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ಗೆ, 

ಶ್ರ ೋ  ಪಿ. ಎನ್. ಶ್ರ ೋನಿವಾಸಾಚಾರಿ  

ರಾಜ್ಯ  ಚುನವಣಾ ಆಯುಕತ ರು, 

ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ  ಚುನವಣಾ ಆಯೋಗ 

ನಂ. ೮, ಮೊದಲನೆ ಮಹಡಿ,  

ಕೆ. ಎಸ್. ಸಿ. ಎಾಂ. ಎಫ್ ಬಿಲ್ದ ಾಂಗ್, 

ಕನಿನ ಾಂಗ್ಹ್ಯಯ ಮ್  ರಸ್ತತ , 

ಬಾಂಗಳೂರು – 560 052. 
 

ಮಾನ್ಯ ರೆ, 

ವಿಷಯ: ಅಕರ ಮಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲಲ ದಂತೆ ಪಾರದಶಾಕವಾಗಿ     

ಚುನವಣೆಗಳನ್ನನ   ನ್ಡೆಸುವುದರ ಬಗೆೆ  

 

 

ನ್ಮಮ  ಪ್ರ ಜಾಪ್ರ ಭುತ್ವ ದ ಜೋವಾಳ ವಿರುವುದು  ಚುನವಣೆಗಳ ಮೇಲೆ.  ಜ್ನ್ರ ಅಭಿಪಾರ ಯವನ್ನನ  

ನಿಭಿೋಾತಿಯಾಂದ , ಮುಕತ ವಾಗಿ ವಯ ಕತ ಪ್ಡಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ  ಪ್ರ ಜಾಪ್ರ ಭುತ್ವ  ಗಟಿ್ಟ ಯಾಗಬಲಲ ದು..  

 

 

ಆದರೆ ಕಳೆದ ವಿಧಾನ್ ಸಭೆ, ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತ್ತತ  ಮತ್ತತ  ಲೋಕಸಭಾ ಚುನವಣೆಗಳ ರಿೋತಿಗಳನ್ನನ  

ಗಮನಿಸಿದಾಗ,  ಅವುಗಳು ಪ್ಕ್ಷಪಾತ್ವಾದ ಮತ್ತತ  ಆಸ್ತ ಆಮಿಷಗಳಿರುವ ಚುನವಣೆಗಳಾಗಿರುತ್ತ ವೆ. 

ಕಳೆದ ಸಥ ಳಿೋಯ ಸಂಸ್ತಥ ಯ ವತಿಯಾಂದ ನ್ಡೆದ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತಿತ ನ್ ಚುನವಣೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಾಂದರ  ಚುನವಣಾ ಆಯೋಗದ ರಾಜ್ಯ  ಆಯುಕತ ರು ಹೇಳಿಕೆ ನಿೋಡಿ, ವಿಧಾನ್ 

ಪ್ರಿಷತ್ ಚುನವಣಾ ವೆಚ್ಚ ಕೆೆ  ಮಿತಿಯಲಲ ವೆಾಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಅಕರ ಮಗಳಿಗೆ 

ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹಿಸಿದಂತ್ಸಗಿದೆ.  ಹ್ಯಗಾದರೆ ಆಸ್ತ, ಆಮಿಷಗಳನ್ನನ ಒಡಿಿ , ಮತ್ದಾರರನ್ನನ  ಆಕರ್ಷಾಸಿದರೆ , 

ಚುನವಣಾ  ಕಾನೂನಿನ್ಲ್ಲ  ಕರ ಮ ಕೈಗೊಳಳ ಲು ಸಾಧ್ಯ ವಿಲಲ ವೇ?  ಸಾಧ್ಯ ವಿಲಲ ದಿದದ ರೆ, ಹಣಬಲ – 

ತೋಳುಬಲ  ಇರುವವರ ಕೈ ಮೇಲಾಗಿ ಪ್ರ ಜಾಪ್ರ ಭುತ್ವ  ಹ್ಯಳಾಗುತ್ತ ದೆ. 

 

ಕಳೆದ ತ್ಸಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ , ಜಲಾಲ  ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನವಣೆಗಳ ಪ್ರಿಯಂತೂ ಅಧಿಕಾರ 

ವಿಕಾಂದಿರ ೋಕರಣಕೆೆ  ದೊಡಿ್  ಪೆಟಿ್ಟ ಗಿದೆ.  ಚುನವಣೆ ಹಿಾಂದಿನ್ ಒಾಂದೇ ದಿನ್ದಲ್ಲ  ಹಣದ ಕರಾಳ 

ರೂಪ್ದ ವಯ ವಸ್ತಥ ಯಾಂದಾಗಿ ಜ್ನಭಿಪಾರ ಯವೇ ಇಲಲ ದ ಅಭ್ಯ ರ್ಥಾಗಳು ಆಯೆ್ಕ ಗೊಾಂಡಿರುತ್ಸತ ರೆ.  

tel:094481%2020305


ಬಹುತೇಕ ಎಲಾಲ  ಚುನವಣೆಗಳಲ್ಲ ಯೂ ಹೆಚಾಚ ಗಿ ಭ್ರ ಷಿ ರು ಚುನವಣೆಗಳಲ್ಲ  

ಸಪ ಧಿಾಸುತಿತ ರುತ್ಸತ ರೆ. ಅವರುಗಳು ಚುನಯತ್ರಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಹಕೆು ಗಳು ಮತ್ತತ  ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನನ  

ಪ್ಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಒದಗುತ್ತ ದೆ. 

 

ಚುನವಣಾ ಆಯೋಗವು ಸಾವ ಯತ್ತ  ಸಂಸ್ತಥ ಯಾಗಿದುದ , ಕಟಿ್ಟ ನಿಟಿ್ಟ ನ್ ಕರ ಮ ಕೈಗೊಳಳ ದಿದದ ಲ್ಲ  

ನವು ನಂಬಿರುವ ಪ್ರ ಜಾಪ್ರ ಭುತ್ವ  ವಯ ವಸ್ತಥ  ಕುಸಿದು ಬಿೋಳುತ್ತ ದೆ.  ರಾಜ್ಯ  ಸಕಾಾರದ ಅಧಿಕಾರಿ / 

ನೌಕರರುಗಳು ಚುನವಣಾ ಕೆಲಸಗಳ ನೇತೃತ್ವ  ಮತ್ತತ  ಉಸುತ ವಾರಿಗಳನ್ನನ  ವಹಿಸುತಿತ ರುತ್ಸತ ರೆ. 

ಯಾವುದೇ ಸಕಾಾರದ ಅಧಿೋನ್ದಲ್ಲ ರುವ ಅಧಿಕಾರಿ / ನೌಕರರು ಆಡ್ಳಿತ್ ನ್ಡೆಸುವ ಪ್ಕ್ಷದ ಹಿತ್ಕೆೆ  

ವಿರುದದ ವಾಗಿ ಚುನವಣೆಯಲ್ಲ  ಕರ ಮ ಕೈಗೊಳಳ ಲು ಸಾಧ್ಯ ವಿರುವುದಿಲಲ . ಕಾರಣ ಸಕಾಾರದ 

ಮಜಾಯಲ್ಲ  ವಗಾಾವಣೆ , ಬೇಕಾದಂತ್ಹ ಸಥ ಳಗಳಿಗೆ ನಿಯುಕ್ತತ ಗೊಳಿಸಿಕೊಳುಳ ತಿತ ರುತ್ಸತ ರೆ. ಅಷಿ್ ೋ 

ಅಲಲ , ಚುನವಣಾ ವೆಚ್ಚ ಕೆೆ  ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಂತಿಕೆ ನಿೋಡುವುದು 

ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿರುತ್ತ ದೆ.  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚುನವಣಾ ವೆಚ್ಚ ಕೆೆ  ವಂತಿಕೆ ನಿೋಡಿ, ಚುನವಣೆಗೆ 

ಸಪ ಧಿಾಸುವವರ ವಿರುದದ  ಚುನವಣಾ ಅಕರ ಮಗಳ ಬಗೆೆ  ಕರ ಮ ಕೈಗೊಳಳ ಬೇಕೆಾಂದು 

ನಿರಿೋಕಿ್ತ ಸುವುದು ಸಾಧ್ಯ ವಿರುವುದಿಲಲ . 

 

ಆದುದರಿಾಂದ ಚುನವಣಾ ಆಯೋಗವು ಮುಾಂದಿನ್ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲ  ನಿಷಪ ಕ್ಷಪಾತ್ವಾದ , ಆಸ್ತ 

ಆಮಿಷಗಳಿಗೆ, ಹಣ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲಲ ದಂತ್ಹ  ವಯ ವಸ್ತಥ ಗಳನ್ನನ   ರೂಪಿಸುವುದು ಒಾಂದು 

ದೊಡಿ್  ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತ ದೆ. ಸಾಧ್ಯ ವಾದಷಿ್ಟ  ಹರ ರಾಜ್ಯ ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನನ  ಚುನವಣಾ 

ಕಾಯಾಕೆೆ  ಬಳಸಿಕೊಳಳ ಬೇಕಾಗುತ್ತ ದೆ.  ಹರ ರಾಜ್ಯ ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚುನವಣೆ ನ್ಡೆಯುವ 

ರಾಜ್ಯ ದ ಅಧಿೋನ್ ಆಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವುದಿಲಲ .  ಆದದ ರಿಾಂದ, ಹೆಚುಚ  ನಿಷಪ ಕ್ಷಪಾತ್ವಾಗಿ ಚುನವಣಾ 

ಕಾಯಾದಲ್ಲ  ತಡ್ಗಲು ಹ್ಯಗೂ ಯಾವುದೇ ಮಜಾಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ  ನಿಭಿೋಾತಿಯಾಂದ ಕರ ಮ 

ಕೈಗೊಳಳ ಲು ಅವಕಾಶವಾಗುತ್ತ ದೆ.  ಹಣದ ಹರಿವಿನ್ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡ್ದಿದದ ರೆ, ಚುನವಣೆಯಲ್ಲ  

ನ್ಡೆಯುವ ಭ್ರ ಷಿ್ಟ ಚಾರವು ಆಡ್ಳಿತ್ದಲ್ಲ , ಅಭಿವೃದಿದ  ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲ  ಮತ್ತತ  ಎಲಾಲ  ಸೇವೆ 

ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳನ್ನನ  ಒದಗಿಸುವಲ್ಲ ಯೂ ಸಹ ಮಿತಿಮಿೋರಿ ಭ್ರ ಷಿ್ಟ ಚಾರಕೆೆ  ಅವಕಾಶ 

ಒದಗಿಸಿದಂತ್ಸಗುತ್ತ ದೆ. 

 

ಹಣ ಮತ್ತತ  ಆಮಿಷಗಳನ್ನನ  ತೋರಿಸಿ ಮತ್ಗಳನ್ನನ  ಪ್ಡೆಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಳ ಬೇಕಾದ 

ಜ್ವಾಬ್ದದ ರಿಕೆ ಚುನವಣಾ ಆಯೋಗಗಳದುದ . ಅವುಗಳಿಗೆ ಮನ್ಸೋತ್ತ ಮತ್ 

ಚ್ಲಾಯಸುವಂತ್ಸಗಿರುವುದು ನ್ಮಮ  ಪ್ರ ಜಾಪ್ರ ಭುತ್ವ  ವಯ ವಸ್ತಥ ಯ ದುರಂತ್ವಾಗಿದೆ. ಚುನವಣಾ 

ಆಯೋಗಗಳು ಮೌನ್ ಪೆರ ೋಕ್ಷಕರಾಗದೆ, ಆಡ್ಳಿತ್ದ ಕೈಗೊಾಂಬಗಳೂ ಆಗದೆ, ಸಾವ ಯತ್ತ ವಾಗಿ, 



ನಿಷಪ ಕ್ಷಪಾತ್ ಚುನವಣೆ ನ್ಡೆಸದಿದದ ರೆ ನವು ನಂಬಿಕೆ ಇಟಿ್ಟ ರುವ ಜ್ನ್ತಂತ್ರ  ವಯ ವಸ್ತಥ ಗೆ ಬ್ದರಿ 

ಪೆಟಿ್ಟ  ಬಿೋಳಲ್ದೆ ಎಾಂಬುದನ್ನನ  ಅರಿತ್ತ, ಮುಾಂದಾದರೂ ಚುನವಣಾ ಆಯೋಗಗಳು 

ಕಾಯಾಪ್ರ ವೃತ್ತ ರಾಗಬೇಕೆಾಂದು ಒತ್ಸತ ಯಸುತೆತ ೋವೆ.  

 

ವಂದನೆಗಳಾಂದಿಗೆ, 

 

                                                                                                                 ತ್ಮಮ  ವಿಶ್ವವ ಸಿ, 

                                                                                                            
 

                                                                                                                (ಎ.ಟ್ಟ.ರಾಮಸಾವ ಮಿ)                                                                            

                                                                                                                      ಸಂಚಾಲಕರು                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 


