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 ��ಾಂಕ :17-05-2014ರಂದು  ���� 11-00 ಗಂ�� ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ಅಧ���ಾದ 

�ಾನ�  ��ೕಮ� �ಾಕಮ� �ಾಗ�ಾಜು ರವರ ಅಧ���ಯ�� ನ�ದ ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� 

ಹಣ�ಾಸು �ಕ� ಪ��ೂೕಧ�ಾ ಮತು� �ೕಜ�ಾ �ಾ�� ಸ�� ಸ�ಯ ನಡವ�.  

 

�ಾಜ�ದ� ಸದಸ�ರು: ��ೕಯುತರುಗಳು:   
 

1) ��ೕಮ� �ಾಕಮ� �ಾಗ�ಾಜು               - ಅಧ��ರು  

2) ��ೕಮ� �ಾಧ �ೕವ�ಾಜು              - ಸದಸ�ರು  

3) ��ೕಮ� �ಾ�ಾ��      - ಸದಸ�ರು 

4) ��ೕ �ಾಮಚಂದ�ಯ�               - ಸದಸ�ರು  

5) ��ೕ �.��.ಕೃಷ�ಪ�              - ಸದಸ�ರು 

6) ಮುಖ� ��ಾ���ಾ�ಗಳು               - ಸದಸ� �ಾಯ�ದ��ಗಳು  

7) ಉಪ �ಾಯ�ದ�� ( ಆಡ�ತ ), �.ಪಂ. ತುಮಕೂರು  

8) ಮುಖ� �ೕಜ�ಾ��ಾ�ಗಳು, �.ಪಂ. ತುಮಕೂರು 
 

��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ���ಯ ��ಾ� ಮಟ�ದ ಅ��ಾ�ಗಳು  

 (�ಾಜ�ಾ� ವ�ಯ��ದ�ಂ� )  

     ****   
 

         �ಾ�ರಂಭದ�� ಮುಖ� ��ಾ���ಾ�ಗಳು �ಾಗೂ ಸದಸ� �ಾಯ�ದ��ಗಳು, ಹಣ�ಾಸು, 

�ಕ� ಪ��ೂೕಧ�ಾ ಮತು� �ೕಜ�ಾ �ಾ�� ಸ�� ರವರು ಈ �ನ ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ�ಯ         

2014-15�ೕ �ಾ�ನ ಹಣ�ಾಸು �ಕ� ಪ��ೂೕಧ�ಾ ಮತು� �ೕಜ�ಾ �ಾ�� ಸ��ಯ 

�ದಲ�ೕ ಸ�ಯನು� ಕ�ಯ�ಾ��. ಈ ಸ�� �ಾನ� ಅಧ��ರು �ಾಗೂ ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ�ಯ 

ಹಣ�ಾಸು �ಕ� ಪ��ೂೕಧ� ಮತು� �ೕಜ�ಾ �ಾ�� ಸ�� ಅಧ��ರೂ ಆದ �ಾನ� ��ೕಮ� 

�ಾಕಮ� �ಾಗ�ಾಜುರವರನು� ಹೃತೂ�ವ�ಕ�ಾ� �ಾ�ಗ�� ಸ�ಯ ಅಧ��� ವ���ೂಂಡು 

ಸ�ಯ �ಾಯ�ಕ�ಾಪಗಳನು� ನ���ೂಡುವಂ� �ೂೕ�ದರು.  ಸ�ಯ�� �ಾಜ�ದ� �ೌರ�ಾ��ತ 

��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ಸದಸ�ರು �ಾಗೂ ಹಣ�ಾಸು �ಕ� ಪ��ೂೕಧ�ಾ ಮತು� �ೕಜ�ಾ �ಾ�� 

ಸ�� ಸದಸ�ರುಗಳನು� ಮತು� ��ಾ�/�ಾಲೂ�ಕು ಮಟ�ದ ಅ��ಾ�ಗಳು, ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� 

�ಾ�ಾ ಮುಖ�ಸ�ರನು� �ಾ�ಗ��ದರು.  
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 ಅದರಂ� ಸ�ಯ �ಾನ� ಅಧ��ರ ಸೂಚ� �ೕ�� ಇ��ೕ�� �ಧನ�ಾದ �.ಪಂ.ನ �ಾನ� 

ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.�. ಬ�ೕರಣ�ನವರು �ೖ�ಾ�ೕನ�ಾ�ರುವ �ನ��ಯ�� ಅವರ �ೌರ�ಾಥ� 

ಸ�ಯ�� 2 ��ಷ �ೌನವನು� ಆಚ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂತಪ ಸೂ�ಸ�ಾ�ತು.    

ನಂತರ �ಾನ� ಅಧ��ರು �ಾತ�ಾ�, ಈ ಸ�� ಆಗ��ರುವ ಸ��ಯ ಎ�ಾ� 

�ೌರ�ಾ��ತ �ಾನ� ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ಸದಸ�ರು �ಾಗೂ ಸ�ಯ�� ಉಪ��ತ�ದ� ��ಾ� 

ಪಂ�ಾಯ�ಯ ಅ��ಾ�ಗಳು ಮತು� ��ಾ�/�ಾಲೂ�ಕು ಮಟ�ದ ಅ��ಾ�ಗಳನು� ಸ�� 

�ಾ�ಗ�� ಸ�ಯ �ಾಯ�ಕ�ಾಪ �ಾ�ರಂ��ದರು.   

�ಷಯ ಸೂ�:-  

I.  2013-14�ೕ �ಾ�ನ ಜನವ� , �ಬ�ವ�  ಮತು� �ಾ�� 2014�ೕ �ಾ�ಯ �ೂ�ೕ�ಕೃತ  ��ೕಕೃ� 

ಮತು� �ಚ�ದ �ಕ�ಗ��  ಅನು�ೕದ� �ೕಡುವ ಬ��.   

ಸದಸ�  �ಾಯ�ದ��ಗಳು �ಾತ�ಾ�, 2013-14�ೕ �ಾ�ನ  ಜನವ�, �ಬ�ವ� ಮತು� �ಾ�� 

2014ರ �ಾ�ಯ ��ೕಕೃ� ಮತು� �ಕ�ದ �ಚ�ಗಳನು� ಖ�ಾ��ಂದ ಪ�ದು ಸಂಕಲನ  �ಾ� 

�ಾ�ಕ �ಕ� �ದ�ಪ�ಸ�ಾ��; �ೂ�ೕ�ೕಕೃತ ��ೕಕೃ� ಮತು� �ಚ�ದ �ಾ�ಕ �ಕ�ಗ�� ಅನು�ೕದ� 

�ೕಡುವ ಬ�� ಈ �ಾ�� ಸ�� ಸ�ಯ�� ಮಂ�ಸ�ಾ�ದು�, ಸದ� �ೂ�ೕ�ೕಕೃತ ��ೕಕೃ� ಮತು� 

�ಚ�ದ �ಕ�ಗಳನು� ಸ�ಾ�ರ�� ಸ���ದು� ಸ�ಯು ಅನು�ೕದ� �ೕಡ�ೕ�ಂದು �ೂೕ�ದರು.   

 ಸ��ಯು 2013-14�ೕ �ಾ�ನ ಜನವ�, �ಬ�ವ� ಮತು� �ಾ�� 2014ರ �ಾ�ಯ 

�ೂ�ೕ�ೕಕೃತ ��ೕಕೃ� ಮತು� �ಚ�ದ �ಾ�ಕ �ಕ�ಗಳನು� ಪ��ೕ�� ಅನು�ೕದ� �ೕ� �ೂ�ೕ�ೕಕೃತ 

�ಾ��ಯನು� ಸ�ಾ�ರ�� ಕಳು��ರುವ�ದನು� ಸ�ಯು ಸ�ಾ�ನುಮತ�ಂದ ಅನು�ೕ��ತು.    

 

II) ಅಧ��ರ ಅಪ�� �ೕ�� ಬರುವ ಇತ� �ಷಯಗಳು.  

1.��ಾ� ವಯಸ�ರ ���ಾ��ಾ�ಗಳು, �.ಪಂ. ತುಮಕೂರು ರವರು  �ಪ�� �ೕ�ರುವ  ಬ��.   

 ಸದಸ� �ಾಯ�ದ��ಗಳು �ಾತ�ಾ�, ��ಾ� ವಯಸ�ರ ���ಾ��ಾ�ಗಳು, �.ಪಂ. 

ತುಮಕೂರು ರವರು  ಕ��ಯ ಉಪ�ೕಗ�ಾ�� Office chamber table  5X4” -1, 

Plastic chair-25, Officers chair-1 & All in One Printer-1 ಗಳನು� �ೂಸ�ಾ� 

ಖ�ೕ�ಸಲು ಸ��� ಮಂ�ಸ�ಾ�ದು�, Office chamber table  5X4” -1, Plastic 
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chair-25, Officers chair-1 & All in One Printer-1ಗಳನು� (ಒಟು� ರೂ.72,000/-) 

ಖ�ೕ�ಸಲು ಸ��ಯ ಅನು�ೕದ� �ೂೕ�ರು�ಾ��.   

2. �ಾ��ಾಯ�ರು, ಸ�ಾ�� �ೖ�ಾ��ಾ ತರ�ೕ� ಸಂ��, ಅಮ�ಸಂದ�, ತುರು�ೕ�� �ಾಲೂ�ಕು 

ರವರು ಸಂ��ಯ ತರ�ೕ� �ಾಯ��� ಅ� ಮುಖ��ಾ�ರುವ ಕ�ಾ� �ಾಮ��ಗಳನು� ಮತು� 

ಯಂ�ೂ�ೕಪಕರಣಗಳನು� (ಒಟು� ರೂ.6,53,095/-) ಖ�ೕ�ಸಲು ಸ��ಯ ಅನುಮ� 

�ೂೕ�ರುವ ಬ��.   

 ಮುಂದುವ�ದು ಸದಸ� �ಾಯ�ದ��ಗಳು �ಾತ�ಾ�, �ೕ�ನ ಎರಡು ಪ��ಾ�ವ�ಗಳನು� 

ಪ��ೕ�ಸ�ಾ�, ಆ��ಕ ವಷ�ದ �ಾ�ರಂಭದ���ೕ ಪ��ಾ�ವ� ಸ���ದು� ಕ�ೕ�/ಸಂ��� 

ಅ�ಾ�ವಶ�ಕ�ಾದ �ಚ�ಗ�� ಅನು�ಾನ �ಾ�����ೂಂಡು ಅನು�ಾನದ ಲಭ��ಯನು� ಆಧ�� 

ಖ�ೕ�� ಕ�ಮವ�ಸಬಹು�ಾ�ರುತ�� ಎಂದು ಸ��ಯ ಗಮನ�� ತಂದರು.  

ಸ��ಯು ಸದಸ� �ಾಯ�ದ��ಯವರ ಅ��ಾ�ಯವನು� ಆ�� ಅನು�ಾನದ 

ಲಭ��ಯನು� ಆಧ�� ಸದ� ಪ�ಕರಗಳನು� ಖ�ೕ�ಸಲು ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ 

ಅ��ಾ�ಯವರ ಅನುಮ� ಪ�ದು ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾವ�ಜ�ಕ ಸಂಗ�ಹ�ಯ�� �ಾರದಶ�ಕ �ಯಮ 

2000ದ �ೕತ� �ಬಂಧ�ಗಳನು� �ಾ�� ಖ�ೕ�� ಕ�ಮವ�ಸಲು ಸ��ಯು �ೕ�ಾ���ತು.  

( ಕ�ಮ: ��ಾ� ವಯಸ�ರ ���ಾ��ಾ�ಗಳು, ತುಮಕೂರು/ �ಾ��ಾಯ�ರು, ಸ�ಾ�� �ೖ�ಾ��ಾ 

ತರ�ೕ� ಸಂ��, ಅಮ�ಸಂದ�)  

3.  ಈ �ಳಕಂಡ ಸಂಘ ಸಂ��ಯವರು /ಮನ��ಾರರು ಧನಸ�ಾಯ �ೂೕ�ರುವ ಬ��.   

ಸದಸ�  �ಾಯ�ದ��ಗಳು �ಾತ�ಾ�, ಈ ಸ�ಯ�� ಮಂ�ಸ�ಾ�ರುವ ಧನ ಸ�ಾಯದ 

ಪ��ಾ�ವ�ಗಳನು� �ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಗಳ ಗಮನ�� ತರ�ಾಗುವ�ದು; �ಾನ� 

ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು ಈ �ಂ��ೕ ಸ�ಾ�ರದ ಸು�ೂ�ೕ�ಯಂ� ಕ�ಮವ�ಸಲು 

���, ಅದರಂ� ಸ�ಾ�ರದ ಸು�ೂ�ೕ� ಸಂ��:�ಾ�ಅಪ/172/�ಾಪಸ/2007/��ಾಂಕ:08-01-

2008ರ��ನ ಸಂಘ ಸಂ��ಗ�� ವಂ��/ಧನಸ�ಾಯ �ೕಡುವ ಕು�ತ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು� ಸ�� 

�ವ�ಸು�ಾ�, ವಂ��/ಧನಸ�ಾಯ �ೕಡಲು ಸ�ಾ�ರ�ಂದ ಪ���ೕಕ ಅನು�ಾನವನು� �ೕಡುವ��ಲ; 

ಅವ�ಗಳು ತಮ��ೕ ಆದ ಸಂಪನೂ�ಲಗ�ಂದ ಅವ�ಗಳ ���ಂದ�ೕ ವಂ��ಯನು� ಭ�ಸ�ೕ�ಾಗುತ��. 

�ೖಯ��ಕ ಫ�ಾನುಬ�ಗಳನು� ಆದಷು� ಕ�� �ಾಡುವ�ದು, ಅ��ಾಯ��ಾ�ದ� ಪ�ಸಂಗಗಳ�� 
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��ಾ�, �ಾಲೂ�ಕು ಮತು� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾಯ�ಗ�� ಕ�ಮ�ಾ� ರೂ.20,000/- 10,000/- ಮತು� 

ರೂ.5,000/-ಗ�� �ೕರದಂ� ಸ�ಾಯಧನ ಮಂಜೂರು �ಾಡಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಂದಭ�ದಲೂ� ಸಹ 

�ೖಯ��ಕ ಫ�ಾನುಭ�ಯ �ಾಯ��ೕತ� ಅ�ಾಯ ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಹಂತದ ವ�ವ��� 

ಸಂಬಂ��ದ��� �ಾತ� ಸ�ಾಯಧನ ಮಂಜೂರು �ಾಡಬಹು�ಾ�� ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. �ಂ�ನ 

ಸ�ಯ�� �ೌರ�ಾ��ತ ಸದಸ�ರು ಈ ಒಂದು �ಾ�� ಅವ�ಾಶ �ಾಡುವಂ�ಯೂ �ಾಗೂ ಮುಂ�ನ 

ಸ�ಗಳ�� ಸ�ಾ�ರದ ಸು�ೂ�ೕ�ಯನು� ಕಟು���ಾ�� �ಾ�ಸಲು ��ಸ�ಾ��.  ಆದರೂ ಸಹ ಪ�ಸು�ತ 

ಸ�� �.ಪಂ.ನ �ಾನ� ಅಧ���ಂದ  ಮಂ�ಸ�ಾ�ರುವ ಪ��ಾ�ವ�ಗ�� ಈ �ಳಕಂಡಂ� ಇರುತ��.    

1 

 

 ��ೕ ಲ��ಯ� S/o �ೕ: ���ಗ�ಾಮಯ�, �ಾಲು�ೂ��ೕ�, ��ಾ �ಾಲೂ�ಕು ರವರ ಹು��ನ 

ಬಣ�� ಆಕ��ಕ �ಂ� �ದು� ಸುಟು��ೂೕ�ದು� ಧನಸ�ಾಯ �ೂೕ�ರುವ ಬ��.  

2 

 

��ೕಮ� ಪ��ಾ�ಮ��ೂಮ�ಣ�, �.ಪಂ.ಸದಸ�ರು ಮನ� �ೕ�ದು�, ��ಾ �ಾಲೂ�ಕು 

ಬು�ಾ�ಪಟ�ಣ �ೂೕ: �ೂಸ�ಜ�ನ�ಳ� �ಾ�ಮದ �ಾ� ��ೕ �ಾಪಣ� �� ಕ�ಯಣ�ನವರ 

ಸು�ಾರು 60 �ೕಲ ಕ���ಾ��  ಆಕ��ಕ �ಂ� �ದು� ಸುಟು��ೂೕ�ದು� ಧನಸ�ಾಯ �ೂೕ�ರುವ 

ಬ��.  

3 ��ೕಮ� ��ೕಮ ಮ�ಾ�ಂಗಪ�, �ಾ� ಅಧ��ರು �ಾಗೂ �.ಪಂ.ಸದಸ�ರು ಮನ� �ೕ�ದು�,  

�ೂರಟ�� �ಾಲೂ�ಕು �ೂೕ�ಾಲ �ೂೕ: ಬಂ��ಾಳ� �ಾ� ��ೕ �ೌಡಪ� ರವರು ಕಡುಬಡವ�ಾ�ದು� 

�ಾಲು ಸುಟು� �ೂೕ� ���� ಪ�ಯ�ೕ�ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ  ಧನಸ�ಾಯ �ೂೕ�ರುವ ಬ��.  

4 ��ೕ �ೕ�ಾ�ಾಮಯ� S/o ಕ�ಯಪ�, ಕಳ�ಂ�ಳ� �ೂೕ: �ಾಲು�ೂ��ೕ� �ಾ�ಮ�ಾ�  ��ಾ 

�ಾಲೂ�ಕು ರವರ ಹು��ನ ಬಣ�� ಆಕ��ಕ �ಂ� �ದು� ಸುಟು��ೂೕ�ದು� ಧನಸ�ಾಯ 

�ೂೕ�ರುವ ಬ��. 

5 ��ೕಮ� �ಾನಮ� �ಾಮಚಂದ�ಯ�, ಉ�ಾಧ��ರು ಮನ� �ೕ�ದು�,  ಅವರ �ೕತ� �ಾ���ಯ 

�.�ಾ.ಹ�� �ಾ: ಹಂದನ�� �ೂೕ: ದವನದ�ೂಸಹ�� �ಾ�ಮ�ಾ�  ��ೕ ಕ�ಯಪ� �� �ಾಮಯ� 

ಎಂಬುವರ ಮ�ಯು ಆಕ��ಕ �ಂ� ಅ�ಾಹುತ��ೕ�ಾ� ಸಂಪ�ಣ� ಭಸ��ಾ�ದು�  ಧನಸ�ಾಯ 

�ೂೕ�ರುವ ಬ��. 

6 ��ೕ �ಕ�ರಂಗಯ� �� �ೕ:ರಂಗಪ�, ಕೂ�ಾರಹ�� �ಾ�ಮ, �ೕಗೂರು ಅಂ�, ಕಸ�ಾ �ೂೕ: ಕು�ಗ� 

�ಾಲೂ�ಕು ರವರು  �ಾನ� ಅಧ���� ಮನ� �ೕ�ದು�, ಸದ�ಯವ�� �ೂ�� ಆಪ�ೕಷ� ಆ�ದು�  

�ಟ�� ಇದ� �ಾಗ ಮು�� �ೕ� ಕ� �ಾಗ �ಾ����ರುವ�ದ�ಂದ ���ನ �����ಾ� 

ಧನಸ�ಾಯಕ �ೂೕ�ರುವ ಬ��.  
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 �ೕಲ�ಂಡ ಪ��ಾ�ವ�ಗಳನು� �ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಗಳ ಗಮನ�� 

ತಂದು ಕ�ಮವ�ಸಲು ಸ�ಯು �ೕ�ಾ���ತು  

(ಕ�ಮ: ಮುಖ� ��ಾ���ಾ�ಗಳು �.ಪಂ. ತುಮಕೂರು)  

 ಸದಸ� �ಾಯ�ದ��ಗಳು �ಾತ�ಾ�, 2013-14�ೕ �ಾ�ನ�� ಸ�ಾ�ರ�ಂದ 

�ಡುಗ��ಾದ ಅನು�ಾನದ�� ಎ�ಾದರೂ ಹಣ ವ�ಪಗತ�ಾ�ದ�� ಸಂ�ಪ� �ವರವನು� ಸ�� 

�ೕಡಲು ಅ��ಾ�ಗ�� ���ದರು. 

�ಾನ� ಅಧ��ರು �ಾತ�ಾ�, ಈ ಸ�� �ಲವ� ಇ�ಾ�ಗಳ ಅ��ಾ�ಗಳು  �ೖರು �ಾಜ�ಾ� �ೕ� 

�ಬ�ಂ�ಗಳನು� ��ೕ��ರುವ�ದು ಬಹಳ ��ಾದ�ೕಯ �ಾಗೂ �ೖರು �ಾಜ�ಾ�ರುವ ಅ��ಾ�ಗ�� 

ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರ ಸ�ಯ�� �ಾರಣ �ೕ� �ೂೕ�ೕ�  �ಾ� �ಾಡಲು �ಾಗೂ 

ಈ �ಂ�ನ ಸ�ಗ�� �ೖರು�ಾಜ�ಾ�ರುವ ಅ��ಾ�ಗಳ �ೕ� ��ದು�ೂಂಡ ಕ�ಮದ ಬ�� �ಾ�� 

�ೕಡಲು   ��ಾ��ೕ�ಕರು-1, �ಕ��ಾ�, �.ಪಂ.ರವ�� ���ದರು.  

(ಕ�ಮ: ��ಾ��ೕ�ಕರು-1, �ಕ��ಾ�, �.ಪಂ. ತುಮಕೂರು ) 

�ಾನ� ಅಧ��ರು ��ಧ ಇ�ಾ�ಗಳ ಪ�ಗ� ಪ��ೕಲ� ಬ��  ಚ��  �ಾಗೂ ಅನು�ಾನ 

ವ�ಪಗತದ �ವರವನು� �ೕಡಲು ಸ�ಯ�� �ಾಜ�ದ�ಅ��ಾ�ಗ�� ���ದರು.  

ಮುಖ� �ೕಜ�ಾ��ಾ�ಗಳು �ಾತ�ಾ�, 2013-14�ೕ �ಾ�ನ�� �ೕಜ� ಮತು� 

�ೕಜ�ೕತರ ಅ�ಯ�� ಸ�ಾ�ರ�ಂದ �ಕ��ೕ����ಾರು �ಂ� �ಾಕೂ��ಂ�/ಎಂ�� ಪ��ಾರ 

�ಡಗ�, ಖಚು� ಮತು� ಉ�� ಅನು�ಾನದ �ವರವನು� ಸ�� �ೕಡುವಂ� ���ದರು.   

1) ��ಣ ಇ�ಾ�:-  ಇ�ಾ�ಾ��ಾ�ಗಳು ಇ�ಾ�ಯ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ ಬ�� ಮತು� ಸ�ಾ�ರ�ಂದ       

2013-14�ೕ �ಾ�ನ�� �ಡುಗ�, ಖಚು�, ಉ���ಾದ ಅನು�ಾನದ �ವರವನು� ಸ��  ���ದರು. 

�ಾನ�ಅಧ��ರು 2014-15�ೕ �ಾ�ನ�� ವಡ�ರಹ�� �ಾ�� �ೂಸ ಕಟ�ಡ ��ಾ�ಣ �ಾಡಲು 

�ಾಗೂ ಅ�ಗುಜ�ನಹ��� �ೂಸ ಕಟ�ಡ ��ಾ�ಣ�� ಈ �ಾ�ನ�� ���ಾ �ೕಜ�ಯ�� �ೕ�� 

ಸೂಕ� ಕ�ಮ�ೖ�ೂಳು�ವಂ� ���ದರು.  

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ�:�ಾ�ಾ�� ರವರು �ಾತ�ಾ�, RMSA ಅ� �ೂರಟ�� 

�ಾಲೂ��ನ�� ಒಂದು ಕ� �ಾಮ�ಾ� �ಾ�ರಂ��ದು� ಇ�ೂ�ಂದು ಕ� �ಾ�ರಂ��ರುವ��ಲ�; Sub-

Agency� ( ಚಂಪಕ ಏ���) �ಾಮ�ಾ� ��ಾ�ಣ�� ವ��ದು� ಒಂದು ವಷ��ಂದ �ಾಯದ 
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ಹಂತದ���ೕ ಇ� ಎಂದು ��� �ೕಘ��ಾ� �ಾಮ�ಾ� ಮು�ಸಲು ಸೂಕ� ಕ�ಮ�ೖ�ೂಂಡು 

��ಾ���ಗ�� ಅನುಕೂಲ ಕ��ಸಲು ���ದರು. �ೂಳವನಹ��ಯ�� ಇರುವ ಹ�ೕ ಕಟ�ಡ 

�ಡ��ಾ��; RMSA �� ಈವ�� �ಾಮ�ಾ� �ಾ�ರಂ�ಸಲು ಕ�ಮ�ೖ�ೂಂ�ರುವ��ಲ�; ��ಾ���ಗ�� 

ಬಹಳ �ೂಂದ� ಇ�; ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರ ಮು�ಾಂತರ ಪತ� ವ�ವ�ಾರ �ಾ� 

�ಾಮ�ಾ� �ಾ�ರಂ�ಸುವಂ� ಇ�ಾ�ಾ��ಾ�ಗ�� ���ದರು.  

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.��.ಕೃಷ�ಪ�ನವರು �ಾತ�ಾ�, ಈ ಬ�� �ಂ�ನ ಸ�ಯ�� 

ಚ���ಾ�ರುತ�� ಎಂದು ����ಾಗ ಇ�ಾ�ಾ��ಾ�ಗಳು �ಾಜ�ಮಟ�ದ�� ಈವ�� ಅನು�ಾನ 

�ಡುಗ��ಾ�ರುವ��ಲ� ದ�ಣ �ೖ��� ���ಯ�� ಒಟು� 66 ಕಟ�ಡಗ��; �ಾವ��ೕ 

ಕಟ�ಡಗಳನು� ��ಾ�� �ಾ�ರುವ��ಲ�; ತುಮಕೂರು �ೖ��ಕ ���ಯ�� �ೂಸಕಟ�ಡಗಳ 

�ವರವನು� ಸ�� �ೕ�ದರು. �ಾಗೂ �ಾಜ� ಮಟ�ದ�� ಅ���ಂ� ಆ�ರುವ��ಲ��ಂದು ಸ�� 

���ದರು.  

 (( ಕ�ಮ: ಉಪ ��ೕ�ಶಕರು, �ಾ.�.ಇ. ತುಮಕೂರು/ ಮಧು��)  

2) �ೂೕಟ�ಾ��:  �ಾನ� ಅಧ��ರು �ೂೕಟ�ಾ�� ಇ�ಾ�ಯ �ಾಯ�ಕ�ಮ/ಪ�ಗ�ಯ �ವರಗಳನು� 

ಉಪ ��ೕ�ಶಕರು, �ೂೕಟ�ಾ�� ಇ�ಾ� ರವ�ಂದ ಪ�ದರು. ಉಪ ��ೕ�ಶಕರು, �ೂೕಟ�ಾ�� ಇ�ಾ� 

ರವರು �ಾತ�ಾ�, ಇ�ಾ�ಯ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ ಬ�� ಮತು� ಸ�ಾ�ರ�ಂದ 2013-14�ೕ �ಾ�ನ�� 

�ಡುಗ�, ಖಚು�, ಉ���ಾದ ಅನು�ಾನದ ಬ�� ಸ��  �ವ��ದರು. ಮುಂದುವ�ದು �ಂಗು ಜನವ�-

�ಬ�ವ� �ಾ�ಯ�� �ಾ� �ಾಡ�ಾಗುತ��; �ಪಟೂರು, ��ಾ Form� ಅನು�ಾನ �ಡುಗ� 

�ಾಡ�ಾಗು���; �ೕ.100ರಷು� ಅನು�ಾನ ಖ�ಾ��ರುತ��; ��ಾ �ಾಲೂ�ಕು ಪಟ��ಾಯಕನಹ�� 

ಮತು� ��ೕ �ದ�ಗಂ�ಾ ವಸು� ಪ�ದಶ�ನ�� ಅನುಕ�ಮ�ಾ� ರೂ.1.00ಲ� & ರೂ.2.00ಲ�ಗಳನು� 

�ೕಡ�ಾಗು���; ಸು�ಾರು 15 �ೂೕಟ�ಾ�� ��ಗಳ ಬು� �� �ಾ�ಸ�ಾ��; �ಾ�ಾನ� �ಾ�� 

ಕರಪತ�ಗಳ ಮುದ�ಣ �ಾ�ಸ�ಾ�� ಎಂದು ���ದರು.  

ಮುಂದುವ�ದು �ಾತ�ಾ�, �ೕನು �ಾ�ಾ�� ಬ�� �ವರ �ೕಡು�ಾ�, �ೂೕಟ�ಾ�� 

��ಯ ಉ�ಾ�ದಕ�ಯನು� ಪ�ಾಗ ಸ�ಶ��ಂದ ���ಸಲು �ೕನು �ಾ�ಾ��ಯನು� ಉ��ೕ�ಸುವ 

ಸಲು�ಾ� �ೖತ�� �ೕನು �ಾ�ಾ�� ಬ��  ತರ�ೕ�ಯನು� ಸಹ �ೂ�ಸ�ಾಗು���; ಗು��-

ತುಮಕೂರು-�ಾವಗಡ �ಾಲೂ��ನ�� ಈ�ಾಗ�ೕ ತರ�ೕ� �ೕಡ�ಾ��; NHM �ೕಜ�ಯ� 

ಈ ���� ಈ ವಷ� 5 ಜನ ಬಂ�ರು�ಾ��; �ೕನುಹುಳು ��ದು  �ಾ�� ನ�� 
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ಸಂಗ��ಸ�ಾಗುತ��;  ಒಂದು ����� ರೂ.1,600/- ಖಚು� ಬರು��ದು�, �ೕನು ಕೃ�ಕ�� 

�ೕ.50ರಷು� ಸ�ಾಯಧನ �ೂಡ�ಾಗು���; ಈಗ �ೂಸ�ಾ� �ಾಂ��ೕಕರಣ �ೕಜ� 

�ಾ��ಾ�� ಎಂದು ಸ�� �ವ��ದರು. �ೕನು ಕೃ� ಸ�ಾಯಕ�� ಪ�ಸು�ತ ರೂ.4,900/-  

ಸಂಬಳ �ೕಡ�ಾಗು���; �ಾಗೂ ಇ�ಾ�� �ಡುಗ��ಾದ ಅನು�ಾನ �ಾವ�ದು 

ವ�ಪಗತ�ಾ�ರುವ��ಲ��ಂದು ���ದರು.  

3) �ೕನು�ಾ��:  ಇ�ಾ�ಾ��ಾ�ಗಳು ಇ�ಾ�ಯ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ ಬ�� ಮತು� ಸ�ಾ�ರ�ಂದ 

2013-14�ೕ �ಾ�ನ�� �ಡುಗ�, ಖಚು�, ಉ���ಾದ ಅನು�ಾನದ �ವರವನು� ಸ��  

���ದರು. �ಾವ��ೕ ಅನು�ಾನ ವ�ಪಗತ�ಾ�ರುವ��ಲ�; �ಾರುಕ�� ��ಾ�ಣ�� 

ರೂ.50.00�ಾ�ರ ಸ�ಾಯಧನ �ೂಡ�ಾಗು���; ಜೂ� �ಂದ ಆಗ�� ನವ�� �ಾತ� �ೕನು 

ಉತ����ಾಗುತ��; ���ಯ�� 22ಲ� �ೕನುಮ� ಸರಬ�ಾಜು �ಾಡ�ಾ�� ಎಂದು ಸ�� 

���ದರು. �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.��. ಕೃಷ�ಪ�ನವರು �ಾತ�ಾ�, �ಾವ-�ಾವ 

�ಾಲೂ��� ಎ��ಷು� �ೕನುಮ� ಸರಬ�ಾಜು �ಾಡ�ಾ�� ಎಂದು ಪ�����ಾಗ 

ಇ�ಾ�ಾ��ಾ�ಗಳು ಎ��ೕ�� Rate ಇ��ೕ ಅ��� ಸರಬ�ಾಜು �ಾಡ�ಾಗು���; ಮಧು�� 

�ಾಲೂ��� 3.5ಲ� �ೕನುಮ� ಸರಬ�ಾಜು �ಾಡ�ಾ��; ಇನು��ದ �ಾಲೂ��ಗ�� 1 �ಂದ 

1.5ಲ� �ೕನುಮ� �ತ�ಸ�ಾ�� ಎಂದು ���ದರು. ಮುಂದುವ�ದು �ಾನ� ಸದಸ�ರು ��ಗ�� 

�ೂೕ� �ೕನು �ಳವ���ಾ�ರುವ ಬ�� �ವರ �ೕಡುವಂ� ���ದರು. �ಾಗೂ ���ಯ 

ಸ��ೕಯ�� ಆಧ�� �ೕ� �ದಲು ಅವ�� ಸರಬ�ಾಜು �ಾ� �ಕ�� �ೕ��� ಸರಬ�ಾಜು 

�ಾಡಲು ���ದರು.  

 ಮುಂದುವ�ದು �ಾನ� ಸದಸ�ರು �ಾತ�ಾ�, �ಗ��ಕ �ೕನು�ಾರ�� ಮ� 

ಕ���ೂಳು�ವ�ದ�� �ೌಲಭ� ಒದ�ಸುವಂ� ����ಾಗ ಫ�ಾನುಭ�ಗ�� ಮ� ಕ���ೂಳ�ಲು 

ಕ�ಷ� 6 �ಂಗಳು �ಾ�ಾವ�ಾಶ �ೕಡ�ಾಗು���; ಈ ವಷ��ಂದ   ರೂ. 1.25ಲ�ಗಳನು�  

RTGS ಮೂಲಕ ಹಣ �ಾವ� �ಾಡ�ಾಗು���; 125 �ೖಕ� ಗಳನು� ಇ�ೕ ���� 

�ೂಡ�ಾ��; ಬ�ಗಳನು� ಸಹ �ೕಡ�ಾಗು��� ಎಂದು ���ದರು.  

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� �ಾ�ಾಯ�ರವರು �ಾತ�ಾ�, ��ಗಳ�� �ೕನು 

ಸತು��ೂೕ�ರುವ��ಾ� ಇ��ೕ�� ಪ���ಗಳ��  ವರ��ಾ�ರುತ��; ��ಗ�� 50�ಾ�ರ ಮ� 

�ಡ�ೕಕು ಆದ� 1.5ಲ� ಮ�ಗಳನು� ���ರು�ಾ�� �ಾ�ನ��ಂದ �ೕನುಗಳು ಸ��ರುತ�� 

ಎಂದು ಅ��ಾ�ಗಳು ಸ�� ���ದರು.  
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4) �ಾ�ಾ�ಕ ಅರಣ�: ಇ�ಾ�ಾ��ಾ�ಗಳು ಇ�ಾ�ಯ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ ಬ�� ಮತು� 

ಸ�ಾ�ರ�ಂದ 2013-14�ೕ �ಾ�ನ�� �ಡುಗ�, ಖಚು�, ಉ���ಾದ ಅನು�ಾನದ �ವರವನು� 

ಸ��  ���ದರು. 

 �ಾನ�ಅಧ��ರು �ಾತ�ಾ�, �ಡು�ೂೕಪ� �ಾಗೂ ಸ�ಗಳನು� ಎ���� ��ಸ�ಾ�� 

�ಾಗೂ �ವ�ಹ� ಬ�� ಪ���ಸ�ಾ� �.�ಾ.ಹ�� �ಾ:ನ�� 15 �ೕ��ೕ� ನ�� �ಡು�ೂೕಪ� 

ರ��ಬ�ಯ�� ��ಾ�ಣ �ಾಡ�ಾ��;  �.ಪಂ.ರ��ಗಳ ಬ� �ಡ���ರುವ �ವರ �ೕಡುವಂ�  

���ದರು. �ೂೕ�ಾಳ, �ಾ�ಾ ಆವರಣಗಳ�� ಸ�ಗಳನು� ��� �ವ��ಸ�ಾಗು���. �ಾವಗಡ 

�ಾ:ನ�� 13 ��ೕ. �ಡು �ೂೕಪ� �ಾಡ�ಾ��; ತುಮಕೂರು NH-4 Link Road�� 5 ��ೕ 

�ಾಡ�ಾ��; �ಕ���ಾ��ಯ�� �ಾಡ�ಾ��; ಒಟು� 46��ೕ �ಾ� ರೂ.12.56ಲ� 

ಖಚು� �ಾಡ�ಾ�� ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. ಸ�/�ಡಗ�� ಜನವ�, �ಬ�ವ� ಮತು� �ಾ�� 

�ಾ�ಯ�� ಪ�� �ಂಗಳು ಐ�ೖದು �ಾ� �ೕರು �ಾ� �ವ��ಸ�ಾ��.  

 ಮುಂದುವ�ದು ಈ ಸಂಬಂಧ (�ೂರಟ��-ತುಮಕೂರು-ಗು��) ಸ��ಯ ಸದಸ�ರ 

ತಂಡ�ೂಂ��  ಪ��ೕ�ಸಲು ��ಾಂಕ �ಗ�ಪ�ಸಲು ಮು.�.ಅ.ರವ�� ���ದರು.  

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �ಾಮಚಂದ�ಯ� ನವರು �ಾತ�ಾ�, �ೕ�ಹ�� ಅರಣ�ವನು� 8 

ವಷ�ದ �ಂ� ಹ�ಾಜು �ಾಡ�ಾ��. ಈಗ ಅ�� ��ೕಶನ ಏ�ಾದರೂ �ಾ���ೕ�ಾ ಎಂದು 

ಪ�����ಾಗ, ಮುಂ�ನ �ಾ�ಾನ� ಸ�ಯ�� ಪ�ಣ� �ಾ��ಯನು� �ೕಡುವಂ� 

�ಾನ�ಅಧ��ರು ���ದರು.  

 ( ಕ�ಮ: DCF Social Forest,  ತುಮಕೂರು)  

5) ಕೃ� ಇ�ಾ�: ಇ�ಾ�ಾ��ಾ�ಗಳು ಇ�ಾ�ಯ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ ಬ�� ಮತು� ಸ�ಾ�ರ�ಂದ  

2013-14�ೕ �ಾ�ನ�� �ಡುಗ�, ಖಚು�, ಉ���ಾದ ಅನು�ಾನದ �ವರವನು� ಸ��  

���ದರು. ಮುಂದುವ�ದು �ೕ.96ರಷು� ಹಣ ಬಳ��ಾ�ರುತ��; ಹ� �ೕ�ಾವ�� 

�ಡುಗ��ಾದ ಅನು�ಾನ ರೂ.1.26ಲ� ವ�ಪಗತ�ಾ�ರುತ��. State sector�� �ಚು� 

Fund ಇತು�; ಫ�ಾನುಭ�ಗ�� ಹಣ �ಡುಗ��ಾ�ರುತ��;  ���� ರೂ.1.26 

ಉ���ಾ�ರುತ��. �ಾವಗಡ �ಾಲೂ���ಂದ �ೖ� ಗ�� �ಾ�� ಅಂತ�ದ�� �ೕ�� 

ಬಂ�ತು�. ಒಂದು ಯೂ�� � ರೂ.15,000/-ಗಳನು� �ೂಡಬಹುದು;  ಸಣ� ಮತು� ಅ� ಸಣ� 

�ೖತ�� �ೖ� ಗಳನು� �ೂಡ�ಾಗು��� ಎಂದು ���ದರು.  
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 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.��. ಕೃಷ�ಪ�ನವರು �ಾತ�ಾ�, ಗಂ�ಾ ಕ�ಾ�ಣ 

�ೕಜ�ಯ�� �ೂಳ��ಾ� �ೂ��ರುವ ಬಡ�ೖತ�� ಸ�ಾಯಧನ ಅಥ�ಾ �ೖ� �ತ�ಸಲು 

���ದರು.  

( ಕ�ಮ: ಜಂ� ಕೃ� ��ೕ�ಶಕರು, ಕೃ� ಇ�ಾ�,  ತುಮಕೂರು) 

6) �ೕ�� ಇ�ಾ�: ಇ�ಾ�ಾ��ಾ�ಗಳು ಇ�ಾ�ಯ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ ಬ�� ಮತು� ಸ�ಾ�ರ�ಂದ 

2013-14�ೕ �ಾ�ನ�� �ಡುಗ�, ಖಚು�, ಉ���ಾದ ಅನು�ಾನದ �ವರವನು� ಸ��  

���ದರು. 

�ೕತ�ಾಂಶದ�� ರೂ.65.00ಲ� ವ�ಪಗತ�ಾ� �ಾಪ�  �ೂೕ�ರುತ��; �ೖ��ೕ��� � 

�ಚು� ��� ಇ�; ಇದ�ಂದ ಆ�ಾಯ �ಚು� ಬರುತ�� ;ತುರು�ೕ��-ಗು��ಯ�� �ಚು� 

�ೖ��ೕ��� � �ೕ�� ಇರುತ�� ಎಂದು ಸ�� ���ದರು.  

7) ಅ�ರ �ಾ�ೂೕಹ: ��ಾ� �ೂೕಡ� ಅ��ಾ�ಗಳು ಇ�ಾ�ಯ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ ಬ�� ಮತು� 

ಸ�ಾ�ರ�ಂದ 2013-14�ೕ �ಾ�ನ�� �ಡುಗ�, ಖಚು�, ಉ���ಾದ ಅನು�ಾನದ �ವರವನು� 

ಸ��  ���ದರು.  �ಾನ� ಅಧ��ರು  ಅಡು� �ೂೕ�ಗಳ ಬ�� ಪ���ಸ�ಾ�,  ಅ��ಾ�ಗಳು 

�ವರವನು� �ೕಡು�ಾ� ಗು�� �ಾ: �ೂೕ�ಹ��-ಜ���ಾಳ�ದ�� ಅಡು��ೂೕ� 

��ಾ�ಣ�ಾ�ರುತ��. ಸ�ಾ�ರ�ಂದ �ಾ�� ಅಂತ�ದ�� ಉ�� ರೂ.25.00ಲ� 

ಬಂ�ದು�ಅದನು� �ಡುಗ� �ಾಡ�ಾ��;  ತುಮಕೂರು �ಾ:ನ�� 76 ಅಡು��ೂೕ�ಗಳ�� 56 

ಪ�ಣ��ೂಂ�ರುತ��; ಎ�ಾ� ಅನು�ಾ�ತ �ಾ�ಗ�� �ೌಲಭ� ಒದ�ಸ�ಾ��; �ಾನ�ಅಧ��ರು 

ಓಬ�ಾಪ�ರ-�ಳಧರ � �ೌಢ�ಾ�ಗ�� ಅಡು��ೂೕ� ���ಸಲು ಕ�ಮವ�ಸುವಂ�ಯೂ, ಕಳ�ಂ�ಳ� 

�ೂೕ:ಯ �ಾ�ೕನಹ�� �ಾ�ಯ ಅಡು��ೂೕ� ��ಾ�ಣ�� 3 �ಾ� ಹಣ ��ದು�ೂಂ�ದ�ರೂ 

ಈವ�ಗೂ �ಾಮ�ಾ� ಪ�ಣ��ೂಂ�ರುವ��ಲ� ಕೂಡ�ೕ ಪ�ಣ��ೂ�ಸುವಂ� ಕ�ಮವ�ಸಲು 

���ದರು.  

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� �ಾ�ಾಯ� ರವರು �ಾತ�ಾ�, ಅಡು� ಮ� ��ಾ�ಣದ 

ಬ���ವರ ಪ�ದು �ಚು�ವ� �ೂಠ�ಗ�ರ�ದ��� ಅಡು� ಮ� ��ಾ�ಣ�� ಕ�ಮ�ೖ�ೂಳ�ಲು 

�ಾಗೂ ಅನು�ಾನ�� ಒಳಪಡುವ � �ೌಡ�ಾ�ಗಳ�� �ಚು�ವ� �ೂಠ� ಇರುವ��ಲ���ೕ ಅ�� 

ಸಂಗ�ಹ�ಾ �ೂಠ� �ೂಡಲು  ����ಾಗ ಪ�ಣ��ಾ��ಯನು� ಒದ�ಸುವಂ� �ಾನ� 
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ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.��.ಕೃಷ�ಪ�ನವರು ���, �ಾಲೂ�ಕು�ಾರು Matching Grant �ೕ� 

�.ಎ�.ಪ�ರ �ೂೕ: �ಂ���� �ಾ�ಯ�� ಅ�ರ�ಾ�ೂೕಹ ಕಟ�ಡ ಪ�ಣ��ೂ�ಸಲು ���ದರು.  

( ಕ�ಮ: ��ಾ� �ೂೕಡ� ಅ��ಾ�ಗಳು,  ಅ�ರ �ಾ�ೂೕಹ,  ತುಮಕೂರು) 

8) ವಯಸ�ರ ��ಣ ಇ�ಾ�:- ��ಾ� ವಯಸ�ರ ��ಣ ಇ�ಾ�ಾ��ಾ�ಗಳು ಇ�ಾ�ಯ 

�ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ ಬ�� ಮತು� ಸ�ಾ�ರ�ಂದ 2013-14�ೕ �ಾ�ನ�� �ಡುಗ�, ಖಚು�, 

ಉ���ಾದ ಅನು�ಾನದ �ವರವನು� ಸ��  ���ದರು. ಮುಂದುವ�ದು ಪ.�ಾ/ಪ.ಪಂ. 

ಫ�ಾನುಭ�ಗ�� ತರ�ೕ�ಯನು� �ೕಡ�ಾಗು���; ಸ�ಾ�ರ�ಂದ �ಡುಗ��ಾದ ಅನು�ಾನ 

ಪ�ಣ� ಬಳ��ಾ�ರುತ��; ಮಧು�� �ೖ��ಕ ���� �ಚು�ವ� ಅನು�ಾನ �ೂೕರ�ಾ�� 

ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. 

10) ಯುವಜನ �ೕ� & ��ೕ�ಾ ಇ�ಾ�:- ಇ�ಾ�ಯ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ ಬ�� ಮತು� ಸ�ಾ�ರ�ಂದ 

2013-14�ೕ �ಾ�ನ�� �ಡುಗ�, ಖಚು�, ಉ���ಾದ ಅನು�ಾನದ �ವರವನು� ಸ��  

���ದರು.  

11) ಆ�ೂೕಗ� ಇ�ಾ�:- ��ಾ� ಆ�ೂೕಗ� & ಕುಟುಂಬ ಕ�ಾ��ಾ��ಾ�ಗಳು ಇ�ಾ�ಯ 

�ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ ಬ�� ಮತು� ಸ�ಾ�ರ�ಂದ 2013-14�ೕ �ಾ�ನ�� �ಡುಗ�, ಖಚು�, 

ಉ���ಾದ ಅನು�ಾನದ �ವರವನು� ಸ��  ���ದರು. ಮುಂದುವ�ದು �ೖಧ�ರುಗಳ 

ವ�ಾ�ವ��ಂದ �ೕತ�ಾಂಶದ ಹಣ ಉ���ಾ�ರುತ��;  ಕಟ�ಡ �ಾಮ�ಾ�ಗಳ�� ತುಮಕೂರು-

1, ಕು�ಗ�-1 �ೂಡ�ಗು�-�ದ�-ಅದಲ�� ಕಟ�ಡ �ಾಮ�ಾ� �ಾ�ರಂ�ಸ�ೕ��; �ಬೂ�ರು 

ಕಟ�ಡ �ಾಮ�ಾ�ಯ ಹಣ ವ�ಪಗತ�ಾ�ರುತ��; ಒ�ಾ�� 5 �ಾಮ�ಾ�ಗಳು �ಾ�ರಂಭ�ಾಗ� 

ಅನು�ಾನ ವ�ಪಗತ�ಾ�ರುತ�� ಎಂದು ಸ�� ���ದರು.  

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.��. ಕೃಷ�ಪ�ನವರು ಆ�ೂೕಗ� ರ� ಸ��ಯ ಬ�� �ವರ 

ಪ�ದು, ಸ��ಯ�� A.C.ರವರು Chairman ಆ�ದು� �ಾ�ಥ�ಕ ಆ�ೂೕಗ� �ಂದ�ದ�� 

�ಾ�.ಪಂ.ನ ಅಧ��ರು ಸ�� Chairman ಆ�ರು�ಾ��;  ಔಷ� ಖ�ೕ�, ಹುಚು��ಾ� ಕ�ತ�� 

�ಾಗೂ ಪ�ಕರಗಳ ದುರ��� ಅನು�ಾನ ಸದ�ಳ� �ಾಡ�ಾ�ರುತ�� ಮತು� �.ಎ�.ಪ�ರ 

ಆ�ೂೕಗ� �ೕಂದ�ದ �ಾಹನ 108 ದುರ�� �ಾ�ಸ�ಾ��  ಎಂದು ���ದರು.  

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� �ಾ�ಾಯ� ರವರು �ಾತ�ಾ�, �ೂರಟ�� �ಾ: 

�ೂಳವನಹ�� �ೂಸ ಕಟ�ಡವನು� Social Welfare �  shift �ಾಡುವಂ� ���ದರು.  
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 �ಾನ� ಅಧ��ರು �ಾತ�ಾ�, ಈಗ ಮ��ಾಲ �ಾ�ರಂಭ�ಾಗು��ದು� �ಾ��ೕಣ 

ಪ��ೕಶಗಳ�� ಚರಂ�ಗ�ಂದ �ೂ��-�ೂಣ �ಾವ� ��ಾ�� ಮ�ೕ��ಾ �ಾಗೂ ಇ��ತ� 

�ೂೕಗ�ಂದ ಜನರು ಬಳಲು���ಾ��; ಆದುದ�ಂದ  ಸ�ಚ�� �ಾ�ಾಡಲು ಸೂಕ� ಕ�ಮವ�ಸಲು 

DHO ರವ�� ���ದರು.  

( ಕ�ಮ: ��ಾ� ಆ�ೂೕಗ� & ಕುಟುಂಬ ಕ�ಾ��ಾ��ಾ�ಗಳು, ತುಮಕೂರು) 

12) ಆಯು� ಇ�ಾ�:- ��ಾ� ಆಯು� ಅ��ಾ�ಗಳು ಇ�ಾ�ಯ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ ಬ�� 

ಮತು� ಸ�ಾ�ರ�ಂದ 2013-14�ೕ �ಾ�ನ�� �ಡುಗ�, ಖಚು�, ಉ���ಾದ ಅನು�ಾನದ 

�ವರವನು� ಸ��  ���ದರು.  

 �ಾನ� ಅಧ��ರು ಪ�ಾ�� ಹಣು�-ಎ� �ೕ��ದ� �ಂಗೂ� ಬರುವ �ಾಧ�� ಕ�� 

ಇರುತ�� ಜನ�� ಇದರ ಅ�ವ� ಮೂ�ಸಲು ���ದರು; �ಂಗೂ� �ೕ�ತರನು� ತ�ಾಸ� �ಾ� 

���ನ �����ಾ� �ಂಗಳೂ�� ಕಳು���ೂಡುವ  ಎ�ಾ�ಡು �ಾಡ�ಾಗು���; ���ಯ�� 

25ಜನ ಆಯು� �ೖದ�ರು �ಾಯ��ವ��ಸುತ��ಾ�� ಎಂದು ಸ�� ���ದರು.   

13) ಪ��ಷ� ವಗ�: ��ಾ� ಅ��ಾ�ಗಳು �ೖರು �ಾಜ�ಾ�ದು� ��ೕ�ತ �ಬ�ಂ�ಯವರು 

ಇ�ಾ�ಯ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ ಬ�� ಮತು� ಸ�ಾ�ರ�ಂದ 2013-14�ೕ �ಾ�ನ�� �ಡುಗ�, 

ಖಚು�, ಉ���ಾದ ಅನು�ಾನದ �ವರವನು� ಸ��  ���ದರು.  

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.��. ಕೃಷ�ಪ�ನವರು ಪ�ಸ�ಕ ಭಂ�ಾರ �ಂದ ��ಾ���ಗ�� 

ಸರಬ�ಾಜು �ಾಡ�ಾ�ರುವ ಪ�ಸ�ಕದ �ವರ ಪ�ದು, ಈ ಬ�� ಪ.�ಾ/ಪ.ಪಂ.ದ ��ಾ���ಗ�� 

ಅನುಕೂಲ ಕಲ�� �ೂ��ರುವ �ವರ �ೕಡುವಂ� ���ದರು.  

( ಕ�ಮ: ��ಾ� ಅ��ಾ�ಗಳು, ಪ��ಷ� ವಗ�, ತುಮಕೂರು) 

14) �.�.ಎಂ:- ಇ�ಾ�ಯ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ ಬ�� ಮತು� ಸ�ಾ�ರ�ಂದ 2013-14�ೕ �ಾ�ನ�� 

�ಡುಗ�, ಖಚು�, ಉ���ಾದ ಅನು�ಾನದ �ವರವನು� ಸ��  ���ದರು.  

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� �ಾ�ಾಯ� ರವರು �ಾತ�ಾ�, �ಾ�ಾಪ�ರದ ಅ��-�ಕ�ರ 

�ಾ�ೂೕ�ಯ��ರುವ ಆಶ�ಮ�ಾ�ಯ�� ��ಕರು ಇಲ�� ��ಾ���ಗ�� 

�ೂಂದ��ಾ�ರುತ��; ಕೂಡ�ೕ ��ಕರ ವ�ವ�� �ಾಡಲು ���ದರು. �ಾ��ಾಗ� 
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�ಾಯ�ಕ�ಮದ�� �ದಲ ಕಂ�ನ�� 20 ಫ�ಾನುಭ�ಗ�� ಹಣ �ೕ�ದು�  ಉ�� 16 

ಫ�ಾನುಭ�ಗ�� �ೂಡಲು ಕ�ಮವ�ಸ�ಾಗು��� ಎಂದು ���ದರು.  

( ಕ�ಮ: ��ಾ� ಅ��ಾ�ಗಳು, �.�.ಎಂ. ಇ�ಾ�, ತುಮಕೂರು) 

15) ಸ�ಾಜ ಕ�ಾ�ಣ ಇ�ಾ�:- ಇ�ಾ�ಾ��ಾ�ಗಳು ಇ�ಾ�ಯ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ ಬ�� ಮತು� 

ಸ�ಾ�ರ�ಂದ 2013-14�ೕ �ಾ�ನ�� �ಡುಗ�, ಖಚು�, ಉ���ಾದ ಅನು�ಾನದ �ವರವನು� 

ಸ��  ���ದರು. 

16) ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�ವೃ�� ಇ�ಾ�:- ಉಪ ��ೕ�ಶಕರು ಇ�ಾ�ಯ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ 

ಬ�� ಮತು� ಸ�ಾ�ರ�ಂದ 2013-14�ೕ �ಾ�ನ�� �ಡುಗ�, ಖಚು�, ಉ���ಾದ ಅನು�ಾನದ 

�ವರವನು� �ಾಗೂ �ಾವ��ೕ ಅನು�ಾನ ವ�ಪಗತ�ಾ�ರುವ��ಲ��ಂದು ಸ��  ���ದರು. 

17) ಪಶು�ಾಲ� ಮತು� ಪಶು�ೖದ��ೕಯ ಇ�ಾ�: ಇ�ಾ�ಯ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ ಬ�� ಮತು� 

ಸ�ಾ�ರ�ಂದ 2013-14�ೕ �ಾ�ನ�� �ಡುಗ�, ಖಚು�, ಉ���ಾದ ಅನು�ಾನದ �ವರವನು� 

ಸ��  ���ದರು.  

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.��. ಕೃಷ�ಪ�ನವರು �ಾತ�ಾ�, ���ಾಜ �ೂೕ� �ಾ�ಾ�� 

ಬ�� �ವರ ಪ�ದು,  ತುಮಕೂರು ಮತು� ��ಾದ�� ಒಂ�ೂಂದು ಸಂ��ಗ��: ���ಾಜ �ೂೕ� 

ಮ�ಗಳನು� ಮೂರು �ಾ�� ಗಳ�� 4 �ಾರ  ��ೕ��ದ 15 ಮ�ಗಳನು�  �ತ�ಸ�ಾಗುವ�ದು; 

Feeder-Water-Meshಗಳನು� ಸಹ �ತ�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ಇ�ಾ�ಾ��ಾ�ಗಳು ���ದರು.  

( ಕ�ಮ:  ��ಯ ಸ�ಾಯಕ ��ೕ�ಶಕರು, ಪಶು�ಾಲ� ಮತು� ಪಶು�ೖದ��ೕಯ ಇ�ಾ�: 

ತುಮಕೂರು) 

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.��. ಕೃಷ�ಪ�ನವರು �ಾತ�ಾ�,ಎ�� ಕು�ಯುವ �ೕ�ನ 

ಸಮ�� ಇ��ೕ ಅ��� �ಾ�ಂಕ� ಮೂಲಕ �ೕರು ಸರಬ�ಾಜು �ಾಡಲು ಅ��ಾ�ಗಳು 

ಕ�ಮವ�ಸುವಂ� ���ದರು. ಮುಂದುವ�ದು �ಾನ� ಸದಸ�ರು ಸುವಣ� �ಾ��ೕದಯ 

�ೕಜ�ಯ� �ಡುಗ��ಾದ ಅನು�ಾನದ ಖಚು�-�ಚ�-ಉ��-   Laps �ಾ��ಯನು� 

�ೕಡಲು ���ದರು. 

ಸದಸ� �ಾಯ�ದ��ಗಳು �ಾತ�ಾ�, Charted Accountant ರವರು   �ೕಂದ� 

ಸ�ಾ�ರದ �ೕಜ�ಗಳ ಆ�� �ಾ�  ಎ�ಾ� �ಾ�.ಪಂ.ಗ�� ಬರು��ದು� ಎ�ಾ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ 
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ಅ��ಾ�ಗಳು/�.�.ಓ.ರವರು  ಅವ�� �ೕಜ�ಗಳ ಪ�ಣ� �ಾ��ಯನು� �ೕಡುವಂ� 

ಸೂ�ಸ�ಾ�ತು. 

�ೂ�ಯ�ಾ� �ಾನ� ಅಧ��ರು �ಾತ�ಾ�, �ೕಜ�ಾ �ಾ��  ಮತು� �ಕ� �ಾ�� 

ಒದ��ರುವ ಅನು�ಾನದ �ವರ, ಖಚು�, ವ�ಪಗತ �ವರಗಳು ಒಂದ�ೂ�ಂದು 

�ಾ��ಾಗ�ರುವ�ದು ಕಂಡುಬಂ�ರುತ�. ಆದುದ�ಂದ ��ಾಂಕ:19-05-2014ರಂದು 

ಇ�ಾ�ಾ��ಾ�ಗಳು Chief Account Officer & Chief Planning Officer ರವರನು� 

�ೕ� �ಾ� ಮ�ೂ��� �ಕ�ಗಳನು� ಪ�ಾಮ��ಸಲು ���ದರು.   

 ಚ��ಸತಕ� �ಷಯಗಳು ಮು�ಾ�ಯ�ಾದ��ಂದ ಮುಖ� ��ಾ���ಾ�ಗಳ 

ವಂದ�ಾಪ���ಂ�� ಸ�ಯನು� ಮು�ಾ�ಯ�ೂ�ಸ�ಾ�ತು. 
 

         ಸ�:- ಸ�:- 

ಮುಖ� ��ಾ���ಾ�ಗಳು �ಾಗೂ                ಅಧ��ರು,  

     ಸದಸ� �ಾಯ�ದ��ಗಳು,                                        ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� �ಾಗೂ  

ಹಣ�ಾಸು, �ಕ�ಪ��ೂೕಧ� ಮತು�                           ಹಣ�ಾಸು �ಕ� ಪ��ೂೕಧ� ಮತು�      

   �ೕಜ�ಾ �ಾ�� ಸ��,                                         �ೕಜ�ಾ �ಾ�� ಸ��,  

��ಾ� ಪಂ�ಾಯ�, ತುಮಕೂರು.                             ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ�, ತುಮಕೂರು.  
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