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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   ಶ್ರ ೋ  ಕಾಗೋಡು ತಿಮ್ಾ ಪ್ಪ ನ್ವರು  

 ಗೌರವಾನಿ್ವ ತ    ಕಂದಾಯ  ಮಂತಿರ ಗಳು, 

ಕನ್ಮಾಟಕ ಸಕಾಾರ, ವಿಧಾನ್ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 

 

ಮಾನ್ಯ ರೆ , 

ವಿಷಯ: ದೇವಸ್ಥಾ ನ್ಗಳ ಭೂಮಿಗೆ ಸುಳುು  ದಾಖಲೆ ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿಕೆಂಡು ಕಬಳಿಕೆ 

ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆೆ . 

 

ಕನ್ಮಾಟಕ ರಾಜ್ಯಯ ದ್ಯ ೆಂತ ಅನೇಕ ದೇವಸ್ಥಾ ನ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ ಭೂಮಿಯನ್ನು  ಪ್ರ ಭಾವಿಗಳು 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಯೋಗದೆಂದಿಗೆ ಸುಳುು  ದಾಖಲೆ ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿಕೆಂಡು ಕಬಳಿಸಿರುವುದು 

ತಮ್ಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ ಎೆಂದು ಭಾವಿಸಿದೆದ ೋವೆ.  ದಾನ್ವಗಳು ದೇವಸ್ಥಾ ನ್ಗಳಿಗೆ ನ್ವೋಡಿದ್ ಭೂಮಿಯನ್ನು  

ಕಬಳಿಸಿರುವುದು ಅತಯ ೆಂತ ಹೋನ್ ಕೃತಯ ವಾಗಿರುತತ ದೆ. ‘ಬೆಂಗಳೂರು ನ್ಗರ/ನ್ಗರ ಜಿಲೆೆಯಲೆ್ಲ  

ಸಕಾಾರಿ ಜ್ಯಮಿೋನ್ನ ಒತ್ತತ ವರಿ’ ಕುರಿತ್ತ 2007ರಲೆ್ಲ  ನ್ವೋಡಿದ್ ಜಂಟಿ ಸದ್ನ್ ಸಮಿತಿಯ 

ಮ್ಧಯ ೆಂತರ ವರದಿ ಭಾಗ-2 ರ ಪುಟ 33-37 ರಲೆ್ಲ , ಇದ್ರ ಒೆಂದು ನ್ವದ್ರ್ಾನ್ವಾಗಿ ಮುಜರಾಯಿ 

ಇಲಾಖೆಗೆ ದಾನ್ವಾಗಿ ನ್ವೋಡಿದ್ದ  ಚಾಮ್ರಾಜಪೇಟೆಯಲೆ್ಲರುವ ಭೂಮಿಯನ್ನು  ಹೇಗೆ ಸುಳುು  

ದಾಖಲೆ ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿಕೆಂಡು ಕಬಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎೆಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿತ್ತತ . ಹೆಂದೆ ಮ್ತ್ತತ  2007ರಿೆಂದ್ 

ಈಚೆಗೂ ಸಹ ಇೆಂತಹ ಸ್ಥವಿರಾರು ಪ್ರ ಕರಣಗಳು ನ್ಡೆದಿವೆ. ಆದ್ರೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ  

ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಯಾದ್ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಾಗಲ್ಲ 

ಇದುವರೆವಿಗೂ ಈ ಕ್ರರ ಮಿನ್ಲ್ ಪ್ರ ಕರಣಗಳ ಬಗೆೆ  ಗಮ್ನ್ ಹರಿಸಿ ಸೂಕತ  ಕರ ಮ್ ಜರುಗಿಸದೆ  

ಇರುವುದು ದುರದೃಷಿ ಕರ. 

 

ಈಗ ಇನ್ು ೆಂದು ಗಂಬೋರವಾದ್ ಪ್ರ ಕರಣದ್ ಬಗೆೆ  ಹೆಚಿ್ಚ ನ್ ಮಾಹತಿ ದರೆತಿದುದ ,ಅದ್ನ್ನು  

ತಮ್ಾ  ಗಮ್ನ್ಕೆೆ  ತರಲು ಬಯಸುತ್ತ ೋವೆ.   ಪ್ರ ಕರಣವು ಶ್ರ ೋರಂಗಪ್ಟಿ ಣದ್ ರಂಗನ್ಮಥಸಿ್ಥಮಿ 

ದೇವಸ್ಥಾ ನ್ಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತತ ದೆ. 1939ರಲೆ್ಲ  ಪೆದ್ದ ಪ್ಪ ನ್ಪಾಳಯ , ದಡ್ಡಮಾರನ್ಹಳಿು , 

ಚೋಳನ್ಮಯಕನ್ಹಳಿು , ಬ್ಯಯ ಲಾಳು  ಹಳಿು  ಮ್ತ್ತತ  ಕಾಡುಕರೇನ್ಹಳಿು ಯಲೆ್ಲರುವ ಸುಮಾರು 800 
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ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು  ಶ್ರ ೋ ರಂಗನ್ಮಥಸಿ್ಥಮಿ ದೇವಸ್ಥಾ ನ್ಕೆೆ  ದಾನ್ವಾಗಿ ಕಡ್ಲಾಗಿತ್ತತ .  ಆದ್ರೆ 

ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯ ಬೇಜವಾದಾದ ರಿಯಿೆಂದ್ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಸುಳುು  ದಾಖಲೆ ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿ 

ಸಾ ಳಿೋಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಯೋಗದೆಂದಿಗೆ ಪ್ರ ಭಾವಿಗಳು ತಮ್ಾ  ಹೆಸರಿಗೆ  

ಕಾನೂನ್ನಬ್ಯಹರವಾಗಿ ಖಾತ್ಗಳನ್ನು  ಮಾಡಿಸಿಕೆಂಡು ಕಬಳಿಸಲು ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದ್ರು. 

2007ರಲೆ್ಲ  ಜಂಟಿ ಸದ್ನ್ ಸಮಿತಿಗೂ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಮಾಹತಿ ನ್ವೋಡ್ಲಾಗಿ, ಸಮಿತಿಯು 

ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ತರ  ಬರೆದಿತ್ತತ  ( Muzrai office File No ADM 3A/LND 

31/06-07 ).  ವಿಷಯವನ್ನು  ಗಮ್ನ್ಕೆೆ  ತಂದ್ನಂತರವೂ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ ಯಾವುದೇ ಕರ ಮ್ 

ಜರುಗಿಸದ್ ಕಾರಣ ದೇವಸ್ಥಾ ನ್ಕೆೆ  ಸೇರಿದ್ ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯು ಇೆಂದು ಭೂಗಳು ರ 

ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಇತಿತ ೋಚೆಗಷಿ್ಟ  ಶ್ರ ೋ ಮ್ಹೇೆಂದ್ರ  ಜವರಯಯ  ಎೆಂಬುವರು ನ್ವೋಡಿದ್ ದೂರನ್ಮು ಧರಿಸಿ 

ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸ್ಥವಿರ ಕೋಟಿ ಬಲೆಬ್ಯಳುವ ಈ ಭೂಮಿಯ ಬಗೆೆ  ಮಾಹತಿ ಒದ್ಗಿಸುವಂತ್ 

ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶೇಷ ಜಿಲೆಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ತರ  ಬರೆದಿದೆ. ಸರ್ೋಾಚಿ್  

ನ್ಮಯಯಾಲಯದ್  ತಿೋರ್ಪಾನ್ ಪ್ರ ಕಾರ ಇೆಂತಹ ಪ್ರ ಕರಣಗಳನ್ನು   Hindu Religious Endowments 

Act, 1927ನ್ ಕಲಂ 9 ರ ಪ್ರ ಕಾರ  ಪ್ತ್ತ  ಹಚಿ್ಬಹುದು. ನಂತರ Karnataka (Religious and 

Charitable) Inams Abolitions Act, 1955 ಪ್ರ ಕಾರ ಭೂಮಿಯನ್ನು  ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವುದು 

ಸರಿಯೇ ಎೆಂಬುದ್ನ್ನು  ಪ್ರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ  ಕಡ್ತಗಳೆಲೆವೂ ಕಂದಾಯ 

ಇಲೆಖೆಯಲೆ್ಲ  ಲಭ್ಯ ವಿರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಶ್ೋಘ್ರ ದ್ಲೆ್ಲ  ಪ್ರಿಶ್ೋಲನೆ ನ್ಡೆಸಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು  ವರ್ಕೆೆ  

ಪ್ಡೆದು ತರ್ಪಪ ತಸಾ ರ ವಿರುದ್ಧ  ಕರ ಮ್ ಜರುಗಿಸಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಇದಾಯ ವುದ್ನೂು  ಮಾಡ್ದೇ 

ಭೂಗಳು ರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಇಲಾಖೆ ನ್ವೆಂತಿರುವುದು ಅತಯ ೆಂತ ಖಂಡ್ನ್ವೋಯ. 

 

ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಪ್ರ ಕರಣವು ಕೇವಲ ಒೆಂದು ನ್ವದ್ರ್ಾನ್ವಾಗಿರುತತ ದೆ. ಇದ್ರಂತ್ ದೇವನ್ಹಳಿು   

ತಾಲೂಕ್ರನ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲಸಿ್ಥಮಿ ಮ್ತ್ತತ  ವೆೆಂಕಟರಮ್ಣಸಿ್ಥಮಿ  ದೇವಸ್ಥಾ ನ್ಗಳು, 

ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಕ್ರನ್ ಡಾಬಸ್ಪ ೋಟೆ ಮ್ತ್ತತ  ಶ್ವಗಂಗೆ ದೇವಸ್ಥಾ ನ್ಗಳು ,  ಬೆಂಗಳೂರು  ಎಸ್ 

.ರ್ಪ. ರೋಡಿನ್ಲೆ್ಲರುವ ಧಮ್ಾರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾ ನ್ - ಈ ದೇವಸ್ಥಾ ನ್ಗಳ ಭೂಮಿಗಳೂ ಕಬಳಿಕೆ 

ಯಾಗಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾ ನ್ಗಳ ಜಿೋರ್ೋಾದಾಧ ರಕೆೆ  ಮ್ತ್ತತ  ಪೂಜ್ಯ 

ಕಾಯಾಗಳಿಗೆೆಂದು ದಾನ್ವಾಗಿ ಕಟಿಿ ರುವ ಜ್ಯನ್ವೋನ್ನಗಳು ಕೃತಿಮ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೂಲಕ 

ಪ್ರಭಾರೆಯಾಗಿರುವುದು ದುರದೃಷಿ ಕರ. ರಾಜ್ಯಯ ದ್ಯ ೆಂತ ಅನೇಕ ದೇವಸ್ಥಾ ನ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ 

ಸ್ಥವಿರಾರು ಎಕರೆ  ಭೂಮಿಗಳಿಗೆ ಸುಳುು  ದಾಖಲೆ ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿಕೆಂಡು ಭೂಗಳು ರು ಕಬಳಿಸಿದಾದ ರೆ. 

ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯಲೆ್ಲ  ಸರಿಯಾದ್ ಆಸಿತ ವಹ ಇಲೆದಿರುವ ಕಾರಣ, ಕಬಳಿಕೆಯಾಗಿರುವ 

ಭೂಮಿಯ ವಿಸಿತ ೋಣಾದ್ ಬಗೆೆ  ನ್ವಖರವಾದ್ ಮಾಹತಿ ಇದ್ದ ೆಂತ್ ತೋರುವುದಿಲೆ . ಇೆಂದಿಗೂ 

ಇಲಾಖೆಯ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನ್ಲೆ್ಲ  ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯ ದೇವಸ್ಥಾ ನ್ಗಳು ಎಷಿ್ಟ  ಭೂಮಿ 

ಹೆಂದಿವೆ ಎೆಂಬುದ್ರ ಬಗೆೆ  ಮಾಹತಿ ಇಲೆ . 
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ಆದ್ದ ರಿೆಂದ್, ಈಗಲಾದ್ರೂ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಪ್ರ ಕರಣವನೂು  ಒಳಗೆಂಡಂತ್, ರಾಜ್ಯಯ ದ್ಯ ೆಂತ     

ದೇವಸ್ಥಾ ನ್ಗಳ ಭೂಮಿ ಕಬಳಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಇತರೆ  ಪ್ರ ಕರಣಗಳ ಬಗೆೆಯೂ ತಮ್ಾ  ಇಲಾಖೆಯ 

ಮೇಲಿ್ಲಚಾರಣೆಯಲೆ್ಲ  ಪ್ರಿಶ್ೋಲನೆ ನ್ಡೆಸಿ ಸೂಕತ  ಕರ ಮ್ ಜರುಗಿಸುವಂತ್ ಕೋರುತ್ತ ೋವೆ. 

ಸ್ಥವಾಜನ್ವಕರು ದೇವರನ್ನು  ಪೂಜಿಸಲು ಹೋಗುವ ದೇವಾಲಯಗಳ ಭೂಮಿಗಳನೂು  

ಕಬಳಿಸುವುದು ದುರಾಸ್ಯ ಪ್ರಮಾವಧಿಯಾಗಿದುದ , ಇೆಂತಹ ಹೋನ್ ಕೃತಯ  ಮಾಡಿದ್ವರು 

ಹಾಗೂ ಅವರೆಂದಿಗೆ ಶಾಮಿೋಲಾದ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ  ಕಠಿಣ ಕರ ಮ್ ಜರುಗಿಸಲು 

ಮ್ತತ ಮ್ಮಾ  ಕೋರುತ್ತ ೋವೆ.   

 

ವಂದ್ನೆಗಳೆಂದಿಗೆ,  

                                         ಇೆಂತಿ ತಮ್ಾ  ವಿಶಿಾ ಸಿಗಳು  

 

(ಎ.ಟಿ. ರಾಮ್ಸಿ್ಥಮಿ)                                                             (ಡಾ. ಎಚ್. ಎಸ್ .ದರೆಸಿ್ಥಮಿ)  

ಸಂಚಾಲಕರು                                                                          ಗೌರವಾಧಯ ಕ್ಷರು           

 

 

  ಯಥಾ ನ್ಕಲನ್ನು  ಮಾಹತಿ ಮ್ತ್ತತ  ಸೂಕತ  ಕರ ಮ್ಕೆಾ ಗಿ : 

1. ಪ್ರ ಧಾನ್ ಕಾಯಾದ್ಶ್ಾಗಳು, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, ಬಹುಮ್ಹಡಿ ಕಟಿ ಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು.  

 

2. ಆಯುಕತ ರು, ಮುಜರಾಯಿ ಮ್ತ್ತತ  ಧಾಮಿಾಕ ದ್ತಿತ  ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.                                                                                                                               

 


