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ಗೆ, 
ಸನಾಾನ್ಯ  ಶ್ರೋ  ಸಿಧ್ದರಾಮಯ್ಯನ್ವರು, 
ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಾಂತಿರಳು , 

ಕನಾಾಟಕ ಸಕಾಾರ, ವಿಧಾನ್ ಸೌಧ್, ಬೆಾಂಳುೂರು. 
 

ಮಾನ್ಯರೆ, 
ವಿಷಯ್: ಪೋಲೋಸ್ ಇಲಾಖೆಯ್ನ್ುು ಸಿಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ದಕ್ಷತೆ ಮತುು ಪ್ಾರಮಾಣಿಕತೆಯ್ನ್ುು ಮರು ಸಾಾಪಿಸುವ ಬಗೆ.ೆ 
 

ಇತಿುೋಚೆಗೆ ಬಯ್ಲಾಗಿರುವ ಒಾಂದಾಂಕಿ ಲಾಟರಿ ಹಳರಣವು ರಾಜ್ಯದ ಪೋಲೋಸ್ ವಯವಸೆಾಯ್ ಮೋಲೆ ನ್ಾಂಬಿಕೆ ಕುಸಿಯ್ುವಾಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಒಾಂದಾಂಕಿ 
ಲಾಟರಿ ಪ್ರಕರಣವು ಕೆೋವಲ ಒಾಂದು ನ್ವದರ್ಾನ್ವಾಗಿದುು, ವಸುು ಸಿಾತಿಯ್ ಬಗೆ ೆ ಕಣ್ೆುರೆಸುವಲ ಿ ಯ್ರ್ಸಿಿಯಾಗಿದೆ. ಲೊೋಕಾಯ್ುಕು ಸಾಂಸೆಾಯ್ 
ಪೋಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬಬರು, ಲೊೋಕಾಯ್ುಕು ಸಾಂಸೆಾಯ್ ಕೆೋಾಂದರ ಕಛೆೋರಿಯ್ಲಿಯೋ ಭರಷ್ಾಾಚಾರ ವಯವಹಾರದ ಕರಾು ಮುಖ್ದ ಬಗೆ ೆ
ಹೆೋಳಿರುವುದು ಮತೊುಾಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಾಂಳತಿಯಾಗಿದುು, ಮತುಷುಾ ನ್ಾಂಬಿಕೆ ಕುಸಿಯ್ುವಾಂತಾಗಿದೆ.  
 

ಅಕರಮಳುಲ ಿಭಾಗಿಯಾಗಿರುವವರ ವಿರುದಧ ಕರಮಳುನ್ುು ತೆಗೆದುಕೊಾಂಡು, ಸಾವಾಜ್ನ್ವಕರನ್ುು ರಕ್ಷಿಸಬೆೋಕಾದ ಹೊಣ್ೆ ಹೊತಿುರುವ ಪೋಲೋಸ್ 
ಅಧಿಕಾರಳಳ ೋೆ ಅಕರಮದಾರರ ಮತುು  ಕಿರಮಿನ್ಲ್ ಳಳೂೆಾಂದಿಗೆ ಕೆೈಜೊೋಡಿಸಿ ಶಾಮಿೋಲಾಳುತಿುರುವುದು   ಅತಯಾಂತ ಳಾಂಭೋರವಾಗಿದುು,  ಬೆೋಲಯೋ 
ಎದುು ಹೊಲ ಮೋಯ್ುವ ಸಾಂಳತಿಯಾಗಿರುತುದೆ. ಯಾವುದೆೋ ದೊಡಡ ಮಟಾದ ಬಹುತೆೋಕ ಅಕರಮಳು  ಪೋಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಳು ಳಮನ್ಕೆೆ 
ಬಾರದೆ ನ್ಡೆಯ್ಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ.ಿ ಕುಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆದಾರರು, ಅಕರಮ ದಾಸಾುನ್ುಗಾರರು, ಮಾಫಿಯಾದವರು, ಅಕರಮ ಚ್ಟುವಟಿಕೆದಾರರುಳುನ್ುು 
ತಡಳಟಿಾ ಕರಮ ಕೆೈಗೊುಳಬೆೋಕಾದವರೆೋ ಅಾಂತಹ ಚ್ಟುವಟಿಕೆದಾರರ ಜೊತೆ ಶಾಮಿೋಲಾಗಿ ಮಾಮೂಲು ವಸೂಲು ಮಾಡಿಕೊಾಂಡು, ಪೋಲೋಸ್ 
ಅಧಿಕಾರಿಳುನ್ುು ಒುಗೊಾಂಡಾಂತೆ ಸಕಾಾರದ ಉನ್ುತ ಅಧಿಕಾರಿಳು ಸಹಕಾರದಿಾಂದ ನ್ಡೆಯ್ುತಿುರುವುದರಿಾಂದ , ನ್ಮಾ ಹೆಮಾಯ್ ಪೋಲೋಸ್ 
ವಯವಸೆಾ ನೆೈತಿಕವಾಗಿ ಕುಸಿದು ಬಿೋು ತಿುದೆ.  
 

ಅಕರಮದಾರರು ಮತುು  ಕಿರಮಿನ್ಲ್ ಚ್ಟುವಟಿಕೆಯ್ಲ ಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಾಂದ ಪ್ರತಿೋ ಪೋಲೋಸ್ ಠಾಣ್ೆಯ್ಲಿಯ್ೂ ಮಾಮೂಲು 
ವಸೂಲಾಳುತಿುರುವ ವಿಷಯ್ ಬಹುತೆೋಕ ಎಲಿರಿಳೂ ತಿಳಿದಿರುತುದೆ. ಒಳ ಳೆಯ್ ಠಾಣ್ೆ, ಒಳ ಳೆಯ್ ಉಪ್ವಿಭಾಳ, ಒಳ ಳೆಯ್ ವಲಯ್ಳಳೆಾಂದರೆ ಏನ್ು?  
ಹೆಚ್ುು ಅಕರಮಳು ಮಾಮೂಲು ಹಣ ವಸೂಲು ಆಳುವುದೆೋ ಆಗಿರುತುದೆಯೋ ಹೊರತು, ಶಾಾಂತಿ ಸುವಯವಸೆಾ ಚೆನಾುಗಿರುವ ಸಾುಳಳಾಗಿರುವುದಿಲ ಿ
ಎಾಂಬುದು ದೊಡಡ ಆರ್ುಯ್ಾಕರ ಸಾಂಳತಿಯಾಗಿರುತುದೆ. ಅಾಂತಹ ಹೆಚ್ುು ಅಕ್ರಮ ಹಣವನ್ುು, ಮಾಮೂಲು ವಸೂಲು ಮಾಡುತಿುರುವ 
ಠಾಣ್ೆಳುನ್ುು ಮೊದಲು ಳುರುತಿಸಿ ಕರಮ ಪ್ಾರರಾಂಭಸಬೆೋಕು. ರಾಜ್ಯದ ಜ್ನ್ರ ಮಾನ್ ಮಯಾಾದೆ, ಶಾಾಂತಿ ಮತುು ಸುವಯವಸೆಾಯ್ನ್ುು 
ಕಾಪ್ಾಡಬೆೋಕಾದ ಮಹತುರ ಹೊಣ್ೆಗಾರಿಕೆ ಇರುವ ಬಹುತೆೋಕ ಪೋಲೋಸ್ ಠಾಣ್ೆಳುಲ ಿ ಮಾಮೂಲು ವಸೂಲಯ್ು ಸಾಮಾನ್ಯ 
ಸಾಂಳತಿಯಾಗಿರುವುದು ದುರದೃಷಾಕರ. ಅಾಂತಹ ಎಲಾಿ ಮಾಮೂಲು ವಸೂಲಾತಿಯ್ನ್ುು ತಡೆಳಟಿಾ ಕರಮ ಕೆೈಗೊಾಂಡರೆ ರಾಜ್ಯದ ಜ್ನ್ರ ಹಿತವನ್ುು 
ಕಾಪ್ಾಡಿದಾಂತಾಳುತುದೆ. ಇದೆಲಿವೂ ಪೋಲೋಸ್ ಇಲಾಖೆಯ್ ಉನ್ುತ ಅಧಿಕಾರಿಳಳಿಗೆ ಗೊತಿುದುರೂ ಸುಮಾನ್ವರುವುದರ ಹಿಾಂದೆ ಅವರೂ ಕೂಡ 
ಬಹುತೆೋಕ ಪ್ಾಲುದಾರರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಸಬೆೋಕಾಳುತುದೆ.  

tel:094481%2020305


 

ಕಾನ್ೂನ್ು ಸುವಯವಸೆಾ ಮತುು ಸಾವಾಜ್ನ್ವಕರ ರಕ್ಷಣ್ೆಯ್ ಹೊಣ್ೆ ಹೊತಿುರುವ ಪೋಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಳು  ಈ ರಿೋತಿ ಅಕರಮಳುಲ ಿ ಕೆೈಜೊೋಡಿಸಿ 
ಶಾವಿೋಲಾಗಿರುವುದು ನ್ಾಂಬಿಕೆ ದೊರೋಹ ಮತುು ಕಿರಮಿನ್ಲ್ ಕತಾವಯಲೊೋಪ್ವಾಗಿದುು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತಿದ ಒಾಂದು ದೊಡಡ ದುರಾಂತವಾಗಿದೆ. ಸಕಾಾರಿ 
ಅಧಿಕಾರಿಳಳಾಗಿದುು ಅಕರಮದಾರರ ಜೊತೆ ಕೆೈಜೊೋಡಿಸುವ ಇವರು ಕಿರಮಿನ್ಲ್ ಳಳಿಗಿಾಂತಲೂ ದೊಡಡ ಅಪ್ರಾಧಿಳು  ಮತುು ಇವರಿಗೆ ಕಿರಮಿನ್ಲ್ 
ಳಳಿಗೆ ನ್ವೋಡುವ ಶ್ಕ್ಷೆಗಿಾಂತ ಅತಯಾಂತ ಕಠಿಣವಾದ ಶ್ಕ್ಷೆ ನ್ವೋಡಬೆೋಕಾಳುತುದೆ. ಕೆೋವಲ ಅಮಾನ್ತುು ಮಾಡುವುದು ಶ್ಕ್ಷೆಯಾಳುವುದಿಲ.ಿ  ಇಾಂತಹ 
ಅಧಿಕಾರಿಳುನ್ುು ಳುರುತಿಸಿ,  ಇಲಾಖಾ ಕ್ರಮಳು ಜೊತೆಗೆ ಇವರ ವಿರುದಧ ಕಿರಮಿನ್ಲ್ ಮೊಕದುಮಳುನ್ುು ದಾಖ್ಲಸಿ ನ್ವದಾಾಕಿುಣಯ ಕರಮ 
ಕೆೈಗೊಾಂಡು ಅಕರಮಳುಲ ಿಶಾಮಿೋಲಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಳಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ರಿೋತಿಯ್ ಸಾಂದೆೋರ್ವನ್ುು ಸಕಾಾರ ಕೊಡಬೆೋಕಾಗಿರುತುದೆ 
 

ರಾಜ್ಯದ ಳೃಹ ಮಾಂತಿರಳಳಾದ ಶ್ರೋ ಕೆ.ಜೆ. ಜಾರ್ಜಾ ರವರು ಇತೆುೋಚೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಕೆೆ  ಹೆೋಳಿಕೆಳುನ್ು ನ್ವೋಡಿ “ನಾವು ಅಪ್ರಾಧ್ಳುನ್ುು ತಡೆಯ್ಲು 
ಸಾಧ್ಯವಿಲ,ಿ ಅಪ್ರಾಧ್ಳಳಾದ ಮೋಲೆ ಅಪ್ರಾಧಿಳು ಮೋಲೆ ಕರಮ ತೆಗೆದುಕೊುಳಬಹುದಷ್ೆಡ  ”   ಎಾಂದು ಹೆೋಳಿಕೆ ನ್ವೋಡಿರುವುದು ಅತಯಾಂತ 
ಖ್ಾಂಡನ್ವೋಯ್. ಹಾಗಾದರೆ, ಸಕಾಾರದ ಳುಪ್ುಚ್ರ ಇಲಾಖೆ ಏನ್ು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿುದೆ ಎಾಂದು ಜ್ನ್ರು ಪ್ರಶ್ುಸಬೆೋಕಾಳುತುದೆ. ಜ್ವಾಬಾುರಿಕೆ ಇರುವ 
ಇಲಾಖೆಗೆ ಅಪ್ರಾಧ್ಳುನ್ುು ನ್ಡೆಯ್ದಾಂತೆ ತಡೆಳಟುಾವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತುದೆಯೋ ಹೊರತು, ನ್ಡೆದ ಮೋಲೆ ಕೆೈಗೊು ಳವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ 
ಕರಮಳಳಾಗಿರುತುವೆ ಎಾಂಬುದನ್ುು ಮನ್ಗಾಣಬೆೋಕು. ಸುಸಜ್ಜಿತ ವಯವಸೆಾಳುನ್ುು ಹೊಾಂದಿರುವ ಸಕಾಾರದ ಇಲಾಖೆಳಳ ೋೆ ತನ್ವಖೆ ನ್ಡೆಸಿ 
ಅಕರಮಳುನ್ುು ತಡೆಯ್ಲು ಏಕೆ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ?  ಅಪ್ರಾಧ್ ತಡೆಳಟುಾವಿಕೆಗೆ ಬೆೋಕಾದ ಸಲಹೆ ಸೂಚ್ನೆಳುನ್ುು ನ್ವೋಡಿ ಅದನ್ುು 
ಕಾಯ್ಾಳತಗೊಳಿಸಬೆೋಕಾದುದು ರಾಜ್ಯದ  ಭಧ್ರತಾ ಆಯೊೋಳದ ಒಾಂದು ಪ್ರಮುಖ್ವಾದ ಕತಾವಯವಾಗಿರುತುದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಮಾಂತಿರಳು , 
ಳೃಹ ಮಾಂತಿರಳು , ಮುಖ್ಯ ಕಾಯ್ಾದಶ್ಾಳು , ಳೃಹ ಇಲಾಖೆಯ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಕಾಯ್ಾದಶ್ಾಳು ,  ಡಿಜ್ಜ ಮತುು ಐಜ್ಜಪಿ, ವಿಧಾನ್ ಸಭೆಯ್ ಪ್ರತಿಪ್ಕ್ಷ 
ನಾಯ್ಕರು ಹಾಳೂ ಮುಖ್ಯ ನಾಯಯಾಧಿೋರ್ರಿಾಂದ ನಾಮನ್ವದೆೋಾರ್ನ್ಗೊಾಂಡ ಒಾಂದು ನ್ವವೃತು ಹೆೈಕೊೋರ್ಟಾ ನಾಯಯಾಧಿೋರ್ರು ಈ ಆಯೊೋಳದ 
ಸದಸಯರಾಗಿರುತಾುರೆ. ಈ ಆಯೊೋಳವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಯ್ಾ ನ್ವವಾಹಿಸದೆ ಈ ಅಕರಮ  ಚ್ಟುವಟಿಕೆಯ್ನ್ುು ತಡೆಳಟುಾವಲ ಿವಿಫಲವಾಗಿರುವುದು 
ಸಪಷಾವಾಗಿದೆ. 
 

ಸಕಾಾರ ಎಲಾಿ ಮಾಫಿಯಾಳಳಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತಿುರುವ ಅಧಿಕಾರಿಳು ವಿರುದಧ ಕಠಣ ಕರಮ ತೆಗೆದುಕೊಾಂಡು ಅವರನ್ುು ನ್ವಯ್ಾಂತಿರಸುವ ನ್ವಷುಾರತೆ 
ಮತುು ಬದಧತೆಯ್ನ್ುು ಪ್ರದಶ್ಾಸಬೆೋಕಾಗಿರುತುದೆ. 
 

ಇನ್ೂು ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಡ ಪ್ೆೋದೆಳು  ಹೊಟ್ೆಾ, ಬಟ್ೆಾ, ವಸತಿ ಮತುು ಮಕೆು ಶ್ಕ್ಷಣಕಾೆಗಿ ಹೊೋರಾಡಬೆೋಕಾಗಿರುವ ಚಾಂತಾಜ್ನ್ಕ ಸಿಾತಿಯ್ು 
ಅನೆೋಕ ಸಿಬಬಾಂಧಿಳುಲಿದೆ.  ಆ ಬಗೆ ೆಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭಯಳುನ್ುು ಒದಗಿಸಬೆೋಕಾದುದು ಸಕಾಾರದ ಕತಾವಯವಾಗಿರುತುದೆ. 
 

ಒಳ ಳೆಯ್ ಅಧಿಕಾರಿಳಳಿಗೆ ಸೂಕುವಾದ ಸಾಾನ್ಳಳಿಲಿದೆ ಮೂಲೆಳುಾಂಪ್ಾಳುತಿುರುವುದನ್ುು ಕಾಂಡಿದೆುೋವೆ. ಅಾಂತಹ ದಕು ,ಪ್ಾರಮಾಣಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಳುನ್ುು 
ಳುರುತಿಸಿ ಆಯಾಕಟಾನ್ ಸಾುಳುಲಿ ಕೂರಿಸಲು ಕರಮ ಕೆೈಗೊಾಂಡು, ಪೋಲೋಸ್ ಇಲಾಖೆಯ್ನ್ುು ಬಲಪ್ಡಿಸುವುದು ತಮಾ ದೊಡಡ 
ಜ್ವಾಬಾುರಿಕೆಯಾಗಿರುತುದೆ.  

 

ರಾಜ್ಯದ ಭವಿಷಯದ ಮತುು ಸಾವಾಜ್ನ್ವಕರ ಹಿತದೃಷಾಯಾಂದ ತಾವು ಪೋಲೋಸ್ ಇಲಾಖೆಯ್ನ್ುು ಹೆಚ್ುು ಬಲಪ್ಡಿಸಲು  ಕರಮಳುನ್ುು 
ತೆಗೆದುಕೊು ಳತಿುೋರೆಾಂದು ನ್ಾಂಬಿದೆುೋವೆ.  
ವಾಂದನೆಳಳೂೆಾಂದಿಗೆ 
  ,                                                                                                            ತಮಾ ವಿಶಾಿಸಿ, 

                                                                                                              (ಎ.ಟಿ.ರಾಮಸಾಿಮಿ)   
                                                                                    ಸಾಂಚಾಲಕರು, ಭೂಕಬಳಿಕೆ ವಿರೊೋಧಿ ಹೊೋರಾಟ ಸಮಿತಿ 


