
ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾ ಪಿಿಯಲಿ್ಲ  ಅನಧಿಕೃತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಟ್ಟ ಡ(Unauthorized Religious Structures)ಗಳನ್ನು  

ಗುರುತಿಸುವ ಬಗೆ್ಗ  ಸಭೆ: ಮಾನಾ  ಆಯುಕಿರು. 

 

ಬೃಹತ್ ಬಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕೆ ವ್ಯಾ ಪಿಿಯ ಸಾವಿಜನಿಕ ಸಥ ಳಗಳಲಿ್ಲ  ಅನಧಿಕೃತ 

ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಟ್ಟ ಡ(Unauthorized Religious Structures) ಗಳನ್ನು  ಗುರುತಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಇಂದು 

ಮಾನಾ  ಆಯುಕಿರು ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರ ಸಾದ್ ರವರು ಪಾಲ್ಲಕೆ ಕಂದ್ರ  ಕಛೇರಿ ವ್ಯರ್ ರಂ ನಲಿ್ಲ  

ವಿಡಿಯೋ ಕಾನಫ ರೆನ್್  ಮೂಲಕ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಈ ವೇಳೆ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕಿರುಗಳಾದ್ 

ಜೆ.ಮಂಜುನಾಥ್, ಮನೋಜ್ ಜೈನ್, ಬಸವರಾಜ್, ರಾಜಂದ್ರ  ಚೋಳನ್, ತುಳಸಿ ಮದಿ್ದನೇನಿ, ರೆಡಿಿ  

ಶಂಕರ್ ಬಾಬು ಉಪ್ಸಿಥ ತರಿದಿ್ರು. ಹಾಗೂ ಎಲಿ್ಲ  ವಲಯಗಳ ಜಂಟಿ ಆಯುಕಿರುಗಳು, ಮುಖ್ಾ  

ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು, ಕಾಯಿಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು, ಸಹಾಯಕ ಕಾಯಿಪಾಲಕ/ಸಹಾಯಕ 

ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು, ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇನಿು ತರೆ ಸಂಬAಧಪ್ಟ್ಟ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 

ವಿೋಡಿಯೋ ಕಾನಫ ರೆನ್್  ಮೂಲಕ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಿಸಿದಿ್ರು. 

 

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾ ಪಿಿಯ ಸಕಾಿರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಜಾಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾವಿಜನಿಕ ಸಥ ಳಗಳಲಿ್ಲ  

ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಮಂದ್ದರ, ಮಸಿೋದ್ದ, ಚರ್ಚಿ, ಗುರುದಾಾ ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲಿ್ಲ  ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಟ್ಟ ಡಗಳನ್ನು  

ಸಮಗರ ವ್ಯಗಿ ಸರ್ಮೋಕೆೆ  ನಡೆಸಿ ಇದೇ ಫೆಬರ ವರಿ 15ಕೆೆ  ನಿಖ್ರ ವರದ್ದ ನಿೋಡುವಂತೆ ಆಯುಕಿರು 

ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರ ಸಾದ್ ರವರು ಎಲಿ್ಲ  ಆಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ್ಗ ಸೂಚನೆ ನಿೋಡಿದ್ರು. 

 

ಸಭೆಯನ್ನು  ಉದಿ್ ೋಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ ಆಯುಕಿರು, 29 ಸೆಪ್ಟ ಂಬರ್ 2009ರಲಿ್ಲ  ಸಾವಿಜನಿಕ 

ಸಥ ಳಗಳಲಿ್ಲ  ಅನಧಿಕೃತವ್ಯಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಟ್ಟ ಡಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ಸರ್ಮೋಕೆೆ  ನಡೆಸಿ ವರದ್ದ 

ನಿೋಡಬೇಕೆಂಬ ಆದೇಶವ್ಯಗಿದ್. ಈ ಆದೇಶದ್ಲಿ್ಲ  2009ರ ಮುನು  ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಅನಧಿಕೃತ ಧಾರ್ಮಿಕ 

ಕಟ್ಟ ಡಗಳನ್ನು  ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಅಥವ್ಯ ಸಥ ಳಾಂತರ ಮಾಡುವುದು ಅಥವ್ಯ 

ಕರ ಮಬದಿ್ (Regularise)ವ್ಯಗಿದ್ ಎಂಬುದ್ನ್ನು  ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿ ಸೂಕಿಕರ ಮ 

ವಹಿಸಬೇಕು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಾವಿಜನಿಕರ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕೆೆ  ಅಡಿಿಯಾಗುವಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ 

ಕಟ್ಟ ಡಗಳ ಪ್ಟಿಟ  ಮಾಡಿ ನಿೋಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಮೋಕೆೆ  ಆಧಾರದ್ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು  ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು 

ಅನ್ನಮತಿ ನಿೋಡುವಂತೆ ಸಕಾಿರಕೆೆ  ಪ್ರ ಸಿಾವನೆ ಸಲಿ್ಲಸಲ್ಲಗುವುದು ಎಂದ್ರು.   

 

ಇನ್ನು  29 ಸೆಪ್ಟ ಂಬರ್ 2009ರ ನಂತರ ಸಾವಿಜನಿಕ ಸಥ ಳಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ರಿೋತಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ 

ಕಟ್ಟ ಡಗಳನ್ನು   ನಿರ್ಮಿಸುವಂತಿಲಿ  ಎಂಬ ಆದೇಶವಿದಿು , 2009ರ ನಂತರ ಎಲಿೆಲಿ್ಲ  ಧಾರ್ಮಿಕ 

ಕಟ್ಟ ಡಗಳನ್ನು  ನಿರ್ಮಿಸಿದಿಾರೆ ಎಂಬುದ್ನ್ನು  ಪ್ಟಿಟ ಮಾಡಿ ಕೂಡಲೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟ ವರಿಗ್ಗ ಶೋಕಾಸ್ 

ನೋಟಿೋಸ್ ಜಾರಿಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟಟ  ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಂದ್ರ ಗಳಿಗ್ಗ ನೋಟಿೋಸ್ ಜಾರಿಮಾಡಲ್ಲಗಿದ್ ಎಂಬ 

ಪ್ಟಿಟ ಯನ್ನು  ನಿೋಡಬೇಕು. ನೋಟಿೋಸ್ ನಿೋಡಿದ್ ವ್ಯರದ್ಲಿ್ಲ  ಸಮಜಾಯಿಷಿ ಪ್ಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ್ಗ ಸೂಚನೆ ನಿೋಡಿದ್ರು. ಬಳಿಕ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಥ ಳ ಸರ್ಮೋಕೆೆ  ನಡೆಸಿ 

ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟ  ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಭದ್ರ ತೆಯಂದ್ದಗ್ಗ ಸಿಬಬ ಂದ್ದ ಹಾಗೂ 

ಯಂತ್ರ ೋಪ್ಕರಣಗಳನ್ನು  ಬಳಸಿಕಂಡು ಅನಧಿಕೃತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಟ್ಟ ಡಗಳನ್ನು  

ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರು.  

 

ಈ ಹಿಂದ್ ಮಾಡಿರುವ ಸರ್ಮೋಕೆೆಯಲಿ್ಲ  ಸಕಾಿರಿ ಜಾಗದ್ಲಿ್ಲ  1,588 ಅನಧಿಕೃತ ಧಾರ್ಮಿಕ 

ಕಟ್ಟ ಡಗಳನ್ನು  ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಲಗಿದ್ ಎಂಬ ವರದ್ದಯಲಿ್ಲ  ಹೈಕೋರ್ಟಿ ಗ್ಗ ಸಲಿ್ಲಸಲ್ಲಗಿತಿು . ಈ ಪೈಕಿ 



ಹೈಕೋರ್ಟಿ ನ ಮುಖ್ಾ  ನಾಾ ಯಾಧಿೋಶರು ಅದ್ನ್ನು  ಒಪ್ಪ ದ್ ಸಕಾಿರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಜಾಗದ್ಲಿ್ಲ  

ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಟ್ಟ ಡಗಳ ಸಮಗರ ವ್ಯಗ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನಿೋಡಿದಿಾರೆ. 

ಈ ಹಿನೆು ಲೆಯಲಿ್ಲ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟ  ಎಲಿ್ಲ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಟ್ಟ ಡಗಳು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ 

ಜಾಗ/ಸಥ ಳದ್ ದಾಖ್ಲೆ(ಜರ್ಮೋನಿನ ಕಾಗದ್ ಪ್ತರ ) ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಟ್ಟ ಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು 

ಯಾವುದಾದ್ರು ಇಲ್ಲಖೆಯಿಂದ್ ಅನ್ನಮತಿ ಪ್ಡೆದ್ದದಿಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗರ ಹಿಸಬೇಕು. 

ಜೊತೆಗ್ಗ ಸಕಾಿರಿ ಜಾಗದ್ಲಿ್ಲ  ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಲಗಿದ್ಯಾ/ಖಾಸಗಿ ಜಾಗದ್ಲಿ್ಲ  ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಲಗಿದ್ಯಾ 

ಎಂಬುದ್ನ್ನು  ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನಿೋಡಿದ್ರು. 

 

ಸಕಾಿರಿ ಜಾಗ/ಕಟ್ಟ ಡಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ಭಾವಚಿತರ  ತೆಗ್ಗಯಲು ಸೂಚನೆ: 

 

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾ ಪಿಿಯಲಿ್ಲ  ಸಕಾಿರಿ/ಪಾಲ್ಲಕೆ ಅನ್ನದಾನದ್ದಂದ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ 

ಜಾಗ/ಕಟ್ಟ ಡ(ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರಿನ ಘಟ್ಕ, ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನಿು ತ್ಯಾ ದ್ದ....)ಗಳಲಿ್ಲ  

ರಾಜಾ ಪಾಲರು, ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ  ಹಾಗೂ ಮಂತಿರ ಗಳ ಭಾವಚಿತರ ಗಳು ಹೊರತುಪ್ಡಿಸಿ ಶಾಸಕರು, 

ಸಥ ಳಿೋಯ ಸದ್ಸಾ ರುಗಳ ಭಾವಚಿತರ ಗಳು ಇರುವಂತಿಲಿ . ಈ ಸಂಬಂಧ ಎಲಿೆಲಿ್ಲ  ಶಾಸಕರು, ಸಥ ಳಿೋಯ 

ಸದ್ಸಾ ರುಗಳ ಭಾವಚಿತರ ಗಳಿವೆ ಅವುಗಳನ್ನು  ಕೂಡಲೆ ತೆರವುಗಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಯುಕಿರು 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ್ಗ ಸೂಚನೆ ನಿೋಡಿದ್ರು.  

 

ಕಡಿ್ಡಯವ್ಯಗಿ ಸುರಕೆಾ  ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಪಾಲ್ಲಸಬೇಕು: 

 

ನಗರದ್ಲಿ್ಲ  ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಬಸೆಾಂ, ಸಾಾ ರ್ಟಿ ಸಿಟಿ, ಬಿಡಿಎ, ಜಲಮಂಡಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನಿು ತರೆ ಯಾವುದೇ 

ಇಲ್ಲಖೆಯಿಂದ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಡೆಯುತಿಿದಿ್ ರೆ ಅಲಿ್ಲ  ಕಡಿ್ಡಯವ್ಯಗಿ ಬಾಾ ರಿಕಡ್, ಮಾಗಿ 

ಬದ್ಲ್ಲವಣೆ/ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುವ ನಾಮಫಲಕ, ವಿದುಾ ತ್ ದ್ದೋಪ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನಿು ತರೆ ಸುರಕೆಾ  

ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಕಡಿ್ಡಯವ್ಯಗಿ ಪಾಲ್ಲಸಬೇಕು. ಈ ಸಂಬಂಧ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಲಖೆಗಳಿಂದ್ ನಡೆಯುತಿಿರುವ 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಳಿ ಸುರಕೆಾ  ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಪಾಲನೆ ಮಾಡದ್ ಗುತಿಿಗ್ಗದಾರರಿಗ್ಗ ಕೂಡಲೆ ನೋಟಿೋಸ್ 

ಜಾರಿಮಾಡಿ ಕಡಿ್ಡಯವ್ಯಗಿ ಸುರಕೆಾ  ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಪಾಲ್ಲಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನಿೋಡಬೇಕು ಎಂದು 

ಆಯುಕಿರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ್ಗ ಸೂಚನೆ ನಿೋಡಿದ್ರು. 


