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ಪತಿಿ ಕಾ ಪಿ ಕಟಣೆ

ದಿನಾಂಕ:

1. ಭೂಕಬಳಿಕೆ ನಿಷೇದ ಕಾಯ್ದೆ ಯ ಪಿ ಕಾರ
ಸ್ಥಾ ಪಿಸುವುದು ವಿಳಂಬವಾಗುತಿಿ ರುವ ಬಗ್ಗೆ :

ವಿಶೇಷ

ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಕಬಳಿಕೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಅಕ್ಟ ೋಬರ್ 2014ಕೆೆ
ಕಳೆದಿದ್ೆ ರೂ , ಕಾಯ್ದೆ ಯ ಪ್ರ ಕಾರ

09.01.2016

ನಾ ಯಾಲಯಗಳನ್ನು

ಜಾರಿಗೆ ಬಂದು 15 ತಿಂಗಳುಗಳು

ಭೂಕಬಳಿಕೆ / ಒತ್ತು ವರಿ ಪ್ರ ಕರಣಗಳನ್ನು ಇತ್ಯ ರ್ಾಗೊಳಿಸಲು

ವಿಶೇಷ ರ್ನಯ ಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾ ಪಿಸುವುದ್ರಲ್ಲಿ ಸಕಾಾರ ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತು ದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಿತಯು
ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಮಂತರ ಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ನೇರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಮಂತರ ಗಳಿಗೂ ಪ್ತ್ರ ಬರೆದು
ಕೂಡಲೇ ವಿಶೇಷ ರ್ನಯ ಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾ ಪಿಸುವಂತೆ ಮ್ನವಿ ಮಾಡುತ್ು ಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಸರ್ನಮ ನಯ
ಕಾನೂನ್ನ ಸಚಿವರ

ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದ್ನಂತ್ರ ದಿರ್ನಿಂಕ 8/10/2015 ಕೆೆ , ವಿಶೇಷ

ರ್ನಯ ಯಾಲಯಗಳ ಸ್ಥಾ ಪ್ನೆ ಕುರಿತ್ತ ಅಧಿಕೃತ್ ಪ್ರ ಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಅದಾಗಿ ಮೂರು
ತಿಂಗಳುಗಳು ಕಳೆದಿದ್ೆ ರೂ ಇನೂು

ರ್ನಯ ಯಾಲಯಗಳನ್ನು

ಸ್ಥಾ ಪಿಸಲು ಬೇಕಾದ್ ಪ್ರ ಕ್ರರ ಯ್ದಗಳು

ವಿಳಂಬವಾಗುತು ದೆ. ಕರ ಮ್ ತೆಗೆದುಕ್ಳಳ ಬೇಕಾದ್ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಒಿಂದ್ಲಾಿ ಒಿಂದು ನೆಪ್ ಹೇಳಿ
ಮುಿಂದ್ಕೆೆ ಹಾಕುತ್ತು ಭೂಗಳಳ ರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಿಂತದೆ. ಸಕಾಾರದ್ ಧೋರಣೆ ಇದೇ ರಿೋತ ಮುಿಂದುವರೆದ್ಲ್ಲಿ
ರ್ನವು ನಮ್ಮ ಹೊೋರಾಟವನ್ನು ತೋವರ ಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ. ಇದ್ಕೆೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕ್ಡದೆ ಸಕಾಾರ
ವಿಶೇಷ ರ್ನಯ ಯಾಲಯಗಳನ್ನು

ಕಾಯಾಾಚರಣೆಗೆ ತ್ರಲು ಬೇಕಾದ್ ಎಲಾಿ ಅಗತ್ಯ

ಕರ ಮ್ಗಳನ್ನು

ಕೂಡಲೇ ಮಾಡಬೇಕೆಿಂದು ಮ್ತ್ತು ಮ್ಮಮ ಒತ್ತು ಯಿಸುತೆು ೋವೆ.

ಕೆರೆ ಒತ್ತು ವರಿ ಅಧಯ ಯನ ಮಾಡುತು ರುವ ಜಂಟಿ ಸದ್ನ ಸಮಿತಯು ಬಿಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 11000 ಎಕರೆ
ಕೆರೆಯಂಗಳ ಒತ್ತು ವರಿಯಾಗಿದೆ ಎಿಂದು ಪ್ತರ ಕಾ ಹೇಳಿಕೆ ನಿೋಡಿದೆ. ಸಕಾಾರಿ ಸಂಸ್ಥಾ ಯಾದ್ ಬಿಡಿಎ 3500
ಎಕರೆ ಒತ್ತು ವರಿ ಮಾಡಿದುೆ

ಅದ್ರಲ್ಲಿ 65000 ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು

ಹಂಚಿದೆ ಎಿಂದೂ ತಳಿಸಿದಾೆ ರೆ.

ತ್ಡವಾಗಿಯಾದ್ರೂ ಬಿಂಗಳೂರಿನ ಕೆರೆಗಳ ಸವೇಾ ಕಾಯಾ ನಡೆದು ಕೆರೆ ಒತ್ತು ವರಿ ಸಮ್ಸ್ಥಯ ಯ ಬಗೆೆ
ಅಧಯ ಯನ ನಡೆದು , ಅದ್ನ್ನು ಪ್ರಿಹರಿಸುವ ನಿಟಿಟ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಯತ್ು ಗಳು ನಡೆದಿರುವುದು ಸ್ಥಾ ಗತ್ತಹಾ.
ಆದ್ರೆ ಜಂಟಿ ಸದ್ನ ಸಮಿತಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾದ್ ಶ್ರ ೋ ಕೆ. ಬಿ. ಕ್ೋಳಿವಾಡ ರವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ
ಸಮಿತಗಳು ಭೂಕಬಳಿಕೆ / ಒತ್ತು ವರಿ ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ
ಉಿಂಟುಮಾಡುವ

ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು

ನಿೋಡಿರುವ ವರದಿಗಳ ಬಗೆೆ

ಕ್ಡುತು ರುವುದು

ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಗೊಿಂದ್ಲ
ವರದಿಗಳು

ರ್ನಯ ಯಸಮ್ಮ ತ್ವಾಗಿಲಿ , ಸಕಾಾರದ್ ಮಾನಯ ತೆ ಪ್ಡೆದಿಲಿ , ಧೂಳು ಹಡಿಯುತು ವೆ ಎಿಂದೆಲಾಿ ಹೇಳಿ
ವಿಷಯಾಿಂತ್ರ ಮಾಡುವ ಪ್ರ ಯತ್ು ಗಳನ್ನು

ಮಾಡುತು ದಾೆ ರೆ. 2007ರಲ್ಿ ೋ ಎ. ಟಿ. ರಾಮ್ಸ್ಥಾ ಮಿ

ನೇತೃತ್ಾ ದ್ ಜಂಟಿ ಸದ್ನ ಸಮಿತ ನಿೋಡಿದ್ ಎರಡೂ ಮ್ಧಯ ಿಂತ್ರ ವರದಿಗಳು ಎರಡೂ ಸದ್ನಗಳಲ್ಲಿ
ಅಿಂಗಿೋಕೃತ್ವಾಗಿ , ಇತು ೋಚೆಗಷ್ಟಟ
ಕಾಯ್ದೆ

ಆ ಸಮಿತಯ ಶ್ಫಾರಸಿಿ ನಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಕಬಳಿಕೆ ನಿಷೇಧ

ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದು ಎಲಿ ರಿಗೂ ತಳಿದಿರುವ ವಿಷಯ. ಇದ್ಲಿ ದೆ, ಸಕಾಾರವೇ ‘ ಎ. ಟಿ.

ರಾಮ್ಸ್ಥಾ ಮಿ ವರದಿಯ ಪ್ರ ಕಾರ ‘ಎಿಂದು ಉಲ್ಿ ೋಖಿಸಿ ಸ್ಥವಿರಾರು ಒತ್ತು ವರಿದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ
ಮಾಡಿದೆ. ರ್ನಯ ಯಾಲಯಗಳು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ರಾವ್ ವರದಿ ಮ್ತ್ತು
ವರದಿಗಳನ್ನು

ಆದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಿ ೋಖಿಸಿವೆ. ಇನ್ನು

ರಾಮ್ಸ್ಥಾ ಮಿ

ಬಾಲಸುಬರ ಮ್ಣಿಯನ್ ವರದಿ ಪ್ರ ಕಾರ ಉಚಚ

ರ್ನಯ ಯಾಲಯವೇ ಒತ್ತು ವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ. ವಾಸು ವ ಹೋಗಿರುವಾಗ,

ಈ

ಎಲಾಿ ವರದಿಗಳು ಧೂಳು ಹಡಿಯುತು ವೆ ಎಿಂಬುದು ಎಷ್ಟಟ ಸರಿ? ಆದ್ೆ ರಿಿಂದ್ ಶ್ರ ೋ ಕೆ. ಬಿ. ಕ್ೋಳಿವಾಡ
ರವರು ಈ ರಿೋತ ಗೊಿಂದ್ಲಮ್ಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು

ನಿೋಡುವುದ್ರ ಬದ್ಲು ಮೂಲ ಸಮ್ಸ್ಥಯ

ಬಗೆಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ತ್ತಡಗಬೇಕೆಿಂಬುದು ನಮ್ಮ ಕಳಕಳಿಯ ಮ್ನವಿ.

ನಕಲ್ಲ ದಾಖ್ಲ್ಗಳನ್ನು

ಸೃಷ್ಟಟ ಸಿ ಕಬಳಿಕೆ/ ಒತ್ತು ವರಿ ಆಗಿರುವ ಕೆರೆಯಂಗಳಗಳನ್ನು

ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕೆಿಂದು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ
ಕ್ಟಿಟ ರುವ

ಹೊೋರಾಟ ಸಮಿತ 8.5.2015ಕೆೆ

ಯಾವ ರಿೋತ

ಮುಖ್ಯ

ಮಂತರ ಗಳಿಗೆ

ಪ್ತ್ರ ದ್ಲ್ಲಿ ತಳಿಸಿರುತ್ು ದೆ. ರ್ನವು ತಳಿಸಿರುವ ಕ್ರರ ಯಾ ಯೋಜನೆಯು ಈ ರಿೋತಯಿದೆ:

ಮೂಲ ಭೂಗಳಳ ರನ್ನು ಗುರುತಸುವುದು - ನಕಲ್ಲ ದಾಖ್ಲ್ ಸೃಸಿಟ ಸಲು ಸಹಕರಿಸಿದ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು /
ನೌಕರಾರರನ್ನು

ಗುರುತಸುವುದು

-

ಆ ಭೂಗಳಳ ರ ಮ್ತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ೆ

ಕ್ರರ ಮಿನಲ್

ಮೊಕದ್ೆ ಮ್ಮ ದಾಖ್ಲ್ಲಸುವುದು - ಅವರುಗಳ ಆಸಿು ಮುಟುಟ ಗೊೋಲು ಹಾಕ್ರಕ್ಳುಳ ವುದು - ಸಕಾಾರದ್
ಇಲಾಖೆಗಳೇ ದೃಡಿೋಕರಿಸಿರುವ ದಾಖ್ಲ್ಗಳನ್ನು

ನಂಬಿ

ಭೂಗಳಳ ರಿಿಂದ್ ನಿವೇಶನ /

ಖ್ರಿೋದಿಸಿರುವ ಅಮಾಯಕರಿಗೆ ಪ್ರಿಹಾರ ಕ್ಡುವುದು

-

ಮ್ನೆಗಳನ್ನು

ನಂತ್ರ ತೆರವು ಕಾಯಾಾಚರಣೆ

ಮಾಡುವುದು.

ಪ್ರ ಭಾವಿ ಭೂಗಳಳ ರು
ಮಾರಿರುವ

ನಕಲ್ಲ ದಾಖ್ಲ್ ಸೃಷ್ಟಟ ಸಿ ಕೆರೆ ಕಬಳಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅದ್ನ್ನು

ಪ್ರ ಕರಣಗಳು

ವಿಶೇಷ

ರ್ನಯ ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ

ತೋಮಾಾನವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ.

ದ್ಶಕಗಳಿಿಂದ್ ಎಗಿೆ ಲಿ ದೆ ನಡೆದಿರುವ ಕೆರೆಗಳ ಕಬಳಿಕೆ / ಒತ್ತು ವರಿ ಸಮ್ಸ್ಥಯ ಯನ್ನು
ಕೆರೆಗಳನ್ನು

ಪುನಸ್ಥಚ ೋತ್ನಗೊಳಿಸಿ ಬಿಂಗಳೂರನ್ನು

ಅಮಾಯಕರಿಗೆ

ಪ್ರಿಹರಿಸುವ ,

ಸುಿಂದ್ರಗೊಳಿಸಲು ಬೇಕಾದ್ ಶ್ಫಾರಸಿ ನ್ನು

ಮಾಡುವ ಸದ್ವಕಾಶ ದೊರೆತರುವಾಗ, ಅದ್ನ್ನು ಉಪ್ಯೋಗಿಸಿಕ್ಿಂಡು , ಶ್ರ ೋ ಕೆ. ಬಿ ಕ್ೋಳಿವಾಡ
ರವರು ಪ್ರಿಣಾಮ್ಕಾರಿಯಾದ್ ವರದಿ ನಿೋಡಬೇಕೆಿಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಆಶಯ.
2. ಭೂ ಅಕಿ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಆಗದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ :
ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ
ಬರೆದಿರುವ

ಪ್ತ್ರ ವನ್ನು

ಲಗತು ಸಲಾಗಿದೆ.

ಉಚ್ಚ ನಾ ಯಾಯಲಕೆೆ

ಸಮಿತಯು ಉಚಚ
ಮ್ತ್ತು

ಅದ್ರ

ದಾಖಲೆ

ಕೊಟ್ಟಿ ದೆ ರೂ

ರ್ನಯ ಯಾಲಯದ್ ಮುಖ್ಯ

ಕನು ಡ

ಅನ್ನವಾದ್ವನ್ನು

ಈ

ಕಿ ಮ

ರ್ನಯ ಯಮೂತಾಗಳಿಗೆ
ಪ್ತರ ಕಾ

ಪ್ರ ಕಟಣೆಗೆ

3. ಅಕಿ ಮಗಳಿಗ್ಗ
ಅವಕಾಶವಿಲಲ ದಂತೆ
ನಡೆಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ :
ನಮ್ಮ

ಪ್ರ ಜಾಪ್ರ ಭುತ್ಾ ದ್

ಜೋವಾಳವೇ

ಪಾರದಶಶಕವಾಗಿ

ಚುರ್ನವಣೆಗಳ

ಮೇಲ್

ಚುನವಣೆಗಳನ್ನು

ನಿಿಂತರುತ್ು ದೆ.

ಚುರ್ನವಣೆಗಳು

ನಿಷಪ ಕ್ಷಪಾತ್ವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅಕರ ಮ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲಿ ದಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇತು ೋಚಿನ
ದಿನಗಳಲ್ಲಿ

ಚುರ್ನವಣೆಗಳು

ನಿಷಪ ಕ್ಷಪಾತ್ವಾಗಿ

ನಡೆಯದೆ

ಅಕರ ಮ್ಗಳು

ಹೆಚ್ಚಚ ಗುತು ವೆ.

ಚುರ್ನವಣೆಗಳನ್ನು ರ್ನಯ ಯೋಚಿತ್ವಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ ಚುರ್ನವಣಾ ಆಯೋಗವು ಒಿಂದು ಸ್ಥಾ ಯತ್ು
ಸಂಸ್ಥಾ ಯಾಗಿದ್ೆ ರೂ

ಸಹ

ಸಕಾಾರದ್

ಕೈಗೊಿಂಬಯಂತೆ

ಕಾಯಾ

ನಿವಾಹಸುತು ರುವುದು

ದುರದೃಷಟ ಕರ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಇತು ೋಚೆಗೆ ನಡೆದ್ ಮೇಲಮ ನೆ ಚುರ್ನವಣೆಗಳು ಹಣಬಲ ಮ್ತ್ತು
ತ್ತೋಳಬ ಲ ಇದ್ೆ ವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಆಗಿರುವುದು ಎಲಿ ರಿಗೂ ತಳಿದಿರುವ ವಿಷಯ. ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ
ಅಕರ ಮ್ಗಳು ನಡೆಯುತು ದ್ೆ ರೂ ಚುರ್ನವಣಾ ಆಯೋಗ ಕರ ಮ್ ಕೈಗೊಿಂಡಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳೇ ಇಲಿ .
ಅತ್ಯ ಿಂತ್ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಲಭ್ಯ ವಿದ್ೆ ರೂ
ಚುರ್ನವಣಾ ಆಯೋಗದಿಿಂದ್ ಒಿಂದು ಸಣಣ

ಅಕರ ಮ್ಗಳನ್ನು

ಪ್ತೆು ಹಚಿಚ

ತ್ಡೆಯುವುದ್ರಲ್ಲಿ

ಪ್ರ ಯತ್ು ವೂ ಆಗುತು ಲಿ . ಅಕರ ಮ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ

ಯಾವುದೇ ಶ್ಕೆೆ ಯಾಗುತು ಲಿ . ಇದೇ ರಿೋತ ಅಕರ ಮ್ಗಳು ಮುಿಂದುವರೆದ್ರೆ ಚುರ್ನವಣೆಗಳು ‘Democracy

for Sale ‘ ಆಗುವುದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲಿ .

ಮುಿಂಬರುವ ಪಂಚ್ಚಯತ ಚುರ್ನವಣೆಗಳು ಅಕರ ಮ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲಿ ದಂತೆ ಪಾರದ್ಶಾಕವಾಗಿ
ನಡೆಯಬೇಕೆಿಂಬುದು ನಮ್ಮ

ಆಶಯ. ಆದ್ೆ ರಿಿಂದ್ ಚುರ್ನವಣೆಗಳನ್ನು

ಸರಿಯಾದ್ ರಿೋತಯಲ್ಲಿ

ನಡೆಸುವ ಮ್ಹತ್ು ರವಾದ್ ಜವಾಬಾೆ ರಿ ಹೊತು ರುವ ಚುರ್ನವಣಾ ಆಯೋಗವು ಈಗಲಾದ್ರೂ
ಸಶಕು ವಾಗಿ

ಕಾಯಾ

ನಿವಾಹಸಿ

ಅಕರ ಮ್ಗಳಿಗೆ

ಅವಕಾಶವಿಲಿ ದ್

ರಿೋತಯಲ್ಲಿ

ಅತ್ಯ ಿಂತ್

ಪಾರದ್ಶಾಕವಾಗಿ ಚುರ್ನವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಪ್ರ ಜಾಪ್ರ ಭುತ್ಾ ವನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕೆಿಂದು ಆಶ್ಸುತೆು ೋವೆ .
ತ್ಮ್ಮ ವಿಸ್ಥಾ ಸಿ

(ಎ. ಟಿ. ರಾಮ್ಸ್ಥಾ ಮಿ)
ಸಂಚ್ಚಲಕರು

