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ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ುು ಇತ್ರರು :
1. ಶ್ರೀ ವಿ. ನಾಗರಾಜು, ಡಿಎಸ್ಎಸ್ ರಾಜಯ ಸಂಯೀಜಕ್ರು
2. ಶ್ರೀ ರವಿ ಕ್ೃಷ್ಾಾ ರಥಡಿಿ, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು
3. ಶ್ರೀಮತಿ ಜಥ.ಎನ್. ಜಯಶ್ರೀ ಮತ್ುು ಶ್ರೀಮತಿ ಕಥ.ಕಥ.ಸುಮಿತ್ಾರ, ಎನ್.ಎಫ್.ಐ.ಡಬ್ಲಕಿೂ(ಡಥಮಾಕ್ರಟಿಕ್) ನ
ಮುಖಂಡರು.
4. ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಶ್ವರಾಮೆಗೌಡ., ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕ್ನಾಾಟಕ್ ರಕ್ಷಣಾ ವಥೀದ್ಮಕಥ.
5. ಶ್ರೀ ಸಿದದಯಯ ಹಾಗಕ ಶ್ರೀಧ್ರ್, ಕಥೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ನನಡ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮುಖಂಡರು
6. ಶ್ರೀ ಡಿ.ಎಮ್. ನಾರಾಯಣಸ್ಾಾಮಿ, ಕ್ನನಡ ಸಂಸ್ಥೆ, ರಾಜಾಜಿನಗರ,ದ ಮುಖಂಡರು
7. ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ರಾಜು, ಹಚ್. ಸುವಾಣಾ ಕ್ನಾಾಟಕ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸ್ಥೀನಥಯ ರಾಜಾಯದಯಕ್ಷರು
8. ಶ್ರೀ ಜಥ. ನಾಗರಾಜ್ ಹಾಗಕ ಸಿ.ಗಂಗಾಧ್ರ್, ಸ್ಾಮಾಜಿಕ್ ಕಾಯಾಕ್ತ್ಾರು.
9. ಆರ್.ಟಿ.ಐ ಕಾಯಾಕ್ತ್ಾರಾದ ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಕತಿಾ ಹಾಗಕ ಸ್ಥಕೀಮಶಥೀಕ್ರ್
10. ಹಥಕೀರಾಟಕಥೂ ಬಥಂಬ್ಲಲ ಕಥಕಡುತಿುರುವ ಅನಥೀಕ್ ನಾಗರಿೀಕ್ರು
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2004ರ ಚುನಾವಣಾ ಪರಮಾಣ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಕಮಿ ವಿವರ ಮುಚ್ಚಿಟಟ ಸನಾಿನಯ ಸಚ್ಚವರಾದ
ಶ್ರೀ ದ್ಮನಥೀಶ್ ಗುಂಡಕರಾವ್ !!
2007ರ ಜಂಟಿ ಸದನ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದದ ಶ್ರೀ ಎ.ಟಿ.ರಾಮಸ್ಾಾಮಿರವರ ವರದ್ಮಯ ಅನುಷ್ಾಾನಕಥೂ
ತ್ಡವಾಗಿಯಾದರಕ

ಸಕಾಾರ

ಮುಂದಾಗಿರುವುದು

ಭಕಗಳಳರಲ್ಲಿ

ನಡುಕ್

ಹುಟಿಟಸಿದಥ.

ಇದಕಾೂಗಿ

ಹಿರಿಯ

ಹಥಕೀರಾಟಗಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಹಚ್.ಎಸ್. ದಥಕರಥಸ್ಾಾಮಿಯವರ ನಥೀತ್ೃತ್ದಲ್ಲಿ ವರದ್ಮ ಕಥಕಟಟ ಶ್ರೀ ಎ.ಟಿ.ರಾಮಸ್ಾಾಮಿಯವರಥೀ
39 ದ್ಮನಗಳ ಕಾಲ ಧ್ರಣಿ ನಡಸಿ ಸಕಾಾರದ ಕ್ಣುಾ ಕಿವಿ ತ್ಥರಥಸಬಥೀಕಾಯಿತ್ು. ಆಗ ಸುಮಿನಿದದ ಪರಮುಖ ರಾಜಕಿೀಯ
ಪಕ್ಷಗಳು ಈಗಲಾದರಕ ಧ್ವನಿ ಎತ್ುುತಿುರುವುದು ಸ್ಾಾಗತ್ಾಹಾ. ರಾಜಯದ ಅಭಿವೃದ್ಮದಗಥ ಪೂರಕ್ವಾಗಬಥೀಕಾದರಥ ಅದು
ರಾಜಕಿೀಯ ಹಿತ್ಾಸಕಿುಯಿಂದ ಕ್ಕಡಿರದಥೀ ರಾಜಯದ ಹಿತ್ಾಸಕಿುಯಿಂದ ಕ್ಕಡಿರಬಥೀಕ್ು.
ಈಗ ರಾಜಯ ಸಕಾಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ಲ ಆಹಾರ ಮತ್ುು ನಾಗರಿೀಕ್ ಪೂರಥೈಕಥ ಸಚ್ಚವರಾದ ಶ್ರೀ ದ್ಮನಥೀಶ್ ಗುಂಡಕರಾವ್ ಅವರಿಗಥ
ಸಂಬ್ಲಂಧಿಸಿದಂತ್ಥ

ಭಕಒತ್ುುವರಿ

ಪರರಕ್ರಣವು

ಚರ್ಥಾಯಾಗುತಿುದಥ.

ಕ್ಂದಾಯ

ಇಲಾಖಥಯವರಥೀ

ಒದಗಿಸಿದ

ಮಾಹಿತ್ಯನಾನಧ್ರಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ್ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ್ವಾದ, ಪಾರವಾಣಿಕ್ತ್ಥಯಿಂದ 2007ರಲ್ಲಿ ಕಥಕಟಟ ಶ್ರೀ ಎ.ಟಿ.ರಾಮಸ್ಾಾಮಿ
ವರದ್ಮಯಲ್ಲಿ ಒತ್ುುವಿರಿದಾರರ ಪಟಿಟಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದ್ಮನಥೀಶ ಗುಂಡಕರಾವ್ ರವರ ಹಥಸರು ಪರಸ್ಾುಪವಾಗಿತ್ುು. ಆಗ
ಶಾಸಕ್ರಾಗಿದದ ಶ್ರೀ ದ್ಮನಥೀಶ ಗುಂಡಕರಾವ್ ರವರು ಅಂದಥೀ ಸಾಯಂ ಪರಿಶ್ೀಲನಥಗಥ ಒಳಪಟುಟ , ಒತ್ುುವರಿಯಾಗಿದದ
ಭಕಮಿಯನುನ ಹಿಂದ್ಮರುಗಿಸಿ

ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚ್ಚಸಿದದರಥ ಅದು ಅವರ

ದಥಕಡಿತ್ನವಾಗುತಿುತ್ುು.

ಆದರಥ ಅವರು ಶ್ರೀ

ಎ.ಟಿ.ರಾಮಸ್ಾಾಮಿಯವರ ವಿರುದದ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕ್ದದಮೆ ದಾಖಲ್ಲಸುವುದಾಗಿ ಅಂದಥೀ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದದರು.
ಒತ್ುುವರಿಯಾದ ಭಕಮಿಯನುನ ತ್ಾವಥೀ ಸಕಾಾರಕಥೂ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದದರಥ, 2014 ರಲ್ಲಿ , ಏಳು ವಷ್ಾದ ನಂತ್ರ ಮಾನಯ
ಸಚ್ಚವರ ವಿರುದದ

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ್. ಹಿರಥೀಮಠ್ ರವರು ಪರಕ್ರಣವನುನ ಲಥಕೀಕಾಯುಕ್ುರ ಗಮನಕಥೂ ತ್ಂದ ಬ್ಲಳಿಕ್ ,

ಲಥಕೀಕಾಯುಕ್ುರ ಆದಥೀಶದ ಮೆೀರಥಗಥ ತ್ನಿಖಥಯಾಗಿ
ತ್ಹಶ್ೀಲಾದರರ

ವರದ್ಮಯಲ್ಲಿ

ಸಂಬ್ಲಂಧ್ಪಟಟ

ಭಕಮಿ ವಶಪಡಿಸಿಕಥಕಳುಳವ ಸಂಧ್ಭಾ ಬ್ಲರುತಿುರಲ್ಲಿಲ.ಿ

ಭಕಮಿಗಳು

ಗಥಕೀಮಾಳ

ಹಾಗಕ

ಇನಾಂ

ಭಕಮಿಗಳಥಂದು

ಗುರುತಿಸಲಪಟಿಟರುವುದರಿಂದ , ಮಕಲ ಮಂಜಕರಾತಿಯೀ ಪರಶಾನಹಾವಾಗಿದುದ ಅದರ ನಂತ್ರದ ಎಲಾಿ ಪರಕಿರಯಗಳು
ಕಾನಕನುಬಾಹಿರವಾಗಿರುತ್ುವಥ.
ಮಾನಯ ಸಚ್ಚವರು ಶ್ರೀ ಎ.ಟಿ.ರಾಮಸ್ಾಾಮಿರವರ ವರದ್ಮಯು ಅಧ್ಾ ಸರಿ ,ಅಧ್ಾ ಸರಿ ಇಲಿ ಎಂದು ಈಗ ಹಥೀಳುತಿುರುವುದು
ಹಾಸ್ಾಯಸಪದವಾಗಿದಥ. ಮಾನಯ ಸಚ್ಚವರು ವರದ್ಮಯನುನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಸಕಾಾರದಲ್ಲಿ ಚರ್ಥಾ ಮಾಡಲ್ಲ. ಜಂಟಿ ಸದನ
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ಸಮಿತಿಗಥ ತ್ಪುಪ ಮಾಹಿತಿ ಕಥಕಟಟ ವಿವಿಧ್ ಇಲಾಖಥಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೆೀಲಥ ಕ್ರಮ ತ್ಥಗಥದುಕಥಕಳಳಲ್ಲ. ಆದು ಬಿಟುಟ ದಾಂದಾ
ಹಥೀಳಿಕಥಗಳನುನ ಕಥಕಡುತ್ಾು ಸ್ಾವಾಜನಿಕ್ರನುನ ದಾರಿ ತ್ಪ್ಪಪಸುವ ಪರಯತ್ನ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮವಾಗಿರುವುದ್ಮಲಿ.
ಜಂಟಿ ಸದನ ಸಮಿತಿಯು ಸದನದ ಪರತಿಬಿಂಬ್ಲವಾಗಿದುದ (Mini Legislature), ಅದು ಹಥೀಗಥ ಕಾಯಾ ನಿವಾಹಿಸುತ್ುದಥ ,
ವರದ್ಮಗಳು ಹಥೀಗಥ ತ್ಯಾರಾಗುತ್ುವಥ ಎನುನವ ಅರಿವು ಮಾನಯ ಮಂತಿರಗಳಿಗಥ ಇಲಿ ಎನುನವುದು ವಯಥಥಯಾಗಿದಥ. ಸದನ
ಸಮಿತಿ ವಿವಿಧ್ ಇಲಾಖಥಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿಗಳನುನ ಸಂಗರಹಿಸಿ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೆೀಲಥ ಕಥಕಟಟ ವರದ್ಮಯನುನ ಸಕಾಾರವಥೀ
ಒಪ್ಪಪಕಥಕಂಡಿದಥ. ಒತ್ುುವರಿ ಮತ್ುು ಒತ್ುುವರಿದಾರರ

ವಿವರಗಳ ಹಥಕತಿುಗಥಯೀ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಂಡನಥಯಾಗಿದಥ. ಆಗ

ಪರಶ್ನಸದಥ ಇಂದು ವರದ್ಮ ಸರಿ ಇಲಿ, ವರದ್ಮಯು ಬಥೈಬ್ಲಲ್, ಕ್ುರಾನ್, ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನವಲಿ ಎಂದು ಹಥೀಳುತಿುರುವುದರಲ್ಲಿ
,

ಸ್ಾವಾಜನಿಕ್

ಹಿತ್ಾಸಕಿು

ಇಲಿದಥೀ

ಸಾಹಿತ್ಾಸಕಿು

ಅಡಗಿದಥ.

ಮಾನಯಕಾನಕನು

ಮಂತಿರಗಳಾದ

ಶ್ರೀ.

ಟಿ.ಬಿ.ಜಯಚಂದರರವರಥೀ ಧ್ರಣಿ ಸೆಳಕಥೂ ಬ್ಲಂದು ಜಂಟಿ ಸದನ ಸಮಿತಿಯ ವರದ್ಮಯಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮತ್ುು ರಾಜಾಯದಯಂತ್
ನಡಥದ ಅನಥೀಕ್ ಭಕಒತ್ುುವರಿ/ಕ್ಬ್ಲಳಿಕಥ ಪರಕ್ರಣಗಳು ಬಥಳಕಿಗಥ ಬ್ಲಂದ್ಮವಥ, ಸಕಾಾರ ಸಕಕ್ು ಕ್ರಮ ತ್ಥಗಥದುಕಥಕಳುಳತ್ುದಥ ಎಂದು
ಹಥೀಳಿದಾದರಥ. ಅದು ಬಥೈಬ್ಲಲ್ ಅಲಿದ್ಮದದರಥ, ಈಗ ಸಕಾಾರ ಶ್ರೀ ಎ.ಟಿ.ರಾಮಸ್ಾಾಮಿರವರ ವರದ್ಮಯ ಪರಕಾರವಥೀ ನಥಕೀಟಿೀಸ್
ಏಕಥ ಜಾರಿಮಾಡುತಿುತ್ುು?. ಅವರ ಪರಕ್ರಣ ಪರಸ್ಾುಪವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಾನಯಸಚ್ಚವರು ಕಥಕಡುತಿುರುವ ಬಥೀಜವಾಬಾದರಿ
ಹಥೀಳಿಕಥಗಳು ಅವರ ಸ್ಾೆನಕಥೂ ಗೌರವ ತ್ರುವಂತ್ದದಲ.ಿ
ತ್ಹಶ್ೀಲಾದರರ ವರದ್ಮ ಬ್ಲಂದಾಗ ಜಾಡಾನ್ ನಲ್ಲಿದದ ಮಾನಯ ಸಚ್ಚವರು , 2008ಲಥಿೀ ನಾನಥೀ ಪತ್ರ ಬ್ಲರಥದ್ಮದಥದ,ಆದದರಿಂದ ಈಗ
ಸವಥಾ ನಡಥಸಿ ಒತ್ುುವರಿಯಾಗಿದದ ಸಕಾಾರಿ ಭಕಮಿಯನುನ ವಾಪಸುು ತ್ಥಗಥದುಕಥಕಂಡಿರುವುದನುನ ಸ್ಾಾಗತಿಸುತ್ಥುೀನಥಂದು
ಹಥೀಳಿದದರು. ಈಗ ನಾನು ಒತ್ುುವರಿ ಮಾಡಿಲಿ , ಅದು ಸಕಾಾರಿ ಭಕಮಿಯಲಿ , ವರದ್ಮ ಸರಿಯಿಲಿ, ತ್ಮೊಿಬ್ಲಬರನಥನೀ ಗುರಿ
ಮಾಡಲಾಗುತಿುದಥ , ವಿಶಥೀಷ್ ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದಥೀ ಒತ್ುುವರಿಯಾಗಿಲಿವಥಂದು 2012ರಲ್ಲಿ ಆದಥೀಶ ಮಾಡಿದದರು
ಎಂದು ಮಾತ್ು ಬ್ಲದಲಾಯಿಸುತ್ಾು ತ್ಾವಥೀ ಬಿೀದ್ಮಗಥ ಬ್ಲರುತಿುದಾದರಥ(ಮಾನಯ ಉಚಿ ನಾಯಯಾಲಯವು ವಿಶಥೀಷ್
ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳ ಬ್ಲಹತ್ಥೀಕ್ ಆದಥೀಶಗಳು ದಥಕೀಷ್ಪೂರಿತ್ವಾಗಿವಥ ಎಂದು ಸಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹಥೀಳಿದಥ).

ಒಂದು ವಾರದಲಥಿೀ

ಇಷ್ಥಕಿಂದು ಹಥೀಳಿಕಥ ಬ್ಲದಲಾಯಿಸುತಿುರುವ ಮಾನಯ ಸಚ್ಚವರಥೀ ತ್ನಿಖಥಯ ದ್ಮಕ್ುೂ ತ್ಪ್ಪಪಸುವುದಕಥೂ ಮುಂದಾಗಿದಾದರಥ.
ಮಾನಯ ಸಚ್ಚವರಥೀ ತಿಳಿಸಿರುವಂತ್ಥ 1995ರಲಥಿೀ ಅವರ ತ್ಂದಥಯವರ ಭಕಮಿ ಭಾಗವಾಗಿ ಅವರ ಹಥಸರಿಗಥ ಬ್ಲಂದ್ಮದದರಥ,
ಅವರಥೀ 2004ರಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಥ ಸಲ್ಲಿಸಿದದ ಪರಮಾಣ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಆಸಿುಯ ವಿವರವನುನ ಏಕಥ ಘಕೀಷಿಸಲ್ಲಲಿ?
(ಅನುಬ್ಲಂಧ್ 1 ರಲ್ಲಿ ಕಥಕಡಲಾಗಿದಥ ). ಒಬ್ಲಬ ಮಾಜಿ ಮುಖಯಮಂತಿರಯ ಮಗನಾಗಿ ಕಥೀವಲ ರಕ.6.43 ಲಕ್ಷ ಆಸಿು ಇದಥ
ಎಂದು ಜನರನುನ ನಂಬಿಸಲು ದುರುದಥದೀಶದ್ಮಂದ ಮಚ್ಚಿಡಲಾಗಿದಥ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಥೀಕಾಗುತ್ುದಥ. 2007ರಲ್ಲಿ ವರದ್ಮಯಲ್ಲಿ
ಒತ್ುುವರಿದಾರರ ಪಟಿಟಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಥಸರು ಪರಸ್ಾುಪವಾದ ಮೆೀಲಥ 2008ರ ಪರಮಾಣ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಆಸಿುಯ ವಿವರವನುನ
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ವಿಧಿಯಿಲಿದಥ ಘಕೀಷಿಸಿದಾದರಥ (ಅನುಬ್ಲಂಧ್ 2 ರಲ್ಲಿ ಕಥಕಡಲಾಗಿದಥ). ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಥ ಕ್ಡಾಿಯವಾಗಿ
ಕಥಕಡಬಥೀಕಾದ ಮಾಹಿತಿಯನಥನೀ ಮುಚ್ಚಿಟುಟ ಸತ್ಯ ಹರಿಶಿಂದರರಂತ್ಥ ಪಾರಮಾಣಿಕ್ತ್ಥ ಪಾರದಶಾಕ್ತ್ಥಯ ಬ್ಲಗಥೆ
ಮಾತ್ನಾಡುತ್ಾುರಥ. ತ್ಮಿ ಆಸಿುಯನಥನೀ ಬ್ಲಹಿರಂಗ ಮಾಡದ ಮಾನಯ ಸಚ್ಚವರು ಸ್ಾವಾಜನಿಕ್ ಹಿತ್ಾಸಕಿುಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಾ
ನಿವಾಹಿಸುತ್ಾುರಥಂದು ನಂಬ್ಲಲು ಸ್ಾಧ್ಯವಿಲಿ.

ಇವರು ಕಥೀವಲ ಹಾಲ್ಲ ಶಾಸಕ್ರಲಿದಥೀ ಸಚ್ಚವರಕ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ

,ಅವರಥೀ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಥಕಟಿಟರುವ ಹಥೀಳಿಕಥಯನಾನದರಿಸಿ , ಅವರ ಸದಸಯತ್ಾವನಥನೀ ರದುದಗಥಕಳಿಸಿ ಅವರಿಗಥ ಶ್ಕ್ಷಥ
ವಿಧಿಸುವ ಕ್ರಮವೂ ತ್ಕ್ಷಣ ಆಗಬಥೀಕಾಗಿದಥ.
ದ್ಮನಥೀಶ್ ಗುಂಡಕರಾವ್ ರವರು ನಾನು ಸಕಾಾರಕಥೂ ಬ್ಲರಥದ್ಮದಥದೀನಥ, ಸಕಾಾರ ಕ್ರಮ ಕಥೈಗಥಕಳಳಬಥೀಕಾಗಿತ್ುು ಎಂದು ಪದಥೀ
ಪದಥೀ, ಹಥೀಳುತಿುದಾದರಥ. ಹಾಗಾದರಥ, ಸಕಾಾರ ಎಂದರಥ ಯಾರು ಎಂದು ನಾವು ಪರಶ್ನಸಬಥೀಕಾಗುತ್ುದಥ. ಮಂತಿರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ
ಜಂಟಿ ಜವಾಬಾದರಿ ಹಥಕತಿುರುವ ಇವರಥೀ ಸಕಾಾರವಲಿವಥೀ? ಅವರದಥೀ ಸಕಾಾರ ಬ್ಲಂದು ಒಂದಕವರಥ ವಷ್ಾಗಳಾದರಕ,
ಎಲಾಿ ಮಾಹಿತಿ ಇದದರಕ ಇವರಥೀಕಥ ತ್ಮಿನುನ ಪರಿಶ್ೀಲನಥಗಥ ಒಳಪಡಿಸಿಕಥಕಳಳಲ್ಲಲಿ? ಸವಥೀಾ ಮಾಡಿಸಿ, ಪೀಡಿ ಮಾಡಿಸಿ,
ಪರಿಶ್ೀಲನಥ ಮಾಡಿಸಬ್ಲಹುದ್ಮತ್ುು.

2007ರಲಥಿೀ ಮಾಹಿತಿ ಇದದರಕ ಸಹ ಏಳು ವಷ್ಾಗಳ ಕಾಲ ಸಕಾಾರ ಕ್ರಮ

ಜರುಗಿಸಲ್ಲಲಿ. ಲಥಕೀಕಾಯುಕ್ುರು ವರದ್ಮ ಕಥೀಳಿಲಿದ್ಮದದದರಥ ಈ ಪರಕ್ರಣವನುನ ಪೂತಿಾಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಹಾಕ್ುವ ಎಲಾಿ
ಪರಯತ್ನಗಳು ನಡಥದ್ಮತ್ಥುಂದು ಖಚ್ಚತ್ವಾಗುತ್ುದಥ. ಇಷ್ಥಟಲಾಿ ಆದ ಮೆೀಲಥ ಯಾರು ಯಾರ ಮೆೀಲಥ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕ್ದದಮೆ
ಹಕಡಬಥೀಕ್ು? ಜವಾಬಾದರಿಯುತ್ ಸ್ಾೆನದಲ್ಲಿ ಇದುದ ಪಾರದಶಾಕ್ತ್ಥ, ಪಾರಮಾಣಿಕ್ತ್ಥ, ಬ್ಲದದತ್ಥಯಿಂದ ನಡಥದುಕಥಕಳಳಬಥೀಕಾದ
ಸಚ್ಚವರಥೀ ಈ ರಿೀತಿ ನಡಥದುಕಥಕಂಡರಥ, ಇವರು ಸ್ಾವಾಜನಿಕ್ ಭಕಮಿಯನನ ಹಥೀಗಥ ರಕ್ಷಸುತ್ಾುರಥ?. ವರದ್ಮಯಲ್ಲಿ ಅವರ
ಹಥಸರು ಪುಸ್ಾುಪವಾಗಿರುವುದಕಥೂ ವರದ್ಮ ಕಥಕಟಟವರ ಬ್ಲಗಥೆ ಟಿೀಕಥ

ಮಾಡುವುದು ಎಷ್ುಟ ಸರಿ? ಹಥಸರಿಲಿದ್ಮದದರಥ ಟಿೀಕಥ

ಮಾಡುತಿುರಲ್ಲಲಿ ಅಲಿವಥೀ? ವಾಸುವಿಕ್ತ್ಥಯಿಂದ ವರದ್ಮ ನಥಕೀಡಬಥೀಕಥೀ ಹಥಕರತ್ು ಸ್ಾಾಥಾದ್ಮಂದ ನಥಕೀಡುವುದು ಸರಿಯಲಿ.
ವರದ್ಮಯಲ್ಲಿ ದಥಕೀಷ್ವಿದದರಥ ಸದನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಥಾ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ್ ಕ್ಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ುರ ವರದ್ಮ ನಿೀಡಿರುವುದಕಥೂ
ಶ್ರೀ ಎ.ಟಿ.ರಾಮಸ್ಾಾಮಿಯವರಗಥ ಗಿನಿನೀಸ್ ದಾಖಲಥಯ ಪರಶಸಿುಗಥ ಶ್ಪಾರಸುು ಮಾಡಬಥೀಕಾಗಿತ್ಥುಂದು ದ್ಮನಥೀಶ್
ಗುಂಡಕರಾವ್ ರವರ ಕ್ುಟುಂಬ್ಲ ಸದಸಯರು ಹಥೀಳಿದಾದರಥ. 17 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ್ ಇಲಾಖಥಗಳಿಂದ , ಸ್ಾವಾಜನಿಕ್ರಿಂದ
ಮಾಹಿತಿಗಳನುನ ಸಂಗರಹಿಸಿ, ವಿಮಶ್ಾಸಿ ಅತ್ಯಂತ್ ಪಾರಮಾಣಿಕ್ವಾದ ವರದ್ಮ ಕಥಕಟುಟ ಸಕಾಾರದ ಮತ್ುು ಇಡಿೀ ರಾಜಯದ
ಕ್ಣುಾ ತ್ಥರಥಸಿದ ಶ್ರೀ ಎ.ಟಿ.ರಾಮಸ್ಾಾಮಿಯವರಿಗಥ ಗಿನಿನೀಸ್ ದಾಖಲಥಯ ಪರಶಸಿುಗಥ ಶ್ರೀ ದ್ಮನಥೀಶ ಗುಂಡಕರಾವ್ ರವರ
ಕ್ುಟುಂಟದವರಥೀ ಶ್ಪಾರಸುು ಮಾಡಲ್ಲ. ಈಗ ಅಪರಾಧ್ ಸ್ಾಬಿೀತ್ಾಗಿರುವ ಹಿನಥನಲಥಯಲ್ಲಿ , ಜವಾಬಾದರಿಯುತ್ ಸ್ಾೆನದಲ್ಲಿ
ಇರುವ ಶ್ರೀ ದ್ಮನಥೀಶ ಗುಂಡಕರಾವ್ ರವರು ನಥೈತಿಕ್ ಹಥಕಣಥ ಹಥಕರಬಥೀಕಾಗುತ್ುದಥ. ಇದನುನ ಬಿಟುಟ ಟಿೀಕಥ ಮಾಡುವುದು
ಜನಪರತಿನಿಧಿಗಳಾದ ಅವರಿಗಥ ಶಥ ೀಭಥ ತ್ರುವ ವಿಷ್ಯವಲಿ.
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ಇಲಿದ್ಮದದರಥ

ಸನಾಿನಯ ಮುಖಯಮಂತಿರಗಳು ಮಾನಯ

ಉಚಿನಾಯಯಾಲಯ ಕ್ಳಂಕಿತ್ ವಯಕ್ುಗಳನುನ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥೀರಿಸಿಕಥಕಳುಳವ/ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬ್ಲಗಥೆ ರಾಜಯದ
ಮುಖಯಮಂತಿರಗಳಿಗಥ ಕಥಕಟಟ ಎಚಿರಿಕಥಯನುನ ನಿಲಾಕ್ಷಸದಥೀ ಸಕಕ್ು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬಥೀಕಥಂದು ಒತ್ಾುಯಿಸುತ್ಥುೀವಥ.
ಪರಭಾವಿಗಳನಥಕನಳಗಥಕಂಡ

ಇನಥಕನಂದು

ಪರಕ್ರಣವು

ಶ್ರೀ

ಹಥಚ್.ಟಿ.ಸ್ಾಂಗಿಿಯಾನರವರ

ಕ್ುಟುಂಬ್ಲದವರಿಗಥ

ಸಂಬ್ಲಂಧಿಸಿರುತ್ುದಥ. ಶ್ರೀ ಎ.ಟಿ.ರಾಮಸ್ಾಾಮಿ ವರದ್ಮ ಬ್ಲಂದನಂತ್ರ , ಶ್ರೀ ಹಥಚ್.ಟಿ.ಸ್ಾಂಗಿಿಯಾನರವರ ಕ್ುಟುಂಬ್ಲದವರ
ಪರಕ್ರಣದಲ್ಲಿ ಲಭಯವಿದದ ಎಲಾಿ ಸ್ಾಕ್ಷಗಳನುನ ಬ್ಲದ್ಮಗಥಕತಿು , ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗಕ ವಿಷ್ಥೀಷ್ ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳು
ಅವರ ಕ್ುಟುಂಬ್ಲದವರ ಜಥಕತ್ಥ ಶಾಮಿೀಲಾಗಿ ಭಕಮಂಜಕರಾತಿಯನುನ ದೃಢಪಡಿಸಿ ಬಥೀಕ್ಂತ್ಲಥೀ ತ್ಪಾಪಗಿ ಆದಥೀಶ
ಮಾಡಿರುವುದು ಈಗ ಬ್ಲಹಿರಂಗವಾಗಿದಥ. ಎ.ಟಿ.ರಾಮಸ್ಾಾಮಿ ವರದ್ಮಯಲ್ಲಿ ನಾಯಯಾಲಯಗಳ ದುಬ್ಲಾಳಕಥಯ ಬ್ಲಗಥೆ ಸಪಷ್ಟ
ಉಲಥಿೀಖವಿದದರಕ ಸಹ ಅವರ ಕ್ುಟುಂಬ್ಲದವರು ದಥಕೀಷ್ಪೂರಿತ್ ಆದಥೀಶಗಳನಥನೀ ಬ್ಲಳಸಿಕಥಕಂಡು ಕ್ಬ್ಲಳಿಸಿದ ಭಕಮಿಯನುನ
ಮಾರಿ, ಅದರ ಸಂಬ್ಲಂಧ್ ಉಚಿ ನಾಯಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾವಥಗಳನುನ ಹಕಡಿರುತ್ಾುರಥ. ಸ್ಾಕ್ಷೂಗಳನುನ ಬಿಡುಗಡಥ ಮಾಡಿದ
ಬ್ಲಳಿಕ್ವಷ್ಥಟೀ ಕ್ರಮ ಕಥೈಗಥಕಂಡು ಈಗ ಭಕಮಿ ವಶಪಡಿಸಿಕಥಕಂಡಿರುವ ಸಂಗತಿ ಎಲಿರಿಗಕ ತಿಳಿದ್ಮದಥ. ಕಿರಮಿನಲ್ ಕ್ೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ
ತ್ಥಕಡಗಿದವರಿಗಥ

ಶ್ಕ್ಷಥ

ಕಥಕಡಿಸಬಥೀಕಾಗಿದದ

,

ಪೀಲ್ಲೀಸ್

ಇಲಾಖಥಯಲ್ಲಿ

ಅತ್ುಯನನತ್

ಹುದಥದಯಲ್ಲಿದ,ದ

ಶ್ರೀ

ಹಥಚ್.ಟಿ.ಸ್ಾಂಗಿಿಯಾನರವರ ವಿರುದಧ ತ್ಕ್ಷಣ ಕಿರಮಿನಲ್ ಮೊಕ್ದದಮೆ ದಾಖಲ್ಲಸಬಥೀಕಥಂದು ಒತ್ಾುಯಿಸುತ್ಥುೀವಥ. ಕಥೀವಲ
ಭಕಮಿ ವಶಕಥೂ ತ್ಥಗಥದುಕಥಕಂಡರಥ ಕ್ರಮ ಫೂಣಾವಾಗುವುದ್ಮಲಿ. ಹಥೀಗಥ ಒಬ್ಲಬ ಕ್ಳಳ ಕ್ದದ ಮಾಲನುನ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿಬಿಟಟ
ಮಾತ್ರಕಥೂ ಶ್ಕ್ಷಥಯಿಂದ ತ್ಪ್ಪಪಸಿಕಥಕಳಳಲು ಸ್ಾಧ್ಯವಿಲಿವೀ, ಅದಥೀ ರಿೀತಿ ಈ ಪರಕ್ರಣಗಳಲಕಿ ತ್ಪ್ಪಪತ್ಸೆರಿಗಥ ಶ್ಕ್ಷಥಯಾದಾಗ
ಮಾತ್ರ ಕ್ರಮ ಪೂತಿಾಯಾಗುತ್ುದಥ. ಆದದರಿಂದ ಸಕಾಾರ ಇವಥರಡಕ ಪರಕ್ರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರಮಿನಲ್ ಮೊಕ್ದದಮೆ ದಾಖಲ್ಲಸುವ
ಮಕಲಕ್ ಭಕಗಳಳರು ಎಷ್ಥಟೀ ಪರಭಾವಿಗಳಾಗಿದದರಕ ಸಕಾಾರವು ಕ್ರಮ ಕಥೈಗಥಕಳುಳತ್ುದಥ ಎಂಬ್ಲ ಸಪಷ್ಟ ಸಂದಥೀಶವನುನ
ಕಥಕಡಬಥೀಕ್ು.
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ಅನುಬ್ಲಂಧ್ – 1
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ಅನುಬ್ಲಂಧ್ - 2
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ಸಕಾಾರಕಥೂ ಕ್ಡಾಿಯವಾಗಿ ಕಥಕಡಬಥೀಕಾದ ಮಾಹಿತಿಯನಥನೀ ಮುಚ್ಚಿಟಟ ಶ್ರೀ ಮಿೀರ್ ಅನಿೀಸ್ ಅಹಮದ್,
ಐ ಏ ಎಸ್, ರವರು ಈಗ ಬ್ಲಲ್ಲಷ್ಟ ಭಕಗಳಳರು ಮುಚ್ಚಿಟಟ ಮಾಹಿತಿಗಳನುನ ಹಥೀಗಥ ಹಥಕರತ್ಥಗಥಯುತ್ಾುರಥ.
ಸಕಾಾರಿ ಭಕಮಿ ಮರುವಶಪಡಿಸಿಕಥಕಳುಳವ ಕಾಯಾವು ಸಕಾಾರಕಥೂ ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿದುದ , ಅದರಲ್ಲಿ ತ್ಥಕಡಗಿದವರಥಲಿರಕ
ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ್ವಾಗಿ, ಪಾರಮಾಣಿಕ್ತ್ಥಯಿಂದ ಕಥಲಸ ನಿವಾಹಿಸಬಥೀಕಾಗುತ್ುದಥ. ಅದಕಾೂಗಿ ಅವರು ನಿಷ್ೂಳಂಕ್ರಾಗಿದುದ ತ್ಮಿ
ಸ್ಥೀವಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರಮಾಣಿಕ್ತ್ಥಯಿಂದ, ನಿಭಿೀಾತಿಯಿಂದ ಬ್ಲಲಾಢಯರ ವಿರುದದ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿರಬಥೀಕ್ು. ಇತಿುೀರ್ಥಗಷ್ಥಿೀ ಸಕಾಾರ
ಭಕಒತ್ುುವರಿ/ಕ್ಬ್ಲಳಿಕಥ ಪರಕ್ರಣಗಳನುನ ಪತ್ಥು ಹಚ್ಚಿ ಕ್ರಮ ಕಥೈಗಥಕಳಳಲು ಇಬ್ಲಬರು ವಿಶಥೀಷ್ ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದಥದ ಸೃಷ್ಾಸಿ ಅದಕಥೂ ಶ್ರೀ
ಮಿೀರ್ ಅನಿೀಸ್ ಅಹಮದ್ ಮತ್ುು ಶ್ರೀಮತಿ ನಿೀಲಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ರವರನುನ ನಥೀಮಕ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಸ್ಾಾಗತ್ಾಹಾವಾದರಕ
ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಲಬ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪಾರಮಾಣಿಕ್ತ್ಥಯ ಬ್ಲಗಥೆ ನಾವು ಹಥೀಳಲಥೀಬಥೀಕ್ು. ಶ್ರೀ ಮಿೀರ್ ಅನಿೀಸ್ ಅಹಮದ್ ರವರು 2011ರ ಅವರ
ಆಸಿು ವಿವರವನುನ ಸಲ್ಲಿಸಿಲಿವಥಂದು ಭಾರತ್ ಸಕಾಾರದ ವಥಬ್ ಸ್ಥೈಟ್ ಇಂದಕ ತ್ಥಕೀರಿಸುತ್ುದಥ (ಅನುಬ್ಲಂಧ್ 3 ಮತ್ುು 4 ರಲ್ಲಿ
ಕಥಕಡಲಾಗಿದಥ).

ಜುಲಥೈ 8 , 2014 ರಂದು ಮುಖಯಮಂತಿರಗಳಥೀ ವಿಧಾನ ಸಭಥಯಲ್ಲಿ ಆಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೆೀಲ್ಲನ ಕ್ರಮಗಳ ಬ್ಲಗಥೆ

ಉತ್ುರಿಸುವಾಗ ಶ್ರೀ ಮಿೀರ್ ಅನಿೀಸ್ ಅಹಮದ್ ರವರು 2013ರ ಆಸಿು ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸಿಲಿವಥಂದು, ಅದಕಾೂಗಿ ಅವರಿಗಥ ನಥಕೀಟಿೀಸ್
ನಿೀಡಲಾಗುವುದಥಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ಾುರಥ. ಶ್ಕ್ಷಥಯಾಗದಥ, ಇಂತ್ಹ ಆಧಿಕಾರಿಯನುನ ಪುರಸೂರಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ್ ಜವಾಬಾದರಯುತ್ ಸ್ಾೆನಕಥೂ
ನಥೀಮಕ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಎಷ್ುಟ ಸಮಂಜಸವಥಂದು ನಾವು ಪರಶ್ನಸಬಥೀಕಾಗುತ್ುದಥ. ಕ್ನಾಾಟಕ್ ಮೆೀಲಿನವಿ ಪಾರಧಿಕಾರದ ರಥಜಿಸ್ಾಾರ್
ಆಗಿದಾಧಗಲಕ ಸಹ ಅನಥೀಕ್ ಭಕದಾಖಲಥಗಳನುನ ತಿರುಚ್ಚರುವ/ನಾಶಪಡಿಸಿರುವ ಆರಥಕೀಪಗಳು ಇವರ ಮೆೀಲಥ ಇರುವುದು ನಮಗಥ
ತಿಳಿದ್ಮದಥ.

ಇದಲಿದಥ, ವಕ್ಫ ಬಥಕೀರ್ಡಾ ನಲ್ಲಿ ಧಿೀಘಾಕಾಲ ಸ್ಥೀವಥ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಯು , ವಕ್ಫ ಭುಮಿಗಳ

ಒತ್ುುವರಿ/ಕ್ಬ್ಲಳಿಕಥಯಾಗಿರುವ ವರದ್ಮಗಳು ಇದದರಕ ಸಹಿತ್ ಆ ಭಕಮಿಗಳ ರಕ್ಷಣಥಗಥ ಮುಂದಾಗದಥೀ ಇರುವುದು ಸತ್ಯ
ಸಂಗತಿಯಾಗಿದಥ. ಈಗ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಅಲ್ಲಿ ಪರದಶ್ಾಸಿಲಿದ ಪಾರಮಾಣಿಕ್ತ್ಥ, ಬ್ಲದದತ್ಥಯಿಂದ ಕಥಲಸ ನಿವಾಹಿಸುತ್ಾುರಥಂದು
ಸ್ಾವಾಜನಿಕ್ರು ಹಥೀಗಥ ನಂಬ್ಲುವುದು? ಸಕಾಾರಕಥೂ ಕ್ಡಾಿಯವಾಗಿ ಕಥಕಡಬಥೀಕಾದ ಮಾಹಿತಿಯನಥನೀ ಮುಚ್ಚಿಟಿಟರುವ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಯು
ಬ್ಲಲಾಢಯ ಭಕಗಳಳರು ಮುಚ್ಚಿಟಿಟರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳನುನ ಹಥೀಗಥ ಹಥಕರಥಗಥ ತ್ಥಗಥಯುತ್ಾುರಥ ಎಂಬ್ಲುದರ ಬ್ಲಗಥೆ ಯಾರಿಗಾದರಕ ಅನುಮಾನ
ಮಕಡುವುದು ಸಹಜ. ಸಕಾಾರದಲ್ಲಿ ಇವರ ವಿರುದದ ಇರುವ ಬಥೀರಥ ಮಾಹಿತಿಗಳನುನ ಮುಚ್ಚಿಟುಟ ಭಕಗಳಳರಿಗಥ ಸಹಾಯಮಾಡಲು ಈ
ಅಧಿಕಾರಿಯನುನ ನಥೀಮಕ್ ಮಾಡಿದಂತಿದಥ. ಇದನಥನಲಾಿ ಗಮನಿಸಿದರಥ ಈಗಲಕ ಸಕಾಾರ ಭಕಮಾಫಿಯಾದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಯಾ
ನಿವಾಹಿಸುತಿುದಥ ಎಂಬ್ಲ ಬ್ಲಲವಾದ ಶಂಖಥ ಮಕಡುತ್ುದಥ. ಸಕಾಾರಿ ಭಕಮಿಯ ಒತ್ುುವರಿ/ಕ್ಳಳತ್ನ ಡಥಕಡಿ ಪರಮಾಣಯಲ್ಲಿ
ನಡದ್ಮರುವುದ್ಮಂದ , ಬ್ಲಲಾಢಯರಕ ಪರಭಾವಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ (ಭಕ ಅವಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹಾಲ್ಲ ಹಾಗಕ ನಿವೃತ್ು
ನಾಯಯಾಧಿೀಶರುಗಳೂ ಇರುವುದರಿಂದ), ಭಕಮಿಯನುನ ಹಿಂಪಡಥದು, ತ್ಪ್ಪಪತ್ಸೆರನುನ ಶ್ಕ್ಷಥಗಥ ಗುರಿಪಡಿಸುವ ಹಥಕಣಥ ಇರುವವರು
ಅತ್ಯಂತ್ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ್ವಾಗಿ, ಪಾರಮಾಣಿಕ್ತ್ಥಯಿಂದ , ಧಥೈಯಾದ್ಮಂದ , ಬ್ಲದದತ್ಥಯಿಂದ ಕಾಯಾ ನಿವಾಹಿಸಬಥೀಕಾಗುತ್ುದಥ. ಆದದರಿಂದ
ಸಕಾಾರ ಭಕಗಳಳರ ವಿರುದದ ಕ್ರಮ ತ್ಥಗಥದುಕಥಕಳಳಲು ಬಥೀಕಾದ ವಯವಸ್ಥೆಗಳನುನ ಕ್ಲ್ಲಪಸುವುದರಲ್ಲಿ ತ್ಥಕಡಗಿರುವುದನುನ
ಸ್ಾಾಗತಿಸುತ್ುಲಥೀ, ಆ ವಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕಾಯಾ ನಿವಾಹಿಸಲು ಬಥೀಕಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ನೌಕ್ರರನುನ ಎಚಿರಿಕಥಯಿಂದ ನಥೀಮಿಸಬಥೀಕಥಂದು
ಒತ್ಾುಯಿಸುತ್ಥುೀವಥ.
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ಅನುಬ್ಲಂಧ್ - 3
Link to the DoPT, Government of India website as on 16 th November 2014 – Karnataka
defaulters
http://ipr.ias.nic.in/DefaulterIPR.asp
Screenshot of the above link taken on 16th November 2014
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ಅನುಬ್ಲಂಧ್ - 4
Link to the DoPT, Government of India website as on 16 th November 2014 – list of all India
defaulters.
http://ipr.ias.nic.in/DefaulterIPR.asp

IAS Officers' IPR Information System
List of serving IAS Officers who are yet to submit the Immovable
Property Returns
Query Again
Main Menu
(The officers are required to file IPR for the year 2011 by 31.01.2012. The State Governments have
to upload these by 28.02.2012)
(For the year 2011, as on 16 November 2014)
Sl.
No.

Name of the Officer
Cadre & Allotment Year

1

Shri Sushil Mohan (UP:1980)

2

Shri Pravin Srivastava (MT:1980)

3

Shri M Rajamani (OR:1982)

4

Dr. K Ashok Vardhan Shetty (TN:1983)

5

Shri Chanchal Kumar Tewari (UL:1983)

6

Shri T Radha (AP:1983)

7

Shri Amitabha Mukherjee (WB:1983)

8

Dr. Diwesh Nath Sharan (RJ:1984)

9

Shri Sanjiv Kumar (HY:1985)

10

Shri Arun Arya (UL:1985)

11

Shri Varinder Singh Kundu (HY:1986)

12

Shri Ajay Srivastava (MT:1987)

13

Shri Rajendra Prasad Mandal (CG:1987)

14

Shri Prashant (WB:1988)

15

Shri Babulal Agrawal (CG:1988)

16

Ms. Yerra Srilakshmi (AP:1988)

17

Shri Vinod Kumar (OR:1989)

18

Shri Saroj Kumar Jha (OR:1990)
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19

Shri K Ramakrishna Rao (AP:1991)

20

Shri Rakesh Kumar Yadav (TN:1991)

21

Shri Amit Kumar Jain (SK:1991)

22

Ms. Renu G Pillay (CG:1991)

23

Dr. Pradeep Kumar (JH:1991)

24

Shri Shrikant Kumar Paikaray (OR:1992)

25

Shri Alok Khare (AM:1992)

26

Shri J Lyngdoh (AM:1995)

27

Shri Faiz Ahmed Kidwai (MP:1996)

28

Shri Vir Vikram Yadav (OR:1996)

29

Ms. Rita Singh (UP:1997)

30

Dr. M Geetha (CG:1997)

31

Shri Sudhir Srivastava (BH:1999)

32

Shri Ashok Kumar Mallick (BH:1999)

33

Shri Rajendra Prasad Ojha (BH:1999)

34

Shri Prabhat Shankar (BH:1999)

35

Shri Raman Kumar (BH:1999)

36

Shri Parshuram Mishra (BH:1999)

37

Shri Ashok Bhattacharyya (WB:1999)

38

Shri Ramashish Paswan (BH:2000)

39

Smt. Shahla Nigar (CG:2001)

40

Shri Meer Anees
Ahmed (KN:2002)

41

Shri V. Lalrenthanga (UT:2002)

42

Shri P. Lalchhuanga (UT:2002)

43

Shri Lalthangpuia Sailo (UT:2002)

44

Shri Lalhmingthanga (UT:2002)

45

Shri Biaktluanga (UT:2003)

46

Shri Rohtas Singh Kharb (HY:2003)

47

Shri Lokesh Kumar Jatav (MP:2004)

48

Shri Abhishek Prakash (UP:2006)

49

Ms. Kiran Kaushal (CG:2009)

Note:- **** Allotment year is yet to be fixed
Query Again
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ಶ್ರೀ ಎ.ಟಿ.ರಾಮಸ್ಾಾಮಿರವರ ವರದ್ಮಯ ಅನುಷ್ಾಾನದಲ್ಲಿ ಆಗುತಿುರುವ ಗುರುತ್ರ
ಲಥಕೀಪಗಳನುನ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಒತ್ಾುಯ
ಪರಭಾವಿ ವಯಕಿುಗಳು ಭಕಗಳಳತ್ನ ಮಾಡಿರುವುದನುನ ಕ್ಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಮತ್ುು ಅವರಿಗಥ ಸಹಕ್ರಿಸಿದವರ ವಿರುದಧ ಕ್ರಮ
ಜರುಗಿಸಲು ತ್ಥಕಡಗುವ ಎಲಾಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕ್ರರು ಸಂಪೂಣಾ ಕ್ಳಂಕ್ಹಿತ್ ಸ್ಥೀವಥ ಸಲ್ಲಿಸಿದದರಥ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾದ
ಕ್ರಮಗಳು ಸ್ಾಧ್ಯ. ಇಲಿದ್ಮದದದರಥ ಭಕಒತ್ುುವರಿ/ಕ್ಬ್ಲಳಲ್ಲಕಥಯಲ್ಲಿ ತ್ಥಕಡಗಿರುವ ಪರಭಾವಿ ವಯಕಿುಗಳು ಅವರ ಕ್ಳಂಕ್ವನಥನೀ
ಉಪುಯೀಗಿಸಿ ಅವರನಥನೀ ಬಾಿಕ್ಮೆೀಲ್ ಮಾಡಿ ತ್ಮಿ ಪರ ಆದಥೀಶ ಪಡಥದುಕಥಕಳುಳವುದರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಮಷ್ಕಟ ಸಂದಥೀಹವಿಲಿ.
ಆಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸದಥ ನಾಯಯಾಲಯಗಳನಕನ ದ್ಮಕ್ುೂ ತ್ಪ್ಪಪಸುತಿುದಾದರಥ. ಬ್ಲಲಾಢಯರು ಪರಭಾವ
ಬ್ಲಳಸಿ ತ್ಗಥದುಕಥಕಂಡ ಸಕಾಾರಿ ಆದಥೀಶಗಳನಥನೀ ನಾಯಯಾಲಯಗಳಿಗಥ

ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ಕ್ಬ್ಲಳಿಸಿದ ಭಕಮಿಯನುನ

ಕಾನಕನುಬ್ಲದಧಗಥಕಳಿಸಿಕಥಕಂಡಿರುವ ಉದಾಹರಣಥಗಳೂ ಇವಥ.
ಮೆೀಲ್ಲನ ಅಂಶಗಳನುನ ಗಮನದಲ್ಲಟುಟಕಥಕಂಡು ಈಗ ಶ್ರೀ ಎ.ಟಿ.ರಾಮಸ್ಾಾಮಿರವರ ವರದ್ಮಯ ಅನುಷ್ಾಟನದಲ್ಲಿ
ಆಗುತಿುರುವ ಗುರುತ್ರ ಲಥಕೀಪಗಳು ಈ ಕಥಳಕ್ಂಡಂತ್ಥ ಇದುದ , ಬ್ಲಲಾಢಯ ಭಕಗಳಳರ ವಿರುದಧ ಕ್ರಮ ಪಾರರಂಭಿಸಲು
ಸಕಾಾರ ಅವುಗಳನುನ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ್ ಅವಶಯವಾಗಿರುತ್ುದಥ:
1. ಶ್ರೀ ಎ.ಟಿ.ರಾಮಸ್ಾಾಮಿರವರ ವರದ್ಮಯನಾನಧ್ರಿಸಿ ಸಣಾ ಒತ್ುುವರಿದಾರರಿಗಥ 192 (A ) ಪರಕಾರ ನಥಕೀಟಿೀಸ್
ಕಥಕಟುಟ, ತ್ಥರವು ಮಾಡದ್ಮದದರಥ ಕಿರಮಿನಲ್ ಮೊಕ್ದದಮೆ ದಾಖಲ್ಲಸುವುದಾಗಿ ಕ್ರಮಗಳು ಪಾರರಂಭವಾಗಿವಥ. ಆದರಥ
ವರದ್ಮಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಾುಪವಾಗಿರುವ

ದಥಕಡಿ ಭಕಗಳಳರಿಗಥ ಯಾವುದಥೀ ಕ್ರಮ ಪಾರರಂಭವಾಗಿಲಿ. ಹಾಗಾದರಥೀ

ಬ್ಲಡವರಿಗಥಕಂದು ಕಾನಕನು ಬ್ಲಲಾಢಯರಿಗಥಕಂದು ಕಾನಕನು ಪಾಲ್ಲಸುವುದು ಆಡಳಿತ್ ಯಂತ್ರದ ನಿೀತಿಯೀ? . ದಥಕಡಿ
ಒತ್ುುವರಿದಾರರು, ಭಕಗಳಳರ ಮೆೀಲಥ ಕ್ರಮ ಆಗದಥ ಕಥೀವಲ ಜಿೀವನಥಕೀಪಪಾಯಕಾೂಗಿ ಒತ್ುುವರಿ ಮಾಡಿದವರ
ವಿರುದದ ಪರಹಾರ ಮಾಡುತಿುರುವುದು ಸರಿಯಲಿ. ವರದ್ಮಯಲಕಿ ಸಹ ಸಣಾ ಒತ್ುುವರಿದಾರರನುನ ಬಥೀರಥ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕಥೈಗಥಕಳಳಬಥೀಕಾಗುತ್ುದಥ ಎಂದು ಸಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲಥಿೀಖಸಿದಥ.
2. ಜನರಥೀ ದಕರು ನಿೀಡಿದ ಬ್ಲಳಿಕ್ ಕ್ರಮ ಪಾರರಂಬ್ಲವಾಗಿರುವ ಪರಕ್ರಣಗಳಲಕಿ ಕಥೀವಲ ಭಕಮಿಯನುನ
ವಶಪಡಿಸಿಕಥಕಳುಳವ ಪರಕಿರಯ ಬಿಟಟರಥ , ತ್ಪ್ಪಪತ್ಸೆರ ಮೆೀಲಥ ಕ್ರಮಿನಲ್ ಮೊಕ್ದದಮೆಗಳು ದಾಖಲಾಗುತಿುಲ.ಿ
ಭಕಗಳಳತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಹಕ್ರಿಸಿದ, ಕ್ತ್ಾವಯ ಲಥಕೀಪವಥಸಗಿದ ಯಾವುದಥೀ ಅಧಿಕಾರಿಯ/ನೌಕ್ರರ ಮೆೀಲಕ ಕ್ರಮ
ಆಗುತಿುಲ.ಿ

ಕ್ಂದಾಯ ಇಲಾಖಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದಥೀ ಹಥದರಿಕಥಯಿಲಿದಥ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗಥ ತ್ಪುಪ ಮಾಹಿತಿ
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ಕಥಕಡುತಿುರುವುದು ಗಮನಿಸಿದರಥ ಸಕಾಾರದ ಅತ್ುಯನನತ್ ಮಟಟದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಥ ಪರೀತ್ಾುಹ/ರಕ್ಷಣಥ
ಇರುವುದು ಎದುದ ಕಾಣುತ್ುದಥ.
3. ಯಾವುದಥೀ ಪರಕ್ರಣದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಥಯಯ ಮಕಲಕಥೂ ಹಥಕೀಗದಥ ಕಥೀವಲ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಮೆೀಲಥ ಕ್ರಮಗಳಾಗುತಿುವಥ.
ಉದಾ: ಶ್ರೀ

ದ್ಮನಥೀಶ್ ಗುಂಡಕರವ್ ಪರಕ್ರಣದಲ್ಲಿ

ಒತ್ುುವರಿ ಭಕಮಿಯು ಗಥಕೀಮಾಳ ಮತ್ುು ಇನಾಂ

ಭಕಮಿಯಾಗಿದದರಥ, ಅದು ಭಕಕ್ಬ್ಲಳಿಕಥಯಾಗುತ್ುದಥ. ಮಂಜಕರಾತಿ ಸ್ಾಧ್ಯವಿಲಿವಿರುವುದರಿಂದ ಮಕಲ ಭಕಮಾಲ್ಲೀಕ್
ಸುಳುಳ ದಾಖಲಥ ಮಾಡಿಕಥಕಂಡು ಭಕಮಿ ಕ್ದ್ಮದರಬಥೀಕ್ು. ನಂತ್ರ ನಡಥದ ಎಲಾಿ ಪರಕಿರಯಗಳೂ ಕಾನಕನುಬಾಹಿರ.
ಭಕಮಿ ಮೊದಲು ಮಂಜಕರಗಿರುವುದು ಹಥೀಗಥ ಎನುನವ ತ್ನಖಥ ನಡಯಬಥೀಕ್ು.
4. ಸಕಾಾರದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಭಕಮಿ ನಿೀತಿಯಿಲಿ. ಸಕಾಾರಿ ಭಕಮಿ ರಕ್ಷಿಸಬಥೀಕಾದ ಜವಾಬಾದರಿ ಇರುವ ಮಾತ್ೃ
ಇಲಾಖಥಯಾದ ಕ್ಂದಾಯ ಇಲಾಖಥಯು ಭಕಮಿ ರಕ್ಷಿಸುವುದ್ಮರಲ್ಲೀ, ಅದಕಥೂ ಸಂಬ್ಲಂಧ್ಪಟಟ ಮಕಲ ಕ್ಡತ್ಗಳನುನ
ರಕ್ಷಣಥ ಮಾಡುವಲ್ಲಿಯಕ ಸಂಪೂಣಾ ವಿಫಲವಾಗಿದಥ. ಇದರಿಂದ ಭಕಗಳಳರು ಶ್ಕ್ಷಥಯಿಂದ ತ್ಪ್ಪಪಸಿಕಥಕಳಳಲು
ಅನುಕ್ಕಲವಾಗುತಿುದಥ. ಆದದರಿಂದ ಈಗ ಲಭಯವಿರುವ ಕ್ಡತ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಳನಾನದರಕ ಕ್ಂದಾಯ ಇಲಾಖಥಯ
ಜಾಲತ್ಾಣದಲ್ಲಿ ಪರಕ್ಟಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಖಲಥಗಳನುನ ತಿರುಚುವ/ನಾಶಪಡಿಸುವುದನುನ ತ್ಡಥಗಟಟಬಥೀಕಾಗಿದಥ.
ಭಕಗಳಳರ ಪಾಲಾಗಿರುವ ಸಕಾಾರಿ ಭಕಮಿಯ ವಿವರಗಳನನಕನ ತ್ಕ್ಷಣ ಪರಕ್ಟಿಸಬಥೀಕ್ು.

ಸಕಾಾರದ ವಿವಿಧ್

ಇಲಾಖಥಗಳಥೀ ದೃಢಪಡಿಸಿರುವ ದಾಖಲಥಗಳನುನ ತ್ಥಕೀರಿಸಿ ಭಕಗಳಳರು ಅಮಾಯಕ್ ಜನರಿಗಥ ಮೊೀಸ ಮಾಡಿ ತ್ಮಿ
ಜಿೀವಾವಧಿ ದುಡಿಮೆಯನುನ ಕ್ಳಥದುಕಥಕಳುಳವಂತ್ಥ ಮಾಡುತಿುದಾದರಥ.
5. ಸಕಾಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಥೀ ಶಾಮಿೀಲಾಗಿ ಭಕದಾಖಲಥ ಸೃಷಿಾಸಿರುವ/ ತಿದ್ಮದರುವ/ನಾಶಪಡಿಸಿರುವ ಅನಥೀಕ್
ಪರಕ್ರಣಗಳು ಈಗಾಗಲಥೀ ತ್ನಿಖಥಯಿಂದ ದೃಢಪಟಿಟದದರಕ ಸಹ ಅಂತ್ಹ ಆದ್ಮಕಾರಿಗಳಿಗಥ ಯಾವುದಥೀ ಶ್ಕ್ಷಥಯಾಗದಥೀ
ಇಂದು ಸಕಾಾರದಲ್ಲಿ ಜವಾಬಾದರಿಯುತ್ ಸ್ಾೆನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತಿುರುವುದು ಅತ್ಯಂತ್ ಖಂಡನಿೀಯವಾದುದು.
ಕ್ಕಡಲಥೀ ಅಂತ್ಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ ಶ್ಕ್ಷಥಗಥ ಒಳಪಡಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಇನನಷ್ುಟ ಹಾನಿಯಾಗುವುದನುನ ತ್ಪ್ಪಪಸಬಥೀಕ್ು
ಹಾಗಕ ಭಕಒತ್ುುವರಿ/ಕ್ಬ್ಲಳಿಕಥ ಪರಕ್ರಣಗಳನುನ ಇತ್ಯಥಾಮಾಡಲು ಅವರನುನ ತ್ಥಕಡಗಿಸಬಾರದು.
6. ಭಕಗಳಳತ್ನದ ಪರಕ್ರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೆೀಲ್ಲಾರ್ಾರಕಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಲಥಕೀಪವು ಅತ್ಯಂತ್ ಗಂಭಿೀರವಾಗಿರುತ್ುದಥ.
ಸ್ಾವಾಜನಿಕ್ರು , ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ೂನುನ ಉಪಯೀಗಿಸಿ ಪಡಥದ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಮಕಲಕ್ , ಲಥಕೀಕಾಯುಕ್ುರ ಆದಥೀಶಗಳ
ಮಕಲಕ್,

ನಾಯಯಾಲಯಗಳ

ಆದಥೀಶಗಳ

ಮಕಲಕ್

,

ಕ್ಂದಾಯ

ಇಲಾಖಥಯ

ಕ್ರ್ಥೀರಿಯಲ್ಲಿರುವ

ಮಾಹಿತಿ/ಸ್ಾಕ್ಷೂಗಳಯನುನ ಅವರಿಗಥೀ ತ್ಥಕೀರಿಸಿಕಥಕಡಬಥೀಕಾದ ದುರದೃಷ್ಟಕ್ರ ಪರಿಸಿೆತಿ ಇದಥ. ಮೆೀಲ್ಲಾರ್ಾರಣಥಯಲ್ಲಿ
ಮಾಡಿದ ಲಥಕೀಪಕಾೂಗಿ ಯಾವಬ್ಲಬ ಆಧಿಕಾರಿಯ ಮೆೀಲಕ ಕ್ರಮ ತ್ಗಥದುಕಥಕಂಡಿಲಿ. ವರದ್ಮ ಬ್ಲಂದಮೆೀಲಕ ಸಹ
ಮೆೀಲ್ಲಾರ್ಾರಣಾ ಆಧಿಕಾರಿಯ ಕ್ತ್ಾವಯ ಪಾಲನಥಯಲ್ಲಿ ಕ್ಂಡುಹಿಡಿದ ಯಾವುದಥೀ ಭಕಗಳಳತ್ನದ ಪರಕ್ರಣ ಬಥಳಕಿಗಥ
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ಬ್ಲಂದ್ಮಲಿದಥೀ ಇರುವುದು ಆಧಿಕಾರಗಳ ಹಾಗಕ ಭಕಗಳಳರ ಪರಸಪರ ಕಿರಮಿನಲ್ ನಂಟನುನ ದೃಡಪಡಿಸುತ್ುದಥ.
ವಿರಳವಾಗಿ ಕ್ರಮಗಳಾಗಿದದರಥ ಅದು ಕಥೀವಲ ಕಥಳ ಹಂತ್ದ ಆದ್ಮಕಾರಗಳ ಮೆೀಲಥ ಮಾತ್ರ. ಎಲ್ಲಿಯವರಥಗಕ ಉನನತ್
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಥ ರಕ್ಷಣಥ ದಥಕರಕ್ುತ್ುದಥಯೀ ಅಲ್ಲಿಯವಥರಗಥ ಭಕಗಳಳರು ನಿರಾತ್ಂಕ್ವಾಗಿರುತ್ಾುರಥ. ಸಕಾಾರಿ ಭಕಮಿ
ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಉನನತ್ ಅಧಿಕಾರಗಳಲಥಿೀ ಪಾರಮಾಣಿಕ್ತ್ಥ, ಪಾರದಶಾಕ್ತ್ಥ, ಬ್ಲದದತ್ಥಯ ಕಥಕರತ್ಥ ಎದುದ ಕಾಣುತಿುದಥ.
ಉದಾ: ಕಥರಥ ಅಭಿವೃದ್ಮಧ ಪಾರಧಿಕಾರಕಥೂ ಮುಖಯಕಾಯಾದಶ್ಾಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದುದ ಅನಥೀಕ್ ಇಲಾಖಾ ಮುಖಯಸೆರುಗಳಥೀ
ಅದರ ಸದಸಯರುಗಳಾಗಿದಾಧರಥ. ಆದರಕ ಎಲಿರ ಕ್ಣಿಾಗಕ ಕಾಣುವಂತ್ಥ ಕಥರಥಗಳು ಮಾಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ
ಕಾನಕನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಬ್ಲಡಾವಣಥಗಳು, ಕ್ಟಟಡಗಳು ತ್ಲಥ ಎತ್ುುತಿದ
ು ದರಕ, 2007ರ ವರದ್ಮಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬ್ಲಗಥೆ
ಸಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪರಸ್ಾುಪವಾಗಿದದರಕ ಸಹ, ಕಥರಥಗಳ ರಕ್ಷಣಥಗಥಂದಥೀ ರಚ್ಚಸಿರುವ ಪಾರಧಿಕಾರವು ಈ ಹಗಲು
ಭಕಗಳಳತ್ನವನುನ ತ್ಡಥಗಟಟದಥೀ ಇರುವುದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಥಕನಳಗಥಕಂಡಂತ್ಥ ಎಲಾಿ ಸದಸಯರಕ ಈ ಅವಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ
ಶಾಮಿೀಲಾಗಿರಲಥೀಬಥೀಕಥಂಬ್ಲ ಬ್ಲಲವಾದ ಅನುಮಾನಗಳಿಗಥ ಅವಕಾಶ ಕಥಕಟಿಟದಥ. ಈ ಹಿರಿಯ ಆಧಿಕಾರಿಗಳ ಸತ್ತ್
ಲಥಕೀಪಗಳನುನ ಏಕಥ ಮುಚ್ಚಿಡಲಾಗುತಿುದಥ. ? ಇವರ ಲಥಕೀಪದ್ಮಂದಾಗಿರುವ ನಷ್ಟಗಳನುನ ಯಾರು ತ್ುಂಬ್ಲುತ್ಾುರಥ?
ಆತ್ಯಂತ್ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಉನನತ್ ಮಟಟದ ಪಾರಧಿಕಾರದ ಅವಶಯಕ್ತ್ಥ ಇದಥಯೀ?
2007 ರಲಥಿೀ ಭಕಒತ್ುುವರಿ/ಕ್ಬ್ಲಳಿಕಥ ಪರಕ್ರಣಗಳು ವರದ್ಮಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಾುಪವಾಗಿದದರಕ ಸಹ ಜನರು ಒತ್ಾುಯಮಾಡಿದ
ಮೆೀಲಷ್ಥಟೀ ತ್ನಿಖಥಮಾಡಿ ಕ್ರಮ ಕಥೈಗಥಕಳಳವ ಪರಕಿರಯ ಆರಂಭವಾಗಿದಥ. ಇಂತ್ಹ ಸ್ಾವಿರಾರು ಪರಕ್ರಣಗಳು ವರದ್ಮಯಲ್ಲಿ
ಇದುದ ಈಗಾಗಲಥೀ ಸಕಾಾರ ಕ್ರಮ ತ್ಥಗಥದುಕಥಕಳಳಬಥೀಕಾಗಿತ್ುು. ವರದ್ಮಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಾುಪವಾಗಿರುವುದು ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ್ಮ ಐಸಬಗಾ
ಗಥಂದು ಸಾತ್ಹ ಶ್ರೀ ಎ.ಟಿ.ರಾಮಸ್ಾಾಮಿಯವರಥೀ ವರದ್ಮಯಲಥಿೀ ತಿಳಿಸಿದಾದರಥ. ಹಾಗಾದರಥ ವರದ್ಮಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ುು
2007ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರಥಗಕ ನಡಥದ್ಮರುವ ಭಕ ಒತ್ುುವರಿ/ಕ್ಬ್ಲಳಿಕಥ ಪರಕ್ರಣಗಳ ಬ್ಲಗಥೆ ಸಕಾಾರ ತ್ನಿಖಥ ನಡಥಸಿ ಕ್ರಮ ಏಕಥ
ಕಥೈಗಥಕಳಳಲ್ಲಲಿ? ಮಾತ್ೃ ಇಲಾಖಥಯಾದ ಕ್ಂದಾಯ ಇಲಾಖಥ ಸಂಪೂಣಾ ನಿಷ್ೂರಯವಾಗಿದಥಯಲಿವಥೀ?

ಕ್ಣಿಾಗಥ

ಗಥಕೀಚರಿಸುವ ಭಕಮಿಯ ಬ್ಲಗಥೆಯೀ ಇಷ್ಥಕಟಂದು ಅವಯವಹಾರ ಆಗಲು ಬಿಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ಣಿಾಗಥ ಕಾಣದ
ಅಂಶಗಳನುನ ಒಳಗಥಕಂಡಿರುವ ಪರಕ್ರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಥೀಗಥ ನಡಥದುಕಥಕಳುಳಬ್ಲಹುದು?
ಆದದರಿಂದ ಮೆೀಲಥ ಹಥೀಳಿರುವ ಎಲಾಿ ಲಥಕೀಪಗಳತ್ಾು ಗಮನ ಹರಿಸಿ, ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಕ್ುವಾದ ಕ್ರಮ ಕಥೈಗಥಕಂಡು ಶ್ರೀ
ಎ.ಟಿ.ರಾಮಸ್ಾಾಮಿರವರ ವರದ್ಮಯ ಅನುಸ್ಾರ ರಾಜಾಯದಯಂತ್ ಅನುಷ್ಾಾನಕಥೂ ತ್ಂದು ಮುಂದ್ಮನ ಪ್ಪೀಳಿಗಥಗಥ ಸಕಾಾರಿ
ಭಕಮಿಯನುನ ಉಳಿಸಬಥೀಕಥಂದು ಒತ್ಾುಯಿಸುತ್ಥುೀವಥ.
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ಮಾನಯ ಶ್ರೀ ದ್ಮನಥೀಶ್ ಗುಂಡಕ ರಾವ್ ರವರು ಶ್ರೀ ಎ.ಟಿ.ರಾಮಸ್ಾಾಮಿರವರ ವರದ್ಮಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಫೂತಿಾ ಜಮಿೀನು
ಒತ್ುವರಿ ಜಮಿೀನಥಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದಥ ಎಂದು ಹಥೀಳುತಿುದಾದರಥ. ಆದರಥ ವರದ್ಮಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದ್ಮನಥೀಶ್ ಗುಂಡಕ ರಾವ್
ರವರಿಂದ ಭಕಮಿ ಒತ್ುುವರಿಯಾಗಿರುವ ವಿವರಗಳು ಈ ರಿೀತಿ ಇದಥ:
ಬಥಂಗಳೂರು ಉತ್ುರ (ಅಪರ) ತ್ಾಲಕಕಿನ ಒತ್ುುವರಿ ವಿವರಗಳ ಹಥಕತಿುಗಥಯಲ್ಲಿ ಪುಟ ಸಂಖಥಯ 271 ರಲ್ಲಿ - ಜಾಲ
ಹಥಕೀಬ್ಲಳಿ-2, ನವರತ್ನ ಅಗರಹಾರ ಗಾರಮದಲ್ಲಿ ಸವಥೀಾ ನಂ. 3 ರಲ್ಲಿ 10 ಎಕ್ರಥ 20 ಗುಂಟಥ ಒತ್ುುವರಿಯಾಗಿದಥ. ಒತ್ುವರಿ
ಉದಥದೀಶ – ಕ್ೃಷಿ, Extent evicted - NIL ಎಂದು ನಮಕದ್ಮಸಲಾಗಿದಥ.
ಆದದರಿಂದ ಮಾನಯ ಸಚ್ಚವರು ವರದ್ಮಯನಥನೀ ನಥಕೀಡದಥೀ ಸುಳಳನಥನೀ ಸತ್ಯ ಎಂದು ನಿರಕಪ್ಪಸಲು ಹಥಕರಟಿದಾದರಥ, ಇದಲಿದಥ,
ಯಾವ ಇಲಾಖಥಯಕ ಇದುವರಗಕ ವರದ್ಮಯಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸರಿ ಇಲಿ ಎಂದು ಹಥೀಳಿಲಿ.

ವರದ್ಮಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ

ಸರಿಇಲಿದ್ಮದದರಥ ಇಲಾಖಗಳಥೀ ಹಥೀಳಬಥೀಕಿತ್ುು . ವರದ್ಮಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಥೀ ಮಾಹಿತಿಯನುನ ಸೃಷಿಾಮಾಡಿ ಕಥಕಟಿಟಲಿ. ಆದದರಿಂದ
ಮಾನಯ ಸಚ್ಚವರು ಅವರ ಹಥಸರು ಉಲಥಿೀಖವಾಗಿರುವ ಕಾರಣಕಥೂ ವರದ್ಮಯನಥನೀ ಬಥಕೀಗಸ್ ಎಂದು ಹಥೀಳಿರುವುದು ಅವರ
ಘನತ್ಥಗಥ ತ್ಕ್ೂದಲಿ. ಮಾನಯ ಸಚ್ಚವರು, ಅವರಥೀ ಇಚ್ಚಿಸುವ ಯಾವುದಾದರಕ ವಥೀದ್ಮಕಥಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬ್ಲಗಥೆ ಚರ್ಥಾಗಥ ಬ್ಲರಲು
ನಾವು ಸಿದಧರಿದಥದೀವಥ.
ಮಾನಯ ಸಚ್ಚವರು ಈಗಲಕ ಕ್ಕಡ ನವರತ್ನ ಗಾರಮದ ಜಮಿೀನುಗಳು ಸವಥೀಾ ಆಗಿ ಪೀಡಿ ಆಗಿಲಿವಥಂದು ಹಥೀಳುತಿುದಾದರಥ.
ಆದರಥ ಮಾನಯ ಶ್ರೀ ದ್ಮನಥೀಶ್ ಗುಂಡಕ ರಾವ್ ರವರ 2013ರ ಚುನಾವಣಾ ಪರಮಾಣ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ
ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜಮಿೀನು ಸವಥೀಾ ಆಗಿ ಪೀಡಿ ಆಗಿದಥ ಎನುನವುದನುನ

ಸಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹಥೀಳುತ್ುದಥ (ಪರಮಾಣ ಪತ್ರದ

ಸಂಬ್ಲಂಧಿತ್ ಹಾಳಥಯನುನ ಈ ಪುಟದ ಹಿಂದಥ ಕಥಕಡಲಾಗಿದಥ) . ಆದದರಿಂದ ಅಲಿತ್ಳಥಯಲಾಗದ ಆಧಾರಗಳಿದದರಕ ಮಾನಯ
ಸಚ್ಚವರು ಸುಳುಳ ಹಥೀಳಿಕಥಗಳನುನ ಕಥಕಡುತಿುರುವುದು ಉದದಟತ್ನವಾಗಿದಥ.
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