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Anti Land-Grabbing Action Committee 

ಭೂಕಬಳಿಕೆ ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ 
No. 759, 5th Main, 8th Cross, R.T.Nagar, II Block, Bangalore 560032                     Ph: 094481 20305 

   Website :  http://savekarnataka.in                                email:  karnatakasave@gmail.com  

                                                                                                                                

                                                                                                                  9th February 2017 

ಗೆ,  

ಸನ್ಮಾ ನ್ಯ  ನ್ಮಯ . ಶ್ರ ೋ. ಎಚ್. ಎನ್. ನ್ಮರಾಯಣ  

ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರು ,  

ಭೂಕಬಳಿಕೆ ನಿಷೇದ ಕಾಯೆ್ದ  ವಿಶೇಷ ನ್ಮಯ ಯಾಲಯ,  

ಕಂದಾಯ ಭವನ್, ಬೆಂಗಳೂರು. 

 

 

ಮಾನ್ಯ ರೆ , 

ವಿಷಯ:    ವಿಶೇಷ ನ್ಮಯ ಯಾಲಯವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಯಯ ನಿವಯಹಿಸಲು 

ಅಗತ್ಯ  ಆಡಳಿತ್  ಸಿಬಬ ೆಂಧಿ ಮತ್ತು  ಇತ್ರೆ ಸೌಲಭಯ ಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ್ 

ಇಲಾಖೆಗಳ, ಶಾಸನ್ಬದಧ  ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ಜಮಿೋನುಗಳು ಕಬಳಿಕೆ ಆಗಿರುವ 

ಬಗೆೆ  ಮಾಹಿತಿಗಳನುು  ವಿಶೇಷ ನ್ಮಯ ಯಾಲಯಕೆೆ  ಒದಗಿಸದಿರುವ ಬಗೆೆ .  

 

ಕನ್ಮಯಟಕದಲಿ್ಲ   ಲಕಾಷ ೆಂತ್ರ ಎಕರೆ  ಸಕಾಯರಿ ಭೂಮಿಗೆ ಸುಳುು  ದಾಖಲೆ ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿ ಪರ ಭಾವಿಗಳು 

ಕಬಳಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಷಯ ಸನ್ಮಾ ನ್ಯ ರಾದ ತ್ಮಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ ಎೆಂದು ನಂಬಿದೆೆ ೋವೆ.  

‘ಬೆಂಗಳೂರು ನ್ಗರ /ನ್ಗರ ಜಿಲಿೆ ಯಲಿ್ಲ  ಸಕಾಯರಿ ಜಾನಿೋನು ಒತ್ತು ವರಿ’ ಕುರಿತ್ತ ರಚಿಸಲಾದ  

ಜಂಟಿ ಸದನ್ ಸಮಿತಿಯು 19.11.2007ರಂದು  ಅೆಂದಿನ್ ವಿಧಾನ್ ಸಭಾಧ್ಯ ಕ್ಷರಿಗೆ ಸಲಿ್ಲ ಸಿದ  

ಅೆಂತಿಮ ಸಾರಾೆಂಶದಲಿ್ಲ    ಕೇವಲ ಬೆಂಗಳೂರು   ನ್ಗರ /ನ್ಗರ ಜೆಲಿೆ ಯೆಂದರಲಿ್ಲಯೇ  41,303  

ಎಕರೆ ಸಕಾಯರಿ ಭೂಮಿ ಒತ್ತು ವರಿ/ಕಬಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎೆಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು  (ಅನುಬಂಧ್ -1).  

ವರದಿಯಲಿ್ಲ  ಹಲವಾರು ನಿದಿಯಷಿ  ಪರ ಕರಣಗಳ ಬಗೆೆ  ವಿವರಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಆಗ ಯಾವ 

ಕರ ಮಗಳನುು  ತೆಗೆದುಕೊಳು ದ  ಕಾರಣ ಅೆಂದಿನಿೆಂದ ಇೆಂದಿನ್ವರೆವಿಗೂ  ಲಕಾಷ ೆಂತ್ರ ಎಕರೆ 

ಸಕಾಯರಿ ಭೂಮಿ ಕಬಳಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ದುರದೃಷಿ ಕರ. ನ್ಮಾ  ಅೆಂದಾಜಿನ್ಲಿ್ಲ  ಕನ್ಮಟಕದಲಿ್ಲ  

ಸುಮಾರು 4 ಲಕ್ಷ ಕೊೋಟಿ ಬಲೆಬಾಳುವ 4 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಸಕಾಯರಿ ಭೂಮಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ  

ಸಹಯೋಗದಾೆಂದಿಗೆ ಸುಳುು   ದಾಖಲೆ  ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿಕೊೆಂಡು  ಪರ ಭಾವಿಗಳು ಭೂಕಬಳಿಕೆ 

ಮಾಡಿರುವುದು ಅತ್ಯ ೆಂತ್ ದೊಡಡ  ಹಗರಣವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗೆೆ  ಸಮರೋಪಾದಿಯಲಿ್ಲ  ತ್ನಿಖೆ 

ನ್ಡೆಸಿ, ಕಬಳಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಸಕಾಯರಿ ಭೂಮಿಯನುು  ಪುನಃ ಸಕಾಯರದ ವಶಕೆೆ  ಪಡೆದು 

ಮೆಂದಿನ್ ಪೋಳಿಗೆಗಾಗಿ ಸಾವಯಜನಿಕ ಹಿತ್ಕೆಾ ಗಿ ಕಾಯೆ್ದ ರಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾಯಯತೆ ಇದೆ. 

ಪರ ಕರಣಗಳ ಬಗೆೆ  ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ರೂ ಸಕಾಯರ ಮತ್ತು  ಇಲಾಖೆಗಳು ಸರಕಾರಿ ಭೂಮಿಯನುು  

ರಕ್ಷಷ ಸುವಲಿ್ಲ  ವಿಫಲರಾಗಿದೆಾ ರೆ.   

tel:094481%2020305
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 ಹೋರಾಟಗಾರರ ಒತ್ತು ಯದಿೆಂದ ಭೂಕಬಳಿಕೆ ನಿಷೇದ ಕಾಯೆ್ದ  ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆು , 

ತ್ಡವಾಗಿಯಾದರೂ ವಿಶೇಷ ನ್ಮಯ ಯಾಲಯವನುು  ಸೆಾ ಪಸಿರುವುದು ಸಾಾ ಗತ್ತಹಯ.  ಆದರೆ 

ಸಕಾಯರ ವಿಶೇಷ ನ್ಮಯ ಯಾಲಯಕೆೆ  ಸರಿಯಾದ ಆಡಳಿತ್ ವಿಭಾಗ, ಅಭಿಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ, 

ಇತ್ತಯ ದಿ ಒದಗಿಸದೆ ಇರುವುದರಿೆಂದ ನ್ಮಯ ಯಾಲಯವು ನಿರಿೋಕ್ಷಷ ತ್ ಮಟಿ ದಲಿ್ಲ  ಕಾಯಯ 

ನಿವಯಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗುತಿು ಲಿವೆೆಂಬುದು ವಿಷಾಧ್ನಿೋಯ. ವಿಶೇಷ ನ್ಮಯ ಯಾಲಯದಲಿ್ಲ  ಹಾಲ್ಲ 

ಕಾಯಯ ನಿವಯಹಿಸುತಿು ರುವ ಸದಸಯ ರು ಮತ್ತು  ಸಿಬಬ ೆಂದಿಗೆ ವೇತ್ನ್ ವಿತ್ರಣೆ, ವಾಹನ್ ಸೌಲಭಯ  

ಮತ್ತು  ದಿನ್ನಿತ್ಯ ದ ಕಚೇರಿ ಅಗತ್ಯ ಗಳೂ ಸಿಗುತಿು ಲಿವೆೆಂಬುದು ನ್ಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ನ್ಮವು 

ಈಗಾಗಲೇ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ  ಸಕಾಯರಕೆೆ  ಪತ್ರ  ಬರೆದು, ವಿಶೇಷ ನ್ಮಯ ಯಾಲಯವು ತ್ನಿಖೆ, 

ಅಭಿಯೋಜನೆ ಮತ್ತು  ಅಧಿವಿಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲ  ಯಾವ ನ್ಯಯ ನ್ತೆಯೂ ಇರದಂತೆ 

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಯಯ ನಿವಯಹಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಎಲಿಾ  ಸೌಲಭಯ ಗಳನ್ಯು  

ಒದಗಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿದೆೆ ೋವೆ. 

 

2007ರಲಿ್ಲ  ಜಂಟಿ ಸದನ್ ಸಮಿತಿಗೆ ಸಕಾಯರಿ ಭೂಮಿಯ  ಒತ್ತು ವರಿ/ಕಬಳಿಕೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯಾ 

ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಒದಗಿಸಿರುತ್ತು ರೆ. ನಂತ್ರ ಸಕಾಯರ ರಚಿಸಿದ ಶ್ರ ೋ ವಿ. 

ಬಾಲಸುಬರ ಮಣಿಯನ್ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿದೆ  ‘ಸಕಾಯರಿ ಜಮಿೋನುಗಳ  ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಯಪಡೆ’ ಗೂ  

ಸಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದೆು , ಅದು ಇಡಿೋ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲನ್ ಒತ್ತು ವರಿ/ಕಬಳಿಕೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ು ದೆ. ಇದಲಿದೆ, ಪಾರ ದೇಶಿಶ್ಕ ಆಯುಕು ರು, ಬೆಂಗಳೂರುವಿಭಾಗ, ಇವರು  

‘ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲಿೆ , ಸಕಾಯರದ ಜಾಮಿೋನು ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಹಕೆು  ದಾಖಲೆ , ಪರಿಶ್ೋಲನ್ಮ 

ವರದಿ’ಯ ಸಂಪುಟ ಒೆಂದರಲಿ್ಲ ,  382 ಪರ ಕರಣಗಳಲಿ್ಲ  ವಿಶೇಷ ಜಿಲಿಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತ್ಪುು  ಆದೇಶಿಶ 

ಹರಡಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತು ರೆ (ಅನುಬಂಧ್ -2).  ದಿನ್ಮೆಂಕ 9.5.2011 ರಂದು  ಸಕಾಯರಿ 

ಜಮಿೋನುಗಳ  ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಯಪಡೆಯ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಾದ ಶ್ರ ೋ ವಿ. ಬಾಲಸುಬರ ಮಣಿಯನ್ ರವರು 

ಅೆಂದಿನ್ ಮಖಯ  ಕಾಯಯದಶಯಗಳಾದ ಶ್ರ ೋ. ಎಸ್. ವಿ. ರಂಗನ್ಮಥ್ ರವರಿಗೆ  ಬೆಂಗಳೂರು ನ್ಗರ 

ಜಿಲಿೆ ಯಲಿ್ಲ  ಆಡಳಿತ್ ಸಂಪೂಣಯ ಕುಸಿದಿರುವ ಬಗೆೆ  ವಿಸು ೃತ್ವಾದ  ಪತ್ರ  ಬರೆದಿದೆಾ ರೆ 

(ಅನುಬಂಧ್ -3). ಆ ಪತ್ರ ದಲಿ್ಲ  ಅೆಂದಿನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ್ ವಿಶೇಷ ಜಿಲಿಾಧಿಕಾರಿಗಳ 

ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ವತ್ಯನೆಯ್ದೆಂದ ಉೆಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಹಾನಿಗಳನುು  ಪರ ಸಾು ಪಸುತ್ತು  ಈ 

ರಿೋತಿ ಬರೆದಿರುತ್ತು ರೆ: 

      … 7. For instance, it has come to my notice that, recently 60,000 files relating 

to Bangalore Urban District have been transferred from the record room of the 

Bangalore Rural DC in the VV Towers to the Bangalore Urban DC’s office. Of these, 

11,000 files are relating to Land Grants. The Additional DC (previously known as 
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HQA to DC) Shri B.Nanjundeshwar,KAS,brought to me a sample of these files and 

showed me that in all these Land Grant cases, there is no application, no 

recommendation and no building up of proposals from the level of Tahasildars, 

survey sketch maps, etc., as required by the Land Grant Rules but there is only one 

sheet of paper granting the land by the then Special Deputy Commissioners by an 

Office Memorandum. 

8.  The ADC therefore strongly suspected that these are bogus grants, mostly 

relating to Jala Hobli close to the International Airport. I had asked him to prepare 

a statement showing the names of grantees, survey number, acreage, village, etc. 

and the required documents not in the file and the nature of illegality so that the 

magnitude of the problem can be assessed. This process started about one month 

ago. A few days ago Mr. Nanjundeshwara, ADC was transferred.  

…. 

ದಿನ್ಮೆಂಕ 14.9.2015 ರಲಿ್ಲ  ಕನ್ಮಯಟಕ ಸಾವಯಜನಿಕ ಜಾನಿೋನುಗಳ ನಿಗಮದ ವಯ ವಸೆಾ ಪಕ 

ನಿದೇಶಿಯಶಕರಾದ ಶ್ರ ೋ ಸುಬೋಧ್ ಯಾದವ್, ಐಎಎಸ್, ರವರು ಬೆಂಗಳೂರು ನ್ಗರ 

ಜಿಲಿಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರ ೋ. ವಿ. ಶಂಕರ್ ರವರಿಗೆ ಪತ್ರ  ಬರೆದು, ಅಕರ ಮ ಹಾಗೂ ಅನ್ಧಿಕೃತ್ ಭೂ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ್ಗಳನುು  ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನ್ಗರ ಜಿಲಿಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಗೆ 

ವಗಾಯಯ್ದಸಿರುವ ಪರ ಕರಣಗಳ ಬಗೆೆ  ಜರುಗಿಸಿದ ಕರ ಮಗಳ ಬಗೆೆ  ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವಂತೆ 

ಕೊೋರಿರುತ್ತು ರೆ.  (ಅನುಬಂಧ್ -4). ಆ ಪತ್ರ ದಲಿ್ಲ  ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ ಮಾೆಂತ್ರ ಜಿಲಿೆ ಯ್ದೆಂದ 

ಬೆಂಗಳೂರು ನ್ಗರ ಜಿಲಿೆ ಗೆ ಕಡತ್ಗಳ ವಗಾಯವಣೆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ದೊರೆತ್ ಸೃಷಿ್ಟ ತ್ ಹಾಗೂ 

ಅಕರ ಮ ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿ ೆಂತೆ 1437 ಎಕರೆ 38 ಗುೆಂಟೆ ಸಕಾಯರಿ 

ಜಮಿೋನಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ವಯ ಕ್ಷು ಗಳ ಹೆಸರಿಗೆ ಆಗಿರುವ ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ದಿನ್ಮೆಂಕ 

24.11.2012ರಂದು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪರ ಧಾನ್ ಕಾಯಯದಶ್ಯಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ನ್ಗರ 

ಜಿಲಿಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ  ಬರೆದು ಕೆಲವೆಂದು ಕರ ಮಗಳನುು  ತೆಗೆದುಕೊಳುು ವಂತೆ  

ಸೂಚಿಸಿರುವುದರ  ಬಗೆೆ  ಪರ ಸಾು ಪಸಿರುತ್ತು ರೆ. ಆ ಪತ್ರ ದಲಿ್ಲ  ನಿಗಮ ಹಿೆಂದೆ 2013 ರಿೆಂದ  

ಜಿಲಿಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜರುಗಿಸಿದ ಕರ ಮಗಳ ಬಗೆೆ  ವಿವರಣೆ ಕೇಳಿ  ಮಾಹಿತಿ ಕೊೋರಿದ ಹಲವಾರು 

ಪತ್ರ ಗಳನುು  ಉಲಿೆ ೋಖಿಸಿ, ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸದೇಶಿ ಇದೆ ಲಿ್ಲ  ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿ  ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ 

ವಿರುದಧ  ಕಾನ್ಯನು ಕರ ಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ ಎೆಂಬ ಎಚ್ಚ ರಿಕೆಯನುು  ನಿೋಡಿರುತ್ತು ರೆ. 

 
 

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವ ಅೆಂಶಗಳಿೆಂದ ಕನ್ಮಯಟಕದಲಿ್ಲ  ಭರ ಷಿ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಶಾಮಿೋಲ್ಲನೆಂದಿಗೆ  

ಸಕಾಯರಿ ಭೂಮಿಗಳಿಗೆ ಸುಳುು  ದಾಖಲೆ ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿಕೊೆಂಡು ಕಬಳಿಸಿರುವ ಹಗರಣವು 

ಆಳದವರೆಗೂ ಬೇರು ಬಿಟಿಿ ರುವುದು ಸು ಷಿ ವಾಗುತ್ು ದೆ. ಗೌರವಾನಿಾ ತ್ರಾದ ತ್ಮಾ  



4 
 

ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿ್ಲ  ವಿಶೇಷ ನ್ಮಯ ಯಾಲಯ ಕಾಯಾಯರಂಭ ಮಾಡಿದನಂತ್ರ ಮಾತೃ 

ಇಲಾಖೆಯಾದ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯು ಲಭಯ ವಿರುವ ಎಲಿಾ  ಭೂಕಬಳಿಕೆ ಪರ ಕರಣಗಳ 

ಮಾಹಿತಿಯನುು  ತ್ಮಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು  ಮತ್ತು  ವಿವಿಧ್ ಇಲಾಖೆಗಳ ವಶದಲಿ್ಲರುವ ಸಕಾಯರಿ 

ಭೂಮಿಗಳ ಕಬಳಿಕೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನುು  ವಿಶೇಷ ನ್ಮಯ ಯಾಲಯಕೆೆ  ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಎಲಿಾ  

ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೂ ನಿದೇಶಿಯಶನ್ ನಿೋಡಬೇಕ್ಷತ್ತು . ಇದಲಿದೆ, ವಿವಿಧ್ ನ್ಮಯ ಯಾಲಯಗಳಲಿ್ಲ  

ವಿಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲರುವ ಭೂಕಬಳಿಕೆ ಪರ ಕರಣಗಳನುು  ವಿಶೇಷ ನ್ಮಯ ಯಾಲಯಕೆೆ  ವಗಾಯಯ್ದಸಲು 

ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕೊಳು ಬೇಕ್ಷತ್ತು . ಆದರೆ ಸಕಾಯರವು ಇದಾಯ ವುದರ ಬಗೆೆ ಯೂ ಗಮನ್ ಹರಿಸದೆ 

ಇರುವುದು ಅತ್ಯ ೆಂತ್ ವಿಷಾಧ್ನಿೋಯ. 

 

ಆದೆ ರಿೆಂದ, ಸನ್ಮಾ ನ್ಯ ರಾದ ತ್ತವು ತ್ಮಾ  ಅಧಿಕಾರವನುು  ಬಳಸಿ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ವರದಿಗಳು, 

ಪತ್ರ ಗಳು, ಕಡತ್ಗಳು, ಇತ್ತಯ ದಿಗಳನುು  ಸಕಾಯರದಿೆಂದ ತ್ರಿಸಿಕೊೆಂಡು, ಎಲಿವನ್ಯು  ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿ 

ಸೂಕು  ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕೊಳು ಬೇಕೆೆಂದು ವಿನಂತಿಸುತೆು ೋವೆ. ಬಹುತೇಕ ಪರ ಕರಣಗಳ ಸಂಪೂಣಯ 

ಮಾಹಿತಿ ಇಲಾಖೆಗಳಲಿೆೋ ಲಭಯ ವಿರುವುದರಿೆಂದ ಸಾವಯಜನಿಕರು ವಿಶೇಷ ನ್ಮಯ ಯಾಲಯಕೆೆ  

ದೂರುಗಳನುು  ಸಲಿ್ಲ ಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ವಿರುವುದಿಲಿ . ದಯವಿಟಿ್ಟ  

ಸನ್ಮಾ ನ್ಯ ರಾದ ತ್ತವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿೆಂದ ಮಾಹಿತಿ ತ್ರಿಸಿಕೊೆಂಡು, ಅದನುು  ತ್ನಿಖೆಗೆ 

ಒಳಪಸಿಡಿಸಿ ಲಕಾಷ ೆಂತ್ರ ಎಕರೆ  ಅಮೂಲಯ ವಾದ ಸಕಾಯರಿ ಭೂಮಿಯನುು  ಸಕಾಯರದ ವಶಕೆೆ  

ಬರುವಂತೆ ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕೊಳುು ತಿು ೋರೆೆಂದು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿದೆೆ ೋವೆ.    

 

ವಂದನೆಗಳೆಂದಿಗೆ,  

                                        ಇೆಂತಿ ತ್ಮಾ  ವಿಶಾಾ ಸಿಗಳು  

 

(ಎ.ಟಿ. ರಾಮಸಾಾ ಮಿ)                                                             (ಡಾ. ಎಚ್. ಎಸ್ .ದೊರೆಸಾಾ ಮಿ)  

ಸಂಚಾಲಕರು                                                                          ಗೌರವಾಧ್ಯ ಕ್ಷರು           

 

ಲಗತ್ತು ಗಳೆಂದಿಗೆ  ಯಥಾ ನ್ಕಲನುು  ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು  ಸೂಕು  ಕರ ಮಕೆಾ ಗಿ : 

1. ಸನ್ಮಾ ನ್ಯ   ಶ್ರ ೋ  ಕಾಗೋಡು ತಿಮಾ ಪು ನ್ವರು, ಗೌರವಾನಿಾ ತ್  ಕಂದಾಯ  ಮಂತಿರ ಗಳು, ಕನ್ಮಯಟಕ 

ಸಕಾಯರ, ವಿಧಾನ್ ಸೌಧ್, ಬೆಂಗಳೂರು 
 

2. ಸನ್ಮಾ ನ್ಯ  ಟಿ. ಬಿ. ಜಯಚಂದರ ರವರು , ಗೌರವಾನಿಾ ತ್  ಕಾನ್ಯನು  ಮಂತಿರ ಗಳು, ಕನ್ಮಯಟಕ 

ಸಕಾಯರ, ವಿಧಾನ್ ಸೌಧ್, ಬೆಂಗಳೂರು 
 

3. ಪರ ಧಾನ್ ಕಾಯಯದಶ್ಯಗಳು, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ , ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟಿ ಡ, ಬೆಂಗಳೂರು 


