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ಆತ್ಮ ೀಯ ಪ್ರ ಧಾನಿಯವರೆ, 

         ನಾವು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮತ್ತು  ಕೇಂದ್ರ  ಸೇವೆಗಳ ನಿವೃತು  ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಸದ್ಸಯ ರ 

ಗೇಂಪಾಗಿದ್ದು ,  ನಮಮ  ವೃತ್ು ಜೀವನದ್ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಕೇಂದ್ರ  ಮತ್ತು  ರಾಜ್ಯ  ಸರ್ಕಾರಗಳೇಂದಿಗೆ 

ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ು ೀವೆ.  ನಿಷ್ಪ ಕ್ಷಪಾತತೆ, ತಟಸಥ ತೆ ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ್ 

ಬದ್ಧ ತೆಯನ್ನು  ಮತ್ತು  ಅದ್ರ ಮೌಲಯ ಗಳನ್ನು  ರ್ಕಪಾಡುವಲಿ್ಲ  ನಂಬಿಕೆ ಇರುವುದ್ರಿೇಂದ್ ನಾವು 

ಸೇಂವಿಧಾನಿಕ ನಡವಳಿಕೆ ಗೇಂಪಾಗಿ ಒಗ್ಗೂ ಡಿದ್ು ೀವೆ. ಸೇಂಟರ ಲ್ ವಿಸಾ  ಪುನರಾಭಿವೃದಿಧ  

ಯೀಜ್ನೆಯ ವಿಷ್ಯದ್ಲಿ್ಲ  ತಮಮ  ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು  ಅದ್ರ ಮುಖ್ಯ ಸಥ ರಾಗಿ ತಾವು ರ್ಕನೂನಿನ 

ನಿಯಮವನ್ನು  ಸಂಪೂರ್ಾವಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸಲು ತ್ೀಮಾಾನಿಸಿಕೇಂಡಿರುವ ಬಗೊ  ನಮಮ  

ದ್ದುಃಖ್ವನ್ನು  ತ್ಳಿಸಲು ನಾವು ಇೇಂದ್ದ ತಮಗೆ ಪ್ತರ  ಬರೆಯುತ್ು ದ್ು ೀವೆ. 

         ಈ ಯೀಜ್ನೆಯು ಪಾರ ರಂಭದಿೇಂದ್ಲೂ, ಈ ಹಿ೦ದ್೦ದೂ ರ್ಕರ್ದ್ ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಮಟಾ ದ್ 

ರ್ಕಯಾನಿವಾಾಹಕ ಅಧಿರ್ಕರದ್ ದ್ದರುಪ್ಯೀಗದಿೇಂದ್ ಗರುತ್ಸಲಪ ಟ್ಟಾ ದ್. ವಿನಾಯ ಸ 

ಆಯೆ್ಕ ಗಳನ್ನು  ಆಹ್ವಾ ನಿಸುವುದ್ರಲಿ್ಲಗಲ್ಲ, ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು  ಆಯೆ್ಕ  ಮಾಡುವುದ್ರಲಿ್ಲಗಲ್ಲ, 

ನಾಯ ಯಯುತ ಮತ್ತು  ಪಾರದ್ರ್ಾಕವಾಗಿ ಮಧ್ಯ ಸಥ ಗಾರರ ಸಮಾಲೀಚನೆಗಳನ್ನು  

ನಡೆಸುವುದ್ರಲಿ್ಲಗಲ್ಲ, ನಗರ ವಿನಾಯ ಸ, ಯೀಜ್ನೆ ಮತ್ತು  ಪ್ರಿಸರ ಅನ್ನಮತ್ಗಳೇಂದಿಗೆ 

ವಯ ವಹರಿಸುವ ಸಂಸಥ ಗಳು ಮತ್ತು  ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ ಅನ್ನಮೀದ್ನೆಗಳನ್ನು  

ಪ್ಡೆಯುವುದ್ರಲಿ್ಲಗಲ್ಲ - ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ಅನ್ನಸರಿಸಬೇರ್ಕದ್ ರ್ಕಯಾವಿಧಾನಗಳನೆು ಲಿ  

ಸ೦ಪೂರ್ಾವಾಗಿ ಬದಿಗೆ ತಳಳ ಲ್ಲಗಿದ್ ಎೇಂದ್ದ ಖ್ಚ್ಚತಪ್ಡಿಸಿಕಳುಳ ವ ರಿೀತ್ಯಲಿ್ಲ   ಎಲಿವನೂು  

ಮಾಡಲ್ಲಗಿದ್,  ಸರಿಯಾಗಿ ಅನ್ನಸರಿಸಬೇರ್ಕಗಿದ್ು  ಪ್ರ ಕ್ರರ ಯ್ಕಗಳನ್ನು  ತ್ರಸೆ ರದಿೇಂದ್ 

ಪ್ರಿಗಣಿಸಲ್ಲಗಿದ್, ಮತ್ತು  ಪೂವಾನಿಧ್ಾರಿತ ಕ್ರರ ಯ್ಕಯ ಯೀಜ್ನೆಯನ್ನು  ಬಲವ೦ತದಿ೦ದ್ 

ಜಾರಿಗೆ ತರಲ್ಲಗಿದ್.  ಭಿೀಷ್ರ್  ಮಹತಾಾ ರ್ಕೇಂಕೆೆಯೇಂದ್ ಪ್ರ ೀರಿತವಾದ್ ಉದ್ು ೀರ್ಗಳ ಸಧ್ನೆಗಾಗಿ 

ಅಸಿು ತಾ ದ್ಲಿ್ಲರುವ ಹಸಿರು ಜಾಗಗಳನ್ನು  ಮತ್ತು  ಸೇಂಟರ ಲ್ ವಿಸಾ ದ್ ಈಗಿನ  ನಿರ್ಮಾತ 

ಐತ್ಹ್ವಸಿಕ ಪ್ರಂಪ್ರೆಯನ್ನು  ಕವಲ ಅನಗತಯ  ಅಡಚಣೆಯಾಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸುವ 

ಮನೀಭಾವದಿ೦ದ್ ಯೀಜ್ನೆಗೆ ಅವರ್ಯ ವಿದ್ು   ಪ್ರಿಸರ ಅನ್ನಮತ್ಗಳನ್ನು  ಪ್ಡೆದ್ದಕ೦ಡ 

ವಿಧಾನವು ನಿದಿಾಷ್ಾ ವಾಗಿ  ಚ್ಚ೦ತಾಜ್ನಕವಾಗಿದ್. 

         ಇೇಂದ್ದ, ನಾವು ಪ್ರ ಸು ವಿತ ಸೇಂಟರ ಲ್ ವಿಸಾ  ಪುನರಾಭಿವೃದಿಧ ಯ ಮತ್ು ೇಂದ್ದ ಅೇಂರ್ದ್ 

ಬಗೊಯೂ ಬರೆಯುತ್ು ದ್ು ೀವೆ: ಈ ವಿಷ್ಯವು ಇನೂು  ತ್ೀರ್ಪಾಗಾಗಿ ನಾಯ ಯಾಲಯದ್ 

ಮು೦ದ್  ಇದ್ು ರೂ ಹೊಸ ಸಂಸತ್ು ನ ಕಟಾ ಡದ್ ನಿಮಾಾರ್ಕೆೆ  ಅವಸರವಾಗಿ 

ಮುೇಂದಾಗವುದ್ರಲಿ್ಲನ ಲಜೆ್ಜ ಗೆಟಾ  ಅನ್ನಚ್ಚತತೆ. ಈ ಯೀಜ್ನೆಗೆ ನಿೀಡಿರುವ ವಿವಿಧ್ 

ಅನ್ನಮೀದ್ನೆಗಳ ರ್ಕನೂನ್ನಬದ್ಧ ತೆಯನ್ನು  ಸುರ್ಪರ ೀೇಂ ಕೀರ್ಟಾನಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಶ್ನು ಸಲ್ಲಗಿದ್ ಮತ್ತು  

2020 ರ ನವೆೇಂಬರ್ 7 ರಂದ್ದ ಪ್ರ ಕರರ್ಗಳನ್ನು  ಆಲ್ಲಸಿ ಆದೇರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ರ್ಕಯು ರಿಸಲ್ಲಗಿದ್ 

ಎೇಂದ್ದ ನಿಮಗೆ ತ್ಳಿದಿದ್. ವಿಷ್ಯವು ಈ ಮಟಾ ದ್ಲಿ್ಲ  ಇದ್ು ರೂ, ನಿಮಮ  ಸರ್ಕಾರವು ಇದ್ನ್ನು  

ಒೇಂದ್ದ ಸರ್ಣ  ಅಡಚಣೆಯಾಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ ನಿಮಾಾರ್ ಯೀಜ್ನೆಗಳನ್ನು  

ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗೊಳಿಸುವಲಿ್ಲ  ಹಲವಾರು ಮರಗಳನ್ನು  ತೆಗೆದ್ದಹ್ವಕುವುದ್ದ ಮತ್ತು  ಪ್ರ ಮುಖ್ 

ಅಡಿಪಾಯ ಕಲಿು  ಹ್ವಕುವ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು  ಯೀಜಸುವುದ್ದ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ  ಸಪ ಷ್ಾ ವಾಗಿ 

ಮುೇಂದ್ದವರಿಯತ್ತ. ಯೀಜ್ನೆಯ ಮೂಲಭೂತ ವಿಷ್ಯಗಳು ಸವಾಲ್ಲಗಿರುವಾಗ ಇದ್ದ 



ಅನ್ನಚ್ಚತತೆಯ ಉತ್ತು ೇಂಗ ಎೇಂದ್ದ ನಾವು ನಂಬುತೆು ೀವೆ. ಈ ಪ್ರ ಕರರ್ವು ನಾಯ ಯಾೇಂಗ ಮು೦ದ್ 

ಇನೂು  ಇರುವಾಗ  ನಾಯ ಯಾಲಯದ್ ತ್ೀರ್ಪಾಗಾಗಿ ರ್ಕಯಬೇರ್ಕದ್ ಜ್ವಾಬ್ದು ರಿ 

ಸರ್ಕಾರದ್  ಮೇಲ್ಲದಿು ತ್ತು . ಪ್ರ ಸುು ತಪ್ಡಿಸುವ ಯೀಜ್ನೆಯ ತಪುಪ  ಸಧ್ನೆಯನ್ನು  

ಮು೦ದ್ದವರಿಸಿ  ಹಿಮುಮ ಖ್ಗೊಳಿಸಲು ಕಷ್ಾ ಕರವಾಗಿಸುವ ಉದ್ು ೀರ್ವಿತೆು ೀ ? 

         ನಾಯ ಯಾಲಯದ್ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ತ್ೀರಾ ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದು , ಸರ್ಕಾರವು 

ವಿವೇಕಯುತವಾಗಿ ವತ್ಾಸದಿದ್ು ರೆ್ಕ ಗಿ ಮತ್ತು  ನಾಯ ಯಾಲಯಕೆೆ  ಗೌರವವನ್ನು  ತ್ೀರಿಸಲು 

ವಿಫಲವಾದ್ ರ್ಕರರ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು  ಛೀಮಾರಿ ಹ್ವಕಲು ಸರ್ೀಾಛ್ಛ  ನಾಯ ಯಾಲಯಕೆೆ  

ಅನಿವಾಯಾವಾಯತ್ತ.   ಡಿಸೇಂಬರ್ 7, 2020 ರಂದ್ದ, ಸುರ್ಪರ ೀೇಂ ಕೀರ್ಟಾ ಈ ವಿಷ್ಯವನ್ನು  

ಸುಓ ಮೀಟು ಕೈಗೆತ್ು ಕೇಂಡಿತ್ತ ಮತ್ತು  ನಾಯ ಯಾಲಯವು ತನು  ಅೇಂತ್ಮ ಆದೇರ್ಗಳನ್ನು  

ನಿೀಡುವ ಮದ್ಲು ಯಾವುದೇ ಕರ ಮ ಕೈಗೊಳುಳ ವುದಿಲಿ  ಎೇಂದ್ದ ಸರ್ಕಾರದಿೇಂದ್ 

ಭರವಸಯನ್ನು  ಒತಾು ಯಸಲ್ಲಯತ್ತ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧ ತೆಗಳನ್ನು  ಮಾಡಿಕೇಂಡಿರುವುದ್ದ 

ಎನ್ನು ವ ರ್ಕರರ್ದಿ೦ದ್ ಮಾತರ  ಅಡಿಪಾಯದ್ ಕಲಿು  ಹ್ವಕಲು ನಾಯ ಯಲಯವು  ಒೇಂದ್ದ 

ಅಪ್ವಾದ್ವಾಗಿ ಅನ್ನಮತ್ ನಿೀಡಿರುವುದ್ದ ನಮಗೆ ಆರಿ್ಯಾಕರ ಮತ್ತು  ವಿಷ್ಠದ್ದ್ 

ಸಂಗತ್ಯಾಗಿದ್. ಅಡಿಪಾಯ ಹ್ವಕುವಾಗ, ಆ ಸಥ ಳದ್ಲಿ್ಲ  ಹೊಸ ಸಂಸತ್ು ನ ಕಟಾ ಡದ್ 

ನಿಮಾಾರ್ವು ಸವಾಶ್ರ ೀಷ್ಾ ನಾಯ ಯಾಲಯದ್ ಅೇಂತ್ಮ ತ್ೀರ್ಪಾನ ಮೇಲೆ ಷ್ರತ್ತು ಬದ್ಧ ವಾಗಿದ್ 

ಎೇಂದ್ದ ನಿಮಮ  ಭಾಷ್ರ್ವು ಒೇಂದ್ದ ಬ್ದರಿ ಸಹ ಉಲಿೆೀಖಿಸಿಲಿ . 

          ಸಂಸತ್ು ನ ಕಟಾ ಡದ್ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು  ಪ್ರ ಧಾನಿಯವರು ಹ್ವಕ್ರದ್ು ರ ಔಚ್ಚತಯ ವನ್ನು  

ನಾವು ಪ್ರ ಶ್ನು ಸುತೆು ೀವೆ. ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರ  ರ್ಕಯಾನಿವಾಾಹಕ ವಿಭಾಗದ್  ಮುಖ್ಯ ಸಥ ರು, 

ಶಾಸರ್ಕೇಂಗದ್ವರಲಿ . ಸಂಸತ್ು ನ ಉಭಯ ಸದ್ನಗಳಿಗೆ ಸಥ ಳಾವರ್ಕರ್ ಕಲ್ಲಪ ಸುವ ಕಟಾ ಡರೆ್ಕ ಗಿ, 

ಭಾರತದ್ ರಾಷ್ಾ ರಪ್ತ್ಯವರು ಅಡಿಪಾಯ ಹ್ವಕ್ರದ್ು ಲಿ್ಲ  ಸೂಕು ವಾದ್ ಪ್ರ ೀಟೀರ್ಕಲ್ 

ಆಗತ್ು ತ್ತು . ಈ ನಡೆದ್ದ್ದು  ಸೇಂವಿಧಾನಿಕ  ತತಾ ದ್ ಉಲಿೇಂಘನೆಯ ಸಪ ಷ್ಾ  

ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್. 

         ಪಿಾರ್ಟ 118 ರಿೇಂದ್ ಹಲವಾರು ಮರಗಳನ್ನು  ತೆಗೆಯುವುದ್ದ ಮತ್ತು  ಹೊಸ ಸಂಸತ್ು ನ 

ಕಟಾ ಡದ್ ಅಡಿಪಾಯ ಹ್ವಕುವುದ್ದ ಇವು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್  ಉಲಿೇಂಘನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಕೆಲವು ಮಾತರ . 

ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ನಿಬಂಧ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು  ಆಡಳಿತಾತಮ ಕ ಮತ್ತು  ರ್ಕನೂನ್ನ ಪ್ರ ಕ್ರರ ಯ್ಕಗಳಿಗೆ 

ನಿಲಾಕೆೆಯ  ವಿಧಾನವು ವಿಭಿನು  ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳಿಗೆ ಅಜಾಗಳು ನಿೀಡಿದ್ಲಿ್ಲ  ಒೇಂದೇ ಐಟಂಗೆ 

ವಿಭಿನು  ಅೇಂಕ್ರಗಳನ್ನು  ನಿೀಡುತು ವೆ ಎೇಂಬ ಅೇಂರ್ದಿೇಂದ್ ಸಪ ಷ್ಾ ವಾಗಿದ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 

ತೆರವಿಗಾಗಿ ಪ್ರಿಸರ ಸಚ್ಚವಾಲಯವನ್ನು  ಕೀರಿದಾಗ ಪಿಾರ್ಟ 118 ರಲಿ್ಲನ ಮರಗಳ 

ಸಂಖ್ಯಯ ಯನ್ನು  333 ಎೇಂದ್ದ ತ್ೀರಿಸಲ್ಲಗಿದ್, ಆದ್ರೆ ದ್ಹಲ್ಲ ಅರರ್ಯ  ಇಲ್ಲಖ್ಯಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ 

404 ಎೇಂದ್ದ ತ್ೀರಿಸಲ್ಲಗಿದ್. ಅೇಂತೆಯೇ, ಸರ್ಕಾರವು ಮೂಲತಃ ಸೇಂಟರ ಲ್ ವಿಸಾ  

ಪ್ರ ದೇರ್ದ್ಲಿ್ಲ  12 ಕಟಾ ಡಗಳನ್ನು  ಕಟುಾ ವುದಾಗಿ (ಹತ್ತು  ಕೇಂದ್ರ  ರ್ಕಯಾದ್ಶ್ನಾ ಕಟಾ ಡಗಳು, 

ರರೆ್ಕ  ಭವನ ಮತ್ತು  ಕೇಂದ್ರ  ಸಮ್ಮ ೀಳನ ಕೇಂದ್ರ ) ಪ್ರಿಸರ ಸಚ್ಚವಾಲಯಕೆೆ  ಸಲಿ್ಲಸಿದ್ 

ಅಜಾಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಸು ರ್ಪಸಿತ್ತ. ಉಲಿೆೀಖ್ದ್ ವಿವರಗಳನ್ನು  (ಟ್ಟಒಆರ್ಗಳನ್ನು ) ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ 

ಮರುದಿನ, ಇದೇ ಪ್ರ ದೇರ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಇನ್ನು  ಮೂರು ಹೆಚಿ್ಚ ವರಿ ಕಟಾ ಡಗಳು ಬರಲ್ಲವೆ ಎೇಂದ್ದ 

ಅವರು ಹೇಳಲ್ಲಯತ್ತ (ಅೇಂದ್ರೆ ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರ  ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು  ನಿವಾಸ, ಎಸ್ರ್ಪಜ ಕಚೇರಿ 

ಮತ್ತು  ಉಪಾಧ್ಯ ಕ್ಷರ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು  ನಿವಾಸ). ಮತೆು , 17 ಡಿಸೇಂಬರ್ 2020 ರಂದ್ದ, ಮತ್ು ೇಂದ್ದ 

ಬದ್ಲ್ಲವಣೆಯನ್ನು  ಮಾಡಲ್ಲಯತ್ತ. ಯೀಜ್ನೆಗಳಲಿ್ಲನ ಈ ಪ್ರ ರ್ಕರ ಆಗಾಗೊ ಅನೇಕ 

ಬದ್ಲ್ಲವಣೆಗಳು ಮತ್ತು  ವೆಚಿ ಗಳ ಮೇಲುಮ ಖ್ ಪ್ರಿಷ್ೆ ರಣೆಗಳಿ೦ದಾಗಿ ಈ ಬೃಹತ್ 

ಯೀಜ್ನೆಯನ್ನು  ಸಕಷ್ಟಾ  ಆೇಂತರಿಕ ಸಮಾಲೀಚನೆ ಅಥವಾ ವಿಚಾರದ್ ಅನಾ ಯವಿಲಿದ್ 

ಕೈಗೊಳುಳ ತ್ು ರುವ ಆತ್ತರವನ್ನು  ತ್ೀರಿಸುತು ದ್. ದ್ಹಲ್ಲ ಭೂಕಂಪ್ ರ್ಪೀಡಿತ ವಲಯವಾಗಿದ್ದು , 



ಈ ಯೀಜ್ನೆಯು ದ್ದಪ್ಪ ಟುಾ  ಅಪಾಯರ್ಕರಿಯಾಗಿದ್. ಇ೦ತಹ ಅಜಾಗರೂಕ ವತಾನೆ 

ಖಂಡನಿೀಯ. 

         ಹೊಸ ಸಂಸತ್ು ನ ಕಟಾ ಡವು ಏಕೆ ಅಗತಯ ವಾಗಿದ್ ಎೇಂಬ ಪ್ರ ಶ್ು ಯ ತಾಕ್ರಾಕತೆಯ 

ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನಾವು ಆರ್ಥಾಕವಾಗಿ ಅಪಾಯರ್ಕರಿ ಕುಸಿತದ್ಲಿ್ಲ  ಎದ್ದರಿಸುತ್ು ರುವ 

ಸಮಯದ್ಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ಲರೆ್ಕೇಂತರ ಜ್ನರಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಲಗದ್ ದ್ದುಃಖ್ವನ್ನು  ತಂದಿರುವ 

ಸೇಂರ್ಕರ ರ್ಮಕ ರೀಗವನ್ನು  ಎದ್ದರಿಸುತ್ು ರುವಾಗ  ಕವಲ ಆಡಂಬರ ಮತ್ತು  ಭವಯ ತೆಯ 

ಅನೆಾ ೀಷ್ಣೆಯನ್ನು  ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಏನನೂು  ಪ್ರ ತ್ನಿಧಿಸದ್ ಯೀಜ್ನೆಯಲಿ್ಲ  ಅತ್ ಹೆಚಿ್ಚ ನ 

ಮತು ವನ್ನು  ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಆಯೆ್ಕ  ಮಾಡಿದ್, ಎನ್ನು ವದ್ದ ಬಹಳ ಬೇಸರದ್ 

ಸಂಗತ್ಯಾಗಿದ್. ಸೇಂಟರ ಲ್ ವಿಸಾ  ಯೀಜ್ನೆಗಾಗಿ ಯೀಜಸಲ್ಲದ್ ಹೂಡಿಕೆಯ ಬದ್ಲ್ಲಗಿ 

ಗರ್ನಿೀಯವಾಗಿ ಲ್ಲಭ ಪ್ಡೆಯುವಂತಹ ಸವಾಜ್ನಿಕ ಸಂಪ್ನೂಮ ಲಗಳ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ನಮಮ  

ಇರುವ ಸವಾಜ್ನಿಕ ಆರೀಗಯ  ಮೂಲಸೌಕಯಾವು ಗೊೀಳಿಡುತ್ು ದ್; ಆದ್ರೂ, ಸರ್ಕಾರಕೆೆ  ಈ 

ವಯ ಥಾ ಮತ್ತು  ಅನಗತಯ  ಯೀಜ್ನೆಗೆ ಆರೀಗಯ  ಮತ್ತು  ಶ್ನಕ್ಷರ್ದಂತಹ ಸಮಾಜಕ 

ಅತಾಯ ವರ್ಯ ಕತೆಗಳಿಗಿ೦ತ  ರ್ಮೀರಿದ್ ಆದ್ಯ ತೆ ನಿೀಡಬೇಕು ಎೇಂದ್ದ ತ್ೀರುತ್ು ದ್ 

ಎನ್ನು ವದ್ದ  ವಿಷ್ಠದ್ಕರ.. 

         ಈ ವಿಷ್ಯವು ನಾಯ ಯಾಲಯಗಳಲಿ್ಲದ್ದು  ಮತ್ತು  ಹೆಚಿ್ಚ ನ ನಿಮಾಾರ್ 

ಚಟುವಟ್ಟಕೆಗಳನ್ನು  ಸಥ ಗಿತಗೊಳಿಸಲ್ಲಗಿದ್ು  ಪ್ರಿಸಿಥ ತ್ಯಲಿ್ಲ , ಯೀಜ್ನೆಯನ್ನು  

ಸಂಪೂರ್ಾವಾಗಿ ಮರುಪ್ರಿಶ್ನೀಲ್ಲಸುವ ಅವರ್ಕರ್ವಾಗಿ ಇದ್ನ್ನು  ಬಳಸಿಕಳುಳ ವಂತೆ ನಾವು 

ಸರ್ಕಾರವನ್ನು  ಕೀರುತೆು ೀವೆ. ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ಈಗ ನಮಮ ನ್ನು  ಎದಿರಿಸುತ್ು ರುವ   ಕಷ್ಾ ಕರ 

ಸ೦ದ್ಭಾದ್ಲಿ್ಲ  ಯೀಜ್ನೆಯನ್ನು  ರ್ಕಯಾಗತಗೊಳಿಸಬ್ದರದ್ದ ಎೇಂದ್ದ ನಾವು ಬಲವಾಗಿ 

ನಂಬುತೆು ೀವೆ. ಹೇಗಾದ್ರೂ, ಸರ್ಕಾರವು ತಾತ್ಾ ಕವಾಗಿ ಮುೇಂದ್ದವರಿಯಲು ನಿಧ್ಾರಿಸಿದ್ರೂ, 

ಯೀಜ್ನೆಯನ್ನು  ನಾಗರಿಕರ ಮತ್ತು  ಸಾ ತಂತರ  ತಜ್ಞ ರ ವಿಮಶಾಾತಮ ಕ ಪ್ರಿಶ್ನೀಲನೆಗೆ 

ಒಳಪ್ಡಿಸಬೇಕು, ಪ್ರಿಸರ ಮತ್ತು  ಸಥ ಳದ್ ಐತ್ಹ್ವಸಿಕ ಪ್ರಂಪ್ರೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ 

ಹೊೇಂದಿಕೆಯಾಗವಂತೆ ಯೀಜ್ನೆಗಳನ್ನು  ಪುನಃ ರಚ್ಚಸಬೇಕು ಮತ್ತು  ಅೇಂತಹ 

ಯೀಜ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕು ವಾದ್ ರ್ಕನೂನ್ನ ಪ್ರ ಕ್ರರ ಯ್ಕಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸಬೇಕು. 

         ಪ್ರ ಜಾಪ್ರ ಭುತಾ ದ್ ನಿೀತ್ಯ ಮೂಲತತಾ ವೆೇಂದ್ರೆ ನಾಗರಿಕರ ಧ್ಾ ನಿಯನ್ನು  ಆಲ್ಲಸುವುದ್ದ 

ಮತ್ತು  ಅವರೇಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ್ದ್ಲಿ್ಲ  ತ್ಡಗವುದ್ದ. ಅಧಿಕೃತ ದೃಷ್ಟಾ ಕೀನದಿೇಂದ್ 

ಭಿನಾು ಭಿಪಾರ ಯ ಹೊೇಂದಿರುವವರ ವಾದ್ಗಳನ್ನು  ಕಡೆಗಣಿಸುವ ಮತ್ತು  ನಿಲಾಕೆ್ರಸುವ ಮತ್ತು  

ಭಿನಾು ಭಿಪಾರ ಯವನ್ನು  ಅಪ್ರಾಧಿೀಕರಿಸುವ ದಿಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಸರರ್ಕರದ್ ಕಡೆಯೇಂದ್ ಗಮನಾಹಾ 

ಮತ್ತು  ಆತಂಕರ್ಕರಿ ಪ್ರ ವೃತ್ು  ಕಂಡುಬಂದಿದ್. ಈ ಪ್ರ ವೃತ್ು ಗಳನ್ನು  ಹಿಮ್ಮ ಟ್ಟಾ ಸಲು 

ಕೀರುವುದ್ಲಿದ್ ಎಲಿ್ಲ  ಎದ್ದರಾಳಿ ದೃಷ್ಟಾ ಕೀನಗಳನ್ನು  ತ್ೀವರ ವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರ್ಕರರ್ 

ಸೂಚ್ಚಸದ್ ತಳಿಳ ಹ್ವಕಬ್ದರದ್ದ ಎ೦ದ್ದ ನಾವು ತಮಮ ನ್ನು  ಒತಾು ಯಸುತೆು ೀವೆ. 

                                                                                                  ಸತಯ ಮೇವ ಜಯತೆ 

 

                                                                                                            ಸಹಿಗಳು 

                                                                                                                (69, ಕೆಳಗಿನಂತೆ) 

1.  V.S. Ailawadi 

 

IAS (Retd.) Former Vice Chairman, Delhi Development 

Authority 

2.  S.P. Ambrose  IAS (Retd.) Former Additional Secretary, Ministry of 

Shipping & Transport, GoI 



3.  Anand Arni R&AW 

(Retd.) 

Former Special Secretary, Cabinet Secretariat, 

GoI 

4.  Vappala Balachandran  IPS (Retd.) Former Special Secretary, Cabinet Secretariat, 

GoI 

5.  Chandrashekhar 

Balakrishnan  

IAS (Retd.) Former Secretary, Coal, GoI 

6.  Sharad Behar IAS (Retd.) Former Chief Secretary, Govt. of Madhya 

Pradesh 

7.  Madhu Bhaduri IFS (Retd.) Former Ambassador to Portugal 

8.  Meeran C Borwankar  IPS (Retd.) Former DGP, Bureau of Police Research and 

Development, GoI 

9.  Ravi Budhiraja IAS (Retd.) Former Chairman, Jawaharlal Nehru Port Trust, 

GoI 

10.  Sundar Burra  IAS (Retd.) Former Secretary, Govt. of Maharashtra 

11.  R. Chandramohan IAS (Retd.) Former Principal Secretary, Transport and Urban 

Development, Govt. of NCT of Delhi 

12.  Surjit K. Das  IAS (Retd.) Former Chief Secretary, Govt. of Uttarakhand 

13.  Vibha Puri Das  IAS (Retd.) Former Secretary, Ministry of Tribal Affairs, GoI 

14.  P.R. Dasgupta IAS (Retd.) Former Chairman, Food Corporation of India, 

GoI 

15.  Nitin Desai IES (Retd.) Former Secretary and Chief Economic Adviser, 

Ministry of Finance, GoI 

16.  Keshav Desiraju  IAS (Retd.) Former Health Secretary, GoI 

17.  M.G. Devasahayam IAS (Retd.) Former Secretary, Govt. of Haryana 

18.  A.S. Dulat IPS (Retd.) Former OSD on Kashmir, Prime Minister’s 

Office, GoI 

19.  Prabhu Ghate IAS (Retd.) Former Addl. Director General, Department of 

Tourism, GoI 

20.  Gourisankar Ghosh IAS (Retd.) Former Mission Director, National Drinking 

Water Mission, GoI 

21.  Suresh K. Goel IFS (Retd.) Former Director General, Indian Council of 

Cultural Relations, GoI 

22.  S.K. Guha IAS (Retd.) Former Joint Secretary, Department of Women & 

Child Development, GoI 

23.  H.S. Gujral IFoS 

(Retd.) 

Former Principal Chief Conservator of Forests, 

Govt. of Punjab 

24.  Meena Gupta IAS (Retd.) Former Secretary, Ministry of Environment & 

Forests, GoI 

25.  Ravi Vira Gupta  IAS (Retd.) Former Deputy Governor, Reserve Bank of India 

26.  Kamal Jaswal  IAS (Retd.) Former Secretary, Department of Information 

Technology, GoI 

27.  Rahul Khullar IAS (Retd.) Former Chairman, Telecom Regulatory 

Authority of India 

28.  Ajai Kumar  IFoS(Retd.) Former Director, Ministry of Agriculture, GoI 

29.  Sudhir Kumar IAS (Retd.) Former Member, Central Administrative 

Tribunal 

30.  Subodh Lal IPoS 

(Resigned) 

Former Deputy Director General, Ministry of 

Communications, GoI 

31.  Harsh Mander  IAS (Retd.) Govt. of Madhya Pradesh 

32.  Amitabh Mathur IPS (Retd.) Former Director, Aviation Research Centre and 

Former Special Secretary, Cabinet Secretariat, 

GoI 

33.  Aditi Mehta IAS (Retd.) Former Additional Chief Secretary, Govt. of 

Rajasthan 



34.  Sonalini Mirchandani  IFS 

(Resigned) 

GoI 

35.  Avinash Mohananey IPS (Retd.) Former Director General of Police, Govt. of 

Sikkim 

36.  Deb Mukharji  IFS (Retd.) Former High Commissioner to Bangladesh and 

former Ambassador to Nepal 

37.  Shiv Shankar Mukherjee IFS (Retd.) Former High Commissioner to the United 

Kingdom 

38.  Surendra Nath IAS (Retd.) Former Member, Finance Commission, Govt. of 

Madhya Pradesh 

39.  P. Joy Oommen IAS (Retd.) Former Chief Secretary, Govt. of Chhattisgarh 

40.  Amitabha Pande  IAS (Retd.) Former Secretary, Inter-State Council, GoI 

41.  R.M. Premkumar IAS (Retd.) Former Chief Secretary, Govt. of Maharashtra 

 

42.  V.P. Raja IAS (Retd.) Former Chairman, Maharashtra Electricity 

Regulatory Commission 

43.  C. Babu Rajeev IAS (Retd.) Former Secretary, GoI 

44.  M.Y. Rao  IAS (Retd.)  

45.  Satwant Reddy  IAS (Retd.) Former Secretary, Chemicals and 

Petrochemicals, GoI 

46.  Vijaya Latha Reddy IFS (Retd.) Former Deputy National Security Adviser, GoI 

47.  Julio Ribeiro  IPS (Retd.) Former Adviser to Governor of Punjab & former 

Ambassador to Romania 

48.  Aruna Roy  IAS 

(Resigned) 

 

49.  Manabendra N. Roy  IAS (Retd.) Former Additional Chief Secretary, Govt. of 

West Bengal 

50.  Deepak Sanan IAS (Retd.) Former Principal Adviser (AR) to Chief Minister, 

Govt. of Himachal Pradesh 

51.  G. Sankaran IC&CES 

(Retd.) 

Former President, Customs, Excise and Gold 

(Control) Appellate Tribunal  

52.  S. Satyabhama IAS (Retd.) Former Chairperson, National Seeds 

Corporation, GoI 

53.  N.C. Saxena  IAS (Retd.) Former Secretary, Planning Commission, GoI 

54.  A. Selvaraj  IRS (Retd.) Former Chief Commissioner, Income Tax, 

Chennai, GoI 

55.  Ardhendu Sen  IAS (Retd.) Former Chief Secretary, Govt. of West Bengal 

56.  Abhijit Sengupta IAS (Retd.) Former Secretary, Ministry of Culture, GoI 

57.  Aftab Seth  IFS (Retd.) Former Ambassador to Japan 

58.  Ashok Kumar Sharma IFoS 

(Retd.) 

Former MD, State Forest Development 

Corporation, Govt. of Gujarat 

59.  Ashok Kumar Sharma IFS (Retd.) Former Ambassador to Finland and Estonia 

60.  Navrekha Sharma  IFS (Retd.) Former Ambassador to Indonesia 

61.  Sujatha Singh IFS (Retd.) Former Foreign Secretary, GoI 

62.  Tirlochan Singh IAS (Retd.) Former Secretary, National Commission for 

Minorities, GoI 

 

63.  Jawhar Sircar IAS (Retd.)  

 

Former Secretary, Ministry of Culture, GoI, & 

former CEO, Prasar Bharati 

64.  Parveen Talha IRS (Retd.) Former Member, Union Public Service 

Commission 

65.  Thanksy Thekkekera  IAS (Retd.) Former Additional Chief Secretary, Minorities 

Development, Govt. of Maharashtra 



66.  Geetha Thoopal IRAS 

(Retd.) 

Former General Manager, Metro Railway, 

Kolkata 

67.  Hindal Tyabji IAS (Retd.) Former Chief Secretary rank, Govt. of Jammu & 

Kashmir 

68.  Jawed Usmani IAS (Retd.) Former Chief Secretary, Govt. of Uttar Pradesh 

& former Chief Information Commissioner, Uttar 

Pradesh 

69.  Ramani Venkatesan  

 

IAS (Retd.) Former Director General, YASHADA, Govt. of 

Maharashtra 

 


