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                                                                                                                                 ದಿನಾಂಕ:  09.12.2016 

ಗೆ, 

ಸನಾ ನ್ಯ   ಶ್ರ ೋ  ಸಿಧ್ದ ರಾಮಯ್ಯ ನ್ವರು, 

ಗೌರವಾನಿ್ವ ತ ಮುಖ್ಯಮಂತಿರ ಗಳು, 

ಕನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ವಿಧಾನ್ ಸೌಧ್, ಬಾಂಗಳೂರು. 
 

ಮಾನ್ಯ ರೆ, 

ವಿಷಯ್:  ಭೂಕಬಳಿಕೆ ಪ್ರ ಕರಣಗಳ ವಿರುದ್ಧ  ಕರ ಮ ಜರುಗಿಸದಿರುವ ಬಗೆೆ  ಹಾಗೂ ‘ನೈಸ್’  

ಸಂಸೆ್ಥಯ್ ಅಕರ ಮಗಳ ಬಗೆೆ   ಸದ್ನ್ ಸಮಿತಿಯು ನ್ವೋಡಿರುವ ವರದಿಯ್ ಬಗೆೆ  

                         ಉಲ್ಲ ೋಖ್: ಭೂಕಬಳಿಕೆ ಪ್ರ ಕರಣಗಳ ವಿರುದ್ಧ  ಕರ ಮ ಜರುಗಿಸಲು ತಮಾ ನ್ನು    ಮುಕತ ವಾಗಿ  

ಬೇಟಿಯಾಗಿ  ಒತ್ತತ ಯಿಸಿರುವುದ್ಲ್ಲ ದೆ    ನ್ಮಾ  ಸಮಿತಿಯು   ತಮಗೆ  ಬರೆದ್   

                                          22.09.14,  21.10.14,  26.11.2014,  03.03.2015,  08.05.2015,  06.07.2015,  

18.10.2015,  20.07.2016,  12.09.2016    ಪ್ತರ ಗಳು 

 
 

ಉಲ್ಲ ೋಖ್ದ್ಲ್ಲಲ  ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ನವು ಈಗಾಗಲೇ ಹಲ್ವಾರು ಬಾರಿ ಪ್ತರ  ಬರೆದು ಹಾಗು ನೇರವಾಗಿ  

ತಮಾ ನ್ನು  ಬೇಟಿಯಾಗಿ ಭೂಕಬಳಿಕೆ ಪ್ರ ಕರಣಗಳ ವಿರುದ್ಧ  ಕರ ಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತತ ಯಿಸಿದೆದ ೋವೆ.  

ಕನಾಟಕದ್ಲ್ಲಲ  ಸುಮಾರು 4 ಲ್ಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಬಲ್ಬಾಳುವ 4 ಲ್ಕ್ಷ ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿಗೆ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ 

ಸಹಯೋಗದಾಂದಿಗೆ ಸುಳುು  ದಾಖ್ಲ್ ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿಕಾಂಡು ಪ್ರ ಭಾವಿಗಳು ಭೂಕಬಳಿಕೆ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ  

ಎನ್ನು ವ ಗಂಭೋರವಾದ್ ವಿಷಯ್ವು ತಮಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ.  ಕನಾಟಕ ರಾಜಯ ದ್ಲ್ಲಲ  ಕಬಳಿಸಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ 

ಭೂಮಿಯ್ ಮೊತತ ವು ನೋಟು ರದ್ದ ತಿಯಿಾಂದ್ ಇಡಿೋ ದೇಶದಿಾಂದ್ ಬರಬಹುದಾದ್ 3.5  ಲ್ಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಕಪ್ಪು  

ಹಣದ್ ಮೊತತ ಕ್ಕ ಾಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿರುತತ ದೆ.  ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತತ  ಇಲಾಖೆಗಳು ಸರರ್ಕರಿ ಭೂಮಿಯ್ನ್ನು  

ರಕಿ್ಸುವಲ್ಲಲ  ವಿಫಲ್ರಾಗಿರುತ್ತತ ರೆ.  ಹೋರಾಟಗಾರರ ಒತ್ತತ ಯ್ದಿಾಂದ್ ಭೂಕಬಳಿಕೆ ನ್ವಷೇದ್ ರ್ಕಯ್ದದ  

ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದುದ , ತಡವಾಗಿಯಾದ್ರೂ ವಿಶೇಷ ನಯಯಾಲ್ಯ್ ಸೆ್ಥಪಿಸಿರುವುದು ಸಿ್ಥ ಗತ್ತಹಾವಾದ್ರೂ, 

ಅದ್ರಿಾಂದ್ ನ್ವರಿೋಕಿ್ತ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗದಿರುವುದು ವಿಷಾಧ್ನ್ವೋಯ್. 2007ರಲ್ಲಲ  ಜಂಟಿ ಸದ್ನ್ ಸಮಿತಿಗೆ 

ಮಾಹಿತಿ ಒದ್ಗಿಸಿದ್ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಲ  ಭೂಕಬಳಿಕೆ ಪ್ರ ಕರಣಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದ ರೂ, ಪ್ರ ಭಾವಿ ಭೂಗಳು ರ 

ವಿರುದ್ಧ  ಹಾಗೂ ಅವರಾಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ  ಇದುವರೆವಿಗೂ ಯಾವುದೇ 

ಕರ ಮಗಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ . ವಿಶೇಷ ನಯಯಾಲ್ಯ್ ಸೆ್ಥಪ್ನೆಯಾದ್ನಂತರ ಇತರೆ ನಯಯಾಲ್ಯ್ಗಳಲ್ಲಲ ದ್ದ  

ಭೂಕಬಳಿಕೆ ಪ್ರ ಕರಣಗಳು ಈ ವಿಶೇಷ ನಯಯಾಲ್ಯ್ಕೆಕ  ವಗಾಾವಣೆಯಾಗಬೇಕ್ತ್ತತ . ಇದ್ರ ಬಗೆೆಯೂ 

ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ . ಈಗ ವಿಶೇಷ ನಯಯಾಲ್ಯ್ದ್ಲ್ಲಲ ರುವ 

ಪ್ರ ಕರಣಗಳು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಅಥವಾ ಜನ್ಸ್ಥಮಾನ್ಯ ರು ದೂರು ನ್ವೋಡಿ ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿದ್ ಪ್ರ ಕರಣಗಳಾಗಿವೆ. 

ಇದ್ನ್ನು  ಗಮನ್ವಸಿದ್ರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಎಲಾಲ  ಭೂಕಬಳಿಕೆ ಪ್ರ ಕರಣಗಳನ್ನು  ಜನ್ರೇ ನಯಯಾಲ್ಯ್ಕೆಕ  

ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಾಂಬ ತಪ್ಪು  ಸಂದೇಶ ಕಡುತಿತ ದೆ ಎಾಂಬ ಅಭಪ್ರರ ಯ್ ಮೂಡುತತ ದೆ. 

ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿ ರ್ಕಪ್ರಡುವಲ್ಲಲ  ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳ/ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ಹಣೆಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲ ವೇ? 

ಆದ್ದ ರಿಾಂದ್ ಈಗಲಾದ್ರೂ ಈ ಅತಯ ಾಂತ ಗಂಭೋರ ವಿಷಯ್ದ್ ಬಗೆೆ  ಸರಿಯಾದ್ ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಜರುಗಿಸಲು 

ಒತ್ತತ ಯಿಸುವ ಮತ್ತ ಾಂದು ಪ್ರ ಯ್ತು  ಇದಾಗಿದೆ. ಕ್ರ ಮಿನ್ಲ್ ಸಿ ರೂಪ್ದ್ ಭೂಕಬಳಿಕೆ ಪ್ರ ಕರಣಗಲ್ಲಲ  

ತ್ಡಗಿದ್/ತ್ಡಗುತಿತ ರುವ ಪ್ರ ಭಾವಿ ಭೂಗಳು ರು ಹಾಗೂ ಭ್ರ ಷಿ  ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ  ಕಠಿಣ ಕರ ಮ 

ಜರುಗಿಸುವ ಬದ್ಧ ತೆ ತ್ೋರಬೇಕೆಾಂದು ಮತ್ಮ್ಮಾ  ಒತ್ತತ ಯಿಸುತೆತ ೋವೆ. 

tel:094481%2020305


ಇನು ಾಂದು ಪ್ರ ಮುಖ್ವಾಗಿ ಗಮನ್ಸ್ಥಳೆಯ್ಬೇರ್ಕದ್ ವಿಷಯ್ವೆಾಂದ್ರೆ  ‘ನೈಸ್’  ಸಂಸೆ್ಥಯ್  ಅಕರ ಮಗಳ ಬಗೆೆ   

ಸದ್ನ್ ಸಮಿತಿಯು ನ್ವೋಡಿರುವ ವರದಿಯ್ ಬಗೆೆ .  ಸನಾ ನ್ಯ  ಶ್ರ ೋ. ಟಿ. ಬಿ. ಜಯ್ಚಂದ್ರ  ಅವರ ನೇತೃತಿ ದ್ 

ಜಂಟಿ ಸದ್ನ್ ಸಮಿತಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ ನೈಸ್ ಅಕರ ಮಗಳ ವರದಿಯ್ನ್ನು  ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಲ  ಮಂಡಿಸಿದ್ ರಿೋತಿಯ್ನ್ನು  

ಗಮನ್ವಸಿದ್ರೆ, ಈ ವಿಷಯ್ದ್ ಬಗೆೆ  ಸರ್ಕಾರದ್ ಇಚ್ಛಾ ಶಕ್ತ ಯ್ ಕರತೆ ಎದುದ  ರ್ಕಣುತಿತ ತ್ತತ . ಸಮಿತಿಯ್ 

ನೇತೃತಿ  ವಹಿಸಿದ್ವರು ಸಿ ತಃ ಸರ್ಕಾರದ್ ರ್ಕನೂನ್ನ ಸಚಿವರೇ ಆಗಿರುತ್ತತ ರೆ. ಅವರ ನೇತೃತಿ ದ್ಲ್ಲಲ   

ನ್ವೋಡಿದ್ ವರದಿಯ್ನ್ನು  ಪ್ರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಲು   ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ ಸಮಿತಿಗೆ ವಹಿಸಿರುವುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.    ಸದ್ನ್ 

ಸಮಿತಿಯ್ ವರದಿಯ್ಲ್ಲಲ  ಸಿಬಿಐ, ಜಾರಿ ನ್ವದೇಾಶನಲ್ಯ್ ಅಥವಾ ಕಾಂದ್ರ  ವಿಚಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗದಿಾಂದ್  

ಹೆಚಿಿ ನ್ ತನ್ವಖೆ ನ್ಡೆಸಬೇಕೆಾಂದು ಶ್ಫಾರಸುು  ಮಾಡಿರುತತ ದೆ. ಹಿೋಗಿರುವಾಗ, ಈ ಸದ್ನ್ ಸಮಿತಿಯ್ 

ವರದಿಯ್ನ್ನು  ಪ್ರಾಮಶ್ಾಸಲು ಮುಖ್ಯ  ರ್ಕಯ್ಾದ್ಶ್ಾಗಳ ಅಧ್ಯ ಕತೆಯ್ ಉನ್ು ತ ಮಟಿ ದ್ ಸಮಿತಿಗೆ  

ವಹಿಸಿರುವುದು ಅತಯ ಾಂತ ವಿಷಾದ್ನ್ವೋಯ್. ಸದ್ನ್ ಸಮಿತಿಯು ಶಾಸರ್ಕಾಂಗದ್ ಒಾಂದು 

ಪ್ರ ತಿಬಿಾಂಬವಾಗಿರುತತ ದೆ. ರ್ಕಯಾಾಾಂಗದ್ ಯಾವುದೇ ಮಟಿ ದ್ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ ಸಮಿತಿಯು ಸದ್ನ್ 

ಸಮಿತಿಗಿಾಂತ ಉನ್ು ತ ಮಟಿ ದಾದ ಗಿರುವುದಿಲ್ಲ . ಸರ್ಕಾರದ್ ಈ ನ್ವಧಾಾರ ಸಂವಿಧಾನ್ಕೆಕ  ವಿರುದ್ಧ ವಾಗಿದುದ  

ಶಾಸರ್ಕಾಂಗದ್ ಹಕ್ಕಕಚ್ಯಯ ತಿಯಾಗುತತ ದೆ. ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ ಸಮಿತಿಯ್ನ್ನು  ಸದ್ನ್ ಸಮಿತಿಗಿಾಂತಲೂ ಉತಕ ೃಷಿ  

ಎನ್ನು ವಂತೆ ಉದ್ಧ ಟತನ್ದಿಾಂದ್ ನ್ವಧಾಾರ ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿರುವುದು ಶಾಸರ್ಕಾಂಗಕೆಕ  ಅಗೌರವ 

ತ್ೋರಿದಂತ್ತಗಿದೆ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ್ ಸಭೆಗೆ ಅಪ್ಮಾನ್ವೆಸಗಿದಂತ್ತಗಿದೆ. ಸದ್ನ್ ಸಮಿತಿ ನ್ವೋಡಿರುವ 

ವರದಿಯ್ನ್ನು  ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು ಪ್ರಿಶ್ೋಲ್ಲಸುವುದಾದ್ರೆ, ಸದ್ನ್ ಸಮಿತಿಯ್ನ್ನು  ರಚಿಸುವ ಉದೆದ ೋಶವೇನ್ನ?  

ವಯ ಥಾವಾಗಿ ಸದ್ನ್ ಸಮಿತಿಗೆ ಸ್ಥವಾಜನ್ವಕರ ಹಣ ಪೋಲು ಮಾಡಿದಂತ್ತಗಿದೆ.  ಯಾವುದೇ ಸದ್ನ್ 

ಸಮಿತಿಯ್ ವರದಿಯ್ನ್ನು  ಒಪ್ಪು ವ ಅಥವಾ ತಿರಸಕ ರಿಸುವ ಅಧಿರ್ಕರ ಸರ್ಕಾರಕೆಕ /ಮಂತಿರ  ಮಂಡಲ್ಕೆಕ  

ಇರುತತ ದೆ. ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ ಸಮಿತಿಯು ಮಂತಿರ  ಮಂಡಲ್ಕ್ಕ ಾಂತ ಹೆಚಿಿ ನ್ ಅಧಿರ್ಕರ ಹಾಂದಿದೆ ಎನ್ನು ವುದು 

ಪ್ರ ಜಾಪ್ರ ಭುತಿ ದ್ ಅಪ್ಹಾಸಯ ವಾಗಿದೆ.   ವರದಿಯ್ಲ್ಲಲ  ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಸಿಬಿಐ, ಜಾರಿ ನ್ವದೇಾಶನಲ್ಯ್  

ಅಥವಾ  ಕಾಂದ್ರ  ವಿಚಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗದ್  ತನ್ವಖೆಗೆ  ಒಪಿು ಸುವುದ್ನ್ನು  ತಪಿು ಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಹುನು ರ 

ನ್ಡೆಸಿದೆ. ಇದು ಕವಲ್ ಅಕರ ಮಗಳಲ್ಲಲ  ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವವರನ್ನು  ರಕಿ್ಸಲು ಮಾಡಿರುವ ನ್ವಧಾಾರ 

ಎಾಂಬುದು ಎದುದ  ರ್ಕಣುತತ ದೆ.   ನೈಸ್ ಯೋಜನೆಯ್ಲ್ಲಲ  ನ್ಡೆಸಿರುವ ಅವಯ ವಹಾರಗಳ ವಿರುದ್ಧ   ಕರ ಮ 

ಜರುಗಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಇಚ್ಛಾ   ಸರ್ಕಾರಕೆಕ  ಇಲ್ಲ ವೆಾಂಬುದು ಸು ಷಿ ವಾಗುತತ ದೆ. ಆದ್ದ ರಿಾಂದ್  ಈ ಗಂಭೋರವಾದ್ 

ವಿಷಯ್ದ್ ಬಗೆೆ  ಸೂಕತ  ಗಮನ್ ಹರಿಸಿ , ಸದ್ನ್ ಸಮಿತಿ ನ್ವೋಡಿರುವ ವರದಿಯ್ನ್ನು  ಉನ್ು ತ  ಮಟಿ ದ್ 

ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ ಸಮಿತಿಯಿಾಂದ್ ಪ್ರಿಶ್ೋಲ್ನೆಗೆ ಒಳಪ್ಡಿಸುವ ನ್ವಧಾಾರವನ್ನು  ಕೈಬಿಟಿು  , ತಕ್ಷಣ ವರದಿಯ್ಲ್ಲಲ  

ಶ್ಫಾರಸುು  ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಹೆಚಿಿ ನ್ ತನ್ವಖೆಗೆ ಒಪಿು ಸಬೇಕೆಾಂದು ಒತ್ತತ ಯಿಸುತೆತ ೋವೆ. 

 

ಮೇಲ್ ತಿಳಿಸಿರುವ ಎರಡೂ ವಿಷಯ್ಗಳ ಬಗೆೆ  ಕೂಡಲೇ ಗಮನ್ಹರಿಸಿ ನ್ವರಿೋಕಿ್ತ ಕರ ಮಗಳನ್ನು  

ತೆಗೆದುಕಳುು ತಿತ ೋರೆಾಂದು ನಂಬಿದೆದ ೋವೆ. 

ವಂದ್ನೆಗಳಾಂದಿಗೆ, 

 
 

                                                                                                                        ತಮಾ  ವಿಶಿಾ ಸಿ, 

                                                                                                                        
                                                                                                                    (ಎ.ಟಿ.ರಾಮಸಿ್ಥಮಿ)                                                                                           

                                                                                                                           ಸಂಚ್ಛಲ್ಕರು                                                                                                               

 

ಯ್ಥಾ ನ್ಕಲ್ನ್ನು  ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತತ  ಸೂಕತ  ಕರ ಮರ್ಕಕ ಗಿ: 

 

1. ಶ್ರ ೋ. ರ್ಕಗೋಡು ತಿಮಾ ಪ್ು  ನ್ವರು, ಸನಾ ನ್ಯ  ಕಂದಾಯ್ ಸಚಿವರು, ವಿಧಾನ್ ಸೌಧ್, ಬಾಂಗಳೂರು -  

ತಮಾ  ಇಲಾಖೆಯ್ಲ್ಲಲ ರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಕಬಳಿಕೆ ಪ್ರ ಕರಣಗಳ ಮಾಹಿತಿಯ್ನ್ನು  ವಿಶೇಷ 

ನಯಯಾಲ್ಯ್ಕೆಕ  ಒದ್ಗಿಸಿ ಭೂಗಳು ರ ವಿರುದ್ಧ  ಕಠಿಣ ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳು ಬೇಕೆಾಂದು 



ಒತ್ತತ ಯಿಸುತೆತ ೋವೆ. ಮಂತಿರ  ಮಂಡಲ್ದ್ಲ್ಲಲ  ಅತಯ ಾಂತ ಹಿರಿಯ್ ಸಚಿವರಾದ್ ತ್ತವು, ಸದ್ನ್ ಸಮಿತಿ 

ನ್ವೋಡಿರುವ ವರದಿಯ್ನ್ನು  ಪ್ರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಲು ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ ಸಮಿತಿಯ್ನ್ನು  ರಚಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ್ 

ನ್ವದಾಾರವನ್ನು  ಹಿಾಂಪ್ಡೆಯುವಂತೆ ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ  ಮಂತಿರ ಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಹೆ ನ್ವೋಡಲು ಕೋರುತೆತ ೋವೆ.   

 

2. ಶ್ರ ೋ. ಟಿ.ಬಿ.ಜಯ್ಚಂದ್ರ ,   ಸನಾ ನ್ಯ  ರ್ಕನೂನ್ನ ಸಚಿವರು, ವಿಧಾನ್ ಸೌಧ್, ಬಾಂಗಳೂರು - ಸರ್ಕಾರದ್ 

ಈ ನ್ವಧಾಾರ ಶಾಸರ್ಕಾಂಗದ್ ಹಕ್ಕಕಚ್ಯಯ ತಿಯಾಗುವುದ್ರಿಾಂದ್, ಇದ್ನ್ನು  ಕಡಲೇ ಹಿಾಂಪ್ಡೆಯ್ಲು 

ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳು ಲು ಒತ್ತತ ಯಿಸುತೆತ ೋವೆ . 

 

3. ಶ್ರ ೋ ಎಸ್. ಸಿ. ಕ್ಕಾಂಟಿಯ್, ಐಎಎಸ್ , ಮುಖ್ಯ  ರ್ಕಯ್ಾದ್ಶ್ಾಗಳು, ಕನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ವಿಧಾನ್ 

ಸೌಧ್, ಬಾಂಗಳೂರು  -  ಸರ್ಕಾರದ್ ನ್ವಧಾಾರದಂತೆ  ಇವರು ಉನ್ು ತ  ಮಟಿ ದ್ ಸಮಿತಿಯ್ 

ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆಯ್ನ್ನು  ವಹಿಸಿಕಾಂಡು, ಸದ್ನ್ ಸಮಿತಿ ನ್ವೋಡಿರುವ ವರದಿಯ್ನ್ನು   ಪ್ರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಲು 

ಮುಾಂದಾದ್ರೆ , ಅವರ ವಿರುದ್ಧ   ಶಾಸರ್ಕಾಂಗದ್ ಹಕ್ಕಕಚ್ಯಯ ತಿ ದೂರು ನ್ವೋಡಲಾಗುವುದು  ಎಾಂದು  

ತಿಳಿಸಲು ಬಯ್ಸುತೆತ ೋವೆ. 

 
 


