
 

 

 

ದಿನಾಂಕ: ಜನೆವರಿ ೧೯, ೨೦೨೩  

 

ರಾಜಯ  ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು  ಬಿಬಿಎಾಂಪಿಯು ನಗರಿಕರಿಗೆ ಅನಯ ಯದ ಆಸ್ತು  ತೆರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ 

ಕಿರುಕುಳ ನೋಡುವುದನ್ನು  ಮಾಂದುವರೆಸ್ತವೆ, ಬಾಂಗಳೂರು ನವನರ್ಮಾಣ ಪಕ್ಷ (ಬಿಎನ್

ಪಿ) ಧನತ್ಮ ಕ ನಣಾಯ ನಣಾಯಕೆ್ಕ  ಒತ್ತು ಯಿಸುತ್ು ದೆ 

 
ಎರಡು ವರ್ಾಗಳಾಂದ, ಅನಯ ಯದ ಆಸ್ತು  ತೆರಿಗೆ ನೋಟಿೋಸ್ ವಿರುದಧ ದ ಹೋರಾಟ ನೆಡೆಯುತ್ು ಲೇ ಇದೆ. ಹೆಚಿ್ಚ ನ ತೆರಿಗೆ 

ಹಾಕಿ ಅನಯ ಯದ ನೋಟಿೋಸ್ ಗಳನ್ನು  ಬಿಬಿಎಾಂಪಿ ನಗರಿಕರಿಗೆ ಕಳಸುತ್ು ಲೇ ಇದೆ. ಈ ವಿರುದಧ  ನಗರಿಕರು ಸರ್ಕಾರ 

ಮತ್ತು  ಬಿಬಿಎಾಂಪಿಯಿಾಂದ ಪರಿಹಾರರೆ್ಕ ಗಿ ರ್ಕಯುು  ಕುಳತಿದ್ದು ರೆ. 
 

ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಬಿಬಿಎಿಂಪಿಯು ಸುಮಾರು ೧ ಲಕ್ಷ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹತ್ತು  ಸಾವಿರ 

ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ದಂಡ ಮತ್ತು  ಬಡಿ್ಡಯನ್ನು  ವಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ 

ಅನಾಾ ಯದ ಆಸ್ತು  ತೆರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು  ನೋಡ್ಡತ್ತು . ಬಿಬಿಎಿಂಪಿಯು 2016 ರಲಿ್ಲ  ಮಾಡಲಾದ 

ವಲಯ ಮರುವಿಿಂಗಡಣೆಯ ಆದರದ ಮೇಲೆ ಈ  ತೆರಿಗೆ ನೋಟಿಕೆಗಳನ್ನು  ನೋಡ್ಡತ್ತು . ಈ 

ಮರುವಿಿಂಗಡಣೆಯ ವಿರ್ಯ  ಸಾವಷಜನಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಬಿಬಿಎಿಂಪಿಯು ಸರಿಯಾದ 

ಪ್ರ ಚಾರ ಅಥವಾ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ ಮಾಡ್ಡಲಿ . ಬಿಂಗಳೂರು ನವನಮಾಷಣ ಪಾಟಿಷ (ಬಿಎನ್ಪಿ) 

ನೇತೃತವ ದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರ ತಿಭಟನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಗರಿಕರ ಆಕ್ರ ೋಶದ ನಂತರ, ರಾಜಾ  ಸರ್ಕಷರ 

ಮತ್ತು  ಬಿಬಿಎಿಂಪಿ ಶೋಘ್ರ ದಲಿೆ ೋ ಸಮಸ್ಯಾ ಯನ್ನು  ಪ್ರಿಹರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಿಂದು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 

ಭರವಸ್ಯ ನೋಡ್ಡತ್ತ. ಆದರೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿದದ ರೂ, ರಾಜಾ  ಸರ್ಕಷರದಿಿಂದ ಅಧಿಕೃತ 

ಅಧಿಸೂಚನೆಯಾಗಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಪ್ರ ಸುು ತ ಸಮಸ್ಯಾ  ಯಾವ ಹಂತದಲಿ್ಲ  ನಿಂತಿದೆ  ಎಿಂಬುದರ 

ಕುರಿತ್ತ ಯಾವುದೇ ಸಪ ರ್ಟ ತೆಯಾಗಲ್ಲೋ ಇಲಿ . ಈ ಮಧ್ಯಾ , ಸರ್ಕಷರದ ನರ್ಧಷರರ್ಕಾ ಗಿ 

ರ್ಕಯುತಿು ರುವ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ದಂಡ ಮತ್ತು  ಬಡಿ್ಡ  ಹೆಚಾಾ ಗುತು ಲೇ ಇದೆ. ಬಡಿ್ಡ  ಮತ್ತು  ದಂಡವನ್ನು  

ಸೇರಿಸುವುದನ್ನು  ಬಿಬಿಎಿಂಪಿ ನಲಿ್ಲಸಬೇಕು ಮತ್ತು  ಈ ವಿರ್ಯದ ಬಗೆೆ  ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಪ ರ್ಟ ತೆ 

ನೋಡಲು ಸರ್ಕಷರ ತಕ್ಷಣ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು  ಹೊರಡ್ಡಸಬೇಕು ಎಿಂದು ಬಿಂಗಳೂರು 

ನವನಮಾಷಣ ಪಾಟಿಷ (ಬಿಎನ್ಪಿ) ಒತ್ತು ಯಿಸುತು ದೆ. 

 

ಬಿಬಿಎಿಂಪಿ 2021 ರಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು 78,000 ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅನಾಾ ಯದ ತೆರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು  

ನೋಡ್ಡದೆ. ಅಿಂದಿನಿಂದ, ಪ್ರಿಹಾರರ್ಕಾ ಗಿ ಹೊೋರಾಟ ನಡೆಯುತಿು ದೆ. ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು  

ಪ್ರ ಕಟಿಸದಿರುವುದು, ಪಾವತಿಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ ಎಚಾ ರಿಕೆಗಳನ್ನು  ನೋಡದಿರುವುದು 

ಮತ್ತು  ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸವ ತ್ತು ಗಳ ಸವ ಯಂಚಾಲ್ಲತ ವಗಿೋಷಕರಣ ಮತ್ತು  ನೋಟಿಸ್

ಗಳನ್ನು  ನೋಡದಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಸವ ರೂಪ್ದ ಲೋಪ್ದೋರ್ಗಳನ್ನು  ನೋಟಿೋಸ್ಗಳನ್ನು  

ಸಲಿ್ಲಸ್ತದ ಪ್ರ ಕ್ರರ ಯೆಯು ಹೊಿಂದಿದೆ. ತನು  ವಾ ವಸೆ್ಯಯಲಿ್ಲನ ಲೋಪ್ಗಳನ್ನು  ಸಪ ರ್ಟ ಪ್ಡ್ಡಸುವ 

ಮತ್ತು  ಸರಿಪ್ಡ್ಡಸುವ ಬದಲು, ಬಿಬಿಎಿಂಪಿ ಹತ್ತು ರು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅನಾಾ ಯದ ಮತ್ತು  

ಅಸಮಂಜಸವಾದ ತೆರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು  ನೋಡಲು ಹೊರಟಿದೆ. 

 

ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ  ಬಸವರಾಜ ಬೊಮಾಾಯಿ, ಬಿಬಿಎಿಂಪಿ ಆಡಳತ್ತಧಿರ್ಕರಿ ಹಾಗೂ ನಗರಾಭಿವೃದಿಿ  

ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಚ್ಚಾ ವರಿ ಮುಖ್ಾ  ರ್ಕಯಷದಶಷ ರಾಕೇಶ್ ಸ್ತಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಬಿಬಿಎಿಂಪಿ ಮುಖ್ಾ  

ಆಯುಕು  ತ್ತಷ್ಠರ್ ಗಿರಿನಾಥ್ ಅವರು ಸಮಸ್ಯಾ  ಬಗೆಹರಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸ್ಯ ನೋಡ್ಡದದ ರೂ ಎರಡು 

ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಕರ ಮ ಕೈಗಿಂಡ್ಡಲಿ . ಪ್ರ ತಿ ದಿನವೂ ಬಡಿ್ಡ  ಮತ್ತು  ದಂಡಗಳು 

ಹೆಚಾಾ ಗುತಿು ರುವುದರಿಿಂದ ಇದು ನಾಗರಿಕರಲಿ್ಲ  ಬಹಳಷ್ಟಟ  ತಲಿಣವನ್ನು  ಉಿಂಟುಮಾಡುತಿು ದೆ. 

ಕೆಲವು ಆಸ್ತು  ಮಾಲ್ಲೋಕರು ಸೆ ಳೋಯ ಬಿಬಿಎಿಂಪಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಂದ ಒತ್ತು ಯದ ಮೇರೆಗೆ ಮೊತು ವನ್ನು  

ಪಾವತಿಸಲು ಸಹ ಮುಿಂದಾಗಿದಾದ ರೆ. 



 

 

 

ಈ ಸಮಸ್ಯಾ ಯನ್ನು  ರಾಜಾ  ಸರ್ಕಷರದ ಗಮನಕೆಾ  ತರುವ ಪ್ರ ಯತು ದಲಿ್ಲ , ಬಿಂಗಳೂರು 

ನವನಮಾಷಣ ಪಾಟಿಷ (ಬಿಎನ್ಪಿ) ಸ್ಯಪ್ಟ ಿಂಬರ್ 2021 ರಲಿ್ಲ  ನೂರಾರು ಜನರನ್ನು  ಒಳಗಿಂಡ 

ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು  ಆನಿೆ ೈನ್ ಪ್ರ ದಶಷನವನ್ನು  ಆಯೋಜಿಸ್ತತ್ತು . ಬಿಎನ್ಪಿಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಜಿಷಯು 

ಸಾವಿರಾರು ಸಹಗಳನ್ನು  ಗಳಸ್ತದೆ. ಸಮಸ್ಯಾ ಗೆ ಶಾಶವ ತ ಪ್ರಿಹಾರವನ್ನು  ತರುವ ಹೊೋರಾಟದಲಿ್ಲ  

ಪ್ಕ್ಷವು ನಾಗರಿಕರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತಿದೆ. ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳು, ಬಿಬಿಎಿಂಪಿ ಆಡಳತ್ತಧಿರ್ಕರಿಗಳು 

ಮತ್ತು  ಬಿಬಿಎಿಂಪಿ ಆಯುಕು ರನ್ನು  ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯಾ  ಕುರಿತ್ತ ಚರ್ಚಷಸಲು ನಾಗರಿಕರು 

ನರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರ ಯತಿು ಸುತಿು ದಾದ ರೆ. ಆದರೆ ನರಾಸಕ್ರು  ಸರರ್ಕರ, ಬಿಬಿಎಿಂಪಿ ಹಾಗೂ 

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು ನಾಗರಿಕರ ಸಮಂಜಸ ಮನವಿಗಳ ಬಗೆೆ  ನಲಷಕ್ಷಾ  ತೋರಿದಾದ ರೆ. 

 

ಈ ಸಮಸ್ಯಾ ಯನ್ನು  ಪ್ರಿಹರಿಸಲು ರಾಜಾ  ಸರ್ಕಷರ ಮತ್ತು  ಬಿಬಿಎಿಂಪಿ ಔಪ್ಚಾರಿಕ 

ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು  ಹೊರಡ್ಡಸಬೇಕು ಮತ್ತು  ತೆರಿಗೆ ವಾ ವಸೆ್ಯಯಲಿ್ಲ  ತನು  ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನವನ್ನು  

ಸರಿಪ್ಡ್ಡಸಲು ಮತ್ತು  ಇಡ್ಡೋ ಪ್ರ ಕ್ರರ ಯೆಯನ್ನು  ವಾ ವಸೆ್ತ ತವಾಗಿ ಸುಗಮಗಳಸಲು ಶಾಶವ ತ 

ನಣಷಯದಿಂದಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಿಂದು ಬಿಎನ್ಪಿ ಒತ್ತು ಯಿಸುತು ದೆ. 

 

 

ಬಾಂಗಳೂರು ನವನರ್ಮಾಣ ಪಾಟಿಾ (ಬಿಎನ್ಪಿ): ಬಿಎನ್ಪಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು  

ಏಕೈಕ ನಗರ ಪ್ಕ್ಷವಾಗಿದುದ , ಬಿಂಗಳೂರು ಮತ್ತು  ಬಿಎನ್ಪಿ ಮೇಲೆ ವಿಶೇರ್ ಗಮನವನ್ನು  

ಹೊಿಂದಿದೆ. ಬಿಎನ್ಪಿಯು ಬದಿ  ನಾಗರಿಕ ರ್ಕಯಷಕತಷರು, ವಿವಿಧ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳ ವೃತಿು ಪ್ರರು, 

ವಾಣಿಜೊಾ ೋದಾ ಮಿಗಳು, ಗೃಹ ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು  ವಿದಾಾ ರ್ಥಷಗಳಂತಹ ವೈವಿಧಾ ಮಯ 

ವಾ ಕ್ರು ಗಳನ್ನು  ಒಳಗಿಂಡ್ಡರುವ ಪ್ಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ಎಲಿರೂ ಬಿಂಗಳೂರಿನ ಮೇಲ್ಲನ ಪಿರ ೋತಿ ಹಾಗು 

ನಗರವನ್ನು  ಪುನನಷಮಿಷಸಲು ಮತ್ತು  ಅದನ್ನು  ಪುನರುಜಿಜ ೋವನಗಳಸಲು ಸಹಾಯ 

ಮಾಡುವ ಬಯಕೆಯಿಿಂದ ಒಗೊಡ್ಡದಾದ ರೆ.  ಬಿಎನ್ಪಿ ಬಿಂಗಳೂರಿನ ನಾಗರಿಕರಿಗ್ರಗಿ ಮತ್ತು  

ನಾಗರಿಕರ ಪ್ಕ್ಷವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ನಾಗರಿಕ ಭಾಗವಹಸುವಿಕೆ, ಉತು ರದಾಯಿತವ  ಮತ್ತು  

ಪಾರದಶಷಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಆಡಳತವನ್ನು  ತರುವ ಗುರಿ ಹೊಿಂದಿದೆ. 

ಬಿಂಗಳೂರನ್ನು  ಮಾದರಿ ನಗರವನಾು ಗಿ ಮಾಡುವ ನಾಡಪ್ರ ಭು ಕೆoಪೇಗೌಡರ ದೃಷ್ಟಟ ಕ್ೋನಕೆಾ  

ರೂಪ್ ನೋಡುವುದು ಬಿಎನ್ಪಿ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. 

 



 

 

 



 

 

 

 


