ಸತರಕ್ಷತೆ ಹನಗೂ ಸತಲಭ್ ಪರಯನಣಕೆೆ ಅನತಕೂಲವನಗತವೆಂತ ೆ
ಅಗತ್ಾವಿರತವಷತಿ ಸೆಂಖೆಾ ಬಸ್ಗಳನತನ ಒದ್ಗಿಸತವೆಂತೆ ಮ್ನನಾ ಸನರಿಗ ೆ ಮತ್ತು ಹಿೆಂದ್ತಳಿದ್ ವಗಾಗಳ 
ಕಲನಾಣ ಸಚಿವರನತನ ಒತನುಯಿಸತತೆುೋರೆ್. 

 ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಡನ|| 
ತಿಮಾಯಾನವರತ ಕೋೆಳಿದ್ ಪರಶೆನಗ ೆ ಮ್ನನಾ ಸನರಿಗ ೆ ಮತ್ತು ಹಿೆಂದ್ತಳಿದ್ ವಗಾಗಳ ಕಲನಾಣ ಸಚಿವರಿೆಂದ್ 
ಉತ್ುರವನತನ ಒದ್ಗಿಸತತೆುೋರೆ್. 

 

ಇ)  ಕನನಡ ಮತ್ತು ಸೆಂಸೃತಿ ಇಲನಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಲೆ, ಸನಹಿತ್ಾ ಮತ್ತು 
ಸೆಂಸೃತಿಯ ಅರಿವು ಇಲಿದ್ವರತ ಇಲನಖನ ಮತಖ್ಾಸಾರನಗಿದ್ತು, 
ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಗತೆಂಪತಗನರಿಕೆಯಿೆಂದ್ ಯೋಜರೆ್ಗಳು 
ಕತೆಂಠಿತ್ಗೊಳುುತಿುರತವ ಬಗೆೆ. 

 

 ಶ್ರೋ ಎೆಂ. ರ್ನಗರನಜತ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದ್ವರತ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕಲನವಿದ್ ಶೆರೋಯೋವೃದಿಿಗನಗಿ ಸನಾಪಿಸ್ವರತವ ಕನನಡ ಮತ್ತು ಸೆಂಸೃತಿ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಭ್ರಷಿ 
ಅಧಿಕನರಿಗಳ ನಿಲಾಕ್ಷಯದಿೆಂದ್ ಭ್ರಷ್ನಿಚನರ ತನೆಂಡವವನಡತತಿುರತವ ವಿಚನರ ದಿರ್ನೆಂಕ 8ರೆ್ೋ ಡಿಸೆೆಂಬರ್ 
2022ರ ವಿಜಯವನಣಿ ದಿನಪತಿರಕೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯನಗಿರತತ್ುದೆ. 

 ಕಲೆ, ಸನಹಿತ್ಾ, ಸೆಂಸೃತಿಗಳ ಭ್ವಾ ಪರೆಂಪರಯೆನತನ ಹೊೆಂದಿರತವ ಕರ್ನಾಟಕ ಸನೆಂಸೃತಿಕ 
ಜಗತಿುನಲೆಿೋ ಗೌರವ ಸನಾನ ಪಡದೆಿದ.ೆ ಆದ್ರೆ, ಕನನಡ ಮತ್ತು ಸೆಂಸೃತಿ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿರತವ ಕೆಲ ಭ್ರಷಿ 
ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಕಲೆಯ ಬಳೆವಣಿಗ ೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಧಾವತಿಾಗಳ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಸಕನಾರವು ಕಲೆ, ಸನಹಿತ್ಾ, 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷ ತ್ತು                    21-12-2022                                     163 
ತಿದ್ ತುಪಡಿಯನಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy/ರ್ನಾಯಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಪತಿರಕನ ಪರಕಟಣೆಗನಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ತ 
 
 
ಸೆಂಸೃತಿ, ಕನನಡ ಅಭಿವೃದಿಿಗೆ ಬಿಡತಗಡೆಗೂೆಳಿಸ್ವರತವ ಅನತದನನವನತನ ಲೂಟ್ಟ ಹೊಡೆಯತತಿುರತವುದ್ತ 
ತಿಳಿದ್ತಬೆಂದಿರತತ್ುದೆ.  

 ಕಲೆ, ಸನಹಿತ್ಾ ಮತ್ತು ಸೆಂಸೃತಿಯ ಅರಿವಿಲಿದ್ವರತ ಇೆಂದ್ತ ಇಲನಖನ ಮತಖ್ಾಸಾರನಗಿದ್ತು, 
ಭ್ರಷ್ನಿಚನರ ದ್ತರನಡಳಿತ್ ಹನಗೂ ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಗತೆಂಪತಗನರಿಕೆಯಿೆಂದ್ ಇಲನಖಯೆ ಯೋಜರೆ್ಗಳು 
ಕತೆಂಠಿತ್ಗೂೆಳುುತಿುವೆ. ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಸನಹಿತಿ, ಕಲನವಿದ್ರಿಗ ೆ ಸ್ವಗಬೆೋಕನದ್ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸಕನಲಕೆೆ 
ಸ್ವಗತತಿುಲಿದಿರತವ ಬಗೆೆ ಹನಗೂ ಸಕನಾರ ಕನನಡ ಸೆಂಸೃತಿ ಇಲನಖಗೆೆ ಮಿೋಸಲ್ಲಟ್ಟಿರತವ ಹಣ ಭ್ರಷಿರ 
ಪ್ನಲನಗತತಿುರತವ ಬಗೆೆ ಸನವಾಜನಿಕರತ ಹನಗೂ ಸನಹಿತಿಗಳ ಆಕೊರೋಶಕೆೆ ಕನರಣವನಗಿರತತ್ುದ.ೆ 

 ಈ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲೆ, ಸನಹಿತ್ಾ ಮತ್ತು ಸೆಂಸೃತಿಯನತನ ಉಳಿಸತವ ಮತ್ತು ಪ್ೊರೋತನಾಹಿಸತವ 
ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ನಿಚನರಕೆೆ ಅವಕನಶವಿಲಿದ್ೆಂತ ೆ ಸಕನಾರ ಕರಮ ಕೆೈಗೂೆಳುಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಮ್ನನಾ ಇೆಂಧನ ಮತ್ತು 
ಕನನಡ ಮತ್ತು ಸೆಂಸೃತಿ ಸಚಿವರನತನ ಒತನುಯಿಸತತೆುೋರೆ್. 

 ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ 
ಸದ್ಸಾರ ಶ್ನಾವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಿಸ್ವದ್ ವಿಷಯಕೆೆ ಕನನಡ ಮತ್ತು ಸೆಂಸೃತಿ ಸಚಿವರಿೆಂದ್ ಉತ್ುರವನತನ 
ಒದ್ಗಿಸಲನಗತವುದ್ತ. 

 

ಈ.  ಬನಗಲಕೊೋಟೆ ಜಿಲೆಿಯ ಜಮಖ್ೆಂಡಿ ತನಲೂಿಕಿನ ಸನವಳಗಿ ಮತ್ತು 
ಮಹನಲ್ಲೆಂಗಪೂರ ಪಟಿಣಗಳನತನ ತನಲೂಿಕತ ಕೆೋೆಂದ್ರಗಳರ್ನನಗಿ 
ಘೂೋಷಿಸತವ ಬಗೆೆ. 

 

 ಶ್ರೋ ನಿರನಣಿ ಹಣಮೆಂತ್ ರತದ್ರಪಪ (ಪದ್ವಿೋಧರ ಕ್ೆೋತ್ರ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇತಿುೋಚಿನ 
ದಿನಪತಿರಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಕಟವನಗಿರತವೆಂತೆ ಬನಗಲಕೂೆೋಟ ೆ ಜಿಲೆಿಯ ಜಮಖ್ೆಂಡಿ ತನಲೂಿಕಿನ ಸನವಳಗಿ ಮತ್ತು 
ಮಹನಲ್ಲೆಂಗಪೂರ ಪಟಿಣಗಳನತನ ತನಲೂಿಕತ ಕೆೋೆಂದ್ರವರ್ನನಗಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರತ ಮಹದನಸ ೆ
ಮತ್ತು ಒಕೂೆೆರೂೆಲ್ಲನ ಕೂಗನಗಿದ.ೆ 
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 ಆದ್ರೆ ತನಲೂಿಕತ ಪತನರ್ ರಚರ್ನ ಸಮಿತಿಯತ ಶ್ಫನರಸತಾ ಮ್ನಡದೋೆ ಇರತವ ಪಟಿಣಗಳನತನ 
ಸಹ ನೂತ್ನ ತನಲೂಿಕತಗಳೆೆಂದ್ತ ಘೂೋಷಿಸಲನಗಿದ.ೆ ಈ ಎರಡತ ಪಟಿಣಗಳ ಹೊೋಬಳಿಗಳು 1 ಲಕ್ಷ 
ಎಕರಗೆಿೆಂತ್ ಹೆಚತಿ ವಿಸ್ವುೋಣಾ ಮತ್ತು 1 ಲಕ್ಷಕಿೆೆಂತ್ ಹೆಚತಿ ಜನಸೆಂಖೆಾಯನತನ ಹೊೆಂದಿವೆ. ಹಿೋಗನಗಿ ಹೊಸ 
ಹೊೋಬಳಿಯನತನ ಸೃಷಿಿಸದೋೆ ನೂತ್ನ ತನಲೂಿಕತ ಕೋೆೆಂದ್ರವರ್ನನಗಿ ರಚಿಸಲತ ಸೂಕುವನಗಿದ.ೆ ಆದ್ರೂ ಸಹ 
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗ ೆ ಈ ಪಟಿಣಗಳನತನ ತನಲೂಿಕತ ಕೆೋೆಂದ್ರಗಳರ್ನನಗಿ ಘೂೋಷಿಸದೆೋ ಇರತವುದ್ತ 
ವಿಷ್ನಧನಿೋಯವನಗಿದೆ. 

 ಸನವಳಗಿ ಪಟಿಣದ್ಲ್ಲಿ ಎರಡತ ಬನರಿ ಎಲನಿ ಚತರ್ನವಣೆಗಳನತನ ಬಹಿಷೆರಿಸ್ವದನುರ ೆಮತ್ತು ಇತಿುೋಚಗೆ ೆ
ನಡದೆ್ ಸನವಾತಿರಕ ಸಾಳಿೋಯ ಸೆಂಸೆಾಗಳ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ ಚತರ್ನವಣೆಯನತನ ಸಹ ಬಹಿಷೆರಿಸ್ವದನುರ ೆಮತ್ತು 
ಸನವಳಗಿ ಪಟಿಣವನತನ ತನಲೂಿಕತ ಕೆೋೆಂದ್ರವರ್ನನಗಿ ಘೂೋಷಿಸತವವರೆಗೂ ಮತೆಂದಿನ ಎಲನಿ 
ಚತರ್ನವಣೆಗಳನತನ ಬಹಿಷೆರಿಸತವುದನಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರತ ತಿೋಮ್ನಾನಿಸ್ವರತವ ವಿಷಯ ನಿಜಕೂೆ 
ವಿಷ್ನಧನಿೋಯವನಗಿದೆ.  

 ಮಹನಲ್ಲೆಂಗಪೂರ ಪಟಿಣವು ಒಟತಿ 1,52,000 ಕಿೆೆಂತ್ ಅಧಿಕ ಜನಸೆಂಖೆಾಯನತನ ಹೊೆಂದಿದ್ತು, 
1975ರಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ಮಹನಲ್ಲೆಂಗಪೂರ ಪಟಿಣವನತನ ತನಲೂಿಕತ ಕೆೋೆಂದ್ರವನಗಲತ ಯೋಗಾವೆೆಂದ್ತ 
ವಿಿ.ಎಲ್.ಎಸ್. ಪರಕನಶರನವ್ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಎಲ್. ಭ್ರ್್ ಆಯೋಗದ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲೆಿೋಖಿಸ್ವರತವುದ್ತ 
ಹನಗೂ ಕನನಡ ಕನವಲತ ಸಮಿತಿಯ ಅಧಾಕ್ಷರನಗಿದ್ು ಶ್ರೋ ಪ್ನಟ್ಟೋಲ ಪತಟಿಪಪನವರತ ಸಹ ಸಕನಾರಕೆೆ 
ಶ್ಫನರಸತಾ ಮ್ನಡಿದ್ುರತ. ಸನ್ 2018ರಲ್ಲಿ ಈ ಪಟಿಣವನತನ ತನಲೂಿಕತ ಕೆೋೆಂದ್ರವರ್ನನಗಿ ಘೂೋಷಿಸಲತ 
ಆಗಿನ ಸಚಿವ ಸೆಂಪತಟ ಅನತಮತಿ ನಿೋಡಿರತವುದ್ತ ಗಮನಿಸಬಹತದನಗಿದೆ. 

 ಮಹನಲ್ಲೆಂಗಪೂರ ಪಟಿಣವು ರನಜಾದ್ ಪರಮತಖ್ ಬೆಲಿದ್ ವನಾಪ್ನರ, (ಕೃಷಿ ಮ್ನರತಕಟೆಿ) 
ಕೆೋೆಂದ್ರವನಗಿದ ೆಹನಗೂ ರನಷ್ನರದ್ಾೆಂತ್ ಬೆಲಿದ್ ವಿತ್ರಣಗೆೆ ಪರಸ್ವದಿಿಯನಗಿದೆ. ಸತಮ್ನರತ 250 ದಿನಗಳಿೆಂದ್ 
ಅಲ್ಲಿನ ಹೆಚತಿ ಜನರತ ಧರಣಿ ಸತನಾಗರಹವನತನ ಮ್ನಡತತಿುರತವುದ್ತ ಅತ್ಾೆಂತ್ ದ್ತಃಖ್ಕರ ಸೆಂಗತಿಯನಗಿದೆ. 

 ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಈ ಮೋಲ್ಲನ ಎಲನಿ ಅೆಂಶಗಳನತನ ಪರಿಗಣಿಸ್ವ ಬನಗಲಕೊೋಟೆ ಜಿಲೆಿಯ ಜಮಖ್ೆಂಡಿ 
ತನಲೂಿಕಿನ ಸನವಳಗಿ ಮತ್ತು ಮಹನಲ್ಲೆಂಗಪೂರ ಪಟಿಣಗಳನತನ ತನಲೂಿಕತ ಕೋೆೆಂದ್ರಗಳರ್ನನಗಿ 
ಘೂೋಷಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಮ್ನನಾ ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರನತನ ಈ ಮೂಲಕ ಒತನುಯಿಸತತೆುೋರ್ೆ. 
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(1104) 21.12.2022/5.20/ಹೆಚ್ವಿ:ಬಿಎನ್ಎಸ್ 

ಶ್ರೋ ಆರ್.ಅಶೆ್ೋಕ (ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ):- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 2018ರಲ್ಲಿ ರಬಕವಿ 
ಬನಹಟ್ಟಿ ಎನತನವ ಹೊಸ ತನಲೂಿಕತ ರಚರೆ್ಯನಗಿದೆ. ಜಮಖ್ೆಂಡಿ ತನಲೂಿಕಿನಲ್ಲಿ 50 ಗನರಮಗಳು ಹನಗೂ 
ಹೊಸ ತನಲೂಿಕತ ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 21 ಗನರಮಗಳು ಇದ್ುವು. ಪತನಃ ಅದ್ನತನ ವಿಭ್ಜಿಸ್ವ ರಬಕವಿ 
ತನಲೂಿಕತ ಮತ್ತು ತೆರದನಳು ತನಲೂಿಕರ್ನನಗಿ ರಚರೆ್ ಮ್ನಡಲನಗಿದ.ೆ ಈ ಹೊಸ ತನಲೂಿಕತಗಳ ರಚರೆ್ 
ನನನ ಕನಲದ್ಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ಆಗಿದ.ೆ 2018ರಿೆಂದ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗ ೆಎರಡತ ಬನರಿ ಎರಡತ ಹೊಸ ತನಲೂಿಕತಗಳನತನ 
ರಚರೆ್ ಮ್ನಡಲನಗಿದೆ. ಈಗ ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಒತನುಯ ಮ್ನಡತತಿುರತವೆಂತೆ ಮತೊುೆಂದ್ತ ಹೊಸ 
ತನಲೂಿಕತ ಕೆೋೆಂದ್ರವನತನ ಘೂೋಷಣೆ ಮ್ನಡಿದ್ರೆ, ಕೆೋವಲ 23 ಗನರಮಗಳು ಮ್ನತ್ರ ಬರತತ್ುವೆ. ಕನಿಷಾ 50 
ರಿೆಂದ್ 60 ಗನರಮಗಳನದ್ರೂ ಒೆಂದ್ತ ತನಲೂಿಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೋೆಕನಗತತ್ುದೆ. ಇಲ್ಲಿ 23 ಗನರಮಗಳನತನ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಹೊಸ ತನಲೂಿಕತ ರಚರೆ್ ಮ್ನಡಿದ್ರೆ, ಮತೂೆುೆಂದ್ತ ಕಡೆ 22 ಗನರಮಗಳು ಉಳಿಯತತ್ುವೆ. 
ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಗಳು ಸಹ ತ್ಮಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೂೆಸ ತನಲೂಿಕತ ರಚರೆ್ ಮ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಸನಧಾವನಗತವುದಿಲಿ 
ಎೆಂದ್ತ ತಿಳಿಸ್ವದನುರ.ೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರನಗಿರತವ ಶ್ರೋ ಹಣಮೆಂತ್ ರತದ್ರಪಪ ನಿರನಣಿಯವರತ 
ಬೆೋಡಿಕ ೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ವರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಮತೊುಮಾ ಅಧಿಕನರಿಗಳನತನ ಕಳುಹಿಸ್ವಕೂೆಟತಿ, ಮತೊುೆಂದ್ತ ತನಲೂಿಕತ 
ಕೆೋೆಂದ್ರವನತನ ರಚರೆ್ ಮ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಸನಧಾವಿದಯೆ್ಕೋ ಎನತನವುದ್ನತನ ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸ್ವ ರ್ನಾಯ ಒದ್ಗಿಸ್ವಕೊಡತವ 
ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಲೂೆೋಚಿಸಲನಗತತ್ುದೆ.  

 
  ಉ) ವಿಷಯ: 300 ವಷಾಗಳ ಇತಿಹನಸವಿರತವ ಹತಬಬಳಿುಯ ಹಜರತ್ 
    ಸೆೈಯದ್  ಮಹಬೂಬ ್  ಷ್ನ ಖನದಿರಯ ದ್ಗನಾವನತನ  
    ತೆರವುಗೊಳಿಸಲನಗಿರತವ ಬಗೆೆ. 
     --- 
ಶ್ರೋ ಸಲ್ಲೋೆಂ ಅಹಾದ ್(ಸಾಳಿೋಯ ಸೆಂಸೆಾಗಳ ಕೆ್ೋತ್ರ):- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರನಜಾದ್ 

ಪರಜಗೆಳು ಪರಸತುತ್ ಕೂೆೋಮತ ಸೌಹನದ್ಾತೆಯನತನ ಕನಪ್ನಡಿಕೊೆಂಡತ ಬರತತಿುದ್ತು, ಇೆಂತ್ಹ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ 
ಹತಬಬಳಿುಯ ಹಜರತ್ ಸೈೆಯತ್ ಮಹಬೂಬ್ ಷ್ನ ಖನದಿರಯ ದ್ಗನಾವು ಸತಮ್ನರತ 300 ವಷಾಗಳ 
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ಹಿೆಂದ ೆ ನಿಮಿಾಸ್ವದ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಪರತಿನಿತ್ಾವು ಸನವಿರನರತ ಭ್ಕನುದಿಗಳು ಆಗಮಿಸ್ವ ಪ್ನರಥಾರ್ೆಯನತನ 
ಸಲ್ಲಿಸತತಿುದನುರ.ೆ ಇೆಂತ್ಹ ಪರಸ್ವದಿಿಯನತನ ಪಡದೆ್ತಕೂೆೆಂಡಿರತವ ಈ ದ್ಗನಾವನತನ ಇೆಂದ್ತ ಬೆಳಗಿನ ಜನವ 3 
ಗೆಂಟೆಗ ೆಉರತಳಿಸ್ವ, ತೆರವು ಮ್ನಡಲತ ಹೂೆರಟ್ಟರತವುದ್ತ ಅತ್ಾೆಂತ್ ಹೆೋಯ ಕೃತ್ಾವನಗಿದ್ತು, ಇೆಂತ್ಹ ದ್ತಷಿ 
ಕೃತ್ಾಗಳಿಗೆ ಯನರದೂೆುೋ ಕತಮಾಕಿೆನಿೆಂದ್ ಜಿಲನಿಡಳಿತ್ವು ತೆರವುಗೂೆಳಿಸಲತ ಹೊರಟ್ಟರತವುದ್ತ 
ದ್ತರನದ್ೃಷಿಕರವನಗಿದೆ. ಈ ಕೂಡಲೋೆ ಸಕನಾರವು ಈ ತೆರವು ಕನಯನಾಚರಣೆಯನತನ ನಿಲ್ಲಿಸಲತ 
ಜಿಲನಿಡಳಿತ್ಕೆೆ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ ಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಈ ಸದ್ನದ್ ಮೂಲಕ ಸಕನಾರವನತನ 
ಒತನುಯಿಸತತಿುದೆುೋರ್.ೆ  

 
ಶ್ರೋ ಸಲ್ಲೋೆಂ ಅಹಾದ ್:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಹತಬಬಳಿು ಈದನೆ ಬಗೆೆ ತ್ಮಗೂ ತಿಳಿದಿದ.ೆ  
 
ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ ್:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಬೆಳಗಿನ ಜನವ ಅದ್ನತನ ಉರತಳಿಸ್ವದನುರ.ೆ  
 
ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ 

ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ ಮತ್ತು ಮ್ನನಾ ಸಲ್ಲೋೆಂ ಅಹಾದ್ರವರತ ವಾಕುಪಡಿಸ್ವರತವ ಭನವರೆ್ಗಳನತನ 
ತ್ತತನಾಗಿ ಮ್ನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳ ಗಮನಕೆೆ ತ್ರಲನಗತತ್ುದೆ.  

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸನಧಾವನದ್ರೆೋ ಈ ದಿನವೆೋ ಮ್ನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳ ಗಮನಕೆೆ ತ್ನಿನ. 

 
   ಊ) ವಿಷಯ: ಬೆಳಗನವಿ ಜಿಲೆಿಯ ಕನಗವನಡ ತನಲೂಿಕಿನ ಶಹನಪೂರ 

     ಗನರಮದ್ಲ್ಲಿ 2019ರಲ್ಲಿ ಉೆಂಟನದ್ ರೆ್ರೆ ಹನವಳಿಯಿೆಂದ್  
                     ಪರಿಹನರ ದೊರೆಯದಿರತವ ಕತರಿತ್ತ.  
                      --- 
ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ ್ ಕ.ೆರನಥೊೋಡ ್(ರ್ನಮ ನಿದೆೋಾಶ್ತ್ರತ):- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಬೆಳಗನವಿ 

ಜಿಲೆಿಯ ಕನಗವನಡ ತನಲೂಿಕಿನ ಶಹನಪೂರ ಗನರಮದ್ಲ್ಲಿ 2019ರಲ್ಲಿ ಉೆಂಟನದ್ ರೆ್ರೆ ಹನವಳಿಯಿೆಂದ್ ನದಿ 
ಪ್ನತ್ರದ್ ಜನರ ಜಿೋವನ ಬಿೋದಿ ಪ್ನಲನಗಿದ್ತು, ಮರ್ಗೆಳು ಹನಳನಗಿದ್ತು, ಅತಿವೃಷಿಾಯಿೆಂದ್ ಬಿದ್ು ಮರ್ೆಗಳ 
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ಸಮಿೋಕ್ೆಯನತನ ಸಕನಾರವು ಮ್ನಡಿದ್ತು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ “ಬಿ”್ ಎೆಂದ್ತ ನಮೂದಿಸಲನಗಿತ್ತು. ನೆಂತ್ರದ್ 
ದಿನಮ್ನನಗಳಲ್ಲಿ ಅದೆೋ ಮರೆ್ಗಳನತನ “ಸ್ವ”್ಎೆಂದ್ತ ನಮೂದಿಸ್ವರತತನುರೆ. ಈ ಭನಗದ್ ಮರ್ೆಗಳು ಬಿದ್ತು “ಬಿ”್
ಎೆಂದ್ತ ನಮೂದಿಸ್ವರತವ ಮರ್ೆಗಳಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ ನಿೋಡಬೋೆಕನಗಿರತತ್ುದ.ೆ ಆದ್ರೆ, 
ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಮೊದ್ಲತ ನಮೂದಿಸ್ವದ್ು “ಬಿ”್ ವಗಾ ಎನತನವುದ್ನತನ ಬದ್ಲನವಣೆ ಮ್ನಡಿ “ಸ್ವ”್ ವಗಾ 
ಎೆಂದ್ತ ನಮೂದಿಸ್ವರತತನುರ.ೆ ಇವರತಗಳಿಗೆ ಸಕನಾರವು ಇದ್ತವರೆಗೂ ಯನವುದೋೆ ಹಣವನತನ ಬಿಡತಗಡೆ 
ಮ್ನಡಿರತವುದಿಲಿ. ಸೆಂತ್ರಸು ಜನರಿಗ ೆ2019ರ ಸಮಿೋಕ್ೆಯ ಪರಕನರ “ಬಿ”್ವಗಾ ಎೆಂದ್ತ ನಮೂದಿಸ್ವರತವೆಂತ ೆ
ಹಣ ಬಿಡತಗಡೆ ಮ್ನಡತವ ವಿಚನರವು ಸನವಾಜನಿಕ ಮಹತ್ಿವುಳು ವಿಷಯವನಗಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್ 
ಶ್ನಾವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಿಸ್ವ ಈ ಸದ್ನದ್ ಮೂಲಕ ಸಕನಾರವನತನ ಒತನುಯಿಸತತಿುದೆುೋರ್ೆ.  

 
ಶ್ರೋ ಆರ್.ಅಶೆ್ೋಕ(ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ):- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ ಪರಕನಶ್ 

ರನಥೊೋಡ್ರವರತ ಪರಸನುಪ ಮ್ನಡಿರತವ ವಿಚನರ ನನನ ಗಮನಕೂೆ ಬೆಂದಿದೆ. ಸತಮ್ನರತ 65 ಮರ್ೆಗಳು 
“ಬಿ”್ ವಗಾದ್ಲ್ಲಿತ್ತು ಅದ್ನತನ “ಸ್ವ”್ ವಗಾವರ್ನನಗಿ ಬದ್ಲನವಣೆ ಮ್ನಡಿದನುರ.ೆ ಏತ್ಕೊೆೋಸೆರ “ಬಿ”್ ವಗಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಇರತವುದ್ನತನ “ಸ್ವ”್ ವಗಾಕೆೆ ಬದ್ಲನವಣೆ ಮ್ನಡಲನಗಿದೆಯ್ಕೆಂದ್ತ ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಗಳು ಒೆಂದ್ತ ಸಭೆಯನತನ 
ನಡಸೆ್ವದ್ ನೆಂತ್ರ ಎ.ಸ್ವ.,ಯವರತ ಸಾಳ ಪರಿಶ್ೋಲರೆ್ ಮ್ನಡಿದನುರ.ೆ ಅವರತ “ಈ ಮರ್ೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಿನ 
ಹನನಿಯನಗಿಲಿ ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಇವು “ಬಿ”್ ವಗಾಕೆೆ ಬದ್ಲನಗಿ “ಸ್ವ”್ ವಗಾಕೆೆ ಬರತತ್ುವ”ೆ್ ಎನತನವ ವರದಿಯನತನ 
ಕೊಟಿ ನೆಂತ್ರ ಆ 65 ಮರ್ೆಗಳನತನ “ಸ್ವ”್ ವಗಾಕೆೆ ಬದ್ಲನವಣೆ ಮ್ನಡಲನಗಿದೆ. ಎ.ಸ್ವ.,ಯವರತ ನಿೋಡಿದ್ 
ವರದಿಯ ಆಧನರದ್ ಮೋಲ ೆಈ ಕನಯಾವನತನ ಮ್ನಡಲನಗಿದ.ೆ ನನಗ ೆಬೆಂದ್ ಮ್ನಹಿತಿಯ ಪರಕನರ ಸಾಳ 
ಪರಿಶ್ೋಲರೆ್ಯ್ಕೋ ಆಗಿಲಿವೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತಿುದನುರ.ೆ ಅದ್ಕನೆಗಿಯ್ಕೋ ಈ 65 ಮರ್ಗೆಳಿಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಿೆಂತ ೆ
ಮತೊುಮಾ ಸಾಳ ಪರಿಶ್ೋಲರೆ್ ಮ್ನಡಿ ನಿಯಮ್ನನತಸನರ ಅವರಿಗೆ ರ್ನಾಯ ದೊರಕಿಸ್ವಕೊಡತವೆಂತ್ಹ 
ಕೆಲಸವನತನ ಮ್ನಡಲನಗತತ್ುದೆ.  

 
ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ ್ ಬನಬಣಣ ಹತಕೆೆೋರಿ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೋತ್ರ):- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರತ 

ಉತ್ುರವನತನ ಕೂೆಟ್ಟಿದನುರೆ. ಅದ್ರ ಮೋಲೆ ರ್ನನತ ಸಪಷಿಿೋಕರಣವನತನ ಕೆೋಳುತಿುದುೆೋರೆ್. ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಗಳು….. 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ಪರಕನಶ್ ಹತಕೆೆೋರಿಯವರೋೆ, ಶ್ನಾವೆೋಳಯೆಲ್ಲಿ ಪರಶೆನ 
ಮ್ನಡತವೆಂತಿಲಿ. ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಹೆೋಳಿಯನಗಿದ ೆದ್ಯವಿಟತಿ ತನವು ಕತಳಿತ್ತಕೊಳಿು. 

 
ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ ್ ಕೆ.ರನಥೊೋಡ ್:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನವು ಪರಶೆನ ಮ್ನಡತತಿುಲಿ. ಈ 

ವಿಚನರಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಿ ಪತಿರಕೆಗಳ ಕಟ್ಟಿೆಂಗಾ್ನತನ ಬೆೋಕನದ್ರೆ ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸ್ವಕೂೆಡತತುೆೋರೆ್.  
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ಪರಕನಶ್ ರನಥೊೋಡ್ರವರೋೆ, ರ್ನನತ ಹೆೋಳುವುದ್ನತನ ಒೆಂದ್ತ ನಿಮಿಷ 

ಕೆೋಳಿ. ಶ್ನಾವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ಕೊಟಿ ಮೋಲೆ ಮತಗಿಯಿತ್ತ. ಪತನಃ ತನವುಗಳು 
ಪರಶೆನ ಕೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಬರತವುದಿಲಿ.   

 
ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ ್ ಬನಬಣಣ ಹತಕೆೆೋರಿ:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಹೋೆಳಿದ್ 

ಮೋಲ ೆ ರ್ನವು ಸಪಷಿಿೋಕರಣವನತನ ಕೆೋಳುತಿುದುೆೋವೆ. ಇದ್ನತನ ಒೆಂದ್ತ ವಿಶೆೋಷ ಪರಕರಣವೆೆಂದ್ತ 
ಪರಿಗಣಿಸಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ.  

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ಪರಕನಶ್ ಹತಕೆೆೋರಿಯವರೋೆ, ಶ್ನಾವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ಪರಶೆನ ಕೆೋಳುವೆಂತಿಲಿ. 

ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಕೆೆ ಪ್ನರವಿಜ ನ್ ಇಲಿ.  
  
ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ ್ ಬನಬಣಣ ಹತಕೆೆೋರಿ:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಪರಶೆನ ಕೆೋಳಬನರದೆೆಂದ್ತ ತನವು 

ಹೆೋಳಿದ್ ಮೋಲೆ ಮತೆುೋನತ ಮ್ನಡತವುದ್ತ? 
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      ಋ) ವಿಷಯ: ದೊಡಡಬಳನುಪತರ  ತನಲೂಿಕಿನ  ದೊಡಡಬೆಳವೆಂಗಲ ಹೊೋಬಳಿ  
                  ವನಾಪಿುಯ  ಹತಲ್ಲಕೆಂಟೆ  ಬಳಿ  ದಿರ್ನೆಂಕ:31.11.2022ರೆಂದ್ತ 

                        ಬಿ.ಬಿ.ಎ ೆಂ.ಪಿ. ಕಸದ್ ಲನರಿಯತ ಡಿಕಿೆಯನಗಿ ಮೃತ್ಪಟಿ ಬೆೈಕ್ 
               ಸವನರರಿಬಬರ ಕತಟತೆಂಬದ್ವರಿಗೆ ಪರಿಹನರ ದೊರೆಯದಿರತವ ಬಗೆೆ 

                         --- 
 ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೋಶ ್(ರ್ನಮ ನಿದೆೋಾಶ್ತ್ರತ):- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ದೊಡಡಬಳನುಪತರ 
ತನಲೂಿಕಿನ, ದೂೆಡಡಬಳೆವೆಂಗಲ ಹೊೋಬಳಿ ವನಾಪಿುಯ, ಹತಲ್ಲಕತೆಂಟ ೆ ಬಳಿ ದಿರ್ನೆಂಕ:30.11.2022ರೆಂದ್ತ 
ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ ಕಸದ್ ಲನರಿಯತ ಡಿಕಿೆ ಹೊಡೆದ್ತ ಬೆೈಕ್ ಸವನರರಿಬಬರತ ಮೃತ್ಪಟಿ ಪರಕರಣವು 
ಸೆಂಭ್ವಿಸ್ವರತತ್ುದೆ. ತ್ದ್ ನೆಂತ್ರ ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ ಹನಗೂ ಜಿಲನಿ ಉಸತುವನರಿ ಸಚಿವರನದ್                   
ಡನ|| ಕ.ೆಸತಧನಕರ್ರವರತ, ಮೃತ್ಪಟಿ ಮ್ನರತತಿ ಹನಗೂ ಮಹೋೆಶ್ ಕತಟತೆಂಬದ್ವರಿಗೆ ತ್ಲನ 25 ಲಕ್ಷ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ಪರಿಹನರವನತನ ಘೂೋಷಿಸ್ವ ಮೊದ್ಲ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ತ್ಲನ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ಪರಿಹನರ 
ಚಕ್ ವಿತ್ರಿಸಲನಗಿದೆ ಎೆಂದ್ತ ಮ್ನಧಾಮದ್ ಮೂಲಕ ಘೂೋಷಿಸ್ವರತತನುರೆ. ಆದ್ರೆ, ಇವತಿುನವರವೆಿಗೂ 
ಯನವುದೆೋ ರಿೋತಿಯ ಪರಿಹನರದ್ ಮೊತ್ುವು ಮೃತ್ರ ಕತಟತೆಂಬದ್ವರಿಗೆ ತ್ಲತಪಿರತವುದಿಲಿ. ಪರಿಹನರ 
ವಿತ್ರಿಸಲನಗಿದ ೆ ಎೆಂದ್ತ ಮ್ನಧಾಮದ್ ಮೂಲಕ ಘೂೋಷಿಸ್ವರತವುದ್ತ ಕೆೋವಲ ಪರಚನರಕೆೆ ಸ್ವೋಮಿತ್ವನಗಿ 
ಉಳಿದಿರತವುದ್ಕೆೆ ಮೃತ್ ಕತಟತೆಂಬದ್ವರತ ಆಕ್ೋೆಪಿಸತತಿುದನುರ.ೆ ಆದ್ತದ್ರಿೆಂದ್ ಸದ್ರಿ ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ 
ಪ್ನಲ್ಲಕ/ೆಸಕನಾರವು ಕೆೈಗೂೆೆಂಡಿರತವ ಕರಮದ್ ಸೆಂಪೂಣಾ ಮ್ನಹಿತಿಯನತನ ಸದ್ನಕೆೆ ಸಪಷಿಿೋಕರಣ 
ನಿೋಡತವೆಂತ ೆಕೂೆೋರಿ, ಸದ್ರಿ ವಿಷಯವನತನ ಶ್ನಾವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಿಸತತಿುದೆುೋರ್ೆ.  
  

ಶ್ನಾವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನತನ ರ್ನನತ ಪರಸನುಪ ಮ್ನಡಲತ ರೆ್ೂೋಟ್ಟೋಸ್ ಕೂೆಟ್ಟಿದ್ು 
ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಪರಿಹನರಧನ ನಿೋಡಲನಗಿದ ೆ ಎೆಂದ್ತ ಮ್ನಧಾಮಗಳ ಮೂಲಕ ಘೂೋಷಿಸ್ವದ್ುರತ. ಆದ್ರೆ,  
ಸೆಂತ್ರಸುರಿಗೆ ಇನೂನ ಪರಿಹನರಧನವನತನ ನಿೋಡಿರಲ್ಲಲಿ. ಆದ್ರೆ, ನಿರ್ನೆ ರನತಿರ ಮ್ನನಾ ಉಸತುವನರಿ ಸಚಿವರತ 
ಸೆಂತ್ರಸು ಕತಟತೆಂಬದ್ವರನತನ ತ್ಮಾ ಕಛೆೋರಿಗ ೆಕರಯೆಿಸ್ವಕೂೆೆಂಡತ ಪರಿಹನರಧನವನತನ ನಿೋಡಿದನುರೆ ಎನತನವ 
ವಿಚನರ ನನಗ ೆಗೊತನುಗಿದ.ೆ ಪರಿಹನರಧನ ನಿೋಡತವುದ್ತ ಒಳೆುಯದ್ತ. ಆದ್ರೆ, ಮೃತ್ರ ಕತಟತೆಂಬದ್ವರನತನ 
ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರತ ಕಛೆೋರಿಗೆ ಕರಯೆಿಸ್ವಕೊೆಂಡತ ಪರಿಹನರಧನ ನಿೋಡತವುದ್ಕೆೆ ಬದ್ಲನಗಿ ಅವರ ಮರ್ೆಗೆ 
ಹೊೋಗಿ ಪರಿಹನರಧನವನತನ ನಿೋಡಿದ್ುರ ೆಒಳುೆಯದನಗತತಿುತ್ತು ಎನತನವುದ್ತ ನನನ ಅಭಿಪ್ನರಯವನಗಿದೆ. 
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ಡನ|| ಕ.ೆಸತಧನಕರ್ (ಆರೂೆೋಗಾ ಮತ್ತು ಕತಟತೆಂಬ ಕಲನಾಣ ಸಚಿವರತ):- ಸರ್ನಾನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ದೊಡಡಬಳನುಪತರ ತನಲೂಿಕಿನ, ದೊಡಡಬೆಳವೆಂಗಲ ಹೊೋಬಳಿ ವನಾಪಿುಯ, ಹತಲ್ಲಕತೆಂಟ ೆ
ಬಳಿ ದಿರ್ನೆಂಕ:30.11.2022ರೆಂದ್ತ ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ. ಕಸದ್ ಲನರಿಯತ ಡಿಕಿೆ ಹೂೆಡದೆ್ತ ಬೆೈಕ್ ಸವನರರಿಬಬರತ 
ಮೃತ್ಪಟ್ಟಿರತವುದ್ತ ಸತ್ಾದ್ ಸೆಂಗತಿಯನಗಿದೆ. ಮೃತ್ರ ಕತಟತೆಂಬಕೆೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ನಯಿಗಳ 
ಪರಿಹನರಧನವನತನ ರ್ನನತ, ಆ ಭನಗದ್ ಇಬಬರತ ಶನಸಕರತ ಮತ್ತು ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಗಳ ಉಪಸ್ವಾತಿಯಲ್ಲಿ 
ಘೂೋಷಣೆ ಮ್ನಡಿದುೆೋರೆ್. 

 
              (ಮತೆಂದ್ತವರಿದಿದೆ)  

(1105) 21.12.2022  5.30  ಪಿಕೆ:ಜಿಆರ್ 

 ಡನ: ಕ.ೆಸತಧನಕರ್ (ಮತೆಂದ್ತವರದೆಿದೆ): 

ಬಿಬಿಎೆಂಪಿಯ ವಿಶೆೋಷ ಅಧಿಕನರಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಎ.ಸ್ವ.ಯವರತ ಸಾಳಕೆೆ ಭೆೋಟ್ಟಯನತನ ಕೊಟ್ಟಿದನುರೆ.  ರ್ನನೂ 
ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿದುೆೋರ್.ೆ  ನಿರ್ನೆ ಇಬಬರಿಗೂ ಅೆಂದ್ರೆ, ಮೃತ್ ಇಬಬರತ ಯತವಕರ 
ತನಯೆಂದಿರನತನ ಅಧಿಕೃತ್ ಕಚೆೋರಿಗೆ ಕರಸೆ್ವ ಮೊದ್ಲರೆ್ಯ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ತ್ಲನ ರೂ. 10 ಲಕ್ಷಗಳ ಚೆಕ್ 
ಕೊಟ್ಟಿದುೆೋವ.ೆ ಇನೂನ ರೂ. 15 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಬೋೆಕನಗಿದೆ.  ಅದ್ನತನ ಅವರ ಊರತಗಳಲೆಿೋ ಕೂೆಡತತೆುೋವೆ.  

  

 ಎ) ರನಜಾದ್ ನಗರ ಹನಗೂ ಪತರಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿೋದಿ ರ್ನಯಿಗಳ ಉಪಟಳಕೆೆ ಕಡಿವನಣ 
    ಹನಕತವ ಬಗೆೆ ಹನಗೂ ಬಿೋದಿ ರ್ನಯಿಗಳ ಸೆಂತನನ ನಿಯೆಂತ್ರಣಕೆೆ ಶಸರ ಚಿಕಿತೆಾ 
    ವಾವಸೆಾ ಕನಯಾಗತ್ ಆಗದಿರತವ ಕತರಿತ್ತ. 

 ಶ್ರೋ್ ಕೆ.ಎ.್ ತಿಪ್ಪೆೋಸನಿಮಿ್ (ರ್ನಮನಿದೆೋಾಶನ್ ಹೊೆಂದಿದ್ವರತ):-್ ಮ್ನನಾ್ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,್
ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ್ ಬಿೋದಿ್ ರ್ನಯಿಗಳ್ ಉಪಟಳ್ ಅತಿಯನಗಿದ್ತು್ ಸಕನಾರ್ ಬಿೋದಿರ್ನಯಿಗಳ್ ಸೆಂಖೆಾಯನತನ್ ಮತ್ತು್
ಕನಟವನತನ್ ನಿಯೆಂತಿರಸಲತ್ ವಿಫಲವನಗಿದೆ.್ ್ ತ್ಡರನತಿರ್ ಕೆಲಸ್ ಮತಗಿಸ್ವ್ ಮರ್ೆಗೆ್ ಹೊರಡತವ್ ಹನಗೂ್ ರನತಿರ್
ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ್ ವಿಹನರಕೆೆ್ ತೆರಳುವ್ ರ್ನಗರಿಕರಿಗ್ೆ ಬಿೋದಿರ್ನಯಿಗಳು್ ಆತ್ೆಂಕಕನರಿಯನಗಿ್ ಪರಿಣಮಿಸ್ವದೆ.್್
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ದಿಿಚಕರವನಹನ್ ಸವನರರತ್ ಬಿೋದಿ್ ರ್ನಯಿಗಳಿೆಂದ್್ ತ್ಪಿಪಸ್ವಕೂೆಳುಲತ್ ಹೂೆೋಗಿ್ ಅಪರ್ಘತ್ವನಗತವುದ್ತ್
ಸನಮ್ನನಾವನಗಿದೆ.್ ರನಜಾದ್್ ನಗರ್ ಪರದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ್ ಬಿೋದಿರ್ನಯಿಗಳ್ ಹನವಳಿ್ ಹೆಚನಿಗಿದೆ.್ ್ ಬೆೆಂಗಳೂರತ್
ನಗರದ್ಲ್ಲಿ್ ಬಿೋದಿ್ ರ್ನಯಿಗಳ್ ಸೆಂಖೆಾ್ 1.5್ ಲಕ್ಷ್ ಗಳಷಿಿದೆ್ ಮತ್ತು್ ಅಷ್ೆಿೋ್ ಸೆಂಖೆಾ್ ಮರ್ೆಯಲ್ಲಿ ್ ಸನಕತವ್
ರ್ನಯಿಗಳಿವೆ.್ ್ ಅದೆೋ್ ರಿೋತಿ್ ರನಜಾದ್್ ಇತ್ರ್ೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ್ ಮತ್ತು್ ಪತರಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ್ ಸಹ್ ಬಿೋದಿ್ ರ್ನಯಿಗಳ್
ಸೆಂಖೆಾ್ ಪರತಿವಷಾ್ ಹೆಚನಿಗತತಿುದೆ.್ ್ ಬಿೋದಿ್ ರ್ನಯಿಗಳ್ ಸೆಂತನನ್ ನಿ ಯೆಂತ್ರಣಕೆೆ್ ಶಸರಚಿಕಿತೆಾ್
ಕನಯಾಕರಮವನತನ್ ವಾವಸೆಾಯಲ್ಲಿ್ ಜನರಿಗೊಳಿಸ್ವ್ ನಿಯೆಂತ್ರಣಗೂೆಳಿಸಲತ್ ಪಶತ್ ಸೆಂಗೂೆೋಪರ್ನ್ ಇಲನಖ್ೆ
ವಿಫಲವನಗಿದೆ.್ ್ ಬೆೆಂಗಳೂರತ್ ನಗರ್ ಒೆಂದ್ರಲ್ಲಿ್ ಪರತಿ ದಿನ್ 40-50್ ಬಿೋದಿ್ ರ್ನಯಿ್ ಕಡಿತ್ದಿೆಂದ್್ ಜನರತ್
ಬಳಲತತಿುದನುರೆ್ ಮತ್ತು್ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ್ ಹಲವರತ್ ಹತಚತಿರ್ನಯಿ್ ಕಡಿತ್ದಿೆಂದ್್ ಬಳಲತತಿುದನುರೆ.್ ್ ಶನಿನಗಳ್
ಸೆಂತನನ್ ನಿಯೆಂತ್ರಣಕೆೆ್ ರನಜಾ್ ಹೆೈಕೊೋರ್ಾ್ ಸಹ್ ತನಕಿೋತ್ತ್ ಮ್ನಡಿದೆ.್ ಅಲಿದೆೋ,್ ್ ರನಜಾ್ ಸಕನಾರ್
ಶನಿನಗಳ್ ಸೆಂತನನ್ ನಿಯೆಂತ್ರಣ್ ಹನಗೂ್ ಸೆಂಖೆಾ್ ಕಡಿಮಗೂೆ ಳಿಸಲತ್ ಸತಪಿರೋೆಂಕೂೆೋರ್್ಾ ನ್ ಮೊರ್ೆ
ಹೊೋಗಲತ್ ನಿಧಾರಿಸ್ವದೆ.್ ್ ಆದ್ರೆ್ ವನಸುವವನಗಿ್ ಯನವುದೆೋ್ ಕನಯಾಕರಮಗಳು್ ಅನತಷ್ನಾನವನಗತತಿುಲಿ.್್
ಇೆಂತ್ಹ್ ಸನವಾಜನಿಕ್ ಆರೂೆೋಗಾಕೆೆ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ವದ್್ ವಿಷಯದ್್ ಕಡಗೆೆ್ ್ ಸಕನಾರ್ ಕೂಡಲೋೆ್ ಗಮನ್
ಹರಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ್ಕೋೆಳುತೆುೋರೆ್. 
 
 ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,  ಮ್ನನಾ 
ತಿಪ್ಪೆೋಸನಿಮಿಯವರತ ಶ್ನಾವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೋೆಳಿದ್ ಪರಶೆನಗ ೆ ಪಶತ ಸೆಂಗೂೆೋಪರ್ನ ಸಚಿವರಿೆಂದ್ ಉತ್ುರ 
ಕೊಡಿಸತತುೆೋರೆ್. 

 ಏ) ವಿಷಯ: ಪ್ೊಲ್ಲೋಸ್ ಇಲನಖಯೆ ರ್ೌಕರರಿಗೆ ಹನಗೂ ಅವರ ಅವಲೆಂಬಿತ್ರಿಗ ೆಆರೂೆೋಗಾ 
      ಭನಗಾ ಯೋಜರೆ್ ಅಡಿ ಹೆಲು ್ ಸನಾರ್ ್ಾ ಕನಡ್ಾ ಕತರಿತ್ತ. 

 ಶ್ರೋ್ ಡಿ.ಎಸ್.್ ಅರತಣ ್್ (ಸಾಳಿೋಯ್ ಸೆಂಸೆಾಗಳಿೆಂದ್್ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದ್ವರತ):-್ ಮ್ನನಾ್
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,್ “ಸನಾರ್ಾ್ ಆಗದ್್ ಖನಕಿ,್ ಆರೂೆೋಗಾ್ ಭನಗಾ್ ಚಿಕಿತೆಾ್ ಪಡಯೆಲತ್ ದ್ೃಢಿೋಕರಣ್ ಪತ್ರ್
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ಕೊಡತವ್ ಸೆಂಕಷಿ್ -್ ಸನಾರ್ಾ್ ಕನಡಾ್ ಗೆ್ ಒತನುಯ”್ ಎೆಂಬ್ ಶ್ರೂೆೋರ್ನಮಯಡಿ್ ದಿರ್ನೆಂಕ್ 20ರೆ್ೋ ್
ಡಿಸೆೆಂಬರ್2022್ರ್ವಿಜಯವನಣಿ್ಪತಿರಕೆಯಲ್ಲಿ್ವರದಿ್ಪರಕಟವನಗಿರತತ್ುದೆ. 

್ಕನನೂನತ್ ಮತ್ತು್ ಸತವಾವಸಾೆ್ ಕನಪ್ನಡಲತ ್ ಹಗಲ್ಲರತಳು್ ಶರಮಿಸತವ್ ಪ್ೊಲ್ಲೋಸರತ್ ಹನಗೂ್ ಅವರ್
ಅವಲೆಂಬಿತ್ರ್ ಆರೂೆೋಗಾ್ ಕೆಟಿರೆ್ ್ “ಆರೂೆೋಗಾ್ ಭನಗಾ”್ ಯೋಜರೆ್ಯಡಿ್ ಚಿಕಿತಾೆ್ ಪಡಯೆಲತ,್ ಹಲೆು್್
ಸನಾರ್್ಾ್ ಕನಡಾ್ ಇಲಿದ್ೆ ಪರತಿ್ ಬನರಿ್ ಚಿಕಿತೆಾ್ ಪಡಯೆಲತ್ ಮೋಲಧಿಕನರಿಗಳ್ ಕಚೆೋರಿಗಳಿಗೆ್ ಅಲೆದ್ತ್
ದ್ೃಢಿೋಕರಣ್ ಪಡದೆ್ತ್ ಆಸಪತೆರಗೆ್ ಒದ್ಗಿಸಬೆೋಕನದ್್ ್ ಪರಿಸ್ವಾತಿಯನತನ್ ರನಜಾದ್್ ಪ್ೊಲ್ಲೋಸರತ್
ಎದ್ತರಿಸತತಿುರತವುದ್ತ್ತಿಳಿದ್ತ್ಬೆಂದಿರತತ್ುದೆ.್ 

ಕೆೋೆಂದ್ರ್ ಮತ್ತು್ ರನಜಾ್ ಸಕನಾರಗಳು್ ಡಿಜಿಟಲ್ಲೋಕರಣಕೆೆ್ ಒತ್ತು್ ಕೊಟತಿ್ ಎಲನಿ್
ಡಿಜಿಟಲ್ಲೋಕರಣಗೊಳಿಸ್ವದ.ೆ್ ್ ಆದ್ರೆ್ ಹಲವು್ ವಷಾಗಳಿೆಂದ್್ ಜನರಿಯಲ್ಲಿರತವ್ ಪ್ೊಲ್ಲೋಸರ್ ಆರೂೆೋಗಾ್ ಭನಗಾ್
ಯೋಜರೆ್ಯಡಿ್ ಹಲೆು್್ ಸನಾರ್ಾ್ ಕನಡ್ಾ್ ಕೂೆಡತವ್ ವಾವಸೆಾ್ ಇನೂನ್ ಸನಾರ್್ಾ ್ ಆಗದಿರತವುದ್ತ್
ವಿಪಯನಾಸವೋೆ್ಸರಿ. 

್ಈಗನಗಲೆೋ್ ಹೆೋಳಿದ್ೆಂತೆ್ ್ ಪ್ೊಲ್ಲೋಸರತ್ ಮತ್ತು್ ಅವರ್ ಅವಲೆಂಬಿತ್ರತ್ ಚಿಕಿತೆಾ್ ಸಲತವನಗಿ್
ಮೋಲಧಿಕನರಿಗಳ್ ಕಚೆೋರಿಗಳಿಗೆ್ಅಲೆದನಡತವುದ್ತ್ ನಿರೆಂತ್ರವನಗಿ್ಮತೆಂದ್ತವರೆದಿದ್ತು,್್ಇದ್ರಿೆಂದ್್ಸಮಯ್
ಮತ್ತು್ಹಣ್ಅಪವಾಯವನಗತತಿುದೆ. 

್ಆಯತಷ್ನಾನ್್ ಕನಡ್ಾನೆಂತ್ೆ ್ ಆರೂೆೋಗಾ್ ಭನಗಾ್ ಯೋಜರೆ್ಗೂ್ ಆಧನರ್ ಕನಡಾ್ ಲ್ಲೆಂಕ್
ಮ್ನಡಿದ್ರೆ್ ರೂೆೋಗಿಯ್ ವೆೈದ್ಾಕಿೋಯ್ ದನಖ್ಲೆಗಳು್ ಸಹ್ ಕನಡ್ಾನಲೆಿೋ್ ಲಭ್ಾವನಗಲ್ಲದ,ೆ್ ಇದ್ರಿೆಂದ್್
ಚಿಕಿತೆಾಗೂ್ ಅನತಕೂಲವನಗಲ್ಲದ.ೆ್ ್ ಅಲಿದೆೋ,್ ಭೌತಿಕ್ ದನಖ್ಲನತಿಗಳನತನ್ ಒದ್ಗಿಸಲತ್ ಮೋಲಧಿಕನರಿಗಳ್
ಕಚೆೋರಿಗಳಿಗೆ್ಅಲದೆನಡತವ್ಅವಶಾಕತೆಯೂ್ನಿಲಿಲ್ಲದೆ. 

ಈ್ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ್ ರನಜಾದ್್ ಸನವಾಜನಿಕರ್ ರಕ್ಷಣ್ೆ ಹೊಣ್ೆ ಹೂೆತಿುರತವ್ ಪ್ೊಲ್ಲೋಸರಿಗೆ್ ಹನಗೂ್
ಅವಲೆಂಬಿತ್ರ್ ಆರೂೆೋಗಾದ್್ ಸಲತವನಗಿ್ ಹೆಲು್್ ಸನಾರ್ಾ್ ಕನಡ್ಾಗಳನತನ್ ಕೂಡಲೋೆ್ ವಿತ್ರಿಸಲತ್ ಕರಮ್
ಕೆೈಗೊಳುಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ್ಮ್ನನಾ್ಗೃಹ್ಸಚಿವರನತನ್ಒತನುಯಿಸತತೆುೋರೆ್. 
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ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ 
ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣ್ರವರತ ಕೆೋಳಿದ್ ಪರಶೆನಗ ೆಮ್ನನಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿೆಂದ್ ಉತ್ುರ ಕೂೆಡಿಸತತೆುೋರೆ್. 

 

    ಐ)  ವಿಷಯ: ಸಕನಾರದ್ ಅವಧಿ ಮತಗಿಯತತನು ಬೆಂದ್ರೂ ಇನೂನ ಬನರದ್ ಪರಿಹನರ 
           ಪರವನಹ ಸೆಂತ್ರಸುರ ಸೆಂಕಷಿ ಇದ್ ರ ಬಗೆೆ. 

 
ಶ್ರೋ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್ ಭ್ೆಂಡನರಿ (ಸಾಳಿೋಯ ಸೆಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೆೋತ್ರ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 

“ಸಕನಾರದ್ ಅವಧಿ ಮತಗಿಯತತನು ಬೆಂದ್ರೂ ಇನೂನ ಬನರದ್ ಪರಿಹನರ, ಪರವನಹ ಸೆಂತ್ರಸುರ ಸೆಂಕಷಿ”್
ಎೆಂಬ ಬಗೆೆ ದಿರ್ನೆಂಕ 21.12.2022ರ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತಿರಕೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯನಗಿರತತ್ುದೆ. 

ರನಜಾದ್ 15ರೆ್ೋ ವಿಧನನ ಸಭೆಯ ಅವಧಿ ಮತಗಿಯತತನು ಬೆಂದ್ರೂ ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಸೃಷಿಿಯನದ್ 
ಅತಿವೃಷಿು ಪರವನಹದಿೆಂದ್ ರೆ್ಲ ಕಳೆದ್ತಕೂೆೆಂಡ ಸೆಂತ್ರಸುರ ಕಷಿ ಇನೂನ ನಿೋಗಲೆೋ ಇಲಿ. 

ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ 2019ರಿೆಂದ್ 2022ರವರೆಗ ೆ 2 ಲಕ್ಷ 45 ಸನವಿರ ಮರ್ೆಗಳಿಗ ೆ ಹನನಿಯನಗಿದೆ.  
ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪತನರ್ ನಿಮ್ನಾಣ ಆರೆಂಭಿಸ್ವದ್ 92,949 ಮರ್ೆಗಳ ಪ್ೆೈಕಿ ಶೆೋಕಡ 32% ರಷತಿ ಮರ್ೆಗಳು 
ಪೂಣಾವನಗಿಲಿ. 

ಶೆೋಕಡ 60% ರಷತಿ ಮರ್ೆಗಳು ಗೂೆೋಡೆ ಬನಕಿ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಸ್ವಲತಕಿಕೂೆೆಂಡಿದೆ. 

2019ರಲ್ಲಿ ಪರವನಹದಿೆಂದ್ ಕಷಿಕೆೆ ಸ್ವಲತಕಿಕೊೆಂಡ ಸತಮ್ನರತ 15 ಸನವಿರ ಕತಟತೆಂಬಗಳು ಇನೂನ 
ಸಿೆಂತ್ ಸೂರತ ಹೂೆೆಂದಿಲಿ. 

ಕರನವಳಿ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿ ಮರಳಿನ ಕೊರತೆ ಹನಗೂ ದ್ತಪಪಟತಿ ದ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಮರಳು ಮ್ನರನಟ. 

ಆರೆಂಭ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮ್ನಡಿದ್ ಎಡವಟತಿಗಳಿೆಂದ್ ಈಗ ಹಣವಿದ್ುರೂ ಸನಮ್ನಗಿರ ಖ್ರಿೋದಿಸಲನಗದ್ ಸ್ವಾತಿ 
ಇದೆ. 
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ಉತ್ುರ ಕನನಡ, ಉಡತಪಿ ಮತ್ತು ದ್ಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವ.ಆರ್.ಜೆಡ್ ಕನರಣ ನಿೋಡಿ ಮರಳು 
ತೆಗೆಯಲತ ಹಸ್ವರತ ರ್ನಾಯಫಿೋಠ ನಿಷ್ೋೆಧ ಹೆೋರಿದ.ೆ 

ರನಜಾ ಸಕನಾರ ಸರಿಯನದ್ ಕನನೂನತ ಹೊೋರನಟ ನಡಸೆದೆೋ ಇರತವುದ್ರಿೆಂದ್ 1 ವಷಾದಿೆಂದ್ 
ನದಿಯ ಮರತಳು ಸ್ವಗತತಿುಲಿ. 

ಕನಳ ಸೆಂತಯೆಲ್ಲಿ ಮರತಳು ದ್ರ ಗಗನಕೆೆೋರಿದೆ.  ಕಟಿಡ ನಿಮ್ನಾಣ ಕೂಲ್ಲ 2 ಪಟತಿ ಹೆಚನಿಗಿದೆ.  
ಸ್ವಮೆಂರ್್, ಕಲತಿ, ವಿದ್ತಾತ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಸನಗನಟ ವೆಚಿ ದ್ತಪಪಟಿವನಗಿದೆ.  ಈ ಖ್ಚತಾಗಳ 
ಹೊರೆಯನತನ ನಿಭನಯಿಸಲನಗದೆೋ ಸೆಂತ್ರಸುರತ ಹೈೆರನಣನಗಿರತತನುರ.ೆ 

ಈ ಬಗೆೆ ಉತ್ುರಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಮ್ನನಾ ಮತಖ್ಾ ಮೆಂತಿರಯವರನತನ ಶ್ನಾವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ 
ಒತನುಯಿಸತತೆುೋರೆ್. 

ಶ್ರೋ ಆರ್.ಅಶೆ್ೋಕ (ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರತ 
ಬೆೋರ ೆ ಬೆೋರ ೆ ಇಲನಖಗೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಿ ವಿಚನರಗಳನತನ ಕೆೋಳಿದನುರೆ.  ನನನ ಇಲನಖಗೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಿ 
ವಿಚನರದ್ ಬಗೆೆ ಮ್ನಹಿತಿ ಕೂೆಡತತೆುೋರ್.ೆ   

ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ   2019ರಲ್ಲಿ 1,39,750 ಮರ್ೆಗಳ ಪ್ೆೈಕಿ ಶೆೋಕಡ 90 ರಷತಿ, 1,25,182 ಮರ್ೆಗಳ 
ದ್ತರಸ್ವು/ಪತನನಿಾಮ್ನಾಣ ಕನಯಾ ಪೂಣಾಗೂೆೆಂಡಿದ.ೆ ಒಟನಿರೆ 2019ರಿೆಂದ್ 2022ರವರೆಗ ೆ3,03,648 
ಮರ್ೆಗಳಿಗೆ ಹನನಿಯನಗಿದ್ತು ಶೆೋಕಡ 76 ರಷತಿ ಅೆಂದ್ರೆ 2,30,684 ಮರ್ೆಗಳು ದ್ತರಸ್ವು ನಿಮ್ನಾಣ 
ಕನಯಾ ಪೂಣಾಗೂೆೆಂಡಿದ.ೆ  2019ರಲ್ಲಿ ರೂ. 185 ಕೊೋಟ್ಟ ಹಣ ಕೂೆಟ್ಟಿದುೆೋವೆ, 2020ರಲ್ಲಿ ರೂ. 367 
ಕೊೋಟ್ಟ ಹಣ ಕೂೆಟ್ಟಿದೆುೋವೆ.  2020-21ರಲ್ಲಿ ರೂ. 704 ಕೊೋಟ್ಟ ಹಣ ಕೂೆಟ್ಟಿದೆುೋವೆ, 2022ರಲ್ಲಿ ರೂ. 
421 ಕೊೋಟ್ಟ ಹಣವನತನ ಕೊಟ್ಟಿದುೆೋವೆ.  ಒಟನಿರ ೆ ರೂ. 3678 ಕೂೆೋಟ್ಟ ಹಣವನತನ ಈಗನಗಲೆೋ 
ಫಲನನತಭ್ವಿಗಳಿಗೆ ಪ್ನವತಿ ಮ್ನಡಲನಗಿದ.ೆ  ಇದ್ಲಿದೆೋ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖ ೆ ಡಿಸೆೆಂಬರ್ 14ರೆ್ೋ 
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ದಿರ್ನೆಂಕದ್ೆಂದ್ತ ಮಳೆ ಹನನಿ ಹಣ ಪ್ನವತಿ ಮ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ರೂ. 707.48 ಕೊೋಟ್ಟಗಳನತನ ಬಿಡತಗಡೆ 
ಮ್ನಡಲನಗಿದ.ೆ   

ಶ್ರೋ ಮೆಂಜತರ್ನಥ ಭ್ೆಂಡನರಿ:- ರ್ನನತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪರಶೆನಯನತನ ಕೆೋಳಿಲಿ.  ಪತಿರಕಯೆಲ್ಲಿ ಬೆಂದಿುದ್ುನತನ 
ಹೆೋಳಿದೆುೋರ್.ೆ 

ಶ್ರೋ ಆರ್.ಅಶೆ್ೋಕ:- ಪತಿರಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದ್ ವಿಷಯಕೆೆಯ್ಕೋ ಉತ್ುರ ಕೂೆಟ್ಟಿದೆುೋರೆ್.   

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ 
ಸದ್ಸಾರತ ಶ್ನಾವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ಅರೆ್ೋಕ ವಿಚನರಗಳ ಬಗೆೆ ಕೆೋಳಿದನುರ.ೆ  ಮ್ನನಾ ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ ಅವರ 
ಇಲನಖಗೆ ೆಸೆಂಬೆಂಧಪಟಿೆಂತೆ ಉತ್ುರ ಕೊಟ್ಟಿದನುರೆ.  ಇತ್ರ ಬೆೋರ ೆವಿಷಯಗಳಿಗ ೆಸೆಂಬೆಂಧಪಟಿೆಂತ ೆಬೆೋರ ೆ
ಇಲನಖಗೆಳಿೆಂದ್ ಸೂಕು ಮ್ನಹಿತಿಗಳನತನ ಸೆಂಗರಹಿಸ್ವ ಮ್ನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳಿೆಂದ್ ಉತ್ುರ ಕೂೆಡಿಸತತೆುೋರ್ೆ.   

 

೫. ವರದಿಗಳರ್ೊನಪಿಪಸತವುದ್ತ 

(ಅ) ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ಕೆ.ಪ್ನರಣೆೋಶ ್(ಸಾಳಿೋಯ ಸೆಂಸಾೆಗಳ ಕ್ೆೋತ್ರ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಕರ್ನಾಟಕ 
ವಿಧನನಪರಿಷತಿುನ ಅಜಿಾಗಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧಾಕ್ಷರ್ನದ್ ರ್ನನತ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ 
ಕನಯಾವಿಧನನ ಹನಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮ 215ರ ರಿೋತ್ಾ ಅಜಿಾ ಸಮಿತಿಯ 29ರೆ್ೋ ವರದಿಯನತನ 
ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆುೋರೆ್. 

(ಆ)   ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ ್ ಬನಬಣಣ ಹತಕೆೆೋರಿ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೋತ್ರ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ 
ಮೆಂಡಲದ್ 2021-22ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಒಟತಿ 31 ಸಭೆಗಳನತನ ನಡಸೆ್ವ 166 ಅಧಿಸೂಚರೆ್ಗಳನತನ ಕತರಿತ್ತ 
ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸ್ವ 10 ಇಲನಖಗೆಳಿಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಿೆಂತೆ ಸಲಹ-ೆಸೂಚರೆ್, ಅಭಿಪ್ನರಯ ಮತ್ತು ಶ್ಫನರಸತಾಗಳನತನ 
ಒಳಗೊೆಂಡತ ಸಮಿತಿಯತ 52ರೆ್ೋ ವರದಿಯನತನ ಸ್ವದ್ಿಪಡಿಸ್ವ ಅಧಿೋನ ಶನಸನ ರಚರ್ನ ಸಮಿತಿಯ 
ಸದ್ಸಾರ್ನದ್ ರ್ನನತ ಸದ್ನದ್ ಮತೆಂದ ೆಮೆಂಡಿಸತತಿುದುೆೋರೆ್. 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ವರದಿಗಳರೆ್ೂನಪಿಪಸಲನಯಿತ್ತ. 

೬. ಚತರ್ನವಣನ ಪರಸನುವ 

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಮ್ನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಹನಗೂ ಸಮ್ನಜ ಕಲನಾಣ ಮತ್ತು 
ಹಿೆಂದ್ತಳಿದ್ ವಗಾಗಳ ಕಲನಾಣ ಸಚಿವರತ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ 
ಮೆಂಡಲಗಳ ಜೆಂಟ್ಟ ಸಮಿತಿಗಳು ಹನಗೂ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸನಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳ ಅವಧಿಯತ 
5.1.2023ಕೆೆ ಮತಕನುಯಗೊಳುುತಿುದ್ತು, 2023ರ ವಿಧನನ ಸಭೆಯ ಸನವಾತಿರಕ ಚತರ್ನವಣೆಯ ನೆಂತ್ರ 
ಸಮಿತಿಗಳ ಪತನರ್ ರಚರೆ್ ಮ್ನಡತವ ಪರಸನುವವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದುೆೋರೆ್. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಮ್ನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಮೆಂಡಿಸ್ವದ್ ಪರಸನುವರೆ್ಗೆ ಸದ್ನದ್ ಸಹಮತಿ ಇದೆ 
ಎೆಂದ್ತ ಭನವಿಸತತೆುೋರ್ೆ. 

ಪರಸನುವ ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸಲಪಟ್ಟಿತ್ತ ಹನಗೂ ಸದ್ನದ್ ಅನತಮೊೋದ್ರ್ೆ ದೊರೆಯಿತ್ತ 

         (ಮತೆಂದ್ತ . . .) 

(1106) 21-12-2022 5.40 ಡಿಎಸ್-ಜಿಆರ 

ಶ್ರೋ ಕ.ೆಎ.ತಿಪ್ಪೆೋಸನಿಮಿ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ನಿಯಮ ೫೯ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನತನ 
ಮೆಂಡರೆ್ ಮ್ನಡಿದೆುೋವೆ.  ಮ್ನನಾ ಸೂರಜ್ ರೋೆವಣಣನವರತ ಮೆಂಡರೆ್ ಮ್ನಡತತನುರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅವಕನಶ 
ಮ್ನಡಿಕೊಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಕೆೋಳಿಕೊಳುುತಿುದೆುೋರ್.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಎರಡತ ಪರಸನುವರೆ್ ಬೆಂದಿವ.ೆ  ಈ ದಿನ ಜೆ.ಡಿ.,(ಎಸ್) ಪಕ್ಷದ್ 
ಸದ್ಸಾರಿೆಂದ್ ಹನಗೂ ಮ್ನನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರಿೆಂದ್ ಹನಗೂ ಇತ್ರ ೆ ಸದ್ಸಾರಿೆಂದ್ ಎರಡತ 
ನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ ಪರಸನುವಗಳನತನ ಸ್ವಿೋಕರಿಸಲನಗಿದೆ.  ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜೆ.ಡಿ.,(ಎಸ್) ಪಕ್ಷದ್ ಸದ್ಸಾರತ ಬೆಳಿಗೆೆ 
೯.೧೦ ಗೆಂಟೆಗ ೆಸೂಚರೆ್ಯನತನ ನಿೋಡಿರತತನುರ.ೆ  ಅದೆೋ ರಿೋತಿ ಕನೆಂಗೆರಸ್ ಪಕ್ಷದ್ವರತ ಬಳೆಿಗೆೆ ೯.೪೭ ಗೆಂಟೆಗ ೆ
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ಸೂಚರೆ್ಯನತನ ನಿೋಡಿರತತನುರೆ. ನಿಯಮಗಳನಿಯ ದಿನಕೆೆ ಒೆಂದ್ತ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ ಮ್ನತ್ರ 
ಸ್ವಿೋಕರಿಸಲನಗತವುದ್ತ.  ಹನಗನಗಿ ಜೆ.ಡಿ.,(ಎಸ್) ಪಕ್ಷದ್ ಶ್ರೋ ಕ.ೆಎ.ತಿಪ್ಪೆೋಸನಿಮಿ ಹನಗೂ ಇತ್ರರತ 
ನಿೋಡಿರತವ ಬೆೆಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಪ್ನಲ್ಲಕ ೆಖನಸಗಿ ಸೆಂಸೆಾಯನದ್ ಚಿಲತಮ ಸೆಂಸೆಾಯವರತ ಮತ್ದನರರ 
ವೆೈಯಕಿುಕ ಮ್ನಹಿತಿಯನತನ ಅಕರಮವನಗಿ ಕಲೆ ಹನಕಿರತವ ಕತರಿತ್ತ ನಿೋಡಿರತವ ಸೂಚರೆ್ಯ ಬಗೆೆ ಪರಸನುಪ 
ಮ್ನಡತವುದ್ತ.  

೭. ನಿಯಮ ೫೯ರ ಮೋರೆಗ ೆನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ ಮೆಂಡಿಸಲತ ಅನತಮತಿ ಕೊೋರಿ ಪರಸನುವ 

ವಿಷಯ: ಬೆೆಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಪ್ನಲ್ಲಕ ೆಖನಸಗಿ ಸೆಂಸಾೆಯನದ್  
 “ಚಿಲತಮ” ಸೆಂಸೆಾಯವರತ ಮತ್ದನರರ ವೆೈಯಕಿುಕ ಮ್ನಹಿತಿಯನತನ  
 ಅಕರಮವನಗಿ ಕಲೆ ಹನಕಿರತವ ಕತರಿತ್ತ. 

------- 
 ಶ್ರೋ ಸೂರಜ್ ರೋೆವಣಣ (ಸಾಳಿೋಯ ಸೆಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೆೋತ್ರ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಈ ವಿಷಯ 
ನಮಾ ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಹನಗೂ ಮ್ನಧಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚಚೆಾಯನಗತತಿುರತವ ವಿವನದನತ್ಾಕ ವಿಷಯವನಗಿದೆ.  
ನಮಾ ಬೆೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ್ ೨೮ ವಿಧನನ ಸಭನ ಕ್ೆೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ದನರರ ರೆ್ೂೋೆಂದ್ಣಿ ಹನಗೂ 
ಮತ್ದನನದ್ ಬಗೆೆ ಮತ್ದನರರಿಗ ೆ ಜನಗೃತಿ ಹನಗೂ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸತವ ಬಗೆೆ ಖನಸಗಿ ಸೆಂಸೆಾ, ಚಿಲತಮ 
ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಹನಗೂ ಸನೆಂಸೃತಿಕ ಸೆಂಸೆಾಯನತನ ಬೃಹತ್ ಬೆೆಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಪ್ನಲ್ಲಕ ೆ ವತಿಯಿೆಂದ್ 
ರೆ್ೋಮಿಸಲನಗಿತ್ತು.  ಈ ಸೆಂಸೆಾ ಮತ್ದನರರಲ್ಲಿ ಜನಗೃತಿ ಮತ್ತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸತವ ಬದ್ಲತ ಮತ್ದನರರ 
ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷೆರಣೆಗ ೆ ತೂೆಡಗಿಸ್ವಕೂೆೆಂಡತ, ಮತ್ಪಟ್ಟಿಯಿೆಂದ್ ಮತ್ದನರರನತನ ಕೆೈಬಿಡತವುದ್ತ ಹನಗೂ 
ಸೋೆರಿಸತವುದ್ತ ಅೆಂದ್ರೆ ಫನರೆಂ ನೆಂಬರ್ ೬ ಮತ್ತು ೭ಕೆೆ ಸಹಿಯನತನ ಹನಕಿಸ್ವಕೂೆಳುುವ ಮೂಲಕ ಹನಗೂ 
ಇನತನ ಹೆಚಿಿನ ಅಕರಮ ಕನಯಾಗಳಿಗೆ ತೂೆಡಗಿಸ್ವಕೂೆೆಂಡಿದೆ.  ಅಲಿದೋೆ ಮರೆ್-ಮರ್ೆಗೆ ಭೆೋಟ್ಟ ನಿೋಡಿ 
ಮತ್ದನರರ ವೆೈಯಕಿುಕ ಮ್ನಹಿತಿಯನದ್ ಮತ್ದನರರ ಆಧನರ್ ಕನಡ್ಾ, ಮತ್ದನರರ ಗತರತತಿನ ಚಿೋಟ್ಟ, 
ಮೊಬೆೈಲ್ ಸೆಂಖೆಾ, ಇ-ಮೋಲ್ ಐಡಿ ಹನಗೂ ವಿದನಾಹಾತೆ ಮತೆಂತನದ್ ಮ್ನಹಿತಿಗಳನತನ ಅಕರಮವನಗಿ ಕಲ ೆ
ಹನಕಿದ.ೆ  ಈ ಕೃತ್ಾಕೆೆ ಪೂರಕವನಗಿ ಬೃಹತ್ ಬೆೆಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಪ್ನಲ್ಲಕ ೆಈ ಸೆಂಸೆಾಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ 
ಮ್ನಡತವವರನತನ ಬನಿಕ್ ಮಟಿದ್ ಅಧಿಕನರಿಯ್ಕೆಂದ್ತ ಗತರತತಿನ ಚಿೋಟ್ಟ ನಿೋಡಿದ.ೆ ಈ ವಿಷಯವನತನ 
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ಗೆಂಭಿೋರವನಗಿ ಉನನತ್ ಮಟಿದ್ಲ್ಲಿ ಚಚಾೆ ಮ್ನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ನಿಮಾಲಿರನತನ ಒತನುಯಿಸತತೆುೋರೆ್.  ಇದ್ತ ನಮಾ 
ಹನಸನ ಜಿಲೆಿ, ಹತಬಬಳಿು-ಧನರವನಡ ಆಗಬಹತದ್ತ, ರನಜಾದ್ ಎಲೆಿಡಯೊ ಇದೂೆೆಂದ್ತ ದೊಡಡ ಗೆಂಭಿೋರವನದ್ 
ಹಗರಣವೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಲ್ಲಕೆೆ ಬಯಸತತೆುೋರೆ್.  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈ ವಿಷಯವನತನ ರ್ನಳೆಗೆ ಚಚೆಾಗೆ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳೊುೋಣ.  ನಿಯಮವನತನ 
ಹೆೋಳುತುೆೋರೆ್,  ರ್ನಳೆಯ ದಿವಸ ಅಜೆೆಂಡನದ್ಲ್ಲಿ ಬರತತ್ುದೆ.  

 ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ ್ (ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಬಹಳ 
ಗೆಂಭಿೋರವನದ್ ವಿಷಯವನತನ ಪರಸನುಪ ಮ್ನಡಿದನುರೆ. ಇದ್ನತನ ಯನವ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಚೆಾಗ ೆ
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಲನಗತವುದ್ತ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ರ,ೆ ಅದ್ರ ಮೋಲೆ ರ್ನವಲೆಿರೂ ತ್ಯನರನಗಬೆೋಕಲಿ.  ಏಕೆೆಂದ್ರ ೆ
ಇದ್ತ ಸೆಂಪೂಣಾವನಗಿ ಪರಜನಪರಭ್ತತ್ಿವರೆ್ನೋ ಬತಡಮೋಲತ ಮ್ನಡತ್ಕೆೆಂಥನದ್ತು.  ಮೊದ್ಲತ ಎೆಂ.ಎಲ್.ಎ., 
ಗಳನತನ ಕಳುತ್ನ ಮ್ನಡತತಿುದ್ುರತ, ಈಗ ಮತ್ದನರರ ಪಟ್ಟಿಯನತನ ಕಳುತ್ನ ಮ್ನಡತತಿುದನುರ.ೆ  

 ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಮೊದ್ಲತ 
ಈ ವಿಚನರ ಚಚೆಾಗೆ ಬರಲ್ಲ.  ಏಕೆೆಂದ್ರ ೆ ಚಚೆಾಗೆ ಮೊದ್ಲತ ಆರೂೆೋಪ ಮ್ನಡತವುದ್ತ ಬೆೋಡ. 
ಚಚೆಾಯನಗಬೆೋಕನದ್ ವಿಷಯವನತನ ಮೆಂಡರೆ್ ಮ್ನಡಲ್ಲ. ಅವರತ ಮನಸ್ವಾಗೆ ಬೆಂದ್ ಹನಗೆ ಆರೂೆೋಪ 
ಮ್ನಡತವುದ್ತ ಬೆೋಡ.                     (ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಒಬಬರತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿ. ಇಲಿದಿದ್ುರ ೆಯನವುದ್ೂ ಕಡತ್ಕೆೆ ಹೂೆೋಗತವುದಿಲಿ.  

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಈ ಚಚೆಾಗೆ ಸಕನಾರ ಸ್ವದ್ಿವಿದ.ೆ 
ನಿೋವೆೋನತ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕನಶ ಮ್ನಡಿಕೂೆಡತತಿುೋರೂೆೋ ಅದ್ರ ಚಚೆಾಗೆ ಸಕನಾರ ಸ್ವದ್ಿವಿದ.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರ,ೆ ನಿಮಾ ಸದ್ಸಾರಿಗೆ ಸಿಲಪ 
ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳುಲತ ಹೆೋಳಿ.  
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ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಮೊದ್ಲತ ನಿೋವು ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ್ 
ಸದ್ಸಾರನತನ ಕೂರಿಸ್ವ.  ಅವರತ ಎದ್ತು ನಿೆಂತ್ರೆ ಇವರತ ಸತಮಾನಿರತತನುರಯೆ್ಕೋ?  

ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಎಲ ್.ಭೊೋಜೆೋಗೌಡ:- ಈ ವಿಷಯವನತನ ಚಚೆಾಗೆ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳುುತೆುೋವೆೆಂದ್ತ 
ಹೆೋಳಿದ್ುಕನೆಗಿ ಧನಾವನದ್ಗಳು. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ಹೆೋಳುತುೆೋರೆ್, ದ್ಯಮ್ನಡಿ ಒೆಂದ್ತ ನಿಮಿಷ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿು.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಇದ್ತ ಆರೂೆೋಪ ಮ್ನಡತವೆಂಥ ಪರಶೆನ ಅಲಿ. 
೨-೩ ಐ.ಎ.ಎಸ್., ಆಫಿೋಸರ್ಗಳು ಅಮ್ನನತ್ತುಗೂೆೆಂಡಿದನುರೆ. ರ್ನವು ಅಥವನ ನಿೋವು ಅಮ್ನನತ್ತು 
ಮ್ನಡಿರತವುದ್ಲಿ.  ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಮ್ನನತ್ತು ಮ್ನಡಿರತವೆಂಥನದ್ತು. ಆಪ್ನದ್ರೆ್ ಮ್ನಡತವುದ್ತ 
ಬೆೋಡವೆೆಂದ್ರೆ, ಒೆಂದ್ತ ಕಡ ೆ ಎೆಂ.ಎಲ್.ಎ., ಗಳನತನ ಕಳುತ್ನ ಮ್ನಡತತನುರೆ.  ಇಲ್ಲಿ ರ್ೋಟರ್ ಐಡೆೆಂಟ್ಟಟ್ಟ 
ಯನತನ ಕಳುತ್ನ ಮ್ನಡಿದ್ರೆ ಸತಮಾನಿರತವುದ್ಕನೆಗತತ್ುದೆಯ್ಕೋ? ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಇದೂೆೆಂದ್ತ ಗೆಂಭಿೋರವನದ್ೆಂಥ 
ವಿಚನರವನಗಿದೆ. 

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ರ್ನನತ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಅದ್ರೆ್ನೋ 
ಹೆೋಳಿದೆ.  ಅವರತ ಆರೂೆೋಪವನತನ ಮ್ನಡತವನಗ ನಿಮಾ ಅನತಮತಿ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಚಚೆಾಯ ಮೂಲಕ 
ಮ್ನಡಲ್ಲ.  ಸಕನಾರ ಉತ್ುರವನತನ ಕೂೆಡಲತ ತ್ಯನರಿದ.ೆ  ಯನಯನಾರತ ಕದಿುದನುರ ೆ ಎೆಂದ್ತ ಚಚೆಾ 
ಮ್ನಡೂೆೋಣ.                             (ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ದ್ಯಮ್ನಡಿ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿು, ನಿಮಾ ರ್ನಯಕರತ ಎದ್ತು ನಿೆಂತ್ತ 
ಮ್ನತ್ರ್ನಡತತಿುದನುರ,ೆ ನಿಮಗೆೋನತ ಅನಿನಸತವುದಿಲಿವೋೆ? ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿು. 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ನನನ ಮ್ನತ್ತಗಳನತನ ಮತಗಿಸ್ವದ್ ನೆಂತ್ರ 
ಮ್ನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿದ್ರೆ ರ್ನನತ ಕೆೋಳುತೆುೋರ್ೆ. 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಯನರಿಗೂ ತನಳಾೆ ಇಲಿ, ರ್ನರೆ್ೋನತ ಮ್ನಡಲ್ಲ? ಕತಳಿತ್ತಕೊಳಿು.  ನಿೋವು 
ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಉಳಿದ್ವರತ ಸತಮಾರ್ೆ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳುಬೆೋಕತ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ ್:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಉಳಿದ್ವರತ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳುುತನುರೆ.  ಆದ್ರೆ 
ಮ್ನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಎದನುಗ ಅವರತ ಸಹ ಎದ್ತು ನಿಲತಿತನುರೆ. ರ್ನನತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿದ್ ನೆಂತ್ರ ಅವರತ 
ಮ್ನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ, ರ್ನನತ ಹೆೋಳುತೆುೋರ್ೆ, ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ ್:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಅವರ ಭ್ವಿಷಾದ್ 
ವಿಚನರವನತನ ಚಿೆಂತ್ರ್ೆ ಮ್ನಡಿ ಮತೆಂದ ೆಪರಜನಪರಭ್ತತ್ಿ ಇರತತ್ುದೆಯೋ ಇಲಿರ್ೋ ಎೆಂದ್ತ ಈ ವಿಚನರವನತನ 
ಚಚೆಾಗ ೆ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಬೆಂದಿದನುರ.ೆ ಐ.ಎ.ಎಸ್., ಆಫಿೋಸರ್ಗಳು ಅಮ್ನನತ್ತುಗೊೆಂಡಿರತವೆಂಥ 
ಗೆಂಭಿೋರವನದ್ ವಿಚನರ ಇದ್ತ.  ಏಕೆೆಂದ್ರ ೆಇನತನ ಎರಡತ ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಚತರ್ನವಣೆಗ ೆಹೂೆೋಗತತುೆೋವೆ. 
ಅದ್ರ ಮೊದ್ಲತ ಚಚೆಾಯನಗಬೆೋಕೆೆಂದ್ರೆ ರ್ನಳೆ ಸದ್ನದ್ ಎಲನಿ ಕಲನಪಗಳನತನ ಸಾಗಿತ್ಗೊಳಿಸ್ವ ಮ್ನನಾ 
ಸದ್ಸಾರತ ಪರಸನುಪ ಮ್ನಡಿದ್ ವಿಚನರವನತನ ಚಚಾೆಗೆ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳುಬೆೋಕತ.  ದ್ಯವಿಟತಿ ತನವು 
ಆಶನಿಸರೆ್ಯನತನ ಕೊಡಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈ ವಿಷಯವನತನ ರ್ನಳ ೆ ನಿಯಮ ೬೮ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಚೆಾಗ ೆ
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಲನಗತವುದ್ತ.  

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೆ, ನಿಯಮದ್ ಪರಕನರ ಮೊದ್ಲತ 
ಪರಶೆ್ನೋತ್ುರವನಗತತ್ುದೆ.  

ಶ್ರೋ ಟ್ಟ.ಎ.ಶರವಣ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಇದ್ನತನ ನಿಯಮ ೫೯ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಚಾೆಗ ೆ
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳಿು.  



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷ ತ್ತು                    21-12-2022                                     181 
ತಿದ್ ತುಪಡಿಯನಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy/ರ್ನಾಯಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಪತಿರಕನ ಪರಕಟಣೆಗನಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ತ 
 
 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಅದ್ನತನ ರ್ನನತ ಹೆೋಳಬೆೋಕೂೆೋ, ತನವು ಹೆೋಳಬೆೋಕೂೆೋ? ರ್ನನತ ಹೆೋಳಿದ್ುನತನ 
ಕೆೋಳುತಿುೋರೂೆೋ, ನಿೋವು ಹೋೆಳುವುದ್ನತನ ರ್ನನತ ಕೆೋಳಬೆೋಕೊೋ.  ರ್ನಳೆಯ ದಿವಸ ಈ ವಿಷಯವನತನ 
ಯನವ ನಿಯಮದ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಚಾೆಗೆ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಲನಗತವುದ್ತ ಎೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಹೆೋಳಿದುೆೋರೆ್.  

ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಎಲ ್.ಭೊೋಜೋೆಗೌಡ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿವಯರ,ೆ ರ್ನವು ನಿಯಮ ೫೯ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ರೆ್ೂೋಟ್ಟಸ್ ಕೂೆಟ್ಟಿದೆುೋವೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅದ್ನತನ ನಿಯಮ ೬೮ಕೆೆ ಪರಿವತ್ಾರೆ್ ಮ್ನಡಿದೆುೋರ್.ೆ ನಿಯಮ ೬೮ರ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಚಿಾಸ್ವ. 

ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಎಲ ್.ಭೊೋಜೋೆಗೌಡ:- ತೂೆೆಂದ್ರೆ ಏನಿದ?ೆ  

ಶ್ರೋ ಟ್ಟ.ಎ.ಶರವಣ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಇದ್ನತನ ನಿಯಮ ೫೯ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಚಾೆಗ ೆ
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಲತ ಅವಕನಶ ಮ್ನಡಿಕೊಡಿ.  

ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಎಲ ್.ಭೊೋಜೋೆಗೌಡ:- ನಮಾ ಮನವಿ ಏನಿದ,ೆ ಅದ್ತ ಬಹಳ ಸಪಷಿವನಗಿದ.ೆ  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ ್:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಇದ್ತ ಪರಜನಪರಭ್ತತ್ಿದ್ ಸೆಂವಿಧನನದ್ 
ಸವನಲತ. ತನವು ಈ ಪಿೋಠದ್ಲ್ಲಿದ್ತುಕೊೆಂಡತ ಸೆಂವಿಧನನವನತನ ರಕ್ಷಣ ೆ ಮ್ನಡಲ್ಲಲಿವೆೆಂದ್ರೆ, ಈ 
ವಾವಸೆಾಯನತನ ರಕ್ಷಣೆ ಮ್ನಡಲ್ಲಲಿವೆೆಂದ್ರೆ ಇರ್ನಾರತ ಮ್ನಡತತನುರ?ೆ ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ದ್ಯವಿಟತಿ ಎಲನಿ 
ಕನಯಾಕಲನಪಗಳನತನ ಸಾಗಿತ್ಗೊಳಿಸ್ವ ಇದ್ನತನ ನಿಯಮ ೫೯ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಚಾೆಗೆ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳಿು. ಇನತನ 
ಎರಡತ ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಚತರ್ನವಣ ೆಇದೆ.  

ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಎಲ ್.ಭೊೋಜೆೋಗೌಡ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೆ, ಮೊದ್ಲರೆ್ಯದನಗಿ ಎಲಿರ ಪರವನಗಿ 
ತ್ಮಗೆ ಧನಾವನದ್ಗಳನತನ ಹೆೋಳಲ್ಲಕೆೆ ಇಷಿಪಡತತೆುೋರ್.ೆ ರ್ನವು ಕೂೆಟಿ ನಿಯಮವನತನ ಓದಿದ್ 
ಮರತಗಳಿಗಯೆಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ತನವು ಸ್ವಿೋಕನರ ಮ್ನಡಿ ರ್ನಳ ೆಈ ವಿಚನರವನತನ ಚಚೆಾಗ ೆತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುುತೆುೋವೆೆಂದ್ತ 
ಹೆೋಳಿದ್ುನತನ ರ್ನವು ಸನಿಗತ್ ಮ್ನಡತತೆುೋವ.ೆ  ಅವಕನಶ ಮ್ನಡಿಕೊಡತವುದನಗಿ ಹೆೋಳಿದಿುೋರಿ.  ಅದ್ಕೆೆ ನಮಾ 
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ಎಲನಿ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ಸದ್ಸಾರ ಪರವನಗಿ ಹೃದ್ ಯಪೂವಾಕವನದ್ ಧನಾವನದ್ಗಳು. ಈಗ ರ್ನವು 
ನಿಯಮ ೫೯ ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚನರವನತನ ಚಚಾೆಗೆ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳಿು ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದೆುೋವೆ.  This is 
very simple. ಆಗಲೋೆ ನಿೋವು ಅವಕನಶಕನೆಗಿ ಧನಾವನದ್ಗಳು ಎೆಂದಿದ್ುಕೆೆ, ಹನಗೆ ಹೆೋಳಬೆೋಡಿ, it is 
your right, it is a matter of right ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿ, ಇದ್ತ ಸೆಂವಿಧನನ ಬದ್ಿವನದ್ ಹಕತೆ ಎೆಂದ್ತ 
ತನವು ನಮಗೆ ಪ್ನಠವನತನ ಮ್ನಡಿದಿುೋರಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸೆಂವಿಧನನಬದ್ಿವನದ್ ಹಕತೆ ಎೆಂದ್ತ ಒಪಿಪಕೂೆೆಂಡಿದಿುೋರಿ.  

ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಎಲ ್.ಭೊೋಜೋೆಗೌಡ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೆ, ಸೆಂವಿಧನನಬದ್ಿವನದ್ ಹಕೆನತನ 
ಎಲೊಿೋ ಒೆಂದ್ತ ಕಡೆ ಮೊಟಕತ ಮ್ನಡಿದ್ ಹನಗನಗತತ್ುದ.ೆ ದ್ಯಮ್ನಡಿ ಕೆೈ ಮತಗಿದ್ ಪ್ನರಥಾರ್ ೆ
ಮ್ನಡತತೆುೋರ್.ೆ  ನಿಯಮ ೫೯ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚನರವನತನ ಚಚೆಾ ಮ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ಮ್ನಡಿಕೂೆಟಿರೆ 
ರ್ನವು ಚಚೆಾ ಮ್ನಡತತೆುೋವೆ. It is a national issue.  National issue ಆಗಿದ.ೆ ಒಬಬ ಜಿಲನಿ 
ಕಲೆಕಿರ್ ಅಮ್ನನತ್ತುಗೂೆೆಂಡಿದನುರೆ.  ಅದ್ರ ನೆಂತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನಲೆೆೈದ್ತ ಜನ ಅಧಿಕನರಿಗಳು 
ಅಮ್ನನತ್ತುಗೊೆಂಡಿದನುರೆ.  ಇದ್ರಲ್ಲಿ High Court  interfere ಆಗಿದನುರ,ೆ Election 
Commission  interfere ಆಗಿದನುರ.ೆ  ಇೆಂತ್ಹ ಗೆಂಭಿೋರವನದ್ ವಿಚನರವನತನ ರ್ನವು ಎಲನಿ 
ವಿಚನರಗಳನತನ ಬದಿಗೊತಿು  ಚಚೆಾಗೆ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುುವುದ್ತ ಸೂಕುವನಗಿದೆ ಹನಗೂ ಸಮಯೋಚಿತ್ವನಗಿದೆ.  
ಹನಗನಗಿ ರ್ನಳೆಯ ದಿವಸ ನಿಯಮ ೫೯ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚನರವನತನ ಚಚೆಾ ಮ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ 
ಮ್ನಡಿಕೊಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಮತೊುಮಾ ವಿನೆಂತಿ ಮ್ನಡತತೆುೋರ್ೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈ ವಿಚನರದ್ ಬಗೆೆ ರ್ನಳಯೆ ದಿವಸ ನಿಯಮ ೬೮ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಚೆಾಗೆ 
ಅವಕನಶವನತನ ಮ್ನಡಿಕೊಡತತೆುೋರ್ೆ.  ಸದ್ನವನತನ ರ್ನಳ ೆ ಬೆಳಿಗೆೆ ೧೧.೦೦ ಗೆಂಟೆಯವರವೆಿಗೂ 
ಮತೆಂದ್ೂಡಲನಗಿದೆ.  

 (ಸದ್ನವು ಸೆಂಜೆ ೫ ಗೆಂಟ ೆ೪೮ ನಿಮಿಷಗಳಿಗೆ ಮತಕನುಯಗೊೆಂಡತ ಪತನಃ ದಿರ್ನೆಂಕ       
೨೨ರ್ೆೋ ಡಿಸೆೆಂಬರ ್ ಮ್ನಹೆ ೨೦೨೨ರ ಗತರತವನರದ್ೆಂದ್ತ ಬೆಳಿಗೆೆ ೧೧.೦೦ ಗೆಂಟೆಗೆ ಸೆೋರಲತ ನಿಶಿಯಿಸ್ವತ್ತ) 
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