
                                                                                                                                       «¥À/15.09.2022     1  
 

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

 

 

   

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 
ನೂರ ನಲವತ್ುೇಳರ್್ಯ ಅಧಿವ್ೇಶನ 

15ರ್್ೇ ಸಪ್್ಟೆಂಬರ್ 2022    
ಗತರತವನರ  

  
 

                                13ರ್್ೇ ಮನರ್್ಾ 2022  

01. ಪರಶ್್ನೇತ್ುರಗಳು 
ಅ) ಚತಕ್್ೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶ್ನಗಳಿಗ್ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 

471-ಬಿಟ್ ಕ್ನಯಿನ್ ಹಗರಣಗಳ ಬಗ್ೆ 
ಶ್ರೇ ಟಿ.ಎ.ಶರವಣ 
ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇೆಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ) 

 
475-ಶ್ವಮೊಗೆ ತನಲೂೂಕತ ಹ್ೂಳಲೂರತ ಗನರಮದ ಹತಿುರ ಹರಿಯತವ ತ್ತೆಂಗನ  
       ಏತ್ ನೇರನವರಿ ಯೇಜರ್್ ಬಗ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್ 
ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ(ಸಣಣ ನೇರನವರಿ ಹನಗೂ ಕ್ನನೂನತ,  
ಸೆಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳು ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರ್್ ಸಚಿವರತ) 

  
378-ಅಕರಮ ಆಸಿುಗಳ ರ್್ಲಸಮ ಕತರಿತ್ತ 

ಶ್ರೇ ಎನ್್. ರವಿಕತಮನರ್ 
ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇೆಂದರ(ಗೃಹ ಸಚಿವರತ) 
 

346-ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರ ಜಿಲ್ೂ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ದಕ್ಷಿಣ ತನಲೂೂಕತ ಪತಟ್ಟೇನಹಳಿಿ  
      ಗನರಮದ ಸ.ನೆಂ.39ರಲ್ಲೂ ಭೂ ಪರಿವತ್ಾರ್್ಗ್ೂೆಂಡ ಏಕ ನವ್ೇಶನ ಅಕರಮ  
      ಖನತ್ ಕತರಿತ್ತ.  
              ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ 

 ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ(ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು) 
   

 418-ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಅಭಿವೃದಿ ಪನರಧಿಕ್ನರದೆಂದ ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ಆಗತತಿುರತವ ಅರ್ನಯಯ 
ಶ್ರೇ ಕ್.್ಎ.ತಿಪಪ್ೇಸನಾಮಿ 
ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೂ್ಮನಾಯಿ(ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು) 

ವಿಷಯಾನುಕ್ರ ಮಣಿಕೆ [INDEX] 
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476–ಜಿಲನೂ ಹನಗೂ ತನಲೂೂಕತ ಪೆಂಚನಯತ್ ಕ್್ೇತ್ರ ಮರತವಿೆಂಗಡಣ್ ಹನಗೂ  
        ಕ್್ೇತನರಭಿವೃದಿ ಕತರಿತ್ತ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣ್ 
ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೂ್ಮನಾಯಿ(ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು) 
 

47೯-ಖನಸಗಿಯವರಿೆಂದ ರಸ್ು ಒತ್ತುವರಿ ಕತರಿತ್ತ 
ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜತ 
ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೂ್ಮನಾಯಿ(ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು) 
 

434-ಬಿೇದರ್ ಜಿಲ್ೂಯ ಕ್ನರೆಂಜ ಮತಳುಗಡ್ ಪರದ್ೇಶದ ಸೆಂತ್ರಸುರ ಕತರಿತ್ತ. 
ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ್ ಅರಳಿ 
ಶ್ರೇ ಗೂ್ೇವಿೆಂದ ಎೆಂ.ಕ್ನರಜ್ೂೇಳ(ಜಲ ಸೆಂಪನೂಾಲ ಸಚಿವರತ) 
 

  367-ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ. ವನಯಪಿುಯಲ್ಲೂ ಸೆಂಗರಹಿಸತವ ಹಸಿ ಕಸವನತನ ಸೆಂಸೆರಿಸತವ  
      ಘಟಕಗಳ ಕತರಿತ್ತ. 

     ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ್  
ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೂ್ಮನಾಯಿ(ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು) 
 

347-ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಹ್ಚತುವರಿ ಕ್್ಲಸಗಳ ಕತರಿತ್ತ 
ಶ್ರೇ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್ ಭೆಂಡನರಿ 
ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೂ್ಮನಾಯಿ(ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು) 
 

412-ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್್ ಇಲನಖ್ಯಲ್ಲೂ “ಸೂಕ್ಷ್ಮಪರದ್ೇಶ”್ಪದದ ಬಳಕ್್ ಕತರಿತ್ತ 
ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟ 
ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇೆಂದರ(ಗೃಹ ಸಚಿವರತ) 
 

371-ಬಳ್ನಿರಿ ಗನರಮನೆಂತ್ರ ಹರಗಿನದ್ೂೇಣಿ ಯೇಜರ್್ಯನತನ ಜನರಿಗ ್ತ್ರಲತ  
      ವಿಳೆಂಬವನಗಿರತವ ಬಗ್ೆ.        

ಶ್ರೇ ವೈ್.ಎೆಂ.ಸತಿೇಶ್ 
ಶ್ರೇ ಗೂ್ೇವಿೆಂದ ಎೆಂ.ಕ್ನರಜ್ೂೇಳ(ಜಲ ಸೆಂಪನೂಾಲ ಸಚಿವರತ) 
 

ಆ) ಚತಕ್್ೆ ಗತರತತಿಲೂದ ಪರಶ್ನಗಳಿಗ್ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 
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02. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರ್ಗ್ ಪರಸನುಪಿಸಲಪಟಿಟದದ ವಿಷಯಗಳಿಗ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್   
     ಸಚಿವರ ಹ್ೇಳಿಕ್್ಗಳು. 

 
      ಅ)  2019-20ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನೆಂದ ನೆಂತ್ತ ಹ್ೂೇಗಿರತವ “ಗನೆಂಧಿ ಪತರಸನೆರ    
            ಯೇಜರ್್”ಯನತನ ಪತನಃ ಪನರರೆಂಭಿಸಿ ಅಹಾ ಗನರಮ 

ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳಿಗ್ ಉತ್ುೇಜನ ನೇಡತವ ಕತರಿತ್ತ.  
ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

                                     (ಮತಖ್ಯ ಮೆಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ) 
 

ಆ) ಕಟಟಡ ಕ್ನಮಿಾಕರ ಮಕೆಳಿಗ ್ಶ್ೈಕ್ಷ್ಣಿಕ ಪ್ೂರೇತನಾಹಧನ ಸೇ್ರಿ ಇತ್ರ ್ 
    ಸೌಲಭಯಗಳ ಸಮಪಾಕ ವಿತ್ರಣ್ ಬಗ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
                                           (ಕ್ನಮಿಾಕ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 

 
ಇ)ಕಳ್ದ್ 15 ವಷಾಗಳಿೆಂದ ರನಜಯದ ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಖನಲ್ಲ ಇರತವ ದ್ೈಹಿಕ  
   ಶ್ಕ್ಷ್ಣ ಶ್ಕ್ಷ್ಕರ ಹತದ್ದಗಳ ರ್್ೇಮಕ್ನತಿ ಬಗ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಕ್ೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
                        (ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ ರೌಢ ಶ್ಕ್ಷ್ಣ ಹನಗೂ ಸಕ್ನಲ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 

 
03. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರ್ಗ್ ಪರಸನುಪಿಸಲಪಟಟ ವಿಷಯಗಳು    

 
 ಅ) ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಪರಿೇಕ್್ಯಲ್ಲೂ ಓ.ಎೆಂ.ಆರ. ಶ್ೇಟ್ಗಳನತನ ತಿದದದ ಪರಕರಣದ      
     ಬ್ನನಲ್ೂೇ ವಿವಿಧ ವಿಶಾವಿದನಯನಲಯಗಳ ಪಿ.ಹ್ರ್್.ಡಿ. ಪರವ್ೇಶ ಪರಿೇಕ್್ಗ್     
     ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್ ಓ.ಎೆಂ.ಆರ. ಉತ್ುರ ಪತಿರಕ್್ಗಳನತನ ಖ್ರಿೇದಸಿ ಅಕರಮ 
     ನಡ್ದರತವ ಬಗ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್ ಭೆಂಡನರಿ 
   ಶ್ರೇ ಕ್ೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)   
 
ಆ) ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ, ಉಡತಪಿ ಸ್ೇರಿದೆಂತ್ ಕರನವಳಿ ಜಿಲ್ೂಗಳಲ್ಲೂ ಅಡಕ್ ್ಎಲ್ ಹಳದ    
    ರೂ್ೇಗವು ವನಯಪಕವನಗಿ ಹರಡತತಿುದತದ, ಸದರಿ ರೂ್ೇಗದ ಶನಶಾತ್ ನಯೆಂತ್ರಣಕ್್ೆ  
    ಪರಿಹನರ ಕೆಂಡತಹಿಡಿಯತವ ಕತರಿತ್ತ. 

ಶ್ರೇ ಕ್.್ಹರಿೇಶ್ ಕತಮನರ್ 
ಶ್ರೇ ಕ್ೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
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ಇ) ಹಲವು ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಕೃಷಿ ಮನಡತತಿುದದ ಅರಣಯ ಜಮಿೇನತಗಳನತನ ಡಿೇಮ್ಡ್  
   ಅರಣಯದ ಸತಳಿಗ್ ಸಿಲತಕಿಸಿ ಕೆಂದನಯ ದನಖ್ಲ್ ಲಭಯವಿರದೆಂತ್ ಮನಡತತಿುರತವ   
   ಕತರಿತ್ತ. 
  ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜತ 
  ಶ್ರೇ ಕ್ೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
 
ಈ) ಕ್ನಡನರ್್ ದನಳಿಯಿೆಂದ ಮೃತ್ಪಟಟ ಕತಟತೆಂಬಗಳಿಗ್ ಹನಗೂ ಬ್ಳ್ ್ಹನನಗ ್ 
    ಸಕ್ನಾರ ನೇಡಿದ ಪರಿಹನರ ಕತರಿತ್ತ. 
  ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪ ಹ್ೂರಟಿಟ 
  ಶ್ರೇ ಕ್ೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
 
ಉ) ನೇಟ್ ಪರಿೇಕ್್ಯಲ್ಲೂ Rank ಪಡ್ದವರತ ವಿವಿಧ ಕ್್ೂೇಚಿೆಂಗ್    
    ಸೆ್ಂಟರ್ಗಳಲ್ಲೂ ತ್ರಬೇ್ತಿ ಪಡ್ದರತವ ಬಗ್ೆ 

ಶ್ರೇ ಚಿದನನೆಂದ್ ಎೆಂ.ಗೌಡ 
ಶ್ರೇ ಕ್ೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
 

ಊ) ಸನಾಟ್ಾ ಸಿಟಿ ಅಭಿವೃದಿಯಲ್ಲೂನ ಗತಣಮಟಟ ಹನಗೂ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳ 
     ಪರಗತಿ ಬಗ್ೆ 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ 
ಶ್ರೇ ಕ್ೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
 

04. ಚತರ್ನವಣನ ಪರಸನುವ 
ಡನ:ಗೆಂಗೂಬನಯಿ ಹನನಗಲ್ ಸೆಂಗಿೇತ್ ಮತ್ತು ಪರದಶಾಕ ಕಲ್ಗಳ 
ವಿಶಾವಿದನಯಲಯದ ಅಧಿನಯಮ 2009ರ ಪರಕರಣ 20(ಐ) ರಿೇತನಯ 
ಡನ:ಗೆಂಗೂಬನಯಿ ಹನನಗಲ್ ಸೆಂಗಿೇತ್ ಮತ್ತು ಪರದಶಾಕ ಕಲ್ಗಳ 
ವಿಶಾವಿದನಯಲಯದ ಪರಶನಸನ ಸಭ್ಗ ್ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಒಬಬರತ ಸದಸಯರನತನ 
ಚತರ್ನಯಿಸತವ ಬಗ್ೆ. 
 

05.  ಶನಸನ ರಚರ್್ 
ವಿಧ್ೇಯಕದ ಪರ್ನಾಲ್ೂೇಚರ್್ ಹನಗೂ ಅೆಂಗಿೇಕ್ನರ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಧನಮಿಾಕ ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ ಹಕತೆ ಸೆಂರಕ್ಷ್ಣನ ವಿಧ್ೇಯಕ, 2022 
            (2021ರ ವಿಧನನಸಭ್ಯ ವಿಧ್ೇಯಕ ಸೆಂಖ್ಯ-50) 
 

    ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇೆಂದರ  (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ) 
   ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ.ಭೂ್ೇಜೇ್ಗೌಡ 
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   ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ(ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರತ) 
    ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೂ್ಮನಾಯಿ(ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು) 
    ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ (ಸಣಣ ನೇರನವರಿ ಹನಗೂ ಕ್ನನೂನತ, 
                                              ಸೆಂಸದೇಯ  ವಯವಹನರಗಳು ಮತ್ತು  
                                              ಶನಸನ ರಚರ್ನ ಸಚಿವರತ) 

   ಶ್ರೇ ಛಲವನದ ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ 
   ಡನ||ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ(ಸಕ್ನಾರದ ಮತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ) 
   ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ  
   ಶ್ರೇ ಕ್ೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
   ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣ್ 
   ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್.್ರನಥೂ್ೇಡ್(ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ಮತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ)                      
                 ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟ 
   ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ್ 
   ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ.ಭೂ್ೇಜ್ೇಗೌಡ 
   ಡನ: ತ್ೇಜಸಿಾನ ಗೌಡ 
   ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜ್ 

    ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್ 
 
        (ವಿಧ್ೇಯಕ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ) 
 
          ****** 
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(832)15.09.2022 11.20 ಎಸ್್ವಿ-ಬಿಎನ್್ಎಸ್್  

 

 

 

  
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತುಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು  

ಗತರತಗತರತವನರವನರ,,  11೫೫ರೆ್ೇ ಸೆಪೆಟೆಂಬರ ರೆ್ೇ ಸೆಪೆಟೆಂಬರ   ೨೦೨೨೦೨22  
  

ಸದನವು ವಿಧನನ ಸೌಧದಲ್ಲಿರತವ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತುನಸದನವು ವಿಧನನ ಸೌಧದಲ್ಲಿರತವ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತುನ  
ಸಭನೆಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ೆೆ ಸಭನೆಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ೆೆ 1111  ಗೆಂಟೆ ಗೆಂಟೆ ೨೫೨೫  ನಿಮಿಷಕೆ್ೆ ಸಮನವೇೆಶಗ್ೆ ೆಂಡಿತ್ತನಿಮಿಷಕೆ್ೆ ಸಮನವೇೆಶಗ್ೆ ೆಂಡಿತ್ತ..  

  
ಸಭನಪತ್ತಯಸಭನಪತ್ತಯವರನದವರನದ  ಶ್ರೇ ಶ್ರೇ ರಘುರ್ನಥ ರಘುರ್ನಥ   ರನವ ರನವ   ಮಲ್ನೆಪ ರೆಮಲ್ನೆಪ ರೆ  ಅವರತಅವರತ  

ಪೇಠದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತ್ಪೇಠದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತ್ರನದರತರನದರತ..  
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01. ಪರಶ್್ನೇತ್ುರಗಳು. 
ಅ) ಚತಕ್್ೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶ್ನಗಳಿಗ್ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು. 
 

ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್ಯ ೪೭೧  
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 

 
ಶ್ರೇ ಟಿ.ಎ.ಶರವಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂ್ಟಿಟದನದರ್. ಈ ರನಜಯದಲ್ಲೂ 

ನಡದ್ರತವೆಂತ್ಹ ಇೆಂತ್ಹ ದ್ೂಡಡ ಪರಕರಣದ ಬಗ್ೆ ಅೆಂತ್ರರನಷಿರೇಯ ಮಟಟದಲ್ಲೂ ಚಚ್ಾರ್ನಗಿತ್ತು.  
ಅಮರಿಕ್ನ ಅಧಯಕ್ಷ್ರತ ನಮಾ ದ್ೇಶದ ಪರಧನನಗಳಿಗ್ ಕರ ್ಮನಡಿ “ನಮಾ ದೇ್ಶದಲ್ಲೂ ಇೆಂತ್ಹ ದೂ್ಡಡ 
ಮಟಟದ ಕಿರಮಿನಲ್ಗಳು ಇದನದರ,್ ಅದತ ನಮಾ ಗಮನಕ್್ೆ ಬೆಂದದ್ಯೇ?”್ಎೆಂದತ ಕ್್ೇಳುತನುರ್.  ನಮಾ 
ರನಜಯದ ಇೆಂದನ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳ್ನದ ಮನನಯ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿಯವರತ ಅೆಂದನ ಗೃಹ 
ಮೆಂತಿರಗಳ್ನಗಿದದರತ. ಮನನಯ ಪರಧನನಗಳು ಈ ವಿಷಯವನತನ ಮನನಯ ಬ್ೂಮನಾಯಿಯವರ ಗಮನಕ್್ೆ 
ತ್ರತತನುರ್.   

ಸಕ್ನಾರ ರೂ.೫೨೪೦ ಕ್್ೂೇಟಿ ಮೊತ್ುದ ಬಿಟ್ ಕ್ನಯಿನ್್ ಅನತನ ವಗನಾವಣ್ ಮನಡತತನುರ.್  
ವಗನಾವಣ್ ಮನಡಿ ತ್ನಖಯ್ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲೂ… 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಶರವಣ ಅವರ್ೇ, ರ್್ೇರವನಗಿ ನಮಾ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳಿ.  ಇದತ 
ಪರಶ್್ನೇತ್ುರ ಅವಧಿ.  ಇದತ ಚಚ್ಾಯಲೂ.   

ಶ್ರೇ ಟಿ.ಎ.ಶರವಣ:- ಹೌದತ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇಷತಟ ದ್ೂಡಡ ಹಗರಣ ಬ್ಳಕಿಗ ್
ಬೆಂದ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೂ ತ್ನಖ್ ಮನಡತತಿುದದೆಂತ್ಹ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳರ್ನ್ೇ ವಗನಾವಣ್ ಮನಡತತನುರ.್  
ತ್ಪಿಪಸಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಹೂ್ೇದವನನತನ ತ್ಡ ್ಹಿಡಿಯತತನುರ.್  ಒೆಂದಡ್ ್ಬಿಟ್ ಕ್ನಯಿನ್್ಗಳು ಸಿಕಿೆದ್ಯೆಂದತ 
ಹ್ೇಳುತನುರ.್  ಮತ್ೂುೆಂದಡ್ ್ ಅದತ ಏರ್ನಗಿದ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುವುದಲೂ. ಅವನತ ಅೆಂತ್ರರನಷಿರೇಯ 
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ಕಿರಮಿನಲ ಆಗಿದತದ, ಅವನತ ಎಲ್ಲೂದನದರ್,್ ಕ್ನಯಿನ್್ಗಳು ಎಲ್ಲೂವ್ ಎೆಂಬತದರ ಬಗ್ೆ ಮನನಯ ಗೃಹ 
ಸಚಿವರತ ಬ್ಳಕತ ಚಲ್ೂಬ್ೇಕತ.  ನೆಂತ್ರ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೇರ್್.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಶರವಣ ಅವರ್ೇ, ಇದತ ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಸಮಯವಲೂ, ಪರಶ್ನ 
ಕ್್ೇಳುವ ಸಮಯ.   

ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇೆಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅವರತ ಬ್ೇರ ್ರಿೇತಿಯಿೆಂದ ರ್್ೂೇಟಿಸ್್ 
ಕ್್ೂಟಟರ ್ ವಿಸೃತ್ ಚಚ್ಾ ಮನಡಬಹತದತ.  ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ ಅವರತ ಕಳ್್ದ 
ಅಧಿವ್ೇಶನಗಳಲ್ಲೂ ಎರಡತ-ಮೂರತ ಬನರಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ೆ ಕ್ೇ್ಳಿದನದರ್.  ರ್ನನತ ವಿವರವನದ 
ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಿದ್ದೇರ್್.  ಸಕ್ನಾರ ರ್ನವುದ್ೇ ವಿಷಯದಲ್ಲೂರ್ನದರೂ ಓಪನ್ ಆಗಿದ.್  ಬಿಟ್ 
ಕ್ನಯಿನ್್ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ರ್ನವುದನದರೂ ಸನಕ್ನಯಧನರಗಳನತನ ನೇಡಿದರೂ ಅದರ ಬಗ್ೆ ಸಕ್ನಾರ 
ತ್ನಖ್ ಮನಡಲತ ಸಿದಿವಿದ್.  ಇದತ ಗನಳಿಗೆಂಟತ, ಕರನ್ಾ ಅಲೂ.   

ಶ್ರೇಕಿಯನತನ ಅರಸ್್ಟ್ ಮನಡಿದ ಮೇಲ್ ಆತ್ ರ್ನವನಯವುದೂ್ೇ ಹನಯಕಿೆಂಗ್ ಮನಡಿದ್ದೇರ್,್ 
ಬಿಟ್ ಕ್ನಯಿನ್್ ಮನಡಿದ್ದೇರ್್ ಎೆಂದತ ತೂ್ೇರಿಸತತನುರ್್.  ಅವನತ ಹ್ೇಳಿದನಗಲ್ಲನೂ ನಮಾ ಕಡಯ್ಿೆಂದ 
ಅೆಂತ್ರ್ ರನಷಿರೇಯ ತ್ನಖನ ಸೆಂಸ್ೆಗಳಿಗ್ ದರ್ನೆಂಕ ೨೮.೦೪.೨೦೨೧, ೨೮.೧೦.೨೦೨೧, 
೧೩.೦೪.೨೦೨೨ರಲ್ಲೂ ಪತ್ರವನತನ ಬರ್ದದ್ದೇವ್.   ರ್ನನತ ಇನೂನ ವಿವರವನಗಿ ಹ್ೇಳುವುದನದರ್ 
ಅಮರಿಕ್ನದಲ್ಲೂ ಇದರ ಬಗ್ೆ ತ್ನಖ್ರ್ನಗಿ ಅರಸ್್ಟ ಆಗಿದನದರ.್  ಬಿಟ್ ಕ್ನಯಿನ್್ಗಳು ದೂ್ರತ್ಿವ.್  
ಆದರ್ ಅಮರಿಕ್ನ ಸಕ್ನಾರ ನಮಾ ಲ್ಲೆಂಕ್ ಇದ್ ಎೆಂದತ ಎಲ್ಲೂಯೂ ಹ್ೇಳಿಲೂ. ನಮಾ ಕರ್ನಾಟಕದ 
ಜ್ೂತ್ ಲ್ಲೆಂಕ್ ಇದ್, ಭನರತ್ದ ಜ್ೂತ್ ಲ್ಲೆಂಕ್ ಇದ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿಲೂ.  

ಮನನಯ ಶರವಣ ಅವರತ ರ್ನವ ಹಿರ್್ನಲ್ಯಲ್ಲೂ ಕ್್ೇಳುತಿುದನದರ್ ಎೆಂದತ ನನಗ ್ತಿಳಿಯಿತ್ತ. 
ಹ್ಚತು ಕಡಿಮ ಎರಡತ ವನರಗಳ ಕ್ನಲ ಮಿೇಡಿರ್ನದಲ್ಲೂ ಇದರ ಬಗ್ೆ ಚಚ್ಾರ್ನಯಿತ್ತ.  ಹಣವನತನ 
ಕಳ್್ದತಕ್್ೂೆಂಡವರತ ರ್ನರತ? ಅಷತಟ ಸನವಿರನರತ ಕ್್ೂೇಟಿ ಕಳ್್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡಿದದ್ೇ ಆಗಿದದರ್ ಇಷತಟ ಹ್ೂತಿುಗ್ 
ದೂರತ ದನಖ್ಲನಗಬ್ೇಕಿತ್ತು.  ಕಳ್್ದತಕ್್ೂೆಂಡವರತ ಸತಮಾರ್್ ಇರತತನುರಯ್ೇ? ಇದರಲ್ಲೂ ಏನೂ ಇಲೂ.  
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ಶ್ರೇಕಿ ವೆಂಚರ್್ ಮನಡಿದನತ.  ಇಷತಟ ಬಿಟ್ ಕ್ನಯಿನ್್ಗಳಿವ್ ಎೆಂದತ ಒೆಂದತ ಬನರಿ 
ತ್ೂೇರಿಸತತನುರ್.್   ನಮಾ ಪೂ್ಲ್ಲೇಸರಿಗೂ ಆ ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ ಹೂ್ಸತ್ತ. ಅರ್್ೇಕ ತ್ಜ್ಞರನತನ 
ಕರದ್ತಕ್್ೂೆಂಡತ ಬೆಂದತ ಕೂರಿಸಿಕ್ೂ್ೆಂಡಿದದರತ.  ಹೌದತ ಎೆಂದತ ಒಪಿಪಕ್್ೂೆಂಡರತ.  ನಮಾ ಪ್ೂಲ್ಲೇಸರತ 
ಸಟ್ೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನತನ ಕ್್ೂಡತತನುರ.್  ಆಮೇಲ್ ಮೂರತ ದನಗಳು ರ್್ೂೇಡಿದರ್ ಅದತ ಇರತವುದಲೂ.  
ಅೆಂದರ್ ಅವನತ ರ್ನವುದೂ್ೇ ಎಕಾ್ಚ್ೇೆಂಜ್ ಅನತನ ತ್ೂೇರಿಸತತನುರ್.್ ಅದತ ವೆಂಚರ್್.  

(ಮತೆಂದತ) 

(833) 15-09-2022 (11.30) ಕ್್ಜಿ-ಬಿಎನ್್ಎಸ್್             (ಸಭನಪತಿಯವರ  ಉಪಸಿೆತಿ)     
ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇೆಂದರ (ಮತೆಂದತ):-  
 
ಇದತ ಬಿಟಟರ,್ ಬಹತಶಃ ಇದರಲ್ಲೂ ಬ್ೇರ ್ ಏನತ ಇಲೂ. ಈಗಲೂ ಸಹ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ರ್ನವುದನದರೂ ಮನಹಿತಿಗಳನತನ ಕ್್ೂಡಲ್ಲ. ಅವರಿಗ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಪನರಮನಣಿಕವನಗಿ ತ್ನಖ್ 
ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಅನಸಿದರ ್ ಮನಹಿತಿಗಳನತನ ಕ್ೂ್ಡಲ್ಲ. ರ್ನವು ಈಗಲೂ ಸಹ ತ್ನಖ್ಯನತನ 
ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ರಡ್ಿ ಇದದ್ೇವ.್ 

 
 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  

ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ರ್ನವುದನದರತ ಮನಹಿತಿಗಳು ಇದದರ ್ ಕ್್ೂಡಿ ತ್ನಖ ್ ಮನಡಿಸತತ್ುೇವ್ೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಿದನದರ್. ಹನಗನದರ್, ಸಕ್ನಾರ ಇರತವುದತ ಏತ್ಕ್್ೆ? ಶ್ರೇಕಿ ಸಕ್ನಾರವರ್್ನೇ hack ಮನಡಿ ಅದನತನ 
ವನಪಸತಾ  ಕ್ೂ್ಟಿಟರತವೆಂತ್ಹ ನದ್ೇಾಶನ ಸಕ್ನಾರದ ಮತೆಂದ ್ಇದ್.  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ನಮಾನತನ 
ಸನಕ್ಷ್ಯ ತ್ೆಂದತ ಕ್ೂ್ಡಿ ಎೆಂದತ  ಕ್್ೇಳಿದರ,್ ರ್ನವು ಸನಕ್ಷ್ಯವನತನ  ತ್ೆಂದತ ಕ್್ೂಡತವುದಕ್್ೆ 
ಆಗತತ್ುದ್ಯೇ? ಹನಗನದರ್, ಸಕ್ನಾರ ಇರತವುದತ ಏತ್ಕ್್ೆ? ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್್ ಇಲನಖ್ ಇರತವುದತ ಏತ್ಕ್್ೆ? 
ಅದನತನ ಸನವಾಜನಕರಿಗ ್ ಹ್ೇಳಲ್ಲ. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಅಮರಿಕ್ನದವರತ ಏನತ ಹ್ೇಳಲ್ಲಲೂವ್ೆಂದತ  
ಹ್ೇಳಿದರತ. ನಮಗ್ ಇರ್ೂ್ನಬಬರತ ಹ್ೇಳುವುದತ ಬೇ್ಕ್ನಗಿಲೂ. ನಮಾ ದೇ್ಶದಲ್ಲೂ ಆಗಿರತವೆಂತ್ಹ 
ಅರ್ನಹತತ್ಗಳಿಗ್ ಏರ್್ೇನತ ಮನಡಬೇ್ಕತ ಎನತನವುದನತನ ರ್ನವು ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೇ ವಿನಃ ಅಮರಿಕ್ನ 
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ದ್ೇಶದವರಲೂ. ಮೇಲೂ್ನೇಟಕ್್ೆ ಕ್್ೇಸ್್ ಇದ್. ಶ್ರೇಕಿ hack  ಮನಡಿರತವೆಂಥದತದ ಇದ್,  ಪ್ೂಲ್ಲೇಸರತ 
ಅವನ ವಿರತದಿ action  ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡಿರತವೆಂಥದತದ ಇದ್. ಹನಗನಗಿ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಮತ್ು 
ಮನನಯ ಸದಸಯರನತನ ಸನಕ್ಷ್ಯ ಕ್್ೂಡಿ ಎೆಂದರ್, ಅವರತ ಎಲ್ಲೂೆಂದ ಹತಡತಕಿಕ್್ೂೆಂಡತ ಬರತತನುರ?್ 

 
ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇೆಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇಲೂ, ಇದರಲ್ಲೂ ಶ್ರೇಕಿಯನತನ ., 
 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  ನನನ ಪರಶ್ನ ಇಷಟ್ೇ. ಇದರಲ್ಲೂ ದೂ್ಡಡ 

ದ್ೂಡಡ ವಯಕಿುಗಳು ಭನಗಿರ್ನಗಿದನದರ್. ಇದರಲ್ಲೂ ಎಲೂರನತನ ತ್ನಖ್ ಮನಡಿ ಶ್ಕ್್ ವಿಧಿಸಬ್ೇಕತ. 
Doubling ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ್ ರ್್ೂೇಡಿ, ಖ್ೂೇಟನರ್್ೂೇಟ್ ಮನಡತವನಗ doubling ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಿ cheat ಮನಡತತನುರ.್ ಅವರತ ದೂರತ ಕ್್ೂಡತತನುರನ? ಹಣದ ದತರನಸಗ್್ ಹ್ೂೇಗಿ ಈ 
ಕ್್ಲಸವನತನ ಮನಡತವವರತ ದೂರತ ಕ್ೂ್ಡತತನುರ್ಯೇ?  ರ್ನರತ ದೂರೂ ಕ್ೂ್ಡತವುದಲೂ. ಇದತ 
hack ಆಗತತಿುದ್. Cyber crime wing ಪೂ್ಲ್ಲೇಸ್್ ಇಲನಖಯ್ಲ್ಲೂದ್.  ಅವರಿಗ್ ಹ್ೇಳಿ ತ್ನಖ ್
ಮನಡಿಸಿ. 

 ಶ್ರೇ ಟಿ.ಎ.ಶರವಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಒೆಂದತ ನಮಿಷ.. 
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ಶರವಣರವರ್ೇ, ಈ ಪರಶ್ನ ಪನರರೆಂಭವನಗಿ  ೧೨ ನಮಿಷಗಳು 

ಆಗಿದ,್ ಇನೂನ ಮತಗಿದಲೂ.  ಪರಶ್್ನೇತ್ುರ ವ್ೇಳ್ಯ್ನತನ ಮತಗಿಸಬ್ೇಕಲೂವ್ೇ?  
 
ಶ್ರೇ ಟಿ.ಎ.ಶರವಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  ರ್ನನತ ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ 

ರ್ನಯಕರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತನುರೆ್ಂದತ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ೆಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ರ್ನನತ ಒೆಂದೇ್ ನಮಿಷದಲ್ಲೂ ಮನತ್ರ್ನಡಿ 
ಮತಗಿಸತತು್ೇರ್್. ರ್ನನತ ಕ್್ೇಳಿರತವೆಂತ್ಹ ಪರಶ್ನಗ ್ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸರಿರ್ನದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ 
ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂ್ಟಿಟಲೂ. ಹನಗನಗಿ, ಈ ವಿಷಯನತನ ಅಧಾಗೆಂಟ್ಯ ಅವಧಿಗ ್ಚಚ್ಾಗ್ ಹನಕಿ. ಈಗ 
ಇದರ ಬಗ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್್ೆ ಸಮಯವಿಲೂವ್ೆಂದರ್, ದಯವಿಟತಟ ಅನತಮತಿ ಕ್್ೂಡಿ. ಮನನಯ ಎಲನೂ 
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ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದನದರ.್ ಇದರಲ್ಲೂ ದೂ್ಡಡ ದೂ್ಡಡ ಪರಭನವಿ ವಯಕಿುಗಳು,  
ರನಜಕ್ನರಣಿಗಳು, ಅವರತ ಇದನದರ,್ ಇವರತ ಇದನದರ ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುವೆಂತ್ಹ ಊಹನಪೂ್ೇಹ 
ಸತದದಗಳಿಗ್ ಅೆಂತ್ಯ ಹನಡಬ್ೇಕ್ನಗಿದ್. ಇಡಿೇ ರನಷರ ಮಟಟದಲ್ಲೂ ರ್ನವು ಕರ್ನಾಟಕದವರನಗಿ, ರ್ನವು 
ಕನನಡಿಗರನಗಿ  ತ್ಲ್ತ್ಗಿೆಸತವೆಂತ್ಹ ಕ್್ಲಸ ಆಗಿದ.್ ಹನಗನಗಿ, ಇದತ ಇತ್ಯಥಾ ಆಗಬೇ್ಕತ. ಇದತ 
ಚಚ್ಾರ್ನಗಬ್ೇಕತ. ನಮಗ ್ಇದಕ್್ೆ  ಸರಿರ್ನದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ ಉತ್ುರ ಬ್ೇಕ್ನಗಿದ್. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸರಿ.  
ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 

ಪರಶ್್ನೇತ್ುರ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಸಿೇಮಿತ್ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳಿದರ ್ಎಲೂರಿಗೂ ಅವಕ್ನಶಗಳು ಸಿಗತತ್ುವ್. 
                      (ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್ರವರ್ೇ ತನವು ತ್ಮಾ ಪರಶ್ನಯನತನ 

ಕ್್ೇಳಿ., 
ಶ್ರೇ ಟಿ.ಎ.ಶರವಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈಗ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಚಚ್ಾಗ ್

ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುೇರ್್ೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದನದರ.್ ಚಚ್ಾಗ ್ಅನತಮತಿ  ಕ್್ೂಡಿ ಸನಾಮಿ.   
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ  ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್ರವರ್ೇ ತನವು ತ್ಮಾ 
ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳಿ.,  
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ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್ಯ 4೭೫ 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 

 
     ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಬಹಳ 
ಸತಧಿೇಘಾವನದ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಿದನದರ.್ ಈ ಪರಶ್ನಯ ಹಿೆಂದ ್ ನಮಾ ಕಳಕಳಿ ಏರ್್ೆಂದರ್, 
೨೦೦೭-೨೦೦೮ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಮೆಂಜೂರನದೆಂತ್ಹ ಒೆಂದತ ಸಣಣ ನೇರನವರಿ ಯೇಜರ್್ 
ಇದತವರ್ಗೂ ಪೂಣಾಗೂ್ೆಂಡಿಲೂ. ೨೦೦೭-೨೦೦೮ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೂ ೬25.00 ಲಕ್ಷ್  ರೂಪನಯಿಗಳಿಗ ್
ಮೆಂಜೂರನದೆಂತ್ಹ ಈ ಯೇಜರ್್, ಇವತ್ತು  ಈ ಯೇಜರ್್ಗ ್ ೨೩ ಕ್ೂ್ೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳು 
ಖ್ಚನಾದರೂ ಸಹ ಇನೂನ ಮತಕ್ನುಯವನಗಿಲೂ. ಈ ಯೇಜರ್್ ಪನರರೆಂಭವನಗಿ ೧೫ ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ 
ಆಗಿದ.್ ಅದ್ೇ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೂ  ನಮಾ ಗನರಮಿೇಣ ಭನಗದ ರೈ್ತ್ರತ  ಒೆಂದತ ಎಕರಗ್್ ಸತಮನರತ ೨ 
ಲಕ್ಷ್ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿ ಈ ಯೇಜರ್್ ಎಲ್ಲೂೆಂದ ಪನರರೆಂಭವನಗಿ ಎಲ್ಲೂಗ ್
ಮತಕ್ನುಯವನಗತತ್ುದಯ್ೇ, ಅಲ್ಲೂಗ್ ನೇರನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡತ ಬೆಂದತ  ಸತಮನರತ ೧೦ ವಷಾಗಳು 
ಆದವು. ರೈ್ತ್ರತ  ಖನಸಗಿೇ ಪ್ೈಪ್ಗಳ ಮತಖನೆಂತ್ರ ನೇರನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡತ ಬೆಂದದನದರ.್ ಬಹಳ 
ದ್ೂಡಡ, ದೂ್ಡಡ  ಅಭಿಯೆಂತ್ರರನತನ  ಇಟತಟಕ್ೂ್ೆಂಡಿರತವ ಸಕ್ನಾರ ೧೫ ವಷಾಗಳ್ನದರೂ ಸಹ, 7 
ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳಿೆಂದ ೨3 ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳು ಖ್ಚನಾದರೂ ಸಹ, ಇನೂನ ನೇರನತನ 
ಕ್್ೂಡತತಿುಲೂ.  ಇಲ್ಲೂ ಭರಷನಟಚನರ ಆಗತತಿುದ್. ಹೂ್ಸ ಹ್ೂಸ ಪರಸನುವರ್್ಗಳನತನ ಮೆಂಡರ್್ ಮನಡತತಿುದನದರ.್ 
ಅದರ ಬಗ್ೆ ಕರಮಗಳನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳಿಬೇ್ಕ್್ೆಂಬ ಹಿರ್್ನಲ್ಯಲ್ಲೂ ಈ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳಿದ್ದೇರ್್. 
ಹನಗನಗಿ, ಈ ಯೇಜರ್್ಗ ್ಎಷತಟ ಹಣ ಮೆಂಜೂರನಗಿದ್? ಇಲ್ಲೂಯವರ್ಗ ್ಎಷತಟ ಹಣ ಖ್ಚನಾಗಿದ್ 
ಹನಗೂ ಈ ಯೇಜರ್್ ಏಕ್್ ೧೫ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ತ್ಡವನಗತತಿುದ?್ ಈ ಯೇಜರ್್ಯನತನ ರ್ನವನಗ 
ಮತಕ್ನುಯ ಮನಡಿ ನಮಾ ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ ನೇರನತನ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ ಎೆಂಬ ಪರಶ್ನಯನತನ ಮನನಯ 
ಸಚವರಿಗ್ ಕ್್ೇಳುತಿುದ್ದೇರ್.್ 

ಶ್ರೇ  ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  ರ್ನನತ ರ್ನವನಗಲೂ ಎರಡತ 
ನಮಿಷಗಳ  ಮೇಲ್ ಮನತ್ರ್ನಡದವನತ, ಇವತ್ತು ಇದಕ್್ೆ ಉದದವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್. 
ಇದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕತ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೇ್ಳಿದೆಂತ್, ೨೦೦೭-೨೦೦೮ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೂ  ಈ 
ಯೇಜರ್್ಯನತನ Minor Irrigation ನೆಂದ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಿದ್ದೇವ್. ರ್ನವು jack well  
ಮನಡಿ PVC pipe ಗಳಲ್ಲೂ ೪ ಕಡ ್ನೇರನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡತ ಹೂ್ೇಗಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ನಮಾ  ಯೇಜರ್್ 
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ಇತ್ತು. PVC pipe ಅನತನ lay ಮನಡಿದ ಮೇಲ್ ಅದತ ಕರಮಬದದವನಗಿ ನಡಯ್ಲ್ಲಲೂ.  ಅದತ leak 
ಆಗತವುದಕ್್ೆ ಪನರರೆಂಭವನಯಿತ್ತ. ಆಗ PVC pipe ಅಳವಡಿಸಿದತದ ತ್ಪತಪ ಆಯಿತ್ತ ಎೆಂದತ ನಮಾ 
ಇಲನಖಯ್ ಗಮನಕ್್ೆ ನೇರತ ಕ್್ೂಡತವುದಕ್್ೆ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡತತ್ುೇವ್ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲೂ  
ಗ್ೂತನುಯಿತ್ತ. ರ್ನವು ಅದನತನ abandon ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗಿತ್ತು. ಆಗ ಗತತಿುಗ್ದನರರತ 
ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲ್ಸ ಕಳಪ್ರ್ನಗಿದ ್ಎೆಂದತ ಅವರ ವಿರತದಿ ಕರಮ ತಗ್್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡತ penalise 
ಮನಡಿ ಅವರಿೆಂದ ಸತಮನರತ ರೂ.104.21 ಲಕ್ಷ್ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ  ಮತಟತಟಗ್ೂೇಲತ 
ಹನಕಿಕ್್ೂಳಿಲನಗಿದ.್ ಈಗನಗಲ್ೇ ಆಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಕ್ನಯಾಕರಮವನತನ  ನಲೂಸಬನರದತ. ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಹ್ೇಳಿದತದ ನಜ. ಈ ಯೇಜರ್್ ೬.೨೫ ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳಿಗ್ estimate ಆಗಿತ್ತು. 
ನೆಂತ್ರ ರೂ.೭೦೬.೨೭ ಲಕ್ಷ್ ರೂಪನಯಿಗಳಿಗ್  ಟ್ೆಂಡರ್ ಆಗಿತ್ತು. ೨೦೦೭-೨೦೦೮ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೂ 
ಇಲನಖಯ್ವರತ ಈ ಕ್್ಲಸವನತನ ನಲ್ಲೂಸಿದದರತ. ರ್ನನತ Minor Irrigation ಸಚಿವರ್ನದ ಮೇಲ್, 
ಈ ಕ್್ಲಸವನತನ review ಮನಡಿದನಗ, ಇದಕ್್ೆ PVC pipe ಅಳವಡಿಸಿರತವುದತ ಯೇಜರ್ನ 
ಬದದವನಗಿಲೂವ್ೆಂದತ, PVC pipe ನಲ್ಲೂ ಆ volume water ಅನತನ push  ಮನಡತವುದಕ್್ೆ 
ಆಗತತಿುರಲ್ಲಲೂ, ಆಗ ಇದನತನ ರ್ನರತ ಮನಡಿದನದರೆ್ಂದತ ತ್ಕರನರತ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡ್ವು.   

     ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮತ್ು ಎರಡರ್್ೇ ಟ್ೆಂಡರ್ನತನ ಕರದ್ರತ. ಇದ್ಲೂವೂ ಸಹ, ಈ 
ಸಕ್ನಾರ ಅಧಿಕ್ನರಕ್್ೆ ಬರತವ ಮೊದಲ್ೇ ಆಗಿತ್ತು. ಎರಡರ್್ೇ ಟ್ೆಂಡರ್ನಲ್ಲೂಯೂ ಸಹ ಒೆಂದತ 
ತ್ಪನಪಯಿತ್ತ. ಎಲ್ೂಲ್ಲೂ ಪೈ್ಪ್ ಹನಕಿದ ್ಆ ಭನಗವನತನ ಬಿಟತಟ, ಉಳಿಕ್್ ಭನಗಕ್್ೆ ಮನತ್ರ cost ಅನತನ 
ಸೇ್ರಿಸಿಕ್್ೂೆಂಡತ DPR ಮನಡಿ ಎೆಂದತ, pipe ಉಳಿದರತವುದನತನ ಬಿಟತಟ, ಬ್ೇರ ್ ಎಲ್ೂಲ್ಲೂ ಹನಕಿಲೂ  
ಅದನತನ ಸೇ್ರಿಸಿಕ್್ೂೆಂಡತ ಮನಡಿ ಎೆಂದತ ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ ಟ್ೆಂಡರ್ನತನ ಕ್್ೂಟಟರತ. ಆ ಗತತಿುಗ್ದನರ ಕ್್ಲಸ 
ಮನಡಿದ್ದೇರ್್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿ ಮೂರತ ಕ್ೂ್ೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ claim ಮನಡಿದರತ.  ರ್ನವು ಇವರಿಬಬರ 
ಮೇಲ ್cost and risk ಮೇಲ್ ಕ್ಲ್ಸವನತನ ನಲ್ಲೂಸಿ ಅವರ contract ಅನತನ foreclosure 
ಮನಡಲನಯಿತ್ತ. ೩ರ್್ೇ ಟ್ೆಂಡರ್ನತನ ಕರದ್ತ MS pipe ಅನತನ ಅಳವಡಿಸಬ್ೇಕತ, MS pipe 
ಅನತನ ಅಳವಡಿಸದದದರ ್ ಕ್್ರ್ಗಳಿಗ ್ ನೇರನತನ ತ್ಲತಪಿಸತವುದಕ್್ೆ ಆಗತವುದಲೂವೆ್ಂದತ MS pipe  
ಅಳವಡಿಸತವುದಕ್್ೆ ಕ್್ರ್ಗಳನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡತ  ಆ ಕ್್ರ್ಗಳಿಗ ್ಎರಡತ ಕಡಗ್ ್ನೇರತ ಹ್ೂೇಗತವುದಕ್್ೆ 
ವಯವಸ್ೆಯನತನ ಮನಡಿದ್ದೇವ.್ 
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     ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ ಮಧ್ಯ ನಮಗ್ estimate  ಮತ್ತು DPR ಆಗತವೆಂತ್ಹ 
ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೂ ಏರ್ನಯಿತ್ತ ಎೆಂದರ್ ಪೂತಿಾ MS pipe ಬ್ೇಕ್ನಗಿಲೂ. ಆಗಲ್ೇ ಎಲ್ೂಲ್ಲೂ PVC pipe 
ಅಳವಡಿಸಿ ಬಿಟಿಟದನದರ ್ ಅದಕ್್ೆ ಕರ್್ಕಟ್ ಮನಡಿದರ್ ಸನಕತ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುವಷಟರಲ್ಲೂ  ಒೆಂದಷತಟ 
distance ಅನತನ ರ್ನವು ಕರ್್ಕಟ್ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಪರಯತ್ನ ಮನಡಿದವ್ು. ಈಗ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಹ್ೇಳುವೆಂತ ್ದತರೆಂತ್ ಏರ್ನಗಿದ್ ಎೆಂದರ್, ನಮಾ pipeline ಹೂ್ೇಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಜನಗದಲ್ಲೂ ಗದದ್, 
ತ್ೂೇಟ ಎಲೂವೂ ಆಗಿವ್. ಅಲ್ಲೂನ ರೈ್ತ್ರತ ನಮಗ ್ pipeline ಅನತನ draw ಮನಡತವುದಕ್್ೆ 
ಬಿಡತತಿುಲೂ. ಅಲ್ಲೂನ ರೈ್ತ್ರತ ಇಲ್ಲೂಗ್ ಬರಬ್ೇಡಿ, ಅಡಿಕ್್ ಬ್ಳ್್ಯನತನ ಇಟಿಟದ್ದೇವ್, ಬನಳ್ ್ ಬಳ್್್ಯನತನ 
ಇಟಿಟದ್ದೇವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದನದರ್. ಹನಗನಗಿ, ಅಲ್ಲೂಗ್ machine ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡತ ಹ್ೂೇಗತವುದಕ್್ೆ 
ಆಗತತಿುಲೂ, excavate  ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಆಗತತಿುಲೂ,  ಪ್ೈಪ್ ಅಳವಡಿಸತವುದಕ್್ೆ ಆಗತತಿುಲೂ.  ಮತ್ು 
gravity ನಲ್ಲೂ ಏನತ ಹ್ೂೇಗಬ್ೇಕ್ನಗಿದ್ ಅದಕ್್ೆ further MS pipe ಅನತನ ಅಳವಡಿಸಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ 
ಯೇಚರ್್ ಮನಡತತಿುರತವುದರಿೆಂದ ತ್ಪನಪಗಿದ್. ಈ ಯೇಜರ್್ಯಲ್ಲೂ ೨೦೦೭-೨೦೦೮ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೂ 
fraud ಆಗಿರತವುದತ ನಜ. ರ್ನವು ಕರಮ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡಿರತವುದತ ನಜ. ರ್ನನತ ಅಲ್ಲೂಗ ್ ಹ್ೂೇಗಿ 
review ಮನಡಿದ್ದೇರ್.್ ಅೆಂದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗ್ ಶ್ವಮೊಗೆದಲ್ಲೂ ಇದರಲ್ಲೂ ಇಷ್ೂಟೆಂದತ 
ಹಗರಣಗಳು ನಡಯ್ತತ್ುವ ್ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದ್. ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂದದ ಅಭಿಯೆಂತ್ರರ ವಿರತದಿ ಕರಮಗಳನತನ 
ಜರತಗಿಸಿದ್ದೇವ್. ಗತತಿುಗ್ದನರರ ವಿರತದಿ ಕರಮ ಜರತಗಿಸಿ penalise  ಮನಡಿದ್ದೇವ್. ಎರಡರ್್ೇ 
ಗತತಿುಗ್ದನರರಿಗ ್ವಹಿಸಿದಷತಟ ಕ್್ಲಸವನತನ ಮನಡಿದನದರ.್ ಆದರ್, pipe connect  ಆಗದೇ್ ನೇರತ 
ಹ್ೂೇಗತವುದಕ್್ೆ ಆಗತತಿುಲೂ. ಈಗ ಈ ಯೇಜರ್್ ಮತಕ್ನೆಲತ ಭನಗ ಆಗಿ ಉಳಿದರತವುದನತನ 
ನಲ್ಲೂಸತವುದತ ಬ್ೇಡವೆ್ಂದತ, ಈಗ ೩ರ್್ೇ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲೂ ಪನರಜ್ಕಟ್ನತನ ಮನಡಿ  MS pipe ಅನತನ ಹನಕಿ 
ನೇರತ ಕ್ೂ್ಡತತಿುದ್ದೇವ.್ ಸತಮನರತ 1776.69 ಲಕ್ಷ್ ರೂಪನಯಿಗಳು 3 ಹೆಂತ್ಗಳಲ್ಲೂ  
ಖ್ಚನಾಗಿರತವುದತ ನಜ. 1 ಮತ್ತು 2 ರ್್ೇ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲೂ ಕ್್ಲಸ ಅಸೆಂಬದದವನಗಿದದರಿೆಂದ, ಅದರ 
ತ್ನಖ್ಗನಗಿ ಲ್ೂೇಕ್ನಯತಕುಕ್್ೆ ಶ್ಫನರಸತಾ ಮನಡಿದದ್ೇವ್. ಅದತ ಆಗತತ್ುದ್. ಆ ಗತತಿುಗ್ದನರರನತನ 
foreclosure ಮನಡಿದ್ದೇವ್. ಗತತಿುಗ್ದನರರನತನ penalise  ಮನಡಿದ್ದೇವ್. ಅಲ್ಲೂೆಂದ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಸಹ ಬ್ೇರ ್ ಕಡಗ್ ್ ಹನಕಿ ಕರಮಗಳನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡಿದ್ದೇವ್. ರ್ನವು ಮತೆಂದನ 
ಕ್್ಲಸಗಳನತನ ಮನಡತತ್ುೇವ್. ಈ ಮಧ್ಯ ತ್ೂೆಂದರ ್  ಇರತವೆಂಥದದನತನ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಬಗಹ್ರಿಸಿಕ್್ೂಡಬೇ್ಕತ.  ರ್ನವು ಈಗ ಇರತವ ಜನಗದಲ್ಲೂ  ಲ್ೈನ್್ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಹ್ೂೇಗತತು್ೇವ್ 
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ಎೆಂದರ್, ಅಲ್ಲೂ protest ಗಳು ಆಗತತಿುವ.್ ಬ್ೇರ ್ ಕಡಯ್ಿೆಂದ ಲ್ೈನ್್ನನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡತ 
ಹ್ೂೇಗತತ್ುೇವ್ೆಂದರ್, ಇಲೂ, ಈಗ ಎಲ್ಲೂ pipeline ಮನಡಲನಗಿದಯ್ೇ ಅಲ್ಲೂಯೇ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡತ 
ಹ್ೂೇಗಿ ಎೆಂದತ  ಹ್ೇಳುತನುರ್. ಹನಗನಗಿ, ಈ ಗ್ೂೆಂದಲದೆಂದ ಕ್್ಲಸ ನೆಂತಿದ.್ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
local leadership ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡತ  solve ಮನಡಿಕ್್ೂಟಟರ ್ ರ್ನವು ಮನಡಿಕ್ೂ್ಡತತ್ುೇವ್. 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ನಡದ್ರತವೆಂತ್ಹ ಘಟರ್ಯ್ನತನ ಬಹಳ ವನಸುವವನಗಿ ಹ್ೇಳಿದನದರ.್ ಆದರ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ನೇಡಿರತವೆಂತ್ಹ ಉತ್ುರದಲ್ಲೂ ದರ್ನೆಂಕ 24.08.2021 ರೆಂದತ ನೇರತ ಕ್ೂ್ಡಲನಗಿದ್ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಿದನದರ್. ಆದರ್, ಆ ಕ್ನಯಾಕರಮ ಮನಡಿದೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೂ ಇದರ ಬಗ್ೆ ಪರಶ್ನ ಮನಡಿದೆಂತ್ಹ 
ನಮಾನತನ ಕರಯ್ದ್ೇ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ರನಜಕ್ನರಣವನತನ ಮನಡಿದರತ. ಆವತ್ತು ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಿದನಗ 
ನೇರತ ಬೆಂತ್ತ. ಆ ನೆಂತ್ರ ನೇರತ ಬರತತಿುಲೂ. ದನಖ್ಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ನೇರತ ಬೆಂದದ.್ ಎರಡರ್್ಯದನಗಿ, 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಅಲ್ಲೂನ ರೈ್ತ್ರತ ಪರತಿಭಟರ್್ ಮನಡತತನುರೆ್ಂದತ ಹ್ೇಳಿರತವೆಂತ್ಹ ವಿಷಯ 
ಸತ್ಯವನಗಿದ.್ ಆ ರೈ್ತ್ರತ ಸಾಯೆಂ ಪ್ರೇರಿತ್ರನಗಿ ಪರತಿಭಟರ್್ ಮನಡತತಿುಲೂ.,  

     ಶ್ರೇ ಟಿ.ಎ.ಶರವಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದೂ ಸಹ ಪರಶ್್ನೇತ್ುರ ವ್ೇಳ್್ ಅಲೂವ್ೇ; 
ನನನನತನ ಮನತ್ರ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಿ ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳಿಬಿಟಿಟರಿ.  

    ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಶರವಣರವರ್ೇ, ಇದತ ಅವರ ಪರಶ್ನಯಲ್ಲೂ ಮೊದಲರ್್ೇ ಉಪ ಪರಶ್ನ.  

     ಶ್ರೇ ಟಿ.ಎ.ಶರವಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನೂ ಸಹ ಮೊದಲರ್್ೇ ಉಪ ಪರಶ್ನಯನತನ 
ಕ್್ೇಳಿದ್ದ. 

    ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಶರವಣರವರ್ೇ, ತನವು ಮೊದಲ್ೇ ಬಹಳ ಉದದವನಗಿ ಪರಶ್ನಯನತನ 
ಕ್್ೇಳಿದದೇರಿ. ಅವರತ ಮೊದಲರ್್ ಉಪ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳುತಿುದನದರ್. 

     ಶ್ರೇ ಟಿ.ಎ.ಶರವಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇಲೂ, ತನವು ದಯಮನಡಿ ಹನಗ್ 
ಮನಡಬೇ್ಡಿ. 

    ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಶರವಣರವರ್ೇ, ತನವು ಆ ತ್ರಹ ಕಲಪರ್್ಯನತನ ಮನಡಬೇ್ಡಿ. 
ಮನನಯ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್ರವರೇ್ ತನವು ಬ್ೇಗ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸಿ. 
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     ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಪರಶ್ನ ಬೆಂದನಗ, ಸೆಂಶಯ 
ಬೆಂದದದನತನ ಎರಡರ್್ೇ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳುತಿುದ್ದೇರ್್. 

     ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಶರವಣರವರ್ೇ,  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಲ್ೂೇಕಸಭ್ಯಲ್ಲೂ, ರನಜಯ 
ಸಭ್ಯಲ್ಲೂ, ವಿಧನನ ಸಭ್ ಮತ್ತು ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಎಲನೂ ಹೌಸ್್ಗಳಲ್ಲೂದತದ ಅನತಭವಸೆರನಗಿದನದರ್.  
ಹನಗನಗಿ, ಅವರಿಗ್ ಅವಕ್ನಶ ಕ್್ೂಟಿಟದದ್ೇರ್್. ಇದನತನ ಬಿಟತಟ ಬ್ೇರ ್ಏನಲೂ.  

     ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  ಸಚಿವನಲಯದೆಂದ  
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಅಲ್ಲೂಗ್ ತ್ನಖ್ಗ ್ ಕಳುಹಿಸಿದರ ್ ಅಲ್ಲೂ ಹನಲ್ಲ ಇರತವೆಂತ್ಹ A.E. and A.E.E. 
ರವರತ ಮೊದಲತ ಹ್ೂೇಗಿ ಜನರನತನ  ಪರತಿಭಟರ್್ ಮನಡಲತ ಎತಿುಕಟತಟತನುರ್. ಅಲ್ಲೂರತವೆಂತ್ A.E. 
and A.E.E. ರವರತ ರನಜಕ್ನರಣವನತನ ಮನಡತತಿುದನದರ.್ ಎರಡರ್್ಯದನಗಿ, ರ್ನನತ ಹ್ಚತು ಒತನುಯ 
ಮನಡಿದರ್, ಜನರನತನ ಸೇ್ರಿಸಿಕ್್ೂೆಂಡತ ಅಲ್ಲೂರತವೆಂತ್ಹ ನಮಾ ಜರ್ನೆಂಗದ ಮಠನಧಿೇಶರ ಬಳಿ ನನನ 
ವಿರತದಿ ದೂರನತನ ಕ್್ೂಡತತನುರ.್ ಈ ರಿೇತಿಯ ರನಜಕ್ನರಣ ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡತ  ಕ್್ಲಸ 
ಮನಡತತಿುದನದರ್ಯೇ ಹೂ್ರತ್ತ, ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ನೇರನತನ ಕ್ೂ್ಡತವ ಕ್್ಲಸ ಮನಡತತಿುಲೂ. ಮನನಯ ಸಚಿವರ 
ಬಗ್ೆ ನನಗ ್ವಿಶನಾಸ ಇದ್. ಅವರತ ಇದನತನ ಕೂಡಲೇ್ ಬಗಹ್ರಸ್ತತನುರ್ೆಂಬ ನೆಂಬಿಕ್್ ಇದ್. ಮನನಯ 
ಲ್ೂೇಕ್ನಯತಕುಕ್್ೆ ದೂರತ ಕ್್ೂಟಿಟದದೇರಿ.  

                                         (ಮತೆಂದತ) 

(834) 15-09-2022 (11.40) ಎೆಂವಿ-ಕ್್ಎಸ್                 (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 
ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್ (ಮತೆಂದತ):- 

ಈ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮೇಲ್ ರ್ನವನಗ ಕರಮ ಕ್್ೈಗ್ೂಳುಿತನುರ್? ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ರನಜಕ್ನರಣ 
ಮನಡತವೆಂತ್ಹ A.E. (Assistant Engineer) ಮತ್ತು A.E.E. (Assistant Executive 
Engineers) ಅವರತಗಳನತನ ಕೂಡಲೇ್ ಅಮನನತ್ತ ಮನಡಿ, ಇದರ ಬಗ್ೆ ತ್ನಖ್ ಮನಡಬೇ್ಕತ. 
ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ ಈ ಯೇಜರ್್ಯನತನ ಪೂಣಾಗ್ೂಳಿಸಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ತ್ಮಾ ಮತಖನೆಂತ್ರ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರನತನ ಒತನುಯವನತನ ಮನಡತತ್ುೇರ್.್ 
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ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನನಗ ್ ಈ part ಗ್ೂತಿುರಲ್ಲಲೂ. 
ಜನರತ ತ್ಕರನರತ ಮನಡತತಿುದನದರ,್ ಅದಕ್್ೆ ಕ್್ಲಸ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಆಗತತಿುಲೂವೆ್ಂದತ ನನಗ ್ ವರದ 
ಮನಡಿದದರತ. ನಮಾ officers ಗಳ್್ೇ ಏರ್ನದರೂ ಅೆಂತ್ಹ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲೂ involve ಆಗಿದದರ ್
ರ್ನವುದ್ೇ ಕ್ನರಣಕೂೆ ಕ್ಷ್ಮಿಸತವುದಲೂ. ಈಗನಗಲ್ೇ ಮನನಯ ಲ್ೂೇಕ್ನಯತಕುಕೂೆ ಸಹ ಹಳ್್ೇ case 
ಅನತನ refer ಮನಡಿದ್ದೇವ್. ಆದರ್, ಈಗ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು, ಅಲ್ಲೂ ಹನಕಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ 
ಹ್ೂೇಗತವುದಕ್್ೆ ರೈ್ತ್ರತ ಬಿಡತತಿುಲೂ. ಅೆಂದರ್, ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ ತ್ೂೆಂದರರ್್ನಗತತಿುದ್ ಎೆಂದತ 
ಪರತಿಭಟಿಸತತಿುದನದರೆ್ಂದತ ನನಗ ್ ಮನಹಿತಿ ನೇಡಿದನದರ್. ಇದರ ಹಿೆಂದ ್ ನಮಾ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಇದದರ ್
ರ್ನವು ಅವರ ವಿರತದಿ ನದನಾಕ್ಷಿಣಯವನದ ಕರಮವನತನ ತಗ್್ದತಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುೇವ್.  
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ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್ಯ: 378 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 

ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ 
ಒದಗಿಸಿದನದರ.್ ಆದರ್, ರ್ನನತ ಈ ರಿೇತಿಯ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳಿದ್ದ; ಅೆಂದರ್, ಅನಯ ರನಜಯದ ವಯಕಿುಗಳು 
ನಮಾ ರನಜಯಕ್್ೆ ಬೆಂದತ ಇಲ್ಲೂನ ಜನರನತನ ಬಬಾರವನಗಿ ಹತ್ಯ ಮನಡತತಿುದತದ, ಇದರಿೆಂದ ಸಮನಜದ 
ಸನಾಸೆಯ ಹನಳ್ನಗತತಿುರತವುದಲೂದ್ ಕ್್ೂೇಮತ ಗಲಭಗ್ಳಿಗ್ ಕ್ನರಣವನಗತತಿುದತದ, ಇದನತನ ತ್ಡಗ್ಟಟಲತ 
ಸಕ್ನಾರ ಕ್್ೈಗ್ೂೆಂಡ ಕರಮಗಳು ಏರ್್ೆಂದತ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳಿದ್ದ. ಅದಕ್್ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಏರ್್ೇನತ 
ಕರಮವನತನ ಕ್್ೈಗೂ್ಳಿಲನಗಿದ ್ಎೆಂದತ ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಿದನದರ್. ಅೆಂದರ್, CCTV ಗಳನತನ ಹನಕಿದ್ದೇವ್. 
Beat rounds ಅನತನ ಜನಸಿು ಮನಡಿದ್ದೇವ್. ಎಲ್ೂಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಪರಮತಖ್ವನಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಜನಗಗಳಿವ ್
ಅಲ್ಲೂ check post ಗಳನತನ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೇವ್ೆಂದತ, ಈ ರಿೇತಿಯ ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಿದನದರ.್ ನನಗ ್
ಒೆಂದತ ಮನಹಿತಿ ಇದ್. ಅೆಂದರ್ ಸಚಿವರ ಉತ್ುರದಲ್ಲೂ ಹ್ೂರ ರನಜಯದೆಂದ ರ್ನರತ ಬೆಂದಲೂವ್ೆಂದತ 
ಬಹಳ ಸಪಷಟವನಗಿ ಹ್ೇಳಿದನದರ.್ ಈಗ arrest ಮನಡಿರತವವರ ಪ್ೈಕಿ, K.G. Halli and D.J. Halli 
ಗಲನಟ ್ ನಡದ್ೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೂ ಹ್ೂರ ರನಜಯದವರನತನ ಬಿಡಿಸಿಕ್್ೂೆಂಡತ ಬೆಂದರತ್ಕೆೆಂಥದದನತನ 
ರ್ನರ್್ೇ ಪತಿರಕ್್ಗಳಲ್ಲೂ ವರದರ್ನಗಿರತವುದನತನ ಓದದ್ದೇರ್್. ಅೆಂದರ್, ಇಲ್ಲೂಗ್ ಹ್ೂರ ರನಜಯದವರತ 
ಬೆಂದದನದರೆ್ಂದತ ಅಥಾವನಯಿತ್ತ. ಒಬಬ ಶನಸಕರತ ಹ್ೂೇಗಿ ಅವರನತನ ಬಿಡಿಸಿಕ್್ೂೆಂಡತ 
ಬೆಂದದನದರೆ್ಂದರ್, ಹ್ೂರ ರನಜಯದವರತ ಇದರಲ್ಲೂ involve ಆಗಿದನದರ್ೆಂದತ ಅಥಾವನಯಿತ್ತ. ಇದರ 
ಬಗ್ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಏನತ ಹ್ೇಳುತನುರ್ೆಂದತ ತ್ಮಾ ಮತಖನೆಂತ್ರ ಕ್್ೇಳುತ್ುೇರ್್. 

ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇೆಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನವು detail ಆಗಿ ಹ್ೇಳಿದ್ದೇವ್. 
ಇತಿುೇಚಿನ ಒೆಂದತ ವಷಾದ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಹೂ್ರ ರನಜಯದವರತ ಬೆಂದತ ಕ್ೂ್ಲ್ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ್
ಚಟತವಟಿಕ್್ಗಳಲ್ಲೂ ಭನಗವಹಿಸಿರತವುದಲೂ. ಅವರತ ಬನರದ ರಿೇತಿ ಪೂ್ಲ್ಲೇಸ್್ ಇಲನಖ ್ ಅತ್ಯೆಂತ್ 
ನಗನವಹಿಸಿದನದರ.್ ಅೆಂತ್ರರನಜಯ ಗಡಿಭನಗಗಳಲ್ಲೂ check post ಗಳನತನ ಅಳವಡಿಸಿ ಸೆಂಶರ್ನಸಪದ 
ವಯಕಿುಗಳ ತಿರತಗನಟದ ಮೇಲ್ ಕಣತಣ ಇಟಿಟದನದರ.್ ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ ಮನರಕ್ನಸರಗಳನತನ ಸನಗಿಸದೆಂತ್ 
ಕರಮಕ್್ೈಗೂ್ಳಿಲನಗಿದ.್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರದ್ೇಶಗಳಲ್ಲೂ CCTV ಗಳನತನ ಅಳವಡಿಸಿ ನಗನವಹಿಸಲನಗಿದ್. ಹಿೆಂದ ್
ಕ್್ೂೇಮತಸನಮರಸಯದ ಅಡಿ ಪರಕರಣ ದನಖ್ಲನಗಿರತವ ಪರಕರಣಗಳ ಆರೂ್ೇಪಿಗಳ ಮೇಲ್ ರೌಡಿ 
ಪಟಿಟಯನತನ ತ್ರ್ಯಲನಗಿದ್. ಹಿೇಗ್ ಎಲನೂ ರಿೇತಿಯಿೆಂದಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮೇಲ್ ನಗನ ಇಟಿಟದ್ದೇವ್. 
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Interstate ಜ್ೂತ್ ಏರ್ನದರೂ ಸೆಂಪಕಾ ಇದ್ಯೇ ಎೆಂದತ ಸಹ ನಗನ ಇಟಿಟದ್ದೇವ್. ಬೇ್ರ ್ಬ್ೇರ ್
ಸೆಂಘಟರ್ಗ್ಳ ಜ್ೂತ್ಯಲ್ಲೂ ರ್ನವ ರಿೇತಿಯ ಸೆಂಪಕಾ ಇದ್ ಎೆಂಬತದನತನ ಸಹ ಪತ್ು ಹಚಿುದದ್ೇವ್. 
ಉದನಹರಣ್ಗ;್ ಶ್ವಮೊಗೆದ ಪರಕರಣದಲ್ಲೂ ಪತ್ು ಹಚಿುದ್ದೇವ್. ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ K.G. Halli and D.J. 
Halli ಯ ಬಗ್ೆ ಕ್್ೇಳಿದನದರ್. ಅದರಲೂೂ ಕೂಡ ಆಸಿು-ಪನಸಿು ಹನನ ಮನಡಿದೆಂತ್ಹವರ ಮೇಲ್ ಕರಮ 
ಕ್್ೈಗ್ೂಳುಿವುದಕ್್ೆ ಶ್ರೇ ಕ್್ೆಂಪಣಣನವರ ರ್್ೇತ್ೃತ್ಾದಲ್ಲೂ ಆಯೇಗವನತನ ರಚರ್್ ಮನಡಲನಗಿದ್. ಅವರನತನ 
Claims Commissioner ಆಗಿ ರ್್ೇಮಕ ಮನಡಿದ್ದೇವ್. ರ್ನವು ಅವರ ವರದಯನತನ ನರಿೇಕ್ ್
ಮನಡತತಿುದ್ದೇವ್. ನಮಾ FIR ಪರಕ್ನರ 5,37,02,362/- ಎೆಂದತ ಅೆಂದನಜತ ಮನಡಲನಗಿದ.್ ಅವರ 
ವರದಯನತನ ನರಿೇಕ್್ ಮನಡಿ, ಅವರ ಮೇಲ ್ ಇನನಷತಟ ಕರಮಕ್ೈ್ಗೂ್ಳುಿವುದಕ್್ೆ ಪರಯತ್ನ 
ಮನಡತತಿುದ್ದೇವ್. 

ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,… 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್ರವರ ್ಸನಕತ ಬಿಡಿ. ಏಕ್್ೆಂದರ,್ ಸಮಯದ 
ಅಭನವವಿದ.್ 

ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಒೆಂದೇ್ ಒೆಂದತ ಉಪ 
ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳುತ್ುೇರ್್ ಅಷ್ಟ.  Just a minute. ಇದಕ್್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ್Hon’ble High 
Court ನ Judgement ಇದ್. ಗಲಭಯ್ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೂ ರ್ನರತ ಆಸಿು-ಪನಸಿು 
ಹನನಗೂ್ಳಗನಗಿರತತನುರ ್ ಅೆಂತ್ಹವರಿಗ,್ ಆ ಕೃತ್ಯವನತನ ರ್ನರತ ಮನಡಿದನದರ,್ ಅೆಂತ್ಹವರ 
ಕಡಯ್ಿೆಂದಲ್ೇ ಇದನತನ ವಸೂಲನತಿ ಮನಡಬೇ್ಕತ ಎನತನವೆಂಥದದಕ್್ೆ Hon’ble High Court ನ 
judgement ಇದ್. ಇದಕ್್ೆ ಒೆಂದತ Committee ಯನತನ ರಚರ್್ ಮನಡಬೇ್ಕತ ಎೆಂದತ clear-
cut judgement ಇದ್. ಇದರ ಬಗ್ೆ ಸಕ್ನಾರ ಏನತ ಮನಡಿದ?್  

ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇೆಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈಗನಗಲ್ೇ K.G. Halli and D.J. 
Halli ಗ್ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ ಹನಗ್ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳಿದನದರ್. ಅದಕ್್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ ಈಗನಗಲ್ೇ 
ಎಷತಟ ಎೆಂದತ ಅೆಂದನಜತ ಮನಡಿದ್ದೇವ್. Sri H.S. Kempanna ರವರನತನ Claims 
Commissioner ರರ್ನನಗಿ ರ್್ೇಮಕ ಮನಡಿದ್ದೇವ್. ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿ ಏನತ ಇಷತಟ ನಷಟವನಗಿದ ್ಅದನತನ 



                                                                                                                                       «¥À/15.09.2022     20  
 

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

 

 

   

ಮತೆಂದನ ದನಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಅಪರನಧಿಗಳ ಕಡಯ್ಿೆಂದ ಭತಿಾ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಅವರ ಆಸಿು-ಪನಸಿುಯನತನ 
ಮತಟತಟಗೂ್ೇಲತ ಹನಕಿಕ್್ೂಳುಿವುದಕ್್ೆ ಎಲನೂ ರಿೇತಿಯ ಕರಮವನತನ ಕ್್ೈಗೂ್ಳುಿತ್ುೇವ್.  
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ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್ಯ: 346 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು 
ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಿದನದರ.್ ರ್ನನತ ಇದ್ೇ ಪರಶ್ನಯನತನ ದರ್ನೆಂಕ 24.03.2022ರೆಂದತ ಕ್ೇ್ಳಿದ್ದ. 
ಆಗ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು ಇದಕ್್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ಹ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮೇಲ್ ಕರಮವನತನ 
ಜರತಗಿಸಲನಗಿದ ್ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದದರತ. ಆದರ್, ಇವತ್ತು ನನಗ ್ಬೆಂದರತವೆಂತ್ಹ ಉತ್ುರದಲ್ಲೂ ದರ್ನೆಂಕ 
02.09.2022 ಜನರಿಗೂ್ಳಿಸಿ, ಹದರ್್ೈದತ ದನಗಳ ಒಳಗ್ ಸಮಜನಯಿಸಿ ಸಲ್ಲೂಸತವೆಂತ ್
ಸೂಚಿಸಲನಗಿದ್ ಎೆಂದತ ತಿಳಿಸಿದನದರ.್ ಆದರ್, ಈಗನಗಲ್ೇ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ಹ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ನವೃತಿು 
ಹ್ೂೆಂದದನದರ.್ ರ್ನನತ ರ್ನವನಗ ಇದರ ಬಗ್ೆ ಆಪನಧರ್್ ಮನಡಿದದ್, ಆಗ ಆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
ಕತ್ಾವಯದಲ್ಲೂದದರತ. ಆಮೇಲ್ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳ ಕಛ್ೇರಿಯಲ್ಲೂ ಒೆಂದತ ಆದ್ೇಶವನಗತತ್ುದ್. 
ಅೆಂದರ್, ಇವರನತನ ಅಮನನತ್ತಗೂ್ಳಿಸಿ ಎೆಂದತ ಮನರ್್ಾ ೨೮ಕ್್ೆ ಆದೇ್ಶ ಮನಡಲನಗಿದ್. ಅದರ 
ಕಡತ್ ಸೆಂಖ್ಯ 723287 ಎೆಂದತ ಇದ.್ ಆದರೂ ಸಹ ಆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಅರನಮವನಗಿ 
ನವೃತಿುರ್ನಗಿದನದರ.್ ಆದರ್, ಈಗ ದರ್ನೆಂಕ 02.09.2022ಕ್್ೆ ಇವರ ಮೇಲ್ ದ್ೂೇಷನರ್ೂೇಪಣನ 
ಪಟಿಟಯನತನ ಹನಕತತ್ುೇವ್ೆಂದತ ತಿಳಿಸಿದನದರ.್ ಈಗ ರ್ನರ್ೂೇ ಹತಲ್ಲ ಹಿಡಿಯಿರಿ ಎೆಂದರ್, ನರಿ ಹಿಡಿದ 
ಹನಗ್, ARO (Assistant Revenue Officer) and RO (Revenue Officer) 
suspend ಮನಡಿದ್ದೇವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದನದರ.್ ರ್ನನತ ಅವತಿುನ ದವಸ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳಿಗ್ 
ತಿಳಿಸಿದ್ದ, ಬ್ೆಂಗಳೂರಿಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ್ JC (Joint Commissioner) ಗಳನತನ ಕನಷಠ ಪಕ್ಷ್ 
KAS officers ನವರನತನ ಹನಕಿ ಎೆಂದತ. ಆಗ ಮನನಯ ಮನಧತಸನಾಮಿಯವರತ ಈ ರಿೇತಿ 
ಮನಡತತ್ುೇವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದದರತ. ಮಹನರನಷರದಲ್ಲೂ ಒೆಂದತ cadre ಇದ್. ಇದಕ್ೂ್ೆೇಸೆರ specialized 
people ಇದನದರ.್ ಈಗ ಬ್ೇರ ್ ಇಲನಖಗ್ಳಿೆಂದ ಎರವಲತ ಸೇ್ವ್ಯ ಮೇಲ್ ಬರತತನುರ.್ ಈಗ 
ಬ್ೂಮಾನಹಳಿಿ ಅಧಿಕವನಗಿ ಹಣ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಒೆಂದತ ಕ್್ೇತ್ರ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ರವರ್, ತ್ಮಾ ಪರಶ್ನ ಏರ್್ೆಂದತ ಕ್್ೇಳಿ. 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇೆಂತ್ಹ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮೇಲ್ ಕರಮ 
ಜರತಗಿಸಿಲೂ ಎೆಂಬತದೇ್ ನನನ ಪರಶ್ನರ್ನಗಿದ್.  
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ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕಳ್್ದ ಬನರಿ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ರವರತ ಈ ಬೂ್ಮಾನಹಳಿಿ ವಲಯದಲ್ಲೂ ಆಗತತಿುರತವೆಂತ್ಹ 
ಒೆಂದತ ಭೂ ಪರಿವತ್ಾರ್್ಗೂ್ೆಂಡ ಏಕ ನವ್ೇಶನಕ್್ೆ ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ. ವನಯಪಿುಯಲ್ಲೂ ಖನತ್ 
ಬದಲನವಣ್ಯಲ್ಲೂ ಅವಯವಹನರವನಗಿದ್ ಎೆಂದತ ತಿಳಿಸಿದದರತ. ಅದಕ್್ೆ ಕೂಡಲೇ್ ಅದರ ತ್ನಖ್ಗೂ 
ಆದ್ೇಶ ಮನಡಿದದ್ವು. ಮತ್ು ಒೆಂದತ internal ತ್ನಖ್ರ್ನಗಬ್ೇಕತ ಎೆಂದದದಕ್್ೆ, internal ತ್ನಖ್ 
ಮನಡಿ, we have found that, they were guilty.  ಅದರಿೆಂದ Joint Secretary 
ಮೇಲ ್ chargesheet ಕೂಡ ಹನಕಲನಗಿದ.್ ಈ ಮಧ್ಯ ಅವರತ ನವೃತಿು ಹ್ೂೆಂದದನದರ್. ಅವರತ 
ನವೃತಿು ಹ್ೂೆಂದದದರೂ ಸಹ ಅವರತ ತ್ಮಾ ಜವನಬನದರಿಯಿೆಂದ ನತಣತಚಿಕ್್ೂಳುಿವುದಕ್್ೆ ಸನಧಯವಿಲೂ. 
ಅವರ ವಿರತದಿ ದ್ೂೇಷನರ್ೂೇಪಣನ ಪಟಿಟಯನತನ ಹನಕಲನಗಿದ.್ ಮತೆಂದನ ಕರಮ ಅದರ ಮೇಲ ್
criminal case ಹನಕತವೆಂಥದನದಗಲ್ಲ ಮತೂ್ುೆಂದನತನ ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿ ಮನಡತತ್ುೇವ್. ಅವರ ವಿರತದಿ 
ಕರಮ ಕ್್ೈಗ್ೂಳುಿವುದಕ್್ೆ ಸತಮನರತ ಎರಡತ ವಷಾದ ಅವಧಿ ಇರತತ್ುದ್. ಆದತದರಿೆಂದ ಅದನತನ 
ಕೂಡಲೇ್ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇರ್.್ ಅ ರಿೇತಿ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ರ್್ೂೇಟಿಸ್್ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಿದದರತ. ರ್ನವು ಆ ರಿೇತಿ ರ್್ೂೇಟಿಸ್್ ನೇಡಿದ್ದೇವ್. ಈಗ ಆ ರ್್ೂೇಟಿಸ್್ಗ್ ಉತ್ುರ ನೇಡತವ 
ಕ್ನಲನವಧಿ ಮತಗಿಯತತಿುದ.್ ಅದತ ಬೆಂದ ತ್ಕ್ಷ್ಣ ಅವರ ವಿರತದಿ criminal case ಗಳನತನ ಹನಕಿ 
recovery ಮನಡಬೇ್ಕ್ನದರ,್ ಅವರಿೆಂದ ಏರ್್ೇನತ revenue recovery ಯನತನ ಮನಡಬೇ್ಕತ 
ಅದ್ಲೂವನೂನ ಕೂಡ ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿ ಮನಡತತ್ುೇವ್. ಎರಡರ್್ಯದನಗಿ, ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಕಳಕಳಿ 
ಏರ್್ೆಂದರ್, ಈ Joint Commissioner level ನಲ್ಲೂ KAS ಮತ್ತು IAS officers ಹನಕಬ್ೇಕತ 
ಅನತನವೆಂಥದದನತನ ರ್ನನತ ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿ ಒಪತಪತ್ುೇರ್.್ ಈಗ ರ್ನರನ್ಯರತ KAS officers ಇದನದರ,್ 
ಅವರತಗಳನತನ retain ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡತ, ಎರವಲತ ಸೇ್ವ್ಯ ಮೇಲ್ ಬೆಂದರತವೆಂತ್ಹವರನತನ 
ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿ ವನಪಸತಾ ಕಳುಹಿಸತತ್ುೇವ್.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮೊರ್್ನಯ ದವಸ ಒಬಬ Joint 
Commissioner ರ್ನಲತೆ ಲಕ್ಷ್ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿವನಗ red hand ಆಗಿ ಸಿಕಿೆ 
ಹನಕಿಕ್್ೂೆಂಡನಗ, ಅವರನತನ ಲ್ೂೇಕ್ನಯತಕುದವರತ ಕರದ್ತಕ್್ೂೆಂಡತ ಹ್ೂೇಗಿದನದರ.್ ರ್ನವು ಪದ್ೇ 
ಪದ್ೇ ಹ್ೇಳಿ, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು ಹ್ೇಳಿ, ಆರತ ತಿೆಂಗಳ್ನದರೂ ಇನತನ action 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡಿಲೂವ್ೆಂದರ,್ ಜನರಿಗ ್ರ್ನವ ರಿೇತಿಯ ಸೆಂದ್ೇಶ ಹ್ೂೇಗತತ್ುದ್ ಎೆಂಬತದತ ನನನ ಪರಶ್ನ. 
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ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್ಯ: 418 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 

ಶ್ರೇ ಕ್್.ಎ.ತಿಪಪ್ೇಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು 
ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಿದನದರ.್ ರ್ನಡಪರಭತ ಕ್್ೆಂಪೇ್ಗೌಡ ಬಡನವಣ ್ಒೆಂದತ ಮಹತ್ಾಕ್ನೆಂಕ್ಷಿ ಬಡನವಣ.್ 
ಅಲ್ಲೂನ ರೈ್ತ್ರತ ಸಕ್ನಾರ ಯೇಜರ್್ ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ 60*40ರ ಅನತಪನತ್ದಲ್ಲೂ, 
ತ್ಮಾದ್ೇ ಜಮಿೇನನಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ತ್ಮಾದೇ್ title ಇರತ್ಕೆೆಂಥದದರಲ್ಲೂ ಅಭಿವೃದಿ ಹ್ೂೆಂದದ ನವ್ೇಶನ 
ದ್ೂರ್ಯತತ್ುದ್ ಎೆಂಬ ದೃಷಿಠಯಲ್ಲೂ, ಕಳ್್ದ ಹತ್ತು ವಷಾಗಳಿೆಂದ ತ್ಮಾ ಜಮಿೇನತಗಳನತನ 
ಕಳ್್ದತಕ್್ೂೆಂಡಿದನದರ್. ಆದರ,್ ಇದತವರ್ವಿಗೂ ಕೂಡ ಮೂಲಸೌಕಯಾ ಇರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ, ಅೆಂದರ್ 
ಒಳಚರೆಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸು್ಗಳಿರತ್ಕೆೆಂಥ ರ್ನವುದ್ೇ ರಿೇತಿಯ ಅಭಿವೃದಿ ಹ್ೂೆಂದರತವೆಂತ್ಹ 
ನವ್ೇಶನಗಳ ಹೆಂಚಿಕ್್ರ್ನಗತತಿುಲೂ. ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು ಗಮನಹರಿಸಲ್ಲ.  

(ಮತೆಂದತ) 

(835) 15.09.2022 11.50 LL-KS 
ಶ್ರೇ ಕ್್.ಎ. ತಿಪ್ಪೇಸನಾಮಿ(ಮತೆಂದತ):- 

ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು ಇದರ ಬಗ್ೆ ಗಮನಹರಿಸಿ, ರ್ನರತ ಜಮಿೇನತ ಕಳ್ದ್ತಕ್್ೂೆಂಡತ ಕನಷಠ 
ಪಕ್ಷ್ ೧೦ ವಷಾ ಆಗಿದ,್ ಅವರಿಗ್ ಅಭಿವೃದಿಪಡಿಸಿದೆಂತ್ಹ ಜನಗದಲ್ಲೂ ನವ್ೇಶನ ಕ್್ೂಡತತನುರಯ್ೇ 
ಎನತನವುದತ ನನನ ಉಪ ಪರಶ್ನರ್ನಗಿದ್ ಮತ್ತು ರ್ನನತ ಕ್್ೇಳಿರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ಸೂಲ್ಲಕ್ರ್್ ಗನರಮದ ಸವ್ಾ 
ನೆಂ:4/2ರಲ್ಲೂ ಕಳ್್ದ ೦೫ ವಷಾದೆಂದ ರೈ್ತ್ರತ ನವೇ್ಶನಕ್ನೆಗಿ ಬಿ.ಡಿ.ಎ.ಗ್ ಹೂ್ೇಗಿ ಬ್ೇಡತತಿುದನದರ.್ 
ಇದತವರ್ವಿಗೂ ಸಹ ಅವರಿಗ್ ನವ್ೇಶನ ನೇಡಿರತವುದಲೂ.  

ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳ ಆದಯ ಗಮನಕ್್ೆ ತ್ರತವುದೇ್ರ್್ೆಂದರ್, ಶ್ರೇ ಎಸ್್.ಕ್.್ 
ಜವರೇ್ಗೌಡ ಎೆಂಬತವವರತ ಮನಜಿ ರನಜಯಸಭನ ಸದಸಯರನಗಿದತದ, ಅವರತ ಸಹ ಅರ್್ೇಕ ಬನರಿ 
ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ಆಯತಕುರನತನ, ಅಧಯಕ್ಷ್ರನತನ ಮತ್ತು ಉಪ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಗಳನತನ ಭ್ೇಟಿ ಮನಡಿದನದರ.್ 
ಆದರ್, ಇದತವರ್ವಿಗೂ ಸಹ ಅವರಿಗ್ ನವ್ೇಶನ ಮೆಂಜೂರನಗಿರತವುದಲೂ. ಅೆಂತ್ಹವರಿಗ ್ ಈ 
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ರಿೇತಿರ್ನದರ್, ಇನತನ ಸನಮನನಯ ರೈ್ತ್ರ ಪರಿಸಿೆತಿ ಏನತ? ಸನಮನನಯ ರೈ್ತ್ರತ ಬಿ.ಡಿ.ಎ.ಗ್ ಹ್ೂೇದರ ್
ಅವರನತನ ಗ್ೂೇಳು ಹ್ೂೇಯತದಕ್ೂ್ಳುಿತನುರ್. ಇದರಿೆಂದನಗಿ, ರೈ್ತ್ರತ ಬಿ.ಡಿ.ಎ.ಗ್ ಹ್ೂೇಗಲತ 
ಹ್ದರಿಕ್್ೂಳುಿತನುರ.್ ರೈ್ತ್ರತ ಮಧಯವತಿಾಗಳ ಮತಖನೆಂತ್ರ ಹ್ೂೇದರ ್೩ ರಿೆಂದ ೪ ತಿೆಂಗಳು ಅಥವನ 
೧ ವಷಾದಲ್ಲೂ ಕ್್ಲಸ ಆಗತತ್ುದ್. ಆದರ್, ರ್್ೇರವನಗಿ ರೈ್ತ್ರೇ್ ಬಿ.ಡಿ.ಎ.ಗ್ ಹ್ೂೇದರ್ ೫ ರಿೆಂದ ೧೦ ವಷಾ 
ಆದರೂ ಸಹ ಕ್್ಲಸ ಆಗತವುದಲೂ. ಇದಕ್್ೆ ಏರ್ನದರೂ ಪರಿಹನರ ಇದ್ಯೇ ಎೆಂದತ ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳನತನ ಕ್್ೇಳುವುದಕ್್ೆ ಬಯಸತತ್ುೇರ್.್  

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದತ ೨೦೧೦ರಿೆಂದ 
ನಡದ್ರತವುದನಗಿದ.್ ರ್ನವ ರ್ನವ ಸಮಯದೆಂದ ರೈ್ತ್ರತ ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ಮತೆಂದ್ ಹ್ೂೇಗಿದದರತ, ಏತ್ಕ್್ೆ 
ಕ್್ಲಸ ಆಗಿರತವುದಲೂ, ಆ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೂ ರ್ನರತ ಏಜ್ೆಂಟ್ ಇದದರತ ಎನತನವುದತ ನನಗಿೆಂತ್ಲೂ 
ಚ್ರ್ನನಗಿ ಮನನಯ ತಿಪಪ್ೇಸನಾಮಿಯವರಿಗ ್ಗೂ್ತಿುರತತ್ುದ್. ಇದತ ಈಗ ನಡದ್ರತವೆಂತ್ಹ ವಿಚನರ ಅಲೂ. 
ಆದರೂ ಸಹ ಇದರಲ್ಲೂ ಎರಡತ component ಇವ್. ಮೊದಲರ್್ಯದನಗಿ, ಕ್್ೆಂಪೇ್ಗೌಡ 
ಬಡನವಣ್ಯ ಸೆಂಪೂಣಾವನದ ಅಭಿವೃದಿಯನತನ ಮನಡಬೇ್ಕತ ಎೆಂದನಗ, 
ಅಭಿವೃದಿರ್ನಗಿರತವೆಂತ್ಹ ನವ್ೇಶನಗಳು ರ್ನವ ರೈ್ತ್ರತ ಜಮಿೇನತ ಕಳ್್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡಿದನದರ್, ಅವರಿಗ್ 
ನವ್ೇಶನಗಳು ಸಿಗತತ್ುವ.್ ಕ್್ೆಂಪೇ್ಗೌಡ ಬಡನವಣ್ಯ ಅಭಿವೃದಿಗ್ ಕರಮ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳುಿವುದಕ್್ೆ ರ್ನನತ 
ಈಗನಗಲ್ೇ ಬಿ.ಡಿ.ಎ.ಗ್ ಹ್ೇಳಿದ್ದೇರ್.್ ಅದರೆಂತ,್ ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ಬ್ೂೇಡ್್ಾ ಮಿೇಟಿೆಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಅದತ 
ಅನತಮೊೇದರ್್ರ್ನಗಿ ಇಡಿೇ ಕ್್ೆಂಪೇ್ಗೌಡ ಬಡನವಣಯ್ ಸಮಗರ ಅಭಿವೃದಿ ಮನಡತತ್ುೇವ.್ ಈ 
ಬಡನವಣ್ಯಲ್ಲೂ ನವೇ್ಶನ ಕಳ್್ದತಕ್್ೂೆಂಡವರಿಗಷ್ಟ ಅಲೂದ್ೇ, ನವ್ೇಶನ ಪಡದ್ವರಿಗೂ ಸಹ ಸನಕಷತಟ 
ತ್ೂೆಂದರರ್್ನಗಿರತವುದತ ನನನ ಗಮನಕ್್ೆ ಬೆಂದದ್. ಹನಗನಗಿ, ಈ ಬಡನವಣ್ಯ ಸಮಗರ 
ಅಭಿವೃದಿಯನತನ ರ್ನವು ಮನಡತತ್ುೇವ್.  

ಎರಡರ್್ಯದನಗಿ, ಈಗನಗಲ್ೇ ಈ ಬಡನವಣ್ಯಲ್ಲೂ ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ ೬,೬೮೨ ಮಿೇಟರ್ನಷತಟ 
ನವ್ೇಶನವನತನ ಕ್ೂ್ಟಿಟರತತ್ುೇವ್. ಇಲ್ಲೂ ಬೆಂದರತವ ಪರಶ್ನ ಏರ್್ೆಂದರ್, ರೈ್ತ್ರತ ಸೂಲ್ಲಕ್್ರ್ ಗನರಮದ 
ಸವ್ಾ ನೆಂ:೮ ರಲ್ಲೂ ನವ್ೇಶನ ಕ್್ೇಳುತಿುದನದರ.್ ಅಲ್ಲೂ ಏರ್ನಗಿದ್ಯೆಂದರ್, ಸದರಿ ಸವ್ಾ ನೆಂಬರ್ಗ್ 
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ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ್ಬಹಳಷತಟ ಕ್್ೇಸ್್ಗಳಿದತದ, ಕ್ೂ್ೇಟ್ಾನಲ್ಲೂ ವನಯಜಯ ಇರತತ್ುದ್. ಇದರಿೆಂದನಗಿ, ಅಲ್ಲೂ 
ನವ್ೇಶನ ಕ್್ೂಡತವುದಕ್್ೆ ಆಗತತಿುರತವುದಲೂ. ಅದೇ್ ಗನರಮದ ಸವ್ಾ ನೆಂ:63ರಲ್ಲೂ ನವೇ್ಶನ 
ಕ್್ೂಡತವುದಕ್್ೆ ಸನಧಯವಿದ್. ಸದರಿ ನವ್ೇಶನವನತನ ರೈ್ತ್ರತ ಒಪಿಪಕ್ೂ್ೆಂಡರ,್ ಸೆಂಪೂಣಾವನಗಿ ಅವರಿಗ್ 
ಎಷತಟ ನವ್ೇಶನ ಕ್್ೂಡತವುದಕ್್ೆ ಅವಶಯಕತ ್ ಇದ ್ ಅಷತಟ ಅಭಿವೃದಿಪಡಿಸಿದ ನವ್ೇಶನವನತನ 
ಕ್್ೂಡತವುದಕ್್ೆ ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ಸಿದಿವಿದ್.  

ಶ್ರೇ ಕ್್.ಎ. ತಿಪಪ್ೇಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ದಯಮನಡಿ ಎಲ್ಲೂರ್ನದರೂ ಸರಿ, 
ಅಭಿವೃದಿಪಡಿಸಿದ ಏರಿರ್ನದಲ್ಲೂ ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ ನವ್ೇಶನ ಕ್್ೂಡತವುದಕ್್ೆ ಪರಯತ್ನ ಮನಡಿ. ಏಕ್್ೆಂದರ,್ 
ಕ್್ಲವು ರೈ್ತ್ರತ ಆ ನವ್ೇಶನಗಳನತನ ಮನರಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ, ತ್ಮಾ ಮಕೆಳ ಮದತವ್ ಮನಡತವುದತ ಅಥವನ 
ಇನನತ್ರ ಕ್ನಯಾಗಳಿಗ್ ಉಪಯೇಗ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಳುಿತನುರ್. ಏಕ್್ೆಂದರ,್ ಅಲ್ಲೂನ ರೈ್ತ್ರತ ಬಹಳ 
ಕಷಟದಲ್ಲೂರತತನುರ್.  

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ತಿಪಪ್ೇಸನಾಮಿಯವರತ 
ಹ್ೇಳುತಿುರತವುದತ ಸರಿರ್ನಗಿದ್. ಇಡಿೇ ಕ್್ೆಂಪೇ್ಗೌಡ ಬಡನವಣ್ಯನತನ ರ್ನವು 
ಅಭಿವೃದಿಪಡಿಸಬ್ೇಕ್ನಗಿದ್. ಹಿೇಗನಗಿ, ಸದರಿ ಬಡನವಣ್ಯನತನ ಅಭಿವೃದಿಪಡಿಸತವುದಕ್್ೆ ರ್ನವು 
ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿ ಕರಮ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳುಿತ್ುೇವ್. ಅದಕ್ನೆಗಿ, ರ್ನನತ ಮೊದಲತ ಅದ್ೇ ವಿಷಯವನತನ 
ಹ್ೇಳಿರತತು್ೇರ್್. ಸದರಿ ಬಡನವಣ್ಯಲ್ಲೂ ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ರ್ನವು ರ್ನವುದೇ್ ನವೇ್ಶನವನತನ ಕ್್ೂಟಟರೂ ಸಹ 
ಅಭಿವೃದಿಪಡಿಸಿದ ನವ್ೇಶನವರ್್ನೇ ಕ್್ೂಡತತ್ುೇವ್. ಆದರ,್ ಸವ್ಾ ನೆಂ:8ರಲ್ಲೂ ನವೇ್ಶನ ಕ್್ೂಡತವುದಕ್್ೆ 
ನಮಗ್ ರ್ನವುದ್ೇ ತೂ್ೆಂದರ್ ಇಲೂ. ಆದರ್, ಅವ್ಲೂವೂ ಸಹ ಕ್್ೂೇಟಾ ವನಯಜಯದಲ್ಲೂವ್. ಹನಗನಗಿ, 
ಅದ್ೇ ಗನರಮದ ಸವ್ಾ ನೆಂ:63ರಲ್ಲೂ ನವೇ್ಶನ ಲಭಯವಿದತದ, ಎಲನೂ ರೈ್ತ್ರಿಗೂ ನವೇ್ಶನ ಕ್್ೂಡತವುದಕ್್ೆ 
ರ್ನವು ಸಿದಿರಿದದ್ೇವ ್ಮತ್ತು ಸದರಿ ನವ್ೇಶನಗಳನತನ ಅಭಿವೃದಿಪಡಿಸಿಯೇ ಕ್ೂ್ಡತತ್ುೇವ್.  

ಶ್ರೇ ಕ್.್ಎ. ತಿಪಪ್ೇಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಆದಷತಟ ಬ್ೇಗ ಕ್ೂ್ಡತವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ 
ಪರಯತ್ನ ಮನಡಿ.  
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ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ:_ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿ ಮನಡತತ್ುೇವ.್  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್ರವರ್ೇ ತ್ಮಾ ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್ಯ:364   
ವಗನಾವಣ್ರ್ನಗಿರತತ್ುದ್.  

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಏತ್ಕ್್ೆ ವಗನಾವಣರ್್ನಗಿರತತ್ುದ?್ 
ರ್ನವು ರ್ನವುದನದರೂ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳಿದರ,್ ಸದರಿ ಪರಶ್ನ ರ್ನವ ಇಲನಖಗ್್ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಿಟದ್ 
ಎೆಂಬತದನತನ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿ, ಅದನತನ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ ಇಲನಖಗ್ ್ಕಳುಹಿಸತವಷತಟ ಜ್ಞನನ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ ್
ಇರತವುದಲೂವ್ೇ?  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತ್ಮಾ ಪರಶ್ನ ವನಣಿಜಯ ಮತ್ತು ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ ್ ಇಲನಖಗ್ ್
ವಗನಾವಣ್ರ್ನಗಿರತತ್ುದ್.  

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಆಯಿತ್ತ. ಇದನತನ ಮೊದಲ್ೇ 
ಮನಡಬೇ್ಕಲೂವೇ್? ಅದನತನ ಈಗ ಹ್ೇಳುವುದ್ೇ? 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತ್ಮಾ ಪರಶ್ನಗ ್ ಉತ್ುರವನತನ ಆದಷತಟ ಬೇ್ಗ ಕ್ೂ್ಡಿಸತತ್ುೇರ್್. ಅದಕ್್ೆ 
ರ್ನವುದ್ೇ ತೂ್ೆಂದರ್ ಇರತವುದಲೂ. ತ್ಮಾ ಪರಶ್ನಗ ್ ಉತ್ುರವನತನ ಇದೇ್ ಅಧಿವ್ೇಶನದಲ್ಲೂಯೇ 
ಕ್್ೂಡಿಸತತು್ೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಕ್್ೇಳುತಿುರತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, 
ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ ಇಲನಖಯ್ವರಿಗ್ ಅಷತಟ ಜ್ಞನನ ಇರತವುದಲೂವ್ೇ?  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:_ ತ್ಮಾ ಪರಶ್ನಗ ್ಇದ್ೇ ಅಧಿವ್ೇಶನದಲ್ಲೂ ಉತ್ುರ ಕ್್ೂಡಿಸತತ್ುೇರ್್.  

ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್ಯ:447 
(ಈ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲೂ ಶ್ರೇ ಕತಶನಲಪಪ ಎೆಂ.ಪಿ.(ಸತಜನ) ರವರತ ಸದನದಲ್ಲೂ ಗ್ೈರತ ಹನಜರನಗಿದದರತ) 
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ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್ಯ: 476 
(ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಲನಗಿದ್) 

 
ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್್.ಅರತಣ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನನನ ಪರಶ್ನಗ್ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಿದನದರ.್ 

ರ್ನವಲ್ೂರೂ ಆಡಳಿತ್, ಅಧಿಕ್ನರ ವಿಕ್್ೇೆಂದರಕರಣದ ಬಗ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತು್ೇವ್. ಕಳ್್ದ 20 
ತಿೆಂಗಳುಗಳಿೆಂದ ಜಿಲನೂ ಪೆಂಚನಯಿತಿ ಮತ್ತು ತನಲೂೂಕತ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳ ಚತರ್ನವಣ್ ಆಗಿರತವುದಲೂ. 
ಅಲ್ಲೂರತವೆಂತ್ಹ ಸಮಸ್ಯಗಳು ಅೆಂದರ್, ರ್್ರ್ ಹನನಯೆಂತ್ಹ ಸಮಸ್ಯಗಳಿಗ ್ ಆದಷತಟ ಬೇ್ಗ ಕರಮ 
ವಹಿಸಬ್ೇಕತ. ಎರಡರ್್ಯದನಗಿ, ಬಹಳ ಪರಮತಖ್ವನಗಿ ಗನರಮಿೇಣ ಕಿರೇಡ್ಗಳಿಗ ್ ಒೆಂದಷತಟ 
ಅನತದನನವನತನ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳಿದತದ, ಅದಕ್್ೆ ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳ ಆದನಯದಲ್ಲೂ 
ಶ್ೇಕಡ ೨ ರಷಟನತನ ಕಿರೇಡ್ಗಳಿಗ್ ಉಪಯೇಗ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಳಿಬಹತದ್ೆಂದತ ಉತ್ುರ ನೇಡಿರತತನುರ.್ ಆದರ,್ 
ಸತಮನರತ ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳಿಗ್ ಆದನಯವ್ೇ ಇರತವುದಲೂ. ಅರ್್ೇಕ ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳು 
ಬಹಳ ಕಷಟದಲ್ಲೂರತತ್ುವ್. ಹನಗನಗಿ, ಗನರಮಿೇಣ ಕಿರೇಡಗ್ಳಿಗ್ ಹ್ಚಿುನ ಅನತದನನವನತನ ಕ್್ೂಟಟರ್, 
ಗನರಮಿೇಣ ಭನಗದಲ್ಲೂರತವೆಂತ್ಹ ಕಿರೇಡನಳುಗಳಿಗ್ ಅನತಕೂಲ ಆಗತತ್ುದ.್ ಆದತದರಿೆಂದ, ಸಕ್ನಾರ 
ಇದಕ್್ೆ ಮನನಯತ ್ನೇಡಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಕ್ೂ್ೇರತತು್ೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ:_ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈಗ ಏನತ ಕರ್ನಾಟಕ 
ಪೆಂಚನಯತ್ ರನಜ ಸಿೇಮನ ನಣಾಯ ಆಯೇಗ, Delimitation Commission 
ಈಗನಗಲ್ೇ ಕ್್ಲಸ ಮನಡತತಿುದ್, ಅದತ ತ್ನನ ವರದ ಕ್ೂ್ಟಟ ತ್ಕ್ಷ್ಣವ್ೇ ಮತೆಂದನ ಕರಮಗಳನತನ ರ್ನವು 
ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳುಿತ್ುೇವ್. ಎರಡರ್್ಯದನಗಿ, ಗನರಮಿೇಣ ಕಿರೇಡನಕೂಟಗಳ ಬಗ್ೆ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳಿದನದರ.್ ಹೌದತ, ಇದಕ್್ೆ ಮೊದಲತ ರ್ನವುದೇ್ ಯೇಜರ್್ಗಳಿರತವುದಲೂ. ಈ 
ಹಿೆಂದ,್ ಶ್ೇಕಡ ೨ ರಷತಟ ಅನತದನನವನತನ ಗನರಮಿೇಣ ಕಿರೇಡ್ಗಳಿಗ್ ಉಪಯೇಗಿಸಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ 
ಕಿರೇಡ್ಗಳನತನ ನಡಸ್ಬ್ೇಕ್ೆ್ಂದತ ಇತ್ತು. ಇದತ ಬಹಳ ಕಷಟಸನಧಯವ್ನತನವುದತ ನನಗ ್ ಗ್ೂತಿುದ್. 
ಆದತದರಿೆಂದ, ಈ ವಷಾ ರ್ನವು ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ, ಗನರಮಿೇಣ ಕಿರೇಡ್ಯನತನ ಸಕ್ನಾರ ಬಹಳಷತಟ 
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ಮತತ್ತವಜಿಾ ವಹಿಸಿ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ನತನವೆಂತ್ಹ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡಿ, ಗನರಮಿೇಣ ಕಿರೇಡ ್ಎನತನವೆಂಥದದನತನ 
ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಿದದ್ೇವ್. ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿ ಮಟಟದಲ್ಲೂ, ತನಲೂೂಕತ ಪೆಂಚನಯಿತಿ ಮಟಟದಲ್ಲೂ, ಜಿಲನೂ 
ಮಟಟದಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ರನಜಯ ಮಟಟದಲ್ಲೂ ಗನರಮಿೇಣ ಕಿರೇಡಗ್ಳು ನಡಯ್ತತ್ುವ್. ಅದರಲ್ಲೂ, ಕಬಡಿಡ, ಖ್ೂೇ-
ಖ್ೂೇ, ಕತಸಿು, ಎತಿುನಗನಡಿ ಓಟ, ಕೆಂಬಳ, ಮಲೂಕೆಂಬ ಮತ್ತು ಇನನತ್ರ ಆರ್ನ ಗನರಮಿೇಣ 
ಪರದ್ೇಶದಲ್ಲೂ ರ್ನವುದತ ಪರಸಿದಿರ್ನಗಿರತತ್ುದ ್ಅೆಂತ್ಹ ಕಿರೇಡ್ಗಳಿಗ ್ರ್ನವು ಸಪಧ್ಾಯನತನ ಇಡತತ್ುೇವ್. 
ಇದನತನ ಇದ್ೇ ತಿೆಂಗಳಿನೆಂದ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡಿದತದ, ಪರಸತುತ್ ರನಜಯದಲ್ಲೂ 
ಮಳ್್ ಹ್ಚನುಗಿರತವುದರಿೆಂದ ಅದನತನ ಮಳ್್ಯ ನೆಂತ್ರ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡತತ್ುೇವ್.  ಈ ಕಿರೇಡ ್ಎಲನೂ 
ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿ ಮಟಟದಲ್ಲೂ ಸತಮನರತ ೦೨ ತಿೆಂಗಳು ನಡಯ್ತತಿುದ.್  ಇದತ ವಿಶ್ೇಷವನದೆಂತ್ಹ 
ಕ್ನಯಾಕರಮವನಗಿದತದ, ಗನರಮಿೇಣ ಪರದ್ೇಶದ ಮಕೆಳ ಪರತಿಭ್ಗ ್ ಅನತಕೂಲವನಗಲ್ಲ ಎೆಂದತ ಮತ್ತು 
ಕಿರೇಡ್ಯಲ್ಲೂ ಇನನಷತಟ ಆಸಕಿು ಬರಲ್ಲ ಎೆಂದತ ರ್ನವು ಈ ಯೇಜರ್್ಯನತನ ಮನಡಿದ್ದೇವ್. ಈ 
ಕಿರೇಡ್ಯನತನ ಇದ್ೇ ವಷಾ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಿದ್ದೇವ್. ಹನಗನಗಿ, ಇದನತನ ಉತ್ುಮ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ ರ್ನವು 
ನಡಸ್ತತ್ುೇವ್.  
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  ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್ಯ: 479 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 

 
ಶ್ರೇ ಎೆಂ. ರ್ನಗರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು ನನನ ಪರಶ್ನಗ ್

ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ,್ ಬಹಳ ವಿಸನುರವನಗಿ ಕ್್ೂಟಿಟರತವೆಂತ್ಹ ಉತ್ುರವನತನ ರ್ನನತ ರ್್ೂೇಡಿದ್ದೇರ್.್ ಆದರ್, 
ರ್ನನತ ಕ್್ೇಳುತಿುರತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ಕಳ್್ದ ವಿಧನನಸಭಯ್ಲ್ಲೂ ಇದ್ೇ ಪರಶ್ನಗ ್ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು 
ಇದ್ೇ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂ್ಟಿಟದದರತ. ಆದರ,್ ಒೆಂದತ ವಷಾದ ತ್ರತವನಯ ಸೆಂಪನೂಾಲಗಳನತನ 
ಕ್್ೂರೇಡಿೇಕರಿಸಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ ತ್ದನೆಂತ್ರ ರಸ್ು ಮನಡಲನಗತವುದ್ೆಂಬ ವಿಚನರವನತನ ಹ್ೇಳುತಿುದನದರ.್ ರಸ್ು 
ಮನಡತವುದತ ತ್ಡವನದರೂ ಸಹ, ಅಲ್ಲೂ ಅತಿಕರಮಣವನಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಜಮಿೇನನತನ ಕೂಡಲೇ್ ತ್ರವು 
ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಕ್್ಲಸವನತನ ಮನಡತತನುರಯ್ೇ ಎೆಂದತ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳನತನ ಕ್್ೇಳುವುದಕ್್ೆ 
ಬಯಸತತ್ುೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಉತ್ುರ ತನಲೂೂಕತ, 
ಯಲಹೆಂಕ ಹ್ೂೇಬಳಿ, ಕ್ೂ್ೇಗಿಲತ ರಸ್ುಯಿೆಂದ ಪರಕೃತಿ ನಗರ, ಜಯಸೂಯಾ ನಗರ, ಹೆಂತ್-೧, 
೨ರ್ೇ್ ಹೆಂತ್ ಹನಗೂ ೩-೪ ಹೆಂತ್ಗಳ ಮನಗಾವನಗಿ ಸೆಂಪಿಗ್ಹಳಿಿ ಸೇ್ರತವ ರಸ್ುಯ ಪರದ್ೇಶದ ಬಗ್ೆ 
ಮನಹಿತಿಯನತನ ರ್ನನತ ಸಹ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿೆಂದ ಪಡದ್ತ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿರತತ್ುೇರ್.್ ಈಗನಗಲ್ೇ ಕ್್ಲವು 
ಭನಗದಲ್ಲೂ ಅಭಿವೃದಿ ಮನಡಲನಗಿರತತ್ುದ್. ಪರಮತಖ್ವನಗಿ ಇನತನ 4-5 ಬಡನವಣ್ಗಳಲ್ಲೂ ಅಭಿವೃದಿ 
ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗಿರತತ್ುದ್. ಅದತ ಆರ್.ಎೆಂ.ಪಿ.-2015ರ ಪರಕ್ನರ ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗಿರತತ್ುದ್. ಅದನತನ 
ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯತ ಸಹ ಕ್್ೈಗ್ತಿುಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುೇವ್. ಆದರ್, ಲ್ಲೆಂಕ್ ಆಗಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್. ಆ ಲ್ಲೆಂಕ್ನತನ 
ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಮನಡಿಕ್್ೂಡತತು್ೇವ್.  
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ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್ಯ: 434 
(ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಲನಗಿದ್) 

 
ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ್ ಅರಳಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಬಿೇದರ್ ಜಿಲ್ೂಯ ಕ್ನರೆಂಜನ 

ಮತಳುಗಡ್ ಪರದ್ೇಶದ ರೈ್ತ್ರತ ಪರಿಹನರಕ್ನೆಗಿ ಒತನುಯಿಸಿ ಸತಮನರತ ೮೦ ದವಸಗಳಿೆಂದ 
ಜಿಲನೂಧಿಕ್ನರಿ ಕಛ್ೇರಿ ಮತೆಂದ್ ಧರಣಿ ನಡಸ್ತತಿುರತವುದತ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್್ೆ ಬೆಂದದ್ಯೇ ಎೆಂದತ 
ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳಿದತದ, ಅದಕ್್ೆ “ಬೆಂದದ್”್ಎೆಂದತ ಉತ್ುರ ನೇಡಿರತತನುರ್. (ಗ್ೂೆಂದಲ) ಆದರ,್ ಸತಮನರತ ೮೦ 
ದವಸಗಳಿೆಂದ ರೈ್ತ್ರತ ಪರಿಹನರಕ್ನೆಗಿ ಒತನುಯಿಸಿ ಮಳ್್, ಬಿಸಿಲತ, ಚಳಿ ಎನನದ್ೇ ಅಹ್ೂೇರನತಿರ ಧರಣಿ 
ಮನಡತತಿುದನದರ.್ ಆದರ,್ ಸಕ್ನಾರದ ರ್ನವೊಬಬ ಸಚಿವರನಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂಗ್ ಭ್ೇಟಿ ನೇಡಿರತವುದಲೂ. ಆ 
ಭನಗದಲ್ಲೂ ಇಬಬರತ ಕ್ೇ್ೆಂದರ ಸಚಿವರಿದನದರ,್ ಒಬಬರತ ರನಜಯ ಸಚಿವರತ ಇದನದರ,್ ತನವು ಕೂಡ ಅದ್ೇ 
ಭನಗವನತನ ಪರತಿನಧಿಸತತಿುೇರಿ. ಜ್ೂತ್ಗ್, ಆ ಭನಗದಲ್ಲೂ ಇಬಬರತ ಎೆಂ.ಎಲ್.ಎ. ಕೂಡ ಇದತದ, ಒಬಬರೂ 
ಸಹ ಆ ರೈ್ತ್ರನತನ ಏರ್ನಗಿದ್ ಎೆಂದತ ಕ್್ೇಳುವುದಕ್್ೆ ಹೂ್ೇಗಿರತವುದಲೂ. ಸಚಿವರಿಗ್ ಅಥವನ ಸಕ್ನಾರಕ್್ೆ 
ಬ್ೇರ ್ಬ್ೇರ ್ರಿೇತಿಯ ಕ್್ಲಸ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಸಮಯ ಇದ್. ಆದರ್, ಸತಮನರತ ೮೦ ದವಸಗಳಿೆಂದ 
ಮಳ್್, ಬಿಸಿಲತ, ಚಳಿ ಎನನದ್ೇ ಧರಣಿ ನಡಸ್ತತಿುರತವ ರೈ್ತ್ರನತನ ಭ್ೇಟಿರ್ನಗಿ ಸಮಸಯ್ ಕ್್ೇಳುವುದಕ್್ೆ 
ಸಮಯ ಆಗತತಿುಲೂ. ಇದತ ಏತ್ಕ್್ೆ ಎನತನವುದತ ನನನ ಪರಶ್ನರ್ನಗಿದ್. ಜ್ೂತ್ಗ್, ಈ ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ಪರಿಹನರ 
ಕ್್ೂಡತವುದಕ್್ೆ ಆಗತತ್ುದಯ್ೇ ಅಥವನ ಇಲೂವೊೇ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳಿದ್ದನತ. 

(ಮತೆಂದತ) 

(836) 15.09.2022 12.00 ವೆೈಎಲ್-ಜಿಆರ                 (ಸಭನಪತ್ತಯವರ ಉಪಸ್ಥಿತ್ತ) 
ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ  ಅರಳಿ(ಮತೆಂದತ):- 

ಅದಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ “…ಭ ಸನಾಧೇನ ಕ್ನಯ್ದೆ 1864 ರ ಕಲೆಂ 18(1) ಹನಗ  28 (ಎ) ರಡಿ 
ಇರತವನಗ ಪರಿಹನರ ನಿೇಡಲತ ಸನಧಯವಿಲಿ” ಎೆಂದತ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ತ್ತಳಿಸ್ಥದ್ನೆರೆ.   ಸಮಿಿಶರ ಸಕ್ನಾರ 
ಅಸ್ಥುತ್ಾದಲ್ಲಿದನದಗ ಸಭೆ ಕರದೆತ, ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ೆಾ ನಡಸೆ್ಥ ಒೆಂದತ ನಿಣಾಯಕ್ೆೆ ಬೆಂದಿದದರತ.  ಹೆಂದ್ ೆ
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ಇದದ ಸಕ್ನಾರ ಪರಿಹನರ ನಿೇಡತತೆುೇವೆ ಎೆಂದತ ಹೇೆಳಿ, ಈಗಿನ ಸಕ್ನಾರ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಪರಿಹನರ ನಿೇಡಲತ 
ಅವಕ್ನಶವಿಲಿ ಎೆಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ನೆರೆ, ಅದಕ್ೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಸ್ಥದೆಂತೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿೆಂದ ಉತ್ುರ 
ಕ್ೆೇಳಬಯಸತತುೆೇರೆ್.   

 ಶ್ರೇ ಗ್ೆ ೇವಿೆಂದ ಎೆಂ.ಕ್ನರಜೆ ೇಳ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಒೆಂದತ 
ವಿರ್ನರವನತು ತ್ತಳಿದತಕ್ೆ ಳಳಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ್.  1864 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲೂ ಭ ಸನಾಧೇನ ಕ್ನಯ್ದೆ ಆದ ಬಳಿಕ 
ಹೆ ಸದ್ನಗಿ 2013ರ ಅಡಿಯಲ್ಲೂ ಭ ಸನಾಧೇನ ಕ್ನಯ್ದೆ ಮನಡಲ್ನಗಿದತೆ, ಅದನತು ಸಾಲಪ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಗಮನಿಸಬೇೆಕತ.  ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ತನವು ಸಹ ಅದ್ೆೇ ಜಿಲ್ೆಿಯೆಂದ 
ಬೆಂದವರನಗಿದತೆ, ಕ್ನರೆಂಜ ಯೇಜರೆ್ಯನಗಿದತೆ ಯನವನಗ? ಯನವನಗ ಪರಿಹನರ ನಿೇಡಲ್ನಗಿತ್ತು?    

ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- 1978 ರಲ್ಲಿ ಕ್ನರೆಂಜ ಯೇಜರೆ್ ಜನರಿಗ್ೆ ಬೆಂತ್ತ. 

ಶ್ರೇ ಗೆ್ ೇವಿೆಂದ ಎೆಂ.ಕ್ನರಜೆ ೇಳ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಹೌದತ.  1978-1979 
ರಿೆಂದ 1985-1986 ರವರಗೆ  ರ .69.51 ಕ್ ೆೇಟಿ ಪರಿಹನರ ನಿೇಡಲ್ನಗಿದ್ೆ.  ರ .69.00 
ಕ್ೆ ೇಟಿಗಳಲ್ಲಿ ರ .48.00 ಕ್ೆ ೇಟಿಗಳನತು ರಗೆ ಯಲರ  ಅವನರ್ ಾಗ್ೆ ನಿೇಡಲ್ನಗಿದ್ೆ.  Land 
Acquisition Officer Award ಏನಿದ್,ೆ ಅದರ ಪರಕ್ನರ ನಿೇಡಲ್ನಗಿದ್ೆ.  ಉಳಿದ ರ .21.00 
ಕ್ೆ ೇಟಿಗಳನತು ಕ್ೆಲವು ರೈೆತ್ರತ ರ್ನಯಯನಲಯದ ಮೊರ ೆ ಹೆ ೇಗಿ enhanced Award 
ಪಡದೆತಕ್ ೆೆಂಡಿದ್ನೆರೆ.  ಇನತು ಕ್ೆಲವು ರೈೆತ್ರತ ರ್ನಯಯನಲಯದ ಮೊರ ೆಹ ೆೇಗಲ್ಲಲಿ.   

ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರ್ನಯಯನಲಯದ ಮೊರೆ ಹ ೆೇಗಲ್ಲಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಗೆ್ ೇವಿೆಂದ ಎೆಂ.ಕ್ನರಜೆ ೇಳ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಹೌದತ.  1864 
ಭ ಸನಾಧೇನ ಕ್ನಯ್ದೆ ಏರೆ್ೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ುದ್ೆ ಎೆಂದರೆ, ರ್ನಯಯನಲಯದ ಮೊರ ೆಹೆ ೇಗದ ರೈೆತ್ರತ 3 
ತ್ತೆಂಗಳೆೊಳಗ್ ೆ ಎಸ .ಎಲ್.ಎ.ಒ., ಮ ಲಕ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಅಜಿಾ ನಿೇಡಿದರೆ, ಅವರಿಗ  ಸಹ 
enhanced  ಪರಿಹನರ ನಿೇಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಇತ್ತು.  ಆದರೆ, ಅವರತ 3 ತ್ತೆಂಗಳೆೊಳಗ್ೆ ಅಜಿಾ 
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ಸಲ್ಲಿಸಲ್ಲಲಿ.  ಸತಮನರತ 25, 30 ವಷಾಗಳ ನೆಂತ್ರ ಧರಣಿ ಕತಳಿತ್ರ ೆ ಪರಿಹನರ ನಿೇಡಲತ 
ಸನಧಯವೆೇ? ಇರ್ ೆುೆಂದತ ವಿರ್ನರವನತು ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ್ ಹೆೇಳಬಯಸತವುದ್ೆೇರ್ೆೆಂದರೆ, 25 ಜ ನ  
2014 ರಲ್ಲಿ ಯನವ ಸಕ್ನಾರ ಅಧಿಕ್ನರದಲ್ಲಿತ್ತು?  

ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ  ಅರಳಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಯನವುದ್ೆೇ ಸಕ್ನಾರ 
ಅಧಕ್ನರದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ.  

ಶ್ರೇ ಗ್ೆ ೇವಿೆಂದ ಎೆಂ.ಕ್ನರಜೆ ೇಳ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದನತು 
ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಮೊದಲತ ಕ್ೆೇಳಿಸ್ಥಕ್ ೆಳಳಲ್ಲ.  ರ್ನನತ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಈ ಮನತ್ನತು ಹೆೇಳುತ್ತುದ್ೆೆೇರ್ೆೆಂದರೆ, 
ಹೆಂದಿನ ಸಕ್ನಾರದ ಬಗ್ೆ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದಕ್ನೆಗಿ ಹೆೇಳುತ್ತುದ್ೆೆೇರೆ್.  ಇಲಿದಿದೆರೆ ರನಜಕ್ನರಣ ಮಿಕ್ಸ  
ಮನಡತವ ಹನಗಿಲಿ.  ಮನನಯ ಸ್ಥದೆರನಮಯಯನವರತ ಅೆಂದಿನ ಮತಖ್ಯಮೆಂತ್ತರಗಳನಗಿದೆರತ.  ಮನನಯ 
ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ  ಅರಳಿಯವರ ಪಕ್ಷದ ಸಕ್ನಾರವೆೇ ಅಧಕ್ನರದಲ್ಲಿತ್ತು.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಗ ಮನನಯ ಡಿ.ಕ್.್ಶ್ವಕತಮನರ್ರವರತ ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರನಗಿದದರತ. 

ಶ್ರೇ ಗ್ೆ ೇವಿೆಂದ ಎೆಂ.ಕ್ನರಜೆ ೇಳ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಆಗ ಮನನಯ 
ಡಿ.ಕ್ೆ.ಶ್ವಕತಮನರ ರವರತ ನಿೇರನವರಿ ಸಚಿವರನಗಿರಲ್ಲಲಿ.  ಮನನಯ ಎೆಂ.ಬಿ.ಪನಟಿೇಲ್ ರವರತ 
ನಿೇರನವರಿ ಸಚಿವರನಗಿದೆರತ.  ಅವತ್ತುನ ದಿವಸ ಸಚಿವ ಸೆಂಪತಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ “ಪರಿಹನರ ನಿೇಡಲತ 
ಅವಕ್ನಶವಿಲಿ, ಪರಿಹನರ ನಿೇಡಬನರದ್ೆೆಂದತ” ನಿಣಾಯವನಗಿದೆ್.  ಇನತು ಮತೆಂದತವರದೆತ ಹೆಚಿಿನ 
ಮನಹತ್ತ ಹೆೇಳುವುದ್ನದರೆ, ಯತ.ಕ್ೆ.ಪ., ಮನದರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹನರ ನಿೇಡಬೆೇಕ್ೆೆಂದತ ಸಹ ಅವರದತ 
ಹೆ ೇರನಟ ಇದ್ೆ.  ಯತ.ಕ್ೆ.ಪ., ಮನದರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹನರ ನಿೇಡಲತ ಅವಕ್ನಶವೆೇ ಇಲಿ.  ಏತ್ಕ್ೆೆ 
ಅವಕ್ನಶ ಇಲಿವೆೆಂದರೆ, ಕೃಷ್ನಾ ಮೇಲೆೆಂಡೆ ಯೇಜರೆ್ಗ್ ೆವಿಶಾ ಬನಯೆಂಕ್  ರೆ್ರವು ತೆಗೆ್ದತಕ್ ೆಳಳಲ್ನಗಿದ್ೆ.  
ಅದರೆಂತ ೆ ವಿಶಾ ಬನಯೆಂಕ್ ನವರತ “ಯನವ ರಿೇತ್ತ rehabilitation  ಮನಡಬೇೆಕತ, ಪರಿಹನರ 
ನಿೇಡಬೆೇಕತ, ಮಕೆಳಿಗ್ೆ ಸವಿೇಾಸ  ನಿೇಡಬೆೇಕತ” ಎನತುವುದರ ಬಗ್ೆೆ ಷರತ್ತು ವಿಧಸ್ಥದ್ನೆರ.ೆ  ಸೆಂತ್ರಸುರಿಗ್ೆ 
ಏರೆ್ೇನತ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆೆಂದತ ಷರತ್ತು ವಿಧಸ್ಥದತೆ, ಆ ಷರತ್ುನತು ಒಪಪಕ್ೆ ೆಂಡ ನೆಂತ್ರ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ 
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ಸನಲವನತು ನಿೇಡಿದ್ನೆರೆ.  ಹನಗ್ನಗಿ ಯತ.ಕ್ೆ.ಪ. ಮನದರಿಗ  ಇದಕ ೆ ಹ ೆೆಂದ್ನಣಿಕ್ೆ ಮನಡಲತ 
ಬರತವುದಿಲಿ.  ಹನಗೆ್ಯ್ದೇ ರೈೆತ್ರತ ಏನತ ಧರಣಿ ಮನಡತತ್ತುದ್ನೆರ,ೆ ಅದಕ್್ೆ ಆ ರಿೇತಿ ಎಲನೂ ರ್ನವು 
ಪರಿಹನರ ನಿೇಡಲತ ಸನಧಯವಿಲಿ.  ಈ ಯೇಜರೆ್ ಪನರರೆಂಭವನಗಿ ಸತಮನರತ 30 ರಿೆಂದ 40 
ವಷಾಗಳನಗಿವೆ.   1978-1979 ರಿೆಂದ 1985-1986 ರವರೆಗ  ರ .69.51 ಕ್ೆ ೇಟಿ ಪರಿಹನರ 
ತೆಗೆ್ದತಕ್ ೆೆಂಡಿದತೆ, ಇನತು ಒೆಂದತ ರ ಪನಯ ಸಹ ಪರಿಹನರ ನಿೇಡಲತ ಸನಧಯವಿಲಿ.  ಅವರ 
ಯನವುದ್ೆೇ ಬೇೆಡಿಕ್ೆ ಇದೆರ  ಅದನತು ಪರಿಗಣಿಸಲತ ಸನಧಯವಿಲಿ.  ಇದತ ದ್ೇೆಶಕ್ೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ 
ಭ ಸನಾಧೇನ ಕ್ನಯ್ದೆಯನಗಿದತೆ, ಇಡಿೇ ದ್ೇಶಕ್್ೆ ಈ ಯೇಜರ್್ ಅನಾಯಿಸತತ್ುದ್.  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಹೆೇಳಿದ ರಿೇತ್ತ ಮನಡಲತ ಹೆ ೇದರೆ, ಇಡಿೇ ದ್ೆೇಶದ ಜನರ ೆ ಎದತೆ ನಮಗ  ಆ ಮನದರಿಯಲ್ಲಿ 
ಪರಿಹನರ ಕ್ೆ ಡಿ ಎೆಂದತ ಹೆೇಳಿದರೆ, ಪರಿಹನರ ಕ್ೆ ಡಲತ ಸನಧಯವೆೇ? ಅದಕ್ನೆಗಿ ಇೆಂತ್ಹ 
ಬೆೇಡಿಕ್ೆಯನತು ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ತೆರವುಗ್ ೆಳಿಸಬೇೆಕತ.   ಏಕ್ೆೆಂದರ,ೆ ಈ ಸದನವು ಬತದಿಿ ಜಿೇವಿಗಳ 
ಮರ್ೆ ಎೆಂದತ ಕರಯೆಲಪಡತವುದರಿೆಂದ ಇೆಂತ್ಹ ವಿರ್ನರದ ಬಗ್ೆೆ ಸೆಂಪ ಣಾವನಗಿ ಅಧಯಯನ ನಡಸೆ್ಥ, 
ತ್ರಬೇೆಕ್ೆೆಂದತ ತ್ಮಿ ಮ ಲಕ ಮನನಯ ಸದಸಯರಲ್ಲಿ ವಿನೆಂತ್ತ ಮನಡತತೆುೇರೆ್.   

ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ ಅರಳಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಇದ್ ೆೆಂದತ ಜಾಲೆಂತ್  
ಸಮಸೆಯಯನಗಿದೆ್.   

ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಆಗಲ್ಲ. ಸಮಸೆಯ ದ್ ೆಡಡದ್ನಗಿರಬಹತದತ.  ಆದರೆ, ಇದತ ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರ 
ಅವಧಯನಗಿದೆ್.   

ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ  ಅರಳಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಒೆಂದತ ನಿಮಿಷ.   

ಶ್ರೇ ಟಿ.ಎ.ಶರವಣ:- ಮನನಯ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ  ಅರಳಿಯವರ,ೆ ತನವು 
ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲಿಯ್ದೇ ಇದರ ಬಗ್ೆೆ ಪರಶೆು ಮನಡಬೆೇಕತ.  
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ಶ್ರೇ ಗ್ೆ ೇವಿೆಂದ ಎೆಂ.ಕ್ನರಜೆ ೇಳ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಸದನಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಉತ್ುರ 
ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ನಗಿದತೆ, ಉಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯವು ಸಹ ಇದನತು ತ್ತರಸನೆರ ಮನಡಿದ್ೆ ಎೆಂಬತದನತು 
ದಯವಿಟತಟ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಅರ್ಾ ಮನಡಿಕ್ೆ ಳಳಬೆೇಕತ.  ಅದನತು ಹೆ ರತ್ತಪಡಿಸ್ಥ 
International Court ಇದೆರೆ ಅಲ್ಲಿಗ್ೆ ಹೆ ೇಗಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ.   

ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ  ಅರಳಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಉಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯವು ಏನತ 
ತ್ತೇಪತಾ ನಿೇಡಿದ್ೆ ಎನತುವುದತ ನನಗ್ೆ ಗ್ೆ ತ್ತುದ್ೆ.  ಆದರ,ೆ ಆ ಮತಗಿ ಜನರಿಗ್ ೆಆದ್ನಯ ಇಲಿ, ಅವರತ 
ಏನತ ಮನಡಬೆೇಕತ? ಬೆೇರ ೆಕ್ೆಲಸವನದರೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಮನಡತವುದಿಲಿವೆೇ?  

ಶ್ರೇ ಗೆ್ ೇವಿೆಂದ ಎೆಂ.ಕ್ನರಜೆ ೇಳ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಹೆೇಳುತ್ತುರತವುದಕ್ೆೆ ಪರಿಹನರ ನಿೇಡಲತ ಅವಕ್ನಶವೆೇ ಇಲಿ.   

ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ  ಅರಳಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ,… 

ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರೆ, ತನವು ಮತೆುೇರ್ನದರ  ಚರ್ೆಾ ಮನಡತವುದ್ನದರೆ, 
ದಯವಿಟತಟ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತ್ತರಯವರ ಹತ್ತುರ ಹೆ ೇಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  ರ್ನನತ ಸಹ ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮೆಂತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ವಿನೆಂತ್ತ ಮನಡತವುದ್ೇೆರ್ೆೆಂದರೆ, ದಯವಿಟತಟ ಮನನಯ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ  
ಅರಳಿಯವರನತು ಕರದೆತ, ಒೆಂದತ ಸಲ ಅವರ ಅಹವನಲನತನ ಆಲ್ಲಸಿ.   

 ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ  ಅರಳಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಸತಮನರತ 85 ಸನವಿರ 
ರೈೆತ್ರತ ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ತುದತೆ, ಅವರ ಸಮಸೆಯಯರ್ನುದರ  ಕ್ೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಹ ೆೇಗಬೆೇಕಲಿವೇೆ?  

ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರೆ, ಇದತ ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರ ಅವಧ.  ದಯವಿಟತಟ 
ಕತಳಿತ್ತಕ್ ೆಳಿಳ.  
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ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ  ಅರಳಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ತನವು ಇದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ 
ಕ್ೆ ಡಲ್ಲಲಿವೆೆಂದರ ೆರ್ನನತ ಸದನದ ಬನವಿಗೆ್ ಇಳಿದತ ಧರಣಿ ನಿರತ್ರ್ನಗಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ.   

ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರೆ, ದಯವಿಟತಟ ಆ ರಿೇತ್ತ ಮನಡಬೇೆಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೆ ಮನಿಯ (ಮತಖ್ಯಮೆಂತ್ತರಗಳು):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ನಿರ್ುೆ 
ದಿವಸ ಬಿೇದರ  ಭನಗದ ರೈೆತ್ರತ ಹನಗ  ನಮಾ ರ್ನಯಕರನದ ಶ್ರೇ ಈಶಾರ ಖ್ೆಂಡೆರಯವರತ ಮತ್ತು 
ಶ್ರೇ ರನಜಶ್ೇಖ್ರ್ ಪನಟಿೇಲ್ರವರತ ನನನ ಹತಿುರ ಬೆಂದದತದ, ಈಗನಗಲೇ್ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ತ್ಮಗ ್
ಏನತ ಹ್ೇಳಿದನದರ,್ ಅದೇ್ ವಿಚನರವನತನ ಅವರಿಗ್ ಹ್ೇಳಿದ್ದೇರ್್.  ಕ್ನನೂರ್ನತ್ಾಕವನಗಿ ಏನತ ಮನಡಲತ 
ಸನಧಯವಿಲೂ.  1962 ರಲ್ಲೂ ಆಗಿರತವೆಂಥ ಯೇಜರ್್ಯೂ ನೆಂತ್ರ ಬದಲನವಣ್ರ್ನಗಿ 1972ರಲ್ಲೂ 
ಆಗಿರತವೆಂಥ ಯೇಜರ್್ರ್ನಗಿದತದ, ಇವತಿುಗ್ ಪರಿಹನರ ನೇಡತವುದ್ೆಂದರ ್ ಬಹಳ ಕಷಟವನಗತತ್ುದ್.  
ಜ್ೂತ್ಗ್ ರ್ನಯರ್ನಲಯದಲ್ಲೂ ಏನತ ಆದೇ್ಶವನಗಿದ್, ಅದ್ಲೂವೂ ಪರಿಪನಲರ್್ರ್ನಗಿದ್.  ಆದರ್, ಈ 
ರೈ್ತ್ರತ ರ್ನಯರ್ನಲಯದ ಮೊರ ್ಹೂ್ೇಗಿಲೂ.  ಆದನಗೂಯ ಸಹ ಏರ್್ೇನತ ದನಖ್ಲ್ಗಳಿವ್, ಅದನತನ 
ಒದಗಿಸತವೆಂತ ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇರ್್.  ಕ್ನನೂರ್ನತ್ಾಕವನಗಿ ಬ್ೇರ ್ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ ಏರ್ನದರೂ ಮನಡಲತ 
ಸನಧಯವ್ೇ ಎನತನವುದನತನ ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ ಮನಡತವೆಂಥ ಪರಯತ್ನ ಮನಡತತ್ುೇವ್.  ದಯವಿಟತಟ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಆ ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ ಹೇ್ಳಬ್ೇಕತ.  ಕ್ನನೂರ್ನತ್ಾಕವನಗಿ ಏರ್ನದರೂ ಮನಡಲತ ಸನಧಯವಿದದರ,್ 
ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿ ಸಕ್ನಾರ ಸಹನನತಭೂತಿಯಿೆಂದ ಇದತದ, ಮನಡತವೆಂಥ ಕ್್ಲಸ ಮನಡತತ್ುದ್.   ಆದರ್, 
ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕ್ನನೂನನತನ ಹಿಡಿದತಕ್್ೂೆಂಡತ ಕತಳಿತ್ರ್ ಸನಧಯವಿಲೂ.  ಅದನತನ ಮಿೇರಿ ಏರ್ನದರೂ 
ಮನಡಲತ ಸನಧಯವಿದದರ,್ ಸಕ್ನಾರವು ಮನನವಿೇಯತಯ್ಿೆಂದ ಪರಿಗಣಿಸತತ್ುದ್.   

ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ  ಅರಳಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು 
ಹ್ೇಳಿದ ಮನತಿಗ ್ ಧನಯವನದಗಳನತನ ಸಲ್ಲೂಸತತ್ುೇರ್.್  ಕ್್ೂರ್್ಪಕ್ಷ್ ಅವರ ಸಚಿವರತ ರ್ನರನದರೂ 
ಅಲ್ಲೂನ ರೈ್ತ್ರನತನ ಭ್ೇಟಿ ಮನಡಿ ಬರಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಬಯಸತತ್ುೇರ್್.   
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ಪರಶೆು ಸೆಂಖ್ೆಯ: 367 
(ಉತ್ುರವನತು ಲಗತ್ತುಸಲ್ನಗಿದ್ೆ) 

 
ಶ್ರೇ ಪ.ಆರ.ರಮೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು ಕ್್ೂಟಿಟರತವ 

ಉತ್ುರ ಏನದ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಅನತಬೆಂಧ -3 ಅನತನ ದಯವಿಟತಟ ಒೆಂದತ ಸಲ ಅವರ್ ಓದಬ್ೇಕತ.  
ಏಕ್್ೆಂದರ,್ ನವಾಹಣ್ಯನತನ ನವಾಹಿಸತವ ಹನಲ್ಲ ಗತತಿುಗ್ದನರರಿಗ್ ನೇಡಿರತವ ಗತತಿುಗ್ ವಿವರಗಳನತನ 
ಅನತಬೆಂಧ-3 ರಲ್ಲೂ ನೇಡಲನಗಿದ್ ಎೆಂದತ ಉತ್ುರದಲ್ಲೂ ತಿಳಿಸಲನಗಿದತದ, ಆ ಅನತಬೆಂಧ-3 ರಲ್ಲೂ 
“ಆದ್ೇಶ ದರ್ನೆಂಕ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್”್ ಎೆಂದತ ಇದತದ, ಲಗತಿುಸಿರತವೆಂಥ ಪರತಿ ಅವರತ ಕ್್ೂಟಿಟರತವ 
ಉತ್ುರದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲೂ ಇದ?್ ಈ ಸದನದಲ್ಲೂ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳಲತ ಎಲ್ಲೂಯೇ ಒೆಂದತ ಸಲ ಅಪರೂಪಕ್್ೆ 
ಅವಕ್ನಶ ಸಿಗತತ್ುದ.್  ಇದತ ಬಹಳ ಗೆಂಭಿೇರವನದ ವಿಚನರವನಗಿದ್.  

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಆದ್ೇಶದ ಪರತಿಯನತನ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರಿಗ್ ಒದಗಿಸತತ್ುೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಪ.ಆರ.ರಮೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಅವರತ ಆದ್ೇಶದ ಪರತಿಯನತನ 
ಒದಗಿಸಿದರ ್ ಅಲೂವ್ೇ ರ್ನನತ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳಲತ ಸನಧಯ? ಅವರ ಉತ್ುರದಲ್ಲೂ ಆದ್ೇಶದ ಪರತಿಯನತನ 
ಲಗತಿುಸದ್ೇ ಇರತವನಗ ರ್ನನತ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳಲತ ಹ್ೇಗ ್ಆಗತತ್ುದ್?  

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೆ ಮನಿಯ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಆಯಿತ್ತ.  ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗ್ 
ಆದ್ೇಶದ ಪರತಿಯನತನ ಕಳುಹಿಸಿಕ್ೂ್ಡತತು್ೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಪ.ಆರ.ರಮೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಆದ್ೇಶದ ಪರತಿಯನತನ ಕಳುಹಿಸಿ 
ಕ್್ೂಡತತನುರ.್  ಆದರ,್ ರ್ನನತ ಕ್್ೇಳಬೇ್ಕ್ನಗಿರತವೆಂಥ ಪರಶ್ನ,… 

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೆ ಮನಿಯ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಎಲನೂ 
ವಿಷಯವನತನ ತಿಳಿದದನದರ್.  ಆ ಸತತ್ೂುೇಲ್ಯನನಟತಟಕ್್ೂೆಂಡತ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳುವೆಂಥ ಸಿೆತಿಯಲ್ಲೂ ಅವರತ 
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ಇಲೂ.  ಬಹಳ ಬತದಿವೆಂಥರನಗಿದನದರ್ ಮತ್ತು ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರವನತನ ಹರಿದತ ಕತಡಿದವರನಗಿದನದರ.್  
ಹನಗನಗಿ ಆ ಸತತ್ೂುೇಲ್ ಇಲೂದ್ೇ ಸನಕಷತಟ ಪರಶ್ನಗಳನತನ ಕ್್ೇಳಬಹತದತ.   

ಶ್ರೇ ಪ.ಆರ.ರಮೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಕ್ನಲಕ್ನಲಕ್್ೆ ಬದಲನವಣ್ ಆಗತತಿುರತತ್ುದ್.  

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೆ ಮನಿಯ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಪರಶ್ನಯನತನ 
ರ್ನನತ ರ್್ೂೇಡಿದನಗ ಅದರಲ್ಲೂ ಸದತದ್ದೇಶ ಇದ್ ಎನತನವುದತ ನನಗೂ ಸಹ ಅಥಾವನಗಿದ್.  ಹನಗನಗಿ, 
ಒಳ್್ಿಯ ಕ್್ಲಸ ಮನಡಲತ ಏನತ ಸನಧಯ ಇದ್, ಅದಕ್್ೆ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳಿದರ ್ ರ್ನನತ ಸಹ 
ಸಪೆಂದಸತತ್ುೇರ್್.   

ಶ್ರೇ ಪ.ಆರ.ರಮೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಯವರತ ಹ್ೇಳಿದ 
ಮನತಿಗ ್ಧನಯವನದಗಳನತನ ಸಲ್ಲೂಸತತ್ುೇರ್.್  ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲೂ ಸತಮನರತ 5 ಸನವಿರ ಮಟಿರಕ್ 
ಟನ್್ ತನಯಜಯ ಉತ್ಪತಿುರ್ನಗತತ್ುದ್.  ಹಸಿ ತನಯಜಯವು ನಮಾಲ್ಲೂ ಸತಮನರತ ಎರಡತ ಸನವಿರ ಟನ್್ 
ಉತ್ಪತಿುರ್ನಗತತಿುದತದ, ಅದನತನ ಸೆಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗಲ್ಲ ಅಥವನ processing 
ಮನಡತವುದನಗಲ್ಲ ಬಹಳ ದ್ೂಡಡ ಸಮಸ್ಯರ್ನಗಿದ್.  Processing Unit ನಲ್ಲೂ ಪರತಿ ವನಷಿಾಕ 
ವ್ಚು ಸತಮನರತ ಹದರ್ನಲತೆವರ ್ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಿ ಮನಡಲನಗತತಿುದ್.  ಆದರ್, ಅದರ outcome 
ಏರ್ನಗಿದ್ ಎೆಂದರ್, Zero ಆಗಿದ.್  ಈ ಒೆಂದತ ಯೂನಟಾ್ಗ್ ರ್ನರಿಗ್ೂೇ ಗತತಿುಗ್ ನೇಡಲನಗಿದ ್
ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ್.  ಆ ಗತತಿುಗ್ದನರರ ಮನಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿಲೂ.  ಇಲೂದ್ೇ, ಸೆಂಪೂಣಾವನಗಿ 
ಅದ್ಲೂವನೂನ unauthorized ಆಗಿ ನೇಡಲನಗಿದ.್ 

(837) 15.09.2022/12.10/ಎಸ್್ಕ್-್ಜಿಆರ್                   (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 
ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೇಶ (ಮತೆಂದತ):- 

Unauthorised ಕ್ೂ್ಡತವುದಕ್್ೆ  how it is allowed under the Karnataka 
Transparency in Public Procurement Act ಎನತನವೆಂತ್ಹದತದ ಮೊದಲರ್್ೇ ಪರಶ್ನ. 
ಎರಡರ್್ೇ ಪರಶ್ನ ಏರ್್ೆಂದರ್, ಸೆಂಸ್ೆಗಳಿಗೂ ಕ್್ೂಟಿಟದದೇರಿ. ಕ್್ಲವೊೆಂದತ ಸಕ್ನಾರದೆಂದಲೂ 
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ಮನಡತತಿುದ್ದೇವ್ ಎೆಂದತ ತನವು ಹ್ೇಳುತಿುೇರಿ.  ಅದನತನ ಮನಡತವ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲೂ ಮೂರತ 
ತ್ರಹದತದ ಬರತತ್ುದ.್ ಅದತ ರ್ನವುವು ಎೆಂದರ್  commercial food waste ಬರತತ್ುದ್. 
Market yard waste ಎನತನವುದತ ಬರತತ್ುದ್. ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ household waste ಎೆಂದತ 
ಬರತತ್ುದ್.  ಈ ಮೂರತ ಕೂಡ wet waste.  ಅಲ್ಲೂ processing ಮನಡತವನಗ, there is a 
different kind of processing.  ಇದನತನ ಮನಡಲತ technology ಬ್ೇಕತ. ಈ 
technology ಅನತನ ಇದತವರ್ಗೂ adopt ಮನಡಿಲೂ. ಇದನತನ ಮನಡಲತ ನಮಗ ್
ಕ್ನಪೂ್ೇಾರ್ೇಷನ್್ನವರತ just for two months ಗ್ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಟಟರತ.  We have 
proved it.  They are also satisfied. ಇದನತನ adopt ಮನಡಿಕ್ೂ್ಳುಿವುದಕ್್ೆ, ರ್ನವು 
ತ್ಮಾ ಮತಖನೆಂತ್ರ ಬರತತಿುರತವುದತ ಇದತ ಮೊದಲರ್್ಯದತ. ಎರಡರ್್ೇಯದನಗಿ ಸತಮನರತ ೬೦೦ 
ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳಷತಟ ಹಣವನತನ ಈ Solid Waste Management ಗ್ ವ್ಚುವನತನ 
ಮನಡತತಿುದದೇರಿ. ಈಗನಗಲೇ್  ರೂ.200 ಕ್ೂ್ೇಟಿಗಳಷತಟ ಹಣವನತನ ರ್ನಲತೆ ತಿೆಂಗಳಿಗ್ ಖ್ಚತಾ 
ಮನಡಿರತವುದನಗಿ ಉತ್ುರದಲ್ಲೂ ತಿಳಿಸಿದದೇರಿ. ಅೆಂದರ ್ ರೂ.600 ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಿ ವ್ಚು 
ಮನಡತತ್ುೇವ.್ ಆದರ್ ರ್ನವುದೂ ಕೂಡ ಸದತಪಯೇಗವನಗತತಿುಲೂ. ಜನರಿಗ ್ ಏರ್್ೂೆಂದತ 
ಉಪಯೇಗವನಗಬ್ೇಕ್ನಗಿತ್ೂುೇ, ಅದತ ಕೂಡ ಆಗತತಿುಲೂ. ಬರಿೇ ಖ್ಚತಾ ಮನತ್ರ ಆಗತತಿುದ್. ಇದಕ್್ೆ 
ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹದತದ it is a public money. ಈ public ಹಣವನತನ utilise 
ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಬಹಳ judicially ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗಿದ್. ಇದನತನ ರ್ನವು ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಬಹಳ 
ಗೆಂಭಿೇರವನದೆಂತ್ಹ ವಿಷಯ. Hotels Association ಅವರಿಗ್ ಈ ಒೆಂದತ methane gas 
ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಐದತ ಎಕರ ್ ಜನಗವನತನ ಕ್್ೂಟಿಟರಿ. ಆ ಐದತ ಎಕರ ್ ಇವತಿುನವರಗ್ೂ ವನಪಸತಾ 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳಿಿ ಎೆಂದತ ಅವರತ ಕ್ನಪೂ್ೇಾರ್ೇಷನ್್ರವರ ಹಿೆಂದ ್ ಬಿದದದನದರ.್ ಅದನತನ ವನಪಸತಾ 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿತಿುಲೂ ಮತ್ತು ಅದನತನ ಬಿಡತತನುನೂ ಇಲೂ. ಇೆಂತ್ಹ ಪರಿಸಿೆತಿಯಲ್ಲೂ ಈ ಒೆಂದತ waste 
ಅನತನ raw material  ಆಗಿ ರ್್ೂೇಡಬ್ೇಕ್ೂ್ೇ, ಆ ರಿೇತಿ raw material ಆಗಿ 
ರ್್ೂೇಡತವೆಂತ್ಹದದರಲ್ಲೂ ಬೃಹತ್ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕ್ಗ್ಳು ಮತ್ತು ಸಕ್ನಾರವನಗಲ್ಲೇ 
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ರ್ನವುದ್ೇ ಒೆಂದತ vision document create ಮನಡಿಲೂ. ಇದಕ್್ೆ ಒೆಂದತ pre-planned 
action plan ಮನಡಿಲೂ. ಇದ್ೂೆಂದತ ಪರಮತಖ್ವನದದತದ. 

 ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸನಮನನಯವನಗಿ ಕಸ ಎೆಂದರ್ 
ಪರಮತಖ್ವನಗಿ ಒೆಂದತ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ ತನತನಾರ ಭನವರ್್ಯಿೆಂದ ರ್್ೂೇಡತವೆಂತ್ಹ ಸಹಜವನದ ರೂಢಿ. 
ಇದತ waste is a waste ಎನತನವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ ರ್್ೂೇಡತವೆಂತ್ಹದತದ ರೂಢಿ. But, 
Metropolitan City ಯಲ್ಲೂ ಅದರಲ್ಲೂ ಬಳಕ್ ್ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಪದನಥಾಗಳಲ್ಲೂ consumption 
ಆಗತವೆಂತ್ಹ ಪರಮನಣ. ಅದರಿೆಂದ ಹೂ್ರ ಬರತವೆಂತ್ಹ waste ಇವಲ್ೂವನೂನ ಕೂಡ ರ್್ೂೇಡಿದನಗ, 
waste is not a waste ಎೆಂಬತದತ ಬಹಳ ಸಪಷಟವನಗತತ್ುದ್. Wet waste ಮತ್ತು dry 
waste ಎನತನವುದನತನ  ಮನಡಿದ್ದೇವೊೇ, ಅದರ ನವಾಹಣ್ ಬಹಳ complex ಆಗಿ ಆಗಿದ ್ಮತ್ತು 
ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ. ನಲ್ಲೂ consistent ಆಗಿ, ಅದರ ಬಗ್ೆ ಒೆಂದತ ರಿೇತಿಯ ಯೇಜರ್್ಗಳಿಲೂ. 
ಒೆಂದೂ್ೆಂದತ ಸನರಿ ಟರಕ್ನಲ್ಲೂ ಕಸವನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡತ ಹೂ್ೇಗಿ, ಎಲೂ್ೂೇ ಒೆಂದತ ಕಡ ್ ದೂರ 
ಹನಕತವೆಂತ್ಹದತದ. ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ ಸನರಿ dumping yard ಮನಡತವೆಂತ್ಹದತದ. ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ ಸನರಿ 
process ಮನಡತತ್ುೇವ್ ಎನತನವುದತ.  ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ ಸನರಿ ವಿದತಯಚಛಕಿು ತ್ರ್ನರತ ಮನಡತತ್ುೇವ್ 
ಎನತನವೆಂತ್ಹದತದ. ಇಪಪತ್ತು ವಷಾಗಳಿೆಂದ ರ್ನನತ ರ್್ೂೇಡತತ್ುಲ ್ಬೆಂದದ್ದೇರ್.್ ವಿದತಯಚಛಕಿು ತ್ರ್ನರತ 
ಮನಡಲತ ಮಲ್ೇಶ್ಯನ್್ ಕೆಂಪನ ಬೆಂದದ.್ ಅದನತನ ಮೂರತ ಕಡ ್ ಕ್್ೂಟಿಟದದ್ೇವ್. ಅದತ  
ಕ್್ೂಟಿಟದದ್ೇವ್, ಇದತ ಕ್ೂ್ಟಿಟದ್ದೇವ್.  ಆದರ್ ಒೆಂದತ ಯೂನಟ್ ವಿದತಯತ್ ಕೂಡ ಇವತಿುನವರಗ್ೂ 
ಉತನಪದರ್್ರ್ನಗಿಲೂ. ಇದರ ಬಗ್ೆ ಕ್್ೇಳಿದರ,್ ಇದತ ಕ್ೂ್ರ್್ಯ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲೂದ ್ಎೆಂಬ ಬಗ್ೆ ಈಗಲೂ 
ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ  ಉತ್ುರ ಕ್್ೂಡತತನುರ.್ Waste management is the biggest challenge 
for the high growth rate Metropolitan Cities in the entire world.  
ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ಭನರತ್ ದ್ೇಶದಲ್ಲೂ ಅತಿ ವ್ೇಗವನಗಿ ಬಳ್ಯತತಿುರತವೆಂತ್ಹ ನಗರವ್ೆಂದರ ್ಬ್ೆಂಗಳೂರತ 
ನಗರ. Highest floating population ಹ್ೂೆಂದರತವ ನಗರವ್ೆಂದರ ್ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರ. 
ಹಿೇಗನಗಿ waste production  ಜನಸಿುರ್ನಗತತಿುದ್. Per Population waste ratio ಅನತನ 
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ರ್ನವು compare ಮನಡಿದನಗ Bengaluru is the highest producing city.  
ಹಿೇಗಿರತವನಗ, ಇದಕ್್ೆ ಬ್ೇರ ್ ಬ್ೇರ ್ waste  ಕಡಿಮರ್ನಗತವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ, ಅದನತನ 
consumption ಮನಡತವುದರಿೆಂದ ಹಿಡಿದತ, last treatment ವರಗ್ೂ ಕೂಡ ಬ್ೇರ ್ ಬೇ್ರ್ 
ಹೆಂತ್ದಲ್ಲೂ ಸಮಗರವನಗಿ ಯೇಜರ್್ಗಳನತನ ಮನಡಬ್ೇಕ್ನಗಿದ್. ಅದಕ್ನೆಗಿ ಒೆಂದತ ಕೆಂಪನಯನತನ 
ಕೂಡ ಮನಡಿದದ್ೇವ್. ಈ ಕ್ನಪೂ್ೇಾರೇ್ಷನ್್ ಹ್ೂರತನಗಿ, ಕ್ಲ್ವು ನಧನಾರಗಳನತನ 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿವುದಕ್್ೆ ಸಾತ್ೆಂತ್ರವನಗಿ ಇರಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಹೇ್ಳಿ, ಒೆಂದತ ಕೆಂಪನ ಕೂಡ ಮನಡಿದ್ದೇವ್.  ಆ 
ಕೆಂಪನಯ ಮತಖನೆಂತ್ರ ನಧನಾರಗಳು ಇವತ್ತು ಆಗಬೇ್ಕ್ನಗಿದ.್ ಹೂ್ಸ ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ ಬೆಂದದ ್
ಎೆಂದತ ಹಲವನರತ ಜನರತ ನನನ ಬಳಿ ಬರತತನುರ.್ ಇವತ್ತು tender system ನಲ್ಲೂ ರ್್ೂೇಡಿದನಗ,  
ಅದನತನ ಎಲ್ೂಲ್ಲೂ apply ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಸನಧಯ ಎನತನವ ಒೆಂದತ ದ್ೂಡಡ ಯಕ್ಷ್  ಪರಶ್ನರ್ನಗಿದ್. 
ರ್ನನತ ಕೂಡ ನೂರತ ಕ್್.ಜಿ., ಯಿೆಂದ ಹಿಡಿದತ ೨-೩ ಟನ್್ವರಗ್ೂ ಸೆಳಿಕವನಗಿ waste ಅನತನ  
treat  ಮನಡತವೆಂತ್ಹದದಕ್್ೆ generator type machines  ಗಳು ಇದದವು. ಅದನತನ trial 
ಮನಡಲತ ನಮಾ ಮರ್ಯ್ಲ್ಲೂ ಹನಕಿಸಿದದ್ೇವ್. ಅದನತನ ರ್್ೂೇಡಿದನಗ, ಬಹಳ ಸತಲಭವನಗಿ 
treatment ಮನಡಬಹತದತ ಎೆಂದತ ನನಗನಸಿತ್ತ. ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ commercial 
establishments ಇದ್.  ಮನಲಾ್, ಹೂ್ೇಟಲ್್ಗಳು, ದ್ೂಡಡ ವನಯಪನರ ಸೆಳಗಳಿದನದವ್. ಅಲ್ಲೂ ಈ 
generator type machines   ಹನಕಿದರ,್ ಜನರೇ್ಟ್ ಆಗತವ ಪೂ್ರೇಸಸ್್್ ಅಲ್ಲೂಯೇ ಆಗಿ 
manure  ಬರತತ್ುದ್. ಆ manure ಬಗ್ೆ ಒೆಂದತ Bengaluru    brant name  ಮನಡಿ 
ಎೆಂದತ ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ., ಕಮಿಷನರ್ಗ್ ಹ್ೇಳಿದ್ದೇರ್್. ಮೊದಲತ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೂ್ೇಟಗನರಿಕ್್  
ಇಲನಖಯ್ನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುೇವ್. ಆಮೇಲ್ commercial exploitation ಮನಡಿ, ಇದರಿೆಂದ 
ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿದೆಂತ್ಹ earning  ಕೂಡ ಬರತತ್ುದ್ ಎೆಂಬ ಬಗ್ೆ ಸೂಚರ್್ಯನತನ ಕ್್ೂಟಿಟದದ್ೇವ್. 
ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ ರ್ನಲ್ೆೈದತ ಜನ ವಿಜ್ಞನನಗಳು ಸೇ್ರಿ ತ್ಮಾ  unit ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹದತದ ಇದ್.   

 ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಐದತ ಸನವಿರ ಮಟಿರಕ್ ಟನ್್ನತನ ಪ್ೂರೇಸ್ಸ್್ ಮನಡಿದನಗ, 
ಪೂತಿಾ ಪರಮನಣದಲ್ಲೂ ಪ್ೂರೇಸಸ್್್ ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತತಿುಲೂ. ರ್ನವ ಸೆಳದಲ್ಲೂ ಪ್ೂರೇಸಸ್್್ 
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ಮನಡತತಿುದ್ದೇವೊೇ, ಅದ್ೇ ಸೆಳದಲ್ಲೂ ಪೂ್ರೇಸಸ್್್ ಮನಡಿದನಗ, ವನಸರ್್ ಬರತತ್ುದ್. ಅಲ್ಲೂನ ಸೆಳಿೇಯರತ 
opposition ಮನಡತತನುರ್. ಹಿೇಗನಗಿ ಹ್ೂಸ ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ ಮತಖನೆಂತ್ರ ಪ್ೂರೇಸ್ಸ್್ 
ಮನಡಿದನಗಲೂ ಕೂಡ, ಆ ತ್ರಹ odour ಬರದೆಂತ್ ರ್್ೂೇಡಿಕ್ೂ್ಳುಿವುದಕ್್ೆ ಇವತ್ತು ಸನಧಯವನಗಿದ.್ 
ಅವರತ trials ಗಳನತನ ಮನಡಿ ತ್ೂೇರಿಸಿದನದರ.್ ಬಹಳ ಉತ್ುಮವನದೆಂತ್ಹ ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ ಬೆಂದದ ್
ಮತ್ತು ಬ್ೇರ ್ಬ್ೇರ ್ದ್ೇಶಗಳಲ್ಲೂಯೂ ಕೂಡ ಬೆಂದದ್. ಹಿೇಗನಗಿ, ಎರಡತ ದೃಷಿಟಯಲ್ಲೂ process 
ಮನಡತವುದತ ಬಹಳ ಮತಖ್ಯ. ಒೆಂದತ waste process ಮನಡಿದರ,್ ಅದನತನ store 
ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಸೆಳ ಕಡಿಮರ್ನಗತತ್ುದ್. ಇವತ್ತು ನಮಗ್ ಸೆಳ ಇಲೂದೆಂತನಗಿದ್. ಸತಮನರತ 30-
50 ಕಿಲ್ೂೇ ಮಿೇಟರ್ ದೂರ ಕಲ್ಲೂನ quarry  ಹತಡತಕಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಹೂ್ೇಗತವೆಂತ್ಹ ಪರಿಸಿೆತಿ 
ಬೆಂದದ.್ ಅದನತನ process ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಹೂ್ಸ ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನವನತನ ರ್ನವ ರಿೇತಿ ದ್ೂಡಡ 
ಪರಮನಣದಲ್ಲೂ ಬಳಕ್್ ಮನಡಬೇ್ಕತ. ರ್ನವು ಅದನತನ ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ positive ಆಗಿ consider 
ಮನಡತತ್ುೇವ.್ ಹ್ೂಸ ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನದ ಬಗ್ೆ ವರದ ಕ್ೂ್ಟಟ ತ್ಕ್ಷ್ಣವ್ೇ ಅದನತನ ಅಳವಡಿಸತತ್ುೇವ್. ಅದರ 
ಜ್ೂತ್ಗ್ ಈ commercial establishment ಅಲ್ಲೂಯೇ ರ್ನವು ಸೆಳಿೇಕವನಗಿ process 
ಮನಡಬಹತದತ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿ, ಏರ್್ೂೆಂದತ ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆ್ಂದದದ್ೇವೊೇ,  ಅದನತನ ಕೂಡ ಮನಡತತ್ುೇವ.್ 
ಬಿ.ಟಿ.ಎೆಂ. ಲ್ೇಔಟ್ನಲ್ಲೂ trial ಕೂಡ ಮನಡಿದ್ದೇವ್. ಸದನದಲ್ಲೂ ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ., ಕಮಿೇಷನರ್ ಇಲೂ. 
ಅಲ್ಲೂ ಬಹಳಷತಟ ಯಶಸಿಾರ್ನಗಿದ್. ಅಲ್ಲೂಗ್ ಹೂ್ೇಗಿ ರ್ನನತ ರ್್ೂೇಡಿಲೂ. ಅಲ್ಲೂ ಬಹಳಷತಟ 
ಯಶಸಿಾರ್ನಗಿದ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ.್ ಅದತ ಆದರ್, ward wise process ಮನಡಬಹತದತ 
ಮತ್ತು transportation ಅನತನ ಉಳಿಸಬಹತದತ. Wet waste ಅಲೂಲ್ಲೂ ಬಿದತದ, 
environmental hazard ಆಗತತಿುದ್ ಮತ್ತು blackspots   ಏನೂ  create ಆಗಿದ.್ 
ಅದನತನ ಕೂಡ ಮನಡಬಹತದತ. ಈ ಕೆಂಪನಗ ್ರ್ನನತ ಪೂತಿಾ authority ಅನತನ ಕ್್ೂಟಿಟದ್ದೇರ್್. 
ಇದಕ್್ೆ Experts ಅನತನ ಹನಕಿ, ಹ್ೂಸ ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನವನತನ ವನಯಪಕವನಗಿ ಬಳಕ್ ್ಮನಡತವೆಂತ್ಹದತದ. 
ಅದನತನ ಬ್ೇರ ್ ಬ್ೇರ ್ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲೂ ಬಳಕ್್ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಮತೆಂದನ ದನಗಳಲ್ಲೂ ಸಮಗರವನದೆಂತ್ಹ 
ಯೇಜರ್್ಯನತನ ರೂಪಿಸತತ್ುೇರ್್.   
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್ ಭೆಂಡನರಿಯವರೇ್ ತ್ಮಾ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳಿ. 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಒೆಂದತ ನಮಿಷ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರ್ೇ, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು ಇಷ್ೂಟೆಂದತ 
ವಿವರವನಗಿ ಹ್ೇಳಿದನದರ.್ ಮನನಯ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್ ಭೆಂಡನರಿಯವರೇ್ ತ್ಮಾ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳಿ. 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  ಸಕ್ನಾರದವರತ ರ್ನಲತೆ ನೂರತ 
ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳು ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿದನದರ.್  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೇಶ್ರವರ್ೇ, ದಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಿ.  

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೇಶ್:-ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಒೆಂದತ ನಮಿಷ. ಒೆಂದತ proper 
utilisation ಹನಕತವುದಕ್್ೆ ಮನಡಿ. ಇದರ ಬಗ್ೆ ಪೂತಿಾ ವರದ ಕೂಡ ಇದ್. ಈ ವರದ ಪರಕ್ನರ 
hundred per cent utilisation ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಮನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, my Government is 
open for all kind of improvements in the present system. ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈಗಿರತವೆಂತ್ಹ ವಯವಸ್ೆಯಲ್ಲೂ ನಮಾ ಸಕ್ನಾರ ಏರ್ನದರೂ improvement 
ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಸನಧಯವಿದಯ್ೇ, ಹಣವನತನ ಸದತಪಯೇಗ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಳುಿವುದಕ್್ೆ  ಏರ್್ೇನೂ 
ಸನಧಯವಿದಯ್ೇ,  ಅದಕೂೆ ಕೂಡ ನಮಾದತ open mind ಇದ್. ಹೂ್ಸ technology  ಕೂಡ 
adopt ಮನಡಿಕ್್ೂಳಿಬೇ್ಕ್ೆ್ಂಬತದತ ಇದ್. ಒಟನಟರರ್್ನಗಿ ಈ waste management ಗ್ 
ಹ್ೂಸದನದ ದ್ೂಡಡ ಆರ್ನಮವನತನ ಕ್್ೂಟತಟ, ಸಮಸ್ಯಯನತನ ಬಗಹ್ರಿಸತವುದಕ್್ೆ ಕರಮಗಳನತನ 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುೇವ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳಿಗ್ ಧನಯವನದಗಳು.  
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಯವರತ 
ಉತ್ುರವನತನ ಕ್್ೂಡತವನಗ, wet waste ಮತ್ತು dry waste ಬಗ್ೆ ಬಹಳ ವಿಸನುರವನಗಿ 
ಹ್ೇಳಿದನದರ್. ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರ ತ್ಮಗ್ ಗೂ್ತಿುರತವೆಂತ್, it’s a second capital of Silicon 
valley.್ ‘E-waste’್ is the most hazardous waste.್ ್ ್ ್ ್ ್ ‘E-waste’್ ್ ಬಗ್ೆ 
ಏರ್ನದರೂ ಚಿೆಂತ್ರ್್ ಮನಡಿದದೇರನ.  ಈಗನಗಲೇ್ ಬಹಳಷತಟ ವ್ೈಜ್ಞನನಕವನಗಿ ಮನಡಿದನದರೆ್ಂಬ ಬಗ್ೆ 
ಹ್ೇಳಿದರತ. Methane ಗನಯಸ್್ನಲ್ಲೂ ಟಿೇ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ವಿಚನರಗಳ್ೇ್ರ್ನದರೂ ಇದ್ರ್ನ.  

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ:- ಈಗ most of the consumption ಏನತ 
ಮನಡತತ್ುೇವ,್ including  paper ಇರಬಹತದತ, ಮತ್ೂುೆಂದತ ಇರಬಹತದತ. It contains 
Methane.  It will be in a very very nascent  form.  Methane is 
ultimately the gas, which can be fired.  ಅದತ Highest  calorific value  
ಇರತವೆಂತ್ಹ ಒೆಂದತ ಗನಯಸ್್.  That’s why, ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ.. ಯಲ್ಲೂ ಬಳಕ್ ್ಮನಡತವೆಂತ್ಹದತದ 
methane.  ನಮಾ consumption ನಲ್ಲೂ ಅದನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಹ್ೂರಗಡ್ ಹನಕತವನಗಲೂ 
ಕೂಡ  methane ಗನಯಸ್್ ಇರತತ್ುದ್. ಸಗಣಿಯಲ್ಲೂಯೂ ಕೂಡ methane ಗನಯಸ್್ ಇರತತ್ುದ್. 
ಹಿೇಗನಗಿ, ರ್ನವನಯವ waste ನಲ್ಲೂ ಅದಕ್ನೆಗಿ power generation ಮನಡಬೇ್ಕತ 
ಎನತನವೆಂತ್ಹವರತ  ಮನಡಿದತದ. Here the problem is segregation of waste. 
Proper segregation ಆದರ್ highest level of methane ಗನಯಸ್್ ಬರತತ್ುದ್. ರ್ನವು 
segregation ಮನಡದಲ್ೇ ಎಲೂದರಲೂೂ ಮಿಕಾ್ ಮನಡಿದರ್, ಅದತ ಬರತವುದಲೂ. ಹಿೇಗನಗಿ ರ್ನವು 
ಇಪಪತ್ತು ವಷಾಗಳಿೆಂದ try ಮನಡಿದದ್ೇವ್. ಒೆಂದ್ರಡತ ಕೆಂಪನಗಳು ಮನಡತತಿುವ್ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳುತಿುದನದರ.್ ಅದರ ಬಗ್ೆಯೂ ಕೂಡ ಗಮನಸತತ್ುೇರ್್.  

     (ಮತೆಂದತ) 
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(838) 15-09-2022, 12.20, ಟಿಸಿಹರ್್್-ಎೆಂಡಿ              (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 
ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ (ಮತೆಂದತ) 

ಈಗ ಇರತವ ವಯವಸ್ೆಯನತನ ಇೆಂಪಿೂೇಮೆಂಟ್ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಅವರ್ೇನತ ಸಲಹ ್ ಕ್್ೂಟಿಟದನದರ್ 
ಅದನೂನ ಕೂಡ ರ್ನವು ಮನಡತತ್ುೇವ್. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರತ):- ತನವು e-waste ಬಗ್ೆ ಹ್ೇಳಿ. 

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಆಮೇಲ್ e-waste, it is 
also very important. Because e-papers consumption ರ್ನವೇ್ ಜನಸಿು 
ಮನಡತವುದತ. e-waste ಒೆಂದೇ್ ಅಲೂ, ಈಗ hospital waste ಬ್ೇರ ್ ಇದ್.  Hospital 
waste is also hazardous.  E-waste, hospital waste, commercial waste 
and ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕೂಡ market waste ಹ್ೇಳಿದರತ. ಇವುಗಳನತನ separate ಆಗಿ 
treatment ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್. ಆಗ ಮನತ್ರ ರ್ನವು ಅದಕ್್ೆ ಪರಿಹನರ ಕ್ೂ್ಟಟೆಂತನಗತತ್ುದ್. ಈಗ 
ಇವ್ಲನೂ ಮಿಕಾ್ ಆಗಿರತವುದಕ್್ೆ problem ಆಗಿರತವುದತ. Segregation level ನೆಂದಲ್ೇ ಇದನತನ 
improvement ಮನಡತತ್ುೇವ್.  

ಶ್ರೇ ಮೊೇಹನ್್ ಕತಮನರ್ ಕ್್ೂೆಂಡಜಿಿ (ರ್ನಮನದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನನನದ್ೂೆಂದತ ಸಲಹ ್ಇದ.್  ಒಬಬರತ ಸಚಿವರನತನ separate ಆಗಿ ಮನಡಿದರ್.. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮೊೇಹನ್್ ಕತಮನರ್ ಕ್ೂ್ೆಂಡಜಿಿಯವರೇ್, ತನವು 
ವ್ೈಯಕಿುಕವನಗಿ ಸರ್ನಾನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಯವರನತನ ಭ್ೇಟಿ ಮನಡಿ ಹೇ್ಳಿ.    
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ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್ಯ.347 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಿದ)್ 

ಶ್ರೇ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್ ಭೆಂಡನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ ಪರಶ್ನ ನಮಾಲನೂ 25 ಜನ 
ಸೆಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ೆಯಿೆಂದ ಆಯೆರ್ನದ ಶನಸಕರಿಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಿಟದ್. ರ್ನನತ ಕ್್ೇಳಿರತ್ಕೆೆಂಥ ಪರಶ್ನಗ ್
ಸರ್ನಾನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಯವರತ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಿದನದರ.್ ನನನ ಮೊದಲರ್್ಯ ಪರಶ್ನಗ ್ಕರ್ನಾಟಕ 
ಗನರಮ ಸಾರನಜ್ ಮತ್ತು ಪೆಂಚನಯತ್ ಅಧಿನಯಮ, 1993ರ ಪರಕರಣ 58 ರಲ್ಲೂ ಗನರಮ 
ಪೆಂಚನಯಿತಿ ಕಡನಡಯ ಪರಕ್ನಯಾಗಳ/ಜವನಬನದರಿಗಳಲ್ಲೂ ಸತಮನರತ 20 ಸವಿೇಾಸ್್ಗಳನತನ 
ಕ್್ೂಡಲನಗತತಿುದ್. ಆದರ್ 2016ರಲ್ಲೂ 43 ಸೇ್ವ್ಗಳನತನ ಗನರಮಿೇಣನಭಿವೃದಿ ಮತ್ತು ಪೆಂಚನಯತ್                
ರನಜ್ ಇಲನಖಯ್ಿೆಂದ, 39 ಸೇ್ವ್ಗಳನತನ ಕೆಂದನಯ ಇಲನಖಯ್ಿೆಂದ ಮತ್ತು 14 ಸೇ್ವ್ಗಳನತನ 
ಅಸೆಂಘಟಿತ್ ಕ್ನಮಿಾಕರಿೆಂದ ಒಟತಟ 91 ಸೇ್ವ್ಗಳನತನ ಕ್್ೂಟಿಟದನದರ್. ಅತಿ ಮತಖ್ಯವನಗಿ ರನಷಿರೇಯ 
ಗನರಮಿೇಣ ಉದೂಯಗ ಖನತ್ರಿ ಯೇಜರ್್, ಅದಲೂದ್ೇ ಗರೆಂಥನಲಯ, ಅೆಂಗನವನಡಿ, health. 
ಇದ್ಲೂವೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗ್ ಬರತತಿುದ್. ಎರಡರ್್ಯ ಪರಶ್ನಗ,್ ಪರತಿ ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗ ್
ವನಷಿಾಕವನಗಿ ಸರನಸರಿ ತ್ಲನ ರೂ.20.00 ಲಕ್ಷ್ಗಳ ಶನಸನಬದಿ ಅನತದನನ ನೇಡಲನಗತತಿುದ ್
ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನದರ.್ ಅದರಲ್ಲೂ ಶ್ೇ.30 ರಷತಟ ಕತಡಿಯತವ ನೇರತ ಮತ್ತು electricity bill ಗ್ 
ಹ್ೂೇಗತತ್ುದ್, ಶ್ೇ.30 ರ್್ೈಮಾಲಯ ಮತ್ತು ಮನಯರ್್ೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗ್ ಹ್ೂೇಗತತ್ುದ;್ ಇನತನ ಶ್ೇ.40 ರಷತಟ 
ಮನತ್ರ ಹಣ ಉಳಿಯತತ್ುದ್. ಇವತಿುನ ದವಸ ಶ್ೇ.40ರಲ್ಲೂ ಶನಲನ ಕಟಟಗಳನೂನ ಕೂಡ ಗನರಮ 
ಪೆಂಚನಯಿತಿಯವರತ maintain ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗಿದ್. ಆಮೇಲ್ ಮೊಟಟ್ ಖ್ರಿೇದ ಮನಡತವನಗ 
ಏರ್ನದರತ ಹಣ ಹ್ಚತು-ಕಡಿಮರ್ನದಲ್ಲೂ ಅದರಿೆಂದಲ್ೇ ಅವರಿಗ್ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್ನಗಿದ್. ಹನಗನಗಿ, 
ಚತರ್ನಯಿತ್ ಪರತಿನಧಿಗಳಿಗ ್ಅವರಿಗ್ ಬ್ೇಕ್ನದತದ ಮನಡತವಷತಟ ಹಣ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗತವುದಲೂ. ಅವರತ ನಮಾ 
ಹಿೆಂದ ್ ಬಿೇಳುತಿುದನದರ್. ಇನತನ ಮೂರರ್್ಯ ಪರಶ್ನಗ್ ಪೆಂಚನಯತ್ ರನಜ್ ಇಲನಖಯ್ಲ್ಲೂ 
ಪರತಿಯೆಂದತ ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯತಿಗ್ ನೇವು 2010ರಲ್ಲೂ 5 ಜನರಿಗ ್  ಉದ್ೂಯೇಗ ಕ್ೂ್ಟಿಟದದೇರಿ. 
ಇವತಿುನ ದವಸ ಅಲ್ಲೂ ಸತಮನರತ 100-120 ಸೇ್ವಗ್ಳು ಇದ್. ಆದರ ್ಅಲ್ಲೂಗ ್ಬ್ೇಕ್ನದಷತಟ ಸಿಬಬೆಂದ 
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ವಗಾ ಇರತವುದಲೂ. ಕಳ್್ದ ಎರಡತ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಖನಲ್ಲರ್ನದೆಂತ್ಹ ಹತದ್ದಗಳನತನ 
ತ್ತೆಂಬಿಕ್ೂ್ಳುಿವುದಕ್್ೆ ನೇವು permission ಕ್ೂ್ಟಿಟಲೂ. ಇದನತನ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಯವರ 
ಗಮನಕ್್ೆ ತ್ರತತಿುದ್ದೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅಧಿಕ್ನರ ವಿಕ್್ೇೆಂದರೇಕರಣ 73 
ತಿದತದಪಡಿರ್ನದ ನೆಂತ್ರ, ಬಹಳಷತಟ ಬದಲನವಣ ್ ಆಡಳಿತ್ ವಯವಸ್ೆಯಲ್ಲೂ ಆಗಿದ.್ ಆಡಳಿತ್ 
ವಯವಸ್ೆಯ structure and content ನಲೂೂ ಕೂಡ ಆಗಿದ.್ ಅಧಿಕ್ನರ ವಿಕ್್ೇೆಂದರೇಕರಣದ 
ಜ್ೂತ್ಗ್ ಹಲವನರತ ಜವನಬನದರಿಗಳನತನ ರ್ನವು ಕ್್ೂಟಿಟದ್ದೇವ್. ಪೆಂಚನಯಿತಿ ವಲಯಗಳಿಗ್ 30 ಕಿೆೆಂತ್ 
ಹ್ಚತು ಇಲನಖಗ್ಳ ಜವನಬನದರಿಯನತನ ಕೂಡ ಕ್್ೂಟಿಟದ್ದೇವ್ ಮತ್ತು ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿ ಜನರಿಗ್ 
ಹತಿುರ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಸಕ್ನಾರ. ಕ್್ಲವು ಕತ್ಾವಯಗಳನತನ ನದಾಷಟವನಗಿ ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿ 
ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ.್ ಹನಗನಗಿ, ರ್ನವು ಆ ಎಲನೂ ಜವನಬನದರಿಗಳನತನ ಕ್್ೂಟಿಟದ್ದೇವ್.  ಇತಿುೇಚಿನ 
ದನಗಳಲ್ಲೂ ಜನ ಕೆಂದನಯ ಆಫೇಸ್್ಗಳಿಗ್ ಹೂ್ೇಗಿ certificate ಹನಗೂ ಇತ್ರ ್ ಸೌಲತ್ತುಗಳು 
ಹನಗೂ ಪ್ನಷನ್್ಗಳನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿವುದಕ್್ೆ ಸನಕಷತಟ ತ್ೂೆಂದರರ್್ನಗತತಿುದ್ ಎನತನವ ಕ್ನರಣದೆಂದ; 
ಕ್್ಲವುಗಳನತನ ರ್ನವು ಗನರಮಿೇಣನಭಿವೃದಿ ಮತ್ತು ಪೆಂಚನಯತ್ ರನಜ್ ಇಲನಖ ್ ಮತಖನೆಂತ್ರ 
ಮನಡತವ ವಯವಸ್ೆಗಳನತನ ಕೂಡ ಮನಡಿದ್ದೇವ್. ಈಗ ಬೆಂದರತವೆಂಥದತದ ಏರ್್ೆಂದರ್, ಒಟತಟ 
strengthening of Panchayat Raj department staff ಆಗತವೆಂಥದತದ. ರ್ನವು ಇಷತಟ 
ಕ್್ಲಸ ಕ್್ೂಟಟನೆಂತ್ರ strengthening ಮನಡಬ್ೇಕತ ಎನತನವೆಂಥದತದ ಮನನಯ ಸದಸಯರ 
ಕಳಕಳಿಯನತನ ರ್ನನತ ಒಪಿಪಕ್್ೂಳುಿತ್ುೇರ್್. ಇವತಿುನ ದವಸ PDO (Panchayat Development 
Officer) ಒಟತಟ 6021 ಹತದ್ದಗಳಿವ್. ಅದರಲ್ಲೂ 5029 ಹತದದ್ಗಳು ಈಗನಗಲೇ್ fill-up ಆಗಿದ.್ 
726 ಹತದ್ದಗಳು ಬಹತತ್ೇಕವನಗಿ promotion ಮತ್ತು ಅದರಿೆಂದ vacancy create 
ಆಗಿರತವೆಂಥದತದ 326 ಹತದ್ದಗಳು. ಉಳಿದರತ್ಕೆೆಂಥ ಹತದ್ದಗಳು ಏನವ್, ಅದನತನ ತ್ತೆಂಬಿಕ್್ೂಳುಿವುದಕ್್ೆ 
ಈಗನಗಲ್ೇ ನಮಾ ಇಲನಖ್ಯಿೆಂದ ಅೆಂದರ್ ಈಗ ರ್ನನತ RDPR (Rural Development 
and Panchayat Raj) ಇಲನಖಯ್ ಸಚಿವರ್ನಗಿರತವುದರಿೆಂದ ಹ್ೇಳುತಿುದದ್ೇರ್್. ಗನರಮಿೇಣನಭಿವೃದಿ 
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ಮತ್ತು ಪೆಂಚನಯತ್ ರನಜ್ ಇಲನಖಯ್ಿೆಂದ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖಗ್ ್ಪರಸನುವರ್್ಗ್ ಹ್ೂೇಗಿದ.್ ಆದಷತಟ 
ಬ್ೇಗರ್್ 326 PDO ಹತದ್ದಗಳನತನ ತ್ತೆಂಬಿಕ್ೂ್ಳುಿವುದಕ್್ೆ ಕರಮವನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುೇರ್್. ಆಮೇಲ್ 
Secretary Grade-1 635 vacancy ಗಳಲ್ಲೂ, ಈಗನಗಲ್ೇ 487 vacancy ಗಳಿಗ್ ರ್್ೇರ 
ರ್್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಳುಿವುದಕ್್ೆ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡಿದ್ದೇವ್. ಮತು್ Secretary Grade-2 ರಲ್ಲೂ 
3827ಹತದದ್ಗಳಲ್ಲೂ, 2871 ಹತದ್ದಗಳು ಈಗನಗಲ್ೇ ಇದತದ, Secretary Grade-2 556 
ಹತದ್ದಗಳ vacancy ಇದ.್ ಈಗ 343 ಹತದ್ದಗಳನತನ ಫಲ್ಅಪ್ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ direct 
recruitment ಗ್ ಆದೇ್ಶ ಕ್್ೂಟಿಟದ್ದೇವ್. ಇನತನಳಿದ ಹತದ್ದಗಳನತನ Data Entry Operator ಗಳ 
promotion ಮತಖನೆಂತ್ರ Bill Collectors post ನತನ fill-up ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ತಿೇಮನಾನ 
ಮನಡಿದ್ದೇವ.್ ಅೆಂತಿಮವನಗಿ ದಾತಿೇಯ ದಜ್ಾ ಲ್ಕೆ ಸಹನಯಕರ 625 ಹತದ್ದಗಳು ವ್ಕ್್ನಾ ಇದ್. 
ಒಟತಟ 2579 ಗಳಲ್ಲೂ ಈಗ 1554 ಹತದ್ದಗಳಿವ್. 625 ವ್ಕ್್ನಾಯಲ್ಲೂ 124 ಹತದ್ದಗಳನತನ ರ್್ೇರ 
ರ್್ೇಮಕ್ನತಿ ಹನಗೂ ಉಳಿದ ಹತದ್ದಗಳನತನ promotion vacancy ಮೇಲ್ ತ್ತೆಂಬತವುದಕ್್ೆ 
ಈಗನಗಲ್ೇ ಕರಮ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳುಿತ್ುೇವ್. ಮತೆಂದನ ಮೂರ್ನಾಲತೆ ತಿೆಂಗಳ್್ೂಳಗ್ ಗನರಮ 
ಪೆಂಚನಯಿತಿಗ ್ಬ್ೇಕ್ನಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಸವಿೇಾಸ್್ಗಳಿಗ್ 90 percent of the vacancy ಯನತನ 
ರ್ನವು fill-up ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಈಗನಗಲೇ್ ಬ್ೇರ ್ ಬ್ೇರ ್ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲೂದ್. ಆ ಕರಮಗಳನತನ ರ್ನವು 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುೇವ್. ಎರಡರ್್ಯದನಗಿ, ಈ ಸವಿೇಾಸ್್ಗಳು ಹ್ಚನುದ ಮೇಲ್ ಗನರಮ 
ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಕ್್ಲಸ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಒೆಂದತ ಸಾಲಪ incentive ಬ್ೇಕತ ಎನತನವೆಂಥದತದ 
overall ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗೂ ಕೂಡ ಬ್ೇಕತ ಎನತನವೆಂಥದತದ ನನಗ ್ ಗ್ೂತಿುದ್. ಅದಕ್ನೆಗಿ 
ಅಮೃತ  ಯೇಜರ್್ಯನತನ ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿಯಲ್ಲೂ ಜನರಿಗ ್ ತ್ೆಂದದದ್ೇವ್. ಕಳ್್ದ ವಷಾ 
ಸತಮನರತ 750 ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳಿಗ ್ ರ್ನರ್ನಾರತ ಲ್ೈಬರರಿ, renewable energy, 
ಸಾಚಛತ್ ಮತ್ತು ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ ವಯವಸ್ೆ ಇದರಲ್ಲೂ ರ್ನರತ ಹ್ಚಿುನ ಸನಧರ್್ಯನತನ 
ಮನಡತತನುರೂ್ೇ ಅವರಿಗ್ ರ್ನವು ರೂ.25.00 ಲಕ್ಷ್ಗಳು additional ಆಗಿ ಕ್್ೂಡತತು್ೇವ್ೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಿ, ಈಗನಗಲ್ೇ ರೂ.25.00 ಲಕ್ಷ್ಗಳನತನ ಸೆಂಪೂಣವನಗಿ ಕ್್ೂಟಿಟದ್ದೇವ್. ಈಗನಗಲ್ೇ ಅವರಿಗ್ಲನೂ 



                                                                                                                                       «¥À/15.09.2022     48  
 

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

 

 

   

ತ್ಲತಪಿದ್.  ಈ ವಷಾವೂ ಕೂಡ ಸತಮನರತ 750 ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳಿಗ ್ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ select 
ಮನಡಿ ಕ್ೂ್ಡತತಿುದ್ದೇವ್. ರ್ನರತ ಈ ರ್ನಲ್ೆೈದತ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲೂ ಒಳ್್ಿಯ ಕ್್ಲಸ ಮನಡತತನುರ.್ ಅೆಂದರ್ 
ಒಳ್್ಿಯ ಕ್್ಲಸ ಮನಡಿದದಕ್್ೆ incentive ಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕತ ಎನತನವ ದೃಷಿಟಯಿೆಂದ ರೂ.25 ಲಕ್ಷ್ಗಳನತನ 
ಬಜ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ಘೂೇಷಣ್ ಮನಡಿದ್ದೇವ್. ಅದನೂನ ಕೂಡ ಕ್್ೂಡತತ್ುೇವ್.  ಈ ರಿೇತಿ ರ್ನವು regular 
ಆಗಿ 15th Finance Commission, devolution of funds ಕ್ೂ್ಡತವುದರ ಜ್ೂತಗ್್ 
NREGA (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee 
Scheme) ಯಲೂೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗ್ ಸನಕಷತಟ ಅನತದನನ ಬರತತ್ುದ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕ್ನಮಗನರಿ 
ಕೂಡ ಆಗತತಿುದ್. Post ಗಳನತನ fill-up ಮನಡತತ್ುೇವ್. ಮತ್ು ರ್ನರತ ಒಳ್್ಿಯ ಕ್್ಲಸ 
ಮನಡತತನುರೂ್ೇ ಅವರಿಗ್ incentive ಕ್ೂ್ಡತವೆಂಥದದನೂನ ಕೂಡ ನಮಾ ಸಕ್ನಾರ ಈಗನಗಲ್ೇ 
ಘೂೇಷಣ್ ಮನಡಿದ.್ ಈಗನಗಲ್ೇ 750 ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳಿಗ್ ಕ್ೂ್ಡಲನಗಿದ್. ಇನೂನ 750 
ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ರ್ನವು ಕ್ೂ್ಡತತ್ುೇವ್.  
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ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್ಯ.412 
(ಉತ್ುರ ಲಗತಿುಸಿದ್) 

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರದ್ೇಶದ ಬಗ್ೆ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ವಿವರಣ್ಯನತನ ಕ್್ೂಟಿಟದನದರ್. ಮತ್ು ಪೂ್ಲ್ಲೇಸ್್ ಇಲನಖಯ್ಲ್ಲೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರದ್ೇಶ ಎೆಂಬ 
ಪದಗಳ ಬಳಕ್್ ಎಷತಟ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಬಳಕ್್ಯಲ್ಲೂದ್ ಎೆಂದತ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳಿರತವುದಕ್್ೆ, ಅಗತ್ಯಕ್್ೆ ತ್ಕೆೆಂತ್ 
ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್್ ಇಲನಖಯ್ಲ್ಲೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರದ್ೇಶ ಎೆಂಬ ಪದ ಬಳಕ್್ಯಲ್ಲೂದ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನದರ್. ರನಜಯದಲ್ಲೂ 
ಶ್ವನಜಿ ಮಹನರನಜರ ಮರವಣಿಗ ್ ಹ್ೂೇಗತವನಗ, ಗಣ್ೇಶನ ಮರವಣಿಗ್ ಹ್ೂೇಗತವನಗ, 
ಆರ.ಎಸ್್.ಎಸ್್., ಪಥ ಸೆಂಚಲನ ಹ್ೂೇಗತವನಗ, ಬಹತಶಃ ಈ ಪರಶ್ನಗಳು ಸಾತ್ೆಂತ್ರಯ ಬೆಂದ 
ನೆಂತ್ರವೂ ಉದಭವವನಗತವುದನತನ ರ್ನವು ರ್್ೂೇಡಿದ್ದೇವ್. ಪಕೆದ ರನಜಯ ಕ್್ೇರಳ, ಪಶ್ುಮ 
ಬೆಂಗನಳದಲ್ಲೂ ರ್ನವ ಸಿೆತಿ ಇದ್ಯೆಂದತ ನನಗ ್ ಗ್ೂತಿುದ್. ಇದತ ಎಲೂರಿಗೂ ಗೂ್ತಿುರತವೆಂಥದತದ. 
ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರಲ್ಲೂ ಉಪ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳುವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ISD 
(International Security Division) ಯಲ್ಲೂ ಎಷತಟ ಪರಕರಣಗಳು ದನಖ್ಲನಗಿದ್. ಆಮೇಲ ್
ಇದರೂ್ೆಂದಗ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರದ್ೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಗತರತತಿಸಿದ ಸೆಳಗಳಲ್ಲೂ ನೇವು ಎಷತಟ unit ಗಳನತನ 
ಸನೆಪಿಸಿದದೇರಿ. ಒೆಂದತವೇ್ಳ್ ್ ನೇವು ಆ ಘಟಕಗಳನತನ ಸನೆಪಿಸದದದರ್ ಕ್ನರಣಗಳ್್ೇನತ? UAPA 
(Unlawful Activities (Prevention) Act) ಕ್ನಯದಯಡಿಯಲ್ಲೂ ಎಷತಟ ಅಪಘಾತ್ಗಳಿಗ್ ಶ್ಕ್ ್
ಆಗಿದ?್ ತನವು ತ್ಮಾ ಉತ್ುರದಲ್ಲೂ ಜನತಿ ಗಲಭಗ್ಳು ಕೂಡ ಒೆಂದತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರದೇ್ಶವ್ೆಂದತ ಉಲ್ೂೇಖ್ 
ಮನಡಿದದೇರಿ. ಕ್ೂ್ೇಮತ ಗಲಭಗ್ಳನತನ ಕ್್ರಳಿಸತವೆಂತ್ಹ You-tube channel ಗಳು ಕ್್ಲಸ 
ಮನಡತವುದನತನ ನೇವು cyber ಅೆಂದರ್ online ಮತಖನೆಂತ್ರ ಹಣವನತನ ಕ್್ೂಟತಟ ಕಲತೂ 
ಎಸಯ್ತವೆಂತ್ಹ ಒೆಂದತ ಗತೆಂಪತಗಳನತನ, ಸೆಂಘಟಿತ್ರನತನ, ಅಮನಯಕರನತನ use 
ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಿತಿುದನದರ.್  

(ಮತೆಂದತ) 
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(839)15.9.2022/12.30/ಎೆಂ.ಎೆಂ-ಎೆಂ.ಡಿ                    (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 
ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟ (ಮತೆಂದತ) 

ಈಗ ಕ್.್ಜಿ. ಹಳಿಿ, ಡಿ.ಜಿ. ಹಳಿಿಯಲ್ಲೂ ಒೆಂದೇ್ ಘಳಿಗ್ಯಲ್ಲೂ 200-300 ಜನರತ ಸೇ್ರತವೆಂತ್ಹ 
ವಯವಸ್ೆ  ಸೈ್ಬರ್ನಲ್ಲೂ ಆಗತತ್ುದಲನೂ, You-tube channel ಇೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೂ ಬಹಳ 
ಜ್ೂೇರನಗಿ active ಆಗತತ್ುದ್.  ಪತನಃ ಆ You-tube channel ನಲ್ಲೂ ಏನೂ activities 
ಇರತವುದಲೂ. ಇದರ ಬಗ್ೆ ಕ್ನನೂನನಲ್ಲೂ ಮನಡತತ್ುೇವ ್ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದದೇರಿ.  ಆದರ ್ಇವತಿುನವರಗ್್ 
ರ್ನವ ಕ್ನನೂನನತನ ಮನಡಿದದೇರಿ? Charge sheet ಕ್ೂ್ಟಟರೂ ಕೂಡ ನೇವು ವಿಳೆಂಬ 
ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಕ್ನರಣವ್ೇನತ? ಈಗ ಕ್.್ಜಿ. ಹಳಿಿ ಮತ್ತು ಡಿ.ಜಿ. ಹಳಿಿ ಗಲಭ ್ಸೆಂಬೆಂಧ ಮೊಹಮಾದ್ 
ಜತಬ್ೇನ್್ ಮೇಲ್ charge sheet ಕ್್ೂಟಿಟದದೇರಿ.  ನೇವು ಅದನತನ ಏತ್ಕ್್ೆ ವಿಳೆಂಬ ಮನಡಿದದೇರಿ? ಈ 
ಪರಶ್ನಗಳನತನ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಕ್್ೇಳಬಯಸತತ್ುೇರ್.್ 

 ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇೆಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಬಹಳ 
ವಿವರವನಗಿ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳಿದನದರ.್  ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರದ್ೇಶವ್ೆಂದರ ್ ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್್ 
ಇಲನಖಯ್ಲ್ಲೂ ಏನತ ಎೆಂಬತದನತನ ಅವರತ ಚಚಾ್ ಮನಡಿದನದರ,್ ಅದಕ್್ೆ ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಟಿಟದದ್ೇವ್.  
ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್್ ಇಲನಖಯ್ಲ್ಲೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರದ್ೇಶವ್ೆಂದರ,್ ಆರ್ನ ಅಗತ್ಯಕ್್ೆ ತ್ಕೆೆಂತ ್ಕ್್ಲವು ಸೆಳಗಳನತನ 
ನದಾಷಟಪಡಿಸಲನಗತತ್ುದ್.  ಕ್್ೂೇಮತ ಗಲಭ್ಗಳ್ನಗತವುದತ, ಒೆಂದತ ನದಾಷಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಅತಿೇ 
ಹ್ಚತು ಪರಕರಣಗಳು ಒೆಂದೇ್ ಅಪರನಧಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲೂ ಆಗತವುದತ, ಮತನೆಂತ್ರ, ಜನತಿ ಗಲಭಗ್ಳು, 
ಎಸ್್ಸಿ/ಎಸ್್ಟಿ ವಿರತದಿ ಅಪರನಧಗಳು, ಮಹಿಳ್್ಯರ ವಿರತದಿ ಅಪರನಧಗಳು, ಆಸಿು ಅಪರನಧಗಳು, 
ರೌಡಿಸೆಂ, ಅೆಂತ್ರನರಜಯ ಗಡಿ ವಿವನದ ಇೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೂ, ಇೆಂತ್ಹ ಕಡ ್ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರದ್ೇಶವ್ೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಿ ಗತರತತಿಸಿ ಅಲ್ಲೂ ವಿಶ್ೇಷವನದ ನಗನ ಇಡತವೆಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನಗಳು ಆಗತತ್ುದ.್ ISD 
(International Security Division)ಯಲ್ಲೂ ಎಷತಟ ಪರಕರಣಗಳು ದನಖ್ಲನಗಿವ್ ಎನತನವ 
ಮನಹಿತಿಯನತನ ಆಮೇಲ್ ಕ್್ೂಡತತು್ೇರ್್. ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲೂ ವಿಚನರಣ್ ಮೂಲಕ ಅಗತ್ಯ 
ಕೆಂಡತಬೆಂದರ್ UAPA (Unlawful Activities (Prevention) Act) ನ section ಅನತನ 
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ದನಖ್ಲತ ಮನಡಲನಗತವುದತ. ಅದತ ಆರ್ನ ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್್ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ್ ಬಿಟಟೆಂತ್ಹ ವಿಚನರವನಗಿದ್.  
ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ಇವರ ಮೇಲ ್ರೌಡಿ ಶ್ೇಟ್ ಅನತನ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಿದ್ದೇವ್, ಗೂೆಂಡನ ಕ್ನಯಿದ್ಯನತನ 
ಬಳಕ್್ ಮನಡತತಿುದ್ದೇವ್, ಗಡಿೇಪನರತ ಮನಡಿದದ್ೇವ್, section 82 of the CrPC (Criminal 
Procedure Code) ಪರಕ್ನರ ಅೆಂತ್ಹವರ ಆಸಿುಯನತನ ಮತಟತಟಗೂ್ೇಲತ ಹನಕಲನಗತತ್ುದ್. ಹಿೇಗ ್
ಎಲನೂ ರಿೇತಿಯಿೆಂದಲೂ ನಬಾೆಂಧ ವಿಧಿಸತವೆಂತ್ಹ, ತ್ಡಗ್ಟತಟವೆಂತ್ಹ ಕ್್ಲಸ ಪೂ್ಲ್ಲೇಸ್್ 
ಇಲನಖಯ್ಿೆಂದ ಆಗತತ್ುದ್. ಸಮನಜದಲ್ಲೂ ಅಶನೆಂತಿ ನಮನಾಣವನಗದೆಂತ್ಹ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್್ 
ಇಲನಖ ್ಕರಮ ಕ್್ೈಗೂ್ಳುಿತ್ುದ್.  

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ ಪರಶ್ನಯೇರ್್ೆಂದರ,್ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ UAPA act ಬಗ್ೆ ಹ್ೇಳಿದರತ.  ಹನಗನದರ್ ಇಲ್ಲೂಯವರ್ಗ ್ಆ ಕ್ನನೂನನತನ ಸಮಥಾವನಗಿ 
ಬಳಸಿಕ್್ೂೆಂಡಿಲೂ ಎೆಂದನಯಿತ್ತ ಎಲೂವೇ್? ಇದರ ಬಗ್ೆ ರ್ನನತ ಬಹಳಷತಟ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳುವುದಲೂ. 
Mostly ರ್ನನತ ಇದನತನ ಅಧಾ ಗೆಂಟ್ ಕ್ನಲನವಧಿ ಚಚ್ಾಗ್ ತ್ರಬೇ್ಕ್ನಗಿತ್ತು.  ರ್ನನತ ತ್ಪತಪ 
ಮನಡಿದ.್  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಒೆಂದತ ರ್್ೂೇಟಿಸ್್ ಕ್್ೂಡಿ. 

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸಮಯದ ಅಭನವ ಇದ್, 
ಪರಶ್ನಗಳಿದದರೂ ಜನಸಿು ಕ್್ೇಳುವುದಕ್್ೆ ಆಗತವುದಲೂ ಎೆಂದತ ನನಗ ್ಗ್ೂತ್ತು.  ಕ್ೂ್ರ್್ಯ ಪರಶ್ನಯನತನ 
ಕ್್ೇಳುತು್ೇರ್್.  ಕ್್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ನೂರನರತ ತ್ನಖನ ಸೆಂಸ್ೆಗಳಿವ್.  NATGRID (National 
Intelligence Grid) ಮೂಲಕ ಅದನತನ ಸೆಂಯೇಜಿಸಿದನದರ.್  ಇದನತನ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರ ಹ್ೇಗ್ 
ಬಳಸಿಕ್್ೂೆಂಡಿದ?್ ಏಕ್್ೆಂದರ್, ಇವರತ ಮತಟತಟಗ್ೂೇಲತ ಮನಡಬಹತದತ, ಮತಟತಟಗೂ್ೇಲತ ಆಗಿಲೂ 
ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನದರ.್ ಕಠಿಣನನತಕಠಿಣ ಕರಮವನತನ ಕ್್ೈಗ್ೂಳುಿವನಗ ಇದನತನ ಹ್ೇಗ್ 
ಪರಯೇಗಿಸಬ್ೇಕ್್ೆಂಬತದ್ೇ ಗ್ೂತಿುಲೂ.  ಆದದರಿೆಂದ ಸಕ್ನಾರಕ್್ೆ ನನನ ವಿನೆಂತಿಯೇರ್್ೆಂದರ್, ನೇವು 
ಅಸನಾೆಂ ಮತ್ತು ಉತ್ುರ ಪರದ್ೇಶಕ್್ೆ ನಮಾ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ತ್ೆಂಡವೊೆಂದನತನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವರಿಗ್ ತ್ರಬೇ್ತಿ 
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ಕ್್ೂಡತವ ಕ್್ಲಸವನತನ ಸಕ್ನಾರ ಏತ್ಕ್್ೆ ಮನಡಬನರದತ? ಏಕ್್ೆಂದರ ್ಎಲನೂ ಕ್ನನೂನತ ಇದ್.  ಆದರ್ 
ಅದತ ಅನತಷನಠನವನಗತವುದಲೂ.  

ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇೆಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗ್ ಇದರ ಬಗ್ೆ 
ದಯವಿಟತಟ ಅನತಮನನ ಬ್ೇಡ.  ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್್ ಅತ್ಯೆಂತ್ ಸಮಥಾವನಗಿ ಕ್್ಲಸ ಮನಡತತಿುದ್.  
ರ್ನವುದ್ೇ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೂಯೂ ಕೂಡ ಅದತ ಜನಸಿು ವಿಸನುರವನಗದ ಹನಗ್ ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ 
ರ್್ೂೆಂಡಿಕ್ೂ್ೆಂಡಿದದ್ೇವ್. UAPA ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೂ Central Agency ಗೂ ಕೂಡ ಅರ್್ೇಕ 
ಸೆಂದಭಾಗಳಲ್ಲೂ ಕ್್ೂಡಲನಗತತ್ುದ್. ಆದದರಿೆಂದ ಬ್ೇರ ್ ರನಜಯಕ್್ೆ ಹ್ೂೇಗಿ ಅಧಯಯನ 
ಮನಡಿಸಬ್ೇಕ್್ೆಂದರ್, ಅದನತನ ಕೂಡ ಮನಡಿಸತತ್ುೇವ್.  ಉದನಹರಣ್ಗ ್ ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ಸೈ್ಬರ್ 
ಅಪರನಧಗಳ ಅಧಯಯನಕ್್ೆ ಗತಜರನತ್ಗ್ ಕಳುಹಿಸತತ್ುೇವ್ ಅಲ್ಲೂನ ವಿಶಾವಿದನಯನಲಯದಲ್ಲೂ ತ್ರಬೇ್ತಿ 
ಕ್್ೂಡಿಸತತು್ೇವ್.  ಎಲನೂ ರಿೇತಿಯಿೆಂದಲೂ ನಮಾ ಪೂ್ಲ್ಲೇಸ್್ ಇಲನಖಯ್ನತನ ಸಶಕುಗ್ೂಳಿಸತವ ಕ್್ಲಸ 
ಆಗತತಿುದ್.  ಶನೆಂತಿ, ರ್್ಮಾದಯಿೆಂದ ಈ ರನಜಯದ ಜನ ಬದತಕಬ್ೇಕತ.  ಆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ ಏರ್್ಲನೂ 
ಮನಡಬೇ್ಕತ ಅದರ್್ನಲನೂ ಮನಡತತಿುದ್ದೇವ್.  ಉದನಹರಣ್ಗ್ ತನವು ಕ್್ೇಳಿದರಿ ಡಿ.ಜಿ. ಹಳಿಿ ಮತ್ತು ಕ್್.ಜಿ. 
ಹಳಿಿ ಗಲಭ,್ ಮೊರ್್ನ ದವಸದ ಹತಬಬಳಿಿ ಗಲಭ,್ ಆಳೆಂದ ಗಲಭ,್ ಶ್ವಮೊಗೆ ಗಲಭ ್ ಇರಬಹತದತ 
ಕ್್ೇವಲ ಒೆಂದರ್ಡತ ಗೆಂಟ್ಯಲ್ಲೂ ಅದನತನ ಮಟಟ ಹನಕಲನಯಿತ್ತ.  ಅಪರನಧಿಗಳನತನ ತ್ಕ್ಷ್ಣವ್ೇ 
ಅರಸ್್ಟ್ ಮನಡಲನಯಿತ್ತ.  ಶ್ವಮೊಗೆ ಗಲಭಯ್ಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷಟ್ೇ.  ಇತಿುೇಚ್ಗ ್ ಚೂರಿ 
ಇರಿತ್ವನಯಿತ್ತ.  ರ್್ೂೇಡಿದರ್ ಅವನತ ಟ್ಲ್ಲಫೂ್ೇನ್್ನಲ್ಲೂ ಜ್ೈಷ್-ಎ-ಮೊಹಮಾದ್ ಸೆಂಘಟರ್್ಯ 
ಜ್ೂತ್ಗ್ ಆತ್ನ ಸೆಂಪಕಾ ಇರತವುದತ ತಿಳಿದತ ಬರತತ್ುದ.್  ಅವ್ಲೂವನೂನ ಕೂಡ 
ಕೆಂಡತಹಿಡಿಯತತಿುದದ್ೇವ್.  ಅೆಂತ್ಹ ದತಷಟರಿಗ ್ಒೆಂದತ ಸೆಂದ್ೇಶ ಕ್್ೂಡತವೆಂತ್ಹ ಎಲನೂ ಕ್್ಲಸಗಳೂ 
ನಮಾ ಪ್ೂಲ್ಲೇಸರ ಕಡಯ್ಿೆಂದ ಆಗತತಿುದ್.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್. ಹರಿಪರಸನದ(ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಇದನತನ ಅಧಾ ಗೆಂಟ್ ಕ್ನಲನವಧಿ ಚಚ್ಾಗ ್ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಡಿ. ಏಕ್ೆ್ಂದರ್ ಇದತ ಬಹಳ 
ಗೆಂಭಿೇರವನದ ವಿಚನರವನಗಿದ.್  
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ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇೆಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದಕ್್ೆ ರ್್ೂೇಟಿಸ್್ ಕ್ೂ್ಟಟರ ್ವಿಚನರ 
ಮನಡತತ್ುೇರ್.್ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ.  ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಗ್ೂೇಪಿರ್ನಥ್ರವರ ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್ಯ: 
459 ಕೆಂದನಯ ಇಲನಖ್ಗ ್ ವಗನಾವಣ್ರ್ನಗಿದ.್  ಈಗ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ವ್ೈ.ಎೆಂ. 
ಸತಿೇಶ್ರವರ ಪರಶ್ನ.  
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ಚತಕ್್ೆ ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್ಯ: 371 
(ಉತ್ುರದ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಿದ್) 

 
 ಶ್ರೇ ವ್ೈ.ಎೆಂ. ಸತಿೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಬಳ್ನಿರಿ ಗನರಮನೆಂತ್ರ ಕ್್ೇತ್ರದಲ್ಲೂ 
ಹರಗಿನದ್ೂೇಣಿ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ್ ಗನರಮಗಳಿಗ್ ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ ಬಗ್ೆ ಪರಶನ್ ಕ್್ೇಳಿದ್ದ.  ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ reply ಕ್್ೂಟಿಟದನದರ್.  2019-20ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನ ಆಯವಯಯದಲ್ಲೂ ಇದತ 
ಘೂೇಷಣ್ರ್ನಗಿತ್ತು.  ಈಗ ಅವರತ ಹೇ್ಳುವುದೇ್ರ್್ೆಂದರ್,  ಇದ್ೇ same proposal ಅನತನ ರೂ. 
41.79 ಕ್ೂ್ೇಟಿ ಮೊತ್ುಕ್್ೆ ಇದನತನ modify ಮನಡಿದನದರ.್  ನನನ ಪರಶ್ನಯೇರ್್ೆಂದರ್, 60 ಕ್್ೂೇಟಿ 
ರೂಪನಯಿಗಳ proposal ಅನತನ 41.79 ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳಿಗ್ reduce ಮನಡತತಿುದದೇರಿ.  
ಏರ್್ಲನೂ scope of works ಅನತನ ಮನಡತತಿುದದೇರಿ ಎೆಂಬತದತ ನನನ ಉಪಪರಶ್ನರ್ನಗಿದ್.  
ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ ಅಸಮಧನನವ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ಮೆಂತಿರಯವರತ ಉತ್ುರ ಕ್್ೂಟಿಟರತವ ಕ್ೂ್ರ್್ಯ ಪನಯರನದಲ್ಲೂ 
ʻಸದರಿ ಪರಸನುವರ್್ಯತ ಕರ್ನಾಟಕ ನೇರನವರಿ ನಗಮದ ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ಯಲ್ಲೂದತದ, ಅನತದನನ 
ಲಭಯತಗ್ನತಸನರ ಯೇಜರ್್ಯ ಕತರಿತ್ತ ನಯಮನನತಸನರ ಕರಮ ವಹಿಸಲನಗತವುದತʼ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಿದನದರ್.  ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲೂ ನನನ ಮನವಿಯೇರ್್ೆಂದರ,್ ಇದತ ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ 
ಯೇಜರ್್ರ್ನಗಿದ್ಯೇ ಹ್ೂರತ್ತ ನೇರನವರಿ ಯೇಜರ್್ಯಲೂ.  ಇದಕ್್ೆ ಆದಯತ ್ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕತ.  
ಆಮೇಲ್ ಇದಕ್ೂ್ೆೆಂದತ time bound ನಗದಪಡಿಸಿ ಆರತ ತಿೆಂಗಳಿನೆಂದ ಒೆಂದತ ವಷಾದಲ್ಲೂ 
ಇದನತನ ಅನತಷನಟನ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಕಳ್್ದ ಆರತ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಇದರ ಸೆಂಬೆಂಧ 
ಹ್ೂೇರನಟವನಗತತಿುದ್. ರ್ನನತ ಕಳ್್ದ ಸಲ ವಿಧನನಸಭ್ಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಅೆಂಶವನತನ raise 
ಮನಡಿದ್ದ.  ಆದದರಿೆಂದ ಇದನತನ ಆದಷತಟ ಬ್ೇಗ ಒೆಂದತ time bound project ಆಗಿ ಅನತಷನಠನ 
ಮನಡಬೇ್ಕತ.  ಏಕ್್ೆಂದರ ್ಅಲ್ಲೂ ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ ಸಮಸ್ಯ ಬಹಳ ಇದ್.  

 ಶ್ರೇ ಗ್ೂೇವಿೆಂದ ಎೆಂ. ಕ್ನರಜ್ೂೇಳ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ಸತಿೇಶ್ರವರತ ಕ್ೇ್ಳಿರತವುದತ ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ ಯೇಜರ್್ರ್ನಗಿದ್.  ಜಲಸೆಂಪನೂಾಲ ಇಲನಖ ್
ಇರತವುದತ ನೇರನವರಿ ಸೌಲಭಯ ಒದಗಿಸತವುದಕ್್ೆ. ಇದತ ಮೊದಲರ್್ಯದತ.  ಎರಡರ್್ಯದನಗಿ 
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project cost 60 ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳಿತ್ತು, ಅದತ ಅನತಮೊೇದರ್್ರ್ನಗಿತ್ತು ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳುತನುರ.್  Project ಅನತಮೊೇದರ್್ರ್ನಗಿಲೂ ಎನತನವುದತ ನಮಗ್ ಗೂ್ತಿುರಲ್ಲ.  ಈ project 
2019-20ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನ ಬಜ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ಘೂೇಷಣ್ರ್ನಯಿತ್ತ. ಈ ರಿೇತಿ 2013 ರಿೆಂದ 
ಇವತಿುನವರಗ್ೂ ಘೂೇಷಣಗ್ಳ್ನಗತತಿುವ್.  ನಮಾ ಬಜ್ಟ್ಗೂ ಮತ್ತು ರ್ನವು ಮೆಂಜೂರತ ಮನಡತವ 
ಕ್ನಮಗನರಿಗಳಿಗ ್ ಎಲ್ಲೂಯೂ ಸೆಂಬೆಂಧವಿಲೂ.  ಇದನತನ ಈ ಮರ್್ಯ ಎಲನೂ ಸದಸಯರ ಗಮನಕ್್ೆ 
ತ್ರಬಯಸತತ್ುೇರ್್.  ಇವತಿುನ ನಮಾ ಕ್ನಯಾಭನರ ಅೆಂದರ್ workload ಏನದ್ಯೆಂದರ್, 01 
ಲಕ್ಷ್ದ 02 ಸನವಿರ ಕ್್ೂೇಟಿಗಿೆಂತ್ಲೂ ಹ್ಚಿುದ.್  ಪರತಿ ವಷಾ ನಮಗ್ ಬಜ್ಟ್ ಸಿಗತತಿುರತವುದತ 18 
ರಿೆಂದ 19,000 ಕ್್ೂೇಟಿ ಮನತ್ರ.  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕ್್ೂರ್್ಯ ಪನಯರನವನತನ ಓದ ಹ್ೇಳಿದರತ.  
ಅದರ ಸಲತವನಗಿಯೇ ಅನತದನನ ಲಭಯತಯ್ ಆಧನರದ ಮೇಲ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದ್. ಬ್ೇರ ್ರ್ನವ 
ಕ್ನರಣಕೂೆ ಅಲೂ.  ಹಣವಿದದರ್ ರ್ನಳ್್ಯೇ ಮನಡಿಸತತ್ುೇರ್್. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ 
ವಿಚನರವನತನ ತಿಳಿದತಕ್್ೂಳಿಬ್ೇಕತ.  ಈ ಪನರಜ್ಕಟ್ ಬರಿೇ ಬಜ್ಟ್ ಭನಷಣಕ್್ೆ ಸಿೇಮಿತ್ವನಗಿದ್.  ಇದತ 
ಕಿರರ್ನ ಯೇಜರ್್ಯಳಗ್ ಸೇ್ರಿ, ಅನತದನನ ಹೆಂಚಿಕ್ರ್್ನಗಿ, ಇವತಿುನವರಗ್ೂ 
ಅನತಮೊೇದರ್್ರ್ನಗಲ್ೇ ಇಲೂ.  ರ್ನನತ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿೆಂಗಳ 04ರ್್ೇ ತನರಿೇಖಿಗ್ ನಮಾ ನಗಮದ 
94ರ್್ೇ ಸಭ್ಯಲ್ಲೂ ಇದನತನ clearance ಸಲತವನಗಿ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಬೆಂದದ್ದ.  ಈಗ board 
clearance ಕ್ೂ್ಟಿಟದ್ದೇವ್.  ಇನತನ ಮೇಲ್ ಫ್ೈರ್ನನ್ಾ್ ಇಲನಖಯ್ಿೆಂದ ಅನತದನನ ಹೆಂಚಿಕ್ರ್್ನಗಿ 
ಬೆಂದತ ಮತೆಂದನ ಪರಕಿರಯ technical sanction ಆಗಬೇ್ಕತ, ಆಮೇಲ್ ಟ್ೆಂಡರ್ ಕರದ್ತ 
ಕ್ನಮಗನರಿಯನತನ ಕ್್ೈಗ್ತಿುಕ್್ೂಳಿಬ್ೇಕತ.  ಆದದರಿೆಂದ ಇಷಟರ್್ನೇ ಹ್ೇಳಬಯಸತತ್ುೇರ್್, ಅನತದನನ 
ಹೆಂಚಿಕ್ಯ್ ಆಧನರದ ಮೇಲ್ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವನಗಿ ಉತ್ುರ ಕ್್ೂಟಿಟದ್ದ.  ಇದತ 
ಅನತದನನ ಸಿಕೆಮೇಲ್ ಆಗತತ್ುದ್.  ಬೇ್ರ ್ಏನನೂನ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಸನಧಯವಿಲೂ. 

ಶ್ರೇ ವ್ೈ.ಎೆಂ. ಸತಿೇಶ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗ್ ಧನಯವನದಗಳು.  ನನನ ಮನವಿಯೇರ್್ೆಂದರ,್ 
ಆದಷತಟ ಬೇ್ಗ ಇದನತನ ಅನತಷನಠನ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಪರಯತ್ನ ಮನಡಿ ಎೆಂದತ ಕ್್ೂೇರತತ್ುೇರ್್. 

ಶ್ರೇ ಗ್ೂೇವಿೆಂದ ಎೆಂ. ಕ್ನರಜ್ೂೇಳ:- ಇದನತನ ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ ಮನಡತತ್ುೇರ್್. 
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ಶ್ರೇ ವ್ೈ.ಎೆಂ. ಸತಿೇಶ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ನನಗ ್ ಅನತಮೊೇದರ್್ ಮತ್ತು ಘೂೇಷಣ ್
ಇವುಗಳ ನಡತವಿನ ಅಥಾ ವಯತನಯಸ ಗ್ೂತನುಗಲ್ಲಲೂ.  ಅದರಲ್ಲೂ ಏರ್ನದರೂ ತ್ಪತಪಗಳ್ನಗಿದದರ್ 
ಸರಿಪಡಿಸಿ. 

                  (ಮತೆಂದತ)  
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(840) 15-09-2022 KH-AK 12-40                (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಆ) ಚತಕ್್ೆ ಗತರತತಿಲೂದ ಪರಶ್ನಗಳಿಗ್ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ದರ್ನೆಂಕ: 15ರ್್ೇ ಸಪ್್ಪೆಂಬರ್ 2022 ಸಮೂಹ-4ರ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ುರಿಸತವ ಒಟತಟ 117 
ಪರಶ್ನಗಳ ಪ್ೈಕಿ 52 ಪರಶ್ನಗಳಿಗ್ ಉತ್ುರಗಳನತನ ಸದನದಲ್ಲೂ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದ್ದೇರ್್.  

(ಉತ್ುರಗಳನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮೆಂಡಿಸಲನಯಿತ್ತ. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                       «¥À/15.09.2022     58  
 

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

 

 

   

02. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರ್ಗ್ ಪರಸನುಪಿಸಲಪಟಿಟದದ ವಿಷಯಗಳಿಗ್ 
ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಸಚಿವರ ಹ್ೇಳಿಕ್್ಗಳು  

ಅ) ವಿಷಯ:- 2019-20ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನೆಂದ ನೆಂತ್ತ ಹ್ೂೇಗಿರತವ “ಗನೆಂಧಿ ಪತರಸನೆರ 
ಯೇಜರ್್”ಯನತನ ಪತನಃ ಪನರರೆಂಭಿಸಿ ಅಹಾ ಗನರಮ 
ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳಿಗ್ ಉತ್ುೇಜನ ನೇಡತವ ಕತರಿತ್ತ.  

*** 
ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 

ಶ್ನಯವ್ೇಳ್್ಯಲ್ಲೂ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಮೆಂಜತರ್ನಥ ಭೆಂಡನರಿಯವರತ                  
ದರ್ನೆಂಕ:13-09-2022ರೆಂದತ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್ ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಯವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಲೂ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದ್ದೇರ್್. 

(ಸಚಿವರ ಹ್ೇಳಿಕ್್ಯ ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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ಆ) ವಿಷಯ:- ಕಟಟಡ ಕ್ನಮಿಾಕರ ಮಕೆಳಿಗ್ ಶ್ೈಕ್ಷ್ಣಿಕ ಪ್ೂರೇತನಾಹ ಧನ ಸ್ೇರಿ ಇತ್ರ್ 
ಸೌಲಭಯಗಳ ಸಮಪಾಕ ವಿತ್ರಣ್ ಬಗ್ೆ.  

*** 
ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 

ಶ್ನಯವ್ೇಳ್್ಯಲ್ಲೂ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್.್ ರನಥ್ೂೇಡ್್ರವರತ                                    
ದರ್ನೆಂಕ:14-09-2022 ರೆಂದತ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಮನನಯ ಕ್ನಮಿಾಕ 
ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಲೂ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದ್ದೇರ್್. 

(ಸಚಿವರ ಹ್ೇಳಿಕ್್ಯ ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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ಇ) ವಿಷಯ:- ಕಳ್ದ್ 15 ವಷಾಗಳಿೆಂದ ರನಜಯದ ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲಗ್ಳಲ್ಲೂ ಖನಲ್ಲ 
ಇರತವ ದ್ೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷ್ಣ ಶ್ಕ್ಷ್ಕರ ಹತದ್ದಗಳ ರ್್ೇಮಕ್ನತಿ ಬಗ್ೆ. 

*** 
ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 

ಶ್ನಯವ್ೇಳ್್ಯಲ್ಲೂ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪ ಹ್ೂರಟಿಟಯವರತ 
ದರ್ನೆಂಕ:14-09-2022 ರೆಂದತ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಮನನಯ ಪನರಥಮಿಕ 
ಮತ್ತು ಪೌರಢಶ್ಕ್ಷ್ಣ ಹನಗೂ ಸಕ್ನಲ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಲೂ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದದ್ೇರ್್. 

(ಸಚಿವರ ಹ್ೇಳಿಕ್್ಯ ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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    ೩. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರಗ್್ ಪರಸನುಪಿಸಲಪಟಟ ವಿಷಯಗಳು 

 
ಅ) ವಿಷಯ:- ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಪರಿೇಕ್್ಯಲ್ಲೂ ಓ.ಎೆಂ.ಆರ. ಶ್ೇಟ್ಗಳನತನ ತಿದದದ 

ಪರಕರಣದ ಬ್ನನಲ್ೂೇ ವಿವಿಧ ವಿಶಾವಿದನಯನಲಯಗಳ ಪಿ.ಹ್ರ್.ಡಿ 
ಪರವ್ೇಶ ಪರಿೇಕ್್ಗ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್ ಓ.ಎೆಂ.ಆರ್. ಉತ್ುರ 
ಪತಿರಕ್್ಗಳನತನ ಖ್ರಿೇದಸಿ ಅಕರಮ ನಡ್ದರತವ ಬಗ್ೆ.   

*** 
ಶ್ರೇ ಮೆಂಜತರ್ನಥ ಭೆಂಡನರಿ (ಸೆಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ೆಗಳ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,       

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಪರಿೇಕ್ಯ್ಲ್ಲೂ ಓ.ಎೆಂ.ಆರ. ಶ್ೇಟ್ಗಳನತನ ತಿದದದ ಪರಕರಣದ ಕತರಿತ್ತ ತ್ನಖ ್
ನಡಯ್ತತಿುರತವ ಬ್ನನಲ್ೂೇ ವಿವಿಧ ವಿಶಾವಿದನಯನಲಯಗಳ ಪಿ.ಹ್ರ್.ಡಿ ಪರವ್ೇಶ ಪರಿೇಕ್್ಗ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ 
ಓ.ಎೆಂ.ಆರ. ಉತ್ುರ ಪತಿರಕ್್ಗಳನತನ ಖ್ರಿೇದಸಿ ಅಕರಮ ನಡದ್ರತವ ಬಲವನದ ಆರೂ್ೇಪ 
ಕ್್ೇಳಿಬೆಂದರತವುದತ ದರ್ನೆಂಕ:14-09-2022 ರ ವನತನಾಭನರತಿ ಪತಿರಕ್್ಯಲ್ಲೂ ವರದರ್ನಗಿರತತ್ುದ.್ 

ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ವಿಶಾವಿದನಯನಲಯಕ್್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ಸಲ್ಲೂಕ್್ರ್ನಗಿರತವ ದೂರತ, ಗತಪುವನಗಿ 
ಕ್ನರ್ನಾಚರಿಸತತಿುರತವ ಪರಿೇಕ್ನ ವಯವಹನರಗಳ ಜನಲವನತನ ಬಹಿರೆಂಗಗ್ೂಳಿಸಿದೆಂತನಗಿದತದ ಇದ್ೇ 
ಜನಲ ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್್ ಸಬ್-ಇನ್ಾ್ಪ್ಕಟರ್ ಪರಿೇಕ್ನ ಅಕರಮದಲ್ಲೂಯೂ ಭನಗಿರ್ನಗಿದ್ ಎೆಂಬ 
ಅನತಮನನಗಳು ವಯಕುವನಗಿರತವುದತ ತಿಳಿದತಬೆಂದರತತ್ುದ್.  

ಈ ಸೆಂಬೆಂಧ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷ್ಣ ಇಲನಖಯ್ ಸಕ್ನಾರದ ಪರಧನನ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರಿಗ ್
ದೂರತ ಸಲ್ಲೂಕ್್ರ್ನಗಿದತದ ಪಿ.ಹ್ರ್.ಡಿ. ಪರವ್ೇಶ ಪತಿರಕ್ಯ್ ಪರಶ್ನಪತಿರಕ್್ ಹನಗೂ ಉತ್ುರ ಪತಿರಕ್್ಯನತನ 
ಖ್ರಿೇದಸಿರತವ ಕತರಿತ್ತ ತ್ನಖ್ ನಡಸ್ತವೆಂತ ್ದೂರತದನರರತ ಕ್್ೂೇರಿರತತನುರ್. 

ಈ ಅವಯವಹನರದಲ್ಲೂ ತೂ್ಡಗಿರತವವರತ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿೆಂದ ಹಣ ಪಡದ್ತಕ್್ೂೆಂಡಿರತವ 
ವಿಚನರಗಳು ಡೈ್ರಿಯಲ್ಲೂ ನಮೂದನಗಿರತವುದತ ಸಹ ಬ್ಳಕಿಗ ್ ಬೆಂದದ.್ ಆದಕ್ನರಣ, ಕರ್ನಾಟಕ 
ಎಜತಕ್್ೇಷನ್್ ಕ್ನಯದ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸೆಂಘಟಿತ್ ಅಪರನಧ ಕ್ನಯದಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲೂ ತ್ಪಿಪತ್ಸೆರ 
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ಮೇಲ ್ ಕ್ನನೂನತ ರಿೇತಿಯ ಕರಮ ಕ್್ೈಗ್ೂಳಿಬೇ್ಕ್ೆ್ಂದತ ಮನನಯ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷ್ಣ ಸಚಿವರನತನ 
ಶ್ನಯವ್ೇಳ್್ಯಲ್ಲೂ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಒತನುಯಿಸತತ್ುೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಮೆಂಜತರ್ನಥ ಭೆಂಡನರಿಯವರತ ಕ್್ೇಳಿರತವೆಂತ್ಹ ಶ್ನಯವ್ೇಳ್್ಯ ಪರಶ್ನಗ ್
ಮನನಯ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷ್ಣ ಸಚಿವರಿೆಂದ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ.  

 
ಆ) ವಿಷಯ:- ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ, ಉಡತಪಿ ಸೇ್ರಿದೆಂತ್ ಕರನವಳಿ ಜಿಲ್ೂಗಳಲ್ಲೂ ಅಡಿಕ್ ್

ಎಲ್ ಹಳದ ರೂ್ೇಗವು ವನಯಪಕವನಗಿ ಹರಡತತಿುದತದ, ಸದರಿ ರ್ೂೇಗದ 
ಶನಶಾತ್ ನಯೆಂತ್ರಣಕ್್ೆ ಪರಿಹನರ ಕೆಂಡತಹಿಡಿಯತವ ಕತರಿತ್ತ.  

*** 

ಶ್ರೇ ಕ್.್ ಹರಿೇಶ್ ಕತಮನರ್ (ವಿಧನನ ಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ, ಉಡತಪಿ ಸೇ್ರಿದೆಂತ ್ಕರನವಳಿ ಜಿಲ್ೂಗಳಲ್ಲೂ ಅಡಿಕ್್ ಎಲ ್ಹಳದ 
ರೂ್ೇಗವು ವನಯಪಕವನಗಿ ಹರಡತತಿುರತವ ಬಗ್ೆ ಉದಯವನಣಿ ಪತಿರಕ್್ಯಲ್ಲೂ ವರದರ್ನಗಿರತತ್ುದ್. 

ಎರಡತ ವಷಾಗಳ ಹಿೆಂದ ್ಸತಳಯ ತನಲೂೂಕಿನಲ್ಲೂ ಹಳದ ರೂ್ೇಗ ಕ್ನಣಿಸಿಕ್ೂ್ೆಂಡ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೂ 
ತ್ೂೇಟಗನರಿಕ್,್ ಕೃಷಿ ಕೆಂದನಯ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಹನಗೂ ಅಡಿಕ್್ ಸೆಂಶ್್ ೇಧರ್ನ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದಿ 
ಪರತಿಷನಠನ (ಎಆರ್ಡಿಎಫ್)ಗಳು ಸೆಂಯತಕುವನಗಿ ಸತಳಯದ ಗನರಮಗಳಲ್ಲೂ ಅಧಯಯನ ನಡಸ್ಿ, 1,217 
ಹ್ಕ್್ಟೇರ್ ಪರದ್ೇಶದಲ್ಲೂ ರೂ್ೇಗ ಬೆಂದರತವುದನತನ ಪತ್ು ಹಚಿು ಸಕ್ನಾರಕ್್ೆ ವರದ ಸಲ್ಲೂಸಿದ್ದವು. 
ಇದರನಾಯ 2020-21ರ ಆಯವಯಯದಲ್ಲೂ ರೂ್ೇಗದ ಬಗ್ೆ ಸೆಂಶ್್ ೇಧರ್ ್ ಮತ್ತು ಪರ್ನಾಯ 
ಬ್ಳ್್ಗನಗಿ ಕ್ನದರಿಸಿದದರತ. ಸಮಿತಿಯನತನ ಸಹ ರಚಿಸಲನಗಿತ್ತು. ಆದರ್ ತ್ದನೆಂತ್ರದಲ್ಲೂ ರ್ನವುದ್ೇ 
ಪರಗತಿ ಕ್ನಣದರತವುದತ ಕೆಂಡತಬೆಂದರತತ್ುದ್. 
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ಆದರ್ ಒದಗಿಸಲನದ 25 ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳಲ್ಲೂ 8 ಕ್ೂ್ೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ 
ಸೆಂಶ್್ ೇಧರ್್ಗ್ ಹನಗೂ ಉಳಿದ ಮೊತ್ುವನತನ ಪರ್ನಾಯ ಬ್ಳ್್ಗ ್ಮಿೇಸಲ್ಲಡಲನಗಿದ್. ಈ 8 ಕ್್ೂೇಟಿ 
ರೂಪನಯಿಗಳಲ್ಲೂ 3 ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಸಿಪಿಸಿಆರ್ಐ.,ಗ್ ಹನಗೂ 5 ಕ್್ೂೇಟಿ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಶ್ವಮೊಗೆದ ಕೃಷಿ ವಿವಿಗ ್ಅಡಿಕ್್ ಸೆಂಶ್್ ೇಧರ್ನ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದಿ ಪರತಿಷನಠನಕ್್ೆ 
ವಿೆಂಗಡಿಸಲನಗಿದ.್ ಆದರ್ ಅನತದನನ ಸದಬಳಕ್್ ಬಗ್ೆ ರ್ನವುದ್ೇ ನಧನಾರ ಆಗದ ಕ್ನರಣ, 
ಸಿಪಿಸಿಆರ್ಐ ವತಿಯಿೆಂದ ಪರತ್ಯೇಕ ಅಧಯಯನ ಅವರದ್ೇ ಖ್ಚಿಾನಲ್ಲೂ ಕ್ನಸರಗ್ೂೇಡಿನಲ್ಲೂ 
ನಡಯ್ತತಿುರತವುದತ ತಿಳಿದತಬೆಂದರತತ್ುದ್. 

ದಯಮನಡಿ, ಸಕ್ನಾರ 2020-21ರ ಆಯವಯಯದಲ್ಲೂ ಮಿೇಸಲ್ಲಟಿಟರತವ 25 ಕ್್ೂೇಟಿ 
ರೂಪನಯಿಗಳ ಅನತದನನದ ಬಳಕ್್ ಬಗ್ೆ ಆದ್ೇಶ ಹ್ೂರಡಿಸಿ ಹಲವನರತ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಕ್ನಡತತಿುರತವ 
ಎಲ ್ಹಳದ ರೂ್ೇಗದ ಶನಶಾತ್ ನಯೆಂತ್ರಣಕ್್ೆ ಪರಿಹನರವನತನ ಕೆಂಡತಹಿಡಿದತ ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ಅನತಕೂಲ 
ಮನಡಿಕ್್ೂಡಬ್ೇಕ್ನಗಿ ಮನನಯ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರನತನ ಶ್ನಯ ವ್ೇಳ್್ಯಲ್ಲೂ ಒತನುಯಿಸತತಿುದ್ದೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಕ್.್ಹರಿೇಶ್ ಕತಮನರ್ರವರತ ಕ್್ೇಳಿರತವೆಂತ್ಹ ಶ್ನಯವ್ೇಳ್್ಯ ಪರಶ್ನಗ ್
ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿೆಂದ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ.  
 

ಇ) ವಿಷಯ:- ಹಲವು ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಕೃಷಿ ಮನಡತತಿುದದ ಅರಣಯ ಜಮಿೇನತಗಳನತನ 
ಡಿೇಮ್ಡ್ ಅರಣಯದ ಸತಳಿಗ್ ಸಿಲತಕಿಸಿ ಕೆಂದನಯ ದನಖ್ಲ್ 
ಲಭಯವಿರದೆಂತ್ ಮನಡತತಿುರತವ ಕತರಿತ್ತ.   

*** 
ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜತ (ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 

ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರನಜನಯದಯೆಂತ್ ಅರಣಯ ಮತ್ತು ಕೆಂದನಯ ಇಲನಖಗ್ಳ ನಡತವಿನ ಸಮಿೇಕ್ನ 
ತಿಕ್ನೆಟದೆಂದನಗಿ ಸನವಿರನರತ ರೈ್ತ್ರತ ಆತ್ೆಂಕಕ್್ೆ ಸಿಲತಕಿದತದ, ನೂರನರತ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಕೃಷಿ 
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ಮನಡತತಿುದದ ಅರಣಯ ಜಮಿೇನತಗಳನತನ ಡಿೇಮ್ಡ್ ಅರಣಯದ ಸತಳಿಗ್ ಸಿಲತಕಿಸಿ ಕೆಂದನಯ ದನಖ್ಲ್ 
ಲಭಯವಿರದೆಂತ್ ಮನಡಿದ ಪರಕಿರಯಗಳಿೆಂದನಗಿ ರೈ್ತ್ರತ ತಿೇವರ ಸೆಂಕಷಟಕ್್ೆ ಸಿಲತಕಿರತವುದತ ವಿಜಯ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಪತಿರಕ್್ಯಲ್ಲೂ ವರದರ್ನಗಿರತತ್ುದ್. 

ರನಜಯದಲ್ಲೂ ಹ್ಚಿುನ ಡಿೇಮ್ಡ್ ಸತಳಿಗ ್ ಸಿಲತಕಿರತವ ಕ್್ೂಡಗತ, ಚಿಕೆಮಗಳೂರತ, ಶ್ವಮೊಗೆ 
ಜಿಲ್ೂಗಳ ರೈ್ತ್ರರ್್ೂನಳಗೂ್ೆಂಡೆಂತ್ ಸೆಳಿೇಯ ಶನಸಕರತ ಸಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಪನರದಶಾಕ ಮರತಸಮಿೇಕ್್ಗ ್
ಒತನುಯಿಸಿದತದ, ಕ್್ೂಡಗತ, ಚಿಕೆಮಗಳೂರತ ಮನತ್ರವಲೂದ್ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಗನರಮನೆಂತ್ರ, ರನಮನಗರ 
ಸೇ್ರಿದೆಂತ ್ರನಜಯದಲ್ಲೂ ಕೃಷಿ ಯೇಗಯವಲೂದ ಜಮಿೇನತಗಳನತನ ಡಿೇಮ್ಡ್ ಅರಣಯವ್ೆಂದತ ಈ ಹಿೆಂದನ 
ಸಮಿೇಕ್್ಯಲ್ಲೂ ತಿಳಿಸಲನಗಿದ್. ರನಜನಯದಯೆಂತ್ 9.94 ಲಕ್ಷ್ ಹ್ಕ್್ಟೇರ್ ಭೂ ಪರದ್ೇಶ ಡಿೇಮ್ಡ್ 
ವನಯಪಿುಯಲ್ಲೂದತದ ಸಮಿೇಕ್ಗ್ಳ ಆಧನರದಲ್ಲೂ ಒಟತಟ 6 ಲಕ್ಷ್ ಹ್ಕ್್ಟೇರ್ ಕೆಂದನಯ ಇಲನಖಗ್ ್
ವಗಾವನಗಲ್ಲದ.್ ಸನಯಟಲ್ೈಟ್ ಆಧನರಿತ್ವನಗಿ ಮನಡಿರತವ ಸಮಿೇಕ್ ್ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ಅರ್ನಯಯವನಗಲ್ಲರತವ 
ಮನತ್ತಗಳು ಕ್್ೇಳಿ ಬೆಂದದತದ, ಡಿೇಮ್ಡ್ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಸನಕಷತಟ ರೈ್ತ್ರ ಕೃಷಿ ಬದತಕತ 
ಅಡಗಿರತವುದರಿೆಂದ ವನಸುವಿಕವನಗಿ ಅರಣಯ ಮತ್ತು ಕೆಂದನಯ ಇಲನಖ ್ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಪನರದಶಾಕ 
ಸಮಿೇಕ್್ ನಡಸ್ಬ್ೇಕಿದ ್ಎನತನವ ಒತನುಯ ಕ್್ೇಳಿ ಬೆಂದದ್. 

ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನತನ ಉಳಿಸತವೆಂತ ್ ಹಲವು ಸೆಂಘಟರ್್ಗಳು, ಹಲವು ಶನಸಕರತ ಸಹ 
ಸಕ್ನಾರವನತನ ಒತನುಯಿಸಿದತದ ರೈ್ತ್ರತ ಭೂರಹಿತ್ರನಗದೆಂತ್ ಎಚುರಿಕ್ ್ವಹಿಸ ಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಕ್ೂ್ೇರಿದನದರ.್ 
ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು ಸಹ ಮರತ ಸಮಿೇಕ್್ ನಡಸ್ಲನಗತವುದ್ನತನವ ಭರವಸಯ್ನತನ 
ನೇಡಿದದರೂ  ಈವರಗ್ೂ ಮರತಸಮಿೇಕ್್ ನಡದ್ದ್ಯೇ ಎನತನವುದತ ತಿಳಿದತಬೆಂದರತವುದಲೂ. 

ಆ ಕ್ನರಣ, ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೂ ಸಕ್ನಾರವು ಕೂಡಲ್ೇ ಕರಮ ಕ್ೈ್ಗ್ೂೆಂಡತ ರೈ್ತ್ರ ಕೃಷಿ 
ಭೂಮಿಯನತನ ಡಿೇಮ್ಡ್ ಅರಣಯದೆಂದ ಹ್ೂರಗಿಟತಟ ರೈ್ತ್ರತ ಭೂರಹಿತ್ರನಗದೆಂತ್ ಮತರ್್ನಚುರಿಕ್ ್
ವಹಿಸಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಮನನಯ ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರನತನ ಒತನುಯಿಸತತಿುದ್ದೇರ್್.  
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ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜತರವರತ ಕ್್ೇಳಿರತವೆಂತ್ಹ ಶ್ನಯವ್ೇಳ್ಯ್ ಪರಶ್ನಗ ್ ಮನನಯ 
ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರಿೆಂದ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ.  

 
ಈ) ವಿಷಯ:- ಕ್ನಡನರ್್ ದನಳಿಯಿೆಂದ ಮೃತ್ಪಟಟ ಕತಟತೆಂಬಗಳಿಗ್ ಹನಗೂ ಬ್ಳ್ ್

ಹನನಗ ್ಸಕ್ನಾರ ನೇಡಿದ ಪರಿಹನರ ಕತರಿತ್ತ.  
*** 

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪ ಹ್ೂರಟಿಟ (ಶ್ಕ್ಷ್ಕರ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಕ್ನಡನರ್್ ದನಳಿಯಿೆಂದ ಮೃತ್ಪಟಟ ಕತಟತೆಂಬಕ್್ೆ ಹನಗೂ ರೈ್ತ್ ಕತಟತೆಂಬ ವಗಾಕ್್ೆ ನಗದತ್ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಪರಿಹನರ ನೇಡದರತವ ಬಗ್ೆ ಶ್ನಯವೇ್ಳ್ಯ್ಲ್ಲೂ ಪರಸನುಪಿಸತತಿುದ್ದೇರ್್.  

ಹನಸನ ಜಿಲ್ೂಯ ಸಕಲ್ೇಶಪತರ ತನಲೂೂಕಿನ ವೃದಿರೂ್ಬಬರತ ತ್ಮಾ ಕ್ನಫ ತ್ೂೇಟದಲ್ಲೂ 
ನಡದ್ತಕ್್ೂೆಂಡತ ಹ್ೂೇಗತವನಗ ಕ್ನಡನರ್್ಯೆಂದತ ದನಳಿ ನಡಸ್ಿದ ಪರಿಣನಮ ಸೆಳದಲ್ಲೂಯೇ 
ಮೃತ್ಪಟಿಟರತವ ಘಟರ್ ್ಪರಜನವನಣಿ ಪತಿರಕ್್ಯಲ್ಲೂ ವರದರ್ನಗಿದ್. ಈ ಘಟರ್ಗ್್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ,್ 
ಸದರಿ ವೃತ್ಪಟಟ ಕತಟತೆಂಬಕ್್ೆ ಸಕ್ನಾರದೆಂದ ರ್ನವ ರಿೇತಿ ಧನ ಸಹನಯ ಅಥವನ ಇತ್ರ ್ಸವಲತ್ತು 
ನೇಡಲನಗಿದ?್ ಕ್ನಡನರ್್ ದನಳಿಯಿೆಂದ ನೂರನರತ ಎಕರ ್ಬ್ಳ್ ್ರ್ನಶವನಗಿದತದ ಆ ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ಪರಿಹನರ 
ನೇಡಲನಗಿದ್ಯೇ ಹನಗೂ ಈ ಹಿೆಂದ ್ ಪದ್ೇ-ಪದ್ೇ ಕ್ನಡನರ್್ ದನಳಿಯಿೆಂದ ಮೃತ್ಪಟಟ 
ಕತಟತೆಂಬಗಳಿಗ ್ ನಗದತ್ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಪರಿಹನರ ನೇಡಲನಗಿದ್ಯೇ ಹನಗೂ ಬಡ ರೈ್ತ್ 
ಜಮಿೇನತಗಳಿಗ ್ಮತ್ತು ಕ್ನಫ ತ್ೂೇಟದಲ್ಲೂ ಕ್ನಡನರ್್ ದನಳಿ ಮನಡಿದ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೂ ರೈ್ತ್ರ ಬ್ಳ್್ಗಳು 
ಹನನ ಆಗಿರತವುದಕ್್ೆ ಸಕ್ನಾರ ರ್ನವ ರಿೇತಿ ಪರಿಹನರ ನೇಡಿದ?್ ಎೆಂಬ ಮನಹಿತಿಯನತನ ನೇಡಿ, 
ಸೂಕು ಪರಿಹನರ ಒದಗಿಸತವೆಂತ್ ಈ ವಿಷಯವನತನ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಯವರಲ್ಲೂ ಮತ್ತು 
ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲೂ ಒತನುಯಿಸತತ್ುೇರ್್.  
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ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಮನನಯ ಹಿರಿಯ ಸದಸಯರನದ ಬಸವರನಜ ಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪ ಹ್ೂರಟಿಟಯವರತ ಕ್್ೇಳಿರತವೆಂತ್ಹ 
ಶ್ನಯವ್ೇಳ್್ಯ ಪರಶ್ನಗ ್ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಯವರಿೆಂದ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ.  

 
ಉ) ವಿಷಯ:- ನೇಟ್ ಪರಿೇಕ್್ಯಲ್ಲೂ Rank ಪಡದ್ವರತ ವಿವಿಧ ಕ್್ೂೇಚಿೆಂಗ್ 

ಸ್ೆಂಟರ್ಗಳಲ್ಲೂ ತ್ರಬ್ೇತಿ ಪಡದ್ರತವ ಬಗ್ೆ.  
*** 

ಶ್ರೇ ಚಿದನನೆಂದ್ ಎೆಂ.ಗೌಡ (ಪದವಿೇಧರರ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು. ನೇಟ್ ಟನಪರ್ ಮೂರತ ಕ್್ೂೇಚಿೆಂಗ್ ಸೆ್ಂಟರ್ಗಳಲ್ಲೂ ತ್ರಬೇ್ತಿ 
ಪಡದ್ದತದ ನಜವ್ೇ? ಜನಹಿರನತ್ತಗಳ ಹಿೆಂದನ ಮಮಾವೇ್ನತ? ಈ ಬಗ್ೆ ಶ್ನಯ ವ್ೇಳ್್ಯಲ್ಲೂ 
ಪರಸನುಪಿಸಲತ ಅನತಮತಿ ಕ್ೂ್ೇರತತು್ೇರ್್. 

2022ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನ ನೇಟ್ ಮತ್ತು ಜ್ಇಇ ಪರಿೇಕ್್ಗಳ ಫಲ್ಲತನೆಂಶ ಹ್ೂರಬಿದದದ.್ 
ರನಜನಸನೆನದ ತ್ನಷೆ ಎೆಂಬ ವಿದನಯರ್ಥಾನ ನೇಟ್ ಪರಿೇಕ್್ಯಲ್ಲೂ ಆಲ್ ಇೆಂಡಿಯ ಲ್ವ್ಲ್ನಲ್ಲೂ 
ಮೊದಲರ್್ Rank ಪಡದ್ತ ಟನಪರ್ ಎನಸಿದನದರ,್ ಆಶುಯಾವ್ೆಂದರ್ ಆ ವಿದನಯರ್ಥಾನಗ್ ಕ್್ೂೇಚಿೆಂಗ್ 
ನೇಡಿದತದ ರ್ನವೇ್ ಎೆಂದತ ಮೂರತ ಕ್್ೂೇಚಿೆಂಗ್ ಸೆ್ಂಟರ್ಗಳು ಬಹತಮತಖ್ಯ ಪತಿರಕ್್ಗಳಲ್ಲೂ ಜನಹಿರನತ್ತ 
ಪರಕಟಿಸಿದನದರ.್ ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ ಜ್ಇಇ ಪರಿೇಕ್್ಯಲ್ಲೂ 11 ರ್್ೇ Rank ಪಡದ್ ದೇವನಯೆಂಶತ ಮನಲತ ಎೆಂಬ 
ವಿದನಯರ್ಥಾನಯ ಭನವಚಿತ್ರವನತನ 5 ಕ್್ೂೇಚಿೆಂಗ್ ಸೆ್ಂಟರ್ಗಳು ತ್ಮಾ ಜನಹಿರನತಿನಲ್ಲೂ ಪರಕಟಿಸತವ 
ಮೂಲಕ ರ್ನವೇ್ ಕ್್ೂೇಚಿೆಂಗ್ ನೇಡಿದತದ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿಕ್್ೂೆಂಡಿದನದರ್. ಇದತ ನಜವ್ೇ? ಒಬಬ ವಿದನಯರ್ಥಾ 
5 ಕ್್ೂೇಚಿೆಂಗ್ ಸೆ್ಂಟರ್ಗಳಲ್ಲೂ ತ್ರಬೇ್ತಿ ಪಡಯ್ಲತ ಸನಧಯವ್ೇ? ಈ ಮೊದಲತ ವ್ೈದಯಕಿೇಯ 
ಪರವ್ೇಶನತಿಗ್ ಸಿಇಟಿ ಪರಿೇಕ್್ ಇದನದಗ ಹ್ಚಿುನ ತೂ್ೆಂದರ್ಯಿರತತಿುರಲ್ಲಲೂ. ಆದರ ್ ನೇಟ್ ಪರಿೇಕ್ ್
ಶತರತವನದ ನೆಂತ್ರ ಆಕ್ನೆಂಕ್ಷಿಗಳ ನಡತವ ್ತಿೇವರ ಪ್ೈಪ್ೂೇಟಿ ಆರೆಂಭವನಗಿದ.್ ಇಲ್ಲೂ ತ್ಪತಪ ಉತ್ುರಕ್್ೆ 
ಒೆಂದತ ಅೆಂಕ ಕಳ್್ಯತವ ಮನದರಿಯಿೆಂದನಗಿ ಬಹಳಷತಟ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಕಷಟಪಡತತಿುದನದರ.್ 
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ಕ್್ೂೇಚಿೆಂಗ್ ಇಲೂದ್ ರ್ನವ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ನೇಟ್ ಪರಿೇಕ್್ಯಲ್ಲೂ ಉತಿುೇಣಾರನಗದ ಪರಿಸಿೆತಿ 
ನಮನಾಣವನಗಿದ ್ ಹನಗನಗಿ ಕ್್ೂೇಚಿೆಂಗ್ ಹ್ಸರಿನಲ್ಲೂ ಹತನುರತ ಸೆಂಸ್ೆಗಳು ಪರತಿ ವಿದನಯರ್ಥಾಯಿೆಂದ 
ಲಕ್ನೆಂತ್ರ ಶತಲೆ ವಸೂಲ್ಲ ಮನಡತತಿುವ್. ಪರಿೇಕ್್ಗ ್ 2 ತಿೆಂಗಳು ಇರತವನಗ ಕ್ನರಷ್ ಕ್್ೂೇಸ್್ಾ 
ಹ್ಸರಿನಲ್ಲೂ ಮತ್ು ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿೆಂದ ಹಣ ಕಟಿಟಸಿಕ್ೂ್ಳಿಲನಗತತಿುದ್. ಈ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ ದ್ೂಡಡ ದೆಂಧ್ಯಲ್ಲೂ 
ಹಲವು ಸೆಂಸ್ೆಗಳು ನಡಯ್ತತಿುವ್. ಪಿ.ಯತ.ಕ್ನಲೇ್ಜತ ನಡಸ್ತತ್ುೇವ್ ಎೆಂದತ ಅನತಮತಿ ಪಡದ್ತ 
ಕ್್ೇವಲ ಕ್ೂ್ೇಚಿೆಂಗ್ ನಡಸ್ತವ ನೂರನರತ ಸೆಂಸ್ೆಗಳಿವ್. ಜ್ೂತ್ಗ್ ಬ್ೈಜೂಸ್್ ನೆಂತ್ರ ಆನ್್ಲ್ೈನ್್ 
ಕ್್ೂೇಚಿೆಂಗ್ ನೇಡತವ ಸೆಂಸ್ೆಗಳು ನೂರನರತ ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕ್್ೂಟತಟ ಕಿರಕ್ಟ್್ 
ಟೂನಾಮೆಂಟ್ಗಳಿಗ್ ಪನರಯೇಜಕತ್ಾ ವಹಿಸತವ ಮಟಿಟಗ್ ಬ್ಳ್್ದತ ನೆಂತಿವ ್ ಎೆಂದರ್ ಅವು 
ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿೆಂದ ರ್ನವ ಮಟಿಟಗ್ ಲೂಟಿ ಮನಡತತಿುವ ್ ಎೆಂಬತದನತನ ಅಥಾಮನಡಿಕ್್ೂಳಿಬಹತದತ. 
ವಿೇರಪಪ ಮೊಯಿೂಯವರತ ಸಿಎೆಂ ಆಗಿದನದಗ ಸಿಇಟಿ ಪರವ್ೇಶ ಪರಿೇಕ್್ ಆರೆಂಭವನಯಿತ್ತ. ಆಗ ಪರತಿ 
ಖನಸಗಿ ವ್ೈದಯಕಿೇಯ ಕ್ನಲೇ್ಜತಗಳು ಸಹ ಶ್ೇಕಡನ 85 ರಷತಟ ಸಕ್ನಾರಿ ಕ್್ೂೇಟನವನತನ 
ನೇಡಬ್ೇಕ್ನಗಿತ್ತು. ಅದತ ನಧನನವನಗಿ 70%, 50% ಗ್ ಇಳಿದತ ಈಗ ಕ್್ೇವಲ 40% ಸಕ್ನಾರಿ 
ಕ್್ೂೇಟನವನನಷ್ಟ ನೇಡಲನಗತತಿುದ.್  ಉಳಿದ 60% ಮನಯರ್್ೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ೂ್ೇಟನವನಗಿವ್. ಧನಮಿಾಕ 
ಅಲಪಸೆಂಖನಯತ್ ಸೆಂಸ್ೆಗಳು ಕ್್ೇವಲ 25% ಸಕ್ನಾರಿ ಕ್ೂ್ೇಟನ ನಗದಪಡಿಸತತಿುವ್. ಡಿೇಮ್ಡ್ ವಿವಿಗಳು 
ಕ್್ೇವಲ 08% ಸಕ್ನಾರಿ ಕ್್ೂೇಟನ ನೇಡತತಿುವ್. ಈ ಮೂಲಕ ಮನಯರ್್ೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್್ೂೇಟನವನತನ 
ಸತ್ತ್ವನಗಿ ಹ್ಚಿುಸಿಕ್್ೂೆಂಡತ ಅವುಗಳನತನ ಕ್ೂ್ೇಟಿ ಕ್ೂ್ೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳಿಗ್ ಮನರಿಕ್್ೂಳಿಲನಗತತಿುದ್. 

ಇದರಿೆಂದನಗಿ ಸಕ್ನಾರಿ ವ್ೈದಯಕಿೇಯ ಸಿೇಟತಗಳು ತಿೇರನ ಕಡಿಮರ್ನಗಿರತವುದರಿೆಂದ 
ಅವುಗಳ ಪೈ್ಪ್ೂೇಟಿ ತಿೇವರವನಗತತಿುದ್. ಕ್ಲ್ವ್ೇ ಕ್ಲ್ವು ಸಿೇಟತಗಳಿಗನಗಿ ಲಕ್ನೆಂತ್ರ ಮಕೆಳು 
ಪ್ೈಪ್ೂೇಟಿ ನಡಸ್ತತಿುದತದ ನೇಟ್ ಪರಿೇಕ್್ ಮತ್ುಷತಟ ಮಗದಷತಟ ಕಠಿಣವನಗತತಿುದ್. ದಕ್ಷಿಣ ಭನರತ್ದ 
ಮಕೆಳಿಗ ್ ನೇಟ್ ಪರಿೇಕ್ ್ ಕಬಿಬಣದ ಕಡಲರ್್ನಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ.್ ನೇಟ್ ಪರಿೇಕ್್ಯಲ್ಲೂ ಸಕ್ನಾರಿ 
ಸಿೇಟತ ಸಿಗದ,್ ಕ್ೂ್ೇಟನಯೆಂತ್ರ ಹಣ ನೇಡಿ ಖನಸಗಿ ಸಿೇಟತ ಪಡಯ್ಲನಗದ್ ಅದ್ಷೂ್ಟೇ 
ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಆತ್ಾಹತ್ಯ ಮನಡಿಕ್ೂ್ೆಂಡಿರತವ ಉದನಹರಣ್ಗಳಿವ್. ಆದರೂ ಸಕ್ನಾರ ಕ್ೂ್ೇಚಿೆಂಗ್ 
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ಸೆ್ಂಟರ್ಗಳಿಗ್ ಕಡಿವನಣ ಹನಕತತಿುಲೂ. ಸಕ್ನಾರ ತ್ಮಾ ಸಕ್ನಾರಿ ಕ್ನಲೇ್ಜತಗಳಲ್ಲೂ ಸರಿರ್ನದ ಶ್ಕ್ಷ್ಣ 
ಅಗತ್ಯ ಬಿದದರ ್ಅತ್ತಯತ್ುಮ ಕ್್ೂೇಚಿೆಂಗ್ ನೇಡಿದರ ್ಈ ಹ್ೂರಗಿನ ಕ್್ೂೇಚಿೆಂಗ್ ಅಗತ್ಯವಿಲೂ. ಆದರ್ 
ಸಕ್ನಾರ ದರ್್ೇ ದರ್್ೇ ಶ್ಕ್ಷ್ಣ ನೇಡತವ ಜವನಬನದರಿಯಿೆಂದ ಹಿೆಂದ ್ ಸರಿದತ ಖನಸಗಿಯವರಿಗ್ 
ವಹಿಸತತಿುದ.್ ದತಡಿಡದದವರಿಗ್ ಶ್ಕ್ಷ್ಣ ಎೆಂಬೆಂತನಗಿದ್. ಈ ಪರಿಸಿೆತಿಯನತನ ತ್ಡಗ್ಟಟಬ್ೇಕ್ನದ 
ಸಕ್ನಾರವ್ೇ ಈ ಪರಿಸಿೆತಿಗ ್ಕ್ನರಣವನಗಿದ.್ ಏಕ್್ೆಂದರ ್ಎಲನೂ ರನಜಕಿೇಯ ಪಕ್ಷ್ಗಳ ಮತ್ತು ಎಲನೂ 
ಸಕ್ನಾರಗಳ ಪರಭನವಿ ವಯಕಿುಗಳು ಖನಸಗಿ ಮಡಿಕಲ್ ಕ್ನಲೇ್ಜತಗಳನತನ, ಡಿೇಮ್ಡ್ ವಿವಿಗಳನತನ 
ಹ್ೂೆಂದದನದರ.್ ಇೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೂ ನಯೆಂತ್ರಣದ ಮನತ್ಲ್ಲೂ? ಒಟಿಟನಲ್ಲೂ ಇೆಂದತ ಶ್ಕ್ಷ್ಣ ಮತ್ತು 
ಆರೂ್ೇಗಯ ಎರಡತ ವನಯಪನರಿೇಕರಣಗ್ೂೆಂಡಿರತವ ಪರಿಸಿೆತಿಯಲ್ಲೂ ಕ್್ೂೇಚಿೆಂಗ್ ಸೆ್ಂಟರ್ಗಳ ಅಬಬರದಲ್ಲೂ 
ಬಡ-ಮಧಯಮ ವಗಾದ ತ್ಳ ಸಮತದನಯಗಳ ಮಕೆಳು ವ್ೈದಯಕಿೇಯ ಶ್ಕ್ಷ್ಣದ ಕನಸತ ಕ್ನಣತವುದತ 
ಈ ದಕಿೆನಲ್ಲೂ ದೂರದ ಮನತನಗಿದ್. ರೈ್ತ್ರ, ರ್್ೇಕ್ನರರ, ಆಟ್ೂೇ ಚನಲಕರ, ಮಿೇನತಗನರರ ಮಕೆಳಿಗ್ 
“ವಿದನಯನಧಿ”್ ಕ್ನಯಾಕರಮದ ಮೂಲಕ ಮರ್ ್ ಮನತನಗಿರತವ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು ಶ್ಕ್ಷ್ಣ 
ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಹನಗೂ ಬಡ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ ಬಗ್ೆ ಅಪನರ ಕ್ನಳಜಿ ಉಳಿವರನಗಿರತವುದರಿೆಂದ ಮೇಲ್ಲನ 
ವಿಷಯದ ಬಗ್ೆ ಸೂಕು ಕರಮ ಕ್್ೈಗೂ್ಳುಿವೆಂತ ್ ಶ್ನಯ ವ್ೇಳ್್ಯಲ್ಲೂ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಯವರ 
ಗಮನಕ್್ೆ ತ್ರತತಿುದ್ದೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ  ಚಿದನನೆಂದ್ ಎೆಂ.ಗೌಡ ರವರತ ಕ್ೇ್ಳಿರತವೆಂತ್ಹ ಶ್ನಯವ್ೇಳ್್ಯ ಪರಶ್ನಗ ್
ಮನನಯ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷ್ಣ ಸಚಿವರಿೆಂದ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ.  

(ಮತೆಂದತ) 
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(841)15-09-2022(12-50)bsd-ak 

ಊಊ))  ವಿಷಯವಿಷಯ::    ಸನಾಟ್ಾಸನಾಟ್ಾ  ಸಿಟಿಸಿಟಿ  ಅಭಿವೃದಿಯಲ್ಲೂನಅಭಿವೃದಿಯಲ್ಲೂನ  ಗತಣಮಟಟಗತಣಮಟಟ  ಹನಗೂಹನಗೂ  
ಕ್ನಮಗನರಿಗಳಕ್ನಮಗನರಿಗಳ  ಪರಗತಿಪರಗತಿ  ಬಗ್ೆಬಗ್ೆ..  

**  **  **  
ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ (ರ್ನಮನದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 

ಪರಗತಿ ಬದಲ್ಲಸದ ಸನಾಟ್ಾ ಸಿಟಿ – ಮಳ್್ಯಿೆಂದ ಸನಾಟ್ಾ ಸಿಟಿಗಳ ಬಣಣ ಬಯಲತ – 
ಕ್ನಮಗನರಿಗಳಿನೂನ ಟ್ೇಕ್ನಫ್್ ಆಗಿಲೂ, ಈ ಪತಿರಕ್ನ ಹ್ೇಳಿಕ್್ಗಳು ದರ್ನೆಂಕ ೧೪-೦೯-೨೦೨೨ರ 
ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ದನಪತಿರಕ್್ಯಲ್ಲೂ ವರದರ್ನಗಿರತತ್ುದ್. 

ದ್ೇಶದ ೧೦೦ ನಗರಗಳ ಪ್ೈಕಿ ರನಜಯದ ೭ ಜಿಲನೂ ಕ್್ೇೆಂದರಗಳಲ್ಲೂ ಕ್್ೈಗೂ್ೆಂಡಿರತವ ಸನಾಟ್ಾ 
ಸಿಟಿ ಕ್ನಮಗನರಿ ಇನೂನ ಕತೆಂಟತತ್ುಲ್ೇ ಇದತದ, ಈ ಯೇಜರ್್ ಪನರರೆಂಭವನಗಿ ೭ ವಷಾ ಕಳ್್ದರೂ 
ನರಿೇಕ್ಷಿತ್ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ ಗತರಿ ಸನಧಿಸದರತವುದತ ಸಕ್ನಾರದ ವ್ೈಫಲಯವನತನ ಜಗಜನಾಹಿೇರತಗೂ್ಳಿಸಿದ್. 
ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರದ ಪರಕ್ನರ ಶ್ೇಕಡನ ೮೦ ರಷತಟ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳು ಮತಕ್ನುಯಗ್ೂೆಂಡಿವ್. ಆದರ್ 
ಗೌರೆಂಡ್್ ರಿರ್ನಲ್ಲಟಿಯಲ್ಲೂ ೭ ನಗರಗಳ ಸನಾಟ್ಾ ಸಿಟಿ ಯೇಜರ್್ಯಡಿ ರೂ.೧೩,೬೮೮ ಕ್ೂ್ೇಟಿಗಳ 
೮೮೯ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳ ಪ್ೈಕಿ ರೂ.೫,೦೬೮ ಕ್್ೂೇಟಿಗಳನನಷ್ಟೇ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿ ೫೯೦ 
ಕ್ನಮಗನರಿಗಳನತನ ಮತಕ್ನುಯಗ್ೂಳಿಸಲನಗಿದ್. ಉಳಿಕ್್ ೨೦೯ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳು ಇದತವರ್ಗೂ 
ಟ್ೇಕ್ನಫ್್ ಆಗಿಯೇ ಇಲೂ. 

ಇದರ ಜ್ೂತ್ಗ್ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳು ಕಳಪ ್ ಗತಣಮಟಟದಲ್ಲೂರತವ ಬಗ್ೆ ತಿೇವರ ಆಕ್್ೇಪ 
ಕ್್ೇಳಿಬೆಂದದತದ, ಅವೈ್ಜ್ಞನನಕತ್ಯಿೆಂದ ಕೂಡಿರತವುದನತನ ಉಲ್ೂೇಖಿಸಲನಗಿದ್. ದನಖ್ಲ್ಗನಗಿ ಬಣಣ 
ಬಳಿದತ ಕ್್ೂೇಟನಯೆಂತ್ರ ರೂಪನಯಿ ಕಳಪ ್ ಕ್ನಮಗನರಿ ನಡಸ್ಲನಗಿದ ್ಎನತನವುದತ ಸನವಾಜನಕರ 
ಅಭಿಪನರಯವೂ ಆಗಿದ.್ ಕ್ೈ್ಗ್ೂೆಂಡಿರತವ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳ ಬಣಣ ಸತರಿದ ಮಳ್್ಗ ್ ಕ್್ೂಚಿುಹೂ್ೇಗಿದತದ, 
ಅರ್್ೇಕ ಕಡ ್ಪರತಿಭಟರ್್ ಮತ್ತು ದೂರತಗಳು ದನಖ್ಲನಗಿರತವುದತ ತಿಳಿದತ ಬೆಂದರತತ್ುದ್. 
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ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಸೇ್ರಿದೆಂತ ್ ತ್ತಮಕೂರತ, ಬಳ್ಗನವಿ, ಹತಬಬಳಿಿ-ಧನರವನಡ, ದನವಣಗ್ರ್, 
ಶ್ವಮೊಗೆ, ಮೆಂಗಳೂರತಗಳಲ್ಲೂ ಕಳಪ್ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳು, ಯೇಜರ್್ಗಳ ಸಪಷಟತ್ ಇಲೂದರತವುದತ, 
ಗತಣಮಟಟದಲ್ಲೂನ ಲ್ೂೇಪ, ಕ್ನಮಗನರಿ ಪೂಣಾಗೂ್ಳಿದರತವ ಬಗ್ೆ ಸಕ್ನಾರದ ವಿರತದಿ ಜನರ 
ಆಕ್್ೂರೇಶಕ್್ೆ ಕ್ನರಣವನಗಿದ್. 

ಬಹಳಷತಟ ಕಡ್ಗಳಲ್ಲೂ ಸನಾಟ್ಾ ಸಿಟಿ ಯೇಜರ್್ಗಳಲ್ಲೂ ನಡಯ್ತತಿುರಬಹತದನದ 
ಕ್ನಮಗನರಿಗಳ್ನವುವು ಎನತನವ ಮನಹಿತಿಯೇ ಇಲೂವನಗಿದ.್ ಸನಾಟ್ಾ ಸಿಟಿ ಅನತಷನಠನದಲ್ಲೂ 
ದ್ೇಶದಲ್ೂೇ ೩ರ್್ೇ ಸನೆನದಲ್ಲೂರತವುದನಗಿ ಘೂೇಷಿಸಿಕ್ೂ್ಳುಿವ ಸಕ್ನಾರ ಅಪೂಣಾ ಕ್ನಮಗನರಿ, ಕಳಪ್ 
ಕ್ನಮಗನರಿಗಳನತನ ಮರ್ಮನಚಿ ಸಹಜವನಗಿ ನಡಯ್ತತಿುದದ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳಿಗ್ ಹೂ್ಸದ್ೂೆಂದತ 
ಹ್ಸರಿಡತವ ಮೂಲಕ ಜನಣತ್ನ ಪರದಶ್ಾಸತವ ಬದಲತ ತ್ಾರಿತ್ ಗತಿಯಲ್ಲೂ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳನತನ 
ಕ್ನಲಮಿತಿಯಳಗ್ ಗತಣಮಟಟದೂ್ೆಂದಗ್ ಮತಕ್ನುಯಗ್ೂಳಿಸಲತ ಕರಮ ವಹಿಸಬ್ೇಕತ. ಕಳಪ್ 
ಕ್ನಮಗನರಿಗಳ ಬಗ್ೆ ಕ್ೇ್ಳಿಬೆಂದರತವ ದೂರತಗಳ ಬಗ್ೆ ತ್ನಖ್ ನಡಸ್ಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಮನನಯ 
ನಗರನಭಿವೃದಿ ಸಚಿವರನತನ ಒತನುಯಿಸತತ್ುೇರ್್. 

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ್ಮನನಯ ನಗರನಭಿವೃದಿ ಸಚಿವರಿೆಂದ 
ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಿಕ್ೂ್ಡತತ್ುೇರ್್. 

 

4. ಚತರ್ನವಣನ ಪರಸನುವ 

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಡನ: 
ಗೆಂಗೂಬನಯಿ ಹನನಗಲ್ ಸೆಂಗಿೇತ್ ಮತ್ತು ಪರದಶಾಕ ಕಲ್ಗಳ ವಿಶಾವಿದನಯಲಯ ಅಧಿನಯಮ 
೨೦೦೯ರ ಪರಕರಣ ೨೦(ಐ)ರ ರಿೇತನಯ ಡನ: ಗೆಂಗೂಬನಯಿ ಹನನಗಲ್ ಸೆಂಗಿೇತ್ ಮತ್ತು ಪರದಶಾಕ 



                                                                                                                                       «¥À/15.09.2022     71  
 

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

 

 

   

ಕಲ್ಗಳ ವಿಶಾವಿದನಯಲಯ ಪರಶನಸನ ಸಭ್ಗ್ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಒಬಬರತ ಶನಸಕರನತನ ಹನಗೂ 
ಅೆಂಗವಿಕಲರ ವಯಕಿುಗಳ ಅಧಿನಯಮ ೧೯೯೫ರ ಪರಕರಣ ೧೩(೨)(ಜಿ)ರ ರಿೇತನಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ 
ಅೆಂಗವಿಕಲರ ಸಮನಾಯ ಸಮಿತಿಗ ್ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಒಬಬರತ ಶನಸಕರನತನ ಚತರ್ನಯಿಸಬ್ೇಕ್್ೆಂಬ 
ಪರಸನುವವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತ್ುೇರ್್. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮೆಂಡಿಸಲನಯಿತ್ತ. 

5. ಶನಸನ ರಚರ್್ 

ವಿಧ್ೇಯಕದ ಪರ್ನಾಲ್ೂೇಚರ್್ ಹನಗೂ ಅೆಂಗಿೇಕ್ನರ 

ಕರ್ನಾಟಕ ಧನಮಿಾಕ ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ ಹಕತೆ ಸೆಂರಕ್ಷ್ಣನ ವಿಧ್ೇಯಕ, ೨೦೨೨  
(೨೦೨೧ರ ವಿಧನನಸಭ್ಯ ವಿಧ್ೇಯಕ ಸೆಂಖ್ಯ-೫೦) 

 
ಪರ್ನಾಲ್ೂೇಚರ್ನ ಪರಸನುವ 

 
 ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇೆಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ 
ಅೆಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರೂಪದಲ್ಲೂರತವ ೨೦೨೨ರ್ೇ್ ಸನಲ್ಲನ “ಕರ್ನಾಟಕ ಧನಮಿಾಕ ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ ಹಕತೆ 
ಸೆಂರಕ್ಷ್ಣನ ವಿಧ್ೇಯಕ”್ (೨೦೨೧ರ ವಿಧನನಸಭ್ಯ ವಿಧ್ೇಯಕ ಸೆಂಖ್ಯ-೫೦) ವನತನ 
ಪರ್ನಾಲ್ೂೇಚಿಸಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಕ್್ೂೇರತತ್ುೇರ್.್ 

ಪರಸನುವವನತನ ಮೆಂಡಿಸಲನಯಿತ್ತ 

 ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇೆಂದರ(ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದ್ೂೆಂದತ ಬಹಳ 
ಮಹತ್ಾದ ಕ್ನಯಿದ್ಯನತನ ಸಕ್ನಾರ ತ್ೆಂದದತದ, ಇದರ ಪರಿಸಿೆತಿಯ ಅರಿವು ನಮಗ್ಲೂರಿಗೂ ಇದ್. 
ಆಗನಗ ಬೆಂದ ಎಲನೂ ಸಕ್ನಾರಗಳು ಇದರ ಬಗ್ೆ ಚಿೆಂತ್ರ್್ ಮನಡಿದತದ, ೨೦೧೩ರಲ್ಲೂ ಕ್ನೆಂಗ್ರಸ್್ ಸಕ್ನಾರ 
ಇದನದಗಲೂ ಇದರ ಬಗ್ೆ ಚಿೆಂತ್ರ್ ್ ನಡದ್ದ.್ ಕ್ನರಣವ್ೆಂದರ ್ ಸೆಂವಿಧನನದ ೨೫ರ್ೇ್ ವಿಧಿ ಪರಕ್ನರ 
ಅವರವರ ಧಮಾದಲ್ಲೂ ಬದತಕತವ ಎಲನೂ ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ ಇದತದ, ಅದೇ್ರಿೇತಿ ಅವರವರ ಧಮಾ ಪರಚನರದ 
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ಹಕೆನತನ ಕ್್ೂಟಿಟದ್. ಎಲೂರೂ ಶನೆಂತಿ-ಸತವಯವಸ್ೆಯಿೆಂದ ಬದತಕತವ ಪರಿಸಿೆತಿಯಲ್ಲೂದ್ದೇವ್. ಆದರ್ 
ಇತಿುೇಚಿನ ವಷಾಗಳಲ್ಲೂ ಒೆಂದತ ಧಮಾದೆಂದ ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ ಧಮಾಕ್್ೆ ಮತನೆಂತ್ರ ಮನಡತವ ಪರಕಿರಯ 
ವನಯಪಕವನಗಿ ನಡಯ್ತತಿುದ್. ಸನಮೂಹಿಕ ಮತನೆಂತ್ರ, ಆಮಿಷದ ಮತನೆಂತ್ರ, ಬಲವೆಂತ್ದ 
ಮತನೆಂತ್ರಗಳ್್್ಲೂವೂ ರನಜಯ ಮತ್ತು ದೇ್ಶದಲ್ಲೂ ಆಗತತಿುದ್. ಇದರಿೆಂದ ಶನೆಂತಿ, ರ್್ಮಾದಗಳು 
ಹನಳ್ನಗತತಿುದತದ, ಒೆಂದತ ಧಮಾದವರತ ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ ಧಮಾದವರ ಬಗ್ೆ ಅಪನಥಾಗಳನತನ 
ಕಲ್ಲಪಸತವುದತ, ಅನತಮನನದೆಂದ ರ್್ೂೇಡತವ ವಯವಸ್ೆ ಆಗಿದ.್ ಈ ಹಿರ್್ನಲ್ಯಲ್ಲೂ ಕಳ್್ದ ವಿಧನನಸಭನ 
ಅಧಿವ್ೇಶನದಲ್ಲೂ ನಡದ್ ಘಟರ್್ಗಳನತನ ತನವ್ಲೂರೂ ಗಮನಸಿದದೇರಿ ಮತ್ತು media ಗಳಲ್ಲೂಯೂ 
ಬೆಂದದ.್ ವಿಧನನಸಭ್ಯ ಒಬಬರತ ಶನಸಕರತ “್ನಮಾ ತನಯಿ ಮತನೆಂತ್ರ ಆಗಿದನದರ್, ಮರ್್ಯಲ್ಲೂ 
ಕ್್ೂೇಭ ್ ನಮನಾಣವನಗಿದ”್್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರತ. ಅರ್್ೇಕ ಊರತ-ಊರತಗಳು ಒಡದ್ತಹೂ್ೇಗಿವ್. 
ಇೆಂತ್ಹ ಪರಿಸಿೆತಿಯಲ್ಲೂ ಇೆಂತ್ಹ ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ತ್ರತವ ಅವಶಯಕತ ್ಇದ್. ಈ ವಿಧ್ೇಯಕ 
ಬಹಳ ಸರಳವನಗಿದತದ, ರ್ನರ ಧನಮಿಾಕ ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯವನತನ ಇದರಲ್ಲೂ ಕಸಿಯತವುದಲೂ. ಈಗನಗಲ್ೇ 
ಮನನಯ ಸವೊೇಾಚಛ ರ್ನಯರ್ನಲಯದ ‘Rev. Stanislaus v/s State of Madhya 
Pradesh and Orissa’್ಪರಕರಣದಲ್ಲೂ ೧೯೭೭ರ ತಿೇಪಿಾನಲ್ಲೂ “್ಅನತಚ್ಛೇದ ೨೫ ರಡಿಯಲ್ಲೂ ಧಮಾ 
ಪರಚನರದ ಹಕತೆ ಆಮಿಷಗಳು, ಬಲಪರಯೇಗ, ದತಮನಾಗಾಗಳ ಮತಖ್ೇನ ಒಬಬ ವಯಕಿುಯನತನ 
ಮತ್ೂುೆಂದತ ಧಮಾಕ್್ೆ ಮತನೆಂತ್ರಗ್ೂಳಿಸತವ ಹಕೆನತನ ಹ್ೂೆಂದಲೂ”್ಎೆಂಬತದನಗಿ ಸನರಿದ.್ ಅೆಂತ್ಯೇ 
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದ ಕ್ನನೂನತ ಆಯೇಗವು ೧೩ರ್್ೇ ವರದಯಲ್ಲೂ ಈ ಬಗ್ೆ ವಿಶ್ೇಷವನದ 
ಅಭಿಪನರಯವನತನ ಕ್ೂ್ಟಿಟದ್. ಮತೆಂದತವರ್ದತ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ನನೂನತ ಆಯೇಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಧನಮಿಾಕ 
ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ ಹಕತೆ ಸೆಂರಕ್ಷ್ಣನ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ಸಿದಿಪಡಿಸಿ ಸಕ್ನಾರದ ಅನತಮೊೇದರ್್ಗ್ ಮೆಂಡಿಸಿದ.್ 
ಹನಗನಗಿ ಈ ಮತನೆಂತ್ರ ಆಗತವುದಕ್್ೆ ತ್ೂೆಂದರಯ್ಿಲೂದ್ೇ ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ ಇದ್, ಒಬಬ ವಯಕಿು 
ತ್ನನಚ್ಛಯೆಂತ ್ರ್ನವುದ್ೇ ಧಮಾವನತನ ಸಿಾೇಕ್ನರ ಮನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಇದ್. ಆದರ್ ಆಮಿಷದೆಂದ, 
ಒತ್ುಡದೆಂದ ಅಥವನ ಬಲವೆಂತ್ದೆಂದ ಆಗಬನರದತ ಎನತನವ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ 
ಸದನದಲ್ಲೂ ಮೆಂಡಿಸಿದದ್ೇವ್. ಮತನೆಂತ್ರವನಗತವ ಮತೆಂಚ್ ಸಾಯಿಚ್ಛಯಿೆಂದ ಇೆಂತ್ಹ ಧಮಾಕ್್ೆ 
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ಮತನೆಂತ್ರವನಗತತಿುದ್ದೇರ್್ ಎೆಂದತ ಪರಕಟ ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಮತನೆಂತ್ರ ಮನಡತವವರತ ಸಹ ಪರಕಟ 
ಮನಡಬೇ್ಕತ ಮತ್ತು ಇೆಂತ್ಹ ವಯಕಿುಯನತನ ಇೆಂತ್ಹ ಧಮಾಕ್್ೆ ಮತನೆಂತ್ರ ಮನಡತತಿುದ್ದೇರ್್ ಎೆಂದತ 
ಸೂಚರ್್ ಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕತ. ಹನಗನಗಿ ಜಿಲನೂಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಇದನತನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಆರ್ನ ಇಲನಖಗ್ ್
ಕಳುಹಿಸತತನುರ್. ಮತನೆಂತ್ರ ಆದ ವಯಕಿುಯತ ಆತ್ನ ಮೂಲ ಜನತಿಯಿೆಂದ ಬರತವ ಎಲನೂ ರಿೇತಿಯ 
ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ಕಳ್್ದತಕ್ೂ್ಳುಿತನುರ್್. ಮತನೆಂತ್ರ ಆದ ಧಮಾದ ಪರಕ್ನರ ಸೌಲಭಯಗಳನತನ 
ಪಡಯ್ಬಹತದತ.  

(ಮತೆಂದತ) 

(842) 15.09.2022 1.00 ಹ್ರ್್ವಿ:ವಿಕ್್                      (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 
ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇೆಂದರ(ಮತೆಂದತ) 
 
ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅರ್್ೇಕ ಬನರಿ ನಮಾ ದಲ್ಲತ್ ಬೆಂಧತಗಳನತನ 
ಮತನೆಂತ್ರಗೂ್ಳಿಸಲನಗತತಿುದ್. ಮತನೆಂತ್ರಗೂ್ೆಂಡ ಅವರತ ದಲ್ಲತ್ರಿಗ ್ ದ್ೂರ್ಯತವೆಂತ್ಹ 
ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ಪಡದ್ತಕ್ೂ್ೆಂಡತ, ಮತನೆಂತ್ರವನಗಿದ್ದೇವ್ೆಂದತ ಹೇ್ಳಿ ಬೇ್ರ ್ ಧಮಾದ ಹ್ಸರಿನಲ್ಲೂ 
ಬದತಕತತಿುದನದರ.್ ನಮಾ ದಲ್ಲತ್ ಬೆಂಧತಗಳ ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ಇೆಂತ್ಹವರತ 
ಕಸಿದತಕ್್ೂಳಿಬನರದ್ನತನವುದತ ನಮಾ ಸಕ್ನಾರದ ಇಚ್ಛರ್ನಗಿದ್. ಅವರಿಗ್ ದೂ್ರಯ್ಬ್ೇಕ್ನಗಿರತವ 
ರ್ನಯಯವನದ ಸೌಲಭಯಗಳು ಅವರಿಗ್ೇ ದ್ೂರ್ಯಬ್ೇಕ್ನಗಿದ್. ಇೆಂತ್ಹ ವಯವಸ್ೆಯಿೆಂದ ಧನಮಿಾಕ 
ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯವನತನ ಕ್ನಪನಡಿಕ್್ೂಳುಿವುದಕ್ನೆಗಿ ಈ ವಿಧೇ್ಯಕವನತನ ತ್ರತತಿುದದ್ೇವ್. ಒಬಬ ವಯಕಿು ತ್ನನ 
ಇಚ್ಛಯ ಪರಕ್ನರ ಮತನೆಂತ್ರಗ್ೂಳುಿವುದಕ್್ೆ ರ್ನವುದ್ೇ ಅಡಿಡ ಆತ್ೆಂಕಗಳು ಈ ವಿಧ್ೇಯಕದಲ್ಲೂ ಇಲೂ. 
ಸನಮನಜಿಕ ಆರೂ್ೇಗಯದ ದೃಷಿಟಯಿೆಂದ ಈ ವಿಧ್ೇಯಕ ಅತ್ಯೆಂತ್ ಅಗತ್ಯವನಗಿದ್. ಈಗನಗಲ್ೇ 
ಕ್್ಳಮರ್್ಯಲ್ಲೂ ಈ ವಿಧ್ೇಯಕಕ್್ೆ ಅನತಮೊೇದರ್ ್ ದ್ೂರ್ತಿದ.್ ಈ ಮರ್್ಯಲ್ಲೂಯೂ ಸಹ ಈ 
ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಎಲೂ ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳಲ್ಲೂ ಕ್್ೇಳಿಕ್ೂ್ಳುಿತಿುದ್ದೇರ್್.  
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 ಶ್ರೇ ಎಸ್್.ಎಲ್.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷ್ಕರ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಧನಮಿಾಕ 
ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯದ ಹಕೆನತನ ನಮಾ ಸೆಂವಿಧನನದಲ್ಲೂಯೇ ………..  
 
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡರ್ೇ, ರ್ನನತ ಇನೂನ ತ್ಮಗ್ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್್ೆ 
ಅನತಮತಿಯರ್್ನೇ ಕ್ೂ್ಟಿಟಲೂ. ತನವು ಆಗಲೇ್ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಚನಲರ್್ ಮನಡಿದದೇರಿ.  
 
 ಶ್ರೇ ಎಸ್್.ಎಲ್.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುಲೂ...  
 
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪಿೇಠಿಕ್ ್ಹನಕತತಿುರತವಿರನ? 
 
 ಶ್ರೇ ಎಸ್್.ಎಲ್.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದರ ಬಗ್ೆ 
ಚಚ್ಾರ್ನಗಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಹೇ್ಳುತಿುದದ್ೇರ್್. 
 
 
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸರಿ ಹನಗನದರ್. 
 
 ಶ್ರೇ ಎಸ್್.ಎಲ್.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈಗ ರ್ನನತ ತ್ಮಾ 
ಅನತಮತಿಯನತನ ಪಡದ್ತಕ್ೂ್ೆಂಡಿದದ್ೇರ್್ಯೇ?  
 
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪಿೇಠಿಕ್್ಗ ್ಅನತಮತಿ ಇದ್.  ಚಚಾ್ಗ್ ಅಲೂ.  
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 ಶ್ರೇ ಎಸ್್.ಎಲ್.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷ್ಕರ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಧನಮಿಾಕ 
ಹಕಿೆನ ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ ಎನತನವುದತ it is already inbuilt in our constitution. Inbuilt 
ಇರತವುದರಿೆಂದ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಬ್ೇರ ್ ಬ್ೇರ ್ ವಿಚನರಗಳನತನ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದನದರ ್
ಅವುಗಳಿಗ ್ ಕ್ನನೂನನ ಅಡಿಯಲ್ಲೂ ಈಗನಗಲ್ೇ ಶ್ಕ್್ ಇದ್. ಈಗ ಮತ್ೂುೆಂದತ rigorous 
ಮನಡಬೇ್ಕತ ಎನತನವುದತ ಸನಾಗತನಹಾವನಗಿದ್. ಅದತ ಸೆಂವಿಧನನದ ಆಶಯಗಳಿಗ್ ಅನತಗತಣವನಗಿ 
ಆಗಬೇ್ಕ್ನಗಿದ.್ ನಮಾ ಸೆಂವಿಧನನ ನೂರನರತ ಬನರಿ ತಿದತದಪಡಿಗಳಿಗ್ ಒಳಪಟಿಟದ್. ಸೆಂವಿಧನನದ ಬಗ್ೆ 
ಇಡಿೇ ದ್ೇಶದಲ್ಲೂಯೇ ಮೊಟಟಮೊದಲರ್್ಯ ಬನರಿಗ್ ನಮಾ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನಲ್ಲೂ ಚಚ್ಾ ನಡದ್ತ್ತು. 
ಸೆಂವಿಧನನದಲ್ಲೂ inbuilt ಇರತವೆಂತ್ಹ ಅೆಂಶಗಳಿಗ ್ಸಮನಜದ ಒಳಿತಿಗೂ್ೇಸೆರ, ಸವಾ ಜರ್ನೆಂಗದ 
ಅಭಿವೃದಿಗೂ್ೇಸೆರ ಮತ್ತು ಸನಮನಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯ ಹಿರ್್ನಲ್ಯಲ್ಲೂ  ನೂರನರತ ಬನರಿ ತಿದತದಪಡಿ 
ಮನಡಿದ್ದೇವ.್ ಈ ಹಿರ್್ನಲ್ಯಲ್ಲೂ ಇದರ ಬಗ್ೆ ಚಚ್ಾರ್ನಗಬ್ೇಕ್್ನತನವುದತ ನನನ ಮನವಿರ್ನಗಿದ್.  
 
 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರತ):- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಧನಮಿಾಕ ಸನತ್ೆಂತ್ರಯ ಹಕತೆ ಸೆಂರಕ್ಷ್ಣನ ವಿಧ್ೇಯಕ, 2022ನತನ 
ಮೆಂಡಿಸತತನು, ಸೆಂವಿಧನನದ ಅನತಚಛ್ೇದ 25ರ ಬಗ್ೆ ಉಲ್ೂೇಖ್ ಮನಡಿದನದರ.್  ಸೆಂವಿಧನನದ 
ಅನತಚ್ಛೇದ 25ರಲ್ಲೂ “Freedom of conscience and free profession, practice 
and propagation of religion. (1) Subject to public order, morality, and 
health and to the other provisions of this Part, all persons are equally 
entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practise 
and propagate religion.”  ಎೆಂದತ ಸಪಷಟವನಗಿ ಹ್ೇಳಿದನದರ.್ ಇದತ ಸೆಂವಿಧನನದಲ್ಲೂ 
ಇರತವೆಂತ್ಹ basic structure ರ್ನವುದೇ್ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೂ ಸೆಂವಿಧನನದ ಮೂಲಭೂತ್ 
ಆಶಯಗಳಿಗ ್ ರ್ನವುದೇ್ ರಿೇತಿಯ ತಿದತದಪಡಿಗಳನತನ ತ್ರತವುದಕ್್ೆ ಆಗತವುದಲೂ ಮತ್ತು ಅದನತನ 
ಮತಟತಟವೆಂತ್ಯೇ ಇಲೂವೆ್ಂದತ 1973ರ್್ೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲೂ ಕ್್ೇಶವನನೆಂದ ಭನರತಿ Vs ಕ್್ೇರಳ 
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ಸಕ್ನಾರದ ಪರಕರಣದಲ್ಲೂ 9 ಜನ ರ್ನಯರ್ನಧಿೇಶರರ್್ೂನಳಗ್ೂೆಂಡ ಪಿೇಠವು ಸಪಷಟಪಡಿಸಿದ್. ಈ ಸದನಕ್್ೆ 
ಸೆಂವಿಧನನದ ಅನತಚ್ಛೇದಗಳಿಗ್ ತಿದತದಪಡಿಯನತನ ತ್ರತವುದಕ್್ೆ ಹಕಿೆಲೂ. ಆ ಕ್ನಯಾ 
ಪನಲ್ಲಾಮೆಂಟ್ನಲ್ಲೂ two-thirds majority ಯಿೆಂದ ಆಗಬೇ್ಕ್ನಗಿದ.್ ಆದದರಿೆಂದ ಸಕ್ನಾರ ಈ 
ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ತ್ೆಂದರತವುದ್ೇ ಕ್ನನೂನತ ಬನಹಿರವನಗಿದ್ ಮತ್ತು ಸೆಂವಿಧನನದ ಆಶಯಗಳಿಗ್ 
ವಿರತದಿವನಗಿದ.್ ನಮಾ ಸದನದಲ್ಲೂ ಸೆಂವಿಧನನಕ್್ೆ ತಿದತದಪಡಿ ತ್ರತವೆಂತ್ಹ ವಿಚನರದ ಮೇಲ್ ಚಚಾ್ 
ಆಗಬನರದನಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಸಹ ನಮಾ ಸದನದಲ್ಲೂ ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ಮೆಂಡರ್್ ಮನಡಲನಗಿದ ್
ಮತ್ತು ಕ್್ಳಮರ್್ಯಲ್ಲೂ ಆ ವಿಧ್ೇಯಕಕ್್ೆ ಅನತಮೊೇದರ್್ಯೂ ದ್ೂರಕಿದ.್ ಆದದರಿೆಂದ ಇಲ್ಲೂಯೂ 
ಅದರ ಬಗ್ೆ ಚಚಾ್ ನಡಯ್ತತಿುದ್. ಅವರಿಗ್ ಸೆಂಖನಯಬಲ ಇರತವುದರಿೆಂದ ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ 
ಪನಸ್್ ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಿತನುರ್. ಸತಪಿರೇೆಂ ಕ್್ೂೇಟ್ಾ ಇದನತನ ಒಪಿಪಕ್್ೂಳುಿತ್ುದ್ಯೇ ಇಲೂವೊೇ 
ಎನತನವುದನತನ ರ್್ೂೇಡಬೇ್ಕ್ನಗಿದ್. ಕ್್ಲವ್ೇ ವಷಾಗಳ ಹಿೆಂದ ್ P. Muneeswari vs The 
Secretary to Tamil Nadu Government and Others. ಈ ಪರಕರಣದಲ್ಲೂ ಮದನರಸ್್ 
ಹ್ೈಕ್್ೂೇಟ್ಾ ಮಧತರ್ ವಿಭನಗಿೇಯ ಪಿೇಠವು, “ಕ್್ೇವಲ ಚರ್್ಾಗಳಿಗ್ ಹ್ೂೇಗತವುದರಿೆಂದ 
ಶ್ಲತಬಯ್ನತನ ಕ್ೂ್ರಳಲ್ಲೂ ಧರಿಸತವುದರಿೆಂದ ಮತ್ತು ಫ್ೂೇಟೂ್ೇಗಳನತನ ಮರ್್ಗಳಲ್ಲೂ ತ್ೂಗತ 
ಹನಕತವುದರಿೆಂದ ಒಬಬ ವಯಕಿು ಆ ಧಮಾಕ್್ೆ ಮತನೆಂತ್ರಗ್ೂೆಂಡಿದನದರ್್ೆಂದತ ಭನವಿಸಲನಗದತ” ಎನತನವ 
ವಿಶ್ೇಷ ತಿೇಪಾನತನ ನೇಡಿದ್. ಇದರ ಜ್ೂತಗ್್ ಹಿರಿಯ ರ್ನಯಯವನದ ಹನಗೂ ಪರಖನಯತ್ ಸೆಂವಿಧನನ 
ತ್ಜ್ಞರೂ ಆಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಆರ್.ಸಿ.ಚಿೇಮನ ಅವರತ ಮತನೆಂತ್ರ ನಷೇ್ಧ ಕ್ನಯಿದ ್ ಬಗ್ೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತನು,್“ಸೆಂಪೂಣಾ ಮತನೆಂತ್ರ ನಷ್ೇಧ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಸನಧಯವಿಲೂ" ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ 
ಹ್ೇಳಿದನದರ್. ಇದತ ಸೆಂವಿಧನನದಲ್ಲೂಯೂ ಉಲ್ೂೇಖ್ವನಗಿದ್. ಅದನತನ ಅವರತ ಸಹ 
ಒಪಿಪಕ್್ೂಳುಿತನುರ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸತತ್ುೇರ್್. ಮತೆಂದತವರ್ದತ “……….ಒೆಂದತ ವ್ೇಳ್್ 
ಮತನೆಂತ್ರವನತನ ನಷೇ್ಧಿಸಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಕ್ನನೂನತ ತ್ೆಂದರ್, ಅದತ ಕ್ನನೂನತ ಉಲೂೆಂಘರ್್ರ್ನಗತತ್ುದ್. 
ಸೆಂವಿಧನನ ರಚರ್್ ವ್ೇಳ್್ ಮತನೆಂತ್ರ ವಿಚನರವನತನ ಕತರಿತ್ತ ಸನಕಷತಟ ಅವಲ್ೂೇಕಿಸಿ ಧನಮಿಾಕ 
ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯವನತನ ಮತ್ತು ಧಮಾವನತನ ಪರಚನರ ಮನಡತವ ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯವನತನ ನಮಾ ಪೂವಾಜರತ 
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ನೇಡಿದನದರ”್್ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನದರ.್ ಇದರ ಜ್ೂತ್ಗ್ ದ್ಹಲ್ಲ ಹ್ೈಕ್್ೂೇಟ್ಾನ ನವೃತ್ು ರ್ನಯರ್ನಧಿೇಶರತ 
ಮತ್ತು ರನಷಿರೇಯ ಕ್ನನೂನತ ಆಯೇಗದ ಮನಜಿ ಅಧಯಕ್ಷ್ರೂ ಆಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಜಸಿಟೇಸ್್ ಎ.ಪಿ.ಷನ 
ಅವರತ “ಮತನೆಂತ್ರ ನಷೇ್ಧ ಕ್ನಯಿದ ್ ಸೆಂವಿಧನನದಲ್ಲೂ ನೇಡಿರತವ ಮೂಲಭೂತ್ ಹಕತೆಗಳ್ನದ 
ಜಿೇವಿಸತವ ಹಕತೆ ಮತ್ತು ಧನಮಿಾಕ ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ ಹಕೆರ್್ನೇ ಕಸಿದತಕ್್ೂಳುಿವೆಂತಿದ್. ಕೂಡಲೇ್ ಈ 
ಕ್ನಯಿದ್ಯನತನ ರದತದಗೂ್ಳಿಸಬ್ೇಕತ”್ ಎೆಂದತ ಒತನುಯಿಸಿದನದರ.್ ಸತಪಿರೇೆಂ ಕ್್ೂೇಟಿಾನ ಮನಜಿ 
ರ್ನಯರ್ನಧಿೇಶರನದ Justice Madan Lokur ರವರತ “ಈ ಕ್ನಯಿದ್ಯತ ಸೆಂವಿಧನನವನಗಿ 
ಕ್ನನೂನತ ಆಗಬೇ್ಕ್ನದರ್ ಒೆಂದತ ದ್ೂಡಡ ಪವನಡವ್ೇ ನಡಯ್ಬ್ೇಕತ. ಮೂಲತ್ಃ ಇದತ ಸೆಂವಿಧನನದ 
ಹಕೆರ್್ನೇ ಪರಶ್ನಸತವುದರಿೆಂದ ಇದರ ಸನೆಂವಿಧನನಕ ಸಿೆಂಧತತ್ಾಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶವೇ್ ಇಲೂ”್ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ 
ಹ್ೇಳಿದನದರ್.  
 
 ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಗೂಳಿಹಟಿಟ ಶ್ೇಖ್ರ್ ಅವರ 
ಉದನಹರಣ್ಯನತನ ಉಲೂ್ೇಖ್ ಮನಡಿದನದರ.್ ಅದ್ೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ ಅವರ ತನಯಿಯವರತ ಏನತ 
ಹ್ೇಳಿದನದರ್ ಎನತನವುದರ ಬಗ್ೆಯೂ ಅವರತ ಉತ್ುರ ಹ್ೇಳುವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೂ ಹ್ೇಳಿದರ ್
ಒಳ್್ಿಯದನಗತತ್ುದ ್ ಎನತನವುದತ ನನನ ಭನವರ್್ರ್ನಗಿದ್.  ಮನನಯ ಗ್ೂೇವಕಾರ್ರವರತ, 
ಮತನೆಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಲಪ ಸೆಂಖನಯತ್ರತ ಬಹತ ಸೆಂಖನಯತ್ರನಗತವ ಭಯವನತನ ವಯಕುಪಡಿಸಿದನದರ.್ 
ಆದರ್, ಡನ|| ಬಿ.ಆರ್.ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್ರವರತ “ಮತನೆಂತ್ರದೆಂದ ದತಬಾಲ ವಗಾದವರತ ಗೌರವದೆಂದ 
ಬದತಕಬಹತದತ”್ ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನದರ್. ಈ ದ್ೇಶದಲ್ಲೂ ದ್ೂಡಡ ಪರಮನಣದಲ್ಲೂ ಮತನೆಂತ್ರ ಪರಕಿರಯ 
ನಡಯ್ತತಿುದ ್ ಎನತನವ ಆರೂ್ೇಪಕ್್ೆ ಸಕ್ನಾರದ ಜನಗಣತಿ ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡತತ್ುದ್. ಈ ದ್ೇಶದ 
2001ರ ಜನ ಗಣತಿಯ ಪರಕ್ನರ ಕ್್ೈಸುರ ಸೆಂಖ್ಯ ಶ್ೇಕಡನ 2.34 ಆಗಿತ್ತು ನೆಂತ್ರ ಹತ್ತು ವಷಾಗಳ 
ನೆಂತ್ರ ಅೆಂದರ್, 2011ರಲ್ಲೂ ನಡದ್ೆಂತ್ಹ ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲೂ ಕ್್ೈಸುರ ಸೆಂಖ್ಯ ಶ್ೇಕಡನ 2.34ರಿೆಂದ 
ಶ್ೇಕಡನ 2.30ಕ್್ೆ ಇಳಿದದ.್ ಇದತ ರ್ನನತ ನೇಡತತಿುರತವ ಮನಹಿತಿಯಲೂ. ಕ್್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ಜನ 
ಗಣತಿಯಲ್ಲೂನ ಮನಹಿತಿರ್ನಗಿದ್. ಇದತ ದ್ೇಶದಲ್ಲೂರತವ ಕ್್ೈಸುರ ಸೆಂಖ್ಯ ಗಣನೇಯವನಗಿ 
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ಇಳಿಕ್್ರ್ನಗಿದ್ ಎನತನವುದನತನ ಸೂಚಿಸತತ್ುದ್. 2001ರ ರನಜಯದ ಜನ ಗಣತಿಯ ಪರಕ್ನರ 
ರನಜಯದಲ್ಲೂರತವ ಕ್್ೈಸುರ ಸೆಂಖ್ಯ ಶ್ೇಕಡನ 1.91 ಆಗಿತ್ತು. ಹತ್ತು ವಷಾಗಳ ನೆಂತ್ರ ಅದರ್, 2011ರಲ್ಲೂ 
ನಡದ್ೆಂತ್ಹ ಜನ ಗಣತಿಯ ಪರಕ್ನರ ಅದತ ಶ್ೇಕಡನ 1.87ಕ್್ೆ ಇಳಿಕ್್ರ್ನಗಿದ್. ಅವರ ಆರೂ್ೇಪದ 
ಪರಕ್ನರ ಮತನೆಂತ್ರ ನಡಯ್ತತಿುದದರ,್ ಕ್್ೈಸುರ ಸೆಂಖ್ಯ ಹ್ಚನುಗಬ್ೇಕ್ನಗಿತ್ತು ಅಥವನ ಅಲಪ 
ಸೆಂಖನಯತ್ರನಗಿರತವ ಮತಸಿೂೆಂರ ಸೆಂಖ್ಯಯೂ ಹ್ಚನುಗಬೇ್ಕ್ನಗಿತ್ತು. ಸೆಂವಿಧನನಕವನಗಿ 
ತಿದತದಪಡಿಯನತನ ತ್ರತವೆಂತ್ಹ ಕ್್ಲಸ ಪನಲ್ಲಾಮೆಂಟಿನಲ್ಲೂ two-thirds majority ಯಲ್ಲೂ 
ಆಗಬೇ್ಕ್ನಗಿರತತ್ುದ್. ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರದ ವಿಧನನಸಭ್ ಮತ್ತು ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುಗ ್ಆ ಅಧಿಕ್ನರವಿಲೂ.  
ಆದರ್, ಈಗನಗಲ್ೇ 1967ರ್್ೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲೂ ಒಡಿಸನಾದಲ್ಲೂಯೂ ಈ ಕ್ನನೂನನತನ ತ್ೆಂದದದರತ. ಅದರ 
ನೆಂತ್ರ ಹಲವನರತ ರನಜಯಗಳಲ್ಲೂ ಎಲೂ್ಲ್ಲೂ ಆದವನಸಿಗಳಿದನದರ್ ಅಲ್ಲೂ 1967 ಮತ್ತು 1973ರ್್ೇ 
ಇಸವಿಯಲ್ಲೂ ಸತಮನರತ 9 ರನಜಯಗಳಲ್ಲೂ ಮತನೆಂತ್ರ ನಷ್ೇಧ ಕ್ನಯಿದ್ಯನತನ ಜನರಿಗ ್ತ್ೆಂದದನದರ್. 
ಈ ಕ್ನಯಿದ ್ ಜನರಿಗ್ೂಳಿಸಿದ ನೆಂತ್ರ ಆ ರನಜಯಗಳಲ್ಲೂ ಏರ್ನಗಿದ್ ಎನತನವುದನತನ ರ್್ೂೇಡಿದರ,್ 
ಜನಸೆಂಖ್ಯ ಹ್ಚನುಗತವುದತ ಇರಲ್ಲ, ಅವರ ಮೇಲ ್ ಮನರಣನೆಂತಿಕ ಹಲ್ೂಗಳು ಹಚ್ನುಗತತಿುವ್. 
ಮತನೆಂತ್ರದ ಹ್ಸರಿನಲ್ಲೂ ನಸ್್ಾ ಮತ್ತು ಫನದರಿಗಳ ಮೇಲ್ ಹಲೂ್ ನಡಸ್ಲನಗತತಿುದ.್ ಚರ್್ಾಗಳನತನ 
ಒಡಯ್ತತಿುದನದರ.್ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತನು,್ “ದ್ೇಶದಲ್ಲೂ ಹಣದ ಆಮಿಷ ಮತ್ತು 
ಇನನತ್ರ ್ ಆಮಿಷಗಳನತನ ಕ್್ೂಟತಟ ಮತನೆಂತ್ರಗೂ್ಳಿಸಲನಗತತಿುದ್”್ ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದನದರ.್ ನಮಾ 
ರನಜಯದ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಬಲವೆಂತ್ದ ಮತನೆಂತ್ರದ ಬಗ್ೆ ಎಷತಟ ಪರಕರಣಗಳನತನ ದನಖ್ಲತ 
ಮನಡಲನಗಿದ ್ಎನತನವುದರ ಬಗ್ೆ ಮನಹಿತಿಯನತನ ನೇಡಬೇ್ಕ್ನಗಿದ.್ ಮತನೆಂತ್ರ ಎನತನವುದತ ವಯಕಿು 
ಒೆಂದತ ಧಮಾದೆಂದ ಮತ್ೂುೆಂದತ ಧಮಾಕ್್ೆ ತ್ನನ ಇಚ್ಛಯಿೆಂದ ಮತನೆಂತ್ರಗ್ೂಳುಿತನುರ್್ಯೇ 
ಹ್ೂರತ್ತ, ರ್ನರೂ ಸಹ by forcefully ಆಗತವುದಲೂ.  
                         (ಮತೆಂದತ)   
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(843)  15.9.2022  1.10  ಪಿಕ್್:ವಿಕ್ ್

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್. ಹರಿಪರಸನದ್(ಮತೆಂದತ): 

ಆದದರಿೆಂದ ತನವು ಸಪಷಟವನಗಿ ಇದರ ಬಗ್ೆ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್.  ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದಲ್ಲೂ 
ಬಲವೆಂತ್ವನಗಿ ಮತನೆಂತ್ರ ಮನಡಿರತವ ಎಷತಟ ಕ್ೇ್ಸತಗಳನತನ ದನಖ್ಲ್ ಮನಡಿದದೇರಿ ಎೆಂಬತದನತನ 
ತನವು ಹ್ೇಳಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್. 

 ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇೆಂದರ:- ಈಗ ಆ ರಿೇತಿಯ ಮತನೆಂತ್ರಗಳು ಆಗತತಿುರತವುದರಿೆಂದ ಈ 
ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ಮೆಂಡರ್್ ಮನಡಿದ್ದೇವ್. 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ ಹರಿಪರಸನದ್:- ಅೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾ ಬೆಂದನಗ ಆಟಿಾಕಲ್ ೨೫ ರಫ್ರ್ ಆಗತತ್ುದ್.  
ಸೆಂವಿಧನನದಲ್ಲೂ ಆಟಿಾಕಲ್ ೨೫ರಲ್ಲೂ ಸಪಷಟವನಗಿ ಹ್ೇಳಲನಗಿದ.್್ ್ “…To profess, practise 
and propagate religion.”್ಅದನತನ ರ್ನರೂ ತ್ಡಯ್ತವುದಕ್್ೆ ಆಗತವುದಲೂ.   

 ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ:- ಆಟಿಾಕಲ್ ೨೫ಕ್್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತೆ profess, 
practise and propagate religion ಎೆಂದೇ್ನದ್, ಅದಕ್್ೆ ಈ ಕ್ನನೂನತ ಅಡಿಡ ಆಗತವುದಲೂ.  
We are in tune with Article 25.  ನಮಾ ವನದ ಅಲ್ೂೇ ಫ್ೇಲ್ ಆಗತತ್ುದ್.  ರ್ನವು 
ಆಟಿಾಕಲ್ ೨೫ ಉಲೂೆಂಘರ್್ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಅೆಂಶಗಳು ಈ ಕ್ನನೂನನಲ್ಲೂ ಇಲೂ.  1977ರಲ್ಲೂ 
ಮನನಯ ಸವೊೇಾಚಛ ರ್ನಯರ್ನಲಯ ತ್ನನ ತಿೇಪಿಾನಲ್ಲೂ ಏನತ ಹ್ೇಳುತ್ುದ್ ಎೆಂದರ,್ “…. What is 
freedom for one, is freedom for the other, in equal measure, and there 
can therefore be no such thing as a fundamental right to convert any 
person to one's own religion." ಹನಗನಗಿ, ನಮಾ fundamental practice 
ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ತ್ಕರನರತ ಇಲೂ.  ಮತನೆಂತ್ರಕೂೆ ಕೂಡ without any allurement, 
without any force ಕೂಡ ತ್ಕರನರತ ಇಲೂ.  ಈ ಕ್ನನೂನನಲ್ಲೂ ಮತನೆಂತ್ರ ಮನಡಲೇ್ 
ಬನರದತ ಎೆಂದತ ಎಲೂೂ ಹೇ್ಳಿಲೂ.  ಅವರವರ ಧಮಾಗಳ ಹಕತೆಗಳನತನ, ವಿಧಿ-ವಿಧನನಗಳನತನ ರಕ್ಷ್ಣ ್
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ಮನಡತವುದಷ್ಟೇ ನಮಾ ಉದ್ದೇಶವನಗಿದ.್  ಬಲವೆಂತ್ವನಗಿ allurement ಮನಡಿ ಮತನೆಂತ್ರ 
ಮನಡತವೆಂಥದೂದ ಕೂಡ ಆಟಿಾಕಲ್ ೨೫ರ ಉಲೂೆಂಘರ್್ ಆಗತತ್ುದ್. That is how we are 
protecting the Article 25.  But the people are going beyond that 
Article 25 and converting.  ಅದನತನ ತ್ಡಗ್ಟತಟವುದಕ್್ೆ ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ತ್ೆಂದದದ್ೇವ್.  
ಅಲೂದ್ೇ ಇೆಂಥದತದ ತ್ೆಂದರತವುದತ ಇದೇ್ ಮೊದಲರ್್ೇ ಸಲ ಅಲೂ.  ಹಿೆಂದ್ ಕ್್ೇೆಂದರದಲೂೂ 
ಪರಯತ್ನವನಗಿದ ್ಮತ್ತು ಬೇ್ರ ್ ಬ್ೇರ ್ ರನಜಯಗಳಲ್ಲೂ ಈಗನಗಲ್ೇ ಇದ್.  ಆ ರನಜಯಗಳಲ್ಲೂ ಇದದೆಂಥ 
ಕ್ನನೂನತ ಬ್ೇಕ್ನದಷತಟ ಸಲ ಚನಲ್ೆಂಜ್ ಆಗಿದ.್  ಚನಲೆ್ಂಜ್ ಆದಮೇಲೂ ಆ ಕ್ನನೂನತ ನೆಂತಿದ.್  
So, the scrutiny of constitutional proprietary to this law has been 
done by the Hon’ble Courts itself.   

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು ತಿದತದಪಡಿ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ತ್ೆಂದರತವ 
ಈ ವಿಧ್ೇಯಕಕ್್ೆ ನಮಾ ವಿರೂ್ೇಧ ಇದ್.  ನೇವು ತ್ಕರನರತ ಮನಡಿದರ್ ರ್ನವು ವಿರೂ್ೇಧ 
ಮನಡತತ್ುೇವ.್  ಅದರ ಬಗ್ೆ ಯೇಚರ್್ಯರ್್ನೇ ಮನಡಬೇ್ಡಿ.  ಆದರ್ ನಮಗ್ ಸಪಷಟವನದ ಉತ್ುರ 
ಬ್ೇಕತ.  ಬ್ೇರ ್ಬ್ೇರ ್ರನಜಯಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಕ್ನನೂನತ ಬೆಂದತ, ರ್ನವುದಕ್್ೆ ಹ್ಚತು ಶಕಿು ನೇಡಲನಗಿದ ್
ಎನತನವುದನತನ ರ್್ೂೇಡಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್.  2007ರಲ್ಲೂ ಒಡಿಸನಾದ ಕೆಂದಮನಲ್ನಲ್ಲೂ ಏರ್ನಯಿತ್ತ?  
ವಿಹ್ರ್್ಪಿ ಲ್ಲೇಡರ್ ಆಗಿದದ ೮೫ ವಷಾದ ಸಿೇಮನನೆಂದ ಎನತನವವರತ ಸತನುಗ, ಅದತ ಕ್್ೂಲ ್ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಿ ಆಗ ಆದ ಗಲನಟಯ್ಲ್ಲೂ ಒೆಂದತ ಲಕ್ಷ್ ಜನ ಕಿರಶ್ುಯನ್ಾ್ ಎಲ್ಲೂ ಹೂ್ೇದರೆ್ಂದತ ಗ್ೂತು್ೇ ಆಗಿಲೂ.  
2008ರಲ್ಲೂ ರ್ನನತ ಆ ಸೆಳಕ್್ೆ ಹ್ೂೇಗಿದ್ದ. 

 ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಆ ರಿೇತಿ ಆಗಿರತವ ಧನಮಿಾಕ 

ಯತದಿಗಳನತನ ಗಮನಸಬೇ್ಕ್ನದರ್ ತ್ತೆಂಬನ ಹಿೆಂದಕ್್ೆ ಹ್ೂೇಗಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್.  ಆ ಹಿರ್್ನಲ್ಯಲ್ಲೂ, ಕಿರಸು 

ಶಕದ ಪೂವಾದಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ನೆಂತ್ರದಲ್ಲೂ ಧನಮಿಾಕ ಯತದಿಗಳು ನಮಾ ದ್ೇಶವೂ ಸೇ್ರಿದೆಂತ ್ಬ್ೇರ ್

ಬ್ೇರ ್ದ್ೇಶಗಳಲ್ಲೂ ರ್ನವರಿೇತಿ ಆಯಿತ್ತ; Cedar war 1, 2, 3.  ಪನಯಲ್ಲಸಿುೇನ್್, ಜ್ರೂಸಲೆಂ 
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ಪರದ್ೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಏರ್ನಯಿತ್ತ ಎನತನವ ಇತಿಹನಸಕ್್ೆ ಹ್ೂೇಗಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್.  Religion is a 

structure where people will leave in harmony and practices common 
practices ಎನತನವುದತ ಒೆಂದತ ವಿಚನರ.  Man is not only a social animal, but he 

is also a political animal.  Even though the intent of the religion is to 

practice that sometimes the people who practice try to become 
something else.  Church was ruling at one time. Church was ruling in 

Rome and Greek and they were the rulers. Not the kings and others.  

ನೆಂತ್ರ ಆ ವಯವಸ್ೆ ಬದಲನವಣ್ರ್ನಗಿ ಪರಜನಪರಭತತ್ಾ ಬೆಂತ್ತ.  ಆ ಸೆಂದಭಾಗಳಲ್ಲೂ ಧನಮಿಾಕ 

ಯತದಿಗಳು ಬಹಳ ದೂ್ಡಡ ಪರಮನಣದಲ್ಲೂ ಆಗಿವ್.  ಹಿೆಂದ ್ ರ್ನವರಿೇತಿ ನರಮೇಧ ಆಯಿತ್ತ 

ಎನತನವುದತ ಇತಿಹನಸದಲ್ಲೂ ದನಖ್ಲನಗಿದ್.  ಇವತ್ತು ಹನಗ್ ಆಗಬನರದತ; ಶನೆಂತಿ ಸತವಯವಸ್ೆ 

ಕ್ನಪನಡಬೇ್ಕತ ಎನತನವ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ತ್ೆಂದದ್ದೇವ್.  ಮನನಯ 

ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಲ್ೂೇಹಿರ್ನ ಅವರತ ಒೆಂದತ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳಿದದರತ . . . 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ ಹರಿಪರಸನದ್:- ನೇವು ಅವರ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕ್ನದರ್ ಈಕಡ ್ಬೆಂದತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್.  ತನವು ಆಕಡಯ್ಿೆಂದ ಗೂ್ೇಡ್ಾ ಮತ್ತು ಗೂ್ೇಳಾಲೆರ್ ಬಗ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ 
ಕ್್ೇಳುತು್ೇವ್.  

 ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ:- ನೇವು ಲೂ್ೇಹಿರ್ನ ಅವರನತನ ಖ್ರಿೇದ ಮನಡಿದದೇರನ?  
ಮನನಯ ಲ್ೂೇಹಿರ್ನ ಅವರತ ಹ್ೇಳಿದ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಹ್ೇಳಿದರ ್ ಈಕಡ್ ಇರತವವರತ 
ಒಪಿಪಕ್್ೂಳುಿತನುರ;್ ಆಕಡ ್ಇರತವವರೂ ಒಪಿಪಕ್ೂ್ಳುಿತನುರ್. Lohiya was such a person and 
was a great thinker. ಅವರತ ಪಕ್ಷ್ ಆಧನರಿತ್ವನಗಿ ಎೆಂದೂ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲಲೂ.  
ಸಮನಜದಲ್ಲೂರತವೆಂತ್ಹ ಅೆಂಕತ-ಡೂ್ೆಂಕತಗಳನತನ ರ್್ೇರವನಗಿ ಹ್ೇಳುತಿುದದರತ.  ಅದತ ರ್ನರ ಮೇಲ್ 
ಪರಿಣನಮ ಬಿೇರತತ್ುದ್ ಅಥವನ ಬಿೇರತವುದಲೂ ಎನತನವುದತ ಮತಖ್ಯವಲೂ.  ರ್ನನತ ಅವರ 
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ಮನತ್ತಗಳನತನ ಹ್ೇಳಿದ ಮೇಲ್, ಏಕ್್ ಅದನತನ ಉಲ್ೂೇಖ್ ಮನಡಿದ ್ ಎನತನವುದತ ನಮಗ ್
ಗ್ೂತನುಗತತ್ುದ್.  ಮನನಯ ಲ್ೂೇಹಿರ್ನ ಅವರತ ಸೆಂಸತಿುನಲ್ಲೂ “Religion is a long-term 
politics; politics is a short-term religion.”್ ್ ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದದರತ.  ಧಮಾಗಳನತನ 
ಅದರ ಪನಡಿಗ್ ಬಿಟತಟಬಿಡಬ್ೇಕತ.  ಎಲನೂ ಧಮಾಗಳು ಶನೆಂತಿ, ಸೌಹದಾತ್, ಪಿರೇತಿ, ವಿಶನಾಸ, 
ಮನನವಿೇಯತ,್ ದಯ ಇೆಂತ್ಹ ಅೆಂಶಗಳರ್್ನೇ ಬ್ೂೇಧಿಸತತ್ುವ್.  ಆದರ್ ಇವತ್ುೇರ್ನಗತತಿುದ?್  
ಧಮಾದ ಹ್ಸರಿನಲ್ಲೂ ಭಯೇತನಪದರ್್ ಶತರತ ಆಗಿದ.್  ಧಮಾದ ಹ್ಸರಿನಲ್ಲೂ ಅಧಮಾ ನಡಯ್ತತಿುದ್.  
ಧಮಾದ ಹ್ಸರಿನಲ್ಲೂ ಇಡಿೇ ವಿಶಾದಲ್ಲೂ ಟ್ರರಿಸೆಂ ನಡಯ್ತತಿುದ್.  ಟ್ರರಿಸೆಂನಲ್ಲೂ ತ್ೂಡಗಿಸಿಕ್ೂ್ೆಂಡರ್ 
ಸಾಗಾ ಸತಖ್ ಸಿಗತತ್ುದ್ ಎೆಂದತ ನಮಾ ಪರವನದಗಳು ಹ್ೇಳಿದನದರ;್ ನಮಾ ದ್ೇವರತ ಹ್ೇಳಿದ್ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳುವುದನತನ ರ್ನವು ಕ್್ೇಳಿದ್ದೇವ್.  ಈ ಮಟಟಕ್್ೆ ವಿಷಯ ತ್ಲತಪಿದನಗ; ಬಲವೆಂತ್ವನಗಿ ಒೆಂದತ 
ಧಮಾವನತನ ಸಮನಜದ ಜನರಲ್ಲೂ inculcate ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಮತ್ತು ಅವರದ್ೇ ಧಮಾದ 
ಜನರನತನ ತಿೇವರತ್ರವನಗಿ ಬದಲನವಣ್ ಮನಡತತಿುದನದರ್; ಬ್ೈನ್್ ವನಶ್ ಮನಡತತಿುದನದರ.್ ಇಷೂ್ಟೆಂದತ 
ತಿೇವರತ್ಯಿೆಂದ ಮನಡತತಿುರತವುದರಿೆಂದ ಅವರತ ಧಮಾದ ಹಸ್ರಿನಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು 
ಉಗರವನದಗಳ್ನಗತತಿುದನದರ್.  ಒೆಂದತ ಧಮಾದೆಂದ ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ ಧಮಾಕ್್ೆ ಮತನೆಂತ್ರವನಗತವುದತ 
ಬ್ೇರ.್  ಆದರ್ ಅದ್ೇ ಧಮಾದಲ್ಲೂ ತಿೇವರತ್ರ ಬದಲನವಣ್ ಆಗತತಿುರತವುದನತನ ರ್ನವು ರ್್ೂೇಡತತಿುದ್ದೇವ್.  
ಸಮನಜದಲ್ಲೂ ಇದರ ಒಟತಟ ಪರಿಣನಮ ಏರ್ನಗತತ್ುದ್?  ಸಮನಜದಲ್ಲೂ ಕ್್ೂೇಭ್ ಉೆಂಟನಗತತ್ುದ್, 
ಅಪನೆಂಬಿಕ್ ್ ಬರತತ್ುದ್, ಸೌಹನದಾಯತತ್ ವನತನವರಣ ಹ್ೂೇಗಿಬಿಡತತ್ುದ್.  ಇೆಂಥದದನತನ 
ತ್ಡಗ್ಟಟಬ್ೇಕಿದ;್ ನಬಾೆಂಧಿಸಬ್ೇಕಿದ್.  ಕ್ನನೂನತ ಪರಕ್ನರ ಮತನೆಂತ್ರ ಮನಡಲ್ಲ ಎನತನವ ಉದ್ದೇಶಕ್್ೆ 
ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ತ್ೆಂದದದ್ೇವ್ಯೇ ಹ್ೂರತ್ತ, ಇರ್ೂ್ನಬಬರ ಹಕೆನತನ ಕಸಿದತಕ್್ೂಳುಿವೆಂಥದತದ 
ಅಥವನ ಸೆಂವಿಧನನದ ಆಟಿಾಕಲ್ ೨೫ ಅನತನ ಉಲೂೆಂಘರ್್ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಉದದ್ೇಶ ನಮಗಿಲೂ. 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು ಧಮಾದ 
ಬಗ್ೆ ಅೆಂದರ್, religion ಬಗ್ೆ ಸನೆಂದಭಿಾಕವನಗಿ ಕ್ಲ್ವು ವಿಚನರಗಳನತನ ಹ್ೇಳಿದರತ. There is 
vast difference between religion and spirituality.  Bernard Shaw said 
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that “religion is nothing but to control power and wealth.”್Throughout 
the world it is happening.  So, religion is got nothing to do with 
politics, but it has got mixed with that.  When it has got mixed with 
that…. ಕ್್ಲವರತ politicalise some religion, militarize some religion ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳುತನುರ.್  ಆಗ ತನಪತ್ರಯ ಆಗತತ್ುದ್.  When the hate comes out of this 
religion, things go out of control.   

 Sri BASAVARAJ BOMMAI:- Hate is within the man.  Hate is not 

in the religion and hate is in the people who are helm of affairs of 
the religion.  Hate is within us.  

 Sri B.K. HARIPRASAD:- So, you agree it and accept that.  

 ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ:- ಪಿರೇತಿ ಹ್ೇಗೂ್ೇ ಅದ್ೇರಿೇತಿ ದ್ಾೇಷ ಎನತನವುದೂ ಕೂಡ 
ಒೆಂದತ ಗತಣವನಗಿದ.್  ದ್ಾೇಷವನತನ ಅವರವರ ರ್್ೇರಕ್್ೆ ತ್ಕೆೆಂತ್ ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತತ್ುದ್ಯೇ?  
ಮನತಷಯರಲ್ಲೂ ದ್ಾೇಷವ್ೆಂಬತದತ ಇಲೂ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುೇರನ?  ಇಡಿೇ ಜಗತಿುನಲ್ಲೂ; ನಮಾ ಸತತ್ುಲೂ 
ಇಷ್ೂಟೆಂದತ ನಡಯ್ತತಿುರತವನಗ ದ್ಾೇಷವ್ೇ ಇಲೂ ಎನತನವುದನದರ್ ನಮಾಷಟಕ್್ೆ ನೇವು ಕಣತಣ 
ಮತಚಿುಕ್್ೂೆಂಡತ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ೆಂಡಿದದೇರಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್.  

 ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರತ ಆಧನಯತಿಾಕದ ಬಗ್ೆ ಹ್ೇಳಿದರತ.  Spirituality 
ಎನತನವುದತ religion ಬಿಟತಟ different dimension ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುದ್.  ರ್ನನತ ಅದನತನ 
ಒಪಿಪಕ್್ೂಳುಿತ್ುೇರ್್.  Spirituality goes with the philosophy. What philosophy 
you believe and how good it is, the goodness of that philosophy is 
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spirituality.  So, it depends on the individual.  There are three types 
of people.   

                                                                (ಮತೆಂದತ) 

(844) 15-09-2022 1.20 ಡಿಎಸ್್-ಬಿಎನ್್ಎಸ್್ 

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ(ಮತೆಂದತ):- 

One is reactionaries who live in the past, who react. Second type is 
revolutionaries who only respond, but they are group of people. ಇವತ್ತು 
revolutionaries, kingship ತ್ಗ್ದತ democracy  ತ್ರತತನುರ್.  ಎಲೂರೂ group of 
people ಒೆಂದೇ್ ಕಡ ್ಸೇ್ರತತನುರ್. But, the problem is, all the revolutions have 
failed because ಒೆಂದತ ಸಲ ಆ ತ್ರಹದ ವಯವಸ್ೆ ಬದಲನವಣ್ರ್ನದ ಮೇಲ್ ಅವರ 
thinking diverge ಆಗತತ್ುದ್. How to handle the change? ಇವತ್ತು Russian, 
Chinese, French revolutions fail ಆಗಿದ್.  Because, group of people who 
have converged their energy for some act, that energy diversifies ಅವರ 
energy ಬ್ೇರ ್ಬ್ೇರ ್ thinking ಆಗತತ್ುದ.್  ಆಗ revolution ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನತ್ತು ಅದತ 
ಪರಿಪೂಣಾವನಗತವುದಲೂ. The third one is the rebels. Reactionaries, 
revolutionaries and rebels are the three types of people. Rebels are all 
individuals. They are not group of people. Single minded pursuitness 
ಇರತತ್ುದ್.  ಏಕ್ನಗರತ್ರ್ನಗಿ ಅವರತ ತ್ಮಾ ವಿಚನರಧನರಗ್ಳನತನ ಹ್ೇಳುತನುರ್.  ರ್ನವನಗಲೂ 
ಕೂಡ ಅವರತ ರನಜಿ ಆಗತವುದಲೂ.  ಅವರತ ತ್ಮಾ ಜಿೇವವರ್ನ್ೇ ತನಯಗ ಮನಡತತನುರ ್ಹ್ೂರತನಗಿ  
ರನಜಿ ಆಗತವುದಲೂ.  ಹಿೇಗನಗಿ ಇವತ್ತು ಜಗತಿುನಲ್ಲೂ ರ್ನರನದರೂ ಕೂಡ ಸನಧಕರತ ತ್ಮಾ ಸನವಿನ 
ನೆಂತ್ರ ಬದತಕತತಿುದದರ ್  ಅದತ only rebels, ಬ್ೇರ ್ ರ್ನರತ ಇಲೂ.  ಇದನತನ ಅಥಾ 
ಮನಡಿಕ್್ೂಳಿಬೇ್ಕತ.  ಇಷತಟ purity of thinking ಮನತಷಯನಲ್ಲೂ ಇದ್. ಆದರ ್ಆ purity ಗ್ 
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ಬ್ೇರ ್ ಬ್ೇರ ್ ಗತಣಗಳನತನ ರ್ನವು ಸೇ್ರಿಸಿದನಗ  religion, politics ಕೂಡ mishandle 
ಆಗತತ್ುದ್. So,  it all depends on who is at the helm of affairs. 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು hate and love ಬಗ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ. Nobody can force 
somebody to love somebody.  It is an inborn quality. 

 Sri BASAVARAJ BOMMAI:- Hon’ble Chairman, I never said that. 

 Sri B.K. HARIPRASAD:- Hon’ble Chairman, I am just coming to 
his point.  I never interrupted him. Hate is motivated. It is not an 
inborn quality. 

 ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ:- I just don’t agree it,  ಕ್ಷ್ಮಿಸಿ, ಇದನತನ 
ಹ್ೇಳುತಿುದ್ದೇರ್್, hate ಆಗಲ್ಲ love   ಆಗಲ್ಲ ನಮಾ ಮನದನಳದೆಂದ ಬರತತ್ುದ್.  ರ್ನರ್ೂೇ 
ಏರ್್ೂೇ ಹೇ್ಳುತನುರ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ರ್ನರರ್್ೂನೇ ದ್ಾೇಷ ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದಲೂ.  ಈ ಎರಡತ 
ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ೆ ದ್ೇವರತ ಬ್ೈನ್್ ಕ್್ೂಟಿಟದನದರ್.್  ಅಕಸನಾತ್ hate is motivated ಎೆಂದತ 
ಅವರಿಗ್ ಅನಸಿದರ್ that is his weakness. 

 Sri B.K. HARIPRASAD:- No, it is not a weakness. That is 
happening throughout the world not in this Country alone. Let me tell 
you that love is not motivated. It is an inborn quality. Hate is 
motivated one.  It is manmade. 

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನಮಾ ನಮಾ ಮನಸಿಾನ 
ಭನವರ್್ಗಳಿಗ ್ತ್ಕೆ ಹನಗ್ ರ್ನವು ವನದವನತನ ಮನಡತತ್ುೇವ್. I feel that love is also deep 
from the heart. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್್.ಎಲ.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನವನಗಲೂ ಮನನಯ 
ಪರತನಪ್ ಸಿೆಂಹ ರ್ನಯಕ್ರವರತ ಹ್ೇಳುತಿುರತತನುರ,್್ “ಎಲ್ಲೂದ್ ನೆಂದನ, ಎಲ್ಲೂದ್ ಬೆಂಧನ, ಎಲನೂ ಇದ್ 
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ನಮೊಾಳಗ,್ ಒಳಗಿನ ತಿಳಿಯನತನ ಕಲಕದದದರ,್ ಅಮೃತ್ ಸವಿಯಿದ ್ ರ್ನಲ್ಲಗ್ಗ್.  ಎಷತಟ ಕಷಟವೊೇ  
ಹ್ೂೆಂದಕ್್ ಎೆಂಬತದತ ರ್ನಲತೆ ದನದ ಈ ಬದತಕಿನಲ್ಲೂ”್ಎನತನವ ವಿಚನರ ಇದ್ಯಲನೂ, ಈಗ ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು ಹ್ೇಳಿದರತ. ಹನಗನಗಿ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, love comes in all 
colors 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, from a colorful 
personality….. ಭನರತ್ದ ಸೆಂವಿಧನನ ರ್ನವುದ್ೇ ಧಮಾದ ವಿರೂ್ೇಧ ಅಲೂ ಅಥವನ ವ್ೇದ, 
ಉಪನಷತ್ತು, ಮನತಸಾರತಿ, ಭಗವದೆೇತ್, ಬ್ೈಬಲ್, ಕತರನನ್್, ಬತದಿ, ಮಹನವಿೇರ, ಬಸವ, ಗನೆಂಧಿ, 
ಮತೆಂತನದ ರ್ನವುದ್ೇ ವುಕಿು ಅಥವನ ಗರೆಂಥಗಳ ವಿರೂ್ೇಧಿ ಅಲೂ.  ಭನರತ್ದ ಸೆಂವಿಧನನ ಎಲೂದದರ 
ಮತೆಂದತವರ್ದತ ಬದಲನವಣ್ರ್ನದ, ಸತಧನರಣ್ರ್ನದ ರ್ನಗರಿಕ ಲಕ್ಷ್ಣಗಳನತನ ಹ್ೂೆಂದದ  ಈ 
ರ್್ಲದ ಸೆಂಸೃತಿ ಮತ್ತು ಮನನವಿೇಯ ಮೌಲಯಗಳನತನ ಹ್ೂೆಂದದ ಒೆಂದತ ನೇತಿಯ ನಯಮದ 
ಪತಸುಕ. ಇದನತನ ರ್ನವು ಸರಿಪಡಿಸಿಕ್್ೂೆಂಡತ ಹ್ೂೇಗಬೇ್ಕ್್ೇ ಹೂ್ರತ್ತ, ಅವರತ ಹೇ್ಳಿದರತ ಆ ತ್ರಹ 
ಏರ್ನದರೂ ಮತನೆಂತ್ರ ಆಗಬೇ್ಕ್ನಗಿದದರ ್ ಅವರತ  ಸಾಲಪ international affairs  ಕೂಡ 
ಹ್ೇಳಿದನದರ್.  ಈ ರನಷರದಲ್ಲೂ ಸತಮನರತ ೭೦೦ ವಷಾ ಮೊಗಲರತ ಆಳಿದರತ.  ಅವರ ದೃಷಿಟಯಲ್ಲೂ ಒಬಬ 
ಮೊಗಲ ರನಜ ಕೂರರಿರ್ನದವನತ, ನಮಾ ದೃಷಿಟಯಲ್ಲೂ ಅಲೂ.  ಅವರತ ೩೭ ವಷಾ ಈ ರನಜಯದಲ್ಲೂ 
ರನಜಯಭನರ ಮನಡಿದರತ.  ಔರೆಂಗಜ್ೇಬ್್ ಆತ್ ಅಷತಟ ಕೂರರಿರ್ನಗಿದದರ ್ ಎಲೂರನತನ ಮತನೆಂತ್ರ 
ಮನಡಬಹತದತ್ತು.  ೨೦೦ ವಷಾ ಬಿರಟಷರತ ಇದದರತ.  ಅವರತ ಸಹ ಎಲೂರನತನ ಕಿರಶ್ುಯನ್ಾ್ 
ಮನಡಬಹತದನಗಿತ್ತು.  ಆದರ,್ ಈ ರ್್ಲದ ಗತಣ ಇದ್ಯಲನೂ, ಎಲೂರೂ ಸೇ್ರಿ ಬದತಕತವೆಂತ್ಹ ಗತಣ. 
ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು ಚಿಕ್ನಗ್ೂೇನಲ್ಲೂ ವಿವ್ೇಕನೆಂದನರವರ ಭನಷಣ ಕ್್ೇಳಿರಬಹತದತ, ಅವರತ 
ಏನತ ಭನಷಣ ಮನಡಿದನದರೆ್ಂದರ್,್ “I am proud of this Country because my 
Country gives protection to all the persecuted minorities.  ಸನಾಮಿ 
ವಿವ್ೇಕನೆಂದನರವರತ ಇಡಿೇ ಪರಪೆಂಚದಲ್ೂೇ ಬಹಳ ಜಗತ್ರಸಿದಿರನದರತ.  ಅೆಂದರ್, ಸನಾಮಿ 
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ವಿವ್ೇಕನೆಂದನರವರಿಗ ್ ಬತದಿಯಿಲೂ ಅೆಂದತಕ್ೂ್ೆಂಡಿದದೇರನ, ಈ ಪರಪೆಂಚದವರ್ೇ ಅವರನತನ 
ಒಪಿಪಕ್್ೂೆಂಡಿದನದರ್.  

ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,…… 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ದಯವಿಟತಟ ನೇವು ಕತಳಿತ್ತಕ್್ೂಳಿಿ. ರ್ನನತ ಯಿೇಲಡ್ ಆಗತವುದಲೂ.  
ನಮಗ್ ಅವಕ್ನಶ ಸಿಕಿೆದನಗ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.   

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ವಿಧೇ್ಯಕದ ಬಗ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಯಿೇಲಡ್ 
ಆಗತವುದಲೂ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಮಧಯ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ ಸರಿಯಲೂ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರತ he is capable to 
handle. ನೇವು ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಿ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅದರಲೂೂ ಸಹ ದಲ್ಲತ್ರತ, 
ಆದವನಸಿಗಳ ಹ್ಸರನತನ ಏಕ್್ೂೇ ಅವರತ ಹ್ೇಳಲ್ಲಲೂ. ಮತನೆಂತ್ರ ಆಗಿ ಆ ಧಮಾದಲೂೂ ಸಹ 
ಅನತಕೂಲಗಳನತನ ಪಡದ್ತಕ್್ೂಳುಿತನುರ್. ಇಲೂೂ ಸಹ ಸವಲತ್ತುಗಳನತನ ಪಡದ್ತಕ್್ೂಳುಿತನುರ್ ಎೆಂದತ 
ಮನನಯ ಗೃಹ ಮೆಂತಿರಗಳು ಹ್ೇಳಿದರತ.  ಆದರ್, ಅವರ ಮೇಲ್ ಮತನೆಂತ್ರ ವಯಕಿು ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ ಮತ್ತು 
ಸಮನನತ್ಯನತನ ಸನಧಿಸತವ  ಸನಧನವನಗಿ  ಮನಡತತ್ುದ್.  ಏಕ್್ೆಂದರ,್ ಜನತಿ ವಯವಸ್ೆ  ಬಿಗಿತ್ 
ಎಷಿಟದ್ ಎೆಂದರ್ ಈ ಧಮಾದಲ್ಲೂ ಎಸ್್ಸಿ/ಎಸ್್ಟಿ ಜರ್ನೆಂಗದವರ ಮೇಲ್ ನರೆಂತ್ರವನಗಿ 
ದಬನಬಳಿಕ್್ಯನತನ ಮನಡತತಿುದನದರ.್  ಆಗ ಅವರತ ಆ ಧಮಾವನತನ ಬಿಟತಟ ಹ್ೂೇಗಲ್ೇಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್.  
ಅದಕ್್ೆ ಉದನಹರಣ್ಗಳನತನ ರ್ನನತ ಸನಕಷತಟ ಕ್್ೂಡತತ್ುೇರ್್.  ಅದರಲ್ೂೇನತ ತ್ಪಿಪಲೂ. ಈ ದ್ಾೇಷ, 
ಅಪರನಧಗಳು ಆರತ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂವ್.  ಮತಕುವನಗಿ ಧಮಾವನತನ ಆಚರಿಸತವ ಇೆಂದತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ 
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ಹಕಿೆನ ಮೇಲ್ ಆಕರಮಣ.  ಸನೆಂಕ್ನರಮಿಕ ರೂ್ೇಗದ ನೆಂತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಬ್ಲ ್ ಏರಿಕ್್ಯ 
ಬದತಕಿನಲ್ಲೂ ರ್ನವಲ್ೂರೂ ಬದತಕತತಿುದ್ದೇವ್.   ದ್ಾೇಷ, ಅಪರನಧಗಳು, ಘನತ್ಯ ಮೇಲ್ಲನ ದನಳಿಗನಗಿ 
ಜನತಿವನದಗಳ ನೆಂದರ್್ಗಳು, ಅೆಂದರ್ honour killings,  ಅೆಂಚಿನಲ್ಲೂರತವ ಸಮತದನಯಗಳ 
ದತಬಾಲರ ಮೇಲ್ಲನ ದನಳಿ. ದ್ಾೇಷ, ಅಪರನಧಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್್ ಕೂಡ ಭನಗಿರ್ನಗಿ, ನೆಂತ್ರ 
ಸಮತದನಯಗಳನತನ ಮತ್ುಷತಟ ಅೆಂಚಿಗ ್ತ್ಳುಿವೆಂತ್ಹ ಕ್್ಲಸಗಳ್ನಗತತಿುವ.್  ಏಕ್ೆ್ಂದರ್,  ಕ್ನನೂನತ 
ಉಳಿವರದತದ.  ಈ ದೇ್ಶದಲ್ಲೂ  ಸೆಂವಿಧನನ, ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ ಬೆಂದತ ೭೫ ವಷಾಗಳ್ನದರೂ ಕೂಡ  
ಸೆಂಪೂಣಾವನಗಿ ರ್ನರಿಗೂ ಕೂಡ ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ ಸಿಕಿೆಲೂ.  ಮತನೆಂತ್ರ ಇದ್ೇನೂ ಹೂ್ಸದಲೂ. ೧೨ರ್ೇ್ 
ಶತ್ಮನನದ ಬಸವಣಣನವರತ ಮತನೆಂತ್ರ ಇಲೂದ ್ಲ್ಲೆಂಗನಯತ್ ಸಮತದನಯ ಅಥವನ ವಿೇರಶೈ್ವ 
ಸಮತದನಯ ಆಗಿದಯ್ೇ?  ೧೨ರ್ೇ್ ಶತ್ಮನನದಲ್ಲೂ ಬಹತತೇ್ಕ ದತಬಾಲ ವಗಾದವರನತನ 
ಲ್ಲೆಂಗಧನರಣ್ ಮನಡಿ ಎಲನೂ ಮನತಷಯರನತನ ಸಮನನವನಗಿ ಕ್ನಣಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಹೂ್ಸ ಸಮನಜವನತನ 
ಸೃಷಿಟ ಮನಡಿದ ಮಹನನ್್ ಬಸವಣಣನವರತ ಮನಡಿರತವುದತ ತ್ಪತಪ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ್ಯೇ?  ೧೨ರ್ೇ್ 
ಶತ್ಮನನದಲ್ಲೂ ಅವರತ ಆಸ್, ಆಮಿಷಕ್್ೆ ಒಳಗನಗಿದನದರ್ಯೇ?  ಅವರತ ಸಹ ಆ ಒೆಂದತ 
ಸಮತದನಯದ ಬಹಳ ಮತೆಂಚೂಣಿ ರ್ನಯಕರತ.  

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುವುದನತನ ಅವರತ 
ಹ್ೇಳುತಿುದನದರ.್ ನನಗ ್ಬಹಳ ಸೆಂತೂ್ೇಷವನಗಿದ.್  ರ್ನವು ಮತನೆಂತ್ರ ನಷೇ್ಧವನತನ ಇಲ್ಲೂ ಮನಡಿಲೂ. 
ಇದನತನ ಅವರತ ಮೊದಲತ ತಿಳಿದತಕ್ೂ್ಳಿಲ್ಲ.   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದಲೂವ್ೆಂದತ 
ಸಪಷಟವನಗಿ ಗ್ೂತಿುದ್.  

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮತನೆಂತ್ರ ನಷ್ೇಧ ಇದರಲ್ಲೂ 
ಇಲೂ. ಅವತ್ತು ೧೨ರ್ೇ್ ಶತ್ಮನನದಲ್ಲೂ ರ್ನವುದ್ೇ  ಆಮಿಷ, ಒತನುಯ ಇರಲ್ಲಲೂ.  ಮತನೆಂತ್ರವನಗಿದ.್  
ಅದತ ನಮಾ ಬಯಕ್,್ ಅದತ ನಮಾ ಆಸ.್  ಇಲ್ಲೂ ಏರ್ನಗತತಿುದ್ ಎೆಂದರ್, ಆಸ,್ ಆಮಿಷ, ಇವತ್ತು ಬ್ೇರ ್
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ಬ್ೇರ ್ಕಟತಟಪನಡತಗಳ ಬಗ್ೆ ಹ್ೇಳಿದನದರ್. ರ್ನವ ಧಮಾದಲ್ಲೂ ಇಲೂ?  ರ್ನವ ಧಮಾದಲ್ಲೂ ರ್ನರತ 
ಧಮಾವನತನ  ನಡಸ್ತತನುರ್,  ರ್ನರಿಗ ್ ಹಣವಿದ್ ಅವರತ ಅಲ್ಲೂ ನಯೆಂತ್ರಣ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ 
ಸದನಕ್ನಲ ಮನಡತತನುರ.್  ಕ್್ೇವಲ ಕಟತಟಪನಡತ ಅಲೂ, ಕಟತಟಪನಡತ ಮಿೇರಿ  day to day ಎಷತಟ 
ಹಿೆಂಸ್ ನಡಯ್ತತಿುದ.್  ರ್ನವ ಧಮಾದಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಹ್ಣತಣಮಕೆಳಿಗ್ ಸೆಂಪೂಣಾವನದ 
ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯವಿದ್ಯೇ?  ಒೆಂದ್ೂೆಂದತ ಧಮಾದಲ್ಲೂ ಒೆಂದ್ೂೆಂದತ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ ಒೆಂದ್ೂೆಂದತ ಕ್ನಲದಲ್ಲೂ 
ಕಟತಟಪನಡತಗಳಿತ್ತು.  ಈಗ ೨೧ರ್್ೇ ಶತ್ಮನನ ಬೆಂದ ಮೇಲ್ ಬಹಳಷತಟ ಸತಧನರಣ್ರ್ನಗತತಿುದ್, 
ಉದನರಿೇಕರಣವನಗತತಿುದ್.  ಬಸವಣಣನವರತ ೧೨ರ್ೇ್ ಶತ್ಮನನದಲ್ಲೂ ಏನತ ಮನಡಿದದರೂ ಮತೆಂದ ್
ಮತ್ು ಕಟತಟಪನಡತಗಳಿಗ್ ಒಳಗನಯಿತ್ತ.  ಬಸವಣಣನವರತ ಬಹಳ ಪರಸತುತ್ ಎೆಂದತ ರ್ನವಲ್ನೂ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೇವ್.  ಬಸವಣಣ ಪರಸತುತ್ ಎೆಂದರ್ ರ್ನವು ಯೇಚರ್್ ಮನಡಬೇ್ಕತ.  ಅಸಮನನತ,್ 
ಅನಷಠ ಮತ್ತು ಮೂಢನೆಂಬಿಕ್್, ಇವುಗಳ ವಿರತದಿ ಬಸವಣಣನವರತ ಹ್ೂೇರನಟ ಮನಡಿದದರೂ್ೇ ಈಗ 
ಮತ್ು  ಬೆಂದದ.್  ಅದನತನ ಸತಧನರಣ್ ಮನಡಬೇ್ಕತ.  ಇದತ ನರೆಂತ್ರವನಗಿ ಸಾಚಛ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ 
ಕ್್ಲಸ. 

               (ಮತೆಂದತ) 

(845) 1:30 15/09/2022 ಎಸ್್ಪಿಆರ್/ಬಿಎನ್್ಎಸ್್           (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 
ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ(ಮತೆಂದತ) 
 
ಅವತಿುನ ದನಗಳಲ್ಲೂ ರ್ನವ ರಿೇತಿರ್ನದ ಸಿೆತಿ ಇತ್ತು, ಅೆಂತ್ಹ ಸಿೆತಿಗಳಲ್ಲೂ ರ್ನವುದ್ೇ 
ಬದಲನವಣ್ಗಳ್ನಗಿದದರ ್ಅದರ ಬಗ್ೆ ರ್ನವು ಇವತಿುನ ದನವೂ ಸಹ ತ್ಡಹ್ಿಡಿಯತತಿುಲೂ.  ಇದನಗಬ್ೇಕತ 
ಎನತನವುದ್ೇ ನಮಾ ಆಸರ್್ನಗಿದ್.  ಹಿೇಗನಗಿ ಬಸವಣಣನವರ ವಿಚನರ, ತ್ತ್ಾಗಳಿಗ್ ರ್ನವು ಎೆಂದೂ 
ಸಹ ವಿರೂ್ೇಧಿಗಳಲೂ.   
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ತನವು 
ಬಸವಣಣನವರ ವಿಚನರ, ಸಿದನಿೆಂತ್ಕ್್ೆ ವಿರೂ್ೇಧ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ರ್ನವತಿುಗೂ ಸಹ ಹ್ೇಳಿಲೂ.  ಅದನತನ 
ಅವರತ ರ್ನವ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ಆ ರಿೇತಿರ್ನಗಿ ತಿಳಿದತಕ್್ೂೆಂಡರೂ್ೇ ಎೆಂದತ ನನಗ ್ ಗ್ೂತನುಗಲ್ಲಲೂ.  
ಮತನೆಂತ್ರ ಎನತನವುದತ ಈ ದ್ೇಶದಲ್ಲೂ ಹ್ೂಸದೇ್ನೂ ಅಲೂ; ಮೊದಲ್ಲನೆಂದಲೂ ಸಹ ಇದ.್  ಇದತ 
ಮತೆಂದ್ಯೂ ಸಹ ನಡಯ್ತತ್ುದ್.  ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು ಹ್ೇಳಿದೆಂತ್, ಸಮನಜದಲ್ಲೂ ಇವುಗಳ್್ಲೂವೂ 
ಇವ್.  ಎಲನೂ ಧಮಾದಲ್ಲೂ ದಬನಬಳಿಕ್್, ದೌಜಾನಯಗಳು ನಡಯ್ತತಿುವ.್  So, he is endorsing 
atrocities on people belonging to scheduled caste and scheduled tribe. 

 
Sri BASAVARAJ BOMMAI:- Hon’ble Chairman, I  am not 

endorsing it. Whether he believes or denies, there are restrictions on 
poorer class of all sections. Then, that comes under that.  ರ್ನವನಗಲೂ 
ಸಹ ಉಳಿವರತ ಇಲೂದವರ ಮೇಲ್ ನಯೆಂತ್ರಣ ಮನಡಲತ ಸನಧಯವಿಲೂದ್ೇ ಇರತವನಗ ಬ್ೇರ ್ಬ್ೇರ್ 
ರಿೇತಿಯ ಒತ್ುಡಗಳನತನ ಹನಕತತನುರ.್  ಆಗ ಅರ್ನಯಯ, ದೌಜಾನಯಗಳ್ನಗಬಹತದತ.  Ultimately, 
end result of it ….. I am not denying it. ಈ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ಕ್ನನೂನತ ಮನಡಿದ್ದೇವ್. 
ಹಿೇಗನಗಿ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುವುದನತನ ಬ್ೇರ ್ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ ವಿಸುರಣ್ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ 
ರ್ನಯಕರತ ಹ್ೂೇಗಬನರದತ.   

 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಆದದರಿೆಂದ ಪೂತಿಾರ್ನಗಿ ನನಗ್ 

ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಬಿಟತಟ, ನೆಂತ್ರದಲ್ಲೂ ಅವರತ ಹ್ೇಳಿದರ್ ಚ್ರ್ನನಗಿರತತ್ುದ್.  ಏಕ್್ೆಂದರ ್ಮಧಯದಲ್ಲೂ ರ್ನನತ 
ಅಡಿಡಪಡಿಸತವುದತ, ನೇವು ಅಡಿಡಪಡಿಸತವುದತ ಸರಿ ಇರತವುದಲೂ. 
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ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರತ 
ಕ್್ೇವಲ ವಿಷಯದ ಬಗ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರ್, ರ್ನನತ ಅವರನತನ ಅಡಿಡಪಡಿಸತವುದಲೂ.  ವಿಷಯವನತನ 
ಹ್ೂರತ್ತಪಡಿಸಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರ್ ಮನತ್ರವೇ್ ರ್ನನತ ಅವರಿಗ ್ಹ್ೇಳಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್.   

 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ವಿಷಯಕ್್ೆ ಬರತತಿುದ್ದೇರ್.್ 
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರೇ್ ನೇವು ಈಗ್ೆ ಅಧಾ ಗೆಂಟ್ಯಿೆಂದ 

ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದದೇರಿ. 
 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದತ ಬಹಳ ಗೆಂಭಿೇರವನದ 

ವಿಚನರವನಗಿದ್.  ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೇಡಿ ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದರ,್ ರ್ನನತ ಹಿೇಗ್ಯೇ 
ಹ್ೂರಟತಬಿಡತತ್ುೇರ್್.   

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ಆ ರಿೇತಿರ್ನಗಿ ಏನನೂನ ಹ್ೇಳಿಲೂ.  ರ್ನನತ ಕ್್ೇವಲ ನಮಗ್ 

ರ್್ನಪನತನ ಮನಡತತಿುದ್ದೇರ್್ ಅಷ್ಟೇ.  
 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮಸೂದಯ್ೆಂದನತನ ತಿದತದಪಡಿ 

ಮನಡಿ… 
 
ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದರಲ್ಲೂ ಚಚ್ಾಯ ಅವಶಯಕತ ್

ಇದ್. ಹಿೇಗನಗಿ ಅವರತ ಚಚಿಾಸಲ್ಲ. 
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ದಯಮನಡಿ ನಮಗ್ ಪೂಣಾ 
ಪರಮನಣದ ಅವಕ್ನಶಗಳನತನ ನೇಡಿ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ೆ ಎಲನೂ ಸದಸಯರತಗಳು ಮನತ್ರ್ನಡತತನುರ್ 
ಅೆಂತ್ಯೇ ರ್ನನೂ ಸಹ ಮನತ್ರ್ನಡತತು್ೇರ್್. ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದದರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲೂರ್ನದರೂ 
ಅಸೆಂಸದೇಯ ಪದಗಳಿದದರ,್ ಅವುಗಳನತನ ಕಡತ್ದೆಂದ ತ್ಗ್ಯಿರಿ.  

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಎಲೂರಿಗೂ ಅವಕ್ನಶ ಸಿಗಬೇ್ಕತ ಎನತನವ ದೃಷಿಟಯಿೆಂದ ಮನತ್ರವೇ್ 

ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ದೇರ್್. 
 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದರಲ್ಲೂ ಬ್ೇರ ್ ಇರ್ನಯವುದ್ೇ 

ವಿಚನರಗಳನತನ ತನವು ತ್ರತವುದತ ಬ್ೇಡ.  ನರ್ನ್ಯ ದನ ರ್ನವುದ್ೂೇ ಒೆಂದತ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೂ 
ತನವು ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ ಪರಚನರಕ್ನೆಗಿ ಎೆಂಬತದನಗಿ ಹ್ೇಳಿದರಿ.  ನನಗ್ ಅದರ ಅವಶಯಕತ್ 
ಇಲೂ.  ರ್ನನತ ಎಲನೂ ರನಜಯಗಳ ಪತಿರಕ್್ಗಳ ಮೊದಲ ಪತಟದಲ್ಲೂ ಬೆಂದರತವುದನತನ ಕಳ್್ದ 25 
ವಷಾಗಳಿೆಂದ ರ್್ೂೇಡಿದ್ದೇರ್್.  ರ್ನನತ ಸೆಂಸತಿುನಲ್ಲೂ ಮನಡಿರತವ ಭನಷಣದ ಬಗ್ೆ ಸವೊೇಾಚಛ 
ರ್ನಯರ್ನಲಯವು ಮಹನರನಷರ ಮಿೇಸಲನತಿಯ ವಿಚನರದಲ್ಲೂ ಉಲ್ೂೇಖಿಸಿದನದರ್.  ಆದದರಿೆಂದ ನನಗ ್ಆ 
ರಿೇತಿಯ ಚಟವಿಲೂ. Constitutional validity ವಿಚನರ ಬೆಂದನಗ ರ್ನನತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್. ಇವತಿುನ ದವಸ ನನಗ ್ಏರ್ನದರೂ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ದೂ್ರತ್ಿದ ್
ಎೆಂದರ್, ಸೆಂವಿಧನನದೆಂದಲೇ್ ನನಗ ್ ಅವಕ್ನಶ ದ್ೂರ್ತಿದ ್ ವಿನಃ ರ್ನವುದ್ೇ ಧಮಾ, 
ಜನತಿಗಳಿೆಂದಲೂ.  ಸೆಂವಿಧನನದ ಬಗ್ೆ ಏರ್ನದರೂ ವಿಚನರಗಳು ಪರಸನುಪವನದನಗ, ರ್ನನತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್. ಹಿೇಗನಗಿ ತನವು ದಯಮನಡಿ ನನಗ ್ ಅವಕ್ನಶವನತನ ನೇಡಬ್ೇಕತ. 
ಮಧಯದಲ್ಲೂ ಸಮಯದ ಬಗ್ೆ ತನವು ದಯಮನಡಿ ಹೇ್ಳಬ್ೇಡಿ. ಇದತ ಸಮಯದ ವಿಚನರವಲೂ.   

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ನಮಗ್ ಕ್್ೇವಲ ರ್್ನಪನತನ ಮನತ್ರವೇ್ ಮನಡತತಿುದ್ದೇರ್್. 
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇನತನ ದಲ್ಲತ್ರ ವಿಚನರದ ಬಗ್ೆ 

ಹ್ೇಳುವುದನದರ್, ಉಳಿವರತ ದಬನಬಳಿಕ್್, ದೌಜಾನಯಗಳನತನ ಮನಡತತನುರ ್; ನಜ.  ಎಲನೂ ವಗಾದವರತ 
ಬಡವರ ಮೇಲ್ ದಬನಬಳಿಕ್ಯ್ನತನ ಮನಡತತನುರ.್  ಇದತ ನಡಯ್ತತ್ುಲ್ೇ ಇರತತ್ುದ್.  ಆದರ್, ದಲ್ಲತ್ರ 
ಮೇಲ ್ನಡಯ್ತವ ದಬನಬಳಿಕ್್ಯೇ ಬ್ೇರ್.  ದಲ್ಲತ್ ಮಿೇಸ್ಯನತನ ಬಿಡತವೆಂತಿಲೂ ; ಆತ್ನತ ವನರ್್ನತನ 
ಧರಿಸಿದರ,್ ಅವನ ಕ್್ೈಯನತನ ಕಡಿಯತತನುರ.್  ಆತ್ನತ ಕತದತರಯ್ ಮೇಲ್ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ೆಂಡರ್, ಆತ್ನತ 
ಸತ್ತು ಹೂ್ೇಗತತನುರ್್; ಆತ್ನ ಕ್್ೂಲ್ ಮನಡತತನುರ್.  ಈತ್ನಗ್ ದ್ೇವಸನೆನದ್ೂಳಗ್ 
ಪರವ್ೇಶವಿರತವುದಲೂ; ಪೆಂಕಿು ಭ್ೂೇಜನದಲ್ಲೂ ಕೂಡಿಸಿಕ್ೂ್ಳುಿವುದಲೂ.  

 
ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದರ ವಿರತದಿವ್ೇ ನಮಾ 

ಹ್ೂೇರನಟವಿರತವುದತ.  
 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದತ ಬಸವಣಣನವರ ಹ್ೂೇರನಟ; 

ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿರವರ ಹ್ೂೇರನಟವಲೂ. 
 
ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದತ ಹರಿಪರಸನದ್ರವರ 

ಹ್ೂೇರನಟವಲೂ. 
 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, definitely. ರ್ನರ್್ೂಬಬ ಇದರಲ್ಲೂ 

ಪನಲತದನರನಷ್ಟೇ. 
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ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದತ ಹರಿಪರಸನದ್ರವರ 
ಹ್ೂೇರನಟವಲೂ ; ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್ರವರ ಹ್ೂೇರನಟ.  ರ್ನವ ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್ರವರನತನ ಅವರತ 
ಸೆಂಸತಿುರ್ೂ್ಳಗ್ ಬರಲತ ಬಿಡಲ್ಲಲೂವೊೇ ಇದತ ಅವರ ಹ್ೂೇರನಟ ; ಹರಿಪರಸನದ್ರವರ ಹ್ೂೇರನಟವಲೂ. 

 
(ಈ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲೂ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷ್ದ ಸದಸಯರತ ಮೇಜನತನ ತ್ಟತಟವ ಮೂಲಕ  

ತ್ಮಾ ಹಷಾವನತನ ವಯಕುಪಡಿಸಿದರತ) 
 
ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, … 
 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನವ ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್ನನತನ ಸೆಂಸತಿುಗ ್

ಬರಲ್ಲಲೂ ಎೆಂದತ ಅವರತ ಹ್ೇಳುತಿುದನದರೂ್ೇ, ರನಜಯದ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು ಈ ಮನತ್ನತನ 
ಹ್ೇಳುತನುರ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಎಣಿಸಿರಲ್ಲಲೂ.  

 
ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ಕ್.್ಪನರಣ್ೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,…  
 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಒೆಂದತ ನಮಿಷ. ರ್ನನತ 

ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳಿಗ ್ಈ ಮನತ್ನತನ ಹೇ್ಳುತಿುದ್ದೇರ್್ ; ಅವರತ ಸಮಥಾರಿದನದರ.್  ರ್ನನತ ಸದಸಯರಿಗ್ 
ಉತ್ುರಿಸತತಿುಲೂ.  ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳ್್ೇ, ಅೆಂಬ್ೇಡೆರ್ರವರತ ಪೆಂಡಿತ್ ಜವನಹರ್ ಲನಲ್ 
ರ್್ಹರೂ ರವರ ರ್್ೇತ್ೃತ್ಾದ ಮೆಂತಿರ ಮೆಂಡಲದಲ್ಲೂದದವರತ. ಅವರ್ೂೆಂದಗ ್ ಶನಯಮ್್ ಪರಸನದ್ 
ಮತಖ್ಜಿಾರವರೂ ಸಹ ಇದದರತ.   

 
ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, yes, correct. ಒೆಂದತ 

ನಮಿಷ.  ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್ರವರತ ಅನವನಯಾವನಗಿ ಅೆಂದನ ಮೆಂತಿರಮೆಂಡಲದಲ್ಲೂದದರತ.  ಪನರಯಶಃ 
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ಇವತಿುನ ದವಸ ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್ರವರತ ಪತನರನಯೆರ್ನಗಿ ಬೆಂದರ…್, ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್ ರವರತ ಸೆಂವಿಧನನ 
ರಚರ್್ ಮನಡತವ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೂಯೇ, ಅವರ ವಿಚನರಧನರಗ್ಳು ಎಲೂರಿಗೂ ಸಹ ತಿಳಿದದದವು.  
ಸೆಂವಿಧನನದ ಕ್್ಲವು ಅೆಂಶಗಳು ನಮಾ ಆಡಳಿತ್ಕ್್ೆ ತೂ್ೆಂದರ್ರ್ನಗತತ್ುವ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿ, 
ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್ರವರತ ಸೆಂಸತಿುಗ್ ಬರಬನರದತ ಎೆಂದತ ಪರಯತ್ನ ಮನಡಿದರತ.  ಆದರೂ ಸಹ ಅವರಿಗ್ 
ಬಹಳ ದ್ೂಡಡ ಪರಮನಣದಲ್ಲೂ ಬ್ೆಂಬಲವಿತ್ತು ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರ,್ ಅವರತ ಸೆಂಸತಿುಗ್ ಬರತವುದತ 
ಅನವನಯಾವನಗಿತ್ತು.  ಏಕ್್ೆಂದರ,್ ಅವರತ ಸೆಂವಿಧನನ ರಚರ್್ ಮನಡಿದದರತ; ಹಿೇಗನಗಿ 
ಅನವನಯಾವಿತ್ತು.  ಅವರತ ಸೆಂಸತಿುಗ ್ ಬೆಂದದತದ ಪಿರೇತಿ-ವಿಶನಾಸಗಳಿೆಂದಲೂ.  ಆದರ್, ವಿರೂ್ೇಧ 
ಪಕ್ಷ್ದವರತ ಆ ರಿೇತಿರ್ನಗಿ ಹ್ೇಳಿಲೂ.  This is how it is. 

 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, the idea of … 
 
ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇೆಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, … 
 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ದಯಮನಡಿ 

ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಬೇ್ಕತ ಹನಗೂ ಕಡಯ್ಲ್ಲೂ ಭನಷಣವನತನ ಮನಡಲ್ಲ.  
 
ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇೆಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅೆಂದನ ದನ ದ್ಹಲ್ಲಯಲ್ಲೂ 

ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್ರವರ ಹ್ಣವನತನ ಹೂಳಲತ ಹನಗೂ ಒೆಂದತ ಸನಾರಕವನತನ ನಮಿಾಸಲತ ಜನಗ ನೇಡಲ್ಲಲೂ.   
ಇೆಂತ್ಹ ಪರಿಸಿೆತಿ ಅೆಂಬ್ೇಡೆರ್ರವರದನದಗಿತ್ತು.   

 
(ಈ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲೂ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷ್ದ ಸದಸಯರತ “ಶ್ೇಮ್್, ಶ್ೇಮ್್”್ 

ಎೆಂಬ ಘೂೇಷಣ್ಗಳನತನ ಕೂಗಿದರತ) 
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ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇೆಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್ರವರ ಹ್ಣವನತನ 
ಬನೆಂಬ್ಗ ್ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡತ ಹ್ೂೇದರತ.  ಇದತ ಅೆಂದನ ಸಿೆತಿರ್ನಗಿತ್ತು.  ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ 
ರ್ನಯಕರತ ರ್ನವ ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್ರವರ ಬಗ್ೆ ಹ್ೇಳುತಿುದನದರೂ್ೇ, ಗೂ್ತಿುಲೂ. 

 
ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ ಅಹಾದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್ರವರತ ಮತನೆಂತ್ರ 

ಆಗಿದತದ ರ್ನಕ್?್ 
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ರವರ್ೇ ಒೆಂದತ ನಮಿಷ 
ಇರಿ.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅವರತಗಳು ಹ್ೇಳುವುದತ ನಜ. 

ಅವುಗಳನತನ ಒಪಿಪಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುೇರ್್.  
 
ಡನ|| ತ್ೇಜಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್ರವರಿಗ್ ಭನರತ್ ರತ್ನ 

ಪರಶಸಿುಯನತನ ರ್ನವ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ವಿಳೆಂಬವನಗಿ ನೇಡಿದರತ? 
 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಎಲೂದಕೂೆ ಉತ್ುರಿಸತತ್ುೇರ್್. 

ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷ್ದವರಿಗ್ ಅೆಂಬ್ೇಡೆರ್ರವರ ಬಗ್ೆ ಮೊಸಳ್್ ಕಣಿಣೇರತ ಬ್ೇಡ.  ಇವತಿುಗೂ ಸಹ 
ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್ ರವರ ಮೊಮಾಗರ್ನದ ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ ತ್ೇಲ್ ತ್ತೆಂಬದ್ರವರನತನ ಕಳ್್ದ ಮೂರತ 
ವಷಾಗಳಿೆಂದ ವಿರ್ನಕ್ನರಣ ಜ್ೈಲ್ಲರ್ೂ್ಳಗ್ ಇಟಿಟದನದರ.್   
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ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅವರನತನ ರ್ನವು ಏಕ್್ 
ಜ್ೈಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಇಡ್ೂೇಣ? 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕ್್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರದವರತ, ಶ್ರೇ ನರೇ್ೆಂದರ 

ಮೊೇದ ಮತ್ತು ಶ್ರೇ ಅಮಿತ್ ಷನ ರವರತಗಳು ಇವರನತನ ಜ್ೈಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಇಟಿಟದನದರ.್  ಆದರ್ ಇವರತ 
ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್ ರವರ ಬಗ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನದರ.್ 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್ ರವರ ಬಗ್ೆ 

ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರತ ಏನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತನುರ್? ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್ರವರನತನ ಏಕ್್ ಅವರ 
ಮೊಮಾಗನಗ್ ಹೂ್ೇಲ್ಲಸತತನುರ್.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
 
ಡನ|| ತ್ೇಜಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕ್ನೆಂಗ್ರಸ್್ ಪಕ್ಷ್ … ಅೆಂಬ್ೇಡೆರ್ರವರ 

ಬಗ್ೆ ಉಲ್ೂೇಖ್ … 
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್ ರವರಿಗ್ 
ಅರ್ನಯಯ ಮನಡಿ, ಅತ್ಯೆಂತ್ ಕಠಿಣವನಗಿ ಅವರ ಕತಟತೆಂಬವನತನ ನಡಸ್ಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಪತನಃ ಆ 
ಕತಟತೆಂಬದ ಸದಸಯರರ್್ನೇ ದನರಿ ತ್ಪಿಪಸತತಿುರತವವರತ ಕ್ನೆಂಗ್ರಸ್್ ಪಕ್ಷ್ದವರತ.  

 
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನವು ಇದರ್್ನಲನೂ ನೆಂಬತವುದಲೂ.  
ಇದ್ಲನೂ ರ್ನಗಪತರ ಯೂನವಸಿಾಟಿ ….. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಡನ|| ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದತ ಇಟಲ್ಲ ಯೂನವಸಿಾಟಿ. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇೆಂತ್ಹ ಮನತ್ತಗಳು ರನಜಯದ 

ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳ ಬನಯಿಯಲ್ಲೂ ಬರಬನರದತ. 
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, it is the truth. 
 
ಡನ|| ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್ರವರಿಗ ್

ಅವಮನನ ಮನಡಿದ ಪನಟಿಾ ಕ್ನೆಂಗ್ರಸ್್ ಪನಟಿಾ. 
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನಗಪತರ ಯೂನವಸಿಾಟಿಯನತನ 
ನೆಂಬಬಹತದತ, ಆದರ್, ಇಟಲ್ಲ ಯೂನವಸಿಾಟಿಯನತನ ನೆಂಬತವುದಕ್ನೆಗತವುದಲೂ. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಡನ|| ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇವರತ ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್ ರವರ 

ಬಗ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತನುರ್. 
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ….   
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ:- ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ ರವರ್ೇ ಒೆಂದತ ನಮಿಷ. 
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(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇಲ್ಲೂ ಎಲೂರೂ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನದರ್. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರತ ಮತ್ತು ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುರತವನಗ …. 
ಒೆಂದತ ಸುಬಿ ಚಿತ್ರವನತನ ಅವರಿಗ್ ಹನಕಲ್ಲಕ್್ೆ ಆಗಲ್ಲಲೂ. … (ಗ್ೂೆಂದಲ)  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ರವರ್ೇ ದಯಮನಡಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಿ. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೇರ್್. 

ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರಿಗ ್ಬಹಳ ಅಗನಧವನದ ಅನತಭವವಿದ;್ ಸೆಂವಿಧನನದ ಬಗ್ೆ ಬಹಳಷಟನತನ 
ತಿಳಿದತಕ್ೂ್ೆಂಡಿದನದರ್.  ಅವರತ ಮನಡತವ ಭನಷಣವನತನ ರ್ನವು ಪೂತಿಾರ್ನಗಿ ಕ್್ೇಳುತ್ುೇವ್ ; 
ಇದರಲ್ಲೂ ರ್ನವುದ್ೇ ಪರಶ್ನಯಿಲೂ.  ಅವರ ಹನಗೂ ಅವರ ಅನತಭವದ ಬಗ್ೆ ಗೌರವವಿದ.್  ಅವರತ 
ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷ್ದ ಕಡಯ್ಿೆಂದ ವಿಚನರ ಧನರ್ ಬೆಂದನಗ “ರ್ನಗಪತರ ಯೂನವಸಿಾಟಿ”್ ಎೆಂಬತದನಗಿ 
ಹ್ೇಳುತನುರ್.  ನಜ ರ್ನಗಪತರ ಯೂನವಸಿಾಟಿಯತ ಇದ್. ಅದ್ೇ ರಿೇತಿರ್ನಗಿ ಬ್ೇರ ್ ಎಲನೂ 
ಯೂನವಸಿಾಟಿಗಳಿವ.್ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷ್ದ ಸದಸಯರತ ತ್ಮಾ ವಿಚನರಧನರ್ಯನತನ ಯೂನವಸಿಾಟಿಯಿೆಂದ 
ಪಡದ್ತಕ್ೂ್ೆಂಡವರನಗಿದತದ, ಯೂನವಸಿಾಟಿ ಎೆಂದರ ್ ಅಲ್ಲೂ ಹತನುರತ ಫನಯಕಲ್ಲಟ ಮತ್ತು 
ಪ್ೂರಫ್ಸರ್ರವರತಗಳಿರತತನುರ್.  ಇವರತಗಳ್್ಲೂರೂ ವಿಚನರ ಮನಡಿ, ರ್ಥೇಸಿೇಸ್್ ಬರ್ದತ ಎಲೂವನೂನ 
ತಿಳಿದತಕ್ೂ್ೆಂಡವರನಗಿರತತನುರ್. ಆದರ್ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ಸದಸಯರ ವಿಚನರಧನರ್ ಏನತ? ನಮಾ 
ಭನಗದಲ್ಲೂ ಶನಲ್ಗಳಿಗ್ ಹ್ೂೇಗತವ ಮತೆಂಚ್ “ಗತಡಿ ಶನಲ”್್ ಎೆಂಬತದನಗಿ ಇರತತ್ುವ್. ಆದರ,್ 
ಇವರತಗಳು ರ್ನವುದೇ್ ಯೂನವಸಿಾಟಿ, ಶನಲ,್ ಪನರಥಮಿಕ ಶನಲ,್ ಪನರಥಮಿಕ ಪೂವಾ ಶನಲ ್
ಇೆಂತ್ಹವುದತ ರ್ನವುದೂ ಸಹ ಇಲೂ; ಇದತ ಇವರ “ಅಧಯಕ್ಷ್ರ ಪಡಸನಲಯ್ಿೆಂದ”್ ಬೆಂದರತವ 
ವಿಚನರಧನರ್ರ್ನಗಿದ್.  
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(ಈ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲೂ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷ್ದ ಸದಸಯರತ ಮೇಜನತನ ತ್ಟತಟವ ಮೂಲಕ  
ತ್ಮಾ ಹಷಾವನತನ ವಯಕುಪಡಿಸಿದರತ) 

 
ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ ಅಹಾದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದತ ಮಹನತನಾ ಗನೆಂಧಿಯವರ 

ವಿಚನರ ಧನರ್ಯಿೆಂದ ಬೆಂದರತವುದನಗಿದ್. 
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕ್.್ಅಬತದಲ್ ಜಬಬರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರನಜಯದ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು 
ರ್ನಗಪತರ ಯೂನವಸಿಾಟಿಯಲ್ಲೂ ಅಡಿಾಷನ್್ ಆದ ಮೇಲ್ …. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್.್ರನಥ್ೂೇಡ್್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸೆಂವಿಧನನದ ವಿಚನರಧನರ್ಯಡಿ 

ಇದತ ತ್ರ್ನರನಗಿ ಬೆಂದರತವುದತ … (ಗ್ೂೆಂದಲ) ಇವುಗಳು ಅವರ ವಿಚನರಧನರಗ್ಳಲೂ.  
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕ್.್ಅಬತದಲ್ ಜಬಬರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರನಜಯದ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು 
ರ್ನಗಪತರ ಯೂನವಸಿಾಟಿಯಲ್ಲೂ ಅಡಿಾಷನ್್ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡ ಮೇಲ ್ಸಾಲಪ ಡೈ್ಲನಗ್ಗಳು ಬದಲನಗಿದ.್   

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇಷತಟ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ ಮೇಲ,್ …. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಒೆಂದತ ವಿಷಯವನತನ 

ಸಪಷಟಪಡಿಸತತ್ುೇರ್.್ ನನನ ಮೂಲ ವಿಚನರಗಳು ಹನಗೂ ಯೇಚರ್್ಗಳು ರ್ನವುದೂ ಸಹ 
ಬದಲನಗತವುದಲೂ ಹನಗೂ ಆಗತವುದಕೂೆ ಸಹ ಬಿಡತವುದಲೂ.  ಇದತ ಏಕ್ ್ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ 
ಹ್ೇಳುತು್ೇರ್್, ಅವರತಗಳು ಕ್್ೇಳಲ್ಲ. ನನಗ ್ ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ ಹ್ೂೇರನಟ ಹನಗೂ ಅದರ ಪೂವಾದಲ್ಲೂನ 
ವಿಚನರಗಳು ಹನಗೂ ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ ಬೆಂದ ನೆಂತ್ರ ಮಹನತನಾ ಗನೆಂಧಿೇಯವರಿೆಂದ ಮತೆಂದ್ ಹ್ೇಗ ್
ಬದಲನವಣ್ರ್ನಯಿತ್ತ?   
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846/15-09-2022/1-40/ಬಿಕ್್ಪಿ-ಕ್್ಎಸ್್ 

Sri BASAVARAJ BOMMAI (Contd.):-   

Congress has played an important role. ಆದರ್, ಕ್ನೆಂಗ್ರಸ್್….. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ರ್ನನತ fact ನತನ ಹ್ೇಳಲೇ್ಬ್ೇಕತ. ನೇವುಗಳು ಅದನತನ  ಸಹಿಸತವುದಲೂವ್ೆಂದರ್  ಹ್ೇಗ?್ ಆದರ,್ 
ಅೆಂದನ ಕ್ನೆಂಗ್ರಸ್್ ಹ್ೇಗ್ ಬದಲನವಣ್ರ್ನಯಿತ್ತ, ಅದರ ಪರಿಣನಮ ನಮಾ ದ್ೇಶದ ಮೇಲ ್ 
ಏರ್ನಯಿತ್ತ?  

(ಈ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲೂ  ಕರೆ್ಂಟ್  ಹ್ೂೇಗಿ ಬೆಂತ್ತ) 

ಆ ಬದಲನವಣ್  ಎೆಂದ  ತ್ಕ್ಷ್ಣ  ಕತ್ುಲ್  ಬೆಂತ್ತ  ರ್್ೂೇಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ:- ಅದತ  ಆಗಿದತದ  ತ್ಪತಪ ಎೆಂದೇ್  ಇದತ ಬೆಂದರತವುದನಗಿದ್.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ  ಬಸವರನಜ   ಬ್ೂಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,   ಈಗ  ಮಹನತ್ಾ 
ಗನೆಂಧಿೇಜಿಯವರ ಹ್ಸರನತನ ತ್ಗ್ದರತ.  ಮಹನತನಾಗನೆಂಧಿೇಜಿಯವರತ  ಇಡಿೇ ದ್ೇಶಕ್್ೆ   
ಮಹನತ್ಾರತ.  ಮಹನತ್ಾ ಗನೆಂಧಿೇಜಿಯವರ  ಸೆಂಬೆಂಧ  ರ್ನವತ್ತು  ಕೂಡ  ಕ್ನೆಂಗ್ರಸ್್ ಅನತನ 
ವಿಸಜಾರ್ ್ ಮನಡಿ  ಎೆಂದರೂ   ನೇವು ಮನಡಲ್ಲಲೂವೊೇ  ಅಲ್ಲೂಯೇ  ಮಹನತ್ಾ 
ಗನೆಂಧಿೇಜಿಯವರನತನ  ಕ್್ೈಬಿಟತಟ  ಮತೆಂದ್  ಬೆಂದದದೇರಿ.    

ಶ್ರೇ  ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್ (ಸೆಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ೆಗಳ  ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,್ 
ಸಕ್ನಾರದವರತ ಈ ರಿೇತಿಯ  ಡನ||  ಬಿ.ಆರ್. ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್ ರವರ  ಬಗ್ೆ ಇಷತಟ   ಚಚಾ್  
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ಮನಡಲ್ಲಕ್್ೆ   ಹ್ೂರಟಿದನದರಲನೂ   ಈಗ  ಸೆಂವಿಧನನ ಬದಲನವಣ್  ಮನಡಲ್ಲಕ್್ೆ  ಹ್ೂರಟಿದನದರ.್  
ಇವರಿಗ ್  ರ್ನಚಿಕ್ ್ ಆಗಬೇ್ಕತ.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಡನ||  ವ್ೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ(ಸಕ್ನಾರದ  ಮತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ):-  ನೇವು  ಮನಡಿದತದ,  
ರ್ನವು   ಮನಡಲ್ಲಲೂ.  ದೇನ ದಲ್ಲತ್ರತ ಈ conversion ನಲ್ಲೂ ಹನಳ್ನಗಿ ಹೂ್ೇಗತತಿುದನದರ್. ಇವರಿಗ ್
ರ್ನಚಿಕ್ರ್್ನಗಬ್ೇಕತ.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ  ನಸಿೇರ್  ಅಹಾದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,   ಇದತ  ಯತನವಸಿಾಟಿಯಲ್ಲೂ 
ಹ್ೂಸ  admission ಇದತ.  ಇವರಿಗ ್ರ್ನಚಿಕ್ ್ಆಗಬ್ೇಕತ.   

ಶ್ರೇ  ಬಿ.ಕ್್. ಹರಿಪರಸನದ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  ಇದತ  ರ್ನವುದೂ ಸಹ ಕಡತ್ಕ್್ೆ  
ಹ್ೂೇಗಬನರದತ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಶ್ರೇಯತತ್  ನಸಿೇರ್  ಅಹಾದ್ ರವರ್,  ರ್ನನತ  ಅವರಿಗ್  
ಹ್ೇಳುತು್ೇರ್್.  ನೇವು  ಮದ್ಯ  ಏತ್ಕ್್ೆ ಬೆಂದದೇರಿ. ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತನುರ್, ಕತಳಿತ್ತಕ್್ೂಳಿಿ, 
ವಿರೂ್ೇಧ  ಪಕ್ಷ್ದ  ರ್ನಯಕರತ   ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೇಕತ.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ  ಬಿ.ಕ್್. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರ,್   ಡನ|| ಬಿ.ಆರ್.  ಅೆಂಬ್ೇಡೆರ್ರವರ   
ಬಗ್ೆ  ಏನತ ಗೌರವ  ಇದ್ ಎನತನವುದನತನ  ರ್ನಗ್ಪತರ್ನಲ್ಲೂಯೇ ಡನ|| ಬಿ.ಆರ್. ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್ರವರತ  
ತ್ೂೇರಿಸಿದನದರ.್  5  ಲಕ್ಷ್  ಜನರತ ಸೇ್ರಿಕ್್ೂೆಂಡತ  ರ್ನಗ್ಪತರ್ನಲ್ಲೂ  ಬೌಧಧ  ಧಮಾಕ್್ೆ  
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ಮತನೆಂತ್ರ  ಆಗಿರತವುದನತನ ರ್ನವಲ್ೂರೂ  ರ್್ೂೇಡಿದ್ದೇವ್.  ಅವರ  ಬಗ್ೆ  ಅಷ್ಟಲನೂ ಗೌರವ  
ಇದದದದರ ್ ಅವರತ  ಮತನೆಂತ್ರ  ಆಗತತಿುರಲ್ಲಲೂ.  

ಶ್ರೇ  ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್(ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):-  ಕ್ನೆಂಗ್ರಸ್್ನವರತ 
ಜಿೇವನ ಪೂತಿಾ  ಹೇ್ಳಿದರತ.  ಕ್ನೆಂಗರಸ್ ಏನತ ಎನತನವುದನತನ ಸಹ ಅವರತ  ಹ್ೇಳಿದರತ. 

ಶ್ರೇ   ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್:-    ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,್  ಪರತಿ ಬನರಿಯತ ರ್ನವು 
ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ…… ಇದಕ್್ೆ ಏರ್ನದರೂ ಕಡಿವನಣ ಹನಕಬ್ೇಕತ …. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಎಲೂರೂ   ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಿ. 

ಶ್ರೇ   ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,್ ತನವು ನಮಾನತನ  ಕತಳಿತ್ತಕ್್ೂಳಿಿ 
ಎೆಂದತ ನಮಗ ್  ಮನತ್ರ   ಹ್ೇಳುತಿುೇರಿ. ಅವರಿಗ್ (ಮನನಯ ಎನ್. ರವಿಕತಮನರ್ ರವರನತನ 
ಉದ್ದೇಶ್ಸಿ)   ನೇವು  ಹೇ್ಳುವುದಲೂ. ಅವರಿಗ್ ಮನತ್ರ chance ಕ್್ೂಡತತಿುೇರನ.  ನಮಗ್ ಇಲೂವ್ೇ? 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ  ಹ್ೇಳುವಷಟರಲ್ಲೂಯೇ  ಹ್ೇಳಿ  ಕತಳಿತ್ತಬಿಟಿಟದನದರ್.  ಆದರ್  
ನೇವು ಹನಗ್ಯೇ  ನೆಂತ್ತಕ್್ೂೆಂಡಿದದೇರಿ.  ಸತನಯಸತ್ಯತ್ , ನಮಾ ಕಣತಣ  ಮತೆಂದ್  ಇದ್.  ರ್ನನತ 
ಏತ್ಕ್್ೆ  ಸತಳುಿ  ಹೇ್ಳಲ್ಲ.   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,್ ಏರ್ನಗಿದ್  ಎೆಂದತ  ರ್ನನತ  
ಹ್ೇಳುತು್ೇರ್್,  ಕ್್ೇಳಿ.  ಮನನಯ  ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು ರ್ನನತ ವಿಷಯಕ್್ೆ  ಬರತತ್ುೇರ್್. ರ್ನನತ 
ಹ್ೇಳುವುದನತನ ಕ್ೇ್ಳಬೇ್ಕತ. ನಮಾ ಕಡಯ್ವರತ  ಏತ್ಕ್್ೆ  ಆಗನಗ  ಎದತದ    
ಮನತ್ರ್ನಡತತನುರ್ೆಂದರ ್  ಆ ಕಡಯ್ೇ  ಟಿ.ವಿ.ಯವರತ  focus ಮನಡಿ  ತ್ೂೇರಿಸತತನುರ.್  
ಹನಗನಗಿ, ಆಡಳಿತ್    ಪಕ್ಷ್ದ   ಸದಸಯರತ  ಆಗನಗ  ಎದತದ ನೆಂತ್ತ  ಮನತ್ರ್ನಡತತನುರ್.    ಈ  
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ಕಡ ್ರ್ನರತ  ಸಹ  focus  ಮನಡತವುದಲೂ. ಅಲ್ಲೂ IBN ಯವರದತದ  ಕ್ನಯಮರನ  ಇದ್, ಅದತ 
ಅಲ್ಲೂಯೇ focus  ಆಗತತ್ುದ್.   ಅದರ ಲ್ಲೆಂಕ ಕೂಡ ದೂರದಶಾನಕ್್ೆ  ಕ್್ೂಡತವುದಲೂ. 
ದರ್ನಮನಡಿ ನೇವು ಅದನತನ ಸರಿಪಡಿಸಬ್ೇಕತ. ಇದನತನ  ಸರಿಪಡಿಸಿದರ,್ ಎಲೂವೂ  ಸರಿ  
ಹ್ೂೇಗತತ್ುದ್.  ಅದರಲ್ಲೂ ಮಮನಾ  ಏನೂ  ಇಲೂ.   

 ಶ್ರೇ  ಜ್.ಸಿ.  ಮನಧತಸನಾಮಿ(ಸಣಣ  ನೇರನವರಿ ಹನಗೂ  ಕ್ನನೂನತ, ಸೆಂಸದೇಯ  
ವಯವಹನರಗಳು ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರ್್ ಸಚಿವರತ):- ರ್ನರದತದ ಲ್ಲೆಂಕ ಬರಲ್ಲಲೂವೆಂದರೂ ಸಹ  
ಅವರ್ೂಬಬರದತದ  ಬರತವ  ಹನಗ್ ಮನಡಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅವರ ಉದ್ದೇಶ  ಏರ್್ೆಂದರ್, ಟಿ.ವಿ.ಯಲ್ಲೂ ರ್್ೇರಪರಸನರ.  ಟಿ.ವಿಯವರತ 
ಇದನತನ ಅಥಾಮನಡಿಕ್ೂ್ಳಿಿ. 

ಶ್ರೇ  ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್:-   ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅವರತ  ಬರತವುದಕ್್ೆ     ಮತೆಂಚ ್  
ಹ್ೇಳಿದ್.  ನರ್ನ್ಯ  ದವಸ  ಒೆಂದತ  ಟಿಪಪಣಿಯನತನ  ಕ್್ೂಟಿಟದ್ದ.front page ನಲ್ಲೂ ಬರತವ 
ಅಗತ್ಯತ ್ ನನಗಿಲೂ,  ೨೫  ವಷಾಗಳಲ್ಲೂ  ಇದನದಗಲ್ೇ, ಪರಜನವನಣಿ ಹನಗೂ ಎಲನೂ  
ಪ್ೇಪರ್ಗಳಲ್ಲೂಯೂ  ರ್ನನತ  front page ನಲ್ಲೂ  ಇದ್ದ.  ಈಗ ಏನೂ  ಬ್ೇಕ್ನಗಿಲೂ.  ಇಡಿೇ   
ರನಷರದಲ್ಲೂ  ೧೯ ರನಜಯಗಳಲ್ಲೂಯೂ ಎಲ್ಲೂ  ಹೂ್ೇದರತ  front page ನಲ್ಲೂಯೇ.  ಇವತ್ತು  ಇದ್ದೇರ್.್ 
ಇಲ್ಲೂ  ನನಗ್ೇನೂ  ಬ್ೇಕ್ನಗಿಲೂ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಕ್ನನೂನತ ಸಚಿವರತ ನಮಾ ಮನತ್ನತನ ಕ್್ೇಳುವುದಕ್್ೆ ಬೆಂದದನದರ.್ 
ನೇವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಶ್ರೇ  ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್:-ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,್  ತನವು  ನಮಗ್  ರಕ್ಷ್ಣ ್ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕತ.     

Mr. CHAIRMAN:-  Hon’ble opposition leader, I am with you. 
ತನವು  ಮನತ್ರ್ನಡಿ ರ್ನನತ  ನಮಾ ಜ್ೂತಯ್ಲ್ಲೂ  ಇದ್ದೇರ್್.  
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ಶ್ರೇ  ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್:-   ಬ್ೇರ ್ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ರ್ನನತ ಮಧಯ interfere 
ಆಗತವುದಲೂ. ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುವೆಂತ್ಹದದನತನ ಕ್್ೇಳುವೆಂತ್ಹ ಧ್ೈಯಾ ಸ್ೆೈಯಾ ಬ್ೇಕತ. 
ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು ಏರ್ನದರೂ  ಹ್ೇಳುತನುರ್ೆಂದರ ್  ಅದನತನ  ಎಲೂರೂ ಕ್್ೇಳಬ್ೇಕತ.  ಅವರತ 
intellectual debate ಮನಡತತನುರ,್ ಅದನತನ  ರ್ನವು ಕ್್ೇಳುತ್ುೇವ್. ಬನಕಿಯವರದತದ, 
ರ್ನಗ್ಪತರ್   ಯತನವಾಸಿಟಿಯದದನತನ  ಕ್್ೇಳಲ್ಲಕ್್ೆ  ರ್ನನತ ತ್ರ್ನರಿಲೂ.   

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-ಇವರತ ಮೈಕ್ನದತದ  ಸೌೆಂಡ್್ ಮನಡತತನುರ,್ ಅವರತ  
ಮನತ್ರ್ನಡತತನುರ್,   

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

    ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್:- ಅದತ ನಜ.ಮತಸೂ್ೇಲ್ಲನ  ಯತನವಾಸಿಟಿಯಿೆಂದ   ಬೆಂದರತ್ಕೆದದನತನ 
ಸಹ   ರ್ನನತ  ಕ್್ೇಳಲ್ಲಕ್್ೆ  ತ್ರ್ನರಿಲೂ.       (ಗ್ೂೆಂದಲ)     ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,್ ತನವು 
ಸಹ  ದತಬಾಲ  ವಗಾಕ್್ೆ  ಸೇ್ರಿದವರತ. ತನವು ಅಲ್ಲೂ  ಕತಳಿತಿದದರ,್ ಅದತ  ಈ ಸೆಂವಿಧನನದೆಂದ   
ಕತಳಿತಿದದೇರಿ.  ಸೆಂವಿಧನನವನತನ ರಕ್ಷ್ಣ ್ ಮನಡಬೇ್ಕ್ನದ  ಕ್್ಲಸವನತನ  ರ್ನವು  ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗಿದ್.  
ಸೆಂವಿಧನನವನತನ  ರಕ್ಷ್ಣ್  ಮನಡತವನಗ    ನಮಾ Quran, Bible, Bhagavad Gita, 
Manu-smriti, Veda, Upanishads ಇದ್ಲೂವನತನ ತಿಳಿದತಕ್ೂ್ೆಂಡ್    ಮನಡಿರತತನುರ್.  ಡನ|| 
ಬಿ.ಆರ.  ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್ರವರತ  Quran ಓದದನದರ,್ Bhagavad Gita ಓದದನದರ್. Bible 
ಓದದನದರ,್  Upanishads ಓದದನದರ,್   Manu-smriti ಯನತನ  ಆಳವನಗಿ  ಓದದನದರ,್  
ಅದ್ಲೂವನತನ  ಮಿೇರಿ  ಈ  ಸೆಂವಿಧನನವನತನ  ಬರ್ಯಲನಗಿದ್.  ಮೂಲ ಆಶಯ. ಅದನತನ ತನವು 
ದಯವಿಟತಟ ರ್್ೂೇಡಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್. ಅರ್ನಯಯ ಮನಡಿರತವವರತ  ಬ್ೇರ ್    ಪಕ್ಷ್ದವರತ. ಅವರತ  
ಕ್ನೆಂಗ್ರಸ್್   ಪಕ್ಷ್ದವರಲೂ.  ಅವರತ   Republican Party of India ದ   ಪಕ್ಷ್ದವರತ.   
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ಇದಕ್್ೆ  ಕ್ನೆಂಗ್ರಸ್್  ಪಕ್ಷ್ದವರತ  ಅವಕ್ನಶ  ಕ್್ೂಡಲ್ಲಲೂವ್ೆಂದತ  ಹ್ೇಳಿದನದರ್.  ಪರಜನಪರಬತತ್ಾದಲ್ಲೂ  
ನಮಾ  ಪಕ್ಷ್ದ ವಿರತದಿ  ಚತರ್ನವಣ್ಗ ್  ನೆಂತನಗ ನಮಾ ಪಕ್ಷ್ದ ಅಭಯರ್ಥಾಯನತನ  ಹನಕಿದ್ದೇವ್. 
ಇಲೂವ್ೆಂದತ  ಹೇ್ಳುವುದಲೂ. ನೇವು  ಏರ್ನದರೂ  withdraw  ಮನಡಿದದೇರನ?   

ಶ್ರೇ   ಬಸವರನಜ  ಬ್ೂಮನಾಯಿ:- ಅವತ್ತು  ಕ್ನೆಂಗ್ರಸ್್ನವರತ  ಎಸ್.ಕ್.್ ಪನಟಿೇಲ್ರನತನ  
ಹನಕಿದದರತ.  ಚತರ್ನವಣ್ಯನತನ  ದ್ೂಡಡ ಪರಮನಣದಲ್ಲೂ  ನಡಸ್ಿದರತ.   

ಶ್ರೇ  ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್  :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,್ ಅವತ್ತು ಮತಕತಲ್ ವನಸಿನಕ ರವರತ 
ಎಸ್.ಕ್.್ಪನಟಿೇಲ ರವರ್ೂೆಂದಗ್ regional constituency ಇೆಂದ fight ಮನಡಿ …….. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ  ಬ್ೂಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,್  ಒೆಂದತ  ನಮಿಷ.  ನಮಗೂ  
ಸಾಲಪ  ಗ್ೂತಿುದ್.  ಅದನತನ  ಹ್ೇಳುತು್ೇವ್.   ಬಹಿರೆಂಗವನಗಿ support  ಮನಡಿದದರ್, ಅದತ ಹಿೆಂದೂ  
ಮಹನ  ಸಭನ  ಒೆಂದೇ್. ಮತ್ು  ರ್ನರೂ ಅಲೂ.  ಇದನತನ  ತನವು  ತಿಳಿದತಕ್್ೂಳಿಬ್ೇಕತ.  ಓಪನ್್ 
ಆಗಿ  ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್ರವರಿಗ್  support  ಮನಡಿದತದ  ಅವರ್ೇ.  ಇದತ ಸತ್ಯ.   

ಶ್ರೇ  ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ನೇವು ಅಧಾ  ಸತ್ಯ  ಹೇ್ಳಿದರ ್ ಹ್ೇಗ?್ ರ್ನನತ ಪೂಣಾ ಸತ್ಯ 
ಹ್ೇಳುತು್ೇರ್್,   

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ  ಬ್ೂಮನಾಯಿ:- ಕ್್ೇಳಿ. ನಮಗ್  ಪೂಣಾ  ಸತ್ಯ  ಎೆಂದೂ ಹ್ೇಳಲ್ಲಕ್್ೆ  
ಆಗತವುದಲೂ.  ಪರಯತ್ನ  ಮನಡಲ್ಲಕ್್ೆ  ಹೂ್ೇಗಬೇ್ಡಿ.   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,್ ರ್ನನತ ಪೂಣಾ ಸತ್ಯವನತನ 
ಹ್ೇಳುತು್ೇರ್್,  ಕ್್ೇಳಿ.  
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ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ:- ನಮಾ ಕ್್ೈಯಲ್ಲೂ ಆಗತವುದಲೂ, ನೇವು ಪರಯತ್ನ 
ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಹೂ್ೇಗಬೇ್ಡಿ.  ನಮಾ  ಕ್ೈ್ಯಲ್ಲೂ  ಹ್ೇಳಲ್ಲಕ್್ೆ  ಸನಧಯವಿಲೂ.  

ಶ್ರೇ  ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್:-  ನೇವು  ಹರಿಶುೆಂದರ  ಮರ್ ್ಪಕೆದಲ್ಲೂಯೇ  ಇದದೇರಿ, ಬಿಡಿ.  

ಶ್ರೇ  ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ:- ತನವು  ಇಟಲ್ಲ ಬಗ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದದೇರಿ. ರ್ನವೇ್ನೂ ಆ  
ವಿಚನರವನತನ  ತ್ಗ್ದಲೂ,  ನೇವ್ೇ ತ್ಗ್ದದದೇರಿ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್:-ರ್ನವು ತ್ಗ್ದಲೂ, ಅದನತನ  ನಮಾ ಮನಮೂಲ್ಲ ಗಿರನಕಿ  ತ್ಗ್ದದನದರ.್  

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ:-  ಎಲನೂ ಸದಸಯರಿಗೂ ಗೌರವ  ಇದ,್ ರ್ನರತ     
ಮೂೆಂಲ್ಲ  ಇಲೂ.  ಈ  ರಿೇತಿ  ಮನತ್ರ್ನಡಬನರದತ. ಆ ಕಡಯ್ತ ಇದ್, ಈ ಕಡಯ್ತ ಇದ್. ರ್ನವು 
ನಮಾವರಿಗ್ ರ್ನರಿಗನದರೂ     ಮನಮೂಲ್ಲ ಎೆಂದರ ್ ನೇವು ಸತಮಾರ್್  ಇರತತಿುೇರನ?  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಪರತಿಯೆಂದತ ಭನಷಣದಲ್ಲೂಯೂ ಅಡಡ  ಹನಕತವುದನತನ  
ಮನಮೂಲ್ಲ  ಅನತನತನುರ್.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಡನ|| ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ (ಸಕ್ನಾರದ ಮತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ):- ಮನಮೂಲ್ಲ  ಗಿರನಕಿ 
ಎೆಂದರ್ೇನತ?  ರ್್ೂೇಡಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ  ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ   ಬಸವರನಜ  ಬ್ೂಮನಾಯಿ:-  ಮನಮೂಲ್ಲ  ಎನತನವ  ಶಬದ  ಸರಿ  ಇಲೂ.   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್:-ರ್್ೂೇಡಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳುತಿುದದೇರಿ, ಹನಗ್ 
ಹ್ೇಳಿದರ ್ನೇವು  ಏನತ ಮನಡತವವರಿದದೇರಿ.   
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(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

Sri B.K. HARIPRASAD:- I know better ethics than you. 

ಡನ|| ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ ಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,್ you must protect the 
interest of members present in the House. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಶ್ರೇಯತತ್  ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿಯವರ,್  ತನವು  ಕತಳಿತ್ತಕ್್ೂಳಿಿ.   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ರ್ನನತ ಇಟಲ್ಲ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದತದ, ನಮಾ ಮೂಲ ಇರತವುದ್ೇ 
ಮತಸೂ್ಲ್ಲನಯಲ್ಲೂ.   

ಡನ|| ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ ಸನಾಮಿ:-   ನಮಾ  ಮೂಲ  ಮನಫರ್ನ ನಲ್ಲೂದ್.  

ಶ್ರೇ  ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್:- ನಮಾ  ಮೂಲ ಇರತವುದ್ೇ  ಮತಸೂ್ಲ್ಲನಯಲ್ಲೂ.     

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ:- ದಯವಿಟತಟ ನೇವು ಇಟಲ್ಲಗ ್ಹೂ್ೇಗಬ್ೇಡಿ   ಇಲ್ಲೂಯೇ  
ಇರಿ  ಎೆಂದತ  ಪನರಥಾರ್್ ಅಷ್ಟ.               

ಶ್ರೇ  ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್:-  ರ್ನನತ  ಹ್ೂೇಗತತ್ುೇರ್್.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ:- ದಯವಿಟತಟ ನೇವು ಇಟಲ್ಲಗ ್ಹೂ್ೇಗಬೇ್ಡಿ. ರ್ನಗ್ಪತರ್ಗ್  
ಹ್ೂೇಗತವವರತ  ನೇವೇ್, ಇಟಲ್ಲಗ ್ ಹ್ೂೇಗತವವರತ  ನೇವ್ೇ.   ಇಟಲ್ಲ ಬಗ್ೆ  ಚಚ್ಾ  ಮನಡೂ್ೇಣ 
ಎೆಂದರ್, ಅದಕೂೆ ತ್ರ್ನರತ  ಇದದ್ೇವ,್  ಆದರ್  ಈಗ  ಬ್ೇಡ.   ರ್್ೂೇಡಿ,  ಮತಸೂ್ಲ್ಲನಯ  ಬಗ್ೆ  
ನೇವ್ೇ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರಿ, ಅದತ  ಎಕ್್ ನಮಾ ತ್ಲಯ್ಲ್ಲೂ  ಇದ್  ಎೆಂದತ ಗ್ೂತಿುಲೂ.   ಇಟಲ್ಲ 
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ಎೆಂದರ್  ಮತಸೂ್ಲ್ಲನ ಮನತ್ರ. ಇಲ್ಲೂ  ಇಟಲ್ಲ ಎೆಂದರ್ ಮನಫರ್ನ, ರ್್ಪೂ್ೇಲ್ಲಯನ್  ಕೂಡ  ಇದ.್  
ಅದರ  ಬಗ್ೆ ಏತ್ಕ್್ೆ  ಸತಮಾರ್್  ಮನತ್ರ್ನಡಬೇ್ಕತ. ಬ್ೇಡ  ಎೆಂದತ  ರ್ನನತ ಹೇ್ಳುತಿುದ್ದೇರ್್.  

ಶ್ರೇ  ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್:-   ರ್ನವು  ಏತ್ಕ್್ೆ  ಹೇ್ಳುತಿುದ್ದೇವ್ೆಂದರ್,  ವಸತಧ್ೈವ ಕತಟತೆಂಬಕೆಂ  
ಎೆಂದತ  ನೇವು  ಆಗನಗ  dialogue  ಹೂ್ಡಯ್ತತಿುರತತಿುೇರಿ.   

   ಡನ|| ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ ಸನಾಮಿ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,್ that is our moto. 

ಶ್ರೇ  ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ :-  ನೇವು ಸಹ  ಹ್ೂಸದನಗಿ convert ಆಗಿರತವವರತ, ಸತಮಾರ್ ್ 
ಇರಿ.  ಅವರ್ೇರ್ನದರೂ moto ಎೆಂದರ್ ಕ್್ೇಳುತ್ುೇರ್್.  ನಮಾ moto ನತನ ರ್ನನತ ಏಕ್್ ಹ್ೇಳುವುದಕ್್ೆ 
ಹ್ೂೇಗತತಿುೇರಿ.  You are also converted ….  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

 

ಶ್ರೇ  ಪನರಣ್ೇಶ್  ಎೆಂ.ಕ್.್(ಸೆಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ೆಗಳ  ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,್ ಇವರತ 
ಡನ|| ಬಿ.ಆರ. ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್ರವರನತನ  ಸೂ್ೇಲ್ಲಸಿದವರಿಗ್ ಭನರತ್  ರತ್ನವನತನ  ಕ್್ೂಟಟೆಂತ್ಹವರತ.    
ಇವರತ  ಅವರ  ಬಗ್ೆ  ಏನತ  ಮನತ್ರ್ನಡತತನುರ್?    

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,್ ಪರಜನಪರಭತತ್ಾದಲ್ಲೂ ನೆಂಬಿಕ್ ್  
ಇಟತಟಕ್ೂ್ೆಂಡವರತ ರ್ನವು  ಏರ್ನದರೂ  ಏಕ್ನಧಿಪತ್ಯ  ಎೆಂದತ  ಹ್ೇಳಿ  ರ್ನವು ಗ್ದದವರರ್್ನಲನೂ 
ಖ್ರಿೇದ ಮನಡಿ,  ಸಕ್ನಾರಗಳನತನ  ಬದಲನವಣ್  ಮನಡತವವರತ ರ್ನವಲೂ.   ದರ್ನ  ಖ್ರಿೇದ  
ಮನಡತತಿುದನದರ.್ ನರ್ನ್ ಗ್ೂೇವನದಲ್ಲೂ ಖ್ರಿೇದ ಮನಡಿದನದರ.್ ಪರಜನಪರಭತತ್ಾದಲ್ಲೂ ನೆಂಬಿಕ್ ್ 
ಇಟತಟಕ್ೂ್ೆಂಡಿರತವವರತ  ರ್ನವು.   

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,್ The first defection in the 
Country was in Kerala.  ಏತ್ಕ್್ೆ  ಮನಡಿದನದರ?್  ಅದಕ್್ೆ rebel  ಆದವರತ  ರ್ನರತ  
ಎೆಂದತ  ಇಲ್ಲೂ ಸಾಲಪ  ಹ್ೇಳಬ್ೇಕತ.   ಆ ಕ್ನರಣಕ್್ೆ  rebel  ಆದವರತ ರ್ನರತ?  ಇಲ್ಲೂ  ಇವರತ 
ಪನಠ  ಓದಕ್ೂ್ೆಂಡತ  ಹೂ್ೇಗತತನುರ್.   

ಶ್ರೇ  ಬಿ.ಕ್ೆ. ಹರಿಪರಸನದ :-  ಶ್ರೇಯತತ್  ಮನಧತ ಸನಾಮಿಯವರತ    ಇಲ್ಲೂ  ಗಮನಸಬ್ೇಕತ.  

ಶ್ರೇ  ನಸಿೇರ್  ಅಹಾದ್:-   ಸೆಂಸದೇಯ ಸಚಿವರತ  ಹ್ೇಳುತಿುರತವುದತ  100% correct  
ಇದ್.  ಸನಕಷತಟ  ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ  defection ಆಗಿದ.್ ಹರಿರ್ನಣದಲ್ಲೂ  ಬ್ಳಗ್ೆ  ಒೆಂದತ, 
ಸನಯೆಂಕ್ನಲ  ಒೆಂದತ, ಮಧನಯಹನ ಒೆಂದತ.  ಇದ್ಲೂವೂ ಆಗಿದ.್  ರ್ನವು  ಇಲ್ಲೂ refer  
ಮನಡತತಿುದತದ,  ಅಪರ್ೇಷನ್್  ಕಮಲದ   ಬಗ್ೆ.   

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಈ ರನಷರದಲ್ಲೂ Aya Ram, Gaya Ram ಬಗ್ೆ  
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ದೇವ್. ಬರಿ ಅಪರ್ೇಷನ್್  ಕಮಲ ಆಗಿಲೂ. ಒೆಂದತ  ಸಕ್ನಾರವ್ೇ  ಬೇ್ರ್   
ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ ಸಕ್ನಾರವನಗಿದ್.  ಅೆಂತ್ಹ  ಒೆಂದತ  ಕ್ಟ್ಟ  ಪನಪ  ಅಗಿಲೂ.  

ಶ್ರೇ  ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಶ್ರೇಯತತ್ ಮನಧತಸನಾಮಿಯವರ,್ ಒಳ್್ಿಯ  ಕ್್ಲಸ, ಕ್್ಟಟ ಕ್್ಲಸ    
ಈ ಮತನೆಂತ್ರದಲೂೂ ಇಲೂ,  ನಮಾ  ಪಕ್ನೆಂತ್ರದಲೂೂ  ಇಲೂವ್ೆಂದತ ತನವು ಹ್ೇಳುತಿುದದೇರಿ.   
ಪಕ್ನೆಂತ್ರಕೂೆ  ಮತನೆಂತ್ರಕೂೆ  ಬಹಳ  ವಯತನಯಸ  ಇದ್.  ಪಕ್ನೆಂತ್ರಕ್್ೆ  ಒಳ್್ಿಯ  ಆರ್ನಮ  
ಮನಡಿದತದ,    ೧೯೯೮ರ್ೇ್  ಇಸವಿಯಲ್ಲೂ ಗೂ್ೇವನದಲ್ಲೂ   ಆಗಿದ.್  Losing fellow  ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳಿ  
ಒಬಬ  ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರ  ಆಗತತನುರ,್ ಏಕ್ನಏಕಿ ಎಲೂರನತನ  ಖ್ರಿೇದ  ಮನಡಿ  ತನವು  ಅಲ್ಲೂ 
ಸಕ್ನಾರವನತನ ರಚರ್್  ಮನಡತತಿುೇರಿ.  

                                                                      (ಮತೆಂದತ)    
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(847) 15.09.2022 01.50 ಎಸ್್ವಿ-ಕ್್ಎಸ್್             (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಹರಿಪರಸನದ್ ಅವರ್ೇ, ಇತಿಹನಸ ತ್ಮಗೂ ತಿಳಿದದ.್  
ಕ್ನೆಂಗ್ರಸ್್ ಪಕ್ಷ್ದ ಒಬಬ ಅಧಿಕೃತ್ ಕ್ನಯೆಂಡಿಡೇ್ಟ್ ವಿರತದಿವನಗಿ canvass ಮನಡಿ ಗ್ಲ್ಲೂಸಿದವರತ 
ನೇವು.  ಪನಠ ಹ್ೇಳಿುೇರಲ್ಲರೇ ದ್ೇಶಕ್್ೆ…ರನಷರಪತಿಗ್…ಏನತ ಪನಠ ಹ್ೇಳಿುೇರಿೀ? 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಮನಧತಸನಾಮಿಯವರೇ್, ಹ್ೇಳಿರೇ… ರ್ನರತ ಅೆಂತ್? 
ಹ್ಸರತ ಹ್ೇಳಿ.   

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಹರಿಪರಸನದ್ ಅವರ್ೇ, ನೇಲೆಂ ಸೆಂಜಿೇವರ್ಡಿಡ ರ್ನಕಿರೇ 
ಸೂ್ೇತ್ರತ? ರ್ನರತ ಗ್ದದದತದ? ಅವರತ ರ್ನರ ಕ್ನಯೆಂಡಿಡೇ್ಟ? 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ:- ವಿ.ವಿ.ಗಿರಿ ಗ್ದದದದರತ.   

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ರ್ನರವರತ? ರ್ನರವರತ?  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಕ್ನೆಂಗ್ರಸ್್ ಕ್ನಯೆಂಡಿಡೇ್ಟ್. 

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಅವರತ ಇೆಂಡಿಪ್ೆಂಡೆ್ಂಟ್ ಕ್ನಯೆಂಡಿಡೇ್ಟ.  ಮತೆಂದ್ ನೆಂತ್ತ 
ಕ್ನೆಂಗ್ರಸ್್ ಕ್ನಯೆಂಡಿಡೇ್ಟ್ ಅನತನ ಸೂ್ೇಲ್ಲಸಿದರ.  

(ಈ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲೂ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷ್ದ ಸನಲ್ಲನೆಂದ ಹ್ೇ…ಹ್ೇ… ಎನತನವ ಉದನೆರ ಕ್್ೇಳಿಬೆಂದತ್ತ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಮನಧತಸನಾಮಿಯವರೇ್, ತನವು ಕ್ನನೂನನಲ್ಲೂ ನತರಿತ್ರತ.  
ರನಷರಪತಿ ಸನೆನಕ್್ೆ ಅಜಿಾಯನತನ ಕ್್ೂಡತವನಗ ಎಲೂರೂ ಸಹ ಪಕ್ಷ್ಕ್್ೆ ರನಜಿೇರ್ನಮಯನತನ 
ಕ್್ೂಡತತನುರ.್  ಸಭನಪತಿರ್ನಗಬ್ೇಕ್ನದರೂ ಪಕ್ಷ್ಕ್್ೆ ರನಜಿೇರ್ನಮ ಕ್್ೂಟತಟ ಸಭನಪತಿರ್ನಗತತನುರ್.   
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ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- Congress parliamentary oath ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡೆಂತ್ಹ 
ತಿೇಮನಾನಕ್್ೆ ವಿರತದಿವನಗಿ ಕ್್ಲಸ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಸಣಣ ಸಿೆತಿಗ ್ಬರಬ್ೇಕಿತನು?  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಮೊದಲ್ಲನೆಂದಲೂ 
ಹ್ೇಳುತಿುದ್ದೇರ್್. ಮನನಯ ಮನಧತಸನಾಮಿಯವರತ ಕ್್ಟಟ ಕ್ೇ್ಸಿಗ ್ಒಳ್್ಿಯ ಲನಯರ. ರ್ನವು ಮನಯರ್್ೇಜ್ 
ಮನಡತತಿುದ್ದೇವ್, ಸತಮಾರ್್ ಇರಪಪ ಎೆಂದತ ಅವರ್ೇ ಮೊರ್್ನ ಹ್ೇಳಿದನದರ್.   

Sri BASAVARAJ BOMMAI:-  Management is a part of 
Administration. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸೆಂವಿಧನನ ಏಕ್್ ಪವಿತ್ರವನಗಿದ್ ಎೆಂದತ 
ರ್ನನತ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕ್ನದರ ್ಕಿರಶ್ುಯನ್್, ಮತಸಿೂೆಂ, ಹಿೆಂದೂ, ಬೌದಿ, ಸಿಖ್, ಜ್ೂರನಸಿರಯನ್್, ಜ್ೈನ ಧಮಾ 
ಇದತದ, ಇವ್ಲೂವನೂನ divide ಮನಡಿಟಿಟದ.್  ಮನನಯ ಬ್ೂಮನಾಯಿಯವರಿಗ ್ ತಿಳಿದರತವೆಂತ ್ ಈ 
ದ್ೇಶದಲ್ಲೂ ಏಳು ಧಮಾಗಳಿವ್.  ಅೆಂತ್ರರನಷಿರೇಯ ಮಟಟದಲ್ಲೂರತವೆಂತ್ಹ ಮೂರತ ಧಮಾಗಳಿವ್.  
ಇವ್ಲೂವನೂನ ಸಹ ಒೆಂದತ ಮನಡಿರತವುದತ ಈ ಸೆಂವಿಧನನ.  ಸೆಂವಿಧನನದ ಅಡಿಯಲ್ಲೂ ಎಲೂರೂ 
ಸಮನನರತ.  ರ್ನರಿಗೂ ಸಹ ಮೇಲತ-ಕಿೇಳು ಭೇ್ದ ಭನವವಿಲೂ. ಈ ಒೆಂದತ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೂ 
ಮತನೆಂತ್ರ ಏಕ್್ ಆಗತತ್ುದ ್ಎೆಂಬತದನತನ ರ್ನವು ಯೇಚರ್್ ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಮತನೆಂತ್ರ ಆಗಬೇ್ಕತ 
ಎನತನವುದದದರ ್ಏರ್ನದರೂ ಕ್ನರಣ ಇರತತ್ುದ್ಯಲೂವ?್  

ರ್ನವು Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs) ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳುತು್ೇವ್.  ಇೆಂಗಿೂಷ್ನಲ್ಲೂ, they (Dalits) are outcasts ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ್.  ದವೆಂಗತ್ 
ಕ್.್ಆರ.ರ್ನರನಯಣನ್್ ಅವರತ ಈ ರನಷರದ ರನಷರಪತಿರ್ನಗಿದದರತ. ಅವರತ ಬಹಳ ಸಪಷಟವನಗಿ 
ಹ್ೇಳುತನುರ,್್ ’They do not come under the Hindu Religion, they are 
outcasts.’್ ಅವರ್ೇರ್ನದರೂ ರ್ನವು ಹಿೆಂದತಗಳಲೂ ಎೆಂದರ್ ರ್ನಳ್್ಯೇ ಇವರತ 
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ಅಲಪಸೆಂಖನಯತ್ರನಗತತನುರ್.  ಅದಕ್್ೆ ಬಲವೆಂತ್ವನಗಿ ಅವರನತನ ಇಟತಟಕ್ೂ್ಳುಿವ ಪರಯತ್ನ ಮನಡತತನುರ.್  
ಏರ್್ೇ ಅರ್ನಹತತ್ಗಳ್ನದರೂ ಸಹ ಅವರನತನ ಭಯಪಡಿಸಿರ್ನದರೂ ಜ್ೂತ್ಯಲ್ಲೂಟತಟಕ್ೂ್ೆಂಡಿದನದರ್.   

 ಕ್್ೈಸುರತ ೧.೬%, ಮತಸಿೂೆಂ ೧೩-೧೪%, ಬೌದಿರತ ೦.೮೬% ಈ ರಿೇತಿ ಎಲೂವೂ ಸೇ್ರಿದರ ್೨೦% 
ಆಗತವುದಲೂ. ೮೦% ಹಿೆಂದತತ್ಾವನದಗಳು ಮತ್ತು ಹಿೆಂದೂಧಮಾದವರತ. ಏಕ್್ ಅವರ ಬಗ್ೆ 
ಭಯಪಡಬ್ೇಕತ? ಅವರತ ಸನವಿರನರತ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಈ ದ್ೇಶದಲ್ಲೂ ರ್ನರಿಗೂ ತ್ೂೆಂದರ ್ಕ್ೂ್ಡದ ್
ಬದತಕತತನು ಬೆಂದದನದರ.್  ಸೆಂಪೂಣಾವನಗಿ ಅವರನತನ ಎರಡರ್್ಯ ದಜ್ಾ ರ್ನಗರಿಕರರ್ನನಗಿ 
ಮನಡತವ ಹತರ್ನನರ ಇದತ. ಸಮನನತ ್ವಿರತದಿ ಮನಡತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ಹತರ್ನನರ ಇದತ.  ಏಕ್್ೆಂದರ ್ಅವನತ 
ದ್ೇವಸನೆನಕ್್ೆ ಹೂ್ೇಗತವುದಕ್ನೆಗತವುದಲೂ. ಪನರಣಿಗಳಿಗಿೆಂತ್ ಕಡರ್್ನಗಿ treat ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಈ 
ಸಮನಜದಲ್ಲೂ ಅವನೂ ಸಹ ಆತ್ಾಗೌರವದೆಂದ ಬನಳಬ್ೇಕತ. ಆ humiliation 
ತ್ಡಯ್ತವುದಕ್ನೆಗದ್  ವ್ೇಮತಲ ಎನತನವ ಪಿ.ಹ್ರ್.ಡಿ. ಪದವಿೇಧರ ಹೈ್ದರನಬನದ್ನಲ್ಲೂ ಆತ್ಾಹತ್ಯ 
ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡನತ.  ರ್ನನತ ಆ ರಿೇತಿಯ ಸನಕಷತಟ ಉದನಹರಣ್ಗಳನತನ ಕ್ೂ್ಡಬಹತದತ.  ಅದಕ್್ೆ 
ಭನರತ್ ದ್ೇಶದತದ ಬ್ೇಡ, ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದ ಬಗ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುೇರಿ.  ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ 
ಕರ್ನಾಟಕದ ಒೆಂದತ ಹತಡತಗಿ ಚೆಂಡಿೇಗಢದಲ್ಲೂ ಎೆಂ.ಡಿ. ವನಯಸೆಂಗ ಮನಡತತಿುದದಳು.  ನೆಂದರ್್ 
ತ್ಡಯ್ಲ್ಲಕ್ನೆಗದ ್ಅವರೂ ಸಹ suicide ಮನಡಿಕ್ೂ್ೆಂಡಿದನದರ್.  ಆ ರಿೇತಿಯ ಉದನಹರಣ್ಗಳನತನ 
ಸನಕಷತಟ ಕ್್ೂಡಬಹತದತ.  ರ್ನವ ಧಮಾದಲ್ಲೂ ಸಮನನತ್ ಇರತವುದಲೂ, ಗೌರವ ಇರತವುದಲೂವೊೇ 
ಆಗ ಅವರತ ಆ ಧಮಾವನತನ ಬಿಡಲ್ಲಕ್್ೆ ಪರಯತ್ನ ಮನಡತತನುರ.್  ಅದಕ್್ೆ ಏಕ್್ ಅವರ ಮೇಲ ್
ನಬಾೆಂಧ ಹ್ೇರತತಿುೇರಿ? ಅದರಲ್ಲೂಯೂ ನಮಾ ಕ್ನನೂನತ ಹ್ೇಗಿದ?್  ಬ್ೇರ ್ ರ್ನರೂ ಸನಕ್ಷಿ 
ಹ್ೇಳುವೆಂತಿಲೂ. ಏಕ್್ ಮತನೆಂತ್ರ ಆಗಿದತದ ಎೆಂದತ  ಅವರೇ್ ಬೆಂದತ ಸನಕ್ಷಿ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕತ.   

 ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ ಕ್ನರಣ ಇದ.್  ಕ್್ೈಸುರ ಮೇಲ್ ಬಲವೆಂತ್ವನಗಿ ಮತನೆಂತ್ರ ನಷ್ೇಧ 
ಮನಡತತ್ುೇವ್ೆಂದತ ಅವರಿಗ್ ಭಯ ಮೂಡಿಸತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ಕ್್ಲಸ ಮನಡತ್ಕೆೆಂಥದತದ.  ಭನರತ್ದಲ್ಲೂ 
ಇತಿುೇಚಿನ ದನಗಳಲ್ಲೂ ಅತ್ಯೆಂತ್ ಹ್ಚತು ಕ್್ೈಸುರ ಮೇಲ್ ದನಳಿ ನಡದ್ದದರ ್ಅದತ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದಲ್ಲೂ. 
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ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ರ್ನವತ್ೂು ಸಹ ಈ ರಿೇತಿ ನಡದ್ರಲ್ಲಲೂ.  ರ್ನವು ಪರಗತಿಪರ ರನಜಯದವರತ. 
ಯತ.ಪಿ.ಮನದರಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ್. ಅದತ ಎಲ್ಲೂಗ್ ಹೂ್ೇಗತತ್ುದ್, ರ್್ೂೇಡೂ್ೇಣ. ಅಭಿವೃದಿ 
ರನಜಕ್ನರಣಕ್್ೆ ಹ್ಸರತವನಸಿರ್ನದವರತ. ಕ್ನೆಂಗ್ರಸ್್ ಇರಬಹತದತ, ರನಮಕೃಷಣ 
ಹ್ಗಡ್ಯವರಿರಬಹತದತ. ತ್ಮಾ ತ್ೆಂದ್ಯವರತ ಜನತನದಳದವರನಗಿದದರತ.  ಅವರತ 
ಬಿ.ಜ್.ಪಿ.ಯವರಲೂ.  ಇೆಂದತ ಏರ್ನಗಿದ್? ಕ್್ೇವಲ ಕ್್ೂೇಮತ ಗಲಭಗ್ಳಲ್ಲೂ ರ್ನವು busy ಆಗಿದದ್ೇವ್.  
ಹಿಜನಬ್್, ಆಜನನ್್, ಹಲನಲ್ ಇವುಗಳಲ್ೂೇ ಮತಳುಗಿದ್ದೇವ್.   

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ (ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು):- ಅದಕ್್ೆ ಕ್ನರಣರತ ರ್ನರತ?  

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಾದ್ (ಕತಳಿತ್ತಕ್್ೂೆಂಡತ):- ನೇವ್ೇ.. 

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ:- ರ್ನಕ್?್ ಸನಾಮಿ, ಕ್ನನೂನನ ವಿರತದಿ ನಡದ್ತಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಸಣಣ 
ಸಣಣ ಮಕೆಳಲ್ಲೂ ದ್ಾೇಷಭನವರ್್ ತ್ತೆಂಬತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂಸ್ೆಗಳ ವಿರತದಿ ಧವನ ಎತ್ತುವುದಕ್್ೆ ನಮಗ್ 
ಆಗತತಿುಲೂ. ಕ್ನನೂನತ ಪರಕ್ನರ ರ್ನವು ಕರಮ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡರ ್ರ್ನವು ಕ್ನರಣ ಎನತನತಿುೇರನ? ಶನೆಂತಿ-
ಸತವಯವಸ್ೆಯನತನ ಕದಡತವವರತ ರ್ನರತ?  

 ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್್. ರನಥ್ೂೇಡ್:-  ಅವರನತನ target ಮನಡತತಿುದದೇರಿ.  

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ:- Target ನೇವು ಮನಡತತಿುದದೇರಿ.  Target ಎನತನವ 
ಹ್ಸರನತನ ಏಕ್್ ತ್ರತತಿುೇರಿ? ನೇವು ಅವರಿಗ್ full support ಮನಡತತಿುದದೇರಿ?  ರ್ನವು action 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡರ…್  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಆಗಲೇ್ ಹ್ೇಳಿದ್.  
ಎಲನೂ ಧಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಬಹಳಷತಟ  ಬಿಗಿ ವಿಚನರಗಳು ಹ್ೂರಬನರದೆಂತ್ಹ ವಿಚನರಗಳಿವ್.  ಎಲನೂ 
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ಧಮಾಗಳಲ್ಲೂಯೂ ಇವ.್  ರ್ನನತ ಆ ಧಮಾ, ಈ ಧಮಾ ಎೆಂದತ ಭ್ೇದ ಭನವ ಮನಡತವುದಲೂ.  
ಧಮಾದ ವಿಚನರಗಳಲ್ಲೂ ಹಲವನರತ ಧಮಾಗಳ ಪರಮತಖ್ರ ಕ್್ೈಯಿೆಂದಲ್ೇ ಸನಕಷತಟ 
ಅರ್ನಯಯವನಗಿರತವುದನತನ ರ್ನವು ರ್್ೂೇಡತತ್ುೇವ್.  ಎಷ್ೂಟೇ ಕ್್ೇಸ್್ಗಳು ಆಚ್ ಬರದ ್ಇರತವೆಂತ್ಹ 
ಕ್್ೇಸ್್ಗಳಿವ್. ಎಷ್ೂಟೇ ಕಡಗ್ಳಲ್ಲೂ ಧಮಾದ ರ್್ೇತ್ೃತ್ಾ ವಹಿಸಿದವರ ಕಡಯ್ಿೆಂದಲ್ೇ 
ಅಪಚನರವನಗಿರತವುದನತನ ರ್ನವು ರ್್ೂೇಡತತ್ುೇವ್.  ರ್ನವ ಧಮಾವೂ ಕೂಡ ಅರ್ನಯಯ ಮನಡಿ 
ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುವುದಲೂ. ರ್ನವುದ್ೇ ಧಮಾದಲ್ಲೂ ಅನೇತಿ, ಅತನಯಚನರ ಆಗಿದದರ ್ ಅದನತನ 
ಸತಧನರಿಸತವೆಂತ್ಹ ಕ್್ಲಸ ಕೂಡ ಈ ದ್ೇಶದಲ್ಲೂ ಆಗಿದ್.  

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಒೆಂದತ ಅೆಂಶವನತನ ತ್ಮಾ ಗಮನಕ್್ೆ ತ್ರಬಯಸತತ್ುೇರ್್.  ಈ 
ದ್ೇಶದಲ್ಲೂ ಆಗಿರತವೆಂತ್ಹ spiritual resolution, ವ್ೈಚನರಿಕ ಕ್ನರೆಂತಿ ಬ್ೇರ ್ ರ್ನವ 
ದ್ೇಶದಲ್ಲೂಯೂ ಕೂಡ ಆಗಿರತವುದಲೂ. ಕ್್ಲವು ಅನಷಟ ಪದಿತಿಗಳನತನ ತ್ೂಡ್ದತ ಹನಕಲತ 
ರನಮನನತಜೆಂ ಅವರಿೆಂದ ಹಿಡಿದತ, ರನಮಕೃಷಣ ಮಠದೆಂದ ಹಿಡಿದತ, ಅರಬಿೆಂದೂ್ ಅವರಿೆಂದ ಹಿಡಿದತ 
ಹತ್ತು ಹಲವನರತ ಜನರತ ಸತಧನರಣ್ಗಳನತನ, ಬದಲನವಣ್ಗಳನತನ ಸನಮನಜಿಕ ವಯವಸ್ೆಯಲ್ಲೂ 
ತ್ೆಂದದನದರ್.  ರ್ನವ ದ್ೇಶದಲ್ಲೂ ಹಿೆಂದ ್ಕಟತಟಪನಡತಗಳಿದದವೊೇ ಅದರ ವಿರತದಿ ಸಮನಜವು ಎದತದ 
ನೆಂತಿದ.್  ಸಮನಜ ಸತಧನರಕರೂ ಕೂಡ ದ್ೂಡಡ ಪರಮನಣದಲ್ಲೂ ಚಳುವಳಿಯನತನ ಮನಡಿದನದರ.್  
ಬ್ೇರ ್ರ್ನವ ದ್ೇಶದಲ್ಲೂಯೂ ನಡಯ್ದರತವಷತಟ ಸತಧನರಣ್ಯ spiritual ಚಳುವಳಿಯತ ನಮಾ 
ದ್ೇಶದಲ್ಲೂ ನಡದ್ದ.್  ಇದೂ್ೆಂದತ ನರೆಂತ್ರವನಗಿ ನಡದ್ರತವ ಪರಕಿರಯ.   

 ಹನಗ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿ, ರ್ನವು ರ್ನವುದ್ೇ ಒೆಂದತ ವಗಾದವರನತನ ದೂರವಿಟತಟ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ 
ಸನಧಯವಿಲೂ. ಈ ಸಾತ್ೆಂತ್ರ ಭನರತ್ದಲ್ಲೂ ಅದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶಗಳ್್ೇ ಇಲೂ. ಹಿೇಗಿರತವನಗ ಎಲೂರಿಗೂ 
ಅವರವರ ಹಕಿೆದ ್ಎೆಂದತ ರ್ನವು ಹ್ೇಳುತಿುದ್ದೇವ್.  ರ್ನರನದರೂ ರ್ನವುದ್ೇ ಆಸ ್ಆಮಿಷವಿಲೂದ್, 
ಒತ್ುಡವಿಲೂದ್ ಬದಲನವಣಯ್ನತನ ಬಯಸಿದದರ್ ಅದಕೂೆ ಕೂಡ ಅವಕ್ನಶವಿದ.್  ಬಹಳ ಸರಳವನಗಿದ್.  
ಈ ಕ್ನನೂನನೆಂದ ವಯವಸ್ೆಯ ದತರತಪಯೇಗವನಗಲ್ಲೇ ಅಥವನ ರ್ನರನದರೂ ಅದರ ಮೇಲ ್
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ನಯೆಂತ್ರಣ ಮನಡತವುದನಗಲ್ಲೇ ಅಥವನ ಒತ್ು ಇಟತಟಕ್ೂ್ಳುಿವೆಂತ್ಹ ರ್ನವುದ್ೇ ವಿಚನರಗಳು 
ಇದರಲ್ಲೂ ಇಲೂ ಎನತನವುದನತನ ಬಹಳ ಸಪಷಟವನಗಿ ಹೇ್ಳಲ್ಲಚಿಛಸತತ್ುೇರ್್.   

ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ ಅಹಾದ್ (ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಯವರತ ಒೆಂದತ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳಿದರತ.  ಸಮನಜದಲ್ಲೂ 
ಪರತಿಯಬಬರೂ ರ್ನವುದ್ೇ ಗತೆಂಪಿಗ ್ಸೇ್ರಿರಲ್ಲ, ರ್ನವುದ್ೇ ಧಮಾಕ್್ೆ ಸೇ್ರಿರಲ್ಲ, ಎಲೂರನೂನ ಒೆಂದೇ್ 
ತ್ರಹ ರ್್ೂೇಡತತ್ುೇವ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರತ.  ಬಹಳ ಸೆಂತ್ೂೇಷ.   

(ಮತೆಂದತ) 

(848) 15-09-2022 (2.00) ಕ್್ಜಿ-ಜಿಆರ್                 (ಸಭನಪತಿಯವರ  ಉಪಸಿೆತಿ)                 

ಶ್ರೇ  ನಸಿೇರ್ ಅಹಾದ್  (ಮತೆಂದತ)   

ಅದನತನ ನಜವನಗಲೂ appreciate ಮನಡೂ್ೇಣ. ಅದಕ್್ೆ ಪರತಿಯಬಬರತ ಹನಗಯ್ೇ ಇರಬೇ್ಕತ. 
ಆದರ್, ಈ ಕ್ನಲದಲ್ಲೂ ನಡಯ್ತತಿುರತವೆಂಥದತದ, ಹಿೆಂದ ಭನಷಯ್ಲ್ಲೂ  “ಜಿಸಿಕಿೇ  ಲನಟಿ, ಉಸತಕಿೇ  
ಬ್ೈನ್ಾ್”್ ಎೆಂಬ ಗನದ್ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳುತನುರ.್ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಯವರಿಗ್ ಗ್ೂತಿುರಬಹತದತ. 
ಒೆಂದತ ವ್ೇಳ್್ ಗೂ್ತಿುಲೂವ್ೆಂದರ್, ಅವರ ಗಮನಕ್್ೆ ತ್ರಬಯಸತತ್ುೇರ್್.  ಶ್ವಮೊಗೆದಲ್ಲೂ ಒೆಂದತ ಘಟರ್ ್
ಮತ್ತು ಹತಬಬಳಿಿಯಲ್ಲೂ ಒೆಂದತ ಘಟರ್ ್ಆಗಿದ.್ 

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ (ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  ಅವರತ 
ಈ ವಿಷಯವನತನ ಪರತ್ಯೇಕವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂಗ ್ಏಕ್್ ಆ ವಿಷಯವನತನ ತ್ರತತಿುದನದರ?್ 

       ಶ್ರೇ  ನಸಿೇರ್ ಅಹಾದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದತ ಪರತ್ಯೇಕ ಅಲೂ, ಏಕ್್ೆಂದರ,್ 
ಈಗ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಯವರತ ಎಲೂರನೂನ ಒೆಂದೇ್ ರಿೇತಿ ರ್್ೂೇಡತತ್ುೇವ್ೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದನದರ.್ 
ಶ್ವಮೊಗೆದ ಘಟರ್್ಯಲ್ಲೂ under Section 307, I.P.C., ಅಡಿಯಲ್ಲೂ ಕ್ೇ್ಸನತನ  ಹನಕತತನುರ.್ 
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ಹತಬಬಳಿಿ ಘಟರ್್ಯಲ್ಲೂ UAPA case ಅನತನ ಹನಕತತನುರ್. ಹನಗನದರ್, ಅವರತ ಇದನತನ ಒೆಂದೇ್ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ ರ್್ೂೇಡತತಿುದನದರನ? ಇವತ್ತು ಅನತಮನನ ಏಕ್್ ಬರತತಿುದ್., 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ  ಬ್ೂಮನಾಯಿ (ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  ನನಗ್ 
ಅಥಾವನಗತತಿುಲೂ., 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

     ಶ್ರೇ  ನಸಿೇರ್ ಅಹಾದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  ಅವರಿಗ್ ಏಕ್್ ಅಥಾವನಗತತಿುಲೂ? 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

     ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ (ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  
ಆರ್ನಯ ಘಟರ್್ಗಳ ಆಧನರದ ಮೇಲ್ ಕ್್ೇಸ್್ ಹನಕಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್. ಒೆಂದೇ್ ಸಕ್್ಷ್ನ್್ ಅನತನ ಎಲನೂ 
ಘಟರ್್ಗಳಿಗೂ ಹನಕತವುದಕ್್ೆ ಆಗತತ್ುದ್ಯೇ?  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

     ಶ್ರೇ  ನಸಿೇರ್ ಅಹಾದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  ಅವರತ ರ್ನವು  ಪರತಿಯಬಬರಿಗೂ 
ಒೆಂದೇ್ ರಿೇತಿ  ರ್್ೂೇಡತತ್ುೇವ್ೆಂದತ  ಹ್ೇಳುತನುರ್ ಅಲೂವ್ೇ.,  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

     ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ  ಬ್ೂಮನಾಯಿ (ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  what 
he means? There is a law of this land.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

   Sri NASEER AHMED:-  Mr.Chairman Sir,  it should be same for 
both. 



                                                                                                                                       «¥À/15.09.2022     
118  

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

 

 

   

 (ಗ್ೂೆಂದಲ) 

  Sri BASAVARAJ BOMMAI (Chief Minister):-  Do you want to 
dictate the law of the land? I don’t agree with you.   

    Sri NASEER AHMED:-  Mr. Chairman Sir,  why there is a 
discrimination? 

    ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ (ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು):- ಅದತ terrorist act ಆಗತತ್ುದ.್  
ಒೆಂದತ ನಮಿಷ. ಅದತ UAPA  ಪರಕರಣ ಆಗತತ್ುದ.್   

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

   ಶ್ರೇ  ನಸಿೇರ್ ಅಹಾದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  ಆ ಘಟರ್್ಗ ್ಮನತ್ರ  UAPA ಕ್್ೇಸ್್ 
ಹನಕಿದನದರ.್  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

     ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ (ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು):-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  ಹೌದತ. 
ಆ ತ್ರಹ ಘಟರ್ ್ಇದ,್ ಅದಕ್್ೆ ಹನಕಿದ್ದೇವ.್ ಇದರಲ್ಲೂ ಏನತ ತ್ಪತಪ   ಇದ್? 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

    ಶ್ರೇ  ನಸಿೇರ್ ಅಹಾದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸಮನನತ ್ಎಲ್ಲೂದ?್ ಆ ಘಟರ್್ಗ ್ಮನತ್ರ  
UAPA ಕ್್ೇಸ್್ ಹನಕಿದನದರ್.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

    ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ (ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು):-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  ಅದತ 
terrorist act ಆಗಲ್ಲ, ಇರ್ೂ್ನೆಂದನಗಲ್ಲ  why are you ( Sri Naseer Ahmed ) 
interfering in the investigation?  You are putting pressure on the 
investigation.  You are misguiding the investigation.  You want to 
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control the investigation. Your intent is not correct.   You are 
misguiding. 

    Sri NASEER AHMED:-  As head of the State, you should treat all 
the people of the state equally.   

    Sri BASAVARAJ BOMMAI (Chief Minister):-  You are not the 
judge.  

    Sri NASEER AHMED:-  You cannot discriminate.  

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ (ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  
ರ್ನವುದ್ೇ ಸಕ್್ಷ್ನ್್ ಹನಕಿದರೂ ಸಹ, ಅದತ ರ್ನಯರ್ನಲಯದಲ್ಲೂ ತಿೇಮನಾನವನಗತತ್ುದ್. ಅದನತನ 
ಅವರ ಮನಸನಾ ಇಚ್ುಯೆಂತ್ ಹನಕತವುದಕ್್ೆ ಆಗತವುದಲೂ. ಅವರತ ಹ್ೇಳಿದೆಂತ್ ಕ್ೇ್ಳುವುದಕ್್ೆ 
ಆಗತವುದಲೂ. Terrorism ಮನಡಿದರ್ ರ್ನವು ಸಕ್್ಷ್ನ್್ ಹನಕಬ್ೇಕ್್ೂೇ, ಬ್ೇಡವೊೇ? 

 (ಗ್ೂೆಂದಲ) 

    ಶ್ರೇ  ನಸಿೇರ್ ಅಹಾದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನರತ terrorist ಸನಾಮಿ?  

                                    (ಗ್ೂೆಂದಲ) 

    ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ (ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು):-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅವರತ 
ಭಯೇತನಪದರ್ ್ಪರವನಗಿ   ಇರತವೆಂತ್ಹ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮನತ್ರ್ನಡತತನುರ್., 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

    ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ ಅಹಾದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನಜ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರ್, ಭಯೇತನಪದರ್್ 
ಎನತನತನುರ.್ It is coming from the bottom of my heart.  Being the head of 
the State, everybody is same to you.  
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    ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಾಯಿ (ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು):-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, you are 
supporting the terrorism. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

    ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಸದನವನತನ ಭ್ೂೇಜನ ವಿರನಮಕ್ನೆಗಿ ಮಧನಯಹನ 3.00 
ಗೆಂಟ್ಯವರಗ್ ್ಮತೆಂದೂಡತತಿುದ್ದೇರ್್.  

 

(ಭ್ೂೇಜನ ವಿರನಮಕ್ನೆಗಿ ಮಧನಯಹನ 2 ಗೆಂಟ್ 05 ನಮಿಷಗಳಿಗ್ ಮತೆಂದೂಡಲಪಟಟ ಸದನವು ಪತನಃ 
ಮಧನಯಹನ  3.00 ಗೆಂಟ್ಗ ್ ಸಮನವ್ೇಶಗೂ್ಳಿಲತ  ತಿೇಮನಾನಸಿತ್ತ) 

 

(849) 15.09.2022 3.20 ವೆೈಎಲ್-ಎಕ್್                          

(ಭ್ೂೇಜನ ವಿರನಮಕ್ನೆಗಿ ಮಧನಯಹನ 2 ಗೆಂಟ್ 05 ನಮಿಷಗಳಿಗ್ ಮತೆಂದೂಡಲಪಟಟ ಸದನವು ಪತನಃ 
ಮಧನಯಹನ 3 ಗೆಂಟ್ 22 ನಮಿಷಕ್್ೆ ಸಮನವ್ೇಶಗೂ್ೆಂಡಿತ್ತ) 

(ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಪಿೇಠದಲ್ಲೂ ಉಪಸಿೆತ್ರನದರತ) 

 

ಕರ್ನಾಟಕ ಧನಮಿಾಕ ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ ಹಕತೆ ಸೆಂರಕ್ಷ್ಣನ ವಿಧ್ೇಯಕ, 2022ರ  
                       ಮೇಲ್ಲನ ಮತೆಂದತವರದ್ ಚಚ್ಾ 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ 
ಒೆಂದತ ಕರ್ನಾಟಕ ಧನಮಿಾಕ ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ ಹಕತೆ ಸೆಂರಕ್ಷ್ಣನ ವಿಧ್ೇಯಕದ ಮತೆಂದತವರದ್ 
ಚಚ್ಾಯಲ್ಲೂ ಈಗನಗಲ್ೇ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದೆಂತ್, ಈ ಒೆಂದತ ಧನಮಿಾಕ ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ ಹಕತೆ ಸೆಂರಕ್ಷ್ಣನ 
ಮತನೆಂತ್ರ ವಿಚನರದಲ್ಲೂ ಕಿರಶ್ುಯನ್್ ಸಮತದನಯವನತನ ಏತ್ಕ್್ೆ ಗತರಿ ಮನಡತತಿುದನದರ್ ಎೆಂದತ 
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ಕ್್ೇಳಿದ್ನತ.  1835ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲಗೂ ಮೊದಲತ ಅೆಂದರ,್ ಲನಡ್್ಾ ಮಕ್ನಲ ್ಬರತವ ಮೊದಲತ ಈ 
ದ್ೇಶದಲ್ಲೂ ಸನಕ್ಷ್ರತ್ ಪರಮನಣ ಕ್್ೇವಲ ಶ್ೇಕಡನ 2.8 ರಷತಟ ಮನತ್ರ ಇತ್ತು.  117 ವಷಾ ಕಳ್್ದ 
ನೆಂತ್ರ 1947ರಲ್ಲೂ ಸನಕ್ಷ್ರತ್ ಪರಮನಣ ಸತಮನರತ ಶೇ್ಕಡನ 11 ಅಥವನ 12 ರಷತಟ ಮನತ್ರ ಇದದದತದ, 
ಈಗ ಶ್ೇಕಡನ 76 ರಷನಟಗಿದ್.  1835ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೂ ರನಷಿರೇಯ ಶ್ಕ್ಷ್ಣ ನೇತಿ ಜನರಿಗ ್ ಬೆಂದ 
ನೆಂತ್ರ ಲನಡ್್ಾ ಮಕ್ನಲ್ರವರತ ಶ್ಕ್ಷ್ಣ ಕ್್ೇತ್ರದಲ್ಲೂ “ದತಬಾಲ ವಗಾದವರಿಗೂ ಸಹ ಶ್ಕ್ಷ್ಣದ 
ಅವಕ್ನಶ ಸಿಗಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ”್ ಕ್್ಲವು ಕ್ನರೆಂತಿಗಳನತನ ಮನಡಲತ ಶತರತ ಮನಡಿದರತ.  1835ರ್್ೇ 
ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಬಹತಸೆಂಖನಯತ್ರತ ಶ್ಕ್ಷ್ಣದೆಂದ ವೆಂಚಿತ್ರನಗಿದತದ, ಮಹಿಳ್್ಯರಿಗೆಂತ್ೂ ಶ್ಕ್ಷ್ಣವ್ೇ ಇರಲ್ಲಲೂ.  
ಜ್ೂಯೇತಿ ಬನ ಪತಲ್ ಮತ್ತು ಸನವಿತಿರ ಬನಯಿ ಪತಲ್ರವರತ ಶ್ಕ್ಷ್ಣ ಕ್್ೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಬೆಂದ ನೆಂತ್ರ 
ಮಹಿಳ್್ಯರಿಗೂ ಸಹ ಈ ದ್ೇಶದಲ್ಲೂ ಶ್ಕ್ಷ್ಣ ಬೇ್ಕ್ನಗಿದ ್ ಎೆಂದತ ಹೂ್ೇರನಟ ಮನಡಿದ ತ್ಕ್ಷ್ಣ 
ಮಹನತ್ಾಗನೆಂಧಿಜಿೇಯವರಿಗಿೆಂತ್ ಮೊದಲತ ರ್ನರನದರೂ ಮಹನತ್ಾರತ ಇದದರ ್ ಅದತ ಮಹನತ್ಾ 
ಜ್ೂಯೇತಿ ಬನ ಪತಲ್ರವರತ.  ಕಿರಶ್ುಯನ್್ ಮಿಷಿನರಿಗಳು ಕೂಡನ ವಿದ್ಯಗ್ ಹಚ್ತು ಒತ್ತು ನೇಡಿ, 
ನಮಾೆಂತ್ಹ ಶ್ದರರಿಗೂ ಸಹ ಶ್ಕ್ಷ್ಣದ ಸವಲತ್ುನತನ ಕಲ್ಲಪಸಿಕ್್ೂಟತಟ, ಕ್್ಲವು ಜನಗದಲ್ಲೂ ಇೆಂಗಿೂಷ್ 
ಅನತನ ಕಲ್ಲಯತವೆಂಥ ಸವಲತ್ತು ನೇಡಿ, ಕ್್ಲವರಿಗ್ ಮನತ್ರ ಆಸಿುರ್ನಗಿದದ ಶ್ಕ್ಷ್ಣವನತನ 
ಬ್ೇರಯ್ವರಿಗೂ ಸಹ ಅಭನಯಸ ಮನಡಲತ ಅಥವನ ಶ್ಕ್ಷ್ಣವನತನ ಬಳಸಿಕ್್ೂಳಿಲತ ಅವಕ್ನಶ 
ಕಲ್ಲಪಸಿದದರತ.  ಜ್ೂತ್ಗ್ ಆರೂ್ೇಗಯ ಕ್್ೇತ್ರದಲ್ಲೂ ರ್್ೂೇಡಿದನಗ ಅತಿೇ ಹ್ಚಿುನ ಆಸಪತ್ರಗಳು ಈಗಲೂ ಸಹ 
ಚನರಿಟ್ಬಲ್ ಇನ್ಾ್ಟಿಟೂಯಷನ್್ ಎೆಂದತ ಇದದರ,್ ಅದತ ಕಿರಶ್ುಯನ್್ ಮಿಷಿನರಿಸ್್ರವರದನದಗಿದ್.  ಶ್ಕ್ಷ್ಣ 
ಮತ್ತು ಆರೂ್ೇಗಯ \ ಶ್ದರರಿಗ,್ ದಲ್ಲತ್ರಿಗ,್ ಆದವನಸಿಗಳಿಗ್ ಸಿಗತತಿುದ್ ಎನತನವುದೇ್ ಒೆಂದತ ವಗಾಕ್್ೆ 
ಆತ್ೆಂಕ ಆಗಿತ್ತು.  ಹನಗನಗಿ, ಅವರ ಒೆಂದತ space ಅನತನ occupy ಮನಡತತಿುದ್ದೇವ ್ಎನತನವುದೇ್ 
ಅವರ ದ್ೂಡಡ ಆತ್ೆಂಕ ಮತ್ತು ಕಳವಳವನಗಿದ.್  ಆದರ್, ರ್ನರ space ಅನತನ ರ್ನರತ ಸಹ 
occupy ಮನಡತವುದಲೂ.  ಆದದರಿೆಂದ ಇವರ ಮೇಲ್ ಆದಷತಟ ಅತನಯಚನರ, ದಬನಬಳಿಕ್್, ದೌಜಾನಯ 
ಮನಡಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಭಯದ ವನತನವರಣ ಸೃಷಿಠ ಮನಡಿ, ಶ್ದರರನತನ, ದಲ್ಲತ್ರನತನ ಕಪಿಮತಷಿಠಗ ್
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿವೆಂಥ ಪರಯತ್ನ ನರೆಂತ್ರವನಗಿ ನಡಯ್ತತಿುದ್.   ಹನಗನಗಿ ಅೆಂಕಿಅೆಂಶಗಳನತನ 
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ಕ್್ೂಡತವನಗ,… ಈ ಬಹತಸೆಂಖನಯತ್ರಿಗ್ ಏರ್ನಗಿದ್ ಎೆಂದರ್, ಸಣಣ ಸಮತದನಯದ ಮೇಲ್ ಭಯ 
ಹತಟಿಟಸಿದೆಂತನಗಿದ್. ಕಿರಶ್ುಯನನರತ, ಮತಸಿೂೆಂರತ, ಬೌದದರತ, ಸಿಖ್, ಜ್ೈನ್್ ಈ ಎಲನೂ 
ಸಮತದನಯದವರಿಗ್ ಒೆಂದತ ರಿೇತಿಯ ಅಸಿೆರತ್ಯನತನ ಸೃಷಿಠ ಮನಡಿ, ಅವರ ಮೇಲ ್ಸೆಂಪೂಣಾ 
ಪನರಬಲಯ ಅಥವನ ಹಿಡಿತ್ವನತನ ಮನಡಲತ ಮನಡಿರತವೆಂಥ ಪರಯತ್ನವನತನ ರ್ನವಲ್ೂರೂ ರ್್ೂೇಡಿದ್ದೇವ್.   
ಆದದರಿೆಂದ ಈ ಒೆಂದತ ತಿದತದಪಡಿ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ತ್ರಲನಗಿದ್.  ಇದರ ಜ್ೂತ್ಗ್ ಕ್ನನೂನತ 
ಸೆಂವಿಧನನ ಇದದರೂ ಕೂಡನ ಅರ್್ೈತಿಕ ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್್ ಗಿರಿ ನಡಯ್ತತಿುದ.್  ಕ್ೇ್ವಲ ಸೆಂವಿಧನನದ 
ಉಲೂೆಂಘರ್್ರ್ನಗಿಲೂ, ಮನನವ ಹಕತೆಗಳ ಉಲೂೆಂಘರ್್ ಸಹ ಆಗಿದ.್  ಇದರಿೆಂದನಗಿ ಬ್ೇಗ 
ಎಚ್ುತ್ತುಕ್ೂ್ಳಿಲ್ಲಲೂವ್ೆಂದರ್, ಏರ್್ೇನತ ಅರ್ನಹತತ್ಗಳು ನಡಯ್ತತ್ುವ್ ಎೆಂಬತದನತನ ರ್ನರೂ ಸಹ 
ಊಹ್ ಮನಡಲತ ಸನಧಯವಿಲೂ.  ಈಗನಗಲ್ೇ ಹೇ್ಳಿದ ಹನಗ್ ಸೆಂವಿಧನನದಲ್ಲೂ “ಬಲವೆಂತ್ವನಗಿ 
ಮತನೆಂತ್ರ ಮನಡತವ ಹನಗಿಲೂ”್ಎೆಂಬ ವಿಚನರಕ್್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ಸನಕಷತಟ ಒಳ್್ಿಯ ಆಟಿಾಕಲಾ್ 
ಇದ್.   ಡನ|| ಬನಬನ ಸನಹೇ್ಬ್್ ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್ರವರತ ಬೌದಿ ಧಮಾಕ್್ೆ ಮತನೆಂತ್ರವನದ ನೆಂತ್ರ 
ರ್ನಗಪತರದಲ್ಲೂ ಮೊತೂ್ುೆಂದತ ಕ್ನಯಾಕರಮದಲ್ಲೂ Marxist ತ್ತ್ಾವನತನ ಪರಸನುಪರ್್  ಮನಡತತನುರ.್   
ಅದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ಮನತಷಯ ಕ್್ೇವಲ ಆಹನರದೆಂದ ಜಿೇವಿಸಲನರ, ಆತ್ನಗ ್ಮನಸತಾ ಎೆಂಬತದತ ಇದ್.  
ಅದಕ್್ೆ ಆಹನರ ಬ್ೇಕ್ನಗಿದತದ, ಆ ಆಹನರ ಪಡದ್ತಕ್ೂ್ಳಿಲತ ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ ಬೇ್ಕತ ಮತ್ತು ನಜವನದ 
ಧಮಾದಲ್ಲೂ ಚೈ್ತ್ನಯವನತನ ಜನಗೃತಿಗ್ೂಳಿಸತತ್ುದ್.  ರ್್ೈಜ ಅಥಾದಲ್ಲೂ ಧಮಾವಲೂದ ಹಿೆಂದೂ ಧಮಾ 
ಮನತ್ರ ಚ್ೈತ್ನಯವನತನ ಹತಡತಗಿಸಿತ್ತ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರತ.   ಕ್್ಲವು ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೂ ನಮಾನತನ ಆಳುವ 
ಸಕ್ನಾರವು.  ಅೆಂದರ್, ಪರಭತತ್ಾ ಅಧಿಕ್ನರ ಸೂತ್ರ ಹಿಡಿದ ಪಕ್ಷ್ಗಳು ಏರ್ನದರೂ ಬಿಕೆಟಿಟಗ ್ ಸಿಕಿೆ 
ಹನಕಿಕ್್ೂೆಂಡನಗ, ಆ ಬಿಕೆಟಿಟನೆಂದ ಜನ ಸನಮನನಯರತ ಆರ್ಥಾಕ ಮತ್ತು ಸನಮನಜಿಕವನಗಿ ತ್ತ್ುರಿಸಿ 
ಹ್ೂೇಗತವ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೂ ರ್ನವು ಈ ಮತನೆಂತ್ರ ನಷ್ೇಧ, ಗ್ೂೇ ರಕ್ಷ್ಣ್, ಲವ್ ಜಿಹನದ್ ಇೆಂತ್ಹ 
ವಿಷಯಗಳು ಬರತತಿುರತತ್ುವ.್  ಕಳ್್ದ ಬ್ಳಗನವಿ ವಿಧನನಸಭ್ ಅಧಿವ್ೇಶನದ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೂ ರ್ನದಗಿರಿ 
ಜಿಲ್ೂಯಲ್ಲೂ ಒಬಬ ವಯಕಿು ಮರ್್ಗ್ ನತಗಿೆ ದಲ್ಲತ್ ಮಹಿಳ್ ್ಮೇಲ್ ಅತನಯಚನರ ಮನಡತತನುರ್್.  ಆ ಹ್ಣತಣ 
ಮಗಳು ಪರತಿರೂ್ೇಧ ವಯಕು ಮನಡಿದನಗ ಪ್ಟ್ೂರೇಲ್ ಹನಕಿ ಸತಡತತನುರ್್.   ಇೆಂದನ ಸದನ ಭ್ೂೇಜನ 
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ವಿರನಮಕ್ನೆಗಿ ಮತೆಂದೂಡಿದ ನೆಂತ್ರ ಅೆಂದರ್, ಒೆಂದತ ಗೆಂಟ್ ಮತೆಂಚ್ ನನಗ್ ಹ್ೂರ್ನನವರದೆಂದ 
ಒಬಬ ಹ್ಣತಣ ಮಗಳು ಕರ್ ಮನಡಿದದಳು.   ಅರಣಯ ಇಲನಖಯ್ಲ್ಲೂ ಹಿೆಂದತಳಿದ ವಗಾದವರ್ೂ್ಬಬ ಕ್್ಲಸ 
ಮನಡತತಿುದತದ, ಆತ್ನಗ್ ನೆಂದರ್್ ಹನಗೂ ಅಪಮನನ ಮನಡಿರತವುದರಿೆಂದ Death Note ಬರ್ದತ 
ಆತ್ಾಹತ್ಯ ಮನಡಿಕ್ೂ್ೆಂಡಿದನದರ್್.  ಆತ್ನ ವಿರತದಿವೇ್ ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಸಕ್್ಷ್ನ್್ 306 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲೂ ಕ್ೇ್ಸ್್ 
ದನಖ್ಲ್ಲಸಲನಗಿದ.್  ಮನನಯ ನಸಿೇರ್ ಅಹಾದ್ರವರತ ಸಹ ಅದ್ೇ ವಿಚನರವನತನ ಹ್ೇಳಿದತದ.  

(ಮತೆಂದತ)  

(850) 15.09.2022/3.30/ಎಸ್್ಕ್-್ವಿಕ್್                     (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್. ಹರಿಪರಸನದ್(ಮತೆಂದತ) 

‘Rule is a rule even to the fool.’್್ರ್ನವ್ಲೂರೂ ಶನಲನ ಪಯಠ ಪತಸುಕದಲ್ಲೂ ಕಲ್ಲತಿುದ್ದವು.  
ಈಗ ‘rules are only for fools’್ಎನತನವೆಂತ್ಹದತದ ಆಗಿದ.್ ಬಲನಢಯರಿಗ ್ರ್ನವುದ್ೇ ರೂಲಾ್  
ಇಲೂ ಮತ್ತು ಸೆಂವಿಧನನ ಇಲೂ.  ಇೆಂತ್ಹ ಪರಿಸಿೆತಿ ಇರತವ ದ್ೇಶದಲ್ಲೂ ನೇವು ಸೆಂವಿಧನನಕ್್ೆ … 

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ (ಕ್ನನೂನತ, ಸೆಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳ ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರ್ನ                             
ಹನಗೂ  ಸಣಣ ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರೇ್, ಅವನ ಮೇಲ್ ಬೇ್ರ ್
ರ್ನವ ಸಕ್್ಷ್ನ್್ ಮೇಲ್ ಕ್ೇ್ಸ್್ ಹನಕಬಹತದನಗಿತ್ತು.  

Sri B.K. HARIPRASAD:- Murder ಅೆಂತನ ಹ್ೇಳಿ ಸಕ್್ಷ್ನ್್ 30೨ ಹನಕಿ. 

Sri J.C. MADHU SWAMY:- When there is a death note, UDR case 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುೇವ್. Death due to atrocities or death due to harassment 
ಅೆಂತನ ಹ್ೇಳಿ, ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್್ನವರತ ಕ್್ೇಸ್್ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳಿಬ್ೇಕತ. Murder ಮನಡಿದನದರ್್ೆಂದತ ಅವನತ 
ಎಲ್ಲೂಯೂ ಹೇ್ಳಿಲೂವಲೂ. ರ್ನನತ ಸತಿುದ್ದೇರ್ ್ಎೆಂದತ ಬರ್ದದನದರ್್,  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್. ಹರಿಪರಸನದ್:- ತನವು abatement ಹ್ೇಳುತಿುರತವುದತ. 
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Sri J.C. MADHU SWAMY:- No. ರ್ನನತ ಹಿೆಂಸ್ಗೂ್ಳಗನಗಿ ಸತಿುದ್ದೇರ್.್ It 
attracts only Section 306.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಅಷ್ೂಟೆಂದತ ಕ್ನನೂನನ ಪರಿಜ್ಞನನ ನನಗಿಲೂ. ಅದರ ಬಗ್ೆ ತನವು 
ಹ್ೇಳಿದದರಿೆಂದ ತಿಳಿದತಕ್್ೂೆಂಡ್. ಆದರ್ ಡತ್್ ರ್್ೂೇಟ್ನಲ್ಲೂ ಹ್ಸರತ ಇರತವೆಂತ್ಹವರತ, ಆರನಮವನಗಿ 
ಓಡನಡತತಿುದನದರ್.್ ಆ ಹ್ಣತಣ ಮಗಳು ಹೇ್ಳಲ್ಲಲೂವ್ೆಂದರ ್ ನನಗ ್ ಇದರ ಬಗ್ೆ ಗ್ೂತನುಗತತಿುರಲ್ಲಲೂ. 
ಆರನಮವನಗಿ ಓಡನಡತತಿುದನದರ್.್  ರ್ನದಗಿರಿ ವಿಚನರಕ್್ೆ ಬರತತ್ುೇರ್್. ಪ್ಟ್ೂರೇಲ್ ಹನಕಿ ಸತಟಿಟದರತ. ಆ 
ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲೂ ಸತಮನರತ ಏಳ್್ೆಂಟತ ಘಟರ್್ಗಳು ರ್ನದಗಿರಿ ಜಿಲ್ೂಯಲ್ಲೂಯೇ ನಡದ್ದ.್ ಅದನತನ 
ತ್ಡಯ್ತವುದಕ್್ೆ ಆಡಳಿತ್ ವಯವಸ್ೆಗ ್ರ್ನವುದೂ ಆಗಲ್ಲಲೂ. ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್್ ಸಟ್ೇಷನ್್ಗ್ ಹ್ೂೇಗಿ ದೂರತ 
ಕ್್ೂಟಟರ,್ ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್್ನವರತ ಸಹ ದೂರತ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳಿಲ್ಲಲೂ. Atrocities or rape ಕ್್ೇಸ್್ಗಳು 
ಬೆಂದನಗ, ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್್ನವರತ avoid ಮನಡತತನುರ್. ಅೆಂದರ್, ಬಲನಢಯರಿಗ ್ ಮನತ್ರ ಇರತವೆಂತ್ಹ 
ವಯವಸ್ೆ ಇದ್ ಎೆಂದತ ತ್ೂೇರಿಸತತಿುದ್. ನಮಾ ಪಕ್ಷ್ ಅಥವನ ನಮಾ  ಪಕ್ಷ್ ಇರಲ್ಲ, ರ್ನವುದ್ೇ ಪಕ್ಷ್ದ 
ಸಕ್ನಾರವಿರಲ್ಲ, ಇದತ ನಡಯ್ತತ್ುಲ್ೇ ಬೆಂದದ.್ ಅದನತನ ರ್ನವು ಸರಿಪಡಿಸತವುದಕ್್ೆ ಆಗಿಲೂ. ಅೆಂದರ್ 
ಏನತ ಧಮಾ ರಕ್ಷ್ಕರತ ಅೆಂತನ ಹ್ೇಳಿ self-proclaimed protectors of religion 
ಎನತನವವರಿದನದರ ್ರ್್ೂೇಡಿ, ಅವರತ ಮತನೆಂತ್ರವನದರ,್ ಹಿೆಂದೂಗಳ ಜನಸೆಂಖ್ಯ ಕಡಿಮರ್ನಗತತ್ುದ್ 
ಎೆಂದತ  ಅಲಪಸೆಂಖನಯತ್ರನದ  ಮತಸಿೂೆಂ, ಕಿರಶ್ುಯನನರ ಜನಸೆಂಖ್ಯ ಜನಸಿುರ್ನಗತತನುರ್ೆಂದತ ಅವರತ 
ಬ್ೂಬ್ಬ ಹನಕತತ್ುಲ್ೇ ಇದನದರ.್ ಇದರ ಬಗ್ೆ ಅೆಂಕಿ-ಅೆಂಶಗಳನತನ ಕ್್ೂಟಿಟದನದರ್. ಇದರ ಬಗ್ೆ ಎಲ್ಲೂಯೂ 
ಸಹ ಕ್ನಣತತಿುಲೂ. ಕಿರಶ್ುಯನ್್ ಜನಸೆಂಖ್ಯ 2% ಮೇಲ್ ದನಟಿಯೇ ಇಲೂ.  ೫೬ರ್ೇ್ ಶತ್ಕದಲ್ಲೂ ಈ 
ದ್ೇಶಕ್್ೆ ಸೈ್ೆಂಟ್ ಥನಮಸ್್ ಬೆಂದದತದ. ಆದರ್ ಅಲಪಸೆಂಖನಯತ್ರ ಮೇಲ ್  ಇಷ್ೂಟೆಂದತ ಭಯದ 
ವನತನವರಣವನತನ ಸೃಷಿಟ ಮನಡತವೆಂತ್ಹದತದ ಬೇ್ಕ್ನಗಿರಲ್ಲಲೂ.  ರ್ನನತ ಆಗಲೇ್ ಹ್ೇಳಿದ್ದೇರ್.್  
ಗ್ೂೇಳ್ನಾಲೆರ್ರವರ ಪರಕ್ನರ ಮತನೆಂತ್ರ ಹಿೆಂದೂಗಳ ಸೆಂಖ್ಯಯೇ ಕಡಿಮ ಮನಡತವ ಹತರ್ನನರವನಗಿ 
ಕೆಂಡಿತ್ತು.  ಆದರ್ ಡನ. ಬಿ.ಆರ್. ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್ರವರತ ಏನತ ಹ್ೇಳುತನುರೆ್ಂದರ್, ಇದ್ೂೆಂದತ 
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ಗತಲನಮಗಿರಿಯಿೆಂದ ಬಿಡತಗಡ್ ದನರಿ ಎೆಂದತ ಆಗಲೇ್ ಹ್ೇಳಿದನದರ.್  ಈಗನಗಲ್ೇ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳಿದ 
ಹನಗ್ೇ ಸತಮನರತ ಅೆಂಕಿ-ಅೆಂಶಗಳ ಬಗ್ೆ ಆಗನಗ WhatsApp University ನಲ್ಲೂ ಬರತತ್ುದ.್  
WhatsApp University ನಲ್ಲೂ ರ್್ೂೇಡಿದನಗ ಗನಬರಿರ್ನಗಿ ಹ್ೂೇಗಿ ಬಿಡತತನುರ್. ಅೆಂಕಿ-
ಅೆಂಶಗಳನತನ ಕ್ೂ್ಟತಟ, ಗೂ್ಲ್ೂಬಿಬಸತವ ಪರಸೆಂಗ. ಅಲ್ಲೂ Registrar General and Census 
Commissioner of India ಅವರ ಪರಕ್ನರ ತಗ್್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡರೂ ಸಹ ಕಿರಶ್ುಯನ್್ ಜನಸೆಂಖ್ಯ 
1.8%  ಗಿೆಂತ್ ಮೇಲ ್ಹ್ೂೇಗಿಲೂ. ಡನ|| ಬಿ.ಆರ್. ಅೆಂಬ್ೇಡೆರ್ ಸನಹೇ್ಬರತ ಏನತ ಹ್ೇಳುತನುರ್ೆಂದರ್, 
ಮತನೆಂತ್ರದ ಕಟತಟಕತಯ್ನತನ ಕಟಿಟ ತ್ನನ ಹಿೆಂದೂತ್ಾದ ಮೂಲಕ ಶ್ರೇಣಿಕೃತ್ ಜನತಿ ವಯವಸ್ೆಯ 
ಬ್ೇರತಗಳನತನ ಗಟಿಟಗ್ೂಳಿಸಲತ ಮಸಲತ್ತು ನಡಸ್ಿರತವ ಶಕಿುಗಳು ವನಸುವ ಸೆಂಗತಿಗಳ ಮೇಲ ್
ಮತಸತಕ್ಳ್್್ಯತವ ಹತರ್ನನರಗಳನತನ ನಡಸ್ತತ್ುಲ್ೇ ಇವ್. ರನಜರತಗಳ ಕ್ನಲದಲ್ಲೂ ಈ ದ್ೇಶದ 
ಅಸಪೃಶಯರತ, ಶ್ದರರತ ಮತ್ತು ಮಹಿಳ್್ಯರ ಪರಿಸಿೆತಿ ಹ್ೇಗಿತ್ತು ಎೆಂಬತದತ ಬನಬನ ಸನಹ್ೇಬ 
ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್, ಜ್ೂಯೇತಿಬನಪತಲ್, ಡಿ.ಡಿ. ಕ್್ೂೇಸನೆಂಬ್್ ಹನಗೂ ಪ್ರಿರ್ನರ್ ಮತ್ತು ರನಹತಲ್ 
ಸೆಂಕ್ನರತನಯಯನರವರ ಸನಕಷತಟ ಪತಸುಕಗಳಿವ್. ಅೆಂದರ,್ ಇದದದತದ 542 ರನಜ ಮಹನರನಜರತ.  
ಬಿರಟಿಷರತ ಬರತವುದಕಿೆೆಂತ್ ಮತೆಂಚ್ ರನಷರ ಎೆಂಬ ಪರಿಕಲಪರ್ ್ ಇರಲ್ಲಲೂ ಮತ್ತು ಪರಜನಪರಭತತ್ಾದ 
ಪರಿಕಲಪರ್್ಯೇ ಇರಲ್ಲಲೂ. ಈ 542 ರನಜ ಮಹನರನಜರಲ್ಲೂ ಇನತನಳಿದ 280 ರನಜ ಮಹನರನಜರತ 
ಗತಜರನತ್ನವರತ. ಐವತ್ತು ಎಕರ ್ ಇಟತಟಕ್ೂ್ೆಂಡಿರತವವನತ ರನಜ, ನೂರತ ಎಕರ ್
ಇಟತಟಕ್ೂ್ೆಂಡಿರತವವನತ ಮಹನರನಜ. ಜಯ ಮಹಲ್ನಲ್ಲೂ ಜಯ ಪನಯಲ್ೇಸ್್ ಎೆಂಬತದತ ಇದ್. ಅದತ 
ಕೂಡ ಪನಯಲ್ೇಸ್್ ಹ್ೂೇಟಲ್್ ಆಗಿದ.್ ಆಗಿನ ಗತಜರನತ್ ರನಜಯದ ಗ್ೂೆಂಡನಲ್ ಮಹನರನಜರಿಗ್ 
ಸೇ್ರಿದತದ ಎೆಂದರತ. ಅವರ ಆಸಿು ನಮಾ ಊರಿನಲ್ಲೂ ಇದ್. ರ್ನವು ಅದನತನ ರ್್ೂೇಡತವುದಕ್್ೆ ಹೂ್ೇದರ,್  
ಹ್ರ್್.ಎಸ್್.ಆರ್. ಲೇ್ಔಟ್ನಲ್ಲೂ ಸನಹತಕ್ನರರತ ದೂ್ಡಡ ಮರ್ ್ಕಟಿಟರತತನುರ ್ ರ್್ೂೇಡಿ,  ಆ ರಿೇತಿಯ 
ಮರ್್ಯಲ್ಲೂ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಹತಲ್ಲ, ಸಿೆಂಹ ಹೂ್ಡದ್ರತವೆಂತ್ಹ trophy ಅನತನ ಇಟಿಟರತವುದತ. 
ಒೆಂದತ ಮತದ ಹ್ೆಂಗಸತ ಅಲ್ಲೂ ಕೂತಿದ.್  ಅವರತ ರ್ನರಪನಪ ಎೆಂದತ ಕ್್ೇಳಿದರ್, ಅವರತ ರನಣಿ 
ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರತ. 280 ರನಜ ಮಹರನಜರಿದದ ಊರತ. ಅದತ ಗತಜರನತ್ ರನಜಯ. ಆಗ ಒೆಂದತ 



                                                                                                                                       «¥À/15.09.2022     
126  

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

 

 

   

ಊರಿಗ ್ಒಬಬ ರನಜ ಅವರ ಕ್್ಳಗಡ ್ನೂರತ ಪನಳ್್ಗನರರತ. ಪನಳ್್ಗನರರತ ಏನತ ಮನಡತತನುರೆ್ಂಬತದತ 
ನಮಗ್ ಗ್ೂತಿುದ್ ಮತ್ತು ತ್ಮಗೂ ಗೂ್ತಿುದ್.  

ಶ್ರೇ ಎನ್್.ರವಿಕತಮನರ್ (ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಹರಿಪರಸನದ್ರವರ್ೇ, ಒೆಂದತ ನಮಿಷ. 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ yield ಆಗತವುದಲೂ.  

ಶ್ರೇ ಎನ್್.ರವಿಕತಮನರ್:- ಅವರತ yield ಆದರ್… 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್. ಹರಿಪರಸನದ್:- ನನನದ್ೂೆಂದತ ಪರೆಂಪರ ್ಇದ.್  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ತ್ಮಗ್ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್್ೆ ಹ್ೇಳಲ್ಲಲೂ. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು  ಮತ್ತು  ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ practices and conventions ಇದ್. ರ್ನರೂ ಕೂಡ interfere 
ಮನಡಬನರದತ. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎನ್್.ರವಿಕತಮನರ್:-  ಬಿರಟಿಷರತ ಬರತವುದಕಿೆೆಂತ್ ಮತೆಂಚ್ ರನಷರ ರ್ನವ ಕಲಪರ್ ್ಇತ್ತು 
ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರೂ …  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಆಗ …. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ದಯವಿಟತಟ, ಎಲೂರೂ ಕತಳಿತ್ತಕ್್ೂಳಿಿ. I have not allowed. ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದತದ ಬಿಟಟರ ್ರ್ನವುದೂ ಕೂಡ ಕಡತ್ಕ್್ೆ ಹ್ೂೇಗತವುದತ ಬ್ೇಡ. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

(ಈ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲೂ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆದ್ೇಶದ ಮೇರಗ್ ್ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ ರ್ನಯಕರನತನ 
ಹ್ೂರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಇನತನಳಿದ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವುದನತನ ನಡವ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ 

ದನಖ್ಲ್ಲಸಿರತವುದಲೂ) 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ (ರ್ನಮನದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಎಲೂರಿಗೂ ಒೆಂದೇ್ ರಿೇತಿ ಮನಡಬೇ್ಕತ.  ಅವರಿಗ್ೂೆಂದತ ರಿೇತಿ ಹೇ್ಳುತಿುೇರಿ. ನಮಗ್ೂೆಂದತ ರಿೇತಿ 
ಹ್ೇಳುತಿುೇರಿ. ರ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿದದನತನ ಕಡತ್ದಲ್ಲೂ ತಗ್್ಯಿರಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುೇರಿ.   ಅವರತ ಏತ್ಕ್್ೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೇಕತ? ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದವರತ ಏರ್ನದರೂ yield ಆಗಿದದರನ. ನರ್ನ್ ಕೂಡ ಹಿೇಗ ್
ಆಯಿತ್ತ.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ. ವ್ೆಂಕಟೇ್ಶ್ರವರೇ್  ರ್ನನತ ಏನತ ಹೇ್ಳಿದ್ದೇರ್ ್ಕ್್ೇಳಿ.  
ತನವು ಸಾಲಪ ಮಷಿನ್್ ಕಿವಿಗ್ ಹನಕಿಕ್್ೂೆಂಡತ ಕ್್ೇಳಿ.  ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರ ಮನತ್ನತನ ಬಿಟಟರ,್ 
ರ್ನನತ ರ್ನರ ಮನತ್ನತನ ಕ್್ೇಳುವುದಲೂ.   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ರ್ನನತ yield ಆಗತವುದಲೂ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ. ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ರವರ್ೇ, ರ್ನನತ ಹ್ೇಳಿರತವ ಬಗ್ೆ ತ್ಮಾ 
ಕಿವಿಗ್ ಮಷಿನ್್ ಹನಕಿಕ್್ೂೆಂಡತ, ರ್ನನತ ಏನೂ ಹ್ೇಳಿದದ್ೇರ್್ೆಂಬ ಬಗ್ೆ ಕ್್ೇಳಿ. ರ್ನನತ 
ಹ್ೇಳಿರತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದನತನ ಬಿಟಟರ,್ ರ್ನನತ 
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ಬ್ೇರ ್ ರ್ನರ ಮನತ್ನತನ ಕ್್ೇಳುವುದಲೂ.   ಅದತ ರಕ್್ನಡ್್ಾಗ್ ಹೂ್ೇಗತವುದತ ಬ್ೇಡ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಿದ್ದೇರ್.್ ರ್ನನತ ಇರ್ನ್ನೂ ಹ್ೇಳಲ್ಲ?  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

Mr. CHAIRMAN:- You people are habituated.    

ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ತನವು ಸೆಂವಿಧನನಕ ಸನೆನದಲ್ಲೂ 
ಇರತ್ಕೆೆಂಥಹವರತ.  ರ್ನರ್್ೇನದನರೂ unparliamentary ಮನತ್ರ್ನಡಿದದರ್, ಅದನತನ ಕಡತ್ದೆಂದ 
ತ್ಗ್ಯಿರಿ.  ನಮಾ ಅಪಪ-ಅಮಾ ನನಗ ್ಏನತ ಹ್ೇಳಿಕ್ೂ್ಟಿಟದನದರ್ೆಂದರ,್ ನೇನತ ತ್ಪತಪ ಮನಡಿದರ್, ಕ್ಮ್ 
ಕ್್ೇಳಬ್ೇಕತ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿಕ್್ೂಟಿಟದನದರ್. ಮನನಯ ಜ್.ಸಿ. ಮನಧತಸನಾಮಿಯವರತ ಸಕ್್ಷ್ನ್್ 302 
ಆಗತವುದಲೂ, ಸಕ್್್ನ್್  306 ಆಗತತ್ುದ ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನದರ್. ಅವರತ ಹ್ೇಳಿರತವುದನತನ ರ್ನನತ 
ಒಪಿಪಕ್್ೂೆಂಡ್.  

Mr. CHAIRMAN:- Sportive ಆಗಿ ತಗ್್ದತಕ್ೂ್ಳಿಬ್ೇಕತ. 

Sri B.K.HARIPRASAD:- Not sportive. ಆ ತ್ರಹ ಏರ್ನದರೂ ತ್ಪತಪ ಇದದರ,್ 
ನಮಗ್  ಮನಗಾದಶಾನ ಮನಡಿ. ಅದನತನ ರ್ನನತ ಸರಿಪಡಿಸಿಕ್್ೂಳುಿತು್ೇರ್್.  ನಮಾ ಅಪಪ-ಅಮಾ 
ನನಗ ್ಬತದಿ ಹ್ೇಳಿಕ್್ೂಟಿಟದನದರ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತ್ಮಾ ಮನತ್ನತನ ಮತೆಂದತವರಸ್ಿ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮತ್ು ರ್ನರನದರೂ ನೇನತ ಎೆಂದರ್, ನಮಾಪಪ ಅೆಂತನ ಹ್ೇಳು 
ಎೆಂದತ ಆ ಬತದಿನತ ಹ್ೇಳಿಕ್ೂ್ಟಿಟದನದರ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅದತ ಬ್ೇಡ. 
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಆ ಎರಡತ ಬತದಿಯನತನ ಹ್ೇಳಿಕ್್ೂಟಿಟದನದರ.್   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತ್ಮಾ ಸನೆನ ಮತ್ತು ತ್ಮಾ ಗೌರವಕ್್ೆ ತ್ಕೆೆಂತ ್ನಡದ್ತಕ್್ೂಳಿಿ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್:- ಸಣಣವರತ ಏರ್ನದರೂ ಒೆಂದತ ಸಣಣಪತಟಟ ತ್ಪಪಗಳನತನ ಮನಡಿದರ್ 
…. ರ್ನವು ಕಲ್ಲತಿರತವ ಪನಠಗಳು.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತನವೊಬಬ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ  ರ್ನಯಕರತ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಬಿರಟಿಷರತ ಮತ್ತು ಸೆಂವಿಧನನ 
ಬರತವುದಕಿೆೆಂತ್ ಮತೆಂಚ್  ಗ್ೂೇವನತನ ಮತ್ತು ಬನರಹಾಣರನತನ ಪೂಜ್ ಮನಡತವವರಿಗ್  ಸಾಗಾ 
ಲ್ೂೇಕದಲ್ಲೂ ಸಿೇಟ್ ಗನಯರೆಂಟಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದದರತ. ಆದರ್ ಬಿರಟಿಷರತ ಬೆಂದ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಬನಬನ 
ಸನಹ್ೇಬ ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್ರವರತ ಬೆಂದ ಮೇಲ್ ಎಲೂರಿಗೂ ಸಹ  ಸಾಗಾದಲ್ಲೂ ಸಿೇಟ್ ಇದ್ದ ಇರತತ್ುದ್. 
ಅದಕ್್ೆ ಏನತ ಯೇಚರ್್ ಮನಡಬನರದತ ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದರತ. ಆದದರಿೆಂದ, ಈ ಭನರತ್ ದ್ೇಶದಲ್ಲೂ 
ಮತನೆಂತ್ರ ಎನತನವೆಂತ್ಹದತದ ಇವತಿುನೆಂದಲೂ. ಅದತ ಬಸವಣಣನವರ ಕ್ನಲದೆಂದಲೂ ನಡದ್ದ ್ಎೆಂದತ 
ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು ಸದನದಲ್ಲೂದನದಗ ಹ್ೇಳಿದನದರ.್ ಮತನೆಂತ್ರ ಏಕ್ ್ ಆಗತತನುರ ್ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಿದರ,್ ಪನಳ್್ಗನರರ ಕ್ಳ್ಗ್ ಜಮಿೇರ್ನದರರತ, ಭೂಮನಲ್ಲೇಕರತ, ಪತರ್ೂೇಹಿತ್ರ ಹಿಡಿತ್, ದಲ್ಲತ್ರ 
ಮತ್ತು ಶ್ದರರ ಏಳಿಗ್ಯನತನ ಸಹಿಸಲನರದ್ೇ ಇರತವೆಂತ್ಹವರತ.್ “ಭೂಮನಲ್ಲೇಕರತ ಪತರ್ೂೇಹಿತ್ರ 
ಉಪಟಳ ಸಹಿಸದ ್ ದಲ್ಲತ್ರತ, ಶ್ದರರತ ಮಹಮಾದಯರನದರತ”್ ಎೆಂದತ ಸನಾಮಿ 
ವಿವ್ೇಕ್ನನೆಂದರವರತ ಸಪಷಟವನಗಿ ಹ್ೇಳಿದನದರ.್  ದಲ್ಲತ್ರತ, ಹಿೆಂದತದವರತ, ಈ ರ್್ಲದ 
ಮೂಲನವನಸಿಗಳು. ಆ ರಿೇತಿಯ ಏರ್ನದರೂ ಮತನೆಂತ್ರವನಗಿದ ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುವುದದದರ್, 
ಭನರತ್ದಲ್ಲೂ ಆಯಾರತ ಬೆಂದ ಮೇಲ್ ಈ ಮೂಲ ನವನಸಿಗಳನತನ ಸೆಂಪೂಣಾವನಗಿ ಕಡಗ್ಣಿಸಿ,  
ಸೆಂಪೂಣಾವನಗಿ ಅವರ ಸೆಂಸೃತಿಗ್ ಮತನೆಂತ್ರ ಮನಡಿದನದರ ್ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಬಹತದತ. ಆದದರಿೆಂದ ಈ 
ದ್ೇಶದಲ್ಲೂ ಮತನೆಂತ್ರ ಮನಡತವುದತ ಹ್ೂಸದೇ್ನಲೂ. ಕ್್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರದವರತ ಎನ್್.ಡಿ.ಎ. ಸಕ್ನಾರ 
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ಎನತನತಿುೇರನ ಅಥವನ ಮನನಯ ನರೇ್ೆಂದರ ಮೊೇದಯವರತ ಸಕ್ನಾರ ಎನತನತಿುೇರನ.  ಕ್್ಲವು 
ಜನತಿಗಳನತನ tribal ಗ್ ಸೇ್ರಿಸಿದರತ. ಅದರಲ್ಲೂ “ಬಟ್ಟದ ಕತರಬರತ”್ಎನತನ ಜನತಿಯನತನ tribal ಗ್ 
ಸೇ್ರಿಸಿದನದರ.್ ತ್ಮಿಳುರ್ನಡಿನಲ್ಲೂರತವ “ನರಿ ಕತರಿವರ್”್ ಎೆಂಬ ಜನತಿಯನತನ ಸೇ್ರಿಸಿದನದರ್. ಮನನಯ 
ಜ್.ಸಿ. ಮನಧತಸನಾಮಿಯವರೇ್, it is very interesting.್ “ನರಿ ಕತರಿವರ್”್ ಎೆಂಬ 
ಸಮತದನಯದಲ್ಲೂ ಒಬಬರೇ್ graduate ಇರತವವರತ.   ಸೂಯಾ ಉದಯವನದ ಮೇಲ್, ಅವರ 
ಎಲ್ಲೂಯೂ ಹ್ೂರಗಡ್ ಕ್ನಣಿಸತವನಗಿಲೂ.  ಅವರತ ಏನದದರತ ರನತಿರ ಹ್ೂತ್ತು ಮನತ್ರ ಓಡನಡಬೇ್ಕತ. 
ಇಷ್ಟಲನೂ discriminations, disparity, ಬ್ೇಧ-ಭನವಗಳು ಮತ್ತು ಒೆಂದತ ರಿೇತಿ 
ಭರ್ನನಕವನದ ನಯಮಗಳಿದನದಗ, ಅದನತನ ಸರಿಪಡಿಸಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿ, ಈ ಸೆಂವಿಧನನವನತನ 
ತ್ೆಂದರತವೆಂತ್ಹದತದ. ನಮಾ ಧಮಾದಲ್ಲೂ ದಲ್ಲತ್ರತ, ಶ್ದರರ ಕಥ್ ಈಗ ಕ್್ೇಳಿ. ಅವರಿಗ್ ಪೆಂಕಿು 
ಭ್ೂೇಜನ ಇಲೂವ್ೇ ಇಲೂ.  

 (ಮತೆಂದತ) 

(851) 15-09-2022, 3.40, ಟಿಸಿಹ್ರ್್-ವಿಕ್್                 (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ (ಮತೆಂದತ) 

ಬ್ೇರಯ್ವರತ ಎಸದ್ದದನತನ ತಿನನಬ್ೇಕತ, ರ್ನಯಿ-ಬ್ಕತೆಗಳಿಗಿೆಂತ್ಲೂ ಕಡ.್ ಪಲೂಕಿೆ ಹ್ೂರತವುದಕೂೆ 
ರ್ನವೇ್ ಬ್ೇಕತ, ತ್ಪನಪದರ್ ಬರ್ ಹನಕಿಸಿಕ್ೂ್ಳುಿವುದಕೂೆ ರ್ನವೇ್ ಬ್ೇಕತ, ಮಡ ್ಸನನನ ಮನಡತವುದಕೂೆ 
ರ್ನವೇ್ ಬ್ೇಕತ, ಬ್ೆಂಕಿಯ ಮೇಲ್ ನಡಯ್ತವುದಕೂೆ ರ್ನವೇ್ ಬ್ೇಕತ, ದನಗಳು ಸತ್ುರ್ ಅವುಗಳನತನ 
ಹೂಳುವುದಕೂೆ ರ್ನವೇ್ ಬ್ೇಕತ. ಅದಲೂದ್ೇ ನಮಾನತನ ಹ್ೂಡ್ಸತವುದಕ್್ೆ ನಮಾ ಶ್ದರರ ಕ್್ೈಯಲ್ೂೇ 
ಲನಟಿ ಮತ್ತು ತ್ಲವನರ್ಗಳರ್್ನಲನೂ ಕ್್ೂಟತಟಬಿಟತಟ ನಮಾವರಿೆಂದಲೇ್ ಕ್್ೂಲ್ ಮನಡಿಸತತನುರ್.  ಇವತಿುನ 
ದವಸ ಈ ಸಿೆತಿಗ ್ ಬೆಂದದ್ದೇವ್. ಅೆಂದರ್ ಅಷ್ೂಟೆಂದತ ವಿಷ ಬಿೇಜವನತನ ಬಿತಿುಬಿಟಿಟದನದರ.್ ಅದತ 
ಬ್ೇಕ್ನಗಿಲೂ. ಅದಕ್್ೆ ಬ್ಳಗ್ೆ ರ್ನನತ ’hate is motivated, it is not inborn quality.’್
ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದ್ನತ. ಡನ||ಬನಬನ ಸನಹ್ೇಬ್್ ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್ರವರತ ಹ್ೇಳಿರತವುದನತನ ರ್ನನತ ಕ್್ೂೇಟ್ 
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ಮನಡತತಿುದ್ದೇರ್.್್ “ಇಲ್ಲೂ ರ್್ಲ್ಸಿರತವ ರ್ನವುದ್ೇ ಜನತಿ ಮತ್ಗಳ್ನಗಲ್ಲ, ಧಮಾಗತರತಗಳ್ನಗಲ್ಲ, 
ಮಠನಧಿೇಶರನಗಲ್ಲ, ಕ್್ೂೇಮತವನದ ಪರಿವನರಗಳ್ನಗಲ್ಲ ಈ ಸೆಂವಿಧನನಕಿೆೆಂತ್ ದ್ೂಡಡವರಲೂ. ಬಹತ 
ಧಮಿೇಾಯರತ, ಬಹತ ಸೆಂಸೃತಿಗಳ, ಬಹತ ಭನಷಗ್ಳ ಜರ್ನೆಂಗಿೇಯ ವ್ೈವಿಧಯತಗ್ಳನತನ ಹ್ೂೆಂದರತವ 
ಈ ಭನರತ್ದಲ್ಲೂ ಜನತನಯತಿೇತ್ ಜನತ್ೆಂತ್ರ ವಯವಸ್ೆಯನತನ ಬದತಕಿನ ಅವಿಭನಜಯ ಅೆಂಗವ್ೆಂದತ 
ಒಪಿಪಕ್್ೂೆಂಡಿದ್ದೇವ್. ಅದಕ್್ೆ ಧಕ್್ೆ ಬರದೆಂತ್ ರ್್ೂೇಡಿಕ್ೂ್ಳುಿವುದತ ಎಲೂರ ರನಷಿರೇಯ ಕತ್ಾವಯವನಗಿದ”್್
ಎೆಂಬತದನತನ ಬನಬನ ಸನಹ್ೇಬ್್ ಭಿೇಮ್್ ರನವ್ ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್ ರವರತ ಹೇ್ಳಿರತವುದತ. ಕ್್ೈಸುರ 
ಕ್್ೂಡತಗ್ ಬಗ್ೆ ಹ್ೇಳುವುದನದರ್, ಜನ ರಿಜವ್ೇಾಷನ್್ ಅಥವನ ಮಿೇಸಲನತಿ ವಿರತದಿ ಮರಿಟ್ ಎೆಂದತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುರತತನುರ್. ಮರಿಟ್ ಗೂ ಟನಯಲ್ೆಂಟ್ಗೂ ಬಹಳ ವಯತನಯಸ ಇದ್. ಟನಯಲ್ೆಂಟ್ 
ಎನತನವುದತ ಅವನ ಪರತಿಭ್. ಮರಿಟ್ ಎನನತ್ಕೆೆಂಥದತದ ಅವನಗ ್ ಬೆಂದರತ್ಕೆೆಂಥದದಲೂ, ಕಿರಯೇಟ್ 
ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡಿರತ್ಕೆೆಂಥದತದ; ಅವರದ್ೇ ಆದೆಂತ್ಹ ನಯಮಗಳನತನ ಕಿರಯೇಟ್ 
ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡಿರತ್ಕೆೆಂಥದತದ. ಆದರ್ ಈ ದ್ೇಶಕ್್ೆ ಕ್್ೈಸುರ ಕ್್ೂಡತಗ್ ಏನತ ಎನತನವುದನತನ ಕೂಡ ರ್ನವು 
ರ್್ೂೇಡಬ್ೇಕಲೂವ್ೇ? West Bengal - The City of Joy. ಈ ದ್ೇಶದಲ್ಲೂ ರ್ನರಿಗನದರೂ 
ಕತಷಠರೂ್ೇಗ ಬೆಂದರ ್ ಒೆಂದತ ಕ್ನಲದಲ್ಲೂ ಅವರನತನ ಕ್ನಡಿಗ್ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡತ ಹ್ೂೇಗಿ 
ಬಿಟತಟಬಿಡತತಿುದದರತ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅೆಂತ್ಹ ಅನಷಟ ಪದಿತಿಗಳಿವ್. ಆ ಕತಷಠ ರೂ್ೇಗಿಗಳನತನ ಆರೈ್ಕ್್ 
ಮನಡತವುದಕ್್ೂೆೇಸೆರ ಶ್ರೇಮತಿ ಮದರ್ ತ್ರ್ಸನರವರತ ಅಲ್ಲೂ ʻMissionaries of Charityʼ 
ಎೆಂಬತದನತನ ಓಪನ್್ ಮನಡಿ ಸನವಿರನರತ ಜನಕ್್ೆ ಜಿೇವದನನ ಮನಡಿರತ್ಕೆೆಂಥ ಮಹನನ್್ ಮಹಿಳ್್. 
ಈಗನಗಲ್ೇ ರ್ನನತ ಹೇ್ಳಿದೆಂತ್, ವಿದನಯಭನಯಸ, ಶ್ಕ್ಷ್ಣ, ಇವಲ್ನೂ ಅವರ ಕ್್ೂಡತಗ್. ಕನನಡದ 
ಮೊಟಟಮೊದಲರ್್ಯ ಡಿಕ್ಷ್ನರಿಯ ಬಗ್ೆ ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟ ಅಕೆನವರಿಗ್ ಗ್ೂತಿುರಬೇ್ಕತ. 
ಮೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಆಗಿರತ್ಕೆೆಂಥ ಮೊದಲರ್್ಯ ಡಿಕ್ಷ್ನರಿಯನತನ ʻಕ್್ಟಲ್̓ ಎೆಂಬತವವರತ ಬರ್ದರತ. 
ಅದತ ಇೆಂಗಿೂೇಷ್-ಕನನಡ ಡಿಕ್ಷ್ನರಿ. ಅವರತ ಇಷ್ಟಲನೂ ಕ್್ೂಡತಗ್ ಕ್್ೂಟಟರೂ ಕೂಡ ರ್ನವು ಅವರನತನ 
ಸೆಂಶರ್ನತ್ಾಕವನಗಿ ರ್್ೂೇಡತತಿುದ್ದೇವ್ೆಂದರ ್. . . 
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ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನವು 
ಈ ಬಿಲ್ ತ್ೆಂದರತವುದತ ರ್ನರನೂನ ದೂಷಣ್ ಮನಡತವುದಕೆಲೂ. ರ್ನರನೂನ ಮೇಲತ ಮತ್ತು ಕಿೇಳು 
ಎೆಂದತ ರ್್ೂೇಡತವುದಕೆಲೂ. ರ್ನವುದ್ೇ ಒೆಂದತ ಮತ್ವನತನ ಅಥವನ ಒೆಂದತ ಧಮಾವನತನ ಅವಹ್ೇಳನ 
ಮನಡತವುದಕೆಲೂ. ವೆಂಚರ್್ಯಿೆಂದ ಮೊೇಸ ಮನಡಿ, ಪರತ್ಯಕ್ಷ್ವನಗಿ ಅಥವನ ಪರೂ್ೇಕ್ಷ್ವನಗಿ ಆಸ-್
ಆಮಿಷಗಳನತನ ಒಡಿಡ ಒೆಂದತ ಧಮಾದೆಂದ ಮತೂ್ುೆಂದತ ಧಮಾಕ್್ೆ ಮತನೆಂತ್ರ ಆಗಬನರದತ 
ಎನತನವುದ್ೇ ಇದರ ಉದದ್ೇಶ. ಹನಗನಗಿ, ರ್ನವ ಧಮಾ ಕ್್ಲಸ ಮನಡಿಲೂವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿಲೂ. ರ್ನವ 
ಧಮಾದ ಕ್ೂ್ಡತಗ್ ಇಲೂವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಲ್ಲಲೂ. ಒಟನಟರರ್್ನಗಿ ವೆಂಚರ್್, ಆಮಿಷ ಮತ್ತು ಮೊೇಸದ 
ಮೂಲಕ ಮತನೆಂತ್ರ ಮನಡಬನರದೆ್ಂದತ ಹೇ್ಳುವೆಂತ್ಹ ಬಹಳ ಸರಳವನಗಿರತವೆಂಥ ಒೆಂದತ 
ವಿಧ್ೇಯಕ ಇದನಗಿದ್.  ಹನಗನಗಿ, ರ್ನವ ಧಮಾವನದರೂ ಕೂಡ ಅದತ ಕಿರಶ್ುಯನ್್ ಇರಬಹತದತ, 
ಮತಸಿೂೆಂ ಇರಬಹತದತ, ಅವರ ಕ್್ೂಡತಗ್ ಇಲೂವ್ೆಂದತ ರ್ನರೂ ಹ್ೇಳಿಲೂ. ದಯವಿಟತಟ ಮನನಯ 
ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರತ ಅದರ ಕಡ ್ಗಮನಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ನನನ ವಿನೆಂತಿ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್:- ನಮಾ ಸೆಂವಿಧನನದಲ್ಲೂ 124 ತಿದತದಪಡಿಗಳ್ನಗಿದ್. 102 ಮತ್ತು 103 
ಹಿೆಂದತಳಿದ ವಗಾದವರ ತಿದತದಪಡಿಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್ ರ್ನನತ ಕೂಡ ಭನಗವಹಿಸಿದ್ದೇರ್್. ಬಹತತ್ೇಕ 
ತಿದತದಪಡಿಗಳು ಜನರಿರ್ನಗತ್ಕೆೆಂಥದತದ ಬರಿೇ ಸನಮನಜಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಮನತ್ರ. ನೇವು ಏರ್ನದರೂ 
UNO (United Nations Organization) ಗ್ ಹ್ೂೇದನಗ,್ ‘Every human being 
should get a decent employment and decent living.’್ಎೆಂದತ ಒೆಂದತ ದೂ್ಡಡ 
ಬ್ೂೇಡ್್ಾ ಹನಕಿದನದರ.್ ಅೆಂದರ ್ಒೆಂದತ ಗೌರವಯತತ್ವನದ ಉದೂ್ಯೇಗ, ಒೆಂದತ ಗೌರವಯತತ್ವನದ 
ಜಿೇವನ ಈ ಪರಪೆಂಚದಲ್ಲೂರತ್ಕೆೆಂಥ ಪರತಿಯಬಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್. ರ್ನನತ ಏಕ್್ 
ಯತ.ಎನ್್.ಓ., ಕ್ೂ್ೇಟ್ ಮನಡತತಿುದ್ದೇರ್್ೆಂದರ,್ ಇವರತ ಆಗನಗ ’Vasudhaiva Kutumbakam’್
ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳುತಿುರತತನುರ್. ಆದದರಿೆಂದ ಕ್್ೇವಲ ರನಜಕಿೇಯ ಬ್ೇಳ್ ್ ಬ್ೇಯಿಸಿಕ್್ೂಳುಿವುದಕ್ೂ್ೆೇಸೆರ 
ಒೆಂದತ ಧಮಾದ ವಿರತದಿ ಮನಡತ್ಕೆೆಂಥದತದ ಸರಿಯಲೂ. ಸಭನರ್ನಯಕರನದ ಮನನಯ ಕ್್ೂೇಟ 
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ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿಯವರತ ರ್ನವು ರ್ನವುದೇ್ ಧಮಾದ ವಿರತದಿ ಇಲೂ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ್. ಆದರ್ 
ರ್ನನತ ಡಿೇಟ್ೈಲ್ ಆಗಿ ಚಚ್ಾ ಮನಡಲತ ತ್ರ್ನರಿಲೂ. ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುತ್ುೇರ್ ್ ಕ್್ೇಳಿ ಸರ್. ಇದತ 
ಏರ್್ೆಂದರ್, ಅವರಿಗ್ ಶ್ೇ.18 ಮಿೇಸಲನತಿ ಕ್್ೂಟಿಟದ್ದೇವ್. ನಮಾ ಸಕ್ನಾರ ಸತಮನರತ 75 ವಷಾಗಳಿೆಂದ 
ಇತ್ತು ಎೆಂದತ ರ್ನರನದರತ ಹ್ೇಳಬಹತದತ. ನಮಾ ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ನಮಾ ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲೂ ಎಲೂರೂ 
ಇದನದರ.್ ಆದರ್ ಇವತಿುಗೂ ಕೂಡ ರ್ನವು ಅವರಿಗ್ ಶ್ೇ.14ಕಿೆೆಂತ್ ಹ್ಚಿುಗ ್ ಕ್್ೂಡತವುದಕ್್ೆ ಆಗಿಲೂ. 
ಶ್ೇ.27ರಷತಟ ಹಿೆಂದತಳಿದ ವಗಾದವರಿಗ ್ ಮಿೇಸಲನತಿ ಇದ್. ಆದರ್ ಅವರತ ಶ್ೇ.19ಕಿೆೆಂತ್ ಹ್ಚಿುಗ ್
ಹ್ೂೇಗಿಲೂ. ಮನನಯ ದ್ೇವರನಜ್ ಅರಸ್್ ರವರತ ಬೆಂದತ ಹನವನೂರತ ಕಮಿಷನ್್ ವರದಯನತನ 
ಜನರಿಗ ್ ತ್ರತವವರ್ಗೂ ಟನಟನ ಇನಟಿಟೂಯಟ್ನಲೂೂ 1974ರ್್ೇ ಇಸವಿಯವರಗ್್ ರ್ನವುದ್ೇ 
ಹಿೆಂದತಳಿದ ವಗಾದವರತ ಹನಗೂ ದಲ್ಲತ್ರಿಗ ್ಅಲ್ಲೂ ಕ್ಲ್ಸ ಕ್್ೂಡತತಿುರಲ್ಲಲೂ. ಈ ದ್ೇಶದಲ್ಲೂ ಸನವಿರನರತ 
ವಷಾಗಳಿೆಂದ ತ್ತಳಿತ್ಕ್ೂ್ೆಳಪಟತಟ, ಮೂಢನೆಂಬಿಕ್್ಗಳಲ್ಲೂ ಸಿಕಿೆಹನಕಿಕ್ೂ್ೆಂಡವರನತನ ಬಡಿದತ 
ಎಬಿಬಸತವುದ್ೇ ಕಷಟ. ನಧನನವನಗಿ ಬದಲನವಣ್ಗಳ್ನಗತತ್ುದ್. ಇದತ ಒೆಂದತ Civilised Society, 
ಒೆಂದತ ರ್ನಗರಿಕ ಸಮನಜದಲ್ಲೂ ಸತಧನರಣ್ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದರ್; ಏಕ್ನಏಕಿ ಸತಧನರಣ್ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ 
ಆಗತವುದಲೂ. ಮನನಯ ಮನಧತಸನಾಮಿಯವರೇ್, ರಕುರಹಿತ್ ಕ್ನರೆಂತಿಯೇ ಆಗಬೇ್ಕ್ನಗಿದ್ಯೇ ವಿನಃ 
Militarising some community ಅಥವನ politicising some community 
ಆಗತವುದಲೂ. ರ್ನನತ ಒೆಂದತ ಹ್ಜ್ಿ ಮತೆಂದ್ ಹೂ್ೇಗಿ ಹೇ್ಳುತು್ೇರ್್ ಕ್್ೇಳಿ,  ರ್ನನತ ಆಗಲೇ್ ಹ್ೇಳಿದೆಂತ;್ 
ಚೆಂಢಿೇಘಡದಲ್ಲೂ Post Graduation ಮನಡತತಿುರತವ ಒಬಬ ಮಹಿಳ್್ ಆಸಪತ್ರಯಲ್ಲೂ suicide 
ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡರತ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದ್ನತ. ಮತೆಂಬ್ೈನ ಪರತಿಷಿಠತ್ ವೈ್ದಯಕಿೇಯ ಕ್ನಲೇ್ಜ್ನಲ್ಲೂ 
ಸನನತ್ಕ್್ೂೇತ್ುರ ವಿದನಯರ್ಥಾನಯಬಬರತ ಪನರಧನಯಪಕರ ಕಿರತಕತಳ ತನಳಲನರದ್ ಆತ್ಾಹತ್ಯ 
ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡರತ. ಖನನ್್ಪತರದ IIT ಸೆಂಸ್ೆಯ ಪನರಧನಯಪಕಿ ತ್ರಗತಿಯಲ್ೂೇ ಹಿೆಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ 
ಬೌದಿಕ ಮಟಟವನತನ ಕತರಿತ್ತ ಅವಹೇ್ಳನ ಮನಡಿ ಶ್ಕ್್ ಅನತಭವಿಸಿದರತ. ಅದಲೂದ್ೇ ಕಳ್್ದ ವಷಾ 
ಟ್ೂೇಕಿಯೇದಲ್ಲೂ ನಡದ್ ಒಲ್ಲೆಂಪಿಕಾ್ ಗ್ೇಮ್್ನಲ್ಲೂ ಮಹಿಳ್್ಯರ ಹನಕಿ ಟಿೇೆಂ ಫ್ೈನಲ್ ವರಗ್ ್ಬೆಂತ್ತ. 
ಅೆಂತಿಮವನಗಿ ಫೈ್ನಲ್ನಲ್ಲೂ ಸೂ್ೇತ್ತಹೂ್ೇದರತ. ಸೂ್ೇತಿರತವುದಕ್್ೆ ರ್ನವು ಆ ಇಡಿೇ ತ್ೆಂಡದ ಮೇಲ್ 
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ಹ್ೇಳಬ್ೇಕತ, ಆ ತ್ೆಂಡ ಸರಿರ್ನಗಿ ಆಗಿಲೂವ್ೆಂದತ. ಅಲ್ಲೂ ಒಬಬರತ ದಲ್ಲತ್ ಮಹಿಳ್್ ವೆಂದರ್ನ ಕಟನರಿಯ 
ಎೆಂಬತವರನತನ ಮನತ್ರ ದೂಷಣ ್ ಮನಡಿದರತ. ಅವರಿೆಂದ ಹನಕಿ ಟಿೇೆಂ ಸೂ್ೇತಿದ್ ಎೆಂದತ ಅವರ 
ಮರ್್ಯ ಮತೆಂದ್ ಹೂ್ೇಗಿ ಪಟನಕಿ ಹನರಿಸಿದರತ. ಅದತ 2021-22ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಟ್ೂೇಕಿಯೇ 
ಒಲ್ಲೆಂಪಿಕಾ್ ಗ್ೇಮ್್ ನಡಯ್ಿತ್ತ. ಆಗ ಕ್ೂ್ೇವಿಡ್್-19 ಇತ್ತು. ಇೆಂತ್ಹ ಪರಿಸಿೆತಿಯಲೂೂ ಕೂಡ ರ್ನವು 
ಸೆಂವಿಧನನದ ಆಶಯಗಳರ್ನ್ೇರ್ನದರತ ಸಡಿಲ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಹ್ೂೇದರ ್ ರ್ನವ ರಿೇತಿ ಜಿೇವನ 
ಮನಡಬ್ೇಕತ ಎನತನವುದನತನ ತನವು ಕೂಡ ಯೇಚರ್್ ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗಿದ.್  ಏತ್ಕ್ೂ್ೆೇಸೆರ ಮತನೆಂತ್ರ 
ಮನಡತತನುರೆ್ಂದರ್, ದನಕ್್ೆ ಕನಷಠ 11 ದಲ್ಲತ್ರ ಕ್್ೂಲ್ರ್ನಗತತಿುದ್. ಅಷ್ಟೇ ಸೆಂಖ್ಯಯ ದಲ್ಲತ್ 
ಹ್ಣತಣಮಕೆಳ ಮೇಲ ್ಅತನಯಚನರವನಗತತಿುದ್. ಇದನತನ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳಿಲೂ, ರ್ನಯಷನಲ ಕ್್ೈೆಂ ರಕ್್ನಡ್್ಾ 
ಬೂಯರ್ೂೇ (ಎನ್್.ಸಿ.ಆರ್.ಬಿ.,) ಯವರತ ಹ್ೇಳಿರತವುದತ. ಇಷೂ್ಟೆಂದತ ಅತನಯಚನರ, ದಬನಬಳಿಕ್್ ಮತ್ತು 
ದೌಜಾನಯ ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡತ ಬರತತಿುದನದರ.್ ಅವರತ ಸಾತ್ೆಂತ್ರರನಗಿರಬೇ್ಕತ, ಗೌರವದೆಂದ ಬನಳಬೇ್ಕತ 
ಎೆಂದನಗ ಅವರಿಗ್ ಎಲ್ಲೂ ಗೌರವ ಕ್್ೂಡತತನುರ,್ ರ್ನವ ದ್ೇವಸನೆನದಲ್ಲೂ ನಮಗ್ ಪರವ್ೇಶ ಇರತತ್ುದೂ್ೇ 
ಅಲ್ಲೂಗ್ ಹ್ೂೇಗತತ್ುೇರ್್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ್. ಅದಕ್್ೆ ನಬಾೆಂಧ ಹನಕಲತ ಸೆಂವಿಧನನದಲ್ಲೂ ಎಲೂೂ 
ಹ್ೇಳಿಲೂ. ಈಗನಗಲ್ೇ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳಿದ್ನತ. ಒಬಬ ಹತಡತಗ ಡನ.ಬನಬನ ಸನಹ್ೇಬ್್ ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ ರವರ 
ರಿೆಂಗ್ ಟ್ೂೇನ್್ ಹನಕಿದನದರ್್ೆಂದತ ಅವನ ಮೇಲ್ ಹಲ್ೂ ನಡದ್ದ.್ ಒೆಂದತವ್ೇಳ್್ ಏರ್ನದರತ ಸಮನನತ್ 
ಎನತನವ ವಿಚನರ ಬೆಂದನಗ, ʻಇವರೇ್ನಪನಪ, ನಮಾ ಜ್ೂತ್ಗ್ ಬರತತನುರಲನೂʼ ಎೆಂದತ 
ಮೇಲನಿತಿಯವರತ ಒೆಂದತ ರಿೇತಿ ಕನಸಿನಲ್ಲೂಯೇ ಬಚ್ತುಬಿೇಳುತನುರ್. ಈ ದ್ೇಶದಲ್ಲೂ 130 ಕ್್ೂೇಟಿ 
ಜನಸೆಂಖ್ಯ ಇದ್. ಡನ.ಬಿ.ಆರ್.ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್ರವರತ “ಕ್್ೂರ್್ಯದನಗಿ, ರ್ನವು ಹಿೆಂದೂ ಧಮಾವನತನ 
ತ್ೂರ್ಯತವುದರಿೆಂದ, ಏನನೂನ ಕಳ್್ದತಕ್ೂ್ಳುಿವುದಲೂ. ಕಳ್್ದತಕ್ೂ್ಳುಿವುದತ ಅಸಪೃಶಯತ್ಯ 
ಕಳೆಂಕವನತನ, ಅವಮನನವನತನ, ಕಿೇಳರಿಮಯನತನ, ಮೈಲ್ಲಗ ್ ಎನನವ ಮಿಥಯ ಅಪವನದವನತನ, 
ಮೌಢಯವನತನ, ಅನಕ್ಷ್ರತ್ಯನತನ ಮತ್ತು  ಗತಲನಮಗಿರಿಯನತನ. ಒಟನಟರ್ ನರಕವನತನ ಬದಲನಗಿ 
ವಿಶಾಧಮಾಕ್್ೆ ಬ್ಳ್್ದರತವುದತ”್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನದರ.್  ಅದಕ್ನೆಗಿ ಡನ.ಬಿ.ಆರ್.ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್ ರವರತ 
ಧಮನಾೆಂತ್ರ ಏಕ್ ್ಬ್ೇಕತ ಎೆಂದತ ಸವಿಸನುರವನಗಿ ಹ್ೇಳಿದನದರ್. ಧಮನಾೆಂತ್ರ ಏಕ್್ ಬ್ೇಕತ ಎೆಂದತ 
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ಬಸವಣಣನವರತ ಹ್ೇಳಿದ ನೆಂತ್ರ ಮತೂ್ುಬಬ ಮಹನನ್್ ವಯಕಿು ಹ್ೇಳಿದದರ ್ಅದತ ಡನ.ಬನಬನ ಸನಹ್ೇಬ್್ 
ಭಿೇಮ್್ ರನವ್ ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್ರವರತ. ಮತನೆಂತ್ರ ಏಕ್್ ಬ್ೇಕತ ಎೆಂದರ್, ʻಮನತಷಯರ ಬದತಕನತನ 
ಯಶಸಿಾಗ್ೂಳಿಸತವುದಕ್ನೆಗಿʼ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನದರ್. ಎಲ್ಲೂ ಬ್ೇಧ-ಭನವಗಳಿದ,್ ಎಲ್ಲೂ ಮನನವ ಹಕತೆಗಳು 
ಉಲೂೆಂಘರ್್ರ್ನಗತತ್ುದ್. ಆ ಧಮಾದಲ್ಲೂ ರ್ನವುದೇ್ ದತಬಾಲ ವಗಾದವರ ಏಳಿಗ್ಗ ್ ಸನಧಯವಿಲೂ 
ಎನತನವುದನೂನ ಕೂಡ ಹೇ್ಳಿದನದರ.್ ರ್ನವ ಧಮಾದಲ್ಲೂ ಬ್ೇಧ-ಭನವ ಇರತತ್ುದ್ ಅಲ್ಲೂರತವುದತ 
ಎರಡ್ೇ. ಗತಲನಮರತ ಮತ್ತು ಯಜಮನನರತ.                                   (ಮತೆಂದತ) 

(852)15.9.2022/3.50/ಎೆಂ.ಎೆಂ-ಬಿ.ಎನ್.ಎಸ್್               (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್. ಹರಿಪರಸನದ್ (ಮತೆಂದತ)                                              

ರ್ನವ ಯಜಮನನರತ ನಡಸ್ತತನುರ ್ ಅವರದತದ ನಡಯ್ತತಿುರತತ್ುದ್.  ಆಗಲೇ್ ಹ್ೇಳಿದ್. 
ಶತ್ಮನನದೆಂದ ತ್ತಳಿತ್ಕ್್ೆ ಒಳಪಟಿಟರತ್ಕೆೆಂತ್ಹವರತ ಅವರಿಗ್ ಶಕಿುಯೂ ಇಲೂ.  ಪರತಿಭಟರ್್ 
ಮನಡಬೇ್ಕತ, ದೆಂಗ್ ಮನಡಬ್ೇಕತ ಅಥವನ ಏರ್ನದರೂ ಹ್ೂೇರನಟ ಮನಡಬ್ೇಕತ.  ಅದನತನ 
motivate ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದರ ್ ಅವರನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡತ ಹ್ೂೇಗಿ ನಕಾಲ್ೈಟ್ ಎೆಂದತ ಒಳಗಡ್ 
ಹನಕತತನುರ.್  ಈ ದ್ೇಶದಲ್ಲೂ ಒೆಂದತ ತ್ರಹ ಇದ್.  ಮತಸಲನಾನರತ ಗನ್್ ಹಿಡಿದತಕ್್ೂೆಂಡರ್ ಅವರತ 
ಪನಕಿಸನುನದವರತ, ದಲ್ಲತ್ರತ ಗನ್್ ಹಿಡಿದತಕ್್ೂೆಂಡರ್ ಅವರತ ನಕಾಲ್ೈಟರತ ಮತ್ತು 
ರನಷರವನದಗಳ್್ೆಂದತಕ್್ೂೆಂಡವರತ ಬನೆಂಬ್್ ಇಟಟರ ್ ಅವರಿಗ್ ಸಾಲಪ ಬತದಿ ಭರಮಣ್ರ್ನಗಿತ್ತು ಅದಕ್್ೆ 
ಬನೆಂಬ್್ ಇಟಿಟದದರತ ಎೆಂಬ ಇವ್ಲನೂ ವಿಡೆಂಬರ್್ಗಳು ಈ ದೇ್ಶದಲ್ಲೂ ಬಹಳಷತಟ ಬೆಂದವ.್ ಈ 
ಮತನೆಂತ್ರ ಕ್ನಯಿದ ್ ಸೆಂವಿಧನನಕವನಗಿದ್ಯೇ ಅಥವನ ಅಸನೆಂವಿಧನನಕವನಗಿದ್ಯೇ ಎನತನವ 
ಚಚ್ಾಗಳಿೆಂದ ಗಮನಸಬೇ್ಕ್ನದ ಕ್್ಲವು ವಿಷಯಗಳಿವ್.  ಅದಕ್್ೆ ಮೂಲ ಕ್ನರಣ ಏನತ 
ಎನತನವುದನತನ ಹತಡತಕಬೇ್ಕ್್ೇ ವಿನಃ ಇದರಲ್ಲೂ ತ್ೆಂದತ ಮನಡಿರತವುದತ ಅಲೂ.  ಒೆಂದತ ನದಾಷಟ 
ಧಮಾ, ಜನತಿ ಅಥವನ ಸಮತದನಯದ ಜನರತ ತ್ಮಾ ಮೂಲ ಸೆಂಸೃತಿಯಿೆಂದ ಮತೂ್ುೆಂದತ 
ಸೆಂಸೃತಿಗ್ ಬದಲನಗತವುದತ ಅಥವನ ಒೆಂದತ ಧಮಾದ ಆಚನರ ವಿಚನರಗಳನತನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಹಲವನರತ 
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ಸೈ್ದನಿೆಂತಿಕ ಕ್ನರಣಗಳಿೆಂದ ಸಾಯಿಚ್ಛಯಿೆಂದ ಮತ್ೂುೆಂದತ ಧಮಾದ ನೇತಿ ನಯಮಗಳನತನ 
ಅನತಸರಿಸತವುದೇ್ ಆಗಿರತತ್ುದ್.  ಮತನೆಂತ್ರ ಎೆಂದರ್ ಆರ್ನ ಧಮಾಕ್್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ರಕುದ 
ಬದಲನವಣ್ ಅಲೂ.  ಮತನೆಂತ್ರ ಎೆಂದರ್ ಧಮಾಕ್್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಹೃದಯ ಬದಲನವಣ್ ಅಲೂ.  

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ. ಮನಧತಸನಾಮಿ(ಸಣಣ ನೇರನವರಿ ಹನಗೂ ಕ್ನನೂನತ, ಸೆಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳು 
ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರ್್ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರೇ್ ಒೆಂದತ ನಮಿಷ ಯಿೇಲಡ್ 
ಆಗತತಿುೇರನ? 

Sri B.K. HARIPRASAD :- Yes sir. 

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ. ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇಡಿೇ ಬಿಲ್ನಲ್ಲೂ ರ್ನವಲ್್ಲೂಯೂ 
ಮತನೆಂತ್ರ ಆಗಬನರದತ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿಲೂ.  ಇಡಿೇ ಬಿಲ್ನಲ್ಲೂ ರ್ನವಲ್ೂೂ ಇದತ ಸೆಂವಿಧನನಕ್್ೆ 
ವಿರೂ್ೇಧವನದತದತ ಎೆಂದತ ಒಪಪಲೂ.  ಸೆಂವಿಧನನದ ಆಶಯದ ಕ್್ಳಗ್ ರ್ನವ ರ್ನವ ಮತನೆಂತ್ರ 
ಸೆಂವಿಧನನಕ್್ೆ ವಿರತದಿವನಗತತ್ುದ್, ರ್ನವ ಮತನೆಂತ್ರಗಳ್ನಗಬನರದತ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದ್ದೇವ್ ಹನಗೂ 
Constitutional provisions ಕ್ಳ್ಗಡ್ಯೇ ಬಿಲ್ ಮನಡಿದದ್ೇವ್.  ರ್ನವು ರ್ನವುದ್ೂೇ ಒೆಂದತ 
ಕಮತಯನಟಿಯನತನ ದೃಷಿಟಯಲ್ಲೂಟತಟಕ್್ೂೆಂಡತ ಈ ಬಿಲ್ ತ್ರತವೆಂತ್ಹ ಸಿೆತಿಗ ್ಬೆಂದಲೂ.  ಏತ್ಕ್್ೆ ಮನನಯ 
ಹರಿಪರಸನದ್ರವರತ ಕಿರಶ್ುಯನ್್ ಕಮತಯನಟಿಗ ್ ವಿರತದಿವನಗಿ ರ್ನವು ಮನಡಿದ್ದೇವ್ ಎೆಂದತ ಅವರತ 
ಭನವಿಸಿದನದರೂ್ೇ ನನಗ ್ಗೂ್ತಿುಲೂ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್. ಹರಿಪರಸನದ:- ಅಲಪಸೆಂಖನಯತ್ರತ; 

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ. ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಅದತ ರ್ನರಿಗನದರೂ ಆಗಿರಲ್ಲ ಒಬಬ ಮನತಷಯ ಇಚ್ಛ ಪಟತಟ 
ಮತನೆಂತ್ರ ಆಗತತ್ುೇರ್್ೆಂದರ ್  ನಮಾ ರ್ನವ ತ್ಕರನರನೂನ ಈ ಬಿಲ್ನಲ್ಲೂ ರ್ನವು ಮನಡಿಲೂ. ಆ 
ಮನತಷಯನಗ ್ ಬೇ್ರ ್ ರಿೇತಿಯ ಪರಭನವಗಳನತನ ಮನಡಿ, ಮೊೇಸ ಮನಡಿ, ಅವನ weaknesses 
ಅನತನ claim ಮನಡಿ, ಅವನಗ ್ ಏರ್್ೂೇ ಇರಬೇ್ಕ್ನದತದಲ್ೂವನೂನ ತ್ೂೇರಿಸಿಬಿಟತಟ ಅವನಗ ್
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ಗ್ೂತಿುಲೂದ್ೇ ಮನಡತವ ಮತನೆಂತ್ರಕ್್ೆ ರ್ನವು ರ್್ೂೇಟಿಸ್್ ಕ್್ೂಟತಟ ಮನಡಬ್ೇಕತ, ಮತನೆಂತ್ರ 
ಆಗಬೇ್ಕ್ನದರ ್ಅವನತ ಒೆಂದತ ಅಜಿಾಯನತನ ಕ್್ೂಡಬ್ೇಕತ.  ತನನತ ಮತನೆಂತ್ರ ಆಗತವುದಕ್್ೆ ರಡ್ಿ 
ಇದ್ದೇರ್ ್ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿ ಆಗಬ್ೇಕತ ಎೆಂದಷಟ್ೇ ರ್ನವು ಈ ಬಿಲ್ನಲ್ಲೂ ನಬಾೆಂಧ ಮನಡಿದ್ದೇವ್.  ಇದತ 
ಮೊದಲರ್್ಯದತ. ಎರಡರ್್ಯದನಗಿ ಮನನಯ ಹರಿಪರಸನದ್ರವರತ ನನನನತನ ತ್ಪತಪ 
ತಿಳಿದತಕ್ೂ್ೆಂಡಿದನದರ್.  ಡನ: ಬಿ.ಆರ. ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್ರವರನತನ ಅವರತ ಬಹಳ quote  ಮನಡಿದನದರ.್  
ಡನ: ಬಿ.ಆರ. ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್ರವರತ ಏತ್ಕ್್ೆ ತನನತ ಕಿರಶ್ುಯನ್್ ಆಗಲ್ಲಲೂ ಎೆಂಬತದನತನ ಅವರ್ೇ 
ಹ್ೇಳಬ್ೇಕತ. Why did he opt Buddhism, ಎೆಂಬತದನತನ ಅವರತ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕತ.  ನನಗೂ 
ಒೆಂದಷತಟ ಮನಹಿತಿ ಗ್ೂತ್ತು. Why Dr. B.R. Ambedkar did not become a 
Christian, ಹೇ್ಳಬೇ್ಕಲೂವ್ೇ? ಅೆಂಬ್ೇಡೆರ್ರವರನತನ ಇಷತಟ ಸಲ quote  ಮನಡಬೇ್ಕ್ನದರ ್
ದಯವಿಟತಟ ಹೇ್ಳಿ.  ಅೆಂಬ್ೇಡೆರ್ರವರತ “ರ್ನನತ ಈ ಜನಾದಲ್ಲೂ ಕಿರಶ್ುಯನ್ ಆಗತವುದಲೂ”್ ಎೆಂದತ 
ಸಪಷಟವನಗಿ ಹ್ೇಳುತನುರ್.  ಏತ್ಕ್್ೆ ಎೆಂಬತದನತನ ಹ್ೇಳಿ.  ತನರ್್ೇಕ್್ ಬತದಿಸ್ಟ್ ಆಗತತ್ುೇರ್್ ಎೆಂಬತದನೂನ 
ಅವರತ ಹ್ೇಳಿದನದರ.್  ಅದನೂನ ಹ್ೇಳಿ.  Buddhism is part of Hinduism,  ಎೆಂತ್ಲೂ 
ಹ್ೇಳಿದನದರ್ ಅದನೂನ ಹ್ೇಳಿ. 

(ಈ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲೂ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷ್ದ ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು ಮೇಜತ ತ್ಟತಟವ ಮೂಲಕ ತ್ಮಾ 
ಹಷಾವನತನ ವಯಕುಪಡಿಸಿದರತ) 

ರ್ನನತ ಕ್್ಣಕತವುದಕ್್ೆ ಇಷಟ ಪಡಲ್ಲಲೂ.  ಏತ್ಕ್್ೆ ನೇವು ಆ ದೃಷಿಟಯಲ್ಲೂಯೇ ಈ ಬಿಲ್ ಮೇಲ ್
without relevance ಆಗಿನೆಂದ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನದರ ್ಎೆಂದತ ಕ್ೇ್ಳುತ್ುೇರ್.್  ರ್ನವು ಎಲನೂದರೂ 
ನಮಗ್ ಕನಾಟ್ಾ ಆಗಬೇ್ಡಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದದರ ್ ಹೇ್ಳಿ.  ನೇವು ಕಿರಶ್ುಯನ್್ ಆಗಬೇ್ಡಿ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಿದದರ,್ ಮತಸಿೂೆಂ ಆಗಬೇ್ಡಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದದರ,್ ಪನಸಿಾ ಆಗಬೇ್ಡಿ ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದದರ್ ಹೇ್ಳಿ. We 
are protecting our religion. ರ್ನರತ forcibly ರ್ನವ ಮನತಷಯನಗ ್ಇರಬೇ್ಕ್ನದೆಂತ್ಹ 
ಸಣಣ ಪತಟಟ ನೂಯನತ್ಗಳನತನ, weakness ಅನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡತ forcibly conversion 
ಮನಡಕೂಡದತ ಎೆಂದತ ಈ ಬಿಲ್ ತ್ೆಂದದದ್ೇವ್.  ಈ ಬಿಲ್ ಸೆಂವಿಧನನದ ಕ್ಳ್ಗ್ ಇದದೆಂತ್ಹ ಒೆಂದತ 
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ಅನತಚ್ಛೇದದಲ್ಲೂರತವುದನಗಿದ.್  ಇಲ್ಲೂ ರ್ನವು ಮನಡಿರತವುದೇ್ರ್್ೆಂದರ,್ ಕೆಂಪ್ೂೇೆಂಟ್ ರ್ನರಿಗ ್
ಮನಡಬೇ್ಕತ, ರ್ನರತ investigation ಮನಡಬ್ೇಕತ, ರ್ನರತ ಕರಮ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳಿಬೇ್ಕತ 
ಎನತನವುದಕ್್ೆ ಒೆಂದತ ರೂಪ ಕ್್ೂಟಿಟರತವುದನತನ ಬಿಟಟರ,್ no where we have prohibited 
any individual from converting on his own desire. 

ಡನ: ಕ್.್ ಗ್ೂೇವಿೆಂದರನಜ:- ಇದತ ಹಳ್್ಯ ಮಿಷನ್್ಗ್ ಆಯತಧ ಪೂಜ್ ಮನಡಿದ ಹನಗ್ 
ಇದ್.   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈಗ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹಿೆಂದತ 
ಧಮಾದ ರಕ್ಷ್ಣ್ಗೂ್ೇಸೆರ ಈ ಬಿಲ್ ತ್ೆಂದರತವುದನಗಿ ಹ್ೇಳಿದರತ.  

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ. ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, no, even if a Christian 
converts to Hinduism without his desire, then the Act applies. ಬರಿೇ 
ಹಿೆಂದತ ಧಮಾಕ್್ೆ ರ್ನವು ಹ್ೇಳಿಲೂ. Religions ನತನ protect ಮನಡತತು್ೇವ.್  ಮತಸಿೂೆಂರನತನ 
ಬಹತಸೆಂಖನಯತ್ರನದ ರ್ನವು ಹ್ದರಿಸಿಬಿಟತಟ ಹಿೆಂದತ ಧಮಾಕ್್ೆ ಕನಾಟ್ಾ ಮನಡಿಸಿದರ್ ಇದತ 
ಅನಾಯವನಗತತ್ುದ.್  ಬರಿೇ ಹಿೆಂದತಗಳಿಗ್ೆಂದತ ಇದನತನ ರ್ನವು ಮನಡಿಲೂ.  ರ್ನವುದ್ೇ 
ಧಮಿೇಾಯರನತನ ಆತ್ನಗಿರಬಹತದನದ ಸಣಣ ಪತಟಟ ಅಶಕುತ್ಯನತನ ಬಳಸಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ, lustre, love, 
money, power, education  ಇೆಂತ್ಹ ಸಣಣ ಪತಟಟ ಅನತಕೂಲಗಳನತನ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಡತತ್ುೇರ್,್ 
ಧಮಾಕ್್ೆ ಕನಾಟ್ಾ ಆಗತ ಎೆಂದತ ಕ್್ೇಳುವುದಕ್್ೆ ವಿರತದಿವನಗಿ ಈ ಬಿಲ್ ತ್ೆಂದರತವುದನತನ ಬಿಟಟರ ್
ಹಿೆಂದತಗಳನತನ ಕಿರಶ್ುಯನ್್ ಆಗಬನರದತ ಎೆಂತ್ಲೂ ಹೇ್ಳಿಲೂ, ಕಿರಶ್ುಯನ್್ರನತನ ಹಿೆಂದತಗಳ್ನಗಬನರದತ 
ಎೆಂತ್ಲೂ ಹ್ೇಳಿಲೂ.  ಅವರತ ಸಾೆಂತ್ ಇಚಛ್ಯಿೆಂದ ಮತಕು ಮನಸಿಾನೆಂದ ಮತನೆಂತ್ರವನದರ್ ಈ 
ಬಿಲ್ನಲ್ಲೂ ರ್ನವ ತ್ಕರನರೂ ಇಲೂ.  ಇಷೂ್ಟತಿುನವರ್ಗೂ ಏತ್ಕ್್ೆ ಅವರತ ಒೆಂದತ ಕಮತಯನಟಿಯನತನ 
ವಹಿಸಿಕ್್ೂೆಂಡತ ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ ಧಮಾವನತನ ವಿರೂ್ೇಧ ಮನಡಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ ಎೆಂದತ ನಮಗ್ 
ಅಥಾವನಗಲ್ಲಲೂ. We have never said, never mentioned, never made a 
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provision, ರ್ನರೂ ಕಿರಶ್ುಯನ್್ ಆಗಬನರದೆ್ಂದತ ರ್ನವು ಮನಡಿಲೂ.  ರ್ನರೂ ಮತಸಿೂೆಂ 
ಆಗಬನರದತ ಎೆಂದೂ ರ್ನವು ಮನಡಿಲೂ.  ರ್ನರೂ ಹಿೆಂದತಗಳ್ನಗಬನರದತ ಎೆಂತ್ಲೂ ರ್ನವು 
ಮನಡಿಲೂ.  ರ್ನವನಯವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ ಆಗಬನರದತ, gift, gratification, easy money or 
material benefit ಕ್್ೂಟತಟ ರ್ನರನೂನ ಮತನೆಂತ್ರ ಮನಡಬೇ್ಡಿ, ಉದ್ೂಯೇಗ, ಉಚಿತ್ ಶ್ಕ್ಷ್ಣ 
ಕ್್ೂಡತತು್ೇವ್ೆಂದತ ಮತನೆಂತ್ರ ಮನಡಬೇ್ಡಿ, promise to marry, ಜಿಹನದ್ ಮನಡತತ್ುೇವ್ೆಂದತ 
ಮತನೆಂತ್ರ ಮನಡಬೇ್ಡಿ, better lifestyle create ಮನಡಿಕ್್ೂಡತತ್ುೇವ್ೆಂದತ ಮನಡಬೇ್ಡಿ, 
portraying practice, rituals and ceremonies ಮನಡಬೇ್ಡಿ ಎೆಂದತ ರ್ನವು ಇಷತಟ 
ಹ್ೇಳಿದ್ದೇವ್. Glorifying, ಒೆಂದತ ಧಮಾವನತನ ಭನರಿ ಹ್ೂಗಳಿಬಿಟತಟ ಮನಡಬೇ್ಡಿ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಿದ್ದೇವ್. He is free, ಮನನಯ ಹರಿಪರಸನದ್ರವರತ ರ್ನಳ್ ್ಬಳ್ಿಗ್ೆ ಕಿರಶ್ುಯನ್್ ಆಗತವುದನದರ್ 
ನಮಾದ್ೇನೂ ತ್ಕರನರಿಲೂ.  ರ್ನವೇ್ಕ್್ ತ್ಕರನರತ ಮನಡೂ್ೇಣ? 

(ಈ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲೂ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷ್ದ ಸದಸಯರತಗಳು ಮೇಜತ ಕತಟಿಟ ಹಷಿಾಸಿದರತ) 

ಒೆಂದತ ಅಜಿಾ ಕ್್ೂಡಿ ಎೆಂದತ ಕ್್ೇಳುತ್ುೇವ.್  ನನನ ಸಾೆಂತ್ ಇಚ್ಛಯಿೆಂದ ರ್ನನತ ಕಿರಶ್ುಯನ್್ 
ಆಗತತಿುದ್ದೇರ್ ್ಎೆಂದತ ಒೆಂದತ ಅಜಿಾಯನತನ ಕ್್ೂಡಿ.  ಕಿರಶ್ುಯನ್್ ಸಮತದನಯ ಏರ್್ೇನತ ಅನತಕೂಲ 
ಮನಡಿದ ್ಅದ್ಲೂವನೂನ ತನವು ಉಪಯೇಗ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಳಿಿ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್. ಹರಿಪರಸನದ:- ಅಜಿಾಯನತನ ನಮಗ್ ಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕ್್ೇ? 

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಅಜಿಾಯನತನ ರ್ನರಿಗ ್ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕತ ಎೆಂದತ ಬಿಲ್ನಲ್ಲೂ 
ಹ್ೇಳಿದ್ದೇವ್. That is the Bill. 

ಶ್ರೇ ಅಬತದಲ್ ಜಬಬರ:- ಅಜಿಾಯನತನ ಏತ್ಕ್್ೆ ಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕತ? 

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, this is the point ಅಜಿಾಯನತನ 
ರ್ನರಿಗ ್ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕತ, (interruption) ….. ರ್ನರತ ಮನಡಬೇ್ಕತ . . .  
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ಶ್ರೇ ಮೆಂಜತರ್ನಥ ಭೆಂಡನರಿ:- ಅಜಿಾಯನತನ ಏತ್ಕ್್ೆ ಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಕ್್ೇಳುತಿುದ್ದೇವ್. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ. ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಅಷ್ಟೇ ಈ ಬಿಲ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ್ೇ, ಸೆಂವಿಧನನದ ಅನತಚ್ಛೇದ 25ರಲ್ಲೂ 
propagate, practice, preach, ಎೆಂದತ ಇದ್. 

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ. ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, . . .  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ ದಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಿ.  ತನವು ಹ್ೇಳಿದದನತನ 
ರ್ನನತ ಕ್್ೇಳಿದ್ದೇರ್್ ಕತಳಿತ್ತಕ್್ೂಳಿಿ. You all have agreed with Article 25 of the 
Constitution. ರೂ್ೇಹಿೆಂಗಟನ್್ ರ್ನರಿಮನ್ ಅವರ ಮತೆಂದ ್ಒಬಬ ಸೆಂಘ ಪರಿವನರದವರ್ೇ ಹ್ೂೇಗಿ 
ಒೆಂದತ ಪಿ.ಐ.ಎಲ., ಫ್ೈಲ್ ಮನಡತತನುರ.್ ಏರ್್ೆಂದತ ಎೆಂದರ್ ಹಿೆಂದತ ಜನಸೆಂಖ್ಯ ಕಡಿಮ ಮನಡಿ 
ಮತಸಲನಾನರ ಮತ್ತು ಕಿರಶ್ುಯನನರ ಜನಸೆಂಖ್ಯ ಜನಸಿುರ್ನಗಿದ್, ತ್ಕ್ಷ್ಣವ್ೇ ಅದನತನ ತ್ಡಯ್ತವುದಕ್್ೆ 
ಮತನೆಂತ್ರ ಕ್ನನೂನನತನ ತ್ರಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಫ್ೈಲ್ ಮನಡತತನುರ.್  ಒೆಂದೇ್ ಒೆಂದತ ದವಸದಲ್ಲೂ ಅದನತನ 
ರಿಜ್ಕಟ್ ಮನಡಿ ಕಳುಹಿಸತತನುರ್.  

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ. ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇಲ್ಲೂ ʼanti-conversion’್
ಎೆಂಬ ಪದವನತನ ಬಳಸಲ್ೇ ಇಲೂ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್. ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ನೇವು running commentary  
ಮನಡಿದರ್ ಕಷಟ.  

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ. ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನಡಲೇ್ಬ್ೇಕಲೂವ್ೇ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್. ಹರಿಪರಸನದ:- ನೇವು ಹೇ್ಳಿದದಕ್್ೆ ರ್ನನತ ಕ್್ೇಳಿದ್.  
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ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷ್ಕರ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈಗ ಇವರತ ಬಿಲ್ 
ತ್ೆಂದದನದರ್, ಮೆಂತಿರಗಳು, ತನವು, ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳ್್ಲೂರೂ ವಿವರಣ್ ಕ್ೂ್ಟಿಟದನದರ್.  ರ್ನವು ಈ ಬಿಲ್ 
ಬಗ್ೆ ನಮಾ ಅಭಿಪನರಯ ಏನದ್ ಎೆಂಬತದನತನ ರ್ನವು ಹ್ೇಳುತು್ೇವ್. ದಯವಿಟತಟ ಸತಮಾನರಿ.  

ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇೆಂದರ(ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದತ ರ್ನವು ತ್ೆಂದ 
ಹ್ೂಸ ಬಿಲ್ ಅಲೂ.  ನೇವು ತ್ೆಂದೆಂತ್ಹ ಹೂ್ಸ ಬಿಲ.  ಅದನತನ ರ್ನವು ಮತೆಂದತವರಸ್ಿದದ್ೇವ್ ಅಷ್ಟೇ.  
ನೇವು ಕ್ನೆಂಗರ್ಸ್್ನವರತ ಅಲ್ಲೂ ನಲ್ಲೂಸಿದದರಿ, ರ್ನವು ಅದನತನ ಸದನದಲ್ಲೂ ಮೆಂಡರ್್ ಮನಡಿದ್ದೇವ್. 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನವು ಮನಡಿದದರಲ್ಲೂ ಏನದ್, ನೇವು 
ಮನಡಿದದರಲ್ಲೂ ಏನದ್ ಎನತನವುದನತನ ರನಜಯದ ಜನಕ್್ೆ ಹ್ೇಳುತು್ೇವ್.  ದಯವಿಟತಟ ಅವಕ್ನಶ ಕ್್ೂಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ಕ್.್ ಪನರಣ್ೇಶ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡರೇ್, ನೇವು ರ್ನವನಗ ಕ್ನೆಂಗ್ರಸ್್ ಪಕ್ಷ್ಕ್್ೆ 
ಸೇ್ರಿಕ್್ೂೆಂಡತ ರ್ನವು ಮನಡಿದ್ದೇವ್ ಎೆಂದತ ಬಿಟಿಟರಲೂ? 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ:- ಜನತನ ದಳ, ಜನತನ ಪರಿವನರ ಎಲನೂ ಈ ರನಜಯದಲ್ಲೂ ರ್ನಲನೆರತ 
ಬನರಿ ಅಧಿಕ್ನರಕ್್ೆ ಬೆಂದದ್ದೇವ್.  ಕ್ನೆಂಗ್ರಸ್್ ಪಕ್ಷ್ ಅೆಂತ್ಲೂ.  

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ. ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡರೇ್, ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಹ್ೇಳಿದತದ ಇದತ 
ಕ್ನೆಂಗ್ರಸ್್ ಸಕ್ನಾರ ತ್ರ್ನರತ ಮನಡಿದ ಬಿಲ.  

ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜತ:- ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರರ್ನಗಿದನದಗ Law 
Commission recommend ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹದತದ. 

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಿದದರನಮಯಯನವರತ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರರ್ನಗಿದನದಗ 
ತ್ರ್ನರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲೂನ ಡನರಫ್ಟ್ ಇದತ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದನದರ.್  ಇದತ ನೇವೇ್ ಮನಡಿರತವುದತ, ನಮಾ 
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ಕ್ನನೂನತ ಸಚಿವರ್ೇ scrutiny ಮನಡಿರತವುದತ, ನೇವ್ೇ ಕ್ನಯಬಿರ್್ಟ್ ಮತೆಂದ ್ತ್ೆಂದದದೆಂತ್ಹ ಬಿಲ್ 
ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದದ್ೇವ್.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ:- ಅದರ ಬಗ್ೆಯೂ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೇವ್. 

ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜತ (ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ ಬಿಲೂನತನ ಮನನಯ ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರರ್ನಗಿರಬ್ೇಕ್ನದರ್ 
draft  ತ್ರತವುದಕ್್ೆ Law Commission ಗ್ ಕಳುಹಿಸಿದರತ.  ನಮಾ ಸಕ್ನಾರದ ಕ್ನಯಬಿರ್್ಟ್ 
ಅದನತನ ತ್ರಲ್ಲಲೂ.  ದಯವಿಟತಟ ನಮಾ ಮೇಲ ್ಗೂಬ ್ಕೂರಿಸತವ ಕ್್ಲಸ ಮನಡಬೇ್ಡಿ. No, that 
is wrong accusation against Congress.  

ಡನ: ವ್ೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ(ಸಕ್ನಾರದ ಮತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ):- ಬಿಲ್ ಡನರಫ್ಟ್ ಮನಡಿದತದ 
ನೇವ್ೇ. 

ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇೆಂದರ:- ಅದ್ೇನತ ಒತ್ುಡ ನಮಗ್? ದ್ಹಲ್ಲಯಿೆಂದ ಬೆಂತ್ೂೇ ಇಟಲ್ಲಯಿೆಂದ 
ಬೆಂತ್ೂೇ ಎೆಂಬತದನತನ ನೇವ್ೇ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕತ.                 

(ಮತೆಂದತ) 

(853) 15-09-2022 KH-BNS 4-00                  (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜತ (ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಎಲೂರೂ ಕೂಡ ಅಣಣ-ತ್ಮಾೆಂದರನಗಿ ಇರಬೇ್ಕತ, ಅೆಂತ್ಹ ಕ್ನನೂನನತನ 
ತ್ರಬೇ್ಕತ. ಇವರತ ಮನಡತತಿುರತವುದತ. ಈ ದ್ೇಶವನತನ ವಿಭಜರ್್ ಮನಡಲತ 
ಮನಡತತಿುರತವೆಂತ್ಹದನದಗಿದ.್  
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(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ (ಸಣಣ ನೇರನವರಿ ಹನಗೂ ಕ್ನನೂನತ, ಸೆಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳು 
ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರ್್ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನಜಿ ಸಿದದರನಮಯಯನವರತ, 
“ಸಚಿವ ಸೆಂಪತಟದ ಮತೆಂದ್ ಮೆಂಡಿಸಿ”್ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿರತವುದತ ಬ್ಳಗನವಿಯಲ್ಲೂ ನಡದ್ ಅಸೆ್ಂಬಿೂಯ 
ಮತೆಂದ ್ ಪೂರವ್ ಆಗಿದ್. ಇಲ್ಲೂ ಚಚ್ಾ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಅಗತ್ಯ ಇಲೂ. ಅಲ್ಲೂಯೇ ರ್ನವು 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದದ್ೇವ್.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದನತನ ಹನಗ್ೇ ತ್ರಲ್ಲಲೂ. ಬದಲನವಣ್ 
ಮನಡಿದನದರ.್ 

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, intent of the Government 
is important. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಚಿವರನದ 
ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿಯವರೇ್, ತ್ಮಗೂ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇೆಂದರ ರವರಿಗ ್ ಕ್ನೆಂಗ್ರಸ್್ 
ತ್ೆಂದರತವೆಂತ್ಹ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳ ಮೇಲ್ ಬಹಳ ಗೌರವ ಇದ್. ಹನಗನಗಿ, ರ್ನವು ತ್ೆಂದರತವುದ್ಲನೂ 
ತನವು ಒಪಿಪಕ್ೂ್ಳಿಿ. ರ್ನರತ ಬ್ೇಡ ಎನತನತನುರ.್ ರ್ನವು ಮನತ್ೇ ಆಡತವುದಲೂ.  

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, . . .  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ತನವು ಎಲ್ಲೂ ಒಪಿಪಕ್್ೂೆಂಡಿದದೇರನ? ನೇವ್ಲನೂ 
ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯಕ್್ೆ ವಿರೂ್ೇಧವನಗಿ ಇದದವರತ. ಸತಮಾರ್್ ಕತಳಿತ್ತಕ್್ೂಳಿಿ.  
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ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನವು ತ್ೆಂದದ್ದೇವ್. House has 
passed the Bill ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತ್ುೇವ್ಯೇ ಹೂ್ರತ್ತ, BJP has passed the Bill ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಲನಗತತ್ುದ್ಯೇ?  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ಈಗ ಡನ|| ಬಿ.ಆರ. ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್ರವರ ಹತಿುರ 
ಬರ್ೂೇಣ.  

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರೇ್, ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು ಬಿಲ್ 
ಪನಸ್್ ಮನಡಿತ್ತ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುವುದತ. ಬಿಲ್ ಅನತನ ಪನಸ್್ ಮನಡಿಬಿಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ಆಯಿತ್ತ. ಈಗ ರ್ನವು ಬಿಲ್ ಪನಸ್್ ಮನಡದೇ್ 
ಇದದರೂ ನೇವು ಬಿಲ್ ಪನಸ್್ ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಿತಿುೇರನ. ಬಿಲ್ ಪನಸ್್ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಳುಿವುದಕ್್ೆ ತ್ಮಗ ್
ಸೆಂಖನಯಬಲ ಇದ್, ಮನಡಿಕ್್ೂಳಿಿ. ಅದಕ್್ೆ ನಮಾ ಅಭಯೆಂತ್ರ ಏನತ ಇಲೂ. ನಮಾ ಜವನಬನದರಿ ಏನದ,್ 
ನಮಾ ಡೂಯಟಿ ಏನದ್, ಅದನತನ ರ್ನವು ಮನಡತತ್ುೇವ.್ ಎಲನೂ ಧಮಾವನತನ ರಕ್ಷ್ಣ ್
ಮನಡತವುದಕ್್ೂೆೇಸೆರ ಎೆಂದತ ತನವು ಹ್ೇಳಿದದೇರಿ. 5000 ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಈ ಹಿೆಂದೂ ಧಮಾ ಇದ್. 
ಇನತನ ರ್ನವುದ್ೂೇ ಒೆಂದತ ಸೆಂಘಟರ್ಗ್ ್100 ವಷಾಗಳು ಆಗಿಲೂ. ಅವರತ ಬೆಂದತ ಈ ಧಮಾವನತನ 
ರಕ್ಷ್ಣ ್ಮನಡತತನುರ್ಯೇ? ರ್ನವುದ್ೇ ಇರಲ್ಲ. 5 ಸನವಿರ ವಷಾ. ಇದಕ್್ೆ ಅಪಿೂಕ್ೇ್ಷನ್್ ಕ್್ೂಡಿ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಿದದೇರಿ. I am a proud Hindu. ರ್ನವುದ್ೇ ಹಿೆಂದತತ್ಾವನದಗಳು ರ್ನನತ ರ್ನವ 
ಧಮಾವನತನ ಫನಲೂ್ೇ ಮನಡಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ನನಗ ್ಹ್ೇಳುವುದತ ಬ್ೇಕ್ನಗಿಲೂ. ರ್ನನತ ದ್ೇವರನತನ ಸಹ 
ಪೂಜ್ ಮನಡತವುದಲೂ. ಕರನವಳಿ ಪರದ್ೇಶದಲ್ಲೂ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಭೂತ್ಗಳರ್್ನೇ ಪೂಜ್ 
ಮನಡತವುದತ. ಆದದರಿೆಂದ, ಅವ್ಲನೂ ಇಟತಟಕ್ೂ್ಳುಿವುದಕ್್ೆ ಹ್ೂೇಗಬ್ೇಡಿ. ಇದನತನ ಕಿರಶ್ುಯನ್್ಗ್ ಕ್್ೂಡಿ, 
ಮತಸಿೂೆಂಗ ್ಕ್ೂ್ಡಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿ ……   
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ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಭೂತ್, ಶ್ಲಭ್ ಎೆಂದತ ರ್ನವು 
bifurcate  ಮನಡತತಿುಲೂ. ಆಗಿನೆಂದ ತನವು ಒೆಂದತ ಧಮಾವನತನ ಬನರಿ ಮೇಲ್ತಿು 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದದೇರಿ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ಇಲೂ. ತನವು ಟನಗ್ಾಟ್ ಮನಡಿರತವುದ್ೇನತ?  

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರೇ್, ಬನರಿ ಮೇಲ್ತಿು 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದದೇರನ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ಮೇಲತ್್ತುವುದತ ಎೆಂದರ್ ಏನತ? ಕ್್ಳಗಿಳಿಸಿ 
ಮನಡರ್ನಡಬ್ೇಕ್್? 

Sri J.C. MADHUSWAMY:- Honʼble Chairman, it is irrelevant. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ,  no question of it.  ಶ್ೇಕಡನ 1.7 ರಷತಟ 
ಜನಸೆಂಖ್ಯ ಇರತವ ಕಿರಶ್ುಯನನರ ಮೇಲ್ ದಬನಬಳಿಕ್್ ಮನಡಿದರ್ ಹ್ೇಗ?್ 

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನವು ಕಿರಶ್ುಯನ್್ ರವರ ಬಗ್ೆ 
ವಿಧ್ೇಯಕದಲ್ಲೂ ಮನತ್ರ್ನಡಿಲೂ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ಇರ್ನಯವುದರ ಬಗ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದದೇರನ?  

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನವು ‘protection of 
religion’್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದ್ದೇವ್. ಈ ದ್ೇಶದಲ್ಲೂರೂ್ೇ ಎಲನೂ ಧಮಾಗಳಿಗ ್ಈ ಬಿಲ್ ನಲ್ಲೂ ರಕ್ಷ್ಣ ್
ಸಿಗತತ್ುದ್ ಎನತನವುದತ ನಮಾ ಅಭಿಪನರಯ.  
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ರ್ನನತ ಕೂಡ protection of religion 
ಬಗ್ೆಯೇ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುರತವುದತ ಸನಾಮಿ. ತನವು ಹೇ್ಳುತಿುರತವುದತ ಹಳ್್ಯ ಡೈ್ಲನಗ್. ಅದ್ೇನತ 
ನಡಯ್ತವುದಕ್್ೆ ಆಗತವುದಲೂ. ನನಗ ್ ತ್ಮಾ ತ್ೆಂತ್ರಗಳು ಅಥಾವನಗತತ್ುದ,್ ತ್ಮಾ ಕತತ್ೆಂತ್ರಗಳು 
ಅಥಾವನಗತತ್ುದ್. ಹನಗ್ಯೇ ಷಡಯೆಂತ್ರಗಳು ಅಥಾವನಗಬ್ೇಕ್ನದರ ್ 7 ಕ್್ರ್ಗಳ ನೇರನತನ 
ಕತಡಿಯಬ್ೇಕತ.  

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಷಡಯೆಂತ್ರದ ಕ್ನಗತಣಿತ್ವ್ೇ ನಮಗ ್
ಗ್ೂತಿುಲೂ. ಈ ಪದ ಬಳಕ್್ . . .  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ಷಡಯೆಂತ್ರಗಳನತನ ದೃಷಿಟಯಲ್ಲೂಟತಟಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಈ 
ಬಿಲ್ ಅನತನ ತ್ೆಂದಲೂ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿ.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, (ಗ್ೂೆಂದಲ) ಷಡಯೆಂತ್ರದ ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ 
ಹ್ಸರತ ಕ್ನೆಂಗ್ರಸ್್ ಎೆಂದತ. ಕ್ನೆಂಗ್ರಸ್್ ಅರ್್ನೇ ಷಡಯೆಂತ್ರ ಎನತನವುದತ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ರ್ನರನತನ ಗತರಿ ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡತ ತನವು ಈ 
ಬಿಲ್ ಅನತನ ತ್ೆಂದದದೇರನ ಎನತನವುದತ ಬಹಳ ಸಪಷಟವನಗಿ ಈ ಪರಪೆಂಚಕ್್ೆ ಗ್ೂತಿುದ್. ನೇವು 
ಮನಡತತಿುದದೇರನ ಎೆಂದತ ನೇವು ತಿಳಿದತಕ್ೂ್ೆಂಡಿರಬ್ೇಕತ. ಇದನತನ ಜನ ನೆಂಬತವುದಕ್್ೆ ತ್ರ್ನರಿಲೂ. 
ತನವು ತ್ಪತಪ ತಿಳಿದತಕ್ೂ್ೆಂಡಿದದೇರನ.  
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ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ ಬಿಲ್ ಅನತನ ಇಟತಟಕ್ೂ್ೆಂಡತ 
ರ್ನವುದ್ೂೇ ಒೆಂದತ minor community ಯ advantage ನತನ  ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿವೆಂತ್ಹ 
ಪರಯತ್ನ ಮನಡಬೇ್ಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ರ್ನವುದ್ೂೇ ಒೆಂದತ ಕಮೂಯನಟಿ ಅಲೂ. ಇದತ 
ಈ ದ್ೇಶದ ಕಮೂಯನಟಿ ಅದತ. (ಗ್ೂೆಂದಲ) ಇಲ್ಲೂ ಹತಟಿಟರತವ ಪರತಿಯಬಬರಿಗೂ ಹಕಿೆದ.್ ನಮಗ ್
ಮನತ್ರ ಅಲೂ.  

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್ರವರತ 
ರ್ನರರ್್ೂನೇ ಓಲ್ೈಸತವುದಕ್್ೆ ಇಷತಟ ಹೂ್ತ್ತು ಮನತ್ರ್ನಡಿದನದರ್ ಎನತನವುದತ ಜನರಿಗ್ ಅಥಾವನಗತತ್ುದ್. 
ತ್ೂೆಂದರ ್ಇಲೂ.  

  ಶ್ರೇ ಕ್್. ಅಬತದಲ್ ಜಬನಬರ್ (ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಚಿವರ್ೇ, ತನವು ಸತಮಾಸತಮಾರ್್ ಬಿಲ್ ಅನತನ ತ್ೆಂದದದೇರನ. ರ್ನವು ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹ ಬಿಲ್ ಅನತನ 
ತನವ್ೇಕ್್ ತ್ೆಂದದದೇರಿ? 

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಬಿಲ್ ಅನತನ ಓದ ಅದರಲ್ಲೂ 
ಏರ್ನದರೂ  provisions ತ್ಪತಪ ಇದದರ ್ . . . ರ್ನವು ಕ್್ೇಳುತ್ುೇವ್. (ಗೂ್ೆಂದಲ) ಬರಿೇ ಒೆಂದತ 
ಜರ್ನೆಂಗವನತನ ಓಲ್ೈಸಿಕ್್ೂೆಂಡತ Macaulay ಯಿೆಂದ ಇಲ್ಲೂಯತ್ನಕ ಬೆಂದರ ್ನಮಾ ಗತಿ ಏನತ? 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೇ್, ಒಳ್್ಿಯದನಯಿತ್ಲೂವೇ್? ಹನಗನದರ್, ನಮಗ್ 
ನೇವು ಶ್ಕ್ಷ್ಣ ಕ್ೂ್ಟಿಟದದೇರಿಯೇ?  

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮಕ್ನಲ ್ಬರತವುದಕಿೆೆಂತ್ ಮೊದಲೇ್ 
this Country was proud in education, mathematics …..  
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(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, 2.8% ಸನಕ್ಷ್ರತ್ ಇತ್ತು. ನಜ, ಅದಕ್್ೆ ರನಜಯ ಈ 
ಸಿೆತಿಯಲ್ಲೂ ಇದದದತದ.  

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನಳೆಂದನ ವಿಶಾವಿದನಯನಲಯವನತನ 
ಮಕ್ನಲ ್ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಲ್ಲಲೂ.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ (ರ್ನಮ ನದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಇದಕ್್ೆ ಏನತ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿ. 

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನಳೆಂದನ ವಿಶಾವಿದನಯನಲಯವನತನ 
ಮಕ್ನಲ ್ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಿರತವುದೇ್?  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ನಳೆಂದ ವಿಶಾವಿದನಯನಲಯವನತನ ಗತಪುರತ 
ಮನಡಿರತವುದತ. ನಮಾ ಸಿದನಿೆಂತ್ಕ್್ೆ ವಿರೂ್ೇಧವನಗಿದದೆಂತ್ಹ ಮೌಯಾರತ, ಗತಪುರತ 
ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹದತದ ನೇವಲೂ. 

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರೇ್, ರ್ನರನದರೂ ಆಗಲ್ಲ. 
(ಗ್ೂೆಂದಲ) Second Division Clerk ….. Macaulay … (ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, Macaulay First Division or 
Second Division Clerk  ಆದರ್, ಚೆಂದರಗತಪು ಮೌಯಾ ರ್ನರತ? ನಳೆಂದ 
ಯೂನವಸಿಾಟಿಯನತನ ಗತಪುರತ ಮನಡಿದತದ. ನೇವಲೂ.  
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ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರೇ್, ರ್ನರಿಗೂ civil 
service ಗ್ ಹೂ್ೇಗತವುದನತನ ನಮಾ ಮಕ್ನಲ ್ಕಲ್ಲಸಲ್ಲಲೂ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ಅದನತನ ಕಲ್ಲಸಿದತದ ಕ್ನೆಂಗ್ರಸ್್ ರವರತ ಎೆಂದತ 
ಒಪಿಪಕ್್ೂಳಿಿ. 

ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲ್ ಜಿ. ನಮೊೇಶ್ (ಶ್ಕ್ಷ್ಕರ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಚಚ್ಾಗಳು 
ಬಿಲ್ಗ್ ಸಿೇಮಿತ್ವನಗಿರಲ್ಲ. ಸಾಲಪ ನಯೆಂತ್ರಣ ತ್ಪಿಪ ಎಲ್ೂಲ್ಲೂಗ್ೂೇ ಹ್ೂೇಗತತಿುದ್. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  ಇವರತ ಇದನತನ ಕ್್ೇಳಬೇ್ಕತ. It is 
my right.  

ಶ್ರೇ ಪನರಣ್ೇಶ್ ಎೆಂ.ಕ್ ್ (ಸೆಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ೆಗಳಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇವರತ ಇಷತಟ ಹೂ್ತ್ತು . . .  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನವುದೂ ಕಡತ್ಕ್್ೆ ಹ್ೂೇಗತವ 
ಆಗಿಲೂ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರೇ್, ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್್ೆ 
ಚನಲತ ಮನಡಿದರ ್ಎಲೂರೂ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದನತನ ನಲ್ಲೂಸಿಬಿಡತತನುರ್. ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷ್ಕರ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಪನರಣೇ್ಶ್ ರವರ್ೇ, ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ. 
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಿ.  

ಶ್ರೇ ಪನರಣ್ೇಶ್ ಎೆಂ.ಕ್್:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡರವರೇ್, ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ 
ಹತಿುರ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ದೇರ್್.  
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ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, . .  .  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಎೆಂ.ಕ್.್ಪನರಣ್ೇಶ್ರವರತ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ೆಂಡಿದನದರ್. ನೇವ್ೇ 
ನೆಂತ್ತಕ್ೂ್ೆಂಡಿದದೇರಿ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಅವರತ ನೆಂತ್ತಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ೇ? ಅವರನತನ ಕೂರಿಸಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಎೆಂ.ಕ್.್ಪನರಣೇ್ಶ್ರವರತ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ೆಂಡಿದನದರ್. ನಮಗೂ ಚಟ 
ಇದ್. ಅವರಿಗೂ ಚಟ ಇದ.್ ರ್ನನತ ಏನತ ಮನಡಲ್ಲ. ರ್ನರ್್ೇನತ ಚಟ ಹನಕಿಲೂ. ನಮಾದೇ್ ಚಟಗಳು 
ಅವು. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇವರತ ಬಿಲ್ಗಳನತನ ಏಕ್್ ತ್ರತತನುರ್ 
ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತ್ುೇರ್್ ಕ್್ೇಳಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರೇ್, ಮೊದಲತ ವಿಷಯಕ್್ೆ ಬನನ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅವರತ ಹ್ೇಳುವ ಪರಕ್ನರ ದಲ್ಲತ್ರಿಗ ್
ಆಸ-್ಆಮಿಷಗಳನತನ ತ್ೂೇರಿಸಿ ಮತನೆಂತ್ರ ಮನಡತತಿುದನದರ.್ ಅದಕ್್ೆ ರ್ನನತ ದಲ್ಲತ್ರ ಪರಿಸಿೆತಿಯನತನ 
ತ್ಮಗ್ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ದೇರ್್. ಈ ಸದನದ ಮೂಲಕ ರನಜಯಕ್್ೆ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ದೇರ್.್ ತನವು ವಿಷಯಕ್್ೆ ಬನನ 
ಎೆಂದರ್, ಅದ್ೇ ವಿಷಯದ ಮೇಲ್ ಬಿಲ್ ಬೆಂದದ.್ ತನವು ಅದರ ಮೇಲೂ ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೇಡಿ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಿದರ ್ನಮಗ್ ಅದಕೂೆ ದನರಿ ಇದ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ ರ್ನಯಕರೇ್, ಪರ ವಿರತದಿ ಅಲೂ. ತನವು 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್್ೆ ಚನಲತ ಮನಡಿದರ್ ಈ ವಿಷಯ ಮತಗಿಯತವುದಲೂ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ದೇರ್್ ಅಷಟ್ೇ.  
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಪರ ವಿರೂ್ೇಧ ಎನತನವ ಪರಶ್ನ ಅಲೂ. 
ಅವರತ ಬಹಳ ಸಪಷಟವನಗಿ ಈ ಬಿಲ್ ನಲ್ಲೂ ಹ್ೇಳಿದನದರ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರೇ್, ಅಷನಟಗಿ ನೇವು ಮನತ್ರ್ನಡಿದರ್ 
ರ್ನರ್್ೇನತ ಬ್ೇಡ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುಲೂ. ನೇವು ಪರಸಪರ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದದರ ್ ರ್ನರ್್ೇರ್ನದರೂ 
ಹ್ೇಳುತಿುದ್ದೇರ್್ಯೇ. ಅವರತ ಕ್್ೇಳಿರತವುದನತನ ರ್ನನತ ಹೇ್ಳುತಿುದ್ದೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕ್್ಲವು ಸಮತದನಯಗಳನತನ ಆಸ-್
ಆಮಿಷ, ಗಿಫ್ಟ, ಅದ್ೇರ್್ೇರ್ೂ್ೇ ಹ್ೇಳಿದರತ. ಶ್ೇಕಡನ 40 ರಷತಟ, ಶ್ೇಕಡನ 50 ರಷತಟ ಇದ್ಲನೂವನೂನ 
ತ್ೂೇರಿಸಿ ಮತನೆಂತ್ರ ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಿತಿುದನದರ ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರತ. ಆ ಸಮತದನಯದವರತ ಏಕ್್ 
ಮತನೆಂತ್ರವನಗತತನುರ ್ ಎನತನವುದಕ್ೂ್ೆೇಸೆರ ಈ ಬಿಲ್ ಮೇಲ್ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ದೇರ್್. ಸಾಲಪ 
patience ಇಟತಟಕ್ೂ್ಳಿಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರೇ್, ನಮಾ ಮನತ್ನತನ ಪೂತಿಾರ್ನಗಿ 
patience  ನೆಂದ ಕ್್ೇಳುತಿುದನದರ್. ನಮಾ ಮೇಲ ್ನೇವ್ೇಕ್್ ಸೆಂಶಯ ಪಡತತಿುೇರಿ? ಅವರತ ಎಷತಟ 
patience ನೆಂದ ಕ್ೇ್ಳುತಿುದನದರ್.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ನನನ ಮೇಲ್ ಸೆಂಶಯ 
ಬಿದದದದರ್ ರ್ನನತ ಇಷತಟ ದೂರ ಬರತತ್ುಲೇ್ ಇರಲ್ಲಲೂ. ಇವರ ಹ್ೂಡ್ತ್ ತ್ಡದ್ತಕ್್ೂೆಂಡತ ತ್ಡದ್ತಕ್್ೂೆಂಡತ 
ಇಷತಟ ದೂರ ಬೆಂದದದ್ೇರ್್. ಇನೂನ ತ್ಡದ್ತಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುೇರ್್. ಇನೂನ ಏನತ ತ್ೂೆಂದರ ್ ಇಲೂ, 
ಸನಯತವವರ್ಗೂ ತ್ಡದ್ತಕ್್ೂಳುಿತ್ುೇರ್್.  

ಡನ|| ವ್ೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ (ಸಕ್ನಾರದ ಮತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ರತ):- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ 
ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರೇ್, ಭನರತ್ ಜ್ೂೇಡ್ೂ….  
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿಯವರೇ್, ಭನರತ್ 
ಜ್ೂೇಡ್ೂರ್ೂ್ೇ, ನಮಾ ಜ್ೂೇಡ್ೂೇರ್್ೂೇ. ಅದನತನ ಆಮೇಲ್ ರ್್ೂೇಡಿಕ್್ೂಳ್ೂ್ಿೇಣ. ಈ ಒೆಂದತ 
ಮತನೆಂತ್ರ ಇದ್ಯಲೂವ್ೇ ಸನಾಮಿ, ನಮಾನತನ ರ್ನವ ಪರಿಸಿೆತಿಗ ್ತ್ರತತನುರ್ ಎೆಂದರ್, ರ್ನವು ಜಿೇವನ 
ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಯೇಗಯರಲೂ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಸಿೆತಿಗ ್ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಬರತತನುರ್. ರ್ನರನದರೂ 
ಮಡ್ಸನನನ ಮನಡಿಸತತನುರಯ್ೇ? ಇೆಂತ್ಹದಲ್ನೂ ಅನಷಠ ಪದಿತಿಗಳು ಇದ್. ಇದರಿೆಂದ ಕಿೇಳರಿಮ 
ಬರತವೆಂತ್ಹ ಕ್್ಲಸವನತನ systematic  ಆಗಿ ಮನಡತತನುರ.್ ಇಷ್ಟಲನೂ ಹ್ೇಳುತನುರಯ್ಲೂವ್ೇ ಸನಾಮಿ. 
ರ್್ರ್್ನಯೇ ಯತ.ಪಿ. ಮನಡಲ್್, ಯತ.ಪಿ. ಮನಡಲ್್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ್. ಲಖಿೇೆಂಪತರ್ ಕ್್ೇರಿಯಲ್ಲೂ 
ಎರಡತ ದಲ್ಲತ್ ಮಕೆಳನತನ ಕಿಡನನಪ್ ಮನಡಿ ರೇ್ಪ್ ಮನಡಿ ಸತಟತಟ ಬಿಸನಕಿ ಆಯಿತ್ತ. ಇನತನ ರ್ನವು 
ಅದನತನ ಕ್್ೇಳಬೇ್ಕ್್ೇ? 

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮಡ ್
ಸನನನ ಈಗ ನಯೆಂತ್ರಣಕ್್ೆ ಬೆಂದದ.್ ಇವರ ಕ್ನಲದಲ್ಲೂ ಏರ್್ೇನತ ಆಗಿದ ್ಎೆಂಬತದನತನ ರ್್ೂೇಡಿ. ಮಡ ್
ಸನನನ ಮನಡಿದವರತ ರ್ನರತ ಎೆಂದತ ಕ್್ೇಳಿ. ಮಡ್ಸನನನ ಪನರರೆಂಭವನಗಿದತದ ರ್ನವನಗ? ಅದನತನ 
ನಲ್ಲೂಸಿದವರತ ರ್ನರತ ಎೆಂಬತದನತನ ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರೇ್ ತನವ್ೇ ಹ್ೇಳಿ. 
ಮಡ್ಸನನನ ರ್ನವತಿುನೆಂದ ಪನರರೆಂಭವನಗಿದತದ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇ್, . . . 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇ್, ಮಡ ್ ಸನನನ ಕ್ನೆಂಗ್ರಸ್್ ಪನಟಿಾ 
ಮನಡಿದತದ ಅಲೂ.  

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನೇವು ಮನಡಿದದೇರಿ ಎೆಂದತ 
ರ್ನನತ ಹ್ೇಳಲ್ಲಲೂ. ಇದತ ರ್ನರ ಕ್ನಲದಲ್ಲೂ ಇತ್ತು.  
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇ್, ಮಡ ್ಸನನನ 5 ಸನವಿರ ವಷಾಗಳಿೆಂದ 
ಇದ್.  

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರೇ್, ಇರಬಹತದತ. 
ಇದನತನ ನಲ್ಲೂಸಿದವರತ ರ್ನರತ? ಇದನತನ ನಮಾ ಸಕ್ನಾರ ನಲ್ಲೂಸಿದತದ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇ್, ಇನೂನ ಮಡ್ಸನನನ ನಡಯ್ತತಿುದ.್ 
ಮೈಗ ್ಬಟ್ಟ ಹನಕದೇ್ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಸನನನಗಳು ನಡಯ್ತತಿುವ್. ಇನೂನ ಹ್ೇಳಬೇ್ಕ್್ೇ?  

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರೇ್, ವಿಷಯ ಎೆಂದ 
ಮೇಲ ್ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ೇ ಬೇ್ಕತ.  

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟ (ರ್ನಮನದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ದ್ೇವದನಸಿ ಪದಿತಿ ನೆಂತಿದ್.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸದಸಯರ್ೇ, ದ್ೇವದನಸಿ ಪದಿತಿ ನೆಂತಿದ.್ ಇದತ ನಮಾ 
ಚೆಂದರಗತತಿುಯಲ್ಲೂ ನಡಯ್ತತಿುತ್ತು. ದ್ೇವದನಸಿ ಪದಿತಿ ನೆಂತಿದ ್ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳುತನುರಯ್ಲೂವ್ೇ,  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇ್, ನೇವು ಹಿೇಗ್ ಅಡಡ ಬರತತಿುದದರ ್ ಅವರತ 
ಹನಗ್ೇ ಹ್ೂೇಗತತಿುರತತನುರ್.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಯವರ 
ಬ್ಳಗನವಿ ಜಿಲ್ೂಗ ್ಹ್ೂೇಗಿದ್ದ. ಗ್ೂೇಕ್ನಕ್ನಲ್ಲೂ ಒೆಂದತ ದ್ೇವದನಸಿ ಪತನರ್ವಸತಿ ಕ್್ೇೆಂದರಕ್್ೆ ರ್ನನತ 
ಎೆಂಎಲ್ಸಿ ಫೆಂಡ್್ನೆಂದ 15 ಲಕ್ಷ್ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕ್್ೂಟನಟಗ ಅದರ inauguration ಗ್ ನನನ 
ಕರಸ್ಿದದರತ. ಈಗ ಮನನಯ ಉಮೇಶ್ ಕತಿುಯವರತ ಇಲೂ. ಮನನಯ ಹರಿಪರಸನದ್ರವರ್ೇ ಅಲೂ್ಲ್ಲೂ 
ಇದನದರ ್ ದ್ೇವದನಸಿಯರತ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರತ. ರ್ನನತ ಅಲ್ಲೂಗ್ ಹ್ೂೇಗಿದ್ದ. ಅಲ್ಲೂಗ್ 4,500 ಜನ 
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ದ್ೇವದನಸಿಯರತ ಆ ಕ್ನಯಾಕರಮಕ್್ೆ ಬೆಂದದದರತ. ಆಮೇಲ್ ರ್ನನತ ಕ್್ೇಳಿದ್. ಬ್ಳಗನವಿಯಲ್ಲೂ ಎಷತಟ 
ಜನ ಇದನದರ ್ ಎೆಂದತ ಕ್್ೇಳಿದನಗ ರನಯಭನಗ ಮತ್ತು ಅಥಣಿಯಲ್ಲೂ 15 ಸನವಿರ ಜನ 
ದ್ೇವದನಸಿಯರತ ಇದನದರ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರತ. ನಮಾಲ್ಲೂ ಕ್ನನೂನಗ್ೇನೂ ಕಡಿಮ ಇಲೂ. Laws are 
overflowing. ಆದರ್, ಇದತ ಅನತಷನಠನಕ್್ೆ ಎಲ್ಲೂ ಬರತತಿುದ್ ಎನತನವುದತ ಪರಶ್ನ. 

(ಮತೆಂದತ) 
 

(854)15-09-2022(04-10)bsd-ks 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್. ಹರಿಪರಸನದ್ (ಮತೆಂದತ) 

ಈಗಲೂ ಸಹ ಹಳಿಿಗಳಲ್ಲೂ ಹ್ೂಟ್ೇಲ್ಗಳಿಗ್ ಅಷತಟ ಸತಲಭವನಗಿ ಬಿಡತವುದಲೂ, ದ್ೇವಸನೆನಗಳಿಗ ್
ಬಿಡತವುದೇ್ ಇಲೂ, ಸನಮನಜಿಕ ಸನೆನಮನನಗಳನತನ ಆಧನರವನಗಿಟತಟಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಪರವ್ೇಶವನತನ ನಷ್ೇಧ 
ಮನಡತತನುರ.್ ಆ ರಿೇತಿ ಮನಸಿಾಗ್ ರ್್ೂೇವನದನಗ ಅವನತ ಏನತ ಮನಡತತನುರ್್ ಮತ್ತು ಏನತ 
ಮನಡಬೇ್ಕತ ಎೆಂಬತದನತನ ಹ್ೇಳಲ್ಲ. ಅದಕ್್ೆ ರ್ನನತ ನಮಾ ಅಪಪ-ಅಮಾ ನನಗ ್ಏನತ ಹ್ೇಳಿಕ್ೂ್ಟಿಟದನದರ ್
ಎೆಂಬತದನತನ ಹ್ೇಳಿದ್. ಆದದರಿೆಂದ ಒೆಂದತ ಧಮಾ ಅಥವನ ಸೆಂಪರದನಯದೆಂದ ಆತ್ನ ಆತ್ಾಗೌರವಕ್್ೆ 
ಧಕ್್ೆ ಆದನಗ ಅವನತ ಏನತ ಮನಡತತನುರ್್? ರ್ನವ ಧಮಾದಲ್ಲೂ ಗೌರವ ಸಿಗತತ್ುದೂ್ೇ, ಅಲ್ಲೂಗ ್
ಹ್ೂೇಗತತನುರ್್. ವಿವಿಧ ಧಮಾ-ಸೆಂಪರದನಯಗಳ ಆಚರಣ್ ಮೇಲ್ ಪರಬಲವನದ ಧಮಾದ ಜ್ಞನನಗಳು 
one nation, one language and one religion ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿಬಿಟಿಟದನದರ್, ಇದತ ಎಲ್ಲೂ 
ಆಗತತ್ುದ್? ಇದತ ಬಹತತ್ಾದ ರನಷರ! ಆಯಾರತ, ದನರವಿಡರತ ಮತ್ತು ಮೆಂಗ್ೂೇಲ್ಲಯನನರತ ಸೇ್ರಿ 
ಮೂರತ ಧಮಾಗಳನತನ ಹೂ್ೆಂದರತವ ರನಷರವನಗಿದ.್ ಇದರ ಜ್ೂತ್ಗ್ ಮಡ್ಸನನನ, ಗ್ೂೇ ಮನೆಂಸ 
ನಷ್ೇಧ, ಅರಬ್ತ್್ುಲ್ ಸೇ್ವ ್ಇೆಂತ್ಹ ಅನಷಠ ಪದಿತಿಗಳನತನ ನಮಾ ಮೇಲ್ ಹೇ್ರತತನುರ್. ಇವರನ್ಯರೂ 
ಅದನತನ practice ಮನಡತವುದಲೂ. ಆದದರಿೆಂದ ಭನರತ್ದ ಸೆಂವಿಧನನದಲ್ಲೂ magna carta ಎೆಂದತ 
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ಹ್ಸರನಗಿರತವ ಮೂಲಭೂತ್ ಹಕತೆಗಳನತನ ರ್್ೂೇಡಿದನಗ ಧನಮಿಾಕ ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯದ ಹಕೆನತನ ಈ 
ದ್ೇಶದ ಪರಜ್ಗಳಿಗ್ ಧನಮಿಾಕವನಗಿ ಜಿೇವಿಸಲತ ಆದಯತ ್ನೇಡಿದ್. ಅನತಚ್ಛೇದ ೨೫,೨೬,೨೭ ಮತ್ತು 
೨೮ ಗಳಲ್ಲೂ ಸೆಂಪೂಣಾವನಗಿ ಸೆಂವಿಧನನದಲ್ಲೂ ಒಳಗ್ೂೆಂಡಿದ.್ ರ್ನವುದ್ೇ ಧಮಾವನತನ ಸಿಾೇಕರಿಸತವ, 
ಆಚರಿಸತವ ಮತ್ತು ಪರಚನರ ಮನಡತವ ಹಕೆನತನ ಅದರಲ್ಲೂ ನೇಡಲನಗಿದ.್ ರ್ನವುದ್ೇ ಒೆಂದತ 
ನದಾಷಟವನದ ಧಮಾವನತನ ಪರಚನರ ಮನಡಬನರದತ ಎೆಂದತ ಎಲ್ಲೂಯೂ ಇಲೂ. ಮಡ್ಸನನನ ಪದಿತಿಯ 
ವಿರತದಿ ದಲ್ಲತ್ರತ, ಹಿೆಂದತಳಿದವರತ ಹೂ್ೇರನಟ ಮನಡಿದನಗ ಅವರ ವಿರತದಿ ೧೮೨ ಕ್್ೇಸ್್ಗಳನತನ 
ರ್ನವ ಸಕ್ನಾರ ಹನಕಿದ್ ಎೆಂಬತದನತನ ರ್್ೂೇಡಲ್ಲ. ಆದದರಿೆಂದ ಈ ಕ್್ೇಸ್್ ಹನಕಿದವರತ ಈಗನಗಲ್ೇ 
ವನಪಸತಾ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳುಿವ ಮಟಟಕ್್ೆ ಹೂ್ೇಗಿದನದರ.್ ಮತನೆಂತ್ರ ನಷೇ್ಧ ಕ್ನಯದಯತ ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ 
ಬೆಂದ ನೆಂತ್ರ ಜನಸಿುರ್ನಗಿದ್. ಅದಕ್್ೆ ಮೊದಲತ ರ್ನರೂ ಕ್್ೇಳುತಿುರಲ್ಲಲೂ. ಕ್ೂ್ೇಮತವನದ ಶಕಿುಗಳು 
ಸಮನಜದ ಸನಾಸೆಯವನತನ ಹನಳು ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಇದ್ೂೆಂದತ ತ್ೆಂತ್ರವನತನ ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡಿದನದರ.್ 
ಸಕ್ನಾರ ನಡಸ್ಲತ ವಿಫಲರನದನಗ, ಜನರ ಆಕಷಾಣ ್ಪಡಯ್ಲತ ಇೆಂತ್ಹ ಹತರ್ನನರಗಳನತನ ರ್ನವು 
ರ್್ೂೇಡಿದ್ದೇವ್. ಸತಪಿರೇೆಂ ಕ್ೂ್ೇಟ್ಾನಲ್ಲೂ Advocate ಮತ್ತು ಅವರದೇ್ ಪಕ್ಷ್ದವರನದ ಶ್ರೇ ಅಶ್ಾನ್್ 
ಕತಮನರ್ ಉಪನಧನಯಯ ಎೆಂಬತವವರತ PIL ಹನಕಿದನಗ ರೂ್ೇಹಿೆಂಗ್ಟನ್್ ಫನಲ್ಲ ರ್ನರಿೇಮನ್್ 
reject ಮನಡತತನುರ.್ ಈ ಬಗ್ೆ ಕ್್ಲವು ಸೆಂಗತಿಗಳು ಹ್ೈಕ್ೂ್ೇಟ್ಾಗ್ ಹೂ್ೇಗಿವ್. ಮತನೆಂತ್ರ 
ವಿರೂ್ೇಧ ಕ್ನನೂನನ ವಿರತದಿ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲೂಸಿದದರಿೆಂದ ಹೈ್ಕ್್ೂೇಟ್ಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕ್ನಾರಕ್್ೆ ರ್್ೂೇಟಿೇಸ್್ 
ಜನರಿಮನಡಿದ.್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹ್ೈಕ್್ೂೇಟ್ಾನ ತಿೇಪಾನತನ ರ್್ೂೇಡಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಈ ಬಿಲ್ ತ್ರಬಹತದನಗಿತ್ತು. 
ಹ್ೈಕ್್ೂೇಟ್ಾನಲ್ಲೂರತವ ವಿಚನರ ಮನನಯ ಗೃಹ ಮೆಂತಿರಗಳ ಗಮನಕ್್ೆ ಬೆಂದದಯ್ೇ ಇಲೂವೊೇ 
ಗ್ೂತಿುಲೂ. ಅದನದ ನೆಂತ್ರ ತ್ರಬಹತದನಗಿದದರೂ ಬಹಳ ಅವಸರವನಗಿ ತ್ೆಂದದನದರ.್ ಆದರ್ 
ಮತನೆಂತ್ರ ಎೆಂಬತದತ ಅಪರನಧ ಎೆಂಬತದನತನ ಅವರತ ಒಪಿಪಕ್್ೂಳುಿತನುರ್. ಅೆಂದರ್ ಮತನೆಂತ್ರ 
ಆಗತವುದತ ಏಕ್್ ಎೆಂಬ ವಿಚನರವನತನ ಚಚ್ಾ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಹ್ೂೇಗಲ್ಲಲೂ. ಈ ೭೫ ವಷಾಗಳಲ್ಲೂ 
ಸೆಂವಿಧನನ ಸನಕಷತಟ ಬದಲನವಣ್ಗಳನತನ ತ್ೆಂದದ.್ ಸೆಂವಿಧನನವ್ೇ ಸವೊೇಾಚಛವನಗಿದತದ, ರನಜಯ 
ಅಥವನ ಕ್್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರಗಳಲೂ! ಆ ಸೆಂವಿಧನನದ ಮೂಲ ಆಶ್್ೇತ್ುರಗಳಿಗ್ ವಿರೂ್ೇಧ 
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ಆಗಬನರದೆ್ಂಬ ಉದ್ದೇಶ ಇರಬೇ್ಕತ. ಏಕ್್ೆಂದರ,್ ಈ ತಿದತದಪಡಿ ಸೆಂವಿಧನನಕ್್ೆ ವಿರತದಿವನಗಿದ ್
ಎೆಂಬತದತ ನಮಾ ಭನವರ್್ರ್ನಗಿದ್. ಇದತ ಅವರಿಗ್ ಇಲೂದ್ೇ ಇರಬಹತದತ. ನಮಾ ಅನಸಿಕ್್ಯೆಂತ ್
ಸೆಂವಿಧನನದ, Article 15- right to make choice, Conversion may happen 
when only individual chooses a choice ಎೆಂದತ ಇದತದ, ರ್ನರನೂನ ಸಹ force 
ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಆಗತವುದಲೂ. ಆದದರಿೆಂದ Registrar General and Census 
Commissioner of India ರವರತ ಕ್ೂ್ಟಿಟರತವ ಅೆಂಕಿ ಅೆಂಶಗಳನತನ ಹ್ೇಳಿದದ್ೇರ್್. ಡನ: 
ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್ ರವರತ, ‘್He wrote in a what path to Salvation emphasizing the 
liberty every persons had to choose their faith for whatever reasons as 
long as it was a conscious choice freely made’ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನದರ.್ 
ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್ರವರತ Christianity ಗ್ ಏಕ್್ ಹೂ್ೇಗಲ್ಲಲೂ ಎೆಂದತ ಬೆಂತ್ತ, ಅವರತ ಇವರನತನ ಕ್್ೇಳಿ 
ಹ್ೂೇಗಬೇ್ಕ್್ೇ? ಅವರತ “್ ಹತಟತಟವನಗ ಹಿೆಂದೂ ಆಗಿ ಹತಟಿಟದ್, ಸನಯತವನಗ ಹಿೆಂದೂ ಆಗಿ 
ಸನಯತವುದಲೂ”್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿರತವುದಷಟ್ ಅವರ್ಲೂರಿಗೂ clear signal ಆಗಿದ್. Christianity 
ಮತ್ತು Islam ಗ್ ಏಕ್್ ಹ್ೂೇಗಲ್ಲಲೂ ಎೆಂಬ ಬಗ್ೆ ಅವರನತನ ಕ್್ೇಳಿ ಹ್ೂೇಗಬೇ್ಕ್್ೇ? ಸೆಂವಿಧನನ 
ರಚಿಸಿ, ಪರತಿಯಬಬರಿಗೂ ಹಕಿೆದ ್ಎೆಂದತ ತೂ್ೇರಿಸಿಕ್ೂ್ಟಟವರತ ಬಹಳ ಸಪಷಟವನಗಿ ಹ್ೇಳಿದನದರ್. ಅವರತ 
by force ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರತ.  Marriage ಎಲ್ಲೂರ್ನದರೂ by force ಎೆಂದನಗತತ್ುದ್ಯೇ? 
ಉತ್ುರ ಪರದೇ್ಶದ ಲವ್-ಜಿಹನದ್ ಕ್್ೇಸ್್ನಲ್ಲೂ ಅಲಹನಬನದ್ ಹ್ೈಕ್ೂ್ೇಟ್ಾ reject ಮನಡಿದ ್ಮತ್ತು 
ಗತಜರನತ್ ಕ್್ೂೇಟ್ಾ ಸಹ reject ಮನಡಿದ.್ ಇಷ್ಟಲನೂ ಕ್್ೂೇಟ್ಾ ತಿೇಪತಾಗಳಿದದರೂ ಅವರ ಮೇಲ ್
ಮನಡತತಿುರತವ ದೌಜಾನಯ ಕಡಿಮರ್ನಗಿಲೂ. ದತಬಾಲ ವಗಾದವರ ಮೇಲ್ ದೌಜಾನಯ ನಲೂಬ್ೇಕ್ನದರ ್
ಅವರತ ಸಾತ್ೆಂತ್ರವನಗಿ ಓಡನಡಲತ ಅವಕ್ನಶಗಳಿರಬ್ೇಕತ. ೧೯೫೦ರ್್ೇ ಇಸವಿಯ ಗಣರನಜ್ೂಯೇತ್ಾವದಲ್ಲೂ 
ಡನ: ಬನಬನ ಸನಹ್ೇಬ್್ ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್ ರವರತ “್ ನಮಗ್ಲೂರಿಗೂ ರನಜಕಿೇಯ ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ ಸಿಕೆದ್, 
ಆದರ್ ಸನಮನಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಾಕ ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ ಸಿಕಿೆಲೂ”್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನದರ.್ ಮನನಯ ಜರ್ನಧಾನ್್ 
ಪೂಜನರಿಯವರತ ಬರತವವರಗ್ೂ ಮತ್ತು ಬನಯೆಂಕ್ಗಳು ರನಷಿರೇಕರಣ ಆಗತವವರಗ್ೂ ರ್ನರಿಗೂ 
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ಬನಯೆಂಕ್ಗಳಲ್ಲೂ entry ಇರಲ್ಲಲೂ. ಮನನಯ ಬಸವಲ್ಲೆಂಗಪಪನವರತ ಕ್್ಲವು ಕ್ನರೆಂತಿಕ್ನರಿ ಹ್ಜ್ಿಗಳನನಟನಟಗ 
ಬಹಳಷತಟ ಸತಧನರಣ್ಗಳ್ನಗಿವ್. ಅವರತ ಕ್ನೆಂಗ್ರಸ್್ನವರತ ತ್ೆಂದದತದ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದದರತ. 
ಕ್ನೆಂಗ್ರಸ್್ನವರತ ತ್ೆಂದದದನತನ ಅವರತ ಮನಡಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಹ್ೂೇಗಲ್ಲ. ಆದರ್ ಕ್ನೆಂಗ್ರಸ್್ನವರತ 
ತ್ೆಂದರತವುದ್ಲೂವನತನ ಉಲನಟ ಮನಡಿದರ್ ಅಥಾ ಏನತ? ಅದರಥಾ ಬಹಳ ಸಪಷಟವನಗಿ ಇದ್. ಇಲ್ಲೂ 
ಒೆಂದತ ಧಮಾದ ಬಗ್ೆ ಹ್ೇಳಿದರ ್ಆ ಧಮಾಕ್್ೆ ಸೇ್ರಿದವರತ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ್. ಅವರನತನ ಕ್್ೇಳಿ 
ರ್ನನತ ಧಮಾದಲ್ಲೂ ಹತಟಿಟಲೂ. ಆದದರಿೆಂದ ಅಲಪಸೆಂಖನಯತ್ ಸಮತದನಯದ ಮೇಲ್ ದ್ಾೇಷ ಭನವರ್್ಯನತನ 
motivate ಮನಡಿ, ಭಯದ ವನತನವರಣವನತನ ಸೃಷಿಟ ಮನಡತವ ಕ್್ಲಸವನತನ ನರೆಂತ್ರವನಗಿ 
ಮನಡತತಿುದನದರ.್ ರ್ನನತ ಸೆ್ಂಟ್ ಥನಮಸ್್ರವರ ಬಗ್ೆ ಆಗಲೇ್ ಹೇ್ಳಿದದ್ೇರ್್.  St. Thomas first 
set up Churches in Malabar coast in AD (after death) 52 ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದ್ದೇರ್.್ 
ಕಿರಸುಪೂವಾದಲ್ಲೂ ಬೆಂದರತವ ಇಷತಟ ಹಳ್್ಯ ಸಮತದನಯದ ಮೇಲ್ ಸೆಂಶಯ ವಯಕು ಮನಡತವುದತ 
ಸರಿಯಲೂ. ರ್ನನತ ಆಗಲೇ್ ಕೆಂದಮನಲ್ ಬಗ್ೆ ಹ್ೇಳಿದ್. ಅದಕಿೆೆಂತ್ ಮೊದಲತ ೧೯೯೯ರ್ೇ್ ಇಸಿಾಯಲ್ಲೂ 
ಒಡಿಸನಾದಲ್ಲೂ Keonjhar ಎೆಂಬ ಜಿಲ್ೂಯ  ಮರ್ೂ್ೇಹರ್ಪತರದಲ್ಲೂ Graham Staines ಎೆಂಬ 
Australian Pastor ಕತಷಟರೂ್ೇಗಿಗಳ ಸೇ್ವ್ ಮನಡತತಿುರತತನುರ್.್ ಅವರತ ರನತಿರ camper 
ನಲ್ಲೂದನದಗ ಕ್್ಲವರತ ಹೂ್ೇಗಿ ಅವರನತನ ಸನಯಿಸಿ, ಅವರ ೬ ವಷಾದ ಮತ್ತು ೯ ವಷಾದ ಮಕೆಳು 
ಜಿೇಪ್ನಲ್ಲೂ ಮಲಗಿರತತನುರ್, ಅವರಿಬಬರನತನ ಜಿೇವೆಂತ್ವನಗಿ ಸತಡತತನುರ.್ ಅದನದ ನೆಂತ್ರ 
Kandhamal Riot ಆಗತತ್ುದ್. ಆದದರಿೆಂದ ಅಷತಟ ಸತಲಭವನಗಿ ಅವರತ ಹ್ೇಳಿದೆಂತ್ ರ್ನವು ಕ್್ೇಳಲತ 
ತ್ರ್ನರಿಲೂ. ದ್ೇಶದಲ್ಲೂ ಆಗಿರತವ ಅರ್ನಹತತ್ಗಳು, ಅದರಲೂೂ ಅಲಪಸೆಂಖನಯತ್ರ ಮೇಲ್ ಆಗಿರತವ 
ಅರ್ನಹತತ್ಗಳು ಏನವ,್ ಹಿೆಂದತಳಿದ ಹನಗತ ದತಬಾಲ ವಗಾದವರಿಗ ್ಶ್ೈಕ್ಷ್ಣಿಕವನಗಿ, ಆರೂ್ೇಗಯಕ್ನೆಗಿ 
ಏರ್್ೇನತ ಮನಡತತಿುದನದರ್ೂೇ, ಅದತ ಸಿಗಬನರದತ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿ ಮನಡತವುದತ ಬ್ೇಡ. ಏಕ್್ೆಂದರ್ 
ದಲ್ಲತ್ರತ ಮತ್ತು ಹಿೆಂದತಳಿದ ವಗಾದವರತ ಎಲನೂ ಸೌಲಭಯಗಳಿೆಂದ ವೆಂಚಿತ್ರನದವರನಗಿದನದರ್. 
ಇವರಿಗ ್ಇಷೂ್ಟೆಂದತ ಅವಕ್ನಶಗಳು ಸಿಗತತಿುವ್ ಎೆಂದತ ಇಷ್ಟಲನೂ ಸಕಾಸ್್ ಮನಡಿ ಈ ಬಿಲ್ ಅನತನ 
ತ್ೆಂದದನದರ್. ಆದದರಿೆಂದ ಈ ಬಿಲ್ ಅನತನ ರ್ನವು ಸನರನಸಗಟನಗಿ ವಿರೂ್ೇಧ ಮನಡತತ್ುೇವ್, ಈ ಬಗ್ೆ 
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ಬ್ೇರ ್ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವವರಿದತದ, ಅವರ ಅನಸಿಕ್್ಗಳನತನ ಕ್್ೇಳಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿ, ನನನ 
ಮನತ್ನತನ ಮತಗಿಸತವ ಮತನನ ಈ ತಿದತದಪಡಿಗ್ ನಮಾ ವಿರೂ್ೇಧ ಇದ.್  

 ಶ್ರೇ ಛಲವನದ ಟಿ. ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ (ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- 
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಪರಥಮವನಗಿ ರ್ನರ್್ೂಬಬ ಹ್ೂಸ ಸದಸಯರ್ನಗಿದದರೂ ಚ್ೂಚುಲ ಸದನ 
ಪರವ್ೇಶದ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೂ ಧನಮಿಾಕ ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯದ ಹಕಿೆನ ರಕ್ಷ್ಣ ್ ವಿಧೇ್ಯಕ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅನತವು ಮನಡಿಕ್್ೂಟಿಟದದಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗ ್ಧನಯವನದಗಳು. 

(ಮತೆಂದತ) 

(855) 15.09.2022 4.20 ಹ್ರ್್ವಿ:ಕ್್ಎಸ್್                   (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಛಲವನದ ಟಿ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ(ಮತೆಂದತವರಿದದತದ):- 

 ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಹಲವರತ ಮತಖ್ೆಂಡರತಗಳು ಹಲವು ವಿಚನರಗಳನತನ ಇಲ್ಲೂ 
ವಯಕುಪಡಿಸಿದನದರ.್ ಮತನೆಂತ್ರವನಗತವುದಕ್್ೆ ಅಥವನ ತ್ಮಾ ಸಾ ಧಮಾವನತನ ಬಿಟತಟ ಮತೂ್ುೆಂದತ 
ಧಮಾವನತನ ಆಯೆ ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಿವುದಕ್್ೆ ರ್ನರೂ ಕೂಡ ಅಡಿಡಪಡಿಸತವುದಲೂ ಎನತನವುದನತನ ಈ 
ವಿಧ್ೇಯಕ ಒಳಗೂ್ೆಂಡಿದ್. ಆಗಿದದರೂ ಕೂಡ ಅರ್್ೇಕ ವಿಚನರಗಳು ಇಲ್ಲೂ ಚಚ್ಾಗ್ ಬೆಂದವು. ರ್ನರತ 
ಈ ಚಚ್ಾಯಲ್ಲೂ ಭನಗವಹಿಸಿ,್“ಈ ವಿಧ್ೇಯಕದೆಂದ ಬಹಳ ದ್ೂಡಡ ಅರ್ನಹತತ್ವನಗತತಿುದ್; ಇದನತನ 
ತ್ಡಯ್ಬ್ೇಕತ”್ ಎೆಂದತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನದರ,್ ಅವರಿಗ ್ ಇದತ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟದ್ೇ ಇರತವೆಂತ್ಹ 
ವಿಚನರವನಗಿದ್.  ಸಮನಜದಲ್ಲೂರತವ ನೂಯನತ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಯತನಯಸಗಳನತನ ರ್ನವಲ್ೂರೂ ಅಥಾ 
ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡಿದ್ದೇವ.್ ಇೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೂ ರ್ನರತ ಮತನೆಂತ್ರಗೂ್ಳುಿತಿುದನದರ,್ ಇದಕ್್ೆ 
ಕ್ನರಣಗಳ್್ೇನತ ಎನತನವ ಅೆಂಶಗಳ ಬಗ್ೆ ಅವಲ್ೂೇಕನ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನವನತನ ರ್ನವು 
ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ.್  
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ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನಮಾಲ್ಲೂ ಜನತಿ ವಯವಸ್ೆ ಇದ್. ಈ ಜನತಿ ವಯವಸ್ೆಯಲ್ಲೂ 
ಮೇಲಾಗಾ ಮತ್ತು ಕ್ಳ್ವಗಾ ಎನತನವ ವಿಭನಗಗಳಿವ್. ರ್ನನತ ಕ್್ಳ ಸಮೂದನಯದೆಂದ ಬೆಂದದ್ದೇರ್.್ 
ಇೆಂತ್ಹ ಸಮತದನಯಗಳಿಗ್ ಇರತವೆಂತ್ಹ ತೂ್ೆಂದರ್ಗಳ್್ೇನತ ಎನತನವುದತ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನದಲ್ಲೂದ್. 
ಈ ಸಮತದನಯಗಳಲ್ಲೂ ಇರತವೆಂತ್ಹ ತೂ್ೆಂದರ್ಗಳಿಗ,್ ಆಸ-್ಆಮಿಷಗಳನತನ ತೂ್ೇರಿಸಿ ರ್ನರತ ಈ 
ಸಮತದನಯಗಳನತನ ಸಳ್್್ಯತತಿುದನದರ ್ಮತ್ತು ಮತನೆಂತ್ರಗ್ೂಳಿಸತತಿುದನದರ್ ಎನತನವುದತ ನಮಾಲೂರಿಗೂ 
ತಿಳಿದರತವೆಂತ್ಹ ವಿಚನರವನಗಿದ್. ಇವತ್ತು ಲವ್ ಜಿಹನದ್ನ ವಿಚನರ ಪರಚಲ್ಲತ್ದಲ್ಲೂದ್. ಪಿರೇತಿ ಮನಡಿ 
ಒೆಂದತ ಜರ್ನೆಂಗದ ಹ್ಣತಣಮಕೆಳನತನ ಹ್ೂತ್ತುಕ್್ೂೆಂಡತ ಹ್ೂೇಗಿ ಮದತವ್ ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಿತಿುರತವುದತ 
ಒೆಂದತ ರಿೇತಿಯ ಮತನೆಂತ್ರವನಗಿದ್. ಮತೂ್ುೆಂದತ ವಿಧನನವ್ೆಂದರ,್ ಪರಚನರದ ಮೂಲಕ ದ್ೈವಿಕ 
ಭನವರ್್ಗಳನತನ ಬಿತ್ತುವುದತ,್ “ಹಿೆಂದೂ ದ್ೇವರಲ್ಲೂ ಶಕಿು ಇಲೂ ಆದದರಿೆಂದ ನಮಾ ದ್ೇವರತ ನಮಾ 
ಪನಪಗಳನತನ ತೂ್ಳ್್ಯತತನುರ್್; ನಮಾ ದೇ್ವರನತನ ನೇವು ನೆಂಬಿದರ್ ಸನಕತ ನಮಗ್ ಇರತವೆಂತ್ಹ 
ರೂ್ೇಗಗಳರ್್ನಲೂ ವನಸಿ ಮನಡತತನುರ್್”್ ಎೆಂದತ ಪರಚನರ ಮನಡತವ ಮೂಲಕ ಸಮನಜದಲ್ಲೂರತವ 
ಒೆಂದತ ಸಮತದನಯದವರನತನ ಸಳ್್್ಯತವೆಂತ್ಹ ಕ್್ಲಸವನತನ ಮನಡತತಿುದನದರ್. ಇದರಲ್ಲೂ 
ರ್ನವರ್ನವ ವಿಧವನದ ಸಳ್್್ತ್ಗಳು ಇವ್ ಎನತನವುದರ ಬಗ್ೆ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುತು್ೇರ್್.   

ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, Evangelical Societies ಎೆಂದತ ಇದ್. Evangelism 
ಎೆಂದರ್ ಉಪದ್ೇಶ ಅಥವನ ಭ್ೂೇದರ್್ಗಳನತನ ಮನಡತವುದತ. Biblically Evangelism ನಲ್ಲೂ 
ರ್ನವ ರ್ನವ ರಿೇತಿ ಇದ ್ ಎನತನವುದನತನ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುತ್ುೇರ್.್   Evangelist ಎನತನವುದಕ್್ೆ 
Definition ಇದ್.  What is the purpose of Evangelism ಎೆಂದರ್,  The primary 
aim is the conversion of the individual to the Christian life.  ಇದನತನ ಇವತ್ತು 
ರ್ನವು ರ್್ೂೇಡಬಹತದನಗಿದ್. ಅೆಂದರ್, ಕ್್ೈಸುರತ ರ್್ೇರವನಗಿ ಮತನೆಂತ್ರ ಮನಡತತಿುದನದರ ್
ಎನತನವುದನತನ ಇದತ ಪರಚನರಪಡಿಸತತ್ುದ್. There are six styles of Evangelism.  ಅವರತ 
ರ್ನವರ್ನವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ ಮತನೆಂತ್ರ ಮನಡತತನುರ್ೆಂದರ;್ 



                                                                                                                                       «¥À/15.09.2022     
160  

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

 

 

   

 ೧. Direct Style: ರ್್ೇರರ್್ೇರವನಗಿ ಒಬಬರರ್್ೂನಬಬರತ ಭ್ೇಟಿ ಮನಡಿ ಸಳ್್್ಯತವುದತ. 

 2. Intellectual Style: ಅೆಂದರ್, ಬತದದವೆಂತಿಕ್್ಯಿೆಂದ ಬೌದಿಕವನಗಿ ಸಳ್್್ಯತವುದತ. 

 3. Testimonial Style: ಅೆಂದರ್, ಪರಶೆಂಸನತ್ಾಕವನಗಿ ಅವರನತನ ಪರಿವತ್ಾರ್್ 
ಮನಡತವುದತ. 

 4. Relational Style: ಅೆಂದರ್, ಸೆಂಬೆಂಧಗಳನತನ ಬ್ಳ್್ಸತವ ಮೂಲಕ ಸಳ್್್ಯತವುದತ. 

 5. Invitational Style: ಅೆಂದರ್, ಆಹನಾರ್ನತ್ಾಕವನಗಿ ಸಳ್್್ಯತವದತ.  

 6. Serving Style: ಅೆಂದರ,್ ಸೇ್ವ್ಯ ಮೂಲಕ ಸಳ್್್ಯತವುದತ.  

What is Serving style?  ಇದರ ಬಗ್ೆ ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುರತವನಗ ಉಲ್ೂೇಖ್ ಮನಡಿದರತ. ವಿದನಯಭನಯಸ ಮನಡಿಸತತ್ುೇವ್ ಎನತನವುದತ ಸವಿಾಸ್್, 
ಆಸಪತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಉಚಿತ್ ಚಿಕಿತ್ಾ ಮತ್ತು ಸೇ್ವ್ ಮನಡತತ್ುೇವ್ ಎನತನವುದತ ಸಹ ಸವಿಾಸ್್, ಜಿೇವನದಲ್ಲೂ 
ಉತ್ುಮವನಗಿರತವ ಭವಿಷಯವನತನ ರೂಪಿಸಿಕ್ೂ್ಡತತ್ುೇವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳುವುದತ ಸವಿಾಸ್್ ಆಗಿದ.್ ಕ್ಳ್ 
ಸಮತದನಯಗಳಲ್ಲೂ ಬಹಳಷತಟ ಜನರತ ಬಡತ್ನದೆಂದ ಬಳಲತತಿುದನದರ.್ ಅವರಿಗ್ ರ್್ೂೇವುಗಳಿವ್ ಮತ್ತು 
ಹಲವನರತ ಸಮಸ್ಯಗಳಿವ್. ಪರತಿನತ್ಯ ಜಿೇವನವನತನ ಸನಗಿಸತವುದ್ೇ ಕಷಟ ಎನತನವ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೂ 
ಸಳ್್್ತ್ಕ್್ೆ ಸಹಜವನಗಿಯೇ ಅವರತ ಆಕಷಿಾತ್ರನಗತತನುರ್. “ಕ್್ೂಡತತ್ುೇರ್ ್ಎೆಂದರ್ ಆಸ;್ ಹ್ೂಡಿತ್ುೇರ್್ 
ಎೆಂದರ್ ಭಯ” ಎನತನವ ಗನದ್ ಮನತ್ತ ನಮಾ ಹಳಿಿ ಕಡ ್ಇದ್. ಕ್್ೂಡತತ್ುೇರ್ ್ಎೆಂದರ್ ನಮಾ ಜನರತ 
ಆಸಗ್ ್ಬಿೇಳುತನುರ್. ನಮಗ ್ಎಲೂವೂ ಇದದರ ್ರ್ನವು ಆಸಗ್ ್ಬಿೇಳುವ ಸೆಂದಭಾ ಬರತವುದಲೂ. ಕೂಲ್ಲ 
ಮನಡದೇ್ ಬದತಕತವುದಕ್್ೆ ಆಗತವುದಲೂ ಎನತನವಷಟರ ಮಟಿಟಗ್ ನಮಾಲ್ಲೂ ನಗಾತಿಕರಿದನದರ್. ಇೆಂತ್ಹ 
ಸಮತದನಯಗಳು ಮನತ್ರವೇ್ ಆಸಗ್ಳಿಗ್, ಆಮಿಷಗಳಿಗ ್ಮತ್ತು ಆಕಷಾಣ್ಗಳಿಗ್ ಒಳಗನಗತತಿುವ್. ಬ್ೇರ ್
ರ್ನರೂ ಈ ರಿೇತಿಯ ಸಳ್್್ತ್ಕ್್ೆ ಒಳಗನಗತವ ಸನಧಯತಗ್ಳು ಇಲೂ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲೂ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದವರನರತ ಕೂಡ ಕಿರಶ್ುಯನ್್ ಅಥವನ ಮತಸಿೂೆಂ ಆಗಿಲೂ. 
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ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ್ೇ, ಒೆಂದತ ವಿಷನದದ ಸೆಂಗತಿಯನತನ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕ್ನದರ,್ ಹಿೆಂದತ 
ಧಮಾ ಬೇ್ರ ್ಧಮಾದವರನತನ ಮತನೆಂತ್ರಗೂ್ೆಂಡತ ನಮಾ ಧಮಾಕ್್ೆ ಬೆಂದತ ಸೇ್ರಿಕ್್ೂಳಿಿ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಿರತವ ಪರಕರಣಗಳನತನ ರ್ನನತ ಎಲ್ಲೂಯೂ ರ್್ೂೇಡಿಲೂ. ಬೌದಿ ಧಮಾದ ಬಗ್ೆ ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ 
ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರತ ಉಲ್ೂೇಖ್ ಮನಡಿದನದರ.್ 1956ರಲ್ಲೂ ಡನ|| ಬನಬನ ಸನಹ್ೇಬ್್ ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್ರವರತ 
ಧಮನಾೆಂತ್ರಗ್ೂೆಂಡರತ. ಅವರತ ಬೌದಿ ಧಮಾವನತನ ಸಿಾೇಕ್ನರ ಮನಡಿದ ಕ್ನರಣದೆಂದನಗಿಯೇ 
ಅರ್್ೇಕರತ ಅವರ ಹ್ಜ್ಿಯ ಜನಡಿನಲ್ಲೂ ಹ್ೂರಟಿರತವುದನತನ ರ್ನವು ಗಮನಸಿದ್ದೇವ್. ಇಲೂದದದರ,್ ಬೌದಿ 
ಧಮಾದವರತ ಸಹ “ನಮಾ ಧಮಾಕ್್ೆ ಬೆಂದತ ಸೇ್ರಿಕ್ೂ್ಳಿಿ”್ ಎನತನವ ಪರಚನರವನತನ ಮನಡತವುದಲೂ. 
ಉಳಿದ ಧಮಾಗಳು ಸಹ ಆ ರಿೇತಿಯ ಪರಚನರವನತನ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ  ಹೂ್ೇಗತವುದಲೂ. ಆದರ್, ನಮಾ 
ಭನರತ್ ದ್ೇಶದಲ್ಲೂ ಒೆಂದತ ಕ್್ೈಸು ಧಮಾ ಮತೂ್ುೆಂದತ ಇಸನೂೆಂ ಧಮಾ ಈ ಎರಡತ ಧಮಾಗಳು 
ಮತನೆಂತ್ರವನತನ ಪೂ್ರೇತನಾಹಿಸತತ್ುವ್ ಎನತನವುದತ ನಮಾಲೂರಿಗೂ ತಿಳಿದದ್. ಕ್್ೈಸು ಧಮಾ 
ರ್ನವರ್ನವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ ಇತ್ರ ಧಮಿೇಾಯರನತನ ಆಕಷಿಾಸತತಿುದ್ ಎನತನವುದರ ಬಗ್ೆ ರ್ನನತ 
ಈಗನಗಲ್ೇ ಹ್ೇಳಿದ್ದೇರ್.್ ಬಹಳಷತಟ ಪರಚನರವನತನ ಅವರತ ಮನಡತತನುರ್.  For an example of 
Evangelism……. 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರತ);- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹ್ೂಸದನಗಿ ಆಯೆಗ್ೂೆಂಡತ ಈ ಸದನಕ್್ೆ ಬೆಂದದನದರ.್ ಅವರ ಮನತಿಗ ್ರ್ನನತ 
ಅಡಿಡಪಡಿಸಬನರದತ. ಆದರ್, ಈಗತನರ್್ೇ ಮನನಯ ಮನಧತಸನಾಮಿಯವರತ,್ “ರ್ನವು ರ್ನವುದ್ೇ 
ಧಮಾದವರತ ಮತನೆಂತ್ರ ಮನಡತತಿುದನದರ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿಲೂ”್ ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದರತ. ಆದರ್, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ರ್ನವ ಧಮಾಗಳು ಮತನೆಂತ್ರ ಮನಡತತಿುವ್ಯೆಂದತ ಹ್ೇಳುತನು, ಆ ಧಮಾಗಳ  
ಹ್ಸರತಗಳನತನ ಹ್ೇಳುತಿುದನದರ್. ಹ್ೂಸ ಸದಸಯರತ ಸಾಲಪ ರ್್ೂೇಡಿಕ್್ೂೆಂಡತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ 
ಒಳ್್ಿಯದತ ಎನತನವುದತ ನನನ ಭನವರ್್ರ್ನಗಿದ್.  
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 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನವು 
ತ್ೆಂದರತವ ವಿಧ್ೇಯಕದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲೂಯೂ ರ್ನವ ಧಮಾದ ಬಗ್ೆಯೂ ಸಿೇಮಿತ್ವನಗಿ ಉಲ್ೂೇಖ್ 
ಮನಡಿಲೂ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ವ್ೈಯಕಿುಕವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುರತವನಗ ಉಲೂ್ೇಖ್ ಮನಡಿದನದರ.್  

 ಶ್ರೇ ಛಲವನದ ಟಿ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮತನೆಂತ್ರ 
ಮನಡಿರತವ ಧಮಾಗಳ ಬಗ್ೆ ರ್ನನತ ಇಲ್ಲೂ ಉಲ್ೂೇಖ್ ಮನಡತತಿುದ್ದೇರ್.್ ಉದನಹರಣ್ಗ್ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕ್ನದರ್, 
ರ್ನನತ ರ್ನವುದನದರ್ೂೆಂದತ ಧಮಾಕ್್ೆ ಸೇ್ರಬ್ೇಕ್್ೆಂದರ್, ಇಲ್ಲೂರತವೆಂತ್ಹ ರ್ನರನೂನ 
ಕ್್ೇಳಬ್ೇಕ್ನಗಿಲೂ. ಅದತ ನನನ ಹಕತೆ; ಡನ|| ಬಿ.ಆರ್.ಅೆಂಬ್ೇಡೆರ್ರವರತ ನನಗ ್ಇಚ್ಛ ಇರತವ ಧಮಾಕ್್ೆ 
ಸೇ್ರಲತ ಹಕತೆ ಕ್ೂ್ಟಿಟದನದರ್. ಡನ|| ಬಿ.ಆರ್.ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್ರವರತ ರ್ನವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ ಪರ ಧಮಾವನತನ 
ಸೇ್ರಿದನದರಯ್ೇ ಅದ್ೇ ರಿೇತಿಯ ಹಕತೆ ನನಗೂ ಇದ್. ನನಗ ್ ಬ್ೇಕ್ನದ ಧಮಾವನತನ ಆಯೆ 
ಮನಡತವುದತ ನನನ ಹಕತೆ. ಇದಕ್್ೆ ಈ ವಿಧ್ೇಯಕದಲ್ಲೂ ನಬಾೆಂಧವನತನ ವಿಧಿಸಿಲೂ. ಆದರ್, 
ರ್ನರನದರತ ಬ್ೇರ ್ ಧಮಾಕ್್ೆ ಸೇ್ರತವುದ್ೇ ಆದರ್, ಒೆಂದತ ಅಜಿಾಯನತನ ಕ್್ೂಟತಟ declare 
ಮನಡಿಕ್್ೂಳಿಿ, ನಮಗ್ ಇಷಟಬೆಂದ ಧಮಾಕ್್ೆ ಸೇ್ರಿಕ್್ೂಳಿಿ ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳುವುದರ ಜ್ೂತ್ಗ್ ತನವು ರ್ನವ 
ಧಮಾಕ್್ೆ ಹ್ೂೇಗಿದದೇರಿ ಎನತನವ ಮನಹಿತಿ ಕಡತ್ದಲ್ಲೂ ಇರಬೇ್ಕತ ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳಲನಗಿದ್. 

ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ ಮತನೆಂತ್ರವನಗತತಿುದ ್ಎನತನವುದನತನ ಈ 
ಸದನದ ಗಮನಕ್್ೆ ತ್ರಲತ ಬಯಸತತಿುದದ್ೇರ್್. ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಗನರಮನೆಂತ್ರವನಗಿರಬಹತದತ, 
ಕ್್ೂೇಲನರವನಗಿರಬಹತದತ ಅಥವನ ತ್ಮಾ ಜಿಲ್ೂರ್ನಗಿರತವ ಬಿೇದರ್ ಜಿಲೂ್ರ್ನಗಿರಬಹತದತ ಎಲೂ 
ಕಡಗ್ಳಲ್ಲೂಯೂ ಬಹಳಷತಟ ಜನರತ ತ್ಮಾ ಮೂಲ ಧಮಾವನತನ ಬಿಟತಟ ಬ್ೇರಬ್್ೇರ್ ಧಮಾಗಳಿಗ್ 
ಹ್ೂೇಗಿದನದರ್. ತ್ಮಾಲೂರಿಗೂ ಗ್ೂತಿುರತವೆಂತ ್ ಸಟಿಾಫಕ್್ೇಟ್ನಲ್ಲೂ ಮನತ್ರ ಎಸ್್.ಸಿ. (Scheduled 
Caste), ಎೆಂದತ ಇರತತ್ುದ್. ಸಟಿಾಫಕ್ೇ್ಟ್ ಅನತನ ಹ್ೂರತ್ತಪಡಿಸಿದರ ್ ಬ್ೇರ ್ ಧಮಾವನತನ 
ಅನತಸರಿಸತತಿುದನದರ.್ ಮರ್್ಗಳಲ್ಲೂ ಅವರ ಚಟತವಟಿಕ್ಗ್ಳ್್ೇ ಬ್ೇರರ್್ನಗಿದ್. ಹೂ್ರಗಡ ್ ಬೆಂದನಗ 
ಸಟಿಾಫಕ್್ೇಟ್ ತ್ೂೇರಿಸತತನುರ್. ಇದತ ಇವತ್ತು ನಡಯ್ತತಿುರತವೆಂತ್ಹ ವಯವಸ್ೆರ್ನಗಿದ್. ಎಲೂರಿಗೂ 
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ಅವರದ್ೇ ಆಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಒೆಂದತ ಜನತಿ ಇದ್. ಜನತಿ ಬಿಟತಟ ಇವತ್ತು ರನಜಕ್ನರಣವೂ ಇಲೂ, 
ರ್ನವುದೂ ಇಲೂ.   

                      (ಮತೆಂದತ) 

(856)  15.9.2022  4.30  ಪಿಕ್್:ಜಿಆರ್ 
ಶ್ರೇ ಛಲವನದ ಟಿ. ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ(ಮತೆಂದತ) 
 
ಜನತಿಯ ಆಧನರದ ಮೇಲ್ಯೇ ರ್ನವು ಎಲೂವನೂನ ಕ್್ೂೇಮ್್ ಮನಡತತ್ುೇವ್.  ಜನತಿಯ ಮೇಲ್ 
ನನಗೂ ಕೂಡ ಆಸ ್ಇದ್.   ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತ್ತಗಳು ಒಗೆಟನಟಗಿ ಇರಬೇ್ಕತ; ನಮಾ ಧಮಾವನತನ ಬಿಟತಟ 
ಹ್ೂೇಗಬನರದತ.  ಜನತಿಯ ಮೇಲ್ಯೇ ನಮಾನತನ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡತವನಗ ನಮಗೂ ಹಕಿೆರತತ್ುದ್ 
ಅಲೂವ್ೇ?  ನಮಾ ಒಗೆಟಟನತನ ರ್ನವು ಪರದಶಾನ ಮನಡಿದನಗಲ್ೇ ನಮಾ ಹಕತೆಗಳು ಸಿಗತತ್ುವ.್  
ಅರ್್ೇಕರತ, ಆ ಜರ್ನೆಂಗದವರತ  ಸವಲತ್ತುಗಳನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡರ ್ ನಮಗೇ್ನತ ಕಷಟ ಎೆಂದತ 
ಕ್್ೇಳುತನುರ.್  ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಉತ್ುರ ವಿಶಾವಿದ್ನಯಲಯದಲ್ಲೂ ಒೆಂದತ ಉನನತ್ ಹತದದ್ಯಲ್ಲೂದದ  ನಮಾವರೇ್ 
ಆದ ಒಬಬ ವಯಕಿು  ಧಮನಾೆಂತ್ರ ಆಗಿಹೂ್ೇದರತ.  ಆದರ,್ ಇಲ್ಲೂ ಅವರ ಹ್ಸರೇ್ ಬ್ೇರ.್  ಅಲ್ಲೂ ಅವರ 
ಜನತಿಯೇ ಬ್ೇರ.್  ಆದರೂ ಕೂಡ ಸವಲತ್ತುಗಳ್ಲ್ೂವನೂನ ಪಡದ್ತಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಹ್ೂರಟತ ಹೂ್ೇದರತ. 
ಹ್ೂರಗಡ್ ಏರ್ನಗತತಿುದ್ ಎೆಂದರ್, ಹ್ಸರಿಗ ್ ಎಸ್್ಸಿ ಆಗಿರತತನುರ.್  ನಮಾ ಊರಿನಲ್ಲೂ ಒಬಬ 
ಮತನಯಪಪ ಎನತನವ ವಯಕಿು ಇದದ.  ಆತ್ನ ಧಮನಾೆಂತ್ರವನಯಿತ್ತ.  ಧಮನಾೆಂತ್ರಗ್ೂೆಂಡ ಮೇಲ ್
ಆತ್ನ ಹ್ಸರತ ಪೌಲ್ ಮತನಯಪಪ ಎೆಂದನಯಿತ್ತ.   ದ್ೇಶದಲ್ಲೂ ದಲ್ಲತ್ರತ ಎಲ್ೂೇ ಹ್ೂೇದರತ ಅವರ 
ಪರಿಸ್ಥಿತ್ತ ಹನಗ್ಯೇ ಇರತತ್ುದ್.  ಅಲ್ಲೂ ಹೂ್ೇದರೂ, ದಲ್ಲತ್ ಕಿರಶ್ುಯನ್್ ಹ್ೂೇರನಟ ನಡಯ್ತತಿುದ.್  
ಏಕ್್ ನಡಯ್ತತಿುದ ್ಹ್ೇಳಿ?  ಈಗ ದಲ್ಲತ್ ಕಿರಶ್ುಯನನರೂ ಕೂಡ ನಮಗೂ ಮಿೇಸಲನತಿ ಕ್್ೂಡಿ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೂೇರನಟ ಮನಡತತಿುದನದರ.್  ಏಕ್್ ಹೂ್ೇರನಟ ಮನಡತತಿುದನದರ್?  ನೇವು ರ್ನರತ ರ್ನರನತನ 
ಸಳ್್್ಯತತಿುೇರೂ್ೇ ಅವರನತನ ನಡತ ನೇರಿನಲ್ಲೂ ಬಿಟಿಟದದೇರಿ.  ಈಗ ಅವರಿಗ್ ಮನವರಿಕ್್ ಆಗತವುದಕ್್ೆ 
ಪನರರೆಂಭವನಗಿದ.್  ʼನ ಘರ್ ಕ್ನ, ನ ಘಾಟ್ ಕ್ನʼ ಎನತನವ ಪರಿಸ್ಥಿತ್ತಯಲ್ಲೂ ಅವರಿದನದರ.್ ನಮಾ 
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ಸದಸಯರ್ೂಬಬರತ ಈ ವಿಷಯ ಕತರಿತ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಆಚ್ ಹ್ೂೇಗಿದನದರ.್  ಅವರತ, ʼಜಿಸಕಿೇ ಲನಠಿೇ 
ಉಸಕಿೇ ಭ್ೈೈ಼ ಸ್್̓ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳಿದರತ.  ಹೌದತ, ನಮಾ ಹತಿುರ ಲನಠಿೇ ಇದ್, ರ್ನವು 
ಎಮಾಗಳು, ನಮಾರ್್ನಲನೂ ಕರದ್ತಕ್್ೂೆಂಡತ ಹೂ್ೇಗತತಿುೇರನ? ಈ ಸಮನಜದಲ್ಲೂ ರ್ನವು ಎಮಾಗಳು, 
ಹಸತಗಳು, ದನಗಳ್ನಗಿದ್ದೇವ್ಯೇ? ಪರಿಸ್ಥಿತ್ತ ನಮಗ್ಲನೂ ಗ್ೂತಿುದ ್ಅಲೂವೇ್?  ತ್ಳ ಸಮತದನಯಗಳು 
ಇವತ್ತು ರ್ನವರಿೇತಿ ಸೆಂಕಷಟದಲ್ಲೂದ್ ಎನತನವುದತ ಗ್ೂತಿುದ್.  ರ್ನರ್ೇ ಆಗಿರಲ್ಲ ಕ್್ೇವಲ ಭನಷಣವನತನ 
ಮನಡಬೇ್ಡಿ.  ಇವತ್ತು ದ್ೇಶದಲ್ಲೂ ಇೆಂಥದ್ದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತ್ತ ಇದ್ ಎೆಂದತ ನೇವ್ೇ ಮನತನಡತತಿುೇರಿ.  ಆದರ್ 
ಅದನತನ ಸರಿ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ನೇಮಗ್ೇನತ ತೂ್ಡಕ್ನಗಿದ್?  ಇವತ್ೂು ಕೂಡ ಹಳಿಿಗಳಲ್ಲೂ, ನಮಾನತನ 
ಮರ್್ಗಳಲ್ಲೂ ಬಿಟತಟಕ್ೂ್ಳುಿವುದಲೂ ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳುತನುರ್. 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಛಲವನದ ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿಯವರೇ್, ಜಿಸಕಿೇ ಲನಠಿೇ 
ಉಸಕಿೇ ಭ್ೈೈ಼ ಸ್್ ಎೆಂದತ ಮನನಯ ನಜಿೇರ್ ಅಹಾದ್ರವರತ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದರತ.  ಅವರತ ಒೆಂದತ 
ಸಮತದನಯವನತನ ಗಮನದಲ್ಲೂಟತಟಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಹ್ೇಳಿದದಲೂ.  ಅವರತ, ಕ್ನನೂನತ ಒೆಂದ್ೇ ರಿೇತಿ 
ಇರಬೇ್ಕತ.  ಶ್ವಮೊಗೆದಲೂೂ ಒೆಂದೇ್ ಇರಬೇ್ಕತ; ಹತಬಬಳಿಿಯಲೂೂ ಒೆಂದ್ೇ ಇರಬೇ್ಕತ ಎನತನವ 
ಹಿರ್್ನಲ್ಯಲ್ಲೂ ಹ್ೇಳಿದನದರ್. ಕ್ಳ್ ಸಮತದನಯದವರನತನ ಕತರಿತ್ತ ಹೇ್ಳಿದದಲೂ. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅವರತ ರ್ನವ ಅಥಾದಲ್ಲೂ ಹ್ೇಳಿದನದರ್ ಎನತನವುದತ ಅವರಿಗ್ಯೇ 
ಗ್ೂತ್ತು.  ಆದರ್ ಮನನಯ ಛಲವನದ ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿಯವರತ ಈ ರಿೇತಿ ಅಥಾ 
ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡಿದನದರ್. 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಜಿಸಕಿೇ ಲನಠಿೇ ಉಸಕಿೇ ಭ್ೈೈ಼ ಸ್್ ಎೆಂದರ್,  ರ್ನರಿಗ ್ತನಕತ್ತು 
ಇದ್ಯೇ ಅವರತ ಕ್ನನೂನನ ಅಡಿಯಲ್ಲೂ ತ್ರಲ್ಲ ಎನತನವ ಹಿರ್್ನಲ್ಯಲ್ಲೂ ಹ್ೇಳಿದನದರ.್   
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 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರೇ್, ಮನನಯ ನಜಿೇರ್ 
ಅಹಾದ್ರವರತ  ರ್ನವ ಅಥಾದಲ್ಲೂ ಹ್ೇಳಿದನದರೂ್ೇ ಗ್ೂತಿುಲೂ.  ಆದರ್ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ತ್ಮಾದ್ೇ 
ಆದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ ಅಥಾ ಮನಡಿಕ್ೂ್ೆಂಡಿದನದರ;್ ಏನತ ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತತ್ುದ್?   

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಇವರತ ಹೂ್ಸ ಸದಸಯರನಗಿರತವುದರಿೆಂದ ಸಾಲಪ ಹತಷನರನಗಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ ಒಳ್್ಿಯದತ. 

 ಶ್ರೇ ಛಲವನದ ಟಿ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ರ್ನನತ ಹ್ೂಸದನಗಿ ಬೆಂದದದ್ೇರ್್.  ರ್ನನತ 
ಏರ್ನದರೂ ತ್ಪತಪ ಮನಡಿದರ ್ತ್ಕ್ಷ್ಣ ಮನವರಿಕ್ ್ಮನಡಿಕ್್ೂಡಿ, ರ್ನನತ ತಿದದಕ್್ೂಳುಿತ್ುೇರ್್.  

  ತ್ಳ ಸಮತದನಯಗಳು ಏನತ ಮತನೆಂತ್ರ ಆಗತತಿುರತವ ವಿಚನರ ಇದ್ಯೇ, ಇದರಿೆಂದ 
ಅವರ್ೇ ವೆಂಚರ್್ಗ ್ಒಳಗನಗತತಿುದನದರ್.  ತೂ್ೆಂದರ್ಗಳನತನ ಅನತಭವಿಸತತಿುರತವವರತ ರ್ನವೇ್ ಆಗಿದದ್ೇವ್.  
ರ್ನಯಷನಲ್ ಕ್ೌನಾಲ್ ಆಫ್್ ಚಚಾಸ್್ ಇನ್್ ಇೆಂಡಿರ್ನ ಎನತನವ ಒೆಂದತ ಕಿರಶ್ುಯನ್್ ಸೆಂಸ್ೆ ಇದ್. ಆ 
ಸೆಂಸ್ೆ ತ್ನನ ೭೦ರ್್ೇ ವನಷಿಾಕ್್ೂೇತ್ಾವ ಮನಡಿ, ಅದರಲ್ಲೂ, ದ್ೇಶದಲ್ಲೂರತವ ಅಷೂಟ ಕ್್ೈಸುರ ಪ್ೈಕಿ ಶ್ೇಕಡ 
೭೦ ರಷತಟ ಜನಸೆಂಖ್ಯ ದಲ್ಲತ್ ಸಮತದನಯದೆಂದ ನಮಾ ಸಮತದನಯಕ್್ೆ ಬೆಂದದನದರ ್ ಎೆಂದತ  
ಹ್ೇಳಿಕ್ೂ್ೆಂಡಿದನದರ್.  ಅೆಂದರ,್ ಅವರ ಜನಸೆಂಖ್ಯ ಜನಸಿು ಆಗಿದ.್  ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತ್ತ ವಗಾಗಳಿೆಂದ, ತ್ಳ 
ಸಮತದನಯಗಳಿೆಂದ ಜನರನತನ ಸಳ್್್ದತ ಅವರ ಧಮಾದವರ ಸೆಂಖ್ಯಯನತನ ಹ್ಚಿುಸಿಕ್್ೂೆಂಡಿದನದರ್.   

(ಈ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲೂ ವ್ೈಸ್್ ಛ್ೇಮಾನ್್ರವರನದ ಡನ: ತ್ೇಜಸಿಾನ ಗೌಡ ಅವರತ                  
ಪಿೇಠನಸಿೇನರನದರತ) 

ಅೆಂದರ್, ಇಲ್ಲೂ ನಷಟವನಗತತಿುರತವುದತ ರ್ನರಿಗ?್  ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತ್ತ-ವಗಾದವರಿಗ ್ ನಷಟವನಗತತಿುದ.್  
ಕ್ನಡತ ಕತರತಬ ಇರಬಹತದತ, ಜ್ೇನತ ಕತರತಬ ಇರಬಹತದತ, ಎಸ್್ಟಿಗಳಿರಬಹತದತ, ಕ್ನಡತ ಗೂ್ಲೂ 
ಇರಬಹತದತ, ಇೆಂಥವರತ ವನಸಿಸತವ ಗತಡಡಗನಡತ ಪರದ್ೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಚಚತಾಗಳ್ನಗಿವ್.  ಇವತ್ತು ನೇವು 
ಸವ್ಾ ಮನಡಿಸಿ.  ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಗನರಮನೆಂತ್ರ ಪರದ್ೇಶ, ದ್ೇವನಳಿಿ ಇರಬಹತದತ, ಚಿಕೆಬಳ್ನಿಪತರ 
ಇರಬಹತದತ, ಶ್ಡೂಘಟಟ ಇರಬಹತದತ,  ಕನಕಪತರ ಇರಬಹತದತ, ಬೆಂಗನರ ಪ್ೇಟ ್ ಇರಬಹತದತ 
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ಅಥವನ ಹ್ೂಸಕ್ೂ್ೇಟ್ ಇರಬಹತದತ ಇಲ್ಲೂ ಚಚತಾಗಳ್ನಗತತಿುವ್.  ಅಲ್ಲೂ ಕ್ನಲ್ೇಜಗಳೂ ಕೂಡ ಇವ.್  
ಆ ಕ್ನಲೇ್ಜತಗಳಲ್ಲೂ, ರ್ನವರಿೇತಿ ಪಿರೇರ್್ ಮನಡಬೇ್ಕತ, ಜನರನತನ ರ್ನವರಿೇತಿ ಸಳ್್್ಯಬ್ೇಕತ 
ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿಕ್ೂ್ಡತತನುರ್.  ಹ್ೂಸಕ್ೂ್ೇಟ್ಯಲ್ಲೂ ಕ್ಲ್ವು ಸೆಂಸ್ೆಗಳಿವ.್  ಇವನೆಂಜಲ್ಲೇಸ್್ ಸೂ್ಸೈ್ಟಿ  
ಎನತನವ ಸೆಂಸ್ೆ ಏನದ,್ ಅದತ ಬ್ಳಿಗ್ೆಯಿೆಂದ ಸೆಂಜ್ಯವರಗ್್ ಬ್ೂೇಧರ್್ ಮನಡತತ್ುಲೇ್ ಇರತತ್ುದ;್ 
ಅದ್ೇ ಅದರ ಕ್್ಲಸವನಗಿದ.್  ಅವರಿಗ್ ಅದಕ್್ೆೆಂದೇ್ ಸೆಂಬಳ ಕ್್ೂಡತತನುರ್.  ಇದಕ್್ೆ ಹಣ ಎಲ್ಲೂೆಂದ 
ಬರತತ್ುದ ್ ಎನತನವುದತ ನಮಗೂ ಗ್ೂತ್ತು, ನಮಗೂ ಗೂ್ತ್ತು.  ಈ ರಿೇತಿ ಇವತ್ತು ಜನರನತನ 
ಸಳ್್್ಯತವುದತ; ಬ್ೂೇಧರ್್ ಮನಡತವುದತ ನಡಯ್ತತಿುದ.್  ಇಲ್ಲೂ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತ್ತ-ವಗಾಗಳು, ಅೆಂದರ್ 
ತ್ಳ ಸಮತದನಯಗಳ್್ೇ ಅವರ ಗತರಿರ್ನಗಿರತತ್ುದ್.  ತ್ಳ ಸಮತದನಯಗಳ್ೇ್ ಅವರ ಟನಗ್ಾಟ್ 
ಆಗಿರತವುದರಿೆಂದ ಇವತ್ತು ನಮಾ ಜನಸೆಂಖ್ಯ ಗಣನೇಯವನಗಿ ಕಡಿಮರ್ನಗಿದ್.  ಇವತ್ತು ಸಕ್ನಾರ 
ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ಮೆಂಡಿಸಿದ್.   

 ಶ್ರೇ ಎನ್್. ರವಿಕತಮನರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ,  ಚಚತಾಗಳು ಹೇ್ಗ್ ಹ್ಚನುಯಿತ್ತ 
ಎನತನವುದಕ್್ೆ ಒೆಂದತ ಉದನಹರಣ್ ಕ್್ೂಡತತ್ುೇರ್್.  ರ್ನನತ ಹನೂರತ ತನಲೂೂಕಿಗ್ ಹೂ್ೇಗಿದ್ದ. ೩ 
ಕಿ.ಮಿೇ. ವನಯಪಿುಯಲ್ಲೂ ೨೨ ಚಚತಾಗಳ್ನಗಿವ.್  ಮನನಯ ಸದಸಯರ್ೇ ತನವು ಬ್ೇಕ್ನದರ ್ಹ್ೂೇಗಿ ರ್್ೂೇಡಿ, 
ನಮಗ್ ಗೂ್ತನುಗತತ್ುದ್.   

 ಶ್ರೇ ಕ್.್ಅಬತದಲ್ ಜಬಬರ್:- ಅದಕ್ನೆಗಿಯೇ ಅವರತ ಶನಲ್ಗ ್ಹ್ೂೇಗತವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ ಕ್್ೂಡಿ.  
ರ್ನಯಷನಲ್ ಸನ್ಾಸ್್ ಪರಕ್ನರ ಕಿರಶ್ುಯನನರ್ ಸೆಂಖ್ಯ ಕಡಿಮರ್ನಗಿದ್ ಎೆಂದದಯ್ಲೂವ್ೇ? 

 ಡನ|| ವ್ೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರತ ಸನ್ಾಸ್್ಗಳ ಅೆಂಕಿ 
ಅೆಂಶಗಳನತನ ಪಸಾ್ೆಂಟ್ೇಜ್ನಲ್ಲೂ ಹ್ೇಳಿದನದರ.್  ಆದರ್, ಪರಪ್ೂೇಷಾರ್್ೇಟ್ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡರ್ ಏರಿಕ್್ಯ 
ಪರಮನಣ ಬಹಳ ದ್ೂಡಡದನಗಿದ್.  ನಮಾವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೇಕ್ನದರ್ ಅದರ ಸಪಷಟ ಅೆಂಕಿಅೆಂಶಗಳನತನ 
ಕ್್ೂಡತತನುರ.್  ಕ್ಳ್ಮರ್್ಯಲ್ಲೂ ಮನನಯ ಸಿದಿರನಮಯಯನವರತ ಏನತ ಅೆಂಕಿ ಅೆಂಶಗಳನತನ 
ಕ್್ೂಟಿಟದದರ್ೂೇ ಅದನತನ ಇಲ್ಲೂ ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರತ ಉಲ್ೂೇಖ್ ಮನಡಿದನದರ.್  
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ವನಸುವದಲ್ಲೂ ಅದತ ಹನಗಿಲೂ.  ವನಸುವ ಬ್ೇರ ್ ಇದ್.  ರ್ನವು ವನಸುವ ಅೆಂಕಿ ಅೆಂಶಗಳನತನ 
ಕ್್ೂಡತತು್ೇವ್. 

 ಶ್ರೇ ಛಲವನದ ಟಿ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ನಮಾ 
ಸತತ್ುಮತತ್ು ನಡಯ್ತತಿುರತವ ವಿಚನರಗಳಿಗ್ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತೆ ವಿವರಗಳನತನ ನೇಡತತಿುದ್ದೇರ್್.  
ಕಿರಶ್ುಯನ್್ ಧಮಾ ಇರಬಹತದತ, ಇಸನೂೆಂ ಧಮಾ ಇರಬಹತದತ ಅಥವನ ಬ್ೇರ ್ರ್ನವುದ್ೇ ಧಮಾ 
ಇರಬಹತದತ, ಮನನಯ ಅೆಂಬ್ೇಡೆರ್ರವರತ, ರ್ನನತ ಹಿೆಂದೂವನಗಿ ಹತಟಿಟದ್ದೇರ್್, ಆದರ ್ಹಿೆಂದೂ ಆಗಿ 
ಸನಯತವುದಲೂ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದದರತ.  ಏಕ್?್  ಅವರತ ಸಣಣ ವಯಸಿಾನೆಂದ ಅವರ ಅನತಭವಕ್್ೆ 
ಬೆಂದದದನತನ ಸರಿ ಮನಡಲ್ಲಕ್್ೆ ಪರಯತ್ನ ಮನಡಿದರತ.  ಅವರ ಕ್ನಲನವಧಿಯಲ್ಲೂ ಅದತ ಸರಿಹ್ೂೇಗಲ್ಲಲೂ.  
ಅವರತ ಇನನಷತಟ ಕ್ನಲ ಇದದದದರೇ್, ಇನೂನ ಏರ್್ೇನತ ಪರಿವತ್ಾರ್್ಗಳು ಆಗತತಿುದದವು ಎನತನವುದನತನ 
ರ್ನವು ರ್್ೂೇಡಬಹತದನಗಿತ್ತು.  ಆದರ್, ದ್ೇಶದಲ್ಲೂ ಬದತಕತವ ನಮಾಲೂರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಕತೆಗಳನತನ 
ಕ್್ೂಟತಟ ಹ್ೂೇಗಿದನದರ.್   ಮನತ್ತ-ಮನತಿಗೂ ರ್ನವು ಸೆಂವಿಧನನವನತನ ಮತೆಂದಡತತು್ೇವ್.  
ಸೆಂವಿಧನನದ ಪರಕ್ನರವನಗಿ ರ್ನವು ಕ್್ೇವಲ ಭನಷಣ ಮನಡತವುದಲೂ, ಅದರಲ್ಲೂರತವೆಂತ್ ನಡತ್ಯನೂನ 
ಕಲ್ಲತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಬ್ೇಕತ.  ಸೆಂವಿಧನನ ಶ್ಲ್ಲಪ ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್ ಎೆಂದತ ಅವರ ಹಸ್ರನತನ ಕ್್ೇವಲ ಬನಯಲ್ಲೂ 
ಮನತ್ರ ಹ್ೇಳುತು್ೇವ್.  ಆದರ್ ಮನಡತ್ಕೆೆಂಥದತದ ಏನತ?  ಈ ದ್ೇಶದಲ್ಲೂ ಶ್ರೇ ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್ರವರಿಗ ್
ಗೌರವ ಕ್್ೂಡಲನರದೆಂತ್ಹ ಪರಿಸ್ಥಿತ್ತ ಇದತದದನತನ ರ್್ೂೇಡಿದ್ದೇವ್.  ಅವರತ ಈ ವಿಚನರವನಗಿ ಏನತ 
ಹ್ೇಳಿ ಹೂ್ೇಗಿದದರ್ ಎನತನವುದನತನ ರ್ನನತ ಇಲ್ಲೂ ಹ್ೇಳಿದರ ್ ನಮಾ ಸದಸಯರತ ಬ್ೇಜನರತ 
ಪಟತಟಕ್ೂ್ಳಿಬಹತದತ.  ಆದದರಿೆಂದ ಅದನತನ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುವುದಕ್್ೆ ಹ್ೂೇಗತವುದಲೂ.  ಆದರ್, ಇವತ್ತು 
ತ್ಳ ವಗಾದವರತ ಆಕಷಾಣ್ಗ್ ಒಳಪಟತಟ, ಆಸ-್ಆಮಿಷಗಳಿಗ್ ಕಟತಟಬಿದತದ ಬೇ್ರ ್ ಧಮಾಗಳನತನ 
ಸಿಾೇಕ್ನರ ಮನಡತತಿುರತವುದನತನ ರ್ನನತ ಕೆಂಡಿದದ್ೇರ್್.  ಇವತ್ತು ರ್ನನತ ಅವರಲ್ಲೂ ಒೆಂದತ ಮನವಿ 
ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಿತ್ುೇರ್್.  ರ್ನರತ ತ್ೂೆಂದರಗ್ ್ಒಳಗನಗಿದನದರೂ್ೇ, ರ್ನವ ರ್ನವ ಧಮಾಕ್ೂ್ೆೇ ಹ್ೂೇಗಿ 
ಬಿೇದ ಪನಲನಗಿದದೇರ್ೂೇ, ಅವರಲ್ೂರೂ ವನಪಸತಾ ಬರಬ್ೇಕತ.                        (ಮತೆಂದತ) 



                                                                                                                                       «¥À/15.09.2022     
168  

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

 

 

   

(857) 15-09-2022 4.40 ಡಿಎಸ್್-ಜಿಆರ್ 
ಛಲವನದ ಟಿ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ(ಮತೆಂದತ) 
 
ಇವತ್ತು ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಮನವಿ ಮನಡತತ್ುೇರ್,್ ನಮಾ ಪತನವಾಸತಿ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಸಕ್ನಾರ 
ಬದಿವನಗಿರತತ್ುದ್, ನೇವು ವನಪಸ್್ ಬನನ ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳುತಿುದ್ದೇರ್್.  ಅದನದ ನೆಂತ್ರ ರ್ನರತ ಬರಿೇ 
ಎಸ್್.ಸಿ., ಸಟಿಾಫಕ್್ೇಟ್ ಇಟತಟಕ್ೂ್ೆಂಡತ  ನೇವು ಬ್ೇರ ್ಧಮಾಕ್್ೆ ಹೂ್ೇಗಿ ಕಳಿತ್ನದಲ್ಲೂ ಬದತಕಬ್ೇಡಿ. 
ನಮಾನತನ ನೇವು ಧ್ೈಯಾವನಗಿ ಘೂೇಷಣ್ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಳಿಿ.  ನೇವು ರ್ನವ ಧಮಾಕ್್ೆ ಹ್ೂೇಗಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ 
ತಿೇಮನಾನ ಮನಡಿದದರ ್ಅದನತನ ಘೂೇಷಣ್ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಳಿಿ.  ಇಲೂದದದರ್ ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರಕೂೆ ಒತನುಯ 
ಮನಡತತಿುದ್ದೇರ್,್ ರ್ನರತ ಸಟಿಾಫಕ್್ೇಟ್ಗ್ ಮನತ್ರ ಎಸ್್.ಸಿ., ಆಗಿ ಹ್ೂರಗಡ್ ಬ್ೇರ ್ ಧಮಾ 
ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡಿದದರ ್ ಅವರಿಗ ್ ಕ್್ೂಡತ್ಕೆೆಂಥ ಸವಲತ್ತುಗಳನತನ ನಲ್ಲೂಸಬ್ೇಕತ. ಇಲೂದದದರ ್
ಏರ್ನಗತತ್ುದ್ೆಂದರ,್ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿಯ ಜನರತ ಇವತ್ತು ಹಳಿಿಗನಡಿನಲ್ಲೂ ಇನೂನ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸಿಗದ ್
ಪರಿತ್ಪಿಸಿರತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾಗಳಿವ್.  ಇವತ್ುೇನತ ಸಕ್ನಾರಗಳು ನಮಗ್ ಹಣವನತನ ಕ್್ೂಡತತಿುದ ್
ಅದತ ಅಲ್ಲೂಯವರ್ಗ ್ ಮತಟತಟತಿುಲೂ. ರ್ನರತ ನಕಲ್ಲ ಪತ್ರಗಳನನಟತಟಕ್್ೂೆಂಡತ ಧಮನಾೆಂತ್ರ 
ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡಿದನದರ್ಯೇ ಅವರ್ೇ ಇನೂನ ಕಬಳಿಸಿ ತಿನನತ್ಕೆೆಂಥ ಪರಿಸಿೆತಿಯನತನ ರ್ನವು 
ರ್್ೂೇಡತತಿುದ್ದೇವ್.  ಆದದರಿೆಂದ ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಮನವಿ ಮನಡತತಿುದದ್ೇರ್್,  ಸಕ್ನಾರ ಎಲೂರನತನ 
books ಗ್ ತ್ರಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಒತನುಯ ಮನಡತತಿುದ್ದೇರ್್.  ಏಕ್್ೆಂದರ,್ 
ತ್ೂೆಂದರಗ್ಿೇಡನಗತತಿುರತವುದತ ನನನ ಜನ.  ಈಗ ಡನ:ಬಿ.ಆರ.ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್ರವರತ ಇದದರೂ ಕೂಡ 
ಇದ್ೇ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳುತಿುದದರತ.   ನಮಾಲ್ಲೂ ಬೌದಿ ಧಮಾಕ್್ೆ ಬಹಳಷತಟ ಜನರತ ಸೇ್ರಿಕ್್ೂೆಂಡಿದನದರ್.  
ರ್ನವು ಅವರನತನ ವಿರೂ್ೇಧ ಮನಡತವುದಲೂ.  ಏಕ್ೆ್ಂದರ್, ಅದತ ಡನ:ಬಿ.ಆರ.ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್ರವರತ 
ತ್ೂೇರಿಸಿ ಕ್ೂ್ಟಿಟರತವೆಂತ್ಹ ಮನಗಾ.   ಬೌದಿಧಮಾ ನಮಾ ಹಿೆಂದತತ್ಾದ ಮತೂ್ುೆಂದತ ಭನಗ ಅಷ್ಟ.  
ನಮಗ್ೇನತ ತ್ೂೆಂದರ ್ಇಲೂ. ಅಲ್ಲೂಗ್ ಹ್ೂೇದರೂ ಕೂಡ ನಮಗ್ ಮಿೇಸಲನತಿಯ ತ್ೂೆಂದರ ್ಏನತ 
ಇಲೂ. ನಮಗ ್ಮಿೇಸಲನತಿ ಅಲ್ಲೂಯೂ ಕೂಡ  ಸಿಗತತಿುದ್.  ಒೆಂದತ ಸಮಯ ಅದತ ಇಲೂದದದರ ್ರ್ನವು 
ಅಲ್ಲೂಗ್ ಹ್ೂೇಗತವುದತ ತ್ಪನಪಗತತಿುತ್ತು.  ಆದರ್ ಡನ:ಬಿ.ಆರ.ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್ರವರ್ೇ ಇವತ್ತು ನಮಗ್ ಆ 
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ಮನಗಾವನತನ ತೂ್ೇರಿಸಿ ಹ್ೂೇಗಿದನದರ್.  ರ್ನವು ಅದ್ೂೆಂದನತನ ಬಿಟತಟ ಬ್ೇರ ್ರ್ನವುದ್ೇ ಧಮಾಕ್್ೆ 
ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ ವಗಾಗಳು ಸೇ್ರತವುದನತನ  ರ್ನನತ ಕೂಡ ವಿರೂ್ೇಧ ಮನಡತತ್ುೇರ್್. ಆದದರಿೆಂದ 
ಇವತಿುನ ದವಸ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುವುದೇ್ರ್್ೆಂದರ,್  ರ್ನರತ ಕೂಡ ಮತ್ೂುೆಂದತ ಧಮಾ ಸಿಾೇಕ್ನರ 
ಮನಡತವವರನತನ ವಿರೂ್ೇಧ ಮನಡತ್ಕೆೆಂಥ ವಿಧ್ೇಯಕ ಇದಲೂ.  ಇದತ ಕ್್ೇವಲ ಅವರ ಹಕೆನತನ 
ರಕ್ಷ್ಣ ್ಮನಡತ್ಕೆೆಂಥ ವಿಧೇ್ಯಕವನಗಿದ್.  ಆದರ್ ಷರತ್ತುಗಳ್ೇ್ರ್್ೆಂದರ,್ ನೇವು ಆಸ,್ ಆಮಿಷಗಳಿಗ್ 
ಬಿೇಳಬ್ೇಡಿ. ನೇವು ಆಕಷಾಣ್ಗಳಿಗ್ ಬಿದದರ ್ ಮತೆಂದ ್ ದನರಿ ತ್ಪಿಪದ ಮಕೆಳ್ನಗತತಿುೇರಿ.  ಆ 
ಕ್ನರಣಗಳಿೆಂದನಗಿ ಇವತ್ತು ಲವ್ ಜಿಹನದ್ ಕೂಡ ನಡಯ್ತತಿುದ.್  ಅದನತನ ಅರ್್ೇಕ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ 
ವಿವರಣ್ ಮನಡಬಹತದತ.  ಅದರಿೆಂದ ಆಗತತಿುರತವೆಂತ್ಹ ತೂ್ೆಂದರ್ಗಳ್ೇ್ನತ ಅದನತನ ರ್ನವು 
ರ್್ೂೇಡಿದ್ದೇವ್.  ಚಿತನಪತರ ನನನ ಕ್್ೇತ್ರವನಗಿದ.್  ಅಲ್ಲೂ ಇತಿುೇಚ್ಗ ್ಒೆಂದತ ಘಟರ್್ ಆಯಿತ್ತ, ಒಬಬ 
ಹಿೆಂದೂ ಹತಡತಗ ಮತಸಲನಾನ್್ ಹ್ಣತಣಮಗಳನತನ ಪಿರೇತಿ ಮನಡಿಬಿಟಟ, ಪಿರೇತಿ ಮನಡಿದ ತ್ಕ್ಷ್ಣ 
ಬಿೇದಯಲೂ್ೇ ಕಡಿದತಬಿಟಟರತ.  ಮಡಾರ್ ಆಗಿ ಹೂ್ೇಯಿತ್ತ. ಮತೆಂದ್ ಏನತ ಕ್ನನೂನತ ಕರಮ 
ಇರತತ್ುದ್ಯೇ ಅದತ ನಡಯ್ತತ್ುದ್.  ಅದತ ಬ್ೇರ ್ವಿಚನರ.  ಅದ್ೇ ನಮಾ ಹ್ಣತಣಮಗಳನತನ ಅವರತ 
ಮದತವ್ ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡತ ಹ್ೂೇದರ ್ರ್ನವು ರ್ನರತ ಕ್್ೇಳುವುದಲೂ.  ಅದತ ಬ್ೇರ ್ರಿೇತಿರ್ನಗತತಿುದ.್  
ಆದರ್ ಅವರ ಹ್ಣತಣಮಕೆಳನತನ ರ್ನವು ರ್ನರನದರತ ದಲ್ಲತ್ರತ ಮದತವರ್್ನದರ್ ಬಿೇದಯಲ್ಲೂ 
ಕಡಿದತಬಿಡತತನುರ.್  ಈ ರಿೇತಿ ಏಕ್್? ಇಷೂ್ಟೆಂದತ ಅಪತಪಗ ್ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಳುಿವೆಂಥವರತ, ಇವ್ಲನೂ 
ಆಗಬನರದತ ಎನನತ್ಕೆೆಂಥವರತ ಕತಳಿತ್ತ ತಿೇಮನಾನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡತ  ಆಗಿದನದಗಿದ್,  ನಮಾ ಕ್್ಲಸ 
ನಮಾ ದನರಿ ನೇವು ಮನಡಿ, ರ್ನವು ನಮಾನತನ ಒಪಿಪಕ್್ೂೆಂಡಿದದ್ೇವ್, ರ್ನವು ಸೇ್ರಿಸಿಕ್ೂ್ೆಂಡಿದದ್ೇವ್ ಎೆಂದತ 
ಏಕ್್ ಹ್ೇಳುವುದಲೂ? ಹ್ೇಳುವುದತ ಮನತ್ರ ಬೇ್ರ.್  ಆದರ್ ಮನಡತವುದೇ್ ಬ್ೇರ.್  ಇದತ ಸಮನಜದಲ್ಲೂ 
ಆಗಬನರದತ.  ರ್ನನತ ಈ ವಿಧ್ೇಯಕದ ಪರವನಗಿದ್ದೇರ್.್   ಇವತ್ುೇನತ ಸಕ್ನಾರ ತಿೇಮನಾನ 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡಿದ ್ ಅದನತನ ರ್ನನತ ಒಪತಪತ್ುೇರ್್.  ಆದದರಿೆಂದ ನನನ ಜನ ಇವತ್ತು ಆಕಷಾಣ್ಗ ್
ಬಿೇಳಬನರದತ, ದನರಿ ತ್ಪಪಬನರದತ.  ಒೆಂದತ ಸಮಯ ನೇವೇ್ರ್ನದರೂ ಹ್ೂೇಗಲೇ್ಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ 
ತಿೇಮನಾನ ಮನಡಿದದರ ್ ಅಜಿಾ ಕ್್ೂಡಿ, ಜನಗ ಖನಲ್ಲ ಮನಡಿ. ನೇವು ರ್ನರತ ಈಗನಗಲ್ೇ 



                                                                                                                                       «¥À/15.09.2022     
170  

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

 

 

   

ಹ್ೂೇಗಿದದೇರಿ, ತ್ಪನಪಗಿಬಿಟಿಟದ್, ನೇವು ಅದಕೂೆ ಕೂಡ ವನಪಸ್್ ಬರಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಇದದರ್  ಹ್ೇಳಿ, ರ್ನನತ 
ನಮಾ ಸಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಮನವಿ ಮನಡತತ್ುೇರ್.್  ಇಲ್ಲೂ  ಘರ್ವನಪಿಾ ಮನಡಿ ಕ್್ೂಡತ್ಕೆೆಂಥ ಕ್್ಲಸಗಳನತನ 
ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ ಇದ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುವುದಕ್್ೆ ಬಯಸತತ್ುೇರ್್. ತನವು ನನಗ್ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ ಕ್್ೂಟಿಟದದಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು. 

 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷ್ಕರ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ ದನ ಸಕ್ನಾರದವರತ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಧನಮಿಾಕ ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ ಹಕತೆ ಸೆಂರಕ್ಷ್ಣನ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ತ್ೆಂದದನದರ್.  ಈಗನಗಲ್ೇ 
ಇದನತನ ಸತಗಿರೇವನಜ್್ಞ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗ ್ತ್ೆಂದದನದರ್.  ಆದರೂ ನಮಾ ಸೆಂವಿಧನನದ ನಯಮನವಳಿ 
ಪರಕ್ನರ ಈ ಸದನದ ಒಪಿಪಗ್ಯನತನ ಪಡಯ್ತವುದಕ್್ೆ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ತ್ೆಂದದನದರ್.  ಈಗನಗಲ್ೇ 
ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಈ ವಿಧ್ೇಯಕದ ಬಗ್ೆ ಸೆಂಪೂಣಾವನದೆಂತ್ಹ ವಿವರಣಯ್ನತನ ಕ್್ೂಟಿಟದನದರ.್  
ಮತನೆಂತ್ರಕ್್ೆ ರ್ನವು ಎಲೂೂ ಕೂಡ ಅಡಿಡಪಡಿಸತತಿುಲೂವ್ೆಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹ್ೇಳುತಿುದನದರ್.  
ಮತನೆಂತ್ರಕ್್ೆ ರ್ನವು ಮತಕುವನದೆಂತ್ಹ ಅವಕ್ನಶವನತನ ಕ್್ೂಟಿಟದ್ದೇವ್ ಎನತನವೆಂಥದದನತನ ಪದ್ೇಪದ್ೇ 
ಹ್ೇಳಿದನದರ್.  ಆದರ್ ಮತನೆಂತ್ರ ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದರ,್ ಈ ದ್ೇಶಕ್್ೆ ಸೆಂವಿಧನನ ಕ್್ೂಟಟೆಂಥ ಬನಬನ 
ಸನಹ್ೇಬ್್ ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್ರವರತ ಕೂಡ ಮತನೆಂತ್ರ ಹ್ೂೆಂದದನದರ.್  ನಮಾ ದ್ೇಶದ ಸೆಂವಿಧನನ 
ಅಭಿವಯಕಿು ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ ಎನನತ್ಕೆೆಂಥದದನತನ ನಮಗ್ ಕ್್ೂಟಿಟದ್.  ಪರತಿಯಬಬ ವಯಕಿುಗೂ ಅಭಿವಯಕಿು 
ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯವನತನ ಕ್ೂ್ಟಿಟದ್. ಈ ಮತನೆಂತ್ರ ಆಗತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೂ ರ್ನವು ನಮಾ ಸಾಇಚಛ್ಯಿೆಂದ 
ಮತನೆಂತ್ರ ಆಗತವೆಂಥದತದ.  ಪರಚೂ್ೇದರ್್ ಮನಡತತನುರ,್ ವೆಂಚರ್್ ಮನಡತತನುರ,್ ಸತಳುಿ ಆಶನಾಸರ್್ 
ಕ್್ೂಡತತನುರ,್ ಮೊೇಸ ಮನಡಿ ನಮಾನತನ ಬಲವೆಂತ್ವನಗಿ ಮತನೆಂತ್ರ ಮನಡತತನುರ್ ಎನತನವುದತ 
ವಿಧ್ೇಯಕದಲ್ಲೂರತವೆಂಥದತದ.  ಇೆಂತ್ಹ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದಲ್ಲೂ ಎಲೂೂ ಕೂಡ 
ಬಲವೆಂತ್ವನಗಿ ನನನನತನ ಮತನೆಂತ್ರ ಮನಡಿದರತ ಎನನತ್ಕೆೆಂಥ ದೂರತಗಳಿಲೂ.  ಆದರ್ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಒೆಂದತ ಕ್ನಯದಯನತನ ತ್ೆಂದದನದರ್.  ಮತನೆಂತ್ರಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ ಕ್್ೂಡತತು್ೇವ್, ಆದರ್ 
ಮತನೆಂತ್ರ ಮನಡತವನಗ ವೆಂಚರ್್, ಮೊೇಸ ಮನಡಬನರದತ, ದಬನಬಳಿಕ್್, ದೌಜಾನಯ ಮನಡಬನರದತ, 
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ಅದನತನ ನಷ್ೇಧ ಮನಡತತ್ುೇವ್ೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದನದರ್.  ಅದನತನ ರ್ನನತ ಒಪತಪತ್ುೇರ್್.  ಆದರ್ ಎಲ್ೂೂೇ 
ಒೆಂದತ ಕಡ ್ಅಭಿವಯಕಿು ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯಕ್್ೆ ಸೆಂವಿಧನನಕ್್ೆ ವಿರೂ್ೇಧವನದೆಂತ್ಹ ಕ್ನಯದ ಎನತನವೆಂಥದದನತನ 
ರ್ನನತ ಸಪಷಟವನಗಿ ಹೇ್ಳುತ್ುೇರ್್.  ಅದತ ಹ್ೇಗ್ೆಂದರ,್ ವಿಧ್ೇಯಕದ ಪನಯರ ೪ ರಲ್ಲೂ,್ “ದೂರನತನ 
ದನಖ್ಲ್ಲಸಲತ ಸಕ್ಷ್ಮರ್ನದ ವಯಕಿು-ರ್ನರ್ೇ ಮತನೆಂತ್ರಗ್ೂೆಂಡ ವಯಕಿು, ಆತ್ನ ಪನಲಕರತ, ಸೂ್ೇದರ, 
ಸೂ್ೇದರಿ ಅಥವನ ಆತ್ನಗ್ ರಕು ಸೆಂಬೆಂಧಿ, ಮದತವ್ ಅಥವನ ದತ್ತು ಮೂಲಕ ಸೆಂಬೆಂಧಿರ್ನದ 
ಅಥವನ ರ್ನವುದೇ್ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಸಹವತಿಾ ಅಥವನ ಸಹ್ೂೇದೂ್ಯೇಗಿರ್ನದ ಇತ್ರ ರ್ನರ್ೇ 
ವಯಕಿುಯತ ೩ರ್್ೇ ಪರಕರಣದ ಉಪಬೆಂಧಗಳನತನ ಉಲೂೆಂಘಿಸತವೆಂಥ ಮತನೆಂತ್ರದ ಬಗ್ೆ ದೂರನತನ 
ದನಖ್ಲತ ಮನಡಬಹತದತ”್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನದರ.್   ಹಿೇಗ್ ಹ್ೇಳಿದರ ್ ಇದತ ಸೆಂವಿಧನನ 
ವಿರೂ್ೇಧಿಯಲೂವ್ೇ?  ಈಗ ನನನ ಕತಟತೆಂಬದಲ್ಲೂ ರ್ನನತ ಮತನೆಂತ್ರ ಹೂ್ೆಂದಬೇ್ಕತ.  ಅದತ ನನನ 
ಇಚ್ಛರ್ನಗಿರತತ್ುದ್.  ರ್ನನತ ಮತನೆಂತ್ರ ಪಡಯ್ತತ್ುೇರ್್.  ಆದರ್ ನನನ ಹ್ೆಂಡತಿಗ್ ಇಚ್ಛಯಿಲೂ. ನನನ 
ಮಕೆಳಿಗ ್ ಇಚ್ಛಯಿಲೂ. ನನನ ಸಹ್ೂೇದರರಿಗ್ ಇಚಛ್ಯಿಲೂ.  ನನನ ಸಹ್ೂೇದರಿಯರಿಗ್ ಇಚ್ಛಯಿಲೂ. 
ಸಹ್ೂೇದರ, ಸಹೂ್ೇದರಿ, ರಕು ಸೆಂಬೆಂಧ ಇವರಲ್ೂರನತನ ಬಿಟತಟಬಿಡಿ.  ಸಹಪನಠಿಗಳು, ನನನ ಮಿತ್ರರತ, 
ರ್ನರನದರೂ ಸರಿ ಈ ರನಜಯದ ರ್ನಗರಿಕರತ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ ಮತನೆಂತ್ರ ಆಗತತಿುರತವುದತ 
ಸರಿಯಿಲೂವ್ೆಂದರ್ ವಿಚನರಣ್ಗ್ ಗತರಿಪಡಿಸತತ್ುೇವ್ೆಂದತ ಈ ಕ್ನಯದಯಲ್ಲೂ ತ್ೆಂದದನದರಲನೂ ಇದರ ಬಗ್ೆ 
ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುತಿುರತವೆಂಥದತದ.   ಇದತ ಸೆಂವಿಧನನದ ವಿರೂ್ೇಧಿ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ದೇರ್್.  
ಅಭಿವಯಕಿು ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯಕ್್ೆ ವಿರೂ್ೇಧವನಗಿದ.್  ನನನನತನ ಬಲವೆಂತ್ವನಗಿ ಮತನೆಂತ್ರ ಮನಡಿದರತ, 
ಮೊೇಸ ಮನಡಿದರತ, ಆಸ ್ಹತಟಿಟಸಿದರತ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ದೂರತ ಬೆಂದರ ್ಈ ಕ್ನನೂನತ ಚೌಕಟಿಟನಲ್ಲೂ 
ಶ್ಕ್್ಗ ್ಗತರಿ ಮನಡಲ್ಲ.  ಅದನತನ ರ್ನನತ ಸನಾಗತಿಸತತ್ುೇರ್್.  ಆದರ್, ನನಗ ್ಹಕತೆ, ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯವಿದ್. 
ರ್ನನತ ರ್ನವುದ್ೇ ಧಮಾವನತನ ಸೇ್ರತವುದಕ್್ೆ ಸೆಂವಿಧನನದಲ್ಲೂ ನನಗ ್ ಅವಕ್ನಶ ಕ್್ೂಟಿಟದ್.  ಈ 
ವಿಧ್ೇಯಕದಲ್ಲೂ ನನನ ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯವರ್್ನೇ ಮೊಟಕತಗೂ್ಳಿಸತವೆಂಥದತದ ಆಗತತಿುದ್.       (ಮತೆಂದತ) 
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(858) 4:50 15/09/2022 ಎಸ್್ಪಿಆರ್/ಎೆಂಡಿ          (ವ್ೈಸ್್ ಛ್ೇಮಾನ್್ರವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 
ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ(ಮತೆಂದತ) 
ಈ ರ್ನಡಿನ ಪರಜ್ರ್ನಗಿ ರ್ನರನದರೂ ಸರಿ, ನನನ ಸನ್ೇಹಿತ್ರ್ೂಬಬರತ ರ್ನನತ 
ಮತನೆಂತ್ರಗೂ್ಳುಿತಿುರತವುದತ ಸರಿ ಇಲೂ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿ ದೂರನತನ ನೇಡಿದರ,್ ಆಗ 
ಮತನೆಂತ್ರಗೂ್ೆಂಡ ವಯಕಿುಯನತನ ವಿಚನರಣ್ಗ್ೂಳಪಡಿಸಿ, ಶ್ಕ್್ಗೂ್ಳಪಡಿಸಲನಗತತ್ುದ್.  ವಿಧ್ೇಯಕದ 
ಪರಕರಣ (೪) ರಲ್ಲೂ ಈ ಬಗ್ೆ ಸಪಷಟಪಡಿಸಲನಗಿದ.್  ರಕು ಸೆಂಬೆಂಧಿ, ಸನ್ೇಹಿತ್ ಅಥವನ ರ್ನರನದರೂ 
ದೂರನತನ ಸಲ್ಲೂಸಿದರ್, ಆ ವಯಕಿುಯತ ಮತನೆಂತ್ರಗ್ೂಳುಿವೆಂತಿಲೂ.   

 
ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಶ್ರೇ 

ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ ಹನಗೂ ನನಗೂ ಸನ್ೇಹವಿದ್.  ಸದಸಯರಿಗ್ ಇರತವ ಆತ್ೆಂಕ ಮತ್ತು ಜಿಜ್ಞನಸ್ಗಳನತನ 
ಅವರತ ಉಲೂ್ೇಖಿಸಿದನದರ.್ ರ್ನರಿಗ ್ಈ ದೂರತಗಳು ಅನಾಯಿಸತತ್ುವ್ ಎೆಂದರ,್ ಮತನೆಂತ್ರಗೂ್ಳುಿವ 
ವಯಕಿುಯ ಸೆಂಬೆಂಧಿಕರತ, ಪತಿನ, ಮಗ, ಸಹ್ೂೇದರ ಅಥವನ ಬೆಂಧತಗಳು ರ್ನರನದರೂ ಸಹ ದೂರತ 
ನೇಡಿದರ,್ ತ್ನಖ್ಗೂ್ಳಪಡಿಸಲನಗತತ್ುದ್ ಎೆಂದತ ತಿಳಿಸಲನಗಿದ್.  ಆದರ್, ಇಲ್ಲೂ ಎೆಂತ್ಹ ಪರಕರಣಗಳು 
ಎೆಂದರ್, ವೆಂಚರ್್ ಹನಗೂ ಮೊೇಸದ ಮತನೆಂತ್ರ ಆಗಿದ ್ ಎೆಂದತ ಅವರತಗಳಿಗ್ ಅನನಸಿದರ್, 
ಅೆಂತ್ಹವರ ಸೆಂಬೆಂಧಿಕರತ ದೂರನತನ ಸಲ್ಲೂಸಬಹತದತ ಎೆಂಬತದನಗಿ ಮನತ್ರವ್ೇ ವಿಧ್ೇಯಕದಲ್ಲೂ 
ತಿಳಿಸಲನಗಿದ್.  ಇದನತನ ಹೂ್ರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಬ್ೇರ ್ಇರ್ನ್ೇನೂನ ಇಲೂ. 

 
ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷ್ಕರ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇಲ್ಲೂ ವೆಂಚರ್್ 

ಎನತನವುದತ ಅಲೂ.  ವೆಂಚರ್್ರ್ನಗಿದ್ ಎೆಂದತ ಮತನೆಂತ್ರಗೂ್ಳುಿವ ವಯಕಿುಯತ ದೂರನತನ 
ನೇಡಬ್ೇಕತ.  ನನನನತನ ಮೊೇಸ ಮನಡಿ, ಆಮಿೇಶವೊಡಿಡ ಮತನೆಂತ್ರಗೂ್ಳಿಸಿದನದರ್ ಎೆಂದತ ಆ 
ವಯಕಿುಯತ ತಿಳಿಸಬ್ೇಕತ.  ರ್ನವುದ್ೇ ವಯಕಿುಯತ ಮತನೆಂತ್ರಗ್ೂಳುಿತಿುರತವುದತ ಸರಿ ಇಲೂ 
ಎೆಂಬತದನಗಿ ಆ ವಯಕಿುಯ ಕತಟತೆಂಬದ ಬ್ೇರ ್ ಸದಸಯರತ ಅಥವನ ಸನ್ೇಹಿತ್ರತ ಇಲ್ಲೂ ದೂರತ 
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ನೇಡತವುದಲೂ.  ವಿಧ್ೇಯಕದಲ್ಲೂ ಏನತ ತಿಳಿಸಲನಗಿದ್ ಎೆಂದತ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಸಪಷಟವನಗಿ 
ರ್್ೂೇಡಬ್ೇಕತ.  

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನಮಾ ರನಜಯದ ಆರೂವರ ್
ಕ್್ೂೇಟಿ ಜನರತ ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡರೆಂತ್ ಸಮಥಾರತ ಮತ್ತು ಶಕಿುಶನಲ್ಲಗಳ್ನಗಿರಲತ ಸನಧಯವಿಲೂ.  
ಮತಗಿ ವಯಕಿುಯನತನ ವೆಂಚಿಸಿ ಮತನೆಂತ್ರಗೂ್ಳಿಸಿದನದರ ್ ಎೆಂದತ ಆತ್ನ ಬೆಂಧತಗಳಿಗ್ ಅನನಸಿದರ್, 
ಸತ್ಯವನತನ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿ ಎೆಂದತ ದೂರನತನ ನೇಡಬಹತದತ ಎೆಂಬತದನಗಿರತತ್ುದ್.  

 
ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದರಿೆಂದನಗಿ ಏನತ ಆಗತತ್ುದ ್

ಎೆಂದರ್,… 
ವ್ೈಸ್್ ಛ್ೇಮಾನ್್:- ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಸಕ್ನಾರದ ಆಶಯವನತನ ತಿಳಿಸತತಿುದನದರ್. 
 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದರಿೆಂದನಗಿ ದ್ೂಡಡ ಮಟಟದ 

ದತರತಪಯೇಗವನಗತತ್ುದ್. ಆಗ ಮತನೆಂತ್ರಗೂ್ಳಿಬ್ೇಕ್ನದರ್, ಅಪನರ ಪರಮನಣದ ಲೆಂಚವನತನ 
ನೇಡಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ.್ ಇದರಿೆಂದ ಮತನೆಂತ್ರಗೂ್ಳುಿತಿುರತವ ವಯಕಿುಯ ಬಗ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಕರತ ಅಥವನ 
ರ್ನರೂ ಸಹ ದೂರನತನ ಸಲ್ಲೂಸಬೇ್ಡಿ ಎೆಂಬ ಅಥಾವನಗತತ್ುದ್ ಹನಗೂ ಅವರತಗಳಿಗ್ ಲೆಂಚವನತನ 
ನೇಡಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ.್ 

 
ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇೆಂದರ(ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇಲ್ಲೂರತವ ತ್ಪಪನತನ 

ರ್ನನತ ಸರಿಪಡಿಸತತ್ುೇರ್್.  ರ್ನವುದ್ೇ ವಯಕಿು ಮತನೆಂತ್ರಗೂ್ಳುಿವುದಕ್್ೆ ವ್ೈಯಕಿುಕವನದ 
ಸನಾತ್ೆಂತ್ರವಿದ್.  ಇದನತನ ಎಲ್ಲೂಯೂ ಸಹ ಮೊಟಕತಗ್ೂಳಿಸಿಲೂ.  ಆದರ್, ಮತನೆಂತ್ರಗೂ್ಳುಿವ 
ವಯಕಿುಯತ ತ್ನನ ಮೂಲ ಜನತಿಯನತನ ಕಳ್್ದತಕ್್ೂಳಿಬ್ೇಕತ. ಏಕ್್ೆಂದರ,್ ಇಲ್ಲೂ ಸಕ್ನಾರ ನೇಡತವ 
ಅರ್್ೇಕ ಸೌಲಭಯಗಳ ಪರಶ್ನ ಇದ್.  ಆ ವಯಕಿುಯ ರ್್ೇಮಕ್ನತಿ ಹನಗೂ ಪದ್ೂೇನನತಿಯ 
ಸೆಂದಭಾಗಳಲ್ಲೂರತವ ಮಿೇಸಲನತಿಯ ಪರಶ್ನಯತ ಇಲ್ಲೂದ್.  ಶ್ರೇ ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿಯವರತ 
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ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೂ ಪರಸನುಪಿಸಿದೆಂತ್, ಮತನೆಂತ್ರಗೂ್ಳುಿವ ವಯಕಿುಯತ ರ್್ೇರವನಗಿ 
ಹ್ೂೇಗಬೇ್ಕತ. ಏಕ್್ೆಂದರ,್ ಆತ್ನಗ ್ ಆ ಧಮಾದಲ್ಲೂ ಇಚ್ಛ ಇಲೂ; ಹಿೇಗನಗಿ ಮತ್ೂುೆಂದತ ಧಮಾಕ್್ೆ 
ಹ್ೂೇಗಲತ ಸನಾತ್ೆಂತ್ರವಿದ್.  ಆದರ್, ಈ ಮತನೆಂತ್ರದ ಬಗ್ೆ ಘೂೇಷಿಸಿದರ್ ಸನಕತ.  ಇದಕ್್ೆ 
ರ್ನರದೂದ ಸಹ ಆಕ್್ೇಪಣ ್/ ತ್ಡಗ್ಟತಟಗಳಿಲೂ.  ಆ ವಯಕಿುಯತ ಸಾ ಇಚ್ಛಯಿೆಂದ ತ್ನನ ಹ್ೆಂಡತಿ ಮತ್ತು 
ಮಕೆಳನತನ ಬಿಟತಟ ತನರ್್ೂೇಬಬರ್್ೇ ಮತನೆಂತ್ರಗ್ೂಳಿಬಹತದತ.  ಇದಕ್್ೆ ರ್ನವುದ್ೇ ರಿೇತಿರ್ನದ 
ತ್ೂೆಂದರಗ್ಳಿಲೂ.  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೂ ಎರಡತ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ೆ 
ಪರಸನುಪಿಸಿದರತ.  ಆದರ್, ಕ್್ಲವರತ ಮತನೆಂತ್ರಗೂ್ೆಂಡ ನೆಂತ್ರವೂ ಸಹ ಆ ವಯಕಿುಯತ ಅದ್ೇ 
ಹ್ಸರರ್್ನೇ ಇಟತಟಕ್ೂ್ಳುಿತನುರ್್ ನೆಂತ್ರದಲ್ಲೂ ಆ ಹ್ಸರಿನಲ್ಲೂ ಸಾಲಪ ಬದಲನವಣ ್ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಿತನುರ್.  ಈ 
ರಿೇತಿಯ ಪರಸೆಂಗಗಳ್ನಗತತ್ುವ್. ಉದನಹರಣ್ಗ ್ ʼಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ ಫರ್ನಾೆಂಡಿಸ್್̓ ಎೆಂದತ 
ಇಟತಟಕ್ೂ್ಳುಿತನುರ್.    

 
ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅದತ ʼಮರಿ ಫರ್ನಾೆಂಡಿಸ್್̓ ಆಗತತ್ುದ.್ 

ಏಕ್್ೆಂದರ ್ಕಿರಶ್ುಯನ್್ ಸಮತದನಯದಲ್ಲೂ “ಮರಿ ಜ್ೂೇಸಫ್್್”್ಎೆಂಬ ಹ್ಸರತಗಳು ಬಹಳವನಗಿವ.್  
 
ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇೆಂದರ(ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲೂ 

ರ್ನವ ರ್ನವ ಧಮಾದವರತ ಎಷ್ಟಷತಟ ಸೆಂಖ್ಯಯಲ್ಲೂದನದರ್ ಎೆಂಬತದರ ಬಗ್ೆ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ 
ರ್ನಯಕರತ ಪರಸನುಪಿಸಿದರತ.  ಇೆಂತ್ಹ ವನಯಪಕವನದ ವೆಂಚರ್್ಯೂ ಸಹ ಈ ದ್ೇಶದಲ್ಲೂ 
ನಡಯ್ತತಿುದ.್  ಜನಗಣತಿಯ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೂ ಆ ವಯಕಿುಯತ ಇದ್ೇ ಧಮಾದಲ್ಲೂದ್ದೇರ್್ ಎೆಂಬ 
ಮನಹಿತಿಯನತನ ನೇಡತತನುರ್್.  ಆದರ್ ನಜವನಗಿಯೂ ಸಹ ಆತ್ ಬ್ೇರ ್ಧಮಾದ ಆಚರಣ್ಯನತನ 
ಮನಡತತಿುರತತನುರ್.್  ಈ ಹಿರ್್ನಲ್ಯತ ಆ ವಯಕಿುಯ ರಕು ಸೆಂಬೆಂಧಿಗಳಿಗ್ ತಿಳಿದರತತ್ುದ.್  ರ್ನನತ 
ಪರತಿನಧಿಸತವ ಕ್್ೇತ್ರದಲ್ಲೂನ ಒೆಂದತ ಉದನಹರಣ್ಯನತನ ರ್ನನತ ಈ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೂ 
ಉಲ್ೂೇಖಿಸಬಯಸತತ್ುೇರ್್.  ಆದರ್, ಇಲ್ಲೂ ರ್ನನತ ರ್ನವುದ್ೇ ಒೆಂದತ ಧಮಾದ ಬಗ್ೆ ಹ್ೇಳುತಿುಲೂ.  
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ದೆಂಪತಿಯೇವಾರ ಪ್ೈಕಿ, ಹ್ೆಂಡತಿಯತ ಕಿರಶ್ುಯನ್್ ಸಮತದನಯಕ್್ೆ ಮತನೆಂತ್ರಗ್ೂೆಂಡಳು; ಆದರ್ 
ಗೆಂಡ ಮತನೆಂತ್ರಗೂ್ಳಿಲ್ಲಲೂ.  ಆಗ ಮತನೆಂತ್ರಗ್ೂೆಂಡ ಹ್ೆಂಡತಿಯತ ಮರ್್ಯಲ್ಲೂದದ ತ್ತಳಸಿ 
ಕಟ್ಟಯನತನ ತ್ಗ್ಯತವೆಂತ್ ಹ್ೇಳಿದಳು. ಆದರ್ ಇದನತನ ವಿರೂ್ೇಧಿಸಿದ ಗೆಂಡ, ಇದನತನ 
ಪರೆಂಪರನಗತ್ವನಗಿ ಇಲ್ಲೂಟತಟಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಬೆಂದದ್ದೇವ್; ಹಿೇಗನಗಿ ತ್ತಳಸಿ ಕಟ್ಟಯತ ಮರ್್ಯ 
ಎದತರತಗಡ್ಯೇ ಇರಬ್ೇಕತ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನತ.  ಈ ರಿೇತಿಯ ಪರಿಸಿೆತಿಯಿೆಂದನಗಿ ಕ್್ೂೇಭ್ 
ನಮನಾಣವನಗಿದ.್  ಮತನೆಂತ್ರಗ್ೂೆಂಡಿರತವ ಬಗ್ೆ ಘೂೇಷಣ್ ಮನಡಿದರ್ ಸನಕ್ನಗತತ್ುದ್.  ಇದರಲ್ಲೂ 
ಇರ್ನಯವುದ್ೇ ರಿೇತಿಯ ಸಮಸ್ಯ ಇಲೂ.  

 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಗೃಹ 

ಸಚಿವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೂ ಜನಗಣತಿಯ ಅೆಂಕಿ-ಅೆಂಶಗಳನತನ ರ್ನನತ ನೇಡಿದ್ದೇರ್್, 
ಹಿೇಗನಗಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಏರ್್ೂೇ ಇದ್ ಎೆಂದತ ತಿಳಿಸಿದರತ.  ಈಗ್ೆ ಎೆಂಟತ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಸಕ್ನಾರ 
ಅವರದ್ದೇ ಇದ್.  Registrar General and Census Commissioner ನವರತ 
ಜನಗಣತಿಯನತನ ಕ್್ೈಗ್ೂಳುಿತನುರ್.  ಹಿೇಗನಗಿ ಸಕ್ನಾರವು ಇವರನತನ ತ್ರನಟ್ಗ್ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳಿಬೇ್ಕತ; 
ಇದಕ್್ೆ ರ್ನರತ ನಭಾೆಂದಸಿದನದರ?್  

 
ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇೆಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇವರೂ ಸಹ ಏನೂ 

ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದಲೂ ಏಕ್್ೆಂದರ,್ …. 
 
Sri B.K.HARIPRASAD:- No, no. ಹನಗನದರ್ ಅವರತ ಸಕ್ನಾರವನತನ 

ನಡಸ್ತತಿುಲೂವ್ನತನವುದತ ಇದರಥಾ. 
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ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇೆಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಜನಗಣತಿಯ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೂ ಮರ್್ಗ್ 
ಬೆಂದತ ನಮಾ ಧಮಾ ರ್ನವುದ್ೆಂದತ ಕ್್ೇಳಿದನಗ, ಅವರತ ಹ್ೇಳಿದ ಧಮಾವನತನ ಇಲನಖಯ್ವರತ 
ದನಖ್ಲ್ಲಸಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್.   

 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುವುದನತನ 

ಕ್್ೇಳಬ್ೇಕತ.  ಕ್್ಲವರತ ತ್ಮಾ ಜನತಿಗಳನತನ ಹ್ೇಳಿಕ್್ೂಳಿಲತ ಹಿೆಂದತ-ಮತೆಂದತ ರ್್ೂೇಡತತನುರ್.  
ಏಕ್್ೆಂದರ,್ ಒೆಂದತ ವೇ್ಳ್್ ಆ ವಯಕಿುಯ ಜನತಿಯ ಹಸ್ರನತನ ಬಹಿರೆಂಗಪಡಿಸಿದರ,್ ತ್ಮಾನತನ ಕಿೇಳು 
ಮಟಟದಲ್ಲೂ ಕ್ನಣತತನುರ ್ಎೆಂಬ ಆತ್ೆಂಕವು ಅವರಲ್ಲೂದ್.  ಇೆಂತ್ಹ ಪರಿಸಿೆತಿಗಳೂ ಸಹ ಸಮನಜದಲ್ಲೂವ್.  
ಆದದರಿೆಂದ ಅಧಿಕ್ನರದಲ್ಲೂರತವ ಸಕ್ನಾರವು Office of the Registrar General of Census 
Commissioner ಎನತನವ ಸೆಂವಿಧನನಕ ಸೆಂಸ್ೆಯನತನ ತ್ರನಟ್ಗ ್ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳಿಬ್ೇಕತ.  ಅದನತನ 
ಬಿಟತಟ ನನನ ಸನ್ೇಹಿತ್ರನದ ಶ್ರೇ ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿರವರತ ಪರಸನುಪಿಸಿದೆಂತ…್. ಸಕ್ನಾರವು ಸರಿರ್ನದ 
ಅೆಂಕಿ-ಅೆಂಶವನತನ ನೇಡಬೇ್ಕತ.   

 
ವ್ೈಸ್್ ಛ್ೇಮಾನ್್:- ಗೃಹ ಸಚಿವರ್ೇ, ಸಕ್ನಾರದ ಯೇಜರ್್ಗಳು ಸಫಲವನಗಿ 

ತ್ಲತಪಬ್ೇಕ್ನದರ್, ಸಕ್ನಾರವು ಕ್ನಲ ಕ್ನಲಕ್್ೆ ಅೆಂಕಿ-ಅೆಂಶಗಳನತನ ಅತಿೇ ಶ್ೇಘರವನಗಿ 
ಪಡದ್ತಕ್ೂ್ಳುಿವುದತ ಒಳ್್ಿಯದತ. 

 
ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇೆಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 10 ವಷಾಗಳಿಗ್ೂಮಾ 

ಜನಗಣತಿಯನತನ ಮನಡಲನಗತತ್ುದ್. 
 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕಳ್್ದ 75 ವಷಾಗಳಿೆಂದ 

ಜನಗಣತಿಯತ ನಡಯ್ತತ್ುಲ್ೇ ಇದ್.  ಶ್ೇಕಡನ 1.6 ರಿೆಂದ ಶ್ೇಕಡನ 1.8 ರ ವರಗ್ ್ ಕಿರಶ್ುಯನ್್ 
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ಸಮತದನಯವು ಏರಿಕ್್ರ್ನಗಲ್ೇ ಇಲೂ.  ಶ್ೇಕಡನ 13 ರಿೆಂದ ಶ್ೇಕಡನ 16 ರಷತಟ ಮತಸಿೂೆಂ 
ಸಮತದನಯದ ಏರಿಕ್್ರ್ನಗಿದ್.  ಇನನತ್ರ ್ ಧಮಾಗಳನತನ ಒಟತಟಗೂಡಿಸಿದರ್, ಶ್ೇಕಡನ 20 
ಕಿೆೆಂತ್ಲೂ ಹ್ಚಿುಗ ್ಆಗತವುದ್ೇ ಇಲೂ.  ಈ ರಿೇತಿರ್ನಗಿ ಜನಗಣತಿಯತ ಕಳ್್ದ 75 ವಷಾಗಳಿೆಂದ 
ಕತತ್ೆಂತ್ರ ನಡಯ್ತತ್ುಲೇ್ ಇದ್ಯೇ?  ಇದನತನ ರ್ನರೂ ಸಹ ಒಪತಪವುದಲೂ ಏಕ್್ೆಂದರ,್ ಇದತ 
“ವನಯಟಾ್-ಅಪ್ ಯೂನವಸಿಾಟಿ”ಯ ಕಥ್ರ್ನಗಿದ್.   

 
ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಹ್ೇಳಿರತವುದನತನ ರ್ನನತ 

ಒಪತಪತ್ುೇರ್.್  ಮತನೆಂತ್ರಗ್ೂೆಂಡ ವಯಕಿುಯತ ಮತನೆಂತ್ರ ಆದ ಕೂಡಲೇ್, ಈ ಹಿೆಂದ ್ರ್ನವುದ್ೇ 
ಧಮಾದಲ್ಲೂದದರೂ ಅದರ ಹಕತೆಗಳನತನ ಕಟ್ ಮನಡಲನಗತತ್ುದ್.  ಇದನತನ ರ್ನನತ ಸನಾಗತಿಸತತ್ುೇರ್್.  
ಆದರ್ ರ್ನವುದ್ೇ ಮತನೆಂತ್ರಗ್ೂಳುಿವ ವಯಕಿುಯ ಬಗ್ೆ ಆತ್ನ ರಕು ಸೆಂಬೆಂಧಿಕರತ ಹನಗೂ 
ಸನ್ೇಹಿತ್ರೇ್ ದೂರತ ನೇಡಿದರ್, ಅದನತನ ವಿಚನರಣ್ ಮನಡಲನಗತತ್ುದ್.  ಇದ್ೇ ಅೆಂಶವು 
ಒಟನಟರ್ರ್ನಗಿ ವಿಧ್ೇಯಕದಲ್ಲೂದ್.  ಇದರಿೆಂದ ರ್ನವುದ್ೇ ವಯಕಿುಯತ ರ್ನವುದ್ೇ ಧಮಾಕ್್ೆ 
ಮತನೆಂತ್ರಗೂ್ಳುಿವುದಕ್್ೆ ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯವಿಲೂದೆಂತನಗತತ್ುದ್.  ಸಚಿವರತ ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ ಎಲನೂ 
ಅೆಂಶಗಳನತನ ರ್ನನತ ಒಪತಪಕ್್ೂಳುಿತ್ುೇರ್್.  ಈ ಬಗ್ೆ ಕ್ನನೂನತ ಮತ್ತು ಸೆಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳ 
ಸಚಿವರೂ ಸಹ ಸಪಷಟಪಡಿಸಿದತದ, ಅದನೂನ ಸಹ ರ್ನನತ ಒಪಿಪಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುೇರ್್.  ರ್ನವುದ್ೇ ಪರಜ ್ಅಥವನ 
ಮತನೆಂತ್ರಗೂ್ಳುಿವ ವಯಕಿುಯ ಸನ್ೇಹಿತ್ರತ ದೂರತ ನೇಡಿದ ತ್ಕ್ಷ್ಣ, ಆ ವಯಕಿುಯತ 
ಮತನೆಂತ್ರಗೂ್ಳುಿವೆಂತಿಲೂ.  ಈ ಬಗ್ೆ ವಿಚನರಣ್ಗಳು ಪನರರೆಂಭಗೂ್ಳುಿತ್ುವ್ ಹನಗೂ ಆ ವಯಕಿುಗ ್
ಜ್ೈಲತ ಶ್ಕ್್ರ್ನಗತತ್ುದ್.  ಈ ಅೆಂಶವರ್್ನೇ ಮೂಲಭೂತ್ವನದಗಳು ವಿಧ್ೇಯಕದಲ್ಲೂ 
ತ್ೆಂದರತವುದನದಗಿದ್. ರ್ನವುದ್ೇ ಒೆಂದತ ಸಮತದನಯವನತನ ಸಕ್ನಾರವು ಮನನದೆಂಡವನಗಿ 
ಇಟತಟಕ್ೂ್ೆಂಡಿದ ್ ಎೆಂಬತದನಗಿ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ದೇರ್್.  ಮತೆಂದತವರದ್ತ, ಸಕ್ನಾರವು ಪರಸತುತ್ 
ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ಮೆಂಡಿಸಿದ.್  ನಮಾ ರನಜಯದಲ್ಲೂನ ಇದತವರವ್ಿಗಿನ ಅೆಂಕಿ-ಅೆಂಶಗಳನತನ 
ಪರಿಗಣಿಸೂ್ೇಣ. ಹ್ಚತು ಮತನೆಂತ್ರಗೂ್ೆಂಡಿರತವ ವಯಕಿುಯತ ರ್ನವ ಧಮಾ-ಜನತಿಗ ್
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ಸೇ್ರಿದವರನಗಿದದರತ ಹನಗೂ ಅವರತಗಳು ರ್ನವ ಧಮಾ-ಜನತಿಗ ್ ಮತನೆಂತ್ರಗ್ೂೆಂಡಿದನದರ್ 
ಎನತನವುದನತನ ರ್್ೂೇಡಬೇ್ಕತ.  ನನಗ ್ ತಿಳಿದ ಮಟಿಟಗ್ ಹಿೆಂದೂ ಧಮಾದೆಂದ ಅದರಲೂೂ ಹ್ಚತು 
ಹಿೆಂದತಳಿದ ವಗಾ, ದಲ್ಲತ್ ಸಮತದನಯದೆಂದ ಕಿರಶ್ುಯನ್್ ಧಮಾಕ್್ೆ ಮತನೆಂತ್ರಗ್ೂೆಂಡಿರತವ 
ಸೆಂಖ್ಯಯೇ ಜನಸಿು ಇದ್ ಎನತನವುದತ ನನನ ಅಭಿಪನರಯವನಗಿದ.್ ಈ ಸೆಂಗತಿಯರ್್ನೇ 
ಉದ್ದೇಶವನಗಿಟತಟಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಸಕ್ನಾರವು ಪರಸತುತ್ ವಿಧೇ್ಯಕವನತನ ಮೆಂಡಿಸಲನಗಿದ್.  ಕ್ನನೂನತ 
ಮತ್ತು ಸೆಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳ ಸಚಿವರತ ಪರಸನುಪಿಸಿದೆಂತ್, ಕಿರಶ್ುಯನ್್ ಧಮಾ …, ಪರಪೆಂಚದಲ್ಲೂ 
ಎರಡತ ಮಹನಯತದಿಗಳು ನಡದ್ತ ರಕುಪನತ್ಗಳು ಆಗಿರತವುದತ ಕಿರಶುಯನ್್ ಸಮತದನಯದೆಂದನಗಿ.  
ಈ ಸಮತದನಯದೆಂದನಗಿಯೇ ಜಗತಿುನಲ್ಲೂಯೇ ರಕುಪನತ್ಗಳ್ನಗಿದತದ.  ಎರಡತ ಮಹನಯತದಿಗಳು 
ಕಿರಶ್ುಯನ್್ ಸಮತದನಯದ ನಡತವ್ಯೇ ನಡದ್ವ.್  ಆದರ್, ಈ ಅೆಂಶವರ್್ನೇ ರ್ನವು 
ಪರಿಗಣಿಸಬನರದತ.  ಆದರ್, ಈ ಸಮತದನಯದೆಂದನಗಿ, ಜಗತಿುನಲ್ಲೂ, ನಮಾ ದ್ೇಶ ಮತ್ತು ರ್ನಡಿನಲ್ಲೂ 
ಆಗತತಿುರತವ ಸನಮನಜಿಕ ಸತಧನರಣ್ಗಳನೂನ ಸಹ ರ್ನವು ಗಮನಸಬೇ್ಕತ.  ಅದ್ೇ ರಿೇತಿರ್ನಗಿ 
ಮತಸಿೂೆಂ ಸಮತದನಯವನೂನ ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಬ್ೇಕತ.  ಎಲನೂ ಧಮಾ, ಜನತಿ, ವಗಾಗಳಲ್ಲೂಯೂ ಸಹ 
ಒಳ್್ಿಯವರತ, ಕ್್ಟಟವರತ, ಕಿರಮಿನಲ್ಗಳು, ಸತಧನರಕರತ, ಚಿೆಂತ್ರಕತ ಹಿೇಗ್ ಎಲನೂ ರಿೇತಿಯವರಿದನದರ.್  
ನನನ ಒೆಂದತ ಪರಶ್ನ ಏರ್್ೆಂದರ್, ರ್ನನತ ನಮಾ ಅಪಪ, ತನತ್ ಇವರತಗಳ ವಿವರಗಳನತನ ಹ್ೇಳುತ್ುೇರ್.್  
ಇವರತಗಳಿೆಂದ ಮತೆಂದಕ್್ೆ ಏನತ ಎನತನವುದತ ನನಗ ್ ಗ್ೂತಿುಲೂ ಹನಗೂ ರ್್ನಪೂ ಸಹ ಇಲೂ.  
ಇತಿಹನಸವನತನ ಓದದರ್ ಮನತ್ರವೇ್ ನನಗ ್ ಅಥಾವನಗತತ್ುದ್.  ನಮಾ ದ್ೇಶ ಹನಗೂ 
ಪರಪೆಂಚದಲ್ಲೂರತವವರ್ಲೂರೂ ಸಹ ಕ್ನರಸ್್ ಆಗಿರತವವರ ್ ಆಗಿದನದರ.್  ಒೆಂದತ ಶತ್ಮನನದ ಹಿೆಂದ್ 
ರ್ನವು ರ್ನವ ಜನತಿಯಲ್ಲೂದ್ದೇವು, ನಮಾ ಪೂವಿಾಕರತ ರ್ನವ ಧಮಾದಲ್ಲೂದದರ್ೂೇ, ಎನತನವುದತ 
ಇವತಿುನ ದವಸ ನಮಗ್ ಗ್ೂತನುಗತತಿುಲೂ.  ಎಲೂರೂ ಸಹ ಮಿಕಾ್ ಆಗಿದದ್ೇವ್. ರ್ನವುಗಳ್್ಲೂರೂ ಸಹ 
ಸನಚನ ಅಸಲ್ಲ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿಕ್ೂ್ಳಿಲತ ರ್ನವುದೇ್ ಮನಹಿತಿ ಇಲೂ.  ಇತಿಹನಸ ಹ್ೇಳಿದೆಂತ,್ 
ಒಬ್ೂಬಬಬರ ರನಜವೆಂಶರ ಕ್ನಲದಲ್ಲೂ ಒೆಂದೂ್ೆಂದತ ರಿೇತಿರ್ನಗಿ ಈ ಜಗತ್ುನತನ ಆಳುತಿುದದರತ.  ಇದನತನ 
ರ್ನವು ರ್್ೂೇಡಿದದ್ೇವ್.  ಹಿೆಂದೂ ಧಮಾದವರತ ಮತನೆಂತ್ರಗ್ೂೆಂಡತ ಮತಸಿೂೆಂ 
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ಸಮತದನಯದವರನಗಿಲೂವ್ೇ?  ಅದ್ೇ ರಿೇತಿರ್ನಗಿ ಮತಸಿೂೆಂ ಮತ್ತು ಕಿರಶ್ುಯನ್್ ಸಮತದನಯದವರತ 
ಹಿೆಂದೂಗಳ್ನಗಿ ಮತನೆಂತ್ರಗ್ೂೆಂಡಿಲೂವೇ್?  ಅವರತಗಳಿಗ್ೇ ತಿಳಿದಲೂ.   ಈಗ್ೆ ಒೆಂದತ ಶತ್ಮನನದ 
ಹಿೆಂದ,್ ರ್ನವುಗಳು ರ್ನವ ಜರ್ನೆಂಗ, ಧಮಾದಲ್ಲೂದ್ದವೊೇ ಎನತನವುದತ ತಿಳಿದಲೂ.  ಆದರ್, ಇವತಿುನ 
ದವಸ ಸಕ್ನಾರವು ಪರಸತುತ್ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ಮೆಂಡಿಸಿರತವ ಸನನವ್ೇಶದಲ್ಲೂ, ಬಹಳ ತ್ರನತ್ತರಿಯಲ್ಲೂ 
ಸಕ್ನಾರವು ಸತಗಿರೇವನಜ್್ಞಯನತನ ಹ್ೂರಡಿಸಿರತವ ಪರಸೆಂಗವರ್್ನಲನೂ ರ್್ೂೇಡಿದರ್, ಎಲ್ಲೂಯೇ ಒೆಂದತ 
ಕಡ ್ ತ್ಳ ಸಮತದನಯ ….. ಅವರತ ರ್ನವ ತ್ಳ ಸಮತದನಯದವರತ?  ರ್ನವ ಹಿೆಂದತಳಿದ 
ವಗಾ, ದಲ್ಲತ್ರತ ಮತನೆಂತ್ರಗ್ೂಳುಿತಿುದನದರಯ್ೇ ಅೆಂತ್ಹವರತ ರ್ನರ್ೇ ಆಗಲ್ಲ ಅವರ ಆತ್ಾ 
ಶನೆಂತಿಗನಗಿ, ಬದತಕಿಗನಗಿ ಒೆಂದತ ಧಮಾವನತನ ತ್ಯಜಿಸಿ, ಮತ್ೂುೆಂದತ ಧಮಾಕ್್ೆ ಹ್ೂೇಗತತನುರಯ್ೇ 
… ಮತನೆಂತ್ರಗೂ್ಳುಿವವರತ ತ್ಮಾ ಧಮಾದಲ್ಲೂ ಹಿೆಂಸ್, ಕಿರತಕತಳ ಇದ ್ ಎೆಂದತ ಭನವಿಸಿ, 
ಮತನೆಂತ್ರಗೂ್ಳುಿತನುರ.್  ಈ ಅಭಿಪನರಯವು ತ್ಪಪಲೂ.  ಇದತ ಸೆಂವಿಧನನದ ಆಶಯವೂ ಸಹ ಆಗಿದ.್     

                                                                 (ಮತೆಂದತ) 
 

859/15-09-2022/5-00/ಬಿಕ್್ಪಿ-ಎೆಂಡಿ           (ವ್ೈಸ್್  ಛ್ೇಮಾನ್್ ರವರ   ಉಪಸಿೆತಿ) 
ಶ್ರೇ  ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ(ಮತೆಂದತ) 

ಆದರ್, ಇವತ್ತು ಈ ತ್ಳ ಸಮತದನಯ ಏನನತನ ಬಯಸಿ ಮತನೆಂತ್ರ ಹೂ್ೆಂದತತಿುದನದರ್ನತನವ   
ಎಲನೂ ಮನಹಿತಿ ಸಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಇದ್. ಅದ್ಲೂವನೂನ ಕೂಡ ಒದಗಿಸಿ.  ಆ ಸಮತದನಯ ಮತನೆಂತ್ರ  
ಅಗದೇ್ ಇರತವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ ಎಲನೂ ಮೂಲಭೂತ್ ಸವಲತ್ತುಗಳನತನ ಒದಗಿಸತವೆಂತ್ಹ 
ಕ್ನಯಾಕರಮವನತನ ಸಕ್ನಾರದೆಂದ  ಕ್್ೂಡಿ.  ಆಗ ತ್ನಗ್ ತನರ್್ೇ ಮತನೆಂತ್ರ ನಲತೂತ್ುದ್. ಆ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ ಆದರ್, ಮತನೆಂತ್ರ ಏತ್ಕ್್ೆ ಆಗತತನುರೆ್ಂದರ್, ಅವರ ಆತ್ಾ ಶನೆಂತಿಗನಗಿ, ನನನ  
ಬದತಕಿಗನಗಿ ಎೆಂದತ ಎರಡ್ೇ ಕ್ನರಣಕ್್ೆ  ಮತನೆಂತ್ರ ಹ್ೂೆಂದತತನುರ್. ಬ್ೇರ ್ರ್ನವುದ್ೇ ಕ್ನರಣಕೂೆ 
ಮತನೆಂತ್ರ  ಹೂ್ೆಂದತವುದಲೂ.  ನನನ ಸೆಂತೂ್ೇಷ, ನನನ ಬದತಕತ.  ಇವತ್ತು ಈ ಕ್ನಯಿದ್ಯನತನ 
ತ್ೆಂದರತವುದರಿೆಂದ, ಅೆಂತ್ರ್ ಜನತಿಯ ವಿವನಹ, ಅೆಂತ್ರ್ ಧಮಿೇಾಯ ವಿವನಹ, ಎಲೂದಕೂೆ  ಇದತ 
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ದ್ೂಡಡ ಕೆಂಟಕ.  ಇವತ್ತು ವಿಶಾದಲ್ಲೂ ರ್ನವಲ್ೂರೂ  ಬದತಕತತಿುದ್ದೇವ್.  ಇವತ್ತು ಅೆಂತ್ರ್ ಜನತಿ-
ಧಮಾಗಳ ಮದತವಗ್ಳನತನ ನಮಾ ಎಲನೂ  ಸಕ್ನಾರಗಳು  ಪ್ೂರತನಾಹಿಸಬೇ್ಕತ. ಇಡಿ ಜಗತು್ೇ ಒೆಂದತ 
ಎನತನವೆಂತ್ಹದದನತನ ತ್ರಬೇ್ಕತ.  ಪೆಂಪ ಮಹನ ಕವಿ ಹ್ೇಳಿದೆಂತ ್ “್ ಮನನವ  ಒೆಂದೇ್ ಜನತಿ  
ಎೆಂದತ  ಪರಿಗಣಿಸಬ್ೇಕತ.   ಈ ಕ್್ಲಸವನತನ   ಇವತ್ತು ನಮಾ ಸಕ್ನಾರಗಳು  ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗಿದ್. 
ರ್್ೂೇಡಿ, ಹಿೆಂದತ ಮದತಳು,  ಇಸನೂೆಂ  ದ್ೇಹ, ಕಿರಶ್ುಯನ್್ ಚಟತವಟಿಕ್್ ಎೆಂದತ ಸನಾಮಿ 
ವಿವ್ೇಕ್ನನೆಂದರವರತ  ಒೆಂದತ  ಕಡ ್ ಹ್ೇಳುತನುರ್. ಇವುಗಳು ಮೂರತ ಒೆಂದನದರ,್ ಇಡಿ ಜಗತಿುನಲ್ಲೂ 
ಭನರತ್ ಮೊದಲರ್್ ಸನೆನದಲ್ಲೂ ಅಭಿವೃದಿರ್ನಗತತ್ುದ್. ಇದನತನ ರ್ನನತ ಹೇ್ಳಿದದಲೂ.  ಸನಾಮಿ 
ವಿವ್ೇಕ್ನನೆಂದರವರತ ಹ್ೇಳುತನುರ್.  ಎಲನೂ ಧಮಾಗಳಲೂೂ ಕೂಡ     ಇಸನೂೆಂ ಧಮಾದಲ್ಲೂ  
ರಕುಪನತ್ ಇದ್,  ಕಿರಶ್ುಯನ್್ ಧಮಾದಲ್ಲೂ ರಕುಪನತ್ ಇದ ್  ಎೆಂದತ  ಹೇ್ಳುತನುರ್.  ಆದರ್, ಹಿೆಂದೂ  
ಧಮಾದಲ್ಲೂ  ರಕುಪನತ್ ಇಲೂ,  ಸಹಿಸಿಕ್ೂ್ಳಿಲ್ಲಕ್್ೆ  ಆಗದೇ್ ಇದದಷತಟ, ಕಿರತಕತಳ, ಹಿೆಂಸ್, ದಬನಬಳಿಕ್್,  
ಹಿೆಂದೂ  ಧಮಾದಲ್ಲೂದ್.  ಇದತ ರಕುಪನತ್ಕಿೆೆಂತ್ ಹಿೆಂಸನವನದ ಎೆಂದತ ಸನಾಮಿ ವಿವ್ೇಕ್ನನೆಂದರತ 
ಬರ್ದದನದರ.್ ಅದರ ಬಗ್ೆ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಕ್್ೂಡತತು್ೇರ್್.  ಪತಸುಕವರ್್ನೇ ತ್ೆಂದತ  ತ್ೂೇರಿಸತತ್ುೇರ್್. 
ರ್ನನತ ಅದನತನ ಓದದ್ದೇರ್್.  ಇವತ್ತು   ಜಗತಿುನಲ್ಲೂ ಸನಾಮಿ ವಿವ್ೇಕ್ನನೆಂದರವರತ  ಹ್ೇಳುತನುರ್.   
ಧಮಾ ಎೆಂದರ್, ರ್ನವುದ್ೂೇ ಒೆಂದತ ಆಚರಣ್  ಅಷ್ಟೇ ಅಲೂ, ಒೆಂದತ  ಒತ್ತು ಊಟಕೂೆ  
ಇಲೂದೆಂತ್ಹವರಿಗ್ ರ್ನರತ ರ್್ರವನಗತತನುರ,್ ಅದೇ್ ನಜವನದ ಧಮಾ. ಆ ಕ್್ಲಸವನತನ 
ಹೃದಯದೆಂದ ಮನಡಬೇ್ಕತ, ಮದತಳಿನೆಂದ ಮನಡತವುದಲೂ. ಇವತ್ತು ರ್ನವು ಮನಡತತಿುರತವುದತ  
ಏನತ?  ಎಲೂವನತನ  ಮದತಳಿನೆಂದ  ಮನಡತತಿುದದ್ೇವ್.  ಇವರ ಪರವನಗಿ ರ್ನವ ಸಕ್ನಾರವೂ ಸಹ  
ಹೃದಯದೆಂದ  ಮನಡತತಿುಲೂ.  

ವ್ೈಸ್್ ಛ್ೇಮಾನ್್:-ಗೌಡರ,್ ತನವು  ಹಿರಿಯ ಸದಸಯರಿದದೇರಿ,  ಈ ಬಿಲ್ನಲ್ಲೂ ಏರ್ನಗಬ್ೇಕತ,  
ಏನತ ಆಗಬನರದತ ಅಷತಟ  ಮನತ್ರ  ಹ್ೇಳಿ. ನಮಾ ಪಕ್ಷ್ದೆಂದ ಇನತನ ೧೦ ಮೆಂದ ಸದಸಯರತ  ಇದತದ,  
ಅದರಲ್ಲೂ  ಇಬಬರತ ಸದಸಯರತ   ಮನತ್ರ್ನಡಿದನದರ್. 
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ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ:-   ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,್  ಇದತ ಬಹಳ ಪರಮತಖ್ವನದ ವಿಚನರ. 

ವ್ೈಸ್್ ಛ್ೇಮಾನ್್:- ಗೌಡರ,್ ಬಹಳ ಚ್ರ್ನನಗಿ  ಹ್ೇಳಿದದೇರಿ,   

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,್ ಇನತನ ಸಾಲಪ ಸಮಯದಲ್ೂೇ  
ಮತಗಿಸತತು್ೇರ್್.  ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ    ಈ ವಿಚನರವನತನ ಗಮನಸಬೇ್ಕತ. Leo Tolstoy 
ರವರತ ಏನತ ಹೇ್ಳುತನುರ್ೆಂದರ್,  ಒೆಂದತ ದೇ್ಶ ಸವಾರ್ನಶವನಗಬ್ೇಕ್್ೆಂದರ್,  ಧಮಾವೇ್  ವಿಷಬಿೇಜ 
ಎನತನವುದನತನ  ಒಬಬರತ ರಷಯ ಜ್ಞನನ ಹ್ೇಳುತನುರ.್ ಇದನತನ ರ್ನವು ನೇವು ಎಲೂರೂ  ಸೇ್ರಿ  
ಮನಡತತಿುದ್ದೇವ್. ಬಸವಣಣನವರ ಕ್ನಯಕ ತ್ತ್ಾಗಳನತನ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು  ಹ್ೇಳಿದರತ.   
ರ್ನವು ಮರತ್್ತಬಿಟಿಟದ್ದೇವ್.  ಬಸವಣಣ “ಇವರ್ನರಯಯ, ಇವರ್ನರಯಯ, ಇವ ನಮಾವ, ಇವ ನಮಾವ” 
ಎೆಂದತ  ಹ್ೇಳುತಿುದದರತ.  ರ್ನವು ಇಲ್ಲೂ  ಏನತ  ಹ್ೇಳುತಿುದದ್ೇವ್, ಇವ ಆ ಕಡ್,  ಇವ   ಆ ಕಡ್ 
ನಡಯ್ಿರಿ, ಮತಟತಟವೆಂತಿಲೂ,  ಇೆಂತ್ಹ ಸಮನಜವನತನ  ರ್ನವು  ನಮನಾಣ  ಮನಡತತಿುದದ್ೇವ್,  
ಸಕ್ನಾರಗಳು  ಮನಡತತಿುವ.್ ಬತದದ, ಬಸವಣಣ, ಡನ|| ಬಿ.ಆರ್. ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್ರವರ ಚಿೆಂತ್ರ್್ಗಳು ಏನತ 
ಸನಾಮಿ? ಅವರ ಚಿೆಂತ್ರ್್ಗಳನತನ  ಸಕ್ನಾರದ  ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳಲ್ಲೂ  ರ್್ೂೇಡಲ್ಲಕ್್ೆ  ಆಗತತಿುದ್ಯೇ?    
ಇವತ್ತು ಜನತಿ-ಜನತಿ ನಡತವ್, ನಮಾ  ನಮಾಗಳ  ನಡತವ್,  ಧಮಾಗಳ ನಡತವ ್ಈ ಕ್ನರೆಂತಿಯಿೆಂದ, 
ಸೆಂಘಷಾದೆಂದ, ಏರ್ನದರೂ ಈ ಜಗತಿುಗ ್  ಒಳ್್ಿಯದನಗತತಿುದ್  ಎೆಂದರ್  ಅದತ  ರ್ನವ  
ರಿೇತಿಯಿೆಂದ  ಆಗತತಿುದ ್  ಎನತನವುದನತನ ಹ್ೇಳಿ. ಮಹನತ್ಾ ಗನೆಂಧಿೇಜಿಯವರತ ಕ್ೂ್ಟಟೆಂತ್ಹ  
ಅಹಿೆಂಸನ  ತ್ತ್ಾದೆಂದ  ಮನತ್ರ  ಈ  ಜಗತ್ತು  ಉಳಿಯಲ್ಲಕ್್ೆ  ಸನಧಯ.  ಈ ಸೆಂಘಷಾದೆಂದ, ಈ 
ಮಹನ ಯತದಿಗಳಿೆಂದ, ಜನತಿ ಧಮಾಗಳ  ಸೆಂಘಷಾದೆಂದ  ರ್ನರತ  ಉಳಿಯಲ್ಲಕ್್ೆ  ಸನಧಯವಿಲೂ,  
ರ್ನನತ  ಮತಸಲನಾನರ ಬಗ್ೆ  ಆಗಲ್ಲ,  ಕಿರಶ್ುಯನ್್  ಧಮಾದ ಬಗ್ೆ ಆಗಲ್ಲ, ಸಿಕ್  ಧಮಾದ  ಬಗ್ೆ  
ಆಗಲ್ಲ, ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ  ಧಮಾದ  ಬಗ್ೆರ್ನಗಲ್ಲ, ಹ್ೇಳುತಿುಲೂ,  ಎಲನೂ ಧಮಾಗಳಲೂೂ  ಸಮಸ್ಯಗಳಿವ.್ 
ಆದರ್, ಸಕ್ನಾರಗಳು ಬೆಂದನಗ  ತನವು ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಕ್್ಲಸಗಳು, ಈ  ದ್ೇಶದ, ಈ  ರ್ನಡಿನ 
ಅಭಿವೃದಿಗ್  ಈ  ಬಡ  ಜನರ ಅಭಿವೃದಿಗ್  ಅರ್್ೇಕ  ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳು, ಯೇಜರ್್ಗಳು   ತ್ಮಾ  
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ಮತೆಂದವ.್ ಅವುಗಳನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡತ ಬೆಂದತ ಮನಡಿ. ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರತ  
ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ, ಕಿರಶ್ುಯನ್್ ಸಮತದನಯ, ಮತು್  ಹಿೆಂದತಳಿದವರತ,  ಹರಿಜನ ಗಿರಿಜನರತ, ಎಸ್್ಸಿ-
ಎಸ್್ಟಿ  ಎೆಂದತ ಏತ್ಕ್್ೆ   ಹ್ೇಳಿದರತ  ಎೆಂದರ್,  ಇವತ್ತು  ಮತನೆಂತ್ರ  ಆಗತತಿುರತವವರ ಸೆಂಖ್ಯ  
ಆ ವಗಾದಲ್ಲೂಯೇ ಹ್ಚತು ಆಗತತಿುದ್. ಅದನತನ ನೇವು ತ್ಡಗ್ಟಟಬ್ೇಕತ. ಈ ಮನರಕವನದ 
ಕ್ನಯಿದ್ಯಿೆಂದ ಈ  ಕ್್ಲಸ  ಆಗತವುದಲೂ.  ಈ ಕ್ನಯಿದ್ಯನತನ  ತ್ರತವುದರ  ಜ್ೂತ್ಗ್  
ಅವನಗ ್ ಅಭಿವಯಕಿು  ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ  ಕ್ೂ್ಟತಟ, ಅವನತ  ಬದತಕಲ್ಲಕ್್ೆ  ರ್್ಮಾದರ್ನದೆಂತ್ಹ  ಬದತಕತ  
ನಡಸ್ಲ್ಲಕ್್ೆ   ಮತ್ತು  ಅವನತ  ಹಿೆಂದತ  ಧಮಾದಲ್ಲೂ  ಉಳಿಯಲ್ಲಕ್್ೆ ಅವನಗ ್ಅಗತ್ಯ  ಇರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ  
ಮೂಲಭೂತ್  ಸೌಲಭಯಗಳನತನ   ಒದಗಿಸತವೆಂತ್ಹ  ಕ್್ಲಸ  ಮನಡತವಲ್ಲೂ  ಚಿೆಂತ್ರ್ ್ 
ಸಕ್ನಾರದೆಂದ ಆಗಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ  ರ್ನನತ  ಹ್ೇಳಲ್ಲಕ್್ೆ  ಬಯಸತತ್ುೇರ್್. ಅದನತನ ಬಿಟತಟ, ಸತಮಾರ್್  
ರ್ನವುದ್ೂೇ  ಒೆಂದತ ದೃಷಿಟಯನನಟತಟಕ್ೂ್ೆಂಡತ ರ್ನವು  ಇದನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡತ  ಬರತವುದತ  
ಸರಿಯಲೂ. ಈ ರಿೇತಿ ಮನಡತವೆಂತ್ಹದತದ ಒಳಿತ್ಲೂ. ಈ ರ್ನಡಿನಲ್ಲೂ ಮಹನನತಭನವ  
ಬಸವಣಣನವರಿಗಿೆಂತ್ ಈ  ಜಗತಿುನಲ್ಲೂ ರ್ನರತ ಇದನದರ?್ ಬಸವಣಣನವರತ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದಲ್ಲೂ 
ಹತಟಿಟದೆಂತ್ಹ ಮಹನಪತರತಷ. ಸಮನನತ ್ತ್ರಬೇ್ಕತ, ಜನತಿ ಎನತನವುದನತನ ಹ್ೂೇಗಲನಡಿಸಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ  
೧೨ರ್ೇ್ ಶತ್ಮನನದಲ್ಲೂ ಮನಡಿದದನತನ ಜನಪರತಿನಧಿಗಳ್ನದ ರ್ನವು ಕಿೆಂಚಿತ್ತು ಆದರೂ 
ಇಟತಟಕ್ೂ್ೆಂಡಿದದ್ೇವ್ಯೇ?  ಇಟತಟಕ್ೂ್ೆಂಡಿದದರ,್ ಈ  ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ ಆಗತತಿುರಲ್ಲಲೂ? ಈ ಸೆಂಘಷಾಗಳ್್ೇ  
ಬರತತಿುರಲ್ಲಲೂ. ಈ ಸೆಂಬೆಂಧ  ರ್ನನತ  ಒೆಂದತ  ಉದನಹರಣ್ಯನತನ  ಹೇ್ಳಲ್ಲಕ್್ೆ  ಬಯಸತತು್ೇರ್್.  
ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಗಮನಸಬ್ೇಕತ.  ಮೊರ್್ನ  ಗಣಪತಿ   ಉತ್ಾವ  ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೂ…   

ವ್ೈಸ್್ ಛ್ೇಮಾನ್:- ಗೌಡರ,್ ಸಮಯ  ಆಯಿತ್ತ. 

ಶ್ರೇ  ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ:- ಶ್ವಮೊಗೆದಲ್ಲೂ ಮರವಣಿಗಯ್ಲ್ಲೂ ಗಣಪತಿ  ಪಕೆದಲ್ಲೂ  ಗ್ೂೇಡಾ್  
ರವರ  ಪ್ೂೇಟೂ್ೇವನತನ  ಹನಕಿಕ್್ೂೆಂಡತ  ಮರವಣಿಗ ್ ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡತ  ಹ್ೂೇಗತತಿುದದರತ. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ  ಡಿ.ಎಸ್.  ಅರತಣ್(ಸೆಳಿೇಯ  ಸೆಂಸ್ೆಗಳ ಕ್್ೇತ್ರ):  ಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರ,್    
ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ ನಡದ್ರತವುದಲೂ. 

ವ್ೈಸ್್ ಛ್ೇಮಾನ್್:-  ಆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ ಇಲೂವ್ೆಂದತ  ಸೆಳಿೇಯ  ಶನಸಕರತ  ಹ್ೇಳುತಿುದನದರ.್   

ಶ್ರೇ  ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ:- ಮತ್ು  ಬಸ್್ ಸನಟಯೆಂಡ್್ ಪಕೆದಲ್ಲೂ  ಅಶ್್ೇಕ  ಸೆೆಂಭ  ಇದ್.   
ಅದರ ಮೇಲ ್ ಒೆಂದತ ರನಷಿರೇಯ ಲನೆಂಛನವಿದ ್ ಆ ಲನೆಂಛನದ ಮೇಲ ್ ಭಗವತ್  
ಧವಜವನತನ  ಇದ್ೇ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೂ ಹನರಿಸತತನುರ್.   

ಶ್ರೇ  ಡಿ.ಎಸ್.  ಅರತಣ್: - ಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರ,್     

ವ್ೈಸ್್ ಛ್ೇಮಾನ್:-  ಗೌಡರ್,  ತನವು  ಸಾಲಪ  yield ಆಗತತಿುೇರನ?   

ಶ್ರೇ  ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ:-   ಹಿೆಂದೂ ಮಹನಸಭನ ಸೆಂಘಟರ್ಯ್ವರತ… 

ವ್ೈಸ್್ ಛ್ೇಮಾನ್:-  ಗೌಡರ್,  ಶ್ರೇಯತತ್ ಡಿ.ಎಸ್.  ಅರತಣ್ರವರತ  ಮನತ್ರ್ನಡತತನುರ,್ 
ತನವು  ಸಾಲಪ  yield ಆಗತತಿುೇರನ?   

ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್. ಅರತಣ್:-ಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರ,್ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ  ತ್ಪತಪ  
ಮನಹಿತಿಯನತನ  ಕ್್ೂಡತವುದತ ಬ್ೇಡ.   

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ:- ಹಿೆಂದೂ ಮಹನಸಭನ ಸೆಂಘಟರ್ಯ್ವರತ ಪರಚನರ  ಮನಡಲ್ಲಕ್್ೆ  
ಅವರ  ಸೆಂಘಟರ್ಯ್ ಪದನಧಿಕ್ನರಿಗಳು ರನಜಯದನದಯೆಂತ್, ದ್ೇಶದನದಯೆಂತ್ ಓಡನಡಲ್ಲಕ್್ೆ  ನನನದತ 
ರ್ನವುದೂ ಅಡಿಡಯಿಲೂ. ನನನ ಅಕ್್ೇಪಣ್ಯೂ ಇಲೂ.  ಆದರ್, ಮಹನತ್ಾ  ಗನೆಂಧಿೇಜಿಯವರನತನ  ಈ  
ಜಗತು್ೇ   “ಮಹನತ್ಾ” ಎೆಂದತ  ಕರದ್ರತವನಗ “ಭನರತ್ದ ಪಿತನಮಹನ” ಎೆಂದತ  ಈ  ಜಗತು್ೇ  
ಒಪಿಪಕ್್ೂೆಂಡಿರತವನಗ  ಅವರನತನ ಕ್್ೂಲ ್ ಮನಡಿದೆಂತ್ಹ ಗೂ್ೇಡ್ಾ  ಭನವಚಿತ್ರವನತನ  ಗಣಪತಿ  
ಪಕೆದಲ್ಲೂ  ಇಡತತನುರ್ೆಂದರ ್   ಇದರ ಬಗ್ೆ  ಸಕ್ನಾರದ ಕರಮ ಏನತ ಎೆಂದತ ಕ್ೇ್ಳಲ್ಲಕ್್ೆ  
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ಬಯಸತತ್ುೇರ್್.  ರ್ನವು  ರ್ನವ  ದ್ೇಶದಲ್ಲೂ, ರ್ನವ ಜಗತಿುನಲ್ಲೂ  ಬದತಕತತಿುದ್ದೇವ್?  ನಮಾ  
ಸಕ್ನಾರ  ರ್ನರಿಗ ್ ಕತಮಾಕತೆ  ಕ್್ೂಡತತಿುದ?್    

ಶ್ರೇ  ಡಿ.ಎಸ್.  ಅರತಣ್:- ಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರ,್    ಮನನಯ ಸದಸಯರತ  ಮತ್ು, 
ಮತ್ು ತ್ಪತಪ  ಮನಹಿತಿಯನತನ  ಕ್್ೂಡತತಿುದನದರ.್  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ  ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,್ ಇದರ ಬಗ್ೆ ಪತಿರಕ್್ಯಲ್ಲೂ 
ಬೆಂದರತವುದನತನ ತ್ೂೇರಿಸತತ್ುೇರ್್. ಇವತ್ತು, ಗನೆಂಧಿೇ ಭವನದ ಅಧಯಕ್ಷ್ರತ ಈ ಬಗ್ೆ ಪತಿರಕ್್ಯಲ್ಲೂ  
ಒೆಂದತ  ಲ್ೇಖ್ನವನತನ ಬರ್ದದನದರ್.  

ಶ್ರೇ  ಡಿ.ಎಸ್.  ಅರತಣ್:-  ಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರ,್    ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಸದನಕ್್ೆ  
ತ್ಪತಪ  ಮನಹಿತಿಯನತನ  ಕ್ೂ್ಡತತಿುದನದರ್. ಅಶ್್ೇಕ  ಸೆೆಂಭದ ಮೇಲ್  ಹನಕಿಲೂ.     

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ:- ಧಮಾದ  ರನಜಕ್ನರಣ  ಮನಡತತಿುಲೂ, ಜನತಿ ರನಜಕ್ನರಣ  
ಮನಡತತಿುಲೂವ್ೆಂದತ  ಹ್ೇಳುತಿುದದೇರಿ. ನೇವು ಸೆಂಘಷಾದ ರನಜಕ್ನರಣ  ಮನಡತತಿುದದೇರಿ.  ನೇವು 
vote bank ರನಜಕ್ನರಣ ಮನಡತತಿುದದೇರಿ. 

ವ್ೈಸ್್ ಛ್ೇಮಾನ್:- ಗೌಡರ್, ಶ್ರೇಯತತ್  ಡಿ.ಎಸ್. ಅರತಣ್ರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತನುರ್,   
ಅವರಿೆಂದ  ಇದರ  ಬಗ್ೆ ಸಪಷಟತ್ಯನತನ  ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳಿಿ.    

ಶ್ರೇ  ಡಿ.ಎಸ್.  ಅರತಣ್:  ಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರ,್ ಮನನಯ  ಸದಸಯರತ  ಎರಡತ 
ವಿಷಯಗಳ  ಬಗ್ೆ  ಹೇ್ಳಿದರತ.  ಗ್ೂೇಡಾ್  ವಿಚನರ  ಹ್ೇಳಿದರತ.  ಅದತ  ಶ್ವಮೊಗೆದಲ್ಲೂ ನಡದ್ಲೂ.   
ಅವರ ಹತಿುರ  ರ್ನವುದತ  ಮನಹಿತಿ ಇದ್, ಅದತ  ತ್ಪತಪ  ಮನಹಿತಿ. ಬ್ೇರ ್ ಎಲ್ಲೂರ್ನದರೂ  
ಆಗಿದದರ,್ ಅದನತನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕ್್ೂಳಿಬ್ೇಕತ.  ಎರಡರ್್ಯದತ, ಅಶ್್ೇಕ ವೃತ್ುದಲ್ಲೂ ಸೆೆಂಭದ  ಮೇಲ್  
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ಅಲೂ, ಅಶ್್ೇಕ ಸೆೆಂಭದ  ಕ್್ಳಗಡ ್ ಕ್್ೇಸರಿ ಭನವುಟಗಳನತನ ಅಲೆಂಕ್ನರ  ಮನಡಿರತವುದನತನ ಬಿಟಟರ ್ 
ಮೇಲ ್  ಅಲೂ.    ಆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ ಪರತಿ  ವಷಾವೂ, ಪರತಿ ಸಲವೂ  ಎಲನೂ  ಸಕಾಲ್ಗಳಲೂೂ 
ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಪದಿತಿ  ನಮಾದತ ಇದ್. ಅಮಿೇರ್ ಅಹಮದ್ ಸಕಾಲ್ ಎೆಂದತ ಇದ್.   

          (ಮತೆಂದತ) 

(860) 15.09.2022 05.10 ಎಸ್್ವಿ-ಎಕ್್               (ವ್ೈಸ್್ಛ್ೇರ್ಮನ್್ರವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 
ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್್.ಅರತಣ್ (ಮತೆಂದತ)  
 
ಅಭಿರನಮ ಸಕಾಲ್ ಎೆಂದತ ಇದ್.  ಅಲ್ಲೂಯೂ ಕೂಡ ರ್ನವು ಕ್್ೇಸರಿ ಬಣಣದ ಧವಜವನತನ ಇಡಿೇ 
ಸಕಾಲ್ಗ್ ಹನಕಲನಗತತ್ುದ್. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಎರಡತ ತ್ಪತಪ ಮನಹಿತಿಗಳನತನ ಸದನಕ್್ೆ 
ಕ್್ೂಡತತಿುದನದರ.್  ದಯಮನಡಿ ಅದನತನ ಕಡತ್ದೆಂದ ತಗ್್ಸಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಕ್ೇ್ಳಿಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುೇರ್್.   
 

ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇೆಂದರ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡರೇ್, ಈ ರಿೇತಿಯ ತ್ಪತಪ ಮನಹಿತಿಗಳು 
ಹ್ೇಗ್ ಬರತತ್ುವ್ ಎೆಂದತ ತಿಳಿಯತವುದಲೂ.  ಮನಧಯಮಗಳಲ್ಲೂ ರ್ನನತ ರ್್ೂೇಡಿದ್.  ರ್ನನೂ ಶ್ವಮೊಗೆ 
ಜಿಲ್ೂಯವರ್್ೇ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ (ಕತಳಿತ್ತಕ್್ೂೆಂಡತ):- ಹನಗನದರ ್ಮನಧಯಮಗಳನತನ ban ಮನಡಿ.   

ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇೆಂದರ:- ಹನಗಲ್ನೂ ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದಲೂ.   

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ:- ಹಿೆಂದ್ ನೇವು ಮನಡಿಸಿದದರಲೂ.  

ವ್ೈಸ್್ ಛ್ೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡರ್ೇ, ಇಲ್ಲೂ ಮನಧಯಮವನತನ ಎಳ್್ದತ ತ್ರಬೇ್ಡಿ.  
ಅದನತನ ಸಮಥಾರ್್ ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಿವುದಕ್ನೆಗತವುದಲೂ.  ಅವರ ಮೇಲ್ ಆರೂ್ೇಪ ಮನಡಿದರ್ ಅವರತ 
ಇಲ್ಲೂಗ್ ಬೆಂದತ ನಮಗ್ ವಿವರಣ್ಯನತನ ಕ್್ೂಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದಲೂ.  
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ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇೆಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ ಹಿೆಂದಯ್ೂ ಕೂಡ ಹಿೇಗ್ಯೇ 
ಆಗಿತ್ತು. ಮನನಯ ಡಿ.ಕ್.್ಶ್ವಕತಮನರ್ ಅವರತ “ರನಷರಧವಜವನತನ ಇಳಿಸಿ ಎ.ಬಿ.ವಿ.ಪಿ. ಧವಜವನತನ 
ಹನರಿಸಿದರತ”್ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರತ.  ಮನಹಿತಿ ಖ್ೆಂಡಿತ್ ತ್ಪತಪ.  ಆ ಸೆಳದಲ್ಲೂ ಸಾತ್ಃ ಎಸ್.ಪಿ. ಯವರೇ್ 
ಇದದರತ.  ಏಕ್್ ಈ ರಿೇತಿ ಹ್ೇಳುತನುರ?್ ದಯವಿಟತಟ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಮನಹಿತಿಯನತನ 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಹ್ೇಳಲ್ಲ.  ಎಲನೂ ಹಿರಿಯ ಶನಸಕರನಗಿದತದ, ಈ ರಿೇತಿ ಶ್ವಮೊಗೆದ ಬಗ್ೆ ತ್ಪತಪ ತ್ಪತಪ 
ಅಭಿಪನರಯವನತನ ಕ್ೂ್ಟಟರ್ ಹ್ೇಗ?್  

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್್.ರನಥ್ೂೇಡ್್(ವಿರ್ೂೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ಮತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ ಗೃಹ 
ಸಚಿವರ್ೇ, ಮನಧಯಮಗಳಲ್ಲೂ ಬೆಂದದ ್ಎೆಂದತ ತನವ್ೇ ಹ್ೇಳಿದರಿ.  

ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇೆಂದರ:- ಹೌದತ.  ಆದರ್ ಮನಧಯಮಗಳಲ್ಲೂ ಬೆಂದದ್ದಲನೂ ಸತ್ಯವ್ೇ? ರ್ನವು 
ನೇವು ಸಾಲಪ ಸರಿರ್ನದ ಮನಹಿತಿಯನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡತ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕಲೂವ?್ ಏಕ್್ ಈ ರಿೇತಿ 
ಪರಚನರವನಗತತಿುದ?್ ರ್ನವು ಜವನಬನದರಿಯತತ್ ಸನೆನದಲ್ಲೂರತವವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಮನಹಿತಿಯನತನ 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರ್ ತ್ತೆಂಬನ ಒಳ್್ಿಯದತ.  ಈ ರಿೇತಿ ಹ್ೇಳುವುದತ ಅನವಶಯಕ.   

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬಬ್ೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರ್ೇ, ರ್ನನತ ಹ್ೇಳಿರತ್ಕೆೆಂಥದದನತನ ತನವು 
ನರನಕರಿಸತತಿುದದೇರಿ. ಆದರ್ ಮನಧಯಮಗಳಲ್ಲೂ ರ್್ೂೇಡಿದ್ದೇರ್ ್ ಎೆಂದತ ತ್ಮಾ ಮನತ್ತಗಳಲ್ಲೂಯೇ 
ಹ್ೇಳಿದರಿ.  ರ್ನನತ ಕೂಡ ಅದ್ೇ ಮನಧಯಮಗಳು, ಪತಿರಕ್್ಗಳಲ್ಲೂಯೇ ಓದದ್ದೇರ್್.  ಈ ದನದ 
ಪರಜನವನಣಿಯಲ್ಲೂ ಗನೆಂಧಿ ಪರತಿಷನಠನದ ಅಧಯಕ್ಷ್ರತ ಒೆಂದತ ಹ್ೇಳಿಕ್್ಯನತನ ಕ್್ೂಟಿಟದನದರ್.  ಅದನೂನ 
ರ್ನನತ ಇವತ್ತು ಓದದದ್ೇರ್್. ಇವ್ಲನೂ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಇಟತಟಕ್ೂ್ೆಂಡ್ೇ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ದೇರ್.್  
ಒೆಂದತ ವ್ೇಳ್್ ಮನಧಯಮದವರತ ತ್ಪತಪ ಸೆಂದ್ೇಶ ಕ್ೂ್ಟಿಟದನದರ್ ಎೆಂದರ್ ಅವರಿಗ್ ಕೂಡಲೇ್ ಗಲತೂಶ್ಕ್್ 
ಮನಡಿ.   

ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇೆಂದರ (ಕತಳಿತ್ತಕ್್ೂೆಂಡತ):- ಅದತ ಹೇ್ಗನಗತತ್ುದ?್  
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ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಗೃಹಸಚಿವರೇ್, ಮಹನತನಾ ಗನೆಂಧಿೇಜಿಯವರ ಬಗ್ೆ ಈ 
ರಿೇತಿಯ ಸತಳುಿ ಪತಕ್ನರತಗಳನತನ ಪತಿರಕ್್ಗಳಲ್ಲೂ ಹನಕಿ ಜನರನತನ…. 

ವ್ೈಸ್ ಛ್ೇಮಾನ್:- ಸಕ್ನಾರ ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಕಳಕಳಿಯನತನ ಗಮನಸಬೇ್ಕತ.   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಗೃಹಸಚಿವರೇ್, ಮನನಯ ಅರತಣ್ ಅವರತ ಹ್ೇಳಿದರತ.  
ಮತೆಂದ ್ಅವರತ ಗೃಹ ಮೆಂತಿರರ್ನದನಗ ಅವರತ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂ್ಡಲ್ಲ.  ತನವು ಜವನಬನದರಿಯತತ್ 
ಸನೆನದಲ್ಲೂರತ್ಕೆೆಂಥವರತ. ತನವು ಇದಕ್್ೆ ಜವನಬನದರಿಯನತನ ವಹಿಸಿಕ್್ೂಳಿಬ್ೇಕತ.  ನಮಾ ಡಬೂೂಯ.ಹ್ರ್್. 
ಹನತಮೆಂತ್ಪಪ, ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ ಹ್ೂೇರನಟಗನರರ ಮೊಮಾಗರ್ನದ ಶ್ರೇ ಕೃಷನಣ ವೂಡೇ್ ಅವರತ ಗನೆಂಧಿ 
ಪರತಿಷನಠನದೆಂದ ಸಟ್ೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನಡಿದನದರ.್   

 ಅಲೂದ,್ ನಮಾ ಪನರಥಮಿಕ ಶ್ಕ್ಷ್ಣ ಸಚಿವರತ ತಿಪಟೂರಿನಲ್ಲೂ ಹರ್ಘರ್ ತಿರೆಂಗನ 
ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೂ ಕ್್ಳಗ್ ತಿರವಣಾ ಧವಜ, ಮೇಲ್ ಭಗವನಧವಜವನತನ ಇಟತಟಕ್ೂ್ೆಂಡಿದತದ ಪತಿರಕ್್ಗಳಲ್ಲೂ 
ಬೆಂದದದನೂನ ರ್ನವು ರ್್ೂೇಡಿದ್ದೇವ್.  ಅದಕ್್ೆ ರ್ನವುದೇ್ ಸಪಷಿಟೇಕರಣ ಬರಲ್ಲಲೂ.   

ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇೆಂದರ:- ಮನನಯ ಹರಿಪರಸನದ್ರವರೇ್, ಸಪಷಿಟೇಕರಣ ಬೆಂತ್ತ.  ಅವರ್ೇ 
ಹ್ೇಳಿದರತ. ಕ್ಳ್ಗಡ ್ ರನಷರಧವಜವನತನ ಸಚಿವರತ ಹಿಡಿದತಕ್ೂ್ೆಂಡಿದನದರ್.  ಹಿೆಂದ ್ ಇದದೆಂತ್ಹ 
ಭಗವನಧವಜವನತನ photography ಯಲ್ಲೂ ಆ ರಿೇತಿ ತ್ೂೇರಿಸಿದನದರ್.  ಇದಕ್್ೆ ರ್ನವು ಏನತ 
ಹ್ೇಳಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ತಿಳಿಯತವುದಲೂ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ತನವು ಗೃಹ ಸಚಿವರತ.  ಈ ರಿೇತಿ ಹ್ೇಳಿದರ ್
ರ್ನರನದರೂ ನೆಂಬತತನುರಯ್ೇ? 

ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇೆಂದರ:- ರ್ನನತ ತ್ಪತಪ ಹೇ್ಳುತಿುಲೂ.  ರ್ನನತ ತ್ಪತಪ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಕ್್ೂಟಟರ ್
ಕ್ಷ್ಮ ಕ್್ೇಳುತ್ುೇರ್್. ತಿಪಟೂರಿನಲ್ಲೂ ನಡದ್ ವಿಷಯ ಹಿೇಗ.್    
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರ್ೇ, ರನಷರಧವಜ ನಮಾಲೂರ ಗೌರವ, ಹ್ಮಾ.  
ಅದಕ್್ೆ ಅಪಮನನವನದನಗ ನೇವು thorough enquiry ಮನಡಿಸಬ್ೇಕತ. ಆ ರಿೇತಿರ್ನಗಿಲೂ 
ಎೆಂದತ ಒೆಂದತ ವರದಯನತನ ಕ್್ೂಟನಟಗ ನಮಗ್ಲನೂ ಸಮನಧನನವನಗತತ್ುದ್.   

ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇೆಂದರ:- ನನಗ ್ಸಪಷಟ ಮನಹಿತಿಯಿದ್.  ರ್ನನತ ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್್ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಬಳಿ 
ಕ್್ೇಳಿದ್ದೇರ್.್  

ವ್ೈಸ್್ ಛ್ೇಮಾನ್:- ಸೆಂವಿಧನನದ ಆಶಯಗಳಿಗ್ ಭೆಂಗ ಬನರದೆಂತ್ ರ್್ೂೇಡಿಕ್ೂ್ಳಿಿ.   

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ಇದರ ಬಗ್ೆ ಒೆಂದತ ವಿಚನರಣ್ಯನತನ ಮನಡಿ. 
ಏಕ್್ೆಂದರ ್ ಮಹನತನಾ ಗನೆಂಧಿೇಜಿ, ಗ್ೂೇಡಾ್ ಸೆಂಬೆಂಧವನಗಿ ಈ ರಿೇತಿ ನಡದ್ರ ್ ಜನರಲ್ಲೂ ದ್ೂಡಡ 
ಅಶನೆಂತಿ ಉೆಂಟನಗತತ್ುದ್.   

ವ್ೈಸ್್ ಛ್ೇಮಾನ್್:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡರೇ್, ಸಮಯ ಅಧಾ ಗೆಂಟ್ರ್ನಗಿದ್.  
ಪತನರತಚನಛರ ಮನಡಬೇ್ಡಿ.   

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರ್ೇ, ಸಕ್ನಾರದೆಂದ ಇದರ ಬಗ್ೆ ತ್ನಖ್ ಮನಡಿ, 
ಹ್ೇಳಿಕ್್ಯನತನ ಮನಡಲ್ಲ.   

ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇೆಂದರ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡರೇ್, ಮನನಯ ಅರತಣ್ ಅವರತ ಈ 
ಮರ್್ಯ ಗೌರವನನಾತ್ ಸದಸಯರತ.  ಅವರತ ಆ procession ನಲ್ಲೂ ಜ್ೂತ್ಗಿದದೆಂತ್ಹವರತ.  

ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣ:- ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರ್ೇ, ಅವರತ ಭನರತಿೇಯ ಜನತನ 
ಪನಟಿಾಯವರತ, ಜನಸೆಂಘದ ಸಕಿರಯ ಕ್ನಯಾಕತ್ಾರತ.  

ವ್ೈಸ್್ ಛ್ೇಮಾನ್:- ಆ ಸದಸಯರ ಹಕೆನತನ ಪರಶ್ನ ಮನಡಲ್ಲಕ್್ೆ ಬರತವುದಲೂ.  ಈ ಸದನದ 
ಎಲನೂ ಸದಸಯರಿಗೂ ಅವರ ಅಭಿವಯಕಿು ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ ಇದ್. ರ್ನವುದ್ೇ ರನಜಕಿೇಯ ಪಕ್ಷ್ದವರನದರೂ 
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ಅವರ ಅಭಿಪನರಯವನತನ ತಿಳಿಸತವ ಹಕಿೆದ.್ ವಯತಿರಿಕುವನದ ಭನವರ್್ ಇದದರ ್ ವಯಕುಪಡಿಸಬಹತದತ.  
ಅಷತಟ ಬಿಟಟರ ್ಅವರಿಗ್ ಆ ಹಕಿೆದ.್  

ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನಮಾದ್ೂೆಂದ್ೇ ಕಳಕಳಿ. ದಯಮನಡಿ 
ತ್ಪತಪ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಕ್ೂ್ಡಬನರದತ.   

ವ್ೈಸ್್ ಛ್ೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಹರಿಪರಸನದ್ ಅವರೇ್, ತ್ಮಾ ಸನ್ೇಹಿತ್ರನದ ಮನನಯ 
ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡರಿಗ್ ತನವು ಹ್ೇಳಬ್ೇಕತ.  ರ್ನನತ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶವನತನ ಕಡಿತ್ಗ್ೂಳಿಸಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್.   

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇೆಂತ್ಹ ಒೆಂದತ ಗೆಂಭಿೇರವನದ 
ವಿಚನರದಲ್ಲೂ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಒೆಂದತ ತ್ನಖ್ಯನತನ ಮನಡಿಸಿ ರ್ನಡಿನ ಜನತ್ಗ್ ವನಸುವಿಕತ್ಯನತನ 
ತಿಳಿಸಬ್ೇಕತ.  ಅದನತನ ಮನಡಿದರ್ ಬಹಳ ಸೆಂತೂ್ೇಷ.  ರ್ನನತ ಸನಾಗತಿಸತತ್ುೇರ್್. ಅದತ ಮನಡಲ್ಲಲೂ 
ಎೆಂದರ್  ಆ ಘಟರ್್ ನಡದ್ದ್ ಎೆಂದತ ತಿಳಿದತ ರ್ನನತ ಸತಮಾರ್ನಗಿ ಮತೆಂದಕ್್ೆ ಹೂ್ೇಗತತ್ುೇರ್್.  

 ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕೆಂಡಿಕ್ ್ ೧೨ರಲ್ಲೂ “ರತಜತವನತಿನ ಭನರ”್ಎೆಂದತ ಇದ.್  ರ್ನನತ 
ಮತನೆಂತ್ರಗೂ್ೆಂಡರ ್ ನನಗ್ ಇದದೆಂತ್ಹ ಸನಕ್ಷಿಗಳು ಅವರತ ರ್ನಯರ್ನಲಯದಲ್ಲೂ ಹಿೆಂಸ್ಯಿೆಂದ, 
ಕಿರತಕತಳದೆಂದ ಮತನೆಂತ್ರವನಗಿಲೂ. ಇವರ ಮತನೆಂತ್ರ ಕರಮಬದಿವನಗಿ ಆಗಿದ್ ಎೆಂದತ ಅವರತ 
ರತಜತವನತ್ತ ಪಡಿಸಬ್ೇಕತ ಎೆಂದತ ಇದ್.  ಇಲೂವನದರ್ ಅವರಿಗೂ ಶ್ಕ್್.  ಇದಕ್್ೆ ಬಿೇಗವನತನ ಎಲ್ೂಲ್ಲೂ 
ಇಟಿಟದನದರ ್ಎೆಂದರ ್ರ್ನರಿಗೂ ಗೂ್ತನುಗತವುದಲೂ.  ನನಗ ್ರ್ನರತ ಪರಚೂ್ೇದರ್್ ಮನಡತತನುರಯ್ೇ, 
ಸಹಕ್ನರ, ರ್್ರವು ನೇಡತತನುರಯ್ೇ ಅವರ್ಲೂರೂ ಜಿಲನೂಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮತೆಂದ್ ರಕ್್ನಡ್್ಾ ಆಗತತನುರ್.  
ಒೆಂದತ ವ್ೇಳ್್ ಅದರಲ್ಲೂ ತ್ಕರನರತ ಉದಭವಿಸಿದರ್ ಆ ತ್ಕರನರತ clear ಆಗಬೇ್ಕ್್ೆಂದರ್ ಇವರೇ್ 
ಸನಬಿೇತ್ತ ಪಡಿಸಬ್ೇಕತ. ಇಲೂವನದಲ್ಲೂ ಇವರರ್್ನೇ ಶ್ಕ್್ಗ ್ಗತರಿಪಡಿಸಲನಗತವುದತ.  ಈ ತ್ರಹದ್ದಲನೂ 
ಈ ಕ್ನಯಿದ್ಯಲ್ಲೂ ಬ್ೇಡ.  ಇವು ನರಕದೃಶಯ.   
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 ಕಿರಶ್ುಯನ್್ ಸಮತದನಯ ಸಮನಜಕ್ನೆಗಿ ಏರ್್ಲನೂ ಮನಡತತಿುದ?್ ಎಲೂವನೂನ ಮನಡತತಿುದ.್  
ಇೆಂದತ ರ್ನವ ಸಮನಜದಲ್ಲೂ ಯೇಗಯರಿಲೂ, ಕ್್ಟಟವರಿಲೂ. ದಯವಿಟತಟ ಧಮಾದ ಹಸ್ರಿನಲ್ಲೂ ದ್ೇಶವನತನ 
ಆಳಬ್ೇಡಿ. ಒಳ್್ಿಯ ಅಭಿವೃದಿ ಚಿೆಂತ್ರ್್ಯನತನ ಸನಮರಸಯದೆಂದ ರ್ನವು-ನೇವು ಕೂಡಿ ಮನಡಿದರ್ 
ದ್ೇಶ ಉದನಿರವನಗತತ್ುದ್, ಬ್ಳಗತತ್ುದ್.  ಇೆಂತ್ಹವುಗಳನತನ ತ್ರತವುದತ ಬೇ್ಡ.  

ಈ ಕ್ನಯಿದ್ಯಲ್ಲೂ ಒೆಂದರ್ಡತ ವಿಚನರಗಳನತನ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳಿದ್ದೇರ್.್  ಬಹಳ ಹಿೆಂದ್ಯೇ 
ಕತವ್ೆಂಪತ ಅವರತ ಒೆಂದತ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳಿದದರತ. ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್ ಅವರ ಕತರಿತ್ತ ಕತವ್ೆಂಪತ ಅವರ 
ಚಿೆಂತ್ರ್್ಗಳು ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಪತಸುಕದಲ್ಲೂ ಬರ್ದದನದರ.್ ಈ ದ್ೇಶದಲ್ಲೂ ಸತಮನರತ ಶ್ೇ.೨-೩ರಷತಟ 
ಇರತವ ಕ್್ಲವ್ೇ ಕ್್ಲವು ಪತರ್ೂೇಹಿತ್ರ ಕತಟಿಲತ್ಗ ್ ಶ್ೇ.೯೭ ಇರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ಶ್ದರರತ, ದಲ್ಲತ್ರತ 
ಇೆಂದತ ಬಲ್ಲಪಶತಗಳ್ನಗತತಿುದನದರ.್  ರ್್ಮಾದಯಿೆಂದ ಬದತಕಲ್ಲಕ್್ೆ ಆಗತತಿುಲೂ. ಕಟತಕನ ಕ್್ೈನ ಹಸಿರಿಗ ್
ಬನಯಗ್ೂಡತವ ಮೆಂಕತ ಕರತಗಳಿದದೆಂತ ್ ನೇವ್ಲನೂ ಜನಗೃತ್ರನಗಬ್ೇಕತ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿ ವಿದನಯರ್ಥಾ 
ಸಮೂಹವನತನ ಉದ್ದೇಶ್ಸಿ ಭನಷಣವನತನ ಮನಡತತನುರ.್  ಇೆಂದತ ನನಗ ್ ಅದತ ರ್್ನಪನಗತತಿುದ್.  
ಇವತ್ತು ರ್ನವು ರ್್ೂೇಡತತಿುದ್ದೇವ್. ಸೆಂವಿಧನನವನತನ ಈ ಸಕ್ನಾರ ಹ್ೇಗ ್ ಒತ್ತುವರಿ 
ಮನಡತತಿುದ್ಯೆಂದರ್ ಖನಸಗಿಯವರನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಬೆಂದತ ಮಿೇಸಲನತಿಯನತನ ಹನಳು 
ಮನಡತತಿುದನದರ.್ ಮಿೇಸಲನತಿ ಪಡದ್ತಕ್್ೂಳುಿತಿುದದವರತ backward class, scheduled caste, 
scheduled tribe ಗ್ ಸೇ್ರಿದವರತ ಮತ್ತು ಅಲಪಸೆಂಖನಯತ್ರತ.  ಖನಸಗಿೇಕರಣ ತ್ೆಂದರತ.  
ನರತದ್ೂಯೇಗ ತನೆಂಡವವನಡತತಿುದ್.  ಭನರತ್ ದ್ೇಶದಲ್ಲೂಯೇ ನೆಂ.೧ ಭರಷನಟಚನರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ 
ನಡಯ್ತತಿುದ.್  ಇದರ ಬಗ್ೆ ಸಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಚಿೆಂತ್ರ್ಯ್ಿಲೂ. ಇೆಂದತ ಅತಿವೃಷಿಟರ್ನಗಿದ್.  ಎಲನೂ 
ಕಡಗ್ಳಲ್ಲೂಯೂ ಜನಜಿೇವನ ಅಸುವಯಸುವನಗಿದ.್  ಅದರ ಬಗ್ೆ ಚಿೆಂತ್ರ್್ಯಿಲೂ.  ಸಕ್ನಾರದ 
ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳಿಲೂ. ಈ ಬಿಲ್ ಅವಶಯಕತ್ಯಿತ್ುೇ? ರ್ನನತ ಹ್ೇಳಿದೆಂತ್ಹ ಕೆಂಡಿಕ್್ ೪ ಮತ್ತು ೧೨ಕ್್ೆ 
ದಯವಿಟತಟ ತಿದತದಪಡಿ ತ್ರಬೇ್ಕತ.  ಅಭಿವಯಕಿು ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯಕ್್ೆ ಧಕ್್ೆರ್ನಗತವುದತ ಬ್ೇಡ. ಇದತ 
ಸೆಂವಿಧನನ ವಿರೂ್ೇಧಿ. ಇದಕ್್ೆ ಸನಕ್ಷಿಗಳ್ನಗಿ ಸಹಿ ಹನಕಿದವರನತನ ರ್್ೇಣತಗೆಂಬಕ್್ೆ ಹನಕತವುದಕ್್ೆ 
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ಹ್ೂೇಗಬೇ್ಡಿ. ರ್ನಯರ್ನಧಿೇಶರ ಮತೆಂದ ್ prove ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಹೂ್ೇಗಬ್ೇಡಿ. ಅವರನತನ ಕೂಡ 
ಹ್ೂರತ್ತಪಡಿಸಿ ಕ್ನಯಿದಯ್ನತನ ತ್ನನ.  ಆದರ್ ಈ ಮಸೂದ್ಗ ್ ನನನ ಆತ್ಾಸನಕ್ಷಿರ್ನಗಿ ರ್ನನತ 
ವಿರೂ್ೇಧ ಮನಡತತ್ುೇರ್್.  ಇಲ್ಲೂ ಧಮಾ ಇಲೂ.  ನನನ ಮದತಳಿನೆಂದ ಹ್ೇಳುತಿುಲೂ.  ನನನ ಆತ್ಾದೆಂದ 
ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ದೇರ್್. ನನನ ಹೃದಯದೆಂದ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ದೇರ್.್ ಸನಾಮಿ ವಿವ್ೇಕ್ನನೆಂದರ 
ಮನತಿನೆಂತ ್ಇದನತನ ರ್ನನತ ಸೆಂಪೂಣಾವನಗಿ ವಿರೂ್ೇಧ ಮನಡತತು್ೇರ್್.  ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೂ್ಟಟದದಕ್ನೆಗಿ 
ಧನಯವನದಗಳು.   

(ಮತೆಂದತ)  

(861) 15-09-2022 (5.20) ಕ್್ಜಿ-ಎಕ್್             (ವ್ೈಸ್್  ಛ್ೇಮಾನ್್ರವರ  ಉಪಸಿೆತಿ)                 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್್.ರನಥ್ೂೇಡ್್ (ವಿರ್ೂೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ಮತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ):-  ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನನಗ ್ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕ್್ೂಟಿಟದಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು.  ಕರ್ನಾಟಕ 
ಧನಮಿಾಕ ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ  ಹಕತೆ  ಸೆಂರಕ್ಷ್ಣನ ವಿಧ್ೇಯಕ, 2022 ಅನತನ ಸಕ್ನಾರದ ವತಿಯಿೆಂದ 
ಮೆಂಡಿಸಿದನದರ.್  ರ್ನನತ ಇದನತನ ಸೆಂಪೂಣಾವನಗಿ ವಿರೂ್ೇಧ ಮನಡತತ್ುೇರ್್. ನಮಾ ರನಜಯದಲ್ಲೂ ಈ 
ಕ್ನಯಿದ್ಯನತನ ತ್ರತವೆಂತ್ಹ ಅವಶಯಕತ ್ಇರಲ್ಲಲೂ. ನಮಾ ಸೆಂವಿಧನನದ ಅಡಿಯಲ್ಲೂ  ಈಗನಗಲ್ೇ 
ಇರತವ ಕ್ನಯಿದ್ಯನತನ ಧಮಾದ ಆಧನರದ ಮೇಲ್ ದ್ಾೇಷದ ವನತನವರಣವನತನ ಸೃಷಿಟ 
ಮನಡತವುದಕ್್ೆ  ಈ ಮಸೂದ್ಯನತನ ತ್ೆಂದದನದರ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸತತ್ುೇರ್್. 

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಧನಮಿಾಕ ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ ಹಕತೆ ಮತ್ತು  ಸೆಂರಕ್ಷ್ಣನ  
ಕ್ನಯಿದ ್ ರನಜಸನೆನ, ಒರಿಸನಾ, ಅರತಣನಚಲ ಪರದೇ್ಶ, ಗತಜರನತ್, ಛತಿುೇಸ್್ಘಡ, ಜಖ್ಾೆಂಡ್್, 
ಉತ್ುರಖ್ೆಂಡನ, ಹಿಮನಚಲ ಪರದ್ೇಶ,  ಉತ್ುರ ಪರದ್ೇಶ, ಮಧಯ ಪರದ್ೇಶ ಮತ್ತು ಹರಿರ್ನಣ 
ರನಜಯಗಳಲ್ಲೂ ಇದ್. ಇದರಲ್ಲೂ ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ 1967 ರಲ್ಲೂ ಒರಿಸನಾ ರನಜಯದಲ್ಲೂ ಈ ಕ್ನನೂನತ ಬೆಂದದ.್ 
ಈ ಕ್ನನೂನತ ಬೆಂದನಗ, ಈಗ ಈ ತಿದತದಪಡಿಯಲ್ಲೂ ತ್ೆಂದರತವೆಂತ್ಹ Act ಏನದ,್ ಇದರಲ್ಲೂ 
ಇರತವೆಂತ್ಹ ರ್ನವುದೇ್ ತ್ರಹದ ಕ್ನಯಿದ್ಗಳು 1967-78 ರಲ್ಲೂ ಇಲೂ. 2003ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೂ 
ಗತಜರನತ್ನಲ್ಲೂ ಈ ಕ್ನಯಿದ್ಯನತನ ತ್ೆಂದದನದರ್. ಈಗ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡರವರತ 
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burden of proof ಬಗ್ೆ ಹ್ೇಳುತಿುದದರತ. ಈ burden of proof ಗತಜರನತಿನಲ್ಲೂ ಇಲೂ.  ಈ 
ಕ್ನನೂನತ ಗತಜರನತ್ನಲ್ಲೂ ಇಲೂ. ಇದ್ೇ ತ್ರಹವನಗಿ ‘prohibition on conversion by 
marriage’,್ ಇದತ  ಗತಜರನತ್ನಲ್ಲೂ ಇಲೂ. ಈಗ ಸಕ್ನಾರ enquiry ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಏನತ 
ಕ್್ೂಡತತಿುದ್, ಅದೂ  ಸಹ  ಗತಜರನತ್ನಲ್ಲೂ ಇಲೂ. 

 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗ್  
ರ್ನವು ಗತಜರನತ್ನಲ್ಲೂ ಇಲೂದರತವೆಂತ್ಹ ಕ್ನನೂನನತನ ತ್ೆಂದದದ್ೇವ್ೆಂದತ  ರ್ನರತ ಹ್ೇಳಿದನದರ?್ ಇದತ 
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯಕ್್ೆ ಸಿೇಮಿತ್ವನಗಿರತವ ವಿಧೇ್ಯಕವನಗಿದ.್ 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್.್ರನಥ್ೂೇಡ್್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಏಕ್್ ಈ ವಿಷಯವನತನ 
ಹ್ೇಳುತಿುದ್ದೇರ್್ೆಂದತ ಮನವರಿಕ್್ ಮನಡತತ್ುೇರ್.್ ಇದೇ್ ತ್ರಹವನಗಿ ಗತಜರನತ್ನಲ್ಲೂ public notice 
ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಅವರ ಕ್ನನೂನನಲ್ಲೂ ಎಲೂೂ ಇಲೂ.  Reconversion ಮನಡತವುದಕ್್ೆ 
exemption ಇದ್ ಎೆಂದತ ಗತಜರನತ್ನಲ್ಲೂ ಇಲೂ. ಗತಜರನತ್ನಲ್ಲೂ ಏನದ ್ ಎೆಂದರ್, 
‘imprisonment up to three years and fine up to Rs.50,000/-’್ಮನತ್ರ ಇದ್.   
ಹಿೇಗ್, ಹಲವನರತ ರನಜಯಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಕ್ನನೂನನತನ ಲನಗತ ಮನಡಿರತವುದನತನ ಮನನಯ ಸವೊೇಾಚು 
ರ್ನಯರ್ನಲಯ “The constitutional validity of anti-conversion law in at 
least four states – Uttar Pradesh, Uttarakhand, Himachal Pradesh and 
Madhya Pradesh has been pending before the Supreme Court.”್್ಅೆಂದರ್, 
ಈ ಕ್ನನೂನತ ಸೆಂವಿಧನನ ಬದದವನಗಿದ್ಯೇ ಅಥವನ ಇಲೂವೊೇ ಎೆಂಬ ಬಗಗ್ಿನ ವಿಷಯ ಮನನಯ 
ಸವೊೇಾಚು ರ್ನಯರ್ನಲಯದಲ್ಲೂದ್. ಹಲವನರತ ರನಜಯಗಳಲ್ಲೂ ತ್ೆಂದರತವೆಂತ್ಹ ಕ್ನನೂನತ,  ಇದರಲ್ಲೂ 
ರ್ನಲತೆ ರನಜಯಗಳದತದ ಮನನಯ ಸವೊೇಾಚು ರ್ನಯರ್ನಲಯದಲ್ಲೂದ್. ಆದರ್, ಇನೂನ ತಿೇಪತಾ ಬೆಂದಲೂ. 
ಹನಗನಗಿ, ಇದನತನ ತ್ರನತ್ತರಿಯಲ್ಲೂ  ತ್ರತವುದರಲ್ಲೂ ಸಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಏನತ ಅವಶಯಕತ್ ಇದ್ ಎೆಂದತ 
ನಮಗ್ ಗ್ೂತಿುಲೂ. ಬಹತಶಃ ಇದರ ಹಿರ್್ನಲ್ ಧನಮಿಾಕ ಭನವರ್ನಾತ್ಕ ವಿಷಯವನತನ ಮತೆಂದ್ 
ಇಟತಟಕ್ೂ್ೆಂಡತ ನಮಾ ರನಜಯದಲ್ಲೂ ಈ ಮಸೂದಯ್ನತನ ತ್ೆಂದದನದರ್ೆಂದತ  ರ್ನವು ಭನವಿಸತತ್ುೇವ್. 

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದಷ್ಟೇ ಅಲೂ, ಇದರಲ್ಲೂ ಮೊದಲರ್್ಯದನಗಿ ಬಲವೆಂತ್ವನದ 
ಮತ್ೆಂತನರಕ್್ೆ ರ್ನವಲ್ೂರೂ ವಿರೂ್ೇಧವನಗಿದ್ದೇವ್. ಇಲ್ಲೂ ಇರತವವರಲ್ೂರೂ ಬಲವೆಂತ್ವನದ 
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ಮತ್ೆಂತನರಕ್್ೆ ವಿರೂ್ೇಧವನಗಿರತವವರತ. ಅದರಲ್ಲೂ dispute ಇಲೂ ಮತ್ತು ರ್ನವುದ್ೇ ರಿೇತಿಯ 
ತ್ಕರನರತ ಇಲೂ. ಬಲವೆಂತ್ವನದ ಮತ್ೆಂತನರಕ್್ೆ ಕ್ನೆಂಗ್ರಸ್್ ಪಕ್ಷ್ದ ವಿರೂ್ೇಧವು ಇದ್.  ಮೊಟಟ 
ಮೊದಲ ಬನರಿಗ ್ ಈ ಬಲವೆಂತ್ವನದ ಮತನೆಂತ್ರ ಕ್ನಯಿದ್ಯ ವಿರತದಿ ಭನರತ್ದ ಮೊದಲರ್್ೇ 
ಪರಧನನ ಮೆಂತಿರರ್ನದ ಶ್ರೇ ಜವನಹರ ಲನಲ್ ರ್್ಹರತರವರತ  ಬಲವೆಂತ್ವನದ ಮತನೆಂತ್ರ ಇದತ 
ಅರ್ನಗರಿೇಕವನಗಿದ,್ ಬಬಾರ ಮತ್ತು ಹಿೇನ ಕೃತ್ಯವನಗಿದ್ ಎೆಂದತ  ಆಗಲೇ್ ಹ್ೇಳಿದನದರ.್  ಈಗನಗಲ್ೇ 
ನಮಾ ದ್ೇಶದಲ್ಲೂ ಬಲವೆಂತ್ವನದ ಮತನೆಂತ್ರಕ್್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಕ್ನನೂನತ ಇದ್. ಹನಗ್ಯೇ, 
ನಮಾ ಸೆಂವಿಧನನದಲ್ಲೂಯೂ ಈ ಕ್ನನೂನತ ಇದ.್  ಈ ಕ್ನನೂನನತನ ಮತ್ುೇ  ಪತನರ್ರೂಪಕ್್ೆ 
ತ್ೆಂದತ ಮತ್ು ಇದರಲ್ಲೂ conditions ಹನಕಿದನದರ.್ ನಮಾ ಸೆಂವಿಧನನದ ವಿರತದಿವನದ condition 
ಗಳನತನ ಹನಕಿದನದರ.್ 

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, Article 25, Article 21 ಹ್ೇಗ ್ ಇದರ ವಿರತದಿವನಗಿದ ್
ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುವುದಕ್್ೆ ಇಚ್ುೇಪಡತತ್ುೇರ್್. ಇದರಲ್ಲೂ ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ, conversion ಮನಡತವ 
ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೂ ಈಗ ಅವರತ ಹ್ೇಳಿದೆಂತ,್ ಜಿಲನೂಧಿಕ್ನರಿಯವರ ಬಳಿ ಅಜಿಾ ಹನಕಬ್ೇಕತ, 
ತ್ಹಶ್ೇಲನದರ್ರವರ ಬಳಿ ಅಜಿಾ ಹನಕಬ್ೇಕತ, 30 ದವಸಗಳವರ್ಗ್ ಅದರ objection ತ್ರಬೇ್ಕತ. 
ಇದನತನ ರ್ನರನದರೂ violate ಮನಡಿದರ್, ನನನ ಪರಕ್ನರ, ಆ violation ಸೆಂವಿಧನನದ ‘Right 
to Privacy’್ ಯ ವಿರತದಿವನಗಿದ್.  It is against the Right to Privacy.  In 
recognising the individual’s Right to Privacy, the Supreme Court in 
2017 has noted that personal choices governing a way of life are 
intrinsic to privacy.  So, this is against the constitution.  ಈ ಮಸೂದ್ಯಲ್ಲೂ 
ತ್ೆಂದರತವೆಂಥದತದ ಇದತ ನಮಾ ಸೆಂವಿಧನನದ ವಿರತದಿವನಗಿದ್ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸತತ್ುೇರ್್. 

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮತ್ು ಇದರಲ್ಲೂ ಈಗನಗಲ್ೇ, Himachal Pradesh High 
Court ಏನತ observe ಮನಡಿದ ್ಎೆಂದರ್, “The Himachal Pradesh Freedom of 
Religion Act, 2019 repealed the 2006 Act.  And the Act does not 
require a public notice for religious conversion.”್ ್ This decision is 
delivered by the High Court of Himachal Pradesh. ಇದನತನ ಇವರತ 
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ಅಳವಡಿಸಿದನದರ.್ ಇದರ ವಿರತದಿವನಗಿ ರ್ನರನದರೂ ರ್ನಯರ್ನಲಯಕ್್ೆ ಹ್ೂೇದರ,್ will it stand 
the test of law?  It will not stand.  So, ಸಕ್ನಾರ ತ್ೆಂದರತವೆಂತ್ಹ ವಿಧ್ೇಯಕ 
ಸೆಂವಿಧನನ ವಿರತದಿವನಗಿದ ್ಹನಗೂ ನಮಗ್ ಕ್್ೂಟಿಟರತವೆಂತ್ಹ ಮನನಯ ಸವೊೇಾಚು ರ್ನಯರ್ನಲಯ 
ಮತ್ತು ಹಲವನರತ ಉಚಛ ರ್ನಯರ್ನಲಯಗಳು ಕ್ೂ್ಟಿಟರತವೆಂತ್ಹ ಆದ್ೇಶಗಳ ವಿರತದಿವನಗಿ  ಈ 
ಮಸೂದ್ಯನನ ತ್ೆಂದದನದರ.್ ಈಗ ಸಕ್ನಾರಕ್್ೆ majority ಇದ.್ This ordinance was 
promulgated on May 17, 2022. Assembly ಯಲ್ಲೂ December 2021 ನಲ್ಲೂ  
ಪನಸ್್ ಆಗಿದ.್ ಸಕ್ನಾರ  ಇದನತನ ಈಗನಗಲ್ೇ ಜನರಿಗ್ ತ್ೆಂದದ.್ ಅಲ್ಲೂೆಂದ ಇಲ್ಲೂಯವರ್ಗ ್ಎಷತಟ 
conversion ಆಗಿವ,್ ಇವರತ ಎಷತಟ prevent ಮನಡಿದನದರ,್ ಡಿ.ಸಿ. ಮತೆಂದ್  ಎಷತಟ ಜನ 
ಆಗಿದನದರ್ೆಂಬ ಅೆಂಕಿ-ಸೆಂಖಯ್ಗಳನತನ ಸದನಕ್್ೆ ಹ್ೇಳಲ್ಲ. 

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನನಗ ್ಇರತವೆಂತ್ಹ ಮನಹಿತಿಯ ಪರಕ್ನರ ಇೆಂತ್ಹ ಪರಕರಣಗಳು 
ಎಲ್ಲೂಯೂ conversion ಗ್ ಅಜಿಾ ಬೆಂದರತವುದಲೂ. ಇದರದತದ ಏರ್ನದರೂ ನಣಾಯ ಆಗಿದದರ ್
ದಯವಿಟತಟ ಸಕ್ನಾರ ಸದನಕ್್ೆ ತಿಳಿಸಬ್ೇಕತ. ಈ ಕ್ನನೂನನ ಅವಶಯಕತ ್ಏನದ?್ ಸತಮನರತ  6-7 
ತಿೆಂಗಳಿನೆಂದ ಈ ಕ್ನನೂನತ  ಜನರಿಯಲ್ಲೂದ್. ಸಕ್ನಾರ ರನಜಯಪನಲರ  ಮತಖನೆಂತ್ರ ordinance 
ಮನಡಿದ.್ ಆದರ್, ಇಲ್ಲೂಯವರಗ್್ ಎಷತಟ ಜನ convert ಆಗಿದನದರ?್  ಎಷತಟ ಜನ conversion 
ನೆಂದ ವನಪಸ್್  ಬೆಂದದನದರ?್ ದಯವಿಟತಟ, ಈ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಸಕ್ನಾರ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕತ. 

(ಮತೆಂದತ) 

(862) 15-09-2022 (5.30) ಎೆಂವಿ-ವಿಕ್್              (ವ್ೈಸ್್ ಛಮಾನ್್ರವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಹ್ರ್.ಪೂಜನರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್.್ 
ರನಥ್ೂೇಡ್್ರವರಿಗ ್ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುವುದೇ್ರ್್ೆಂದರ,್ ರ್ನವು ವಿಜಯಪತರ ಜಿಲ್ೂ ಮತ್ತು ಬನಗಲಕ್ೂ್ೇಟ್ 
ಜಿಲ್ೂಯಿೆಂದ ಬೆಂದೆಂತ್ಹವರತ. ಇವತಿುಗೂ ಕೂಡ ತನೆಂಡಗಳಲ್ಲೂ ನತ್ಯ burning issue ರ್ನವ 
ಸಿೆತಿಯಲ್ಲೂ ನಡಯ್ತತಿುದ ್ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಲ್ಲ. ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಬಳಿಗ್ ನತ್ಯ ಸನವಿರನರತ ದೂರತಗಳು 
ಬರತತಿುವ್. ಆದತದರಿೆಂದ ದಯವಿಟತಟ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಆತ್ಾವೆಂಚರ್್ ಮನಡಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ ಬೇ್ಡ. 
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ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್್. ರನಥ್ೂೇಡ್್ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ಮತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಪಿ.ಹ್ರ್.ಪೂಜನರ್ರವರತ ವಿಶ್ೇಷವನದೆಂತ್ಹ ನಮಾ 
ಸಮನಜದ ಲೆಂಬನಣಿ ಜರ್ನೆಂಗದವರ ಮತನೆಂತ್ರದ ನಮಗ್ ಹ್ೇಳುತಿುದನದರ.್ ಈ ರಿೇತಿ 
ಆಗಿರತವೆಂತ್ಹ ನದಶಾನಗಳು ನನನ ಬಳಿ ಸಹ ಇದ್. ಆದರ್, ಸಮನಜದ ಜವನಬನದರಿಯತತ್ ಒಬಬ 
ರ್ನಗರಿಕರ್ನಗಿ, ನನನ ಸಮನಜದಲ್ಲೂ ರ್ನರತ ಮತನೆಂತ್ರವನಗತತನುರ್ ಮತ್ತು ಮತನೆಂತ್ರವನಗಿದನದರ್, 
ಅವರನತನ ತ್ಡಹ್ಿಡಿಯತವೆಂತ್ಹ ಜವನಬನದರಿ ನಮಾ ಸಮನಜ ಮತ್ತು ಸಮನಜದ ಮತಖ್ೆಂಡರದತದ. 
ನಮಾ ಸಮನಜದ ಧಮಾಗತರತಗಳು ಇದನತನ ಜನಗೃತ್ ಮನಡಿ, ಅದನತನ ತ್ಡಹ್ಿಡಿಯತವೆಂತ್ಹ 
ಕರಮವನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿತನುರ್. ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಪಿ.ಹ್ರ್.ಪೂಜನರ್ರವರತ ಏರ್ನದರೂ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದನದರ್ ಅನೆಂತ್ರ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ. ಆದರ,್ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುತಿುರತವುದತ ಇದತ ಸೆಂವಿಧನನ 
ವಿರೂ್ೇಧವನದೆಂತ್ಹ ಮತ್ತು ಹಲವನರತ ಉಚಛ ರ್ನಯರ್ನಲಯಗಳಲ್ಲೂ ಇದರ ವಿರತದಿ 
ತ್ಡರ್್ನಗತತ್ುದ್ೆಂದತ ಭನವಿಸತತ್ುೇರ್್. ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು ಬೆಂದತ ಆಟಿಾಕಲ್ ೨೧ ಮತ್ತು 
25ರ ಅಡಿ ರ್ನವುದೇ್ ರಿೇತಿಯ ಅಡಿಡ ಬರತವುದಲೂವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರತ. “The supreme court 
has held a law that with a reverse burden of proof may be 
constitutionally valid. If it meets the following conditions the prosecution 
establishes foundational facts constituting the crime. The accused does 
not have to prove the negative fact the accused has the knowledge of 
special facts. The burden of proving the innocence should not cause 
hardship to the accused.  The Ordinance does not specify any 
safeguards.”್ ಅೆಂದರ್, ಈ ವಿಧ್ೇಯಕ ಅಟಿಾಕಲ್ ೨೧ರ ವಿರತದಿವಿದ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತ್ುೇರ್್. 
ಏಕ್್ೆಂದರ,್ owners of proof ಏನತ ತ್ೆಂದದನದರ್, ಇದತ ಆಟಿಾಕಲ್ ೨೧ರ ವಿರತದಿವಿದ್. 
ಈಗನಗಲ್ೇ ಇದರ ಬಗ್ೆ ಮನನಯ ಸವೊೇಾಚು ರ್ನಯರ್ನಲಯ ಕೂಡ ಹೇ್ಳಿದ್. ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ 
ಏಕ್್ ತ್ೆಂದದನದರ್ೆಂದತ ನನಗ್ ಅಥಾವನಗತತಿುಲೂ. 
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ಶ್ರೇ ಸವದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ (ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್.್ ರನಥೂ್ೇಡ್್ರವರತ ಒೆಂದತ ಮನತ್ನತನ 
ಹ್ೇಳಿದರತ. ಅದಕ್್ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಪಿ.ಹರ್್.ಪೂಜನರ್ರವರತ ಪರಶ್ನಗಳನತನ ಎತಿುದನಗ, 
ರ್ನನತ appreciate ಮನಡತತ್ುೇರ್್. ಹನಗ್ಯ ಅವರ ಸಮನಜ, ಅವರ ಗತರತಗಳು ಮತ್ತು ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನತನ ಅಭಿನೆಂದಸತತ್ುೇರ್್. ರ್ನನತ ಅವರನತನ ಏಕ್್ ಅಭಿನೆಂದಸತತ್ುೇರ್್ೆಂದರ,್ ಇಲ್ಲೂಯವರ್ಗ ್
ಅವರ ಸಮನಜದ ಒಬಬ ವಯಕಿುಯನೂನ ಕೂಡ ಮತನೆಂತ್ರ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ರ್ನವು ಬಿಟಿಟಲೂವ್ೆಂದರತ. 
ಅದಕ್್ೆ ಅವರಿಗ್ ಆ ಶಕಿು ಇದ್. ಆ ಸಮನಜದ ಗತರತಗಳಲ್ಲೂ ಆ ರಿೇತಿಯ ಒಗೆಟಿಟದ್. ಆ ಶಕಿು 
ಇರತವುದರಿೆಂದ ಮತನೆಂತ್ರ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಬಿಟಿಟರತವುದಲೂ. ಆದರ್, ಅಶಕಿು ಇರತ್ಕೆೆಂತ್ಹವರತ, 
ಅಸೆಂಘಟರ್ ್ ಇರತ್ಕೆೆಂತ್ಹವರತ, ಅಸಹನಯಕತ ್ ಇರತ್ಕೆೆಂತ್ಹವರತ, ಬಡತ್ನ ಇರತ್ಕೆೆಂತ್ಹವರತ 
ಮತ್ತು ಆಸಗ್ ್ಒಳಗನಗತವೆಂತ್ಹವರಿಗ್ ಈ ಕ್ನನೂನನ ಅವಶಯಕತ ್ಮತ್ತು ಆಸರ ್ಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್.  
ಅದಕ್್ೂೆೇಸೆರ ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ತ್ರಲನಗತತಿುದ್. 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್್. ರನಥ್ೂೇಡ್್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅೆಂದರ್, ರ್ನರತ ಬಡವರತ 
ಮತ್ತು ಅಶಕುರತ ಇದನದರ್ ಅವರಿಗ್ ರ್ನವು ರಕ್ಷ್ಣ ್ಮನಡಬ್ೇಕತ ಎೆಂದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಬಹಳ 
ಚ್ರ್ನನಗಿ ಹ್ೇಳಿದರತ. ಹನಗನದರ,್ ನಮಾ ಸೆಂವಿಧನನದಲ್ಲೂ ರಕ್ಷ್ಣ ್ ಇಲೂವ್ೇ? ಈಗನಗಲ್ೇ ನಮಾ 
ಸೆಂವಿಧನನದಲ್ಲೂ Right to Religion Act ಪರಕ್ನರ ನಮಗ್ ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯವಿದ್. ಅದತ ಭನರತ್ದ 
ಮನಜಿ ಪರಧನನ ಮೆಂತಿರಗಳ್ನದ ದವೆಂಗತ್ ಜವನಹರಲನಲ್ ರ್್ಹರತರವರ ಕ್ನಲದೆಂದಲೂ ಸಹ ಇದ್. 
ಅದತ ಹ್ೂಸದನಗಿ ಏನತ ಇಲೂ. ಆದರ್, ಈ ಕ್ನನೂನತ ತ್ರತವೆಂತ್ಹ ಅವಶಯಕತ್ ಏನತ ಇರಲ್ಲಲೂ. 
ಏಕ್್ೆಂದರ,್ ಈಗ ತ್ೆಂದರತವೆಂತ್ಹ ಈ ಕ್ನನೂನನಲ್ಲೂ ಆಟಿಾಕಲ್ ೨೧ ಮತ್ತು ೨೫ಕ್್ೆ 
ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ,್ ಮನನಯ ಹ್ೈಕ್್ೂೇಟ್ಾ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಸತಪಿರೇೆಂ ಕ್ೂ್ೇಟಾ ಕ್ೂ್ಟಿಟರತವೆಂತ್ಹ 
ಹಲವನರತ ತಿೇಪತಾಗಳು ಇದಕ್್ೆ ಅಡಿಡ ಬರತತ್ುದ.್ ಈ ಸಕ್ನಾರ ಇೆಂತ್ಹ ಒೆಂದತ unscientific 
law ವನತನ ತ್ೆಂದರತವುದತ ಬಹತಶಃ ಇದತ ಹನಸನಯಸಪದವ್ೆಂದತ ಭನವಿಸತತು್ೇರ್್.  
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ವ್ೈಸ್್ ಛ್ೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್.್ ರನಥೂ್ೇಡ್್ರವರ್ ತನವು ಸಾಲಪ ಸಹಕರಿಸಬ್ೇಕತ. 
ಈ ವಿಷಯವನತನ ಮತಗಿಸಬ್ೇಕ್ನಗಿದ್. ಇನತನ ಹ್ಚಿುನ ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವವರಿದನದರ್. ತನವು 
content ಅನತನ touch ಮನಡಿದದೇರಿ. ಆದತದರಿೆಂದ ತನವು ವಿಷಯವನತನ brief ಆಗಿ ಹ್ೇಳಿ. 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್್. ರನಥೂ್ೇಡ್್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಸೆಂವಿಧನನದ ಪರವನಗಿ 
ಮತ್ತು ಆಟಿಾಕಲ್ ಅನತನ ಅಡರ್ಸ್್ ಮನಡತತಿುದದ್ೇರ್್., ಇನತನ ಸನಕಷತಟ ವಿಷಯಗಳಿವ್ ಅದನತನ ಪರಸನುಪ 
ಮನಡತತ್ುೇರ್.್ ಮತೂ್ುೆಂದರ Ordinance ನಲ್ಲೂ clause No.8 and 9ರಲ್ಲೂ ಏನತ 
ಹ್ೇಳುತನುರ್ೆಂದರ;್ “The DC conducts an enquiry and decides whether the 
conversion is valid and legal. The ordinance does not provide for an 
appeal mechanism for parties aggrieved by the DC decision.  
Additionally, there is no time limit prescribed for the DC to make a 
decision regarding a religious conversion.” In other states also it is 
there. ಈ ಒೆಂದತ ಆಟಿಾಕಲ್ನಲ್ಲೂ ಜಿಲನೂಧಿಕ್ನರಿಗ ್ ಏನತ ಒೆಂದತ power ಕ್್ೂಟಿಟದನದರ್, ಆ 
power ನಲ್ಲೂ ರ್ನವುದೇ್ ರಿೇತಿಯ time limit ಇಲೂ. ಇವತ್ತು ರ್ನನತ ರ್್ೂೆಂದರತವೆಂತ್ಹವನತ 
ಜಿಲನೂಧಿಕ್ನರಿಯ ಮತೆಂದ್ ಅಜಿಾ ಹನಕತತ್ುೇರ್್. ಇದಕ್್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ್ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ 
ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡರತ ಹಲವನರತ ರಿೇತಿಯ ಉದನಹರಣ್ಗಳನತನ ನೇಡಿದನದರ್. ಇದನತನ ಇಷ್ಟೇ 
ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನಣಾಯ ಮನಡತತ್ುೇವ ್ ಎನತನವುದತ ಎಲೂೂ ಇಲೂವ್ೇ ಇಲೂ. ಜಿಲನೂಧಿಕ್ನರಿ ಆರತ 
ತಿೆಂಗಳು, ಒೆಂದತ ವಷಾ ಹನಗೂ ಎರಡತ ವಷಾದವರ್ಗ ್ ಆ ಕಡತ್ವನತನ ತ್ಮಾ ಬಳಿಯೇ 
ಇಟತಟಕ್ೂ್ಳುಿತನುರ್. ಈ ರಿೇತಿಯ ಸಮಸ್ಯರ್ನದರ್ ಇದತ ಏರ್ನಗತತ್ುದ್. There is no clarity 
on this and there is no time limit also. ಅವರತ ಈ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ ತ್ರನತ್ತರಿಯಲ್ಲೂ 
ಕ್ನನೂನನತನ ತ್ೆಂದತ, ತನವು ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ಇದನತನ ordinance ಅನತನ ತ್ೆಂದದದೇರಿ. ಆರೇ್ಳು 
ತಿೆಂಗಳ ಕ್ನಲದ ಹಿೆಂದಯ್ೇ ಈ ಕ್ನನೂನನತನ ಜನರಿಗ ್ ತ್ೆಂದದನದರ್. ಆದರೂ ಸಹ ಇಷತಟ 
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ಲ್ೂೇಪದ್ೂೇಷಗಳು ಇರತವೆಂತ್ಹ ಕ್ನನೂನನತನ ಇವತಿುನವರಗ್್ ಸರಿಪಡಿಸತವುದಕ್್ೆ ಆಗಲ್ಲಲೂವ್ೆಂದರ್, 
ಇದನತನ ತ್ೆಂದರತವುದ್ೇ ಅವ್ೈಜ್ಞನನಕವನದ ಕ್ನನೂನತ ಎೆಂದತ ಭನವಿಸತತ್ುೇವ್.  

ವ್ೈಸ್್ ಛ್ೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್್. ರನಥೂ್ೇಡ್್ರವರ್ ತ್ತೆಂಬನ ಸಮಯವನಗಿದ್. 
ರ್ನನತ ಇನತನ ಹ್ಚಿುನ ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಬ್ೇಕ್ನಗಿದ.್ 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್್. ರನಥ್ೂೇಡ್್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಏಕ್್ ಈ ಮನತ್ನತನ 
ಹ್ೇಳುತು್ೇರ್್ೆಂದರ,್ ಇದರಲ್ಲೂ ಮತ್ೂುೆಂದತ ಏನದ್ ಎೆಂದರ್, ಇದರಲ್ಲೂ ಶ್ಕ್್ ಎೆಂದತ ಇದ್. ಈಗ 
ಎಲೂರಿಗೂ ಸಹ ಒೆಂದೇ್ ರಿೇತಿಯ ಶ್ಕ್್ ಇರಬೇ್ಕಲೂವೇ್? ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿಯವರಿಗ ್ಒೆಂದತ ರಿೇತಿಯ 
ಶ್ಕ್್ ಇದ.್ ಮಹಿಳ್್ಯರಿಗ್ ಒೆಂದತ ರಿೇತಿಯ ಶ್ಕ್್ ಇದ್. ಸನಮನನಯ ಜನರಿಗನದರ ್ಒೆಂದತ ರಿೇತಿಯ 
ಶ್ಕ್್ ಇದ.್ ಅವರತ ಏನತ ಹ್ೇಳುತನುರ್ೆಂದತ ನನಗ ್ ಗ್ೂತಿುದ.್ ಅೆಂದರ್, ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ಪರಿಶ್ಷಟ 
ಜನತಿಯವರಿಗ ್ಮತ್ತು ಮಹಿಳ್್ಯರಿಗ ್ರಕ್ಷ್ಣ ್ಕ್್ೂಡತವುದಕ್ೂ್ೆೇಸೆರ ಈ ಕ್ನನೂನತ ತ್ೆಂದದದ್ೇವ್ೆಂದತ 
ಹ್ೇಳುತನುರ.್ ಅೆಂದರ್, ರ್ನವು ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿಯಲ್ಲೂ ಇರತವೆಂತ್ಹವರ್ಲೂರೂ ಸಹ ಬತದಿಗೇ್ಡಿಗಳ್ೇ್? 
ನಮಾ ಬಳಿ ನಣಾಯ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳುಿವೆಂತ್ಹ ಶಕಿು ಇಲೂವ್ೇ? ಸನವಿರನರತ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಶ್್ೇಷಣ್ಗ್ 
ಒಳಗನದೆಂತ್ಹ ನಮಗ್ ಇವತಿುಗೂ ಸಹ  ತನರತ್ಮಯ ಮನಡಿ, ನಮಾ ಜರ್ನೆಂಗಕ್್ೆ ರಕ್ಷ್ಣ ್ಕ್ೂ್ಡತವ 
ರ್್ಪದಲ್ಲೂ, ಈ ರಿೇತಿಯ ಒೆಂದತ ಕ್ನನೂನನತನ ತ್ೆಂದತ, ಬ್ೇರಯ್ವರ ಜ್ೂತ್ಗ್ ನಮಾನತನ 
ತನರತ್ಮಯದೆಂದ ರ್್ೂೇಡತತಿುರತವ ಈ ಪರವೃತಿುಯನತನ ಖ್ೆಂಡನೇಯವ್ೆಂದತ ಹೇ್ಳುತು್ೇರ್್. ಕ್್ೇವಲ 
ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ, ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡ ಮತ್ತು ಮಹಿಳ್ಯ್ರಿಗ್ ರಕ್ಷ್ಣ ್ ಕ್್ೂಡತವ ರ್್ಪದಲ್ಲೂ, ನಮಾನತನ 
ತನರತ್ಮಯ ಮನಡಿ, ಇವತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿಯವರಿಗ ್ ಒೆಂದತ ರಿೇತಿಯ ಶ್ಕ್ ್ ಮತ್ತು ಸನಮನನಯ 
ಜನರಿಗ ್ ಒೆಂದತ ರಿೇತಿಯ ಶ್ಕ್್ ಕ್್ೂಡತವೆಂತ್ಹ ಈ ಕ್ನನೂನತ ಸರಿಯಿಲೂವ್ೆಂದತ ರ್ನನತ 
ಭನವಿಸತತ್ುೇರ್್. 

ವ್ೈಸ್್ ಛ್ೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್.್ ರನಥ್ೂೇಡ್್ರವರ್, repeat ಮನಡಬೇ್ಡಿ, ನಮಾ 
ಮನತ್ನತನ ಬ್ೇಗ ಮತಕ್ನುಯಗ್ೂಳಿಸಿ. 
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ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇೆಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಒೆಂದೇ್ 
ಒೆಂದತ ಸಣಣ clarification ಮನಡತತ್ುೇರ್.್ ಏಕ್್ೆಂದರ,್ ಅದತ ತ್ಪನಪಗಬನರದತ.  

ವ್ೈಸ್್ ಛ್ೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್್. ರನಥೂ್ೇಡ್್ರವರ್, ತ್ತೆಂಬನ ಸಮಯವನಗಿದ್. 
ರ್ನನತ ಬ್ೇರಯ್ವರಿಗೂ ಸಹ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಬ್ೇಕತ. ಇನತನ ಮನತ್ರ್ನಡತವೆಂತ್ಹ ಹಚ್ಿುನ 
ಸದಸಯರಿದನದರ.್ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಎಲೂರಿಗೂ ಅವಕ್ನಶ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕಲೂವೇ್? ಏಕ್ೆ್ಂದರ್, ಇದತ ಒೆಂದತ 
ಮಹತ್ಾದ ವಿಧ್ೇಯಕವನಗಿದ್. 

ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇೆಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,… 

ಡನ.ಕ್್.ಗ್ೂೇವಿೆಂದರನಜ (ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರ,್ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ತ್ಮಾ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮತಗಿಸಿಬಿಡಲ್ಲ. ಆಮೇಲ್ ಮನನಯ ಗೃಹ 
ಸಚಿವರತ ಒಟಿಟಗ್ clarification ಮನಡಲ್ಲ. 

ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇೆಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರಕ್್ನಡ್್ಾಗ್ ತ್ಪನಪಗಿ ಹೂ್ೇಗಬನರದತ 
ಎನತನವ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ಒೆಂದತ ವಿಷಯವನತನ ಹ್ೇಳುತ್ುೇರ್್. ದಯವಿಟತಟ ಇಲ್ಲೂ ರ್್ೂೇಡಿ, ಅಪನರಪು 
ಅಥವನ ಅಸಾಸೆಚಿತ್ು ವಯಕಿು ಅಥವನ ಮಹಿಳ್್ ಅಥವನ ಅನತಸೂಚಿತ್ ಜನತಿ ಅಥವನ ಅನತಸೂಚಿತ್ 
ಪೆಂಗಡಕ್್ೆ ಸೇ್ರಿದ ವಯಕಿುಯ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೂ ಶ್ಕ್್ ಜನಸಿು ಎೆಂದತ ಇದ್.   

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್್. ರನಥ್ೂೇಡ್್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಹನಗನದರ್, ಪರಿಶ್ಷಟ 
ಜನತಿಯವರತ ಅಪನರಪುರತ ಮತ್ತು ಅವರಿಗ್ ಬತದಿ ಇಲೂವ್ೆಂದತ ಆಯಿತ.್  

ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇೆಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದರ ಆಶಯ ಆ ರಿೇತಿ ಅಲೂ.  
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ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್್. ರನಥೂ್ೇಡ್್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ ಮತ್ತು 
ಮಹಿಳ್್ಯರನತನ ಅಪನರಪುರ ಜ್ೂತ್ಯಲ್ಲೂ ಹ್ೂೇಲ್ಲಸತತಿುದನದರ್. ಹನಗನದರ್, ಮಹಿಳ್್ಯರಿಗ ್ ಶಕಿು 
ಇಲೂವ್ೇ? ಅವರತ ಈ ರಿೇತಿಯ ಕ್ನನೂನನತನ ಏಕ್್ ತ್ರತತಿುದನದರ್. 

ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇೆಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮಹಿಳ್್ಯರಿಗ ್ಶಕಿು ಇಲೂವ್ೆಂದತ ಅಲೂ. 
ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಈ ರಿೇತಿಯ ಪರಚೂ್ೇದರ್್ಗ್ ಒಳಗನಗತವುದತ ಒಳ್್ಿಯದಲೂ. 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್್. ರನಥ್ೂೇಡ್್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅವರತ ಈ ರಿೇತಿಯ 
ಕ್ನನೂನನತನ ತ್ೆಂದತ ಪರಚೂ್ೇದರ್್ಯನತನ ಮನಡತತಿುದನದರ್.  

ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇೆಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಈ ರಿೇತಿ 
declare ಮನಡಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಹ್ೂೇಗತವೆಂತಿಲೂ. 

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಚಚ್ಾ 
ಮನಡಿದನಗ, ಈಗ ಎಲನೂ ದೃಷಿಟಯಿೆಂದಲೂ ಸಮಸ್ಯ.  

ವ್ೈಸ್್ ಛ್ೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್್. ರನಥ್ೂೇಡ್್ರವರ್ ತನವು ಪಿೇಠವನತನ 
ರ್್ೂೇಡಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇೆಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ದಯವಿಟತಟ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ಓದ ಸರಿರ್ನಗಿ ಅಥಾ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಳಿಲ್ಲ.  

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್.್ ರನಥೂ್ೇಡ್್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಅದನತನ ಓದ 
ಸರಿರ್ನಗಿ ಅಥಾ ಮನಡಿಕ್ೂ್ೆಂಡಿದದ್ೇರ್್.  

ವ್ೈಸ್್ ಛ್ೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಸದಸಯರ್, ಸೆಂವಹನ ಮನಡಿ, ಸೆಂಘಷಾ ಬ್ೇಡ.  
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ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್.್ ರನಥ್ೂೇಡ್್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನನಗ ್ರ್್ೂೇವನಗತತ್ುದ್. ರ್ನನತ 
ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿಯಿೆಂದ ಬೆಂದೆಂತ್ಹವನತ. ರ್ನನತ ಶ್್ೇಷಣ್ಗ್ ಒಳಗನಗಿರತವೆಂತ್ಹವನತ.  

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ತನವು ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ್ 
ಕ್.್ ರನಥ್ೂೇಡ್್ರವರ ಅಭಿಪನರಯವನತನ ಗಮನಸಬ್ೇಕತ. ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ಛಲವನದ ಟಿ. ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿಯವರ ಅಭಿಪನರಯವನತನ ಸಹ ಗಮನಸಬ್ೇಕತ. ಎಲೂರ 
ಅಭಿಪನರಯವನತನ ಕ್್ೂರೇಢಿೇಕರಿಸಿ ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ತ್ರಲನಗಿದ್. ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ 
ಸನಾಗತಿಸಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ನನನ ವಿನೆಂತಿ.  

ವ್ೈಸ್್ ಛ್ೇಮಾನ್:- ಆಮೇಲ್ ಸಕ್ನಾರ ಉತ್ುರ ನೇಡತವನಗ, ಮನನಯ ಸದಸಯರ 
ಆತ್ೆಂಕಗಳಿಗ್ ಸಮೆಂಜಸವನದ ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್.್ ರನಥ್ೂೇಡ್್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಛಲವನದ 
ಟಿ. ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿಯವರತ ನನನ ಸನ್ೇಹಿತ್ರತ. ಅವರತ ಸದನದಲ್ಲೂ ಮೊದಲ ಬನರಿಗ ್
ಮನತ್ರ್ನಡಿದನದರ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಅದಕ್್ೆ ರ್ನವುದೇ್ ರಿೇತಿಯ ಟಿೇಕ್್-ಟಿಪಪಣ್ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ 
ಹ್ೂೇಗಲ್ಲಲೂ. ಅವರತ ಸದನದಲ್ಲೂ ತ್ಮಾ ಅನಸಿಕ್್ಯನತನ ಹ್ೇಳುವುದಕ್್ೆ ಎಲನೂ ರಿೇತಿಯ ಅವಕ್ನಶವಿದ.್ 
ಅದಕ್್ೆ ಅವರತ ತ್ಮಾ ಅನಸಿಕ್್ಯನತನ ಹ್ೇಳಿದನದರ.್ ರ್ನನತ ನನನ ಅಭಿಪನರಯವನತನ ಹ್ೇಳುವುದಕ್್ೆ 
ಅಧಿಕ್ನರವಿದ.್ ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್್ೆ ತ್ರತತಿುರತವುದತ ಏರ್್ೆಂದರ್, ಶ್್ ೇಷಣ್ಗ್ ಒಳಗನದ 
ನಮಾನತನ ಮತು್ ಶ್್ೇಷಣಗ್್ ಒಳಪಡಿಸತತಿುದದೇರಿ ಎೆಂದತ ಸಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಇದತ ನನನ ಅಪನಧರ್್. ಅವರತ 
ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡದವರ ವಿರತದಿ ಈ ಒೆಂದತ ಕ್ನನೂನನ ಮೂಲಕ ಶ್ಕ್ ್
ಕ್್ೂಡತವುದಕ್್ೆ ತ್ೆಂದದನದರ.್ ಅವರತ ನಮಗ್ ರ್್ೂೇವುೆಂಟತ ಮನಡಿದನದರ.್ ರ್ನವು ಹಲವನರತ 
ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಶ್್ೇಷಣ್ಗ ್ ಒಳಗನಗಿದದೆಂತ್ಹವರಿಗ್ ಮತ್ು ಅದೇ್ ರಿೇತಿ ಮನಡತವುದತ ಬೇ್ಡ. 
ಇದರಿೆಂದ ನಮಗ್ ಬಹಳ ರ್್ೂೇವನಗತತಿುದ್.  
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ವ್ೈಸ್್ ಛ್ೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್.್ ರನಥೂ್ೇಡ್್ರವರ್ ತನವು ಬ್ೇಗ ತ್ಮಾ ಮನತ್ನತನ 
ಮತಗಿಸಿ. ರ್ನನತ ಎಲೂರಿಗೂ ಸಹ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಬ್ೇಕತ. 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್್. ರನಥ್ೂೇಡ್್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಆಯಿತ್ತ conclude 
ಮನಡತತ್ುೇರ್.್ ರ್ನನತ ಹೇ್ಳುವುದತ ಏರ್್ೆಂದರ್, ಸಕ್ನಾರ ಈ ಒೆಂದತ ಕ್ನಯಿದಯ್ನತನ ತ್ೆಂದರತವುದತ 
ಸೆಂವಿಧನನ ಮತ್ತು ಆಟಿಾಕಲ್ 21 ಮತ್ತು 25ರ ವಿರತದಿವಿದ್. ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ ಹಿಮನಚಲ ಪರದ್ೇಶದ 
ಉಚಛ ರ್ನಯರ್ನಲಯ ಮತ್ತು ಹಲವನರತ ಉಚಛ ರ್ನಯರ್ನಲಯಗಳ ಏನತ ನಣಾಯವಿದ್, ಅವುಗಳ 
ವಿರತದಿ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ತ್ೆಂದದನದರ.್  

(ಮತೆಂದತ) 

(863) 15.09.2022 05.40 LL-VK                 (ವ್ೈಸ್್ ಚ್ೇಮಾನ್್ರವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್್. ರನಥ್ೂೇಡ್್(ಮತೆಂದತ):-                  

ಅಲೂದ್, ೪ ರನಜಯಗಳಲ್ಲೂ ಏನತ ಸಟ್ೇ ಆಡಾರ್ ಇದ,್ ಆ ಸಟ್ೇ ಆಡಾರ್ನ ವಿರತದಿ ತನವು ಈ 
ಕ್ನನೂನನತನ ತ್ೆಂದದದೇರಿ. ರ್ನಳ್್ಯ ದವಸ ಇದತ ತಿರಸನೆರ ಆಗತತ್ುದ ್ಮತ್ತು ಇದತ ಅಸೆಂವಿಧನನಕ 
ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ್. ಆದತದರಿೆಂದ, ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ವನಪಸತಾ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳಿಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ತ್ಮಾ 
ಮೂಲಕ ಕಳಕಳಿಯಿೆಂದ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡತತ್ುೇರ್್. ಇವೊತಿುನ ದವಸ ಏನತ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ 
ತಿದತದಪಡಿಗ್ ತ್ೆಂದದನದರ್, ಇದತ ಕ್ನನೂನನೆಂದ ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ... ನನಗ ್ಗ್ೂತಿುಲೂ. ಆದರ,್  

ವ್ೈಸ್್ ಚ್ೇಮಾನ್್:- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್.್ ರನಥೂ್ೇಡ್್ರವರ್ೇ, please conclude. ರ್ನನತ 
ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿಶಟ್ಿಟಯವರನತನ ಕರದ್ದ್ದೇರ್.್  

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್  ಕ್ೆ. ರನಥೆ ೇರ್ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ಮತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, I am concluding. ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ರ್ನವಲ್ೂರೂ ಒೆಂದತ 
ಸಮತದನಯದ ವಿರತದಿ ಈ ರಿೇತಿ ಮತನೆಂತ್ರ ಮನಡತತನುರ್ೆಂದತ ಹೇ್ಳುವ ಅವಶಯಕತ್ ಇಲೂ. ರ್ನನತ 
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ಒಬಬ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿಯಿೆಂದ ಬೆಂದವನತ. ರ್ನನತ ಕಲ್ಲತಿದತದ ಎಲ್ಲೂ ಎೆಂದರ್, ಮೊದಲತ ಸೈ್ನಕ್ 
ಸೂೆಲ್ನಲ್ಲೂ ಕಲ್ಲತಿರತವುದತ. ಅದನದ ಮೇಲ್, ಗತಲನಬಿ ಪ್ೈಮರಿ ಸೂೆಲ್. ತ್ದನೆಂತ್ರ, St 
Joseph’s Indian High School, St Joseph’s College of Commerce ಎಲನೂ ಇದತ 
ಕ್್ೈಸ್ಟ್ ಸೆಂಸ್ೆಗಳು. ಈ ಸೆಂಸ್ೆಗಳು ಇವೊತಿುನವರ್ಗೂ,್ “ನೇನತ ಕಿರಶ್ುಯನ್್ ಸಮನಜಕ್್ೆ ಬನ, ನೇನತ 
ಚರ್್ಾಗ್ ಬನ”್ಎೆಂದತ ಒೆಂದತ ದನವೂ ಸಹ ಹ್ೇಳಿರತವುದಲೂ. ರ್ನನತ ಒಬಬ ಹಿೆಂದತ ಇದ್ದೇರ್.್ ನನನ 
ಹಿೆಂದತ ಧಮಾವನತನ ಕ್ನಪನಡತವುದಕ್್ೆ ನನಗ ್ ಶ್ಕ್ಷ್ಣ ಕ್್ೂಟಿಟರತವುದತ St Joseph’s Indian 
High School, St Joseph’s College of Commerce. 

(ಈ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲೂ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಮೇಜತ ತ್ಟತಟವ ಮೂಲಕ 
ತ್ಮಾ ಹಷಾವನತನ  ವಯಕುಪಡಿಸಿದರತ) 

 
ಆ ಶನಲನ-ಕ್ನಲೇ್ಜತಗಳಲ್ಲೂ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷ್ದ ಸದಸಯರ ಮಕೆಳು ಇವೊತಿುನ ದವಸ ವಿದನಯಭನಯಸ 

ಮನಡತತಿುದನದರ ್ಮತ್ತು ಮನಡಿದನದರ್ೆಂಬ ಬಗ್ೆ ಅವರತ ಆತನಾವಲೂ್ೇಕನ ಮನಡಿಕ್್ೂಳಿಬ್ೇಕತ. ಒೆಂದತ 
ಸಮತದನಯದ ವಿರತದಿ ಅವರತ ಹೇ್ಳುವುದಕ್್ೆ ಮೊದಲತ ಅವರತ ಆತನಾವಲೂ್ೇಕನ 
ಮನಡಿಕ್್ೂಳಿಬೇ್ಕತ. ಅವರ ಎಷತಟ ಜನ ಮಕೆಳು ಈ ಶನಲನ-ಕ್ನಲೇ್ಜಿನಲ್ಲೂ ಓದತತಿುದನದರ?್ ಎಷತಟ ಜನ 
ಫನರಿನ್್ಗ್ ಹ್ೂೇಗಿ ವಿದನಯಭನಯಸ ಮನಡತತಿುದನದರೆ್ಂದತ ಆತನಾವಲ್ೂೇಕನ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಳಿಬ್ೇಕತ. 

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನವು 
ಈ ವಿಧ್ೇಯಕದಲ್ಲೂ ರ್ನವುದ್ೇ ಸಮತದನಯದ ಬಗ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವುದಲೂ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಏತ್ಕ್್ೆ ಈ ರಿೇತಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನದರ್ೆಂದತ ನನಗ ್ಗೂ್ತಿುಲೂ.  

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್  ಕ್ೆ. ರನಥೆ ೇರ್ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅವರತ 
ಮೊದಲತ ಆತನಾವಲೂ್ೇಕನ ಮನಡಿಕ್್ೂಳಿಬೇ್ಕತ.  

(ಗ್ೆ ೆಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಕ್್. ಅಬತದಲ್ ಜಬಬರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನವ ಸಮತದನಯ ಎೆಂದತ 
ಪರತ್ಯೇಕವನಗಿ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕ್ನಗಿಲೂ.  

(ಗ್ೆ ೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನರತ ವೆಂಚರ್್ಯಿೆಂದ 
ಮತನೆಂತ್ರ ಮನಡತವುದನತನ ಮನತ್ರ ನಷ್ೇಧ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ತಿದತದಪಡಿಗ್ 
ತ್ೆಂದದದ್ೇವ್.  

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್  ಕೆ್. ರನಥ ೆೇರ್ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ತನವು ನನಗ್ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್್ೆ 
ಅವಕ್ನಶ ಕ್್ೂಟಿಟದದೇರಿ. ರ್ನನತ ನನನ ಅಭಿಪನರಯವನತನ ಹ್ೇಳಲ್ೇಬ್ೇಕತ. ಅವರತ ಈ ರಿೇತಿ 
ಅಡಿಡಪಡಿಸಿದರ್ ಹ್ೇಗ?್  

ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ,್ “ಒೆಂದತ ಧಮಾವನತನ 
ಗತರಿರ್ನಗಿಟತಟಕ್ೂ್ೆಂಡತ”್ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದನದರಲೂ… 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ವ್ೈಸ್್ ಚ್ೇಮಾನ್್:- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್.್ ರನಥ್ೂೇಡ್್ರವರ್ೇ, ತನವು ಹಿರಿಯ ಸದಸಯರಿದದೇರಿ. 
ಈ ರಿೇತಿಯ ವನಗನಾದದೆಂದ ಏನೂ ಪರಯೇಜನ ಆಗತವುದಲೂ. ತನವು ತ್ಮಾ ಅಭಿಪನರಯಗಳನತನ 
ಹ್ೇಳಿ.   

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ ಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನಮಾ 
ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಪರತಿ ಮನತಿಗೂ ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಈ ರಿೇತಿ ಅಡಿಡಪಡಿಸತವುದತ 
ಸರಿಯಲೂ. ನಮಾ ಸದಸಯರತ ತ್ಮಾ ಅಭಿಪನರಯವನತನ ವಯಕುಪಡಿಸತವುದಕ್್ೆ ಹಕತೆ ಇದ್. ಅದಕ್್ೆ ಮನನಯ 
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ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ನೇಡತವನಗ ಹ್ೇಳಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲನಗಿ, ಮನತ್ತ ಮನತಿಗ ್ ಈ ರಿೇತಿ 
ಅಡಿಡಪಡಿಸಿದರ್ ಹ್ೇಗ?್  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್  ಕೆ್. ರನಥೆ ೇರ್ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ನನನ 
ಅಭಿಪನರಯಕ್್ೆ ಉತ್ುರ ನೇಡಲ್ಲ. ರ್ನನತ ನನನ ಮನತ್ನತನ ಮತಗಿಸತತ್ುೇರ್.್  

(ಗ್ೆ ೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಸಪಷಟತ ್
ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್ನಗಿರತವುದತ ಸಕ್ನಾರದ ಜವನಬನದರಿ. ಆದರ,್ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದವರತ ಪದ್ೇ ಪದ್ೇ ಒೆಂದತ 
ಸಮತದನಯ ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳುತಿುದನದರ್. ಆದರ್, ರ್ನವು ರ್ನವುದ್ೇ ಸಮತದನಯದ ವಿರತದಿ ಈ 
ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ತಿದತದಪಡಿಗ್ ತ್ೆಂದರತವುದಲೂ.  

(ಗ್ೆ ೆಂದಲ) 

ಡನ: ಕ್್. ಗ್ೂೇವಿೆಂದರನಜ್(ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಬ್ೇರ ್ಏನೂ ಹ್ೇಳಿರತವುದಲೂ. ಅವರತ ಬಹಳ ಲ್ೈಟ್ ಆಗಿ 
ಹ್ೇಳಿರತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ಎಲೂರ ಮಕೆಳು ಕಿರಶ್ುಯನ್್ ಸೂೆಲ್ನಲ್ಲೂ ಓದತತನುರ,್ ರ್ನರೂ ಅಪನಥಾ 
ಮನಡಿಕ್್ೂಳಿಬನರದ್ೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದರತ.  

(ಈ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲೂ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಪಿೇಠವನತನ ಅಲೆಂಕರಿಸಿದರತ) 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್  ಕೆ್. ರನಥೆ ೇರ್ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ರ್ನವಲ್ೂರೂ ಈ ಸಮನಜದಲ್ಲೂ 
ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ ಬೆಂದ ಮೇಲ್ ಎಲನೂ ಸಮನಜದವರತ ನಮಗ್ ಶ್ಕ್ಷ್ಣ ಕ್ೂ್ಡತವುದರಲ್ಲೂ ಸನಕಷತಟ 
ಕ್್ಲಸವನತನ ಮನಡಿದನದರ.್ To become a good citizen. ನಮಗ್ ಏನತ ಶ್ಕ್ಷ್ಣ ಬ್ೇಕತ 
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ಅದನತನ ಕ್್ೂಟಿಟದನದರ್. ಅದಕ್್ೆ ತನವು ರ್ನವುದ್ೇ ಒೆಂದತ ಸಮತದನಯವನತನ ಗತರಿ ಮನಡಬನರದತ. 
ಅದತ ಹಿೆಂದೂ, ಮತಸಲನಾನ್್, ಕಿರಶ್ುಯನ್್, ಜ್ೈನರತ, ಸಿಖ್ರತ ಅಥವನ ರ್ನವುದ್ೇ 
ಸಮತದನಯದವರತ ಇರಬಹತದತ, ರ್ನವಲ್ೂರನೂನ ಭನರತ್ದ ಪರಜಗ್ಳು, ನಮಗ್ ಸೆಂವಿಧನನಬದಿವನದ 
ಹಕತೆ ಇದ,್ ರ್ನವು ಶ್್ೇಷಣ್ಗ್ ಒಳಗನಗಿದದ್ೇವ್, ಸೆಂವಿಧನನದಲ್ಲೂ ನಮಗ್ ಮಿೇಸಲನತಿ ಇದ್, ನಮಗ್ 
ಇನೂನ ಸನವಿರನರತ ವಷಾ ಮಿೇಸಲನತಿ ನೇಡಿದರೂ ಸಹ ಸಮನಜದಲ್ಲೂ ರ್ನವು ಮತೆಂದ ್ಬರತವುದಕ್್ೆ 
ಆಗತವುದಲೂ. ಅದಕ್ನೆಗಿ, ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ತಿದತದಪಡಿಗ್ ತ್ರಬನರದ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿ, ನನಗ ್
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ ಕ್್ೂಟಟ ತ್ಮಗ್ ವೆಂದಸಿ, ನನನ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮತಗಿಸತತ್ುೇರ್್.  

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟ(ರ್ನಮನದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು. ಸಕ್ನಾರ ತ್ೆಂದರತವೆಂತ್ಹ ಈ ಒೆಂದತ ಮತನೆಂತ್ರ 
ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ರ್ನನತ ಹೃತ್ೂಪವಾಕವನಗಿ ಸನಾಗತ್ ಮನಡತತ್ುೇರ್್. ಮತನೆಂತ್ರದಲ್ಲೂ ಎರಡತ 
ವಿಧಗಳಿವ.್ ಒೆಂದತ ಕಡ್ ಸಾ-ಇಚ್ಛಯಿೆಂದ ಮತನೆಂತ್ರ ಆಗತತನುರ.್ ಅದರಲ್ಲೂ ರ್ನವುದ್ೇ ಸಮಸ್ಯ 
ಇರತವುದಲೂ. ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ ಕಡ ್ ಆಮಿಷಗಳನತನ ಕ್ೂ್ಟತಟ, ಮತನೆಂತ್ರ ಮನಡತವೆಂಥದತದ, ಒೆಂದತ 
ವಯವಸಿೆತ್ವನದ ಜನಲ ಇದ್. ಇದತ ಈಗಿನ ವಿಚನರವಲೂ. ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ ಪೂವಾದೆಂದ ಕೂಡ ಈ 
ದ್ೇಶದಲ್ಲೂ ಇದತ ನಡಯ್ತತನು ಬೆಂದದ.್ ಈ ಮತನೆಂತ್ರ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಒೆಂದತ ಜನಲ 
ಸಕಿರಯವನಗಿದ.್ ಮತನೆಂತ್ರಕ್್ೆ ಒಡತಡವೆಂತ್ಹ ಆಮಿಷಗಳ ಬಗ್ೆ ಅರ್್ೇಕ ಜನ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಹ್ೇಳಿದರತ. ಅದರಲ್ಲೂಯೂ ಕೂಡ, ನನನ ಧಮಾಕ್್ೆ ಆದೆಂತ್ಹ ಮತ್ತು ನನನ ಧಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಆದೆಂತ್ಹ 
ಮತನೆಂತ್ರ ಬಹತಶಃ ಬೇ್ರ ್ ರ್ನವುದ್ೇ ಧಮಾದಲ್ಲೂ ಆಗತವುದಕ್್ೆ ಸನಧಯವಿಲೂ. ಇವೊತಿುನ ದವಸ 
ರ್ನನತ ನನನ ಧಮಾವನತನ ಪಿರೇತಿಸಬ್ೇಕತ, ಇತ್ರ ಧಮಾವನತನ ಗೌರವಿಸಬ್ೇಕತ. ಇದನತನ 
ಕಲ್ಲತ್ತಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಬ್ಳ್್ದತ ಬೆಂದೆಂತ್ಹವಳು ರ್ನನತ. ಇವೊತಿುನ ದವಸ ಇದತ ಆದಯ ಕತ್ಾವಯವನಗಿದ್. 
ಅದತ ರ್ನವುದ್ೇ ಸಕ್ನಾರ ಆಗಿರಬಹತದತ. ಆ ಸಕ್ನಾರದ ಆದಯ ಕತ್ಾವಯವ್ೇರ್್ೆಂದರ,್ 
ಸಮನಜದಲ್ಲೂರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ಎಲನೂ ಧಮಾಕ್್ೆ ರಕ್ಷ್ಣ ್ ಕ್್ೂಡತವೆಂತ್ಹ ಕ್್ಲಸವನತನ ಮನಡತತ್ುದ್ ಮತ್ತು 
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ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಆ ರಕ್ಷ್ಣ್ ಕ್್ೂಡತವೆಂತ್ಹ ಕ್್ಲಸವನತನ ರ್ನವನಗ ಮನಡಿದನದರ?್ ಈ ಸಮನಜದಲ್ಲೂ 
ನರೆಂತ್ರವನಗಿ ಹಿೆಂದೂ ಧಮಾದ ಮೇಲ್ ಮತನೆಂತ್ರದ ದನಳಿ ನಡಯ್ತತನು ಬರತತಿುದ್ಯಲನೂ, ಇದಕ್್ೆ 
ರ್ನರತ ಕಡಿವನಣ ಹನಕತವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲ್ಸವನತನ ಮನಡಿದನದರ?್ ಬಹಳ ನರಿೇಕ್್ಯಿೆಂದ; ಇದರಲ್ಲೂ 
ರ್್ೂೆಂದತ-ಬ್ೆಂದವರತ ರ್ನವು. ಹಿೆಂದೂ ಧಮಾದಲ್ಲೂ ಅರ್್ೇಕ ಬ್ೇರ ್ ಬ್ೇರ ್ ಪದಿತಿಗಳು ಇರತತ್ುವ್ 
ಎೆಂದತ ಅರ್್ೇಕ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹ್ೇಳುತನುರ್. ರ್ನವ ಧಮಾದಲ್ಲೂ ಅನಷಠ ಪದಿತಿಗಳು 
ಇರತವುದಲೂ? ಎಲನೂ ಧಮಾಗಳಲ್ಲೂಯೂ ಸಹ ಅನಷಠ ಪದಿತಿ ಇದ್. ಹಿೆಂದೂ ಧಮಾದಲ್ಲೂಯೂ ಸಹ 
ಅನಷಠ ಪದಿತಿ ಇರಬಹತದತ. ಆದರ್, ಅದತ ಆಚರಣ.್ ಉದನಹರಣ್ಗ,್ ಇವೊತಿುನ ದವಸ ಹಿೆಂದೂ 
ಧಮಾದಲ್ಲೂರತವೆಂತ್ಹ ಮಡ್ಸನನನ, ಬ್ತ್ುಲ್ಸ್ೇವ್, ಬನಲಯವಿವನಹ, ಸತಿ ಸಹಗಮನ ಪದೆತಿ 
ಆಗಿರಬಹತದತ, ಇವ್ಲೂವನೂನ ಹಿೆಂದೂ ಧಮಾ ನಲ್ಲೂಸಿಲೂವ್ೇ? ಈ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ, ಅವರತ ಬ್ೆಂದತ, 
ಬ್ೇಸತ್ತು ಬ್ೇರ ್ಧಮಾಕ್್ೆ ಹ್ೂೇಗತತನುರ್ೆಂಬ ಉಲೂ್ೇಖ್ವನತನ ಬಹಳ ಸದಸಯರತ ಮನಡಿದರತ. ಆದರ,್ 
ಇದ್ಲನೂ ಕ್ನರಣ ಅಲೂ. ಇದತ ಕ್್ೇವಲ ಹಿೆಂದತಳಿದ ವಗಾದವರದತದ, ಎಸ್್.ಸಿ/ಎಸ್್.ಟಿ. ವಿಭನಗಕ್್ೆ 
ಹ್ೂೇಗಿ ಮತನೆಂತ್ರ ಮನಡತವುದತ ಒೆಂದತ ಭನಗ. ರ್ನನತ ಒೆಂದತ ಬನರಿ ಮನಗಡಿಗ ್ವಿಸನುರಕಳ್ನಗಿ 
ಹ್ೂೇಗಿ, ಅಲ್ಲೂ ಹದರ್್ೈದತ ದವಸ ಇದ್ದನತ. ಇದತ ರ್ನರ್ೂೇ ಹೇ್ಳಿದ ಕಥ್ಯನತನ ಹ್ೇಳುತಿುಲೂ ಅಥವನ 
ರ್ನರ್ೂೇ ಹ್ೇಳಿದೆಂತ್ಹ ಕ್ೂ್ೇಡ್್ ಅನತನ ಕ್್ೂೇಟ್ ಮನಡತತಿುಲೂ. ಇದತ ನನನ ಸಾೆಂತ್ ಅನತಭವ. ರ್ನನತ 
ಮನಗಡಿಗ ್ ಹೂ್ೇದೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೂ ಒೆಂದತ ಇಡಿೇ ಕ್್ೇರಿ ಕಿರಶ್ುಯನ್್ಮಯವನಗಿದ.್ 
ಸನಾಭನವಿಕವನಗಿ ಮರ್ ್ ಮರ್್ಗ್ ಹ್ೂೇಗತವ ಅಭನಯಸವಿದತದ, ಎಲನೂ ಮರ್್ಗಳಿಗ್ ಹ್ೂೇಗಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಬರತವನಗ, ಒೆಂದತ ಮರ್್ಯ ಹ್ೂರಗಡ್ ಒೆಂದತ ಮತದತಕಿ ಕತಳಿತ್ತ 
ಅಳುತಿುದದಳು. ರ್ನನತ ಏತ್ಕ್್ೆ ಎೆಂದತ ಆಕ್್ಯನತನ ಕ್್ೇಳಿದರ,್ ಅದಕ್್ೆ ಆಕ್್,್“ನನನ ಮಗ ಮತ್ತು ಸೂ್ಸ್ 
ಕಿರಶ್ುಯನ್್ ಧಮಾಕ್್ೆ ಮತನೆಂತ್ರ ಆಗಿದನದರ.್ ನನಗ ್ಏನತ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಗೂ್ತನುಗತತಿುಲೂ. ರ್ನನತ 
ನನನ ಧಮಾವನತನ ಬಿಡತವುದಕ್್ೆ ಆಗತವುದಲೂ. ರ್ನನತ ಏಸತ ಪೂಜ್ ಮನಡದೇ್ ಇದದರ,್ ನನನ ಸೂ್ಸ ್
ನನಗ ್ಊಟ ಹನಕತವುದಲೂವ್ೆಂದತ ಹೇ್ಳುತನುಳ್್. ರ್ನನತ ಹ್ೇಗ ್ಬದತಕಬೇ್ಕತ”್ಎೆಂದತ ಕ್್ೇಳುತನುಳ್್. 
ಇದನತನ ಕ್್ೇಳಿದನಗ ನಮಗ್ ಬಹಳ ರ್್ೂೇವನಗತತ್ುದ್. ಮತನೆಂತ್ರದೆಂದ ಒಬಬನಗ ್ ಮನತ್ರ 
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ಅರ್ನಯಯವನಗತತಿುಲೂ, ಅದತ ಇಡಿೇ ಕತಟತೆಂಬಕ್್ೆ ಆಗತತ್ುದ್. ರ್ನನತ ಸಾತ್ಃ ಅದರಿೆಂದ ರ್್ೂೆಂದೆಂತ್ಹ 
ಕತಟತೆಂಬದೆಂದ ಬೆಂದೆಂತ್ಹವಳು. ನನನ ಚಿಕೆ ಅಜಿಿಯ ಮರ್್ಯಲ್ಲೂ … ಇದತ ಎಸ್.ಸಿ./ಎಸ್್.ಟಿ. 
ಸಮತದನಯಕ್್ೆ ಮನತ್ರ ಮತನೆಂತ್ರ ಮಿೇಸಲನಗಿರತವುದಲೂ. ಬನೆಂಬ್ಯಲ್ಲೂದದೆಂತ್ಹ ನನನ ಚಿಕೆಪಪ ಮತ್ತು 
ಅವರ ಹ್ೆಂಡತಿ ಕಿರಶ್ುಯನ್್ ಧಮಾಕ್್ೆ ಮತನೆಂತ್ರವನಗಿ,್ “ನಮಾ ಜ್ೂತ್ ಇರಬೇ್ಕ್್ೆಂದರ್ ನೇನತ 
ಮತನೆಂತ್ರವನಗಬೇ್ಕತ”್ ಎೆಂದತ ನನನ ಅಜಿಿಗ್ ಅೆಂದರ,್ ಅವರ ತನಯಿ/ಅತ್ುಯವರಿಗ ್ ಒತನುಯ 
ಮನಡಿರತತನುರ.್ ಆದರ್, ಅವರಿಗ್ ಅದತ ಸನಧಯವನಗಲ್ಲಲೂ. ಆಗ ಅವರತ ಬನೆಂಬ್ಯಿೆಂದ ಮೆಂಗಳೂರಿಗ ್
ವನಪಸತಾ ಬೆಂದರತ. ಅವರತ ಸತ್ು ನೆಂತ್ರ ಅವರ ಚಿತ್ಗ್ ಬ್ೆಂಕಿ ಇಡಲತ ತ್ನನ ಮಗ ಇರಲ್ಲಲೂ. 
ಅವರತ(ನನನ ಅಜಿಿ) ಸನಯತವ ಮೊದಲತ ಕಣಿಣೇರತ ಹನಕಿದದನತನ ರ್ನನತ ರ್್ೂೇಡಿದ್ದೇರ್್. ಈ 
ಮತನೆಂತ್ರದೆಂದ ಎಷತಟ ಹಿೆಂಸ್ ಆಗತತ್ುದ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುವುದಕ್್ೆ ಆಗತವುದಲೂ. ರ್ನನತ 
ಮದತವ್ರ್ನದ ನೆಂತ್ರ ಹಿರಿಯಡೆಕ್್ೆ ಹೂ್ೇದ್. ಅರ್್ೇಕ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಎಸ್್.ಸಿ./ಎಸ್್.ಟಿ. 
ಸಮತದನಯದ ಬಗ್ೆ ಹ್ೇಳಿದರತ. ಗನರಮಿೇಣ ಪರದೇ್ಶದಲ್ಲೂ ಏರ್ನಗತತ್ುದ್ ಎೆಂದರ,್ ಗೆಂಡಸರಲ್ನೂ 
ದತಡಿಮ ಮನಡಲತ ಹೂ್ೇಟ್ಲ್ ಉದಯಮ ಅಥವನ ಇನನತ್ರ ಉದ್ೂಯೇಗ ಮನಡಲತ ನಗರ ಪರದ್ೇಶಕ್್ೆ 
ಬರತತನುರ.್ ಅಲ್ಲೂ ದೂರ ದೂರ ಮರ್್ಗಳಿರತತ್ುವ್. ಆ ಮರ್್ಯಲ್ಲೂ ಹ್ೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಹ್ಣತಣ ಮಕೆಳು 
ಇರತತನುರ.್ ಆ ಹ್ಣತಣಮಕೆಳು ವಿದನಯಭನಯಸ ಮನಡತತಿುರತತನುರ್. ಒೆಂದತ ದನ ಸಾತ್ಃ ರ್ನನತ ನನನ ಅತ್ು 
ಮರ್್ಯಲ್ಲೂ ಒಳಗ್ ಕತಳಿತಿದನದಗ ಒೆಂದತ ತ್ೆಂಡ ಬರತತ್ುದ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಒಬಬರತ ಗೆಂಡಸರತ, ಮತಿುಬಬರತ 
ಹ್ೆಂಗಸರತ ಇದದರತ. ಅವರತ ನಮಾ ಮರ್ಯ್ಳಗೇ್ ಬೆಂದತ ಬ್ೂೇಧರ್ ್ ಮನಡತತನುರ.್ ಜ್ೂತ್ಗ್, 
ಬ್ೈಬಲ್ ಪತಸುಕವನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳಿಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಒತನುಯ ಮನಡತತನುರ.್ ರ್ನನತ ಅದನತನ ಮೊದಲ್ರಡತ 
ದವಸಗಳು ಹನಗ್ಯೇ ಗಮನಸಿದ್ನತ. ಆ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೂ ಹ್ೇಗ ್ಮನತ್ರ್ನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂಬ ಬಗ್ೆ ಭಯ 
ಇತ್ತು. ಏಕ್್ೆಂದರ,್ ನನನ ಅತ್ುಯವರತ ಏನತ ಹೇ್ಳುತನುರ್ೂೇ ಎೆಂಬ ಭಯ ಇತ್ತು. ರ್ನನತ ಆ 
ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕ್್ೂೇಣಯ್ಳಗ್ ಇರತತಿುದ್ದನತ. ಒೆಂದತ ಬನರಿ ಹೂ್ರಗ್ ಬೆಂದತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ನತ. 
ಅವರಿಗ್ ರ್ನನತ “ಆಯಿತ್ತ, ಈಗ ನಮಾ ಊರಿನಲ್ಲೂ ಹಿರಿಯಡೆದ ಜನತರ್ ನಡಯ್ತತಿುದ್. ನಮಾ ಬ್ೈಬಲ್ 
ಅನತನ ರ್ನನತ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳುಿತ್ುೇರ್್. ತನವು ನಮಾ ಭಗವದೆೇತ್ಯನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳುಿವುದಕ್್ೆ 
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ತ್ರ್ನರಿದದೇರನ? ರ್ನನತ ನಮಾ ಚಚಿಾಗ ್ ಬೆಂದತ ಕ್್ೈ ಮತಗಿಯತತ್ುೇರ್್. ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ, ಈಗ 
ಹಿರಿಯಡೆದಲ್ಲೂ ಜನತರ್ ನಡಯ್ತತಿುದ್; ತನವು ಅಲ್ಲೂಗ್ ಬೆಂದತ, ಆ ದ್ೇವರಿಗ ್ಒೆಂದ್ರಡತ ರೂಪನಯಿ 
ಕ್ನಣಿಕ್ ್ಹನಕಿ, ದ್ೇವರಿಗ ್ಕ್್ೈ ಮತಗಿಯತತಿುೇರನ”್ಎೆಂದತ ಕ್್ೇಳಿದ್ನತ. ಅದಕ್್ೆ ಅವರತ,್ “ಅದತ ನನಗ್ 
ಪನಪ. ಏಸತ ಒಬಬರ್ೇ್ ದ್ೇವರತ. ಅವನೆಂದಲ್ೇ ನನನ ಮತಕಿು”್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರತ. ಇದನತನ 
ಹ್ೇಳುವುದಕ್್ೆ ನನಗ ್ನಗತ ಬರತತಿುದ್. ಈ ಪರಿಸಿೆತಿ… 

ಶ್ರೇ ಸವದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ(ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ ಭನರತಿ 
ಶ್ಟಿಟಯವರೇ್, ಮತನೆಂತ್ರ ಮನಡತವವರನತನ ದ್ೇವಸನೆನಕ್್ೆ ಬರತತಿುೇರನ ಎೆಂದತ ಕ್್ೇಳಿದರ,್ ಅವರತ 
ಬರತವುದಲೂವ್ೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದೆಂತ್ಹ ಹಳ್್ಯ ವಿಷಯ ಏತ್ಕ್್ೆ ಹ್ೇಳುತಿುದದೇರಿ?  ಇತಿುೇಚ್ಗ ್ ಕ್ನೆಂಗ್ರಸ್್ 
ಪಕ್ಷ್ದ ವರಿಷಠರನದ ಶ್ರೇ ರನಹತಲ್ ಗನೆಂಧಿಯವರತ ಹ್ೂೇದನಗ, ಒಬಬ ಪನದರಯವರತ ಹೇ್ಳಿದ 
ವಿಷಯವನತನ ಹ್ೇಳಿರಿ.  

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಎೆಂತ್ಹ ಕ್್ಟಟ ಪರಿಸಿೆತಿಯಲ್ಲೂ ಈ 
ಮತನೆಂತ್ರ ನಡಯ್ತತಿುದ ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರ,್ ನಮಗ್ ಬಹಳ ರ್್ೂೇವನಗತತ್ುದ್. ಇದನತನ 
ಅನತಭವಿಸಿದವರಿಗ್ ಗೂ್ತನುಗತತ್ುದ್. ಬದಲನಗಿ, ಕ್್ೇವಲ ಕಿವಿಯಲ್ಲೂ ಕ್್ೇಳಿದವರಿಗ ್ಗ್ೂತನುಗತವುದಲೂ. 
ಒತನುಯದೆಂದ ಮತನೆಂತ್ರ ಮನಡತತಿುಲೂವ್ೆಂದತ ಅಥವನ ನನನ ಕ್್ೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಮತನೆಂತ್ರ ಆಗತತಿುಲೂ 
ಎೆಂದತ ರ್ನರನದರೂ ತ್ಮಾ ಆತ್ಾಸನಕ್ಷಿಯಿೆಂದ ಹ್ೇಳಲ್ಲ ರ್್ೂೇಡ್ೂೇಣ. ಮತನೆಂತ್ರ ಮನಡತವವರತ 
ಅಲೂಲ್ಲೂ ಕತಳಿತ್ತ ಭಜರ್್ ಮನಡತತಿುಲೂವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಲ್ಲ ರ್್ೂೇಡೂ್ೇಣ. ರ್ನವು ಪತರನಣಗಳನತನ ಅಥವನ 
ಇತಿಹನಸದ ಪತಟಗಳನತನ ತ್ಗ್ದತ ರ್್ೂೇಡಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೂ ಏನತ ಹ್ೇಳಿದನದರ್ೆಂದರ್, ಬಿರಟಿಷರತ ಆಗಿರಬಹತದತ 
ಅಥವನ ಔರೆಂಗಜ್ೇಬ ಆಗಿರಬಹತದತ ಅಥವನ ರ್ನರನದರೂ ಬೆಂದರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲೂ 
ಬಹತಸೆಂಖನಯತ್ರನತನ ಮತನೆಂತ್ರ ಮನಡಲ್ಲಕ್್ೆ ಸನಧಯವನಯಿತ್ೇ ಎೆಂದತ ಅರ್್ೇಕ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಕ್್ೇಳಿದರತ. ಅದತ ಅಷತಟ ಸತಲಭದ ಸರ್ನತ್ನ ಧಮಾ ಅಲೂ. ನನನ ಧಮಾದಲ್ಲೂ ರ್ನನತ ಗನಳಿಯನತನ 
ಪೂಜ್ ಮನಡತತು್ೇರ್್.  
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(864) 15.09.2022 5.50 ವೆೈಎಲ್-ಬಿಎನ್್ಎಸ್್              (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟ (ಮತೆಂದತ):-  

ನನನ ಕ್್ೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಮತನೆಂತ್ರವನಗತತಿುಲೂ, ಅಲೂಲ್ಲೂ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಭಜರ್್ ಮನಡತತಿುದ್ದೇವ್ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಲ್ಲ.   ಇವತ್ತು ಪತರನಣದ ಇತಿಹನಸದ ಪತಟಗಳನತನ ತ್ಗ್ದತ ರ್್ೂೇಡಿದನಗ ಬಿರಟಿಷ್ನವರನಗಲ್ಲ, 
ಔರೆಂಗಜ್ೇಬ್್ ಆಗಲ್ಲ, ರ್ನರ್ೇ ಬೆಂದರೂ ಸಹ ಬಹತಸೆಂಖನಯತ್ರನತನ ಮತನೆಂತ್ರ ಮನಡಲತ 
ಸನಧಯವನಯಿತ್? ನಮಾದತ ಅಷತಟ ಸತಲಭದ ಸರ್ನತ್ನ ಧಮಾವನಗಿಲೂ.  ನಮಾ ಧಮಾದಲ್ಲೂ ಗನಳಿ, 
ಸೂಯಾ, ನದ, ಭೂಮಿಯನತನ ಪೂಜ್ ಮನಡತತ್ುೇವ್.  ಮೊರ್್ನ ದವಸ ಒಬಬ ಪನದರ ಒಬಬರತ “ರ್ನನತ 
ಈ ಭನರತ್ ಮನತ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂರತವ ಕ್ೂ್ಳ್್ ನನನ ಕ್ನಲ್ಲಗ್ ಅೆಂಟಬನರದ್ೆಂದತ ಚಪಪಲ್ಲ 
ಹನಕಿಕ್್ೂೆಂಡತ ಹೂ್ೇಗತತು್ೇರ್್, ಬರಿೇ ಕ್ನಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಹೂ್ೇಗತವುದಲೂ.”್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುವೆಂಥ ಧಮಾವಲೂ 
ನಮಾದತ. ಇೆಂತ್ಹ ಧಮಾದಲ್ಲೂ ನನಗ ್ಈ ರಿೇತಿ ದನಳಿರ್ನಗತತಿುರತವುದನತನ ತ್ಡಗ್ಟತಟವವರತ, ರಕ್ಷ್ಣ ್
ಕ್್ೂಡತವವರತ, ರ್ನರತ ಇಲೂವ್ೇ? ಸಕ್ನಾರ ರ್ನಕ್್ ಇರಬೇ್ಕತ? ಆದದರಿೆಂದ ಇಷತಟ ಬ್ೇಗ 
ಧಮನಾೆಂತ್ರ ಮನಡಲತ ಸನಧಯವಿಲೂ.     

ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೇ್ಳಿದ ವಯಕಿುಯ 
ಹ್ಸರತ Pastor Ponnaiah.  

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟ (ರ್ನಮನದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಸಮಯದ ಅಭನವ ಇರತವುದರಿೆಂದ ನನನ ಅನಸಿಕ್ಯ್ನತನ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕ್ನಗಿದ್.  ಏಕ್್ೆಂದರ,್ ನಮಾ 
ಧಮಾದಲ್ಲೂ ರನಮನಯಣ ಏನತ ಮನಡಬ್ೇಕ್್ೆಂಬತದನತನ ಹ್ೇಳಿದರ,್ ಮಹನಭನರತ್ ಏನತ 
ಮನಡಬನರದತ ಎೆಂಬತದನತನ ಹ್ೇಳುತ್ುದ್ ಮತ್ತು ಭಗವದೆೇತ ್ ಹ್ೇಗ ್ ಬದತಕಬ್ೇಕ್್ೆಂಬತದನತನ 
ಹ್ೇಳುತ್ುದ್.  ಇವತ್ತು ಭಗವದೆೇತ್ಯ 58ರ್್ೇ ಅಧನಯಯವನತನ ತ್ಗ್ದತ ರ್್ೂೇಡಿದರ್ ಶ್ರೇ ಕೃಷನಣ 
ಪರಮನತ್ಾ ಅಜತಾನನಗ ್ “ಎಲ್ೈ ಅಜತಾನ ರ್ನನತ ಈವರಗ್ೂ ಎಲನೂ ವಿಷಯಗಳನತನ ತಿಳಿಸಿ 
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ಎಲೂವನೂನ ಹ್ೇಳಿದ್ದೇರ್.್  ಆದರ್, ನೇನತ ಇದದನತನ ಒಬಬ ಪರಮನತ್ಾ ಹ್ೇಳಿದನದರ್್ ಎೆಂದತ ಕಣತಣ 
ಮತಚಿುಕ್್ೂೆಂಡತ ನೆಂಬಬ್ೇಡ, ರ್ನನತ ಹ್ೇಳಿದ ಮನತ್ತ ಎಲೂವೂ ಸರಿ ಎೆಂದತ ನೆಂಬಬ್ೇಡ. ಈ 
ನೆಂಬಿಕ್್ಯನತನ ನೇನತ ಇಟತಟಕ್ೂ್ಳಿದ್ೇ ಅದನತನ ವಿಮಶ್ಾ ಮನಡಿಕ್ೂ್ೇ, ರ್ನಲತೆ ಜನರ ಹತಿುರ ಕ್್ೇಳು.  
ಆಮೇಲ್ ನನನ ಮನಸಿಾಗ್ ಅದತ ಸರಿ ಅನಸಿದರ್ ನೇನತ ಮನಡತ”್ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ್್.  ರ್ನನತ ಸಹ 
ಅೆಂತ್ಹ ಒೆಂದತ ಧಮಾದಲ್ಲೂ ಹತಟಿಟ ಬೆಂದದ್ದೇರ್.್  ಇವತ್ತು ಧಮಾವನತನ ರಕ್ಷ್ಣ್ ಮನಡಿದರ್, ಆ 
ಧಮಾವು ನನನನತನ ರಕ್ಷ್ಣ ್ಮನಡತತ್ುದ್ ಎನತನವೆಂಥ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳುತನುರ್.  ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ 
ರನಜಯದಲ್ಲೂ  ಕ್್ೈಸುರ ಮೇಲ್ ದನಳಿರ್ನಗತತಿುದ ್ಎನತನವೆಂಥ ಮನತ್ನತನ ಅವರತ ಹ್ೇಳಿದರತ.  ಏತ್ಕ್್ೆ 
ದನಳಿರ್ನಗತತಿುದ?್ ಸತಮಾರ್್ ಹ್ೂೇಗಿ ದನಳಿ ಮನಡತತನುರ್ಯೇ? ನಮಾ ಧಮಾಕ್್ೆ ನತಗಿೆ ಮತನೆಂತ್ರ 
ಮನಡತತ್ುೇವ ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರ್ ರ್ನವು ಅವರ ಮನತ್ನತನ ಕ್್ೇಳಿಸಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಬನನ ಎೆಂದತ ಕ್್ೈಕಟಿಟ 
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಬೇ್ಕ್್? ಅಹಿೆಂಸ್ಯಿೆಂದ ಮನತ್ರ ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ ಸಿಗತತ್ುದ್ ಎನತನವೆಂಥ ಮನತ್ನತನ 
ಹ್ೇಳಿದರತ.  ಅಹಿೆಂಸ್ಯಿೆಂದ ಎಷತಟ ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ ಸಿಕಿೆದ್? ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯವು ಕ್ೇ್ವಲ ಅಹಿೆಂಸ್ಯಿೆಂದ 
ಮನತ್ರ ಸಿಕಿೆಲೂ.  ಕ್ನರೆಂತಿಕ್ನರಿಗಳ ಹ್ೂೇರನಟದೆಂದ ಈ ದ್ೇಶದಲ್ಲೂ ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ ಸಿಕಿೆದ್.  ಹನಗನಗಿ, 
ಅಹಿೆಂಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ನರೆಂತಿಕ್ನರಿ ಎರಡತ ಬ್ೇಕತ.  ಇವತ್ತು ರ್ನನತ ಸತಮಾರ್್ ಕತಳಿತಿದದರ ್
ಸಭನಪತಿಯವರತ ನನಗ್ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡತತಿುರಲ್ಲಲೂ.  ಆದರ್, ರ್ನನತ “ನನಗ ್ರ್್ೂೇವು 
ಇದ್, ನನಗ ್ಇದರ ಅನತಭವ ಇದತದ, ನನಗ ್ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕಲ್ಲಪಸಬ್ೇಕತ”್ಎೆಂದತ ನಮಾ 
ಸಚ್ೇತ್ಕರ ಹತಿುರ ಗಲನಟ್ ಮನಡಿದದ್ನತ.  ಸತಮಾರ್್ ಕತಳಿತಿದದರ್ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ 
ನೇಡತತಿುದದರ್? ಸನಾಮಿ ವಿವೇ್ಕ್ನನೆಂದರತ ಮತ್ತು ಡನ|| ಬನಬನ ಸನಹ್ೇಬ್್ ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್ರವರತ ಹ್ೇಳಿದ 
ಹನಗ್ ಎಲೂರೂ ಕೂಡನ ಸಾಇಚ್ಛಯಿೆಂದ ಮತನೆಂತ್ರಗೂ್ೆಂಡರ ್ಅದಕ್್ೆ ನಮಾ ವಿರೂ್ೇಧವಿಲೂ.  ಆದರ್, 
ಬಹಳ ದೂ್ಡಡ ಪರಮನಣದಲ್ಲೂ ಮತನೆಂತ್ರ ನಡಯ್ತತಿುದತದ, ಅದನತನ ತ್ಡಗ್ಟಟಲತ ಹೂ್ೇದರ ್ ಸನಕತ, 
ಕೂಡಲೇ್ ಕ್ೂ್ೇಮತಗಲಭ್ ನಡಯ್ತತಿುದ ್ಎೆಂದತ ದೂರತ ಸಲ್ಲೂಸತತನುರ.್  
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ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್.್ರನಥ್ೂೇಡ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗ್ ಅದರ 
ಅೆಂಕಿಅೆಂಶವನತನ ಸಲ್ಲೂಸಲತ ಹ್ೇಳಿ.  

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನನನ ಮನತ್ತ ಮತಗಿಸಿಲೂ.  ಮನನಯ 
ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್.್ರನಥ್ೂೇಡ್್ರವರತ ಬೆಂದರ ್ಕ್್ೇವಲ ಅೆಂಕಿಅೆಂಶವ್ೇನತ, ಅದರ ಪತಸುಕವರ್್ನೇ ನೇಡತತ್ುೇರ್್.  
ಈ ಸಮನಜದಲ್ಲೂರತವೆಂಥ ಎಲನೂ ಕ್ೂ್ೇಟನಯೆಂತ್ರ ಜನರ ಭನವರ್್ಯೇ ಅೆಂಕಿಅೆಂಶ.  ಅವರ 
ಕ್್ೇತ್ರದಲ್ಲೂಯೇ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕ್್ೇಳಿದರ ್ ಅೆಂಕಿಅೆಂಶ ಎದತದ ಬರತತ್ುದ್.  ರ್ನರತ ಏನತ 
ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್ನಗಿಲೂ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್್.ರನಥ್ೂೇಡ್್ರವರ್ ಮನನಯ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟರವರತ 
ಮನತ್ನತನ ಮತಗಿಸಲ್ಲ.  ತನವು ಏತ್ಕ್್ೆ ಮಧ್ಯ ಎದತದ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರಿ?  

ಶ್ರೇಮತ್ತ ಭನರತ್ತ ಶೆಟಿಟ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ ತಿದತದಪಡಿ ವಿಧ್ೇಯಕದಲ್ಲೂರತವ 
ರ್ನವುದನತನ ಕಡಿತ್ ಮನಡಬೇ್ಡಿ.  ರ್ನವುದತ ಬತಿು ಇಡತವೆಂಥದನಗಿಲೂ.  ಬತಿು ಇಲೂದದದರ ್ಅವರತ 
ನಮಾರ್್ನೇ ಮತಚಿು ಬಿಡತತನುರ್.  ಹನಗನಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಬತಿು ಇಡಲೇ್ಬ್ೇಕತ.  ಆ ಬತಿು ಇದದರ ್ ಮನತ್ರ 
ಮತನೆಂತ್ರ ನಲತೂತ್ುದ್.  ಹನಗನಗಿ ರ್ನವುದ್ೇ ಕಡಿತ್ವನತನ ಈ ವಿಧ್ೇಯಕದಲ್ಲೂ ಮನಡಬನರದತ 
ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿ, ಈ ತಿದತದಪಡಿ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ಹೃತ್ೂಪವಾಕವನಗಿ ಮನದನಳದೆಂದ ಸನಾಗತಿಸತತ್ುೇರ್.್   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ್ರವರ್ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷ್ಕರ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ದಯವಿಟತಟ 
ನಮಾ ಪಕ್ಷ್ದ ವತಿಯಿೆಂದ ಒಬಬರೇ್ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೇವ್ ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದ್ದವು.  ಆದರ್, ತ್ಮಾ 
ಎದತರತಗಡ ್ ಕತಳಿತಿುದದರೂ, ರ್ನವು ತ್ಮಾ ಕಣಿಣಗ್ ಕ್ನಣಿಸತತಿುಲೂ.  ತ್ಮಾ ಎದತರತಗಡ್ಯೇ 
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ೆಂಡಿದದ್ೇವ್.  ಈಗನಗಲ್ೇ ನಮಾ ಪಕ್ಷ್ದೆಂದ ಮನನಯ ತಿಪಪ್ೇಸನಾಮಿಯವರತ ಒಬಬರೇ್ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತನುರ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದ್ದೇವ್.  ತನವು ಕ್ನೆಂಗ್ರಸ್್ ಪಕ್ಷ್ದವರಿಗ್ ಹನಗೂ ಬಿಜ್ಪಿ ಪಕ್ಷ್ದವರಿಗ್ 



                                                                                                                                       «¥À/15.09.2022     
213  

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

 

 

   

ಅವಕ್ನಶ ನೇಡತತಿುದದೇರಿ.  ರ್ನನತ ಇಷತಟ ಹೂ್ತ್ತು ಸತಮಾರ್ ್ಏತ್ಕ್್ೆ ಕತಳಿತ್ತಕ್್ೂೆಂಡಿದದ್ೇರ್್ ಎೆಂದರ್, 
ತ್ಮಾ ರ್್ೇರ ದೃಷಿಟ ನನನ ಮೇಲ್ ಬಿೇಳಬಹತದ್ೆಂದತ ಕತಳಿತಿುದ್ದೇರ್.್  ಆದರೂ ನಮಾ ರ್್ೇರ ದೃಷಿಟ ನನನ 
ಮೇಲ ್ಬಿೇಳುತಿುಲೂ.  ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷ್ ತ್ೆಂದರತವೆಂಥ ವಿಧ್ೇಯಕದ ಮೇಲ ್ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ 
ಹನಗೂ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗ್ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿ ಮತಗಿಸಿದದರ್ ಸರಿಹ್ೂೇಗತತಿುತ್ತು.    

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರ್ ಸಮಯವನತನ ವಯಥಾ ಮನಡತವುದತ ಬ್ೇಡ. ಮನನಯ 
ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ್ರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ ತ್ಕ್ಷ್ಣ ತ್ಮಗ್ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಲನಗತವುದತ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ವಿರೂ್ೇಧ ವಯಕುಪಡಿಸತವವರಿಗ ್
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕಲ್ಲಪಸಬೇ್ಕಲೂವ್ೇ? ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷ್ದವರಿಗ್ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಏತ್ಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ 
ಕಲ್ಲಪಸಬೇ್ಕತ?  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ.  ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ್ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ್ (ರ್ನಮನದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ ಪೂವಾಕೂೆ ಮೊದಲತ ನಮಾ ದ್ೇಶದಲ್ಲೂ ಹ್ಚಿುನ ಪರಮನಣದಲ್ಲೂ ಮತನೆಂತ್ರಗ್ೂಳುಿತಿುದದರತ.  
ಅವತಿುನ ದವಸ ಮತನೆಂತ್ರಗ್ೂಳುಿವುದಕ್್ೆ ನಮಾಲ್ಲೂ ಇದದೆಂತ್ಹ social structure ಆಗಿರಬಹತದತ, 
ಸನಮನಜಿಕವನದೆಂಥ ಭನವರ್್ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿನನಲರ್್ನಗಿರಬಹತದತ.  ಅದರಲ್ಲೂ ಜನರಿಗ ್ಸನಕಷತಟ 
ಹಿೆಂಸ್ರ್ನಗತವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ ಇದನದಗ ಮತನೆಂತ್ರಗ್ೂಳುಿತಿುದದರತ.  ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ ಬೆಂದ ನೆಂತ್ರ 
ರ್ನವುದ್ೇ ರಿೇತಿಯ ಹ್ಚಿುನ ಪರಮನಣದಲ್ಲೂ ಮತನೆಂತ್ರವನಗತತಿುಲೂ.  ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ ಪೂವಾ ಮತ್ತು 
ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ ನೆಂತ್ರ ಹೂ್ೇಲ್ಲಕ್ ್ ಮನಡಿ ರ್್ೂೇಡಿದನಗ, ಈ ವಿಚನರವು ಬಹಳ ಮತಖ್ಯವನಗತತ್ುದ್.  
ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ ನೆಂತ್ರ ಏತ್ಕ್್ೆ ರ್ನವು ಜನಸಿು ಮತನೆಂತ್ರಗ್ೂಳಿಲತ ಹ್ೂೇಗತತಿುಲೂವ್ೆಂದನದರ್, ಅದತ 
ಸೆಂವಿಧನನ ನೇಡಿರತವೆಂಥ ಅಧಿಕ್ನರವನಗಿದ.್  Preamble of the Constitution itself is 
very clear. It says;  
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“WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to 
constitute India into a SOVEREIGN, SOCIALIST, SECULAR 
DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens: 
JUSTICE, social, economic and political; 
LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship; 
EQUALITY of status and of opportunity…….” 

“Equality of status and of opportunity”,್ ಇದತ ಸಹ ಬಹಳ ಮತಖ್ಯವನದತದನಗಿದ.್   
ಇಷಟಕ್್ೆ ಓದತವುದನತನ ನಲ್ಲೂಸತತ್ುೇರ್್.  ಅದಕೂೆ ಮತೆಂದ ್ ಓದತವುದಕ್್ೆ ಹ್ೂೇಗತವುದಲೂ.  ಇವತ್ತು 
ಏತ್ಕ್್ೆ ಮತನೆಂತ್ರವನಗತತಿುದನದರ್ ಎನತನವ ಕತರಿತ್ತ ಒೆಂದತ ಸಣಣ ಘಟರ್ ್ಕತರಿತ್ತ ಈ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೂ 
ಹ್ೇಳಬಯಸತತು್ೇರ್್.  ಅದೇ್ರ್್ೆಂದರ,್ ಬಳ್ನಿರಿ ಜಿಲ್ೂಗ ್election campaign ಗ್ ರ್ನನತ ಹೂ್ೇಗಿದ್ದ.  
ಅಲ್ಲೂಯ ಒೆಂದತ ಊರಿಗ್ ಮೂರ್ನಾಲತೆ ಊರಿನವರತ ಒಬಬ ಗೌಡರ ಮರ್್ಗ್ ಬೆಂದತ 
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ೆಂಡರತ.  ಅದರಲ್ಲೂ ಕ್್ಲವರತ ನನಗ ್ಪರಿಚಯಸೆರಿದದರತ.  ರ್ನವಲ್ೂರೂ ಅಲ್ಲೂರತವ ಒೆಂದತ 
ಪಡಸನಲಯ್ಲ್ಲೂ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ೆಂಡಿದದ್ವು.  ಆ ಪಡಸನಲಗ್್ ಒೆಂದತ ಜನಲರಿ ಹನಕಲನಗಿತ್ತು.   ಆ ಜನಲರಿ 
ಹ್ೂರಗ ್ ಕ್್ಲವರತ ಕತಳಿತ್ತಕ್್ೂೆಂಡಿದರತ.  ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿಯ ಅಧಯಕ್ಷ್ರ್ೂಬಬರತ ಆ ಸಭ್ಗ ್
ಬೆಂದದದರತ.  ಅದಕ್್ೆ ರ್ನನತ, ನೇನತ ಈ ಸಭ್ಗ ್ ಬೆಂದರತವೆಂಥ ಗನರಮ ಅಧಯಕ್ಷ್ರ್ನಗಿದತದ, ಏತ್ಕ್್ೆ 
ಜನಲರಿ ಹ್ೂರಗ ್ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ೆಂಡಿದದೇರ್ನ, ಒಳಗ್ ಬನ ಎೆಂದತ ಕರದ್್ನತ.  ಅದಕ್್ೆ ಅಲ್ಲೂದದ ಆ ಗೌಡ 
“ಸನಾಮಿ, ಅವರತ ಬರತವ ಹನಗಿಲೂ.”್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ್್.  ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿಯ ಅಧಯಕ್ಷ್ನಗ ್
ಒಳಗ್ ಬರತವ ಹನಗಿಲೂ.  ನೆಂತ್ರ ಅಲ್ಲೂದದ ಮತ್ೂುಬಬ ವಯಕಿು ನನನ ಕಿವಿ ಹತಿುರ ಬೆಂದತ ಆತ್ ಇೆಂತ್ಹ 
ಜನತಿಯವನತ, ಒಳಗ್ ಬರತವ ಹನಗಿಲೂ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನತ.   ರ್ನನತ ಆಗ ಸತಮಾರ್ನಗಿದ್ದನತ.  ಆತ್ 
ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿ ಅಧಯಕ್ಷ್ರ್ನದರೂ ಸಹಿತ್ ಆತ್ನ ಸಟ್ೇಟಸ್್ ಎನತನವುದತ ಆತ್ನ ಪದವಿಗನಗಲ್ಲ, 
ಸನೆನಮನನಕ್ನೆಗಲ್ಲ ಕ್ೂ್ಡಲ್ಲಲೂ.  ಆತ್ನ ಜನತಿ ಮತ್ತು ಸಮತದನಯ ಆತ್ನಗ ್status ನೇಡತತಿುದ್ದ.  
ಇದರಿೆಂದನಗಿ ಆತ್ನಗ್ ಒಬಬ ಮಗನದದರ ್ಅವನಗೂ ಎಷತಟ ಹಿೆಂಸ್ ಆಗಬಹತದತ? ಇದೇ್ ರಿೇತಿಯ 
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ಘಟರ್್ಯನತನ ಸತಮನರತ 40 ವಷಾಗಳ ಹಿೆಂದ ್ಒೆಂದತ ಹಳಿಿಯಲ್ಲೂ ರ್್ೂೇಡಿದದ್ನತ.   ಆ ಹಳಿಿಯಲ್ಲೂ 
ರ್ನನತ ಒೆಂದತ ಸಣಣ ಹ್ೂೇಟಲ್್ಗ್ ಹ್ೂೇಗಿದದ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೂ ಕ್್ಲವರತ ಆ ಹ್ೂೇಟ್ಲ್ ಒಳಗ್ 
ಬರತತಿುದದರತ, ಹೂ್ರಗ್ ಹ್ೂೇಗತತಿುದದರತ.  ಆದರ್, ಆ ಹ್ೂೇಟ್ಲ್ ಹೂ್ರಗ್ ಒೆಂದತ ಸಣಣ 
ಅಲೂಯಮಿನಯಮ್ ಗನೂಸ್್ ಇಟಿಟದದರತ.  ಆ ಹೂ್ರಗ್ ನೆಂತ್ ವಯಕಿು ತ್ನನ ಮಗರ್್ೂೆಂದಗ್ ಹೂ್ರಗ್ 
ನೆಂತಿದನದಗ ಹೂ್ೇಟಲ್್ ಒಳಗಿನೆಂದ ಬೆಂದ ಮತೂ್ುಬಬ ವಯಕಿು ಅಲೂಯಮಿನಯಮ್ ಗನೂಸ್್ನಲ್ಲೂ 
ಕ್ನಫಯನತನ ಮೇಲ್ಲೆಂದ ಸತರಿದರತ.  ಆತ್ನ ಜ್ೂತ್ಗ್ ಬೆಂದ ಮಗನ ಮನಸಿಾಗ್ “ನನನ ಅಪಪನ 
ವಯಸಿಾನವರತ, ನನನ ವಯಸಿಾನವರತ ಒಳಗ್ ಕತಳಿತ್ತ ಟಿೇ, ಊಟ, ಟಿಫನ್್ ಮನಡತತಿುರತವನಗ ನನನ 
ಅಪಪ ಮನತ್ರ ಏತ್ಕ್್ೆ ಈ ರಿೇತಿ ಹೂ್ರಗ್ ನೆಂತ್ತ ಟಿೇ ಕತಡಿದತಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಬೆಂದರತ”್ ಎೆಂದತ ಆತ್ನ 
ಮನಸಿಾನಲ್ಲೂ ಆಳವನಗಿ ರ್್ೂೇವನಗತತ್ುದ್. ಇದರಿೆಂದನಗಿ ಕ್್ೂರ್್ಗ ್ಆ ಹತಡತಗ ನನಗ್ ಸಟ್ೇಟಸ್್ ಬ್ೇಕತ 
ಎೆಂದತ ಆಫರ್ ಕ್್ೂಡತತನುರ್್.  ಆ ಸಟ್ೇಟಸ್್ ಏರ್್ೆಂದರ,್ ಮತನೆಂತ್ರವನಗತವೆಂಥದನಗಿದ್.  ಆತ್ 
ಕಿರಶ್ುಯನ್್ ಆದ ತ್ಕ್ಷ್ಣ, he will be allowed.                         (ಮತೆಂದತ)    

(865) 15.09.2022/6.00/ಎಸ್್ಕ್-್ಬಿಎನ್್ಎಸ್್               (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 
ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೇಶ್ (ಮತೆಂದತ):-                                               

ನಮಾ ಹಿೆಂದೂ ಧಮಾದಲ್ಲೂ ತ್ರಬೇ್ಕ್ನದೆಂತ್ಹ ಬದಲನವಣ್, Constitution ನಲ್ಲೂ ಏನತ Status 
ಕ್್ೂಟಿಟದಯ್ಲನೂ, ಅದನತನ  ತ್ರತವೆಂತ್ಹದದಕ್್ೆ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ತ್ನನ. ಆಗ ಆಚ್ ಕಡ್ 
ಹ್ೂೇಗತವೆಂತ್ಹದದನತನ ನಲ್ಲೂಸಬಹತದತ.  ಸಕ್ನಾರ ಮನಡದೇ್ ಇದದ ಪಕ್ಷ್ದಲ್ಲೂ, ಇವತ್ತು ಆ ಒೆಂದತ ಸಿೆತಿ 
ಈ ದ್ೇಶದಲ್ಲೂ ಇಲೂ. ಆದರ ್ ಇದ್, ರ್ನನತ ಇಲೂವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುಲೂ. But, the rate of 
conversion has come down because of the Constitution.  ಹನಗನಗಿ, ಇದತ 
ನಮಾ social structure. ನಮಾ ದ್ೇಶದಲ್ಲೂ ಇವತ್ುಲೂ,  ಸನವಿರನರತ ರಿೇತಿಯ ಜನತಿಗಳಿವ್. ಈ 
ಹಿರ್್ನಲ್ಯಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಒೆಂದತ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ತ್ೆಂದದದೇರಿ. ಈ ವಿಧ್ೇಯಕದಲ್ಲೂ statement of 
objects and reasons ಬಗ್ೆ ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗ್ 
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ಹ್ೇಳುವುದೇ್ರ್್ೆಂದರ,್್“Right to freedom of Religion is guaranteed under Article 
25 of the Constitution of India, subject to public order, morality and 
health and to the other provisions of part III of the Constitution of 
India. By virtue of these guaranteed fundamental rights all persons are 
free to profess, practice and propagate any religion of their choice.”್್
ಇದತ Article ೨೫ ಕ್್ೂಟಿಟರತವೆಂತ್ಹದತದ. Further, in Rev. Stanislaus vs. State of 
Madya Pradesh and Orissa (1977) 1 SCC 677, ಆ ಒೆಂದತ ಪರಕರಣವನತನ ರಫ್ರ್ 
ಮನಡತತಿುೇರನ. This is where you have brought this Bill. ಈ ವಿಧ್ೇಯಕದ 
ಪೂತಿಾ 1977 ರಲ್ಲೂ ಆಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಒೆಂದತ ತಿೇಪತಾ ಹಿರ್್ನಲ್ರ್ನಗಿದ್. Please note this 
point. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೇಶ್ರವರೇ್, ತ್ಮಾ ಮನತ್ನತನ ಮತಗಿಸತತಿುೇರನ 
ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ತಿಳಿದತಕ್ೂ್ೆಂಡಿದದ್ನತ.  ತನವು ನೇರತ ಕತಡಿಯತತಿುರತವುದತ ನನಗ್ ಗ್ೂತನುಗಲ್ಲಲೂ. 

    ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 1977ರಲ್ಲೂ ಆಗಿರತವೆಂತ್ಹ ತಿೇಪಿಾನ 
base ಆಗಿ ಇಟತಟಕ್ೂ್ೆಂಡತ, ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ತ್ೆಂದರತವೆಂತ್ಹದತದ. ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ 
ತ್ೆಂದರತವ ಬಗ್ೆ ಬಹಳ ಸಪಷಟವನಗಿ ಇದ್. The Judgment says,್“if forcible conversion 
had not been prohibited that  would  have created public disorder  in 
 the  States.್ ‘public order’್ ಎೆಂದರ್ೇನತ? It is a community.  
Community disorder ಆಗದೇ್ ಇರತವೆಂತ್ಹ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ, ಈ ವಿಧೇ್ಯಕವನತನ ತ್ರತವುದತ 
ಬಹಳ  ಪರಮತಖ್ವನದದತ. ಆದರ್ ವಿಧ್ೇಯಕದಲ್ಲೂ ಏರ್್ಲನೂ ಪನರವಿಷನ್್ ಮನಡಿರತವಿರಿ. ಅದೇ್ 
ತಿೇಪಿಾನಲ್ಲೂ ಈ ರಿೇತಿ ಹ್ೇಳುತ್ುದ;್್“does not merely affect an individual, it would 
amount to disturbance of the public order. ….”್ Individual ಬಗ್ೆ 
ರ್್ೂೇಡಬ್ೇಡಿ, it is not affecting an individual. When this type of 
conversion is done, it should affect the community overall. ರ್ನವುದೂ್ೇ 



                                                                                                                                       «¥À/15.09.2022     
217  

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

 

 

   

ಒೆಂದತ ಕಡ ್ಗಲಭಗ್ಳ್ನಗಿ ಒೆಂದತ ದೂ್ಡಡ ಸತದದರ್ನಗತತ್ುದ್. It would disturb the entire 
State, city, town or village. ಅೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೂ ತಗ್್ದತಕ್ೂ್ಳಿಬ್ೇಕ್ೆ್ಂಬತದತ ಇದ್. ಈ 
basis ಮೇಲ್ you should bring the ordinance ಅಥವನ ರ್ನವುದ್ೂೇ ಒೆಂದತ Bill. 
ಆದರ್ Bill ತ್ೆಂದರತವುದತ ಏನತ? It is in complete violation of it. Individually 
ಅಣಣನರ್್ೂನೇ, ತ್ಮಾನರ್್ೂನೇ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿತಿುೇರನ. According to Section 4 of this Bill, 
“any converted person, his parents, brother, sister or any other person 
…..”್ Are they community? Are they Society? If I get converted, my 
brother, is he a society? ಅವನಗ ್ಏರ್್ೂೇ ಇಷಟವನಗಲ್ಲಲೂವ್ೆಂದತ, ಅವನತ ತ್ರತತನುರ್್. He 
will lodge a complaint. Is he a community? How can you justify on 
this Judgement? ನೇವು  1977 ತಿೇಪಿಾನ ಆಧನರದ ಮೇಲ್ ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ 
ತ್ರತತಿುದದೇರಿ. It very clearly states that you cannot make  it on the basis 
of  an individual, it should be based on community. Public order 
should not be disturbed. ಆ ಒೆಂದತ  ಆಧನರದ ಮೇಲ್ ಪನರವಿಷನ್್ ೩, 4, 5 ಏನದ,್ it 
is completely in violation of the Judgment itself, where the basis of 
this Bill is on that Judgment.  ಈ ವಿಧೇ್ಯಕ ತ್ೆಂದರತವ ಬಗ್ೆ ಏರ್್ಲನೂ ಇದ್, it is 
not community based. ರ್ನರನದರೂ ಉತ್ುರ ಕ್್ೂಡತವನಗ ದಯವಿಟತಟ ನಮಗ್ ಹ್ೇಳಿ. 
Anything affecting the community…., community ಯನತನ base ಆಗಿ 
ಇಟತಟಕ್ೂ್ೆಂಡತ, ನಮಾ ದ್ೇಶ ಮತ್ತು ರನಜಯ  ಹನಗೂ ನಗರಗಳನತನ base ಆಗಿ ಇಟತಟಕ್ೂ್ೆಂಡತ, ಈ 
ಒೆಂದತ ವಿಧೇ್ಯಕ ತ್ೆಂದದದರ್, I would have appreciated. It is already there in 
the legal enactment. Why this has to be brought on an individual?  
ನಮಾ ಅಣಣರ್್ೂೇ, ತ್ಮಾರ್್ೂೇ ಅಥವನ ಸನ್ೇಹಿತ್ರ್್ೂೇ, blood relationship, marriage….. 
what this is? It is not affecting the society. ಈ ವಿಧೇ್ಯಕವನತನ ತ್ರಬೇ್ಕತ 
ಎನತನವುದನದರ್ ತ್ನನ. We appreciate it. ಆದರ ್ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ತ್ೆಂದರತವೆಂತ್ಹದತದ,   
ಇದರ ಹಿೆಂದತಗಡ್ ಬ್ೇರೇ್ರ್ೂ್ೇ intention ಇದ್. It is motivated. It is just to divert 
the things  ಎನತನವ ತ್ರಹದಲ್ಲೂ ಇದ್. It is not fair. 



                                                                                                                                       «¥À/15.09.2022     
218  

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

 

 

   

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನನಗ ್ ಅನಸತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ಇದರಲ್ಲೂ ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ, Sub 
section (2) of Section 9 of the Bill reads thus: 

“(2)್ The District Magistrate shall notify religious 
conversion on the notice board of the office of the District 
Magistrate and in the office of the  Tahsildar and will call for 
objections in such cases where no objections were called earlier 
under section 8.” 

 ಹನಗನಗಿ, ರ್ನನತ first Preamble of the Constitution  ಅನತನ ಓದದತದ. ನನನ 
ಹಕೆನತನ ಕಿತ್ತುಕ್್ೂೆಂಡತ, ನನಗ ್ conversion ಆಗತವುದಕ್್ೆ ಬಿಡತವುದ್ೇ ಇಲೂ. ರ್ನನತ ಸಾೆಂತ್ವನಗಿ 
conversion ಆದರ್ ಅವೊತಿುನೆಂದ ನನಗ ್ ಹಿೆಂಸ್ ಇನತನ ಜನಸಿುರ್ನಗತತ್ುದ್. ರ್ನನತ ಏತ್ಕ್ನೆಗಿ 
conversion ಆಗಿಬಿಟಟ್ ಎೆಂದತ ಅನಸತತ್ುದ.್ ರ್ನನತ peace of mind ಗನಗಿ conversion 
ಆಗಿರತತ್ುೇರ್್. ಅದಕ್ನೆಗಿ ರ್ನನತ ಕಥ್ಯನತನ ಹ್ೇಳಿದತದ. I want social status, peace of 
mind and I want to become one of the best citizens of India. For that 
purpose, on my own consciousness I want to convert myself into 
some other religion and I want to live there  as  a human being. 
ರ್ನರ್್ೂಬಬ ಮನತಷಯರ್ನಗಿ ಬದತಕಬ್ೇಕತ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿ ರ್ನನತ convert ಆಗಿದತದ. ಆದರ,್ ರ್ನನತ 
conversion ಆದಮೇಲ,್ ಸಕ್ನಾರ ಕ್್ೂಟಿಟರತವೆಂತ್ಹ ಪನರವಿಷನ್್ ರ್ನವ ಮಟಟಕ್್ೆ ಅವನನತನ 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಹೂ್ೇಗತತ್ುದ್ ಎೆಂದರ,್ ಅವನತ suicide ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಿವ level ನವರಗ್ೂ 
ಹ್ೂೇಗತತ್ುದ್. This is the provision. So, totally it is in violation of the 
Constitution and Judgement of the Supreme Court. Completely it is 
violation. ದಯವಿಟತಟ, ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ತ್ರತವೆಂತ್ಹ ರಿೇತಿ  ಇದಲೂ. ರ್ನವನಯವ 
ಜನತಿಯಿೆಂದ ಆಚ್ ಕಡ ್ಹ್ೂೇಗತತನುರ್ೂೇ, ಅವರಿಗ್ status ಕ್ೂ್ಡತವೆಂತ್ಹ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ ಮನಡಿ. 
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ಈ ಒೆಂದತ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ಸೆಂವಿಧನನಬದಿವನದೆಂತ್ಹ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ ತ್ರಬೇ್ಕತ. ಕ್್ೇವಲ 
ತ್ೂೇರತವಿಕ್್ಗ ್ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ, ರ್ನವು ಏರ್್ೂೇ ಒೆಂದತ ಧಮಾಕ್್ೆ ಒಳ್್ಿಯ ಕ್್ಲಸವನತನ 
ಮನಡತತಿುದ್ದೇವ್ ಎೆಂಬ ತ್ೂೇರತವಿಕ್್ಗ್ ಮನಡಬೇ್ಡಿ. Be practical. ಸಕ್ನಾರ ಏರ್್ೇ ಮನಡಿದರೂ, 
ಜನರತ overall ಆಗಿ  ಒಪಪಬ್ೇಕತ. ಆ ರಿೇತಿರ್ನದೆಂತ್ಹ ಕ್ನನೂನತ ತ್ನನ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತನು, ನನನ 
ಮನತ್ನತನ ಮತಗಿಸತತ್ುೇರ್್. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಮನನಯ ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡರ್ೇ, ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್್.ಎಲ್.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷ್ಕರ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನನಗ್ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್್ೂಟಿಟದದಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗ್ ಧನಯವನದಗಳನನಪಿಾಸತತ್ುೇರ್್. ಇದನತನ ಬ್ೇಗ 
ಮತಗಿಸಿ ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದರ,್ ಇದತ ರ್ನವ ರ್ನಯಯವಿದ ್ ಹ್ೇಳಿ ರ್್ೂೇಡ್ೂೇಣ. ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಸರಿರ್ನಗಿ ಎದತದ  ನಲೂಲ್ಲಲೂ. ತನವು ಮತಗಿಸಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರ,್ ಇದತ 
ರ್ನಯಯರ್ನ? ಇದತ ಶ್್ೇಷಣ್ರ್ನಯಿತ್ತ. ಆ ಶ್್ೇಷಣ್ಗೂ್ೇಸೆರರ್್ೇ ಇದತ. ನನಗ ್ ಶ್್ೇಷಣ್ 
ಮನಡತತಿುದದೇರಿ. ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷ್ದಲ್ಲೂ ಒೆಂದೆಂತ್ೂ ತಿೇಮನಾನವನಗಿದ್.  ರನತಿರ ಎರಡತ ಗೆಂಟ್ಯವರಿಗ್ 
ಬ್ೇಕ್ನದರೂ ಭನಷಣ ಮನಡಿ, ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ಪನಸ್್ ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡತ ಹ್ೂೇಗತವುದೇ್ ಸರಿ 
ಎೆಂದತ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷ್ದವರತ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ೆಂಡಿದನದರ್.  ಆ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ಪನಸ್್ ಮನಡಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ 
ಹ್ೂೇಗತತನುರ್, ಅದರಲ್ೂೇನತ ಎರಡತ ಮನತಿಲೂ. ಅದಕ್್ೆ justification ಬೇ್ಕಲೂವ್ೇ? ಮನನಯ 
ಸದಸಯರ್ಲೂರೂ ಇಷೂ್ಟೆಂದತ ಸಮಯವನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ. ಮೊದಲತ ಮನನವನತ 
ಏರ್ನಗಬ್ೇಕ್್ೆಂಬತದರ ಬಗ್ೆ ನಮಗ್ ಹ್ೇಳುತನುರ್ ರ್್ೂೇಡಿ. 

“ಏರ್ನದರೂ ಆಗತ ನೇ ಬಯಸಿದೆಂತ್ ಆಗತ. 
ಏರ್ನದರೂ ಆಗತ ನನನ ಇಚ್ಛಯೆಂತ ್ಆಗತ 

ಏರ್ನದರೂ ಸರಿಯೇ, ಮೊದಲತ ಮನನವರ್ನಗತ 
ಮೊದಲತ ಮನನವರ್ನಗತ.” 
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ಇವತ್ತು ರ್ನವಲ್ೂರೂ ಮೊದಲತ ಮನನವರನಗಬ್ೇಕ್ನಗಿದ್. ಹನಗನಗಿ ಬಿಟಟರ್, ….  
 
ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟ (ರ್ನಮನದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 

 “ ಅವರವರ ಭನವಕ್್ೆ ಅವರವರ ಬಕತತಿಗ ್
ಅವರವರ ತ್ರರ್ನಗಿ ಇರತತಿಹನತ ಶ್ವಯೇಗಿ 

ಹರನ ಭಕುರಿಗ್ ಹರ 
ಹರಿಯ ಭಕುರಿಗ್ ಹರಿ ನರರ್ೇನತ ಭನವಿಪರೂ್ೇ ಅದರೆಂತ್ ತ್ೂೇರತವನತ 

ಯೇಸತ ಭಕುನಗ್ ಯೇಸತ 
ಅಲೂನ ಭಕುನಗ್ ಅಲೂ.” 

ಹನಗನಗಿ  ಅವರವರ ಧಮಾದಲ್ಲೂ ಬದತಕತವುದಕ್್ೆ ಆದರ,್  ಸಮನಜ ಚ್ರ್ನನಗಿ ಇರತತ್ುದ್.  

           (ಮತೆಂದತ) 

(866) 15-09-2022, 6.10, ಟಿಸಿಹ್ರ್್-ಕ್್ಎಸ್               (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 
 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ.ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷ್ಕರ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,            
ನಮಾ ಪರತನಪ್ ಸಿೆಂಹರವರತ ರ್ನವನಗಲೂ ಹೇ್ಳುತಿುರತತನುರ್. ಶ್ರೇ ಜಿ.ಎಸ್.ಶ್ರತದರಪಪನವರತ;  
 

ʻಎಲ್ೂೂೇ ಹತಡತಕಿದ್ ಇಲೂದ ದ್ೇವರ  
ಕಲತೂ ಮಣತಣಗಳ ಗತಡಿಯಳಗ ್
ಇಲ್ೂೇ ಇರತವ ಪಿರೇತಿ ಸನ್ೇಹಗಳ 
ಗತರತತಿಸದನದನ್ತ ನಮೊಾಳಗ್̓  

 
ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ್. ಅೆಂದರ ್ ನಮಾಲ್ಲೂರತ್ಕೆೆಂಥ ಪಿರೇತಿ ಸನ್ೇಹಗಳ ಗತರತತಿಸತವುದಕ್ನೆಗದೇ್ ರ್ನವು 
ಎಲ್ೂಲ್ೂೂೇ ಕಲತೂ ಮಣತಣಗಳ ಗತಡಿಯಳಗ ್ ದ್ೇವರನತನ ಹತಡತಕತ್ಕೆೆಂಥ ಪರಿಸಿೆತಿಯಲ್ಲೂ ಇವತಿುನ 
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ದವಸ ಇದ್ದೇವ್. ನಮಾ ನಮಾಲ್ಲೂರತ್ಕೆೆಂಥ ಅನತಮನನಗಳಲ್ಲೂ ಇೆಂತ್ಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಧನಮಿಾಕ 
ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ ಹಕತೆ, ಸೆಂರಕ್ಷ್ಣನ ವಿಧ್ೇಯಕ, 2022 ಬಿಲ್ ಇದತ ನಜವನಗಲೂ ಬಹಳ ಘೂೇರ 
ಅಪರನಧ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ದೇರ್್.  It is already inbuilt in our Constitution. ಅದತ 
ಈಗನಗಲ್ೇ ನಮಾ Constitution ನಲ್ಲೂ inbuilt ಇದ್. ʻರ್ನರತ ರ್ನವತ್ತು ಅವರ ಇಚಛ್ಯೆಂತ್ 
ರ್ನವ ಧಮಾಕ್್ೆ ಬೇ್ಕ್ನದರೂ ಹ್ೂೇಗಲತ ಸವಾ ಸಾತ್ೆಂತ್ರರತʼ ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳಲನಗಿದ್. ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಆದರ್ ಈಗ ಮತ್ೂುೆಂದತ ಬನರಿ ತ್ೆಂದದನದರ್. ಈ ಬಿಲ್ ತ್ೆಂದರತ್ಕೆೆಂಥ 
ವಿಚನರದಲ್ಲೂ ನಮಾ ರ್ನರಿೆಂದಲೂ ಕೂಡ ವಿರೂ್ೇಧ ಇಲೂ. ಆದರ್ ಅದರ್ೂಳಗಡ್ ಇರತ್ಕತ್ಕೆೆಂಥ 
hidden agenda ಇದಯ್ಲನೂ, ಆ hidden agenda ಕ್್ೆ ನಮಾ ವಿರೂ್ೇಧವಿದ್. ಪದ್ೇ ಪದ್ೇ 
ನಮಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ರ್ನವು ರ್ನವುದ್ೇ ಒೆಂದತ ಕಮೂಯನಟಿಯನತನ ಇದರಲ್ಲೂ ರ್್ೇರವನಗಿ ಗತರತತ್ತ 
ಮನಡತತಿುಲೂವ್ೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದರತ. ನಮಾ ಸನ್ೇಹಿತ್ರನದ ಡನ.ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿಯವರತ 
ಕಿರಶ್ುಯನ್್ ಕಮೂಯನಟಿ ಎೆಂದತ ಮೂರತ ಬನರಿ ಹ್ೇಳಿದರತ.  ಆಮೇಲ ್ ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ 
ಶ್ಟಿಟಯವರತ ಕೂಡ ಹೇ್ಳಿದರತ. ರ್ನವು ರ್ನವುದೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲೂ ಇಟಿಟಲೂ, ಇದತ ನಮಾ hidden 
agenda ಅಲೂ, ರ್ನವು ಒೆಂದತ ಕಮತಯನಟಿಯನತನ ಇಲ್ಲೂ naming ಮನಡತತಿುಲೂವ್ೆಂದತ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಿದರತ. ಇದತ ಎಷಟರಮಟಿಟಗ್ ಸರಿ ಎನತನವುದನತನ ತನವ್ೇ ಆಲೂ್ೇಚರ್ ್ ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ.್ 
ಪತರೆಂದರ ದನಸರತ “ಮನನವ ಜನಾ . . . 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಎಸ್್.ಎಲ್.ಭೂ್ೇಜೇ್ಗೌಡರವರ್ೇ. . . 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ.ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಸತಮಾರ್್ 
ಕೂರತವವನಲೂ. ರ್ನನತ ದಯವಿಟತಟ ಕ್್ೈ ಮತಗಿಯತತ್ುೇರ್್. ತನವ್ೇಕ್್ ನನಗ ್ಆ ರಿೇತಿ ಮನಡತತಿುೇರಿ, 
ನನಗ ್disturb ಮನಡಬೇ್ಡಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಎಸ್್.ಎಲ್.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡರವರೇ್, ರ್ನನತ ನಮಗ್ ಬ್ೇಗ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸತವೆಂತ ್ಕ್್ೇಳುತಿುದ್ದೇರ್್. 
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ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನವ ಜನಾ ಬಹತ 
ದ್ೂಡಡದತ ಹತಚುಪಪಗಳಿರನ, ಹನನಗೂ್ಡಬೇ್ಡಿ ರ್ನವ್ಲನೂ ಮನನವರ.್ ಹಿೆಂದೂ, ಕಿರಶುಯನ್್, 
ಮತಸಲನಾನರತ ಮತ್ತು ರ್ನರತ ಬ್ೇಕ್ನದರೂ ಇರಬಹತದತ. ಇದತ 12ರ್್ೇ ಶತ್ಮನನದಲ್ಲೂ 
ಹ್ೇಳಿರತ್ಕೆೆಂಥ ಮನತ್ತ. 14ರ್್ೇ ಶತ್ಮನನದಲ್ಲೂ ಕನಕದನಸರತ; 

 “ಎೆಂಭತನನಲತೆ ಲಕ್ಷ್ ಜಿೇವ ರನಶ್ಗಳ ದನಟಿ ಬೆಂದ ಈ ಶರಿೇರ, 
  ತನನಲನೂ ತ್ನನದಲೂ, ಆಸ ್ತ್ರವಲನೂ,  
  ಮತೆಂದ ್ಬಹತದಲನೂ, ದನಸರ್ನಗತ ವಿಶ್ೇಷರ್ನಗತ,  
  ದನಸರ್ನಗತ ಭವಪನಷನೇಗತ”್ 
 

ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನದರ.್ ಹನಗನದರ ್ಬತದಿ, ಬಸವ, ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್, ಪತರೆಂದರ ದನಸರತ, ಕನಕದನಸರತಗಳ 
ಹ್ಸರನತನ ರ್ನವೇ್ಕ್್ ಪದ್ೇ ಪದ್ೇ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕತ? ರನಷರಕವಿ, ಯತಗದ ಕವಿ, ಮೊಟಟಮೊದಲ ಜ್ಞನನಪಿೇಠ 
ಪರಶಸಿು ಪಡದ್ೆಂತ್ಹ ನಮಾ ಕತವ್ೆಂಪತರವರ ರ್ನಡಗಿೇತಯ್ನತನ ನಮಾ ಪರತಿಯೆಂದತ ಮಕೆಳಿೆಂದ ಏಕ್್ 
ಹನಡಿಸಬ್ೇಕತ?  
 
“ಸವಾಜರ್ನೆಂಗದ ಶನೆಂತಿಯ ತ್ೂೇಟ  
ರಸಿಕರ ಗೆಂಗಳ ಸಳ್್್ಯತವ ರ್್ೂೇಟ  
ಹಿೆಂದೂ, ಕ್್ೈಸು, ಮತಸಲನಾನ  
ಪನರಸಿೇಕ ಜ್ೈನರತದನಯನ 
ಜನಕನ ಹ್ೂೇಲತವ ದೂ್ರಗ್ಳ ಧನಮ 
ಗನಯಕ ವ್ೈಣಿಕ ರನರನಮ 
ಕನನಡ ಎರ್್ಕತಣಿದನಡತವ ಗ್ೇಹ 
ಕನನಡ ತನಯಿಯ ಮಕೆಳ ದ್ೇಹ,  
ಜ್ೈ ಭನರತ್ ಜನನಯ ತ್ನತಜನತ್, 
ಜಯಹ್ೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮನತ್” 
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ಎೆಂದತ ರ್ನಕಿರೇ ರ್ನವು ನಮಾ ಮಕೆಳಿೆಂದ ಹ್ೇಳಿಸಬ್ೇಕತ. Where we are? ರ್ನವು ಎಲ್ಲೂದದೇವಿ? 
ಅದಕ್್ೆ ದಯಮನಡಿ, ರ್ನನತ ಇದರಲ್ಲೂ ಕ್ೈ್ ಮತಗಿದತ ಪನರಥಾರ್ ್ಮನಡತತ್ುೇರ್್. ನಮಾಲ್ಲೂ ನೆಂಬಿಕ್್ ಬಹಳ 
ಮತಖ್ಯವನಗತತ್ುದ್. ಡನ.ಬಿ.ಆರ್.ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್ರವರತ ಕ್ೂ್ಟಿಟರತ್ಕೆೆಂಥ Constitution of India is 
very strong, clean and crystal clear. ನಮಾದತ ಒೆಂದತ ಪರಜನಪರಭತತ್ಾ ರನಷರ. This is 
the beauty of democracy.  ಆ beauty of democracy ನತನ ಇವತಿುನ ದವಸ ರ್ನವು 
ಇಡಿೇ ಪರಪೆಂಚಕ್್ೆ ಸನರತತಿುದ್ದೇವ್. ಇದರ ಜ್ೂತ್ಗ್ ಭನರತ್ ದ್ೇಶ ಭನವೈ್ಕಯತ್ಯ ರ್ನಡತ.  ಈ 
ಭನವೈ್ಕಯತ್ಯನತನ ಇಡಿೇ ಪರಪೆಂಚಕ್್ೆ ರ್ನರನದರೂ ಸನರಿದದರ,್ ಭನವೈ್ಕಯತ್ಯನತನ 
ಕಲ್ಲಸಿಕ್ೂ್ಟಿಟದನದರೆ್ಂದರ್, ನಮಾ ʻಭನರತ್ ದೇ್ಶʼ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಇವತಿುನ ದವಸ ಅತ್ಯೆಂತ್ 
ಸೆಂತೂ್ೇಷದೆಂದ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ದೇರ್್. ʻವಸತಧ್ೈವ ಕತಟತೆಂಬಕೆಂʼ ಎೆಂದತ ಮನತ್ರ್ನಡತ್ಕೆೆಂಥದದಲೂ. 
ʻಸವ್ೇಾಜಹಃ ಸತಖಿರ್್ೂೇಭವೆಂತ್ತʼ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರತ. ಇದ್ೇರ್ನ ʻಸವೇ್ಾಜಹಃ ಸತಖಿರ್್ೂೇಭವೆಂತ್ತ. 
ಸನಾಮಿ, ರ್ನವನಯರೂ ಭಯಪಿೇಡಿತ್ರನಗಿ ಇರಬನರದತ. ಇಲ್ಲೂ ರ್ನವು ಸನ್ೇಹ, ಪಿರೇತಿ ವಿಶನಾಸಗಳಿೆಂದ 
ಬದತಕತವೆಂಹ ಭರತ್ಖ್ೆಂಡದಲ್ಲೂದ್ದೇವ.್ ಈ ಭರತ್ ಖ್ೆಂಡದಲ್ಲೂ ಪ್ರೇಮ, ಪಿರೇತಿ ಮತ್ತು ವಿಶನಾಸದೆಂದ 
ಏನನತನ ಬ್ೇಕ್ನದರೂ ಗ್ಲೂಬಹತದತ.  ನಮಾ ದ್ೇಶಕ್್ೆ ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ ತ್ೆಂದತಕ್್ೂಡತವುದಕ್್ೆ majority 
ಪಿರೇತಿ, ಸನ್ೇಹ ಮತ್ತು ವಿಶನಾಸದೆಂದಲೇ್ ಮಹನತ್ಾ ಗನೆಂಧಿೇಜಿಯವರತ ಹ್ೂೇರನಟ ಮನಡಿರತ್ಕೆೆಂಥದತದ. 
ಆದರ್ ಇವತ್ತು ಆ ರಿೇತಿ ಇಲೂ. ದಯಮನಡಿ, ರ್ನನತ ರ್ನರಿಗೂ ಕೂಡ ಉಪದ್ೇಶ ಮನಡತತಿುಲೂ.  
ನನನ ಮನದನಳದಲ್ಲೂರತ್ಕೆೆಂಥ ವಿಷಯಗಳನತನ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ದೇರ್್. ಅದಕ್್ೆ ರ್ನನತ ಹೃದಯ ಹೃದಯಗಳ 
ವನತ್ಾಲಯಕ್್ೆ ಕ್್ೂೆಂಡಿ ಅವಶಯಕತ್ ಇದ್ಯೇ? ಹೌದತ ಅದತ ಇದ್. ರ್ನವನಗ ಎೆಂದರ್, ಒಬಬರರ್್ೂನಬಬರತ 
ಅರಿತನಗ ಮನತ್ರ. ಇವತಿುನ ದವಸ ಅೆಂತ್ಹ ಅರಿತ್ ಹೃದಯಗಳ ಬನೆಂಧವಯಕ್್ೆ ಕ್್ೂೆಂಡಿ ಅವಶಯಕತ ್
ಇದ್. ಅದತ ಹಿೆಂದತಗಳಿರಬಹತದತ, ಮತಸಲನಾನರಿರಬಹತದತ ಮತ್ತು ಕಿರಶ್ುಯನ್ಾ್ ಇರಬಹತದತ. 
ಏಕ್್ೆಂದರ,್ ಈ ರ್ನಡಿಗ್ ಅವರದ್ೇ ಆದೆಂತ್ಹ ಕ್ೂ್ಡತಗ್ ಇದ್. ಇವತಿುನ ದವಸ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ೂೇ 
ಇರತ್ಕೆೆಂಥ National Law School of India University ಗ್ one of the best 
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Law schools in the World ಎೆಂದತ ಹ್ಸರಿದ.್ ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ ಹ್ಸರತ ಕ್್ೈಸ್ಟ್ (Christ) 
ಯೂನವಸಿಾಟಿ. ಆ ಕ್್ೈಸ್ಟ್ ಯೂನವಸಿಾಟಿಯಲ್ಲೂ ನಮಾ ಎಷ್ೂಟೇ ಜನ ಮಕೆಳು ಅಲ್ಲೂ 
ಕಲ್ಲಯತತಿುದನದರ.್ ಅಷೂಟ ಜನ ಇವತಿುನ ದವಸ ಸಿೇಟಿ ಹ್ೂಡ್ದತ strong ಆಗಿ ಕ್್ೇಳುತಿುದನದರ್. ಅಲ್ಲೂ 
ತ್ಮಾ ರ್ನರೂ ಮಕೆಳು ಓದತತಿುಲೂವ್ೇ? ಇವತಿುನ ದವಸ, ʻChrist University is one of 
the best universitiesʼ ಎೆಂದತ ಹ್ಸರತ ಬೆಂದದ.್  

ಶ್ರೇ ಪನರಣ್ೇಶ್ ಎೆಂ.ಕ್ ್ (ಸೆಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ೆಗಳಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಒೆಂದತ ನಮಿಷ. . . 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ.ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಒೆಂದತ ನಮಿಷ. I am 
sorry. ರ್ನನತ yield ಆಗಿಲೂ. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪನರಣ್ೇಶ್ ಎೆಂ.ಕ್್ಯವರೇ್, ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ 
ಮತಗಿಸತತನುರ.್ ತನವು ದಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಿ. 

ಶ್ರೇ ಪನರಣ್ೇಶ್ ಎೆಂ.ಕ್:್- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದತ ತ್ಮಗ್ ಗ್ೂತಿುರಲ್ಲ. ಸೆ್ಂಟ್ 
ಜ್ೂೇಸ್ಫ್್ ಯೂರೂ್ೇಪಿಯನ್್ ಸೂೆಲ್ನಲ್ಲೂ ಗೂ್ೇಡ್ ಮೇಲ್ 50% admissions only for 
Catholics after 50% others..... ಎೆಂದತ ಬ್ೂೇಡ್್ಾ ಹನಕಿದನದರ್.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್.್ರನಥ್ೂೇಡ್್ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ಮತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, (ಗ್ೂೆಂದಲ) No, That is not true.  Hon’ble member don’t 
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tell lies. I will challenge you.  ತನವು ಏನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದದೇರಿ. ರ್ನವ ಸೇ್ೆಂಟ ್
ಜ್ೂೇಸ್ಫ್್ ಸೂೆಲ್ನಲ್ಲೂ ಶ್ೇ.50 ಇದ.್ ಅವರತ ಸತಳುಿ ಹೇ್ಳುತಿುದನದರ.್ ಆ ರಿೇತಿ ರ್ನವ 
ಕ್ನಲೇ್ಜ್ನಲ್ಲೂದ್ ಹೇ್ಳಲ್ಲ.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದಕ್್ೆ ಒೆಂದತ ಸದನ ಸಮಿತಿ 
ಮನಡಿ. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಪನರಣ್ೇಶ್ ಎೆಂ.ಕ್್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, No, ನನನ ಮಗನನತನ ಬಿಟಿಟದ್ದೇರ್.್  
ರ್ನರ್್ೇ ನನನ ಕಣನಣರ್ ರ್್ೂೇಡಿದ್ದೇರ್.್ ಇದತ ಸತಳುಿ ಎನತನವುದನದರ್, ಅವರ ರನಜಿೇರ್ನಮ ಇಲೂವ್ೇ 
ನನನ ರನಜಿೇರ್ನಮ . . .  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್್.ರನಥ್ೂೇಡ್್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನವ ಸೂೆಲ್ನಲ್ಲೂ ಆ ರಿೇತಿ 
ಇದ್? ರ್ನವ ಕ್ನಲೇ್ಜ್ನಲ್ಲೂದ್. ರ್ನವು ಅಲ್ೂೇ ಕಲ್ಲತ್ತ ಬೆಂದವರತ.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಪನರಣ್ೇಶ್ ಎೆಂ.ಕ್:್- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅಲ್ಲೂ ನನನ ಮಗನನತನ ಬಿಟಿಟದ್ದೇರ್್. 
ಸೇ್ೆಂಟ್ ಜ್ೂೇಸಫ್್್ ಯೂರೂ್ೇಪಿಯನ್್ ಸೂೆಲ್.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್.್ರನಥ್ೂೇಡ್್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಆ ರಿೇತಿ ರ್ನವ 
ಕ್ನಲೇ್ಜ್ನಲೂೂ ಇಲೂ. ಎಲೂೂ ಕೂಡ ಅವರತ ಅವರಿಗ್ರ್್ೇ ಕ್್ೂಡತತನುರ್ೆಂದ್ೇನಲೂ.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್.್ರನಥೂ್ೇಡ್್ ರವರ್ೇ, ಅವರತ, ಅವರ ಮಗನನತನ 
ಬಿಟಿಟದ್ದೇರ್್ೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದನದರ.್  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್್.ರನಥ್ೂೇಡ್್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸತಳುಿ ಹೇ್ಳುತಿುದನದರ್. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಪನರಣ್ೇಶ್ ಎೆಂ.ಕ್್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಸತಳುಿ ಹೇ್ಳುತಿುಲೂ. ರ್ನಕಿರೇ 
ಸತಳುಿ ಹೇ್ಳಬೇ್ಕತ. ಸತಳುಿ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ದೇರ್್ೆಂದರ್, ತ್ೆಂದತ prove ಮನಡಿ.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್್.ರನಥ್ೂೇಡ್್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನೇವು ಪೂರವ್ ಮನಡಿ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್.್ರನಥೂ್ೇಡ್್ ರವರ್ೇ, ಇದನತನ ದಯವಿಟತಟ 
ಬ್ಳ್್ಸಬ್ೇಡಿ. ಮನನಯ ಎಸ್್.ಎಲ್.ಭೂ್ೇಜೇ್ಗೌಡರವರ್ೇ, ತನವು ತ್ಮಾ ಮನತ್ನತನ ಮತಗಿಸಿಬಿಡಿ. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಆ 
ರಿೇತಿ ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದಲೂ. ರ್ನವ ಸೆಂಘ-ಸೆಂಸ್ೆಗಳಲೂೂ ಕೂಡ ಆ ರಿೇತಿ ಹನಕತವುದಲೂ.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್್.ರನಥ್ೂೇಡ್್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಎಲೂೂ ಹನಕಿಲೂ.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡ ರವರ್ೇ, ತ್ಮಾ ಸಮಯ 
ಮತಗಿಯತತಿುದ್, ತನವು yield ಆಗಬೇ್ಡಿ. ದಯವಿಟತಟ ತನವು ತ್ಮಾ ಮನತ್ನತನ ಮತಗಿಸಿಬಿಡಿ. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್್.ಎಲ್.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ:_ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಆಯಿತ್ತ, ಸೆಂತೂ್ೇಷ.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿಶಟ್ಿಟ (ರ್ನಮನದ್ೇಾಶಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,. . . 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟಯವರೇ್, ತನವು ದಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕ್್ೂಳಿಿ. 

ಶ್ರೇ ಪನರಣ್ೇಶ್ ಎೆಂ.ಕ್:್- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಬಳ್ ್ ಹನಕಬ್ೇಡಿ, ಕತೆಂಕತಮ 
ಹನಕಬ್ೇಡಿ, ಹಣ್ಯಲ್ಲೂ ಬಟತಟ ಇಡಬೇ್ಡಿ ಎೆಂದತ ಶನಲ್ಯವರತ protest ಮನಡಿದತದ ತ್ಪ್ಪೇ? 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಆ ರಿೇತಿ ಇರಬಹತದತ. ಆದರ್ ಜನತಿ 
ಧಮಾದ ಹ್ಸರಿನಲ್ಲೂ ರ್ನರೂ ಹ್ೇಳಿಲೂ. ಕತೆಂಕತಮ, ಬಳ್ ್ ತ್ೂಡಬ್ೇಡಿ ಎನತನವುದತ ಇರಬಹತದತ. 
ಕ್ನಯಥ್ೂೇಲ್ಲಕ್ ನವರಿಗ್ ಮನತ್ರ ಶ್ೇ.50 ರಷತಟ ಕ್ೂ್ಡತತ್ುೇವ್ೆಂದತ ಎಲೂೂ ಇಲೂ. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಪನರಣ್ೇಶ್ ಎೆಂ.ಕ್:್- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್ರವರ್ೇ, 
2006 ರಲ್ಲೂ ರ್ನನತ ನನನ ಮಗನ ಅಡಿಾಷನ್್ ಟ್ೈೆಂನಲ್ಲೂ ರ್ನನತ ನನನ ಕಣನಣರ್ ರ್್ೂೇರತ್ಕೆೆಂಥದದನತನ 
ರ್ನನತ ನಮಗ್ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ದೇರ್್.  

 (ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಆ ರಿೇತಿ ಹನಕಲತ ಸನಧಯವ್ೇ ಇಲೂ. 
(ಗ್ೂೆಂದಲ) ರ್ನನತ ರನಜಿೇರ್ನಮ ಕ್್ೂಡತವುದಕ್್ೆ ತ್ರ್ನರಿದ್ದೇರ್್. ನೇವು ರನಜಿೇರ್ನಮ ಕ್್ೂಡತತಿುೇರನ. 
(ಗ್ೂೆಂದಲ) ಈಗ ಕ್್ಲವರಿಗ…್. (ಗ್ೂೆಂದಲ) Monopoly ಇದತ. ಅದಕ್್ೆ ಇವರತ ಈ ರಿೇತಿ 
ಕಿತನುಡತತಿುರತವುದತ. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಪನರಣ್ೇಶ್ ಎೆಂ.ಕ್:್- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ರ್್ೂೇಡಿರತವೆಂಥದತದ. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್ ಒೆಂದತ ನಮಿಷ.  . . 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಪನರಣ್ೇಶ್ ಎೆಂ.ಕ್್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈಗ ತ್ಗ್ಸಿ, ರ್ನರ್್ೇ ನನನ ಕಣನಣರ್ 
ರ್್ೂೇಡಿತ್ಕೆೆಂಥದತದ. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ವಿಷಯ ಮತಗಿಸಬೇ್ಕ್ೂ್ೇ ಬ್ೇಡವೊೇ? ಆಯಿತ್ತ ಬಿಡಿ. ಮನನಯ 
ಎಸ್್.ಎಲ್.ಭೂ್ೇಜೇ್ಗೌಡರವರೇ್, ತನವು ದಯವಿಟತಟ conclude ಮನಡಿ.  
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(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್್.ಎಲ್.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ:_ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟಯವರೇ್, 
ನೇವನಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಿಲೂ, ಈಗ ತನವ್ೇಕ್್ ಮಧ್ಯ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದದೇರಿ? 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎನ್್.ರವಿಕತಮನರ್ (ವಿಧನನ ಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರಕ್ ್ಕಟಿಟರತವುದಕ್್ೆ ವಿರೂ್ೇಧ ಮನಡಿದನದರ ್. . . 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಎಸ್್.ಎಲ್.ಭೂ್ೇಜೇ್ಗೌಡರವರ್ೇ, ತನವು ದಯವಿಟತಟ 
conclude ಮನಡಿ.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎನ್್.ರವಿಕತಮನರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಏಕ್್ ಸತತ್ೂುರತ ಶ್ಕ್ಷ್ಣ ಸೆಂಸ್ೆ 
ಮನದರಿ ಶ್ಕ್ಷ್ಣವನತನ ಕ್್ೂಡತತಿುಲೂವೇ್?  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ರವಿಕತಮನರ್ರವರ್ೇ, ತನವು ದಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕ್್ೂಳಿಿ. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್್.ಎಲ್.ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡ:_ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ 
ಎನ್್.ರವಿಕತಮನರ್ರವರತ, ನೇವು ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ರ್ನನತ ಮಧ್ಯ ಎದತದನೆಂತ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡಿಲೂ. 
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ರ್ನರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನದರೂ್ೇ ಅವರಿಗ್ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ಈಗ ತನವ್ೇಕ್್ ಮಧ್ಯ interfere 
ಮನಡತತಿುದದೇರಿ? 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಎಸ್್.ಎಲ್.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡರವರೇ್, ಅವರ ಕಡ ್ರ್್ೂೇಡಿಕ್್ೂೆಂಡತ 
ಏಕ್್ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರಿ. ದಯವಿಟತಟ ತನವು ನನನ ಕಡ್ ರ್್ೂೇಡಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್್.ಎಲ್.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ:_ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಎಲನೂ ಮರ್ತೇ್ ಹೂ್ೇಯಿತ್ತ. 

                              (ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಎದತದನೆಂತಿರತವರ್ಲನೂ ದಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಿ, ರ್ನನತ ಹನಯೆಂಡಲ್ 
ಮನಡತತ್ುೇರ್.್ (ಗ್ೂೆಂದಲ) ಮನನಯ ಎಸ್್.ಎಲ್.ಭೂ್ೇಜ್ೇಗೌಡ ರವರ್ೇ, ತನವು ದಯವಿಟತಟ ಒೆಂದತ 
ಸತೆಂದರವನದ ಹನಡನತನ ಹ್ೇಳಿ ಮತಗಿಸಿಬಿಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್್.ಎಲ್.ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡ:_ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಏಕ್ ್ particular 
institution ಹ್ಸರತ ಹ್ೇಳಿದ್ರ್್ೆಂದರ,್ (ಗ್ೂೆಂದಲ) ಏಕ್್, ಏರ್್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕಲೂವ್ೇನರ. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಎಸ್್.ಎಲ್.ಭೂ್ೇಜೇ್ಗೌಡ ರವರ್ೇ, ತನವು ಮತ್ು ಆ ಕಡ ್
ರ್್ೂೇಡಬ್ೇಡಿ. ನೇವು ನನನ ಕಡ ್ರ್್ೂೇಡಿ. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 



                                                                                                                                       «¥À/15.09.2022     
231  

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

 

 

   

ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್್.ಅರತಣ್ (ಸೆಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ೆಗಳ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ 
ಬಿಲ್ಗೂ ಆ institute ಗೂ ಏನತ ಸೆಂಬೆಂಧ? 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್್.ಎಲ್.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ ಬಿಲ್ ನೆಂ.9ರಲ್ಲೂ 
ಧನಮಿಾಕ ಮತನೆಂತ್ರೂ್ೇತ್ುರ ಘೂೇಷಣ:್- (1) (8) ಆದ ನೆಂತ್ರ, ವಿವರಣಯ್ ಕ್್ೂರ್್ಯಲ್ಲೂ ಏನತ 
ಹ್ೇಳಿದನದರ್ೆಂದರ್, ಈ ಉಪ ಪರಕರಣದ ಉದ್ದೇಶಕ್ನೆಗಿ ”್ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ ಪನರಧಿಕ್ನರ ಎೆಂದರ್, ಆತ್ನ 
ನಯೇಜಕ, ಕೆಂದನಯ ಇಲನಖ,್ ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖ,್ ಹಿೆಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಕಲನಯಣ 
ಇಲನಖ,್ ಅಲಪಸೆಂಖನಯತ್ರ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖ ್ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ ಇಲನಖ,್ ನಗರ ಮತ್ತು 
ಗನರಮಿೇಣ ಸೆಳಿೇಯ ನಕ್ನಯಗಳ ಸಿಬಬೆಂದಗಳು ಶೈ್ಕ್ಷ್ಣಿಕ ಸೆಂಸ್ೆಗಳ ಪನರೆಂಶತಪನಲರತ ಅಥವನ 
ಮತಖೂ್ಯೇಪನಧನಯಯರತ ಇತನಯದ”್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನದರ.್ ಇದರ್್ನಲನೂ ಇದರಲ್ಲೂ ತ್ರತವ ಅವಶಯಕತ ್
ಇದ್ಯೇ ಮನನಯ ಗೃಹಸಚಿವರ್ೇ? ಒಬಬರತ ಪನರೆಂಶತಪನಲರತ ಮತ್ತು ಮತಖೂ್ಯೇಪನಧನಯಯರತ ಆ 
institution ಗಳಲ್ಲೂ ಎಲೂೂ ಆಗಿಲೂವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದನದರ.್ ಪನರೆಂಶತಪನಲರತ ಮತ್ತು 
ಮತಖೂ್ಯೇಪನಧನಯಯರ ಹಸ್ರನತನ ಏಕ್್ ಹ್ೇಳಿದದೇರಿ?  

 

(ಈ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲೂ ಡನ.ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿಯವರತ ತ್ಮಾ ಸನೆನ ಬಿಟತಟ ಬ್ೇರ ್ಸನೆನದಲ್ಲೂ 
ನೆಂತ್ತಕ್್ೂೆಂಡಿದದರತ) 

 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಡನ.ವೈ್.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿಯವರೇ್, ತನವು ದಯವಿಟತಟ ನಮಾ 
ಸಿೇಟಿನಲ್ಲೂ ಬೆಂದತ ಕತಳಿತ್ತಕ್್ೂಳಿಿ. ಮನನಯ ಭೂ್ೇಜೇ್ಗೌಡರತ ತ್ಮಾ ಮನತ್ನತನ ಮತಗಿಸತತಿುದನದರ.್           

(ಮತೆಂದತ) 
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(867)15.9.2022/6.20/ಎೆಂ.ಎೆಂ-ಕ್.್ಎಸ್್                    (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 
 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಪನರೆಂಶತಪನಲರತ 
ಮತಖೂ್ಯೇಪನಧನಯಯರ ವಿಚನರವನತನ ತ್ೆಂದರತವುದರಿೆಂದ ರ್ನಳ್ ್ಬ್ಳಿಗ್ೆ ಇದತ institution ಗಳಲ್ಲೂ 
ದತರತಪಯೇಗವನಗಬನರದತ.  ಅವರತ ಇೆಂತ್ಹ ಒಳ್್ಿಯ ಶ್ಕ್ಷ್ಣ ಕ್್ೂಡತತಿುದನದರ,್ 
ಸಮನಜಮತಖಿರ್ನಗಿ ಕ್ಲ್ಸ ಮನಡತತಿುದನದರ.್  ಆ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೂ ಪನರೆಂಶತಪನಲರತ, 
ಮತಖೂ್ಯೇಪನಧನಯಯರತ ರ್ನರ್ೂೇ ಇಲೂ ಸಲೂದವರತ complaint ಕ್ೂ್ಟಟರ್ ಬಳ್ಗ್ೆ ಆ 
ಮತಖೂ್ಯೇಪನಧನಯಯರನತನ, ಪನರೆಂಶತಪನಲರನತನ ಎಳ್ದ್ತಕ್್ೂೆಂಡತ ಬೆಂದತ ಪೂ್ೇಲ್ಲೇಸ್್ ಸಟ್ೇಷನ್್ನಲ್ಲೂ 
ಕೂರಿಸಿದರ,್ what about the fate of the institution?  ಅವರ ಪರಿಸಿೆತಿ 
ಏರ್ನಗಬಹತದತ? ಅದಕ್ೂ್ೆೇಸೆರವನಗಿ ನದಾಷಟವನಗಿ ಆ ಸೆಂಸ್ೆಯ ಹ್ಸರನತನ ತ್ಗ್ದದತದ ಬಿಟಟರ ್ಬ್ೇರ ್
ರ್ನವುದ್ೇ ದೃಷಿಟ ಇರಲ್ಲಲೂ.  ಈ ರ್ನಡಿಗ್ ಪರತಿಯಬಬರದೂದ ಅವರದದ್ೇ ಆದೆಂತ್ಹ ಕ್್ೂಡತಗ್ ಇದ.್ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡರೇ್, ದಯವಿಟತಟ ಮತಗಿಸಿ. you have taken 
time.   Conclude ಮನಡಿ. 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ:- ನೇವು ಹ್ೇಗ ್ ಹೇ್ಳುತಿುದದೇರಿ ಎೆಂದರ್, ಶ್ರೇ ಸತಬನರಯ 
ಚ್ೂಕ್ನೆಡಿ ಅವರ ಕವಿತ ್ಜ್ಞನಪಕಕ್್ೆ ಬರತತಿುದ್.  He is one of the famous……. 

ಮತನಸತ ತ್ರವೇ್ ಮತಗತದ ್
ಹಿತ್ವನಗಿ ನಗಲತ ಬನರದ ್
ಕರಿಮತಗಿಲ ಬನನನಲ್ಲೂ ಮಿೆಂಚರಳಲತ  
ತನರ್ಗಳು ಮೈಯ ಬಳಸಿ ಝತಮಾನನಲತ  
ನವಭನವ ತ್ತೆಂಬಿ ತ್ತೆಂಬಿ ಮನ ಹನಡಲತ 
ಮತನಸೇ್ತ್ಕ್್ ಈ ಬಗ್ ಮೂಡಿದ್   
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ಮತನಸತ ತ್ರವೇ್ ಮತಗತದ ್
ಹಿತ್ವನಗಿ ನಗಲತ ಬನರದ|್|ಪ|| 
ಎಷ್ೂಟೆಂದತ ಕ್ನಲದೆಂದ ಹೆಂಬಲ್ಲಸಿದ ್
ನೇ ಬೆಂದತ ಸೇ್ರಿ ನನನ ಮತದಗ್ೂಳಿಸಿದ ್
ಜಿೇವನದ ನೂರತ ಕನಸತ ನನಸನಗಿದ ್

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಡನ: ತ್ೇಜಸಿಾನಗೌಡರವರೇ್, ನೇವು ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಪನರರೆಂಭಿಸಿ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಮನಧತಸನಾಮಿಯವರ್ೇ, ನನಗ್ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್್ೆ 
ಬಿಟಿಟಲೂ.  ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಬಿಡದದದಕ್್ೆ ರ್ನನತ ಈ ಕ್್ಲಸ ಮನಡಿದ.್  ಈ ವಿಚನರ ಬಹಳ 
ಗೆಂಭಿೇರವನಗಿದ.್   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡರೇ್, ಧನಯವನದಗಳು.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ. ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಒೆಂದತ ನಮಿಷ. ದಯಮನಡಿ 
ಕ್್ೂರ್್ಯದನಗಿ ಒೆಂದತ ಮನತ್ನತನ ಹೇ್ಳುತ್ುೇರ್್. ಶ್ರೇ ರ್ನರನಯಣ ಗತರೂಜಿಯವರತ 
ಶ್್ೇಷಣ್ಗೂ್ಳಗನದೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೂ; 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡರೇ್, ನಮಾದತ ಮತಗಿಯಿತ್ತ. ಡನ: 
ತ್ೇಜಸಿಾನಗೌಡರವರೇ್, ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ. ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ:- ಈ ರ್ನಡಿನಲ್ಲೂ ಶ್ೈಕ್ಷ್ಣಿಕ ಸೆಂಸ್ೆಗಳನತನ ಕಟಿಟ, ಧನಮಿಾಕ 
ಸೆಂಸ್ೆಗಳನತನ ಕಟಿಟ ಅಲ್ಲೂನ reform ಮನಡಿ ಈ ರ್ನಡನತನ ಬ್ಳಗಿದೆಂತ್ಹವರತ.  ಸೆಂತ್ ಶ್ಶತರ್ನಳ 
ಷರಿೇಫರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೇ ಗೂ್ೇವಿೆಂದ ಭಟಟರ ಸೆಂಬೆಂಧವನತನ ರ್್ೂೇಡಿ.  

ಡನ: ತ್ೇಜಸಿಾನಗೌಡ:- ಮನನಯ ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡರ್ೇ, ದಯವಿಟತಟ ಸಹಕರಿಸಿ. 



                                                                                                                                       «¥À/15.09.2022     
234  

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

 

 

   

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ. ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡ:- ಸೆಂತ್ ಶ್ಶತರ್ನಳ ಷರಿೇಫರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೇ ಗ್ೂೇವಿೆಂದ 
ಭಟಟರತ . . .  

ಡನ: ತ್ೇಜಸಿಾನಗೌಡ:- ಮನನಯ ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡರ್ೇ, ಇದತ ನನನ ಸಮಯ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ. ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ:- ಸೆಂತ್ ಶ್ಶತರ್ನಳ ಷರಿೇಫರಿಗ್ ಬರಹೂ್ೋಪದ್ೇಶವನತನ 
ಮನಡಿದವರತ ಶ್ರೇ ಗೂ್ೇವಿೆಂದ ಭಟಟರತ.  ದಯಮನಡಿ ಇದನತನ ಅಥಾ ಮನಡಿಕ್್ೂಳಿಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್.  

ಡನ: ತ್ೇಜಸಿಾನಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ 
147ರ್್ಯ ಅಧಿವ್ೇಶನ, ಕರ್ನಾಟಕ ಧನಮಿಾಕ ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ ಹಕತೆ ಸೆಂರಕ್ಷ್ಣನ ವಿಧ್ೇಯಕ 2022 . . 
. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ. ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, . . .  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡರೇ್, ರ್ನನತ ಅವರ ಹ್ಸರನತನ ಕರದ್ದ್ದೇರ್.್  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ. ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, . . . . ನನನ ಸೆಂಪೂಣಾ 
ವಿರೂ್ೇಧ ಇದ್, ದಯಮನಡಿ ಇಲ್ಲೂರತವೆಂತ್ಹ ಅೆಂಶಗಳನತನ ಗಮನಸಿ. 4 ಮತ್ತು 12ರಲ್ಲೂ 
ಇರತವೆಂತ್ಹ ಅೆಂಶಗಳನತನ ಮನಪನಾಡತ ಮನಡಿಸಿದರ ್ ಇದಕ್್ೆ ನಮಾ ಒಪಿಪಗ್ ಇದ್, ಇಲೂದದದರ ್
ಇದನತನ ರ್ನವು ಸೆಂಪೂಣಾವನಗಿ ವಿರೂ್ೇಧ ಮನಡತತ್ುೇವ್.  ಧನಯವನದಗಳು. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ತ್ೇಜಸಿಾನಗೌಡರವರೇ್, ಐದತ ನಮಿಷದಲ್ಲೂ conclude ಮನಡಿ. 

ಡನ: ತ್ೇಜಸಿಾನಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, PREAMBLE 
ಹ್ೇಳುವುದಕ್ನೆಗತವುದಲೂ, Legal aspects ಮನತ್ರ್ನಡ್ೂೇಣ ಅೆಂತ್ ಇತ್ತು. 
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Mr. CHAIRMAN:-  Hon’ble member, please manage yourself. 

ಡನ: ತ್ೇಜಸಿಾನ ಗೌಡ (ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನಲ್ಲೂ 147ರ್್ೇ ಅಧಿವ್ೇಶನದಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕ 
ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಅೆಂಗಿೇಕೃತ್ ರೂಪದಲ್ಲೂರತವ ಕರ್ನಾಟಕ ಧನಮಿಾಕ ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯದ ಹಕತೆ 
ಸೆಂರಕ್ಷ್ಣನ ವಿಧ್ೇಯಕ, 2022 ನತನ ತ್ತೆಂಬತ ಹೃದಯದೆಂದ ಸನಾಗತಿಸತತ್ುೇರ್್.  ಈ ಸದನವು 
ಇದನತನ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಬ್ೇಕ್ೆ್ಂದತ ಏತ್ಕ್್ೆ ಕ್್ೇಳುತ್ುೇರ್್ೆಂದರ್, ಈ ಮಸೂದ್ ಮತಖ್ಯವನಗಿ ಪನರಸನುವಿಕ 
ಶನಸರ್ನತ್ಾಕ ಕರಮ ರ್ನವುದ್ೇ ಹ್ಚಿುನ ವ್ಚುವನತನ ಒಳಗ್ೂೆಂಡಿರತವುದಲೂ.  ಎರಡರ್್ಯದನಗಿ ನಮಾ 
ಧನಮಿಾಕ ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯದ ಹಕತೆ ಸೆಂರಕ್ಷ್ಣ್ಯ ಹಕಿೆನ ವಿಚನರದಲ್ಲೂ ತ್ೆಂದರತವೆಂತ್ಹ ಈ ಬಿಲ್ 
ಸೆಂವಿಧನನದ 25ರ್್ೇ ವಿಧಿಯ “Right to freedom of religion is guaranteed under 
Article 25 of the Constitution of India, subject to public order, morality 
and health and to the other provisions of part III of the Constitution of 
India….” ಸೆಂವಿಧನನದ ಪನಟ್ಾ ೩ ರ್ನವುದ್ೆಂದರ್ Fundamental rights of the 
Citizens, ನನನ ಧನಮಿಾಕ ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ, ನನನ ಧನಮಿಾಕ ಹಕತೆ ಮತೂ್ುಬಬರ ಹಕೆನತನ ಪಬಿೂಕ್ 
ಆಡಾರ್ ಅೆಂದರ್, ಸನವಾಜನಕ ಸತವಯವಸ್ೆಗ ್ಭೆಂಗ ತ್ರತವೆಂತಿರಬನರದತ. Morality ಎೆಂದರ್ೇನತ 
ರನಷರಧಮಾ ಅೆಂತಿದ.್  ಇವತ್ತು ವಿಚಿಛದರಕ್ನರಕ ಶಕಿುಗಳು ಪನಕಿಸನುನದಲ್ಲೂ ತ್ರಬೇ್ತಿಯನತನ ಪಡದ್ತ 
ಭನರತ್ದಲ್ಲೂ ಮತಸಲನಾನರಿಗ್ ಅತನಯಚನರ ಮನಡತತಿುದನದರ,್ ಅರ್ನಯಯ ಮನಡತತಿುದನದರ್ ಎನತನವ ತ್ಪತಪ 
ಮನಹಿತಿಯನತನ ಚಿಕೆ ಚಿಕೆ ಮಕೆಳಿಗ ್ತ್ತೆಂಬಿ ಅವರ ಭಯೇತನಪದರ್ ್ಕೃತ್ಯಕ್್ೆ ಕ್ನಶ್ೋರದಲ್ಲೂ ಬೆಂದತ 
ಅಥವನ ಭನರತ್ದ ಇತ್ರ ಭನಗಗಳಲ್ಲೂ ಬೆಂದತ ನಮಾ ಸೇ್ರ್್ಯನತನ ಗತರಿರ್ನಗಿಸತತಿುದನದರ್.  ಸೇ್ರ್್ಯ 
ಮೇಲ ್ದನಳಿ ನಡದ್ರ ್ಈ ದ್ೇಶದ ಸನವಾಭೌಮತ್ಾಕ್್ೆ, ಸತರಕ್ಷ್ತ್ಗ್ ಧಕ್್ೆ ಬರತತ್ುದ್.  ರನಷರಧಮಾ 
ಮೊದಲತ.  ರನಷರಧಮಾಕ್್ೆ ನಮಾ ವೈ್ಯಕಿುಕ ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ, ಧನಮಿಾಕ ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯದ ಹಕತೆ 
ದತರತಪಯೇಗವನಗಬನರದತ ಎೆಂಬತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ದ್ೂಡಡ ಚಿೆಂತ್ರ್ ್ ಇದರಲ್ಲೂದ್.  ರ್ನವುದತ 
morality? ರನಜಧಮಾ, ರನಷರ ಧಮಾ, ಸತಿ ಧಮಾ, ಪತಿ ಧಮಾ ಮತ್ತು ಗತರತ ಧಮಾ.  
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ಧಮಾದ ವನಯಖನಯನ ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗಿರತವೆಂತ್ಹದತದ.  ನನನ ಧಮಾ ಹಿೆಂದತತ್ಾ ಎೆಂದರ್, 
“Hindutva”್ is a way of life. ಕ್ೂ್ೇಟ್ಾ ಹ್ೇಳಿದ್ ಅದನತನ ಸಿಾೇಕ್ನರ ಮನಡಿ.  ನನನ 
ಧಮಾದಲ್ಲೂ ಒೆಂದೇ್ ಮದತವ್ ಆಗಬೇ್ಕತ ಅೆಂದರ್ ಏಕಪತಿನ.  ಎರಡರ್್ಯವಳ ಸಹವನಸವನತನ 
ಮನಡಿದರ್ ನಮಾ ಹಿರಿಯರತ ಅವನನತನ ಚಪಪಲ್ಲಯಲ್ಲೂ ಹ್ೂಡ್ದತ ಆಚ್ಗ ್ಹನಕತತನುರ್.  ನನನ ಧಮಾ 
ಅದತ. ಸತಿ ಧಮಾ- ಗೆಂಡನಗ್ ಮೊೇಸ ಮನಡಿದರ ್ ಅವಳನತನ ಚಪಪಲ್ಲಯಲ್ಲೂ ಹ್ೂಡ್ದತ ಆಚ್ಗ ್
ಹನಕತತನುರ ್ಇದತ ನನನ ಧಮಾ.  ಮಕೆಳನತನ ಹತಟಿಟಸಿ ಬಿೇದಗ ್ಬಿಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದಲೂ, ಇದತ ನನನ 
ಧಮಾ.  ಹಿರಿಯರನತನ ಬಿೇದಗ್ ಬಿಡತವುದಲೂ ಇದತ ನನನ ಧಮಾ.  ಈಗ ಮತ್ೂುೆಂದತ ಧಮಾವನದ 
ಮತಸಲನಾನ ಧಮಾದ ಬಗ್ೆ ಹ್ೇಳುವುದನದರ್ ಅಲ್ಲೂ ಅವರ ಜಿೇವನ ಪದಿತಿ ಬ್ೇರ ್ ಇದ್.  ಅಲ್ಲೂ 
ದ್ೂಡಡಮಾನ ಮಕೆಳು ಮತ್ತು ದ್ೂಡಡಪಪನ ಮಕೆಳ ಜ್ೂತ್ ವಿವನಹ ಪದಿತಿ ಇದ್.  ಅದತ ನಮಾ 
ಕಲಪರ್್ಗೂ ಮಿೇರಿದತದ.  ಈ ಜಿೇವನ ಪದಿತಿಯನತನ ಅಥಾ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಳಿಬ್ೇಕತ.  ಒಬಬರಿಗ ್
ಸಹರ್್ರ್ನಗಿದತದ ಮತೂ್ುಬಬರ ಧನಮಿಾಕ ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯಕ್್ೆ ಧಕ್್ೆರ್ನಗತತ್ುದ್.  ಭನರತ್ ದ್ೇಶದಲ್ಲೂ; ನನಗ ್
ತ್ತೆಂಬನ ದತಃಖ್ವನಗತತ್ುದ್, ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲೂ ಒೆಂದಷತಟ ಲ್ಲಸ್ಟ್ ಮನಡಿದದ್ೇರ್್.  ಸಮಯದ ಕ್್ೂರತ್ ಇದ್.  
ಆದರೂ ಹ್ೇಳುವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ಹಿೆಂದತ ಕ್ನಯಾಕತ್ಾರ ಹತ್ಯರ್ನಯಿತ್ತ. ಅದನತನ ಹ್ೇಳಲ್ೇಬ್ೇಕತ.  
ರ್ನನತ ಕ್್ೇಸರಿಯನತನ ತ್ೆಂದ್.  ಇದತ ನನನ ಉಡತಗ್, ನನನ ಸನೆಂಸೃತಿಕ ಸೆಂಕ್್ೇತ್.  ಇದತ ನನನ 
ವಿಚನರಧನರ್ಯ ಸೆಂಕ್್ೇತ್.  ಇದತ ನನನ ರನಷರಧಮಾದ ಸೆಂಕ್್ೇತ್.  ನನನ ಪಕ್ಷ್ದ ಸೆಂಕ್್ೇತ್ ಇದತ.  
ಭನರತ್ ಮತ್ತು ಪನಕಿಸನುನ ವಿಭಜರ್್ರ್ನದನಗ ಅವರತ ಹಸಿರನತನ ಹೂ್ದತದಕ್್ೂೆಂಡರತ, ರ್ನವು 
ಕ್್ೇಸರಿಯನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡ್ವು.   ಹಿೆಂದೂಸನೆನ್್ ಮತ್ತು ಪನಕಿಸನುನ್್ ಎೆಂದನಯಿತ್ತ.  ಈ 
ಕ್್ೇಸರಿಯ ಕ್ನರಣಕ್್ೆ ಹತ್ಯರ್ನಯಿತ್ತ.  ಇವತ್ತು ನಮಾ ಕಮಲ್ಪೂ್ಳಲ್ಲ, ಅನೆಂತ್ಪ್ೂಳಲ್ಲ, 
ಸತಕ್ನನಲ ಶ್ಟಿಟ, ಸೆಂತೂ್ೇಷ್ ಪೂ್ಳಲ್ಲ, ಜಗದೇಶ್ ಪೂಜನರಿ ಅಕತಾಳ, ಉದಯ್ ಕ್ನಟಿಪನಳಯ, 
ಶ್ವರನಜ್ ಕ್್ೂೇಡಿಕ್್ರ,್ ಪರಶನೆಂತ್ ಪೂಜನರಿ, ಮೂಡಬಿದರಿ; ದೇಪಕ ರನವ್, ಸತರತ್ೆಲ; ಶರತ್ 
ಮಡಿವನಳ, ಪರೇ್ಶ್ ಮೇಸನು, ಹಷಾ, ಕತಟಟಪಪ . .  
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ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ. ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ತ್ೇಜಸಿಾನಗೌಡರವರೇ್, ಬಿಲ್ ಬಗ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ದರ್್ೇಶ್ ಗೂಳಿಗೌಡ:- ನೇವು ಬಿಲ್ ಬಗ್ೆ ಚಚ್ಾ ಮನಡಿ ಅದನತನ ಬಿಟತಟ ಎಲ್ೂಲೂ್ೂೇ 
ಹ್ೂೇಗಬೇ್ಡಿ. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಡನ: ತ್ೇಜಸಿಾನ ಗೌಡ:- ದಯವಿಟತಟ ಸರ್, ಹಿೆಂದತ ಕ್ನಯಾಕತ್ಾರ ಪರಿಶರಮ, ಅವರ ತನಯಗ, 
ಬಲ್ಲದನನದೆಂದಲೇ್ ಈ ಸಕ್ನಾರ ಬೆಂದರತವುದತ. ಅದರ ಬಗ್ೆ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ೇಬ್ೇಕತ. 

ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ಎಲ. ಅನಲ್ ಕತಮನರ:- (ಗೂ್ೆಂದಲ) ಕ್ನೆಂಗರ್ಸ್್ ಲ್ಲಸ್ಟ್ ಇದ್. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ:- ಇದತ ಬಿಲ್ ಬಗ್ೆ ಚಚಾ್ಯೇ? 

ಡನ: ತ್ೇಜಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಇದತ ನನನ ಸಮಯ. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, . . . 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ತ್ೇಜಸಿಾನಗೌಡರವರ್ೇ, ಬಿಲ್ ಬಗ್ೆ ಏರ್ನದರೂ 
ಸೆಂಶ್್ ೇಧರ್್ಗಳಿದದರ್ ಹ್ೇಳಿ. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ. ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನವು ಎದತದ ಕೂಗಿಕ್ೂ್ೆಂಡರ್ 
(ಗ್ೂೆಂದಲ) ಏನತ ಬ್ೇಕ್ನದರೂ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರ್ (ಗ್ೂೆಂದಲ) 
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ಡನ: ತ್ೇಜಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಹಿೆಂದತ ಕ್ನಯಾಕತ್ಾರ ಹತ್ಯ ಆದದತದ ಅವರ ವಿಚನರದ 
ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ, ಧಮಾದ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ಆಗಿದ,್ ವ್ೈಯಕಿುಕ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ಅಲೂ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ.ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನನಗ ್ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್್ೆೇ 
ಅವಕ್ನಶ ಕ್್ೂಡಲ್ಲಲೂ. 

ಡನ: ತ್ೇಜಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ದ್ೇಶ ಮೊದಲತ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುವೆಂತ್ಹ 
ರನಷರ ಧಮಾ. ಧನಮಿಾಕ ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯದ ಹಕತೆ ಅದತ.  ದ್ೇಶಕ್್ೆ ವಿರತದಿವನದ ಒಬಬ ನಕಾಲ್ೈಟ್ ಬೆಂದತ 
ಪ್ೂಲ್ಲೇಸರನತನ ಕ್್ೂಲತೂತನುರ್, ಏತ್ಕ್್ೆ ಕ್್ೂಲತೂತನುರ್? ಪ್ೂಲ್ಲೇಸರಿಗ ್ ಅದತ ರನಷರ ಧಮಾ. ಅವರ 
ಕತ್ಾವಯ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಹೂ್ೇದನಗ ಕ್ೂ್ಲತೂತನುರ್.  ವಿಚಿಛದರಕ್ನರಿ ಶಕಿುರ್ನದ ಎಲ್.ಟಿ.ಟಿ.ಇ., ನವರತ 
ಶ್ರೇಮತಿ ಇೆಂದರನ ಗನೆಂಧಿ ಅವರನತನ ಏತ್ಕ್್ೆ ಕ್್ೂೆಂದರತ? ಇವತ್ತು ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಡಿ.  ನನಗ ್ಅವಕ್ನಶ 
ಕ್್ೂಟಿಟದದೇರಿ.  ತ್ಮಿಳುರ್ನಡಿನಲ್ಲೂ ಕ್್ೈಸು ಧಮಾ ದಯ, ಕರತಣ್ ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳುತ್ುದ್.  Pastor 
George Ponnaiah ಏನನತನ ಹ್ೇಳುತನುರ್? ದ್ೇಶದ ಪರಧನನಯನತನ, ದ್ೇಶದ ಗೃಹ ಸಚಿವರನತನ; 
ಮನನಯ ನರೇ್ೆಂದರ ಮೊೇದ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಅಮಿತ್ ಶನ ಅವರನತನ ಮರ್ತ್ತಹ್ೂೇಗಿ.  ಆ ಜನಗಕ್್ೆ 
ಇರ್ೂ್ನಬಬರತ ಬರತತನುರ.್  ಅವರಿಗ್ ಹತಳು ಬಿದತದ ಸನಯಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಬಯಸತತನುರ ್ ಇದತ ಧಮಾ.  
ಇದನತನ ಕ್್ೈಸು ಧಮಾ ಹ್ೇಳುತ್ುದ್ಯೇ? ಅವನಗ ್ ರ್ನವ ಶ್ಕ್್ಯನತನ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕತ? ದ್ೇಶದಲ್ಲೂ 
ಇದನತನ ಸಹಿಸಬ್ೇಕ್್ೇ? ಇೆಂತ್ಹ ಧನಮಿಾಕ ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯದ ಹಕೆನತನ ಕ್ೂ್ಟಿಟದ್ದೇವಯ್ೇ? ಶ್ರೇ ರನಹತಲ್ 
ಗನೆಂಧಿಯವರನತನ lead ಮನಡಿ ದಯವಿಟತಟ mislead ಮನಡಬೇ್ಡಿ.  ಒೆಂದತ ದ್ೂಡಡ ಪಕ್ಷ್ವು 
50-60 ವಷಾ ಈ ದ್ೇಶ ಕಟತಟವ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೂ್ಟಿಟತ್ತು. ದೇನ ದಲ್ಲತ್ರ ಈ ಸಿೆತಿಗ ್ ರ್ನರತ 
ಕ್ನರಣ?  

    (ಮತೆಂದತ) 
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(868) 15-09-2022 KH-GR  6-30                   (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

 ಶ್ರೇ ಶರಣಗೌಡ ಬಯಯಪತರ (ಸೆಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ೆಗಳ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಇವರತ ನಮಾ ರ್ನಯಕರಿಗ ್ದನರಿ ತ್ಪಿಪಸತತಿುದನದರ.್  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಡನ|| ತ್ೇಜಸಿಾನ ಗೌಡ (ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, . . . 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ತ್ೇಜಸಿಾನಗೌಡರವರೇ್, ದಯವಿಟತಟ ಬಿಲ್ಗ್ ವನಪಸತಾ ಬನನ.  

ಡನ|| ತ್ೇಜಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, . . . 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ತ್ೇಜಸಿಾನಗೌಡರವರೇ್, ಬಿಲ್ ನ ಬಗ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಶರಣಗೌಡ ಬಯಯಪತರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, . . . 

ಡನ|| ತ್ೇಜಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ ದ್ೇಶದಲ್ಲೂ ಈ conversion ಗ್ 
ಅಲಪಸೆಂಖನಯತ್ರನದ ಪನಸಿಾಗಳು ಮೊದಲತ ಬಲ್ಲರ್ನಗಿದನದರ.್ ಬಿರಟಿಷ್ ರನಜ ಆಳಿಾಕ್್ಗ ್ಬೆಂದನಗ ಸತಿ 
ಸಹಗಮನ ಪದಿತಿಯನತನ ನಲ್ಲೂಸಲನಯಿತ್ತ. 1930-1940 ರಲ್ಲೂ ಈ Anti Conversion Law 
ತ್ರತವ ಪರಯತ್ನ ನಡಯ್ಿತ್ತ.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್್. ರನಥ್ೂೇಡ್್ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ಮತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ ಪದವನತನ ಕಡತ್ದೆಂದ ತ್ಗ್ಯಬ್ೇಕತ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ತ್ೇಜಸಿಾನಗೌಡರವರತ unparliamentary word 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದದರ್ ಕಡತ್ದೆಂದ ತ್ಗ್ಯಿರಿ. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್.್ ರನಥ್ೂೇಡ್್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅವರತ ಈ ರಿೇತಿ ಸದನವನತನ 
mislead ಮನಡಬನರದತ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಮನನಯ ರನಹತಲ್ ಗನೆಂಧಿಯವರತ ಈ ಸದನದ ಸದಸಯರತ ಅಲೂ. ಅವರನತನ ಇಲ್ಲೂ defend 
ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಿವುದಕ್ನೆಗತವುದಲೂ.  

ಡನ|| ತ್ೇಜಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನರ್್ೇನತ ಹ್ೇಳಲ್ಲಲೂ. ರ್ನನತ ಲ್ಲೇಡ್್ 
ಮನಡಿ ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದ್. ಮನನಯ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್ರವರ ಮೂಲಕ ರ್ನನತ . . .  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಕೂಡ ಮನನಯ ನರೇ್ೆಂದರ 
ಮೊೇದ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಅಮಿತ್ ಶನ ರವರ ಬಗ್ೆ ತ್ಗ್ಯತತ್ುೇರ್್. (ಗ್ೂೆಂದಲ) ಅವರತ 
ಹ್ೇಳಿರತವುದನತನ ವನಪಸತಾ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳಿಬೇ್ಕತ. ಮನನಯ ರನಹತಲ್ ಗನೆಂಧಿ ಎೆಂದತ ಹ್ಸರತ ಹ್ೇಳಿದ 
ಮೇಲ ್ಅವರತ ಇಲ್ಲೂ ಇಲೂ.  

ಡನ|| ತ್ೇಜಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರೇ್, ರ್ನನತ ಏನತ ಹ್ೇಳಿದ್. 
ಲ್ಲೇಡ್್ ಮನಡಿ ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದ್. 
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ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ 
ರ್ನಯಕರೇ್, ಮನನಯ ತ್ೇಜಸಿಾನಗೌಡರವರತ ಏನತ ಸೆ್ಂಟ್ನ್ಾ್ ಹ್ೇಳಿದನದರ ್ಕ್್ೇಳಿ. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳಿಗ ್
ಮನನಯ ತ್ೇಜಸಿಾನಗೌಡರವರತ ಏನತ ಹ್ೇಳಿದನದರ್ ಎೆಂದತ ಪೂತಿಾರ್ನಗಿ ಕ್್ೇಳಿ. ಅವರ್ೇನೂ ಕ್್ಟಟದನಗಿ 
ಹ್ೇಳಲ್ಲಲೂ. ಮನನಯ ತ್ೇಜಸಿಾನಗೌಡರವರೇ್, ದಯವಿಟತಟ ಬ್ೇಗ ಮತಗಿಸಿ.  Please conclude. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಡನ|| ತ್ೇಜಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ 
ರ್ನಯಕರನದ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್ರವರನತನ ರ್ನನತ interrupt ಮನಡಿಲೂ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ರನಹತಲ್ ಗನೆಂಧಿಯವರತ 
ಲ್ಲೇಡ್್ ಮನಡತವುದಲೂ. ಏಕ್್ೆಂದರ್, ಅವರನತನ ಇವರತ ಮೊದಲತ ಲ್ಲೇಡ್್ ಮನಡತತಿುದದರತ. Mislead 
ಮನಡಿಯೇ ಅಲ್ಲೂಗ್ ಹ್ೂೇಗಿರತವೆಂತ್ಹವರತ.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎನ್.ರ್ನಗರನಜತ (ಎೆಂ.ಟಿ.ಬಿ) (ಪೌರನಡಳಿತ್, ಸಣಣ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ಗಳು ಹನಗೂ ಸನವಾಜನಕ 
ವಲಯ ಉದಯಮಗಳ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ತೇ್ಜಸಿಾನಗೌಡರವರತ 
ಹ್ೇಳುವುದನತನ ಪೂತಿಾರ್ನಗಿ ಕ್್ೇಳುವುದಕ್್ೆ ಹ್ೇಳಿ.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಎಸ್್.ಎಲ್. ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷ್ಕರ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನವು 
ಹ್ೇಳುವುದನತನ ಅವರತ ಕ್್ೇಳುವುದಲೂ. ರ್ನವು ಮನತ್ರ ಅವರತ ಹ್ೇಳುವುದನತನ ಪೂತಿಾರ್ನಗಿ 
ಕ್್ೇಳಬ್ೇಕ್್ೇ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಎಸ್.ಎಲ.ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡರವರೇ್, ಇದನತನ ಮತಗಿಸಬ್ೇಕ್್ೂೇ, 
ಬ್ೇಡವೊೇ? ಮನನಯ ತ್ೇಜಸಿಾನಗೌಡರವರೇ್, ದಯವಿಟತಟ, conclude ಮನಡಿ.  

ಡನ|| ತ್ೇಜಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ ದ್ೇಶದ ಬಹತತ್ೇಕ ರನಜಯಗಳಲ್ಲೂ 
ಪರಜನಸತನುತ್ಾಕ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ ಕ್್ೇಸರಿ ಪನಟಿಾ ಅಧಿಕ್ನರದಲ್ಲೂ ಇದ್. ಪರಜನಸತನುತ್ಾಕ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ 
ದಬನವಣ್ ಮನಡಿ ಬೆಂದಲೂ. ಉತ್ುರ ಪರದ್ೇಶ ಮನಡಲ್್, ಉತ್ುರ ಪರದ್ೇಶ ಮನಡಲ್್, ಯೇಗಿ 
ಮನಡಲ್್, ಯೇಗಿ ಮನಡಲ್್ ಎನತನತನುರ.್  Yogi became the Chief Minister 
through the ballot box, not through the bullet. Through the ballot he 
came to the power.  ಏನತ ತ್ಪತಪ ಇದ್. ನೇವು ಸರಿರ್ನಗಿ ನಡದ್ತಕ್್ೂೆಂಡಿದದರ ್ ನಮಾ 
ಪನಟಿಾಗ ್ 50 ವಷಾ ಅವಕ್ನಶ ಕ್್ೂಟಿಟದ್. ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿಯವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ. ಆ ಅಸಮನನತ್ಗ್ ರ್ನರತ ಕ್ನರಣಕತ್ಾರತ? ಈ ಶ್್ೇಷಣಗ್್ ರ್ನರತ ಕ್ನರಣ? 
ದಲ್ಲತ್ರ ಹಿೆಂದತಳಿಯತವಿಕ್ಗ್್ ರ್ನರತ ಕ್ನರಣ?  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಡನ|| ವ್ೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ (ಶ್ಕ್ಷ್ಕರ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, . . .  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿಯವರೇ್, ದಯಮನಡಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್್ೂಳಿಿ. 
ಮನನಯ ತ್ೇಜಸಿಾನಗೌಡರವರೇ್, ದಯವಿಟತಟ ಕನ್್ಕೂಯಡ್್ ಮನಡಿ.  
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ಶ್ರೇ ಶರಣಗೌಡ ಬಯಯಪತರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಬೆಂದವರಲ್ನೂ ನಮಾನತನ ಹಳಿಕ್್ೆ 
ತ್ಳಿಿ ಹೂ್ೇದರತ.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನವು ಸತಿ ಸಹಗಮನ ಪದಿತಿ 
ಒೆಂದೇ್ ರ್್ೂೇಡಿರತವುದತ. ಗ್ೂೇವನದಲ್ಲೂ ರ್ನವ ಆಮಿಷಗಳನತನ ತ್ೂೇರಿಸಿ ಇವರತ ಮತನೆಂತ್ರ 
ಮನಡಿಸಿಕ್ೂ್ೆಂಡಿದನದರ್, ಪಕ್ನೆಂತ್ರ ಮನಡಿಸಿಕ್ೂ್ೆಂಡಿದನದರ?್ 

ಡನ|| ತ್ೇಜಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ ಒೆಂದತ ಬಿಲ್ ನಲ್ಲೂ ಮತನೆಂತ್ರ 
ಎನತನವ ಪರಶ್ನ ಬರಲ್ೇ ಇಲೂ. ಮತನೆಂತ್ರ ಎನತನವ ಪದಕ್್ೆ ರ್ನವುದೇ್ ನಭಾೆಂಧ ಇಲೂ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ತ್ೇಜಸಿಾನಗೌಡರವರೇ್, ಇದತ ಮತನೆಂತ್ರ ಅಲೂ. 
ಪಕ್ನೆಂತ್ರ. ರ್ನವ ಆಮಿಷ ಕ್್ೂಟತಟ ಪಕ್ನೆಂತ್ರ ಮನಡಿದದೇರನ ಎನತನವುದನತನ ಹ್ೇಳಿ.  

ಡನ|| ತ್ೇಜಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರೇ್, ರ್ನರ್್ೇ. ತನವು ಒಳ್್ಿಯ 
ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳಿದದೇರಿ.   

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, . . . 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ತ್ೇಜಸಿಾನಗೌಡರವರೇ್, ತನವು ಬಿಲ್ ಬಗ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 
Please don’t debate individually.  ತನವು ಪರಸಪರ ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೇಡಿ. ಬಿಲ್ ಬಗ್ೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  
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ಡನ|| ತ್ೇಜಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ತ್ಮಾ ಮೇಲಗಡ್ ಈ ದ್ೇಶದ 
ಅೆಂತ್ಃಶಕಿು ಮನನಯ ವಿವೇ್ಕ್ನನೆಂದರವರ ತ್ಲ್ಯ ಮೇಲ್ ಕ್್ೇಸರಿ ಇದ.್ ಮನನಯ ವಿವ್ೇಕ್ನನೆಂದರವರತ 
ಏನತ ಹ್ೇಳಿದರತ? 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ತ್ೇಜಸಿಾನಗೌಡರವರೇ್, ಈ ಬಿಲ್ನಲ್ಲೂ ಕ್್ೇಸರಿ ಇಲೂ. ಬಿಲ್ ಬಗ್ೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಡನ|| ತ್ೇಜಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಬಿಲ್ ಬಗ್ೆಯೇ 
ಹ್ೇಳುತಿುರತವುದತ. 1930-1940 ರಲ್ಲೂ Princely State ಗಳು ಬಿರಟಿೇಷ್ ರನಜ್ ಮತ್ತು ಮೊಗಲ್ 
ರನಜಯದಲ್ಲೂ ದಬನವಣ್ ಮೂಲಕ ತ್ತೆಂಬನ ಮತನೆಂತ್ರಗಳ್ನಗಿ ಈ ದ್ೇಶದ ಆಸಿಾತ್ಗ್ ಧಕ್್ೆ ಬೆಂದದ.್ 
ಮಧಯಪರದೇ್ಶ, ಒರಿಸನಾ, ಜಖನಾೆಂಡ್್ನಲ್ಲೂ 432 ಬತಡಕಟತಟ ಜರ್ನೆಂಗದವರತ ಇದದರತ. ಇವತ್ತು 
ಆಯಕಟಿಟನ ಈಶನನಯ ರನಜಯಗಳಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಈ ರನಜಯಗಳಲ್ಲೂ converstion ನೆಂದನಗಿ ನಮಾ 
ದ್ೇಶದ ಸತರಕ್ಷ್ತ್ಗ್ ಧಕ್್ೆ ಬೆಂದದ.್ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ನೂರನರತ ಕ್್ೈಸು ದ್ೇಶಗಳು ಇವ.್ 
ಹತನುರತ ಮತಸಲನಾನ ದ್ೇಶಗಳು ಇವ್. ರ್ನವು ಹಿೆಂದೂ ರನಷರ ಎೆಂದತ ಘೂೇಷಣ್ ಮನಡಿಲೂ. ಇಲ್ಲೂ 
ರ್ನರಿಗೂ ತ್ೂೆಂದರರ್್ನಗಿಲೂ. ರ್ನವು ಎಲ್ಲೂಗ್ ಹೂ್ೇಗಬ್ೇಕತ ಹ್ೇಳಿ. ಕ್್ಳಗಡ ್ಹಿೆಂದೂ ಮಹನಸನಗರ, 
ಈ ಕಡಗ್ ್ಹ್ೂೇದರ ್ಅರಬಿಬೇಸಮತದರ, ಈ ಕಡಗ್ ್ಹ್ೂೇದರ ್ಬೆಂಗನಳಕ್ೂ್ಲ್ಲೂ. ಮೇಲಗಡ್ ಹೂ್ೇದರ ್
ಹಿಮನಲಯ. ರ್ನವು ಎಲ್ಲೂಗ ್ಹ್ೂೇಗಬೇ್ಕತ? 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್್. ರನಥ್ೂೇಡ್್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, . . . 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್್.ರನಥೂ್ೇಡ್್ರವರ್ೇ, ನಮಗ್ ಏನತ affect 
ಆಗತತಿುದ?್ ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಬನರದ್ೇ? ಅವರತ Bill ಬಿಟತಟ ಹ್ೂೇಗತತನುರ್.  
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ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್್. ರನಥ್ೂೇಡ್್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅವರಿಗ್ ಬಿಲ್ ಬಗ್ೆ ಚಚ್ಾ 
ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಹ್ೇಳಿ. ಅದನತನ ಬಿಟತಟ ಹಿೆಂದೂ ಮಹನಸನಗರ, ಅರಬಿಬೇಸಮತದರ, ಬೆಂಗನಳಕ್ೂ್ಲ್ಲೂ, 
ಹಿಮನಲಯ ಇದರ ಬಗ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನದರ.್  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ತ್ೇಜಸಿಾನಗೌಡರವರೇ್, ದಯವಿಟತಟ, ಸಮತದರದೆಂದ ವನಪಸತಾ 
ಬನನ. ಅದತ ತ್ತೆಂಬನ ದೂರ ಇದ್. ದಯವಿಟತಟ, ಬಿಲ್ನ ಹತಿುರ ಬನನ.  

ಡನ|| ತ್ೇಜಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ ಭನರತ್ ದ್ೇಶದಲ್ಲೂ ರ್ನವುದ್ೇ 
ಅಲಪಸೆಂಖನಯತ್ರಿಗ ್ ಧಕ್್ೆ ಇಲೂ. ಅಪನಯ ಇಲೂ. ಇವತ್ತು ಭನರತ್ ದ್ೇಶದಲ್ಲೂ ನಜವನಗಿಯೂ 
ಏರ್ನದರೂ ಅಪನಯದಲ್ಲೂದದರ್ ಅದತ ಹಿೆಂದೂ ಧಮಾ. ನಮಾ ಸೆಂಸೃತಿ, ನಮಾ ಜನಜಿೇವನ. 
ಆದಕ್ನರಣ, ಇಲ್ಲೂ ಮತನೆಂತ್ರಕ್್ೆ ರ್ನವುದೇ್ ತ್ೂೆಂದರ ್ಇಲೂ. ಕರಮಬದಿವನಗಿ ಕ್ನನೂನನ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ 
ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್ನದೆಂತ್ಹ ಅನತಕೂಲಗಳನತನ ಕ್ೂ್ಟತಟ, ಅವರತ ಇರ್ೂ್ನಬಬರ ಹಕತೆಗಳನತನ ಕಸಿಯದೆಂತ್ 
ದೇನ ದಲ್ಲತ್ರ ಹ್ಸರಿನಲ್ಲೂ ಮನಡತವ ಮೊೇಸಕ್್ೆ ತ್ಡ ್ ಒಡತಡವೆಂತ ್ ಒಳ್್ಿಯ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ 
ಮಸೂದ್ಯನತನ ತ್ೆಂದದನದರ್. ಅದನತನ ತ್ತೆಂಬತ ಹೃದಯದೆಂದ ಸನಾಗತ್ ಮನಡತತ್ುೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಎೆಂ. ರ್ನಗರನಜತ (ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಧನಮಿಾಕ ಸನಾೆಂತ್ೆಂತ್ರಯ ಹಕತೆ ಸೆಂರಕ್ಷ್ಣನ ವಿಧ್ೇಯಕ, 2022 ರನತನ 
ವಿರೂ್ೇಧಿಸತತನು ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್್ೆ ಇಷಟಪಡತತು್ೇರ್್. ಹಲವನರತ ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೂ ತ್ಮಾ ತ್ಮಾ ಕಳಕಳಿಯನತನ ವಯಕುಪಡಿಸಿದರತ. ಈ ದೇ್ಶದಲ್ಲೂ 
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ 9ರ್್ೇಯ ರನಜಯವನಗಿದ.್ Anti Conversion Bill ಅನತನ ತ್ೆಂದರತವೆಂತ್ಹದತದ. 
ಈ 9 ರನಜಯಗಳಲ್ಲೂ 4 ರನಜಯಗಳು ಈಗನಗಲ್ೇ 4 ಕ್ೂ್ೇಟ್ಾಗಳಲ್ಲೂ ಕ್ೇ್ಸ್್ ಪ್ೆಂಡಿೆಂಗ್ ಇರತವುದನತನ 
ರ್ನವು ರ್್ೂೇಡಿದದ್ೇವ್. ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದಲ್ಲೂಯೂ ಸಹ ಜತಲ್ೈ ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲೂ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರಕ್್ೆ 
ರ್್ೂೇಟಿಸ್್ ಕ್ೂ್ಟಿಟರತವುದನತನ ತ್ಮಾ ಗಮನಕ್್ೆ ತ್ರತವುದಕ್್ೆ ಇಚ್ಛಪಡತತು್ೇರ್್. This matter is 
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completely sub judice to the Court.  ರ್ನವು ಏರ್್ೇ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೂ ಅರಬಿಬೇ 
ಸಮತದರ ಮತ್ತು ಹಿೆಂದೂ ಮಹನಸನಗರದ ಬಗ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ ಹನಗೂ ಸಮತದನಯದ ಬಗ್ೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜತರವರೇ್, ಅವರತ ಹ್ೂೇಗಿದನದರ್, ನೇವ್ೇಕ್್ 
ಹ್ೂೇಗತತಿುೇರನ?  

ಶ್ರೇ ಎೆಂ. ರ್ನಗರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅವರತ ಹೂ್ೇಗಿರತವುದನತನ ಸರಿ 
ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ.್ ಅದಕ್್ೂೆೇಸೆರ ರ್ನವು ಇರತ್ಕೆೆಂಥವರತ. ನಮಾ ಮನತ್ನತನ ಕ್್ೇಳಬೇ್ಕತ. ರ್ನವು 
ಬಿಲ್ ಅನತನ oppose ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಬೆಂದರತವೆಂತ್ಹವರತ. ಬಿಲ್ ತ್ೆಂದರತವೆಂತ್ಹವರತ 
ಕ್್ೇಳುವೆಂತ್ಹ ಸೌಜನಯ ಅವರಿಗ್ ಇರಬೇ್ಕತ.  

ಡನ|| ತ್ೇಜಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅವರತ ಬ್ರಳನತನ ನನನ ಕಡ್ 
ತ್ೂೇರಿಸಬನರದತ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿ.  

ಶ್ರೇ ಎೆಂ. ರ್ನಗರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ತ್ೇಜಸಿಾನಗೌಡರವರತ ನಮಾ 
ರನಹತಲ್ ಗನೆಂಧಿಯವರ ಕಡ ್ ಬ್ರಳು ತೂ್ೇರಿಸಿದ ಮೇಲ್ ರ್ನವು ಏಕ್್ ನಮಾ ಕಡ ್ ಬ್ರಳು 
ತ್ೂೇರಿಸಬನರದತ? ಮನನಯ ರನಹತಲ್ ಗನೆಂಧಿಯವರ ಬಗ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್್ೆ ತ್ಮಗ್ ರ್ನವುದ್ೇ 
ರ್್ೈತಿಕತ ್ಇಲೂ.  

ಡನ|| ತ್ೇಜಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜತರವರೇ್, ರ್ನನತ ಏನತ ಹ್ೇಳಿದ್ ಎೆಂದತ 
ತನವು ಕ್್ೇಳಿಸಿಕ್್ೂಳಿಲ್ಲಲೂ. ಅದತ ನಮಾ ಪನರಬೂೆಂ. 

ಶ್ರೇ ಎೆಂ. ರ್ನಗರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಷರ್ನೆಂತ್ರರನಗತವುದತ 
ಬ್ೇಡ. ರ್ನನತ ಬಿಲ್ಗ್ ಸಿೇಮಿತ್ವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್್ೆ ಇಷಟಪಡತತ್ುೇರ್.್ ಇವತಿುನ ದವಸ ಬ್ಳಗ್ೆ 
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ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಯವರತ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಕ್ನನೂನತ ಸಚಿವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವೆಂತ್ಹ 
ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೂ ಹ್ೇಳುತಿುದದರತ. ಇದತ ರ್ನವುದೂ್ೇ ಸಮತದನಯಕ್್ೆ, ಜನತಿಗ,್ ಧಮಾಕ್್ೆ ಸೇ್ರಿದದಲೂ. 
ಇದತ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದ ಆರೂವರ ್ ಕ್್ೂೇಟಿ ಜನರಿಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಿಟರತವೆಂತ್ಹ ವಿಚನರ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಿದರತ. ಈಗ ಮನತ್ರ್ನಡಿದೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೂ Christ College ಬಗ್ೆ ಉಲ್ೂೇಖ್ 
ಮನಡಿದೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೂ ರ್ನವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದದರತ. ರ್ನವ ರಿೇತಿ ಆ ಸೂೆಲ್ನಲ್ಲೂ 
Board ಹನಕತತನುರ ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರತ. ರ್ನವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ prejudice mind 
ಮನತ್ರ್ನಡತತನುರ್. ಇವತಿುನ ದವಸ ರ್ನವ ರಿೇತಿ ಕ್್ೇಸರಿಕರಣದ ಬಗ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ. ರ್ನವು 
ಭನರತಿೇಯರನಗಿ, ಕನನಡಿಗರನಗಿ ಆರೂವರ ್ ಕ್್ೂೇಟಿ ಕನನಡಿಗರ ಬಗ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೇಕತ, 140 
ಕ್್ೂೇಟಿ ಭನರತಿೇಯರ ಬಗ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಬೇ್ಕತ, ರ್ನವ್ಲೂರೂ ಮನತಷಯತ್ಾದ ಬಗ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಬೇ್ಕತ. 
ಮನತಷಯತ್ಾವನತನ ಕ್ನಪನಡತವುದಕ್ೂ್ೆೇಸೆರ ಮತ್ತು ಹೃದಯಗಳನತನ ಕಟತಟವುದಕ್ೂ್ೆೇಸೆರ ಕ್ನನೂನನತನ 
ತ್ರತವೆಂತ್ಹದತದ. ಹೃದಯಗಳನತನ ಒಡಯ್ತವುದಕ್್ೂೆೇಸೆರ ಅಲೂ. ಬಲವೆಂತ್ದೆಂದ ಮತನೆಂತ್ರವನತನ 
ನಮಾ ಸೆಂವಿಧನನದಲ್ಲೂ inbuilt ಆಗಿ ವಿರೂ್ೇಧ ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹದತದ ಇದ.್ ಅದಕ್್ೆ ನಮಾ 
ಸೆಂವಿಧನನದಲ್ಲೂರತವೆಂತ್ಹ ಆಶಯಗಳ್್ೇ ಸನಕ್ಷಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಬಹತದತ. ಈ ಸೆಂವಿಧನನದಲ್ಲೂ ನೆಂಬಿಕ್ ್
ಇರತವವರತ ಇದನತನ ಒಪಿಪಕ್್ೂಳಿಬ್ೇಕ್ನಗಿತ್ತು. ಇದಕ್್ೆ ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ ಕ್ನನೂನನತನ ತ್ರತವೆಂತ್ಹ 
ಅವಶಯಕತ ್ ಇರಲ್ಲಲೂ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳುತು್ೇರ್್. ಈಗ ತ್ೆಂದರತವೆಂತ್ಹ ಕ್ನನೂನತ it 
completely violates all the norms of the Constitution. ರ್ನನತ 
ಹ್ೇಳುವುದೇ್ರ್್ೆಂದರ,್ it violates Articles 14, 21 and 25 of the Constitution  
ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳುತ್ುೇರ್್. ರ್ನನತ ಕ್ನನೂನತ ಮೆಂತಿರಗಳಷತಟ ಬತದಿವೆಂತ್ ಅಲೂದ್ೇ ಇರಬಹತದತ, 
ಆದರ್, ಈ ದ್ೇಶದ ರ್ನಗರಿೇಕರ್ನಗಿ ಹ್ೇಳುತಿುದದ್ೇರ್್. ರ್ನವಲ್ೂರೂ ಇಷತಟ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಕ್್ೇವಲ 
ಸನಾತ್ೆಂತ್ರ ನೆಂತ್ರ ಅಲೂ, ಸನಾತ್ೆಂತ್ರ ಮತನನ ಕೂಡ ಹಿೆಂದತಗಳ್ನಗಿ ಬದತಕಿದ್ದೇವ್. ಇಲ್ಲೂ ಕತಳಿತಿರತವ 
ಮನನಯ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್ರವರತ ಹಿೆಂದತಗಳು ಇದನದರ.್ ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್.್ ರನಥ್ೂೇಡ್್ ರವರತ 
ಹಿೆಂದತಗಳು ಇದನದರ.್ ಮನನಯ ರವಿಕತಮನರ್ರವರತ ಹಿೆಂದತಗಳು ಇದನದರ.್ ರ್ನನತ ಕೂಡ 
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ಹ್ಮಾಯಿೆಂದ ಹಿೆಂದೂ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳುತ್ುೇರ್್. ರ್ನವು ಎಲೂರೂ ಒಪಿಪಕ್್ೂಳುಿವೆಂತ್ಹ 
ಹಿೆಂದೂಗಳು ರ್ನವು. ರ್ನರನೂನ ದ್ಾೇಷಿಸತವೆಂತ್ಹ ಹಿೆಂದೂಗಳು ಅಲೂ. ಇವರ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ ಅಲೂ 
ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ದೇರ್್. ರ್ನವು ಹಿೆಂದೂಗಳು ಎೆಂದರ್, ಎಲೂರನೂನ ಪಿರೇತಿಯಿೆಂದ 
ಕ್ನಣತವೆಂತ್ಹ ಭನರತಿೇಯ ಹಿೆಂದೂಗಳು ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತ್ುೇರ್.್ ವಿಶಾಕ್್ೆ ಮನದರಿರ್ನಗಿರತವೆಂತ್ಹ 
ಹಿೆಂದೂಗಳು ರ್ನವು. ವಿಶಾಕ್್ೆ ಶನೆಂತಿಯನತನ ಪರತಿಪನದರ್್ ಮನಡಿದೆಂತ್ಹ ಮಹನತ್ಾ ಗನೆಂಧಿಯವರ 
ವೆಂಶಸೆರತ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುವುದಕ್್ೆ ಪರಯತ್ನವನತನ ಮನಡತತ್ುೇರ್್. We are all children and 
he is the father of the nation.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎನ್್. ರವಿಕತಮನರ್ (ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ  ಎೆಂ. 
ರ್ನಗರನಜತರವರೇ್, ರನಹತಲ್ ಗನೆಂಧಿಯವರತ ಅಲೂ ತನರ್್ೇ. 

ಶ್ರೇ ಎೆಂ. ರ್ನಗರನಜತ:- ಮನನಯ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್ರವರ್ೇ, ಒೆಂದತ ನಮಿಷ. ನನನ 
ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಅವರ ಪಕ್ಷ್ವನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿವುದತ ಬ್ೇಕ್ನಗಿಲೂ. ಅಲ್ಲೂ ಎರಡತ ಅಕೆೆಂದರತ ಕತಳಿತ್ತ 
ಎಲನೂ ಸಮತದನಯದ ವಿಚನರ ಮತ್ತು ಎಲನೂ ಧಮಾಗಳ ವಿಚನರವನತನ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದದರತ. ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಯವರತ ‘we are inclusive in nature’್ಎೆಂದತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದದರತ. I am 
a first time Member and today I am disappointed ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ದೇವ್. 
ರ್ನವ ರಿೇತಿ divisive politics ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಕ್ೂ್ಟಿಟದದೇರಿ. ರ್ನವ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ಜನರತ 
ಮತನೆಂತ್ರವನಗತತಿುದನದರ್ ಎೆಂದತ ಯೇಚರ್್ ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್. ರ್ನವು ಹಿೆಂದೂ ಧಮಾದಲ್ಲೂ 
ಇರತವೆಂತ್ಹವರತ, ಹಿೆಂದೂ ಧಮಾವನತನ ಪರತಿಪನದರ್್ ಮನಡತವೆಂತ್ಹವರತ, ಶ್್ೇಷಿತ್ ವಗಾದಲ್ಲೂ 
ಇರತವೆಂತ್ಹ ಎಸ್್.ಸಿ., ಇರಬಹತದತ, ಎಸ್್.ಟಿ., ಇರಬಹತದತ, ಓ.ಬಿ.ಸಿ., ಇರಬಹತದತ, ಹನಗ್ಯೇ 
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ಅಲಪಸೆಂಖನಯತ್ರನತನ ರ್ನವು ರ್್ೂೇಡತವೆಂತ್ಹ ರಿೇತಿ ಸರಿ ಇದದರ ್ಅವರತ ಏಕ್್ convert ಆಗತತನುರ ್
ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ದೇರ್್.  

(ಮತೆಂದತ) 
(869)15-09-2022(06-40)bsd-gr 
 
ರ್ನಗರನಜತ ಎೆಂ (ಮತೆಂದತ): 
 
ಉಚಿತ್ವನಗಿ ಶ್ಕ್ಷ್ಣ ಕ್್ೂಡತವ ಬಗ್ೆ ಆಮಿಷ ಒಡಿಡದ್ದೇ ಆದರ್ ಕರಮ ಕ್್ೈಗ್ೂಳುಿವ ಬಗ್ೆ ಹ್ೇಳಿದನದರ್. 
ರ್ನವುದನದರೂ ಶ್ಕ್ಷ್ಣ ಸೆಂಸ್ೆ ೪ ಜನರಿಗ ್admission ಕ್್ೂಡತವುದನದರ್ೇ, ರ್ನಳ್ ್ಬ್ಳಗ್ೆ ನನನದ್ೇ 
ಶ್ಕ್ಷ್ಣ ಸೆಂಸ್ೆ ರ್ನಳ್ ್ಬ್ಳಗ್ೆ ೪ ಜನರಿಗ್ admission ಕ್್ೂಟಿಟದ್ದೇ ಆಗಿ, ಇರ್ೂ್ನಬಬರಿಗ್ admission  
ಸಿಕಿೆಲೂ ಎೆಂದತ ನನನ ವಿರತದಿ complaint ಕ್್ೂಟಟರ ್ನನನನತನ ಒಳಗಡ ್ಹನಕತವುದ್ೇ? Is this the 
law says that way? ರ್ನನತ convert ಆದನಗ ನನನ ಸಹಪನಠಿಗಳು complaint  
ಕ್್ೂಡಬಹತದತ ಎೆಂದನಗ ವಿಚನರ ರ್ನವರಿೇತಿ ಇದ್. ನನನ ಜ್ೂತ್ ಕ್್ಲಸ ಮನಡತವವನಗೂ ನನಗೂ 
ದ್ಾೇಷ ಇದದರ ್ಆತ್ ರ್ನಳ್್ ಬ್ಳಗ್ೆ ನನನ ವಿರತದಿ complaint ಕ್ೂ್ಡತತನುರ್್. ರ್ನನತ ಧಮಾವನತನ 
ಆಚರಣ್ ಮನಡಬೇ್ಕತ, ರ್ನವ ಧಮಾವನತನ ಪರಿಪನಲರ್್ ಮನಡಬೇ್ಕತ, ರ್ನರ ಜ್ೂತ್ 
ಬದತಕಬ್ೇಕತ, ಏನತ ತಿನನಬ್ೇಕತ, ರ್ನವ ಬಟಟ್ ಹನಕಿಕ್್ೂಳಿಬ್ೇಕ್್ೆಂಬತದ್ಲೂವೂ ನನನ ಹಕತೆ. That is 
my right, why the State Government is interfering in this matter  
ಎೆಂದತ ಕ್್ೇಳುತಿುದ್ದೇರ್್. ಹನಗನಗಿ ಈ ಬಿಲ್ ಅನತನ ತ್ೆಂದರತವುದೇ್ರ್್ೆಂದರ,್ ಮೂಲತ್ಃ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ 
ಹಿೆಂದತತ್ಾವನತನ ಪರತಿಪನದರ್್ ಮನಡಿಕ್್ೂಳಿಲತ ಮೆಂಗಳೂರಿನವರತ ರ್ನವ experiment 
ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡಿದನದರ್, ರ್ನವರಿೇತಿ moral policing ಎೆಂದತ ಮನಡತತಿುದನದರೂ್ೇ, ಅೆಂತ್ಹವರಿಗ ್
ರ್ನಳ್ ್ ಬ್ಳಗ್ೆ ಇದತ ಬರಹನಾಸರ ಆಗತತ್ುದ ್ ಎೆಂಬ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳುತು್ೇರ್್. ಇದನತನ ಅಲಪಸೆಂಖನಯತ್ 
ಶ್ಕ್ಷ್ಣ ಸೆಂಸ್ೆಗಳು ಇರಬಹತದತ ಅಥವನ ಇರ್ನಯರಿಗ್ೂೇ ದ್ಾೇಷ ಸನಧಿಸಲತ, polarisation 
ಮನಡಿಕ್್ೂಳಿಲತ ಅಥವನ ಚತರ್ನವಣ್ಗೂ್ೇಸೆರ, ಚತರ್ನವಣ್ ಗಿಮಿಕ್ಗೂ್ೇಸೆರ ತ್ೆಂದರತವ ಬಿಲ್ 
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ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ದೇರ್.್ ಇದತ ಮನತಷಯತ್ಾವನತನ ಕಟತಟವ ಬಿಲ್ ಅಲೂವ್ೇ ಅಲೂ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ದೇರ್.್ 
ಮನತಷಯತ್ಾವನತನ ಕ್ನನೂನತಗಳನತನ ಮಿೇರಿ ಕಟಟಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್. ನಜವನದ ಹಿೆಂದೂಗಳು 
ಭನರತಿೇಯರ್ಲೂರೂ ಒೆಂದೆ್ಂದತ ರ್್ೂೇಡಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ.್ ಗೆಂಡತ-ಹ್ಣತಣ ಎೆಂಬ ಎರಡತ ಬ್ೇಧ ಬಿಟಟರೂ 
ಎಲೂರೂ ಒೆಂದೇ್ ಎೆಂಬ ಮನತ್ತ ಇರಬೇ್ಕತ. ಅೆಂದನೆಂದ ಇೆಂದನವರಗ್ೂ ಜನತಿ ಪದಿತಿ ವಿರತದಿ 
ಹ್ೂೇಗಬೇ್ಕತ, ಜನತಿ ಪದಿತಿಯನತನ ತ್ಗ್ದತಹನಕಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಹೂ್ೇರನಟ ಮನಡತತಿುದದರ,್ ಇಲ್ಲೂ 
ಜನತಿಗಿೆಂತ್ ಹ್ಚನುಗಿ ಧಮಾದ ವಿಭಜರ್್ಯನತನ ಮನಡಲತ ಹ್ೂರಟಿದನದರ.್ ರ್ನವುದ್ೇ ದ್ೇಶ ಧಮಾದ 
ರನಜಕ್ನರಣ ಮನಡಬನರದತ, ಈ ರಿೇತಿ ಮನಡಿದ್ದೇ ಅದರ್ ಇವತ್ತು ಪನಕಿಸನುನದಲ್ಲೂ ತಿನತನವುದಕ್್ೆ 
ಊಟ ಇಲೂ, ಆ ಗತಿ ನಮಗ್ ಬರಬನರದತ ಎೆಂದನದರ ್ಧಮಾ ರನಜಕ್ನರಣವನತನ ಬಿಡಬ್ೇಕತ ಎೆಂದತ 
ಮನವಿ ಮನಡತತಿುದ್ದೇರ್.್  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸಮಯ ಆಯಿತ್ತ. 

ಶ್ರೇ ಎೆಂ. ರ್ನಗರನಜತ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಮೊದಲರ್್ ಬನರಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುರತವುದರಿೆಂದ ದಯವಿಟತಟ ನನಗ ್ಒೆಂದತ ನಮಿಷ extra ಅವಕ್ನಶ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ 
ಮನವಿ ಮನಡತತು್ೇರ್್. We are all students in front of you.  

Mr.CHAIRMAN:-  Please, please. 

ಶ್ರೇ ಎೆಂ. ರ್ನಗರನಜತ:-  ಹನಗನಗಿ ಪರಪೆಂಚದಲ್ಲೂ ರ್ನವುದ್ೇ ದ್ೇಶದಲ್ಲೂ ಧಮಾ ಆಧನರಿತ್ 
ರನಜಕ್ನರಣ ಮನಡಿದದರ ್ಆ ದ್ೇಶದ ಆರ್ಥಾಕ ಕತಸಿತ್ ಕೆಂಡಿದ,್ ಆ ದ್ೇಶದಲ್ಲೂ ತಿನತನವುದಕ್್ೆ ಅನನ ಗತಿ 
ಇಲೂದ್ೇ ಇರತವುದನತನ ಅಕೆಪಕೆದವರನಗಿ ರ್ನವು ರ್್ೂೇಡಿದ್ದೇವ್. ಆದದರಿೆಂದ ಡನ: ಬಿ.ಆರ್. ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್ 
ರವರತ ನೇಡಿರತವ ಶರ್ೇಷಠವನದ ಸೆಂವಿಧನನದಡಿಯಲ್ಲೂ ಈ ಸಕ್ನಾರ ನಡಯ್ಬ್ೇಕತ. ಮನನಯ 
ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿಯವರತ ಶ್್ೇಷಿತ್ ವಗಾದವರ ಬಗ್ೆ ಬಹಳ ಕಳಕಳಿಯನತನ ವಯಕು ಮನಡಿದರತ. 
ರ್ನನೂ ಕೂಡ ಶ್್ೇಷಿತ್ ವಗಾದೆಂದ ಬೆಂದವರ್ನಗಿದತದ, ಬಿ.ಆರ್. ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ್ ರವರತ ಮಿೇಸಲನತಿ 
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ವಿಚನರಗಳನತನ ಕ್ೂ್ಟಿಟದದರತ. ಆ ಮಿೇಸಲನತಿಯನತನ ವಿರೂ್ೇಧ ಮನಡಿದ ಶ್ರೇ ರನಮನ ಜ್ೂೇಯಿಷ್ 
ರವರತ ಸದನದಲ್ಲೂ ಇಲೂದೇ್ ಇರಬಹತದತ, ಆದರ್ ಅವರ ಪಕ್ಷ್ದವರನಗಿದತದಕ್ೂ್ೆಂಡತ Supreme 
Court  ನಲ್ಲೂ Affidavit  ಹನಕಿರತವುದನತನ ರ್್ೂೇಡಿಲೂವ್ೇ? ಮಿೇಸಲನತಿಯನತನ ವಿರೂ್ೇಧ 
ಮನಡತವವರಿಗ್ ಶ್್ೇಷಿತ್ ವಗಾದವರ ಬಗ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ರ್ನವ ರ್್ೈತಿಕತ್ ಇದ್ ಎೆಂದತ 
ಕ್್ೇಳುತಿುದ್ದೇರ್್. ಈ ಬಿಲ್ನಲ್ಲೂ ಇರತವ complaint ವಿಚನರ ಸೇ್ರಿದೆಂತ ್ಎಲನೂ ವಿಚನರಗಳು they 
are all in complete violation of the Indian Constitution ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ದೇರ್.್ 
Supreme Court ನಲ್ಲೂಯೂ ತಿೇಮನಾನಗಳು ಆಗತತಿುದತದ, ಅದಲೂದ್ೇ ವಿಶೇ್ಷವನಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ 
ಉಚಛ ರ್ನಯರ್ನಲಯದೆಂದಲೂ notice ಕ್ೂ್ಟಿಟರತವುದರಿೆಂದ ಈ ಬಿಲ್ ತ್ರಲತ urgent ಏನದ ್
ಎೆಂಬ ಮನತ್ನತನ ಕ್್ೇಳುತಿುದ್ದೇರ್್.  

ಇನತನ ೧೫ ದವಸಗಳಿೆಂದ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರ ಸೇ್ರಿದೆಂತ್ ರನಜಯವ್ೇ ಸಲತಗಿ ಹ್ೂೇಗಿರತವ 
ಅತಿವೃಷಿಠ ಬಗ್ೆ ಚಚ್ಾ ಮನಡತವುದನತನ ಬಿಟತಟ ಈ ಬಿಲ್ನ ಆತ್ತರತ ್ಅವರಿಗ್ ಏಕ್್ ಬ್ೇಕತ? ಅವರತ 
ಮನತಷಯತ್ಾವನತನ ಕಟತಟವುದನದರ್, ಬ್ೆಂಗಳೂರನತನ ಕಟತಟವುದನದರ್, ಬ್ೆಂಗಳೂರತ brand ಅನತನ 
ಕಟತಟವುದನಗಿದದರ್ ಮೊದಲತ ಆ ವಿಷಯವನತನ ಚಚ್ಾಗ್ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳಿಬೇ್ಕ್ನಗಿತ್ತು. What is the 
urgency of this Bill?  

Mr.CHAIRMAN:-  Thank you, Nagaraj.  

Sri M.NAGARAJU:-  Mr. Chairman Sir, let me complete. ರ್ನಲತೆ 
ದವಸ ಅೆಂತ್ಹ ವಿಷಯಗಳನತನ ಚಚಾ್ ಮನಡಿ, ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ ಅಭಿವೃದಿ ಇರಬಹತದತ, 
ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ರ್ನಗರಿಕರ ಬಗ್ೆ ಇರಬಹತದತ, ರೈ್ತ್ರ ವಿಚನರ ಇರಬಹತದತ, ಅೆಂತ್ಹ ವಿಚನರಗಳನತನ 
ಮೊದಲತ ಚಚಾ್ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿ ರ್ನನತ conclude ಮನಡತತಿುದ್ದೇರ್.್  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮೆಂತಿರಗಳು ಉತ್ುರ ಕ್್ೂಟಟ ನೆಂತ್ರ ಕ್್ೇಳಿ, ಮನನಯ ಗೃಹ 
ಮೆಂತಿರಗಳು ಮನತ್ರ್ನಡಿಲ್ಲ. ಆ ನೆಂತ್ರ Clarification  ಏರ್ನದರೂ ಇದದರ ್ಕ್ೇ್ಳಿ. 

ಶ್ರೇ ಎೆಂ. ರ್ನಗರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಕ್್ೇಳುತಿುರತವುದೇ್ರ್್ೆಂದರ್  this 
Bill violates the provisions of Article 21 and 25 of the Constitution.  
ಆಮೇಲ್ rights of privacy has been violated.  ಹನಗನಗಿ ಈ ಬಿಲ್ ಅನತನ ಕೂಡಲೇ್ 
ಹಿೆಂಪಡ್ಯಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ ್ ಹನಗೂ ರನಜಯದಲ್ಲೂರತವ ಜಾಲೆಂತ್ ಸಮಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ೆ ಚಚ್ಾ ಮನಡಲತ 
Session  ಅನತನ extend ಮನಡಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಈ ಬಿಲ್ ಅನತನ ಮೆಂಡಿಸಲ್ಲ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ 
ಹ್ೇಳುತಿುದ್ದೇರ್್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್ ರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್ (ಸೆಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ೆಗಳ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಈಗನಗಲ್ೇ ಸನಕಷತಟ ಚಚಾ್ರ್ನಗಿದತದ, ಇದರ ವಿರತದಿವನಗಿ ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರತ 
ಸೇ್ರಿದೆಂತ ್ ಎಲನೂ ಹಿರಿಯ ಮತಖ್ೆಂಡರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನದರ್. ಈಗ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೇಕ್ೂ್ೇ 
ಅಥವನ ಬ್ೇಡವೊೇ ಎೆಂಬತದರ ಬಗ್ೆ ಮನನಯ ಗೃಹ ಹನಗೂ ಮನನಯ ಕ್ನನೂನತ ಸಚಿವರಿಗ್ 
convince ಆದೆಂತಿದ.್ ಏಕ್್ೆಂದರ್ ಈ ಬಿಲ್ ಅನತನ ಅವರತ withdraw ಮನಡತತನುರೆ್ಂಬ ಭನವರ್್ 
ನನಗ ್ಬರತತಿುದ್. ಅವರತ convince ಆಗಿದನದರ ್ಎೆಂಬ ಭನವರ್್ ನನಗ ್ಆಗತತಿುದ್. 

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ. ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಒಬಬರತ expert ಮನತ್ರ್ನಡಿಬಿಟನಟಗ ರ್ನವು ಬಿಲ್ ಅನತನ 
vote ಗ್ ಹನಕತತ್ುೇವ್, ಇಲೂದದದರ ್ ಹನಕತವುದಲೂ ಎೆಂದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ತಿಳಿದತಕ್ೂ್ೆಂಡಿದನದರ್ಯೇ?  

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್:- ಇಷೂ್ಟತಿುನವರ್ಗೂ ಎಲೂರೂ ಚಚ್ಾ ಮನಡಿದ ನೆಂತ್ರ ಅವರತ 
convince ಆಗಿ, ಬಿಲ್ ಅನತನ withdraw ಮನಡತತನುರ್ ಎೆಂಬ ವಿಶನಾಸ ಇದ್.  
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ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ. ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನವು withdraw 
ಮನಡತತ್ುೇವೊೇ ಅಥವನ ಏನತ ಮನಡತತ್ುೇವ್ ಎೆಂಬತದತ ನಮಾ ಹಣ್ಬರಹ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವ ವಿಚನರಗಳನತನ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ. 

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್:- ಆಯಿತ್ತ, ರ್ನವು ಇಷ್ಟಲನೂ ಹ್ೇಳಿದ್ದೇವ್, convince ಮನಡಿ, 
ಅವರಿಗ್ ಅಥಾ ಆಗಿದ ್ಎೆಂಬ ವಿಶನಾಸ ಇದ್. ಆದರ್ ಇವತ್ತು ಈ ಬಿಲ್ ತ್ೆಂದತ  Article 21, 25 
… 

Sri J.C.MADHUSWAMY:- When you have convinced, they have 
all convinced us, please sit down.  

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗ ್ yield 
ಆಗಿಲೂ. ಈಗನಗಲ್ೇ Article 21, 25 ಗಳ ವಿರತದಿವನಗಿ ಬಿಲ್ ಅನತನ ತ್ೆಂದದತದ, ಇದರಲ್ಲೂ 
political hidden agenda  ಇದ್. They are misleading.  ಇಷ್ೂಟತ್ತು convince 
ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಪರಯತ್ನ ಮನಡತತಿುದದರತ. ಇದತ hidden agenda. ರ್ನವುದ್ೂೇ ಒೆಂದತ ವಿಚನರ 
ಇಟತಟಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಮನಡತತಿುದನದರ.್ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರ್ೇ ಈ ಕಡ ್ರ್್ೂೇಡಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

Dr.Y.A.NARAYANASWAMY:- Mr.Chairman Sir, where is the 
hidden agenda? 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, Law and Parliamentary 
Affairs Minister ಅವರತ ಈ ಬಿಲ್ ರ್ನವುದ್ೇ ಸಮತದನಯದ ವಿರತದಿ ಇಲೂ, ಎಲನೂ 
ಸಮತದನಯವನತನ ರಕ್ಷ್ಣ ್ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರತ. ನಮಾ ಹ್ೂಸ ಸದಸಯರನದ ಮನನಯ 
ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ ರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನಗ ಮನನಯ ಕ್ನನೂನತ ಸಚಿವರತ ಇರಲ್ಲಲೂ. ಅವರತ 
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ಸತಮನರತ ೧೦ ಬನರಿ Christian community  ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿರಬಹತದತ. ಅದಕ್ನೆಗಿ ರ್ನನತ 
ಗತಪು ಕ್ನಯಾಸೂಚಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದತದ ಇದರ್್ನೇ hidden agenda ಎನತನವುದತ. ಅದಕ್್ೆ ತ್ೆಂತ್ರ, 
ಕತತ್ೆಂತ್ರ, ಷಡಯೆಂತ್ರ ಎನತನವುದತ. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರ್ೇ, ನಮಾ ಸಮಯ ವಯಥಾ ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಿತಿುದದೇರಿ. 

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದತ ಸೆಂವಿಧನನ ವಿರೂ್ೇಧಿ ಬಿಲ್ 
ಆಗಿದತದ, ರ್ನನತ ಸನಕಷತಟ ವಿಷಯಗಳನತನ repeat ಮನಡತವುದಲೂ. ದಯವಿಟತಟ ಈ ಬಿಲ್ ಅನತನ 
withdraw ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆ್ಂದತ ಸಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಮನವಿ ಮನಡತತ್ುೇರ್.್ ಇದರಲ್ಲೂ ೨-೩ clause ಗಳಲ್ಲೂ 
complaint ಅನತನ ರ್ನರನ್ಯರತ ಕ್್ೂಡಬಹತದತ, ಅವರತಗಳ relations  ಕ್್ೂಡಬಹತದತ, ಈ 
ವಿಚನರಗಳ ಬಗ್ೆ ಹ್ೇಳಿದತದ, ಇದರಿೆಂದ ಎಲ್ೂೂೇ ಒೆಂದತ ಕಡ ್ ಇದರ ಮೂಲಕ ತ್ೂೆಂದರ ್
ಕ್್ೂಡತವುದಕ್್ೆ ಈ ಬಿಲ್ ಅನತನ ತ್ೆಂದದನದರ್ ಎೆಂದತ ನನನ ಭನವರ್್. ಇನತನ ಹಲವನರತ point 
ಗಳಿದದರೂ ಈ ಬಿಲ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ುಮ ಜನತಿ-ಮತ್ ವಿಭಜಿಸತತನುರ್, ಆದರ್ ಸಮನಜ 
ನಮನಾಣವನಗಬೇ್ಕತ. ವಿಶಾಕವಿ ಶ್ರೇಯತತ್ ಕತವ್ೆಂಪತರವರತ ಹ್ೇಳಿದೆಂತ್ “್ ಸವಾ ಜರ್ನೆಂಗದ 
ಶನೆಂತಿಯ ತ್ೂೇಟ”್ಎೆಂದನಗಬ್ೇಕತ. ಆದರ್ ಈ ಬಿಲ್ ಮೂಲಕ ಸಮನಜವನತನ ಒಡಯ್ತವ ಕ್್ಲಸ 
ಆಗತತ್ುದ್. ಆ ಹಿರ್್ನಲ್ಯಲ್ಲೂ ಬಿಲ್ ಅನತನ withdraw ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದದ್ೇರ್್. ಮನನಯ 
ಮನಧತಸನಾಮಿ ರವರತ ಬಹಳ urgent ನಲ್ಲೂದತದ, ಮನನಯ ಕ್ನನೂನತ ಸಚಿವರಿಗ್ ಸಾಲಪ ತನಳ್ಾ್ 
ಇರಬೇ್ಕತ. ರ್ನವು ನಮಾ ಪರಯತ್ನಗಳನತನ ಮನಡತತು್ೇವ್ ಮತ್ತು ಅವರಿಗ್ convince ಮನಡತವ 
ಪರಯತ್ನಗಳನೂನ ಮನಡತತ್ುೇವ್. ಆದರ್ ಅದನತನ ಕ್್ೇಳಲತ ಅವರಿಗ್ patience ಇಲೂ ಎೆಂದರ್ 
ಬಹತಶಃ I can understand. ಆದದರಿೆಂದ ಮನನಯ ಮನಧತಸನಾಮಿ ರವರತ ಈಗನಗಲ್ೇ ಸಕ್ನಾರದ 
ಬಗ್ೆ “ಏರ್್ೂೇ ಸಕ್ನಾರ ನಡದ್ತಕ್್ೂೆಂಡತ ಹೂ್ೇಗತತಿುದ”್್ಎನತನವ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಹ್ೇಳಿದನದರ್. ಅಲ್ೂೇ 
ಅಥಾವನಗತತ್ುದ್. ಅವರತ manage  ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡತ ಹ್ೂೇಗತತಿುದ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದತದ, ಸಕ್ನಾರ 
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ಜಿೇವೆಂತ್ ಇಲೂ, ಈ ಸಕ್ನಾರ ಸತ್ತುಹ್ೂೇಗಿದ್ ಎೆಂದತ ಅವರ ಮನತ್ತಗಳಿೆಂದ ಅಥಾವನಗತತ್ುದ.್ 
ಆದದರಿೆಂದ ಈ ಬಿಲ್ ಅನತನ withdraw ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆ್ಂದತ ಬಯಸತತಿುದ್ದೇರ್್. 

ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇೆಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):_ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕ್್ೂರ್್ಯಲ್ಲೂ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವ ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್ ರವರತ ಸೇ್ರಿ ೧೦ ಜನರತ ಬಿಲ್ ಮೇಲ್ ಮನತ್ರ್ನಡಿದತದ, 
ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರತ ಬಹಳ ವಿಸನುರವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದತದ, ಎಲೂರೂ ಅವರವರ 
ಇಚ್ಛಗನತಗಣವನಗಿ ಮತ್ತು ಭನವರ್್ಗಳಿಗನತಗತಣವನಗಿ ಬ್ಳಕತ ಚ್ಲತೂವ ಕ್್ಲಸ ಮನಡಿದನದರ.್ ಈ 
ಬಿಲ್ ಮೇಲ್ ಅನವಶಯಕದ ಅನತಮನನವನತನ ಕ್್ಲವರತ ವಯಕು ಮನಡಿದನದರ.್ ಬ್ಳಗ್ೆ ರ್ನವು ಹ್ೇಳಿದೆಂತ ್
ಈ ಬಿಲ್ನಲ್ಲೂ ರ್ನವ hidden agenda ವೂ ಇಲೂ. ರ್ನವ vote bank  ರನಜಕ್ನರಣವೂ 
ಇಲೂ. ಅವರತ ಕ್್ಲವು ಧಮಾಗಳನತನ ಸಮಥಾರ್್ ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡಿರತವ ಬಗ್ೆ ಓಟಿನ ರನಜಕ್ನರಣ 
ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುವುದಕ್್ೆ ಹೂ್ೇಗತವುದಲೂ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ ಹರಿಪರಸನದ್:- ರನಷರದ ಒೆಂದತ ಸಿದನದೆಂತ್ “್ಸವಾ ಧಮಾ ಸಮ ಭನವ”್ವನಗಿದ.್ 
ಆದದರಿೆಂದ ಅದನತನ ರ್ನನತ defend ಮನಡತತ್ುೇರ್.್ 

ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇೆಂದರ:- ಈ ರನಷರಕ್್ೆ ಜನತನಯತಿೇತ್ ರನಷರ ಎೆಂದತ ಬ್ೇರ ್ಹೇ್ಳುವ ಅವಶಯಕತ ್
ಇಲೂ. ಇಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಉದನತ್ುವನದ ಸೆಂಸೃತಿ ಇದ್. 

(ಮತೆಂದತ) 

(870) 15.09.2022 6.50 ಹ್ರ್್ವಿ:ಎೆಂಡಿ                   (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇೆಂದರ (ಮತೆಂದತವರಿದದತದ) 

ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನಮಾ ರನಷರದಲ್ಲೂ ಒೆಂದತ ಉದನತ್ುವನಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂಸೃತಿ ಇದ್. 
ಭನರತ್ಕ್್ೆ ಮೊದಲತ ಬೆಂದೆಂತ್ಹ ಇಸನೂೆಂ ಧಮಾದವರಿಗ ್ಮಸಿೇದ ಕಟಿಟಸಿಕ್ೂ್ಟಟವರತ ಹಿೆಂದತಗಳು. 
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ಎಲೂರನತನ ಅಪಿಪಕ್ೂ್ೆಂಡತ-ಒಪಿಪಕ್್ೂೆಂಡತ ಹೂ್ೇಗತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂಸೃತಿ ಭನರತ್ ದ್ೇಶದನದಗಿದ್. ಆದದರಿೆಂದ 
ವಿದ್ೇಶದಲ್ಲೂ ಹತಟಿಟರತವೆಂತ್ಹ ಧಮಾಗಳು ಇಲ್ಲೂ ಅತ್ಯೆಂತ್ ಯಶಸಿಾರ್ನಗಿ ಮತ್ತು ರ್ನವುದ್ೇ 
ಚಿೆಂತ್ಯಿಲೂದ್ ಬದತಕತತಿುವ್. ಅದ್ೇ ಧಮಾಕ್್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ ರನಷರಗಳಲ್ಲೂ ರಕುಪನತ್ವನಗತವನಗ, 
ರ್ನವಲ್ೂರೂ ರ್್ಮಾದ-ಶನೆಂತಿಯಿೆಂದ ಬದತಕತತಿುದ್ದೇವ್ೆಂದರ ್ಅದಕ್್ೆ ರನಜಕ್ನರಣ ಕ್ನರಣವಲೂ; ಇಲ್ಲೂಯ 
ಸೆಂಸೃತಿ, ಇಲ್ಲೂಯ ಜನರ ಭನವರ್್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೂಯ ಮೂಲ ಸಲ್ ್ಅದಕ್್ೆ ಕ್ನರಣವನಗಿದ್. ಮನನಯ 
ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರತ ಮತ್ತು ಸದಸಯರತಗಳು ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದದ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೂ ನಮಾ ರನಷರ 
ಜನತನಯತಿೇತ್ವನಗಿರತವ ರನಷರವನಗಿರಬ್ೇಕ್್ನತನವ ಕಳಕಳಿಯನತನ ವಯಕುಪಡಿಸಿದನದರ.್ ಇದತ ಬಹಳ 
ಒಳ್್ಿಯ ಭನವರ್್ರ್ನಗಿದ್. ಆದರ್, ರ್ನವುದ್ೂೇ ಕ್್ಲವು ಸಮತದನಯದವರತ ತ್ಮಾ ಧಮಾದ 
ಮತ್ವನತನ ಹ್ಚತು ಮನಡಿಕ್್ೂಳಿಬ್ೇಕ್್ನತನವ ದೃಷಿಟಯಿೆಂದ ಏರ್್ೇನತ ಮನಡತತಿುದನದರ ್ ಎನತನವುದತ 
ನಮಾಲೂರಿಗೂ ಗೂ್ತಿುದ್. ರ್ನನತ ಆ ವಿವರಕ್್ೆ ಹೂ್ೇಗತವುದಲೂ.  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರತ):- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಆ ವಿವರವನತನ ದಯವಿಟತಟ ನೇಡಬ್ೇಕ್ನಗಿದ.್ ನಮಗ್ ಅದರ ಅವಶಯಕತ ್
ಇದ್. ಆ ಧಮಾದವರತ ತ್ಮಾ ಮತ್ಗಳನತನ ಎಷತಟ ಜನಸಿು ಮನಡಿಕ್ೂ್ೆಂಡಿದನದರ್ ಎನತನವ ವಿವರವನತನ 
ಅವರತ ನೇಡಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್.  

ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇೆಂದರ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಅದನೂನ ಹ್ೇಳುತು್ೇರ್್. 
ಅವರತ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಬ್ೇಕತ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಜವನಬನದರಿಯತತ್ ಸನೆನದಲ್ಲೂರತವ 
ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಈ ರಿೇತಿ ಸತಮಾರ್್ ಹನರಿಕ್್ಯ ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡತವುದತ ಬೇ್ಡ. ಅವರತ 
ಸನಕ್ಷಿಯನತನ ನೇಡಿದರ,್ ರ್ನವು ಹ್ೇಳಿದದನತನ ವಿತ್ಡನರ ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಿತ್ುೇವ.್  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರ್ೇ, ತನವು ನನನ ಕಡ್ ರ್್ೂೇಡಿಕ್್ೂೆಂಡತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇೆಂದರ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮತನೆಂತ್ರ ಕ್ನಯಾಗಳು 
ವಯವಸಿೆತ್ವನಗಿ ನಡಯ್ತತಿುವ್. ರ್ನನತ ಈಗನಗಲ್ೇ ಹ್ೇಳಿದೆಂತ ್ ಗೆಂಡ-ಹ್ೆಂಡತಿ, ತನಯಿ-ಮಕೆಳು 
ಬ್ೇರಬ್್ೇರರ್್ನಗಿದನದರ.್ ಇದಕ್್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ್ ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿಶ್ಟಿಟಯವರತ ಅರ್್ೇಕ 
ಉದನಹರಣ್ಗಳನತನ ಹ್ೇಳಿದನದರ.್ ಇೆಂತ್ಹ ಪರಕರಣಗಳು ನಮಾ ಅಕೆಪಕೆದ ಮರ್ಗ್ಳಲ್ಲೂ ನಡಯ್ತತಿುವ.್ 
ಅದನತನ ಅವರತಗಳು ಸಹ ರ್್ೂೇಡಿದನದರ.್ ಅರ್್ೇಕ ಬನರಿ ಅವರ ಮನಸಿಾಗೂ ಸರಿಯಲೂ ಎನತನವ 
ಅನಸಿಕ್್ಗಳು ಬೆಂದರಬಹತದತ. ಆದರ್, ಇಲ್ಲೂ ಬೇ್ರ್ಯದ್ೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ ತ್ಮಾ ಭನವರ್್ಗಳನತನ 
ವಯಕುಪಡಿಸತತಿುದನದರ್. ಇದತ ರನಜಕಿೇಯ ವಯವಸ್ೆರ್ನಗಿದ.್ ರ್ನವು ತ್ೆಂದರತವೆಂತ್ಹ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ 
ಪನರಮನಣಿಕವನಗಿ ಅವಲೂ್ೇಕಿಸಿದರ್ ಇಲ್ಲೂ ರ್ನವುದೇ್ ಧಮಾದವರತ, ರ್ನವುದೇ್ ಚಿೆಂತ್ ಇಲೂದ್ೇ 
ಇರಬಹತದನಗಿದ.್ ಅವರವರ ಧಮಾದಲ್ಲೂ ಬದತಕತವೆಂತ್ಹ ಎಲೂ ಹಕತೆಗಳನತನ ಸೆಂವಿಧನನದ 
ಅನತಚ್ಛೇದ 25ರಲ್ಲೂ ನೇಡಲನಗಿದ್. ಅದಕ್್ೆ ರ್ನವುದ್ೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂಯೂ ಧಕ್್ೆ ಬರದೆಂತ್ ಈ 
ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ತ್ರಲನಗಿದ್.  

ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಹಿೆಂದ ್ಸೆಂವಿಧನನವನತನ ರಚರ್್ ಮನಡಿದೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೂ 
ಇಷ್ೂಟೆಂದತ ದೂ್ಡಡ ಪರಮನಣದಲ್ಲೂ ಮತನೆಂತ್ರವನಗಬಹತದತ ಎನತನವ ಊಹ ್ ಕೂಡ ಅೆಂದನ 
ಸೆಂವಿಧನನ ಕತ್ೃಾಗ್ ಇರಲ್ಲಲೂ. ಆದದರಿೆಂದ ಬಲವೆಂತ್ದ ಮತನೆಂತ್ರವನದರೇ್ ಅದಕ್್ೆ ಶ್ಕ್್ಯನತನ 
ಸೆಂವಿಧನನದಲ್ಲೂ ನಮೂದತ ಮನಡಿಲೂ. ಅದನತನ ರ್ನವು ಈಗ ಅಳವಡಿಸಿಕ್್ೂೆಂಡಿದದ್ೇವ್. ಈ 
ವಿಧ್ೇಯಕದಲ್ಲೂ ಮತನೆಂತ್ರ ಆಗತವುದಕ್್ೆ ತೂ್ೆಂದರ್ಯೇನತ ಇಲೂ. ಆದರ್, ಅದನತನ ಘೂೇಷಣ್ 
ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ.್ ಒೆಂದತ ಧಮಾದೆಂದ ಮತ್ೂುೆಂದತ ಧಮಾಕ್್ೆ ಹ್ೂೇಗತವನಗ ಹ್ೇಳಿ ಹ್ೂೇಗತ 
ಎನತನವುದತ ಈ ವಿಧೇ್ಯಕದಲ್ಲೂರತವ ಅೆಂಶವನಗಿದ.್  ಮರ್್ಗಳಲ್ಲೂ ರ್ನವು ಎಲನೂದರತ ಹ್ೂೇಗತವನಗ 
“ಹ್ೇಳಿ ಹೂ್ೇಗತ”್ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತು್ೇವ್. ಆ ರಿೇತಿ ಹೇ್ಳಿ ಹೂ್ೇಗಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್. ಅವರತ ಬ್ೇರ ್ಧಮಾಕ್್ೆ 
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ಹ್ೂೇಗಿರತವುದತ ಜಿಲನೂಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಕಛ್ೇರಿಯಲ್ಲೂ ರಕ್್ನಡ್್ಾ ಆಗತತ್ುದ್. ಜಿಲನೂಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖಗ್್ ಮತ್ತು ಹಿೆಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಇಲನಖಗ್ ್
ಕಳುಹಿಸಿಕ್ೂ್ಡತತನುರ.್ ಇದರಲ್ಲೂ ರ್ನವುದ್ೇ ತೂ್ೆಂದರ್ಗಳು ಇಲೂ. ರ್ನವುದ್ೇ ಒಬಬ ವಯಕಿು  
ಕಿರಶ್ುಯನ್್, ಮತಸಿೂೆಂ ಧಮಾಕ್್ೆ ಮತನೆಂತ್ರ ಹ್ೂೆಂದತವ ಹಕೆನತನ ಈ ವಿಧ್ೇಯಕ ಕಸಿದತಕ್್ೂೆಂಡಿಲೂ. 
ಬಲವೆಂತ್ದ ಮತ್ತು ಆಮಿಷದ ಮತನೆಂತ್ರವನಗಬನರದತ ಎನತನವುದತ ಈ ವಿಧ್ೇಯಕದ 
ಉದ್ದೇಶವನಗಿದ.್ ಅರ್್ೇಕ ಸದಸಯರತ ಒೆಂದತ ಸಮತದನಯದವರಿಗ್ ಶ್ಕ್ಯ್ ಪರಮನಣವನತನ ಹ್ಚತು 
ಮನಡಿದದೇರಿ ಎನತನವ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳಿದನದರ್. ರ್ನರತ ಬತದಿಮನೆಂಧಯರಿದನದರ್ ಅಥವನ 
ಅರ್ನರ್ೂೇಗಯಪಿೇಡಿತ್ರನಗಿದನದರ್ ಅವರನತನ “ನಮಾ ಆಸಪತ್ರಗ್ ಬನನ”್ ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳುವುದತ ನೆಂತ್ರ 
“ನಮಾ ದ್ೇವರ ಅಚಾರ್್ ಮನಡತ; ನಮಾ ಧಮಾಕ್್ೆ ಮತನೆಂತ್ರ ಆಗತ”್ ಎೆಂದತ 
ಒತನುಯಪಡಿಸತತನುರ.್ ಅವರ  ವಿದನಯ ಸೆಂಸ್ೆಗಳಿಗ್ ಮಕೆಳನತನ ದನಖ್ಲ್ಲಸತವೆಂತ್ ಹ್ೇಳುವುದತ 
ಮತೆಂತನದ ಆಮಿಷಗಳನತನ ಒಡಡಲನಗತತಿುದ್. ರ್ನನತ ರ್ನವ ಸಮತದನಯದವರತ ಈ ರಿೇತಿ 
ಮನಡತತಿುದನದರ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳುವುದಕ್್ೆ ಹೂ್ೇಗತವುದಲೂ. ಇೆಂತ್ಹ ಆಮಿಷಗಳಿೆಂದ 
ಮತನೆಂತ್ರವನಗಬನರದನ್ತನವುದತ ನಮಾ ಸಕ್ನಾರದ ಉದ್ದೇಶವನಗಿದ.್ ವಯಕಿು ತ್ನನ ಸಾ ಇಚ್ಛಯಿೆಂದ 
ರ್ನವ ಧಮಾಕ್್ೆ ಬ್ೇಕ್ನದರೂ ಹ್ೂೇಗಬಹತದತ. ಅದಕ್್ೆ ರ್ನವುದ್ೇ ರಿೇತಿಯ ನಬಾೆಂಧವನತನ ಈ 
ವಿಧ್ೇಯಕದಲ್ಲೂ ವಿಧಿಸಿಲೂ. ಆದರ್, ಬಲವೆಂತ್, ಅನತಚಿತ್ ಪರಭನವ, ಒತನುಯ, ಆಮಿಷ ಒಡತಡವ 
ಮೂಲಕ ಮತನೆಂತ್ರ ಮನಡಿದರ್ ಅದಕ್್ೆ ಶ್ಕ್್ಯ ಪರಮನಣವನತನ ನಗದಗೂ್ಳಿಸಲನಗಿದ್.  

ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸಾ ಇಚ್ಛಯಿೆಂದ ಮತನೆಂತ್ರಗೂ್ಳುಿವ ವಯಕಿುಯತ ಕನಷಠ 
ಮೂವತ್ತು ದವಸಗಳಿಗ ್ ಮತೆಂಚಿತ್ವನಗಿ ಆ ಬಗ್ೆ ಜಿಲನೂಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ್ ಘೂೇಷಣ್ಯನತನ 
ನೇಡಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್. ಅವರತ ಆ ಅಜಿಾಯನತನ ತ್ಹಸಿೇಲನದರ್ ಅಥವನ ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖಯ್ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ ್ ಕಳುಹಿಸಿಕ್್ೂಟತಟ ಬಲವೆಂತ್, ಆಮಿಷ ಅಥವನ ಮತನಯವುದ್ೂೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ 
ಮತನೆಂತ್ರ ಹೂ್ೆಂದದೇ್ ಆ ವಯಕಿು ಸಾ ಇಚ್ಛಯಿೆಂದ ಮತನೆಂತ್ರವನಗತತಿುದನದರ್್ಯೇ ಎನತನವುದರ ಬಗ್ೆ 
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ತ್ನಖ್ ನಡಸ್ಿ, ತ್ನಖಯ್ ವರದ ಬೆಂದ ನೆಂತ್ರ ಜಿಲನೂಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಆ ವಯಕಿು 
ಮತನೆಂತ್ರಗೂ್ಳುಿವುದಕ್್ೆ ಅನತಮತಿಯನತನ ಕ್ೂ್ಡತತನುರ್. ಆಗ ಆ ವಯಕಿು ಮತನೆಂತ್ರಗ್ೂಳುಿವುದಕ್್ೆ 
ರ್ನವುದ್ೇ ತ್ೂೆಂದರಗ್ಳು ಇರತವುದಲೂ. ಮತನೆಂತ್ರ ಮನಡತವ ಅಚಾಕ, ಮೌಲ್ಲಾ ಅಥವನ ಪನದರ 
ರ್ನರನದರತ ಸರಿ ಅವರತ ಸಹ “ಇೆಂತ್ಹ ವಯಕಿುಯನತನ ಮತನೆಂತ್ರ ಮನಡತತಿುದ್ದೇರ್್”್ ಎೆಂದತ 
ಘೂೇಷಣ್ ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್. ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುರತವ ಹಿರ್್ನಲ್ಯನತನ ರ್ನನತ 
ಈಗನಗಲ್ೇ ಹ್ೇಳಿದ್ದೇರ್.್ 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷ್ಕರ ಕ್್ೇತ್ರ):- ರ್ನರತ ತ್ಕರನರತ ಅಜಿಾಯನತನ ಕ್ೂ್ಡಬಹತದತ 
ಎನತನವುದರ ಬಗ್ೆಯೂ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಬ್ಳಕತ ಚ್ಲೂಬ್ೇಕ್ನಗಿದ್.  

ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇೆಂದರ:_ ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ತ್ಕರನರತ ಅಜಿಾಯನತನ 
ಮತನೆಂತ್ರಗೂ್ೆಂಡ ವಯಕಿುಯ ಪನಲಕರತ, ಸೂ್ೇದರ, ಸೂ್ೇದರಿ ಅಥವನ ಆತ್ನಗ್ ರಕು ಸೆಂಬೆಂಧಿ, 
ಮದತವ್ ಅಥವನ ದತ್ತು ಮೂಲಕ ಸೆಂಬೆಂಧಿರ್ನದ ಅಥವನ ರ್ನವುದ್ೇ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಸಹವತಿಾ 
ಅಥವನ ಸಹ್ೂೇದೂ್ಯೇಗಿರ್ನದವರತ ದೂರನತನ ದನಖ್ಲತ ಮನಡಬಹತದತ. ಉದನಹರಣ್ಗ ್
ಹ್ೇಳಬ್ೇಕ್ನದರ್, ಒೆಂದತ ಕಛ್ೇರಿಯಲ್ಲೂ ಒಬಬ ವಯಕಿು ಕ್್ಲಸ ಮನಡತತಿುರತತನುರ್.್ ಆತ್ 
ಮತನೆಂತ್ರಗೂ್ೆಂಡಿರತತನುರ್.್ ಆಗ ಆತ್ನ ಸಹದ್ೂಯೇಗಿ ದೂರನತನ ನೇಡಬಹತದನಗಿದ್. ಆ ವಯಕಿು 
ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ ಸಮತದನಯಕ್್ೆ ಸೇ್ರಿದತದ, ಬ್ೇರ ್ ಧಮಾಕ್್ೆ ಮತನೆಂತ್ರಗ್ೂೆಂಡರೇ್ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ 
ಸಮತದನಯಕ್್ೆ ಲಭಯವನಗತವ ಎಲೂ ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ಅೆಂದರ್, increment, ಬಡಿು 
ಮತೆಂತನದವುಗಳನತನ ಕಳ್್ದತಕ್ೂ್ಳುಿತನುರ್್. ಆದದರಿೆಂದ ಆ ವಯಕಿುಯ ಜ್ೂತ್ಗ್ ಕ್್ಲಸ 
ಮನಡತತಿುರತವವರತ ಅಥವನ ಆತ್ನ ಬಗ್ೆ ಪರಿಚಯ ಇರತವವರತ ರ್ನರನದರತ ದೂರನತನ 
ಕ್್ೂಡಬಹತದನಗಿದ್ ಎನತನವುದನತನ ಈ ವಿಧ್ೇಯಕದಲ್ಲೂ ಉಲ್ೂೇಖಿಸಲನಗಿದ್. ಗೆಂಡ 
ಮತನೆಂತ್ರಗೂ್ೆಂಡರೇ್ ಹ್ೆಂಡತಿ ದೂರತ ಕ್ೂ್ಡಬಹತದತ. ಅದರಲ್ಲೂ ತ್ಪ್ಪೇನೂ ಇಲೂ.  
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ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ ರಿೇತಿರ್ನದ ಹಿೆಂಸ್ಗ ್
ಸೆಂವಿಧನನದಲ್ಲೂ ಅವಕ್ನಶವಿದ್ಯೇ ಎನತನವುದತ ನಮಾ ಪರಶ್ನರ್ನಗಿದ್.  

ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇೆಂದರ:- ರ್ನವುದತ ಹಿೆಂಸ್? 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 1977 ಜಡ್ಿ್ಮೆಂಟ್ 
ಇದ್ಯಲೂ……. 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ ಕ್ನಯಿದ್ಯಲ್ಲೂ 
ಮತನೆಂತ್ರಗೂ್ಳುಿವುದಕ್್ೆ ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ ಇದ್ಯೇ?  

 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ್ೇ, Why you have referred 
that?   

ಶ್ರೇ  ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರತ):- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದದ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೂ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಸನಕಷತಟ ಅಡಿಡಪಡಿಸಿದದರತ. 
ಈಗಲನದರೂ ನನಗ ್ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವರತ ಅವಕ್ನಶ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್. ಕಛ್ೇರಿಯಲ್ಲೂರತವ 
ಆತ್ನ ಸಹ್ೂೇದೂ್ಯೇಗಿ ಸಹ ತ್ಕರನರತ ಅಜಿಾಯನತನ ನೇಡಬಹತದ್ೆಂದತ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ 
ಹ್ೇಳಿದನದರ್. ಕಛ್ೇರಿಯಲ್ಲೂ ಒಬಬ ದಲ್ಲತ್ ಇದನದರ್ೆ್ಂದರ್ ಆತ್ನನತನ ಸತಮಾರ್್ ಬಿಡತವುದಲೂ. 
ಅದಕ್ನೆಗಿಯೇ ರ್ನನತ ಬ್ಳಗ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದದ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೂ ಒೆಂದತ ಉದನಹರಣ್ಯನತನ ನೇಡಿದ್ದ. 
ಶ್ರೇ ದರ್್ೇಶ್ ವ್ೈದಯ ಎನತನವ ಒಬಬ ವಯಕಿು ಹ್ೂರ್ನನವರದಲ್ಲೂ ದರ್ನೆಂಕ: 29.07.2022ರಲ್ಲೂ 
ಕಛ್ೇರಿಯಲ್ಲೂ ಆತ್ನನತನ ನೆಂದರ್್ ಮನಡಿ ಅಪಮನನ ಮನಡಿದ ಹಿರ್್ನಲ್ಯಲ್ಲೂ ಆತ್ಾಹತ್ಯ 
ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡಿದನದರ್್. ಒಬಬ ದಲ್ಲತ್ ಬಡಿು ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿತನುರ್್ೆಂದರ ್ ಆತ್ನಗ್ ಬಡಿು ಸಿಗಬನರದ್ೆಂದತ 
ಏನತ ಬ್ೇಕ್ನದರೂ  ಮನಡತತನುರ.್ ಪರಿಸಿೆತಿ ಹಿೇಗಿರತವನಗ, ಆತ್ನಗ ್ ಸಿಗಬ್ೇಕ್ನಗಿರತವ 
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ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ತ್ಪಿಪಸತವ ಸಲತವನಗಿಯೇ ಆತ್ ಕಿರಶ್ುಯನ್್ ಆಗಿ ಮತನೆಂತ್ರಗೂ್ೆಂಡಿದನದರ್್ ಅಥವನ 
ಮತಸಿೂೆಂ ಆಗಿ ಮತನೆಂತ್ರಗ್ೂೆಂಡಿದನದರ್್ೆಂದತ ಏನತ ಬ್ೇಕ್ನದರತ ದೂರತ ಬರ್ಯತತನುರ್. ಸಕ್ನಾರ 
ಇದಕ್್ೆ ಆಸಪದ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಡತತಿುದ್. ಈ ವಿಧ್ೇಯಕದ ಮೂಲಕ ಹಿೆಂಸ್ಗ ್ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್್ೂಡತತಿುದ್.  

ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇೆಂದರ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನರನದರತ ದೂರತ ನೇಡಿದ 
ಕೂಡಲೇ್ ಶ್ಕ್ ್ಆಗತವುದಲೂ. ತ್ನಖ್ ನಡಯ್ತತ್ುದ್.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷ್ಕರ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಉದನಹರಣ್ಗ ್
ಹ್ೇಳಬ್ೇಕ್ನದರ್, ರ್ನನತ aggrieved party, ರ್ನನತ ಮತನೆಂತ್ರಗೂ್ೆಂಡಿರತತ್ುೇರ್್. ನನಗ ್
ರ್ನರನದರತ ಮನನಸಿಕವನಗಿ ಕಿರತಕತಳ ಕ್್ೂಟತಟ ಮತನೆಂತ್ರಗ್ೂಳಿಸಿದದರ್, ರ್ನನತ ಜಿಲನೂಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ್, 
“ಮೊೇಸದೆಂದ ನನನನತನ ಮತನೆಂತ್ರಗೂ್ಳಿಸಿದನದರ”್್ ಎೆಂದತ ಅಜಿಾಯನತನ ಕ್್ೂಟನಟಗ ಅದರ ಬಗ್ೆ 
ತ್ನಖ್ ನಡಸ್ತವುದತ ಸೂಕು. ಆದರ್, ರ್ನನತ ಸಾ ಇಚಛ್ಯಿೆಂದ ಮತನೆಂತ್ರಗೂ್ೆಂಡಿರತವುದರ ಬಗ್ೆ ನನನ 
ಸನ್ೇಹಿತ್ರತ, ನನನ ಸಹ್ೂೇದರ, ಸಹ್ೂೇದರಿ ಅಥವನ ಮತ್ೂುಬಬ ಸನವಾಜನಕರತ “ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ 
ಮತನೆಂತ್ರಗ್ೂೆಂಡಿದನದರ್್”್ ಎೆಂದತ ಅಜಿಾಯನತನ ಕ್್ೂಟಟರ್, ವಿಚನರಣ ್ ಮನಡಿ ಆತ್ನನತನ ಶ್ಕ್್ 
ಒಳಪಡಿಸತವುದತ ಚಿತ್ರಹಿೆಂಸರ್್ನಗಿದ್. ಸೆಂವಿಧನನ ಹಿೆಂಸ್ಯನತನ ಬ್ೆಂಬಲ್ಲಸತತ್ುದ್ಯೇ? ಹಿೆಂಸ್ಗ ್
ಸೆಂವಿಧನನದಲ್ಲೂ ಅವಕ್ನಶವಿದ್ಯೇ? ಇದತ ಎೆಂತ್ಹ ಕೂರರತ್ಾ? 

ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ ಸಕ್ನಾರದ ಕ್್ಲವು ಮೆಂತಿರಗಳು ಮತ್ತು ಶನಸಕರತ ತ್ಮಗ ್
ಸಿೇಟ್ ಬ್ೇಕತ ಎೆಂದತ ಒೆಂದತ ಸಮತದನಯದ ಶ್ಕ್ಷ್ಣ ಸೆಂಸ್ೆಯ ಪನದರಗಳಿಗ್, ಕಿರಶ್ುಯನ್್ 
ಮಿಷನರಿಗಳಿಗ ್ಮತ್ತು ಪಿರನಾಪನಲರಿಗ್ ಪತ್ರಗಳನತನ ಬರ್ದರತವುದನತನ ರ್ನನತ ತ್ೂೇರಿಸತತ್ುೇರ್್. ಶ್ಕ್ಷ್ಣಕ್್ೆ 
ಅವರತ ಬಹಳ ದೂ್ಡಡ ಕ್ೂ್ಡತಗ್ಯನತನ ಕ್್ೂಟಿಟದನದರ್.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
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ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸಿೇಟತ ಕ್ೂ್ಡಿ ಎೆಂದತ ಪತ್ರ 
ಬರ್ಯತವುದರಲ್ಲೂ ತ್ಪ್ಪೇನದ?್ ಅವರತ ಏನತ ಮತನೆಂತ್ರ ಮನಡಿದನದರಯ್ೇ?  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ್ೇ, ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ರ್ನವ 
ಧಮಾದೆಂದ ಮತನೆಂತ್ರವನಗತತಿುದ್ ಎನತನವುದನತನ ಹ್ೇಳಿದನದರ್. ಮನನಯ ಮನಧತಸನಾಮಿಯವರತ 
Constituent Assembly debate ನತನ ಕ್್ೇಳಿರತತನುರ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಮೆಂಗಳೂರಿನವರನದ ಮನನಯ 
ಎೆಂ.ವಿಾ.ಕ್ನಮತ್ರವರತ  Constituent Assembly ಯಲ್ಲೂ ಚಚ್ಾ ನಡಯ್ತತಿುದನದಗ, 
preamble ನಲ್ಲೂ “We the people”್ಎನತನವುದಕ್್ೆ ವಿರೂ್ೇಧವನತನ ವಯಕುಪಡಿಸತತನುರ್.್ “ರ್ನವು 
ಹಿೆಂದತ ಧಮಾವನತನ ಪನಲರ್್ ಮನಡತವವರತ ಬಹತ ಸೆಂಖನಯತ್ರನಗಿದ್ದೇವ್, instead of “We the 
people”್why not in the name of God”್ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೂ ಅದಕ್್ೆ 
ಆಚನಯಾ ಕೃಪಲನನಯವರತ ತ್ಮಾ ವಿರೂ್ೇಧವನತನ ವಯಕುಪಡಿಸತತನುರ.್್ “ಈ ದ್ೇಶದಲ್ಲೂ 
ನೆಂಬಿಕಸೆರಿದನದರ,್ ರ್ನಸಿುಕರಿದನದರ್ ಮತ್ತು ವಿಚನರವೆಂತ್ರಿದನದರ ್ ಆದದರಿೆಂದ ದ್ೇವರ ಹ್ಸರಿನಲ್ಲೂ 
ಸೆಂವಿಧನನದ ಪಿೇಠಿಕ್್ಯನತನ ರಚರ್್ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಸನಧಯವನಗತವುದಲೂ”್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದದರತ. 
ಅದಕ್ನೆಗಿಯೇ ಸೆಂವಿಧನನದ ಪಿೇಠಿಕ್್ಯಲ್ಲೂ “We the people”್ ಎೆಂದತ ಇದ್. ಅದನತನ 
ಗಮನದಲ್ಲೂಟತಟಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಈ ಸಕ್ನಾರದವರತ ನಣಾಯ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳಿಬೇ್ಕ್ನಗಿದ್.  

ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇೆಂದರ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಆಮಿಷದೆಂದ 
ಮತನೆಂತ್ರಗೂ್ೆಂಡಿದನದರ್್ೆಂದತ ತ್ಕರನರತ ದೂರತ ಕ್್ೂಟಟರ್ ಮನತ್ರ ತ್ನಖ್ ನಡಸ್ಲನಗತತ್ುದ್. 
ಇಲೂದದದರ,್ ಆ ವಯಕಿುಯ ಸಾಯೆಂ ಘೂೇಷಣ್ ಸನಕ್ನಗತತ್ುದ್.  

              (ಮತೆಂದತ)       
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(871)  15.9.2022  7.00  ಪಿಕ್್:ಎೆಂಡಿ 

ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇೆಂದರ (ಮತೆಂದತ) 

ಇಲ್ಲೂ ರ್ನವುದ್ೇ ಧಮಾವನತನ ಆಚರಿಸತವುದಕ್್ೆ ಬನಧಕವನಗತವೆಂತ್ಹ ಅೆಂಶ ಇಲೂ.  ವಯಕಿುಯಬಬ 
ಮತನೆಂತ್ರ ಆದ ತ್ಕ್ಷ್ಣ ತ್ನನ ಮೂಲ ಮತ್ದ ಸೌಲಭಯವನತನ ಕಳ್್ದತಕ್್ೂಳುಿತನುರ್್ ಎನತನವೆಂಥದದದ್.  
ಶ್ಕ್್ಗಳು ಬ್ೇರ ್ಬೇ್ರ ್ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂದ್. ಜನಮಿೇನತ ರಹಿತ್ ಶ್ಕ್ ್ಕೂಡ ಇದ್.  ಈ ರಿೇತಿ ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ 
ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ತ್ೆಂದದ್ದೇವ್, ನೇವು ಕೂಡ ಓದದದೇರಿ, debate ಮನಡಿದದೇರಿ.  ಎಲೂರೂ 
ಚಿೆಂತ್ರ್ ್ಮನಡಿಯೇ ಈ ಮಸೂದ್ ತ್ೆಂದದದ್ೇವ.್ 

 ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಾದ್:- ನನನದ್ೂೆಂದತ clarification ಇದ್.  ಆದರ್ ನೇವು debate ನತನ 
close ಮನಡತತಿುದದೇರಿ.  ನಮಾಲ್ಲೂ ಇದಕ್್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತೆ ಎಷತಟ ದೂರತಗಳು ಬೆಂದವಯ್ೇ ಆ 
ಮನಹಿತಿಯನತನ ಸದನಕ್್ೆ ಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕತ.   

 ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇೆಂದರ:- ಇದನತನ ರ್ನವು ಮನತ್ರ ತ್ೆಂದರತವುದಲೂ.   ನಮಾ ಇಚ್ಛಯಿೆಂದ 
ತ್ೆಂದದದ್ೇವ್ ಎೆಂದಲೂ ಅಥವನ ಇದರಲ್ಲೂ hidden agenda ಇದ ್ ಎನತನವುದೂ ಅಲೂ. ಹಿೆಂದನ 
ಮನನಯ ಸಿದಿರನಮಯಯನವರ ಸಕ್ನಾರ ಇದನದಗ ಇದನತನ ಕ್ನಯಬಿರ್್ಟ್ನಲ್ಲೂ ಮೆಂಡರ್್ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ 
ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಅದತ ನೆಂತ್ತಹ್ೂೇಯಿತ್ತ.  

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್:- ಅದತ ಈ ತ್ರಹ ಅಲೂ.  

 ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್.್ ರನಥ್ೂೇಡ್್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಅದತ ಬ್ೇರ ್ತ್ರಹ ಇತ್ತು.  ಆ 
ವಿಧ್ೇಯಕ ಈ ರಿೇತಿ ಇರಲ್ಲಲೂ. 

       (ಗ್ೂೆಂದಲ) 
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 ಡನ|| ಕ್್.ಗ್ೂೇವಿೆಂದರನಜ್:- ಹಳ್್ಯ ಮಿಷಿನ್್ಗ್ ಆಯತಧ ಪೂಜ್ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಬ್ಳಿಗ್ೆ 
ಹ್ೇಳಿದ್. 

 ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇೆಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, 2022ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಧನಮಿಾಕ 
ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ ಹಕತೆ ಸೆಂರಕ್ಷ್ಣನ ವಿಧ್ೇಯಕಕ್್ೆ ವಿಧನನಸಭ್ ಅೆಂಗಿೇಕ್ನರ ನೇಡಿದ್.  ತನವುಗಳೂ 
ಅೆಂಗಿೇಕ್ನರ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ರ್ನನತ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಿತ್ುೇರ್್.  ಈ ಕತರಿತ್ತ ಉಳಿದ 
ವಿಷಯವನತನ ಮನನಯ ಕ್ನನೂನತ ಸಚಿವರತ ಹೇ್ಳುತನುರ.್    

     (ಗ್ೂೆಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಾದ್:- ಇೆಂತ್ಹ ಎಷತಟ ಪರಕರಣಗಳ ಸೆಂಬೆಂಧ ದೂರತಗಳು ಬೆಂದವ ್
ಎನತನವುದರ ಅೆಂಕಿ ಅೆಂಶಗಳನತನ ನಮಗ್ ಒದಗಿಸಿ ಕ್ೂ್ಡಿ. 

     (ಗ್ೂೆಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಜಿ.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ (ಸಣಣ ನೇರನವರಿ ಹನಗೂ ಕ್ನನೂನತ, ಸೆಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳು 
ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರ್್ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಇದತ ಮತನೆಂತ್ರ ವಿರೂ್ೇಧ 
ವಿಧ್ೇಯಕ ಅಲೂ ಎನತನವುದನತನ ರ್ನವು ಸಪಷಟವನಗಿ ಹ್ೇಳಿದ್ದೇವ್.  ನಮಾ ಧಮಾವನತನ ಅಥವನ 
ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ ಧಮಾವನತನ ರಕ್ಷ್ಣ ್ ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಿವುದಕ್್ೆ ಸಹನಯಕವನಗಿದ್. ಒೆಂದತ ಧಮಾದವರತ 
ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ ಧಮಾದ ಜನರಿಗ ್ಪರಲ್ೂೇಭರ್್ಯನತನ ಕ್ೂ್ಟತಟ, ಬ್ೇರ ್ಬ್ೇರ ್ರಿೇತಿಯ ಪರಯೇಗಗಳನತನ 
ಮನಡಿ ಧಮನಾೆಂತ್ರ ಮನಡತವುದನತನ ತ್ಡಯ್ತವ ನಟಿಟನಲ್ಲೂ ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ತ್ರಲನಗಿದ್.   

 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ:- ನಮಾದತ ಧಮಾದ ಸಕ್ನಾರ. 

 ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಹೌದತ, ನಮಾದತ ಧಮಾದ, ಮನನ-ಮರ್ನಾದಯ್ ಸಕ್ನಾರ.  
ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ನಮಾ ಸದಸಯರತ ರ್ನವುದಕ್್ೆ ಅನತಮನನಗಳನತನ ವಯಕುಪಡಿಸಿದನದರ್ೂೇ 
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ಅದಕ್್ೆಲನೂ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಸಪಷಟವನಗಿ ಉತ್ುರ ಕ್್ೂಟಿಟದನದರ್.  ಮನನಯ ರನಥ್ೂೇಡ್್ರವರತ 
ಪರಸನುಪಿಸಿದಕ್್ೆ ರ್ನನತ ಎರಡತ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಹ್ೇಳುತು್ೇರ್್.  Scheduled caste ನ 
ಅಮನಯಕರನತನ ರ್ನರನದರೂ ಕ್ನನೂನತಬನಹಿರವನಗಿ ಮತನೆಂತ್ರ ಮನಡಿದರ್ double 
penalty ಹನಕತತ್ುೇವ್ ಎನತನವುದತ ವಿಧ್ೇಯಕದಲ್ಲೂ ಹ್ೇಳಲನಗಿದ.್ You have mistaken us. 
ಈ ಅೆಂಶವನತನ ರ್ನನತ clarify ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಇಷಟಪಡತತು್ೇರ್್.  ರ್ನರ್ೂೇ ಅಮನಯಕರತ, 
ಅಪರಬತದಿರತ, ಬತದಿಹಿೇನರತ ಅಥವನ ಮನನಸಿಕ ರೂ್ೇಗಿಗಳನತನ ಮತನೆಂತ್ರ ಮನಡಿದರ್ ಅೆಂಥವರಿಗ ್
double penalty ಯನತನ ಹನಕಬ್ೇಕತ; ಹ್ಣತಣ ಮಕೆಳಿಗ ್ ಬ್ೇರ ್ ಬ್ೇರ ್ ರಿೇತಿಯ ಪರಲ್ೂೇಭರ್್ 
ಕ್್ೂಟತಟ ಮತನೆಂತ್ರ ಮನಡಿದರ್ double penalty ಹನಕಬ್ೇಕತ ಎೆಂದತ ವಿಧ್ೇಯಕದಲ್ಲೂದ್.  
ಮನನಯ ರಮೇಶ್ರವರಿಗ ್ ಒೆಂದತ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಇಷಟಪಡತತೆುೇರ್ೆ. This is well 
within the ambit and scope of the Constitution of India. Article 25 of 
the Constitutionನತನ ಓದಯೇ ರ್ನವು ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ಸಿದಿಗ್ೂಳಿಸಿದದ್ೇವ್.  Article 
25 ರಲೂ್ೇ, ಒತನುಯದ ಮೇಲ್, ಪರಲ್ೂೇಭರ್ ್ ಮೇಲ್ ಧಮನಾೆಂತ್ರ ಆಗಬನರದತ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಲನಗಿದ.್  ರ್ನನತ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಇದನತನ ಹ್ೇಗ ್ ಜನರಿ ಮನಡಬೇ್ಕತ 
ಎನತನವುದಷ್ಟ ನಮಾ ಮತೆಂದದ್.  ಇದತ ಇಷಿಟರಲ್ಲಲೂ, ಇದರಲ್ಲೂ vacuum ಇತ್ತು, ಅಷಟಕ್್ೆಯೇ ನಮಾ 
ಸೆಂವಿಧನನ ನೆಂತ್ತಹೂ್ೇಗಿತ್ತು.  ಜನರಿ ಮನಡಬೇ್ಕ್ನದರ ್ಏನತ ಮನಡಬೇ್ಕತ ಎನತನವುದತ ಬೆಂದನಗ 
ಪರಶ್ನಗಳು ಉದಭವವನಯಿತ್ತ. The nearest can file complaint.  

 Sri P.R.RAMESH:- Don’t mislead the House.  You have quoted 

1977 Supreme Court order in it.  That’s all.  

 ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಒೆಂದತ ನಮಿಷ ಇರಿ, ಒೆಂದೇ್ ಒೆಂದತ ಮನತ್ತ ನಮಗ್ 
ಹ್ೇಳುತು್ೇರ್್.  
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 Sri P.R.RAMESH:- Constitution ಗಿೆಂತ್ I want Supreme Court order. 

 Sri J.C.MADHUSWAMY (LAW AND PARLIAMENTARY AFFAIRS 

AND MINOR IRRIGATION MINISTER):- Supreme Court is not above 

the Constitution of India.  

 Sri B.K.HARIPRASAD (LEADER OF OPPOSITION):- Mr Chairman 

Sir, even the State Government is not above the Constitution of India.  

(Interruption) 

Sri J.C.MADHUSWAMY:- Cases pending before the Supreme 

Court are not directory provisions for the Karnataka Assembly to pass 
the bill.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಮನಧತಸನಾಮಿಯವರೇ್, ದಯವಿಟತಟ ಕ್್ೇಶವನನೆಂದ ಭನರತಿ 
ಕ್್ೇಸ್್ ರ್್ೂೇಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇದತವರ್ಗೂ ಸತಪಿರೇೆಂ ಕ್್ೂೇಟ್ಾ ರ್ನವುದ್ೇ 
ರಿೇತಿಯ ವನಯಖನಯನವನತನ ಕ್್ೂಟಿಟಲೂ.  (ಗ್ೂೆಂದಲ) ಸತಪಿರೇೆಂ ಕ್ೂ್ೇಟ್ಾನಲ್ಲೂ ಕ್್ೇಸ್್ ಪ್ೆಂಡಿೆಂಗ್ ಇದ್ 
ಎೆಂದ ಮನತ್ರಕ್್ೆ ರ್ನವು ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ತ್ರಬನರದತ ಎನತನವ ರ್ನವ ನಬೆಂಧರ್್ ಕೂಡ ಸಕ್ನಾರದ 
ಮೇಲ ್ಇರತವುದಲೂ.   
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 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ರಮೇಶ್ರವರ್ೇ, ಮೊದಲತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಏನನತನ 
ಹ್ೇಳುತಿುದನದರ ್ಎನತನವುದನತನ ಕ್್ೇಳಿ.  ದಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕ್್ೂಳಿಿ.  ರ್ನನತ ನಮಗ್ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ 
ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೂ್ಡತತಿುಲೂ.  ಮೊದಲತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಅವರ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮತಗಿಸಲ್ಲ. ಅವರತ 
yield ಆಗಿಲೂ. Let him complete.  

 Sri P.R.RAMESH:- You are not bothered about the Supreme 
Court order.  

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಹಿಮನಚಲ ಪರದೇ್ಶ ಮತ್ತು ಗತಜರನತ್ಗ್ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ೆ

ಕ್್ೂೇಟ್ ಮನಡಿದರಿ.  There is no such order of the Supreme Court for this 

sort of bill.  We are not bringing in anti-conversion bill.  ರ್ನನತ ತ್ಮಗ ್

convince ಮನಡತತಿುದ್ದೇರ್್. ಸತಪಿರೇೆಂ ಕ್ೂ್ೇಟ್ಾ ಈ ಕತರಿತ್ತ ರ್ನವುದ್ೇ ಆದೇ್ಶವನತನ ನೇಡಿಲೂ.  

Sri P.R.RAMESH:- No, no.  

     (ಗ್ೂೆಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ:- ಆದರ ್ನೇವ್ೇ ಬಿಲ್ನಲ್ಲೂ ಹ್ೇಳಿದದೇರಿ.  

 ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಎರಡರ್್ಯದನಗಿ, complaint ಕ್ೂ್ಟಿಟರತವುದರ ಬಗ್ೆ 
ಹ್ೇಳಿದರತ.  

 Sri P.R.RAMESH:- I am very sorry Sir. He is misleading the 

House.     (ಗ್ೂೆಂದಲ) 
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 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ನಮಗ್ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ ಕ್್ೂಟಿಟಲೂ.  ದಯವಿಟತಟ 
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಿ.  

     (ಗ್ೂೆಂದಲ) 

 Sri PRAKASH K.RATHOD:- He is misleading the House.  

Mr.CHAIRMAN:- Please sit down.  

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್್.ರನಥ್ೂೇಡ್್(ವಿರ್ೂೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ಮತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ):- ಅವರೇ್ ೧೯೭೭ರ 

ಜಡ್ಿ್ಮೆಂಟನತನ ಕ್ೂ್ೇಟ್ ಮನಡಿದನದರ.್ ಬಿಲ್ನಲ್ಲೂ ಅದನತನ ತ್ೆಂದದನದರ್.   (ಗ್ೂೆಂದಲ) 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ದಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಿ. 

     (ಗ್ೂೆಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,್ ದಯವಿಟತಟ ನನಗ ್permit ಮನಡಿ. 

 ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ರ್ನವು Law Commission 

recommendation ನತನ ಕೂಡ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡಿದದ್ೇವ್.  ಪತಟ ೯ ರಲ್ಲೂ Law Commission 

of Karnataka in its thirtieth report has stated that,   

V. Therefore, there cannot any doubt that the Legislature of 
the State of Karnataka is competent to enact an appropriate 
law for prohibiting conversion from one religion to another by 
the use of force or allurement or by fraudulent means. 
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ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನದರ.್ We have the support of Law Commission of Karnataka.  

ನಮಾ ಹತಿುರ ಮನಹಿತಿ ಇದ.್       (ಗ್ೂೆಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್:- ರ್ನನತ ಜಡ್ಿ್ಮೆಂಟ್ ಓದತತು್ೇರ್.್ 

 ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ರ್ನವ ಜಡ್ಿ್ಮೆಂಟನತನ ಓದತತಿುದದೇರಿ? We have gone 
through with all this.   

 Sri P.R.RAMESH:- I quoting from the Supreme Court document.  

 ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಅೆಂತ್ಹ ದನಖ್ಲ್ ಏರ್ನದರೂ ಇದದರ ್ಸದನದಲ್ಲೂ ಮೆಂಡಿಸಿ.   

 ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್.್ ರನಥ್ೂೇಡ್್:- ನಮಾ ವಿಧ್ೇಯಕದಲ್ೂೇ ಇದ್.್“….(1977) the Hon’ble 
Supreme Court has held…”್ಎೆಂದದ.್ 

     (ಗ್ೂೆಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ:- ವಿಧ್ೇಯಕದಲ್ಲೂರತವುದನತನ ಓದತತ್ುೇರ್್.  

“Further, in Rev. Stanislaus V/s State of Madhya Pradesh and 
Orissa (1977) 1 SCC 677, the Hon’ble Supreme Court has held 
that “right to propagate”್under Article 25 does not include the 
right to convert another person.” 

That’s good.  What is the judgement?   
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“If forcibly conversion has not been prohibited that could have 
created public disorder in the state.”್್ 

 

Further it reads thus: 

“…Does not make effect individual.  It could amount to 
disturbance of public order.” 

 

ರ್ನನತ ಕ್್ೇಳುವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, it’s very simple.  ನಮಾ ವಿಧ್ೇಯಕದಲ್ಲೂ ಏನತ ಪನರವಿಷನ್್ 

ಕ್್ೂಟಿಟದದೇರೂ್ೇ, you have made all this provisions for an individual.   

 ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ನೇವು ಈಗ ನಮಾ support ನಲ್ೂೇ ಹ್ೇಳಿದದೇರಿ.  You are 
speaking on behalf of the bill, not against the bill.    

 ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್:- ನೇವು ನನನನತನ convince ಮನಡಿ. Don’t divert it.  

 ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಬಲವೆಂತ್ದ ಮತನೆಂತ್ರವನತನ ತ್ಪಿಪಸದೇ್ ಹೂ್ೇದರ ್ havoc  
ಆಗತತ್ುದ್. 

 ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್್. ರನಥ್ೂೇಡ್್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ್್ೇ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ . . . 

     (ಗ್ೂೆಂದಲ) 
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 ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ದಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಿ.  ಮನನಯ ರಮೇಶರವರತ ಒೆಂದತ 
ವಿಷಯವನತನ ರೈ್ಸ್್ ಮನಡಿದನದರ,್ ಅದಕ್್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತೆ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ದೇರ್್. 

     (ಗ್ೂೆಂದಲ) 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನದರ;್ why are you interfering?  
ಅವರತ yield ಆಗಿಲೂ.  ನೇವ್ೇಕ್್ ಮಧ್ಯ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದದೇರಿ?  ನೇವಿಬಬರ್ೇ  ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದದರ್ 
ಹ್ೇಗನಗತತ್ುದ್?  ನೇವು ಮತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ ನೇವೇ್ ಹಿೇಗ್ ಮನಡಿದರ್ ಹ್ೇಗ?್ You are an 
Opposition Chief Whip I say.   

     (ಗ್ೂೆಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಏಕ್್ ಈ ರಿೇತಿ ಮಧಯದಲ್ಲೂ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರಿ? I am the 
least man to take your name here.  

Sri PRAKASH K.RATHOD:- I am not telling you to take my 

name.   

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ರಮೇಶ್ರವರತ ಸತಪಿರೇೆಂ ಕ್್ೂೇಟ್ಾನ ತಿೇಪಾನತನ 

ಕ್್ೂೇಟ್ ಮನಡಿದದರಿೆಂದ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ದ. If forcible conversion is not 

controlled… 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್:- ಅದರ ಬಗ್ೆಯೇ ಹ್ೇಳುತಿುದದ್ೇರ್್.  
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ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಅದ್ೇ ನಮಾ ವನದ.  We are trying to control that 

forcible conversion.    

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್:- ಅದರ ಬಗ್ೆ how will you control ಎೆಂದತ ಕ್ೇ್ಳುತಿುದ್ದೇರ್್.  

Sri J.C.MADHUSWAMY:- We have made so many provisions.   

 Sri P.R.RAMESH:- If it is in the public order, ಪಬಿೂಕ್ ಆಡಾರ್ 

ಎೆಂದರ್ೇನತ? 

     (ಗ್ೂೆಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ನೇವು ಓದದದನತನ ರ್ನನತ ಮತೆಂದತವರ್ಸತತ್ುೇರ್್.  

“…and does not merely affect an individual.  It would amount to 
disturbance of the public order.” 

 Sri P.R.RAMESH:- Yes, this is the point.  

    ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:-  ರ್ನವುದತ? 

  Sri P.R.RAMESH:- Public order, community, ಊರತ.  

Sri J.C.MADHUSWAMY:- Forcible conversion will amount to 

public order, not the prevention of forcible conversion.  Forcible 

conversion  ನತನ ನೇವು prevent ಮನಡದೇ್ ಹ್ೂೇದರ ್ public order ಗ್ amount 
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ಆಗತತ್ುದ್ ಎೆಂದತ ಸತಪಿರೇೆಂ ಕ್್ೂೇಟ್ಾ ಹೇ್ಳಿದ್.  We are here to control the forcible 

conversion.  

Sri P.R.RAMESH:- You have not made any provision for that.  

 (ಮತೆಂದತ) 

(872) 15-09-2022 7.10 ಡಿಎಸ್್-ಎಕ್ ್

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ರಮೇಶ್ರವರ್ೇ, ಕತಳಿತ್ತಕ್್ೂಳಿಿ.  

 ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದರ ಬಗ್ೆ ಸಕ್ನಾರ ಸಪಷಟವನಗಿದ್.  
ಇವ್ಲನೂ ರ್ನವು ರ್್ೂೇಡಿದ್ದೇವ್.  Forcible conversion ಮನಡಿದರ್ ‘public order’್
disturb ಆಗತತ್ುದ್ೆಂದತ ಸತಪಿರೇೆಂ ಕ್್ೂೇಟ್ಾ ಹ್ೇಳಿರತವುದರಿೆಂದ forcible conversion 
ಆಗಬನರದತ ಎನತನವ ಉದ್ದೇಶಕ್ನೆಗಿಯೇ ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ತ್ೆಂದದದ್ೇವ್.  ದಯಮನಡಿ ಸದನದ 
ಎಲನೂ ಸದಸಯರತಗಳು ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ಪನಸ್್ ಮನಡಿಕ್್ೂಡಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಮನವಿ 
ಮನಡತತಿುದ್ದೇರ್.್ 

      (ಗ್ೂೆಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದತ ಬಹಳ ಗೆಂಭಿೇರವನದ 
ವಿಚನರವನಗಿದ್.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇಡಿೇ ದವಸ ಚಚ್ಾ ಮನಡಿದ್ದೇವ.್  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸದಸಯರತಗಳು ಕ್ನೂರಿಫಕ್್ೇಶನ್್ 
ಕ್್ೇಳುತಿುದನದರ್.  ಕ್ನೂರಿಫಕ್ೇ್ಶನ್್ ಕ್್ೇಳುವುದಕ್್ೆ ತನವು  ಅವಕ್ನಶ ಕ್್ೂಡಲೇ್ಬ್ೇಕತ.  
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Sri PRAKASH K. RATHOD: We are asking clarification. 

     (ಗ್ೂೆಂದಲ) 

  ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರ್್ೆಂದರ್; 

“ವಿಧನನ ಸಭ್ಯಿೆಂದ ಅೆಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರೂಪದಲ್ಲೂರತವ ೨೦೨೨ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಧನಮಿಾಕ 
ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ ಹಕತೆ ಸೆಂರಕ್ಷ್ಣನ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ (೨೦೨೧ರ ವಿಧನನಸಭ್ಯ ವಿಧ್ೇಯಕ ಸೆಂಖ್ಯ-೫೦) 
ಪರ್ನಾಲ್ೂೇಚಿಸತವುದತ” 

ಪರಸನುವ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ 

(ಈ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲೂ ಕ್ನೆಂಗ್ರಸ್್ ಮತ್ತು ಜ್ಡಿಎಸ್್ ಪಕ್ಷ್ದವರತ ಸಕ್ನಾರದ ವಿರತದಿ ಘೂೇಷಣ್ಗಳನತನ 
ಕೂಗತತಿುದದರತ) 

 

   ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ಖ್ೆಂಡ ಖ್ೆಂಡವನಗಿ ಪರ್ನಾಲ್ೂೇಚಿಸತವುದತ 

ಖ್ೆಂಡ ೨ ರಿೆಂದ ೧೬ ರವರ್ಗ್ 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- “ಖ್ೆಂಡ ೨ ರಿೆಂದ ೧೬ ರವರ್ಗ ್ಎರಡೂ ಸೇ್ರಿದೆಂತ ್ಈ ವಿಧ್ೇಯಕದ 
ಅೆಂಗವನಗಿರತತ್ುದ್.” 

     ಪರಸನುವ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ 

  (ಖ್ೆಂಡ ೨ ರಿೆಂದ ೧೬ ರವರ್ಗ ್ಎರಡೂ ಸೇ್ರಿದೆಂತ ್ವಿಧ್ೇಯಕಕ್್ೆ ಸೇ್ರಿಸಲನಯಿತ್ತ) 

ಖ್ೆಂಡ ೧ ಇತನಯದ 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರ್್ೆಂದರ್;  



                                                                                                                                       «¥À/15.09.2022     
275  

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

 

 

   

“ಮೊದಲರ್್ಯ ಖ್ೆಂಡ, ದೇಘಾ ಶ್ೇಷಿಾಕ್್, ಪರಸನುವರ್್ ಹನಗೂ ಅಧಿನಯಮಗೂ್ಳಿಸತವ ಸೂತ್ರ 
ಸೆಂಹಿತ್ ವಿಧ್ೇಯಕದ ಭನಗವನಗಿರತತ್ುದ್” 

     ಪರಸನುವ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ 

(ಮೊದಲರ್್ಯ ಖ್ೆಂಡ, ದೇಘಾ ಶ್ೇಷಿಾಕ್್, ಪರಸನುವರ್್ ಹನಗೂ ಅಧಿನಯಮಗೂ್ಳಿಸತವ ಸೂತ್ರ 
ಸೆಂಹಿತ್ಗಳನತನ ವಿಧ್ೇಯಕಕ್್ೆ ಸೇ್ರಿಸಲನಯಿತ್ತ) 

(ಈ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲೂ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರನದ ಮನನಯ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ್ರವರತ ವಿಧ್ೇಯಕದ 
ಪರತಿಯನತನ ಹರಿದತ ರ್್ಲದ ಮೇಲ್ ಬಿಸನಡಿದರತ. ಕ್ನೆಂಗ್ರಸ್್ ಹನಗೂ ಜ್ಡಿಎಸ್್ ಪಕ್ಷ್ದ 

ಸದಸಯರತಗಳು ಸಭನತನಯಗ ಮನಡಿದರತ) 

     ಪರಸನುವದ ಅೆಂಗಿೇಕ್ನರ 

 ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇೆಂದರ(ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ವಿಧನನ ಸಭ್ಯಿೆಂದ 
ಅೆಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರೂಪದಲ್ಲೂರತವ ೨೦೨೨ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಧನಮಿಾಕ ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ ಹಕತೆ ಸೆಂರಕ್ಷ್ಣನ 
ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ (೨೦೨೧ರ ವಿಧನನಸಭ್ಯ ವಿಧ್ೇಯಕ ಸೆಂಖ್ಯ-೫೦) ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ 
ಕ್್ೂೇರತತ್ುೇರ್್. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರ್್ೆಂದರ್;  

ವಿಧನನ ಸಭ್ಯಿೆಂದ ಅೆಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರೂಪದಲ್ಲೂರತವ ೨೦೨೨ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಧನಮಿಾಕ 
ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ ಹಕತೆ ಸೆಂರಕ್ಷ್ಣನ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ (೨೦೨೧ರ ವಿಧನನಸಭ್ಯ ವಿಧ್ೇಯಕ ಸೆಂಖ್ಯ-೫೦)  
ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸತವುದತ 

  ಪರಸನುವ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ ಮತ್ತು ಮಸೂದ್ಗ್ ಒಪಿಪಗ್ ನೇಡಲನಯಿತ್ತ 
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 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಸದನವನತನ ರ್ನಳ್್ ಬ್ಳಗ್ೆ ೧೦.೩೦ ಗೆಂಟ್ಯವರಗ್್ 
ಮತೆಂದೂಡಲನಗಿದ್. 

(ಸದನವು ಸೆಂಜ್ ೭ ಗೆಂಟ್ ೧೪ ನಮಿಷಕ್್ೆ ಮತಕ್ನುಯಗ್ೂೆಂಡತ ಪತನಃ ದರ್ನೆಂಕ:೧೬ರ್ೇ್ ಸಪ್್ಟೆಂಬರ್ 
ಮನಹ ್೨೦೨೨ರ ಶತಕರವನರದೆಂದತ ಬ್ಳಗ್ೆ ೧೦.೩೦ ಗೆಂಟ್ಗ್ ಸೇ್ರಲತ ನಶುಯಿಸಿತ್ತ) 
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