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Sub: His Excellency the Governor of Karnataka is requested to intervene to uphold
the dignity of the Lokayukta institution and to restore the faith among citizens.

Respected Your Excellency,

The recent revelation in the media about the extortion of crores of rupees in the names of
senior police officers working in the Lokayukta institution itself is a very serious matter
which has shaken the faith of the citizens. The extracts of the letter written by Smt Sonia
Narang, IPS, Superintendent of Police, Bangalore urban Division , Karnataka Lokayukta to
the Registrar , Lokayukta published in the media reveals the brazen manner in which
bribes are demanded in the premises of the Lokayukta institution itself with an assurance
to corrupt government officers that raids would not be conducted, B reports would be filed
even in serious corruption cases, etc.,

The fact that there are corrupt officers in the Lokayukta institution also is known to
everyone and is discussed in a hush-hush manner everywhere. Even the former
Lokayukta Justice Sri Santosh N. Hegde has admitted in the media that there were corrupt
officials in the Lokayukta institution even when he was the Lokayukta and that he had tried
to address the issue to some extent. But what is most shocking in the revelation is the fact
that the demand for bribe was made in the premises of the Lokayukta institution very close
to the Lokayukta chamber. The specific details mentioned in the letter written by Smt
Sonia Narang, IPS, speak volumes about the lack of vigilance in the Lokayukta institution
itself.

The present case has assumed significance from the fact that it has taken place in the
Central office of the Lokayukta institution and that it has been reported by a Police officer
working in the Lokayukta institution itself and not from any outsiders. As Smt.Sonia
Narang, IPS has rightly pointed out, the citizens look up to the Lokayukta institution with a
lot of faith as it is the only institution which the people can approach for corruption
complaints against government officials. As an Anti-Corruption institution, the least the
people would expect is that the institution itself should be clean as it has the huge
responsibility of cleansing all government offices.

Our Anti Land-Grabbing Action Committee has been demanding not only action against
those involved in land grabbing but also against senior officers who failed to take action
even when specific directions were given by the Hon’ble High Court. Our Committee along
with many likeminded organisations held a protest rally on 2nd May 2015 , which made the
Lokayukta to take suo-moto cognizance in respect of three serious cases of land-grabbing
by powerful people in the government. Till today, we have not heard anything about the
action taken by the Lokayukta on the complaints given by us.

It is unfortunate that periodically powerful corrupt people in the government make efforts to
not only weaken the institution of the Lokayukta but also dilute the Lokayukta Act itself.
Law abiding citizens expected the present Lokayukta also to oppose such moves as the
previous Lokayukta used to do whenever the Lokayukta was side-lined ignoring the
statutory provisions. Even in the present case, investigation should have been conducted
with lightning speed in a transparent manner and action should have been initiated at the
earliest as the very credibility of the Lokayukta institution is at stake. But the long silence
on the part of the Lokayukta on a complaint given by a Police officer working in the
Lokayukta institution itself is a matter of serious concern which calls for the immediate
intervention of H.E the Governor. Being the Constitutional Head in the State, it is hightime
for Your Excellency to intervene and to uphold the dignity and discipline of the institution
of Lokayukta. Your Excellency is requested to ensure that the Lokayukta institution works
above all suspicions as the people still believe that the Lokayukta institution is the last
bastion to curb corruption.

In the light of the above, we request H.E the Governor to initiate action in respect of
the following:
1. To entrust the investigation of the specific case revealed by Smt. Sonia
Narang, IPS, to an independent Special Investigation team (SIT) comprising of
Members of impeccable integrity. The hearings should be conducted in public
to ensure maximum transparency.
2. To safeguard and reveal all files pertaining to complaints given against senior
officers and elected representatives which have been closed since 2013.
3. Thorough scrutiny of cases handled by officers who got posted to the
Lokayukta institution without the prior consent of the Lokayukta.

We sincerely hope that Your Excellency would take the above measures to uphold the
dignity and sanctity of the Lokayukta institution and restore the faith of citizens.

Thanking you,
Yours Sincerely,
(A.T.Ramaswamy)
Convener, Anti Land-Grabbing Action Committee

His Excellency Sri. Vajubhai Rudabhai Vala
Governor of Karnataka,
Raj Bhavan ,Bangalore

Copy to :
1. The Hon’ble Chief Justice of Karnataka, High Court of Karnataka with a request to
take suo-moto cognizance of this serious case and treat it as a PIL.
2. The Hon’ble Lokayukta, Karnataka Lokayukta, MS Building, Bangalore with a
request to do the needful which must be done under such circumstances.
3. The Hon’ble Chief Minister, Government of Karnataka, Vidhana Soudha, Bangalore
with a request to consider the above incident seriously and immediately recall all
officers posted to the Lokayukta institution without taking prior consent of the
Hon’ble Lokayukta .
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13th June 2015

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಯಲಾಗಿರುವ ಒಂದಂಕಿ ಲಾಟರಿ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಭ್ರಷ್ಟ ಪೀಲ್ಲೀಸ್ ಮಾಫಿಯಾದ ಕರಾಳ ಮುಖ
ಬಹಿರಂಗವಾಗಿರುವುದು ಜ್ನತೆಯನುು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿ, ರಾಜ್ಯದ ಪೀಲ್ಲೀಸ್ ವಯವಸ್ೆೆಯ ಮೀಲೆ ನಂಬಕೆ ಕುಸಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಇದರ ಬೆನುಲೆಿೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಯಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿರುವ ಭ್ರಷ್ಾಟಚಾರವನುು ನಿಗರಹಿಸಬೆೀಕಾದ ಲೆ ೀಕಾಯುಕತ ಸಂಸ್ೆೆಯಲೆಿೀ
ಭ್ರಷ್ಾಟಚಾರದ ಕರಿನೆರಳು ಕಾಣಿಸಿಕೆ ಂಡಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿ ಸಂಗತ್ಯಾಗಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವಂತೆ
ಲೆ ೀಕಾಯುಕತ ಸಂಸ್ೆೆಯ ಮುಖಯ ಕಛೆೀರಿಯ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ ಿ ಮಾನಯ ಲೆ ೀಕಾಯುಕತರ ಕೆ ಠಡಿಯ ಪಕಕದಲ್ಲಿಯೀ
ಅದೆೀ ಸಂಸ್ೆೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಯನಿವಯಹಿಸುತ್ತರುವ ಹಿರಿಯ ಪೀಲ್ಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನುು ದುರುಪಯೀಗಪಡಿಸಿಕೆ ಂಡು
ನಿರ್ೀಯತ್ಯಂದ ಲ್ಂಚಕೆಕ ಬೆೀಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಟರುವುದು ಲೆ ೀಕಾಯುಕತ ಸಂಸ್ೆೆಯ ಘನತೆಗೆ ಮತುತ ಗೌರವಕಕೆ ದಕೆಕ ತಂದಿದೆ.
ಲೆ ೀಕಾಯುಕತ ಸಂಸ್ೆೆಯಲೆಿೀ ಕತಯವಯ ನಿವಯಹಿಸುತ್ತರುವ ಹಿರಿಯ ಪೀಲ್ಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಮತ್ ಸ್ೆ ೀನಿಯಾ ನಾರಂಗ್ ,
ಐಪಿಎಸ್, ರವರು ಇದರ ವಿರುದಧ ದ ರು ನಿೀಡಿರುವುದು ಅತಯಂತ ಗಂರ್ೀರ ವಿಷ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಿನೆುಲೆಯಲ್ಲಿ
ನಮಮ ಸಮಿತ್ಯು ನೆನೆು , 12/06/2015 ರಂದು, ಗೌರವಾನಿಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲ್ರಿಗೆ ಪತರ ಬರೆದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಾಂವಿಧಾನಿಕ
ಮುಖಯಸೆರಾಗಿರುವ ಅವರು, ಈ

ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ

ಮಧ್ಯ ಪರವೆೀಶ್ಸಿ ಲೆ ೀಕಾಯುಕತ ಸಂಸ್ೆೆಯ ಘನತೆ ಮತುತ ಪಾವಿತರಯತೆ

ಕಾಪಾಡಿಕೆ ಳಳಲ್ು ಬೆೀಕಾದ ಅಗತಯ ಕರಮಗಳನುು ತುತಾಯಗಿ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳಬೆೀಕೆಂದು ಕೆ ೀರಲಾಗಿದೆ.
ಪತರದ ಕನುಡ ಅನುವಾದ ಇಂತ್ದೆ:
ಗೌರವಾನವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲ್ರೆೀ,
ಸ್ವತಃ ಲಥ ೋಕಾಯುಕ್ತ ಸ್ಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಥಲಸ್ ನಿರ್ವಹಿಸ್ುತ್ತತರುರ್ ಹಿರಿಯ ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಥಸ್ರುಗಳನ್ುು ದುರುಪಯೋಗ
ಪಡಿಸಿಕಥ ಂಡು ಕಥ ೋಟಾಯಂತರ ರ ಪಾಯಿಗಳನ್ುು ಸ್ುಲ್ಲಗಥ ಮಾಡುತ್ತತರುರ್ ಬಗಥೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿರುರ್ುದು ಒಂದು
ಅತಯಂತ ಗಂಭೋರ ವಿಷಯವಾಗಿದುು ನಾಗರಿಕ್ರ ನ್ಂಬಿಕಥಗಥ ದಕಥೆ ಉಂಟಾಗಿದಥ. ಲಥ ೋಕಾಯುಕ್ತ ಸ್ಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಬಥಂಗಳೂರು ನ್ಗರ
ವಿಭಾಗದ ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ರ್ರಿಷ್ಾಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಯವ ನಿರ್ವಹಿಸ್ುತ್ತತರುರ್ ಶ್ರೋಮತ್ತ ಸ್ಥ ೋನಿಯಾ ನಾರಂಗ್ , ಐಪಿಎಸ್ ರರ್ರು
ಕ್ನಾವಟಕ್ ಲಥ ೋಕಾಯುಕ್ತ ರಿಜಿಸ್ಾಾರ್ ಗಥ ಬರಥದ ಪತರದ ಸ್ಾರಾಂಶರ್ು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪರಕ್ಟವಾಗಿದುು,

ಸ್ವತಃ ಸ್ಂಸ್ಥೆಯ

ಆರ್ರಣದಲಥಿೋ ಭ್ರಷಟ ಸ್ಕಾವರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಥ ರಕ್ಷಣಥಯ ಭ್ರರ್ಸ್ಥ ನಿೋಡಿ , ಅರ್ರ ಮೋಲಥ ದಾಳಿ ನಥಡಥಸ್ದಥೋ ಇರಲು, ಅರ್ರ
ಪರಕ್ರಣಗಳಲ್ಲಿ ‘ಬಿ’ ರ್ರದಿಗಳು ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ಲು ಯಾರ್
ಬಹಿರಂಗಗಥ ಳಿಸಿದಥ.

ರಿೋತ್ತಯಲ್ಲಿ

ಲಜ್ಥೆಗಥಟುಟ ಲಂಚದ ಬಥೋಡಿಕಥ ಇಡಲಾಗುತ್ತತದಥ ಎಂಬುದನ್ುು

ಲೆ ೀಕಾಯುಕತ ಸಂಸ್ೆೆಯಲೆಿೀ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದಾಾರೆಂಬ ಸಂಗತ್ಯು ಸ್ಾವಯಜ್ನಿಕರಲ್ಲಿ ಗುಸುಗುಸು ಚಚೆಯಯಾಗುತತಲೆೀ
ಇತುತ. ಹಿಂದಿನ ಲೆ ೀಕಾಯುಕತರಾಗಿದಾ ಸನಾಮನಯ ಶ್ರೀ. ಸಂತೆ ೀಷ್ ಎನ್.ಹೆಗೆಾಯವರ ಸಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪರತ್ಕಿರಯ ನಿೀಡಿ
ತಾವು ಲೆ ೀಕಾಯುಕತರಾಗಿದಾ ಸಮಯದಲ್ ಿ ಲೆ ೀಕಾಯುಕತ ಸಂಸ್ೆೆಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದಾರೆಂದ

, ತಾವು ಅದರನುು

ನಿಯಂತ್ರಸಲ್ು ಕೆಲ್ವು ಕರಮಗಳನುು ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡಿದಾರೆಂದು ತ್ಳಿಸಿರುತಾತರೆ. ಆದರೆ ಲೆ ೀಕಾಯುಕತ ಕೆ ಠಡಿಯ ಸನಿಹದಲೆಿೀ
ಇರುವ ಕೆ ಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಲ್ಂಚದ ಬೆೀಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಟರುವುದು ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಶ್ರೋಮತ್ತ ಸ್ಥ ೋನಿಯಾ ನಾರಂಗ್ , ಐಪಿಎಸ್,
ರರ್ರು

ಬರಥದ ಪತರದಲ್ಲಿ ಉಲಥಿೋಖಿಸ್ಲಾಗಿರುರ್ ನಿದಿವಷಟ ವಿರ್ರಗಳನ್ುು ಗಮನಿಸಿದರಥ , ಲಥ ೋಕಾಯುಕ್ತ ಸ್ಂಸ್ಥೆಯಲಥಿೋ ಸ್ವತಃ

ಭ್ರಷ್ಾಟಚಾರ ನಿಗರಹಿಸುವ ಕಥ ರತಥ

(lack of vigilance) ಎದುು ಕಾಣುತತದಥ.

ಪರಸ್ುತತ ಪರಕ್ರಣರ್ು ಯಾರ್ುದಥೋ ಹಥ ರರ್ಯಕ್ತತಗಳಿಂದ ಅಲಿದಥ,
ಪೊೋಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಬಹಿರಂವಾಗಿರುರ್ುದು ಅತಯಂತ

ಲಥ ೋಕಾಯುಕ್ತ

ಸ್ಂಸ್ಥೆಯಲಥಿೋ

ಕಾಯವ ನಿರ್ವಹಿಸ್ುತ್ತತರುರ್

ಪರಮುಖವಾದ ಅಂಶವಾಗಿರುತತದಥ. ಶ್ರೋಮತ್ತ ಸ್ಥ ೋನಿಯಾ

ನಾರಂಗ್ , ಐಪಿಎಸ್ ರರ್ರು ತ್ತಳಿಸಿರುರ್ಂತಥ ಲಥ ೋಕಾಯುಕ್ತ ಸ್ಂಸ್ಥೆಯು ನಥೋರವಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಾಟಚಾರದ ವಿರುದಧ ದ ರುಗಳನ್ುು
ನಿೋಡಲು ಇರುರ್ ಏಕಥೈಕ್ ಸ್ಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದುು ಅದರ ಮೋಲಥ ಜನ್ರು ಅಪಾರವಾದ ನ್ಂಬಿಕಥ ಇಟ್ಟಟದಾುರಥ. ಎಲಾಿ ಸ್ಕಾವರಿ ಕ್ಚಥೋರಿಗಳ
ಭ್ರಷ್ಾಟಚಾರ ನಿಗರಹಿಸ್ುರ್

ದಥ ಡಡ ಜವಾಬಾುರಿ ಹಥ ಂದಿರುರ್ ಲಥ ೋಕಾಯುಕ್ತ ಸ್ಂಸ್ಥೆಯು ಸ್ವತಃ ಶುದಧವಾಗಿರಬಥೋಕ್ು ಎಂಬುದು

ಜನ್ರ ಕ್ನಿಷಾ ನಿರಿೋಕ್ಷಥಯಾಗಿದಥ.
ನ್ಮಮ ಭ್ ಕ್ಬಳಿಕಥ ವಿರಥ ೋಧಿ ಹಥ ೋರಾಟ ಸ್ಮಿತ್ತಯು ಭ್ ಗಳಳರ ವಿರುದು ಕ್ರಮಕಥೆ ಆಗರಹಿಸ್ುತತಲಥೋ, ಗೌರವಾನಿವತ ಹಥೈಕಥ ೋರ್ಟವ
ನಿೋಡಿರುರ್ ನಿದಿವಷಟ ಸ್ ಚನಥಗಳನ್ುು ಪಾಲ್ಲಸ್ಲು ವಿಫಲವಾಗಿರುರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದಧರ್ೂ ಕ್ರಮಕಥೆ ಆಗರಹಿಸ್ುತ್ತತದಥ. ದಿನಾಂಕ್

2/5/2015 ರಂದು ವಿವಿಧ್ ಸ್ಂಘ ಸ್ಂಸ್ಥೆಗಳನ್ುು ಒಗ ೆಡಿಸಿ , ಬೃಹತ್ ಪರತ್ತಭ್ಟನಾ ಮರಥರ್ಣಿಗಥ ನ್ಡಥಸಿದ ಕಾರಣ ಸ್ನಾಮನ್ಯ
ಲಥ ೋಕಾಯುಕ್ತರು ಪರಭಾರ್ಶಾಲ್ಲಗಳು ಮಾಡಿದ

ಗಂಭೋರವಾದ ಮ ರು ಭ್ ಕ್ಬಳಿಕಥ ಪರಕ್ರಣಗಳ ಸ್ವಯಂಪಥರೋರಿತ ತನಿಖಥ

ನ್ಡಥಸ್ಲು ಒಪಿಿರುತಾತರಥ. ಆದರಥ, ಇದುರ್ರಥವಿಗ

ಅದರ ಬಗಥೆ ಲಥ ೋಕಾಯುಕ್ತ ಕ್ಛಥೋರಿಯಿಂದ ನ್ಮಗಥ ಯಾರ್ುದಥೋ ನಿಧಿವಷಟ

ಮಾಹಿತ್ತ ಬಂದಿರುರ್ುದಿಲಿ.
ಪದಥೋ ಪದಥೋ ಸ್ಕಾವರದಲ್ಲಿರುರ್ ಭ್ರಷಟರು ಮತುತ ಪರಭಾರ್ಶಾಲ್ಲಗಳು ಲಥ ೋಕಾಯುಕ್ತ ಸ್ಂಸ್ಥೆಯನ್ುು ದುಬವಲಗಥ ಳಿಸ್ುರ್ ಯತು
ನ್ಡಥಸ್ುರ್ುದಲಿದಥ

ಲಥ ೋಕಾಯುಕ್ತ

ಕಾಯ್ದುಯನಥುೋ

ತ್ತದುುಪಡಿಮಾಡಲು

ಹಥ ರಟ್ಟರುರ್ುದು

ದುರದೃಷಟಕ್ರ.

ಶಾಸ್ನ್ಬದಧ

ನಿಯಮಗಳನ್ುು ಉಲಿಂಘಿಸಿ ಲಥ ೋಕಾಯುಕ್ತರನಥುೋ ನಿಲವಕ್ಷಿಸ್ುರ್ ಪರಯತುಗಳು ನ್ಡಥದಾಗ , ಹಿಂದಿನ್ ಲಥ ೋಕಾಯುಕ್ತರು
ವಿರಥ ೋಧಿಸಿದ ರಿೋತ್ತಯಲಥಿೋ ಇಂದಿನ್ ಲಥ ೋಕಾಯುಕ್ತರ
ಸ್ಂದಭ್ವದಲ ಿ ಸ್ಹ,

ಸ್ಹ ವಿರಥ ೋಧ್ ರ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬಥೋಕಥಂದು ಜನ್ರು ಬಯಸ್ುತಾತರಥ. ಪರಸ್ುತತ

ಲಥ ೋಕಾಯುಕ್ತ ಸ್ಂಸ್ಥೆಯ ವಿಶಾವಸ್ಾಹವತಥಯ ಪರಶಥುಯಾಗಿರುರ್ುದರಿಂದ

ಮಿಂಚಿನ್ ವಥೋಗದಲ್ಲಿ,

ಪಾರದಶವಕ್ ರಿೋತ್ತಯಲ್ಲಿ ತನಿಖಥ ನ್ಡಥಸಿ ತುತಾವಗಿ ಕ್ರಮ ತಥಗಥದುಕಥ ಳಳಬಥೋಕಾಗಿತುತ. ಆದರಥ ಸ್ವತಃ ಲಥ ೋಕಾಯುಕ್ತ ಸ್ಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯ್ದೋ
ಕಥಲಸ್ ಮಾಡುತ್ತತರುರ್ ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನಿೋಡಿದ ದ ರಿಗ

ಲಥ ೋಕಾಯುಕ್ತರು ದಿೋಘವ ಮೌನ್ ತಳಥದಿರುರ್ುದು

ಗಂಬಿೋರವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದುು ಗಾರವಾನಿವತ ರಾಜಯಪಾಲರು ಮಧ್ಯ ಪರವಥೋಶ್ಸ್ಬಥೋಕಾದ ಅನಿವಾಯವತಥ ಎದುರಾಗಿದಥ.
ರಾಜಯದಲ್ಲಿ

ಸ್ಾಂವಿಧಾನಿಕ್ ಮುಖಯಸ್ೆರಾಗಿರುರ್ ಗಾರವಾನಿವತರಾದ ತಾರ್ು

ಲಥ ೋಕಾಯುಕ್ತ ಸ್ಂಸ್ಥೆಯ ಘನ್ತಥ ಹಾಗ

ಶ್ಸ್ುತ

ಎತ್ತತಹಿಡಿಯಲು ಇದು ಸ್ ಕ್ತ ಸ್ಮಯವಾಗಿದಥ. ಲಥ ೋಕಾಯುಕ್ತ ಸ್ಂಸ್ಥೆಯು ಭ್ರಷ್ಾಟಚಾರರ್ನ್ುು ನಿಗರಹಿಸ್ುರ್ ದಥ ಡಡ ಜವಾಬಾುರಿ
ಹಥ ತ್ತತರುರ್ುದರಿಂದ ಎಳಳಷ ಟ ಸ್ಂಶಯಕಥೆ ಎಡಥ ಮಾಡಿಕಥ ಡದ ರಿೋತ್ತಯಲ್ಲಿ ಕಾಯವ ನಿರ್ವಹಿಸ್ಬಥೋಕಥಂಬುದು ಜನ್ರ
ಭಾರ್ನಥಯಾಗಿದಥ.

ಈ ಹಿನಥುಲಥಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನಿವತರಾದ ತಾರ್ು ಈ ಕಥಳಕ್ಂಡ ಕ್ರಮಗಳನ್ುು ತಥಗಥದುಕಥ ಳಳಲು ವಿನ್ಂತ್ತಸ್ುತಥತೋವಥ:
1.

ಶ್ರೋಮತ್ತ ಸ್ಥ ೋನಿಯಾ ನಾರಂಗ್ , ಐಪಿಎಸ್ ರರ್ರು
ಕ್ಳಂಕ್ರಹಿತ ಸ್ದಸ್ಯರನಥ ುಳಗಥ ಂಡ

ಒಂದು

ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿರುರ್ ನಿದಿವಷಟ ಪರಕ್ರಣದ ತನಿಖಥಯನ್ುು

ಸ್ವತಂತರಯ ವಿಶಥೋಷ ತನಿಖಾ ತಂಡಕಥೆ

(SIT)

ರ್ಹಿಸ್ಬಥೋಕ್ು.

ವಿಚಾರಣಥಯು ಅತಯಂತ ಪಾರದಶವಕ್ವಾಗಿದುು ಸ್ಾರ್ವಜನಿಕ್ವಾಗಿ ನ್ಡಥಯಬಥೋಕ್ು.
2.

2013 ರಿಂದ ಮುಕಾತಯಗಥ ಳಿಸಿರುರ್ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತುತ ಚುನಾಯಿತ ಪರತ್ತನಿಧಿಗಳ ವಿರುದಧ ನಿೋಡಿದ ದ ರಿಗಥ
ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಿ ಕ್ಡತಗಳನ್ುು ರಕ್ಷಿಸ್ುರ್ುದು ಮತುತ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸ್ಬಥೋಕ್ು .

3.

ಲಥ ೋಕಾಯುಕ್ತರ ಪೂವಾವನ್ುಮತ್ತಯಿಲಿದಥ ಲಥ ೋಕಾಯುಕ್ತ ಸ್ಂಸ್ಥೆಗಥ ನಿಯೋಜಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ
ಪರಕ್ರಣಗಳನ್ುು ಸ್ಂಪೂಣವ ಪರಿಶ್ೋಲನಥಗಥ ಒಳಪಡಿಸ್ಬಥೋಕ್ು..

ಗೌರವಾನಿವತರಾದ ತಾರ್ು ಲಥ ೋಕಾಯುಕ್ತ ಸ್ಂಸ್ಥೆಯ ಘನ್ತಥ ಮತುತ ಪಾವಿತರಯತಥ ಎತ್ತತಹಿಡಿಯಲು ಮತುತ ನಾಗರಿಕ್ರ ನ್ಂಬಿಕಥಯನ್ುು
ಉಳಿಸ್ಲು ಮೋಲ್ಲನ್ ಕ್ರಮಗಳನ್ುು ಅತ್ತೋ ಶ್ೋಘರದಲ್ಲಿ ತಥಗಥದುಕಥ ಳುಳತ್ತತೋರಥಂದು ನಾರ್ು ನ್ಂಬಿದಥುೋವಥ.
ರ್ಂದನಥಗಳಥೂ ಂದಿಗಥ,
ತಮಮ ವಿಶ್ಾಿಸಿ
(ಏ.ಟ್ಟ.ರಾಮಸ್ಾಿಮಿ)
ಸಂಚಾಲ್ಕರು, ಭ್ ಕಬಳಿಕೆ ವಿರೆ ೀಧಿ ಹೆ ೀರಾಟ ಸಮಿತ್
ಗೆ,
ಗೌರವಾನಿಿತ ಶ್ರೀ ವಾಜ್ುಬಾಯ ರ ಡಾಬಾಯ ವಾಲ್,
ಕನಾಯಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲ್ರು,
ರಾಜ್ಭ್ವನ, ಬೆಂಗಳೂರು.
ಪಿತಿಯನ್ನು:
1.

ಸನಾಮನಯ ಮುಖಯ ನಾಯಯಾಧಿೀಶರು,

ರಾಜ್ಯ ಉಚಛ ನಾಯಯಾಲ್ಯ

-

ಈ ವಿಷ್ಯಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಸಿಯಂಪೆರೀರಿತ ದ ರು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕೆ ಂಡು ಸ್ಾವಯಜ್ನಿಕ ಹಿತಾಸಕಿತ ಅರ್ಜಯ ಎಂದು ಪರಿಹಣಿಸಬೆೀಕೆಂದು ಕೆ ೀರಿ.
2. ಸನಾಮನಯ ಲೆ ೀಕಾಯುಕತರು, ಕನಾಯಟಕ ಲೆ ೀಕಾಯುಕತ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟಟಡ, - ಇಂತಹ ಸಂದಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು
ಅತಯಂತ ಸ ಕತವೀ ಅಂತಹ ನಿಧಾಯರವನುು ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳಬೆೀಕೆಂದು ಕೆ ೀರಿ
3. ಸನಾಮನಯ ಮುಖಯಮಂತ್ರಗಳು,ಕನಾಯಟಕ ಸಕಾಯರ, ವಿಧಾನ ಸ್ೌಧ್, ಬೆಂಗಳೂರು -

ಈ ವಿಷ್ಯವನುು ಅತಯಂತ

ಗಂರ್ೀರವಾದುದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಲೆ ೀಕಾಯುಕತರ ಪೂವಾಯನುಮತ್ ಇಲ್ಿದೆ ಸಕಾಯರ ಲೆ ೀಕಾಯುಕತ ಸಂಸ್ೆೆಗೆ
ನಿಯೀರ್ಜಸಿರುವ ಎಲಾಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುು ಹಿಂದಕೆಕ ಕರೆಸಿಕೆ ಳಳಲ್ು ಕೆ ೀರಿ.

