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 ಕರ್ಾಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ದು 
ನೂರ ನಲವತ್ುೆಂಟರ್್ಯ ಅಧಿವ್ೇಶನ 

 
2೭ರ್್ೇ ಡಿಸೆ್ಂಬರ್ 2022  

ಮೆಂಗಳವಾರ 
 
 

ವಿಷಯಾನದಕರಮಣಿಕ್ (Index) 

 
 

01. ಪರಕಟಣ ್
 ಕರ್ಾಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭ್ಯದ “ಕರ್ಾಾಟಕ ಅನದಸೂಚಿತ್ ಜಾತಿಗಳು ಮತ್ದು ಅನದಸೂಚಿತ್ 
ಪೆಂಗಡಗಳು (ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೆಂಸ್ೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾೆನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ದು ರಾಜಾಾಧಿೇನ ಸ್ೇವ್ಗಳಲ್ಲಿನ ರ್್ೇಮಕಾತಿ 
ಅಥವಾ ಹದದ್್ುಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಸಲಾತಿ) ವಿಧ್ೇಯಕ, ೨೦೨೨”್ನದು ಅೆಂಗೇಕರಿಸಿದ್ದು, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿುನ 
ಸಹಮತಿಗ ್ಕಳುಹಿಸಿರದವ ಬಗ್ೆ. 
   
02. ಪರಶ್್ುೇತ್ುರಗಳು  

ಅ) ಚದಕ್ೆ ಗದರದತಿನ ಪರಶ್ುಗಳಿಗ್ ಮೌಖಿಕವಾಗ ನೇಡಲಾದ್ ಉತ್ುರಗಳು 

926 – ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖಯ್ ಪದರಸಭ್ಯೆಂದ್ ಟ್ೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಗ್ೆ 
 - ಶ್ರೇ ಸೂರಜ್ ರೇ್ವಣ್ಣ 
 - ಶ್ರೇ ಎನ್.ರ್ಾಗರಾಜ್(ಎೆಂ.ಟಿ.ಬಿ.)(ಪೌರಾಡಳಿತ್ ಮತ್ದು ಸಣ್ಣ ಕೈ್ಗಾರಿಕಗ್ಳು  
        ಹಾಗೂ ಸಾವಾಜನಕ ಉದ್ಧುಮೆಗಳ ಸಚಿವರದ) 
೯೪೫ – ಬಿಜಿಎೆಂಎಲ್ ಸೆಂಸ್ೆಯ ಬಳಕ್ ಮಾಡದ್ 967 ಎಕರ್ ಜಾಗದ್ಲ್ಲಿ ಕ್ೈಗಾರಿಕಾ ಟೌನ್ 
       ಶ್ಪ್ ನಮಾಾಣ್ ಮಾಡದವ ಬಗ್ೆ 

- ಶ್ರೇ ಗೂ್ೇವಿೆಂದ್ರಾಜದ 
- ಡಾ.ಮದರದಗೇ್ಶ್ ಆರ್.ನರಾಣಿ(ಬೃಹತ್ ಮತ್ದು ಮಧ್ಾಮ ಕ್ೈಗಾರಿಕ್ ಸಚಿವರದ) 
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೯೫೪ – ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಯಶಸಿಿನ ಯೇಜರ್್ಯನದು ಜಾರಿಗ್ ತ್ರದತಿುರದವ ಬಗ್ೆ 
- ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್.ಮೆಂಜದರ್ಾಥ್ 
- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೂ್ೇಮಶೇ್ಖರ್(ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರದ) 

೧೦೩೨ – ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿರದವ ರ್್ೇಕಾರರ ಸಮಸ್ಾಗಳು ಮತ್ದು ಸಕಾಾರದ್ಧೆಂದ್ ಅವರಿಗ್ ಇರದವ  
       ಸೌಲಭ್ಾಗಳ ಕದರಿತ್ದ 

- ಶ್ರೇ ಚನುರಾಜ್ ಬಸವರಾಜ್ ಹಟಿಿಹೂ್ಳಿ 
- ಶ್ರೇ ಶೆಂಕರ ಬ ಪಾಟಿೇಲ ಮದರ್್ೇನಕೂ್ಪಪ(ಕ್ೈಮಗೆ ಮತ್ದು ಜವಳಿ, ಸಕೆರ್ ಹಾಗೂ 

ಕಬದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರದ) 
೧೦೧೨ – ಬ್ಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸಕೆರ್ ಆಯದಕಾುಲಯದ್ ಸಾೆಪರ್ ್

- ಶ್ರೇ ಟಿ.ಎ.ಶರವಣ್ 
- ಶ್ರೇ ಶೆಂಕರ ಬ ಪಾಟಿೇಲ ಮದರ್್ೇನಕೂ್ಪಪ(ಕ್ೈಮಗೆ ಮತ್ದು ಜವಳಿ, ಸಕೆರ್ ಹಾಗೂ 

ಕಬದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರದ) 
೯೭೬ – ವಿಜಯಪದರ ಜಿಲ್ಿಯ ನಡಗದೆಂದ್ಧ ಪಟಿಣ್ ಪೆಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿಯ ಅವಾವಹಾರಗಳ   
       ಕದರಿತ್ದ 

- ಶ್ರೇ ಸದನಲ್ಗೌಡ ಪಾಟಿೇಲ್ 
- ಶ್ರೇ ಎನ್.ರ್ಾಗರಾಜ್(ಎೆಂ.ಟಿ.ಬಿ.)(ಪೌರಾಡಳಿತ್ ಮತ್ದು ಸಣ್ಣ ಕ್ೈಗಾರಿಕ್ಗಳು  
   ಹಾಗೂ ಸಾವಾಜನಕ ಉದ್ಧುಮೆಗಳ ಸಚಿವರದ) 

 ೯೯೯ – ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಮಕೆಳ ಹಕದೆಗಳ ಉಲಿೆಂಘರ್್ಯಾಗದತಿುರದವ ಬಗ್ೆ 
- ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್ 
- ಶ್ರೇ ಆಚಾರ್ ಹಾಲಪಪ ಬಸಪಪ(ಗಣಿ ಮತ್ದು ಭ್ೂ ವಿಜ್ಞಾನ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ದು ಮಕೆಳ 

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ವಿಕಲಚ್ೇತ್ನರ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ರ್ಾಗರಿಕರ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ್ ಸಚಿವರದ)  
೧೨೩೦ – ಪೌರಕಾಮಾಕರಿಗಾಗ ನಮಾಸದತಿುರದವ ಮರ್್ಗಳ ಬಗ್ೆ 

- ಶ್ರೇ ಎನ್.ರದದ್್ರೇಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಎನ್.ರ್ಾಗರಾಜ್(ಎೆಂ.ಟಿ.ಬಿ.)(ಪೌರಾಡಳಿತ್ ಮತ್ದು ಸಣ್ಣ ಕ್ೈಗಾರಿಕ್ಗಳು  
   ಹಾಗೂ ಸಾವಾಜನಕ ಉದ್ಧುಮೆಗಳ ಸಚಿವರದ) 

 ೯೬೭ – ಪಾರಥಮಕ ಕೃಷಿ ಪತಿುನ ಸಹಕಾರ ಸೆಂಘಗಳು ನೇಡದತಿುರದವ ಸಾಲಗಳ ಬಗ್ೆ 
- ಶ್ರೇ ಮೇಹನ್ ಕದಮಾರ್ ಕ್ೂೆಂಡಜಿಿ 
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- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೂ್ೇಮಶೇ್ಖರ್(ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರದ) 
೧೦೩೧ – ರಾಜಾಕ್ೆ ಕ್ೈಗಾರಿಕ್ಗಳಿೆಂದ್ ಹೂಡಿಕ್ ಮಾಡಿಕ್ೂೆಂಡಿರದವ ಉದ್್ೂಾೇಗಾವಕಾಶಗಳ 
ಬಗ್ೆ 

- ಡಾ.ಕ್.ಗ್ೂೇವಿೆಂದ್ರಾಜ್̓ 
- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೂ್ೇಮಶೇ್ಖರ್(ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರದ) 

1016 – ಪರತಿ ಜಿಲ್ಿಗ್ ಜವಳಿ ಪಾರ್್ಾ ಸಾೆಪರ್್ ಕದರಿತ್ದ 
- ಶ್ರೇ ಕ್.ಎಸ್.ನವಿೇನ್ 
- ಶ್ರೇ ಶೆಂಕರ ಬ ಪಾಟಿೇಲ ಮದರ್್ೇನಕೂ್ಪಪ(ಕ್ೈಮಗೆ ಮತ್ದು ಜವಳಿ, ಸಕೆರ್ ಹಾಗೂ 

ಕಬದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರದ) 
 
ಆ) ಚದಕ್ೆ ಗದರದತಿಲಿದ್ ಪರಶ್ುಗಳಿಗ್ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೇಡಲಾದ್ ಉತ್ುರಗಳು 

೩. ಸಭಾಪತಿಯವರ ಅನದಮತಿ ಮೆೇರಗ್ ್ಪರಸಾುಪಿಸಲಪಟಿ ವಿಷಯಗಳಿಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ೆಂತ್ ಸಚಿವರ 
ಹ್ೇಳಿಕ್ಗಳು. 

ಅ) ೨೦೨೨-೨೩ರ್ೇ್ ಸಾಲ್ಲನ ಕರ್ಾಾಟಕ ಪರಿೇಕ್ಷಾ ಪಾರಧಿಕಾರದ್ಧೆಂದ್ ಕೌನಿಲ್ಲೆಂಗ್ ಸಿೇಟದ 
ಹೆಂಚಿಕಯ್ಾದ್ ನೆಂತ್ರ ಉಳಿದ್ ಸಿೇಟದಗಳನದು ಸಕಾಾರಿ ಕಾಲೇ್ಜದಗಳ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಭ್ತಿಾ 
ಮಾಡಲದ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಲಪಸದವ ಬಗ್ೆ. 
  - ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ಾಯಕರದ)(ಉನುತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಐ.ಟಿ. & 
ಬಿ.ಟಿ. ವಿಜ್ಞಾನ, ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕೌಶಲಾಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗ) 
 
ಆ) ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್ ಇಲಾಖ್ಯ ರ್ೌಕರರಿಗ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಅವಲೆಂಬಿತ್ರಿಗ್ ಆರೂ್ೇಗಾ ಭಾಗಾ 
ಯೇಜರ್್ ಅಡಿ ಹ್ಲು್ ಸಾಾರ್್ಾ ಕಾರ್್ಾ ಕದರಿತ್ದ. 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ಾಯಕರದ)(ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗ) 
 

ಇ) ಸಕಾಾರದ್ಧೆಂದ್ ಎಲಾಿ ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ್ ಹಾಗೂ ತ್ಹಸಿೇಲಾುರ್ಗಳಿಗ್ ಹಿೆಂದ್ೂ 
ತ್ಳವಾರರಿಗ್ ಪರಿಶ್ಷಿ ಪೆಂಗಡದ್ ಪರಮಾಣ್ ಪತ್ರ ನೇಡಲದ ಸೂಕು ಆದ್್ೇಶ ನೇಡದವ ಕದರಿತ್ದ. 

- ಶ್ರೇ ಕೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ಾಯಕರದ)(ಸಾರಿಗ ್ ಹಾಗೂ ಪರಿಶ್ಷಿ 
ಪೆಂಗಡಗಳ ಕಲಾಾಣ್ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗ) 
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ಈ) ಪಾರದ್್ೇಶ್ಕ ಸಾರಿಗ್ ಕಛ್ೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಾವತಿಾಗಳ ಹಾವಳಿ ಕದರಿತ್ದ 

 - ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ಾಯಕರದ)(ಸಾರಿಗ ್ಹಾಗೂ ಪರಿಶ್ಷಿ    
    ಪೆಂಗಡಗಳ ಕಲಾಾಣ್ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗ) 

೪. ಸಭಾಪತಿಯವರ ಅನದಮತಿ ಮೆೇರಗ್ ್ಪರಸಾುಪಿಸಲಪಟಿ ವಿಷಯಗಳು. 
ಅ) ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಿಯ  ಕನಕಪದರ ತಾಲೂಿಕಿನ ಸಾತ್ನೂರದ ಹ್ೂೇಬಳಿಯ 
ಹಲಸಿನಮರದ್ದ್್ೂಡಿಿ ಗಾರಮದ್ಲ್ಲಿ ನಡದ್್ಧರದವ ನರೇ್ಗಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡದ್್ ಗಾರಮದ್ 
ನವಾಸಿ ಶ್ರೇ ಮೂತಿಾ ಎೆಂಬ ಯದವಕನನದು ಹತ್ಾಗ್ೈದ್ಧರದವ ಕದರಿತ್ದ. 
  - ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕದಮಾರ್ 
  - ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ಾಯಕರದ) 
ಆ) ಸಹಕಾರ ಬಾಾೆಂಕದಗಳಿೆಂದ್ ಶ್ನಾ ಬಡಿಿ ದ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಾಷಿರೇಕೃತ್ ಬಾಾೆಂಕದಗಳಿೆಂದ್ 
ಕಡಿಮೆ ಬಡಿಿ ದ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೇಡದವಾಗ ರ್ೈತ್ರಿೆಂದ್ ಅರ್ಾವಶಾಕ ದ್ಾಖಲ್ ಪಡಯ್ದವುದ್ನದು 
ತ್ಡಗ್ಟದಿವ ಕದರಿತ್ದ. 
  - ಶ್ರೇ ಛಲವಾದ್ಧ ಟಿ.ರ್ಾರಾಯಣ್ಸಾಿಮ 
  - ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೂ್ೇಮಶೇ್ಖರ್(ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರದ) 
ಇ) ಬ್ಳಗಾವಿ ನಗರದ್ ಕ್ೇೆಂದ್ರ ಬಸ್ ನಲಾುಣ್ ನಮಾಾಣ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂಣ್ಾಗ್ೂಳುುವ 
ಮದನುವ್ೇ ಉದ್ಾಾಟರ್್ಗೂ್ಳುುತಿುರದವ ಕದರಿತ್ದ. 
  - ಶ್ರೇ ಯದ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ 
  - ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ಾಯಕರದ) 
ಈ) ೨೦೧೫ರಲ್ಲಿ ರ್್ೇಮಕವಾದ್ ಶ್ರೇ ಕಾೆಂತ್ರಾಜದ ರವರ ಅಧ್ಾಕ್ಷತಯ್ಲ್ಲಿ ಹಿೆಂದ್ದಳಿದ್ ವಗಾಗಳ 
ಆಯೇಗವನದು ರಚರ್್ ಮಾಡಿದ್ುರೂ ಇಲ್ಲಿಯವರ್ಗ ್ವರದ್ಧಯ ಬಗ್ೆ ಸಕಾಾರ ಕರಮವಹಿಸದ್್ೇ 
ಇರದವುದ್ರ ಕದರಿತ್ದ. 
  - ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ 
  - ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ಾಯಕರದ) 
ಉ) ವಿಜಯಪದರ ಮಹಿಳಾ ವಿಶಿವಿದ್ಾಾಲಯದ್ ಆವರಣ್ದ್ಲ್ಲಿರದವ ಪಿ.ಜಿ. ಒನಕ್ ಓಬವಿ 
ಇೆಂದ್ಾರಣಿದ್್ೇವಿ ರಮಾಬಾಯ ಅೆಂಬ್ೇಡೆರ್ ಹಾಸ್ಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ೈಸಲಾದ್ ಆಹಾರದ್ ಗದಣ್ಮಟಿ 
ಕದರಿತ್ದ. 
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  - ಶ್ರೇ ಪರಕಾಶ್ ಕ.್ರಾಥೂ್ೇರ್್ 
  - ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಮಾಜ ಕಲಾಾಣ್ ಮತ್ದು ಹಿೆಂದ್ದಳಿದ್ ವಗಾಗಳ  
          ಕಲಾಾಣ್ ಸಚಿವರದ) 
ಊ) ೨೦೨೨ ಡಿಸೆ್ಂಬರ್ ೨೪ ರೆಂದ್ದ ರಾತಿರ ಸದರತ್ೆಲ್ನ ಕೃಷ್ಾಾಪದರ ೪ರ್್ೇ ಬಾಿರ್್ 
ರ್್ೈತ್ೆಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ದ್ಧನಸಿ ಅೆಂಗಡಿ ಹ್ೂೆಂದ್ಧದ್ು ಜಲ್ಲೇಲ್ ಇವರನದು ದ್ದಷೆಮಾಗಳು ಕ್ೂಲ್ 
ಮಾಡಿರದವ ಕದರಿತ್ದ. 
  - ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್ 
  - ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ಾಯಕರದ) 
ಋ) ಲ್ಲೇಸ್ ನೇಡಿರದವ ಐ.ಸಿ.ಹ್ಚ್.ಆರ್. ಕಟಿಡವನದು ಶಾಶಿತ್ವಾಗ ಭಾರತಿೇಯ ಇತಿಹಾಸ 
ಸೆಂಶ್್ೇಧ್ರ್ಾ ನಯೆಂತಿರಸದವ ಕದರಿತ್ದ. 
  - ಡಾ.ತ್ೇಜಸಿಿನಗೌಡ 
  - ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ಾಯಕರದ) 
ಎ) ವಿದ್್ೇಶದ್ಲ್ಲಿ ಕ್ೂರೂ್ೇರ್ಾ ಸೂ್ೇೆಂಕದ ಹ್ಚಚಳ ಹಿರ್್ುಲ್ಯಲ್ಲಿ ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಾ ಆರೂ್ೇಗಾ 
ಸೇ್ವ್ಗಳ ಹಾಗೂ ಔಷಧಿ ಸೆಂಗರಹ ಇನುತ್ರ ್ಮದೆಂಜಾಗರತ ್ಕರಮಗಳನದು ಕ್ೈಗ್ೂಳುುವ ಕದರಿತ್ದ. 
  - ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರದಣ್ 
  - ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ಾಯಕರದ) 
ಏ) ಉಡದಪಿ ಜಿಲ್ಿ ಕದೆಂದ್ಾಪದರ ತಾಲೂಿಕಿನ ಸೌಪಣಿೇಾಕ ನದ್ಧಯ ಹತಿುರ ಅಕರಮ ಮರಳು 
ಗಣಿಗಾರಿಕ್ ನಯೆಂತಿರಸದವ ಕದರಿತ್ದ. 
  - ಶ್ರೇ ಮೆಂಜದರ್ಾಥ ಭ್ೆಂಡಾರಿ 

- ಶ್ರೇ ಆಚಾರ್ ಹಾಲಪಪ ಬಸಪಪ(ಗಣಿ ಮತ್ದು ಭ್ೂ ವಿಜ್ಞಾನ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ದು ಮಕೆಳ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ವಿಕಲಚ್ೇತ್ನರ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ರ್ಾಗರಿಕರ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ್ ಸಚಿವರದ)  

ಐ) ಉತ್ುರ ಕರ್ಾಾಟಕದ್ಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ್ ಜಿಲ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ರ್್ಲ್ಸಿರದವ ಕ್ೂೆಂಕಣಿ ಭಾಷಿಕರ ಭಾಷ್್, ಕಲ್, 
ಸಾಹಿತ್ಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಹಾಗೂ ಸೆಂಶ್್ೇಧ್ರ್್ಗಾಗ ವಿಶಿವಿದ್ಾಾಲಯ ಕ್ೂೆಂಕಣಿ 
ಆದ್ಾಯನ ಪಿೇಠಕ್ೆ ಅನದದ್ಾನ ಬಿಡದಗಡ್ ಕದರಿತ್ದ. 
 - ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ.ಸೆಂಕನೂರ 
 - ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ಾಯಕರದ) 
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೫. ಕಾಯಾದ್ಶ್ಾಯವರ ವರದ್ಧ 
 ಕರ್ಾಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭ್ಯೆಂದ್ ಅೆಂಗೇಕೃತ್ವಾದ್ ರೂಪದ್ಲ್ಲಿರದವ 
 ೧. ಕರ್ಾಾಟಕ ಸಾಿೆಂಪದ (ರ್ಾಲೆರ್್ೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕ, ೨೦೨೨ 

 ೨.ಕರ್ಾಾಟಕ ಅನದಸೂಚಿತ್ ಜಾತಿಗಳು ಮತ್ದು ಅನದಸೂಚಿತ್ ಪೆಂಗಡಗಳು (ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ   
        ಸೆಂಸ್ೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾೆನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ದು ರಾಜಾಾಧಿೇನ ಸೇ್ವ್ಗಳಲ್ಲಿನ ರ್್ೇಮಕಾತಿ ಅಥವಾ  
        ಹದದ್್ುಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಸಲಾತಿ) ವಿಧ್ೇಯಕ, ೨೦೨೨ರ ಮೆಂಡರ್್ 

೬. ವರದ್ಧಗಳರ್ೂ್ುಪಿಪಸದವುದ್ದ 
 ೨೦೨೧-೨೨ರ್್ೇ ಸಾಲ್ಲನ ಸಾವಾಜನಕ ಲ್ಕೆಪತ್ರಗಳ ಸಮತಿಯ ೯ರ್್ೇ ವರದ್ಧ. 
೭. ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ುರಿಸದವ ಪರಶ್ುಗಳಿಗ್ ಸಕಾಲದ್ಲ್ಲಿ ಉತ್ುರಗಳನದು ಒದ್ಗಸದ್ಧರದವ ಕದರಿತ್ದ 
  - ಶ್ರೇ ಪರಕಾಶ್ ಕ.್ರಾಥೂ್ೇರ್್(ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ಮದಖಾ ಸಚ್ೇತ್ಕರದ) 
  - ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ಾಯಕರದ) 
  - ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸಾದ್(ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ಾಯಕರದ) 
೮. ಶಾಸನ ರಚರ್್ 
 ವಿಧ್ೇಯಕಗಳ ಪಯಾಾಲ್ೂೇಚರ್್ ಹಾಗೂ ಅೆಂಗೇಕಾರ 

(ಅ) ಕರ್ಾಾಟಕ ಸಾಿಯೆಂಪದ (ರ್ಾಲೆರ್್ೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕ, ೨೦೨೨ 
  - ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶ್್ೇರ್್(ಕೆಂದ್ಾಯ ಸಚಿವರದ) 
  - ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್.ಮೆಂಜ್ೇಗೌಡ 
  - ಶ್ರೇ ಕ್.ಎ.ತಿಪಪ್ೇಸಾಿಮ 
  - ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ ಅಹಾದ್  
  - ಶ್ರೇ ಪರಕಾಶ್ ಕ.್ರಾಥೂ್ೇಢ್(ವಿರೂ್ೇಧ್ಪಕ್ಷದ್ ಮದಖಾ ಸಚ್ೇತ್ಕರದ) 
  - ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ 
  - ಶ್ರೇ ಶರವಣ್ ಟಿ.ಎ. 

  (ವಿಧ್ೇಯಕ ಅೆಂಗೇಕರಿಸಲಪಟಿಿತ್ದ) 
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೯. ನಯಮ ೩೩೦ರ ಮೆೇರ್ಗ್ ಚಚ್ಾ 
ಶ್ರೇ ಗದರದರಾಘವ್ೇೆಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಬಾಾೆಂರ್್ನಲ್ಲಿ ನಡದ್್ಧರದವ ಅವಾವಹಾರದ್ಲ್ಲಿ 
ಭಾಗಯಾಗರದವವರ ವಿರದದ್ಿ ಈವರವ್ಿಗೂ ಕರಮ ಕ್ೈಗ್ೂಳುದ್ಧರದವ ಬಗ್ೆ ಹಾಗೂ ಹಣ್ ಹೂಡಿಕ್ 
ಮಾಡಿ ವೆಂಚಿತ್ರಾದ್ವರಿಗ್ ಪರಿಹಾರ ಒದ್ಗಸದ್ಧರದವ ಕದರಿತ್ದ. 

- ಶ್ರೇ ಯದ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ 
- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೂ್ೇಮಶೇ್ಖರ್(ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರದ) 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸಾದ್(ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ಾಯಕರದ) 
- ಶ್ರೇ ಪರಕಾಶ್ ಕ.್ರಾಥೂ್ೇಢ್(ವಿರೂ್ೇಧ್ಪಕ್ಷದ್ ಮದಖಾ ಸಚ್ೇತ್ಕರದ) 
- ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೆೇಶ್ 
- ಶ್ರೇಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ಟಿಿ 
- ಶ್ರೇ ಕ್.ಪರತಾಪ್ ಸಿೆಂಹ ರ್ಾಯರ್್ 
- ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ ಅಹಾದ್ 
- ಶ್ರೇ ಕ್.ಎ.ತಿಪಪ್ೇಸಾಿಮ 
- ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಕೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ಾಯಕರದ) 

೧೦. ನಯಮ ೬೮ರ ಮೆೇರ್ಗ್ ಸಾವಾಜನಕ ಮಹತ್ಿದ್ ಜರೂರದ ವಿಷಯದ್ ಮೆೇಲ್ಲನ ಚಚ್ಾ 
ಕರ್ಾಾಟಕ-ಮಹಾರಾಷರ ಗಡಿ ವಿವಾದ್ವನದು ಶಾಶಿತ್ವಾಗ ಪರಿಹರಿಸಲದ ಸಕಾಾರವು 
ವಿಫಲವಾಗರದವ ಕದರಿತ್ದ. 

- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸಾದ್(ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ಾಯಕರದ) 
- ಶ್ರೇ ಪರಕಾಶ್ ಕ.್ರಾಥೂ್ೇಢ್(ವಿರೂ್ೇಧ್ಪಕ್ಷದ್ ಮದಖಾ ಸಚ್ೇತ್ಕರದ) 

೧೧. ಪರಕಟಣ ್
ಕರ್ಾಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭ್ಯದ ಬ್ೆಂಗಳೂರದ ಮಹಾನಗರ ಭ್ೂ ಸಾರಿಗ್ ಪಾರಧಿಕಾರ ವಿಧ್ೇಯಕ, 
೨೦೨೨ ವನದು ಅೆಂಗೇಕರಿಸಿದ್ದು, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿುನ ಸಹಮತಿಯನದು  ಕ್ೂೇರಿರದವ ಬಗ್ೆ. 

೧೨. ನಯಮ ೬೮ರ ಮೆೇರ್ಗ್ ಸಾವಾಜನಕ ಮಹತ್ಿದ್ ಜರೂರದ ವಿಷಯದ್ ಮೆೇಲ್ಲನ ಮದೆಂದ್ದವರದ್್  
    ಚಚ್ಾ 

ಕರ್ಾಾಟಕ-ಮಹಾರಾಷರ ಗಡಿ ವಿವಾದ್ವನದು ಶಾಶಿತ್ವಾಗ ಪರಿಹರಿಸಲದ ಸಕಾಾರವು 
ವಿಫಲವಾಗರದವ ಕದರಿತ್ದ. 
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- ಶ್ರೇ ಕ್.ಎ.ತಿಪಪ್ೇಸಾಿಮ 
- ಶ್ರೇ ಶರವಣ್ ಟಿ.ಎ. 
- ಡಾ: ತ್ೇಜಸಿಿನ ಗೌಡ 
- ಪರತಾಪಸಿೆಂಹ ರ್ಾಯರ್್.ಕ ್
- ಶ್ರೇ ಕ್.ಎಸ್.ನವಿೇನ್ 
- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ 
- ಶ್ರೇ ಪರಕಾಶ್ ಬಾಬಣ್ಣ ಹದಕ್ೆೇರಿ 
- ಶ್ರೇ ಯದ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ 
- ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕದಮಾರ್ 
- ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೆೇಶ್ 
- ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ಾಗರಾಜದ 
- ಶ್ರೇ ತ್ಳವಾರ್ ಸಾಬಣ್ಣ 
- ಶ್ರೇ ನರಾಣಿ ಹಣ್ಮೆಂತ್ ರದದ್ರಪಪ 
- ಶ್ರೇ ಮೇಹನ್ ಕದಮಾರ್ ಕ್ೂೆಂಡಜಿಿ 
- ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮಾಧ್ದಸಾಿಮ(ಕಾನೂನದ ಮತ್ದು ಸೆಂಸದ್ಧೇಯ ವಾವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ 

ಸಣ್ಣ ನೇರಾವರಿ ಸಚಿವರದ) 
- ಶ್ರೇ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಸೆಂಗಪಪ ಸವದ್ಧ 

೧೩. ಅಧಿಕೃತ್ ನಣ್ಾಯ 
ಮಹಾರಾಷರದ್ ಜನತ್ಯದ ಅರ್ಾವಶಾಕವಾಗ ಸೃಷಿಿಸದವ ಗಡಿ ವಿವಾದ್ವನದು ಖೆಂಡಿಸಿ, ರಾಜಾದ್ 
ಹಿತ್ರಕ್ಷಣಗ್್ ಕಟಿಬದ್ಿರಾಗರದವ ಬಗ್ೆ. 

- ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮಾಧ್ದಸಾಿಮ(ಕಾನೂನದ ಮತ್ದು ಸೆಂಸದ್ಧೇಯ ವಾವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ 
ಸಣ್ಣ ನೇರಾವರಿ ಸಚಿವರದ)(ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳ ಪರವಾಗ) 
                                     (ನಣ್ಾಯ ಅೆಂಗೇಕರಿಸಲಪಟಿಿತ್ದ) 
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೧೪. ಶಾಸನ ರಚರ್್ 
 ವಿಧ್ೇಯಕಗಳ ಪಯಾಾಲ್ೂೇಚರ್್ ಹಾಗೂ ಅೆಂಗೇಕಾರ 

ಆ) ಕರ್ಾಾಟಕ ಅನದಸೂಚಿತ್ ಜಾತಿಗಳು ಮತ್ದು ಅನದಸೂಚಿತ್ ಪೆಂಗಡಗಳು (ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ 
ಸೆಂಸ್ೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾೆನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ದು ರಾಜಾಾಧಿೇನ ಸ್ೇವ್ಗಳಲ್ಲಿನ ರ್್ೇಮಕಾತಿ ಅಥವಾ ಹದದ್್ುಗಳಲ್ಲಿ 
ಮೇಸಲಾತಿ), ವಿಧ್ೇಯಕ, ೨೦೨೨ 

- ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮಾಧ್ದಸಾಿಮ(ಕಾನೂನದ ಮತ್ದು ಸೆಂಸದ್ಧೇಯ ವಾವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ 
ಸಣ್ಣ ನೇರಾವರಿ ಸಚಿವರದ) 

- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸಾದ್(ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ಾಯಕರದ) 
- ಶ್ರೇ ಕೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ಾಯಕರದ) 
- ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕದಮಾರ್ 
- ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೆೇಶ್ 
- ಶ್ರೇ ಛಲವಾದ್ಧ ಟಿ.ರ್ಾರಾಯಣ್ಸಾಿಮ 
- ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ಾಗರಾಜದ 
- ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ್ ಕದಮಾರ್ ಅರಳಿ 
- ಶ್ರೇ ಪರಕಾಶ್ ಕ.್ರಾಥೂ್ೇಢ್(ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ಮದಖಾ ಸಚ್ೇತ್ಕರದ) 
- ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ 

(ವಿಧ್ೇಯಕ ಅೆಂಗೇಕರಿಸಲಪಟಿಿತ್ದ) 
<><><> 
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(1189)  27.12.2022  11.00  ಪಿಕ್:ಬಿಎನ್ಎಸ್ 

 

 

 

 

 
ಕರ್ಾಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ದು 

ಮೆಂಗಳವಾರ, 27ರ್್ೇ ಡಿಸೆ್ಂಬರ್ 2022  
ಸದ್ನವು ಬ್ಳಗಾವಿಯ ಸದವಣ್ಾ ವಿಧಾನಸೌಧ್ದ್   

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿುನ ಸಭಾೆಂಗಣ್ದ್ಲ್ಲಿ 
ಪೂವಾಾಹು 11  ಗೆಂಟ್ 06 ನಮಷಕ್ೆ ಸಮಾವ್ೇಶಗೂ್ೆಂಡಿತ್ದ. 
ಸಭಾಪತಿ (ಶ್ರೇ ಬಸವರಾಜ ಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪ ಹ್ೂರಟಿಿ) ಯವರದ 

ಪಿೇಠದ್ಲ್ಲಿ ಉಪಸಿೆತ್ರಾದ್ರದ 
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೧. ಪರಕಟಣ್ 

 ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ವಿಧಾನಸಭ್ಯ ಸಭಾಧ್ಾಕ್ಷರಿೆಂದ್ ಈ ಮದೆಂದ್ಧನ ಸೆಂದ್್ೇಶ ಬೆಂದ್ಧರದತ್ುದ್:್ 

 “ಕರ್ಾಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭ್ಯ ಕಾಯಾವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕ್ಯ ನಯಮಗಳ ೧೦೪ರ್್ೇ 
ನಯಮದ್ ಮೆೇರಗ್ ್ವಿಧಾನ ಸಭ್ಯದ ದ್ಧರ್ಾೆಂಕ ೨೬.೧೨.೨೦೨೨ರೆಂದ್ದ “ಕರ್ಾಾಟಕ ಅನದಸೂಚಿತ್ 
ಜಾತಿಗಳು ಮತ್ದು ಅನದಸೂಚಿತ್ ಪೆಂಗಡಗಳು (ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೆಂಸ್ೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾೆನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ದು  
ರಾಜಾಾಧಿೇನ ಸೇ್ವ್ಗಳಲ್ಲಿನ ರ್್ೇಮಕಾತಿ ಅಥವಾ ಹದದ್್ುಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಸಲಾತಿ) ವಿಧ್ೇಯಕ, ೨೦೨೨”ನದು 
ಅೆಂಗೇಕರಿಸಿರದತ್ುದ್್ೆಂದ್ದ ಹಾಗೂ ಸದ್ರಿ ವಿಧ್ೇಯಕಕ್ೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿುನ ಸಹಮತಿ ನೇಡಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ 
ಕ್ೂೇರಿರದತಾುರ್” 
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೨, ಪರಶ್್ುೇತ್ುರಗಳು 

ಅ) ಚದಕ್ೆ ಗದರದತಿನ ಪರಶ್ುಗಳಿಗ್ ಮೌಖಿಕವಾಗ ನೇಡಲಾದ್ ಉತ್ುರಗಳು 

ಪರಶ್ು ಸೆಂಖ್ಾ: 926 

(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲಾಗದ್್) 

ಶ್ರೇ ಸೂರಜ್ ರೇ್ವಣ್ಣ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಸಕಾಾರ ಕ್ೂಟಿಿರದವ ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ ಬಹಳ 
ಲ್ೂೇಪದ್್ೂೇಷಗಳು ಕೆಂಡದಬರದತಿುವ್.  ನಮಾ ಪರಶ್ು ಇದ್ುದ್ದು,  ಮಾನಾ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳ ಅಮೃತ್ 
ನಗರ್ೂೇತಾೆನ ಯೇಜರ್್-೩ರಲ್ಲಿ, ಹಾಸನ ನಗರಸಭ್ ವಾಾಪಿುಯಲ್ಲಿ ಒಳಚರೆಂಡಿ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ 
ಬಾಿರ್್ಗಳನದು ನಮಾಸದವ ಕಾಮಗಾರಿ ಇೆಂಡ್ೆಂರ್್ ೧೩೨೬೫೭ ಟ್ೆಂಡರರ್್ುೇನದ ಕರಯ್ಲಾಗತ್ೂುೇ 
ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಟದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗ ್ ಟ್ೆಂಡರ್ನ ಮತ್ು ರೂ.೨೬ ಕ್ೂೇಟಿ ೧೯ ಲಕ್ಷ ಆಗರದತ್ುದ್್.  ಇದ್ದ 
excluding GST. ಇದ್ನದು ಸಿಲಪ ಗಮನಸಬೇ್ಕದ.  ಗದತಿುಗ್ದ್ಾರರ ವಾಷಿಾಕ ಟನ್ಾಓವರ್ ಅಹಾತ್, 
ಮಾನಾ ಸಚಿವರ್ೇ ಕೂ್ಟಿಿರದವ ಉತ್ುರದ್ೆಂತ್,್“Usually not less than two times of the 
estimated annual payments under the contract according to Standard 
bid documents.”್ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳುತಾುರ್.  ಅಲ್ಲಿಗ್, ರೂ. ೨೬ ಕ್ೂೇಟಿ ೧೯ ಲಕ್ಷ ಒಟದಿ ಟ್ೆಂಡರ್ಗಟಿ 
ಮತ್ುವಾದ್ರ್,  ಗದತಿುಗ್ದ್ಾರರ ವಾಷಿಾಕ ಟನ್ಾಓವರ್ ಅಹಾತ್ ರೂ.೫2 ಕ್ೂೇಟಿ ೩೮ ಲಕ್ಷ 
ಆಗರಬ್ೇಕಾಗದತ್ುದ್್.  ಆದ್ರ ್ಇಲ್ಲಿ Executive Engineer, Urban development cell, 
Hassan, ಇವರೇ್ನದ ಟ್ೆಂಡರನದು ಆಹಾಿನ ಮಾಡಿದ್ಾುರೂ್ೇ  ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಗದತಿುಗ್ದ್ಾರರದ,್“to qualify 
for award of this contract each tenderer in his name should have in 
the last five years’್period  achieved in at least two financial years an 
average annual financial turnover of Rs.34 Crores 93 lakhs…”್್್
ಎೆಂಬದದ್ನದು ನಮೂದ್ದ ಮಾಡಿದ್ಾುರ.್ 

                  (ಮದೆಂದ್ದ  . . .) 
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(೧೧೯೦) ೨೭-೧೨-೨೦೨೨ ೧೧.೧೦ ಡಿಎಸ್-ಬಿಎನ್ಎಸ್ 

ಶ್ರೇ ಸೂರಜ್ ರೇ್ವಣ್ಣ(ಮದೆಂದ್ದ):- 

ಹಾಗೂ line of credit ವಿಷಯ ಬೆಂದ್ರ ್ ಒಟದಿ ಮತ್ು ಏನದ್,್ ೨೬ ಕ್ೂೇಟಿ ೧೯ ಲಕ್ಷ 
excluding GST,  ದ್ಧರ್ಾೆಂಕ:೧೪-೧೦-೨೦೦೮ ರಲ್ಲಿ   modified clause ಇದ್್. According 
to standard bid documents, line of credit should be 30% of the total 
amount of tender,   ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳುತಾುರ.್  ಆ line of credit for total amount of 
tender is, ೨೬ ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪಾಯಗಳಿಗ್ ೭ ಕೂ್ೇಟಿ ೮೫ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಗಳಾಗದತ್ುದ್್.  ಆದ್ರ್ 
ಎಗಿಕದಾಟಿವ್ ಇೆಂಜಿನಯರ್ರವರದ  ೬ ಕ್ೂೇಟಿ ೫೫ ಲಕ್ಷ line of credit ಎೆಂದ್ದ  ಹ್ೇಳುತಾುರ.್  
ಅಲ್ಲಿಗ್ line of credit  ನಲೂಿ ಕೂಡ ಇವರೇ್ modify ಮಾಡಿಕ್ೂೆಂಡಿದ್ಾುರ್. It is not 
according to standard bid documents as per the notification of finance 
department regarding modified clause dated 14.10.2008.   ಅದ್ರ ಪರಕಾರ 
ಇವರದ line of credit ಕೂಡ modify ಮಾಡಿದ್ಾುರ.್  ಗದತಿುಗ್ದ್ಾರರ qualification 
for annual financial turnover ಇರಬೇ್ಕದ ಅದ್ನದು ಕೂಡ modify ಮಾಡಿದ್ಾುರ್.  
ಇವ್ರಡದ ವಿಷಯದ್ ಬಗ್ೆ ಸಕಾಾರದ್ ಗಮನಕ್ೆ ಬೆಂದ್ಧದ್್ಯೇ? ಮದಖಾವಾಗರದವುದ್ೇ್ರ್್ೆಂದ್ರ್, 
ಇಲ್ಿೇನದ ಎಗಿಕದಾಟಿೇವ್ ಇೆಂಜಿನಯರ್ ಇದ್ಾುರ,್ ಈಗ ರ್ಾವು proper channel 
ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ೆಂಡರ,್ Executive Engineer, Urban development cell,  ಇವರದ ಈ 
ಟ್ೆಂಡರ್ನದು ಕರದ್್ಧರದವೆಂಥದ್ದು.  ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇವರೇ್ modify ಮಾಡಿರದವೆಂಥದ್ದು. Municipal 
Commissioner  ಅವರದ ಕೂಡ ಇದ್ಾುರ.್  ಎ.ಸಿ. ಯವರದ ಮೆೇಲ್ಲಿಚಾರಕರಾಗದ್ಾುರ್,  
ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಯವರದ implementing authority ಆಗದ್ಾುರ.್  ಕಮೇಷನರ್ರವರಿಗ ್ ಇಲ್ಲಿ 
ಏರ್ಾಗದತಿುದ್ಯ್ೇ ಅದ್್ಲಾಿ ಗಮನಕ್ೆ ಬೆಂದ್ಧದ್.್  ಇಷದಿ ಇದ್ಾುಗ ಈ ಇಲಾಖಯ್ಲ್ಲಿ ಇವರೇ್ ಈ ರಿೇತಿ 
modify ಮಾಡಿಕೂ್ೆಂಡಿರದವುದ್ದ ಯಾರ ಗಮನಕೂೆ ಬೆಂದ್ಧಲಿವ್ೇ ಅಥವಾ ಇದ್ದ ಮಾನಾ ಸಚಿವರ 
ಗಮನಕ್ೆ ಬೆಂದ್ಧದ್್ಯೇ?  Finance Department ನವರದ modified clause ಮಾಡಿದ್ಾಗ 
standard bid documents  ಎೆಂದ್ದ ಏನದ  mention ಮಾಡದತಾುರ,್    ಅದ್ದ ಅವರ 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                         27-12-2022                                                       14                               

ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ನ್ಯಾಯಯಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಯ ಪತ್ರಿಕಯ ಪಿಕಟಣೆಗಯಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದು 

   

ಗಮನಕ್ೆ ಬೆಂದ್ಧದ್್ಯೇ?  ಇೆಂತ್ಹ ಗೆಂಭಿೇರವಾದ್ ಹಗರಣ್ ಹಾಸನ ನಗರಸಭ್ಯಲ್ಲಿ ನಡದ್್ಧರದವುದ್ದ 
ಮಾನಾ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ೆ ಬೆಂದ್ಧದ್್ಯೇ?  

 ಶ್ರೇ ಎನ.ರ್ಾಗರಾಜ್(ಎೆಂ.ಟಿ.ಬಿ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,್ ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ 
ಕ್ೇಳಿರದವೆಂತ್ಹ ಪರಶ್ು ಪದರಸಭ್ ಎೆಂದ್ದ ಇದ್.್  ಆದ್ರ ್ ಅದ್ದ ಹಾಸನ ನಗರಸಭ್.  ನಗರಸಭ್ಗ ್
ಈಗಾಗಲ್ೇ ನಗರ್ೂೇತಾೆನ ೩ರ್್ೇ ಹೆಂತ್,  ನಗರ್ೂೇತಾೆನ ೪ರ್್ೇ ಹೆಂತ್, ೧೪ರ್್ೇ/೧೫ರ್ೇ್ ಹಣ್ಕಾಸದ, 
SFC grant, ವಿಶ್ೇಷ ಅನದದ್ಾನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಗರಸಭ್ ವಾರ್್ಾವೈ್ಸ್, ಎಲಾಿ ವಾರ್್ಾಗಳಲೂಿ 
ಕೂಡ ಟ್ೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲಾಖಯ್ ಮಾನದ್ೆಂಡಗಳೆಂತ ್ಟ್ೆಂಡರ್ನದು ಕರದ್್ದ ಟ್ೆಂಡರ್ 
ಆಗದ್.್  ಅಲ್ಲಿ ಏನದ ಲೂ್ೇಪದ್್ೂೇಷಗಳಾಗವ ್ಎೆಂದ್ದ ಈಗಾಗಲ್ೇ ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ,್ 
ಆಗರದವೆಂತ್ಹ ಲೂ್ೇಪದ್ೂ್ೇಷಗಳು ಇದ್ದವರ್ಗೂ  ನಮಾ ಇಲಾಖಗ್ಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ನನು 
ಗಮನಕಾೆದ್ರೂ ಬೆಂದ್ಧಲಿ.  ನಖರವಾಗ ಯಾವ ವಾರ್್ಾನಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಅನದದ್ಾನದ್ಲ್ಲಿ ಲ್ೂೇಪದ್ೂ್ೇಷ 
ಆಗದ್,್ ಟ್ೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಲೂ್ೇಪದ್್ೂೇಷ ಆಗದ್ಯ್ೇ ಅಥವಾ ಗದಣ್ಮಟಿದ್ಲ್ಲಿ ಲೂ್ೇಪದ್್ೂೇಷವಾಗದ್್ಯೇ 
ಎೆಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನದು ನಖರವಾಗ ನನಗ ್ಕ್ೂಡಲ್ಲ.  ಅೆಂಥವರ ಮೆೇಲ್ ರ್ಾವು ಕಾನೂನದ ಬದ್ಿವಾಗ 
ಕರಮವನದು ಜರದಗಸದತ್ುೇವ್.  ಈಗ ಕ್ೂಟಿಿರದವೆಂತ್ಹ ಹಣ್ ಅಮೃತ್ ನಗರ್ೂೇತಾೆನ ೩ರ್್ೇ ಹೆಂತ್ದ್ 
ಯೇಜರ್್ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ೨೯.೭೫ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಗಳ ಹಣ್ವನದು ಕ್ೂಟಿಿದ್್ುೇವ್.  ಈಗಾಗಲ್ೇ ಸದ್ಸಾರದ 
ಕ್ೇಳಿರದವೆಂತ್ಹ ಮಾಹಿತಿಯನದು ಅನದಬೆಂಧ್-೧, ಅನದಬೆಂಧ್-೩, ಅನದಬೆಂಧ್-೫ ರಲ್ಲಿ  ಬಹಳ 
ವಿವರವಾಗ ವಾರ್್ಾವಾರದ ಏರ್್ೇನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗದ್್ ಎೆಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನದು ಕ್ೂಟಿಿದ್ು್ೇವ್.  
೧೪ರ್್ೇ/೧೫ರ್ೇ್ ಹಣ್ಕಾಸದ, SFC grant,  ವಿಶ್ೇಷ ಅನದದ್ಾನ, ಅಮೃತ್ ಯೇಜರ್್, ತ್ರಿಗ್ಯೆಂದ್ 
ಬರದವೆಂತ್ಹ ಅನದದ್ಾನ, ಈ ಎಲಾಿ ಅನದದ್ಾನಗಳಿೆಂದ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಳ್ದ್ ೩ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ  ಏರ್್ೇನದ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗದ್,್ ಟ್ೆಂಡರ್ ಆಗರದವೆಂಥದ್ುನದು ಕೂಡ  ಕಾಿಸ್-೧ ಗದತಿುಗ್ದ್ಾರರಿಗ ್
ನಯಮಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಷದಿ ಯೆಂತ್ೂರೇಪಕರಣ್ಗಳಿರಬ್ೇಕದ, ವಾಷಿಾಕ turnover ಇಷದಿ ಆಗರಬ್ೇಕದ 
ಎೆಂದ್ದ ನಯಮಾನದಸಾರ ಇರದವವರಿಗ ್ಮಾತ್ರ ರ್ಾವು ಟ್ೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗ್ ಕಾಯಾಾದ್್ೇಶವನದು 
ಕ್ೂಟಿಿದ್ು್ೇವ್. ಇಲಿದ್ಧದ್ುರ್  technical bid/financial bid ನಲ್ಲಿ ಅವರದ ತಿರಸೃತ್ರಾಗ ಬಿಡದತಾುರ್.  
ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ ಲ್ೂೇಪದ್್ೂೇಷಗಳಾಗವ್ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ.್  ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಗದಣ್ಮಟಿ 
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ಕಡಿಮೆ ಇದ್್, ಯಾವ ಯಾವ ವಾರ್್ಾನಲ್ಲಿ ಆಗದ್್, ಯಾವ ಯಾವ ಅನದದ್ಾನದ್ಲಾಿಗದ್್ ಎೆಂದ್ದ 
ನಖರವಾಗ ಮಾಹಿತಿಯನದು ಕ್ೂಡಿ.  ರ್ಾವು ನದ್ಧಾಷಿವಾಗ  ಅವರ ಮೆೇಲ್ ಕರಮ ಜರದಗಸದತ್ುೇವ್.  

 ಶ್ರೇ ಸೂರಜ್ ರೇ್ವಣ್ಣ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,್ ಈಗ್ೇನದ ಅವರದ ಇೆಂಡ್ೆಂರ್್ ನೆಂಬರ್ 
ನಮೂದ್ಧಸಿ ೨೯ ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪಾಯಗಳು ಒಟದಿ ಟ್ೆಂಡರ್ ಮತ್ು ಎೆಂದ್ದ ಪರಸಾುಪ ಮಾಡಿದ್ರದ.  
ಮದ್ಲರ್್ಯದ್ಾಗ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸೇ್ರಿ ಇದ್ನದು ಒೆಂದ್್ೇ ಪಾಾಕ್ೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ಾುರ ್ ಎನದುವುದ್ನದು 
ಒಪಿಪಕ್ೂಳುುತ್ುೇರ್್. As per standard bid documents  ರೂ. ೨೯ ಕ್ೂೇಟಿ ಗ್ ಒೆಂದ್ೇ್ 
ಪಾಾಕ್ೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರ ್ ಅದ್ದ ಸಚಿವ ಸೆಂಪದಟದ್ಲ್ಲಿ ಅನದಮೇದ್ರ್ಗ್್ೂಳುಬ್ೇಕದ. ಅದ್ನದು 
ಮಾಡಿದ್ಾುರಯ್ೇ ಎೆಂದ್ದ ಒೆಂದ್ದ ಸಪಷಿರ್್ಯನದು ಕ್ೂಡಬೇ್ಕದ. ಎರಡರ್್ಯದ್ಾಗ ಗದತಿುಗ್ದ್ಾರರ 
ಅಹಾತ್, ವಾಷಿಾಕ turnover ಅದ್ದ ಡಬಲ್ ಇರಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ ನೇವ್ೇ ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ ಕ್ೂಟಿಿದ್ಧುೇರಿ. ಈಗ 
ಇಪಪತಾುರದ ಕೂ್ೇಟಿ ಹತೂ್ುೆಂಬತ್ದು ಲಕ್ಷ ಅದ್ದ ಟ್ೆಂಡರ್ನ ಒಟದಿ ವ್ಚಚ. ಅದ್ದ  ಐವತು್ರಡದ ಕ್ೂೇಟಿ 
ರೂ. ಇರಬೇ್ಕದ. ಆದ್ರ್ ನಮಾ ಎಗಿಕೂಾಟಿವ್ ಇೆಂಜಿನಯರ್ ಮೂವತ್ುರ್ಾಲದೆ ಕ್ೂೇಟಿ ರೂ. ಎೆಂದ್ದ 
ಹ್ೇಳುತಾುರ.್ ಇದ್ದ ಮದಖಾವಾದ್ ಸೆಂಗತಿ.  ಇರ್ೂ್ುೆಂದ್ದ ವಿಚಾರವ್ೆಂದ್ರ್, line of credit ಕೂಡ 
ಒಟದಿ ಗದತಿುಗ್ದ್ಾರರ ಮತ್ುದ್ ಶ್ೇಕಡ ಮೂವತ್ದು ಇರಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳುತಾುರ್.  ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಶ್ೇಕಡ 
ಮೂವತ್ದು ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ೆಂಡರ ್ಏಳು ಕ್ೂೇಟಿ ಎೆಂಭ್ತ್ೈದ್ದ ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆಗದತ್ುದ್್.  ಆದ್ರ್ ಇಲ್ಲಿ line of 
credit ನದು ಎಗಿಕೂಾಟಿವ್ ಇೆಂಜಿನಯರ್ ಆರದ ಕ್ೂೇಟಿ ಐವತೈ್ದ್ದ ಲಕ್ಷ ರೂ. ಇರಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ, 
ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅವರ್ೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನದು ಮಾಡಿದ್ಾುರ.್  ಇದ್ದ ಇಷದಿ ಜನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನದು ಏನದ 
ಹ್ೇಳಿದ್್, ಅವರ ಮೂಲಕ ಹ್ೂೇಗದ್.್  ಈಗ ನೇವು ಯಾರ ಮೆೇಲ್ ಕರಮ ತ್ಗ್ದ್ದಕ್ೂಳುುತಿುೇರಿ? ನಮಾ 
ಗಮನಕ್ೆ ಈ ಮೂರದ ಮದಖಾವಾದ್ ಲ್ೂೇಪದ್ೂ್ೇಷಗಳನದು ತ್ೆಂದ್ಧದ್ು್ೇರ್್. ನೇವು ಯಾರ ಮೆೇಲ್ ಕರಮ 
ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ಳುುತಿುೇರಿ?  ನೇವು ಟ್ೆಂಡರ್ನದು ಕೂಡ ಕೂಡಲೇ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಬ್ೇಕದ. ಇದ್ದ ಕೌನ್ ಬರ್್ೇಗ 
ಕರೂ್ೇರ್್ಪತಿ ಅಲಿ. According to proper channel ರ್ಾನದ ಐದ್ದ ಜನರ ಹ್ಸರನದು ಹ್ೇಳಿದ್್. 
ಒೆಂದ್ಧಬುರ ಮೆೇಲಲಿ.  ಇದ್ೂ್ೆಂದ್ದ ಗೆಂಭಿೇರವಾದ್ ಹಗರಣ್ವಾಗದ್್.  ಟ್ೆಂಡರ್ ರದ್ದುಪಡಿಸದವುದ್ಲಿದ್್ೇ 
ಯಾವ ರಿೇತಿ ಶ್ಸದು ಕರಮ ಜರದಗಸದತಿುೇರಿ ಎೆಂದ್ದ ಸಪಷಿರ್್ಯನದು ಕ್ೂಡಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ ತ್ಮಾ ಮದಖಾೆಂತ್ರ 
ಸಚಿವರನದು ಕ್ೇಳಬಯಸದತ್ುೇರ್್.  
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  ಶ್ರೇ ಎನ್.ರ್ಾಗರಾಜ್ (ಎೆಂ.ಟಿ.ಬಿ.):_ ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,್ ಹಿೆಂದ್ಧನ ನಗರ್ೂೇತಾೆನ 
ಮೂರರ್್ೇ ಹೆಂತ್ ಇದ್ುೆಂಥ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ನಯಮಗಳ್ೇ ಬ್ೇರ ್ಇತ್ದು. ಈಗ ರ್ಾವು ೨೦೨೨-
೨೩ರಲ್ಲಿ ನಗರ್ೂೇತಾೆನ ೪ರ್್ೇ ಹೆಂತ್ ಕೂ್ಟಿಿದ್ು್ೇವ್. ನಗರ್ೂೇತಾೆನ ೪ರ್್ೇ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ರ್ಾವು ಹಾಸನ 
ನಗರ ಸಭ್ಗ ್೪೦ ಕ್ೂೇಟಿ ರೂ. ಹಣ್ವನದು ಕೂ್ಟಿಿದ್್ುೇವ್. SFC ವಿಶ್ೇಷ ಅನದದ್ಾನದ್ಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ 
ನಗರಸಭ್ಗ ್ಹ್ಚಿಚನ ಹಣ್ವನದು ರ್ಾವು ಕೂ್ಟಿಿದ್್ುೇವ್.  ಇದ್ಕ್ೆ ಹೂ್ಸದ್ಾಗ ಒೆಂದ್ದ ನಯಮಾವಳಿಯನದು 
ಮಾಡಿದ್್ುೇವ.್  ಇದ್ನದು ರ್ಾವು ಜಿಲಾಿ ಕಮಟಿ ಮತ್ದು ಸ್ಿೇರ್್ ಕಮಟಿ ಎೆಂದ್ದ ಮಾಡಿದ್್ುೇವ್.  ಯಾರದ 
ಆ ಜಿಲ್ಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಸದುವಾರಿ ಮೆಂತಿರಗಳಾಗರದತಾುರ,್ ಆ ಉಸದುವಾರಿ ಸಚಿವರದಗಳ ಅಧ್ಾಕ್ಷತಯ್ಲ್ಲಿ 
action plan ಅನದಮೇದ್ರ್್ ಆಗಬೇ್ಕದ. ನಗರ ಸಭ್ಯಲ್ಲಿರತ್ಕೆೆಂಥ ಸೆಳಿೇಯ ಅಧ್ಾಕ್ಷರದ, 
ಉಪಾಧ್ಾಕ್ಷರದ ಮತ್ದು ಸದ್ಸಾರ ಪ್ೂರಸಿೇಡಿೆಂಗಿ್ ಆಗ….. 

 ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸಚಿವರ್, ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ ಈ ರಿೇತಿ ಆಗದ್ ್ ಎೆಂದ್ದ 
ಹ್ೇಳುತಾುರ.್  ತ್ಪಾಪಗದ್ುರ್ ಕರಮ ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ಳಿು.  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,್ ನಯಮಾವಳಿಗಳನದು ಸೆಂಪೂಣ್ಾವಾಗ 
ಉಲಿೆಂಘಿಸಿದ್ಾುರ.್ 

 ಶ್ರೇ ಸೂರಜ್ ರೇ್ವಣ್ಣ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,್ according to standard bid 
documents.  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,್ ಅದ್ರ ಬಗ್ೆ ಕರಮ ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ಳುಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ 
ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ರ್ಾನದ ವಿನೆಂತಿ ಮಾಡದತ್ುೇರ್.್  

 ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸಚಿವರ್, ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ ಮೆೇಲೂ್ುೇಟಕ್ೆ ತ್ಪದಪ ಎೆಂದ್ದ 
ಕಾಣ್ದತಿುದ್್ ಎನದುವ ಮಾತ್ನದು ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ್. ತ್ಪಿಪದ್ುರ್ ಕರಮ ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ಳಿು.  

 ಶ್ರೇ ಎನ್.ರ್ಾಗರಾಜ್ (ಎೆಂ.ಟಿ.ಬಿ):_ ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,್ ಅೆಂತ್ಹ ತ್ಪದಪಗಳಾಗದ್ುರ ್
ಅವರ ಮೆೇಲ್ ರ್ಾವು ನದ್ಧಾಷಿವಾದ್ ಕರಮವನದು ತ್ಗ್ದ್ದಕ್ೂಳುುತ್ುೇವ್.  
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 ಪರಶ್ು ಸೆಂಖ್ಾ: ೯೪೫ 
(ಉತ್ುರ ಲಗತಿುಸಲಾಗದ್್) 

 
 ಶ್ರೇ ಕ್.ಎ.ತಿಪ್ಪೇಸಾಿಮ(ರ್ಾಮ ನದ್್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದ್ಧದ್ವರದ)(ಶ್ರೇ ಗ್ೂೇವಿೆಂದ್ರಾಜದ ರವರ 
ಪರವಾಗ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,್ ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಉತ್ುರವನದು ಕ್ೂಟಿಿದ್ಾುರ್. ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ 
ತ್ಮಗ್ ಗ್ೂತಿುರದವ ಹಾಗ್ ಭಾರತ್ ಸಕಾಾರದ್ ಎರಡದ ಕ್ೈಗಾರಿಕ್ೂೇದ್ಾಮ ಕೂ್ೇಲಾರ ಜಿಲ್ಿಯಲ್ಲಿದ್.್  
ಒೆಂದ್ದ BGML ಇರ್ೂ್ುೆಂದ್ದ BEML. ಮಟಿಮದ್ಲರ್್ಯದ್ಾಗ ರ್ಾನದ ತ್ಮಗ್ ಬಿಜಿಎೆಂಎಲ್ಗ್ 
ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಿೆಂತ ್ ಸಪಷಿಿೇಕರಣ್ವನದು ಕ್ೇಳುತ್ುೇರ್್.  ಕ್ೇೆಂದ್ರ ಸಕಾಾರಕ್ೆ ಒೆಂದ್ದ ಪರಪೂ್ೇಸಲ್ 
ಕಳುಹಿಸಿದ್್ುೇವ್ೆಂದ್ದ ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ್. ಅಲ್ಲಿರತ್ಕೆೆಂಥ ಎಲಾಿ ಜಮೇನನದು 
ರಾಜಾ ಸಕಾಾರಕ್ೆ ಹಸಾುೆಂತ್ರ ಮಾಡಿ, ಅದ್್ೇ ರಿೇತಿಯಾಗ ಎರಡರ್್ೇ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ,್ “transfer of 
balance land with BGML to GoK, auctioning of ore tailing dumps and 
extraction of gold…”್ ್ ಎೆಂದ್ದ ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ.್ ಬಹದಶಃ ಇದ್ರ್್ುೇರ್ಾದ್ರೂ 
ರಾಜಾ ಸಕಾಾರದ್ ಸಾಿಮಾದ್ಲ್ಲಿರತ್ಕೆೆಂಥ ಹಟಿಿ ಗಣಿ ವಶಕ್ೆ ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ಳುಲದ ಏರ್ಾದ್ರೂ ಪರಯತ್ು 
ನಡದ್್ಧದ್್ಯೇ?  ಈಗಾಗಲೇ್ ಭಾರತ್ ಸಕಾಾರ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ೂರಗಡ್ ಬಿದ್ಧುರದವೆಂತ್ಹ ಅದ್ಧರನದು  ಹರಾಜದ 
ಮಾಡದವುದ್ಕ್ೆ ಹೂ್ರಟಿದ್್ ಎೆಂದ್ದ  ಇತಿುೇಚ್ಗ ್ಪತಿರಕಯ್ಲ್ಲಿ ವರದ್ಧ ಬೆಂದ್ಧದ್.್ ಅದ್ನದು ನಲ್ಲಿಸದತಾುರ್ಯೇ 
ಎೆಂಬದದ್ರ ಬಗ್ೆ ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಉತ್ುರ ಕ್ೂಡಬೇ್ಕದ.  

          (ಮದೆಂದ್ದ) 

(1191) 27/12/2022/11:20/ಎಸ್ಪಿಆರ್-ಜಿಆರ್               (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ)  
 
 ಡಾ||ಮದರದಗ್ೇಶ್ ಆರ್.ನರಾಣಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಕ್ೂೇಲಾರ ಚಿನುದ್ ಗಣಿಯಲ್ಲಿ 
ಅೆಂದ್ಾಜದ 13 ಸಾವಿರ ಎಕರಗ್ೆಂತ್ಲೂ ಹ್ಚದಚ ಜಮೇನನದು ಈ ಹಿೆಂದ್ ್ಈ ಕೆಂಪ್ನಗ್ ಹಸಾುೆಂತ್ರ 
ಮಾಡಲಾಗತ್ದು.  ಸದ್ರಿ unit sick ಆದ್ ನೆಂತ್ರ, ಅಲ್ಲಿರದವ ಹ್ಚದಚವರಿ ಭ್ೂಮಯನದು 
ಕ.್ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ., ಸೆಂಸ್ೆಗ ್ರ್ಾವು ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ಳುುವ ಸಲದವಾಗ ಕ್ೇೆಂದ್ರದ್ ಕಲ್ಲಿದ್ುಲದ ಮತ್ದು ಗಣಿ ಕ್ೈಗಾರಿಕ ್
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ಮೆಂತಿರಗಳಿಗ ್ ಪತ್ರ ವಾವಹಾರಗಳನದು ಮಾಡಿದ್್ುೇವ್.  ಈ ಹಿರ್್ುಲ್ಯಲ್ಲಿ, ಅೆಂದ್ಾಜದ 3,500 
ಎಕರಯ್ಷದಿ ಹ್ಚದಚವರಿ ಭ್ೂಮಯನದು ಮರಳಿ ನೇಡದತ್ುೇವ್.  ಇದ್ಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿತ್ ಚಕದೆಬೆಂದ್ಧ ಅೆಂದ್ರ್ 
ಯಾವ ಯಾವ ಸವ್ಾ ನೆಂಬರ್ಗಳು ಸದ್ರಿ 3,500 ಎಕರ ್ ಪರದ್್ೇಶಗಳ ವಾಾಪಿುಗ್ೂಳಪಡದತ್ುವ ್
ಎನದುವುದ್ನದು ಮರಳಿ ತಿಳಿಸದವೆಂತ್ ಅವರದ ತ್ಮಾ ಪತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರದತಾುರ.್  ಇದ್ಾದ್ ನೆಂತ್ರ ರ್ಾವು 
ಸೆಂಪೂಣ್ಾವಾಗ ಸವ್ಾ ಮಾಡಿಸಿದ್ು್ೇವ.್  ಆ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಬಹಳಷದಿ ಭ್ೂಮಯದ ಒತ್ದುವರಿಯಾಗ, 
ಅನಧಿಕೃತ್ ಕಟಿಡಗಳ ನಮಾಾಣ್ವಾಗರದವುದ್ದ ಕೆಂಡದ ಬೆಂದ್ಧತ್ದ.  ಅಲ್ಲಿನ ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಹಳಷದಿ 
ಪರಯತಿುಸಿದ್ರದ.  ಆ ಸಿತ್ದುಗಳಿಗ್ property extractಗಳಿರಲ್ಲಲಿ.  ಹಿೇಗಾಗ ಐದ್ಾರದ ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 
ಅವುಗಳರ್್ುಲಾಿ ಸರಿಪಡಿಸಿ, 12 ಸಾವಿರಕಿೆೆಂತ್ಲೂ ಹಚ್ಿಚನ ಭ್ೂಮಯನದು ಅಧಿಕೃತ್ವಾಗ ಸಿತ್ದುಗಳಿಗ್ 
property extract ಸಿಗದವೆಂತ ್  ಮಾಡಿದ್ರದ.  ನೆಂತ್ರದ್ಲ್ಲಿ plus or minus ಸದಮಾರದ 
3,400 ಎಕರಯ್ಷದಿ ಭ್ೂಮಗ್ ಚಕದೆಬೆಂಧಿ, ಆಕಾರ ಇತಾಾದ್ಧಗಳನದು ಹಾಕಿ, ಅವುಗಳು ಯಾವ 
ಕಡಗ್ ್ ಬರದತ್ುವ್ ಇತಾಾದ್ಧಗಳ್ಲಿವನೂು ತಿಳಿಸಿ, ಕ್ೇೆಂದ್ರ ಸಕಾಾರಕ್ೆ ರ್ಾವು ಪದನಃ ಪತ್ರವನದು 
ಬರ್ದ್ಧದ್್ುೇವ್.  ಆಗ ಅಲ್ಲಿನ ಸಮತಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ರಿ 3,500 ಎಕರಯ್ಷದಿ ಭ್ೂಮಯನದು ಮಾತ್ರವ್ೇ 
ನೇಡದವುದ್ಧಲಿ, ಬದ್ಲಾಗ ಸಿತಿುನ ಮೆೇಲ್ಲರದವ liabilitiesರ್್ೂೆಂದ್ಧಗ್ ಸೆಂಪೂಣ್ಾವಾಗ ಭ್ೂಮಯನದು 
ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ಳಿು ಎೆಂಬದದ್ಾಗ ಕ್ೇೆಂದ್ರವು ನಮಗ್ ಪತ್ರದ್ ಮದಖ್ೇನ ತಿಳಿಸಿತ್ದ.  ಈ ವಿಚಾರವಾಗ ರ್ಾವು 
ಪತ್ರ ವಾವಹಾರಗಳನದು ಮಾಡಿದ್್ುೇವ್.  ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡದ ಹೆಂತ್ಗಳನದು ಮಾಡಿದ್ು್ೇವ್.  ಮದ್ಲರ್್ೇ 
ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ 3,500 ಎಕರಯ್ಷದಿ ಭ್ೂಮಯನದು ಹಸಾುೆಂತ್ರಿಸಿ, ಅದ್ದ ಮೂಲತ್ಃ ಕೆಂದ್ಾಯ 
ಜಮೇರ್ಾಗರದವುದ್ರಿೆಂದ್ ಕೆಂದ್ಾಯ ಇಲಾಖಯ್ವರಿಗ್ ನೇಡಿ ಎೆಂಬದದ್ಾಗ ರ್ಾವು ಹ್ೇಳುತಿುದ್ು್ೇವ್.  
Liabilities ಭಾಗವನದು ಎರಡರ್್ೇ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ತಗ್್ದ್ದಕೂ್ಳುುವುದ್ಾಗ ತಿಳಿಸಿದ್್ುೇವ್.  ಮದ್ಲರ್್ೇ 
ಹೆಂತ್ದ್ ಬಗ್ೆ ನೆಂತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ವಾವಹಾರಗಳಾಗಲಿ.  ಹಿೇಗಾಗ ಇದ್ದ ಯಾವುದ್್ೇ ರಿೇತಿಯೆಂದ್ಲೂ 
ಮದೆಂದ್ದವರ್ದ್ಧಲಿ; ಅಷಿಕ್ೆ ನೆಂತ್ದಕೂ್ೆಂಡಿದ್್.   
 ಶ್ರೇ ಕ.್ಎ.ತಿಪಪ್ೇಸಾಿಮ(ರ್ಾಮ ನದ್್ೇಾಶ್ತ್ರದ)(ಶ್ರೇ ಗ್ೂೇವಿೆಂದ್ ರಾಜದ ರವರ ಪರವಾಗ):- 
ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್,್ “As Is Where Is”್ Basisನಲ್ಲಿಯೇ ಸಕಾಾರವು ಪೂತಿಾಯಾಗ 
ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ಳುಲ್ಲ; ಏಕ್ೆಂದ್ರ ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಲಹರಣ್ ಮಾಡದವುದ್ದ ಬ್ೇಡ, ಈಗಾಗಲ್ೇ ತ್ದೆಂಬಾ 
ಸಮಯವು ಕಳ್ದ್ಧದ್.್ 
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ಡಾ||ಮದರದಗ್ೇಶ್ ಆರ್.ನರಾಣಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಅಲ್ಲಿ asset ಗೆಂತ್ಲೂ ಹ್ಚಿಚನ 

liability ಇದ್.್ 
 
ಶ್ರೇ ಕ್.ಎ.ತಿಪಪ್ೇಸಾಿಮ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಸಕಾಾರವು ಇದ್ನದು ತ್ಗ್ದ್ದಕ್ೂಳುಬೇ್ಕದ.  

ಏಕ್ೆಂದ್ರ,್ ಕ್ೇರಳ ರಾಜಾದ್ವರೂ ಸಹ ಇದ್್ೇ ರಿೇತಿಯಾಗ ತ್ಗ್ದ್ದಕ್ೂಳುುತಿುದ್ಾುರ.್ ಕ್ೇರಳ ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಭಾರತ್ ಸಾಿಮಾದ್ ನಗಮವು ಇದ್್.  ಕ್ೇರಳ ರಾಜಾ ಸಕಾಾರವು “As Is Where Is”್ Basis 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ಳುುತಿುದ್್.  ಹಿೇಗಾಗ ನಮಾ ರಾಜಾ ಸಕಾಾರವು ಈ ರಿೇತಿಯಾಗ ಏಕ್ 
ಮಾಡಬಾರದ್ೆ್ಂದ್ದ ರ್ಾನದ ಪರಶ್ುಸಬಯಸದತ್ುೇರ್್.    

 
ಡಾ||ಮದರದಗ್ೇಶ್ ಆರ್.ನರಾಣಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಇದ್ದ ಸರಳವಿದ್ದು, ಇದ್ಕ್ೆ 

ಸಮಯ ಬ್ೇಕಾಗದತ್ುದ್್.  ಎರಡದ ಹೆಂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡೂ್ೇಣ್ವ್ೆಂದ್ದ ರ್ಾವು ಹ್ೇಳಿದ್್ುೇವ್. ಒೆಂದ್ದ 
ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ 3,500 ಎಕರ ್ಜಮೇನನದು ಹಸಾುೆಂತ್ರ ಮಾಡಿ, ಎರಡರ್್ೇ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಭ್ೂಮ ಬ್ಲ ್ಮತ್ದು 
liability ಎಷ್ಾಿಗದತ್ುದ್್ ಮತ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಯೆಂತೂ್ರೇಪಕರಣ್ಗಳು ಎಷಿಿವ್ ಎನದುವುದ್ನದು ತಿಳಿಯಬೇ್ಕದ.   

 
ಶ್ರೇ ಕ.್ಎ.ತಿಪಪ್ೇಸಾಿಮ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಅಲ್ಲಿನ ಅದ್ಧರನದು ಹರಾಜದ ಮಾಡದತಾುರ;್ 

ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಸಕಾಾರಕ್ೆ ಲಾಭ್ವಾಗದವುದ್ಧಲಿ.  ಹಿೇಗಾಗ ರ್ಾನದ ಹ್ೇಳುತಿುದ್್ುೇರ್.್  ಅದ್ಧರಿನ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ 
ಸಕಾಾರಕ್ೆ ಏನೂ ಸಿಗದವುದ್ಧಲಿ.   

 
ಡಾ||ಮದರದಗ್ೇಶ್ ಆರ್.ನರಾಣಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಅದ್ಧರನದು ಹರಾಜದ 

ಹಾಕದವುದ್ಕ್ೆ ಯಾರೂ ಸಹ ಮದೆಂದ್ ್ಬೆಂದ್ಧರದವುದ್ಧಲಿ.  ಅಲ್ಲಿ 32 ಮಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ಗೆಂತ್ಲೂ ಹ್ಚಿಚನ 
dump ಇದ್್.  ಈ ಹಿೆಂದ್ ್ರ್ಾನದ ಗಣಿಗಾರಿಕ ್ಇಲಾಖಯ್ ಮೆಂತಿರಯಾಗ ಕ್ಲಸ ನವಾಹಿಸಿದ್ಾುಗ … 
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ಶ್ರೇ ಕ್.ಎ.ತಿಪಪ್ೇಸಾಿಮ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ತಾವ್ೇ ಮಾಡಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ ಇಲಿ; ಇದ್ನದು 
ಬ್ೇರಯ್ವರೂ ಸಹ ಮಾಡದತಾುರ,್ ಹಿೇಗಾಗ ಸಕಾಾರವು ಟ್ೆಂಡರ್ನದು ಮಾಡಲ್ಲ.  ಟ್ೆಂಡರ್ದ್ಾರರದ 
ಬೆಂದ್ದ ಪ್ೂರೇಸಸ್ಿೆಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ನದು ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ೆಂಡದ ಹ್ೂೇಗದತಾುರ್.   

 
ಡಾ||ಮದರದಗ್ೇಶ್ ಆರ್.ನರಾಣಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಇಲ್ಲಿ ಚಿನುದ್ ಗಣಿಯನದು 

ಹರಾಜದ ಮಾಡದತಿುಲಿ; ಅಲ್ಲಿನ  dump ಅನದು ಹರಾಜದ ಮಾಡಬೇ್ಕಾಗದ್್.   
 
ಶ್ರೇ ಕ.್ಎ.ತಿಪಪ್ೇಸಾಿಮ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಅಲ್ಲಿನ dump  ಇದ್ಯ್ಲಾಿ, ಅದ್ದ 

ಪ್ೂರೇಸಸ್್ ಮಾಡಿರದವ ore ಆಗದ್.್   
 
ಡಾ||ಮದರದಗ್ೇಶ್ ಆರ್.ನರಾಣಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಈ ಹಿೆಂದ್ ್ಸಿಲಪ ಪರಮಾಣ್ವನದು 

ಮರಳಿ, ಆ ಹಳಿುಯಲ್ಲಿ ರಾಶ್ ಮಾಡದವಾಗ ಮದ್ಲ ಹಾಗೂ ಎರಡರ್್ೇ ಬಾರಿಗ ್ಮಾಡದತ್ುೇವ್.  ಈ 
ರಿೇತಿಯಾಗ ರ್ಾವು ಇದ್ನದು ಎರಡರ್್ೇ ಬಾರಿಗ್ reprocess ಮಾಡಿ, ಪರತಿ ಟನ್ಗ್ ಎಷದಿ 
ಗಾರೆಂಗಳಷದಿ ಚಿನು ದ್್ೂರಯ್ದತ್ುದ್್ ಎನದುವುದ್ನದು ರ್್ೂೇಡಲದ ರ್ಾವು ಪರಯತಿುಸಿದ್ು್ೇವ್.  ಆದ್ರ್, ಈ 
ಪರಕಿರಯಯದ ಮದೆಂದ್ಕ್ೆ ಹ್ೂೇಗಲ್ಲಲಿ.  ಹಿೇಗಾಗ ಇದ್ದ ನಮಗ್ ಕಾಯಾಸಾಧ್ಾವಾಗದವುದ್ಾದ್ರ,್ 
ಅದ್ನದು ರ್ಾವೇ್ ಮಾಡಬಹದದ್ಾಗದ್್.  ಏಕ್ೆಂದ್ರ,್ ಈ ಸೆಂಬೆಂಧಿತ್ ಎಲಾಿ ಉಪಕರಣ್ಗಳು ನಮಾಲ್ಲಿವ್.  
ಇದ್ನದು ಮತೂ್ುಬುರದ ಹರಾಜದ ಹಾಕದವ ಅವಶಾಕತ್ಯೂ ಸಹ ನಮಗಲಿ.  ಆದ್ರ್, ಪರಕಿರಯಯೆಂದ್ 
ಉೆಂಟಾದ್ dump ಅನದು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಬ್ೇಕದ ಎನದುವುದ್್ೇ ಸಮಸ್ಾಯಾಗದ್್ ಅಷ್್ಿೇ.  ಏಕ್ೆಂದ್ರ್, 
ಬಹಳಷದಿ ಪರದ್್ೇಶಗಳನದು ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಲಾಗದ್್.   

 
ಶ್ರೇ ಕ.್ಎ.ತಿಪಪ್ೇಸಾಿಮ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಈ ಸೆಂಬೆಂಧ್ದ್ ಪರಸಾುವರ್್ಯನದು 

ಸಕಾಾರವು ಮದೆಂದ್ದವರಸ್ಿ, ಆದ್ಷದಿ ಬ್ೇಗರ್್ೇ ಕ್ೇೆಂದ್ರ ಸಕಾಾರದ್ಧೆಂದ್ ಆದ್್ೇಶವನದು ಪಡದ್್ದಕ್ೂಳುಲ್ಲ.  
ಬಿ.ಜಿ.ಎೆಂ.ಎಲ್., ಭ್ೂಮಗ್ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಿೆಂತ,್ ಸದ್ರಿ ಪರಸಾುವರ್್ಯದ ಭಾರತ್ ಸಕಾಾರದ್ 
ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ಯಲ್ಲಿರದತ್ುದ್್ ಎೆಂದ್ದ ಸಕಾಾರವು ಲ್ಲಖಿತ್ ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್್.  ಆದ್ರ್, Mega 
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Integrated Industrial Townships ಮಾಡೂ್ೇಣ್ ಎೆಂಬದದ್ಾಗ ಮಾನಾ ಮದಖಾ ಮೆಂತಿರಗಳು 
ಹ್ೇಳಿರದವುದ್ಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಉಪ ಆಯದಕುರದ ತಿಳಿಸದತಾುರ್.   ಇದ್ಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಿೆಂತ್ ಕೆಂದ್ಾಯ 
ಇಲಾಖಗ್ ್ ಪರಸಾುವರ್್ಯನದು ಕಳುಹಿಸಿದ್ಾುರ.್  ಕ್ೂೇಲಾರ ಜಿಲ್ಿ, ಕ.್ಜಿ.ಎಫ್., ಮತ್ದು ನರಸಾಪದರ 
ಪರದ್್ೇಶಗಳು ಬ್ೆಂಗಳೂರದ ನಗರಕ್ೆ ಹತಿುರವಾಗವ ್ಎನದುವುದ್ದ ತ್ಮಗ್ ತಿಳಿದ್ಧದ್.್  ಈ ಕಾರಣ್ಕಾೆಗ 
ಇಲ್ಲಿ ಕ್ೈಗಾರಿಕ್ಗಳನದು ಸಾೆಪಿಸದವುದ್ಕ್ೆ ಪರಶಸುವಾಗದ್.್  ಈ ಬಗ್ೆ ದ್ಧರ್ಾೆಂಕ 01/12/2022 ರೆಂದ್ದ 
ಸಕಾಾರಿ ಆದ್್ೇಶವಾಗದ್್, ಈ ಬಗ್ೆ ಸಚಿವರಿಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್್ಯೇ ಅಥವಾ ಇಲಿವೇ ಎನದುವುದ್ದ 
ತಿಳಿದ್ಧಲಿ.  ಅದ್್ೇರ್್ೆಂದ್ರ್, ಕ್ೂೇಲಾರ ಜಿಲ್ಿಯ ಕ.್ಜಿ.ಎಫ್., ತಾಲೂಿಕಿನ ರಾಬರ್್ಾಸನ್ ಹ್ೂೇಬಳಿಯ 
ಕ.್ಜಿ.ಎಫ್., ಪರದ್್ೇಶದ್ಲ್ಲಿರದವ ಬಿ.ಜಿ.ಎೆಂ.ಎಲ್. ಕಾಖಾಾರ್್ಯದ ಉಪಯೇಗಸದ್್ೇ ಇರದವ ಬಾೆಂದ್ರದ್ 
ಗಡಿ ಗಾರಮದ್ ಸವ್ೇಾ ನೆಂ. 100 ರಲ್ಲಿ 294 ಎಕರ ್ಮತ್ದು ಮತೂ್ುೆಂದ್ದ ಸವಾ್ ನೆಂಬರಿನಲ್ಲಿ 673 
ಎಕರ ್ ಜಮೇನದ ಒಟಾಿರ್ಯಾಗ 967 ಎಕರ ್ ಜಮೇನನದು ಕರ್ಾಾಟಕ ಸಾವಾಜನಕ ನಗಮ 
ನಯಮತ್ಕ್ೆ ಹಸಾುೆಂತ್ರ … 

 
ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಈ ಬಗ್ೆ ಏರ್ಾಗಬ್ೇಕ್ೆಂಬದದ್ನದು ಹ್ೇಳಿ.  ಅದ್ನದು ಬಿಟದಿ ತಿಳುವಳಿಕ್ 

ಇರದವವರದ ನೇವು ಹಿೇಗ್ ಓದ್ದತಿುದ್ುರ ್ಹೇ್ಗ್? 
 
ಶ್ರೇ ಕ.್ಎ.ತಿಪಪ್ೇಸಾಿಮ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಒೆಂದ್ದ ನಮಷ. ನಗಮದ್ 

ಉದ್್ುೇಶವೇ್ನದ?  ಅವರದ ಮಾರಾಟ ಮಾಡದತಾುರ.್  ಕ್ೈಗಾರಿಕ ್ ಸಾೆಪಿಸಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ ಸಕಾಾರವು 
ಹ್ೇಳುತ್ುದ್್. ರಾಜಾ ಸಕಾಾರವು ಹ್ೇಳಿದ್ ಸೆಂಸ್ೆಗಳಿಗ್ ಸೇ್ರಿದ್ ಜಮೇನದಗಳನದು ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡದವುದ್ದ ಮತ್ದು ಬಲ್್ಬಾಳುವ ಜಮೇನನದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡದವುದ್ದ, ಗದತಿುಗ್ ನೇಡದವುದ್ದ, 
ಖರಿೇದ್ಧ ಮಾಡದವುದ್ದ ಇತಾಾದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಾಸಿೆಕಯ್ ಪಾತ್ರವನದು ವಹಿಸತ್ಕೆದ್ದು.  ಇದ್ರಿೆಂದ್ 
ಸಕಾಾರದ್ ಪರಸಾುವರ್್ಗ ್ಒಳ್ುಯದ್ಾಗದವುದ್ಧಲಿ. 

 
ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮೆಂತಿರಗಳ್ೇ ಈ ಬಗ್ೆ ರ್್ೇರವಾಗ ಉತ್ುರ ಹ್ೇಳಿ.  
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ಡಾ||ಮದರದಗ್ೇಶ್ ಆರ್.ನರಾಣಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಇದ್್ೇ ವಿಷಯವಾಗ ಹಿೆಂದ್ಧನ 
ಅಧಿವ್ೇಶನದ್ಲ್ಲಿ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಉತ್ುರಿಸದವ ಪರಶ್ುಯಾಗದ್ದು, ಈ ಬಗ್ೆ ಉತ್ುರಿಸಿದ್ು್ೇವ್.  ಈ ವಿಚಾರವಾಗ 
ಈಗಾಗಲ್ೇ ಪತ್ರ ವಾವಹಾರವಾಗದ್್.  ಇಡಿೇ ದ್್ೇಶದ್ಲ್ಲಿರದವ ಸಕಾಾರಿ ಸಾಿಮಾದ್ಲ್ಲಿರದವ 
ಕಾಖಾಾರ್್ಗಳಿಗ ್ ಹ್ಚದಚವರಿ ಭ್ೂಮಯನದು ಆಯಾ ರಾಜಾದ್ ಕೆಂದ್ಾಯ ಇಲಾಖ್ಗ ್ ಬಿಟದಿಕೂ್ಟದಿ 
ಅಲ್ಲಿೆಂದ್ಲ್ೇ ಕ್ೈಗಾರಿಕ್ಗಳನದು ಸಾೆಪಿಸಲದ ಅನದಕೂಲ ಮಾಡಿಕ್ೂಡಬ್ೇಕದ ಎನದುವ ಸದತ್ೂುೇಲ್ಯನದು 
ದ್್ೇಶದ್ ಎಲಾಿ ರಾಜಾಗಳಿಗ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ಾುರ.್  ಅದ್ರೆಂತ ್ ಬಿ.ಇ.ಎೆಂ.ಎಲ್., ಸೆಂಸ್ೆಯದ ಒೆಂದ್ಾಗದ್.್  
ಬಿ.ಇ.ಎೆಂ.ಎಲ್., ಬಳಿ 960 ಎಕರಯ್ಷದಿ ಭ್ೂಮಯದ ಹ್ಚದಚವರಿಯಾಗ ಇರದವುದ್ದ ಕೆಂದ್ಾಯ 
ಇಲಾಖಯ್ಲ್ಲಿದ್್.  ಇವತಿುನವರಗ್ೂ ಸಹ ಅದ್ದ idle ಆಗದ್.್  ಈ ವಿಚಾರವಾಗ ನಮಾ 
ಇಲಾಖಯ್ೆಂದ್ ಕೆಂದ್ಾಯ ಇಲಾಖಗ್ ್ ಸಾಕಷದಿ ಬಾರಿ ಪತ್ರ ಬರ್ಯಲಾಗದ್್.  ಆದ್ರ್ ಈ ಬಗ್ೆ 
ಅವರಿೆಂದ್ ಉತ್ುರ ಬರದತಿುಲಿ.  

 
ಶ್ರೇ ಕ್.ಎ.ತಿಪ್ಪೇಸಾಿಮ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಅದ್ದ ಕ್.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ., ಮತ್ದು 

ಕ.್ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಡಿ.ಸಿ., ಸೆಂಸ್ೆಗಳಿಗ್ ಬರಬ್ೇಕದ.   
 
ಡಾ||ಮದರದಗ್ೇಶ್ ಆರ್.ನರಾಣಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಅದ್ದ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಬರಲ್ಲ.  

ನಮಾ ಉದ್್ುೇಶವ್ೇ ನಮಾದ್ಾಗದ್್.  ಆದ್ರ್ ಸದ್ರಿ ಭ್ೂಮಯದ idle ಆಗರಬಾರದ್ದ.  ಇದ್ದ ನೂರದ 
ಕಿಲ್ೂೇಮೇಟರ್ಗಳಿಗೆಂತ್ಲೂ ದ್ೂರ ಇರದವುದ್ರಿೆಂದ್, ಇದ್ನದು ರ್್ೇರವಾಗ ನಮಗ್ ಹಸಾುೆಂತ್ರಿಸಿದ್ರ,್ 
ಅದ್ನದು ಜವಳಿ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಕ್ೈಗಾರಿಕ ್ಯಾವುದ್ಕಾೆದ್ರೂ ನೇಡಲ್ಲ.  ಸದ್ರಿ ಜಮೇನನದು ನಮಗ ್
ಹಸಾುೆಂತ್ರಿಸಿದ್ರ,್ ರ್ಾವು ತ್ಕ್ಷಣ್ವ್ೇ ಅದ್ನದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸದತ್ುೇವ್.  ಏಕ್ೆಂದ್ರ,್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇ್ಡಿಕ್ ಇದ್.್  
ಹಿೇಗಾಗ ರ್ಾವು ಅದ್ನದು ಬ್ೇಗರ್್ೇ ನೇಡದವುದ್ಕ್ೆ ಸಾಧ್ಾವಿದ್.್  ಇತಿುೇಚಿನ ಅಧಿವ್ೇಶನದ್ 
ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ, ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳ್ೇ ಈ ಬಗ್ೆ ಶ್ೇಘರದ್ಲ್ಲಿ ತಿೇಮಾಾನ ತ್ಗ್ದ್ದಕ್ೂೆಂಡದ ಜಮೇನನದು 
ಹಸಾುೆಂತ್ರಿಸದವ ಬಗ್ೆ ಉತ್ುರಿಸಿದ್ಾುರ್.  ಅಲ್ಲಿೆಂದ್ ಇಲ್ಲಿಯವರ್ಗ ್ ಸದ್ರಿ ಜಮೇನದ ಕೆಂದ್ಾಯ 
ಇಲಾಖಯ್ೆಂದ್ ನಮಾ ಇಲಾಖಗ್್ ಬೆಂದ್ಧರದವುದ್ಧಲಿ.  
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ಶ್ರೇ ಕ.್ಎ.ತಿಪಪ್ೇಸಾಿಮ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಸಚಿವರದ ಈ ವಿಷಯವನದು ಸಚಿವ 
ಸೆಂಪದಟಕ್ೆ ತ್ಗ್ದ್ದಕ್ೂೆಂಡದ ಹ್ೂೇಗಬೇ್ಕದ; ಈ ಬಗ್ೆ ಭ್ರವಸಯ್ನದು ನೇಡಬ್ೇಕದ. 

 
ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮದೆಂದ್ಧನ ಪರಶ್ು ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್.ಮೆಂಜ್ೇಗೌಡರವರದ್ದು.  
 
ಶ್ರೇ ಕ್.ಎ.ತಿಪ್ಪೇಸಾಿಮ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪರಮದಖವಾದ್ 

ಅೆಂಶಗಳಿವ್. ದ್ಯಮಾಡಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೂ್ಡಿ. 
 
ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ ಅಹಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, …. 
 
ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಯಾರಿಗೂ ಅವಕಾಶವನದು ನೇಡದವುದ್ಧಲಿ.  ಶ್ರೇ ಮೆಂಜ್ೇಗೌಡರೇ್, ನಮಾ 

ಪರಶ್ುಯನದು ಕ್ೇಳಿ. 
 
ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ ಅಹಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ರ್ಾನದ ಅದ್್ೇ ಭಾಗದ್ಧೆಂದ್ 

ಬೆಂದ್ಧರದವವರ್ಾದ್ುರಿೆಂದ್ ನನಗ ್ಒೆಂದ್ದ ನಮಷಗಳ ಅವಕಾಶ ನೇಡಿ. 
 
ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ನಮಗ್ ಅವಕಾಶವನದು ನೇಡದವುದ್ಕಾೆಗದವುದ್ಧಲಿ. ಎಲಿರೂ 

ಅವಕಾಶವನದು ಕ್ೇಳುತಿುದ್ುರ್ ಹ್ೇಗ?್ ಇದ್್ೇ ವಿಚಾರವಾಗ ಸದ್ಸಾರದ ಬಹಳ ವಿಸೃತ್ವಾಗ 
ಮಾತ್ರ್ಾಡಿದ್ಾುರ್.   

 
ಡಾ||ಮದರದಗ್ೇಶ್ ಆರ್.ನರಾಣಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಒೆಂದ್ದ ಪರಮದಖವಾದ್ 

ಅೆಂಶವ್ೇರ್ೆ್ಂದ್ರ್, ….. 
 
ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಸಚಿವರೇ್ ನೇವು ಬಹಳ ಸಪಷಿವಾಗ ಹ್ೇಳಿ. 
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ಡಾ||ಮದರದಗ್ೇಶ್ ಆರ್.ನರಾಣಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಸದ್ರಿ 960 ಎಕರ್ 

ಪರದ್್ೇಶಗಳಷದಿ ಭ್ೂಮಯದ ನಷಫಲವಾಗ ಕೆಂದ್ಾಯ ಇಲಾಖಯ್ಲ್ಲಿ ಕಳ್ದ್ ಒೆಂದ್ೂವರ್ ವಷಾದ್ಧೆಂದ್ 
ಇದ್್.  ಇದ್ನದು ಅವರದ ಜವಳಿ, ಸಣ್ಣ ಕ್ೈಗಾರಿಕ ್ಅಥವಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸರಿ ಹಸಾುೆಂತ್ರಿಸಲ್ಲ.   

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಇದ್ನದು ಮಾಡದವವರದ ಯಾರದ? 
ಡಾ||ಮದರದಗ್ೇಶ್ ಆರ್.ನರಾಣಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಕೆಂದ್ಾಯ ಇಲಾಖಯ್ವರದ 

ಇದ್ನದು ಮಾಡಬೇ್ಕದ.  
ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಇದ್ದ ನಮಾದ್ೇ್ ಸಕಾಾರ ಆಗರದವುದ್ರಿೆಂದ್ ನೇವು ಮಾಡಿಸಿ. 
ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ ಅಹಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಒೆಂದ್ೇ್ ಒೆಂದ್ದ ನಮಷ. 
ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಕೇ್ಳಿ. 
ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ ಅಹಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಕೆಂದ್ಾಯ ಇಲಾಖಯ್ದ ನಮಾ 

ಸಕಾಾರದ್ಡಿ ಬರದತ್ುದ್್.  ಇದ್ದ ಕಳ್ದ್ ಒೆಂದ್ೂವರ ್ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ನಡಯ್ದತಿುದ್.್  ಗಣಿ ಇಲಾಖಯ್ೂ 
ಸಹ ನಮಾ ಸಕಾಾರದ್ಡಿ ಬರದತ್ುದ್್.  ನೇವು ಇದ್ನದು ʼಡಬಲ್ ಇೆಂಜಿನ್̓ ಸಕಾಾರ ಎೆಂಬದದ್ಾಗ 
ಹ್ೇಳುತಿುೇರಿ.  ಕ್ೇೆಂದ್ರದ್ ಗಣಿ ಇಲಾಖಯ್ ಮೆಂತಿರಗಳು ಇದ್ೇ್ ವಿಚಾರವಾಗ 2-3 ಬಾರಿ 
ಹ್ೇಳಿಕ್ಗಳನದು ನೇಡಿದ್ಾುರ.್ ಇದ್ನದು ರ್ಾವು ಹಸಾುೆಂತ್ರ ಮಾಡದತ್ುೇವ್, ಇದ್ರಿೆಂದ್ 
ಉಪಯೇಗವಾಗಲದ ಯಾವುದ್ಾದ್ರೂ ಕಾಖಾಾರ್್ ಮಾಡದವುದ್ಕ್ೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕ್ೂಡದವುದ್ಾಗ 
ಅವರದ ತಿಳಿಸಿದ್ಾುರ್.  ಆದ್ರೂ ಸಹ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏಕ್ ವಿಳೆಂಬವಾಗದತಿುದ್್ ಎೆಂದ್ದ ರ್ಾನದ 
ಪರಶ್ುಸಬಯಸದತ್ುೇರ್್.  ಈ ವಿಚಾರಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಿೆಂತ್ ನಮಗ್ ಸಮಯವಿಲಿವ್ೇ?  ಕೆಂದ್ಾಯ 
ಮತ್ದು ಗಣಿ ಇಲಾಖಯ್ವರನದು ಹಾಗೂ ಬಿ.ಜಿ.ಎೆಂ.ಎಲ್. ಸೆಂಸ್ೆಯವರನದು ಸಭ್ಗ ್ಕರಸ್ಿ ಮಾತ್ರ್ಾಡಿ, 
ಒೆಂದ್ದ ನಣ್ಾಯ ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ಳುಬಹದದ್ಲಿವ್ೇ?  You are a Cabinet Minister. You have 
every authority.  ತ್ಕ್ಷಣ್ವ್ೇ ಈ ಬಗ್ೆ ಅಗತ್ಾ ಕರಮಗಳನದು ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ಳಿು.  ದ್ಯಮಾಡಿ ಈ 
ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ ಕರಮಗಳನದು ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ಳುಬೇ್ಕದ.  
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ಡಾ||ಮದರದಗ್ೇಶ್ ಆರ್.ನರಾಣಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಸದ್ರಿ ಜಮೇನನದು ಕೂಡಲೇ್ 
ಹಸಾುೆಂತ್ರ ಮಾಡಿಸದವ ಬಗ್ೆ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳು ಉತ್ುರಿಸಿದ್ಾುರ್.  

 
ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಸದ್ಸಾರದ ಹ್ೇಳುವುದ್ದ ಸರಿ ಇದ್್.  ನಮಾದ್್ೇ ಸಕಾಾರ ಇರದವುದ್ರಿೆಂದ್ 

ಈ ಬಗ್ೆ ನೇವು ಅಗತ್ಾ ಕರಮ ತ್ಗ್ದ್ದಕ್ೂಳಿು.  ಅಲ್ಲಿ ವೃಥಾ ವಾಥಾ ಮಾಡದವುದ್ದ ಬ್ೇಡ.  ಸದ್ಸಾರದ 
ಹ್ೇಳಿದ್ಾಗ ತಾವು ತಿಳಿದ್ದಕೂ್ಳುಬ್ೇಕದ. 
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ಪರಶ್ು ಸೆಂಖ್ಾ: 954 
(ಉತ್ುರವನದು ಲಗತಿುಸಿದ್)್ 

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ.ಮೆಂಜ್ೇಗೌಡ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಸಕಾಾರವು ಉತ್ುರಿಸಿದ್್. ಇವತಿುನ 
ದ್ಧವಸ ನಮಾ ದ್ೇ್ಶದ್ಲ್ಲಿ ಆರೂ್ೇಗಾ ಮತ್ದು ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಬಹಳ ಪರಮದಖವಾದ್ವು.  ಆದ್ರ್, ಸಹಕಾರ 
ಸಚಿವರದ ನೇಡಿರದವ ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ ದ್ಧರ್ಾೆಂಕ 01/11/2022 ರಿೆಂದ್ ಪಾರರೆಂಭಿಸಿ ದ್ಧರ್ಾೆಂಕ 
31/12/2022 ಕ್ೆ ಇದ್ನದು ಕ್ೂರ್್ ಮಾಡದವ ಗಡದವನದು ನೇಡಿದ್ಾುರ.್  ಇದ್ರಲ್ಲಿ, ಯಾವುದ್ಾದ್ರೂ 
ಸಹಕಾರ ಸೆಂಘಗಳಲ್ಲಿ, ಹಾಲ್ಲನ ಡೈ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ಸಾರಾಗರಬ್ೇಕದ ಎೆಂಬದದ್ಾಗ ತಿಳಿಸಿದ್ಾುರ.್  
ರ್್ೂೆಂದ್ಾಯಸಲದ ಸದ್ಸಾರಾಗ ಮೂರದ ತಿೆಂಗಳೂ್ಳಗಾಗರಬ್ೇಕದ; ಇತಿುೇಚಿನ ಖಾಸಗ ಕಾಖಾಾರ್ ್
ಕೆಂಪ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಸ ಮಾಡದವ ರ್ೌಕರರ ಸೆಂಬಳ 30 ಸಾವಿರ ಇರದವವರದ ರ್್ೂೇೆಂದ್ಣಿ 
ಮಾಡಬಹದದ್್ೆಂದ್ದ ಸಕಾಾರವು ತಿಳಿಸಿದ್.್  ಎಷ್್ೂಿೇ ರೈ್ತ್ರದ ಸಹಕಾರ ಸೆಂಘಗಳಲಾಿಗಲ್ಲೇ ಅಥವಾ 
ಸೂ್ಸೈ್ಟಿಗಳಲಾಿಗಲ್ಲೇ ಸದ್ಸಾರಾಗರದವುದ್ಧಲಿ.  ಹಿೇಗಾಗ ಇವರದಗಳೇ್ನದ ಮಾಡಬೇ್ಕದ ಎನದುವುದ್ರ 
ಬಗ್ೆ ರ್ಾನದ ಪರಶ್ುಸಬಯಸದತ್ುೇರ್್.  ಖಾಸಗ ಕಾಖಾಾರ್,್ ಆಸಪತ್ರ, ಗಾಮೆಾೆಂರ್ಿ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಸ 
ನವಾಹಿಸದತಿುರದವವರದ ಯಾವುದ್್ೇ ಸೂ್ಸೈ್ಟಿಯಲಾಿಗಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ಹಾಲ್ಲನ ಡೈ್ರಿಯಲಾಿಗಲ್ಲೇ 
ಸದ್ಸಾರಾಗರದವುದ್ಧಲಿ.  ಹಿೇಗಾಗ ಇವರದಗಳೇ್ನದ ಮಾಡಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ ರ್ಾನದ ಪರಶ್ುಸಬಯಸದತ್ುೇರ್್.  

 
(ಮದೆಂದ್ದ) 

1192/27-12-2022/11-30/bkp-gr                  ಸಭಾಪತಿಯವರದ  ಪಿೇಠದ್ಲ್ಲಿದ್ುರದ 

ಶ್ರೇ.ಸಿ.ಎನ್.ಮೆಂಜ್ೇಗೌಡ(ಮದೆಂದ್ದ..)   

ಹಳಿುಗಳಲ್ಲಿ  ಮತ್ದು  ಪಟಿಣ್ಗಳಲ್ಲಿ    ಯಾವುದ್್ೇ  ಜಮೇನದ  ಇಲಿದ್್ೇ,    ಕೂಲ್ಲ  ಮಾಡಿಕ್ೂೆಂಡದ  
ಜಿೇವನ  ಮಾಡದವವರದ    ಹ್ೇಗ ್  ರ್್ೂೇೆಂದ್ಾಯಸಬ್ೇಕದ,    ಇನದು  ಒೆಂದ್ದ ವಷಾದ್ವರ್ಗ ್   
ಈ  ಒೆಂದ್ದ ಅವಧಿಯನದು  ವಿಸುರಿಸಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ    ಮಾನಾ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ  ಕ್ೇಳಬಯಸದತ್ುೇರ್್.   
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ಶ್ರೇ  ಎಸ್.ಟಿ.ಸೂ್ೇಮಶ್ೇಖರ್( ಸಹಕಾರ  ಸಚಿವರದ):-   ಮಾನಾ   ಸಭಾಪತಿಯವರ,್   
ಈ ಯಶಸಿಿನ  ಯೇಜರ್್ಯನದು  ತ್ೆಂದ್ೆಂತ್ಹ  ಉದ್್ುೇಶವೇ್  ಸಹಕಾರಿಗಳಿಗ್.   ಸಹಕಾರಿಗಳು 
ಒೆಂದ್ಲಿ, ಒೆಂದ್ದ  ಯಾವುದ್ಾದ್ರೂೆಂದ್ದ ಸೆಂಘ-ಸೆಂಸ್ೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ಾದ್ರೂ್ೆಂದ್ದ ರೂಪದ್ಲ್ಲಿ  
ಸದ್ಸಾತ್ಿ  ರ್್ೂೇೆಂದ್ಾವಣಿ   ಪಡದ್್ಧರದತಾುರ.್    ಈಗ  ಇದ್ದ  ಕಾಪೂ್ೇಾರೇ್ಷನ್ ಮಟಿದ್ಲ್ಲಿ 
ಇರಲ್ಲಲಿ.  ಮತ್ು, ಸಿಟಿ  ಲ್ಲಮರ್್ನಲ್ಲಿ  ಇರಲ್ಲಲಿ.   ಸಿಟಿ  ಲ್ಲಮರ್್ನಲೂಿ  ಕೂಡ ಅದ್ನದು   
ಇೆಂಟರಡೂಾಸ್  ಮಾಡಿರದತು್ೇವ್ ಒೆಂದ್ಲಿ  ಒೆಂದ್ದ ಸಹಕಾರ  ಸೆಂಸ್ೆಗಳಲ್ಲಿ    ಯಾವುದ್ಾದ್ರ್ೂೆಂದ್ದ  
ರೂಪದ್ಲ್ಲಿ  ಅವರದ  ರ್್ೂೇೆಂದ್ಾವಣ್  ಆಗರದತಾುರ್.  ಅದ್ಕ್ೂೆೇಸೆರವೇ್  ಈ ಯಶಸಿಿನ 
ಯೇಜರ್್ಯನದು ತ್ೆಂದ್ಧರದವುದ್ಾಗದ್್   ಹಿೆಂದ್ ್ ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎೆಂ. ಕೃಷಣರವರದ 
ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳಾಗದ್ುೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ  ಇದ್ನದು  ತ್ೆಂದ್ಧದ್ುರದ.    ಹಿೆಂದ್ ್ ಕಾೆಂಗ್ರಸ್ ಸಕಾಾರ  
ಇದ್ುೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ     ಆರೂ್ೇಗಾ  ಮೆಂತಿರಗಳು    ಇದ್ನದು  ಆಯದಷ್ಾಾನ್ಗ್  ಮಜ್ಾ  
ಮಾಡಿದ್ರದ.   ಕರ್ಾಾಟಕ ರಾಜಾದ್ಾದ್ಾೆಂತ್ಹ    ಎಲಿರ  ಒತಾುಯದ್  ಮೆೇರಗ್ ್  ಇದ್ನದು    
ಮಾನಾ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳು ಬಜ್ರ್್ನಲ್ಲಿ  ಘೂೇಷಣ ್    ಮಾಡದವ  ಮೂಲಕ  ಇೆಂಟರಡೂಾಸ್  
ಮಾಡಿದ್ಾುರ.್  ೩೦೦  ಕೂ್ೇಟಿ ರೂಪಾಯಗಳ ಅನದದ್ಾನವನದು ಸಹ ಒದ್ಗಸಿದ್ಾುರ.್    ಇದ್ನದು  
ಮಾಡಿದ್   ಮೆೇಲ್   ಇದ್ದ  ರ್ೌಕರರಿಗ ್ ಇರಲ್ಲಲಿ.  ೩೦,೦೦೦/-ರೂ.ಗಳನದು ತ್ರತ್ಕೆೆಂತ್ಹವರಿಗ್  
ಅದ್ದ   ಗಾಮೆಾೆಂರ್ಿ್  ಇರಬಹದದ್ದ, ಬ್ೇರ ್  ಬ್ೇರ ್  ಇರಬಹದದ್ದ.  ಅವರ್ಲಿರಿಗೂ  ಕೂಡ 
ಇೆಂಟರಡೂಾಸ್  ಮಾಡಿ ಎನುತ್ಕೆೆಂತ್ಹ   ಒತ್ುಡ  ಬೆಂದ್  ಮೆೇಲ್  ಅವರಿಗೂ  ಕೂಡ  ಅದ್ನದು  
ಇೆಂಟರಡೂಾಸ್  ಮಾಡದವುದ್ಕ್ೆ ಮತ್ು  ತಿದ್ದುಪಡಿಯನದು    ರ್ಾವು  ಕೂಡ  ಮಾಡಿದ್್ುೇವ್.   
ಡಿಸೆ್ಂಬರ್ ೩೧ಕ್ೆ  ೩೦ ಲಕ್ಷ  ಸದ್ಸಾತ್ಿವನದು ಟಾಗ್ಾರ್್  ಮಾಡಬೇ್ಕ್ನದುವುದ್ನದು  ಮಾಡಿದ್್ುೇವ್.    
ನರ್ು್ಯವರಗ್ ್ ೧೯,೬೭,೨೮೭ ಜನ ಸದ್ಸಾರಾಗದ್ಾುರ.್    ಇನದು  ಸಹ ಸಮಯ ಇದ್್.  ಇದ್ಕ್ೆ  
ಡಿಸೆ್ಂಬರ್   ೩೧ರವರ್ಗ ್ ಸಮಯ   ಇದ್್.  ಸದ್ಸಾತ್ಿ   ಪಡಯಲ್ಲಕ್ೆ ಇನದು ಸಹ ಸಮಯ  ಇದ್್.  
ನಮಾ ಟಾಗ್ಾರ್್  ೩೦ ಲಕ್ಷ ಆಗರದತ್ುದ್್.    ೩೦  ಲಕ್ಷ  ರಿೇಚ್  ಆಗದತಾುರನ್ದುವ  ವಿಶಾಿಸ  ಇದ್್. 
ಆದ್ುರಿೆಂದ್    ಇದ್ರ ಅವಧಿಯನದು ಮದೆಂದ್ದವರಿಸ ಲ್ಲಕ್ೆ ಇನದು  ಸಮಯ  ಇರದವುದ್ರಿೆಂದ್ ಅದ್ರ  
ಬಗ್ೆ  ಇನದು  ಯೇಚರ್್  ಮಾಡಿಲಿ.    ನಮಾ ಟಾಗ್ಾರ್್  ಏನದ್,್ ಅದ್ನದು  ರ್ಾವು  ಕೆಂಪಿಿೇರ್್ 
ಮಾಡದತ್ುೇವ.್    ಆದ್ರ್, ಎಲಿರನೂು  ಈ ಒೆಂದ್ದ ಸಿೆೇೆಂನಲ್ಲಿ  ತ್ರಲ್ಲಕ್ೆ  ಆಗದವುದ್ಧಲಿ.    ಒೆಂದ್ಲಿ 
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ಒೆಂದ್ದ  ಯಾವುದ್ಾದ್ರ್ೂೆಂದ್ದ ಸೆಂಸ್ೆಯಲ್ಲಿ   ರ್್ೂೇೆಂದ್ಾವಣಿಯಾಗದವುದ್ಕ್ೆ  ಮಾಡದತಿುದ್್ುೇವ್.  
ಅಸಪತ್ರಗಳ  ವಿಚಾರದ್ಲೂಿ ಅಷ್್ಿ.  ಆಯದಸಾಾನ್ರಲ್ಲಿ    ಎಷದಿ ರೂ್ೇಗಗಳು  ಇವ್, ಅದ್್ಲಿವನೂು ಸಹ   
ಇದ್ರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ  ಇೆಂಟರಡೂಾಸ    ಮಾಡಿದ್್ುೇವ್.  ಆಸಪತ್ರಗಳು  ಕೂಡ  ಬ್ೇಕಾದ್ಷದಿ 
ರ್್ೂೇೆಂದ್ಾವಣಿಗೂ  ಕೂಡ  ಬರದತಿುದ್ಾುರ.್ ೪೬೯ ಆಸಪತ್ರಗಳು    ಈಗಾಗಲ್ೇ ಈ  ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ   
ಕನ್ಸಿರ್್  ಮಾಡಿದ್ಾುರ.್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ   ೩೩೪  ಆಸಪತ್ರಗಳು  ಕೂಡ    ಕರಾರದ  ಮಾಡಿಕೂ್ೆಂಡಿದ್ಾುರ್.    
ಕ್ಲವು ಆಸಪತ್ರಗಳು  . … 

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

      ಶ್ರೇ.ಸಿ.ಎನ್.ಮೆಂಜ್ೇಗೌಡ:- ರ್ಾನದ  ಕೇ್ಳುತಿುರದವೆಂತ್ಹದ್ದು.   

      ಸಭಾಪತಿಯವರದ:-  ಸಚಿವರದ  ಮದ್ಲದ  ಉತ್ುರ  ಹ್ೇಳಲ್ಲ, ನೆಂತ್ರ  ನೇವು  ಮಾತ್ರ್ಾಡಿ. 
  

       ಶ್ರೇ.ಸಿ.ಎನ್.ಮೆಂಜ್ೇಗೌಡ:- ನನಗ ್  ಇದ್ದ  ಬ್ೇಕಾಗಲಿ.  ಈ  ಅವಧಿಯನದು  ವಿಸುರಣ್  
ಮಾಡಬೇ್ಕಷ್್ಿ.   

      ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಶ್ರೇಯದತ್  ಮೆಂಜ್ೇಗೌಡ ರವರ್, ಅವರದ    ಉತ್ುರವನದು      
ಹ್ೇಳುತಾುರ,್ ಅದ್ದ ಸರಿಯಲಿವ್ೆಂದ್ರ್  ಎದ್ದು   ನೇವು  ಕ್ೇಳಿ.   

      ಶ್ರೇ.ಸಿ.ಎನ್.ಮೆಂಜ್ೇಗೌಡ:-   ಈ  ಅವಧಿಯನದು  ವಿಸುರಣ್  ಮಾಡಬೇ್ಕಷ್್ಿ.   ಈಗ  
ನೇವು  ೩೦ ಲಕ್ಷ ಟಾಗ್ಾರ್್   ಕ್ೂಟಿಿದ್ಧುೇರಿ.  ಅದ್ರಲ್ಲಿ  ೧೯  ಲಕ್ಷ  ಜನರದ  ಸದ್ಸಾತ್ಿ  ಪಡದ್್ಧದ್ಾುರ್ 
ಅಷ್್ಿ.   ಉಳಿದ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ  ೧೧  ಲಕ್ಷ  ಜನರದ ಸದ್ಸಾತ್ಿವನದು  ಪಡಯ್ದತಾುರಯ್ೇ?    ನೇವು 
ಟಾಗ್ಾರ್್  ಕ್ೂಟಿಿದ್ಧುೇರಿ.   ಇನದು  ಎಷದಿ  ದ್ಧನ   ಬಾಕಿ ಇದ್್ ಎೆಂದ್ದ ಸಚಿವರದ ಹ್ೇಳಬೇ್ಕದ.   
ನೇವು  ಯಾವಾಗನೆಂದ್  ಜಾರಿ  ಕ್ೂಟಿಿರದವುದ್ದ. ಅದ್ನದು  ನವ್ೆಂಬರ್  ೧ ರಿೆಂದ್  ಜಾರಿ ಕ್ೂಟಿಿದ್ಧುೇರಿ.     

       ಶ್ರೇ  ಎಸ್.ಟಿ.ಸೂ್ೇಮಶ್ೇಖರ್:-    ರಾಜಾದ್ ಈ ಇಲಾಖಯ್   ಎಲಾಿ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು  
ಇದ್್ೇ ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ ಮಗುರಾಗದ್ಾುರ್.     ಈ  ಕ್ಲಸವನದು  ಮಾಡಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ  ತಿೇಮಾಾನ  
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ಮಾಡಿದ್್ುೇವ.್   ೧೯,೬೭,೨೮೭   ನರ್ು್ಯವರಗ್ ್  ಆಗದ್.್    ಇನದು  ೩೧ರ್್ೇ ತಾರಿೇಖಿನವರಗ್ ್ 
ಸಮಯ ಇದ್್.    ೩೦  ಲಕ್ಷ ಟಾಗ್ಾರ್್  ಅನದು  ಮಾಡದವೆಂತ್ಹದ್ುಕ್ೆ    ಕ್ಲಸ ಮಾಡದತ್ುೇವ.್  

       ಶ್ರೇ.ಸಿ.ಎನ್.ಮೆಂಜ್ೇಗೌಡ:-ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರ,್  ಮೆೈಸೂರದ  ಮತ್ದು 
ಚಾಮರಾಜನಗರ  ಜಿಲ್ಿಗ್  ೫  ಲಕ್ಷ  ಸದ್ಸಾತ್ಿವನದು   ಕ್ೂಟಿಿದ್ಾುರ್.   

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:-  ಶ್ರೇಯದತ್  ಮೆಂಜ್ೇಗೌಡ ರವರ್,  ಕದಳಿತ್ದಕೂ್ಳಿು.   ಸಚಿವರದ  
ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಾುರ್,  ನೆಂತ್ರ  ನಮಗ್ ಅವಕಾಶ  ಕೂ್ಡದತ್ುೇರ್್,  ಕ್ೇಳಿ.   

  ಶ್ರೇ  ಎಸ್.ಟಿ.ಸ್ೂೇಮಶ್ೇಖರ್:-    ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರ,ೆ  ೩೧ನೆೇ  
ತಾರೇಖಿನೆೊಳಗೆ  ೩೦ ಲಕ್ಷ ಸದಸಯತ್ವ ಆಗಲಿಲಲವೆೆಂದ  ಮೇಲೆ  ಇದಕ್ೆೆ ಪರತೆಯೇಕ  ಒೆಂದು  ಕಮಿಟಿ    
ಇರುತ್ತದೆ.    ಆ  ಕಮಿಟಿಯವರು  ತಿೇಮಾಾನ್ವನ್ುು  ಮಾಡುತಾತರ.ೆ  ೩೧ನೆೇ  ತಾರೇಖಿನೆೊಳಗ ೆ   
ನಾವು ೩೦ ಲಕ್ಷ ಟಾಗೆಾಟ್   ಏನ್ು   ಕ್ೊೆಟಿಿದದೆೇವೆ, ಆ  ಒೆಂದು ಟಾಗೆಾಟ್  ಆಗಲಿಲಲವೆೆಂದರ ೆ   ಆ  
ಕಮಿಟಿಯವರು ಸಮಯವನ್ುು   ವಿಸತರಣ ೆ ಮಾಡುವೆಂತ್ಹ  ತಿೇಮಾಾನ್ವನ್ುು  ತೆಗೆದುಕ್ೊೆಳಳುತಾತರೆ.    
ಆದರೆ, ಅಷ್ಿರೆೊಳಗ ೆ ೩೦ ಲಕ್ಷ  ಟಾಗೆಾಟ್  ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ುುವ ನ್ೆಂಬಿಕ್ ೆ ನ್ನ್ಗೆ  ವಿಶ್ಾವಸ  ಇದೆ.  
ಆಗಲಿಲಲವೆೆಂದರ ೆ  ಸಮಯವನ್ುು   ವಿಸತರಣೆ  ಮಾಡುವುದಕ್ೆೆ  ನಾವು ಅವರಗೆ  ನಿದೆೇಾಶನ್  
ಕ್ೆೊಡುತತೆೇವೆೆಂದು ತ್ಮಮ  ಮೊಲಕ  ಮಾನ್ಯ ಸದಸಯರಗೆ   ಹೆೇಳಲಿಕ್ೆೆ  ಬಯಸುತೆತೇನೆ.   

ಶ್ರೇ.ಸಿ.ಎನ್.ಮೆಂಜ್ೇಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ,ೆ    ಇವರ ಒೆಂದ್ದ  ನಯಮದ್ಲ್ಲಿ   
ಪರಿಶ್ಷಿ  ಜಾತಿ  ಮತ್ದು  ಪರಿಶ್ಷಿ  ಪೆಂಗಡ  ಎೆಂದ್ದ  ಹ್ೇಳಿ, ಅವರಿಗ್  ಜಾತಿ  ಪರಮಾಣ್ ಪತ್ರ 
ಕ್ೂಡಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ ಸಹ  ಹೇ್ಳಿದ್ಧುೇರಿ.   ಇದ್ರಲ್ಲಿ  ಮಾಜಿ ಸೈ್ನಕರನದು ಸೇ್ರಿಸಿ.   ಬಿಜ್ಪಿ ಸಕಾಾರ  
ರೂಲ್ಲೆಂಗ್   ಬರಬೇ್ಕಾದ್ರ ್   ಮಾಜಿ ಸೈ್ನಕರದ  ಮತ್ದು  ಸೈ್ನಕರದ  ಕಾರಣ್ರದ  ಅಲಿವೇ್?  ಆದ್ರ್  
ನೇವು ಅವರಿಗ್  ಏನದ  ಬನ್ಫಿರ್್  ಕೂ್ಡದತಿುದ್ಧುೇರಿ?    ಒೆಂದ್ದ ಕಾಲೆಂನಲ್ಲಿ   ಮಾಜಿ ಸೈ್ನಕರಿಗೆ್ಂದ್ದ     
ನಗದ್ಧಪಡಿಸಿ.  ಆದ್ಾದ್ ಮೆೇಲ್  ನೇವು ಏನದ ಸದ್ಸಾತ್ಿವನದು  ಕೂ್ಡದವೆಂತ್ಹ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ   ಏನದ 
ಅಪರ್ೇಷನ್  ಆಗಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ರ ್    ಯಾವ  ಒೆಂದ್ದ ರೂ್ೇಗ  ಆಸಪತ್ರಗ ್  ದ್ಾಖಲಾಗದತಾುರ್್, ಅವನದ 
ದ್ಾಖಲಾದ್    ಮೆೇಲ್    ಅವನನದು  ತ್ಪಾಸಣ ್ ಮಾಡಿ, ಅವನಗ ್ ಅಪರೇ್ಷನ್  ಆಗಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ  
ಕೆಂಡದ ಬೆಂದ್ೆಂತ್ಹ  ಪಕ್ಷದ್ಲ್ಲಿ  ಅದ್ನದು  ನೇವು  ಇೆಂಟರ್ರ್್ರ್್  ಮೂಲಕ   ಅನದಷ್ಾಾನ  
ಮಾಡದವೆಂತ್ಹ ಸೆಂಸ್ೆಗ್  ಕಳಹಿಸಿಕ್ೂಡಬೇ್ಕದ.    ಅವರದ  ಓಕ ್  ಮಾಡಿದ್  ಮೆೇಲ್  ಅಪರ್ೇಷನ್   
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ಮಾಡಬೇ್ಕ್ನದುವ  ಷರತ್ುನದು    ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ಧುೇರಿ.   ಅವನದ ಆಸಪತ್ರಗ್  ಬರದವಾಗಲ್ೇ  ಸಿರಿಯಸ್ 
ಆಗ  ಬೆಂದ್ರ ್   ಅವನದ ಅಪರ್ೇಷನ್  ಮಾಡಲ್ಲಕ್ೆ    ಮೆೇಲ್ ಕೂ್ಟದಿಕೂ್ೆಂಡದ        ಅಲ್ಲಿೆಂದ್ 
ಬರದವಷಿರಲ್ಲಿ ಸತ್ು   ಹೂ್ೇಗದತಾುರ್್  ಅಲಿವ್ೇ?    ಆ  ಒೆಂದ್ದ  ನಯಮವನದು  ತ್ಗ್ಯರಿ.   

ಶ್ರೇ  ಎಸ್.ಟಿ.ಸೆೊೇಮಶ್ೆೇಖರ್:-    ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರ,ೆ    ಹೆಂದೆ  ಯಶಸ್ವವನಿ  
ಯೇಜನೆ  ಏನಿತ್ುತ,   ಅದರಲಿಲ   ಏನೆಲಾಲ  ಸಿಲಪ  ಅಡಚಣ್, ತ್ೂೆಂದ್ರಗ್ಳಿತ್ದು, ಅದ್್ಲಿವನದು  ಈಗ  
ಮರದಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿ,    ಈಗ  ಅದ್ನದು  ವಾವಸಿೆತ್ಗೂ್ಳಿಸದವಲ್ಲಿ   ಮಾಡಿದ್್ುೇವ್.   ಮತ್ು  ಎಲಾಿ  
ಆಸಪತ್ರಗಳ  ಜ್ೂತ್ಯಲ್ಲಿ  ಸಿನಯರ್  ಡಾಕಿರ್ಗಳ  ಜ್ೂತ್ಯಲ್ಲಿ  ಕನಿಲ್ಿೇಷನ್ ಮಾಡಿಯೇ    
ಮತ್ದು  ಹಿೆಂದ್ ್  ಆಗರದವೆಂತ್ಹ  ತ್ೂೆಂದ್ರಗ್ಳನದು    ಸರಿಪಡಿಸಿ  ಈಗ ಅದ್ನದು  ಮಾಡಿದ್್ುೇವ್.    
ಎಸ್.ಸಿ./ಎಸ್ಟಿ.   ಜರ್ಾೆಂಗದ್ವರಿಗ್  ಸಕಾಾರದ್ವರ್ೇ   ೫೦೦  ಮತ್ದು  ೧೦೦೦  ರೂ.ಗಳ  ಫಿೇಸ್   
ಏನದ್ ್ ಅದ್ನದು  ಕಟಿಿ   ಕ್ೂಡದವೆಂತ್ಹ  ಕ್ಲಸವನದು  ಮಾಡದತ್ುೇವ್.  ಎಷ್್ೂಿೇ ಜನ    
ಮಲ್ಲಟರಿಯವರದ   ಒೆಂದ್ಲಾಿ  ಒೆಂದ್ದ  ಈ ಸಹಕಾರಿ ಸೆಂಸ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರದ  ಕೂಡ  ಸದ್ಸಾರದ  
ಇರದತಾುರ.್   ಅವರನದು  ಹ್ೂರತ್ದಪಡಿಸಲ್ಲಕ್ೆ  ರ್ಾವು  ಏನೂ    ಮಾಡಲ್ಲಲಿ?   

ಶ್ರೇ.ಸಿ.ಎನ್.ಮೆಂಜ್ೇಗೌಡ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,್   ಅವರಿಗ್    ಪಿರೇ ಸದ್ಸಾತ್ಿವನದು  
ಕ್ೂಡಲ್ಲ.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ಶ್ರೇಯದತ್  ಮೆಂಜ್ೇಗೌಡ ರವರ್,  ಕದಳಿತ್ದಕ್ೂಳಿು.   ಸಚಿವರದ  
ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಾುರ್,      ಆ  ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ  ಮತ್ು  ಮತ್ು  ಹ್ೇಳುವುದ್ದ ಸರಿಯಲಿ.   

ಶ್ರೇ.ಸಿ.ಎನ್.ಮೆಂಜ್ೇಗೌಡ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,್   ಯಶಸಿಿನ  ಯೇಜರ್್  ಎೆಂದ್ರ್    
ಬಡವರ  ಪಾಲ್ಲನ ಸೆಂಜಿೇವಿನ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:-   ಶ್ರೇಯುತ್  ಪರಕ್ಾಶ್ ರಾಥೆೊೇಡ್ ರವರ  ಪರಶ್ೆು  ೯೪(೯೦೪)ಗೆ  
ಉತ್ತರ  ಬೆಂದಿರುವುದಿಲಲ,   ಈವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ  ಸಭಾರ್ಾಯಕರದ    ಗಮನಸಬೇ್ಕದ.  ೧೧-೩೦  
ಗೆಂಟ್ಯಾದ್ರೂ   ಉತ್ುರ   ಇಲಾಖಯ್ೆಂದ್  ಬಾರದ್್ೇ   ಇದ್ುರ ್  ಉತ್ುರ  ಕ್ೂಡಲ್ಲಕ್ೆ  
ಆಗದವುದ್ಧಲಿವ್ೆಂದ್ದ  ಹ್ೇಳುತಿುೇರಿ.   ಅದ್ಕ್ೆ ನೇವು ಸಮಯವನದು    ಕ್ೇಳುತಿುೇರಿ. ಅಧಿವೇ್ಶನ   
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ಎಷದಿ ದ್ಧನ  ನಡಯ್ದತಿುದ್್  ಎನದುವುದ್ರ  ಬಗ್ೆ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ್  ಪರಿಜ್ಞಾನ  ಇರದವುದ್ಧಲಿ.    ಇದ್ಕ್ೆ 
೧೫  ದ್ಧವಸ, ತಿೆಂಗಳು  ಸಮಯವನದು  ಕ್ೂಡಿ  ಎೆಂದ್ರ ್ ಹ್ೇಗ?್ 

ಶ್ರೇ  ಕ್ೆೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವಾಸ   ಪೊಜಾರ(ಸಭಾನಾಯಕರು):- ೧೫  ದ್ಧವಸ  ಸಮಯ ಅವರದ 
ಕ್ೇಳಿರಬಹದದ್ದ.   

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:-    ಸಭಾ  ನಾಯಕರೆ,  ಅವರು್್ ೧೫್ ದಿವಸ ಸಮಯ ಕ್ೆೇಳಿದಾದರ,ೆ 
ಅಧಿವೆೇಶನ್್್೧೫್್ದಿವಸ  ನ್ಡಯೆುತ್ತದೆಯೇ?  ಇದ್ದ ಸರಿಯಾದ್    ಪದ್ುತಿಯಲಿ.  ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ ್
ಸಿಲಪ  ಹ್ೇಳಿ, ಬಿಗ  ಮಾಡಿ.  

ಶ್ರೇ  ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ   ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ಾಯಕರದ):-  ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,್  
ಆಗಬಹದದ್ದ.   

ಶ್ರೇ  ಪರಕಾಶ್  ಕ್. ರಾಥೂ್ೇರ್್:-  ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,್    ಉತ್ುರ  ಬೆಂದ್ಧಲಿ.   
ಸಭಾಪತಿಯವರದ:-  ಈ ವಿಚಾರವಾಗ    ಮತ್ು   ನೇವು   ಏತ್ಕ್ೆ  ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಿುದ್ಧುೇರಿ?   

ಶ್ರೇ  ಪರಕಾಶ್  ಕ್. ರಾಥ್ೂೇರ್್:-  ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,್  ಮಾನಾ ಸಕೆರ ್ಸಚಿವರದ  
ಇಲ್ಲಿಯೇ  ಇದ್ಾುರ.್  ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ  ಏನದ  ಹೇ್ಳಿದ್ರದ  ಎೆಂದ್ರ್ ಸದ್ನ  
ಮದಗಯಯದವುದ್ರೂ್ಳಗ ್ ಸಕೆರ್  ಬ್ಳ್ಗಾರರ ಬ್ೆಂಬಲ   ಬ್ಲ ್ ಘೂೇಷಣ್     ಮಾಡದತ್ುೇವ್ೆಂದ್ದ  
ಹ್ೇಳಿದ್ುರದ.    ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ  ಇಲ್ಲಿಯೇ  ಇದ್ದು  ಇದ್ರ  ಬಗ್ೆ   ಏನದ ನಣ್ಾಯ  
ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ೆಂಡಿದ್ಾುರ್ೆಂದ್ದ  ಹ್ೇಳಲ್ಲ.    ಜ್ೂತ್ಗ್  ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರಾದ್ ಶ್ರೇ  ಸವದ್ಧ ಸೆಂಗಪಪ  
ಲಕ್ಷಮಣ್ ರವರದ ಸಹ  ಇಲ್ಲಿಯೇ  ಇದ್ಾುರ.್ 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-ಶ್ರೇಯದತ್  ಪರಕಾಶ್ ರಾಥೂ್ೇರ್್ ರವರ್,  ಸಿಲಪ  ಕದಳಿತ್ದಕೂ್ಳಿು.  
ಸಚಿವರ್, ಇವರ   ಪರಶ್ುಯನದು ತ್ಗ್ದ್ದಕ್ೂೆಂಡರ ್  ಉತ್ುರವನದು  ಹ್ೇಳುತಿುೇರಾ?   
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ಶ್ರೇ ಶೆಂಕರ್ ಬಿ. ಪಾಟಿೇಲ್ ಮುನೆೇನ್ಕ್ೊೆಪಪ(ಜವಳಿ ಮತ್ುತ ಕ್ೆೈಮಗಗ ಇಲಾಖ ೆಹಾಗೊ ಕಬುು 
ಅಭಿವೃದಿಿ ನಿದೆೇಾಶನಾಲಯ  ಸಚಿವರು):-   ಮಾನಾ   ಸಭಾಪತಿಯವರ,್    ಇವರ    ಪರಶ್ುಗ ್  
ಈಗ  ಉತ್ುರ  ಹ್ೇಳಲ್ಲಕ್ೆ  ಆಗದವುದ್ಧಲಿ.  

ಶ್ರೇ  ಪರಕಾಶ್  ಕ.್ ರಾಥ್ೂೇರ್್:-  ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,್     ಪರಶ್್ುೇತ್ುರ  ಆದ್  
ಮೆೇಲ ್ ಆದ್ರೂ    ಒೆಂದ್ದ  ಹ್ೇಳಿಕಯ್ನದು ಸಚಿವರದ    ಮಾಡಲ್ಲಕ್ೆ  ಹ್ೇಳಿ.   

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:-  ಹಾಗಾದ್ರ,್   ಕದಳಿತ್ದಕೂ್ಳಿು.     ಮತ್ು  ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರಾದ್   ಶ್ರೇ 
ಶಶ್ೇಲ್  ಜಿ. ನಮೇಶ್ಯವರ   ಪರಶ್ು  ೯೫(೧೦೦೦) ಕೆಂದ್ಾಯ   ಇಲಾಖಗ್ ್  
ವಗಾಾವಣ್ಯಾಗದ್್.   

ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲ್ ಜಿ. ನಮೇಶ್(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,್ ವಿಷಯ 
ಗ್ೂತಾುಯತ್ದ.  ಆದ್ರ್, ರ್ಾಳ ್ ಕೆಂದ್ಾಯ  ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ಳುಬ್ೇಕದ.   
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ಪರಶ್ೆು   ಸೆಂಖೆಯ  1032 

(ಉತ್ತರವನ್ುು  ಲಗತಿತಸಲಾಗಿದೆ) 
ಶ್ರೇ  ಚನುರಾಜ್  ಬಸವರಾಜ್   ಹಟಿಿಹ್ೂಳಿ:-  ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರ,್  ರ್್ೇಕಾರರಿಗ ್

ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಿ    ಪರಶ್ು   ಇದ್ಾಗದ್ದು,  ನಮಾ  ಕರ್ಾಾಟಕ ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ    ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ  
ಕ್ೂಟಿೆಂತ್ಹ  ಉತ್ುರದ್  ಪರಕಾರ ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ   54250  ಕ್ೈಮಗೆ   ರ್್ೇಕಾರರದ  ಹಾಗೂ   
97,133   ವಿದ್ದಾತ್   ಮಗೆ   ರ್್ೇಕಾರರದ    ಇರದತಾುರ.್  ವಿಶ್ೇಷವಾಗ ನಮಾ ಬ್ಳಗಾವಿ  ಜಿಲ್ಿಗ ್ 
ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಿೆಂತ ್ ವಿದ್ದಾತ್   ಮಗೆ   ರ್್ೇಕಾರರದ  22,524    ಹಾಗೂ    ಕ್ೈಮಗೆ   
ರ್್ೇಕಾರರದ  5353  ಜನರದ ಇರದತಾುರ.್  ರ್್ೇಕಾರರಿಗ ್  1   ರೂಪಾಯ 20  ಪ್ೈಸ ್  ದ್ರದ್ಲ್ಲಿ    
ವಿದ್ದಾತ್ ಸಬಿಿಡಿ  ಯೇಜರ್್ಯನದು ಸಕಾಾರದ್ವರದ    ಕೂ್ಡಲಾಗದ್ ್ಎೆಂದ್ದ  ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ  
ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ  ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ.್  

                                                               ಮುೆಂದು. 

 (1193) 27.12.2022 11.40 ಎಸ್ವಿ-ಎೆಂಡಿ                (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಚನುರಾಜ ಬಸವರಾಜ ಹಟಿಿಹ್ೂಳಿ (ಮದೆಂದ್ದ):-  

ಆದ್ರ್ ಇದ್ದ minimum charge ಹಾಗೂ GST, FI charge ಮತ್ದು ಇನದುಳಿದ್ ಚಾಜ್ಾಗಳನದು 
ಸೇ್ರಿಸಿ ಪರತಿ ಯೂನರ್್ಗ್ ರೂ.೩.೨೫ ಬರದತಿುದ್್.  ಮಾನಾ ಸಚಿವರಿಗ್ ನನು ಪರಶ್ು ಏರ್್ೆಂದ್ರ್ 
ರ್್ೇರವಾಗ ರೂ.೧.೨೫ ಅನದು ಸಬಿಿಡಿ ವಿದ್ದಾತ್ ಯೇಜರ್್ಯಾಗ ನೇಡದತಿುದ್ದು ಬ್ೇರ ್ surcharge 
ಗಳು, ಇನುತ್ರ minimum charge ಗಳನದು ಹೂ್ರತ್ದಪಡಿಸಿ ಅವರಿಗ್ ರ್್ೇರವಾಗ ರೂ.೧.೨೫ ಕ್ೆ 
ವಿದ್ದಾತ್ ಅನದು ಕ್ೂಡಬ್ೇಕದ.  ಕರ್ಾಾಟಕ ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ ತಾವ್ಲಿರೂ ಕೆಂಡೆಂತ ್ ಕ್ೂೇವಿರ್್ 
ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ರ್್ೇಕಾರರದ ಬಹಳಷದಿ ಕಷಿವನದು ಅನದಭ್ವಿಸಿದ್ಾುರ.್  ನಷಿವನೂು ಅನದಭ್ವಿಸಿದ್ಾುರ.್  
ರ್್ೇಕಾರ ವೃತಿು ಮಾಡದವವರಿಗ್ ಶ್ೇ.೩ ಬಡಿಿ ದ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಸಾಲಸೌಲಭ್ಾವನದು ನೇಡಲಾಗದ್ ್ ಎೆಂದ್ದ 
ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ್.  ಹಲವಾರದ ರ್್ೇಕಾರ ಬಾೆಂಧ್ವರದ ನನು ಬಳಿ ಬೆಂದ್ದ ಚಚ್ಾ ಮಾಡದವ 
ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಕಳದ್್ ರ್ಾಲದೆ ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಈ ೩% ಯೇಜರ್್ ಅವರ ಖಾತ್ಗ ್ಜಮಾ ಆಗರದವುದ್ಧಲಿ. 
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ಅವರದ ೧೩-೧೪% ಬಡಿಿ ದ್ರದ್ಲ್ಲಿ ತ್ಮಾ ವೃತಿುಯನದು ಮಾಡದತಿುದ್ದು, ರ್್ೇರವಾಗ ಅಷದಿ ಹಣ್ವನದು 
ತ್ದೆಂಬದತಿುದ್ಾುರ.್  ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಕಳ್ದ್ ೩ ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಈ ೩% ಬಡಿಿಯ ಯೇಜರ್್ ಏಕ ್
ಜಾರಿಯಾಗರದವುದ್ಧಲಿ ಎನದುವುದ್ರ ಬಗ್ೆ ನನಗ ್ಉತ್ುರ ಕ್ೂಡಬೇ್ಕದ.  ರ್್ೇಕಾರ ಬಾೆಂಧ್ವರದ ನನು 
ಬಳಿ ಬೆಂದ್ದ ತ್ಮಾ ಕಷಿಗಳನದು ಹ್ೇಳಿಕೂ್ೆಂಡಿದ್ಾುರ್.   

ಶ್ರೇ ಶೆಂಕರ ಬ. ಪಾಟಿೇಲ ಮದರ್್ೇನಕೂ್ಪಪ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮಾನಾ ಚನುರಾಜ 
ಹಟಿಿಹ್ೂಳಿಯವರದ ರ್್ೇಕಾರರ ವಿದ್ದಾತ್ ಕೈ್ಮಗೆದ್ ಬಗ್ೆ ಕ್ೇಳಿದ್ಾುರ್.  ಬಹಳ ದ್ಧನಗಳಿೆಂದ್ ರ್್ೇಕಾರ 
ಬೆಂಧ್ದಗಳು ತ್ಮಳುರ್ಾಡದ ಮಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಾವಸ್ೆ ಮಾಡಬೇ್ಕ್ೆಂಬ ಬೇ್ಡಿಕಯ್ನದು ಇಟಿಿದ್ುರದ.  
ಈಗಾಗಲ್ೇ ಮಾನಾ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳ ಅಧ್ಾಕ್ಷತಯ್ಲ್ಲಿ ೧೭.೧೨.೨೦೨೨ರೆಂದ್ದ ಒೆಂದ್ದ ಸಭ್ಯನದು 
ಮಾಡಿ ಬಹಳಷದಿ ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ರ್್ೇಕಾರರದ ಎದ್ದರಿಸದತಿುರದವ ಸಮಸಾ್ಯನದು ನೂರಕ್ೆ 
ತ್ೂೆಂಭ್ತೂ್ುೆಂಭ್ತ್ುರಷದಿ  ನವಾರಿಸಿ ಸಕಾಾರದ್ಧೆಂದ್ ಆದ್್ೇಶವನದು ಮಾಡಲಾಗದ್್.  ಇದ್್ೇ ಸದವಣ್ಾ 
ಸೌಧ್ದ್ಲ್ಲಿ ರಾಜಾದ್ ಎಲಾಿ ರ್್ೇಕಾರ ಬೆಂಧ್ದಗಳು ಬೆಂದ್ದ ಸರ್ಾಾನ ಮಾಡಿರದವುದ್ದ ಇಡಿೇ ರಾಜಾಕ್ೆ 
ತಿಳಿದ್ಧದ್.್  ಬಹಳ ದ್ಧನಗಳಿೆಂದ್ ಇದ್ುೆಂತ್ಹ ಸಮಸ್ಾಗಳು ೧೦೦ಕ್ೆ ೯೯ ರಷದಿ ಪರಿಹಾರವಾಗರದವುದ್ರ 
ಮೂಲಕ ಸಕಾಾರ ರ್್ೇಕಾರರ ಪರವಾಗ ನೆಂತಿದ್ ್ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಲದ ಬಯಸದತು್ೇರ್್.   

ಶ್ರೇ ಚನುರಾಜ ಬಸವರಾಜ ಹಟಿಿಹ್ೂಳಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ 
ನೇಡಿರದವ ಉತ್ುರಕ್ೆ ರ್ಾನದ ಇಷಿನದು ಹ್ೇಳಬಯಸದತ್ುೇರ್್. ರ್್ೇಕಾರ ಬೆಂಧ್ದಗಳಿಗ್ ಕರ್ಾಾಟಕ 
ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಒೆಂದ್ದ ಕಡ ್ ಇನೂು ಕೂಡ ಅರ್ಾಥ ಪರಜ್ಞ ್ ಕಾಡದತಿುದ್್.  ಇನೂು ಕ್ಲವು 
ಬ್ೇಡಿಕ್ಗಳಿಗ ್ಸಕಾಾರ ತ್ಕ್ಷಣ್ವ್ೇ ಸಪೆಂದ್ಧಸಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ ರ್ಾನದ ಕ್ೇಳಬಯಸದತು್ೇರ್್.  ವಿಶ್ೇಷವಾಗ ನಮಾ 
ಬ್ಳಗಾವಿ ತಾಲೂಿಕಿನಲ್ಲಿ ಅರ್್ೇಕರಿಗ ್ ರ್್ೇಕಾರಿಕಯ್ದ ವೃತಿುಯಾಗದ್.್  ಬ್ಳಗಾವಿ ತಾಲೂಿಕಿನ 
ಸದಳ್ೇಭಾವಿ ಗಾರಮದ್ಲ್ಲಿ ಶ್ೇ.೯೦ ರಷದಿ ರ್್ೇಕಾರಿಕ್ಯನದು ಅವಲೆಂಬಿಸಿರದವ ಕದಟದೆಂಬಗಳಿವ್.  
ಕ್ೂೇವಿರ್್ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಇರಬಹದದ್ದ ಅಥವಾ ಅವರ ಅರ್್ೇಕ ಅಡಚಣ್ಗಳಿಗ್ ೨೫ ರಿೆಂದ್ ೩೦ 
ಜನರದ ಆತ್ಾಹತ್ಾಯನದು ಮಾಡಿಕ್ೂೆಂಡಿದ್ಾುರ್.  ಅವರಿಗ್ ಆದ್ಷದಿ ಬೇ್ಗ ಪರಿಹಾರವನದು 
ನೇಡಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮಾನಾ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೂ್ಳುುತ್ುೇರ್್.   
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ಶ್ರೇ ಶೆಂಕರ ಬ. ಪಾಟಿೇಲ ಮದರ್್ೇನಕ್ೂಪಪ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಕ್ೂೇವಿರ್್ 
ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ನಧ್ನರಾಗದ್ು ರ್್ೇಕಾರ ಬೆಂಧ್ದಗಳಿಗ್ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳ ಪರಿಹಾರ ನಧಿಯೆಂದ್ ೨ ಲಕ್ಷ 
ರೂಪಾಯಯನದು ಅವರ ಖಾತ್ಗ ್ಜಮಾ ಮಾಡದವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲಸ ಈಗಾಗಲ್ೇ ಆಗದ್್.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸಚಿವರ್ೇ, ಮತಾಾವುದ್ಾದ್ರೂ ಉಳಿದ್ಧದ್ುರ್ ರ್್ೂೇಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಶೆಂಕರ ಬ. ಪಾಟಿೇಲ ಮದರ್್ೇನಕೂ್ಪಪ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಖೆಂಡಿತ್ವಾಗ 
ಮಾಡಿಕ್ೂಡದತ್ುೇವ.್   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                         27-12-2022                                                       36                               

ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ನ್ಯಾಯಯಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಯ ಪತ್ರಿಕಯ ಪಿಕಟಣೆಗಯಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದು 

   

ಪರಶ್ು ಸೆಂಖ್ಾ ೧೦೧೨ 

(ಉತ್ುರವನದು ಲಗತಿುಸಲಾಗದ್್) 

ಶ್ರೇ ಟಿ.ಎ.ಶರವಣ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಉತ್ುರವನದು ಕ್ೂಟಿಿದ್ಾುರ್.  
ತ್ಮಗೂ ತಿಳಿದ್ಧರದವೆಂತ ್ ಮಾನಾ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಯವರದ ಕ್ೂಟಿಿರದವ ಹ್ೇಳಿಕ್ಯ ಪರಕಾರ 
ಬ್ಳಗಾವಿಯ ಸದವಣ್ಾಸೌಧ್ದ್ಲ್ಲಿ ಸಕೆರ್ ಆಯದಕಾುಲಯ ಸಾೆಪರ್ ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದ್ದ ಪೂಣ್ಾ 
ಪರಮಾಣ್ದ್ಲ್ಲಿ ಕ್ಲಸ ಮಾಡದತಿುಲಿ. ದ್ಧರ್ಾೆಂಕ ೦೧.೧೦.೨೦೨೧ರ ಆದ್್ೇಶದ್ನಿಯ ಕಬದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ 
ಸಕೆರ್ ನದ್್ೇಾಶರ್ಾಲಯವನದು ಪೂಣ್ಾ ಪರಮಾಣ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗದವುದ್್ೆಂದ್ದ ಇದ್್.  ಆದ್ರ್ ಅದ್ದ 
ಇಲ್ಲಿ ಆಗದತಿುಲಿ.  ಈ ಭಾಗದ್ ರೈ್ತ್ರ ಪರಮದಖ ಬ್ರ್್ುಲದಬಾಗರದವ ಕಬಿುಗ್ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಿೆಂತ್ ಸಕಾಾರ 
ತಿೇವರವಾಗ ಪರಿಗಣಿಸಬ್ೇಕದ.  ಇದ್ದ ಪೂಣ್ಾ ಪರಮಾಣ್ದ್ಲ್ಲಿ ಕ್ಲಸ ಮಾಡಬೇ್ಕದ.  ಇಲ್ಲಿರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ 
ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ ಅನದಕೂಲವಾಗದವೆಂತ್ ಕ್ಲಸ ಮಾಡಬೇ್ಕದ ಎೆಂದ್ದ ಮಾನಾ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಒತಾುಯ 
ಮಾಡದತ್ುೇರ್.್   

ಶ್ರೇ ಶೆಂಕರ ಬ. ಪಾಟಿೇಲ ಮದರ್್ೇನಕೂ್ಪಪ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಸಕೆರ್ 
ನದ್್ೇಾಶರ್ಾಲಯವನದು ಬ್ಳಗಾವಿಗ್ ಸೆಳಾೆಂತ್ರ ಮಾಡದವುದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾನಾ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳ 
ಆದ್್ೇಶದ್ೆಂತ ್ಅಧಿವ್ೇಶನ ಮದಗದ್ ತ್ಕ್ಷಣ್ವ್ೇ ಸದವಣ್ಾ ಸೌಧ್ಕ್ೆ ಆ ಕಛ್ೇರಿಯನದು ಸೆಳಾೆಂತ್ರಿಸದವ 
ನಣ್ಾಯವನದು ಈಗಾಗಲೇ್ ಮಾಡಿದ್್ುೇವ್.   

ಶ್ರೇ ಟಿ.ಎ.ಶರವಣ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಸಚಿವರದ ಬ್ಳಗಾವಿಗ್ ಸೆಳಾೆಂತ್ರ 
ಮಾಡದವುದ್ಾಗ ಹ್ೇಳಿದ್ರದ.  ಮೆಂಡಾ, ಮೆೈಸೂರದ ಭಾಗದ್ ರೈ್ತ್ರದ ಇಲ್ಲಿಗ್ ಬರಬ್ೇಕಾಗದತ್ುದ್್ಯೇ? 
ಅಲ್ಲಿಯೇ ಈ ರಿೇತಿಯ ಕಾಯಾ ನವಾಹಣ್ ಮಾಡದವ ವಾವಸ್ೆ ಇದ್್ಯೇ?  

ಶ್ರೇ ಶೆಂಕರ ಬ. ಪಾಟಿೇಲ ಮದರ್್ೇನಕೂ್ಪಪ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ರಾಜಾದ್ ಎಲಾಿ 
ರೈ್ತ್ ಬ್ಳ್ಗಾರರಿಗ ್ಮತ್ದು ಸಕೆರ್ ಕಾಖಾಾರ್್ಗಳ ಮಾಲ್ಲೇಕರಿಗ್ ಅನದಕೂಲವಾಗದವೆಂತ್ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ 
ಕಛ್ೇರಿ ನವಾಹಿಸಲಾಗದವುದ್ದ.  ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಬು ಅಧಿಕಾರಿಯನದು ರ್್ೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗದತ್ುದ್್.  
೭೩  ಸಕೆರ್ ಕಾಖಾಾರ್್ಗಳಲ್ಲಿ ಸದಮಾರದ ೬೦ ಕಾಖಾಾರ್ಗ್ಳು ಉತ್ುರ ಕರ್ಾಾಟಕದ್ಲ್ಲಿವ್.  ಅದ್ಕ್ೆ 
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ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕಛ್ೇರಿ ಇರಲ್ಲದ್ದು, ಒಬು ಅಧಿಕಾರಿಯನದು ರ್್ೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗದವುದ್ದ. 
ಬ್ಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸದವಣ್ಾಸೌಧ್ದ್ಲ್ಲಿಯೇ ಆ ಕಛ್ೇರಿಯನದು ಪಾರರೆಂಭಿಸದತ್ುೇವ್.  
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ಪರಶ್ು ಸೆಂಖ್ಾ ೯೭೬ 

(ಉತ್ುರವನದು ಲಗತಿುಸಲಾಗದ್್) 

ಶ್ರೇ ಪರಕಾಶ್ ರಾಥ್ೂೇರ್್ (ಶ್ರೇ ಸದನಲ್ಗೌಡ ಪಾಟಿೇಲ್ರವರ ಪರವಾಗ):- ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ವಿಜಯಪದರ ಜಿಲ್ಿಯ ನಡಗದೆಂದ್ಧ ಪಟಿಣ್ ಪೆಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಾವಹಾರಗಳು 
ನಡದ್್ಧರದವುದ್ದ ಸಕಾಾರದ್ ಗಮನಕ್ೆ ಬೆಂದ್ಧದ್್ಯೇ; ಬೆಂದ್ಧದ್ುರ ್ಯಾವ ರಿೇತಿಯ ಅವಾವಹಾರಗಳು 
ನಡದ್್ಧವ ್ ಮತ್ದು ಯಾರದ ಅವಾವಹಾರ ಮಾಡಿರದತಾುರ್ ಎನದುವ ಪರಶ್ುಗ ್ ಉತ್ುರವನದು ಕೂ್ಟಿಿದ್ಾುರ್.  
ವಿಜಯಪದರ ಜಿಲ್ಿಯ ನಡಗದೆಂದ್ಧ ಪಟಿಣ್ ಪೆಂಚಾಯತಿಯ ಹಿೆಂದ್ಧನ ಮದಖಾಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೇ 
ಡಿ.ಎನ.ತ್ಹಶ್ೇಲಾುರ್ ಇವರದ ೨೦೧೯-೨೦ರ್್ೇ ಸಾಲ್ಲನ ೧೪ರ್್ೇ ಹಣ್ಕಾಸದ ಯೇಜರ್್ಯಡಿ 
ಮೆಂಜೂರಾದ್ ಕಿರಯಾ ಯೇಜರ್್ಯಲ್ಲಿ ವಾರ್್ಾ ನೆಂ.೦೨ರಲ್ಲಿ ಬರದವ ಭಿೇಮಾಶೆಂಕರ ಗದಡಿಯೆಂದ್ 
ರ್ಾಗಠಾಣ್ರವರ ಮರ್ವ್ರಗ್್ ಸಿಸಿ ರಸ್ು ನಮಾಾಣ್ ಮಾಡದವುದ್ಾಗ ಕಾಮಗಾರಿಗ್ ಅನದಮೇದ್ರ್ ್
ಪಡದ್್ದಕೂ್ೆಂಡಿದ್ದು, ಪರಸಾುಪಿತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ನವಾಹಿಸದ್್  ಅದ್ನದು ಬೇ್ರ ್ ಕಡಯ್ಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ಾುರ.್  
ಶಹನೂರ ಪ್ೆಂಡಾರಿ ಅವರ ಮರ್್ಯೆಂದ್ ಮಸೂತಿಯವರ ಮರ್್ಯವರಗ್ ್ಹಾಗೂ ಕಮಟಗ ಅವರ 
ಮರ್್ಯೆಂದ್ ಹತ್ುರಕಿಹಾಳರವರ ಕಾೆಂಪೌೆಂರ್್ವರಗ್್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ು ನಮಾಾಣ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರ ಮೆೇಲ್ 
ಕರಮ ಜರದಗಸದವುದ್ಾಗ ಈಗಾಗಲ್ೇ ದ್ಧರ್ಾೆಂಕ ೨೪.೦೯.೨೦೨೧ ರೆಂದ್ದ ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳು 
ವಿಚಾರಣ್ಯನದು ಮಾಡಿದ್ಾುರ.್  ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಯವರ ಆದ್್ೇಶ ಆದ್ ಮೆೇಲ್ ರ್ಾಾಯಾಧಿೇಶರದ 
ಮತ್ೂುಮೆಾ ವಿಚಾರಣ್ಯನದು ಮಾಡಿದ್ಾುರ.್  ಹಿೆಂದ್ಧನ ತ್ಹಶ್ೇಲಾುರ್ ಎೆಂಬದವವರದ ಮಾಡದವ 
ಕ್ಲಸದ್ಲ್ಲಿ ಲ್ೂೇಪ ಆಗದ್.್  ಅವರಿಗ್ Show Cause Notice ಅನದು ಕೂ್ಡಲಾಗದ್್ ಎೆಂದ್ದ 
ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ.್  ರ್ಾಾಯಾಧಿೇಶರಿೆಂದ್ ತ್ನಖ್ಯಾಗದ್ದು, ಅದ್ದ ಸಾಬಿೇತಾಗದ್್.  
ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಬಿೇತ್ದ ಮಾಡಿದ್ಾುರ.್  ೨೦೨೦ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರದವ ಈ ಲ್ೂೇಪದ್ಲ್ಲಿ ಅವರನದು 
ಕೂಡಲೇ್ suspend ಮಾಡಬ್ೇಕದ.  ದ್ಧರ್ಾೆಂಕ ೧೪.೦೨.೨೦೨೨ ರೆಂದ್ದ ಅವರಿಗ್ ರ್್ೂೇಟಿಸ್ ಅನದು 
ನೇಡಲಾಗದ್.್   

ಶ್ರೇ ಎನ್.ರ್ಾಗರಾಜದ (ಎೆಂ.ಟಿ.ಬಿ.):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ 
ಕ್ೇಳಿರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ಪರಶ್ು ಸರಿಯಾಗದ್್.   
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(1194) 27-12-2022,  11.50  ಕ್ಜಿ.ಎೆಂಡಿ                         (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 
      ಶ್ರೇ ಎನ್.ರ್ಾಗರಾಜದ (ಎೆಂ.ಟಿ.ಬಿ.):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ 
ಕ್ೇಳಿರದವೆಂತ್ಹ ಪರಶ್ು ಸರಿಯಾಗದ್್. ೧೪ರ್್ೇ ಹಣ್ಕಾಸದ ಯೇಜರ್್ಯಡಿ ಮೆಂಜೂರಾದ್ ಕಿರಯಾ 
ಯೇಜರ್್ಯಲ್ಲಿ ವಾರ್್ಾ ನೆಂ.೨ ರಲ್ಲಿ ಬರದವ ಭಿೇಮಾಶೆಂಕರ ಗದಡಿಯೆಂದ್ ರ್ಾಗಠಾಣ್ರವರ  ಮರ್್ವರ್ಗ ್  
ಸಿ.ಸಿ., ರಸ್ು  ನಮಾಾಣ್ ಮಾಡದವುದ್ಾಗ ಕಾಮಗಾರಿಗ ್ ಅನದಮೇದ್ರ್್ ಪಡದ್್ದಕೂ್ೆಂಡದ ಪರಸಾುಪಿತ್   
ಕಾಮಗಾರಿ  ನವಾಹಿಸದ್ ್  ಅದ್ನದು ಅಲ್ಲಿಗ್ ಬಿಟದಿ,  ಅವರ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿಯೇ ಬದ್ಲಾದ್  ಕಾಮಗಾರಿಯ  
ಕಿರಯಾ ಯೇಜರ್್ಗ ್ಸಕ್ಷಮ ಪಾರಧಿಕಾರದ್ಧೆಂದ್  ಮೆಂಜೂರಾತಿಯನದು ಪಡದ್್ದಕ್ೂಳುದ್್ೇ  ಕತ್ಾವಾ ಲೂ್ೇಪ 
ಎಸಗರದತಾುರ್ೆಂದ್ದ ವಿಜಯಪದರ ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಯವರದ ದ್ಧರ್ಾೆಂಕ ೨೪-೦೯-೨೦೨೧ ರೆಂದ್ದ  ವೌರಾಡಳಿತ್ 
ನದ್್ೇಾಶರ್ಾಲಯಕ್ೆ ವರದ್ಧಯನದು ಕ್ೂಟಿಿರದತಾುರ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ೆ ಈಗಾಗಲ್ೇ ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳು  ತ್ನಖ ್
ಮಾಡಿದ್ಾುರ.್ ಈ ಪರಕರಣ್ದ್ ಸತಾಾಸತ್ಾತಯ್ ಪರಾಮಶ್ಾಗಾಗ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣ್ ನಡಸ್ದವ ಸಲದವಾಗ 
ನದ್್ೇಾಶರ್ಾಲಯದ್ ದ್ಧರ್ಾೆಂಕ ೨೦-೦೫-೨೦೨೨ ರ ಆದ್್ೇಶದ್ಲ್ಲಿ ನವೃತ್ು ರ್ಾಾಯಾಧಿೇಶರನದು 
ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಯರ್ಾುಗ ರ್್ೇಮಸಲಾಗದ್್. ಈಗಾಗಲ್ೇ ಅವರದ ಸಹ ತ್ನಖಯ್ನದು ಮಾಡಿದ್ಾುರ.್  ರ್ಾವು 
ಸಹ ಅವರಿಗ್ ಈಗಾಗಲೇ್ ರ್್ೂೇಟಿಸ್ನದು ಸಹ ಕ್ೂಟಿಿದ್ು್ೇವ್.  ಕೂ್ಡಲೇ್ ಅವರ ಮೆೇಲ್ ಕರಮವನದು 
ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ಳುುತ್ುೇವ್.  

       ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸಚಿವರ್ೇ, ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಯವರದ ತ್ಪದಪ ಆಗದ್್ ಎೆಂದ್ದ  ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ ್
ಅಲಿವ್ೇ; ಅವರದ ತ್ಮಾ ರ್್ೂೇಟಿಸ್ಗ್ ತ್ಡಯ್ಾಜ್್ಞಯನದು ತ್ರದತಾುರ್.  

      ಶ್ರೇ ಪರಕಾಶ್ ಕ.್ರಾಥ್ೂೇರ್್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಷ್್ೂಿೆಂದ್ದ ಅವಾವಹಾರ 
ನಡದ್್ಧದ್್, ಕಾನೂನನದು ಉಲಿೆಂಘರ್್ ಮಾಡಿದ್ಾುರ.್ ಅವರದ ನಯಮಾನದಸಾರ ಎಲಿವನದು ಉಲಿೆಂಘರ್್ 
ಮಾಡಿದ್ಾುರ.್ ಹಾಗಾಗ, ಅವರನದು immediately suspend ಮಾಡಿ enquiry ಮಾಡಲ್ಲ. ಈಗ 
ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಅವರನದು ಕ್ೂಡಲೇ್ suspend ಮಾಡದತ್ುೇವ್ೆಂದ್ದ ಹೇ್ಳಲ್ಲ. 

      ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರ್ೇ, ಆಯತ್ದ ಬಿಡಿ. ಮಾನಾ ಸಚಿವರ್ೇ ಅವರ ವಿರದದ್ಿ  
ಕರಮವನದು ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ಳಿು. 

        ಶ್ರೇ  ಎನ್.ರ್ಾಗರಾಜದ (ಎೆಂ.ಟಿ.ಬಿ.):-  ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್,  ಅವರ ವಿರದದ್ು ಕರಮವನದು 
ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ೆಂಡದ ಅವರನದು suspend ಮಾಡದತ್ುೇವ.್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏರ್ಾಗದ್್ ಎೆಂದ್ರ,್  ಯಾವುದ್ದ Action 
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Plan approval ಆಗದ್್ಯೇ, ಅದ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನದು ಹ್ೂರತ್ದಪಡಿಸಿ, ಅವರ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಬೇ್ರ್ 
ರಸ್ುಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನದು ಮಾಡಿದ್ಾುರ.್ ಇದ್ದ ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಯವರ ವರದ್ಧಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದ್ಧದ್್. 

      ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸಚಿವರ್ೇ, ಈಗ ತ್ಪದಪ ಮಾಡಿದ್ೆಂತ್ಹ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಿರದದ್ು 
ಯಾವುದ್್ೇ ಕರಮವಾಗದವುದ್ಧಲಿವ್ೆಂದ್ದ ಸಕಾಾರದ್ಲ್ಲಿ ಆಗಬಿಟಿಿದ್್. ತ್ಪಾಪಗದ್ುರ್, ಅವರ ವಿರದದ್ಿ ತ್ಕ್ಷಣ್ವೇ್ 
ಕರಮತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ಳಿು. 

      ಶ್ರೇ ಎನ್.ರ್ಾಗರಾಜದ (ಎೆಂ.ಟಿ.ಬಿ.):-  ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್,  ಅವರ ವಿರದದ್ಿ ತ್ಕ್ಷಣ್ ಕರಮ 
ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ೆಂಡದ ಅವರನದು suspend ಮಾಡದತು್ೇವ್.  

ಪರಶ್ು ಸೆಂಖ್ಾ ೯೯ (೧೦೦೫) 

      ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರಾದ್ ಕ್.ಅಬದುಲ್ ಜಬುರ್ರವರ್ೇ, ತ್ಮಾ ಪರಶ್ು ಸೆಂಖ್ಾ ೯೯ 
(೧೦೦೫) ಕ್ೆ ಉತ್ುರ ನೇಡಲದ ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ೧೫ ದ್ಧವಸಗಳ ಕಾಲ ಟ್ೈಮ್ನದು ಕ್ೇಳಿದ್ಾುರ್.  

  ಶ್ರೇ ಕ.್ಅಬದುಲ್ ಜಬುರ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಒೆಂದ್ದ ಅಧಿವ್ೇಶನದ್ಲ್ಲಿ ನನುದ್ದ ಒೆಂದ್ದ 
ಅಥವಾ ಎರಡದ ಚದಕ್ೆ ಗದರದತಿನ ಪರಶ್ುಗಳು ಬರದತ್ುವ.್  ಅವುಗಳನದು ಈ ರಿೇತಿ ಮಾಡಿದ್ರ್ ಹ್ೇಗ?್  

 ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾರ್ಾಯಕರೇ್,. 

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

 ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ಾಯಕರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ತಾವು ಆಗಲೇ್ 
ಸೂಚರ್್ಯನದು  ಕ್ೂಟಿಿದ್ಧುೇರಿ. ಸದ್ನದ್ ಮದಗಯದವುದ್ರೂ್ಳಗ್ ಉತ್ುರ ಕೂ್ಡದತು್ೇವ್. 

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

 ಶ್ರೇ ಕ.್ಅಬದುಲ್ ಜಬುರ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಒೆಂದ್ದ ಅಧಿವ್ೇಶನಕ್ೆ ನನುದ್ದ ಒೆಂದ್ದ 
ಅಥವಾ ಎರಡದ ಪರಶ್ುಗಳು ಬರದತ್ುವ್.  ಅವುಗಳನದು ಈ ರಿೇತಿ ಮಾಡಿದ್ರ್ ಹ್ೇಗ?್  

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 
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ಸಭಾಪತಿಯವರದ:-  ಮಾನಾ ಸಭಾರ್ಾಯಕರೇ್, ಸಕಾಾರಕ್ೆ ಎಷದಿ ದ್ಧವಸ ಸದ್ನ ನಡಯ್ದತ್ುದ್್ 
ಎೆಂದ್ದ ಗೂ್ತಿುದ್್ಯೇ? ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ೧೫ ದ್ಧವಸಗಳ ಕಾಲ ಟೈ್ಮ್ ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ಳುುತಾುರ್ೆಂದ್ರ್ ಹೇ್ಗ್? ೧೫  
ರಿೆಂದ್ ೨೦ ದ್ಧವಸಗಳ ಮದ್ಲ್ೇ ಪರಶ್ುಯನದು  ಕ್ೇಳಿರದತಾುರ್. ಏಕ್ ೧೫ ದ್ಧವಸಗಳ ಕಾಲ ಟ್ೈಮ್ ಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ 
ಸಿಷಿವಾದ್ ಕಾರಣ್ವನದು ತಿಳಿಸದವುದ್ಧಲಿ. ೧೫ ದ್ಧವಸ ಕಾಲ, ಒೆಂದ್ದ ತಿೆಂಗಳ ಕಾಲವಕಾಶ ಕ್ೂಡಿ ಎೆಂದ್ರ್, 
ಅಥಾ ಏನದ? ಇದ್ರದ ಸರಿಯಾದ್ ಕರಮವಲಿ. 

ಡಾ|| ವ್ೈ.ಎ.ರ್ಾರಾಯಣ್ಸಾಿಮ (ಸಕಾಾರದ್ ಮದಖಾ ಸಚ್ೇತ್ಕರರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, 
ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಶದಕರವಾರದ್ೆಂದ್ದ ಉತ್ುರ  ಕ್ೂಡದವುದ್ಕ್ೆ  ಒಪಿಪಕ್ೂೆಂಡಿದ್ಾುರ್. 

  ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರಾದ್ ಕ.್ಅಬದುಲ್ ಜಬುರ್ರವರ್ೇ,  ಶದಕರವಾರದ್ೆಂದ್ದ ಉತ್ುರ 
ಕ್ೂಡದತಾುರ.್ 

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ತಾವು ಹ್ೇಳಿದ್ಧುೇರಿ. ಹಾಗಾಗ, ರ್ಾವು 
ಸದ್ನ ಮದಗಯದವುದ್ರೂ್ಳಗ್ ಉತ್ುರ  ಕ್ೂಡದತ್ುೇವ್. 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:-  ಮಾನಾ ಸಭಾರ್ಾಯಕರೇ್, ಆಯತ್ದ. ಕೂ್ಡಿ.  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸಾದ್ (ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ಾಯಕರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್,  
ಶದಕರವಾರದ್ೆಂದ್ದ ಸದ್ನ ನಡಯ್ದತ್ುದ್ಯ್ೇ  ಅಥವಾ ಇಲಿವೇ ಗ್ೂತಿುಲಿ. ರ್ಾವು ಸಕಾಾರದ್ಧೆಂದ್ ಉತ್ುರ 
ಬರಲ್ಲ ಎೆಂದ್ದ ಪರಶ್ುಗಳನದು ಕ್ೇಳುತು್ೇವ್.  ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ೧೫ ದ್ಧವಸಗಳು ಬಿಟದಿ ಕೂ್ಡದತು್ೇವ್ೆಂದ್ರ,್ 
ರ್ಾವು ಸಕಾಾರಕ್ೆ ಪತ್ರ ಬರದ್್ದ ಉತ್ುರವನದು ತ್ಗ್ದ್ದಕ್ೂಳುುತ್ುೇವ್. ನಮಗ್ ಅಷ್ೂ್ಿೆಂದ್ದ ತ್ಲ್ ಇಲಿವ್ೆಂದ್ದ 
ಅವರದ ಹ್ೇಳುವುದ್ದ ಬೇ್ಕಾಗಲಿ.  

 ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ಾಯಕರೇ್, ಮಾನಾ ಸಭಾರ್ಾಯಕರಿಗ ್ಹ್ೇಳಿದ್್ುೇರ್.್ 
ಆದ್ಷದಿ ಬೇ್ಗ ಉತ್ುರ  ಕೂ್ಡದತಾುರ್. ಮಾನಾ ಸಭಾರ್ಾಯಕರೇ್, ಮದೆಂದ್ಧನ ಬಾರಿ ಈ ರಿೇತಿ  ಹ್ೇಳಬಾರದ್ದ. 
ಸಭ್ ಮದಗಯದವುದ್ರೂ್ಳಗ್ ಉತ್ುರ ಕೂ್ಡಬೇ್ಕದ. ೧೫ ದ್ಧವಸಗಳಿಗ ್  ಕೂ್ಡದತ್ುೇವ್. ಒೆಂದ್ದ ತಿೆಂಗಳಿಗ ್
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ಕ್ೂಡದತು್ೇವ್ೆಂದ್ರ್, ಆಗದವುದ್ಧಲಿ. ಮಾನಾ ಸಚಿವರದಗಳು ಅವರ ಮನಸಿಿಗ್ ಬೆಂದ್ೆಂತ ್ ಕ್ೂಟಿರ್, ರ್ಾನದ 
ಅದ್ನದು ಒಪದಪವುದ್ಧಲಿ. ಈಗಲ್ೇ ತಿಳಿಸಿದ್್ುೇರ್.್ 
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ಪರಶ್ು ಸೆಂಖ್ಾ ೯೯೯ 

(ಉತ್ುರವನದು ಲಗತಿುಸಲಾಗದ್್) 
     ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಉತ್ುರವನದು 
ಒದ್ಗಸಿದ್ಾುರ.್ ಆದ್ರ್, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಕೆಳ ಹಕದೆಗಳ ಆಯೇಗದ್  ಅಧ್ಾಕ್ಷರನದು  ರ್್ೇಮಕ ಮಾಡಲದ 
ಇರದವ ಮಾನದ್ೆಂಡಗಳೇ್ನದ ಎೆಂಬ ಪರಶ್ುಯನದು  ಕೇ್ಳಿದ್್ುೇರ್್.  ನನಗ ್ಮಾಹಿತಿ ಇರದವ ಪರಕಾರ,  
ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ದ notification ಇದ್್. ಅದ್ದ “applicant shall have atleast 5 years of 
work experience in the field of child rights and child protection.”   ಎೆಂದ್ದ 
ಇದ್್. ಮಕೆಳ ಹಕದೆಗಳ ಆಯೇಗದ್ ಅಧ್ಾಕ್ಷರಾಗದವವರದ ಯಾವುದ್ೇ್ ಪಕ್ಷದ್ ಮದಖೆಂಡರಾಗರಬಾರದ್ದ 
ಎೆಂಬ ಮಾನದ್ೆಂಡ ಇದ್.್  ನಮಗ್ ಇರದವೆಂತ್ಹ ಮಾಹಿತಿ ಪರಕಾರ ಶ್ರೇ ರ್ಾರಾಯಣ್ಗೌಡ 
ಎೆಂಬದವವರದ ರಾಜಾ ಬಿಜ್ಪಿ ಜಿಲಾಿಧ್ಾಕ್ಷರಾಗದ್ುರದ. ಇವರದ ಚದರ್ಾವಣ್ಯನದು contest ಮಾಡಿದ್ುರದ. 
ಇೆಂತ್ಹವರನದು ರ್್ೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ಾುರ.್ ಎರಡರ್್ೇದ್ಾಗ, ಈ ಆಯೇಗಕ್ೆ ಸದ್ಸಾರನದು ರ್್ೇಮಕ 
ಮಾಡಿದ್ಾುರೂ್ೇ ಅಥವಾ ಇಲಿವೇ ಗ್ೂತಿುಲಿ. ಏಕ್ೆಂದ್ರ,್  ಈಗಾಗಲ್ೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ೆ ಸಾಕಷದಿ 
ಚಚ್ಾಯಾಗದತಿುದ್್.  ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳಾಗದ್ು ಮಾನಾ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರದ ಮಾನಾ 
ಸದ್ಸಾರಾಗದ್ು ಶ್ರೇಮತಿ ತಾರಾರವರನದು ರ್್ೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ುರದ. ಆ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 
ಇವರನದು ರ್್ೇಮಕ ಮಾಡದವುದ್ಕ್ೆ ಬರದವುದ್ಧಲಿವ್ೆಂದ್ದ ಬರ್ದ್ದ ಕಳುಹಿಸಿದ್ುರದ, ಆಗ  ಮತ್ು stay 
ಮಾಡಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಮಾಡಿದ್ರದ. ಇಷದಿ ಆದ್ ಮೆೇಲ್ಯೂ ಸಹ ಒಬು ಬಿಜ್ಪಿ ಮದಖೆಂಡರನದು 
ಯಾವುದ್್ೇ experience ಇಲಿದ್ಧರದವವರನದು ಇೆಂತ್ಹ ಸೆಂಸ್ೆಗ್ ರ್್ೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ರ್, ಅವರದ ಏನದ 
ರ್ಾಾಯ ಕ್ೂಡದತಾುರ?್ ಅದ್ಕ್ೆ ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಅವರ ಆತ್ಾ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ ಉತ್ುರ  ಕ್ೂಡಬೇ್ಕದ. 
    ಶ್ರೇ  ಆಚಾರ ಹಾಲಪಪ ಬಸಪಪ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್,  ಆಯೇಗದ್ ಅಧ್ಾಕ್ಷರನದು 
ನಯಮಾನದಸಾರ ರ್್ೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗದ್.್ ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ ಆಯೇಗಕ್ೆ ಯಾರದ ಸದ್ಸಾರದ  ಇಲಿ 
ಹಾಗೂ ಅಧ್ಾಕ್ಷರಾಗದವವರಿಗ್ ೫ ವಷಾಗಳ ಅನದಭ್ವ ಇಲಿವ್ೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ.್ ಆದ್ರ,್ ಇವರ  ವಿರದದ್ು 
ಯಾವುದ್್ೇ ಕಿರಮನಲ್ ಅಪರಾಧ್ ಇಲಿ ಮತ್ದು ಅವರಿಗ್ ೬೫ ವಷಾಗಳ ಒಳಗ್ ವಯಸದಿ 
ಇರದವುದ್ರಿೆಂದ್ ಅವರನದು ರ್್ೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗದ್.್ ಇದ್ರ ಬಗ್ೆ ಈಗಾಗಲ್ೇ ಮಾನಾ ಉಚಛ 
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ರ್ಾಾಯಾಲಯಕ್ೆ ಹ್ೂೇಗದ್ಾುರ.್ ಈ ಪರಕಿರಯ ಮೆೇಲ್ ಮಾನಾ ಉಚಛ ರ್ಾಾಯಾಲಯಕ್ೆ ಹ್ೂೇದ್ೆಂತ್ಹ 
ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಮಾನಾ ಉಚಛ ರ್ಾಾಯಾಲಯ ‘selection and appointment of the 
respondent No. 5 shall remain subject to the result of the petition.’ ಎೆಂದ್ದ 
ಹ್ೇಳಿದ್್. ಹಾಗಾಗ, ಇದ್ದ ಮಾನಾ ರ್ಾಾಯಾಲಯದ್ಧೆಂದ್ ಬರದವವರ್ಗ ್ ಏನದ ಮಾತ್ರ್ಾಡದವುದ್ಕ್ೆ 
ಆಗದವುದ್ಧಲಿ. ರ್ಾವು ಅಧ್ಾಕ್ಷರನದು ರ್್ೇಮಕ ಮಾಡದವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ನಯಮಾನದಸಾರ 
ಮಾಡಿದ್್ುೇವ.್ ಅವರದ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿಯೂ ಸದ್ಸಾರದ ಆಗರದವುದ್ಧಲಿ ಎೆಂಬದದ್ನದು  ತಿಳಿದ್ದಕ್ೂೆಂಡದ 
ಮಾಡಿದ್್ುೇವ.್  ಅವರದ ಈ ಹಿೆಂದ್ ್ಯಾವುದ್್ೂೇ ಕಾಲದ್ಲ್ಲಿ ಸದ್ಸಾರದ ಆಗದ್ುರದ ಎೆಂದ್ದ ಮಾನಾ 
ಸದ್ಸಾರದ ಹ್ೇಳಿದ್ ಮೆೇಲ್ ನನಗ ್ಇದ್ದ ತಿಳಿಯತ್ದ.  
      ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸಚಿವರ್ೇ, Whether the matter is pending 
before the court?  
 
      SRI ACHAR HALAPPA BASAPPA:- Yes Sir.  
 
       ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರ್ೇ, ಹಾಗಾದ್ರ್, ರ್ಾವು ಚಚ್ಾ ಮಾಡದವುದ್ಕ್ೆ 
ಬರದವುದ್ಧಲಿ. 

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 
     ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್,   ರ್ಾನದ ಮಾನಾ ರ್ಾಾಯಾಲಯದ್ ಬಗ್ೆ 
ಹ್ೇಳುತಿುಲಿ. 
     ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರ್ೇ, ಅವರದ್ದು ತ್ಪದಪ, ತ್ಮಾದ್ದು ತ್ಪದಪ ಬಿಡಿ.  

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 
 
     ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಆಯೇಗದ್ ಅಧ್ಾಕ್ಷರಾಗದವವರಿಗ್  ೫ 
ವಷಾಗಳ ಅನದಭ್ವನ ಇರಬ್ೇಕದ. 

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 
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    ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರ್ೇ, ಒೆಂದ್ದ ನಮಷ ಕ್ೇಳಿ.  When the matter is 
pending before the court, we can’t discuss it.   ಈ ವಿಷಯವನದು ಚಚ್ಾ 
ಮಾಡದವುದ್ಕ್ೆ ಬರದವುದ್ಧಲಿ. 

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 
 
     ಶ್ರೇ ಸದನೇಲ್ ವಲಾಾಪದರ್ (ವಿಧಾನಸಭ್ಯೆಂದ್ ಚದರ್ಾಯತ್ರಾದ್ವರದ):- ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್,  ಮಾನಾ ರ್ಾಾಯಾಲಯದ್ಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಬಾಕಿ ಇದ್ುೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ರ್ಾವು 
ಚಚ್ಾ ಮಾಡದವುದ್ದ ಸರಿಯಲಿ.  

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 
 
       ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರ್ೇ, ದ್ಯವಿಟದಿ ಕದಳಿತ್ದಕೂ್ಳಿು.  

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 
 ಶ್ರೇ ಸದನೇಲ್ ವಲಾಾಪದರ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಈ ವಿಷಯ ರ್ಾಾಯಾಲಯದ್ಲ್ಲಿ 

ಬಾಕಿ ಇದ್ಾುಗ, ರ್ಾವು ಕಾನೂನನದು ಬಿಟದಿ, ಎಲಾಿ ನಯಮಾವಳಿಗಳನದು ಬಿಟದಿ ಸದ್ನವನದು 
ನಡಸ್ದವುದ್ಕ್ೆ ಆಗದತ್ುದ್್ಯೇ?   

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 
ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸದನೇಲ್ ವಲಾಾಪದರ್ರವರ್ೇ  ರ್ಾನದ  ಹ್ೇಳಿದ್್ುೇರ್ ್ಅಲಿವೇ್; 

ತಾವು ಏಕ್ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಧುೇರಿ, ದ್ಯವಿಟದಿ ಕದಳಿತ್ದಕೂ್ಳಿು.  
(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

 
 ಶ್ರೇ ಸದನೇಲ್ ವಲಾಾಪದರ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್,  ದ್ಯವಿಟದಿ ಇದ್ನದು ಚಚ್ಾಗ ್

ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ಳುಬೇ್ಡಿ. 
(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ಯದ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ (ರ್ಾಮ ನದ್್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದ್ಧದ್ವರದ):-  ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, 
ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರಾದ್ ಸದನೇಲ್ ವಲಾಾಪದರ್ರವರದ ಬೆಂದ್ದ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಪಿೇಠದ್ಲ್ಲಿ 
ಕದಳಿತ್ದಕೂ್ೆಂಡದ ಆ ಮಾತ್ನದು ಹ್ೇಳಲ್ಲ.  ಸಭಾಪತಿಯವರದ ಏತ್ಕ್ೆ ಇದ್ಾುರ?್   

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 
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 ಶ್ರೇ ಸದನೇಲ್ ವಲಾಾಪದರ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ದ್ಯವಿಟದಿ ಇದ್ನದು ಚಚ್ಾಗ ್

ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ಳುಬೇ್ಡಿ. ರ್ಾಾಯಾಲಯದ್ಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್್ೇ ವಿಷಯ ಬಾಕಿ ಇದ್ುರೂ ಸಹ, ಅದ್ನದು ಚಚಾ್ಗ್ 
ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ಳುಬೇ್ಡಿ. 

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 
 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮಾನಾ ವಲಾಾಪೂರರ್ವರದ  ಇನೂು 

ಸಚಿವರದ ಆಗಲಿ. ಹಾಗಾಗ, ಅವರದ ಸಚಿವರಾದ್ ಮೆೇಲ್ ಉತ್ುರ ಕೂ್ಡಲ್ಲ.  
(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

 
ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸಲ್ಲೇೆಂರವರೇ್, ಒೆಂದ್ದ ನಮಷ ಕ್ೇಳಿ.,  

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 
ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಸಕಾಾರಕ್ೆ ಏರ್ಾದ್ರೂ ಬದ್ುತ ್

ಇರಲ್ಲಲಿವ್ೇ; ಸಕಾಾರಕ್ೆ rules and regulations ಗ್ೂತಿುರಲ್ಲಲಿವೇ್; ಯಾರ್ೂೇ ಒಬು ಬಿಜ್ಪಿ 
ಮದಖೆಂಡರನದು ರ್್ೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ಾುರ.್ ನಯಮದ್ಲ್ಲಿ ೫ ವಷಾಗಳ ಕಾಲ ಅನದಭ್ವ ಇರಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ 
ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ್. ಎಲಾಿ ಕಡ ್ಮಾಡಿಕ್ೂಳುಲ್ಲ. ಅದ್ಕ್ೆ ನಮಾ ಅಭ್ಾೆಂತ್ರ ಇಲಿ. ಆದ್ರ,್ ಈ ಸೆಂಸ್ೆಗ್ ೫ 
ವಷಾಗಳ ಅನದಭ್ವ ಇರದವವರನದು ರ್್ೇಮಕ ಮಾಡಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್ುರದ. ಕಳದ್್ ಬಾರಿ  ಮಾನಾ 
ಸದ್ಸಾರಾದ್ ಶ್ರೇಮತಿ ತಾರರವರನದು ರ್್ೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ುರದ. ಅದ್ನದು stay ಮಾಡಿದ್ುರದ ಎೆಂದ್ದ 
ಅವರಿಗ್ ಗ್ೂತಿುವೇ್; ಈ ಸಕಾಾರಕ್ೆ ರ್ಾಚಿಕಯ್ಾಗಬ್ೇಕದ, 

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 
ಶ್ರೇಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ಟಿಿ (ರ್ಾಮ ನದ್್ೇಾಶ್ತ್ರದ):-  ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರ್ೇ,  ಕಳ್ದ್ ಬಾರಿ ಈ 

ಆಯೇಗಕ್ೆ ಕಾೆಂಗ್ರಸ್ ಪಕ್ಷದ್ ಸದ್ಸಾರದ ಅಧ್ಾಕ್ಷರಾಗದ್ುರದ. 
(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

 
ಶ್ರೇ  ಆಚಾರ ಹಾಲಪಪ ಬಸಪಪ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್,  ರ್ಾಚಿಕಯ್ಾಗದವೆಂತ್ಹ ಪರಶ್ು 

ಇಲಿ. ರ್ಾವು ನಯಮಾನದಸಾರ ರ್್ೇಮಕ  ಮಾಡಿದ್್ುೇವ್. ಈಗ ಅದ್ದ ರ್ಾಾಯಾಲಯಲ್ಲಿದ್್  
(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 
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ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸಚಿವರ್ೇ, ದ್ಯವಿಟದಿ ಕದಳಿತ್ದಕೂ್ಳಿು. ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರಾದ್ 
ರದದ್್ರೇಗೌಡರವರೇ್, ತಾವು ತ್ಮಾ ಪರಶ್ುಯನದು  ಕ್ೇಳಿ.  
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ಪರಶ್ು ಸೆಂಖ್ಾ ೧೨೩೦  
(ಉತ್ುರವನದು ಲಗತಿುಸಲಾಗದ್ ್

        ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರದದ್್ರೇಗೌಡ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಉತ್ುರವನದು 
ಒದ್ಗಸಿದ್ಾುರ.್  ಯಾರದ ನಗರಗಳನದು ಸಿಚಚ ಮಾಡಿ slum ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡದತಾುರ್ ಅೆಂತ್ಹವರ 
ಬಗ್ೆ ಸಕಾಾರ ಅತ್ಾೆಂತ್ ಕಳಕಳಿಯನದು ಹ್ೂೆಂದ್ಧದ್್. ನಮಾ ರಾಜಾಲ್ಲಿ ಎಲ್ಿಲ್ಲಿ ನಗರಸಭ್ಗಳು ಮತ್ದು  
ಪದರಸಭ್ಗಳಿವ ್ ಅೆಂತ್ಹ ಕಡಗ್ಳಲ್ಲಿ  ಪೌರಕಾಮಾಕರ  ಗೃಹ  ಭಾಗಾ ಯೇಜರ್್ಯಡಿ  
ಇಲ್ಲಿಯವರ್ಗ ್  ೫೧೮೮ ಮರ್್ಗಳನದು  ನಮಾಾಣ್ ಮಾಡದತಿುದ್ಾುರ,್ ಅದ್ಕ್ೆ ರ್ಾನದ ಸಕಾಾರವನದು 
ಅಭಿನೆಂದ್ಧಸದತ್ುೇರ್್. ಆದ್ರ್, ಶ್ವಮಗೆದ್ಲ್ಲಿ ಕಟದಿತಿುರದವೆಂತ್ಹ ಮರ್್ಗಳ ಬಗ್ೆ ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ನನಗ ್
ವರದ್ಧಯನದು ಕ್ೂಟಿಿದ್ಾುರ್. ಕಳ್ದ್ ಜನವರಿ ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ರ್ಾನದ ಆ ಸೆಳಕ್ೆ ಭ್ೇಟಿ ಕೂ್ಟದಿ 
ಅಲ್ಲಿರದವೆಂತ್ಹ ಸಕಾಾರದ್ ಇೆಂಜಿನಯರ್ರವರ ಜ್ೂತ್ಗ್ ಚಚ್ಾ ಮಾಡಿದ್ಾಗ, structural work 
complete ಆಗದ್ೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಗದಣ್ಮಟಿ ಅಷ್ಾಿಗ ಸಮಾಧಾನಕರವಾಗರಲ್ಲಲಿ. ಆಗ 
ಅದ್ನದು ಅವರ ಗಮನಕ್ೆ ತ್ೆಂದ್ಾಗ ಅವರದ ಗದತಿುಗ್ದ್ಾರರದ ನಮಾ ಮಾತ್ದಗಳನದು 
ಕ್ೇಳುವುದ್ಧಲಿವ್ೆಂದ್ದ ಉತ್ುರ ಕೂ್ಟಿರದ. ಈ ರಿೇತಿಯ ಅಸಹಾಯಕತ್ಯಲ್ಲಿ ನಮಾ 
ಇೆಂಜಿನಯರ್ರವರದಗಳು ಕ್ಲಸಗಳನದು ಮಾಡಿದ್ರ್, ಕಟಿಡದ್ ಗದಣ್ಮಟಿವನದು  ಕಾಪಾಡದವುದ್ದ 
ಹ್ೇಗ?್ ಇದ್ದ ಒೆಂದ್ದ. ಎರಡರ್್ಯದ್ಾಗ, ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಎಲ್ಿಲ್ಲಿ quality survey  
ಮಾಡಿಸದತಿುದ್ಾುರ ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಿೆಂದ್ ಅದ್ರ ವರದ್ಧಯನದು ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ಳುುತಿುದ್ು್ೇವ್ ಎನದುವುದ್ರ ಬಗ್ೆ  
ಮಾಹಿತಿ ಕ್ೂಟಿಿದ್ಾುರ್, ಬಹಳ ಸೆಂತೂ್ೇಷ.  ಈಗ ಮರ್್ು ರ್ಾನದ ಭ್ೇಟಿಕೂ್ಟಿೆಂತ್ಹ 
ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿಯೂ ಅೆಂತ್ಹ ಸದಧಾರಣ್ ಕೆಂಡದಬೆಂದ್ಧಲಿ. ಹಾಗಾಗ, ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಸದ್ರಿ ಸೆಳಕ್ೆ  
ಒೆಂದ್ದ ಬಾರಿ ಭೇ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಗದಣ್ಮಟಿದ್ ಬಗ್ೆ ಚಚ್ಾ ಮಾಡಲ್ಲ ಎೆಂದ್ದ ಮನವಿ ಮಾಡದತ್ುೇರ್.್ 
ಏಕ್ೆಂದ್ರ,್ ಅದ್ಕ್ೆ ಒೆಂದ್ದ ಚದ್ದರಕ್ೆ ರೂ.೧,೬೫,೦೦೦/-ಗಳನದು ಖಚದಾ ಮಾಡಲಾಗದತಿುದ್್. ಇದ್ದ 
ಕಡಿಮೆ ಮತ್ುವಲಿ. Duplex houses design ಬಹಳ ಚ್ರ್ಾುಗದ್.್  ಆದ್ರ್, ಗದಣ್ಮಟಿದ್ ಬಗ್ೆ 
ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಗಮನಸಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ ಅವರ ಗಮನಕ್ೆ ತ್ರಬಯಸದತ್ುೇರ್್.  
       ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸಚಿವರ್ೇ, ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ ಒೆಂದ್ದ ಬಾರಿ ಅಲ್ಲಿಗ್ ವಿಸಿರ್್ 
ಮಾಡದವೆಂತ ್ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ್, ತಾವು ಒೆಂದ್ದ ವಿಸಿರ್್ ಮಾಡಿ. 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                         27-12-2022                                                       49                               

ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ನ್ಯಾಯಯಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಯ ಪತ್ರಿಕಯ ಪಿಕಟಣೆಗಯಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದು 

   

       ಶ್ರೇ  ಎನ್.ರ್ಾಗರಾಜದ (ಎೆಂ.ಟಿ.ಬಿ.):-  ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ನಮಾ ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಈಗಾಗಲ್ೇ ೫೧೮೮ ಮರ್್ಗಳನದು ನಮಾಾಣ್ ಮಾಡದತಿುದ್್ುೇವ್.  ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡದ ಹೆಂತ್ದ್ ಮರ್್ಗಳಿವ್. 
ಒೆಂದ್ದ ಸಿೆಂತ್ ನವೇ್ಶನ ಇರದವೆಂತ್ಹ ಪೌರಕಾಮಾಕರಿಗ ್ಕ್ೇೆಂದ್ರ ಸಕಾಾರ ಮತ್ದು ರಾಜಾ ಸಕಾಾರದ್ 
ಅನದಪಾತ್ದ್ಲ್ಲಿ  ೭.೫೦ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಗಳನದು ಕ್ೂಡದತ್ುೇವ್. ಆಗ ಅವರ್ೇ ಸಿೆಂತ್ ಮರ್್ಗಳನದು 
ನಮಾಾಣ್ ಮಾಡಿಕೂ್ಳುುತಾುರ್.  
 

(ಮದೆಂದ್ದ., ) 

(1195) 27-12-2022 (12.00) ಎೆಂವಿ-ಎಕ ್               (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಎನ.ರ್ಾಗರಾಜ್ (ಎೆಂಟಿಬಿ) (ಮದೆಂದ್ದ):- 

ಮತ್ು ಜಿ+೨ (Ground+2) ಮರ್್ಗಳನದು ಕೂ್ಟಿಿರದವೆಂಥದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ್ ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಯಾವಾಾವ 
ಸೆಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂ್ಟಿಿರದವೆಂಥದ್ುಕ್ೆ ರ್ಾವು ಈಗಾಗಲ್ೇ ಏಜ್ನಿಗಳನದು ಫಿರ್ಿ್ ಮಾಡಿದ್್ುೇವ್. 
Omega Consultants ಹಾಗೂ ಬ್ೆಂಗಳೂರದ ಮೂಲದ್ ಸಿವಿಲ್ಟ್ರ್್ ಲಾಾಬ್ ಇವರದಗಳನದು 
ರ್್ೇಮಕ ಮಾಡಿಕ್ೂೆಂಡಿದ್್ುೇವ್. ಈಗಾಗಲ್ೇ ನಮಾಾಣ್ವಾಗರದವ ಮರ್್ಗಳ ಗದಣ್ಮಟಿವನದು ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಿ, 
ಭಾವಚಿತ್ರದ್ೂ್ೆಂದ್ಧಗ್ ಸಿ.ಡಿ.ಯನದು ಸಹ ನೇಡಿದ್್ುೇವ್. ಹಾಗಾಗ ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ ಹ್ೇಳಿದ್ೆಂತ ್ಹಾಗೂ 
ಈಗಾಗಲ್ೇ ಶ್ವಮಗೆ ಜಿಲ್ಿಯಲ್ಲಿ ನಮಾಾಣ್ವಾಗರದವೆಂತ್ಹ ಸದಮಾರದ 168 ಪೌರಕಾಮಾಕರ 
ಮರ್್ಗಳ ಗದಣ್ಮಟಿದ್ ವರದ್ಧಯನದು ಪಡದ್್ದ, ಗದಣ್ಮಟಿದ್ಲ್ಲಿ ಏರ್ಾದ್ರೂ ಲೂ್ೇಪದ್ೂ್ೇಷಗಳು 
ಕೆಂಡದಬೆಂದ್ರ್, ಕೂಡಲೇ್ ಗದತಿುಗ್ದ್ಾರರ ವಿರದದ್ಿ ಕರಮವನದು ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ಳುುತು್ೇವ್. 
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ಪರಶ್ು ಸೆಂಖ್ಾ: 967 
(ಉತ್ುರವನದು ಲಗತಿುಸಲಾಗದ್್) 

ಶ್ರೇ ಮೇಹನ್ ಕದಮಾರ್ ಕ್ೂೆಂಡಜಿಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಭಾರಿ 
ಸಮಗರವಾದ್ ಉತ್ುರವನದು ನೇಡಿದ್ಾುರ.್ ಆದ್ರ್, ನನು ಆಕ್ಷ್ೇಪಣ್ ಇರದವುದ್ದ ಏರ್್ೆಂದ್ರ್, ಹಾಸನ 
ಜಿಲ್ಿಯ ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಬಾಾೆಂರ್್ನ ಅವಾವಹಾರದ್ ಐದ್ದ ಆರೂ್ೇಪಗಳಿಗ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ೆಂತ್ ದ್ಧರ್ಾೆಂಕ 
14.08.2020ರಲ್ಲಿ ಕಲೆಂ 64ರ ವಿಚಾರಣ್ಗ್ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖಯ್ ಜೆಂಟಿ ನಬೆಂಧ್ಕರದ, ಮೆೈಸೂರದ 
ಇವರನದು ರ್್ೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ಾುರ.್ ಅವರನದು ದ್ಧರ್ಾೆಂಕ 14.08.2020ರಲ್ಲಿ ರ್್ೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ುರೂ ಸಹ 
ಅದ್ನದು ಅವರದ ವಿಚಾರಣ್ ಮಾಡಿರದವುದ್ಧಲಿ. ಆ ನೆಂತ್ರ 04.01.2021ರಲ್ಲಿ ಮತ್ೂುೆಂದ್ದ ಬಾರಿ 
ವಿಚಾರಣ್ಯನದು ಕೈ್ಗ್ೂೆಂಡದ, ಅದ್ನದು ಪೂಣ್ಾಗೂ್ಳಿಸಲದ ಕೂ್ೇರಿರದತಾುರ್. ಆದ್ರ್, ಅದ್ೂ ಸಹ 
ಆಗದವುದ್ಧಲಿ. ಈಗ ದ್ಧರ್ಾೆಂಕ 09.12.2022ರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣ್ಗ ್ಮತೂ್ುಬುರನದು ರ್್ೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ಾುರ.್ 
ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ ಮೂರದ ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣ ್ ಮಾಡದತ್ುೇವ್ೆಂದ್ದ ಹೇ್ಳಿದ್ಾುರ.್ ಈಗ ಇದ್ಕ್ೆ ಎರಡದ 
ವಷಾ ತ್ಡವಾಗರದವುದ್ಕ್ೆ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್್ೂೇ ತ್ಪದಪ ಕಲಪರ್ ್ ಬರದತಿುದ್್. ಅವರದ ಇದ್ನದು ಮೂರದ 
ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡದವುದ್ಕ್ೆ ಆಗದತ್ುದ್್ಯೇ ಎೆಂದ್ದ ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ತಿಳಿಸಬ್ೇಕದ. ಅದ್ರ ಜ್ೂತ್ಗ್ 
ಮತ್ೂುೆಂದ್ದ ವಿಚಾರ ಏರ್್ೆಂದ್ರ್, ರ್ಾನದ ಅಜಿಾ ಸಮತಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಸಾರ್ಾಗದ್್ುೇರ್್. ಈ ವಿಷಯ ಅಜಿಾ 
ಸಮತಿಗೂ ಸಹ ಬೆಂದ್ಧತ್ದು. ಅಲ್ಲಿಗ ್ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖಯ್ ನಬೆಂಧ್ಕರದ ಬೆಂದ್ದ, ಜೆಂಬೂರದ 
ಗಾರಮಪೆಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಪತಿುನ ಸಹಕಾರ ಸೆಂಘದ್ಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ದ ಸದ್ಸಾತ್ಿ ಕ್ೂಡದವುದ್ಕ್ೆ ಅಜಿಾ 
ಸಮತಿಯಲ್ಲಿ ಒಪಿಪಕೂ್ೆಂಡಿದ್ಾುರ್. ಆದ್ರ್, ಇಲ್ಲಿಯವರ್ಗೂ ಸಹ ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಬಾಾೆಂರ್್ನವರದ ಕ್ೂಡದತಿುಲಿ. 
ಈ ಎರಡನದು ಸಹ ಮಾಡಲೇ್ಬ್ೇಕದ. ಇದ್ದ ಬಹಳ ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಬಾಕಿ ಇದ್ ್ ಎೆಂದ್ದ, ತ್ಮಾ 
ಮೂಲಕ ಮಾನಾ ಸಚಿವರನದು ಕ್ೂೇರದತು್ೇರ್್. 

ಶ್ರೇ ಎಸ.ಟಿ.ಸ್ೂೇಮಶ್ೇಖರ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮದ್ಲರ್್ಯದ್ಾಗ, ಸದ್ಸಾತ್ಿ 
ಕ್ೂಡದವೆಂಥದ್ುಕ್ೆ ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಬಾಾೆಂರ್್ನವರದ ಅಡಿಿಪಡಿಸದತಿುದ್ಾುರ್. ಇದ್ದ ಸಮತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ, ಕಳ್ದ್ 
ಬಾರಿಯ ಅಧಿವ್ೇಶನದ್ಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇದ್ಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಿೆಂತ್ ಉತ್ುರವನದು ನೇಡಿದ್್ುೇರ್್. ಒೆಂದ್ದ 
ತಿೆಂಗಳ ಒಳಗಡ ್ ಅವರದ ಏರ್ಾದ್ರೂ ಕೂ್ಡದ್ೇ್ ಇದ್ುೆಂತ್ಹ ಪಕ್ಷದ್ಲ್ಲಿ ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಬಾಾೆಂರ್್ನ 
ವಾವಸಾೆಪಕ ನದ್್ೇಾಶಕರನದು suspend ಮಾಡದತ್ುೇರ್್ ಎೆಂದ್ದ ಅಸೆ್ಂಬಿಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್್ುೇರ್.್ 
ಎರಡರ್್ಯದ್ಾಗ, ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಬಾಾೆಂರ್್ನ ಅವಾವಹಾರದ್ ಬಗ್ೆ ಹ್ೇಳುವುದ್ಾದ್ರ್, ಈಗ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಿ 
ಎೆಂದ್ರ್, ಎಲಾಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒೆಂದ್ದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಭ್ಯಭಿೇತ್ರಾಗದ್ಾುರ್. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಸನದ್ 
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ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಬಾಾೆಂರ್್ನ ವಿಚಾರಣ್ಗ್ ಹೂ್ೇಗದವುದ್ಧಲಿ. ಅದ್ದ ಏಕ್ ಎೆಂದ್ದ ಅದ್ನದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಚಿಚ 
ಹ್ೇಳುವುದ್ಕ್ೆ ಹ್ೂೇಗದವುದ್ಧಲಿ.  

ಶ್ರೇ ರಾಜ್ೇೆಂದ್ರ ರಾಜಣ್ಣ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಹಾಗಾದ್ರ್, ಏನದ ಬ್ೇಕಾದ್ರೂ 
ಮಾಡಬಹದದ್ದ ಎೆಂದ್ದ ಅಥಾವ್ೇ? 

ಶ್ರೇ ಟಿ.ಎ.ಶರವಣ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್,… 

ಶ್ರೇ ಎಸ.ಟಿ.ಸೂ್ೇಮಶ್ೇಖರ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರಾದ್ ಶ್ರೇ 
ಟಿ.ಎ.ಶರವಣ್ರವರಿಗ ್ಬ್ೇಸರವಾಗಬಾರದ್ದ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಹಾಗಾದ್ರ್, ಸಕಾಾರವೂ ಸಹ 
ಹ್ದ್ರಿಕ್ೂಳುುತಿುದ್್ಯೇ? 

ಶ್ರೇ ಟಿ.ಎ.ಶರವಣ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ನನಗ ್ಬ್ೇಸರವಾಗದವೆಂತ್ಹ ಪರಶ್ು ಇಲಿ. 
ಅವರದ ಜನರಿಗ ್ ರ್ಾಾಯ ಕ್ೂಡಿಸದವೆಂತ್ಹ ಸಕಾಾರದ್ ಸಚಿವರದ. ಅವರದ ಈ ರಿೇತಿ ಹ್ೇಳುವುದ್ದ 
ಸಮಜಾಯಷಿಯಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ.ಟಿ.ಸೂ್ೇಮಶ್ೇಖರ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಇಲ್ಲಿ ಸಕಾಾರ ಮತ್ದು ಸಹಕಾರ 
ಸಚಿವರದ ಹ್ದ್ರಿಕ್ೂಳುುವೆಂತ್ಹ ಪರಶ್ು ಇಲಿ. ಆದ್ರ್, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಬಾಾೆಂರ್್ ಹಾಸನಕ್ೆ 
ಹ್ೂೇಗ ವಿಚಾರಣ ್ಮಾಡದವೆಂಥದ್ುಕ್ೆ ಭ್ಯಭಿೇತ್ರಾಗದತಿುದ್ಾುರ್.  

ಶ್ರೇ ರಾಜ್ೇೆಂದ್ರ ರಾಜಣ್ಣ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ್ ರಕ್ಷಣ ್ನೇಡಲ್ಲ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ.ಟಿ.ಸೂ್ೇಮಶ್ೇಖರ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಈಗ ರ್ಾವು ರಕ್ಷಣ ್
ಕ್ೂಡದತು್ೇವ್ೆಂದ್ರೂ ಸಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಗ್ ಹೂ್ೇಗದತಿುಲಿ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಕ್ಷಣ ್ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ಳುುವುದ್ಧಲಿ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ.ಟಿ.ಸೂ್ೇಮಶ್ೇಖರ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಅದ್ಕ್ೆ ಈಗ ಇಷ್್ಿಲಾಿ ಆದ್ಮೆೇಲ ್
ಒಬುರ ಬಳಿ ಮಾತ್ರ್ಾಡಿ, ಅವರಿಗ್ ಏರ್್ಲಾಿ ರಕ್ಷಣ ್ಬೇ್ಕದ ಮತ್ದು ಸಕಾಾರ ಮತ್ದು ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖ ್
ನಮಾ ಪರವಾಗ ಇರದತ್ುದ್್. ಹಾಗ್ಯೇ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರ್ಾಗ ನಮಗ್ ಎಲಾಿ ರಿೇತಿಯ ರಕ್ಷಣ್ಯನದು 
ನೇಡದತ್ುೇವ್. ಆದ್ದದ್ರಿೆಂದ್ ನೇವು ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಬಾಾೆಂರ್್ಗ್ ಹ್ೂೇಗ, ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣ್ ಮಾಡಿ, ಮೂರದ 
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ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ವರದ್ಧ ನೇಡಿ ಎನದುವೆಂತ್ಹ ಸೂಚರ್್ಯನದು ನೇಡಿದ್್ುೇವ್. ಅವರದ ಮೂರದ ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 
ವಿಚಾರಣ ್ಮಾಡಿ ವರದ್ಧ ನೇಡದವೆಂಥದ್ುಕ್ೆ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖ ್ಆದ್್ೇಶ ಸಹ ಮಾಡಿದ್್.  

ಶ್ರೇ ಮೇಹನ್ ಕದಮಾರ್ ಕ್ೂೆಂಡಜಿಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ರ್ಾನದ ಪರಶ್ು ಕ್ೇಳಿದ್ಾಗ, 
ಅಲ್ಲಿ ಈ ರಿೇತಿಯ ಪರಿಸಿೆತಿ ಇದ್್ ಎೆಂದ್ದ ನನಗ ್ಗ್ೂತಿುರಲ್ಲಲಿ. ಮಾನಾ ಸಚಿವರಿಗ್ ಧ್ನಾವಾದ್ಗಳು. 

  

ಪರಶ್ು ಸೆಂಖ್ಾ: 1003 
ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಡಾ||ತ್ಳವಾರ ಸಾಬಣ್ಣನವರ ತ್ಮಾ ಪರಶ್ು ಸೆಂಖ್ಾ.1003 ಆರೂ್ೇಗಾ 

ಮತ್ದು ಕದಟದೆಂಬ ಇಲಾಖಗ್ ್ವಗಾಾವಣ್ಗೂ್ೆಂಡಿರದತ್ುದ್್.  

ಡಾ||ತ್ಳವಾರ್ ಸಾಬಣ್ಣ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ರ್ಾನದ ಎರಡದ ಉಪ ಪರಶ್ುಗಳನದು 
ಮಹಿಳಾ ಮತ್ದು ಮಕೆಳ ಕಲಾಾಣ್ ಇಲಾಖಯ್ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಕ್ೇಳಬಯಸದತ್ುೇರ್.್ 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ರ್ಾನದ ಏನದ ಮಾಡದವುದ್ಕ್ೆ ಆಗದವುದ್ಧಲಿ. ಈಗ ತಾವು ಕದಳಿತ್ದಕೂ್ಳಿು. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸಾದ್ (ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ಾಯಕರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮಾನಾ 
ಸದ್ಸಾರಾದ್ ಡಾ||ತ್ಳವಾರ್ ಸಾಬಣ್ಣನವರದ ಏನದ ಪರಶ್ುಯನದು ಕ್ೇಳಿದ್ಾುರ,್ ಅದ್ದ ಬಹಳ 
ಗೆಂಭಿೇರವಾದ್ ಪರಶ್ುಯಾಗದ್್.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಈ ಪರಶ್ುಯನದು ಆರೂ್ೇಗಾ ಮತ್ದು ಕದಟದೆಂಬ ಕಲಾಾಣ್ ಇಲಾಖಗ್ 
ವಗಾಾವಣ್ ಮಾಡಿದ್ಾುರ.್ 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, Infant Mortality Rate ಬಗ್ೆ 
ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ ಪರಶ್ುಯನದು ಕ್ೇಳಿದ್ಾುರ.್ ಶ್ಶದ ಮರಣ್ವಾಗರದವೆಂಥದ್ದು, ಹ್ಚಿಚನ ಭಾಗ ಉತ್ುರ 
ಕರ್ಾಾಟಕದ್ ಭಾಗದ್ಲ್ಲಿರದವೆಂತ್ಹ ಬ್ಳಗಾವಿ, ಗದಲುಗಾ, ಬಿೇದ್ರ್ ಮತ್ದು ರಾಯಚೂರದ ಜಿಲ್ಿಗಳ ಈ 
ಭಾಗದ್ಲ್ಲಿ. ಇಪಪತೂ್ುೆಂದ್ರ್್ೇ ತಾರಿೇಖಿನೆಂದ್ದ “ಪರಜಾವಾಣಿ”್ದ್ಧನಪತಿರಕ್ಯಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಅೆಂಕಿ-ಅೆಂಶಗಳು 
ಬೆಂದ್ಧದ್.್ ತಾವು ಸಿಲಪ ಆ ಅೆಂಕಿ-ಅೆಂಶಗಳನದು ರ್್ೂೇಡಿ.  
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ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಮೆಂತಿರಗಳು ಉತ್ುರ ಹೇ್ಳುವುದ್ಕ್ೆ ತಿಳಿಸಿದ್ಾುರ.್ ಆದ್ರ,್ ಆ ಪರಶ್ು 
ಆರೂ್ೇಗಾ ಮತ್ದು ಕದಟದೆಂಬ ಕಲಾಾಣ್ ಇಲಾಖಗ್ ್ವಗಾಾವಣ್ಯಾಗದ್್. ಈ ಪರಶ್ುಗ್ ಯಾರದ ಉತ್ುರ 
ನೇಡದತಾುರ?್  

ಡಾ||ತ್ಳವಾರ್ ಸಾಬಣ್ಣ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ನನು ಎರಡದ ಉಪ ಪರಶ್ುಗಳಿಗ್ 
ಮಹಿಳಾ ಮತ್ದು ಮಕೆಳ ಇಲಾಖಯ್ ಸಚಿವರದ ಉತ್ುರವನದು ನೇಡಬಹದದ್ದ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಆಚಾರ್ ಹಾಲಪಪ ಬಸಪಪರವರ್, ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರಾದ್ 
ಡಾ||ತ್ಳವಾರ್ ಸಾಬಣ್ಣನವರ ಪರಶ್ುಗ ್ತಾವು ಉತ್ುರ ನೇಡದತಿುೇರಾ? 

ಶ್ರೇ ಆಚಾರ್ ಹಾಲಪಪ ಬಸಪಪ (ಮಹಿಳಾ ಮತ್ದು ಮಕೆಳ ಕಲಾಾಣ್ ಸಚಿವರದ):- ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಅದ್ಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಿೆಂತ ್ ನನು ಬಳಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲಿ. ಅದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ಧುದ್ುರ ್
ಉತ್ುರ ನೇಡದತಿುದ್ು್.  

ಡಾ||ತ್ಳವಾರ್ ಸಾಬಣ್ಣ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮಾನಾ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ದು ಮಕೆಳ 
ಕಲಾಾಣ್ ಸಚಿವರ ಹ್ಸರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಹಿತಿ ಬೆಂದ್ಧದ್್.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾರ್ಾಯಕರ,್ ಡಾ||ತ್ಳವಾರ್ ಸಾಬಣ್ಣನವರದ ಕ್ೇಳಿರದವ 
ಪರಶ್ುಗ ್ಆರೂ್ೇಗಾ ಮತ್ದು ಕದಟದೆಂಬ ಕಲಾಾಣ್ ಇಲಾಖಯ್ ಸಚಿವರಿೆಂದ್ ರ್ಾಳ ್ಉತ್ುರವನದು ಒದ್ಗಸಿ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರಾದ್ 
ಸಿ.ಎೆಂ.ಲ್ಲೆಂಗಪಪನವರದ ಮಾತ್ರ್ಾಡದವುದ್ಕ್ೆ ಎದ್ದು ನೆಂತಿದ್ಾುರ್. 

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎೆಂ.ಲ್ಲೆಂಗಪಪ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಿಯಲ್ಲಿ ಚಿರತ್ಗಳ ಹಾವಳಿ 
ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಎೆಂದ್ದ ಕ್ೇಳಿದ್್ುೇರ್್. 
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ಪರಶ್ು ಸೆಂಖ್ಾ: 1031 
(ಉತ್ುರವನದು ಲಗತಿುಸಲಾಗದ್್) 

ಶ್ರೇ ಯದ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ (ರ್ಾಮನದ್್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದ್ಧದ್ವರದ) (ಡಾ.ಕ್.ಗ್ೂೇವಿೆಂದ್ರಾಜ್ ರವರ 
ಪರವಾಗ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಉತ್ುರವನದು ಒದ್ಗಸಿದ್ಾುರ.್ ನನು ಪರಶ್ು 
ಏರ್್ೆಂದ್ರ್, ಕಳ್ದ್ ಮೂರದ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಆಗರದವೆಂತ್ಹ ಒಪಪೆಂದ್ಗಳು ಎಷದಿ ಎೆಂದ್ದ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 
ಸದಮಾರದ 77 ಒಪಪೆಂದ್ಗಳಾಗವ್, ಇನದು ಕ್ೇವಲ 9 ಮಾತ್ರ ಅನದಮೇದ್ರ್್ಗ್ ಏಕಗವಾಕ್ಷಿ 
ಯೇಜರ್್ಯಲ್ಲಿದ್ ್ ಎೆಂದ್ದ ತಿಳಿಸಿದ್ಾುರ.್ ಈಗ ಅದ್ದ ಅನದಷ್ಾಾನಗೂ್ೆಂಡಾಗ ಎಷದಿ ಉದ್ೂ್ಾೇಗ 
ಸಿಗದತ್ುದ್್ೆಂದ್ದ ಕ್ೇಳಿದ್ರ,್ ಇದ್ಕ್ೆ ಸದಮಾರದ ಮೂರದ-ರ್ಾಲದೆ ವಷಾ ಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ ತಿಳಿಸಿದ್ಾುರ.್ 
ಇದ್ರಲ್ಲಿರದವೆಂತ್ಹ ಕೆಂಪನಗಳನದು ರ್್ೂೇಡಿದ್ರ,್ ಇದ್ಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಿೆಂತ ್ ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರಾದ್ 
ಮೆಂಜದರ್ಾಥ್ ಭ್ೆಂಡಾರಿಯವರದ ಈ ವಿಷಯವನದು raise ಮಾಡಿದ್ುರದ. ಒೆಂದ್ದ university ಗ್ 
ಸದಮಾರದ 800 ಕೂ್ೇಟಿ investment, ಆದ್ರ್ ಹತ್ದು ಸಾವಿರ ಉದ್್ೂಾೇಗವ್ೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳುತಾುರ್. 
ಮತ್ೂುೆಂದ್ದ ReNew Power Pvt., Ltd., ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳುತಾುರ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸದಮಾರದ ಇಪಪತ್ದು 
ಸಾವಿರ ಕ್ೂೇಟಿ ಬೆಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕ್ ಮತ್ದು ಇಪಪತ್ದು ಸಾವಿರ ಉದ್ೂ್ಾೇಗ ಸೃಜರ್್ ಎೆಂದ್ದ 
ಹ್ೇಳಲಾಗದ್.್ ಈಗ ರ್ಾವು overall ಮರ್್ು G.I.M. (Global Investors Meet) ಬಗ್ೆ 
ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಿುದ್್ುವು. ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ್ಕಡಾ 14ರಷದಿ ಮಾತ್ರ ಅನದಷ್ಾಾನಗ್ೂೆಂಡಿದ್್ ಎೆಂದ್ದ. 
ಈಗ overall ಅಲ್ಲಿೆಂದ್, ಇಲ್ಲಿಯವರ್ಗ ್ಆಗರದವೆಂತ್ಹ G.I.M. ಗಳಲ್ಲಿ ಅನದಷ್ಾಾನಗ್ೂೆಂಡಿರದವುದ್ದ 
ಶ್ೇಕಡಾ 24ರಷದಿ ಮಾತ್ರ. ರ್ಾವು ಭ್ೂಮ ತಗ್್ದ್ದಕೂ್ೆಂಡದ ಇಷದಿ ಲಕ್ಷ ಉದ್್ೂಾೇಗಗಳನದು 
ಕ್ೂಡದತು್ೇವ್ೆಂದ್ದ, ರೈ್ತ್ರನದು ಬಿೇದ್ಧಗ ್ ತ್ರದತಿುದ್ಾುರ್ ಎೆಂದ್ದ ನಮಾ ಮದ್ಲರ್್ ಆಪಾಧ್ರ್್ಯಾಗದ್್. 
ಎರಡರ್್ಯದ್ಾಗ, ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರದವೆಂತ್ಹ ಕ್ೈಗಾರಿಕ್ಗಳಿಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಿೆಂತ್ ಇವರ ಬಳಿ 
infrastructure ಇಲಿ. ಇಡಿೇ ದ್್ೇಶದ್ಲ್ಲಿಯೇ ಎರಡರ್್ ಅತಿ ಹ್ಚದಚ ತ್ರಿಗ್ ಸೆಂಗರಹಿಸದತಿುರದವುದ್ದ 
ಕರ್ಾಾಟಕ ರಾಜಾವಾಗದ್.್ ಅೆಂದ್ರ್, ಪರತ್ಾಕ್ಷ ಮತ್ದು ಪರೂ್ೇಕ್ಷ ತ್ರಿಗ್ಗಳಿೆಂದ್ ಒೆಂದ್ದ ವಷಾಕ್ೆ 
ಸದಮಾರದ ಮೂರದ ಲಕ್ಷ ಕ್ೂೇಟಿ ತ್ರಿಗ್ ಸೆಂಗರಹವಾಗದತ್ುದ್್.  It is second highest in the 
country.  ಮರ್್ುಯ ದ್ಧವಸ ಐ.ಟಿ., ಬಿ.ಟಿ.,ಯವರದ ಮಳ್ ಬೆಂದ್ಾಗ ಟಾರಯಕಿರ್ ಮತ್ದು ಮಹಡಿಗಳ 
ಮೆೇಲ ್ ಇದ್ುರದ. ಅವರಿಗ್ ಸದಮಾರದ 224 ಕೂ್ೇಟಿ ನಷಿವಾಗದ್ ್ ಎೆಂದ್ದ ಅವರದಗಳು ಮಾನಾ 
ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳಿಗ ್ಪತ್ರ ಬರ್ದ್ರದ. ಅೆಂದ್ರ್, ನೇವು ನಮಗ್ ಅನದಕೂಲ ಮಾಡಿ, ಇಲಿವ ್ರ್ಾವು ಈ 
ರಾಜಾವನದು ಬಿಟದಿ ಹ್ೂೇಗದತ್ುೇವ್ೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್ರದ. ಇದ್ರ್್ುಲಾಿ ಸರಿಪಡಿಸದ್,್ ಬಡಿಿ ದ್ದಡಿಿನಲ್ಲಿ 75 
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ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪಾಯಗಳನದು ಖಚದಾ ಮಾಡಿದ್ು್ೇವ್ ಎೆಂದ್ರದ, ಹಾಗಾದ್ರ್ ಬಡಿಿ ದ್ದಡದಿ ಸಕಾಾರದ್ ಹಣ್ 
ಅಲಿವ್ೇ? G.I.M. ಗ್ ಖಚದಾ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮರ್್ುಯ ದ್ಧವಸ ಅವರ ಒೆಂದ್ದ ರೂಪಾಯಗಳನದು ಖಚದಾ 
ಮಾಡಿಲಿವ್ೆಂದ್ರದ. ರ್ಾಾಯಮೂತಿಾಗಳಾದ್ ಶ್ರೇ ಸೆಂತೂ್ೇಷ್ ಹ್ಗಡ್ಯವರದ ಈ ರಿೇತಿ ಹ್ೇಳುತಾುರ್. 
ಅೆಂದ್ರ್, ಐ.ಟಿ. ಕೆಂಪನಯವರದ ಪದ್್ೇ ಪದ್್ೇ ಆಕ್ೂರೇಶ ವಾಕುಪಡಿಸಿದ್ಾುರ.್ ಸಕಾಾರಕ್ೆ ಬಹದದ್ೂ್ಡಿ 
ಆದ್ಾಯ ತ್ರದವೆಂತ್ಹ ವಲಯವನದು ನಲಾಕ್ಷಯ ಮಾಡದವುದ್ದ ಸರಿಯಲಿ. ನಮಾ ದ್ದರಾಸ್ ಸಾಕದ, 
ಕಳಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯೆಂದ್ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿಗ ್ ಸಾಕಾಗದ್್ ಎೆಂದ್ದ ತ್ಮಾ ಅಸಮಾಧಾನವನದು ಹ್ೂರಗ ್
ಹಾಕಿದ್ಾುರ.್ ಐ.ಟಿ. ಉದ್ೂ್ಾೇಗಗಳಿೆಂದ್ ಕೂಡ ಸಕಾಾರದ್ ಮೆೇಲ್ ಆಕೂ್ರೇಶ, ಕೂಡಲೇ್ ಅವರ 
ಬ್ೇಡಿಕ್ಗಳನದು ಈಡೇ್ರಿಸಬ್ೇಕದ. ಈ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡದವುದ್ನದು ಬಿಟದಿ, ಅವರದ ಯಾವಾಾವುದ್ಕೂ್ೆೇ 
ಖಚದಾಗಳನದು ಮಾಡದತಾುರ್. ಈಗ ಅವರದ ಉದ್ೂ್ಾೇಗಗಳನದು ನೇಡದತ್ುೇವ್ೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳುತಾುರ್. 
ನವ್ೆಂಬರ್ ಡೇ್ಟಾದ್ ಪರಕಾರ ಶ್ೇಕಡಾ 17ರಷದಿ ಉತಾಪದ್ರ್್ ಕಡಿಮೆಯಾಗದ್.್ ಅದ್್ೇರಿೇತಿ ನವ್ೆಂಬರ್ 
ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲಿ employment data ಶ್ೇಕಡಾ 8.96ಕ್ೆ ಬೆಂದ್ಧದ್.್ ಎಲ್ಲಿ ಉದ್ೂ್ಾೇಗವನದು 
ಕ್ೂಡದತಾುರ,್ ಅವರದ ರೈ್ತ್ರಿೆಂದ್ ಜಮೇನದಗಳನದು ಕಿತ್ದುಕೂ್ಳುುತಾುರ್; ಆ ಜಮೇನದಗಳನದು ರಿಯಲ್ 
ಎಸ್ಿೇರ್್ನವರಿಗ್ ಕೂ್ಡದತಾುರ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಪಪತ್ದು ಸಾವಿರದ್ಧೆಂದ್ ಐವತ್ದು ಸಾವಿರದ್ವರಗ್್ ಉದ್್ೂಾೇಗಗಳನದು 
ನೇಡದತ್ುೇವ್ೆಂದ್ದ ಹೇ್ಳುತಾುರ್. ಅವರದ ನೇಡಿರದವೆಂತ್ಹ ಅನದಬೆಂಧ್ದ್ಲ್ಲಿ ಏರ್ಟ್ಲ್ ಮತ್ದು 
ಜಿಯೇದ್ಲ್ಲಿ ಸದಮಾರದ ಐವತ್ದು ಸಾವಿರ, ರಿಲಯನಿ್ ಇಪಪತ್ದು ಸಾವಿರ ಜನ ಎೆಂದ್ದ ಇದ್್. ಇವುಗಳ್ಲಾಿ 
ಆಗದವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲಸವ್ೇ? ಕೇ್ವಲ ಒಡೆಂಬಡಿಕ್ಗಳನದು ಮಾಡದವುದ್ದ, ಜನರಿಗ ್ಈ ರಿೇತಿ ಹ್ೇಳುವುದ್ದ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರ್, ನೇವು ನೇಡಿರದವ ಮಾಹಿತಿಗ್ ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ 
ಉತ್ುರ ನೇಡಲ್ಲ ಬಿಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಯದ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಇದ್ನದು ರ್ಾನದ ಹ್ೇಳುವುದ್ಲಿ, 
ಮತಿಮೇರಿದ್ ಲೆಂಚಾವತಾರ, ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಯಾವುದ್್ೇ ಕ್ಲಸಗಳು ಆಗದತಿುಲಿ. ಇಷ್್ಿಲಾಿ ಆದ್ರೂ ಸಹ 
ಅವರದ ಅದ್ನದು ಮಾಡದತ್ುೇವ್, ಇದ್ನದು ಮಾಡದತ್ುೇವ್ೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳುತಾುರ್. ಮಾನಾ ಕ್ೈಗಾರಿಕಾ 
ಮೆಂತಿರಗಳು ಈ ರಾಜಾದ್ ಒಬು ದ್್ೂಡಿ ಕೈ್ಗಾರಿಕೂ್ೇದ್ಾಮ, ಅವರ್ ಈ ರಿೇತಿ ಸದಳುು ಹೇ್ಳುತಾುರ್ೆಂದ್ರ,್ 
ಇದ್ದ ಏಕ್ ಎೆಂಬದದ್ದ ನನು ಪರಶ್ುಯಾಗದ್್. 

(ಮದೆಂದ್ದ) 
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(1196) 27.12.2022 12.10 LL-AK                         (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಮದರದಗ್ೇಶ್ ಆರ್. ನರಾಣಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, 2010 ಮತ್ದು 2012ರಲ್ಲಿ 
ಜಾಗತಿಕ ಬೆಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕ್ದ್ಾರರ ಸಮಾವ್ೇಶವನದು ರ್ಾವು ಮಾಡಿದ್್ುೇವ್.  ಅದ್ರಲ್ಲಿ ರ್ಾವು ಗರಿಷಾ 
ಪರಯತ್ುವನದು ಮಾಡಿ ಆ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ದ ಲಕ್ಷದ್ ಇಪಪತ್ೈದ್ದ ಸಾವಿರ ಭ್ೂಮಯನದು ರೈ್ತ್ರ 
ಒಪಿಪಗ್ ಆಧಾರದ್ ಮೆೇರಗ್ ್ K.I.A.D.B. (Karnataka Industrial Area Development 
Board) ಗ್ acquisition ಮಾಡಿದ್್ುೇವ್. ಅದ್ಕ್ೆ ಅೆಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚರ್್ಯನದು ಸಹ ಹ್ೂರಡಿಸಿದ್ು್ವು. 
“ಕದೆಂಬಾರಿನಗ ್ವರದಷ, ದ್ೂ್ಣ್ಣಗ್ ನಮಷ”್ಎನದುವ ರಿೇತಿ, ಮದೆಂದ್ಧನ ಸಕಾಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ೆ ಬೆಂದ್ಾಗ, 
ತ್ನು ಮದ್ಲರ್್ ಸಚಿವ ಸೆಂಪದಟ ಸಭ್ಯಲ್ಲಿ ಅದ್ನದು ಡಿರ್್ೂೇಟಿಫೈ್ ಮಾಡಿದ್ರದ. ಆ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ 
ರೂ.೨,೪೦೦.೦೦ ಕೂ್ೇಟಿಗಳ ಹಣ್ವನದು ಬ್ೇರ ್ ಬೇ್ರ ್ ಕೆಂಪನಯವರದ ಭ್ೂಸಾಿಧಿೇನಕಾೆಗ ಠೇ್ವಣಿ 
ಇಟಿಿದ್ುರದ. ಸಕಾಾರ ಅದ್ನದು ಡಿರ್್ೂೇಟಿಫೈ್ ಮಾಡಿದ್ುರಿೆಂದ್, ಠೇ್ವಣಿ ಇಟಿಿದ್ುೆಂತ್ಹ ಹಣ್ವನದು ವಾಪಸದಿ 
ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ೆಂಡರದ. ಈ ರಿೇತಿಯಾಗ ಬೆಂದ್ಧರದವೆಂತ್ಹ ಯೇಜರ್್ಗಳು ರ್ಾವು ಭ್ೂಮ ಕೂ್ಡದವುದ್ಕ್ೆ 
ಆಗದ್ೇ್ ಇರದವುದ್ರಿೆಂದ್ ಮದೆಂದ್ ್ಅದ್ರ conversion ratio ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾಯತ್ದ. ಅದ್ಕ್ೆ 
ಮೂಲ ಕಾರಣ್ವೇ್ ಅದ್ದ.  

ಎರಡರ್್ಯದ್ಾಗ, 2022ರ್್ೇ ನವ್ೆಂಬರ್ ತಿೆಂಗಳ ೨, ೩ ಮತ್ದು ೪ರ್್ೇ ತಾರಿೇಖಿನೆಂದ್ದ ಮೂರದ 
ದ್ಧವಸ ಜಾಗತಿಕ ಬೆಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕ್ದ್ಾರರದ ಸಮಾವೇ್ಶ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅೆಂದ್ಾಜದ ರೂ.೯.೮೧ ಲಕ್ಷ 
ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪಾಯ ಮತ್ುದ್ MoU (Memorandum of Understanding) ಗಳಿಗ್ ರ್ಾವು 
ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್್ುೇವ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ರ್ಾವು ರ್್ೇರವಾಗ MoU ಗಳಿಗ್ ಸಹಿ ಮಾಡಿರದವುದ್ಧಲಿ. ಅದ್ನದು ಹ್ೈ 
ಲ್ವ್ಲ್ ಕಮಟಿಯಲ್ಲಿ ತ್ೆಂದ್ದ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ರ್ಾವು genuine ಆಗ ಯಾರಿಗ ್ ಭ್ೂಮ ಕ್ೂಡಲ್ಲಕ್ೆ 
ಸಾಧ್ಾವಿದ್,್ ಯಾರಿಗ ್ ನೇರದ, ವಿದ್ದಾತ್, skilled workers, concession, subsidy, 
ಇತಾಾದ್ಧಗಳನದು ಕ್ೂಡದವೆಂತ್ಹ ಆಧಾರದ್ ಮೆೇರಗ್್, ಮಾನಾ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳ ಅಧ್ಾಕ್ಷತಯ್ಲ್ಲಿ 
ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಿ ಎಲಾಿ ಸಚಿವರದ ಮತ್ದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜ್ೂತ್ ಸಮಾಲ್ೂೇಚರ್್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗ್ 
ಮೆಂಜೂರದ ಮಾಡಿದ್್ುೇವ್. ಮರ್್ು ನಡದ್್ಧರದವೆಂತ್ಹ G.I.M. (Global Investors Meet) ನೆಂದ್ 
ಹಿಡಿದ್ದ 90 ದ್ಧವಸಗಳವರಗ್್ ಉಳಿದ್ಧರದವೆಂತ್ಹ ಪರಸಾುವರ್್ಗಳನದು ಸಹ ರ್ಾವು ಕಿಿಯರ್ ಮಾಡದತ್ುೇವ.್ 
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ಈ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಕ್ೇವಲ ೫೦ ಸಾವಿರ ಎಕರ ್ಭ್ೂಮ ಅೆಂದ್ರ್, ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶ್ೇಕಡ ೧೦ ರಷದಿ 
ಮತ್ದು ಬ್ೆಂಗಳೂರನದು ಹ್ೂರತ್ದಪಡಿಸಿ ಶ್ೇಕಡ ೯೦ ರಷದಿ ಭ್ೂಮಯನದು ಭ್ೂಸಾಿಧಿೇನ 
ಮಾಡದತಿುದ್್ುೇವ್. ಯಾವುದ್ೇ್ ಭ್ೂಮಯನದು ಕಿತ್ದುಕೂ್ೆಂಡಿರದವ ಆಪಾದ್ರ್್ಯನದು ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ 
ಏನದ ಮಾಡಿದ್ಾುರ,್ ಅದ್ನದು ಅವರದ ವಾಪಸದಿ ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ಳುಬೇ್ಕದ. ಏಕ್ೆಂದ್ರ,್ ಒಟಾಿರಯ್ಾಗ 
ಇದ್ದವರ್ವಿಗೂ ಭ್ೂಸಾಿಧಿೇನ ಮಾಡಿಕ್ೂೆಂಡಿರದವುದ್ರಲ್ಲಿ ಶ್ೇಕಡ ೧೦೦ ರಲ್ಲಿ less than one per 
cent ಮಾತ್ರ ರ್ಾವು ಕ್ೈಗಾರಿಕ್ ಸಲದವಾಗ ಉಪಯೇಗ ಮಾಡದತಿುದ್್ುೇವ.್ ಮದ್ಲರ್್ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ 
ಇಲ್ಲಿಯವರ್ಗ ್ಇರದವೆಂಥದ್ದು, ಒೆಂದ್ದ ಲಕ್ಷದ್ ಅರವತ್ದು ಸಾವಿರ ಎಕರ ್ಭ್ೂಮ ಜ್ೂತ್ಗ್ ಇವತಿುನ 
ದ್ಧವಸ ಐವತ್ದು ಸಾವಿರ ಎಕರಯ್ನದು ಹ್ೂಸದ್ಾಗ ಭ್ೂಸಾಿಧಿೇನ ಮಾಡದತಿುದ್್ುೇವ್. ಅೆಂದ್ರ್, 
ಒಟಾಿರ್ಯಾಗ ಎರಡದ ಲಕ್ಷದ್ ಹತ್ದು ಸಾವಿರ ಎಕರ ್ ಭ್ೂಮಯನದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿಯೂ ಕೃಷಿಗ ್
ಯೇಗಾವಲಿದ್ ಮತ್ದು ಕ್ೈಗಾರಿಕ್ಗ ್ಸೂಕುವಾಗರದವೆಂತ್ಹ ಗರಿಷಾ ಒಣ್ ಭ್ೂಮಯನದು ಮಾತ್ರ ರ್ಾವು 
ಭ್ೂಸಾಿಧಿೇನ ಮಾಡದತಿುದ್ು್ೇವ್. ಈ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ರ್ಾವು ಇತಿುೇಚ್ಗ ್ನಡದ್್ಧರದವೆಂತ್ಹ G.I.M. ನಲ್ಲಿ 
conversion ratio more than 75% ನಶ್ಚತ್ವಾಗ ಆಗದತ್ುದ್್. ತ್ಮಗ್ಲಾಿ ಗೂ್ತಿುರದವೆಂತ,್ 
ಯಾವುದ್್ೇ ಒೆಂದ್ದ ಯೇಜರ್್ ಮಾಡಬೇ್ಕಾದ್ರ,್ depending on the project cost and 
size of the project, ಅದ್ದ ಒೆಂದ್ದ ವಷಾದ್ಧೆಂದ್ ಐದ್ದ ಅಥವಾ ಏಳು ವಷಾದ್ವರ್ಗ ್ಆಗದತ್ುದ್್. 
ಉದ್ಾಹರಣ್ಗ,್ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಒೆಂದ್ದ ಸಿಿೇಲ್ ಪಾಿೆಂರ್್ ಮಾಡಬೇ್ಕಾದ್ರ,್ ಮೂವತಾುರದ ಸಾವಿರ 
ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪಾಯ ಯೇಜರ್್ ಆಗರದತ್ುದ್್. ಅೆಂತ್ಹ ಯೇಜರ್್ಯನದು ಒೆಂದ್ದ ವಷಾದ್ಲ್ಲಿಯೇ 
ಮಾಡಿ, ಉದ್ೂ್ಾೇಗಾವಕಾಶ ಕ್ೂಡದವುದ್ಕ್ೆ ಆಗದವುದ್ಧಲಿ. ಅದ್್ೇ ರಿೇತಿ, green hydrogen ಎೆಂದ್ದ 
ಇದ್್. ಅದ್ಕಾೆಗ ಸದಮಾರದ ಎರಡದ ಲಕ್ಷ ಕೂ್ೇಟಿ MoU ಗಳಿಗ್ ರ್ಾವು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್್ುೇವ್. ಆ 
ಯೇಜರ್್ಗಳು ಅನದಷ್ಾಾನ ಆಗಬೇ್ಕಾದ್ರ ್ಕನಷಾ ಐದ್ದ ವಷಾಗಳ ಅವಧಿ ಬ್ೇಕದ. ಒೆಂದ್ದ ವೇ್ಳ್ ಸಣ್ಣ 
ಯೇಜರ್್ಗಳಾಗದ್ುರ,್ ಅವು ಒೆಂದ್ದ ಅಥವಾ ಎರಡದ ವಷಾದ್ಲ್ಲಿ ಅನದಷ್ಾಾನ ಆಗದತ್ುದ್್. ಆದ್ರ್, ದ್ೂ್ಡಿ 
ಯೇಜರ್್ಗಳು ಕನಷಾ ಐದ್ದ ವಷಾಗಳ ಅವಧಿ ಬೇ್ಕಾಗದತ್ುದ್್. ನೂರಕ್ೆ ನೂರರಷದಿ ಅನದಷ್ಾಾನ 
ಆಗದತ್ುದ್್. ಬರದವೆಂತ್ಹ ದ್ಧವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅೆಂದ್ರ,್ ಮದೆಂದ್ಧನ ಮೂರ್ಾಾಲದೆ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ 
ಉದ್್ೂಾೇಗಾವಕಾಶಗಳನದು ಕ್ೂಡದತ್ುೇವ್ೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್ದು, ಅದ್ದ ನಶ್ಚತ್ವಾಗ ಆ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಬೆಂದ್್ೇ 
ಬರದತ್ುದ್್.  
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ಶ್ರೇ ಯದ.ಬಿ. ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಇನದು ಮದೆಂದ್ಧನ ಆರೇ್ಳು 
ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ೂ್ಾೇಗಾವಕಾಶಗಳನದು ಕ್ೂಡದವುದ್ದ ಸರಿ. ಆದ್ರ್, ಈ ಹಿೆಂದ್ ್ ಒಡೆಂಬಡಿಕ ್
ಮಾಡಿಕ್ೂೆಂಡಿರದವ ಯೇಜರ್್ಗಳು ಏತ್ಕ್ೆ ಇನದು ಅನದಷ್ಾಾನ ಮಾಡಿರದವುದ್ಧಲಿ? ಎರಡರ್್ಯದ್ಾಗ, 
Industrial Corridors ಎೆಂದ್ದ ಏನದ ಮಾಡದತಾುರ್, ಅಲ್ಲಿಗ್ ಮೂಲಭ್ೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳರ್ು್ೇ 
ಕ್ೂಡದವುದ್ಧಲಿ. ಅಲ್ಲಿ Fire Station ಇರದವುದ್ಧಲಿ. ಈ ಬಗ್ೆ ರ್ಾನದ ಒೆಂದ್ದ ಉದ್ಾಹರಣ್ಯನದು ಸಹ 
ಈ ಹಿೆಂದ್ ್ಕ್ೂಟಿಿದ್್ುನದ. ಬೆ್ಂಗಳೂರದ ಸಮೇಪದ್ ಹಾರೂ್ೇಹಳಿುಯಲ್ಲಿ ಸದಮಾರದ ೪೦ ಕಾಖಾಾರ್್ಗಳು 
ಬ್ೆಂಕಿಯೆಂದ್ಾಗ ಸದಟದಿ ಹ್ೂೇಗರದತ್ುವ್. ಸಕಾಾರದ್ಧೆಂದ್ ಕ್ೈಗಾರಿಕ್ಗಳನದು ಮಾಡದವುದ್ಕ್ೆ ಅಲ್ಲಿ 
ಸದಮಾರದ ಹತ್ದು ಸಾವಿರ ಭ್ೂಮಯನದು ಕ್ೂಟಿಿದ್ಾುರ್. ಅಲ್ಲಿ ಸದಮಾರದ ಹತ್ದು ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಅಲ್ಲಿ 
ಕ್ೈಗಾರಿಕ ್ಪರದ್್ೇಶ ಇದ್್. ಆದ್ರ್, ಅಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ದ Fire Station ಇರದವುದ್ಧಲಿ. ಅಗು ಅರ್ಾಹದತ್ಗಳು 
ಸೆಂಭ್ವಿಸಿದ್ಾಗ, ಅಲ್ಲಿಗ್ ಬ್ೇರ ್ಕಡಯ್ೆಂದ್ ಅಗು ನೆಂದ್ಧಸದವ ವಾಹನಗಳು ಬರಬೇ್ಕದ. ಆ ವಾಹನಗಳು 
ಅಲ್ಲಿಗ್ ಬರದವಷಿರಲ್ಲಿಯೇ ಸದಮಾರದ ಕಾಖಾಾರ್್ಗಳು ಸದಟದಿ ಹೂ್ೇಗರದತ್ುವ್.  

ಶ್ರೇ ಮದರದಗ್ೇಶ್ ಆರ. ನರಾಣಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಹ್ೂಸದ್ಾಗ, 
S.I.R. bill ತ್ಗ್ದ್ದಕ್ೂೆಂಡದ ಬರದತಿುದ್ು್ೇವ್. S.I.R. ಅೆಂದ್ರ್ Special Investment Region 
ಎನದುವೆಂತ್ಹ ವಿಧ್ೇಯಕವನದು ಟ್ೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದ್ದ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಚಚ್ಾಗ ್ ಬರದತಿುದ್.್ 
ಇದ್ದವರ್ವಿಗೂ ರ್ಾವು ಏನದ ಮಾಡದತಿುದ್್ುೇವ್ೆಂದ್ರ್, ಯಾವುದ್್ೇ ಸಕಾಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ೆ ಬೆಂದ್ರೂ ಸಹ, 
ಅವರದ ಕ್ೂಟಿಿರದವೆಂತ್ಹ ತ್ರಿಗ್ಯನದು ಗಾರಮ ಪೆಂಚಾಯತಿಯೆಂದ್ ಹಿಡಿದ್ದ ಮಹಾನಗರ 
ಪಾಲ್ಲಕಯ್ವರಗ್ ್ ಅದ್ನದು ಅವರದ ಉಪಯೇಗ ಮಾಡಿಕೂ್ಳುುತಿುದ್ುರದ. ಅದ್ರಿೆಂದ್, ಅದ್ದ 
reinvestment ಕೈ್ಗಾರಿಕ್ಗಳಿಗ್ ಆಗದತಿುರಲ್ಲಲಿ. ಅದ್ರ ಸಲದವಾಗ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಹ್ೂಸ ಆರ್ಿ್ 
ಅನದು ತಿದ್ದುಪಡಿಗ್ ತ್ೆಂದ್ದ, S.I.R. ದ್ಲ್ಲಿ ವಸೂಲ್ಲಯಾಗರದವೆಂತ್ಹ ತ್ರಿಗ್ಯಲ್ಲಿ ಶ್ೇಕಡ ೩೦ ರಷದಿ 
ಕ್ೈಗಾರಿಕ್ಗಳನದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡದವುದ್ಕ್ೆ ನೇಡದತಿುದ್್ುೇವ್. ಇದ್ರಿೆಂದ್ಾಗ, ಒಳಚರೆಂಡಿ ವಾವಸ್ೆ, ಬಿೇದ್ಧ 
ದ್ಧೇಪದ್ ವಾವಸ್ೆ, ಕದಡಿಯದವ ನೇರಿನ ವಾವಸ್ೆ ಅಥವಾ ರಸ್ುಗಳ ಸದಧಾರಣ್ ಇರಬಹದದ್ದ ಇೆಂತ್ಹ 
ಕ್ಲಸಗಳಿಗ್ ಉಪಯೇಗವಾಗದತಿುದ್್. ಇನದುಳಿದ್ ಶ್ೇಕಡ ೭೦ ರಷದಿ ತ್ರಿಗ್ ಹಣ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮದ್ಲದ ಏನದ 
ಖಚದಾ ಮಾಡದತಿುದ್್ುವು, ಅದ್ರಲ್ಲಿಯೇ ಉಪಯೇಗ ಮಾಡಿಕೂ್ಳುುವುದ್ಕ್ೆ ಅವಕಾಶ 
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ಮಾಡಿಕ್ೂಡದತಿುದ್ು್ೇವ.್ ಇರ್ೂ್ುೆಂದ್ದ ವಿಚಾರವೇ್ರ್್ೆಂದ್ರ,್ ಎಲಾಿದ್ಕೂೆ ರ್ಾವು ಬ್ೇರಯ್ವರ ಮೆೇಲ್ 
ಅವಲೆಂಬಿತ್ರಾಗದ್ು್ವು. ಈ ಹಿೆಂದ್ ್ ಕ್ೈಗಾರಿಕ ್ ಪರದ್್ೇಶ ಮಾಡದವುದ್ಕ್ೆ ಟೌನ್ ಪಾಿನೆಂಗ್ನಲ್ಲಿ 
ಅನದಮೇದ್ರ್್ ಪಡದ್್ ನೆಂತ್ರ, ಅದ್ದ ಬ್ೇರ ್ ಇಲಾಖಗ್ ್ ಹ್ೂೇಗಬೇ್ಕಾಗತ್ದು. ಅದ್ನದು ಸಹ 
ಆೆಂತ್ರಿಕವಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡದವುದ್ರ ಸಲದವಾಗ ಹ್ೂಸ ಆರ್ಿ್ ತ್ರದತಿುದ್್ುೇವ.್ ಇದ್ದ ಬರದವುದ್ರಿೆಂದ್ 
ಇಡಿೇ ಕರ್ಾಾಟಕ ರಾಜಾಾದ್ಾೆಂತ್ ಶ್ೇಕಡ ೩೦ ರಷದಿ ವಸೂಲ್ಲಯಾಗರದವೆಂತ್ಹ ತ್ರಿಗ್ಯನದು 
ಕ್ೈಗಾರಿಕ್ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ್ ಕ್ೂಡದವುದ್ದ ಹ್ಚದಚ ಸೂಕುವಾಗರದತ್ುದ್.್ ಮತೂ್ುೆಂದ್ದ ವಿಷಯವ್ೇರ್ೆ್ಂದ್ರ್, 
ಕ್ೈಗಾರಿಕ ್ ಪರದ್ೇ್ಶಕಾೆಗ ಭ್ೂಸಾಿಧಿೇನ ಮಾಡಿಕ್ೂೆಂಡ ಭ್ೂಮಯಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಿೇರ್್ 
ಮಾಡದತಿುದ್ಾುರ್ೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ್. ಆದ್ರ್, ಇದ್ನದು ಮಾಡದತಿುರದವುದ್ದ ಎಷದಿ ಒಳ್ುಯದ್ಧದ್ ್ ಎೆಂದ್ರ್, 
ಭ್ೂಸಾಿಧಿೇನ ಮಾಡಿಕೂ್ೆಂಡ ಶ್ೇಕಡ ೧೦೦ ರಷದಿ ಭ್ೂಮಯಲ್ಲಿ ಶ್ೇಕಡ ೧೫ ರಷದಿ ಭ್ೂಮಯನದು 
ಮಾತ್ರ ರ್ಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಸ ಮಾಡದತಿುರದವವರಿಗ್ ‘Walk to Work’್concept ನಲ್ಲಿ ಭ್ೂಮಯನದು 
ನೇಡದತಿುದ್ು್ೇವ್. ಉದ್ಾಹರಣ್ಗ್, ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ೈಗಾರಿಕ್ ಇರದವೆಂತ್ಹವರದ, ದ್್ೇವನಹಳಿು ಅಥವಾ 
ಹ್ೂಸಕೂ್ೇಟ್ಯಲ್ಲಿ ಇರದವೆಂತ್ಹ ಕೈ್ಗಾರಿಕಗ್ಳಿಗ ್ಹೂ್ೇಗದವುದ್ಕ್ೆ ಒೆಂದ್ದ ತಾಸದ ಮತ್ದು ಬರದವುದ್ಕ್ೆ 
ಒೆಂದ್ದ ತಾಸದ ಸಮಯ ಬ್ೇಕಾಗದತ್ುದ್್. ಅದ್ಕ್ೆ ಪ್ಟ್ೂರೇಲ್/ಡಿೇಸಲ್್ ನಷಿವಾಗದತ್ುದ್್. ಟಾರಫಿರ್್ 
ಸಮಸ್ಾಯೆಂದ್ ಅವರ ಸಮಯ ಸಹ ಹಾಳಾಗದತ್ುದ್್. ಒೆಂದ್ದ ವೇ್ಳ್ ರ್ಾವು ಕ್ೈಗಾರಿಕಾ 
ಪರದ್್ೇಶದ್ಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ೇಕಡ ೧೫ ರಷದಿ ಭ್ೂಮಯನದು ಕೂ್ಟಿರ್, ಅಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಸಮದಚಛಯಗಳು, ವಾಣಿಜಾ 
ಕಟಿಡಗಳು, ಹೂ್ೇಟ್ಲ್, ಆಸಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಇತಾಾದ್ಧ ಸೌಕಯಾಗಳನದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕ್ೂಟಿರ್, ಅವರದ ಆ 
ಪರದ್್ೇಶದ್ಲ್ಲಿದ್ದುಕ್ೂೆಂಡ್ೇ ಕಲ್ಸಕ್ೆ ಹ್ೂೇಗಬಹದದ್ದ. ಅದ್ರೆಂತ,್ ಶ್ೇಕಡ ೮೫ ರಷದಿ ಕ್ೈಗಾರಿಕ್ಗಳಿಗ್ 
ಮತ್ದು ಇನದುಳಿದ್ ಶ್ೇಕಡ ೧೫ ರಷದಿ ಕಮಷಿಾಯಲ್ಗ್ ಮಾಡದವೆಂಥದ್ುನದು ರ್ಾವು ಮಾಡಿದ್್ುೇವ್. ಇದ್ದ 
ಬಹಳ ಪರಶೆಂಶನೇಯವಾಗದತಿುದ್್. ಏಕ್ೆಂದ್ರ,್ ಅವರದ ಕ್ೈಗಾರಿಕ್ಗಳಿಗ್ ಹ್ೂೇಗದವುದ್ಕ್ೆ ತ್ಮಾ 
ವಾಹನವನದು ಹ್ೂರಗಡ್ ತಗ್್ಯದವ ಅವಶಾಕತ್ಯಲಿ. ಮರ್್ಯೆಂದ್ ನಡದ್್ದಕ್ೂೆಂಡದ ಕ್ೈಗಾರಿಕ್ಗಳಿಗ್ 
ಹ್ೂೇಗ ವಾಪಸದಿ ಬರಬಹದದ್ದ. ಇದ್ರಿೆಂದ್ಾಗ, ಬಹಳ ಉಳಿತಾಯವಾಗದತಿುದ್್.  
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ಪರಶ್ು ಸೆಂಖ್ಾ: 1016 

(ಉತ್ುರವನದು ಲಗತಿುಸಲಾಗದ್್) 
ಶ್ರೇ ಕ್.ಎಸ್. ನವಿೇನ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ನನು ಪರಶ್ುಗ್ ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ 

ಉತ್ುರವನದು ಒದ್ಗಸಿದ್ಾುರ.್ ಆದ್ರ್, ಇಲ್ಲಿ ನನು ಮೂಲ ಪರಶ್ು ಏರ್್ೆಂದ್ರ್, ವಿಶ್ೇಷವಾಗ ಬ್ೆಂಗಳೂರದ 
ಮಹಾನಗರದ್ಲ್ಲಿ ಇರದವೆಂತ್ಹ ಗಾಮೆಾೆಂರ್್ ಇೆಂಡಸಿರಗಳಲ್ಲಿ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಸದಮಾರದ ಲಕ್ಷಾೆಂತ್ರ 
ಸೆಂಖ್ಾಯ ಜನರದ ಕ್ಲಸ ಮಾಡದತಿುದ್ಾುರ.್ ಕರ್ಾಾಟಕ ರಾಜಾಾದ್ಾೆಂತ್ ಎಲಾಿ ಜಿಲ್ಿಗಳಿೆಂದ್ ಒೆಂದ್ದ 
ರಿೇತಿಯಾಗ ವಲಸ್ ಕಾಮಾಕರಾಗ ಅಲ್ಲಿಗ್ ಬೆಂದ್ದ ಕ್ಲಸ ಮಾಡದತಿುದ್ಾುರ.್ ವಿಶ್ೇಷವಾಗ ಹಳಿುಗಳಲ್ಲಿ 
ಯಾರಿಗ ್ಕೃಷಿ ಭ್ೂಮ ಇರದವುದ್ಧಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ಳ/ಮಧ್ಾಮ ವಗಾದ್ಲ್ಲಿರದವೆಂತ್ಹವರದ ಹ್ಚಿಚನದ್ಾಗ 
ಈ ಗಾಮೆಾೆಂರ್್ ಇೆಂಡಸಿರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಸ ಮಾಡದತಿುದ್ಾುರ.್ ಸಕಾಾರ ಹ್ೂಸ ಜವಳಿ ಮತ್ದು ಸಿದ್ಿ 
ಉಡದಪಿನ ನೇತಿಯನದು 2019ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗ ್ ತ್ೆಂದ್ಧದ್್ ಎೆಂದ್ದ ತಿಳಿಸಿದ್ಾುರ.್ ಆದ್ರ್, ಮೆೇಲೂ್ುೇಟಕ್ೆ 
ಕಾಣ್ದತಿುರದವುದ್ದ ಏರ್್ೆಂದ್ರ್, Integrated Textile Park ಗಳನದು ಸಕಾಾರ ಸದಮಾರದ ಆರದ 
ಜಿಲ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾೆಪರ್ ್ ಮಾಡಿದ್್, ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ದ ಪೂಣ್ಾ ಪರಮಾಣ್ದ್ಲ್ಲಿ ಬಳಕಯ್ಾಗದತಿುಲಿ. ಏಕ್ೆಂದ್ರ,್ 
ಸಕಾಾರ ತ್ನು ಜವಾಬಾುರಿಯನದು ಅತ್ಾೆಂತ್ ಒಳು್ಯ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ನವಾಹಿಸಿದ್ುರೂ ಸಹ, ಯಾರದ ಈ 
ಜವಳಿ ಪಾರ್್ಾಗಳನದು ನಮಾಾಣ್ ಮಾಡಿದ್ಾುರ,್ ಅವರದ ಅದ್ನದು ಒೆಂದ್ದ ರಿೇತಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಿೇರ್್ 
ಪಾರಜ್ರ್ಿ್ ರಿೇತಿ ಮಾಡದತಿುದ್ಾುರ.್ ಏಕ್ೆಂದ್ರ,್ ಆ ಜವಳಿ ಪಾರ್್ಾಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದ್ ನೆಂತ್ರ, ಅದ್ಕ್ೆ 
ಅವರದ ಒೆಂದ್ದ ಬಲ್್ಯನದು ನಗದ್ಧಗ್ೂಳಿಸದತಾುರ.್ ಆ ಬ್ಲ್ಯನದು ಕ್ೂಟಿವರದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂದ್ದ 
ಕಾಖಾಾರ್್ಯನದು ಸಾೆಪರ್ ್ಮಾಡದವುದ್ದ ಆಗದತಿುದ್್. ಇದ್ರಿೆಂದ್ಾಗ, ಯಾರಿಗ ್ ತ್ೂೆಂದ್ರಯ್ಾಗದತಿುದ್್ 
ಎೆಂದ್ರ್, ಎಲ್ಲಿ ಉದ್ೂ್ಾೇಗ ಸಿಗಬ್ೇಕಾಗತ್ೂುೇ, ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರಿಗ ್ ಉದ್್ೂಾೇಗ 
ಸಿಗದತಿುಲಿ. ವಿಶೇ್ಷವಾಗ, ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಬದ್ಲಾದ್ ವಾತಾವರಣ್, ಬದ್ಲಾದ್ ಪರಿಸಿೆತಿಯಲ್ಲಿ ಚೈ್ರ್ಾ 
ಮತ್ದು ಪಾಕಿಸಾುನ ದ್್ೇಶಗಳ ಇಡಿೇ ಪರಪೆಂಚ ವಿಶಾಿಸ ಕಳ್ದ್ದಕ್ೂೆಂಡಿದ್ದು, ಭಾರತ್ ದ್್ೇಶದ್ ಮೆೇಲ ್
ಹ್ಚದಚ ವಿಶಾಿಸ ಹೂ್ೆಂದ್ಧರದತ್ುದ್್. ಹಾಗಾಗ, ಮದೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಸಿದ್ಿ ಉಡದಪಿನ ರಫಿುಗ ್
ಭಾರತ್ ಒೆಂದ್ದ ದ್ೂ್ಡಿ ಕ್ೇೆಂದ್ರವಾಗದತ್ುದ್.್ ಈ ಹಿರ್್ುಲ್ಯಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ದ ರಿೇತಿ ಸಕಾಾರ ಪರತಿ 
ತಾಲೂಿಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂ್ೇರ್ ತಾಲೂಿಕದ ಅಥವಾ ಕೂ್ೇರ್ ಏರಿಯಾವನದು ಗದರದತಿಸಿ, ೧೫ ಎಕರ್ 
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ಎನದುವೆಂತ್ಹ ಕನಷಾ ಕೆಂಡಿೇಷನ್ ಇಟಿಿದ್ಾುರ,್ ಅದ್ನದು ಸಿಲಪ ಸಡಿಲಗೂ್ಳಿಸಿ, ಪರತಿ ತಾಲೂಿಕಿಗ ್ಅಥವಾ 
ಪರತಿ ಜಿಲ್ಿಗ ್ಒೆಂದ್ದ thrust area ಎೆಂದ್ದ ಗದರದತಿಸಬ್ೇಕದ. ಯಾರ್ೇ ಗಾಮೆಾೆಂರ್್ ಇೆಂಡಸಿರಯನದು 
ಸಾೆಪರ್ ್ ಮಾಡಬೇ್ಕಾದ್ರ,್ ಇೆಂಟಿಗರ್ೇಟರ್್್ ಪಾರ್್ಾಗ್ ಸಿಗದತಿುರದವೆಂತ್ಹ ಸೌಲಭ್ಾವನದು ಇವರಿಗೂ 
ಕ್ೂಡಬೇ್ಕ್ೆಂಬ ವಿನೆಂತಿಯನದು ರ್ಾನದ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮಾನಾ ಸಚಿವರಿಗ್ ಮಾಡದತ್ುೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಶೆಂಕರ ಬಿ. ಪಾಟಿೇಲ ಮದರ್್ೇನಕೂ್ಪಪ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ 
ನಮಾ ಕರ್ಾಾಟಕ ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಮತ್ದು ದ್್ೇಶದ್ಲ್ಲಿ ಜವಳಿ ಮತ್ದು ಸಿದ್ಿ ಉಡದಪಿನ ಮದಖಾೆಂತ್ರ ನಮಾ 
ಅರ್್ೇಕ ಟ್ರ್ಿ್ಟ್ೈಲ್ ಪಾರ್್ಾಗಳನದು ರ್ಾವು ಪಾರರೆಂಭ್ ಮಾಡತ್ಕೆೆಂಥದ್ದು ಆಗದ್್. ಜ್ೂತ್ಗ್, ಅತಿ ಹ್ಚದಚ 
ಜನರಿಗ ್ ಉದ್್ೂಾೇಗಾವಕಾಶ ಸಿಗದವೆಂಥದ್ದು, ನಮಾ ಜವಳಿ ಇಲಾಖಯ್ಲ್ಲಿ ಆಗದತ್ುದ್್. ಮಾನಾ 
ಸದ್ಸಾರಾದ್ೆಂತ್ಹ ಶ್ರೇ ನವಿೇನ್ ಕ್ೇಳುತಿುರದವೆಂಥದ್ದು, ಟ್ರ್ಿ್ಟ್ೈಲ್ ಪಾರ್್ಾ ಮಾಡಿರದವೆಂಥದ್ುರಲ್ಲಿ 
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಿೇರ್್ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಲಾಭ್ಕಾೆಗ ಮಾಡದತಿುದ್ಾುರ್ನದುವುದ್ನದು ಸದ್ನದ್ ಗಮನಕ್ೆ 
ತ್ೆಂದ್ಧದ್ಾುರ್, ಅದ್ನದು ಸಿತ್ಃ ರ್ಾರ್್ೇ ಖದದ್ದು ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಉದ್್ೂಾೇಗಾವಕಾಶ 
ಕ್ೂಡದವೆಂಥದ್ುರಲ್ಲಿ ವಿಳೆಂಬ ಮಾಡದವೆಂಥದ್ದು ಕೆಂಡದಬೆಂದ್ರ್, ಆ ಟ್ರ್ಿ್ಟ್ೈಲ್ ಪಾರ್್ಾ ವಿರದದ್ಿ ಕರಮ 
ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ಳುುವೆಂಥದ್ುನದು ಸಕಾಾರ ಮಾಡದತ್ುದ್.್ ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ ಕ್ೇಳಿರದವುದ್್ೇರ್ೆ್ಂದ್ರ್, ಜವಳಿ 
ಪಾರ್್ಾ ಇನದು ಹ್ಚಿಚನ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಆಗಬ್ೇಕ್ನದುವುದ್ಾಗದ್.್ ಈಗಾಗಲ್ೇ ಮೆೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 
ಸಿಲೆ್ ಕಿಸಿರ್ಗಳನದು ತಗ್್ದ್ದಕೂ್ೆಂಡದ ಬೆಂದ್ಧದ್್ುೇವ ್ ಮತ್ದು ಹಾವೇ್ರಿ ಜಿಲ್ಿ, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಿ, 
ರಾಯಚೂರದ ಜಿಲ್ಿ ಮತ್ದು ಉಡದಪಿ ಜಿಲ್ಿ ಇರಬಹದದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಹೂ್ಸ ಜವಳಿ ಪಾರ್್ಾಗಳನದು 
ಮಾಡತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ದ ನಣ್ಾಯವನದು ರ್ಾವು ಮಾಡಿದ್್ುೇವ್ ಎನದುವೆಂತ್ಹ ಮಾತ್ನದು ತ್ಮಾ 
ಮೂಲಕ ಹೇ್ಳುವುದ್ಕ್ೆ ಬಯಸದತ್ುೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಕ.್ಎಸ್. ನವಿೇನ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮತ್ೂುೆಂದ್ದ ಸಲಹ್ ಏರ್್ೆಂದ್ರ್, ಇದ್ಕ್ೆ 
ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಿ ಹಾಗ್ ಟರ್್ಿ್ಟ್ೈಲ್ ಪಾಕಿಾನ ಜ್ೂತ್ಗ್ ancillary ಯೂನರ್್ಗಳನದು ಜಾಸಿು 
ಮಾಡಬೇ್ಕಾಗದತ್ುದ್.್  

(ಮದೆಂದ್ದ…) 
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(1197) 27.12.2022 12.20 YL-RN                    (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಕ್.ಎಸ.ನವಿೇನ್ (ಮದೆಂದ್ದ):-  

ಇದ್ಕ್ೆ ಎಲ್ಿಲ್ಲಿ ಹಚ್ದಚ ಗಮನ ಕ್ೂಡಲಾಗದತ್ುದ್ ್ ಅೆಂಥದ್ುಕ್ೆ ಮರ್್ಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡದವೆಂಥ 
ಯೇಜರ್್ಗಳಿಗ ್ ಸಕಾಾರ ಒತ್ದು ನೇಡಿದ್ರ,್ ಗಾರಮಾೆಂತ್ರ ಪರದ್ೇ್ಶದ್ಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡದತಿುರದವೆಂಥ 
ಬಹಳಷದಿ ಜನರಿಗ ್ allied  ಸಣ್ಣ ಕ್ೈಗಾರಿಕ್ಗಳನದು ಮರ್್ಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲದ ಅನದಕೂಲವಾಗದತ್ುದ್್ 
ಎೆಂದ್ದ ಮಾನಾ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ೆ ತ್ರದತಿುದ್್ುೇರ್್.    

ಶ್ರೇ ಶೆಂಕರ ಪಾಟಿೇಲ್ ಬಿ.ಮದರ್್ೇನಕೂ್ಪಪ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ೆ 
ಸಕಾಾರ ಗಮನಹರಿಸದತ್ುದ್.್  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಪರಶ್್ುೇತ್ುರ ವ್ೇಳ್ ಮದಗಯತ್ದ.  
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ಆ) ಚದಕ್ೆ ಗದರದತಿಲಿದ್ ಪರಶ್ುಗಳಿಗ್ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೇಡಲಾದ್ ಉತ್ುರಗಳು 

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ಾಯಕರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, 
ದ್ಧರ್ಾೆಂಕ: 27ರ್್ೇ ಡಿಸೆ್ಂಬರ್ 2022 ಸಮೂಹ-2ರ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ುರಿಸದವ ಒಟದಿ 122 
ಪರಶ್ುಗಳ ಪ್ೈಕಿ 88 ಪರಶ್ುಗಳಿಗ್ ಉತ್ುರಗಳನದು ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಿಸದತಿುದ್್ುೇರ್್.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮೆಂಡಿಸಲಾಯತ್ದ. 

(ಉತ್ುರಗಳನದು ಲಗತಿುಸಲಾಗದ್್) 
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೩. ಸಭಾಪತಿಯವರ ಅನದಮತಿ ಮೆೇರಗ್ ್ಪರಸಾುಪಿಸಲಪಟಿಿದ್ು ವಿಷಯಗಳಿಗ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ೆಂತ್ 

ಸಚಿವರ ಹ್ೇಳಿಕ್ಗಳು 

  ಅ) ವಿಷಯ:- 2022-23ರ್್ೇ ಸಾಲ್ಲನ ಕರ್ಾಾಟಕ ಪರಿೇಕ್ಷಾ ಪಾರಧಿಕಾರದ್ಧೆಂದ್ 
ಕೌನಿಲ್ಲೆಂಗ್ ಸಿೇಟದ ಹೆಂಚಿಕಯ್ಾದ್ ನೆಂತ್ರ ಉಳಿದ್ ಸಿೇಟದಗಳನದು ಸಕಾಾರಿ 
ಕಾಲೇ್ಜದಗಳ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಭ್ತಿಾ ಮಾಡಲದ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಲಪಸದವ ಬಗ್ೆ. 

***** 

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ಾಯಕರದ) (ಉನುತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಐ.ಟಿ. & ಬಿ.ಟಿ. 
ವಿಜ್ಞಾನ ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕೌಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮಾನಾ 
ಸದ್ಸಾರಾದ್ ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡರವರದ ದ್ಧರ್ಾೆಂಕ: 20.12.2022 ರೆಂದ್ದ ಶ್ನಾ ವೇ್ಳ್ಯಲ್ಲಿ 
ಪರಸಾುಪಿಸಿದ್ ವಿಷಯಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಿೆಂತ್ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನದು ಮೆಂಡಿಸದತಿುದ್ು್ೇರ್್.  

(ಉತ್ುರದ್ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲಾಗದ್್) 
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ಆ) ವಿಷಯ:- ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್ ಇಲಾಖಯ್ ರ್ೌಕರರಿಗ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಅವಲೆಂಬಿತ್ರಿಗ್ ಆರೂ್ೇಗಾ    
             ಭಾಗಾ ಯೇಜರ್್ ಅಡಿ ಹ್ಲು್ ಸಾಾರ್್ಾ ಕಾರ್್ಾ ಕದರಿತ್ದ. 

***** 

 ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ಾಯಕರದ) (ಕೆಂದ್ಾಯ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗ):- 
ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರಾದ್ ಡಿ.ಎಸ.ಅರದಣ್ರವರದ ದ್ಧರ್ಾೆಂಕ: 21.12.2022 
ರೆಂದ್ದ ಶ್ನಾ ವ್ೇಳ್ಯಲ್ಲಿ ಪರಸಾುಪಿಸಿದ್ ವಿಷಯಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಿೆಂತ ್ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನದು 
ಮೆಂಡಿಸದತಿುದ್ು್ೇರ್್.  

(ಉತ್ುರದ್ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲಾಗದ್್) 
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ಇ) ವಿಷಯ:- ಸಕಾಾರದ್ಧೆಂದ್ ಎಲಾಿ ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ್ ಹಾಗೂ ತ್ಹಸಿೇಲಾುರ್ಗಳಿಗ್ ಹಿೆಂದ್ೂ  
ತ್ಳವಾರರಿಗ್ ಪರಿಶ್ಷಿ ಪೆಂಗಡದ್ ಪರಮಾಣ್ ನೇಡಲದ ಸೂಕು ಆದ್್ೇಶ ನೇಡದವ 
ಕದರಿತ್ದ.  

***** 

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ಾಯಕರದ) (ಕೆಂದ್ಾಯ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗ):- 
ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರಾದ್ ಡಾ|| ತ್ಳವಾರ್ ಸಾಬಣ್ಣರವರದ ದ್ಧರ್ಾೆಂಕ: 
22.12.2022 ರೆಂದ್ದ ಶ್ನಾ ವ್ೇಳ್ಯಲ್ಲಿ ಪರಸಾುಪಿಸಿದ್ ವಿಷಯಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಿೆಂತ್ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ 
ಉತ್ುರವನದು ಮೆಂಡಿಸದತಿುದ್ು್ೇರ್್.  

(ಉತ್ುರದ್ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲಾಗದ್್) 
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ಈ) ವಿಷಯ:- ಪಾರದ್್ೇಶ್ಕ ಸಾರಿಗ ್ಕಛ್ೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಾವತಿಾಗಳ ಹಾವಳಿ ಕದರಿತ್ದ. 

***** 

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ಾಯಕರದ) (ಸಾರಿಗ್ ಹಾಗೂ ಪರಿಶ್ಷಿ ವಗಾಗಳ 
ಸಚಿವರ ಪರವಾಗ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರಾದ್್ ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ಾಗರಾಜದ ಮತ್ದು 
ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರಾದ್ ಶ್ರೇ ಕ.್ಹರಿೇಶ್ ಕದಮಾರ್ರವರದ ದ್ಧರ್ಾೆಂಕ: 23.12.2022 ರೆಂದ್ದ ಶ್ನಾ 
ವ್ೇಳ್ಯಲ್ಲಿ ಪರಸಾುಪಿಸಿದ್ ವಿಷಯಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಿೆಂತ್ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನದು ಮೆಂಡಿಸದತಿುದ್ು್ೇರ್್.  

(ಉತ್ುರದ್ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲಾಗದ್್) 
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೪. ಸಭಾಪತಿಯವರ ಅನದಮತಿ ಮೆೇರಗ್್ ಪರಸಾುಪಿಸಲಪಟಿ ವಿಷಯಗಳು 

ಅ) ವಿಷಯ:- ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಿಯ ಕನಕಪದರ ತಾಲೂಿಕಿನ ಸಾತ್ನೂರ ಹ್ೂೇಬಳಿಯ 
ಹಲಸಿನಮರದ್ದ್್ೂಡಿಿ ಗಾರಮದ್ಲ್ಲಿ ನಡದ್್ಧರದವ ನರೇ್ಗಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಹಿತಿ 
ಪಡದ್್ ಗಾರಮದ್ ನವಾಸಿ ಶ್ರೇ ಮೂತಿಾ ಎೆಂಬ ಯದವಕನನದು ಹತ್ಾಗ್ೈದ್ಧರದವ 
ಕದರಿತ್ದ. 

***** 
 
ಶ್ರೇ ಎನ.ರವಿಕದಮಾರ (ವಿಧಾನಸಭ್ಯೆಂದ್ ಚದರ್ಾಯತ್ರಾದ್ವರದ):- ಮಾನಾ 

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ನರೇ್ಗಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಅವಾವಹಾರದ್ ಕದರಿತ್ದ ಪರಶ್ುಸಿದ್ುಕ್ೆ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಿಯ 
ಕನಕಪದರ ತಾಲೂಿಕಿನ ಸಾತ್ನೂರ ಹ್ೂೇಬಳಿಯ ಹಲಸಿನಮರದ್ದ್ೂ್ಡಿಿ ಗಾರಮದ್ ಶ್ರೇ ಮೂತಿಾ 
ಎೆಂಬ ಯದವಕನ ಮೆೇಲ್ ದ್ಧರ್ಾೆಂಕ: 23.12.2022 ರೆಂದ್ದ ಶದಕರವಾರದ್ೆಂದ್ದ ಕ್ಲ ದ್ದಷೆಮಾಗಳು 
ಅವರ ಮೆೇಲ್ ದ್ಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹತ್ಾ ಮಾಡಲಾಗದ್ದು, ಹಲಸಿನಮರದ್ದ್್ೂಡಿಿ ಗಾರಮದ್ಲ್ಲಿ ನಡದ್್ಧರದವ 
ನರೇ್ಗಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರವನದು ಮಾಹಿತಿ ಹಕದೆ ಕಾಯು ಅಡಿ ಅವರದ ಪಡದ್್ದಕ್ೂೆಂಡಿದ್ುರದ.  ಈ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಕರಮ, ಅವಾವಹಾರ ನಡದ್್ಧರದವ ಕದರಿತ್ದ ನರೇ್ಗಾ ಓೆಂಬರ್ಿ್ಮನ್ಗ್ ಕೂಡ 
ಇವರದ ದ್ೂರದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ುರದ ಎೆಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್್.  

ಈ ನರೇ್ಗಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಕರಮ ನಡಸ್ಿದ್ುವರ ತ್ೆಂಡಗಳು ಈ ಹಿೆಂದ್ ್ಮೂತಿಾ ಎೆಂಬ 
ಯದವಕನ ಮೆೇಲ್ 2-3 ಬಾರಿ ಹಲ್ಿ ನಡಸ್ಿದ್ುರದ ಎೆಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್್.  ರಾಜಕಿೇಯ ಹಳ್ 
ವ್ೈಷಮಾದ್ಧೆಂದ್ಲ್ೇ ಅವರ ಹತ್ಾ ನಡದ್್ಧದ್.್  ರಾಜಾ ಸಕಾಾರವು ಈ ಪರಕರಣ್ವನದು ಗೆಂಭಿೇರವಾಗ 
ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಹತ್ಾಗ್ೈದ್ ದ್ದಷೆಮಾಗಳನದು ಕೂಡಲೇ್ ಪತ್ು ಮಾಡಿ, ಅವರ ವಿರದದ್ಿ ಕಠಿಣ್ ಕರಮ 
ಜರದಗಸಬ್ೇಕದ ಹಾಗೂ ಈ ಪರಕರಣ್ವನದು ಸಿ.ಒ.ಡಿ. ತ್ನಖ್ಗ ್ ವಹಿಸಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ 
ಮಾನಾ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಒತಾುಯಸದತ್ುೇರ್್.   
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ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ಾಯಕರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮಾನಾ 
ಸದ್ಸಾರದ ಶ್ನಾ ವೇ್ಳ್ಯಲ್ಲಿ ಪರಸಾುಪಿಸಿರದವ ವಿಷಯಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ೆಂತ ್ ಮಾನಾ 
ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳಿೆಂದ್ ಉತ್ುರ ಒದ್ಗಸಲಾಗದವುದ್ದ.  

ಆ) ವಿಷಯ:- ಸಹಕಾರ ಬಾಾೆಂಕದಗಳಿೆಂದ್ ಶ್ನಾ ಬಡಿಿ ದ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಾಷಿರೇಕೃತ್ 
ಬಾಾೆಂಕದಗಳಿೆಂದ್ ಕಡಿಮೆ ಬಡಿಿ ದ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೇಡದವಾಗ ರೈ್ತ್ರಿೆಂದ್ 
ಅರ್ಾವಶಾಕ ದ್ಾಖಲ್ ಪಡಯ್ದವುದ್ನದು ತ್ಡ್ಗಟದಿವ ಕದರಿತ್ದ. 

***** 
ಶ್ರೇ ಛಲವಾದ್ಧ ಟಿ. ರ್ಾರಾಯಣ್ಸಾಿಮ (ವಿಧಾನಸಭ್ಯೆಂದ್ ಚದರ್ಾಯತ್ರಾದ್ವರದ):- ಮಾನಾ 

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ರಾಜಾದ್ ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ ಘನ ಸಕಾಾರವು ಸಹಕಾರ ಬಾಾೆಂಕದಗಳಿೆಂದ್ ಶ್ನಾ ಬಡಿಿ 
ದ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಾಷಿರೇಕೃತ್ ಬಾಾೆಂಕದಗಳಿೆಂದ್ ಕಡಿಮೆ ಬಡಿಿ ದ್ರದ್ಲ್ಲಿ ರೈ್ತ್ರಿಗ್ ಅನದಕೂಲವಾಗಲದ 
ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಾವನದು ಕಲ್ಲಪಸಿರದತ್ುದ್್.  ಇದ್ರಿೆಂದ್ ರೈ್ತಾಪಿ ವಗಾದ್ ಜನರಿಗ ್ತ್ದೆಂಬಾ ಸಹಾಯಕಾರಿ 
ಆಗದ್ದು, ಇದ್ೂ್ೆಂದ್ದ ಶಾಿಘನೇಯ ವಿಷಯ ಆಗರದತ್ುದ್್.  
 ಆದ್ರ್, ಸದ್ರಿ ಬಾಾೆಂಕದಗಳು ರೈ್ತ್ರ ಜಮೇನದಗಳನದು ಅಡವಿಟದಿಕೂ್ೆಂಡದ ನೇಡದವ ಬ್ಳ ್ಸಾಲ 
ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಸಾಲಕ್ೆ ಒೆಂದ್ೇ್ ಜಮೇನಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಿ ಸದಮಾರದ 20 ರಿೆಂದ್ 25 
ದ್ಾಖಲಾತಿಗಳನದು ನೇಡದವೆಂತ್ ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ ತಿಳಿಸದತಿುದ್ದು, ಸದ್ರಿ ದ್ಾಖಲ್ಗಳನದು ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಿ 
ಇಲಾಖಗ್ಳಿೆಂದ್ ಪಡಯ್ದವಲ್ಲಿ ರಾಜಾದ್ ರೈ್ತಾಪಿ ವಗಾವು ಹ್ೈರಾಣಾಗದತಿುದ್ದು, ಕೃಷಿ ಸಾಲ ಎೆಂಬದದ್ದ 
ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ ಜಟಿಲ ವತ್ದಾಲದ್ೆಂತ್ ಭಾಸವಾಗದತಿುದ್.್  ಇದ್ರ ಪರಿಣಾಮವಾಗ ರೈ್ತ್ರದ ರಾಷಿರೇಕೃತ್ 
ಬಾಾೆಂಕದಗಳಿೆಂದ್ ಸಾಲವನದು ಪಡಯ್ಲದ ಹಿೆಂದ್ೇ್ಟದ ಹಾಕದತಿುದ್ದು, ಅವರ ತ್ದತ್ದಾ ಅಗತ್ಾಗಳಿಗಾಗ 
ಖಾಸಗ ಸಾಲಗಾರರದ, ಲ್ೇವಾದ್ೇ್ವಿಗಾರರದ, ಚಿರ್ಾುಭ್ರಣ್ ಗರವಿ ಅೆಂಗಡಿಯವರಿೆಂದ್ ಮತ್ದು ಇತಾಾದ್ಧ 
ಮಾಗಾಗಳಿೆಂದ್ ಹ್ಚಿಚನ ಬಡಿಿ ದ್ರಕ್ೆ ಸಾಲವನದು ಪಡಯ್ದತಿುರದವುದ್ದ ಸಾಮಾನಾವಾಗರದತ್ುದ್್ ಎೆಂದ್ದ 
ವಿಶಿವಾಣಿ ಪತಿರಕ್ಯಲ್ಲಿ ವರದ್ಧ ಪರಕಟವಾಗರದತ್ುದ್.್  
 ಒೆಂದ್ೇ್ ಜಮೇನಗ್ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಿೆಂತ ್ಭ್ೂ ಹಿಡದವಳಿ ಪರಮಾಣ್ ಪತ್ರ, ಗ್ೇಣಿ ರಹಿತ್ ಪರಮಾಣ್ 
ಪತ್ರ, ಮೌಲಾಮಾಪನ ಪರಮಾಣ್ ಪತ್ರ, ಕ್ೈಬರಹ ಪಹಣಿಗಳು, 20 ವಷಾಗಳ ಹಿೆಂದ್ಧನ 
ಇ.ಸಿ.ಎಸಿಿಮೆೇರ್್ ಪರತಿ, ಲ್ಲೇಗಲ್ ಒಪಿನಯನ್, ವೆಂಶವೃಕ್ಷ ಪರಮಾಣ್ ಪತ್ರ, ಬ್ೇಬಾಕಿ ಪರಮಾಣ್ 
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ಪತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಇನುತ್ರ 10 ರಿೆಂದ್ 25 ದ್ಾಖಲ್ಗಳನದು ಬಾಾೆಂಕಿನವರದ ಪಡದ್್ದ, ಪರತಿ ಎಕರ ್
ಜಮೇನಗ ್ 20 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಗಳನದು ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ಬ್ಳ ್ಸಾಲ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಸಾಲದ್ ರೂಪದ್ಲ್ಲಿ 
ನೇಡದತಿುದ್ಾುರ್.   
 ಮೆೇಲ್ ತಿಳಿಸಲಾದ್ ದ್ಾಖಲ್ಗಳನದು ರೈ್ತ್ರದ ಇಲಾಖಗ್ಳಿೆಂದ್ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪಡಯ್ದವುದ್ಕ್ೆ 
ಸರಿಸದಮಾರದ 45 ದ್ಧನಗಳವರ್ಗ್ ಕಾಯಬ್ೇಕಾಗದತ್ುದ್್.  ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ಕೃಷಿ ಸಾಲ ಎನದುವುದ್ದ 
ವತ್ದಾಲದ್ೂ್ಳಗ್ ಸಿಲದಕಿಕೂ್ೆಂಡದ ಉಸಿರದಗಟದಿವ ವಾತಾವರಣ್ವಾಗದ್್.   

 ರೈ್ತ್ರ ಜಮೇನದಗಳನದು ಅಡವಿಟದಿಕೂ್ೆಂಡದ ಬಾಾೆಂಕದಗಳು ಕೃಷಿ ಸಾಲ ನೇಡಲದ ರೈ್ತ್ರಿೆಂದ್ 
ಪಡಯ್ದತಿುರದವ ದ್ಾಖಲಗ್ಳನದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ ಕೃಷಿ ಸಾಲ ನೇಡಿಕ್ಯಲ್ಲಿ 
ಸರಳಿೇಕರಣ್ವನದು ಅನದಸರಿಸಬ್ೇಕದ.  ಒೆಂದ್ೇ್ ಜಮೇನಗ್ ಅಷ್ೂ್ಿೆಂದ್ದ ದ್ಾಖಲ್ಗಳು ಅನವಶಾಕ.  
ಇಷ್್ಿಲಾಿ ಕಾರಣ್ಗಳಿೆಂದ್ ರೈ್ತ್ರದ ಬಾಾೆಂಕಿನತ್ು ಮದಖ ಮಾಡದ್ೇ್ ಖಾಸಗ ಲ್ೇವಾದ್ೇ್ವಿಗಳಿೆಂದ್ ಚಕರ 
ಬಡಿಿಗ ್ ಸಾಲವನದು ಪಡದ್್ದ ಅದ್ನದು  ತಿೇರಿಸಲಾಗದ್್ ಸಾಲದ್ ಸದಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲದಕಿ ಎಲಿವನೂು 
ಕಳ್ದ್ದಕ್ೂಳುುವ ಹೆಂತ್ಕ್ೆ ತ್ಲದಪಿದ್ಾುರ.್  ಈ ನಟಿಿನಲ್ಲಿ ಸಕಾಾರವು ಸೂಕು ಕರಮಕ್ೈಗೂ್ೆಂಡದ ರೈ್ತಾಪಿ 
ವಗಾದ್ವರಿಗ ್ದ್್ೂರ್ಯದವ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸದವ ದ್ಾಖಲ್ಗಳನದು ಕಡಿಮೆಗ್ೂಳಿಸಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ 
ಅಥವಾ ರೈ್ತ್ರಿೆಂದ್ ಅರ್ಾವಶಾಕ ದ್ಾಖಲ್ ಪಡಯ್ದವುದ್ನದು ತ್ಡಗ್ಟಿಿ ರಾಜಾದ್ ರೈ್ತಾಪಿ ವಗಾದ್ವರಿಗ ್
ಅನದಕೂಲ ಮಾಡಿಕ್ೂಡಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮಾನಾ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಒತಾುಯಸದತ್ುೇರ್್.  

 ಶ್ರೇ ಎಸ.ಟಿ.ಸೂ್ೇಮಶ್ೇಖರ್ (ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖ್):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮಾನಾ 
ಸದ್ಸಾರದ ತ್ೆಂದ್ಧರದವ ಶ್ನಾ ವ್ೇಳ್ ಪರಸಾುವಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ೆಂತ,್ ಸದಮಾರದ ಇಪಪತಾುಲದೆ ಸಾವಿರ 
ಕ್ೂೇಟಿ ಮೂವತ್ೂಾರದ ಲಕ್ಷ ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ಈ ವಷಾ ಶ್ನಾ ಬಡಿಿ ದ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಸಾಲವನದು ನೇಡಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ 
ಮಾನಾ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳಾದ್ ಶ್ರೇ ಬಸವರಾಜ ಬೂ್ಮಾಾಯಯವರದ  ಬಜ್ರ್್ನಲ್ಲಿ ಘೂೇಷಣ ್
ಮಾಡಿದ್ಾುರ.್  ವಿಶ್ೇಷವಾಗ ಮೂವತ್ೂಾರದ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಯಲ್ಲಿ ಮೂರದ ಲಕ್ಷ ಹ್ೂಸ ರೈ್ತ್ರಿಗ ್
ಶ್ನಾ ಬಡಿಿ ದ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಸಾಲವನದು ನೇಡಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ ಬಜ್ರ್್ನಲ್ಲಿ ಘೂೇಷಣ್ ಮಾಡಿದ್ಾುರ.್  ಇೆಂತ್ಹ 
ಸಮಸ್ಾಗಳು ಉದ್ಭವಿಸದತ್ುದ್್ ಎೆಂಬ ಉದ್ು್ೇಶದ್ಧೆಂದ್ FRUITS Portal  ಎನದುವೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ದ ಹ್ೂಸ 
System App ಮಾಡಿ, ಸದಮಾರದ 21 ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಬಾಾೆಂಕದಗಳು ಅದ್ರ ಮದಖಾೆಂತ್ರ ರ್್ೂೇೆಂದ್ಣಿ, 
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ಇನುತ್ರ ್ಕ್ಲಸವನದು ಮಾಡದವೆಂಥ ವಾವಸ್ೆ ಮಾಡಿದ್್ುೇವ್.  ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಮಸ್ಾ ಉದ್ಭವಿಸದತಿುಲಿ.  
ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ದ್ೂರದ ಕೆಂಡದ ಬೆಂದ್ಲ್ಲಿ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಿೆಂತ್ಹ Joint Registrar ರವರದ 4 
ಡಿವಿಜನುಲ್ಲಿಯೂ ರ್ಾಲದೆ Joint Registrar ರವರದ ಇರದತಾುರ್.  ಆ 21 ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಬಾಾೆಂರ್್ 
ವಿಚಾರಣ ್ ಮಾಡದವುದ್ದ, ಸಮಸ್ಾ ಏರ್ಾದ್ರೂ ಇದ್ುರ ್ ಬಗಹ್ರಿಸದವೆಂಥ ಕ್ಲಸ ಮಾಡದತಿುದ್ಾುರ.್  
ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲವು ಕಡ ್ ವಾಸ ಇದ್ದು, ಅವರ ಜಮೇನದ ಬೇ್ರ ್ ಬ್ೇರ ್ ಗಾರಮಾೆಂತ್ರ 
ಪರದ್್ೇಶದ್ಲ್ಲಿರದತ್ುದ್.್  ಆಧಾರ್ ಕಾರ್್ಾ ಇರಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ ಕಡಾಿಯವಾಗ ಮಾಡಿದ್ುರೂ ಕೂಡಾ ಆಧಾರ್ 
ಕಾರ್್ಾನಲ್ಲಿ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಳಾಸವಿದ್ುರೂ ಅವರ ಜಮೇನದ ಒೆಂದ್ದ ಬಾಾೆಂಕಿನ ವಾಾಪಿುಯಲ್ಲಿದ್ುರ ್
ಅವರಿಗ್ ಸಹ ಸಾಲ ನೇಡಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ modify  ಮಾಡಿದ್್ುೇವ್.  ಲ್ಲಖಿತ್ವಾಗ ಯಾವುದ್ಾದ್ರೂ 
ಏರಿಯಾಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಿವರಿಗ್ ಯಾವುದ್ಾದ್ರೂ ಬಾಾೆಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಾ ಇದ್ದು, ದ್ೂರದ ಕೆಂಡದ  
ಬೆಂದ್ರ ್ 100 ಪಸಾ್ೆಂರ್್ ನವಾರಣ ್ ಮಾಡಿ, ಸದಮಾರದ ಇಪಪತಾುಲದೆ ಸಾವಿರ ಕ್ೂೇಟಿ ಸಾಲವನದು 
ಶ್ನಾ ಬಡಿಿ ದ್ರದ್ಲ್ಲಿ ರೈ್ತ್ರಿಗ್ ಸಾಲ ನೇಡದವೆಂಥ ವಾವಸ್ೆ ಮಾಡಿದ್್ುೇವ್.  ಇದ್ದವರ್ವಿಗೂ ನಮಾ 
ಇಲಾಖಗ್ ್ಈ ರಿೇತಿಯಾಗ ಯಾವುದ್್ೇ ದ್ೂರದ ಬೆಂದ್ಧಲಿ.  ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರಿಗ್ ಏರ್ಾದ್ರೂ ಲ್ಲಖಿತ್ 
ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ುರ,್ ಅದ್ನದು ನಮಗ್ ನೇಡಿದ್ರ ್ತ್ಕ್ಷಣ್ವ್ೇ ಸರಿಪಡಿಸದವೆಂಥ ಕ್ಲಸ ಮಾಡದತ್ುೇವ.್   
 
ಇ) ವಿಷಯ:- ಬ್ಳಗಾವಿ ನಗರದ್ ಕ್ೇೆಂದ್ರ ಬಸ್ ನಲಾುಣ್ ನಮಾಾಣ್ ಕಾಮಗಾರಿ 

ಪೂಣ್ಾಗ್ೂಳುುವ ಮದನುವ್ೇ ಉದ್ಾಾಟರ್್ಗ್ೂಳುುತಿುರದವ ಕದರಿತ್ದ. 

***** 

ಶ್ರೇ ಯದ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ (ರ್ಾಮನದ್್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದ್ಧದ್ವರದ):- ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮೂರದ ರಾಜಾಗಳಿಗ ್ಸಾರಿಗ ್ಸೆಂಪಕಾ ಕ್ೇೆಂದ್ರ ಸಾೆನವಾಗರದವ ಬ್ಳಗಾವಿ 
ನಗರದ್ ಕ್ೇೆಂದ್ರ ಬಸ್ ನಲಾುಣ್ ನಮಾಾಣ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂಣ್ಾಗೂ್ಳುುವ ಮದನುವ್ೇ ಇೆಂದ್ದ 
ಉದ್ಾಾಟರ್್ಗೂ್ಳುುತಿುರದವ ಬಗ್ೆ “ಅಪೂಣ್ಾ ಬಸ್ ನಲಾುಣ್ ಉದ್ಾಾಟರ್್ ರ್ಾಳ”್್ ಎನದುವ 
ಶ್ರೂ್ೇರ್ಾಮೆಯಡಿ ನರ್ು್ ದ್ಧರ್ಾೆಂಕ: 26.12.2022 ರ ವಿಜಯವಾಣಿ ಪತಿರಕ್ಯಲ್ಲಿ ವರದ್ಧ 
ಪರಕಟವಾಗರದತ್ುದ್.್  
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 ಬ್ಳಗಾವಿ ನಗರದ್ ಹೃದ್ಯ ಭಾಗದ್ಲ್ಲಿನ ಸದಮಾರದ 9 ಎಕರ ್ ವಿಶಾಲ ಪರದ್್ೇಶದ್ಲ್ಲಿ 
2016ರ ಡಿಸೆ್ಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅೆಂದ್ಧನ ಮದಖಾಮೆಂತಿರ ಸಿದ್ುರಾಮಯಾನವರಿೆಂದ್ ಕಾಮಗಾರಿಗ್ ಚಾಲರ್್ 
ನೇಡಲಾಗತ್ದು.  ಅಲಿದ್್ೇ 2018ರ ಫ್ಬರವರಿ ಹ್ೂತಿುಗ ್ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂಣ್ಾಗ್ೂಳಿಸಿ ಸಾವಾಜನಕ 
ಸೇ್ವ್ಗ ್ ಮದಕುಗೂ್ಳಿಸದವೆಂತ್ ಸಕಾಾರ ಸೂಚರ್್ ನೇಡಿತ್ದು. ಆದ್ರ ್ 2022 
ಪೂಣ್ಾಗೂ್ಳುುತಿುದ್ುರೂ ಕಳ್ದ್ 6 ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಮೆಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗದತಿುದ್ದು, 
ಕಾಮಗಾರಿ ಅಧ್ಾದ್ಷದಿ ಪೂಣ್ಾಗೂ್ೆಂಡಿರದ್ಧದ್ುರೂ ತ್ರಾತ್ದರಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಾಾಟರ್್ ದ್ಧರ್ಾೆಂಕ 
ಘೂೇಷಿಸಿರದವುದ್ದ ಆಶಚಯಾವಾಗರದತ್ುದ್್.  

 ಈಗಾಗಲ್ೇ ಗದತಿುಗ್ ಕಾಲಾವಧಿ ಮದಗದ್ದ ಬರ್ೂೇಬುರಿ 4 ವಷಾಗಳು ಕಳದ್್ಧದ್ುರೂ 
ಅೆಂದ್ಾಜದ 40 ಕೂ್ೇಟಿ ರೂಪಾಯ ವ್ಚಚದ್ಲ್ಲಿ ನಮಾಾಣ್ಗ್ೂಳುುತಿುರದವ ಕೇ್ೆಂದ್ರ ಬಸ್ ನಲಾುಣ್ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾತ್ರ ಪೂಣ್ಾಗ್ೂೆಂಡಿಲಿ.  ಬಸ ನಲಾುಣ್ದ್ಲ್ಲಿ ವಿಶಾರೆಂತಿ ಗೃಹ, ನೇರದ, 
ಶೌಚಾಗೃಹ, ಪಾಕಿಾೆಂಗ್, ವಿದ್ದಾತ್, ರ್ಾಮಫಲಕ ಸೌಲಭ್ಾಗಳಿಲಿದ್ಧರದವುದ್ರಿೆಂದ್ ಮೂರದ 
ರಾಜಾಗಳಿಗ ್ಸೆಂಚರಿಸದವ ಬಸ್ ಪರಯಾಣಿಕರ ಆಕ್ೂರೇಶಕ್ೆ ಕಾರಣ್ವಾಗರದತ್ುದ್್.  

 ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಬ್ೆಂಗಳೂರದ ಮಹಾನಗರ ಹೂ್ರತ್ದಪಡಿಸಿದ್ರ್ ರ್್ರ್ಯ ಗೂ್ೇವಾ, 
ಮಹಾರಾಷರಗಳೂ್ೆಂದ್ಧಗ್ ಬಳ್ಗಾವಿ ನಗರ ಸಾರಿಗಯ್ದ ಅತಿ ಹ್ಚದಚ ಸೆಂಪಕಾ ಹ್ೂೆಂದ್ಧದ್್.  
ದ್ಧನನತ್ಾ 500 ರಿೆಂದ್ 800 ಬಸ್ಗಳು ಬೆಂದ್ದ ಹ್ೂೇಗದತಿುದ್ದು, 1 ಲಕ್ಷಕೂೆ ಅಧಿಕ 
ಪರಯಾಣಿಕರದ ಈ ನಲಾುಣ್ವನದು ಅವಲೆಂಬಿಸಿದ್ಾುರ.್  ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಆದ್ಾಯವಿದ್ುರೂ ಆದ್ಾಯದ್ಲ್ಲಿ 
ಮಾತ್ರ ಆರ್ಥಾಕ ನಷಿ ಎೆಂದ್ದ ಬಿೆಂಬಿಸಲಾಗದತಿುದ್್.  

 ಆದ್ಕಾರಣ್, ನಮಾ ಸಕಾಾರದ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶೆಂಕದ ಸಾೆಪರ್್ ರ್್ರವ್ೇರಿಸಿ 
ಪಾರರೆಂಭ್ಗ್ೂೆಂಡ ಬಳ್ಗಾವಿ ಕ್ೇೆಂದ್ರ ಬಸ್ ನಲಾುಣ್ ನಮಾಾಣ್ ಕಾಮಗಾರಿಗ ್ವ್ೇಗ ನೇಡಿ ಬಸ್ 
ಪರಯಾಣಿಕರಿಗ ್ ಅವಶಾವಿರದವ ಎಲಾಿ ಮೂಲಭ್ೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳನದು ಒದ್ಗಸಿದ್ 
ತ್ರದವಾಯವೇ್ ಲ್ೂೇಕಾಪಾಣ್ಗೂ್ಳಿಸಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮಾನಾ ಸಾರಿಗ ್ ಮತ್ದು 
ಪರಿಶ್ಷಿ ಪೆಂಗಡ ಕಲಾಾಣ್ ಸಚಿವರನದು ಒತಾುಯಸದತ್ುೇರ್.್ 

 ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ಾಯಕರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, 
ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ ಶ್ನಾ ವ್ೇಳ್ಯಲ್ಲಿ ಪರಸಾುಪಿಸಿರದವ ವಿಷಯಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ೆಂತ್ ಮಾನಾ 
ಸಾರಿಗ ್ಮತ್ದು ಪರಿಶ್ಷಿ ಪೆಂಗಡ ಕಲಾಾಣ್ ಸಚಿವರಿೆಂದ್ ಉತ್ುರವನದು ಒದ್ಗಸಲಾಗದವುದ್ದ.  
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(1198) 27.12.2022/12.30/ಎಸ್ಕ-್ಆರ್ಎನ್              (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

  ಈ) ವಿಷಯ: 2015ರಲ್ಲಿ ರ್್ೇಮಕವಾದ್ ಶ್ರೇ ಕಾೆಂತ್ರಾಜದರವರ ಅಧ್ಾಕ್ಷತಯ್ಲ್ಲಿ 
              ಹಿೆಂದ್ದಳಿದ್ ವಗಾಗಳ ಆಯೇಗವನದು ರಚರ್್ ಮಾಡಿದ್ುರೂ ಇಲ್ಲಿ- 
              ಯವರಗ್್ ವರದ್ಧಯ ಬಗ್ೆ ಸಕಾಾರ ಕರಮವಹಿಸದ್್ೇ ಇರದವುದ್ರ  
              ಕದರಿತ್ದ. 

----- 
 

     ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ನನಗ್ ಮಾತ್ರ್ಾಡಲದ 
ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೂ್ಟಿಿದ್ುಕಾೆಗ ತ್ಮಗ್ ಧ್ನಾವಾದ್ಗಳನದು ಅಪಿಾಸದತ್ುೇರ್.್ 

    ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಹಾಗೂ ಉದ್್ೂಾೇಗದ್ಲ್ಲಿ ಜನಸೆಂಖ್ಾಗ ್ ಅನದಗದಣ್ವಾಗ ಮೇಸಲಾತಿ ನೇಡದವ ಘನ 
ಉದ್್ುೇಶವನದು ವ್ೈಜ್ಞಾನಕವಾಗ ಜಾರಿಗ ್ತ್ರಲದ ಅನದಕೂಲವಾಗದವೆಂತ ್ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ 
ಸಮೇಕ್ಷ್ (ಜಾತಿವಾರದ) ನಡಸ್ಲದ 2015ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇ ಕಾೆಂತ್ರಾಜದರವರ ಅಧ್ಾಕ್ಷತ್ಯಲ್ಲಿ ಹಿೆಂದ್ದಳಿದ್ 
ವಗಾಗಳ ಆಯೇಗವನದು ರಚರ್್ ಮಾಡಲಾಯತ್ದ. ಸದಮಾರದ ೧೬೦ ಕ್ೂೇಟಿ ವ್ಚಚದ್ಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ದ್ಲ್ಿೇ 
ಪರಥಮ ಬಾರಿಗ ್ ಸಮೇಕ್ಷ ್ ನಡಸ್ಲಾಗರದತ್ುದ್್. ಸಮೇಕ್ಷ್ ಪೂಣ್ಾಗೂ್ಳಿಸಿ, ವರದ್ಧಯನದು ಒಪಿಪಸಲದ 
ಸಕಾಾರಕ್ೆ ಸಮಯ ಕ್ೂೇರಿ ಪತ್ರ ಬರ್ದ್ರೂ, ಸಕಾಾರ ವರದ್ಧ ಸಲ್ಲಿಸಲದ ಅವಕಾಶ ನೇಡಲ್ಲಲಿ. 
ಆಯೇಗದ್ ಅವಧಿ ಪೂಣ್ಾಗ್ೂೆಂಡಿದ್್ ಎೆಂದ್ದ ಸಕಾಾರ ಆಯೇಗದ್ ಅಧ್ಾಕ್ಷರಿಗ ್ಪತ್ರದ್ ಮೂಲಕ 
ತಿಳಿಸಿದ್ ದ್ಧರ್ಾೆಂಕದ್ೆಂದ್ೇ್ ಶ್ರೇ ಕಾೆಂತ್ರಾಜದರವರದ ಹಾಗೂ ಆಯೇಗದ್ ಇತ್ರ ್ ಸದ್ಸಾರದಗಳು 
ವರದ್ಧಗ ್ ಸಹಿ ಮಾಡಿ, ಸಕಾಾರಕ್ೆ ಸಲ್ಲಿಸದವೆಂತ ್ ತಿಳಿಸಿ, ಸಮತಿಯ ಸದ್ಸಾ ಕಾಯಾದ್ಶ್ಾಯವರ 
ವಶಕ್ೆ ಸಪ್್ಿೆಂಬರ್-2019ರಲ್ಲಿ ವರದ್ಧಯನದು ಒಪಿಪಸಲಾಯತ್ದ. 

    2019ರಿೆಂದ್ ಇದ್ದವರಗ್ನ ಎಲಾಿ ಸಕಾಾರಗಳು ಸದ್ರಿ ವರದ್ಧಯನದು ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸದ್ೇ್ ಇರದವುದ್ದ 
ದ್ದದ್್ೈಾವದ್ ಸೆಂಗತಿ. ದ್ಧೇಘಾಕಾಲದ್ಧೆಂದ್ ಬಹಳಷದಿ ವಗಾಗಳ ರ್್ೂೆಂದ್ ಜನತ ್ ಸೂಕುವಾದ್ 
ಮೇಸಲಾತಿಗಾಗ ಚಳುವಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಕಾಾರವನದು ಒತಾುಯಸದತಿುರದವುದ್ನದು 
ಗಮನಸಬಹದದ್ಾಗದ್್. ಸಕಾಾರ ಜನಸೆಂಖ್ಾ ಆಧಾರದ್ ಮೆೇಲ ್ಮೇಸಲಾತಿಯೆಂದ್ ವೆಂಚಿತ್ರಾಗರದವ, 
ಹಿೆಂದ್ದಳಿದ್ ವಗಾಗಳ ಹಿತ್ ಕಾಯದವ ಸಕಾಾರಗಳು 2019 ರಿೆಂದ್ ಇದ್ದವರ್ವಿಗೂ ಶ್ರೇ 
ಕಾೆಂತ್ರಾಜದರವರ ವರದ್ಧಯನದು ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ಗ ್ತ್ಗ್ದ್ದಕ್ೂಳುದ್ೇ್ ಇರದವುದ್ದ ಸಕಾಾರದ್ ರ್್ೈತಿಕತ ್ಬಗ್ೆ 
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ಸಾವಾಜನಕರಿಗ ್ಸೆಂಶಯ ಉೆಂಟಾಗದ್.್ ಈ ವರದ್ಧಯ ಸಾಧ್ಕ-ಬಾಧ್ಕಗಳ ಬಗ್ೆ ಸಕಾಾರ ಚಚ್ಾ 
ಮಾಡಿ, ಸಿಿೇಕರಿಸದವ ಅಥವಾ ತಿರಸೆರಿಸದವ ಅಥವಾ ಮಾಪಾಡಿಸದವ ಸೆಂಪೂಣ್ಾ ಅಧಿಕಾರ 
ಸಕಾಾರಕಿೆದ್.್ ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿಯವರ್ವಿಗೂ ವರದ್ಧಯನದು ಸಕಾಾರ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ್ಮಾಡದ್ೇ್ ಇರದವುದ್ದ 
ಶ್್ೇಚನೇಯ ಸೆಂಗತಿ. 

    ಆದ್ಕಾರಣ್, ಸದ್ರಿ ವರದ್ಧಯನದು ಸಚಿವ ಸೆಂಪದಟ ಸಭಯ್ಲ್ಲಿ ಚಚಿಾಸಿ, ಎರಡೂ ಸದ್ನಗಳಲ್ಲಿ 
ಮೆಂಡಿಸಿ, ಸಕಾಾರ ರ್್ೈತಿಕತ್ಯ ಜವಾಬಾುರಿಯನದು ವಾಕುಪಡಿಸಿ, ರ್್ೂೆಂದ್ ವಗಾಗಳಿಗ್ ಸೂಕು 
ಮೇಸಲಾತಿ ಸೌಲಭ್ಾ ಕಲ್ಲಪಸಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ ರ್ಾನದ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮಾನಾ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಯವರನದು 
ಕ್ೇಳಬಯಸದತು್ೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ಾಯಕರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮಾನಾ 
ಸದ್ಸಾರದ ಕ್ೇಳಿರದವ ಶ್ನಾ ವ್ೇಳ್ ಪರಶ್ುಗ ್ 2015 ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇ ಕಾೆಂತ್ರಾಜದರವರ ಅಧ್ಾಕ್ಷತಯ್ಲ್ಲಿ 
ಹಿೆಂದ್ದಳಿದ್ ವಗಾಗಳ ಆಯೇಗವನದು ರಚರ್್ ಮಾಡಲಾಗದ್.್ ಸದಮಾರದ ೧೬೦ ಕ್ೂೇಟಿ 
ರೂಪಾಯಗಳನದು ಖಚದಾ ಮಾಡಿದ್್ುೇವ್. ಸದ್ಸಾ ಕಾಯಾದ್ಶ್ಾಯವರಿಗ ್ ಇದ್ನದು ಒಪಿಪಸಲಾಗದ್ ್
ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ.್ ಮಾನಾ ಕ.್ಪಿ. ನಜದೆಂಡಿಯವರದ ಇದ್್ೇ ಪರಶ್ುಯನದು ಕ್ೇಳಿದ್ಾುರ.್ ರ್ಾನದ ಮಾನಾ 
ಮದಖಾಮೆಂತಿರಯವರ ಜ್ೂತ್ಯಲ್ಲಿ ಚಚಾ್ ಮಾಡದತ್ುೇರ್್ೆಂದ್ದ ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರಿಗ್ ಹ್ೇಳಿದ್್ುೇರ್.್ ಆ 
ಹಿರ್್ುಲ್ಯಲ್ಲಿ ಮಾನಾ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಯವರ ಜ್ೂತ್ಗ್ ಚಚ್ಾ ಮಾಡಿದ್ ನೆಂತ್ರ ಅೆಂತಿಮ 
ನಧಾಾರವನದು ಸಕಾಾರ ತಗ್್ದ್ದಕೂ್ಳುುತ್ುದ್್.  

   

ಉ) ವಿಷಯ: ವಿಜಯಪದರ ಮಹಿಳಾ ವಿಶಿವಿದ್ಾಾಲಯದ್ ಆವರಣ್ದ್ಲ್ಲಿರದವ ಪಿ.ಜಿ., 
            ಒನಕ್ ಓಬವಿ ಇೆಂದ್ಾರಣಿದ್್ೇವಿ ರಮಾಬಾಯ ಅೆಂಬ್ೇಡೆರ್ ಹಾಸ್ಿಲ್ನಲ್ಲಿ 
            ಪೂರೈ್ಸಲಾದ್ ಆಹಾರದ್ ಗದಣ್ಮಟಿ ಕದರಿತ್ದ. 

----- 
 

     ಶ್ರೇ ಪರಕಾಶ್ ಕ.್ ರಾಥ್ೂೇರ್್ (ರ್ಾಮನದ್್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದ್ಧದ್ವರದ):- ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ನನಗ್ ಮಾತ್ರ್ಾಡಲದ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೂ್ಟಿಿದ್ುಕಾೆಗ ತ್ಮಗ್ ಧ್ನಾವಾದ್ಗಳನದು 
ಅಪಿಾಸದತ್ುೇರ್.್  
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      ರಾಜಾದ್ ಹಾಸ್ಿಲ್ಗಳಿಗ್ ಪೂರೈ್ಕ್ಯಾಗದತಿುರದವ ಆಹಾರ ಧಾನಾಗಳು ಕಳಪ್ಮಟಿದ್ದ್ಾುರಿೆಂದ್, 
ಇದ್ನದು ಸೇ್ವಿಸಿದ್, ವಿದ್ಾಾರ್ಥಾಗಳ ಆರೂ್ೇಗಾದ್ ಮೆೇಲ ್ ದ್ದಷಪರಿಣಾಮಗಳು ಬಿೇರದತಿುರದವ 
ವಿಚಾರವನದು ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಶ್ನಾವ್ೇಳಯ್ಲ್ಲಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಸಾುಪಿಸಲದ ರ್ಾನದ ಅನದಮತಿಯನದು 
ಕ್ೂಟಿಿದ್ುಕಾೆಗ  ತ್ಮಗ್ ಧ್ನಾವಾದ್ಗಳನುಪಿಾಸದತ್ುೇರ್್. 

      ವಿಜಯಪದರ ಮಹಿಳಾ ವಿಶಿವಿದ್ಾಾಲಯದ್ ಆವರಣ್ದ್ಲ್ಲಿರದವ ಪಿ.ಜಿ., ಒನಕ್ ಓಬವಿ, 
ಇೆಂದ್ಾರಣಿದ್್ೇವಿ, ರಮಾಬಾಯ ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್ ಎೆಂಬ ಹ್ಸರಿನ ರ್ಾಲದೆ ಹಾಸ್ಿಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 1000ಕೂೆ ಹ್ಚದಚ 
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಾನಯರಿದ್ಾುರ್. ಒೆಂದ್್ೇ ಅಡದಗ ್ಮರ್್ಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಲಡಲಾಗದ್ಷೂಿ ಗಲ್ಲೇಜಾಗದ್ದು, ಈ ಸೆಳದ್ಲ್ಲಿ 
ಎಲಿೆಂದ್ರಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಧಾನಾಗಳು ಹಾಗೂ ತ್ರಕಾರಿ ಮೂಟ್ಗಳನದು ತ್ದೆಂಬಿರದವುದ್ರಿೆಂದ್, ಅಕಿೆ ಮತ್ದು 
ಬ್ೇಳ್ಗಳಿಗ ್ ಹದಳ ಹತಿುಕೂ್ೆಂಡದ, ತ್ರಕಾರಿಗಳು ಕೂ್ಳತ್್ದ ಹೂ್ೇಗರದವ ಪದ್ಾಥಾಗಳಿೆಂದ್ ಅಡದಗ ್
ಗದತಿುಗ್ದ್ಾರರದ ಸಿದ್ಿಪಡಿಸಿದ್ ಆಹಾರವನದು ಈ ರ್ಾಲೂೆ ಹಾಸ್ಿಲ್ಗಳಿಗ ್ ಪೂರೈ್ಕ್ಯಾಗರದತ್ುದ್್. 
ಮಹಿಳಾ ವಿಶಿವಿದ್ಾಾಲಯದ್ಲ್ಲಿರದವ ಹಾಸ್ಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂ್ಳತ್್ ತ್ರಕಾರಿ ಮತ್ದು ಹದಳುಗಳಿರದವ ಕಳಪ್ 
ಮಟಿದ್ ಆಹಾರ ಧಾನಾಗಳಿೆಂದ್ ತ್ಯಾರದ್ ಊಟವನದು ವಿದ್ಾಾರ್ಥಾನಯರದ ಹಣ್ವನದು ಪಾವತಿಸಿ 
ಸೇ್ವಿಸದವ ಪರಿಸಿೆತಿ ಎದ್ದರಾಗದ್್. ಇದ್ರ ಬಗ್ೆ ದ್ೂರ ನೇಡಿದ್ರೂ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಾನಯರಿಗ್ ಧ್ಮಕಿ 
ಹಾಕದತಾುರ ್ಎೆಂದ್ದ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಾನಯರದ ಪತಿರಕಾ ಹ್ೇಳಿಕ್ಯಲ್ಲಿ ಹ್ೇಳಿರದತಾುರ.್ 

    ರಾಜಾದ್ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಾಗಳು ಉನುತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಪಡಯ್ಬ್ೇಕ್ೆಂಬ ಕನಸನದು ಹ್ೂತ್ದು ಹಳಿುಗಳಿೆಂದ್ 
ಬೆಂದ್ದ ಅನವಾಯಾವಾಗ ಹಾಸ್ಿಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ್ದಕೂ್ಳುಬ್ೇಕಾಗದತ್ುದ್್. ಈ ಹಾಸ್ಿಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 
ಪೂರೈ್ಸದವ ಆಹಾರಗಳಿಗ ್ ತಿೆಂಗಳಿಗ್ ರೂ.೧,೫೦೦ ರಿೆಂದ್ ರೂ. ೧,೮೦೦ ರವರ್ಗ ್ ಹಣ್ವನದು 
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಾಗಳಿೆಂದ್ ವಸೂಲದ ಮಾಡಲಾಗದತಿುರದತ್ುದ್.್ ಆದ್ಕಾರಣ್ದ್ಧೆಂದ್ ರಾಜಾದ್ ಹಾಸ್ಿಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಪ ್
ಆಹಾರವನದು ಒದ್ಗಸದವುದ್ನದು ತ್ಡಗ್ಟಿಿ, ಉತ್ುಮ ಗದಣ್ಮಟಿದ್ ಆಹಾರವನದು ಒದ್ಗಸದವ ಸಲದವಾಗ 
ಸೂಕು ಕರಮ ವಹಿಸಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ ರ್ಾನದ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮಾನಾ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಯವರನದು 
ಕ್ೇಳಬಯಸದತು್ೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಮಾಜ ಕಲಾಾಣ್, ಹಿೆಂದ್ದಳಿದ್ ವಗಾ ಕಲಾಾಣ್ 
ಸಚಿವರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ ಗೆಂಭಿೇರವಾದ್ ವಿಷಯವನದು ಉಲ್ಿೇಖ 
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ಮಾಡಿದ್ಾುರ.್ ವಿಜಯಪದರ ಮಹಿಳಾ ವಿಶಿವಿದ್ಾಾಲಯದ್ ಆವರಣ್ದ್ಲ್ಲಿರದವ ಪಿ.ಜಿ., ಒನಕ್ ಓಬವಿ, 
ಇೆಂದ್ಾರಣಿದ್್ೇವಿ, ರಮಾಬಾಯ ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್ ಸೇ್ರಿದ್ೆಂತ್  ಕ್ಲವು ಹಾಸ್ಿಲ್ಗಳಲ್ಲಿ  ವಿದ್ಾಾರ್ಥಾನಯರಿಗ್ 
ಕಳಪ್ ಮಟಿದ್ ಊಟವನದು ಕ್ೂಡಲಾಗದತಿುದ್್ ಮತ್ದು ಅಲ್ಲಿರದವೆಂತ್ಹ ಅಡದಗ್ ಸಾಮಾಗರಗಳಲ್ಲಿ 
ಲ್ೂೇಪವಿದ್್ ಎೆಂದ್ದ ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ್. ನಮಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನದು ತ್ಕ್ಷಣ್ ಅಲ್ಲಿಗ್ ಕಳುಹಿಸಿ, 
ಇದ್ರ ಬಗ್ೆ ತ್ನಖ ್ಮಾಡಿಸದವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲಸವನದು ರ್ಾನದ ಮಾಡದತು್ೇರ್್. ಈಗಾಗಲ್ೇ, ಎಲ್ಿಲ್ಲಿ ಈ 
ರಿೇತಿಯಾದ್ೆಂತ್ಹ ಸಮಸಾ್ಗಳಾಗವ್ಯೇ,   ಅದ್್ಲಿವುಗಳಿಗ್ ಬಹಳ ಕಟದಿನಟಾಿದ್ ಕರಮವನದು 
ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ೆಂಡಿದ್ು್ೇವ.್ ನಮಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನದು ಅಲ್ಲಿಗ್ ಕಳುಹಿಸಿ, ವರದ್ಧಯನದು ತ್ರಿಸಿಕ್ೂೆಂಡದ ಸೂಕು 
ಕರಮ ತ್ಗ್ದ್ದಕ್ೂಳುುತ್ುೇವ್. ಇವತ್ುೇ ಆಹಾರ ಪದ್ಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗದವೆಂತ್ಹ ಬದ್ಲಾವಣ್ಯನದು ಕೂಡ 
ಮಾಡದತ್ುೇವ.್   

     ಊ) ವಿಷಯ: 2022 ಡಿಸ್ೆಂಬರ್ ೨೪ ರೆಂದ್ದ ರಾತಿರ ಸದರತ್ೆಲ್ನ ಕೃಷ್ಾಣಪದರ ೪ರ್್ೇ ಬಾಿರ್್  
           ರ್್ೈತ್ೆಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ದ್ಧನಸಿ ಅೆಂಗಡಿ ಹ್ೂೆಂದ್ಧದ್ು ಜಲ್ಲೇಲ್ ಇವರನದು ದ್ದಷೆಮಾ 
           ಗಳು ಕ್ೂಲ್ ಮಾಡಿರದವ ಕದರಿತ್ದ. 

----- 
 

     ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್ (ಸೆಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ೆಗಳ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ನನಗ ್
ಮಾತ್ರ್ಾಡಲದ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕ್ೂಟಿಿದ್ುಕಾೆಗ ತ್ಮಗ ್ಧ್ನಾವಾದ್ಗಳನದು ಅಪಿಾಸದತ್ುೇರ್್.  

    ದ್ಕ್ಷಿಣ್ ಕನುಡ ಜಿಲ್ಿಯ ಸದರತ್ೆಲ್ ಪೂ್ಲ್ಲೇಸ್ ಠಾಣ್  ವಾಾಪಿುಯ ಕಾಟಿಪಳು ೪ರ್್ೇ ಬಾಿರ್್ನ 
ರ್್ೈತ್ೆಂಗಡಿ ಬಳಿ ಜಿೇವನದ್ ನವಾಹಣ್ಗಾಗ "ಲತಿೇಫಾ ಸೂ್ಿೇರ್”್ ನಡಸ್ದತಿುದ್ು ಅಬದುಲ್ ಜಲ್ಲೇಲ್ 
ಎನದುವ ವಾಕಿುಯ ಮೆೇಲ್ ಕ್ಲವು ದ್ದಷೆಮಾಗಳು ಚೂರಿ ಇರಿದ್ದ ಸಾವಿಗ ್ಕಾರಣ್ವಾಗರದವ ಪರಕರಣ್ 
ಜರದಗರದವ ಸೆಂಗತಿಯನದು ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಶ್ನಾವ್ೇಳ್ಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಸಾುಪಿಸಲದ ನನಗ ್
ಅನದಮತಿಯನದು ಕೂ್ಟಿಿದ್ುಕಾೆಗ  ತ್ಮಗ್ ಧ್ನಾವಾದ್ಗಳನುಪಿಾಸದತ್ುೇರ್್. 

    ಕಾಟಿಪಳು ೪ರ್್ೇ ಬಾಿರ್್ನ ರ್್ೈತ್ೆಂಗಡಿ ಬಳಿ ಫಾಾನಿ ಅೆಂಗಡಿ ಹ್ೂೆಂದ್ಧರದವ ಅಬದುಲ್ 
ಜಲ್ಲೇಲ್ರವರಿಗ ್ ಶನವಾರ ಅೆಂದ್ರ ್ ದ್ಧರ್ಾೆಂಕ 24.12.2022 ರೆಂದ್ದ ಸದಮಾರದ 8.00 ಗೆಂಟ್ಗ ್
ಇಬುರದ ದ್ದಷಾಮಾಗಳು ಡಾರಗಾರ್ನೆಂದ್ ಎದ್್ ಹಾಗೂ ಹ್ೂಟ್ಿ ಭಾಗಕ್ೆ ಇರಿದ್ದ ಪರಾರಿಯಾಗದ್ದು, 
ತ್ಕ್ಷಣ್ ಸದ್ರಿಯವರನದು ಸೆಳಿೇಯ ಆಸಪತ್ರಗ್ ದ್ಾಖಲ್ಲಸಿದ್ುರೂ ಸಹ ತಿೇವರ ರಕು ಸಾರವದ್ಧೆಂದ್ 
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ಜಲ್ಲೇಲ್ರವರದ ಮೃತ್ಪಟಿಿರದತಾುರ್. ಈ ಹಿೆಂದ್ ್ ನಡದ್್ ಅರ್್ೇಕ ಘಟರ್್ಗಳಿಗ ್ ಸಕಾಾರವು ಸೂಕು 
ಸಮಯಕ್ೆ ಸರಿಯಾದ್ ಕರಮವನದು ವಹಿಸದ್್ೇ ಇರದವುದ್ರಿೆಂದ್ ಅಮಾಯಕರ ಹತ್ಾ ನಡಯ್ದತಿುರದತ್ುದ್.್ 
ಇೆಂತ್ಹ ಘಟರ್್ಗಳನದು ತ್ಡಯ್ಲದ ಸಕಾಾರ ವಿಫಲವಾಗದ್.್  

    ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಇೆಂತ್ಹ ಪದನರಾವತಿಾತ್ ಶಾೆಂತಿ ಕದ್ಡದವ ಘಟರ್್ಗಳಿೆಂದ್ ಕಾನೂನದ ಮತ್ದು 
ಸದವಾವಸ್ೆ ಸೆಂಪೂಣ್ಾ ಹದ್್ಗಟ್ಿಿರದವ ವಿಚಾರಕ್ೆ ಸಕಾಾರವು ಸೂಕು ಕರಮವನದು ವಹಿಸದವ ಸಲದವಾಗ 
ಹಾಗೂ ಮೃತ್ಪಟಿ ಕದಟದೆಂಬಕ್ೆ ಈ ಹಿೆಂದ್ ್ಈ ರಿೇತಿ ನಡದ್್ ಘಟರ್್ಯಲ್ಲಿ ನೇಡಿದ್ ಪರಿಹಾರದ್ೆಂತ ್
ರೂ.೨೫ ಲಕ್ಷಗಳನದು ನೇಡಿ, ತ್ಪಿಪತ್ಸೆರ ವಿರದದ್ಿ    UAPA (Unlawful Activities 
(Prevention) Amendment, Act) ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರಮಕ್ೈಗೂ್ಳುಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ ರ್ಾನದ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ 
ಸಕಾಾರಕ್ೆ ಒತಾುಯಸದತು್ೇರ್್.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ ಯಾರೂ ಮಾತ್ರ್ಾಡದವೆಂತಿಲಿ. ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ 
ಕ್ೇಳಿರದವ ಶ್ನಾವ್ೇಳ್ ಪರಶ್ುಗ್ ಮಾನಾ ಸಭಾರ್ಾಯಕರದ ಹ್ೇಳುತಾುರ.್  

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ಾಯಕರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮಾನಾ 
ಸದ್ಸಾರದಗಳಾದ್ ಶ್ರೇ ಅಬದುಲ್ ಜಬಾುರ್ ಮತ್ದು ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂರವರದ ಶ್ನಾ ವೇ್ಳ್ ಪರಶ್ುಗ ್ಮಾನಾ 
ಗೃಹ ಸಚಿವರಿೆಂದ್ ಉತ್ುರವನದು ಒದ್ಗಸದತ್ುೇರ್್. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ ಹರಿಪರಸಾದ್ (ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ಾಯಕರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್,  
ತಾವು ಮಾತ್ರ್ಾಡದವುದ್ಕ್ೆ ಬಿಡದವುದ್ಧಲಿವ್ೆಂದ್ರ್, ಹೇ್ಗ್ ಸಾಿಮ? ಅಲ್ಲಿ ಜನರದ ಸಾಯದತಿುದ್ಾುರ.್ 
ಸದರತ್ೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಪಪತ್ದು ವಷಾಗಳಿೆಂದ್  ಎಷದಿ ಜನ ಸತಿುದ್ಾುರ್ ಎೆಂದ್ದ ರ್್ೂೇಡಿದ್ರ,್  ಬಹಳ 
ಆಶಚಯಾವಾಗದತ್ುದ್.್  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ಾಯಕರೇ್, ಇದ್ನದು ಬೇ್ರ ್ ಯಾವ 
ನಯಮದ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಗ್ದ್ದಕ್ೂೆಂಡದ ಬನು. 

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 
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ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಈಗಾಗಲ್ೇ  ಇದ್ರ ಬಗ್ೆ …ಅವರದ 
ಅದ್್ೇ ಜಿಲ್ಿಯವರಾದ್ುರಿೆಂದ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ೆ ಗ್ೂತಿುದ್್. 

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ಾಯಕರೇ್, ತಾವು ಏರ್ಾದ್ರೂ ತ್ರದತಿುೇರಾ 
ರ್್ೂೇಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್. ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಜನರಿಗ ್ರೂಲ್ ಏನದ ಗೂ್ತ್ದು ಹ್ೇಳಿ? 

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಬ್ೇರಯ್ವರಿಗಾದ್ರ ್ ಸಕಾಾರ 
ಪರಿಹಾರವಾಗ ರೂ. 25 ಲಕ್ಷ ಕ್ೂಡದತಾುರ್.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ತಾವು ನಯಮದ್ಲ್ಲಿ ತ್ರಲ್ಲಲಿವೆ್ಂದ್ರ್, ರ್ಾರ್್ೇನೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮಾನಾ 
ಸಭಾರ್ಾಯಕರೇ್ ಹ್ೇಳಿ. 

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ಾಯಕರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಅವರದ 
ಬ್ೇರ ್ರೂಪದ್ಲ್ಲಿ  ತ್ರಲ್ಲ.  

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಸಕಾಾರದ್ಲ್ಲಿ ಕಾನೂನದ ವಾವಸ್ೆ 
ಇದ್್ಯೇ ಇಲಿವೇ ಎೆಂಬದದ್ದ ನನಗ ್ಅಥಾವಾಗದತಿುಲಿ.  

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 
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ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ಾಯಕರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಅವರದ 
ಬ್ೇರ ್ರೂಪದ್ಲ್ಲಿ ಕ್ೇಳುತಿುದ್ಾುರ್. ಬಹದಶಃ ನನಗ ್ಗ್ೂತಿುರದವೆಂತ್, ತಾವ್ೇ ಇದ್ಕ್ೆ ಅವಕಾಶ ಕ್ೂಟದಿ, 
ನಯಮ 330 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ಧುೇರಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಚಚ್ಾ ಮಾಡಿದ್ರ್, ಸಕಾಾರ ಉತ್ುರ ಕ್ೂಡದತ್ುದ್್. 
ಈಗಾಗಲ್ೇ ಅಪಾದ್ಧತ್ರ ಮೆೇಲ್ ಸಕಾಾರ ಕಠಿಣ್ವಾದ್, ನದ್ಾಾಕ್ಷಣ್ಾವಾದ್ ಕರಮವನದು ಕ್ೈಗ್ೂೆಂಡಿದ್್.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಇದ್ರ ಬಗ್ೆ ಚಚ್ಾ ಮಾಡದವುದ್ದ ಬ್ೇಡ. ನಯಮ 330 ರಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಚಚ್ಾ ಮಾಡೂ್ೇಣ್. ಡಾ|| ತ್ೇಜಸಿಿನ ಗೌಡರವರೇ್, ತಾವು ಶ್ನಾ ವೇ್ಳ್ ಪರಸಾುವ ಮಾಡಿ.  

 

  ಋ) ವಿಷಯ: ಲ್ಲೇಸ್ ನೇಡಿರದವ ಐ.ಸಿ.ಹ್ಚ್.ಆರ್. ಕಟಿಡವನದು ಶಾಶಿತ್ವಾಗ ಭಾರತಿೇಯ 
        ಇತಿಹಾಸ ಸೆಂಶ್್ೇಧ್ರ್ಾ ನಯೆಂತಿರಸದವ ಕದರಿತ್ದ. 

----- 
 

     ಡಾ|| ತ್ೇಜಸಿಿನ ಗೌಡ (ವಿಧಾನಸಭ್ಯೆಂದ್ ಚದರ್ಾಯತ್ರಾದ್ವರದ):- ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ನನಗ್ ಮಾತ್ರ್ಾಡಲದ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೂ್ಟಿಿದ್ುಕಾೆಗ ತ್ಮಗ್ ಧ್ನಾವಾದ್ಗಳನದು 
ಅಪಿಾಸದತ್ುೇರ್.್  

     ಬ್ೆಂಗಳೂರದ ಸೆ್ಂಟರಲ್ ಕಾಲೇ್ಜಿನ ವಾಾಪಿುಯಲ್ಲಿರದವ ಕಾನೂನದ ಕಾಲೇ್ಜಿ (ಹಳ್ಯ) ಕಟಿಡದ್ಲ್ಲಿ 
ಕಳ್ದ್ ೨೫ ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಭಾರತಿೇಯ ಇತಿಹಾಸ ಸೆಂಶ್್ೇಧ್ರ್ಾ ಅನದಸೆಂಧಾನ ಮೆಂಡಳಿ INDIAN 
COUNCIL FOR HISTORICAL RESEARCH  ನ ಪಾರದ್್ೇಶ್ಕ (ZONAL) ಕ್ೇೆಂದ್ರ 
ಕಾಯಾನವಾಹಿಸದತಿುದ್್. ಈ ಕ್ೇೆಂದ್ರವನದು (ICHR) ನಮಾ ರಾಜಾದ್ ಮಾಜಿ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳು 
೧೯೯೮ ರಲ್ಲಿ ಕೇ್ೆಂದ್ರ ಸಕಾಾರದ್ಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸೆಂಪನೂಾಲ ಸಚಿವರದ ಆಗದ್ು ಶ್ರೇಯದತ್ ಎಸ್. ಆರ್. 
ಬ್ೂಮಾಾಯಯವರದ ಸಾೆಪಿಸಿರದತಾುರ್. ದ್ಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತ್ದ್ ಮಹತ್ಿದ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರಾಜಾಗಳಾದ್ 
ಕರ್ಾಾಟಕ, ಕ್ೇರಳ, ಆೆಂಧ್ರಪರದ್್ೇಶ ತ್ಮಳುರ್ಾಡದ ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಷರಗಳರ್ೂ್ುಳಗ್ೂೆಂಡ ಪಾರದ್್ೇಶ್ಕ 
ಕ್ೇೆಂದ್ರ  ಇದ್ಾಗದ್್. ಈ ಭಾಗದ್ ಐದ್ದ ರಾಜಾಗಳ ಇತಿಹಾಸ, ಸೆಂಸೃತಿ ಪರೆಂಪರಯ್ ಬಗ್ೆ 
ಅಧ್ಾಯನ, ಸೆಂಶ್್ ೇಧ್ರ್್, ಪರಬೆಂಧ್ ಮೆಂಡರ್್ ಹಾಗೂ ಪರಕಟಣ್ಯ ಮೂಲಕ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತ್ದ್ 
ಹ್ಮೆಾಯ ಇತಿಹಾಸವನದು ದ್ಾಖಲ್ಲಸದವುದ್ರ ಜ್ೂತಗ್್ ಭಾರತ್ ಹಾಗೂ ಜಗತಿುಗ್ ಪಚದರ ಪಡಿಸದವ 
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ಪರತಿಷಿಾತ್ ಉದ್್ುೇಶ ಹಾಗೂ ಗದರಿಯನದು ಇದ್ದ ಹ್ೂೆಂದ್ಧದ್್. ಹಿೇಗಾಗ ಪರಸದುತ್ ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ 
ದ್ಧವೆಂಗತ್ರಾದ್ ಶ್ರೇ ಎಸ್. ಆರ್ ಬೂ್ಮಾಾಯಯವರ ಸದಪದತ್ರರಾದ್ ಶ್ರೇ ಬಸವರಾಜ 
ಬ್ೂಮಾಾಯಯವರದ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳಾಗದ್ದು, ಹಿರಿಯ ಬ್ೂಮಾಾಯ (ಎಸ್ಆರ) ಯವರದ ICHR 
ಕ್ೇೆಂದ್ರಕ್ೆ ನೇಡಿರದವ ೩೦ ವಷಾಗಳ  Lease ಬದ್ಲದ ಈ ಕಟಿಡವನದು ಮೆೈಸೂರದ ಬಾಾೆಂರ್್ 
ವೃತ್ುದ್ಲ್ಲಿರದವ ಹಳ್ಯ ಕಾನೂನದ ಕಾಲೇ್ಜಿನ ಶಾಶಿತ್ವಾಗ  ICHR ಭಾರತಿೇಯ ಇತಿಹಾಸ 
ಸೆಂಶ್್ ೇಧ್ರ್ಾ ಮೆಂಡಳಿಗ್ ಹಳ್ಯ ಕಾನೂನದ ಕಾಲೇ್ಜಿಗ ್  ಸೇ್ರಿದ್ ಒಟದಿ ಕಟಿಡ ಪರದ್್ೇಶವನದು 
ಶಾಶಿತ್ವಾಗ ಹೆಂಚಿಕ್ ಮಾಡಿ ಭ್ೂಮ ಹಾಗೂ ಕಟಿಡದ್ ಒಡತ್್ನವನದು ನೇಡಬೇ್ಕಾಗ ಉನುತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 
ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಕ್ೂೇರದತ್ುೇರ್್.  

      ಇದ್ರಿೆಂದ್ಾಗ ಕರ್ಾಾಟಕ ರಾಜಾವೂ ಸೇ್ರಿದ್ೆಂತ ್ ರ್್ರ್ಯ ಆೆಂಧ್ರ ಪರದ್ೇ್ಶ, ತ್ಮಳುರ್ಾಡದ, 
ಕ್ೇರಳ ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಷರ ರಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಳಕದ ಕಾಣ್ದ್ಧರದವ ಗತ್ ವ್ೈಭ್ವದ್  ಭ್ವಾ ಇತಿಹಾಸ, 
ರಾಜರದಗಳು ವಿೇರಗಾಥ್, ಕ್ೂೇಟ್, ಕ್ೂತ್ುಲ, ಅರಮರ್್, ಆಳಿಿಕ್ ಹಿೇಗ್ ವಿವಿಧ್ ಕ್ೂಡದಗ್ಗಳ ಮೆೇಲ್ 
ಮೌಲಾಯದತ್ ಸೆಂಶ್್ ೇಧ್ರ್್ ನಡಸ್ಿ, ಪದಸುಕಗಳನದು ಪರಕಟಿಸದವುದ್ದ. ಸಾಕ್ಷಯ ಚಿತ್ರ ನಮಾಸದವುದ್ದ 
ಹಿೇಗ್ ಬಹದ ದ್್ೂಡಿ ಕ್ೂಡದಗ್ ನೇಡಲದ ನಮಾ ಇತಿಹಾಸ ರಕ್ಷಿಸಲದ ಸಹಾಯವಾಗದತ್ುದ್್. ಈ 
ಕ್ೇೆಂದ್ರವನದು  ICHR ಗ್ ನೇಡಿದ್ಲ್ಲಿ ಕ್ೇೆಂದ್ರ ರಾಜಾಗಳ ಅನದದ್ಾನದ್ಧೆಂದ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ್ಲ್ಲಿ, 
ಪಾರದ್್ೇಶ್ಕ ಕ್ೇೆಂದ್ರದ್ಡಿ ಬರದವ ಐದ್ದ ರಾಜಾಗಳಿೆಂದ್ ಬರದವ ಸೆಂಶ್್ ೇಧ್ರ್ಾ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಾಗಳು ಇಲ್ಲಿಯೇ 
ರ್್ಲ್ಸಿ, ರಾಜಾದ್ಾದ್ಾೆಂತ್ ಪರವಾಸ ಮಾಡಿ ಕ್ೂಡದಗ ್ ನೇಡಲದ ಸಹಾಯವಾಗದತ್ುದ್್. ಆದ್ಕಾರಣ್ 
ತ್ದತಾಾಗ  ICHR ಗ್ ಈ ಕಟಿಡ ನೇಡಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ ರ್ಾನದ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮಾನಾ ಸಚಿವರಿಗ್ 
ಕ್ೇಳಬಯಸದತು್ೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ಾಯಕರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮಾನಾ 
ಸದ್ಸಾರದ ಕ್ೇಳಿರದವ ಶ್ನಾ ವ್ೇಳ್ ಪರಶ್ುಗ ್ ಇೆಂಧ್ನ, ಕನುಡ ಮತ್ದು ಸೆಂಸೃತಿ ಸಚಿವರಿೆಂದ್ 
ಉತ್ುರವನದು ಒದ್ಗಸದತ್ುೇರ್್. 

(ಮದೆಂದ್ದ) 
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(1199) 27.12.2022, 12.40,TCH-VK                      (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಎ)ವಿಷಯ:- ವಿದ್್ೇಶದ್ಲ್ಲಿ ಕ್ೂರೂ್ೇರ್ಾ ಸ್ೂೇೆಂಕದ ಹ್ಚಚಳ ಹಿರ್್ುಲ್ಯಲ್ಲಿ ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಅಗತ್ಾ ಆರೂ್ೇಗಾ ಸೇ್ವ್ಗಳ ಹಾಗೂ ಔಷಧಿ ಸೆಂಗರಹ ಇನುತ್ರ್ 
ಮದೆಂಜಾಗರತ ್ಕರಮಗಳನದು ಕ್ೈಗ್ೂಳುುವ ಕದರಿತ್ದ. 

---- 

ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರದಣ್ (ಸೆಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ೆಗಳ ಕ್್ಷೇತ್ರ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ವಿದ್್ೇಶದ್ಲ್ಲಿ 
ಕ್ೂರೂ್ೇರ್ಾ ಸೂ್ೇೆಂಕದ ಹ್ಚಚಳ ಹಿರ್್ುಲ್ಯಲ್ಲಿ ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಮತ್ುಷದಿ ಬಿಗ ಕರಮಗಳನದು ಕ್ೈಗೂ್ಳುುವ 
ನಟಿಿನಲ್ಲಿ ಸಕಾಾರ ಮದೆಂದ್ಾಗರದವುದ್ದ “ಕನುಡ ಪರಭ್”್ದ್ಧನಪತಿರಕ್ಯಲ್ಲಿ ವರದ್ಧಯಾಗರದತ್ುದ್್. 

ಕ್ೂರೂ್ೇರ್ಾ ರೂಪಾೆಂತ್ರದ್ ಓಮಕೂ್ರೇನ್ ಬಿಎಫ್-೭ ಒಬುರಿೆಂದ್ ೧೭ ರಿೆಂದ್ ೧೮ ಜನರಿಗ ್
ಹರಡದವ ಸಾಧ್ಾತಗ್ಳಿವ್.  ವಿದ್್ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನತ್ಾ ೫೦ ಸಾವಿರಕೂೆ ಅಧಿಕ ಪರಕರಣ್ಗಳು ದ್ಾಖಲಾಗದತಿುವ.್ 
ಸದ್ಾಕ್ೆ ರಾಜಾ ಸಕಾಾರ ಲಾರ್್ಡೌನ್ನೆಂತ್ಹ ಯಾವುದ್್ೇ ಬಿಗಯಾದ್ ಕರಮಗಳನದು 
ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ಳುುವುದ್ಧಲಿ ಎೆಂದ್ದ ಈಗಾಗಲ್ೇ ಸಪಷಿಪಡಿಸಿದ್.್ ಆದ್ರ್, ಹ್ೂಸ ವಷಾ ಸಮೇಪಿಸದತಿುದ್ದು, 
ಶ್ವಮಗೆ ಸೇ್ರಿದ್ೆಂತ ್ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಹಲವು ಕಡಗ್ಳಲ್ಲಿ ಸೆಂಭ್ರಮಾಚರಣ ್ ಜ್ೂೇರಿರಲ್ಲದ್್. ಅದ್ರಲೂಿ 
ಕಳ್ದ್ ಎರಡದ ವಷಾ  (2021 ಹಾಗೂ 2022ರಲ್ಲಿ) ಸೆಂಪೂಣ್ಾ ನಬಾೆಂಧ್ ವಿಧಿಸಲಾಗತ್ದು. ಆದ್ರ್ 
ಈ ಬಾರಿ ಭ್ಜಾರಿಯಾಗ ಹ್ೂಸ ವಷಾ ಸಾಿಗತ್ಕ್ೆ ಜನರದ ಸಜಾಿಗದ್ಾುರ.್ ಒೆಂದ್ದ ವೇ್ಳ್, 
ಮದೆಂಜಾಗರತಾ ಕರಮ ಕ್ೈಗೂ್ಳುದ್ಧದ್ುರ್ ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಸೂ್ೇೆಂಕದ ಹಚ್ಚಳವಾಗಬಹದದ್ದ ಎೆಂಬ 
ಆತ್ೆಂಕದ್ಲ್ಲಿ ರಾಜಾ ಸಕಾಾರವಿದ್್. ಎಲಿವನದು ಅರಿತ್ದಕೂ್ೆಂಡದ ಸಕಾಾರ ಹೂ್ಸ ವಷ್ಾಾಚರಣ್ಗ ್
ಅನದಮತಿಸಬ್ೇಕದ. 

ಬ್ೆಂಗಳೂರದ ಸೇ್ರಿದ್ೆಂತ ್ ಶ್ವಮಗೆ ಹಾಗೂ ಇತ್ರ ್ ಭಾಗಗಳಿಗ ್ ಪರತ್ಾೇಕವಾದ್ 
ಮಾಗಾಸೂಚಿಯನದು ಬಿಡದಗಡ್ ಮಾಡದವ ಸಾಧ್ಾತ ್ ಇದ್್ ಎೆಂಬದದ್ದ ಸಹ ಸಾಮಾನಾವಾಗ 
ಕ್ೇಳಿಬರದತಿುದ್ದು, ರಾಜಾದ್ ಕ್ೂರೂ್ೇನ ಸಕಿರಯ ಪರಕರಣ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ೇ.೯೯ ರಷದಿ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿವ್. 
ವಿದ್್ೇಶ್ಗರದ ಹ್ಚಿಚನ ಸೆಂಖ್ಾಯಲ್ಲಿ ಭ್ೇಟಿ ನೇಡದತಾುರ್. ಅಲಿದ್್, ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿರಗೇ್ರ್್ ರಸ್ು ಸೇ್ರಿದ್ೆಂತ ್
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ಹಲವು ಹೂ್ೇಟ್ಲ್ ರಸ್ೂ್ಿೇರೆ್ಂರ್್ ಸೇ್ರಿ ಹಲವಡ್ ್ ಹ್ೂಸ ವಷಾದ್ ಸೆಂಭ್ರಮಾಚರಣ್ಗಳು 
ಜ್ೂೇರಿರದತ್ುದ್್.  

ರಾಜಾ ಸಕಾಾರ ಮದರ್್ುಚಚರಿಕ್ ಸಲದವಾಗ ಹಾಗೂ ರಾಜಾದ್ ಜನರ ಆರೂ್ೇಗಾ ಮತ್ದು ರಕ್ಷಣ ್
ಸಲದವಾಗ ಅಗತ್ಾ ಬಿಗ ಕರಮಗಳನದು ಕ್ೈಗೂ್ಳುಬ್ೇಕದ. ವಾಾಪಾರ್ೂೇಧ್ಾಮಕ್ೆ ಧ್ಕ್ೆಯಾಗದ್ೆಂತ ್ಕಾಳಜಿ 
ವಹಿಸಬ್ೇಕದ. ಅೆಂತ್ರರಾಷಿರೇಯ ವಿಮಾನಯಾನಗಳ ಮೆೇಲ್ ಕಣಾೆವಲ್ಲರಿಸಿ ತಿೇವರ ನಗಾ 
ವಹಿಸದವೆಂತ್ಹ ಕರಮಗಳಿಗ ್ ಸಕಾಾರ ಸಿದ್ಿವಾಗಬ್ೇಕದ. ಸಾವಾಜನಕ ವಲಯದ್ಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಾಕ ಭಿೇತಿ 
ಎದ್ದರಾಗದ್ೆಂತ್, ಅಗತ್ಾ ಆರೂ್ೇಗಾ ಸೇ್ವ್ಗಳು, ಔಷಧಿ ಸಾಮಗರಗಳ ಸೆಂಗರಹ ಇನುತ್ರ ್
ಮದೆಂಜಾಗರತಾ ಕರಮಗಳನದು ಕ್ೈಗ್ೂಳುಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ ಮಾನಾ ಆರೂ್ೇಗಾ ಮತ್ದು ಕದಟದೆಂಬ ಕಲಾಾಣ್ 
ಸಚಿವರನದು ಶ್ನಾವ್ೇಳಯ್ಲ್ಲಿ ಒತಾುಯಸದತ್ುೇರ್.್ 

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ಾಯಕರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮಾನಾ 
ಸದ್ಸಾರಾದ್ ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರದಣ್ರವರದ ಶ್ನಾವ್ೇಳ್ಯಲ್ಲಿ ಕ್ೇಳಿರದವ ಪರಶ್ುಗ್ ಆರೂ್ೇಗಾ ಮತ್ದು 
ಕದಟದೆಂಬ ಕಲಾಾಣ್ ಸಚಿವರಿೆಂದ್ ನೆಂತ್ರ ಉತ್ುರವನದು ಒದ್ಗಸಲಾಗದವುದ್ದ. 

ಏ)ವಿಷಯ:- ಉಡದಪಿ ಜಿಲ್ಿ ಕದೆಂದ್ಾಪದರ ತಾಲೂಿಕಿನ ಸೌಪಣಿಾಕ ನದ್ಧಯ ಹತಿುರ 
ಅಕರಮ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕ್ ನಯೆಂತಿರಸದವ ಕದರಿತ್ದ. 

----  

ಶ್ರೇ ಮೆಂಜದರ್ಾಥ ಭ್ೆಂಡಾರಿ (ಸೆಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ೆಗಳ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, 
“ಅಕರಮ ಮರಳುಗಾರಿಕ್ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಮತ್ದು ಗ್ೇರ್್ ಧ್ವೆಂಸ; ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೃಧ್ದ ಧ್ೂೇರಣ;್ ಅಕರಮ 
ದ್ೆಂಧಕ್್ೂೇರರ ಅಟಿಹಾಸ”್ಎೆಂಬ ಶ್ಷಿಾಕ್ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ದ್ಧರ್ಾೆಂಕ 25.12.2022ರ ವಿಜಯವಾಣಿ ದ್ಧನ 
ಪತಿರಕ್ಯಲ್ಲಿ ವರದ್ಧಯಾಗದ್್. 

ಉಡದಪಿ ಜಿಲ್ಿ ಕದೆಂದ್ಾಪದರ ತಾಲೂಿಕಿನ ಸೌಪಣಿಾಕ ನದ್ಧಯ ಹೂಳ್ತ್ದುವ ಪರವಾನಗ್ಯದ 
ಕರ್ಾಾಟಕ ಮನರಲ್ ಪ್ೈವ್ೇರ್್ ಲ್ಲಮಟರ್್್ನ ಮೂಲಕ ಮೆಂಗಳೂರಿನ ವಾಕಿುಯಬುರಿಗ ್
ಗದತಿುಗ್ಯಾಗರದತ್ುದ್್.  ಆದ್ರ್, ಅವರದ ಬ್ೇರೂ್ಬುರಿಗ್ ಮರಳು ತ್ಗ್ಯಲದ ಗದತಿುಗ್ ನೇಡಿರದತಾುರ್. 
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ದ್ಧರ್ಾೆಂಕ 22.12.2022ರ ರಾತಿರ ಸೌಪಣಿಾಕ ನದ್ಧ ತಿೇರದ್ಲ್ಲಿ ಅಕರಮ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕ ್ತ್ಡಯ್ಲದ 
ಅಳವಡಿಸಲಾಗದ್ು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಹಾಗೂ ಗ್ೇರ್್ಗಳನದು ಪದಡಿಗಟಿಿ ಮರಳು ದ್ೆಂಧಕ್್ೂೇರರದ ಅಟಿಹಾಸ 
ಮೆರ್ದ್ಧರದವ ಕದರಿತ್ದ ವರದ್ಧಯಾಗದ್್. 

ಸೌಪಣಿಾಕ ನದ್ಧಯಲ್ಲಿ ಮರಳು ತ್ಗ್ಯದವುದ್ರಿೆಂದ್ ನದ್ಧಯ ಆಳ ಹ್ಚಿಚದ್ದು, ಈಗಾಗಲ್ೇ 
ಪಡದಕ್ೂೇಣ ್ ಪರಿಸರದ್ ಭಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೇರದ ಉಪಾಪಗರದತ್ುದ್್ ಎೆಂದ್ದ ಸದತ್ುಮತ್ುಲ್ಲನ ಪರಿಸರ 
ವಾಸಿಗಳು ಆರೂ್ೇಪಿಸಿರದತಾುರ್.  ಇದ್್ೇ ರಿೇತಿ ಮದೆಂದ್ದವರ್ದ್ಲ್ಲಿ ಕದಡಿಯದವ ನೇರಿನ ಬರ ಎದ್ದರಿಸದವ 
ಸಾಧ್ಾತಯ್ದ್್ ಹಾಗೂ ನದ್ಧಪಾತ್ರ ಹಿಗೆ ಕೃಷಿ ಭ್ೂಮ ಆವರಿಸಿಕ್ೂಳುುವ ಅಪಾಯವಿದ್್.  

ಈ ಪರದ್್ೇಶದ್ಲ್ಲಿ ಹೂಳ್ತ್ದುವ ಅಡಿದ್ಾರಿ ಮೂಲಕ ಮರಳು ತ್ಗ್ದ್ದ ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡಲಾಗದತಿುದ್್. ಲಘುಯೆಂತ್ರ ಬಳಸಿ ಹೂಳು ತಗ್್ದ್ದ ಸಮದದ್ರ ಅಥವಾ ನದ್ಧಯ ತ್ಗದೆ ಪರದ್್ೇಶಕ್ೆ 
ಹಾಕಬ್ೇಕದ ಎನದುವ ರ್ಾಾಯಾಲಯದ್ ಸಪಷಿ ನದ್್ೇಾಶನವಿದ್ುರೂ, ಡೆಂಪಿೆಂಗ್ ಯಾರ್್ಾ ಮಾಡಿ 
ಮರಳನದು ರ್್ೇರವಾಗ ಲೂ್ೇರ್್ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗದತಿುದ್್. 

ಆದ್ದದ್ರಿೆಂದ್, ಸೌಪಣಿಾಕ ನದ್ಧಯ ಸದತ್ುಮದತ್ುಲ ಪರಿಸರಕ್ೆ ಹಾನಯನದು ತ್ಡಯ್ಲದ, 
ಕೂಡಲೇ್ ಅಕರಮ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಯನದು ನಯೆಂತಿರಸಿ, ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಿವರ ಮೆೇಲ್ ಸೂಕು 
ಕಾನೂನದ ಕರಮ ಕ್ೈಗ್ೂಳುಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ ಸರ್ಾಾನಾ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳನದು ಶ್ನಾವ್ೇಳ್ಯಲ್ಲಿ 
ಒತಾುಯಸದತಿುದ್್ುೇರ್.್  

ಶ್ರೇ ಆಚಾರ್ ಹಾಲಪಪ ಬಸಪಪ (ಗಣಿ ಮತ್ದು ಭ್ೂ ವಿಜ್ಞಾನ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ದು ಮಕೆಳ ಕಲಾಾಣ್ 
ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ರ್ಾಗರಿಕರ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ್ ಸಚಿವರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮಾನಾ 
ಸದ್ಸಾರದ ಪರಸಾುಪ ಮಾಡಿದ್ಾುರ.್ ರ್ಾನದ ಅಲ್ಲಿೆಂದ್ ಬೆಂದ್ಧರತ್ಕೆೆಂಥ ವರದ್ಧಯನದು ಪಡದ್್ದಕೂ್ೆಂಡಿದ್ು್ೇರ್.್ 
ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್್ೇ ಸಿಸಿ-ಟಿವಿ ಹಾಳಾಗಲಿ ಎನದುವುದ್ದ ನನು ಗಮನಕ್ೆ ಬೆಂದ್ಧದ್.್ ಉತ್ುರವನೂು ಕೂಡ 
ತ್ಮಗ್ ಕೂ್ಟಿಿದ್್ುೇರ್್. ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರ ಪತ್ರದ್ ಮೂರರ್್ಯ ಪಾಾರದ್ಲ್ಲಿ ಏನದ ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ್ೆಂದ್ರ್,್“ಈ 
ಪರದ್್ೇಶದ್ಲ್ಲಿ ಹೂಳತ್್ದುವ ಅಡಿದ್ಾರಿ ಮೂಲಕ ಮರಳು ತ್ಗ್ದ್ದ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗದತಿುದ್್. ಲಘು 
ಯೆಂತ್ರ ಬಳಸಿ ಹೂಳು ತಗ್್ದ್ದ ಸಮದದ್ರ ಅಥವಾ ನದ್ಧಯ ತ್ಗದೆ ಪರದ್್ೇಶಕ್ೆ ಹಾಕಬ್ೇಕದ ಎನದುವ 
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ರ್ಾಾಯಾಲಯದ್ ಸಪಷಿ ನದ್್ೇಾಶನವಿದ್ುರೂ, ಡೆಂಪಿೆಂಗ್ ಯಾರ್್ಾ ಮಾಡಿ ಮರಳನದು ರ್್ೇರವಾಗ 
ಲ್ೂೇರ್್ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗದತಿುದ್್”್ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ್.  

ಶ್ರೇ ಮೆಂಜದರ್ಾಥ್ ಭ್ೆಂಡಾರಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಆ ಉತ್ುರ ನನಗ ್ಬೆಂದ್ಧಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಆಚಾರ್ ಹಾಲಪಪ ಬಸಪಪ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ನನು ಹತಿುರ ಇರದವ 
ಉತ್ುರವರ್್ುೇ ಕೂ್ಟದಿಬಿಡಲೇ್?  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸಚಿವರ್ೇ, ಉತ್ುರ ಬೆಂದ್ಧರದ್ಧದ್ುರ ್ಉತ್ುರವನದು ಆಮೆೇಲ್ ಕ್ೂಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಆಚಾರ್ ಹಾಲಪಪ ಬಸಪಪ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ರ್ಾನದ ಇಲ್ಿೇ ಹೇ್ಳಿಬಿಡದತ್ುೇರ್.್  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸಚಿವರ್ೇ, ಈಗ ಚಚಾ್ ಮಾಡದವುದ್ದ ಬ್ೇಡ, ಆಮೆೇಲ್ ಉತ್ುರ 
ಕ್ೂಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಆಚಾರ್ ಹಾಲಪಪ ಬಸಪಪ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ ಹ್ೇಳಿದ್ೆಂತ ್. 
. . 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸಚಿವರ್ೇ, ತ್ಮಾ ಹತಿುರ ಬರ್ದ್ಧರದವ ಉತ್ುರ ಇದ್ುರ ್ ಓದ್ಧ. 
ಒೆಂದ್ದವ್ೇಳ್ ಉತ್ುರ ಇಲಿದ್ಧದ್ುರ್ ಆಮೆೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿಕೂ್ಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಆಚಾರ್ ಹಾಲಪಪ ಬಸಪಪ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಅವರದ ಏನದ ಕ್ೇಳಿದ್ಾುರೂ್ೇ 
ಅದ್ಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ೆಂತ ್ ಈಗ ಕ್ಲವು ಮಾತ್ದಗಳನದು ಹ್ೇಳುತ್ುೇರ್್ ನೆಂತ್ರ ಉತ್ುರವನದು 
ಕಳುಹಿಸಿಕೂ್ಡದತ್ುೇರ್್. ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ ಹ್ೇಳಿದ್ೆಂತ ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗಲಿ. ರ್ಾನದ ವರದ್ಧಯನದು 
ತ್ರಿಸಿಕ್ೂೆಂಡಿದ್್ುೇರ್್.  ತ್ಮಗೂ ಗ್ೂತಿುರದವೆಂತ ್ 2020ರ ಹ್ೂಸ ಮರಳು ನೇತಿ ಪರಕಾರ ರ್ಾವು 
ಕ್ಎಸ್ಎೆಂಸಿಎಲ್ಗ್ ಕೂ್ಟಿಿದ್್ುೇವ್. ಅವರದ ಟ್ೆಂಡರ್ ಕರದ್್ಧದ್ಾುರ್. ಆ ಪರಕಾರ ಶ್ರೇ ಸದಧಾಕರ 
ಎಸ್.ಪದೆಂಜ ಎನದುವ ವಾಕಿುಗ್ ಟ್ೆಂಡರ್ ಕ್ೂಟಿಿದ್ಾುರ್. ಅವರಿೆಂದ್ ದ್ಧರ್ಾೆಂಕ 22.12.2022ರ ರಾತಿರ 
ನಡದ್್ಧರತ್ಕೆೆಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನನಗ ್ ವರದ್ಧ ಕೂಡ ಆಗಲಿ. ಅನೆಂತ್ರ ಕೂಡ ಆಗಲಿವ್ೆಂದ್ದ ನನಗ ್
ವರದ್ಧಯನದು ಕ್ೂಟಿಿದ್ಾುರ್. ಇನದು ಎರಡರ್್ಯ ವಿಚಾರ ಏರ್್ೆಂದ್ರ್, ಆ ಭಾಗದ್ಲ್ಲಿ ಮರಳನದು 
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ತ್ಗ್ಯದವುದ್ರಿೆಂದ್ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೇರದ ಉಪಾಪಗದತಿುದ್್. ಆದ್ರ್ ಇದ್ದವರ್ಗೂ ಕೂಡ ಮೆೈನರ್ 
ಇರಿಗೇ್ಷನ್ನವರಿೆಂದ್ ಕೂಡ ಯಾವುದ್್ೇ ವರದ್ಧ ಬೆಂದ್ಧಲಿ. ತಾವು ಹ್ೇಳಿದ್ುನದು ಇರ್ೂ್ುಮೆಾ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ್
ಮಾಡಿ ಆ ರಿೇತಿಯದ್ದು ಏರ್ಾದ್ರೂ ಇದ್ುರ ್ಮಾಡದತು್ೇವ್. ಸಿಆರ್ಜರ್್ರ್್ೂಳಗ್ ಬರತ್ಕೆೆಂಥ ಕೆಂಡಿಷನ್ 
ಕ್ೇಳಿದ್ಧುೇರಿ. ಆದ್ರ್ ಆ ಪರದ್್ೇಶ ಸಿಆರ್ಜರ್್ ರ್್ೂಳಗ್ ಬರದವುದ್ಧಲಿ. ಹಾಗಾಗ, ಅದ್ದ ರ್ಾನ್ 
ಸಿಆರ್ಜ಼ರ್್ ಇರದವುದ್ರಿೆಂದ್, ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಅರಣ್ಾ ಪರಿಸರ ಮತ್ದು ಹವಾಮಾನ 
ಬದ್ಲಾವಣ್ಯೆಂದ್ ಏನದ ನಯಮಗಳಿವ್, ಆ ನಯಮಾನದಸಾರ ಅಲ್ಲಿ ಮರಳನದು ತ್ಗ್ಯದವುದ್ಕ್ೆ 
ಕಾನೂನದ ರಿೇತಾಾ ಅವಕಾಶವನದು ಮಾಡಿಕೂ್ಟಿಿರದವುದ್ದ.  ಕ್ೂರ್್ಯದ್ಾಗ ಇದ್ದ ಅಕರಮವಾಗ 
ನಡಯ್ದತಿುದ್್ಯೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್ರದ. ಒೆಂದ್ದವ್ೇಳ್ ಅದ್ದ ಅಕರಮವಾಗ ನಡಯ್ದತಿುದ್ುರ್, ಅದ್ನದು 
ಇರ್ೂ್ುಮೆಾ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ್ಮಾಡದವುದ್ಕೂೆ ಕೂಡ ರ್ಾನದ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ್ ಹ್ೇಳುತ್ುೇರ್.್ 
ಅೆಂತ್ಹದ್್ುೇರ್ಾದ್ರೂ ಆಗದ್ುರ ್ಸೂಕು ಕರಮವನದು ಕೂಡ ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ಳುುತ್ುೇರ್್.  

ಐ)ವಿಷಯ:- ಉತ್ುರ ಕರ್ಾಾಟಕದ್ಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ್ ಜಿಲ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ರ್್ಲ್ಸಿರದವ ಕ್ೂೆಂಕಣಿ ಭಾಷಿಕರ 
ಭಾಷ್್, ಕಲ,್ ಸಾಹಿತ್ಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಹಾಗೂ ಸೆಂಶ್್ೇಧ್ರ್್ಗಾಗ 
ವಿಶಿವಿದ್ಾಾಲಯ ಕ್ೂೆಂಕಣಿ ಅಧ್ಾಯನ ಪಿೇಠಕ್ೆ ಅನದದ್ಾನ ಬಿಡದಗಡ ್
ಕದರಿತ್ದ. 

----  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ.ಸೆಂಕನೂರ (ಪದ್ವಿೇಧ್ರರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಅವಕಾಶ 
ಕ್ೂಟಿಿದ್ುಕಾೆಗ ಧ್ನಾವಾದ್ಗಳು. ಕರ್ಾಾಟಕ ವಿಶಿವಿದ್ಾಾಲಯದ್ ಕ್ೂೆಂಕಣಿ ಅಧ್ಾಯನ ಪಿೇಠಕ್ೆ 
ತ್ಕ್ಷಣ್ವ್ೇ ಅನದದ್ಾನ ಬಿಡದಗಡ್ ಮಾಡದವೆಂತ ್ ಆಗರಹಿಸಿ,್ “ಸೆಂಯದಕು ಕರ್ಾಾಟಕ”್ “ಕನುಡ ಪರಭ್”್
ಇನೂು ಮದೆಂತಾದ್ ದ್ಧನ ಪತಿರಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಕಟವಾಗರದತ್ುದ್್. ಉತ್ುರ ಕರ್ಾಾಟಕ ಭಾಗದ್ಲ್ಲಿ ಕೂ್ೆಂಕಣಿ 
ಭಾಷ್ ್ ಮತ್ದು ಅದ್ರ ಸೆಂಸೃತಿಯನದು ಉಳಿಸಲದ ಹಾಗೂ ಸಾುತ್ಕೂ್ೇತ್ುರ ವಿಭಾಗದ್ಲ್ಲಿ ಕೂ್ೆಂಕಣಿ 
ಭಾಷ್ಯ್ ತ್ರಗತಿಗಳನದು ಪಾರರೆಂಭಿಸಲದ ಕರ್ಾಾಟಕ ಸಕಾಾರ 2018-19ರ್್ೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಕರ್ಾಾಟಕ 
ವಿಶಿವಿದ್ಾಾಲಯದ್ಲ್ಲಿ ರೂ.೧ ಕ್ೂೇಟಿ ವ್ಚಚದ್ಲ್ಲಿ ಕೂ್ೆಂಕಣಿ ಅಧ್ಾಯನ ಪಿೇಠ ಸಾೆಪಿಸಲಾಯತ್ದ. ಸದ್ರಿ 
ಅಧ್ಾಯನ ಪಿೇಠಕ್ೆ    2018-19ರ್್ೇ ಸಾಲ್ಲನ ಆಯವಾಯ ಲ್ಕೆ ಶ್ೇಷಿಾಕಯ್ಡಿ (2202-03-
102-0-02-103) 8೮ ಲಕ್ಷ ಹಣ್ವನದು ಬಿಡದಗಡ್ ಮಾಡಿ ಕ್ೂೆಂಕಣಿ ಅಧ್ಾಯನ ಪಿೇಠದ್ 
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ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ್ ಬಳಸಲದ ಸೂಚಿಸಿತ್ದು. ಆದ್ರ್ ವಿಶಿವಿದ್ಾಾಲಯದ್ ಅೆಂದ್ಧನ ಕದಲಪತಿಗಳು ಈ 
ಅನದದ್ಾನವನದು ವಿಶಿವಿದ್ಾಾಲಯದ್ ವಸತಿ ನಲಯದ್ ದ್ದರಸಿು ಕಾಯಾಕ್ೆ ಬಳಸಿಕೂ್ೆಂಡಿರದವುದ್ರಿೆಂದ್, 
ಕಳ್ದ್ ರ್ಾಲದೆ ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಅಧ್ಾಯನ ಪಿೇಠದ್ ಕಾಯಾ ಚಟದವಟಿಕ್ಗಳನದು ನಡಸ್ಲದ 
ಅರ್ಾನದಕೂಲವಾಗದ್್. ಹಾಗಾಗ, ತ್ಕ್ಷಣ್ವ್ೇ ಅನದದ್ಾನ ಬಿಡದಗಡ್ ಮಾಡದವೆಂತ ್ಕರ್ಾಾಟಕ ಕ್ೂೆಂಕಣಿ 
ಸಾಹಿತ್ಾ ಅಕಾಡ್ಮ ಧಾರವಾಡ ಹಾಗೂ ಬ್ಳಗಾವಿಯ ವಿವಿಧ್ ಕ್ೂೆಂಕಣಿ ಭಾಷಿಕ ಸೆಂಘಟರ್ಗ್ಳು 
ಆಗರಹಿಸಿರದತ್ುವ.್  

ಉತ್ುರ ಕರ್ಾಾಟಕದ್ ವಿವಿಧ್ ಜಿಲ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ರ್್ಲ್ಸಿರದವ ಕ್ೂೆಂಕಣಿ ಭಾಷಿಕರ ಭಾಷ್,್ ಕಲ್, 
ಸಾಹಿತ್ಾ, ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಹಾಗೂ ಸೆಂಶ್್ ೇಧ್ರ್್ಗಾಗ ವಿಶಿವಿದ್ಾಾಲಯ ಕ್ೂೆಂಕಣಿ ಅಧ್ಾಯನ ಪಿೇಠಕಾೆಗ 
ಈಗಾಗಲ್ೇ ಬಿಡದಗಡ್ ಮಾಡಿದ್ ಹಣ್ವನದು ಪದನಃ ನೇಡಲದ ರ್ಾಲದೆ ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಕದಲಪತಿಗಳಿಗ್, 
ಗೌರವಾನಿತ್ ರಾಜಾಪಾಲರಿಗ್ ಹಾಗೂ ಮಾನಾ ಉನುತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರಿಗ್ ವಿನೆಂತಿಸಿದ್ರೂ ಇದ್ದವರ್ಗ ್
ಹಣ್ ಬಿಡದಗಡ್ಯಾಗರದವುದ್ಧಲಿ. ಹಾಗಾಗ, ತ್ಕ್ಷಣ್ವ್ೇ ಹಣ್ ಬಿಡದಗಡ್ ಮಾಡಿ ಅಧ್ಾಯನ ಪಿೇಠದ್ 
ಚಟದವಟಿಕ್ಗಳನದು ಆರೆಂಭಿಸಲದ ನಕಟಪೂವಾ ಕ್ೂೆಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಾ ಅಕಾಡ್ಮಯ ಅಧ್ಾಕ್ಷರದ 
ವಿನೆಂತಿಸಿದ್ಾುರ.್  

ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ವಿಶಿವಿದ್ಾಾಲಯದ್ ಕ್ೂೆಂಕಣಿ ಅಧ್ಾಯನ ಪಿೇಠಕ್ೆ ತ್ಕ್ಷಣ್ವೇ್ ಹಣ್ ಬಿಡದಗಡ್ 
ಮಾಡಲದ ಮಾನಾ ಉನುತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರಿಗ್ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಒತಾುಯಸದತಿುದ್್ುೇರ್್. 

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ಾಯಕರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮಾನಾ 
ಸದ್ಸಾರಾದ್ ಎಸ್.ವಿಿ.ಸೆಂಕನೂರರವರದ ಶ್ನಾವ್ೇಳಯ್ಲ್ಲಿ ಕ್ೇಳಿರದವ ಪರಶ್ುಗ ್ಮಾನಾ ಉನುತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 
ಸಚಿವರಿೆಂದ್ ನೆಂತ್ರ ಉತ್ುರವನದು ಒದ್ಗಸಲಾಗದವುದ್ದ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಈಗ ಸಭ್ಯ ಮದೆಂದ್ಧಡಲಾಗದವ ಕಾಗದ್ ಪತ್ರಗಳು. 
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೫. ಕಾಯಾದ್ಶ್ಾಯವರ ವರದ್ಧ 

ಕಾಯಾದ್ಶ್ಾ, ಕವಿಪ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಕರ್ಾಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭ್ಯೆಂದ್ 
ಅೆಂಗೇಕೃತ್ವಾದ್ ರೂಪದ್ಲ್ಲಿರದವ ಈ ಕ್ಳಕೆಂಡ ವಿಧ್ೇಯಕಗಳನದು ಸಭ್ಯ ಮದೆಂದ್ ್
ಮೆಂಡಿಸದತಿುದ್ು್ೇರ್್. 

೧) ಕರ್ಾಾಟಕ ಸಾಿೆಂಪದ (ರ್ಾಲೆರ್್ೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕ, 2022 

೨) ಕರ್ಾಾಟಕ ಅನದಸೂಚಿತ್ ಜಾತಿಗಳು ಮತ್ದು ಅನದಸೂಚಿತ್ ಪೆಂಗಡಗಳು (ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ 
ಸೆಂಸ್ೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾೆನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ದು ರಾಜಾಾಧಿೇನ ಸೇ್ವ್ಗಳಲ್ಲಿನ ರ್್ೇಮಕಾತಿ ಅಥವಾ ಹದದ್್ುಗಳಲ್ಲಿ 
ಮೇಸಲಾತಿ) ವಿಧ್ೇಯಕ, 2022. 

(ಮದೆಂದ್ದ…) 

(1200)27.12.2022/12.50/ಎೆಂ.ಎೆಂ-ವಿ.ಕ ್                   (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

0೬. ವರದ್ಧಗಳರ್್ೂುಪಿಪಸದವುದ್ದ 

ಶ್ರೇ ಎಸ. ರವಿ(ಸೆಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ೆಗಳ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ರ್ಾನದ 15ರ್್ೇ 
ವಿಧಾನಸಭ್ಯ 2021-22ರ್್ೇ ಸಾಲ್ಲನ ಸಾವಾಜನಕ ಲ್ಕೆಪತ್ರಗಳ ಸಮತಿಯ ಸದ್ಸಾರ್ಾದ್ ರ್ಾನದ 
ಆರೂ್ೇಗಾ ಮತ್ದು ಕದಟದೆಂಬ ಕಲಾಾಣ್ ಇಲಾಖಯ್ ಆರೂ್ೇಗಾ ಕವಚ-108ಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ 
ಸಮತಿಯ 8ರ್್ೇ ವರದ್ಧ ಮತ್ದು ಶಾಲಾ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಮತ್ದು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖಗ್್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ 
“ರಾಷಿರೇಯ ಮಾಧ್ಾಮಕ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಅಭಿಯಾನ”್ಕದರಿತ್ 9ರ್್ೇ ವರದ್ಧಯನದು ಸಭ್ಗ ್ಒಪಿಪಸದತಿುದ್್ುೇರ್್.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ವರದ್ಧಯರ್್ೂುಪಿಪಸಲಾಯತ್ದ. 
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೭. ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ುರಿಸದವ ಪರಶ್ುಗಳಿಗ್ ಸಕಾಲದ್ಲ್ಲಿ ಉತ್ುರಗಳನದು ಒದ್ಗಸದ್ಧರದವ ಕದರಿತ್ದ 
ಶ್ರೇ ಪರಕಾಶ್ ಕ್. ರಾಥ್ೂೇರ್(ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ಮದಖಾಸಚ್ೇತ್ಕರದ):- ಮಾನಾ 

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ುರಿಸದವ ಪರಶ್ುಗಳಿಗ್ ಮೆಂಡಿಸಿರದವ ಉತ್ುರಗಳು ಇವತ್ದು 122 
ಪರಶ್ುಗಳಿಗ್ 88 ಉತ್ುರಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೆಂದ್ಧವ.್  ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರಾದ್ ರಾಜ್ೇೆಂದ್ರ ರಾಜಣ್ಣನವರದ 
ಮತ್ದು ಮಾನಾ ಹರಿೇಶ್ ಕದಮಾರ್ರವರ ಪರಶ್ುಗಳಿಗ್ ಲ್ಲಖಿತ್ ಉತ್ುರಗಳು ಬೆಂದ್್ೇ ಇಲಿ. ಅವು ಸಾಿರ್ಾ 
ಆಗಲಿ.  ಆದ್ರೂ ನಮಗ್ written reply ಬೆಂದ್ಧಲಿ.  ಈ ರಿೇತಿ ಮದ್ಲರ್್ ದ್ಧವಸದ್ಧೆಂದ್ 
ಇವತಿುನವರಗ್ೂ ಆಗದ್.್  ದ್ಯವಿಟದಿ ಅದ್ನದು ಬ್ೇಗ ಕ್ೂಡಬೇ್ಕದ.  ಸದ್ನ ಮದಗಯದವುದ್ರೂ್ಳಗ ್
ಎಲಾಿ ಪರಶ್ುಗಳಿಗೂ ಲ್ಲಖಿತ್ ಉತ್ುರಗಳನದು ಕ್ೂಡಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ ಮನವಿ ಮಾಡದತ್ುೇರ್್.  

 ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾರ್ಾಯಕರೇ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ೆ ಪರತಿ ಸಲ ರ್ಾನೂ ಹ್ೇಳುತ್ುೇರ್,್ 
ನೇವೂ ಹ್ೇಳುತಿುೇರಿ.  ನಮಾಬುರದ್ೂು ಹ್ೇಳಿದ್ೆಂತ ್ ನಡಯ್ದವುದ್ಧಲಿ.  ಅವರಿಗ್ ಉತ್ುರಗಳನದು 
ಕ್ೂಡಬೇ್ಕದ. 

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ಾಯಕರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, 122 
ಪರಶ್ುಗಳ ಪ್ೈಕಿ 88 ಪರಶ್ುಗಳಿಗ್ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನದು ಮೆಂಡಿಸಿದ್ು್ೇರ್.್  ಉಳಿದ್ ಪರಶ್ುಗಳಿಗ್ ಇನದು   
2-3 ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ುರಗಳನದು ತ್ರಿಸಿಕೂ್ಡದತ್ುೇರ್್.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಇವರದ advance ಆಗ ಪರಶ್ುಗಳನದು ಕ್ೂಟಿಿರದತಾುರ.್  ಆಗ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತ್ಕ್ಷಣ್ವ್ೇ ಉತ್ುರಗಳನದು ತ್ಯಾರದ ಮಾಡಿ ಮೆಂತಿರಗಳಿಗ್ ಕ್ೂಡಬೇ್ಕಲಿವೇ್? 
ದ್ಯಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ೆ ಟ್ೈರ್್ ಮಾಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಸದ್ನ ಮದಗಯದವುದ್ರೂ್ಳಗ್ ಉತ್ುರಗಳನದು 
ತ್ರಿಸಿಕ್ೂಡದತ್ುೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ ಹರಿಪರಸಾದ(ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ಾಯಕರದ):- ಮಾನಾ ಪರಕಾಶ್ ರಾಥೂ್ೇರ್್ರವರದ 
ಹ್ೇಳಿದ್್ುೇರ್್ೆಂದ್ರ,್ ಹಿೆಂದ್ ್ ಅವರದ ಕ್ೇಳಿದ್ೆಂತ್ಹ ಪರಶು್ಗಳಿಗ್ ಸದ್ನ ಪಾರರೆಂಭ್ವಾದ್ ಮೆೇಲೂ ಸಹ 
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ಉತ್ುರ ಬೆಂದ್ಧಲಿ.  ಮದ್ಲ್ಲಾಿ ಉತ್ುರಗಳನದು ಕಳುಹಿಸಿಕೂ್ಡದತು್ೇವ್ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ುರದ.  ಪರತಿ 
ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ರ್ಾನದ ಇದ್ನದು ತ್ಮಾ ಗಮನಕ್ೆ ತ್ರದತಿುದ್್ುೇರ್.್  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಈಗ ಏನದ ಮಾಡೂ್ೇಣ್ ಹ್ೇಳಿ.   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್. ಹರಿಪರಸಾದ:- ಏರ್್ೆಂದ್ರ್, ಸಕಾಾರ ಇಲಿ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿಬಿಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ೂೆಂದ್ಲವೂ 
ಇಲಿ.  ಅವರದ, ಸದ್ನ ಮದಗದ್ ಮೆೇಲಾದ್ರೂ ಉತ್ುರ ಕ್ೂಟಿಿದ್ಧುೇರಾ ಎೆಂದ್ದ ಕೇ್ಳುತಿುದ್ಾುರ್.  ಸದ್ನ 
ಮದಗದ್ ಮೆೇಲ್ಯೂ ಎಲಾಿ ಉತ್ುರಗಳನದು ತ್ರಿಸಿ ಅವರ ಕ್ೂಠಡಿಗ ್ಕೂ್ಡದವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲಸಗಳನದು 
ಮಾಡದತ್ುೇವ.್  ಯಾವುದ್ಾದ್ರೂ ನದ್ಧಾಷಿ ಪರಶ್ುಗಳಿದ್ುರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ುಲ್ಲಿ ಮತ್ು ಅದ್ಕ್ೆ ಉತ್ುರ 
ತ್ರಿಸಿಕ್ೂಡದತ್ುೇವ್.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಈಗ ಸದ್ನ ಮದಗಯದವುದ್ರೂ್ಳಗ್ ಎಷ್ಾಿಗದತ್ುದ್್ ಅಷದಿ ಉತ್ುರಗಳನದು 
ಕ್ೂಡಿ.  ಆಗದ್ಧದ್ುರ ್7-8 ದ್ಧನಗಳ್ೂಳಗ ್ಉತ್ುರಗಳನದು ಅವರಿಗ್ ತ್ಲದಪಿಸಿ.  

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಆಗಲ್ಲ.  ಅವರ ಕೂ್ಠಡಿಗ್ೇ ಉತ್ುರಗಳನದು 
ಕಳುಹಿಸಿಕೂ್ಡದತ್ುೇವ್.  ಅಕಸಾಾತ್ ಯಾವುದ್ಕಾೆದ್ರೂ ಉತ್ುರ ಬೆಂದ್ಧಲಿವ್ೆಂದ್ರ್ ಅದ್ನದು 
ತ್ರಿಸಿಕ್ೂಡದತ್ುೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಎಸ.ಟಿ. ಸೂ್ೇಮಶ್ೇಖರ(ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ರ್ಾನದ 
ಬ್ೆಂಗಳೂರಿಗ ್ಹೂ್ೇಗಬೇ್ಕಾಗರದವುದ್ರಿೆಂದ್ ನಯಮ 330ರ ಮೆೇರಗ್ ್ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರಾದ್ ಯದ.ಬಿ. 
ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ರವರ ಸೂಚರ್್ಗ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ೆಂತ ್ಹ್ೇಳಬ್ೇಕಾಗದ್್. 

ಶ್ರೇ ಆರ. ಅಶ್್ೇಕ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ರ್ಾನದ ಈಗ ವಿಧ್ೇಯಕವನದು ಪಾರರೆಂಭ್ 
ಮಾಡಿದ್್ುೇರ್.್ ಇದ್ದ ತ್ದೆಂಬಾ ಸಿೆಂಪಲ್ ಆಗದ್ ್ ಇದ್ನದು ಮದಗಸಿಬಿಡದತ್ುೇರ್್.  ಅದ್ನದು ನೆಂತ್ರ 
ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ಳಿು. 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಆಯತ್ದ. 
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೮. ಶಾಸನ ರಚರ್್ 

ವಿಧ್ೇಯಕಗಳ ಪಯಾಾಲ್ೂೇಚರ್್ ಹಾಗೂ ಅೆಂಗೇಕಾರ 

ಕರ್ಾಾಟಕ ಸಾಿೆಂಪದ (ರ್ಾಲೆರ್್ೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕ, 2022 

ಪಯಾಾಲ್ೂೇಚರ್ಾ ಪರಸಾುವ 

 ಶ್ರೇ ಆರ. ಅಶ್್ೇಕ(ಕೆಂದ್ಾಯ ಸಚಿವರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ವಿಧಾನಸಭ್ಯೆಂದ್ 
ಅೆಂಗೇಕೃತ್ ರೂಪದ್ಲ್ಲಿರದವ 2022ರ್್ೇ ಸಾಲ್ಲನ ಕರ್ಾಾಟಕ ಸಾಿೆಂಪದ (ರ್ಾಲೆರ್್ೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) 
ವಿಧ್ೇಯಕವನದು ಪಯಾಾಲ್ೂೇಚಿಸಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ ಕ್ೂೇರದತ್ುೇರ್್.  

ಪರಸಾುವವನದು ಮೆಂಡಿಸಲಾಯತ್ದ 

ಶ್ರೇ ಆರ. ಅಶ್್ೇಕ(ಕೆಂದ್ಾಯ ಸಚಿವರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಬಿೇದ್ಧ ಬದ್ಧಯ 
ವಾಾಪಾರಿಗಳ್ೇನದ್ಾುರ ್ ಹೂವು, ಹಣ್ದಣ ತ್ರಕಾರಿಗಳನದು ಮಾರದವ ಮಾರಾಟಗಾರರದ ಲ್ೂೇನ್ 
ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ೆಂಡರ ್ಅದ್ರ ಮೆೇಲ್ stamp duty ಏನತ್ದು ಅದ್ನದು ತಗ್್ದ್ದ ಹಾಕಿ ಅವರಿಗ್ ಸಹಾಯ 
ಮಾಡದವೆಂತ್ಹ ದ್ೃಷಿಿಯೆಂದ್, stamp duty ಹಾಕದವುದ್ರಿೆಂದ್ ಅವರಿಗ್ ಹೂ್ರಯ್ಾಗದತ್ುದ್್ ಮತ್ದು 
ತ್ಡವಾಗದತ್ುದ್್.  ಆ ದ್ೃಷಿಿಯೆಂದ್ stamp duty ಏನತ್ದು ಅದ್ನದು .5% ಅನದು ತ್ಗ್ದ್ದ ಹಾಕಿ 
ಅದ್ನದು 0% ಮಾಡದವುದ್ದ ಈ ವಿಧೇ್ಯಕದ್ ಉದ್್ುೇಶವಾಗದ್.್  ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಇದ್ರ ಸಾಧ್ಕ-
ಬಾಧ್ಕಗಳ ಬಗ್ೆ ವಿರೂ್ೇಧ್ಪಕ್ಷಗಳು ಚಚ್ಾ ಮಾಡಿದ್ರ್ ಒಳ್ುಯದ್್ೆಂದ್ದ ಹೇ್ಳಬಯಸದತ್ುೇರ್್.   

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ. ಮೆಂಜ್ೇಗೌಡ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿದ್ಕೂೆ stamp duty 
ಗ್ exemption ಕ್ೂಟಿಿರದವುದ್ನದು ಸಾಿಗತ್ ಮಾಡದತ್ುೇರ್.್  ಆದ್ರ್ ಕಾನೂನನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸೈ್ನಕರಿಗ್ 
stamp duty exemption ಕೂ್ಡಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ ಇದ್ುರೂ ಕೂಡ ನೇವು exemption ಏತ್ಕ್ೆ 
ಕ್ೂಡದತಿುಲಿ? 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಇವರನದು ಅಲ್ಲಿಗ್ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಬ್ೇಕದ. 
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ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ. ಮೆಂಜ್ೇಗೌಡ:- ಇದ್ದ ನಜ.  ರ್ಾನದ ಮಲ್ಲಟರಿ ಸೇ್ವದ್್ಧೆಂದ್ ಬೆಂದ್ಧರದವವನದ.  
ರ್ಾನದ ಹ್ೇಳುವುದ್್ೇರ್ೆ್ಂದ್ರ್, stamp duty exemption ಯಾರಿಗ ್ ಕ್ೂಡಬೇ್ಕೂ್ೇ ಅವರಿಗ್ 
ಕ್ೂಡಿ.  ರ್ಾನದ ಅದ್ಕ್ೆ ವಿರೂ್ೇಧ್ವಿಲಿ.  ಆದ್ರ್ ಮಾಜಿ ಸೈ್ನಕರಿಗ ್ ಕಾನೂನನಲ್ಲಿ stamp duty 
exemption ಕೂ್ಡಬೇ್ಕೆ್ಂದ್ದ ಇದ್ುರೂ ಸಹ ನೇವು ಏತ್ಕ್ೆ ಅವರಿಗ್  ಕೂ್ಡದತಿುಲಿ? 

ಶ್ರೇ ಆರ. ಅಶ್್ೇಕ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವು ಬಿೇದ್ಧ ಬದ್ಧ 
ವಾಾಪಾರಿಗಳಿಗ್ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಿಿದ್್.  ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ ಅದ್ಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಿ ಬಿಲ್ ತ್ೆಂದ್ರ್ ಅದ್ಕ್ೆ 
ರ್ಾವು ಉತ್ುರ ಕೂ್ಡದತ್ುೇವ.್  ಇದ್ದ ಬಿೇದ್ಧ ಬದ್ಧ ವಾಾಪಾರಿಗಳಿಗ್ ಮಾತ್ರ.   

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ. ಮೆಂಜ್ೇಗೌಡ:- ಈ ಪರಶ್ು ಪದನಃ ಬರದತ್ುದ್್. ಇದ್ಕ್ೆ ಪರತ್ಾೇಕವಾದ್ ಪರಶ್ು 
ಹಾಕಿದ್ರ ್ಅದ್ದ ಬರದವುದ್ದ ತ್ಡವಾಗದತ್ುದ್್.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಮೆಂಜ್ೇಗೌಡರ್ೇ, ಆ ಪರಶ್ುಯನದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ೇಳುವುದ್ಕ್ೆ 
ಬರದವುದ್ಧಲಿ.  ಕೆಂದ್ಾಯ ಸಚಿವರದ ಹ್ೇಳಿರದವುದ್್ೇರ್ೆ್ಂದ್ರ್, ವಿಧಾನಸಭ್ಯೆಂದ್ ಅೆಂಗೇಕೃತ್ 
ರೂಪದ್ಲ್ಲಿರದವ 2022ರ್್ೇ ಸಾಲ್ಲನ ಕರ್ಾಾಟಕ ಸಾಿೆಂಪದ (ರ್ಾಲೆರ್್ೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕವನದು 
ಪಯಾಾಲ್ೂೇಚಿಸಬೇ್ಕ್ೆಂಬ ಪರಸಾುವರ್್ಯನದು ಮೆಂಡಿಸಲಾಗದ್್ ಎೆಂದ್ದ ಇದ್್. ಹಿೇಗರದವಾಗ ನೇವು 
ಮಲ್ಲಟರಿಗ ್ಏತ್ಕ್ೆ ಹೂ್ೇಗದತಿುೇರಿ? 

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ. ಮೆಂಜ್ೇಗೌಡ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮಲ್ಲಟರಿಗ ್ ಏತ್ಕ್ೆ 
ಹ್ೂೇಗದತ್ುೇರ್್ೆಂದ್ರ್, ಈ ದ್ೇ್ಶವನದು ಕಾಯದತಿುರದವವರದ ಅವರದ. ರ್ಾನದ ಅಲ್ಲಿೆಂದ್ ಬೆಂದ್ಧರದವುದ್ರಿೆಂದ್ 
ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಿುದ್್ುೇರ್.್ 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಅದ್ದ ಆಗದವುದ್ಧಲಿ. ಅಲ್ಲಿೆಂದ್ ಬೆಂದ್ಧರದವುದ್ಕ್ೆಲಾಿ 
ಭಾಗವಹಿಸದವುದ್ಕಾೆಗದತ್ುದ್ಯ್ೇ? ಈಗ ಮಾನಾ ತಿಪಪ್ೇಸಾಿಮಯವರದ ಮಾತ್ರ್ಾಡಲ್ಲ. 

ಶ್ರೇ ಕ್.ಎ. ತಿಪಪ್ೇಸಾಿಮ(ರ್ಾಮನದ್್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದ್ಧದ್ವರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, 
ಮಾನಾ ಕೆಂದ್ಾಯ ಸಚಿವರದ ಇದ್ಕ್ೆ ಸಪಷಿಿೇಕರಣ್ ಕೂ್ಡಬೇ್ಕದ. ಇದ್ದ Prime Minister Street 
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Vendor’s AtmaNirbhar Nidhi ಯಲ್ಲಿ ತ್ಗ್ದ್ದಕ್ೂೆಂಡಿರದವೆಂತ್ಹ ಅಥವಾ ಆ 
ಮಾಗಾಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಬರದವೆಂತ್ಹ ಸಾಲವನದು ಕೂ್ಡದವುದ್ಕ್ೆ ಮಾತ್ರ ಅನಿಯವಾಗದತ್ುದ್್ಯೇ ಅಥವಾ 
ರಾಜಾಮಟಿದ್ಲ್ಲಿ ಬ್ೇರ ್ಬೇ್ರ ್ಯೇಜರ್್ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಸೆಂಘಗಳಲ್ಲಿ, ಸಹಕಾರ ಬಾಾೆಂಕದಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಥವಾ ಬ್ೇರ ್ ಬೇ್ರ ್ Non-Banking Financial Company ಗೂ ಅನಿಯವಾಗದತ್ುದ್್ಯೇ 
ಎನದುವ ಬಗ್ೆ ಸಪಷಿರ್್ ನೇಡಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ ಕೂ್ೇರದತ್ುೇರ್್.  ಹಾಗೂ street vendors ಯೇಜರ್್ಯಲ್ಲಿ 
ಯಾವ ಮತ್ುದ್ವರ್ಗ್ tax exemption ಕೂ್ಡದತಿುೇರಿ ಅಥವಾ ತಾವು ವಾಪಸ್ ಅದ್ನದು 
ಕಟದಿತಿುೇರಾ ಎನದುವುದ್ನದು clarify ಮಾಡಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ ಕ್ೇಳಬಯಸದತು್ೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ ಅಹಾದ(ವಿಧಾನಸಭ್ಯೆಂದ್ ಚದರ್ಾಯತ್ರಾದ್ವರದ):- ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನದು ರ್ಾನದ ಸಾಿಗತ್ ಮಾಡದತು್ೇರ್್.  ಅದ್ರ ಜ್ೂತ್ಗ್ ಕ್ೇೆಂದ್ರ 
ಸಕಾಾರದ್ ಇರ್ೂ್ುೆಂದ್ದ ಸಿೆೇೆಂ ಸಹ ಇದ್.್  ಅದ್ದ MSME ಗ್ ತ್ಗ್ದ್ದಕ್ೂೆಂಡದ ಬೆಂದ್ಧದ್ಾುರ.್  ಅದ್ಕ್ೆ 
no collateral ಹಾಗೂ ಯಾವುದ್್ೇ stamp paper registration ಇಲಿ.  ಆ ರಿೇತಿ upper 
limit  ಏರ್ಾದ್ರೂ ಫಿರ್ಿ್ ಮಾಡಿದ್ಧುೇರಾ? 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಗಳನದು ಕೂ್ಡದತಿುದ್ಧುೇರಾ? 05 ಲಕ್ಷ 
ರೂಪಾಯ, 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಗಳರ್ು್ರ್ಾದ್ರೂ ಕ್ೂಡದತಿುದ್ಧುೇರಾ? ಕ್ೇೆಂದ್ರ ಸಕಾಾರದ್ವರದ 50 ಲಕ್ಷ 
ರೂಪಾಯವರಗ್ ್for MSME sectors without collateral and without executing 
any documents ಕ್ೂಡದತಿುದ್ಾುಗ ತಾವು stamp duty exemption ಮಾಡದತಿುರದವುದ್ನದು 
ಸಾಿಗತ್ ಮಾಡದತ್ುೇವ್.  ಆದ್ರ ್ಎಷಿರಮಟಿಿಗ್ ನೇವು ಕ್ೂಡದತಿುದ್ಧುೇರಿ? ನೇವು ಸಾಿೆಂಪ್ ಡೂಾಟಿಯೆಂದ್ 
ಅವರನದು ವಜಾ ಮಾಡದವುದ್ದ ಬ್ೇಕಾಗಲಿ, ಅವರದ ಸಾಿೆಂಪ್ ಡೂಾಟಿಗ ್ ಬರದವುದ್್ೇ ಬ್ೇಕಾಗಲಿ 
ಅವರಿಗ್ ಉಚಿತ್ವಾಗ ಮಾಡಿ. ಇವರಿಗ ್ personal guaranty ಯಲ್ಲಿ ಕೂ್ಡಲ್ಲ.  ಆ ರಿೇತಿ 
ಏರ್ಾದ್ರೂ ಯೇಚರ್ ್ಮಾಡಿ ಎೆಂದ್ದ ನಮಗ ್ಸಲಹ ್ಕ್ೂಡದತ್ುೇರ್.್  

ಶ್ರೇ ಪರಕಾಶ್ ಕ್. ರಾಥ್ೂೇರ್(ವಿರೂ್ೇಧ್ಪಕ್ಷದ್ ಮದಖಾ ಸಚ್ೇತ್ಕರದ):- ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಸಕಾಾರವು ಕರ್ಾಾಟಕ ಸಾಿೆಂಪದ ಅಧಿನಯಮ, 1957ಗ್ ಮತ್ುಷದಿ 
ತಿದ್ದುಪಡಿಯನದು ತ್ೆಂದ್ಧದ್ ್ಇದ್ದ ಸಾಿಗತಾಹಾ ಮಸೂದ್್ ಎೆಂದ್ದ ರ್ಾನದ ಭಾವಿಸಿದ್್ುೇರ್್.  ವಿಶ್ೇಷವಾಗ 
ಬಿೇದ್ಧ ಬದ್ಧ ವಾಾಪಾರಿಗಳಿಗ ್ಸೌಲಭ್ಾಗಳನದು ಕ್ೂಡದವ ಮದಖಾೆಂತ್ರ ಈ ಬಿಲಿನದು ತ್ೆಂದ್ಧದ್ಾುರ್ ಆದ್ರ್ 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                         27-12-2022                                                       93                               

ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ನ್ಯಾಯಯಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಯ ಪತ್ರಿಕಯ ಪಿಕಟಣೆಗಯಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದು 

   

ಮಾನಾ ತಿಪಪ್ೇಸಾಿಮಯವರದ ಏನದ ಕ್ೇಳಿದ್ರದ ಅದ್ರ್್ು ರ್ಾನೂ ಕ್ೇಳಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ಧದ್್ು.  ರ್ಾನದ ಅದ್ನದು 
ಪದನಃ ಕ್ೇಳುವುದ್ಧಲಿ.  ಅದ್ರ ಸಪಷಿರ್್ ಕ್ೂಡಲ್ಲ ಮತ್ದು ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವು ಸಾಿಗತಾಹಾವಾದ್ 
ಮಸೂದ್್ಯೆಂದ್ದ ರ್ಾವಲ್ಿರೂ ಒಪದಪತ್ುೇವ್.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನದು 
ಸಾಿಗತ್ ಮಾಡದತ್ುೇರ್.್  ಆದ್ರ ್ಒೆಂದ್ರ್ಡದ clarification ಏರ್್ೆಂದ್ರ್, ಬಿೇದ್ಧ ಬದ್ಧ ವಾಾಪಾರಿಗಳಿಗ ್
ಕ್ೂಡದವೆಂತ್ಹ ಸಾಲದ್ ಮೆೇಲ್ stamp duty exemption ಕೂ್ಡದತಿುರದವುದ್ದ ಒಬು ವಾಕಿುಗ ್ಎಷದಿ 
ಮತ್ುದ್ವರ್ಗ್ ಸಾಲವನದು ಕ್ೂಡದವುದ್ಕ್ೆ ಈ ನಯಮದ್ಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿದ್ ್ ಮತ್ದು ಈ ಸಾಿೆಂಪ್ 
ಡೂಾಟಿಯನದು ಎಷದಿ ಮತ್ುದ್ವರ್ಗ್ exempt ಮಾಡದತ್ುದ್್ ಎನದುವ ಬಗ್ೆ ಸಿಲಪ ವಿವರಣ್ 
ಕ್ೂಡಬೇ್ಕದ ಮತ್ದು ಇರ್ೂ್ುೆಂದ್ದ ವಿನೆಂತಿಯೇರ್್ೆಂದ್ರ್, ಸರ್ಾಾನಾ ಹ್ಚ.ಡಿ. ಕದಮಾರಸಾಿಮಯವರದ 
ಕಾೆಂಗ್ರಸ್ ಜನತಾದ್ಳ ಸಮಾಶರ ಸಕಾಾರ ಇದ್ಾುಗ ಬಿೇದ್ಧ ಬದ್ಧ ವಾಾಪಾರಿಗಳಿಗ್ ಪರತಿನತ್ಾ ಅವರದ 
ವಾಾಪಾರ ಮಾಡದವುದ್ಕೂ್ೆೇಸೆರ ಒೆಂದ್ದ ಹ್ೂಸ ಯೇಜರ್್ಯನದು ತ್ಗ್ದ್ದಕ್ೂೆಂಡದ ಬೆಂದ್ರದ.  ಆದ್ರ್ 
ಆ ಯೇಜರ್್ ಈಗ ಯಾವ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿದ್್, ಸಾಲ ಕೂ್ಡದವೆಂತ್ಹವರಿಗ್, ತ್ಗ್ದ್ದಕ್ೂಳುುವವರಿಗ್ ಕೂಡ 
ಸಾಿೆಂಪ್ ಡೂಾಟಿ ಏರ್ಾದ್ರೂ ಇದ್ುರ ್ ಅದ್ನದು exempt ಮಾಡದತಿುೇರಾ? ಬಿೇದ್ಧ ಬದ್ಧ 
ವಾಾಪಾರಿಗಳ್ೆಂದ್ರ ್ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ 01 ಲಕ್ಷ, 50 ಲಕ್ಷ ಕ್ೂಡದವೆಂತ್ಹದ್ದು ಇಲಿ.  

(ಮದೆಂದ್ದ) 

(1201) 27-12-2022 1-00 KH/BNS                     (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ (ಮದೆಂದ್ದ):- 

ಅತ್ಾೆಂತ್ ಕಡದಬಡವರಿಗ ್ 10 ಸಾವಿರ, 5 ಸಾವಿರ, 15 ಸಾವಿರ, 20 ಸಾವಿರ, 50 ಸಾವಿರ 
ರೂಪಾಯಯಳಗ್ ಸಾಲ ಕ್ೂಡದವೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ದ ಹ್ೂಸ ಯೇಜರ್್ಯನದು ಬಡವರಿಗ್ೂೇಸೆರ 
ಸರ್ಾಾನಾ ಹ್ಚ.ಡಿ.ಕದಮಾರಸಾಿಮ ಮತ್ದು ಮಾನಾ ಜಿ.ಪರಮೆೇಶಿರ್ ರ್್ೇತ್ೃತ್ಿದ್ ಸಮಾಶರ ಸಕಾಾರ 
ಜಾರಿಗ ್ ತ್ೆಂದ್ಧತ್ದು. ಇದ್ಕೂೆ ಆ ಸವಲತ್ುನದು extend ಮಾಡದವುದ್ಕ್ೆ ಸಾಧ್ಾತ ್ ಇದ್್ಯೇ 
ಎನದುವುದ್ನದು ತಾವು ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಬೇ್ಕದ ಮತ್ದು ಈ ಯೇಜರ್್ಯಲ್ಲಿ stamp duty ಅನದು ಎಷದಿ 
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ಮತ್ುದ್ವರ್ಗ್ exempt ಮಾಡಲಾಗದತ್ುದ್್. ಒಬು ವಾಕಿುಗ್ ಎಷದಿ ಸಾಲವನದು ಕ್ೂಡದವುದ್ಕ್ೆ ಅವಕಾಶ 
ಇದ್್ ಎನದುವುದ್ನದು ತಿಳಿಸಬ್ೇಕದ. ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನದು ಸಾಿಗತ್ ಮಾಡದತ್ುೇರ್.್ 

 ಶ್ರೇ ಶರವಣ್ ಟಿ.ಎ (ವಿಧಾನ ಸಭ್ಯೆಂದ್ ಚದರ್ಾಯತ್ರಾದ್ವರದ):- ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಸರ್ಾಾನಾ ಕೆಂದ್ಾಯ ಸಚಿವರದ ತ್ೆಂದ್ಧರದವೆಂತ್ಹ “ಕರ್ಾಾಟಕ ಸಾಿೆಂಪದ (ರ್ಾಲೆರ್್ೇ 
ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೇ್ಯಕ 2022 ಅನದು ಸಾಿಗತ್ ಮಾಡದತಾು, ಒೆಂದ್ದ ಸಪಷಿಿೇಕರಣ್ವನದು ಕ್ೇಳುವುದ್ಕ್ೆ 
ಬಯಸದತ್ುೇರ್್. ತ್ಮಗೂ ಗ್ೂತಿುರದವ ಹಾಗ್ ಹಿೆಂದ್ಧನ ಮೆೈತಿರ ಸಕಾಾರದ್ಲ್ಲಿ ಸರ್ಾಾನಾ 
ಹ್ಚ.ಡಿ.ಕದಮಾರಸಾಿಮಯವರದ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಯಾಗದ್ಾುಗ ಮತ್ದು ಮಾನಾ ಬೆಂಡ್ಪಪ 
ಕಾಶೆಂಪದರ್ರವರದ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರಿದ್ಾುಗ “ಬಡವರ ಬೆಂಧ್ದ”್ಎೆಂದ್ದ ಈ ಬಿೇದ್ಧಬದ್ಧ ವಾಾಪಾರಿಗಳು 
ಯಾರಿದ್ಾುರ?್ ಹೂವು, ಹಣ್ದಣ, ತ್ರಕಾರಿ ವಾಾಪಾರ ಇರಬಹದದ್ದ, ಈ ರಿೇತಿಯ ಅರ್್ೇಕ ಬಡ 
ಕದಟದೆಂಬಗಳಿಗ ್ಕನಷಾ 10 ಸಾವಿರದ್ಧೆಂದ್ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಯವರಗ್ೂ ಉಚಿತ್ವಾಗ ಬಡಿಿ ಇಲಿದ್್ೇ 
ಲ್ೂೇನ್ ಕ್ೂಡದವೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ದ ಕಾಯಾಕರಮವನದು “ಬಡವರ ಬೆಂಧ್ದ”್ ಎನದುವ ಹ್ಸರಿನಲ್ಲಿ 
ತ್ೆಂದ್ಧದ್ುರದ. ಈ ಸಕಾಾರ ಹ್ೂೇಗ ಬಿ.ಜ್.ಪಿ. ಸಕಾಾರ ಬೆಂದ್ತ್ಕ್ಷಣ್ ಈ ಕಾಯಾಕರಮ ಕಸದ್ಬದಟಿಿಗ ್
ಹ್ೂೇಗಬಿಟಿಿದ್್. ಇದ್ಕ್ೆ ಇನದು ಜಿೇವ ಕ್ೂಟಿಿಲಿ. ಮರ್್ುಯ ದ್ಧವಸ ತ್ರಕಾರಿ ವಾಾಪಾರಿಗಳು ಪರತಿಭ್ಟರ್್ 
ಮಾಡದತಿುದ್ುರದ. ಈ ಯೇಜರ್್ಯ ಬಗ್ೆ ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ತಿಳುವಳಿಕ್ ಕೂ್ಡಬ್ೇಕದ. ಬಹದಶಃ ಈ 
ಕಾಯಾಕರಮವನದು ಮತೂ್ುಮೆಾ ಜಾರಿಗ ್ ತ್ೆಂದ್ರ್ ಅರ್್ೇಕ ಬಡವರದ ಮತ್ದು ಲಕ್ಷಾೆಂತ್ರ ಬಿೇದ್ಧಬದ್ಧ 
ವಾಾಪಾರಿಗಳು ಏನದ್ಾುರ್, ಅವರ ಜಿೇವನದ್ಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒೆಂದ್ದ ಒಳ್ುಯ ಕಾಯಾಕರಮವಾಗದತ್ುದ್್. 
ಮತ್ೂುಮೆಾ ಈ ಕಾಯಾಕರಮವನದು ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ೆಂಡದ ಬರಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿ ಈ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ತ್ಮಗ ್
ಸಲಹ ್ಕ್ೂಡದವುದ್ಕ್ೆ ಬಯಸದತ್ುೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ಾಯಕರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಬಿೇದ್ಧ 
ವಾಾಪಾರಿಗಳಿಗ್ ಯಾವಾಾವ ಆರ್ಥಾಕ ಸೆಂಸ್ೆಗಳಿೆಂದ್ ಸಹಾಯಧ್ನ ಅಥವಾ zero percent ಬಡಿಿ 
ದ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಕೂ್ಡದತ್ುೇವ್ ಎೆಂದ್ದ ಹಿೆಂದ್ಧನ ಸಕಾಾರ ತ್ೆಂದ್ಧದ್ಯ್ೇ, ಅದ್ದ ಈಗ ಮದೆಂದ್ದವರ್ದ್ಧದ್.್ 
ಇದ್ನದು ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ಳುುವವರದ ಕಡಿಮೆಯಾಗದ್ುರ ್ ಮತ್ದು ಕೂ್ಡದವುದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಳೆಂಬವಾಗದ್ುರ ್
ಸರಿಪಡಿಸದವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲಸವನದು ಮಾಡದತ್ುೇವ್.  
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ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಆರ.ಅಶ್್ೇರ್್ರವರದ ಮಾತ್ರ್ಾಡಬ್ೇಕದ. 

ಶ್ರೇ ಆರ.ಅಶ್್ೇರ್್ (ಕೆಂದ್ಾಯ ಸಚಿವರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಇನದು ಮಾನಾ 
ಎಸ.ರವಿಯವರದ ಮಾತ್ರ್ಾಡಬ್ೇಕದ. 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಇದ್ನದು 
ಮದೆಂದ್ದವರ್ಸಿದ್ುರ ್ರ್ಾವು ಅಭಿನೆಂದ್ಧಸದತ್ುೇವ್.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸಚಿವರ್ೇ, ಎಲಿರೂ ಮಾತ್ರ್ಾಡಿದ್ಾುರ್. ಈಗ ಯಾರದ 
ಮಾತ್ರ್ಾಡದವುದ್ಧಲಿ. ತ್ಮಗ್ ಲ್ೇರ್್ ಆಯತ್ೇ?  

ಶ್ರೇ ಆರ.ಅಶ್್ೇರ್್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮಾನಾ ಎಸ.ರವಿಯವರದ 
ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಾುರ್ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್ರದ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಎಸ.ರವಿಯವರದ ಏನದ ಮಾತ್ರ್ಾಡದವುದ್ಧಲಿ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ.ರವಿ (ಸೆಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ೆಗಳ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):-ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, . . .  

ಶ್ರೇ ಆರ.ಅಶ್್ೇರ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ರ್್ರ್್ು ತ್ೆಂದ್ಧರದವ ಬಿಲದಿ ಪೂತಿಾ ಅವರದ್್ುೇ 
ಆಗತ್ದು. ನನಗ ್ಅದ್ರದ್್ುೇನೂ benefit ಇಲಿ. ಪೂತಿಾ benefit ಅವರಿಗ್ ಬರದವುದ್ದ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸಚಿವರ್ೇ, ಹೌದ್ದ. ಇವತ್ದು ಅವರದ tired ಆಗದ್ಾುರ.್  

ಶ್ರೇ ಎಸ.ರವಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ರ್್ರ್್ು ತ್ೆಂದ್ಧರದವ ಬಿಲದಿ ನಮಾ ಬಿಲದಿ ಅಲಿ. 
ನನುನದು ಕ್ಣ್ಕದವುದ್ಕ್ೆ ಹೂ್ೇಗಬೇ್ಡಿ. ಅದ್ದ real estate ವಿಷಯಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಿಿದ್ಾುಗದ್್.  

ಶ್ರೇ ಆರ.ಅಶ್್ೇರ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಪೂತಿಾ benefit ಅವರಿಗ್ ಸಿಗದವುದ್ದ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರ್ೇ, ಆಯತ್ದ. 
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸಾದ್ (ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ಾಯಕರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಎಷ್ೂ್ಿೇ 
ಎಕರ ್ಮಾಡಿಕ್ೂೆಂಡಿದ್ಾುರ ್ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್ರದ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸಚಿವರ್ೇ, ತಾವು ಉತ್ುರವನದು ಹ್ೇಳಿ.  

ಶ್ರೇ ಆರ.ಅಶ್್ೇರ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಕರ್ಾಾಟಕ ಮದದ್ಾರೆಂಕ ಕಾಯದ್್ 1957 
ಕಲೆಂ 19ಕ್ೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನದು ಏನದ ತ್ರದತಿುದ್್ುೇವ್ ಇದ್ದ ಪರಧಾನ ಮೆಂತಿರ ಸಿನಧಿ ಯೇಜರ್್ಯಡಿ 
ಬಿೇದ್ಧಬದ್ಧ ವಾಾಪಾರಿಗಳಿಗ್ ಮೇಸಲಾದ್ ಎಲಾಿ ಸಾಲಗಳಿಗ್ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಿಿರದವೆಂತ್ಹದ್ಾುಗದ್್. ಇದ್ನದು 
ಈಗಾಗಲ್ೇ ಬಜ್ರ್್ನಲ್ಲಿ ಘೂೇಷಣ್ ಮಾಡಿದ್್ುೇವ್. ಇದ್ನದು ಬಜ್ರ್್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ಧದ್ಧುೇವಿ. ಇದ್ಕ್ೆ 
ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಿೆಂತ ್ತ್ರದತಿುದ್ಧುೇವಿ ಅಷ್್ಿೇ. ಮದ್ಲದ ಮದದ್ಾರೆಂಕ ಶದಲೆ ಶ್ೇಕಡಾ 0.1 ರಷದಿ ಇತ್ದು. 10 
ಲಕ್ಷದ್ ಸಾಲದ್ ಮತ್ುಕ್ೆ ಏನದ ಮದದ್ಾರೆಂಕ ಶದಲೆ ಬರದತಿುತ್ದು. ಅದ್ನದು ಮರ್ಾು ಮಾಡಿದ್ಧುೇವಿ. ಇಲಿ, 
ಇನದು ಮೆೇಲ ್ಅವರದ ಯಾವುದ್್ೇ ಹಣ್ವನದು ಕಟದಿವ ಆಗಲಿ. ಇದ್ರಿೆಂದ್, ಬಿೇದ್ಧಬದ್ಧ ವಾಾಪಾರಿಗಳು 
ದ್ಾಖಲ್ ಪತ್ರಗಳನದು ಒತ್ು ಇಡದತಾುರ,್ ಸಿತ್ದುಗಳನದು ಒತ್ು ಇಡದತಾುರ,್ ಅದ್ರ ಸಾಲದ್ ಕರಾರದ ಪತ್ರ 
ಮಾಡಿಕ್ೂಳುುತಾುರ.್ ಆ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ನಮಾ stamp duty ಏನದ ಕಟಿಬೇ್ಕಾಗತ್ದು. ಅದ್ನದು ಮರ್ಾು 
ಮಾಡಿದ್್ುೇವ.್ ಈಗ ಅದ್ದ ಇಲಿ. ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಸದಮಾರದ 2 ಲಕ್ಷ ಬಿೇದ್ಧಬದ್ಧ ವಾಾಪಾರಿಗಳಿಗ ್
ಸಹಾಯವಾಗದತ್ುದ್್. ಯಾರದ ಹೂವು, ಹಣ್ದಣ, ತ್ರಕಾರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡದತಾುರ್. ಈ ರಿೇತಿಯವರಿಗ್ 
ಸಹಾಯವಾಗದತ್ುದ್್. ಹಿೆಂದ್ ್ಸರ್ಾಾನಾ ಹ್ಚ.ಡಿ.ಕದಮಾರಸಾಿಮಯವರದ ಇದ್ಾುಗ ಏನದ ತ್ೆಂದ್ಧದ್ುರ್ೂೇ, 
ಅದ್ನದು ಅವರ ಅಧಿಕಾರವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ಾುರ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿಯೇ ಅವರದ ನಯಮಗಳನದು ಮಾಡಿದ್ಾುರ.್ 
ಹಿೆಂದ್ ್ ಸರ್ಾಾನಾ ಹ್ಚ.ಡಿ.ಕದಮಾರಸಾಿಮಯವರದ ತ್ೆಂದ್ಾಗ ಲ್ೂೇನ್ ಹ್ೇಗ್ ಕ್ೂಡಬೇ್ಕದ. ಅದ್ಕ್ೆ 
ಸಬಿಿಡಿ ಏನದ್,್ ಎಲಿವನೂು ಆ ಸಕಾಾರವ್ೇ declare ಮಾಡಿಬಿಟಿಿದ್್. ಅದ್ರ ಪರಕಾರವ್ೇ 
ನಡದ್್ದಕ್ೂೆಂಡದ ಹ್ೂೇಗದತಿುದ್್. ಅವರದ ಏನದ ನಯಮ ಮಾಡಿದ್ುರೂ್ೇ ಅದ್ದ ಮದೆಂದ್ದವರ್ಯದತ್ುದ್್. 
ಯಾವುದ್್ೇ ಸಕಾಾರ ಮಾಡಿದ್ುರೂ ಅದ್ದ ಮದೆಂದ್ದವರಯ್ಬಹದದ್ದ.  

ಶ್ರೇ ಶರವಣ್ ಟಿ.ಎ:- ಮಾನಾ ಸಚಿವರ್ೇ, . . . 
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ಶ್ರೇ ಆರ.ಅಶ್್ೇರ್:- ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರ್ೇ ಗೂ್ತಿುಲಿ. ಇದ್ದ ನನು ಇಲಾಖಗ್್ ಬರದವುದ್ಧಲಿ. 
ನಮಾದ್್ೇನದ್ುರೂ stamp duty ಅಷ್್ಿ. ಅದ್ರಿೆಂದ್ ಈ ಒೆಂದ್ದ ವಿಧೇ್ಯಕ ಬರದವುದ್ರಿೆಂದ್, ಆ 
ಒೆಂದ್ದ ವಿಧ್ೇಯಕ ಬಡವರಿಗ ್ಸಹಾಯವಾಗದತ್ುದ್್. ಆ ದ್ೃಷಿಾಯೆಂದ್ ಈ ವಿಧೇ್ಯಕಕ್ೆ ಅನದಮೇದ್ರ್ ್
ಕ್ೂಡಬೇ್ಕದ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಪರಸಾುವ ಏರ್್ೆಂದ್ರ್; 
 

“ವಿಧಾನ ಸಭ್ಯೆಂದ್ ಅೆಂಗೇಕೃತ್ವಾದ್ ರೂಪದ್ಲ್ಲಿರದವ 2022 ರ್್ೇ 
ಸಾಲ್ಲನ ಕರ್ಾಾಟಕ ಸಾಿೆಂಪದ (ರ್ಾಲೆರ್್ೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕವನದು 
ಪಯಾಾಲ್ೂೇಚಿಸದವುದ್ದ” 

 
ಪರಸಾುವ ಅೆಂಗೇಕರಿಸಲಪಟಿಿತ್ದ 

 
ಖೆಂಡ ಖೆಂಡವಾಗ ವಿಧ್ೇಯಕವನದು ಪಯಾಾಲ್ೂೇಚಿಸದವುದ್ದ 

ಖೆಂಡ 2  
 
 ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- “ಖೆಂಡ 2 ಈ ವಿಧ್ೇಯಕದ್ ಅೆಂಗವಾಗರದತ್ುದ್.್’’ 
 

ಪರಸಾುವ ಅೆಂಗೇಕರಿಸಲಪಟಿಿತ್ದ 
 

(ಖೆಂಡ 2 ನದು ವಿಧ್ೇಯಕಕ್ೆ ಸೇ್ರಿಸಲಾಯತ್ದ) 
 

ಖೆಂಡ 1 ಇತಾಾದ್ಧ 
ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಪರಸಾುವ ಏರ್್ೆಂದ್ರ್; 

  “ಮದ್ಲರ್್ಯ ಖೆಂಡ, ದ್ಧೇಘಾ ಶ್ೇಷಿಾಕ್, ಪರಸಾುವರ್್ ಹಾಗೂ  
ಅಧಿನಯಮಗೂ್ಳಿಸದವ ಸೂತ್ರ ಸೆಂಹಿತ್ ವಿಧ್ೇಯಕದ್ ಭಾಗವಾಗರದತ್ುದ್್” 

 
ಪರಸಾುವ ಅೆಂಗೇಕರಿಸಲಪಟಿಿತ್ದ 
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(ಮದ್ಲರ್್ಯ ಖೆಂಡ, ದ್ಧೇಘಾ ಶ್ೇಷಿಾಕ್, ಪರಸಾುವರ್್ ಹಾಗೂ ಅಧಿನಯಮಗ್ೂಳಿಸದವ ಸೂತ್ರ 

ಸೆಂಹಿತ್ಗಳನದು ವಿಧ್ೇಯಕಕ್ೆ ಸ್ೇರಿಸಲಾಯತ್ದ) 
 

ಪರಸಾುವದ್ ಅೆಂಗೇಕಾರ 
 

 ಶ್ರೇ ಆರ. ಅಶ್್ೇರ್್ (ಕೆಂದ್ಾಯ ಸಚಿವರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ವಿಧಾನ 
ಸಭ್ಯೆಂದ್ ಅೆಂಗೇಕೃತ್ವಾದ್ ರೂಪದ್ಲ್ಲಿರದವ 2022ರ ಕರ್ಾಾಟಕ ಸಾಿೆಂಪದ (ರ್ಾಲೆರ್್ೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) 
ವಿಧ್ೇಯಕವನದು ಅೆಂಗೇಕರಿಸಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ ಕೂ್ೇರದತ್ುೇರ್.್ 
 
ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಪರಸಾುವ ಏರ್್ೆಂದ್ರ್; 
 

“ವಿಧಾನ ಸಭ್ಯೆಂದ್ ಅೆಂಗೇಕೃತ್ವಾದ್ ರೂಪದ್ಲ್ಲಿರದವ 2022ರ ಕರ್ಾಾಟಕ ಸಾಿೆಂಪದ 
(ರ್ಾಲೆರ್್ೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕವನದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿರದವೆಂತ್ ಅೆಂಗೇಕರಿಸದವುದ್ದ” 

ಪರಸಾುವ ಅೆಂಗೇಕರಿಸಲಪಟಿಿತ್ದ ಮತ್ದು ಮಸೂದ್್ಗ್ ಒಪಿಪಗ್ ನೇಡಲಾಯತ್ದ 
 

                 ೯. ನಯಮ 330ರ ಮೆೇರಗ್್ ಚಚ್ಾ 

ವಿಷಯ: ಶ್ರೇ ಗದರದ ರಾಘವ್ೇೆಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಬಾಾೆಂರ್್ನಲ್ಲಿ ನಡದ್್ಧರದವ ಅವಾವಹಾರದ್ಲ್ಲಿ 
ಭಾಗಯಾಗರದವವರ ವಿರದದ್ಿ ಈವರವ್ಿಗೂ ಕರಮ ಕ್ೈಗ್ೂಳುದ್ಧರದವ ಬಗ್ೆ ಹಾಗೂ ಹಣ್ 
ಹೂಡಿಕ್ ಮಾಡಿ ವೆಂಚಿತ್ರಾದ್ವರಿಗ್ ಪರಿಹಾರ ಒದ್ಗಸದ್ಧರದವ ಕದರಿತ್ದ.  

*** 
ಶ್ರೇ ಯದ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ (ರ್ಾಮನದ್್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದ್ಧದ್ವರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, 

ಅವಕಾಶಕಾೆಗ ಧ್ನಾವಾದ್ಗಳು. ಶ್ರೇ ಗದರದ ರಾಘವ್ೇೆಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಬಾಾೆಂರ್್ನಲ್ಲಿ ಆಗರದವೆಂತ್ಹ 
ಅವಾವಹಾರದ್ ಬಗ್ೆ ಸದಮಾರದ 16 ತಿೆಂಗಳುಗಳಿೆಂದ್ ಪರತಿ ಅಧಿವ್ೇಶನದ್ಲ್ಲಿಯೂ ರ್ಾನದ ಮಾನಾ 
ಮೆಂತಿರಗಳನದು ಕ್ೇಳುತಿುದ್್ುೇರ್್. ರ್್ರ್್ು ನಮಾ ಸಭಾರ್ಾಯಕರದ ಏನದ ಮಾರಾಯರ್ೇ, ಪರತಿ ಸಾರಿ 
ಕ್ೇಳುತಿುೇರಿ. ತ್ಮಾದ್ೇ್ ಹಾಕದತಾುರ್ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್ರದ. ನನಗ ್ಒೆಂದ್ದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ೇಜಾರಾಯತ್ದ. 
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ಏಕ್ೆಂದ್ರ,್ ರ್ಾನದ ಮದ್ಲೇ್ ಹ್ೇಳಿದ್ು್. ನಮಾದ್್ೇ ನೇವು ಕ್ೇಳುವುದ್ಧಲಿ. ನಮಾದ್್ಲ್ಲಿ ಕ್ೇಳುತಿುೇರಿ ಎೆಂದ್ದ 
ಹ್ೇಳಿದ್್ು. ತ್ಮಾ ಮೆೇಲ್ ಒಬು ಡಿ.ಸಿ.ಪಿ ಏರ್ಾದ್ರೂ ಹಾಕಿದ್ರ ್ಅದ್ರ್್ುೇ ತಾವು ಸಕಾಾರದ್ ಹತಿುರ ಪರಶ್ು 
ಮಾಡದವುದ್ಧಲಿ. ಇನದು ನಮಗ್ೇನದ ರಕ್ಷಣ್ ಕ್ೂಡದತಿುೇರಿ ಎನದುವುದ್ದ ಒೆಂದ್ದ ಕಡ ್ ನಮಗ್ ಭ್ಯ. 
ಇರಲ್ಲ ಇದ್ದ ತ್ಮಾ ವಿಚಾರ. ತಾವು ಏರ್ಾದ್ರೂ ಮಾಡಿಕ್ೂಳಿು. ರ್ಾನದ ಪರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಶ್ರೇ ಗದರದ 
ರಾಘವ್ೇೆಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಬಾಾೆಂರ್್ ವಿಚಾರ ತ್ಗ್ದ್ಾಗ 3-4 ಬಾರಿಯೆಂದ್ ಮಾನಾ ಮೆಂತಿರಗಳು 
ಅವರದ್್ುೇ ದ್ಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರ್ದ್ದಕೂ್ಟಿೆಂತ್ಹ ಉತ್ುರವನದು ಪರತಿ ಬಾರಿ ಓದ್ಧದ್ಾುರ.್ ಆದ್ರ್, 
ಯಾವುದ್್ೇ ತ್ರವಾದ್ೆಂತ್ಹ ಪರಗತಿ ಇವತಿುನವರಗ್ೂ ಆಗಲಿ. ರ್ಾನದ 7-8 ಅೆಂಶಗಳನದು 
ಕ್ೇಳಿಬಿಡದತ್ುೇರ್್. ಇದ್ಕ್ೆ ಉತ್ುರ ಹ್ೇಳಿದ್ರ ್ಬೇ್ಗರ್ ್ಮದಗಸಿಬಿಡ್ೂೇಣ್. ಕಳ್ದ್ ಬಾರಿ ಉತ್ುರಿಸದವೆಂತ್ಹ 
ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ತಾವು ಹೇ್ಳಿದ್ಧುೇರಿ. ಯಾಯಾಾರದ ವೆಂಚರ್್ ಮಾಡಿದ್ಾುರ ್ ಎನದುವ ಆಧಾರದ್ ಮೆೇಲ್ 
ಅವರದಗಳಿಗ ್ ಶ್ಕ್ಷ ್ ವಿಧಿಸದವ ಸಲದವಾಗ ಸಿಐಡಿ, ಸಿಬಿಐ, ಇ.ಡಿ.,ಯವರಿಗ ್ ಮಾಹಿತಿ ನೇಡಿದ್್ುೇರ್.್ 
ಅದ್ರಿೆಂದ್ ಎಷದಿ ಮತ್ುದ್ ಹಣ್ ಮೇಸ ಮಾಡಿದ್ಾುರಯ್ೇ, ಅವರನದು ಬೆಂಧಿಸದತ್ುೇವ್. ಅವರಿೆಂದ್ 
ಎಷದಿ ಮತ್ುದ್ ಹಣ್ ವಶಪಡಿಸಿಕ್ೂಳುಲಾಗದ್್, ಎಷದಿ ಆಸಿುಯನದು ಜಪಿು ಮಾಡಲಾಗದ್್ ಎೆಂದ್ದ ರ್ಾನದ 
ಮಾನಾ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಕೇ್ಳುತ್ುೇರ್್. ಈ ಪರಕರಣ್ವನದು ಸಿಐಡಿಗ ್ಕ್ೂಟಿ ಮೆೇಲ್ ಎಷದಿ ಆಸಿುಯನದು ಜಪಿು 
ಮಾಡಿದ್ಧುೇರಿ, ಎಷದಿ ಮೆಂದ್ಧಯನದು ಅರಸ್ಿ್ ಮಾಡಿದ್ಧುೇರಿ, ಜಪಿುಯಾಗರದವ ಆಸಿುಗಳರ್ು್ೇರ್ಾದ್ರೂ 
ವಿಲ್ೇವಾರಿ ಮಾಡಿದ್ಧುೇರಾ, ವಸೂಲಾಗರದವ ಆಸಿುಗಳ ಬಗ್ೆ ಬಾಾೆಂಕಿನ ಸದ್ಸಾರದಗಳಿಗ್ ಒೆಂದ್ದ 
ಮೆಸ್ೇಜ್ ಕೂ್ಡಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ 16 ತಿೆಂಗಳ ಹಿೆಂದ್ ್ ರ್ಾನದ ಹ್ೇಳಿದ್ು್. ಕ್ೂರ್್ಯ ಪಕ್ಷ 3 ತಿೆಂಗಳಿಗ್, 6 
ತಿೆಂಗಳಿಗ ್ ಮೆಸೇ್ಜ್ ಕೂ್ಡಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್್ು. ಏಕ್ೆಂದ್ರ್, ಇಲ್ಲಿ ಸದಮಾರದ 2000 ಕೂ್ೇಟಿ 
ರೂಪಾಯಗಳು ನಷಿವಾಗದ್್. ಅವರಿಗ್ ಏರ್ಾದ್ರೂ ಮಾಹಿತಿ ಕ್ೂಡಿ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್್ು. ಅದ್ರ ಬಗ್ೆ 
ನನಗ ್ಮಾಹಿತಿ ಬ್ೇಕದ. 24 ಜನರದ ಅತ್ಾೆಂತ್ ಹ್ಚದಚ ಸಾಲ ಪಡದ್್ವರದ. ಅವರ ಹ್ಸರನದು ಬಾಾೆಂರ್್ನ 
ರ್್ೂೇಟಿಸ್ ಬೂ್ೇರ್್ಾಗ್ ಹಾಕಿ, publish ಮಾಡಿ, ಶ್ರೇ ಗದರದ ರಾಘವ್ೇೆಂದ್ರ ಬಾಾೆಂರ್್ನಲ್ಲಿ 
ಇೆಂತ್ಹವರದ ಮೇಸ ಮಾಡಿದ್ಾುರ್ ಎೆಂದ್ದ ಹಾಕಿ, ಕನಷಾಪಕ್ಷ ಠೇ್ವಣಿದ್ಾರರಿಗ ್ ಈ ದ್ದಡದಿ ಎಲ್ಲಿ 
ಹ್ೂೇಗದ್ ್ ಎೆಂದ್ದ ಗ್ೂತಾುಗಲ್ಲ ಎೆಂದ್ರ್ ಅದ್ನದು ಸಹ ಮಾಡಲ್ಲಲಿ. ಕಳ್ದ್ ಅಧಿವ್ೇಶನದ್ಲ್ಲಿ 
ಸಿಐಡಿ.,ಯವರಿಗ ್ 20 ದ್ಧವಸಗಳ ಹಿೆಂದ್ ್ ಅೆಂದ್ರ,್ ಆಗಸಿ್ 22 ರೆಂದ್ದ timebound  
ನೇಡಿರದವುದ್ಾಗ ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಹ್ೇಳಿದ್ರದ. ಈಗ 4 ತಿೆಂಗಳಾಯತ್ದ. ಸಿಐಡಿ.,ಯವರದ 
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ಜಪಿು ಮಾಡಿರದವ ಆಸಿುಗಳ ವಿವರಗಳು ಏಷದಿ? ಜಪಿು ಮಾಡಿರದವುದ್ನದು ಹರಾಜದ ಹಾಕಲಾಗದ್್ಯೇ, 
ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಬೆಂದ್ೆಂತ್ಹ ದ್ದಡಿನದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಠೇ್ವಣಿದ್ಾರರಿಗ ್ ಕ್ೂಟಿಿದ್ಧುೇರಾ, ಆಡಿರ್್ 
ಪೂಣ್ಾವಾಗದ್ ್ಎೆಂದ್ದ ತಿಳಿಸಿದ್ಧುೇರಿ. ಹಾಗಾದ್ರ್, ಇಲ್ಲಿಯವರ್ಗೂ ಈ ಬಾಾೆಂರ್್ನಲ್ಲಿ ಒಟಾಿರ್ಯಾಗ 
ಎಷದಿ ಹಣ್ ನಷಿವಾಗದ್?್ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖಯ್ ಶ್ಫಾರಸಿಿನ ಮೆೇರಗ್ ್ಬಾಾೆಂರ್್ ಲ್ಕೆಪರಿಶ್್ೇಧ್ಕರ 
ವಿರದದ್ಿ ಆರ್ಬಿಐ ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ೆಂಡಿರದವ ಕರಮಗಳ್ೇನದ? ಇ.ಡಿ.ಯವರಿಗ ್ಮಾಹಿತಿ ಕ್ೂಟಿಿದ್ು್ೇವ್ ಎೆಂದ್ದ 
ಹ್ೇಳಿದ್ಧುೇರಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ೆ ಇ.ಡಿ.ಯವರದ ಏನದ ಕರಮ ತಗ್್ದ್ದಕೂ್ೆಂಡಿದ್ಾುರ್? 24 ಮದಖಾ ಸಾಲಗಾರರಲ್ಲಿ 
892.85 ಕ್ೂೇಟಿ ಸಾಲದ್ ಬಾಬಿುನಲ್ಲಿ ಎಷದಿ ವಸೂಲಾಗದ್್, ಜಪಿು ಎಷದಿ ಮಾಡಲಾಗದ್,್ ಎಷದಿ 
ಮೆಂದ್ಧಯನದು ಅರಸ್ಿ್ ಮಾಡಲಾಗದ್?್ ಶ್ರೇ ಗದರದ ರಾಘವ್ೇೆಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಬಾಾೆಂರ್್ ಅನದು 
ಪದನಶಚ್ೇತ್ನ ಮಾಡದತ್ುೇವ ್ ಎೆಂದ್ದ ಕಳ್ದ್ ಬಾರಿ ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಹ್ೇಳಿದ್ರದ. ಆವತ್ದು ಬೆಂದ್ದ 
ಎಲ್ಲಿಗ್ೂೇ ಹ್ೂೇದ್ರದ. ರ್ಾಳ ್ ಸಭ ್ ಕರದ್್ದ ಮೇಟಿೆಂಗ್ ಮಾಡದತ್ುೇರ್ ್ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್ರದ. ಆ 
ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ ಸಕಾಾರ ಏನದ ಕರಮ ಕೈ್ಗ್ೂೆಂಡಿದ್್? ಇದ್ದ ಆರ.ಬಿ.ಐ.,ಗ್ ಹ್ೂೇಗದ್.್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ 
ಏರ್ಾದ್ರೂ expression of interest ಬೆಂದ್ಧದ್್ಯೇ ಎನದುವುದ್ರ ಬಗ್ೆ ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ 
ಉತ್ುರವನದು ತಿಳಿಸಬ್ೇಕದ. ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಉತ್ುರವನದು ಹ್ೇಳಿದ್ ಮೆೇಲ್ ರ್ಾನದ ಮಾತ್ರ್ಾಡದತ್ುೇರ್.್  

(ಮದೆಂದ್ದ) 
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(1202)27-12-2022(01-10)bsd-bns 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟಿ. ಸೂ್ೇಮಶ್ೇಖರ್ (ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, 

(ಉತ್ುರದ್ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಿದ್್) 
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 ಶ್ರೇ ಗದರದ ರಾಘವ್ೇೆಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಬಾಾೆಂರ್್ ೧೯೯೯ ರಲ್ಲಿ ಸಾೆಪರ್್ಯಾಗದ್್. ೨೦೧೯ರಲ್ಲಿ ಹಣ್ 
ದ್ದರದಪಯೇಗವಾಗದ್ ್ ಎೆಂದ್ದ Reserve Bank of India ನವರದ identification 
ಮಾಡಿದ್ಾುರ.್ Auditor ರವರದ final ಮಾಡಿರದವೆಂತ್ ರೂ.೧,೨೯೪ ಕ್ೂೇಟಿ fraud ಆಗದ್ ್ಎೆಂದ್ದ 
audit report ಕೂ್ಟಿಿದ್ಾುರ್. ಇದ್್ಲಿವನೂು ಸೆಂಬೆಂದ್ಪಟಿ ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್ ಠಾಣಯ್ಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿರದದ್ಿ 
FIR ಆಗದ್.್ ಎರಡರ್್ಯದ್ಾಗ CID ತ್ನಖ್ಗಾಗ ವಗಾಾವಣ್ ಮಾಡಲಾಗದ್ದು, ಅವರೂ ತ್ನಖ್ 
ಮಾಡದತಿುದ್ಾುರ.್ ಜ್ೂತ್ಗ್ ರೂ.೮೧೯ ಕ್ೂೇಟಿಗಳನದು highest ಸಾಲ ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ೆಂಡಿರದವ ಬಗ್ೆ E.D. 
(Enforcement Directorate) ಗೂ ಸಹ ವಹಿಸಿದ್್ುೇವ್. ಸದಮಾರದ ರೂ.೧,೧೯೪ ಕೂ್ೇಟಿ 
ಮತ್ುದ್ಷದಿ E.D. ಮತ್ದು CID ರವರದ property seize ಮಾಡಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ ಅೆಂತಿಮಗ್ೂಳಿಸಿದ್ಾುರ.್ 
ಇದ್ದವರ್ಗೂ ರೂ.೭೧೨.೩೫ ಕ್ೂೇಟಿಗಳನದು ೨೨,೨೪೪ ಜನರಿಗ ್ ಕ್ೂಟಿಿದ್ದು, ನಮಾ ಇಲಾಖಯ್ವರದ 
administrator ಅನದು ಹಾಕಿದ್ಾುರ.್ ಆದ್ರ್ RBI ನವರದ ಹ್ೈಕ್ೂೇರ್್ಾಗ್ ಹ್ೂೇಗ ಒಬುರದ ಶ್ರೇ 
ಅಶ್್ೇಕನ್ ಎೆಂಬದವವರನದು ಹಾಕದವೆಂತ ್ ಆದ್್ೇಶ ಮಾಡಿಸಿದ್ಾುರ.್ ಶ್ರೇ ಅಶ್್ೇಕನ್ ರವರದ 
recovery ಮಾಡದವುದ್ಕ್ೆ interest ತ್ಗ್ದ್ದಕ್ೂಳುುತಿುಲಿ. ಎಲಿವನದು RBI ಮೂಲಕವ್ೇ 
supervise ಮಾಡದತಿುದ್ಾುರ್. ನಮಾ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖಯ್ administrator ಆಗದ್ುರ,್ recovery 
ಬಗ್ೆ ಅವರಿಗ್ idea ಇರದತ್ುದ್್, precautionary measures  ತ್ಗ್ದ್ದಕ್ೂಳುಬಹದದ್ಾಗತ್ದು. 
ನಮಗ್ ಅಧಿಕಾರ ಇಲಿ. ಎಲಿವೂ RBI, High Court, CID, E.D. ಗಳ ಮೂಲಕ ಆಗದತಿುದ್್. 
ಆದ್ರೂ ನಮಾಲ್ಲಿನ ಉನುತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲಿವನೂು E.D. ಗ್ ವಹಿಸದವ ಕ್ಲಸ ಮಾಡಿದ್ಾುರ.್ 
ರೂ.೧೧೯೪ ಕ್ೂೇಟಿಗಳಷದಿ E.D., CID ರವರದ ತ್ಗ್ದ್ದಕ್ೂೆಂಡದ, ಅದ್ನದು auction ಮಾಡದವುದ್ಕ್ೆ 
process ಕೂಡ ಆಗದ್್. ಈ ಬಾಾೆಂರ್್ ಅನದು takeover ಮಾಡಲದ ಐವರದ ಮದೆಂದ್ ್ಬೆಂದ್ಧದ್ದು, 
RBI ನವರದ ಕೇ್ಳಿರದವ ಅೆಂಶಗಳ್ಲಿವನೂು fulfil ಮಾಡಿದ್್ುೇವ್. RBI ನವರಿಗ ್ಈ ಐವರ ಬಗ್ೆಯೂ 
ಕ್ೂಟಿಿದ್ು್ೇವ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬುರನದು accept  ಮಾಡಿದ್ಾಗ, ಈ ರೂ.೧,೨೯೪ 
ಕ್ೂೇಟಿಗಳನದು ತಿೇರಿಸದತ್ುೇವ್ ಎನದುವ ಬಗ್ೆ ಒಪಿಪಗ್ಯಾಗದ್್. RBI ನವರದ scrutiny 
ಮಾಡದತಿುರಬಹದದ್್ೆಂದ್ದ ಕಾಣ್ದತ್ುದ್್. ಏಕ್ೆಂದ್ರ ್ರ್ಾವು follow up ಮಾಡಿಕೂ್ೆಂಡದ, ಜಾಸಿು force 
ಮಾಡಿದ್ರ್ ಆಗದವುದ್ಧಲಿ. ಅವರದ scrutiny ಕ್ಲಸ ಮಾಡಬೇ್ಕದ, ಈಗಾಗಲ್ೇ ಕೂ್ೇಟಾಾೆಂತ್ರ 
ರೂಪಾಯಗಳು loss ಆಗದ್್. ಮತ್ು loss ಆಗದತ್ುದ್್ೆಂದ್ರ್ ಆಗದವುದ್ಧಲಿ. ಅದ್ಕ್ೆ ಕೂಲೆಂಕಷವಾಗ 
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ಎಲಾಿ details ಮಾಡಿಕೂ್ೆಂಡದ, ಐದ್ರಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ಕ್ೆ permission ಕ್ೂಡದತ್ುೇವ್ ಎನದುವುದ್ನದು 
ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ್. Permission ಕ್ೂಟದಿ takeover ಆದ್ರ ್ಏರ್್ೇನದ ಆಗಬೇ್ಕ್ೂೇ, ಎಲಿವೂ ಆಗದತ್ುದ್.್ 
ಈ depositors ಯಾರಾ್ಾರದ ಇರದತಾುರ,್ ಸಾಲ ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ೆಂಡಿರದವವರದ ಇರದತಾುರ್, ಅವರದಗಳು 
ಸದಮಾರದ ರೂ.೩೦೦ ಕ್ೂೇಟಿ bank deposit ಇಟಿಿದ್ದು, ಅದ್್ಲಿವನೂು freeze ಮಾಡಲಾಗದ್.್ 
E.D. ಗ್ ಹ್ೂೇಗರದವುದ್ರಲ್ಲಿ ರೂ.೧,೧೯೪ ಕ್ೂೇಟಿ property ಯನದು seize ಮಾಡಿದ್್ುೇವ್. Audit 
ಮಾಡಿರದವವರನದು disqualify ಮಾಡಿದ್್ುೇವ್. ಅವರ್ಲಿನೂು ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್ರಲ್ಲಿ ದ್ಾಖಲಾಗದ್ಾುರ.್ 
Audit report ಕೂಡ final ಆಗದ್.್ ಈ ವಿಚಾರಗಳನದು ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರಿಗ್ ತಿಳಿಸದತಾು, RBI 
ನವರದ ಕ್ೂಟಿ ತ್ಕ್ಷಣ್ ನೂರಕ್ೆ ನೂರದ ಈ ಸಹಕಾರಿ ಬಾಾೆಂರ್್ನ problem solve ಆಗದತ್ುದ್್ೆಂದ್ದ 
ನಮಾ ಉದ್್ುೇಶವಾಗದ್್. 

 ಶ್ರೇ ಯದ.ಬಿ. ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ರ್ಾನದ ಇನದು ಈ ಪರಶ್ು 
ಕ್ೇಳುವುದ್ಧಲಿ, ಏಕ್ೆಂದ್ರ ್ ಪರತಿಬಾರಿ ಪರಶ್ು ಕ್ೇಳಿದ್ಾಗಲೂ ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಹಾಗೂ ಮಾನಾ 
ಸಭಾರ್ಾಯಕರದ ಬ್ೇಜಾರದ ಮಾಡಿಕೂ್ಳುುತಾುರ್. ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಶ್ರೇ ಅಶ್್ೇಕನ್ ರವರಿಗ ್ಅಷದಿ 
experience ಇಲಿ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್ರದ. Co-operative filed ಮತ್ದು nationalised banks 
field ಗಳು ಬ್ೇರ ್ಬ್ೇರಯ್ಾಗರದತ್ುವ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಠೇ್ವಣಿ ಇಟಿಿರದವ ೯೦% ಜನರದ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷಕ್ೆ 
ಓಟದ ಹಾಕಿದ್ವರಾಗದ್ಾುರ್. ಅವರದ ಕಣ್ದಣ ಮದಚಿಚದ್ರ ್ಕಮಲದ್ ಕಡ ್ಕೈ್ ಎಳಯ್ದತ್ುದ್್. ಅವರ ಶಾಪ 
ಇವರಿಗ ್ಒಳ್ುಯದ್ುಲಿ. ರ್ಾನದ ಸದಮಾರದ ೧೬ ತಿೆಂಗಳುಗಳಿೆಂದ್ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ದು, ಇದ್ನದು CBI ಗ್ ಏಕ ್
ಕ್ೂಡದವುದ್ಧಲಿ? ಶ್ರೇ ಅಶ್್ೇಕನ್ ರವರದ ಬೆಂದ್ ಮೆೇಲ್ ೨೦೨೦ ರಲ್ಲಿ ರೂ.೮ ಕ್ೂೇಟಿಗಳ ಖಚದಾ 
ಮತ್ದು ದ್ಧರ್ಾೆಂಕ ೩೧-೦3-೨೦೨೧ಕ್ೆ ರೂ.೪೮೩ ಕ್ೂೇಟಿಗಳು ಖಚಾಾಗದ್್. ಇದ್ನದು maintenance 
and repair ಗಾಗ ಖಚದಾ ಮಾಡಲಾಗದ್ ್ ಎೆಂದ್ದ audit ನಲ್ಲಿ ತೂ್ೇರಿಸಲಾಗದ್್. ಅವರದ 
ರೂ.೪೮೩ ಕೂ್ೇಟಿಗಳನದು ಹ್ೇಗ ್ ಖಚದಾ ಮಾಡದತಾುರ್? ಅಲ್ಲಿ ಸದಮಾರದ ರೂ.೧೨೦೦ ಕ್ೂೇಟಿ 
ಅವಶಾಕತ್ಯದ್ದು, ಅದ್ನದು ಸಕಾಾರ ಅಥವಾ ಯಾರ ಬಳಿಯಾದ್ರೂ ಷ್್ೇರದ ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ೆಂಡದ 
ಮಾಡಬಹದದ್ದ. ಈ ಬಡವರನದು ಉಳಿಸದವುದ್ಕ್ೆ ಏರ್ಾದ್ರೂ ಮಾಗಾ ಹದಡದಕಬ್ೇಕದ. ಅವರದ 
ಸಹಕಾರಿ ರೆಂಗದ್ಲ್ಲಿ ಅತಿೇ ಹ್ಚದಚ experience ಇರದವವರದ ಮತ್ದು ಬದದ್ಧುವೆಂತ್ರಾಗದ್ಾುರ್. ರ್ಾವು 
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ಎಷದಿ ಬಾರಿ ಹ್ೇಳುವುದ್ದ? ರೂ.೧೨ ಕೂ್ೇಟಿ ಅವಾವಹಾರವನದು CBI ಗ್ ಕ್ೂಡದತಾುರ.್ ಮರ್್ು 
ಸದಮಾರದ ರೂ.೨೮೦ ಕ್ೂೇಟಿಗಳ ವಶ್ಷಾ ಬಾಾೆಂರ್್ ಅವಾವಹಾರವನದು CBI ಗ್ ಕ್ೂಡದವುದ್ಧಲಿ ಎೆಂದ್ದ 
ಹ್ೇಳಿದ್ರದ. ಇವತ್ದು ರೂ.೧೨೯೪ ಕ್ೂೇಟಿ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿ ಕಳ್ದ್ ಬಾರಿ ನೇಡಿರದವ ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ 
ರೂ.೨೦೦೦ ಕೂ್ೇಟಿ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ.್ ಇದ್ದ ಪರತಿ ಬಾರಿ ಹ್ೇಗ ್ಬದ್ಲಾವಣ್ಯಾಗದತ್ುದ್್ ಎೆಂದ್ದ 
ನನಗ ್ಗ್ೂತಾುಗದವುದ್ಧಲಿ. ಒಳ್ುಯದ್ದ, ಕಡಿಮೆ loss ಆಗದ್ುರ ್ನಮಗ್ happy, ಜಾಸಿು loss ಆಗದ್ುರ್ 
ಯೇಚರ್್ ಮಾಡಬೇ್ಕಾಗತ್ದು. ಶ್ರೇ ಅಶ್್ೇಕನ್ ರವರಿಗ್ ರೂ.೪೮೩ ಕ್ೂೇಟಿಗಳನದು ಖಚದಾ ಮಾಡಲದ 
ಹ್ೇಗ ್allow ಮಾಡಿದ್ರದ? ರೂ.೪೮೩ ಕೂ್ೇಟಿಗಳನದು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಜನರಿಗ ್ವಾಪಸದಿ ಕ್ೂಟಿದ್ುರ್ 
ಸಹಾಯವಾಗದತಿುತ್ದು. ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಈ ಅವಾವಹಾರವನದು CBI ಗ್ ಕ್ೂಟಿರ್ ರ್ಾನದ question 
ಕ್ೇಳುವುದ್ನದು ಬಿಟದಿಬಿಡದತ್ುೇರ್್. ಆಮೆೇಲ್ ನನು ಹಣ್ಬರಹ, ಏರ್ಾಗದತ್ುದ್ೂ್ೇ ಆಗಲ್ಲ. 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟಿ. ಸೂ್ೇಮಶ್ೇಖರ್:_ ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, CBI ಗ್ ಕ್ೂಡದವುದ್ಕ್ೆ ನಮಾ 
ಅಭ್ಾೆಂತ್ರ ಏನೂ ಇಲಿ, ಆದ್ರ್ CBI ಗ್ ಕ್ೂಟಿರ್ ಬಹಳ delay ಆಗದತ್ುದ್್. ನಮಾ ಕರ್ಾಾಟಕದ್ 
CID officers ಬಹಳ powerful ಆಗದ್ಾುರ.್  

 ಶ್ರೇ ಯದ.ಬಿ. ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್:- ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಕಾಾರ, ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಿರೂ 
ಶಾಮೇಲಾಗದ್ಾುರ.್ ಇದ್ನದು ರ್ಾನದ ಒಪದಪವುದ್ಧಲಿ. 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟಿ. ಸೂ್ೇಮಶ್ೇಖರ್:_ ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಶಾಮೇಲಾಗದ್ಾುರ್ ಎೆಂದ್ದ 
ಹ್ೇಳುವುದ್ನದು ರ್ಾನೂ ಒಪದಪವುದ್ಧಲಿ.  

 ಶ್ರೇ ಯದ.ಬಿ. ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್:- ಹೌದ್ದ, ಇಲಿದ್ಧದ್ುರ ್CBI  ಗ್ ಕ್ೂಡಿ. 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟಿ. ಸೂ್ೇಮಶ್ೇಖರ್:_ ಅಲ್ಲಿ ಠೇ್ವಣಿ ಇಟಿಿರದವವರದ ಬಡವರಾಗರದವವರಾಗದ್ಾುರ.್  

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ಯದ.ಬಿ. ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್:- ರೂ.೧೨ ಕ್ೂೇಟಿಗಳನದು ಕ್ೂಟಿಿದ್ಾುರ್.  

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಅವರದ ತ್ನಖ್ ಮಾಡಿ ಎೆಂದ್ದ ಕೇ್ಳಲ್ಲ. 
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ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ನಮಾ ಅಭಿಪಾರಯ ನೇವು ಹ್ೇಳಿ, ಸಕಾಾರ ಏನದ ಹ್ೇಳುತ್ುದ್ೂ್ೇ ಹ್ೇಳಲ್ಲ. 

ಶ್ರೇ ಯದ.ಬಿ. ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್:- ರೂ.೧೨ ಕೂ್ೇಟಿಗಳ ಅವಾವಹಾರವನದು ಕ್ೂಟಿಿದ್ದು, ರೂ.೧೨೦೦ 
ಕ್ೂೇಟಿಗಳ ಅವಾವಹಾರವನದು ಕ್ೂಡದವುದ್ಕ್ೆ ಆಗದವುದ್ಧಲಿವ್ೇ?  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಸಿ. ಸ್ೂೇಮಶ್ೇಖರ್:_ ಬಾಗಲಕ್ೂೇಟ್ DCC Bank ನ ರೂ.೧೨ ಕ್ೂೇಟಿಗಳ 
ಅವಾವಹಾರವನದು ಅಲ್ಲಿನ Board ನ ತಿೇಮಾಾನ ಮಾಡಿರದವೆಂತ್ ಕೂ್ಟಿಿದ್್ುೇವ.್ 

ಶ್ರೇ ಯದ.ಬಿ. ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್:- ಈಗ ಎಲಿವೂ ಅವರ ಕೈ್ಯಲ್ಲಿದ್್, ಅದ್ನದು supersede 
ಮಾಡಿದ್ಾುರ.್ ಅಲ್ಲಿರದವವರದ ಬಡವರದ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟಿ. ಸೂ್ೇಮಶ್ೇಖರ್:_ ಬಡವರ ಜ್ೂತ್ ಅಥವಾ ಹಣ್ದ್ಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಆಟ ಆಡದತಿುಲಿ.  

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ಯದ.ಬಿ. ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್:- ೩ ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಜನರದ ಊಟಕಾೆಗ ಆಶರಮವನದು 
ಹದಡದಕಿಕೂ್ೆಂಡದ ಹೂ್ೇಗದತಿುದ್ಾುರ್. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟಿ. ಸೂ್ೇಮಶ್ೇಖರ್:_ ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, RBI direction ಮಾಡದತ್ುದ್್. 
ಆ ರಾಘವ್ೇೆಂದ್ರ Co-operative Bank ಗ್ ರ್ಾವು administrator ಅನದು ಹಾಕಿ, ನಮಾ 
department officials ಅನದು ಇಟದಿ ರ್ಾವು recovery ಮಾಡದತಿುದ್್ುವು. RBI ನವರದ 
ಹ್ೈಕ್ೂೇರ್್ಾಗ್ ಹ್ೂೇಗ direction ಮಾಡಿಸಿಕೂ್ೆಂಡದ, ಬಾಾೆಂರ್್ನಲ್ಲಿ experience ಇರದವವರನದು 
administrator ಆಗ ಹಾಕಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ, ಶ್ರೇ ಅಶ್್ೇಕನ್ ಎನದುವವರನದು ಹಾಕದವೆಂತ್ ಮಾಡಿದ್ಾುರ.್ 
ಇೆಂತ್ಹ ಅಧಿಕಾರಿಯರ್್ುೇ administrator ರರ್ಾುಗ ಹಾಕಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ RBI and High Court  
ಆದ್್ೇಶದ್ ಮೆೇರಗ್ ್ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖಯ್ೆಂದ್ ಅವರನದು administrator ರರ್ಾುಗ ಮಾಡಿದ್್ುೇವ್. 
ನಮಾ ಅಧಿಕಾರಿಯನದು ವಾಪಸದಿ ಕರಸ್ಿಕೂ್ೆಂಡವ್ು. ನಮಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಇದ್ಧುದ್ುರ ್ entire 
department ಅನದು ಇದ್ಕ್ೆ involve ಮಾಡಿಕ್ೂೆಂಡದ recovery ಮಾಡದತಿುದ್್ುವು. ಆದ್ರೂ 
ರೂ.೧೧೯೫ ಕ್ೂೇಟಿ property ಯನದು E.D. ಮತ್ದು CID ಮೂಲಕ seize ಮಾಡಿಸದವುದ್ಕ್ೆ 
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ಏಪಾಾಡದ ಮಾಡಿದ್್ುೇವ್. ಉಳಿದ್ ೨೪ ಜನರದ ರೂ.೮೯೫ ಕೂ್ೇಟಿಗಳನದು ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ೆಂಡಿರದವವರ 
property ಇರಬಹದದ್ದ, ಬ್ೇರ ್ ಬ್ೇರ ್ ಇರಬಹದದ್ದ, ಅವುಗಳನದು auction ಮಾಡಿದ್ಾುರ.್ CID 
ಬಹಳ ಸಮಥಾರಿದ್ದು, procedure ಪರಕಾರ ಮಾಡದತಿುದ್ಾುರ್. ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ಾಗದ್್ ಎೆಂದ್ರ್ ಯಾರದ್್ೂುೇ 
deposit ಅನದು ಯಾರಿಗ್ೂೇ ಸಾಲ ಕ್ೂಟಿಿದ್ಾುರ್. ಕ್ಲವರದ್ದು deposit ಇಲಿದ್ಧದ್ುರೂ ಅವರ 
ಹ್ಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಕ್ೂಟಿಿದ್ಾುರ್. ಈ ರಿೇತಿ ೨೪ ಬ್ೇರ್ಾಮ ಹ್ಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳನದು ಕ್ೂಟಿಿದ್ದು, 
ಇದ್್ಲಿವನೂು ಹದಡದಕಿ, set right ಮಾಡಿಕ್ೂೆಂಡದ ರೂ.೧೨೯೪ ಕೂ್ೇಟಿ ಎೆಂದ್ದ auditor ನವರದ 
ಅೆಂತಿಮಗ್ೂಳಿಸಿದ್ಾುರ.್ ರೂ.೧೧೯೪ ಕೂ್ೇಟಿಗಳನದು seize ಮಾಡಿ, ರೂ.೧೨೯೪ ಕ್ೂೇಟಿ auditor 
ನವರದ final ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದ್್ಲಿವನೂು ED ಮೂಲಕ ಮಾಡಲ್ಲದ್ದು, ED ರವರದ ಬಹಳಷದಿ 
measures ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ೆಂಡಿದ್ಾುರ್. Property ಗಳನದು seize ಮಾಡಿದ್ಾುರ.್ ಇದ್ದ ಬಡವರ ದ್ದಡದಿ, 
ರ್ಾವು ಆಟ ಆಡದತಿುಲಿ. ನಮಾ department ಇತಿಮತಿಯಳಗ್ ಏನದ ಕರಮ ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ಳುಬಹದದ್ದ, 
ನಮಾ department ನ ಅಧಿಕಾರಿವಗಾದ್ವರನದು ಎಷಿರಮಟಿಿಗ ್ involvement 
ಮಾಡಬಹದದ್ೂ್ೇ, ಆ ಕ್ಲಸವನದು ಪಾರಮಾಣಿಕವಾಗ ಮಾಡದತಿುದ್್ುೇವ.್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ yield 
ಆಗದವ ಅಥವಾ support ಮಾಡದವ ಪರಶ್ುಯೇ ಇಲಿ. 

(ಮದೆಂದ್ದ) 

(1203) 27.12.2022/1.20/ಹ್ಚ್ವಿ:ಜಿಆರ 
  
ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೂ್ೇಮಶ್ೇಖರ್(ಮದೆಂದ್ದವರಿದ್ದ್ದು):- 
ಸರ್ಾಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅವರಿಗ್ ಕ್ೂಡದವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲಸವನದು ರ್ಾವು 
ಮಾಡದತ್ುೇವ.್ ಈ ಬಾಾೆಂಕಿನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಾಕ್ಷರದ, ಮಾಜಿ ನದ್್ೇಾಶಕರದಗಳನದು ಒಳಗ್ೂೆಂಡೆಂತ ್ಐದ್ದ 
ಜನರ ಮೆೇಲ್ ವೆಂಚರ್್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ದು ವರದ್ಧಗಳನದು ಸಿ.ಐ.ಡಿ., ಮತ್ದು E.D., ಸೆಂಸ್ೆಗ ್
ನೇಡಲಾಗದ್.್ ರಿಸವ್ಾ ಬಾಾೆಂರ್್ನವರನದು ರ್ಾವು ಫಾಲೂ್ೇ ಅಪ್ ಮಾಡದತಿುದ್್ುೇವ್. ಕ್ೇೆಂದ್ರ ಹಣ್ಕಾಸದ 
ಸಚಿವರಾಗರದವ ಶ್ರೇಮತಿ ನಮಾಲ ಸಿೇತಾರಾಮನ್ ಅವರಿಗ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ೆ ಮಾಹಿತಿಯನದು 
ಕ್ೂಟಿಿದ್ು್ೇವ್. ಯಾರಾದ್ರದ ಐದ್ದ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬುರ ಮೆೇಲ್ ರಿಕವರಿಗ್ ಅನದಮತಿಯನದು ಕ್ೂಟಿರ್ೇ, 
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ಇಡಿೇ ಶ್ರೇ ಗದರದ ರಾಘವ್ೇೆಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಬಾಾೆಂರ್್ನೆಂದ್ ಉದ್ಭವವಾಗರದವ ಸಮಸಾ್ ಸೆಂಪೂಣ್ಾವಾಗ 
ಪರಿಹಾರವಾಗದತ್ುದ್್ ಎನದುವ ಮಾತ್ನದು ಹ್ೇಳುವುದ್ಕ್ೆ ಬಯಸದತಿುದ್್ುೇರ್್. ಈ ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ ಯಾರನೂು 
ರಕ್ಷಣ ್ ಮಾಡದವೆಂತ್ಹ ಪರಶ್ುಯೇ ಉದ್ಭವಿಸದವುದ್ಧಲಿ. ನಮಾ ಸಕಾಾರ ಬಡವರ ಜ್ೂತ್ಗ್ 
ಚಲಾಿಟವಾಡದತಿುಲಿ.  
 
 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸಾದ್(ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ಾಯಕರದ):- ಸರ್ಾಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, 
ಶ್ರೇಮತಿ ನಮಾಲ ಸಿೇತಾರಾಮನ್ ಅವರಿಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಕ್ೂಡದವುದ್ದ ಒೆಂದ್ದ ಕಡ ್ ಇರಲ್ಲ. ಆದ್ರ್, 
ಇವರ ಮೆೇಲ ್ ನಮಗ್ ನೆಂಬಿಕ ್ ಇದ್್. ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಇವರದ್ೇ್ ಸಕಾಾರ ಅಧಿಕಾರದ್ಲ್ಲಿದ್್; ಇವರದ 
ಕರಮವನದು ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ಳುಬ್ೇಕಾಗದ್್.  

ಸರ್ಾಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮಾನಾ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರದ,್ “ರಿಸವ್ಾ ಬಾಾೆಂರ್್ನವರದ 
ರಾಜಾದ್ ಹ್ೈಕ್ೂೇರ್್ಾನ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿಗ್ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳನದು ರ್್ೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ಾುರ”್್ ಎೆಂದ್ದ 
ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ್. ಇದ್ರಥಾ ಈ ವಿಚಾರದ್ ಬಗ್ೆ ರಾಜಾ ಸಕಾಾರ ಯಾವುದ್್ೇ ಕರಮಗಳನದು 
ಕ್ೈಗ್ೂೆಂಡಿಲಿವ್ೆಂದ್ದ ಕ್ೂೇರ್್ಾ ಮೂಲಕ ರಿಸವ್ಾ ಬಾಾೆಂರ್್ನವರದ ಅಲ್ಲಿಗ್ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯನದು 
ರ್್ೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ಾುರಯ್ೇ ಎನದುವುದ್ದ ನನು ಪರಶ್ುಯಾಗದ್್. ಸದಮಾರದ 842 ಕೂ್ೇಟಿ ರೂಪಾಯಗಳ 
ಅವಾವಹಾರಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಿೆಂತ್ ಒಟದಿ 24 ಜನರ ಮೆೇಲ್ ಕರಮ ಜರದಗಸಲದ ಸಿ.ಐ.ಡಿ.,ಯವರಿಗ ್
ವಹಿಸಿಕ್ೂಡಲಾಗದ್್ಯೆಂದ್ದ ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ.್ ಇಲ್ಲಿಯವರಗ್ ್ಅವರದ ಎಷದಿ ಜನರನದು 
ಅರಸ್ಿ್ ಮಾಡಿದ್ಾುರ ್ಎನದುವುದ್ದ ನನು ಪರಶ್ುಯಾಗದ್್. ಸಿ.ಐ.ಡಿ.,ಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗದವುದ್ಧಲಿ ಎನದುವ  
ನೆಂಬಿಕ ್ನಮಗ್ ಬಹಳವಿದ್.್  ಏಕ್ೆಂದ್ರ,್ ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಪದ್್ೇಪದ್ೇ್ “ಬಡವರ ದ್ದಡದಿ… ಬಡವರ 
ದ್ದಡದಿ”್ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಾುರ್.  ಸಿ.ಐ.ಡಿ., ಸರಿಯಾಗ ಕ್ಲಸ ಮಾಡಿದ್ುರ,್ ರಿಸವ್ಾ ಬಾಾೆಂರ್್ನವರದ 
ಕ್ೂೇರ್್ಾಗ್ ಹೂ್ೇಗ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯನದು ರ್್ೇಮಕ ಮಾಡದವೆಂತ್ಹ ಪರಿಸಿೆತಿ ಬರದತಿುರಲ್ಲಲಿ. 
ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಇಲ್ಲಿಯವರ್ಗ ್ಎಷದಿ ಜನರನದು ಅರಸ್ಿ್ ಮಾಡಲಾಗದ್ ್ಎನದುವ ಮಾಹಿತಿಯನದು ಮಾನಾ 
ಸಚಿವರದ ಈ ಸದ್ನಕ್ೆ ನೇಡಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ ಕೇ್ಳಿಕೂ್ಳುುತಿುದ್್ುೇರ್್.  
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 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೂ್ೇಮಶ್ೇಖರ್:- ಸರ್ಾಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಸದಮಾರದ 42 ಜನರನದು 
ಅರಸ್ಿ್ ಮಾಡಲಾಗದ್.್ ಅವರದಗಳ ಮೆೇಲ್ ಕ್ೇಸ್ ದ್ಾಖಲದ ಮಾಡಲಾಗದ್ ್ಮತ್ದು ಜಾಮೇನನ ಮೆೇಲ್ 
ಬಿಡದಗಡ್ ಮಾಡಲಾಗದ್್. ಮದ್ಲ್ಲಗ ್ ರಿಸವ್ಾ ಬಾಾೆಂರ್್ನವರದ,್ “ರ್ಾವೇ್ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯನದು 
ರ್್ೇಮಕ ಮಾಡಿ ತ್ನಖ್ ಮಾಡದತ್ುೇವ”್್ಎನದುವ ಮಾತ್ನದು ಹ್ೇಳಿದ್ುರದ. ಅದ್ಕ್ೆ ರ್ಾವು ಒಪಪದ್್ೇ ಇದ್ು 
ಹಿರ್್ುಲ್ಯಲ್ಲಿ ಅವರದ ರಾಜಾ ಹ್ೈಕ್ೂೇರ್್ಾಗ್ ಹ್ೂೇಗ, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯನದು ರ್್ೇಮಕ ಮಾಡದವ 
ಬಗ್ೆ ನದ್್ೇಾಶನವನದು ತಗ್್ದ್ದಕೂ್ೆಂಡದ ಬೆಂದ್ಧದ್ಾುರ.್ ರಿಸವ್ಾ ಬಾಾೆಂರ್್ನವರದ ಇಬುರ ಹ್ಸರನದು 
ಪರಪ್ೂೇಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ುರದ. ಆ ಇಬುರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶ್್ೇಕನ್ ಎನದುವವರನದು 
ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯರ್ಾುಗ ರ್್ೇಮಕ ಮಾಡಿ ಕೂ್ೇರ್್ಾ ನದ್್ೇಾಶನವನದು ನೇಡಿತ್ದು. ರ್ಾವು ನಮಾ 
ಅಡಿಷನಲ್ ರಿಜಿಸಾರರ್ ಅವರನದು ಹಾಕಿದ್್ುವು.  
 
 ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಕೂ್ೇರ್್ಾನ ನದ್ೇ್ಾಶನದ್ ಮೆೇರಗ್ ್ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯನದು ರ್್ೇಮಕ 
ಮಾಡಲಾಗದ್್ಯೇ?  
 
 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟಿ.ಸ್ೂೇಮಶ್ೇಖರ್:- ಸರ್ಾಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಕ್ೂೇರ್್ಾ ನದ್್ೇಾಶನದ್ 
ಮೆೇರಗ್ ್ ಅವರನದು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯರ್ಾುಗ ರ್್ೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗದ್.್ ಈಗಲೂ ರಿಸವ್ಾ 
ಬಾಾೆಂರ್್ನವರೇ್ ಅದ್ನದು scrutiny ಮಾಡದತಿುದ್ಾುರ.್ ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶ್್ೇಕನ್ ಎನದುವವರಿಗ ್
ಹಣ್ವನದು ರಿಕವರಿ ಮಾಡದವ ಬಗ್ೆ ಒತ್ುಡವನದು ಹ್ೇರದತಿುದ್್ುೇವ್. ಇದ್ರ ಬದ್ಲ್ಲಗ್ ನಮಾವರೇ್ 
ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗದ್ುರ್, ಅವರಿಗ್ ಯಾವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಬೇ್ಕದ, ರ್್ೂೇಟಿೇಸ್ ಯಾವ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂ್ಡಬೇ್ಕದ; ಆಸಿುಯನದು ಯಾವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಮದಟದಿಗ್ೂೇಲದ ಹಾಕಿಕ್ೂಳುಬ್ೇಕದ ಮತ್ದು 
ಯಾವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಾಜದ ಮಾಡಬೇ್ಕದ ಎನದುವ ಮಾಹಿತಿ ಇರದತಿುತ್ದು. ಅಷ್ೂ್ಿೆಂದ್ದ 
ಮದತ್ದವಜಿಾಯೆಂದ್ ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶ್್ೇಕನ್ರವರದ ಕಾಯಾನವಾಹಿಸದತಿುಲಿ. ರಿಸವ್ಾ ಬಾಾೆಂರ್್ನವರ 
ಜ್ೂತ್ಗ್ ರ್ಾಲದೆ ಮೇಟಿೆಂಗ್ಗಳನದು ಮಾಡಿದ್್ುೇವ.್ ಆ ರ್ಾಲದೆ ಮೇಟಿೆಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ,್ “ತಾವು 
ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯರ್ಾುಗ ರ್್ೇಮಕ ಮಾಡಿರದವ ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶ್್ೇಕನ್ ಎನದುವವರದ ಪಾರಮಾಣಿಕವಾಗ 
ರಿಕವರಿ ಮಾಡದತಿುಲಿ. ಅವರದ ಪಾರಮಾಣಿಕವಾಗ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಲದ ಪಾರರೆಂಭ್ ಮಾಡಿದ್ುರ ್ ನಮಾ 
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ಇಲಾಖ ್ತ್ಮಗ್ ಯಾವ ರಿೇತಿಯ ಸಹಾಯ-ಸಹಕಾರ ನೇಡದವುದ್ಕೂೆ ಸಿದ್ಿವಿದ್್”್ಎನದುವ ಮಾತ್ನದು 
ಹ್ೇಳಿದ್್ುೇವ್. ಸಿ.ಐ.ಡಿ., ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜ್ೂತ್ಗೂ ರ್ಾವು ಸಭ್ಯನದು ನಡಸ್ದತಿುದ್ು್ೇವ್. ಅವರದ ಕೂಡ 
E.D., ಯವರ ಜ್ೂತ್ಗ್ ಸೇ್ರಿ 1,194 ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪಾಯಗಳಷದಿ ಬಲ್ಬ್ಾಳುವ ಆಸಿುಯನದು 
ಮದಟದಿಗೂ್ೇಲದ ಹಾಕಿಕೂ್ೆಂಡಿದ್ಾುರ್. ಆ ಆಸಿುಗಳನದು ಹರಾಜದ ಮಾಡಿದ್ರ್, 1,294 ಕ್ೂೇಟಿ 
ರೂಪಾಯಗಳಷದಿ ಸಾಲವನದು ಸೆಂಪೂಣ್ಾವಾಗ ತಿೇರಿಸದವುದ್ಕ್ೆ ಸಾಧ್ಾವಾಗದತ್ುದ್,್ 
ತ್ಪಿಪಸಿಕೂ್ಳುುವುದ್ಕ್ೆ ಸಾಧ್ಾವಾಗದವುದ್ಧಲಿವ್ೆಂದ್ದ ರ್ಾನದ ನೂರಕ್ೆ ನೂರರಷದಿ ಭ್ರವಸಯ್ನದು 
ಕ್ೂಡದತಿುದ್್ುೇರ್್. ಐದ್ದ ಜನ ಹೂಡಿಕ್ದ್ಾರರದ ಈ ಬಾಾೆಂರ್್ ಅನದು take over  ಮಾಡಿಕ್ೂಳುುವುದ್ಕ್ೆ 
ಮದೆಂದ್ ್ ಬೆಂದ್ಧದ್ಾುರ.್ ರಿಸವ್ಾ ಬಾಾೆಂರ್್ನವರದ ಶ್ರೇ ಗದರದ ರಾಘವೇ್ೆಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಬಾಾೆಂರ್್ಗ್ 
ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನದು ಕ್ೇಳಿದ್ುರದ, ರ್ಾವು ಸೆಂಪೂಣ್ಾವಾದ್ ಮಾಹಿತಿಯನದು ಕ್ೂಟಿಿದ್್ುೇವ್. 
“ಸಾವಿರಾರದ ಜನ ಠೇ್ವಣಿದ್ಾರರಿಗ್ ತ್ೂೆಂದ್ರಯ್ಾಗದ್್ ರ್್ೂೇವಾಗದ್ ್ ಆದ್ಷದಿ ಬ್ೇಗ ರಿಕವರಿ 
ಮಾಡಿಕ್ೂಡಿ”್ಎೆಂದ್ದ ನಮಾ ಇಲಾಖ ್ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಿಸವ್ಾ ಬಾಾೆಂರ್್ನ ಜ್ೂತ್ಗ್ ನಡಸ್ಿರದವ ಪರತಿ 
ಸಭ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪದ್್ೇಪದ್ೇ್ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಾುರ್. ಅವರದ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿಕ್ೂಟಿರ ್ಒಳ್ುಯದ್ಾಗದತ್ುದ್್, ಇಲಿದ್ಧದ್ುರ ್
ಮದಟದಿಗೂ್ೇಲದ ಹಾಕಿಕೂ್ೆಂಡಿರದವ 1194 ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪಾಯಗಳಷದಿ ಬ್ಲಬ್ಾಳುವ ಆಸಿುಯನದು 
ಹರಾಜದ ಮಾಡಿದ್ರ್, ಸಾಲವನದು ಸೆಂಪೂಣ್ಾವಾಗ ತಿೇರಿಸದವುದ್ಕ್ೆ ಸಾಧ್ಾವಾಗದತ್ುದ್್. 
ಸಿ.ಬಿ.ಐ.,ನವರಿಗ್ ಸದ್ರಿ ಪರಕರಣ್ವನದು ವಹಿಸಿಕ್ೂಟಿರ್ ಬ್ೇಗ ಮದಗಸಿಕೂ್ಡಿ ಎೆಂದ್ದ ಅವರ ಮೆೇಲ ್
ರ್ಾವು ಒತ್ುಡವನದು ತ್ರದವುದ್ಕ್ೆ ಸಾಧ್ಾವಾಗದವುದ್ಧಲಿ. ಪರಕರಣ್ದ್ ತ್ನಖ್ ಪೂಣ್ಾಗೂ್ಳುುವುದ್ದ 
ತ್ಡವಾಗದತ್ುದ್್ ಎನದುವ ಒೆಂದ್ೇ್ ಉದ್್ುೇಶದ್ ಹಿರ್್ುಲ್ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಐ.ಡಿ., ಮತ್ದು E.D., ಅವರಿಗ್ ಸದ್ರಿ 
ಪರಕರಣ್ವನದು ವಹಿಸಿಕ್ೂಟದಿ process ಮಾಡದವೆಂತ್ಹ ಪರಯತ್ುವನದು ರ್ಾವು ಮಾಡದತಿುದ್್ುೇವ್.  
 ಶ್ರೇ ಪರಕಾಶ್ ಕ.್ರಾಥೂ್ೇರ್್(ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ಮದಖಾ ಸಚ್ೇತ್ಕರದ):- ಸರ್ಾಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಸಿ.ಐ.ಡಿ.,ಯವರದ ಬಹಳ ಚ್ರ್ಾುಗ ತ್ನಖ್ ಮಾಡದತಿುದ್ಾುರ ್
ಎನದುವ ಮಾತ್ನದು ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ.್ ರಾಜಾದ್ ಉಚಛ ರ್ಾಾಯಾಲಯದ್ ನದ್್ೇಾಶನದ್ ಮೆೇರಗ್ ್ಶ್ರೇ ಆರ್. 
ಅಶ್್ೇಕನ್ ಎನದುವವರನದು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯರ್ಾುಗ ರ್್ೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ಾುರೆ್ಂದ್ದ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಾುರ್. 
ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಬೆಂದ್ ಮೆೇಲ್ ಸದಮಾರದ 483 ಕೂ್ೇಟಿ ರೂಪಾಯಗಳನದು ಖಚದಾ ಮಾಡಿದ್ಾುರ.್  
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 ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- “ಖಚದಾ ಮಾಡಿದ್ಾುರ”್್ಎೆಂದ್ರ್, ಅದ್ದ ಬ್ೇರ ್ಅಥಾವನದು ಕೂ್ಡದತ್ುದ್್.  
 
 ಶ್ರೇ ಪರಕಾಶ್ ಕ್.ರಾಥೂ್ೇರ್್:- ಸರ್ಾಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮಾನಾ ಸಚಿವರ್ೇ ಆ 
ಮಾಹಿತಿಯನದು ನೇಡಿದ್ಾುರ್.  
 
 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೂ್ೇಮಶ್ೇಖರ್:- ಸರ್ಾಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ರ್ಾನದ ಆ ರಿೇತಿ ಹ್ೇಳಿಲಿ. 
 
 ಶ್ರೇ ಪರಕಾಶ್ ಕ್.ರಾಥ್ೂೇರ್್:- ಸರ್ಾಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮಾನಾ ಸಚಿವರಲಿ, ಮಾನಾ 
ಯದ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ರವರದ ಮಾತ್ರ್ಾಡದವಾಗ ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ.್ ಅವರದ ಆರ್.ಬಿ.ಐ., 
ಕಡಯ್ವರಾಗರಬಹದದ್ದ ಅಥವಾ ಯಾರ್ೇ ಆಗರಬಹದದ್ದ, ಕ್ೇವಲ ಮೂರದ ತಿೆಂಗಳಲ್ಲಿ 483 ಕ್ೂೇಟಿ 
ರೂಪಾಯಗಳನದು maintenance ಗಾಗ ವ್ಚಚ ಮಾಡಿದ್ಾುರ್ೆಂದ್ರ್, ಅಲ್ಲಿ ಏರ್್ೂೇ ಆಗದ್ ್ಎನದುವುದ್ದ 
ಸಾಬಿೇತಾಗದತಿುದ್.್ ಮಾನಾ ಯದ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ರವರದ ಹ್ೇಳಿರದವುದ್ದ ಸತ್ಾದ್ ವಿಚಾರವಾಗದ್ುರ,್ ಆ 
ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯ ಮೆೇಲ್ ತ್ನಖ್ಯನದು ನಡಸ್ಬ್ೇಕಾಗದತ್ುದ್್. ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗರದವ ಶ್ರೇ 
ಆರ್.ಅಶ್್ೇಕನ್ ಎನದುವವರದ ರಿಕವರಿ ಮಾಡದವ ಪರಕಿರಯಯನದು ವಿಳೆಂಬ ಮಾಡದತಿುದ್ಾುರ್ೆಂದ್ದ 
ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಾುರ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆರ್.ಬಿ.ಐ., ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ದು ಕಾಣ್ದ್ ಕ್ೈ 
ಶಾಮೇಲಾಗದ್್ಯೆಂದ್ದ ಇದ್ರಿೆಂದ್ ತಿಳಿದ್ದಬರದತಿುದ್್. ಆರ್.ಬಿ.ಐ., ಕ್ೇೆಂದ್ರ ಸಕಾಾರದ್ ವಾಾಪಿುಗ್ 
ಬರಬಹದದ್ದ ಆದ್ರ,್ they are not above suspicion. ಅವರ ಮೆೇಲ್ ಕರಮ 
ಜರದಗಸಬ್ೇಕಾಗದ್್. ಆರ್.ಬಿ.ಐ., ನವರದ ರ್್ೇಮಸಿರದವೆಂತ್ಹ ಆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯ ಮೆೇಲ ್
ಇಷ್್ೂಿೆಂದ್ದ ದ್ೂ್ಡಿ ಪರಮಾಣ್ದ್ ಹಣ್ ವ್ಚಚ ಮಾಡಿರದವೆಂತ್ಹ ಆರೂ್ೇಪವಿದ್್. ಇದ್ರ ಬಗ್ೆ ಸಕಾಾರ 
ತ್ನಖ್ಯನದು ನಡಸ್ಬ್ೇಕಾಗದ್್ ಮತ್ದು ಕ್ೇೆಂದ್ರ ಸಕಾಾರದ್ ಹಣ್ಕಾಸದ ಸಚಿವರಿಗ್ ಈ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ 
ರ್್ೇಮಕವಾದ್ ಮೆೇಲ್ ಇಷ್ೂ್ಿೆಂದ್ದ ಹಣ್ವನದು ವ್ಚಚ ಮಾಡಿದ್ಾುರೆ್ಂದ್ದ ಮಾಹಿತಿಯನದು ನೇಡಬ್ೇಕಾಗದ್ ್
ಮತ್ದು ಅವರ ಮೆೇಲ್ ಕರಮವನದು ಜರದಗಸಬ್ೇಕಾಗದ್್.  
 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೂ್ೇಮಶ್ೇಖರ್:- ಸರ್ಾಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಆರ್.ಬಿ.ಐ., ನವರಿಗ್ ಇದ್ರ 
ಬಗ್ೆ ಸೆಂಪೂಣ್ಾವಾದ್ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್್. ರಿಸವ್ಾ ಬಾಾೆಂರ್್ನವರದ ಪರತಿ ತಿೆಂಗಳು ಇದ್ನದು ರಿವೂಾ 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                         27-12-2022                                                       111                               

ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ನ್ಯಾಯಯಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಯ ಪತ್ರಿಕಯ ಪಿಕಟಣೆಗಯಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದು 

   

ಮಾಡದತಿುದ್ಾುರ.್ ರಿಸವ್ಾ ಬಾಾೆಂರ್್ನವರೇ್ ರ್್ೇರವಾಗ involve  ಆಗರದವುದ್ರಿೆಂದ್ ಅವರಲ್ಲಿ ರ್ಾವು 
ಮನವಿಯನದು ಮಾಡಬಹದದ್ದ ಅಷ್್ಿ. ಈ ಬಾಾೆಂರ್್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಚಿಚನ ಸಾಲವನದು ಪಡದ್್ದಕೂ್ೆಂಡದ 
ವಿದ್್ೇಶದ್ಲ್ಲಿ ತ್ಲ ್ ಮರ್ಸಿಕ್ೂೆಂಡಿರದವ ಜಸಿೆಂತ್ ರಡ್ಿಿ ಮತ್ದು ರೆಂಜಿತ್ ರಡ್ಿಿರವರ ವಿರದದ್ಿ ರರ್್್ 
ಕಾನಾರ್ ರ್್ೂೇಟಿೇಸ್ ಅನದು ಹ್ೂರಡಿಸದವೆಂತ ್ ಸಿ.ಐ.ಡಿ.,ಯವರದ ಸಿ.ಬಿ.ಐ.,ಗ್ ಕ್ೂೇರಿರದತಾುರ್. 
ರ್್ೂೇಟಿೇಸ್ ಅನದು ಇಶ್ಾ ಮಾಡಲಾಗದ್.್ ಸಿ.ಐ.ಡಿ.,ಯವರದ ಏರ್್ೇನದ ಮಾಡಬಹದದ್ದ ಅದ್್ಲಿವನೂು 
ಮಾಡದತಿುದ್ಾುರ.್ ಈ ಬಾಾೆಂರ್್ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾೆಂತ್ರ ಜನ ಬಡವರದ ಮತ್ದು ಮಧ್ಾಮ ವಗಾದ್ವರದ ಠೇ್ವಣಿ 
ಇಟಿಿದ್ಾುರ ್ಎನದುವುದ್ನದು ಅಥಾ ಮಾಡಿಕ್ೂೆಂಡಿರದವ ಸಿ.ಐ.ಡಿ.,ಯ ಎಸ್.ಪಿ., ಯವರದ ಕಳಕಳಿಯೆಂದ್ 
ಬಹಳ ವೇ್ಗವಾಗ ತ್ನಖಯ್ನದು ನಡಸ್ದತಿುದ್ಾುರ.್ ಇಷ್್ಿೇ ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ತ್ನಖ್ಯನದು ಮದಗಸಿ ಎೆಂದ್ದ 
ಹ್ೇಳುವುದ್ಕ್ೆ ಸಾಧ್ಾವಾಗದವುದ್ಧಲಿ. ಮಾನಾ ಯದ.ಬಿ.ವೆ್ಂಕಟ್ೇಶ್ರವರದ ಮೂರದ ತಿೆಂಗಳಲ್ಲಿ ಸದಮಾರದ 
483 ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪಾಯಗಳನದು ಖಚದಾ ಮಾಡಿದ್ಾುರ್ೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಾುರ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ೆ ನನಗ್ 
ಮಾಹಿತಿ ಇಲಿ. ಅಷದಿ ದ್ೂ್ಡಿ ಮತ್ುವನದು ವ್ಚಚ ಮಾಡದವೆಂತ್ಹ ಅಧಿಕಾರ 
ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗರದವ ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶ್್ೇಕನ್ ಎನದುವವರಿಗಲಿ. ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗರದವವರದ 
ಒೆಂದ್ದ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಗಳನದು ಖಚದಾ ಮಾಡಬೇ್ಕಾದ್ರೂ ರಿಸವ್ಾ ಬಾಾೆಂರ್್ನವರದ 
ಅನದಮತಿಯನದು ನೇಡಬ್ೇಕಾಗದ್್. ಈ ರಿೇತಿ ಇರದವಾಗ ಅವರದ 483 ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪಾಯಗಳನದು 
ಖಚದಾ ಮಾಡಿರದವ ಮಾಹಿತಿ ನನಗಲಿ, ಅದ್ನದು ತಿಳಿದ್ದಕ್ೂೆಂಡದ ಹ್ೇಳುತ್ುೇರ್್.  
 
 ಶ್ರೇ ಪರಕಾಶ್ ಕ.್ರಾಥ್ೂೇರ್್:- ಸರ್ಾಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮಾನಾ 
ಯದ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ರವರದ ಕ್ೂಟಿಿರದವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪರಕಾರ repair and maintenance 
ಸಲದವಾಗ 483 ಕೂ್ೇಟಿ ರೂಪಾಯಗಳನದು ಖಚದಾ ಮಾಡಿರದವ ದ್ಾಖಲಯ್ನದು ಬಾಾೆಂರ್್ನೆಂದ್ 
ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ಳಾುಗದ್.್ ಆ ದ್ಾಖಲ್ಯನದು ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮಾನಾ ಸಚಿವರಿಗ್ ಕಳುಹಿಸಿಕೂ್ಡದತಿುದ್್ುೇರ್್. 
ಅದ್ರ ಬಗ್ೆ ತ್ನಖ್ ನಡಸ್ಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ ಕೇ್ಳಿಕೂ್ಳುುತಿುದ್ು್ೇರ್್.  

(ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಿ ದ್ಾಖಲ್ಯನದು ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಮೂಲಕ ಮಾನಾ ಸಚಿವರಿಗ್ 
ಕಳುಹಿಸಿಕೂ್ಡಲಾಯತ್ದ) 
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 ಶ್ರೇ ಯದ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್:- ಸರ್ಾಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಕಳ್ದ್ 4 ಅಧಿವ್ೇಶನಗಳಿೆಂದ್ ಈ 
ವಿಚಾರ ಚಚ್ಾಗ್ ಬರದತಿುದ್.್ ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಕಳ್ದ್ ಬಾರಿಯ ಅಧಿವ್ೇಶನದ್ಲ್ಲಿ ಏನದ ಉತ್ುರವನದು 
ಹ್ೇಳಿದ್ುರದ, ಅದ್್ೇ ಉತ್ುರವನದು ಈ ಬಾರಿಯೂ ನೇಡಿದ್ಾುರ್ಯೇ ಹೂ್ರತ್ದ ಹ್ೂಸ ವಿಷಯವನದು 
ಹ್ೇಳುತಿುಲಿ. ಮದೆಂದ್ಧನ ಜನವರಿ 10ರ್್ೇ ತಾರಿೇಖಿಗ ್ಈ ಬಾಾೆಂರ್್ ಮದಚಿಚ ಮೂರದ ವಷಾಗಳಾಗದತ್ುದ್್. 
ಮಕೆಳ ವಿದ್ಾಾಭಾಾಸಕಾೆಗ ಠೇ್ವಣಿ ಇಟಿವರ ಠೇ್ವಣಿ ವಾಪಸದಿ ಸಿಗಲ್ಲಲಿ. ವೃದ್ಾಿವಸ್ೆಗ ್
ಬ್ೇಕಾಗದತ್ುದ್್ೆಂದ್ದ ಠೇ್ವಣಿ ಇಟಿವರದ ಇವತ್ದು ಊಟಕೂೆ ಗತಿ ಇಲಿದ್ೇ್ ಬಸವನಗದಡಿಯಲ್ಲಿರದವ 
ವಿದ್ಾಾಪಿೇಠ, ಶ್ರೇ ರಾಘವೇ್ೆಂದ್ರ ಸಾಿಮ ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸಾದ್ಕಾೆಗ ಹದಡದಕಿಕ್ೂೆಂಡದ ಹ್ೂೇಗದತಿುದ್ಾುರ್. 
ಮಕೆಳು ದ್ಾಸ್ೂೇಹಕ್ೆ ಹ್ೂೇಗದವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರದ ಹ್ೂೇಗ ಊಟ ಮಾಡಿಕೂ್ೆಂಡದ ಬರದತಿುದ್ಾುರ.್ 
ಔಷಧಿ ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ಳುುವುದ್ಕೂೆ ಅವರ ಬಳಿ ಹಣ್ವಿಲಿದ್ೆಂತಾಗದ್್.  
 
 ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಈಗ ಸಕಾಾರ ಏನದ ಮಾಡಬೇ್ಕೆ್ಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿ.  
 
 ಶ್ರೇ ಯದ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್:_ ಸರ್ಾಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಈ ಪರಕರಣ್ವನದು ಸಿ.ಬಿ.ಐ.,ಗ್ 
ವಹಿಸಿಕ್ೂಡಬೇ್ಕ್ನದುವುದ್ದ ನನು ಒತಾುಯವಾಗದ್್. ಸದಮಾರದ 12 ಕ್ೂೇಟಿ ಅವಾವಹಾರವನದು 
ಸಿ.ಬಿ.ಐ.,ಗ್ ವಹಿಸಿಕ್ೂಟಿಿರದವಾಗ, 1200 ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪಾಯಗಳ ಅವಾವಹಾರವನದು ಏತ್ಕ್ೂೆೇಸೆರ 
ಇವರದ ಸಿ.ಬಿ.ಐ.,ಗ್ ವಹಿಸಿಕ್ೂಡದತಿುಲಿ ಎನದುವುದ್ದ ನನು ಪರಶ್ುಯಾಗದ್್. ಈ ಪರಕರಣ್ವನದು ಸಿ.ಬಿ.ಐ.,ಗ್ 
ವಹಿಸಿಕ್ೂಡಬೇ್ಕ್ನದುವುದ್ದ ನಮಾ ಒತಾುಯವಾಗದ್.್  
 
 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟಿ.ಸ್ೂೇಮಶ್ೇಖರ್:- ಸರ್ಾಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ನಮಾ ಸಿ.ಐ.ಡಿ., ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 
ಈ ಪರಕರಣ್ದ್ ಬಗ್ೆ ತ್ನಖ ್ನಡಸ್ದವುದ್ಕ್ೆ ಸಮಥಾರಿದ್ಾುರ.್ ಅವರದ ತ್ನಖ್ ನಡಸ್ದತಿುದ್ಾುರ್. ಸಿ.ಬಿ.ಐ.,ಗ್ 
ಸದ್ರಿ ಪರಕರಣ್ವನದು ವಹಿಸಿಕೂ್ಟಿರ್ೇ ತ್ನಖ್ ಪೂಣ್ಾಗ್ೂಳುುವುದ್ದ ಇನೂು ತ್ಡವಾಗದತ್ುದ್್ ಎನದುವ 
ಹಿರ್್ುಲ್ಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಕ್ೆ ವಹಿಸಿಕ್ೂಟಿಿಲಿ. ಇದ್ರ ಜ್ೂತ್ಗ್ ಇ.ಡಿ.ಯವರದ ಸಹ ಕಾಯಾನವಾಹಿಸದತಿುದ್ಾುರ.್ 
ಇ.ಡಿ.ಯವರದ ಸದಮಾರದ 1194 ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪಾಯಗಳಷದಿ ಆಸಿುಯನದು ಮದಟದಿಗೂ್ೇಲದ 
ಹಾಕಿಕ್ೂೆಂಡಿದ್ಾುರ್.  
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 ಸಭಾಪತಿಯವರದ:_ ಬ್ೇಗಬ್ೇಗರ್್ ತ್ನಖ್ಯನದು ಪೂಣ್ಾಗ್ೂಳಿಸಿ.  
 
 ಶ್ರೇ ಪರಕಾಶ್ ಕ್.ರಾಥ್ೂೇರ್್:- ಸರ್ಾಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೆೇಲ ್
ಸಕಾಾರ ಕರಮವನದು ತ್ಗ್ದ್ದಕ್ೂಳುಬೇ್ಕಾಗದ್್. ಇಲಿದ್ಧದ್ುರ ್ ರ್ಾವು ಸದ್ನದ್ ಬಾವಿಗಳಿದ್ದ ಧ್ರಣಿ 
ನಡಸ್ಬ್ೇಕಾಗದತ್ುದ್.್  
 

(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮಾನಾ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ಾಯಕರದ ಮತ್ದು ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೆೇಶ್ ಅವರನದು 
ಹ್ೂರತ್ದಪಡಿಸಿ, ಕಾೆಂಗ್ರಸ್ ಪಕ್ಷದ್ ಎಲಿ ಸದ್ಸಾರದಗಳು ಸದ್ನದ್ ಬಾವಿಗಳಿದ್ದ ಧ್ರಣಿಯಲ್ಲಿ 

ನರತ್ರಾದ್ರದ) 
 
 ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಈಗ ಗಮನ ಸಳ್್ಯದವ ಸೂಚರ್್. ಮದ್ಲ್ಲಗ ್ ಶ್ರೇ 
ಡಿ.ಎಸ್.ಅರದಣ್ರವರದ ಪರಸಾುಪಿಸಲ್ಲರದವ ವಿಷಯವನದು ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ಳ್ೂುೇಣ್. 
  

( ಗ್ೂೆಂದ್ಲ ) 
 
 ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೆೇಶ್:- ಸರ್ಾಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಈ ಬಾಾೆಂರ್್ನಲ್ಲಿ ಠೇ್ವಣಿಯಾಗ 
ಇಟಿಿರದವ ಸಾವಾಜನಕರ ಹಣ್ ಪ್ೂೇಲಾಗದ್್.  
 
 ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೆೇಶ್ರವರೇ್, ತಾವು ತ್ಮಾ ಬೇ್ಡಿಕ್ಯನದು 
ಸಕಾಾರದ್ ಮದೆಂದ್ಧಟಿಿದ್ಧುೇರಿ. ಸಕಾಾರ ಅದ್ನದು ಒಪಿಪಕ್ೂೆಂಡಿಲಿ. ಸಕಾಾರ ತ್ನುದ್್ೇ ಆಗರದವ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ನಖ್ ಮಾಡದತ್ುದ್್.  
 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಸರ್ಾಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಚಚ್ಾಯಲಿ, ಬಹಳಷದಿ 
ಚಚ್ಾಯಾಗದ್್. ದ್ಯವಿಟದಿ ಸಕಾಾರ ಈ ಪರಕರಣ್ವನದು ಸಿ.ಬಿ.ಐ., ತ್ನಖ್ಗ ್ ವಹಿಸಿಕ್ೂಡದವುದ್ದ 
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ಒಳ್ುಯದ್ದ ಎನದುವ ಮಾತ್ನದು ಹ್ೇಳುವುದ್ಕ್ೆ ಬಯಸದತಿುದ್್ುೇರ್್. ಸಿ.ಓ.ಡಿ.,ಯವರದ ಏನೂ 
ಮಾಡದವುದ್ಧಲಿ. ಹೂ್ೇಗ ಸಲ್ೂಾರ್್ ಹೂ್ಡಯ್ದತಾುರ್ ಅಷ್್ಿ.  

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 
 ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೆೇಶ್:- ಸರ್ಾಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಕ್ೇೆಂದ್ರದ್ಲ್ಲಿರದವ ಬಿ.ಜ್.ಪಿ., ಸಕಾಾರದ್ 
ಮತ್ದು ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿರದವ ಬಿ.ಜ್.ಪಿ., ರ್ಾಯಕರ ಒತ್ುಡವಿರದವಾಗ, ಸಾವಾಜನಕರ ಹಣ್ಕ್ೆ ಯಾರದ 
ಜವಾಬಾುರರದ?  

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 
                    (ಮದೆಂದ್ದವರಿದ್ಧದ್)್ 

 (1204)  27.12.2022  1.3೦ ಪಿಕ್:ಜಿಆರ್ 

 ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಒಬುರದ ಮಾತ್ರ್ಾಡಿ.  ಈ ರಿೇತಿ ಎಲಿರೂ ಮಾತ್ರ್ಾಡದವುದ್ಕ್ೆ 
ಹ್ೂೇಗಬೇ್ಡಿ. 

      (ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

 ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೆೇಶ್ (ರ್ಾಮನದ್್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದ್ಧದ್ವರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, 
31.3.2001ರೆಂತ ್ ಸಾಲ ಕ್ೂಟಿಿರದವೆಂಥದ್ದು ರೂ. ೧೪೦೮.೦೫ ಕ್ೂೇಟಿಗಳ ಪೈ್ಕಿ ರೂ.೧೨೧೦.೨೫ 
ಕ್ೂೇಟಿ ನಕಲ್ಲ ಸಾಲ ಖಾತ್ಗಳು.  ಇನದು ಉಳಿದ್ ಸದಮಾರದ ರೂ. 197.೭೮ ಕ್ೂೇಟಿಗಳ ವಾವಹಾರ 
ಕೆಂಡದಬೆಂದ್ಧರದತ್ುದ್್, ವಾವಹಾರ ಆಗದ್.್  ಅದ್ನದು ಜಿನದಾಯನ್ ಎೆಂದ್ದ ಒಪಿಪಕ್ೂೆಂಡಿದ್ಾುರ್.  ಇದ್ದ 
ಎಷದಿ ಪಸಾ್ೆಂಟ್ೇಜ್ ಆಯತ್ದ?  ಸದಮಾರದ ೮೫% ನಕಲ್ಲಯಾಗದ್್.  ಇದ್ನದು ಸಿಬಿಐಗ ್
ಕ್ೂಡದವೆಂಥದ್ದು ಸೂಕುವಾಗದ್್.  ಈ ಪರಕರಣ್ಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಿೆಂತ ್ ಇಬುರದ ಹ್ೂರದ್್ೇಶಕ್ೆ ಓಡಿ 
ಹ್ೂೇಗದ್ಾುರ್.  ಅವರನದು ಎತಿುಹಾಕಿಕ್ೂೆಂಡದ ಬರಬ್ೇಕದ.  ಆಗ ನೇವು ಸಿ.ಓ.ಡಿಗ್ ಕ್ೂಡದ್ೇ್ ಸಿಬಿಐಗ್ 
ಕ್ೂಡಬೇ್ಕಾಗದತ್ುದ್್.  ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಇದ್ರಲ್ಿೇರ್ಾದ್ರೂ ಕಾೆಂಗ್ರಸ್ ಪಕ್ಷದ್ವರದ ಇದ್ಧುದ್ುರ್ 
ಇಲ್ಲಿಯ ತ್ನಕ ರದಬಿುಬಿಡದತಿುದ್ುರದ.  ರದಬಿು-ರದಬಿು ಚಟಿು ಮಾಡಿಬಿಡದತಿುದ್ುರದ.  ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಪರದ್್ೇಶದ್ 
ಬಿಜ್ಪಿ ಎೆಂಪಿ ಒಬುರದ  ಇರದವುದ್ರ ಹಿರ್್ುಲ್ಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವರ ಮೆೇಲ್ ಸಾಕಷದಿ ಒತ್ುಡ ಇದ್್.  ಆ 
ಒತ್ುಡದ್ಧೆಂದ್ ಇವರದ ನಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಸ ಮಾಡಿಕ್ೂೆಂಡದ ಹೂ್ೇಗದತಿುದ್ಾುರ.್   
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     (ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟಿ. ಸೂ್ೇಮಶ್ೇಖರ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಇದ್ದ ಬ್ೇಸ್ಲಸ್್ ಅಲ್ಲಗೇ್ಷನ್ 
ಆಗದ್.್   

     (ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

 ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೆೇಶ:- ಹಾಗಾದ್ರ,್ ನನುನೂು ಸೇ್ರಿದ್ೆಂತ ್ ಎನ್ಕ್ಿೈರಿ ಮಾಡಿಸಿ.  ಇದ್ನದು 
ಸಿ.ಬಿ.ಐ.ಗ್ ವಗಾಾವಣ್ ಮಾಡಿ.   

     (ಗ್ೂೆಂದ್ಲ)  

(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಅರ್್ೇಕ ಜನ ಸದ್ಸಾರದ ತ್ಮಾ ಸೆಳದ್ಲ್ಿೇ ಎದ್ದುನೆಂತ್ದ ಮತ್ದು ಬಾವಿಯಳಗ್ 
ಧ್ರಣಿ ನರತ್ರಾಗದ್ು ಕ್ಲವು ಸದ್ಸಾರದ ಒೆಂದ್ೇ್ ಸಲ ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಿುದ್ದುದ್ರಿೆಂದ್ ಅವರದ 
ಮಾತ್ರ್ಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದ್ೂ ಕಡತ್ಕ್ೆ ಹ್ೂೇಗಬಾರದ್ೆ್ಂದ್ದ ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರದ ಸೂಚಿಸಿದ್ರದ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ನೇವು ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಿುರದವುದ್ದ ಯಾವುದ್ೂ ಕಡತ್ಕ್ೆ ಹೂ್ೇಗದವುದ್ಧಲಿ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೂ್ೇಮಶ್ೇಖರ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಇದ್ದ ಡಪ್ಾಸಿರ್್ ಇಟಿಿರದವವರ 
ಸಮಸ್ಾಯಾಗದ್್.  ಸದಮಾರ್್ ಬ್ೇಸ್ಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಗೇ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇ್ಡಿ.  ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾೆಂಗ್ರಸ್, ಬಿಜ್ಪಿ 
ಅಥವಾ ಜ್ಡಿಎಸ್ ಎೆಂದ್ೇ್ನೂ ಇಲಿ.   

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೆೇಶ:- ಇಲ್ಲಿೆಂದ್ ಇಬುರದ ಹೂ್ರದ್ೇ್ಶಕ್ೆ ಓಡಿ ಹ್ೂೇಗದ್ಾುರ್.  ಅವರನದು 
ಕರದ್್ದಕ್ೂೆಂಡದ ಬರದವ ಕ್ಲಸವನದು ಸಿಬಿಐ ಮಾಡದತ್ುದ್್ಯೇ ಹೂ್ರತ್ದ; ಸಿ.ಓ.ಡಿ.ಯವರದ 
ಮಾಡದವುದ್ಕಾೆಗದವುದ್ಧಲಿ.  ಸದಮಾರದ ರೂ. ೧೨೦೮ ಕೂ್ೇಟಿಗಳ ಅವಾವಹಾರವಾಗದ್.್   

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟಿ.ಸ್ೂೇಮಶ್ೇಖರ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಸಾವಿರಾರದ ಜನ ಡಪ್ಾಸಿರ್್ 
ಇಟಿಿದ್ಾುರ.್  ಡಪ್ಾಸಿರ್್ ಇಟಿಿರದವುದ್ನದು ವಾಪಸದಿ ಕ್ೂಡಿಸಬ್ೇಕದ ಎನದುವ ದ್ೃಷಿಿಯೆಂದ್ ಸಕಾಾರ 
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ಒೆಂದ್ದ ತಿೇಮಾಾನ ತ್ಗ್ದ್ದಕ್ೂೆಂಡಿದ್್.  ಇದ್ನದು ಸಿ.ಬಿ.ಐ.ಗ್ ಕ್ೂಡಬಾರದ್ದ ಎನದುವುದ್ದ ನಮಾ 
ಉದ್್ುೇಶವಲಿ.  ಹಾಗಾಗ ನೇವು ರಾಜಕಾರಣ್ ಮಾಡಬೇ್ಡಿ.   

ಡಾ|| ತ್ೇಜಸಿಿನ ಗೌಡ:- ನಮಾ ರಾಜಾ ಸೆಂಸ್ೆಗಳಿಗ್ಯೇ ಇೆಂತ್ಹ ಪರಕರಣ್ಗಳನದು 
ನಭಾಯಸದವ ಸಾಮಥಾಾ ಇದ್್.  ನಮಾ ಹಕೆನದು ಏಕ್ ಬಿಟದಿ ಕೂ್ಡಬೇ್ಕದ?   

ಶ್ರೇ ಯದ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್:- ರ್ಾವು ಈ ಪರಕರಣ್ಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಿೆಂತ್ ೧೬ ತಿೆಂಗಳಿನೆಂದ್ 
ಕ್ೇಳುತಿುದ್್ುೇವ್.  ಠೇ್ವಣಿದ್ಾರರ ಹಿತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಲಸ ಮಾಡಿದ್ಧುೇರಿ? 

ಶ್ರೇಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ಟಿಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ರ್ಾನದ ಬಿಜ್ಪಿಯವಳಾಗ ಈ ಸಹಕಾರ 
ಬಾಾೆಂಕಿಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಿೆಂತ್ ಮದ್ಲ ಬಾರಿಗ ್  ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಬಾರಿಗ ್ ಪರಶ್ು ಕ್ೇಳಿದ್್ು.  ಆ ನೆಂತ್ರ 
ಮಾನಾ ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ನವರದ ಪರಸಾುಪ ಮಾಡಿದ್ರದ.  ಈ ವಿಷಯ ಮದ್ಲದ ಪರಶ್್ುೇತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ ಬೆಂತ್ದ; 
ಗಮನಸ್ಳ್ಯದವ ಸೂಚರ್್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ದು ಇವತ್ದು ನಯಮ ೩೩೦ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಚ್ಾಗ ್
ಬೆಂದ್ಧದ್.್  ಮದೆಂದ್ ್ಯಾವ ನಯಮದ್ ಅಡಿ ಬರದತ್ುದ್ಯ್ೇ ಗೂ್ತಿುಲಿ.  ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ 
ಬಿಜ್ಪಿಯವರ ಪಾಲದ ಇದ್್, ಕಾೆಂಗ್ರಸ್ನವರದ್ಧುಲಿ  ಎನದುವ ಮಾತ್ದಗಳನದು ಹ್ೇಳಿದ್ರದ.  ಅದ್ನದು 
ರ್ಾನದ ಒಪದಪವುದ್ಧಲಿ.  ಈ ರಿೇತಿ ರಾಜಕಿೇಯ ಮಾಡದವುದ್ದ ತ್ಪದಪ.  ಆ ಬಡವರಿಗ್ ರ್ಾಾಯ 
ಒದ್ಗಸದವೆಂಥದ್ದು ನಮಾ ಉದ್್ುೇಶವಾಗದ್.್  ಯಾರದ ಬಾಾೆಂರ್್ನಲ್ಲಿ ಡಪ್ಾಸಿರ್್ ಇಟಿಿದ್ಾುರ್ೂೇ ಆ 
ಕದರಿತ್ದ ಮಾನಾ ಮೆಂತಿರಗಳು ಉತ್ುರ ಕೂ್ಟಿಿದ್ಾುರ್.  ಪರತಿ ಸಲ ರ್ಾವು, ಈ ಪರಕರಣ್ಕ್ೆ ಇವತ್ದು 
ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹದದ್ದ, ರ್ಾಳ ್ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹದದ್ದ ಎೆಂದ್ದ ಕಾಯದತಾು ಕದಳಿತಿುದ್್ುೇವ್.  ಹಾಗಾಗ, 
ಮಾನಾ ಮೆಂತಿರಗಳು ಏನದ ಇವತ್ದು ಉತ್ುರ ಕೂ್ಟಿಿದ್ಾುರೂ್ೇ ಅದ್ರಿೆಂದ್ ನನಗ್ ಸಮಾಧಾನವಾಗದ್.್  
ಈ ಪರಕರಣ್ ಕ್ೂರ್್ಯ ಹೆಂತ್ಕ್ೆ ಬರದತಿುದ್್.  ಇೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ನದು ಸಿ.ಬಿ.ಐ.ಗ್ ಕೂ್ಟದಿ 
ಇನೂು ೨-೩ ವಷಾ ವಿಳೆಂಬವಾಗದವೆಂಥದ್ದು ಸರಿಯಲಿ.  ಮಾನಾ ಮೆಂತಿರಗಳು ಈ ಪರಕರಣ್ವನದು 
ಸೂಕು ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಮದಕಾುಯಗ್ೂಳಿಸಲದ ಎಷದಿ ಸಮಯ ಬ್ೇಕಾಗದತ್ುದ್್ ಎನದುವುದ್ನದು ಹ್ೇಳಬೇ್ಕದ.  
ನದ್ಧಾಷಿ ಸಮಯವನದು ಹ್ೇಳಿದ್ರ ್ ಠೇ್ವಣಿದ್ಾರರಿಗೂ ರ್ಾಾಯ ಒದ್ಗಸಿ ಕ್ೂಟಿಹಾಗ್ ಆಗದತ್ುದ್.್  
ಅದ್ದಬಿಟದಿ, ಮತು್ ಹೂ್ಸ ಏಜ್ನಿಗ್ ಈ ಪರಕರಣ್ವನದು ವಹಿಸಿ ಮತ್ು ೨-೩ ವಷಾ 
ವಿಳೆಂಬವಾಗದವೆಂಥದ್ದು ಸರಿಕಾಣ್ದವುದ್ಧಲಿ.  ಈ ಪರಕರಣ್ದ್ ವಿಚಾರ ಕ್ೂರ್್ಯ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿದ್್ ಎೆಂದ್ದ 
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ಮೆಂತಿರಗಳು ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ.್  ಅದ್ನದು ಬ್ೇಗ ಮದಗಸಿ ಕೂ್ಡಬೇ್ಕದ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳುವುದ್ಕ್ೆ ಇಷಿಪಡದತ್ುೇರ್.್ 
ಇದ್ರಲ್ಲಿ, ಬಿ.ಜ್.ಪಿಯವರದ, ಕಾೆಂಗ್ರಸ್ನವರದ, ಡಬುಲ್ ಇೆಂಜಿನ್ ಸಕಾಾರ ಎೆಂಬದದ್ಾಗ ಹ್ೇಳಿ ಕಥ ್
ಕಟದಿವುದ್ದ ಬ್ೇಡ. 

ಶ್ರೇ ಕ.್ಪರತಾಪ್ ಸಿೆಂಹ ರ್ಾಯರ್್(ವಿಧಾನಸಭ್ಯೆಂದ್  ಚದರ್ಾಯತ್ರಾದ್ವರದ):- ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್,  ಈ ವಿಷಯಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಿೆಂತ ್ ಏನದ ಚಚ್ಾ ಆಗಬೇ್ಕ್ೂೇ ಅದ್ರ ದ್ಾರಿ 
ತ್ಪಿಪದ್್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗ್ ರ್ಾಾಯ ಸಿಗಬ್ೇಕೂ್ೇ ಅೆಂಥವರಿಗ ್ ತ್ಡವಾಗಬಾರದ್ದ ಎನದುವ 
ಭಾವರ್್ಯನದು ರ್ಾವು ಮದ್ಲದ ನಮಾ ಮನಸಿಿನಲ್ಲಿ ತ್ೆಂದ್ದಕ್ೂಳುಬೇ್ಕದ.  ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, 
ಬಾವಿಯಳಗ್ ನೆಂತ್ದ ಸದ್ಸಾರದ ಮಾತ್ರ್ಾಡಿದ್ರ್ ಹ್ೇಗ?್  ದ್ಯವಿಟದಿ ನಯಮಗಳನದು ಪಾಲ್ಲಸಿ, 
ನೆಂತ್ರ ಮಾತ್ರ್ಾಡಬ್ೇಕದ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಬಾವಿಯಳಗದ್ದು ಮಾತ್ರ್ಾಡದವ ಸದ್ಸಾರ ಮಾತ್ದಗಳು ಯಾವುದ್ೂ 
ಕಡತ್ಕ್ೆ ಹ್ೂೇಗದವುದ್ಧಲಿ. 

    (ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್. ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಬಾವಿಯಳಗ್ ನೆಂತ್ದ ಮಾತ್ರ್ಾಡದವುದ್ದ ಒೆಂದ್ದ ರಿೇತಿಯ 
ಪರತಿಭ್ಟರ್್ಯಾಗದ್್. 

    (ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಆದ್ರ್  ಬಾವಿಯಳಗ್ ನೆಂತ್ದ ಮಾತ್ರ್ಾಡದವುದ್ದ ಯಾವುದ್ೂ ಕಡತ್ಕ್ೆ 
ಹ್ೂೇಗದವುದ್ಧಲಿ.   

 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮಾನಾ ರ್ಾಯರ್್ರವರದ ಕ್ಟಿ ಕ್ೇಸ್ಗ್ 
ಒಳ್ುಯ ವಕಿೇಲರಾಗದ್ಾುರ್. 

     (ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 
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 ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ವಿರ್ಾ ಕಾರಣ್ ಇಲ್ಲಿ 
ರಾಜಕಾರಣ್ ಮಾಡದತಿುದ್ಾುರ.್  ಠೇ್ವಣಿದ್ಾರರಿಗ ್ರ್ಾಾಯ ಒದ್ಗಸದವ ಜವಾಬಾುರಿ ಸಕಾಾರಕ್ೆ ಮತ್ದು 
ಪರತಿ ಪಕ್ಷಕ್ೆ ಇದ್್.  ದ್ಯವಿಟದಿ ಧ್ರಣಿ ನರತ್ರಾಗರದವವರದ ತ್ಮಾ ಸಾೆನಗಳಿಗ್ ಹಿೆಂದ್ಧರದಗಬೇ್ಕದ.  
ಈಗ್ೇನದ ಸಿ.ಓ.ಡಿ.ಗ್ ವಹಿಸಲಾಗದ್್ಯೇ ಆ ಮೂಲಕ ರ್ಾಾಯ ಒದ್ಗಸದವ ಕ್ಲಸವನದು ಸಕಾಾರ 
ಮಾಡದತ್ುದ್್.   

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್. ಹರಿಪರಸಾದ್:- ನಮಾ ಸಕಾಾರಕ್ೆ ಬಹಳ ಒಳ್ುಯ ಉದ್್ುೇಶ ಇದ್.್  ಬಡವರ 
ಪರವಾಗದ್್ುೇವ್ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳುವ ನಮಾಗ್ ಈ ಪರಕರಣ್ವನದು ಸಿ.ಬಿ.ಐ.ಗ್ ವಹಿಸಿ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ು್ೇವ್.   

     (ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

 ಶ್ರೇ ಕ್.ಪರತಾಪ್ಸಿೆಂಹ ರ್ಾಯರ್್:- ಮಾನಾ ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ರವರದ ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಾು, 
ಠೇ್ವಣಿದ್ಾರರದ ಕಣ್ದಣ ಮದಚಿಚಕೂ್ೆಂಡದ ಬಿಜ್ಪಿಗ ್ಓಟದ ಹಾಕದವವರದ ಎೆಂಬ ಮಾತ್ನದು ಹ್ೇಳಿದ್ರದ.  
ಹಾಗರದವಾಗ ನಮಗೂ ಈ ಕದರಿತ್ದ ಸಾಕಷದಿ ಕಳಕಳಿ ಇದ್್ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಬೇ್ಕಾಗದತ್ುದ್್.  ಒೆಂದ್ದ 
ವ್ೇಳ್ ಪರತಿಪಕ್ಷದ್ವರ ಹಠದ್ ಕಾರಣ್ಕ್ೆ ಬ್ೇರ ್ಏಜ್ನಿಗ್ ಕ್ೂಟದಿ, ಆ ಕಾರಣ್ದ್ಧೆಂದ್ ರ್ಾಾಯ ಸಿಗದವುದ್ದ 
೨ ವಷಾ ವಿಳೆಂಬವಾದ್ರ ್ಪದನಃ ಠೇ್ವಣಿದ್ಾರರದ ಬ್ೇರ ್ಬ್ೇರ ್ಛತ್ರಗಳಿಗ ್ಊಟಕ್ೆೆಂದ್ದ ಹೂ್ೇಗಬ್ೇಕೇ್?  
ಮದೆಂದ್ ್ಚದರ್ಾವಣ್ ಬರದತಿುರದವುದ್ರಿೆಂದ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಾದ್ದ ರಾಜಕಿೇಯ ದ್ದರದದ್್ುೇಶ ಇದ್್ ಎೆಂದ್ದ 
ಹ್ೇಳಬ್ೇಕಾಗದತ್ುದ್್. 

 ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ ಅಹಾದ್ (ವಿಧಾನಸಭ್ಯೆಂದ್ ಚದರ್ಾಯತ್ರಾದ್ವರದ):- ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಈ ಕದರಿತ್ದ ಸಾಕಷದಿ ಚಚ್ಾಗಳಾಗವ್.  ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷ್ೇತ್ರದ್ಲ್ಲಿ 
ಹಲವಾರದ ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಕ್ಲಸ ಮಾಡಿಕ್ೂೆಂಡದ ಬರದತಿುದ್ಾುರ್, ಅವರಿಗ್ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ ಹೂ್ಸದ್ಲಿ.  
ಸಹಕಾರ ಬಾಾೆಂರ್್ ಎೆಂದ್ರ್, ಪರತಿ 6 ತಿೆಂಗಳಿಗ್ೂಮೆಾ ನಮಾ ಇಲಾಖಯ್ ವತಿಯೆಂದ್ ಆಡಿರ್್ 
ಆಗದತ್ುದ್್. ಅದ್್ೇರಿೇತಿ ಆರ್ಬಿಐನವರದ ಸಹ ಆಡಿರ್್ ಮಾಡದತಾುರ.್  ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ಲವು ಪಾಾರಾ 
ಮೇಟಸ್ಾ ಇರದತ್ುದ್್.  ಅೆಂದ್ರ್ ಸಿ.ಆರ್.ಆರ್. ರೇ್ಷೂಾ ಎಷಿಿರಬೇ್ಕದ, ಡಪ್ಾಸಿರ್್ ಎಷದಿ ಇರಬೇ್ಕದ, 
ಎಷದಿ ಸಾಲ ಕೂ್ಡಬೇ್ಕದ ಎೆಂಬದದ್ನದು ನಗದ್ಧ ಮಾಡಿರದತಾುರ್.  ಒೆಂದ್ದವ್ೇಳ ್  ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏರದಪ್ೇರದ 
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ಆಗದ್ುರ ್ ತ್ಕ್ಷಣ್ ಅದ್ನದು ರಿಪ್ೂೇರ್್ಾ ಮಾಡದತಾುರ್.  ನಮಾ ಸಿ.ಆರ್.ಆರ.ರೇ್ಷೂಾ (Cash 
reserve ratio) ಕಡಿಮೆಯಾಗದ್್, ಇನದು ಮದೆಂದ್ ್ನೇವು ಲ್ೂೇನ್ ಕ್ೂಡದವುದ್ಕ್ೆ ಬರದವುದ್ಧಲಿ, 
ನೇವು ಇಷದಿ ಮಾತ್ರ ಲ್ೂೇನ್ ಕ್ೂಡದವುದ್ಕಾೆಗದತ್ುದ್್ ಎನದುವ ಮಾಗಾಸೂಚಿಯನದು ಇಲಾಖಯ್ವರದ 
ಕ್ೂಡದತಾುರ.್  ಈ ರಿೇತಿ ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳನದು ಕೂ್ಟಿರೂ ಮತು್ ಸಾಲ ಕ್ೂಡದವುದ್ರ ಉದ್್ುೇಶವ್ೇನದ?  
ಇೆಂತ್ಹ ಅೆಂಶಗಳನದು ಗಮನಸಿ ಆರ್ಬಿಐನವರದ ಮದ್ಲದ ರ್್ೂೇಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸದತಾುರ್.  ಮತು್ 
ಕ್ೂೇಆಪರೇ್ಟಿವ್ ಬಾಾೆಂರ್್ ಫ್ಡರೇ್ಷನ್ ಏನದ್,್ ಅಲ್ಲಿೆಂದ್ ಕೂಡ ರ್್ೂೇಟಿಸ್ ಕ್ೂಡದತಾುರ.್   

         (ಮದೆಂದ್ದ . . .) 

(೧೨೦೫) ೨೭-೧೨-೨೦೨೨ ೧.೪೦ ಡಿಎಸ್-ಎೆಂಡಿ 

ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ ಅಹಾದ್(ಮದೆಂದ್ದ):- 

ತ್ಪದಪ ಮಾಡಿದ್ಧುೇರಿ, ಇದ್ನದು  ಮಾಡಬಾರದ್ದ,  ಇದ್ನದು ಮಾಡದವುದ್ಕ್ೆ ಬರದವುದ್ಧಲಿ ಎನದುವ 
ಮಾಗಾಸೂಚಿ ಕೂಡ ಬರದತ್ುದ್್.  ಇಷ್್ಿಲಾಿ ಬೆಂದ್ ಮೆೇಲೂ ಇದ್್ಲಾಿ ನಡಯ್ದತಿುದ್ುರ,್ ಇದ್ದ 
intentionally ಮಾಡಿರತ್ಕೆೆಂಥದ್ದು.   ಅದ್ರ ಜ್ೂತ್ಗ್ ಯಾರಿಗ ್ಎಷದಿ ಲ್ೂೇನ್ ಕ್ೂಟಿಿದ್ಾುರ್, ಅದ್ದ 
ಕರದ್್ದಕ್ೂೆಂಡದ ಹೂ್ೇಗ ಮರ್್ಯಲ್ಲಿ ಚಿೇಲದ್ಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ  ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸದವ ಹಣ್ವಲಿ.  It is 100 
percent white money, 100 percent right transaction. ಒೆಂದ್ದ ಖಾತ್ಯೆಂದ್ 
ಮತ್ೂುೆಂದ್ದ ಖಾತ್ಗ್ ಹ್ೂೇಗಬ್ೇಕಾಗರದವೆಂತ್ಹದ್ದು.  ಈ ಬಾಾೆಂರ್್ನೆಂದ್ ಮತ್ೂುೆಂದ್ದ ಬಾಾೆಂರ್್ಗ್ 
ಹ್ೂೇಗದತ್ುದ್್. It is easily traceable. ಆದ್ರ್ traceable ಇಲಿದ್ಧರದವೆಂಥದ್್ುೇನದ ಇಲಿ.  ಈ 
ಖಾತ್ಯೆಂದ್ ಯಾವ ಖಾತ್ಗ ್ ಹ್ೂೇಗದ್,್ ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಡಪ್ಾಸಿರ್್ ಬೆಂದ್ಧದ್್, ಈಗ ಏನದ 
ಮಾಡದತಾುರೆ್ಂದ್ರ್, ಹ್ಚಿಚನ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಡಪ್ಾಸಿರ್್ ಮಾಡಿದ್ರ್ ರಾಷಿರೇಕೃತ್ ಬಾಾೆಂರ್್ಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ೇಕಡ 
೬.೫, ಶ್ೇಕಡ ೭  ರಷದಿ ಇದ್ುರ,್ ಸಹಕಾರ ಸೆಂಘದ್ವರದ ಏನದ ಮಾಡದತಾುರೆ್ಂದ್ರ,್ ರ್ಾವು ಶ್ೇಕಡ ೮ 
ರಷದಿ ಕೂ್ಡದತ್ುೇವ್ ಎೆಂದ್ಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಜನರದ ಹ್ಚಿಚನ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಡಪ್ಾಸಿರ್್ ಮಾಡದತಾುರ್.  ಡಪ್ಾಸಿರ್್ 
ಮಾಡಿರದವೆಂತ್ಹ ಹಣ್ ಬಾಾೆಂರ್್ನವರದ ಕೂಡ ಸದ್ದದ್ು್ೇಶದ್ಧೆಂದ್ ಲೂ್ೇನ್ ಕೂ್ಟಿಿರಬಹದದ್ದ.  ಕೂ್ರ್್ಗ ್
ಅದ್ದ NPA (Non-Performing Asset) ಆಗದತ್ುದ್್.  ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನದ collateral security 
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ಕ್ೂಟಿಿದ್ಾುರ್.  Collateral security ಮಾಡಿದ್ುರ ್ ಆ ಹಣ್ ವಾಪಸ್ ಬರದತ್ುದ್್ಯೇ, ಇದ್ನದು 
ಯೇಚರ್್ ಮಾಡಿ ಬಾಾೆಂರ್್ನವರದ ಕೂ್ಡದವೆಂಥದ್ದು.  ಆದ್ರ್ ಈ ರಾಘವೇ್ೆಂದ್ರ ಬಾಾೆಂರ್್ನಲ್ಲಿ  
ಸಕಾಾರದ್  ಸಚಿವರದ ಎಲಾಿ ವರದ್ಧಯನದು ಆರ್.ಬಿ.ಐ. ನೆಂದ್ ನದ್್ೇಾಶಕರನದು, ಸಿ.ಇ.ಓ. 
ಅಧ್ಾಕ್ಷರರ್ಾುದ್ರೂ ರ್್ೇಮಕ ಮಾಡಲ್ಲ, Chairman ಆದ್ರೂ ರ್್ೇಮಕ ಮಾಡಲ್ಲ. You can get 
all the information. ಅವರ್ೇನದ ಭ್ದ್ರತ್ಯನದು ಕ್ೂಟಿಿದ್ಾುರ್. Collateral security ಏನದ್,್ 
ಅದ್ರ್್ುೇರ್ಾದ್ರೂ ಮಾರಿದ್ರ ್ಆ ಹಣ್ ವಾಪಸ್ ಬರಬಹದದ್್ೇ?  ಇವಲ್ಾಿ ತಿಳುವಳಿಕ್ ಕೂ್ಡದವುದ್ಕ್ೆ 
ಅವಕಾಶವಿದ್.್  ಯಾಯಾಾರದ ಲ್ೂೇನ್ ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ೆಂಡದ ಹ್ೂೇಗದ್ಾುರ್ಯೇ  ಅವರದ ವಿದ್್ೇಶಕ್ೆ 
ಹ್ೂೇಗಬಿಟಿಿದ್ುರ ್  ಸಿಐಡಿ ಯೆಂದ್ ಅವರನದು ಕರಸ್ಿಕೂ್ಳುುವುದ್ಕ್ೆ ಆಗದವುದ್ಧಲಿ.  ಅದ್ರ್್ುೇ ಮಾನಾ 
ಯದ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ರವರದ, ಮಾನಾ ಪಿ.ಆರ.ರಮೆೇಶ್ರವರದ ಹ್ೇಳುತಿುರದವೆಂಥದ್ದು.  ಲೂ್ೇನ್ 
ಪಡದ್್ಧರದವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲವು ಫಲಾನದಭ್ವಿಗಳು ವಿದ್ೇ್ಶಕ್ೆ ಹ್ೂೇಗಬಿಟಿಿದ್ಾುರ,್ ಅವರನದು ಕರದ್್ದಕ್ೂೆಂಡದ 
ಬರದವುದ್ಕ್ೆ ಅವಕಾಶವಿಲಿ, ಹಾಗಾಗ ಅದ್ನದು ಸಿಬಿಐ ಗ್ ಕ್ೂಟಿರ್, possibly ಸಿಬಿಐ ಅದ್ನದು ED 
(Enforcement Directorate) ಗ್ convert ಮಾಡಿದ್ರದ ಮಾಡಬಹದದ್ದ.  Money 
laundering ಬೆಂದ್ರೂ ಬರಬಹದದ್ದ.  ಈ ರಿೇತಿಯಲಾಿ situation create ಆಗಬಹದದ್ದ.  
ಹಾಗಾಗ ನಮಾ ಮನವಿ ಏರ್್ೆಂದ್ರ್, ಮಾನಾ ಸಚಿವರ ಬಗ್ೆ ಯಾವುದ್್ೇ ರಿೇತಿಯ ಅಪಾದ್ರ್್ 
ಮಾಡದತಿುಲಿ. ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ, ಸಕಾಾರ, ಇಲಾಖಯ್ವರದ ಬಹಳ ಚ್ರ್ಾುಗ ನಭಾಯಸದತಿುದ್ಾುರ್.  
ಮಾನಾ ಸಚಿವರಿಗ್ ನಜವಾಗಯೂ ರ್ಾವು appreciate ಮಾಡದತ್ುೇವ್.  ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಇಡಿೇ 
ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಿಸಹಾಯ ಗದೆಂಪದಗಳಿಗ್  ಕ್ೂೇಟಾಾೆಂತ್ರ ರೂಪಾಯಗಳನದು ಕ್ೂಟಿಿದ್ುರದ.  
ಅದ್ರಿೆಂದ್ ಶ್ೇಕಡ ೯೯ ರಷದಿ receipt ಆಗದತಿುದ್್.  ಅದ್ರಿೆಂದ್ you got a good name also. 
ಸಿಬಿಐ ಗ್ ಕ್ೂಡದತ್ುೇವ್ೆಂದ್ದ ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಹ್ೇಳಲ್ಲ.  ಸಕಾಾರದ್ಧೆಂದ್ ಸಾಕಷದಿ ಇೆಂಥದ್ಾುದ್ರ,್ 
ಕರ್ಾಾಟಕದ್ಲ್ಲಿ ಬಹಳಷದಿ institution ಗಳಿವ್.  ಅವರಿಗ್ಲಾಿ ಭ್ಯ-ಭ್ಕಿು ಬರದತ್ುದ್.್  ನಮಾ 
ಸಚಿವರದ ಬಹಳ strict ಆಗದ್ಾುರ,್ ಇೆಂಥದ್್ುಲಾಿ tolerate  ಮಾಡದವುದ್ಧಲಿ. He will go to 
any extent ಎೆಂದ್ದ ಸೆಂದ್್ೇಶವನದು ಕ್ೂಡಿ.  ಅದ್ಕಾೆಗ ರ್ಾನದ ಸಿಐಡಿ ತ್ನಖ್ ಬಿಟದಿ ಸಿಬಿಐ 
ತ್ನಖ್ಗ ್ವಹಿಸಿ ಎೆಂದ್ದ  ಮನವಿ ಮಾಡದತಿುದ್್ುೇರ್.್   
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 ಶ್ರೇ ಕ.್ಎ.ತಿಪಪ್ೇಸಾಿಮ(ರ್ಾಮನದ್್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದ್ಧದ್ವರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ್, ತಾವು 
ಅವಕಾಶ ಕ್ೂಟಿಿದ್ುಕಾೆಗ ರ್ಾವು ಚಚ್ಾ ಮಾಡದತಿುದ್ು್ೇವ.್  ಇತಿುೇಚ್ಗ ್Reserve Bank of India, 
Credit Cooperative Society or Banks ಗಳ ಮೆೇಲ್ ಸಾಕಷದಿ ಹತ್ೂೇಟಿಯನದು ಮಾಡಿದ್.್  
ತ್ಮಾ ಕೂ್ಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನಾ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ಾಯಕರನದು, ಸಭಾರ್ಾಯಕರನದು, ಸಹಕಾರ 
ಸಚಿವರನದು, ಯದ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ರವರನದು ಹಾಗದ ಮದನರಾಜದ ಗೌಡರವರನದು ಕರಯ್ಸಿ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜ್ೂತ್ ಚಚಾ್ ಮಾಡಿ.  ಮಾನಾ ಯದ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ರವರಿಗ ್ ಸಿಐಡಿ ತ್ನಖ್ಯಲ್ಲಿ 
ಅನದಮಾನ ಇದ್್. ಏತ್ಕೂ್ೆೇಸೆರ ಅವರದ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಾುರ,್ ಏನದ ಮಹತ್ಿವಿದ್ ್ ಎೆಂಬದದ್ನದು ಮಾನಾ 
ಸಚಿವರದ ಯೇಚರ್್ ಮಾಡಬ್ೇಕಾಗದತ್ುದ್್. ಇದ್ೇ್ ರಿೇತಿ ಹಿೆಂದ್ ್ ಅಮಾನತ ಸಹಕಾರ ಸೆಂಘ 
ಇರಬಹದದ್ದ,   ಸಾಕಷದಿ ಸಹಕಾರ ಸೆಂಘಗಳ ಅವಾವಹಾರ ಬಗ್ೆ ತ್ನಖ್ ಮಾಡದವುದ್ಕ್ೆ ಸಿಬಿಐ ಗ್ 
ವಹಿಸಲಾಗದ್.್  ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂದ್ಧರದವೆಂತ್ಹ ಫಲ್ಲತಾೆಂಶಗಳ ಬಗ್ೆ ಚಚ್ಾ ಮಾಡಬಹದದ್ದ.  ತ್ದ್ನೆಂತ್ರ 
ಮದೆಂದ್ದವರ್ದ್ದ ತಾವು ಮಾನಾ ಯದ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ರವರನದು ಕರದ್್ದ ಸಭ ್ಮಾಡಿ ಎೆಂದ್ದ ಮಾನಾ 
ಸಚಿವರಿಗ್ ನದ್್ೇಾಶನವನದು ಕ್ೂಡಬಹದದ್ದ. ತಾವು ಮಾನಾ ಯದ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ರವರಿಗ ್ ತ್ಮಾ 
ಸಾೆನಕ್ೆ ವಾಪಸ್ ಬರದವುದ್ಕ್ೆ ಮನವಿಯನದು ಮಾಡಿ ಎೆಂದ್ದ ರ್ಾನದ ಕ್ೇಳಿಕ್ೂಳುುತಿುದ್್ುೇರ್್.  
ಭ್ೂೇಜನದ್ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ತ್ಮಾ ಕ್ೂಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಭ ್ ಕರಯ್ಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ ರ್ಾನದ ವಿನೆಂತಿ 
ಮಾಡದತಿುದ್್ುೇರ್.್  

 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,್ ಬಡ ಠೇ್ವಣಿದ್ಾರರದ 
ಕೂಲ್ಲರ್ಾಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತ್ಗ ್ ಕಟಿಿರದವೆಂತ್ಹ ಕೂ್ೇಟಾೆಂತ್ರ ರೂಪಾಯಗಳನದು ಕ್ಲವ್ೇ 
ವಾಕಿುಗಳು ಎಲಾಿ ಬಾಾೆಂರ್್ ನಯಮಗಳನದು ಗಾಳಿಗ್ ತ್ೂರಿ ಲಪಟಾಯಸಿರದವೆಂಥದ್ದು. ಇದ್ದ 
ಆರ್.ಬಿ.ಐ. ನಯಮಗಳರ್್ುೇ ಉಲಿೆಂಘರ್ ್ ಮಾಡಿರದವೆಂಥದ್ದು. ಈಗಾಗಲ್ೇ ಆರ್.ಬಿ.ಐ. 
ನದ್್ೇಾಶನದ್ೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬುರದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಇದ್ಾುರ ್ ಎೆಂದ್ದ ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಹ್ೇಳಿದ್ರದ.  
ಅವರದ ಬೆಂದ್ದ ೪೮೦ ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪಾಯಗಳನದು ಖಚದಾ ಮಾಡಿರದವುದ್ರ ಬಗ್ೆ ಅವರಿೆಂದ್ 
ವಿವರಣ್ಯನದು ಕ್ೇಳುವುದ್ಕಾೆಗದತಿುಲಿ ಅವರದ ಸರಿಯಾಗ ಕ್ಲಸ ಮಾಡದತಿುಲಿವ್ೆಂದ್ದ ಮಾನಾ 
ಸಚಿವರ್ೇ ಹ್ೇಳಿದ್ರದ.  ಮಾನಾ ಸಚಿವರ ಎಲಾಿ ಹ್ೇಳಿಕ್ಗಳನದು ರ್ಾನದ ಕೇ್ಳಿದ್್ುೇರ್್.  ಆರ.ಬಿ.ಐ. ಕೂಡ 
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ಈ ಬಾಾೆಂರ್್ ತ್ಮಾ ನಯಮಗಳನದು ಉಲಿೆಂಘರ್ ್ಮಾಡಿದ್ ್ಎನದುವುದ್ರ ಬಗ್ೆ ಈಗಾಗಲ್ೇ  ಅದ್ದ 
ಕೂಡ ಗಮನ ಸಳ್್ದ್ಧದ್.್   ಈಗಾಗಲ್ೇ ಕಲ್ವರದ ಸಾಲ ಪಡದ್್ಧರತ್ಕೆೆಂಥವರದ ನಕಲ್ಲ ದ್ಾಖಲ್ ಕೂ್ಟದಿ 
ವಿದ್್ೇಶಕ್ೆ ಹೂ್ರಟದ ಹೂ್ೇಗದ್ಾುರ್ ಎನದುವುದ್ನದು ಮಾನಾ ಸಚಿವರ್ೇ ಹೇ್ಳಿದ್ಾುರ್.  ಇೆಂತ್ಹ 
ಪರಕರಣ್ದ್ಲ್ಲಿ  ತ್ಮಾದ್್ೇನದ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲಿ, ತಾವ್ೇನದ ಅಲ್ಲಿ ಸದ್ಸಾರಲಿ, ಖಾತ್ದ್ಾರರಲಿ, ರ್ಾವಾಾರದ 
ಅಲ್ಲಿ ಸದ್ಸಾರಲಿ.  ಈ ರ್ಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಾಜನಕರ, ಬಡವರ ಹಣ್ವನದು ಕದ್ದು ಹೂ್ತಿುಕೂ್ೆಂಡದ ಹೂ್ೇಗ, 
ಇಷ್್ಿಲಾಿ ಸೆಂಕಷಿಕ್ೆ ದ್ೂಡಿರದವೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ದ ಬಾಾೆಂರ್್ನ ಬಗ್ೆ ಸಮಗರವಾದ್, ಉತ್ುಮವಾದ್ 
ತ್ನಖ್ಯಾಗಬ್ೇಕದ. ರ್ಾನದ ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ೩೦ ವಷಾ ಇದ್ುವನದ.  ಇದ್ದ ಬಹಳ 
ಅವಾಾಹತ್ವಾಗ ನಡಯ್ದತಿುದ್.್  ಇವತ್ದು ರಾಘವೇ್ೆಂದ್ರ ಬಾಾೆಂರ್್ ಬಗ್ೆ ಹ್ೂರಗಡ್ ಬೆಂದ್ಧದ್.್  ಇೆಂತ್ಹ 
ಪರಕರಣ್ಗಳು ಕರ್ಾಾಟಕ ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ, ಬ್ೆಂಗಳೂರದ ನಗರದ್ಲ್ಿೇ ಇನದು ಬಹಳಷದಿ ಇವ್.  ಈಗ ಇದ್ದ 
ಬ್ಳಕಿಗ ್ ಬೆಂದ್ಧರದವುದ್ರಿೆಂದ್ ರ್ಾವು ಸಾವಾಜನಕವಾಗ ಇವತ್ದು ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಚಚ್ಾ ಮಾಡದತಿುದ್್ುೇವ್.  
ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಕೂ್ಟಿಿರದವ ಉತ್ುರವರ್್ುಲಾಿ ರ್ಾನದ ಒಪದಪತ್ುೇರ್.್  ಮಾನಾ ಸಚಿವರ ಮೆೇಲ ್ನಮಾದ್ದ 
ಯಾರದ್ದು ಆರೂ್ೇಪವಿಲಿ.  ದ್ಯಮಾಡಿ ಇದ್ನದು ಸಿಬಿಐ ಗ್ ಒಪಿಪಸಿ. ಏಕ್ೆಂದ್ರ ್ ಆರ್ಬಿಐ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳನದು ಪರಶ್ು ಮಾಡದವೆಂತ್ಹ ಅಧಿಕಾರ ನಮಾ ಸಿಐಡಿ ಯವರಿಗ್ ಇರದವುದ್ಧಲಿ. ಈ 
ಪರಕರಣ್ದ್ಲ್ಲಿ ಕ್ಲವು ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹ್ೇಳಿಕ್ಯನದು ಪಡಯ್ಬ್ೇಕಾಗದತ್ುದ್್. 
ಈಗರತ್ಕೆೆಂಥ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯೂ ಸಹ ಏರ್್ೇ ಕ್ೇಳಿದ್ರೂ ಸರಿಯಾದ್ ಮಾಹಿತಿಯನದು 
ಕ್ೂಡದವುದ್ಧಲಿವ್ನದುವುದ್ನದು ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಧುೇರಿ.  ಆದ್ರ್ ನಮಾ ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರ್ಬಿಐ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತಿುರ ಮಾಹಿತಿಯನದು ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ಳುುವುದ್ದ ಕ್ಲವು ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಕಾನೂನನಲ್ಲಿ 
ತ್ೂಡಕಾಗಬಹದದ್ದ. ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ದ್ಯಮಾಡಿ ಈ ಪರಕರಣ್ವನದು ಸಿಬಿಐ ಗ್ ಒಪಿಪಸಿ. ನಮಾ ರ್ಾಡಿನ 
ಜನರಲ್ಿರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಡವರಿಗ್, ಹಣ್ ಕಳ್ದ್ದಕ್ೂೆಂಡಿರದವವರಿಗ್ ರ್ಾಾಯ ದ್ೂ್ರಕಿಸಿಕೂ್ಡದವುದ್ಕ್ೆ 
ಏರ್ಾದ್ರೂ ಒೆಂದ್ದ ಪರಿಹಾರ ಆಗದತ್ುದ್್.  ಏಕ್ೆಂದ್ರ ್ ಭಾರತ್ ದ್್ೇಶದ್ಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐ ಯನದು ರ್ಾವು 
ಪರಮೇಚಛ ಎೆಂದ್ದ ಒಪಿಪಕ್ೂೆಂಡಿದ್ು್ೇವ್. ಸಿಬಿಐ ತ್ನಖ್ಯೆಂದ್ ಈ ರ್ಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 
ನೇವು ಸಹಕಾರಿ ಸಚಿವರಾಗರದವಾಗ ಇದ್ೂ್ೆಂದ್ದ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ್ ರ್ಾಾಯ ಈ ಬಡ ಜನರಿಗ ್
ದ್್ೂರ್ಯಲ್ಲ. ಈಗ ಹಾಲ್ಲ ಯಾಯಾಾರದ ಕಳುತ್ನವನದು ಮಾಡದತಿುದ್ಾುರ ್ಅವರ್ಲಿರಿಗೂ ನೇವು ಒೆಂದ್ದ 
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ಎಚಚರಿಕ ್ಗೆಂಟ್ಯನದು ನೇವು ಕ್ೂಟಿ ಹಾಗ್ ಆಗದತ್ುದ್್.  ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ದ್ಯಮಾಡಿ ಇದ್ನದು ಸಿಬಿಐಗ್ 
ಒಪಿಪಸಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ ರ್ಾನದ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ವಿನೆಂತಿಯನದು ಮಾಡದತ್ುೇರ್.್  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸಾದ್ (ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ಾಯಕರದ):-  ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,್ ಮಾನಾ 
ಯದ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ರವರದ ಹಾಗೂ ಕ್ಲವು ಸದ್ಸಾರದ ಇದ್ದ ಸಿಬಿಐ ಮದಖಾೆಂತ್ರ 
ತ್ನಖ್ಯಾಗಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ ಹೇ್ಳುತಿುದ್ಾುರ್. ಮಾನಾ ರಮೆೇಶ್ರವರದ ರದಬದುವುದ್ದ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್ರದ.  
ನನಗ ್ ಅಷಿ ಅಥಾವಾಗಲ್ಲಲಿ. ಕಾೆಂಗ್ರಸ್ ಪಕ್ಷದ್ವರಿದ್ುರ ್ ಸಿಬಿಐ, ಇಡಿ, ಐಟಿ ಮದೆಂತಾದ್ವು 
ಬೆಂದ್ದಬಿಡದತಿುತ್ದು. ಎಲ್ೂಿೇ ಒೆಂದ್ದ ಕಡ ್ನಮಗ್ ಯಾವುದ್್ೂೇ ಒೆಂದ್ದ ಪಕ್ಷಕ್ೆ ಸೇ್ರಿದ್ ಒಬು ಪರಭಾವಿ 
ವಾಕಿು ಅದ್ರಲ್ಲಿರಬ್ೇಕದ, ಅದ್ಕ್ೆ ಸಿಬಿಐ ತ್ನಖ್ ಆಗದತಿುಲಿ. ರ್್ೇರವಾಗ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕೆ್ಂದ್ರ್ ನನು ಕ್ೈಯಲ್ಲಿ 
ಹ್ೇಳುವುದ್ಕ್ೆ ಸಾಧ್ಾವಿದ್್.  ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಇದ್ನು ದ್ಯವಿಟದಿ ಸಿಬಿಐ ಗ್ ವಹಿಸಿ ಜನಸಾಮಾನಾ 
ಮನಸಿಿನಲ್ಲಿರತ್ಕೆೆಂಥ ಅಪನೆಂಬಿಕ್ಯನದು ದ್ೂರ ಮಾಡಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಸಚಿವರಿಗ್ 
ಹ್ೇಳಲದ ಬಯಸದತ್ುೇರ್್.  

 ಶ್ರೇ ಯದ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್(ರ್ಾಮನದ್್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದ್ಧದ್ವರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,್ 
ನನು ಜ್ೂತ್ಯಲ್ಲಿ ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರಾದ್ ಶ್ರೇಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ಟಿಿ, ಶ್ರೇ ಮದನರಾಜದಗೌಡ ಹಾಗೂ ಇನದು 
ಅರ್್ೇಕರದ ಕ್ೈಜೂ್ೇಡಿಸಿದ್ಾುರ್. ಅದ್ಕ್ೆ ರ್ಾನದ ರ್ಾಯಕರಿಗ ್ಧ್ನಾವಾದ್ಗಳನದು ಹ್ೇಳುತು್ೇರ್್. ಇದ್ನದು 
ಸಿಬಿಐ ಗ್ ಒಪಿಪಸಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ ಏಕ್ ನಮಾ ಕಳಕಳಿ ಇದ್್ ಎೆಂದ್ರ್, ಈ ಬಾಾೆಂರ್್ ೨೦೧೯ ರವರ್ಗ ್
ಸದಮಾರದ ೧೨ ರಿೆಂದ್ ೨೦ ಪಸಾ್ೆಂರ್್ dividend ಕ್ೂಟದಿಬಿಟಿಿದ್್. ಎಲಿರಿಗೆಂತ್ ಒೆಂದ್ದ ಪಸಾ್ೆಂರ್್ 
ಬಡಿಿ ಜಾಸಿು ಇರದವುದ್ರಿೆಂದ್ ಎಲಿರಿಗೂ ಆಸ.್ ಆ ಬಡಿಿ ಆಸಗ್್, dividend ಆಸಗ್ ್ ಜನ ಅವರ 
ಜಿೇವನದ್ ಪೂತಿಾ ಸೆಂಪಾದ್ರ್್ಯನದು ಈ ಬಾಾೆಂಕಿನಲ್ಲಿಟಿಿದ್ುರದ.  

(ಮದೆಂದ್ದ) 

(1206) 27/12/2022/1:50/ಎಸ್ಪಿಆರ್-ಎೆಂಡಿ               (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ)  

 ಶ್ರೇ ಯದ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್(ರ್ಾಮ ನದ್್ೇಾಶ್ತ್ರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, 2018-19 
ರ್್ೇ ಸಾಲ್ಲನ ಬಾಾಲ್ನಿ್ ಶ್ೇರ್್ವರವ್ಿಗೂ ಪರತಿ ವಷಾ ಭಾರತಿೇಯ ರಿಸವ್ಾ ಬಾಾೆಂರ್್ನವರದ ಸದ್ರಿ 
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ಬಾಾೆಂರ್್ “ಉತ್ುಮ, ಅತ್ದಾತ್ುಮ, ಪರಶಸಿುಗಾರರದ”್ ಎೆಂಬದದ್ಾಗ ಹ್ೇಳಿ ಸಟಿಾಫಿಕ್ೇರ್್ಗಳನದು ನೇಡಿ, 
ಸರ್ಾಾನಸಿದ್ುರ ಬಗ್ೆ ಈ ಮದ್ಲೇ್ ರ್ಾನದ ಮಾತ್ರ್ಾಡಿದ್ು್ೇರ್್.್್“ಭಾರತಿೇಯ ರಿಸವ್ಾ ಬಾಾೆಂರ್್ನವರದ 
ಶ್ರೇ ಅಶ್್ೇಕನ್ ಎೆಂಬದವವರನದು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳರ್ಾುಗ ರ್್ೇಮಸಿದ್ಾುರ್; ಹಿೇಗಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಾ 
ನಯೆಂತ್ರಣ್ವಿಲಿ”್ ಎೆಂಬದದ್ಾಗ ಮಾನಾ ಮೆಂತಿರಗಳು ಮಾತ್ರ್ಾಡದವಾಗ ತಿಳಿಸಿದ್ರದ.  ಯಾವಾಗ 
ಭಾರತಿೇಯ ರಿಸವ್ಾ ಬಾಾೆಂರ್್ನವರೇ್ ತ್ಪದಪ ಮಾಡಿದ್ಾುರ್; ಯಾವಾಗ ನಮಾ ನಯೆಂತ್ರಣ್ವಿಲಿ 
ಇೆಂತ್ಹ ಪರಿಸಿೆತಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಾಾರವು ಇದ್ನದು ತ್ನಖಗ್ಾಗ ಸಿ.ಬಿ.ಐ. ಸೆಂಸ್ೆಗ್ ವಹಿಸದವುದ್ಕ್ೆ ಏಕ ್
ಹಿೆಂಜರಿಯದತಿುದ್?್  ಅಧಿಕಾರದ್ಲ್ಲಿ ಯಾರ್ೇ ಇರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ಕಷಿವಿದ್್.  ನಮಾ ಠೇ್ವಣಿ ಮತ್ುಕ್ೆ 
ಒೆಂದ್ದ ರೂಪಾಯ ದ್ೂ್ರಯ್ದ್್ೇ, ಮದೆಂಬರದವ ಜನವರಿ ತಿೆಂಗಳಿನ 10 ರ್್ೇ ತಾರಿೇಖಿಗ ್ಮೂರದ 
ವಷಾಗಳಾಗದತ್ುವ್; ಇೆಂತ್ಹ ಪರಿಸಿೆತಿಯಲ್ಲಿ ರ್ಾವೇ್ನದ ಮಾಡಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ ರ್ಾನದ ಪರಶ್ುಸಬಯಸದತ್ುೇರ್್.  
ರ್ಾವುಗಳು ಬಿೇದ್ಧಗ್ ಬೆಂದ್ಧದ್್ುೇವ್ ಎನದುವ ಕಾರಣ್ಕಾೆಗ ಕಳಕಳಿಯೆಂದ್ ರ್ಾನದ ಕಳ್ದ್ 16 ತಿೆಂಗಳಿನೆಂದ್ 
5ರ್್ೇ ಬಾರಿಗ ್ವಿಷಯವನದು ಪರಸಾುಪಿಸದತಿುದ್್ುೇರ್.್  ಇದ್್ೇ ಕಡಯ್ ಬಾರಿಯೂ ಸಹ ಆಗದ್.್  ರ್ಾನದ 
ಇನದು ಈ ಬಗ್ೆ ಕ್ೇಳವುದ್ೇ್ ಇಲಿ.  ರ್ಾವು ಕ್ೇಳುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಸಚಿವರಿಗ್ ಬ್ೇಜಾರಾಗದ್್.  ಸಕಾಾರವು 
ಕ್ೂಟಿರ ್ ಕೂ್ಡಲ್ಲ; ಇಲಿವೆ್ಂದ್ಾದ್ರ,್ ಇವರದ ಹ್ೇಳಿದ್ನದು ರ್ಾವುಗಳು ಕ್ೇಳಿಕೂ್ೆಂಡದ ಹೂ್ೇಗದತ್ುೇವ್ 
ಅಷ್್ಿೇ. 
 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೂ್ೇಮಶ್ೇಖರ್(ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಸದ್ಸಾರದ 
ಈ ಬಗ್ೆ ಇನೂು 10 ಬಾರಿ ಕ್ೇಳಿದ್ರೂ ಸಹ ನಮಗ್ ಯಾವುದ್್ೇ ಬ್ೇಜಾರಿಲಿ.       

 
ಶ್ರೇ ಯದ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ನರ್ು್ಯ ದ್ಧನ ಸಭಾರ್ಾಯಕರದ 

ಇರ್ೂ್ುೆಂದ್ದ ಬಾರಿ ಕ್ೇಳಬಾರದ್ೆ್ಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ.್ 
 
ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೂ್ೇಮಶ್ೇಖರ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಇದ್ದ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷಮವಾದ್ 

ವಿಚಾರವಾಗದ್್. 
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ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ಾಯಕರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮಾನಾ 
ಸದ್ಸಾರದ ಏರ್ಾದ್ರೂ ಹ್ೇಳಿಬಿಟಿರ್ ಹೇ್ಗ್? ಅವರದ ಏರ್ಾದ್ರೂ ಹ್ೇಳಬಾರದ್ದ.  ರ್ಾನದ ನರ್ು್ಯ ದ್ಧನ 
ಪದ್್ೇ ಪದ್್ೇ ಸದ್ಸಾರದ ಈ ಬಗ್ೆ ಕ್ೇಳುತಿುದ್ಾುರ್; ಇದ್ರ ಬಗ್ೆ ರ್ಾನದ ಉತ್ುರಿಸದತಿುದ್್ುೇರ್್.  ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಿ 
ಮೆಂತಿರಗಳ್ೇ ಬರಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ ಸದ್ಸಾರದ ಹ್ೇಳಿದ್ುರದ; ಆಗ ರ್ಾನದ ಮೆಂತಿರಗಳಿೆಂದ್ ರ್ಾಳ್ಯ ದ್ಧನ 
ಉತ್ುರವನದು ಕ್ೂಡಿಸದತ್ುೇರ್್ ಎೆಂಬದದ್ಾಗ ಹ್ೇಳಿದ್್ನದ. ಹಿೇಗಾಗ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಮೆಂತಿರಗಳಿೆಂದ್ಲ್ೇ 
ಉತ್ುರವನದು ಕ್ೂಡಿಸದತಿುದ್್ುೇರ್್.  ಸದ್ಸಾರದ ತ್ಮಾ ಮನಸಿಿಗ್ ಬೆಂದ್ ಹಾಗ್ ಹೇ್ಳಿ, ಅದ್ದ ದ್ಾಖಲ್ಗ ್
ಹ್ೂೇದ್ರ,್ ತ್ಪಾಪಗದತ್ುದ್್.  ತ್ಪದಪ ಮಾಡದವುದ್ದ ಮತ್ದು ನೆಂತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಅದ್ನದು ತ್ಗ್ದ್ದ ಹಾಕದವುದ್ದ – 
ಇದ್ದ ಯಾವ ರ್ಾಾಯ ಸಭಾಪತಿಗಳ್ೇ?  

 
ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೂ್ೇಮಶ್ೇಖರ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಇದ್ದ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷಮವಾದ್ 

ವಿಚಾರವಾಗದ್್.  ಒಬು ಠೇ್ವಣಿದ್ಾರರಿಗ ್ ಸದಮಾರದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಗಳೆಂತ್, ಒಟದಿ 22,244 
ಠೇ್ವಣಿದ್ಾರರಿಗ ್712.35 ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪಾಯಗಳಷದಿ ಹಣ್ವನದು ಅವರ ಖಾತ್ಗ ್ಹಿೆಂದ್ಧರದಗಸಿದ್್ುೇವ್.  
ಒಬು ಠೇ್ವಣಿದ್ಾರರಿಗ ್1-2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಗಳೆಂತ್, ಒಟದಿ 233 ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪಾಯಗಳನದು ರ್ಾವು 
ಹಿೆಂದ್ಧರದಗಸಿದ್್ುೇವ.್ ಇದ್ದವರವ್ಿಗೂ 192 ಕೂ್ೇಟಿ ರೂಪಾಯಗಳಷದಿ ಹಣ್ವನದು ಮರಳಿ 
ಪಡದ್್ದಕೂ್ಳುಲಾಗದ್್.  ರ್ಾಾಯಾಲಯದ್ ನದ್್ೇಾಶನದ್ೆಂತ್, ರ್್ೇಮಕಗೂ್ೆಂಡ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯನದು 
ನಮಾ ಇಲಾಖಯ್ದ ಹಿೆಂಪಡದ್್ಧದ್್.  ಈ ಬಗ್ೆ ಜಾರಿ ನದ್್ೇಾಶರ್ಾಲಯ, ಸಿ.ಐ.ಡಿ. ಮತ್ದು ಪೂ್ಲ್ಲೇಸ್ 
ಠಾಣ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ ರಿೇತಿಯ ಪರಕರಣ್ಗಳು ದ್ಾಖಲಾದ್ ಮೆೇಲ ್ಈಗ ಅೆಂತಿಮವಾಗ ಒೆಂದ್ದ ಹೆಂತ್ಕ್ೆ 
ಬೆಂದ್ಧದ್.್  ಅಲ್ಲಿನ ಎಲಾಿ ಸಿತ್ದುಗಳನದು ಅಮಾನತ್ದುಪಡಿಸಿಕೂ್ೆಂಡದ, ಅವುಗಳನದು ಹರಾಜದ ಹಾಕದವುದ್ಕ್ೆ 
ಪರಸದುತ್ ಒೆಂದ್ದ ಹೆಂತ್ಕ್ೆ ಇದ್ದ ಬೆಂದ್ಧದ್.್  ಮದೆಂದ್ಧನ 3-4 ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ನದು ಹರಾಜದ ಹಾಕಿ 
ಬಾಕಿ ಇರದವ 1,294 ಕೂ್ೇಟಿ ರೂಪಾಯಗಳನದು ಅವರಿಗ್ ಹಿೆಂದ್ಧರದಗಸಿದ್ರ್, ಆಗ ಇದ್ದ ಒೆಂದ್ದ 
ಹೆಂತ್ಕ್ೆ ಬರದತ್ುದ್್ ಎನದುವುದ್ದ ನನು ವ್ೈಯಕಿುಕ ಹಾಗೂ ಇಲಾಖಯ್ ಭಾವರ್್ಯಾಗದ್್.  ಸಿ.ಬಿ.ಐ. 
ಸೆಂಸ್ೆಗ್ ತ್ನಖ್ಗ ್ ವಹಿಸದವುದ್ಕ್ೆ ನಮಾದ್ದ ಯಾವುದ್್ೇ ರಿೇತಿಯ ಅಭ್ಾೆಂತ್ರವಿಲಿ.  ಇದ್ರಲ್ಲಿ 
ಯಾರನೂು ರಕ್ಷಣ ್ಮಾಡದವ ಪರಶ್ುಯೇ ಇಲಿ.   
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸಾದ್(ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ಾಯಕರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಹಾಗದ್ುರ ್
ಇದ್ನದು ಸಿ.ಬಿ.ಐ. ಸೆಂಸ್ೆಗ್ ಸಕಾಾರವು ವಹಿಸಿ ಬಿಡಲ್ಲ. 

 
ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟಿ.ಸ್ೂೇಮಶ್ೇಖರ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಇದ್ನದು ಸಿ.ಬಿ.ಐ. ಸೆಂಸ್ೆಗ್ 

ವಹಿಸಿದ್ರ,್ ಇನೂು 2 ವಷಾಗಳಿಗ್ ಮದೆಂದ್ಕ್ೆ ಹೂ್ೇದ್ರ,್ 1-2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಗಳನದು ನೇಡಿದ್ 
ಠೇ್ವಣಿದ್ಾರರಿಗ ್ರ್ಾವು ಉತ್ುರಿಸದವುದ್ಕಾೆಗದತಿುಲಿ.  ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರದ ಹಾಗೂ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಿವರಿಗ ್
ಇರಬಹದದ್ದ, ಪರತಿ ದ್ಧನ ಠೇ್ವಣಿದ್ಾರರ ನರಕಯಾತ್ರ್್ ನಮಗೂ ಸಹ ರ್್ೂೇಡದವುದ್ಕಾೆಗದತಿುಲಿ.  ಈ 
ಕಾರಣ್ಕಾೆಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭ್ಯರ್್ೂುಳಗ್ೂೆಂಡೆಂತ್ ಎಲಾಿ ರಿೇತಿಯ ಕರಮಗಳನದು ತ್ಗ್ದ್ದಕ್ೂೆಂಡದ, 
ಆದ್ಷದಿ ಬೇ್ಗರ್ೇ್ ಸಿತ್ದುಗಳನದು ಹರಾಜದ ಹಾಕದವ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡದವ ಕರಮಗಳನದು 
ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ೆಂಡದ, ಠೇ್ವಣಿದ್ಾರರ ಹಿತ್ದ್ೃಷಿಯೆಂದ್ ಅವರಿಗ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇ್ಕ್ನದುವುದ್ದ 
ಸಕಾಾರಕಿೆದ್.್  ಸದ್ಾದ್ಲ್ಲಿಯೇ ಅವಶಾವಿದ್ುಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ೆ ಸಭ್ಯನದು ಮಾಡೂ್ೇಣ್.  ಈ ಸಭ್ಗ್ 
ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನದು, ಸದ್ಸಾರನದು ಕರಯ್ದತ್ುೇವ್.  ಸಿ.ಐ.ಡಿ. ಸೆಂಸ್ೆಯವರದ ಈ ವಿಷಯಕ್ೆ 
ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಿೆಂತ ್ ಎಷದಿ ಮತ್ುವನದು ರಿಕವರಿ ಮಾಡದತಿುದ್ಾುರ…್.. ಭಾರತಿೇಯ ರಿಸವ್ಾ 
ಬಾಾೆಂರ್್ನವರದ ದ್ಧನವೆಂದ್ಕ್ೆ ಒೆಂದ್ದ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಗಳನದು ಖಚದಾ ಮಾಡದವ ಅಧಿಕಾರವು 
ಅಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗ ್ ನೇಡಿದ್ಾುರ.್  ಇವರಿಗ ್ ಪರತಿ ತಿೆಂಗಳಿಗ್ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಗಳಷದಿ 
ವ್ೇತ್ನವನದು ನೇಡಲಾಗದತಿುದ್್.  ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯದ ಪರತಿದ್ಧನ ಒೆಂದ್ದ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಗಳಿಗೆಂತ್ 
ಹ್ಚದಚ ಖಚದಾ ಮಾಡಬ್ೇಕಾದ್ರ್, ಭಾರತಿೇಯ ರಿಸವ್ಾ ಬಾಾೆಂರ್್ನ ಅನದಮತಿಯನದು 
ಪಡದ್್ದಕೂ್ಳುಬೇ್ಕದ.  ಈ ಮಟಿಕ್ೆ ಅಲ್ಲಿನ ವಾವಸ್ೆಯದ ಇದ್್.  ಶ್ೇಕಡಾ 90 ರಷದಿ ಅೆಂತಿಮ ಹೆಂತ್ಕ್ೆ 
ಇದ್ದ ಬೆಂದ್ಧದ್.್  ಭಾರತಿೇಯ ರಿಸವ್ಾ ಬಾಾೆಂಕಿನವರದ ಅಕಸಾಾತಾುಗ, 5 ಜನರ ಪ್ೈಕಿ ಯಾರಾದ್ರೂ 
ಒಬುರಿಗ ್ಅನದಮತಿ ನೇಡಿದ್ರ,್ ಅವರದ ಸದ್ರಿ ಬಾಾೆಂರ್್ನದು take over ಮಾಡಿಕ್ೂೆಂಡದ 1,294 
ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪಾಯಗಳನದು ಬಗಹ್ರಿಸದತಾುರ್.  ಆಗ ಯಾವುದ್್ೇ ಠೇ್ವಣಿದ್ಾರರ ಸಮಸ್ಾಗಳಿರದವುದ್ಧಲಿ.  
ಹಿೇಗಾಗ ಈ ಬಗ್ೆ ಚಿೆಂತ್ರ್್ ಹಾಗೂ ಯೇಚರ್್ಗಳನದು ರ್ಾವು ಮಾಡದತಿುದ್ು್ೇವ.್  ಈ ಸಮಸ್ಾಯದ 
ನೂರಕ್ೆ ನೂರರಷದಿ ಬಗಹ್ರಿಯಬ್ೇಕದ.  ಪರಸದುತ್ ನಮಾ ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ 264 ನಗರ ಸಹಕಾರಿ 
ಬಾಾೆಂಕದಗಳಿವ್.  ಆ ಪ್ೈಕಿ ಇದ್ದ ವೆಂಚರ್್ಯ ಮದ್ಲ ಸಾೆನದ್ಲ್ಲಿದ್.್  ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇ್ಕೆಂತ್ಲ್ೇ ವೆಂಚರ್್ 
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ಮಾಡಿದ್ಾುರ.್  ಎಲಿವನೂು ಕ್ೂರೇಢೇಕರಿಸಿ, ಲ್ಕೆ ಪರಿಶ್್ೇಧ್ರ್್ಯನದು ಮಾಡಲಾಗದ್ದು, ಒೆಂದ್ದ ಹೆಂತ್ಕ್ೆ 
ಇದ್ದ ಈಗ ಬೆಂದ್ಧದ್.್  ಹಿೇಗಾಗ ದ್ಯಮಾಡಿ ಸಿ.ಬಿ.ಐ. ಸೆಂಸ್ೆಗ್ ಇದ್ನದು ತ್ನಖ್ಗ್ ವಹಿಸದವುದ್ನದು 
ಹ್ೂರತ್ದಪಡಿಸಿ…,  ಸಿ.ಐ.ಡಿ. ಸೆಂಸ್ೆಯ ಮೆೇಲ್ ಆದ್ಷದಿ ಹ್ಚಿಚನ ಒತ್ುಡವನದು ಹಾಕದವ ಹಾಗೂ 
ಅಮಾನತ್ದುಪಡಿಸಿಕೂ್ೆಂಡಿರದವ ಸಿತ್ುನದು ಹರಾಜದ ಹಾಕಿ ಠೇ್ವಣಿದ್ಾರರಿಗ ್ ಹಣ್ವನದು ಕ್ೂಡಿಸದವ 
ಕ್ಲಸವನದು ರ್ಾವುಗಳ್ಲಿರೂ ಸೇ್ರಿಕೂ್ೆಂಡದ ಮಾಡೂ್ೇಣ್.  ಸದ್ಾದ್ಲ್ಲಿಯೇ ಬ್ೆಂಗಳೂರದ ನಗರದ್ಲ್ಲಿ 
ಎಲಿರನೂು ಒಳಗ್ೂೆಂಡ ಸಭ್ಯನದು ಮಾಡದತ್ುೇರ್್.  ಆ ಸಭ್ಗ,್ ಸಿ.ಐ.ಡಿ. ಸೆಂಸ್ೆಯ ಹಾಗೂ 
ಭಾರತಿೇಯ ರಿಸವ್ಾ ಬಾಾೆಂಕಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನದು ಕರಸ್ದತ್ುೇರ್್.  ಹಿೇಗಾಗ ಸದ್ರಿ ಸಭ್ಯಲ್ಲಿ ತಾವು 
ತಿೇಮಾಾನವನದು ತ್ಗ್ದ್ದಕ್ೂಳಿು.  ಒೆಂದ್ದ ವ್ೇಳ್ ಇವರಿೆಂದ್ ಇದ್ದ ಆಗದವುದ್ಧಲಿ ಎೆಂಬ ಅಭಿಪಾರಯಕ್ೆ 
ತಾವು ಬೆಂದ್ರ,್ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳ ಜ್ೂತ್ ಈ ಬಗ್ೆ ಚಚಿಾಸಿ, ಮದೆಂದ್ಧನ ನಧಾಾರವನದು 
ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ಳುುವ ಬಗ್ೆ ರ್ಾನದ ನಮಾ ಪರವಾಗರದತ್ುೇರ್.್   

 
ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಸಚಿವರೇ್ ತಾವು ಹ್ೇಳಿದ್ೆಂತ್, ಅವರದಗಳರ್್ುಲಾಿ ಕರದ್್ದ ತ್ಕ್ಷಣ್ವ್ೇ 

ಸಭ್ಯನದು ಮಾಡಿ, ಒೆಂದ್ದ ತಿೇಮಾಾನಕ್ೆ ಬನು.  
 
ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೂ್ೇಮಶ್ೇಖರ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮದೆಂದ್ಧನ 3-4 ರ್್ೇ 

ತಾರಿೇಖಿನೆಂದ್ದ ರ್ಾನದ ಸಭಯ್ನದು ಮಾಡದತ್ುೇರ್.್   
 
ಶ್ರೇ ಯದ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಶ್ರೇಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ಟಿಿರವರದ 

ತಿಳಿಸಿದ್ೆಂತ,್ ಇದ್ನದು ಬ್ೇಗರ್್ೇ ಬಗಹ್ರಿಸಿ.  ಇನದು ಮೂರದ ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನೇವು ಇದ್ನದು 
ಮದಕಾುಯಗ್ೂಳಿಸದತಿುೇರಾ? ಈ ಬಗ್ೆ ಒೆಂದ್ದ ಸಮಯವನದು ನಗದ್ಧಪಡಿಸಬ್ೇಕದ.  

 
ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೂ್ೇಮಶ್ೇಖರ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮದೆಂದ್ಧನ ತಿೆಂಗಳ 3/4/5 ರ್್ೇ 

ತಾರಿೇಖಗಳ ಪ್ೈಕಿ ಒೆಂದ್ದ ದ್ಧನ ಭಾರತಿೇಯ ರಿಸವ್ಾ ಬಾಾೆಂರ್್ ಮತ್ದು ಸಿ.ಓ.ಡಿ. ಸೆಂಸ್ೆಯ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳನದು ಹಾಗೂ ತ್ಮಾನದು ಕರಸ್ಿ, ಸಭ ್ಮಾಡದತ್ುೇರ್್; ಆಗ ನಧ್ಾರಿಸ್ೂೇಣ್. 
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ಶ್ರೇ ಯದ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮೂರದ ತಿೆಂಗಳಿರ್ೂ್ಳಗ್ ಸಚಿವರದ 

ಠೇ್ವಣಿದ್ಾರರ ಹಣ್ವನದು ವಾಪಸದಿ ಕೂ್ಡಿಸದತಿುೇರಾ ಎೆಂದ್ದ ರ್ಾನದ ಪರಶ್ುಸಬಯಸದತ್ುೇರ್್.   
ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೂ್ೇಮಶ್ೇಖರ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಈ ಬಗ್ೆ ಸಭ್ಯಲ್ಲಿ 

ತಿೇಮಾಾನಸ್ೂೇಣ್; ಏಕೆ್ಂದ್ರ್, ಅಲ್ಲಿ ರಿಸವ್ಾ ಬಾಾೆಂರ್್ ಮತ್ದು ಸಿ.ಐ.ಡಿ. ಸೆಂಸ್ೆಯ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರದತಾುರ.್  

 
ಶ್ರೇ ಯದ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ್ೇ, ಸಚಿವರದ ಹ್ೇಳಿದ್ೆಂತ್, ಈ ಸಭ್ಯೇ 

ಆಗದವುದ್ೇ್ ಇಲಿ.  ಏಕ್ೆಂದ್ರ್, ಇಲ್ಲಿಯವರ್ಗ ್ಕ್ೇವಲ ಒೆಂದ್ೇ್ ಒೆಂದ್ದ ಸಭ್ಯನದು ಮಾಡಿಲಿ. 
 
ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೂ್ೇಮಶ್ೇಖರ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ರ್ಾನದ ಈ 

ಸದ್ನಕ್ೆ ರ್ಾನದ ಹ್ೇಳುವುದ್್ೇರ್ೆ್ಂದ್ರ,್ ಮದೆಂದ್ಧನ ತಿೆಂಗಳ 3/4/5 ರ್್ೇ ತಾರಿಖದಗಳ ಪ್ೈಕಿ ಒೆಂದ್ದ 
ದ್ಧವಸದ್ಲ್ಲಿ ರಿಸವ್ಾ ಬಾಾೆಂರ್್, ಸಿ.ಐ.ಡಿ. ಸೆಂಸ್ೆ, ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಿ ಪೂ್ಲ್ಲೇಸ್ ಮತ್ದು ನಮಾ ಇಲಾಖಯ್ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳರ್ೂ್ುಳಗ್ೂೆಂಡೆಂತ್ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಿ ಚದರ್ಾಯತ್ ಪರತಿನಧಿಗಳಾದ್ ಸೆಂಸದ್ರದ ಮತ್ದು 
ವಿಧಾನ ಸಭ ್ ಮತ್ದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿುನ ಸದ್ಸಾರದಗಳನದು ಸೇ್ರಿಸಿ ಸಭಯ್ನದು ಮಾಡದತ್ುೇರ್.್  
ಏರ್್ಲಾಿ ತಿೇಮಾಾನಗಳನದು ಮಾಡಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ರ್, ಆ ಸಭ್ಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೂ್ೇಣ್.  ಈ ಬಗ್ೆ 
ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳೂ್ೆಂದ್ಧಗ್ ಚಚಿಾಸಿ, ತಿೇಮಾಾನ ತ್ಗ್ದ್ದಕ್ೂಳುುವುದ್ರ ಬಗ್ೆ ರ್ಾನದ ಸದ್ಸಾರ್ೂೆಂದ್ಧಗ್ 
ಇರದತ್ುೇರ್.್  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಸದ್ನವನದು 3 ಗೆಂಟ್ಯವರಗ್್ ಮದೆಂದ್ೂಡಲಾಗದ್್. 
  

(ಸದ್ನವು ಭ್ೂೇಜನಕಾೆಗ ಅಪರಾಹು 1 ಗೆಂಟ್ 56 ನಮಷಕ್ೆ ಮದೆಂದ್ೂಡಲಪಟದಿ,  
ಪದನಃ ಮಧಾಾಹು 3 : 00 ಗೆಂಟ್ಗ್ ಸೇ್ರಲದ ನಶಚಯಸಿತ್ದ) 
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(1207) 27.12.2022 03.10 ಎಸ್ವಿ-ಎಕ್               (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

(ಭ್ೂೇಜನ ವಿರಾಮದ್ ನೆಂತ್ರ ಸದ್ನವು ಮಧಾಾಹು ೦೩ ಗೆಂಟ್ ೧೫ ನಮಷಗಳಿಗ್ 
ಸಮಾವ್ೇಶಗೂ್ೆಂಡಿತ್ದ. ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರದ ಪಿೇಠವನದು ಅಲೆಂಕರಿಸಿದ್ರದ) 

೧೦. ನಯಮ ೬೮ರ ಮೆೇರ್ಗ್ ಸಾವಾಜನಕ ಮಹತ್ಿದ್ ಜರೂರದ ವಿಷಯದ್ ಮೆೇಲ್ಲನ ಚಚ್ಾ 
ವಿಷಯ:- ಕರ್ಾಾಟಕ ಮಹಾರಾಷರ ಗಡಿ ವಿವಾದ್ವನದು 
ಶಾಶಿತ್ವಾಗ ಪರಿಹರಿಸಲದ ಸಕಾಾರವು ವಿಫಲವಾಗರದವ 
ಕದರಿತ್ದ  

*** 

 ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ಾಯಕರೇ್, ಚಚ್ಾಯನದು ಪಾರರೆಂಭಿಸಿ.   

(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮಾನಾ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ಾಯಕರದ ಹಾಗೂ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ 
ಮದಖಾಸಚ್ೇತ್ಕರನದು ಹ್ೂರತ್ದ ಪಡಿಸಿ ಕಾೆಂಗ್ರಸ್ ಪಕ್ಷದ್ ಇನದುಳಿದ್ ಎಲಾಿ ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ 

ಸದ್ನದ್ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ರಣಿ ನರತ್ರಾದ್ರದ) 

 ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ಾಯಕರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮಾನಾ 
ಮೆಂತಿರಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನದು, ರಿಸವ್ಾ ಬಾಾೆಂರ್್ನವರನದು ಕರದ್್ದ ಸಭ್ ಮಾಡದತ್ುೇವ್ೆಂದ್ದ 
ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ್.  

   ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಸಭ್ಯನದು ಕರಯ್ದತ್ುೇರ್್ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್ಾಗ 
ನೇವ್ಲಾಿ ಒಪಿಪರದವಿರಿ.  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸಾದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ತ್ಮಾಲ್ಲಿ ನನುದ್ೂ್ೆಂದ್ದ ವಿನೆಂತಿ.  
ಇವರನದು ಕರದ್್ದ, ಸಭಾರ್ಾಯಕರನದು ಕರದ್್ದ….  
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 ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ಾಯಕರೇ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ೇಳಿ.  ಮಾನಾ 
ಸಭಾರ್ಾಯಕರದ, ನೇವು, ಮೆಂತಿರಗಳು, ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಿ ೨-೩ ಇಲಾಖಯ್ವರದ ಎಲಿರನೂು ಕರದ್್ದ ೩, 
೪ ಅಥವಾ ೫ರ್ೇ್ ತಾರಿೇಖಿನೆಂದ್ದ ಸಭ್ಯನದು ಮಾಡದತ್ುೇರ್್ೆಂದ್ದ ಒಪಿಪದ್ಾುರ.್ ಅದ್ಕ್ೆ ರ್ಾನದ 
ಒಪಿಪಕ್ೂೆಂಡಿದ್್ುೇರ್.್  ರ್ಾನದ ಸಿರರ್ಿ್ ಆಗ ಅವರಿಗ್ ತ್ಮಾನದು ಕರಯ್ಲ್ಲಕ್ೆ ಹ್ೇಳಿದ್ು್ೇರ್್.   

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸಾದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮಾನಾ ಯದ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟೇ್ಶ್ ಅವರದ 
ಸಹ ಒೆಂದ್ದ ರಾಷಿರೇಕೃತ್ ಬಾಾೆಂರ್್ನಲ್ಲಿರದವವರದ. ಬಸವನಗದಡಿ ಕ್ಷ್ೇತ್ರದ್ ಬಡವರ ಗ್ೂೇಳು 
ರ್್ೂೇಡಲ್ಲಕಾೆಗದವುದ್ಧಲಿ. ಪರಿಹಾರವರ್್ುೇನೂ ಕ್ೂಡದತಿುಲಿ.  

 ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ನನಗ ್ಎಲಾಿ ಗ್ೂತಿುದ್.್  ಇಷ್್ಿಲಾಿ ಹ್ೂೇರಾಟ ಮಾಡಿದ್ುಕ್ೆ ಅಷದಿ ಪರಿಹಾರ 
ಬೆಂದ್ಧದ್.್ ನನು ಜವಾಬಾುರಿ;  ಸಭ್ಯನದು ಮಾಡದತಾುರ್.  ಬ್ೇಕಾದ್ರ್ ಸಭಾರ್ಾಯಕರದ ಇೆಂದ್್ೇ 
ಅವರಿಗ್ ಒೆಂದ್ದ ಪತ್ರವನದು ಬರ್ಯರಿ. ನನಗ ್ಕಳುಹಿಸಿ ಎೆಂದ್ರ್ ರ್ಾರ್್ೇ ಕಳುಹಿಸದತ್ುೇರ್್.   

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ಾಯಕರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮಾನಾ 
ಸಚಿವರದ ಒಪಿಪಕೂ್ೆಂಡಿದ್ಾುರ್. ೩, ೪ ಅಥವಾ ೫ರ್್ೇ ತಾರಿೇಖಿನೆಂದ್ದ ಸಭ ್ಮಾಡದತ್ುೇರ್್ೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ.್   

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ೩, ೪ ಅಥವಾ ೫ರ್ೇ್ ತಾರಿೇಖದಗಳಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ದ ದ್ಧನ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ 
ರ್ಾಯಕರದ, ಸಭಾರ್ಾಯಕರದ, ಮದಖಾ ಸಚ್ೇತ್ಕರದ, ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಿೆಂತ್ಹ ಇಲಾಖ ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 
ಎಲಿರನೂು ಕರದ್್ದ ಅೆಂತಿಮ ತಿೇಮಾಾನವನದು ತ್ಗ್ದ್ದಕ್ೂಳುುವುದ್ಾಗ ತಿಳಿಸಿದ್ಾುರ.್  ನಡಾವಳಿಗಳು 
ಇದ್್.  ಈಗ ಚಚ್ಾಯನದು ಪಾರರೆಂಭಿಸಿ.   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸಾದ್ (ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ಾಯಕರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, 
ಅವಕಾಶಕಾೆಗ ಧ್ನಾವಾದ್ಗಳು.  ಈ ಬ್ಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇ್ಶನ ಪಾರರೆಂಭ್ವಾಗದವ ಮದ್ಲದ ಮಹಾರಾಷರ 
ಏಕಿೇಕರಣ್ ಸಮತಿಯವರದ ಮಹಾರಾಷರ ಸಕಾಾರದ್ ಕದಮಾಕಿೆನೆಂದ್ “ಮಹಾಮೆೇಳಾವ”ವನದು 
ಆಯೇಜಿಸಿ ಜನಸಾಮಾನಾರ ಮಧ್ಾ ವ್ೈಮನಸಾ ಮೂಡಿಸದವೆಂತ್ಹ, ಶಾೆಂತಿಯನದು ಕದ್ಡದವೆಂತ್ಹ 
ಕ್ಲಸವನದು  ನರೆಂತ್ರವಾಗ ನಡಸ್ಿಕೂ್ೆಂಡದ ಬೆಂದ್ಧರದವುದ್ನದು ರ್ಾವಲ್ಿರೂ ರ್್ೂೇಡದತಿುದ್್ುೇವ್.  
ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಇತಿುೇಚ್ಗ ್ಯಾವತ್ೂು ಕಾಣ್ದ್ಧರದವೆಂತ್ಹ ಘಟರ್್ಗಳು ಅದ್ರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಗಡಿ ಭಾಗದ್ಲ್ಲಿ 
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ವಾಸಿಸತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ಕನುಡಿಗರಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ದು ಕರ್ಾಾಟಕ ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡತ್ಕೆೆಂತ್ಹ 
ಮರಾಠಿಗರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಒೆಂದ್ದ ಭ್ಯದ್ ವಾತಾವರಣ್ ಸೃಷಿಿಯಾಗರದವುದ್ನದು ರ್ಾವು ರ್್ೂೇಡಿದ್್ುೇವ್.  
೧೯೪೭ರ್್ೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಸಿತ್ೆಂತ್ರ ಬೆಂದ್ ನೆಂತ್ರ ಈ ರಾಷರದ್ಲ್ಲಿ ೧೭ ಪಾರೆಂತ್ಾಗಳು, ೫೬೨ ರಾಜ-
ಮಹಾರಾಜರ ಸೆಂಸಾೆನಗಳು ಇದ್ುವು.  ೧೭ ಪಾರೆಂತ್ಾಗಳು ಎಲ್ಲಿಯವರವ್ಿಗೂ ಹೂ್ೇಗತ್ುೆಂದ್ರ್ ಒೆಂದ್ದ 
ಕಡ ್ಆಫಾಾನಸಾುನದ್ವರ್ಗ ್ಇತ್ದು, ಮತೂ್ುೆಂದ್್ಡ್ ಬಮಾಾವರ್ಗ ್ಇತ್ದು.   

(ಮದೆಂದ್ದ) 

(1208) 27-12-2022,  3.20 ಕ್ಜಿ.ಆರ್ ಎನ್              (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

 ಶ್ರೇ   ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸಾದ್ (ಮದೆಂದ್ದ.,):-  

17 ಪಾರೆಂತ್ಾಗಳು, 562 ರಾಜಮಹಾರಾಜರ ಸೆಂಸಾೆನಗಳು ಇದ್ುವು. ರಾಜಪರಭ್ದತ್ಿದ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ುೆಂತ್ಹ 
ರಾಷರವನದು ಸಿತ್ೆಂತ್ರ ರಾಷರವರ್ಾುಗ ಮಾಡದವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಇರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜ 
ಎಲಿರೂ   ಸಹ Instrument of Accession,  ಅೆಂದ್ರ್, ರ್ಾವಲ್ಿರೂ ಒಕೂೆಟ ರಾಷರದ್ಲ್ಲಿ  
ಸದ್ಸಾರಾಗ ಇರದತ್ುವ್ೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿ ಎಲಿರೂ ಸಹ  ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ರದ. ಅದ್ಕ್ೆ ಮಟಿ ಮದ್ಲರ್್ಯದ್ಾಗ 
ಮೆೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜರದ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ರದ.  ಆ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ 5 ರಾಜಾದ್ವರದ ಅೆಂದ್ರ್, ಕಾಶ್ೀರ್, 
Junagarh, Bhupal and Malda ದ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ುೆಂತ್ಹ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರದ Instrument of 
Accession ಗ್ ರ್ಾವು ಸಹಿ ಮಾಡದವುದ್ಧಲಿ, ರ್ಾವು ಸಿತ್ೆಂತ್ರ ರಾಜಾವಾಗ ಇರದತ್ುೇವ್ೆಂದ್ದ  
ಹ್ೇಳುವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ, ಆಗನ ಸಾಿತ್ೆಂತ್ರಯ ಹೂ್ೇರಾಟದ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ುೆಂತ್ಹ ಮಹಾನದಭಾವರಲ್ಿರೂ 
ಸಹ ಪರಯತ್ು ಮಾಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ Nizam’s State ಸಹ ಇತ್ದು. ಆ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಎಲಿರೂ ಸಹ, 
ಪರಯತ್ು ಮಾಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪೆಂಡಿತ್ ಶ್ರೇ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ರ್್ಹರದ ಮತ್ದು ಶ್ರೇ ಸದ್ಾಾರ್ ವಲಿಭ್ಬಾಯ 
ಪಟ್ೇಲ್ರವರದ ಸೇ್ರಿ  ಈ ಒಕೂೆಟದ್ಲ್ಲಿ ಎಲಿರೂ ಸದ್ಸಾರಾಗಬ್ೇಕೆ್ಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿ ಬಹಳ 
ಪರಮದಖವಾದ್ೆಂತ್ಹ ಪಾತ್ರವನದು ತ್ಗ್ದ್ದಕ್ೂೆಂಡಿದ್ುರದ.  ಇವತ್ದು ಕ್ಲವು ರಾಜಾಗಳು ಏನವ,್ ಅದ್ದ ಆೆಂಧ್ರ 
ಪರದ್್ೇಶ ರಾಜಾ ಇರಬಹದದ್ದ, ಈ ರಾಜಾಕ್ೆ  15ರ್್ೇ ಆಗಸಿ್ 1947 ರಲ್ಲಿ ಸಾಿತ್ೆಂತ್ರಯ ಸಿಗಲ್ಲಲಿ.  

(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ವ್ೈಸ್ ಛ್ೇಮಾನ್ರವರಾದ್ ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲ್  ಜಿ.ನಮೇಶ್ಯವರದ ಪಿೇಠವನದು 
ಅಲೆಂಕರಿಸಿದ್ರದ) 
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     ವ್ೈಸ್ ಛ್ೇಮಾನ್ರವರದ:- ಮಾನಾ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ಾಯಕರೇ್, ಸಪ್್ಿೆಂಬರ್ 17, 1948 
ರೆಂದ್ದ ಆೆಂಧ್ರ ಪರದ್ೇ್ಶಕ್ೆ  ಸಾಿತ್ೆಂತ್ರಯ ಸಿಕಿೆತ್ದು. 

     ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್,  ಒೆಂದ್ದ ವಷಾದ್ ನೆಂತ್ರ ಅವರಿಗ ್
ಸಾಿತ್ೆಂತ್ರ ಸಿಕಿೆರದವೆಂಥದ್ುನದು ಇತಿುಹಾಸದ್ಲ್ಲಿ ರ್್ೂೇಡಿದ್್ುೇವ್. ಕಾಶ್ೀರ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಸ್ಾಯಾದ್ಾಗ 
ರ್ಾವು ನಮಾನದು ಸರಿಸಮಾನವಾಗ ಕಾಣ್ದತ್ುೇವ್, ನಮಗ್ ಯಾವುದ್್ೇ ರಿೇತಿ ಗ್ೂೆಂದ್ಲ ಬ್ೇಡವೆ್ಂದ್ದ 
ಒೆಂದ್ದ agreement ಅನದು  ಮಾಡಿಕ್ೂೆಂಡರದ. ಅದ್ದ Article.370 ಎೆಂದ್ದ ಕೂ್ಟದಿ ಅವರನದು 
ಸಹ ನಮಾ ಜ್ೂತಗ್್ ತ್ಗ್ದ್ದಕ್ೂೆಂಡದ ಹೂ್ೇಗರದವೆಂಥಹದ್ದು ಇತಿಹಾಸ. ಈಗ Article.370 ಅನದು 
ತ್ಗ್ದ್ಧದ್ಾುರ.್ ಅದ್ದ ಬೇ್ರ ್ಪರಶ್ು. Junagarh ಮಹಾರಾಜರದ ಬರದವುದ್ಧಲಿವ್ೆಂದ್ದ  ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್ಾಗ, 
ಅಲ್ಲಿ Hindu Majority  ಇದ್ಧುದ್ರಿೆಂದ್, ಅವರದ ಅಲ್ಲಿೆಂದ್ ಪಲಾಯಾನ ಮಾಡಿ (ಕಾಚಿಗ್)  Karachi 
ಗ್ ಹ್ೂೇಗದತಾುರ್.  ಬೂ್ೇಪಾಲ್ ಮಹಾರಾಜರ ಮೆೇಲ್ ಒತ್ುಡ ತ್ೆಂದ್ಾಗ, ಅವರದ ಒಪಿಪಕ್ೂೆಂಡದ 
Instrument of Accession  ಗ್ ಸಹಿ ಮಾಡದತಾುರ್. ನನಗ ್ Instrument of Accession 
ಎೆಂಬ ಪದ್ಕ್ೆ ಕನುಡದ್ಲ್ಲಿ ಏನದ ಹ್ೇಳುತಾುರ್ೆಂದ್ದ ಗ್ೂತಿುಲಿ.  ಆನೆಂತ್ರ Malda ಮಹಾರಾಜರದ West 
Bengal ನಲ್ಲಿ, ತ್ಮಗ್ ತಿಳಿದ್ಧರದವೆಂತ್  ನಜಾಮ್ ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿದ್ುವರದ ಸಪ್ಿೆಂಬರ್ ಒೆಂದ್ದ ವಷಾವಾದ್ 
ಮೆೇಲ್ ಬೆಂದ್ಾಗ, ಇದ್ಕ್ೆಲಾಿ ಸಮಸ್ಾಗಳು ಬಹಳ ಇದ್ುವು. 1956 ಅಥವಾ ಅದ್ಕೂೆ ಮದ್ಲದ 
ರಾಜಾಗಳು ವಿೆಂಗಡಣ್ಯಾದ್ಾಗ ಹಲವಾರದ ಸಮಸ್ಾಗಳು ನಮಾ ಮದೆಂದ್್ ಬೆಂದ್ವು. 562 ರಾಜಾಗಳ 
ಮಹಾರಾಜರದಗಳನದು  ರಾಷರದ್ ಒಕೂೆಟಕ್ೆ ಅವರನದು ಒಪಿಪಸದವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲಸ. ತ್ದ್ನೆಂತ್ರ ರಾಜಾಗಳು 
ವಿೆಂಗಡಣ್ಯಾದ್ ಮೆೇಲ್ ಈ ರಾಜಾಗಳನದು ತಾವುಗಳು  ಒಪಿಪಕೂ್ಳಿು ಎೆಂದ್ದ ಒಪಿಪಸದವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲಸ. ಆ 
ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಈ ಕಲ್ಸ ಅಷದಿ ಸದಲಭ್ವಾಗರಲ್ಲಲಿ. ಇವರಲ್ಿರಿಗೂ ಸಾಿತ್ೆಂತ್ರಯ ಹ್ೂೇರಾಟದ್ಲ್ಲಿ 
ಬಹಳಷದಿ ರ್್ೂೇವು ಗ್ೂತಿುತ್ದು. ಅದ್ರಿೆಂದ್ ಬಹಳಷದಿ ರಾಜಿ politics ಎೆಂದ್ರ್, game of politics 
ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿ ಬಹಳಷದಿ ಚಚ್ಾಗಳ ಮದಖಾೆಂತ್ರ ಎಲಾಿ ರಾಜಾಗಳು,  ಆಗ 28 ರಾಜಾಗಳು ಇದ್ುವು. 
ಈಗ  ಬಹಳಷದಿ ರಾಜಾಗಳು ಆಗವ.್ 

     ವ್ೈಸ್ ಛ್ೇಮಾನ್ರವರದ:- ಮಾನಾ ವಿರೂ್ೇಧ್  ಪಕ್ಷದ್ ರ್ಾಯಕರ್ೇ, ಶ್ರೇ ಸದ್ಾಾರ್ 
ವಲಿಭ್ಬಾಯ   ಪಟೇ್ಲ್ರವರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ದ್ೂ್ಡಿದ್ದ ಇತ್ದು. 

      ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಶ್ರೇ ಪೆಂಡಿತ್ ಜವಹಾರಲಾಲ್ ರ್್ಹರದ 
ಮತ್ದು ಶ್ರೇ ಸದ್ಾಾರ್ ವಲಿಭ್ಬಾಯ ಪಟೇ್ಲ್ರವರ ಇವರಿಬುರ ಹ್ಸರನದು ಹೇ್ಳುತಿುದ್್ುೇರ್್. ರ್ಾನದ ಒಬುರ 
ಹ್ಸರನದು ಮಾತ್ರ ಹ್ೇಳುತಿುಲಿ. 
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    ವ್ೈಸ್ ಛ್ೇಮಾನ್ರವರದ:- ಮಾನಾ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ಾಯಕರೇ್, ಸರಿ.  

    ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಅಷ್್ೂಿೆಂದ್ದ ಜವಾಬಾುರಿ ನನು ರ್ಾಯಕರಾದ್ 
ಶ್ರೇ ಸಧಾಾರ್ ವಲಿಭಾಯ ಪಟ್ೇಲ್ರವರ ಮೆೇಲ್ ನನಗ ್ಅಷ್್ಿೇ ಗೌರವ ಇದ್್. ಅಷ್್ಿೇ ಗೌರವವನದು 
ಪೆಂಡಿತ್ ಜವಹಾರಲಾಲ್ ರ್್ಹರದರವರ ಮೆೇಲ್ಯೂ ಇಟಿಿದ್ು್ೇರ್್. ರ್ಾನದ ಅೆಂಧ್ ಭ್ಕುನದ ಅಲಿ.  ಈ 
ರಾಷರದ್ ಬಗ್ೆ ಅಪಾರವಾದ್ೆಂತ್ಹ ಗೌರವವನದು ಇಟದಿಕ್ೂೆಂಡಿರದವೆಂತ್ಹದ್ದು, ಈ ರಾಷರದ್ಲ್ಲಿ ಏನದ ಆಗದ-
ಹ್ೂೇಗದಗಳು ಆಗದ್,್ ಅದ್ುರಿೆಂದ್, ರ್ಾನದ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂದ್ದ ನಲದಿವೆಂತ್ಹ ಅವಕಾಶ ಇದ್್. ತ್ಮಗ್ಲಿ 
ಹಾಗ್ಯೇ ಸಿಗದತ್ುದ್.್ ಏಕೆ್ಂದ್ರ್, ತಾವ್ಲಿರೂ ಗೌಡರದ. ಅದ್ಕ್ೆ ತ್ಮಗ್ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ೆೇ ಸಿಗದತ್ುದ್.್ 
ನಮಗ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದವೆಂತ್ಹ ಅವಕಾಶಗಳ್ೇ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಸೆಂವಿಧಾನ, ಸೆಂವಿಧಾನದ್ ನೆಂತ್ರ ಈ 
ರಾಷರವನದು ನಡಸ್ಿಕೂ್ೆಂಡದ ಹ್ೂೇಗಬ್ೇಕದ ಎನದುವಾಗ ಇದ್್ಲಿವೂ ಬೆಂತ್ದ. ಆಗ ಭಾಷ್ಾವಾರದ 
ಪರದ್್ೇಶವಾದ್ಾಗ  ಕರ್ಾಾಟಕದ್ಲ್ಲಿ ಕನುಡ ಮಾತ್ರ್ಾಡದವವ್ಲಿರೂ ಬರಬ್ೇಕದ, ಮರಾಠಿ ಭಾಷ್ಯ್ನದು 
ಮಾತ್ರ್ಾಡದವವರದ ಎಲಿರೂ ಬರಬ್ೇಕದ. ಈಗ ಈ ರಾಷರದ್ಲ್ಲಿ 23 ಭಾಷ್ಗ್ಳಿಗ್ ಅಧಿಕೃತ್ 
ಸಾೆನಮಾನಗಳು ಸಿಕಿೆವ್. ಈ ರಾಷರದ್ಲ್ಲಿ 23 ಭಾಷ್ಗ್ಳಿಗ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಭಾಷ್ಗ್ಳ್ೆಂದ್ದ ಸಿಕಿೆದ್್. ಇನದು  26 
ಭಾಷ್ಗ್ಳು  ಕೂಾನಲ್ಲಿ  ನೆಂತಿವ.್ ನಮಗೂ ಸಹ ಅಧಿಕೃತ್ ಭಾಷ್ಗ್ಳ ಸಾೆನ ಮಾನಗಳನದು ಕೂ್ಡಿ 
ಎೆಂದ್ದ ನೆಂತಿರದವೆಂತ್ಹದ್ದು  ನಮಾ ಮದೆಂದ್ ್ಇದ್್.  ರ್ಾನದ ಸಹ Parliament ನಲ್ಲಿ ಇದ್ಾುಗ, ತ್ದಳು 
ಮತ್ದು ಕ್ೂಡವರವರಿಗೂ ಸಹ ಅಧಿಕೃತ್ ಭಾಷ್ ್ದ್ಜ್ಾಯನದು ಕ್ೂಡಿ ಎೆಂದ್ದ ಚಚ್ಾ ಮಾಡಿರದವುದ್ನದು 
ನಮಾ ಗಮನಕ್ೆ ತ್ರದವುದ್ಕ್ೆ ಇಚ್ಚಪಡದತ್ುೇರ್್. ಈ ಭಾಷ್ಾವಾರದ ಪಾರೆಂತ್ಾಗಳಾದ್ಾಗ ಕ್ಲವು ಜಾಗಗಳು 
ಏಕ್ೆಂದ್ರ,್ ನರ್ು್ೇ ದ್ಧವಸ ಗಡಿಭಾಗದ್  ಬಿಲ್ಲಿನ ಬಗ್ೆ ಮಾತ್ರ್ಾಡದವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಆ ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ 
ಹ್ೇಳಿದ್್ುೇರ್.್ ಆಗ ಯಾರದ ಪರಬಲರಾಗದ್ುರದ ಅವರದ ಅವರಿಗ್ ಬ್ೇಕಾದ್ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಾಗಳನದು ಮತ್ದು 
ಜಿಲ್ಿಗಳನದು ಮಾಡಿಕೂ್ೆಂಡರದ. ಸಾಿತ್ೆಂತ್ರಯ ಬೆಂದ್ೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಕಷಿಪಟದಿ ಪಡದ್್ೆಂತ್ಹ 
ಸಾಿತ್ೆಂತ್ರಯವನದು ಯಾರದ ಸಹ ಕಳ್ದ್ದಕೂ್ಳುುವುದ್ಕ್ೆ ತ್ಯಾರದ  ಇರಲ್ಲಲಿ. ಬಹಳಷದಿ give and 
take policy ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲವು ಜಾಗಗಳು ಮಹಾರಾಷರಕ್ೆ ಹ್ೂೇಗದ್ುವು. ಕ್ಲವು ಜಾಗಗಳು ಕರ್ಾಾಟಕಕ್ೆ 
ಬೆಂದ್ವು. ಕ್ಲವು ಕರ್ಾಾಟಕಕ್ೆ  ಹೂ್ೇಗದ್ುರ್, ತ್ಮಳರ್ಾಡದ ಮತ್ದು ಕೇ್ರಳ ಇವ್ಲಿವು ಬೆಂದ್ವು. 
ಆದ್ುರಿೆಂದ್, ಈ ಒೆಂದ್ದ ಜಠಿಲವಾದ್ ಪರಿಸೆತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಒೆಂದ್ದ ಒಳ್ುಯ ಸಿೆತಿ ಅೆಂದ್ರ,್ 
Kashmir to Kanyakumari ಎೆಂದ್ದ ರ್ಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ  ಹ್ೇಳುತಿುರದತ್ುೇವ್ ಮತ್ದು 
Kohima to Kamakya ಎೆಂದ್ದ ಏನದ ಹ್ೇಳುತ್ುೇವ್, Kutch to Kamakya ಎೆಂದ್ದ ಏನದ 
ಹ್ೇಳುತು್ೇವ್, ಇದ್ದ ನಮಾ  ರಾಷರದ್ ಒೆಂದ್ದ ಭ್ೂಪಟವ್ೆಂದ್ದ  ರ್ಾವು ರ್್ೂೇಡದವುದ್ಕ್ೆ ಅವಕಾಶ 
ಆಯತ್ದ. ರ್ಾವು ನಮಾ ರಾಷರದ್ಲ್ಲಿ ನಮಾ ರಾಜಾ ಎೆಂದ್ದ ರ್್ೂೇಡದವಾಗ ಭಾಷ್ಾವಾರದ ರಾಜಾವನದು 
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ರ್್ೂೇಡಿದ್್ುೇವ್.  ಭಾಷ್ಗ್ಳು ಎೆಂದ್ದ  ರ್್ೂೇಡಿದ್ಾಗ ಸದಮಾರದ 19 ಸಾವಿರ ಭಾಷ್ಗ್ಳಿವ್. ನಮಾ 
ಬ್ೆಂಗಳೂರದ ನಗರ ಒೆಂದ್ರಲ್ಲಿಯೇ 108 ಭಾಷ್ಗ್ಳನದು ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಾುರ್. ಇದ್ನದು ಬಿಟಿರ,್ ಪದರ್ಾದ್ಲ್ಲಿ 
98 ಭಾಷ್ಗ್ಳನದು ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಾುರ್. ಇೆಂತ್ಹ ಅದ್ದಭತ್ವಾದ್ೆಂತ್ಹ  ರಾಷರ ಇಡಿೇ ಪರಪೆಂಚಲ್ಲಿಯೇ 
ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗದವುದ್ಧಲಿ. ನಮಾ ರಾಷಿದ್ಲ್ಲಿ ವಿಭಿನುವಾದ್ ಧ್ಮಾಗಳು, ವಿಭಿನುವಾದ್ ಸೆಂಸೃತಿ 
ಸೆಂಸಾೆರಗಳನದು ಸೇ್ರಿಸಿಕ್ೂೆಂಡದ ಒೆಂದ್ದ ರಾಷರವರ್ಾುಗ ಮಾಡಿಕ್ೂೆಂಡದ ಮದೆಂದ್್  ಹ್ೂೇಗದವಾಗ, 
ಭಾಷ್ಯ್ ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ ಕಲ್ವು ರಾಜಾಗಳು ಖಾಾತಯ್ನದು ಎತಿುರದವುದ್ನದು  ರ್್ೂೇಡಿದ್ಾಗ, ಇವರದ 
ಯಾವುದ್್ೂೇ ಒೆಂದ್ದ ಗದಪು ಕಾಯಾಸೂಚಿಯನದು ಇಟದಿಕೂ್ೆಂಡದ ಮಾಡದತಿುದ್ಾುರ.್ ಮಹಾರಾಷರದ್ದು 
ಹ್ೂಸದ್ದ ಅಲಿ. ಮಾನಾ ಆಯನೂರದ ಮೆಂಜದರ್ಾಥ್ರವರದ ಮತ್ದು ರ್ಾವಲ್ಿರೂ 
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಾಗಳಾಗದ್ುೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ  ಗಡಿ ಹೂ್ೇರಾಟದ್ಲ್ಲಿ ಶ್ರೇ  ವಟಾಳ್ರ್ಾಗರಾಜದರವರದ ಹ್ಚಿಚನ 
ಚಚ್ಾ ಮಾಡದತಿುದ್ುರದ. ಅವರದ ಎಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ, ಕನುಡ ಪರ ಮಾತ್ರ್ಾಡಿದ್ುಕ್ೆ 
ಪ್ೂಲ್ಲೇಸರದ ಬೂರ್್ ಕಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಒದ್ಧುದ್ಾುರ ್ಎೆಂದ್ದ  ಹ್ೇಳುತಿುದ್ುರದ. ಆ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಬೇ್ರ ್ಯಾರದ 
ಸಹ ಅದ್ರ ಬಗ್ೆ ಅಷದಿ ಗಮನ ಕ್ೂಡದತಿುರಲ್ಲಲಿ. ಈಗ ಪರತಿಯಬುರದ ಸಹ, ಅದ್ರ ಬಗ್ೆ ಗಮನ 
ಕ್ೂಡದವೆಂತ್ಹ ಪರಿಸಿೆತಿ ಬೆಂದ್ಧದ್್. ಗಡಿ ಭಾಗದ್ಲ್ಲಿ ಆಗದತಿುರದವೆಂತ್ಹ ಪದೆಂಡಾಟಿಕ್. ರ್ಾನದ ಮರಾಠ 
ಭಾಷ್ ್ಅಥವಾ ಕನುಡ ಭಾಷ್ ್ಮಾತ್ರ್ಾಡದವವರದ ಪದೆಂಡಾಟಿಕ ್ಮಾಡದತಾುರೆ್ಂದ್ದ ಹ್ೇಳುವುದ್ಧಲಿ. ಕ್ಲವು 
ಪಟಾಿಭ್ದ್ಾರ ಹಿತಾಸಕಿುಗಳು ಅವರ ಸಾಿಥಾಕಾೆಗ  ಭಾಷ್ಯ್ನದು ಉಪಯೇಗಸಿಕ್ೂೆಂಡದ ಸಮಾಜದ್ಲ್ಲಿ 
ಬಿರದಕದ ಮೂಡಿಸದವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲಸವನದು  ಮಾಡದತಿುದ್ಾುರ.್ ಇದ್ಕ್ೆ ಈಗ ರ್ಾವು ಸರಿಯಾದ್ೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ದ  
ಹ್ಜ್ಿಯನದು ಇಡಲ್ಲಲಿವ್ೆಂದ್ರ್, ಮದೆಂದ್ೂ್ೆಂದ್ದ ದ್ಧವಸ ಬಹಳ ಕಟ್ಿ ಪರಿಣಾಮ ತ್ರಬಹದದ್ದ ಎೆಂದ್ದ 
ತ್ಮಾ ಗಮನಕ್ೆ ತ್ರದವುದ್ಕ್ೆ ಇಚ್ಚಪಡದತ್ುೇರ್್. 

     ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮದ್ಲದ ಗಡಿವಿವಾದ್ ಬೆಂದ್ಾಗ. ಮದ್ಲದ  1953 ರಲ್ಲಿ Fazal 
Ali Commission ರವರದ ಮಾನಾ ಸವೇಚಛ ರ್ಾಾಯಾಲಯದ್ ರ್ಾಾಯಾಧಿೇಶರಾಗದ್ುರದ.  ಅವರದ 
ವರದ್ಧಯನದು ಕ್ೂಟಾಿಗ  ಆ ವರದ್ಧಯನದು ಮದೆಂಬ್ೈ ಪಾರೆಂತ್ಾದ್ಲ್ಲಿದ್ು ಬ್ಳಗಾವಿಯೂ ಸೇ್ರಿದ್ೆಂತ ್ 865 
ಗಾರಮಗಳು ಆಗನ ಮೆೈಸೂರದ ರಾಜಾಕ್ೆ ಸೇ್ರಿವ ್ ಎೆಂದ್ದ ಮಹಾರಾಷರ  ಆಕ್ಷ್ೇಪಣ್ ಮಾಡಿತ್ದು. 
ತ್ದ್ನೆಂತ್ರ ಮಹಾರಾಷರದ್ಲ್ಲಿ  ಶ್ರೇ ವಿ.ಪಿ.ರ್ಾಯರ್್ರವರದ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಯಾಗದ್ುರದ. Mehr Singh 
Mahajan ಅವರ ರ್್ೇತ್ೃತ್ಿದ್ಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ದ ಗಡಿ ಸಮಸ್ಾಯನದು ಬಗಹ್ರಿಸದವುದ್ಕಾೆಗ ಒೆಂದ್ದ 
Mahajan Commission ಅನದು  ಮಾಡಿದ್ುರದ. ಅದ್ದ ಬಹಳ ಪರಸಿದ್ುವಾಗತ್ದು. ಅದ್ನದು 
ರ್ಾವಲ್ಿರ್ಲೂಿ ರ್್ೂೇಡಿದ್ು್ೇವ.್ ಆಗ ಮೆೈಸೂರದ ಪಾರೆಂತ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ುೆಂತ್ಹವರದ Mahajan ವರದ್ಧ ಏನದ 
ಬರದತ್ುದ್ಯ್ೇ ಅದ್ಕ್ೆ ರ್ಾವು ಒಪಿಪಕ್ೂಳುುತ್ುೇವ್ೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್ರದ. ಆಗ ಮಹಾರಾಷರದ್ 
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ಮದಖಾಮೆಂತಿರಯಾಗದ್ು ಶ್ರೇ ವಿ.ಪಿ,ರ್ಾಯರ್್ರವರದ ಸಹ Mahajan Report ನಮಗ್ ಅೆಂತಿಮ 
ಎೆಂದ್ದ ಒಪಿಪಕೂ್ೆಂಡರದ. 1966 ರಲ್ಲಿ Mahajan  ಸಮತಿ ರಚರ್್ಯಾಗದತ್ುದ್್.  ಒೆಂದ್ದ ವಷಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಅವರದ ಅವರ ವರದ್ಧಯನದು ಸಕಾಾರಕ್ೆ ಸಲ್ಲಿಸದತಾುರ.್ ಆದ್ರ್, ಸಾರಸಗಟಾಗ ಮಹಾರಾಷರ 
ಸಕಾಾರದ್ವರದ ಒಪಿಪಕೂ್ೆಂಡದ, ನೆಂತ್ರ ಅದ್ನದು ಒಪದಪವುದ್ಧಲಿವ್ೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿ ಅದ್ನದು ಒಪದಪವುದ್ಧಲಿ. 
ಆದ್ರ್,  ಅವರ ಪರಕಾರ  ಬ್ಳಗಾವಿ, ನಪಾಪಣಿ. ಕಾರವಾರ ಅದ್ರ ಜ್ೂತಗ್್ ಇತ್ರ  ಹಲವಾರದ 
ಗಾರಮಗಳು ಸೇ್ರಿಸಿ ಮಹಾರಾಷರಕ್ೆ ಕೂ್ಡಬೇ್ಕದ. ಅಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ಮಾತ್ರ್ಾಡದವವರದ  ಜಾಸಿು ಇದ್ಾುರ ್
ಎೆಂದ್ದ ಹ್ಳಿ. ಆ ರಿೇತಿ ರ್್ೂೇಡದವುದ್ಾದ್ರ್, ಕರ್ಾಾಟಕ ಮಹಾಜನ್ ವರದ್ಧಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಾಗತ್ದು ಎೆಂದ್ರ,್ 
ದ್ಕ್ಷಿಣ್ ಸೂ್ೇಲಾಿಪದರದ್ಲ್ಲಿ ಸದಮಾರದ 65 ಹಳಿುಗಳು, ಸೂ್ೇಲಾಿಪದರ ಸಹ ನಮಗ್ ಸೇ್ರಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ 
ಬರದತ್ುದ್್. ಸೆಂಪೂಣ್ಾ ಅಕಲ್ಕ್ೂೇಟ್ ತಾಲೂಿರ್್ ಇದ್ದ ಸಹ ಕರ್ಾಾಟಕಕ್ೆ ಸೇ್ರಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ ಬರದತ್ುದ್್. 
ಜತ್ು ತಾಲೂಿಕಿನ 44 ಹಳಿುಗಳು, ಗಡಹಿೆಂಗಲಜಿ ತಾಲೂಿಕಿನ 15 ಹಳಿುಗಳು ಮತ್ದು ಕ್ೇರಳದ್ 
ಚೆಂದ್ರಗರಿಯ ನದ್ಧಯ ಉತ್ುರ ಭಾಗ, ಕಾಸರಗ್ೂೇಡದ  ಇವ್ಲಿವೂ ಸಹ ಕರ್ಾಾಟಕಕ್ೆ ಸೇ್ರಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ 
ಮಹಾಜನ್ ವರದ್ಧಯಲ್ಲಿ ಹ್ೇಳುತ್ುದ್್. ಆದ್ರ್, ಮಹಾಜನ್ ವರದ್ಧಯಲ್ಲಿ ಏನದ ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ್, ಅದ್ನದು 
ರ್ಾವು ಒಪಿಪಕ್ೂೆಂಡಿದ್್ುೇವ್ೆಂದ್ದ ರ್ಾವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕಾಸರಗ್ೂೇಡದ ನಮಗ್ ಸೇ್ರಬ್ೇಕದ ಮತ್ದು  
ಅಕಲ್ಕ್ೂೇಟ್ ನಮಗ ್ ಸೇ್ರಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ ರ್ಾವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ದ್ಾೆಂಧ್ಲ್ಗಳನದು  ಮಾಡಿಲಿ ಹಾಗೂ 
ಗ್ೂೆಂದ್ಲಗಳನದು ಸೃಷಿಿ ಮಾಡಿಲಿ. ಅದ್ದ ಸಕಾಾರಕ್ೆ ಬಿಟಿದ್ದು ಎೆಂದ್ದ ಸದಮಾರ್್ ಇದ್್ುೇವ್. 

(ಮದೆಂದ್ದ., ) 

(1209) 27-12-2022 (3.30) ಎೆಂವಿ-ಆರ್ಎನ     (ವ್ೈಸ್ ಛ್ೇಮಾನ್ರವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸಾದ (ಮದೆಂದ್ದ..):- 
ಆದ್ರ್, ಮಹಾರಾಷರದ್ಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯ್ ಮೆೇಲ್ ಬ್ಳ್ದ್ಧರದವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲವು ಸೆಂಘಟರ್ಗ್ಳು, ಅದ್ರಲೂಿ ಸಹ 
ಎೆಂ.ಇ.ಎಸ್. ಸೆಂಘಟರ್,್ ಅವರ ರಾಜಕಿೇಯ ಲಾಭ್ಕೂ್ೆೇಸೆರ, ಬ್ಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ನ ನಡಯ್ದವೆಂತ್ಹ 
ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ, ಹದ್ಧರ್್ೈದ್ದ ದ್ಧವಸಗಳ ಹಿೆಂದ್ಧನೆಂದ್ ಗಲಾಟ ್ಶದರದ ಮಾಡದತಾುರ.್ ಆ ರಿೇತಿ ಗಲಾಟ್ 
ಶದರದ ಮಾಡಿ, ಎಲಿರಿಗೂ ಸಹ ಒೆಂದ್ದ ರಿೇತಿಯ ಭ್ಯದ್ ವಾತಾವರಣ್ವನದು ಸೃಷಿಿ ಮಾಡದತಾುರ.್ 
ಗಡಿ ಭಾಗದ್ಲ್ಲಿರದವೆಂತ್ಹ ಕನುಡಿಗರಿಗೂ ಸಹ ಒೆಂದ್ದ ಭ್ಯದ್ ವಾತಾವರಣ್. ಕರ್ಾಾಟಕ 
ರಾಜಾದ್ಾದ್ಾೆಂತ್ ಇರತ್ಕೆೆಂಥ ಮರಾಠಿಗರಿಗೂ ಸಹ ತ್ಮಾ ಜಾಗದ್ಲ್ಲಿ ಏರ್ಾಗದತ್ುದ್್ ಎೆಂದ್ದ 
ಗ್ೂತಾುಗದವುದ್ಧಲಿ. ಆದ್ದದ್ರಿೆಂದ್, ಇದ್ಕ್ೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಸಹ ಒೆಂದ್ದ ತ್ರ್ಯನದು 
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ಎಳ್ಯಬ್ೇಕಾಗದತ್ುದ್.್ ಈಗ ಜವಾಬಾುರಿ ಸಾೆನದ್ಲ್ಲಿ ಇರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ಮಹಾರಾಷರದ್ ಮೆಂತಿರಗಳು 
ಯಾವಾಾವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ್ಗಳನದು ಮಾಡದತಿುದ್ಾುರೆ್ಂದ್ದ ರ್್ೂೇಡಿದ್ರ್, ಅವರದ ಕರ್ಾಾಟಕ 
ರಾಜಾದ್ವರಿಗ ್ಶಕಿು ಇಲಿವೆ್ಂದ್ದ ತ್ಪದಪ ತಿಳಿದ್ದಕೂ್ೆಂಡಿದ್ಾುರ್. ಆದ್ರ್, ರ್ಾವು ಈ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ರ 
ಬಗ್ೆ ಹ್ಚದಚ ಮಾತ್ರ್ಾಡದವುದ್ಕ್ೆ ಹ್ೂೇಗದವುದ್ಧಲಿ. ಏಕ್ೆಂದ್ರ,್ ಅವರದ ಸದಪಿರೇೆಂ ಕ್ೂೇರ್್ಾಗ್ ಸಹ 
ಹ್ೂೇಗದ್ಾುರ್. ಈ ಒೆಂದ್ದ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಮಾಡಬ್ೇಕಾಗರದವುದ್ದ ಏರ್್ೆಂದ್ರ್, 2004ರಲ್ಲಿ 
ಮಹಾರಾಷರದ್ವರದ ಸದಪಿರೇೆಂ ಕ್ೂೇರ್್ಾಗ್ ಹೂ್ೇದ್ಾಗ ನಮಾ ರಾಜಾದ್ ಮಾನಾ ಮಾಜಿ 
ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳಾದ್ ಶ್ರೇ ಎಸ.ಎೆಂ.ಕೃಷಣರವರದ ಸಹ ಮಾನಾ ದ್ಾತ್ರ್ರವರ ರ್್ೇತ್ೃತ್ಿದ್ಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ದ 
ಕಾನೂನನ ತ್ೆಂಡವನದು ರಚರ್್ ಮಾಡಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ೆ ವಾದ್ ಮಾಡದವುದ್ಕ್ೆ ಅವರನದು ರ್್ೇಮಕ 
ಮಾಡದತಾುರ.್ ಅವರದ ತಿೇರಿ ಹೂ್ೇದ್ ನೆಂತ್ರ, ಮಾನಾ ಮಳಿೇಮಠರವರದ ಇರದತಾುರ.್ ಆ 
ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಮಾನಾ ಸದಪಿರೇೆಂ ಕ್ೂೇರ್್ಾನ ರ್ಾಾಯಮೂತಿಾಗಳಾದ್ ಆರ್.ಎೆಂ.ಲ್ೂೇಧಾರ್ರವರದ 
ಕರ್ಾಾಟಕ-ಮಹಾರಾಷರದ್ ಗಡಿ ವಿವಾದ್ಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಿೆಂತ್ ಗಡಿ ಪರದ್್ೇಶದ್ಲ್ಲಿರತ್ಕೆೆಂಥ ಜನರ 
ಅಭಿಪಾರಯವನದು ಪಡದ್್ದ ವರದ್ಧ ನೇಡಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ ರ್ಾಾಯಮೂತಿಾ ಶ್ರೇ ಮನಮೇಹನ ಸರಿನ್ರವರ 
ರ್್ೇತ್ೃತ್ಿದ್ಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ದ ಆಯೇಗವನದು ರಚರ್್ ಮಾಡದತಾುರ.್ ಆ ಆಯೇಗದ್ವರದ ಗಡಿ 
ಭಾಗದ್ಲ್ಲಿರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ರಾಜಾಗಳಿಗ್ ಭ್ೇಟಿ ನೇಡಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಅಹವಾಲದಗಳನದು ಕ್ೇಳಿ, ತ್ದ್ನೆಂತ್ರ 
ತಿೇಮಾಾನಕ್ೆ ಬರಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್ಾಗ, ಆ ಒೆಂದ್ದ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಅದ್ನದು ಒಪದಪವುದ್ಕ್ೆ ತ್ಯಾರದ 
ಇರಲ್ಲಲಿ. ಈ ಒೆಂದ್ದ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಈಗ ನಡದ್್ಧರದವೆಂತ್ಹ ಘಟರ್ ್ ರ್್ೂೇಡಿದ್ಾಗ, ಕರ್ಾಾಟಕದ್ಧೆಂದ್ 
ಹ್ೂೇಗದವೆಂತ್ಹ ಬಸ್ಗಳಿಗ್ ಅವರದ ಮಸಿ ಬಳಿಯದವುದ್ದ. ಮಹಾರಾಷರದ್ಧೆಂದ್ ಬರದವೆಂತ್ಹ, ಅದ್ದ 
ಒೆಂದ್ದ ರಿೇತಿ bottleneck ಇದ್ು ಹಾಗ್. ಈಗ ದ್ೇ್ಶದ್ ಉತ್ುರ ಭಾರತ್ ಮತ್ದು ಉತ್ುರ ಪಶ್ಚಮ 
ಭಾರತ್ದ್ಧೆಂದ್ ಬರದವೆಂತ್ಹ ಎಲಾಿ ಲಾರಿಗಳು ಸಹ ಪೂರ್ಾ ಮತ್ದು ನಪಾಪಣಿಯ ಮಾಗಾವಾಗ 
ಬರಬ್ೇಕದ. ಅಲ್ಲಿ ಮೆೈಲ್ಲಗಟಿಲ್ ಟರರ್್ಗಳು ಮತ್ದು ಬಸ್ಗಳು ನೆಂತ್ದಕ್ೂೆಂಡಿವ್. ಈ ಕಡಯ್ೆಂದ್ ಜನ ಆ 
ಕಡಗ್ ್ಹ್ೂೇಗದವೆಂತಿಲಿ. ಆ ಕಡಯ್ೆಂದ್ ಜನ ಈ ಕಡಗ್ ್ಬರದವೆಂತಿಲಿ. ಈ ಗಡಿ ಸಮಸ್ಾ ಇದ್ದ 
ಯಾರ ಸಿತ್ದು ಅಲಿ. ಇದ್ದ ಪರತಿಯಬು ಆರದ ಕ್ೂೇಟಿ ಕನುಡಿಗರ ಸಿತ್ದು. ಆದ್ರ್, ಸಕಾಾರದ್ ಜವಾಬಾುರಿ 
ಏರ್್ೆಂದ್ರ್, ಎಲಾಿ ರಾಜಕಿೇಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಸವಾಪಕ್ಷಗಳ ಸಭ ್ಕರದ್್ದ, ಇದ್ಕ್ೆ ಏನದ ಮಾಡಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ 
ಚಚ್ಾ ಮಾಡಬೇ್ಕಾಗತ್ದು. ಆದ್ರ್, ಸಕಾಾರದ್ವರದ ಅದ್ರ ಬಗ್ೆ ಚಚ್ಾ ಮಾಡದವೆಂತ್ಹ ಗೂ್ೇಜಿಗ ್
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ಹ್ೂೇಗಲ್ಲಲಿ. ಆ ಒೆಂದ್ದ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಅಕಸಾಾತ್ ಸವಾಪಕ್ಷ ನಯೇಗ ಹ್ೂೇಗ ಕ್ೇೆಂದ್ರ 
ಸಕಾಾರದ್ವರನದು ಭ್ೇಟಿ ಮಾಡಬೇ್ಕದ ಎೆಂದ್ದ, ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಜನತಾದ್ಳ ಪಕ್ಷದ್ವರದ ಮತ್ದು ರ್ಾವುಗಳು 
ಇದ್್ುೇವ್. ನಮಾನದು ಮಾನಾ ಪರಧಾನ ಮೆಂತಿರಗಳ ಬಳಿಗ ್ಕರದ್್ದಕ್ೂೆಂಡದ ಹ್ೂೇಗಬಹದದ್ಾಗತ್ದು. ಆದ್ರ್, 
ಕ್ೇವಲ ಮಹಾರಾಷರದ್ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳು ಮತ್ದು ಕರ್ಾಾಟಕದ್ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳು ಮತ್ದು 
ಕರ್ಾಾಟಕದ್ ಗೃಹ ಸಚಿವರನದು ಭ್ೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರ,್ ಈ ಸಮಸ್ಾ ಬಗಹ್ರಿಯದತ್ುದ್್ ಎೆಂದ್ರ್ 
ಆಗದವುದ್ಧಲಿ. ರ್ಾವು ಅದ್ನದು ಒಪದಪವುದ್ಕ್ೆ ತ್ಯಾರದ ಇಲಿ. ಅೆಂದ್ರ್ ಕರ್ಾಾಟಕ ರಾಜಾ ಇವರೂ್ಬುರದ್ದ 
ಅಲಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಾದ್ೂ ಸಹ ಪಾಲದ ಇದ್್. ಅದ್ಕ್ೆ ನಮಾ ಮಾತ್ನದು ಸಹ ಕ್ೇಳಬ್ೇಕದ ಎೆಂಬದದ್ದ 
ನನು ಅನಸಿಕ.್ ಆದ್ರ್, ಅದ್ದ ಆಗಲ್ಲಲಿ. ಮದೆಂದ್ ್ ಈ ರಿೇತಿ ಆಗಬಾರದ್ದ. ಆದ್ದದ್ರಿೆಂದ್, ಈಗ 
ಮಹಾರಾಷರದ್ವರದ ಬ್ಳಗಾವಿ, ನಪಾಪಣಿ ಮತ್ದು ಕಲ್ವು ಭಾಗಗಳನದು ಕ್ೇೆಂದ್ಾರಡಳಿತ್ ಪರದ್್ೇಶಗಳ್ೆಂದ್ದ 
ಘೂೇಷಣ್ ಮಾಡಿ ಎೆಂದ್ದ ಮಹಾರಾಷರದ್ಲ್ಲಿ ಕ್ೇಳಿಕೂ್ಳುುತಿುದ್ಾುರ್. ಬಹದಶಃ ಅವರಿಗ್ ಗ್ೂತಿುಲಿ. ಈ 
ಒಕೂೆಟ ವಾವಸ್ೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ವು ಕ್ೇೆಂದ್ಾರಡಳಿತ್ ಪರದ್ೇ್ಶಗಳಲ್ಲಿ ಪಾೆಂಡಿಚ್ೇರಿ ಒೆಂದ್ದ ಸಣ್ಣ ಊರದ. 
ಮಾನಾ ಮಾಧ್ದಸಾಿಮಯವರ,್ ಒೆಂದ್ದ constituency ಯಲ್ಲಿ ನಲವತ್ದು ಸಾವಿರ ಜನರಿದ್ಾುರ್. 
ನೇವು ಪಾೆಂಡಿಚೇ್ರಿಗ ್ ಹ್ೂೇದ್ಮೆೇಲ್ ಅಲ್ಲಿೆಂದ್ 300-400 ಕಿಲ್ೂೇಮೇಟರ್ ವಾಾಪಿುಯಲ್ಲಿ 
ತಿರದರ್್ಳಾುರ್ನಲ್ಲಿ ಶನದ್್ೇವರ ದ್್ೇವಸಾೆನವಿದ್.್ ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರಾದ್ ಟಿ.ಎ.ಶರವಣ್ರವರದ 
ಶನವಾರದ್ೆಂದ್ದ ಅಲ್ಲಿಗ ್ ಹ್ೂೇಗದತಾುರ್. ಅದ್್ೇರಿೇತಿ ಯಾನೆಂ ಎೆಂದ್ದ ಆೆಂಧ್ರಪರದ್್ೇಶದ್ಧೆಂದ್ ಒೆಂದ್ದ 
ಸಾವಿರ ಕಿಲ್ೂೇಮೇಟರ್ ದ್ೂರದ್ಲ್ಲಿದ್.್ ಮತ್ು ಮಾಹ್ ಎೆಂದ್ದ ಕ್ೇರಳ ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿದ್ ್ ಅದ್ದ ಕೂಡ 
ಪಾೆಂಡಿಚ್ೇರಿಯೆಂದ್ 500 ಕಿಲ್ೂೇಮೇಟರ್ ದ್ೂರದ್ಲ್ಲಿದ್್. ಅವುಗಳು ಇನೂು ದ್ೂರವಿದ್್, ಹತಿುರವಿದ್ ್
ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳುವುದ್ಧಲಿ. ಆೆಂಧ್ರಪರದ್್ೇಶದ್ಲ್ಲಿ ತ್ಲದಗದ ಭಾಷ್ಯ್ನದು ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಾುರ್. ಮಾಹ್ಯಲ್ಲಿ 
ಮಲ್ಯಾಳೆಂ ಭಾಷ್ಯ್ನದು ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಾುರ್. ಅದ್್ೇರಿೇತಿ ತಿರದನಳಾುರ್ ಮತ್ದು ಪಾೆಂಡಿಚ್ೇರಿಯಲ್ಲಿ 
ತ್ಮಳು ಭಾಷ್ ್ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಾುರ್. ಆದ್ರ್, ಪಾೆಂಡಿಚೇ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇವತಿುಗೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ ಕಲಚರ್ 
ಇರದವುದ್ರಿೆಂದ್ ಅಲ್ಲಿನ ಸದಮಾರದ ಹತ್ುರಿೆಂದ್ ಹರ್್ುರಡದ ಸಾವಿರ ಜನರಿಗ ್ಫ್ರೆಂಚ್ಯೆಂದ್ ಪಿೆಂಚಣಿ 
ಸಿಗದತಿುದ್್. ಈ ಒೆಂದ್ದ ಪರಿಸಿೆತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್್ೂಾೇನಾವಾಗ ಬಾಳುವೆಂತ್ಹ ಜನ. ಈಗ ಗ್ೂೇವಾ ರಾಜಾಕ್ೆ 
ಹ್ೂೇದ್ರ,್ ಪೂ್ೇಚದಾಗೇಸರದ ಬಹಳಷದಿ ಜನರದ ಇದ್ಾುರ.್ ಇೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ದ ರಾಷರದ್ಲ್ಲಿ, ಇೆಂತ್ಹ 
ಒೆಂದ್ದ ಸೆಂಕದಚಿತ್ ಭಾವರ್್ ಇಟದಿಕೂ್ೆಂಡದ, ಕೇ್ೆಂದ್ಾರಡಳಿತ್ ಪರದ್್ೇಶ ಮಾಡಬೇ್ಕದ ಮತ್ದು ಇದ್ದ 
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ಅವರಿಗ್ ಸೇ್ರಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ರ ್ರ್ಾವುಗಳು ಏನದ ಕ್ೈಕಟಿಿಕ್ೂೆಂಡದ ಕದಳಿತಿುದ್ು್ೇವ್ ಎೆಂಬದದ್ದ ಪರಶ್ುಯಾಗದ್್. ಆ 
ರಿೇತಿ ಏರ್ಾದ್ರೂ, ಇಡಿೇ ರಾಷರದ್ಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ಾದ್ರೂ ಕ್ೇೆಂದ್ಾರಡಳಿತ್ ಪರದ್್ೇಶವಾಗಬ್ೇಕದ ಎೆಂದ್ದ 
ಹ್ೇಳಿದ್ರ,್್ ‘’the most cosmopolitan city in the World”್ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಬಹದದ್ದ. In 
the Country ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್ರ ್ಅದ್ದ ಮದೆಂಬ್ೈ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ ರಿೇತಿಯ ಜನ, ಭಾಷ್,್ ಸೆಂಸೃತಿ 
ಮತ್ದು ಸೆಂಸಾೆರ ಹಾಗೂ ಇತಿಹಾಸ ಇರದವೆಂತ್ಹ ಮದೆಂಬ್ೈ ಪರದ್್ೇಶವನದು ಕೇ್ೆಂದ್ಾರಡಳಿತ್ ಪರದ್್ೇಶವಾಗ 
ಮಾಡಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ ರ್ಾವು ಸಹ ಬ್ೇಡಿಕ ್ ಇಡಬೇ್ಕದ. ಏಕ್ೆಂದ್ರ,್ ಅವರದ ಬ್ಳಗಾವಿ, ನಪಾಪಣಿ ಮತ್ದು 
ಕಾರವಾರ ಇವುಗಳನದು ಕ್ೇೆಂದ್ಾರಡಳಿತ್ ಪರದ್್ೇಶಗಳರ್ಾುಗ ಮಾಡಿ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್ರ್, ಈಗ ರ್ಾವಲ್ಿರೂ 
ಸಹ ರಾಜಕಿೇಯಕ್ೆ ಬರಬ್ೇಕಾದ್ರ್ ಮದೆಂಬ್ೈ ಕಾರಣ್. 1968 ಮತ್ದು 1969ರಲ್ಲಿ ಶ್ವಸೇ್ರ್ಾದ್ವರದ 
ದ್ಕ್ಷಣ್ ಕನುಡದ್ ಮತ್ದು ದ್ಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತ್ದ್ ಎಲಾಿ ಹ್ೂೇಟ್ಲ್ನವರನದು ‘Aamchi Mumbai’್ಎೆಂದ್ದ 
ಎಲಿರನದು ಸಹ ಓಡಿಸಿದ್ರದ. ಈಗ ‘Aamchi Mumbai’್ಎೆಂದ್ದ ಯಾರದ ಮರಾಠಿ ಮಾಡದತಾುರೂ್ೇ 
ಅವರದ ಮಾತ್ರ ಮದೆಂಬ್ೈಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿ, ಓಡಿಸಿದ್ಾಗ ಕ್ಲವರದ ಪಾಪ ಊರದ ಬಿಟದಿ 
ಬೆಂದ್ರದ. ಆ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ರ್ಾವಲ್ಿರೂ ಸಹ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಾ ರ್ಾಯಕರದ. ಬ್ಲ ್ಏರಿಕಯ್ಾದ್ಾಗ, ಮಸಾಲ ್
ದ್್ೂೇಸ ್ ಹತ್ದು ರೂಪಾಯ ಇತ್ದು, ಅವರದ ಹದ್ಧರ್್ೈದ್ದ ಪ್ೈಸ ್ ಮಾಡಿದ್ರ್, ರ್ಾವು ಹದ್ಧರ್್ೈದ್ದ ಪೈ್ಸ್ 
ಕ್ೂಡದತಿುರಲ್ಲಲಿ. ರ್ಾವು ಕ್ೇವಲ ಹತ್ದು ಪೈ್ಸ್ ಕ್ೂಟದಿ ಓಡಿ ಬರದತಿುದ್್ುವು. ಆಗ ಹೂ್ೇಟಲ್್ ಮಾಲ್ಲೇಕ 
ಬೆಂದ್ದ ರ್ಾನದ ಮೆಂಗಳೂರಿನವರದ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳುತಾು, ನಮಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತ್ೂೆಂದ್ರ ್ ಕ್ೂಟಿಿದ್ಾುರ,್ ಇಲ್ಲಿ 
ನೇವು ನಮಗ್ ತೂ್ೆಂದ್ರ್ ಕ್ೂಡದತಿುರಲಿ ಎನದುತಿುದ್ು. ಅದ್ಕ್ೆ ರ್ಾವು ಅಲ್ಲಿೆಂದ್ ಏಕ್ ಓಡಿ ಬೆಂದ್ಧದ್ಧುೇರಿ 
ಎೆಂದ್ರ್, ರ್ಾವು ಮರಾಠಿ ಮಾತ್ರ್ಾಡದವುದ್ಧಲಿವ್ೆಂದ್ದ ಆ ಶ್ವಸೇ್ರ್್ಯ ಗೂೆಂಡಾಗಳು ನಮಾನದು 
ಓಡಿಸಿಬಿಟಿರದ ಎೆಂದ್ರದ. ಆಗ ರ್ಾವು ಹ್ೇಳಿದ್್ುವು, ನೇವು ಭಾರತಿೇಯರದ ಅಲಿವ್ೇ ಅಲ್ಲಿಯೇ 
ಇರಬಹದದ್ದ ಅಲಿವೇ್ ಎೆಂದ್ರ,್ ಆಗ ಅವರದ ನಮಾನದು ಓಡಿಸಿಬಿಟಿರದ, ರ್ಾವು ಜಿೇವನ ಮಾಡಬೇ್ಕಲಿವ್ 
ಅದ್ಕ್ೆ ಇಲ್ಲಿಗ್ ಬೆಂದ್ಧದ್್ುೇವ ್ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್ರದ. ಮದೆಂಬ್ೈಯೆಂದ್ ಬೆಂದ್ೆಂತ್ಹ ಬಹಳಷದಿ ಕರ್ಾಾಟಕದ್ 
ಜನರದ ಶ್ವಸೇ್ರ್್ಯ ಗಲಾಟ್ಯೆಂದ್ ಬೆಂದ್ೆಂತ್ಹವರದ. ಕರ್ಾಾಟಕದ್ಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ 
ಮಾತ್ರ್ಾಡದವೆಂತ್ಹವರಿಗ್ ಕರ್ಾಾಟಕ ಬಿಟದಿ ಹ್ೂೇಗ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಲ್ಲಲಿ. ಆ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ರ್ಾವು ಈ 
ಪಕ್ಷಕ್ೆ ಬ್ೆಂಬಲ ಕೂ್ಡಬೇ್ಕದ ಎೆಂದ್ದ ಆಗ ಬಿಜ್ಪಿಯವರದ ಅವರ ಬ್ೆಂಬಲದ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ುರದ. ರ್ಾವು 
ಇವರಿಗ ್ವಿರೂ್ೇಧ್ ಮಾಡಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ ರಾಜಕಿೇಯಕ್ೆ ಬೆಂದ್ೆಂತ್ಹವರದ. ಇದ್ದ ಬಹಳ ಸಪಷಿ. ಆ ಒೆಂದ್ದ 
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ಸಿೆತಿ ಇರದವೆಂತ್ಹ ಕರ್ಾಾಟಕ ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ, ಇವರದ ಏರ್ಾದ್ರೂ ಕ್ೇೆಂದ್ಾರಡಳಿತ್ ಪರದ್್ೇಶವ್ೆಂದ್ದ 
ಬ್ಳಗಾವಿ, ಕಾರವಾರ ಮತ್ದು ನಪಾಪಣಿಗಳನದು ಕ್ೇಳಿದ್ರ,್ ರ್ಾವು ಮದೆಂಬ್ೈ it belongs to 
everybody, ಅದ್ನದು ರ್ಾವು ಏನದ ಎಕರ್ಾಮರ್್ ಕಾಾಪಿಟಲ್ ಎೆಂದ್ದ ಕರಯ್ದತ್ುೇವ್. ಅದ್ನದು 
ಕ್ೇೆಂದ್ಾರಡಳಿತ್ ಪರದ್್ೇಶವರ್ಾುಗ ಘೂೇಷಣ್ ಮಾಡಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ ಕ್ೇೆಂದ್ರ ಸಕಾಾರದ್ ಮೆೇಲ ್ ಒತ್ುಡ 
ಹ್ೇರಬೇ್ಕಾಗದತ್ುದ್.್ ಆದ್ದದ್ರಿೆಂದ್ ಜವಾಬಾುರಿ ಇರದವೆಂತ್ಹ ಮೆೇಲಾರ್್ಯ ಸದ್ಸಾರ್ಲಿರೂ ಮತ್ದು 
ರ್ಾನದ ಸಹ ಸಕಾಾರಕ್ೆ ಮನವಿ ಮಾಡದತ್ುೇರ್.್ ಸಕಾಾರ ಒಟಾಿರ್ಯಾಗ ಇದ್ಕ್ೆ ಒೆಂದ್ದ resolution 
ಮಾಡಿ, ಕರ್ಾಾಟಕ ಯಾವುದ್್ೇ ಭಾಗ 1956ರ ನೆಂತ್ರ ಮೆೈಸೂರದ ಪಾರೆಂತ್ಾದ್ ನೆಂತ್ರದ್ ಕರ್ಾಾಟಕ 
ರಾಜಾದ್ ಒೆಂದ್ೇ್ ಒೆಂದ್ದ ಇೆಂಚದ ಜಾಗವನದು ಸಹ ಬ್ೇರ ್ಯಾರದ ಮದಟದಿವುದ್ಕ್ೆ ಮತ್ದು ಅದ್ನದು 
ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ಳುುವುದ್ಕ್ೆ ಆಗದವುದ್ಧಲಿ. ಇದ್ದ ನಮಾ ರಾಜಾ. ಈಗ ಬ್ಳಗಾವಿ, ನಪಾಪಣಿ ಮತ್ದು ಕಾರವಾರ 
ಈ ಎಲಿವೂ ಸಹ ಬ್ಳಗಾವಿಯ ಅೆಂಗವ್ೆಂದ್ದ ರ್ಾವು ಘೂೇಷಣ್ ಮಾಡಬೇ್ಕಾಗದತ್ುದ್್. ಮತು್ 
ಯಾವುದ್್ೇ ಪದೆಂಡರದ ಇರಬಹದದ್ದ, ರ್ಾವು ಭಾರತ್ ದ್್ೇಶದ್ ಒಕೂೆಟ ವಾವಸ್ೆಯಲ್ಲಿ 
ಇರತ್ಕೆೆಂತ್ಹವರದ. ಈಗ ಶಾೆಂತಿಯನದು ಕದ್ಡದವೆಂತ್ಹ ಯಾರ್ೇ ಇರಬಹದದ್ದ ಮತ್ದು ಯಾವುದ್್ೇ 
ಭಾಷ್ಯ್ವರದ ಇರಬಹದದ್ದ. ಅದ್ಕ್ೆ ರ್ಾವು ಹೂ್ೇರಾಟ ಮಾಡೂ್ೇಣ್. ಮಸಿ ಬಳಿಯದವ ಮತ್ದು 
ಭಾಷ್ಯ್ ಅೆಂತ್ರವನದು ಸೃಷಿಿ ಮಾಡದವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲಸ ಆಗಬಾರದ್ದ. ಕನುಡದ್ಲೂಿ ಸಹ ಜ್ಞಾನಪಿೇಠ 
ಪರಶಸಿು ಬೆಂದ್ಧರದವೆಂತ್ಹ ಮಹಾನ್ ಸಾಹಿತಿಗಳಿದ್ಾುರ್. ಅದ್್ೇ ರಿೇತಿ ಮಹಾರಾಷರದ್ಲೂಿ ಸಹ ಮರಾಠಿ 
ಭಾಷ್ಯ್ಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಪಿೇಠ ಪರಶಸಿು ಪಡದ್್ಧರದವೆಂತ್ಹ ಮಹಾನ್ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಇದ್ಾುರ.್ ಇದ್ಕ್ೆ ಒೆಂದ್ದ 
ಒಳ್ುಯ ಸಮತಿಯನದು ರಚರ್್ ಮಾಡಿ, ಶಾೆಂತಿ ರ್್ಲ್ಸದವುದ್ಕ್ೆ ರ್ಾವು ಏನನದು ಮಾಡಬೇ್ಕದ? 
ಏಕ್ೆಂದ್ರ,್ ಮಹಾರಾಷರದ್ವರದ ಸಹ ತ್ಯಾರದ ಮಾಡಿಕೂ್ೆಂಡಿರದತಾುರ್ ಇವತ್ದು ಪದೆಂಡರದ 
ಮಾಡದತಾುರೆ್ಂದ್ರ್, ಎಲಾಿ ಮರಾಠಿಗರದ ಆ ರಿೇತಿ ಇರದವುದ್ಧಲಿ. ಮತ್ು ಕನುಡದ್ವರದ ಗಲಾಟ ್
ಮಾಡದತಾುರೆ್ಂದ್ರ್, ಎಲಿ ಕನುಡಿಗರದ ಗಲಾಟ ್ಮಾಡದವುದ್ಧಲಿ. ನಮಗ್ ಶಾೆಂತಿಯೆಂದ್ ಈ ಒೆಂದ್ದ 
ಸಮಸ್ಾ ಬಗಹ್ರಿಯಬ್ೇಕದ. ಕರ್ಾಾಟಕ ರಾಜಾದ್ ಒೆಂದ್ದ ಇೆಂಚದ ಜಾಗ ಅದ್ದ ಬ್ೇರ ್ಯಾರಿಗೂ ಸಹ 
ಸೇ್ರಿದ್ುಲಿ. ಅದ್ದ ರಾಜಾದ್ ಕನುಡಿಗರಿಗ ್ಸೇ್ರಿದ್.್ ಆದ್ದದ್ರಿೆಂದ್, ರ್ಾನದ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಸಕಾಾರಕ್ೆ 
ಏನದ ಮನವಿ ಮಾಡದತ್ುೇರ್್ೆಂದ್ರ್, ಇದ್ಕ್ೆ ಒೆಂದ್ದ resolution ಮಾಡಿ, ರ್ಾವು ಕ್ೇೆಂದ್ರ ಸಕಾಾರಕ್ೆ 
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ಬಹಳ ಸಪಷಿವಾಗ ಅವರಿಗ್ ಒೆಂದ್ದ ಸೆಂದ್್ೇಶ ಕೂ್ಡಬ್ೇಕಾಗದತ್ುದ್್. ಅದ್ಕ್ೂೆೇಸೆರ ಇಷದಿ ಸಮಯ 
ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ೆಂಡದ ತ್ಮಾ ಮದೆಂದ್್ ಮಾತ್ರ್ಾಡದವುದ್ಕ್ೆ ಅವಕಾಶ ನೇಡಿದ್ುಕ್ೆ ತ್ಮಗ್ ಧ್ನಾವಾದ್ಗಳು. 

(ಮದೆಂದ್ದ…) 
(1210) 27.12.2022 03.40 LL-VK                 (ವ್ೈಸ್ ಚ್ೇಮಾನ್ರವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್. ಹರಿಪರಸಾದ್ (ಮದೆಂದ್ದ…) 

ಎೆಂ.ಇ.ಎಸ್. ಮತ್ದು ಶ್ವಸೇ್ರ್್ಯವರದ್ದು ಇಷ್ೂ್ಿೆಂದ್ದ ಕಾಾತ್ ಇರದವಾಗ, ರ್ಾವು ಸಹ ಕ್ಲವು 
ವಿಚಾರಗಳನದು ಗೆಂಭಿೇರವಾಗ ತ್ಗ್ದ್ದಕ್ೂಳುಬ್ೇಕದ. ಶ್ವಸೇ್ರ್್ಯವರದ್ದು ಅಥವಾ ಎೆಂ.ಇ.ಎಸ್.ನವರ 
ಕಾಾತ್ಗಳು ನಮಗ್ ಹೂ್ಸದ್್ೇನಲಿ. ಇದ್ನದು ರಾಜಕಿೇಯವಾಗಯೇ ಎದ್ದರಿಸಬ್ೇಕದ ಮತ್ದು 
ಕಾನೂರ್ಾತ್ಾಕವಾಗ ಯಾವ ರಿೇತಿ ಎದ್ದರಿಸಬ್ೇಕದ ಎನದುವುದ್ನದು ರ್ಾವು ಯೇಚರ್್ 
ಮಾಡಬೇ್ಕಾಗದತ್ುದ್.್ ಸಕಾಾರ ಆದ್ಷದಿ ಬೇ್ಗರ್ೇ್ ಅಥವಾ ಈಗಲ್ೇ ಈ ಬಗ್ೆ ಒೆಂದ್ದ ನಣ್ಾಯವನದು 
ತ್ೆಂದ್ರ್, ರ್ಾವಲ್ಿರೂ ಸಹ ಒಮಾತ್ದ್ಧೆಂದ್ ಅದ್ನದು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ೇೆಂದ್ರ ಸಕಾಾರಕ್ೆ 
ಕಳುಹಿಸಬಹದದ್್ೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿ ನನು ಎರಡದ ಮಾತ್ದಗಳನದು ಮದಗಸದತ್ುೇರ್.್  

ಶ್ರೇ ಪರಕಾಶ್ ಕ್. ರಾಥೂ್ೇರ್್ (ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ಮದಖಾ ಸಚ್ೇತ್ಕರದ):- ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಇತಿುೇಚ್ಗ್ ಗಡಿ ಭಾಗದ್ಲ್ಲಿ ಆಗದವೆಂತ್ಹ ಸನುವ್ೇಶಗಳನದು ರ್ಾವು ರ್್ೂೇಡಿದ್ು್ೇವ ್
ಮತ್ದು ಇತಿುೇಚ್ಗ ್ ಮಹಾರಾಷರ ಸಕಾಾರ ಗಡಿ ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ ವಿಶ್ೇಷವಾಗ ಗ್ೂೆಂದ್ಲ ಸೃಷಿಿ 
ಮಾಡದವುದ್ನದು ಸಹ ರ್ಾವು ರ್್ೂೇಡದತಿುದ್್ುೇವ್. ಈ ಗಡಿ ವಿವಾದ್ ಇವತ್ದು ನರ್್ುಯದ್ಲಿ. ಈ ಗಡಿ 
ವಿವಾದ್ ಏನದ್ ್ ಅದ್ದ, ೧೮೮೧ರಿೆಂದ್ಲ್ೇ ಪಾರರೆಂಭ್ವಾಗದತ್ುದ್್. ಆವತಿುನ ಜನಸೆಂಖ್ಾ ಆಧಾರದ್ಲ್ಲಿ 
೬೪.೩೯ ಪರತಿಶತ್ ಬಳ್ಗಾವಿಯ ಸದತ್ುಮದತ್ುಲೂ ಕನುಡ ಭಾಷ್ ್ ಮಾತ್ರ್ಾಡದವವರದ ಕನುಡಿಗರದ 
ಇದ್ಾುರೆ್ಂದ್ದ ೧೮೮೧ರಲ್ಲಿ ದ್ಾಖಲಯ್ಾಗದತ್ುದ್್. ಮರಾಠಿ ಭಾಷ್ ್ಮಾತ್ರ್ಾಡದವವರದ ಎಷದಿ ಜನಸೆಂಖ್ಾ 
ಇದ್ಾುರೆ್ಂದ್ರ್, ೨೬.೦೪ ಪರತಿಶತ್ ಇದ್ಾುರೆ್ಂದ್ದ ದ್ಾಖಲಯ್ಾಗದತ್ುದ್್. ಸಾಿತ್ೆಂತ್ರಯ ಬೆಂದ್ ನೆಂತ್ರ, 
ಈಗಾಗಲ್ೇ ಮಾನಾ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ಾಯಕರದ ಹೇ್ಳಿದ್ ಹಾಗ್, ಒೆಂದ್ದ ಭಾಷ್ಾವಾರದ ರಾಜಾಗಳ 
ವಿೆಂಗಡರ್್ ಆದ್ ಮೆೇಲ್, ಕರ್ಾಾಟಕ ರಾಜಾಕ್ೆ ಸೇ್ರಬ್ೇಕಾದ್ೆಂತ್ಹ ಬ್ಳಗಾವಿ ಮತ್ದು ಸದತ್ುಮದತ್ುಲ 
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ಪರದ್್ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾದ್ ಆದ್ಾಗ, ಅವತಿುನ ಕ್ೇೆಂದ್ರ ಸಕಾಾರ ಮಹಾಜನ್ ಆಯೇಗವನದು ರಚರ್್ 
ಮಾಡಿತ್ದು. ಆಗನ ಮಹಾರಾಷರದ್ ರ್ಾಯರ್್ ಸೇ್ರ್ಾಪತಿ ಬಾಪರ್್ ಎನದುವವರದ ಉಪವಾಸ ಸತಾಾಗರಹ 
ಆರೆಂಭಿಸಿದ್ರದ. ಆ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಕ್ೇೆಂದ್ರ ಸಕಾಾರ ದ್ಧರ್ಾೆಂಕ:25.10.1966 ರಲ್ಲಿ ಮಹಾಜನ್ 
ಆಯೇಗವನದು ರಚಿಸಿದ್ುರದ.  

ಮಾನಾ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ಾಯಕರದ ಈಗಾಗಲ್ೇ ಹೇ್ಳಿದ್ೆಂತ್,್“ದ್ಧರ್ಾೆಂಕ: 09.11.196೭ರೆಂದ್ದ 
ಮಹಾಜನ್ ಆಯೇಗ ಏನದ ವರದ್ಧ ಕ್ೂಟಿಿದ್್, ಅದ್ಕ್ೆ ಬದ್ಿವಾಗದ್್ುೇವ್”್ಎೆಂದ್ದ ಅೆಂದ್ಧನ ಮಹಾರಾಷರದ್ 
ಮದಖಾಮೆಂತಿರಯವರಾದ್ೆಂತ್ಹ ಶ್ರೇ ವಿ.ಪಿ. ರ್ಾಯರ್್ರವರದ ಹ್ೇಳಿಕ್ ನೇಡಿರದತಾುರ.್ ಆದ್ರ್, ಇವತಿುನ 
ದ್ಧವಸ ಆಗದತಿುರದವೆಂತ್ಹ ಸೃಷಿಿಗಳು ಮಹಾರಾಷರ ಸಕಾಾರ ನಮಾನದು ಕ್ರಳಿಸದವುದ್ಕ್ೆ ಮತ್ದು ಅವರ 
ವ್ೈಪಲಾಗಳನದು ಮದಚಿಚ ಹಾಕದವುದ್ಕ್ೆ ಹಾಗೂ ರಾಜಕಿೇಯ ಮಾಡದವುದ್ಕ್ೆ ನಮಾ ಮೆೇಲ್ ಅೆಂದ್ರ್, 
ಕನುಡಿಗರ ಮೆೇಲ್ ಇವತ್ದು ಮಾತ್ರವಲಿದ್ೇ್ ಬಹಳ ಹಿೆಂದ್ಧನೆಂದ್ಲೂ ವಾದ್-ವಿವಾದ್ಗಳನದು ಹಲವಾರದ 
ಬಾರಿ ಮಾಡದತ್ುಲೇ್ ಬೆಂದ್ಧದ್ಾುರ್. ಸದ್ರಿ ವಾದ್ ಪಾರರೆಂಭ್ವಾದ್ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷರದ್ವರದ 
ಎೆಂ.ಇ.ಎಸ್. (ಮಹಾರಾಷರ ಏಕಿೇಕರಣ್ ಸಮತಿ) ಎೆಂಬ ಸೆಂಘಟರ್ಯ್ನದು ರಚರ್್ ಮಾಡಿದ್ರದ. ಅದ್ರ 
ಉದ್್ುೇಶ ಏರ್್ೆಂದ್ರ್, ಬಳ್ಗಾವಿ ಜಿಲ್ಿ ಮಹಾರಾಷರ ಸಕಾಾರಕ್ೆ ಸೇ್ರಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ ಸೆಂಘಟರ್್ 
ಪಾರರೆಂಭ್ವಾಯತ್ದ. ತ್ದ್ನೆಂತ್ರ, ಸದ್ರಿ ಸೆಂಘಟರ್್ಯವರದ ಬ್ಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕಯ್ 
ಸಾಕಷದಿ ಚದರ್ಾವಣ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ದ್ದು, ಆಡಳಿತ್ ಮಾಡಿದ್ರದ.  

ಇದ್ರ ಜ್ೂತ್ಗ್, 2004ರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷರ ಸಕಾಾರದ್ವರದ ಮಾನಾ ಸದಪಿರೇೆಂ ಕ್ೂೇರ್್ಾನ 
ಮದೆಂದ್ ್ ಒೆಂದ್ದ ಮನವಿ ಮಾಡಿರದತಾುರ.್ ಅದ್ಕ್ೆ ಮದ್ಲದ ನಮಾ ಕರ್ಾಾಟಕ ರಾಜಾ ಸಕಾಾರ 
ಸದಮಾರದ ಎರಡದ ದ್ಶಕಗಳ ಕಾಲ ಮಾನಾ ಸದಪಿರೇೆಂ ಕ್ೂೇರ್್ಾನ ಮದೆಂದ್್ ಏನದ ಮನವಿ 
ಮಾಡಿರದತ್ುದ್್ ಎೆಂದ್ರ್, Article 3 of the Indian Constitution ಏನದ ಹ್ೇಳುತ್ುದ್ಯ್ೆಂದ್ರ,್ 
“Article 3 of the Constitution to argue that the Supreme Court does not 
have jurisdiction to decide the borders of states, and only Parliament has 
the power to do so.” ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳುತ್ುದ್್. ಭಾರತ್ ಸೆಂವಿಧಾನದ್ ಆಟಿಾಕಲ್ ೩ ರ ಪರಕಾರ ಗಡಿ 
ವಿವಾದ್ದ್ ಬಗ್ೆ ತಿೇಮಾಾನ ಮಾಡಲದ ಮಾನಾ ಸದಪಿರೇೆಂ ಕ್ೂೇರ್್ಾಗ್ ಯಾವುದ್್ೇ ಆಧಾರ 
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ಇರದವುದ್ಧಲಿ. ಕ್ೇವಲ ಪಾಲ್ಲಾಮೆೆಂರ್್ಗ್ ಮಾತ್ರ ಆಧಾರ ಇರದತ್ುದ್್. ಆದ್ರ್, ಮಹಾರಾಷರ ಸಕಾಾರ 
ಭಾರತ್ ಸೆಂವಿಧಾನದ್ ಆಟಿಾಕಲ್ ೧೩೧ರ್್ೇ ಪರಕಾರ ಮಾನಾ ಸದಪಿರೇೆಂ ಕೂ್ೇರ್್ಾನ ಮದೆಂದ್್ ಮನವಿ 
ಮಾಡಿರದತ್ುದ್್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನದ ಹ್ೇಳುತ್ುದ್್ ಎೆಂದ್ರ್, “The Supreme Court has exclusive 
and original jurisdiction over legal issues originating between states or 
between States and the Union Government.”  ಈ ವಿವಾದ್ ಯೂನಯನ್ 
ಗವನಾಮೆೆಂರ್್ ಹತಿುರ ಇಲಿವ್ೇ ಇಲಿ. The dispute is, ನಮಾ border issues ಎೆಂದ್ದ ಇದ್್. 
Article 3 of the Indian Constitution specific ನಲ್ಲಿ, ಮಾನಾ ಸದಪಿರೇೆಂ ಕ್ೂೇರ್್ಾ 
ಇದ್ರ ಬಗ್ೆ ಯಾವುದ್್ೇ ರಿೇತಿಯಾದ್ ತಿೇಮಾಾನ ನೇಡದವುದ್ಕ್ೆ ಆಗದವುದ್ಧಲಿ ಎೆಂದ್ದ ನದ್ಧಾಷಿವಾಗ 
ಹ್ೇಳುತ್ುದ್್.  ಹಾಗಾಗ, ಮಾನಾ ಸದಪಿರೇೆಂ ಕೂ್ೇರ್್ಾನಲ್ಲಿ ಸದ್ರಿ ಪರಕರಣ್ ವಿಚಾರಣ್ಗ್ ಏನದ ಬಾಕಿ 
ಇದ್್, ಅದ್ನದು ಭಾರತ್ ಸೆಂವಿಧಾನದ್ ಆಟಿಾಕಲ್ ೩ ರ ಪರಕಾರ ಮದಕಾುಯಗ್ೂಳಿಸಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ 
ಒತಾುಯ ಮಾಡಬೇ್ಕದ. ಏಕ್ೆಂದ್ರ್, ಭಾರತ್ ಸೆಂವಿಧಾನದ್ ಆಟಿಾಕಲ್ 3 ಪರಕಾರ ಮಾನಾ ಸದಪಿರೇೆಂ 
ಕ್ೂೇರ್್ಾ ಯಾವುದ್ೇ್ ರಿೇತಿಯ interference ಮಾಡದವುದ್ಕ್ೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರದವುದ್ಧಲಿ. ಅಲಿದ್್ೇ, 
ನಮಾ ರಾಜಾ ಸಕಾಾರದ್ ವಕಿೇಲರದ ಸಹ ಚ್ರ್ಾುಗ ವಾದ್ ಮೆಂಡರ್್ ಮಾಡದತಾುರ.್ ಅದ್ರೆಂತ,್ 
ಮಹಾರಾಷರ ಸಕಾಾರದ್ ಅೆಂದ್ಧನ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳಾಗದ್ುೆಂತ್ಹ ಶ್ರೇ ವಿ.ಪಿ. ರ್ಾಯರ್್ರವರದ, 
“ಮಹಾಜನ್ ವರದ್ಧ ಅೆಂತಿಮವಾಗದ್್”್ ಎೆಂದ್ದ ಹೇ್ಳಿದ್ ಮೆೇಲ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್್ೇ ವಾದ್ 
ಇರದವುದ್ಧಲಿ. ಕರ್ಾಾಟಕದ್ ಅವಿಭಾಜಾ ಅೆಂಗ ಬ್ಳಗಾವಿ. ಅದ್ದ ಕರ್ಾಾಟಕದ್ಲ್ಲಿಯೇ ಇರದವುದ್ದ. ಈ 
ರಿೇತಿಯ ಗ್ೂೆಂದ್ಲ ಸೃಷಿಿ ಮಾಡದವುದ್ಕ್ೂೆೇಸೆರ ಮಹಾರಾಷರ ಸಕಾಾರ ಈ ರಿೇತಿ ನಡದ್್ದಕ್ೂಳುುತಿುದ್್.  

ರ್ಾನದ ಸಕಾಾರಕ್ೆ ಒತಾುಯ ಮಾಡದವುದ್ೇ್ರ್್ೆಂದ್ರ,್ ಇತಿುೇಚಿನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ 
ಎೆಂ.ಇ.ಎಸ್.ನ ಕಾಯಾವೈ್ಖರಿ ಏನದ ನಡಯ್ದತಿುದ್್, ಅದ್ಕಾೆಗ ಕರ್ಾಾಟಕ ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಎೆಂ.ಇ.ಎಸ್. 
ಅನದು ಮಟಿಮದ್ಲರ್್ಯದ್ಾಗ ಬಾಾನ್ ಮಾಡಬೇ್ಕದ. ಏಕ್ೆಂದ್ರ,್ ಈ ಗ್ೂೆಂದ್ಲ ಸೃಷಿಿ 
ಮಾಡದತಿುರದವುದ್ದ ಎೆಂ.ಇ.ಎಸ್.ನವರದ. ಅವರ ಉದ್್ುೇಶ ಏರ್್ೆಂದ್ರ,್ ಬ್ಳಗಾವಿ ಕರ್ಾಾಟಕ ರಾಜಾದ್ಲಿ, 
ಅದ್ದ ನಮಾ ಮಹಾರಾಷರ ಸಕಾಾರಕ್ೆ ಸೇ್ರಿದ್ದು ಎನದುವುದ್ಾಗದ್.್ ಹಾಗಾಗ, ಈ ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ದ 
ದ್ಧಟಿ ನಧಾಾರ ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ಳುಬ್ೇಕದ. ಇಲಿವಾದ್ರ್, ಎೆಂ.ಇ.ಎಸ್.ನವರದ ಇದ್್ೇ ರಿೇತಿ ವಾದ್ಗಳನದು 
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ಮೆಂಡಿಸದತಾು, ಗೂ್ೆಂದ್ಲಗಳನದು ಸೃಷಿಿ ಮಾಡದತಾು, ಈ ಭಾಗದ್ ಜನರ ಶಾೆಂತಿಯನದು ಭ್ೆಂಗ 
ಮಾಡದವೆಂತ್ಹ ಕಾಯಾಕರಮಗಳನದು ನಡಸ್ದತ್ುಲ್ೇ ಇರದತ್ುದ್್.  

ವ್ೈಸ್ ಛ್ೇಮಾನ್:- ಮಾನಾ ಪರಕಾಶ್ ಕ.್ ರಾಥ್ೂೇರ್್ರವರದ ತ್ಮಗ್ ಇನದು ಎಷದಿ ಸಮಯ 
ಬ್ೇಕದ.  

ಶ್ರೇ ಪರಕಾಶ್ ಕ್. ರಾಥ್ೂೇರ್್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಆದ್ಷದಿ ಬೇ್ಗ ಮದಗಸದತು್ೇರ್್.  

ವ್ೈಸ್ ಛ್ೇಮಾನ್:- ಮಾನಾ ಪರಕಾಶ್ ಕ.್ ರಾಥ್ೂೇರ್್ರವರ್ೇ, ಈಗಾಗಲ್ೇ ಹ್ಸರದ 
ಕ್ೂಟಿಿರದವೆಂತ್ಹ ರ್ಾಲದೆ ಜನ ಸದ್ಸಾರದ ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಾುರ್. ಅದ್ರ ಜ್ೂತ್ಗ್, ಬಹದಶಃ ಬ್ೇರಯ್ವರದ 
ಸಹ ಮಾತ್ರ್ಾಡಬಹದದ್ದ.   

ಶ್ರೇ ಪರಕಾಶ್ ಕ್. ರಾಥೂ್ೇರ್್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಆಯತ್ದ. ರ್ಾನದ ಆದ್ಷದಿ ಬೇ್ಗ 
ಮದಕಾುಯ ಮಾಡದತ್ುೇರ್್. ಎೆಂ.ಇ.ಎಸ.ನವರದ ಏನದ ಮಾಡದತಿುದ್ಾುರೆ್ಂದ್ರ್, ಡಿಸೆ್ಂಬರ್ ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 
black day observe ಮಾಡದತಾುರ.್ ಅದ್್ೇರ್್ೆಂದ್ರ,್ ನಮಾ ಕರ್ಾಾಟಕ ಸೆಂಘಟರ್ಗ್ಳ ಮೆೇಲ ್
ಎೆಂ.ಇ.ಎಸ್.ನವರದ ಏನದ ಗ್ೂೆಂದ್ಲ ಸೃಷಿಿ ಮಾಡದತಾುರ್, ಆಗ “ಬಾಿರ್್ ಡೇ್”್ ಎೆಂದ್ದ ಘೂೇಷಣ ್
ಮಾಡದತಾುರ.್ ಈ ರಿೇತಿಯ ನಣ್ಾಯಗಳನದು ಅವರದ ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ಳುುತಾುರ್. ಜ್ೂತ್ಗ್, ಈ ಭಾಗದ್ಲ್ಲಿ 
ಪರಸಿದ್ಿವಾಗರದವೆಂತ್ಹ ಸೆಂಗೂ್ಳಿು ರಾಯಣ್ಣ, ಕಿತ್ೂುರದ ರಾಣಿ ಚ್ನುಮಾ ಹಾಗೂ ಬಸವಣ್ಣನವರ 
ಪದತ್ೆಳಿಗಳನದು ಧ್ವೆಂಸ ಮಾಡದತಾುರ ್ ಹಾಗೂ ಕರ್ಾಾಟಕದ್ ಬಾವುಟವನದು ಸದಟದಿ ಹಾಕದವೆಂತ್ಹ 
ಕ್ಲಸವನದು ಎೆಂ.ಇ.ಎಸ್. ನವರದ ನರೆಂತ್ರವಾಗ ಮಾಡದತಿುದ್ಾುರ.್ ಅದ್ಕಾೆಗ, ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ 
ಎೆಂ.ಇ.ಎಸ್. ಅನದು ಬಾಾನ್ ಮಾಡದ್ೇ್ ಇದ್ುರ,್ ಮದೆಂದ್ ್ನಮಗ್ ಸಾಕಷದಿ ಗೂ್ೆಂದ್ಲವಾಗದತ್ುದ್್.  

ಇತಿುೇಚಿನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ಏರ್ಾಗದತಿುದ್್ಯೆಂದ್ರ್, ಮಹಾರಾಷರದ್ ಮೆಂತಿರಗಳು ಬ್ಳಗಾವಿಗ್ 
ಬರದತ್ುೇವ್ೆಂದ್ದ ಘೂೇಷಣ ್ಮಾಡದತಾುರ.್ ಜ್ೂತ್ಗ್, ಮಹಾರಾಷರ ರಾಜಾದ್ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳು ನಮಾ 
ರಾಜಾದ್ ವಿರದದ್ಿ ಸಾಕಷದಿ ಹ್ೇಳಿಕ್ಗಳನದು ಕ್ೂಡದತಾುರ.್ ಇದ್ರ ನಡದವ್ ನಮಾ ರಾಜಾದ್ 
ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳು ಮತ್ದು ಮಹಾರಾಷರ ರಾಜಾದ್ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳು ಕ್ೇೆಂದ್ರ ಸಕಾಾರದ್ ಗೃಹ 
ಮೆಂತಿರಗಳನದು ಭ್ೇಟಿ ಮಾಡಿ ಬರದತಾುರ.್ ಈ ಬಗ್ೆ ಮಾನಾ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ಾಯಕರದ ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ್. 
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ಎರಡೂ ರಾಜಾಗಳು ಸಹ ಎಲಾಿ ಕಡಯ್ಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಶಾೆಂತಿ ಕಾಪಾಡಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ ನಣ್ಾಯ ಮಾಡಿದ್ ್
ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್ುರೂ ಸಹ, ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಬಹಳ ದ್ದಃಖಕರ ವಿಷಯವ್ೇರ್್ೆಂದ್ರ್, ಮಹಾರಾಷರ 
ರಾಜಾದ್ವರದ ಅವರ ಅಧಿವ್ೇಶನದ್ಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ದ ನಣ್ಾಯವನದು ಪಾಸ್ ಮಾಡದತಿುದ್ಾುರ್. ಅದ್್ೇರ್್ೆಂದ್ರ್, 
“Former Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray on Monday spoke 
about the Maharashtra-Karnataka border dispute and said the 
‘Karnataka-occupied Maharashtra’್should be declared as Union Territory”  
ಎೆಂದ್ದ ಅವರದ ಬೇ್ಡಿಕ್ ಹಾಕದತಿುದ್ಾುರ.್    

(ಮದೆಂದ್ದ…) 

(1211) 27.12.2022 3.50 YL-VK                     (ವ್ೈಸ್ ಛ್ೇಮಾನ್ರವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಪರಕಾಶ್ ಕ್.ರಾಥ್ೂೇರ್ (ಮದೆಂದ್ದ):- 

ಇವತ್ದು ಅವರದ ನಣ್ಾಯವನದು ಪಾಸ್ ಮಾಡದತಿುದ್ಾುರ ್ ಎೆಂದ್ರ್,್ “ಮಹಾರಾಷರದ್ ಒೆಂದ್ದ 
ಭಾಗವಾಗದ್ದು, ಎಲಿರನೂು ತಾವು Union Territory ಎೆಂದ್ದ ಘೂೇಷಣ್ ಮಾಡಿ”್ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿ, 
ಇವತ್ದು ಅವರದ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ನಣ್ಾಯವನದು ಮೆಂಡಿಸದತಿುದ್ಾುರ.್  ಇದ್ನದು ರ್ಾವಲ್ಿರೂ 
ಖೆಂಡಿಸಬ್ೇಕಾದ್ೆಂಥ ಅಗತ್ಾ ಇದ್್.  ಏಕ್ೆಂದ್ರ,್ ಮಹಾರಾಷರ ಸಕಾಾರ aggressive ಆಗ ನಮಾ 
ಮೆೇಲ ್ಮಾಡದತಿುದ್,್ ಅದ್ಕ್ೆ ನಮಾ ಕಡಯ್ೆಂದ್ ತ್ಕೆ ಉತ್ುರವನದು ನೇಡಬ್ೇಕದ.  ಈಗಾಗಲ್ೇ ಮಾನಾ 
ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ಾಯಕರದ ಹ್ೇಳಿದ್ ಹಾಗ್ ರ್ಾವು ಕೂಡಾ ಸವಾಾನದಮತ್ದ್ಧೆಂದ್ ಬ್ಳಗಾವಿಯೂ 
ಒಳಗ್ೂೆಂಡೆಂತ ್ಕರ್ಾಾಟಕದ್ ಯಾವುದ್್ೇ ಗಾರಮಗಳಾಗಲ್ಲ ರ್ಾವು ಮಹಾರಾಷರಕ್ೆ ಬಿಟದಿಕೂ್ಡದವುದ್ಧಲಿ 
ಎೆಂದ್ದ ಸಕಾಾರಕ್ೆ ಒತಾುಯ ಮಾಡೂ್ೇಣ್.   

(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮಾನಾ ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಪಿೇಠವನದು ಅಲೆಂಕರಿಸಿದ್ರದ) 

ನಮಾ ವಾದ್ವ್ೇರ್ೆ್ಂದ್ರ್, ಅಕೆಲಕ್ೂೇರ್್, ಸೂ್ಲಾಿಪದರ, ಪೆಂಡರಾಪದರ ಹಲವಾರದ ಗಾರಮಗಳು 
ಏನವ,್ ಅದ್ದ ಕರ್ಾಾಟಕಕ್ೆ ಸೇ್ರಬ್ೇಕ್ೆಂಬದದ್ಾಗದ್.್  ಆದ್ರೂ ಸಹ ಮಹಾಜನ್ ವರದ್ಧ ಬೆಂದ್ ಮೆೇಲ್ 
ರ್ಾವಲ್ಿರೂ ಶಾೆಂತಿಯದತ್ವಾಗ ಬಾಳಬ್ೇಕದ.  ಅದ್ಕಾೆಗ ಮಹಾರಾಷರ ಸಕಾಾರ ಮಾಡದತಿುರದವೆಂಥ 
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ವಾದ್ವ್ೇನದ್್, ಅದ್ರ ವಿರದದ್ಿ ರ್ಾವು ಕೂಡಾ ಜ್ೂೇರಾಗ, aggressive ನಣ್ಾಯವನದು 
ಮಾಡಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಬಯಸದತ್ುೇರ್್.  ಇದ್ರ ಮಧ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಏನದ ನಣ್ಾಯವನದು ತ್ಗ್ದ್ದಕ್ೂಳುುತ್ುೇವ್, 
ಮದೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ಏರ್ಾದ್ರೂ ಈ ರಿೇತಿ ಹೇ್ಳಿಕ್ ನೇಡಿದ್ರ,್ ಬಹಳಷದಿ ಗೂ್ೆಂದ್ಲ ಮತ್ು 
ಸೃಷಿಿಯಾಗದತ್ುದ್್. ಮಹಾರಾಷರದ್ ಭಾಷ್ಯ್ನದು ಮಾತ್ರ್ಾಡದವೆಂಥ ಮರಾಠಿಯವರದ 
ಕರ್ಾಾಟಕದ್ಲ್ಲಿದ್ಾುರ ್ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಷರದ್ಲ್ಲಿರದವೆಂಥ ಕನುಡಿಗರ್ೇನದ್ಾುರ ್ಅವರ್ಲಿರೂ ಶಾೆಂತಿಯೆಂದ್ 
ಬಾಳಿ ಜಿೇವನವನದು ಸಾಗಸಬ್ೇಕದ.  ಇದ್ಕ್ೆ ಮಹಾರಾಷರ ಸಕಾಾರ ಪದ್್ೇ ಪದ್ೇ್ ಅಡಿಿ ಬರದತಿುದ್್.   

ಹಾಗ್ಯೇ ಮಹಾರಾಷರ ಸಕಾಾರ ಯಾವ ಮಟಿಕ್ೆ ಹ್ೂೇಗದ್್ ಎೆಂದ್ರ,್ ಇವತ್ದು 
ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರದವೆಂಥ ಹಲವಾರದ ಯೇಜರ್್ಗಳಾದ್ ಮದಖಾಮೆಂತಿರ ಪರಿಹಾರ ನಧಿ ಮತ್ದು ಆರೂ್ೇಗಾ 
ಕ್ಷ್ೇತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ರಾಷಿರೇಯ ಸಾಿಸೆಯ ಬಿಮಾ ಯೇಜರ್್ಯನದು ಬ್ಳಗಾವಿಯ ಜನರಿಗ ್ನೇಡದತಿುರದವುದ್ರಿೆಂದ್ 
ಮಹಾರಾಷರ ಸಕಾಾರ ನಲ್ಲಿಸದತಿುದ್್.  ಪದ್್ೇ ಪದ್್ೇ ಮಹಾರಾಷರ ಸಕಾಾರವು ಕರ್ಾಾಟಕದ್ಲ್ಲಿರದವವರಿಗ್ 
ಕ್ೂಡದತಿುರದವ ಸವಲತ್ುನದು ನಲ್ಲಿಸದತಿುದ್ಾುರ.್  ಇದ್ರ ಬಗ್ೆ ಗೆಂಭಿೇರವಾಗ ಪರಿಗಣಿಸಬ್ೇಕದ.  ಜ್ೂತ್ಗ್ 
ಅವರದ ನಮಾ ವಾಹನಗಳ ಮೆೇಲ್ ಕಪದಪ ಮಸಿ ಬಳಿಯದವೆಂಥ ಕ್ಲಸವನದು ಏನದ ಮಾಡದತಿುದ್ಾುರ,್ 
ಅದ್ಕ್ೆ ಕಡಿವಾಣ್ ಹಾಕಬ್ೇಕದ.  ಇೆಂತ್ಹ ಉದ್ಧಿಗು ಸಿೆತಿ ತ್ರಬಾರದ್ದ.  ಅಲ್ಲಿನವರದ ಯಾವ ಮಟಿಕ್ೆ 
ಹ್ೂೇಗದ್ಾುರ್ ಎೆಂದ್ರ್, ಕರ್ಾಾಟಕದ್ ಭಾವುಟವನದು ರ್್ಟಿೆಂತ್ಹ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಾಗಳ ಮೆೇಲ್ ಮಹಾರಾಷರದ್ 
ಹಲವಾರದ ಸೆಂಘಟರ್ಗ್ಳು ಅವರನದು ಹ್ೂಡ್ಯದವ, ಬಡಿಯದವ, ಅತಾಾಚಾರ ಮಾಡದವೆಂಥ 
ಕ್ಲಸವನದು ಮಾಡದತಿುದ್ಾುರ.್  ಈ ಹಿೆಂದ್ ್ಮಹಾರಾಷರದ್ ವಿಕಾಸ ಅಗಡಿಯವರ ಸಕಾಾರ ಏನತ್ದು, 
ಅವರದ ಸಹ ಕನುಡಿಗರ ವಿರದದ್ಿ ನಲದವನದು ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ೆಂಡಿದ್ಾುರ್.   

Maharashtra Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis ರವರದ “We 
will not let any villages of Maharashtra go to Karnataka.”್He further 
stated that “the State Government will fight strongly in the Supreme 
Court to get marathi speaking villages to Maharashtra.”್ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ.್  
ಅದ್್ೇ ರಿೇತಿ ರಾಜಾಸಭ ್ಸದ್ಸಾರಾದ್ ಶ್ರೇ ಶರದ ಪವಾರ್ರವರದ “Maharashtra has taken a 
patient approach and if the conflict continues their people may take a 
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different approach and Karnataka Chief Minister shall be responsible 
for this.”್ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ್.  ಈ ರಿೇತಿ ನಮಾ ರಾಜಾದ್ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಯವರ ಬಗ್ೆ 
ಮಾತ್ರ್ಾಡದವುದ್ಕ್ೆ ಅವರದ ಯಾರದ? ಇದ್ನದು ರ್ಾವಲ್ಿರೂ ಖೆಂಡಿಸಬ್ೇಕ್ಲಿವ್ೇ? ಮಹಾರಾಷರದ್ 
ಮಾಜಿ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳು ಹಾಗೂ ಕೇ್ೆಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗರದವವರದ ಮತ್ದು ಮಹಾರಾಷರದ್ ಮಾನಾ ಉಪ 
ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳಾದ್ ಶ್ರೇ ದ್್ೇವ್ೇೆಂದ್ರ ಫಡುವಿಸ್ರವರದ ಇೆಂತ್ಹ ಹ್ೇಳಿಕ್ಯನದು ಕ್ೂಡದತಾುರ.್  ಅದ್್ೇ 
ರಿೇತಿ ಮಾಜಿ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳಾದ್ ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎಸ.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರದ ಸಹ “Mahajan 
Commission had long ago settled the dispute”್ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ್.  ಹಾಗ್ಯೇ 
ಮಾಜಿ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳಾದ್ ಶ್ರೇ ಸಿದ್ುರಾಮಯಾನವರದ ಕ್ಳಮರ್್ಯಲ್ಲಿ “ಮಹಾರಾಷರದ್ ಗಡಿ ವಿವಾದ್ 
ಏನದ್,್ ಅದ್ದ ಮಹಾಜನ್ ವರದ್ಧಯ ಅೆಂತಿಮ ವರದ್ಧ”್ ಎೆಂದ್ದ ಅವರದ ಸಹ ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ್.  ನಮಾ 
ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳು, ಕ.್ಪಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಅಧ್ಾಕ್ಷರಾದ್ ಡಿ.ಕ್.ಶ್ವಕದಮಾರ್ರವರದ ಮತ್ದು ಭಾರತಿೇಯ ಜನತಾ 
ಪಾಟಿಾಯ ಮಾಜಿ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳಾದ್ ಶ್ರೇ ಹಚ್.ಡಿ.ಕದಮಾರಸಾಿಮಯವರದ ಸಹ ಹೇ್ಳಿದ್ಾುರ.್  
ರ್ಾನದ ಹ್ೇಳುವುದ್ಕ್ೆ ಇಚಿಛಸದವುದ್ೇ್ರ್್ೆಂದ್ರ,್ ಗಡಿ ವಿವಾದ್ ಬೆಂದ್ಾಗ ರ್ಾವಲ್ಿರೂ ಒೆಂದ್ಾಗ 
ಮಹಾರಾಷರಕ್ೆ ತ್ಕೆ ಉತ್ುರ ನೇಡಬ್ೇಕದ.  ಕರ್ಾಾಟಕದ್ ಯಾವುದ್್ೇ ಗಾರಮಗಳು ಮಹಾರಾಷರಕ್ೆ ಬಿಟದಿ 
ಕ್ೂಡದವೆಂಥ ಪರಸೆಂಗ ಬರದವುದ್ಧಲಿ.  ಅವರ ಬ್ೇಡಿಕ್ ಏನದ್,್ ಅದ್ದ ಅಸೆಂವಿಧಾನಕವಾಗದ್ದು, 
ಆಟಿಾಕಲ್ 3 ರ ವಿರದದ್ಿ ಇದ್್.  ಜ್ೂತ್ಗ್ ಸವೇಾಚಛ ರ್ಾಾಯಾಲಯದ್ಲ್ಲಿ ಸಹ ಅವರ ಪರವಾಗ 
ಯಾವುದ್್ೇ ನಧಾಾರ ಕ್ೈಗೂ್ಳುಲದ ಸಾಧ್ಾವಿಲಿ.  ನನು ಮನವಿಯೇರ್್ೆಂದ್ರ,್ ಕ್ೇೆಂದ್ರ, ರಾಜಾ ಮತ್ದು 
ಮಹಾರಾಷರದ್ಲ್ಲಿ ಬಿ.ಜ್.ಪಿ. ಸಕಾಾರವ್ೇ ಅಧಿಕಾರದ್ಲ್ಲಿದ್್.  ಮಾನಾ ಪರಧಾನಮೆಂತಿರಗಳಾದ್ ಶ್ರೇ ನರೇ್ೆಂದ್ರ 
ಮೇದ್ಧಯವರದ ಮಧ್ಾ ಪರವ್ೇಶ್ಸಿ ಇದ್ನದು ಇತ್ಾಥಾಗ್ೂಳಿಸಬ್ೇಕದ.  ಮಹಾರಾಷರಕ್ೆ ಕಡಿವಾಣ್ 
ಹಾಕಬ್ೇಕದ.  ನಮಾ ರ್ಾಾಯಯದತ್ ಬ್ೇಡಿಕ್ ಆಟಿಾಕಲ್ 3ರ ಪರಕಾರ ಇದ್್.   ಇದ್ನದು ಮತ್ು ವಿಳೆಂಬ 
ಮಾಡಲದ ಆಗದವುದ್ಧಲಿ.  ಸಕಾಾರಕ್ೆ ಒತಾುಯ ಮಾಡದವುದ್್ೇರ್ೆ್ಂದ್ರ್, ಕ್ೇೆಂದ್ರ ಸಕಾಾರಕ್ೆ; ಏಕ್ೆಂದ್ರ,್ 
ಪಾಲ್ಲಾಮೆೆಂರ್್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ೆ ನಣ್ಾಯ ಕ್ೈಗೂ್ಳುಲದ ಸಾಧ್ಾ.  Only the Parliament has 
the power to take a decision. ಮಹಾಜನ್ ವರದ್ಧಯನದು ಒಪಿಪಕ್ೂಳುಬ್ೇಕದ, ಅದ್ನದು 
ಅೆಂತಿಮ ಎೆಂದ್ದ ಹೇ್ಳಬೇ್ಕದ.  ಇನದು ಮದೆಂದ್್ ಮಹಾರಾಷರ ಸಕಾಾರದ್ವರದ ರ್ಾವು ಸವೇಾಚಛ 
ರ್ಾಾಯಾಲಯದ್ ಮರ ್ ಹ್ೂೇಗ ವಾದ್ ಮಾಡದತ್ುೇವ್ ಎೆಂದ್ರ,್ ಆ ವಾದ್ ನಡಯ್ದವುದ್ಧಲಿ.  
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ಏಕ್ೆಂದ್ರ,್ ಆಟಿಾಕಲ್ 3ರ ಪರಕಾರ Supreme Court cannot intervene and only the 
Parliament can intervene. ನಮಾ ದ್್ೇಶದ್ ಮಾನಾ ಪರಧಾನಮೆಂತಿರಗಳಾದ್ ಶ್ರೇ ನರೇ್ೆಂದ್ರ 
ಮೇದ್ಧಯವರ ಸಕಾಾರ ಆಡಳಿತ್ದ್ಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ಸಕಾಾರ ಮದೆಂದ್ ್ ಬರಬ್ೇಕದ.  ಗಡಿ ವಿವಾದ್ದ್ಲ್ಲಿ 
ಏರ್ಾಗದತಿುದ್ ್ ಅದ್ನದು ಇತ್ಾಥಾಗೂ್ಳಿಸಬೇ್ಕದ.  ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ, ಕ್ೇೆಂದ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಷರದ್ಲ್ಲಿ 
ಬಿ.ಜ್.ಪಿ. ಸಕಾಾರವ್ೇ ಅಸಿುತ್ಿದ್ಲ್ಲಿದ್ದು, ಎಲಿರೂ ಸೇ್ರಿ ಇದ್ನದು ಇತ್ಾಥಾಗೂ್ಳಿಸಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ ಒತಾುಯ 
ಮಾಡದವೆಂಥ ಪರಸೆಂಗ ಬರದತಿುದ್್.    

ನಮಾ ರಾಜಾ ಸಕಾಾರ ಎಲಾಿ ಪಕ್ಷಗಳಿಗ್ ಸಮಾಲೂ್ೇಚರ್ ್ ಮಾಡಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ೆ ಒಗೆಟಿಿನ 
ನಧಾಾರ ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ಳುಬ್ೇಕದ.  ಏಕ್ೆಂದ್ರ,್ ನಮಾ ಕರ್ಾಾಟಕದ್ಲ್ಲಿರದವೆಂಥ ಯಾವುದ್್ೇ ಒೆಂದ್ದ 
ಗಾರಮವನದು ಮಹಾರಾಷರಕ್ೆ ಬಿಟದಿಕೂ್ಡಲದ ತ್ಯಾರಿಲಿ.  ಮತ್ೂುಮೆಾ ಹ್ೇಳುವುದ್್ೇರ್್ೆಂದ್ರ್, ಮಹಾಜನ್ 
ವರದ್ಧ ಅೆಂತಿಮ ಇದ್್.  ಮಹಾರಾಷರ ಸಕಾಾರ ಆಟಿಾಕಲ್ 131 ರಡಿಯಲ್ಲಿ border dispute 
ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳುತ್ುದ್್, ಅದ್ದ border dispute ಆಗಲಿ.  ಇದ್ದ Interstate ವಿವಾದ್ ಏನದ್,್ 
ಅದ್ನದು ಬಗಹ್ರಿಸದವುದ್ಕ್ೆ ಕ್ೇವಲ ಪಾಲ್ಲಾಮೆೆಂರ್್ಗ್ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್.್  ಸವೇಾಚಛ 
ರ್ಾಾಯಾಲಯಕಾೆಗಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಇಲಿವ್ೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳುತಾು, ಕೂಡಲೇ್ ಅದ್ಕ್ೆ ಒೆಂದ್ದ 
ನಣ್ಾಯ ಮಾಡಲದ ಈಗಾಗಲ್ೇ ಮಾನಾ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ಾಯಕರದ ತಿಳಿಸಿದ್ಾುರ್.  ರ್ಾವಲ್ಿರೂ 
ಸೇ್ರಿ ಅದ್ಕ್ೆ ಒೆಂದ್ದ ನಣ್ಾಯವನದು ಕ್ೈಗೂ್ಳುಬ್ೇಕೆ್ಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿ, ನನಗ ್ ಮಾತ್ರ್ಾಡಲದ ಅವಕಾಶ 
ಕಲ್ಲಪಸಿದ್ುಕಾೆಗ ತ್ಮಗ್ ಧ್ನಾವಾದ್ಗಳನದು ಸಲ್ಲಿಸದತ್ುೇರ್್.  
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೧೧. ಪರಕಟಣ್ 

ವಿಷಯ:- ಕರ್ಾಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭ್ಯದ ದ್ಧರ್ಾೆಂಕ: 27.12.2022 ರೆಂದ್ದ 2022ರ್್ೇ 
ಸಾಲ್ಲನ ಬ್ೆಂಗಳೂರದ ಮಹಾನಗರ ಭ್ೂ ಸಾರಿಗ ್ಪಾರಧಿಕಾರ ವಿಧ್ೇಯಕವನದು 
ಅೆಂಗೇಕರಿಸಿದ್ದು, ಸದ್ರಿ ವಿಧ್ೇಯಕಕ್ೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿುನ ಸಹಮತಿ 
ನೇಡಬ್ೇಕ್ನದುವ ಬಗ್ೆ.  

**** 
 ಸಭಾಪತಿಯವರದ:-  

 ಕರ್ಾಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭ್ಯ ಕಾಯಾವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕ್ಯ ನಯಮಗಳ 104ರ್್ೇ 
ನಯಮದ್ ಮೆೇರಗ್ ್ ವಿಧಾನ ಸಭ್ಯದ ದ್ಧರ್ಾೆಂಕ: 27.12.2022 ರೆಂದ್ದ “2022ರ್್ೇ ಸಾಲ್ಲನ 
ಬ್ೆಂಗಳೂರದ ಮಹಾನಗರ ಭ್ೂ ಸಾರಿಗ ್ ಪಾರಧಿಕಾರ ವಿಧ್ೇಯಕ”್ ವನದು ಅೆಂಗೇಕರಿಸಿರದತ್ುದ್್ೆಂದ್ದ 
ಹಾಗೂ ಸದ್ರಿ ವಿಧ್ೇಯಕಕ್ೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿುನ ಸಹಮತಿ ನೇಡಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ ಕೂ್ೇರಿರದತಾುರ್.  
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೧೨. ನಯಮ ೬೮ರ ಮೆೇರ್ಗ್ ಸಾವಾಜನಕ ಮಹತ್ಿದ್ ಜರೂರದ ವಿಷಯದ್ ಮೆೇಲ್ಲನ ಮದೆಂದ್ದವರದ್್  
    ಚಚ್ಾ 

ವಿಷಯ:- ಕರ್ಾಾಟಕ-ಮಹಾರಾಷರ ಗಡಿ ವಿವಾದ್ವನದು ಶಾಶಿತ್ವಾಗ ಪರಿಹರಿಸದವಲ್ಲಿ 
ಸಕಾಾರವು ವಿಫಲವಾಗರದವ ಬಗ್ೆ. 

***** 

ಶ್ರೇ ಕ್.ಎ.ತಿಪಪ್ೇಸಾಿಮ (ರ್ಾಮನದ್್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದ್ಧದ್ವರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, 
ಇೆಂದ್ಧನ ಬಾೆಂಬ ್ ಪರಸಿಡನ್ಿಯಲ್ಲಿ ಇವತಿುನ ಕರ್ಾಾಟಕದ್ ಅವಿಭಾಜಾ ಅೆಂಗಗಳಾದ್ ಸದ್ಾಶ್ವಗಡ 
ಅೆಂದ್ರ್, ಇೆಂದ್ಧನ ಕಾರವಾರ, ಬ್ಳಗಾವಿ, ಬಿಜಾಪದರ, ಧಾರವಾಡ ಮತ್ದು ಮಹಾರಾಷರದ್ಲ್ಲಿರದವೆಂಥ 
ಕ್ೂಲಾಿಪದರ, ಸೂ್ೇಲಾಪದರ, ಮೇರಜ ಸೇ್ರಿದ್ೆಂತ ್ ಪಾರೆಂತ್ಾಗಳಾಗದ್ುವು.  ರಾಜಾ ಪದನರ್ 
ವಿೆಂಗಡರ್್ಯಾಗ State Reorganisation Act ನದು ದ್ಧರ್ಾೆಂಕ: 01ರ್್ೇ ನವ್ೆಂಬರ್, 1956ರಲ್ಲಿ 
ಜಾರಿಗ ್ತ್ೆಂದ್ ಮೆೇಲ್ ಕಾರವಾರ, ಬಿಜಾಪದರ, ಧಾರವಾಡ, ಬ್ಳಗಾವಿಯೂ ಒಳಗ್ೂೆಂಡೆಂತ್ ವಿಶಾಲ 
ಕರ್ಾಾಟಕದ್ ಭಾಗಗಳಾದ್ವು.   

(ಮದೆಂದ್ದ) 

 (1212) 27.12.2022/4.00/ಎಸ್ಕ-್ಬಿಎನ್ಎಸ್         (ಉಪಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಕ್.ಎ. ತಿಪಪ್ೇಸಾಿಮ (ಮದೆಂದ್ದ):-  

ತ್ದ್ನೆಂತ್ರ 1973ರಲ್ಲಿ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳಾದ್ೆಂತ್ಹ ಶ್ರೇ ದ್ೇ್ವರಾಜ ಅರಸದರವರ ಕಾಲದ್ಲ್ಲಿ 
“ಕರ್ಾಾಟಕ”್ ಎೆಂದ್ದ ರ್ಾಮಾೆಂಕಿತ್ವನದು ಮಾಡಿದ್ುರದ.  ಇಷ್್ಿಲಿವಾದ್ರೂ ಕೂಡ ದ್ಧರ್ಾೆಂಕ 
05.06.1960 ರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷರ ಸಕಾಾರವು ಭಾರತ್ ಸಕಾಾರದ್ ಮೆೇಲ ್ ಒತ್ುಡ ಹೇ್ರಿ, ಅದ್ರ 
ಪರಿಣಾಮವಾಗ ಮಹಾಜನ್ ಸಮತಿ ಮಟಿಮದ್ಲರ್್ಯದ್ಾಗ ರಚರ್್ಯಾಯತ್ದ.  ಮಹಾಜನ್ 
ವರದ್ಧಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಾಾಟಕದ್ಧೆಂದ್ ಎರಡದ ಜನ ಪರತಿನಧಿಗಳು ಮತ್ದು ಮಹಾರಾಷರದ್ಧೆಂದ್ ಎರಡದ ಜನ 
ಪರತಿನಧಿಗಳು ಸೇ್ರಿ, ಈ ಸಮತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಾ ನವಾಹಿಸಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ಾಗದತ್ುದ್್. ಆದ್ರ್ ಒೆಂದ್ದ 
ಗಾರಮವ್ೇ ಒೆಂದ್ದ ತ್ಳಪಾಯ ಮತ್ದು relative majority ಇರಬೇ್ಕದ. ಜನತ್ ಅಭಿಪಾರಯವನದು 
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ಪಡಯ್ಬ್ೇಕದ ಎನದುವ ದ್ೃಷಿಿಯಲ್ಲಿ ಹೂ್ೇದ್ಾಗ, ಅದ್ದ practically ಆಗ ಕಲ್ಸವಾಗದ್್ೇ ಇರದವ 
ದ್ೃಷಿಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮತಿ ಬಿದ್ದು ಹ್ೂೇಗದತ್ುದ್್.  ತ್ದ್ನೆಂತ್ರವಾಗ ಸೇ್ರ್ಾಪತಿ ಬಾಪರ್್ರವರದ  
ಮಹಾರಾಷರದ್ಲ್ಲಿ ಪರಮದಖವಾದ್ೆಂತ್ಹ ವಾಕಿು ಮತ್ದು ಹ್ೂೇರಾಟಗಾರರದ. ಅವರದ ಆಮರಣಾೆಂತ್ 
ಉಪವಾಸ  ಸತಾಾಗರಹ ಮಾಡಿದ್ಾಗ, ಅವರ ಈ ಉಪವಾಸ ಸತಾಾಗರಹಕ್ೆ ಮಣಿದ್ದ, ಅೆಂದ್ಧನ ಮಾನಾ 
ಸವೇಾಚಛ ರ್ಾಾಯಾಲಯದ್ ಮೂರರ್್ೇ ನವೃತ್ು ಮದಖಾ ರ್ಾಾಯಧಿೇಶರಾದ್  ಶ್ರೇ ಮೆಹರ ಚೆಂದ 
ಮಹಾಜನ್ರವರ ಅಧ್ಾಕ್ಷತಯ್ಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ದ ಆಯೇಗವನದು ರಚಿಸಿ ಮಹಾರಾಷರ, ಕರ್ಾಾಟಕ, ಕ್ೇರಳದ್ 
ಗಡಿ ವಿವಾದ್ಗಳ ಬಗಹ್ರಿಸದವುದ್ಕ್ೆ ರ್್ೇಮಕ ಮಾಡದತಾುರ್. ಶ್ರೇ  ಮೆಹರ ಚೆಂದ ಮಹಾಜನ್ರವರದ 
ಪೆಂಜಾಬ್ ರಾಜಾದ್ವರದ. ತ್ಮಾದ್್ೇ ಆದ್ ವಾಕಿುತ್ಿವುಳು ವಾಕಿುಯಾಗದ್ುರದ. ದ್ಧರ್ಾೆಂಕ 25.10.1966  
ರಲ್ಲಿ ಆಯೇಗ ರಚರ್್ಯಾಗದತ್ುದ್್. ಈ ಆಯೇಗ ರಚರ್್ಯಾದ್ೆಂತ್ಹ ಸೆಂತೂ್ೇಷದ್ಲ್ಲಿ ಅೆಂದ್ಧನ 
ಮಹಾರಾಷರದ್ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳಾದ್ ಶ್ರೇ ವಿ.ಪಿ. ರ್ಾಯರ್್ರವರದ “we will adhere to the 
Mahajan Commission’s report”್ ಎೆಂದ್ದ ಒೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿಕ್ಯನದು ಕ್ೂಡದತಾುರ.್ ರ್ಾವು 
ಯಾವುದ್್ೇ ಕಾರಣ್ಕೂೆ ಕೂಡ ಮಹಾಜನ್ ಆಯೇಗ ಸಮತಿಯದ ನೇಡಿರದವ ವರದ್ಧಯನದು 
ತಿರಸಾೆರ ಮಾಡಲಿ. ಈ ಆಯೇಗದ್ಲ್ಲಿ ಏರ್್ೇ ವರದ್ಧ ಬೆಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದ್ನದು ರ್ಾವು ಸಿಿೇಕಾರ 
ಮಾಡದತ್ುೇವ ್ ಮತ್ದು ಅದ್ರೆಂತ್ ನಡದ್್ದಕ್ೂಳುುತ್ುೇವೆ್ಂದ್ದ ಸದ್ನದ್ ಹೂ್ರಗ್ ಮತ್ದು ಒಳಗ್ ಕೂಡ 
ಹ್ೇಳುತಾುರ.್ ಮಹಾಜನ್ ಸಮತಿ, ಆಯೇಗದ್ ಮದೆಂದ್ ್ ಮಹಾರಾಷರ ಬ್ಳಗಾವಿ ಸೇ್ರಿದ್ೆಂತ ್
ಸದಮಾರದ 814 ಹಳಿುಗಳು ನಮಗ ್ ಬರಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ ತ್ಮಾ ಹಕೆನದು ಇಡದತಾುರ್.  ಅದ್್ೇ ರಿೇತಿ 
ಕರ್ಾಾಟಕವೂ ಸಹ ಸೂ್ಲಾಿಪದರ ಸೇ್ರಿದ್ೆಂತ ್ಸದಮಾರದ 516 ಗಾರಮಗಳು ನಮಗ್ ಬರಬ್ೇಕದ ಎೆಂಬ 
ಹಕೆನದು ಪರತಿಪಾದ್ರ್್ ಮಾಡದತಾುರ.್ ಅೆಂತಿಮವಾಗ ಮಹಾಜನ್ ವರದ್ಧ ಹ್ೂರ ಬೆಂದ್ಾಗ ಬ್ಳಗಾವಿ 
ಕರ್ಾಾಟಕದ್ ಮದೆಂದ್ದವರದ್್ ಭಾಗವಾಗದತ್ುದ್.್ ಅದ್ೂ್ೆಂದ್ದ ಅವಿಭಾಜಾ ಅೆಂಗ. ಅದ್ದ ಕರ್ಾಾಟಕದ್ಲ್ಲಿ 
ಉಳಿಯಬ್ೇಕ್ೆಂಬ ಬಗ್ೆ ವರದ್ಧಯಲ್ಲಿ ನರೂಪಣಯ್ಾಗದತ್ುದ್್. ಸದಮಾರದ 247 ಗಾರಮಗಳನದು 
ನೆಂದ್ಗಡ, ನಪಾಪಣಿ, ಖಾರ್ಾಪದರ ಕ್ಲವು ಭಾಗಗಳನದು ಕೂಡ ಮಹಾರಾಷರಕ್ೆ ಹ್ೂೇಗಬೇ್ಕ್ೆಂಬದದ್ರ 
ಬಗ್ೆ ವರದ್ಧಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಿೇಖವಾಗದತ್ುದ್.್  ಕೇ್ರಳ ರಾಜಾದ್ ಕಾಸರಗ್ೂೇಡದ ತಾಲೂಿಕದ ಕೂಡ 
ಕರ್ಾಾಟಕಕ್ೆ ಬರಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ ವರದ್ಧಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಿೇಖವಾಗದತ್ುದ್್. ಈ ವರದ್ಧಯನದು ಯಥಾವತಾುಗ, 
ತಾತಿಿಕವಾಗ  ನಮಾ ಅೆಂದ್ಧನ ರಾಜಾ ಸಕಾಾರ ಒಪಿಪಕ್ೂಳುುತ್ುದ್.್  ಮಾನಾ ರ್ಾಾಯಮೂತಿಾಗಳು 
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ಕ್ೂಟಿಿರದವೆಂತ್ಹ ವರದ್ಧ ಏನದ್,್ ಅದ್ಕ್ೆ ಬದ್ಿರಾಗರದತ್ುೇವ್.  ಇದ್ನದು ಅನದಷ್ಾಾನ ಮಾಡಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ 
ಕ್ೇೆಂದ್ರ ಸಕಾಾರಕ್ೆ ಒತಾುಯ ಮಾಡಿ, ಸದ್ನದ್ ಒಳಗ್ ಮತ್ದು ಹ್ೂರಗಡ್ ಅೆಂದ್ಧನ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳು 
ತಾತಿಿಕವಾಗ ಇದ್ನದು ಒಪಿಪದ್್ುೇವ್ ಎೆಂಬ ಎೆಂಬ ಹೇ್ಳಿಕಯ್ನದು ಕ್ೂಡದತಾುರ.್  

         ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಈ ವಿಷಯ ಹಾಗ್ೇ ಇರದತ್ುದ್್. ಯಾವಾಗ ಪರಚೂ್ೇದ್ರ್ ್
ಆಗದತ್ುದ್್ ಎೆಂದ್ದ ಹೇ್ಳಿದ್ರ,್್ “ಮಹಾರಾಷರ ಏಕಿೇಕರಣ್ ಸಮತಿ”್ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿ, ಸಮತಿಯನದು 
ಹದಟಾಿಕದತಾುರ.್ ಈ ಗ್ೂೆಂದ್ಲವನದು ಸೃಷಿಿ ಮಾಡದವುದ್ಕಾೆಗ 1980 ರಲ್ಲಿ  ಹದಟಿಿ ಹಾಕಿದ್ೆಂತ್ಹ ಈ 
ಸಮತಿ ಗಡಿ ಭಾಗದ್ಲ್ಲಿರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ಎಲ್ಲಿ ಕನುಡಿಗರದ ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಾುರ್. ಯಾವುದ್ನದು  ಅವರದ ನಮಾ 
ಮಹಾರಾಷರಕ್ೆ ಸೇ್ರಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿ claim ಮಾಡಿದ್ುರದ,  ಅಲ್ಲಿ ಹೂ್ೇಗ ನರೆಂತ್ರವಾಗ ಇಲಿದ್ 
ಚಟದವಟಿಕ್ಗಳನದು ಪಾರರೆಂಭ್ ಮಾಡಿ. ಜನರನದು ಎತಿು ಕಟದಿವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲಸವನದು ಮಾಡದತಾುರ.್ 
ಜನರನದು  ಹ್ದ್ರಿಸದವೆಂತ್ಹ ಮತ್ದು ಬ್ದ್ರಿಸದವೆಂತ್ಹ ಪರವೃತಿುಯನದು ಬ್ಳ್ಸಿಕೂ್ಳುುತಾುರ್. ಅವೇತ್ದು 
ಬಹದಶಃ ಈ ಭಾಗದ್ಲ್ಲಿ ರಾಜಾ ಸಕಾಾರಗಳು ಎಚಚರ ವಹಿಸಲ್ಲಲಿ ಮತ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇರತ್ಕೆೆಂಥ 
ಪರತಿನಧಿಗಳು ಸಾಕಷದಿ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲ್ಲಲಿ. ವಿರೂ್ೇಧ್ ಮಾಡಿದ್ುರ,್ ಬಹದಶಃ 
ಇಷಿರ ಮಟಿಿಗ್ ಹ್ೂೇಗದತಿುರಲ್ಲಲಿವ್ೇರ್್ೂೇ ಎೆಂಬದದ್ದ ನನು ವ್ೈಯಕಿುಕ ಭಾವರ್್ಯಾಗದ್್. ಜನರಲ್ಲಿ 
ಭಾಷ್,್ ರ್್ಲ-ಜಲದ್ ಬಗ್ೆ ಅಷ್್ೂಿೆಂದ್ದ ಕಾಳಜಿ ಇರಲ್ಲಲಿ ಎೆಂಬದದ್ದ ನನು ಭಾವರ್್ ಇರದವೆಂತ್ಹದ್ದು. 
ಕೃಷ್ಾಣ ನದ್ಧ ನೇರದ ಯಾವಾಗ ಹೆಂಚಿಕಯ್ಾಯತ್ದ. ಅವತಿುನ ದ್ಧನ ಜನರಲ್ಲಿ ರ್್ಲ-ಜಲ, ಭಾಷ್ ್ಬಗ್ೆ 
ಎಚಚರವಾಗರಬ್ೇಕ್ೆಂಬ ಭಾವರ್್ ಬೆಂತ್ದ. ಈ ಮೂರದ ಇರದವಿಕ್ ಇರದವುದ್ದ ಎೆಂಬದದ್ದ ನಮಾ ಜನರ 
ಮನಸಿಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂತ್ದ. ಈ MES ಅವರ ಉದ್ಿಟತ್ನದ್ಧೆಂದ್ಾಗ, 1983ರಲ್ಲಿ ಬ್ಳಗಾವಿ ಸಿಟಿ 
ಕಾಪೂ್ೇಾರ್ೇಷನ್ ನಣ್ಾಯ ಅೆಂಗೇಕರಿಸದತ್ುದ್್. ಇಲಿ ರ್ಾವು ಮಹಾರಾಷರದ್ಲ್ಲಿ ಇರದತ್ುೇವ್. ಅದ್್ೇ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಭಾಗದ್ಲ್ಲಿರದವೆಂತ್ಹ ತಾಲೂಿಕದ ಪೆಂಚಾಯತಿಗಳು ಮತ್ದು ಗಾರಮ ಪೆಂಚಾಯತಿಗಳು 
ಕೂಡ  ಅಲಿಲ್ಲಿ ರ್ಾವು ಸೇ್ರಬ್ೇಕ್ನದುವ ಬಗ್ೆ  ಕೂಡ ನಣ್ಾಯ ಮಾಡದತ್ುದ್್. ಇದ್ದ ಜನರ ಹಿೆಂದ್್ 
ಆಗರದವೆಂತ್ಹದ್ದು.  ಕ್ಲವ್ೇ ಒೆಂದ್ದ ವಗಾದ್ ಜನರದ ಚಿತಾವಣ್, ಕಿತಾಪತಿಯೆಂದ್ಾಗ ಈ ರಿೇತಿ 
ಮಾಡಿರದವ ದ್ೃಷಿಿಯಲ್ಲಿ ಉೆಂಟಾಗರದವೆಂತ್ಹದ್ದು. ಆದ್ರ ್2008ರಲ್ಲಿ ಬಳ್ಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸದವಣ್ಾಸೌಧ್ಕ್ೆ 
ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿರದವೆಂತ್ಹ ನಮಾ ರ್್ಚಿಚನ ರ್ಾಯಕರಾದ್ೆಂತ್ಹ ಮಾನಾ ಹ್ಚ್.ಡಿ. 
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ಕದಮಾರಸಾಿಮಯವರದ. ಆನೆಂತ್ರವಾಗ ಮಾಜಿ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳಾದ್ ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎಸ್. 
ಯಡಿಯೂರಪಪನವರ ಧೈ್ಯಾ ಮತ್ದು ಸಾಹಸದ್ಧೆಂದ್ ಬ್ಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸದವಣ್ಾ ಸೌಧ್ವನದು 
ಕಟದಿತ್ುೇವ್. ಬ್ಳಗಾವಿಯನದು ಯಾವಾಗ ಕರ್ಾಾಟಕದ್ ಎರಡರ್್ೇ ರಾಜಧಾನ ಎೆಂದ್ದ 
ಘೂೇಷಣ್ಯಾಗದತ್ುದ್್. ಇಲ್ಲಿ ನಡಯ್ದವೆಂತ್ಹ ಚಟದವಟಿಕ್ಗಳಾದ್ ಮೆೇಲ್ ನೆಂತ್ರ  ಇದ್ದ ನಮಾ 
ರ್ಾಡದ, ರ್್ಲ-ಜಲ, ಭಾಷ್ ್ಎೆಂಬ ಬಗ್ೆ ಜನರಿಗ ್ಅಥಾವಾಗದತ್ುದ್್. ಇದ್್ೇ ರಿೇತಿಯಾಗ ರ್ಾವಲ್ಿರೂ 
ಇನದು ಹ್ಚದಚ ಎಚಚ್ತ್ದುಕೂ್ೆಂಡದ ಗಡಿರ್ಾಡಿನ ಪರದ್್ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷದಿ ಗಡಿರ್ಾಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಾರಧಿಕಾರ, 
ಗಡಿರ್ಾಡದ ಕಾವಲದ ಪಡ ್ ಇದ್್. ಅವುಗಳನದು ಯಾವ ರಿೇತಿ ಬ್ೆಂಬಲ್ಲಸಬ್ೇಕದ? ಯಾವ ರಿೇತಿ 
ಅನದದ್ಾನ ಕ್ೂಡಬೇ್ಕದ? ಗಡಿ ಭಾಗದ್ಲ್ಲಿರದವ ನಮಾ ಜನರದ ಗಡಿ ಭಾಗವನದು ಬಿಟದಿ, ಆ ಕಡ ್
ಇರತ್ಕೆೆಂಥ ಕನುಡಿಗರಿಗ ್ಯಾವ ರಿೇತಿ ಹಿತ್ರಕ್ಷಣ್ ಮಾಡಬೇ್ಕದ.  ಅವರ ಧ್ಾೇಯೇದ್್ಿೇಶಕಾೆಗ ಏನದ 
ಕ್ೂಡಬೇ್ಕದ? ಅಲ್ಲಿರದವೆಂತ್ಹ ಸೆಂಘ ಸೆಂಸ್ೆಗಳಿಗ್, ಮಕೆಳಿಗ ್ ಮತ್ದು ಹ್ೂರರ್ಾಡ ಕನುಡಿಗರದ ಈ 
ಭಾಗಕ್ೆ ಬೆಂದ್ದ ಮೆಡಿಕಲ್, ಇೆಂಜಿನೇಯರಿೆಂಗ್, ಎೆಂ.ಬಿ.ಎ., ಓದ್ದತ್ುೇವ್ೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್ರ,್ ಎಲಾಿ 
ರಿೇತಿಯ ಸವಲತ್ದು ಕ್ೂಡದವೆಂತ್ಹದ್ುಕ್ೆ ಸಕಾಾರ ಎಚಚ್ತ್ದುಕೂ್ಳುಬ್ೇಕಾಗದ್್.  

         ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಇದ್ಕಿೆೆಂತ್ ಹಚ್ಾಚಗ  ಮಹಾರಾಷರ ಸಕಾಾರದ್ವರ ಚಿತಾವಣ ್
ಸಾಕಷದಿ ಇದ್್. ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಾತಿೇತ್ವಾಗ ಎನ್.ಸಿ.ಪಿ., ಕಾೆಂಗ್ರಸ್, ಬಿ.ಜ್.ಪಿ., ಶ್ವಸೇ್ರ್್ ಇರಬಹದದ್ದ. 
ಇವ್ಲಿವೂ ಒಕೂ್ೆರಲ್ಲನೆಂದ್ ಅವರಿಗ್ ಏರ್ಾಗದ್್ ಎೆಂದ್ರ ್ ಬ್ಳಗಾವಿ ಬ್ೇಕದ ಅಷ್್ಿ. ಮಹಾರಾಷರದ್ 
ಗಡಿಭಾಗದ್ಲ್ಲಿರದವೆಂತ್ಹ ಗಾರಮಗಳಿಗೆಂತ್ ಹ್ಚಿಚನದ್ಾಗ ಬ್ಳಗಾವಿ ನಗರ ಬ್ೇಕಾಗದ್್.  ಈ ದ್ೃಷಿಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಾಕಷದಿ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತಾವಣ್ ಮಾಡದವೆಂತ್ಹ ಹೇ್ಳಿಕ್ಗಳು ಬರದತಿುವ್. ಇದ್ದ ಎಷಿರ ಮಟಿಿಗ್ 
ಹ್ೂೇಗದ್ ್ಎೆಂದ್ದ ರ್್ೂೇಡದವುದ್ಕಾೆಗ ಇಬುರದ ಕಾಾಬಿರ್್ರ್್ ಸಚಿವರನದು ರ್್ೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ಾುರ.್ ಆದ್ರ್ 
ನಮಾ ರಾಜಾ ಸಕಾಾರ ಇನೂು ಕಾವಲದ ಪಡ ್ ಸಮತಿಯನದು ರಚರ್್ ಮಾಡಲ್ಲಲಿ. ಅದ್ಕ್ೆ 
ಮದಖಾಸೆರನದು ರ್್ೇಮಸಲ್ಲಲಿ. ಗಡಿರ್ಾಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ ್ ಸಾಕಷದಿ ಅನದದ್ಾನ ಕೂ್ಡದತಿುಲಿ. ಇದ್ೂ್ೆಂದ್್ೇ 
ಸಕಾಾರ ಎೆಂದ್ದ ರ್ಾನದ ಹೇ್ಳುತಿುಲಿ. ಹಿೆಂದ್ಧನ ಸಕಾಾರದ್ಧೆಂದ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದ್್ೇ ರಿೇತಿಯಾಗ ಬೆಂದ್ಧದ್.್   
ಈ ದ್ೃಷಿಿಯಲ್ಲಿ ರ್ಾವು ಎಚ್ಚತ್ದುಕೂ್ೆಂಡದ ಕಣ್ದಣ ತ್ರ್ಯಬ್ೇಕಾಗದ್.್ ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ರ್ಾನದ 
ಒೆಂದ್ದ ವಿಷಯವನದು ಈ ಸದ್ನದ್ ಗಮನಕ್ೆ ತ್ರಬಯಸದವುದ್್ೇರ್ೆ್ಂದ್ರ್, ೩ರ್್ೇ ಮೆೇ 2016ರಲ್ಲಿ 
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ಲ್ೂೇಕಸಭ್ಯಲ್ಲಿ ಮಾನಾ ಕ್ೇೆಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗ್  ಪರಶ್ು ಸೆಂಖ್ಾ 1581 ಶ್ರೇ ಅಶ್್ೇರ್್ 
ಮಹದ್್ೇವರಾವ್ ರ್್ೇಟ್ರವರದ ಮಹಾರಾಷರ ಮತ್ದು ಕರ್ಾಾಟಕ ಗಡಿ ಭಾಗದ್ ಬಗ್ೆ ಪರಶ್ುಯನದು 
ಎತಿುರದತಾುರ್.  ಅದ್ರ ಬಗ್ೆ ಹ್ೇಳುತಾುರ.್  

       (ಮದೆಂದ್ದ) 

(1213) 27.12.2022, 4.10,TCH-BNS                  (ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಕ್.ಎ.ತಿಪಪ್ೇಸಾಿಮ (ಮದೆಂದ್ದ):-  

 “… With a view to settle the boundary dispute between Maharashtra 
and Karnataka, the Central Government constituted the one-man 
Mahajan Commission, which submitted its report in August 1967.  The 
Government of Karnataka insists on the implementation of the 
recommendations of the Mahajan Commission in toto, while the 
government of Maharashtra does not accept the Commission’s 
recommendations.  The Government of Maharashtra has filed a suit in 
the Hon’ble Supreme Court of India, which is pending in the Apex 
Court.”್ 

ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಎರಡದ ರಾಷರಗಳ ಮತ್ದು ಎರಡದ ರಾಜಾಗಳ ನಡದವ ್
ಯಾವಾಗಲೂ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಗಳು ಉತ್ುಮವಾಗರಬ್ೇಕದ.  ಇದ್ದ good fences make good 
neighbours ಎನದುವ ದ್ೃಷಿಿ ಅಲಿ. ರ್ಾವಲ್ಿರೂ ಕೂಡ ಒಟಿಿಗ್ ಬಾಳಬ್ೇಕದ. ಎರಡೂ ಕಡಯ್ೆಂದ್ 
ಯಾವುದ್್ೇ ರಿೇತಿಯಾದ್ ಪರಚೂ್ೇದ್ರ್್ಯಾದ್ೆಂತ್ಹ ಹ್ೇಳಿಕ್ಗಳು ಬರಬಾರದ್ದ. ಅದ್ದ ರಾಜಕಿೇಯ 
ಪರಮದಖರಾಗರಬಹದದ್ದ, ಕಾಾಬಿರ್್ರ್್ ಸಚಿವರಾಗರಬಹದದ್ದ, ಸರ್ಾಾನಾ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳಾಗರಬಹದದ್ದ 
ಯಾರ್ೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಜವಾಬಾುರಿಯದತ್ವಾದ್ ಹ್ೇಳಿಕ್ಗಳನದು ಕ್ೂಡಬೇ್ಕದ. ಅದ್ರಲೂಿ ಕೂಡ 
ಸೆಂಘ-ಸೆಂಸ್ೆಗಳು ಸಣ್ಣ-ಪದಟಿ ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ ಪರತಿಮೆಗಳಿಗ್ ಅವಮಾನ ಮಾಡದವುದ್ದ, ಬಾವುಟಗಳಿಗ ್
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ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಮಸಿ ಬಳಿಯದವುದ್ದ, ಬಸ್ಗಳಿಗ್ ಮಸಿ ಬಳಿಯದವುದ್ದ, ಸಾವಾಜನಕರಿಗ ್
ತ್ೂೆಂದ್ರ ್ ಕೂ್ಡತ್ಕೆೆಂಥದ್ದು ಯಾವುದ್್ೇ ರಿೇತಿ ಮಾಡಬಾರದ್ದ. ಅೆಂತಿಮ ನಣ್ಾಯ ಮಹಾಜನ್ 
ಕಮೇಷನ್ ಅಥವಾ State reorganisation ಮಾಡಿರದವುದ್ದ ಬದ್ಿವಾಗರತ್ಕೆೆಂಥದ್ದು.  
ಏರ್ಾದ್ರೂ ಸಣ್ಣ-ಪದಟಿ ವಿಷಯಗಳಿದ್ುರ ್ ರಾಜಕಿೇಯವಾಗ ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ಳುಬಾರದ್ದ. ಗೌರವಾನಿತ್ 
ಸದಪಿರೇೆಂ ಕೂ್ೇರ್್ಾ ಕೂಡ ನಮಗ್ ಏರ್ಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಾಗಳಿದ್ುರ,್ ಎರಡೂ ರಾಜಾ ಸಕಾಾರಗಳು 
ಕ್ೇೆಂದ್ರ ಸಕಾಾರದ್ ಮಧ್ಾಸಿೆಕ್ಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ದ ಚಚಾ್ ಮಾಡಿ ಬಗಹ್ರಿಸಿಕೂ್ಳಿು ಗೂ್ೆಂದ್ಲಕ್ೆ ಅವಕಾಶ 
ಮಾಡಿಕ್ೂಡಬ್ೇಡಿ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್್. ಇತಿುೇಚ್ಗ ್ ಕ್ೇೆಂದ್ರದ್ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದ್ ಸರ್ಾಾನಾ ಅಮತ್ಶಾ 
ರವರದ ಕೂಡ ಮಹಾರಾಷರದ್ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳು ಮತ್ದು ನಮಾ ರಾಜಾದ್ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳನದು ಕರಸ್ಿ 
ಮಾತ್ರ್ಾಡಿದ್ಾುರ್.  ನೇವು ಪರಚ್ೂೇದ್ನಕಾರಿ ಹ್ೇಳಿಕ್ಗಳನದು ಕೂ್ಡದವುದ್ದ ಬ್ೇಡ ತ್ಮಾ ತ್ಮಾ 
ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಕಾನೂನದ ಮತ್ದು ಸದವಾವಸ್ೆಯನದು maintain ಮಾಡಿಕೂ್ೆಂಡದ ಹ್ೂೇಗದವೆಂತ್ 
ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ್. ಸದಪಿರೇೆಂ ಕ್ೂೇರ್್ಾನಲ್ಲಿರದವ ಕೇ್ಸ್ ಏರ್ಾಗದತ್ುದ್್ ರ್್ೂೇಡ್ೂೇಣ್. ಸದಪಿರೇೆಂ 
ಕ್ೂೇರ್್ಾನಲ್ಲಿರದವ ಕ್ೇಸ್ನ ಬಗ್ೆ ರ್ಾವು ತ್ದೆಂಬಾ ಎಚಚರ ವಹಿಸಬ್ೇಕಾಗದತ್ುದ್್.  ಏಕ್ೆಂದ್ರ,್ ನಮಗ್ 
ಬೆಂದ್ಧರದವ ಸದದ್ಧು ಪರಕಾರ ಮಹಾರಾಷರ ಸಕಾಾರವು ಮಹಾರಾಷರ ಏಕಿೇಕರಣ್ ಸಮತಿ ಮದಖ್ೇನ 
ಹಲವಾರದ ಜರ್ಾಭಿಪಾರಯಗಳನದು ಸೆಂಗರಹಣ್ ಮಾಡಿ, ಸದಪಿರೇೆಂ ಕ್ೂೇರ್್ಾಗ್ ಸಲ್ಲಿಕ್ ಮಾಡದತಿುವ್.  
ನಮಾ ರಾಜಾದ್ ಹಿತಾಸಕಿುಗ್ ವಿರದದ್ಿವಾಗ ಅಫಿಡವಿರ್್ ಮದಖೇ್ನ ಮಾಡದತಿುದ್ ್ಎನುತ್ಕೆೆಂಥ ಒೆಂದ್ದ 
ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದ್ದಬೆಂದ್ಧದ್್.  ಅವರದ ನಮಾ ಜನತ್ಯ ದ್ೃಷಿಿಗ್ ಎದ್ದರಾಗ ಹೂ್ೇಗಬಾರದ್ದ ನಮಗ್ 
ರ್ಾಾಯ ಕ್ೂಡಿಸಲದ ಒೆಂದ್ದ ಒಳ್ುಯ ಉತ್ುಮವಾಗರತ್ಕೆೆಂಥ ವಕಿೇಲರ ತ್ೆಂಡವನದು ರ್್ೇಮಕ ಮಾಡಿ 
ರಾಜಾದ್ ಹಿತ್ ಕಾಪಾಡದವುದ್ಕ್ೆ ಮದೆಂದ್ಾಗಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ ರ್ಾನದ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಸಕಾಾರವನದು 
ಒತಾುಯಸದತಿುದ್್ುೇರ್್. 

 ಶ್ರೇ ಟಿ.ಎ.ಶರವಣ್ (ವಿಧಾನ ಸಭ್ಯೆಂದ್ ಚದರ್ಾಯತ್ರಾದ್ವರದ):- ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ನಮಾ ಪಕ್ಷದ್ ಹಿರಿಯ ಸದ್ಸಾರಾದ್ ಮಾನಾ ಕ.್ಎ. ತಿಪಪ್ೇಸಾಿಮಯವರದ 
ಮಾತ್ರ್ಾಡಿದ್ಾುರ್.          ರ್ಾಡದ-ನದಡಿ ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ ಪರಸಾುವರ್್ ಮಾಡದವುದ್ಕ್ೆ ರ್ಾವಲ್ಿರೂ ಕೂಡ 
ಪಕ್ಷಾತಿೇತ್ವಾಗ ಒೆಂದ್ಾಗಬ್ೇಕದ. ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಕಾೆಂಗ್ರಸ್ ಪಕ್ಷ, ಬಿಜ್ಪಿ ಮತ್ದು ಜನತಾದ್ಳ 
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(ಜಾತಾಾತಿೇತ್) ಪಕ್ಷ ಎನದುವುದ್ಲಿ. ರ್ಾವು ಸದಮಾರದ ಆರೂವರ ್ಕೂ್ೇಟಿ ಕನುಡಿಗರ ರಕ್ಷಣ ್ಮಾಡದವ 
ಹಾದ್ಧಯಲ್ಲಿ ರ್ಾವಲ್ಿರೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಸ ಮಾಡಬೇ್ಕಾಗದತ್ುದ್್. ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಮಹಾಜನ್ ವರದ್ಧ 
ಬೆಂದ್ಧರತ್ಕೆೆಂಥದ್ು್ೇ ಮಹಾರಾಷರದ್ ಒೆಂದ್ದ ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ. ಅದ್ನದು ಅವರ್ೇ ಪಾರರೆಂಭ್ ಮಾಡಿದ್ಾುರ್. 
ಕಲೆಂ 131 ನದು ಜಾರಿಗ ್ತ್ರಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ ಮಹಾರಾಷರದ್ ಸಕಾಾರದ್ವರದ ಖಡಾಖೆಂಡಿತ್ವಾಗ ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ.್ 
ಆದ್ರ್ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಮಹಾರಾಷರದ್ಲ್ಲಿರತ್ಕೆೆಂಥ ಕನುಡಿಗರಿಗ ್ಯಾವುದ್್ೇ ರಿೇತಿಯ ರಕ್ಷಣ ್ ಇಲಿ.  
ಮಾನಾ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ಮದಖಾ ಸಚ್ೇತ್ಕರಾದ್ ಪರಕಾಶ್ ಕ.್ರಾಥ್ೂೇರ್್ ರವರದ ಹ್ೇಳಿದ್ೆಂತ,್ 
ಮಾಹಾರಾಷರದ್ಧೆಂದ್ ಕನುಡಿಗರದ ಇಲ್ಲಿಗ್ ಬರಬ್ೇಕದ ಮತ್ದು ಇಲ್ಲಿೆಂದ್ ಅಲ್ಲಿಗ್ ಹ್ೂೇಗಬ್ೇಕಾದ್ರ್ 
ಎೆಂಇಎಸ್ ಸೆಂಘಟರ್ ್ ಪದೆಂಡಾಟಿಕ ್ ಮಾಡದತಿುದ್.್ ಅದ್ನದು ಮದ್ಲದ ಸಕಾಾರ ಯಾವುದ್್ೇ 
ಮದಲಾಜಿಲಿದ್ೇ್ ನಷ್್ೇಧ್ ಮಾಡಬೇ್ಕದ.  ಏಕ್ೆಂದ್ರ,್ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಕನುಡಿಗರ್ಲಿರೂ ಕೂಡ 
ಸಾಿಭಿಮಾನಗಳು.  ಎಲಾಿ ರಿೇತಿಯೆಂದ್ಲೂ ಕೂಡ ರ್ಾವು ಹ್ೂೇರಾಟಗಳನದು ಮಾಡಲದ ಸಿದ್ುರಿದ್ು್ೇವ್.  
ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಸದಪಿರೇೆಂ ಕೂ್ೇರ್್ಾನೆಂದ್ ರ್ಾಾಯ ಸಿಗದತ್ುದ್್ೆಂದ್ದ ಕೇ್ೆಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದ್ ಸರ್ಾಾನಾ 
ಅಮತ್ಶಾರವರದ ನಮಾ ರಾಜಾದ್ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳು ಮತ್ದು ಮಹಾರಾಷರದ್ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳನದು 
ಕರಸ್ಿ ಮಾತ್ರ್ಾಡಿದ್ಾುರ್. ರ್ಾನದ ಸಕಾಾರಕ್ೆ ಹೇ್ಳುವುದ್ದ ಇಷ್್ಿೇ. ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ನಮಾ ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಬಿಜ್ಪಿ ಸಕಾಾರ ಅಧಿಕಾರದ್ಲ್ಲಿದ್್. ಮಹಾರಾಷರದ್ಲೂಿ ಬಿಜ್ಪಿ ಸಕಾಾರ ಅಧಿಕಾರದ್ಲ್ಲಿದ್್.  ಕ್ೇೆಂದ್ರದ್ಲೂಿ 
ಕೂಡ ನಮಾದ್್ೇ ಆದ್ ಬಿಜ್ಪಿ ಸಕಾಾರ ಇದ್್. ಅೆಂದ್ರ್ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ತಿರಬಲ್ ಇೆಂಜಿನ್ 
ಸಕಾಾರವಿದ್.್  ಡಬಲ್ ಇೆಂಜಿನ್ ಸಕಾಾರ ಇದ್ುರ ್ಅದ್ದ ಒೆಂದ್ದ ರಿೇತಿ ಆಗರದವುದ್ದ. ಆದ್ರ್, ಇವತಿುನ 
ದ್ಧವಸ ತಿರಬಲ್ ಇೆಂಜಿನ್ ಸಕಾಾರವಿದ್.್ ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಇೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ದ ದ್್ೂಡಿ ವಿಚಾರವನದು ನೇವು 
ಇತ್ಾಥಾಪಡಿಸಲದ ತಾವು ಸರಿಯಾದ್ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಾತಿೇತ್ವಾಗ ಅವಶಾಕತ್ ಇದ್ುರ ್ ಸವಾಪಕ್ಷ 
ನಯೇಗವನದು ಕ್ೇೆಂದ್ರ ಸಕಾಾರಕ್ೆ ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ೆಂಡದ ಹ್ೂೇಗ ಒತ್ುಡ ಹಾಕಬ್ೇಕದ. ಮತ್ು ಯಾವುದ್ೇ್ 
ಕಾರಣ್ಕೂೆ ಕೂಡ ನಮಾ ರಾಜಾದ್ ಒೆಂದ್ದ ಇೆಂಚದ ಭ್ೂಮಯನೂು ಕೂಡ ಬಿಟದಿಕೂ್ಡದವ ಪರಶ್ುಯೇ 
ಇಲಿ. ಆ ಹಾದ್ಧಯಲ್ಲಿ ಹ್ೂೇರಾಟ ಮಾಡಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ ಈ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ರ್ಾನದ ಹ್ೇಳುವುದ್ಕ್ೆ 
ಬಯಸದತಿುದ್್ುೇರ್್. ಇದ್ರ ಜ್ೂತ್ಗ್ ಗಡಿ ವಿಚಾರ ತ್ಮಗೂ ಗೂ್ತಿುದ್್.  ಅದ್ದ ಕ್ೇರಳ ಇರಬಹದದ್ದ, 
ಮಹಾರಾಷರ ಇರಬಹದದ್ದ, ತ್ಮಳುರ್ಾಡದ ಇರಬಹದದ್ದ, ತ್ಲೆಂಗಾಣ್ ಮತ್ದು ಪಾೆಂಡಿಚ್ೇರಿ ಯಾವುದ್್ೇ 
ಬರಲ್ಲ. ರ್ಾವಲ್ಿರೂ ಕೂಡ ಒೆಂದ್ಾಗ ಹ್ೂೇರಾಟ ಮಾಡಬ್ೇಕಿದ್.್ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಒೆಂದ್ದ ಕಡ ್ಭಾಷ್ ್
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ವಿಚಾರ. ಇರ್ೂ್ುೆಂದ್ದ ಕಡ್ ರ್್ಲ-ಜಲದ್ ವಿಚಾರ ಬೆಂದ್ಾಗ ರ್ಾವಲ್ಿರೂ ಕೂಡ ಒಗೆಟದಿ ಪರದ್ಶಾನ 
ಮಾಡಿ ಎಲಾಿ ರಿೇತಿಯಲೂಿ ಹೂ್ೇರಾಟವನದು ಮಾಡಿದ್್ುೇವ್.  ಈ ಹಿೆಂದ್್ ಕಾವೇ್ರಿ ವಿಚಾರ 
ಬೆಂದ್ಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸರ್ಾಾನಾ ಶ್ರೇ ಸಿದ್ುರಾಮಯಾನವರದ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳಾಗದ್ಾುಗ ಮಾಜಿ ಪರಧಾನ 
ಮೆಂತಿರಗಳಾದ್ ಸರ್ಾಾನಾ ಹ್ಚ್.ಡಿ.ದ್್ೇವ್ೇಗೌಡ ರವರದ ಯಾವ ರಿೇತಿ ಹೂ್ೇರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರ್ೆಂದ್ದ 
ತ್ಮಗ್ಲಾಿ ಗ್ೂತಿುದ್್.  ಈ ಕ್ೇಸ್ ಸದಪಿರೇೆಂ ಕ್ೂೇರ್್ಾನಲ್ಲಿದ್ಾುಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರದ ರ್ಾಾಯ 
ಕ್ೂಡಿಸಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ದ ನಣ್ಾಯ ತಗ್ದ್್ದಕ್ೂೆಂಡದ ರ್ಾವಲ್ಾಿ ಯಾವ ರಿೇತಿ ಒಗೆಟಿನದು 
ಪರದ್ಶಾನ ಮಾಡಿದ್್ುೇವೇ, ಅದ್್ೇ ರಿೇತಿ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ರ್ಾವು ಕೂಡ ಎಲಾಿ ರಿೇತಿಯಲೂಿ 
ಸಜಾಿಗಬ್ೇಕಾಗದ್.್ ಆ ಹಾದ್ಧಯಲ್ಲಿ ರ್ಾವಲ್ಿರೂ ಕಲ್ಸ ಮಾಡೂ್ೇಣ್. ಗಡಿ ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ ರ್ಾವಲ್ಾಿ 
ಒಗೆಟಾಿಗ ಕ್ಲಸ ಮಾಡೂ್ೇಣ್. ಯಾವುದ್್ೇ ರಿೇತಿಯೆಂದ್ ಕನುಡಿಗರಿಗ ್ ತ್ೂೆಂದ್ರ್ ಕ್ೂಡದವೆಂತ್ಹ 
ಮತ್ದು ದ್ೌಜಾನಾ ಮಾಡದವೆಂತ್ಹ ಸಾಹಸವನದು ರ್ಾವಾಾರದ ಕೂಡ ಸಹಿಸಿಕೂ್ಳುಬಾರದ್್ೆಂದ್ದ 
ಮತ್ೂುಮೆಾ  ರ್ಾನದ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಈ ಒೆಂದ್ದ ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ ಸಪಷಿವಾಗ ಹ್ೇಳುವುದ್ಕ್ೆ 
ಬಯಸದತಿುದ್್ುೇರ್್.  

 ಡಾ.ತ್ೇಜಸಿಿನ ಗೌಡ (ವಿಧಾನ ಸಭ್ಯೆಂದ್ ಚದರ್ಾಯತ್ರಾದ್ವರದ):- ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಬ್ಳಗಾವಿಯ ಸದವಣ್ಾ ವಿಧಾನಸೌಧ್ದ್ಲ್ಲಿ ನಡಯ್ದತಿುರದವೆಂತ್ಹ ಈ ಮಹತ್ಿದ್ 
ಅಧಿವ್ೇಶನದ್ಲ್ಲಿ ತ್ದೆಂಬಾ ವಷಾಗಳ ಕಾಲ ಸದಧಿೇಘಾವಾಗ ರ್್ರ್್ಗದದ್ಧಗ ್ ಬಿದ್ಧುರತ್ಕೆೆಂಥ ಗಡಿ 
ವಿವಾದ್ದ್ೆಂತ್ಹ ಮಹತ್ಿದ್ ವಿಷಯದ್ ಕದರಿತ್ದ ರ್ಾವು ಚಚ್ಾ ಮಾಡದತಿುದ್್ುೇವ್. ರ್ಾವಲ್ಿರೂ 
ಖದಷಿಪಡಬ್ೇಕಾದ್ ಸೆಂಗತಿಯೆಂದ್ರ,್ ರ್್ಲ, ಜಲ, ಗಡಿ, ಭಾಷ್ ್ಎನುತ್ಕೆೆಂಥ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ್ 
ಪಕ್ಷ ಮತ್ದು ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಗೆಟಿಿನೆಂದ್ ಕರ್ಾಾಟಕದ್ ಹಿತ್ವನದು ಕಾಪಾಡದವುದ್ಕ್ೆ ರ್ಾವು 
ಬದ್ಿರಾಗದ್್ುೇವ್. ಸಕಾಾರಕ್ೆ ಮತ್ದು ಆಯಾ ಕಾಲದ್ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳಿಗ್ ಬ್ೆಂಬಲವನದು 
ಕ್ೂಟದಿಕೂ್ೆಂಡದ ಬೆಂದ್ಧದ್್ುೇವ್ೆಂದ್ದ ರ್ಾವಲ್ಿರೂ ಹಮ್ೆಾ ಪಡದವೆಂತ್ಹ ವಿಚಾರವಾಗದ್್. ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮಾನಾ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ಾಯಕರದ ಉಲ್ಿೇಖ ಮಾಡದವಾಗ, ಈ ಹಿೆಂದ್ ್
ಲಲ್ಲತಾದ್ಧತ್ಾರ ಕಾಲದ್ಲ್ಲಿ ಕಾಾಸಿಪಯನ್ ಸಮದದ್ರದ್ವರ್ಗ ್ ಚಿೇರ್ಾದ್ ಬಾಡಾರ್ವರಗ್ ್ ಈ ಭ್ವಾ 
ಪಾರಚಿೇನ ಭಾರತ್ ಇತ್ದು.  ಸದಮಾರದ 565 ಸೆಂಸಾೆನಗಳು ಆಳಿಿಕ್ ಮಾಡದವ ಮೂಲಕ ಅರ್್ೇಕ 
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ರಿೇತಿಯ ಸೆಂಸೃತಿ, ಇತಿಹಾಸ, ಗತ್ವ್ೈಭ್ವವನದು ಶೌಯಾವನದು ನಮಗ್ ಕ್ೂಟದಿಹ್ೂೇಗದ್ಾುರ್. ಅಲ್ಲಿೆಂದ್ 
ಅರ್್ೇಕ ಜನ ಗ್ದ್ದು ಬೆಂದ್ಧದ್ಾುರ.್  ಹ್ೂಯಿಳರ ರಾಜಧಾನ ಇರಬಹದದ್ದ ಅಥವಾ ಈ ಭಾಗದ್ ನೆಂದ್ಧ 
ಇರಬಹದದ್ದ, ಗೆಂಗರದ, ರಾಷರಕೂಟರದ, ಹೂ್ಯಿಳರದ ಪರತಿಯಬುರೂ ಕೂಡ ತ್ಮಾ ಕೂ್ಡದಗ್ಯನದು 
ಕ್ೂಟಿಿದ್ಾುರ್. ರಾಣಿ ಚ್ರ್ಾುಮಾಾಜಿಯವರದ ಕೂಡ ಯಾವತ್ೂು ನಮಗ್ ಪಾರತ್ಃಸಾರಣಿೇಯರದ. 
ಏಕ್ೆಂದ್ರ,್ ಬಿರಟಿೇಷರ ವಿರದದ್ೆ, ತಾಾಕರಯ್ವರ ವಿರದದ್ಿ ರ್್ೇರವಾಗ ಹ್ೂೇರಾಟ ಮಾಡಿದ್ಾುರ.್ ಇವತ್ದು 
ಅರ್್ೇಕ ಪದಟಾಣಿ ಮಕೆಳೂ ಕೂಡ ಸದ್ನದ್ ಗಾಾಲರಿಗ ್ಬೆಂದ್ಧದ್ಾುರ.್ ಸಿನಮಾನಲ್ಲಿ ಕಿತ್ೂುರದ ರಾಣಿ 
ಚ್ನುಮಾನವರ ಒೆಂದ್ದ ಡೈ್ಲಾಗ್ ಏರ್್ೆಂದ್ರ್, ಕಪಪ ಕಾಣಿಕ್ಯನದು ಕ್ೂಟದಿ ಶರಣಾಗ ಎೆಂದ್ದ 
ಬಿರಟಿೇಷರದ ಹ್ೇಳಿದ್ಾಗ,್“ನೇವ್ೇನದ ನಮಾ ರ್್ೆಂಟರಾ, ಇಷಿರಾ, ಬೆಂಧ್ದವೇ್, ಬಳಗವ್ೇ, ನೇವೇ್ನದ ಇಲ್ಲಿ 
ಉತಿುರಾ, ಬಿತಿುರಾ ನಮಗ್ೇಕ್ ಕ್ೂಡಬೇ್ಕದ ಕಪಪ”್ ಎೆಂದ್ದ ಖಡೆವನದು ಹಿಡಿದ್ದ ಹರಹರ ಮಹಾದ್್ೇವ 
ಎೆಂದ್ದ ಯದದ್ಿವನದು ಆಯೆ ಮಾಡಿಕೂ್ೆಂಡದ, ರ್್ಲ, ಜಲ, ಗಡಿ ಮತ್ದು ಸಾಿಭಿಮಾನಕಾೆಗ ಹೂ್ೇರಾಟ 
ಮಾಡಿ ಅವರದ ಇವತ್ದು ಅಮರರಾಗದ್ಾುರ.್ ಅೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ದ ರಕುವನದು, ಅೆಂತ್ಹ ಇತಿಹಾಸವನದು 
ಹ್ೂೆಂದ್ಧರತ್ಕೆೆಂಥ ಕರ್ಾಾಟಕ ಎೆಂಥದ್ು್ೇ ಪರಿಸಿೆತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಾ ಗಡಿ ಭಾಗವನದು ಬಿಟದಿಕೂ್ಡದವ 
ಪರಶ್ುಯೇ ಇಲಿ. ರ್ಾವು ಭಾರತ್ಕ್ೆ ನಷಾರಾಗದ್್ುೇವ್.  ರ್ಾವು ಭಾರತ್ದ್ ಸೆಂವಿಧಾನಕ್ೆ ನಷಾರಾಗದ್್ುೇವ್.  
ಕಾನೂನಗ್ ನಷಾರಾಗದ್್ುೇವ.್ ಶಾೆಂತಿಗ್ ಬದ್ಿರಾಗದ್್ುೇವ.್ ಸು್ೇಹಕ್ೆ ಬದ್ಿರಾಗದ್ು್ೇವ್. ರ್ಾವು ಸಮರಕೂೆ 
ಸಿದ್ಿರಾಗದ್್ುೇವ್. ಮಹಾಜನ್ ವರದ್ಧ ಅನದಷ್ಾಿನವಾಗಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ ಕ್ೇಳಿದ್ದು ಮಹಾರಾಷರ.  ಅವತಿುನ 
ದ್ಧವಸ ಮಹಾಜನ್ ವರದ್ಧ ಕ್ೂಟಾಿಗ ಯಾವುದ್್ೇ ರಿೇತಿಯ ತಾರತ್ಮಾ ಮಾಡದ್ೇ್ ಅಧ್ಾಯನ ಮಾಡಿ 
ಸದತಾುಡಿದ್ಾುರ.್  ಎಲಾಿ ಅೆಂಶಗಳನದು ಪರಿಗಣ್ರ್್ಗ ್ ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ೆಂಡ ನೆಂತ್ರವ್ೇ ಸದಸೂತ್ರವಾಗ ಈ 
ಒೆಂದ್ದ ಸಿತ್ೆಂತ್ರ ಭಾರತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ-ತ್ಮಾೆಂದ್ಧರೆಂತ್ ಚ್ರ್ಾುಗ ಬಾಳಬ್ೇಕದ ಎನದುವ ಸದದ್ದದ್್ುೇಶದ್ಧೆಂದ್ 
ಆ ಆಯೇಗವು ಒೆಂದ್ದ ತಿೇಮಾಾನವನದು ಕ್ೂಟಿಿದ್್.  ಮಹಾರಾಷರ ಅದ್ನದು ಅಗೌರವಿಸಿರದವುದ್ಕ್ೆ 
ಇಡಿೇ ಭಾರತ್ದ್ ಕ್ಷಮೆಯನದು ಕ್ೂೇರಬ್ೇಕದ. ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ರ್ಾವು ಒೆಂದ್ದ 
ತ್ದಲರ್್ಯನದು ಮಾಡಬಹದದ್ದ.  

(ಮದೆಂದ್ದ…) 
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(1214) 27-12-2022 4-20 KH/GR                (ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಡಾ|| ತ್ೇಜಸಿಿನ ಗೌಡ (ಮದೆಂದ್ದ):- 

ಇವತ್ದು ಪಾಕಿಸಾುನ ನಮಾ ಅರ್್ೇಕ ಪರದ್್ೇಶಗಳನದು ಆಕರಮಣ್ ಮಾಡಿಕೂ್ೆಂಡಿದ್.್ ರ್ಾವು ಇದ್ನದು PoK 
ಎೆಂದ್ದ ಕರಯ್ದತ್ುೇವ.್ ಮಾನಾ ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸಾದ್ರವರದ ಆ ವಿಚಾರಗಳನದು ಉಲ್ಿೇಖ ಮಾಡಿದ್ರದ. 
ಯಾವುದ್್ೇ ಒೆಂದ್ದ ಪರದ್್ೇಶವನದು 1971ರ ಯದದ್ಿದ್ಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸಾುನಕ್ೆ ಹ್ೂೇದ್ೆಂತ್ಹ ಪರದ್್ೇಶವನದು 
ವಿಮೇಚರ್್ ಮಾಡಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಹೂ್ೇರಾಟ ಮಾಡಿದ್ಾಗ ಅವರಿಗ್ ಬ್ೇಕಾದ್ ಬ್ೆಂಬಲವನದು 
ಕ್ೂಟಿಿದ್ದು ಭಾರತ್. ಇವತ್ದು ಕೂಡ ಎೆಂ.ಇ.ಎಸ್., ಅಷದಿ ಪದೆಂಡಾಟಿಕ ್ ಮಾಡದತಿುದ್್. ಕಾನೂನನದು 
ಕ್ೈಗ್ತಿುಕೂ್ಳುುತಿುದ್್. ನಮಾ ಸಾವಾಜನಕ ಆಸಿು-ಪಾಸಿುಯನದು ಲೂಟಿ ಮಾಡದತಿುದ್್. ಅವರಿಗ್ ಯಾವುದ್ೇ್ 
ಆಧಾರದ್ಲ್ಲಿ ಪರಜಾಸತಾಾತ್ುಕ ವಾವಸ್ೆಯಲ್ಲಿ ಹೂ್ೇರಾಟ ಮಾಡದವುದ್ಕ್ೆ, ಕ್ೇಳುವುದ್ಕ್ೆ ಅವರಿಗ್ ಹಕಿೆದ್.್ 
ಅವರದ ಕೇ್ಳಬಹದದ್ದ. ಅದ್ಕ್ೆ ಒೆಂದ್ದ ಲಾಜಿರ್್ ಬ್ೇಕದ. ಇವರಿಗ ್ ಏನದ ಹಕಿೆದ್?್ ಕರ್ಾಾಟಕ 
ಭಾಗಗಳನದು, ನಮಾ ಬಳ್ಗಾವಿಯನದು ಮತ್ದು ಸದತ್ುಮದತ್ುಲ ಪರದ್್ೇಶವನದು ಕೇ್ೆಂದ್ಾರಡಳಿತ್ ಪರದ್ೇ್ಶ 
ಮಾಡಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳುವುದ್ಕ್ೆ ಇವರೇ್ನೂ Communist ಗಳ China ದ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ಾುರೂ್ೇ ಅಥವಾ 
ಅಮೆೇರಿಕಾ ರಿೇತಿಯ ಅಧ್ಾಕ್ಷಿೇಯ ಮಾದ್ರಿಯ ಸಕಾಾರದ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ಾುರೂ್ೇ ಎೆಂದ್ದ ರ್ಾನದ 
ಕ್ೇಳಬಯಸದತು್ೇರ್್. ಇಲ್ಲಿ ಚದರ್ಾಯತ್ ಸಕಾಾರ ಇದ್್. ಕರ್ಾಾಟಕಕ್ೆ ಮಹಾರಾಷರಕ್ೆ ಎಷದಿ ಹಕಿೆದ್ಯ್ೇ, 
ಮಹಾರಾಷರಕ್ೆ ಯಾವ ರಿೇತಿಯ ಎಲಾಿ ಸವಲತ್ದುಗಳನದು ಪಡಯ್ದವ ಹಕಿೆದ್್ಯೇ, ಅದ್್ೇ ರಿೇತಿ ಇದ್ದ 
elected Government. ಮೆೈಸೂರದ ರಾಜಾದ್ಧೆಂದ್ ಕರ್ಾಾಟಕ ರಾಜಾ ಆಗದವವರಗ್ ್ ಅರ್್ೇಕ 
ಕಾಲಘಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಳ್ದ್ದ ಬೆಂದ್ಧರದವೆಂತ್ಹ ಕರ್ಾಾಟಕಕ್ೆ ತ್ನುನದು ತಾನದ ಆಳಿಿಕ್ ಮಾಡಿಕ್ೂಳುುವೆಂತ್ಹ 
ಭಾರತ್ ಸೆಂವಿಧಾನಕ್ೆ ಭಾರತ್ ಸಕಾಾರದ್ ಎದ್ದರದ ತ್ನು ಹಕದೆಗಳಿಗಾಗ ಹ್ೂೇರಾಟ ಮಾಡದವೆಂತ್ಹ 
ಇಚಾಛಶಕಿುಯೂ ಇದ್.್ ಬದ್ಿತ್ಯೂ ಇದ್್. ಈ ಹಿರ್್ುಲ್ಯಲ್ಲಿ ರ್ಾವು ಅವರ ರಿೇತಿ ಪದೆಂಡಾಟಿಕ ್
ಮಾಡದವುದ್ನದು ರ್ಾವು ಸಮಥಾರ್್ ಮಾಡದವುದ್ಧಲಿ. ಇವತ್ದು ರ್ಾನದ ಕ್ಲವೆಂದ್ದ ವಿಚಾರಗಳನದು 
ಹ್ೇಳಬ್ೇಕಾಗದತ್ುದ್್. ಮಹಾರಾಷರಕ್ೆ ರ್್ನಪದ ಮಾಡಿಕೂ್ಡದತ್ುೇರ್.್ ಭಾರತ್ ದ್್ೇಶದ್ ಮೆೇಲ ್ಮಘಲರದ 
ಅರ್್ೇಕ ಶತ್ಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಧಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ಾಗ ಔರೆಂಗಜ್ೇಬ್, ಸಿಕೆಂದ್ರ್ ನೆಂತ್ಹ ಮತಾೆಂಧ್ 
ಕೂರರಿಗಳು ಒೆಂದ್ದ ಜರ್ಾೆಂಗವರ್್ುೇ ಹತ್ ಮಾಡಿರದವ ಜಮದಾ ಕಾಶ್ೀರದ್ ವಿಚಾರವನದು ರ್ಾವು 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                         27-12-2022                                                       159                               

ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ನ್ಯಾಯಯಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಯ ಪತ್ರಿಕಯ ಪಿಕಟಣೆಗಯಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದು 

   

ರ್್ೂೇಡದತು್ೇವ್. ಇವತ್ದು ಹಿೆಂದ್ದ ಹೃದ್ಯ ಸಾಮಾರಟ ಛತ್ರಪತಿ ಶ್ವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರನದು ದ್್ೇವರ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಪರತಿಯಬುರದ ಈ ಭಾರತ್ವನದು ಪಿರೇತಿಸದವವರದ ರ್ಾವು. ಇದ್ನದು ಗೌರವಿಸದತ್ುೇವ್. 
ಪಿರೇತಿಸದತ್ುೇವ್. ಅೆಂತ್ಹ ಶ್ವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರನದು ನಜವಾಗಯೂ ಒಬು ಐಕಾನ್ ಎೆಂದ್ದ 
ಭಾವಿಸದವುದ್ಾದ್ರ್ ಅೆಂತ್ಹ ಶ್ವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಪದತ್ರರಿಗ್ ಮತಾೆಂತ್ರ ಮಾಡದವೆಂತ ್
ಔರೆಂಗಜ್ೇಬ್ ಹಿೆಂಸ್ ಕೂ್ಟಾಿಗ ಆ ರಾಜರಾಯರದ ಏನದ ಕರ್ಾಾಟಕಕ್ೆ ಬೆಂದ್ದ ಇಡಿೇ ಆ 
ಭಾಗದ್ಲ್ಲಿದ್ೆಂತ್ಹ ಅರ್್ೇಕ ಪದರದಷ ರಾಜರದ ಹದ್್ರದತಾುರ.್ ಆದ್ರ್, ಕರ್ಾಾಟಕದ್ ಕ್ಳದ್ಧಯ 
ಸಾಮಾರಜಾದ್ ಕ್ಳದ್ಧ ಚ್ನುಮಾಾಜಿಯವರದ ಅೆಂತ್ಹ ಸವಾಲನದು ಸಿಿೇಕಾರ ಮಾಡಿ, ಶ್ವಾಜಿಯ ಪದತ್ರ 
ರಾಜರಾಯರಿಗ ್ ಆಶರಯವನದು ಕ್ೂಟಿಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲಿ. ಔರೆಂಗಜ್ೇಬ್ ಮತ್ದು ಹ್ೈದ್ರಾಲ್ಲಯ ಜ್ೂತ ್
ಯದದ್ಿಗಳನದು ಮಾಡಿ, 263 ವಷಾಗಳ ಸಾಮಾರಜಾವನದು ಅರ್್ೇಕ ವಿೇರಾಮಾಾಜಿ ಮತ್ದು ಕಳ್ದ್ಧ 
ಚ್ನುಮಾಾಜಿಯನದು ರ್ಾನದ ವಿಶ್ೇಷವಾಗ ಉಲ್ಿೇಖ ಮಾಡದತ್ುೇರ್.್ ಬ್ಳವಡಿ ಮಲಿಮಾನವರದ 
ಇರಬಹದದ್ದ. ಇೆಂತ್ಹ ವಿೇರಮಾತ್ಯರದ ಯದದ್ಿ ಮಾಡಿ ಭ್ೂಮಯನದು ರಕ್ಷಣ ್ಮಾಡಿದ್ಾುರ.್ ರ್ಾವು 
ತ್ಮಗ್ ಗೌರವ ಕೂ್ಟಿಿದ್್ುೇವ್. ಆಶರಯ ಕ್ೂಟಿಿದ್್ುೇವ್. ರಕ್ಷಣ ್ಕ್ೂಟಿಿದ್ು್ೇವ್. ಆದ್ುರಿೆಂದ್, ಇತಿಹಾಸವನದು 
ಮರ್ಯಬಾರದ್ದ. ಈ ಉಲ್ಿೇಖ ಏಕ್ ಮಾಡದತಿುದ್್ುೇರ್್ೆಂದ್ರ,್ ಇವತ್ದು ಪಿರೇತಿಯೆಂದ್ ಗ್ಲಿಬೇ್ಕದ. 
ಶಾೆಂತಿಯೆಂದ್ ಗ್ಲಿಬ್ೇಕದ. ನದ್ಧ ನೆಂದ್ದ, ಗಾಳಿ ನೆಂದ್ದ, ಆಕಾಶ ನೆಂದ್ದ, ಭ್ೂಮ ನೆಂದ್ದ ಎೆಂದ್ದ 
ಹ್ೇಳಿದ್ರ ್ಇದ್ಕ್ೆ ಯಾವುದ್್ೇ ಇತ್ಾಥಾ ಸಿಗದವುದ್ಧಲಿ. ರ್ಾವು ಅೆಂತಿಮವಾಗ ನಮಗ್ೇನೂ ಪರಿಹಾರ 
ಉಳಿದ್ಧದ್್. ಕ್ೂೇಟದಾಗಳು, ಆಯೇಗಗಳು. ತಾವ್ೇ ಕ್ೇಳಿದ್ಧುೇರಿ. ಈಗಾಗಲ್ೇ ಮಹಾಜನ್ ಆಯೇಗ 
ಮಾಡಿರದವ ಬಗ್ೆ ಮಾನಾ ಕ.್ಎ.ತಿಪಪ್ೇಸಾಿಮಯವರದ ಉಲ್ಿೇಖ ಮಾಡಿದ್ಾುರ.್ ಆವತ್ದು ಆ ಒೆಂದ್ದ 
ಆಯೇಗ ರಚರ್್ಯಾದ್ರ್ ಯಾವುದ್್ೇ ತಿೇಮಾಾನ ಬೆಂದ್ರೂ ರ್ಾವು ಒಪಿಪಕ್ೂಳುುತ್ುೇವ್ ಎೆಂದ್ದ 
ಇವತ್ದು ಮಹಾಜನ್ ವರದ್ಧ ಜಾರಿಯಾದ್ರ್ ನಮಗ್ೇನೂ ಪೂಣ್ಾ ಸಿಹಿ ಇಲಿ. ಪೂಣ್ಾ ಖದಷಿ ಇಲಿ. 
ಒೆಂದ್ಷದಿ ನಮಾ ಗಾರಮಗಳು ನಮಾ ಜನತ ್ಇರದವೆಂತ್ಹ ಪರದ್್ೇಶಗಳು ಕೂಡ ವಾತಿರಿಕುವಾಗದತ್ುವ್. ಆ 
ಕಹಿಯನದು, ಆ ವಿಷವನದು ರ್ಾವು ಇವತ್ದು ಸಿಿೇಕಾರ ಮಾಡದವುದ್ಧಲಿವೇ್. ಇವರ ಉದ್್ುೇಶ ಸರಿ ಇಲಿ. 
ಭಾವರ್ಾತ್ಾಕವಾಗ ಭಾವೇದ್್ಿೇಗಕ್ೆ ಒಳಗಾದ್ರ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರದ ಅೆಂಜದವವರದ ಇಲಿ. ಅದ್ನದು 
ಕ್ೇಳಿಸಿಕೂ್ಳುುವವರದ ಇಲಿ. ಯಾವ ಕ್ೇೆಂದ್ಾರಡಳಿತ್ ಪರದ್್ೇಶ ಮಾಡಬೇ್ಕಾದ್ರ ್ ಮತ್ು ರಾಜಾಗಳನದು 
ಏಕ್ ಪದನರ್ ವಿೆಂಗಡರ್್ ಮಾಡಬೇ್ಕಾಗತ್ದು? ಸದ್ಾಾರ್ ವಲಿಭಾಯ್ ಪಟೇ್ಲ್ ಜಿೇ ಅೆಂತ್ಹವರದ 
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ಕಬಿುಣ್ದ್ ಮನದಷಾ ಎೆಂದ್ದ ಅೆಂತ್ಹ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರದಗಳರ್್ುೇ ಬಗೆಸಿದ್್ುೇವ್. ಅರ್್ೇಕ ಜದರ್ಾಗರ್್ 
ಕರಾಚಿಗ ್ಹ್ೂೇದ್ೆಂತ್ಹ ಪರದ್್ೇಶಗಳನದು ವಾಪಸದಿ ತಗ್್ದ್ದಕೂ್ೆಂಡಿದ್ು್ೇವ್. ಗ್ೂೇವಾವನದು ವಿಮೇಚರ್್ 
ಮಾಡಿದ್್ುೇವ.್ ಪೂ್ೇಚ್ಾಗೇಸ್ರನದು ಒಡದ್್ದ ಹೂ್ಡಿಸಿದ್್ುೇವ್. ಅವರ ಕನಸದ ಮನಸಿಿನಲ್ಲಿಯೂ 
ಬ್ಳಗಾವಿ ನಮಗ್ ಸಿಗದತ್ುದ್ ್ಎನದುವುದ್ದ ಆಗರಲ್ಲ. ಕರ್ಾಾಟಕ ತ್ನು ಹಕೆನದು ಬಿಟದಿಕ್ೂಡದತ್ುದ್್ ಎನದುವ 
ಯಾವುದ್ಾದ್ರೂ ದ್ದಃಸಿಪು ಇದ್ುರ ್ ಕ್ೈಬಿಡದವುದ್ದ ಒಳ್ುಯದ್ದ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳುತ್ುೇರ್್. ಮತ್ುೇ ಈ 
ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಅವರ್ೇನೂ ಕ್ೇೆಂದ್ಾರಡಳಿತ್ ಪರದ್್ೇಶವಾಗಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ ನಣ್ಾಯ ಮಾಡದತಿುದ್ಾುರ.್ ಇದ್ದ 
ಪರಜಾಪರಭ್ದತ್ಿ ವಿರೂ್ೇಧಿ ನಣ್ಾಯವಾಗದ್ ್ ಮತ್ದು ಈ ಒೆಂದ್ದ ಬಾೆಂಧ್ವಾ ಏನದ್,್ ರ್್ರ್ಹ್ೂರ್ಯ 
ರಾಜಾಗಳ್ೂಟಿಿಗ ್ ಸಮಾನವಾಗ ಬದ್ದಕದವೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ದ ಇಷಿಕ್ೆ ವಿರೂ್ೇಧ್ವಾಗದ್್. ಸೆಂವಿಧಾನದ್ 
ಆಶಯಕ್ೆ ವಿರೂ್ೇಧ್ವಾಗದ್್. ಆದ್ಕಾರಣ್ ಇೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ದ ನಣ್ಾಯವನದು ಅತ್ಾೆಂತ್ ಕಠಿಣ್ವಾದ್ 
ಶಬಿಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಾನದ ಖೆಂಡಿಸದತ್ುೇರ್್ ಮತ್ದು ಆ ನಣ್ಾಯಕ್ೆ ಧಿಕಾೆರವನದು ರ್ಾನದ ಹ್ೇಳುವುದ್ಕ್ೆ 
ಇಷಿಪಡದತು್ೇರ್್. ಇವತ್ದು ಮಾನಾ ಬಸವರಾಜ ಬ್ೂಮಾಾಯಯವರದ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳಾಗದ್ಾುರ.್ ಈ 
ಭಾಗದ್ವರಾಗದ್ಾುರ.್ ತ್ದೆಂಬಾ ಓದ್ಧಕ್ೂೆಂಡವರಾಗದ್ಾುರ.್ ವಿಶ್ೇಷವಾಗ ನೇರಾವರಿ ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ, ಗಡಿ 
ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್್ೇಕ ಸೂಕ್ಷಮವಾಗ ಅಥಾಮಾಡಿಕೂ್ಳುುವೆಂತ್ಹ ಪರಬದದ್ಿರದ ಇದ್ಾುರ್. ಅವರ ದ್ೂ್ಡಿ 
ಶಕಿು ಏರ್್ೇೆಂದ್ರ್, ಅವರದ ಸಿಟದಿ ಮಾಡಿಕ್ೂಳುುವುದ್ಧಲಿ. ರಾಜಕಾರಣ್ದ್ಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದ್್ೂಡಿ ಅಸರ 
ಸೆಂಯಮ. ಅದ್ದ weakness ಅಲಿ. ಅವರದ ಎಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ್ಾಡಬ್ೇಕದ. ಹೇ್ಗ್ ಮಾತ್ರ್ಾಡಬ್ೇಕದ. ಆ 
ನಟಿಿನಲ್ಲಿ ಅವರದ ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಿುದ್ಾುರ್. ಹಾಗ್ಯೇ ಪರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಎಲಾಿ ರಿೇತಿಯ ಬ್ೆಂಬಲವನದು 
ಸಕಾಾರಕ್ೆ, ನಮಾ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳಿಗ್ ಏನದ ವಾಕುಪಡಿಸಿದ್ಾುರ್. ಖೆಂಡಿತ್ವಾಗಯೂ ಯಾವಾಗ 
ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಾತ ್ ಇದ್.್ ಎಲ್ಿಲ್ಲಿ ಅವಶಾಕತ ್ ಇದ್್. ಪರತಿ ಪಕ್ಷಗಳನದು ರ್ಾವು ಕರದ್್ದಕೂ್ೆಂಡದ 
ಹ್ೂೇಗದವೆಂತ್ಹದ್ದು. ಅವರ ಬ್ೆಂಬಲವನದು ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ಳುುವೆಂತ್ಹದ್ನದು ಮಾಡದತು್ೇವ್. ಹೌದ್ದ. ನಮಾ 
ಪಾಟಿಾಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್್. ಕಾೆಂಗ್ರಸ್ ಪಾಟಿಾಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್್. ಈಗ ಶರತ್ ಪವಾರ್ ಜಿೇ 
ಎನದುವೆಂತ್ಹ ಹಿರಿಯರ ಬಗ್ೆ ಉಲ್ಿೇಖ ಮಾಡಿದ್್ುೇವ.್ ತ್ದೆಂಬಾ ವಿಷ್ಾದ್. ಅೆಂತ್ಹ ಹಿರಿಯರದ ದ್ಾರಿ 
ತ್ೂೇರಿಸಬ್ೇಕಾದ್ೆಂತ್ಹವರದ ಕೂಡ ಇವತ್ದು ಓಟಿಗೂ್ೇಸೆರ, ಓಟಿನ appeasement ಗ್ೂೇಸೆರ ಇಲ್ಲಿ 
ಅರ್್ೇಕರದ ಪರತಿಯೆಂದ್ದ ಪಕ್ಷದ್ಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯಾರದ local   ನಲ್ಲಿ appease ಮಾಡದತಾುರ.್ 
ರ್್ಲ, ಜಲ, ಭಾಷ್ಯ್ ವಿಚಾರಗಳು ಬೆಂದ್ಾಗ ಅವರಿಗ ್ ತಿಳಿ ಹ್ೇಳುವೆಂತ್ಹ ಅಥವಾ ಆಯಾಯ 
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ಪಕ್ಷಗಳ ಬದ್ಿತ್ಯನದು ಅವರ ಪಕ್ಷದ್ ವೇ್ದ್ಧಕ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತೂ್ೇರಿಸದವೆಂತ್ಹ ಅವಶಾಕತ ್
ಖೆಂಡಿತ್ ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಪೂರಕವಾಗದತ್ುದ್್. ಈ ಸಮಸ್ಾಯನದು ಬಗಹ್ರಿಸಿ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳುತಾು, ಈ ಒೆಂದ್ದ 
ಬ್ಳಗಾವಿಯ ಅಧಿವ್ೇಶನದ್ಲ್ಲಿ ನಮಾ ಆಸಿುತ್ಿವನದು, ನಮಾ ಆಸಿಾತ್ಯನದು ಸಾಬಿೇತ್ದ 
ಮಾಡದವುದ್ಕ್ೂೆೇಸೆರ ಈ ಸದವಣ್ಾಸೌಧ್ವನದು ಕಟಿಿರದವುದ್ದ. ಏಕ್ೆಂದ್ರ,್ ಲಾಭ್ ರ್್ೂೇಡಲ್ಲಲಿ. ಲಾಭ್ 
ರ್್ೂೇಡಿದ್ಧದ್ುರ್ ಮಧ್ಾ ಕರ್ಾಾಟಕದ್ಲ್ಲಿ ಕಟಿಬ್ೇಕಾಗತ್ದು. ಇವತ್ದು ದ್ೂರದ್ ಪರಶ್ು ಅಲಿ. 
ಭಾವರ್ಾತ್ಾಕವಾಗ ಬ್ಳಗಾವಿಯ ಜನತ ್ ಎಷದಿ ಕಷಿದ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ಾುರ.್ ಅವರಿಗ್ ತ್ೂೆಂದ್ರ ್
ಕ್ೂಡದವೆಂತ್ಹದ್ದು. ಶಾೆಂತಿ ಕದ್ಡದವೆಂತ್ಹದ್ದು, ಈ business ಗ್, ವಾಹನಗಳ ಸೆಂಚಾರಕ್ೆ ಅಡಿಿ 
ಉೆಂಟದ ಮಾಡದವೆಂತ್ಹದ್ದು, ರ್ಾಗರಿೇಕ ಸಮಾಜ ಒಪದಪವೆಂತ್ಹ ಮಾತ್ಲಿ. ಇರ್ೂ್ುಮೆಾ ಈ ರಿೇತಿಯ 
ಒೆಂದ್ದ ಕಾನೂನನದು ಕ್ೈಗ್ತಿುಕ್ೂೆಂಡರ ್ ರ್ಾವು ಭ್ಕಿುಯೆಂದ್ ಹ್ೇಳುತ್ುೇವ್. ಬ್ೇಡಪಾಪ, ರ್ಾವಲ್ಾಿ 
ಭಾರತಿೇಯರದ ಚ್ರ್ಾುಗ ಬದ್ದಕೂ್ೇಣ್. ನಮಾ ಅವಶಾಕತ್ ನಮಗದ್್. ನಮಾ ಅವಶಾಕತ ್ ನಮಗದ್್. 
ಆದ್ಾದ್ ಮೆೇಲ್ ಶಕಿುಯೆಂದ್ ಹ್ೇಳುತು್ೇವ್. ತಾವು ಕಾನೂನನದು ಕ್ೈಗ್ತಿುಕ್ೂೆಂಡರ ್ ರ್ಾವು ತ್ಮಾ 
ಕ್ೈಯನದು ಹಿಡಿಯದತ್ುೇವ್. ಹ್ೂೇರಾಟಗಾರರದ ಹಿಡಿಯದತಾುರ್. ಹಾಗ್ಯೇ ಯಾವುದ್್ೂೇ ಒಬು ಜನ 
ಪರತಿನಧಿ ಕೂಡ ಯಾವುದ್್ೇ ಪಾಟಿಾಗ್ ಸೇ್ರಿರಲ್ಲ. ಕರ್ಾಾಟಕದ್ ಪರತಿಯಬು ಕನುಡಿಗರನದು 
ಪರತಿನಧಿಸದವೆಂತ್ಹ ಪರತಿಯಬು ಜನಪರತಿನಧಿ ತ್ಮಾ ಕ್ೈಯನದು ಆ ಕಾನೂನನದು ಕ್ೈಗ್ತಿುಕೂ್ಳುುವುದ್ಕ್ೆ 
ತ್ಡಯ್ದತ್ುೇವ್. ಮೂರರ್್ಯದ್ಾಗ ಯದಕಿುಯೆಂದ್ ಎೆಂದ್ದ ಹೇ್ಳಿದ್ರ ್ ಕಾನೂನದ ಎಲಿರಿಗೆಂತ್ 
ದ್್ೂಡಿದ್ದ. ಸೆಂವಿಧಾನ ಎಲಿರಿಗೆಂತ್ ದ್ೂ್ಡಿದ್ದ. ಎಲಿದ್ಕೂೆ ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ಲಿೆಂದ್ಲ್ೇ ಸಿಗಬ್ೇಕದ. ರ್ಾವು 
ಎಷ್್ಿೇ ಬೂ್ಬ್ು ಹೂ್ಡದ್್ರೂ ಈ ದ್್ೇಶದ್ಲ್ಲಿ ಆಯೇಗ ರಚರ್್ ಮಾಡಿದ್ಾುರ.್ ಮಹಾಜನ್ ವರದ್ಧ ಪರಕಾರ 
ತಾವ್ೇ ಮಾಡಿದ್ಧುೇರಿ. ಮತೂ್ುಮೆಾ ಹ್ೇಳುತು್ೇವ್. ದ್ಯಮಾಡಿ, ತಾವು ಆ ಒೆಂದ್ದ ಮಹಾಜನ್ ವರದ್ಧಯ 
ಅೆಂತಿಮ ತಿೇಪಾನದು ಒಪಿಪಕ್ೂೆಂಡದ ಸಾಮರಸಾದ್ಧೆಂದ್ ಬಗಹ್ರಿಸಿಕ್ೂೆಂಡರ ್ ಬಗಹ್ರಿಸಿಕ್ೂಳುಬಹದದ್ದ 
ಅಥವಾ ಇನದು 100 ವಷಾ ಹ್ೂೇರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಈ ರ್್ಲದ್ಲ್ಲಿ ಹದಟದಿವ ಪರತಿಯೆಂದ್ದ ಮಗದವು 
ಕೂಡ ಕರ್ಾಾಟಕದ್ ಈ ಒೆಂದ್ದ ಗಡಿಯನದು, ರ್್ಲವನದು, ಜಲವನದು ರಕ್ಷಣ ್ ಮಾಡದವುದ್ಕ್ೆ 
ಬದ್ಿವಾಗರದತಾುರ್. ಆ ಕನಸನದು ದ್ದಃಸಿಪುವನದು ಕ್ೈಬಿಡಿ ಎನದುವ ಮಾತ್ನದು ಹ್ೇಳಿ ಮತ್ೂುಮೆಾ 
ಸೆಂಧಾನಕ್ೆ ಬನು. ಸೆಂಯಮದ್ಧೆಂದ್ ಬನು. ಇದ್ನದು ಬಗಹ್ರಿಸಿಕ್ೂಳ್ೂುೇಣ್. ರ್ಾನದ ಕ್ೂರ್್ಯದ್ಾಗ 
ಹ್ೇಳುವುದ್ದ ಇಷ್್ಿ. ನಮಾ ಸಕಾಾರ ಬ್ಳಗಾವಿಯ ಸದತ್ುಮದತ್ು ಏನದ ನಮಾ ಗಡಿ ಪರದ್ೇ್ಶಗಳ 
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ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಅಲ್ಲಿನ ಜನತ್ಗ್ ಆ ಒೆಂದ್ದ feeling ಹೂ್ೇಗಬೇ್ಕದ. ಯಾವುದ್್ೇ ಸಕಾಾರ ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 
ಬರದವ ಪರತಿಯೆಂದ್ದ ಸಕಾಾರ ಆ ಭಾಗಗಳನದು ಸವಾತ್ೂೇಮದಖವಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ. ಆ 
ಜನತ್ಗ್ ಬ್ೇಕಾದ್ೆಂತ್ಹ ಎಲಾಿ ಕನುಡದ್ ವಾತಾವರಣ್ವನದು ಕಟಿಿಕ್ೂಡಬೇ್ಕದ. ಕನುಡದ್ ಶಾಲ್ಗಳು, 
ಕನುಡ ಭಾಷ್,್ ಸೆಂಸೃತಿ ಮತ್ದು ಪರವಾಸ್ೂೇದ್ಾಮ ಈ ಎಲಾಿ ರೆಂಗಗಳನದು ಸವಾತ್ೂೇಮದಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಮಾಡದವ ಮೂಲಕ ಕನುಡದ್ ವಾತಾವರಣ್ವನದು ಮೂಡಿಸದವ ಮೂಲಕ, ಗಟಿಿಗ್ೂಳಿಸದವ ಮೂಲಕ 
ಮತ್ೂುಮೆಾ ಈ ಗಡಿ ಭಾಗದ್ ಜನತ ್ ಏರ್್ೇನದ ಸೆಂಕಷಿಕ್ೂೆಳಗಾಗದ್ಾುರ್. ತ್ನು ತಾಯ ರ್್ಲದ್ 
ರಕ್ಷಣ್ಗಾಗ ಅರ್್ೇಕ ಗಡಿ ಭಾಗದ್ ಜನ ಸೆಂಕಷಿಕ್ೆ ಒಳಗಾಗದ್ಾುರ.್ ಅಲ್ೂಿೆಂದ್ದ strike ಆದ್ರ್ 
ಅವರಿಗ್ ಆವತಿುನ ದ್ಧನ ಜಿೇವನ ಇರದವುದ್ಧಲಿ. ಆದ್ರ್, ಈ ರ್್ೂೇವುಗಳ ನಡದವಯ್ೂ ಕೂಡ ರ್ಾಡದ-
ನದಡಿಗ್ೂೇಸೆರ ಅವರೇ್ನೂ ತಾಾಗ ಮಾಡದತಿುದ್ಾುರ.್ ಆ ತಾಾಗವನದು ಸಾರಣ್ ಮಾಡದತಾು ಈ ಸಕಾಾರ 
ಗಡಿಯ ರಕ್ಷಣ್ಗ ್ನೂರಕ್ೆ ನೂರದ ಬದ್ಿವಾಗದ್ ್ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿ ರ್ಾನದ ಈ ಒೆಂದ್ದ debate ನಲ್ಲಿ 
ಮಾತ್ರ್ಾಡದವುದ್ಕ್ೆ ಅವಕಾಶ ಕ್ೂಟಿಿದ್ುಕಾೆಗ ತ್ಮಗ ್ ಧ್ನಾವಾದ್ ಹ್ೇಳಿ ನನು ಮಾತಿಗ ್ ವಿರಾಮ 
ಹ್ೇಳುತು್ೇರ್್.  

(ಮದೆಂದ್ದ)  

(1215)27-12-2022(04-30)bsd-gr 

 ಶ್ರೇ ಪರತಾಪ್ಸಿೆಂಹ ರ್ಾಯರ್ .ಕ ್ (ವಿಧಾನಸಭ್ಯೆಂದ್ ಚದರ್ಾಯತ್ರಾದ್ವರದ):- ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್,  ಧ್ನಾವಾದ್ಗಳು. 

 ಈ ಸಾವಾಜನಕ ಮಹತ್ಿವುಳು ಚಚ್ಾ ಪರತಿಪಕ್ಷದ್ ಕಡಯ್ೆಂದ್ ಪಾರರೆಂಭ್ವಾಗದ್ುರೂ, 
ಮೂಲಭ್ೂತ್ವಾಗ ಇಡಿೇ ಕರ್ಾಾಟಕದ್ ಆರೂವರ ್ಕೂ್ೇಟಿ ಜನ ಮತ್ದು ಅವರದಗಳ ಪರತಿನಧಿಗಳಾಗ 
ಈ ಸದ್ನಲ್ಲಿರದವ ಪರತಿಯಬುರ ಭಾವರ್್ ಮೂಲಭ್ೂತ್ವಾಗ ಒೆಂದ್ೇ್ ಎನದುವುದ್ರ ಬಗ್ೆ ಎರಡದ 
ಮಾತಿಲಿ. ರ್ಾಡದ, ನದಡಿ, ಜಲದ್ ಬಗ್ೆ ಬೆಂದ್ಾಗ ಸಹಜವಾಗ ಅದ್ದ ತ್ಕ್ಷಣ್ವಾಗ ಭಾವರ್್ಗಳನದು 
ಮೂಡಿಸದವೆಂತ್ಹ ಮತ್ದು ನಮಾ ಇತಿಹಾಸದ್ ಜ್ೂತ್ ಅಥವಾ ಜನಜಿೇವನದ್ ಜ್ೂತ್ಗ್ 
ಬ್ಸ್ದ್ದಕೂ್ೆಂಡಿರದವೆಂತ್ಹ ನಮಾ ಅಸಿುತ್ಿದ್ ಸೆಂಗತಿ. ಭಾಷ್ಾವಾರದ ಪಾರೆಂತ್ಾದ್ ರಚರ್್ಯಾಗರದವುದ್್ೇ 
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ಮೂಲಭ್ೂತ್ವಾಗ ಈ ಕಾರಣ್ಕ್ೂೆೇಸೆರ. ನಮಾದ್ೇ್ ಆದ್ ಸೆಂಸೃತಿಯ ಹಿರ್್ುಲ್, ಐತಿಹಾಸಿಕ 
ಹಿರ್್ುಲ್ಗಳು ಉಳಿಯಬ್ೇಕದ, ಬ್ಳ್ಯಬ್ೇಕದ ಮತ್ದು ಅದ್ರ ಬಗ್ೆ ನಮಾಲ್ಲಿರದವ ಅಭಿಮಾನ ಸದ್ಾ 
ಜಾಗೃತ್ವಾಗರಬ್ೇಕದ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳುವ ಹಿರ್್ುಲ್ಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಷ್ಾವಾರದ ಪಾರೆಂತ್ದ್ ರಚರ್್ಯಾಗದ್್. 
ಸೆಂವಿಧಾನದ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಕೂೆಟದ್ ವಾವಸ್ೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಸ ಮಾಡದವ ರ್ಾವಲ್ಿರೂ, ಬಹದಶಃ ಈ 
ದ್್ೇಶದ್ ಸಾಿತ್ೆಂತ್ರಯ ಹೂ್ೇರಾಟದ್ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ೀರದ್ಧೆಂದ್ ಕರ್ಾಾಕದಮಾರಿವರಗ್್ ಪರತಿಯಬುರದ 
ಈ ಸಿತ್ೆಂತ್ರಯ ಭಾರತ್ದ್ ಕಲಪರ್್ಯ ಜ್ೂತ್ಗ್ “ರ್ಾವಲ್ಿರೂ ಒೆಂದ್ದ”್ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳುವ ಭಾವರ್್ಯ 
ಕಾರಣ್ಕ್ೂೆೇಸೆರ ಈ ದ್್ೇಶದ್ ಸಾಿತ್ೆಂತ್ರಯವನದು ನಮಾ ಹಕಾೆಗ ಪಡದ್್ದಕೂ್ೆಂಡಿದ್ು್ೇವ್. ಅದ್ರ ನೆಂತ್ರ 
ಸೆಂವಿಧಾನವನದು ರಚರ್್ ಮಾಡಿ, ಅದ್ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಕೂೆಟದ್ ವಾವಸ್ೆ ಸದಲಲ್ಲತ್ವಾಗ, ಎಲಿರ 
ಭಾವರ್್ಗಳಿಗ,್ ಎಲಿರ ಅಭಿಪಾರಯಗಳಿಗ್ ಮನುಣ್ಯನದು ಕ್ೂಡದತಾು, ಒೆಂದ್ಥಾದ್ಲ್ಲಿ ರ್ಾವಲ್ಿ ಒೆಂದ್ದ 
ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳುವ ಭಾವರ್್ಯ ಸೂತ್ರವೇ್ ಸೆಂವಿಧಾನ ಮತ್ದು ಒಕೂೆಟದ್ ವಾವಸ್ೆಯಾಗದ್್. ಇಲ್ಲಿ ಚಚ್ಾ 
ಮಾಡಿದ್ಾಗ ಎಲಿರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷರ-ಕರ್ಾಾಟಕದ್ ಗಡಿಯ ಪರಶ್ು ಬೆಂದ್ಾಗ ಸಹಜವಾದ್ 
ನಧಾಾರ ತ್ಗ್ದ್ದಕ್ೂಳುುವ ಘಟಿವೇ್ ಮಹಾಜನ ವರದ್ಧ. ಯಾವುದ್್ೇ ಸಮಸ್ಾಗಳು ಬೆಂದ್ಾಗ 
ಪರಜಾಪರಭ್ದತ್ಿ ವಾವಸ್ೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಂವಿಧಾನದ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬಹದದ್ದ. 
ಒೆಂದ್ದ ಕದಳಿತ್ದ ಮಾತ್ರ್ಾಡದವುದ್ದ ಮತ್ದು ಕೂ್ೇಟಿಾಗ್ ಹ್ೂೇಗದವುದ್ದ. ಆ ಅಥಾದ್ಲ್ಲಿ ನಮಾ 
ಸೆಂವಿಧಾನದ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ರ್್ುಲಾಿ ಯೇಚರ್ ್ ಮಾಡಿ Article 3 ಅನದು ಸೇ್ರಿಸಿದ್ಾುರ್. ಇೆಂತ್ಹ 
ಸಮಸ್ಾಗಳು ಬೆಂದ್ಾಗ, ಆ ಸಮಸ್ಾಯನದು ಇತ್ಾಥಾಾ ಮಾಡದವ ವ್ೇದ್ಧಕ್ ಯಾವುದ್್ೆಂದ್ದ ನಮಾ 
ಸೆಂವಿಧಾನ ಜನಕರದ, ಹಿರಿಯರದ ಯೇಚರ್್ ಮಾಡಿ ವ್ೇದ್ಧಕ ್ಸೃಷಿಿ ಮಾಡಿದ್ಾುರ.್ ಆ ದ್ೃಷಿಿಯಲ್ಲಿ ಈ 
ಸಮಸ್ಾಯನದು ಪರಿಹರಿಸದವ ಹಿರ್್ುಲ್ಯಲ್ಲಿ ಚಚ್ಾ ಮಾಡಬೇ್ಕದ. ವಿಶ್ೇಷವಾಗ ಇವತ್ದು ಅದ್ರ 
ಪರಸಾುವ ಆಯತ್ದ. ಮಹಾಜನ ಆಯೇಗ ಏಕ್ ಆಯತ್ದ ಎೆಂದ್ದ ರ್್ೂೇಡಿದ್ಾಗ ನಮಗೆಂತ್ ಹ್ಚದಚ 
ಮಹಾರಾಷರದ್ವರದ ಒತಾುಯ ಮಾಡಿದ್ವರದ. ಮಹಾರಾಷರದ್ ಆಗನ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳಾಗದ್ು ಶ್ರೇ ವಿ.ಪಿ. 
ರ್ಾಯರ್್ ರವರದ ಒತಾುಯ ಮಾಡಿ, ಕ್ೇೆಂದ್ರ ಸಕಾಾರದ್ ಮೆೇಲ್ ಒತ್ುಡ ಹ್ೇರಿ ಮಹಾಜನ ಆಯೇಗ 
ಮಾಡಿರದವೆಂತ್ಹದ್ಾುಗದ್.್ ಇವತ್ದು ನಮಗ ್ ಬೇ್ಕ್ೂೇ, ಬ್ೇಡವೇ, ರ್ಾವು ಒಪದಪತ್ುೇವೇ, 
ಒಪದಪವುದ್ಧಲಿವೇ ಎೆಂಬದದ್ರ ಮೆೇಲ್ ಆಯೇಗದ್ ವರದ್ಧ ನಧಾಾರವಾಗದವುದ್ಧಲಿ. ಎಲಿವೂ ನಮಗ್ 
ಬ್ೇಕಾದ್ೆಂತ ್ಮಹಾಜನ ಆಯೇಗದ್ ವರದ್ಧ ಇದ್ ್ಎೆಂದ್ಧಲಿ. ಮರ್್ು ಪತಿರಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಹಾರಾಷರಕ್ೆ 
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ಸೇ್ರಿರದವ ಗಾರಮ ಪೆಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಾಾಟಕದ್ ಜ್ೂತ್ ಸೇ್ರಬ್ೇಕದ ಎೆಂದ್ದ ನಣ್ಾಯ ಮಾಡಿದ್ಾುರ ್
ಎನದುವ ಭಾವರ್್ಯನದು ವಾಕು ಮಾಡಿದ್ಾುರ.್ ಪರತಿಯೆಂದ್ನೂು ಆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಯೇಚರ್್ 
ಮಾಡಿದ್ರ್ ಯಾವುದ್್ೇ ಸಮಸ್ಾಗ್ ಪರಿಹಾರ ಎನದುವುದ್ದ ಇಲಿ. ಯಾವುದ್್ೇ ಒೆಂದ್ದ ವರದ್ಧ ಅಥವಾ 
ನಣ್ಾಯಕ್ೆ ಎರಡೂ ಕಡಯ್ವರೂ ಒಪಿಪದ್ಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಮಸ್ಾಗ್ ಪರಿಹಾರ. ಮಹಾರಾಷರ-ಕರ್ಾಾಟಕ 
ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್ಾಗ ದ್್ೇಶದ್ ಹ್ೂರಗ ್ ಇರದವ ಭಾಗಗಳಲಿ, ಎಲಿವೂ ದ್ೇ್ಶದ್ ಒಳಗ್ ಮತ್ದು 
ಸೆಂವಿಧಾನದ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರದವ ಒಕೂೆಟದ್ ವಾವಸ್ೆಯಲ್ಲಿರದವ ಭಾಗಗಳಾಗವ್. ಹಾಗಾಗ ಆಗಾಗ 
ಭಾವರ್್ಗಳನದು ಪರಚೂ್ೇದ್ಧಸಿ, ಯಾವುದ್್ೂೇ ಸಾೆಪಿತ್ ಹಿತಾಸಕಿುಗಳಿಗೂ್ೇಸೆರ, ರಾಜಕಿೇಯ 
ಲಾಭ್ಗಳಿಗೂ್ೇಸೆರ, ಜನರ ಭಾವರ್್ಗಳ ಜ್ೂತ ್ ಚ್ಲಾಿಟವಾಡದವುದ್ದ ಸದಸೆಂಸೃತ್ ಸಮಾಜದ್ 
ಲಕ್ಷಣ್ವಲಿ. ಭಾವರ್್ಗಳನದು ಬಹಳಷದಿ ಬ್ೇಗ ಮತ್ದು ವ್ೇಗವಾಗ ಬಡಿದ್ಬ್ಿುಸಬಹದದ್ದ. ಜಾತಿ, ಮತ್, 
ಗಡಿ, ಭಾಷ್ಗ್ಳ ಆಧಾರದ್ ಮೆೇಲ್ ಭಾವರ್್ಗಳನದು ಎಬಿುಸದವುದ್ದ ದ್್ೂಡಿದ್ಲಿ. ನಜವಾದ್ ಸಾಮಥಾಾ 
ಎೆಂದ್ರ್ ಅೆಂತ್ಹ ಸಮಸಾ್ಗಳನದು ಪರಿಹರಿಸಲದ ರ್ಾವು ಯಾವ ರಿೇತಿ ನಡದ್್ದಕ್ೂಳುುತ್ುೇವ ್
ಎೆಂಬದದ್ಾಗದ್.್ ಕರ್ಾಾಟಕ ಬಹಳ ಸದಸೆಂಸೃತ್ವಾಗ, ಸಮಾಧಾನಚಿತ್ುದ್ಧೆಂದ್ ಮತ್ದು ಶಾೆಂತ್ತ್ಯೆಂದ್ 
ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಿುದ್್ುೇವ್ ಎೆಂದ್ರ ್ರ್ಾವು ದ್ದಬಾಲರೆ್ಂದ್ದ ಅಲಿ.್ “ಮೃದ್ದ ನೇ ಕದಸದಮಾದ್ಪಿ, ವಜರ ನೇ 
ಕಠೂ್ೇರ ನೇ”್ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳುವೆಂತ ್ ಭಾವರ್್ಗಳನದು ವಾಕುಪಡಿಸದವಾಗ ಸರಳವಾದ್ ಶಬುಗಳಲ್ಲಿ 
ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಿುದ್್ುೇವ್ ಎೆಂದ್ಾಗ ನಮಾ ಒಳಗನ ನಣ್ಾಯದ್ ಬಗ್ೆ ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ೇರ ್ಭಾವರ್್ಗಳು 
ಇಲಿ. ಈ ಹಿನುಲ್ಯಲ್ಲಿ ಮಾನಾ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳು, ನಮಾ ಸಕಾಾರ ಹಲವು ಬಾರಿ ಹ್ೇಳಿದ್್. ಈ 
ಸಮಸ್ಾಯ ಇತಿಹಾಸವನದು ಸಿಲಪ ತ್ಗ್ದ್ಾಗ, ಸಹಜವಾಗ ರಾಜಕಿೇಯ ಭಾಷ್ಗ್ಳನದು 
ಮಾತ್ರ್ಾಡದವಾಗ triple engine ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳುವುದ್ದ ಬರದತ್ುದ್್. ಈ ಸಮಸಾ್ ಪಾರರೆಂಭ್ವಾದ್ಾಗ 
triple engine  ಕಾೆಂಗ್ರಸ್ ಪಕ್ಷವಾಗತ್ದು. ಆ ಸಮಸ್ಾ ಈಗ ಬರದವಾಗ triple engine  
ಬಿ.ಜ್.ಪಿ., ಪಕ್ಷದ್ಾುಗದ್.್ ಹಾಗ್ೆಂದ್ದ ಬಿ.ಜ್.ಪಿ., ಇದ್್, ಅವರದ್ದು ಇದ್್, ಇವರದ್ದು ಇದ್್ ಎೆಂದ್ದ 
ಹ್ೇಳುವೆಂತ್ಹದ್ದು ನಡಯ್ದವಾಗ ಖೆಂಡಿತ್ ಪರತಿಪಕ್ಷದ್ವರದ ಸೇ್ರಿದ್ೆಂತ ್ಎಲಿರ ಭಾವರ್್ ಒೆಂದ್ೇ್ ಆಗದ್.್ 
ಮಹಾಜನ ಆಯೇಗದ್ ವರದ್ಧಯೇ ಅೆಂತಿಮವಾಗದ್್. ಮತ್ು ಪದನಃ ಅದ್ರಿೆಂದ್ ಹಿೆಂದ್ ್ ಸರಿಯದವ 
ಪರಶ್ು ಇಲಿ. ಕರ್ಾಾಟಕದ್ ಯಾವುದ್್ೇ ಒೆಂದ್ದ ಭಾಗವನದು ಬಿಟದಿಕೂ್ಡದವ ಪರಶು್ಯೂ ಇಲಿ ಎೆಂದ್ದ 
ಹ್ೇಳುವುದ್ರ ಬಗ್ೆ ಎರಡದ ಪರಶ್ುಗಳು ನಮಾ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಇಲಿ. ಎಲ್ೂಿೇ ಒೆಂದ್ದ ಕಡ ್ ಗಲಾಟ ್
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ಎಬಿುಸದವ, ಸಮಾಜದ್ಲ್ಲಿ ಅಶಾೆಂತಿಯನದು ನಮಾಸದವ….. ಅದ್್ೂೆಂದ್ದ minute minority 
ಆಗದ್ದು, ಬಹಳ ಸಣ್ಣದ್ಾಗದ್್. ಅವರ ಬಗ್ೆ ಸಕಾಾರ ಬಹಳ ಎಚಚರಿಕಯ್ೆಂದ್, ಎಲ್ಿಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ್ ಕರಮ 
ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ಳುಬೇ್ಕೂ್ೇ, ಅಲ್ಲಿ ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ಳುಬ್ೇಕದ. ಸರಿಯಾದ್ ಸೆಂದ್್ೇಶವನದು ಕ್ೂಡಬೇ್ಕದ. ಆ 
ಹಿನುಲ್ಯಲ್ಲಿ ನಮಾ ಸಕಾಾರ ಮಾನಾ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳ ರ್್ೇತ್ೃತ್ಿದ್ಲ್ಲಿ, ಎಲಿರ ಅಭಿಪಾರಯದ್ೆಂತ್ 
ಬ್ೇಕಾಗದವ ಕರಮಗಳನದು ಕ್ೈಗ್ೂಳುುತ್ುದ್್. ಅದ್ರ ಜ್ೂತ್ಗ್ ಕ್ೇೆಂದ್ರಕೂೆ ಇಡಿೇ ಕರ್ಾಾಟಕದ್ ಆರೂವರ್ 
ಕ್ೂೇಟಿ ಜನರ ಭಾವರ್್ ಒೆಂದ್್ೇ ಇದ್್ ಎನದುವ ಸೆಂದ್ೇ್ಶದ್ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ದು ಪರತಿಪಕ್ಷದ್ ರ್ಾಯಕರದ 
ಪರಸಾುಪಿಸಿರದವೆಂತ್ಯೇ ಇರದತ್ುದ್್. ಈಗಾಗಲೇ್ ಕ್ಳಮರ್್ಯಲ್ಲಿ ನಣ್ಾಯವನದು ತ್ಗ್ದ್ದಕ್ೂೆಂಡದ, 
ಮೆೇಲಾರ್್ಯವರಾದ್ ನಮಾ ನಣ್ಾಯ ಇನೂು ಗಟಿಿಯಾಗದ್.್ ಮೆೇಲಾರ್್ ಸದ್ಸಾರ ಅನದಭ್ವದ್ 
ಆಧಾರದ್ ಭಾವರ್್ಗಳು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತ್ದೆಂಬಿದ್್. ಖೆಂಡಿತ್ವಾಗಯೂ ಕ್ೇೆಂದ್ರ ಸಕಾಾರಕ್ೆ ಇಡಿೇ ಆರೂವರ ್
ಕ್ೂೇಟಿ ಕನುಡಿಗರ ಭಾವರ್್ಯನದು ಕಳುಹಿಸದವ ಈ ಸದ್ನವೂ ಒಕ್ೂೆರಲ್ಲನೆಂದ್, ಒೆಂದ್ೇ್ ಭಾವರ್್ಯ 
ಜ್ೂತ್ಗ್ ರ್ಾವಲ್ಿರೂ ಒಗೆಟಿಿನಲ್ಲಿದ್್ುೇವ್ ಮತ್ದು ನಮಾ ಮನಸಿಿನ ಭಾವರ್್ಗಳು ಏನದ ಎೆಂದ್ದ ಮಹಾರಾಷರ 
ಮತ್ದು ಕ್ೇೆಂದ್ರ ಸಕಾಾರಕೂೆ ತ್ಲದಪಿಸದವ ಹಿನುಲಯ್ಲ್ಲಿ ಈ ಭಾವರ್್ಗಳನದು ಕಳುಹಿಸಬ್ೇಕದ ಎೆಂದ್ದ 
ಹ್ೇಳುತು್ೇರ್್. ಎಲೂ್ಿೇ ಒೆಂದ್ದ ಕಡ ್ ಈ ರಿೇತಿಯ ಸೆಂಕದಚಿತ್ ಭಾವರ್್ಗಳು ಯಾವಾಗ ಹಚ್ದಚ 
ಜಾಗೃತ್ವಾಗದತ್ುವ್ೆಂದ್ರ್, ನಮಾಳಗ್ ಭಾರತ್ ನಮಾದ್ದ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳುವೆಂತ್ಹ ಭಾವರ್್ 
ಕಡಿಮೆಯಾದ್ಾಗ ಆಗದತ್ುದ್್. ಈ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳನದು ಎತಿುಕೂ್ೆಂಡದ 
ಅವರ ಅಸಿುತ್ಿವನದು ಉಳಿಸಿಕ್ೂಳುುವುದ್ಕ್ೆ ಆ ರಿೇತಿ ಸಿರ ಎಬಿುಸದತಾುರ.್ 

(ಮದೆಂದ್ದ) 

(1216) 27.12.2022/4.40/ಹ್ಚ್ವಿ:ಎೆಂಡಿ 
 ಶ್ರೇ ಪರತಾಪ ಸಿೆಂಹ ರ್ಾಯರ್್.ಕ ್(ಮದೆಂದ್ದ): 
ಸರ್ಾಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಸಣ್ಣಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ೆ ಕಾಾತ್ ತ್ಗ್ದ್ದ, ತ್ಮಾ ಆಸಿುತ್ಿವನದು 
ಉಳಿಸಿಕೂ್ಳುುವುದ್ಕಾೆಗ ಗ್ೂೆಂದ್ಲದ್ ಸಿರವನದು ಎಬಿುಸದತಿುರದವವರಿಗ್, ರ್ಾವು ಪರತಿ ಸಿರವನದು 
ಬ್ರ್ಸಬ್ೇಕಾಗದತ್ುದ್್. ಯಾರದ ಮರಾಠಿ ಭಾಷ್ಯ್ನದು ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಾುರ್. ಅವರಲ್ಿರೂ  ಅವರ 
ಜ್ೂತ್ಗದ್ಾುರ.್ ಕನುಡ ಮಾತ್ರ್ಾಡದವವರ್ಲಿ ನಮಾ ಜ್ೂತ್ಗದ್ಾುರ ್ಎನದುವ ಭಾವರ್್ ನಮಗಲಿ. ರ್ಾವು 
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ಆ ನಟಿಿನಲ್ಲಿ ಯೇಚರ್ ್ಮಾಡದವುದ್್ೇ ಇಲಿ. ರ್ಾವಲ್ಿರೂ ಒೆಂದ್ೇ್; ರ್ಾವು ಭಾರತಿೇಯರದ ಎನದುವ 
ಭಾವರ್್ಯನದು ವಾಕುಪಡಿಸದತ್ುೇವ್. ನಮಾ ರಾಷರಕವಿ ಕದ.ವ್ೆಂ.ಪದ.ರವರದ; 

“ಜಯ ಭಾರತ್ ಜನನಯ ತ್ನದಜಾತ್, 
ಜಯ ಹ್ೇ ಕರ್ಾಾಟಕ ಮಾತ!್” 

ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ.್ ಕರ್ಾಾಟಕ ಮಾತ್ಯನದು ಭಾರತ್ ಜನನಯ ತ್ನದಜಾತ್ ಎೆಂದ್ದ ವಣಿಾಸಿದ್ಾುರ.್ 
ಭಾರತ್ಕೂೆ ಕರ್ಾಾಟಕೂೆ ಎರಡಕೂೆ ನಮಾ ಜಯ ಇದ್್ುೇ ಇದ್.್ ಸಾಹಿತ್ಾ ಕ್ಷ್ೇತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಸಾಕಷದಿ 
ಕೃಷಿಯನದು ಮಾಡಿರದವೆಂತ್ಹ ಕನುಡ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬುರಾದ್ ಮಾನಾ ಚೆಂದ್ರಶ್ೇಖರ್ ಭ್ೆಂಡಾರಿಯವರದ;  
 

ಧ್ರಗ್ವತ್ರಿಸಿದ್್್ಸಿಗಾದ್್ಸಪಧಿಾಯದ 
ಸದೆಂದ್ರ್ತಾಯುಲವು್ನಮೀ್ತಾಯುಲವು; 

ದ್್ೇವಿೇ್ನನುಯ್ಸ್ೂಬಗನ್ಮಹಿಮೆಯ್ಬಣಿಣಸಲಸದ್ಳವು್||್ 
 

ಹಲವು್ಭಾಷ್್್ನದಡಿ್ಲ್ಲಪಿಗಳ್ತ್ೂೇಟ 
ವಿವಿಧ್್ಪೆಂಥ್ಮತ್ಗಳ್ರಸದ್ೂಟ; 
ಕಾಣ್ಲದ್ಕಾಮನಬಿಲ್ಲಿನ್ರ್್ೂೇಟ 

ಬಗಬ್ಗ್್ಸೆಂಕದಲವು್ನಮೀ್ತಾಯುಲವು|| 
ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ.್ ಎಲಿರನದು ಒಟಿಿಗ್ ಕರದ್್ದಕ್ೂೆಂಡದ ಹ್ೂೇಗದವ, ಎಲಿರ ಜ್ೂತ್ಗ್ ಬದ್ದಕಿನ 
ಸಾಮರಸಾವನದು ಹೆಂಚಿಕೂ್ಳುುವೆಂತ್ಹ ಮಣಿಣನ ಗದಣ್ ಹ್ೂೆಂದ್ಧರದವ ಭಾರತಿೇಯರದ ರ್ಾವು. ಆದ್ುರಿೆಂದ್ 
ಸೆಂಕದಚಿತ್ ಭಾವರ್್ಗಳಿಗ ್ ಅವಕಾಶವನದು ಕ್ೂಡಬಾರದ್ದ ಮತ್ದು ಸಮಸಾ್ಗಳನದು ದ್್ೂಡಿದ್ದ 
ಮಾಡಬಾರದ್ದ. ಅವರದಗಳು ಕರ್ಾಾಟಕ-ಮಹಾರಾಷರ ಗಡಿಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಿೆಂತ್ ಯಾವ ಒೆಂದ್ದ 
ನಣ್ಾಯವಾಗದ್,್ ಆ ನಣ್ಾಯವನದು ಒಪದಪವುದ್ಧಲಿ; ಆಯೇಗಗಳು ನೇಡಿರದವೆಂತ್ಹ ಶ್ಫಾರಸದಿಗಳು 
ಒಪದಪವುದ್ಧಲಿ ಮತ್ದು ಕೂ್ೇಟಿಾನ ತಿೇಪಾನದು ಸಹ ಒಪದಪವುದ್ಧಲಿ. ಇೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜಾದ್ 
ಆರೂವರ ್ ಕೂ್ೇಟಿ ಜನರ ಭಾವರ್್ ಒೆಂದ್ೇ್; ರ್ಾವಲ್ಿರೂ ಒೆಂದ್ೇ್ ಎನದುವೆಂತ್ಹ ನಣ್ಾಯ ಮತ್ದು 
ಸೆಂದ್್ೇಶ ಈ ಮರ್್ಯೆಂದ್ ಕ್ೇೆಂದ್ರ ಸಕಾಾರಕ್ೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೂ್ಡಬೇ್ಕ್ನದುವ ಅಭಿಪಾರಯವನದು 
ವಾಕುಪಡಿಸದತಾು, ನನು ಮಾತ್ದಗಳನದು ಮದಕಾುಯಗ್ೂಳಿಸದತಿುದ್್ುೇರ್್.  
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 ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಈ ವಿಚಾರದ್ ಮೆೇಲನ್ ಚಚ್ಾ ಮಧಾಾಹು 3 ಗೆಂಟ್ 15 
ನಮಷಗಳಿಗ ್ಪಾರರೆಂಭ್ವಾಗದ್್. ಈಗ ಸಮಯ 4 ಗೆಂಟ್ 40 ನಮಷಗಳಾಗವ್. ಇನೂು 6 ಜನ 
ಸದ್ಸಾರದಗಳು ಮಾತ್ರ್ಾಡಲದ ಹ್ಸರದಗಳನದು ಕ್ೂಟಿಿದ್ಾುರ.್ ಮದೆಂದ್್ ಮಾತ್ರ್ಾಡದವೆಂತ್ಹ ಮಾನಾ 
ಸದ್ಸಾರದಗಳು ಸಮಯವನದು ಗಮನದ್ಲ್ಲಿಟದಿಕೂ್ೆಂಡದ ತ್ಮಾ ಅನಸಿಕ ್ ಮತ್ದು ಅಭಿಪಾರಯಗಳನದು 
ವಾಕುಪಡಿಸಬೇ್ಕದ.    
 
 ಶ್ರೇ ಕ.್ಎಸ್.ನವಿೇನ್(ಸೆಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ೆಗಳ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಸರ್ಾಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ನಯಮ 
68ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಾಾಟಕ-ಮಹಾರಾಷರ ಗಡಿ ವಿವಾದ್ಕ್ೆ ಶಾಶಿತ್ ಪರಿಹಾರ ಎನದುವುದ್ರ ಬಗ್ೆ ಈ 
ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಮಹತ್ಿವಾಗರದವ ಚಚ್ಾ ನಡಯ್ದತಿುದ್ ್ಇದ್ರ ಬಗ್ೆ ಮಾತ್ರ್ಾಡಲದ ನನಗ ್ಅವಕಾಶವನದು 
ಕ್ೂಟಿಿರದವುದ್ಕಾೆಗ ತ್ಮಗ್ ಧ್ನಾವಾದ್ಗಳನದು ಅಪಿಾಸದತಿುದ್್ುೇರ್್.  
 ಸರ್ಾಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಬ್ಳಗಾವಿಯ ಮಣಿಣನಲ್ಲಿ ನೆಂತ್ದ ಕರ್ಾಾಟಕ ರಾಜಾದ್ ಬಗ್ೆ 
ಮಾತ್ರ್ಾಡದವುದ್ಕ್ೆ ಬಹಳ ಹ್ಮೆಾ ಅನಸದತಿುದ್.್ ನಮಾ ರಾಜಾ ರಚರ್್ಯಾದ್ ನೆಂತ್ರ ನಮಾ ಕರ್ಾಾಟಕ 
“ಸದವಣ್ಾ ಕರ್ಾಾಟಕ”ವಾಗ ಎಲಿ ರೆಂಗಗಳಲ್ಲಿ ತ್ನುದ್್ೇ ಆಗರದವ ಯಶ್್ೇಗಾಥ್ಯನದು ಮಾಡಿರದವ 
ಹಿರ್್ುಲ್ಯಲ್ಲಿ ಇೆಂದ್ದ ಇಡಿೇ ವಿಶಿದ್ಲ್ಲಿ ಮತ್ದು ಇಡಿೇ ದ್ೇ್ಶದ್ಲ್ಲಿ ಕರ್ಾಾಟಕಕ್ೆ ಒೆಂದ್ದ ಮಾನಾತ ್ಮತ್ದು 
ಗೌರವ ದ್ೂ್ರಕಿದ್್. 1956ರ್್ೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ State Reorganization Commission 
ಶ್ಫಾರಸಿಿನ ಮೆೇರಗ್ ್State Reorganization Act ಅನದು ಮಾಡಿ ಈ ಭಾಗವನದು ಕರ್ಾಾಟಕದ್ 
ಭ್ೂ ಪರದ್್ೇಶಕ್ೆ ಸೇ್ರಿಸಲಾಯತ್ದ. ಈ ಭಾಗದ್ ಎಲಿ ಜನರ ಅಭಿಪಾರಯವನದು ಅವತಿುನ ಆ ಸಮತಿ 
ಪಡದ್್ದಕೂ್ೆಂಡಿತ್ದು. ನೆಂತ್ರ ಮಹಾರಾಷರದ್ಲ್ಲಿರದವ ಕ್ೇಲವ್ೇ ಕಲ್ವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಹಿತಾಸಕಿುಯ 
ಹಿರ್್ುಲ್ಯಲ್ಲಿ ಗಡಿ ವಿವಾದ್ವನದು ಸೃಷಿಿ ಮಾಡಿ, ಆ ವಿವಾದ್ಕ್ೆ ಪರಿಹಾರವನದು ಕೆಂಡದಕ್ೂಳುುವುದ್ಕಾೆಗ 
ಒೆಂದ್ದ ಆಯೇಗವನದು ರಚರ್್ ಮಾಡದವ ಮೂಲಕ ಗ್ೂೆಂದ್ಲವನದು ಸೃಷಿಿ ಮಾಡದವೆಂತ್ಹ 
ಕ್ಲಸವನದು ಮಹಾರಾಷರ ಮಾಡಿತ್ದು. ಕರ್ಾಾಟಕ ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಗೂ್ಳಿು 
ರಾಯಣ್ಣನಗ್ ಗೌರವವನದು ನೇಡದತ್ುೇವ್, ಅದ್ೇ್ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಛತ್ರಪತಿ ಶ್ವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ಗೂ 
ಗೌರವವನದು ಕ್ೂಡದತಿುದ್್ುೇವ್. ಹ್ೇಗ ್ ತಾಯ ಅಹಲಾಬಾಯಗ್ ಗೌರವವನದು ಕ್ೂಡದತು್ೇವ;್ ಅಷ್್ಿೇ 
ಪರಮಾಣ್ದ್ಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದ್ಕೂೆ ಹಚ್ಿಚನ ಪರಮಾಣ್ದ್ಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ್ ಸಾಿತ್ೆಂತ್ರಯ ಹೂ್ೇರಾಟಗಾತಿಾ 
ಕಿತ್ೂುರದ ರಾಣಿ ಚ್ನುಮಾನಗೂ ನೇಡದತ್ುೇವ.್ ಮಹಾ ಪದರದಷರ ವಿಚಾರ ಬೆಂದ್ಾಗ ಯಾವುದ್್ೇ ಗಡಿ, 
ರಾಜಾ ಜಿಲ್ಿಗಳ ವಿಚಾರಗಳು ಬರದತಿುರಲ್ಲಲಿ. ಅಷ್್ೂಿೆಂದ್ದ ಅರ್್ೂಾೇನಾವಾಗ ಸಾಿಭಿಮಾನದ್ಧೆಂದ್ 
ಇದ್ೆಂತ್ಹ ಈ ದ್್ೇಶದ್ ಜನರಲ್ಲಿ, ಕ್ೇವಲ ರಾಜಕಾರಣ್ದ್ ಭಾಗವರ್ಾುಗ ಗಡಿ ವಿಚಾರವನದು ಸೃಷಿಿ 
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ಮಾಡಿ ಅದ್ಕ್ೆ ನರೆಂತ್ರವಾಗ ಪದಷಿಾಯನದು ಕ್ೂಡದತಾು, ಅದ್ರ ಹಸ್ರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಕಿೇಯ 
ಸೆಂಘಟರ್ಯ್ನದು ಮಾಡಿ 1970ರ್್ೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕಿೇಯ ಅಸಿುತ್ಿಕ್ೂೆೇಸೆರ ಎೆಂ.ಇ.ಎಸ್., ಅನದು 
ಚದರ್ಾವಣ್ಗ ್ ತ್ರದವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲಸವನದು ಮಾಡಿದ್ರದ. ಅದ್ರಿೆಂದ್ಾಗ ಬಳ್ಗಾವಿ ಭಾಗದ್ 5 
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷ್ೇತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಎೆಂ.ಇ.ಎಸ್.,ನ ಅಭ್ಾರ್ಥಾಗಳು ಆಯೆಗ್ೂೆಂಡರದ. ಈ ಸಮಸ್ಾಯನದು 
ಹ್ೇಗಾದ್ರದ ಮಾಡಿ ಜಿೇವೆಂತ್ವಾಗಡಬ್ೇಕದ, ಇದ್ನದು ನರೆಂತ್ರವಾಗ ರಾಜಕಿೇಯ ದ್ದರದದ್ು್ೇಶಕಾೆಗ 
ಮಹಾರಾಷರದ್ವರದ ಬಳಸಬ್ೇಕ್ನದುವ ಪರಯತ್ುವನದು ಮಾಡಿ, ಈ ಸಮಸ್ಾಯನದು ಸದಪಿರೇೆಂ 
ಕ್ೂೇಟಿಾನವರ್ಗೂ ತ್ಗ್ದ್ದಕ್ೂೆಂಡದ ಹ್ೂೇಗದ್ಾುರ.್ ನಮಾ ರಾಜಾದ್ ಗಡಿ ಭಾಗದ್ ಹಳಿುಯಲ್ಲಿರದವ 
ಜನರನದು ಮಾತ್ರ್ಾಡಿಸಿದ್ರ್, ಅವರ್ಲಿರೂ ಪಿರೇತಿಯೆಂದ್ “ರ್ಾವು ಕರ್ಾಾಟಕದ್ 
ಭಾಗವಾಗರಬೇ್ಕಾಗತ್ದು, ರ್ಾವು ಕರ್ಾಾಟಕದ್ಲ್ಲಿರಬೇ್ಕಾಗತ್ದು ಮತ್ದು ರ್ಾವು 
ಕನುಡಿಗರಾಗರಬ್ೇಕಾಗತ್ದು”್ ಎನದುವ ಭಾವರ್್ಯನದು ವಾಕುಪಡಿಸದತಾುರ.್ ಏಕೆ್ಂದ್ರ್, ಅವರದಗಳು 
ಕರ್ಾಾಟಕವನದು ಅಷ್್ೂಿೆಂದ್ದ ಪಿರೇತಿಸದತಾುರ್. ಈಗಾಗಲ್ೇ ರ್ಾನದ ಹ್ೇಳಿದ್ೆಂತ ್ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನರೆಂತ್ರವಾಗ 
ರಾಜಕಾರಣ್ದ್ ದ್ದರದದ್್ುೇಶವನದು ಬಿಟಿರ್ೇ, ಬ್ೇರ ್ಯಾವ ಉದ್್ುೇಶವೂ ಇಲಿ. ರಾಜಕಾರಣ್ದ್ ಆಸಿುತ್ಿನದು 
ಉಳಿಸಿಕೂ್ಳುಬೇ್ಕದ ಮತ್ದು ಗೂ್ೆಂದ್ಲವನದು ಸೃಷಿಿ ಮಾಡದವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಮದೆಂಬರದವ 
ಚದರ್ಾವಣ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಲಾಭ್ವನದು ಪಡದ್್ದಕೂ್ಳುಬ್ೇಕ್ನದುವ ಉದ್ು್ೇಶವನದು ಬಿಟಿರ್ೇ ಬ್ೇರ್ 
ಯಾವುದ್್ೇ ಹಿರ್್ುಲ್ಯಲ್ಲಿ ಈ ಗಡಿ ವಿವಾದ್ ಸೃಷಿಿಯಾಗಲಿ. ರ್ಾವು ನರೆಂತ್ರವಾಗ ಮಹಾರಾಷರದ್ ಗಡಿ 
ಕಾಾತ್ಯ ವಿರದದ್ಿ ವಿವಿಧ್ ಹೆಂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ೂೇರಾಟ ಮಾಡಿಕ್ೂೆಂಡದ ಬೆಂದ್ಧದ್್ುೇವ್ ಮತ್ದು ಎಲಿ 
ಹ್ೂೇರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಕೆ ಉತ್ುರವನದು ಕ್ೂಟಿಿದ್ು್ೇವ್.  
 
 ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ನವಿೇನ್ರವರ್ೇ, ಸಮಯದ್ ಬಗ್ೆ ಗಮನವಿರಲ್ಲ. ಬ್ೇಗ 
ತ್ಮಾ ಮಾತ್ದಗಳನದು ಮದಗಸಿ. 
 
 ಶ್ರೇ ಕ್.ಎಸ್.ನವಿೇನ್:_ ಸರ್ಾಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ರ್ಾನದ ಹ್ಚಿಚಗ್ ಮಾತ್ರ್ಾಡದವುದ್ಧಲಿ. 
ಇಲ್ಲಿ ಎರಡದ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ೆ ರ್ಾವು ಉತ್ುರವನದು ಕ್ೂಡಬೇ್ಕಾಗದ್.್ ಉತ್ುರ ಕ್ೂಡದ್ಧದ್ುರ್ ನಮಾ 
ಮಾತಿಗ ್ ಅಥಾವಿರದವುದ್ಧಲಿ. ಒೆಂದ್ದ ಅೆಂಕಿಅೆಂಶವನದು ರ್ಾನದ ಸದ್ನದ್ ಗಮನಕ್ೆ ತ್ರಲದ 
ಬಯಸದತಿುದ್್ುೇರ್್. ಮಹಾರಾಷರ ರಾಜಾ ರಚರ್್ಯಾಗ, ಈ ತ್ಗಾದ್್ ಪಾರರೆಂಭ್ವಾದ್ ನೆಂತ್ರ 
ಮಹಾರಾಷರದ್ಲ್ಲಿ ಕಾೆಂಗರ್ಸ ಪಕ್ಷದ್ 17 ಜನ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾೆಂಗ್ರಸ್ ಬ್ೆಂಬಲ್ಲತ್ ಒಬು 
ಮದಖಾಮೆಂತಿರ ಹಿೇಗ್ ಒಟದಿ 18 ಜನ ಕಾೆಂಗ್ರಸ್ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳು ಆಡಳಿತ್ವನದು ನಡಸ್ಿದ್ಾುರ.್ ಅದ್್ೇ 
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ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಾಾಟಕ ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ 14 ಜನ ಕಾೆಂಗ್ರಸ್ ಪಕ್ಷದ್ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳು ಹಾಗೂ ಇಬುರದ 
ಕಾೆಂಗ್ರಸ್ ಬ್ೆಂಬಲ್ಲತ್ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳು ಆಳಿಿಕ್ಯನದು ನಡಸ್ಿದ್ಾುರ.್ 
 
          (ಮದೆಂದ್ದವರಿದ್ಧದ್್)     
(1217)  27.12.2022  4.50  ಪಿಕ್:ಎೆಂಡಿ 

 ಶ್ರೇ ಕ.್ಎಸ್. ನವಿೇನ್ (ಮದೆಂದ್ದ):  

ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಇವತಿುಗ ್ ಸರಿಯಾಗ ೧೭೯ರ್್ೇ ದ್ಧವಸಗಳ ಹಿೆಂದ್್ ಬಿಜ್ಪಿ ಮತ್ದು 
ಶ್ವಸೇ್ರ್್ಯ ಇರ್ೂ್ುೆಂದ್ದ ಪಕ್ಷದ್ ಒೆಂದ್ದ ಗದೆಂಪಿನ ಜ್ೂತ್ ಸೇ್ರಿ ಒೆಂದ್ದ ಸಕಾಾರ ರಚರ್್ ಆಗದ್.್  
೬೦ ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಇರದವೆಂತ್ಹ ಸಮಸ್ಾಯನದು ಆ ೧೭೯ ದ್ಧವಸದ್ ಹಿೆಂದ್ ್ ರಚರ್್ಯಾದ್ ಸಕಾಾರ 
ಬಗಹ್ರಿಸಲ್ಲಲಿ; ಡಬುಲ್ ಇೆಂಜಿನ್, ತಿರಬುಲ್ ಇೆಂಜಿನ್ ಸಕಾಾರ ಇದ್ಾುಗಲೂ ಮಾಡದವುದ್ಕಾೆಗಲ್ಲಲಿ 
ಎೆಂದ್ದ ನಮಾ ಸು್ೇಹಿತ್ರದ ಹ್ೇಳಿದ್ರದ.  ರ್ಾವು ಇದ್ನದು ಖೆಂಡಿತ್ವಾಗ ಒಪದಪವುದ್ಕ್ೆ ಆಗದವುದ್ಧಲಿ.  
ಆದ್ರ್, ಪರಯತ್ುವೆಂತ್ೂ ಖೆಂಡಿತ್ವಾಗ ನಡಯ್ದತಿುದ್್.  ಈಗಾಗಲ್ೇ ನಮಾ ಕ್ೇೆಂದ್ರದ್ ಗೃಹ 
ಮೆಂತಿರಗಳು ಎರಡೂ ರಾಜಾಗಳ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳನದು ಕರಸ್ಿ ಅವರಿಗ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ೆ ಗಟಿಿ ಧ್ವನಯಲ್ಲಿ 
ತಿಳಿಹ್ೇಳುವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲಸ ಮಾಡಿದ್ಾುರ.್  ಇನದು ಮದೆಂದ್ ್ ಸಮಾಜದ್ಲ್ಲಿ ಅಶಾೆಂತಿಯ ವಾತಾವರಣ್ 
ನಮಾಾಣ್ವಾಗದವೆಂತ್ಹ ಕಲ್ಸ ಮಾಡಬಾರದ್ದ ಎೆಂಬದದ್ಾಗ ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ.್  ಯಾರ್ೂೇ ಒಬು ಅಲ್ಲಿನ 
ಸೆಂಸದ್, ರ್ಾವು ಕರ್ಾಾಟಕಕ್ೆ ಹರಿದ್ದ ಹೂ್ೇಗದವ ನೇರನದು ತ್ಡಯ್ದತ್ುೇವ ್ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ.್  
ಇದ್ನದು ರ್ಾವಲ್ಿರೂ ಸವಾಾನದಮತ್ದ್ಧೆಂದ್ ಖೆಂಡಿಸಬ್ೇಕಾಗದತ್ುದ್್.  ಅವರ್ೇರ್ಾದ್ರೂ ಕೂ್ಯಾು 
ಡಾಾಮ್ನೆಂದ್ ನೇರದ ಬಿಡದವುದ್ನದು ನಲ್ಲಿಸಿದ್ರ್ ಅದ್ರ ಆಘಾತ್ ಮಹಾರಾಷರಕ್ೆ ಆಗದತ್ುದ್್.  ಇದ್ನದು 
ಅವರದ ಅರಿತ್ದಕೂ್ೆಂಡದ ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಿುಲಿ.  ಮಹಾರಾಷರದ್ ಕಡಯ್ೆಂದ್ ಯಾರದ ಈ ರಿೇತಿಯಾಗ 
ಹ್ೇಳಿಕ್ಯನದು ಕ್ೂಡದತಿುದ್ಾುರೂ್ೇ ಅದ್ನದು ಖೆಂಡಿಸದವ ಕ್ಲಸ ಮಾಡಬೇ್ಕದ.  ಈಗಾಗಲ್ೇ 
ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳು  ಹ್ೇಳಿದ್ೆಂತ್, ರ್ಾವು ನಮಾ ರಾಜಾದ್ ಒೆಂದ್ೇ್ ಒೆಂದ್ದ ಇೆಂಚದ ಜಾಗವನದು 
ಬ್ೇರಯ್ವರಿಗ ್ ಕ್ೂಡದವುದ್ಕ್ೆ ಸಿದ್ಿವಿಲಿ.  ೧೯೫೬ರ್ೇ್ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಿೇಕರಣ್ದ್ ಕಮಷನ್ ಏನದ 
ರಚರ್್ಯಾಯತ್ೂೇ ಅದ್ರ ಆಧಾರದ್ ಮೆೇಲ್ ಸೆಂಪೂಣ್ಾವಾಗ ಕರ್ಾಾಟಕ ಯಥಾವತಾುಗ, 
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ಯಥಾಸಿೆತಿಯಲ್ಲಿ ಇರದತ್ುದ್್.  ಇದ್ಕ್ೆ ಈ ಒೆಂದ್ದ ಸದ್ನ ಸೆಂಪೂಣ್ಾವಾಗ ಒಮಾತ್ದ್ ನಣ್ಾಯವನದು 
ಮಾಡಬೇ್ಕದ.  ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮಾನಾ ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡರದ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಇಲಿ.  ಅವರದ 
ಇದ್ಧುದ್ುರ ್ಒೆಂದ್ದ ಹಾಡದ ಹಾಡದತಿುದ್ುರದ. ಇವತ್ದು ರ್ಾನದ ೨ ಸಾಲ್ಲನ ಹಾಡನದು ಹೇ್ಳಿ ನನು ಮಾತ್ನದು 
ಮದಗಸದತು್ೇರ್್.  ಇದ್ದ ಡಾ:ರಾಜ್ಕದಮಾರ್ರವರದ ಹೇ್ಳಿರದವೆಂತ್ಹ ಹಾಡದ ಇದ್ಾಗದ್್.  

 “ರ್ಾವಾಡದವ ನದಡಿಯೇ ಕನುಡ ನದಡಿ, ರ್ಾವಿರದವ ತಾಣ್ವ್ೇ ಗೆಂಧ್ದ್ ಗದಡಿ 

 ಅೆಂದ್ದ್ ಗದಡಿ, ಚ್ೆಂದ್ದ್ ಗದಡಿ, ಚ್ೆಂದ್ದ್ ಗದಡಿ ಶ್ರೇಗೆಂಧ್ದ್ ಗದಡಿ, ಆಹ ಹಾ ಹಾ” 

ಬ್ಳಗಾವಿ ನಮಾದ್ದ, ಬ್ಳಗಾವಿ ನಮಾದ್ದ, ಬಳ್ಗಾವಿ ನಮಾದ್ದ.  ಧ್ನಾವಾದ್ಗಳು 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್. ರವಿ (ಸೆಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ೆಗಳಿೆಂದ್ ಚದರ್ಾಯತ್ರಾದ್ವರದ):- ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ರ್ಾನದ ಒೆಂದ್ದ ಗಡಿ ಭಾಗದ್ಧೆಂದ್ ಬೆಂದ್ಧದ್್ುೇರ್.್  ನನು ತಾಲೂಿಕದ ಪಕೆದ್ 
ತ್ಮಳುರ್ಾಡಿನ ಥಳಿ ಪರದ್್ೇಶಕ್ೆ ಹ್ೂೆಂದ್ಧಕೂ್ೆಂಡಿರದವೆಂಥದ್ಾುಗದ್್.  ಅಲ್ಲಿ ಬಹದತೇ್ಕ ಕನುಡಿಗರಿದ್ಾುರ್.  
ಅವರ ವಾಾಪಾರ ವಾವಹಾರವಲ್ಾಿ ಕರ್ಾಾಟಕದ್ ಮೆೇಲ್ಯೇ ಅವಲೆಂಬಿತ್ವಾಗದ್.್  ಅಲ್ಲಿನ ಶಾಸಕರೂ 
ಕೂಡ ಕನುಡಿಗರದ.  ಹ್ೂಸೂರಿನ ಶಾಸಕರೂ ಕೂಡ ಕನುಡಿಗರ್ೇ ಆಗದ್ಾುರ.್ ಆದ್ರ್ ಬ್ಳಗಾವಿಯ ಗಡಿ 
ವಿವಾದ್ ಮದಗದ್ದ ಹ್ೂೇದ್ ಅಧಾಾಯ ಎನದುವುದ್ದ ನನು ಸಪಷಿವಾದ್ ಅಭಿಪಾರಯ.  ಸಾಿತ್ೆಂತ್ರಯ ಬೆಂದ್ದ 
ಈಗಾಗಲ್ೇ ೭೫ ವಷಾವಾಗದ್್.  ನಮಾ ರಾಜಾದ್ ಸದತ್ು ಇರದವ ರಾಜಾಗಳ ಜ್ೂತ್ ಒೆಂದ್ಲಿ ಒೆಂದ್ದ 
ರಿೇತಿಯ ವಿವಾದ್ಗಳಿವ್.  ಇದ್ದ ನಮಾ ದ್ೌಭಾಾಗಾ ಎೆಂದ್ದ ಕಾಣ್ದತ್ುದ್.್  ಪದಟಿ ರಾಜಾ ಗೂ್ೇವಾ 
ಏನದ್,್ ಅದ್ದ ಕದಡಿಯದವ ನೇರಿಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಿ ಮಹದ್ಾಯ ಯೇಜರ್್ಯ ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ ತ್ಕರಾರದ 
ಮಾಡದತ್ುದ್್.  ಆ ಪದಟಿ ರಾಜಾದ್ ಮನವರ್್ೂುಲ್ಲಸಿ ೧೦ ಟಿಎೆಂಸಿ ನೇರನದು ಪಡಯ್ಲದ ಸಾಧ್ಾವಾಗದ್ 
ಪರಿಸಿೆತಿ ಇದ್್.  ಬ್ಳಗಾವಿ ವಿಚಾರವಾಗ ಮಹಾರಾಷರದ್ ಜ್ೂತ್ ಸತ್ತ್ವಾಗ, ನರೆಂತ್ರವಾಗ ಸಮಸ್ಾ 
ಇದ್್.  ಆೆಂಧ್ರ ಪರದ್್ೇಶದ್ ಜ್ೂತ್ ಕೃಷ್ಾಣ ನದ್ಧ ನೇರಿನ ಹೆಂಚಿಕ ್ ವಿಚಾರ ಮತ್ದು ತ್ಮಳುರ್ಾಡಿಗ್ 
ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಿೆಂತ ್ಕಾವೇ್ರಿ ನದ್ಧಯ ವಿವಾದ್ ಇದ್್.  ಇದ್ದ ಆಗದವುದ್ಧಲಿ-ಹೂ್ೇಗದವುದ್ಧಲಿ ಎನದುವುದ್ದ 
ಎಲಿರಿಗೂ ಗ್ೂತಿುದ್್.  ಮೆೇಕ್ದ್ಾಟದ ಕಟದಿವುದ್ಕ್ೆ ಅವರದ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೂ್ಡದತಿುಲಿ.  ಇದ್ದ ನಮಾ 
ದ್ೌಭ್ಾಗಾವೇ್ ಸರಿ.  ಮೆೇಕ್ದ್ಾಟದ ತ್ಮಳುರ್ಾಡಿನ ತ್ದದ್ಧಯಲ್ಲಿದ್್.  ಅಲ್ಲಿ ರ್ಾವು ಡಾಾೆಂ ಕಟಿಿದ್ರೂ 
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ಅದ್ರಿೆಂದ್ ನಮಾ ಅೆಂತ್ಜಾಲ ಕೂಡ ಹಚ್ಾಚಗದವುದ್ಧಲಿ, ವಿದ್ದಾತ್ ಸಿಗಬಹದದ್ದ.  ಅಲ್ಲಿ ಡಾಾಮ್ 
ಕಟಿಿದ್ುರ,್ ಈ ಸಲ ಬೆಂದ್ ಮಳ್ಯ ನೇರನದು ಸೆಂಗರಹ ಮಾಡಿ ೫ ವಷಾದ್ ತ್ನಕ ಹರಿಸಬಹದದ್ಾಗತ್ದು.  
ನಮಾ ದ್ದಡದಿ, ನಮಾ ರ್್ಲ ಎಲಿವೂ ನಮಾದ್್ೇ.   ನಗದ್ಧತ್ವಾಗ, ಹಚ್ದಚವರಿಯಾಗ ನೇರದ ಸಿಗದತ್ುದ್್, 
ವಿದ್ದಾತ್ ಸಿಗದತ್ುದ್್ ಎೆಂದ್ದ ಅವರಿಗ್ ಹ್ೇಳಿದ್ರೂ ನಮಾ ಮಾತ್ನದು ಕ್ೇಳುವುದ್ಧಲಿ.  ಇವ್ಲಿವೂ 
ರಾಜಕಿೇಯ ಕಾರಣ್ಕಾೆಗ ನಡಯ್ದತ್ುದ್್.  ಇದ್ದ ಯಾವುದ್ೂ ಕೂಡ ಆಗದವುದ್ಧಲಿ ಎೆಂದ್ದ 
ಮಹಾರಾಷರದ್ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೂ ಗೂ್ತ್ದು, ತ್ಮಳುರ್ಾಡಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೂ ಗ್ೂತ್ದು. ಬ್ಳಗಾವಿ 
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕಯ್ ಸದ್ಸಾರದ,  ನಪಾಪಣಿ, ಅಥಣಿ, ಖಾರ್ಾಪದರದ್ೆಂತ್ಹ ತಾಲೂಿಕದ 
ಪೆಂಚಾಯತಿಯ ನಣ್ಾಯಗಳು ಮತ್ದು ರ್ಾಲ್ೆೈದ್ದ ಜನ ಎೆಂಇಎಸ್ ಶಾಸಕರಿದ್ಾುಗಲ್ೇ 
ಬ್ಳಗಾವಿಯನದು ಮಹಾರಾಷರಕ್ೆ ಸೇ್ರಿಸದವುದ್ಕ್ೆ ಆಗಲ್ಲಲಿ. ಸಾಿತ್ೆಂತ್ರಯ ಬೆಂದ್ದ ೭೫ ವಷಾ 
ಕಳ್ದ್ಧರದವುದ್ರಿೆಂದ್ ಬ್ಳಗಾವಿ ಕ್ೂಡದವ ಪರಶ್ು ಬರದವುದ್ಧಲಿ.  ನೇಲಗರಿ ಬ್ಟಿದ್ಲ್ಲಿರದವ ಊಟಿ ಪರದ್ೇ್ಶ 
ಏನದ್ ್ ಅದ್ದ ಕನುಡಮಯವಾಗರದವ ಪರದ್ೇ್ಶ.  ಸತ್ಾಮೆಂಗಲ ಇರಬಹದದ್ದ, ಮೆಟದಿಪಾಳಾ 
ಇರಬಹದದ್ದ ಅಥವಾ ಕೂನೂರದ ಇರದಬಹದದ್ದ, ಅಲ್ಲಿ ಒಕೆಲ್ಲಗರದ, ಕದರದಬರದ ಮತ್ದು ಲ್ಲೆಂಗಾಯತ್ರ 
ಸೆಂಖ್ಾಯೇ ಜಾಸಿು ಇದ್್.  ನಮಾಲ್ಲಿ ಇವತಿುಗೂ ರ್್ೆಂಟಸುನದ್  ಸೆಂಬೆಂಧ್ಗಳನದು ಬ್ಳ್ಸದತಾುರ.್ ನಮಾ 
ಮಠಾಧಿೇಶರ, ಸಾಿಮೇಜಿಗಳ ಪರಭಾವ ಅಲ್ಲಿದ್್.  ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರ್ೂಬುರದ ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಾು, ಆ ಪಕ್ಷದ್ 
ಮದಖಾ ಮೆಂತಿರಗಳು-ಈ ಪಕ್ಷದ್ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳು ಇೆಂತಿಷದಿ ವಷಾಗಳ ಕಾಲ ಅಧಿಕಾರ ನಡಸ್ಿದ್ರದ 
ಎನದುವ ಮಾತ್ನದು ಹ್ೇಳಿದ್ರದ.  ರ್ಾನದ ಆ ರಾಜಕಿೇಯದ್ ಬಗ್ೆ ಮಾತ್ರ್ಾಡದವುದ್ಕ್ೆ ಹೂ್ೇಗದವುದ್ಧಲಿ.  
ರ್್ಲ-ಜಲ-ಭಾಷ್ ್ ಬಗ್ೆ ಮದ್ಲದ ಕನುಡಿಗರಿಗ ್ ಸಿಲಪ ನರಾಭಿಮಾನ ಇತೂ್ುೇ ಏರ್್ೂೇ ಗ್ೂತಿುಲಿ.   
ಗ್ೂೇಕಾಕ ಚಳುವಳಿ ಪಾರರೆಂಭ್ವಾದ್ ನೆಂತ್ರ ಕನುಡಿಗರಲ್ಲಿ ಸದಪು ಪರಜ್ಞ ್ಜಾಗೃತ್ವಾಗದ್್, ಕನುಡಿಗರನದು 
ಮಣಿಸದವುದ್ದ ಅಷ್ೂ್ಿೆಂದ್ದ ಸದಲಭ್ದ್ ಮಾತ್ಲಿ ಎನದುವ ಸಿೆತಿಗ ್ ಬೆಂದ್ಧದ್್ುೇವ್.  ಈ ರ್ಾಡಿನ ಜನ 
ಎಚ್ಚತ್ದುಕೂ್ೆಂಡಿರದವುದ್ನದು ರ್್ೂೇಡದತಿುದ್್ುೇವ್.  ನಮಾಲ್ಲಿ ಬದ್ಿತ್, ಪರದ್ಶಾನ ಸರಿಯಾಗ ಆಗದತಿುಲಿ 
ಎೆಂದ್ನ್ಸದತಿುದ್.್  ರಾಜಾದ್ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದ್ಿತ ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ಯ್ೇರ್್ೂೇ 
ಅನಸದತಿುದ್್.  ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಹ್ೂಸೂರದ ಸೆಂಪೂಣ್ಾವಾಗ ಕನುಡ ಮತ್ದು 
ತ್ಲದಗದಮಯವಾಗದ್.್  ಅಲ್ಲಿನ ಶಾಸಕರಾದ್ ಪರಕಾಶ್ ಎನದುವವರದ ಕನುಡಿಗರ್ೇ ಆಗದ್ಾುರ್, 
ಡಿಎೆಂಕಯ್ ಕಾಯಾದ್ಶ್ಾ ಕೂಡ ಆಗದ್ುರದ.  ಹೂ್ಸೂರಿನ ಮೂಲಕ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಸೆಂಪೂಣ್ಾ 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                         27-12-2022                                                       172                               

ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ನ್ಯಾಯಯಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಯ ಪತ್ರಿಕಯ ಪಿಕಟಣೆಗಯಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದು 

   

ಲಾಭ್ವನದು ತ್ಮಳುರ್ಾಡಿನವರದ ತ್ಗ್ದ್ದಕ್ೂಳುುತಿುದ್ಾುರ್.  ಹ್ೂಸೂರನದು ಕ್ೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯ ಎೆಂದ್ದ 
ಘೂೇಷಣ್ ಮಾಡಿದ್ಾುರ.್  ಅಲ್ಲಿ ಡೂಾಟಿ ಫಿರೇ, ರಿಜಿಸರ್ೇಷನ್ ಸಾಿಯೆಂಪ್ ಡೂಾಟಿ ಫಿರೇ,  ಅಲ್ಲಿನ ಅಗೆದ್ 
ಪವರ್ ಕನಿಮ್ಷನ ರೇ್ರ್್ ಹಿೇಗ್ ಹತ್ದು-ಹಲವಾರದ ಸೌಲಭ್ಾ ಕ್ೂಟದಿ, ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞಾನ, 
ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಇೆಂಜಿನಯಸ್ಾ, ಮೆೇಧಾವಿಗಳನದು ಬಳಸಿಕ್ೂಳುುತಾುರ್.  ಅವರದ ಹ್ೂಸೂರಿಗ ್ಕ್ಲಸಕ್ೆ 
ಹ್ೂೇಗದತಾುರ್ ಮತ್ದು ಬೆ್ಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂದ್ದ ತ್ೆಂಗದತಾುರ್.  ಅಲ್ಲಿನ ಸೆಂಪೂಣ್ಾ ಲಾಭ್ವನದು 
ತ್ಮಳುರ್ಾಡದ ಪಡಯ್ದತಿುದ್್.  ದ್್ೇವನಹಳಿು ಏರ್ಪೂ್ೇರ್್ಾಗ್ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಿೆಂತ್ ಹ್ೇಳುವುದ್ಾದ್ರ್,  
ಹ್ೈದ್ರಾಬಾದ್ಗ್ ಹ್ೂೇಗದವ ರಸ್ು ಅಲ್ಲಿ ಇರದವುದ್ರಿೆಂದ್ ಈ ಏರ್ಪ್ೂೇರ್್ಾನ ಲಾಭ್ವನದು 
ಕರ್ಾಾಟಕದ್ ಜ್ೂತ್ಗ್ ಆೆಂಧ್ರಪರದ್್ೇಶದ್ವರದ ಪಡಯ್ದತಿುದ್ಾುರ.್  ಅಲ್ಲಿನ ಕಿಯಾ ಫಾಾಕಿರಿ ಇರಬಹದದ್ದ 
ಅಥವಾ ಅನೆಂತ್ಪದರ ಜಿಲ್ಿಯರ್್ುೇನದ ಕ್ೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯವ್ೆಂದ್ದ ಘೂೇಷಣ ್ಮಾಡಿದ್ಾುರೂ್ೇ ಅಲ್ಲಿ 
ಹತ್ದು-ಹಲವಾರದ ಫಾಾಕಿರಿಗಳನದು ತ್ರ್ದ್ಧದ್ಾುರ್.  ಅನೆಂತ್ಪದರಕ್ೆ ಹ್ೈದ್ರಾಬಾದ್ ಹತಿುರವಲಿ.   

 ಉಪ ಸಭಾಪತಿಗಳು:- ಮಾನಾ ರವಿಯವರೇ್ ನಮಾ ನಲದವು ಏನದ ಎೆಂಬದದ್ನದು ಹ್ೇಳಿಬಿಡಿ 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಬ್ಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸದವಣ್ಾ ವಿಧಾನಸೌಧ್ ಕಟಿಿದ್ದು 
ಒೆಂದ್ದ ದ್ಧಟಿ ಹ್ಜ್ಿಯಾಗದ್್.  ಮಾನಾ ಕದಮಾರಸಾಿಮಯವರದ ಅಡಿಗಲದಿ ಹಾಕಿದ್ರೂ, ಮಾನಾ 
ಯಡಿಯೂರಪಪನವರದ ಅದ್ನದು ಕೆಂಪಿಿೇರ್್ ಮಾಡಿದ್ರದ.  ಇೆಂತ್ಹ ನಣಾಾಯಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ಲಸಗಳು 
ಈ ಭಾಗದ್ಲ್ಲಿ ಆಗಬ್ೇಕಾಗತ್ದು.  ಮಾನಾ ತೇ್ಜಸಿಿನಗೌಡರವರದ ಹ್ೇಳಿದ್ ಹಾಗ್ ಇಷ್್ೂಿೆಂದ್ದ ವಷಾಗಳ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷದಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಯಾಗಳು ನಡಯ್ಬ್ೇಕಿತ್ದು.  ಈ ಭಾಗದ್ಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ 
ಮಾತ್ರ್ಾಡದವವರಿಗ ್ ಈ ಇಶ್ಾ ಬ್ೇಕಾಗಲಿ; ಅದ್್ೇರಿೇತಿ ಕಾರವಾರ, ಬಿೇದ್ರ್ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿರದವ 
ಮರಾಠಿಗರಿಗ್ ಈ ಇಶ್ಾ ಬ್ೇಕಾಗಯೇ ಇಲಿ; ಅವರ ಪಾಡಿಗ್ ಅವರದ ರ್್ಮಾದ್ಧಯಾಗ ಇದ್ಾುರ.್   
ಆದ್ರ್ ಮಹಾರಾಷರದ್ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ರಾಜಕಿೇಯದ್ ಫಲ ಪಡಯ್ಲದ ಇೆಂತ್ಹ ವಿಷಯಗಳನದು 
ಜಿೇವೆಂತ್ವಾಗ ಇಟದಿಕೂ್ಳುುವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲಸ ಮಾಡದತಾುರ.್ 

          (ಮದೆಂದ್ದ . . .) 
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(೧೨೧೮) ೨೭-೧೨-೨೦೨೨ ೫.೦೦ ಡಿಎಸ್-ಎಕ ್

ಶ್ರೇ ಎಸ.ರವಿ (ಮದೆಂದ್ದ): 

ರ್ಾವು ಬ್ಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬೆ್ಂಗಳೂರಿನ ಒತ್ುಡ ತ್ಡಯ್ದವುದ್ಧಲಿ, ಬ್ೆಂಗಳೂರದ ಈಗಾಗಲ್ೇ ಜನಸೆಂಖ್ಾ 
ಸೂ್ಫೇಟದ್ಧೆಂದ್  ಯಾವುದ್ೇ್ ಕ್ೈಗಾರಿಕ್ಯಾಗಲ್ಲ, ಕದಡಿಯದವ ನೇರದ ಇರಬಹದದ್ದ, ಮೂಲಭ್ೂತ್ 
ಸೌಕಯಾಗಳನದು, ಆ ಟಾರಫಿರ್್ ದ್ಟಿಣ್ಯೆಂದ್ ಬೆ್ಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡದವುದ್ಕಾೆಗದವುದ್ಧಲಿ.  ಈ 
ಬ್ಳಗಾವಿಯೆಂತ್ಹ ಪರದ್ೇ್ಶವನದು ರ್ಾವು ಕ್ೇೆಂದ್ಧರೇಕೃತ್ ಮಾಡಿಕೂ್ೆಂಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನದು 
ಮಾಡಬೇ್ಕಾಗದತ್ುದ್.್  ಯಾವ ರಿೇತಿ ತ್ಮಳುರ್ಾಡದ ಹ್ೂಸೂರದ ಅನದು ಕ್ೇೆಂದ್ಧರೇಕೃತ್ ಮಾಡಿತೂ್ೇ  ಆ 
ರಿೇತಿಯಾಗ ಬ್ಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಿಯ ಗಡಿ ಭಾಗವನದು  ರ್ಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ರ ್ ರ್ಾವು ತ್ೆಂದ್ೆಂತ್ಹ 
ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ ನಧಾನಕ್ೆ ಕಾಲವ್ೇ ಮರ್ಸಿಬಿಡದತ್ುದ್್ ಬಳ್ಗಾವಿ ಜಿಲ್ಿಯ ಗಡಿ ಭಾಗದ್ ವಿವಾದ್ವನದು 
ಎೆಂದ್ದ ರ್ಾನದ ಹ್ೇಳಬಯಸದತಿುದ್್ುೇರ್್.  ಅೆಂತ್ಹ ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ ಬರತ್ಕೆೆಂಥ ಮದೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ 
ದ್ೂರದ್ೃಷಿಿಯನದು  ಉಳಿಸಿಕೂ್ಳುಬ್ೇಕದ.  ಮಾನಾ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳು ಏಕ ್ ಹ್ೂೇದ್ರೂ್ೇ ಏರ್್ೂೇ 
ಗ್ೂತಿುಲಿ. ಅದ್ದ ಮದಗದ್ದ ಹ್ೂೇದ್ೆಂತ್ಹ ಅಧಾಾಯ.  ಮಹಾಜನ್ ವರದ್ಧ ಅನದಷ್ಾಾನ ಇನದು 
ಆಗದ್ಧರದವೆಂಥದ್ದು.  ಅದ್ದ ಮದಗದ್ದ ಹೂ್ೇದ್ ಅಧಾಾಯ.  ಇನದು ಯಾವಾಾವುದ್್ೂೇ ಹ್ೇಗದ್ಯ್ೇ 
ಅದ್್ೇ ಯಥಾಸಿೆತಿ ಇರದತ್ುದ್್.  ನಮಾ ರಾಜಾಕ್ೆ ಯಾವುದ್ಧದ್ಯ್ೇ ಅದ್್ೇ, ಅವರಿಗ್ ಯಾವುದ್ಧದ್್ಯೇ 
ಅದ್್ೇ.  ಜನ ರ್್ಮಾದ್ಧಯಾಗ ಇರದವುದ್ಕ್ೆ ಬಿಡಬ್ೇಕ್ೇ ಹ್ೂರತ್ದ, ಮಹಾಜನ್ ವರದ್ಧಗ ್ ಬನು, 
ಸೆಂಧಾನಕ್ೆ ಬನು, ಮಾತ್ದಕತ್ಗ್ ಬನು,  ಕ್ೇೆಂದ್ರ ಸಕಾಾರದ್ ಗೃಹ ಮೆಂತಿರಗಳು ಕರದ್್ರದ, ಮಾತ್ದಕತ್ಗ್ 
ಅವಕಾಶ ಇದ್್ ಎನದುವೆಂಥದ್ುನದು ಮಹಾರಾಷರ ರಾಜಾಕ್ೆ ಆ ಸೆಂದ್್ೇಶವರ್್ುೇ ಕ್ೂಡಬಾರದ್ದ.  ಇರ್ು್ೇನದ 
ಮಾತ್ರ್ಾಡದವುದ್ಕ್ೆ ಇದ್್ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಬೇ್ಕ್ೇ ಹೂ್ರತ್ದ ಮಾತ್ದಕತ್ಗ್ ಹೂ್ೇಗ 
ಕದಳಿತ್ದಕೂ್ಳುಬಾರದ್ಧತ್ದು ಎೆಂದ್ದ ನನಗನಸದತಿುದ್್.  ಎಲಿರ ಅಭಿಪಾರಯ ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ೆಂಡದ 
ಹ್ೂೇಗಬೇ್ಕಾಗತ್ದು.  ಈ ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ ಸದಪಿರೇೆಂ ಕ್ೂೇರ್್ಾಗೂ ಅವಕಾಶವಿಲಿ. ಸೆಂಸತ್ುೇ ನಣಾಾಯಕ 
ಎನದುವ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ  ಇದ್ದ ಆಗದವುದ್ಧಲಿ, ಬರದವುದ್ಧಲಿ, ಇನದು ಮಾತ್ದಕತ್ಗ್ ಹ್ೂೇಗ ಏನದ 
ಮಾಡಬಹದದ್ಾಗತ್ದು?  ಈ ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ ರ್ಾವೇ್ನದ ದ್ಧಟಿವಾದ್ೆಂತ್ಹ ನಣ್ಾಯವನದು ಮೆಂಡಿಸದತಿುದ್ಾುರ ್
ಆ ನಣ್ಾಯಕ್ೆ ನಮಾದ್ಲ್ಾಿ ಬ್ೆಂಬಲ ಇದ್್.  ಅದ್ರ ದ್ೂರದ್ೃಷಿಿಯ ಫಲದ್ಧೆಂದ್ ಮದೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ 
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ಬ್ಳಗಾವಿ ಭಾಗದ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ್  ಹ್ಚಾಚಗ ಕನುಡಿಗರದ  ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂದ್ದ ಇರದವುದ್ಕ್ೆ, ಸೆಳಿೇಯ  ಜನರದ 
ಮರ್ಯಬ್ೇಕಾದ್ೆಂತ್ಹ ಕಾಯಾಕರಮಗಳನದು ರೂಪಿಸಬ್ೇಕಾಗದತ್ುದ್್ೆಂದ್ದ ಹೇ್ಳಿ ತಾವು ನನಗ ್
ಮಾತ್ರ್ಾಡಲದ ಅವಕಾಶ ಕ್ೂಟಿಿದ್ುಕಾೆಗ ವೆಂದ್ಧಸಿ ನನು ಮಾತ್ದಗಳನದು ಮದಗಸದತ್ುೇರ್್.  

 ಶ್ರೇ ಪರಕಾಶ್ ಬಾಬಣ್ಣ ಹದಕ್ೆೇರಿ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,್ ರ್ಾನದ ಹ್ಚದಚ 
ಸಮಯವನದು ತ್ಗ್ದ್ದಕ್ೂಳುುವುದ್ಧಲಿ. ರ್ಾನದ ಒೆಂದ್ದ ವಿಚಾರವನದು ಹೇ್ಳಬಯಸದತಿುದ್್ುೇರ್್. ರ್ಾವು 
ಮೆೇಲ್ಲೆಂದ್ ಮೆೇಲ ್ ಮಹಾಜನ್ ವರದ್ಧಯನದು ಒಪಿಪಕ್ೂಳುುತ್ುೇವ್ೆಂದ್ದ ದ್ಯವಿಟದಿ ಹ್ೇಳಬಾರದ್ದ.  
ಮಹಾಜನ್ ವರದ್ಧಯನದು ಈಗಾಗಲ್ೇ ರ್ಾವು ಒಪಿಪಕೂ್ೆಂಡದ ಮದಗದ್ಧದ್್.  ಆದ್ರ್ ಮಹಾರಾಷರದ್ವರದ 
ಒಪಿಪಕ್ೂಳುಬೇ್ಕಲಿವ್?  ಮೆೇಲ್ಲೆಂದ್ ಮೆೇಲ್ ರ್ಾವು ಮಹಾಜನ್ ವರದ್ಧಯನದು ಒಪಿಪಕ್ೂಳುುತ್ುೇವ್ೆಂದ್ದ 
ಹ್ೇಳಿದ್ರ ್  ಅದ್ದ ನನಗೆಂತ್ೂ ಸರಿಯಾಗ ಕಾಣ್ದತಿುಲಿ.  ಮತ್ೂುೆಂದ್ದ ವಿಚಾರವ್ೇರ್ೆ್ಂದ್ರ್, ಗಡಿ 
ಭಾಗದ್ಲ್ಲಿ  ಸದಮಾರದ ೩೮ ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ರ್ಾನದ ಆಯೆಯಾಗ ಬರದತಿುದ್್ುೇರ್್.  ೧೯೮೮ ರಿೆಂದ್ 
ಕರ್ಾಾಟಕ ಮಹಾರಾಷರ ಗಡಿ ಪರದ್್ೇಶದ್ಧೆಂದ್ ರ್ಾನದ ಆಯೆಯಾಗ ಬರದತಿುದ್ು್ೇರ್್.  ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಾಾಟಕದ್ 
ಜನರದ ನನು ಕ್ಷ್ೇತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡದತಿುದ್ಾುರ.್  ನಪಾಪಣಿ, ಸದ್ಲಗ, ಚಿಕ್ೂೆೇಡಿ, ಕಾಗವಾಡ, 
ಅಥಣಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡದತಿುದ್ಾುರ.್  ಈ ಎಲಾಿ ಗಡಿ ಭಾಗದ್ ಕ್ಷ್ೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ  ಕರ್ಾಾಟಕದ್ ಜನ ಮತ್ದು 
ಮಹಾರಾಷರ ಜನ ಎೆಂದ್ದ ನಮಾಲ್ಲಿ ತಾರತ್ಮಾವಿಲಿ.  ಚದರ್ಾವಣ ್ಬೆಂದ್ಾಗ ರ್ಾವಲ್ಿರೂ ಒೆಂದ್ಾಗ 
ಯಾರದ ಶಾಸಕರಾಗ ಆಯೆಯಾಗಬ್ೇಕೂ್ೇ ಅವರನದು ಆಯೆ ಮಾಡಿಕೂ್ಡದತಾುರ್.  ಆ ದ್ೃಷಿಿಯಲ್ಲಿ 
ನಮಾಲ್ಲಿ ಬ್ೇರ ್ ಬ್ೇರ ್ ವಿಚಾರಗಳಿಲಿ.  ನಮಾ ಭಾಗದ್ಲ್ಲಿ ವಿಶ್ೇಷವಾಗ ಕರ್ಾಾಟಕ ಸಕಾಾರದ್ಲ್ಲಿ 
ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳಾದ್ ಮಾನಾ ಬಸವರಾಜ ಬ್ೂಮಾಾಯಯವರದ ಬೆಂದ್ ಮೆೇಲ್ ಗಡಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದ್ೃಷಿಿಯೆಂದ್  ಸಾಕಷದಿ ಶಾಲ್ಗಳಿರಬಹದದ್ದ, ಹ್ೂಸ ಶಾಲ್ಗಳ ಕಟಿಡ ಇರಬಹದದ್ದ, 
ನೇರಾವರಿ ಯೇಜರ್್ಗಳಿರಬಹದದ್ದ, ಈ ರಿೇತಿ ಸಾಕಷದಿ ಯೇಜರ್್ಗಳನದು ಅವರದ ಮೆಂಜೂರದ 
ಮಾಡಿ  ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ್ೇಸೆರ  ಪರಯತ್ು ಮಾಡದತಿುದ್ಾುರ.್  ಇವತ್ದು ವಿಶೇ್ಷವಾಗ ಹೇ್ಳುವುದ್ಾದ್ರ್, ಗಡಿ 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಕೆರ್ ಕಾಖಾಾರ್್ಗಳಿವ್. ಮಹಾರಾಷರ ಮತ್ದು ಕರ್ಾಾಟಕದ್ ಎರಡದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಕೆರ್ 
ಕಾಖಾಾರ್್ಗಳಿವ.್  ಮಹಾರಾಷರದ್ಲ್ಲಿರದವೆಂತ್ಹ ಸಕೆರ ್ಕಾಖಾಾರ್್ಗಳಿಗ ್  ನಮಾ ಕರ್ಾಾಟಕದ್ ರೈ್ತ್ರದ 
ಸದ್ಸಾರಾಗದ್ಾುರ.್  ಅೆಂದ್ರ,್ Multi-State Co-operative Societies Act ಕಳ್ಗ್ ರ್ಾವು 
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ಸದ್ಸಾರಾಗದ್್ುೇವ್.  ರ್ಾವು ೭,೦೦೦ ರೈ್ತ್ರದ ಇದ್ುರ ್ಮಹಾರಾಷರದ್ಲೂಿ ೭,೦೦೦ ರೈ್ತ್ರದ ಇದ್ಾುರ.್  
Multi-State Co-operative Societies Act ಕ್ಳಗ ್ ಸದಮಾರದ ದ್ತ್ು ಕಾಖಾಾರ್ ್
ಇರಬಹದದ್ದ, ಜವಾರಿ ಕಾಖಾಾರ್ ್ ಇರಬಹದದ್ದ, ಗದರದದ್ತ್ು ಕಾಖಾಾರ್ ್ ಇರಬಹದದ್ದ, ಕಾಗಳ ಸಕೆರ್ 
ಕಾಖಾಾರ್ ್ಇರಬಹದದ್ದ,  ರ್ಾವಲ್ಿರೂ ಅಣ್ಣ-ತ್ಮಾೆಂದ್ಧರ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೂಿ ಸದ್ಸಾರಾಗದ್್ುೇವ್, ಪರತಿ 
ವಷಾ ರ್ಾವು ಕಬುನದು  ಅಲ್ಲಿಗೂ ಕಳುಹಿಸದತ್ುೇವ್.   ಈ ವಿಷಯವನದು ನಮಾ ಗಡಿ 
ಭಾಗದ್ಲ್ಲಿರದವೆಂತ್ಹ ಜನರಿಗ ್ಇದ್ಾಾವ ವಿಷಯವೂ ಬ್ೇಕಾಗಲಿ.  ರ್ಾವು ಇವತ್ದು ಅಣ್ಣ-ತ್ಮಾೆಂದ್ಧರ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಜಿೇವನ ಸಾಗಸದತಿುದ್್ುೇವ್.  ಗಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿ ಎೆಂದ್ದ ರಾಜಕಿೇಯ ದ್ೃಷಿಿಯೆಂದ್ 
ಇದ್ನದು ಮಾಡದತಿುದ್ಾುರ.್  ಮೆೇಲ್ಲೆಂದ್ ಮೆೇಲ್ ಗಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಬ್ೇಡಿ.  ನಮಾ 
ಭಾಗದ್ಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗದ್್.  ರ್ಾವು ಸಾಕಷದಿ ಜನ ಕ್ಲಸ ಮಾಡಿದ್್ುೇವ್. ಮತೂ್ುೆಂದ್ದ 
ವಿಚಾರವ್ೇರ್ೆ್ಂದ್ರ್,  ಮಹಾರಾಷರದ್ಧೆಂದ್ ಬರದವೆಂತ್ಹ ಬಸದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಾಾಟಕದ್ ಪರಯಾಣಿಕರದ 
ಬರದತಾುರಲಾಿ, ಕರ್ಾಾಟಕದ್ಧೆಂದ್ ಮಹಾರಾಷರಕ್ೆ ಪರಯಾಣ್ ಮಾಡದತಾುರಲಾಿ ಆಗ ಜನರೇ್ 
ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಾುರ್. ರ್ಾವು ಮಹಾರಾಷರದ್ಧೆಂದ್ ಕರ್ಾಾಟಕಕ್ೆ ಬೆಂದ್ಧದ್್ುೇವ್, ಎಷ್್ೂಿೆಂದ್ದ ರಸ್ುಗಳು 
ಸದಧಾರಣ್ಗಳಾಗವ ್ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳುತಾುರ.್ ಇದ್್ೇ ಕರ್ಾಾಟಕದ್ ಬಸದಿಗಳು ಮಹಾರಾಷರಕ್ೆ ಹ್ೂೇದ್ಾಗ 
ಪರಯಾಣಿಕರದ ಹ್ೇಳುತಾುರ್, ಏನರೇ ಮಹಾರಾಷರದ್ಲ್ಲಿ ರಸ್ುಗಳ ಹಾಳಾಗವ,್ ಏಕ ್ಮಹಾರಾಷರ ಸಕಾಾರ 
ಇದ್ರ ಬಗ್ೆ ಗಮನಹರಿಸದತಿುಲಿ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳುತಿುರದತಾುರ್.  ಇೆಂತ್ಹ ಸಾಕಷದಿ ವಿಚಾರಗಳನದು 
ಪರಯಾಣಿಕರದ ನಮಾ ಮದೆಂದ್ ್ ತ್ರದತಿುದ್ಾುರ.್ ಇೆಂತ್ಹ ಸಾಕಷದಿ ವಿಷಯಗಳನದು ರ್ಾವು 
ಹ್ೇಳಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ರ್ ಇನದು ಅಧ್ಾ ಗೆಂಟ್ ಸಮಯ ಕ್ೂಟಿರ್ ಮಾತ್ರ್ಾಡದವುದ್ಕ್ೆ ತ್ಯಾರಿದ್್ುೇವ್. 
ಇದ್್ೂೆಂದ್ದ ಮಹತ್ಿದ್ ವಿಷಯವಾಗದ್್. ದ್ೂದ್ಗೆಂಗಾ ನದ್ಧಯೆಂದ್ ಕರ್ಾಾಟಕದ್ ಮಹಾರಾಷರದ್ಧೆಂದ್ 
ಹಲವಾರದ ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ೪ ಟಿಎೆಂಸಿ ನೇರಿಗ ್ರ್ಾವು ಒಪಪೆಂದ್ ಮಾಡಿಕೂ್ೆಂಡಿದ್ು್ೇವ್. ಒಪಪೆಂದ್ದ್ ಪರಕಾರ 
ಮಹಾರಾಷರದ್ವರದ ಪರತಿ ವಷಾ ೪ ಟಿಎೆಂಸಿ ನೇರನದು ನಮಗ್ ಬಿಡದತಿುದ್ಾುರ.್  ಇವತ್ದು ಕೂ್ಯಾು 
ಡಾಾೆಂ ನಲ್ಲಿ ನೇರನುಟದಿಕೂ್ೆಂಡದ ಏನದ ಮಾಡದತಾುರ?್  ಅಲ್ಲಿ ೧೧೦ ಟಿಎೆಂಸಿ ನೇರನುಟದಿಕೂ್ೆಂಡದ 
ಮಳ್ಗಾಲದ್ಲ್ಲಿ ಡಾಾೆಂ ತ್ದೆಂಬಿದ್ ನೆಂತ್ರ ನೇರನುಟದಿಕ್ೂೆಂಡದ ಏನದ ಮಾಡದತಾುರ?್ ಏನದ ಭ್ೂಕೆಂಪ 
ಮಾಡದತಾುರಯ್ೇ? ಹ್ಚಿಚಗ್ ನೇರನುಟದಿಕೂ್ೆಂಡರ ್ ಅಲ್ಲಿ ಭ್ೂಕೆಂಪವಾಗದತ್ುದ್್. ಈಗಾಗಲೇ್ 
ಇೆಂಜಿನಯರ್ರವರದ ವರದ್ಧಯನದು ಕ್ೂಟಿಿದ್ಾುರ.್  ಅವರದ ನೇರನದು ಬಿಡಲ್ೇಬ್ೇಕದ, ಕರ್ಾಾಟಕಕ್ೆ 
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ನೇರದ ಬೆಂದ್್ೇ ಬರದತ್ುದ್್.  ಅದ್ನದು ತ್ಡಯ್ಲ್ಲಕ್ೆ ಯಾರ ಕ್ೈಯಲೂಿ ಸಾಧ್ಾವಿಲಿವ್ೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿ ತ್ಮಗ ್
ವೆಂದ್ಧಸಿ, ನನು ಮಾತ್ದಗಳನದು ಮದಗಸದತಿುದ್ು್ೇರ್್.  

 ಶ್ರೇ ಯದ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್  (ರ್ಾಮನದ್್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದ್ಧದ್ವರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,್ 
ಸಕಾಾರ ತ್ೆಂದ್ಧರದವೆಂಥ ಈ ಅಧಿಕೃತ್ ನಣ್ಾಯವನದು ಸೆಂಪೂಣ್ಾವಾಗ ಬ್ೆಂಬಲ್ಲಸದತಾು ಗಡಿ 
ವಿಚಾರವಾಗ ಹ್ೇಳುವುದ್ಾದ್ರ್, ನೆಂಬಿ ಕ್ಟಿವರಿಲಿ ಎನದುವ ಒೆಂದ್ದ ಮಾತಿದ್.್  ರ್ಾವು 
ಕರ್ಾಾಟಕದ್ವರದ ನೆಂಬಿ ಕಟ್ಿವರಾಗದ್್ುೇವ್. ಒೆಂದ್ದ ಕಡ ್ತ್ಮಳುರ್ಾಡಿನವರದ ಕಾವೇ್ರಿ ವಿಚಾರವಾಗ, 
ಗ್ೂೇವಾ ರಾಜಾದ್ವರದ ಮಹದ್ಾಯ ನದ್ಧ ವಿಚಾರವಾಗ, ಮಹಾರಾಷರ ರಾಜಾದ್ವರದ ಬ್ಳಗಾವಿ 
ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ ಕ್ೇವಲ ಗಲಾಟ್ಯನದು ಮಾಡದತಿುದ್ಾುರ.್ ರ್ಾವು ಸಕಾಾರಕ್ೆ ಇಷಿನದು ಮಾತ್ರ ಹ್ೇಳುತ್ುೇವ್. 
ಈ ಗಡಿ ಭಾಗದ್ ಹಳಿುಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾಾರದ್ಧೆಂದ್ ಏರ್್ೇನದ ಸೌಲಭ್ಾ ಹ್ಚಿಚಗ ್ ಕೂ್ಡದವುದ್ಕ್ೆ 
ಸಾಧ್ಾವಾಗದತ್ುದ್್ಯೇ, ಏರ್್ೇನದ ಮೂಲಭ್ೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳನದು ಕಲ್ಲಪಸದವುದ್ಕಾೆಗದತ್ುದ್್ಯೇ 
ಅದ್ನದು ಹ್ಚದಚ ಮಾಡಿದ್ರ ್ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗ್ ಶಕಿು ಬರದತ್ುದ್್. ಅದ್ರ ಜ್ೂತ್ಗ್ ನೇವು 
ಕ್ೈಗಾರಿಕ್ಗಳಿರಬಹದದ್ದ ಇತಾಾದ್ಧ ಬ್ೇರ ್ ಬ್ೇರ ್ ಕಡ ್ incentives ಕ್ೂಡದತಿುೇರಿ, ದ್ಯವಿಟದಿ ಈ 
ಭಾಗದ್ಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರ್ ಸಿಲಪ ಹ್ಚಿಚಗ ್ಕೂ್ಡದತ್ುೇವ್ೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿ.  ಜನರಿಗ ್ಶಕಿು ತ್ದೆಂಬಿದ್ರ ್ಅಲ್ಲಿನ ಜನ 
ಇನದು ಸಶಕುರಾಗದತಾುರ ್ ಎನದುವುದ್ದ ನನು ಒೆಂದ್ದ ನೆಂಬಿಕ್ಯಾಗದ್್. ಏಕ್ೆಂದ್ರ ್ ರ್ಾವಲ್ಿರೂ 
ಭಾರತಿೇಯರದ, ನೆಂತ್ರ ಬ್ೇರ ್ಬ್ೇರ ್ರಾಜಾದ್ವರದ.  ನಮಾ ರ್ಾಯಕರದ ಹ್ೇಳಿದ್ ಹಾಗ್ ಮದ್ಲದ 
ಭಾರತ್ ಜನನಯ ತ್ನದಜಾತ್, ನೆಂತ್ರ ಜ್ೈ ಕರ್ಾಾಟಕ ಮಾತ.್ ಈ ರಿೇತಿ ಇರದವಾಗ ರ್ಾವು 
ಹ್ೂರರ್ಾಡ ಕನುಡಿಗರಿಗೂ ಸಿಲಪ ಅಭ್ಯಹಸು ಕ್ೂಡಬೇ್ಕಾಗದತ್ುದ್್. ಅದ್ರಲೂಿ ವಿಶ್ೇಷವಾಗ ಬ್ಳಗಾವಿ 
ಗಡಿ ಭಾಗವನದು ರ್್ೂೇಡಬ್ೇಕದ.  ರ್ಾವು ಉಡದಪಿಯವರದ ಒೆಂದ್ದ ರಿೇತಿ ಜಿಪಿಿ ಇದ್ು ಹಾಗ್.  
ಜಿೇವನಕ್ೂೆೇಸೆರ ಊರಿೆಂದ್ೂರಿಗ್ ಹೂ್ೇಗ ಕಾಲ ಕಳ್ಯದತ್ುೇವ್.  ಇವತ್ದು ಯಾವ 
ಊರಿನಲ್ಲಿರದತು್ೇವೇ ಅಥವಾ ರ್ಾಳ ್ಯಾವ ಊರಿನಲ್ಲಿರದತ್ುೇವಯ್ೇ ಗ್ೂತಾುಗದವುದ್ಧಲಿ. ಈ ರಿೇತಿ 
ಅಲ್ಲಿ ಅವರದ ಶಕುರಾಗದ್ಾುರ.್ ಏಕ್ೆಂದ್ರ ್ Miss World ಅವರೇ್ underworld ಅವರೇ್.  
ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಉಳಿದ್ವರಿಗ ್ಕಷಿವಾಗದತಿುದ್್. ಸಕಾಾರ ಅವರ ರ್್ರವಿಗ್ ಬರಬ್ೇಕದ. ಸಕಾಾರ ಆದ್ಷದಿ ಗಡಿ 
ಭಾಗದ್ಲ್ಲಿರದವ ಹಳಿುಗಳಿಗ ್ ಏರ್್ೇನದ ಮೂಲಭ್ೂತ್ ಸೌಕಯಾ ಬ್ೇಕೂ್ೇ ಅದ್ರ್್ುಲಾಿ ಹ್ಚಿಚಗ ್
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ಕ್ೂಡಬೇ್ಕದ. ಬಾಕಿ ಕಡ್ ಸಿಲಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಕ್ೈಗಾರಿಕ ್ ಮದೆಂತಾದ್ವುಗಳಿಗ್ ಹ್ಚಿಚನ ಸಬಿಿಡಿ 
ಕ್ೂಡದತಿುೇದ್ಧುೇರಿ. ಸಕಾಾರ ಒಳ್ೂುಳ್ು ಕಾಯಾಕರಮಗಳನದು ಹಾಕಿಕ್ೂೆಂಡಿದ್.್  ಆದ್ರ್ ಈ ಭಾಗದ್ಲ್ಲಿ 
ಮಾಡಿದ್ರ ್ ಇನದು ಹಚ್ಿಚಗ ್ ಕ್ೂಡದತ್ುೇವ್, ಕನುಡದ್ವರಿಗ ್ ಕ್ಲಸ ಕೂ್ಡಬೇ್ಕದ. ಕನುಡಿಗರಿಗ ್ ನೇವು 
ಶಕಿುಯನದು ತ್ದೆಂಬಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ ಕ್ೇಳಿಕೂ್ಳುುತಾು ನೇವು ತ್ೆಂದ್ಧರತ್ಕೆೆಂಥ ಈ ನಣ್ಾಯಕ್ೆ ರ್ಾವು 
ಸೆಂಪೂಣ್ಾವಾದ್ ಬ್ೆಂಬಲವನದು ಕ್ೂಡದತ್ುೇವ್ೆಂದ್ದ ಹೇ್ಳಿ ನನು ಮಾತ್ದಗಳನದು ಮದಗಸದತು್ೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕದಮಾರ್ (ವಿಧಾನಸಭ್ಯೆಂದ್ ಚದರ್ಾಯತ್ರಾದ್ವರದ):- ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರ,್ ಅವಕಾಶಕಾೆಗ ಧ್ನಾವಾದ್ಗಳು. ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ಾಯಕರದ ಸೇ್ರಿದ್ೆಂತ ್ಸಾಕಷದಿ 
ಜನ ಮತ್ರರದ ಮಾತ್ರ್ಾಡಿದ್ಾುರ್.  ಇದ್ರ ಬಗ್ೆ ಒೆಂದ್ದ ಮಾತ್ದ ಹ್ೇಳಲದ ಬಯಸದವುದ್್ೇರ್ೆ್ಂದ್ರ್, 
ಮಹಾರಾಷರ ಒೆಂದ್ದ ರಿೇತಿ ಮೆಂಡದತ್ನವನದು ಮತ್ದು ಭ್ೆಂಡತ್ನವನದು ಮಾಡದತಿುದ್್.  ಮಹಾಜನ್ 
ಆಯೇಗ ೧೯೬೬ರ್ೇ್ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ರಚರ್್ಯಾಗದ್್.  ಇಷದಿ ವಷಾಗಳಾದ್ರೂ ಸಹ ತ್ನು ವಾದ್ವನದು, 
ಮೆಂಡದತ್ನವನದು ಬಿಡದತಿುಲಿ ಎೆಂದ್ರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ದ ರಿೇತಿ ಗಡಿ ಸಮಸಾ್ಯನದು ಹಾಗ್ಯೇ 
ಜಿೇವೆಂತ್ವಾಗಡಬೇ್ಕದ ಎನದುವ ಉದ್್ುೇಶ ಮದ್ಲ್ಲನೆಂದ್ಲೂ ಇರತ್ಕೆೆಂಥಾದ್ದು. ಇದ್ದ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ 
ಗ್ೂತಾುಗದತಿುದ್್.  

          (ಮದೆಂದ್ದ) 

(1219) 27/12/2022/5:10/ಎಸ್ಪಿಆರ್-ಎಕ್             (ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ)  
ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕದಮಾರ್ (ಮದೆಂದ್ದ): 
ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉದ್್ುೇಶವಿದ್್.  ತ್ನು ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಏರ್್ೂೇ ಸಮಸ್ಾಯಾದ್ಾಗ, ಕರ್ಾಾಟಕಕ್ೆ ಬೆಂದ್ದ 
ಬ್ಳಗಾವಿ ನಮಗ್ ಸೇ್ರಿದ್ ್ ಎೆಂಬದದ್ಾಗ ರ್್ರ್ಯ ಮಹಾರಾಷರ ರಾಜಾದ್ವರದ ಹ್ೇಳುತಾುರ್.  ಇದ್ಕ್ೆ 
ಬ್ಳಗಾವಿ ಅಥವಾ ಬಳ್ಗಾವಿ ಜಿಲ್ಿಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರದವ ಒೆಂದ್ದ ಇೆಂಚದ ಭ್ೂಮಯೂ ಸಹ 
ಮಹಾರಾಷರಕ್ೆ ಹೂ್ೇಗದವ ಪರಶ್ುಯೇ ಇಲಿ; ಇದ್ನದು ಕ್ೇಳುವ ಪರಶ್ುಯೇ ಇಲಿ; ಮದೆಂದ್ದವರ್ದ್ದ 
ಇದ್ನದು ಬಿಟದಿಕೂ್ಡದವವರದ ಯಾರೂ ಸಹ ಇಲಿ.  ಈ ವಿಷಯವು ನಮೆಾಲಿರಿಗೂ ಸಹ ತಿಳಿದ್ಧದ್.್  
ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಹಿೆಂದ್್ೆಂದ್ಧಗೆಂತ್ಲೂ ಬಹಳ ದ್ೂ್ಡಿ ಪರಮಾಣ್ದ್ ಜಾಗೃತಿ ನಮಾ ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿದ್.್  ಇದ್್ೇ 
ವಿಚಾರವಾಗ ಈಗಾಗಲ್ೇ ಕ್ಳಮರ್್ಯಲ್ಲಿ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳು, ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ಾಯಕರಾದ್ ಶ್ರೇ 
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ಸಿದ್ುರಾಮಯಾನವರಾದ್ಧಯಾಗ ಬಹಳಷದಿ ಸದ್ಸಾರದ ಮಾತ್ರ್ಾಡಿದ್ಾುರ.್ ಉದ್ಾಹರಣ್ಗ ್
ಹ್ೇಳುವುದ್ಾದ್ರ್, ಇಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತ್, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವಿಷಯಗಳಿಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಿೆಂತ್, ಗದದ್ಾುಟಗಳು 
ಬ್ೇಕಾದ್ಷದಿ ಇರಬಹದದ್ದ.  ಆದ್ರ್, ಗಡಿ, ರ್್ಲ, ಜಲ ಮತ್ದು ಭಾಷ್್ಯ ವಿಷಯಗಳು ಬೆಂದ್ಾಗ 
ಇದ್್ಲಿವನೂು ಮರ್ತ್ದ ಒೆಂದ್ಾಗದತಿುರದವುದ್ದ ನಮೆಾಲಿರಿಗೂ ತಿಳಿದ್ಧದ್.್  ಮಹಾರಾಷರ ರಾಜಾದ್ ವಾದ್ಕ್ೆ 
ಯಾವತಿುಗೂ ಸೂ್ೇಲಾಗದತಿುದ್್ ಎನದುವುದ್ಕ್ೆ ಮಹಾರಾಷರ ಏಕಿೇಕರಣ್ ಸಮತಿ (ಎೆಂ.ಇ.ಎಸ್.)ಯದ ಈ  
ಮದೆಂಚ್ 2 ರಿೆಂದ್ 5 ಕ್ಷೇ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಲದವು ಸಾಧಿಸದತಿುತ್ದು.  ಆದ್ರ್, ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಆ ಪಕ್ಷವು 
ಸಿೇಟದಗಳನದು ಗ್ಲದಿತಿುಲಿ; ಹಾಗಾಗ, ಅವರ ವಾದ್ಕ್ೆ ಯಾವುದ್್ೇ ಬ್ಲ ್ಇಲಿ ಎನದುವುದ್ದ ಗೂ್ತಾುಗದ್.್  
ಈ ಎಲಾಿ ಹಿರ್್ುಲ್ಯಲ್ಲಿ ನಮಾ ಸದ್ಸಾರದಗಳ್ಲಿರೂ ಏನದ ಮಾತ್ರ್ಾಡಿದ್ಾುರ್, ಅದ್ಕ್ೆ ಶಕಿು ಇದ್್.  
ಮಹಾಜನ್ ವರದ್ಧಯನದು ಜಾರಿಗ ್ತ್ೆಂದ್ಧರದವ ಸೆಂಕ್ೇತ್ವಾಗ ಬ್ಳಗಾವಿಯ ಸದವಣ್ಾ ವಿಧಾನಸೌಧ್ವು 
ಇದ್್.  ಇದ್ದ ಕ್ೇವಲ ಬ್ಳಗಾವಿ ನಮಾದ್ದ ಎನದುವುದ್ರ ಸೆಂಕ್ೇತ್ವಲಿ; ಇದ್ದ ಮಹಾಜನ್ ವರದ್ಧಯದ 
ಜಾರಿಯಾಗರದವುದ್ರ ಸೆಂಕ್ೇತ್ವಾಗದ್್.  ನಮಾ ಒೆಂದ್ಧೆಂಚದ ಭ್ೂಮಯನದು, ರ್್ಲ, ಜಲವನದು 
ಬಿಟದಿಕೂ್ಡದವುದ್ಧಲಿ ಎನದುವುದ್ರ ಸೆಂಕ್ೇತ್ವೂ ಸಹ ಸದವಣ್ಾ ವಿಧಾನಸೌಧ್ವಾಗದ್್.   
 

ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಈ ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ ಸಾಕಷದಿ ವಿಷಯಗಳಿವ್.  ಕ್ಲವರದ ಪತಿರಕ,್ 
ಟಿ.ವಿ. ಮಾಧ್ಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬರದವುದ್ಕೂ್ೆೇಸೆರವಾಗ ಕಾಲದ ಕ್ರ್ದ್ದಕೂ್ೆಂಡದ ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಾುರ್.  
ಉದ್ಾಹರಣ್ಗ ್ ಹ್ೇಳುವುದ್ಾದ್ರ್, ಅಲ್ಲಿನ N.C.P. (Nationalist Congress Party) ಅಥವಾ 
ಶ್ವಸೇ್ರ್ ್ಪಕ್ಷಗಳ ರ್ಾಯಕರದಗಳಿರಬಹದದ್ದ; ಅವರದಗಳು ತಾವು ಬ್ಳಗಾವಿಗ್ೂೇಸೆರ ಚ್ೈರ್ಾ ದ್್ೇಶದ್ 
ಸೈ್ನಕರೆಂತ ್ ಬ್ಳಗಾವಿಗ್ ನದಗದೆತ್ುೇವ್ ಎೆಂಬದದ್ಾಗ ಹ್ೇಳುತಾುರ್.  ಇದ್ಕ್ೆ ಪರತಿಕಿರಯಸಿದ್ ನಮಾ 
ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳು ಸಹ ಬಹಳ ಚ್ರ್ಾುಗ ಉತ್ುರಿಸಿದ್ಾುರ;್ ಹಿೇಗಾಗ ರ್ಾನದ ಅವರಿಗ್ 
ಅಭಿನೆಂದ್ರ್್ಗಳನದು ಸಲ್ಲಿಸದತ್ುೇರ್್.್ “ಮಹಾರಾಷರ ರಾಜಾದ್ವರದ ಚ್ೈರ್ಾ ದ್್ೇಶದ್ ಸೈ್ನಕರೆಂತ್ ನಮಾ 
ಬ್ಳಗಾವಿಗ್ ಬೆಂದ್ರ,್ ರ್ಾವು ಭಾರತ್ದ್ ಸೈ್ನಕರೆಂತ ್ಅವರನದು ಹ್ೂಡ್ದ್ದಹಾಕದತ್ುೇವ್”್ ಎೆಂಬದದ್ಾಗ 
ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ್. ನಮಾ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳು ಬಹಳ ಒಳು್ಯ ಉತ್ುರವನದು ನೇಡಿದ್ಾುರ.್ ಈ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ 
ರ್ಾರ್್ೂೆಂದ್ದ ಮಾತ್ನದು ಹೇ್ಳಲ್ಲಚಿಛಸದತ್ುೇರ್್.  ಇದ್ದ ರ್್ಲ-ಜಲದ್ ವಿಷಯವಾಗದ್ದು, ಇವ್ಲಿವೂ ಸಹ 
ಆಟಿಾಕಲ್ 3 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಸತಿುಗ ್ಸೇ್ರಿದ್ಾುಗವ.್  ಹಿೇಗಾಗ ಇದ್ದ ಸೆಂಸತಿುನಲ್ಲಿ ಬಗಹ್ರಿಸದವ 
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ವಿಷಯವಾಗದ್.್  ಕರ್ಾಾಟಕ ಮತ್ದು ಮಹಾರಾಷರ ರಾಜಾಗಳು ರಣ್ರೆಂಗದ್ಲ್ಲಿ ಬರದವ ವಿಷಯವು 
ಅಲಿವ್ೇ ಅಲಿ.  ಈ ಬಗ್ೆ ಜಾಗೃತಿ, ಅರಿವುಗಳು ಕೇ್ೆಂದ್ರ ಸಕಾಾರಕ್ೆ ಇದ್್ುೇ ಇದ್್. ಈ ಹಿರ್್ುಲ್ಯಲ್ಲಿ 
ರ್ಾವು ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ನಣ್ಾಯವೆಂದ್ನದು ಸಿಿೇಕರಿಸಿದ್್ುೇವ್; ಇದ್ಕ್ೆ ನಮಾ ಬಲ, ಶಕಿುಗಳಿವ್; 
ಒಕ್ೂೆರಲ್ಲನ ಒಗೆಟದಿ ಇದ್ ್ ಎೆಂದ್ದ ರ್ಾನದ ಈ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಹ್ೇಳುತ್ುೇರ್್.  ಎಲಿರಿಗೂ 
ಅಭಿನೆಂದ್ರ್್ಗಳನದು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ನನಗ ್ ಮಾತ್ರ್ಾಡಲದ ಅವಕಾಶ ನೇಡಿದ್ುಕಾೆಗ ವೆಂದ್ರ್್ಗಳು.  
ವಿಶ್ೇಷವಾಗ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ಾಯಕರೂ ಸಹ ಬಹಳ ಒಳ್ುಯ ಮಾತ್ನದು ಹೇ್ಳಿದ್ಾುರ್.  ಅವರಿಗೂ 
ಸಹ ನನು ಅಭಿನೆಂದ್ರ್್ಗಳನದು ಸಲ್ಲಿಸದತಾು, ನನು ಎರಡದ ಮಾತ್ದಗಳನದು ಮದಗಸದತ್ುೇರ್್. 
 
 ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೆೇಶ್ ರವರ್ೇ, ನೇವ್ೇ ಹ್ೇಳಿದ್ೆಂತ್ ಕ್ೇವಲ ಎರಡದ 
ನಮಷಗಳನದು ಮಾತ್ರವ್ೇ ದ್ಯಮಾಡಿ ಬಳಸಿಕೂ್ಳಿು.  ಈ ವಿಚಾರದ್ ಚಚ್ಾ ಪಾರರೆಂಭ್ವಾಗ 
ಈಗಾಗಲ್ೇ ಎರಡದ ಗೆಂಟ್ಗಳು ದ್ಾಟಿ ಹೂ್ೇಗವ.್  ಸಮಯವನದು ರ್್ೂೇಡಿ, ಎರಡದ ನಮಷದ್ಲ್ಲಿ 
ನಮಾ ಮಾತ್ದಗಳನದು ಮದಗಸಿ.  ಬ್ಲ್ನದು ಹ್ೂಡ್ಯದವುದ್ಕ್ೆ ನನಗ ್ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕ್ೂಡಬ್ೇಡಿ.   
 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೆೇಶ್(ರ್ಾಮನದ್್ೇಾಶ್ತ್ರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ನಮಾ ಬಗ್ೆ 
ಕರದಣ್ ಇರಲ್ಲ. 

 
ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಕರದಣ್ ಇರದವುದ್ಕಾೆಗಯೇ ನಮಗ್ ಅವಕಾಶವನದು ನೇಡಿದ್್ುೇರ್.್ 

 
ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೆೇಶ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಕರ್ಾಾಟಕದ್ ವಿಷಯದ್ ಬಗ್ೆ 

ಮಾತ್ರ್ಾಡದವುದ್ಾದ್ರ್, 1923 ರ್್ೇ ಇಸಿಿಯಲ್ಲಿ ದ್್ಹಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ಕಾೆಂಗ್ರಸಿಿನ ಅಧಿವ್ೇಶನವು ನಡಯ್ದತ್ುದ್್.  
ಅೆಂದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಮದೆಂದ್ಧನ ಅಧಿವ್ೇಶನವು ಕರ್ಾಾಟಕದ್ಲ್ಲಿಯೇ ನಡಯ್ಬ್ೇಕದ ಎನದುವ 
ನಣ್ಾಯವೆಂದ್ನದು ತಗ್್ದ್ದಕೂ್ಳುುತಾುರ.್  1924 ರ್್ೇ ಇಸಿಿಯಲ್ಲಿನ ಅಧಿವ್ೇಶನವು 
ಕರ್ಾಾಟಕದ್ಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳುವಾಗ, ಅೆಂದ್ದ ಕಾರ್ಾಾರ್್ ಸದ್ಾಶ್ವರವರದ 
ಮೆಂಗಳೂರಿನಲಾಿಗಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳುತಾುರ್.  ಆದ್ರ,್ ಕಾೆಂಗ್ರಸ್ ಪಕ್ಷದ್ ಕಾಯಾಕತ್ಾರದ ಧಾರವಾಡ, 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                         27-12-2022                                                       180                               

ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ನ್ಯಾಯಯಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಯ ಪತ್ರಿಕಯ ಪಿಕಟಣೆಗಯಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದು 

   

ಬ್ಳಗಾವಿ, ಹಾಗೂ ರಾಜಾದ್ ಇನುತ್ರ ್ ಪರದ್ೇ್ಶಗಳಲಾಿಗಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳುತಾುರ.್ ಆದ್ರ್, 
ದ್್ೇಶಪಾೆಂಡ್ಯವರದ ಬಳ್ಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿವ್ೇಶನ ಆಗಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ ಹೇ್ಳುತಾುರ್.  ರ್ಾನದ ಯಾತ್ಕಾೆಗ 
ಈ ಮಾತ್ನದು ಹ್ೇಳಿದ್ ್ ಎೆಂದ್ರ್, ಬ್ಳಗಾವಿಯದ ಅವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಕರ್ಾಾಟಕ ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿತ್ದು.  
ಕರ್ಾಾಟಕದ್ಲ್ಲಿ 29ರ್್ೇ ಅಧಿವ್ೇಶನವು ನಡಯ್ತ್ದ.  ಅವತಿುನ ದ್ಧವಸ 1924 ರ್್ೇ ಇಸಿಿಯಲ್ಲಿ 
ಬ್ಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್್ೇ ದ್ಧನ ಅಧಿವ್ೇಶನವಾಗತ್ದು.  ಅೆಂದ್ರ್, 27 ರ್್ೇ ಡಿಸೆ್ಂಬರ್, 1924 ರೆಂದ್ದ 
ಅಧಿವ್ೇಶನವಾಗತ್ದು.  ಸದ್ರಿ ಅಧಿವ್ೇಶನವಾಗ ಇವತಿುಗ ್ 98 ವಷಾಗಳಾಗ, ರ್ಾಳ್ಗ್ 99 
ವಷಾಗಳಾಗದತ್ುವ್.  ಇದ್ದ ಕರ್ಾಾಟಕ ಎೆಂಬದದ್ಾಗ ಅವತಿುನ ದ್ಧನವ್ೇ ನಣ್ಾಯಸಲಾಗತ್ದು.  ಇೆಂತ್ಹ 
ಸೆಂದ್ಭ್ಾ ಇರದವಾಗ, ರ್ಾವು ಕರ್ಾಾಟಕ ರಾಜಾದ್ ಈ ಜಾಗಕ್ೆ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಹ್ೂೇರಾಟ 
ಮಾಡದತಿುದ್್ುೇವ್ ಎೆಂದ್ರ್, ಇದ್ದ ಬಹಳ ದ್ದಃಖದ್ ಪರಿಸಿೆತಿ ಎೆಂದ್ದ ನನಗನುಸದತ್ುದ್್.  ರ್ಾಾಯಮೂತಿಾ 
ಫಸಲ್ ಆಲ್ಲ ರ್್ೇತ್ೃತ್ಿದ್ ಆಯೇಗವನದು ರಚಿಸಿ 1956 ರಲ್ಲಿ ರಾಜಾಗಳನದು reorganize 
ಮಾಡದವುದ್ಕ್ೆ States Reorganization Act ಎೆಂದ್ದ ಕಾಯುಯನದು ಜಾರಿಗ್ೂಳಿಸದತಾುರ್.  ತ್ದ್ 
ನೆಂತ್ರ ಅದ್ರ ಬಗ್ೆ ಸಾಕಷದಿ ವಿದ್ಾಮಾನಗಳು ನಡಯ್ದತ್ುವ್.  1966 ರ್್ೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಮಹಾಜನ್ 
ಆಯೇಗದ್ ವರದ್ಧ ಸಿದ್ಿವಾಗದತ್ುದ್;್ ಇದ್ನದು 1970ರ್್ೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಿಸದತಾುರ.್  ಆದ್ರ್, ಇದ್ರ 
ಬಗ್ೆ ಚಚ್ಾಗಳಾಗಲ್ಲಲಿ.  1999ರ್್ೇ ಇಸಿಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷರ ರಾಜಾದ್ವರದ ಬ್ಳಗಾವಿ ಅಥವಾ ಮರಾಠಿ 
ಭಾಷ್ಯ್ನದು ಮಾತ್ರ್ಾಡತ್ಕೆ ಕ್ಲವು ಪರದ್ೇ್ಶಗಳ ಮೆೇಲ್, ಅವರ ದ್ಬಾುಳಿಕಯ್ನದು ನಡಸ್ದತಾುರ.್  
ಇದ್ದ ಕೇ್ವಲ ಎೆಂ.ಇ.ಎಸ್.ನದು ಬ್ಳ್ಯದವುದ್ಕ್ೆ ಅನದವು ಮಾಡಿಕೂ್ಟಿ ವಿಷಯವಾಗದ್್.  ಇದ್ರಲ್ಲಿ 
ಬ್ೇರ ್ ಇರ್ು್ೇನದ ಇಲಿ.  ರಾಜಕಿೇಯವಾಗ ಇದ್ನದು ಬಳಸಿಕ್ೂಳುುತಿುದ್ಾುರ ್ ವಿನಃ ಇದ್ರ ಹಿರ್್ುಲ್ 
ಯಾವುದ್ೂ ಸಹ ಇಲಿ.  ಸಕಾಾರವು ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ೆಂಡ ಈ ನಣ್ಾಯವನದು ರ್ಾನದ ಬ್ೆಂಬಲ್ಲಸದತ್ುೇರ್್.  
ಆದ್ರ್, ಈ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ರ್ಾರ್್ೂೆಂದ್ದ ಮಾತ್ನದು ಹ್ೇಳಬಯಸದತ್ುೇರ್.್  ಶ್ರೇಮಾನ್ ದ್ಧವೆಂಗತ್ 
ಕಟಿಿರವರದ ಅೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನ ಒೆಂದ್ದ ಮಾತ್ನದು ಹೇ್ಳಿದ್ುರದ.  2024ರ್್ೇ ಸಾಲ್ಲನ ಸಾವಾತಿರಕ ಸೆಂಸತ್ದು 
ಚದರ್ಾವಣ್ಯಾದ್ ಮೆೇಲ ್ ನಮಾ ದ್ೇ್ಶದ್ಲ್ಲಿ 50 ರಾಜಾಗಳಾಗದತ್ುವ ್ ಎೆಂಬದದ್ಾಗ ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ.್  
ಹಿೇಗಾಗ ನಮಾ ಕರ್ಾಾಟಕ ರಾಜಾವನದು ಎಲ್ಲಿ ಎರಡದ ಭಾಗಗಳಾಗ ಮಾಡದತಿುೇರೂ್ೇ ಎನದುವ ಭ್ಯ 
ನಮಗ್ ಉೆಂಟಾಗದ್.್  ದ್ಯಮಾಡಿ ಈ ರಿೇತಿಯಾಗ ಮಾಡದವುದ್ಕ್ೆ ಹೂ್ೇಗಬ್ೇಡಿ.  ನಮಾ ರಾಜಾದ್ 
ಏಕಿೇಕರಣ್ಕಾೆಗ ಎಷದಿ ಜನರದ ದ್ದಡಿದ್ಧದ್ಾುರ;್ ಮತ್ುಷ್್ೂಿೇ ಜನರದ ತ್ಮಾ ಪಾರಣ್ಗಳನದು ಅಪಿಾಸಿದ್ಾುರ,್ 
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ಅವರ ಆತ್ಾಕ್ೆ ಗೌರವ ನೇಡದವುದ್ಾದ್ರ್, ರ್ಾವು ಕರ್ಾಾಟಕವನದು ಒೆಂದ್ಾಗ ಇಟದಿಕ್ೂಳುುವ ಕ್ಲಸವನದು 
ಮಾಡಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ ರ್ಾನದ ವಿನೆಂತಿ ಮಾಡಿಕೂ್ಳುುತ್ುೇರ್್.  ದ್ಯಮಾಡಿ ನಮಾ ರಾಜಾವನದು ಎರಡದ 
ಭಾಗಗಳರ್ಾುಗ ಮಾಡದವ ಕ್ಲಸಕ್ೆ ಕ್ೈ ಹಾಕಬ್ೇಡಿ.  ಈಗಾಗಲ್ೇ ಆೆಂಧ್ರಪರದ್್ೇಶ ರಾಜಾವನದು 
ವಿೆಂಗಡಿಸಿ, ಕಾೆಂಗ್ರಸ್ನವರದ ತ್ಮಾ ಕೈ್ಯನದು ಸದಟದಿಕ್ೂೆಂಡಿದ್ಾುರ್.  ಹಿೇಗಾಗ ನೇವು ಈ ರಿೇತಿಯ 
ಕ್ಲಸಗಳನದು ಮಾಡಿ, ನಮಾ ಕೈ್ಗಳನದು ಕಡ್ಿಸಿಕೂ್ಳುುವುದ್ದ ಬೇ್ಡ.  ದ್ಯಮಾಡಿ ನಮಾ ರಾಜಾವನದು 
ಉಳಿಸದವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಸಗಳನದು ಮಾಡಿ.  ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಮಹಾಜನ್ ವರದ್ಧಯನಿಯ, 
ಸೆಂವಿಧಾನದ್ ಅನದಚ್ಛೇದ್ 131 ರಡಿ ಸವೇಾಚಛ ರ್ಾಾಯಾಲಯದ್ಲ್ಲಿ ಹ್ೂೇರಾಟ ಮಾಡದತಿುದ್ಾುರ.್  
ಸೆಂವಿಧಾನದ್ ಅನದಚ್ಛೇದ್ 131 ರನಿಯ, ಕ್ೇೆಂದ್ರ ಸಕಾಾರ ಮತ್ದು ರಾಜಾ ಸಕಾಾರಗಳಿಗ ್ ಇರದವ 
ಕ್ಲಸಗಳ ಅಥವಾ ಪರಕರಣ್ಗಳ ಬಗ್ೆ ಸವೇಾಚಛ ರ್ಾಾಯಾಲಯದ್ಲ್ಲಿ ಪರಸಾುಪ ಮಾಡಬೇ್ಕಾಗದ್್.  
ಆದ್ರ್, ಸೆಂಸತಿುಗ ್ಸೆಂವಿಧಾನದ್ ಅನದಚ್ಛೇದ್ 3 ರ ಪರಕಾರ ಅಧಿಕಾರವಿದ್.್  ಅದ್ದ ಮದಗದ್ದಹೂ್ೇಗದ್್.  
ವರದ್ಧಯದ ಜಾರಿಗ್ೂೆಂಡದ, ಅಗತ್ಾವಾದ್ ಪರಕಿರಯಗಳ್ಲಿವೂ ಮದಗದ್ದಹೂ್ೇಗವ್.  ಸೆಂವಿಧಾನದ್ 
ಅನದಚ್ಛೇದ್ 131 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸವೇಾಚಛ ರ್ಾಾಯಾಲಯದ್ಲ್ಲಿ ಅವರದ ಸಲ್ಲಿಸಿರದವ ಮೆೇಲಾನವಿಯದ, 
ನಮಾ ರಾಜಾ ಯಾವ ಆಧಾರದ್ ಮೆೇಲ್, ಯಾವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷ್ೇಪಣ್ಗಳನದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ ್ಎನದುವ ಬಗ್ೆ 
ಸಕಾಾರವು ಉತ್ುರಿಸದವ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ದ್ಯಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ ರ್ಾನದ ವಿನೆಂತಿಸದತ್ುೇರ್್.   

 
ಡಾ|| ತ್ೇಜಸಿಿನ ಗೌಡ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಸದ್ಸಾರದ ಉಲ್ಿೇಖಿಸಿರದವುದ್ದ, 1924 

ರ್್ೇ ಇಸಿಿಯಲ್ಲಿ ಮೆೈಸೂರದ ರಾಜಾವು ಇತ್ದು.   
 
ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಆಗ ಕರ್ಾಾಟಕ ಎೆಂದ್ದ ರ್ಾಮಕರಣ್ವಾಗರಲ್ಲಲಿ.  ನಮಾ ರಾಜಾಕ್ೆ 

ಕರ್ಾಾಟಕ ಎೆಂದ್ದ ಇತಿುೇಚಗ್ಷ್್ಿೇ ರ್ಾಮಕರಣ್ವಾಗದ್್.  ಅೆಂದ್ದ ಮೆೈಸೂರದ ರಾಜಾವು ಅಸಿುತ್ಿದ್ಲ್ಲಿತ್ದು.  
ಇರಲ್ಲ; ಇದ್ದ ಸಣ್ಣ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಷ್್ಿೇ. 

 
ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೆೇಶ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಕರ್ಾಾಟಕ ಎೆಂದ್ರ ್ ಕನುಡ 

ಭಾಷ್ಯ್ನದು ಮಾತ್ರ್ಾಡತ್ಕೆ ಪರದ್್ೇಶ ಎೆಂದ್ಥಾ ಅಷ್್ಿೇ. 
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ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ಾಗರಾಜದ(ವಿಧಾನ ಸಭ್ಯೆಂದ್ ಚದರ್ಾಯತ್ರಾದ್ವರದ):- ಮಾನಾ 

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ನನಗ್ ಮಾತ್ರ್ಾಡಲದ ಅವಕಾಶ ನೇಡಿದ್ುಕಾೆಗ ಧ್ನಾವಾದ್ಗಳು.  ಬ್ಳಗಾವಿ 
ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ ನಮಾ ರಾಜಾ ಸಕಾಾರವು ಮೆಂಡಿಸಿರದವ ಅಧಿಕೃತ್ ನಣ್ಾಯಕ್ೆ ನನು ಸೆಂಪೂಣ್ಾ 
ಬ್ೆಂಬಲವನದು ವಾಕುಪಡಿಸದತಾು, ಎರಡದ ಮಾತ್ಗಳರ್ಾುಡಲದ ಇಚಿಛಸದತು್ೇರ್್.  

 
1956 ರ್್ೇ ಇಸಿಿಯಲ್ಲಿ ಫಸಲ್ ಅಲ್ಲ ರ್್ೇತ್ೃತ್ಿದ್ ಆಯೇಗವು ನೇಡಿದ್ ವರದ್ಧಯ 

ಆಧಾರದ್ನಿಯ ರಾಜಾಗಳ ರಚರ್್ಯಾದ್ ನೆಂತ್ರ, ಮಹಾರಾಷರ ರಾಜಾದ್ವರಿಗ್ ಅದ್ದ ಒಪಿಪಗ್ಯಾಗದ್ 
ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ, ಅವರದ ಒೆಂದ್ದ ಆಯೇಗವನದು ರಚರ್್ ಮಾಡಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ ಕ್ೇೆಂದ್ರ ಸಕಾಾರದ್ ಮೆೇಲ ್
ಒತ್ುಡ ತ್ರದತಾುರ್.   

(ಮದೆಂದ್ದ) 
 
1220/27-12-2022/5-20/bkp-vk 

ಶ್ರೇ ಎೆಂ. ರ್ಾಗರಾಜದ (ಮದೆಂದ್ದ..) 

ಒೆಂದ್ದ  ಕಮಷನ್  ರಚರ್್  ಮಾಡಬೇ್ಕ್ನದುವ  ಅವರ   ಒತ್ುಡದ್  ಮೆೇರಗ್್    ಮಹಾಜನ್  
ಕಮಷನ್ ಆಯೇಗವನದು ರಚರ್್  ಮಾಡಿರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ  ಕ್ೇೆಂದ್ರ ಸಕಾಾರ  ೧೯೬೬ ರಲ್ಲಿ  ಕ್ೂಟಿೆಂತ್ಹ   
ಕಮಷನ್   ಮತ್ದು  ೧೯೭೭  ರಲ್ಲಿ ಕ್ೂಟಿ  ವರದ್ಧ  ಪರಕಾರ  ನಮಾ  ಕರ್ಾಾಟಕ ರಾಜಾದ್  ಗಡಿ  
ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ ಸಪಷಿವಾದ್ ನಲದವುಗಳನದು ಕ್ೂಟಿಿದ್ಾುರ್, ಅದ್ನದು ರ್ಾವು ಒಪಿಪಕೂ್ೆಂಡಿದ್ು್ೇವ್ ಎೆಂದ್ದ  
ಹಲವಾರದ ಬಾರಿ  ಅೆಂದ್ರ್  ೫-೬ ಬಾರಿಗೆಂತ್   ಹ್ಚದಚ ಸಲ  ಕರ್ಾಾಟಕದ್  ವಿಧಾನಸಭ್   ಮತ್ದು  
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿುನಲ್ಲಿ       ನಣ್ಾಯಗಳನದು  ಅೆಂಗೇಕರಿಸಿ   ಹ್ೇಳಿದ್್ುೇವ್.   ನಮಗ್  ಮಹಾಜನ್  
ವರದ್ಧಯೇ ಅೆಂತಿಮ  ಎೆಂದ್ದ  ಹ್ೇಳಿದ್್ುೇವ್.   ಈ ನಟಿಿನಲ್ಲಿ   ರ್ಾವು ತ್ಟಸೆ  ನಲದವನದು  
ಕಾಯದುಕೂ್ೆಂಡದ  ಹೂ್ೇಗಬ್ೇಕಾಗದ್್  ಎನದುವುದ್ನದು  ನಮಾ ಕರ್ಾಾಟಕ ರಾಜಾದ್  ಆರೂವರ ್ 
ಕ್ೂೇಟಿ    ಕನುಡಿಗರ  ನಲದವಾಗರದವುದ್ನದು  ರ್ಾನದ ಸಾಿಗತ್  ಮಾಡದತು್ೇರ್್.   ಇವತ್ದು  ರ್ಾನದ 
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ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ  ಮಗರ್ಾದ್ರೂ ಕೂಡ  ಬಳ್ಗಾವಿಯ ಅಳಿಯರ್ಾಗ   ಈ ವಿಚಾರಗಳನದು  
ತಿಳಿದ್ದಕೂ್ೆಂಡದ    ಹ್ೇಳಲ್ಲಕ್ೆ  ಬಯಸದತ್ುೇರ್್.    ಈ ಎರಡದ  ವಿಚಾರಗಳನದು    
ತಿಳಿದ್ದಕೂ್ೆಂಡಿರದವುದ್ರಿೆಂದ್ ಬ್ಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ  ಇರದವೆಂತ್ಹ  ಕನುಡಿಗರದ  ಮತ್ದು  ಮರಾಠಿಗರಲ್ಲಿ    
ಇಬುರಿಗೂ  ಯಾವುದ್ೇ್  ಸಮಸ್ಾಗಳು  ಇಲಿ..    ಆ ಸಮಸ್ಾಗಳನದು  ಹದಟದಿ  ಹಾಕದತಿುರದವುದ್ದ,  
ಒಕೂೆಟ  ವಾವಸ್ೆಗಳಿಗ ್  ಮಾರಕವಾಗರದವೆಂತ್ಹದ್ದು  ಮಹಾರಾಷರ  ಎನದುವ  ಮಾತ್ನದು  
ಹ್ೇಳುತಿುದ್್ುೇರ್್.    ಕರ್ಾಾಟಕದ್ಲ್ಲಿ  ಇರದವೆಂತ್ಹ ಮಾರಾಠಿಗರದ  ಕನುಡಿಗರಾಗ  ಬದ್ದಕದತಿುದ್ಾುರ.್    
ಇಲ್ಲಿ  ಇರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ  ಕನುಡಿಗರದ   ಮಾರಾಠಿಗರನದು ಸಹ  ಪಿರೇತಿಯೆಂದ್  ರ್್ೂೇಡತ್ಕೆೆಂತ್ಹ 
ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ    ಹದಳಿ ಹಿೆಂಡದವೆಂತ್ಹ ಕಲ್ಸವನದು, ರಾಜಕಾರಣ್  ಮಾಡದವೆಂತ್ಹ  ಕ್ಲಸವನದು   
ಈ ಸದ್ನವು  ಕಠೂ್ೇರ  ಪದ್ಗಳಿೆಂದ್   ಖೆಂಡಿಸಬ್ೇಕ್ನದುವ  ಮಾತ್ನದು   ಹ್ೇಳುತಿುದ್್ುೇರ್್.  
ಏಕ್ೆಂದ್ರ,್  ರ್ಾವು  ಒಕೂೆಟ  ವಾವಸ್ೆಯಲ್ಲಿ   ಬದ್ದಕದವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ, ಈ ದ್್ೇಶದ್  
ಸೆಂವಿಧಾನವನದು   ಒಪಿಪಕ್ೂೆಂಡಿರದವ  ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ    ಈ ದ್್ೇಶದ್  ಒಕೂೆಟ  ವಾವಸ್ೆಗ ್
ಮಾರಕವಾಗ   ಕ್ಲಸ  ಮಾಡದತಿುರದವೆಂತ್ಹ  ಮಹಾರಾಷರದ್ಲ್ಲಿ  ಯಾವುದ್್ೇ  ಸಕಾಾರ   
ಅಧಿಕಾರದ್ಲ್ಲಿ  ಇದ್ುರೂ  ಕೂಡ    ಕರ್ಾಾಟಕದ್  ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ ಹಸುಕ್ಷ್ೇಪ  ಮಾಡದತಿುರದವುದ್ದ, 
ಕರ್ಾಾಟಕದ್  ಗಡಿ ಭಾಗದ್ಲ್ಲಿ    ಇರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ಅಲಪ  ಭಾಷಿಕರಾದ್   ಮರಾಠಿಗರನದು  
ಎತಿುಕಟದಿವೆಂತ್ಹದ್ದು  ಮತ್ದು  ಇಲ್ಲಿ ಸೆಳಿೇಯವಾಗ   ರಾಜಕಾರಣ್ದ್  ಕಾರಣ್ಕೂ್ೆೇಸೆರ   
ಮಹಾರಾಷರದ್ಲ್ಲಿ  ನಣ್ಾಯಗಳನದು  ಮಾಡದವೆಂತ್ಹದ್ದು    ಬಹಳ  ರ್್ೂೇವಿನ ಸೆಂಗತಿಯ  
ಮಾತ್ನದು  ಹ್ೇಳುತಿುದ್್ುೇರ್್.   ಇರ್ೂ್ುೆಂದ್ದ  ವಿಚಾರವನದು  ಹ್ೇಳಬ್ೇಕಾದ್ರ್,   ನರ್ು್   ಉಧ್ವ್ 
ಠಾಕ್ರಯವರದ   ಅವರ floor of the House ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ  ಹ್ೇಳುತಾುರ,್  ಬ್ಳಗಾವಿ, ಕಾರವಾರ  
ಮತ್ದು  ನಪಾಪಣಿಯನದು   ಕ್ೇೆಂದ್ಾರಡಳಿತ್  ಪರದ್ೇ್ಶಗಳರ್ಾುಗ  ಮಾಡಬೇ್ಕ್ನದುವ  ಉದ್ಿಟತ್ನದ್  
ಮಾತ್ದಗಳನದು  ಮಾತ್ರ್ಾಡಿರದವುದ್ನದು  ಈ ಸದ್ನ  ಖೆಂಡಿಸಬ್ೇಕ್ನದುವ  ಮಾತ್ನದು  
ಹ್ೇಳುತಿುದ್್ುೇರ್್.   ಅದ್ರ  ಜ್ೂತ್ಗ್  ಹ್ೇಳಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ರ,್ ಈ ಬ್ಳಗಾವಿಯನದು     ನೇವು  
ಕ್ೇೆಂದ್ಾರಡಳಿತ್  ಪರದ್್ೇಶವರ್ಾುಗ  ಮಾಡದವುದ್ಾದ್ರ್, ಕ್ೇೆಂದ್ರ  ಸಕಾಾರ  ಸತ್ಾವಾಗ     
ಮಾಡಬೇ್ಕಾದ್  ಕ್ಲಸ  ಯಾವುದ್ದ ಎೆಂದ್ರ್  ಕೇ್ೆಂದ್ರ ಸಕಾಾರ ಮದೆಂಬ್ೈ     ಅನದು  ಕ್ೇೆಂದ್ಾರಡಳಿತ್  
ಪರದ್್ೇಶವರ್ಾುಗ  ಮಾಡಬೇ್ಕ್ನದುವ   ವಿಚಾರವನದು  ಹ್ೇಳುತು್ೇರ್್.  ಏಕ್ೆಂದ್ರ,್ Mumbai is one 
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of the Cosmopolitan City.  ಅಲ್ಲಿ  ಇರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ    ಕನುಡಿಗರದ  ಹ್ಚದಚ  ಕ್ಲಸ  
ಮಾಡದತಿುದ್ಾುರ,್ ಉದ್ೂ್ಾೇಗಗಳನದು ಸಾೆಪರ್ ್  ಮಾಡಿರದವೆಂತ್ಹದ್ದು, ಹೂ್ೇಟಲ್್ಗಳನದು ಸಾೆಪರ್ ್ 
ಮಾಡಿ  ಉದ್ೂ್ಾೇಗಗಳನದು  ಕೂ್ಡದತಿುರದವುದ್ದ  ನಮಾ ಕನುಡಿಗರದ ಎನದುವ  ಮಾತ್ನದು  
ಹ್ೇಳುತಿುದ್್ುೇರ್್.    ರ್ಾವು  ಆ  ರಿೇತಿಯ  ಉದ್ಿಟತ್ನದ್  ಮಾತ್ದಗಳನದು  ಆಡದತಿುಲಿ.  ಒೆಂದ್ದ ವ್ೇಳ್  
ಅವರದ  ಬ್ಳಗಾವಿಯನದು  ಕ್ೇಳುವುದ್ಾದ್ರ್,    ಮದೆಂಬ್ೈ ಅನದು  ರ್ಾವು   ಕ್ೇಳಬೇ್ಕಾಗದತ್ುದ್ ್ 
ಎನದುವ  ನಣ್ಾಯವನದು  ರ್ಾವು  ಮಾಡಬೇ್ಕಾಗದತ್ುದ್್.    ಇವತ್ದು   ಈ ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ  
ಮಾತ್ರ್ಾಡಲದ ನಮಾ ಕಾನೂನದ ಸಚಿವರದ ಬಹಳ  ನಪದಣ್ರಿದ್ಾುರ್.   ನಯಮ ೧೩೧  ಪರಕಾರ  
ಅವರದ    ಸದಪಿರೇೆಂ  ಕ್ೂೇಟಿಾಗ್  ಅಧಿಕಾರ  ಇದ್್  ಎೆಂದ್ದ ಹೇ್ಳಬೇ್ಕಾದ್ರ್    ರ್ಾವು  
ತಿಳಿದ್ದಕೂ್ಳುಬ್ೇಕಾದ್  ಹಿರ್್ುಲ್ಯನದು  ರ್್ೂೇಡಿದ್ಾಗ     ಈಗ  ಇರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ಮದಖಾ  
ರ್ಾಾಯಾಧಿೇಶರ   ತ್ೆಂದ್ ್    ಮಹಾರಾಷರದ್ಲ್ಲಿ ಈ  ಬಗ್ೆ  ಸಕಾಾರಕ್ೆ  ಒೆಂದ್ದ  ವರದ್ಧಯರ್್ುೇ  
ಕ್ೂಡದತಾುರ.್    ಸದಪಿರೇೆಂ   ಕ್ೂೇರ್್ಾನಲ್ಲಿ  ಇದ್ರ  ಬಗ್ೆ intervene ಆಗಲ್ಲಕ್ೆ  ಅಧಿಕಾರ  ಇದ್್  
ಎನದುವೆಂತ್ಹ  ವರದ್ಧಯನದು    ಮಹಾರಾಷರಕ್ೆ    ಕ್ೂಟಿಿರದತಾುರ.್   ಆ   ಒೆಂದ್ದ ವರದ್ಧಯನದು  
ಇಟದಿಕೂ್ೆಂಡದ   ಸದಪಿರೇೆಂ  ಕ್ೂೇರ್್ಾನಲ್ಲಿ  ೨೦೦೪ ರಲ್ಲಿ  ಅಜಿಾಯನದು  ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿಯವರ್ಗೂ 
ಹ್ೂೇರಾಟ ಮಾಡದತಿುರದವುದ್ದ  ದ್ದದ್್ೈಾವ  ಎನದುವ  ಮಾತ್ನದು  ಹ್ೇಳುತಿುದ್್ುೇರ್.್    ಕ್ೇೆಂದ್ರ 
ಸಕಾಾರವು ದ್ೇ್ಶದ್  ಬಗ್ೆ  ಮಾತ್ರ್ಾಡದವಾಗ, ರಾಷ್ಾರಭಿಮಾನದ್  ಬಗ್ೆ  ಮಾತ್ರ್ಾಡದವಾಗ      
ಒಕೂೆಟ  ವಾವಸ್ೆಗ್  ಒೆಂದ್ದ ಗೌರವ  ಕೂ್ಡದವೆಂತ್ಹ  ನಲದವುಗಳನದು, ಸಲಹ್ಗಳುು    ಮಹಾರಾಷರ 
ಸಕಾಾರಕ್ೆ  ಕೇ್ೆಂದ್ರ ಸಕಾಾರ  ಕೂ್ಡಬೇ್ಕದ.  ದ್ದರಾದ್ೃಷಿ ಏರ್್ೆಂದ್ರ್,  ಮಹಾರಾಷರದ್ಲ್ಲಿ  
ಮದಖಾಮೆಂತಿರಯಾಗರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ  ಸಿೆಂಧ ್ ರವರದ    ಈ  ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ್  ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ, 
ಅವರದ ಸವಾ  ಪಕ್ಷಗಳ ಸಭ್ಯನದು  ಕರದ್್ದ , ಕ್ಲವು  ನಣ್ಾಯಗಳನದು  ತ್ಗ್ದ್ದಕ್ೂೆಂಡದ   
ಸದಪಿರೇೆಂ  ಕೂ್ೇರ್್ಾನಲ್ಲಿ  ವಾದ್  ಮಾಡಲ್ಲಕ್ೆ   ಪರಯತ್ುವನದು  ಮಾಡದತಾುರ.್     ಆದ್ರ್, ನಮಾ 
ರಾಜಾ ಸಕಾಾರ ಅವರದ  ಸಭ ್   ಮಾಡದವವರಗ್ೂ  ನದ್ಾರವಸ್ೆಯಲ್ಲಿ  ಇರದವುದ್ನದು     ರ್ಾನದ  
ಉಗರವಾಗ  ಖೆಂಡಿಸದತ್ುೇರ್್.   ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳು  ಈ  ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ  ಎಚ್ಚತ್ದುಕೂ್ಳುಬ್ೇಕಾಗತ್ದು.   
ಎೆಂದ್ದ  ಮನವಿಯನದು  ಮಾಡದತ್ುೇರ್.್   



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                         27-12-2022                                                       185                               

ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ನ್ಯಾಯಯಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಯ ಪತ್ರಿಕಯ ಪಿಕಟಣೆಗಯಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದು 

   

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಗಳು:-    ಸಾಕದ  ಕದಳಿತ್ದಕ್ೂಳಿು.   

ಶ್ರೇ ಎೆಂ  ರ್ಾಗರಾಜದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,್    ಇಲಿ, ಇಲಿ.   ಇನದು ಬಹಳ 
ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದು  ಹ್ೇಳಬ್ೇಕಾಗದ್್.    ಇದ್ದ  ಕರ್ಾಾಟಕದ್  ವಿಚಾರ.  No compromise in 
this. ಇದ್ದ ನನು ರಾಜಾದ್   ಪರಶ್ು. ರ್ಾನದ ಮಾತ್ರ್ಾಡದವುದ್ಕ್ೆ  ಸಮಯವನದು ಕ್ೂಡಲೇ್  ಬ್ೇಕದ.  
How can you curtail me.     

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಗಳು:-    ನೇವು    ಕ್ೇಳಿದ್  ಹಾಗ್        ಎರಡದ  ನಮಷ  ಕ್ೂಟಿಿದ್ು್ೇರ್್.  
ನೇವ್ೇ  ಹ್ೇಳಿರದವೆಂತ್ಹ  ಮಾತ್ದ  ಇದ್ಾಗದ್್.    ನೇವು  ಒೆಂದ್ದ  ಮಾತ್ನದು  ಎರಡ್ರಡದ  ಬಾರಿ  
ಮಾತ್ರ್ಾಡಬಾರದ್ದ.    ಕೇ್ಳಬ್ೇಕಾದ್ಾಗ  ನೇವು  ಏನದ  ಕ್ೇಳಿದ್ಧರಿ? 

ಶ್ರೇ ಎೆಂ  ರ್ಾಗರಾಜದ:-      ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರ,್   ನನಗ್  ಮಾತ್ರ್ಾಡಲ್ಲಕ್ೆ  
ಅವಕಾಶ  ಕ್ೂಡಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ  ಪಿೇಠವನದು  ಕ್ೇಳುತಿುದ್್ುೇರ್್.    ರ್ಾನದ    ರಾಜಾದ್   ಬಗ್ೆ  
ಮಾತ್ರ್ಾಡಲ್ಲಕ್ೆ ನನಗ ್ದ್ಯವಿಟದಿ  ಅವಕಾಶವನದು  ಕ್ೂಡಬೇ್ಕದ.  

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಗಳು:-    ನೇವು    ಕ್ೇಳಿದ್  ಹಾಗ್        ಎರಡದ  ನಮಷ  ಕ್ೂಟಿಿದ್ು್ೇರ್್.  
ನೇವ್ೇ  ಹ್ೇಳಿರದವೆಂತ್ಹ  ಮಾತ್ದ  ಇದ್ಾಗದ್.್     ನೇವು  ಈಗ ಅಧ್ಾ  ಗೆಂಟ್ಯನದು  ಕ್ೇಳಿದ್ರ ್ 
ಆಗದವುದ್ಧಲಿ.   ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್  ರ್ಾಯಕರದ  ಅವರಿಗ್  ಈ ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ ಸಿಲಪ  ಹ್ೇಳಿ.   

ಶ್ರೇ ಎೆಂ  ರ್ಾಗರಾಜದ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರ,್   ಬ್ಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ  ವಿಧಾನಸೌಧ್ವನದು  
ಕಟಿಿ    ಕರ್ಾಾಟಕದ್  ಬಗ್ೆ  ಮಾತ್ರ್ಾಡದತ್ುೇರ್್ೆಂದ್ರ್  ಸಮಯ  ಇಲಿವ್ೆಂದ್ರ್  ಹ್ೇಗ?್  ನನಗ್  
ಸಮಯ ಬ್ೇಕದ.      

ಶ್ರೇ  ಕ್ೂೇಟ  ಶ್ರೇನವಾಸ   ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ಾಯಕರದ):-     ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,್    
ಮಾನಾ  ವಿರೂ್ೇಧ್  ಪಕ್ಷದ್  ರ್ಾಯಕರದ  ಸಹಿತ್  ಇಡಿ ಸದ್ನ   ಒಕ್ೂೆರಲ್ಲನೆಂದ್  ಗಡಿ  
ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ  ಚಚಾ್  ಮಾಡಿ   ಕರ್ಾಾಟಕದ್  ನಲದವನದು ಸಪಷಿಪಡಿಸಿದ್ಾುರ.್     ಸದಮಾರ್,್  ವಿರ್ಾಃ  
ಕಾರಣ್ ರಾಜಕಾರಣ್ದ್ ಬಗ್ೆ     ಮಾತ್ರ್ಾಡದವುದ್ದ   ಬ್ೇಡ.     
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ಶ್ರೇ ಎೆಂ  ರ್ಾಗರಾಜದ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರ,್     ರ್ಾನದ ರಾಜಕಾರಣ್ದ್  ವಿಷಯ  
ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಿುಲಿ.  I have an objection.  

ಶ್ರೇ  ಕ್ೂೇಟ  ಶ್ರೇನವಾಸ   ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ಾಯಕರದ):-     ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,್   
ತ್ಮಾ   ಮೂಲಕ  ವಿನೆಂತಿ  ಮಾಡದವುದ್ೇ್ರ್್ೆಂದ್ರ ್   ವಸದು  ನಷ್್ಿ  ವಿಷಯದ್  ಮೆೇಲ್  ಚಚಾ್  
ಮಾಡಿ  ಎಲಿರೂ  ಒಟಾಿಗ   ನಣ್ಾಯ  ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ಳ್ೂುೇಣ್.  

ಶ್ರೇ ಎೆಂ  ರ್ಾಗರಾಜದ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರ,್       ರ್ಾನದ ಒೆಂದ್ರ್ಡದ  ನಮಷದ್ಲ್ಲಿ   
ಮದಗಸದತು್ೇರ್್.   

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:-   ರ್್ೂೇಡಿ ಸಮಯ  ತ್ಗ್ದ್ದಕ್ೂೆಂಡ  ಮೆೇಲ್   ಮತ್ು   ಪಿೇಠವು 
ಸಮಯ  ಕ್ೂಡಲದ  ಬಲತಾೆರ  ಮಾಡಲದ  ರ್ಾನದ  ಒಪದಪವುದ್ಧಲಿ.    

ಶ್ರೇ ಎೆಂ  ರ್ಾಗರಾಜದ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರ,್       ಸೆಂವಿಧಾನ  
ಒಪಿಪಕ್ೂೆಂಡಿರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ .. . . 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:-     ನೇವು  ಕ್ೇಳಿರದವ  ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ತಾವು  ಮದಗಸಬ್ೇಕದ.  
ರ್ಾನದ  ಏನದ  ಸಮಯವನದು  ಹ್ೇಳಿದ್್ುೇರ್್ಯೇ? 

ಶ್ರೇ ಎೆಂ  ರ್ಾಗರಾಜದ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರ,್   ಆಯತ್ದ.    ಸೆಂವಿಧಾನ  
ಒಪಿಪಕ್ೂೆಂಡಿರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ   ರ್ಾವಲ್ಿರೂ  ಒಕೂೆಟ  ವಾವಸ್ೆಯನದು ಸಹ ರ್ಾವುಗಳು  ಗೌರವಿಸಬ್ೇಕದ.  
Law and order of a State is the responsibility of the State. ರಾಜಾದ್  
ಉಸದುವಾರಿ  ಅಗರದವುದ್ರಿೆಂದ್  ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇ್ೆಂದ್ರ ಸಕಾಾರ  ಹಸುಕ್ಷೇ್ಪ  ಮಾಡದವೆಂತ್ಹದ್ದು  ಘೂೇರ 
ಅಪರಾಧ್ ಎೆಂದ್ದ  ಹ್ೇಳಲ್ಲಕ್ೆ  ಬಯಸದತ್ುೇರ್್. ಶ್ರೇ  ಅಮತ್ ಷ್ಾ ರವರದ  ಎರಡದ ರಾಜಾಗಳ 
ಸಭ್ಯನದು   ಕರದ್್ಧರದವೆಂತ್ಹದ್ದು  unconstitutional ಎನದುವ  ಮಾತ್ನದು  ಹ್ೇಳುತಿುದ್್ುೇರ್್.  
ಇದ್ನದು   ಖೆಂಡಿಸದತಿುದ್್ುೇರ್್  ಎನದುವ  ಮಾತ್ನದು  ಹ್ೇಳುತಿುದ್್ುೇರ್್.    ಮತು್ ಸವಾ  ಪಕ್ಷಗಳ ಸಭ್    
ಮಾಡದ್ೇ್ ನಮಾ  ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳು   ಏಕ  ಪಕ್ಷಿೇಯ ನಧಾಾರವನದು   ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ೆಂಡದ  ಆ  



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                         27-12-2022                                                       187                               

ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ನ್ಯಾಯಯಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಯ ಪತ್ರಿಕಯ ಪಿಕಟಣೆಗಯಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದು 

   

ಸಭ್ಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರದವೆಂತ್ಹದ್ದು it is not a good sign of a democracy. ರ್ಾನದ  
ಈ ಒಕೂೆಟ  ವಾವಸ್ೆಯಲ್ಲಿ  ನೆಂಬಿಕ ್ ಇಟದಿಕ್ೂೆಂಡಿರದವುದ್ರಿೆಂದ್  ಹ್ೇಳುತಿುದ್್ುೇರ್್.    ಆದ್ರ್, ಈಗ 
ತಾವು  ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ೆಂಡಿರದವ  ನಣ್ಾಯಕ್ೆ  ನನು  ಬ್ೆಂಬಲ  ಇದ್್.    ಆದ್ರ್,  ಕನುಡಿಗರದ  ಮತ್ದು  
ಮರಾಠಿಗರದ ಅನೂಾನಾವಾಗ  ಬದ್ದಕದತಿುದ್ಾುರ.್   ಆದ್ರ್, ಇದ್ಕ್ೆ  ಹದಳಿ  ಹಿೆಂಡದವೆಂತ್ಹ  
ಕ್ಲಸವನದು  ಮಹಾರಾಷರ  ಮಾಡದತಿುರಬೇ್ಕಾದ್ರ ್triple engine ಸಕಾಾರ  ಆಗರದವೆಂತ್ಹವರದ    
ಇದ್ನದು  ಬಗಹ್ರಿಸಬ್ೇಕಾಗರದವುದ್ದ    ಉತ್ುಮ  ದ್ಾರಿಯಾಗದ್್.   ಇೆಂತ್ಹ 
ಸದಮದಧ್ರವಾಗರದವೆಂತ್ಹ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ    ಕೇ್ೆಂದ್ರ  ಸಕಾಾರ  ತ್ನು  ನಲದವನದು  ಸಪಷಿಪಡಿಸಿ, 
ಪಾಲ್ಲಾಮೆೆಂರ್್ನಲ್ಲಿ  ತಿೇಮಾಾನ ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ಳುಬೇ್ಕದ.    ಮತ್ು  ಮಹಾಜನ್ ವರದ್ಧಯನದು   
ಅನದಷ್ಾಾನಗ್ೂಳಿಸಬ್ೇಕದ.   ಕನುಡಿಗರಿಗ ್  ರ್ಾಾಯ  ಕ್ೂಡಬೇ್ಕ್ನದುವ  ವಿಚಾರವನದು   
ಕ್ೇಳುತಿುದ್್ುೇರ್್.    ಹಾಗಾಗ ರ್ಾನದ  ಹ್ೇಳುತಿುರದವುದ್್ೇರ್ೆ್ಂದ್ರ್, ಬ್ಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಇರದವೆಂತ್ಹ  
ಕನುಡಿಗರ  ಮತ್ದು ಮಾರಾಠಿಗರ  ಮಧ್ಾ  ಯಾವುದ್್ೇ  ಸಮಸ್ಾಗಳಿಲಿ.  ಆದ್ರ್,    ಇವರ  ಮಧ್ಾ  
ಹದಳಿ  ಹಿೆಂಡದತಿುರದವ  ಮಹಾರಾಷರಕ್ೆ  ಬದದ್ಧು ಕಲ್ಲಸದವಲ್ಲಿ  ನಮಾ ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿರದವ  25 ಜನ ಲೂ್ೇಕ 
ಸಭಾ ಸದ್ಸಾರದ  ಏನದ್ಾುರ,್ ಅವರದ  ಈ  ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ  ಪರಧಾನಗಳಿಗ್  ಮನವಿ  ಮಾಡಬೇ್ಕದ  
ಮತ್ದು  ಈ  ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ  ಒತ್ುಡ ತ್ರಬೇ್ಕದ,  ಆ  ಮೂಲಕ  ಮಹಾರಾಷರಕ್ೆ  ಬದದ್ಧು  
ಹ್ೇಳಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ  ಹೇ್ಳುತಾು,  ಈ  ನಣ್ಾಯವನದು ಸಾಿಗತ್  ಮಾಡದತು್ೇರ್್.  

     ಡಾ|| ತ್ಳವಾರ್  ಸಾಬಣ್ಣ ( ರ್ಾಮ  ನದ್್ೇಾಶ್ತ್ರದ):-   ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,್  ರ್ಾನದ 
ಎರಡದ  ನಮಷಗಳಲ್ಲಿ  ಮದಗಸದತು್ೇರ್್.   ರ್ಾನದ ಬ್ಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ   26 ವಷಾಗಳಿೆಂದ್  ವಾಸುವಾ  
ಇದ್್ುೇರ್.್  ಬ್ಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ  ಕನುಡಿಗರ  ಮತ್ದು  ಮಾರಾಠಿಗರ  ಮಧ್ಾ  ಯಾವುದ್್ೇ  ರಿೇತಿಯ  
ಗಲಾಟ ್  ಇಲಿ.  ಅವರದಗಳು ಅನೂಾನಾವಾಗ ಬದ್ದಕದತಿುದ್ಾುರ್.   ಆದ್ರ್, ಯಾವಾಗ    ಇಲ್ಲಿ  
ಕರ್ಾಾಟಕ ರಾಜ್ೂಾೇತ್ಿವ   ಬರದತ್ುದ್್ೂೇ,  ಯಾವಾಗ  ಕಾಪೂ್ೇಾರೇ್ಷನ್  ಚದರ್ಾವಣ ್ 
ಬರದತ್ುದ್ೂ್ೇ, ವಿಧಾನಸಭ ್  ಚದರ್ಾವಣ ್  ಬರದತ್ುದ್್ೂೇ,  ಯಾವಾಗ  ಸದವಣ್ಾ ವಿಧಾನಸೌಧ್ದ್ಲ್ಲಿ 
ಅಧಿವ್ೇಶನ  ಪಾರರೆಂಭ್  ಆಗದತ್ುದ್್ೂೇ   ಆಗ    ಈ  ಮರಾಠಿ  ಪದೆಂಡರದ   ಇದ್ಕ್ೆ  ಪರಚ್ೂೇದ್ರ್ ್ 
ಮಾಡದತಾುರ.್    ಮಹಾರಾಷರದ್ಲ್ಲಿ  ಇರದವೆಂತ್ಹ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು   ಎಷದಿ  ಜವಾಬಾುರಿತ್ನದ್ಲ್ಲಿ  
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ಇದ್ಾುರೂ್ೇ    ಅಷ್್ಿೇ ಬಳ್ಗಾವಿ  ನಗರ ಮತ್ದು ಸದತ್ು ಮದತ್ು  ಇರದವೆಂತ್ಹ, ಮಾರಾಠಿ ಎೆಂದ್ದ  
ಹ್ೇಳಿಕೂ್ಳುುವೆಂತ್ಹ ಈ  ಪದಡಾರಿಗಳು ಸಹಿತ್   ಅದ್ಕ್ೆ  ಜವಾಬಾುರಿ ಇದ್ಾುರ.್  ರ್ಾವುಗಳು 
ಹಲವಾರದ  ಕಡ ್  ಹೂ್ೇಗದತಾು  ಇರದತ್ುೇವ್.  ಬಸ್ನಲ್ಲಿ  ಕದಳಿತಿರದತ್ುೇವ್,  ಹ್ೂೇಟ್ಲ್ನಲ್ಲಿ  
ಕದಳಿತಿರದತ್ುೇವ್,  ಸಾವಾಜನಕವಾಗ  ಮಾತ್ರ್ಾಡಬ್ೇಕಾದ್ಾಗ   ಕನುಡದ್ವರದ  ಕನುಡ  
ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಿುರದತಾುರ್,   ಮಾರಾಠಿಯವರದ  ಮಾರಾಠಿಯನದು  ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಿುರದತಾುರ್.    ಅಲ್ಲಿ  
ನಮಗ್  ಯಾವುದ್್ೇ ಗೂ್ೆಂದ್ಲ  ಎನಸದವುದ್ಧಲಿ.   25 ವಷಾಗಳಿೆಂದ್  ಇಲ್ಲಿ  ವಾಸವಾಗರವ  
ಮಾರಾಠಿ ಮಾತ್ರ್ಾಡದವುದ್ರಿೆಂದ್  ನಮಗ್ ಏನೂ ಅನಸದವುದ್ಧಲಿ.   ಅವರ ಪಾಡಿಗ್ ಅವರದ  
ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಿುರದತಾುರ್,  ಇವರ  ಪಾಡಿಗ್  ಇವರದ  ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಿುರದತಾುರ್.  ಆದ್ರ್,  ಕ್ಲವು 
ಪದಡಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ  ಇದ್ಕ್ೆ  ಬ್ೆಂಕಿ  ಹಚದಚತಿುದ್ಾುರ.್   ಮತ್ು    ವಿಚಾರ ಏರ್್ೆಂದ್ರ್,   ಈ  
linguistic minority ಎನದುವೆಂತ್ಹ  ಹ್ಸರಿನಲ್ಲಿ   ಕರ್ಾಾಟಕ ಸಕಾಾರದ್ಧೆಂದ್  ಶ್ಕ್ಷಣ್  
ಸೆಂಸ್ೆಗಳು  ಅನದದ್ಾನ  ಪಡಯ್ದತಿುವ್.    ಅವರದ  ಮಾತ್ರ  ಇಲ್ಲಿ  ಎೆಂ.ಇ.ಎಸ.  ಲ್ಲೇಡರ್ಗಳಾಗ   
ಕ್ಲಸಮಾಡದತಿುದ್ಾುರ.್   ಇದ್ನದು   ರ್ಾನದ ವಿರೂ್ೇಧ್  ಮಾಡದತ್ುೇರ್ ್  ಮತ್ು,  ಚಿಕೆ ಚಿಕೆ    
ಮಕೆಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ್   ಕನುಡ- ಮರಾಠಿ ಎನದುವೆಂತ್ಹ ವಿಷ ಬಿೇಜವನದು ಬಿತ್ದುತಿುದ್ಾುರ್.    ಇದ್ದ 
ಬಹಳ  ತ್ಪದಪ.    ರ್ಾವು  ಇದ್ನದು   ಕರ್ಾಾಟಕದ್ ಬ್ಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ  ರ್್ೂೇಡದತಿುದ್್ುೇವ್.   ಅಥವಾ 
ತ್ೆಂದ್ ್  ಮಾರಾಠಿ ಭಾಷ್ಯ್ನದು  ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಿುದ್ುರ್  ತಾಯ ಕನುಡ ಭಾಷ್ಯ್ನದು  
ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಿುರದತಾುರ್.  ಮತ್ು,   ಉತ್ುಮವಾದ್ ವ್ೈವಾಹಿಕ ಸೆಂಬೆಂಧ್ವನದು  ರ್ಾವು    ಇಲ್ಲಿ 
ಬ್ಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ  ಕಾಣ್ದತಿುದ್್ುೇವ್.   ಹಿೇಗಾಗ,  ಈ  ಒೆಂದ್ದ ವಾವಸ್ೆ  ಏನದ್,್       ಇದ್ನದು  ರ್ಾವು   
ಸೆಂಪೂಣ್ಾವಾಗ ಖೆಂಡರ್್  ಮಾಡದತ್ುೇವ್.    ಇವತ್ದು   ಕರ್ಾಾಟಕಕ್ೆ  ಉತ್ುರ  ಕರ್ಾಾಟಕವನದು  
ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ೆಂಡರ ್  ಬ್ಳಗಾವಿಯನದು  ಬಿಟದಿ  ಮದೆಂದ್ಕ್ೆ  ಹ್ೂೇದ್ರ,್   ಅದ್ದ ಬಿಜಾಪದರ  
ಆಗರಬಹದದ್ದ,  ಕಲದುಗಾ ಆಗರಬಹದದ್ದ, ಬಿೇದ್ರ್ ಆಗರಬಹದದ್ದ. ಅಲ್ಲಿ  ಎಲಾಿ  ಕಡ್    
ಮಹಾರಾಷರದ್  ಗಡಿ ಭಾಗಗಳಿವ್.    ಸೂ್ೇಲಾಪದರದ್ಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ್  ಕನುಡಿಗರಿದ್ಾುರ್,  Jath ನಲ್ಲಿ   
ಇದ್ಾುರ,್  Sangli ನಲ್ಲಿ  ಇದ್ಾುರ,್   ಕ್ೂಲಾಿಪದರದ್ಲ್ಲಿದ್ಾುರ್,  ಮೇರಜ್ನಲ್ಲಿ   ಇದ್ಾುರ,್  ಅಲ್ಲಿ  
ಎಲ್ಲಿಯೂ   ತ್ೆಂಟ್ಯಲಿ.  ಬ್ಳಗಾವಿ  ಮಾತ್ರ  ಯಾವಾಗಲೂ  ಈ  ರಿೇತಿ  ಆಗದತಿುದ್್.    ಇಲ್ಲಿ  
ಏತ್ಕ್ೆ ಆಗದತಿುದ್ ್ ಎೆಂದ್ರ್,  ಇಲ್ಲಿ  ಇರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ  ಕ್ಲವು  ವಾಕಿುಗಳಿೆಂದ್  ಆಗದತಿುದ್್.  ಅವರದಗಳ  
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ಮೆೇಲ ್ ರ್ಾವು  ಕಟದಿ-ನಟಿಿನ ಕರಮ   ಕ್ೈಗೂ್ಳುಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ  ಹ್ೇಳುತಾು,  ಈ  ನಣ್ಾಯಕ್ೆ  ರ್ಾನದ 
ಬ್ೆಂಬಲವನದು  ಸೂಚಿಸದತ್ುೇರ್್ೆಂದ್ದ  ಹ್ೇಳುತಾು, ಈ  ನಣ್ಾಯಕ್ೆ  ನನು ಮಾತ್ನದು  ಮದಗಸದತ್ುೇರ್.್  

ಶ್ರೇ  ನರಾಣಿ ಹಣ್ಮೆಂತ್  ರದದ್ರಪಪ (ಪದ್ವಿೇಧ್ರರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,್  
ಅವಕಾಶ      ಕ್ೂಟಿ  ತ್ಮಗ್ ಧ್ನಾವಾದ್ಗಳು    ಕರ್ಾಾಟಕ  ಮತ್ದು  ಮಹಾರಾಷರ   ಗಡಿ 
ವಿವಾದ್  ಕದರಿತ್ದ    ಸದಧಿೇಘಾವಾದ್  ಚಚಾ್ಯನದು  ಹಿರಿಯ ಸದ್ಸಾರದ  ಮಾಡಿದ್ಾುರ.್    
ಹಿೇಗಾಗ  ರ್ಾನದ ಹ್ಚದಚ  ವಿಷಯಗಳನದು    ಮಾತ್ರ್ಾಡದವುದ್ಧಲಿ.    ಕರ್ಾಾಟಕ ರಾಜಾ 
ಏಕಿೇಕರಣ್ವಾದ್  ಮೆೇಲ್   ಇಡಿೇ ಕರ್ಾಾಟಕ ರಾಜಾವನದು   ಭಾಷ್ಾವಾರದ     ಪಾರೆಂತ್ಾವಾರದ  
ರಚರ್್ಯಾದ್ ಮೆೇಲ್, ಅರ್್ೇಕ ಸೆಂಘ -ಸೆಂಸ್ೆಗಳನದು, ಸೆಂಸಾೆನಗಳನದು   ಒೆಂದ್ೂಗೂಡಿಸಿದ್ೆಂತ್ಹ  
ಈ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ   ಕರ್ಾಾಟಕ  ಮತ್ದು  ಮಹಾರಾಷರದ್  ಗಡಿ  ವಿವಾದ್   ಆಗಾಗ    ಪರಸಾುಪ 
ಆಗದವೆಂತ್ಹದ್ುನದು    ರ್ಾವಲ್ಿರೂ    ಗಮನಸಿದ್್ುೇವ್.    ಈಗಾಗಲೇ್  ರ್ಾವಲ್ಿರೂ ಗಮನಸಿದ್  
ಹಾಗ್  ಮಹಾಜನ್  ಅೆಂತಿಮ ವರದ್ಧ  ಬೆಂದ್  ಮೆೇಲ್  ಗಡಿ-ವಿವಾದ್   ಇಲಿ  ಎನದುವುದ್ನದು  
ರ್ಾವಲ್ಿರೂ  ಕೂಡ ಸಪಷಿವಾಗ    ಹೇ್ಳಬೇ್ಕಾಗದತ್ುದ್್.    ಕರ್ಾಾಟಕ  ಮತ್ದು  ಮಹಾರಾಷರದ್  ಗಡಿ 
ವಿಚಾರ ಮದಗದ್  ವಿಷಯ  ಎೆಂದ್ದ   ರ್ಾವು  ಸಪಷಿವಾಗ ಮಹಾರಾಷರದ್ವರಿಗ್  ಒೆಂದ್ದ 
ಸೆಂದ್್ೇಶವನದು  ಕಳುಹಿಸಬೇ್ಕಾಗದತ್ುದ್್.       

         ಮದೆಂದ್ದ.  

(1221) 27.12.2022 05.30 ಎಸ್ವಿ-ವಿಕ್             (ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ನರಾಣಿ ಹಣ್ಮೆಂತ್ ರದದ್ರಪಪ (ಮದೆಂದ್ದ): 

 ಕರ್ಾಾಟಕ ಮತ್ದು ಮಹಾರಾಷರ ರಾಜಾಗಳ ಗಡಿ ವಿಚಾರ ಮದಗದ್ ವಿಷಯ ಎೆಂದ್ದ ಮಹಾರಾಷರ 
ಸಕಾಾರಕ್ೆ ರ್ಾವು ಸಪಷಿ ಸೆಂದ್್ೇಶವನದು ಕಳುಹಿಸಬೇ್ಕಾಗದತ್ುದ್್.  ಗಡಿ ವಿವಾದ್ದ್ ಮದಖಾೆಂತ್ರ ಕ್ೇವಲ 
ರಾಜಕಿೇಯ ಮಾಡದವ ಕ್ಲವಬುರದ ಮಾತ್ರ ಆಗಾಗ ಇೆಂತ್ಹ ವಿಷಯಗಳನದು ಪರಸಾುಪ 
ಮಾಡದವುದ್ನದು ರ್ಾವು ಗಮನಸಿದ್್ುೇವ್.  ಗಡಿ ವಿಚಾರವನದು ಕ್ೈಬಿಡಬೇ್ಕದ ಎೆಂಬ ಸಪಷಿವಾದ್ 
ವಿಚಾರವನದು ಈ ಸದ್ನದ್ ಮದಖಾೆಂತ್ರ ಮಹಾರಾಷರ ಸಕಾಾರಕ್ೆ ತಿಳಿಸಬ್ೇಕಾಗದತ್ುದ್್.   
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“ಬಳ್ಗಾೆಂವ್”್ ನಮಾದ್ದ ಎೆಂದ್ದ ಮಹಾರಾಷರದ್ವರದ ಹ್ೇಳುವ ಮೂಲಕ ಕನುಡಿಗರ ಸಹರ್್ಯನದು 
ಕ್ಣ್ಕಬಾರದ್ದ ಎೆಂದ್ದ ರ್ಾವು ಮಹಾರಾಷರ ಸಕಾಾರಕ್ೆ ಹ್ೇಳಬೇ್ಕಾಗದತ್ುದ್್.  ಅವರದ ಬ್ಳಗಾವಿ 
ನಮಾದ್ದ ಎೆಂದ್ರ್ ಕರ್ಾಾಟಕದ್ವರದ ಶ್್ೇಲಾಪದರ ನಮಾದ್ದ, ಕೂ್ಲಾಿಪದರ ನಮಾದ್ದ, ಮೇರಜ, 
ಸಾೆಂಗಿ ಮದೆಂತಾದ್ ಅರ್್ೇಕ ಭಾಗಗಳು ಕರ್ಾಾಟಕಕ್ೆ ಸೇ್ರಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳುತಾುರ್.  ಈ ರಿೇತಿಯಾಗ 
ಕನುಡಿಗರ ಕೂಗದ ಹ್ೂೇಗದವುದ್ಕಿೆೆಂತ್ ಮದೆಂಚ್ ಗಡಿ ವಿವಾದ್ ಮದಗದ್ ಅಧಾಾಯ ಎನದುವುದ್ನದು ಸಪಷಿ 
ಪಡಿಸಬ್ೇಕದ.  ಗಡಿ ಪರದ್ೇ್ಶದ್ಲ್ಲಿರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸೆಂಸ್ೆಗಳನದು ರ್ಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇ್ಕದ.  
ಸಕಾಾರ ಸಾಕಷದಿ ಗಮನವನದು ಆ ಕಡ ್ ಹರಿಸಿ ಕರ್ಾಾಟಕದ್ಲ್ಲಿರದವೆಂತ್ಹ ಯಾವುದ್್ೇ ಒಬು 
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಾಯದ ಕೂಡ ಮಹಾರಾಷರಕ್ೆ ಶ್ಕ್ಷಣ್ಕಾೆಗ ಹ್ೂೇಗದ್ಧರದವ ನಟಿಿನಲ್ಲಿ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸೆಂಸ್ೆಯನದು 
ಬ್ಳ್ಸಬ್ೇಕದ.  ಅದ್ರ ಜ್ೂತ್ಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಾಣ ನದ್ಧ ನೇರಿಗಾಗ ರ್ಾವು ಪರತಿ ವಷಾವೂ ಹ್ೂೇರಾಟ 
ಮಾಡದವೆಂತ್ಹ ಪರಸೆಂಗ ಬರದತ್ುದ್್.  ಪರತಿವಷಾವೂ ರ್ಾಲದೆ ಟಿ.ಎೆಂ.ಸಿ.ಯಷದಿ ನೇರದ ಪಡಯ್ಲದ 
ರ್ಾವು ಸಾಕಷದಿ ಅಲ್ದ್ಾಡದತಿುದ್್ುೇವ್.  ಅದ್ಕ್ೆ ಒೆಂದ್ದ ಶಾಶಿತ್ ಪರಿಹಾರವನದು ಕೆಂಡದಕ್ೂಳುಬೇ್ಕದ 
ಎನದುವೆಂತ್ಹ ಮಾತ್ನದು ಹ್ೇಳಿ ಈ ನಣ್ಾಯಕ್ೆ ನನು ಬ್ೆಂಬಲವನದು ವಾಕು ಪಡಿಸಿ ನನು ಮಾತ್ನದು 
ಮದಗಸದತು್ೇರ್್.   

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಮಾತ್ರ್ಾಡಬ್ೇಕದ.   

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮಾಧ್ದಸಾಿಮ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮಾನಾ ಮೇಹನ್ ಕ್ೂೆಂಡಜಿಿ 
ಅವರ್ೂಬುರದ ಮಾತ್ರ್ಾಡಿಲಿ.  ಅವರೂ ಮಾತ್ರ್ಾಡಿಬಿಡಲ್ಲ.  

ಶ್ರೇ ಮೇಹನ್ ಕದಮಾರ್ ಕ್ೂೆಂಡಜಿಿ (ರ್ಾಮನದ್್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದ್ಧದ್ವರದ):- ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ನರ್ು್ ರ್ಾನದ ನಮಾ ಕಾೆಂಗ್ರಸ್ ಪಕ್ಷದ್ ಒಬು ದ್್ೂಡಿ ರ್ಾಯಕರ ಜ್ೂತ್ಯಲ್ಲಿದ್್ುನದ.  
ಅವರಿಗ್ ಮಹಾರಾಷರದ್ೂ್ೆಂದ್ಧಗ್ ಬಹಳ ಸೆಂಬೆಂಧ್ವಿದ್.್  ಅವರದ ನನಗ ್ಏನದ ಹ್ೇಳಿದ್ರ್ೆಂದ್ರ್ ಪರತಿ 
ಬಾರಿಯೂ ಗಾರಮ ಪೆಂಚಾಯತಿ ಅಥವಾ ಮದನಸಿಪಲ್ ಎಲ್ಕ್ಷನ್ ಬೆಂದ್ಾಗ ಮಹಾರಾಷರದ್ ಎಲಾಿ 
ರಾಜಕಿೇಯ ಪಕ್ಷಗಳು Grassroots Politics ನಲ್ಲಿ ಗ್ಲದಿವುದ್ಕೂ್ೆೇಸೆರ ಈ ರಾಜಕಾರಣ್ 
ಮಾಡದತಿುದ್್.  ನನಗ ್ ಮಾಹಿತಿ ಗ್ೂತಿುಲಿ. ಕಳ್ದ್ ೨೫-೩೦ ವಷಾದ್ಧೆಂದ್ಲೂ ಯಾವುದ್್ೇ ಗಾರಮ 
ಪೆಂಚಾಯತಿ, ಸೆಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ೆಗಳ ಚದರ್ಾವಣ ್ಬರದತ್ುದ್ಯ್ೇ ಆಗ ಈ ರಿೇತಿ ಸೃಷಿಿ ಮಾಡದತಾುರ.್  
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ಬ್ೇರ ್ಕಾರಣ್ಕ್ೆ ಅಲಿ ಎೆಂದ್ದ ಅವರದ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ುರದ. In fact, ನನಗ ್ಒಬು journalist ಫೂ್ೇನ್ 
ಮಾಡಿ ಕಾಸರಗ್ೂೇಡದ ಬಗ್ೆ ಯಾರೂ ಮಾತ್ರ್ಾಡದವುದ್ಧಲಿ ಎೆಂದ್ದ ಕ್ೇಳಿದ್ರದ.  ಮೇಹನ್ 
ಕ್ೂೆಂಡಜಿಿಯವರದ ಹಚ್ದಚ ಮಾತ್ರ್ಾಡದವುದ್ಧಲಿ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್ರದ.   

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಕಾನೂನದ ಸಚಿವರ್ೇ ತಾವು ಮಾತ್ರ್ಾಡಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ 
ಹ್ೇಳಿದ್ರದ.  

ಶ್ರೇ ಮೇಹನ್ ಕದಮಾರ್ ಕ್ೂೆಂಡಜಿಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ರಾಜಕಿೇಯ ಕಾರಣ್ಕಾೆಗ 
ಈ ರಿೇತಿ ಆಗದತಿುರದತ್ುದ್್.  ನನುೆಂತ್ಹವನಗ್ ರ್ಾನದ ಒಬು ಸಮಾಜವಾದ್ಧ, radical ಎೆಂದ್ದ 
ಭಾವಿಸಿದ್್ುೇರ್.್  ಈಗ ಬಿಜ್ಪಿಯವರದ ಅಧಿಕಾರದ್ಲ್ಲಿದ್ಾುರ.್  

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಕೂ್ೆಂಡಜಿಿಯವರೇ್, ಮಾನಾ ಕಾನೂನದ ಮೆಂತಿರಗಳು 
ತ್ಮಾ ಬಳಿ information ಇದ್್ ಎೆಂದ್ೇ್ ತ್ಮಗ್ ಮಾತ್ರ್ಾಡಲದ ಹೇ್ಳಿದ್ಾುರ್.  

ಶ್ರೇ ಮೇಹನ್ ಕದಮಾರ್ ಕ್ೂೆಂಡಜಿಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ರ್ಾವು ಏರ್್ ಭಾರತ್, 
ಏರ್್ ದ್್ೇಶ್ ಎೆಂದ್ದ ಮಾತ್ರ್ಾಡದತ್ುೇವ್. ಇೆಂಥದ್ುರಲ್ಲಿಯೂ ಇೆಂತ್ಹ ಪರಿಸಿೆತಿ ರ್್ೂೇಡಿ ನನಗ್ 
ಬ್ೇಜಾರಾಗದತ್ುದ್.್  ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಈ ನಣ್ಾಯದ್ ಪರವಾಗ ಬ್ೆಂಬಲವನದು ವಾಕುಪಡಿಸದತ್ುೇರ್್.   

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮಾಧ್ದಸಾಿಮ (ಕಾನೂನದ ಮತ್ದು ಸೆಂಸದ್ಧೇಯ ವಾವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರದ):- 
ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರ್ಲಿರೂ ಮಾತ್ರ್ಾಡಿರದವುದ್ಕ್ೆ ನನು ಸಹಮತ್ವನದು 
ವಾಕುಪಡಿಸದತಾು Constituent Assembly ಕರಡನದು ಅೆಂತಿಮಗ್ೂಳಿಸದವಾಗ ಪಾರೆಂತ್ಾವಾರದ 
ವಿೆಂಗಡಣ ್ಆಗದವುದ್ದ ಸೂಕು ಎನದುವ ಅಭಿಪಾರಯ ಆಗಲ್ೇ ವಾಕುವಾಯತ್ದ.  ಕಾಲದ್ constraint 
ಯೆಂದ್ಾಗ ಬಹದಶಃ ಮದೆಂದ್್ ಬರದವ Legislators ಸಮಪಾಕವಾಗ ಬಗಹ್ರಿಸಿಕ್ೂಳುಬಹದದ್ದ 
ಎನದುವ ಒೆಂದ್ೇ್ ಒೆಂದ್ದ ಕಾರಣ್ಕ್ೆ ಚಚಾ್ ಮಾಡಿ ಮದೆಂದ್ೂಡಿ ತ್ಕ್ಷಣ್ಕ್ೆ ಸೆಂವಿಧಾನವನದು accept 
ಮಾಡಿಕ್ೂಳುುವೆಂತ್ಹ ಸಿೆತಿ ನಮಾಲ್ಲಿ ಇದ್ದುದ್ರಿೆಂದ್ ಅವರದ ಇದ್ರ ಬಗ್ೆ ಬ್ಳಕದ ಚ್ಲದಿವುದ್ದ ಸಿಲಪ 
ಕಷಿವಾಯತ್ದ ಎೆಂದ್ದ ರ್ಾನದ ಓದ್ಧದ್್ುೇರ್.್   
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 ಭಾಷ್ಾವಾರದ ಪಾರೆಂತ್ಾಗಳ ವಿೆಂಗಡಣ ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಷ್್ೂಿೆಂದ್ದ ಸದಲಭ್ವಾದ್ 
ಪರಕಿರಯಯಾಗರಲ್ಲಲಿ ಎೆಂಬದದ್ದ ನಮಗ್ ಗೂ್ತ್ದು.  ಫಜ಼ಲ್ ಅಲ್ಲ ಆಯೇಗವನದು ರಚರ್್ ಮಾಡಿ  
ಅವರದ ಕೂ್ಟಿ ವರದ್ಧಯ ಮೆೇಲ್ ರಾಜಾಗಳನದು ಮರದವಿೆಂಗಡಣ್ ಮಾಡಿದ್ರದ.  ನಮಗ್ ಅವತ್ೂು 
ರ್್ೂೇವಿತ್ದು.  ಗೂ್ೇದ್ಾವರಿಯೆಂದ್ ಕಾವೇ್ರಿಯವರಗ್್ ಇದ್ು ಕರ್ಾಾಟಕ ನಪಾಪಣಿಯೆಂದ್ 
ಕಾವೇ್ರಿಯವರ್ಗ ್ಮಾತ್ರ ಸಿೇಮತ್ವಾಯತ್ದ ಎೆಂದ್ದ ನಮಗ್ ರ್್ೂೇವಿತ್ದು.  ಆದ್ರೂ ರ್ಾವು ಸಿಲಪ 
ಶಾೆಂತಿಪಿರಯರದ.  ೧೯೫೩ಯಲ್ಲಿ ರಚರ್್ಯಾದ್ ಫಜಲ್ ಅಲ್ಲ ಆಯೇಗ ವರದ್ಧಯನದು ರ್ಾವು 
ಒಪಿಪಕ್ೂೆಂಡದ ೧೯೫೬ರಲ್ಲಿ ಹ್ೂಸ ರಾಜಾದ್ ಉದ್ಯವಾಗ, ಆಚರಣ್ಯನದು ಪಾರರೆಂಭಿಸಿದ್್ವು.  
ತ್ದ್ನೆಂತ್ರ ಮಹಾರಾಷರದ್ವರದ ತಿೇಟ ್ಶದರದ ಮಾಡಿಕ್ೂೆಂಡದ ನಮಗ್ ಇದ್ದ ಸಮಾತ್ವಾಗಲಿ ಎೆಂದ್ದ 
ಹ್ೇಳಿ ಒತ್ುಡವನದು ತ್ೆಂದ್ ಆಧಾರದ್ ಮೆೇಲ ್ ಜಸಿಿೇಸ್ ಮಹಾಜನ ಆಯೇಗವನದು ರ್್ೇಮಕ 
ಮಾಡಿದ್ರದ.  ಮಹಾಜನ್ ಆಯೇಗ ರಚರ್್ಯಾದ್ಾಗ ರ್ಾವು ಸಪಷಿವಾಗ ನಮಾ ಸಹಮತಿಯನದು 
ಕ್ೂಟಿಿರಲ್ಲಲಿ.  ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಾ ಪರತಿರೂ್ೇಧ್ ಅಷಿರಮಟಿಿಗ ್ ಇರಲಾರದ್ುಕ್ೆ ಆಯೇಗ 
ರ್್ೇಮಕಗೂ್ೆಂಡಿತ್ದ.  ವರದ್ಧಯನೂು ಕ್ೂಟಿರದ.  ಅವರದ ಹ್ೇಳಿದ್ ಹಾಗ್ ವರದ್ಧ ಮಾತ್ರ receive 
ಆಯತ್ದ.  ಅದ್ರ ಮೆೇಲ ್ಚಚ್ಾಯಾಗ ಸಕಾಾರ accept ಮಾಡದವುದ್ಾಗಲ್ಲೇ ಆಗಲ್ಲಲಿ. ಇೆಂದ್ದ 
Reorganisation of States Act ಏನದ ನಮಾ ಗಡಿ ಇದ್್, ಅದ್್ೇ ನಮಾ ಗಡಿ ಎನದುವ 
ವಾದ್ದ್ಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್್ುೇವ್.  ಇದ್ನದು ದ್ಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ರ್ಾವು ಗೂ್ೆಂದ್ಲ ಮಾಡಿಕೂ್ಳುುವುದ್ದ 
ಬ್ೇಡ.  ರ್ಾವು ಮಾತ್ರ್ಾಡದವಾಗ ಮಹಾಜನ್ ವರದ್ಧಯನದು ಒಪದಪತ್ುೇವ್ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್್ುೇವ್.  As a 
State we stick to our own decision. Reorganisation of States Act ಏನದ್ ್
ಅದ್ರ  ಪರವಾಗ ರ್ಾವು ನೆಂತಿದ್ು್ೇವ್.  ಅದ್ನದು ಸದಪಿರೇೆಂ ಕೂ್ೇರ್್ಾನ ಮದೆಂದ್ ್ಚಚ್ಾ ಮಾಡದವುದ್ಕ್ೆ 
ಅವರದ ಪರಯತ್ು ಮಾಡಿದ್ರದ.  Admissibility ಯೇ ಇನೂು stake ನಲ್ಲಿದ್್.  Admissibility, 
can it be admitted or not ಎನದುವ ವಿಷಯ ಇೆಂದ್ದ ಸದಪಿರೇೆಂ ಕ್ೂೇರ್್ಾ ಮದೆಂದ್್ 
arbitration ನಲ್ಲಿರದವ ವಿಷಯ.  ಸದಪಿರೇೆಂ ಕ್ೂೇರ್್ಾ ಕ್ೇಸ್ ಅನದು ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ೆಂಡಿಲಿ.  
Admissibility ಆಗದತ್ುದ್್ಯೇ ಇಲಿವ್ೇ ಎನದುವುದ್ರಲ್ಲಿಯೇ ಸದಮಾರದ ವಷಾಗಳು ಕಳ್ದ್ದ 
ಹ್ೂೇಯತ್ದ.  ಆಗ ರ್ಾವು ಒೆಂದ್ದ ಟಿೇಮ್ ಮಾಡಿದ್್ುವು.  ಈಗ ಅದ್ರ ಬದ್ಲ್ಲಗ್ ಜಸಿಿೇಸ್ ಶ್ವರಾಜ್ 
ಪಾಟಿೇಲ್ ಅಧ್ಾಕ್ಷತಯ್ಲ್ಲಿ ಶ್ರೇ ಮದಕದಲ್ ರೂ್ೇಹಟಗಯವರನದು ಮದಖಾ ವಕಿೇಲರರ್ಾುಗ ರ್್ೇಮಸಿ  
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ಒೆಂದ್ದ ಟಿೇಮ್ ಅನದು ಮಾಡಿದ್ು್ೇವ್. ಸದಪಿರೇೆಂ ಕ್ೂೇರ್್ಾನಲ್ಲಿ ಏನದ ಕ್ಲಸ ಕಾಯಾ ಆಗಬೇ್ಕಾಗದ್ ್
ಅದ್ನದು ರ್್ೂೇಡಿಕೂ್ಳುಲ್ಲಕ್ೆ ನಮಗ್ ತಿಳಿದ್ ಮಟಿಿಗ್ ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ುೆಂತ್ಹ ಒಳ್ುಯ ವಕಿೇಲರನದು ದ್್ಹಲ್ಲ 
ಮಟಿದ್ಲ್ಲಿ ರ್್ೇಮಸಿ ಸದಪಿರೇೆಂ ಕ್ೂೇರ್್ಾ ಮದೆಂದ್ ್ನವಾಹಿಸದತಿುದ್ು್ೇವ್.   

 ಇನದು ರಾಜಕಿೇಯವಾಗ ಹ್ೇಳುವುದ್ಾದ್ರ್ ಕೇ್ೆಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದ್ ಮಾನಾ ಅಮತ್ ಷ್ಾ 
ಅವರದ ಕರಯ್ಬಾರದ್ಾಗತ್ದು ಎೆಂದ್ದ ಟಿೇಕ ್ ಮಾಡಿದ್ರದ.  ಮಾನಾ ಅಮತ್ ಷ್ಾ ಅವರದ 
ಒಡೆಂಬಡಿಕ್ಯನದು ಮಾಡಿ ರಾಜಿ ಸೆಂಧಾನಕಾೆಗ ಕರಯ್ಲ್ಲಲಿ.  ನೇವು ಸೆಂವಿಧಾನಬದ್ಿವಾಗ 
ಏರ್ಾದ್ರೂ ಮಾಡಿಕೂ್ಳಿು.  ಆ ಕಡ್ ಈ ಕಡ ್ ಓಡಾಡದವ ಸಾವಾಜನಕರಿಗ ್ ಯಾರೂ ತ್ೂೆಂದ್ರ ್
ಕ್ೂಡದ್ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾೆಂತಿಯನದು ಕಾಪಾಡಿ ಎನದುವ ಒೆಂದ್ೇ್ ಒೆಂದ್ದ ಸೆಂದ್್ೇಶವನದು ಅವರದ 
ಕ್ೂಟಿರದ.  Let it not be misunderstood.  They know, ಅವರಿಗ್ ಇದ್ದ ಅಧಿಕಾರ ಇಲಿ 
ಎೆಂದ್ದ.  Only Parliament is enabled ಎೆಂಬದದ್ದ ಎಲಿರಿಗೂ ಗ್ೂತಿುರದವ ವಿಷಯ.  
ಆಟಿಾಕಲ್ ೩ ಅನದು ಯಾರೂ ಕ್ೈಗ್ತಿುಕೂ್ಳುುವುದ್ಕಾೆಗದವುದ್ಧಲಿ.  ಅಷಿರ ಮಟಿಿಗ್ ಒೆಂದ್ದ 
ಸೆಂದ್್ೇಶವನದು ಕ್ೂಟಿ ರಾಷರದ್ ಗೃಹಸಚಿವರ ಬಗ್ೆ ರ್ಾವು ತ್ಪಾಪಗ ಅಥೈ್ಾಸಿಕೂ್ಳುುವುದ್ರಲ್ಲಿ ಅಥಾವಿಲಿ. 
ಅದ್ದ ಸರಿಯಾದ್ದದ್ದ ಎೆಂದ್ದ ರ್ಾವು ಎರಡೂ ರಾಜಾದ್ವರದ ಶಾೆಂತಿ ಮತ್ದು ರ್್ಮಾದ್ಧಯನದು 
ಕದ್ಡದವುದ್ಧಲಿ ಎೆಂದ್ದ ಹೇ್ಳಿಬೆಂದ್್ವು.   

 ನಮಾ ದ್ದರದ್ೃಷಿವಶಾತ್ ಮಹಾರಾಷರ ಸಕಾಾರ ಈ ಕಿರಯ ಮಾಡಿತ್ದ ಎೆಂದ್ದ ರ್ಾವು 
ಅನುಲ್ಲಲಿ. ಕ್ಲವು ಬ್ೇರ ್ ಪಕ್ಷಗಳ ಮದಖೆಂಡರದ ಅಥವಾ Legislators ಬಹಳ ಅಸಭ್ಾವಾಗ 
ಮಾತ್ರ್ಾಡಿದ್ರದ. ಯಾರ್ೂೇ ಜಯೆಂತ್ ಪಾಟಿೇಲ ಎನದುವವರದ ಬ್ೂಮಾಾಯಯವರಿಗ್ ಮಸಿು 
ಅೆಂದ್ರ್ ಕ್ೂಬದು ಎೆಂದ್ದ ಮಾತ್ರ್ಾಡಿದ್ರದ. ಇರ್ೂ್ುಬುರದ ರ್ಾವು ನಮಗ್ ಒೆಂದ್್ೇ ಒೆಂದ್ದ ಹನ ನೇರನದು 
ಕ್ೂಯಾುದ್ಧೆಂದ್ ಕೂ್ಡದವುದ್ಧಲಿ. ಅದ್ದ ಹ್ೇಗ ್ ಜಿೇವನ ಮಾಡದತಿುೇರ್ೂೇ ರ್್ೂೇಡದತು್ೇವ್ ಎೆಂದ್ದ 
ಹ್ೇಳುತಾುರ.್  ಒೆಂದ್ದ ರಾಜಾದ್ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಯವರನದು ಇರ್ೂ್ುಬುರದ ಯಾರ್ೂೇ ಬಾಯಗ ್ಬೆಂದ್ೆಂತ ್
ಮಾತ್ರ್ಾಡದವ ಕ್ಟಿ ಸಿೆತಿಗ್ ಒೆಂದ್ದ ಶಾಸನಸಭ್ ಹ್ೂೇಗದತ್ುದ್್ ಎೆಂದ್ರ್ ಇದ್ಕಿೆೆಂತ್ ದ್ದವಾಾವಸ್ೆ, 
ದ್ದಸಿೆತಿ ಇರ್ೂ್ುೆಂದ್ಧಲಿ. ಇದ್ನದು ರ್ಾವು ತಿೇಕ್ಷ್ಣವಾಗ ಖೆಂಡಿಸದತ್ುೇವ್.  ಇದ್ರಲ್ಿೇನೂ ದ್ಾಕ್ಷಿಣ್ಾ ಇಲಿ.  
ರ್ಾವು ನಯವಾಗರಬ್ೇಕದ, ಕ್ಟಿ ಮಾತ್ರ್ಾಡಬಾರದ್ದ.  ರ್ಾವು ಸಜಿನರಾಗ ವತಿಾಸಬೇ್ಕದ ಎೆಂದ್ರ್ 
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ಯಾರದ ಯಾರ್ೂೇ ಹ್ೇಗ ್ಹ್ೇಗ್ೂೇ ಬ್ೈಯದತಾುರ್. ಅದ್ರ್್ುಲಾಿ ಅನುಸಿಕೂ್ೆಂಡದ ಕರ್ಾಾಟಕ ರಾಜಾದ್ 
ಆಡಳಿತ್ ಮಾಡಬೇ್ಕಾದ್ದದ್ದ ಇಲಿ. ರ್ಾವು ಇದ್ನದು ಖಡಾಖೆಂಡಿತ್ವಾಗ ಖೆಂಡಿಸದತ್ುೇವ್.   

 ಎರಡರ್್ಯದ್ಾಗ ಮರ್್ು ಅವರಷಿಕ್ೆ ಅವರ್ೇ ಬ್ಳಗಾವಿಯನದು ಕ್ೇೆಂದ್ಾರಡಳಿತ್ ಪರದ್್ೇಶ ಮಾಡಿ 
ಇರ್ೂ್ುೆಂದ್ದ ತಿೇಮಾಾನವನದು ಮಾಡಿಕ್ೂೆಂಡರದ.  

(…ಮದೆಂದ್ದ) 

(1222) 27-12-2022,  5.40  ಕ್ಜಿ.ವಿಕ್ (ಬಿಎನ್ಎಸ್)    (ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

     ಶ್ರೇ  ಜ್.ಸಿ.ಮಾಧ್ದಸಾಿಮ (ಮದೆಂದ್ದ.,):-  

      ಮಾನಾ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ಸದ್ಸಾರಾದ್ ಹರಿಪರಸಾದ್ರವರದ ಮಾತ್ರ್ಾಡದವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ  
ಹ್ೇಳಿದ್ರದ. Union Territory ಆಗದವುದ್ಕ್ೆ ಏರ್ಾದ್ರೂ ಲಕ್ಷಣ್ಗಳು ಇದ್ುರ,್ ಅದ್ಕ್ೆ 2/3 
ಸಿಟಿಗಳು ಇವ್. ಅದ್ದ ಬಳ್ಗಾವಿಗ ್ಇಲಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ  ಮದ್ಲರ್್ೇ ಲಕ್ಷಣ್ ಮದೆಂಬ್ೈಗ್ ಇದ್್. ಮದೆಂಬ್ೈ 
ಸಿಟಿಗ್ ಇದ್್.   ಅದ್ದ almost Union Territory ಆಗ ಇತ್ದು. Presidency ಇದ್ಾುಗ, ಅದ್ದ 
part of Maharashtra ಆಗರಲ್ಲಲಿ. ಅದ್ದ province ಇತ್ದು. Gujarat bifurcate 
ಆಗದವವರಗ್ೂ Bombay Province. It was not part of Maharashtra. ಮತ್ು, 
ಅವತ್ದು ಬಾೆಂಬ್ಯಲ್ಲಿ Hindi speaking ಇದ್ಧುದ್ದು ಬಿಟಿರ,್ Marathi speaking ಇರಲ್ಲಲಿ.  
ಇಡಿೇ  ಬಾೆಂಬ ್ ಹಿೆಂದ್ಧಯ ಕ್ೇೆಂದ್ರವಾಗತ್ದು. ಅವರಿಗ ್ ಏರ್ಾದ್ರೂ ಒಳು್ಯ ಮನಸದಿ ಇದ್ದು, ಈ 
ದ್್ೇಶದ್ ಬಗ್ೆ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ುರ,್  ಒೆಂದ್ದ resolution ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಾೆಂಬ್ಯನದು ಕ್ೇೆಂದ್ಾರಡಳಿತ್ 
ಪರದ್್ೇಶವರ್ಾುಗ ಮಾಡಿದ್ು್ೇವ್ೆಂದ್ದ ಘೂೇಷಣ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ರ್ಾವು ಅದ್ನದು ಒಪಿಪಕೂ್ಳುುತ್ುೇವ್.  
Almost twenty percent of the Bombay…. 

                ಶ್ರೇ ಸವದ್ಧ ಲಕ್ಷಣ್ (ವಿಧಾನಸಭ್ಯೆಂದ್  ಚದರ್ಾಯತ್ರಾದ್ವರದ):- ಮಾನಾ 
ಸಭ್ಪತಿಯವರೇ್, ಒೆಂದ್ದ ನಮಷ.  ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಇದ್ರಲ್ಲಿ  ಇರ್ೂ್ುೆಂದ್ದ ವಿಷಯವನದು 
ಜ್ೂೇಡಿಸಿಕೂ್ಳುಬ್ೇಕದ. ಮದೆಂಬ್ೈಯನದು ಕ್ೇೆಂದ್ಾರಡಳಿತ್ ಪರದ್್ೇಶವರ್ಾುಗ ಮಾಡದವುದ್ಕ್ೆ ಅತ್ಾೆಂತ್ 
ಸೂಕುವಾಗರದವೆಂತ್ಹ ಸಲಹ ್ಇದ್್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಾ ಹಕದೆ ಇದ್್. ನಮಾ ಏಕಿೇಕರಣ್ ಆಗದವುದ್ಕಿೆೆಂತ್ 
ಮದೆಂಚ್ ಮದೆಂಬೈ್ ಕರ್ಾಾಟಕ ಎೆಂದ್ದ ಏನದ ಹಸ್ರದ ಇತ್ದು, ಆಗ ನನು ಕ್ಷ್ೇತ್ರದ್ ಅಥಣಿ 
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ಶಾಸಕರಾಗದ್ುವರದ ಮದೆಂಬ್ೈ Assembly ಗ್ ಹೂ್ೇಗದ್ುರದ. ಆ ರಿೇತಿ ಇರದವುದ್ರಿೆಂದ್ ಮದೆಂಬ್ೈ 
ನಗರದ್ಲ್ಲಿದ್ುರೂ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಾದ್ದ ಪಾಲದ ಎನದುವುದ್ನದು ಇವತ್ದು ರ್ಾವು ವಾದ್ ಮಾಡಬೇ್ಕಾಗದ್.್ 

              ಶ್ರೇ  ಜ್.ಸಿ.ಮಾಧ್ದಸಾಿಮ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ನಮಾದ್ದು ಮೆಂಗಳೂರವರ್ಗೂ 
ಪಾಲದ ಇದ್್.       

              ಶ್ರೇ ಸವದ್ಧ ಲಕ್ಷಣ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್,  ಈ ಭಾಗದ್ಲ್ಲಿದ್ುೆಂತ್ಹ  ಅರ್್ೇಕ 
ಶಾಸಕರದ  ಮದೆಂಬ್ೈ ಸಕಾಾರದ್ಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾಗದ್ುರದ. 

              ಶ್ರೇ  ಜ.್ಸಿ.ಮಾಧ್ದಸಾಿಮ (ಸಣ್ಣ ನೇರಾವರಿ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನದ, ಸೆಂಸದ್ಧೇಯ 
ವಾವಹಾರಗಳು ಮತ್ದು  ಶಾಸನ ರಚರ್ಾ ಸಚಿವರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಕಾರವಾರ ಇತ್ದು 
ಅದ್ಕ್ೆ ರ್ಾನದ ಮೆಂಗಳೂರವರಗ್ೂ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್ದು, ಜ್ೂತ್ಗ್ ಮದೆಂಬ್ೈ ಒೆಂದ್ದ cosmopolitan 
city ಆಗರದವುದ್ರಿೆಂದ್ hotel management ನೆಂದ್  ಹಿಡಿದ್ದ, bank management 
ನೆಂದ್ ಹಿಡಿದ್ದ regular labour ವರಗ್ ್ಮದೆಂಬೈ್ನಲ್ಲಿ ಏರ್ಾದ್ರ್ೂೆಂದ್ದ ತ್ಪಶ್ೇಲದ ಮಾಡಿಸಿದ್ರ್ 
minimum 20 percent ಜನರದ ಕನುಡ ಭಾಷ್ ್ಅಥವಾ ಕೂ್ೆಂಕಣಿ ಭಾಷ್ ್ಮಾತ್ರ್ಾಡದವವರದ 
ಇದ್ಾುರ.್ Minimum 20 percent ಜನರದ ಇದ್ಾುರ,್ ಅದ್ಕ್ೆ ಇರದವ character ಅದ್ದ. 
ಏರ್ಾದ್ರೂ ಕ್ೇೆಂದ್ಾರಡಳಿತ್ ಪರದ್್ೇಶವ್ೆಂದ್ದ ಅನಸಿಕೂ್ಳುಬ್ೇಕಾದ್ರ್, ಇನೂು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ೇರ ್ ಬ್ೇರ ್
ಭಾಷ್ಗ್ಳನದು ಮಾತ್ರ್ಾಡದವವರದ  ಎಷದಿ ಜನರದ ಇದ್ಾುರೆ್ಂದ್ದ ರ್ಾನದ ಹ್ೇಳುವುದ್ಧಲಿ. ಕನುಡ ಮತ್ದು 
ಕ್ೂೆಂಕಣಿ ಭಾಷ್ ್  ಮಾತ್ರ್ಾಡದವವರದ ಕನಷಾ 20% ಜನರದ ಇದ್ಾುರ್. ಹಾಗಾಗ, ಅವರಿಗ್ 
ಏರ್ಾದ್ರೂ ನಣ್ಾಯ ಮಾಡಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ ಅನಸಿದ್ರ್, ಮದೆಂಬ್ೈ ನಗರ ಅವರಿಗ್ ಬ್ೇಡ ಅನಸಿದ್ರ್ 
ಮಾಡಿಕ್ೂಳುಲ್ಲ. ಅವರದ ಯಾರದ ಬ್ಳಗಾವಿಯ ಬಗ್ೆ ಮಾತ್ರ್ಾಡದವುದ್ಕ್ೆ? Who are they? 
ಮತ್ು ರ್ಾನದ ಈ ಸಭ್ಯಲ್ಲಿ ಹ್ೇಳುವುದ್ಕ್ೆ ಇಷಿ ಪಡದತ್ುೇರ್.್ ನಮಾ ಹತಿುರ ವಿವಾದ್ ಇಲಿ. We 
don’t have any border dispute as far as Karnataka is concerned. It is a 
closed issue.  ಅದ್ದ ಮದಗದ್ದ ಹೂ್ೇಗರದವೆಂತ್ಹ ಅಧಾಾಯ. ವರದ್ಧ ಕ್ೂಟಾಿಗದ್.್ ರ್ಾವು 
ಅದ್ಕ್ೆ ಹೌದ್ದ ಅೆಂದ್ಧಲಿ. ಇಲಿವ್ೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿಲಿ. ರ್ಾವು ವಾಾಖಾಾನ ಮಾಡದವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ 
ತ್ಪಾಪಗ ಮಾಡದವುದ್ದ ಬ್ೇಡ. ರ್ಾವು ಮಹಾಜನ್ ವರದ್ಧಯನದು ಒಪದಪವ  ಪರಶ್ು ಉದ್ಭವವಾಗರಲ್ಲಲಿ. 
It is stabled. ರ್ಾವು ತ್ಕಾರಾರದ ಮಾಡಿರಲ್ಲಲಿ. Parliament ನಲ್ಲಿ ಏರ್ಾಗದತ್ುದ್ ್
ರ್್ೂೇಡಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ. ಈಗ ಆ  ಪರಶ್ು ಇಲಿ. State Reorganisation Act ನಲ್ಲಿ ಏನದ ನಮಾ 
ಗಡಿಯನದು ಗದರದತಿಸಿದ್ಾುರ,್ ರ್ಾವು ಅದ್ಕ್ೆ ಬದ್ಿ. ರ್ಾವು ಅದ್ನದು ಸದಮಾರದ 75 ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ 
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ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ್್ುೇವ್. ಅದ್ಕ್ೆ ಬ್ೇಕಾದ್ಷದಿ ರಕುವನದು ಸದರಿಸಿದ್್ುೇವ್. ಆ ಭಾಗವನದು  ಬ್ೇಕಾದ್ಷದಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧು ಮಾಡಿದ್್ುೇವ್. ಈಗ ಯಾವ ರಾಜಿ? ಈಗ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿಯೂ ಹ್ೂೇದ್ರದ  ಸಹ 
occupancy right ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳುತಿುೇರಿ.  ರ್ಾವು ಈಗಾಗಲ್ೇ ಅದ್ರ ಮೆೇಲ್ occupancy 
right ಅನದು ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ೆಂಡಿದ್ು್ೇವ್. ನಮಾ ಮದೆಂದ್ ್ ಆ ಇತಾಾಥಾ ಮಾಡದವೆಂತ್ಹ ಪರಶ್ು 
ಉದ್ುವವಾಗಲಿ. Admissibility ಗೂ್ೇಸೆರ ರ್ಾವು  ಮಾನಾ ಸವೇಾಚಛ ರ್ಾಾಯಾಲಯದ್ಲ್ಲಿ  
ನಮಾ ಟಿೇಮ್ನದು ಇಟದಿ fight ಮಾಡದತಿುದ್್ುೇವ್.  ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರಾದ್ ರಮೆೇಶ್ರವರದ 
ಮಾತ್ರ್ಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಇದ್.್ Even Supreme Court has no jurisdiction. 
Jurisdiction ಇದ್ ್ಎೆಂದ್ದ ರ್ಾನದ ಒಪದಪವುದ್ಧಲಿ.ಆದ್ರ,್ ಅವರದ ಹ್ೂೇಗದ್ಾುರ.್ ಆದ್ರ್, ಅದ್ನದು 
admit ಮಾಡಬೇ್ಡಿ ಎೆಂದ್ದ ನಮಾ ತ್ಕರಾರದ ಇದ್್.  You have no jurisdiction ಎೆಂದ್ದ 
Constitutional ನಲ್ಲಿ ಏರ್ಾದ್ರೂ ತಿೇಮಾಾನವಾಗದವುದ್ಾದ್ರ್  ರ್ಾವು ಮಾತ್ದಕತ್ಗ್  
ಹ್ೂೇಗಬಹದದ್ದ ಬಿಟಿರ,್ ನಮಾ ಮದೆಂದ್್ ಬ್ೇರ ್ಯಾವ ಚಚ್ಾಯೂ ಇಲಿ.  

              ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಎರಡರ್್ಯದ್ಾಗ, ನಮಾ ಪರಯಾಣಿಕರದ ಹ್ೂೇಗದವವರಿಗ ್ 
ಬರದವವರಿಗ ್ ಹಿೆಂಸ್ ಕೂ್ಡದವುದ್ನದು ನಮಾ ರಾಜಾ ಸಕಾಾರ  ಸಹಿಸದವುದ್ಧಲಿ. ]ಏಕ್ೆಂದ್ರ,್ ಈ 
ದ್್ೇಶದ್ ಗೃಹ ಸಚಿವರದ ಕರಸ್ಿ ರ್್ಮಾದ್ಧಯನದು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇ್ಡಿ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ್, ರ್ಾವು 
ಸಮಾಧಾನದ್ಧೆಂದ್ ಕ್ೇಳಿದ್್ುೇವ್. ಅದ್ದ ಬಹಳ ಅತಿೇರಕ್ಕ್ೆ ಹ್ೂೇದ್ರ,್  ಅದ್ನದು ಸಹಿಸಿಕೂ್ೆಂಡದ 
ಇರಬೇ್ಕದ ಎನದುವೆಂತ್ಹ ಸಿೆತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಾಾಟಕದ್ವರದ ಇಲಿ ಎನದುವುದ್ನದು ಈ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗ್ 
ಮನವರಿಕ ್ ಮಾಡಿಕೂ್ಡದವುದ್ಕ್ೆ ಇಷಿಪಡದತ್ುೇರ್.್  ಈಗಾಗಲ್ೇ ನಮಾ border ನಲ್ಲಿರದವವರದ 
ಮಾತ್ರ್ಾಡಿದ್ೆಂತ ್ನಮಾ ಜನರ ಮಧ್ಾ ಯಾವುದ್್ೇ ಭ್ೇದ್ ಇಲಿ. ಜನರ ಮಧ್ಾ ಯಾವುದ್್ೇ ಅವಿಶಾಿಸ 
ಇಲಿ. ಆ ಭಾಗದ್ಲ್ಲಿ ಜಿಲಾಿ ಪೆಂಚಾಯತಿಗ ್ ಮತ್ದು ತಾಲೂಿರ್್ ಬೂ್ೇರ್್ಾ ಚದರ್ಾವಣ್ಯಲ್ಲಿ 
ಮರಾಠಿಗರ ಮತ್ಗಳನದು ಪಡಯ್ಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ, ರ್ಾವೇ್ರ್ಾದ್ರೂ ಪಕ್ಷ ಬ್ಳ್ಸಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ 
ಮಾಡದತಿುರದವೆಂತ್ಹ ಹದರ್ಾುರ ಇದ್ದ. ಪರತಿ ಬಾರಿಯೂ  ಮಹಾರಾಷರದ್ಲ್ಲಿ local body 
elections ಬೆಂದ್ಾಗ, ಈ issue raise ಆಗದತ್ುದ್್, ಬಳ್ಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಗರ ಪಾಲ್ಲಕ ್ಚದರ್ಾವಣ ್
ಬೆಂದ್ಗಲೂ ಸಹ, ಈ issue raise ಆಗದತ್ುದ್.್ ಇದ್ದ ಬ್ೇರ ್ ಟೈ್ಮ್ನಲ್ಲಿ  ಇರದವುದ್ಧಲಿ.  
ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ುೆಂತ್ ಇರದತಾುರ್. ಮರಾಠಿ ಭಾಷ್ಯ್ನದು ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಾುರ್. ಕನುಡ ಭಾಷ್ಯ್ನದು  
ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಾುರ್. ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರಾದ್ ಪರಕಾಶ್ ಹದಕ್ೆೇರಿಯವರದ ಹೇ್ಳಿದ್ೆಂತ್, ರ್್ೆಂಟಸೆನ 
ಮಾಡದತಾುರ.್ ಬಿೇಗತ್ನವನದು ಮಾಡದತಾುರ,್ ಬೇ್ರ್ ಏರ್್ೇನದ ಬ್ೇಕ್ೂೇ ಅದ್್ಲಿವನದು ಮಾಡದತಾುರ.್ 
ಚದರ್ಾವಣ ್ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಈ ರಿೇತಿ ಆಗದತ್ುದ್್. 
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                ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಇದ್ದ ಎಷದಿ ದ್ಧವಸ ನಡಯ್ದತ್ುದ್?್ ಒಬು ಮನದಷಾ ಜಾತಿ, 
ಭಾಷ್,್  ಪಾರೆಂತ್ಾಗಳ ಆಧಾರದ್ ಮೆೇಲ್ ಬಹಳ ದ್ಧವಸಗಳ ಕಾಲ ರಾಜಕಿೇಯ ಮಾಡದವುದ್ಕ್ೆ 
ಆಗದವುದ್ಧಲಿ. ಯಾವತಾುದ್ರೂ ನಮಾ ರ್್ೈಜತ್ ಆಚಗ್್ ಬರಲ್ೇಬ್ೇಕಲಿವ್ೇ; ಯಾವತಾುದ್ರೂ ಸತ್ಾ 
ಹ್ೂರಗಡ್ ಬರಲ್ೇ ಬ್ೇಕಲಿವ್ೇ? ಅದ್ಕ್ೆ ಈಗಾಗಲ್ೇ ಜನರದ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಆಗದ್ಾುರ.್ ಅದ್ಕ್ೆ ಕಾರಣ್ 
MES. ರ್ಾವು ಮದ್ಲದ ಶಾಸಕರಾದ್ೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಕನಷಿ ಪಕ್ಷ 4 ಜನ MES ಸದ್ಸಾರದ 
Assembly ಇರದತಿುದ್ುರದ. ಅವರದ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮರಾಠಿ ಭಾಷ್ಯ್ಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ್ಾಡಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ ತ್ದತ್ದುರಿ 
ಊದ್ದತಿುದ್ುರದ.  ರ್ಾನದ ಮತ್ದು ಶ್ರೇ  ವಾಟಾಳ್ ರ್ಾಗರಾಜ್ರವರದ ಕನುಡದ್ಲ್ಲಿ  ಊದ್ಧಸಿ ಎೆಂದ್ದ 
ಹ್ೇಳುತಿುದ್್ುೇವು. ಆದ್ರ್, ಇವತ್ದು ಆ ಪರಿಸಿೆತಿ ಇಲಿ. ಏಕ್ೆಂದ್ರ,್ ಜನರದ ಜಾಗೃತ್ರಾಗದ್ಾುರ.್ ನಮಗ ್
ಈ ಭಾವರ್್ಗಳಿೆಂದ್ ಏನದ ಆಗಬೇ್ಕಾಗಲಿ. ನಮಗ ್ ಅಭಿವೃದ್ಧು ಮದಖಾ. ಸಕಾಾರ ಎನದುವುದ್ದ 
ಅಭಿವೃದ್ಧು ಪರವಾಗ ಇರಬ್ೇಕದ. ಸಕಾಾರವನದು ಕಷಿದ್ಲ್ಲಿ ಇರದವವರ ಪರವಾಗ ಇರಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ 
ಮಾಡಿದ್ರದ. ರ್ಾವು ಅದ್ಕ್ೆ ತ್ಕೆೆಂತ್ ಕರ್ಾಾಟಕ ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಹ್ಚಾಚಗ ಕ್ಲಸವನದು ಮಾಡಿದ್್ುೇವ್. 
ಅದ್ರಲೂಿ ಬಳ್ಗಾವಿ ಜಿಲ್ಿಯಲ್ಲಿ ನೇರಾವರಿ ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ ಅದ್ದ major ಇರಬಹದದ್ದ ಅಥವಾ 
minor ಇರಬಹದದ್ದ, ರಸು್ ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ ಇರಬಹದದ್ದ, ಯಾವುದ್ೇ್ ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ ಅರ್ಾಾತ್ ಭಾವರ್್ 
ಇಲಿದ್ೆಂತ ್ಬ್ೆಂಗಳೂರಿಗೆಂತ್ ಚ್ರ್ಾುಗ ಬ್ಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಿಯನದು ಅಭಿವೃದ್ಧು ಮಾಡಿದ್್ುೇವ್.  ಹಾಗಾಗ, 
ರ್ಾವು ಜನರಲ್ಲಿ ವಿಶಾಿಸವನದು ಹ್ೂೆಂದ್ಧದ್್ುೇವ.್ ಇವತ್ದು ಅದ್ೇ್ ಕಾರಣ್.  ಈಗ ಮಹಾರಾಷರದ್ಲ್ಲಿ  
ಇರದವವರದ ನಮಾನದು ಕರ್ಾಾಟಕಕ್ೆ ಸೇ್ರಿಸಿ ಎೆಂದ್ದ resolution ಮಾಡದತಿುದ್ುರ್, ಅವರದ 
ಕ್ೇಳುತಿುದ್ುರ,್ ನಮಾ ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಆಗರದವೆಂತ್ಹ ಅಭಿವೃದ್ಧುಯನದು ಮತ್ದು ಆ ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ  
ಆಗರದವೆಂತ್ಹ ಅಭಿವೃದ್ಧುಯನದು ಹ್ೂೇಲ್ಲಕ ್ಮಾಡದತಿುದ್ಾುರ.್ ಒೆಂದ್ದ sugar cane ಬ್ಲ ್ಹ್ಚಿಚಗ ್
ಕ್ೂಟದಿ ನಮಾ ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರಾದ್ ಪರಕಾಶ್ ಹದಕ್ೆೇರಿಯವರದ ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ೆಂಡದ ಹ್ೂೇಗಬಹದದ್ದ. 
ಅದ್ರ್, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ  ಏನದ ಮಾಡಿದ್ಾುರ?್ ಲೂ್ೇರ್್ ಆದ್ೆಂತ್ಹ tractors ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹ್ೂೇಗದತ್ುವ್?  
ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ರಸ್ುಗಳು ಚ್ರ್ಾುಗ ಇವ್ಯೇ ಎೆಂದ್ದ ರ್್ೂೇಡಿದ್ರ,್ ಕರ್ಾಾಟಕದ್  ಮದೆಂದ್ ್
ಅವರದ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿಯೂ ಕರ್ಾಾಟಕಕ್ೆ ಸಮಾನ ಸಿೆತಿಯಲ್ಲಿ  ಇವತ್ದು ರಾಜಾದ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನದು 
ಮಾಡಿಲಿ. ಹಾಗಾಗ, ಈ ಗಡಿ ವಿವಾದ್ವನದು ಸದಮಾರ್್, ಕ್ಲಸಕ್ೆ ಬಾರದ್ ರಾಜಕಿೇಯ ಕಾರಣ್ಕಾೆಗ 
ಸೃಷಿಿ ಮಾಡಿಸದತಿುರದವವರ ವಿರದದ್ು ರ್ಾನದ ಮಹಾರಾಷರ ಸಕಾಾರ ಮಾಡಿದ್ ್ಎೆಂದ್ದ ಹೇ್ಳುವುದ್ಕ್ೆ 
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ಆಗದವುದ್ಧಲಿ. ಮಹಾರಾಷರದ್ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಯವರದ ಬಹಳ ಸೌಮಾತ್ಯೆಂದ್ ವತಿಾಸಿದ್ಾುರ.್ ಅವರದ 
ಸಹ ಬಹಳ ಸಿಷಿವಾಗ Assembly ನಲ್ಲಿ ಆ ರಿೇತಿ ವತಿಾಸದವುದ್ದ ಸರಿಯಲಿವ್ೆಂದ್ದ ಹೇ್ಳಿದ್ಾುರ.್ 
ರ್ಾನದ ಅವರನದು ಸದಮಾರ್ ್ಇಲ್ಲಿ ಎಳ್ಯದವುದ್ಕ್ೆ ತ್ಯಾರದ ಇಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ್ೇ 2-3  ಜನರದ 
ಮಾತ್ರ್ಾಡಿದ್ುನದು ರ್ಾವು ಒಟಾಿರ್ ಅದ್ದ ಮಹಾರಾಷರ ವಿಧಾನ ಸಭ್ಯ ಅಭಿಪಾರಯವ್ೆಂದ್ದ 
ಭಾವಿಸದವುದ್ಕ್ೆ ಆಗದವುದ್ಧಲಿ, ರ್ಾವು ಅವರ ಮಾತ್ನದು ಖೆಂಡಿಸಿ ಈಗ ಅವರದ ನಮಾ ಮೆೇಲ ್
ಅರ್ಾವಶಾಕವಾಗ  ಕಾಾತ್ ತ್ಗ್ದ್ದಕ್ೂೆಂಡದ  ಬೆಂದ್ದ ಜಗಳ ಮಾಡದತಿುದ್ಾುರ ್ ಅದ್ನದು ಖೆಂಡಿಸಿ 
ಸಕಾಾರದ್ ಪರವಾಗ ಒೆಂದ್ದ ನಣ್ಾಯವನದು ತ್ಗ್ದ್ದಕ್ೂಳುಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ ತ್ಮಾಲ್ಲಿ ಕ್ೂೇರಿಕೂ್ಳುುತು್ೇರ್್. 
ವಿಧಾನಸಭ್ಯಲ್ಲಿ ತ್ಗ್ದ್ದಕ್ೂೆಂಡಿರದವೆಂತ್ಹ ನಣ್ಾಯದ್ ಪರತಿಯನದು ರ್ಾನದ ಮಾನಾ ಮದಖಾ 
ಮೆಂತಿರಯವರ ಪರವಾಗ ಮೆಂಡಿಸದತಿುದ್ು್ೇರ್್.  ನಣ್ಾಯ ಏರ್್ೆಂದ್ರ್,  

     (ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರದ ಪಿೇಠವನದು ಅಲೆಂಕರಿಸಿದ್ರದ) 

 

13. ಅಧಿಕೃತ್ ನಣ್ಾಯ  

      ಮಹಾರಾಷರದ್ ಜನತ್ಯದ ಅರ್ಾವಶಾಕವಾಗ ಸೃಷಿಿಸದವ ಗಡಿ ವಿವಾದ್ವನದು ಖೆಂಡಿಸಿ, ರಾಜಾದ್ 
ಹಿತ್ರಕ್ಷಣ್ಗ್ ಕಟಿಬದ್ಿರಾಗರದವ ಬಗ್ೆ. 

 
                ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮಾಧ್ದಸಾಿಮ (ಕಾನೂನದ ಮತ್ದು ಸೆಂಸದ್ಧೇಯ ವಾವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ 

ನೇರಾವರಿ ಸಚಿವರದ)(ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳ ಪರವಾಗ):-  ರಾಷರದ್ಲ್ಲಿ  ಭಾಷ್ಾವಾರದ ಪಾರೆಂತ್ಾಗಳ 
ಸಾೆ[ಪರ್್ ಮಾಡದವ ಸಲದವಾಗ  ರಾಜಾಗಳ  ಮರದವಿೆಂಗಡಣ್ಯ  ಆಯೇಗ  1953 ರಲ್ಲಿ  
ರಚರ್್ಯಾಗತ್ದು.  ಈ ಆಯೇಗವು 1955 ರಲ್ಲಿ  ತ್ನು ವರದ್ಧಯನದು  ಮೆಂಡಿಸಿತ್ದ.  1955 ರಲ್ಲಿ 
ಎಲಿ ರಾಜಾಗಳಿಗ ್ ಈ ವರದ್ಧಯನದು ಕಳುಹಿಸಿಕೂ್ಟದಿ,  ಅಭಿಪಾರಯ ಪಡದ್್ದ, 1956 ರಲ್ಲಿ  ರಾಜಾ 
ಮರದವಿೆಂಗಡಣ್ ಕಾಯು ಜಾರಿಗ ್ ಬೆಂತ್ದ. (ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ಸಿಲಿ ತ್ಪಾಪಗದ್)್ 1956ರ ನವ್ೆಂಬರ್ 1 
ರೆಂದ್ದ ಅೆಂದ್ಧನ ಮೆೈಸೂರದ  ರಾಜಾ  ಉದ್ಯವಾಯತ್ದ.  ಮಹಾಜನ ಆಯೇಗ 1966 ರ 
ಅಕ್ೂಿೇಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅಸಿುತ್ಿಕ್ೆ  ಬೆಂತ್ದ.  1967 ರಲ್ಲಿ ವರದ್ಧ ನೇಡಿತ್ದ.  ಮಹಾರಾಷರದ್ ಬ್ೇಡಿಕ್ಯ  



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                         27-12-2022                                                       199                               

ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ನ್ಯಾಯಯಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಯ ಪತ್ರಿಕಯ ಪಿಕಟಣೆಗಯಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದು 

   

ಮೆೇರಗ್ ್  ರಚರ್್ಯಾದ್ೆಂತ್ಹ  ಮಹಾಜನ ಆಯೇಗದ್ ವರದ್ಧಯನದು  ಮಹಾರಾಷರವ್ೇ 
ತಿರಸೆರಿಸಿತ್ದ.  

              ಈಗಾಗಲ್ೇ  ಮಹಾಜನ ಆಯೇಗದ್  ವರದ್ಧ ಮೆಂಡಿಸಿ  66 ವಷಾ ಕಳ್ದ್ಧವ.್  ಈ  
ಸದದ್ಧೇಘಾ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ರಾಜಾಗಳ ಜನರದ ಅತ್ಾೆಂತ್  ಸೌಹಾದ್ಾತಯ್ೆಂದ್  
ಬದ್ದಕದತಿುದ್ಾುರ.್  ಮಹಾರಾಷರ-ಕರ್ಾಾಟಕದ್ ಗಡಿ ವಿಚಾರ ಈಗಾಗಲ್ೇ  ಮದಗದ್ದ ಹೂ್ೇದ್ 
ಅಧಾಾಯ. 

              ಆದ್ಾಗೂಾ  ಮಹಾರಾಷರ 2004ರಲ್ಲಿ ಸದಪಿರೇೆಂ ಕೂ್ೇಟಿಾನಲ್ಲಿ  ಗಡಿಯ ಬಗ್ೆ  ದ್ಾವ್ 
ಹೂಡಿ  ಅೆಂದ್ಧನೆಂದ್ಲೂ  ಎರಡೂ ರಾಜಾಗಳ  ಜನರ  ನಡದವಿನ  ಸಾಮರಸಾ  ಕದ್ಡದವ   
ಪರಯತ್ು  ಮಾಡದತಿುದ್್.   ಇದ್ದ ಅತ್ಾೆಂತ್  ಖೆಂಡನೇಯ.  

              2004 ರಿೆಂದ್ ಇಲ್ಲಿಯವರ್ಗೂ ಸದಪಿರೇೆಂ ಕೂ್ೇಟಿಾನಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷರದ್ ದ್ಾವಯ್ನದು  
ಕ್ೈಗ್ತಿುಕೂ್ಳುಲದ ಸಾಧ್ಾವಾಗಲಿ.  ಏಕ್ೆಂದ್ರ,್ ಸೆಂವಿಧಾನ 3ರ್್ೇ ಪರಿಚ್ಚೇದ್ದ್ ಪರಕಾರ, ಈ 
ಮರದಪರಿಶ್ೇಲರ್ ್ಮಾಡದವ  ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಈ ದ್್ೇಶದ್ ಪರಜಾಪರಭ್ದತ್ಿದ್ ಉನುತ್ ಸೆಂಸ್ೆಯಾದ್  
ಸೆಂಸತಿುಗ ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್್.  ಇದ್ರ ಬಗ್ೆ  ರಾಜಾ ಸಕಾಾರ ಕರ್ಾಾಟಕ ಗಡಿ ಮತ್ದು ನದ್ಧಗಳ ರಕ್ಷಣಾ  
ಆಯೇಗವನದು ರಚಿಸಿದ್ದು,  ಈ ಆಯೇಗವು ನರೆಂತ್ರವಾಗ  ಮಾಗಾದ್ಶಾನ ಮಾಡದತಿುದ್.್  
ಅಲಿದ್್, ಇತಿುೇಚ್ಗ ್ ಸದಪಿರೇೆಂ ಕ್ೂೇಟಿಾನ  ನವೃತ್ು ರ್ಾಾಯಾಧಿೇಶರಾದ್ ರ್ಾಾಯಮೂತಿಾ  ಶ್ವರಾಜ 
ಪಾಟಿೇಲ ಅವರನದು  ಆಯೇಗದ್  ಅಧ್ಾಕ್ಷರರ್ಾುಗ  ರ್್ೇಮಸಿ,  ನಮಾ ನಲದವನದು  ಸಮಥಾವಾಗ  
ಪರತಿಪಾದ್ರ್್  ಮಾಡಲದ  ಅವರ ಮಾಗಾದ್ಶಾನ  ಪಡಯ್ಲಾಗದತಿುದ್ ್ ಮತ್ದು  ಸವೇಾಚಛ  
ರ್ಾಾಯಾಲಯದ್ ಹಿರಿಯ ರ್ಾಾಯವಾದ್ಧ  ಮದಕದಲ್ ರೂ್ೇಹಟಗ ರ್್ೇತ್ೃತ್ಿದ್ಲ್ಲಿ ಐದ್ದ ಜನ ನದರಿತ್ 
ವಕಿೇಲರ ತ್ೆಂಡ  ರಚರ್್ ಮಾಡಲಾಗದ್.್  

               ಕರ್ಾಾಟಕದ್ ರ್್ಲ, ಜಲದ್ ಹಿತ್ ಕಾಪಾಡಲದ ಮತ್ದು ಕಾನೂನನ ಹ್ೂೇರಾಟದ್ ಸಮಥಾರ್್ 
ಮಾಡಲದ ಈ ಮೂಲಕ  ರಾಜಾ ಸಕಾಾರ  ತ್ನು  ಬದ್ಿತ್ಯನದು  ಪರದ್ಶ್ಾಸಿದ್್. ಇತಿುೇಚ್ಗ ್  ಈ 
ವಿಷಯದ್ ಬಗ್ೆ  ಮಹಾರಾಷರದ್  ರ್ಾಯಕರದ  ಕ್ೂಡದತಿುರದವ  ಎಲಿ ಹ್ೇಳಿಕ್ಗಳು  ಅತ್ಾೆಂತ್  
ಖೆಂಡನಯ ಮತ್ದು  ಮಹಾರಾಷರದ್  ಸಚಿವರದ ಕಾನೂನದ ಸದವಾವಸ್ೆ ಸೂಕಾವಿದ್ುೆಂತ್ಹ 
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ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಕರ್ಾಾಟಕಕ್ೆ  ಆಗಮಸಿ,  ಪರಚ್ೂೇದ್ಧಸಲದ ಯತಿುಸದವ  ಕಾಯಾವೂ ಖೆಂಡನೇಯ.  
ಕ್ೇೆಂದ್ರದ್ ಮಾನಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರದ  ಎರಡೂ  ರಾಜಾಗಳ  ಮಧ್ಾ  ಶಾೆಂತಿ ಸದವಾಸ್ೆ  ಮತ್ದು  
ಸೌಹಾದ್ಾತ್ಯನದು  ಕಾಪಾಡಿಕ್ೂಳುಲದ  ನೇಡಿರದವ ಸೂಚರ್್ಯನದು  ಸಹ  ಮಹಾರಾಷರ  
ಉಲಿೆಂಘಿಸದತಿುದ್ದು,  ಎರಡೂ  ರಾಜಾಗಳ  ಸೆಂಬೆಂಧ್ಕ್ೆ  ಧ್ಕ್ೆ  ತ್ರದವೆಂತಾಗದ್್.  ಅದ್ನದು  
ನಯೆಂತಿರಸಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ ಮಹಾರಾಷರದ್  ಸಕಾಾರಕ್ೆ ಸೂಚಿಸದತಾು, ಈ ವಿಷಯವನದು  ಕ್ೇೆಂದ್ರ  
ಸಕಾಾರದ್  ಗಮನಕೂೆ  ರಾಜಾ ಸಕಾಾರ ತ್ರದತ್ುದ್್. 

                ಕರ್ಾಾಟಕದ್ ರ್್ಲ, ಜಲ, ಭಾಷ್್ ಹಾಗೂ  ಕನುಡಿಗರ ಹಿತಾಸಕಿುಯ  ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ  
ಯಾವುದ್್ೇ  ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕ್ೂಳುುವ  ಪರಶ್ುಯೇ ಇಲಿ. ಈ ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ  ಕರ್ಾಾಟಕದ್ ಜನರ ಮತ್ದು  
ಸದ್ಸಾರ್ಲಿರ  ಭಾವರ್್ಯದ   ಒೆಂದ್ೇ್ ಆಗದ್ದು ಇದ್ಕ್ೆ  ಧ್ಕ್ೆ ಆದ್ಾಗ ಎಲಿರೂ  ಒಗೆಟಿಿನೆಂದ್ 
ರಾಜಾದ್ ಹಿತಾಸಕಿು ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣ್ಗ ್ಸೆಂವಿಧಾರ್ಾತ್ಾಕ  ಹಾಗೂ ಕಾನೂರ್ಾತ್ಾಕ ಕರಮ ಕ್ೈಗೂ್ಳುಲದ  
ಬದ್ುರಿದ್್ುೇವ್ ಎೆಂದ್ದ ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಷರದ್ ಜನತ್ಯದ ಅರ್ಾವಶಾಕವಾಗ ಸೃಷಿಿಸದವ  ಗಡಿ  
ವಿವಾದ್ವನದು  ಖೆಂಡಿಸಿ, ರಾಜಾದ್  ಹಿತ್ರಕ್ಷಣ್ಗ ್  ಕಟಿಬದ್ಿರಾಗರದವುದ್ಾಗ  ಈ ಸದ್ನವು  
ಸವಾಾನದಮತ್ದ್ಧೆಂದ್  ನಣ್ಾಯಸದತ್ುದ್.್ 

(ಮದೆಂದ್ದ., ) 

(1223) 27-12-2022 (5.50) ಎೆಂವಿ-ಬಿಎನ್ಎಸ         (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮಾಧ್ದಸಾಿಮ (ಮದೆಂದ್ದ…):- 
ದ್ಯಮಾಡಿ ಈ ನಣ್ಾಯಕ್ೆ ಅೆಂಗೇಕಾರ ನೇಡಬ್ೇಕೆ್ಂದ್ದ ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರಲ್ಲಿ ಕ್ೇಳಿಕೂ್ಳುುತ್ುೇರ್್. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸಾದ (ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ಾಯಕರದ):- ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ವರದ ಎೆಂದ್ದ 
ಹ್ೇಳ್ೂೇಣ್, ಜನತ ್ಎೆಂದ್ದ ಬ್ೇಡ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಕ್ಲವು ಜನರದ ಎೆಂದ್ದ ಇರಲ್ಲ. 
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ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮಾಧ್ದಸಾಿಮ (ಸಣ್ಣ ನೇರಾವರಿ, ಕಾನೂನದ ಹಾಗೂ ಸೆಂಸದ್ಧೇಯ ವಾವಹಾರಗಳ 
ಮತ್ದು ಶಾಸನ ರಚರ್ಾ ಸಚಿವರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಹೌದ್ದ;್ “ಕಲ್ವು ಜನರದ”್ಎೆಂದ್ದ 
ಇರಲ್ಲ, not entire people. 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಸಣ್ಣ ನೇರಾವರಿ, ಕಾನೂನದ ಹಾಗೂ ಸೆಂಸದ್ಧೇಯ ವಾವಹಾರಗಳ ಮತ್ದು 
ಶಾಸನ ರಚರ್ಾ ಸಚಿವರದ ಮೆಂಡಿಸಿದ್ ಹಾಗೂ ಅೆಂಗೇಕಾರಕಾೆಗ ಕೂ್ೇರಿರದವ ನಣ್ಾಯವನದು 
ಸದ್ನದ್ ಮತ್ಕ್ೆ ಹಾಕದತಿುದ್್ುೇರ್್. 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಪರಸಾುವ ಏರ್್ೆಂದ್ರ್; 

“ಕ್ೇೆಂದ್ರದ್ ಮಾನಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರದ ಕರ್ಾಾಟಕ ಮತ್ದು ಮಹಾರಾಷರ ಎರಡೂ ರಾಜಾಗಳ ಮಧ್ಾ 
ಶಾೆಂತಿ ಸದವಾವಸ್ೆ ಮತ್ದು ಸೌಹಾದ್ಾತ್ಯನದು ಕಾಪಾಡಿಕ್ೂಳುಲದ ನೇಡಿರದವ ಸೂಚರ್್ಯನದು ಸಹ 
ಮಹಾರಾಷರ ಉಲಿೆಂಘಿಸದತಿುದ್ದು, ಎರಡೂ ರಾಜಾಗಳ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಕ್ೆ ಧ್ಕ್ೆ ತ್ರದವೆಂತಾಗದ್್. ಕರ್ಾಾಟಕದ್ 
ರ್್ಲ, ಜಲ, ಭಾಷ್್ ಹಾಗೂ ಕನುಡಿಗರ ಹಿತಾಸಕಿುಯ ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್್ೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕ್ೂಳುುವ 
ಪರಶ್ುಯೇ ಇಲಿ. ಈ ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ ಕರ್ಾಾಟಕದ್ ಜನರ ಮತ್ದು ಸದ್ಸಾರ್ಲಿರ ಭಾವರ್್ಯದ ಒೆಂದ್್ೇ 
ಆಗದ್ದು, ಇದ್ಕ್ೆ ಧ್ಕ್ೆ ಆದ್ಾಗ ಎಲಿರೂ ಒಗೆಟಿಿನೆಂದ್ ರಾಜಾದ್ ಹಿತಾಸಕಿು ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣ್ಗ ್
ಸೆಂವಿಧಾರ್ಾತ್ಾಕ ಹಾಗೂ ಕಾನೂರ್ಾತ್ಾಕ ಕರಮ ಕ್ೈಗ್ೂಳುಲದ ಬದ್ಿರಿದ್್ುೇವ್ ಎೆಂದ್ದ ಹಾಗೂ 
ಮಹಾರಾಷರದ್ ಕ್ಲವು ಜನರದ ಅರ್ಾವಶಾಕವಾಗ ಸೃಷಿಿಸಿರದವ ಗಡಿ ವಿವಾದ್ವನದು ಖೆಂಡಿಸಿ, ರಾಜಾದ್ 
ಹಿತ್ರಕ್ಷಣ್ಗ ್ಕಟಿಬದ್ಿರಾಗರದವುದ್ಾಗ ಈ ಸದ್ನವು ನಣ್ಾಯಸದತ್ುದ್್.” 

ನಣ್ಾಯವು ಸವಾಾನದಮತ್ದ್ಧೆಂದ್ ಅೆಂಗೇಕರಿಸಲಪಟಿಿತ್ದ ಹಾಗೂ ನಣ್ಾಯಕ್ೆ 
ಸದ್ನದ್ ಅನದಮೇದ್ರ್್ ದ್್ೂರ್ಯತ್ದ. 

ಶ್ರೇ ಕ್.ಎ.ತಿಪಪ್ೇಸಾಿಮ(ರ್ಾಮನದ್್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದ್ಧದ್ವರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, 
ದ್ಯಮಾಡಿ ನಣ್ಾಯದ್ ಪರತಿಯನದು ಮಾನಾ ಸದಪಿರೇೆಂ ಕ್ೂೇರ್್ಾಗ್ ಮತ್ದು ಮಾನಾ ಕ್ೇೆಂದ್ರ ಗೃಹ 
ಸಚಿವರಿಗ್ ಕಳುಹಿಸಿಕೂ್ಡಲ್ಲ. ಏಕ್ೆಂದ್ರ,್ ಮಾನಾ ಸದಪಿರೇೆಂ ಕ್ೂೇರ್್ಾಗ್ ಫ್ೈಲ್ ಮಾಡಬಹದದ್ದ. 
ದ್ಯಮಾಡಿ ಫ್ೈಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ. 

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮಾಧ್ದಸಾಿಮ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ರ್ಾವು ಅದ್ರ ಒೆಂದ್ದ ಪರತಿಯನದು 
ಕಳುಹಿಸಿಕೂ್ಡದತ್ುೇವ್.  
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14. ಶಾಸನ ರಚರ್್ 

ವಿಧ್ೇಯಕಗಳ ಪಯಾಾಲ್ೂೇಚರ್್ ಹಾಗೂ ಅೆಂಗೇಕಾರ 

ಕರ್ಾಾಟಕ ಅನದಸೂಚಿತ್ ಜಾತಿಗಳು ಮತ್ದು ಅನದಸೂಚಿತ್ ಪೆಂಗಡಗಳು (ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ 
ಸೆಂಸ್ೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾೆನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ದು ರಾಜಾಾಧಿೇನ ಸ್ೇವ್ಗಳಲ್ಲಿನ ರ್್ೇಮಕಾತಿ ಅಥವಾ ಹದದ್್ುಗಳಲ್ಲಿ 

ಮೇಸಲಾತಿ) ವಿಧ್ೇಯಕ, 2022 

ಪಯಾಾಲ್ೂೇಚರ್ಾ ಪರಸಾುವ 

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮಾಧ್ದಸಾಿಮ (ಸಣ್ಣ ನೇರಾವರಿ, ಕಾನೂನದ ಹಾಗೂ ಸೆಂಸದ್ಧೇಯ ವಾವಹಾರಗಳ 
ಮತ್ದು ಶಾಸನ ರಚರ್ಾ ಸಚಿವರದ) (ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳ ಪರವಾಗ): ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,್ 
ವಿಧಾನಸಭ್ಯೆಂದ್ ಅೆಂಗೇಕೃತ್ವಾದ್ ರೂಪದ್ಲ್ಲಿರದವ ೨೦೨೨ರ ಕರ್ಾಾಟಕ ಅನದಸೂಚಿತ್ ಜಾತಿಗಳು 
ಮತ್ದು ಅನದಸೂಚಿತ್ ಪೆಂಗಡಗಳು (ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೆಂಸ್ೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾೆನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ದು ರಾಜಾಾಧಿೇನ 
ಸೇ್ವ್ಗಳಲ್ಲಿನ ರ್್ೇಮಕಾತಿ ಅಥವಾ ಹದದ್್ುಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಸಲಾತಿ) ವಿಧ್ೇಯಕವನದು 
ಪಯಾಾಲ್ೂೇಚಿಸಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ ಕ್ೂೇರದತ್ುೇರ್.್ 

ಪರಸಾುವವನದು ಮೆಂಡಿಸಲಾಯತ್ದ 

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮಾಧ್ದಸಾಿಮ (ಸಣ್ಣ ನೇರಾವರಿ, ಕಾನೂನದ ಹಾಗೂ ಸೆಂಸದ್ಧೇಯ ವಾವಹಾರಗಳ 
ಮತ್ದು ಶಾಸನ ರಚರ್ಾ ಸಚಿವರದ) (ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳ ಪರವಾಗ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, 
ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ 6 ಜರ್ಾೆಂಗವಿದ್ು ಎಸ.ಸಿ. ಪಟಿಿಗ್ 101 ಜರ್ಾೆಂಗಗಳು ಸೇ್ರಿಕ್ೂೆಂಡಿದ್್. ಅದ್್ೇರಿೇತಿ 3-4 
ಜರ್ಾೆಂಗವಿದ್ು ಎಸ.ಟಿ. ಪಟಿಿಗ್ 53 ಜರ್ಾೆಂಗಗಳು ಸೇ್ರಿಕ್ೂೆಂಡಿವ್. ಹಾಗಾಗ ಎಸ.ಸಿ. ಮತ್ದು 
ಎಸ.ಟಿ. ಮೇಸಲಾತಿಗ ್ ರಾಜಾ ಏನದ ನಗದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ು ಪರಮಾಣ್ ಇತ್ದು, ಅದ್ಕಿೆೆಂತ್ ಬಹಳ ಹ್ಚದಚ 
ಜನಸೆಂಖ್ಾ ಸೇ್ರಿಕ್ೂೆಂಡದ, ಅವರಿಗ್ ಮೇಸಲಾತಿ ಪರಮಾಣ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗದ್ ್ ಎೆಂದ್ದ ಅರ್್ೇಕ 
ಹ್ೂೇರಾಟಗಳು ಪಾರರೆಂಭ್ವಾದ್ವು. ಈ ಮಧ್ಾ ಎಸ.ಟಿ. ಜರ್ಾೆಂಗಕ್ೆ ಸೇ್ರಿದ್ ರ್ಾಯಕ ಜರ್ಾೆಂಗದ್ 
ಯದವಕರದ, ಸಕಾಾರದ್ ವಿರದದ್ಿ ಹ್ೈಕೂ್ೇರ್್ಾನಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ದ ದ್ಾವಯ್ನದು ಹೂಡಿದ್ರದ. ಅೆಂದ್ರ್, ನಮಗ್ 
ಅರ್ಾಾಯವಾಗದ್,್ ನಮಾನದು ಕ್ಟಗರಿ-1ರಿೆಂದ್ ತ್ಗ್ದ್ದ ಪರತ್ಾೇಕ ಮಾಡಿದ್ ಮೆೇಲ್, ನಮಾ ಕ್ೂೇಟ 
ಕಡಿಮೆಯಾಗದ್.್ ರ್ಾವು ಕ್ಟಗರಿ-1ರಲ್ಲಿಯೇ ಹ್ಚದಚ ಮೇಸಲಾತಿಯನದು ತ್ಗ್ದ್ದಕ್ೂಳುುತಿುದ್್ುವು. ಆ 
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ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಮಾನಾ ಹ್ೈಕ್ೂೇರ್್ಾ ಒೆಂದ್ದ ತಿೇಮಾಾನವನದು ತ್ಗ್ದ್ದಕ್ೂೆಂಡದ, ಇದ್ನದು review 
ಮಾಡಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ ಸಕಾಾರಕ್ೆ ಸೂಚರ್್ ನೇಡದತ್ುದ್.್ ಆ ಮಧ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಸಕಾಾರ ಇದ್ನದು ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ 
ಮಾಡಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ, ಇದ್ಕ್ೆ ಒೆಂದ್ದ ಆಯೇಗವನದು ರ್್ೇಮಕ ಮಾಡದತ್ುದ್.್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮದ್ಲದ ಒೆಂದ್ದ 
ಆಯೇಗ ಬೆಂತ್ದ. ರ್ಾವು ಅದ್ನದು ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ಗ ್ತ್ಗ್ದ್ದಕ್ೂಳುಲ್ಲಲಿ. ಕ್ೂರ್್ಗ ್ಎಸ.ಟಿ. ಜರ್ಾೆಂಗದ್ವರ 
ಒತ್ುಡ ಜಾಸಿುಯಾದ್ಾಗ, ಜಸಿಿೇಸ್ ಹ್ಚ.ಎನ.ರ್ಾಗಮೇಹನ ದ್ಾಸ್ರವರ ರ್್ೇತ್ೃತ್ಿದ್ಲ್ಲಿ 
ಆಯೇಗವನದು ರ್್ೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ಾಗ, ಅವರದ ಇದ್ನದು ಕೂಲೆಂಕಷವಾಗ ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ ಮಾಡಿ, 
ರಾಜಾದ್ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿಯವರಿಗ ್ ಶ್ೇಕಡಾ 2ರಷದಿ ಮೇಸಲಾತಿಯನದು ಜಾಸಿು ಮಾಡಬೇ್ಕದ. 
ಅದ್್ೇರಿೇತಿ ಪರಿಶ್ಷಿ ಪೆಂಗಡದ್ವರಿಗ ್ ಶ್ೇಕಡಾ 4ರಷದಿ ಮೇಸಲಾತಿಯನದು ಜಾಸಿು ಮಾಡಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ 
ತಿೇಮಾಾನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಶ್ೇಕಡಾ 15 ರಿೆಂದ್ 17 ಮತ್ದು ಶ್ೇಕಡಾ 3 ರಿೆಂದ್ 7ರಷದಿ ಮೇಸಲಾತಿ ನೇಡಿ, 
ಶ್ೇಕಡಾ 24ರಷದಿ ಮೇಸಲಾತಿಯನದು ನೇಡಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ ತಿೇಮಾಾನವಾಯತ್ದ. ಈ ಮಧ್ಾ ರಾಜಾ 
ಸಕಾಾರ ಈ ಮೇಸಲಾತಿಯನದು ಬಿಟದಿ, ಎಲಾಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಯಾಗಳಲ್ಲಿ, funds allocation 
ಮಾಡಬೇ್ಕಾದ್ರ,್ ರ್ಾವು ಶ್ೇಕಡಾ 24.125 ಅರ್್ುೇ ಮಾಡಿಕ್ೂೆಂಡದ ಬೆಂದ್ಧದ್ು್ೇವ್. ಸದಮಾರದ 
ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ರ್ಾವು ಸಹ recognize ಮಾಡಿದ್್ುವು. ಈ ಜರ್ಾೆಂಗದ್ವರದ ಶ್ೇಕಡಾ 24ಕಿೆೆಂತ್ ಹ್ಚದಚ 
ಇದ್ಾುರೆ್ಂದ್ದ ತಿಳಿದ್ದಕೂ್ೆಂಡದ, ಎಲಾಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಯಾಗಳಲ್ಲಿ, ನಮಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಖಚಿಾಗ್ ಏನದ 
ಹಣ್ ಉಳಿಯದತಿುತ್ದು, ಆ ಹಣ್ದ್ಲ್ಲಿ ಶ್ೇಕಡಾ 24.1ರಷದಿ ಹಣ್ವನದು ಎಸ.ಸಿ. ಮತ್ದು ಎಸ.ಟಿ.ಯವರ 
ಮೇಸಲಾತಿಗ ್ ಇಟದಿಕೂ್ೆಂಡದ, ಅದ್ನದು ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ್ ಬಳಸಿಕೂ್ೆಂಡದ ಬರದತಿುದ್್ುೇವ್. ಅೆಂದ್ರ್, 
ರ್ಾವು ಪರತ್ಾಕ್ಷವಾಗ ಮತ್ದು ಪರೂ್ೇಕ್ಷವಾಗ ಅವರದ ಶ್ೇಕಡಾ 24ರಷದಿ ಇದ್ಾುರೆ್ಂದ್ದ ರ್ಾವು ಅದ್ನದು 
ಒಪಿಪಕ್ೂೆಂಡದಬಿಟಿಿದ್್ುವು. ಎರಡದ ವಷಾವಾದ್ ಮೆೇಲ್ 2019ರಲ್ಲಿ ಆಯೇಗದ್ ವರದ್ಧ ಬೆಂತ್ದ. ಅವರದ 
ಕ್ೂಟಿೆಂತ್ಹ ವರದ್ಧಯನದು ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ ಮಾಡಿದ್ಾಗ, ಅದ್ದ ಸಕಾಾರಕ್ೆ ಸರಿ ಎನಸಿತ್ದ. ಹಾಗಾಗ 
ಸವಾಪಕ್ಷಗಳ ಸಭ ್ಕರದ್್ದ, ರ್ಾವು ಎರಡದ ಸಭ್ಗಳನದು ಮಾಡಿ, ಸದ್ಾಶ್ವ ಆಯೇಗದ್ ವರದ್ಧಯ 
ಶ್ಫಾರಸಿನದು ಸಕಾಾರ ಒಪಪಬಹದದ್್, ಬೇ್ಡವ ್ ಎೆಂದ್ದ ಚಚಾ್ ಮಾಡಿದ್ಾಗ, ಆಗ ಎಲಾಿ ಪಕ್ಷದ್ 
ಸದ್ಸಾರದ ಒಮಾತ್ದ್ಧೆಂದ್ ಸಮಾತಿಯನದು ನೇಡಿ, ಇದ್ನದು ಮಾಡದವುದ್ದ ಸರಿಯದ್ ್ಎೆಂದ್ರದ. 
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ಶ್ರೇ ಪರಕಾಶ್ ಕ್. ರಾಥ್ೂೇರ್ (ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ಮದಖಾ ಸಚ್ೇತ್ಕರದ):- ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಅದ್ದ ಜಸಿಿೇಸ್ ಹ್ಚ್.ಎನ.ರ್ಾಗಮೇಹನ್ ದ್ಾಸ್ ಆಯೇಗ. 

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮಾಧ್ದಸಾಿಮ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಹೌದ್ದ, ಜಸಿಿೇಸ್ 
ಹ್ಚ್.ಎನ.ರ್ಾಗಮೇಹನ್ ದ್ಾಸ್ ಆಯೇಗ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಆಯತ್ದ. ಜಸಿಿೇಸ್ ಹಚ್್.ಎನ.ರ್ಾಗಮೇಹನ್ ದ್ಾಸ್ ಎೆಂದ್ದ 
rectify ಆಗದ್.್ 

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮಾಧ್ದಸಾಿಮ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ನನಗ ್ಗ್ೂತಿುದ್್. ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರಾದ್ 
ಪರಕಾಶ್ ಕ.್ ರಾಥ್ೂೇರ್್ರವರಿಗ್ ಸಹಜವಾಗ ತ್ಲ್ಗ ್ಹ್ೂೇಗಬಿಡದತ್ುದ್್. I am sorry, I will not 
take it as Sadashiva commission. ರ್ಾನದ ಅದ್ಕ್ೆ ಎರಡದ ಆಯೇಗಗಳು ಎೆಂದ್ದ ಜೆಂಪ್ 
ಮಾಡಿದ್.್ ಆದ್ರ್, ಕೂ್ರ್್ಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದ ತ್ೂರಿ ಬೆಂದ್ದಬಿಟಿಿತ್ದ. ರ್ಾವು ಜಸಿಿೇಸ್ 
ಹ್ಚ.ಎನ.ರ್ಾಗಮೇಹನ ದ್ಾಸ್ ವರದ್ಧಯನದು ಒಪಿಪಕ್ೂೆಂಡದ, ಆ ವರದ್ಧಯ ಪರಕಾರ ಇವತ್ದು ರ್ಾವು 
ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿಯವರಿಗ ್ ಶ್ೇಕಡಾ 2ರಷದಿ ಮೇಸಲಾತಿ ಮತ್ದು ಪರಿಶ್ಷಿ ಪೆಂಗಡದ್ವರಿಗ್ ಶ್ೇಕಡಾ 
4ರಷದಿ ಮೇಸಲಾತಿಯನದು ಜಾಸಿು ಮಾಡಿ, ಉದ್್ೂಾೇಗದ್ಲ್ಲಿ, ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮತ್ು ಸಕಾಾರದ್ 
ಅಧಿೇನದ್ಲ್ಲಿರದವ ಎಲಾಿ ಸೆಂಘ-ಸೆಂಸ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ು ಬೇ್ರ್ ಬ್ೇರ ್ಸಕಾಾರಿ ಹಿಡಿತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮತ್ದು ಆಡಳಿತ್ದ್ 
ವಾಾಪಿುಯಲ್ಲಿ ಬರತ್ಕೆೆಂಥ ಎಲಾಿ ಕಡಗ್ಳಲ್ಲಿ ಕಡಾಿಯವಾಗ ಈ ಮೇಸಲಾತಿ ನೇಡಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ ನಧಾಾರ 
ಮಾಡಿ, ಅದ್ಕ್ೆ ಕಾಾಬಿರ್್ರ್್ನಲ್ಲಿ ತಿೇಮಾಾನ ತ್ಗ್ದ್ದಕ್ೂೆಂಡದ, ordinance ಮಾಡಿ, ಸರ್ಾಾನಾ 
ರಾಜಾಪಾಲರಿೆಂದ್ ಅೆಂಕಿತ್ ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ೆಂಡದ, ಇದ್ನದು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್್ುೇವ್. ಈಗಾಗಲ್ೇ ರ್ಾವು ಒೆಂದ್ದ 
ಹ್ಜ್ಿ ಮದೆಂದ್ ್ ಸಹ ಹೂ್ೇಗದ್್ುೇವ್. ಈಗ ಮದೆಂದ್ ್ ಬರದವೆಂತ್ಹ ಎಲಾಿ ರ್್ೇಮಕಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ದ 
ಜಾರಿಯಾಗಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ ರ್ಾವು ಸೂಚರ್್ ನೇಡಿದ್್ುೇವ್. ಮತ್ು ರೂ್ೇಸಿರ್ ಅನದು ಸಹ ಬದ್ಲಾಯಸಿದ್್ುೇವ.್ 
ಏನದ ಶ್ೇಕಡಾ 18ರಷದಿ ರೂ್ೇಸಿರ್ ಪದ್ಿತಿ ಇತ್ದು, ಅದ್ನದು ತ್ಗ್ದ್ದಹಾಕಿ ಎಲಾಿ ಹದದ್್ುಗಳಲೂಿ ಶ್ೇಕಡಾ 
24ರಷಿಕ್ೆ ರೂ್ೇಸಿರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ದು ಎಲಾಿ ಹದದ್ು್ಗಳಿಗೂ ಸಹ ಶ್ೇಕಡಾ 24ರಷದಿ ರೂ್ೇಸಿರ್ 
ಆಗಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ ತಿೇಮಾಾನ ತ್ಗ್ದ್ದಕ್ೂೆಂಡದ ಇದ್ನದು ಅನದಷ್ಾಾನ ಮಾಡಿದ್್ುೇವ್. ಈಗ ನಮಾ 
ಮದೆಂದ್ಧರದವ ಪರಶ್ು ಏರ್್ೆಂದ್ರ್, Ordinance Replacement Bill ಆದ್ಮೆೇಲ್, ರ್ಾವು 
ಮದೆಂದ್ದವರ್ಯಬಹದದ್ದ. ಇದ್ಕ್ೆ ಬೇ್ಕಾದ್ಷದಿ hurdles ಇದ್್ ಎೆಂದ್ದ ಒಪಿಪಕ್ೂಳುುತ್ುೇರ್್. ಇದ್ಕ್ೆ 
ಕ್ಲವು ಅಭಿಪಾರಯಗಳು ಬೆಂದ್ವು. ಇದ್ದ ಶ್ೇಕಡಾ 50ರಷದಿ ಕಾರಸ್ ಆಗದತ್ುದ್್, ಇದ್ಕ್ೆ ಏನದ 
ಮಾಡದತಿುೇರಿ ಎೆಂದ್ದ. ಇನದು ಕ್ಲವು ಅಭಿಪಾರಯಗಳನದು ಬ್ೇರ ್ಬ್ೇರ ್ಪಕ್ಷದ್ವರದ ಹ್ೇಳಿದ್ರದ, ಅದ್ದ 
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ಏರ್ಾಗದತ್ುದ್್ ಆಗಲ್ಲ, ನೇವು ಮಾಡದವುದ್ನದು ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಎೆಂದ್ರದ. ಸದಮಾರ್್ Legislature ಎೆಂದ್ದ 
ಕ್ೇವಲ ವಿಧ್ೇಯಕ ಮಾಡಿಕ್ೂೆಂಡದ ಸಮಾತಿ ಕ್ೇಳಿಕ್ೂೆಂಡದ ಕೂರದವುದ್ರ ಬದ್ಲದ, ಒೆಂದ್ದ ಬಾರಿ 
ಕ್ೂಟದಿಬಿಡಿ, ಏರ್ಾಗದತ್ುದ್ ್ ರ್್ೂೇಡೂ್ೇಣ್ be dashing ಎನದುವೆಂತ್ಹ opinion ಸಹ ಬೆಂತ್ದ. 
Now we have taken the decision, dashing ಆಗೂ್ೇಣ್ವ್ೆಂದ್ದ. ಇದ್ನದು ಷ್್ಡೂಾಲ್ 
9ರಲ್ಲಿ ಸೇ್ರಿಸಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ ಮೂರರ್್ೇ ಅಭಿಪಾರಯ ಬೆಂತ್ದ. ಇದ್ನದು ಷ್್ಡೂಾಲ್ 9ಕ್ೆ ಸೇ್ರಿಸದವುದ್ರಿೆಂದ್, 
ಇದ್ಕ್ೆ immunity ಬರದತ್ುದ್್. ಅೆಂದ್ರ್, ಕೂ್ೇರ್್ಾಗಳು ಇದ್ರ ಮೆೇಲ ್ stay ಕ್ೂಡದವುದ್ಕ್ೆ 
ಮತ್ೂುೆಂದ್ನದು ಮಾಡದವುದ್ಕ್ೆ ಕಷಿವಾಗದತ್ುದ್್. First amendment of the Constitution 
ಆದ್ಾಗ, Land Reforms Act ಗ್ immunity ಇರಲ್ಲಲಿ. Land Reforms Act ಗ್ 
ಕ್ೂೇರ್್ಾಗಳು stay ಕೂ್ಡದವುದ್ಕ್ೆ ಆರೆಂಭ್ ಮಾಡಿದ್ ಮೆೇಲ,್ ಮದ್ಲರ್್ amendment 
ಆದ್ಮೆೇಲ್, ರ್ಾವು 9th Schedule ಅನದು introduce ಮಾಡಿ, Courts are barred in 
this jurisdiction ಎೆಂದ್ದ ಮಾಡಿದ್್ುವು. ಅದ್ಾದ್ ಮೆೇಲ್, ತ್ಮಳುರ್ಾಡಿನವರದ ಏನದ ಶೇ್ಕಡಾ 
69ರಷದಿ ಮೇಸಲಾತಿಯನದು ನೇಡಿದ್ರದ, ಅದ್ನದು ಷ್ಡ್ೂಾಲ್ 9ರಲ್ಲಿಯೇ ಸೇ್ರಿಸಿಕೂ್ಟಿರದ. ಆದ್ರೂ 
ಸಹ ತ್ಮಳುರ್ಾಡಿನವರದ್ದು ಷ್್ಡೂಾಲ್ 9ರಲ್ಲಿ ಇದ್ುರೂ ಕೂಡ, ಮಾನಾ ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸಾದ್ರವರ್, ಈ 
ಕ್ೂೇರ್್ಾ case ನದು admit ಮಾಡಿಬಿಟಿಿದ್.್ ಆದ್ರ್, ಅವರದ dispose ಮಾಡಿಲಿ. Litigation is 
pending before Court. Admit ಮಾಡಬಾರದ್ಾಗತ್ದು ಎೆಂಬದದ್ದ ಒೆಂದ್ದ ವಾದ್, ಅವರದ ಏಕ್ 
admit ಮಾಡಿದ್ು್ವು, Constitution ಏನದ ಹೇ್ಳುತ್ುದ್್ ರ್ಾವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ interfere ಆಗಬಾರದ್ದ 
ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿ ಅದ್ನದು admit ಮಾಡಿದ್ಾುರ.್ ಆದ್ರ್, ಇದ್ದವರ್ಗೂ ಯಾವುದ್್ೇ decision ಆಗಲಿ. 
ಅದ್ಾದ್ ಮೆೇಲ್ 4-5 ರಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಸಲಾತಿಯನದು ಜಾಸಿು ಮಾಡಿಬಿಟಿಿದ್ಾುರ್. ಕೇ್ೆಂದ್ರ 
ಸಕಾಾರದ್ವರದ Constitutional amendment ತ್ೆಂದ್ದ, ಅದ್ಕ್ೆ ಶ್ೇಕಡಾ 10ರಷಿನದು ಸೇ್ರಿಸಿ, 
economically weaker section ಗ್ ಕ್ೂಡಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ ಮಾಡಿದ್ಾುರ.್ ಈಗಾಗಲ್ೇ ಈ ದ್್ೇಶದ್ಲ್ಲಿ 
ಶ್ೇಕಡಾ 50ರಷಿನದು cross ಮಾಡಿದ್್ುೇವ್. ಈಗ economically weaker section ಗ್ 
ಕ್ೂಡಬೇ್ಕಾದ್ರ,್ ಅದ್ಕ್ೆ decision ಆಗದ್.್ ಅದ್ದ ಏನದ ಅಪರಾಧ್ವಲಿವೆ್ಂಬ ಸಿೆತಿ ರಾಷರದ್ಲ್ಲಿ 
ನಮಾಾಣ್ವಾಗದ್.್ ಹಾಗಾಗ ರ್ಾವು ನೇಡಿರದವೆಂತ್ಹ ಶ್ೇಕಡಾ 6 excess seats ಗ್ ರ್ಾವು ಇದ್ನದು 
ರ್್ೂೇಡಿಕೂ್ೆಂಡದ ಇದ್ರ ರಕ್ಷಣ್ ಮಾಡಿಕೂ್ಳುಬಹದದ್ದ, ರ್ಾವು ಕ್ೇೆಂದ್ರ ಸಕಾಾರದ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ಕ್ೆ ಏರ್ಾದ್ರೂ 
Parliament ನಲ್ಲಿ amendment ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ಳುಬಹದದ್ದ ಎೆಂದ್ದ ಭಾವಿಸಿಕ್ೂೆಂಡದ, ಈ 
ಕಾಯದ್್ಯನದು ಮಾಡಿದ್ು್ೇವ್. ಈಗ ಇದ್ನದು ಷ್್ಡೂಾಲ್ 9ಕ್ೆ ಸೇ್ರಿಸದವುದ್ರಿೆಂದ್ ಏನದ ಬಹಳ 
ವಾತಾಾಸವಾಗದವುದ್ಧಲಿವ್ೆಂದ್ದ ರ್ಾವು ಈಗಲ್ೇ ಆ ಕರಮಕ್ೆ ಹ್ೂೇಗಲಿ. ರ್ಾನದ ಅಸೆ್ಂಬಿಿಯಲ್ಲಿ 
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ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಾು ಹ್ೇಳಿದ್್, if it warrants, ಅನವಾಯಾವಾಗ ಷ್್ಡೂಾಲ್ 9ಕ್ೆ ಸೇ್ರಿಸಬ್ೇಕದ 
ಎನದುವೆಂತ್ಹ ಪರಿಸಿೆತಿ ಬೆಂದ್ರ,್ we will come back to assembly, we will resolve 
to add it in Schedule 9 ಎೆಂದ್ದ. ಅದ್ದ ಈಗಲ್ೇ ಬ್ೇಡ. We hope, ಇದ್ನದು ಮದೆಂದ್ಕ್ೆ 
ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ೆಂಡದ ಹೂ್ೇಗದವುದ್ಕ್ೆ ವಿಶಾಿಸವಿದ್ ್ ಎೆಂದ್ದ ರ್ಾವು ಶೇ್ಕಡಾ 6ರಷದಿ ಮೇಸಲಾತಿಯನದು 
ಜಾಸಿು ಮಾಡಿದ್್ುೇವ್. 

(ಮದೆಂದ್ದ…) 
(1224) 27.12.2022 06.00 LL-GR(BNS)              (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ. ಮಾಧ್ದಸಾಿಮ (ಮದೆಂದ್ದ…) 

ಇದ್ನದು ಎಲಾಿ ಪಕ್ಷದ್ವರದ ಒಪಿಪ ಮಾಡದವುದ್ರಿೆಂದ್ ಈ ಸಭ ್ಪಯಾಾಲ್ೂೇಚರ್್ ಮಾಡಬೇ್ಕದ ಮತ್ದು 
ಈಗಾಗಲ್ೇ ಸೆಂಜ್ ೦೬-೦೦ ಗೆಂಟ್ ಆಗರದತ್ುದ್.್ ಹಾಗಾಗ, ಇದ್ಕ್ೆ ಆದ್ಷದಿ ಬೇ್ಗ ಮದಕಿು 
ಕ್ೂಡಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ ಕೂ್ೇರದತ್ುೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮಾನಾ ಸಚಿವರ್ೇ, ತಾವು ಇಷ್್ೂಿೆಂದ್ದ ಕಷಿಪಟದಿ ಈ 
ವಿಧ್ೇಯಕವನದು ತಿದ್ದುಪಡಿಗ್ ತ್ೆಂದ್ಧದ್ಧುೇರಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ೆ ರ್ಾವು ಚಚ್ಾ ಮಾಡದ್್ೇ ಇದ್ುರ ್ ಹೇ್ಗ್? 
ಈಗಾಗಲ್ೇ ಸೆಂಜ್ ೦೬-೦೦ ಗೆಂಟ್ ಆಗದ್ ್ಎೆಂದ್ದ ಹೇ್ಳಿದ್ರ ್ಹ್ೇಗ?್ 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಆಯತ್ದ. ವಿಧೇ್ಯಕದ್ ಮೆೇಲ ್ಚಚ್ಾ ಮಾಡಲದ ತ್ಮಗ ್ ಸೆಂಪೂಣ್ಾ 
ಸಿತ್ೆಂತ್ರ ಇದ್್.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್. ಹರಿಪರಸಾದ್ (ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ಾಯಕರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮಾನಾ 
ಕಾನೂನದ ಸಚಿವರಾದ್ ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ. ಮಾಧ್ದಸಾಿಮಯವರದ, ಕರ್ಾಾಟಕ ಅನದಸೂಚಿತ್ ಜಾತಿಗಳು 
ಮತ್ದು ಅನದಸೂಚಿತ್ ಪೆಂಗಡಗಳು (ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೆಂಸ್ೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾೆನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ದು ರಾಜಾಾಧಿೇನ 
ಸೇ್ವ್ಗಳಲ್ಲಿನ ರ್್ೇಮಕಾತಿ ಅಥವಾ ಹದದ್್ುಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಸಲಾತಿ) ವಿಧ್ೇಯಕವನದು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಾಗ ಈ 
ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಪರಸಾುಪ ಮಾಡಿದ್ಾುರ್. ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಹ್ೇಳಿದ್ೆಂತ್, ಈಗಾಗಲ್ೇ ಸಮಯ 
ಜಾಸಿುಯಾಗರದತ್ುದ್್. ಹೌದ್ದ. ಈ ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲ್ೇ ಸದಮಾರದ ೫ ಸಾವಿರ ವಷಾ ಆಗರದತ್ುದ್್. 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                         27-12-2022                                                       207                               

ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ನ್ಯಾಯಯಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಯ ಪತ್ರಿಕಯ ಪಿಕಟಣೆಗಯಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದು 

   

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) ಆದ್ದದ್ರಿೆಂದ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಹದಸೆಂಖಾಾತ್ರ ಸಮಸ್ಾಗಳು ಇರದವೆಂಥದ್ದು, ಸಮಯ ಆದ್ರೂ 
ಸಹ, ರ್ಾಳ್ಯ ದ್ಧವಸ ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯವನದು ಚಚ್ಾಗ್ ತ್ಗ್ದ್ದಕ್ೂಳುಬಹದದ್ದ. ಅದ್ಕ್ೆ ನಮಾ 
ಅಭ್ಾೆಂತ್ರವೇ್ನದ ಇಲಿ. ಎಷದಿ ಜನ ಸದ್ಸಾರದ ಈ ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಾುರ್. ಅವರ್ಲಿರಿಗೂ 
ಅವಕಾಶ ಕೂ್ಡಬೇ್ಕದ. ಏಕ್ೆಂದ್ರ್, ಈ ವಗಾಕ್ೆ ಮೇಸಲಾತಿಯನದು ಘೂೇಷಣ್ ಮಾಡಿದ್ಾುರ,್ ಅವರದ 
ಬಹಳ ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ಲೂ ಸಹ ಸಮಾಜದ್ಲ್ಲಿ ತ್ದಳಿತ್ಕ್ೆ ಒಳಗಾಗರತ್ಕೆೆಂತ್ಹವರದ ಮತ್ದು ದ್ದಬಾಲ 
ವಗಾದ್ವರದ. ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಚಚ್ಾಯಾಗ, ರ್ಾವು ಅವರಿಗ್ ಶಕಿು ತ್ದೆಂಬಲ್ಲಲಿವ್ೆಂದ್ರ್, ರ್ಾವು 
ಏರ್್ೇ ಚಚಾ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದ್್ೇ ಕಾನೂನದ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಪರಯೇಜನವಿಲಿ. ರ್ಾನದ ಈ ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ 
ಮಾತ್ರ್ಾಡದವುದ್ಕ್ೆ ಹಚ್ದಚ ಸಮಯ ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ಳುುತಿುರಲ್ಲಲಿ.  

       ಕ್ೇೆಂದ್ರ ಸಕಾಾರದ್ಲ್ಲಿ ಅೆಂದ್ರ್, ಪಾಲ್ಲಾಮೆೆಂರ್್ನಲ್ಲಿ ದ್ಧರ್ಾೆಂಕ:07.12.2022ರೆಂದ್ದ ಅೆಂದ್ರ್ 
ಕಳ್ದ್ ೨೦ ದ್ಧವಸಗಳ ಹಿೆಂದ್,್ ಶ್ರೇ ಅೆಂಬದಮಣಿ ರಾಮದ್ಾಸ್ ಎನದುವ ಪಿ.ಎೆಂ.ಕ.್ ಪಕ್ಷದ್ 
ಸದ್ಸಾರ್ೂಬುರದ ಒೆಂದ್ದ ಪರಶ್ು ಕ್ೇಳುತಾುರ್. ಅದ್ೇ್ರ್ೆ್ಂದ್ರ್, “…. (a) whether the Central 
Government has any proposal to relax the 50 per cent ceiling-limit on 
reservations, subsequent to the Hon’ble Supreme Court’s judgment in 
Janhit Abhiyan v Union of India; (b) if so, the details thereof; (c) whether 
the Central Government will increase the reservation for OBC’s beyond 27 
percent, proportional to their population, as the Hon’ble Supreme Court 
has stated that 50 percent ceiling limit on reservations are not rigid and 
they are flexible; and (d) if so, the details thereof?”್Minister of State for 
Social Justice and Empowerment (Sushri Pratima Bhoumik)್“(a) to (d) No 
sir. There is no proposal to alter the existing reservation scheme.” ಇದ್ದ 
ಕ್ೇೆಂದ್ರ ಸಕಾಾರದ್ ಮೆಂತಿರಯಬುರದ ಹ್ೇಳಿರದವೆಂಥದ್ದು. ಈ ವಿಷಯವನದು ಲ್ೂೇಕಸಭ್ಯಲ್ಲಿ 
ಹ್ೇಳಿರಬಹದದ್ದ. ಈ ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ ಕ್ೇೆಂದ್ರ ಸಕಾಾರದ್ ಅಭಿಪಾರಯ ಇದ್ಾುಗ, ರಾಜಾ ಸಕಾಾರ ಶ್ೇಕಡ 
೫೪ ರಷದಿ ಮೇಸಲಾತಿ ತ್ರದವಾಗ, ಎಲಾಿ ರಿೇತಿಯ ಮದರ್್ುಚಚರಿಕ್ ಕರಮಗಳನದು 
ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ಳುಬೇ್ಕಾಗತ್ದು. ರ್ಾನದ ಲಾಯರ್ ಅಲಿ. ಬದ್ಲಾಗ, ರ್ಾನದ ಲಾ ಸೂಿಡೆ್ಂರ್್ ಅಷ್್ಿೇ. ಮಾನಾ 
ಮೆಂತಿರಗಳು ಲಾಯರ್ ಆಗದ್ುವರದ. Directive principles ನಲ್ಲಿ that is power of State. 
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ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ಜನತ್ಗ್ ಸಮಾನತ ್ತ್ರದವುದ್ಕ್ೂೆೇಸೆರ ಯಾವುದ್್ೇ ಕಾನೂನದ ಮಾಡದವುದ್ಕ್ೆ 
ಎಲಾಿ ರಿೇತಿಯ ಹಕದೆ ರಾಜಾ ಸಕಾಾರಕಿೆದ್.್ ಅದ್ದ ಸೆಂವಿಧಾನದ್ಲ್ಲಿ, Article 31C of the 
Constitution reads as follows:್ “Saving of laws giving effect to certain 
directive principles. Notwithstanding anything contained in article 13, no 
law giving effect to the policy of the State towards securing  all or any 
of the principles laid down in Part IV shall be deemed to be void on the 
ground that it is inconsistent with, or takes away or abridges any of the 
rights conferred by article 14 or article 19 and no law containing a 
declaration that it is for giving effect to such policy shall be called in 
question in any court on the ground that it does not give effect to such 
policy.”್ಈ ಬಗ್ೆ ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಮದ್ಲೇ್ ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ.್  “…Provided that where such 
law is made by the Legislature of a State, the provisions of this article 
shall not apply thereto unless such law, having been reserved for the 
consideration of the President, has received his assent.” 

ಈ ಸಿೆತಿ ಇರದವಾಗ ತಾವು ಈ ಸಭ್ಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನದು ತಿದ್ದುಪಡಿಗ್ ತ್ರದವಾಗ, directive 
principles ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತ್ೆಂದ್ದ, ಅದ್ಕ್ೆ ಒೆಂದ್ದ ನಣ್ಾಯ ಮಾಡಿ, ಮದರ್್ುಚಚರಿಕ್ ವಹಿಸಿ ಷ್್ಡೂಾಲ್ 
೯ ರಡಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರದವೆಂಥದ್ುನದು ಮಾಡಿದ್ುರ,್ ಸಕಾಾರದ್ ಹಿತ್ವನದು ಅರಿತ್ದಕೂ್ೆಂಡದ, ನಜವಾಗಲೂ ಸಹ 
ದ್ದಬಾಲ ವಗಾದ್ವರಿಗ ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇ್ಕೆ್ಂಬದದ್ದ ಸಕಾಾರದ್ ಮನದ್ಾಳದ್ಲ್ಲಿದ್್ ಎೆಂದ್ದ 
ತಿಳಿದ್ದಕೂ್ಳುುತಿುದ್್ುವು.  

ಆದ್ರ್, ಚದರ್ಾವಣ್ ಬೆಂದ್ಧದ್್ ಎೆಂದ್ದ ಮಾನಾ ಸಚಿವರೇ್ ಹ್ೇಳುತಾು, 2019ರ್್ೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ 
ನಮಗ್ ಆಯೇಗದ್ ವರದ್ಧ ಬೆಂದ್ಧದ್ ್ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್ರದ. ಸದ್ರಿ ವರದ್ಧ ಬೆಂದ್ದ ಎರಡದ ವಷಾ ಕಳ್ದ್ 
ನೆಂತ್ರ, ಅೆಂದ್ರ್ ಮದೆಂದ್ಧನ ವಿಧಾನಸಭ್ ಚದರ್ಾವಣ್ಗ್ ಇನದು ಕ್ೇವಲ ೨ ತಿೆಂಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್್. 
ಆದ್ಾಗೂಾ, ರ್ಾವು ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನದು ಸೆಂಪೂಣ್ಾವಾಗ ಸಾಿಗತ್ ಮಾಡದತು್ೇವ್. ಆದ್ರ್, ಸಕಾಾರ 
ಈ ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ “ಮೂಗಗ್ ತ್ದಪಪ ಸವರದವ ರಿೇತಿ”್ ಮಾಡದತಿುದ್್ ಎೆಂಬದದ್ದ ನಮಗ್ ಕಾಣ್ದತಿುದ್್. 
(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) ಆದ್ದದ್ರಿೆಂದ್, ಈ ಮೇಸಲಾತಿ ವಿಚಾರ ಬೆಂದ್ಾಗ, ಮೇಸಲಾತಿ ಹಚ್ಚಳ ಮಾಡದವುದ್್ೇನದ 
ಹ್ೂಸದ್ಲಿ. ಅದ್ನದು ಈಗಾಗಲ್ೇ ಕ್ಲವು ರಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಸಲಾತಿ ಹ್ಚಚಳ ಮಾಡಿದ್ಾುರ.್ ಅೆಂದ್ರ್, 
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ಶ್ೇಕಡ ೫೦ ಕಿೆೆಂತ್ಲೂ ಹ್ಚದಚ ಮೇಸಲಾತಿ ಬಗ್ೆ ಈಗಾಗಲ್ೇ ಅವರದ ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ.್ 1963ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇ 
ಬಾಲಾಜಿ ಎನದುವ ಕರ್ಾಾಟಕದ್ವರದ ಮೇಸಲಾತಿ ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ ಮಾನಾ ರ್ಾಾಯಾಲಯದ್ ಮದೆಂದ್ ್
ಹ್ೂೇದ್ಾಗ, ಶ್ೇಕಡ ೫೦ಕಿೆೆಂತ್ಲೂ ಹ್ಚದಚ ಮೇಸಲಾತಿ ಕ್ೂಡದವ ಆಗಲಿ ಎೆಂದ್ದ ತಿೇಪದಾ 
ನೇಡಿರದತ್ುದ್್. ಅದ್ಕ್ೆ ಕಾರಣ್ ಏನದ ಕ್ೂಟಿಿದ್ಾುರ್ೆಂದ್ರ್, ಅೆಂದ್ರ್ ಯಾರದ backward, ಯಾರದ 
forward, ಯಾರದ scheduled caste, scheduled tribe ಎನದುವ complete data 
ಇಲಿ.  ಎಲ್ಲಿಯ ತ್ನಕ ಸೆಂಪೂಣ್ಾವಾದ್ ಡೇ್ಟಾ ತ್ಮಾಲ್ಲಿ ಇರದವುದ್ಧಲಿ, ಅಲ್ಲಿಯವರಗ್್ ಮೇಸಲಾತಿ 
ಪರಮಾಣ್ ಶ್ೇಕಡ ೫೦ನದು ಮೇರಬಾರದ್ದ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿರದತ್ುದ್್. ಆದ್ರ್, ಕ್ಲವು ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಏರ್ಾಗದ್್ಯೆಂದ್ರ್, ಶ್ೇಕಡ ೫೦ಕಿೆೆಂತ್ಲೂ ಜಾಸಿು ಆಗಬಾರದ್ೆ್ಂಬ ಅನಸಿಕ ್ ಇದ್್. ಅದ್ದ ಕಾಕ 
ಕಾಲೇ್ಲೆರ್ ಕಮೇಷನ್ ೧೯೫೪ರಲ್ಲಿ ಪೆಂಡಿತ್ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ರ್್ಹರದ ಮಾಡಿದ್ಾಗಲೂ ಸಹ 
ಹಿೆಂದ್ದಳಿದ್ ವಗಾದ್ವರ ಸನ್ಿಸ್ ಆಗದ್ೇ್, ಅದ್ದ ರ್್ರ್್ಗದದ್ಧಗ್ ಬಿದ್ಧುರದತ್ುದ್್.  

1979ರಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಲ್ ಕಮಷನ್ ಬೆಂದ್ ನೆಂತ್ರ, ಆ ವರದ್ಧಯನದು ಒಪಿಪಕ್ೂೆಂಡ ನೆಂತ್ರ, 
1993ರಲ್ಲಿ ಮಾನಾ ಸದಪಿರೇೆಂ ಕ್ೂೇರ್್ಾ Indra Sawhney vs. Union of India  ಪರಕರಣ್ದ್ಲ್ಲಿ 
ಒೆಂದ್ದ ತಿೇಪದಾ ನೇಡದತ್ುದ್್. It was nine Judges Bench. ಅದ್ರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮೇಸಲಾತಿ 
ಪರಮಾಣ್ ಶ್ೇಕಡ ೫೦ಕಿೆೆಂತ್ಲೂ ಹ್ಚದಚ ಹೂ್ೇಗಬಾರದ್ದ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿರದತ್ುದ್್. ತ್ದ್ನೆಂತ್ರ National 
Commission for Backward Classes ಗ್ statutory powers ಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ಾಗಲೂ ಸಹ 
ಅಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಳ ಸಪಷಿವಾಗ ಶ್ೇಕಡ ೫೦ಕಿೆೆಂತ್ಲೂ ಹ್ಚದಚ ಹೂ್ೇಗಬಾರದ್ದ ಎೆಂದ್ದ ಹೇ್ಳಿರದತ್ುದ್್. 
ಆದ್ರೂ ಸಹ, ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ,್ “ಆರ್ಥಾಕವಾಗ ಹಿೆಂದ್ದಳಿದ್ಧರದವವರಿಗ್ ಶ್ೇಕಡ ೧೦ ರಷದಿ 
ಮೇಸಲಾತಿಯನದು ಕ್ೇೆಂದ್ರ ಸಕಾಾರ ನೇಡಿರದತ್ುದ್್”್ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿರದತಾುರ್. ಅದ್ಕ್ೆ ಯಾವುದ್್ೇ ಡೇ್ಟಾ 
ಇರದವುದ್ಧಲಿ. ಅೆಂದ್ರ್, ಎಷದಿ ಜನ ಮೆೇಲಾಿತಿಯವರದ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳುವುದ್ಕ್ೆ ಆಗದವುದ್ಧಲಿ. ಅದ್ರ 
ಬದ್ಲಾಗ, ಮದೆಂದ್ದವರಿದ್ವರದ ಅಥವಾ ಬಡವರದ ಇದ್ಾುರ ್ ಎೆಂಬದದ್ರಲ್ಲಿ ಡೇ್ಟಾ ಇರದವುದ್ಧಲಿ. 
ಆದ್ರೂ ಸಹ EWS (economically weaker section) ಗ್ ಶ್ೇಕಡ ೧೦ ರಷದಿ ಮೇಸಲಾತಿ 
ಕ್ೂಟಿಿದ್ಾುರ್. ಮಾನಾ ಸದಪಿರೇೆಂ ಕ್ೂೇರ್್ಾನಲ್ಲಿ, ಅದ್ದ ಸರಿಯದ್ ್ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿ, ಶ್ೇಕಡ ೫೦ ರಷದಿ 
ಮೇಸಲಾತಿಗ ್ ಇದ್ದ ಟಚ್ ಆಗದವುದ್ಧಲಿ ಹಾಗೂ ಶೇ್ಕಡ ೫೦ಕಿೆೆಂತ್ಲೂ ಹ್ಚದಚ ಹ್ೂೇಗದವ ಆಗಲಿ 
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ಎೆಂದ್ದ ತಿೇಪದಾ ನೇಡಿರದತ್ುದ್್. ಶ್ೇಕಡ ೧೦ ರಷದಿ ಮೇಸಲಾತಿ ಮತ್ದು ಶ್ೇಕಡ ೫೦ ರಷದಿ 
ಮೇಸಲಾತಿಗೂ ಯಾವುದ್್ೇ ಸೆಂಬೆಂಧ್ ಇರದವುದ್ಧಲಿ. ಶ್ೇಕಡ ೫೦ ರಷದಿ ಮೇಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ 
ಎಸ.ಸಿ./ಎಸ.ಟಿ. ಮತ್ದು ಓ.ಬಿ.ಸಿ. ಗ್ ಕ್ೂಡಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ ತಿೇಪದಾ ನೇಡಿರದತ್ುದ್.್  

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ. ಮಾಧ್ದಸಾಿಮ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಆ ರಿೇತಿ ಇಲಿ. ರ್ಾನದ ಸಹ 
ಜರ್ಿ್ಮೆೆಂರ್್ ಓದ್ಧರದತ್ುೇರ್್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಶ್ೇಕಡ ೧೦ ರಷದಿ ಮೇಸಲಾತಿಗ ್ಒಪಿಪಗ್ ಸೂಚಿಸಿದ್ಾುರ್.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ ಹರಿಪರಸಾದ್ (ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ಾಯಕರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಶ್ೇಕಡ 
೧೦ ರಷದಿ ಮೇಸಲಾತಿಗ ್ಒಪಿಪಗ್ ಸೂಚಿಸಿದ್ಾುರ.್ ಆದ್ರ,್ ಒಟಾಿರ್ ಮೇಸಲಾತಿ ಪರಮಾಣ್ ಶ್ೇಕಡ ೫೦ 
ಕಿೆೆಂತ್ಲೂ ಜಾಸಿು ಆಗದವ ಆಗಲಿವ್ೆಂದ್ದ ಹೇ್ಳಿದ್ಾುರ್.  

ಶ್ರೇ ಟಿ.ಎ. ಶರವಣ್ (ವಿಧಾನಸಭ್ಯೆಂದ್ ಚದರ್ಾಯತ್ರಾದ್ವರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, 
ಅದ್ನದು ಬಿಟದಿ ಶ್ೇಕಡ ೧೦ ರಷದಿ ಎೆಂದ್ದ ಹೇ್ಳಿದ್ಾುರ್. ಅದ್ನದು ಮಾನಾ ಸದಪಿರೇೆಂ ಕ್ೂೇರ್್ಾ ಎತಿು 
ಹಿಡಿದ್ಧರದತ್ುದ್.್   

ಶ್ರೇ ಕ್.ಎ. ತಿಪಪ್ೇಸಾಿಮ (ರ್ಾಮನದ್್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದ್ಧದ್ವರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, 
ಎಸ್.ಸಿ./ಎಸ.ಟಿ. ಮತ್ದು ಓ.ಬಿ.ಸಿ. ಯವರನದು ಬಿಟದಿ ಶ್ೇಕಡ ೧೦ ರಷದಿ ಮೇಸಲಾತಿ ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ್.  

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ. ಮಾಧ್ದಸಾಿಮ (ಕಾನೂನದ, ಸೆಂಸದ್ಧೇಯ ವಾವಹಾರಗಳು ಮತ್ದು ಶಾಸನ ರಚರ್್ 
ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ನೇರಾವರಿ ಸಚಿವರದ) (ಮದಖಾಮೆಂತಿರಯವರ ಪರವಾಗ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, 
ಶ್ರೇ ರಾಮದ್ಾಸ್ ಅವರದ ಮೇಸಲಾತಿಯನದು ಕ್ೇೆಂದ್ರ ಸಕಾಾರ ಓ.ಬಿ.ಸಿ. ಸಕ್ಿರ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಚದಚ 
ಮಾಡದವುದ್ಕ್ೆ ಏರ್ಾದ್ರೂ ಅವಕಾಶ ಇದ್್ಯೇ ಎೆಂದ್ದ ಕ್ೇಳಿದ್ುರದ. That is pertaining to 
only Government of India employees and education system. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 
ಪರಮದಖವಾಗ ಹ್ೇಳಿರದವುದ್್ೇರ್ೆ್ಂದ್ರ್, ಓ.ಬಿ.ಸಿ.ಯವರಿಗ್ ಮೇಸಲಾತಿಯನದು ಏರ್ಾದ್ರೂ ಜಾಸಿು 
ಮಾಡದತಿುೇರಾ ಎೆಂದ್ದ ಕ್ೇಳಿರದತಾುರ್. ಭಾರತ್ ಸೆಂವಿಧಾನದ್ಲ್ಲಿ scheduled caste reservation 
is constitutional reservation. OBC reservation is reservation given by 
States under directive principles. Under directive principles States can 
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have OBC reservation to the effect of their capacity ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್ರದ. ಇದ್ದ 
ಲಾ ಅಲಿ. ಇದ್ದ ಲಾ. There is no law in India which states that reservation 
cannot exceed 50%. Supreme Court has reiterated, it has said ಭಾರತ್ 
ದ್್ೇಶದ್ಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್್ೇ ಸೆಂವಿಧಾನದ್ಲ್ಲಿ ಮೇಸಲಾತಿ ಪರಮಾಣ್ ಶ್ೇಕಡ ೫೦ ಅನದು ದ್ಾಟಬಾರದ್್ೆಂದ್ದ 
ಮಾಡಿರದವುದ್ಧಲಿ.   

(ಮದೆಂದ್ದ…)   

(1225) 27.12.2022 6.10 YL-GR (BNS)                 (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮಾಧ್ದಸಾಿಮ (ಮದೆಂದ್ದ):-  

ಸವೇಾಚಛ ರ್ಾಾಯಾಲಯವು Indra Sawhney vs. Union of India ಕ್ೇಸ್ಗ್ 
ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ೆಂತ ್“ಏರ್ಾದ್ರೂ ಮಾಡಿಕೂ್ಳಿು, ಶ್ೇಕಡ 50 ಕಿೆೆಂತ್ ಹ್ಚಿಚಗ ್ದ್ಾಟಬ್ೇಡಿ”್ಎೆಂದ್ದ ತಿೇಪದಾ 
ನೇಡಿತ್ದು.  That is in practice. ಆದ್ರ್, ಅೆಂದ್ಧನೆಂದ್ ಇೆಂದ್ಧನವರಗ್ೂ ತ್ಮಳುರ್ಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶ್ೇಕಡ 
69 ರಷದಿ maintain ಮಾಡಿಕ್ೂೆಂಡದ ಬೆಂದ್ಧದ್ಾುರ.್  ಅದ್ಕ್ೆ ಸವೇಾಚಛ ರ್ಾಾಯಾಲಯವು ಏನದ 
ಹ್ೇಳಿಲಿ.  ರ್ಾವು ಹೇ್ಳುವುದ್್ೇರ್ೆ್ಂದ್ರ್, ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ ಹ್ೇಳಿದ್ ಪರಕರಣ್ವು, neither it is for 
the States nor for scheduled castes and scheduled tribes. ಆ ಕ್ೇಸ್ನ 
ರಫ್ರನ್ಿ್ ತ್ಗ್ದ್ದಕ್ೂೆಂಡದ, ನಮಾ ಸಚಿವರ್ೇ ಹ್ೇಳಿಕ ್ ನೇಡಿದ್ದು, ನೇವು ಈಗ ಏನದ ಮಾಡದತಿುೇರಿ 
ಎೆಂದ್ದ ಕ್ೇಳಿದ್ರ ್ ಆಗದವುದ್ಧಲಿ. ಹಾಗ್ಯೇ ಅದ್ಕ್ೆ ರ್ಾರಾಯಣ್ಸಾಿಮಯವರದ, ಆ ಲ್ೇಡಿ ಏನದ 
ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ್ ಎೆಂಬದದ್ಕ್ೆ ಉತ್ುರ ಹ್ೇಳುವುದ್ಕಾೆಗದವುದ್ಧಲಿ.  ಪಾಲ್ಲಾಮೆೆಂರ್್ನಲ್ಲಿ ಪರಶ್ುಯನದು ಎತಿುದ್ಾಗ, 
ಕ್ೇೆಂದ್ರ ಸಕಾಾರದ್ಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ಗಾಗಲ್ಲ, education ಗಾಗಲ್ಲ enhance ಮಾಡದವ ಸಿೆತಿ ಇದ್್ಯೇ 
ಎೆಂದ್ದ ಕೇ್ಳಿದ್ುಕಾೆಗ, they said no. That never affects our amendment to the 
Bill. 

ಶ್ರೇ ಕ್.ಎ.ತಿಪಪ್ೇಸಾಿಮ (ರ್ಾಮನದ್್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದ್ಧದ್ವರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, 
ಓ.ಬಿ.ಸಿ ಯವರಿಗ ್ directive principles State ಗ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್್ ಎನದುವೆಂಥ ಮಾತ್ನದು 
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ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಹ್ೇಳಿದ್ುರದ. ಎಸ.ಸಿ./ಎಸ.ಟಿ., ಓ.ಬಿ.ಸಿ., ಸೆ್ಂಟರಲ್ ಲ್ಲಸಿ್ನಲ್ಲಿ ಓ.ಬಿ.ಸಿ. ಬರದತಾುರ್. 
Central Government employment ಗ್ ಅದ್ಕ್ೆ provision ಇದ್್. This is provided 
under National Commission for Backward Classes Act ಕ್ಳಗ್ ಬರದವುದ್ಕ್ೆ 
ಕೂಡಾ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಲಪಸದತಾುರ್.  

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮಾಧ್ದಸಾಿಮ:-್ಮಾನಾ್ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್,್ಮೆಂಡಲ್್ಕಮಷನ್್ವರದ್ಧ್ಬೆಂದ್್
ಮೆೇಲ್,್ to the tune್ 27%್ ಓ.ಬಿ.ಸಿ.ಯವರಿಗ್್ ಮೇಸಲಾತಿ್ ನೇಡಬಹದದ್್ೆಂದ್ದ್ ಮಾಡಿದ್ುರದ.್
Recently, they have amended it again and given it back to States. Now 
they are not taking risk. ಯಾವಾಗ್ ಮಹಾರಾಷರದ್ವರದ್ ಓ.ಬಿ.ಸಿ.್ ಮೇಸಲಾತಿಯನದು್
ಶ್ೇಕಡ್ 60್ ರಷದಿ್ ತ್ಗ್ದ್ದಕ್ೂೆಂಡರದ,್ ಅದ್್ೇ್ ರಿೇತಿ್ ಬ್ೇರ್್ ರಾಜಾದ್ವರದ್ ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ೆಂಡರದ್ ಆಗ್
ಭಾರತ್್ ಸಕಾಾರವು್ “ಇನದು್ ಮದೆಂದ್್್ ಓ.ಬಿ.ಸಿ.್ ಮೇಸಲಾತಿಯನದು್ ರ್ಾವು್ ಮದಟದಿವುದ್ಕ್ೆ್
ಹ್ೂೇಗದವುದ್ಧಲಿ,್ ನೇವೇ್್ ತಿೇಮಾಾನ್ ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ಳುಬೇ್ಕದ”್ ಎೆಂದ್ದ್ ಹ್ೇಳಿದ್ುರದ.್ ್ಈಗ್ it್ is್ not್
under their control. Whereas SC/ST reservation is constitutional. ಅದ್ರ್್ುೇ್
ಅವರದ್ ಕ್ೇಳುತಿುರದವುದ್ದ,್ Constitutional reservation್ ಮಾಡಿದ್್ ಮೆೇಲ್್ ಪಾಲ್ಲಾಮೆೆಂರ್್್
ಒಪದಪತ್ುದ್್ಯೇ?್ಪಾಲ್ಲಾಮೆೆಂರ್್ನಲ್ಲಿ್ಒಪದಪವುದ್ಕ್ೆ್ಈಗಾಗಲ್ೇ್ಸವೇಾಚಛ್ರ್ಾಾಯಾಲಯವು್ಶ್ೇಕಡ್
50್ ರಷದಿ್ ಮಾತ್ರ್ ಮೇಸಲಾತಿ್ ಇರಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ್ ಹೇ್ಳಿರದವುದ್ಕ್ೆ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ೆಂತ್್ ಏರ್ಾಗಬಹದದ್ದ್
ಎನದುವೆಂಥದ್ಾಗದ್್.್ ್ ರ್ಾನದ್ ಸಹ್ ಹ್ೇಳುವುದ್್ೇರ್ೆ್ಂದ್ರ,್್ ಅನವಾಯಾ್ ಪರಿಸಿೆತಿ್ ನಮಾಾಣ್ವಾಗ್
ಒಪಪಲ್ಲಲಿವ್ೆಂದ್ಾದ್ರ್್ ಅಥವಾ್ವಿಶ್ೇಷ್ಸೆಂದ್ಭ್ಾ್ಬೆಂದ್ರ,್್we್ are್prepared್ to್bring್ it್
under Schedule್9್ಎೆಂದ್ದ್ರ್ಾನದ್ಹ್ೇಳುತಿುದ್ು್ೇರ್್.್(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ)್EWS್is್different್issue. 

ಶ್ರೇ್ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸಾದ್್ (ವಿರೂ್ೇಧ್್ ಪಕ್ಷದ್್ ರ್ಾಯಕರದ):-್ ಮಾನಾ್ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್,್
ವಕಿೇಲರದ್ ಸಮಪಾಕವಾಗ್ ಸಕಾಾರವರ್್ುೇ್ defend್ ಮಾಡದವಾಗ್ ಈ್ ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ್ ನನಗ್್
ತಿಳಿದ್ಧರದವುದ್ನದು್ ಸಿಲಪ್ ಮಾತ್ರ್ಾಡದತ್ುೇರ್್.್ ್ ಈಗಾಗಲ್ೇ್ ಮಾನಾ್ ಸಚಿವರದ್ ಒಪಿಪಕ್ೂೆಂಡಿದ್ದು,್
ಸೆಂವಿಧಾನದ್ಲ್ಲಿ್ ಎಲ್ಲಿಯೂ್ ಸಹ್ ಶ್ೇಕಡ್ 50್ ಕ್ೆ್ ಮೇಸಲಾತಿ್ ನೇಡದವುದ್ನದು್ ನಲ್ಲಿಸಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ್
ಹ್ೇಳಿಲಿ.್ ್ ಸೆಂವಿಧಾನದ್ಲ್ಲಿ್ ತಿಳಿಸಿರದವುದ್ದ್ ಬಹಳ್ ಸಪಷಿವಾಗದ್ದು,್ ಸಮಾನತ್ಗ್ೂೇಸೆರ್ ಏರ್್ಲಾಿ್
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ಮಾಡಬೇ್ಕದ,್ ಅದ್್ಲಿವನೂು್ ಮಾಡಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ್ ಸೆಂವಿಧಾನದ್್ ಆಶಯಗಳು,್ Preamble of the 

Constitution ನಲ್ಲಿ್ ಹ್ೇಳಲಾಗದ್್.್ ್ ಆಟಿಾಕಲ್ 14, 15, 16, 15(೪)್ &್ 16(೪)್ ನಲ್ಲಿ್ ಬಹಳ್
ಸಪಷಿವಾಗ್“ಎಲಿರಿಗೂ್ಸಹ್ಸಮಾನದ್್ಅವಕಾಶ,್ಹಕದೆ್ಇದ್್”್ಎೆಂದ್ದ್ಹ್ೇಳಲಾಗದ್್.್್್ಹಾಗ್ಯೇ್
ಶ್ೇಕಡ್ 50್ ರಷದಿ್ ಎೆಂಬದದ್ದ್ ಲಕ್ಷಮಣ್್ ರೇ್ಖ್ಯಾಗಲಿ.್ ್ ಆದ್ುರಿೆಂದ್್ ರ್ಾನದ್ ಮಾನಾ್ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ್
ಮತ್ೂುಮೆಾ್ಮನವಿ್ಮಾಡಿಕ್ೂಳುುತು್ೇರ್್.್ ರ್ಾನದ್ಮಾತ್ರ್ಾಡಿರದವುದ್ದ್ ತ್ಪದಪ್ ಇರಬಹದದ್ದ.್ ್ ಒೆಂದ್ದ್
ವ್ೇಳ್್ ತ್ಪಾಪಗ್ ಹೇ್ಳಿದ್ರ್್ ಸರಿ್ಮಾಡಿಕ್ೂಳುುತ್ುೇರ್್.್ ್ ಸವೇಾಚಛ್ ರ್ಾಾಯಾಲಯದ್್ಮದೆಂದ್್್ EWS್
ಪರಕರಣ್ಗಳು್ ಬೆಂದ್ಾಗ್ ಸದಮಾರದ್ ಪರಕರಣ್ಗಳು್ ಬಾಕಿ್ ಉಳಿದ್ಧತ್ದು.್ ್ ಆಗ್ ಸವೇಾಚಛ್
ರ್ಾಾಯಾಲಯದ್್ಮದೆಂದ್್್ಬೆಂದ್ಾಗ,… Indra Sawhney ಕ್ೇಸ್ನಲ್ಲಿ್ಶ್ೇಕಡ್50್ಕಿೆೆಂತ್್ಹಚ್ಿಚಗ್್
ಮೇಸಲಾತಿ್ನೇಡಬಾರದ್್ೆಂದ್ದ್೯್Judges್Bench ಹ್ೇಳಿದ್್ಮೆೇಲ್ಯೂ್ಸಹ್ಯಾವ್ರಿೇತಿ್ಶ್ೇಕಡ್
10್ರಷದಿ್ಮೇಸಲಾತಿಯನದು್ಜಾಸಿು್ಮಾಡಿಕೂ್ೆಂಡಿದ್ಾುರ್್ಎೆಂದ್ದ್ಹ್ೇಳಿದ್್ನೆಂತ್ರ,್ it is entirely 

different one.್ ಇದ್ನದು್ Constitutional amendment್ ಮಾಡಿ್ ್ ಶ್ೇಕಡ್ 10್ ರಷದಿ್
ನೇಡಿದ್್ುೇವ್,್it has nothing to do with 50% reservation.್ಅದ್ರಲ್ಲಿ್OBC್ಗ್್ಶ್ೇಕಡ್27್
ರಷದಿ್ಮೇಸಲಾತಿ್ನೇಡಿದ್ದು,್ಬಾಕಿ್ಉಳಿದ್ಧರದವುದ್ದ್ಎಸ.ಸಿ./ಎಸ.ಟಿ.್ಗ್್ಎೆಂದ್ದ್ಮಾಡಿ್ಎಲಿವೂ್
ಸೇ್ರಿ್ ಶ್ೇಕಡ್ 50್ ಕಿೆೆಂತ್್ ಹ್ಚಿಚಗ್್ ಮೇಸಲಾತಿ್ ದ್ಾಟಬಾರದ್್ೆಂದ್ದ್ ಸಪಷಿವಾಗ್ ಸವೇಾಚಛ್
ರ್ಾಾಯಾಲಯವು್ ಹ್ೇಳಿರದವುದ್ನದು್ ತ್ಮಾ್ ಗಮನಕ್ೆ್ ತ್ರದತಿುದ್್ುೇರ್್.್ ್ If್ it್ is್wrong,್ I್ am್
subject to correction. 

ಶ್ರೇ್ಜ್.ಸಿ.ಮಾಧ್ದಸಾಿಮ:-್ಮಾನಾ್ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್,್whichever community is not 

covered under any type of reservation,್ಯಾವುದ್್ೇ್ಜರ್ಾೆಂಗ್ಅಥವಾ್ಜಾತಿಯವರಿಗ್್
ಯಾವುದ್್ೇ್ ರಿೇತಿ್ಮೇಸಲಾತಿ್ಇಲಿದ್ಧದ್ುರ್್ ಶ್ೇಕಡ್ 10್ ರಷದಿ್ States can give reservation್
ಎನದುವುದ್ದ್EWS.್Let್us್be್clear್that್it್is್not್10%.್To್the್maximum of 10% 
States can give reservation್ ಎೆಂದ್ದ್ ಅವಕಾಶ್ ಕಲ್ಲಪಸಿದ್ಾುರ್.್ ್ ಅೆಂದ್ರ್,್ ಬಿ.ಸಿ.ಎೆಂ.,್
ಎಸ.ಸಿ./ಎಸ.ಟಿ.,್ ಬಿ.ಸಿ.ಎೆಂ.್ ಸಪ್ಷಲ್್ ಕಾಾಟಗರಿ್ ಇದ್ಾಾವುದ್ರಲ್ಲಿಯೂ್ ಬರದ್್ೇ್ ಇದ್ುವರಿಗ್್ಮಾತ್ರ್
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ಅದ್ದ್ ಅನಿಯವಾಗದತ್ುದ್್.್ ್ ಅದ್ಕ್ೆ್ ಶ್ೇಕಡ್ 50್ ರಷದಿ್ ಅಲಿದ್ೇ್್ ಇದ್ದ್ ಶ್ೇಕಡ್ 10್ ರಷದಿ್ ಎೆಂದ್ದ್
ವಾಾಖಾಾನಸಬ್ೇಕಾಗದ್.್್್So,್we್have್crossed್50%್reservation್in್India. 

ಶ್ರೇ್ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸಾದ:- ಮಾನಾ್ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್,್ರ್ಾನದ್ಅದ್ರ್ಬಗ್ೆ್ಹ್ೇಳುತಿುಲಿ.್್Long 

back we have crossed 50% reservation.್ ತ್ಮಳುರ್ಾಡಿನಲ್ಲಿ್ ಶ್ೇಕಡ್ 69್ ರಷದಿ್
ಮೇಸಲಾತಿಯನದು್ ಸದಮಾರದ್ 30್ವಷಾಗಳಿೆಂದ್್ನೇಡದತಿುದ್ಾುರ್.್ ್ ಸವೇಾಚಛ್ ರ್ಾಾಯಾಲಯದ್ಲ್ಲಿ್
ಸಹ್ ಅದ್ರ್ ವಿರದದ್ಿವಾಗ್ case file್ಮಾಡಿದ್ಾುರ್.್ ್ ಆದ್ರ್,್ ಅದ್ಕ್ೆ್ ಕಾರಣ್ಗಳು್ ಇವ್.್ ್ಮಾನಾ್
ಸಚಿವರ್ೇ,್ ಇದ್್ೇ್ ತ್ಮಳುರ್ಾಡಿನಲ್ಲಿ್ ಶ್ೇಕಡ್ 69್ ರಷದಿ್ ಮೇಸಲಾತಿ್ ನೇಡಿದ್ಾಗ್ ಸವೇಾಚಛ್
ರ್ಾಾಯಾಲಯಕ್ೆ್ಒೆಂದ್ದ್ಸೆಂಘವು್ಆ್ಶ್ೇಕಡ್69್ರಷದಿ್ಮೇಸಲಾತಿ್ವಿರದದ್ಿ್ತ್ಡಯ್ಾಜ್್ಞ್ತ್ರದತ್ುದ್್.್್
ಆಗ್ರ್ಾಾಯಮೂತಿಾಗಳಾದ್್ಶ್ರೇ್ಎೆಂ.ಎನ.ವ್ೆಂಕಟಾಚಲಯಾರವರದ್ಅದ್ಕ್ೆ್ತ್ಡಯ್ಾಜ್್ಞ್ತ್ರದತಾುರ್.್್
ಅವರದ್ ಸಹ್ ಕರ್ಾಾಟಕದ್ವರ್್ ಆಗದ್ಾುರ್.್ ್ ಆಗ್ ತ್ಮಳುರ್ಾಡಿನಲ್ಲಿ್ ಎಲಾಿ್ ರಾಜಕಿೇಯ್ಪಕ್ಷದ್ವರದ್
ಒೆಂದ್ಾಗ್ವಿಧಾನಸಭ್ಯಲ್ಲಿ್ಎಲಾಿ್ಪಕ್ಷದ್ವರದ್ಒಮಾತ್ದ್ಧೆಂದ್್under Article ೩೭C, Directive 

principles್ನಲ್ಲಿ್ತ್ಗ್ದ್ದಕ್ೂೆಂಡದ್ಬೆಂದ್ದ್ಷ್್ಡೂಾಲ್್9್ನಲ್ಲಿರಿಸಿ್ಆರಾಮವಾಗ್ಶ್ೇಕಡ್69್ರಷದಿ್
ಮೇಸಲಾತಿ್ನೇಡದತಿುದ್ಾುರ್.್್ಅದ್್ೇ್ರಿೇತಿ್ಸಕಾಾರದ್ವರದ್ಮಾಡಿದ್ರ್್ರ್ಾನದ್5್ನಮಷ್ಸಹ್ಅದ್ರ್
ಬಗ್ೆ್ ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಿುರಲ್ಲಲಿ.್ ್ ರಾಜಕಿೇಯ್ ಚದರ್ಾವಣ್ಯನುಟದಿಕೂ್ೆಂಡದ್ ಈ್ ಸಮದದ್ಾಯದ್ವರ್
ಜ್ೂತ್್ ಚ್ಲಾಿಟ್ ಆಡದವುದ್ದ್ ತ್ಪದಪ.್ ್ ಏಕ್ೆಂದ್ರ,್್ ಅವರಿಗ್್ ಬ್ೆಂಕಿಯೇ್ ಬಳ್ಕದ್ ಎೆಂದ್ದ್ ಹ್ೂೇಗ್
ಬಿಟಿಿದ್ಾುರ್.್್ಬ್ೆಂಕಿ್ಏನದ್್್ಅದ್ರ್್ುೇ್ಬ್ಳಕದ್ಎೆಂದ್ದ್ಹೂ್ೇಗದ್ದು,್ಎಲಿವೂ್ಸದಟದಿ್ಕರಕಲಾಗದತ್ುದ್್.್್ಆ್
ರ್್ೂೇವು್ಏರ್್ೆಂಬದದ್ದ್ನಮಗ್್ಗ್ೂತ್ದು,್ಆ್ರ್್ೂೇವು್ಅವರಿಗ್್ಹ್ೇಗ್್ಗ್ೂತಾುಗಬ್ೇಕದ?್ 

ಶ್ರೇ್ ಜ್.ಸಿ.ಮಾಧ್ದಸಾಿಮ:-್ ಮಾನಾ್ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್,್ ಮಾನಾ್ ಸದ್ಸಾರದ್ ಯಾವಾಗ್
ಪರಿಶ್ಷಿ್ಜಾತಿ್ಸ್ೇರಿದ್ುರದ? 

ಶ್ರೇ್ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸಾದ:-್ ಮಾನಾ್ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್,್ ರ್ಾನದ್ scheduled caste್ ಬಗ್ೆ್
ಹ್ೇಳುತಿುಲಿ.್್ರ್ಾನದ್ಸಹ್ಶ್ದ್ರ್ಸಮದದ್ಾಯಕ್ೆ್ಸ್ೇರಿದ್ವನದ. 

ಶ್ರೇ್ಜ್.ಸಿ.ಮಾಧ್ದಸಾಿಮ:-್ಮಾನಾ್ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್,್ರ್ಾನದ್ಸಹ್ಶ್ದ್ರ.್ 
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ಶ್ರೇ್ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸಾದ:- ಮಾನಾ್ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್,್ ಅವರದ್ ಎಲ್ಲಿ್ ಶ್ದ್ರರಾಗದ್ಾುರ.್್್
1921ರವರಗ್ೂ್ ಮಾತ್ರ್ ಶ್ದ್ರರದ.್ ಆಮೆೇಲ್್ 1921ರ್ ನೆಂತ್ರ್ ಲ್ಲೆಂಗಾಯತ್ರಿಗ,್್ ಒಕೆಲ್ಲಗ್
ಸಮದದ್ಾಯಕ್ೆ್ಭ್ೂಮ್ಸಿಕಿೆ್ಪಾಳ್ೇಗಾರರಾಗ್ಬಿಟಿರದ.್ಅದ್ಕ್ೆ್ರ್ಾವೇ್ನದ್ಮಾಡದವುದ್ಕಾೆಗದತ್ುದ್್.್್ 

ಶ್ರೇ್ ಜ್.ಸಿ.ಮಾಧ್ದಸಾಿಮ:-್ ಮಾನಾ್ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್,್ city್ಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೂ್ೆಂಡದ್ ವಾಾಪಾರ್
ಮಾಡಿದ್ವರ್ಮದೆಂದ್್್ಭ್ೂಮ್ತಗ್್ದ್ದಕೂ್ೆಂಡವರೇ್ನದ್ಮಣ್ದಣ್ತಿನದುತಾುರ್ಯೇ?್ 

ಶ್ರೇ್ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸಾದ:-್ ಮಾನಾ್ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್,್ city್ ಯಲ್ಲಿರದವುದ್ದ್ ಬ್ೇರ.್್ ರ್ಾನದ್
ಹ್ೇಳುವುದ್ನದು್ ಮಾನಾ್ ಸಚಿವರದ್ ಕ್ೇಳಿಸಿಕ್ೂಳುಲ್ಲ.್ ್ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗ್ ಅದ್ಕ್ೂೇಸೆರ್ ಮೇಸಲಾತಿ್
ನೇಡದವಾಗ್our forefathers Constitution್ ನಲ್ಲಿ್ ಬಹಳ್ಸಪಷಿವಾಗ್ಹೇ್ಳಿದ್ಾುರ.್್ಮೇಸಲಾತಿ್
ನೇಡದವ್ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ್ ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗ,್ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗ್ ಹಿೆಂದ್ದಳಿದ್ವರಿಗ್್ ಮಾತ್ರ್ ಮೇಸಲಾತಿ್
ಎೆಂದ್ದ್ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ್.್್ಸೆಂವಿಧಾನದ್್ಆಶಯ್ಇರದವುದ್ದ್ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗ,್ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗ್ಸಾವಿರಾರದ್
ವಷಾಗಳಿೆಂದ್್ಅವರಿಗ್್ಶ್ಕ್ಷಣ್್ಇರಲ್ಲಲಿ.್್1947್ರಲ್ಲಿ್ಶ್ೇಕಡ್11್ರಷದಿ್ಶ್ಕ್ಷಿತ್ರದ್ಈ್ದ್್ೇಶದ್ಲ್ಲಿದ್ುರದ.್್
ಬಿರಟಿೇಷರಿೆಂದ್್ ರ್್ೇರವಾಗ್ bureaucracy್ ್ ಕ್ೈಯಲ್ಲಿ್ ಸಿತ್ೆಂತ್ರ್ ಬೆಂದ್ಧದ್್.್ Bureaucracy್ ನಲ್ಲಿ್
ಇದ್ುವರದ್ಇವತಿುಗೂ್ಸಹ್ಆ್ಒೆಂದ್ದ್ luxury್ಮತ್ದು್ಆನೆಂದ್ವನದು,್cosy comforts್ನದು್ಬಿಟದಿ್
ಕ್ೂಡಲದ್ ತ್ಯಾರಿಲಿ.್ ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿಯೇ್ ಇನದು್ ಉಳಿದ್ದಕ್ೂೆಂಡಿದ್ದು,್ ಸದಮಾರದ್ 75್ ವಷಾ್ ದ್ಾಟಿ್
ಹ್ೂೇಗದ್್.್್ಜನರಿಗ್್ಜಾಗೃತಿ್ಮೂಡಿದ್್.್್ಆದ್ುರಿೆಂದ್್ಅದ್ರ್ಬಗ್ೆ್ಚಚಾ್್ಮಾಡಲದ್ಹ್ೂೇಗದವುದ್ಧಲಿ.್್ 

ಶ್ರೇ್ ಜ್.ಸಿ.ಮಾಧ್ದಸಾಿಮ:-್ ಮಾನಾ್ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್,್ ಮಾನಾ್ ಸದ್ಸಾರದ್ interesting 

debate ್ಮಾಡದತಿುದ್ಾುರ್.್್ಆದ್ರ್,್ಕರ್ಾಾಟಕ…. ಕ್ೂಲಾಿಪದರ್ಮಹಾರಾಜರಾದ್್His Highness 

ಸಾಹದ್ ಮಹಾರಾಜರದ್ ಮದ್ಲೇ್್ ಮೇಸಲಾತಿ್ ತ್ೆಂದ್ಧದ್ುರದ.್ ್ ಇದ್ಾದ್್ ನೆಂತ್ರ್ before 

independence reservation್ ತ್ೆಂದ್ದ್ to್ the್ tune್ of್ 75%್ ಮಾಡಿದ್ದು್ ಮೆೈಸೂರದ್
ಸೆಂಸಾೆನ.್ ರ್ಾವು್ ಮಾಡಿದ್್ುೇವ್್ ಎೆಂದ್ದ್ ಭಾವಿಸದವೆಂತಿಲಿ.್ ್ ಮೆೈಸೂರಿನ್ ಮಹಾರಾಜರಾದ್್ ರ್ಾಲಿಡಿ್
ಕೃಷಣರಾಜ್ಒಡ್ಯರ್ರವರ್ಮದೆಂದ್್್ರ್ಾವು್ಏರ್್ೇನದ್ಇಲಿ.್್It is in practice and vogue. ಅದ್ರ್
ಆಧಾರದ್್ಮೆೇಲ್ಯೇ್ಸೆಂವಿಧಾನವಾಗರದವುದ್ದ.್ 
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ಶ್ರೇ್ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸಾದ:-್ ಮಾನಾ್ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್,್ ರ್ಾನದ್ ಸಹ್ ಆ್ ವಿಚಾರವಾಗಯೇ್
ಮಾತ್ರ್ಾಡಲದ್ಬರದತಿುದ್್ುೇರ್್.್್ಸಾಹದ್ಮಹಾರಾಜರದ,್ ಜ್ೂಾೇತಿ್ಬಾ್ಫದಲ್ಯವರ್ಹಾಗೂ್ರ್ಾಲಿಡಿ್
ಕೃಷಣರಾಜ್ ಒಡಯ್ರ್ರವರ್ ವಿಚಾರದ್್ ಮೆೇಲ್ಯೂ್ ಮಾತ್ರ್ಾಡಲದ್ ಬರದತ್ುೇರ್್.್ ್ ್ ಶ್ರೇ್ ರ್ಾಲಿಡಿ್
ಕೃಷಣರಾಜ್ ಒಡಯ್ರ್ರವರದ್ ಸರ.ಎೆಂ.ವಿಶ್ಿೇಶಿರಯಾನವರ್ ವಿರದದ್ಿ್ ಮಾಡಿದ್ುರದ.್ ್ ಅದ್ಕ್ೆ್ ್ ಸರ.
ಎೆಂ.ವಿಶ್ಿೇಶಿರಯಾನವರದ್ ರಾಜಿೇರ್ಾಮೆ್ ನೇಡದತ್ುೇರ್್್ ಎೆಂದ್ದ್ ಹ್ೇಳಿದ್ಾಗ್ ರ್ಾಲಿಡಿ್ ಕೃಷಣರಾಜ್
ಒಡಯ್ರ್ರವರದ್ರಾಜಿೇರ್ಾಮೆ್ಕೂ್ಟದಿ್ಹೂ್ೇಗ್ಎೆಂದ್ದ್ಹ್ೇಳಿದ್ುರದ.್ ್ಅೆಂದ್ರ್್ಅವರಿಗ್್ಆ್ಒೆಂದ್ದ್
ಬದ್ಿತ್್ಇತ್ದು.್್ಸಮಾಜದ್ಲ್ಲಿ್ರ್ಾವಲ್ಿರೂ್ಸಹ್ಸಮಾನರದ್ಎೆಂದ್ದ್ಮಾಡಿದ್ುರದ.್್ಆದ್ುರಿೆಂದ್್ಇಷ್್ಿಲಾಿ್
ಕಳಕಳಿಯೆಂದ್್ರ್ಾನದ್ಏತ್ಕ್ೆ್ಹ್ೇಳುತಿುದ್್ುೇರ್್ೆಂದ್ರ,್್I do not want to score any point on 

this.್ ಏಕ್ೆಂದ್ರ,್್ಮಹಾರಾಷರ್ಮೇಸಲಾತಿಗ್್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ೆಂತ್್ಮಾನಾ್ ಸಚಿವರದ್ quote್ಮಾಡಿ್
ಹ್ೇಳಿದ್ದು,್ 2021ರಲ್ಲಿ್ ಲಕ್ಷಮಣ್್ ರಾವ್್ ಪಾಟಿೇಲ್ರವರದ್ ಸವೇಾಚಛ್ ರ್ಾಾಯಾಲಯದ್ಲ್ಲಿ್ ಮರಾಠ್
ಸಮದದ್ಾಯಕ್ೆ್ ಶ್ೇಕಡ್ 16್ ರಷದಿ್ ಮೇಸಲಾತಿ್ ನೇಡಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ್ ಸಕಾಾರ್ ಘೂೇಷಣ್್ ಮಾಡಿತ್ದು.್್
ರ್ಾಾಯಾಲಯದ್್ ಮರ್್ ಹ್ೂೇದ್ಾಗ್ ರ್ಾಾಯಾಲಯದ್ಲ್ಲಿ್ ಬಹಳಷದಿ್ ಚಚಾ್ಯಾಗತ್ದು.್ ್ ರ್ಾನದ್
ಪಾಲ್ಲಾಮೆೆಂರ್್್ ಸದ್ಸಾರ್ಾಗದ್ಾುಗ್ ಓ.ಬಿ.ಸಿ.್ ಮೇಸಲಾತಿ್ ಬಗ್ೆ್ ರ್ಾನದ್ ಭಾಷಣ್್ ಮಾಡಿರದವುದ್ನದು್
ಮರಾಠ್ಜರ್ಿ್ಮೆೆಂರ್್ನಲ್ಲಿ್ಕ್ೂೇರ್್್ಮಾಡಿದ್ದು,್State್ಗ್್ಏನದ್ಪವರ್್ಇದ್್್ಎೆಂಬದದ್ರ್ಬಗ್ೆ್ನನು್
ಭಾಷಣ್ದ್್ಮೆೇಲ್್ಅವರ್ತಿೇಪದಾ್ಬೆಂದ್ಧದ್ದು,್ಅದ್ರ್್ುೇ್ರ್ಾನದ್ಇಲ್ಲಿಯೂ್ಸಹ್ಹೇ್ಳುತಿುದ್ು್ೇರ್್.್್State 

powers dilute್ ಆಗಬಾರದ್ದ.್ ್ ನಮಾ್ ರಾಜಾಕ್ೆ್ ನಮಾದ್್ೇ್ ಆದ್್ ಪವರ್್ ಇರದತ್ುದ್್.್ Directive 

principles್ ಎೆಂದ್ದ್ ಸೆಂವಿಧಾನದ್ಲ್ಲಿ್ ಇದ್್.್ ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ್ ಹ್ೂೇಗ್ ಬಿಟಿಿದ್ುರ್್ ನಮಾ್ ಅಭ್ಾೆಂತ್ರವೇ್ನದ್
ಇರಲ್ಲಲಿ.್್ 

ಶ್ರೇ್ಜ್.ಸಿ.ಮಾಧ್ದಸಾಿಮ:-್ಮಾನಾ್ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್,್it್is್for್OBC. 

ಶ್ರೇ್ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸಾದ:-್ಮಾನಾ್ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್,್even for others. ರ್ಾನದ್ದ್ಲ್ಲತ್ರಿಗ್್
ಓ.ಬಿ.ಸಿ.್ನೇಡಿದ್ಧುೇರಿ್ಎೆಂದ್ದ್ಹೇ್ಳುತಿುಲಿ.್್50%್cross್ಮಾಡದವುದ್ರ್ಬಗ್ೆ್ಹ್ೇಳುತಿುದ್್ುೇರ್್.್ 

(ಮದೆಂದ್ದ)್್ 
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(1226) 27.12.2022/6.20/ಎಸ್ಕ-್ಎೆಂಡಿ                 (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ ್ಹರಿಪರಸಾದ್ (ಮದೆಂದ್ದ):-   

ಅದ್ದ ಆಗರದವ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ರ್ಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ೆ ಮದರ್್ುಚಚರಿಕ್ ವಹಿಸಬ್ೇಕಾಗತ್ದು. ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ 
ಹ್ೇಳಿದ್ೆಂತ,್ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅೆಂಕಿ-ಅೆಂಶಗಳಿಲಿ.  ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ಮತ್ದು ಪರಿಶ್ಷಿ ಪೆಂಗಡದ್ ಅೆಂಕಿ-
ಅೆಂಶಗಳ ಸಿಕಿೆರದವುದ್ರಿೆಂದ್ ಶ್ೇಕಾಡ ೨4.5ಕ್ೆ ಹಚ್ದಚ ಮಾಡಿರದವುದ್ರಿೆಂದ್ ಬಹಳ ಸೆಂತೂ್ೇಷ. 
ಅವರಿಗ್ ಮೇಸಲಾತಿ ಸಿಗಬ್ೇಕಾಗರದವೆಂತ್ಹದ್ದು, ಅದ್ದ ಸಿಗಬ್ೇಕದ. ಆದ್ರ್ legal hurdles ಏನದ್ ್
ಎೆಂಬದದ್ದ ಯಾರೂ ಸಹ ಯೇಚರ್್ ಮಾಡಿಲಿವಲಿ. ಇದ್ೇ್ನೂ ಹೂ್ಸದ್್ೇನಲಿ. ಇತಿುೇಚ್ಗ ್
ಛತಿುಸ್ಗಡನಲ್ಲಿ ಶ್ೇಕಡಾ 73 ರಷದಿ ಮೇಸಲಾತಿಯನದು ಕ್ೂಟಿಿದ್ಾುರ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ  ಅದ್ಧವಾಸಿಗಳಿಗ್ 
ಶ್ೇಕಡಾ ೩೩ ರಷದಿ ಮೇಸಲಾತಿ, ಓ.ಬಿ.ಸಿ. ಯವರಿಗ್ ಶ್ೇಕಡಾ 27 ಮೇಸಲಾತಿ, ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿಗ್ 
ಶ್ೇಕಡಾ 23 ಮೇಸಲಾತಿಯನದು ಕ್ೂಟಿಿದ್ಾುರ್. ಎರಡೂ ಅಸೆ್ಂಬಿಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಿೇಯ ಜನತಾ 
ಪಕ್ಷದ್ವರದ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ಲ್ಲಿದ್ಾುರ್. ಅಲ್ಲಿ 2/3rd ರಷದಿ ಕಾೆಂಗ್ರಸ್ ಪಕ್ಷ ಇರದವುದ್ರಿೆಂದ್ ಎಲಿರೂ 
ಸಹ unanimous ಆಗ ಮಾಡಿ, ಅದ್ನದು 9th schedule ಗ್ ಹಾಕಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ ಅವರದ ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ್. 
ನಮಾ ಪರಕಾರ ಇದ್್ೇನೂ ಹ್ೂಸದ್್ೇನಲಿ. 1994ರಲ್ಲಿ ಮಾನಾ ವಿೇರಪಪ ಮಯಿಯವರಿದ್ಾುಗ, ಅವರದ 
ಸಹ ಶ್ೇಕಡಾ ೭೩ ಮೇಸಲಾತಿಯನದು ಕ್ೂಟಿಿದ್ುರದ. ಆದ್ಾದ್ ಮೆೇಲ್ ಇತಿಹಾಸದ್ ಏರ್ಾಯತ್ದ 
ಎೆಂಬದದ್ರ ಬಗ್ೆ ರ್ಾನದ ಚಚ್ಾ ಮಾಡದವುದ್ಕ್ೆ ಹ್ೂೇಗದವುದ್ಧಲಿ. ತ್ಮಳುರ್ಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏರ್ಾಯತ್ದ 
ಎೆಂಬದದ್ರ ಬಗ್ೆ ರ್್ೂೇಡಿದ್ಾಗ, ಅದ್ದ ತಾವು ಓ.ಬಿ.ಸಿ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಬಹದದ್ದ. EWS 
(Economically Weaker Section) ಬಗ್ೆ ಬಹಳ ಚ್ರ್ಾುಗದ್.್ EWS ಎೆಂದ್ರ್, ಅವನ 
income limit 8.5 ಲಕ್ಷ ಹ್ೂೆಂದ್ಧದ್ುರ,್ ಅವನದ ಬಡವ. ಆದ್ರ್ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ಮತ್ದು ಪರಿಶ್ಷಿ 
ಪೆಂಗಡದ್ ಆದ್ಾಯದ್ 2.5 ಲಕ್ಷ ಹ್ೂೆಂದ್ಧದ್ುರ,್ ಅವನದ ಸಾಹದಕಾರ. ಅದ್ರ ಮೆೇಲ್ ಅವನಗ ್
ಮೇಸಲಾತಿ ಸಿಗದವುದ್ಧಲಿ. ಇವ್ಲಾಿ ತಾರತ್ಮಾಗಳಿರದವುದ್ರಿೆಂದ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ೆ ರ್ಾನದ ತ್ಮಗ್ 
ಹ್ೇಳುತಿುದ್್ುೇರ್್. ಪದನಃ ಅದ್ೇ್ ಪರಿಸಿೆತಿ ಬರದತ್ುದ್.್ ಮೇಸಲಾತಿ ಕ್ೂಟಿ ತ್ಕ್ಷಣ್ ಅವರಿಗ್  ಮೇಸಲಾತಿ 
ಸಿಗದತ್ುದ್್ ಎೆಂದ್ಲಿ. ಓ.ಬಿ.ಸಿ.ಗಳಿಗ್ ಶ್ೇಕಡಾ 27 ರಷದಿ ಮೇಸಲಾತಿ ಇದ್್. ಆ ಸಮತಿಯಲ್ಲಿ ರ್ಾನೂ 
ಕೂಡ ಹತ್ದು ವಷಾ ಇದ್್ು. 1993 ರಿೆಂದ್ ಸದಮಾರದ 25 ವಷಾಗಳಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಶ್ೇಕಡಾ 19 ರಷದಿ 
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cross ಮಾಡದವುದ್ಕಾೆಗಲ್ಲಲಿ. ರ್ಾವು schedule caste reservation 18 percent  
ಕ್ೂಟಿರೂ ಕೂಡ ಶ್ೇಕಡಾ ೧೧ ರಷದಿ cross ಮಾಡದವುದ್ಕಾೆಗಲ್ಲಲಿ. ಏಕ್ೆಂದ್ರ ್ ಅಷ್ೂ್ಿೆಂದ್ದ 
ಆಡಚಣ್ಗಳು ಇರದತ್ುವ್. ಮದ್ಲ್ಲನೆಂದ್ಲ್ೇ ಅಷ್್ೂಿೆಂದ್ದ ಸದಲಭ್ವಾಗ ಬಿಡದವುದ್ಧಲಿ. ಎಲಾಿ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ 
ಆಡಚಣ್ಯರದವುದ್ರಿೆಂದ್ ಕಾನೂನದ ಮಾಡದವಾಗಲೇ್, ಎಲಾಿ ರಿೇತಿಯಲೂಿ insulate ಮಾಡಿ, 
ಮಾಡಬೇ್ಕಾಗತ್ದು. ಅವರಿಗ್ ಎಲಾಿ ರಿೇತಿಯ ರಕ್ಷಣ್ ಕ್ೂಟದಿ ಕಾನೂನದ ಮಾಡಿದ್ುರ್, ರ್ಾವಲ್ಿರೂ 
ಅದ್ನದು ಒಪಿಪಕ್ೂಳುುತಿುದ್್ುೇವು. ಮಾನಾ ವಿೇರಪಪ ಮಯಿಯವರದ ಮೇಸಲಾತಿಯನದು ಮಾಡಿದ್ಾಗ, 
ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿಗ ್ಶ್ೇಕಡಾ ೧೮ ರಷದಿ ಮೇಸಲಾತಿ, ಪರಿಶ್ಷಿ ಪೆಂಗಡ ಶ್ೇಕಡಾ 5 ರಷದಿ ಮೇಸಲಾತಿ,  
ಪರವಗಾ-೧ ರಷದಿ ಶೇ್ಕಡಾ ೭ ಮೇಸಲಾತಿ, ಪರವಗಾ-೨(ಎ) ಶ್ೇಕಡಾ ೨೦ ರಷದಿ ಮೇಸಲಾತಿ, 
ಪರವಗಾ-೨(ಬಿ) ಶ್ೇಕಡಾ ೬ ರಷದಿ ಮೇಸಲಾತಿ, ಪರವಗಾ-೩(ಎ) ಶ್ೇಕಡಾ ೭ ರಷದಿ ಮೇಸಲಾತಿ, 
ಪರವಗಾ-೩(ಬಿ) ಶ್ೇಕಡಾ ೧೦ ರಷದಿ ಮೇಸಲಾತಿ ಅೆಂದ್ರ್ ಒಟದಿ ಶೇ್ಕಡಾ ೭೩ ರಷದಿ 
ಮೇಸಲಾತಿಯನದು ಕೂ್ಟಿಿದ್ುರದ. ಅದ್ರ ವಿರದದ್ಿವಾಗ ಮಾನಾ ಸವೇಾಚಛ ರ್ಾಾಯಾಲಯಕ್ೆ 
ಅಜಿಾಯನದು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯತ್ದ.  ಆದ್ಾದ್ ನೆಂತ್ರ ನಮಾ ಸಕಾಾರ ಹೂ್ೇಯತ್ದ. ಮೇಸಲಾತಿ 
ಹಾಗ್ಯೇ ನೆಂತ್ದ ಹೂ್ೇಯತ್ದ. ಈ ಒೆಂದ್ದ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ೆಂಡಿರದವೆಂತ್ಹ ನಣ್ಾಯ 
ಅದ್ದ ಕ್ೇವಲ ಚದರ್ಾವಣ್ಗ ್ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ೆಂಡಿರದವೆಂತ್ಹದ್ದು.  

      ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ. ಮಾಧ್ದಸಾಿಮ (ಸಣ್ಣ ನೇರಾವರಿ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನದ, ಸೆಂಸದ್ಧೇಯ ವಾವಹಾರಗಳು 
ಮತ್ದು ಶಾಸನ ರಚರ್್ ಸಚಿವರದ):- ಮಾನಾ ಬಿ.ಕ.್ ಹರಿಪರಸಾದ್ರವರೇ್, ಮಾನಾ ವಿೇರಪಪ 
ಮಯಿಯವರದ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಯರಾಗದ್ಾುಗ, he did not proceed with that.   
Propose   ಮಾಡಿ, ಅದ್ದ ಅದ್ದ ಶ್ೇಕಡಾ 73 ರಷದಿ ಮೇಸಲಾತಿಗ ್ನೆಂತ್ದ ಹ್ೂೇಯತ್ದ. ಅದ್ದ 
ಮದೆಂದ್ ್ಹೂ್ೇಗಲ್ಲಲಿ. 

     ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಚಿವರ್ೇ, ಶ್ೇಕಡಾ ೭೩ ರಷದಿ ಮೇಸಲಾತಿ ಮಾಡಿದ್ರಲಿ, 
ಅದ್ರ ವಿರದದ್ಿವಾಗ ಎಷ್ೂ್ಿೆಂದ್ದ ದ್ೂ್ಡಿ rally ಆಯತ್ದ. ರಾಜಕಿೇಯವಾಗ ಅದ್ನದು ಸದಲಭ್ವಾಗ 
ಬಿಡದತಾುರ್ೇನದ. ಅದ್ರ ಬಗ್ೆ ರ್ಾನದ ಹ್ೇಳುತಿುರದವುದ್ದ. ದ್ದಬಾಲ ವಗಾದ್ವರಿಗ ್ಸಿಗಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ರ,್ ತಾವು 
ಹ್ೇಳಿದ್ೆಂತ,್ ರ್ಾರ್್ಲ್ೂಿೇ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದ್ದ ಬದ್ದಕಿದ್.್ ಇಲಿವ್ೆಂದ್ರ್, ರ್ಾನದ ನಲವತ್ದು ವಷಾ 
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ರಾಜಕಿೇಯ ಮಾಡದವುದ್ಕಾೆಗದತ್ುದ್್ಯೇ? ನನುನದು ಬಿಡದತಿುದ್ಧುೇರಾ ನೇವು? ಅದ್ೂ ಕೂಡ 
ಬಿಡದತಿುರಲ್ಲಲಿ. 

      ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ. ಮಾಧ್ದಸಾಿಮ:-  ಮಾನಾ ವಿೇರಪಪ ಮಯಿಯವರದ ಶ್ೇಕಡಾ ೧೦ ರಷದಿ ನಮಗ ್
ಮಾಡಿದ್ದು.  ದ್ದಬಾಲ ವಗಾದ್ವರಿಗ್ ಅಲಿ.  ಮಾನಾ ವಿೇರಪಪ ಮಯಿಯವರದ 3(ಎ) ಮತ್ದು 3(ಬಿ)  
ಮೇಸಲಾತಿ ಮಾಡಿದ್ುನದು ತಾವು ತ್ಗ್ದ್ದ ರ್್ೂೇಡಿ.  

     ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಚಿವರ್ೇ, ರ್ಾನದ ಒೆಂದ್ದ ಮಾತ್ನದು ಹ್ೇಳುತ್ುೇರ್ ್ ಕ್ೇಳಿ. 
ಅದ್ದ ಯಾವ ಮಟಿಿಗ್ ಹ್ೂೇಗತ್ದು ಎೆಂದ್ರ್, ದ್ಧ. ಡಿ. ದ್್ೇವರಾಜ ಅರಸದರವರದ 1977ರ್್ೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ 
ಹಾವನೂರದ ಕಮಷನ್ ಜಾರಿಗ ್ತ್ೆಂದ್ಾಗ,   ನಮಾ ಹಿರಿಯ ರ್ಾಯಕರಾದ್ ರಡ್ಿಿಯವರದ ಕಾೆಂಗರ್ಸ್ 
ಪಕ್ಷದ್ಲ್ಲಿದ್ುರದ. ಭಿೇಮಣ್ಣ ಖೆಂಡ್ರಯವರದ ಹಾವನೂರದ ಕಮಷನ್ ನೇಡಿರದವ ವರದ್ಧಯನದು 
ಅಸೆ್ಂಬಿಿಯಲ್ಲಿ ಸದಟದಿ ಹಾಕಿಬಿಟಿರದ. ಅವರನದು ಕೂಡ ಅಮಾನತ್ದು ಮಾಡಿದ್ರದ. ಮೇಸಲಾತಿಯ ಬಗ್ೆ 
ಆ animosity ಇರದವಾಗ,  

     ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ. ಮಾಧ್ದಸಾಿಮ:- ಮಾನಾ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ಾಯಕರೇ್, ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ಮತ್ದು 
ಪರಿಶ್ಷಿ ಪೆಂಗಡಕ್ೆ income limit ಇಲಿ. ಇದ್ನದು ತಾವು ಏಕ್ೂೇ… That is for 
scholarship purpose.  2.5 lakh ಏರ್್ೂೆಂದ್ದ ಓದ್ಧದ್ಧುೇರಿ? It is for scholarship 
purpose.  ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ಮತ್ದು ಪರಿಶ್ಷಿ ಪೆಂಗಡಕ್ೆ ಆದ್ಾಯವನದು ಕ್ೇಳುವುದ್ಧಲಿ. 

     SRI B.K.HARIPRASAD:- I stand corrected. ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, 
ಮೇಸಲಾತಿ ಏರ್ಾಗದತ್ುದ್್ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್ರ,್ ದ್ಧ. ಡಿ. ದ್್ೇವರಾಜದ ಅರಸದರವರ ಕಾಲದ್ಲ್ಲಿ ಶೇ್ಕಡಾ 
೫2 ರಷದಿ ಮೇಸಲಾತಿ ಇತ್ದು.  ಅದ್ದ ಶೇ್ಕಡಾ ೪8 ಮೇಸಲಾತಿಗ ್ ಬೆಂತ್ದ. ದ್ಧ. ರಾಮಕೃಷ್ಾಣ 
ಹ್ಗಡ್ಯವರದ, ತ್ಮಗೂ ಮತ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕದಳಿತಿರದವ ಸದ್ಸಾರದಗಳಿಗ್ಲಾಿ,  ಜಿಲಾಿ  ಪೆಂಚಾಯತ್ 
ಮತ್ದು ಜಿಲಾಿ ಪರಿಷತ್ದು ಚದರ್ಾವಣ್ಗ ್ಮಾನಾ  ನಸಿೇರ್ ಸಾಬ್ರವರದ ಮೇಸಲಾತಿಯನದು ಕ್ೂಟಿ 
ನೆಂತ್ರ ಮಾನಾ ಸವೇಾಚಛ ರ್ಾಾಯಾಲಯಕ್ೆ ಮಾನಾ ರಾಮಾ ಜ್ೂೇಯಸ ರವರದ ಹ್ೂೇಗದ್ುರದ. 
ಭಾರತಿೇಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ್ ರಾಜಾಸಭಾ ಸದ್ಸಾರದ ರ್ಾನೂ ಕೂಡ ಅವರ ಜ್ೂತ್ ಇರದತಿುದ್ು್. ಆ 
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ಮೇಸಲಾತಿಯನದು ತ್ಗ್ಯಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ ಹ್ೂೇದ್ರದ.    ಮೇಸಲಾತಿ ಕೂ್ಡಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ ಯಾವ ರಿೇತಿ 
ಪಿರೇತಿ ಬೆಂದ್ಧದ್ ್ಎೆಂಬದದ್ರ ಬಗ್ೆ ನನಗ ್ ಗ್ೂತಾುಗದತಿುಲಿ. ಈ ಒೆಂದ್ದ ಪರಿಸಿೆತಿ ಇರದವಾಗ ಮಾನಾ 
ಸವೇಾಚಛ ರ್ಾಾಯಾಲಯ ಕಡಗ್ ್ ನಮಗ್ ಒ.ಬಿ.ಸಿ. ಶ್ೇಕಡಾ ೩೨ ರಷದಿ ಮೇಸಲಾತಿ ತ್ೆಂದ್ದ 
ನಲ್ಲಿಸಿದ್ಧುೇರಿ. ಮೇಸಲಾತಿಯನದು ಒ.ಬಿ.ಸಿ.ಗ್ ಕೂ್ಡಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ ರ್ಾನದ  ಹ್ೇಳುತಿುಲಿ. ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ 
ಮತ್ದು ಪರಿಶ್ಷಿ ಪೆಂಗಡದ್ವರ ಪರಿಸಿೆತಿ ಏರ್ಾಗಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ ರ್ಾನದ ಹೇ್ಳುತಿುದ್್ುೇರ್್. ರ್ಾನದ 
ಹ್ೇಳುವುದ್ೇ್ರ್್ೆಂದ್ರ,್ ಮೇಸಲಾತಿಯನದು ಕ್ೂಡದವ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇತಿಹಾಸ ಬಹಳ ಇದ್.್ 
ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರದ ಜಾಸಿು ಸಮಯವನದು ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ಳುಬಾರದ್್ೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ್. ರ್ಾನದ ಏತ್ಕ್ೆ 
ಹ್ೇಳುತಿುದ್್ುೇರ್್ೆಂದ್ರ್, ಭಾರತಿೇಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಬಹಳ ಹದಮಾಸಿಿನೆಂದ್ ಮೇಸಲಾತಿಯನದು 
ಕ್ೂಡದತಿುದ್್ುೇವ್ೆಂದ್ದ ಹೇ್ಳಿರಬಹದದ್ದ. ಭಾರತಿೇಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ್ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಯಾರಿದ್ಾುರ?್ 2015 
ರಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ ಚದರ್ಾವಣ್ಯಲ್ಲಿ ಮೇಸಲಾತಿಯನದು ತ್ಗ್ಯಬ್ೇಕದ. ಈ ರಾಜಾದ್ ಜಿಲ್ಿಯ 
ಲ್ೂೇಕಾಸಭಾ ಸದ್ಸಾರ್ೂಬುರದ ರ್ಾವು ಬೆಂದ್ಧರದವುದ್ೇ್ ಸೆಂವಿಧಾನದ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಮಾಡಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ 
ಹ್ೇಳಿದ್ರದ. ಭಾರತಿೇಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ್ ಸೂತ್ರಧಾರೂ್ಬುರದ ಈ ಮೇಸಲಾತಿಯನದು ತ್ಗ್ಯಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ 
ಹ್ೇಳಿದ್ರದ. ಆಗ ಲಾಲದ ಪರಸಾದ್ ಯಾದ್ವ್ರವರದ ಮಾತ್ರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೆಂಪೂಣ್ಾವಾಗ ಹ್ೂೇರಾಟ 
ಮಾಡಿ, ಅವರದ ಬಿಹಾರ ರಾಜಾದ್ ಚದರ್ಾವಣ್ಯಲ್ಲಿ ಸೂ್ೇಲಬ್ೇಕಾಗತ್ದು. ಅವರದ ಜ್ೈಲ್ಲಗ ್ ಹ್ೂೇಗ 
ಅನದಭ್ವಿಸದತಿುದ್ಾುರ್ೆಂಬ ಬಗ್ೆ ಇವತ್ದು ರ್ಾವಲ್ಿರೂ ರ್್ೂೇಡದತಿುದ್್ುೇವ್.  

         ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ. ಮಾಧ್ದಸಾಿಮ:- ಮಾನಾ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ಾಯಕರೇ್, ಸೆಂವಿಧಾನ 
ಬದ್ಲಾವಣ್ ಮಾಡಿ, ಶೇ್ಕಡಾ ೧೦ ರಷದಿ ಮೇಸಲಾತಿಯನದು ಮಾಡಿರದವುದ್ದ ತ್ಪಾಪ.  

       ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಚಿವರ್ೇ, ತಾವು ಏನದ ಹ್ೇಳಿದ್ಧರಿ? 

       ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ. ಮಾಧ್ದಸಾಿಮ:- ಮಾನಾ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ಾಯಕರೇ್, ಈಗ ಸೆಂವಿಧಾನ 
ಬದ್ಲಾವಣ್ ಮಾಡಿ, ರ್ಾವು ಶ್ೇಕಡಾ ೬ ರಷದಿ ಮೇಸಲಾತಿ ಜಾಸಿು ಕ್ೂಡದವುದ್ದ  ತ್ಪಾಪ.  

       ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಅಲಿ ಸೆಂವಿಧಾನ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಮಾಡಿ, ಅದ್ನದು ಮನದಸೃತಿಗ ್
ತ್ನು ಎೆಂದ್ದ ಹೇ್ಳುವವರದ.  
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       ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ. ಮಾಧ್ದಸಾಿಮ:-  ಮಾನಾ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ಾಯಕರೇ್, ಅದ್ದ ಬ್ೇರ.್ 
ಸೆಂವಿಧಾನ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಮಾಡಿ, ರ್ಾವು ಶ್ೇಕಡಾ ೬ ರಷದಿ ಮೇಸಲಾತಿ ಜಾಸಿು ಕ್ೂಟಿಿರದವುದ್ದ  ತ್ಪಾಪ.  

      ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಚಿವರ್ೇ, ತಾವು ಹ್ೇಳುತಿುರದವುದ್್ೇರ್ೆ್ಂದ್ರ್, ಅದ್ಕ್ೆ 
ಸರಿಯಾದ್ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬ್ೇಕಾಗತ್ದು. ರಾಜಕಿೇಯವಾಗ ಮೂಗಗ ್ಬಣ್್ಣ ಹಚದಚವುದ್ಕ್ೆ ಬರಬ್ೇಡಿ 
ಎೆಂದ್ದ ರ್ಾನದ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ು್ೇರ್್.  

      ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ ಹರಿಪರಸಾದ್:- ನೇವೂ ಕೂಡ ಲ್ೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲಲಿ. 

      ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ. ಮಾಧ್ದಸಾಿಮ:- ಮಾನಾ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ಾಯಕರೇ್, ತ್ಮಾ ಪಕ್ಷ ಆರವತ್ದು 
ವಷಾ ತ್ದಪಪ ಸವರಿ, … 

     ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಚಿವರ್ೇ, ಎಲಿವನದು ನೇವೇ್ ಮಾಡಿದ್ದು.  

      ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ. ಮಾಧ್ದಸಾಿಮ:-  ಬರಿೇ ಟಿೇಕ ್ಮಾಡಿದ್ಾುಯತ್ದ. ರ್ಾವು ಮೇಸಲಾತಿಯನದು ಹ್ಚಚಳ 
ಮಾಡಿದ್್ುೇವ.್ We have done it.  ರ್ಾವು ಮೇಸಲಾಗ ಹ್ಚದಚ ಮಾಡಿ ಮದೆಂದ್್ ಬೆಂದ್ಧದ್್ುೇವ್.  

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

    ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ ಅಹಮದ್ (ವಿಧಾನಸಭ್ಯೆಂದ್ ಚದರ್ಾಯತ್ರಾದ್ವರದ):- ಈಗ ಚದರ್ಾವಣ ್
ಬರದತಿುದ್್.  ಹಾಗಾಗ, ಮೇಸಲಾತಿಯನದು ಹ್ಚಚಳ ಮಾಡಿದ್ಧುೇರಾ?  

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

    ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ. ಮಾಧ್ದಸಾಿಮ:-  ಯಾವುದ್ೂ್ೇ ತ್ಲಗ್್ ಇಟದಿಕೂ್ೆಂಡದ, ರಾಜಕಿೇಯ ಮಾಡದತಿುದ್ಧುೇರಿ.  

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

    ಡಾ|| ವ್ೈ.ಎ. ರ್ಾರಾಯಣ್ಸಾಿಮ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಐವತ್ದು ವಷಾ ರಾಜಕಾರಣ್ ಮಾಡಿ. ….. 

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 
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   ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ದ್ಯವಿಟದಿ ಎಲಿರೂ ಕದಳಿತ್ದಕ್ೂಳಿು.  

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

         ಶ್ರೇ ಎನ್. ರವಿಕದಮಾರ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, (ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) ಮೇಸಲಾತಿಯನದು 
ಪರಮಾಣ್ ಹ್ಚದಚ ಮಾಡಿದ್ುಕ್ೆ ಹ್ೂಟ್ಿಹೂರಿ. 

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

    ಡಾ|| ತ್ೇಜಸಿಿನ ಗೌಡ:- …. ಚದರ್ಾವಣಯ್ಲ್ಲಿ ಗದ್್ುರ ್ಶಾಸನ ಮಾಡದವುದ್ಕಾೆಗದವುದ್ದ.  

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

    ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರ್ೇ, ದ್ಯವಿಟದಿ ಕದಳಿತ್ದಕೂ್ಳಿು.  

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

    ಡಾ|| ವ್ೈ.ಎ. ರ್ಾರಾಯಣ್ಸಾಿಮ:- ಐವತ್ದು ವಷಾಗಳ ಕಾಲ ರಾಜಕಿೇಯ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ 
ಕಾೆಂಗ್ರಸ್ ಪಕ್ಷದ್ವರದ ಈ ಬಿಲ್ ತ್ರದವುದ್ಕಾೆಗಲ್ಲಲಿ. ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ಮತ್ದು ಪರಿಶ್ಷಿ ಪೆಂಗಡದ್ವರ 
ಮತ್ವನದು ನೇವು brand ಮಾಡಿಕ್ೂೆಂಡಿದ್ಧುೇರಿ.  

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

    ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ ಅಹಮದ್:- ಮೇಸಲಾತಿ ಇಟದಿಕೂ್ೆಂಡದ, ಇವತ್ದು ನೇವು ಅಧಿಕಾರ 
ಮಾಡದತಿುದ್ಧುೇರಾ. 

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

   ಡಾ|| ವ್ೈ.ಎ. ರ್ಾರಾಯಣ್ಸಾಿಮ:-  ನಮಗ್ ತಾಕತ್ದು ಇದ್.್ ಹಾಗಾಗ ಈ ಬಿಲ್ನನದು ತ್ೆಂದ್ಧದ್ು್ೇವ್. 
ಇದ್ನದು ಸಹಿಸಿಕೂ್ಳಿು. ಇದ್ಕ್ೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ.  

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                         27-12-2022                                                       223                               

ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ನ್ಯಾಯಯಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಯ ಪತ್ರಿಕಯ ಪಿಕಟಣೆಗಯಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದು 

   

   ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ. ಸೆಂಕನೂರ (ಪದ್ವಿೇಧ್ರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, …. 

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

      ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಡಾ. ರ್ಾರಾಯಣ್ಸಾಿಮಯವರೇ್, ಕದಳಿತ್ದಕ್ೂಳಿು. ಮಾನಾ ವಿರೂ್ೇಧ್ 
ಪಕ್ಷದ್ ರ್ಾಯಕರೇ್ ತಾವು ಮಾತ್ರ್ಾಡಿ. ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರ್ೇ ತ್ಮಾ ಸಮಯ ಅವಕಾಶ ಕೂ್ಟಾಿಗ 
ತಾವು ಮಾತ್ರ್ಾಡಿ.  

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

       ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಎಸ್. ವಿಿ. ಸೆಂಕನೂರರವರೇ್, … 

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

       ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ ಅಹಮದ್:- ತ್ಮಾ ಸಕಾಾರ ಅಧಿಕಾರದ್ಲ್ಲಿದ್್. ಹಾಗಾಗ ಮತ್ು ಅಧಿಕಾರಕ್ೆ 
ಬರದವುದ್ಕ್ೆ ಮೇಸಲಾತಿಯನದು ಹ್ಚಚಳ ಮಾಡದತಿುದ್ಧುೇರಿ.  

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

       ಡಾ|| ವ್ೈ.ಎ. ರ್ಾರಾಯಣ್ಸಾಿಮ:- ಮಾನಾ ಸಿದ್ುರಾಮಯಾನವರ ಸಕಾಾರವಿದ್ಾುಗ, 
ಮೇಸಲಾತಿಯನದು ಏತ್ಕ್ೆ ಹ್ಚಿಚಸಲ್ಲಲಿ?  ….ಸಮಾಶರ ಸಕಾಾರವಿದ್ಾುಗ, ಮೇಸಲಾತಿ ಹ್ಚಚಳ ಏತ್ಕ್ೆ 
ಮಾಡಲ್ಲಲಿ? (ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) ಐವತ್ದು ವಷಾ ರಾಜಾಭಾರ ಮಾಡಿದ್ಧರಿ 

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

    ಶ್ರೇ ಅಬದುಲ್ ಜಬಾುರ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಈ ಸಕಾಾರದ್ವರದ ಮೇಸಲಾತಿಯನದು 
ತ್ಗ್ಯದವವರದ. ಮೇಸಲಾತಿಯನದು ಹ್ಚಚಳ ಮಾಡದವವರಲಿ ಇದ್ದ ಬರಿೇ ರ್ಾಟಕ. 

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

    ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ. ಸೆಂಕನೂರ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್,… 
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    ಡಾ|| ವ್ೈ.ಎ. ರ್ಾರಾಯಣ್ಸಾಿಮ:- ಕಾೆಂಗ್ರಸ್ನವರದ ನಮಗೂ ಟೂ್ೇಪಿ ಹಾಕದತಾುರ್. …. 

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

    ಶ್ರೇ ಅಬದುಲ್ ಜಬಾುರ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್,… 

     ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಅಬದುಲ್ ಜಬಾುರ್ರವರ್ೇ, ಮಾನಾ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ಾಯಕರದ 
ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಾುರ್. ಅವರದ ಮಾತ್ರ್ಾಡಲ್ಲ.  

     ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮಾನಾ ಎಸ್.ವಿಿ. ಸೆಂಕನೂರರವರದ 
ಮಾತ್ರ್ಾಡದವುದ್ಾದ್ರ್, ರ್ಾನದ yield ಆಗದತ್ುೇರ್.್ ಅವರದ ಏನೂ ಬ್ೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತ್ರ್ಾಡಬಹದದ್ದ. 
ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಅವರದ ಮಾತ್ರ್ಾಡದವ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ಕ್ೇಳುವುದ್ಕ್ೆ  ಬಹಳ ಆನೆಂದ್ವಾಗದತ್ುದ್್. 
ಏಕ್ೆಂದ್ರ ್ಬಜ್ರ್್ ಮಾಡದವಾಗ, ಅವರ್ೂಬುರ್ೇ ಬಜ್ರ್್ ಬಗ್ೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತ್ರ್ಾಡಿದ್ರದ. ಅವರದ ಏನದ 
ಮಾತ್ರ್ಾಡಲ್ಲಲಿ? ಬಜ್ರ್್ ಎಷ್್ೂಿೆಂದ್ದ ಚೆಂದ್ವಾಗರದತ್ುದ್್ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್ದು, ರ್ಾನದ ಅದ್ಕ್ೆ 
ವಿರೂ್ೇಧ್ವಾಗದ್ುರೂ ಕೂಡ ಅವರದ ಹ್ೇಳಿರದವೆಂತ್ಹದ್ುನದು ಕ್ೇಳಲದ ನನಗ ್ ಬಹಳ 
ಆನೆಂದ್ವಾಗದತಿುತ್ದು.  ಮಾನಾ ಎಸ್.ವಿಿ. ಸೆಂಕನೂರರವರದ ಮಾತ್ರ್ಾಡದವುದ್ಾದ್ರ್, ರ್ಾನದ yield 
ಆಗದತ್ುೇರ್.್ 

      ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ. ಸೆಂಕನೂರ (ಪದ್ವಿೇಧ್ರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ನಮಾ ಸಕಾಾರ 
ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ಮತ್ದು ಪರಿಶ್ಷಿ ಪೆಂಗಡದ್ವರಿಗ ್ ಮೇಸಲಾತಿಯನದು ಹ್ಚಚಳ ಮಾಡಿದ್.್ ಮದೆಂದ್ ್
ಏರ್ಾದ್ರೂ complication ಬೆಂದ್ರ,್ ಅದ್ನದು ಸರಿಪಡಿಸದವುದ್ಕ್ೆ ಬದ್ಿರಿದ್ು್ೇವ್ೆಂದ್ದ ಹೇ್ಳಿದ್ಾಗ, 
ಪರಶ್ು ಎಲ್ಲಿೆಂದ್ ಬರದತ್ುದ್?್ ಯಾವುದ್್ೇ legal complication ಇದ್ುರ,್ ಅದ್ನದು ಎದ್ದರಿಸದತ್ುೇವ ್
ಮತ್ದು ಸರಿಪಡಿಸದತ್ುೇವ್. ಕೇ್ೆಂದ್ರ ಸಕಾಾರ ಕೂಡ ನಮಾದ್್ೇ ಇದ್.್ ಇಷ್್ಿಲಾಿ ಹೇ್ಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದ್ನದು 
ಏತ್ಕ್ೆ ವಿರೂ್ೇಧಿಸದತಾುರ್? ರ್ಾನದ ಹ್ೇಳುವುದ್್ೇರ್ೆ್ಂದ್ರ್, ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನದು ಅೆಂಗೇಕಾರ 
ಮಾಡಿಕ್ೂಡಿ ಎೆಂದ್ದ ರ್ಾನದ ವಿನೆಂತಿ ಮಾಡಿಕೂ್ಡದತ್ುೇರ್್.  

(ಮದೆಂದ್ದ) 
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(1227) 27.12.2022, 6.30,TCH-MD                      (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಕಾನೂನದ ಸಚಿವರಾದ್ ಮಾನಾ 
ಜ್.ಸಿ.ಮಾಧ್ದಸಾಿಮಯವರದ ಬಹಳ ಬದದ್ಧಿವೆಂತ್ರದ, ಅವರದ ಬದದ್ಧಿವೆಂತ್ರ.್ ಅತಿ ಬದದ್ಧಿವೆಂತ್ರಾದ್ರ ್
ಸಮಸ್ಾ ಏರ್ಾಗದತ್ುದ್್ೆಂದ್ರ್; ಸೆಂವಿಧಾನ ಬದ್ಲಾವಣ್ಗೂ ಮತ್ದು ತಿದ್ದುಪಡಿಗೂ ಬಹಳ ವಾತಾಾಸವಿದ್.್ 
ಸೆಂವಿಧಾನವನದು ಬದ್ಲಾವಣ್ ಮಾಡದತು್ೇವ್ೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್ವರದ ರ್ಾವು ಮಾಡಿದ್್ುೇವ ್ಶ್ೇ.೬ರಷದಿ ಎೆಂದ್ದ 
ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಾುರ.್ ಅೆಂದ್ರ್ ಸೆಂವಿಧಾನವರ್್ುೇ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಮಾಡದತಿುದ್ಾುರ.್ ಅಯಾೇ ಶ್ವರ್್! ನೇವು 
ತಿದ್ದುಪಡಿ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿ. ಸೆಂವಿಧಾನವರ್್ುೇ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಮಾಡದತ್ುೇವ್ೆಂದ್ದ ರಾಜಾರ್ೂೇಷವಾಗ 
ಹ್ೇಳಿದ್ರದ. ಸದಮಾರದ ೭೦ ವಷಾಗಳ ಕಾಲ ಏನದ ಮಾಡಿದ್ಧುೇರಿ ಎೆಂದ್ದ ನಮಾನದು ಕ್ೇಳಿದ್ರದ. 1948 
ರ್್ೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದ್್ೇಶದ್ಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ ವಗಾದ್ವರಿಗ ್ಉದ್ೂ್ಾೇಗ ಸಿಗಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ ಒೆಂದ್ದ 
ಲಕ್ಷ ಇಪಪತ್ುರ್ಾಲದೆ ಸಾವಿರ ಕ್ೂೇಟಿ ಕೂ್ಟದಿ ಸಾವಾಜನಕ ಉದ್ಾಮಗಳಾದ್ HMT (Hindustan 
Machine Tools), HAL (Hindustan Aeronautics Limited), BEL (Bharat 
Electronics Limited), BHEL (Bharat Heavy Electricals Limited) and NAL 
(National Aerospace Laboratories) ಗಳನದು ಸಾೆಪರ್ ್ ಮಾಡಿದ್್ುೇವ್. ಇರ್ು್ೇನದ ಬ್ೇಕದ 
ಹ್ೇಳಿ. ಅಷ್್ಿಲಾಿ ಮಾಡಿದ್ು್ೇವ್.  ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾೆಂತ್ರ ಜನಕ್ೆ ಉದ್ೂ್ಾೇಗಗಳನದು ಕೂ್ಟಿಿದ್ುನದು 
ಒೆಂದ್ೂ್ೆಂದ್ಾಗ ಮಾರಾಟ ಮಾಡದತಿುದ್ಾುರ.್ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಆ ವಗಾದ್ವರಿಗ ್ ಎಲೂಿ ಕೂಡ 
ಉದ್್ೂಾೇಗದ್ ಅವಕಾಶಗಳು ಇಲಿದ್ೆಂತ ್ಮಾಡಿರದವರದ ಯಾರದ;  ರ್ಾವೇ್ನದ? ನೇವು ಯಾವ ಖಾಸಗ 
ಕೆಂಪನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗ್ ಉದ್್ೂಾೇಗಗಳನದು ಕ್ೂಡದತಿುದ್ಧುೇರಿ?  

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮಾಧ್ದಸಾಿಮ (ಸಣ್ಣ ನೇರಾವರಿ, ಕಾನೂನದ ಮತ್ದು ಸೆಂಸದ್ಧೇಯ ವಾವಹಾರ 
ಹಾಗೂ ಶಾಸನ ರಚರ್್ ಸಚಿವರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಇವರದ GATT (General 
Agreement on Tariffs and Trade) agreement ಮಾಡಿ ದ್್ೇಶವನದು ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡಿದ್ರದ.      
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(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ಕ.್ಅಬದುಲ್ ಜಬುರ್ (ವಿಧಾನ ಸಭ್ಯೆಂದ್ ಚದರ್ಾಯತ್ರಾದ್ವರದ):- ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಅವರ್ೇ ದ್್ೇಶವನದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡದತಿುರದವುದ್ದ, ರ್ಾವಲಿ. ಒೆಂದ್ದ 
ಸೆಂಸ್ೆಯನೂು ಬಿಟಿಿಲಿ. ಆ ರಿೇತಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಕೂ್ೆಂಡದ ತಿನದುತಿುದ್ಾುರ್. 

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಡಾ.ವ್ೈ.ಎ.ರ್ಾರಾಯಣ್ ಸಾಿಮ (ಸಕಾಾರದ್ ಮದಖಾ ಸಚ್ೇತ್ಕರದ):- ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, GATT ಒಪಪೆಂದ್ದ್ ಮದಖಾೆಂತ್ರ ಅವರ್ಲಾಿ ಸೇ್ರಿ ರೈ್ತ್ರನದು ಸಮಾಧಿ 
ಮಾಡಿದ್ಾುರ.್ (ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) ನೇವು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ಧುೇರಿ. 

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ಕ್.ಅಬದುಲ್ ಜಬುರ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್ ಒೆಂದ್ದ ನಮಷ…  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಕ.್ಅಬದುಲ್ ಜಬುರ್ ರವರ್ೇ, ತಾವು ದ್ಯವಿಟದಿ ಕದಳಿತ್ದಕೂ್ಳಿು. 

ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ ಅಹಾದ್ (ವಿಧಾನಸಭ್ಯೆಂದ್ ಚದರ್ಾಯತ್ರಾದ್ವರದ):- ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಅವರದ ಬಾಾೆಂರ್್ಗಳನದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡದತಿುದ್ಾುರ,್ ದ್್ೇಶದ್ಲ್ಲಿರತ್ಕೆೆಂಥ 
Airport, Ports ಗಳರ್ು್ಲಾಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡದತಿುದ್ಾುರ.್ ಮತ್ು ಅದ್ರ ಬಗ್ೆ ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಿುದ್ಾುರ್.  

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕದಮಾರ್ (ವಿಧಾನ ಸಭ್ಯೆಂದ್ ಚದರ್ಾಯತ್ರಾದ್ವರದ):- ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಒೆಂದ್ದ ನಮಷ . . .  

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಎನ್.ರವಿಕದಮಾರ್ ರವರೇ್, ತಾವು ದ್ಯವಿಟದಿ ಕದಳಿತ್ದಕ್ೂಳಿು. 
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(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸಾದ್ (ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ಾಯಕರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ರ್ಾನದ 
yield ಆಗದವುದ್ಧಲಿ.  

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಏನರ ಇದ್ದ?  

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಡಾ.ವ್ೈ.ಎ.ರ್ಾರಾಯಣ್ ಸಾಿಮ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಇವರದ ಸದಮಾರದ ೫೦ 
ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಎಸ್.ಸಿ.,/ಎಸ್.ಟಿ.,ಯವರಿೆಂದ್ ಓಟದ ಹಾಕಿಸಿಕೂ್ೆಂಡದ ಚದರ್ಾವಣ್ಯಲ್ಲಿ ಗ್ದ್ದು 
ದ್ಬಾಾರ್ ಮಾಡಿದ್ಾುರ.್ ಈಗ ರ್ಾವು ಎಸ್.ಸಿ.,/ಎಸ್.ಟಿ., ಮೇಸಲಾತಿ ಪರಮಾಣ್ವನದು ಹ್ಚಿಚಗ ್
ಮಾಡದತಿುದ್್ುೇವ್. . .  

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕದಮಾರ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಚದರ್ಾವಣ್ಯಲ್ಲಿ ಜನ ನಮಗ್ ಬದದ್ಧಿ 
ಕಲ್ಲಸಿದ್ಾುರ,್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗ್ ಬದದ್ಧಿ ಬೆಂದ್ಧಲಿ. (ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) ಮಹಾರಾಷರದ್ ಬಗ್ೆ ಜನರಿಗ ್ಬದದ್ಧಿ 
ಇದ್್. ಅದ್ಕ್ೆ ನಮಗ್ ಪಾಠ ಕಲ್ಲಸಿರದವುದ್ದ. (ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) ನೇವು ಮಾಡಿರದವ ಕ್ಲಸಕ್ೆ ಜನ ನಮಗ್ 
ಈಗಾಗಲ್ೇ ಉತ್ುರ ಕ್ೂಡದತಿುದ್ಾುರ್.  

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ಶರವಣ್ ಟಿ.ಎ. (ವಿಧಾನಸಭ್ಯೆಂದ್ ಚದರ್ಾಯತ್ರಾದ್ವರದ):- ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಕಾನೂನದ ಸಚಿವರಾದ್ ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮಾಧ್ದಸಾಿಮಯವರದ ರ್ಾವು ಸೆಂವಿಧಾನವನದು 
ಬದ್ಲಾವಣ್ ಮಾಡದತ್ುೇವೆ್ಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್ರದ. ಸೆಂವಿಧಾನವನದು ಬದ್ಲಾವಣ ್ ಮಾಡಲದ ಇವರಿಗ್ 
ಅಧಿಕಾರ ಕ್ೂಟಿವರದ ಯಾರದ? 
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(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಈಗ ಮಾತ್ರ್ಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದ್ೂ ಕಡತ್ಕ್ೆ ಹ್ೂೇಗಬಾರದ್ದ 

(ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಆದ್್ೇಶದ್ೆಂತ್ ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರಾದ್ ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕದಮಾರ್ 
ಮತ್ದು ಶ್ರೇ ಟಿ.ಎ.ಶರವಣ್ರವರದ ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ್ಾಡಿದ್ುನದು ಕಡತ್ದ್ಲ್ಲಿ ದ್ಾಖಲ್ಲಸಿರದವುದ್ಧಲಿ) 

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಡಾ.ವ್ೈ.ಎ.ರ್ಾರಾಯಣ್ಸಾಿಮ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಅವರದ ಸದಮಾರದ ೫೦ 
ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಆ ಜರ್ಾೆಂಗಕ್ೆ ಬರಿೇ ಜ್ೂೇಳ ತಿನುಸಿ ನೇವು ಅವರ ಮತ್ ಬಳಕ್ ಮಾಡಿಕೂ್ೆಂಡದ 
ಅಧಿಕಾರ ನಡಸ್ಿದ್ಧುೇರಿ. (ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) ಆದ್ರ್ ನಮಾ ಸಕಾಾರ ಅವರಿಗ್ ಮೇಸಲಾತಿಯನದು ಹ್ಚಿಚಗ ್
ಕ್ೂಡದತು್ೇವ್ೆಂದ್ರ ್ ನೇವು ಅದ್ಕ್ೆ ಒಪದಪತಿುಲಿವಲಿ. (ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) ನಮಗ ್ ಏರ್ಾದ್ರೂ ಹೃದ್ಯ 
ಇದ್್ಯೇ? (ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) ನಮಗ್ ಮನಸದಿ ಇದ್್ಯೇ? ನಮಗ್ ಏರ್ಾದ್ರೂ ಮಾನವಿೇಯತ್ ಇದ್್ಯೇ?  

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಡಾ.ವೈ್.ಎ.ರ್ಾರಾಯಣ್ಸಾಿಮಯವರೇ್, ತಾವು ದ್ಯವಿಟದಿ ಕದಳಿತ್ದಕೂ್ಳಿು. 

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ಾಗರಾಜದ (ವಿಧಾನಸಭ್ಯೆಂದ್ ಚದರ್ಾಯತ್ರಾದ್ವರದ):- ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಜಸಿಿೇಸ್ ಹ್ಚ್.ಎನ್. ರ್ಾಗಮೇಹನ್ ದ್ಾಸ್ ಕಮಟಿಯನದು ರಚರ್್ 
ಮಾಡಿದ್ವರದ ಯಾರದ? 

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಯದ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ರವರ್ೇ, ಒೆಂದ್ದ ನಮಷ. 
ಮಾತ್ರ್ಾಡದವುದ್ಾದ್ರ್ ಸರಿಯಾಗ ಮಾತ್ರ್ಾಡಿ. ರ್ಾನದ ಎಲಿರಿಗೂ ಮಾತ್ರ್ಾಡಲದ ಅವಕಾಶ 
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ಕ್ೂಡದತು್ೇರ್್. ರಾತಿರ ೧೧ ಗೆಂಟ್ಯಾಗಲ್ಲ ಮಾತ್ರ್ಾಡಿ. ಈಗ ತಾವ್ಲಾಿ ಕದಳಿತ್ದಕ್ೂಳಿು. ಮಾನಾ 
ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸಾದ್ರವರ್ೇ, ತಾವು ಮಾತ್ರ್ಾಡಿ. ಮಧ್ಾ ಯಾರೂ ಎದ್ದು ಮಾತ್ರ್ಾಡಬೇ್ಡಿ. 

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ಶರವಣ್ ಟಿ.ಎ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ನನುದ್್ೂೆಂದ್ದ ಮನವಿ. ಮರ್್ು ದ್ಧವಸ 
ರ್ಾವು ಸದ್ನದ್ ಬಾವಿಗ್ ಇಳಿದ್ದ ಹೂ್ೇರಾಟ ಮಾಡಿದ್್ವಲಾಿ, ಅದ್ಕ್ೆ ಮಾನಾ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರದ ಇೆಂದ್ದ 
ಸೆಂಜ್ ೬ ಗೆಂಟ್ಗ ್ಸಭ ್ ಕರದ್್ಧದ್ಾುರ್. ಆ ಸಭ್ಗ ್ನಮಾನೂು ಕರದ್್ಧದ್ಾುರ್. ರ್ಾವು ಇನೂು ಹ್ೂೇಗಲಿ. 
ತಾವು ಯಾವ ರಿೇತಿ ಹ್ೇಳುತಿುೇರ್ೂೇ ಆ ರಿೇತಿ ಮಾಡದತ್ುೇವ್.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಟಿ.ಎ.ಶರವಣ್ರವರ್ೇ, ಈ ಬಿಲ್ ಬಹಳ ಮದಖಾವಾದ್ದದ್ದ.  

ಶ್ರೇ ಶರವಣ್ ಟಿ.ಎ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಸಕಾಾರ ಬಹಳ ಕಷಿಪಟದಿ ಈ 
ಮಸೂದ್್ಯನದು ತ್ೆಂದ್ಧದ್ಾುರ್. ರ್ಾವು ಕೂಡ ವಿಸಾುರವಾಗ ಚಚ್ಾ ಮಾಡದತ್ುೇವ್. ಕಷಿಪಟಿಿರದವುದ್ಕ್ೆ 
ಏನದ ಬ್ೇಕಾದ್ರೂ ರ್ಾಳ್ ಚಚ್ಾ ಮಾಡೂ್ೇಣ್.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಟಿ.ಎ.ಶರವಣ್ರವರ್ೇ, ತಾವು ದ್ಯವಿಟದಿ ಕದಳಿತ್ದಕೂ್ಳಿು. 
ಒಬ್ೂುಬುರಾಗ ಮಾತ್ರ್ಾಡಿ, ಎಲಿರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕ್ೂಡದತ್ುೇರ್.್ 

ಶ್ರೇ ಯದ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಡಾ.ವ್ೈ.ಎ.ರ್ಾರಾಯಣ್ಸಾಿಮಯವರದ 
“ನೇವು 50 ವಷಾಗಳ ಕಾಲ ಎಸ್.ಸಿ., ಎಸ್.ಟಿ., ಸಮದದ್ಾಯಕ್ೆ ಮರದಳು ಮಾಡಿ ನೇವು ಓಟದ 
ಹಾಕಿಸಿಕೂ್ೆಂಡಿದ್ಧುೇರಿ”್ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್ರದ. ಆಯತ್ದ ರ್ಾವು ಓಟದ ಹಾಕಿಸಿಕೂ್ೆಂಡದ ಗ್ದ್ು್ವು. 
ನೇವ್ೇರ್ಾದ್ರೂ ಓಟದ ಹಾಕಿಸಿಕೂ್ೆಂಡದ ಗ್ಲದಿತಿುದ್ಧುೇರೇ್ನದ? ಎೆಂ.ಎಲ.ಎ.,ಗಳನದು ಕ್ೂೆಂಡದಕೂ್ೆಂಡದ 
ಸಕಾಾರ ನಡಸ್ದತಿುದ್ಾುರ.್ ನಮಗ್ ಈ ರಿೇತಿ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಾುರ್. 

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಡಾ.ವ್ೈ.ಎ.ರ್ಾರಾಯಣ್ಸಾಿಮ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಅದ್ಕೂೆ, ಇದ್ಕೂೆ ಏನದ 
ಸೆಂಬೆಂಧ್ ಇದ್್?  
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(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ಯದ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್:- ಹೌದ್ದ, ನಮಾದ್ದ ಅರ್್ೈತಿಕ ಸಕಾಾರ. ರ್ಾವು ಮದ್ಲ್ಲನೆಂದ್ಲೂ 
ಹ್ೇಳುತಿುದ್್ುೇವ.್ ನೇವು ಜನರ ಹತಿುರ ಓಟದ ಹಾಕಿಸಿಕೂ್ೆಂಡದ ಗ್ದ್ಧುದ್ುರ,್ ಬಿಜ್ಪಿ ೧೨೪ ಸಿೇರ್್ 
ಗ್ದ್ಧುದ್್ಯೆಂದ್ದ ಹೇ್ಳಬಹದದ್ದ. ಹಾಗಾಗ, ನೇವು ಅದ್ರ ಬಗ್ೆ ಮಾತ್ರ್ಾಡಬಾರದ್ದ. 

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಡಾ.ವ್ೈ.ಎ.ರ್ಾರಾಯಣ್ಸಾಿಮಯವರೇ್, ನೇವು ಏನದ ಹ್ೇಳುತಿುೇರೂ್ೇ 
ಹ್ೇಳಿ.  

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ಾಯಕರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಒೆಂದ್ದ 
ನಮಷ. . . 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿಯವರೇ್, ತಾವು ಕದಳಿತ್ದಕೂ್ಳಿು. 
ಡಾ.ವ್ೈ.ಎ.ರ್ಾರಾಯಣ್ಸಾಿಮಯವರದ ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಾುರ.್  

ಡಾ.ವ್ೈ.ಎ.ರ್ಾರಾಯಣ್ಸಾಿಮ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಎಸ್.ಸಿ., ಎಸ್.ಟಿ., 
ಸಮದದ್ಾಯಕ್ೆ ಬರಿೇ ಜ್ೂೇಳ ತಿನುಸಿ ಸದಮಾರದ ೫5 ವಷಾ ರಾಜಾಭಾರ ಮಾಡಿದ್ವರದ ಅವರದ. 
ನಮಾೆಂದ್ ಶ್ೇ.೧ರಷದಿ ಮೇಸಲಾತಿಯನದು ಹ್ಚಿಚಗ ್ಮಾಡದವುದ್ಕ್ೆ ಆಗಲ್ಲಲಿ. ಈಗ ನಮಾ ಸಕಾಾರ ಶ್ೇ.೭ 
ಹ್ಚಿಚಗ ್ಮಾಡದತು್ೇವ್ೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್ರ,್ ತ್ಮಗ್ೇಕ ್ಅಷದಿ ಹ್ೂಟ್ಿ ಉರಿ? 

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ಯದ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಅವರದ್ದು ಸಕಾಾರವ್ೇ ಇಲಿ, ಏಕ ್
ಹ್ೂಟ್ಿಹದರಿ? ನೇವ್ಲಾಿ ಎೆಂ.ಎಲ್.ಎ.,ಗಳನದು ಕ್ೂೆಂಡದಕ್ೂೆಂಡದ ಬೆಂದ್ದ ಸಕಾಾರ ರಚರ್್ ಮಾಡಿದ್ಾುರ.್ 
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(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) ನಮಗ್ ಸಕಾಾರವ್ೇ ಇಲಿ. ಬ್ೇಕಾದ್ರ ್ ತಾವು ಮಾನಾ ಜ್.ಸಿ.ಮಾಧ್ದಸಾಿಮಯವರನದು 
ಕ್ೇಳಿ.  

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಡಾ.ವ್ೈ.ಎ.ರ್ಾರಾಯಣ್ಸಾಿಮ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಅದ್ರಿೆಂದ್ ಅವರಿಗ್ ಏನದ 
ತ್ೂೆಂದ್ರ ್ಇದ್?್ ಹೃದ್ಯ ವ್ೈಶಾಲಾತ ್ಇರಬೇ್ಕದ. ಮನಸದಿ ದ್ೂ್ಡಿದ್ದ ಇರಬೇ್ಕದ. ಬಿಜ್ಪಿ ಸಕಾಾರಕ್ೆ 
ಧ್ಮ್ ಮತ್ದು ತಾಕತಿುದ್್ ಮಾಡಿದ್್ುೇವ್. ಅದ್ನದು ರ್ಾವು ಜಿೇಣ್ಾ ಮಾಡಿಕೂ್ಳುುತ್ುೇವ್. (ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 
ರ್ಾವು ಮೇಸಲಾತಿಯನದು ಹ್ಚಿಚಗ ್ಮಾಡೇ್ ಮಾಡದತ್ುೇವ್. ಈಗ ನಮಗ್ೇನದ ತೂ್ೆಂದ್ರ್ ಹ್ೇಳಿ?  

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ಯದ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ನೇವು ಜ್.ಸಿ.ಮಾಧ್ದಸಾಿಮಯವರನದು 
ಕ್ೇಳಿ. ಇನೂು ಕ್ಲವು ತಿೆಂಗಳು ಇದ್್, ರ್ಾನದ adjust ಮಾಡಿಕ್ೂೆಂಡದ ಹ್ೂೇಗದತಿುದ್್ುೇರ್್ ಎೆಂದ್ದ 
ಹ್ೇಳಿದ್ರದ.  ರ್ಾವು ಅವರ ಮಾತಿಗ ್ಜವಾಬದ ಕೂ್ಡದವುದ್ಧಲಿ.  

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಯದ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ರವರೇ್, ತಾವ್ಲಿರೂ ಎದ್ದು ನೆಂತ್ದ 
ಮಾಡದತಿುದ್ಧುೇರಿ, ನನು ಮಾತ್ನದು ಯಾರದ ಕೇ್ಳುತಿುಲಿವಲಿ. ಈಗ ಎಲಿರೂ ಕದಳಿತ್ದಕೂ್ಳಿು. ಮಾನಾ 
ನಸಿೇರ್ ಅಹಾದ್ ರವರದ ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಾುರ್. 

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ ಅಹಾದ್ (ವಿಧಾನಸಭ್ಯೆಂದ್ ಚದರ್ಾಯತ್ರಾದ್ವರದ):- ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಡಾ.ವ್ೈ.ಎ.ರ್ಾರಾಯಣ್ಸಾಿಮಯವರಿಗ್ ಹ್ೇಳುವುದ್್ೇರ್ೆ್ಂದ್ರ್, ನೇವು ಸದಮಾರದ 
೫೫ ವಷಾಗಳು ಬಿಟದಿಬಿಡಿ. ಸರ್ಾಾನಾ ಸಿದ್ುರಾಮಯಾನವರ ಸಕಾಾರದ್ಲ್ಲಿ SCP-TSP (Special 
Component Plan for Scheduled Castes and Tribal Sub Plan) 
ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.ಟಿ.ಎಸ್., ನದು ಜಾರಿಗ ್ತ್ೆಂದ್ವರದ ಯಾರದ? ಎಸ್.ಸಿ.,ಎಸ್.ಟಿ., ಜರ್ಾೆಂಗಕ್ೆ ಬಜ್ರ್್ನಲ್ಲಿ 
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allocation ಮಾಡಿಕೂ್ಟಿಿರದವವರದ ಯಾರದ? ಮತ್ು ಎಲಾಿ ಸಕಾಾರಿ ಇಲಾಖಗ್ಳಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ., 
ಎಸ್.ಟಿ., ಗದತಿುಗ್ದ್ಾರರಿಗ ್ಅನದದ್ಾನ ಬಿಡದಗಡ್ಯಲ್ಲಿ ರೂ. 50 ಲಕ್ಷದ್ವರ್ಗ ್ಮೇಸಲಾತಿ ಕ್ೂಟಿವರದ 
ಯಾರದ? ನೇವು ಇದ್ರ್್ುಲಾಿ ಏಕ್ ಮರ್ಯದತಿುೇರಿ? ಹಾಗಾಗ, ನೇವ್ೇಕ್ ಸದಲಭ್ವಾಗ 
ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಿುೇರಿ? ಜನಕೂೆ ಎಲಾಿ ಗೂ್ತಿುದ್್. ನೇವು ಏರ್್ೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ . . . (ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) ರ್ಾನದ 
ಕ್ೂೇಲಾರದ್ಧೆಂದ್ ಬೆಂದ್ಧರದವುದ್ದ. ನೇವು ಕೂಡ ಅದ್ೇ್ ಜಿಲ್ಿಯೆಂದ್ ಬೆಂದ್ಧರದವುದ್ದ. ಕೂ್ೇಲಾರದ್ಧೆಂದ್ 
DSS (Dalit Sangharsh Samithi) ಬೆಂದ್ಧರದವುದ್ದ.    

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎೆಂ.ಇಬಾರಹಿೆಂ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಇವರದ ಬರಿೇ ಮೇಸ. ಜನರ ಮೂಗಗ ್
ಬ್ಣ್ಣ ಹಚದಚವುದ್ದ, ಸದಳುು ಹೇ್ಳುವುದ್ದ. 

ಡಾ.ವ್ೈ.ಎ.ರ್ಾರಾಯಣ್ಸಾಿಮ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ರ್ಾನದ ಅಷ್್ಿೇ. ಎಸ್.ಸಿ., 
ಎಸ್.ಟಿ., ಸಮದದ್ಾಯಕ್ೆ reservation ಮಾಡಿರದವುದ್ದ ಸರಿ ಇದ್ಯ್ೇ, ಇಲಿವೇ ಒಪಿಪಕೂ್ೆಂಡದ 
ಹ್ೇಳಿ. 

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ ಅಹಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಡಾ.ವ್ೈ.ಎ.ರ್ಾರಾಯಣ್ಸಾಿಮಯವರೇ್, 
ತಾವು ಒೆಂದ್ದ ನಮಷ ಕ್ೇಳಿ.  

ಡಾ.ವ್ೈ.ಎ.ರ್ಾರಾಯಣ್ಸಾಿಮ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ನಮಗ್ಲಾಿ history ಗ್ೂತಿುದ್್.  

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ ಅಹಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಡಾ.ವ್ೈ.ಎ.ರ್ಾರಾಯಣ್ಸಾಿಮಯವರೇ್, 
ತಾವು ಕ್ೇಳಿ. ದ್ಲ್ಲತ್ ಸೆಂಘಷಾ ಸಮತಿ ಹದಟಿಿರದವುದ್ದ ಕ್ೂೇಲಾರದ್ಲ್ಲಿ. ಇದ್ದ ಪರತಿಯಬುರಿಗೂ 
ಗ್ೂತಿುದ್್.  
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(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಡಾ.ವ್ೈ.ಎ.ರ್ಾರಾಯಣ್ಸಾಿಮ:-  ರ್ಾನದ ಕೂಡ ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಸದಮಾರದ ೨೦ ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ 
ಇದ್್ುೇರ್.್ History ನಮಗೆಂತ್ ನನಗ ್ ಚ್ರ್ಾುಗ ಗ್ೂತಿುದ್್. (ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) ಮಾನಾ ನಸಿೇರ್ 
ಅಹಾದ್ರವರ್ೇ, ಈಗ ಬೆಂದ್ಧರತ್ಕೆೆಂಥ ಪಾಯೆಂರ್್ ಏರ್್ೆಂದ್ರ್, ಎಸ.ಸಿ.,ಎಸ್.ಟಿ. ಮೇಸಲಾತಿ 
ಪರಮಾಣ್ವನದು ಜಾಸಿು ಮಾಡಿರದವುದ್ದ ನಮಗ್ ಇಷಿ ಇದ್್ಯೇ, ಇಲಿವೇ ಹ್ೇಳಿ. Straightaway 
you come to the point.  Whether you are going to accept it or not?  

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ ಅಹಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಇವರ ಉದ್್ುೇಶ ಏನದ, ಇವರದ ಯಾವ 
ರಿೇತಿ ಈಗ ಸೆಂವಿಧಾನ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಮಾಡಲದ ಹೂ್ರಟಿದ್ಾುರ.್  ಅದ್ರ ಬಗ್ೆ ಎಲಾಿ ಗ್ೂತ್ದು ಆ 
ಜರ್ಾೆಂಗಕ್ೆ. ನಮಾನದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರದ ನೆಂಬದವುದ್ಧಲಿ. (ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) ನೇವು ಏರ್್ೇ ರ್ಾಟಕ 
ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ರ್ಾವು ನಮಾನದು ನೆಂಬದವುದ್ಧಲಿ. 

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಡಾ.ವ್ೈ.ಎ.ರ್ಾರಾಯಣ್ಸಾಿಮ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅೆಂಬ್ೇಡೆರ್ ರವರದ 
ಬರ್ದ್ಧರದವ ಸೆಂವಿಧಾನವನದು ರ್ಾವು ಗೌರವದ್ಧೆಂದ್ ರ್್ೂೇಡದತಿುದ್್ುೇವ್. ನೇವು ಅವರಿಗ ್ಎಷದಿ ಅವಮಾನ 
ಮಾಡಿದ್ಧುೇರೆ್ಂದ್ದ ನಮಗ್ಲಾಿ ಗ್ೂತಿುದ್್. ರ್ಾವು ಅದ್ನೂು ಕೂಡ ಆಮೆೇಲ್ ಬಿಚದಚತ್ುೇವ್.  

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ಕ.್ಅಬದುಲ್ ಜಬುರ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯರ್ೇ, ಒೆಂದ್ದ ನಮಷ.  ಅವರದ 
ಸೆಂವಿಧಾನವರ್್ುೇ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಮಾಡದತು್ೇವ್ೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರಲಾಿ, ನೇವು ಅವರಿಗ್ ಹ್ೇಳಿ. 

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಅಬದುಲ್ ಜಬುರ್ ರವರ್ೇ, ತಾವು ದ್ಯವಿಟದಿ ಕದಳಿತ್ದಕ್ೂಳಿು. 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                         27-12-2022                                                       234                               

ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ನ್ಯಾಯಯಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಯ ಪತ್ರಿಕಯ ಪಿಕಟಣೆಗಯಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದು 

   

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಡಾ.ವ್ೈ.ಎ.ರ್ಾರಾಯಣ್ಸಾಿಮ:- ನಮಗೂ ಟೂ್ೇಪಿ ಹಾಕದತಾುರ,್ ಹದಷ್ಾರ್! 

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಈಗ ನೇವು ಟ್ೂೇಪಿ 
ಹಾಕೂ್ೇತಿದ್ಧುೇರಲಾಿ ಅದ್ೇ್ ಸಾಕಾಗದ್್. ನೇವು ಬೇ್ರಯ್ವರಿಗ ್ಟ್ೂೇಪಿ ಹಾಕಲದ ಬರಬ್ೇಡಿ ಸಿಲಪ ಇರಿ. 

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸಾದ್ ರವರ್ೇ, ತಾವು ಮಾತ್ರ್ಾಡಿ. 

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕದಮಾರ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ನಮಾ ಸೆಂವಿಧಾನವನದು ಬರ್ದ್ವರಿಗ್ೇ 
ಇವರದ ಸರಿಯಾದ್ ಗೌರವ ಕ್ೂಡಲ್ಲಲಿ. ಈಗ ಸೆಂವಿಧಾನದ್ ಬಗ್ೆ ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಿುದ್ಾುರ.್  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸಾದ್ ರವರ್ೇ, ತಾವು yield ಆಗಬೇ್ಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ರ್ಾನದ ಇವರಿಗ ್ yield ಆಗದವುದ್್ೇ; 
ಎಲಾಿದ್ರೂ ಉೆಂಟ?್ ತಾವು ಹ್ೇಳಿದ್ಧರ್ೆಂದ್ದ ಕದಳಿತ್ದಕೂ್ೆಂಡ್ನದ ಅಷ್್ಿೇ. ರ್ಾನದ ನನು ಜನಾದ್ಲ್ಲಿ ಇವರಿಗ ್
yield ಆಗದವುದ್ಧಲಿ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- “ನನು ಅನದಮತಿ ಇಲಿದ್್ೇ ಯಾರ್ೇ ಸದ್ಸಾರದ ಎದ್ದು ನೆಂತ್ದ 
ಮಾತ್ರ್ಾಡಿದ್ರ್ ಕಡತ್ಕ್ೆ ಹ್ೂೇಗಬಾರದ್ದ.” 

(ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಆದ್್ೇಶದ್ೆಂತ್ ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರಾದ್ ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ ಅಹಾದ್,     
ಶ್ರೇ ಕ್.ಅಬದುಲ್ ಜಬುರ್, ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕದಮಾರ್, ಸಕಾಾರದ್ ಮದಖಾ ಸಚ್ೇತ್ಕರಾದ್        

ಡಾ.ವ್ೈ.ಎ ರ್ಾರಾಯಣ್ಸಾಿಮ ಹಾಗೂ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ಾಯಕರಾದ್ ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸಾದ್ ರವರದ 
ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ್ಾಡಿದ್ುನದು ಕಡತ್ದ್ಲ್ಲಿ ದ್ಾಖಲ್ಲಸಿರದವುದ್ಧಲಿ) 
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ರ್ಾನದ ಯಾವತ್ೂು yield ಆಗದವುದ್ೇ್ 
ಇಲಿ.  (ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) ಅದ್ರಲೂಿ ಇದ್ರ ಸೂತ್ರದ್ಾರಿಗೆಂತ್ೂ ರ್ಾನದ yield ಆಗದವುದ್್ೇ ಇಲಿ. 
ಜ್.ಸಿ.ಮಾಧ್ದಸಾಿಮಗ ್yield ಆಗದತ್ುೇರ್.್ ಏಕ್ೆಂದ್ರ್ ಅವರದ ಸೂತ್ರದ್ಾರ ಕೆಂಟ್ೂರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ಾಯಕರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಪರಿಶ್ಷಿ 
ಜಾತಿ ಮತ್ದು ಪರಿಶ್ಷಿ ಪೆಂಗಡದ್ವರಿಗ್ ಮೇಸಲಾತಿಯನದು ಹ್ಚಿಚಗ ್ಮಾಡದತಿುದ್್ುೇವ್ ಅನದುವುದ್ಷ್್ಿೇ ಈ 
ವಿಧ್ೇಯಕದ್ ಉದ್್ುೇಶ. ಮಾನಾ ಕಾನೂನದ ಸಚಿವರದ ಇದ್ನದು ಸಪಷಿಪಡಿಸಿದ್ಾುರ.್  

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಈಗ ಬಿಲ್ ಬಗ್ೆ ಮಾತ್ರ್ಾಡಿ, ರಾಜಕಿೇಯದ್ ಬಗ್ೆ ಮಾತ್ರ್ಾಡಬ್ೇಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ತ್ಮಾ 
ಮೂಲಕ ಮಾನಾ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ಾಯಕರಿಗ ್ ಹ್ೇಳುವುದ್ೇ್ರ್್ೆಂದ್ರ,್ ಈ ಬಿಲ್ನದು ನೇವು 
ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ೆಂಡದ ಬನು, ರ್ಾವು ಬ್ೆಂಬಲ್ಲಸದತ್ುೇವ ್ಎೆಂದ್ದ ಇವರದ ಸವಾ ಪಕ್ಷದ್ ಸಭ್ಯಲ್ಲಿ ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ.್  
ಕಾನೂನದ ಮಾಡಿ ಎೆಂದ್ದ ಅವರದ ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸದಮಾರ್್ ವಾದ್ಗಳನದು 
ಮದೆಂದ್ದವರ್ಸದವುದ್ಕಿೆೆಂತ್ ತಾವು ಚಚ್ಾ ಮಾಡಿ ಅನದಮೇದ್ರ್್ ಕ್ೂಟದಿಬಿಡಿ. ಈ ರಾಜಾದ್ ಎಲಾಿ 
ಜನರದ ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಖದಷಿಪಡದತಾುರ.್  

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾರ್ಾಯಕರೇ್, ಬ್ೆಂಕಿಯನದು ಬ್ಳಕದ ಎೆಂದ್ದ 
ಹ್ೂೇಗಬೇ್ಡಿ ಎೆಂದ್ದ ರ್ಾನದ ಮಾನಾ ಜ್.ಸಿ.ಮಾಧ್ದಸಾಿಮಯವರನದು ರ್್ೂೇಡಿ ಹ್ೇಳಲ್ಲಲಿ; ರ್ಾನದ 
ನಮಾನದು ರ್್ೂೇಡಿ ಹ್ೇಳಿದ್ದು.  

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಏರ್್ೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್ಧುೇರಿ. 
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾರ್ಾಯಕರೇ್, ಬ್ೆಂಕಿಯನದು ಬ್ಳಕದ ಎೆಂದ್ದ ತಿಳಿದ್ದ 
ಹ್ೂೇಗಬೇ್ಡಿ. ಏಕ್ೆಂದ್ರ,್ ಅದ್ದ ಸದಟದಿಹಾಕಿಬಿಡದತ್ುದ್್.  

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮಾನಾ ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸಾದ್ 
ರವರ ಕಥ್ ಏರ್ಾಯತ್ದ ಎೆಂದ್ರ್, ಯಾವುದ್ನದು ನೆಂಬಬಹದದ್ೂ್ೇ ಅದ್ನದು ಅವರದ ನೆಂಬದವುದ್ಧಲಿ. 
ಯಾವುದ್ನದು ನೆಂಬಬಾರದ್ದ ಎೆಂದ್ದ ಇದ್ಯ್ೇ ಅದ್ೇ್ ನೆಂಬಿಕ ್ಮೆೇಲ ್ಹಿೆಂದ್ ್ಹ್ೂೇಗದತಿುದ್ಾುರ್. ಈ 
ಕಡ ್ಸಿಲಪ ಗಮನ ಕ್ೂಡಿ ಸತ್ಾ ಏರ್ಾಗದತ್ುದ್್ೆಂದ್ದ ನಮಗ್ ಗ್ೂತಾುಗದತ್ುದ್ ್ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್್ನದ. ಅದ್ನದು 
ಬಿಟದಿ ಇವರದ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಿೇ ಹ್ೂೇಗದತಿುದ್ುರ್ ರ್ಾನದ ಏನದ ಮಾಡದವುದ್ದ? ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, 
ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸಾದ್ ರವರದ ನನಗ ್ತ್ದೆಂಬಾ ಸು್ೇಹಿತ್ರದ. ಮತ್ು ಅವರದ ನನಗ ್ತ್ದೆಂಬಾ ಪಿರೇತಿಪಾತ್ರರದ. 
ದ್ದರಾದ್ೃಷಿಕ್ೆ ಅವರದ ಸತ್ಾವನದು ಒಪದಪತಿುಲಿ. ಅದ್್ೇಕ್ ಎೆಂದ್ದ ನನಗ ್ಅಥಾವಾಗದತಿುಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಸತ್ಾ ಹ್ೇಳುತು್ೇರ್್. ರ್ಾನದ ಅದ್ನೂು 
ಹ್ೇಳಿಬಿಡದತ್ುೇರ್್ ಕ್ೇಳಿ. ನನಗ ್ ನದೆಂಗ್ೂೇ ಅಭಾಾಸ ಇಲಿ. ಈಗೆಂತ್ೂ ರ್ಾನದ ಉಗಯದವ 
ಅಭಾಾಸವರ್್ುೇ ಕಲ್ಲತ್ದಕೂ್ೆಂಡಿದ್್ುೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಕೆಂಡ ಕೆಂಡಲ್ಲಿ 
ಉಗಯಬಾರದ್ದ ಎೆಂದ್ದ ರ್ಾನದ ಹ್ೇಳಿದ್್ನದ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮಾನಾ ಕಾನೂನದ ಸಚಿವರಾದ್ ಮಾನಾ 
ಜ್.ಸಿ.ಮಾಧ್ದಸಾಿಮಯವರದ ಸೆಂವಿಧಾನದ್ ಬಗ್ೆ ಅದ್ರಲೂಿ ಕೂಡ ಆ party ಯವರಿಗ ್ಏನದ ಪಿರೇತಿ 
ಇದ್್ ಸೂತ್ರದ್ಾರಿಗಳು ಎೆಂದ್ರ್; ನನಗ ್ ಮಾಜಿ ಪರಧಾನ ಮೆಂತಿರಗಳಾದ್ ಸರ್ಾಾನಾ ಅಟಲ್ಬಿಹಾರಿ 
ವಾಜಪ್ೇಯಯವರ ಬಗ್ೆ ಬಹಳ ಗೌರವ ಇದ್್. ರ್ಾನದ ಪಾಲ್ಲಾಮೆೆಂರ್್ನಲ್ಲಿ ಮದ್ಲದ 
supplementary question ಹಾಕಿದ್ಾಗ, ಅವರ್ೇ supplement ಮಾಡಿದ್ದು. ಆದ್ರ್ ಅವರ 
ಬಗ್ೆ ನನಗ ್ ಬಹಳ ಗೌರವ ಇದ್್. ಅವರದ ಸರ್ಾಾನಾ ಪರಧಾನ ಮೆಂತಿರಗಳಾದ್ಾಗ ಸೆಂವಿಧಾನವನದು 
ರಿವೂಾ ಮಾಡದವುದ್ಕ್ೆ ಪರಿಷೆರಣ್ ಮಾಡದವುದ್ಕೂ್ೆೇಸೆರ ಒೆಂದ್ದ ಸಮತಿಯನದು ರ್್ೇಮಸದತಾುರ.್ ಅದ್ರ 
ಅಧ್ಾಕ್ಷರದ ಸರ್ಾಾನಾ ವ್ೆಂಕಟಾಚಲಯಾ ನವರದ ಇರಬಹದದ್ದ. ಇವರದ ಸೆಂವಿಧಾನವರ್್ುೇ review 
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ಮಾಡದವೆಂತ್ಹ ಪರಿಸಿೆತಿಗ ್ ಹ್ೂೇಗದವೆಂತ್ಹ ಜನ. ಇವರದ ಈಗ ಸೆಂಪೂಣ್ಾವಾದ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ೆ 
ಬೆಂದ್ಧದ್ಾುರ,್ ಇವರದ ಏನದ ಮಾಡದತಾುರೆ್ಂದ್ದ ರ್ಾವು ಕಾದ್ದ ರ್್ೂೇಡಬ್ೇಕದ ಅಷ್್ಿೇ. ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ರ್ಾವು 
ಏನದ ಮಾಡಿದ್್ುೇವ್, ಮಾಡದವುದ್ಧಲಿ ಎೆಂಬದದ್ನದು ಇವರದ ನಮಗ್ ಹ್ೇಳಿಕೂ್ಡದವುದ್ದ ಬ್ೇಡ. ಆದ್ುರಿೆಂದ್ 
ರ್ಾನದ ಬಹಳ ಸಪಷಿವಾಗ ಹ್ೇಳುವುದ್ಾದ್ರ್; ಇವರದ ಸೆಂವಿಧಾನದ್ ವಿರೂ್ೇಧಿಗಳು, ಮೇಸಲಾತಿ 
ವಿರೂ್ೇಧಿಗಳು. ಡಾ.ಬಾಬಾ ಸಾಹ್ೇಬ್ ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್ ರವರಿಗ ್ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಮತ್ದು ಅವಮಾನ 
ಮಾಡಿದ್ಾುರ.್ ಅವುಗಳ ಇತಿಹಾಸಕ್ೆ ಹ್ೂೇದ್ರ ್ರ್ಾವು ಇರ್ು್ಲ್ೂಿೇ ಹೂ್ೇಗಬೇ್ಕಾಗದತ್ುದ್್.  

(ಮದೆಂದ್ದ…)  

(1228)27.12.2022/6.40/ಎೆಂ.ಎೆಂ-ಎ.ಕ ್

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್. ಹರಿಪರಸಾದ (ಮದೆಂದ್ದ):- 

ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಇವರದ ಡಾ:ಬಿ.ಆರ. ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್ ಅವರನದು ಮೆಂತಿರ ಮಾಡಿ, ಸೆಂವಿಧಾನಕ್ೆ ಡಾರಫಿ್ ಕಮಟಿ 
ಚ್ೇಮಾನ್ ಮಾಡಿ; ನಮಗ್ ಅಷ್್ಿಲಾಿ ಕ್ಟಿ ಮನಸಿಿದ್ುರ್ ರ್ಾವು ಅದ್ನದು ಮಾಡದತ್ುಲೇ್ ಇರಲ್ಲಲಿ.  
ರಾಜಕಿೇಯ ಪಕ್ಷವಾಗ ಅವರಿಗ್ ವಿರೂ್ೇಧ್ವಾಗದ್್ುವು, ಅದ್ಕ್ೆ ಅವರ ವಿರದದ್ಿ ಪರತಿಸಪಧಿಾಯನದು 
ಹಾಕಿದ್್ವು.  ಪರಜಾಪರಭ್ದತ್ಿದ್ಲ್ಲಿ ತ್ಪಪ್ೇನಲಿ.  ರ್ಾವು ಪರಜಾಪರಭ್ದತ್ಿದ್ಲ್ಲಿ match fixing ಮಾಡದವುದ್ಕ್ೆ 
ಹ್ೂೇಗದತಿುರಲ್ಲಲಿ.  ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ರ್ಾನದ ಸಪಷಿವಾಗ ಹೇ್ಳುವುದ್ಕ್ೆ ಇಚಛ್ ಪಡದವುದ್್ೇರ್ೆ್ಂದ್ರ್, ಸವಾಪಕ್ಷ 
ಸಭ ್ ಕರದ್್್ವು, ತಿೇಮಾಾನ ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ೆಂಡ್ವು,  ಈಗ ಏತ್ಕ್ೆ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಮಾಡದತಿುೇರಿ? ಸವಾಪಕ್ಷ 
ಸಭ್ಯಲ್ಲಿ ರ್ಾನೂ ಇದ್್ು, ಮಾನಾ ಮಾಧ್ದಸಾಿಮಯವರೂ ಇದ್ುರದ, ಕ್ಲವು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ, 
ನಮಗೂ ಭಿರ್ಾುಭಿಪಾರಯಗಳಿತ್ದು.   

ಶ್ರೇ ಪರಕಾಶ್ ಕ್. ರಾಥ್ೂೇರ್:- ಆ ಸಭ್ಯಲ್ಲಿ ರ್ಾನೂ ಇದ್್ು. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ ಹರಿಪರಸಾದ:- ಇವರೂ ಇದ್ುರದ. ಎಲಿವೂ ಆಯತ್ದ ಕ್ೂರ್್ಗ್ ಒಪಿಪಕ್ೂೆಂಡಿದ್್ುೇವ್.  
ಒಪಿಪಕ್ೂೆಂಡ ಮೆೇಲ;್ 
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ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ನೇವು ಎಲಿ ಕಡಯ್ೂ ಇರಲೇ್ಬೇ್ಕದ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ ಹರಿಪರಸಾದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ತಾವು ಎಲ್ಿಲ್ಲಿ ಇರದತಾುರ್ೂೇ ಅವರದ 
ಅಲ್ಿಲಾಿ ಇರದತಾುರ.್  ರ್ಾವಲ್ಿರೂ ಒಪಿಪಕೂ್ೆಂಡ ಮೆೇಲ ್ತ್ರಾತ್ದರಿಯಲ್ಲಿ; ಇರ್ು್ೇನದ ಚದರ್ಾವಣ್ಯನದು 
ಇವರದ prepone ಮಾಡಿದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರದ.  ತ್ರಾತ್ದರಿಯಲ್ಲಿ ತ್ೆಂದ್ದ ಮಾಡದವ ಅವಶಾಕತ ್
ಏನತ್ದು?  ಎಲಿರ ಜ್ೂತ್ ಚಚ್ಾ ಮಾಡಿ ಎೆಂ.ಪಿ.,ಗಳ ಹತಿುರವೂ ಚಚಾ್ ಮಾಡಿ, ಇರ್ೂ್ುೆಂದ್ದ ಸಲ 
ಸವಾಪಕ್ಷಗಳ ಜ್ೂತ್ ಚಚಾ್ ಮಾಡಿ  ಯಾವ ರಿೇತಿ ಅದ್ಕ್ೆ  . . . 

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ಾಯಕರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಒೆಂದ್ೇ್ 
ನಮಷ. ರ್ಾನದ ಪಿರೇತಿಯೆಂದ್ ಕ್ೇಳಿದ್್. 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾರ್ಾಯಕರೇ್, ನೇವು ಕದಳಿತ್ದಕೂ್ಳಿು ಅವರದ ಮಾತ್ರ್ಾಡಲ್ಲ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ ಹರಿಪರಸಾದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ರ್ಾನದ ಯಾರ್ೇ ಮಾತ್ರ್ಾಡದವಾಗಲೂ 
ಅಡಿ ಬರದವುದ್ಧಲಿ.  ರ್ಾನದ ಮಾತ್ರ್ಾಡಿ ಮದಗಸದವವರಗ್ೂ ಸಿಲಪ ಕಾಯದವುದ್ಕ್ೆ ಹ್ೇಳಿ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ರ್್ೂೇಡಿ, ಅವರದ ಯೇಲಿ್ ಆದ್ರ ್ ಮಾತ್ರ ಮಾತ್ರ್ಾಡಿ.  ಎಲಿರೂ 
ಎದ್್ುದ್ದು ಮಾತ್ರ್ಾಡಿದ್ರ್ I don’t like it.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್. ಹರಿಪರಸಾದ:- ಮಾನಾ ರ್ಾರಾಯಣ್ಸಾಿಮಯವರದ ಎದ್್ುೇಳುತಾುರ್ ಅಥವಾ ಬ್ೇರ ್
ಯಾರ್ೂೇ ಎದ್ು್ೇಳುತಾುರ್ ಎೆಂದ್ರ್ ಪರವಾಗಲಿ.  ಆದ್ರ ್ಸಭಾರ್ಾಯಕರಾಗ ರ್ಾನದ ಮಾತ್ರ್ಾಡದವಾಗ 
ಎದ್ದು ನೆಂತ್ರ ್ ರ್ಾವು ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಇರ್ು್ೇನದ ವಾದ್ ಮಾಡದವುದ್ಕಾೆಗದತ್ುದ್?್ ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ರ್ಾವು 
ಯಾವ ನಯಮಗಳನದು ಫಾಲೂ್ೇ ಮಾಡದವುದ್ಕ್ೆ ಆಗದತ್ುದ್್ ಕ್ೇಳಿ.  ಅವರದ ಮಾತ್ರ್ಾಡದವಾಗ್ 
ನಮಾವರದ ಎದ್ದು ನೆಂತ್ರ್ ರ್ಾನದ ಅವರನದು ಕೂರಿಸದತಿುದ್್ು.   

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಅವರದ ಯೇಲಿ್ 
ಆಗದತ್ುೇರ್್ೆಂದ್ರ ್ಮಾತ್ರ ಮಾತ್ರ್ಾಡದತ್ುೇರ್್.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಈಗ ಅವರದ ಯೇಲಿ್ ಆಗಲಿ, ಕದಳಿತ್ದಕೂ್ಳಿು.  
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ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಆಯತ್ದ.  ಬಹಳ ಪಿರೇತಿ ಉೆಂಟ್ೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್.್ 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್. ಹರಿಪರಸಾದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ರ್ಾವು ಕ್ೇವಲ 5-6 ಪಸಾ್ೆಂರ್್ಗ್ 
ಸಮಾಧಾನವಾಗದವುದ್ಧಲಿ.  ನಮಗ್ ಅಷ್್ಿಲಾಿ ಬದ್ಿತ ್ ಇದ್ಧುದ್ುರ ್ ತ್ಮಳುರ್ಾಡಿನ ಎ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಎೆಂ.ಕ.್ 
ಪಕ್ಷದ್ ದ್ಧ:ಜಯಲಲ್ಲತಾ ಅವರದ ಇವರ ಜ್ೂತ್ ಇದ್ುರದ.  ಇವರದ ಮಾಡಿರದವೆಂತ್ಹ ಈ ಕಾಯಾವನದು 
ಆಗಲೇ್ ಹ್ೇಳಿದ್ ಹಾಗ್ Directive Principles of State Policy ಅೆಂದ್ರ ್ Article 31C 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತ್ೆಂದ್ದ ಮಾಡಬಹದದ್ಧತ್ದು.  ಇದ್ದ ತ್ರಾತ್ದರಿಯ; ನೇವು ಇದ್ನದು ತ್ರಾತ್ದರಿಯಲ್ಲಿ 
ತ್ರದವುದ್ಕ್ೆ ಅವರ ಮೆೇಲ್ೇನೂ ಇವರಿಗ ್ ಬಹಳ ಪಿರೇತಿ ಎೆಂದ್ದ ತಿಳಿದ್ದಕ್ೂಳುಬ್ೇಡಿ.  ಎಸ.ಟಿ., 
ಸಾಿಮೇಜಿಗಳು ಸದಮಾರದ 254 ದ್ಧವಸ ಧ್ರಣಿ ಕದಳಿತ್ದಕ್ೂೆಂಡಿದ್ುರದ.  ರ್ಾವಲ್ಿರೂ ಅಲ್ಲಿಗ್ ಹೂ್ೇಗ 
ನಮಾ ಜ್ೂತ್ ರ್ಾವಿದ್ು್ೇವ ್ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್್ವು.  ಏಕ್ೆಂದ್ರ ್ ಅವರದ ಹ್ಚಿಚನ ಭಾಗ ನಮಾ ಜ್ೂತ್ 
ಇದ್ುವರದ.  ಅವರನದು ಹ್ೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಎಬಿುಸಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ ಎಬಿುಸಿರದವುದ್್ೇ ವಿನಃ ಸವಾಪಕ್ಷ ಸಭ ್
ಮಾಡಿ, ಅವರ ಮೆೇಲ್ ಬಹಳ ಪಿರೇತಿ ಏನೂ ಇಲಿ.  ನಮಾ ಇತಿಹಾಸ ರ್್ೂೇಡಿದ್ರ ್ ನೇವು 
ಸೆಂಪೂಣ್ಾವಾಗ ಸೆಂವಿಧಾನ ವಿರೂ್ೇಧಿಗಳು.  ನಮಾ ಇತಿಹಾಸ ರ್್ೂೇಡಿದ್ರ ್ಸೆಂಪೂಣ್ಾವಾಗ ನೇವು 
ಮೇಸಲಾತಿ ವಿರೂ್ೇಧಿಗಳು.  ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ನಮಾೆಂದ್ ಏನೂ ನರಿೇಕ್ಷ್ ಮಾಡದವುದ್ಕಾೆಗದವುದ್ಧಲಿ.  ನೇವು 
ಮಾಡಿರದವುದ್ಕ್ೆ ನಮಾ ಸೆಂಪೂಣ್ಾ ಬ್ೆಂಬಲವಿದ್.್   ಶ್ೇ.56 ಅಲಿ ಇನೂು ಜಾಸಿು ಮಾಡಿದ್ರೂ ರ್ಾವು 
ಅದ್ಕ್ೆ ಬ್ೆಂಬಲವಾಗರದತ್ುೇವ್.  ಆದ್ರ್ ಷ್್ಡೂಾಲ-೯ ಗ್ ಬರದವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲಸವನದು ಈಗಲೂ; ನಮಗ ್
ಅಷ್್ೂಿೆಂದ್ದ ಪಿರೇತಿ ಇದ್ುರ ್ ಇದ್ಕ್ೆ ಪರತ್ಾೇಕವಾಗ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ರ್ಡದ ದ್ಧವಸ ವಿಶ್ೇಷ 
ಅಧಿವ್ೇಶನವನದು ಕರದ್್ದ ಹೌದ್ದ ರ್ಾವು ಎಸ.ಸಿ., ಎಸ.ಟಿ., ಮೇಸಲಾತಿಯನದು ಜಾಸಿು 
ಮಾಡದತಿುದ್್ುೇವ್ೆಂದ್ದ ವಿಶ್ೇಷ ಅಧಿವೇ್ಶನವನದು ಕರದ್್ದ ಜಾಸಿು ಮಾಡಿದ್ುರ ್ ಚ್ರ್ಾುಗ 
ಚಚ್ಾಯಾಗರದತಿುತ್ದು.  ಅದ್ನದು ಜನಸಾಮಾನಾರದ ರ್್ೂೇಡದತಿುದ್ುರದ.  ಅದ್ದ ಬಿಟದಿ ಏಕಾಏಕಿ 
ಸದಗರೇವಾಜ್್ಞ ತ್ೆಂದ್ದ ಏಕೆ್ಂದ್ರ್ ಇವರ ಹಣ್ಬರಹವ್ೇ ಅಷದಿ.  ಚಚ್ಾ ಮಾಡದ್ೇ್ ಸದಗರೇವಾಜ್್ಞ 
ತ್ರದತಾುರ್.  ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ನೇವು ಏರ್್ೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಮದೆಂದ್ ್ಬರದವೆಂತ್ಹ ಕಾನೂನದ ತೂ್ಡಕದಗಳಿಗ ್
ನೇವು ಯಾವ ಯಾವ ರಿೇತಿ ಕರಮ ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ಳುುತಿುೇರಿ ಎನದುವ ಬಗ್ೆ ಈಗಲ್ೇ ಸಪಷಿವಾಗ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕದ.  
ಷ್್ಡೂಾಲ-9ಗ್ ಆಗದವುದ್ಕ್ೆ ಏನದ ತೂ್ೆಂದ್ರ್ಯತ್ದು? ಆಟಿಾಕಲ್ 31ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಆಗದವುದ್ಕ್ೆ ಏನದ 
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ತ್ೂೆಂದ್ರಯ್ತ್ದು ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿ. ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಏನದ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತ್ೆಂದ್ಧದ್ಾುರ್ ಅದ್ಕ್ೆ 
ಸೆಂಪೂಣ್ಾವಾಗ ನಮಾ ಪಕ್ಷದ್ ಮತ್ದು ನನು ವ್ೈಯಕಿುಕ ಬ್ೆಂಬಲವಿದ್ಯ್ೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿ ನನು 
ಮಾತ್ದಗಳನದು ಮದಗಸದತ್ುೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಎನ. ರವಿಕದಮಾರ(ವಿಧಾನಸಭ್ಯೆಂದ್ ಚದರ್ಾಯತ್ರಾದ್ವರದ):- ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮಾನಾ ವಿಪಕ್ಷ ರ್ಾಯಕರದ ಬಿ.ಜ್.ಪಿ. ಸಕಾಾರವನದು, ಸರ್ಾಾನಾ ನರೇ್ೆಂದ್ರ 
ಮೇದ್ಧಯವರ ಸಕಾಾರವನದು ಮತ್ದು ಕರ್ಾಾಟಕ ರಾಜಾ ಸಕಾಾರವನದು; 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, . . . 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಒೆಂದ್ದ ನಮಷ. 

ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ ಅಹಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಅವರದ ಮಾತ್ರ್ಾಡಲ್ಲ. ಬ್ೆಂಕಿ ಹಾಕದವ 
ಕ್ಲಸ ಮಾಡಿದ್ರ್ ರ್ಾವು ಒಪದಪವುದ್ಧಲಿ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ನಸಿೇರ್ ಅಹಮದ್ರವರ್ೇ, ನೇವು ಅದ್ರ್್ುೇ ಮಾಡದತಿುದ್ಧುೇರಿ. 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಅವರ್ೇನದ ರಿಪ್ಿೈ ಕೂ್ಡದತಾುರಾ? 
ಮೆಂತಿರಗಳು ಇದ್ಾುರ,್ ಸಭಾರ್ಾಯಕರದ ಇದ್ಾುರ.್ 

ಶ್ರೇ ಎನ. ರವಿಕದಮಾರ:- ನನಗ ್ ಮಾತ್ರ್ಾಡದವ ಸಾಿತ್ೆಂತ್ರಯ ಇಲಿವೇ್? ನೇವು ಮಾತ್ದ 
ಮಾತಿಗೂ ಬಾವಿಗ್ ಬರದತಿುೇರಿ.  ಬ್ೆಂಕಿ ಹಚದಚವವರದ ಯಾರದ? (ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) ನನಗೂ ಕೂಡ 
ಡಮ್ಾಕರಸಿ ಏರ್್ೆಂದ್ದ ಗೂ್ತಿುದ್್. ಸಾಿತ್ೆಂತ್ರಯ ಇರದವುದ್ದ ನಮಗೂ್ಬುರಿಗೇ್ ಅಲಿ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾರ್ಾಯಕರೇ್, ರವಿಕದಮಾರ್ರವರಿಗ್ ಸಿಲಪ ನನು ಕಡ್ 
ಮಾತ್ರ್ಾಡಲದ ಹೇ್ಳಿ. 
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ಶ್ರೇ ಎನ. ರವಿಕದಮಾರ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ನನುದ್ದ ಎರಡದ ಮಾತಿದ್.್ ಅವರದ 
ಒೆಂದ್ೇ್ ಏಟಿಗ ್ XXX ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಗ್ದ್ದಕ್ೂೆಂಡದ ಬೆಂದ್ರದ, ಪರಜಾಸತಾುತ್ಾಕ ವಾವಸ್ೆಯಲ್ಲಿ 
ಸವಾಪಕ್ಷಗಳ ಸಭ್ಯನದು ಕರದ್್ದ ಚಚ್ಾ ಮಾಡಲ್ಲಲಿ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್ರದ.   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ ಹರಿಪರಸಾದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಇದ್ಕ್ೆ ನನು objections ಇದ್್. 
ರ್ಾನದ XXX ಎೆಂಬ ಪದ್ವನದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಯೇಗ ಮಾಡಿಲಿ.  ರ್ಾನದ ಉಪಯೇಗ 
ಮಾಡದ್ಧರದವೆಂತ್ಹ ಪದ್ಗಳನದು ಕಡತ್ದ್ಧೆಂದ್ ತ್ಗ್ಯಬ್ೇಕದ.  ರ್ಾನದ ಹ್ೇಳಿದ್ದು ಸಕಾಾರ 
ಯಾವುದ್ನೂು consent ಮಾಡದ್ೇ್ ಮಾಡಿದ್ಾುರ ್ಎೆಂದ್ದ ಹೇ್ಳಿದ್್.  ಅದ್ಕ್ೆ ಅವರದ XXX ಅಥವಾ 
ಏರ್ಾದ್ರೂ ಹ್ೇಳಿಕ್ೂಳುಲ್ಲ. ಮಾತ್ರ್ಾಡದವುದ್ಕ್ೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್್, ಹಕಿೆದ್ಯ್ೆಂದ್ದ ಏರ್್ೇರ್ೂ್ೇ 
ಮಾತ್ರ್ಾಡದವುದ್ಕಾೆಗದವುದ್ಧಲಿ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಅದ್ನದು ರ್ಾನದ ರ್್ೂೇಡದತ್ುೇರ್್.  ಆ ರಿೇತಿ ಇದ್ುರ್ ಕಡತ್ದ್ಧೆಂದ್ 
ತ್ಗ್ಸದತ್ುೇರ್.್  

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, . . . 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾರ್ಾಯಕರೇ್, ನೇವು ಸಭಾರ್ಾಯಕರದ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ೇಳಿ. ಅವರದ 
ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಿುದ್ಾುರ.್  

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ರ್ಾನದ ಸಕಾಾರದ್ ಪರವಾಗ 
ಮಾತ್ರ್ಾಡದತ್ುೇರ್.್ ನೇವು ದ್ಯವಿಟದಿ ಕ್ೇಳಬ್ೇಕದ.  ಹಾಗ್ಲಾಿ ಮಾತ್ರ್ಾಡಿದ್ಾಗ ರ್ಾವು 
ಸದಮಾನರದವುದ್ಕ್ೆ ಆಗದವುದ್ಧಲಿ.  ಸವಾಪಕ್ಷಗಳ ಸಭಯ್ನದು ಕರದ್್ದ . . . 

XXX ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಆಜ್ಞಾನದಸಾರ ಕಡತ್ದ್ಧೆಂದ್ ತ್ಗ್ಯಲಾಗದ್್ 
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ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಇಲ್ಲಿ ಕ್ೇಳಿ.  ಅವರದ ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಿುದ್ಾುರ.್  ರ್ಾನದ ಮಾತ್ರ್ಾಡದ್ಧರದವ 

ಪದ್ವನದು ಕಡತ್ದ್ಧೆಂದ್ ತಗ್್ಯಲದ ಹೇ್ಳಿದ್ಾುರ.್ ಅದ್ನದು ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸದತ್ುೇರ್.್  ಹಾಗ್ೇರ್ಾದ್ರೂ 
ಇದ್ುರ್ ಅದ್ನದು ಸರಿಪಡಿಸದವ, ತ್ಗ್ಯಬ್ೇಕಾದ್ರ್ ತ್ಗ್ಯದವ ಕ್ಲಸ ಮಾಡದತ್ುೇವ್.  
ಅವರದ ಮಾತ್ರ್ಾಡದವುದ್ಕ್ೆ ಅವಕಾಶ ಕ್ೂಟಿಿದ್್ುೇರ್ ್ ಅವರದ ಮಾತ್ರ್ಾಡಲ್ಲ.  ದ್ಯಮಾಡಿ ನೇವು 
ಕದಳಿತ್ದಕೂ್ಳಿು.  

ಶ್ರೇ ಎನ. ರವಿಕದಮಾರ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ನನು ಪರಶ್ುಯೇರ್್ೆಂದ್ರ್, ರ್ಾವು 
ಏಕಾಏಕಿ ಚಚಾ್ಮಾಡದ್ೇ್, ಸಮಾಲ್ೂೇಚರ್್ ಮಾಡದ್ೇ್, ಮಾತ್ದಕತ ್ ಮಾಡದ್ಯ್ೇ, ವಿರೂ್ೇಧ್ 
ಪಕ್ಷದ್ವರ ಅಭಿಪಾರಯವರ್್ುೇ ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ಳುದ್ೇ್, ಎಲಾಿ ಪಕ್ಷಗಳ ಅಭಿಪಾರಯಗಳರ್್ುೇ ತ್ಗ್ದ್ದಕ್ೂಳುದ್್ೇ 
XXX ರಿೇತಿ ಏಕಾಏಕಿ ಮಾಡಿದ್್ುೇವ್ ಎೆಂದ್ದ ಹೇ್ಳಿದ್ರದ.  ಆದ್ರ್ ರ್ಾವು ಆ ರಿೇತಿ ಮಾಡಿಲಿ.  ನಮಗೂ 
ಕೂಡ ಪರಜಾಸತಾುತ್ಾಕ ವಾವಸ್ೆ ಮೆೇಲ್ ನೆಂಬಿಕ ್ ಇದ್.್  ನಮಗ ್ ವಿರೂ್ೇಧ್ಪಕ್ಷದ್ ಸಾೆನಮಾನಗಳ 
ಅರಿವಿದ್.್ ಎಲಿವನೂು ಮನಗೆಂಡದ ಸವಾಪಕ್ಷಗಳ ಸಭಯ್ನದು ಕರದ್್ದ ಚಚ್ಾ ಮಾಡಿ ನಣ್ಾಯವನದು 
ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ೆಂಡಿದ್ಾುರ.್  ಇದ್ದ ಮದ್ಲರ್್ಯದ್ದ.  ಎರಡರ್್ಯದ್ಾಗ ಇವರದ ಏಕಾಏಕಿ ನಣ್ಾಯ 
ಮಾಡಿದ್ರದ.  ಈ ದ್್ೇಶಕ್ೆ ತ್ದತ್ದಾಪರಿಸಿೆತಿಯನದು ತ್ೆಂದ್ರಲಾಿ; 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಈಗದ್ದ ಏತ್ಕ್ೆ ಬ್ೇಕದ? 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್. ಹರಿಪರಸಾದ:- ಆ ರಿೇತಿ ಮಾತ್ರ್ಾಡಿದ್ರ್ ರ್ಾನೂ ಮಾತ್ರ್ಾಡದತು್ೇರ್್. 

ಶ್ರೇ ಎನ. ರವಿಕದಮಾರ:- ಅವರದ ಇತಿಹಾಸದ್ ಪದಟ ತ್ರ್ದ್ಧದ್ಾುರ್. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ ಹರಿಪರಸಾದ:- ಎಮಜಾ್ನಿ ತ್ೆಂದ್ಧದ್ದು ತಾವು ಈ ರಾಷರವನದು ಬದಡಮೆೇಲದ 
ಮಾಡದವುದ್ಕ್ೆ ಹೂ್ರಟಿದ್ುವರದ ತಾವು. ಸೇ್ರ್್ಗ್ ಪೂ್ಲ್ಲೇಸರ (ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

XXX ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಆಜ್ಞಾನದಸಾರ ಕಡತ್ದ್ಧೆಂದ್ ತ್ಗ್ಯಲಾಗದ್್ 
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ಶ್ರೇ ಎನ. ರವಿಕದಮಾರ:- ಏಕಾಏಕಿ ತ್ದತ್ದಾಪರಿಸಿೆತಿಯನದು ತ್ೆಂದ್ರಲಾಿ (ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 
ದ್ೂರದ್ಶಾನದ್ವರನದು ಜ್ೈಲ್ಲಗ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ರದ.  

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

Sri NASEER AHMED: Demonetization… …(Interruptions)… RBI… 

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್. ಹರಿಪರಸಾದ:- (ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) ಎಮಜಾ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಮೇಸಲಾತಿಯ 
ಹಕಿೆರಲ್ಲಲಿ (ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ಎನ. ರವಿಕದಮಾರ:- ವಿರೂ್ೇಧ್ಪಕ್ಷವನದು ಜ್ೈಲ್ಲಗ ್ಕಳುಹಿಸಿದ್ರದ (ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) ಸರ್ಾಾನಾ 
ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪ್ೇಯಯವರ ಬಗ್ೆ ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಾುರ್. (ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) ಮಾನಾ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ 
ವಾಜಪ್ೇಯಯವರನದು ಮತ್ದು ಮಾನಾ ಎಲ.ಕ್. ಅಡಾಿಣಿಯವರನದು ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಜ್ೈಲ್ಲಗ ್
ಕಳುಹಿಸಿದ್ರದ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್. ಹರಿಪರಸಾದ:- ರಾಷರವನದು ಬದಡಮೆೇಲದ ಮಾಡದವುದ್ಕ್ೆ ಹೂ್ೇದ್ರ ್ ಜ್ೈಲ್ಲಗ ್
ಹಾಕದತ್ುೇವ್ (ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ಎನ. ರವಿಕದಮಾರ:- ಇೆಂತ್ಹ ಮಹಾನ್ ವಾಕಿುಗಳನದು ಜ್ೈಲ್ಲಗ ್ಕಳುಹಿಸಿದ್ರದ 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್. ಹರಿಪರಸಾದ:- ರಾಷರವನದು ಬದಡಮೆೇಲದ ಮಾಡದವುದ್ಕ್ೆ ಹೂ್ೇದ್ರ ್ ಜ್ೈಲ್ಲಗ ್
ಹಾಕದತ್ುೇವ್.  ಯಾರನದು ಬ್ೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕದತ್ುೇವ್.  

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ಎನ. ರವಿಕದಮಾರ:-  ಕಾೆಂಗ್ರಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್್ ಡಮ್ಾಕರಸಿ? ಇವರ ಡಮ್ಾಕರಸಿ ಏರ್್ೆಂದ್ದ 
ಹ್ೇಳಿದ್ರ ್(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್. ಹರಿಪರಸಾದ:- ಡಮ್ಾಕರಸಿಯನದು ನಮಾೆಂದ್ ಕಲ್ಲಯಬ್ೇಕಾಗಲಿ. 

Sri NASEER AHMED: Demonetization ಯಾರದ ಮಾಡಿದ್ರದ? ಆಗ ಚಚ್ಾ 
ಮಾಡಿದ್ಧರಾ? ಆರ್.ಬಿ.ಐ.,ನವರನದು ಕ್ೇಳಿದ್ಧರಾ? 

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್. ಹರಿಪರಸಾದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಇದ್ಕ್ೆಲಾಿ ಅವಕಾಶ ಕ್ೂಡಬೇ್ಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಎನ. ರವಿಕದಮಾರ:- ಇಡಿೇ ಪಕ್ಷವನದು ಒೆಂದ್ದ ಕದಟದೆಂಬಕ್ೆ ಆಡಳಿತ್ (ಗೂ್ೆಂದ್ಲ) ಪಕ್ಷ  
ಇವರದ ಪರಜಾಪರಭ್ದತ್ಿದ್ ಬಗ್ೆ ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಾುರ್.  

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ಕ್. ಅಬದುಲ್ ಜಬುರ:- ನಮಾ ಬಾಯೆಂದ್ ಡಮ್ಾಕರಸಿ ಹ್ಸರದ ಬರದವುದ್ಕ್ೆ . . .   

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ಎನ. ರವಿಕದಮಾರ:- ಡಾ: ಬಾಬಾ ಸಾಹ್ೇಬ್ ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್ ಅವರನದು ಎರಡದ ಸಲ 
ಸೂ್ೇಲ್ಲಸಿದ್ರದ. ಇವರದ ಡಾ: ಬಾಬಾ ಸಾಹ್ೇಬ್ ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್ ಬಗ್ೆ ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಾುರ್.  

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಏತ್ಕ್ೆ ಜ್ೈಲ್ಲಗ ್ಹಾಕದತಿುೇರಿ? 

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ಕ್.  ಅಬದುಲ್ ಜಬುರ:- ಮೆಂಡಲ್ ವರದ್ಧ ಯಾರದ ಮಾಡಿದ್ದು? 

ಶ್ರೇ ಎನ. ರವಿಕದಮಾರ:- ಜಮದಾ ಕಾಶ್ೀರದ್ಲ್ಲಿ ಒಬು ಎಸ್.ಸಿ., ಎೆಂ.ಎಲ.ಎ., ಆಗಲಿ, ಒಬು 
ಎಸ್.ಟಿ., ಎೆಂ.ಎಲ್.ಎ. ಆಗಲಿ. . . . 

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 
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ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಕೂ್ೇರ್್ಾ ತಿೇಪಾನದು ವಿರೂ್ೇಧ್ ಮಾಡಿ ತ್ದತ್ದಾ 
ಪರಿಸಿೆತಿ ತ್ೆಂದ್ವರದ ಇವರದ (ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಇದ್ದ ಏತ್ಕ್ೆ ಬೇ್ಕದ? 

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್. ಹರಿಪರಸಾದ:- ತ್ದತ್ದಾ ಪರಿಸಿೆತಿ ಮೆೇಲ್ ಚಚ್ಾ ಮಾಡದವುದ್ಕ್ೆ ಅವಕಾಶ ಕ್ೂಡಿ. 

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಈಗ ಬಿಲ್ ಬಗ್ೆ ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಿುೇರಾ ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ೆ 
ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಿುೇರಾ? ಅದ್ರ ಬಗ್ೆ ಮಾತ್ರ್ಾಡಿದ್ರ್ ರ್ಾನದ ಅನದಮತಿ ಕ್ೂಡದತ್ುೇರ್್.  ಬಿಲ್ ಬಗ್ೆ 
ಮಾತ್ರ್ಾಡದವುದ್ಾದ್ರ್ ಮಾತ್ರ್ಾಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ:- ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಈಗ ತ್ದತ್ದಾ ಪರಿಸಿೆತಿ ಬಗ್ೆ ಚಚಾ್ ಮಾಡದವುದ್ಕ್ೆ 
ಅವಕಾಶ ಕ್ೂಡಿ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ರ್ಾನದ ಹ್ೇಳಿದ್್ುೇರ್.್ ಮಾನಾ ರಮೆೇಶ್ರವರ್ೇ, ಮಾತ್ರ್ಾಡಿ.  

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್. ಹರಿಪರಸಾದ:- ಇಲಿ, ದ್ಯವಿಟದಿ ನನಗ ್ಅವಕಾಶಕ್ೂಡಿ.  ಮೆಂಡಲ್ ಕಮಷನ್ 
ಬೆಂದ್ಾಗ ಕಮೆಂಡಲ ಯಾರದ ಮಾಡಿದ್ರದ? ಇದ್್ೇ ಮಾನಾ ಅಡಾಿಣಿಯವರದ ಕಮೆಂಡಲ್ 
ಮಾಡಿಕ್ೂೆಂಡದ ಇಡಿೇ ದ್ೇ್ಶದ್ಲ್ಲಿ; ಅದ್ಕ್ೆ ರ್ಾನದ ಹ್ೇಳಿದ್ದು ಬ್ೆಂಕಿ ತೂ್ೇರಿಸಿ ಬಳ್ಕದ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್ 
ಜನ ಇವರದ.  ಇವರ ಕಾನೂನದ ಹ್ೇಗಾಗದ್ ್ಎೆಂದ್ರ ್ತ್ೂೇಳಗಳನದು ಕೂರಿಸಿ ಮೇನದಗಳಿಗ್ ರ್ಾಾಯ 
ಕ್ೂಡದವ ರಿೇತಿ ಆಗದ್ ್ಇವರಿಗ.್   
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ಶ್ರೇ ಎನ. ರವಿಕದಮಾರ:- ನೇವು ಡಮ್ಾಕರಸಿ ಬಗ್ೆ ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಿುೇರಾ? ಸಿಖಖರನದು ಬ್ೆಂಕಿಗ್ 
ಹಾಕಿ ಸದಟದಿ ಇಡಿೇ ದ್ೇ್ಶದ್ಲ್ಲಿ ಭ್ಯೇತಾಪದ್ರ್ಯ್ನದು ತ್ೆಂದ್ರದ. ಇವರದ ಡಮ್ಾಕರಸಿ ಬಗ್ೆ 
ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಾುರ್.  

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ಪರಕಾಶ್ ಕ್. ರಾಥ್ೂೇರ್:- ಇದ್ದ ರಾತಿರ ಎಲಾಿ ಚಚ್ಾ ಮಾಡದವ . . . 

ಶ್ರೇ ಎನ. ರವಿಕದಮಾರ:- ದ್್ೇಶದ್ಲ್ಲಿ ಸಿಖಖರನದು ಸದಟಿವರಾರದ? ಆಗ ಸರ್ಾಾನಾ ಅಟಲ್ 
ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪ್ೇಯಯವರದ ಬೆಂದ್ದ ಸಿಖಖರನದು ಬಿೇದ್ಧ ಬಿೇದ್ಧಯಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿದ್ರದ.  

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

 ಶ್ರೇ ಎಸ.ರವಿ:- (ಗೂ್ೆಂದ್ಲ) ಮೆಂಡಲ್ ವರದ್ಧ ಜಾರಿಯಾಗದ್ುಕ್ೆ ನೇವಿಲ್ಲಿ ಬೆಂದ್ದ 
ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಿುದ್ಧುೇರಿ.  

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ಎನ. ರವಿಕದಮಾರ:- ನೇವು ನಮಾ ಪಕ್ಷದ್ ಬಗ್ೆ ಮಾತ್ರ್ಾಡಿದ್ರ್ ರ್ಾವು ನಮಾ ಪಕ್ಷದ್ 
ಬಗ್ೆ ಮಾತ್ರ್ಾಡದತು್ೇವ್. ನೇವು ಇತಿಹಾಸವನದು ಕ್ದ್ಕಿದ್ರ ್ ರ್ಾವೂ ಇತಿಹಾಸವನದು ಕ್ದ್ಕದತ್ುೇವ್.  
ಇತಿಹಾಸ ಗ್ೂತಿುರದವುದ್ದ ನಮಾಬುರಿಗೇ್ ಅಲಿ.  ನಮಗೂ ಕೂಡ ಇತಿಹಾಸ ಗೂ್ತಿುದ್್.  

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ರವಿಕದಮಾರ್ರವರ್ೇ, ಕದಳಿತ್ದಕ್ೂಳಿು. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್. ಹರಿಪರಸಾದ:- (ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) ಅದ್ನದು ವಾಪಸ್ ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ಳುುವ ಯೇಗಾತ್ ಇಲಿ 
ಇವರಿಗ.್ 

(ಮದೆಂದ್ದ) 
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(1229) 27-12-2022 6-50 KH/AK                    (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕದಮಾರ್ (ವಿಧಾನಸಭ್ಯೆಂದ್ ಚದರ್ಾಯತ್ರಾದ್ವರದ):- ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಇವರಿಗ ್ಯೇಗಾತ್ ಇಲಿ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಎನ.ರವಿಕದಮಾರ್ರವರೇ್, ತಾವು ಕದಳಿತ್ದಕೂ್ಳುುತಿುೇರೂ್ೇ 
ಇಲಿವೇ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ.ರವಿ (ಸೆಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ೆಗಳ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮಾನಾ 
ಎನ.ರವಿಕದಮಾರ್ರವರದ ಬ್ೆಂಕಿ ಕಡಿಿ, ಪ್ಟ್ೂರೇಲ್ ಅನದು ಜ್ೇಬಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇಟದಿಕೂ್ಳುುವೆಂತ್ಹ 
ಪದಣಾಾತ್ಾ. ಬ್ೆಂಕಿ ಕಡಿಿ ತ್ರಹ ಇರದವೆಂತ್ಹ ಪದಣಾಾತ್ಾ.  

ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ ಅಹಾದ್ (ವಿಧಾನಸಭ್ಯೆಂದ್ ಚದರ್ಾಯತ್ರಾದ್ವರದ):- ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, . . . 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಎಸ.ರವಿಯವರೇ್ ಕದಳಿತ್ದಕೂ್ಳಿು. ಮಾನಾ ಪಿ.ಆರ.ರಮೆೇಶ್ 
ರವರ್ೇ ಮಾತ್ರ್ಾಡಿ. ಮಾನಾ ನಸಿೇರ್ ಅಹಾದ್ರವರ್ೇ . . . 

ಶ್ರೇ ಎಸ.ರವಿ:- ಮಾನಾ ಎನ.ರವಿಕದಮಾರ್ರವರಿಗ ್ಬ್ೇರ ್ಕ್ಲಸವ್ೇ ಇಲಿ. ಅದ್ಕ್ೆ ಇವರನದು 
ಇಟದಿಕೂ್ೆಂಡಿದ್ಾುರ್. ಬ್ೆಂಕಿ ಕಡಿಿ. ಈ ಪದಣಾಾತ್ಾ ಸಮಾಜಕ್ೆ ಬ್ೆಂಕಿ ಇಟದಿಬಿಡದತಾುರ್.  

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಎಸ.ರವಿಯವರೇ್, ಕದಳಿತ್ದಕೂ್ಳಿು. ಮಾನಾ ಸಭಾರ್ಾಯಕರೇ್ 
ಹ್ೇಳಿ.  

ಶ್ರೇ ಎನ.ರವಿಕದಮಾರ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, . . . 
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ಶ್ರೇ ಎಸ.ರವಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ನಮಾ ಅದ್ೃಷಿಕ್ೆ ಮಾತಿಗ ್ಇನದು ಪಾಕಿಸಾುನ 
ತ್ರಲ್ಲಲಿ. ಪಾಕಿಸಾುನ ಬರಬೇ್ಕದ.  

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ಎನ.ರವಿಕದಮಾರ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ರ್್ರ್್ು ಹಚಿಚರದವ ಬ್ೆಂಕಿ ಇವತ್ದು ಕೂಡ 
ಬ್ೆಂಕಿ ಹಚದಚತಿುದ್ಧುೇರಾ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ರ್ಾನದ ಈಗ ಸದ್ನವನದು adjourn ಮಾಡದತ್ುೇರ್್. ಗೌಡರ್ೇ ಅವರದ 
ಮಾಡಿದ್ರ್ ನೇವೇ್ಕ್ ಮಾಡದತಿುೇರಿ? ದ್ಯಮಾಡಿ ಕದಳಿತ್ದಕೂ್ಳಿು.  

ಶ್ರೇ ಎಸ.ರವಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಅವರಿಗ್ ನದ್್ುಯೇ ಬರದವುದ್ಧಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸಾದ್ (ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ಾಯಕರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಆಡಳಿತ್ 
ಪಕ್ಷದ್ ಸದ್ಸಾರದ ಈ ರಿೇತಿ ಮಾಡಿದ್ರ್ ತಾವು ಸದ್ನ adjourn ಮಾಡದತಿುೇರಿ ಎೆಂದ್ರ್ ಮಾಡಿ 
ತ್ೂೆಂದ್ರ ್ಇಲಿ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ಾಯಕರೇ್, ರ್ಾನದ ಹ್ೇಳಿದ್್ುೇರ್.್ ರ್ಾನದ 
ಹ್ೇಳುವುದ್ನದು ಕ್ೇಳಿ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಸಕಾಾರದ್ಧೆಂದ್ ಬಿಲದಿ ತ್ೆಂದ್ಧರದವವರದ 
ರ್ಾವು ಅದ್ಕ್ೆ ಬ್ೆಂಬಲವಾಗ ಇದ್್ುೇವ್. ಅದ್ಕ್ೆ ಉಲಾಿ ಸಿೇದ್ಾ ಮಾತ್ರ್ಾಡಿದ್ರ್ ರ್ಾವು ಸದಮಾರ್್ 
ಇರಬೇ್ಕ್. 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ಾಯಕರೇ್, ರ್ಾನದ ತಾವು ಬಿಲ್ಲಿನ ಬಗ್ೆ ಅಷ್್ಿೇ 
ಮಾತ್ರ್ಾಡಿ. ಉಳಿದ್ಧದ್್ುಲಾಿ ಮಾತ್ರ್ಾಡಬ್ೇಡಿ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್್ುೇರ್.್ 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ತ್ದತ್ದಾ ಪರಿಸಿೆತಿ.  
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ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ಾಯಕರೇ್, ರ್ಾನದ ಬ್ೇಡ ಎೆಂದ್ದ 
ಹ್ೇಳಿದ್್ುೇರ್.್  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ತಾವು ಬ್ೇಡ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್ರ ್ಅವರದ 
ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಿುದ್ಾುರಲಿವೇ್?  

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ಪರಕಾಶ್ ಕ್. ರಾಥ್ೂೇರ್್ (ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ಮದಖಾ ಸಚ್ೇತ್ಕರದ):- ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಅವರದ ಮಾತ್ರ್ಾಡಿದ್ಾುರ್ಯಲಿವ್ೇ.   

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಪರಕಾಶ್ ಕ.್ರಾಥ್ೂೇರ್್ ರವರ್ೇ, ರ್ಾನದ ಈಗ ಅವರ ಬಾಯಗ ್
ಹ್ೂಲ್ಲಗ್ ಹಾಕಲ್ೇ. ತಾವ್ೇ ಹ್ೇಳುತಿುೇರಿ.  

ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ಾಗರಾಜದ (ವಿಧಾನಸಭ್ಯೆಂದ್ ಚದರ್ಾಯತ್ರಾದ್ವರದ):- ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ರ್ಾವು ಮಾತ್ರ್ಾಡದವುದ್್ೇ ಇಷಿ ಇಲಿವ್ೆಂದ್ದ ಕಾಣ್ದತ್ುದ್.್  

ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ ಅಹಾದ್ (ವಿಧಾನ ಸಭ್ಯೆಂದ್ ಚದರ್ಾಯತ್ರಾದ್ವರದ):- ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, . . .  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ನಸಿೇರ್ ಅಹಾದ್ರವರ್ೇ, ರ್ಾನದ ಹ್ೇಳುವುದ್ನದು ಕ್ೇಳುತಿುೇರಾ. 

ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ ಅಹಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, demonetization ತ್ೆಂದ್ವರದ 
ಯಾರದ?  ಜನರನದು ಕೂಾನಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಯಾರದ? 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ನಸಿೇರ್ ಅಹಾದ್ರವರೇ್, ತಾವು ರ್ಾನದ ಹ್ೇಳುವುದ್ನದು 
ಕ್ೇಳುತಿುೇರ.್ ಬಾಯ ಮದಚಿಚಕ್ೂೆಂಡದ ಕದಳಿತ್ದಕೂ್ಳುುತಿುರೇ್.  

ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ್ ಕದಮಾರ ಅರಳಿ (ವಿಧಾನಸಭ್ಯೆಂದ್ ಚದರ್ಾಯತ್ರಾದ್ವರದ):- ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಅವರದ ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಿುದ್ಾುರ್ಯಲಿವ್ೇ? 
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(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರ್ೇ, ಈಗ ತಾವು ಕದಳಿತ್ದಕ್ೂಳುುವುದ್ಧಲಿವ್ೇ. ಅವರದ 
ಹಾಗ್. ನೇವು ಹಾಗ್. ಎಲಿರೂ ಹಾಗ್. ಮಾನಾ ಪಿ.ಆರ.ರಮೆೇಶ್ರವರ್ೇ ಮಾತ್ರ್ಾಡಿ. ಉಳಿದ್ವರದ ಏಕ್ 
ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಿುೇರಿ? ಬಿಲ್ಲಿನ ಬಗ್ೆ ಮಾತ್ರ್ಾಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ.ರಮೆೇಶ್ (ರ್ಾಮ ನದ್್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದ್ಧದ್ವರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, 
ಅವಕಾಶಕಾೆಗ ಧ್ನಾವಾದ್ಗಳು. ಇವತ್ದು ನಮಾ ಕರ್ಾಾಟಕ ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ಮತ್ದು 
ಪೆಂಗಡಗಳ ಮೇಸಲಾತಿಯನದು ಹ್ಚಿಚಗ ್ಮಾಡಬ್ೇಕೆ್ಂದ್ದ ಸಕಾಾರ ಹಾಕಿರದವ ಬಗ್ೆ ತಾವು ಹ್ೇಳಿದ್ಧುೇರಿ. 
ಆದ್ರ್ 1948 ರಲ್ಲಿ ಹ್ೂಸದ್ಾಗ ಸೆಂವಿಧಾನ ಬೆಂದ್ಾಗ ಆಗ Article 341, Article 342 ಗ್ ಆಗ 
ಇದ್ುೆಂತ್ಹ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ಮತ್ದು ಪರಿಶ್ಷಿ ಪೆಂಗಡಗಳು ಇರಬಹದದ್ದ, ಆಗ ಎಷದಿ ಇತ್ದು ಎನದುವುದ್ದ 
ಬಹಳ ಮದಖಾ. ಆಗ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ದು. ಆವತ್ದು ಇದ್ುೆಂತ್ಹ ಜಾತಿಗಳ ಆಧಾರದ್ ಮೆೇಲ ್ಆವತಿುನ 
ಒೆಂದ್ದ ಜನಸೆಂಖ್ಾಗ ್ಅನದಗದಣ್ವಾಗ overall ಶೇ್ಕಡಾ 18 ರಷದಿ ಎಸ.ಸಿ., ಎಸ.ಟಿ.,ಗ್ ಎರಡಕೂೆ 
ಇತ್ದು; that is population based. ಇವತ್ದು ಹಲವಾರದ ಜಾತಿಗಳು ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿಗ ್ಸೇ್ರಿದ್.್ 
ಹಲವಾರದ ಜಾತಿಗಳು ಪರಿಶ್ಷಿ ಪೆಂಗಡಗಳಿಗ್ ಸೇ್ರಿದ್.್ ಈ ರಿೇತಿ ಸೇ್ರಿರದವೆಂತ್ಹ ಆಧಾರದ್ ಮೆೇಲ ್
ಇಡಿೇ ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಇರದವೆಂತ್ಹ ಜನಸೆಂಖ್ಾಗ ್ ಅನದಗದಣ್ವಾಗ ಹಚ್ಾಚಗದ್್. ಅದ್ನದು ಹ್ಚದಚ 
ಮಾಡದತಿುದ್್ುೇವ್ ಎನದುವುದ್ರಲ್ಲಿ ಅಥಾ ಇಲಿ. ಮದ್ಲರ್್ಯದ್ಾಗ ಹಿೆಂದ್ ್ 1950 ರಲ್ಲಿ ಶ್ೇಕಡಾ 18 
ರಷದಿ ಕೂ್ಟಿಿರದವುದ್ದ ಆವತಿುನ ಆದ್್ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ದು. ಅದ್ರ ಪರಕಾರ ಶ್ೇಕಡಾ 18 ರಷದಿ ಇತ್ದು.  
ತ್ದ್ನೆಂತ್ರ 1958 ರಲ್ಲಿ ಶ್ೇಕಡಾ 15 ರಷದಿ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿಗ ್ಮಾಡಲಾಯತ್ದ. ಶೇ್ಕಡಾ 3 ರಷದಿ 
ಪರಿಶ್ಷಿ ಪೆಂಗಡಕ್ೆ ಮಾಡಿದ್ಧುೇರಿ. ಇದ್ನದು ಏಕ್ ಮಾಡಿದ್ಧುೇರಿ? ಅಲ್ಲಿ ಎರಡದ ಭಾಗವಾಯತ್ದ. ಆದ್ಾದ್ 
ಮೆೇಲ ್backward ಗ್ Backward Community ಎೆಂದ್ದ ಇತ್ದು. Backward Caste ಇತ್ದು.  
Backward Tribe ಇತ್ದು.  That is the system. ನಮಾ ಒೆಂದ್ದ ವಾವಸಿೆತ್ವಾದ್ೆಂತ್ಹ ಈ 
ಒೆಂದ್ದ ಕರ್ಾಾಟಕದ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ುೆಂತ್ಹ ಪೆಂಗಡಗಳು. ಈ ಪೆಂಗಡಗಳರ್ಾುಧ್ರಿಸಿ ಇದ್ದವರ್ಗೂ 
ಅವಕಾಶಗಳನದು ಕ್ೂಡಲಾಗದ್್. ಈ ಒೆಂದ್ದ ವಿಷಯ ಏಕ್ ಬೆಂದ್ಧದ್್ಯೆಂದ್ರ್, ಸಕಾಾರ ಹ್ೂಸದ್ಾಗ 
ಏನದ ತ್ಗ್ದ್ದಕ್ೂೆಂಡಿಲಿ. ಕ್ಲವು ಅಸೂ್ೇಸಿಯೇಷನ್ಗಳು ಮತ್ದು ರ್ಾಯಕ students’್
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ಅಸೂ್ೇಸಿಯೇಷನ್ರವರದ ಹ್ೈಕ್ೂೇರ್್ಾಗ್ ಅಪಿಿಕ್ೇಷನ್ ಹಾಕದತಾುರ.್ ಆ ಅಪಿಿಕ್ೇಷನ್ ಆಧಾರದ್ 
ಮೆೇಲ ್ ಒೆಂದ್ದ ಆದ್್ೇಶ ಕ್ೂಡದತಾುರ್. ಆ ಹ್ೈಕೂ್ೇರ್್ಾ ಆದ್ೇ್ಶದ್ ಮೆೇರಗ್್ ರ್ಾಗಮೇಹನ್ 
ದ್ಾಸ್ರವರ ಒೆಂದ್ದ ಕಮಟಿ ರಚರ್್ಯಾಗದತ್ುದ್್. ಆ ರಚರ್್ಯ ಆಧಾರದ್ ಮೆೇಲ್ 2015 ರಲ್ಲಿ ಆಗ 
ಮಾನಾ ಸಿದ್ಿರಾಮಯಾನವರ ಸಕಾಾರದ್ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ initiate ಆಯತ್ದ. ತ್ದ್ನೆಂತ್ರ ಇವರಿಗ ್
2019ರಲ್ಲಿ ವಹಿಸಿಕೂ್ಡದತಾುರ್. ಆಗ ಮಾನಾ ಹ್ಚ.ಡಿ.ಕದಮಾರಸಾಿಮಯವರ ಕಾೆಂಗ್ರಸ್ ಮತ್ದು 
ಜನತಾದ್ಳದ್ ಸಕಾಾರ. ಆದ್ರ್, ಅವರದ 2020 ರಲ್ಲಿ ವರದ್ಧಯನದು ಕ್ೂಡದತಾುರ್. ರ್ಾಾಯಾಲಯ 
ಹ್ೇಳುವೆಂತ್ಹ ಆದ್್ೇಶವನದು 2015ರಲ್ಲಿ ತ್ೆಂದ್ದ, ಈ ಆದ್್ೇಶವನದು 2020 ರಲ್ಲಿ ಸಕಾಾರ 
ಅನದಷ್ಾಾನಕ್ೆ ತ್ರಬೇ್ಕಾಗತ್ದು. ಇವತ್ದು 2022ರ್್ೇ ಇಸವಿಯನದು ರ್ಾವು ದ್ಾಟದತಿುದ್್ುೇವ್. ಸದಮಾರದ 2 
ವಷಾಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ನದು ಹಾಗ್ಯೇ ಇಟಿೆಂತ್ಹದ್ದು ಏಕ್ ಎನದುವುದ್ದ ಪರಶ್ು. ಈಗ 2 ವಷಾಗಳಾದ್ 
ಮೆೇಲ ್ಇರ್ು್ೇನದ ಚದರ್ಾವಣ್ 3 ರಿೆಂದ್ 5 ತಿೆಂಗಳು ಇರದವಾಗ ಇದ್ನದು ತ್ೆಂದ್ಧರದವೆಂತ್ಹ ಉದ್್ುೇಶ 
ಏನದ ಎೆಂಬದವುದ್ದ ಬಹಳ ಮದಖಾವಾಗರದವೆಂತ್ಹ ಅೆಂಶ. ರ್ಾವು ತ್ೆಂದ್ಧದ್ು್ೇವ್. ಅವರದ ತ್ೆಂದ್ಧದ್ು್ೇವ ್
ಎೆಂದ್ದ ರ್ಾವು ಏನದ ಬೇ್ಕಾದ್ರೂ ಮಾತ್ರ್ಾಡಬಹದದ್ದ. Population increase ಆಯತ್ದ, 
ಶ್ೇಕಡಾ 18 ರಷದಿ ಇದ್ುದ್ದು ಶ್ೇಕಡಾ 24 ರಷದಿ ಆಯತ್ದ. ಶ್ೇಕಡಾ 24 ರಷದಿ ಇದ್ುದ್ದು ಶ್ೇಕಡಾ 50 
ರಷದಿ ಒಳಗ್ ತ್ರಬೇ್ಕದ. ಶ್ೇಕಡಾ 50 ರಷದಿ ತ್ೆಂದ್ಾಗ ಶ್ೇಕಡಾ 24 ರಷದಿ ಹ್ೂೇದ್ರ ್ minus 
ಆದ್ಾಗ ಶ್ೇಕಡಾ 26 ರಷದಿ ಆಗದತ್ುದ್್. ಶ್ೇಕಡಾ 26 ರಷಿನದು ಯಾರಿಗ ್ಕ್ೂಡದತಿುೇರಿ? ದ್ಯಮಾಡಿ, 
ಇದ್ನದು ತಾವು ಹ್ೇಳಬೇ್ಕದ. ರ್ಾವು ಎಸ.ಸಿ., ಎಸ.ಟಿ., ಗ್ ಕ್ೂಡದವೆಂತ್ಹದ್ದು ಒೆಂದ್ದ ಕಡಯ್ಾಗಲ್ಲ. 
2002 ರಲ್ಲಿ ಸಕಾಾರಿ ಆದ್್ೇಶದ್ ಪರಕಾರ 15 + 3, ಶ್ೇಕಡಾ 18 ರಷದಿ 32% backward ಗ್ 
ಕ್ೂಟಿಿದ್ಧುೇರಿ. ಶ್ೇಕಡಾ 50 ರಷದಿ ಒಳಗ್ ಕೂ್ಟಿಿದ್ಧುೇರಿ. Indra Sawhney ಪರಕರಣ್ದ್ಲ್ಲಿ 
ರ್ಾಾಯಾಲಯದ್ ಆದ್್ೇಶದ್ ಮೆೇರಗ್ ್ಕೂ್ಟಿಿರದವೆಂತ್ಹದ್ದು. ಇವತ್ದು ಶ್ೇಕಡಾ 18 ರಷಿರಿೆಂದ್ ಶ್ೇಕಡಾ 
24 ರಷಿಕ್ೆ ಕ್ೂಡದತಿುದ್ಧುೇರಾ ಸಾಿಗತಾಹಾ. ಇದ್ದ ಮಾನಾ ರ್ಾಗಮೇಹನ್ ದ್ಾಸ್ರವರದ 
ಕ್ೂಟಿಿರದವೆಂತ್ಹ ವರದ್ಧಯ ಆಧಾರದ್ ಮೆೇಲ್ ಕೂ್ಡಲಾಗದ್್. ಈ ವರದ್ಧಯನದು ಎರಡದ ವಷಾಗಳಾದ್ 
ಮೆೇಲ ್ತ್ೆಂದ್ಧದ್ಧುೇರಿ. ಆದ್ರ್ ಇವತ್ದು ಶ್ೇಕಡಾ 50 ರಷದಿ ಒಳಗ್ ತ್ರಬೇ್ಕಾದ್ರ್ ಶ್ೇಕಡಾ 24 ರಷದಿ 
ತ್ಗ್ದ್ರ್ ಶ್ೇಕಡಾ 26 ರಷದಿ ಯಾರಿಗ ್ ಕ್ೂಡದತಿುೇರಿ. ಇದ್ನದು ಓಬಿಸಿ ಗ್ ಕ್ೂಡಬೇ್ಕದ. ಓಬಿಸಿ ಗ್ 
ಶ್ೇಕಡಾ 32 ರಷದಿ ಇತ್ದು. ಶ್ೇಕಡಾ 32 ರಷದಿ ಇದ್ುದ್ುನದು ಶ್ೇಕಡಾ 26 ರಷಿಕ್ೆ ಇಳಿಸಿದ್ದು 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                         27-12-2022                                                       252                               

ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ನ್ಯಾಯಯಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಯ ಪತ್ರಿಕಯ ಪಿಕಟಣೆಗಯಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದು 

   

advantage ಆಗದತ್ುದ್ಯ್ೇ? ತಾವು ಒಬುರದ್ನದು ಕಿತ್ದು ಇರ್ೂ್ುಬುರಿಗ ್ಕ್ೂಟಿೆಂತಾಯತ್ದ. ಅವರಿಗ್ 
ಕ್ೂಡದವುದ್ಕ್ೆ ತ್ಮಗ್ ಅದ್ದ constitutional right. ಇಲ್ಲಿ ಕೂ್ಡದವೆಂತ್ಹದ್ದು Directive 
Principles of State Policy ಅಡಿಯಲ್ಲಿ. ರ್್ೂೇಡಿ ಹ್ೇಗದ್್? ಇವತ್ದು ತಾವು 
ಕ್ೂಡದತಿುರದವೆಂತ್ಹದ್ದು ಅವರ population count ಆಗದತ್ುದ್್.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸಾದ್ (ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ಾಯಕರದ):- ಮಾನಾ ಪಿ.ಆರ.ರಮೆೇಶ್ರವರ್ೇ, 
ಇದ್ನದು Directive Principles of State Policy ನಲ್ಲಿ ತ್ೆಂದ್ಧಲಿ. ಇದ್ನದು State List ನಲ್ಲಿ 
ಮಾಡಿದ್ಾುರ ್ಅಷ್್ಿ.  

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ.ರಮೆೇಶ:- ಮಾನಾ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ಾಯಕರೇ್, ಆದ್ರೂ it comes 
under the State powers.  ರ್ಾನದ ಹ್ೇಳುವುದ್ೇ್ರ್್ೆಂದ್ರ್, ತಾವು constitution ನಲ್ಲಿ 
population ಗ್ ಕೂ್ಡದವೆಂತ್ಹದ್ದು. ತಾವು ಯಾವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ population ಅನದು ಲ್ಕೆ 
ಹಾಕದತಿುೇರಿ. 2011 census ಪರಕಾರ Scheduled Caste, Scheduled Tribe ಬರದತ್ುದ್್.  

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮಾಧ್ದಸಾಿಮ (ಸಣ್ಣ ನೇರಾವರಿ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನದ, ಸೆಂಸದ್ಧೇಯ ವಾವಹಾರಗಳು 
ಮತ್ದು ಶಾಸನ ರಚರ್್ ಸಚಿವರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, . . . 

 ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ.ರಮೆೇಶ:- ಮಾನಾ ಸಚಿವರ್ೇ, ತ್ಮಗ್ ಇದ್ದ irritate ಆಗದತ್ುದ್್ಯೇ? 
ನಮಗ್ ಶ್ೇಕಡಾ 26 ರಷದಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗದತ್ುದ್್ಯಲಿವ್ೇ?   

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮಾಧ್ದಸಾಿಮ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ರ್ಾವು ಮಾತ್ರ್ಾಡದವಾಗಲೇ್ 
population ಆಧಾರದ್ ಮೆೇಲ್ ಮಾನಾ ರ್ಾಗಮೇಹನ್ ದ್ಾಸ್ರವರದ ಕೂ್ಟಿಿರದವ ವರದ್ಧಯನದು 
ಇಟದಿಕೂ್ೆಂಡದ ಇದ್್ಲಾಿ ಮಾಡಿದ್ು್ೇವ್ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್್ುೇವ್. ಮತ್ು ಮತು್ ಅದ್ರ್್ು ಹ್ೇಳಿದ್ರ್ ಹ್ೇಗ?್  

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ.ರಮೆೇಶ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಇವರದ ಎರಡದ ವಷಾಗಳು ನಧಾನ 
ಮಾಡಿದ್ರದ. ತ್ಮಗ್ ಮತ್ು ಓಬಿಸಿ ಗ್ population ಸಿಗಲ್ಲಲಿವ್ೇ? 
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ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮಾಧ್ದಸಾಿಮ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, don’t show your 
intelligence.  ಎರಡದ ವಷಾಗಳು ನಧಾನ ಮಾಡದವುದ್ಕ್ೆ ಮಾನಾ ಸದಭಾಷ್ ಆಡಿ ಕಮಟಿ 
ಮಾಡಿದ್್ುೇವ.್ ಇದ್ನದು ರ್ಾನದ ಹ್ೇಳುವುದ್ಕ್ೆ ಹೂ್ೇಗಲ್ಲಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ.ರಮೆೇಶ:- ಮಾನಾ ಸಚಿವರ್ೇ, ಇಲಿ. I am very sorry, Sir.  Don’t 
mislead this House.  ಮಾನಾ ಸದಭಾಷ್ ಆಡಿ ಕಮಟಿಯನದು ಮಾಡಿದ್ದು ತಾವು 
ಪೆಂಚಮಶಾಲ್ಲಯವರಿಗ್ ಕೂ್ಡದವೆಂತ್ಹದ್ುನದು ಸಹ ಸೇ್ರಿಸಿ ಕ್ೂಟಿಿದ್ಧುೇರಿ; not only for this.  

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮಾಧ್ದಸಾಿಮ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ೆ ಇವರಿಗ ್ ಹ್ೇಳುತಾು 
ಹ್ೂೇದ್ರ ್ಮಾನಾ ಸದ್ಾಶ್ವ ಮತ್ದು ಮಾನಾ ಸದಭಾಷ್ ಆಡಿ ಕಮಟಿಗಳು ಏರ್ಾಯತ್ದ ಎನದುವುದ್ದ 
ಹ್ೇಳಬ್ೇಕಾಗದತ್ುದ್್.  

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ.ರಮೆೇಶ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಇವರದ ಎಲಿವನೂು ಮರ್ಿ್ ಮಾಡದತಾುರ್.  

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮಾಧ್ದಸಾಿಮ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿಯೇ ಎಲಿವನೂು ಮರ್ಿ್ 
ಮಾಡಿಬಿಟಿಿದ್ಾುರ.್ ರ್ಾರ್್ೇನದ ಮಾಡದವುದ್ದ.  

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ.ರಮೆೇಶ:- ಮಾನಾ ಸಚಿವರ್ೇ, ಅದ್ರ್್ುೇ ರ್ಾನದ ಹ್ೇಳುತಿುರದವುದ್ದ. ಅದ್ನದು 
ಮಾಡಿರದವೆಂತ್ಹ ಉದ್್ುೇಶ ಏನದ?  

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮಾಧ್ದಸಾಿಮ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಇವರದ ಏರ್್ೂೇ ಮಾತ್ರ್ಾಡಬ್ೇಕದ 
ಎೆಂದ್ದ ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಿುದ್ಾುರ್.  

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ.ರಮೆೇಶ:- ಮಾನಾ ಸಚಿವರ್ೇ,  ಆಯತ್ದ. ರ್ಾನದ ಕದಳಿತ್ದಕ್ೂಳುುತ್ುೇರ್್. ತಾವು 
ಮಾತ್ರ್ಾಡಿ. ರ್್ೂೇಡಿ, ರ್ಾನದ ನಜಾೆಂಶ ಹ್ೇಳುವೆಂತ್ಹದ್ದು, ಕ್ಲವರಿಗ್ irritate ಆಗದತ್ುದ್್. ರ್ಾವೇ್ನದ 
ಮಾಡದವುದ್ಕ್ೆ ಆಗದವುದ್ಧಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮಾಧ್ದಸಾಿಮ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಇದ್ನದು population ಮೆೇಲ್ 
ಕ್ೂಟಿಿರದವುದ್ದ. ಇದ್ನದು ಏಕ್ ಒತಿು ಒತಿು ಹ್ೇಳಬ್ೇಕದ?  
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ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ.ರಮೆೇಶ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಇದ್ರ ಬಗ್ೆ 
ಹ್ೇಳಬ್ೇಕಾಗದತ್ುದ್್. ತಾವು ಇಷದಿ ಹೂ್ತ್ದು ರ್ಾವು ಮಾಡಿದ್್ುೇವ್, ರ್ಾವು ಮಾಡಿದ್್ುೇವ್ ಎೆಂದ್ದ 
ಹ್ೇಳಿದ್ುರಲಿವ್ೇ?  

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮಾಧ್ದಸಾಿಮ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ರ್ಾವೇ್ ಹ್ೇಳಿದ್್ುೇವ್.  

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ.ರಮೆೇಶ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಈಗ population ಆಧಾರದ್ ಮೆೇಲ್ 
ಮಾಡಬೇ್ಕಾದ್ರ ್ಕಾರಣ್ ಏನದ? ಈಗ ಇರದವೆಂತ್ಹ ಜಾತಿಗಳು ಜಾಸಿು ಆಯತ್ದ. ಎಸ್ಸಿ., ಎಸ.ಟಿ., 
ಜಾತಿಗಳು ಜಾಸಿು ಆಯತ್ದ. ಇವತ್ದು ಶ್ೇಕಡಾ 24 ರಷದಿ 101 ಎಸ್ಸಿ., ಎಸ.ಟಿ., ಜಾತಿಗಳು ಇವ್.  

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮಾಧ್ದಸಾಿಮ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಶ್ೇಕಡಾ 24 ರಷದಿ development 
grant ಗ್ ಕ್ೂಟಿಿದ್್ುೇವ್. ಶೇ್ಕಡಾ 24 ರಷದಿ Education Act ನಲ್ಲಿ ಇಲಿ. 

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಪಿ.ಆರ.ರಮೆೇಶ್ರವರ್ೇ, ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಹ್ೇಳುವುದ್ನದು 
ಕ್ೇಳಿ.  

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ.ರಮೆೇಶ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮಾನಾ ಸಿದ್ಿರಾಮಯಾನವರದ ಶ್ೇಕಡಾ 
24 ರಷದಿ ಎಸ್ಸಿಪಿ/ಟಿಎಸ್ಪಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಯಾಕರಮಗಳಿಗ್ ಕೂ್ಟಿಿದ್ಾುರ್ ಎೆಂದ್ಾಗ he has 
recognized 24% population.  ಅವತು್ೇ ಏಕ್ ಬಿಲದಿ ತ್ೆಂದ್ದ ಮಾಡಿಕೂ್ಡಲ್ಲಲಿ?  He has 
recognized 24% population.  Why didn’t he bring a bill and amend it? 

ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ ಅಹಾದ್ (ವಿಧಾನಸಭ್ಯೆಂದ್ ಚದರ್ಾಯತ್ರಾದ್ವರದ):- ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ನಮಾ ಕಾಲದ್ಲ್ಲಿ ತಾರ್್ೇ ಮಾನಾ ರ್ಾಗಮೇಹನ್ ದ್ಾಸ್ರವರ ಸಮತಿ 
constitute ಆಗರದವುದ್ದ.  

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ.ರಮೆೇಶ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, 2015ರಲ್ಲಿ ಮಾನಾ 
ಸಿದ್ಿರಾಮಯಾನವರದ ಬೆಂದ್ದ ಕ್ೇವಲ ಒೆಂದ್ದ ವಷಾದ್ಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಆದ್್ೇಶ ಬೆಂದ್ಧತ್ದ. ತ್ಕ್ಷಣ್ದ್ಲ್ಲಿಯೇ 
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ಈ ಆದ್್ೇಶವನದು ಆಧ್ರಿಸಿ without any delay ಅವರದ ಒೆಂದ್ದ ಆದ್್ೇಶ ಮಾಡಿದ್ರದ. ಅದ್ನದು 
put up ಮಾಡಿದ್ರದ. ಈ ಆದ್್ೇಶದ್ ಆಧಾರದ್ ಮೆೇಲ್ 2020 ರಲ್ಲಿ ಮಾನಾ ರ್ಾಗಮೇಹನ್ 
ದ್ಾಸ್ರವರಿಗ ್ತಾವು ಕೂ್ಟಿಿರದವೆಂತ್ಹ ವರದ್ಧಯ ಆಧಾರದ್ ಮೆೇಲ್ ಅವರದ ಕೂ್ಟಿಿರದವೆಂತ್ಹ ವರದ್ಧ.  

(ಮದೆಂದ್ದ) 

(1230)27-12-2022(07-00)bsd-rn 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೆೇಶ್ (ಮದೆಂದ್ದ) 

ಶ್ರೇ ರ್ಾಗಮೇಹನ್ ದ್ಾಸ್ ಆಯೇಗ ೨೦೨೦ರಲ್ಲಿ ವರದ್ಧ ಕ್ೂಟಿ ಆಧಾರದ್ ಮೆೇಲ್ ಎರಡದ ವಷಾ 
ನಧಾನವಾಗ ತ್ೆಂದ್ಧರದವ ಬಿಲ್ ಇದ್ಾಗದ್್. ಇದ್ನದು ಹ್ೇಳಬ್ೇಕಾಗರದವುದ್ರಿೆಂದ್ ಹ್ೇಳಿದ್್. ೨೦೧೧ರ 
ಜನಗಣ್ತಿ ಮೆೇಲ್ ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ ಜನಸೆಂಖ್ಾ ಸಿಗದತ್ುದ್್, ಆದ್ರ್ ಒಬಿಸಿ ಸಿಗದವುದ್ಧಲಿ. ಇವತ್ದು 
ತ್ೆಂದ್ಧರದವ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಬಿಸಿ ಸಹ ಸೇ್ರದತ್ುದ್್. ಈ ಬಿಲ್ ರ್್ೇರವಾಗ ಒಬಿಸಿಗ ್effect ಆಗದವುದ್ಧಲಿ. 
ಆದ್ರ್ ಈಗ ತ್ರದತಿುರದವ ೨೪% ಬಿಟಿರ ್ಉಳಿದ್ಧರದವುದ್ದ ೨೬% ಆಗದತ್ುದ್್. ೨೬% ಗ್ ಒಬಿಸಿಗ ್ಅವರದ 
automatic ಆಗ ಮತ್ೂುೆಂದ್ದ Government Order ಮಾಡಬೇ್ಕಾಗದತ್ುದ್್. ಇಲ್ಲಿ 
ಕ್ೂಡದತಿುರದವುದ್ದ ಮದಖಾ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳುತಿುಲಿ, ಒಬಿಸಿಗ ್ ಅರ್ಾಾಯವಾಗದತ್ುದ್್ ಎೆಂದ್ದ ಸಹ 
ಹ್ೇಳುವುದ್ಧಲಿ. ಆದ್ರ್ ಒಬಿಸಿ ಸಿೆತಿಗತಿಗಳ ಬಗ್ೆ where they stand? What is their 
status? In Education how they develop? Article.340  ಪರಕಾರ ಯಾವುದ್ಾದ್ರೂ 
attempt ಮಾಡಿದ್ಾುರಯ್ೇ? ಯಾವರಿೇತಿ ಅವರಿಗ ್ employment ಸಿಕಿೆದ್್ ಎೆಂಬದದ್ರ ಬಗ್ೆ 
ಯಾವತಾುದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ಾುರ್ಯೇ? ಅದ್ನದು ಮಾಡಿಲಿ. ಇವತ್ದು ಮೇಸಲಾತಿ ೩೨% ಏನತ್ದು, ಅದ್ದ 
ಕಡಿಮೆಯಾಗದತಾು ೨೬%ಗ್ ಇಳಿಯದತಿುದ್್. ಆದ್ರ ್ಜನಸೆಂಖ್ಾ ಪರಕಾರ ಎಷ್ೂ್ಿೇ Backward Class 
ಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ುೆಂತ್ಹ ಜಾತಿಗಳು Scheduled Caste ಆಗವ.್ ಎಷ್ೂ್ಿೇ Backward Class ನಲ್ಲಿ 
ಇದ್ು ಜಾತಿಗಳು Scheduled Tribe ಆಗವ.್ ರ್ಾನದ ಅವರಿಗ್ ಕ್ೂಡಬೇ್ಡಿ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳುವುದ್ಧಲಿ, 
ಕ್ೂಡಿ. ಆದ್ರ್ ೩೨%ಗ್ ಬರದವ ಜನಸೆಂಖ್ಾ ಸದಮಾರದ ೫೦ ರಿೆಂದ್ ೫೫% ನಷದಿ ಬರದತಾುರ.್ ಈ 
ಪರಕಾರವಾಗ ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ೆಂಡಾಗ ಒಬಿಸಿಗ ್ ೫೦% ಮೆೇಲ್ ಕ್ೂಡಬೇ್ಕಾಗದತ್ುದ್್. ಆದ್ರ್ ಕ್ೂಡದತಿುರದವ 
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೩೨% ಅನದು ೨೬%ಗ್ ಇಳಿಸಿದ್ಾುರ್. ಇದ್ಕ್ೆ ಒೆಂದ್ದ Ordinance ಅನದು ತ್ೆಂದ್ಧದ್ಾುರ್. ಈ 
Ordinance implement ಆಗದತ್ುದ್್ಯೇ? ನನಗ ್ಇದ್ರ ಬಗ್ೆ ಉತ್ುರ ಕ್ೂಡಬ್ೇಕದ. 

 ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ. ಮಾಧ್ದಸಾಿಮ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, The Eighth 
Recommendation of Subash B.Adi’s High Level Committee; 
Constitutional recognition by the 103rd Constitutional Amendment 10% 
EWS there is Constitutional recognition to exceed the 50% limit   ಎೆಂದ್ದ 
ವರದ್ಧಯಲ್ಲಿ ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ.್ ಇದ್ರ text ಅನದು ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರಿಗ್ ಕಳುಹಿಸಿಕೂ್ಡದತು್ೇರ್್. ರ್ಾವು 
ಬಿಸಿಎೆಂ, ಒಬಿಸಿ ಬಗ್ೆ ಚಚ್ಾಯನದು ತ್ೆಂದ್ಧಲಿ. ೬% ಕ್ೂಡಲದ ಬ್ೇರ ್ ಮೇಸಲಾತಿಯೆಂದ್ 
ಕಿೇಳಲ್ೇಬೇ್ಕದ. ಅದ್ದ simple logic. ಅದ್ನದು ಗೆಂಟ್ಗಟಿಲ್ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕ?್ ಜನರಲ್ ಅಥವಾ ಒಬಿಸಿ 
ಯಲ್ಲಿ ಕಿೇಳಬ್ೇಕದ. ರ್ಾವು ಒಬಿಸಿ ಯಲ್ಲಿ ಕಿೇಳುತ್ುೇವ ್ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್್ುೇವ್ಯೇ? ಒಳ್ು ಕತ ್ಆಯತ್ದ. 
Why are you expressing apprehension?  ಒಬಿಸಿ ಕರ್್ ಆಗದತ್ುದ್ ್ ಎೆಂದ್ದ ಏಕ್? 
ಎಲಿರಿಗೂ proportional reservation ಕೂ್ಡದವುದ್ಧಲಿ. Adequate Reservation is the 
word used in Constitution. Not proportional reservation.   ಇದ್್ೂೆಂದ್್ೇ 
ಕ್ೇಸ್ನಲ್ಲಿ in India, ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿಗ ್proportional reservation ಅನದು  propose  
ಮಾಡದತಿುದ್್ುೇವ್. Adequately you are reserved.  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್. ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ರ್ಾವು ೫೦% ದ್ಾಟಿದ್ಾಗ ಯಾವರಿೇತಿ 
ರಕ್ಷಣ ್ಸಿಗದತ್ುದ್ ್ಎೆಂದ್ದ ಕೇ್ಳುತಿುದ್್ುೇವ್. ಒಬಿಸಿ ಪರಶ್ು ಅಲಿ. ಛತಿುೇಸ್ಗರ್್ನಲ್ಲಿ ೭೩% ಮಾಡಿದ್ಾುರ.್  

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ. ಮಾಧ್ದಸಾಿಮ:- ರ್ಾಗಾಲಾಾೆಂರ್್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಿ ಗ್ ೯೦% ಮಾಡಬಹದದ್ದ. 
ಹಿಮಾಚಲ ಪರದ್್ೇಶದ್ಲ್ಲಿ ೭೫% ಮಾಡಬಹದದ್ದ. Entire Naga population will treat as 
STs.  90% ST reservation  ಕೂ್ಡಬಹದದ್ದ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್. ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಅಲ್ಲಿ ೬೦ ಸಿೇಟದಗಳಲ್ಲಿ ೫೮ ಸಿೇಟದಗಳು ಟ್ೈಬಲ್ ಆಗವ.್ ಒೆಂದ್ೂ 
ಜನರಲ್ ಇಲಿ. 
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ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ. ಮಾಧ್ದಸಾಿಮ:- ರ್ಾರ್್ೇ ಅದ್ನದು ಹ್ೇಳುತಿುದ್್ುೇರ್್. Proportional 
reservation ಕೂ್ಟಿರ್ the whole State of Nagaland will have only STs.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, proportional reservation 
ಸಿಕೆರ ್ಬಾರಿ ಸೆಂತೂ್ೇಷ, ಅದ್ದ ಸಿಕದೆವುದ್ಧಲಿ. ಅದ್ಕ್ೆ ರ್ಾವು adequate reservation ಎೆಂದ್ದ 
ಹ್ೇಳುತಿುದ್್ುೇವ.್ According to their population adequate reservation ಆಗದತ್ುದ್್.  

 ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೆೇಶ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮೇಸಲಾತಿ ಬಗ್ೆ 
ಸದಪಿರೇೆಂಕೂ್ೇರ್್ಾನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರಿ ಬಾರಿ ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ್.  

 ಶ್ರೇ ಮೇಹನ್ ಕದಮಾರ್ ಕ್ೂೆಂಡಜಿಿ (ರ್ಾಮನದ್್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದ್ಧದ್ವರದ):- ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮಾನಾ ಕಾೆಂತ್ರಾಜ್ ರವರದ ನನಗ್ ಸು್ೇಹಿತ್ರದ ಮತ್ದು ಚಿತ್ರದ್ದಗಾದ್ವರಾಗದ್ಾುರ.್ 
೧೯೩೦ಯಲ್ಲಿ ಬಿರಟಿಷರದ ಮಾಡಿದ್ Caste Census ನೆಂತ್ರ ಭಾರತ್ ದ್್ೇಶದ್ಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮಾಡದ್ೇ್ 
ಇರದವುದ್ರ ಬಗ್ೆ ಕರ್ಾಾಟಕ ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ ರೂ.೧೬೦ ಕ್ೂೇಟಿಗಳನದು ಖಚದಾ ಮಾಡಿ, ಅದ್ನದು ಜಾರಿಗ್ 
ತ್ರಲದ ಯಾರೂ ಪರಯತ್ು ಪಡದತಿುಲಿ. ಅದ್ದ ಅವರ ಅಥವಾ ನಮಾ ಸಕಾಾರಗಳು ಇರಬಹದದ್ದ. 
ಮರ್್ು ಸದ್ಸಾರ್ೂಬುರಿಗ್ ಶ್ರೇ ಕಾೆಂತ್ರಾಜ್ ವರದ್ಧ ಬೆಂದ್ಧಲಿ ಎೆಂದ್ದ ಉತ್ುರ ಕ್ೂಟಿಿದ್ಾುರ್. ಎಲಿರೂ 
Caste Census  ಇಲಿ ಎೆಂದ್ದ ಹೇ್ಳುತಿುರಬ್ೇಕಾದ್ರ ್ ಅದ್ನದು ಒಪಿಪಕೂ್ಳುುವ ಒೆಂದ್ದ logical 
conclusion ಬರಬೇ್ಕಲಿವ್ೇ ಎೆಂದ್ದ ನನು ಅಭಿಪಾರಯ. 

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ. ಮಾಧ್ದಸಾಿಮ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ೨೦೧೧ ಜನಗಣ್ತಿ ಪರಕಾರ SC/STs 
Population Census is recognized. ಒಬಿಸಿ ಜನಗಣ್ತಿ recognize ಆಗಲಿ. ಅದ್ಕ್ೆ ಶ್ರೇ 
ಕಾೆಂತ್ರಾಜ್ ಆಯೇಗ ರ್್ೇಮಕವಾಗ, ಅವರದ ಏನದ ಕೂ್ಟಿಿದ್ಾುರೂ್ೇ, ನಮಗ್ ಗೂ್ತಿುಲಿ. 
Government has not accepted the report.  ಒಬಿಸಿಗ್ proportionate 
reservation ಕೂ್ಡದತು್ೇವ್ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿಲಿ. It cannot be given. ಅದ್ರ ವಿಷಯ ಇಲಿ, 
ಅದ್ನದು ಏಕ್ ಪರಸಾುಪ ಮಾಡದತಾುರ?್ ಆ ಚಚಾ್ ಬೆಂದ್ಾಗ ಮಾಡಬೇ್ಕದ. ಅವರ್ೇ ರ್ಾಯಕ 
ಸಮಾಜದ್ವರದ ಕೂ್ೇಟಿಾಗ ್ಹ್ೂೇಗದ್ುರಿೆಂದ್ ನದ್ೇ್ಾಶನ ಬೆಂತ್ದ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ.್ There are 
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Court directions. Only SC/STs are protected under this law, not OBC. 
OBC stands where they are.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ ಹರಿಪರಸಾದ್:- ನಮಾ ಪರಶ್ು ಇಷ್್ಿೇ, ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಹ್ೇಳಿದ್ದು ನಜ. ರೂ.160 
ಕ್ೂೇಟಿಗಳನದು ಖಚದಾ ಮಾಡಿ ಶ್ರೇ ಕಾೆಂತ್ರಾಜ್ ವರದ್ಧ ಇದ್ದು, ದ್್ಹಲ್ಲಯಲ್ಲಿಯೂ Caste Census  
ಆಗ ವರದ್ಧ ಹ್ೂರಗ ್ ಬೆಂದ್ಧಲಿ. ದ್್ಹಲ್ಲ ವರದ್ಧ ಹ್ೂರಗ್ ಬರದ್್ೇ 10 ವಷಾ ಕಳ್ದ್ಧವ,್ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇ 
ಕಾೆಂತ್ರಾಜ್ ವರದ್ಧ ಆಗ 5 ವಷಾಗಳು ಕಳ್ದ್ಧವ್. ಇದ್ನದು ಮೆಂಡಿಸಿ ಚಚಾ್ ಮಾಡಲದ ಇನೂು 
ಆಗಲಿ. ಆದ್ರ್ EWS ಗ್ ಮಾತ್ರ 24 ಗೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ ಮಾಡಿಕ್ೂೆಂಡದ ರಾಜಾಸಭಾ ಮತ್ದು 
ಲ್ೂೇಕಸಭ್ಗಳಿಗ್ ಹ್ೂೇಗದತಾುರ್. ಅೆಂದ್ರ್ ರ್ಾವು ಮನದಷಾರಲಿವ್ೇ? 

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ. ಮಾಧ್ದಸಾಿಮ:- ಬಾರಿ ಭಾಷಣ್ ಮಾಡಿ ಶ್ರೇ ಕಾೆಂತ್ರಾಜ್ ಕಮಷನ್ ರ್್ೇಮಕ 
ಮಾಡಿ, ನೆಂತ್ರ ಅದ್ನದು ಏಕ್ accept  ಮಾಡಲ್ಲಲಿ ಎೆಂದ್ದ ಉತ್ುರ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕಲಿವ್ೇ? Accept  
ಏಕ್ ಮಾಡಲ್ಲಲಿ?  

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ಮೇಹನ್ ಕದಮಾರ್ ಕ್ೂೆಂಡಜಿಿ:- ಮಾನಾ ಸಿದ್ುರಾಮಯಾನವರದ ಮಾಡಿದ್ದು ತ್ಪದಪ 
ಎೆಂದ್ದ ರ್ಾನದ ಹೇ್ಳಲ್ಲಲಿ, ರ್ಾನದ ಹ್ೇಳುವುದ್್ೇರ್್ೆಂದ್ರ್, ಹಿೆಂದ್ದಳಿದ್ ಜರ್ಾೆಂಗಕ್ೆ ರ್ಾಾಯ 
ಕ್ೂಡಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ರ ್ ಒೆಂದ್ದ statistics ಬ್ೇಡವೇ್? ಯಾರೂ ಕೂಡ ಏಕ್ ಮಾಡಲ್ಲಲಿ ಎೆಂದ್ದ 
ಅಥಾವಾಗದತಿುಲಿ. 

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ. ಮಾಧ್ದಸಾಿಮ:- ಎಲಾಿ ಚಚಾ್ ಮಾಡಿ…… ಎಲಾಿ ಪಕ್ಷದ್ವರದ ಮಾಡದವ 
ಕ್ಲಸವ್ೇ? 

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                         27-12-2022                                                       259                               

ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ನ್ಯಾಯಯಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಯ ಪತ್ರಿಕಯ ಪಿಕಟಣೆಗಯಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದು 

   

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಶ್ರೇ ಕಾೆಂತ್ರಾಜದ ರವರನದು ಮಾನಾ 
ಸಿದ್ುರಾಮಯಾನವರ ಸಕಾಾರ ರ್್ೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದು, ರೂ.200 ಕೂ್ೇಟಿ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿ, ರೂ.160 
ಕ್ೂೇಟಿಗಳನದು ಬಿಡದಗಡ್ ಮಾಡಿರದವುದ್ದ ಮಾನಾ ಸಿದ್ುರಾಮಯಾನವರ ಸಕಾಾರವಾಗದ್.್ ಶ್ರೇ 
ಕಾೆಂತ್ರಾಜ್ ವರದ್ಧಯನದು ಪೂಣ್ಾಗೂ್ಳಿಸಿರದವುದ್ದ ಮಾನಾ ಸಿದ್ುರಾಮಯಾನವರ ಸಕಾಾರದ್ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಗರದವುದ್ರಿೆಂದ್ ಏಕ್ ಅೆಂಗೇಕಾರ ಮಾಡಿಲಿ ಎೆಂದ್ದ ಅವರ್ೇ ಉತ್ುರ ಕ್ೂಡಬೇ್ಕದ.  

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್. ರವಿ:- ಹಾಗಾದ್ರ್ ಈ ಸಕಾಾರ ಏಕ್ ಅೆಂಗೇಕಾರ ಮಾಡಲ್ಲಲಿ? ಅವರಿಗೂ 
ಸಮಯ ಇತ್ುಲಿವ್ೇ? ಮಾಡಿದ್ುರ್ ಬ್ೇಡ ಎನದುತಿುದ್ುರೇ್? 

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್. ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾಡಲಿ ಎನದುತಿುದ್ಾುರಲಿ ಅದ್ಕ್ೆ ಬಾರಿ ಸೆಂತೂ್ೇಷ. ಭಾರತಿೇಯ 
ಜನತಾ ಪಾಟಿಾ ಶ್ರೇ ಕಾೆಂತ್ರಾಜ್ ವರದ್ಧಯನದು ಮೆಂಡರ್್ ಮಾಡದವುದ್ಧಲಿ ಎೆಂದ್ರ ್ಬಾರಿ ಸೆಂತೂ್ೇಷ. 

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾಡಲಿ ಎನದುವ ಪರಶ್ು ಇಲಿ. ಮಾನಾ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ 
ರ್ಾಯಕರದ ಗಮನಸಬೇ್ಕದ,  

ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ ಅಹಮದ್:- ಸದ್ನಕ್ೆ wrong information ಹೂ್ೇಗಬಾರದ್ದ. ಮಾನಾ 
ಸಿದ್ುರಾಮಯಾನವರ ಸಕಾಾರದ್ಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ್ವಾಗ report submit ಮಾಡಿದ್ಾುರಯ್ೇ?  

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮಾನಾ 
ಸಿದ್ುರಾಮಯಾನವರ ಸಕಾಾರದ್ಲ್ಲಿ ಶ್ರೇ ಕಾೆಂತ್ರಾಜದ ಆಯೇಗವನದು ರ್್ೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದ್ರೆಂತ ್
ಅವರದ ವರದ್ಧಯನದು ಸಿದ್ುಪಡಿಸಿರದತಾುರ್. ಆಗ ಮಾನಾ ಸಿದ್ುರಾಮಯಾನವರ ಸಕಾಾರ ವರದ್ಧಯನದು 
ಏಕ್ ಅೆಂಗೇಕರಿಸಲ್ಲಲಿ ಎೆಂದ್ದ ನಮಗ್ ಗೂ್ತಿುಲಿ, ಅವರದ ಹ್ೇಳಿರಲ್ಲ. ಆ ನೆಂತ್ರ ನಮಾ ಸಕಾಾರ ಬೆಂದ್ 
ತ್ಕ್ಷಣ್ ಶ್ರೇ ಜಯಪರಕಾಶ್ ಹ್ಗಡ್ ರ್್ೇತ್ೃತ್ಿದ್ಲ್ಲಿ ಆಯೇಗದ್ ಅಧ್ಾಕ್ಷರರ್ಾುಗ ಮಾಡಿದ್್ುೇವ್. ಅವರ 
ಹತಿುರ ವಿವರ ಕೇ್ಳಿದ್ಾಗ ಶ್ರೇ ಕಾೆಂತ್ರಾಜದ ವರದ್ಧಗ ್ಪದ್ನಮತ್ು ಕಾಯಾದ್ಶ್ಾ, ಅೆಂದ್ರ್ ಕಮಷನರ್ 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                         27-12-2022                                                       260                               

ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ನ್ಯಾಯಯಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಯ ಪತ್ರಿಕಯ ಪಿಕಟಣೆಗಯಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದು 

   

ಅವರ್ೇ ದ್ಸೆತ್ ಹಾಕಿಲಿ. ಆ ಕಾರಣ್ಕ್ೆ ಅದ್ದ ಅಧಿಕೃತ್ ಎೆಂದ್ಾಗದವುದ್ಧಲಿ ಎೆಂದ್ದ ಅದ್ನದು 
ಪದನರ್ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ್ಮಾಡಿ ವರದ್ಧಯನದು ಕ್ೂಡದವ ಬಗ್ೆ ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ್. ಈಗ ಆಯೇಗದ್ ಅಧ್ಾಕ್ಷರ 
ಸಮಕ್ಷಮದ್ಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ಯ್ಾಗದತಿುದ್್ ಎೆಂದ್ದ ನಮಗ್ ಗ್ೂತಿುರದವ ವಿಷಯವಾಗದ್್.  

 ಶ್ರೇ ಮೇಹನ್ ಕದಮಾರ್ ಕ್ೂೆಂಡಜಿಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮಾನಾ 
ಕಾೆಂತ್ರಾಜದರವರ ಜ್ೂತ್ ನರ್ು್ ಬ್ಳಗ್ೆ ರ್ಾನದ ಮಾತ್ರ್ಾಡಿದ್ದು, ರ್ಾನದ ಅದ್ರ ಬಗ್ೆ ಬಹಳ ಪರಿಣಿತ್ 
ಇದ್್ುೇರ್ ್ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳುವುದ್ಧಲಿ. ಶ್ರೇ ಕಾೆಂತ್ರಾಜದರವರಿಗ ್ದ್ೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ್ಾಡಿದ್ಾಗ ಅವಧಿ 
ಮದಗದ್ಧದ್ ್ಎೆಂದ್ದ ಅವರಿಗ್ ಬ್ಳಗ್ೆ ಆದ್್ೇಶ ಇಷೂಾ ಮಾಡಿದ್ರೆಂತ.್ Member Secretary is 
also part of the Committee. Immediately,  ಎಲಿರೂ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ಾುರ.್ Member 
Secretary ಯಾರಿದ್ಾುರೂ್ೇ, ನನಗ ್ ಗ್ೂತಿುಲಿ. ಎಲಿರೂ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಸಾಯೆಂಕಾಲ submit  
ಮಾಡದತಾುರ.್ ಅವರ ಹತಿುರ ಇದ್್, ಸಕಾಾರಕ್ೆ ತ್ಲದಪಿಲಿ. ನನು ಪರಶ್ು ಏರ್್ೆಂದ್ರ್, ಮರ್್ು ವಿಧಾನ 
ಪರಿಷತಿುನ ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರ್ೂಬುರ ಪರಶ್ುಗ ್ಸಕಾಾರಕ್ೆ ಬೆಂದ್್ೇ ಇಲಿ ಎೆಂದ್ದ ಹೇ್ಳಿದ್ಾುರ್. ರ್ಾನದ ಅವರ 
ತ್ಪದಪ, ಇವರ ತ್ಪದಪ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳುವುದ್ಧಲಿ.  

(ಮದೆಂದ್ದ) 

(1231) 27.12.2022/7.10/ಹ್ಚ್ವಿ:ಆರ್ಎನ್ 
  

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾ ರ್ಾಯಕರದ):- ಸರ್ಾಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, 
ಮಾನಾ ಮೇಹನ್ಕದಮಾರ್ ಕ್ೂೆಂಡಜಿಿಯವರದ ಹ್ೇಳುತಿುರದವುದ್ದ ನಮಗ್ ಅಥಾವಾಗದ್.್ 
ಆಯೇಗದ್ವರದ ಸಕಾಾರಕ್ೆ ವರದ್ಧಯನದು ಕ್ೂಡಬೇ್ಕಾಗದತ್ುದ್್. ಈಗನ ಹಿೆಂದ್ದಳಿದ್ ಆಯೇಗದ್ 
ಅಧ್ಾಕ್ಷರಾದ್ ಮಾನಾ ಜಯಪರಕಾಶ್ ಹ್ಗಡ್ಯವರದ,್ “ವರದ್ಧ ನನು ಸದಪದ್ಧಾಯಲ್ಲಿ ಇದ್್. ಅಧ್ಾಕ್ಷರದ 
ಸಹಿ ಮಾಡಿರಬಹದದ್ದ, ಪದ್ನಮತ್ು ಕಾಯಾದ್ಶ್ಾಯವರ ಸಹಿ ಇಲಿದ್ೇ್ ಇರದವುದ್ರಿೆಂದ್ ಇದ್ಕ್ೆ 
ಮಾನಾತ ್ ಬರದವುದ್ಧಲಿ. ಆ ಕಾರಣ್ದ್ ಹಿರ್್ುಲ್ಯಲ್ಲಿ ಮತೂ್ುಮೆಾ ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ ಮಾಡಿ ಸಕಾಾರಕ್ೆ 
ವರದ್ಧಯನದು ಕ್ೂಡದತು್ೇವ್”್ಎನದುವ ಮಾತ್ನದು ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ.್   
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ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ:- ಸರ್ಾಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಇಬುರದ ಸಚಿವರದಗಳು ಎಷದಿ ತ್ರಹದ್ 
ಉತ್ುರವನದು ಈ ಸದ್ನಕ್ೆ ಕ್ೂಡದತಿುದ್ಾುರ ್ಎೆಂದ್ರ್, ಪರತಿ ಬಾರಿ ಪರಶ್ು ಮಾಡಿದ್ಾಗಲೂ “ಪದ್ ನಮತ್ು 
ಕಾಯಾದ್ಶ್ಾ ಸಹಿ ಮಾಡಿಲಿ”್ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಾುರ.್  

 
ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಸರ್ಾಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಅವರದ ಎಷದಿ ಬಾರಿ 

ಪರಶ್ುಯನದು ಕ್ೇಳುತಾುರ್, ಅಷದಿ ಬಾರಿ ರ್ಾವು ಉತ್ುರವನದು ಕೂ್ಡದತ್ುೇವ್. ಮಾನಾ 
ಸಿದ್ುರಾಮಯಾನವರ ಸಕಾಾರ ಅಧಿಕಾರಿದ್ಲ್ಲಿದ್ಾುಗ, ಆ ಆಯೇಗವನದು ರಚರ್್ ಮಾಡಿದ್ುರದ. ಮಾನಾ 
ಸಿದ್ುರಾಮಯಾನವರ ಸಕಾಾರ ಅಧಿಕಾರದ್ಲ್ಲಿದ್ಾುಗಲೇ್ ಆ ಆಯೇಗದ್ವರದ ತ್ಮಾ ವರದ್ಧಯನದು 
ನೇಡಿದ್ಾುರ,್ ಅವರದ ಏತ್ಕೂ್ೆೇಸೆರ ಆ ವರದ್ಧಯನದು ಅೆಂಗೇಕರಿಸಲ್ಲಲಿ ಎನದುವುದ್ರ ಬಗ್ೆ ಅವರರ್್ುೇ 
ಕ್ೇಳಬ್ೇಕಾಗದ್್.  

 
ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ ಅಹಾದ್:- ಸರ್ಾಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮಾನಾ ಕಾನೂನದ ಮತ್ದು 

ಸೆಂಸದ್ಧೇಯ ವಾವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರದ ಹ್ೇಳುತಿುರದವುದ್ನದು ನೆಂಬಬ್ೇಕ್ೇ ಅಥವಾ ಮಾನಾ 
ಸಭಾರ್ಾಯಕರದ ಹ್ೇಳುತಿುರದವುದ್ನದು ನೆಂಬಬ್ೇಕ್? ಯಾರನದು ನೆಂಬಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ ನಮಗ್ 
ಗ್ೂತಾುಗದತಿುಲಿ. 

 
ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಸರ್ಾಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಅವರದಗಳು ಯಾರನೂು 

ನೆಂಬದತಿುಲಿ ಅದ್ೇ್ ಸಮಸ್ಾಯಾಗದ್್.  
 
ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮಾಧ್ದಸಾಿಮ (ಕಾನೂನದ ಮತ್ದು ಸೆಂಸದ್ಧೇಯ ವಾವಹಾರಗಳ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ 

ನೇರಾವರಿ ಸಚಿವರದ):- ಸರ್ಾಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ್ೇ, report has been submitted by 
the Kantharaj.   ತಾೆಂತಿರಕ ಸಮಸ್ಾಯೇನೂ ಇಲಿ. ಮಾನಾ ಸಿದ್ುರಾಮಯಾನವರ ಕಾಲದ್ಲ್ಲಿಯೇ 
ರ್ಾಾಯಮೂತಿಾ ಕಾೆಂತ್ರಾಜ್ ಆಯೇಗದ್ವರದ ವರದ್ಧಯನದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ಾುರ್. ಪದ್ ನಮತ್ು 
ಕಾಯಾದ್ಶ್ಾಗಳು ಸಹಿ ಮಾಡಿರದವುದ್ರ ಅಥವಾ ಬಿಟಿಿರದವುದ್ರ ಬಗ್ೆ ನನಗ್ ಗ್ೂತಿುಲಿ. ಅವತಿುನ 
ಸಕಾಾರ ಅದ್ಕ್ೆ ಪರತಿಕಿರಯ ವಾಕುಪಡಿಸಿಲಿ.  
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ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ:- ಸರ್ಾಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮಾನಾ ಸಿದ್ುರಾಮಯಾನವರ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಾಯಮೂತಿಾ ಕಾೆಂತ್ರಾಜದ ಆಯೇಗವು ವರದ್ಧಯನದು ಆಗನ ಸಕಾಾರಕ್ೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಿರದವುದ್ಧಲಿ. ಒೆಂದ್ದ ವ್ೇಳ್ ವರದ್ಧ ಸಲ್ಲಿಕ್ಯಾಗದ್ುರ್, ರ್ಾನದ ನನು ಸದ್ಸಾತ್ಿಕ್ೆ ರಾಜಿರ್ಾಮೆಯನದು 
ನೇಡದತ್ುೇರ್.್ ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಸದಳುು ಹೇ್ಳಬಾರದ್ದ. ಅವತಿುನ ಆಯೇಗದ್ ಅಧ್ಾಕ್ಷರಾಗದ್ು 
ರ್ಾಾಯಮೂತಿಾ ಕಾೆಂತ್ರಾಜ್ರವರದ “ವರದ್ಧ ಸಿದ್ಿವಾಗದ್,್ ರ್ಾನದ ವರದ್ಧಯನದು ಸಕಾಾರಕ್ೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಬೇ್ಕಾಗದ್.್ ನನಗ ್ಅನದಮತಿ ಕೂ್ಡಿ”್ಎೆಂದ್ದ ಸಕಾಾರಕ್ೆ ಒೆಂದ್ದ ಪತ್ರವನದು ಬರ್ಯದತಾುರ.್ 

 
ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಸರ್ಾಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ವರದ್ಧ ಸಿದ್ಿವಾಗದ್ುರ,್ 

ಅದ್ನದು ಸಕಾಾರಕ್ೆ ಸಲ್ಲಿಸಬ್ೇಕಾಗತ್ದು.  
 
ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ:- ಸರ್ಾಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಸಕಾಾರ ಅವರಿಗ್ ಟ್ೈೆಂ ಕೂ್ಡದವುದ್ಧಲಿ, 

ಅವರ ಪತ್ರಕ್ೆ ಉತ್ುರ ನೇಡದವುದ್ಧಲಿ. ಸಕಾಾರ ದ್ಧಢೇರ್ ಎೆಂದ್ದ ಒೆಂದ್ದ ದ್ಧನ ಅವರಿಗ್ ಪತ್ರ ಬರ್ದ್ದ,        
“ನಮಾ ಅವಧಿ ಮದಗದ್ಧದ್್ ಕಛ್ೇರಿ ಖಾಲ್ಲ ಮಾಡಬೇ್ಕದ”್ಎೆಂದ್ದ ತಿಳಿಸಿರದತ್ುದ್್.  

 
ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಸರ್ಾಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಅದ್ದ ಯಾವ 

ಸಕಾಾರವ್ೆಂದ್ದ ಅವರದ ಹೇ್ಳಬ್ೇಕಾಗದತ್ುದ್್.  
 
ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ:- ಸರ್ಾಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮಾನಾ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರ 

ರ್್ೇತ್ೃತ್ಿದ್ ಸಕಾಾರ ಅಧಿಕಾರದ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ುೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಆ ರಿೇತಿ ಪತ್ರವನದು ಬರ್ದ್ಧದ್ಾುರ.್ ಅದ್ಕ್ೆ 
ಬ್ೇಕಾದ್ ಆಧಾರವನದು ದ್ಧರ್ಾೆಂಕವಾರದ ಕ್ೂಡದವುದ್ಕ್ೆ ರ್ಾನದ ಸಿದ್ಿನದ್್ುೇರ್.್  

 
ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಸರ್ಾಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ರ್ಾಾಯಮೂತಿಾ 

ಕಾೆಂತ್ರಾಜದ ಆಯೇಗ ರಚರ್್ಯಾಗರದವುದ್ದ ಮಾನಾ ಸಿದ್ುರಾಮಯಾನವರ ಸಕಾಾರ 
ಅಧಿಕಾರದ್ಲ್ಲಿದ್ಾುಗ, ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ರ್ಾಾಯಮೂತಿಾ ಕಾೆಂತ್ರಾಜ್ರವರ ಅವಧಿ 
ಹ್ಚದಚ ಕಡಿಮೆ ಮದಕಾುಯಗೂ್ೆಂಡಿರದತ್ುದ್್. 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ:- ಸರ್ಾಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಸಕಾಾರದ್ಧೆಂದ್ ಪತ್ರ ಬೆಂದ್ ಕೂಡಲೇ್ 
ಆಯೇಗದ್ ಅಧ್ಾಕ್ಷರದ ಹಾಗೂ ಎಲಿ ಸದ್ಸಾರದ ವರದ್ಧಗ ್ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಅೆಂದ್ಧನ ಪದ್ ನಮತ್ು 
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ಕಾಯಾದ್ಶ್ಾಗಳು ಯಾರಿದ್ುರದ, ಅವರಿಗ್ ವರದ್ಧಯನದು ಒಪಿಪಸದತಾುರ.್ ತಾವು ಪದ್ ನಮತ್ು 
ಸದ್ಸಾರಿದ್ಧುೇರಿ, ನಮಾ ಅವಧಿ ಮದಗದ್ಧದ್ಯ್ೆಂದ್ದ ಪತ್ರ ಬೆಂದ್ಧರದವುದ್ರಿೆಂದ್ ರ್ಾವಲ್ಿರೂ ಈ 
ವರದ್ಧಯನದು ನಮಗ್ ಕೂ್ಡದತಿುದ್ು್ೇವ್, ಸಕಾಾರಕ್ೆ ವರದ್ಧಯನದು ನೇಡದವುದ್ದ ನಮಾ ಜವಾಬಾುರಿ”್
ಎೆಂದ್ದ ಹೇ್ಳಿ ಪದ್ನಮತ್ು ಕಾಯಾದ್ಶ್ಾಗಳಿಗ್ ವರದ್ಧಯನದು ಕ್ೂಟಿಿದ್ಾುರ್. ಅವರದ ಯಾವ 
ದ್ಧರ್ಾೆಂಕದ್ೆಂದ್ದ ಕ್ೂಟಿಿದ್ಾುರ್ ಎನದುವುದ್ದ ಸಹ ಖಚಿತ್ವಾಗದ್.್ ಆದ್ರ್, ಆ ವರದ್ಧಯನದು 
ಇಲ್ಲಿಯವರ್ವಿಗೂ ಯಾರೂ ಬಿಚಿಚಯೂ ರ್್ೂೇಡಿಲಿ. ಸಕಾಾರಕ್ೆ ಆ ವರದ್ಧಯನದು ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ 
ಮಾಡದವುದ್ಕ್ೆ, ಭಾಗಶಃ ಒಪಿಪಕ್ೂಳುುವುದ್ಕ್ೆ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಅಥವಾ ಸೆಂಪೂಣ್ಾವಾಗ ರಿಜ್ರ್ಿ್ 
ಮಾಡದವುದ್ಕ್ೆ ಸಕಾಾರಕ್ೆ ಅಧಿಕಾರವಿದ್.್ ಆದ್ರ್, ಏತ್ಕ್ೂೆೇಸೆರ ಸಕಾಾರ ಆ ಆಯೇಗದ್ವರದ 
ನೇಡಿರದವ ವರದ್ಧಯನದು ಚಚ್ಾಗ್ ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ೆಂಡಿಲಿವ್ನದುವುದ್ದ ನನು ಪರಶ್ುಯಾಗದ್್.  

 
ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಸರ್ಾಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಕಾೆಂಗ್ರಸ್ ಪಕ್ಷದ್ ಸಕಾಾರ 

ಅಧಿಕಾರದ್ಲ್ಲಿದ್ಾುಗಲೇ್ ವರದ್ಧ ಸಿದ್ಿವಾಗತ್ದು. ಅದ್ನದು ಏತ್ಕೂ್ೆೇಸೆರ ಅವರದ ಅೆಂಗೇಕರಿಸಲ್ಲಲಿ? ಈಗ 
ಈ ರಿೇತಿಯ ಭಾವರ್್ಗಳನದು ವಾಕುಪಡಿಸದತಿುದ್ಾುರ.್ 

 
ಶ್ರೇ ಮೇಹನ್ಕದಮಾರ್ ಕ್ೂೆಂಡಜಿಿ:- ಸರ್ಾಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮಾನಾ 

ಸಿದ್ುರಾಮಯಾನವರೇ್ ತ್ಪದಪ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಾನಾ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರ್ೇ ತ್ಪದಪ 
ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಆಯೇಗದ್ ವರದ್ಧಯನದು ಒಪಿಪಕ್ೂಳುುವುದ್ಕ್ೆ ಅವರಿಗದ್ು ಸಮಸ್ಾಯೇನದ ಎನದುವುದ್ದ 
ನನು ಪರಶ್ುಯಾಗದ್್.  

 
ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಸರ್ಾಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಹಿೆಂದ್ದಳಿದ್ ಆಯೇಗದ್ 

ಸಮಕ್ಷಮದ್ಲ್ಲಿ ಆ ವರದ್ಧ ಇದ್್. ಆ ಆಯೇಗದ್ವರದ ವರದ್ಧಯನದು ಕ್ೂಟಿ ಮೆೇಲ್ ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ ಮಾಡಿ 
ಸಕಾಾರ ಯಾವ ಕರಮವನದು ತ್ಗ್ದ್ದಕ್ೂಳುಬ್ೇಕದ ಅದ್ನದು ತ್ಗ್ದ್ದಕ್ೂಳುುತ್ುದ್್.  

 
ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ನೇವು ಸಕಾಾರಕ್ೆ ಅದ್ನದು ಕ್ೂಡಿ.  
 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಸರ್ಾಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಹಿೆಂದ್ದಳಿದ್ ಆಯೇಗವೂ ಸಹ 

ಸಕಾಾರದ್್ುೇ ಆಗದ್.್ ಅದ್ದ quasi government ಏನೂ ಅಲಿ. ಈ ಚಚಾ್ಯ ದ್ಧಕೆನದು 
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ರ್್ೂೇಡಿದ್ರ,್  ಕಾಡಿನ ರಾಜ “ಸಿೆಂಹ”್ಚದರ್ಾವಣ್ಗ ್ಹ್ೂೇಗದವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಎಲಿ ಕದರಿಗಳಿಗೂ 
“ನೇವ್ಲಿ ಏನೂ ಯೇಚರ್ ್ಮಾಡಬೇ್ಡಿ ನಮಾನದು ರ್ಾನದ ರಕ್ಷಣ ್ಮಾಡದತ್ುೇರ್್”್ಎನದುವ ಮಾತ್ನದು 
ಹ್ೇಳುತ್ುದ್್. ಆದ್ರ್, ಮರದ ದ್ಧನ ಬ್ಳಿಗ್ೆಯೇ ಬ್ಳಗೆನ ತಿೆಂಡಿಗ ್ ಒಳ್ು ಕದರಿಮರಿಯನದು ಹಿಡಿದ್ದ 
ತಿನದುತ್ುದ್್. ಕದರಿಗಳ ಪರಿಸಿೆತಿಯಾಗದ್್ ನಮಾ ಸಿೆತಿ. 

 
ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಸರ್ಾಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮಾನಾ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ 

ರ್ಾಯಕರದ ಹ್ೇಳುತಿುರದವುದ್ಕೂೆ ಇದ್ಕೂೆ ಏರ್್ೇನದ ಸೆಂಬೆಂಧ್ವಿಲಿ. ಅವರ ಕಾಲದ್ಲ್ಲಿ ಕ್ೂಟಿಿರದವ 
ವರದ್ಧಯನದು, ಅೆಂಗೇಕರಿಸದ್್ೇ ಬ್ೇರಯ್ವರ ಕಡಗ್ ್ಅವರದ ಬ್ರಳು ಮಾಡಿ ತೂ್ೇರಿಸದತಿುದ್ಾುರ್.  

 
ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾರ್ಾಯಕರೇ್, ಅವರದ ಮಾತ್ರ್ಾಡಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಇದ್ನದು 

ಏತ್ಕೂ್ೆೇಸೆರ ತಾವು ಇಷ್ೂ್ಿೆಂದ್ದ ಗೆಂಭಿೇರವಾಗ ತ್ಗ್ದ್ದಕ್ೂಳುುತಿುದ್ಧುೇರಿ?  
 
ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೆೇಶ್(ರ್ಾಮ ನದ್್ೇಾಶ್ತ್ರದ):- ಸರ್ಾಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ರ್ಾನದ ಇಷದಿ 

ಹ್ೂತಿುನ ತ್ನಕ ಸರ್ಾಾನಾ ಸಚಿವರ ಜವಾಬಾುರಿ ಹ್ೇಳಿಕ್ಯನದು ಕ್ೇಳಿದ್್ುೇರ್್.್ “Whereas, the 
report also cites the study by National Law School of India University, 
Bengaluru, which states 74% of the Tribal community have remained 
invisible and their literacy rates are lower than 3%.”್  ಎೆಂದ್ದ ಇದ್್. ಆಯೇಗ 
ಕ್ೂಟಿಿರದವೆಂತ್ಹ ವರದ್ಧಯನದು ಒಪದಪವುದ್ಧಲಿವ್ೆಂದ್ದ ಈ ಸಕಾಾರ ಹ್ೇಳುತಿುದ್್. 
ರ್ಾಾ||ರ್ಾಗಮೇಹನ್ದ್ಾಸ್ ಆಯೇಗದ್ವರದ ರ್ಾಾಷನಲ್ ಲಾ ಸೂೆಲ್ ಆಫ್ ಇೆಂಡಿಯಾ 
ಯೂನವಸಿಾಟಿಯವರದ ತ್ಮಾ ಅಧ್ಾಯನದ್ಲ್ಲಿ ಉಲ್ಿೇಖ ಮಾಡಿರದವ ಅೆಂಶಗಳನದು ಪರಿಗಣ್ರ್್ಗ ್
ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ೆಂಡಿದ್.್ ಆದ್ರ್, ಸದಮಾರದ 160 ಕೂ್ೇಟಿ ರೂಪಾಯಗಳಷದಿ ಸಾವಾಜನಕರ ಹಣ್ವನದು 
ಖಚದಾ ಮಾಡಿ ಇಡಿೇ ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿರದವ ಜಾತಿ ಮತ್ದು ಆರ್ಥಾಕ ಪರಿಸಿೆತಿಯನದು ವ್ೈಜ್ಞಾನಕವಾಗ 
ಅಧ್ಾಯನ ಮಾಡಿರದವೆಂತ್ಹ ವರದ್ಧಯನದು ಆಧ್ರಿಸಿಕ್ೂೆಂಡದ ರ್ಾಾ||ರ್ಾಗಮೇಹನ್ ದ್ಾಸ್ ಅವರಿಗ್ 
ಕ್ೂಟಿಿದ್ುರ್, ಅವರದ ಇನೂು ಉತ್ುಮವಾಗ ವರದ್ಧಯನದು ಕ್ೂಡದತಿುದ್ುರದ.  

 
ಸರ್ಾಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಸಕಾಾರದ್ವರದ ಕರ್ಾಾಟಕ ಅನದಸೂಚಿತ್ ಜಾತಿಗಳು ಮತ್ದು 

ಅನದಸೂಚಿತ್ ಪೆಂಗಡಗಳು(ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೆಂಸ್ೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾೆನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ದು ರಾಜಾಾಧಿೇನ ಸೇ್ವ್ಗಳಲ್ಲಿನ 
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ರ್್ೇಮಕಾತಿ ಅಥವಾ ಹದದ್್ುಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಸಲಾತಿ) ವಿಧ್ೇಯಕವನದು ತ್ೆಂದ್ಧದ್್. ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನದು 
ಜಾರಿಗ ್ ತ್ರದವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಎಸ್.ಸಿ., ಎಸ್.ಟಿ.,ಗಳಿಗ್ ಎಷದಿ ಪರಮಾಣ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮೇಸಲಾತಿಯನದು 
ನೇಡಲಾಗದತಿುದ್ ್ಅಷ್್ಿೇ ಪರಮಾಣ್ದ್ಲ್ಲಿ ಓ.ಬಿ.ಸಿ.,ಗ್ ಮೇಸಲಾತಿಯನದು ನೇಡಲಾಗದತ್ುದ್್ಯೇ ಅಥವಾ 
ಇನೂು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗದತ್ುದ್್ಯೇ ಎನದುವ ಅೆಂಶಕ್ೆ ರ್ಾನದ ಸಕಾಾರದ್ಧೆಂದ್ ಸಪಷಿ ಉತ್ುರವನದು 
ಬಯಸದತಿುದ್್ುೇರ್್.  

 
ಶ್ರೇ ಛಲವಾದ್ಧ ಟಿ.ರ್ಾರಾಯಣ್ಸಾಿಮ (ವಿಧಾನಸಭ್ಯೆಂದ್ ಚದರ್ಾಯತ್ರಾದ್ವರದ):- 

ಸರ್ಾಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಅನದಸೂಚಿತ್ ಜಾತಿ ಮತ್ದು ಅನದಸೂಚಿತ್ ಪೆಂಗಡಗಳಿಗ್ ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ 
ಸೆಂಸ್ೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾೆನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ದು ರಾಜಾಾಧಿೇನ ಸೇ್ವ್ಗಳಲ್ಲಿನ ರ್್ೇಮಕಾತಿ ಅಥವಾ ಹದದ್್ುಗಳಲ್ಲಿ 
ಮೇಸಲಾತಿ ನೇಡದವ ಬಗ್ೆ ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನದು ಸಕಾಾರ ತ್ೆಂದ್ಧದ್.್ ಅದ್ರ ಪರವಾಗ ರ್ಾನದ 
ಮಾತ್ರ್ಾಡದವುದ್ಕ್ೆ ಬಯಸದತಿುದ್್ುೇರ್್. ನನು ಮತ್ರರಾದ್ ಅರ್್ೇಕ ಜನ ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದಗಳು 
ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಿುದ್ು ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ “ಸಕಾಾರ ಏತ್ಕೂ್ೆೇಸೆರ ಎರಡದ ವಷಾಗಳ ಕಾಲ ಇಟದಿಕ್ೂೆಂಡದ, 
ಈಗ ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನದು ತ್ರದತಿುದ್ಧುೇರಿ ಮದ್ಲೇ್ ಏತ್ಕ್ೂೆೇಸೆರ ತ್ರಲ್ಲಲಿ”್ ಎನದುವ ಮಾತ್ನದು 
ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ್. ಈಗ ಏತ್ಕೂ್ೆೇಸೆರ ಇದ್ನದು ತ್ರಲಾಗದ್್ ಎನದುವುದ್ರ ಬಗ್ೆ ರ್ಾವು ಆಲೂ್ೇಚರ್ ್
ಮಾಡಬೇ್ಕಾಗದ್.್  

 
ಸರ್ಾಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಹಿೆಂದ್ಧನ ಯಾವುದ್ೇ್ ಸಕಾಾರಗಳು ಅನದಸೂಚಿತ್ ಜಾತಿ ಮತ್ದು 

ಅನದಸೂಚಿತ್ ಪೆಂಗಡಗಳಿಗ್ ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೆಂಸ್ೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾೆನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ದು ರಾಜಾಾಧಿೇನ ಸೇ್ವ್ಗಳಲ್ಲಿನ 
ರ್್ೇಮಕಾತಿ ಅಥವಾ ಹದದ್್ುಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಸಲಾತಿಯನದು ಕ್ೂಡಲೇ್ಬ್ೇಕದ ಎನದುವ ಉದ್್ುೇಶದ್ಧೆಂದ್ 
ಮಾಡಲ್ಲಲಿ. ಈ ಮೇಸಲಾತಿಯನದು ಪಡದ್್ದಕ್ೂಳುುವುದ್ಕಾೆಗ ಬಹದಕಾಲದ್ಧೆಂದ್ ಹ್ೂೇರಾಟ 
ನಡಯ್ದತಿುತ್ದು. ಸದಮಾರದ 50 ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಈ ವಗಾದ್ವರಿಗ ್ಮೇಸಲಾತಿಯನದು ಹ್ಚಿಚಸಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ 
ಹ್ೂೇರಾಟ ನಡದ್್ಧರದವುದ್ದ ಎಲಿರಿಗೂ ಗೂ್ತಿುರದವ ವಿಚಾರವಾಗದ್್. ಆದ್ರ್, 2015ರಲ್ಲಿ “ರ್ಾಯಕ 
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಾ ಸೆಂಘ”್ಈ ವಿಚಾರವಾಗ ರ್ಾಾಯಾಲಯದ್ ಕದ್ ತ್ಟದಿತ್ುದ್್. ರ್ಾಾಯಾಲಯದ್ ಆದ್್ೇಶದ್ 
ಮೆೇರಗ್ ್ಆಗನ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಸಕಾಾರ ಇದ್ಕ್ೆ ಮದೆಂದ್ಾಗಬ್ೇಕಾಗತ್ದು. ಆ ರಿೇತಿಯ ಒತ್ುಡ ಬರದ್್ೇ 
ಇದ್ಧುದ್ುರೇ್, ರ್ಾಾ||ರ್ಾಗಮೇಹನ್ದ್ಾಸ್ರವರ ಆಯೇಗ ರಚರ್್ಯಾಗದತಿುರಲ್ಲಲಿ. ಅವರ ವರದ್ಧಯೂ 
ಸಹ ಇವತ್ದು ನಮಾ ಮದೆಂದ್್ ಇರದತಿುರಲ್ಲಲಿ. ಇೆಂತ್ಹ ಪರಿಸಿೆತಿಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಾ||ರ್ಾಗಮೇಹನ್ದ್ಾಸ್ 
ಆಯೇಗದ್ವರದ ನೇಡಿರದವ ವರದ್ಧಯಲ್ಲಿ ಶ್ಫಾರಸದಿಗಳನದು ಅನದಷ್ಾಾನಗೂ್ಳಿಸದವುದ್ಕ್ೆ ಸದಮಾರದ 
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ಎರಡದ ವಷಾಗಳ ಕಾಲ ವಿಳೆಂಬ ಮಾಡಿರದವುದ್ೇ್ಕ್ ಎನದುವ ಪರಶ್ು ಈಗ ನಮಾ ಮದೆಂದ್ಧದ್.್ 
ರ್ಾಾಯಮೂತಿಾ ರ್ಾಗಮೇಹನ್ದ್ಾಸ್ ಆಯೇಗದ್ ವರದ್ಧಯನದು ಅನದಷ್ಾಾನವನದು ಅವಲ್ೂೇಕಿಸಲದ 
ಸಕಾಾರವು ರ್ಾಾಯಮೂತಿಾ ಸದಭಾಷ್ ಅಡಿ ಮತ್ದು ಇತ್ರರ ಅಧ್ಾಕ್ಷತ್ಯಲ್ಲಿ ಮತ್ೂುೆಂದ್ದ 
ಸಮತಿಯನದು ರ್್ೇಮಕ ಮಾಡಿತ್ದು. ಆ ಸಮತಿಯದ ನೇಡಿರದವ ವರದ್ಧಯನದು ಆಧ್ರಿಸಿ ಇವತಿುನ ದ್ಧನ 
ಸಕಾಾರ ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನದು ಸಕಾಾರ ತ್ೆಂದ್ಧದ್್. ಮೇಸಲಾತಿಯ ಬಗ್ೆ ಸಕಾಾರ ತಿೇಮಾಾನ 
ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ೆಂಡಿದ್.್ ಅನದಸೂಚಿತ್ ಪೆಂಗಡಗಳ ಮೇಸಲಾತಿಯ ಪರಮಾಣ್ವನದು ಶ್ೇಕಡಾ 3 ರಿೆಂದ್ 
ಶ್ೇಕಡಾ 7ಕ್ೆ ಹ್ಚದಚ ಮಾಡಲಾಗದ್್ ಮತ್ದು ಅನದಸೂಚಿತ್ ಜಾತಿಗಳ ಮೇಸಲಾತಿ ಪರಮಾಣ್ವನದು 
ಶ್ೇಕಡಾ 15ರಿೆಂದ್ ಶ್ೇಕಡಾ 17ಕ್ೆ ಏರಿಕ ್ಮಾಡಲಾಗದ್್. ಮದೆಂದ್ ್ ಇದ್ದ ಊಜಿಾತ್ವಾಗದತ್ುದ್ಯ್ೇ 
ಇಲಿವ್ೇ ಎನದುವುದ್ನದುಸಕಾಾರದ್ ಜವಾಬಾುರಿಗ ್ ಬಿಡಲಾಗದ್.್ ಸಕಾಾರ ಏನದ ಮಾಡಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ 
ತಿೇಮಾಾನ ಮಾಡಿದ್.್ ಸಕಾಾರ ಒೆಂದ್ದ ತಿೇಮಾಾನವನದು ತ್ಗ್ದ್ದಕ್ೂಳುಬ್ೇಕಾದ್ರ್, ಅದ್ರ 
ಇತಿಮತಿಗಳು ಮತ್ದು ಮದೆಂದ್್ ಏರ್ಾಗಬಹದದ್ದ ಎನದುವುದ್ನದು ಯೇಚರ್್ ಮಾಡದ್ೇ್ ಯಾವುದ್್ೇ 
ಸಕಾಾರ ತಿೇಮಾಾನ ತ್ಗ್ದ್ದಕ್ೂಳುುವುದ್ಧಲಿ. ಸಕಾಾರದ್ ಮಾನಾ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳು ಮತ್ದು ಮಾನಾ 
ಕಾನೂನದ ಮತ್ದು ಸೆಂಸದ್ಧೇಯ ವಾವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರದ ಇದ್ರ ಸೆಂಪೂಣ್ಾ ಜವಾಬಾುರಿಯನದು 
ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ಳುುತಾುರ.್ ಇದ್ನದು 9ರ್್ೇ ಷ್್ಡೂಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೇ್ರಿಸದವುದ್ದ ಸಹ ಅವರ 
ಜವಾಬಾುರಿಯಾಗರದತ್ುದ್.್ ಇಷ್್ಿಲಿ ಜವಾಬಾುರಿಗಳು ಅವರ ಮೆೇಲ್ ಇದ್ುರೂ ಸಹ ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನದು 
ರ್ಾವು ಅೆಂಗೇಕರಿಸಬ್ೇಕ್ೇ ಬ್ೇಡವೇ್ ಎನದುವ ಅೆಂಶ ನಮಾ ಮದೆಂದ್ಧದ್.್ ಮಾನಾ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ 
ರ್ಾಯಕರದ,್ “ಈ ವಿಧ್ೇಯಕಕ್ೆ ನಮಾ ಒಪಿಪಗ್ ಇದ್್”್ಎನದುವ ವಿಚಾರವನದು ರ್್ೇರವಾಗ ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ್. 
ಅವರದ ಆ ರಿೇತಿ ಹ್ೇಳಿದ್ ಮೆೇಲೂ ಇಷ್ೂ್ಿೆಂದ್ದ ಸದತ್ದು ಬಳಸಿನ ಚಚಾ್ಯ ಅವಶಾಕತ್ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಇಲ್ಲಿ 
ಯಾವ ವಿಚಾರದ್ ಬಗ್ೆ ರ್ಾವು ನಮಾ ಅಭಿಪಾರಯವನದು ಮೆಂಡಿಸಬ್ೇಕಾಗದ್್ ಅಥವಾ 
ಒಪಿಪಕ್ೂಳುಬೇ್ಕಾಗದ್;್ ಅದ್ನದು ಬಿಟದಿ ಬ್ೇರಬ್ೇ್ರ ್ ಆಯೇಗಗಳು ನೇಡಿರದವ ವರದ್ಧಗಳ ಬಗ್ೆಯೇ 
ಚಚ್ಾ ನಡಯ್ದತಿುದ್್.  

               (ಮದೆಂದ್ದವರಿದ್ಧದ್)್  
(1232)  27.12.2022  7.20 ಪಿಕ:್ವಿಕ ್
ಶ್ರೇ ಛಲವಾದ್ಧ ಟಿ.ರ್ಾರಾಯಣ್ಸಾಿಮ (ಮದೆಂದ್ದ) 

 ಬ್ೇರ ್ ಬ್ೇರ ್ ವಿಚಾರಗಳು ದ್ೂ್ಡಿ ಮಟಿದ್ಲ್ಲಿ ಚಚ್ಾ ಆಗದತಿುವ್.   ಈ ಮೇಸಲಾತಿ ಪರಿಶ್ಷಿ 
ಜಾತಿ/ವಗಾಗಳಿಗ್ ಸೆಂವಿಧಾನದ್ತ್ುವಾಗ ಬೆಂದ್ಧರದವುದ್ದ ಎನದುವುದ್ದ ಎಲಿರಿಗೂ ಗ್ೂತ್ದು.  ಉಳಿದ್ 
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ಮೇಸಲಾತಿಗಳು ಬ್ೇಡಿಕಗ್ಳ ಹಿರ್್ುಲ್ಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದ್ಧರದವೆಂಥದ್ದು.  ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ/ವಗಾಗಳ 
ಸಮದದ್ಾಯಗಳು ಹಲವು ಶತ್ಮಾನಗಳಿೆಂದ್ ತ್ದಳಿತ್ಕ್ೆ ಒಳಗಾಗ, ಹಿೆಂದ್ದಳಿದ್ಧರದವಿಕ್ಯ ಕಾರಣ್ದ್ಧೆಂದ್ 
ಬೆಂದ್ಧರದವೆಂಥದ್ದು.  ಇೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಅವರಿಗ್ ಮೇಸಲಾತಿಯನದು ಹಚ್ಿಚಸಬೇ್ಕಾದ್ ಒೆಂದ್ದ 
ಪರಸೆಂಗ ಬೆಂದ್ಧದ್.್  ಇೆಂತ್ಹ ಪರಸೆಂಗಗಳು ಬೆಂದ್ಾಗ ಸಕಾಾರಗಳು ಇದ್ಕ್ೆ ಒತ್ದು ಕ್ೂಟದಿ ಕ್ಲಸ 
ಮಾಡಬೇ್ಕದ.  ಕಾೆಂಗ್ರಸ್ನವರದ ಈ ನಟಿಿನಲ್ಲಿ ಏನದ ಮಾಡಲ್ಲಲಿ ಎೆಂದ್ದ ರ್ಾವು ಆಪಾದ್ರ್್ ಮಾಡಿಲಿ.  
ಆದ್ರ್, ಕಾೆಂಗ್ರಸ್ನ ಮದಖೆಂಡರದ ಬಿಜ್ಪಿಯನದು, ಸೆಂವಿಧಾನ ವಿರೂ್ೇಧಿಗಳು, ಮೇಸಲಾತಿಯ 
ವಿರೂ್ೇಧಿಗಳು ಎೆಂದ್ದ ಹೇ್ಳಿದ್ರದ.  ಬಿಜ್ಪಿ ಸಕಾಾರ ಇವತ್ದು ಮೇಸಲಾತಿಯನದು ಕ್ೂಡದವುದ್ಕ್ೆ 
ಕೆಂಕಣ್ಬದ್ಿವಾಗ ನೆಂತಿದ್ ್ ಎೆಂದ್ರ,್ ಇವರಲ್ಲಿ ಪರಿವತ್ಾರ್್ಯಾಗದ್್; ಇವರೂ ಕೂಡ ನಮಾ 
ಜ್ೂತ್ಯಲ್ಲಿಯೇ ಬರದತಿುದ್ಾುರ;್ ಇದ್ರಿೆಂದ್ ನಮಗೂ ಬಹಳ ಸೆಂತೂ್ೇಷವಾಗದ್್  ಎೆಂದ್ದ 
ಹ್ೇಳಬ್ೇಕಾಗತ್ದು.  ಸೆಂವಿಧಾನಕ್ೆ ೧೦೪ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಾಗವ;್ ಕಾೆಂಗ್ರಸ್ನವರದ ಹಚ್ದಚ ಕಾಲ ಆಳಿದ್ುರಿೆಂದ್ 
ಅವರದ ಹ್ಚದಚಬಾರಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನದು ಮಾಡಿದ್ಾುರ.್  ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡದವುದ್ದ ಅನವಾಯಾ, 
ಸಾೆಂದ್ಭಿಾಕವಾಗ ಮಾಡಬೇ್ಕಾದ್ುನದು ಮಾಡಿದ್ಾುರ.್     ಮಾನಾ ಅನೆಂತ್ಕದಮಾರ್  ಹ್ಗಡ್ಯವರದ 
ಸೆಂವಿಧಾನದ್ ಬಗ್ೆ ಬಾಯ ತ್ಪಿಪ ಮಾತ್ರ್ಾಡಿದ್ರೂ ಎನದುವ ಕಾರಣ್ಕ್ೂೆೇಸೆರ ಸರ್ಾಾನಾ ಪರಧಾನ 
ಮೆಂತಿರಗಳು ಪಾಲ್ಲಾಮೆೆಂರ್್ಗ್ ಅವರನದು ಕರಸ್ಿ, ನಲ್ಲಿಸಿ ಅವರಿೆಂದ್ ದ್್ೇಶದ್ ಕ್ಷಮೆ ಕೇ್ಳಿಸಿದ್ರದ.  
ರ್ಾನದ ಮಾನಾ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ದ ಮಾತ್ನದು ಹ್ೇಳುವುದ್ಕ್ೆ ಇಷಿಪಡದತ್ುೇರ್್.  
ಇದ್್ೇ ಡಿಸೆ್ಂಬರ್ ತಿೆಂಗಳ ೪ರ್್ೇ ದ್ಧರ್ಾೆಂಕದ್ೆಂದ್ದ ಕಾೆಂಗ್ಸ್ನ ಮದಖೆಂಡರಾದ್ ಮಾನಾ ಅಮರ್ೇಗೌಡ 
ಬ್ೈಯಾಾಪದರರವರದ, ಸೆಂವಿಧಾನವನದು ಬದ್ಲಾಯಸಬ್ೇಕದ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್ರದ.  ಆ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ 
ತಾವುಗಳು ಏರ್ಾದ್ರೂ ಮಾತ್ರ್ಾಡಿದ್ಧುೇರಾ?  ಅವರಿಗ ್ಏರ್ಾದ್ರೂ ಉತ್ುರ ಕ್ೂಟಿಿದ್ಧುೇರಾ?  ನೇವು 
ಅದ್ನೂು ಕ್ೇಳಿಯೂ ಜಾಣ್ರೆಂತ್ ವತಿಾಸಿದ್ಧರಿ; ಅದ್ದ ಬ್ೇರ ್ ವಿಚಾರ.  ಮಾತ್ತಿುದ್ರ,್ ಪರಿಶ್ಷಿ 
ಜಾತಿ/ವಗಾಗಳಿಗ್ ಅಥವಾ ಈ ದ್್ೇಶದ್ ತ್ಳ ಸಮದದ್ಾಯಗಳಿಗ್ ರ್ಾವು ಮಾತ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ 
ರ್ಾಾಯವನದು ಕ್ೂಡಿಸದತ್ುೇವ್ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳುತಿುೇರಿ.  ಹ್ೇಳಿ, ಸೆಂತೂ್ೇಷ.  ಏಕೆ್ಂದ್ರ್ ರ್ಾವು ಕ್ೇವಲ 
ಕ್ೇಳುವವರೇ್ ಹ್ೂರತ್ದ, ಕೂ್ಡದವವರಲಿವಲಿ?  ಆಟಿಾಕಲ್ ೩೭೦ ತ್ಗ್ದ್ದ ಹಾಕದವವರ್ಗ್ ಕಾಶ್ೀರದ್ಲ್ಲಿ 
ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ/ವಗಾಗಳವರಿಗ ್ಮೇಸಲಾತಿ ಇತ್ುೇ?  ಅದ್ದ ನಮಾ ಹ್ೂಣ್ ಆಗರಲ್ಲಲಿವ್ೇ?  ಆಟಿಾಕಲ್ 
೩೭೦ ಅನದು ನೇವು ತ್ಗ್ದ್ದ ಹಾಕಿದ್ಧರಾ? 
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 ಶ್ರೇ ಯದ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್:- ರ್ಾನದ ಮತ್ದು ಮಾನಾ ರ್ಾರಾಯಣ್ ಸಾಿಮಗಳು ಒೆಂದ್ೇ್ 
ಗರಡಿಯಲ್ಲಿದ್ುವರದ.  ಮಾನಾ ರ್ಾರಾಯಣ್ಸಾಿಮಗಳು ಬಿಜ್ಪಿಗ ್ಹ್ೂೇದ್ಮೆೇಲ್ . . . 

     (ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

 ಸಭಾಪತಿಯವರದ:-  ಇದ್ದ ಯಾವುದ್ೂ ಕಡತ್ಕ್ೆ ಹೂ್ೇಗಬಾರದ್ದ. 

 (ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರದ, ಮಾನಾ ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ರವರದ ಮಾತ್ರ್ಾಡಿದ್ದು   
                    ಕಡತ್ಕ್ೆ ಹ್ೂೇಗಬಾರದ್ದ ಎೆಂದ್ದ ಸೂಚಿಸಿದ್ರದ) 
 
 ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಒಬು ಸದ್ಸಾರದ 
ಮಾತ್ರ್ಾಡಬ್ೇಕಾದ್ರ ್ಅದ್ನದು ಕ್ೇಳಿಸಿಕೂ್ಳುುವ ಸೌಜನಾವಾದ್ರೂ ಇರಬೇ್ಡವೇ್? 

 ಶ್ರೇ ಯದ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್,  . . . . 

     (ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

 ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಇದ್ದ ಯಾವುದ್ೂ ಕಡತ್ಕ್ೆ ಹ್ೂೇಗಬಾರದ್ದ. 

 (ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಸಭಾಪತಿಯವರದ, ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದಗಳು ಮಾತ್ರ್ಾಡಿದ್ದು ಕಡತ್ಕ್ೆ 
ಹ್ೂೇಗಬಾರದ್ದ ಎೆಂದ್ದ ಸೂಚಿಸಿದ್ರದ) 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ ಹರಿಪರಸಾದ್ (ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ಾಯಕರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, 
ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಾು, ಮಾನಾ ಬ್ೈಯಾಾಪದರರವರದ ಸೆಂವಿಧಾನವನದು ಬದ್ಲಾವಣ ್
ಮಾಡಬೇ್ಕದ ಎೆಂದ್ದ ಹೇ್ಳಿರದವುದ್ರ ಬಗ್ೆ ಪರಸಾುಪ ಮಾಡಿದ್ರದ.  ಆದ್ರ್ ಅದ್ಕ್ೆ, ರ್ಾನದ 
ಸೆಂವಿಧಾನವನದು ಬದ್ಲಾವಣ್ ಮಾಡಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ ಎಲೂಿ ಹ್ೇಳಿಲಿ, ಕ್ಲವು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ 
ಆಗಬೇ್ಕದ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್್ುೇರ್್ ಎನದುವ ಸಪಷಿಿೇಕರಣ್ ಕೂ್ಟಿಿದ್ಾುರ್.   

 ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಅದ್ನದು ರಕ್ಿಿಫ್ೈ ಮಾಡಿಕೂ್ಳಿು. 
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 ಶ್ರೇ ಛಲವಾದ್ಧ ಟಿ.ರ್ಾರಾಯಣ್ಸಾಿಮ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಸಾಮಾಜಿಕ 
ರ್ಾಾಯವನದು ಕ್ೂಡದವೆಂತ್ಹ ಬದ್ಿತ ್ಎಲಾಿ ಸಕಾಾರಗಳಿಗೂ ಇರಬೇ್ಕಾಗದತ್ುದ್್.  ಸೆಂವಿಧಾನವನದು 
ಯಾರದ ಗೌರವಿಸದತಾುರ್ೂೇ ಅವರಲ್ಿರೂ ಕೂಡ ಈ ಒೆಂದ್ದ ವಾವಸ್ೆಯನದು ಒಪಪಲ್ೇಬೇ್ಕಾಗದತ್ುದ್್.  
ಇವತ್ದು ಚಚ್ಾ ನಡಯ್ದತಿುರದವ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ನನಗಷ್ದಿ ಕ್ರಡಿರ್್ ಸಿಗದತ್ುದ್ ್ಅಥವಾ ನನು ಪಕ್ಷಕ್ೆ ಎಷದಿ 
ಕರಡಿರ್್ ಸಿಗದತ್ುದ್ ್ಎೆಂದ್ದ ಯೇಚಿಸದವುದ್ಲಿ.  ನೇವು ಕ್ೂಡದವ ಮೇಸಲಾತಿಯ ಕರಡಿರ್್ನ ಪಾಲನದು 
ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ಳುುವ ಅವಶಾಕತ್ ಇಲಿ.  ಇವತ್ದು ನಮಾ ಬದ್ಿತ್ಯನದು ಪರದ್ಶಾನ ಮಾಡದವೆಂತ್ಹ 
ಸೆಂದ್ಭ್ಾ ಬೆಂದ್ಧದ್.್  ಈಗ ಮಾನಾ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ಾಯಕರದ ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಾು, ರ್ಾವು ಇದ್ರ 
ಪರವಾಗದ್್ುೇವ್ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್ರದ.  ಅೆಂದ್ಮೆೇಲ್ ಸದತಿು ಬಳಸಿ, ಬೇ್ರ ್ಬೇ್ರ ್ವಿಚಾರಗಳನದು ತ್ೆಂದ್ದ 
ಇಲ್ಲಿ ದ್ಿೆಂದ್ಿ ಮಾಡದವೆಂಥದ್ದು ಬ್ೇಡ.  ಇದ್ನದು ಜನ ರ್್ೂೇಡದತಿುದ್ಾುರ್.  ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ/ವಗಾಗಳು 
ಯಾವರಿೇತಿ ಅವರ ಜಿೇವನದ್ಲ್ಲಿ ಸೆಂಕಷಿಗಳನದು ಎದ್ದರಿಸಿದ್ಾುರ್, ಇವತ್ದು ಅವರನದು ಯಾವರಿೇತಿ ಆ 
ಸೆಂಕಷಿದ್ಧೆಂದ್ ಪಾರದ ಮಾಡಬ್ೇಕದ ಎನದುವುದ್ರ ಹಿರ್್ುಲ್ಯಲ್ಲಿ ಇವತಿುನ ಈ ವಿಚಾರ ಬೆಂದ್ಧದ್.್  
ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್್ೇಕ ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿಗ ್ ಮೇಸಲಾತಿ ಕ್ೂಡದವಾಗ ಸದಮಾರದ ೩೩ 
ಜಾತಿಗಳಿತ್ದು.  ಇವತ್ದು ೧೦೧ ಜಾತಿಗಳಿವ್.  ಆದ್ರ,್ ಬಹದಕಾಲದ್ಧೆಂದ್ ಅವರಿಗ್ ಮೇಸಲಾತಿಯೆಂದ್ 
ವೆಂಚರ್್ ಕೂಡ ಆಗದ್.್  ಪರಿಶ್ಷಿ ವಗಾದ್ಲ್ಲಿ ೯ ಜಾತಿಗಳಿತ್ದು; ಇವತ್ದು ೫೪ ಜಾತಿಗಳಿವ್.  ಯಾವ 
ಜಾತಿಗಳನದು ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿಯ ಒಳಗ್ ಅಥವಾ ಪರಿಶ್ಷಿ ಪೆಂಗಡದ್ ಒಳಗ್ ಸೇ್ರಿಸಿದ್ರೂ್ೇ ಅೆಂದ್ರ್, 
ಅವರದ  ಓಬಿಸಿ ಇರಬಹದದ್ದ ಅಥವಾ ಬೇ್ರ ್ ಕಡ ್ ಇರದವವರಾಗದ್ಧುರಬಹದದ್ದ, ಅವರದಗಳನದು 
ಸೇ್ರಿಸಿದ್ಾಗ ಅವರದ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ುರ್ೂೇ ಆ ಮೇಸಲಾತಿಯನದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟಿರದ.  ಆ 
ಮೇಸಲಾತಿಯನದು ಇಲ್ಲಿಗ ್ ಹ್ೂತ್ದು ತ್ರಲ್ಲಲಿ.  ಆ ಮೇಸಲಾತಿ ಬಿಟದಿ ಬೆಂದ್ಮೆೇಲ ್ ಅಲ್ಲಿದ್ು 
ಓಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಎಷದಿ ಪಸಾ್ೆಂಟ್ೇಜ್ ಇತೂ್ುೇ ಅದ್ದ ಹಾಗ್ಯೇ ಇದ್್.  ಅದ್ದ ಈ ಪಟಿಿಗ್ ಬರಲ್ಲಲಿ.  
ದ್ಿೆಂದ್ಿ ಪಾರರೆಂಭ್ವಾಗದ್್ುೇ ಇಲ್ಲಿ.  ನೇವು ಯಾವ ರ್ಾಲದೆ ಜನರಿಗ ್ ಒೆಂದ್ದ ತ್ಟ್ಿಯಲ್ಲಿ ನದ್ಧಾಷಿ 
ಪರಮಾಣ್ದ್ಲ್ಲಿ ಅನು ಕ್ೂಟಿಿದ್ಧುರ್ೂೇ ಅದ್್ೇ ತ್ಟ್ಿಯಲ್ಲಿ ೪೦ ಜನರೂ ಊಟ ಮಾಡಿ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್ರ ್
ಯಾರ ಹ್ೂಟ್ಿಯನದು ತ್ದೆಂಬಿಸದವುದ್ಕ್ೆ ಆಗದತ್ುದ್?್  ಹಿೇಗ್ ಮಾಡದವುದ್ರಿೆಂದ್ ಯಾರ ಹ್ೂಟ್ಿಯನದು 
ತ್ದೆಂಬಿಸಿದ್ಧರಿ?  ಇದ್ದ ಪರಶ್ುಯಾಗದ್್.  ಅದ್ಕಾೆಗ ಇಷ್್ಿಲಾಿ ಕಾನೂನದಗಳನದು ಮಾಡಬೇ್ಕಾಗದ್.್  
ಇವತ್ದು ಬ್ೇಕಾದ್ಷದಿ ಮಾತ್ರ್ಾಡಬಹದದ್ದ, ಪರಶ್ು ಅದ್ಲಿ.  ಆಯೇಗಗಳು ಬಹಳ ಕಾಲದ್ಧೆಂದ್ 
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ರಚರ್್ಯಾಗದ್್.  ಮಾನಾ ಎಸ್.ಎೆಂ.ಕೃಷಣರವರದ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳಾಗದ್ಾುಗ ಸದ್ಾಶ್ವ ಆಯೇಗ 
ರಚರ್್ಯಾಗತ್ದು.  ಅದ್ರ ವರದ್ಧ ಬೆಂದ್ದ ಬಹಳ ಕಾಲವಾಗದ್್.  ಇದ್ದವರ್ಗೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ೆ ಯಾರೂ 
ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಿುಲಿ ಏಕ?್  ಅದ್ದ ಕೂಡ ಇವತ್ದು ಪ್ೆಂಡಿೆಂಗ್ ಇದ್್.  ೫ ವಷಾಗಳ ಕಾಲ ಪೂಣಾಾವಧಿ 
ಕಾೆಂಗ್ರಸ್ ಸಕಾಾರ ಇತ್ದು. ಸಮಾಶರ ಸಕಾಾರವೂ ಇತ್ದು. ಆಗ ಇದ್ರ  ಬಗ್ೆ ಒೆಂದ್ದ ದ್ಧವಸವೂ 
ಚಕಾರವ್ತ್ುಲ್ಲಲಿ.  ರ್ಾವು ಇವತ್ದು ಅದ್ರ ಬಗ್ೆ ಮಾತ್ರ್ಾಡದತ್ುೇವ್.  ಆ ವರದ್ಧ ಬೆಂದ್ದ ೨೦ 
ವಷಾಗಳಾತಿುವ.್  ಇವತಿುಗೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ೆ ಚಕಾರ ಎತ್ದುತಿುಲಿ.  ಆದ್ರ್ ಬಿೇದ್ಧಯಲ್ಲಿ ಹೂ್ೇರಾಟ 
ನಡಯ್ದತಿುದ್.್  ಅದ್ಕ್ೆ ಯಾರದ ಉತ್ುರ ಕೂ್ಡಬೇ್ಕದ?  ಎರಡದ ವಷಾ ತ್ಡವಾಯತ್ದ, ಅದ್ಕ್ೆ 
ಕಾರಣ್ವ್ೇನದ ಎೆಂದ್ಧಷಿನದು ಮಾತ್ರ ಕೇ್ಳುತಿುೇರಿ.  ಆದ್ರ,್ ೨೦ ವಷಾದ್ಧೆಂದ್ ವಿಳೆಂಬವಾಗದ್ುಕ್ೆ ಕಾರಣ್ 
ಕ್ೂಡಿ.  ಅಲೂಿ ಕೂಡ ಇತ್ಾಥಾ ಆಗಬೇ್ಕಿದ್.್  ನಮಾ ಸಕಾಾರ ಅದ್ಕೂೆ ಕೂಡ ಬದ್ಿವಾಗದ್.್  
ಇತ್ಾಥಾ ಮಾಡಬೇ್ಕದ; ಅದ್ರ ಅೆಂತ್ಾವನದು ಕಾಣ್ಬ್ೇಕದ ಎನದುವುದ್ದ ನಮಾ ಸಕಾಾರದ್ 
ನಧಾಾರವಾಗದ್.್  ಅದ್ನದು ಒೆಂದ್ದ ವ್ೇಳ್ ರ್ಾಳ್ ತ್ೆಂದ್ರ್, ನೇವು, ಚದರ್ಾವಣ್ಯ ಹಿರ್್ುಲ್ಯಲ್ಲಿ 
ತ್ೆಂದ್ಧದ್ಧುೇರಿ ಎೆಂದ್ದ ಕ್ೇಳಬಹದದ್ದ.  ನೇವ್ೇರ್ಾದ್ರೂ ಕ್ೇಳಬಹದದ್ದ, ಅದ್ಕ್ೆ ನಮಾ ಅಭ್ಾೆಂತ್ರ ಇಲಿ.  
ಮೇಸಲಾತಿ ಕೂ್ಟಿರೂ್ೇ ಇಲಿವೇ ಎನದುವುದ್ಷ್್ಿೇ ಇಲ್ಲಿ ಮದಖಾವಾಗದತ್ುದ್್.  ಅದ್ೂ ಕೂಡ ಇವತ್ದು 
ಇತ್ಾಥಾ ಆಗಬ್ೇಕದ.  ಇೆಂತ್ಹ ಪರಿಸಿೆತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ದು ದ್ಿೆಂದ್ಿ ಮಾಡದ್ೇ್, ಏನದ ಈ ತ್ಳ 
ಸಮದದ್ಾಯಗಳಿಗ ್ಕ್ೂಡಬ್ೇಕಾಗದ್್ಯೇ ಅದ್ನೂು ಕ್ೂಡದವ ಕ್ಲಸವನದು ಮಾಡಬೇ್ಕದ.  ಕರಡಿರ್್ 
ನನು ಪಕ್ಷಕ್ೆ ಹ್ೂೇಗದತ್ುದ್ಯ್ೇ ಅಥವಾ ಅವರ ಪಕ್ಷಕ್ೆ ಹ್ೂೇಗದತ್ುದ್ಯ್ೇ; ರ್ಾನದ ಮಾತ್ರ್ಾಡಿದ್ುಕ್ೆ  
ಸಿಕಿೆತ್ೂೇ ಅಥವಾ ಅವರದ ಮಾತ್ರ್ಾಡಿದ್ುಕ್ೆ ಸಿಕಿೆತ್ೂೇ ಎನದುವುದ್ದ ಬ್ೇರ ್ ವಿಚಾರ.  ಆದ್ರ್ ಈ 
ಸಮದದ್ಾಯಗಳಿಗ ್ ಕಾಡಿಸದವುದ್ನದು-ಬೇ್ಡಿಸದವುದ್ನದು ನಲ್ಲಿಸಬ್ೇಕದ.  ರ್ಾವು ಮಾತ್ತಿುದ್ರ ್
ಸೆಂವಿಧಾನದ್ ಬಗ್ೆ ಹ್ೇಳುತ್ುೇವ್; ಮಾನಾ ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್ರವರ ಬಗ್ೆ ಮಾತ್ರ್ಾಡದತ್ುೇವ್.  ಯಾರದ 
ಯಾರದ ಏರ್್ೇನದ ಮಾಡಿದ್ರದ ಎೆಂದ್ದ ಅವರ್ೇ ಹೇ್ಳಿಬಿಟಿಿದ್ಾುರ.್  ಅವರಿಗ್ ಒೆಂದ್ದ ಸಲ ರ್್ೂೇವು ಆಗ, 
“ಕಾೆಂಗ್ರಸ್ ಸದಡದವ ಮರ್್”್ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳುತಾುರ.್  ಏಕ್ ಹ್ೇಳಿದ್ರದ?  ಬ್ೇಸರವಾಗ ಅವರದ ಹ್ೇಳಿದ್ರದ, 
ರ್್ೂೇವಿನೆಂದ್ ಹ್ೇಳಿದ್ರದ.  ಅವರದ ಎರಡದ ಸಲ ಸೂ್ೇತಿದ್ುಕ್ೆ ಕಾರಣ್ವ್ೇನದ ಎೆಂದ್ದ ಕ್ೇಳಿದ್ರ,್ 
ರ್ಾವೇ್ನದ ಮಾಡದವುದ್ಕ್ೆ ಆಗದತ್ುದ್್? ಪರಜಾಪರಭ್ದತ್ಿ ವಾವಸ್ೆಯೇ ಹಾಗದ್ ್ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳುತಿುೇರಿ.  ಆದ್ರ್ 
ಅವರದ ಚದರ್ಾವಣ್ಗ ್ ನೆಂತಾಗ ಅವರ ವಿರದದ್ಿವಾಗ ಒಬು ಅಭ್ಾರ್ಥಾಯನದು ನಲ್ಲಿಸದತಾುರ.್  ದ್್ೇಶ 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                         27-12-2022                                                       271                               

ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ನ್ಯಾಯಯಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಯ ಪತ್ರಿಕಯ ಪಿಕಟಣೆಗಯಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದು 

   

ಇವತ್ದು ಡಾ: ಬಾಬಾ ಸಾಹ್ೇಬ್ ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್ ಅವರನದು ದ್್ೇವರದ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳುತ್ುದ್್.  ಆದ್ರ್ ಮಾನಾ 
ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್ರವರ ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ ಎಷ್ೂ್ಿೇ ಕಡ ್ ಅಡ್ಿಸಿ್ಮೆೆಂರ್್ಗಳಾಗದತ್ುವ್.  ಅವರದ ಸೆಂವಿಧಾನ 
ಕತ್ೃಾ.  ಅವರ ವಿರದದ್ು ಅಭ್ಾರ್ಥಾಯನದು ಹಾಕದವುದ್ಧಲಿ ಎೆಂದ್ದ ಕಾೆಂಗ್ರಸ್ ಪಕ್ಷ ನಧಾಾರ 
ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ೆಂಡಿದ್ುರ ್ ಇವತ್ದು ಎಷ್್ೂಿೇ ಚ್ರ್ಾುಗ ಇರದತಿುತ್ದು.  ಆ ಆಪಾದ್ರ್್ ಕೂಡ ನಮಾ ಮೆೇಲ ್
ಬರದತಿುರಲ್ಲಲಿ.  ಇದ್ದ ಬ್ೇರ ್ ವಿಷಯ. ಮಾನಾ ರಮೆೇಶ್ಕದಮಾರ್ರವರದ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ದ 
ಮಾತ್ನದು ಪರಸಾುಪ ಮಾಡಿದ್ಾುರ.್  ಮಾನಾ ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್ರವರ ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ ಕಾೆಂಗ್ರಸ್ ಕೂಡ ಬಹಳ 
ತ್ಪದಪ ಮಾಡಿದ್,್ ಅವರನದು ರ್ಾವು ಹಾಗ್ಯೇ ಗ್ಲ್ಲಿಸಬಹದದ್ಾಗತ್ದು, ಅವರದ ಸತಾುಗ ದ್್ಹಲ್ಲಯಲ್ಲಿ 
ಅವರ ಅೆಂತ್ಾಕಿರಯಗ ್ಜಾಗ ಕ್ೂಡಬೇ್ಕಾಗತ್ದು; ಅದ್ನದು ಕ್ೂಟಿಿಲಿ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್ುರದ.   

       (ಮದೆಂದ್ದ .. . ) 

(೧೨೩೩) ೨೭-೧೨-೨೦೨೨ ೭.೩೦ ಡಿಎಸ-ವಿಕ ್

ಶ್ರೇ ಛಲವಾದ್ಧ ಟಿ.ರ್ಾರಾಯಣ್ಸಾಿಮ (ಮದೆಂದ್ದ):-  

ಅವರನದು ಬಾೆಂಬ್ಗ ್ ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ೆಂಡದ ಹೂ್ೇಗದವುದ್ಕೂೆ ರ್ಾವು ಅವರಿಗ ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಲಿ, 
ಅದ್ರ್್ುಲಾಿ ಅವರ್ೇ ಹೇ್ಳಿಕೂ್ೆಂಡಿದ್ಾುರ್. ಇೆಂಥದ್್ುಲಾಿ ಇರತ್ಕೆೆಂಥ ಈ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ  ರ್ಾವು ಹಿೆಂದ್ಧನ 
ಚರಿತರ್ಗಳನದು ರ್ಾವು ಕ್ಣ್ಕದವುದ್ದ ಬೇ್ಡ.  ಆ ಕಾರಣ್ದ್ಧೆಂದ್ಲೇ್ ರ್ಾನದ ತ್ಮೆಾಲಿರಲೂಿ ಮನವಿ 
ಮಾಡದತ್ುೇರ್.್ ಚಚ್ಾ ಬಿಡಿ,  ಈಗ ಆಗರದವೆಂಥದ್ುಕ್ೆ ಸಕಾಾರ ಜವಾಬಾುರಿಯನದು ತ್ಗ್ದ್ದಕ್ೂೆಂಡಿದ್್.  
ಅದ್ಕ್ೆ ರ್ಾವಲ್ಿರೂ ಸೇ್ರಿ ಸಹಕಾರ ಕ್ೂಡೂ್ೇಣ್ವ್ನದುವ ಮಾತ್ನದು ಹೇ್ಳುತಾು ಅವಕಾಶ ಕ್ೂಟಿಿದ್ುಕಾೆಗ 
ತ್ಮಗ್ ವೆಂದ್ರ್್ಗಳನದು ಸಲ್ಲಿಸದತ್ುೇರ್್, ನಮಸಾೆರ. 

 ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ಾಗರಾಜದ (ವಿಧಾನಸಭ್ಯೆಂದ್ ಚದರ್ಾಯತ್ರಾದ್ವರದ):- ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರ,್ ತಾವು ಅವಕಾಶ ಕೂ್ಟಿಿದ್ುಕಾೆಗ ಧ್ನಾವಾದ್ಗಳು. ಕರ್ಾಾಟಕ ಅನದಸೂಚಿತ್ 
ಜಾತಿಗಳು ಮತ್ದು ಅನದಸೂಚಿತ್ ಪೆಂಗಡಗಳು (ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೆಂಸ್ೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾೆನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ದು 
ರಾಜಾಾಧಿೇನ ಸೇ್ವ್ಗಳಲ್ಲಿನ ರ್್ೇಮಕಾತಿ ಅಥವಾ ಹದದ್್ುಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಸಲಾತಿ) ವಿಧ್ೇಯಕವನದು ರ್ಾನದ  
ಸೆಂಪೂಣ್ಾವಾಗ ಬ್ೆಂಬಲ್ಲಸದತ್ುೇರ್್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಾು ರ್ಾವು ಇದ್ನದು ತ್ೆಂದ್ಧದ್ು್ೇವ್ೆಂದ್ದ 
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ಹ್ೇಳುತಿುದ್ುರದ. ಅವರದ ಒೆಂದ್ದ ಮಾತ್ನದು ತಿಳಿದ್ದಕೂ್ಳುಬ್ೇಕದ.  ರ್ಾಗಮೇಹನ್ದ್ಾಸ್ ಸಮತಿಯದ 
ಸಮಾಶರ ಸಕಾಾರ ಇದ್ಾುಗ ರಚರ್್ಯಾಗದತ್ುದ್್.  ೨೦೨೦ರಲ್ಲಿ ವರದ್ಧಯನದು ಕ್ೂಡದತಾುರ.್ ಎರಡದ 
ವಷಾ ಇಟದಿಕೂ್ಳುುತಾುರ ್ ಹಾಗೂ ಇಷ್ೂ್ಿೆಂದ್ದ ಚಚ್ಾಯಾಗದ್್. ಆದ್ರ ್ ಈ ವರದ್ಧಯನದು 
ಅನದಷ್ಾಾನಗ್ೂಳಿಸಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ ಸವಾಪಕ್ಷಗಳ ಸಭ ್ ನಡದ್್ಾಗ ರ್ಾವಲ್ಿರೂ ಸೇ್ರಿ ರಾಜಾ ಮಟಿದ್ಲ್ಲಿ 
ತಿೇಮಾಾನವಾಗಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ ತಿೇಮಾಾನವಾಗದತ್ುದ್್. ನಮಾ ಸಲಹ್ಗಳನದು ತ್ಗ್ದ್ದಕ್ೂೆಂಡದ ಅವರದ 
ಮಾಡದತಾುರ.್ ಆದ್ರ ್ಮರದದ್ಧನ ಪತಿರಕ್ಯಲ್ಲಿ ನಮಾ ಸಾಧ್ರ್್ ಎೆಂದ್ದ ದ್ೂ್ಡಿ ದ್್ೂಡಿ ಜಾಹಿೇರಾತ್ದ 
ಕ್ೂಡದತಾುರ.್  ಈ ಸೆಂಕದಚಿತ್ ಮರ್ೂ್ೇಭಾವದ್ಧೆಂದ್ ಹ್ೂರಗಡ್ ಬರಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ ರ್ಾನದ ಆಡಳಿತ್ 
ಪಕ್ಷವನದು ಕ್ೇಳುತಿುದ್್ುೇರ್.್ ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಒಟಾಿರ್ಯಾಗ ಸವಾಪಕ್ಷಗಳ ತಿೇಮಾಾನವಾದ್ರ ್ಅದ್ದ ರಾಜಾದ್ 
ತಿೇಮಾಾನವಾಗದತ್ುದ್,್ ಕನುಡಿಗರ ತಿೇಮಾಾನವಾಗದತ್ುದ್್. ಎಸ್ಸಿ-ಎಸ್ಟಿ ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ ಇವರದ 
ಮಾಡದತಿುರದವ ರಾಜಕಾರಣ್ವನದು ಬಿಡಬ್ೇಕದ ಎೆಂದ್ದ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ರ್ಾನದ ಮನವಿ ಮಾಡದತಿುದ್್ುೇರ್.್  
ಗಡಿ ಬಗ್ೆ ಮಾತ್ರ್ಾಡಿದ್ಾಗ ಸವಾಪಕ್ಷಗಳು ಸೇ್ರಿ ಒೆಂದ್ದ ತಿೇಮಾಾನವನದು ಮಾಡಿದ್ಾಗ ಅದ್ದ 
ರಾಜಾದ್ ತಿೇಮಾಾನವಾಗದತ್ುದ್್ ಹೂ್ರತ್ದ ಯಾವುದ್ೇ್ ಪಕ್ಷದ್ ತಿೇಮಾಾನವಾಗದವುದ್ಧಲಿ.  ಎಸ್ಸಿ-
ಎಸ್ಟಿ ಗಳಿಗ್ ಮೇಸಲಾತಿಯನದು ಕ್ೂಡಬೇ್ಕದ. ಎಸ್ಸಿ ಗ್ ಶ್ೇಕಡ ೧೫ ಇರದವುದ್ನದು ಶ್ೇಕಡ ೧೭ 
ಮಾಡಬೇ್ಕದ ಮತ್ದು ಎಸ್ಟಿ ಗ್ ಶ್ೇಕಡ ೩ ಇರದವುದ್ನದು ಶ್ೇಕಡ ೭ ಮಾಡಬೇ್ಕ್ನದುವ 
ಒತಾುಯವನದು ಕಾೆಂಗ್ರಸ್ ಪಕ್ಷ ಮದ್ಲ್ಲನೆಂದ್ಲೂ ಮಾಡಿಕೂ್ೆಂಡದ ಬೆಂದ್ಧರದವುದ್ದ ನಜ ಹಾಗೂ 
ಅದ್ನದು ಸಾಿಗತ್ ಮಾಡಿರದವುದ್ದ ಸಹ ನಜ.  ಆದ್ರ್ ಇವರದ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ್ ಮಾಡತ್ಕೆೆಂಥಾದ್ದು 
ಅದ್ದ ಎಸ್ಸಿ-ಎಸ್ಟಿ ಜರ್ಾೆಂಗಕ್ೆ ಮಾಡತ್ಕೆೆಂಥ ಅಪಮಾನವ್ೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳುತಿುದ್್ುೇರ್್. 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ರಾಜಕಾರಣ್ ಬ್ೇಡ.  

 ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ಾಗರಾಜದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,್ ರ್ಾನದ ಅವರನದು ಕ್ೇಳುವುದ್್ೇರ್ೆ್ಂದ್ರ್, 
ಅವರದ ಎಲಿವನದು ಮಾಡಿದ್ಾುರ.್ ಅದ್ದ ಶ್ಡೂಾಲ್-೯ ಗ್ ಬರದವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಯತ್ು ಮಾಡಿದ್್ುೇ 
ಆದ್ರ್ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ಾಯಕರದ ಹ್ೇಳಿದ್ ಹಾಗ್ ರ್ಾವಲ್ಿರೂ ಒಮಾತ್ದ್ಧೆಂದ್ ಸಹ ಚಚ್ಾಯೇ 
ಇಲಿದ್್ೇ ಸಾಿಗತ್ ಮಾಡದತಿುದ್್ುವು. ಇವರದ ಎಲೂ್ಿೇ ಒೆಂದ್ದ ಕಡ ್ ಇನದು ಮೂರದ ತಿೆಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ 
ಚದರ್ಾವಣ್ಯನುಟದಿಕೂ್ೆಂಡದ ರಾಜಕಿೇಯ ಗಮಾರ್್ ಮಾಡಲ್ಲಕ್ೆ ಹೂ್ರಟಿಿದ್ಾುರಲಾಿ, ಒೆಂದ್ದ ವ್ೇಳ ್
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ಎಸ್ಸಿ-ಎಸ್ಟಿ ಗ್ ಅರ್ಾಾಯವಾದ್ರ್ ಅವರ್ೇ ಆ ಜವಾಬಾುರಿಯನದು ತ್ಗ್ದ್ದಕ್ೂಳುಬೇ್ಕಾಗದತ್ುದ್್ 
ಮತ್ದು ಈ ರಾಜಾದ್ ಜನ ನಮಗ್ ಛೇಮಾರಿಯನದು ಹಾಕದತಾುರ ್ ಎನದುವ ಮಾತ್ನದು ಈ 
ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಹೇ್ಳುತಿುದ್್ುೇರ್್. ಏಕ್ೆಂದ್ರ ್ ಕಾೆಂಗ್ರಸ್ ಪಕ್ಷದ್ ವಿಚಾರ ಬೆಂದ್ಾಗ ಮಾನಾ 
ರ್ಾರಾಯಣ್ಸಾಿಮಯವರದ ಸದತಿುಬಳಸಿ ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಾುರ್.  ಅವರದ ಕಾಶ್ೀರದ್ವರಗ್ೂ ಹೂ್ೇಗದ್ುರದ, 
ರ್ಾನದ ಕಾಶ್ೀರದ್ವರವ್ಿಗೂ ಹ್ೂೇಗಬ್ೇಕಾಗಲಿ.  ಈ ದ್್ೇಶಕ್ೆ ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್ರವರದ ಕ್ೂಟಿಿರದವೆಂಥ 
ಸೆಂವಿಧಾನವನದು ಮನಃಪೂವಾಕವಾಗ ಒಪಿಪಕೂ್ೆಂಡವರದ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ುರ ್ ಅದ್ದ 
ಕಾೆಂಗ್ರಸ್ನವರದ ಎನದುವ ಮಾತ್ನದು ಹ್ೇಳುತ್ುೇರ್್. XXX  ಏಕ್ೆಂದ್ರ ್ಶ್ರೇ ರಾಮಾಜ್ೂೇಯಸ್ರವರದ 
ಸದಪಿರೇೆಂ ಕೂ್ೇರ್್ಾ…… ಸೆಂವಿಧಾನಕ್ೆ ೭೩, ೭೪ರ್್ೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನದು ತ್ೆಂದ್ಾಗ ಶ್ರೇ 
ರಾಮಾಜ್ೂೇಯಸ್ರವರದ ಆವತ್ದು ವಿರೂ್ೇಧ್ವನದು ಮಾಡಿದ್ರದ. (ಗೂ್ೆಂದ್ಲ) ರ್ಾನದ ಮದಕಾುಯ 
ಮಾಡದತ್ುೇರ್.್ 

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

 ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ಾಯಕರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,್ ಮಾನಾ 
ರ್ಾಗರಾಜದರವರದ ಏರ್ಾದ್ರೂ ಮಾತ್ರ್ಾಡಬಾರದ್ದ. ದ್ಯವಿಟದಿ ಅದ್ನದು ಕಡತ್ದ್ಧೆಂದ್ ತ್ಗ್ಯಬ್ೇಕದ.  

 ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ವಿಧ್ೇಯಕದ್ ಮೆೇಲ್ ಮಾತ್ರ್ಾಡಿ ಎೆಂದ್ದ ರ್ಾನದ ಹ್ೇಳುತ್ುೇರ್್. ಆ ಪಕ್ಷ 
ಈ ಪಕ್ಷ ಎೆಂದ್ದ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಜಾಸಿು ಬರದತ್ುದ್್.  

 ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ಾಗರಾಜದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,್ ಈ ವಿಧ್ೇಯಕ ಕರ್ಾಾಟಕದ್ ವಿಧ್ೇಯಕ. 
ಸವಾಪಕ್ಷದ್ಲ್ಲಿ ತಿೇಮಾಾನ ಆಗರದವೆಂಥ ವಿಧ್ೇಯಕ.  ಸವಾಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಗರದವೆಂಥ ವಿಧ್ೇಯಕವನದು 
ಅವರದ ಇದ್ದ ನಮಾ ವಿಧೇ್ಯಕ, ಇಷದಿ ವಷಾ ಕಾೆಂಗರ್ಸ್ ಪಕ್ಷದ್ವರದ ಏನದ ಮಾಡಿದ್ರದ ಎೆಂದ್ದ 
ಕ್ೇಳಿದ್ರ ್ಅದ್ಕ್ೆ ಏನದ ಅಥಾ?  

XXX ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಆಜ್ಞಾನದಸಾರ ಕಡತ್ದ್ಧೆಂದ್ ತ್ಗ್ಯಲಾಗದ್್ 
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 ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,್ XXX ತಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ೆ 
ಹ್ೇಳಬ್ೇಕದ. 

 ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಅದ್ನದು ಕಡತ್ದ್ಧೆಂದ್ ತಗ್ದ್್ದ ಹಾಕದತು್ೇರ್್. 

 ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ಾಗರಾಜದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,್ ರ್ಾನದ ಮದಕಾುಯ ಮಾಡದತು್ೇರ್್. 

 ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ರ್ಾಗರಾಜದರವರ,್ ನೇವು ಬಹಳ ಚ್ರ್ಾುಗ ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಿುೇರಿ 
ಎೆಂದ್ದ ಅವಕಾಶ ಕೂ್ಟಿರ್ ನೇವು ಈ ರಿೇತಿ ಅಡಾಿಡಿ ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಿುೇರಿ.  

 ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ಾಗರಾಜದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,್ ೩೦ ಸಕ್್ೆಂರ್್ ಸಮಯ ಕೂ್ಡಿ. 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,್ ಭಾರತಿೇಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಒಳ್ುಯದ್ದ 
ಎೆಂದ್ದ ಅವರದ ಹೇ್ಳಬೇ್ಕ್ೇನದ? 

 ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,್ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ಾಯಕರದ 
ಅದ್ನದು ಸಾಿಗತ್ ಮಾಡಿದ್ಾುರೆ್ಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ.್ ಪದನಃ ಇೆಂತ್ಹದ್ುರ್್ುಲಾಿ ಮಾಡಿ ಪೂತಿಾ ಹ್ಚದಚ-ಕಡಿಮೆ 
ಆಗಬಿಡದತ್ುದ್.್  

 ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ಾಗರಾಜದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,್ ರ್ಾನದ conclude ಮಾಡದತ್ುೇರ್್. ಈ 
ವಿಧ್ೇಯಕವನದು ಸವಾ ಪಕ್ಷಗಳ ತಿೇಮಾಾನದ್ಧೆಂದ್ ತ್ೆಂದ್ಧರದವುದ್ದ ನಜ ತಾರ್್.  ಹಾಗರಬೇ್ಕಾದ್ರ ್ಈ 
ಶ್ರೇಯಸದಿ ರಾಜಾದ್ ಕನುಡಿಗರಿಗ್ ಸೇ್ರಬೇ್ಕಾಗದತ್ುದ್್. ಆದ್ರ್ ಅವರದ ರ್ಾವು ಮಾಡಿದ್್ುೇವ್, ೫೦ 
ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ನೇವು ಮಾಡಿಲಿವ್ೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳುವುದ್ದ ಎಷದಿ ಸರಿ? ಅದ್ನದು ರ್ಾನದ ಒಪದಪತಿುಲಿ. ಈ 
ವಿಧ್ೇಯಕವನದು ರ್ಾವು ಸಾಿಗತ್ ಮಾಡದತ್ುೇವ ್ಮತ್ದು ಮದೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏರ್ಾದ್ರೂ 
Court ಒಪಪದ್್ೇ ಇದ್ುರ ್ಅದ್ರ ಜವಾಬಾುರಿಯನದು ರಾಜಾ ಸಕಾಾರ ತ್ಗ್ದ್ದಕ್ೂಳುಬ್ೇಕಾಗದತ್ುದ್್. 

XXX ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಆಜ್ಞಾನದಸಾರ ಕಡತ್ದ್ಧೆಂದ್ ತ್ಗ್ಯಲಾಗದ್್ 
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 ಶ್ರೇ ಅಬದುಲ್ ಜಬಾುರ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,್ ಇದ್ದ ಶ್ಡೂಾಲ್-೯ರಲ್ಲಿ ಸೇ್ರಿದ್ರ ್ಮಾತ್ರ 
ರ್ಾವು ಸಾಿಗತ್ ಮಾಡದತ್ುೇವ್.  

 ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ್ ಕದಮಾರ್ ಅರಳಿ(ವಿಧಾನಸಭ್ಯೆಂದ್ ಚದರ್ಾಯತ್ರಾದ್ವರದ):- ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರ,್ ಕರ್ಾಾಟಕ ಅನದಸೂಚಿತ್ ಜಾತಿ ಮತ್ದು ಅನದಸೂಚಿತ್ ಪೆಂಗಡಗಳು (ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ 
ಸೆಂಸ್ೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾೆನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ದು ರಾಜಾಾಧಿೇನ ಸೇ್ವ್ಗಳಲ್ಲಿನ ರ್್ೇಮಕಾತಿ ಅಥವಾ ಹದದ್್ುಗಳಲ್ಲಿ 
ಮೇಸಲಾತಿ) ವಿಧ್ೇಯಕ, ೨೦೨೨ ನದು ರ್ಾನದ ಸಾಿಗತ್ ಮಾಡದತ್ುೇರ್.್ ಎಸ್ಸಿ ಗ್ ಶ್ೇಕಡ ೧೫ 
ಇರದವುದ್ನದು ಶ್ೇಕಡ ೧೭ ಮಾಡಬೇ್ಕದ ಮತ್ದು ಎಸ್ಟಿ ಗ್ ಶ್ೇಕಡ ೩ ಇರದವುದ್ನದು ಶ್ೇಕಡ ೭ 
ಮಾಡಿದ್ಾುರ.್  ಇವರದ ಎಸ್ಸಿ-ಎಸ್ಟಿ ಬಗ್ೆ ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಿುದ್ಾುರ.್  ಎಸ್ಸಿ-ಎಸ್ಟಿ ಗ್ ಇವರದ 
ಸಹಾಯ ಮಾಡದತಿುದ್ಾುರ್, ಅದ್ನದು ರ್ಾನದ ಸಾಿಗತ್ ಮಾಡದತ್ುೇರ್.್ ಈಗ ನನು ಕಳಕಳಿ ಏರ್್ೆಂದ್ರ್, 
೨೦೧೯ ರ ಚದರ್ಾವಣ್ಯಲ್ಲಿ Koli ಸಮಾಜವನದು ಎಸ್ಟಿ ಗ್ ಸೇ್ರಿಸದತ್ುೇವ್ೆಂದ್ದ ರ್ಾನದ ರಕುದ್ಲ್ಲಿ 
ಬರ್ದ್ದಕ್ೂಡದತ್ುೇವ್ೆಂದ್ದ ಹೇ್ಳಿ ಬೆಂದ್ಧರದವವರದ ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಈ ಪಕ್ಷದ್ಲ್ಲಿದ್ಾುರ.್   ಆ ರಿೇತಿ ಇದ್ದ 
ಆಗಬಾರದ್ದ. ಏಕ್ೆಂದ್ರ,್ ಈಗ ವಿಧ್ೇಯಕವನದು ತ್ೆಂದ್ಧದ್ಾುರ್.  ಈ ವಿಧ್ೇಯಕ ರ್ಾಳ ್ಶ್ಕ್ಷಣ್ಕಾೆಗಲ್ಲ,  
ಯಾವುದ್್ೇ ಹದದ್್ುಗಳಿಗಾಗಲ್ಲ ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ೆಂಡ ಮೆೇಲ ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕ್ೂೇರ್್ಾಗ್ ಹ್ೂೇಗ ಇದ್ದ 
ಶ್ಡೂಾಲ್_೯ ರಲ್ಲಿ ಬೆಂದ್ಧಲಿವ್ೆಂದ್ದ ಅಪಿೇಲದ ಹ್ೂೇದ್ರ ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಮಾಡಿದ್ವರದ, ಹದದ್್ು 
ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ೆಂಡವರ ಗತಿ ಏನದ?  ರ್ಾವು ಇದ್ನದು ಮಾಡದವುದ್ಕ್ೆ ವಿರೂ್ೇಧ್ವ್ೇನದ ಇಲಿ. ಎಲಿರೂ 
ಒಪಿಪಗ್ ಕ್ೂಟಿಿದ್್ುೇವ್. ಆದ್ರ ್ ಇದ್ನದು ಮಾಡಬೇ್ಕಾದ್ರ ್ ಶ್ಡೂಾಲ್-೯ ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕ್ೂೆಂಡದ ಕ್ಲಸ 
ಮಾಡಬೇ್ಕಾಗದತ್ುದ್.್  ಏಕ್ೆಂದ್ರ,್ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಾ ಸಕಾಾರ ಒೆಂದ್ೇ್ ಇದ್್, ಕ್ೇೆಂದ್ರ ಸಕಾಾರವು ಒೆಂದ್ೇ್ 
ಇದ್್.  ಇಷದಿ ತ್ರಾತ್ದರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡದವ ಅವಶಾಕತ್ ಇದ್್ಯಲಾಿ ಅದ್ಕ್ೆ ಸಿಲಪ ಸಮಯವನದು 
ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ೆಂಡದ ಶ್ಡೂಾಲ್-೯ ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ರ್ ಎಲಿರಿಗೂ ಉತ್ುಮವಾದ್ ಸೌಲಭ್ಾ ಸಿಗದತ್ುದ್ ್
ಎನದುವ ಕಳಕಳಿ ಇದ್್.   ಇವರದ ಇತಿುೇಚ್ಗ ್ರ್ಾಗಮೇಹನ್ ದ್ಾಸ ರವರ ವರದ್ಧ ಆಧಾರದ್ ಮೆೇಲ ್
ಮಾಡಿದ್್ುೇವ್ೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಾುರ.್ ಇವರದ ಎಷದಿ ಮೇಸಲಾತಿಯನದು ಹ್ಚದಚ ಮಾಡದತಿುದ್ಾುರ,್ ಈಗ 
ರಾಜಾದ್ ತ್ದೆಂಬಾ ಅಲಿ, ಸದ್ಾಶ್ವ ಆಯೇಗದ್ದು protest ರ್್ಡ್ದ್ಧದ್.್  ಆ ಸದ್ಾಶ್ವ ಆಯೇಗದ್ 
ವರದ್ಧಯನದು ಏಕ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಿಲಿ. ಪರಿಗಣಿಸಬಹದದ್ಾಗತ್ುಲಿವ್ೇ? ಅದ್ನದು ಪರಿಗಣಿಸಿ 
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ಮೇಸಲಾತಿ ಕ್ೂಟಿರ್ ಎಲಿರಿಗೂ ಉಪಯೇಗವಾಗದತಿುತ್ದು ಎನದುವುದ್ದ ನನು ಭಾವರ್್.  ಅದ್ಕ್ೆ ಅವರದ 
ಮಾಡಿದ್ದು, ರ್ಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಎೆಂದ್ದ ಚಚ್ಾ ಮಾಡದವುದ್ರಲ್ಲಿ ಅಥಾವಿಲಿ.  ಯಾರ್ೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ 
ಸಮಾಜಕ್ೆ ಒಳ್ುಯದ್ುನದು ಮಾಡಿದ್ರ್ ಎಲಿರ ಸಹಕಾರ ಇರದತ್ುದ್್.  ಸಮಾಜಕ್ೆ ಮೇಸ ಮಾಡಿದ್ರ್ 
ಯಾರದ ಸಹಕಾರ ಮಾಡದವುದ್ಧಲಿ.  ಸದ್ಾಶ್ವ ಆಯೇಗದ್ ವರದ್ಧಯನದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಜಾರಿಗ ್
ತ್ೆಂದ್ರ್ ಒಳ್ುಯದ್ಾಗದತ್ುದ್ ್ಎನದುವುದ್ದ ನನು ಭಾವರ್್. 

 ಶ್ರೇ ಪರಕಾಶ್ ಕ್.ರಾಥ್ೂೇರ್್(ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ಮದಖಾ ಸಚ್ೇತ್ಕರದ):- ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರ,್ ತಾವು ಅವಕಾಶ ಕ್ೂಟಿಿದ್ುಕಾೆಗ ಧ್ನಾವಾದ್ಗಳು.  ಕರ್ಾಾಟಕ ಅನದಸೂಚಿತ್ ಜಾತಿ 
ಮತ್ದು ಅನದಸೂಚಿತ್ ಪೆಂಗಡಗಳು (ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೆಂಸ್ೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾೆನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ದು ರಾಜಾಾಧಿೇನ 
ಸೇ್ವ್ಗಳಲ್ಲಿನ ರ್್ೇಮಕಾತಿ ಅಥವಾ ಹದದ್್ುಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಸಲಾತಿ) ವಿಧ್ೇಯಕ, ೨೦೨೨ ನದು ಸಕಾಾರ 
ಈಗ ಮೆಂಡಿಸಿದ್.್  ಕಳ್ಮರ್್ಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧೇ್ಯಕ ಪಾಸ್ ಆಗ ಬೆಂದ್ಧದ್.್  ರ್ಾಗಮೇಹನ್ ದ್ಾಸ್ 
ವರದ್ಧಯ ಆಧಾರದ್ ಮೆೇಲ್ ಮತ್ದು ಸದ್ಾಶ್ವ ಆಯೇಗದ್ ವರದ್ಧಯ ಆಧಾರದ್ ಮೆೇಲ್ ಸಕಾಾರ 
ಮೆಂಡಿಸಿದ್ ್ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ.್ ಈ ವರದ್ಧಯ ಒೆಂದ್ದ ಕಾಪಿ ನನಗ ್  ಚಚಾ್ ಮಾಡದವುದ್ಕ್ೆ ಬೇ್ಕದ 
ಎೆಂದ್ದ ಕಾನೂನದ ಇಲಾಖ್ಯಲ್ಲಿ ರ್ಾನದ ಕ್ೇಳಿದ್್. ಆದ್ರ್ ಕಾನೂನದ ಇಲಾಖಯ್ಲ್ಲಿ ನನಗ ್ ಈ 
ವರದ್ಧಯೇ ಸಿಗಲ್ಲಲಿ.  ಅೆಂದ್ರ್, ಈ ವರದ್ಧಯನದು ಬಹಿರೆಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ಾುರಯ್ೇ ಅಥವಾ ಇಲಿವೇ?  
ಇದ್ನದು ಸಾವಾಜನಕ ಚಚ್ಾಗ್ ಬಿಟಿಿದ್ಾುರಯ್ೇ ಇಲಿವೇ ಎೆಂಬದದ್ದ ನನಗ ್ಗ್ೂತಿುಲಿ.  ಸವಾಪಕ್ಷ 
ಸಭ್ಯನದು ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಕರದ್್ಧದ್ಾುರ್.  ಸವಾಪಕ್ಷ ಸಭ್ಯ ಚಚಾ್ಯಲ್ಲಿ ರ್ಾನದ ಭಾಗಯಾಗದ್್ು. 
ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ೆ ಚಚ್ಾಯಾಗತ್ದು ನಜ.  ಆದ್ರ್ ಆ ಸಭ್ಯಲ್ಲಿ ನಣ್ಾಯ ಏರ್ಾಗತ್ದು?    

              (ಮದೆಂದ್ದ) 

(1234) 27/12/2022/7:40/ಎಸ್ಪಿಆರ್-ಬಿಎನ್ಎಸ್(ಜಿಆರ್) 
      (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ)  

ಶ್ರೇ ಪರಕಾಶ್ ಕ್.ರಾಥ್ೂೇರ್್ (ಮದೆಂದ್ದ):- 
ಈ ಒೆಂದ್ದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನದು ತ್ರಬೇ್ಕಾದ್ರ,್ ಅನದಚ್ಛೇದ್ (೯) ರಲ್ಲಿ ಇದ್ನದು ಸೇ್ರಿಸದವುದ್ಕ್ೆ 
ವಿಶ್ೇಷವಾದ್ ಸದ್ನವನದು ಕರದ್್ದ, ಕ್ಳಮರ್್ ಮತ್ದು ಮೆೇಲಾರ್ ್ - ಎರಡೂ ಮರ್್ಗಳ ವಿಶಾಿಸವನದು 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                         27-12-2022                                                       277                               

ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ನ್ಯಾಯಯಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಯ ಪತ್ರಿಕಯ ಪಿಕಟಣೆಗಯಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದು 

   

ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ೆಂಡದ, ಕ್ೇೆಂದ್ರ ಸಕಾಾರಕ್ೆ ಶ್ಫಾರಸದಿ ಮಾಡಿ ಕ್ೇೆಂದ್ರ ಸಕಾಾರದ್ವರದ ಇದ್ಕ್ೆ 
ಸಮಾತಿಯನದು ಸೂಚಿಸದತಾುರ್ೂೇ ಅಥವಾ ಇಲಿವೇ ಎನದುವುದ್ನದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ನೆಂತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಈ 
ವಿಧ್ೇಯಕವನದು ಮೆಂಡಿಸಬ್ೇಕಾಗತ್ದು ಎೆಂದ್ದ ಅವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಈ ನಣ್ಾಯವನದು 
ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ಳುಲಾಗತ್ದು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಟಿಮದ್ಲರ್್ೇಯದ್ಾಗ ಶ್ರೇ ರ್ಾಗಮೇಹನ್ದ್ಾಸ್ ಆಯೇಗದ್ 
ವರದ್ಧಯನದು ನಮಗ್ ನೇಡದತಿುಲಿ.  ಸವಾ ಪಕ್ಷಗಳ ಸಭ್ಯಲ್ಲಿ ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ೆಂಡ ನಧಾಾರಕ್ೆ ಸಕಾಾರವು 
ಹಿೆಂದ್ ್ ಸರಿಯದತಿುದ್್.  ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ಮತ್ದು ಪರಿಶ್ಷಿ ಪೆಂಗಡಗಳ ಮೇಸಲಾತಿಯನದು ಹ್ಚಚಳ 
ಮಾಡದವುದ್ಕ್ೆ ಯಾವುದ್್ೇ ಅಭ್ಾೆಂತ್ರವಿಲಿ ಎೆಂಬದದ್ಾಗ ರ್ಾವು ಸವಾ ಪಕ್ಷಗಳ ಸಭ್ಯಲ್ಲಿ ಹ್ೇಳಿದ್ು್ೇವ್.  
ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ನಮಾ ಪಕ್ಷ ಮೇಸಲಾತಿಯನದು ಹ್ಚಚಳ ಮಾಡದವುದ್ಕ್ೆ ಬದ್ಿವಾಗದ್್.  ಕ್ಳಮರ್್ಯಲ್ಲಿ 
ನಮಾ ಪಕ್ಷದ್ ಎಲಾಿ ಸದ್ಸಾರದ ಈ ರಿೇತಿಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ಾುರ.್  ಸದ್ಾಶ್ವ ಆಯೇಗದ್ ವರದ್ಧಯ 
ಬಗ್ೆ ರ್ಾನದ ಕ್ಲವು ಆಕ್ಷ್ೇಪಣ್ಗಳನೂು ಸಹ ಮಾಡಿದ್್ುನದ.  ಡಾ|| ವ್ೈ.ಎ.ರ್ಾರಾಯಣ್ಸಾಿಮ ಹಾಗೂ 
ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ್ ಕದಮಾರ ಅರಳಿ ರವರದಗಳು ಈ ಬಗ್ೆ ಈಗಾಗಲ್ೇ ಉಲ್ಿೇಖಿಸಿದ್ಾುರ್. ಸದ್ಾಶ್ವ 
ಆಯೇಗದ್ ವರದ್ಧಯದ ಬಹಳ ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಸಕಾಾರದ್ ಬಳಿ ಇದ್್.  ಇದ್ನದು ರ್ಾವು ಒಪಪಬ್ೇಕದ 
ಎನದುವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಗಮೇಹನ್ದ್ಾಸ್ ಆಯೇಗದ್ ವರದ್ಧಯಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ದ ಶ್ಫಾರಸದಿ 
ಮಾಡಲಾಗತ್ದು ಎೆಂಬದದ್ಾಗ ಮಾಜಿ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳಾದ್ ಹಾಗೂ ಆಗನ ಜ್.ಡಿ.(ಎಸ್) ಪಕ್ಷದ್ 
ಅಧ್ಾಕ್ಷರಾದ್ ಶ್ರೇ ಹ್ಚ್.ಡಿ.ಕದಮಾರಸಾಿಮ ರವರದ ಪರಸಾುಪಿಸಿದ್ುರದ.  ಆಗ ರ್ಾನದ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು, ಈ 
ಬಗ್ೆ ಆಕ್ಷ್ೇಪಿಸಿದ್ು್ೇನದ. ಸದ್ಾಶ್ವ ಆಯೇಗದ್ ವರದ್ಧಯನದು ರ್ಾಗಮೇಹನ್ದ್ಾಸ್ ಆಯೇಗಕ್ೆ 
ನೇಡದವ Term of Referenceರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಿೇಖ ಮಾಡದವ ಅವಶಾಕತ್ ಇರಲ್ಲಲಿ.  
ರ್ಾಗಮೇಹನ್ದ್ಾಸ್ ಆಯೇಗದ್ ವರದ್ಧಯಲ್ಲಿ he has exceeded his brief. ಇವರದ ತ್ಮಾ 
ವರದ್ಧಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಾಶ್ವ ಆಯೇಗದ್ ವರದ್ಧಯನದು ಉಲ್ಿೇಖಿಸದವ ಬಗ್ೆ Term of Referenceನಲ್ಲಿ 
ಇರಲ್ಲಲಿ.  ರ್ಾಗಮೇಹನ್ದ್ಾಸ್ ಆಯೇಗ ಕದರಿತಾದ್ ಅಧಿಸೂಚರ್್ಯಲ್ಲಿರದವ Term of 
Reference ಈ ರಿೇತಿ ಇದ್:್ 
 

“Examine and report whether the reservation limits can be 
enhanced to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Karnataka  
in proportion to their population as per 2001  census, i.e., 
from15% to 17% for Scheduled Castes and 3% to 7%  for Scheduled 
Tribes. 
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Whether there is an additional representation in education and 
employment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, when 
compared to their population.  …” 
 

These are there Term of Reference for the Justice Nagmohandas 
Commission to submit its report.  ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ರ್ಾಗಮೇಹನ್ದ್ಾಸ್ ಆಯೇಗದ್ 
ವರದ್ಧಯನದು ಸದ್ಾಶ್ವ ಆಯೇಗದ್ ವರದ್ಧಯಲ್ಲಿ ಲ್ಲೆಂರ್್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಒೆಂದ್ದ ಕಡ ್ಸದ್ಾಶ್ವ 
ಆಯೇಗದ್ ವರದ್ಧಗ…್, ರ್ಾನದ ಅೆಂದ್ಧನ ಸಭ್ಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇದ್್ೇ ಮಾತ್ನದು ಹ್ೇಳಿದ್್ುೇರ್.್  
ಸದ್ಾಶ್ವ ಆಯೇಗದ್ ವರದ್ಧಯ ಪರವಾಗ ಸಮಾಜದ್ ಕ್ಲವು ಸಮದದ್ಾಯಗಳಿವ್. ಇದ್್ೇ ಅೆಂಶದ್ 
ಬಗ್ೆ ಡಾ|| ವ್ೈ.ಎ.ರ್ಾರಾಯಣ್ಸಾಿಮ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ್ ಕದಮಾರ ಅರಳಿ ರವರದಗಳು ಈಗಾಗಲೇ್ 
ಉಲ್ಿೇಖಿಸಿದ್ಾುರ.್ 
 
 ಶ್ರೇ ಮೇಹನ್ ಕದಮಾರ್ ಕ್ೂೆಂಡಜಿಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಸದ್ಾಶ್ವ ಆಯೇಗದ್ 
ವರದ್ಧಯದ ಬಿಡದಗಡ್ಯಾಗಲಿ. 
 

ಶ್ರೇ ಪರಕಾಶ್ ಕ್.ರಾಥ್ೂೇರ್್(ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ಮದಖಾ ಸಚ್ೇತ್ಕರದ):- ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಶ್ರೇ ಮೇಹನ್ ಕದಮಾರ್ ಕೂ್ೆಂಡಜಿಿರವರ್ೇ ಸಿಲಪ ಸದಮಾನರಿ; ಇದ್ದ ಬಹಳ 
ಗೆಂಭಿೇರವಾದ್ ವಿಚಾರವಾಗದ್.್  ಶ್ರೇ ಮೇಹನ್ ಕದಮಾರ್ ಕೂ್ೆಂಡಜಿಿರವರ್ೇ ಈ ಬಗ್ೆ ನಮಗ ್
ಗ್ೂತಿುಲಿ; you don’t know.  ರ್ಾನದ ಹ್ೇಳುವುದ್ದನದು ಕ್ೇಳಿ.  ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏರ್ಾಗದ್್ ಎೆಂದ್ರ,್ 
ಅೆಂದ್ಧನ ಸವಾ ಪಕ್ಷಗಳ ಸಭ್ಯಲ್ಲಿ ರ್ಾನದ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳ ಮತ್ದು ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ಾಯಕರ 
ಅನದಮತಿಯನದು ಪಡದ್್ದಕೂ್ೆಂಡದ…. 

 
ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಶ್ರೇ ಪರಕಾಶ್ ಕ.್ರಾಥ್ೂೇರ್್ ರವರೇ್, ಈ ವಿಧ್ೇಯಕದ್ ಬಗ್ೆ ಮಾತ್ರವೇ್ 

ಮಾತ್ರ್ಾಡಿ.   
 
ಶ್ರೇ ಪರಕಾಶ್ ಕ್.ರಾಥೂ್ೇರ್್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ರ್ಾನದ ವಿಧೇ್ಯಕದ್ ಬಗ್ೆ 

ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಿುದ್್ುೇರ್.್  It is there in the report of Nagmohandas Commission.  
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ಆ ವರದ್ಧಯಲ್ಲಿದ್್.  ಈ ವಿಷಯವನದು ಹ್ೂರತ್ದಪಡಿಸಿ, ಬ್ೇರ ್ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಿುಲಿ. ಅವರ ಶ್ಫಾರಸದಿಗಳ 
ಬಗ್ೆ ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಿುದ್್ುೇರ್್.   ಸವಾ ಪಕ್ಷಗಳ ಸಭ್ಯಲ್ಲಿ ಏನದ ಚಚಿಾಸಲಾಯತ್ದ ಎನದುವುದ್ರ ಬಗ್ೆ 
ರ್ಾನದ ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಿುದ್್ುೇರ್್.  ಅವತಿುನ ದ್ಧವಸ ರ್ಾನದ ಆಕ್ಷ್ೇಪಣ್ ಮಾಡಿದ್್ುೇರ್.್  ಸಭಾರ್ಾಯಕರೂ 
ಸಹ ಅೆಂದ್ಧನ ಸಭ್ಯಲ್ಲಿದ್ುರದ. ಪರಸದುತ್ ವಿಧ್ೇಯಕವನದು ಜಾರಿಗ್ೂಳಿಸದವುದ್ರ ಬಗ್ೆ ಆಕ್ಷ್ೇಪಣ್ ಇದ್್.  
ಇವತಿುನ ಸಕಾಾರವು ಪರಸದುತ್ ವಿಧ್ೇಯಕವನದು ಮೆಂಡಿಸಿದ್ದು, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸೆಂವಿಧಾನದ್ ಅನದಚ್ಛೇದ್ 15, 
16, 38, 341 ಮತ್ದು 342 ಇೆಂತ್ಹ ಹಲವಾರದ ಅನದಚ್ಛೇದ್ಗಳ ಬಗ್ೆ ಉಲ್ಿೇಖಿಸಲಾಗದ್್.  ಹಿೇಗಾಗ 
ಸಕಾಾರ ಈ ಬಗ್ೆ ಸಪಷಿಿೇಕರಣ್ವನದು ನೇಡಬ್ೇಕದ.  ಸದ್ಾಶ್ವ ಆಯೇಗದ್ ವರದ್ಧಯನದು 
ರ್ಾಗಮೇಹನ್ದ್ಾಸ್ ಆಯೇಗದ್ ವರದ್ಧಯ ಆಧಾರದ್ ಮೆೇಲ್ ಮಾಡಲಾಗದ್್ – ಈ ಬಗ್ೆ 
ಸಕಾಾರಕಿೆರದವ ವಿಚಾರದ್ ಬಗ್ೆಯೂ ಸಹ ಸಕಾಾರವು ಸಪಷಿಿೇಕರಣ್ವನದು ನೇಡಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ ರ್ಾನದ ಈ 
ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಹೇ್ಳಲ್ಲಚಿಛಸದತ್ುೇರ್್.  ಇದ್ರ ಜ್ೂತ್ಗ್, ಅೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನ ಸದ್ಾಶ್ವ ಆಯೇಗದ್ ವರದ್ಧಯ 
ಬಗ್ೆ ನಧಾಾರಗಳನದು ತ್ಗ್ದ್ದಕ್ೂಳುುವಾಗ, ಸವಾ ಪಕ್ಷಗಳ ಸಭ್ಯನದು ಕರದ್್ದ, ಎರಡೂ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ 
ಈ ಬಗ್ೆ ಚಚಿಾಸಿ ಈ ಬಗ್ೆ ನಣ್ಾಯಗಳನದು ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ಳೂ್ುೇಣ್ ಎೆಂಬದದ್ಾಗ ನನಗ ್
ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳು ಆಶಾಿಸರ್್ ನೇಡಿದ್ುರದ.  ಹಿೇಗಾಗ ಸದ್ರಿ ವರದ್ಧಯನದು in toto ಆಗ 
ಅೆಂಗೇಕರಿಸಲಾಗದ್್ಯೇ ಅಥವಾ ಇಲಿವ್ೇ ಎನದುವುದ್ರ ಬಗ್ೆ ಸಕಾಾರವು ಸಪಷಿಿೇಕರಣ್ವನದು 
ನೇಡಬ್ೇಕದ.  ಪರಸದುತ್ ವಿಧ್ೇಯಕದ್ಲ್ಲಿ ಸೆಂವಿಧಾನದ್ ಅನದಚ್ಛೇದ್ 341 ಮತ್ದು 342 ಗಳ ಬಗ್ೆ 
ಉಲ್ಿೇಖವಿದ್.್  ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ಲವು ಜಾತಿಗಳನದು ಸೇ್ರಿಸಬ್ೇಕದ ಹಾಗೂ ಕಲ್ವನದು ತ್ಗ್ಯಬ್ೇಕದ 
ಎನದುವುದ್ರ ಬಗ್ೆ ಉಲ್ಿೇಖವಿದ್್.  ಈ ವಿಧ್ೇಯಕದ್ಲ್ಲಿ ಸೆಂವಿಧಾನದ್ ಅನದಚ್ಛೇದ್ 15, 16 ಮತ್ದು 38 
ಗಳ ಉಲ್ಿೇಖಿಸಿದ್ದು, ಇದ್ರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕ್ಲವು ಜಾತಿಗಳ ಬಗ್ೆ ತಿಳಿಸಲಾಗದ್್.   

 
ಸೆಂವಿಧಾನದ್ ಅನದಚ್ಛೇದ್ 15(4) ಮತ್ದು 16 (4A) ರಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಳಕೆಂಡೆಂತ್ ಉಲ್ಿೇಖಿಸಲಾಗದ್್: 
 

15 (4) Nothing in this article or in clause ( 2 ) of Article 29 
shall prevent the State from making any special provision for the 
advancement of any socially and educationally backward classes 
of citizens or for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. 
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16 (4A) Nothing in this article shall prevent the State from 
making any provision for reservation in matters of promotion, 
with consequential seniority, to any class or classes of posts in 
the services under the State in favour of the Scheduled Castes 
and the Scheduled Tribes which, in the opinion of the State, are 
not adequately represented in the services under the State.” 

 
ಈ ರಿೇತಿಯಾಗ ಸೆಂವಿಧಾನದ್ ಅನದಚ್ಛೇದ್ಗಳನದು ವಿಧ್ೇಯಕದ್ಲ್ಲಿ ಉಲ್ಿೇಖಿಸಲಾಗದ್;್ 

ಸೆಂತೂ್ೇಷ.  ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ಮತ್ದು ಪರಿಶ್ಷಿ ಪೆಂಗಡಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿೇ ಕ್ಳಗಡ್ ಇರದವವರನದು 
ಮೆೇಲುಜಾ್ಗ್ ತ್ರಬೇ್ಕದ ಎನದುವ ವಿಚಾರದ್ ಹಿರ್್ುಲ್ಯಲ್ಲಿ ಸೆಂವಿಧಾನದ್ ಅನದಚ್ಛೇದ್ಗಳಿವ್.  ಆದ್ರ್, 
ಸಕಾಾರವು ಈ ರಿೇತಿಯಾಗ ಉಲ್ಿೇಖಿಸಬೇ್ಕಾದ್ರ,್ ಹ್ಚಿಚನ ಮೇಸಲಾತಿಯನದು ನೇಡಬ್ೇಕಾದ್ರ್…, 
ಪರಸದುತ್ ಮೆಂಡಿಸಿರದವ ವಿಧ್ೇಯಕದ್ಲ್ಲಿ “if circumstances arise…”್ ್ ಎೆಂಬದದ್ಾಗ 
ಉಲ್ಿೇಖಿಸಲಾಗದ್.್  ಬ್ೇರ ್ ಜಾತಿಗಳ ಮೇಸಲಾತಿ ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ಮತ್ದು ಪರಿಶ್ಷಿ 
ಪೆಂಗಡಗಳಿಗ್ ಸಾಮಾನಾ ವಗಾದ್ಡಿ ಮೇಸಲಾತಿ ನೇಡದತ್ುೇವ್ ಎೆಂದ್ದ ಸಕಾಾರವು ತಿಳಿಸಿದ್.್  ಈ 
ರಿೇತಿಯಾಗ ಹ್ೇಳಿದ್ ನೆಂತ್ರ, ಯಾವ ಸಾಮಾನಾ ವಗಾದ್ ಮೇಸಲಾತಿಯನದು ಸಕಾಾರವು 
ತ್ಗ್ಯದತ್ುದ್್ ಎನದುವುದ್ರ ಬಗ್ೆ ವಿಧ್ೇಯಕದ್ಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಲಿ.  ಹಿೇಗಾಗ ಈ ಬಗ್ೆಯೂ ಸಹ ಸಕಾಾರವು 
ಸಪಷಿಿೇಕರಣ್ವನದು ನೇಡಬ್ೇಕದ.  ಅೆಂದ್ರ್, ಸಾಮಾನಾ ವಗಾದ್ಲ್ಲಿ ಲಭ್ಾವಿರದವ ಮೇಸಲಾತಿಯನದು 
ತ್ಗ್ದ್ದ ಅದ್ನದು ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ಮತ್ದು ಪರಿಶ್ಷಿ ಪೆಂಗಡದ್ವರಿಗ್ ನೇಡದತ್ುದ್.್ ಈ ವಗಾದ್ ಜನರದ 
ಐದ್ದ ಸಾವಿರ ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಶ್್ೇಷಣ್ಗೂ್ಳಗಾಗದ್ಾುರ್; ಹಿೇಗಾಗ ಸಕಾಾರದ್ ಉದ್್ುೇಶವು ಬಹಳ 
ಚ್ರ್ಾುಗದ್.್  ಆದ್ರ್, ಯಾರ ಮೇಸಲಾತಿಯನದು ನಮಗ್ ನೇಡಲಾಗದತಿುದ್್ ಎನದುವುದ್ರ ಬಗ್ೆ 
ಸಪಷಿಿೇಕರಣ್ವನದು ನೇಡಬ್ೇಕದ. ಈ ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ ಸಕಾಾರವು Ordinance ಮತ್ದು ವಿಧ್ೇಯಕವನದು 
ಮೆಂಡಿಸಿದ್ದು, ಇದ್ನದು ಜಾರಿಗ್ೂಳಿಸದವುದ್ಾಗ ತಿಳಿಸದತಿುದ್್.  ಆದ್ರ್ ಬಹಳಷದಿ ಲೂ್ೇಪದ್ೂ್ೇಷಗಳು ಈ 
ವಿಧ್ೇಯಕದ್ಲ್ಲಿವ್.  ಇದ್ರ ಬಗ್ೆ ಸಕಾಾರವು ಸಪಷಿಿೇಕರಣ್ವನದು ನೇಡಬೇ್ಕದ.  ಡಾ|| 
ವ್ೈ.ಎ.ರ್ಾರಾಯಣ್ಸಾಿಮ ರವರದ ಮಾತ್ರ್ಾಡದವ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ, ಸೆಂವಿಧಾನ ರಚರ್್ಯಾದ್ಾಗ 
ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ಮತ್ದು ಪರಿಶ್ಷಿ ಪೆಂಗಡಗಳಲ್ಲಿ ಎಷದಿ ಜಾತಿಗಳಿದ್ುವು ಎನದುವುದ್ರ ಬಗ್ೆ 
ಉಲ್ಿೇಖಿಸಿದ್ಾುರ.್  ಆಗ ಕೇ್ವಲ 6 ಜಾತಿಗಳಿದ್ುವು. ಆ ಪ್ೈಕಿ ಲೆಂಬಾಣಿ ಜರ್ಾೆಂಗವೂ ಸಹ ಒೆಂದ್ದ.  
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ನೆಂತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಹ್ಚಿಚನ ಜಾತಿಗಳನದು ಸೇ್ಪಾಡಗ್ೂ್ಳಿಸದತಾು ಬೆಂದ್ಧದ್ಾುರ.್ ಹಿೇಗಾಗ ನನಗ ್ ಮತ್ದು 
ವಿಶ್ೇಷವಾಗ ಕ್ಲವು ಸಮದದ್ಾಯಗಳಿಗರದವ ಆತ್ೆಂಕವೇ್ರ್್ೆಂದ್ರ…್, ಹಾಲ್ಲ ಮೆಂಡಿಸಿರದವ 
ವಿಧ್ೇಯಕದ್ ಬಗ್ೆ ಸಕಾಾರವು ಬಹಳ ದ್ೂ್ಡಿ ವಿವರಣ್ಯನದು ನೇಡಿದ್್.  ಬಹದಶಃ ರ್ಾನದ ಸದ್ನಕ್ೆ 
ಬೆಂದ್ ಮೆೇಲ್, ವಿಧ್ೇಯಕಕ್ೆ ಇೆಂತ್ಹ ದ್ೂ್ಡಿ ವಿವರಣ್ಯನದು ನೇಡಿರದವುದ್ನದು ಇವತಿುನವರಗ್ ್
ರ್್ೂೇಡಿಲಿ.   ಅೆಂದ್ರ್ ಅಷ್ೂ್ಿೆಂದ್ದ ದ್್ೂಡಿ ಪರಮಾಣ್ದ್ಲ್ಲಿ ವಿಧ್ೇಯಕಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಿೆಂತ್ ಸಕಾಾರವು 
ವಿವರಣ್ಯನದು ನೇಡಿದ್್.  ಯಾವುದ್್ೇ ವಿಧ್ೇಯಕಕ್ೆ ಇಷ್್ೂಿೆಂದ್ದ ದ್ೂ್ಡಿ ಪರಮಾಣ್ದ್ಲ್ಲಿ 
ವಿವರಣ್ಯನದು ನೇಡಿಲಿ.  ಇಲ್ಲಿ ಎಷದಿ ಪದಟಗಳಿವ್ ಎನದುವುದ್ನದು ತಾವು ರ್್ೂೇಡಬ್ೇಕದ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ 
ಸಕಾಾರದ್ ಉದ್್ುೇಶವನದು ತಿಳಿಸಿದ್ಾುರ;್ ಒಳ್ುಯದ್ದ.  ಆದ್ರ್, ನಮಗರದವ ಅನದಮಾನವ್ೇರ್ೆ್ಂದ್ರ್, 
ಎಲ್ಲಿಯೇ ಒೆಂದ್ದ ಕಡ ್ಕಲ್ವು ಸಮದದ್ಾಯಗಳಿಗ ್ತ್ೂೆಂದ್ರಯ್ಾಗದವ ನಣ್ಾಯಗಳನದು ಸಕಾಾರವು 
ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ಳುಬಹದದ್ದ ಎನದುವುದ್ಾಗರದತ್ುದ್್.  ಸದ್ಾಶ್ವ ಆಯೇಗದ್ ವರದ್ಧಯ ಬಗ್ೆ ವಿಧ್ೇಯಕದ್ಲ್ಲಿ 
ಪರಸಾುಪಿಸಿದ್ಾುರ.್  ಈ ವಿಚಾರಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಿೆಂತ ್ ಈಗಾಗಲ್ೇ ಉಪ ಸಮತಿಯನದು ರಚಿಸಿದ್ದು, 
ಚಚ್ಾಗಳಾಗದತಿುವ್.  ಸಾವಾತಿರಕ ಚದರ್ಾವಣ ್ ಎದ್ದರಿಸದತಿುರದವ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ೆ 
ನಣ್ಾಯಗಳನದು ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ಳುುತಿುದ್ಾುರ್.  ಸದ್ರಿ ವರದ್ಧಯೆಂದ್ಾಗ, ಎಲ್ಲಿಯೇ ಯಾರಿಗ್ೂೇ ತೂ್ೆಂದ್ರ್ 
ಕ್ೂಡಬೇ್ಕಾಗಬಹದದ್ದ ಎನದುವ ಬಗ್ೆ ನಮಗ್ ಆಕ್ಷ್ೇಪಣ್ ಇದ್್.  ಹಿೇಗಾಗ ಈ ಬಗ್ೆ ಸಕಾಾರವು 
ಸಪಷಿಿೇಕರಣ್ವನದು ನೇಡಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ ರ್ಾನದ ಭಾವಿಸದತ್ುೇರ್್.   

(ಮದೆಂದ್ದ)  

 1235/27-12-2022/7-50/bkp-bns(gr)              (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ  ಪರಕಾಶ್  ಕ.್ ರಾಥ್ೂೇರ್ (ಮದೆಂದ್ದ..): 

ವಿಶ್ೇಷವಾಗ  ಲೆಂಬಾಣಿ  ಸಮದದ್ಾಯದ್ವರಿಗ್, ನಮಗ್     ಉತ್ುರ  ಕರ್ಾಾಟಕದ್  ಭಾಗದ್ಲ್ಲಿ ..  
ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಯಾರಿಗ ್ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಧುೇರಿ? 
ಶ್ರೇ  ಪರಕಾಶ್  ಕ್. ರಾಥ್ೂೇರ್:-   ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,್  it is related to the 

Bill.  ರ್ಾನದ ಬ್ೇರ ್ ಏನೂ  ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಿುಲಿ.  
ಸಭಾಪತಿಯವರದ:-  ಮಾತ್ರ್ಾಡಿ. 
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ಶ್ರೇ  ಪರಕಾಶ್  ಕ.್ ರಾಥ್ೂೇರ್:-   ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,್    ಬಹದಶಃ  ಇದ್ರ  ಬಗ್ೆ  
ಯಾರದ  ಮಾತ್ರ್ಾಡದವುದ್ಧಲಿ.  ಕ್ಳ ಮರ್್ಯಲೂಿ  ಮಾತ್ರ್ಾಡಿಲಿ,  ಇಲ್ಲಿಯೂ  ಮಾತ್ರ್ಾಡಿಲಿ.   
ನಮಾ ರ್್ೂೇವನದು ಸಕಾಾರದ್  ಮದೆಂದ್ ್  ಹ್ೇಳಲ್ಲಲಿವ್ೆಂದ್ರ್  ಮತ್ು  ರ್ಾವು  ಯಾರ  ಮದೆಂದ್ ್ 
ಹ್ೇಳಬ್ೇಕದ?    ಮಾನಾ   ಸಭಾಪತಿಯವರ,್   ನಮಗ್ ಏನದ ರ್್ೂೇವು ಆಗದತಿುದ್ ್ಎೆಂದ್ರ್   ಉತ್ುರ  
ಕರ್ಾಾಟಕ  ಭಾಗದ್ಲ್ಲಿ  ೧೯೭೭ ಆದ್  ಮೆೇಲ್ ನಮಗ್  ಸಿಕಿೆದ್ೆಂತ್ಹ  ಮೇಸಲಾತಿ   ಅದ್ರಲೂಿ area 
restriction  ತ್ಗ್ದ್ಮೆೇಲ್.  ನಮಗ್  ಸಿಕಿೆರದವ  ಮೇಸಲಾತಿ  ಹತಿುರ, ಹತಿುರ  ೪೦ 
ವಷಾಗಳಾಗರಬಹದದ್ದ.     ಇನೂು ಸಹ ನಮಾ ಸಮಾಜದ್ವರದ  ಶ್್ೇಷಣ್ಗ ್ ಒಳಗಾಗ  ಬಡತ್ನ 
ರೇ್ಖ್ಗೆಂತ್  ಕ್ಳಗಡ ್  ಇದ್ಾುರ,್    ರ್ಾನದ ಸಕಾಾರದ್  ಗಮನಕ್ೆ  ಏನದ ತ್ರದತಿುದ್್ುೇರ್್ೆಂದ್ರ,್   
ಇೆಂತ್ಹ  ಯಾವುದ್್ೇ  ನಣ್ಾಯಗಳನದು  ನೇವು ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ಳುಬ್ೇಡಿ.   ಯಾವುದ್್ೇ  ಈ  
ಸಮದದ್ಾಯಗಳ  ಬಗ್ೆ  ನಣ್ಾಯಗಳನದು  ನೇವು ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ಳುಬ್ೇಡಿ.   ಈ ಬಿಲ್  ಅನದು 
ಬ್ೆಂಬಲ್ಲಸೂ್ೇಣ್. ಆದ್ರ್, ನಮಾ ಒಳಗಡ ್ ಇರದವೆಂತ್ಹ  ರ್್ೂೇವಿನ್  ಬಗ್ೆ  ಹ್ೇಳಬ್ೇಕಾಗದತ್ುದ್್.    

ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,್   ಇದ್ದ ಏರ್ಾಗದ್್  ಎೆಂದ್ರ್,   ನೇವು ಇದ್ನದು  ತ್ರಲಾಗುತ್ತದ್ೆ್
ಎೆಂದು್  ಹ್ೇಳುತಿುೇರಿ,   ರ್ಾವು ಬ್ೇಡವೆ್ಂದ್ದ  ಹೇ್ಳುತ್ುೇವ್.   ಇದ್ದ ಏರ್ಾಗದ್್  ಎೆಂದ್ರ್ ನಮಾ  
ನಮಾಲ್ಲಿಯೇ  ಜಗಳ  ಹಚದಚತಿುದ್ಾುರ್.   ದ್ಯವಿಟದಿ   ಇದ್ರ ಬಗ್ೆ  ಯೇಚರ್ ್ ಮಾಡಬೇ್ಕದ.   ಈ  
ಜಗಳವನದು ಏತ್ಕ್ೆ  ತ್ರದತಿುದ್ಾುರೆ್ಂದ್ರ್, ಪರಿಶ್ಷಿ  ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್್ೇಷಣ್ಗ್ ಒಳಗಾಗ ಸೆಂವಿಧಾನದ್ಲ್ಲಿ  
ಕ್ಲವು  ಹಕದೆಗಳನದು  ಕ್ೂಟಿಿದ್ಾುರ.್   ಎಲ್ೂಿೇ  ಒೆಂದ್ದ  ಕಡ ್ ತ್ೂೆಂದ್ರ ್ ಮಾಡಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ ನಮಾ 
ನಮಾಲ್ಲಿಯೇ  ಜಗಳ  ಹಚದಚತಿುದ್ಾುರ್.  ರ್ಾವಲ್ಿರೂ ಅಣ್ಣ-ತ್ಮಾೆಂದ್ಧರದ  ಎೆಂದ್ದ ತಾವು ಅಥಾ  
ಮಾಡಿಕ್ೂಳುಬೇ್ಕದ.  ರ್ಾವಲ್ಿರೂ    ಒೆಂದ್ಾಗ  ಬಾಳಬ್ೇಕದ,  ಸಾವಿರಾರದ  ವಷಾಗಳಿೆಂದ್  
ಶ್್ೇಷಣ್ಗ ್ ಒಳಗಾಗದ್್ುೇವ್.    ನಮಾ ನಮಾ ನಡದವ್ ಈ ಬ್ೇಧ್-ಭಾವವನದು  ತ್ರಿಸಿ, ನಮಾಲ್ಲಿಯೇ 
ಜಗಳವಾಡದವೆಂತ್ಹ ವಾವಸ್ೆ    ಇವತ್ದು  ನಡಯ್ದತಿುದ್್.    ಇದ್ರ  ಬಗ್ೆ  ರ್ಾವು  ಎಚಚರ  
ವಹಿಸಬ್ೇಕದ, ಇದ್ರ  ಬಗ್ೆ  ಸಕಾಾರ  ಗಮನಕ್ೂಡಬ್ೇಕು.್ಅೆಂತ್ಹ  ಯಾವುದ್್ೇ  ಒೆಂದು್ನಣ್ಾಯ 
ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ೆಂಡರೂ ಸಹ   ಮದೆಂದ್ ್  ನಮಗ್  ತ್ೂೆಂದ್ರಯ್ಾಗದತ್ುದ್್.   ಆದ್ುರಿೆಂದ್,್ ಈ್
ವಿಷ್ಯವನ್ುು್  ಸಕಾಾರ ಗಮನ್ದಲಿಲಟುಿಕ್ೊೆೆಂಡು್ ಇದ್ರ ಬಗ್ೆ    ಉತ್ುರ  ಕ್ೂಡಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ  
ಹ್ೇಳುತು್ೇರ್್.  ಇನದು ಸಹ ಹಲವಾರದ ವಿಷಯಗಳಿವ್. ಆದ್ರ್, ನಮಾ ಸಭಾ ರ್ಾಯಕರದ  
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ಮಾತ್ರ್ಾಡಿದ್ಾುರ್,  ಕಳ್ಮರ್್ಯಲೂಿ  ಮಾತ್ರ್ಾಡಿದ್ಾುರ್,    ಕ್ಲವು  ವಿಚಾರಗಳು  ಎಲ್ಲಿಯೊ್  
ಪರಸಾುಪವಾಗ ಬ್ೇಕಾಗಲಿ.   ನಮಗ್ ಆಗರದವ  ರ್್ೂೇವುಗಳನದು  ರ್ಾನದ ಹ್ೇಳಿಕ್ೂೆಂಡಿದ್ು್ೇರ್್.  ಇದ್ರ  
ಬಗ್ೆ ್ಸಕ್ಾಾರ್ಸಪಷಿಿೇಕರಣ್  ಕ್ೂಡಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ   ಹ್ೇಳಲ್ಲಕ್ೆ  ಬಯಸದತ್ುೇರ್್.   
 

ಶ್ರೇ  ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,್  
ಸಭಾಪತಿಯವರದ:-  ಇದ್ರ  ಬಗ್ೆ  ಕಾಿರಿಫಿಕ್ೇಷನ್ ಮಾತ್ರ  ಕೇ್ಳಿ.    
ಶ್ರೇ  ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,್   ಇದ್ರ  ಬಗ್ೆ  

ಕಾಿರಿಫಿಕ್ೇಷನ್ಬೇ್ಕಾಗದತ್ುದ್್.     
ಸಭಾಪತಿಯವರದ:-  ಇಲಿ  ಆಗದವುದ್ಧಲಿ, ಕದಳಿತ್ದಕೂ್ಳಿು.   

ಶ್ರೇ  ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,್     ಇವರದ  ಬಹಳ  
ಮಹತ್ಿದ್  ಕ್ಲಸ  ಮಾಡಿದ್ಾುರ,್   ರ್ಾನದ ಸಕಾಾರಕ್ೆ ಅಭಿನೆಂದ್ರ್್  ಹ್ೇಳಬ್ೇಕದ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:-    ಎರಡದ  ನಮಷದ್ಲ್ಲಿ  ಹ್ೇಳಿ.   

ಶ್ರೇ  ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,್   ಇವರದ  ಬಹಳ  
ಮಹತ್ಿದ್  ಕ್ಲಸ  ಮಾಡಿದ್ಾುರ,್   ರ್ಾನದ ಸಕಾಾರಕ್ೆ ಅಭಿನೆಂದ್ರ್್  ಹ್ೇಳಬ್ೇಕದ.  ಈ   ವಿಷಯದ್ 
ಮೆೇಲ ್ಮಾತ್ರ್ಾಡಲ್ಲಕ್ೆ ಆಗದವುದ್ಧಲಿವ್ೆಂದ್ರ್  ಹ್ೇಗ?್    ಈ  ವಿಷಯವನದು ಸೆಂಜ್  ತ್ಗ್ದ್ದಕ್ೂೆಂಡದ 
ಬೆಂದ್ದ  ಮಾತ್ರ್ಾಡಲ್ಲಕ್ೆ  ಅವಕಾಶ  ಕ್ೂಡದವುದ್ಧಲಿವ್ೆಂದ್ರ್  ಹ್ೇಗ?್  ಇದ್ದ  ಮಹತ್ಿದ್   ವಿಷಯ    
ಆಗರದವುದ್ಧಲಿವ್ೇ? ಶ್್ೇಷಿತ್ರಿಗ್ ಕ್ೂಡದತಿುರದವೆಂತ್ಹ ಸೌಲಭ್ಾದ್ ಬಗ್ೆ  ರ್ಾನದ  ಮಾತ್ರ್ಾಡಬಾರದ್್ೇ?   

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:-    ೫    ನಮಷ  ಮಾತ್ರ್ಾಡಿ.    

ಶ್ರೇ  ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,್    ೫ ನಮಷದ್ಲ್ಲಿ  
ಆಗದವುದ್ಧಲಿ, ನನಗ ್ ೨೦  ನಮಷ  ಕಾಲಾವಕಾಶ  ಕ್ೂಡಿ.   



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                         27-12-2022                                                       284                               

ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ನ್ಯಾಯಯಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಯ ಪತ್ರಿಕಯ ಪಿಕಟಣೆಗಯಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದು 

   

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:-    ೨೦  ನಮಷ, ೩೦  ನಮಷ  ಖೆಂಡಿತ್ವಾಗಯೂ  ಆಗದವುದ್ಧಲಿ.   
ರ್ಾನದ ಬ್ಲ್  ಹ್ೂಡ್ದ್ಾಗ  ಕದಳಿತ್ದಕೂ್ಳಿು,  ೫  ನಮಷ  ಮಾತ್ರ್ಾಡಿ.  

ಶ್ರೇ  ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,್     ಅನದಸೂಚಿತ್ 
ಜಾತಿಗಳು  ಮತ್ದು ಅನದಸೂಚಿತ್  ಪೆಂಗಡಗಳ  ವಗಾಕ್ೆ ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗ, ಉದ್್ೂಾೇಗದ್ಲ್ಲಿ ಬಹಳ  
ಅರ್ಾಾಯವಾಗದ್ ್ ಎೆಂದ್ದ   ಹ್ೇಳಿ ಅರ್್ೇಕ ವರದ್ಧಗಳನದು  ಆಧ್ರಿಸಿ    ಇವತ್ದು  ನಮಾ ಸಕಾಾರ  
ಈ  ಒೆಂದ್ದ  ಮೇಸಲಾತಿ    ಹ್ಚಚಳ  ಮಾಡತ್ಕೆೆಂತ್ಹ  ಮಹತ್ಿದ್  ಕ್ಲಸವನದು  ಮಾಡಿದ್.್   ಈ 
ಸಕಾಾರವನದು  ರ್ಾನದ ಬಹಳ ಸೆಂತೂ್ೇಷದ್ಧೆಂದ್  ಅಭಿನೆಂದ್ಧಸದತ್ುೇರ್್.  ಆದ್ರ್,  ಇವತ್ದು ಈ ಸಕಾಾರ   
ಯಾವ ಯಾವ ಆಧಾರವನದು    ಪರಿಗಣಿಸಿ,  ಈ  ಮೇಸಲಾತಿಯನದು  ತ್ೆಂದ್ಧದ್ಾುರ,್   ಹ್ಚಚಳ  
ಮಾಡಿದ್ಾುರ ್  ಎನದುವ  ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ್ಾಡದವುದ್ಾದ್ರ್,್ ೨೦೧೯್ ರಲಿಲ  ರ್ಾಾಯ 
ಮೂತಿಾಗಳಾದ್ೆಂತ್ಹ  ಶ್ರೇ  ರ್ಾಗಮೇಹನ್ ದ್ಾಸ್  ರ್್ೇತ್ೃತ್ಿದ್ಲ್ಲಿ    ಒೆಂದ್ದ ಆಯೇಗ  
ರಚರ್್ಯಾಗದತ್ುದ್್.  ಅವರದ   ಕ್ೂಟಿೆಂತ್ಹ ವರದ್ಧಯನದು  ಆಧ್ರಿಸಿ,   ಮತ್ು,  ಕೂಡಲೇ್   
ಮತ್ೂುಬು  ರ್ಾಾಯ ಮೂತಿಾಗಳಾದ್ೆಂತ್ಹ  ಸದಭಾಶ್ ಅಡಿಯವರ   ರ್್ೇತ್ೃತ್ಿದ್ಲ್ಲಿ  ಅದ್ರ್್ುಲಾಿ  
ಪರಿಶ್ೇಲರ್್  ಮಾಡಿ ,  ಮತ್ು, ಲಾ ಸೂೆಲ್  ಸೆಂಶ್್ ೇಧ್ರ್್ಯ ಅಧ್ಾಯನಗಳನದು  ಕೂಡ  
ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ೆಂಡದ    ಈ  ಒೆಂದ್ದ  ಮೇಸಲಾತಿಯನದು  ಸಕಾಾರ ಹ್ಚಚಳ   ಮಾಡದತಿುದ್್.   ಈ 
ವಗಾಕ್ೆ  ಅರ್ಾಾಯವಾಗದ್್  ಎೆಂದ್ದ  ಹ್ೇಳಿ ಶ್ರೇ  ರ್ಾಗಮೇಹನ್  ದ್ಾಸ್ ವರದ್ಧಯನದು  
ಆಯೇಗವನದು  ರಚರ್್  ಮಾಡಿದ್ೆಂತ್ಹ  ಅೆಂದ್ಧನ ಸಕಾಾರಗಳು  ಅೆಂದ್ರ್, ಜ್.ಡಿ(ಎಸ್)    ಮತ್ದು  
ಕಾೆಂಗ್ರಸ್ನ  ಸಮರಶರ  ಸಕಾಾರ    ಈ ಒೆಂದ್ದ  ಘನ  ಉದ್್ುೇಶವನದು  ಇಟದಿಕೂ್ೆಂಡ್ೇ    ಈ 
ವಗಾಕ್ೆ  ಕೂ್ಡಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ  ಹ್ೇಳಿ ಅವರ್ೇ ಆಯೇಗವನದು ರಚರ್್  ಮಾಡಿದ್ರದ.  ಅದ್್ಲಿವನದು 
ಆಧಾರವಾಗಟದಿಕೂ್ೆಂಡದ  ಇವತ್ದು   ಇದ್ನದು  ಹ್ಚಚಳ  ಮಾಡಿದ್.್    ಆದ್ುರಿೆಂದ್,  ಪರಥಮವಾಗ    
ಈ ವಗಾಕ್ೆ  ಅರ್ಾಾಯವಾಗದ್್  ಎೆಂದ್ದ  ಹ್ೇಳಿ , ಇವರಿಗ ್ ಮೇಸಲಾತಿಯನದು  ಹ್ಚಚಳ 
ಮಾಡಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ  ಹೇ್ಳಿ   ಬಹಳ  ಘನ  ಉದ್ು್ೇಶ  ಮಾಡಿದ್ದು   ಅೆಂದ್ಧನ ಜ್.ಡಿ., (ಎಸ್)    ಮತ್ದು  
ಕಾೆಂಗ್ರಸ್ ಸಕಾಾರ.  ಆದ್ುರಿೆಂದ್, ಅೆಂದ್ಧನ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳು  ಮತ್ದು  ಉಪ  ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳನದು  
ನಾನ್ು ಈ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಅಭಿನೆಂದ್ಧಸದತ್ುೇರ್್.     ಇೆಂದ್ದ    ಇದ್ನದು  ಅನದಷ್ಾಾನಕ್ೆ ತ್ರದವೆಂತ್ಹ 
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ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ  ಸವಾ ಪಕ್ಷಗಳ ಸಭ್ಯನದು  ಕರದ್್ದ ಆಡಳಿತ್  ಪಕ್ಷ  ಎಲಲರ ಒಕ್ೂೆರಲ್ಲನ  
ಸಹಕಾರವನದು  ಪಡದ್್ದ  ಈ   ಒೆಂದ್ದ    ಮೇಸಲಾತಿಯನದು  ಹ್ಚಚಳ  ಮಾಡಿದ್್.   ಇದ್ದ ಬಹಳ 
ಸಾಿಗತಾಹಾವಾದ್   ಕ್ಲಸವಾಗದ್.್  ಆದ್ರ್, ಈ ಚದರ್ಾವಣ ್  ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ    ಹ್ಚದಚ  
ಮಾಡಿರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ   ಈ  ಮೇಸಲಾತಿ   ಈ  ರ್ಾಡಿನ  ಎಲಾಿ  ಜನರಲೂಿ  ಕೂಡ   ಒೆಂದ್ದ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ  ಕೆಂಪನ   ಉೆಂಟದ  ಮಾಡಿದ್.್ ಸೆಂಶಯಗಳಿಗ್  ಎಡ ್  ಮಾಡಿಕ್ೂಟಿಿದ್್.   ಇದ್ನದು  
ಬಿಜ್ಪಿ. ಪಕ್ಷದ್ವರ್ೇ  ಮಾಡಲ್ಲ,    ಮತ್ು, ಯಾವುದ್್ೇ  ಪಕ್ಷದ್ವರದ  ಮಾಡಲ್ಲ, ಚದರ್ಾವಣಾ 
ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ  ಇೆಂತ್ಹ  ಒೆಂದ್ದ   ಪರಮದಖ  ನಧಾಾರ ಮಾಡಿದ್ರ್ ರ್ಾಡಿನ ಜನರಲ್ಲಿ    ಇದ್ರ  
ಬಗ್ೆ ಸೆಂಶಯ, ಅನದಮಾನ, ಕೆಂಪನ  ಉೆಂಟಾಗದವುದ್ದ ಸಾಿಭಾವಿಕ.    ಆದ್ರ,್ ಇವತ್ದು  ನಮಾ 
ಬಿ.ಜ್.ಪಿ.,   ಪಕ್ಷದ್  ರ್ಾಯಕರದ   ಒೆಂದ್ದ ರಾಜಕಿೇಯ  ಇಚಾಚಶಕಿುಯನದು    ಮೆರ್ದ್ಧದ್ಾುರ.್    
ಬಿಜ್ಪಿ.  ಪಕ್ಷ   ಅಧಿಕಾರಕ್ೆ  ಬೆಂದ್  ಮೆೇಲ್  ಕಳ್ದ್  ೩ ವಷಾಗಳಿೆಂದ್    ಈ  ರ್ಾಡಿನಲ್ಲಿ    ಈ 
ವಗಾಕ್ೆ  ಮಾತ್ರವಲಿ,     ಈ  ಒೆಂದ್ದ ಸಮದದ್ಾಯದ್ಲ್ಲಿ  ಎಷ್್ೂಿೆಂದ್ದ ವಗಾ   ಇದ್್,್ಅವರ್ಲಿರಿಗೂ 
ಸಹ  ಮೂಗಗ ್  ತ್ದಪಪವನದು  ಸದರಿದ್ಧದ್್.    ಅವರದ ಚಳುವಳಿ  ಮಾಡಿದ್ಾಗ  ನಮಗೂ ಸಹ  
ಮೇಸಲಾತಿಯನದು   ಹಚ್ಚಳ  ಮಾಡದತು್ೇವ್. ಸವಲತ್ದು  ಕೂ್ಡದತು್ೇವ್ೆಂದ್ದ  ಹ್ೇಳಿ  ಎಲಿರಿಗೂ 
ಭ್ರವಸಯ್ನದು  ಕ್ೂಟಿಿದ್್.  ಆದ್ರ್, ಇದ್ನದು  ಯಾವ ಸಕಾಾರವೂ  ಕೂಡ ಏಕ  ಕಾಲದ್ಲ್ಲಿ  
ಮಾಡಲ್ಲಕ್ೆ ಆಗದವುದ್ಧಲಿವ್ನದುವುದ್ನದು  ಕೂಡ ರ್ಾನದ  ಒಪದಪತ್ುೇರ್.್  ಆದ್ರ್, ಇಷ್್ಿಲಾಿ  ಪಿರೇತಿಯೆಂದ್, 
ಅಪದಪಗ್ಯೆಂದ್   ಅರ್ಾಾಯಕ್ೆ  ಒಳಗಾಗರದವೆಂತ್ಹ  ತ್ಳ ಸಮದದ್ಾಯದ್    ಕ್ಷ್ೇಮವನದು ಬಯಸಿ,   
ಈ ಮೇಸಲಾತಿಯನದು  ಹ್ಚಚಳ  ಮಾಡಿರದವುದ್ರ    ಬಗ್ೆ    ಕಾನೂನದ ಸಚಿವರದ ವಿವರಣ್ಯನದು  
ನೇಡದತಾು  ಹ್ೇಳಿದ್ರದ.   ಇೆಂದ್ಧರಾಶಾನ ಕ್ೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಏರ್ಾಯತ್ದ ಮತ್ದು ಸದಪಿರೇೆಂ ಕ್ೂೇರ್್ಾ ಏರ್್ೇನದ 
ತಿೇಪದಾಗಳನದು  ಕ್ೂಟಿಿದ್ ್ಎೆಂದ್ದ  ಎಲಿವನೂು  ಹ್ೇಳಿದ್ರದ.    ಮತ್ು  Schedule - ೯ ನಲ್ಲಿ 
ಸೇ್ರಿಸಿದ್ುರೂ ಸಹ ತ್ಮಳುರ್ಾಡದ  ಪರಕರಣ್ವನದು    ಕ್ೈಗ್ತಿುಕ್ೂೆಂಡಿದ್್  ಎನದುವದ್ನದು  ಸಹ  
ಹ್ೇಳಿದ್ರದ.   ಈಗ  Schedule -೯  ನಲ್ಲಿ ಸೇ್ರಿಸ್ವದ್ರೂ  ಕೂಡ ಸದಪಿರೇೆಂ ಕ್ೂೇರ್್ಾ  
ವಿಚಾರಣ್ಯನದು  ಮಾಡದತ್ುದ್ ್  ಎೆಂದ್  ಮೆೇಲ್್ ್ ಈಗಾಗಲೆೇ    ನಾಲಾೆರು್ ರಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ 
ಆಗರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ  ಎಲಾಿ ಮೇಸಲಾತಿ ಹ್ಚಚಳದ್  ಬಗ್ೆ     ಸದಪಿರೇೆಂ  ಕ್ೂೇರ್್ಾ   ಮದೆಂದ್ ್ 
ಮಕದ್ುಮೆಗಳಿವ್.  ಆದ್ರ್, ರ್ಾಳ ್ಸದಪಿರೇೆಂ  ಕೂ್ೇರ್್ಾ   ಏನದ ತಿೇಪದಾ  ಕ್ೂಡದತ್ುದ್್  ಎೆಂದ್ದ  
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ನಮಗ್  ಯಾರಿಗೂ  ಗ್ೂತಿುಲಿ.  ಒೆಂದ್ದ  ವ್ೇಳ್ Schedule -೯ ನಲ್ಲಿ ಸೇ್ರಿರದವೆಂತ್ಹದ್ದು  ಎಲಾಿ    
ಕೂಡ  ಕರಮಬದ್ಿ, ಅದ್ರ  ಬಗ್ೆ  ನಮಾ ಪರಶ್ು  ಇಲಿವ್ೆಂದ್ದ  ಹ್ೇಳಬಹದದ್ದ.   ಇಲಿವ್ೇ  
Schedule-೯ ನಲ್ಲಿ  ಸೇ್ರದ್್ೇ    ಇದ್ುರೂ ಕೂಡ  ಆ ರಾಜಾಗಳು  ಕ್ೂಟಿಿರದವೆಂತ್ಹ  
ಮೇಸಲಾತಿಯನದು  ಒಪಪಬಹದದ್ದ.    ಇದ್ದ  ಕಾನೂನದ್ ್ ಪರಕ್ಾರ ಸಿೆಂಧ್ದ ಎೆಂದ್ದ ಸಹ  
ಹ್ೇಳಬಹದದ್ದ.    ಇೆಂತ್ಹ ಸನುವ್ೇಶ  ಇರದವಾಗ    ರ್ಾನದ  ಈ ಘನ ಸಕಾಾರದ್ಲ್ಲಿ   ಯಾವ  
ಈ ಒೆಂದ್ದ ತ್ಳ ಸಮದದ್ಾಯದ್  ಬಗ್ೆ  ಪಿರೇತಿ-ವಿಶಾಿಸ  ಮತ್ದು ಗೌರವವನದು ಇಟದಿಕೂ್ೆಂಡದ  ರ್ಾವು  
ಎಲಿರೂ  ಕೂಡ   ಈ   ಒೆಂದ್ದ  ವಿಧ್ೇಯಕದ್  ಮೂಲಕ ಅವರಿಗ್  ಹ್ಚದಚ  ಮೇಸಲಾತಿಯನದು  
ಕ್ೂಡದತಿುದ್್ುೇವ್,  Schedule-೯ ನಲ್ಲಿ  ಸೇ್ರಿಸಲ್ೇಬ್ೇಕ್ನದುವ  ಒತಾುಯವನದು  ಈ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ  
ಕ್ೇೆಂದ್ರ ಸಕಾಾರಕ್ೆ ಮಾಡಬ್ೇಕದ.   ಇಲಿವ್ೆಂದ್ರ ್  ಇಡೇ ರ್ಾಡಿನ ಜನರದ, ಈ ವಗಾದ್  ಜನರದ    
ನಮಾ ಎಲಾಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನೂು  ಕೂಡ, ಎಲಾಿ  ಪಕ್ಷದ್  ರ್ಾಯಕರನೂು ಕೂಡ  ಸೆಂಶಯದಿೆಂದ    
ರ್್ೂೇಡದವೆಂತ್ಹ  ದ್ಧನ ಬರದತ್ುದ್್.   

                                                         ಮದೆಂದ್ದ.      

(1236) 27.12.2022 08.00 ಎಸ್ವಿ-ಜಿಆರ್                (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ (ಮದೆಂದ್ದ):  

ರ್ಾಳ ್ ಒೆಂದ್ದ ವ್ೇಳ್ ಷ್್ಡೂಾಲ್ 9ರಲ್ಲಿ ಇದ್ನದು ಸೇ್ರಿಸಿದ್ರ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ಅೆಂಶವನದು 
ಸದಪಿರೇೆಂ ಕ್ೂೇರ್್ಾ ಒಪದಪವುದ್್ೇ ಆದ್ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಖಾಯೆಂ ಆಗ ಈ ವಗಾದ್ ಜನ ಈ ಎಲಾಿ 
ಮೇಸಲಾತಿಯನದು ಅನದಭ್ವಿಸಬಹದದ್ದ.  ಒೆಂದ್ದ ವ್ೇಳ್ ಆಗಲ್ಲಲಿ ಎೆಂದ್ಾಗ ರ್ಾವು ಮಾಡಿಯೂ 
ಕೂಡ ಈ ವಗಾಕ್ೆ ಏನೂ ಪರಯೇಜನ ಆಗದವುದ್ಧಲಿ. ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಇವತ್ದು ಕ್ೇೆಂದ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಮತ್ದು 
ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡಯ್ಲ್ಲಿ ಬಿ.ಜ್.ಪಿ., ಸಕಾಾರ ಇದ್್.  ದ್ಯವಿಟದಿ ಇದ್ನದು ಷ್್ಡೂಾಲ್ 9ರಲ್ಲಿ 
ಸೇ್ರಿಸಬ್ೇಕದ ಎೆಂದ್ದ ಪಾಲ್ಲಾಮೆೆಂರ್್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇ್ಕದ ಎನದುವ ಆಗರಹವನದು ಈ ಬಿಲ್ ಮದಖೇ್ನ 
ಸಕಾಾರ ಮಾಡಬೇ್ಕಾಗತ್ದು ಎನದುವುದ್ದ ನನು ಭಾವರ್್.  ಅದ್ದ ಮಾಡಲ್ಲಲಿ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್ರ ್
ನಮೆಾಲಿರ ಮೆೇಲ ್ ಕೂಡ ಒೆಂದ್ದ ತ್ೂಗದಗತಿು ಇರದತ್ುದ್್.  ಈ ಜನರಿಗ್ ರ್ಾವು ರ್ಾಾಯ 
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ಕ್ೂಡದವುದ್ಕಾೆಗದವುದ್ಧಲಿ ಎನದುವುದ್ರ ಬಗ್ೆ ನನಗ ್ಅನದಮಾನ ಹದಟದಿತ್ುದ್್.  ಇೆಂದ್ದ ರ್ಾವು 2%, 4% 
ಹ್ಚದಚ ಮಾಡಿದ್್ುೇವ್. ಇನೂು 10% ಹ್ಚಚಳ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮದದ್ಾಯಕ್ೆ ಏನೂ 
ಪರಯೇಜನವಾಗದವುದ್ಧಲಿ ಎೆಂದ್ದ ರ್ಾನದ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕಾಗದತ್ುದ್್.   

 ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಇದ್ಕ್ೆ ಕಾರಣ್ವಾದ್ರೂ ಇಷದಿ.  ರಾಜಾ ಸಕಾಾರದ್ಲ್ಲಿ ಎರಡದ 
ಲಕ್ಷಕೂೆ ಹ್ಚದಚ ಹದದ್್ುಗಳು ಖಾಲ್ಲ ಇವ್.  ದ್ಧೇಘಾಕಾಲದ್ಧೆಂದ್ ಭ್ತಿಾ ಮಾಡದತಿುಲಿ.  ಇೆಂದ್ದ ಲಕ್ಷಾೆಂತ್ರ 
ಹದದ್್ುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂ್ರಗದತಿುಗ್ ಮೆೇಲ್ ಕಾಯಾ ನವಾಹಿಸಲಾಗದತಿುದ್್.  ಹೂ್ರಗದತಿುಗ ್ಮೆೇಲ್ ರ್್ೇಮಕಾತಿ 
ಎೆಂದ್ದ ಸಕಾಾರ ನಣ್ಾಯ ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ೆಂಡಿದ್.್  ಯಾವ ರ್್ೇಮಕಾತಿಯನೂು ಮಾಡದತಿುಲಿ. 
ಹ್ೂರಗದತಿುಗ್ಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೇಸಲಾತಿಯೂ ಇಲಿ. ಯಾರಿಗೂ ಮೇಸಲಾತಿ ಕೂ್ಡದತಿುಲಿ.  ಗದತಿುಗ ್
ಆಧಾರದ್ ಮೆೇಲ ್ಇರದವವರಿಗ ್ಎಲ್ಲಿಯೂ ಮೇಸಲಾತಿ ಇಲಿ.  ಹತಾುರದ ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಬಾಾರ್್ಲಾಗ್ 
ಹದದ್್ುಗಳನದು ಸಹ ತ್ದೆಂಬಿರದವುದ್ಧಲಿ. 

(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮಾನಾ ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ ಪಿೇಠವನದು ಅಲೆಂಕರಿಸಿದ್ರದ) 

ಈ ಸಮದದ್ಾಯಗಳಿಗ ್ ಕ್ೂಡದವ ಬಾಾರ್್ಲಾಗ್ ಹದದ್್ುಗಳನದು ಹತಾುರದ ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಯಾವ 
ಸಕಾಾರವೂ ಭ್ತಿಾ ಮಾಡಿರದವುದ್ಧಲಿ. ವಿಶಿವಿದ್ಾಾನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲೇ, ಕಾಲೇ್ಜದಗಳಲಾಿಗಲ್ಲೇ, 
ಸಕಾಾರಿ ಕಛ್ೇರಿಗಳಲಾಿಗಲ್ಲೇ ಆಗರದವುದ್ಧಲಿ.  ಇವತ್ದು ಕ್ೇೆಂದ್ರ ಸಕಾಾರ ಮತ್ದು ರಾಜಾ ಸಕಾಾರಗಳು 
ಇತಿುೇಚಿನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸಗೇಕರಣ್ದ್ಧೆಂದ್ ದ್್ೇಶದ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎನದುವ ಒೆಂದ್ೇ್ ಮೆಂತ್ರದ್ಧೆಂದ್ 
ಸಾವಾಜನಕ ವಲಯದ್ಲ್ಲಿರದವೆಂತ್ಹ ಕೆಂಪನಗಳನದು ಖಾಸಗೇಕರಣ್ಗ್ೂಳಿಸದತಿುದ್್ುೇವ್.  ಇದ್ನದು 
ಖಾಸಗೇಕರಣ್ ಮಾಡದತಿುರದವುದ್ರಿೆಂದ್ ಎಲಾಿ ಮೇಸಲಾತಿ ಹದದ್್ುಗಳು ಕೂಡ ರದ್ಾುಗದತಿುವ್.  ರದ್ಾುಗ 
ಹ್ೂೇಗದ್.್  ಈ ರಿೇತಿ ರ್ಾವು ಸಕಾಾರಿ ಹದದ್್ುಗಳನದು, ಕಾಖಾಾರ್್ಗಳನದು, ಸೆಂಸ್ೆಗಳನದು ಖಾಸಗೇಕರಣ್ 
ಮಾಡದತಾು ಹೂ್ೇದ್ರ ್ಈ ಮೇಸಲಾತಿ ಹದದ್್ುಗಳು ರದ್ಾುಗ ಹೂ್ೇಗದತಿುವ್. ಇೆಂತ್ಹ ಕಡಗ್ಳಲ್ಲಿ ರ್ಾವು 
ಇನೂು ೧೦% ಕ್ೂಟಿರೂ ಏನದ ಉಪಯೇಗ? ರ್ಾವಲ್ಿರೂ ಸೇ್ರಿ ಈ ಸಮದದ್ಾಯಕ್ೆ ವೆಂಚರ್್ 
ಮಾಡಿದ್ೆಂತ್ ಆಗದವುದ್ಧಲಿವ್ೇ? ರೇ್ಷ್್ಾ ಇಲಾಖಯ್ನದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖಯ್ಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲೇನಗ್ೂಳಿಸಿ ೨೪೦೦ 
ಹದದ್್ುಗಳನದು ರದ್ದು ಮಾಡದವುದ್ದ ಎೆಂದ್ದ ಸಚಿವ ಸೆಂಪದಟ ಉಪ ಸಮತಿಯಲ್ಲಿ ತಿೇಮಾಾನವಾಗರದವ 
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ಬಗ್ೆ ಒೆಂದ್ದ ದ್ಧನಪತಿರಕಯ್ಲ್ಲಿ ಓದ್ಧದ್್ುನದ.  ಈ ರಿೇತಿ ಇಲಾಖಗ್ಳನದು ಮದಚಿಚ ಹದದ್ು್ಗಳನದು 
ವಿಲ್ಲೇನಗ್ೂಳಿಸಿದ್ರ ್ ಈ ಮೇಸಲಾತಿ ಹದದ್್ುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಉಳಿಯದತ್ುವ?್ ಈ ವಗಾದ್ವರಿಗ ್
ಮೇಸಲಾತಿಯನದು ಕ್ೂಟದಿ ಏನದ ಪರಯೇಜನ?  

 ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ರ್ಾನದ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಒೆಂದ್ದ ವಿನೆಂತಿಯನದು ಮಾಡದತ್ುೇರ್.್  
ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಮತ್ದು ರಾಷರದ್ಲ್ಲಿ ಬಿ.ಜ್.ಪಿ., ಪಕ್ಷದ್ ಸಕಾಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ೆ ಬೆಂದ್ ಮೆೇಲ್ 
ಸಮರ್ೂೇಪಾದ್ಧಯಲ್ಲಿ ಎಲಿವನೂು ಖಾಸಗೇಕರಣ್ಗ್ೂಳಿಸಲಾಗದತಿುದ್್.  ಖಾಸಗೇಕರಣ್ ಮಾಡದವುದ್ದ 
ಮೇಸಲಾತಿ ವಿರೂ್ೇಧಿ ಎನದುವುದ್ನದು ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಸಪಷಿವಾಗ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕಾಗದತ್ುದ್್.  ಒೆಂದ್ಡ್ ್ಹಿೇಗ್ 
ಮಾಡದತಾು ಮತೂ್ುೆಂದ್್ಡ್ ಮೇಸಲಾತಿಯನದು ಹ್ಚದಚ ಮಾಡಿದ್್ುೇವ್ೆಂದ್ದ ಹೇ್ಳಿದ್ರ ್ರ್ಾವಲ್ಿರೂ ಕೂಡ 
ಈ ವಗಾಗಳಿಗ್ ವೆಂಚರ್್ ಮಾಡಿದ್ೆಂತ್, ಮೇಸ ಮಾಡಿದ್ೆಂತ್ ಆಗದತ್ುದ್್ ಎನದುವುದ್ದ ನನು ರ್್ೂೇವು.  
ಇದ್ದ ನನು ಅಳಲದ.  ಇನೂು ೧೦% ಹ್ಚದಚ ಮಾಡಿ.  ಆದ್ರ್ ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ಖಾಲ್ಲ 
ಹದದ್್ುಗಳರ್ಾುದ್ರೂ ಭ್ತಿಾ ಮಾಡಬೇ್ಕದ.  ನಗದ್ಧತ್ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಬಾಾರ್್ಲಾಗ್ ಹದದ್್ುಗಳನದು ಭ್ತಿಾ 
ಮಾಡಬೇ್ಕದ. ಅದ್ರ್್ುೇನೂ ಮಾಡದ್ ್ ಚದರ್ಾವಣ್ಯ ಹ್ೂಸಿುಲಲ್ಲಿ ಈ ವಗಾಕ್ೆ ಮೇಸಲಾತಿ ಹ್ಚದಚ 
ಮಾಡಿದ್್ುೇವ,್ ಬಹಳ ದ್ೂ್ಡಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್್ುೇವ್ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್ರ ್ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ವರಿರಬಹದದ್ದ, 
ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ್ವರಿರಬಹದದ್ದ ರ್ಾವಲ್ಿರೂ ಈ ಸಮದದ್ಾಯಕ್ೆ ವೆಂಚರ್್ ಮಾಡಿದ್ೆಂತಾಗದತ್ುದ್.್   

 ಖಾಸಗ ಸೆಂಸ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಸಲಾತಿಯನದು ತ್ರಬ್ೇಕದ.  ಖಾಸಗ ವಲಯದ್ಲ್ಲಿಯೂ 
ಮೇಸಲಾತಿಯನದು ಕೂ್ಡಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ ಒೆಂದ್ದ ನೇತಿಯನದು ಕ್ೇೆಂದ್ರ ಸಕಾಾರವ್ೇ ಜಾರಿಗ ್ ತ್ರಲ್ಲ.  
ಖಾಸಗ ವಲಯದ್ಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಮೇಸಲಾತಿಗ ್ ಅವಕಾಶ ಕ್ೂಡಿಸಬ್ೇಕದ.  ಆಗ ಈ 
ವಗಾದ್ವರಿಗ ್ಸಕಾಾರಗಳು ಕ್ೂಟಿೆಂತ್ಹ ಮೇಸಲಾತಿಗಳು ಉಪಯೇಗಕ್ೆ ಬರದತ್ುವ್.  ಇದ್ನದು ರ್ಾವು 
ಅಥಾ ಮಾಡಿಕ್ೂಳುದ್್ ಸದಮಾರ್ ್ ಮೇಸಲಾತಿ ಹಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದ್್ುೇವ್ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್ರ ್ ಏನೂ 
ಆಗದವುದ್ಧಲಿ.  ಇದ್ರ ಬಗ್ೆ ಹ್ೂರಗ ್ಜನರದ ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಿುರದವುದ್ನದು ರ್ಾನದ ಹ್ೇಳುತಿುದ್್ುೇರ್್.  ಈ 
ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ರ್ಾನದ ಜನರ ಅಭಿಪಾರಯವನದು ಹ್ೇಳುತಿುದ್್ುೇರ್್.  ಮೇಸಲಾತಿ ಪರಕಟಣ್ಗ್ೂೆಂಡ ಮೆೇಲ್, 
ಸವಾಪಕ್ಷಗಳ ಸಭ್ಯಲ್ಲಿ ತಿೇಮಾಾನ ಆದ್ ಮೆೇಲ್ ಜನರದ ಈ ವಿಧ್ೇಯಕದ್ ಬಗ್ೆ ಈ ರಿೇತಿಯ 
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ಸೆಂಶಯವನದು ವಾಕುಪಡಿಸದತಿುದ್ಾುರ್.  ಇದ್ದ ಚದರ್ಾವಣ್ ಗಮರ್್, ಏನೂ ಆಗದವುದ್ಧಲಿ.   ಹಾಗಾದ್ರ್ 
ಷ್್ಡೂಾಲ್ ೯ ನಲ್ಲಿ ಸೇ್ರಿಸಲ್ಲ.   

(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮಾನಾ ಸಭಾರ್ಾಯಕರದ ಮಾತ್ರ್ಾಡಲದ ನೆಂತ್ರದ) 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ:- ಮಾನಾ ಸಭಾರ್ಾಯಕರೇ್, ರ್ಾನದ ಮದಗಸಿಬಿಡದತ್ುೇರ್್.  

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾರ್ಾಯಕರೇ್, ಅವರ ಮಾತ್ರ್ಾಡದವ ಸಮಯ 
ಪಾರರೆಂಭ್ವಾಗ ಈಗಾಗಲ್ೇ ೧೬ ನಮಷಗಳು ಮದಗದ್ಧವ್.  ಇನದು ರ್ಾಲದೆ ನಮಷಗಳಲ್ಲಿ ಮದಗಸದತಾುರ್.  
ಆಗ ಮೆಂತಿರಗಳು ಉತ್ುರವನದು ಕ್ೂಡಬಹದದ್ದ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಇನೂು ೧೦ ನಮಷ ಆಗ್ೇ ಇಲಿ.  

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡರೇ್,  ಇಲಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ೆ ಪರಶ್ುಯೇ ಇಲಿ. 
ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದ್ಧದ್ಾುರ.್ ನೇವು ಪಾರರೆಂಭ್ ಮಾಡಿರದವುದ್ದ ೭.೫೦ ಗೆಂಟ್ಗ.್  ಇನದು ಮೂರೇ್ ನಮಷ ಇದ್್.  
ದ್ಯಮಾಡಿ ಮದಗಸಿ. ಅದ್ದ ನೇವೇ್ ಹ್ೇಳಿರದವ ಮಾತ್ದ.  ಅದ್ಕಿೆೆಂತ್ ಹ್ಚದಚ ಸಮಯ ಕೂ್ಡಲದ 
ಆಗದವುದ್ಧಲಿ.  

 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮದಗಸದತ್ುೇರ್್. ನನಗ ್ ಮೇಸ 
ಮಾಡದವುದ್ದ ಬೇ್ಡ ಎೆಂದ್ದ ಇದ್್.  ರ್ಾವು ಎಲಾಿ ರಾಜಕಿೇಯ ಪಕ್ಷದ್ವರದ ರಾಜಕಿೇಯ ಮಾಡದತು್ೇವ್.  
ರಾಜಕಿೇಯ ಇಚಾಛಶಕಿುಯನದು ಮೆರ್ಯದತ್ುೇವ್.  ಆದ್ರ ್ರ್ಾಡಿನ ಜನರಿಗ,್ ತ್ಳ ಸಮದದ್ಾಯದ್ವರಿಗ್, 
ಶತ್ ಶತ್ಮಾನಗಳಿೆಂದ್ ಶ್್ ೇಷಣ್ಗ್ ಒಳಗಾದ್ ವಗಾಕ್ೆ ಮೇಸಲಾತಿಯನದು ಹ್ಚಚಳ ಮಾಡದವಾಗ 
ಕ್ೂರ್್ಯದ್ಾಗ ನನುದ್್ೂೆಂದ್ದ ವಿನೆಂತಿ ಇದ್್.  ರ್ಾಳ್ ಕ್ೇೆಂದ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಬೇ್ರ ್ ಸಕಾಾರ ಬರಬಹದದ್ದ.  
ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಬ್ೇರ ್ ಸಕಾಾರ ಬರಬಹದದ್ದ.  ಇೆಂದ್ದ ಈ ಸಕಾಾರ ಕ್ೂಟಿಿದ್್.  ಇದ್ನದು ವಿರೂ್ೇಧ್ 
ಪಕ್ಷದ್ವರದ ಒಕೂ್ೆರಲ್ಲನೆಂದ್ ಹ್ೇಳಿದ್ುರೂ ರ್ಾಾಯಮೂತಿಾ ರ್ಾಗಮೇಹನ್ದ್ಾಸ್ ವರದ್ಧಯನದು 
ಕಾೆಂಗ್ರಸ್-ಜ್ಡಿಎಸ ಸಕಾಾರ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ುರೂ ಕ್ೂಡದತಿುರದವುದ್ದ ಈ ಸಕಾಾರದ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ.  
ಈ ಸಕಾಾರವ್ೇ ಕ್ರಡಿರ್್ ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ಳುಲ್ಲ.  ಆದ್ರ್ ಈ ರ್ಾಡಿನ ಜನ ತಿೇಮಾಾನ ಮಾಡದತಾುರ.್  ಈ 
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ವಗಾದ್ ಜನ ತಿೇಮಾಾನ ಮಾಡದತಾುರ.್್್“ಮೆಂಡ ್ಬೂ್ೇಳಾದ್ರೇ್ನದ, ಮನ ಬ್ೂೇಳಾಗಬ್ೇಕದ.”್ರ್ಾವು 
ತಿರದಪತಿಗ ್ ಹೂ್ೇಗ ಮದಡಿಕ್ೂಟದಿ ಬೆಂದ್ರ ್ ಏನೂ ಆಗದವುದ್ಧಲಿ. ಮನಸದಿ ಬದ್ಲಾದ್ರ ್ ಮಾತ್ರ 
ಏರ್ಾದ್ರೂ ಸಮಾಜಕ್ೆ ಒಳು್ಯದ್ಾಗದವುದ್ದ.   

 ಷ್್ಡೂಾಲ್ ೯ ನಲ್ಲಿ ಸೇ್ರಿಸಿ ಎೆಂದ್ದ ಏಕ್ ಕೇ್ೆಂದ್ರ ಸಕಾಾರಕ್ೆ ರ್ಾವು ಒತಾುಯ ಮಾಡಬಾರದ್ದ? 
ಅದ್ನದು ಮಾಡಬೇ್ಕದ ಎನದುವುದ್ದ ನನು ಒತಾುಯ.  ಬಿಜ್ಪಿ ಸಕಾಾರವ್ೇ ಇದ್್.  ರ್ಾವಲ್ಿರೂ ಒೆಂದ್ದ 
ವಿಮಾನದ್ಲ್ಲಿ ಹ್ೂೇಗ್ೂೇಣ್.  ಎಲಾಿ ವಿರೂ್ೇಧ್ಪಕ್ಷಗಳ ರ್ಾಯಕರನದು ಕರದ್್ದಕ್ೂೆಂಡದ ಪರಧಾನ 
ಮೆಂತಿರಯವರ ಬಳಿಗ ್ ಹೂ್ೇಗ ದ್ಯಮಾಡಿ ಸೆಂಸತಿುನಲ್ಲಿ ಷ್್ಡೂಾಲ್ ೯ ಗ್ ಸೇ್ರಿಸಬ್ೇಕದ ಎೆಂದ್ದ 
ಒಕ್ೂೆರಲ್ಲನೆಂದ್ ಆಗರಹಿಸೂ್ೇಣ್.  

(…ಮದೆಂದ್ದ) 

(1237) 27-೧೨-2022 (8.10) ಕ್ಜಿ-ಜಿಆರ್           (ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ)       

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ (ಮದೆಂದ್ದ.,):-  

ದ್ಯವಿಟದಿ, ಈ ಕ್ಲಸವನದು ಮಾಡಲ್ಲ. ರ್ಾನದ ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನದು ಸಾಿಗತ್ ಮಾಡದತ್ುೇರ್್. 
ಅದ್ರಲೂಿ ವಿಶೇ್ಷವಾಗ ರ್ಾಾಯಮೂತಿಾಯವರಾದ್ ಶ್ರೇ ರ್ಾಗಮೇಹನ್ದ್ಾಸ್ರವರಿಗ ್ ಮತ್ದು 
ರ್ಾಾಯಮೂತಿಾಯವರಾದ್ ಶ್ರೇ ಸದಭಾಶ್ ಆಡಿಯವರಿಗ್  ಈ ವರದ್ಧಯನದು ಕ್ೂಟಿಿದ್ುಕಾೆಗ ಈ 
ಸದ್ನದ್ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗ್ ತ್ದೆಂಬದ ಹೃದ್ಯದ್ಧೆಂದ್  ಅಭಿನೆಂದ್ರ್್ಗಳನದು ಸಲ್ಲಿಸದತ್ುೇರ್್. 

      ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಧ್ನಾವಾದ್ಗಳು.  

      ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮಾಧ್ದಸಾಿಮ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನದು 
ಸಾಿಗತಿಸಿರದವವರಿಗ್ಲಿರಿಗೂ ಧ್ನಾವಾದ್ಗಳನದು ಸಲ್ಲಿಸದತ್ುೇರ್್. ಎಲಾಿ ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ ಬಹಳ 
ಚ್ರ್ಾುಗ ಮಾತ್ರ್ಾಡಿದ್ಾುರ.್ ಶ್್ೇಷಿತ್ ಸಮಾಜದ್ ಜ್ೂತ್ಗ್ ಯಾರದ ಇದ್್ುೇವ್, ಯಾರದ ಇಲಿ 
ಎನದುವುದ್ನದು ಅವರವರ ಆತ್ಾ ಸಾಕ್ಷಿಗ ್ ಬಿಟದಿಬಿಡದವುದ್ದ ಸರಿ ಎೆಂದ್ದ ರ್ಾನದ ಈ ಸಭ್ಯಲ್ಲಿ 
ಅೆಂದ್ದಕೂ್ಳುುತ್ುೇರ್್. ಏಕ್ೆಂದ್ರ,್ ಎಲಿರೂ champions  ಆಗ ಬಿಟಿಿದ್್ುೇವ್. ಹಾಗಾಗ, ಅವರವರ ಆತ್ಾ 
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ಸಾಕ್ಷಿಗ ್ಬಿಟದಿಬಿಡದತ್ುೇರ್್.  ರ್ಾವು ಇದ್ನದು ಏತ್ಕ್ೆ Schedule 9 ನಲ್ಲಿ ತ್ರಲ್ಲಿಲಿವ್ೆಂದ್ರ್, ಮಾನಾ 
ರ್ಾಾಯಮೂತಿಾಗಳಾದ್ ಶ್ರೇ ಸದಭಾಶ್ಆಡಿಯವರದ ರೇ್ಕಮೆೆಂರ್್ ಮಾಡಬೇ್ಕಾದ್ರ್,  ೧೦೩ರ್್ೇ 
ಸೆಂವಿಧಾನಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಏರ್ಾಗದ್್ ಅದ್ದ ೫೦% ಮೇಸಲಾತಿಯನದು ದ್ಾಟದವುದ್ಕ್ೆ envisage 
ಮಾಡಿದ್ ್ ಎೆಂದ್ದ  ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ.್ ರ್ಾನದ  honest ಆಗ ಮಾತ್ರ್ಾಡದತ್ುೇರ್್. ಹಾಗಾಗ, ರ್ಾವು 
ರ್ಾಾಯಮೂತಿಾಗಳಾದ್ ಶ್ರೇ ಸದಭಾಶ್ಆಡಿಯವರ ವರದ್ಧಯನದು ಆಧಾರವಾಗಟದಿಕೂ್ೆಂಡದ  ೬೦% 
ಅನದು  cross ಮಾಡದತಿುಲಿ ಎನದುವ ಕಾರಣ್ಕ್ೆ ತ್ಕ್ಷಣ್ ಇದ್ನದು Schedule 9ಗ್ ತ್ರದವುದ್ದ 
ಬ್ೇಡವೆ್ಂದ್ದ ತಿೇಮಾಾನ  ಮಾಡಿದ್್ುೇವ್. 

    ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಎರಡರ್್ಯದ್ಾಗ, if required, Resolution pass 
ಆಗಬೇ್ಕಾಗದತ್ುದ್್.  ನಮಾ Legislative Assembly ನಲ್ಲಿ ಮತ್ದು Legislative Council ನಲ್ಲಿ, 
ಇದ್ದ ಏರ್ಾದ್ರೂ ಹಿೆಂದ್ೇ್ಟಾದ್ರ್, ರ್ಾವು Resolution ಅನದು ಮಾಡಿಯಾದ್ರೂ ಸಹ ತ್ರಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ 
ಸಕಾಾರದ್ ಆಲ್ೂೇಚರ್ ್ಇದ್.್ ಆ stage ಯಾವಾಗ ಬರದತ್ುದ್್ ಎೆಂದ್ರ,್ Bill  enact ಆಗ pass 
ಆಗ ಕ್ೇೆಂದ್ರಕ್ೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ ಮೆೇಲ್ ರ್ಾವು ಆ ನಧಾಾರವನದು ತ್ಗ್ದ್ದಕ್ೂಳುಬಹದದ್ದ.  ಅವರದ 
ಅಲ್ಲಿಯವರ್ಗ ್ ಏಕಾಏಕಿ ಒಪದಪವುದ್ಧಲಿ. ಮಾಡದವುದ್ಧಲಿವ್ೆಂದ್ದ   ರ್ಾವು Schedule 9 ಗ್ 
ಸೇ್ರಿಸದವುದ್ಕ್ೆ ಆಗದವುದ್ಧಲಿ.  If it is rejected, if it is adverse. ಏಕ್ೆಂದ್ರ,್ ಈಗ 
fractured decision ಇದ್್, Supreme Court ನಲ್ಲಿ. ನಮಾ E.W.S., case ನಲ್ಲಿ ೫೦% 
ಕಾರಸ್ ಮಾಡಬಹದದ್ದ ಎನದುವುದ್ರ ಬಗ್ೆ different opinion ಗಳನದು ಕ್ೂಟದಿ, ಈಗ ೬೦% 
ಹ್ೂೇಗರದವುದ್ದ ತ್ಪದಪ ಎೆಂದ್ದ ಎಲ್ಲಿಯೂ ತಿೇಮಾಾನವಾಗಲಿ. ೫೦% ಕಾರಸ್ ಮಾಡಿರದವುದ್ದ  ತ್ಪದಪ 
ಎೆಂದ್ದ ಆಗಲಿ. It was a Court’s decision. ೫೦% ಗ್ restrict ಆಗಬೇ್ಕದ ಎೆಂದ್ಧದ್ದು 
ಸೆಂವಿಧಾನ ಅಲಿ, ಕಾನೂನದ ಅಲಿ. Supreme Court  ಹೇ್ಳಿದ್ುನದು exempt 
ಮಾಡಿಕ್ೂಳುುವುದ್ಕ್ೆ ಮಾಡಿರದವೆಂತ್ಹ ಪರಯತ್ು. 103rd Constitutional amendment ರಲ್ಲಿ 
ಸಿಷಿವಾಗ ರ್ಾವು ೧೦%  ಹ್ಚಿಚಗ್ ಮಾಡಿರದವುದ್ರಿೆಂದ್… 

     ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸಾದ್ (ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ಾಯಕರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, 50% 
reservation  cross ಆಗಬೇ್ಕಾ, ಬೇ್ಡವಾ ಎೆಂದ್ದ ಹೇ್ಳಿ Supreme Court  ನೆಂದ್  
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fractured opinion  ಇದ್್ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ್. It is not on that.   It is on 10%  
E.W.S.,  reservation ಬಗ್ೆ ಇದ್್.  50%  reservation ಮೆೇಲ್ ಅಲಿ.  

     ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮಾಧ್ದಸಾಿಮ:-  ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್,  ನಮಗ್ ಇರದವೆಂತ್ಹ opinion ನಲ್ಲಿ 
ಸೆಂವಿಧಾನದ್ ೧೦೩ರ್್ೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಲ್ಲಿ ರ್ಾವು ೫೦% ದ್ಾಟದತಿುದ್್ುೇವ್ ಎನದುವುದ್್ೇ ನಮಗ್, ರ್ಾನದ 
ಅದ್ರ ವರದ್ಧಯನದು ತ್ಮಗ್ ಕೂ್ಡದತ್ುೇರ್.್ ಅವರದ ಆ ವರದ್ಧಯಲ್ಲಿ ಶ್ಫಾರಸದಿ ಮಾಡಿದ್ಾುರ.್ 
ಸೆಂವಿಧಾನದ್ ೧೦೩ರ್್ೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಏರ್ಾಗದ್್, it gives powers to states to enhance 
50% reservation ಅೆಂತ್, ಹಾಗಾಗ, ರ್ಾವು  ಅದ್ರಲ್ಲಿ risk ತ್ಗ್ದ್ದಕ್ೂಳುುತಿುದ್ು್ೇವ್, ಅದ್ರ 
ಕ್ಳಗಡ ್ರ್ಾವು fit ಆಗಬಹದದ್ಾ ಎೆಂಬ ಒೆಂದ್ದ ಅಲೂ್ೇಚರ್್.  

      ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಎರಡರ್್ಯದ್ಾಗ, ರ್ಾವು ಶ್ರೇ ರ್ಾಗಮೇಹನ್ದ್ಾಸ್ರವರ 
ವರದ್ಧಗ ್ ಸಿೇಮತ್ವಾಗ ತಿೇಮಾಾನವನದು ತಗ್್ದ್ದಕೂ್ಳುುತಿುದ್್ುೇವ್. ಇದ್ದ ಸಪಷಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ 
ಎ.ಜ್.ಸದ್ಾಶ್ವರವರ ಕಮಟಿ ಬಗ್ೆ ಮಾತ್ರ್ಾಡಿರದವುದ್ದ, ಶ್ರೇ ರ್ಾಗಮೇಹನ್ದ್ಾಸ್ರವರದ 
ಮಾತ್ರ್ಾಡಿರದವುದ್ದ, ಬ್ೇರಯ್ದ್ರ ಬಗ್ೆ ಶ್ರೇ ರ್ಾಗಮೇಹನ್ದ್ಾಸ್ರವರದ ಮಾತ್ರ್ಾಡಿರದವುದ್ನದು 
ಸಕಾಾರ consider ಮಾಡಿಲಿ. ರ್ಾವು ಸಕಾಾರ ಇಲ್ಲಿಯವರಗ್ ್consider ಮಾಡಿಲಿ. ಅವರದ one 
line recommendation ಮಾಡಿದ್ಾುರ.್್ ‘However, A.J.Sadashiva Commission’s  
Report can also be considered in giving internal reservation to 
Scheduled Castes and Scheduled Tribes, because this is a proportional 
reservation’್ ಎೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ್. ಇದ್ದ proportional reservation  ಆಗದ್ುರಿೆಂದ್  
ಒಳಮೇಸಲಾತಿಯನದು ಕಲ್ಲಪಸಬಹದದ್ದ, ಸಕಾಾರ ಯೇಚರ್್ ಮಾಡಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ, ಮದೆಂದ್ದವರ್ದ್ದ, 
creamy layer  identify ಮಾಡದವುದ್ದ ಸೂಕುವ್ೆಂದ್ದ ಶ್ಫಾರಿಸಿಿನಲ್ಲಿ ಹೇ್ಳುತಾುರ್. Creamy 
layer amongst Scheduled Castes and Scheduled Tribes ಅನದು ನೇವು identify  
ಮಾಡದವುದ್ದ ಸೂಕುವ್ೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳುತಾುರ.್ ಮೂರರ್್ಯದ್ಾಗ. Scheduled Castes man 
whoever already  availed these services, he should let go. ಅದ್ನದು 
ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬಿಟದಿಬರದವುದ್ದ ಸೂಕು, ಒಳ್ುಯದ್ದ ಎೆಂಬ ಹಿತ್ದ್ೃಷಿಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇ 
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ರ್ಾಗಮೇಹನ್ದ್ಾಸ್ರವರದ ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ.್ ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರಾದ್ ಪರಕಾಶ್ ಕ ್ ರಾಥ್ೂೇರ್್ರವರದ 
ಇದ್ನದು ಓದ್ಧದ್ಾುರ.್  ರ್ಾವು ಆ aspect ಅನದು touch ಮಾಡಿಲಿ. ರ್ಾವು honestly ಯಾವ 
aspect ಅನದು touch  ಮಾಡಿಲಿ. ಈಗ ನಮಾ ಮದೆಂದ್ ್ಇರದವುದ್ದ population ಆಧಾರಿತ್ವಾಗ 
Scheduled Castes and Scheduled Tribes ಗಳಿಗ್ ಏನದ reservation 
ಕ್ೂಡಬೇ್ಕ್ೆಂದ್ದ ಇತೂ್ುೇ, ಅದ್ನದು ರ್ಾವು ಎರಡದ ಕಾರಣ್ಕ್ೆ  ಕ್ೂಡದವುದ್ದ. ಒೆಂದ್ದ direction of 
the High Court  ಇರದವುದ್ರಿೆಂದ್, plus  under the 103rd Constitutional 
amendment,  we may cross 50%   ಎೆಂದ್ದ ಶ್ರೇ ಸದಭಾಶ್ ಆಡಿಯವರದ ಒೆಂದ್ದ 
ವರದ್ಧಯನದು ಕ್ೂಟಿಿರದವುದ್ರಿೆಂದ್, law pass ಮಾಡಿದ್ರ್ ಸಾಕಾಗಬಹದದ್ದ ಎೆಂದ್ದ 
ಇಟದಿಕೂ್ೆಂಡಿದ್ು್ೇವ್. Ordinance ಅನದು ಯಾರದ ಕ್ೇೆಂದ್ರ ಸಕಾಾರದ್ ಮದೆಂದ್್ ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ೆಂಡದ 
ಹ್ೂೇಗದವುದ್ಕ್ೆ ಆಗದತಿುಲಿ. ಈ law pass ಆದ್ಮೆೇಲ್, ಈಗಾಗಲೇ್ ರ್ಾನದ House ಕ್ೇಳಿದ್್ುೇವ್, 
we are committed to the cause of Scheduled Castes and Scheduled 
Tribes. ಇದ್ನದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಪಪಲ್ಲ, ಬಿಡಲ್ಲ, ರಾಜಕಿೇಯಕ್ೆ ಮಾಡದತಿುದ್್ುೇವ್ಯೇ, ರ್ಾಟಕಕ್ೆ 
ಮಾಡದತಿುದ್್ುೇವೇ, ಮೆಚಿಚಸದವುದ್ಕ್ೆ  ಮಾಡದತಿುದ್್ುೇವಯ್ೇ ನಮಗ್ ಅದ್ರ ಸಿೆತಿ ಇಲಿ. ರ್ಾವು ಇದ್ನದು 
ಅೆಂತ್ಾ ಕಾಣ್ದವವರ್ಗ ್ಹ್ೂೇರಾಟ ಮಾಡದವುದ್ಕ್ೆ ಸಿದ್ುರಾಗಯೇ  ಈ ಕ್ಲಸಕ್ೆ ಕ್ೈ ಹಾಕಿದ್್ುೇವ್. We 
will see that. ರ್ಾವು ಇದ್ನದು ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡದತ್ುೇವ್. ರ್ಾವು ಈ reservation ಅನದು 
ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ೆಂಡದ ಹೂ್ೇಗ್ಹೂ್ೇಗದತ್ುೇವ್ ರ್ಾವು Scheduled Castes ಗ್ ಎರಡದ ಪಲಸ್ ೪ ಅನದು 
ಕ್ೂಡದವುದ್ಕ್ೆ commit ಆಗದ್ು್ೇವ್. ಸಭ್ಯಲ್ಲಿ ಏನದ apprehension ಇದ್್, it may be 
rejected by the Supreme Court ಇದ್ಯ್ಲಿ ಇದ್ಕ್ೆ solution ಕೆಂಡದಹಿಡಿಯದವುದ್ಕ್ೆ   
ಖೆಂಡಿತ್ವಾದ್ ಪರಯತ್ುವನದು ಮಾಡದತ್ುೇವ್. ಸಕಾಾರಗಳು ನಡಯ್ಬ್ೇಕಾದ್ರ್, ಪರಯತ್ುಗಳು ಮದಖಾ. 
ಸಿಲಪ ಪರಯತ್ುಗಳು ಮದಖಾ. ರ್ಾಾಯಾಲಯದ್ಲ್ಲಿ ಆ ರಿೇತಿಯಾಗದತ್ುದ್್,  ಇದ್ದ  ಈ ರಿೇತಿಯಾಗದತ್ುದ್್  
ಎೆಂದ್ದ ಏನದ ಕ್ಲಸ ಮಾಡದವುದ್ಕ್ೆ ಆಗದವುದ್ಧಲಿ. We have to act. ಆಮೆೇಲ ್
repercussions  ಏರ್್ೇನದ ಆಗದತ್ುದ್ಯ್ೇ, ಅದ್ನದು face ಮಾಡಬೇ್ಕಾಗದತ್ುದ್್. ರ್ಾವು  ಈಗ 
ಸಕಾಾರ. ರ್ಾವು ಈಗ act ಅನದು ಮಾಡದತಿುದ್್ುೇವ್. We are prepared to face any sort 
of repercussions on this.  We will see that they are given so much of 
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reservation in future.  ದ್ಯಮಾಡಿ, ಇದ್ನದು ಪಯಾಾಲ್ೂೇಚರ್್ ಮಾಡಿಕ್ೂಡಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ  
ಕ್ೇಳಿಕೂ್ಳುುತ್ುೇರ್್. 

    ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ನನು ಒೆಂದ್ದ ಮನವಿ ಇದ್್. ದ್ಯವಿಟದಿ 
ಅವಕಾಶ ಕ್ೂಡಿ.  

     ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರ್ೇ, ತಾವು ಮಾತ್ರ್ಾಡಿದ್ದು ಮದಗದ್ಧದ್ ್ ಅಲಿವ್ೇ, 
ಆಯತ್ದ. ಒೆಂದ್ದ ನಮಷದ್ಲ್ಲಿ ಹ್ೇಳಿ ಮದಗಸಿ. 

    ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ರ್ಾವು  ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಹ್ೇಳಿದ್ುನದು ಮತ್ದು 
ಸಕಾಾರದ್ ಇಚಾಚಶಕಿುಯನದು ಒಪದಪತ್ುೇವ್. ಅದ್ಕ್ೆ ನಮಾಲ್ಿರ ಸಹಕಾರ ಇದ್್. ಆದ್ರ್, Schedule 9 ಗ್ 
ಏಕ್ ಸೇ್ರಿಸದವುದ್ಧಲಿ? Why? 

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

    ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರ್ೇ, ತಾವು ಒೆಂದ್ದ ನಮಷ ಕದಳಿತ್ದಕೂ್ಳಿು ಮಾನಾ 
ಸಚಿವರದ ಹ್ೇಳುತಾುರ್. 

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

     ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮಾಧ್ದಸಾಿಮ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ why  ಎೆಂದ್ರ್, 
೧೦೩ರ್್ೇ  amendment ನಲ್ಲಿ ೫೦% ಕಾರಸ್ ಮಾಡದವುದ್ಕ್ೆ constitutional amendment  
ಆಗದ್.್ 

 (ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

    ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ್ೇ, ಅದ್ದ ಏರ್್ೇ ಇರಲ್ಲ,, Schedule 9 ನಲ್ಲಿ 
ಸೇ್ರಿಸಬ್ೇಕದ ಎನದುವೆಂಥದ್ುರ ಬಗ್ೆ ಇದ್್ಯಲಿವ್ೇ;   

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 
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    ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮಾಧ್ದಸಾಿಮ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಆ ಬಗ್ೆ ನಮಗ ್ರ್ಾಾಯಮೂತಿಾಗಳಾದ್ 
ಶ್ರೇ ಸದಭಾಶ್ ಆಡಿಯವರದ ಸಿಷಿವಾಗ you can go ahead as per the 103rd  
Constitutional amendment  ಎೆಂದ್ದ ಶ್ಫಾರಸದಿ ಮಾಡಿದ್ಾುರ.್ We are taking this 
report for consideration, not your words. ರ್ಾವು ಎಲಿವನದು ಯೇಚರ್್ ಮಾಡಿ 
ಬಿಲಿನದು ಮಾಡಿದ್್ುೇವ್. 

                             (ಗ್ೂೆಂದ್ಲ)   

    ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಅವರದ ವರದ್ಧಯಲ್ಲಿ ಹೇ್ಳಿರಬಹದದ್ದ, ಅವರದ 
Schedule 9 ಗ್ ಸೇ್ರಿಸಬಾರದ್ದ ಎೆಂದ್ದ  ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ್ಯೇ? ಏಕ್ Schedule 9 ಗ್  
ಸೇ್ರಿಸದವುದ್ಕ್ೆ ಆಗದವುದ್ಧಲಿ? 

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

     ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡರವರ್ೇ,  ತಾವು ಮಾತ್ರ್ಾಡಿದ್ಕ್ೆ ತ್ಮಗ ್
clarificaton ಸಿಕಿೆದ್್, ದ್ಯವಿಟದಿ ಕದಳಿತ್ದಕೂ್ಳಿು.  

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

     ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮಾಧ್ದಸಾಿಮ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಅವರದ ವರದ್ಧಯಲ್ಲಿ ಹ್ೇಳಿರದವುದ್ನದು 
ಮಾಡಬೇ್ಕಾ ಅಥವಾ  ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ  ಹ್ೇಳುವುದ್ನದು ಮಾಡಬೇ್ಕ್ೇ? 

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

     ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಅವರದ Schedule 9 ನಲ್ಲಿ 
ಸೇ್ರಿಸಬಾರದ್ದ ಎೆಂದ್ದ  ಹೇ್ಳಿದ್ಾುರಯ್ೇ? 

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 
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    ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡರವರೇ್,  ದ್ಯವಿಟದಿ ಕದಳಿತ್ದಕೂ್ಳಿು.   ತಾವು 
ಅಥಾ ಮಾಡಿಕ್ೂಳಿು. ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ಾಯಕರೇ್, ತಾವು ೨ ನಮಷ ಮಾತ್ರ್ಾಡಿ. 

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

     ಶ್ರೇ  ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಅವರದ ಮಾಡದತಿುರದವುದ್ದ ಆ ವಗಾಕ್ೆ 
ವೆಂಚರ್್ ಇದ್ದ.   

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

     ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರಾದ್ ರಮೆೇಶ್ರವರ್ೇ, ದ್ಯವಿಟದಿ ಕದಳಿತ್ದಕೂ್ಳಿು. 
ಮಾನಾ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ಾಯಕರೇ್, ತಾವು ಅೆಂತಿಮವಾಗ ಮಾತ್ರ್ಾಡಿ.  ಬಿಲಿನದು 
ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ಳೂ್ುಣ್.   

      ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್,  ಮಾನಾ ಕಾನೂನದ ಸಚಿವರದ 
ಏರ್ಾದ್ರೂ ಸಹ ಮಾಡದತ್ುೇವ್ೆಂದ್ದ ಹೇ್ಳಿದ್ಾುರ್.  103rd  Constitutional amendment  
ಆದ್ೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ರ್ಾನದ Parliament ನಲ್ಲಿದ್್ು.   ರ್ಾನದ ಅದ್ರ ಬಗ್ೆ ಏನದ  ಹ್ೇಳುವುದ್ಕ್ೆ 
ಹ್ೂೇಗದವುದ್ಧಲಿ. ಆದ್ರ್, precedents  ಏನದ ಹೇ್ಳುತ್ುೇ, ಎಷ್್ೂಿೇ cases 50% reservation 
cross ಆದ್ಾಗ Supreme Court reject ಮಾಡಿದ್.್ ಇದ್ಕ್ೆ ಬ್ೇಕಾದ್ರ್, ಸೆಂಪೂಣ್ಾವಾದ್ೆಂತ್ಹ 
ಮಾಹಿತಿಯನದು ಕಳುಹಿಸಿ  ಕ್ೂಡದತು್ೇರ್್.  ಕಾನೂನದ ಇಲಾಖಯ್ಲ್ಲಿ ಇರದವವರದ ಅದ್ನದು study 
ಮಾಡಿದ್ ಮೆೇಲ್, Schedule 9  ನಲ್ಲಿ ತ್ರದವುದ್ರಲ್ಲಿ ಏನದ್್?  ಅವರದ ಮಾಡದವುದ್ನದು 
ಮಾಡದತಿುದ್ಾುರ.್ ಅದ್ನದು ತ್ರದವುದ್ರಿೆಂದ್ ಯಾರಿಗ್ ಏನದ ನಷಿವಾಗದತ್ುದ್?್     ವರದ್ಧಯಲ್ಲಿ 
ತ್ರಬಾರದ್ದ ಎೆಂದ್ದ ಏರ್ಾದ್ರೂ ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ್ಯೇ? 

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

     ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮಾಧ್ದಸಾಿಮ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, Parliament ಕ್ಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ 
Court interfere ಆಗಬಾರದ್ದ ಎೆಂದ್ದ ಹೇ್ಳಿ ಮಾಡಿಕ್ೂೆಂಡಿರದವೆಂತ್ಹ schedule ಅದ್ದ.  
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ಎಲಿವನದು Schedule 9 ನಲ್ಲಿ ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ೆಂಡದ ಹೂ್ೇಗ judiciary power ಅನದು ಯಾರದ 
restrict ಮಾಡದವುದ್ಕ್ೆ ಆಗದವುದ್ಧಲಿ.  

      ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್,  it is our right. 

      ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮಾಧ್ದಸಾಿಮ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ತ್ಮಳುರ್ಾಡಿನವರದ Schedule 9 
ನಲ್ಲಿ ತ್ೆಂದ್ಧದ್ುರೂ ಸಹ,  ಅವರದ litigation entertain ಮಾಡಿದ್ಾುರ.್ ಅದ್ಕ್ೆ ರ್ಾನದ ತ್ಮಗ ್
ಸಿಷಿವಾಗ ಹ್ೇಳುತು್ೇರ್್ we will see that our party will take up the cause and 
we are committed. 

     ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡರವರೇ್, ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ 
ಮಾತ್ರ್ಾಡದತಿುದ್ಾುರ.್ ತಾವು ದ್ಯವಿಟದಿ ಕದಳಿತ್ದಕ್ೂಳಿು. ತಾವು ಈ ರಿೇತಿ interrupt ಮಾಡದತಿುದ್ುರ.್  
ಹ್ೇಗ ್ಸದ್ನವನದು ನಡಸ್ದವುದ್ಕ್ೆ ಆಗದತ್ುದ್?್     

                            (ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

     ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಇದ್ದ ಭಿಕ್ಷ್ಯಲಿ, ಇದ್ದ ಹಕದೆ,  

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

      ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡರವರೇ್, ತಾವು ಏನದ ಹಕೆನದು   ಕ್ೇಳಿದ್ಧುರೂ್ೇ, 
ಅದ್ಕ್ೆ ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ clarification ಕ್ೂಟಿಿದ್ಾುರ.್ 

                               (ಗ್ೂೆಂದ್ಲ)  

    ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್. Schedule 9 ಅನದು ಏಕ ್
ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ಳುುವುದ್ಕ್ೆ ಆಗದವುದ್ಧಲಿ? 

                               (ಗ್ೂೆಂದ್ಲ)  
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    ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ  ಶ್ರೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, ಅವರದ ಇಷದಿ ವಷಾಗಳ 
ಕಾಲ  ಏಕ್  ಕ್ೂಟಿಿರಲ್ಲಲಿ?  

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ) 

(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡಯ್ ಸದ್ಸಾರದ ಒೆಂದ್ೇ್ ಬಾರಿಗ್ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನೆಂತ್ದ 
ಮಾತ್ರ್ಾಡತ್ೂಡಗದ್ರದ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:-  ಮಾನಾ ರಾಥ್ೂೇರ್್ರವರ್ೇ,  ತಾವು ಹ್ೇಳಿ ಮದಗಸಿ. ಪಿೇಠದ್ಧೆಂದ್  
ಹ್ೇಳಿದ್ ಮಾತ್ದಗಳನದು ಕ್ೇಳಿದ್ಧದ್ುವರಿಗ ್ respond ಮಾಡದವೆಂತ್ಹ ಅವಶಾಕತ್ ಇಲಿ. ತಾವು 
ಮಾತ್ರ್ಾಡಿದ್ ನೆಂತ್ರ ಬಿಲಿನದು ತ್ಗ್ದ್ದಕ್ೂಳುುತ್ುೇರ್್ 

(ಗ್ೂೆಂದ್ಲ)  

      ಶ್ರೇ ಪರಕಾಶ್ ಕ.್ರಾಥೂ್ೇರ್್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್,  only two things ಅನದು 
ಹ್ೇಳುತು್ೇರ್್. ಮದ್ಲರ್್ಯದ್ಾಗ, ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ರ್ಾನದ ರ್ಾಾಯಮೂತಿಾಗಳಾದ್ 
ರ್ಾಗಮೇಹನ್ದ್ಾಸ್ರವರ ವರದ್ಧಯನದು ರ್್ೂೇಡಿದ್್ುೇರ್್ ಎೆಂದ್ದ ಹೇ್ಳಿದ್ಾುರ್. ಅವತ್ದು ಸವಾ  ಪಕ್ಷಗಳ 
ಸಭ್ಯಲ್ಲಿ ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ  ಕ್ೂಟಿೆಂತ್ಹ  ಒೆಂದ್ದ ಮಾಹಿತಿಯನದು ರ್್ೂೇಡಿದ್್ುೇವ್. ಆದ್ರ್, ರ್ಾವು 
Law Department ರವರನದು ಕ್ೇಳಿದ್ಾಗ, they have not given. ಆ ವರದ್ಧ ಇಲಿವ್ೆಂದ್ದ 
ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ್. ಅದ್ಕ್ೆ ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ direction ಮಾಡಬ್ೇಕದ. 

    ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮಾಧ್ದಸಾಿಮ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, I will see that the entire 
report copy will be given to you tomorrow. 

     ಶ್ರೇ ಪರಕಾಶ್ ಕ್.ರಾಥ್ೂೇರ್್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್,  last point.  ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ 
ಶ್ರೇ ಸದ್ಾಶ್ವ ಆಯೇಗದ್ ವರದ್ಧಯನದು ಪರಿಗಣಿಸಿಲಿವ್ೆಂದ್ದ ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ.್  ಈಗ ಅದ್ನದು 
ಮಾಡಿಸಿಲಿ. ಮದೆಂದ್್ ಒಳಮೇಸಲಾತಿ ಕ್ೂಡದವೆಂತ್ಹ ಅವಶಾಕತ ್ಇದ್್ ಎೆಂದ್ದ   ಹ್ೇಳಿದ್ಾುರ್.  

 (ಮದೆಂದ್ದ.,)                                                             
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 (1238) 27-12-2022 (8.20) ಎೆಂವಿ-ಎೆಂಡಿ(ವಿಕ್)    (ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಪರಕಾಶ್ ಕ್. ರಾಥ್ೂೇರ್್ (ಮದೆಂದ್ದ…): 
ಒಳಮೇಸಲಾತಿ ಮಾಡಬಾರದ್ದ ಎೆಂದ್ದ ಹೇ್ಳಿದ್ವನದ ರ್ಾನದ ಮತ್ದು ನಮಾ ಸಮದದ್ಾಯದ್ವರದ. 
ಅದ್ನದು ಪರಿಗಣಿಸಬ್ೇಕಾದ್ರ್, ನಮಾ ಸಮದದ್ಾಯದ್ ಅನಸಿಕ್ಗಳು ಮತ್ದು ಬ್ೇರ ್ಸಮದದ್ಾಯಗಳ 
ಅನಸಿಕ್ಗಳನದು ತ್ಗ್ದ್ದಕೂ್ೆಂಡದ ನಣ್ಾಯ ತ್ಗ್ದ್ದಕ್ೂಳುಲ್ಲ ಎೆಂದ್ದ ರ್ಾನದ ಮಾನಾ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ 
ವಿನೆಂತಿ ಮಾಡದತ್ುೇರ್.್  

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮಾಧ್ದಸಾಿಮ (ಸಣ್ಣ ನೇರಾವರಿ, ಕಾನೂನದ ಹಾಗೂ ಸೆಂಸದ್ಧೇಯ ವಾವಹಾರಗಳ 
ಮತ್ದು ಶಾಸನ ರಚರ್ಾ ಸಚಿವರದ) (ಮದಖಾಮೆಂತಿರಯವರ ಪರವಾಗ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, 
ಈಗ ಒಳಮೇಸಲಾತಿಯ ಕಾಾಬಿರ್್ರ್್ ಸಮತಿಗ ್ ರ್ಾರ್್ೇ ಅಧ್ಾಕ್ಷರ್ಾಗದ್್ುೇರ್.್ ನಮಾ terms of 
reference ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇ ಎ.ಜ್.ಸದ್ಾಶ್ವರವರ ಆಯೇಗದ್ recommendations ನಲ್ಲಿ ಇಲಿ. 
ಒಳಮೇಸಲಾತಿಯನದು ಕ್ೂಡಬೇ್ಕ್, ಬ್ೇಡವೇ್ ಎನದುವುದ್ರ ಬಗ್ೆ. ಮತ್ು ಕ್ೂಡದವುದ್ಾದ್ರ್ ಯಾವ 
ಪರಮಾಣ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮತ್ದು ಯಾವ categorisation ನಲ್ಲಿ ಕ್ೂಡಬೇ್ಕದ ಎೆಂದ್ದ ಕಾಾಬಿರ್್ರ್್ಗ್ 
recommend ಮಾಡಬೇ್ಕಾಗರದವುದ್ದ ನನು ಕ್ಲಸವಾಗದ್.್ ರ್ಾನದ ಈ ಸಭ್ಯ ಮದೆಂದ್ ್
ಹ್ೇಳುತು್ೇರ್್. ರ್ಾವು ಎಲಾಿ ಪಕ್ಷದ್ವರ hear ಮಾಡದ್,್ decision ಮಾಡದವುದ್ಧಲಿ ಮತ್ದು 
recommendation ಅನದು ನೇಡದವುದ್ಧಲಿ. ರ್ಾನದ ನರ್ು್ಯ ದ್ಧವಸ ಮಾನಾ ಸಚಿವರಾದ್ ಶ್ರೇ ಪರಭ್ದ 
ಚವಾಿಣ್ರವರಿಗೂ ಸಹ ತಿಳಿಸಿದ್್ುೇರ್.್ ನಮಾಲ್ೇ ಬೇ್ರಯ್ವರದ ಬೆಂದ್ದ ಕೇ್ಳಿದ್ಾಗ ಅವರಿಗೂ ಸಹ 
ತಿಳಿಸಿದ್್ುೇರ್.್ Unless we hear all the sides, I will not take decision at least. 
Because I am the Chairman.   

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಪರಸಾುವ ಏರ್್ೆಂದ್ರ್,  

“ವಿಧಾನಸಭ್ಯೆಂದ್ ಅೆಂಗೇಕೃತ್ ರೂಪದ್ಲ್ಲಿರದವ 2022ರ ಕರ್ಾಾಟಕ 
ಅನದಸೂಚಿತ್ ಜಾತಿಗಳು ಮತ್ದು ಅನದಸೂಚಿತ್ ಪೆಂಗಡಗಳು (ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೆಂಸ್ೆಗಳಲ್ಲಿನ 
ಸಾೆನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ದು ರಾಜಾಾಧಿೇನ ಸೇ್ವ್ಗಳಲ್ಲಿನ ರ್್ೇಮಕಾತಿ ಅಥವಾ ಹದದ್್ುಗಳಲ್ಲಿ 
ಮೇಸಲಾತಿ) ವಿಧ್ೇಯಕವನದು ಪಯಾಾಲ್ೂೇಚಿಸದವುದ್ದ” 

ಪರಸಾುವ ಅೆಂಗೇಕರಿಸಲಪಟಿಿತ್ದ 
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ವಿಧ್ೇಯಕವನದು ಖೆಂಡ ಖೆಂಡವಾಗ ಪಯಾಾಲ್ೂೇಚಿಸದವುದ್ದ 

ಖೆಂಡ ೨ ರಿೆಂದ್ 8 ರವರ್ಗ ್

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಪರಸಾುವ ಏರ್್ೆಂದ್ರ್,  

“ಖೆಂಡ ೨ ರಿೆಂದ್ 8 ವಿಧ್ೇಯಕದ್ ಅೆಂಗವಾಗರದತ್ುದ್್”್ 

ಪರಸಾುವ ಅೆಂಗೇಕರಿಸಲಪಟಿಿತ್ದ 
(ಖೆಂಡ ೨ ರಿೆಂದ್ 8 ಅನದು ವಿಧ್ೇಯಕಕ್ೆ ಸೇ್ರಿಸಲಾಯತ್ದ) 

 

ಖೆಂಡ ೧ ಇತಾಾದ್ಧ 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಪರಸಾುವ ಏರ್್ೆಂದ್ರ್,  

“ಮದ್ಲರ್್ ಖೆಂಡ, ದ್ಧೇಘಾ ಶ್ೇಷಿಾಕ್, ಪರಸಾುವರ್್ ಹಾಗೂ ಅಧಿನಯಮಗ್ೂಳಿಸದವ ಸೂತ್ರ 
ಸೆಂಹಿತ್ಗಳನದು ವಿಧ್ೇಯಕದ್ ಭಾಗವಾಗರದತ್ುದ್್.” 

ಪರಸಾುವ ಅೆಂಗೇಕರಿಸಲಪಟಿಿತ್ದ 

(ಮದ್ಲರ್್ಯ ಖೆಂಡ, ದ್ಧೇಘಾ ಶ್ೇಷಿಾಕ್, ಪರಸಾುವರ್್ ಹಾಗೂ ಅಧಿನಯಮಗೂ್ಳಿಸದವ ಸೂತ್ರ 
ಸೆಂಹಿತ್ಗಳನದು ವಿಧ್ೇಯಕಕ್ೆ ಸೇ್ರಿಸಲಾಯತ್ದ) 

ಪರಸಾುವದ್ ಅೆಂಗೇಕಾರ 

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮಾಧ್ದಸಾಿಮ (ಸಣ್ಣ ನೇರಾವರಿ, ಕಾನೂನದ ಹಾಗೂ ಸೆಂಸದ್ಧೇಯ ವಾವಹಾರಗಳ 
ಮತ್ದು ಶಾಸನ ರಚರ್ಾ ಸಚಿವರದ) (ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳ ಪರವಾಗ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ್, 
ವಿಧಾನಸಭ್ಯೆಂದ್ ಅೆಂಗೇಕೃತ್ ರೂಪದ್ಲ್ಲಿರದವ 2022ರ ಕರ್ಾಾಟಕ ಅನದಸೂಚಿತ್ ಜಾತಿಗಳು 
ಮತ್ದು ಅನದಸೂಚಿತ್ ಪೆಂಗಡಗಳು (ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೆಂಸ್ೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾೆನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ದು ರಾಜಾಾಧಿೇನ 
ಸೇ್ವ್ಗಳಲ್ಲಿನ ರ್್ೇಮಕಾತಿ ಅಥವಾ ಹದದ್್ುಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಸಲಾತಿ) ವಿಧ್ೇಯಕವನದು ಅೆಂಗೇಕರಿಸಬ್ೇಕ್ೆಂದ್ದ 
ಕ್ೂೇರದತ್ುೇರ್್.  
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ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಪರಸಾುವ ಏರ್್ೆಂದ್ರ್,  

“ವಿಧಾನಸಭ್ಯೆಂದ್ ಅೆಂಗೇಕೃತ್ ರೂಪದ್ಲ್ಲಿರದವ 2022ರ ಕರ್ಾಾಟಕ ಅನದಸೂಚಿತ್ 
ಜಾತಿಗಳು ಮತ್ದು ಅನದಸೂಚಿತ್ ಪೆಂಗಡಗಳು (ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೆಂಸ್ೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾೆನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ದು 
ರಾಜಾಾಧಿೇನ ಸ್ೇವ್ಗಳಲ್ಲಿನ ರ್್ೇಮಕಾತಿ ಅಥವಾ ಹದದ್್ುಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಸಲಾತಿ) ವಿಧ್ೇಯಕವನದು 
ಅೆಂಗೇಕರಿಸದವುದ್ದ.” 

ಪರಸಾುವ ಅೆಂಗೇಕರಿಸಲಪಟಿಿತ್ದ ಮತ್ದು ಮಸೂದ್್ಗ್ ಸವಾಾನದಮತ್ದ್ಧೆಂದ್ ಒಪಿಪಗ್ 
ನೇಡಲಾಯತ್ದ. 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಸದ್ನವನದು ರ್ಾಳ ್ ಬ್ಳಗ್ೆ 10 ಗೆಂಟ್ 30 ನಮಷದ್ವರ್ಗ ್
ಮದೆಂದ್ೂಡದತಿುದ್್ುೇರ್್.  

(ಸದ್ನವು ರಾತಿರ 8 ಗೆಂಟ್ 23 ನಮಷಕ್ೆ ಮದಕಾುಯಗ್ೂೆಂಡದ ಪದನಃ ದ್ಧರ್ಾೆಂಕ: 28ರ್್ೇ ಡಿಸ್ೆಂಬರ್ 
ಮಾಹ,್ ೨೦೨೨ರ ಬದಧ್ವಾರದ್ೆಂದ್ದ ಬ್ಳಿಗ್ೆ 10 ಗೆಂಟ್ 30 ನಮಷಕ್ೆ ಸ್ೇರಲದ ನಶಚಯಸಿತ್ದ) 

<><><>   


