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ದಿನಾಂಕ: 26.07.2016
ಗೆ,
ಸನಾ ನ್ಯ ಶ್ರ ೋ ಸಿದ್ಧ ರಾಮಯ್ಯ ನ್ವರು,
ಗೌರವಾನ್ವಿ ತ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳು,
ಕನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ವಿಧಾನ್ ಸೌಧ, ಬಾಂಗಳೂರು.
ಮಾನ್ಯ ರೆ,
ವಿಷಯ್: ಭೂಕಬಳಿಕೆ ಪ್ರ ಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸ್ಥಾ ಪಿಸಿರುವ ವಿಶೇಷ ನಯ ಯಾಲಯ್
ರ್ಕಯಾಾರಂಭ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ

ತಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ನ್ಮಾ ಸಮಿತಿಯು ಸೆಪ್ಟ ಾಂಬರ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟ ೋಬರ್ 2014ರಲ್ಲಿ 39 ದಿನ್ಗಳ
ರ್ಕಲ ನ್ವರಂತರ ಧರಣಿ ನ್ಡೆಸಿದ್ ಹಿನ್ನೆ ಲೆಯ್ಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಭೂಕಬಳಿಕೆ ನ್ವಷೇಧ ವಿಧೇಯ್ಕಕೆೆ
ಗೌರವಾನ್ವಿ ತ ರಾಷಟ ರ ಪ್ತಿಗಳ ಅಾಂಕಿತ ಪ್ಡೆದು ರ್ಕಯ್ದೆ
ಪ್ರ ರ್ಕರ

ವಿಶೇಷ

ನಯ ಯಾಲಗಳನ್ನೆ

ಸ್ಥಾ ಪಿಸಲು

ಕೂಡಲೇ ಎರಡು ವಿಶೇಷ ನಯ ಯಾಲಯ್ಗಳನ್ನೆ

ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ರ್ಕಯ್ದೆ ಯ್

ಪುನಃ

ಹೋರಾಟ

ಮಾಡಬೇರ್ಕಯಿತ್ತ.

ಸ್ಥಾ ಪಿಸುವುದಾಗಿ ಅಕ್ಟ ೋಬರ್ 2014ರಲ್ಲಿ

ಹೇಳಿದ್ೆ ಸರ್ಕಾರ, ದಿನಾಂಕ 10.08.2015 ರಂದು ಕೇವಲ ಒಾಂದು ವಿಶೇಷ ನಯ ಯಾಲಯ್ವನ್ನೆ
ಸ್ಥಾ ಪಿಸಲು ಅಧಿಸೂಚನ್ನ ಹರಡಿಸಿತ್ತ. ನಂತರ 7 ತಿಾಂಗಳುಗಳು ಕಳೆದ್ ಮೇಲೆ ದಿನಾಂಕ

22.03.2016 ರಂದು ವಿಶೇಷ ನಯ ಯಾಲಯ್ಕೆೆ ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದ್ಸಯ ರುಗಳ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ
ಆದೇಶ ಹರಡಿಸಿತ್ತ. ನೇಮರ್ಕತಿಯಾಗಿ 4 ತಿಾಂಗಳುಗಳು ಕಳೆದಿದ್ೆ ರೂ ನಯ ಯಾಲಯ್ ಇನ್ನೆ
ಕೂಡ

ರ್ಕಯಾಾರಂಭ

ಮಾಡಿಲಿ ವಾಂಬುದು

ಆತಂಕದ್

ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.

ವಿಚಾರಣೆಗಳು

ಆರಂಭವಾಗುವುದು ವಿಳಂಬವಾಗುತಿು ರುವುದ್ರಿಾಂದ್ ಭೂಗಳಳ ರು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್
ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು ನ್ವರಾತಂಕವಾಗಿದಾೆ ರೆ.

ಪ್ರ ತಿ ಹಂತದ್ಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ನಂತರವಷ್ಟ ೋ ಸರ್ಕಾರದಿಾಂದ್ ಕರ ಮಗಳಾಗುತಿು ರುವುದು
ವಿಷಾಧನ್ವೋಯ್. ಆದ್ೆ ರಿಾಂದ್ ವಿಷಯ್ವನ್ನೆ
ನಯ ಯಾಲಯ್ವು

ಶ್ೋಘ್ರ ದ್ಲೆಿ ೋ

ತಮಾ

ರ್ಕಯಾಾರಂಭ

ಗಮನ್ಕೆೆ

ಮಾಡದಿದ್ೆ ರೆ,

ತಂದ್ ನಂತರವೂ ವಿಶೇಷ
ಸರ್ಕಾರ

ನ್ವಸಸ ಾಂದೇಹವಾಗಿ

ಸಂಪೂಣಾವಾಗಿ ಪ್ರ ಭಾವಿ ಭೂಗಳಳ ರನ್ೆ ರಕಿಿ ಸುತಿು ದೆ ಎಾಂಬ ಕೆಟಟ ಸಂದೇಶ ನ್ವೋಡಿದಂತಾಗುತು ದೆ.
ಇದಾಯ ವುದ್ಕೂೆ ಅವರ್ಕಶ ಕ್ಡದ್ ರಿೋತಿಯ್ಲ್ಲಿ ತಾವು ನ್ಡೆದುಕ್ಳುಳ ತಿು ೋರೆಾಂದು ನಂಬಿದೆೆ ೋವ.

ಆದ್ೆ ರಿಾಂದ್ ತಾವು ಮಧಯ ಪ್ರ ೇಶಶ್ಸಿ ವಿಶೇಷ ನಯ ಯಾಲಯ್ ರ್ಕಯಾಾರಂಭ ಮಾಡಲು ಏನ್ನ
ತೊಡರ್ಕಗಿದೆ ಎಾಂಬುದ್ನ್ನೆ
ಸೂಕು ನ್ವದೇಾಶನ್ ನ್ವೋಡಿ,

ಪ್ರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿ, ಅದ್ನ್ನೆ
ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿಯ್ನ್ನೆ

ಬಗೆಹರಿಸಿ,
ರಕಿಿ ಸುವಲ್ಲಿ

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ

ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ

ಈಗಲಾದ್ರೂ

ದೃಢವಾದ್

ಬದ್ಧ ತೆ ತೊೋರುತಿು ೋರೆಾಂದು ನಂಬಿದೆೆ ೋವ.
ವಂದ್ನ್ನಗಳಾಂದಿಗೆ,
ತಮಾ ವಿಶ್ವಿ ಸಿ,

(ಎ. ಟಿ. ರಾಮಸ್ಥಿ ಮಿ)
ಸಂಚಾಲಕರು
ಯ್ಥಾ ನ್ಕಲನ್ನೆ :
1. ಶ್ರ ೋ ರ್ಕಗೋಡು ತಿಮಾ ಪ್ಪ ನ್ವರು , ಸನಾ ನ್ಯ ಕಂದಾಯ್ ಮಂತಿರ ಗಳು, ವಿಧಾನ್ ಸೌಧ ,
ಬಾಂಗಳೂರು
ಭೂಕಬಳಿಕೆ ಪ್ರ ಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸ್ಥಾ ಪಿಸಿರುವ ವಿಶೇಷ
ನಯ ಯಾಲಯ್ವು ರ್ಕಯಾಾರಂಭ ಮಾಡಲು ಏನ್ನ ತೊಡರ್ಕಗಿದೆ
ಎಾಂಬುದ್ನ್ನೆ
ಸನಾ ನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ,
ಸಮಸೆಯ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಸೂಕು
ಕರ ಮ
ಕೈಗಳಳ ಬೇಕೆಾಂಬ ಮನ್ವಿಯಾಂದಿಗೆ.

