12 ವರ್ಷಗಳ ಸೆೇವೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ವಿಸ್ತೃತ ವರದಿ
ಏಪ್ರಿಲ್ 2006 – ಮಾರ್ಚಷ 2018
ಇಂದ

ರನಜೀವ್ ಚಂದರಶೆೀಖರ್
ಸಂಸತ್ ಸದಸಯರು

1

ರನಜೀವ್ ಚಂದರಶೆೀಖರ್

ರಾಜೇವ್ ಚಂದಿಶೆೇಖರ್ ಅವರು ಕರ್ಾಷಟಕದ ಅತ್ಯಂತ್
ಸಕ್ರಿಯ ಸಂಸದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ಾಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಡಳಿತ್ /

ಸಂಸತ್ ಸದಸಯರು

ನಿಯಂತ್ಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳು, ನಿೇತಿ ನಿರೂಪಣೆ, ಸಂಸೆೆಯ
ನಿಮಾಷಣ, ವಾಕ್ ಸಾಾತ್ಂತ್ಿಯ, ರ್ೆಟ್ ನೂಯಟ್ಾಿಲ್ಲಟಿ, ಗೌಪಯತೆ
ಮತ್ುು ಸಶಸರ ಪಡೆಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಭದಿತೆ ಮತ್ುು ಕಲ್ಾಯಣಕ್ೆೆ
ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ

ಹಲವಾರು

ವಿರ್ಯಗಳ

ವಾದಿಸಬ್ಲಿ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ಾಾರೆ.

ಬ್ಗೆೆ

ಬ್ಲವಾಗಿ

ದೂರದೃಷ್ಟ್ಿ ಮತ್ುು ದ್ೆೇಶಭಕ್ರುಯ ಮರ್ೊೇಧಮಷ ಹೊಂದಿರುವ
ಸಂಸತ್

ಸದಸಯರಾಗಿ,

ಅವರ

ಎರಡರ್ೆಯ

ಸಲ

ಸಂಸದರಾಗಿರುವ ಅವರು ಸಂಸತಿುನ ಒಳಗೂ ಮತ್ುು ಹೊರಗೂ

ಶಾಶಾತ್ ಸಮರ್ಷನಿೇಯ ಬ್ದಲ್ಾವಣೆಯನುು ಸೃಷ್ಟ್ಿಸುವುದರ
ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಕ್ಾಳಜ ಹೊಂದಿದ್ಾಾರೆ.

ರಾಜೇವ್ ಅವರ ಪಿಯತ್ುಗಳನುು ಈ ವಿಸೃತ್ ನಿರೂಪವು
ಸಂಕ್ಷಿಪುವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ೆ. ಅವರ ಪಿಯತ್ುಗಳಿಂದ್ಾಗಿ ಕಳೆದ 12

ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಕ್ಾಷರವು ಸೂಕು ಕಿಮ ಕ್ೆೈಗೊಳುುವಂತೆ ಮತ್ುು
ಉತ್ುಮ ಆಡಳಿತ್ದ ಕಡೆಗೆ ತ್ನು ಗಮನ ಹರಿಸುವಂತೆ
ಪೆಿೇರೆೇಪ್ರಸಿದ್ೆ.

3

ಸ್ತಂಸ್ತತ್ತಿನ ಸಾಧರ್ೆಗಳು

ಕಳೆದ 12 ವರ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆೀಳಿರುವ ಪ್ರಶೆೆಗಳು:

706
ಸಚಿವಾಲಯ

S No

No of Questions

1

ಕೃಷ್ಟ್

5

2

ಕೃಷ್ಟ್ ಮತ್ುು ಕೃಷ್ಟ್ಕರ ಕಲ್ಾಯಣ

3

3

ರ್ಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ

4

4

ಕಲ್ಲಿದಾಲು

9

5

ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ುು ಉದಯಮ

10

6

ಸಂವಹನ ಮತ್ುು ಮಾಹಿತಿ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನ

37

7

ಸಂವಹನಗಳು

9

8

ಗಾಿಹಕ ವಯವಹಾರಗಳು, ಆಹಾರ ಮತ್ುು ಸಾವಷಜ್ನಿಕ ವಿತ್ರಣೆ

1

9

ಸಂಸೃತಿ

7

10

ರಕ್ಷಣೆ

11

ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರು ಮತ್ುು ರ್ೆೈಮಷಲಯ

12

ವಿದುಯರ್ಾಾನ ಮತ್ುು ಮಾಹಿತಿ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನ

51
2
10

13

ಪರಿಸರ ಮತ್ುು ಅರಣಯಗಳು

14

ಪರಿಸರ, ಅರಣಯ ಮತ್ುು ಹವಾಮಾನ ಬ್ದಲ್ಾವಣೆ

15

ವಿದ್ೆೇಶಾಂಗ ವಯವಹಾರಗಳು

16

ಹಣಕ್ಾಸು

17

ಆರೊೇಗಯ ಮತ್ುು ಕುಟುಂಬ್ದ ಸಹಾಯ

7

18

ಭಾರಿೇ ಕ್ೆೈಗಾರಿಕ್ೆಗಳು ಮತ್ುು ಸಾವಷಜ್ನಿಕ ಉದಯಮ

1

19

ಗೃಹ ವಯವಹಾರಗಳು

20

ವಸತಿ ಮತ್ುು ನಗರ ವಯವಹಾರಗಳು

4

21

ವಸತಿ ಮತ್ುು ನಗರ ಪಿದ್ೆೇಶಗಳ ಬ್ಡತ್ನ ನಿಮೂಷಲರ್ೆ

3

22

ಮಾನವ ಸಂಪನೂಾಲ ಅಭಿವೃದಿಿ

23

ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ುು ಪಿಸಾರ

1

24

ಕ್ಾನೂನು ಮತ್ುು ಉದ್ೊಯೇಗ

2

25

ಕ್ಾನೂನು ಮತ್ುು ರ್ಾಯಯ

6

26

ಅತಿಸಣಣ, ಸಣಣ ಮತ್ುು ಮಧಯದ ಉದಯಮಗಳು

1

27

ಗಣಿಗಾರಿಕ್ೆ

2

28

ಹೊಸ ಮತ್ುು ನವಿೇಕರಿಸಬ್ಹುದ್ಾದ ಇಂಧನ

1

29

ಸಾಗರೊೇತ್ುರ ಭಾರತಿೇಯ ವಯವಹಾರಗಳು

2

30

ಖಾಸಗಿ, ಸಾವಷಜ್ನಿಕ ದೂರುಗಳು ಮತ್ುು ಪ್ರಂಚಣಿಗಳು

1

31

ಪೆಟ್ೊಿೇಲ್ಲಯಂ ಮತ್ುು ರ್ೆೈಸಗಿಷಕ ಅನಿಲ

4

32

ಯೇಜ್ರ್ೆ

2

33

ಇಂಧನ

3

34

ರೆೈಲ್ೆಾೇ

13

35

ರಸೆು ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ುು ಉನುತ್ ಮಾಗಷಗಳು

6

36

ಗಾಿಮೇಣ ಅಭಿವೃದಿಿ

2

37

ಶಿಪ್ರಪಂಗ್

1

38

ರೆೇಷ್ೆಾ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮತ್ುು ಉದಯಮಶಿೇಲತೆ

1

39

ಉಕುೆ

3

40

ಪಿವಾಸೊೇದಯಮ

2

2
13
5
40

30

15

41

ನಗರಾಭಿವೃದಿಿ

42

ನಿೇರಿನ ಸಂಪನೂಾಲಗಳು

2

43

ಜ್ಲ ಸಂಪನೂಾಲಗಳು, ನದಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮತ್ುು ಗಂಗಾ ಪುನರುಜಜೇವನ

1

44

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ುು ಮಕೆಳ ಅಭಿವೃದಿಿ

45

ಯುವ ವಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ುು ಕ್ರಿೇಡೆಗಳು

10

39
3
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#RECLAIMINGBENGALURU
ನನು ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಕರ್ಾಷಟಕದ ಸಭಯ ರ್ಾಗರಿಕರಿಗಾಗಿ ಹೊೇರಾಟ ಮತ್ುು ಸೆೇವೆ

ಬ ೆಂಗಳೂರಿನ ನಾಗರಿಕರ ಸೆಂವಿಧಾನಬದಧ ಹಕನುಗಳಿಗಾಗಿ ಯಶಸಿಿಯಾಗಿ
ಹ ೊೀರಾಡಿ ಆ ಹಕನುಗಳನನು ರಕ್ಷಿಸಿದರನ.

ಸಥಳಿೀಯ ಪುರಸಭಾ ಸೆಂಸ್ ಥಗಳಿಗ ನಡ ಸಲಾಗನವ ಚನನಾವಣ ಗಳನನು ಮನೆಂದೊಡಲನ
ಕನಾೆಟ್ಕ ಸಕಾೆರದ ಪರಯತ್ುಗಳ ವಿರನದಧ ರಾಜೀವ್ ಪರತಿಭಟಿಸಿದರನ.
೫ ವಷೆಗಳ ಒಳಗ ಚನನಾವಣ ನಡ ಯಬ ೀಕನ ಎೆಂದನ ಆಗರಹಿಸಿದರನ.ಈ ಮೊಲಕ
ಬ ೆಂಗಳೂರಿನ ನಾಗರಿಕರ ಮೊಲಭೊತ್ ಹಕನು ಉಳಿಸಿದರನ.
ಪರಿಣಾಮ:
ಭಾರತದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಾಾಯಾಲಯವು ಬೃಹತ್ ಬ ೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕ
(ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ) ಗ ಚ್ುನ್ಾವಣ ನಡ ಸುವ ರಾಜವವ್ ಅವರ ವಿವಾದವನುು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಿತು ಮತುಿ ಎಲ್ಾಾ ನಗರ ಸಥಳವಯ ಸೆಂಸ್ ಥಗಳನನು 5
ವರ್ೋಗಳ ಅವಧಿಯೊಳಗ ಬ ೆಂಗಳೂರಿನ (ಅಥವಾ ಇನ್ನುತರ ನಗರದ) ನ್ಾಗರಿಕರ

ಮನಲಭನತ ಹಕ್ಕಿನೆಂತ ನಡ ಸಬ ವಕು ಎೆಂದು

ಸಮರ್ಥೋಸಿತು. ಇದರಿೆಂದಾಗಿ ಬ ೆಂಗಳೂರಿನ ಚ್ುನ್ಾವಣ ಗಳನುು ನ್ನಯೆಂತ್ತಿಸಲು ಮತುಿ ಮುಖ್ಾಮೆಂತ್ತಿಗಳ ಮನಲಕ ನ್ ವರ ಆಡಳತ ನಡ ಸಲು
ಉದ ದವಶಿಸಿದದ ಸಕಾೋರ ನಡ ಸಿದ ಪ್ಿಯತುಗಳಗ ತಡ ಯೊಡಿಿತು. ರಾಜವವ್ ಅವರ ಸ್ಾವೋಜನ್ನಕ ಹಿತಾಸಕ್ಕಿ ಮತುಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಾಾಯಾಲಯ
ತ್ತವಪಿೋನ್ನೆಂದಾಗಿ ಪ್ಿಜಾಪ್ಿಭುತವವು ಉಳದುಕ ನೆಂಡಿತು, ಮತುಿ ಇದರಿೆಂದಾಗಿ ನ್ಾಗರಿಕರು ತಮಮ ಕಾರ್ವೋರ ವಟಗೋಳನುು ಮತಚ್ಲ್ಾಯಿಸುವ
ಮತುಿ ಆಯ್ಕಿ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನುು ಉಳಸಿಕ ನಳಳಲು ಸ್ಾಧ್ಾವಾಯಿತು.

ಬ ೆಂಗಳೂರನ ಮನನಿಿಪಲ್ ಚನನಾವಣ ಗಳು 2015; ಯೀಗೆ
ಕಾರ್ೆರ ೀಟ್ಗೆಳನನು ಆಯೆು ಮಾಡಲನ ಮತ್ನು 'ಉತ್ುಮ

ಕಾರ್ೀೆರ ೀಟ್ಗಾೆಗಿ ಮತ್ದಾನ' ಆೆಂದ ೊೀಲನದ ಅಡಿಯಲ್ಪಲ ಮತ್ದಾರರ
ಸೆಂಖ್ ೆಯನನು ಹ ರ್ಚಿಸಲನ ನ ರವಾಯತ್ನ.

ರಾಜೀವ್ ಬ ೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ ೆಯನನು ಸಿನಿಕತ ಯೆಂದ ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ ಲೀಷಣ ಯ
ಕಡ ಗ ಬದಲಾಯಸಿದರನ

ಮತ್ನು ನ ೈಜ ಸಮಸ್ ೆಗಳನನು ವಸನುನಿಷಠವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಸನವ

ಅವಕಾಶವನನು ಯಶಸಿಿಯಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕ ೊಟ್ಟರನ. ನಾೆಯಾಲಯ ಪರಕರಯೆಯನನು ದನಬೆಳಕ
ಮಾಡನವ ಮೊಲಕ ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ಚನನಾವಣ ಗಳನನು ಮನೆಂದೊಡನವ ಕನಾೆಟ್ಕ ರಾಜೆ
ಸಕಾೆರದ ರಾಜಕೀಯ ಉಪಕರಮಗಳನನು ತ್ಡ ಯತ್ನ. 'ಉತ್ುಮ ಕಾರ್ೀೆರ ೀಟ್ಗಾೆಗಿ ಮತ್
ಚಲಾಯಸಿ' ಅಭಿಯಾನ ಮತ್ನು ಸನಧಾರಣ ಗಳು ಸಮಗರತ ಯನ ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ಚನನಾವಣ ಯಲ್ಪಲ
ನಿಜವಾದ ಚನನಾವಣಾ ವಿವಾದಾೆಂಶಗಳನನು ಮನನ ುಲ ಗ ತ್ೆಂದಿತ್ನ.
ಪರಿಣಾಮ:
ರಾಜ್ಕ್ರೇಯ ಆಟಗಳನುು ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ವಾ ಸಾಮಾನಯ ವಾಕ್ಾಾತ್ುಯಷದ್ೊಂದಿಗೆ ಮತ್ದ್ಾರರನುು ಗೆಲಿಲು ಸಾಧಯವಿಲಿವೆಂದು ರಾಜ್ಕ್ರೇಯ
ಪಕ್ಷಗಳು ಮನವರಿಕ್ೆ ಮಾಡಿಕ್ೊಂಡವು. ತ್ತ್ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಎಲ್ಾಿ ರಾಜ್ಕ್ರೇಯ ಪಕ್ಷ ಅಭಯರ್ಥಷಗಳು ಸಮಗಿತೆ ಮತ್ುು ಉತ್ುಮ ಆಡಳಿತ್ದ
ಪಿತಿಜ್ಞೆಯನುು ಮಾಡಿಕ್ೊಂಡರು. ಎಷ್ೊಿೇ ಆರ್ ಡಬ್ೂಿಯ ಎ ಗಳು ರಾಜೇವ್ ಅವರನುು ಸಂಪಕ್ರಷಸಿದರು ಮತ್ುು ಎಷ್ೊಿೇ ಎನ್ ಬಿ ಎಫ್ ಗಳು
ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ೊೆಂಡರು.

ಎಲಿಕ್ರೆಂತ್ ಮುಖಯವಾಗಿ, ಮತ್ದ್ಾನ ಶೆೇಕಡಾವಾರು 5% ರರ್ುಿ ಏರಿಕ್ೆಯಾಯಿತ್ು ಮತ್ುು ಪಿಚಾರದಿಂದ

ಮುರ್ೆುಲ್ೆಗೆ ಬ್ಂದ ಪಿಧಾನಿ ಮೇದಿ ಅವರ ಬಿಜೆಪ್ರ ಪಕ್ಷವು ಕ್ೌನಿಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏಕ್ೆೈಕ ಅತಿದ್ೊಡಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತ್ು.

ಅಕರಮ ಅಂಗನಂಗ ಕಸಿ ಮನಡುವ ಅಪ್ರನಧಿಗಳ ತಂಡದ ಬಗೆೆ ಪೀಲ್ಲಸ್ತರಿಗೆ
ಎಚಚರಿಕೆ ನೀಡಲನಯಿತು ಮತುಿ ಆ ತಂಡವನುೆ ಪ್ತೆಿ ಮನಡುವಲ್ಲಿ ಅವರ ತವರಿತ
ಕರಮಕನಾಗಿ ಪಲ್ಲೀಸ್ತರಿಗೆ ನಗದು ಬಹುಮನನ ನೀಡಲನಯಿತು..
ಅಕರಮ ಅೆಂಗಾೆಂಗಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧ ಹ ೊೆಂದನತಿುರನವ ತ್ೆಂಡದ ಬಗ ೆ ದೊರನಗಳಿಗ ಪರತಿಕರಯಸಿ,
ರಾಜೀವ್ ಅವರನ ಆರ ೊೀಗೆ ಸರ್ಚವರಿಗ ಪತ್ರವೆಂದನನು ಬರ ದಿದಾಾರ .
ಪರಿಣಾಮ:
ತಕ್ಷಣವ ವ, ಕನ್ಾೋಟಕ ರ್ಲಿವಸರು ಅದನುು ತನ್ನಖ ಮಾಡಿ ಆಸಪತ ಿಗಳಲಿಾ ಕಾಯಾೋಚ್ರಣ
ನಡ ಸುತ್ತಿದದ ಈ ಅಕಿಮ ದೆಂಧ ಯನುು ಬಯಲಿಗ ಳ ದರು. ನೆಂತರ, ರಾಜವವ್ ರ್ವಲಿವಸರ
ಈ ಕಿಮವನುು ಶ್ಾಾಘಿಸಿ ರ್ಲಿವಸ್ ತೆಂಡವನುು ರನ .1 ಲಕ್ಷ ಮೊತಿದ ನೆಂದಿಗ
ಪ್ುರಸಿರಿಸಿದರು.

ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ಹಣಕಾಸನ ಕರ್ ೀರಿಯ ಭರಷ್ಾಟರ್ಾರವನನು ಬಯಲನ ಮಾಡನವ
ಪರಕರಯೆಯನನು ಪಾರರೆಂಭಿಸಿ ನಗರದ ಹಣಕಾಸನ ವೆವಹಾರವನನು
ಯಥಾಸಿಥತಿಯಲ್ಪಲ ಇರಿಸಿತ್ನ.
ಹ ೊಸ ಯೀಜನ ಗಳನನು ತ ಗ ದನಕ ೊಳಳಲನ ಹಣವಿಲಲ, ಬೃಹತ್ ಬ ೆಂಗಳೂರನ ಮಹಾನಗರ
ಪಾಲ್ಪಕ (ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ) ಹಣಕಾಸಿನ ಕ ೊರತ ಎದನರಿಸನತಿುದ ಎೆಂಬ ಕನಾೆಟ್ಕ ಮನಖ್ೆಮೆಂತಿರ ಶ್ರೀ
ಸಿದಾರಾಮಯೆ ಅವರ ಮಾತಿಗ ಪರತಿಕರಯಸಿದರನ. ವಾಸುವವಾಗಿ ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ಭರಷ್ಾಟರ್ಾರ,
ವೆರ್ೆ ವ ಚಿ ಮತ್ನು ಸಿಹಿತಾಸಕುಗಳಿೆಂದ ಬಳಲನತಿುದನಾ ಇದನ ನಗರದ ಮನನಿಿಪಲ್ ಪಾರಧಿಕಾರ
ದಿವಾಳಿತ್ನದ ಕಡ ಗ ಮನಖ್ೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ ಎೆಂದನ ಹ ೀಳಿದರನ. ರಾಜೀವ್ ಕಳ ದ ಹಲವು
ವಷೆಗಳಿೆಂದ ದನಬೆಲ ಆಡಳಿತ್ ಮತ್ನು ಭರಷ್ಾಟರ್ಾರವನನು ಎತಿು ತ ೊೀರಿಸಿ, ಸನಧಾರಣ ಯ
ಕರಮಗಳನನು ಸೊರ್ಚಸಿದರನ.
ಪರಿಣಾಮ:
ದಿವಾಳತನದ ಈ ಆರ ನವಪ್ಗಳನುು ಸರಕಾರದ ಕ ಲವು ಮೆಂತ್ತಿಗಳ ಪಾಿರೆಂಭದಲಿಾ
ನ್ನರಾಕರಿಸಿದರಾದರನ ಮವಯರ್ ಅವರು ರಾಜವವ್ ಅವರ ಪ್ತಿಕ ಿ ಪ್ಿತ್ತಸಪೆಂದಿಸಿದರು ಮತುಿ
ನಗರಾಡಳತದ ಆರ್ಥೋಕ ಸಿಥತ್ತಯನುು ಸುಧಾರಿಸಲು ಅವರ ಸಲಹ ಗಳನುು ಕ ವಳದರು.
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ಬ ೆಂಗಳೂರಿನ ಅಭಿವೃದಿಧಯ ಬಗ ೆ ಉೆಂಟಾಗನವ ಪರತಿಕೊಲ ಪರಿಣಾಮವನನು ವಿವರಿಸಿದ
ಕ ಐಜ ವರದಿಯ ಬಗ ೆ ಬ ೆಂಗಳೂರಿಗರನ ಧ್ವನಿ ಎತಿುದ ಮೀಲ ಸಕಾೆರವು ಬ ೆಂಗಳೂರಿನ
ಅಭಿವೃದಿಧಯನನು ಕ ಲನಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ ಟೀಟ್ ಗನತಿುಗ ಬಿಲಡರ್ ಗಳ ಕ ೈಗ ನಿೀಡನವ ಬಗ ೆ
ಮರನರ್ಚೆಂತ್ನ ನಡ ಸಿತ್ನ:
ರಾಜೀವ್ ಚೆಂದರಶ ೀಖ್ರ್ ಕನಾೆಟ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ನು ಸೆಂವಹನ ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಗೊರಪ್ ನ
(KIG) ವರದಿಗ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ಕನಾೆಟ್ಕ ಸಕಾೆರ ಶ್ಫಾರಸನಗಳ ಕನರಿತಾದ
ಬ ೆಂಗಳೂರಿಗರ ಕಾಳಜಯನನು ಬ ೆಂಬಲ್ಪಸಿದರನ. ಬ ೆಂಗಳೂರಿನ ಅಭಿವೃದಿಧಗ ಹಣಕಾಸನ

ಸೆಂಪನೊೂಲಗಳನನು ಕ ೊರೀಢೀಕರಿಸನವ ಸಲನವಾಗಿ ಪಿರೀಮಿಯರ್ FAR / FSI (ಫ್ಲೀರ್
ಏರಿಯಾ ರ ೀಷಿಯೀ / ಫ್ಲೀರ್ ಸ್ ಿೀಸ್ ಇೆಂಡ ಕ್ಸಿ) ಹ ರ್ಚಿಸನವ ಮತ್ನು ಅನನಷ್ಾಠನಗ ೊಳಿಸನವ
ಶ್ಫಾರಸನಗಳನನು
ಅಭಿಪಾರಯಗಳನನು

ರಾಜೀವ್

ವಿರ ೊೀಧಿಸಿದರನ.

ಗೆಂಭಿೀರವಾಗಿ

ರಾಜೀವ್

ತ ಗ ದನಕ ೊಳುಳವೆಂತ

ಅವರನ

ನಾಗರಿಕರ

ಒತಾುಯಪಡಿಸನವೆಂತ

ಮನಖ್ೆಮೆಂತಿರಗ ಪತ್ರ ಬರ ದರನ ಮತ್ನು ನಗರವನನು ನಿಲೆಜಜ ಲಾಬಿಗಳಿೆಂದ ಮತ್ನು ಅನೆ
ಹಿತಾಸಕುಗಳ ಹನನಾುರಗಳಿೆಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದರನ.

ಬ ೆಂಗಳೂರಿನ ಚನನಾವಣ ಗಳಲ್ಪಲ ಮತ್ದಾರರ ಭಾಗವಹಿಸನವಿಕ ಯನನು

ವಧಿೆಸನವ ಸಲನವಾಗಿ ವೀಟ್ ರ ೈಟ್ ವೀಟ್ ರ ಸ್ಾಿನಿಿಬಲ್ಪ (VRVR) ಎೆಂಬ
ಹ ಸರಿನ ಸ್ಾವೆಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ ಪಾರರೆಂಭಿಸಿದರನ.

ಕಳ ದ ಮೀ ೨೦೧೩ರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಚನನಾವಣ ಯ ಮತ್ದಾನದಲ್ಪಲ ಭಾಗವಹಿಸನವ
ಮತ್ದಾರ ಸೆಂಖ್ ೆಯನನು ಹ ರ್ಚಿಸಲನ ಮತ್ನು ಮತ್ದಾನದ ಪಾರಮನಖ್ೆತ ಯ ಬಗ ೆ
ಮತ್ದಾರರ ಜಾಗೃತಿ ಮೊಡಿಸಲನ ಮತ್ನು ಉತ್ುಮ ಬ ೆಂಗಳೂರಿನ ನಿಮಾೆಣಕ ು, ಆ
ಮೊಲಕ ಭವಿಷೆದ ಭಾರತ್ದ ನಿಮಾೆಣಕ ು, ಜನರ ಮತ್ದಾನವೂ ಪರಮನಖ್ ಪಾತ್ರ
ವಹಿಸಲ್ಪದ ಎೆಂಬನದನನು ಮನಗಾಣಿಸಲನ ರಾಜೀವ್ ಅವರನ 'ವೀಟ್ ರ ೈಟ್ ವೀಟ್
ರ ಸ್ಾಿನಿಿಸಿಟವಿಲ' ಎೆಂಬ ಹ ಸರಿನ ವಾೆಪಕವಾದ ಮತ್ನು ವಿಸ್ಾುರವಾದ ಅಭಿಯಾನವನನು
ಪಾರರೆಂಭಿಸಿದರನ.
ಪರಿಣಾಮ:
ಈ

ಅಭಿಯಾನದ

ಹಾಗನ

ಇೆಂತಹುದ ವ

ಉದ ದವಶದ

ಇತರ

ಅಭಿಯಾನಗಳ

ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ 2008ರ ರಾಜಾ ವಿಧಾನಸಭ ಚ್ುನ್ಾವಣ ಗ ನಡ ದ ಮತದಾನಕ ಿ
ಹ ನವಲಿಸಿದರ ಆ ಸ್ಾಲಿನಲಿಾಿ 5% ರರ್ುು ಹ ಚ್ುಚ ಮತದಾನ ನಡ ದಿತುಿ. ಇನುು
ಬ ೆಂಗಳೂರಿನಲಿಾ (ನಗರ) 52.8% ರರ್ುು ಮತದಾನ ಹ ಚ್ಾಚಗಿತುಿ.

ಸ್ಾವೆಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕು ಅಜೆಗಳ (ಪಿಐಎಲ್) ಮೊಲಕ ಬ ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಪಲ
ಅಕರಮ ಭೊ ಸ್ಾಿಧಿೀನಗಳ ವಿರನದಧ ಹ ೊೀರಾಟ್ ನಡ ಸಿದರನ.

ಭರಷ್ಾಟರ್ಾರದ ವಿರನದಧ ಹ ೊೀರಾಡಿ ಮತ್ನು ಸ್ಾವೆಜನಿಕ ಭೊಮಿಯನನು ಆಕರಮಿಸಿ ಮತ್ನು
ಅವುಗಳನನು ರಕ್ಷಿಸಿಕ ೊಳಳಲನ ಪರಯತಿುಸಿದರನ. ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ಹಣಕಾಸನ ವೆವಹಾರಗಳಿಗ
ಸಿಐಜ ಇೆಂದ ಸಿಎಜ ಲ ಕು ಪರಿಶ ೀಧ್ನ ಮತ್ನು ಬ ೀಡಿಕ ಸ್ ೀರಿದೆಂತ ; ಅಕರಮ ಸಕರಮ;
ನಿಲೆಕ್ಷ್ಯದಿೆಂದಾದ ಸ್ಾವು ಇತಾೆದಿಗಳಿಗ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ಸ್ಾವೆಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕು ಅಜೆ
ಸಲ್ಪಲಸಿ ನಾೆಯಾಲಯದಲ್ಪಲ ಹ ೊೀರಾಡಿದರನ.
ಸ್ಾವೆಜನಿಕ ಜಮಿೀನನ ಸ್ಾಿಧಿೀನಕಾುಗಿ ಕನಾೆಟ್ಕದ ಶಾಸನಸಭ ಯ ಜೆಂಟಿ ಶಾಸಕಾೆಂಗ
ಸಮಿತಿ ಸಲ್ಪಲಸಿದ ವರದಿಗಳಲ್ಪಲ ಮತ್ನು ಟಾಸ್ು ಫ್ೀಸುೆ ಸಲ್ಪಲಸಿದ ತ್ದನೆಂತ್ರದ
ವರದಿಗಳಲ್ಪಲ ಸೊರ್ಚಸಲಾಗಿದಾ ಭೊಮಿ ಸ್ಾಿಧಿೀನಕ ು ನಮೂ ಬ ೆಂಗಳೂರನ ಫ ೆಂಡ ೀಶನ್
ಸಲ್ಪಲಸಿದಾ ಸ್ಾವೆಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕು ಅಜೆಗ ರಾಜೀವ್ ಬ ೆಂಬಲ ನಿೀಡಿದರನ. ಸ್ಾವೆಜನಿಕ
ಜಮಿೀನನಗಳನನು ಅಕರಮವಾಗಿ ಸ್ಾಿಧಿೀನಪಡಿಸಿಕ ೊೆಂಡಿರನವುದಕ ು ಹ ೊಣ ಗಾರರಾಗಿರನವ
ಸಕಾೆರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ನು ಖ್ಾಸಗಿ ವೆಕುಗಳ ವಿರನದಧ ಕಾನೊನನ ಕರಮ ಜರನಗಿಸಲನ
ಆಗರಹಿಸಿ ಪಿಐಎಲ್ ಸಲ್ಪಲಸಿದಾರನ.
ಪರಿಣಾಮ:
ಈ

ವಿರ್ಯ

ಸದಾಕ ಿ

ನ್ಾಾಯಾಲಯದಲಿಾ

ವಿಚ್ಾರಣ ಯಲಿಾದ .

ನ್ನಗದಿತ

ಸಮಯದ ನಳಗಾಗಿ ಅಕಿಮ ಭನಸ್ಾವಧಿವನವನುು ತ ರವುಗ ನಳಸಲು ಹಾಗನ ತಪಿಪತಸಥ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದಧ ಕಿಮ ಕ ೈಗ ನಳಳಲು ಉಚ್ಚ ನ್ಾಾಯಾಲಯ ಕನ್ಾೋಟಕ ಸರಕಾರಕ ಿ
ಸನಚಿಸಿದ .

ಅಡಾಕ್ಸ ಭೊಸ್ಾಿಧಿೀನ ಪರಕಟ್ಣ ಮತ್ನು ಡಿ-ನ ೊೀಟಿಫಿಕ ೀಷನ್ ಗಳನನು
ಅೆಂತ್ೆಗ ೊಳಿಸಲನ ಕನಾೆಟ್ಕ ಸಕಾೆರವನನು ಒತಾುಯಸಲಾಗಿದ

ಆಡ್-ಹಾಕ್ಸ ಡಿ-ನ ೊೀಟಿಫಿಕ ೀಶನ್ ಸಥಗಿತ್ಗ ೊಳಿಸಬ ೀಕನ ಎೆಂಬ ದಿೀರ್ೆಕಾಲದ ಬ ೀಡಿಕ ಯ

ಪರವಾಗಿ, ರಾಜೀವ್ ಅವರನ 2009 ರಿೆಂದ ಕನಾೆಟ್ಕದ ವಿವಿಧ್ ಮನಖ್ೆಮೆಂತಿರಗಳನನು
ಒತಾುಯಸನತ್ುಲ ೀ ಬೆಂದಿದಾಾರ .

ಸ್ಾವೆಜನಿಕ ಒತ್ುಡಕ ು ಮತ್ನು ಮಾಧ್ೆಮದ ಒತಾುಯಗಳಿಗ ಮನುಣ ನಿೀಡಿ ಮನಖ್ೆಮೆಂತಿರ
ಎೆಂ. ಸಿದಾರಾಮಯೆ ಅವರನ ಅಡಾಕ್ಸ ಡಿ ನ ೊೀಟಿಫಿಕ ೀಷನ್ ಎೆಂಬ ಹ ಸರಿನ ಈ ಭರಷಟ
ಅಭಾೆಸ ನಿಲ್ಪಲಸಲನ ನಿಧ್ೆರಿಸಿದರನ. ಈ ಹಿೆಂದ ಸ್ಾಕಷನಟ ರಾಜಕಾರಿಣಿಗಳು ಈ ಕ ಟ್ಟ
ಅಭಾೆಸವನನು ದನರನಪಯೀಗಪಡಿಸಿಕ ೊೆಂಡನ ಸ್ಾಕಷನಟ ಶ್ರೀಮೆಂತ್ರಾಗಿದಾರನ.
ಕನುಡಕ ು ಶಾಸಿರೀಯ ಭಾಷ್ ಯ ಸ್ಾಥನಮಾನ ನಿೀಡನವ ಸೆಂಬೆಂಧ್ ಪರಯತ್ುಗಳು
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ಶಾಸಿರೀಯ ಕನುಡ ಭಾಷ್ ರಕ್ಷ್ಣ ಗ ಪರಯತ್ುಗಳು
ಕನಾೆಟ್ಕದ ಸಮೃದಧ ಸ್ಾಹಿತಿೆಕ ಪರೆಂಪರ ಯನನು ಕಾಪಾಡಿಕ ೊಳಳಲನ, ಸ್ ೆಂಟ್ರ್ ಆಫ್
ಎಕ ಿಲ ನ್ಿ ಫಾರ್ ಸಟಡಿೀಸ್ ಇನ್ ಕಾಲಸಿಕಲ್ ಕನುಡ (ಸಿಇಎಸ್ ಸಿಕ ) ಕ ೀೆಂದರವನನು
ಮೈಸೊರನನಿೆಂದ ಬ ೆಂಗಳೂರಿಗ ಸಥಳಾೆಂತ್ರಿಸಬ ೀಕ ೆಂಬ ಕನಾೆಟ್ಕದ ಪರಸ್ಾುವನ ಯ ಮೀಲ
ತಿೀವರವಾಗಿ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿದರನ.
ಪ್ರಿಣನಮ:

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶಾವಿದ್ಾಯಲಯದ ಕ್ಾಯಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕರ್ಾಷಟಕ ಸರಕ್ಾರ ಈಗಾಗಲ್ೆೇ 3.00
ಎಕರೆ ಭೂಮಯನುು ಗುರುತಿಸಿದ್ೆ ಮತ್ುು ಭೂಮಯನುು ಉಚಿತ್ವಾಗಿ ದ್ೊರೆಯುವಂತೆ

ಮಾಡಲು ಸಿದಿವಾಗಿದ್ೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಭರವಸೆ ನಿೇಡಿದರು. ಕರ್ಾಷಟಕದ ಬ್ುಡಕಟುಿ

ಸಂಶೆ ೇಧರ್ಾ ಸಂಸೆೆ (ಕ್ೆಎಸಿಿಆರ್ಷ) ಮೈಸೂರು ಸಹಭಾಗಿತ್ಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲ್ಾದ

ಸಂಶೆ ೇಧರ್ೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಾಷಟಕದ ಆರು ಮಾತ್ೃ ಭಾಷ್ೆಗಳು - ಅಸಾಿರು, ಸಿದಿಾ, ಇರುಳಿಗ,
ಮಲ್ೆಕುಡಿಯಾ, ಮರಾಟ್ಾಿ ಮತ್ುು ಟ್ೊೇಕ್ರಿ - ಅವಸಾನದತ್ು ಸಾಗುತಿುವೆ ಎಂಬ್ುದನುು
ಶೆ ೇಧಿಸಲ್ಾಗಿತ್ುು. ಈ ಹಿರ್ೆುಲ್ೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಷ್ೆಗಳ ಸಂಶೆ ೇಧರ್ೆ ಮತ್ುು ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ಮಾಡುವುದ್ಾಗಿ ಸಕ್ಾಷರ ಭರವಸೆ ನಿೇಡಿತ್ು.

ಬ ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಪಲನ ಶಾಲ ಗಳು ಸ್ಾಿತ್ೆಂತ್ರಯ ದಿನಾಚರಣ ಮತ್ನು ಗಣರಾಜೆದ
ದಿನವನನು ಆಚರಿಸನತ್ುವ ಆದರ ರಜ ಯನನು ಘೊೀಷಿಸನವುದಿಲಲ ಎೆಂಬನದನನು
ಖ್ಾತ್ರಿ ಪಡಿಸಿಕ ೊಳಳಲಾಯತ್ನ

ಬ ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಪಲನ ಶಾಲ ಗಳು ಸ್ಾಿತ್ೆಂತ್ರಯ ದಿನಾಚರಣ ಮತ್ನು ಗಣರಾಜೆದ ದಿನವನನು
ಆಚರಿಸನತ್ುವ

ಆದರ

ಪಡಿಸಿಕ ೊಳಳಲಾಯತ್ನ.

ರಜ ಯನನು

ಘೊೀಷಿಸನವುದಿಲಲ

ಎೆಂಬನದನನು

ಖ್ಾತ್ರಿ

ಏಪಿರಲ್ 2010 ರಲ್ಪಲ ಸ್ಾಿತ್ೆಂತ್ರಯ ದಿನಾಚರಣ ಮತ್ನು ಗಣರಾಜೆ ದಿನದ ಆಚರಣ ಯನನು

ನಿಲೆಕ್ಷಿಸಿದಾ ಕ ಲವು ಖ್ಾಸಗಿ ಶಾಲ ಗಳ ಧ ೊೀರಣ ಯನನು ಕೆಂಡನ ಆಘಾತ್ಗ ೊೆಂಡಿದಾ

ರಾಜೀವ್ ಅವರನ ಬ ೆಂಗಳೂರಿನ ಎಲಲ ಖ್ಾಸಗಿ ಶಾಲ ಗಳನನು ಸಮಿೀಕ್ಷ ನಡ ಸಲನ ಆಗಿನ
ಮನಖ್ೆಮೆಂತಿರ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೊರಪಿ ಮತ್ನು ರಾಜೆ ಶ್ಕ್ಷ್ಣ ಮೆಂತಿರ ವಿಶ ಿೀಶಿರ ಕಗ ರಿಗ

ಪತ್ರ ಬರ ದರನ. ರಾಷಿರೀಯ ಹಬಬಗಳ ಆಚರಣ ಯನನು ನಿಲೆಕ್ಷಿಸನವ ಇೆಂತ್ಹ ಧ ೊೀರಣ

ಹ ೊೆಂದಿರನವ ಶಾಲ ಗಳ ವಿರನದಧ ಕಾನೊನನ ಕರಮ ತ ಗ ದನಕ ೊಳಳಲನ ಅವರನ
ಸರ್ಚವಾಲಯವನನು ಒತಾುಯಸಿದರನ.
ಪರಿಣಾಮ:

ರಾಜವವ್ ಅವರ ಪ್ತಿಕ ಿ ಪ್ಿತ್ತಕ್ಕಿಯಿಸಿದ ಕನ್ಾೋಟಕ ಸಕಾೋರ, ಸ್ಾವತೆಂತಿಯ ದಿನ ಮತುಿ

ಗಣರಾಜಾ ದಿನದೆಂತಹ ಪ್ಿಮುಖ್ ರಾಷ್ಟ್ರವಯ ಉತಸವಗಳನುು ಗುರುತ್ತಸಲು ಎಲಾ
ಶ್ಾಲ್ ಗಳಗ ನ್ನದ ವೋಶನ ನ್ನವಡಿತು.

ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಪಲರನವ ಮೀಸಿರ ಪಾಳೆ ಕ ರ ಯ ಒತ್ನುವರಿದಾರರ
ವಿರನದಧ ಹ ೊೀರಾಡನತಿುದಾ ಬ ೆಂಗಳೂರಿನ ನಾಗರಿಕರನನು ಬ ೆಂಬಲ್ಪಸಿದರನ.

ಬ ೆಂಗಳೂರಿನ ಅದ ಷ್ ೊಟೀ ಕ ರ ಗಳು ಕಾನೊನನಬಾಹಿರವಾಗಿ ಒತ್ನುವರಿ ಆಗಿವ ಯಾದರೊ
ಮಸಿರಪಾಳೆ ಕ ರ ಯ ಕತ ಯೆೀ ಬ ೀರ . ಅಕರಮ ಒತ್ನುವರಿಗಳಿೆಂದ ಅವಸ್ಾನದ ಅೆಂರ್ಚನಲ್ಪಲದಾ
ಕ ರ ಯನನು ಪುನರನಜಜೀವನಗ ೊಳಿಸನವ ರಾಜೀವ್ ಅವರ ಸಕರಯ ಪಾತ್ರಕ ು
ಧ್ನೆವಾದಗಳು. ಕ ರ ಉಳಿಸಿಕ ೊಳಳಲನ ಕಾನೊನನ ಹ ೊೀರಾಡನತಿುದಾ ಹ ೊೀರಾಟ್ಗಾರರನ
ತ್ಮೂ ಪರವಾಗಿ ವಾದಿಸನವ ಸಲನವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಲ್ಪೀಗಲ್ ಕ ನ ಿಲ್ ಪರತಿನಿಧಿಗಳನನು
ಸೆಂಪಕೆಸಲನ ರಾಜೀವ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರನ.
ಪರಿಣಾಮ:

ರಾಜವವ್ ಅವರ ಈ ಕಾಳಜಯ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಶ್ಾಹಿ ಇತಿ ಕಣ ಿರ ದು ನ್ ನವಡಲು ಸ್ಾಧ್ಾವಾಯಿತು ಮತುಿ ನ್ಾಗರಿಕರು ವಿವಿಧ್

ಸ್ಾವೋಜನ್ನಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ಿತ್ತನ್ನಧಿಗಳನುು ಸೆಂಪ್ಕ್ಕೋಸಲು ಸಹ ಸ್ಾಧ್ಾವಾಯಿತು. ಅೆಂತ್ತಮವಾಗಿ ನ್ಾಗರಿಕರು ತಮಮ ಹ ನವರಾಟದಲಿಾ ಗ ದದರು.
ಮತುಿ ರಾಜವವ್ ಅವರ ಬ ೆಂಬಲದ ನೆಂದಿಗ ಸರ ನವವರವನುು ಉಳಸಲ್ಾಯಿತು ಮತುಿ ಅಕಿಮ ಒತುಿವರಿಗಳನುು ತ ರವುಗ ನಳಸಲ್ಾಯಿತು.

ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಎತ್ುರದ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನನು ಅಕರಮವಾಗಿ
ನಿಮಿೆಸನತಿುದಾವರ ವಿರನದಧ ಹ ೊೀರಾಟ್ ನಡ ಸನತಿುದಾವರನನು ಬ ೆಂಬಲ್ಪಸಿದರನ.

ಎಚ್ಒಎಲ್ ಪರತಿಷಿಠತ್ ಬಿಲಡರನಗಳಿಗ ಅಕರಮವಾಗಿ ಮತ್ನು ಕಾಯೆವಿಧಾನವನನು

ಉಲಲೆಂಘಿಸಿ ನಿೀಡಿದಾ ಎನ್ಒಸಿ ರದನಾ ಪಡಿಸಬ ೀಕ ೆಂದನ ಕ ಲವು ನಾಗರಿಕರನ
ಆಗರಹಿಸಿದಾಗ ರಾಜೀವ್ ಅವರನನು ಬ ೆಂಬಲ್ಪಸಿದರನ. ಈ ಬಗ ೆ ಅೆಂದಿನ ರಕ್ಷ್ಣಾ ಸರ್ಚವ
ಎ.ಕ .ಆೆಂಟ್ನಿಗ ಪತ್ರ ಬರ ದನ ಅವರ ಗಮನವನನು ಇತ್ು ಸ್ ಳ ದರನ. ಎಚ್ಎಎಲ್
ವಿಮಾನನಿಲಾಾಣದ

ಹಾನಿಯಾಗಬಹನದನ

ಸನತ್ುಮನತ್ುಲ್ಪನ

ಪರದ ೀಶದ

ತ್ತ್ಿರಿಣಾಮವಾಗಿ

ನಿವಾಸಿಗಳ

ಹಲವು

ಸನರಕ್ಷ್ತ ಗ

ದನರೆಂತ್ದಗಳಿಗ

ಕಾರಣವಾಗಬಹನದನ ಎೆಂದನ ಪತ್ರದಲ್ಪಲ ತಿಳಿಸಿದಾರನ. ಆಗ ಮೆಂತಿರ ಟ ಕ್ಸ ಝೀನ್,
(ಖ್ಾಸಗಿ ಬಿಲಡರ್) ಮತ್ನು ರ್ಾಲ ಟ್ (ಬಿಲಡರ್) ಯೀಜನ ಯನ ಅಗರ-ಬ ಳಳೆಂದೊರನ ಕ ರ

ಪರದ ೀಶದಲ್ಪಲತ್ನು, ಇದನ ಎಚ್ಎಎಲ್ ವಿಮಾನ ನಿಲಾಾಣದ 20 ಕಲ ೊೀ ಮಿೀಟ್ರ್
ವಾೆಪಿುಯಳಗ ಬರನತಿುತ್ನು.
ಪರಿಣಾಮ:

ಖಾಸಗಿ ಬಿಲಿರ್ ತಪಾಪಗಿ ಸಲಿಾಸಿದದ ಎಬ ನವವ್ ಮವನ್ ಸಿವ ಲ್ ವ ಲ್ (ಎಎಮ್ಎಸ್ಎಲ್) ಅೆಂಕ್ಕ ಅೆಂಶಗಳನುು ತಪಾಪಗಿ ಊಹಿಸಿ ಎಚ್ಎಎಲ್
ಪಾಿರೆಂಭದಲಿಾ ಬಿಲುಗ ೋ ಎನ್ಒಸಿ ಯನುು ತಪಾಪಗಿ ನ್ನವಡಿತುಿ. ಅದೃರ್ುವಶ್ಾತ್, ಎಚ್ಎಎಲ್ ನೆಂತರ ಎನ್ಒಸಿ ಹಿೆಂತ ಗ ದುಕ ನೆಂಡಿತು.
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ನಾಗರಿಕ ಪರಿಸರಕ ು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದಾ ಸಜಾೆಪುರ ಅೆಂಡರ್ ಪಾಸ್
ನಿಮಾೆಣದ ವಿರನದಧ ಹ ೊೀರಾಡಿದರನ
ನಾಗರಿಕರ ಕರ ಗ ಓಗ ೊಟ್ನಟ ರಾಜೀವ್ ಅವರನ ಬ ೆಂಗಳೂರಿನ ಸಜಾೆಪುರ ರಸ್ ುಯಲ್ಪಲನ
ಅವ ೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅೆಂಡಪಾೆಸ್ ನಿಮಾೆಣದ ವಿರನದಧ ಕ ೊೀರಮೆಂಗಲ ಆರ್ ಡಬೊಲಯ ಎ
ಹ ೊೀರಾಟ್ವನನು ಬ ೆಂಬಲ್ಪಸಿದರನ, ಇದನ ಕ ಲವು ಪಟ್ಟಭದರ ಹಿತಾಸಕುಗಳಿಗ
ಪರಯೀಜನವಾಗಲನ ಯಾವುದ ೀ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಲ ೊೀಚನ ಗಳನನು ನಡ ಸದ
ನಿಮಿೆಸಲಾಗನತಿುದಾ ಅೆಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿತ್ನು. ರಾಜೀವ್ ಅವರನ ಮನಖ್ೆಮೆಂತಿರಗ ಪತ್ರ
ಬರ ದರನ. ನೆಂತ್ರ ಅವರನ ಕನಾೆಟ್ಕ ಉಚಿ ನಾೆಯಾಲಯಕ ು ನಿವಾಸಿಗಳಿೆಂದ
ಸಲ್ಪಲಕ ಯಾಗಿದಾ ಪಿಎಲ್ಐಗ ಬ ೆಂಬಲ ನಿೀಡಿದರನ. ನಾೆಯಾಲಯವು ನಿಮಾೆಣವನನು
ಮನೆಂದನವರಿಸದೆಂತ ತ್ಡ ಯಾಜ್ಞ ನಿೀಡಿತ್ನ ಮತ್ನು ತ್ಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯನನು ನ ೀಮಿಸಲನ
ಸರಕಾರಕ ು ಆದ ೀಶ ನಿೀಡಿತ್ನ.
ಪರಿಣಾಮ:

ಯೊವಜನ್ ಯ ವಿರುದಧ ಕೌನ್ನಸಕ್ ಮುಖ್ಜೋ ಸಮತ್ತ ವರದಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತು,
ತತಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಯೊವಜನ್ ಸಥಗಿತಗ ನಳಸಿ ರಸ್ ಿಯನುು ಪ್ುನಃಸ್ಾಥಪಿಸಲ್ಾಯಿತು. ಇದು

ಒೆಂದು ಸಥಳವನುು ಅದರ ಮನಲ ಸಿಥತ್ತಗ ಪ್ುನಃಸ್ಾಥಪಿಸಲ್ಾದ ಬ ೆಂಗಳೂರಿನ ಮೊದಲ
ಅೆಂತಹ ಯೊವಜನ್ ಯಾಗಿದ .

ಪಾರೆಂಪರಿಕ ವಿಶ ಿೀಶಿರಯೆ ಐರನ್ ಮತ್ನು ಸಿಟೀಲ್ ಕೆಂಪ ನಿ (ವಿಸ್ಎಲ್)
ಮತ್ನು ಅದರ ಉದ ೊೆೀಗಿಗಳಿಗ ಮರನಜೀವ ನಿೀಡಿಕ :
ಮಧ್ೆಸಥಗಾರರ ಹಿತಾಸಕುಗಳನನು ಎತಿುಹಿಡಿಯನವ ಉದ ಾೀಶದಿೆಂದ, ರಾಜೀವ್ ಅವರನ
ಮಧ್ೆಪರವ ೀಶ್ಸಲನ ಮತ್ನು ಪಿಎಸನೆಗಳನನು ನಿವೆಹಿಸನವ ಸರಕಾರದ ವಿಷಯದ ಬಗ ೆ
ಗಮನಹರಿಸಬ ೀಕ ೆಂದನ ಪರಧಾನಿಗ
ಮಧ್ೆಸಿಥಕ ಯೆಂದಾಗಿ

ಉಕುನ

ಪತ್ರವೆಂದನನು ಬರ ದರನ. ರಾಜೀವ್ ಅವರ
ಮೆಂತಿರಯ

ಪರತಿಕರಯಸಲನ

ಸ್ಾಧ್ೆವಾಯತ್ನ.

ವಿಶ ಿೀಶಿರಯೆ ಐರನ್ ಮತ್ನು ಸಿಟೀಲ್ ಕೆಂಪ ನಿ (ವಿಸ್ಎಲ್) ಅನನು ಖ್ಾಸಗಿೀಕರಣ
ಮಾಡನವ ಯಾವುದ ೀ ನಿಧಾೆರವನನು ಘೊೀಷಿಸನವ ಮೊದಲನ ಕ ೀೆಂದಿರೀಯ ಸಕಾೆರವು
ಜಾಗರೊಕತ

ವಹಿಸನತ್ುದ

ಮತ್ನು ಬೆಂಡವಾಳ ಹೊಡಿಕ

ಮೊಲಕ ವಿಸ್ಲ ಅನನು

ಪುನಶ ಿೀತ್ನಗ ೊಳಿಸನತ್ುದ ಮತ್ನು ಇದನ ಎಸ್ಎಐಎಲ್ ನ ಆಧ್ನನಿೀಕರಣ ಯೀಜನ ಗಳ
ಒೆಂದನ ಭಾಗವಾಗಿದ ಎೆಂದನ ಮೆಂತಿರಗ ಮೀಲೂನ ಯಲ್ಪಲ ಭರವಸ್ ನಿೀಡಿದರನ.
ಪರಿಣಾಮ:
ನೆಂತರ, VISL ಗಾಗಿ 243 ಎಕರ ಗಣಿಗಾರಿಕ ಜಾಗವನುು ಹೆಂಚಿಕ ಮಾಡಬ ವಕ ೆಂಬ ಕನ್ಾೋಟಕ ಸಕಾೋರದ ಪ್ಿಸ್ಾಿವನ್ ಯನುು ಕ ವೆಂದಿ
ಸರಕಾರವು ತ ರವುಗ ನಳಸಿತು. ಎನ್ ಡಿ ಎ ಸಕಾೋರದ ಅವಧಿಯಲನಾ ಸಹ ವಿ.ಎಸ್.ಎಲ್ ಅನುು ಉಳಸಿಕ ನಳಳಳವಲಿಾ ರಾಜವವ್ ತಮಮ
ಪ್ಿಯತುಗಳನುು ಮುೆಂದುವರ ಸಿದರು ಮತುಿ ಈಗ ವಿಐಪಿಪಿಯ ಗಣಿಗಾರಿಕ ಭನಮಯನುು ಶಿವಘ್ಿದಲ್ ಾವ ಅನುಮೊವದಿಸುವುದಾಗಿ ರಾಜವವ್
ಅವರಿಗ ಸಕಾೋರ ಭರವಸ್ ನ್ನವಡಿದ .

ಎತ್ುರದ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಪಲ ಅಗಿುಶಾಮಕ ಸನರಕ್ಷ್ತ ಮಾಗೆಸೊರ್ಚಗಳು:

ಇೆಂತ್ಹನದ ೊೆಂದನ ಪಿಐಎಲ್ ಅನನು ಬ ೆಂಬಲ್ಪಸಿದರನ. ಇದರಿೆಂದಾಗಿ ಉನುತ್
ಮಟ್ಟದ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗ ಸಕಾೆರಿ ಮಾಗೆದಶ್ೆ ಸೊತ್ರಗಳನನು ರರ್ಚಸಲನ
ಸ್ಾಧ್ೆವಾಗಿದ .

ಹಲವಾರನ ಜೀವಗಳನನು ಬಲ್ಪ ತ ಗ ದನಕ ೊೆಂಡ ಎತ್ುರದ ಕಟ್ಟಡ (ಕಾಲಟೆನ್ ಟ್ವಸ್ೆ)
ವೆಂದರಲ್ಪಲ ನಡ ದ ಅಗಿು ದನರೆಂತ್ಕ ು ಪರತಿಕರಯಸಿದ ರಾಜೀವ್ 25 ಫ ಬನರವರಿ 2010
ರೆಂದನ ಅಗಿುಶಾಮಕ ಮತ್ನು ತ್ನತ್ನೆ ಸ್ ೀವ ಗಳಿಗ ಸಿವಿಲ್ ಡಿಫ ನ್ಿ ಸನುದಧತ ಮತ್ನು
ಸಲಕರಣ ಗಳ ತ್ನತ್ನೆ ಅವಲ ೊೀಕನವನನು ಶ್ಫಾರಸನಿ ಮಾಡಿದರನ. ಅೆಂತ್ಹ
ರ್ಟ್ನ ಗಳನನು ತ್ಪಿಿಸಲನ ಎತ್ುರದ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಪಲ ಅಗಿು ಅನಾಹನತ್ ಸನರಕ್ಷ್ತ ಆಡಿಟ್
ಮಾಗೆದಶೆನಗಳಿಗಾಗಿ ಆಗರಹಿಸಿದರನ. ಅಷಟಕ ುೀ ಸನಮೂನಾಗದ ಅವರನ ಈ ವಿಷಯದ
ಬಗ ೆ ಪಿಐಎಲ್ ಸಲ್ಪಲಸಿ ಅದಕ ೊುೆಂದನ ತಾಕೆಕ ಅೆಂತ್ೆ ನಿೀಡಿದರನ.
ಪರಿಣಾಮ:
ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾಗೋಸನಚಿಗಳ ಕರಡು ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಲು ಕರಗಿಸಲು ಕನ್ಾೋಟಕ ಉಚ್ಚ
ನ್ಾಾಯಾಲಯ ಸಕಾೋರಕ ಿ ಆದ ವಶ ನ್ನವಡಿತು. ನ್ಾಾಯಾಲಯದ ಈ ಸನಚ್ನ್ ಯಿೆಂದಾಗಿ
ಬ ೆಂಗಳೂರಿಗರು ನ್ ಮಮದಿಯ ನ್ನಟುುಸಿರು ಬಿಡುವೆಂತಾಯಿತು.

ಕಾರ್ೆರ ೀಟ್ ಆಸಿತ ರಗಳಲ್ಪಲನ ವ ೈದೆಕೀಯ ನಿಲೆಕ್ಷ್ಯದ ವಿರನದಧದ
ನಾಗರಿಕರ ಹ ೊೀರಾಟ್ಕ ು ಬ ೆಂಬಲ:

ಕಾರ್ೆರ ೀಟ್ ಆಸಿತ ರ ನಿಲೆಕ್ಷ್ಯದಿೆಂದಾಗಿ ಒಬಬ ರ ೊೀಗಿ ಮರಣ ಹ ೊೆಂದಿದಾಗ ಆ
ರ ೊೀಗಿಯನನು ಆಶರಯಸಿದಾ ಕನಟ್ನೆಂಬದವರನ ಪರಿಹಾರಕಾುಗಿ ಕ ೊೀರಿ ಪತ್ರ ಬರ ದಿದಾರನ.
ಆ ಕನಟ್ನೆಂಬದವರ ನ ರವಿಗಾಗಿ ರಾಜೀವ್ ಕನಾೆಟ್ಕ ಮತ್ನು ಕ ೀೆಂದರ ಆರ ೊೀಗೆ ಸರ್ಚವ
ಗನಲಾಮ್ ನಬಿ ಆಜಾದ್ ಅವರಿಗ ಪತ್ರ ಬರ ದನ ಪರಕರಣದ ವಿರ್ಾರಣ ನಡ ಸಿ ಸೊಕು
ಕರಮವನನು ಕ ೈಗ ೊಳಳಲನ ಆಗರಹಿಸಿದರನ.
ಪರಿಣಾಮ:

ರಾಜವವ್ ಅವರ ಒತಾಿಯದ ಮವರ ಗ ತನ್ನಖ ಪಾಿರೆಂಭಿಸಿದ ಕನ್ಾೋಟಕ ಸಕಾೋರ

ಸಮಸ್ ಾಯ ಕುರಿತಾದ ಲ್ ನವಕ ಅಯಾಕಿ ವರದಿಗಳ ಅನುಸ್ಾರ ನಡ ದುಕ ನೆಂಡು
ಆಸಪತ ಿಯ ಪ್ರವಾನಗಿಯನುು ಅಮಾನತುಗ ನಳಸಿ ತಪಿಪತಸಥ ವ ೈದಾರ ವಿರುದಧ ಕ್ಕಿಮನಲ್
ವಿಚ್ಾರಣ ಗಳನುು ಆರೆಂಭಿಸಿತು.

18

ಎೆಂ ಪಿ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ನಿಧಿಯೆಂದಿಗ ಮೊಲಸ್ ಕಯೆವನನು ನಿಮಿೆಸನವುದನ:
ರಾಜೀವ್MPLADಅಡಿಯಲ್ಪಲ ಪಡ ದ ಹಣವನನು, ಸಮನದಾಯ ಕಲಾೆಣ ಯೀಜನ ಗಳನನು

ನಿಮಿೆಸಲನ, ಸಕಾೆರ ಶಾಲ ಗಳಿಗ ಹ ೊಸ ಬಾಲಕ್ಸ ಗಳನನು ಮತ್ನು ನಿಧಿಸೆಂಸ್ ಥಗಳ 95%
ಕುೆಂತ್ಲೊ ಹ ಚನಿ ಬಳಸಿಕ ೊೆಂಡನ ಇತ್ರ ಸ್ಾವೆಜನಿಕ ಯೀಜನ ಗಳಿಗ ರ್ಾಲನ
ನಿೀಡಿದರನ.

ಉಳಿದ

ಕೆಂಡನಬರನವುದಿಲಲ.

ನಾಯಕರನ

ಇೆಂತ್ಹ

ಹಣವನನು

ಬಳಸಿದ

ನಿದಶೆನ

ರಾಜವವ್ ಚ್ೆಂದಿಶ್ ವಖ್ರ್ ಅವರ MPLAD ನ್ನಧಿಯ ಅಡಿಯಲಿಾ ನ್ನಮೋಸಲ್ಾದ ಹ ನಸ
ಬಾಾಕ್ ಕಟುಡವನುು ಉದಾಾಟಿಸಿ ಬ ೆಂಗಳೂರಿನ ಶಿವಾಜನಗರ ಸಕಾೋರಿ ಪೌಿಢಶ್ಾಲ್ ಯ
ವಿದಾಾರ್ಥೋಗಳ ೂೆಂದಿಗ ಕಾಣಿಸಿಕ ನೆಂಡರು. 3 ನ್ ವ ನವ ೆಂಬರ್ 2009.

ರಾಜವವ್ ಚ್ೆಂದಿಶ್ ವಖ್ರ್ ಅವರ ಎೆಂಪಿಎಲಿಿ ನ್ನಧಿ ಅಡಿಯಲಿಾ ನ್ನಮೋಸಲ್ಾದ ಹ ನಸ ಬಾಾಕ್
ಕಟುಡವನುು ಉದಾಾಟಿಸಿ ಬ ೆಂಗಳೂರಿನ ಉತಿರಾಹಳಳಯ ಸಕಾೋರಿ ಪೌಿಢಶ್ಾಲ್ ಯ
ವಿದಾಾರ್ಥೋಗಳ ೂೆಂದಿಗ ಕಾಣಿಸಿಕ ನೆಂಡಿದಾದರ . 25 ನ್ ವ ಜನನ್, 2011.

ಅಕರಮ ಕಟ್ಟಡಗಳನನು ನಿಮಿೆಸನವ ಬಿಲಡಗೆಳ ಶ ೀಷಣ ಯ ವಿರನದಧ
ನಾಗರಿೀಕರ ಹಕನುಗಳಿಗಾಗಿ ಹ ೊೀರಾಟ್ ನಡ ಸನವುದನ

ಮಾಚ್ೆ 2016 ರಲ್ಪಲ ಅೆಂಗಿೀಕಾರಗ ೊೆಂಡ ಮೊದಲನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ ಟೀಟ್ (ಡ ವಲಪ ೂೆಂಟ್
ಅೆಂಡ್ ರ ಗನೆಲ ೀಶನ್) ಮಸೊದ ಯ ಕರಡನ ರರ್ಚಸಿದ ರಾಜೀವ್ ಸೆಂಸತಿುನ ಆಯೆು
ಸಮಿತಿಯ ಅೆಂಗವಾಗಿದಾರನ. ಗಾರಹಕರನ ಮತ್ನು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ ಟೀಟ್ ವಲಯದಲ್ಪಲ
ಸ್ಾಥಪಿತ್ವಾದ ಬಿಲಡರ್ ಕರಾರನಗಳಿಗ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಹಕನುಗಳನನು ಪಡ ಯಲನ ಅವರನ
ಶರಮಿಸಿದರನ. ಗೃಹ ಸರ್ಚವ ಶ್ರೀ ವ ೆಂಕಯೆ ನಾಯನಡ ಮತ್ನು ಯೀಜನ ಸರ್ಚವ ಶ್ರೀ ರಾವ್
ಇೆಂದಜೆತ್ ಸಿೆಂಗ್ ಅವರನನು ರಾಜೆಗಳು ಮತ್ನು ಕ ೀೆಂದಾರಡಳಿತ್ ಪರದ ೀಶಗಳಿಗ
ದೃಢವಾದ ಆಳಿಿಕ ನಡ ಸಬ ೀಕ ೆಂಬ ಬ ೀಡಿಕ ಹ ೊೆಂದಿದಾ ನಾಗರಿಕ ಕಾಯೆಕತ್ೆರನ
ಸರ್ಚವರನಗಳನನು ಭ ೀಟಿ ಮಾಡಲನ ವೆವಸ್ ಥ ಮಾಡಿದರನ.

ಕ್ೆರೆಗಳಿಗೆ ಕ್ಾಯಕಲಪ
ರಾಜೀವ್ ಚೆಂದರಶ ೀಖ್ರ್ ಬ ೆಂಗಳೂರಿನ ಕ ರ ಗಳು ಮತ್ನು ಜಲಾಶಯಗಳನನು ರಕ್ಷಿಸನವ
ಮತ್ನು ಪುನರನಜಜೀವಿಸನವ ಕಾನೊನನ ಹ ೊೀರಾಟ್ದಲ್ಪಲ ಮನೆಂಚೊಣಿಯಲ್ಪಲದಾರನ. ಅಗರ
ಕ ರ ಯ ಮತ್ನು ಅದರ ಬದಿಯಲ್ಪಲನ ಕ ರ ನಿೀರನ ಹರಿವಿನ ಜಾಗದ ಅತಿಕರಮಣದ ವಿರನದಧ
ಸಥಳಿೀಯ ನಾಗರಿಕ ಸೆಂರ್ಟ್ನ ಗಳು ಸಲ್ಪಲಸಿದ PIL ಗ ಅವರನ ಬ ೆಂಬಲ ನಿೀಡಿದರನ.
ತ್ರನವಾಯ, ರ್ ನ ುೈನಲ್ಪಲರನವ ಎನ್ ಜ ಟಿಯನನು ಸೆಂಪಕೆಸಲಾಯತ್ನ ಮತ್ನು ಈ
ವಿಷಯವನನು ನೆಂತ್ರ ಎನ್ ಜ ಟಿ ಪರಧಾನ ಬ ೆಂಚ್ ಗ ಕಳುಹಿಸಿ ಕ ೊಡಲಾಯತ್ನ.
ಪರಿಣಾಮ:
ಎನ್ ಜಟಿ ತನು ಐತ್ತಹಾಸಿಕ ತ್ತವಪಿೋನಲಿಾ, ಎಲ್ಾಾ ನ್ನವರಿನ ಮತುಿ ಬರಿದಾದ ಹ ನಸ ಬಫರ್
ವಲಯಗಳಗ ಹ ನಸ ವಾಾಖಾಾನ ನ್ನವಡಿತು. ಬ ೆಂಗಳೂರಿನಲಿಾ ಮತುಿ ಸುತಿಲಿನ ಜೌಗು
ಪ್ಿದ ವಶಗಳನುು ತ್ತಳಸಲು ಸನಚಿಸಿತು ಮತುಿ ಬ ಳಳೆಂದನರು ಕ ರ ಯ ಸುತಿಲನ ಇರುವ

ಎಲ್ಾಾ ಕಾನನನುಬಾಹಿರ ಕಟುಡಗಳನುು ಕ ಡವಲು ನ್ನದ ವೋಶನ ಮಾಡಲು ರಾಜಾ
ಸರಕಾರಕ ಿ ನ್ನದ ವೋಶನ ನ್ನವಡಿತು. ಇಬಬರು ತಪಿಪತಸಥರ ಮವಲ್ 129 ಕ ನವಟಿ ಮೊತಿದ
ದೆಂಡಶುಲಿ ವಿಧಿಸಲ್ಾಯಿತು.

ಕನಾೆಟ್ಕ ಸಕಾೆರದ ದಿಿಮನಖ್ ನಿೀತಿಯನನು ಬಯಲನ ಮಾಡಿದರನ

ಕನಾೆಟ್ಕ ಸಕಾೆರವು ಮನಖ್ೆವಾಗಿ ಬಡ ಮತ್ನು ಮಧ್ೆಮ ವಗೆದ ಕನಟ್ನೆಂಬಗಳ

ಮನ ಗಳನನು ಕ ಡವಲನ ಪಾರರೆಂಭಿಸಿದ ನೆಂತ್ರ ಸ್ಾವೆಜನಿಕ ಪರತಿಭಟ್ನ ಯ ಬಗ ೆ

ಪರತಿಕರಯಸಿದ ಅವರನ 2016 ರ ಆಗಸ್ಟ 23 ರೆಂದನ ಮನಖ್ೆಮೆಂತಿರ ಸಿದಾರಾಮಯೆ

ಅವರಿಗ ಪತ್ರ ಬರ ದನ ಪರಭಾವಿಗಳ ಅಕರಮ ಕಟ್ಟಡಗಳನನು ನಿಲೆಕ್ಷಿಸನವ ಸಕಾೆರದ
ದಿಿಮನಖ್ ನಿೀತಿಯನನು ಕ ೊನ ಗ ೊಳಿಸಲನ ಒತಾುಯಸಿದರನ. ಮನಗಧ ಬಡವರಿಗ

ಬ ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಪಲ ಅಕರಮ ನಿಮಾೆಣಕ ು ಅನನವು ಮಾಡಿಕ ೊಡನವ ತ್ಪಿಿತ್ಸಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ವಿರನದಧ ಕಾನೊನನ ಕರಮ ಕ ೈಗ ೊಳುಳವೆಂತ ಆಗರಹಿಸಿದರನ.
ಪರಿಣಾಮ:

ಮುಖ್ಾಮೆಂತ್ತಿಯಿೆಂದ ಯಾವುದ ವ ಪ್ಿತುಾತಿರ ಬಾರದಿದಾದಗ, ರಾಜವವ್ ಬ ೆಂಗಳೂರಿನ

ನ್ಾಗರಿಕರನುು ಹ ನವರಾಟಕ ಿ ಸಜುುಗ ನಳಸಿ ನ್ಾಾಯವನುು ಕ ನವರಿದರು. ಅವರು ಉಚ್ಚ

ನ್ಾಾಯಾಲಯದಲಿಾ ಅಜೋ ಸಲಿಾಸಿದರು. 2016 ರ ಸ್ ಪ ುೆಂಬನೋಲಿಾ ಉಚ್ಚ ನ್ಾಾಯಾಲಯ

ಕಾನನನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಕಟುಡ ನ್ನಮಾೋಣಕ ಿ ಅನುಮತ್ತ ನ್ನವಡಿದ ತಪಿಪತಸಥ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದಧ ಕಾನನನು ಕಿಮ ಕ ೈಗ ನಳಳಳವೆಂತ ಸಕಾೋರಕ ಿ ಆದ ವಶಿಸಿತು.
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# ಉಕ್ರೆನ ಸೆೇತ್ುವೆ ನಿಮಾಷಣದ ವಿರುದಧ ರ್ನಗರಿಕರ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ
ಸೆೀರಿಕೆ ಂಡರು

ರಾಜೇವ್

ಆಡಳಿತ್

ಮತ್ುು

ಅಭಿವೃದಿಿಯ

ಯೇಜ್ರ್ೆಗಳಲ್ಲಿ

ರ್ಾಗರಿಕರ

ಪಾಲ್ೊೆಳುುವಿಕ್ೆಯನುು ಹೆಚಿಾಸಲು ಸದ್ಾ ಪೆಿೇರೆೇಪ್ರಸುತ್ು ಬ್ಂದವರು. ಸಕ್ಾಷರ
ಉಕ್ರೆನ ಸೆೇತ್ುವೆ ನಿಮಾಷಣ ಯೇಜ್ರ್ಾ ವರದಿಯನುು ಸಾಯಂಪೆಿೇರಿತ್ವಾಗಿ

ಬ್ಹಿರಂಗಪಡಿಸದಿರುವುದನುು ಗಮನಿಸಿದ ಅವರು ಉಚಾ ರ್ಾಯಯಾಲಯಕ್ೆೆ ಅಜಷ
ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿಮಾಷಣವನುು ವಿರೊೇಧಿಸುತಿುದಾ ರ್ಾಗರಿಕರನುು ಬೆಂಬ್ಲ್ಲಸಿದರು.
ಪರಿಣಾಮ:
ರಾಜೇವ್ ಅಜಷಗೆ ಪಿತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಉಚಾ ರ್ಾಯಯಾಲಯ ಉಕ್ರೆನ ಸೆೇತ್ುವೆ
ನಿಮಾಷಣ ಮಾಡುತಿುದಾ ಬಿಡಿಎಗೆ, ನಿಮಾಷಣ ಕ್ಾಯಷ ಮುಂದುವರಿಸಬಾರದು

ಎಂದು ಆದ್ೆೇಶ ನಿೇಡಿತ್ು. ರಾಜೇವ್ ಮನವಿಗೆ ಪಿತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ NGT ಯು ಸಿಿೇಲ್
ಫೆಿೈಓವರ್ ಕ್ಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿದ್ೆ ಕ್ಾನೂನುಬ್ದಾ ಪರಿಸರ ಅನುಮತಿಗಳನುು
ಹೊಂದಿಲಿ ಎಂದು ಆಕ್ೆೇಪ್ರಸಿತ್ು.
ಈ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜೇವ್ ಅವರ ರ್ೆೇರ ಹೊೇರಾಟದ ಕ್ಾರಣದಿಂದ್ಾಗಿ ಕರ್ಾಷಟಕ
ಸಕ್ಾಷರ ಈ ಯೇಜ್ರ್ೆಯನುು ಮಾರ್ಚಷ 02,2017 ರಂದು ರದುಾ ಮಾಡಿತ್ು.

ಮಹನನಗರ ಯೀಜರ್ನ ಆಯೀಗದ ಸನಂವಿಧನನಕತೆಯನುೆ
ಎತ್ತಿಹಿಡಿದರು.

ಆೆಂತ್ಯೆದಲ್ಪಲ ಸೆಂವಿಧಾನವನನು ಸದಾ ಗ ರವಿಸನವ ರಾಜೀವ್ ಭಾರತಿೀಯ
ಸೆಂವಿಧಾನದ 74 ನ ಯ ತಿದನಾಪಡಿ ಪರಕಾರ ಯೀಜನಾ ಆಯೀಗ ಕಾಯೆ
ನಿವೆಹಿಸಬ ೀಕನ ಎೆಂದನ ಬಯಸಿದಾರನ. ಸೆಂವಿಧಾನದ ಈ ತಿದನಾಪಡಿ ನಾಗರಿಕರನ
ಹ ರ್ಾಿಗಿ ಪಾಲ ೊೆಳುಳವ ಮೊಲಕ ನಗರ ಸಥಳಿೀಯ ಸೆಂಸ್ ಥಗಳಿಗ
ಸ್ಾಿಯತ್ುತ ಯನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪಡಿಸನತ್ುದ . ಆದಾಗೊೆ, ಬ ೆಂಗಳೂರಿನ ಎೆಂಪಿಸಿ
ಮತ್ನು ಆಡಳಿತ್ವನನು ಪರಜಾಪರಭನತ್ಿದ ನ ಲ ಯಲ್ಪಲ ಕಾಯೆಗತ್ಗ ೊಳಿಸನವುದಕ ು
ಮನಖ್ೆಮೆಂತಿರಗಳಿಗ ಪದ ೀ ಪದ ೀ ಪತ್ರಗಳನನು ಬರ ದರಾದರೊ ಮನಖ್ೆಮೆಂತಿರ
ಇವರ ಕ ೊೀರಿಕ ಯನನು ನಿಲೆಕ್ಷಿಸಿದರನ. ಪರಿಷೃತ್ ಮಾಸಟರ್ ಪಾಲನ್ -2031
ಅನನು ವಿನಾೆಸಗ ೊಳಿಸಲನ ಬ ೆಂಗಳೂರನ ಅಭಿವೃದಿಧ ಪಾರಧಿಕಾರಕ ು (ಬಿಡಿಎ)
ಸೆಂವಿಧಾನ ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಆದ ೀಶ ನಿೀಡಿದರನ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರನ
2013 ರ ಬ ೆಂಗಳೂರನ ಮಟ ೊರೀಪಾಲ್ಪಟ್ನ್ ಪಾಲನಿೆಂಗ್ ಕಮಿಟಿ (ಎೆಂಪಿಸಿ)
ನಿಯಮಗಳ ಪರಕಾರ ಕನಾೆಟ್ಕ ಸಕಾೆರವು ಸೆಂವಿಧಾನಾತ್ೂಕ ಮ ಲೆಗಳು
ಮತ್ನು ವಿರ್ಾರಗಳನನು ಪರಿಗಣಿಸಿಲಲ ಎೆಂದನ ನಮೂ ಬ ೆಂಗಳೂರನ ಫ ೆಂಡ ೀಶನ್
ಉಚಿ ನಾೆಯಾಲಯದಲ್ಪಲ ಸಲ್ಪಲಸಿದ ಸ್ಾವೆಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕು ಅಜೆಗ ಬ ೆಂಬಲ
ನಿೀಡಿದರನ.

ಪರಿಣಾಮ
ಮಧ್ಾೆಂತರ ಆದ ವಶದಲಿಾ ಕನ್ಾೋಟಕದ ಉಚ್ಚ ನ್ಾಾಯಾಲಯ ರಾಜಾ ಸಕಾೋರ ತನು

ಅನುಮತ್ತಯಿಲಾದ ಪ್ರಿರ್ೃತ ಮಾಸುರ್ ಪಾಾನ್ 2031 ಅನುು ಅನುಮೊವದಿಸದಿರಲು
ನ್ನದ ವೋಶಿಸಿತು.

ಬ ೆಂಗಳೂರನನು ಪುನರನಜಜೀವಿಸಲನ ಹಾಗೊ ಸೆಂರಕ್ಷಿಸಲನ ಯನನ ೈಟ ಡ್
ಬ ೆಂಗಳೂರನ-ನಾಗರಿಕರ ಚಳವಳಿಯನನು ಬ ೆಂಬಲ್ಪಸಿದರನ.
ಸಿತ್ಃ

ಒಬಬ

ಚಳವಳಿಗಾರರಾದ,

ರಾಜೀವ್

ಯಾವಾಗಲೊ

ನಾಗರಿಕ

ಚಳವಳಿಗಳನನು ಬ ೆಂಬಲ್ಪಸನತ್ುಲ ೀ ಬೆಂದಿದಾಾರ , ಅದರಲೊಲ ನಿದಿೆಷಟವಾಗಿ ಅದನ

ಬ ೆಂಗಳೂರಿನ ಪುನರನಜಜೀವನ ಹಾಗೊ ಸೆಂರಕ್ಷ್ಣ ಯ ವಿಷಯದಲ್ಪಲ ಅವರನ
ಅಪಾರವಾದ

ಕಾಳಜ

ಹ ೊೆಂದಿದಾಾರ .

ಯನನ ೈಟ ಡ್

ಬ ೆಂಗಳೂರಿಗ

ಮಾಗೆದಶ್ೆಯಾಗಿ, ರಾಜೀವ್ ಬ ೆಂಗಳೂರಿನ ಹಲವಾರನ ಕ ರ ಗಳ ಪರಿಶ್ೀಲನಾ
ಅಭಿಯಾನದಲ್ಪಲ ತ್ಜ್ಞರನ ಮತ್ನು ಕಾಯೆಕತ್ೆರನನು ಬ ೆಂಬಲ್ಪಸಿದಾಾರ .

29 ಸರ ೊೀವರಗಳನನು ಪರಿಶ್ೀಲ್ಪಸಿದ ಈ ಉಪಕರಮವು ಸಥಳಿೀಯ ಮತ್ನು ಕ ೈಗಾರಿಕಾ
ತಾೆಜೆಗಳನನು ಕ ರ ಹಾಗೊ ಜ ಗನ ಪರದ ೀಶಗಳಲ್ಪಲ ಎಸ್ ಯನವುದಕ ು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಮತ್ನು ಚನನಾಯತ್ ಪರತಿನಿಧಿಗಳು ನಿೀಡಿರನವ ಅನನಮತಿಯೆೀ ಕಾರಣವ ೆಂದನ
ಅಭಿಪಾರಯ

ಪಟ್ನಟ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ

ಬ ೀಜವಾಬಾಾರಿತ್ನವನನು ಆಕ್ಷ ೀಪಿಸಿತ್ನ.

ಹಾಗೊ

ಚನನಾಯತ್

ಪರತಿನಿಧಿಗಳ

ಪರಿಣಾಮ:

ಕ ರ ಪ್ರಿಶಿವಲನ್ಾ ಅಭಿಯಾನದಿೆಂದ ಹ ನರಬೆಂದ ಸತಾಾೆಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮವಲ್ ,
ರಾಜವವ್

ಯುನ್ ೈಟ ಡ ಬೆಂಗಳೂರು

ಕಾಯೋಕತೋರು

ಗೌರವಾನ್ನವತ

ಲ್ ನವಕಾಯುಕಿಕ ಿ ಸಲಿಾಸಿದ ಅಜೋಯನುು ಬ ೆಂಬಲಿಸಿದರು. ಇದಿವಗ ನ್ಾಗರಿಕ

ಏಜ ನ್ನಸಗಳಳ ಯುನ್ ೈಟ ಡ್ ಬ ೆಂಗಳೂರಿ ಸೆಂಸ್ ಥಯೊೆಂದಿಗ ಎಲ್ಾಾ ಕ ರ ಗಳನುು
ಪ್ರಿಶಿವಲಿಸಲು ಪಾಿರೆಂಭಿಸಿದ .

ಅಕರಮ ಸಕರಮ ಯೀಜನ ಯ ವಿರನದಧ ಹ ೊೀರಾಟ್
ಕನಾೆಟ್ಕದ ಅಕರಮ ಸಕರಮ ಯೀಜನ ಯನ ನಗರದ ಬಡವರಿಗ ಸಹಾಯ
ಮಾಡನವ ಉದ ಾೀಶದಿೆಂದ ರೊಪಿಸಲಾಗಿದ ಎೆಂದನ ಸಕಾೆರ ವಾದಿಸಿತ್ನು. ಆದರ

ವಾಸುವದಲ್ಪಲ ಅಕರಮ ಸಕರಮ ಯೀಜನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತ್ನು ಸಕಾೆರಿ
ಏಜ ೆಂಟ್ರ ೊೆಂದಿಗ

ಸೆಂಪಕೆ

ಹ ೊೆಂದಿದ

ಬಿಲಡಗೆಳ

ಅಕರಮಗಳನನು

ಕರಮಬದಧಗ ೊಳಿಸನವ ಉದ ಾೀಶದಿೆಂದ ರೊಪಿಸಲಾದ ಒೆಂದನ ಯೀಜನ ಯಾಗಿತ್ನು.
ಬಡವರಿಗ ಲಾಭದಾಯಕವಾದ ಪುನವೆಸತಿ ಪರಸ್ಾುಪವನನು ಪರಿಗಣಿಸನವ ಬದಲನ,

ಅಕರಮ ನಿಮಾೆಣಗಳು ಹ ರ್ಾಿಗಿ ಬಡವರ ವಾಸಸ್ಾಥನವ ೆಂದನ ಸಕಾೆರವು
ಬಿೆಂಬಿಸಲನ ಪರಯತಿುಸಿತ್ನ.
ಪರಿಣಾಮ:

ರಾಜವವ್ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಾಾಯಾಲಯದಲಿಾ ವಿಶ್ ವರ್ ಲಿವವ್ ಪಿಟಿರ್ನ್ ಸಲಿಾಸಿದರು,
ಇದನುು ನೆಂತರ ಸಿವಿಲ್ ಅಪಿವಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿವತ್ತೋಸಲ್ಾಯಿತು. ಈ ಯೊವಜನ್ ಯ

ಮುಖ್ಾ ಆಶಯಗಳನುು ಆಲಿಸಿದ ನ್ಾಾಅಯಾಲಯ ಬಡವರನುು ರಕ್ಷಿಸುವ ನ್ ವದಲಿಾ
ದ ನಡಿ ದ ನಡಿ ಬಿಲಿರ್ ಗಳನುು ಬ ೆಂಬಲಿಸುತಿದ , ಭಿಷ್ಾುಚ್ಾರದ ಸೆಂಸೃತ್ತಯನುು

ಬ ಳ ಸುತಿದ , ಎೆಂದು ಅಭಿಪಾಿಯ ಪ್ಟು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಾಾಯಾಲಯ ಈ

ಯೊವಜನ್ ಯ ಕಾಯಾೋಚ್ರಣ ಗ ತಡ ಯಾಜ ು ನ್ನವಡಿತು. ಸಕಾೋರವು ಪ್ಿಸುಿತ
ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಾಾಯಾಲಯದಲಿಾ ಹ ನವರಾಟ ಮುೆಂದುವರಿಸಿದ .
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ಸಿಚಿ ಬ ೆಂಗಳೂರನ ಅಭಿಯಾನ
# ಗಾೆಂಧಿ ಜಯೆಂತಿ ಅೆಂಗವಾಗಿ ರಾಜೀವ್ ಸಿಚಿತ ಯ ಅಭಿಯಾನಕ ು
ದ ೊಡಡಮಟ್ಟದಲ್ಪಲ ರ್ಾಲನ ನಿೀಡಿದರನ. ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಪಲ ನಗರದ ವಿವಿಧ್
ಭಾಗಗಳ ಸನಮಾರನ 15,000 ಕುೆಂತ್ಲೊ ಹ ಚನಿ ನಾಗರಿಕರನ ಭಾಗವಹಿಸಿದಾರನ.
ರಾಜೀವ್ ನಾಗರಿಕರನ ಮತ್ನು ನಾಗರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ೂೆಂದಿಗ ಬ ರ ತ್ನ ನಗರದ
ಕಶೂಲಯನಕು ಪರದ ೀಶಗಳ ಸಿಚಛತ ಒಳಗ ೊೆಂಡೆಂತ ಬ ೆಂಗಳೂರಿನ ಕ ರ ಗಳನನು
ಸಿಚಛಗ ೊಳಿಸಿದರನ.
ಪರಿಣಾಮ:
ತಾಾಜಾವನುು ಪ್ಿತ ಾವಕ್ಕಸುವುದರ ಬಗ ೆ ಜಾಗೃತ್ತ ಮನಡಿಸಿ 15,000 ಕನಿ ಹ ಚ್ುಚ ಜನರನುು ಒೆಂದ ಡ ಸ್ ವರಿಸಿ ಜಾಗೃತ್ತ ಮನಡಿಸಲು ಸ್ಾಧ್ಾವಾಯಿತು.

ಉಡನಪಿಯ ಶ್ರೀಕೃಷಣ ಬಾಲ ನಿಕ ೀತ್ನದಲ್ಪಲ ಕ ಶಲೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಶಾಖ್ ಯ
ನಿಮಾೆಣ

ಉಡನಪಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕೃಷಣ ಬಾಲನಿಕ ೀತ್ನದಲ್ಪಲ ಕ ಶಲೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಶಾಖ್ ಯ ಈಸಟನ್ೆ

ಬಾಲಕ್ಸ ಅನನು ನಿಮಿೆಸಲನ ಎೆಂಪಿಎಲ್ಪಡಎಸ್ ನಿಧಿಯನನು ರಾಜೀವ್ ಬಳಸಿಕ ೊೆಂಡರನ.
09.01.2010 ರೆಂದನ ನಡ ದ ಉದಾಾಟ್ನಾ ಸಮಾರೆಂಭದಲ್ಪಲ ಪಯಾೆಯ ಪ ೀಜಾವರ
ಮಠದ ವಿಶ ಿೀಶ ತಿೀರ್ೆ ಸ್ಾಿಮಿ ರಾಜೀವ್ ಅವರನನು ಅವರ ಕ ಲಸಕಾುಗಿ
ಪರಶೆಂಸಿಸಿದರನ

ಮತ್ನು

"ಬಡವರಿಗ

ಸಹಾಯ

ಆರಾಧಿಸನವುದಕ ು ಸಮಾನವಾಗಿದ " ಎೆಂದನ ಹ ೀಳಿದರನ.

ಮಾಡನವುದನ

ದ ೀವರನನು

#ರಾಷರಸ್ ೀವ

ನಮೂ ಸಶಸರ ಪಡ ಗಳ ಸಮವಸರದಲ್ಪಲರನವ ನಮೂ ವಿೀರ ಮಹಿಳ ಯರನ ಹಾಗೊ
ಪುರನಷರ ಮತ್ನು ಅವರ ಕನಟ್ನೆಂಬಗಳ ಸೆಂರಕ್ಷ್ಕರಾದ ಸೆಂಸದ,

ಸಶಸರ ಪಡ ಗಳ ಯೀಧ್ರಿಗ , ವಿೀರನಾರಿಯರಿಗ ಹಾಗೊ ಅವರ ಕನಟ್ನೆಂಬಗಳಿಗ
ಒೆಂದನ ಯಾೆೆಂಕ್ಸಒೆಂದನ ಪಿೆಂಚಣಿಗಾಗಿ (OROP) ಹ ೊೀರಾಟ್
ರಾಜೀವ್ ಸೆಂಸತಿುನ ಒಳಗೊ, ಹ ೊರಗೊ ಸತ್ತ್ 9 ವಷೆಗಳ ಕಾಲ ಒೆಂದನ ಯಾೆೆಂಕ್ಸ
ಒೆಂದನ ಪಿೆಂಚಣಿಗಾಗಿ ನಡ ದ ಹ ೊೀರಾಟ್ವನನು ಬ ೆಂಬಲ್ಪಸಿದ ಏಕ ೈಕ ಸೆಂಸತ್
ಸದಸೆರಾಗಿದಾಾರ . ಸಕಾೆರದ ಗಮನವನನು ಸ್ ಳ ಯಲನ ಯೀಧ್ರನ ತ್ಮೂ ಪದಕಗಳನನು
ಹಿೆಂದಿರನಗಿಸಲನತ ೊಡಗಿದ ನೆಂತ್ರ 2006 ರಿೆಂದ ರಾಜೀವ್ OROP ನ ವಿವಾದವನನು
ಎತಿುದರನ. ಸ್ಾವೆಜನಿಕ ಸಭ ಗಳು ಮತ್ನು ಮನಕು ಚರ್ ೆಗಳನನು ನಡ ಸಿದರನ. ಇೆಂತ್ಹ
ಸಭ ಗಳಲ್ಪಲ ಯೀಧ್ರನ ಮತ್ನು ನಾಗರಿಕರನ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ ೆ ಚರ್ಚೆಸಲನ ಅನನವು
ಮಾಡಿಕ ೊಟ್ಟರನ. ಮಾತ್ರವಲಲ ಈ ಸಮಸ್ ೆಯನನು ರಾಜೀವ್ ಅವರನ ಸ್ಾವೆಜನಿಕ
ವಲಯದಲೊಲ ವಾೆಪಕವಾಗಿ ಪರಸ್ಾುಪಿಸಿದರನ.
ಪರಿಣಾಮ:
2014 ರ ಫ ಬಿವರಿಯಲಿಾ ಕ ವೆಂದಿ ಒಕನಿಟದ ಬಜ ಟ್ ಭಾರ್ಣದಲಿಾ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು OROP ಘನವಷ್ಟ್ಸಿದಾಗ ರಾಜವವ್ ಅವರ
ದಿವರ್ಘೋವಧಿಯ ಪ್ಿಯತುವು ವಿಜಯವನುು ಕೆಂಡಿತು. ಸೆಂಸತ್ತಿನ ಸದಸಾರಾಗಿರುವ ರಾಜವವ್ ಅವರ ಸತತ ಪ್ಿಯತುಗಳಳ, OROP
ಬ ವಡಿಕ ಗ ಒೆಂಬತುಿ ವರ್ೋದ ಹ ನವರಾಟಗಳಳ 5 ಸ್ ಪ ುೆಂಬರ್ 2015 ರೆಂದು ಫಲಪ್ಿದವಾದುದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಮನ್ ನವಹರ್ ಪ್ರಿಕರ್
ಅವರು ಅಧಿಕೃತ ಹ ವಳಕ ಯಲಿಾ ಒೆಂದು ಶ್ ಿವಣಿಯ ಒೆಂದು ಪಿೆಂಚ್ಣಿ ಯೊವಜನ್ ಯನುು ಪ್ಿಕಟಿಸಿದಾಗ. 2015 ರ ಜುಲ್ ೈ 1 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗ
ತರಲು ಒನ್ ರ ವೆಂಕ್ ಒನ್ ಪಿೆಂಚ್ಣಿ ಅನುಷ್ಾಾನದ ಆದ ವಶಗಳನುು ಸಕಾೋರ ನವ ೆಂಬರ್ 15 ರೆಂದು ಹ ನರಡಿಸಿತು. ರಾಜವವ್ ಅವರು
ಬಾಕ್ಕ ಇರುವ ಸಮಸ್ ಾಗಳಳ ಮತುಿ ವ ೈಪ್ರಿವತಾಗಳನುು ಒೆಂದು ಯಾೋೆಂಕ್ ಒನ್ ಪ ನಷನುಲಿಾ ಇತಾಥೋಗ ನಳಸಲು ಯೊವಧ್ರು ಮತುಿ
ಸಕಾೋರದ ನೆಂದಿಗ ತ ನಡಗಿಸಿಕ ನೆಂಡಿದಾದರ .

ಅಮರ್ ಜವಾನ್ ಜ ೊೆೀತಿಯ ಧ್ವೆಂಸ. ೨೦೧೨ರಲ್ಪಲ ಮನೆಂಬಯಯಲ್ಪಲ ನಡ ದ
ಅಮರ್ ಜವಾನ್ ಜ ೊೆೀತಿಯ ಧ್ವೆಂಸದ ಪರಕರಣದ ತ್ನಿಖ್ ಸಿಷಟ ರೊಪ
ಪಡ ದನಕ ೊೆಂಡಿತ್ನ.

ಮನೆಂಬ ೈನಲ್ಪಲರನವ ಅಮರ್ ಜವಾನ್ ಸ್ಾೂರಕ ಧ್ವೆಂಸವಾದಾಗ, ರಾಜೀವ್ ಈ ವಿಧ್ವೆಂಸಕ

ಕೃತ್ೆದ ಮಾಹಿತಿ ನಿೀಡಿದವರಿಗ ರೊ. 5 ಲಕ್ಷ್ಗಳ ಬಹನಮಾನ ಘೊೀಷಿಸಿದರನ. ಬಿರಟಿಷ್
ಆಳಿಿಕ ಯ ವಿರನದಧ 1857 ರ ದೆಂಗ ಯ ಸೆಂದಭೆದಲ್ಪಲ ಹನತಾತ್ೂರಾದ ಸಿಪಾಯ್ ಸಯೀದ್

ಹನಸ್ ೀನ್ ಮತ್ನು ಸಿಪಾಯ ಮೆಂಗಲ್ ಗಡಿಯಾ ಎೆಂಬವರಿಗ ಗ ರವಾರ್ೆವಾಗಿ ಈ
ಸ್ಾೂರಕವನನು ಸ್ಾಥಪಿಸಲಾಗಿತ್ನು. ಸ್ಾೂರಕ ಧ್ವೆಂಸ ಮಾಡಿದ ಜನರನ ಯಾವುದ ೀ ಧ್ಮೆ
ಅರ್ವಾ ಧ್ಮೆಕ ು ಸ್ ೀರಿದವಲಲ ಎೆಂದನ ಘೊೀಷಿಸಿದ ರಾಜೀವ್ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಬೆಂಧ್ನಕ ು
ಆಗರಹಿಸಿದರನ.
ಪರಿಣಾಮ:

12 ಸ್ ಪ್ುೆಂಬರ್ 2012 ರೆಂದು ರಾಜವವ್ ಅವರು ಮುೆಂಬ ೈ ರ್ವಲಿಸ್ ಕಮರ್ನರ್ ಡಾ. ಸತಾಪಾಲ್ ಸಿೆಂಗ ೆ ಚ್ ಕ್ ಅನುು ಹಸ್ಾಿೆಂತರಿಸಿದರು ಮತುಿ
ಇದರ ತನ್ನಖ ಗ ಮತುಿ ಅಪ್ರಾಧಿಗಳ ಬೆಂಧ್ನಕ ಿ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ಯಶಸಿವಯಾಗಿದದ ರ್ಲಿವಸ್ ತೆಂಡಕ ಿ ಹಣವನುು ಬಹುಮಾನ ನ್ನವಡುವೆಂತ
ಕ ನವರಿಕ ನೆಂಡರು.
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ಸಶಸರ ಪಡ ಯ ಸಿಬಬೆಂದಿಯ ಮತ್ದಾನದ ಹಕುಗಾಗಿ ಹ ೊೀರಾಟ್
ಸಶಸರ

ಪಡ ಗಳ

ಮತ್ದಾನದ

ಅಧಿಕಾರಕಾುಗಿ

ಸವೀೆಚಿ

ನಾೆಯಾಲಯದಲ್ಪಲ

ಸ್ಾವೆಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕು ಅಜೆಯೆಂದಿಗ ಮತ್ದಾನ ಹಕನುಗಳನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪಡಿಸಿದರನ.
ರಾಜೀವ್ ನಿರೆಂತ್ರವಾಗಿ ದ ೀಶದ 14 ಲಕ್ಷ್ ಸಶಸರ ಪಡ ಗಳ ಸಿಬಬೆಂದಿ ಮತ್ನು 9 ಲಕ್ಷ್
ಅರ ಸ್ ೀನಾ ಪಡ ಗಳ ಸಿಬಬೆಂದಿಗ ಮತ್ದಾನ ಹಕನುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಪಲ ಸೆಂಸತಿುನ ಒಳಗೊ
ಹ ೊರಗೊ ಪರರ್ಾರ ಮಾಡಿದರನ. ಅವರನ ಸಶಸರ ಪಡ ಗಳಿಗ ಮತ್ದಾನ ಸ್ ಲಭೆಗಳನನು
ಒದಗಿಲನ ಕರಮ ತ ಗ ದನಕ ೊಳಳಬ ೀಕ ೆಂದನ ಮನಖ್ೆ ಚನನಾವಣಾ ಆಯನಕುರನ, ಚನನಾವಣಾ
ಆಯನಕು, ರಕ್ಷ್ಣಾ ಸರ್ಚವ ಮತ್ನು ಇತ್ರ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಮನಖ್ೆಂಡರಿಗ ಪತ್ರ
ಬರ ದಿದಾಾರ . ಸಶಸರ ಪಡ ಗಳ ಯೀಧ್ರನ ಹಾಗೊ ಮಾಜ ಸ್ ೈನಿಕರನನು ಒಳಗ ೊೆಂಡಿದಾ
ಫಾಲಗ್ಿ ಆಫ್ ಆನರ್ ಫ ೆಂಡ ೀಷನ್ ಮೊಲಕ ವಾೆಪಕವಾದ ಸಮಾಲ ೊೀಚನ ಗಳು ಮತ್ನು
ಮನಕುಸೆಂವಾದ ನಡ ಸಿದಾಾರ ಮತ್ನು ಬದಲಾವಣ ಗ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಪಲ
ಸ್ಾವೆಜನಿಕ ಮನವಿ ಮಾಡಲನ ಸ್ಾವೆಜನಿಕ ಮನವಿ ಮಾಡಲನ ರ್ ೀೆಂಜ್ ಆಗ್ೆ ಎೆಂಬ
ವ ಬ್ ಸ್ ೈಟ್ ನ ಮೊಲಕ ಆನ ಲೈನ್ ಅಭಿಯಾನ ಪಾರರೆಂಭಿಸಿದರನ. ಸವೀೆಚಿ
ನಾೆಯಾಲಯದಲ್ಪಲ ವಿಶ ೀಷ ನಾೆಯಾಲಯದ ಅಜೆಯನನು ಸಲ್ಪಲಸಿದರನ. ಯೀಧ್ರನ ತ್ಮೂ
ಕನಟ್ನೆಂಬದ ೊೆಂದಿಗ

ನ ೀಮಕಾತಿಯಾದ ಪರದ ೀಶದಲ್ಪಲ ಕನಿಷಟ ೩ ವಷೆಗಳ ಕಾಲ

ವಾಸಿಸಿರಬ ೀಕನ ಎೆಂಬ ನಿಯಮವಿತ್ನು. ಚನನಾವಣಾ ಆಯೀಗದ ತಾರತ್ಮೆ ನಿೀತಿಗ ತ್ಡ
ನಿೀಡಬ ೀಕ ೆಂದನ ನಾೆಯಾಲಯದಲ್ಪಲ ವಾದಿಸಿದರನ.
ಪರಿಣಾಮ:

ರಾಜವವ್ ಅವರ ಉಪ್ಕಿಮವು ದ ವಶದಾದಾೆಂತ ನ್ಾಗರಿಕರಿೆಂದ ವಾಾಪ್ಕವಾದ ಬ ೆಂಬಲವನುು ಪ್ಡ ದುಕ ನೆಂಡಿತು ಮತುಿ ಹಲವಾರು ರಾಜಕ್ಕವಯ
ನ್ಾಯಕರನನು ಸಹ ಪ್ಡ ದುಕ ನೆಂಡರು. ಅವರ ಆನ್ ಾೈನ್ ಅಜೋಯನುು ಪ್ಿಮುಖ್ ಪ್ರಿಣತರು ಮತುಿ ಪ್ಿಸಿದಧರು ಅನುಮೊವದಿಸಿದರು. ಚ್ುನ್ಾವಣಾ

ಆಯೊವಗದ ತಾರತಮಾದ ನ್ನವತ್ತಗ ತಡ ಯಾಜ ು ನ್ನವಡಲು ಸಲಿಾಸಲ್ಾಗಿದದ ಅವರ ಮನವಿಗ ಸಪೆಂದಿಸಿದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಾಾಯಾಲಯ, ಮಾಚ್ೋ 24,
2014 ರೆಂದು ಮಧ್ಾೆಂತರ ಆದ ವಶದ ಮನಲಕ ಇಸಿ ತನು ನ್ನಯಮವನುು ಬದಿಗಿರಿಸಿ ಶ್ಾೆಂತ್ತಯುತ ಪ್ಿದ ವಶಗಳಲಿಾ ರ್ವಸ್ು ಮಾಡಲ್ಾದ ಸಶಸರ

ಪ್ಡ ಗಳ ಸಿಬಬೆಂದಿಗಳನುು ಮತುಿ ಅವರ ಕುಟುೆಂಬದವರನುು 01 ಜನವರಿ, 2014ರೆಂದು ಇದದೆಂತ ಸ್ಾಮಾನಾ ಮತದಾರರೆಂತ ನ್ ನವೆಂದಣಿ
ಮಾಡಿಕ ನಳಳಲು ಇಸಿಗ ನ್ನದ ವೋಶನ ನ್ನವಡಿತು.

ಶ್ಾೆಂತ್ತಯುತ ಪ್ಿದ ವಶಗಳಲಿಾನ ಸಶಸರ ಪ್ಡ ಗಳಳ ಸಿಬಬೆಂದಿ ಮತುಿ ಅವರ ಕುಟುೆಂಬಗಳನುು ಜನವರಿ 1 201೪ ರಿೆಂದ ಸ್ಾವೋತ್ತಿಕ ಮತದಾರರ ೆಂದು
ಪ್ರಿಗಣಿಸಲ್ಾಗಿದುದ, ಅವರ ಸಥಳದಲಿಾ ಮತದಾನ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನ್ನವಡಲ್ಾಗುತ್ತಿದ ..

ನವದ ಹಲ್ಪಯಲ್ಪಲ ರಾಷಿರೀಯ ಯನದಧ ಸ್ಾೂರಕ ಸ್ಾಥಪನ ಗ ಅವಿಶಾರೆಂತ್
ಪರಯತ್ು

ಕನಾೆಟ್ಕದ ಬ ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಪಲ ಸಿತ್ೆಂತ್ರ ಭಾರತ್ದ ಮೊದಲ ಮಿಲ್ಪಟ್ರಿ ಸ್ಾೂರಕವನನು

ಸ್ಾಥಪಿಸಿದ ನೆಂತ್ರ; ನವ ದ ಹಲ್ಪಯಲ್ಪಲ ಒೆಂದನನು ಸ್ಾಥಪಿಸಬ ೀಕನ ಎೆಂಬ ಆಗರಹ
ಕ ೀಳಿಬೆಂದಿತ್ನ. OROP ನೆಂತ , ಈ ವಿಷಯದಲೊಲ ರಾಜೀವ್ ಸತ್ತ್ವಾಗಿ ಶರಮಿಸಿದರನ.
ರಕ್ಷ್ಣಾ ಸರ್ಚವರನ ಮತ್ನು ಪರಧಾನಮೆಂತಿರ ನರ ೀೆಂದರ ಮೊೀದಿಯವರ ೊೆಂದಿಗ ಸೆಂಸತಿುನಲ್ಪಲ

ಹಲವಾರನ ಪತ್ರಗಳು ಮತ್ನು ಪರಶ ುಗಳು ಮೊಲಕ ಹತ್ನು ವಷೆಗಳ ಕಾಲ ರಾಷಿರೀಯ ಯನದಧ
ಸ್ಾೂರಕಕಾುಗಿ ತ್ಮೂ ಮನೆಂದನವರಿಸಿದರನ.
ಪರಿಣಾಮ:

ರಾಜವವ್ ಪ್ಿಯತುಗಳಳ ಮತುಿ ನವದ ಹಲಿಯಲಿಾ ರಾಷ್ಟ್ರವಯ ಯುದಧ ಸ್ಾಮರಕದ ಬ ವಡಿಕ ಯು ಫಲಪ್ಿದವಾಯಿತು. ಪ್ಿಧಾನ ಮೆಂತ್ತಿ ನರ ವೆಂದಿ

ಮೊವದಿಯವರ ಅಧ್ಾಕ್ಷತ ಯಲಿಾ 7 ಅಕ ನುವಬರ್ 2015 ರೆಂದು ನಡ ದ ಕ ವೆಂದಿ ಕಾಾಬಿನ್ ಟ್ ಸಭ ಯಲಿಾ ರಾಷ್ಟ್ರವಯ ಯುದಧ ಸ್ಾಮರಕ ಮತುಿ ನ್ಾಾರ್ನಲ್
ವಾರ್ ಮನಾಸಿಯೆಂಗಳನುು ನವದ ಹಲಿಯ ಇೆಂಡಿಯಾ ಗ ವಟ್ ಬಳ ಪಿಿನ್ ಸಸ್ ಪಾಕುೋಲಿಾ ನ್ನಮೋಸಲು ನ್ನಮಾೋಣಕ ಿ ಅನುಮೊವದಿಸಲ್ಾಯಿತು.

ಸಿಎಪಿಎಫ್ ಹಾಗೊ ಪಾಲ್ಪೆಮೆಂಟ್ರಿ ಪಡ ಗಳಿಗ ಯೀಧ್ರನನು
ಸ್ ೀರಿಸಿಕ ೊಳಳಲನ ಹ ೊೀರಾಟ್

ಸ್ ಪ ಟೆಂಬರ್ 2015 ರಲ್ಪಲ, ರಾಜೀವ್ ಅವರನ ನನರಿತ್ ಬದಧರಾದ ವೃತಿುಪರ ಮಹಿಳಾ ಹಾಗೊ
ಪುರನಷ ಯೀಧ್ರ ನಿವೃತಿುಯ ನೆಂತ್ರದ ನ ೀಮಕಾತಿಗಳನನು ಸಕಾೆರಿ ಸೆಂಸ್ ಥಗಳಿಗ
ಮಾಡಿಕ ೊಳಳಲನ ಮತ್ನು ಆ ಮೊಲಕ ಪಿೆಂಚಣಿ ಬಿಲ್ ಮತ್ನು ವ ಚಿವನನು ತ್ಗಿೆಸಿಕ ೊಳಳಲನ
ಸಕಾೆರಕ ು ಸಲಹ ನಿೀಡಿದರನ. ಸಶಸರ ಪಡ ಗಳ ಸಿಬಬೆಂದಿಗಳಿಗ ಮರನಕ ಶಲೆ ತ್ರಬ ೀತಿ
ನಿೀಡಿ ರಾಜೆದ ಅರ್ವಾ ಕ ೀೆಂದರ ಆಡಳಿತ್ದಲ್ಪಲ ವಿಲ್ಪೀನಗ ೊಳಿಸಿಕ ೊಳುಳವೆಂತ ವಷೆಗಳ
ಕಾಲ ರಾಜೀವ್ ಸಲಹ ನಿೀಡಿದರನ. ಇದನ ನಮೂ ಸಶಸರ ಪಡ ಗಳ ಸಿಬಬೆಂದಿಗಳ ಆರೆಂಭಿಕ
ನಿವೃತಿುಯವರಿಗ ಉತ್ುಮ ಪಯಾೆಯವಾಗಿದ ಎೆಂದನ ಅವರನ ಸಮರ್ಥೆಸಿದರನ.
ಪರಿಣಾಮ:

ನ್ನವೃತಿ ಆಮೋ ಯೊವಧ್ರನುು ರಾರ್ರದ ಅರ ಸ್ ೈನ್ನಕ ಮತುಿ ಕ ವೆಂದಿಿವಯ ಸಶಸರ ರ್ವಲಿಸ್
ಪ್ಡ ಗಳಲಿಾ ಸ್ ವರಿಸಿಕ ನಳಳಳವ ಬಗ ೆ ಪ್ರಿಶಿವಲಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ಿಧಾನ ಮೆಂತ್ತಿ ಘನವಷ್ಟ್ಸಿದರು.
ಯೊವಧ್ರು ಮಾನವಿವಯ ಬೆಂಡವಾಳವಾಗಿದುದ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರವಯ ಸ್ ವವ ಯ ಮೌಲಾವನುು

ಪ್ಿತ್ತನ್ನಧಿಸುವವರಾಗಿದಾದರ . ಇೆಂತಹವರ ಸ್ ವವ ಯನುು ಸಕಾೋರ ಬಳಸಿಕ ನಳಳಬ ವಕು ಎೆಂದು
ರಾಜವವ್ ಅಭಿಪಾಿಯಪ್ಟಿುದಾದರ . ಯೊವಧ್ರನುು ಯಾವಾಗಲನ ಯೊವಗಾವಾದ ಗೌರವ
ಮತುಿ ಘ್ನತ ಯಿೆಂದ ನಡ ಸಿಕ ನಳಳಬ ವಕು ಎೆಂಬುದು ಅವರ ಸಪರ್ು ನ್ನಲುವಾಗಿದ .

ಯೀಧ್ರಿಗ ಅೆಂಗವ ೈಕಲೆಕಾುಗಿ ನಿೀಡಲಾಗನವ ಪಿೆಂಚಣಿಗ ಸಕಾೆರದಿೆಂದ
ತ ೊೆಂದರ ಯಾಗದೆಂತ ಕಾಳಜ ವಹಿಸಿದರನ.

ಮಾಜ ಸ್ ೈನಿಕರ ಕಲಾೆಣ ಇಲಾಖ್ ಯ ರಕ್ಷ್ಣಾ ಸರ್ಚವಾಲಯವು 2014 ರ ಜನವರಿಯಲ್ಪಲ,
ಮಾಜ ಸ್ ೈನಿಕರ ಅೆಂಗವ ೈಕಲೆ ಮತ್ನು ಪಿೆಂಚಣಿ ಹಕನುಗಳನನು ಒಳಗ ೊೆಂಡ ಪರಕರಣಗಳನನು
ಸನಪಿರೀೆಂ ಕ ೊೀಟ ೆೆ ಹ ೊೀರಾಡಬ ೀಕನ ಎೆಂದನ ಆದ ೀಶ್ಸಿದಾಗ, ರಾಜೀವ್ ಅವರನ ರಕ್ಷ್ಣಾ

ಸರ್ಚವರಿಗ ಪತ್ರ ಬರ ದರನ. ಮಾಜ ಸ್ ೈನಿಕರ ಮೀಲ ಬೃಹತ್ ಹಣಕಾಸಿನ ಹ ೊರ ಗಳನನು
ವಿಧಿಸನವ ಈ ಕರಮವನನು ರದನಾಪಡಿಸಲನ ಕ ೊೀರಿದರನ.
ಪರಿಣಾಮ:

ರಾಜವವ್ ಅವರ ಪ್ತಿಕ ಿ ಪ್ಿತ್ತಕ್ಕಿಯಿಸುತಾಿ, ರಕ್ಷಣಾ ಇಲ್ಾಖ ಯು ವಿಳೆಂಬವನುು ತಪಿಪಸುವ
ಮನಲಕ ಕ ಲವು ಗುರುತ್ತಸಲಪಟು ವಿಭಾಗಗಳ ಜ ನತ

ನ್ನಧಾೋರ ತ ಗ ದುಕ ನಳಳಳವ

ಪ್ಿಕ್ಕಿಯ್ಕಯನುು ಸರಳಗ ನಳಸುವುದು ಇಲ್ಾಖ ಯ ಉದ ದವಶವಾಗಿತುಿ ಎೆಂದು ಸಪಷ್ಟ್ುವಕರಣ
ನ್ನವಡಿದರು. ರಾಜವವ್ ಅವರ ಕಾಳಜಗಳನುು ಪ್ರಿಗಣಿಸಿದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ
ಆದ ವಶವನುು ರದುದಗ ನಳಸಿತು ಮತುಿ ಈ ವಿರ್ಯವನುು ಯಥಾಸಿಥತ್ತಗ ತರಲ್ಾಯಿತು.
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ಮಾಜ ರಾಷರಪತಿ ಡಾ. ಎಪಿಜ ಅಬನಾಲ್ ಕಲಾೆಂ ಅವರಿಗಾಗಿ ಸ್ಾೂರಕ
ಮಾಜ ರಾಷರಪತಿ ಡಾ. ಎಪಿಜ ಅಬನಾಲ್ ಕಲಾಮ್ ತಿೀರಿಕ ೊೆಂಡ ಮೀಲ ರಾಜೀವ್
ಪರಧಾನಿ ನರ ೀೆಂದರ ಮೊೀದಿಗ ಪತ್ರ ಬರ ದರನ. ಡಾ. ಕಲಾಮ್ ನ ನಪಿಗಾಗಿ ಅವರ ಜೀವನ
ದಶೆನಗಳನನು ಬಿೆಂಬಿಸಬಲಲ ಒೆಂದನ ಸ್ಾೂರಕವನನು ತ್ಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಪಲ ರಾಮೀಶಿರೆಂನಲ್ಪಲ
ನಿಮಿೆಸಬ ೀಕ ೆಂದನ ರಾಜೀವ್ ಕ ೊೀರಿಕ ೊೆಂಡರನ.
ಪರಿಣಾಮ:

ಅಕ ನುವಬರ್ 2015 ರಲಿಾ ಪ್ಿಧಾನ್ನ ನರ ವೆಂದಿ ಮೊವದಿ ಅಧ್ಾಕ್ಷ ಎ.ಪಿ.ಜ . ಅಬುದಲ್ ಕಲ್ಾಮ್
ಅವರ

ನ್ ನಪಿನಲಿಾ

ಸ್ಾಮರಕವನುು

ತಮಳಳನ್ಾಡಿನ

ರಾಮವಶವರೆಂನಲಿಾ

ನ್ನಮೋಸಲ್ಾಗುವುದು ಎೆಂದು ಘನವಷ್ಟ್ಸಿದರು. ಈ ಸ್ಾಮರಕವನುು 2017 ರ ಜುಲ್ ೈ 27
ರೆಂದು, ಅಧ್ಾಕ್ಷ ಕಲ್ಾೆಂ ಅವರ ಎರಡನ್ ವ ಪ್ುಣಾತ್ತರ್ಥಯೆಂದು, ಪ್ಿಧಾನ್ನ ಉದಾಾಟಿಸಿದರು.

ಸೆಂಸತಿುನಲ್ಪಲ ಒಬಬ ಖ್ಾಸಗಿೀ ಸೆಂಸದರ ಮಸೊದ ಯಾಗಿ “ಭಯೀತಾಿದಕರ
ಪಾರಯೀಜಕರಾದ ದ ೀಶಗಳ ಘೊೀಷಣ ೨೦೧೬” ಎೆಂಬ ಹ ಸರಿನ ಮಸೊದ
ಪರಿಚಯಸಿದರನ

2016 ರ ನವ ೆಂಬರ್ 18 ರೆಂದನ ಯನರಿ ಭಯೀತಾಿದನಾ ದಾಳಿಯ ನೆಂತ್ರ, ರಾಜೀವ್
ಸೆಂಸತಿುನಲ್ಪಲ ಖ್ಾಸಗಿ ಸದಸೆರ ಮಸೊದ ಯನನು ಅೆಂದರ “2016 ರ ಭಯೀತಾಿದನಾ
ಮಸೊದ ಯನನು ಪಾರಯೀಜಕ ದ ೀಶಗಳು” ಎೆಂಬ ಮಸೊದ ಯನನು ಘೊೀಷಿಸಿದರನ.
ಭಾರತ್ದ ವಿರನದಧ ಭಯೀತಾಿದನ ಯನನು ಪಾರಯೀಜಸನವ ಪಾಕಸ್ಾುನದೆಂತ್ಹ
ರಾಷರಗಳ ವಿರನದಧ ಆರ್ಥೆಕ, ರಾಜತಾೆಂತಿರಕ ಮತ್ನು ಪರಯಾಣದ ನಿಬೆೆಂಧ್ಗಳನನು ಬಿಲ್
ಮೆಂಡಿಸಿತ್ನು.
ಈ ಮಸೊದ ಯನನು ಸೆಂಸತಿುನಲ್ಪಲ ವಾೆಪಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಸಲಾಯತ್ನ, ಮತ್ನು ವಾೆಪಕವಾಗಿ
ದಿಿಪಕ್ಷಿೀಯವಾಗಿ ಮಾತ್ನಕತ ನಡ ಸಲಾಯತ್ನ. ಮಾಧ್ೆಮದಲ್ಪಲ ವಾೆಪಕವಾಗಿ ಚರ್ ೆ
ಆಯತ್ನ ಮತ್ನು ದ ೀಶದಾದೆೆಂತ್ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಬಗ ೆ ಚರ್ಚೆಸಲಾಯತ್ನ. ಈ ರಿೀತಿ
ಭಾರತ್ ಸಕಾೆರದ ಗಮನ ಸ್ ಳ ದ ನೆಂತ್ರ ನಮೂ ರಾಷರದ ವಿರನದಧ ಭಯೀತಾಿದನ ಗ
ಪಾರಯೀಜಸನವ ರಾಷರಗಳ ವಿರನದಧ ನಾನ್ ಲ ಜಸ್ ಲೀಟಿೀವ್ ಆಯೆುಗಳನನು ಅನ ಿೀಷಿಸಲನ
ಒಪಿಿಕ ೊೆಂಡ ಮೀಲ ರಾಜೀವ್ ಬಿಲ್ ಹಿೆಂತ ಗ ದನಕ ೊೆಂಡರನ ರನ
ಪರಿಣಾಮ:
ಮಸನದ

ಹಿೆಂತ ಗ ದುಕ ನಳಳಳತ್ತಿದದೆಂತ ಯ್ಕವ,

ಮಸನದ ಯಲಿಾ

ಪ್ಿಸ್ಾಿಪಿತವಾದ

ವಿರ್ಯದಕುರಿತು ಮತುಿ ಪಾಕ್ಕಸ್ಾಿನದ ಭಯೊವತಾಪದನ್ ಯ ಕುರಿತು ಸೆಂಸತ್ತಿನಲಿಾ
ಸುದಿವಘ್ೋ ಚ್ಚ್ ೋಗಳಳ ನಡ ದವು. ಪಾಕ್ಕಸ್ಾಿನ ಪಾಿಯೊವಜಕತವದ ಭಯೊವತಾಪದನ್ ಯನುು

ಯಾವ ಕಾರಣಕನಿ ಸಹಿಸಬರದು ಎೆಂಬ ಅರಿವು ನ್ಾಗರಿಕರಲಿಾ ವಾಾಪ್ಕವಾಗಿ ಮನಡಿತು.

ವಿೀರನಾರಿಯರನ/ವಿೀರಯೀಧ್ರ ವಿಧ್ವ ಯರನ ಪಿೆಂಚಣಿ ವಿಳೆಂಬದಿೆಂದ ತ ೊೆಂದರ
ಅನನಭವಿಸಬಾರದ ೆಂದನ ಕಾಳಜವಹಿಸಿದರನ.
ವಿೀರನಾರಿಯರ / ಸಶಸರ ಪಡ ಗಳ ವಿೀರಯೀಧ್ರ ವಿಧ್ವ ಯರ ಪಿೆಂಚಣಿ ವಿಳೆಂಬವನನು
ಗಮನಿಸಿದಾಗ ರಾಜೀವ್ ಮಾಚ್ೆ 2016 ರಲ್ಪಲ ಆಗಿನ ರಕ್ಷ್ಣಾ ಸರ್ಚವ ಮನ ೊೀಹರ್
ಪರಿಕಗ ೆ ಪತ್ರ ಬರ ದನ, ವಿೀರಯೀಧ್ರನ ಕ ೊನ ಯ ಸಲ ತ ಗ ದನಕ ೊಳುಳತಿುದಾ ವ ೀತ್ನದಲ್ಪಲ
ಕನಿಷಠ 50% ನಷನಟ ವಿಧ್ವ ವಿಧ್ವ ಯರಿಗ ಪಾವತಿಸಬ ೀಕನ ಮತ್ನು ಈ ಉಪಕರಮದಿೆಂದ
ಪಿೆಂಚಣಿ ಕಾಗದದ ಕ ಲಸ ಪೂಣೆಗ ೊಳುಳವ ತ್ನಕ ಕನಟ್ನೆಂಬ ಮತ್ನು ಪಿೆಂಚಣಿ ವಿಧ್ವ ಯರನ
ಮತ್ನು ಕನಟ್ನೆಂಬಗಳು ಯಾತ್ನ ಗಳನನು ಅನನಭವಿಸನವುದಿಲಲ ಎೆಂದನ ಸಲಹ ನಿೀಡಿದಾರನ.
ಪರಿಣಾಮ:

ರಾಜವವ್ ಅವರ ಪ್ತಿಕ ಿ ಪ್ಿತ್ತಕ್ಕಿಯಿಸಿ, ಆಗಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ರಾಜವವ್ ಅವರ

ಸಲಹ ಗಳನುು ಒಪಿಪಕ ನೆಂಡರು. ವಿವರಯೊವಧ್ರ ವಿಧ್ವ ಯರು ಮತುಿ ಕುಟುೆಂಬಗಳಗ
ಪ್ರಿಹಾರವನುು ಒದಗಿಸುವಲಿಾ ಇದು ಪ್ಿಮುಖ್ ಸ್ಾಧ್ನ್ ಯಾಗಿದ .

ಪರತಿ ವಷೆವೂ ಜನಲ ೈ 26 ರೆಂದನ ಕಗಿೆಲ್ ವಿಜಯ ದಿನಾಚರಣ ಆಚರಿಸಲನ
ಸಕಾೆರವನನು ಆಗರಹಿಸಿದರನ.

2009 ರಲ್ಪಲ ಕಾಗಿೆಲ್ ಸೆಂರ್ಷೆದ 10 ನ ೀ ವಾಷಿೆಕ ೊೀತ್ಿವದ ಸಿಲಿ ಮನೆಂರ್ಚತ್ವಾಗಿ,
ಸೆಂಸತಿುನಲ್ಪಲ ವಿಶ ೀಷ ಪರಸ್ಾುಪದ ಮೊಲಕ ರಾಜೀವ್, ರಕ್ಷ್ಣಾ ಮತ್ನು ರಕ್ಷ್ಣಾ ಸರ್ಚವಾಲಯಕ ು
26 ಜನಲ ೈ ಸೂರಣಾರ್ೆವಾಗಿ ಕಾಗಿೆಲ್ ದಿವಸ್ ಎೆಂದನ ಪರತಿವಷೆ ಆಚರಿಸಬ ೀಕನ ಎೆಂಬ
ಬ ೀಡಿಕ ಮನೆಂದಿಟ್ಟರನ
ನಮೂ ಸಶಸರ ಪಡ ಗಳ ಪುರನಷರನ ಮತ್ನು ಮಹಿಳ ಯರ ಹ ೊೀರಾಟ್ಗಳು ಮತ್ನು ಪರತಿ ಇತ್ರ
ಯನದಧಗಳಿಗ ನಮೂ ಶರದಾಧೆಂಜಲ್ಪ, ಗ ರವವನನು ಸಮಪಿೆಸಬ ೀಕ ೆಂಬ ಬ ೀಡಿಕ ಯಲ್ಪಲ ಅವರನ
ಸೆಂಸತಿುನಲ್ಪಲ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರನ. ಕಾೆಂಗ ರಸ್ ನ ೀತ್ೃತ್ಿದ ಯನಪಿಎ ಸರಕಾರದಿೆಂದ, 2004
ರಿೆಂದ 2009 ರವರ ಗ ಕಾಗಿೆಲ್ ಯನದಧದ ವಿಜಯವನನು ಆಚರಿಸಲಾಗಲ್ಪಲಲ.
ಪರಿಣಾಮ:
2009 ರ ಆಗಸುನಲಿಾ ಆಗಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಎ.ಕ . ಆೆಂಟನ್ನ ಅವರು ಪ್ಿಧಾನ ಮೆಂತ್ತಿ ಸಶಸರ ಪ್ಡ ಗಳೆಂದ ಆಯೊವಜಸಲಪಟು ಆಚ್ರಣ ಯಲಿಾ
ಪಾಲ್ ನೆೆಂಡಿದದರು ಮತುಿ ಕಾಗಿೋಲ್ ಯುದಧದ 10 ನ್ ವ ವಾಷ್ಟ್ೋಕ ನವತಸವದ ಸೆಂದಭೋದಲಿಾ ಇೆಂಡಿಯಾ ಗ ವಟುಲಿಾ ಹಾರವನುು ಹಾಕ್ಕದರು ಮತುಿ ನೆಂತರ
ಪ್ಿತ್ತ ವರ್ೋವೂ ಆಚ್ರಿಸಲು 2010 ರಲಿಾ ಸಮಮತ್ತಸಿದದರು ಎೆಂದು ಪ್ಿತ್ತಕ್ಕಿಯಿಸಿದರು.
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#ನಮಾ ದ್ೆೇಶದ ಸೆೇವೆ ಮಾಡುತ್ು
ನಮಾ ಇತ್ರ ಉಪಕಿಮಗಳು

ಮಿಲ್ಪಟ್ರಿ ಸ್ಾಮರ್ೆೆ ಹ ರ್ಚಿಸಲನ ಗಡಿರ ೀಖ್ ಯ ರಸ್ ು ನಿಮಾೆಣ

ಭಾರತಿೀಯ ಸ್ ೀನ ಯ ಯನದಧ ಸಿದಧತ ಇಲಲದಿರನವಿಕ ಮತ್ನು ಭಾರತ್ದ ಕಳಪ ಗಡಿ ರಸ್ ು
ಸೆಂಪಕೆದ ಬಗ ೆ ಮಾಧ್ೆಮ ವರದಿಗಳತ್ು ರಕ್ಷ್ಣಾ ಮೆಂತಿರಗಳ ಗಮನ ಸ್ ಳ ದನ ರಾಜೀವ್
ಬರ ದಿದಾರನ. ಅದರಲೊಲ ವಿಶ ೀಷವಾಗಿ ರ್ಚೀನಾದ ದೃಷಿಟಯೆಂದ ಗಡಿಪರದ ೀಶದಲ್ಪಲ
ಸೆಂಪಕೆವನನು ಹ ರ್ಚಿಸನತಿುರನವ ಮತ್ನು ಸ್ಾಮರ್ೆೆಗಳನನು ಬಲಪಡಿಸನತಿುರನವ ಕನರಿತ್ನ
ಅವರನ ಆತ್ೆಂಕ ವೆಕುಪಡಿಸಿದಾರನ. ಈ ಕನರಿತ್ನ ಸೆಂಸತಿುನಲ್ಪಲ ವಿಶ ೀಷ ಪರಸ್ಾುವನ ಮೆಂಡಿಸಿ
ಈ ನಿಟಿಟನಲ್ಪಲ ತ್ಕ್ಷ್ಣ ಕರಮ ತ ಗ ದನಕ ೊಳಳಲನ ಸಕಾೆರವನನು ಒತಾುಯದರನ. ರಾಜೀವ್
ಸೆಂಸದಿೀಯ ಪರಶ ುಗ ಪರತಿಕರಯೆಯಾಗಿ, ರಕ್ಷ್ಣಾ ಸರ್ಚವರನ ಕಾಯೆತ್ೆಂತ್ರದ ರಸ್ ುಗಳ
ನಿಮಾೆಣದ ವಿಳೆಂಬವನನು ಒಪಿಿಕ ೊೆಂಡರನ ಮತ್ನು ಎಲಾಲ ಕಾಯೆತ್ೆಂತ್ರದ ಗಡಿ ರಸ್ ುಗಳು
2016 ರ ಹ ೊತಿುಗ ಪೂಣೆಗ ೊಳಳಲ್ಪವ ಎೆಂದನ ಸದನಕ ು ಭರವಸ್ ನಿೀಡಿದರನ.

ಯೀಧ್ರ ಸಮಿತಿ ಸ್ಾಥಪನ
ಭಾರತ್ದ ಸಶಸರ ಪಡ ಗಳ ಯೀಧ್ರ ದಿೀಘಾೆವಧಿಯ ಸಮಸ್ ೆ ಮತ್ನು ಬ ೀಡಿಕ ಗಳನನು
ಬಗ ಹರಿಸಲನ ಸಶಸರ ಪಡ ಗಳ ಯೀಧ್ರ ಆಯೀಗದ ಅಗತ್ೆತ ಯ ಬಗ ೆ ರಕ್ಷ್ಣಾ ಸರ್ಚವರಿಗ

ಪತ್ರ ಬರ ದನ ವಿವರಿಸಿದರನ. ಇದಕ ು ಪರತ್ನೆತ್ುರವಾಗಿ, ರಕ್ಷ್ಣಾ ಸರ್ಚವರನ ಯೀಧ್ರ
ಆಯೀಗ ರಚನ ಯ ಭರವಸ್ ನಿೀಡಿದರನ.

ಸೆಂಸತಿುನಲ್ಪಲ ಸಶಸರ ಪಡ ಗಳ ಫ್ೀಸೆಸ್ ಮಸೊದ ಪರಿಚಯಸಿದರನ.
2012 ರ ಆಗಸ್ಟ 09 ರೆಂದನ ಯನನ ೈಟ ಡ್ ಸ್ ಟೀಟ್ಿ ಕಾೆಂಗ ರಸು ಸಮೇಳನದಲ್ಪಲ ರಾಜೀವ್
ಸಶಸರ ಪಡ ಗಳ ಕ ೊೀವ ೆಂಟ ೂೆಂಟ್ ಮಸೊದ , 2012 ರ ಖ್ಾಸಗಿ ಸದಸೆರ
ಮಸೊದ ಯನನು ಪರಿಚಯಸಿದರನ. ಇದನ ಸ್ ೀನಾ ಪರಿಣತ್ರನನು ನ ೀಮಿಸನವ
ಕೆಂಪ ನಿಗಳಿಗ ತ ರಿಗ ವಿನಾಯತಿ ನಿೀಡನವ ಮಸೊದ ಯನನು ಅನನಮೊೀದಿಸಿತ್ನ. ಸೊಕು
ತಿದನಾಪಡಿಗಳ ೂೆಂದಿಗ

ಅದನನು

ಬ ೆಂಬಲ್ಪಸಲನ

ರಾಜೀವ್

ಸಕಾೆರವನನು

ಒತಾುಯಸಿದರನ. ಸ್ ೀನಾಪಡ ಗಳ ಯೀಧ್ರಿಗ ಲಭೆವಿರನವ ಸಿೀಮಿತ್ ಅವಕಾಶಗಳನನು
ಹ ರ್ಚಿಸನವೆಂತ

ಸಕಾೆರವು

ಅೆಂತ್ಹ

ಶಾಸನವನನು

ಹಾದನಹ ೊೀಗನವುದನನು

ಗೆಂಭಿೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬ ೀಕನ ಎೆಂದನ ಹ ೀಳಿದ ನೆಂತ್ರ ಯನನಿಯನ್ ರಕ್ಷ್ಣಾ ಸರ್ಚವ
ಎ. ಕ ಆೆಂಥ ೊೀನಿಗ ಅವರನ ಪತ್ರ ಬರ ದರನ. ಅವರನ ಪಡ ಗಳಿೆಂದ ಬಿಡನಗಡ ಯಾದ
ನೆಂತ್ರ ಉದ ೊೆೀಗವನನು ತ ಗ ದನಕ ೊಳಳಬ ೀಕಾಗಿದ .
"ರ್ನತ ಮತ್ನು ವೆತಾೆಸದ ೊೆಂದಿಗ ದ ೀಶದ ಸ್ ೀವ ಸಲ್ಪಲಸಿದ ಈ ಹ ಮೂ ಪುರನಷರನ ಮತ್ನು ಅವರ ಕನಟ್ನೆಂಬಗಳಿಗ ಬ ೆಂಬಲ ನಿೀಡನವುದನ ನಮೂ
ಕತ್ೆವೆ. ಅೆಂತ್ಹ ಒೆಂದನ ಶಾಸನವು ರಾಷರಗಳು ತ್ಮೂ ತಾೆಗ ಮತ್ನು ಸ್ ೀವ ಗಳನನು ನಿಜವಾಗಿ ಮ ಲ್ಪೆೀಕರಿಸನತ್ುದ ಎೆಂದನ ಖ್ಾತ್ರಿಪಡಿಸನವಲ್ಪಲ
ಅವರನ ಬಹಳ ದೊರ ಹ ೊೀಗನತಾುರ , ಮತ್ನು ಅವರನ ನಿವೃತಿು ಹಿೆಂದಿರನಗಿದಾಗ ಅವರನ ಉದ ೊೆೀಗ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಹ ೊೀರಾಡಬ ೀಕಾಗಿಲಲ
"ಎೆಂದನ ಅವರನ ಬರ ದಿದಾಾರ .

ಐಎ ಎಫ್ ನ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ನು ಪರೆಂಪರ ಯ ಸೆಂರಕ್ಷ್ಣ . ರಾಜೀವ್ ಅವರನ

ಭಾರತಿೀಯ ವಾಯನಪಡ ಗ ಡಕ ೊೀಟಾ ಡಿಸಿ ೩ ವಿೆಂಟ ೀಜ್ ವಿಮಾನಗಳನನು
ಕ ೊಡನಗ ನಿೀಡಿದರನ.

ರಾಜೀವ್ ಅವರ ತ್ೆಂದ ಏರ್ ಕಮೊಡ ೊೀರ್ ಎೆಂ. ಕ . ಚೆಂದರಶ ೀಖ್ರ್, ವಿ.ಎೆಂ., ವಿ.ಎಸ್.
(ನಿವೃತ್ು) ಪರವಾಗಿ ಭಾರತಿೀಯ ವಾಯನಪಡ ಗ ಡಕ ೊೀಟ್ ಡಿಸಿ 3 ವಿಮಾನವನನು

ಉಡನಗ ೊರ ಯಾಗಿ ನಿೀಡಿದರನ. ಹ ೊಸದಿಲ್ಪಲಯಲ್ಪಲ ಫ ಬರವರಿ 13, 2018 ರೆಂದನ ಏರ್ ರ್ಚೀಫ್

ಮಾಷೆಲ್ ಬಿ. ಎಸ್. ಧ್ನ ೊವಾ, ಪಿವಿಎಸ್ಎಮ್, ಎವಿಎಸ್ಎಮ್, ವ ೈಎಸ್ಎೆಂ, ವಿಎೆಂ,
ಎಡಿಸಿ ಇವರ ೊೆಂದಿಗ ಉಡನಗ ೊರ ಪತ್ರದ ಸಹಿ ಮಾಡಿದರನ. ರಾಜೀವ್ ಡಕ ೊೀಟಾವನನು
ಖ್ರಿೀದಿಸಿ ಆರನ ವಷೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಪಲ ಅದನನು ಸೆಂಪೂಣೆವಾಗಿ ಹಾರಾಟ್ದ ಸಿಥತಿಗ

ತ್ೆಂದನ ಸಜನಜಗ ೊಳಿಸಿದರನ. 1947 ರ ಜಮನೂ ಮತ್ನು ಕಾಶ್ೇರ ಕಾಯಾೆಚರಣ ಗಳಲ್ಪಲ 1
ಸಿಖ್ ರ ಜಮೆಂಟ್ ಸ್ ೈನೆದ ೊೆಂದಿಗ
ವಿಮಾನವನನು ಇದನ

ಶ್ರೀನಗರಕ ು ಬೆಂದಿಳಿದ ಮೊದಲ ಡಕ ೊೀಟ್

ನ ನಪಿಸನತ್ುದ . ಡಕ ೊೀಟಾ ಟ ೈಲ್ ನೆಂ. ವಿ.ಪಿ 905 ಅನನು

ಹ ೊೆಂದಿದ . ಭಾರತಿೀಯ ಪುರಾಣದಲ್ಪಲ ಸೆಂತ್ನೊ ಯೀಧ್ನೊ ಆಗಿದಾ ಪರಶನರಾಮನ

ಹ ಸರನ ುೀ ಇದಕ ು ಇಡಲಾಗಿದ . ಇದನ ಭಾರತಿೀಯ ವಾಯನಪಡ ಯ ವಿೆಂಟ ೀಜ್
ವಿಮಾನಗಳಿಗ ಹ ೊಸ ಸ್ ೀಪೆಡ ಯಾಗಿದ .

ಡಿಸಿ -3 40 ರ ದಶಕದ ಮಧ್ೆದಿೆಂದ 80 ರ ಮಧ್ೆದವರ ಗ

ಭಾರತಿೀಯ

ವಾಯನಪಡ ಯಲ್ಪಲ ಮತ್ನು ದ ೀಶದಾದೆೆಂತ್ ನಾಗರಿಕ ವಲಯದಲ್ಪಲ ಹ ಸರಾಗಿತ್ನು, ಇದನ
1947 ರಿೆಂದ 1971 ರವರ ಗಿನ ಕಾಯಾೆಚರಣ ಯ ಮನೆಂಚೊಣಿಯಲ್ಪಲತ್ನು ಮತ್ನು ನಮೂ
ವಾಯನಪಡ ಯಲ್ಪಲ ಅದರ ಹಾರನವ ವಷೆಗಳಲ್ಪಲ ಮಹತ್ಿದ ಪಾತ್ರವನನು ವಹಿಸಿತ್ನ.

ಅಪರೊಪದ ಗ ರವ: ಭಾರತಿೀಯ ವಾಯನ ಪಡ ಗ ಹಾಗೊ ಸ್ ೈನಿಕರಿಗ
ರಾಜೀವ್ ಚೆಂದರಶ ೀಖ್ರ್ ನಿೀಡಿದ ಬ ೆಂಬಲವನನು ಗನರನತಿಸಿ ವಾಯನಪಡ
ಅವಗ ಗ ರವಗಳನನು ಸಲ್ಪಲಸಿತ್ನ.

ಅಪರೊಪದ ಗ ರವಾಪೆಣ , ಫ ಬರವರಿ 2016 ರೆಂದನ, ಪಶ್ಿಮ ಕಮಾೆೆಂಡ್ GOC- ಇನ್-ಸಿ,

ಲ ಫಿಟನ ೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಕ .ಜ . ಸಿೆಂಗ್, ಪಿವಿಎಸ್ಎಮ್, ಎವಿಎಸ್ಎಮ್ (ಬಾರ್) ರಾಜೀವ್
ಅವರನನು ಸಶಸರ ಪಡ ಗಳಿಗ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ಯೀಧ್ರಿಗಾಗಿ ಅವರನ ಮಾಡಿರನವ

ಕ ಲಸಕಾುಗಿ ಮಚನಿಗ ಯನನು ವೆಕುಪಡಿಸಿ ಸನಾೂನಿಸಿದರನ. ರಾಜೀವ್ ಯಾವಾಗಲೊ ಸಶಸರ
ಪಡ ಗಳು ಮತ್ನು ಯೀಧ್ರ ಪರಬಲ ಬ ೆಂಬಲ್ಪಗರಾಗಿದಾಾರ . ರಾಜೀವ್ ಅವರನ ಯೀಧ್ರಿಗ ,

ಪಡ ಗಳಿಗ ಮತ್ನು ಅವರ ಕನಟ್ನೆಂಬಗಳಿಗ ತಾವು ಮಾಡನತಿುರನವ ಗ ರವವ ೀ ತ್ಮೂ ಪಾಲ್ಪನ
ನಿಜವಾದ ಗ ರವ ಮತ್ನು ಸನಾೂನ ಎೆಂದನ ಭಾವಿಸನತಾುರ ಮತ್ನು ಇದನ ರಾಷರದ ಸ್ ೀವ
ಸಲ್ಪಲಸನವವರಿಗ ಸ್ ೀವ ಸಲ್ಪಲಸನವ ಅವರ ಮಾಗೆವಾಗಿದ .
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ಕಾೆಪಟನ್ ಸ್ ರಭ್ ಕಾಲ್ಪಯಾ ಅವರಿಗ ನಾೆಯ ಒದಗಿಸಿಕ ೊಡನವ ಪರಯತ್ು:
ಕಾಗಿೆಲ್ ಹನತಾತ್ೂ ಕಾೆಪಟನ್ ಸ್ ರಭ್ ಕಾಲ್ಪಯಾ ಅವರಿಗ ನಾೆಯ

ಒದಗಿಸಿಕ ೊಡಲನ ವಿಶಿಸೆಂಸ್ ಥಯ ಮಾನವ ಹಕನು ಪರಿಷತಿುನಲ್ಪಲ (ಯನ ಎನ್
ಎಚ್ ಆರ್ ಸಿ) ಕೆಂಕಣ ಬದಧರಾದರನ.

೧೯೯೯ರ ಕಾಗಿೆಲೆ ಯನದಧದಲ್ಪಲ ಕಾೆಪಟನ್ ಸ್ ರಬ್ ಕಾಲ್ಪಯಾ ಮತ್ನು ಇತ್ರ ಐದನ
ಸ್ ೈನಿಕರನ ಕೊರರವಾದ ರ್ಚತ್ರಹಿೆಂಸ್ ಗ ಒಳಗಾಗಿ ಬಬೆರವಾದ ಸ್ಾವಿಗಿೀಡಾಗಿದಾರನ.
ರಾಜೀವ್ ಈ ವಿಷಯವನನು ಆಗಸ್ಟ ೨೦೧೨ರಲ್ಪಲ ಪಾಲ್ಪೆಮೆಂಟಿನಲ್ಪಲ ಪರಸ್ಾುಪಿಸಿದರನ.
ಬಳಿಕ ಈ ರ್ಟ್ನ ಯನನು ಯನದಧದ ಅಪರಾಧ್ವ ೆಂದನ ಘೊೀಷಿಸಿ ಈ ಬಗ ೆ ವಿಶಿಸೆಂಸ್ ಥಯ
ಮಾನವ ಹಕನು ಮೆಂಡಲ್ಪ ಹಾಗೊ ಅೆಂತಾರಾಷಿರೀಯ ನಾೆಯಾಲಯ (ಐಸಿಜ ) ಗಮನ
ಸ್ ಳ ಯಬ ೀಕನ ಎೆಂದನ ಆಗರಹಿಸಿ ವಿದ ೀಶಾೆಂಗ ವೆವಹಾರಗಳ ಸರ್ಚವರನ ಹಾಗೊ ರಕ್ಷ್ಣಾ
ಸರ್ಚವರನಗಳಿಗ್ ಪತ್ರ ಬರ ದರನ. ರಾಜೀವ್ ಫಾಲಗ್ಿ ಆಫ್ ಆನರ್ ಫ ೆಂಡ ೀಶನ್ ಮತ್ನು
ಕಾೆಪಿಟಯ ತ್ೆಂದ ಡಾ.ಎನ್.ಕ .ಕಾಲ್ಪಯಾ ಅವರ ೊೆಂದಿಗ ಸ್ ೀರ್ ಡಿಸ್ ೆಂಬರ್ 07, 2012
ರೆಂದನ ವಿಶಿಸೆಂಸ್ ಥಯ ಮಾನವ ಹಕನುಗಳ ಮೆಂಡಳಿಯಲ್ಪಲ (ಯನಎನ ೆಚ್ಆಸಿೆ) ಈ ಯನದಧ
ಅಪರಾಧ್ಗಳ ಸೆಂಬೆಂಧ್ ದೊರನ ನಿೀಡಿದರನ. ಯನದಧದ ಸಮಯದಲ್ಪಲ ಪಾಕಸ್ಾುನದ
ಪಡ ಗಳು ಕಾೆಪಟನ್ ಸ್ ರಭ್ ಕಾಲ್ಪಯಾ ಮತ್ನು ಇತ್ರ ಐವರನ ಯೀಧ್ರಿಗ ರ್ಚತ್ರಹಿೆಂಸ್
ನಿೀಡಿ ಕ ೊೆಂದಿದಾವು. ಅಜೆಯನನು 7 ಡಿಸ್ ೆಂಬರ್ 2012 ರೆಂದನ ಸಲ್ಪಲಸಲಾಯತ್ನ,
ಯನಎನ ೆಚ್ಆಸಿೆ

ಅಜೆಯನನು

ಗೆಂಬಿೀರವಾಗಿ

ಪರಿಗಣಿಸಿತ್ನ.

ಈ

ಮೊಕದಾಮ

ದ ೀಶಾದೆೆಂತ್ ನಾಗರಿಕರಿೆಂದ ವಾೆಪಕವಾದ ಬ ೆಂಬಲವನನು ಪಡ ಯತ್ನ.

ನಿವೃತ್ು/ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ ಯೇಧರಿಗೆ ಉದ್ೊಯೇಗ ನಿೇಡುವ ಸ್ತಂಸೆೆಗಳಿಗೆ

ತೆರಿಗೆ ವಿರ್ಾಯಿತಿ ಒದಗಿಸ್ತಲು ಸ್ತಕನಾರದ ಮನವೊಲ್ಲಸಲು ಪಿಯತಿುಸಿದರು.

ತ್ಮೂ ಕತ್ೆವೆಗಳನನು ನಿಸ್ಾಿರ್ೆವಾಗಿ ನಿವೆಹಿಸಿದ ಸಶಸರ ಪಡ ಗಳ ಸಿಬಬೆಂದಿಗಳಲ್ಪಲ

ರ್ರೀತಾಿಹವನನು ಹನಟ್ನಟಹಾಕಲನ, ರಾಜೀವ್ ಯನ.ಎಸ್. ಸರಕಾರದ "ರಿಟ್ನ್ಡೆ ಹಿೀರೊೀಸ್ ಟಾೆಕ್ಸಿ
ಕ ರಡಿಟ್" ಮಸೊದ ಗ ಅನನಗನಣವಾಗಿ ಶಸರಸಜಜತ್ ಪಡ ಗಳನನು ನ ೀಮಿಸನವ ಕೆಂಪನಿಗಳಿಗ ತ ರಿಗ

ರ್ರೀತಾಿಹವನನು ಪರಿಚಯಸಲನ ಸಕಾೆರವನನು ಒತಾುಯಸನತಿುದಾಾರ . ಸೆಂಸತಿುನಲ್ಪಲ ಈ ವಿಷಯವನನು
ಪದ ೀ ಪದ ೀ ಚರ್ಚೆಸನವ ಮೊಲಕ ಮತ್ನು ಹಣಕಾಸನ ಸರ್ಚವರಿಗ ಪತ್ರ ಬರ ಯನವ ಮೊಲಕ ಅವರನ
ಕೆಂಪನಿಗಳು ನಿವೃತ್ು/ಬಿಡನಗಡ ಹೊೆಂದಿದ ಯೀಧ್ರಿಗ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸನವೆಂತ ಮತ್ನು ಸೊಕು ತ ರಿಗ
ರ್ರೀತಾಿಹದ

ನ ರವಿನಿೆಂದ

ಅವರನ

ಸಮಾಜದಲ್ಪಲ

ರ್ನತ

ಗ ರವದಿೆಂದ

ಬಾಳಲನ

ಅನನಕೊಲವಾಗನವೆಂತ ಮಾಡಲನ ಅವರನ ಸಕಾೆರವನನು ಕ ೊೀರನತ್ುಲ ೀ ಬೆಂದಿದಾಾರ . ಅವರ ಈ
ಕ ೊೀರಿಕ ಯನನು ಪರಿಗಣಿಸನವುದಾಗಿ ಸಕಾೆರ ಆಶಾಿಸನ ನಿೀಡಿದ .

ಸಶಸರ ಪಡ ಯ ಯೀಧ್ರನನು ರಾಜೆಸಭ ಗ ನಾಮ ನಿದ ೀೆಶನ
ಮಾಡನವುದನ”

ಸಶಸರ ಪಡ ಗಳ ಯೀಧ್ರಿಗ ಸಿತ್ೆಂತ್ರವಾದ ರಾಜಕೀಯವಲಲದ ಧ್ವನಿ ನಿೀಡಬ ೀಕ ೆಂದನ

ಸಕಾೆರಕ ು ಒತಾುಯಸಿ ರಾಜೀವ್ ಅವರನ ಪರಧಾನಿ, ರಕ್ಷ್ಣಾ ಸರ್ಚವರನ ಹಾಗೊ ಇತ್ರ
ಹಿರಿಯ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಿಗ ಪತ್ರಗಳನನು ಬರ ದಿದಾಾರ ಮತ್ನು ಸೆಂಸತಿುನಲ್ಪಲ ಈ

ಸೆಂಬೆಂಧ್ ಮಾತ್ನಾಡಿದಾಾರ . ಯೀಹರನನು ಲ ೊೀಕಸಭ ಹಾಗೊ ರಾಜೆಸಭ ಗ ಕಡಾಡಯವಾಗಿ
ನಾಮ ನಿದ ೀೆಶನ ಮಾಡಲನ ಭಾರತ್ದ ಸೆಂವಿಧಾನಕ ು ಅಗತ್ೆವಿರನವ ಸೊಕು ತಿದನಾಪಡಿ

ಮಾಡಬ ೀಕನ ಆ ಮೊಲಕ ಅವರನ ೨೬ ಲಕ್ಷ್ ಮಾಜ ಸ್ ೈನಿಕರನ ಹಾಗೊ ಅವರ

ಕನಟ್ನೆಂಬಗಳನನು ಪರತಿನಿಧಿಸಬಲಲ ಧ್ವನಿಯಾಗಬ ೀಕನ ಎೆಂದನ ಅವರನ ಆಗರಹಿಸಿದಾಾರ . ಇದಕ ು

ಪಯಾೆಯವಾಗಿ ಸಶಸರ ಪಡ ಗಳ ಯೀಧ್ರ ಪಾರತಿನಿಧ್ೆಕಾುಗಿ ಭಾರತ್ದಲ್ಪಲ ಎಲ್ಪಲಯಾದರೊ
ಕನಿಷಠ ಪಕ್ಷ್ ಒೆಂದನ ಸೆಂಸದಿೀಯ ಸ್ಾಥನವನನು ಮಿೀಸಲ್ಪರಿಸನವೆಂತ ಸೊರ್ಚಸಿದಾಾರ .

ಯೀಧ್ರಿೆಂದ ಸನಾೂನ ಭಾರತಿೀಯ ಮಾಜ ಸ್ ೈನಿಕರ ಲ್ಪೀಗ್ ನಿೆಂದ
ಸನಾೂನಿಸಲಾಯತ್ನ
ಭಾರತಿೀಯ ಮಾಜ ಸ್ ೈನಿಕರ ಲ್ಪೀಗ್ 12ನ ೀ ಏಪಿರಲ್ 2016ರಲ್ಪಲ ದ ಹಲ್ಪಯಲ್ಪಲ ರಾಜೀವ್
ಚೆಂದರಶ ೀಖ್ರ್ ಅವರಿಗ ಅವರನ ಸ್ ೈನಿಕರನ ಹಾಗೊ ಅವರ ಕನಟ್ನೆಂಬ ವಗೆದವರಿಗ

ದಿೀರ್ೆಕಾಲದಿೆಂದ ಸಲ್ಪಲಸನತ್ು ಬೆಂದಿರನವ ಸ್ ೀವ ಗಳಿಗ ಹಾಗೊ ನಿೀಡನತ್ು ಬೆಂದಿರನವ

ಬ ೆಂಬಲಕ ು ಕೃತ್ಜುತಾಪೂವೆಕವಾಗಿ ಸನಾೂನ ಮಾಡಿತ್ನ. ಈ ಸಮಾರೆಂಭಕ ು ಲ್ಪೀಗ್ ನ
ಸದಸೆರನ ದ ೀಶದ ಎಲಲ ಮೊಲ ಗಳಿೆಂದಲೊ ಆಗಮಿಸಿದಾರನ ಮತ್ನು ಸೆಂಸತಿುನ ಒಳಗೊ
ಹ ೊರಗೊ ತ್ಮೂ ಸಮಸ್ ೆಗಳನನು ಪರತಿನಿಧಿಸಿದಾ ರಾಜೀವ್ ಅವರಿಗ ಧ್ನೆವಾದಗಳನನು
ಅಪಿೆಸಿದರನ.
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#SERVINGOURNATION
ಬೆಂಗಳೂರು
ಬ ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಪಲ ಸಿತ್ೆಂತ್ರ ಭಾರತ್ದ ಮೊತ್ು ಮೊದಲ ರಾಷಿರೀಯ ಸ್ಾೂರಕ
ಸ್ಾಥಪಿಸಿದರನ.
ರಾಜೀವ್ 2008 ರಲ್ಪಲ ಅೆಂದಿನ ರಕ್ಷ್ಣಾ ಸರ್ಚವ ಎ. ಕ . ಆೆಂಥ ೊೀನಿ, ಕನಾೆಟ್ಕ ಮನಖ್ೆಮೆಂತಿರ
ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೊರಪಿ ಮತ್ನು ಆಗಿನ ಮನಖ್ೆಮೆಂತಿರ ವಿ. ಎಸ್.ಅಚನೆತಾನೆಂದನ್ ಅವರಿಗ
ಪತ್ರ ಬರ ದನ ರಾಷಿರೀಯ ಮಿಲ್ಪಟ್ರಿ ಸ್ಾೂರಕವನನು ನಿಮಿೆಸನವ ಪರಸ್ಾುಪ ಮಾಡಿದರನ.
ಫ ಬರವರಿ 10 ರೆಂದನ, 2009 ರಲ್ಪಲ, ಬ ೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಷಿರೀಯ ಸ್ ೀನಾ ಸ್ಾೂರಕಕ ು ಶ್ಲಾನಾೆಸ

ಮಾಡಲಾಯತ್ನ. ತ್ಮೂ ಬ ಳಗಿನ ವಾಯನವಿಹಾರಕ ು ಅಡಿಡಪಡಿಸನತಿುದಾಾರ ೆಂದನ ಭಾವಿಸಿ
ಕ ಲವರನ ಶೆಂಕನಸ್ಾಥಪನ ಯ ನೆಂತ್ರ ಸ್ಾೂರಕ ನಿಮಾೆಣದ ವಿರನದಧ ಮೊಕದಾಮ ಹೊಡಿದರನ,
ಪರತಿಭಟಿಸಿದರನ. ಅೆಂತಿಮವಾಗಿ, ಗ ರವಾನಿಿತ್ ಹ ೈಕ ೊೀಟ್ೆ ಮತ್ನು ಗ ರವಾನಿಿತ್
ಸವೀೆಚಿ ನಾೆಯಾಲಯ ಸ್ಾೂರಕ ನಿಮಾೆಣಕ ು ಹಾದಿಯನನು ಸನಗಮಗ ೊಳಿಸಿತ್ನ.

ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನಿಜ್ಕೂೆ ಒಂದು ಹೆಮಾಯ ವಿರ್ಯ: ಸ್ತವತಂತರ ಭನರತದ ಮೊದಲ ರನಷ್ಟ್ರೀಯ ಸನಾರಕ ನಮನಾಣ
ಮನಡಿದ ಮೊತಿ ಮೊದಲ ನಗರ ಎಂಬ ಖ್ನಾತ್ತಗೆ ಪನತರವನಯಿತು.

ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಸೆೈನಿಕ ಸಾಾರಕದಲ್ಲಿ ಅತಿದ್ೊಡಡ ಬಾವುಟವನುು ಹಾರಿಸಿದ
ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಮಾಗೆ ಪಾತ್ಿವಾಯಿತ್ು

ಜನವರಿ 23, 2014 ರೆಂದನ ಬ ೆಂಗಳೂರನ ಅತಿದ ೊಡಡ ತಿರವಣೆ ಧ್ವಜವನನು ಹಾರಿಸಿದ ಭಾರತ್ದ

ಮೊತ್ು ಮೊದಲ ನಗರವ ೆಂಬ ಹ ಗೆಳಿಕ ಗ ಪಾತ್ರವಾಯತ್ನ. ಎರಡನ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಜನವರಿ

23 ವಿಶ ೀಷ ದಿನವಾಗಿದ , ಒೆಂದನ ಅದನ ನ ೀತಾಜ ಸನಭಾಷ್ ಚೆಂದರ ಬ ೊೀಸ್ ಅವರ 117 ನ ೀ
ಜನೂ ವಾಷಿೆಕ ೊೀತ್ಿವವಾಗಿದ , ಮತ ೊುೆಂದನ 23 ಜನವರಿ 2005 ರೆಂದನ ಸನಪಿರೀೆಂಕ ೊೀಟ್ೆ
ಸ್ಾವೆಜನಿಕ ಸಥಳಗಳಲ್ಪಲ ರಾಷರಧ್ವಜ ಹಾರಿಸನವುದಕ ು ಅನನಮತಿ ನಿೀಡಿತ್ನು.

ಹನರಿಸ್ತಲಪಟಟ ಧವಜ್ಸೆಂಭ 210 ಅಡಿ ಉದಾವಿದುಾ ಇದು ದೆೀಶದಲೆಿೀ ಅತ್ತ ಎತಿರವನದ ಹಾರಿಸಲಿಟ್ಟ ಧ್ವಜಸಥೆಂಭ 210 ಅಡಿ ಉದಾವಿದನಾ ಇದನ ದ ೀಶದಲ ಲೀ

ಅತಿ ಎತ್ುರವಾದ ಸಥೆಂಭವಾಗಿದ ! ಅದರ ಮೀಲ ಹಾರನತಿುರನವ ಅದನುತ್ವಾದ ತಿರವಣೆವು ಧ್ವಜವು 48 ಅಡಿ ಅಗಲ ಮತ್ನು 72 ಅಡಿ ಉದಾ, 31 ಕ ಜ

ತ್ೊಗನತ್ುದ ! ಇದನ ಹಗಲ್ಪರನಳೂ ಹಾರನವ ಸ್ಾೂರಕ ಧ್ವಜವಾಗಿದ . ಸೊಯಾೆಸುದ ನೆಂತ್ರ ಅದನನು ಕ ಳಗಿಳಿಸನವುದಿಲಲ ರಾತಿರಯ ವ ೀಳ ಯಲ್ಪಲಯೊ ಅದನ
ಹ ಮೂಯೆಂದ ಹಾರನತ್ುದ .

#PROTECTOURCHILDREN
ಮಕೆಳನುು ಲ್ೆೈಂಗಿಕ ಕ್ರರುಕುಳದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿ ಅವರನುು

OTECTOURCHILDREN

ರಕ್ಷಿಸುವುದು

ಮಕುಳಿಗ ನಿೀಡಲಾಗನತಿುದಾ ಲ ೈೆಂಗಿಕ ಕರನಕನಳದ ಸಮಸ್ ೆ ಬಗ ಹರಿಸಲನ

ಮಾಗೆಸೊತ್ರ ರೊಪಿಸಲ ೆಂದನ ಸಕಾೆರಕ ು ಅಹವಾಲನ ಸಲ್ಪಲಸಿದರನ. ಇದಕ ು ೨
ಲಕ್ಷ್ ನಾಗರಿಕರನ, ಹ ೊೀರಾಟ್ಗಾರರನ ಹಾಗೊ ತ್ಜು ಪರಿಣತ್ರನ ಬ ೆಂಬಲ
ನಿೀಡಿದರನ.
201೫ರ ಸ್ ಪ ಟೆಂಬರಿನಲ್ಪಲ ರಾಜೀವ್ ಅವರನ ಕ ೀೆಂದರ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ನು ಮಕುಳ ಅಭಿವೃದಿಧ
ಸರ್ಚವರಾದ ಮೀನಕಾ ಗಾೆಂಧಿಯವರಿಗ ರ್ ೀೆಂಜ್. ಆಗ್ೆ ಅಹವಾಲನನು ಸಲ್ಪಲಸಿದರನ. 1.82
ಲಕ್ಷ್ ಸಹಿ ಹ ೊೆಂದಿದಾ ಈ ಅಹವಾಲನ ಮಕುಳಿಗ ನಿೀಡಲಾಗನತಿುದಾ ಲ ೈೆಂಗಿಕ ಕರನಕನಳದ
ಸಮಸ್ ೆ ಬಗ ಹರಿಸಲನ ಮಾಗೆಸೊತ್ರ ರೊಪಿಸಬ ೀಕ ೆಂದನ ಆಗರಹಿಸಿತ್ನು. ಭಾರತ್ದಲ್ಪಲ
ಸನಮಾರನ ೪00 ದಶಲಕ್ಷ್ ಮಕುಳು ಈ ದ ಜೆನೆಕ ು ಬಲ್ಪಯಾಗನತಿುದಾಾರ . ರಾಜೀವ್
ತ್ಮೊೂೆಂದಿಗ ಒೆಂದನ ನಿಯೀಗವನೊು ಪರಧಾನಿಗಳ ಬಳಿಗ ಕರ ದನಕ ೊೆಂಡನ ಹ ೊೀದರನ.
ನಿಯೀಗದಲ್ಪಲ ಎಚ್ ಎ ಕೊೆ ಸ್ ೆಂಟ್ರ್ ಫರ್ ರ್ ೈಲ್ಾ ರ ೈಟ್ಿ ನ ಪರತಿನಿಧಿಗಳು ರ್ ೀೆಂಜ್.
ಆಗ್ೆ ನ ಪರತಿನಿಧಿಗಳು, ರಾಹಿ ಫ ೆಂಡ ೀಷನ್ ಪರತಿನಿಧಿಗಳೂ ಹಾಗೊ ದ ಜೆನೆಕ ು
ಒಳಗಾದ ಮಕುಳ ಕನಟ್ನೆಂಬದವರೊ ಇದಾರನ.
ಪರಿಣಾಮ:
ಅಹವಾಲಿನ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ ಶಿಿವಮತ್ತ ಮವನಕಾ ಗಾೆಂಧಿ ಎನ್ ಸಿ ಪಿ ಓ ಸಿ (ರಾಜವವ್ ಅವರಿೆಂದ ರನಪ್ುತಳ ದ ಮಕಿಳ ಹಕುಿಗಳಗಾಗಿ
ಹ ನವರಾಡುವವರನನು ಒಳಗ ನೆಂಡೆಂತ ಹಲವು ಮಧ್ಾಸಥಗಾರರನುು ಒಳಗ ನೆಂಡ ಒೆಂದು ಸೆಂಸ್ ಥ) ಯೊೆಂದಿಗ ಕ ಲಸ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸ್
ನ್ನವಡಿದರು. ಮಕಿಳ ಮವಲಿನ ಲ್ ೈೆಂಗಿಕ ದೌಜೋನಾ ತಡ ಯಲು ಸಕಾೋರ ಸವೋ ಪ್ಿಯತು ಮಾಡುತಿದ ಎೆಂದು ಸಹ ಆಶ್ಾವಸನ್ ನ್ನವಡಿದರು.

ಬಜ ಟ್ 2016 ರಲ್ಪಲ ಮಕುಳ ರಕ್ಷ್ಣ ಗಾಗಿ ಬಜ ಟ್ ನಿಗದಿಯನನು ಹ ರ್ಚಿಸಬ ೀಕನ
ಎೆಂಬ ರಾಜೀವ್ ಅವರ ಬ ೀಡಿಕ ಗ ಸಕಾೆರ ಸಿೆಂದಿಸಿತ್ನ:

ಫ ಬರವರಿ 2016 ರಲ್ಪಲ, ರಾಜೀವ್ ನಮೂ ಮಕುಳನನು ರಕ್ಷಿಸಲನ ರಾಷಿರೀಯ ಒಕೊುಟ್ದ
ಸದಸೆರ ಜ ೊತ ಸ್ ೀರಿಕ ೊೆಂಡನ ಬಜ ಟ್ ಅೆಂತಿಮಗ ೊಳಿಸನವ ಮನನು ಹಣಕಾಸನ
ಮೆಂತಿರಗ ಪತ್ರವೆಂದನನು ಬರ ದರನ. ಪತ್ರದಲ್ಪಲ ಮಕುಳ ಸನರಕ್ಷ್ತ ಗಾಗಿ ಮಕುಳನನು,
ನಿದಿೆಷಟವಾಗಿ ಲ ೈೆಂಗಿಕ ಕರನಕನಳದಿೆಂದ, ಕಾಪಾಡಿಕ ೊಳಳಲನ ಹ ರ್ಚಿನ ಹಣ ವಿತ್ರಣ
ಮಾಡಬ ೀಕನ ಎೆಂದನ ಕ ೊೀರಿಕ ೊೆಂಡರನ
ಪರಿಣಾಮ
ಪ್ಿಧಾನ್ನ ನರ ವೆಂದಿ ಮೊವದಿಯವರ ಸಕಾೋರ ಈ ಬ ವಡಿಕ ಗ ಸಪೆಂದಿಸಿತು. 2016ರ ಬಜ ಟ್
ನಲಿಾ ಈ ಉದ ದವಶಕಾಿಗಿ ರನ. 1೭೩00.00 ಕ ನವಟಿ ನ್ನಗದಿ ಮಾಡಿತು. 201೫-16
ಹಣಕಾಸು ವರ್ೋಕ ಿ ಹ ನವಲಿಸಿದರ ಮಕಿಳ ಸೆಂರಕ್ಷಣ ಗಾಗಿ ಇದು ರನ. 10286.೭೩ರರ್ುು
ಹ ಚಿಚನ ಮೊತಿವಾಗಿದ . ಮಕಿಳ ರಕ್ಷಣ , ಮಕಿಳ ಆರ ನವಗಾ, ಮಕಿಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗನ
ಮಕಿಳ ಅಭಿವೃದಿಧಗಾಗಿ ಮವಸಲ್ಾದ ಮೊತಿದಲನಾ ಹ ಚ್ಚಳವಾಗಿದ . ಮಕಿಳ
ಆರ ನವಗಾಕಾಿಗಿ ಮವಸಲ್ಾದ ಹಣದ ಮೊತಿ ರನ. 22೭೭.೯೪ ಕ ನವಟಿಯಿೆಂದ ರನ.
2೩೫೯.8೯ ಕ ನವಟಿಗ ಹ ಚ್ಚಳವಾಗಿದ . ಮಕಿಳ ಅಭಿವೃದಿಧಗಾಗಿ ಮವಸಲ್ಾಗಿದದ ಹಣದ
ಮೊತಿ ಕಳ ದ ವರ್ೋದ ರನ. ೯11೩.86 ಕ ನವಟಿಗ ಹ ನವಳಸಿದರ ಈ ವರ್ೋ ರನ.
1೫2೭೪.೫೩ ಕ ನವಟಿಗ ಹ ಚ್ಚಳ ಕೆಂಡಿದ . ಮಕಿಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ ಿ ಮವಸಲ್ಾಗಿದದ ಹಣದ
ಮೊತಿವೂ ಸಹ ಏರಿಕ ಯಾಗಿದ . ಕಳ ದ ವರ್ೋ ೪೫.೭2೫ ಕ ನವಟಿ ಇದದ ಮೊತಿ ಈ ವರ್ೋ
೪೭೪೩8ಕ ನವಟಿಗ ಏರಿಕ ಯಾಗಿದ .
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ಕಡಿಮ ವಯೀಮಾನದವರ ಕನಡಿತ್ದ ಸಮಸ್ ೆಯನನು ಪರಿಹರಿಸನವುದನ ಮತ್ನು
ಮಕುಳಿಗ ಮದೆ ಮಾರಾಟ್ ಮಾಡನವುದನ ಕರಮಿನಲ್ ಶ್ಕ್ಷಾಹೆ ಅಪರಾಧ್ವಾಗಿದ
ಎೆಂದನ ಸಕಾೆರ ಘೊೀಷಿಸಿ ಕರಮ ಕ ೈಗ ೊಳಳಬ ೀಕನ ಎೆಂದನ ಆಗರಹಿಸಿದರನ.
ರಾಜೀವ್ ಅವರ ಈ ಆಗರಹಕ ು ಸಿೆಂದಿಸಿದ ಮನಖ್ೆಮೆಂತಿರಗಳು ಕಡಿಮ
ವಯೀಮಾನದವರಿಗ ಬ ೆಂಗಳೂರಿನ ಪಬ್ ಗಳಲ್ಪಲ ಮದೆ ಮಾರಾಟ್
ಮಾಡನವವರ ವಿರನದಧ ಕರಮ ಕ ೈಗ ೊಳುಳವುದಾಗಿ ಭರವಸ್ ನಿೀಡಿದರನ.
ಬ ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಪಲ ಕ ಲವು ಉನುತ್ ಮಟ್ಟದ ಹ ೊೀಟ ೀಲನಗಳು, ವಿಶಾರೆಂತಿ ಕ ೊಠಡಿಗಳು ಮತ್ನು

ಬಾರ್ ಗಳಲ್ಪಲ ಕಡಿಮ ವಯೀಮಾನದವರಿಗ ಮದೆ ಮಾರಾಟ್ ಮಾಡನತಿುರನವ ವಿಷಯಕ ು ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟ್ಟ ರ್ೀಷಕರ

ಮನವಿಗಳಿಗ ಸಿೆಂದಿಸಿದ ರಾಜೀವ್ ಜೊನ್ 2015 ರಲ್ಪಲ ಮನಖ್ೆಮೆಂತಿರ ಸಿದಾರಾಮಯೆ ಅವರಿಗ ಪತ್ರ ಬರ ದನ ಪತ್ರದಲ್ಪಲ ಈ ಅನಿಷಠ ಪದಧತಿಯೆಂದ
ಆಗನತಿುರನವ ಹಾನಿಯನನು, ಕಾನೊನನ ಉಲಲೆಂರ್ನ ಯನನು ವಿವರಿಸಿದರನ. ಮಕುಳಿಗ ಮದ ೆ ಮಾರಾಟ್ ಮಾಡನವುದನ ಕಾನೊನನ ಉಲಲೆಂರ್ನ

ಮಾತ್ರವಲಲ ಅದನ ಮಕುಳ ವಿರನದಧದ ಅಪರಾಧ್ ಎೆಂದನ ಸಹ ವಿವರಿಸಿದರಲಲದ ಅಬಕಾರಿ ಆಯನಕುರವರಿಗ ಸಹ ಪತ್ರ ಬರ ದನ ಈ ಸಮಸ್ ೆಯನನು
ವಿವರಿಸಿದರನ ಮತ್ನು ಕಟ್ನಟನಿಟಾಟದ ಕರಮ ಜಾರಿಗ ೊಳಿಸನವೆಂತ ಒತಾುಯಸಿದರನ.

ಪ್ರಿಣನಮ:
ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಬ್ಕ್ಾರಿ ಆಯುಕುರು ತ್ಮಾ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಗಾಗ ಪಬ್ ಗಳಲ್ಲಿ

ಪರಿಶಿೇಲರ್ೆ ನಡೆಸಬೆೇಕು ಮತ್ುು ಆಗಾಗ ಈ ಸಂಬ್ಂಧ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಬೆೇಕು
ಎಂದು ನಿದ್ೆೇಷಶನ ನಿೇಡಿದರು.

ಕಡಿಮ ವಯೀಮಾನದವರ ಕನಡಿತ್ದ ಸಮಸ್ ೆಯನನು ಪರಿಹರಿಸನವುದನ ಮತ್ನು
ಮಕುಳಿಗ ಮದೆ ಮಾರಾಟ್ ಮಾಡನವುದನ ಕರಮಿನಲ್ ಶ್ಕ್ಷಾಹೆ ಅಪರಾಧ್ವಾಗಿದ

ಎೆಂದನ ಸಕಾೆರ ಘೊೀಷಿಸಿ ಕರಮ ಕ ೈಗ ೊಳಳಬ ೀಕನ ಎೆಂದನ ಆಗರಹಿಸಿದರನ. ರಾಜೀವ್
ಅವರ ಈ ಆಗರಹಕ ು ಸಿೆಂದಿಸಿದ ಮನಖ್ೆಮೆಂತಿರಗಳು ಕಡಿಮ

ವಯೀಮಾನದವರಿಗ ಬ ೆಂಗಳೂರಿನ ಪಬ್ ಗಳಲ್ಪಲ ಮದೆ ಮಾರಾಟ್
ಮಾಡನವವರ ವಿರನದಧ ಕರಮ ಕ ೈಗ ೊಳುಳವುದಾಗಿ ಭರವಸ್ ನಿೀಡಿದರನ.
ಬ ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಪಲ ಶಾಲಾ ವಾೆನ್ ಡ ೈವನಿೆೆಂದ ಎರಡನವರ ವಷೆ ವಯಸಿಿನ ಮಗನವಿನ
ಮೀಲ ಲ ೈೆಂಗಿಕ ಕರನಕನಳ ನಡ ಸಿ ಬಳಿಕ ಮಗನವನನು ಹತ ೆ ಮಾಡಿದಾ. ಈ ಸೆಂಬೆಂಧ್
ನಾೆಯಯನತ್ ವಿರ್ಾರಣ ನಡ ಸಲನ ನಾೆಯ ಒದಗಿಸಲನ ಸ್ಾಕಷನಟ ವಿಳೆಂಬವಾಗಿ ಅದನ
ನಾಗರಿಕರ ಕ ೊೀಪವನನು ಹ ರ್ಚಿಸಿತ್ನು. ಆಗ ರಾಜೀವ್ ರಾಜೆ ಗೃಹ ಸರ್ಚವರಿಗ ಪತ್ರ ಬರ ದನ
ಶ್ೀರ್ರ ನಾೆಯವನನು ನಿೀಡನವುದನನು ಖ್ಾತ್ರಿಪಡಿಸಿದರನ. ಶಾಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರನದಧ
ಕರಮಿನಲ್ ಕರಮವನನು ಆರೆಂಭಿಸಲನ ಮತ್ನು ಲ ೈೆಂಗಿಕ ಅಪರಾಧ್ಗಳಿೆಂದ ಮಕುಳ
ತ್ಡ ಗಟ್ನಟವಿಕ

(ರ್ೀಸ್ ೊು)

ಕಾಯದ ಯಡಿಯಲ್ಪಲ

ಆದ ೀಶಗಳನನು

ತ್ಿರಿತ್ವಾಗಿ

ಜಾರಿಗ ೊಳಿಸನವೆಂತ ವಿಶ ೀಷ ನಾೆಯಾಲಯವೆಂದನನು ಸ್ಾಥಪಿಸಲನ ಅವರನ ಗೃಹ
ಸರ್ಚವರನನು ಒತಾುಯಸಿದರನ. ಭವಿಷೆದಲ್ಪಲ ಅೆಂತ್ಹ ರ್ಟ್ನ ಗಳನನು ತ್ಡ ಗಟ್ಟಲನ ರ್ಾಲಕರನ,
ದಾಿರಪಾಲಕರನ ಮತ್ನು ಇತ್ರ ಬ ೆಂಬಲ್ಪಗ ಸಿಬಬೆಂದಿಗಳನನು ನ ೀಮಕ ಮಾಡನವಾಗ
ಶಾಲ ಗಳು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ೀಲನ ಪರಕರಯೆಯನನು ಅನನಸರಿಸನವುದನನು ಖ್ರ್ಚತ್ಪಡಿಸಿಕ ೊಳಳಲನ
ಸಕಾೆರವು ಒೆಂದನ ನಿೀತಿಯನನು ಅಳವಡಿಸಬ ೀಕ ೆಂದನ ಅವರನ ಸೊರ್ಚಸಿದರನ.
ಪರಿಣಾಮ
ರಾಜವವ್ ಅವರ ಪ್ಿಯತುದಿೆಂದಾಗಿ ರ್ಲಿವಸರ ಮವಲ್ ಒತಿಡ ಹ ಚ್ಾಚಯಿತು, ತತಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಶ್ಾಲ್ ಯ ಪಾಿೆಂಶುಪಾಲರನುು ಮತುಿ ಈ
ಅಪ್ರಾಧ್ವನುು ಎಸಗಿದದ ಶ್ಾಲ್ಾ ಸಿಬಬೆಂದಿಯನುು ಬೆಂಧಿಸಲು ಸ್ಾಧ್ಾವಾಯಿತು.

ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಲ ೈಂಗಿಕ್ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏಕೆ ಮಾತಾಡಬೇಕ್ು ಎೈಂಬ
ಕ್ುರಿತು ಮುಕ್ತ ಚರ್ಚಜ
ಕಾನ್ಸಿಟಟ್ೊೆಷನ್ ಕಲಬ್ ಆಫ್ ಇೆಂಡಿಯಾದಲ್ಪಲ ನಾವು ಮಕುಳ ಲ ೈೆಂಗಿಕ ದ ಜೆನೆದ ಬಗ ೆ
ಏಕ ಮಾತಾಡಬ ೀಕನ ಹಾಗೊ ಮಕುಳನನು ರಕ್ಷಿಸಬ ೀಕನ ಎೆಂಬ ಕನರಿತ್ನ ಮನಕು
ಚರ್ ೆಯನನು 2015ರ ನವ ೆಂಬರಿನಲ್ಪಲ ರಾಜೀವ್ ಸೆಂರ್ಟಿಸಿದರನ. ಮಕುಳಿಗ ಲ ೈೆಂಗಿಕ
ಕರನಕನಳ ನಿೀಡನವ ವಿರನದಧ ಮಕುಳ ರಕ್ಷ್ಣ ಗಾಗಿ ರಾಷಿರೀಯ ಒಕೊುಟ್ ರಚನ ಕನರಿತ್ನ
ಚರ್ ೆ
ರಾಜೀವ್ ಡಿಸ್ ೆಂಬರ್ 2015ರಲ್ಪಲ ಮಕುಳ ಮೀಲ್ಪನ ಲ ೈೆಂಗಿಕ ಕರನಕನಳದ ಸಮಸ್ ೆಯನನು
ಪರಿಹರಿಸನವುದಕಾುಗಿ ಒೆಂದನ ಕರಯಾತ್ೂಕ, ಏಕೀಕೃತ್ ಪರಿಹಾರ ೊೀಪಾಯಗಳನನು
ರೊಪಿಸಲನ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಬಹನ-ಪಾಲನದಾರರ ಸೆಂಸ್ ಥಯಾದ ನಮೂ ಮಕುಳ
ರಕ್ಷ್ಣ ಗಾಗಿ ರಾಷಿರೀಯ ಒಕೊುಟ್ವನನು (ನಾೆಷನಲ್ ಕ ೊಅಲ್ಪಷನ್ ಟ್ನ ರ್ರಟ ಕ್ಸಟ ಅವರ್
ರ್ಚಲಡರನ್) ರರ್ಚಸಿದರನ. ಇದರ ಭಾಗಾಳುಗಳಲ್ಪಲ ಯೊನಿಸ್ ಫ್ ಭಾರತ್, ಎಚ್ ಎ ಕನೆ:
ಮಕುಳ ಹಕನುಗಳ ಕ ೀೆಂದರ, ರಹಿ ಫ ೆಂಡ ೀಶನ್, ಕ ನ ಿಲ್ ಟ್ನ ಸ್ ಕೊೆರ್ ಜಸಿಟೀಸ್ ಮತ್ನು
ರ್ರೀತಾಿಹನ್ ಮತ್ನು ಇತ್ರ ತ್ಜ್ಞರ ಸಲಹ ಗಾರರನ ಸ್ ೀರಿದಾಾರ . ಎನ್ ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಆರ್
ಮನಖ್ೆಸಥರನ, ಮಕುಳ ಹಕನುಗಳ ಪರಮನಖ್ ಕಾಯೆಕತ್ೆರನ, ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟ್ಟ ಹ ತ್ುವರನ,
ದ ಹಲ್ಪ ರ್ಲ್ಪೀಸ್ ಸದಸೆರನ, ಕಾನೊನನ ವೃತಿುಪರರನ, ಶ ೀಷಣ ಗ ತ್ನತಾುದವರನ ಮತ್ನು
ಅವರ ಕನಟ್ನೆಂಬದ ಸದಸೆರನ ಸಹ ಭಾಗಾಳುಗಳ ೀ.
ಪರಿಣಾಮ:
ಮುಕಿ ಸಭ ಯ ಸಮಯದಲಿಾ ನ್ಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಬಹು ಅೆಂಗಗಳಾದ ಸಕಾೋರ ವತರ
ಸೆಂಸ್ ಥಗಳಳ, ಮಕಿಳ ಹಕುಿಗಳ ಕಾಯೋಕತೋರು, ಶ್ ವರ್ಣ ಗ ತುತಾಿದವರು ಮತುಿ
ಸೆಂಸತ್ತಿನ ಸದಸಾರನುು ಒಳಗ ನೆಂಡಿರುವ ಮಕಿಳ ಹಕುಿಗಳ ರಕ್ಷಣ ಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರವಯ
ಮಕಿಳ ಒಕನಿಟ (ಎನ್ನಸಪಿಒಸಿ) ರಚ್ನ್ ಯನುು ರಾಜವವ್ ಘನವಷ್ಟ್ಸಿದರು.

ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗ್ಗ ಕ್ನಾಜಟಕ್ದ ಹ ಕೆ ೇರ್ಟಜ ಶಾಲಯ ಆಡಳಿತವನ್ುು
ರ್ವಾಬ್ಾಾರವನಾುಗಿ ಮಾಡುತತದೆ:
ಶನಲನ ಆಡಳಿತಗಳು ನಮಾ ಮಕಾಳ ಸ್ತುರಕ್ಷತೆಗೆ ಜವನಬ್ನಾರವನಗಿದುಾ ಸ್ತಕನಾದ ಶಿಕ್ಷಣ
ಇಲನಖ್ೆಯು ಸ್ತುರಕ್ಷತೆ ಸೆೀರಿದಂತೆ ಎಲಿ ವಿರ್ಯಗಳ ಮೀಲೆ ಶನಲೆಗಳನುೆ ನಯಂತ್ತರಸ್ತುವ
ಜವನಬ್ನಾರಿ ಹೆ ಂದಿದೆ ಎಂದು ರನಜೀವ್ ಹೆೀಳಿದನಾರೆ.
ಪರಿಣಾಮ:
ರಾಜೇವ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಹೆೇಳುತ್ು ಬ್ಂದಿರುವ ಮಾತ್ನುು ಕರ್ಾಷಟಕ ಹೆೈಕ್ೊೇಟ್ಷ
ದೃಢೇಕರಿಸಿದ್ೆ - ಸಕ್ಾಷರ ಮತ್ುು ಶಾಲ್ಾ ಆಡಳಿತ್ದ ಎರಡೂ ಜ್ವಾಬಾಾರವಾಗಿದುಾ
ಅಂತ್ಹ ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಸಂಭವಿಸಿದ್ಾಗ ಪಿತಿ ಬಾರಿಯೂ ಈ ಎರಡು ಅಂಗಗಳ
ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಬೆೇಕ್ಾಗುತ್ುದ್ೆ.

36

ರನಜೀವ್ ಅವರ ಬ್ೆೀಡಿಕೆಗೆ ಒಪ್ಪಪ ಸ್ತಕನಾರವು 2015 ರಲ್ಲಿ ಮಕಾಳ ಮೀಲ್ಲನ ಲೆ ಂಗಿಕ
ದೌಜಾನಾವನುೆ ಪ್ಟ್ಟಟಮನಡಲು ರನಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಕಾಳ ಲೆ ಂಗಿಕ ದೌಜಾನಾ
ಅಪರಾಧಿಗಳ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಾಾಪಿಸ್ಟ್ರತು:

ರಾಜಿೀವ್ ಈ ವಿವಾದವನ್ುು ಕೈಗೆತ್ತಿಕ ೊಂಡು ಯುಕ ಮತುಿ ಯುಎಸ್ಎಯಲ್ಲಿ
ಅಸ್ಟ್ರಿತವದಲ್ಲಿರುವೊಂತೆ ಕೀೊಂದ್ರೀಕೃತ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿಗಳನ್ುು ರಚಿಸಲು ಒತ್ಾಿಯಿಸ್ಟ್ರದರು. ಈ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ
ದೀಶದಾದಯೊಂತ ಮಕಕಳು ಅಥವಾ ವಯಸಕರ ವಿರುದಧ ಲೈೊಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಕ್ಾಕಗಿ
ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಳಗಾದ, ಎಚ್ಚರಿಸಲಾದ ಅಥವಾ ಜೈಲ್ಲನೊಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದವರ ವಿವರಗಳನ್ುು
ಹ ೊಂದ್ರಬೀಕು ಎೊಂದು ಹೀಳಿದರು.
ಪ್ರಿಣನಮ:
ಏಪ್ರಿಲ್ 2015 ರಲ್ಲಿ, ರಾಜೇವ್ ಅವರ ನಿರಂತ್ರ ಬೆೇಡಿಕ್ೆಯನುು ಗಮನಿಸಿದ ಸಕ್ಾಷರ,
ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಲ್ೆೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಿಗಳ ರಿಜಸಿರಯನುು ಸಾೆಪ್ರಸಿದ್ೆ! ನಮಾ ಮಕೆಳನುು ಲ್ೆೈಂಗಿಕ
ದ್ೌಜ್ಷನಯದ ಭಯದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಂಸಿೆಕ ಚೌಕಟಿನುು ಸೃಷ್ಟ್ಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ಪಿಮುಖ
ಮದಲ ಹೆಜೆಜಯಾಗಿದುಾ ಎಲಿರೂ ಇದನುು ಸಾಾಗತಿಸಿದ್ಾಾರೆ.

#PROTECTOURCHILDREN
ಇತ್ರ ಚಟುವಟಿಕ್ೆಗಳು

ಲೆ ಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ವಿರುದಧ ಮಕಾಳ ರಕ್ಷಣೆಗನಗಿ ರನಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಕ ಾಟ ರಚರ್ೆ

ರನಜೀವ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015ರಲ್ಲಿ ಮಕಾಳ ಮೀಲ್ಲನ ಲೆ ಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ಸ್ತಮಸೆಾಯನುೆ

ಪ್ರಿಹರಿಸ್ತುವುದಕನಾಗಿ ಒಂದು ಕಿರಯನತಾಕ, ಏಕಿೀಕೃತ ಪ್ರಿಹನರೆ ೀಪನಯಗಳನುೆ ರ ಪ್ಪಸ್ತಲು
ರ್ನಗರಿಕ ಸ್ತಮನಜದ ಬಹು-ಪನಲುದನರರ ಸ್ತಂಸೆೆಯನದ ನಮಾ ಮಕಾಳ ರಕ್ಷಣೆಗನಗಿ ರನಷ್ಟ್ರೀಯ
ಒಕ ಾಟವನುೆ (ರ್ನಾರ್ನಲ್ ಕೆ ಅಲ್ಲರ್ನ್ ಟು ಪರಟೆಕ್ಟಟ ಅವರ್ ಚಿಲ್ರನ್) ರಚಿಸಿದರು. ಇದರ

ಭನಗನಳುಗಳಲ್ಲಿ ಯ ನಸೆಫ್ ಭನರತ, ಎಚ್ ಎ ಕುಾ: ಮಕಾಳ ಹಕುಾಗಳ ಕೆೀಂದರ, ರಹಿ
ಫೌಂಡೆೀಶನ್, ಕೌರ್ೆೆಲ್ ಟು ಸೆಕ ಾರ್ ಜಸಿಟೀಸ್ ಮತುಿ ಪರೀತನೆಹನ್ ಮತುಿ ಇತರ ತಜ್ಞರ
ಸ್ತಲಹೆಗನರರು ಸೆೀರಿದನಾರೆ.

ರನಜೀವ್ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಎನ್ಎಲ್ಎಸ್ಐಯು ಸ್ತಹಯೀಗದೆ ಂದಿಗೆ ರನರ್ರ
ಮಟಟದ ಸ್ತಮನಲೆ ೀಚರ್ೆ ನಡೆಸಿದರು

ರನಜೀವ್ ಮರ್ೆಯಳಗೆ ಮತುಿ ಹೆ ರಗೆ, ಕೆಲಸ್ತದಲ್ಲಿ ಮತುಿ ಅಶಿಿೀಲ ಉದಾಮದಿಂದ ಅರ್ೆೀಕ
ಬ್ೆದರಿಕೆಗಳಿಂದ ದುಬಾಲ ಮಕಾಳನುೆ ರಕ್ಷಿಸ್ತಲು ವಕಿೀಲರು, ಶನಸ್ತಕರು, ಕನಯಾಕತಾರು,
ರ್ನಾಯನಧಿೀಶರ ಜೆ ತೆ ರನಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟಟದಲ್ಲಿ ಸ್ತಮನಲೆ ೀಚರ್ೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಪರಿಣಾಮ:
ಮಕಿಳ ದೌಜೋನಾಕ ಿ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿ ರ್ಸ್ ನಿ ಕಾಯಿದ ಯಲಿಾನ ತ್ತದುದಪ್ಡಿಗಳ ಮನಲಕ ಮತುಿ

ಇದು ಹ ಚ್ುಚ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಲು ಈ ಕಾಯಿದ ಗಳನುು ಜಾರಿಗ ನಳಸುವ ಸೆಂಸ್ ಥಗಳ ಕ ೈ
ಬಲಗ ನಳಸುವ ಮನಲಕ ಬದಲ್ಾವಣ ತರುವ ಬಗ ೆ ಪ್ಿಮುಖ್ ನ್ಾಾಯವಾದಿಗಳಳ,
ಕಾಯೋಕತೋರು, ಶ್ಾಸಕರು ಮತುಿ ಸಕಾೋರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಳ ಚ್ಚಿೋಸಿದರು.

2016 ರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮತುಿ ಮಕಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಸಚಿವಾಲಯಕಕ ಬಜಟ್ ಹೊಂಚಿಕ
ಹಚಿಚಸಲು ಹಣಕ್ಾಸು ಸಚಿವ ಅರುಣ್ ಜೀಟ್ಲಿಯನ್ುು ರಾಜಿೀವ್ ಒತ್ಾಿಯಿಸ್ಟ್ರದಾಾರೆ
ಮಹಿಳನ ಮತುಿ ಮಕಾಳ ಅಭಿವೃದಿಧ ಸ್ತಚಿವನಲಯಕೆಾ ಬಜೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆ 2017-18 ರ ಬಜೆಟ್ಟಟನಲ್ಲಿ

29%ನರ್ುಟ ಕಡಿಮಯನಗಿದೆ. ಸಿ.ಎಸ್.ಎ ಸ್ತನೆವೆೀಶಗಳಿಗೆ ವಾವಸಿೆತವನದ, ತವರಿತ ಮತುಿ
ಪ್ರಿಣನಮಕನರಿ ಪ್ರತ್ತಕಿರಯೆಯನುೆ ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೆ ಳುುವ ದೃಷ್ಟ್ಟಯಿಂದ ರನಜೀವ್ ಹಣಕನಸ್ತು
ಸ್ತಚಿವರನುೆ ಮಹಿಳನ ಮತುಿ ಮಕಾಳ ಅಭಿವೃದಿಧ ಸ್ತಚಿವನಲಯಕೆಾ ಬಜೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ಹೆಚಿಚಸಿ
ಮಕಾಳ ಸ್ತುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸ್ತಹನಯ ಮನಡಲು ಕೆ ೀರಿದನಾರೆ.
ಪರಿಣಾಮ:
ಮಹಿಳಾ ಮತ್ುು ಮಕೆಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ೆೆ ಬ್ಜೆಟ್ ಹಂಚಿಕ್ೆ ಹೆಚಾಾಗಿದ್ೆ. 2016-17 ರ
ವರ್ಷಕ್ೆೆ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ುು ಮಕೆಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ೆೆ ಬ್ಜೆಟ್ ಹಂಚಿಕ್ೆ 27%
ಹೆಚಾಳವಾಗಿ 22095 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏರಿದ್ೆ.
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2017 ರಲ್ಲಿ ಮಕಾಳ ಲೆ ಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಎದುರಿಸ್ತಲು ಶಿಫನರಸ್ತುಗಳು
ಎಂಬ ವರದಿಯನುೆ ರನಜೀವ್ ಪನರರಂಭಿಸಿದನಾರೆ

ಲೆ ಂಗಿಕ ಅಪ್ರನಧಗಳಿಂದ ಹನಗ 2012 ರ ಮಕಾಳ ವಿರುದಧ ಲೆ ಂಗಿಕ ಕೃತಾಗಳ ಕನಯಿದೆಯ

ಅನುಷ್ನಾನ ವಿಧನನಗಳಿಂದ ಮಕಾಳನುೆ ರಕ್ಷಿಸ್ತುವುದಕನಾಗಿ ರನಜೀವ್ ಕನಯಿದೆಗೆ ಹಲವು
ತ್ತದುಾಪ್ಡಿಗಳನುೆ ಸ್ತಲಹೆ ಮನಡಿದನಾರೆ. ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ NLSIU ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರನರ್ರಮಟಟದ
ಸ್ತಮನಲೆ ೀಚರ್ೆಯಿಂದ ಹಲವು ಶಿಫನರಸ್ತುಗಳು ಬಂದಿವೆ.
ಪ್ರಿಣನಮ:
ಮಹಿಳಾ ಮತ್ುು ಮಕೆಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಚಿವರಾದ ಶಿಿೇಮತಿ ಮರ್ೆೇಕ್ಾ ಗಾಂಧಿ

ಅವರಿಗೆ ವರದಿ ನಿೇಡಲ್ಾಗಿದ್ೆ. ಹೆಚುಾತಿುರುವ ಅಪರಾಧಗಳ ಬ್ಗೆೆ ರಾಜೇವ್ ಕಳವಳವನುು
ವಯಕುಪಡಿಸಿದರಲಿದ್ೆೇ ತ್ಮಾ ಶಿಫಾರಸುಗಳನುು ಕ್ಾಯಷಗತ್ಗೊಳಿಸಲು ಸಚಿವಾಲಯಕ್ೆೆ
ಸೂಚಿಸಿದರು. ಸಚಿವರು ತ್ಮಾ ಶಿಫಾರಸುಗಳನುು ಸಮರ್ಥಷಸಿಕ್ೊಂಡರು.

ಟ್ಟಐಎಸ್ಎಸ್ ಜೆ ತೆ ರನಜೀವ್ ರನರ್ರಮಟಟದ ಕಿರಯನಯೀಜರ್ೆಯನುೆ
ಪನರರಂಭಿಸಿದರು ಮಕಾಳ ವನಣಿಜಾೀಕೃತ ಲೆ ಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳವನುೆ ತಡೆಗಟಟಲು
ಯೀಜರ್ೆ

ವನಣಿಜಾ ರಿೀತ್ತಯಲ್ಲಿ ಮಕಾಳ ಲೆ ಂಗಿಕ ದೌಜಾನಾವನುೆ ತಡೆಗಟಟಲು ರನಜೀವ್ ರನಷ್ಟ್ರೀಯ
ಮಟಟದ ಕನಯಾ ಯೀಜರ್ೆಯನುೆ ಪನರರಂಭಿಸಿದರು. ಮಕಾಳ ಲೆ ಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಮತುಿ
ವನಣಿಜಾ ಲೆ ಂಗಿಕ ಶೆ ೀರ್ಣೆಗಳು ಕೆೀವಲ ಸನಂಸಿೆಕ ಸ್ತವಭನವದಿಂದ ಮನತರವೆೀ
ಪ್ರಿಹರಿಸ್ತಬಲಿವು ಎಂದು ರನಜೀವ್ ನಂಬಿದನಾರೆ

ಮಕಾಳ ಮೀಲ್ಲನ ಲೆ ಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ವಿರುದಧ ಕಠಿಣ ಕರಮಕೆಾ ಕೆ ೀರಿ
ರನಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಕ ಾಟವನುೆ ರನಜೀವ್ ಪನರರಂಭಿಸಿದನಾರೆ.

ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015 ರಲ್ಲಿ, ರನಜೀವ್, ಮಕಾಳ ಮೀಲ್ಲನ ಲೆ ಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಅಪ್ರನಧಿಗಳ ವಿರುದಧ

ಕಠಿಣ ಕರಮ ಕೆ ಗೆ ಳುಲು ಒತನಿಯಿಸಿ Change.org ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧನನ ನರೆೀಂದರ ಮೊೀದಿ, ಗೃಹ
ಸ್ತಚಿವ ರನಜರ್ನಥ್ ಸಿಂಗ್ ಹನಗ ಮಹಿಳನ ಮಕಾಳ ಅಭಿವೃದಿಧ ಸ್ತಚಿವೆ ಮರ್ೆೀಕನ ಗನಂಧಿ
ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮನಡಿ ಸ್ತಹಿ ಅಭಿಯನನ ಪನರರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಮನವಿ ಪ್ತರಕೆಾ 2.1 ಲಕ್ಷ ಜನ
ಸ್ತಹಿ ಮನಡಿದಾರು.
ಪ್ರಿಣನಮ:
ಅಜಷಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಜ್ನರು ದ್ೆೇಶದಲ್ಲಿ ಮಕೆಳು ಎದುರಿಸುತಿುರುವ ಸಮಸೆಯಗಳ ಬ್ಗೆೆ
ತಿಳಿದಿದ್ಾಾರೆ.

#TRANSFORMINDIA
ಭ್ರಷ್ಾಾಚಾರವನ್ುು ಹಾಗ ದುರಾಡಳಿತವನ್ುು ಬಯಲ್ಲಗೆಳೆಯುವುದು ಸೀರಿದೊಂತೆ ಆಡಳಿತ
ಮತುಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಮ ಲಕ ನಯೊಂತರಣಾತಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ುು ಸಲಹ ಮಾಡುವ ಮತುಿ
ಸ್ಾೊಂಸ್ಟ್ರಾಕ ನಮಾಿಣದ ಮ ಲಕ ಮತುಿ ಗಾರಹಕರು, ನಾಗರಿಕರ ಹಕುಕಗಳನ್ುು ರಕ್ಷಿಸುವ ಮ ಲಕ

ತೆರಿಗೆದನರನ ಸನವಮಾದ ಸನವಾಜನಕ ವಲಯದ ಬ್ನಾಂಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತುಿ
ಅನುತನಪದಕ ಸನಲದ ವಿರುದಧ ಯುದಧ ಸನರುವುದು:
ಸನವಾಜನಕ ವಲಯದ ಬ್ನಾಂಕುಗಳು ದೆೀಶದ ತೆರಿಗೆದನರರಿಗೆ ಮತುಿ ರ್ನಗರಿಕರಿಗೆ

ಸೆೀರಿರುತಿವೆ. ಹಲವು ವರ್ಾಗಳಿಂದ, ರನಜಕನರಣಿಗಳಿಗೆ ನಕಟ ಸ್ತಂಬಂಧ ಹೆ ಂದಿರುವ
ಕೆಲವು ಮೊೀಸ್ತದ ಉದಾಮಿಗಳಿಗನಗಿ ಪ್ಪಗಿೆ ಬ್ನಾಂಕುಗಳಂತೆ ದುಬಾಳಕೆ ಮನಡಲನಗುತ್ತಿದೆ.

ಸನವಾಜನಕ ವಲಯ ಬ್ನಾಂಕುಗಳ ನವಾಹಣೆ, ನಡೆಸ್ತುವಿಕೆ ಮತುಿ ಅವುಗಳನುೆ ಹೆಚುಚ
ಉತಿರದನಯಿಯನಗಿ ಮನಡುವ ಕುರಿತು ಬದಲನವಣೆಗಳಿಗೆ ರನಜೀವ್ ಒತನಿಯಿಸಿದರು.

ರನಜೀವ್ ಅವರು ಅನುತನಪದಕ ಸನಲಗಳ ವಿಚನರವನುೆ 2010 ರಿಂದಲ ಪ್ರಸನಿಪ್ಪಸ್ತುತ್ತಿದುಾ,
ಸನಲಗಳನುೆ

ಪನವತ್ತಸ್ತುವ

ತಮಾ

ಕಟುಟಪನಡುಗಳಿಂದ

ಬಂಡವನಳಶನಹಿಗಳು

ತಪ್ಪಪಸಿಕೆ ಳುುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ತಕನಾರಿ ರಂಗದ ಬ್ನಾಂಕುಗಳ ಸಿೆತ್ತ ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವ ಬಗೆೆ

ಸ್ತಂಸ್ತತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮಾ ಭನರ್ಣಗಳು ಮತುಿ ಸ್ತಂಸ್ತದಿೀಯ ಪ್ರಶೆೆಗಳ ಹನಗ ಪ್ತರಗಳು ಮತುಿ

ಲೆೀಖನಗಳ ಮ ಲಕ ತ್ತಳಿಸ್ತುತ್ತಿದನಾರೆ. ಅಪನಯದ ಕೆೀಂದಿರೀಕರಣವನುೆ ಕಡಿಮ ಮನಡಲು,
ಬ್ನಾಂಕುಗಳ ಹಣಕನಸ್ತು ಕನಯಾಕ್ಷಮತೆ ಕುಸಿತವನುೆ ತಡೆಗಟಟಲು ಮತುಿ ವೆ ಫಲಾವು

'ಬ್ನಾಂಕುಗಳ ಬ್ನಗಿಲು ಹನಕುವರ್ುಟ ದೆ ಡ್ದನಗುವ ಮುನೆ ಕರಮ ಕೆ ಗೆ ಳುಲು' ದಿವನಳಿ
ಘ ೀರ್ಣೆ ಮನಡುವ ಪ್ರವತಾಕರ ವಿರುದಧ ಕಠಿಣ ಮತುಿ ಶಿೀಘ್ರ ಪ್ರಿಹನರ ಕರಮಗಳನುೆ
ಕೆ ಗೆ ಳುುವಂತೆ ಹಣಕನಸ್ತು ಮಂತ್ತರಗಳಿಗೆ ಅವರು ಒತನಿಯಿಸ್ತುತಿಲೆೀ ಬಂದಿದನಾರೆ. ಸ್ತಕನಾರಿ

ರಂಗದ ಬ್ನಾಂಕುಗಳ ಮರು ಬಂಡವನಳಿೀಕರಣದ ಜೆ ತೆ ಈ ಬ್ನಾಂಕುಗಳ ಮರು-ರಚರ್ೆ
ಮತುಿ ಮರುಸ್ತಂಘ್ಟರ್ೆ ಮತುಿ ಅವು ಹೆೀಗೆ ನವಾಹಿಸ್ತಲಪಡಬ್ೆೀಕು ಎಂಬ ಬಗೆೆಯ
ಒತುಿನೀಡಲು ಅವರು ಪ್ದೆೀಪ್ದೆೀ ಸ್ತಕನಾರಕೆಾ ಒತನಿಯಿಸಿದನಾರೆ.

ಪ್ರಿಣನಮ:
ತ್ಮಾ 2016ರ ಬ್ಜೆಟ್ ಭಾರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹಣಕ್ಾಸು ಸಚಿವರು, ದಿೇರ್ಷಕ್ಾಲದಿಂದ ರಾಜೇವ್
ಸೂಚಿಸುತಿುದಾ ಬಾಯಂಕುಗಳ ಮಂಡಳಿಯ ಬ್ೂಯರೊೇ ರಚರ್ೆ; ಇಂದಿಧನುಷ್ ಯೇಜ್ರ್ೆಯ

ಅನುಷ್ಾಾನವನುು ವಿಸುರಿಸುವುದು; ವಿದುಯತ್, ಕಲ್ಲಿದಾಲು, ಹೆದ್ಾಾರಿಗಳು, ಸಕೆರೆ ಮತ್ುು ಉಕುೆ
ಮುಂತಾದ

ಒತ್ುಡಕ್ೊೆಳಗಾದ

ಕ್ೆೇತ್ಿಗಳಲ್ಲಿ

ರಚರ್ಾತ್ಾಕ

ಮತ್ುು

ನಿಯಂತ್ಿಕ

ಸಮಸೆಯಗಳನುು ಪರಿಹರಿಸುವುದು; SARFAESI ರಲ್ಲಿ ತಿದುಾಪಡಿ ಹಾಗೂ ದಿವಾಳಿತ್ನ
ಮಸೂದ್ೆಯಂತ್ಹ ರಚರ್ಾತ್ಾಕ ಬ್ದಲ್ಾವಣೆಗಳನುು ಘೂೇಷ್ಟ್ಸಿದರು.
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ರನಜಾ ಮತುಿ ಕೆೀಂದರಕೆಾ ಏಕಕನಲ್ಲೀನ ಚುರ್ನವಣೆಗಳು:
ಜುಲೆ 2014 ರಲ್ಲಿ, ತಮಾ #TransformIndia ಡನಕುಾಮಂಟ್ ಮ ಲಕ, ಮತುಿ ಚುರ್ನಯಿತ
ಪ್ರತ್ತನಧಿಗಳ ನಮಾ ಪನರದಶಾಕತೆ ಮತುಿ ಹೆ ಣೆಗನರಿಕೆಯನುೆ ಹೆಚಿಚಸ್ತಲು ರನಜೀವ್
ಭನರತದ ಚುರ್ನವಣನ ಮತುಿ ರನಜಕಿೀಯ ಸ್ತುಧನರಣೆಗಳ ಒಂದು ಭನಗವನಗಿ ಏಕಕನಲ್ಲೀನ
ರನಜಾ ಮತುಿ ಕೆೀಂದರ ಚುರ್ನವಣೆಗಳ ಕಲಪರ್ೆಯನುೆ ಪ್ರಸನಿಪ್ಪಸಿದರು.

ಪ್ರಿಣನಮ:
ಏಕಕ್ಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ುು ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಚುರ್ಾವಣೆಗಳನುು ನಡೆಸುವ ಈ ಪರಿಕಲಪರ್ೆಯನುು
2016ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಧಾನಿ ಸಾತ್ಃ ಪಿಸಾುಪ್ರಸಿದ ಬ್ಳಿಕ ಇದು ಮಹತ್ಾ ಪಡೆಯಿತ್

ಭಾರತ್ತೀಯ ಉತಿರಾಧಿಕ್ಾರ ಕ್ಾಯಿದ ತ್ತದುಾಪಡಿಯ ಮ ಲಕ ಕ ಡಗು/ಮೈಸ ರಿನ್
ಕ್ರರಶಿಚಯನ್ ಹಣುುಮಕಕಳಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿದಾ ಅನಾಯಯದ ವಿರುದಧ ಜಯ:

ಕೆ ಡಗು/ಮ ಸ್ತ ರು ಪ್ರದೆೀಶದ ಕಿರಶಿಚಯನ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ೂವಾಜರ ಆಸಿಿಯಲ್ಲಿನ
ಸ್ತಮನನ ಹಕುಾಗಳನುೆ ಅರ್ನಾಯವನಗಿ ನರನಕರಿಸ್ತಲನಗುತ್ತಿತುಿ.
ಪರಿಣಾಮ:
ಕನ್ಾೋಟಕ ಸರಕಾರವು ಡಿಸ್ ೆಂಬರ್ 02, 2015 ರೆಂದು ಭಾರತ್ತವಯ ಉತಿರಾಧಿಕಾರ
ಕಾಯಿದ , 1925ರ ದ ನವರ್ಪ್ೂರಿತ ಅಧಿಸನಚ್ನ್ ಯನುು ರದುದಗ ನಳಸಿದಾಗ, ಆ ಪ್ಿದ ವಶದ
ಕ್ಕಿಶಿಚಯನ್ ಮಹಿಳ ಯರಿಗ ಆನುವೆಂಶಿಕವಾಗಿ ಆಸಿಿಯಲಿಾ ಪಾಲುನ್ನವಡುವುದನುು ತಡ ಗಟುುವ
ಸೆಂಪ್ಿದಾಯಕ ಿ ತಡ ಬಿತುಿ. ಅಷ್ ುವ ಅಲಾ. ಈ ಕುರಿತು ರಾಜವವ್ ಅವರ ದಿವಘ್ೋಕಾಲದ
ಹ ನವರಾಟವು ಯಶಸಸನುು ಕೆಂಡಿತು.

ಖ್ನಸ್ತಗಿ ಕಂಪೆನಗಳ ಬ್ೆಂಬಲಕೆಾ ಪರೀತನೆಹಕ ಪನಾಕೆೀಜ್ ನೀಡಲು
ತೆರಿಗೆದನರರ ಹಣ ನೀಡುವ ವಿರುದಧ ಹೆ ೀರನಟ:

ಖ್ನಸ್ತಗಿ

ವಲಯದ

ಬಳಸಿಕೆ ಳುುವುದನುೆ

ಕಂಪ್ನಗಳನುೆ

ರನಜೀವ್

ಬ್ೆಂಬಲ್ಲಸ್ತಲು

ಸ್ತಕನಲ್ಲಕವನಗಿ

ಸನವಾಜನಕ

ತಡೆಗಟ್ಟಟದರು.

ಹಣವನುೆ

ತೆ ಂದರೆಗಳನುೆ

ಎದುರಿಸ್ತುವನಗ ಖ್ನಸ್ತಗಿ ವಲಯದ ಘ್ಟಕಗಳಿಗೆ ಸ್ತಹನಯ ಮನಡಲು ಕರಮಗಳನುೆ
ತೆಗೆದುಕೆ ಳುುವ

ಒತನಿಯಿಸಿದರು.

ಪ್ರಕಿರಯೆಯನುೆ

ಪ್ರಿಶಿೀಲ್ಲಸ್ತಲು

ಪ್ರಧನನಯವರನುೆ

ರನಜೀವ್

ಪ್ರಿಣನಮ:
ರಾಜೇವ್ ಅವರ ವಾದವು ವಾಯಪಕವಾದ ಬೆಂಬ್ಲವನುು ಪಡೆದುಕ್ೊಂಡಿತ್ು ಮತ್ುು
ತೆರಿಗೆದ್ಾರರ ಹಣವನುು ಬ್ಳಸಿಕ್ೊಂಡು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಕಂಪೆನಿಗಳನುು ಬೆಂಬ್ಲ್ಲಸುವ
ಕಿಮವನುು ಸಕ್ಾಷರವು ಕ್ೆೈಬಿಟಿಿತ್ು.

ಬಡತನದಂತಹ ರನಷ್ಟ್ರೀಯ ಪನರಶಸ್ತಯದ ಸ್ತಮಸೆಾಗಳನುೆ ಚಚಿಾಸ್ತಲು ಮತುಿ
ಪ್ರಿಹರಿಸ್ತಲು ಸ್ತಂಸ್ತತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೆೀರ್ ಅಧಿವೆೀಶನದ ಅಗತಾ:

2010ರ ನವೆಂಬರ್ ತ್ತಂಗಳಲ್ಲಿ ಮನಜ ಪ್ರಧನನಮಂತ್ತರಯವರಿಗೆ ಮತುಿ ಜ ನ್ 2014ರಲ್ಲಿ
ಪ್ರಧನನಮಂತ್ತರಯವರಿಗೆ ಮತುಿ ಸ್ತಂಸ್ತತ್ತಿನ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ರ್ನಯಕರಿಗೆ ಪ್ತರಗಳ

ಮ ಲಕ, ರನಜೀವ್ ಬಡತನದಂತಹ ರನಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾತೆಯ ಸ್ತಮಸೆಾಗಳನುೆ ಚಚಿಾಸ್ತಲು

ಮತುಿ ಪ್ರಿಹರಿಸ್ತಲು ನರ್ಪಕ್ಷವನಗಿ ಸ್ತಂಸ್ತತ್ತಿನ ವಿಶೆೀರ್ ಅಧಿವೆೀಶನಗಳಿಗೆ ಸ್ತಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಪರಿಣಾಮ:
ರಾಜವವ್ ಈ ನ್ನಟಿುನಲಿಾ ದ ವಶದಾದಾೆಂತ ನ್ಾಗರಿಕರಿೆಂದ ಮತುಿ ಹಲವು ಸೆಂಸದರರಿೆಂದ
ಅಗಾಧ್ ಬ ೆಂಬಲವನುು ಪ್ಡ ದರು.

ಚುರ್ನವಣನ ಸ್ತುಧನರಣೆಗಳು - ಎಲನಿ ಅಹಾ ರ್ನಗರಿೀಕರ ಪ್ರಜನಸ್ತತನಿತಾಕ
ಪನಲೆ ೆಳುುವಿಕೆ ವಿಸ್ತಿರಣೆ:

ಪ್ರಜನಪ್ರಭುತವದಲ್ಲಿನ ಪನಲೆ ೆಳುುವಿಕೆಯನುೆ ಎಲನಿ ಅಹಾ ರ್ನಗರಿಕರಿಗ

ವಿಸ್ತಿರಿಸ್ತುವ

ಸ್ತಲುವನಗಿ, ಚುರ್ನವಣನ ಸ್ತುಧನರಣೆಗಳ ಕುರಿತನದ ಕನನ ನು ಆಯೀಗದ ಸ್ತಲಹನ
ದನಖಲೆಗೆ ರನಜೀವ್ ಹಲವನರು ಕರಮಗಳನುೆ ಶಿಫನರಸ್ತು ಮನಡಿದರು. ಅಪ್ರನಧಿ ಎಂದು
ರ್ನಾಯನಲಯದಿಂದ

ಸನಬಿೀತನದ

ಆರೆ ೀಪ್ಪಗಳು

ವಿಧನನಸ್ತಭನ/ಸ್ತಂಸ್ತತೆದಸ್ತಾರನಗುವಂತ್ತಲಿ ಎಂಬುದು ಅವುಗಳಲೆ ಿಂದು.

ಪ್ರಿಣನಮ:
ಜ್ುಲ್ೆೈ 2013ರ ಸುಪ್ರಿೇಂ ಕ್ೊೇಟ್ಷ ಆದ್ೆೇಶವು ಪಿಜಾಪಾಿತಿನಿಧಯದ ಒಂದು ನಿಬ್ಂಧರ್ೆಯಾಗಿ
ರಾಜೇವ್ ಅವರ ಸಲಹೆಗಳನುು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿತ್ು. ಉನುತ್ ರ್ಾಯಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅವರ
ಅಪರಾಧ ಋಜ್ುವಾತ್ು ವಿರುದಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕ್ಾರಣಕ್ಾೆಗಿ ಅರ್ಾಯಯದ ವಿರುದಿ

ಅಪರಾಧಿಗಳ ಶಾಸಕರನುು ರಕ್ಷಿಸುವ ವಿರ್ಯ ಈಗಿಲಿ. ಯಾವುದ್ೆೇ ರ್ಾಯಯಾಲಯದಲ್ಲಿ
ಅಪರಾಧ ಸಾಬಿೇತಾದರೂ ಅವರನುು ತ್ಕ್ಷಣ ಅನಹಷಗೊಳಿಸಲ್ಾಗುತ್ುದ್ೆ.

ಅಪ್ೂಣಾ ಯೀಜರ್ೆಗಳ ಪ್ುರ್ನರಂಭ:

ಸೆಂಸತಿುನಲ್ಪಲ ತ್ಮೂ ಭಾಷಣಗಳ ಮೊಲಕ ನಿರೆಂತ್ರವಾಗಿ ರಾಜೀವ್ ಅವರನ 7,95,000
ಕ ೊೀಟಿ ರೊ. ಮ ಲೆದ ಯೀಜನ ಗಳ ವಿಷಯವನನು ಎತಿುದರನ. ಇದರಿೆಂದಾಗಿ ಬೆಂಡವಾಳದ
ಅನನತಾಿದಕ

ವ ಚಿ

ಸೆಂಸದಿೀಯ

ಚರ್ ೆಯ

ಬದಲ್ಪಸನವೆಂತ

ಸೃಷಿಟಯಾಗನತಿುದನಾ,

ಅವುಗಳನನು

ಆರ್ಥೆಕ

ಚಟ್ನವಟಿಕ ಯಲ್ಪಲ

ಸರಕಾರವನನು ಒತಾುಯಸಿದರನ. 2013-14ನ ೀ ಸ್ಾಲ್ಪನ ಬಜ ಟಿಟನ
ಭಾಷಣದಲ್ಪಲ

ರಾಜೀವ್

ಅವರನ

ಈ

ಯೀಜನ ಗಳನನು

ಕಾಯೆಗತ್ಗ ೊಳಿಸನವುದರ ಮೀಲ ಕ ೀೆಂದಿರೀಕರಿಸಿದ ಸರ್ಚವಮಟ್ಟದ ಗನೆಂಪನನು ರೊಪಿಸಲನ

ಸಕಾೆರವನನು ಒತಾುಯಸಿದರನ. ಇವುಗಳಲ್ಪಲನ ಹೊಡಿಕ ಯ ಬೃಹತ್ ಹಣವನನು ಹ ೊರತ್ರಲನ
ಮತ್ನು ಉತಾಿದಕ ಚಟ್ನವಟಿಕ ಗ ಬಳಸಲನ ಕ ೀಳಿಕ ೊೆಂಡರನ.

ಪ್ರಿಣನಮ:
ಆಗಿನ ಹಣಕ್ಾಸು ಸಚಿವ ಪ್ರ. ಚಿದಂಬ್ರಂ ಅವರು ರೂ. 1.83 ಲಕ್ಷ ಕ್ೊೇಟಿಗಳರ್ುಿ ಯೇಜ್ರ್ೆಗಳನುು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದ್ಾಗಿ ಘೂೇಷ್ಟ್ಸಿ
ಹೂಡಿಕ್ೆದ್ಾರರ ವಿಶಾಾಸವನುು ಹೆಚಿಾಸಲು ರ್ೊೇಡುವುದ್ಾಗಿ 2013 ರ ಆಗಸ್ಿ 27 ರಂದು ಘೂೇಷ್ಟ್ಸಿದ್ಾಗ ರಾಜೇವ್ ಅವರ ನಿರಂತ್ರ ಪಿಯತ್ುಗಳಿಗೆ
ಫಲ ಸಿಕ್ರೆತ್ು.
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ಸೆ ಮನಲ್ಲ ಕಡಲೆಳುರ ಕಪ್ಪಮುಷ್ಟ್ಾಯಿಂದ ಭನರತ್ತೀಯರ ರಕ್ಷಣೆ:
2012ರಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ಟ ರನಯಲ್ ಗೆರೀಸ್ ಹಡಗಿನ 17 ಭನರತ್ತೀಯ ಸಿಬಬಂದಿ ರ್ೆ ಜೀರಿಯದ
ಸ್ತಮುದರದಲ್ಲಿ ಸೆ ಮನಲ್ಲಯದ ಕಡಲೆಳುರಿಂದ ಅಪ್ಹರಣಕೆ ಾಳಗನದರು. ಅಪ್ಹೃತರ
ಕುಟುಂಬಸ್ತೆರು ರನಜೀವ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮನಡಿದರು. ರನಜೀವ್ ಸ್ತಕನಾರಕೆಾ
ಮಧಾಪ್ರವೆೀಶಿಸ್ತಲು ತಕ್ಷಣವೆೀ ಕರಮ ಕೆ ಗೆ ಳುಲು ಒತನಿಯಿಸಿದರು.

ಪ್ರಿಣನಮ:
ಅರ್ೆೇಕ ಹಿರಿಯ ಸಕ್ಾಷರಿ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳನುು ಭೆೇಟಿ ಮಾಡಿ ರಾಜೇವ್ ಚಚಿಷಸಿದಾರಿಂದ್ಾಗಿ,
ವಿಶೆೇರ್ವಾಗಿ ಸಂಸತಿುನಲ್ಲಿ ಅದನುು ಪಿಸಾುಪ್ರಸಿದಾರಿಂದ್ಾಗಿ ಪಿಧಾನಿ, ಎನ್ಎಸ್ಎ,
ಕ್ಾಯಬಿರ್ೆಟ್ ಕ್ಾಯಷದಶಿಷ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಮತ್ುು ಹಡಗುಗಾರಿಕ್ೆ ಸಚಿವರು ಸೆೇರಿದಂತೆ
ಎಲಿರೂ ಪಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ತ್ಾರಿತ್ವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ುು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರಾಜೇವ್
ಪಿಯತ್ು ಒತೆುಯಾಳುಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ಾರಣವಾಯಿತ್ು.

ಸ್ಾಮಟ್ಿ ನ್ಗರಗಳು ಮತುಿ ಅಮೃತ್ ಕ್ಾಯಿಕರಮದ ಪರಕಟಣೆ:
ಹಲವಾರು ವರ್ೋಗಳೆಂದ, ರಾಜವವ್ ನಮಮ ನಗರಗಳ ಯೊವಜನ್ ರನಪಿಸುವಿಕ , ನ್ಾಗರಿಕ
ಮತುಿ

ನ್ ರ ಹ ನರ

ಹಿತದ

ಆಧಾರಿತ

ಆಡಳತವಾಗಬಹುದ ೆಂಬ

ಆಶ್ಾವಾದವನುು

ನುಚ್ುಚನನರು ಮಾಡುವ ಗುತ್ತಿಗ ದಾರರು ಹಾಗನ ಸ್ಾಥಪಿತ ಹಿತಾಸಕ್ಕಿಗಳಳ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಳ
ಮತುಿ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ

ಬ ೆಂಬಲ

ಪ್ಡ ದು

ನಗರಗಳನುು

ಸೆಂಪ್ೂಣೋ

ಸ್ಾವಧಿವನಕ ಿ

ತ ಗ ದುಕ ನಳಳಳವ ಪ್ಿಕ್ಕಿಯ್ಕ ವಿರುದಧ ಹ ನವರಾಡುತ್ತಿದಾದರ . ಸಕಾೋರವು ಜನರ ಧ್ವನ್ನಯನುು
ಅೆಂತ್ತಮವಾಗಿ ಆಲಿಸುವ ಹೆಂತಕ ಿ ಬೆಂದಿದುದ, ನಗರದಲಿಾನ ರನಪಾೆಂತರಕ ಿ ಕಾರಣವಾಗಬಲಾ
ನ್ಾಗರಿಕ ಕ ವೆಂದಿಿತ ಆಡಳತ ಸುಧಾರಣಾ ವಿಧಾನವನುು ಕ ೈಗ ನಳಳಲು ಈ ಅವಕಾಶವನುು
ಬಳಸಿಕ ನೆಂಡಿದ .
ಪ್ರಿಣನಮ:
ಪರಿಣಾಮ: ಹೊಸ ನಗರಗಳನುು ನಿಮಷಸುವ ಮತ್ುು ಅಸಿುತ್ಾದಲ್ಲಿರುವ ನಗರಗಳನುು
ಪುನಶೆಾೇತ್ನಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅದರ ಸಾಾಟ್ಷ ನಗರಗಳು ಮತ್ುು ಅಮೃತ್ (ಅಟಲ್

ಮರ್ನ್ ಫಾರ್ ರಿಜ್ುವೆೇರ್ನ್ & ಅಬ್ಷನ್ ಟ್ಾಿನಿಫಮೇಷರ್ನ್) ಕ್ಾಯಷಕಿಮಗಳನುು
ಸಕ್ಾಷರ ಪಿಕಟಿಸಿದ್ೆ. ಇದು ನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದ್ೊಡಡ ಹೆಜೆಜಯಾಗಿದ್ೆ ಮತ್ುು
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಮಾ ನಗರಗಳನುು ಅವರ ಪಿಸುುತ್ ಭಿರ್ಿ ಆಡಳಿತ್ದ ನಗರ
ಅಸುವಯಸುತೆಯಿಂದ

ಆಧುನಿಕ

ಸೆೇವೆಗಳನುುಳು

ಯೇಜತ್,

ನಗರಗಳಾಗಿ ಪರಿವತಿಷಸುವ ಪಿಕ್ರಿಯೆಯನುು ಪಾಿರಂಭಿಸುತ್ುದ್ೆ.

ಉತ್ುಮ

ಆಡಳಿತ್ದ

ಪ್ಪಜ ವೆ ದಾಕಿೀಯ ಸನೆನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚಚಳ:
2013 ರ ಸೆಪೆಟಂಬರಿನಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಗನರಜುಯೆೀಟ್ (ಯುಜ) ಮತುಿ ಪೀಸ್ಟ ಗನರಜುಯೆೀಟ್
(ಪ್ಪಜ) ವೆ ದಾಕಿೀಯ ಶಿಕ್ಷಣಕೆಾ ಸ್ತಂಬಂಧಿಸಿ ಪ್ಪಜ ವೆ ದಾಕಿೀಯ ಸನೆನಗಳ ಕೆ ರತೆಯಿರುವ

ಬಗೆೆ ವೆ ದಾಕಿೀಯ ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳು ಮತುಿ ವೆ ದಾರು ರನಜೀವ್ ಅವರನುೆ ಸ್ತಂಪ್ಕಿಾದನಗ,
ರನಜೀವ್ ಕೆೀಂದರ ಆರೆ ೀಗಾ ಸ್ತಚಿವರ ಮುಂದೆ ನಮಾ ಆರೆ ೀಗಾ ವಾವಸೆೆಯಲ್ಲಿ

ಕುಂದುಕೆ ರತೆ ಮತುಿ ಅದರಿಂದನಗಿ ವೆ ದಾಕಿೀಯ ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳು ಎದುರಿಸ್ತುತ್ತಿರುವ
ಸ್ತಮಸೆಾಗಳನುೆ

ಪ್ರಸನಿಪ್ಪಸಿದರು.

ಈ

ನಟ್ಟಟನಲ್ಲಿ

ಎಂಸಿಐ

ಶಿಫನರಸ್ತುಗಳನುೆ

ಅನುಷ್ನಾನಗೆ ಳಿಸ್ತುವ ಮ ಲಕ ದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಆರೆ ೀಗಾಸೆೀವೆಯನುೆ ಸ್ತುಧನರಿಸ್ತಲು ಆರೆ ೀಗಾ
ಸ್ತಚಿವರಿಗೆ ಅವರು ಮನವಿ ಮನಡಿದರು.

ಪ್ರಿಣನಮ:
ರಾಜೇವ್ ಅವರ ಪತ್ಿವನುು ಗಮನಿಸಿ ಸಕ್ಾಷರವು ಕಿಮ ಕ್ೆೈಗೊಂಡಿತ್ು ಮತ್ುು ಡಿಸೆಂಬ್ರ್

2013ರಲ್ಲಿ ಕ್ಾಯಬಿರ್ೆಟ್ ಸಾುತ್ಕ್ೊೇತ್ುರ ವೆೈದಯಕ್ರೇಯ ಸಾೆನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚಾಳಕ್ೆೆ ಅನುಮೇದಿಸಿತ್ು.

ನಗರನಭಿವೃದಿಧ - ನಗರಗಳಿಗೆ ವನಷ್ಟ್ಾಕ ಶೆರೀಯನಂಕ:
ಡಿಸೆಂಬರ್

2011

ರಲ್ಲಿ,

ಜೆನರ್ಮಾ

(ಜೆಎನ್ಎನ್ಯುಆರ್ಎಂ)

ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ

ಯೀಜರ್ೆಗಳಿಂದ ಸನಧಿಸ್ತಲನಗಿರುವ ಪ್ರಗತ್ತಯ ಬಗೆೆ ಸ್ತಪರ್ಟತೆ ಇಲಿದಿರುವ ಬಗೆೆ ಗಮನ

ಸೆಳೆಯುವ ಕೆೀಂದರ ನಗರನಭಿವೃದಿಧ ಸ್ತಚಿವ ಕಮಲ್ ರ್ನಥ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ತರ ಬರೆದು,
ಕನಯಾಕರಮವು

ಉದೆಾೀಶಗಳ

ಸನಧರ್ೆಗೆ

ಗಮನ

ನೀಡದೆೀ

ತೆರಿಗೆ

ಹಣವನುೆ

ಪೀಲುಮನಡುವ ಇರ್ೆ ೆಂದು ವಿಧನನವನಗುವುದನುೆ ತಡೆಯುವಂತೆ ಕೆ ೀರಿದರು.
ಜೆನರ್ಮಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆೀಳಲನದ ಶೆರೀಢಿಗಳಿಗೆ ಎದುರನಗಿ ನಗರ ಮ ಲಭ ತ ಸೌಕಯಾ
ಮತುಿ ಆಡಳಿತ (ಯುಐಜ) ಘ್ಟಕದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಗರಗಳ ವನಷ್ಟ್ಾಕ

ಜೆಎನ್ಎನ್ಆರ್ಯುಎಂ ಶೆರೀಯನಂಕ ನೀಡಿಕೆ ವಿಧನನವನುೆ ಜನರಿಗೆ ತರಬ್ೆೀಕೆಂದು
ರನಜೀವ್ ಸ್ತಲಹೆ ಮನಡಿದರು.

ಪ್ರಿಣನಮ:
ಪರಿಣಾಮ: ಜೆಎನ್ಎನ್ಯುಆರ್ಎಂ ನಿಧಿಗಳ ಹಂಚಿಕ್ೆಗೆ ಪಾರದಶಷಕತೆ ಮತ್ುು

ಹೊಣೆಗಾರಿಕ್ೆಯನುು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸುವ ದೃಷ್ಟ್ಿಯಿಂದ, ನಗರಾಭಿವೃದಿಿ ಸಚಿವರು ರಾಜೇವ್
ಅವರ

ವಾಷ್ಟ್ಷಕ

ಸಲಹೆಯನುು

ಜೆಎನ್ಎನ್ಯುಆರ್ಎಂ

ಒಪ್ರಪದರು.

ಅದನುು

ನಗರಗಳ

ಶೆಿೇಯಾಂಕ

ಕ್ಾಯಷಗತ್ಗೊಳಿಸುವ

ಹೊರತ್ರುವಂತೆ ಇಲ್ಾಖೆಗೆ ಸೂಚರ್ೆ ನಿೇಡಿದರು.

ಸಾೆಪರ್ೆಯ

ಕ್ಾಯಷವಿಧಾನವನುು

ಎಎಸ್ಕ ಆೊಂದ ೀಲನ್ದ ಮ ಲಕ ಸೊಂಸತ್ತಿನ್ಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಧವನಯಾದುದು:
ಜನಲ ೈ 2013ರಲ್ಪಲ ನಾಗರಿಕರ ಕಳವಳಗಳು ಸಕಾೆರವನನು ತ್ಲನಪುವೆಂತ ನ ೊೀಡಿಕ ೊಳಳಲನ
ಮತ್ನು ಅವರ ಧ್ವನಿಗ ಸೆಂಸತಿುನಲ್ಪಲ ಧ್ವನಿ ಸ್ ೀರಿಸಲನ ನಾಗರಿಕರ ಸೆಂಸದರಾಗಿ ಸೆಂಸತಿುನಲ್ಪಲ
ರಾಜೀವ್ ಅವರಿೆಂದ ಎ.ಎಸ್.ಕ (ಆಸ್ು, ಸಿೀಕ್ಸ, ನ ೊ - ಕ ೀಳು, ಹನಡನಕನ,

ತಿಳಿ )

ಆೆಂದ ೊೀಲನ ಆರೆಂಭ ಪಾರರೆಂಭವಾಯತ್ನ ಮತ್ನು ಅದನನು ಯಶಸಿಿ ಅಭಿಯಾನವಾಗಿ
ಮಾಪೆಡಿಸಲಾಯತ್ನ.
ಪ್ರಿಣನಮ:

ಅಲ್ಾಪವಧಿಯಲ್ಲಿಯೆೇ ಈ ಕ್ಾಯಾಷಚರಣೆಯು ಅಗಾಧ ಪಿತಿಕ್ರಿಯೆಯನುು ಪಡೆಯಿತ್ು ಮತ್ುು ರಾಜೇವ್ ದ್ೆೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರ್ಾಗರಿಕ ಸೆುೇಹಿ
ಉಪಕಿಮದ ಪಿವತ್ಷಕರೆಂದು ಹೆಸರಾದರು.
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ಖ್ನಸ್ತಗಿ ಕಂಪೆನಗಳ ಬ್ೆಂಬಲಕೆಾ ಪರೀತನೆಹಕ ಪನಾಕೆೀಜ್ ನೀಡಲು
ತೆರಿಗೆದನರರ ಹಣ ಬಳಕೆ ವಿರುದಧ ಹೆ ೀರನಟ:
ರನಜೀವ್ ಅವರ ಸ್ತಕನಲ್ಲಕ ಮಧಾಪ್ರವೆೀಶದಿಂದನಗಿ ಕೆ ೀಟಾಂತರ ರ ಪನಯಿಗಳ
ಸನವಾಜನಕ ಹಣವನುೆ ಖ್ನಸ್ತಗಿ ವಲಯದ ಕಂಪೆನಗಳ ಬ್ೆಂಬಲಕೆಾ ಬಳಸ್ತುವುದನುೆ

ತಡೆಗಟುಟವುದು ಸನಧಾವನಯಿತು. ತೆ ಂದರೆಗಳನುೆ ಎದುರಿಸ್ತುವನಗ ಖ್ನಸ್ತಗಿ ವಲಯದ
ಘ್ಟಕಗಳಿಗೆ ಸ್ತಹನಯ ಮನಡಲು ಕರಮ ಕೆ ಗೆ ಳುುವ ಪ್ರಕಿರಯೆಯನುೆ ಪ್ರಿಶಿೀಲ್ಲಸ್ತಲು
ಪ್ರಧನನಯವರನುೆ ರನಜೀವ್ ಒತನಿಯಿಸಿದರು.

ಪ್ರಿಣನಮ:
ರಾಜೇವ್ ಅವರ ವಾದವು ವಾಯಪಕವಾದ ಬೆಂಬ್ಲವನುು ಪಡೆದುಕ್ೊಂಡಿತ್ು ಮತ್ುು
ತೆರಿಗೆದ್ಾರರ ಹಣವನುು ಬ್ಳಸಿಕ್ೊಂಡು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಕಂಪೆನಿಗಳನುು ಬೆಂಬ್ಲ್ಲಸುವ
ಕಿಮವನುು ಯುಪ್ರಎ ಸಕ್ಾಷರವು ಕ್ೆೈಬಿಟಿಿತ್ು.

ಬಯೀಮಟ್ಟರಕ್ಟ ಬಳಸಿ ಆಧನರ್ ಪ್ರಮನಣಿೀಕರಣವನುೆ ಒದಗಿಸ್ತಲು

ಬಯೀಮಟ್ಟರಕ್ಟ ಎಟ್ಟಎಂಗಳನುೆ ಪ್ರಿಚಯಿಸ್ತುವ ಸ್ತಕನಾರದ ಪ್ರಸನಿಪ್ವನುೆ
ಪ್ರಿಚಯಿಸ್ತುವ ಅಗತಾವಿದೆ. ಇದು ಬ್ನಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಹೆಚುಚವರಿ ವೆಚಚಕೆಾ
ಕನರಣವನಗುವ ಜೆ ತೆಗೆ ಅಂತ್ತಮವನಗಿ ಬ್ನಾಂಕಿಂಗ್ ಗನರಹಕರಿಗೆ
ರವನರ್ೆಯನಗುತಿದೆ:

ಸೆಪೆಟಂಬರ್ 2013ರಲ್ಲಿ ಎಲನಿ ಕೆರಡಿಟ್ ಕನರ್ಡಾ ಸೆವ ಪ್ ಯಂತರಗಳು ಮತುಿ ಎಟ್ಟಎಂಗಳಲ್ಲಿ
ಬಯೀಮಟ್ಟರಕ್ಟೆ ಬಳಸಿ ಆಧನರ್ ಪ್ರಮನಣಿೀಕರಣಕೆಾ ಯನಂತ್ತರಕ ವಾವಸೆೆಯನುೆ
ಒದಗಿಸ್ತಲು ಹೆಚುಚವರಿ ಸೌಲಭಾಗಳನುೆ ಪ್ರಿಚಯಿಸ್ತುವಂತೆ ಬ್ನಾಂಕುಗಳನುೆ ಕೆೀಳಲು ಆರ್
ಬಿ ಐ ನಧಾರಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಮನಧಾಮ ವರದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ತಕಿರಯಿಸಿದ ರನಜೀವ್ ಅವರು ಪ್ರಧನನ

ಹನಗ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಗವನಾರ್ ಅವರ ಗಮನವನುೆ ಸೆಳೆಯಲು ತವರಿತವನಗಿ ಸೆಳೆಯಲು

ಮತುಿ ಇದರಲ್ಲಿನ ಬೃಹತ್ ಆರ್ಥಾಕ ಪ್ರಿಣನಮಗಳ ಬಗೆೆ ತ್ತಳಿಸ್ತಲು ಪ್ರಯತ್ತೆಸಿದರು.
ಬ್ನಾಂಕುಗಳು ಭರಿಸ್ತಬ್ೆೀಕನದ ಈ ಹೆಚುಚವರಿ ವೆಚಚವನುೆ ಗನರಹಕರು ಅಂತ್ತಮವನಗಿ

ಭರಿಸ್ತಬ್ೆೀಕನಗುತಿದೆ ಮತುಿ ಈ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ನಂತರ ಬ್ನಾಂಕಿಂಗ್ ಗನರಹಕರ
ಹಿತನಸ್ತಕಿಿಗಳನುೆ ಕನಪನಡಲನಗಿದೆಯೆೀ ಎಂದು ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೆ ಳುುವಂತೆ ರನಜೀವ್
ಸ್ತಕನಾರವನುೆ ಒತನಿಯಿಸಿದರು.
ಪರಿಣಾಮ:
ರಾಜವವ್ ಅವರ ಹಸಿಕ್ ವಪ್ವು ಯುರ ನ ಪ ವ ಮಾಸುರ್ ಕಾಡ್ೋ ವಿವಸ್ಾ (ಇಎೆಂವಿ) ಚಿಪ್
ಅಥವಾ ಪಿನ್ ತೆಂತಿಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಆಧಾರ್ ಸಿವವಕಾರವನುು ಪ್ಿಮಾಣಿವಕರಣಕ ಿ
ಹ ಚ್ುಚವರಿ ಅೆಂಶವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕ ನಳಳಲು ಬಾಾೆಂಕುಗಳಳ ಮುಕಿವ ೆಂದು ಆರ್ ಬಿ ಐ
ಸಪರ್ುಪ್ಡಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇದು ಗಾಿಹಕರಿಗ ಹ ಚ್ುಚವರಿ ವ ಚ್ಚದ ಹ ನರ ಗಳನುು
ತಪಿಪಸಿತು.

ಗಲ್ಫ್ ನ್ಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತ್ತೀಯ ಕ್ಾರ್ಮಿಕರ ಸ್ಟ್ರಾತ್ತಗತ್ತಗಳ ಕುರಿತು ಸಕ್ಾಿರದ
ಮಧಯಪರವೀಶ:

ರನಜೀವ್ ಗಲ್್ ದೆೀಶಗಳಲ್ಲಿನ ಭನರತ್ತೀಯರ ಕೆಲಸ್ತ ಮತುಿ ಜೀವನ ಪ್ರಿಸಿೆತ್ತಗಳ ಸ್ತಮಸೆಾ
ಯನುೆ ಬಿಂಬಿಸಿದುಾ.
ಪ್ರಿಣನಮ:
ಭಾರತಿೇಯ

ಸಾಗರೊೇತ್ುರ

ನಿಧಷರಿಸಿದ್ೆ.

ಈ

ವಯವಹಾರಗಳ

ಸಚಿವಾಲಯವು

ಗಲ್್

ಸಹಕ್ಾರ

ಮಂಡಳಿಯಂದಿಗೆ ಭಾರತಿೇಯ ಕ್ಾಮಷಕರಿಗೆ ಹೆಚಿಾನ ವೆೇತ್ನ ನಿೇಡುವಂತೆ ಕ್ೊೇರಲು
ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲಿ

ತಿೇಮಾಷನವು

ರಾಜೇವ್

2016ರ

ಪಿಸಾುಪ್ರಸಿದಾ

ಜ್ುಲ್ೆೈನಲ್ಲಿ

"ಭಾರತಿೇಯ

ಸಂಸತಿುನ

ಮುಂಗಾರು

ಕ್ೆಲಸಗಾರರು

ಉದ್ೊಯೇಗಿಗಳ ಸಿೆತಿಗತಿಗಳ" ವಿರ್ಯದ ರ್ೆೇರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದ್ೆ.

ಮತ್ುು

ಎನ್ಎಸ್ಇಎಲ್ ವಂಚರ್ೆ - ಭನರತದಲ್ಲಿನ ಸ್ತರಕು ವಿನಮಯಕೆಾ

ಸ್ತಂಬಂಧಪ್ಟುಟ ನಯಂತರಕ ಮತುಿ ಮೀಲ್ಲವಚನರಣನ ವಾವಸೆೆಯನುೆ
ಬಲಗೆ ಳಿಸ್ತಲು ತಕ್ಷಣದ ಕರಮಗಳನುೆ ಕೆ ಗೆ ಳುಬ್ೆೀಕು:

ರ್ನಾರ್ನಲ್ ಸನಪಟ್ ಎಕ್ಟೆಚೆೀಂಜ್ ಲ್ಲಮಿಟೆರ್ಡ (ಎನ್ಎಸ್ಇಎಲ್) ವಂಚರ್ೆಯ

ಹಿರ್ೆೆಲೆಯಲ್ಲಿ 11 ದಿನದ ವಿನಮಯ ಮಿತ್ತಯನುೆ ಮಿೀರಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳು/ವಹಿವನಟುಗಳನುೆ
ಅನುಮತ್ತಸ್ತಲನಗಿದುಾ, ರ್ೆ ೀಂದನಯಿಸ್ತದ ವೆೀರ್ ಹೌಸ್ತುಗಳ ಸನಟಕುಗಳ ಮೀಲ್ಲನ

ರಶಿೀದಿಗಳನುೆ ಅವಲಂಬಿಸ್ತಲನಗಿತುಿ. ರನಜೀವ್ ಹಣಕನಸ್ತು ಸ್ತಚಿವರಿಗೆ ಪ್ತರ ಬರೆದು
ಕಳಪೆ

ನಯಂತರಣವನುೆ

ಎತ್ತಿ

ತೆ ೀರಿಸಿದರು.

ಕಮನಡಿಟ್ಟ

ಫ್ಯಾಚಸ್ಾ

ಮನರುಕಟೆಟಯಲ್ಲಿನ ದೆ ೀರ್ಪ್ೂರಿತ ನವಾಹಣೆಯ ಕುರಿತನಗಿ ಸ್ತ ಚಿಸಿದರು. ತಮಾ ಪ್ತರ

ಹನಗ ಸ್ತಂಸ್ತತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗೆ ತುಿವಳಿ ಮಂಡರ್ೆಯ ಮ ಲಕ ರನಜೀವ್ ನಕಲ್ಲ ರಸಿೀದಿಗಳನುೆ
ವಿತರಿಸ್ತುವ ಸ್ತಂಬಂಧಪ್ಟಟ ವೆೀರ್ ಹೌಸ್ತುಗಳ ವಿರುದಧ ಕಠಿಣ ಕರಮ ಕೆ ಗೆ ಳುಬ್ೆೀಕೆಂದು

ಅವರು ಒತನಿಯಿಸಿದರು. ವಿಶೆೀರ್ವನಗಿ ಊಹನಪೀಹ ಮತುಿ ಬ್ೆಲೆ ಏರುಪೆೀರು

ಆರ್ಥಾಕತೆಯ ಮೀಲೆ ನಕನರನತಾಕ ಪ್ರಭನವ ಬಿೀರುವುದನುೆ ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟಕೆ ಂಡು
ಸ್ತರಕು ಮನರುಕಟೆಟಗಳ ಸ್ತ ಕಿ ನಯಂತರಣಕನಾಗಿ ಕರಮಗಳನುೆ ಕೆ ಗೆ ಳುುವಂತೆ ಅವರು
ಸ್ತಕನಾರವನುೆ ಒತನಿಯಿಸಿದರು.

74ರ್ೆೀ ತ್ತದುಾಪ್ಡಿ ಕನಯಿದೆಯ ವಿರ್ಯ ಹನಗ ಸ್ತ ್ತ್ತಾಗೆ

ಅನುಸನರವನಗಿರುವ ಮಟೆ ರೀಪನಲ್ಲಟನ್ ಪನಿನಂಗ್ ಕಮಿಟ್ಟ (ಎಂಪ್ಪಸಿ)
ಕನನ ನನ ಅಗತಾತೆ:

ಸೆಪೆಟಂಬರ್ 2013ರಲ್ಲಿ, ಮಟೆ ರೀಪನಲ್ಲಟನ್ ಪನಿನಂಗ್ ಕಮಿಟ್ಟಯ ನಯಮಗಳ ಕರಡನುೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ತಕನಾರವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮನಡಿದನಗ ಕೆೀಂದರ ನಗರನಭಿವೃದಿಧ ಸ್ತಚಿವರು ಮತುಿ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖಾಮಂತ್ತರಗೆ ಪ್ತರ ಬರೆದು ಅಸಿಿತವದಲ್ಲಿರುವ ರ ಪ್ದ ನಯಮಗಳು 74
ರ್ೆೀ

ತ್ತದುಾಪ್ಡಿಯ

ಸ್ತ ್ತ್ತಾಗೆ

ವಿರುದಧವನಗಿವೆ.

ಏಕೆಂದರೆ

ಅವು

ರ್ನಗರಿಕ

ಭನಗವಹಿಸ್ತುವಿಕೆಗೆ ಸ್ತಂಬಂಧಿಸಿ ಬರಿೀ ಬ್ನಯಿಮನತ್ತನ ಸೆೀವೆಯನುೆ ಒದಗಿಸಿವೆ ಎಂದು
ತ್ತಳಿಸಿದರು. ಕರಡು ಮಸ್ತ ದೆಯಲ್ಲಿನ ಮ ಲಭ ತ ನ ಾನತೆಗಳನುೆ ಸ್ತರಿಪ್ಡಿಸ್ತುವ
ಮ ಲಕ ರ್ನಗರಿಕರು ಮತುಿ ನವನಸಿಗಳ ಕ್ೆೀಮನಭಿವೃದಿಧ ಸ್ತಂಸೆೆಗಳು ವಾಕಿಪ್ಡಿಸಿದ

ಕನಳಜಯ ಬಗೆೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತುವ ಮ ಲಕ ಉತಿಮ ಆಡಳಿತದ ಭರವಸೆಯನುೆ
ಮ ಡಿಸ್ತಲು ಅವರು ಸ್ತಕನಾರವನುೆ ಒತನಿಯಿಸಿದರು.
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ದೆೀಶದನದಾಂತ ವಿವಿಧ ಯೀಜರ್ೆಗಳ ಪ್ರಗತ್ತಯಲ್ಲಿನ ಕುಂದುಕೆ ರತೆಗಳು
ದೆೀಶದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯೀಜರ್ೆಗಳ ಅನುಷ್ನಾನದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬದಿಂದನಗಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೆ ೀಟ್ಟ
ರ .ಯರ್ುಟ ವೆಚಚ ಹೆಚಚಳವನಗಿರುವ ಕುರಿತು ಗಂಭಿೀರ ಕಳವಳ ವಾಕಿಪ್ಡಿಸಿದರು.

ಶ ನಾವೆೀಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನಿಪ್: ವಿಳಂಬವನಗಿರುವ 42%ರರ್ುಟ ಯೀಜರ್ೆಗಳು ನಮಾ
ಒಕ ಾಟದ

ವಾವಸೆೆಯಲ್ಲಿ

ಪ್ರಿಣನಮಕನರಿ

ಸನಂಸಿೆಕ

ಒಂದು

ಸ್ತಮಸೆಾಯನುೆ

ಪ್ರಕಿರಯೆಗಳನುೆ

ಎತ್ತಿತೆ ೀರಿಸ್ತುತಿದೆಯಲಿವೆೀ?

ಪ್ರಿಚಯಿಸ್ತುವುದು,

ವಾವಸೆೆಯಲ್ಲಿನ

ಕುಂದುಕೆ ರತೆಗಳನುೆ ನವನರಿಸ್ತುವುದು ಮತುಿ ಉದಾಮಗಳ ಎಲೆಿಡೆ ಸನಮರ್ಥಾಾವನುೆ
ನಮಿಾಸ್ತುವ ಮ ಲಕ ಸ್ತಕನಾರವು ತಕ್ಷಣ ಕೆ ಗೆ ಳುಲು ದಿೀರ್ಘಾವಧಿಯಿಂದ ಬ್ನಕಿ ಇರುವ
ಯೀಜರ್ೆಗಳ ತವರಿತ

ಅನುಷ್ನಾನಕೆಾ

ಕರಮ

ಕೆ ಗೆ ಳುಬ್ೆೀಕು

ಎಂದು ಅವರು

ಒತ್ತಿಹೆೀಳಿದರು. ಇದನುೆ ಮನಧಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವನಾಪ್ಕವನಗಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸ್ತಲನಯಿತು.

ವಿಮನ ಮಸ್ತ ದೆಯ ಆಯೆಾ ಸ್ತಮಿತ್ತಯ ಸ್ತದಸ್ತಾರನಗಿ ಕನಯಾನವಾಹಿಸಿದರು:

ವಿಮನ ಮಸ್ತ ದೆಯು ಎನ್ ಡಿ ಎ ಸ್ತರಕನರವು 80 ಕೆ ೀಟ್ಟ ವಿಮನರಹಿತ ಭನರತ್ತೀಯರಿಗೆ

ಲನಭದನಯಕವನಗುವ ಮತುಿ ವಿಮನ ಕ್ೆೀತರವನುೆ ಬ್ೆಳೆಸ್ತುವ ಧರ್ನತಾಕ ಪ್ರಿಣನಮವನುೆ

ಹೆ ಂದಿರುವ ಗಮರ್ನಹಾ ಆರ್ಥಾಕ ಶನಸ್ತನವನಗಿದೆ. ಮಸ್ತ ದೆಯು ಸ್ತಪಧೆಾಯನುೆ
ಹೆಚಿಚಸ್ತುತಿದೆ ಮತುಿ ಇದು ಭನರತ್ತೀಯ ಗನರಹಕರು ಒಳೆು ವಿಮಯನುೆ ಸ್ತುಲಭವನಗಿ
ಪ್ಡೆಯಲು ಅವಕನಶವೊದಗಿಸ್ತುತಿದೆ

ಆಯಾ ಸ್ತಮಿತ್ತಯ ರ್ನಗರಿಕ ಸೆೆೀಹಿ ಬಜೆಟ್ಟಟನ ಸ್ತದಸ್ತಾರನಗಿ ಸೆೀವೆ ಸ್ತಲ್ಲಿಸಿದನಾರೆ:

ಮುಂಗಡಪ್ತರದ ಪ್ರಸ್ತಕಿ ಬೃಹತ್ ರ ಪ್ವು ರ್ನಗರಿಕರ ಸ್ತಕಿರಯ ಒಳಗೆ ಳುುವಿಕೆಗೆ
ನರುತನೆಹದನಯಕವನಗಿದೆ ಎಂದು ರನಜೀವ್ ನರಂತರವನಗಿ ಸ್ತಂಸ್ತತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆೀಳುತಿ

ಬಂದಿದುಾ ಸ್ತಕನಾರಕೆಾ ಪ್ತರಗಳ ಮ ಲಕ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥಾವನಗುವಂರ್ಥ ಬಜೆಟ್ ಬರೆಯಲು
ಒತನಿಯಿಸಿದನಾರೆ. ಬಜೆಟ್ ಹೆಚುಚ ಓದುಗ ಸೆೆೀಹಿಯನಗಿರಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವು ಬ್ನರಿ

ಹೆೀಳಿದನಾರೆ. ಸನವಾಜನಕ ಹಣದ ಟರಸಿಟ ಎನಸಿರುವ ಸ್ತಕನಾರವು ಮನಹಿತ್ತ ಮತುಿ
ಅಂಕಿಅಂಶವನುೆ ಸ್ತುಲಭವನಗಿ ಓದಲು ಮತುಿ ಸನಮನನಾ ರ್ನಗರಿಕರಿಗೆ ಗರಹಿಸ್ತಲು
ಸನಧಾವನಗುವಂತೆ ಮನಡಬ್ೆೀಕೆಂದು ಅವರು ವನದಿಸಿದನಾರೆ.

ಭನರತ್ತೀಯ ಬ್ನಾಂಕಿಂಗ್ ಹಣಕನಸ್ತು ವಾವಸೆೆಯಲ್ಲಿ ಹವನಲನ:
ರಾಜೀವ್ ಯನಪಿಎ ಸರಕಾರದ ಮೀಲ ಭಾರತಿೀಯ ಹಣಕಾಸನ ವೆವಸ್ ಥಯಲ್ಪಲ ಹವಾಲಾ
ಉೆಂಟ್ನಮಾಡನವ ಅಭದರತ ಯ ಕನರಿತ್ನ ಸತ್ತ್ವಾಗಿ ಪರಹಾರ ಮಾಡನತ್ು ಬೆಂದವರನ.
ವಿಶ ೀಷವಾಗಿ ಭಯೀತಾಿದನ ವಿರನದಧ ಭಾರತ್ದ ಹ ೊೀರಾಟ್ದ ಸೆಂದಭೆದಲ್ಪಲ ಇದ ಷನಟ
ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎೆಂಬನದನನು ಮನದಟ್ನಟ ಮಾಡಲನ ಪರಯತಿುಸಿದವರನ. ಹಣಕಾಸನ ಸರ್ಚವ,
ಆರ್ ಬಿ ಐ ಗವನೆರ್ ಮತ್ನು ಸ್ಾಥಯ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ೆಕ್ಷ್ರ ಮೀಲ ಹಣಕಾಸನ ಮತ್ನು
ಮಧ್ೆಸಿಥಕ ಗಳ ಬಗ ೆ ಸ್ಾಥಯ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ೆಕ್ಷ್ರಿಗ ಪತ್ರಗಳ ಮೊಲಕ, ಬಾೆೆಂಕನಗಳ
ತ್ನಿಖ್ ಗಾಗಿ ಹಣಕಾಸನ ತ್ನಿಖ್ಾ ರ್ಟ್ಕವನನು ಸ್ಾಥಪಿಸನವೆಂತ ಯೊ ಹವಾಲಾ ಪರತಿಬೆಂಧ್ಕ
ಕಾಯೆಾಯಡಿ ಅವುಗಳನನು ಉತ್ುರದಾಯಯಾಗಿ ಮಾಡನವೆಂತ ಯೊ ಒತಾುಯಸಿದಾಾರ .

2013 ರ ರಿಯಲ್ ಎಸೆಟೀಟ್ (ನಯಂತರಣ ಮತುಿ ಅಭಿವೃದಿಧ) ಮಸ್ತ ದೆಗನಗಿ
ಆಯಾ ಸ್ತಮಿತ್ತಯ ಸ್ತದಸ್ತಾರನಗಿ ಸೆೀವೆ ಸ್ತಲ್ಲಿಸಿದನಾರೆ:

ರನಜೀವ್, ಮರ್ೆ ಖರಿೀದಿದನರರನುೆ ರಕ್ಷಿಸ್ತಲು ಎನ್ ಡಿ ಎ ಸ್ತಕನಾರ ಜನರಿಗೆ ಳಿಸಿದ
ಮಹತವದ ಶನಸ್ತನ, 2013ರ ರಿಯಲ್ ಎಸೆಟೀಟ್ (ನಯಂತರಣ ಹನಗ

ಅಭಿವೃದಿಧ)

ಮಸ್ತ ದೆಯ ಆಯಾ ಸ್ತಮಿತ್ತಯ ಸ್ತದಸ್ತಾರನಗಿದಾರು. ಈ ಕನಯಿದೆಯು ಇದುವರೆಗೆ

ಅಸ್ತಮಪ್ಾಕ ನಯಂತರಣಕೆ ಾಳಪ್ಟ್ಟಟರುವ ರಿಯಲ್ ಎಸೆಟೀಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಮ ಲಭ ತ
ಅಂತರವನುೆ ಜೆ ೀಡಿಸ್ತಲು ಪ್ರಯತ್ತೆಸ್ತುತಿದೆ. ಕನಯಿದೆಯು ಮೊಟಟಮೊದಲ ಬ್ನರಿಗೆ ಈ
ಕನಯಿದೆಯು ಗನರಹಕರನುೆ ಭನರತದಲ್ಲಿನ ರಿಯಲ್ ಎಸೆಟೀಟ್ ವಲಯದ ಪ್ರಮುಖ

ಲಕ್ಷಣಗಳೆನಸಿರುವ ವಿವಿಧ ಅಪನರದಶಾಕ ಕರಮಗಳು ಮತುಿ ಮೊೀಸ್ತದ ಅಭನಾಸ್ತಗಳಿಂದ
ರಕ್ಷಿಸ್ತುತಿದೆ.

2014ರ ಸ್ತರಕು ಮತುಿ ಸೆೀವನ ತೆರಿಗೆ ಮಸ್ತ ದೆಗೆ ಆಯಾ ಸ್ತಮಿತ್ತಯ ಸ್ತದಸ್ತಾರನಗಿ
ಸೆೀವೆ. (ಜ ಎಸ್ ಟ್ಟ ಮಸ್ತ ದೆ):

ದೆೀಶದ ಪ್ರೆ ೀಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ವಾವಸೆೆಯನುೆ ಮನಪ್ಾಡಿಸಿ ದೆೀಶವು ಹೆ ಸ್ತ ಯುಗಕೆಾ
ಕನಲ್ಲಡಲು ಕನರಣವನದ ಶನಸ್ತನವನದ ಜ ಎಸ್ ಟ್ಟ ಮಸ್ತ ದೆಯ ಆಯಾ ಸ್ತಮಿತ್ತಯ

ಸ್ತದಸ್ತಾರನಗಿ ರನಜೀವ್ ಕನಯಾನವಾಹಿಸಿದರು. ಜ ಎಸ್ ಟ್ಟ ಅನುಷ್ನಾನವು ಗನರಹಕರ
ಜೀವನವನುೆ ಮತುಿ ವಾವಹನರಗಳನುೆ ಸ್ತುಲಭಗೆ ಳಿಸಿತು. ಇದು ಪ್ರೆ ೀಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ
ಪನವತ್ತಸ್ತುವವರ ಹೆಚಚಳಕೆಾ ಕನರಣವನಗುವ ಜೆ ತೆಗೆ ಅಸ್ತಂಘ್ಟ್ಟತ ಕ್ೆೀತರವನುೆ
ಸ್ತಂಘ್ಟ್ಟತ ರ ಪ್ಕೆಾ ತಂದಿತು.

ಕಿರಪಟಕ ಾರೆನೆಗಳನುೆ ಎದುರಿಸ್ತಲು ನಯಂತರಕ ಸನಮರ್ಥಾಾಗಳನುೆ
ನಮಿಾಸ್ತುವುದು.

ಡಿಸೆಂಬರ್ 2016ರಲ್ಲಿ, ರನಜೀವ್ ಅವರು ಆರ್ ಬಿ ಐಗೆ ಪ್ತರ ಬರೆದು ಆಂತರಿಕ ಬಿಟ್
ಕನಯಿನ್ ವನಾಪನರದ ಬಗೆೆ ತ್ತಳಿಸ್ತುತಿ ಕಪ್ುಪ ಹಣವು ಕಗೆತಿಲ ಇಂಟರ್ ರ್ೆಟ್ ಕಡೆ
ಸ್ತರಿಯುತ್ತಿರುವುದನುೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ಇದರೆ ಂದಿಗೆ ವಾವಹರಿಸ್ತಲು ಆರ್ ಬಿ ಐ ನಯಂತರಕ
ಸನಮರ್ಥಾಾವನುೆ ಬ್ೆಳೆಸಿಕೆ ಳುಬ್ೆೀಕೆಂದು ಅವರು ಅಭಿಪನರಯಪ್ಟಟರು.
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ಹಿೊಂದ ಟೆಲ್ಲಕ್ಾೊಂ ಉದಯರ್ಮಯಾಗಿದಾ ರಾಜಿೀವ್ ಅವರು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ತೊಂತರಜ್ಞಾನ್ ಸೊಂಯೀಜನೆ, ಜಾಗತ್ತಕ
ದಜಿಯ ನಯೊಂತರಣ ನಯಮಗಳು ಮತುಿ ಖಾಸಗಿತನ್, ನೆಟ್ ನ್ ಯಟ್ಾರಲ್ಲಟ್ಲ, ಆನ್ ಲೈನ್ ವಾಕ್ ಸ್ಾವತೊಂತರಯ
ಮುೊಂತ್ಾದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ಫ ಗಾರಹಕರ ಹಕುಕಗಳ ಪರಮಾಧಿಕ್ಾರದ ಪರ ವಾದ ಮೊಂಡಿಸುವವರು.

ಸೆಪಕರರ್ಮ ಹರನಜು ಮತುಿ ಪ್ರಮುಖ 2 ಜ ಹಗರಣದ ಚಚೆಾ
ನವೆಂಬರ್ 2007 ರಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರು ಕರೆಯದೆ 2 ಜ ಸೆಪಕರಂ ಮನರನಟಕೆಾ ಅನುಮತ್ತಸ್ತುವ
ಸ್ತರಕನರದ ನಧನಾರವನುೆ ಪ್ರಶಿೆಸಿದ ಮೊದಲ ಸ್ತಂಸ್ತತೆದಸ್ತಾರೆಂದರೆ ರನಜೀವ್

ಚಂದರಶೆೀಖರ್. ಟೆಲ್ಲಕನಂ ಕಂಪ್ನಗಳ ಭನರಿೀ ಲನಬಿಯ ಹೆ ರತನಗಿಯ ಅವರು 3G
ಹರನಜು ನಡೆಯುವಂತೆ ರ್ೆ ೀಡಿಕೆ ಳುುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪನತರ ವಹಿಸಿದರು. 2ಜ
ಹಗರಣವನುೆ ಬಹಿರಂಗಗೆ ಳಿಸಿದುಾ 3ಜ ಹರನಜಗೆ ದನರಿಮನಡಿಕೆ ಟ್ಟಟತು.

ಪ್ರಿಣನಮ:
2012 ರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರಿೇಂ ಕ್ೊೇಟ್ಷ ಟ್ೆಲ್ಲಕ್ಾಂ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನಿೇಡಿದ 122 ಸೆಪಕರಮ್
ಪರವಾನಗಿಗಳನುು ರದುಾಪಡಿಸಿತ್ು.

ರ್ೆಟ್ ನ ಾಟನರಲ್ಲಟ್ಟ: ಇಂಟರ್ೆಾಟ್ ಸನವಮಾಕೆ ಾಳಪ್ಡದೆೀ ತಟಸ್ತೆ, ಮುಕಿ
ಮತುಿ ಸ್ತವತಂತರವನಗಿ ಉಳಿಯಬ್ೆೀಕೆಂದು ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೆ ಳುುವುದು:

ಟನರಯ್ ರ್ೆಟ್ ನ ಾಟನರಲ್ಲಟ್ಟ ಕುರಿತು ನಡೆಸಿದ ವಿವರವನದ ಸ್ತಮನಲೆ ೀಚರ್ೆಗಳಲ್ಲಿ

ತಮಾ ಅಭಿಪನರಯಗಳನುೆ ಹನಗ ಪ್ರತ್ತಕಿರಯೆಗಳನುೆ ಸ್ತಲ್ಲಿಸಿದ ಏಕೆ ಕ ಸ್ತಂಸ್ತತೆದಸ್ತಾರು
ರನಜೀವ್.

ಪ್ರಿಣನಮ:
ಈ ವಿರ್ಯದ ಕುರಿತಾದ ಅವರ ನಿರಂತ್ರ ಮತ್ುು ಬ್ಲವಾದ ಅಭಿಯಾನ ಮತ್ುು

ದೃಢನಿಶಾಯದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸಕ್ಾಷರಿ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಸುದಿೇರ್ಷ
ಪತ್ಿಗಳನುು ಬ್ರೆದರಲಿದ್ೆೇ, ಮುಖಾಮುಖಿ ಸಭೆಗಳನುು ನಡೆಸಿದರು. ಟ್ೆಲ್ಲಕ್ಾಂ
ನಿಯಂತ್ಿಕ ಟ್ಾಿಯ್ ಡಿಸೆಂಬ್ರ್ 2017 ರಲ್ಲಿ ರ್ೆಟ್ ನೂಯಟ್ಾಿಲ್ಲಟಿಯ ಅಳವಡಿಕ್ೆಗೆ
ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತ್ು.

ಆಧನರ್ ಗೆ ಶನಸ್ತನಬದಧ ಅನುಮೊೀದರ್ೆ ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೆ ಳುಲು ಮತುಿ
ರ್ನಗರಿಕರ ಗೌಪ್ಾತೆ ಕಳವಳಗಳನುೆ ಬಿಂಬಿಸ್ತುವ ಪ್ರಯತೆಗಳು:

ರನಜೀವ್ ಅವರು ಯುಪ್ಪಎಯು ಸ್ತಂಸ್ತತ್ತಿನ ಪ್ರಿಶಿೀಲರ್ೆ, ಚಚೆಾ ಅರ್ಥವನ ಶನಸ್ತನಬದಧ
ಅನುಮತ್ತಯಿಲಿದೆ ಆಧನರ್ ಅನುೆ ತಳುಲು ಮನಡಿದ ಪ್ರಯತೆವನುೆ ವಿರೆ ೀಧಿಸಿದರು.

2013ರಲ್ಲಿ ರನಜೀವ್ ಅವರು ರ್ನಗರಿಕರ ಗೌಪ್ಾತೆ ಹಕುಾಗಳ ಉಲಿಂಘ್ರ್ೆಯ ಬಗೆೆ
ಕಳವಳಗಳ

ತುತುಾ

ಪ್ರಿಹನರಕನಾಗಿ

ಕೆ ೀರುತಿ

ಮೊಕದಾಮಯನುೆ ಸ್ತುಪ್ಪರೀಂ ಕೆ ೀಟ್ಟಾನಲ್ಲಿ ಹ ಡಿದರು.

ಸನವಾಜನಕ

ಹಿತನಸ್ತಕಿಿ

ಪ್ರಿಣನಮ:
ಆಗಸ್ಿ 2017 ರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರಿೇಂ ಕ್ೊೇಟಿಷನ ಒಂಬ್ತ್ುು ರ್ಾಯಯಾಧಿೇಶರ ಪ್ರೇಠವು ರಾಜೇವ್
ಹಾಗೂ ಇತ್ರರ ಪರವಾಗಿ ತಿೇಪುಷ ನಿೇಡಿತ್ು ಮತ್ುು ಗೌಪಯತೆ ಮೂಲಭೂತ್ ಹಕುೆ

ಎಂದು ಮೈಲುಗಲ್ೆಿನಿಸಿದ ತಿೇಪ್ರಷನಲ್ಲಿ ರ್ಾಯಯಮೂತಿಷ ಕ್ೆ.ಎಸ್. ಪುಟಿಸಾಾಮ
ಘೂೇಷ್ಟ್ಸಿದರು.

2016 ರ ಮಾರ್ಚಷ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸತಿುನ ಬ್ಜೆಟ್ ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲಿ ಶಾಸನಬ್ದಿ

ಅನುಮತಿಯನುು ಪಡೆದುಕ್ೊಂಡ ಆಧಾರ್ ಬಿಲ್ ಅನುು ಎನ್ ಡಿ ಎ ಸಕ್ಾಷರ
ಪರಿಚಯಿಸಲು ರಾಜೇವ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು.

ಇಂಟರ್ೆಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ವನಕ್ಟ ಸನವತಂತರಯಕೆಾ ಜಯ:

ಸ್ತಂವಿಧನನದ 19 ರ್ೆೀ ವಿಧಿಯಡಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಲನಗಿರುವ ರ್ನಗರಿಕರ ಅಭಿವಾಕಿಿ

ಸನವತಂತರಯದ ಹಕುಾಗಳನುೆ ಉಲಿಂಘಿಸಿದ ಐಟ್ಟ ಕನಯೆಾ 66ಎ ವಿರುದಧ ವಿರೆ ೀಧಿಸಿ
ಮನತರ್ನಡಿದ ಸ್ತಂಸ್ತದರಲ್ಲಿ ರನಜೀವ್ ಒಬಬರು.
ಪ್ರಿಣನಮ:
ಈ ಕುರಿತ್ು ಚಚಿಷಸಲು ಸಂಸತ್ ವಿಫಲವಾದ ನಂತ್ರವೂ ರಾಜೇವ್, ಅಭಿವಯಕ್ರು

ಸಾಾತ್ಂತ್ಿಯದ ಕುರಿತ್ು ಸುಪ್ರಿೇಂ ಕ್ೊೇಟಿಷನಲ್ಲಿ ಸಮರ ಸಾರಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು
ಮಾರ್ಚಷ 2015ರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 66ಎಯನುು ವಿರೊೇಧಿಸಿದರು.

ಕರೆ ಕಡಿತಗಳ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟಟ:

ಟೆಲ್ಲಕನರ್ಮ ನಯಂತರಕ ಟನರಯ್, ಕರೆ ಕಡಿತಗಳಿಗೆ ಟೆಲ್ಲಫೀನ್ ಸೆೀವನ ಕಂಪ್ನಗಳು

ಮತುಿ ಐ ಎಸ್ ಪ್ಪ ಳನುೆ ಸೆೀವನ ಗುಣಮಟಟಕೆಾ ಹೆ ಣೆಗನರರ್ನಗಿ ಮನಡಬ್ೆೀಕೆಂದು
ಬಿಂಬಿಸಿದ ರನಜೀವ್ ಸೆೀವನ ಗುಣಮಟಟಕನಾಗಿ ಹೆ ೀರನಟ ನಡೆಸಿದರು.
ಪ್ರಿಣನಮ:
ರಾಜೇವ್ ಅವರ ಸತ್ತ್ ಪಿಯತ್ುಗಳಿಗೆ ಮಣಿದ ಟ್ಾಿಯ್ ಕರೆ ಕಡಿತ್ಗಳನುು
ತ್ಪ್ರಪಸುವಂತೆ, ಅದ್ಾಗದಿದಾಲ್ಲಿ ಬ್ಳಕ್ೆದ್ಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕ್ೆೇಳಿತ್ು.
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ಇತರ ಚ್ಟುವಟ್ಲಕಗಳು

ಟೆಲ್ಲಕನಂ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಯತೆಗಳು: ಐಸಿಟ್ಟ ಬ್ೆಳವಣಿಗೆಯನುೆ

ಸ್ತಕಿರಯಗೆ ಳಿಸಿದುಾ, ಇಂಟರ್ೆಾಟ್ ವಿಸ್ತಿರಣೆ ಮತುಿ ಗನರಹಕ ಹಕುಾಗಳ
ವಿಧಿವಿಧಾನ್ಗಳನ್ುು ನರ ಪಿಸುವುದು

ಹೆ ಸ್ತ ಕಲಪರ್ನಶಿೀಲ, ವೆ ವಿಧಾಮಯ ದ ರಸ್ತಂಪ್ಕಾ ನೀತ್ತ ರ ಪ್ಪಸ್ತಬ್ೆೀಕನದ
ಅವಶಾಕತೆಯ ಬಗೆೆ ಜುಲೆ 2017ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧನನ ಮಂತ್ತರಗೆ ರನಜೀವ್ ಪ್ತರವೊಂದನುೆ
ಬರೆದರು. ಹೆ ಸ್ತ ದ ರಸ್ತಂಪ್ಕಾ ನೀತ್ತಗೆ ಹುಟುಟನೀಡಲು ಅವರು ಟನರಯ್ ನ
ಸ್ತಮನಲೆ ೀಚರ್ೆ ದನಖಲೆಗೆ ತಮಾ ಅಭಿಪನರಯಗಳನುೆ ಸ್ತಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅದು ಹೆ ಸ್ತ

ತಂತರಜ್ಞನನಗಳು, ರ್ನವಿೀನಾತೆ ಮತುಿ ಉದಾಮಶಿೀಲತೆ ಬ್ೆಳೆಸ್ತಲು ಮತುಿ ಅವುಗಳನುೆ
ಅಭಿವೃದಿಧಗೆ ಳಿಸ್ತಲು
ನೀತ್ತಯನಗಿತುಿ.

ಅಗತಾವಿರುವ

ದ ರಸ್ತಂಪ್ಕಾ

ಹನಗ

ತಂತರಜ್ಞನನ

ಸ್ತಕನಾರದ ಪನರದಶಾಕ, ಪ್ರಿಣನಮಕನರಿ, ಜವನಬ್ನಾರಿಯುತ
ಕನಯಾನವಾಹಣೆಗೆ ಎಂಬ್ೆರ್ಡ ತಂತರಜ್ಞನನ.

ಭರಷ್ನಟಚನರವನುೆ ಕಡಿಮ ಮನಡಲು, ಜವನಬ್ನಾರಿ/ಉತಿರದನಯಿತವ ಹೆಚಿಚಸ್ತಲು ಸ್ತಕನಾರ

ಮತುಿ ಆಡಳಿತವನುೆ ಮನಪ್ಾಡಿಸ್ತುವ ತಂತರಜ್ಞನನವನುೆ ಬಳಸಿಕೆ ಳುುವಂತೆ ರನಜೀವ್

ಕರೆ ನೀಡಿದನಾರೆ. ಎಲನಿ ಸ್ತಕನಾರಿ ಅಂಗಗಳು ಮತುಿ ಇಲನಖ್ೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮನಣಿೀಕರಿಸಿದ

ತನಂತ್ತರಕ ಆಕಿಾಟೆಕಚರ್ ಅನುೆ ಸ್ತೃಷ್ಟ್ಟಸ್ತುವ ದೃಷ್ಟ್ಟಯಿಂದ ಅವರು ಭನರತದ ಸ್ತಕನಾರಕೆಾ
ಮುಖಾ ತನಂತ್ತರಕ ಅಧಿಕನರಿಯ ರ್ೆೀಮಕ ಮನಡುವಂತೆ ಕೆ ೀರುತ್ತಿದನಾರೆ.

ಕೆೀಂದಿರೀಯ ಅವಲೆ ೀಕನ ವಾವಸೆೆ (ಸಿಎಂಎಸ್):
ಸ್ತಂಭನವಾ ಗೌಪ್ಾತೆ ಉಲಿಂಘ್ರ್ೆ ಮತುಿ ಸ್ತಕನಾರದ ಕೆೀಂದಿರೀಯ ಅವಲೆ ೀಕನ ವಾವಸೆೆಯ

ಕುರಿತು ಕಳವಳಗಳನುೆ ವಾಕಿಪ್ಡಿಸ್ತುವ ಮನಧಾಮ ವರದಿಗಳ ಹಿರ್ೆೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರನಜೀವ್,
ಪ್ರಧನನಗೆ ಈ ಯೀಜರ್ೆಯಲ್ಲಿನ ಅರ್ೆೀಕ ಲೆ ೀಪ್ದೆ ೀರ್ಗಳತಿ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತುವಂತೆ

ಪ್ತರ ಬರೆದಿದನಾರೆ. ದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಅನಯಂತ್ತರತ ಸಿಎಂಎಸ್ ಮೀಲ್ಲವಚನರಣೆ ಮತುಿ ಸ್ತಂಭನವಾ
ದುಬಾಳಕೆಯಿಂದ ರ್ನಗರಿಕರ ರಕ್ಷಣೆಯನುೆ ತಪ್ಪಪಸ್ತುವ ಅಧಿಕೃತ ಗೌಪ್ಾತೆ ಮತುಿ ದತನಿಂಶ

ಧನರಣನ ಕನನ ನುಗಳ ಕೆ ರತೆಯನುೆ ರನಜೀವ್ ಎತ್ತಿತೆ ೀರಿಸಿದನಾರೆ. ಅವರು
ಸ್ತಂಸ್ತತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೀಲ್ಲವಚನರಣೆಯ ಕೆ ರತೆ ಮತುಿ ಬಹು ಪನಲುದನರರ ಚಚೆಾಯ
ಅಗತಾತೆಯ

ಬಗೆೆ

ಚಚಿಾಸಿದರು.

ರನಷ್ಟ್ರೀಯ

ಭದರತನ

ಉದೆಾೀಶಗಳನುೆ

ಸ್ತಮತೆ ೀಲನಗೆ ಳಿಸ್ತುವನಗ ರ್ನಗರಿಕ ಸನವತಂತರಯದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸ್ತಲುವನಗಿ ಸಿಎಂಎಸ್
ಪ್ರವೆೀಶ ಮತುಿ ಬಳಕೆ ನಯಂತ್ತರಸ್ತಲು ಬಲವನದ ರ್ನಾಯನಂಗ ಪ್ರಕಿರಯೆಯನುೆ ಸನೆಪ್ಪಸ್ತಲು
ಅವರು ಸ್ತಕನಾರವನುೆ ಒತನಿಯಿಸಿದರು.

ಸೈಬರ್-ದಾಳಿಗಳ ವಿರುದಧ ಭಾರತವನ್ುು ಸುರಕ್ಷಿತಗೆ ಳಿಸಬೀಕು
ಡಿಜಟಲ್ ಇಂಡಿಯನವು ಸ್ತವಾವನಾಪ್ಪ ಪ್ರವೆೀಶದ ದೃಷ್ಟ್ಟಕೆ ೀನಕೆಾ ತುರುಸ್ತು ನೀಡುತಿದೆ

ಎಂದು ರನಜೀವ್ ಒತ್ತಿಹೆೀಳಿದನಾರೆ, ಸ್ತಕನಾರವು ದೃಢವನದ ಇಂಟರ್ೆಾಟ್ ಸ್ತುರಕ್ಷತನ

ಆಕಿಾಟೆಕಚರ್ ರಚಿಸ್ತುವ ಅಗತಾವಿದೆಯೆಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪನರಯ. ಸ್ತಂಸ್ತತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರು
ಈ ವಿರ್ಯವನುೆ ಪ್ರಸನಿಪ್ಪಸಿದರು ಮತುಿ ಸನಮರ್ಥಾಾಗಳನುೆ ಅಭಿವೃದಿಧಪ್ಡಿಸ್ತುವ ತುತುಾ

ಅಗತಾದ ಕುರಿತು ಸ್ತಕನಾರದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ತರಗಳನುೆ ಬರೆದರು. ಅವರು
ರನಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದರತೆಗೆ ಬ್ೆದರಿಕೆಯನುೆಂಟು ಮನಡುವ ಸೆ ಬರ್ ದನಳಿ ಎದುರಿಸ್ತಲು ನೀತ್ತ,

ತಂತರ ಮತುಿ ರನಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೆ ಬರ್ ಭದರತನ ಸ್ತಮನವಯ ಕೆೀಂದರದಂತಹ ಒಂದು
ಅಂಗವನುೆ ಸನೆಪ್ಪಸ್ತುವಂತೆ ಕೆೀಳಿದರು
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ಪರಶೆಂಸ್ ಗಳು
I.WHATSAPP/SMS ಗಳಲಿಾ ಸಿವವಕರಿಸಲ್ಾದ ಸೆಂದ ವಶಗಳಳ

ಲ. ಜ. (ನವೃತಿ) ರಾಜ್ ಕದಾಯಣ್

ಡನ. ಅನತನ ರೆಡಿ್
AVAS ನ ಸ್ತಂಸನೆಪ್ಕ ಟರಸಿಟ

ಮಾಜಿ ಸೀನಾ ಸ್ಟ್ರಬಬೊಂದ್ ಮುಖ್ಯಸಾರು

ಸೆೀರ್ನನವೃತಿರ ಸ್ತಮಸೆಾಗಳು ಯನವನಗಲ

ನಮಾ ಹೃದಯಕೆಾ

ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿವೆ ಮತುಿ ನೀವು ಉತನೆಹದಿಂದ ಮತುಿ ಸ್ತ ್ತ್ತಾಯಿಂದ
ಇದನುೆ ಬ್ೆಂಬಲ್ಲಸಿದಿಾೀರಿ. ನಮಗೆ ಬ್ೆ ಬಲ್ ಆಗಿ ಮನಪ್ಾಟ್ಟಟರುವ
ಕೆ ಶನಾರಿ ಕಮಿಟ್ಟ ಹಿಂದಿದುಾದು ನಮಾ ಅಜಾ. ರ್ನವು ಯನವನಗಲ
ಕೃತಜ್ಞರನಗಿರುತೆಿೀವೆ. ಶುಭನಶಯಗಳೊ ಂದಿಗೆ.

ರನರ್ರಕನಾಗಿ ನಮಾ ಹೆ ೀರನಟದ ಬಗೆೆ ಹೆಮಾಯೆನಸ್ತುತ್ತಿದೆ
ರನಜೀವ್. ಇದು ನಮಾ ಧೆ ಯಾ, ಆತಾಸನಕ್ಷಿಯಂತೆ ನಡೆಯುವ
ಕೆಚುಚ, ಮತುಿ ಉತಿಮ ಭನರತಕನಾಗಿ ನಮಾ ಕನಸಿಗೆ ಸನಕ್ಷಿ, ರ್ನವು
ರ್ನಯಕರನದ ನಮಾನುೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತುತ್ತಿದೆಾೀವೆ. 12 ವರ್ಾಗಳ
ನಮಾ ನಸನವರ್ಥಾ ಸೆೀವೆ ನಮಗೆಲಿರಿಗ ಸ್ತ ್ತ್ತಾ. ರ್ನನು ನಮಾ
ಗಡಿರ್ನಡಿನಲ್ಲಿದುಾ ದೆೀಶಕನಯುವ ಸೆ ನಕರನುೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತುವ
ಸ್ತಂತೆ ೀರ್ವನುೆ

ನಮಿಾಂದ

ಪ್ಡೆದೆ.

ರನಜೀವ್,

ಅಭಿನಂದರ್ೆ. ಮೌನ ಬ್ೆಂಬಲಕನಾಗಿ ಧನಾವನದಗಳು.

ಎ. ಸಲ್ಲೀಮ್

ಕೀರಳದ ಉದಯರ್ಮ

ಅಭಿನಂದರ್ೆಗಳು, ನರ್ರಯೀಜಕರ ಮಧೆಾ ನೀವೊಬಬರು ಒಂದು
ದೆ ಡ್ ಕೆಲಸ್ತ ಮನಡುತ್ತಿರುವಿರಿ.

ಪರಭ್ು ಚಾವಾಿ
ಸೊಂಪಾದಕ್ರೀಯ ನದೀಿಶಕ,
ನ್ ಯ ಇೊಂಡಿಯನ್ ಎಕರೆಸ್ ಮತುಿ ಸೊಂಡೆೀ ಸ್ಾಾಯೊಂಡರ್ಡಿ

ಅಭಿನ್ೊಂದನೆಗಳು !!
ನಮಗೆ ಹಚ್ುಚ ಶಕ್ರಿ ದ ರೆಯಲ್ಲ... ರಾಷ್ಟ್ಿದ ಸೀವಯಲ್ಲಿ!

ನತ್ತನ್ ಬಗಮನರ್ೆ

ನಮಗೆ ನಮಾಂತಹ ಜನರು ಸ್ತಂಸ್ತತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬ್ೆೀಕು

ರನಜಶೆೀಖರ್
ಉಪ್ ಸ್ತಂಪನದಕ, ಡೆಕಾನ್ ಹೆರನಲ್್

ರನರ್ರವು ನಮಗೆ ನಮಸ್ತಾರಿಸ್ತುತಿದೆ.

ನತ್ತನ್ ಬಗಮನರ್ೆ
ಮೀ. ಜ. ಎೊಂ.ಸ್ಟ್ರ. ನ್ೊಂಜಪಪ

ಸೀನಾನವೃತಿ, ಬೊಂಗಳ ರು

ಆತ್ತೀಯ ರನಜೀವ್, ರನರ್ರ ನಮನಾಣದಲ್ಲಿ ನಮಾ 12 ವರ್ಾಗಳ
ಶೆರೀರ್ಾ ಸೆೀವೆಗೆ ಅಭಿನಂದರ್ೆಗಳು. ಸೆ ನಕರನದ ರ್ನವು ನಮಾ
Sನರಂತರ ಹೃದಯಪ್ೂವಾಕ ಬ್ೆಂಬಲಕನಾಗಿ ಎದುರು ರ್ೆ ೀಡುತೆಿೀವೆ.

ಮಹೆ ೀನ್ ಕಿಕೆ ೀನ್
ಎಂಎಲ್ಎ, ರ್ನಗನಲನಾಂರ್ಡ

ಅಭಿನಂದರ್ೆಗಳು ಮತುಿ ಮನಡುತ್ತಿರುವ ಒಳೆುಯ
ಕೆಲಸ್ತವನುೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ! ರ್ನವೆಲಿರ ನಮಾ ಬಗೆೆ
ಹೆಮಾಪ್ಡುತೆಿೀವೆ ಮತುಿ ರನರ್ರವು ತಮಿಾಂದ ಸ್ತ ್ತ್ತಾ
ಪ್ಡೆದಿದೆ !!

ನಮಗೆ

BK.N. ಶನಂತಕುಮನರ್

ಸ್ತಂಪನದಕ, ಪ್ರಜನವನಣಿ ನೀತನ ಲನಹಿರಿ
ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ರ್ನಗರಿಕ

ಆತ್ತೀಯ ರನಜೀವ್, ಸ್ತಂಸ್ತತ್ ಸ್ತದಸ್ತಾರನಗಿ 12 ವರ್ಾಗಳು
ಪ್ೂಣಾಗೆ ಂಡ ಸ್ತಮಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದರ್ೆಗಳು. ಹಲವು ವರ್ಾಗಳ
ಕನಲ ಸ್ತಂಸ್ತತ್ತಿನಲ್ಲಿರಿ ಎಂದು ಹನರೆ ಸ್ತುತೆಿೀವೆ. ಹಿೀಗೆಯೆೀ ಒಳೆುಯ

ಪಿೊಂಟೆ ಸ್, ರೆ ೀಹನ್ & ಅಲಕ್ಾ
ಬೊಂಗಳ ರಿನ್ ನಾಗರಿಕರು
ನ್ಮಮ ಪಿರಯ ಸೊಂಸದ ರಾಜಿೀವ್ ಅವರಿಗೆ ನ್ಮಮ
ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನೀವಿಲಿದೀ ನಾವು ಏನ್ು ಮಾಡಬಲಿವು?
ಯಾವಾಗಲ

ಒಳೆೆಯದಾಗಲ್ಲ!

ಕೆಲಸ್ತ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಅಭಿನಂದರ್ೆಗಳೊ ಂದಿಗೆ,
ಅದೆವ ತ ಕಲನ

ಬರಹಗನರ

ಅಭಿನ್ೊಂದನೆಗಳು! ಒರೆ ಪ್ ಬಗೆೆ ನಮಮ ಬೀಷ್ಟ್ರತ್ ಬೊಂಬಲಕ್ಾಕಗಿ ಕ ಡಾ
ನಮಗೆ ಪರಶೊಂಸ ಸಲಿಬೀಕು

ಕವರಿೀ ಬಾಮಾಾಯ್

ರೆ ೀವಿೊಂಗ್ ಸೊಂಪಾದಕ, ಇೊಂಡಿಯಾ ಟುಡೆೀ

ಸ್ತಂಸ್ತತ್ ಸ್ತದಸ್ತಾರನಗಿ ಹರ್ೆೆರಡು ವರ್ಾಗಳ ಅವಧಿ
ಪ್ೂತ್ತಾಗೆ ಳಿಸಿರುವುದಕೆಾ ಅಭಿನಂದರ್ೆಗಳು. ಇನೆರ್ುಟ ಬರಲ್ಲ.

ಡನ. ದೆೀವಿ ಶೆಟ್ಟಟ ಅಧಾಕ್ಷರು ಮತುಿ ಸನೆಪ್ಕರು
ರ್ನರನಯಣ ಹೆಲ್ಿ
ಆತ್ತಮೀಯ ರಾಜಿೀವ್, ರಾಜಕ್ರೀಯದಲ್ಲಿ ಹತುಿ ವಿಜಯಿೀ
ವಷ್ಟ್ಿಗಳನ್ುು ಪೂಣಿಗೆ ಳಿಸ್ಟ್ರದಾಕ್ಾಕಗಿ ನಮಗೆ ಅಭಿನ್ೊಂದನೆಗಳು.
ಒಳೆೆಯದಾಗಲ್ಲ. ದೀವರು ಒಳೆೆಯದು ಮಾಡಲ್ಲ.
ಅಭಿನ್ೊಂದನೆಗಳು

ಮನಳವಿಕನ ಅವಿರ್ನಶ್
ನಟ್ಟ, ವಕಿೀಲರು, ಬಿಜೆಪ್ಪ ವಕನಿರರು
ಸೊಂಸತ್ ಸದಸಯರಾಗಿ 12 ವಷ್ಟ್ಿಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ
ಪರಿಣಾಮಕ್ಾರಿಯಾಗಿ ಕ್ಾಯಿನವಿಹಿಸ್ಟ್ರದ ನಮಗೆ
ಅಭಿನ್ೊಂದನೆಗಳು! ದೀವರು ಒಳೆೆಯದು ಮಾಡಲ್ಲ! ರಾಷ್ಟ್ಿದ
ಸೀವಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಷ್ಟ್ಿಗಳ ಕ್ಾಲ ನೀವು
ತಲ್ಲಿೀನ್ರಾಗುವೊಂತ್ಾಗಲ್ಲ ಎೊಂಬ ಹಾರೆೈಕ ನ್ಮಮದು.
ಶುಭಾಶಯಗಳೆ ೊಂದ್ಗೆ,

ಮೊಂಜು ಸ್ಾಯಿನಾಥ್

ಕೆ.ಜ. ಸ್ತುರೆೀಶ್

ವಿಶೀಷ್ಟ್ ವರದ್ಗಾರ, ಡೆಕಕನ್ ಹರಾಲ್ಫ್

ಡಿಜ, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನೆಿಟ ಾಟ್ ಆಫ್ ಮನಸ್ ಕಮುಾನಕೆೀರ್ನ್ೆ

ಸೊಂಸತ್ ಸದಸಯರಾಗಿ ಹನೆುರಡು ವಷ್ಟ್ಿಗಳ ಸೀವಯನ್ುು
ಪೂಣಿಗೆ ಳಿಸ್ಟ್ರದಾಕ್ಾಕಗಿ ನಮಗೆ ನ್ನ್ು ಹಷ್ಟ್ಿದ ಅಭಿನ್ೊಂದನೆಗಳು

ರನಜಕಿೀಯ ಮತುಿ ಸ್ತಂಸ್ತತ್ತಿನಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಾಗಳನುೆ
ಪ್ೂತ್ತಾಗೆ ಳಿಸಿದ ನಮಗೆ ಹೃತ ಪವಾಕ ಅಭಿನಂದರ್ೆಗಳು.
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ಮೀಜರ್ ಜನರಲ್ ಸ್ತತ್ತಬೀರ್ ಸಿಂಗ್, ಎಸ್ ಎಂ

ಪ್ಪರೀತ್ತ ಹಮಾನ್

ಚೆೀಮಾನ್, ಭನರತದ ನವೃತಿ ಸೆ ನಕರ ಆಂದೆ ೀಲನ

ಇಂಡಿಯನ ಕಂಟ್ಟರ ಡೆ ರೆಕಟರ್ ಹನಗ change.org ನ

(ಐಇಎಸ್ಎರ್ಮ)

ಕನಾಂಪೆೀನ್ ಡೆ ರೆಕಟರ್

ಹೃತ ಪವಾಕ ಅಭಿನಂದರ್ೆಗಳು ರನಜೀವಜ. ನಮಾ ಮಹನನ್

ಅಭಿನಂದರ್ೆಗಳು ರನಜೀವ್. ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಪ್ರಬಲ ಮತುಿ

ದೆೀಶಕೆಾ ಇನ ೆ ಹತುಿ ಹಲವು ವರ್ಾ ಸೆೀವೆ ಸ್ತಲ್ಲಿಸ್ತುವುದಕನಾಗಿ

ಪ್ರಭನವಶನಲ್ಲ ಸೆೀವೆ ಸ್ತಲ್ಲಿಸಿದಿಾೀರಿ.

ದೆೀವರ ಆಶಿೀವನಾದ ನಮಗನಗಲ್ಲ.
ಅದಿತ್ತ ಫನಡಿೆಸ್

ಪ್ೃರ್ಥಿ ರೆಡಿ್

ರನಜಕಿೀಯ ಸ್ತಂಪನದಕ, ಬಿಸಿರ್ೆಸ್ ಸನಟಯಂಡರ್ಡಾ

ರನಜಾ ಸ್ತಂಚನಲಕ, ಎಎಪ್ಪ ಕರ್ನಾಟಕ

ಎರಡು ಅವಧಿಯ ಘ್ನ ಕೆಲಸ್ತಕನಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಭಿನಂದರ್ೆಗಳು.

ಸ್ತಕಿರಯ ರನಜಕಿೀಯದಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಾಗಳ ಪ್ೂಣಾಗೆ ಳಿಸಿದಾಕನಾಗಿ

ಇನ ೆ ಹೆಚುಚ ಕೆಲಸ್ತ ಮನಡುವಿರಿ ಎಂದು ಆಶಿಸ್ತುತೆಿೀವೆ.

ಅಭಿನಂದರ್ೆಗಳು.

ಲೆಫ್ಟಟರ್ೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಕೆ.ಜೆ. ಸಿಂಗ್

ನತ್ತನ್ ಪ್ರಧನನ್

ಗೆ ೀಕ್ಟ ಇನ್ ಸಿ, ವೆಸ್ತಟನ್ಾ ಕಮನಾಂರ್ಡ
ಸ್ತರ್, ವಿಶಿರ್ಟವನದ ಮತುಿ ಅಪೆೀಕ್ಷಣಿೀಯ ಸ್ತಂಸ್ತದಿೀಯ ಸೆೀವೆಯ
ಒಂದು ದಶಕ ಪ್ೂಣಾಗೆ ಂಡ ಸ್ತಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಹೃತ ಪವಾಕ
ಅಭಿನಂದರ್ೆಗಳು.
ಎಂ.ಜ. ರನಧನಕೃರ್ಣನ್

ಸ್ತಂಪನದಕ, ಏಷ್ನಾರ್ೆಟ್ ನ ಾಸ್

ಮ ಲ್ಲಗಲ್ಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದರ್ೆಗಳು. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಾಗಳ ಕನಲ
ಶುದಧಚನರಿತರಯದೆ ಂದಿಗೆ ಸ್ತಕಿರಯವನಗಿ ರನಜಕಿೀಯದಲ್ಲಿ

ಬ ಾರೆ ೀದ ಸ್ತಹನಯಕ ಮುಖಾಸ್ತೆ, ದೆ ನಕ್ಟ ಜನಗರಣ್
ಸನವಾಜನಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 12 ಪ್ರಶಂಸನಹಾ
ವರ್ಾಗಳನುೆ ಪ್ೂರೆ ಸಿದ ನಮಗೆ ಅಭಿನಂದರ್ೆಗಳು. ಮುಂಬರುವ
ವರ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚಿಚನ ಸನಧರ್ೆಗಳನುೆ ಮನಡಲ್ಲ ಎಂಬ
ಹನರೆ ಕೆಗಳು.
ಅಶೆ ೀಕ್ಟ ಮಲ್ಲಕ್ಟ

ಅಂಕಣಕನರ ಮತುಿ ಹಿರಿಯ ಫೆಲೆ ೀ, ಒ ಆರ್ ಎಫ್
ಅಭಿನಂದರ್ೆಗಳು ರನಜೀವ್. ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಪ್ರಬಲ ಮತುಿ
ಪ್ರಭನವಶನಲ್ಲ ಸೆೀವೆ ಸ್ತಲ್ಲಿಸಿದಿಾೀರಿ.

ಕನಯಾನವಾಹಿಸ್ತುವುದೆಂದರೆ ಸ್ತುಲಭದ ಮನತಂತ ಅಲಿ.

ಅರಿಂಧರ್ಮ ಮುಖಜಾ

ಹಿರಿಯ ಸ್ತಹನಯಕ ಸ್ತಂಪನದಕ, ಔಟುಿಕ್ಟ ಮನಾಗಜೀನ್
ಸ್ತಂಸ್ತತ್ತಿನಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಾಗಳ ಕನಯಾಕೆಾ ಅಭಿನಂದರ್ೆಗಳು. ಇದು
ಒಂದು ಮಹತಿರ ಮತುಿ ಕಿರಯನಶಿೀಲ ಸ್ತಂಯೀಜರ್ೆಯನಗಿದೆ.

ಪ್ಪ. ಹಲನಾಟ್ಟಟ

ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಉದಾಮಿ

ಬಹಳ ಉತಿಮವನದ ಕನಯಾವನುೆ ಮುಂದುವರಿಸಿರುವುದು
ಒಳೆುಯ ಸ್ತಂಗತ್ತ!

ಪ್ರಶಂಸೆಗಳು

II WhatsApp / SMS ನಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕ್ೊಳುಲ್ಾದ (ತ್ಂಡ ಇಟಿಸಿಯಿಂದ) ಇತ್ರ ಸಂದ್ೆೇಶಗಳು

ತಮೆಲ್ ಹುಸೆೀನ್

ಎಂ.ಕೆ. ಚಂದರಶೆೀಖರ್

ಡಿಜಟಲ್ ಹೆರ್ಡ, ಆಕೆಫರ್ಮ ಇಂಡಿಯನ

ಏರ್ ಸಿಎಂಡಿಇ
ಸ್ತಕಿರಯ-ಆಂದೆ ೀಲನಗನರ ಸ್ತಂಸ್ತದರನಗಿ ಹೆಚಿಚನ ಸನಧರ್ೆಗಳನುೆ
ಹೆ ಂದಿದಿಾೀರಿ.

ಸ್ತರ್, ನಮಾ ಕೆಲಸ್ತವು ದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಇನ ೆ ದೆ ಡ್ ಧರ್ನತಾಕ
ಪ್ರಿಣನಮವನುೆ ಉಂಟುಮನಡುವುದನುೆ ರ್ೆ ೀಡುವುದಕನಾಗಿ
ರ್ನನು ಕನಯಲು ಸನಧಾವಿಲಿ. ರ್ನನು ನಮಿಾಂದ ತುಂಬ್ನ

ಅಮಾ ಹನಗ ರ್ನನು ನಮಾನುೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತುತೆಿೀವೆ ಮತುಿ ಈ

ಕಲ್ಲತ್ತದೆಾೀರ್ೆ ಮತುಿ ಇನೆರ್ುಟ ತ್ತಳಿದುಕೆ ಳುಲು ಕುತ ಹಲದಿಂದ

ಐತ್ತಹನಸಿಕ ಮ ಲುಗಲುಿ ದನಟ್ಟದ ಸ್ತಂದಭಾದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶುಭ
ಹನರೆ ಸ್ತುತೆಿೀವೆ. ಸ್ತದನ ಅಭಿನಂದರ್ೆಗಳು ಮತುಿ ಶುಭನಶಯಗಳು.

ಕನಯುತ್ತಿದೆಾೀರ್ೆ. ಧನಾವನದಗಳು ಮತುಿ ಅಭಿನಂದರ್ೆಗಳು,

ಪ್ರಶಂಸೆಗಳು

10 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಸದಿೇಯ ಸೆೇವೆಯನುು ಪೂತಿಷಗೊಳಿಸಿದ್ಾಗ ಸಿಾೇಕರಿಸಿರುವ ಅಭಿನಂದರ್ೆಗಳು ಮತ್ುು
ಪಿಶಂಸಾ ಸಂದ್ೆೇಶಗಳು III.ಟಿಾಟಿರಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರುವ ಸಂದ್ೆೇಶಗಳು

ಕನಂಚನ್ ಗುಪನಿ
ಬರಹಗನರ ಮತುಿ ರನಜಕಿೀಯ ವಿಶೆಿೀರ್ಕ
ಸ್ತಂಸ್ತತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮಾ ಎರಡು ಅವಧಿಗಳಿಗನಗಿ ಅಭಿನಂದರ್ೆಗಳು
@rajeev_mp. ಪ್ರತ್ತಭನನವತ, ಕರ್ಟಪ್ಟುಟ ಕೆಲಸ್ತ ಮನಡುವ
ಸ್ತಂಸ್ತದರನಗಿರುವ ನಮಾಂರ್ಥವರು ಸ್ತಕನಾರದಲ್ಲಿ ಇರಬ್ೆೀಕು.
ರನಜ್ ಕುಮನರ್

ಮಿೀತು ಜೆ ನ್
ಸ್ತಂಪನದಕ - ತನಖ್ೆಗಳ ವಿಭನಗ, ಔಟುಿಕ್ಟ
@rajeev_mp ಶನಕ್ಟಾ ಗಳಿಂದ ಆವೃತವನಗಿರುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 12
ವರ್ಾಗಳ ಕನಲ ಜೀವಿಸಿದ ನಮಗೆ ಅಭಿನಂದರ್ೆಗಳು.

ಸ್ತಂದಿೀಪ್ ಉನಥನನ್

@Frenziraj ರ್ನಗರಿಕ

@SandeepUnnithan ಉಪ್ ಸ್ತಂಪನದಕರು, ಇಂಡಿಯನ

@rajeev_mp ಅಭಿನಂದರ್ೆಗಳು. ನೀವು ಎಲಿ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ

ರನಜಕನರಣ ಮತುಿ ಸ್ತಂಸ್ತತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದಣಿವರಿಯದ

ಅಹಾರು. ನೀವು ಸೆೀರ್ನ ನವೃತಿರ ಹನಗ ಸೆೀರ್ನಪ್ಡೆಗಳ
ಮಹನನ್ ಸೆೆೀಹಿತರೆನಸಿದಿಾೀರಿ

ನಂದ ಚಿಟ್ಟೆಸ್
@NanduChitnis 1971 ರ ಯುದಧದ ನವೃತಿ ರ್ೌಕನ

ಟುಡೆ
@rajeev_mp ದಶಕ ಕಳೆದರು. ನಮಾ ಟೆ ೀನ
ಸನಟಕ್ಟಾ/ಸೆೀರ್ನ ನವೃತಿರ ಉಕಿಾನ ಮನುರ್ಾ ಇವರು

ನಂದ ಚಿಟ್ಟೆಸ್
@NanduChitnis 1971 ರ ಯುದಧದ ನವೃತಿ ರ್ೌಕನ ಸೆೀರ್ನನ

ಸೆೀರ್ನನ

ಸ್ತಂಸ್ತತ್ ಸ್ತದಸ್ತಾರನಗಿ 12 ವರ್ಾಗಳನುೆ ಪ್ೂತ್ತಾಗೆ ಳಿಸಿದ ಮತುಿ
ಸೆೀರ್ೆಯ ಹಿತಕನಾಗಿ ಸೆೀವೆ ಸ್ತಲ್ಲಿಸ್ತುತ್ತಿರುವ @rajeev_mp ಗೆ
ಹೃತ ಪವಾಕ ಅಭಿನಂದರ್ೆಗಳು

@rajeev_mp ನನೆ ಹೃತ ಪವಾಕ ಅಭಿನಂದರ್ೆ!!! ಭನರತ ಮನತೆಯ
ಸ್ತಂಸ್ತತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮಾಂರ್ಥ ಇನೆರ್ುಟ ಜನರ ಅಗತಾವಿದೆ. ನಮಗೆ ಹೆಚುಚ ಶಕಿಿ
ದೆ ರೆಯಲ್ಲ...
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ಮೀಜರ್ ನವದಿೀಪ್ ಸಿಂಗ್
@SinghNavdeep ಸೆೀರ್ನ ನವೃತಿ, ವಕಿೀಲ ಮತುಿ ಲೆೀಖಕ
ಸ್ತಂಸ್ತತ್ ಸ್ತದಸ್ತಾರನಗಿ 12 ವರ್ಾಗಳನುೆ ಪ್ೂತ್ತಾಗೆ ಳಿಸಿದ ಮತುಿ
ಸೆೀರ್ೆಯ ಹಿತಕನಾಗಿ ಸೆೀವೆ ಸ್ತಲ್ಲಿಸ್ತುತ್ತಿರುವ @rajeev_mp ಗೆ
ಹೃತ ಪವಾಕ ಅಭಿನಂದರ್ೆಗಳು
ಸ್ತುದಿೀಪ್ ಆದಿತಾ
@SudeepAditya ರ್ನಗರಿಕ
@rajeev_mp ಅಭಿನಂದರ್ೆಗಳು! ಸ್ತಂಸ್ತತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉದಾಮಿ ಏನು
ಮನಡಬಲಿರು ಎಂಬ ಬಗೆೆ ರ್ನನು ಸ್ತಂಶಯಿತರ್ನಗಿದೆಾ. ಆದರೆ
ನೀವು ಕೆಲಸ್ತದಿಂದ ನಜವನಗಿಯ ಪ್ರಭನವಿತಗೆ ಳಿಸಿದಿಾೀರಿ.
2005ರ ನಂತರದ ನಮಾ ರ ಪನಂತರವು ಸ್ತರಳವನಗಿ
ಬ್ೆರಗುಗೆ
BMW ಳಿಸ್ತುತಿದೆ
@warle_balaji ರ್ನಗರಿಕ
@rajeev_mp ನಮಗೆ ನಮಾಂತಹ ಜನರು ಬ್ೆೀಕು, ರ್ನವು
ನಮಾ ಬಗೆೆ ಹೆಮಾಪ್ಡುತೆಿೀವೆ. @rajeev_mp

ಉಪೆೀಂದರ ಕುಮನರ್ ಸಿಂಗ್
@upendra091085 ರ್ನಗರಿಕ
@rajeev_mp ಅಭಿನಂದರ್ೆಗಳು ಸ್ತರ್... ನಮಗೆ ನಮಾಂತಹ ವಾಕಿಿ
ಬ್ೆೀಕು...
ಜೆ ಹಿಂದ್
ಅರುಣ್ ಪ್ಣಿಕರ್
@panix68 ರ್ನಗರಿಕ
ನಮಗೆ ಹೆಚುಚ ಶಕಿಿ ದೆ ರೆಯಲ್ಲ, @rajeev_mp. ನೀವು ನಂಬಿರುವ
ವಿರ್ಯಗಳಿಗನಗಿ ನೀವು ಹೆ ೀರನಡುವ ರಿೀತ್ತಯನುೆ ನಜವನಗಿಯ
ಪ್ರಶಂಸಿಸ್ತುತೆಿೀವೆ. ನಮಗೆ ಸ್ತಂಸ್ತತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮಾಂರ್ಥ ಹೆಚುಚ ಹೆಚುಚ ಜನ
ಬ್ೆೀಕು
ರೆಹನೆ ಘ ೀಷ್
@rehnanath ರ್ನಗರಿಕ
@rajeev_mp ಸ್ತರ್, ನೀವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಿಶೆೀರ್ವನಗಿ ರಕ್ಷಣನ
ಪ್ಡೆಗಳಿಗನಗಿ ಅದುುತ ಕೆಲಸ್ತ ಮನಡಿದಿಾೀರಿ .... ಅದನುೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ.

ಅಭಿನಂದರ್ೆಗಳು ಸ್ತರ್. ಭನರತ್ತೀಯ ಸ್ತಂಸ್ತತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮಾಂತಹ
ಪ್ರಗತ್ತಪ್ರ ಜನರಿರಬ್ೆೀಕು. ನೀವು ಜನರ ಸ್ತಂಸ್ತದರು
ಅಚುಾತ ಶಮನಾ
@Achyutha Sharma ರ್ನಗರಿಕ
@rajeev_mp ಅಭಿನಂದರ್ೆಗಳು! ಇನ ೆ ಒಳೆುಯ ಕೆಲಸ್ತಗಳು
ತಮಿಾಂದ ಬರಲ್ಲ

ರೆಹನೆ ಘ ೀಷ್
@rehnanath ರ್ನಗರಿಕ

@rajeev_mp ಸ್ತರ್, ನೀವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಿಶೆೀರ್ವನಗಿ
ರಕ್ಷಣನ ಪ್ಡೆಗಳಿಗನಗಿ ಅದುುತ ಕೆಲಸ್ತ ಮನಡಿದಿಾೀರಿ .... ಅದನುೆ
ಮುಂದುವರಿಸಿ.

ಹರಿಕೃರ್ಣನ್
@harikrishnan7 ರ್ನಗರಿಕ
rajeev_mp ಅಭಿನಂದರ್ೆಗಳು! ನೀವು ಸೆೀವೆ ಮನಡುವುದನುೆ
ಮುಂದುವರೆಸ್ತುವ ಮ ಲಕ ಉಳಿದವರಿಗೆ
ಉದನಹರಣೆಯನಗಿರಬ್ೆೀಕು ಎಂದು ಆಶಿಸ್ತುತೆಿೀವೆ

ಆಯನ ಭಟಟರ್
@JayaBhatter ರ್ನಗರಿಕ @
rajeev_mp ಸನವಾಜನಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಾಗಳು ಪ್ೂಣಾಗೆ ಂಡ
ಸ್ತಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದರ್ೆಗಳು

ಬ್ನಲಕೃರ್ಣನ್ ಕೆ
@balakrishnanpnr ರ್ನಗರಿಕ

@ Rajeev_mp Rajeevji, ನಮಗೆ ಸ್ತಂಸ್ತತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟ್ಟಕೆ ೀನ
ಮತುಿ ಧೆಾೀಯ ಹೆ ಂದಿರುವ ನಮಾಂತಹ ಜನರ ಅಗತಾವಿದೆ.

ಸ್ತುರೆೀಶ್ ಬ್ನಬು
@cdrsuresh ರ್ನಗರಿಕ

@rajeev_mp ನೀವು ಸ್ತಂಸ್ತತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚುಚ ಯಶಸಿವ ಅವಧಿಯನುೆ
ಹೆ ಂದಿರೆಂದು ಬಯಸ್ತುತೆಿೀವೆ.
ಕೆ. ಆರ್. ದವೆ
@krdave ರ್ನಗರಿಕ

@rajeev_mp ಹೌದು, ತುಂಬ್ನ ಒಳೆುಯ ಕೆಲಸ್ತ, ಎಲನಿ
ಸ್ತಂಸ್ತದರು ನಮಾ ಸ್ತಮಪ್ಾಣೆಯನುೆ ವಿಶೆೀರ್ವನಗಿ
ಅನುಸ್ತರಿಸ್ತಬ್ೆೀಕು, ---@office of RG
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ರಿಪೇಟ್ಷ ಕ್ಾಡಿಷನ ಪಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ದಯವಿಟುಿ ಸಂಪಕ್ರಷಸಿ:

ಸಂಸತ್ಿದಸಯರು

11 ಮಹಡಿ, ವಿಶೆಾೇಶಾರಯಯ ಟವಸ್ಷ (ಮೇಜ್ರ್ ಟವಸ್ಷ), ಡಾ. ಅಂಬೆೇಡೆರ್ ಬಿೇದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560 001.
ರ್ೆೇ

ಮಬೆೈಲ್: 9986377989| ಇಮೇಲ್: priyadarshini.s@rajeev.in |
ಭೆೇಟಿ: www.rajeev.in

ಗೆಿೇಪಾಯಪಲ್

ರನಜೀವ್ ಚಂದರಶೆೀಖರ್ ಅವರ ಕಚೆೀರಿ,

