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                                                             ಮಾಧ್ಯ ಮ  ಪ್ರ ಕಟಣೆಗಾಗಿ                    ದಿನಾಂಕ:  16.04.2016 

 

ವಿಶೇಷ ನಯ ಯಾಲಯ ಕಾಯಯ ನಿರ್ಯಹಣೆಗೆ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗರ್ನ್ನು  ರಚಿಸಿರುವುದಿಲಲ  

 

 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ದಿರ್ನಾಂಕ 22.03.2016 ರಂದು ವಿಶೇಷ ರ್ನಾ ಯಾಲಯವನ್ನು  ರಚಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿರುತ್ತ ದೆ. 
  
 

ಭೂಕಬಳಿಕೆ  ಪ್ರ ಕರಣಗಳನ್ನು  ಸಮಗರ ವಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಅಭಿಯೋಜನೆಗೆ ಒಳಪ್ಡಿಸಬೇಕಾದರೆ, 

ವಿಶೇಷ ನಯ ಯಾಲಯದ ಒಾಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಅತಯ ಾಂತ ದಕ್ಷವಾದ ಹಾಗೂ ಉನು ತಾಧಿಕಾರವುಳಳ  

ಒಾಂದು ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗದ ರಚನೆಯಾಗಬೇಕಾದುದುು   ಅರ್ಶ್ಯ ವಿದೆ. ಆದರೆ ಇದುರ್ರೆವಿಗೂ ಆಡಳಿತ 

ವಿಭಾಗದ ರಚನೆಯಾಗದಿರುವುದರಾಂದ ವಿಶೇಷ ನಯ ಯಾಲಯದ ಕಾಯಯ ನಿರ್ಯಹಣೆ 

ಸಾಧ್ಯ ವಾಗಿರುವುದಿಲಲ . 
 
 

ವಿಶೇಷ ರ್ನಾ ಯಾಲಯಕೆ್ಕ  ನೆರವು ನೀಡಲು ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು ಮತ್ತತ  ನೌಕರರನ್ನು  ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇರ್ಕಗುತ್ತ ದೆ. 

ತ್ನಖೆ, ಅಭಿಯೀಜನೆ ಮತ್ತತ  ಅಧಿವಿಚಾರಣೆಯು ಯಾವ ನ್ಯಾ ನತೆಯೂ ಇರದಂತೆ ಆಗಬೇರ್ಕದರೆ, 

ಸೇವೆಯಲಿ್ಲರುವ ಅಪರ ಮುಖ್ಾ  ರ್ಕಯಾದಶಿಾಗಳು ಮುಕಾ ಸಥ ರಾಗಿರುವ ಒಾಂದು ಆಡಳಿತ್ ವಿಭಾಗವಿರಬೇಕು 

ಹಾಗೂ ಅವರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಸಾಕಷ್ಟು  ಸಂಖೆಾ ಯಲಿ್ಲ   ಪೀಲ್ಲೀಸ್ ಅಧಿೀಕ್ಷಕರನ್ನು  , ರ್ಕನ್ಯನ್ನ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳನ್ನು  

ಮತ್ತತ  ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯೀಜಕರನ್ನು  ಒದಗಿಸುವುದು ಅತ್ಾ ವಶ್ಾ ಕವಾಗಿರುತ್ತ ದೆ. ಅಸಾಧಾರಣ ಪರ ಕರಣಗಳಲಿ್ಲ  , 

ವಿಶೇಷ ರ್ನಾ ಯಾಲಯದ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷರು, ವಿಶೇಷ ತ್ನಖಾ ತಂಡವನ್ನು  ಮತ್ತತ  ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯೀಜಕರನ್ನು  

ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕಾಂಡು ,ವಿಶೇಷ ರ್ಕಯಾಾಚರಣೆ ಮತ್ತತ  ತ್ನಖೆ ಮಾಡಲು ಸಹ ಅಧಿರ್ಕರ ನೀಡಬೇರ್ಕಗುತ್ತ ದೆ.  
 
 

ಒಾಂದು ಸಮರ್ಯ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗರ್ನ್ನು  ನೇಮಿಸಿ ಸಕಾಯರ ಭೂಮಿಗೆ ಖೋಟಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು  

ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿಕಾಂಡು ಖೋಟಾ ರ್ಯ ರ್ಹಾರಗಳನ್ನು  ನಡೆಸುತಿಿ ರುರ್ರ್ರನ್ನು   ಪ್ತಿ್ತ ಹಚಚ ಲು, ದಕ್ಷ ತನಿಖೆ 

ಹಾಗೂ ಯಶ್ಸಿವ ೋ  ಅಭಿಯೋಜನೆಗೆ ಯಾರ್ ತಾಂದರೆಯೂ ಇಲಲ ದಂತ್ತ ನೋಡಿಕಳಳ ಬೇಕು.  
 
 

ತೀರಾ ವಯಸಾಾ ದ , ಹತಾಶೆಯಾಂದ ಕೂಡಿರುವ ,   ದಿನೇ  ದಿನೇ ಅಧಂಪಥನಗೊಳುು ತತ ರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಮೌಲಾ ಗಳ ಹಿಡಿತ್ಕೆ್ಕ  ಸಿಲುಕಿದ ವಾ ಕಿತ ಗಳನ್ನು  ಆಡಳಿತ್ ವಿಭಾಗಕೆ್ಕ  ನೇಮಿಸುವ ಬದಲಾಗಿ , ನೈತಕ 

ಶ್ರ ದೆೆ ಯುಳು ವರನ್ನು   ಮತ್ತತ  ಭಾರತ್ದ ರಾಷ್ು ೀಯ ರ್ಕನ್ಯನ್ನ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯದಿಾಂದ ಬಂದ ಯುವ 

ಪದವಿೀಧ್ರರನ್ನು  ವಿಶೇಷ ರ್ನಾ ಯಾಲಯದ ಸೇವೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು  ಸಂಖೆಾ ಯಲಿ್ಲ  ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇರ್ಕದುದುು  

ಅವಶ್ಾ ಕವಿದೆ.  
 
 

ಮೇಲಕ ಾಂಡ ಅಾಂಶ್ಗಳನ್ನು  ಕಾಯಯರೂಪ್ಕೆಕ  ತರದೆ ಹೋದರೆ , ಭೂಕಬಳಿಕೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುರ್ 

ವಿಶೇಷ ನಯ ಯಾಲಯದ ಸಾಾ ಪ್ನೆಯು ಏನೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕಲಲ  ಎಾಂದು  ಮಾಡಿದ  ಕಾಯಯ ಮತಿ್ತ  

ಕಣ್ಣೊ ರೆಸುರ್ ನಟಕವಾಗುತಿ ದೆ. 
 

                                                                                                                    ತಮಮ  ವಿಸಾವ ಸಿ 

 

                                                                                                           
                                                                                                               (ಎ. ಟಿ. ರಾಮಸಾವ ಮಿ) 

                                                                                                                      ಸಂಚಾಲಕರು 

tel:094481%2020305
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ವಿಶೇಷ  ನಯ ಯಾಲಯ ಭೂಗಳಳ ರ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿಯೇ ಹರತ್ತ  -- ಬಡ ಒತಿ್ತ ರ್ರದಾರರ 

ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಅಲಲ . 
 

ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಕಬಳಿಕ್ಕ ನಷೇಧ್ ರ್ಕಯ್ದು ಯನವ ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ವಿಶೇಷ 

ರ್ನಾ ಯಾಲಯವಾಂದನ್ನು  ರಚಿಸಿರುತ್ತ ದೆ. ಕ್ಕಲವು ಸವ ಹಿತಾಸಕಿತ ಯುಳು  ಭೂಕಬಳಿಕ್ಕದ್ಯರರು , ವಿಶೇಷ 

ರ್ನಾ ಯಾಲಯದ ರಚನೆಯ ವಿರುದೆ  ಮತ್ತತ  ಭೂಕಬಳಿಕ್ಕ ವಿರೀಧಿ ಹೀರಾಟ  ಸಮಿತಯ  ವಿರುದೆ  ಬಡ 

ಒತ್ತತ ವರಿದ್ಯರರನ್ನು  ಎತತ ಕಟ್ಟು ತತ ರುವುದು ತಳಿದಂತ್ಹ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಕಾಯ್ದು ಯ ಹೆಸರೇ 

ಸೂಚಿಸುವಂತ್ತ, ಕಾಯ್ದು ಯು ಭೂಕಬಳಿಕೆದಾರರಗೆ ಅನವ ಯವಾಗುತಿ ದೆಯೇ ಹರತ್ತ ಬಡ 

ಒತಿ್ತ ರ್ರದಾರರಗಲಲ . 
 

ಸಕಾಯರ ಭೂಮಿಗೆ ಸುಳ್ಳಳ  ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು  ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿಕಳಳ ಲಾಗಿದೆ ಎಾಂದು ಆಪಾದಿಸಲಾದ 

ಯಾವುದೇ ಕೃತಯ ದ ಶೋಘ್ರ  ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಮತಿ್ತ  ಕಬಳಿಸಲಾದ ಭೂಮಿಯ ಒಡೆತನ ಮತಿ್ತ  ಹಕುಕ  

ಸಾವ ಮಯ ಕೆಕ  ಅರ್ವಾ ಕಾನೂನ್ನ ಸಮಮ ತ ಸಾವ ಧಿೋನತ್ತಗೆ ಸಂಬಂಧ್ಪ್ಟಿ  ಮೊಕದು ಮೆಗಳ 

ಅಧಿವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದಕೆಕ  ಒಾಂದು ವಿಶೇಷ ನಯ ಯಾಲಯರ್ನ್ನು  ರಚಿಸಲಾಗಿರುತಿ ದೆಯೇ 

ಹರತ್ತ - ಜೋರ್ನೋಪಾಯಕಾಕ ಗಿ ಬಡ ಜನರು ಒತಿ್ತ ರ್ರ ಮಾಡಿಕಾಂಡು, ಅನಧಿಕೃತ 

ಅನ್ನಭೋಗದಾರರಾಗಿರುರ್ರ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದಕಕ ಲಲ . ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು 

ಅರ್ರುಗಳ್ಳ ಖೋಟಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು  ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿದರ್ರಲಲ . ಅರ್ರುಗಳ ಭೂಮಿಯನ್ನು  

ಸಕರ ಮಗೊಳಿಸುವುದು ಸಕಾಯರ ಮತಿ್ತ  ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರ ವಾಯ ಪಿ್ತ ಗೆ ಸೇರರುತಿ ದೆ. 

ಒತಿ್ತ ರ್ರದಾರರು ಸಕಾಯರ ಭೂಮಿಗೆ ಸುಳ್ಳಳ  ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು  ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿಕಾಂಡಿಲಲ ದಿರುವುದರಾಂದ 

,ಭೂಮಿಯ ಒಡೆತನ ನಿೋಡುರ್ ಬಗೆೆ  ಸಕಾಯರ ಶೋಘ್ರ ವಾಗಿ ನಿಣಯಯಿಸಬೇಕಾಗಿರುತಿ ದೆ. 

 

ಆದರೆ ಅತ್ಾ ಾಂತ್ ಬಲಾಡಾ ರು ಮತ್ತತ  ಪರ ಭಾವಶಾಲ್ಲಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿಗೆ ಖೀಟಾ ದ್ಯಖ್ಲೆಗಳನ್ನು  

ಸೃಷ್ು ಸಿಕಾಂಡು ಭೂಮಿಯ ಒಡೆತ್ನ ಮತ್ತತ  ಕೃತ್ಕವಾಗಿ ರ್ಕನ್ಯನ್ನ ಸಮಮ ತ್ವಾದ ಹಕೆ ನ್ನು   ಪಡೆದು 

ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿ ಕಬಳಿಕ್ಕ ಮಾಡಿರುವುದರಿಾಂದ , ಅಾಂಥಹ ಸಾವ ಧಿೀನತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟು ಾಂತ್ಹ 

ಮೊಕದು ಮೆಗಳ ಅಧಿವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ರ್ನಾ ಯಾಲಯವನ್ನು  ರಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತ ದೆ. 

 

ಬಡ ಒತ್ತತ ವರಿದ್ಯರರು ಹೀರಾಟ ಸಮಿತಯ ಸದುದೆು ೀಶ್ವನ್ನು  ಅರ್ಥಾಸಿಕಳು ಬೇಕ್ಕಾಂದು ಕೀರುತೆತ ೀವೆ. 

ಭೂಕಬಳಿಕೆ ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಡ ಒತಿ್ತ ರ್ರದಾರರ ಹಿತ 

ಕಾಪಾಡುವಂತ್ತ ಸಕಾಯರಕೆಕ  ಒತಿಾಯಿಸುತಿ ಲೇ ಬಂದಿರುತಿ ದೆ. ನಮಮ  ತಿೋರ್ರ ತರವಾದ ಹೋರಾಟ 

ಸಕಾಯರ ಭೂಮಿಗೆ ಖೋಟಾ ದಾಖಲೆ ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿಕಾಂಡು ಸಕಾಯರ ಭೂಮಿಯನ್ನು  ನ್ನಾಂಗಿರುರ್ 

ಭೂಗಳಳ ರ ವಿರುದಧ ವೇ ಆಗಿರುತಿ ದೆ. ಒಾಂದು ಕ್ಷಣ ತಾವೇ ಆಲೀಚಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿಗೆ ಖೀಟಾ ದ್ಯಖ್ಲೆ 

ಸೃಷ್ು ಸಿಕಾಂಡು ಹಕೆು  ಸಾಥ ಪಿಸಿಕಾಂಡಿರುವವರ   ವಿರುದೆ  ಹೀರಾಡುವುದು ತ್ಪ್ಪ ೀ ? 

 

ಆದುದರಿಾಂದ ಎಲಿಾ  ತ್ರಹದ ಜನರು, ಸಾವಾಜನಕ ಆಸಿತ  ಮತ್ತತ  ಸಾವಾಜನಕ ಹಣವನ್ನು  ರಕಿಿ ಸಲು 

ಮುಾಂದ್ಯಗಬೇಕ್ಕಾಂದು ವಿನಂತಸುತೆತ ೀವೆ. 

 

                                                                                                                    ತ್ಮಮ  ವಿಸಾವ ಸಿ 

 

                                                                                                         
                                                                                                               (ಎ. ಟಿ. ರಾಮಸಾವ ಮಿ) 

                                                                                                                      ಸಂಚಾಲಕರು 

tel:094481%2020305

