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�ಾನ� ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ಅಧ���ಾದ ��ೕ �ೖ.��.ಹುಚ�ಯ�ನವರ  ಅಧ���ಯ��                   

��ಾಂಕ 30-10-2014ರಂದು �ಳ�� 11.00 ಗಂ��    ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ಸ�ಾಂಗಣದ�� ನ�ದ 

�ಾ�ಾನ� ಸ�ಯ ನಡವ�ಗಳು : 

              *******  

�ಾಜ� : �ಾಜ�ಾ� ವ�ಯ��ದ�ಂ�. 

********* 

 ಸ�ಯ ಆರಂಭದ�� ಉಪ�ಾಯ�ದ��(ಆಡ�ತ)ಯವರು, ಸ�ಯ �ಾನ� ಅಧ��ರು, ಉ�ಾಧ��ರು, 

��ಾನಸ�ಾ ಸದಸ�ರು, ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� �ಾನ� ಸದಸ�ರುಗಳು, �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾಯ� ಅಧ��ರುಗಳು,  

��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ���ಯ ��ಾ�/�ಾಲೂ�ಕು ಮಟ�ದ ಅ��ಾ�ಗಳು �ಾಗೂ ಪ���ಾ 

�ಾಧ�ಮದವರುಗಳನು� ಸ�� ಹೃತೂ�ವ�ಕ�ಾ� �ಾ�ಗ��ದರು,  �ಾಗೂ �ಾನ� ಅಧ��ರು ಸ�ಯ �ಾಯ� 

ಕ�ಾಪಗಳನು� ನ�� �ೂಡ�ೕ�ಂದು �ನಂ��ದರು.  

 �ದ�� �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� �ಾ�ಾ��ಯವರು,  ��ೕಮ� �ಾಗಮ�, �ಾನ� ಸದಸ�ರು, 

ಕಡಬ �.ಪಂ.�ೕತ�, ಗು�� �ಾಲೂ�ಕು ಇವರು ಅನುಸೂ�ತ �ಾ�� �ೕ�ದವ�ಾ�ದು�, ಇವ�� �ಾರೂ �� 

�ೂಡುವ��ಲ�;  ಸ�ಾಯಕ �ಾಯ� �ಾಲಕ ಇಂ��ಯ�, ಪಂ.�ಾ.ಇಂ.ಉಪ��ಾಗ, ಗು�� ಇವರು 

ಅನು�ತ�ಾ� ನ���ೂಂ�ರು�ಾ�� ಎಂದು ಆ�ೂೕ��ದರು.  ಈ ಆ�ೂೕಪ�� ಸ�ಯ�� ಉಪ��ತ�ದ� 

ಅ�ೕಕ ಮಂ� �ಾನ� ಸದಸ�ರುಗಳು �ಂಬಲ ವ�ಕ�ಪ��ದರು. 

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� �ಾಗಮ�ನವರು, ಕು�ಯುವ �ೕರು �ೕಜ�ಯ ಅನು�ಾನದ �ಾ�� 

ಪ�ಯಲು ತಮ� ಪ�ಯವ�ೂಂ�� ಗು�� ಪಂ.�ಾ.ಇಂ.ಉಪ��ಾಗ ಕ�ೕ�� �ೂೕ�ಾಗ ಅ��ನ ಸ�ಾಯಕ 

�ಾಯ� �ಾಲಕ ಇಂ��ಯ� ರವರು �ೌಜನ� �ೂೕರ� ನನ�ನು� ಅವ�ೕಳನ �ಾ�ರುವ��ಾ� ಸ�ಯ 

ಗಮನ�� ತಂದರು. 

  ಬಹು�ೕಕ �ಾನ� ಸದಸ�ರುಗಳು ಸದ� ಅ��ಾ�ಯ �ರುದ� �ಸು�ಕ�ಮ ಜರು�ಸುವಂ� 

ಒ�ಾ���ದರು.  �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� ��ೕ�ಾ ಮಹ�ಂಗಯ�ನವರು, ಚು�ಾ�ತ ಪ����ಗ�� 

�ೌರವ �ೂಡ�ದ� �ೕ� ಅಂತಹ ಅ��ಾ� / ಆಡ�ತ ಏ� �ೕಕು? ಎಂದು ಆ�ೕ��, ಈಗ�ೕ ಸದ� 

ಅ��ಾ�ಯನು� ಕ�� ಚು�ಾ�ತ ಪ����ಗಳನು� �ೌರವ�ಂದ ನ���ೂಳು�ವಂ� ಸೂಚ� �ೕ� ಎಂದು 

ಆಗ���ದರು. 

 ಸ�ಾಯಕ �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ�, ಪಂ.�ಾ.ಇಂ.��ಾಗ, ಗು�� ಇವರು, �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ 

��ೕಮ� �ಾಗಮ�ನವರನು� �ಾವ� �ಾವ��ೕ �ೕ�ಯಲೂ� ಅವ�ೕಳನ �ಾ�ಲ��ಂದೂ �ಾಗೂ ಅವರು 

ಕ�ೕ�� �ೕ� �ೕ��ಾಗ ಅವರನು� �ೌಜನ��ಂದ ನ���ೂಂ�ರುವ��ಾ�ಯೂ ಸ�� ���ದರು. 

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ �ಾ: ರ�ಯವರು, ಇಂತಹ ಅ��ಾ�ಗಳ �ೕ� ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� � 

ಅಗತ��ಲ�; ಅವರನು� ಸ�ಾ�ರ�� �ಾಪ� ಕಳು�ಸಲು ಈ ಸ�ಯ�� �ಣ�ಯ �ೖ�ೂಳ��ೕಕು ಎಂದು 

ಒ�ಾ���ದರು. �ಾನ� ಅಧ��ರು, ಇದು ಆಡ��ಾತ�ಕ �ಷಯ�ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ ಈ �ಷಯವನು� 

�ೂಡ�ದು �ಾಡುವ�ದು �ೕಡ ಎಂದು ಸ�ಾ�ಾನಪ��ದರು. ಅ��ಾ�ಯು ���ಾಚ� �ಾ�ದ ನಂತರ 

�ಷಯವನು� ಮು�ಾ�ಯ�ೂ�ಸ�ಾ�ತು.  
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ನಂತರ, �ಾನ� ಅಧ��ರು, ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ���ಾ �ೕಜ�ಗಳು ಆ�ಾ �ೕತ�ಗಳ ��ಾ� 

ಪಂ�ಾಯ�  ಸದಸ�ರ ಮು�ಾಂತರ  ಅನುಮ�  �ೕ� ���ಾ �ೕಜ�ಗಳ �ವ�ಹ� ಆಗ�ೕಕು ಎಂದು 

ಅ��ಾ�ಗ�� ಸೂ��ದರು.  

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �ಾಮಚಂದ�ಯ�ನವರು, �ೂನು��� �ಾ�ಥ�ಕ ಆ�ೂೕಗ� �ೕಂದ�ದ��ನ 

�ೖದ�ರು ಸ��ಾ� �ಲಸ�� ಬರುವ��ಲ�;  ��ಾಂಕ 02-10-2014 ರಂದು ರ�ಯನು� ಪ�ಯ� �ಲಸ�� 

UÉÊgÀÄ ºÁdgÁVgÀÄvÁÛgÉ ;  ಈ �ಷಯವನು� �ಾಲೂ�ಕು �ೖ�ಾ���ಾ� ಮತು� ��ಾ� 

ಆ�ೂಗ� ಮತು� ಕುಟುಂಬ ಕ�ಾ��ಾ��ಾ�ಯವರ ಗಮನ�� ತಂ��ಾ�ಗೂ�� �ಾವ��ೕ 

ಕ�ಮವ��ರುವ��ಲ�;  ಔಷ� ಸ�ಾ�ರ�ಂದ ಸರಬ�ಾಜು ಆಗ� �ೖದ�ರು �ೂರಗ� ಮ���ಂದ ಹಣ 

�ೂಟು� ತಂದು �ಾ�ಥ�ಕ ಆ�ೂೕಗ� �ೕಂದ�ದ�� �ೂೕ�ಗ�ಂದ ಹಣ ಪ�ದು ಔಷ�ಗಳನು� �ತ�ಸು�ಾ��; 

ಔ� �ೕ�� ಔಷ�ಗಳು ಈ ಆ�ೂೕಗ� �ೕಂದ�ದ���; ಈ ಬ�� ��ೕ�ೂೕ �ಾಖ�ಯನು� ಅ��ಾ�ಗ�� 

�ೕಡ�ಾ��; ಆದರೂ ಈ ವ�� �ಾವ��ೕ ಕ�ಮವ��ರುವ��ಲ�;  ಆದುದ�ಂದ �ೕಘ�ದ�� ಅವರನು� 

�ೕ��ಂದ ಅ�ಾನತು��ೂ�ಸಲು ತುತು� ಅಗತ� ಕ�ಮವ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು ಸ�� ���ದರು.  ಪ���ಾ� 

�ಾನ� ಅಧ��ರು, �ೂನು��� �ಾ�ಥ�ಕ ಆ�ೂೕಗ� �ೕಂದ��� �ೕ� �ೕ� ಪ��ೕ�� ಮೂರು �ನಗಳ 

ಒಳ�ಾ� ವರ� �ೕಡುವಂ� ��ಾ� ಆ�ೂೕಗ� ಮತು� ಕುಟುಂಬ ಕ�ಾ��ಾ��ಾ�ಯವ�� ���ದರು. 

( ಕ�ಮ:-�.��.ಒ.ತುಮಕೂರು ) 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಅರು� ಕು�ಾ� ರವರು, ಎ�ಯೂರು �ಾ�ಥ�ಕ ಆ�ೂೕಗ� �ೕಂದ�ದ�� 

ಕತ�ವ� �ವ��ಸು��ರುವ  �ೖದ�ರು �ೕಂದ��ಾ�ನದ��ರುವಂ� ��ಾ� ಆ�ೂೕಗ� ಮತು�ಕುಟುಂಬ 

ಕ�ಾ��ಾ��ಾ�ಯವರ ಕ��ಂದ ���ಷ� ಸೂಚ� �ೂ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತಂದರು.  �ಾನ� 

ಅಧ��ರು, ಸದ� �ೖದ��� �ೂೕ�ೕ� �ೕ� ಅವ�ಂದ �ವರ� ಪ�ದು ಅವರು �ೕಂದ��ಾ�ನದ���ೕ 

ಉ�ಯಲು ವ�ವ�� �ಾಡ�ೕಕು ಎಂದು ��ಾ� ಆ�ೂೕಗ� ಮತು� ಕುಟುಂಬ ಕ�ಾ��ಾ��ಾ�ಯವ�� 

���ದರು. 

(ಕ�ಮ:-�.��.ಒ.ತುಮಕೂರು ) 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� �ಾನಮ� �ಾಮಚಂದ�ಯ�ನವರು, �.�ಾ.ಹ�� �ೕತ� 

���ಾ��ಾ�ಯವರ ಕ�ೕ�ಯ�� ರೂ.30.00 ಲ� �ತ�ದ ಅವ�ವ�ಾರ�ಾ��; ಮೂರು ಜನರ �ಸ�ನ�� 

ಹಣ ����ಾ�� ಎಂದು ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತಂದರು.  �ಾನ� ಅಧ��ರು, ಈ ಬ�� ಈ�ಾಗ�ೕ �ಾ�� ಬಂದು 

ಸಂಬಂಧಪಟ�ವರ �ರುದ� ���ನ� �ಕದ�� �ಾಖ��ರುವ��ಾ� ���ದರು. 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� ಎ�.�. ಮಂಜುಳ ರವರು, ತಮ� �ೕತ� �ಾ���ಯ��  ��ಾ� ಸ�ಾಜ 

ಕ�ಾ�ಣ ಇ�ಾ� ವ�ಯ ���� ಪ�ವ�(�ೖಸೂ��) ��ಾ��� �ಲಯವನು� ಮುಚ��ಾ�ದು�, ಸದ� 

ಕಟ�ಡವನು� �ಾ�ೕಜು �ಾ��� � ಬಳ��ೂಳ�ಲು �ೕಡುವಂ� �ೂೕ�ದರು.  ��ಾ� ಸ�ಾಜ 

ಕ�ಾ��ಾ��ಾ�ಯವರು, ��ಾ���ಗಳ ಸಂ�ಾ�ಬಲ ಕ�� ಇದು�ದ�ಂದ ಸದ� �ಾ��� ನು� 

ಮುಚ��ಾ��; �ಾವ� ಮನ� ಸ���ದ�� �ಾ�ೕಜು �ಾ��� � ಬಳ��ೂಳ�ಲು ಸದ� ಕಟ�ಡವನು� 

�ೕಡ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ���ದರು.  
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 �ಾ�ಯ ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� ಎ�.�.ಕ�ಾ ರವರು, �ೕವ�ಾಪ�ರ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಯ ಅಧ��ರ 

(ಮ��) �ೕ� ���ನ� �ೕ� �ಾಖ�ಾ�, ಎ�.ಐ.ಆ�. ಆ�ರುವ ಕು�ತು ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತರು�ಾ�, 

ಸದ� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಯ ಪಂ�ಾ�� ಅ�ವೃ�� ಅ��ಾ� ಮತು� �� ಕ�ಕ�� �ೕ� ಏ� �ೕ� ಬು� 

ಆ�ಲ�, ಇ�ೕನು �ಾಜ�ೕಯ ಒ�ಾ���ೕ? ಎಂದು ಪ����ದರು.  �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�, �ಾಲೂ�ಕು 

ಪಂ�ಾಯ�, ತುಮಕೂರು ಇವರು, �ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರ ��ೕ�ಶನದಂ� 

ಕ�ಮವ�ಸ�ಾ��; ಅಧ��ರು ಮತು� �ಾಯ�ದ��ಯವರು �ೕ� ಅವ�ವ�ಾರ �ಾ��ಾ��; ಆದ� ಆ�ನ 

�ಾಯ�ದ��ಯವರು ಕ�ದ ಎರಡು ವಷ�ಗಳ �ಂ� ಆತ�ಹ�� �ಾ��ೂಂ��ಾ��; ಅವರ �ರುದ� �ೕ� 

�ಾಖ�ಸಲು ಬರುವ��ಲ�; ಆದುದ�ಂದ ಅವ�� ಸ�ಾ�ರ�ಂದ ಬರ�ೕ�ಾದ ಆ��ಕ �ೌಲಭ�ಗಳನು� 

ಕ�ತ�ೂ�ಸಲು ಸ�ಾ�ರ�� ಪತ� ಬ�ಯ�ಾ��; ಅಧ��ರ �ರುದ� �ೕ� �ಾಖ�ಸ�ಾ�� ಎಂದು ಸ�� 

ಸ�ಷ�ಪ��ದರು. �ಾನ� ಅಧ��ರು, ಎ�.ಐ.ಆ�.ಪ�� �ೕ�ದ� ಅನುಕೂಲ�ಾಗುತ�� ಎಂದು 

�ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವ�� ���ದರು. 

( ಕ�ಮ: EO, ತುಮಕೂರು ) 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� ವಸಂತಮ�ನವರು, ಹು�ಯೂರುದುಗ� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� ಅಧ��ರು 

ತಮ� ಅ��ಾ�ಾವ� ಪ�ಣ��ೂಂಡು ಎರಡು �ಂಗಳು ಕ��ದ�ರೂ �ಾ�ಂಗ� ನು� ಪಂ�ಾ��� 

�ಂ�ರು�ಸ�, ಸದ� �ಾ�ಂಗ� ಬಳ� MGNREGA ಅ� ರೂ.6.00 ಲ� ಹಣ ದುರುಪ�ೕಗ 

�ಾ�ದ��;  ಪಂ�ಾ�� ಅ�ವೃ�� ಅ��ಾ�ಯವರನು� �ೕ�ದ�,  �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರನು� 

�ೕ� / ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರನು� �ೕ� ಎಂದು ಅಸಭ��ಾ� ನ�ದು�ೂಳು��ಾ�� ಎಂದು 

ಅಸ�ಾ�ಾನ ವ�ಕ�ಪ��, ಕು�ಗ� �ಾಲೂ��ನ 23 �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳ�� ಈ �ೕ� ಆ�� ಎಂದು ಸ�� 

���ದರು. 

�ಾ�ಾ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�, ಕು�ಗ� ಇವರು , ಈ ಕು�ತು ಓಂಬ�� ಮ�  ರವ�ಂದ ತ�� 

ನ��ದು�, �ಾವ��ೕ �ೂೕಪ�ಾ�ಲ��ಂದು ತ��ಾ ವರ�ಯ�� ��ಸ�ಾ�ರುತ��; ಅಧ��ರ ಅ��ಾ�ಾವ� 

ಪ�ಣ��ೂಂಡ ನಂತರ automatic ಆ� �ಾ�ಂಗ� change ಆಗುತ��; ಹಣ ದುರುಪ�ೕಗ�� ಅವ�ಾಶ�ೕ 

ಇಲ� ಎಂದು ಸ�� ಸ�ಷ�ಪ��ದರು.  �ಾನ� ಅಧ��ರು, ಪ�ರಕ �ಾಖ� ಒದ�� ಅ�� �ೕ�ದ�,         

ಉಪ �ಾಯ�ದ��(ಅ�ವೃ��)ಯವರ ಮೂಲಕ ತ��� ಕ�ಮವ�� ಆ�ೂೕಪ �ಾ�ೕ�ಾದ�� ತ��ತಸ�ರ 

�ರುದ� ಕ�ಮವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ಸ�� ���ದರು.  

( ಕ�ಮ:-ಉಪ�ಾಯ�ದ�� (ಅ�ವೃ��).� ಪಂ,ತುಮಕೂರು) 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.��.ಕೃಷ�ಪ�ನವರು, ಗ��ೕನಹ��  �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಯ ಪಂ�ಾ�� 

ಅ�ವೃ�� ಅ��ಾ� ��ೕ ಹ�ೕ� ರವರ �ರುಧ�ದ ದೂ�ನನ�ಯ ��ೕ�ೂೕಗಳನು� ಒದ�ಸ�ಾ��; ��ಾ� 

ಪಂ�ಾಯ� ಅ��ಾ�ಗಳು, �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಗಳು, ಪಂ�ಾ�� ಅ�ವೃ�� ಅ��ಾ�ಗ�� 

ಸ�ಾ�ರ�ಂದ ��ೖ� ��ೕ� ಗಳನು� �ೕಡ�ಾ��;  ಈ �ಂ� �ಾಕಷು� �ಾ� ಎಚ��� �ೕ��ಾ�ಗೂ�� 

ಸಹ ��ೖ� ದೂರ�ಾ� ಕ��ಾ��ಾಗ ಸದ� ಗ��ೕನಹ��  �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಯ ಪಂ�ಾ�� 

ಅ�ವೃ�� ಅ��ಾ�ಯು ��ೕ� ಎತು�ವ��ಲ�, �ಾಗೂ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� ಅಧ��ರು, ಸದಸ�ರು ಮತು� 

�ಾ�ೕ �ಾವ�ಜ�ಕರು �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��� �ೂೕದ� �ೌಜ�ನ�ದ ಆಡ�ತ �ಾಡು���ಾ�� ಎಂದು 

ಆ�ೂೕ��,   ಈ ಕು�ತು ಅವರ �ರುದ� �ಾವ �ೕ� ಕ�ಮ�ೖ�ೂಳ��ಾ�� ಎಂದು ಪ����ದರು; �ಾಗೂ 
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�ೕ�ನ �ಾ�ಂ� �ೂ��, �ೂೕ� �� ಶು��ೂ�� �ಾ�ಮಸ��� ಶುದ� �ೕರು ಒದ��ದ�� �ೂೕಗ 

��ಾರ�� ಸ�ಾಯಧನ �ೕಡುವ ಪ��ೕಯ�ೕ ಬರುವ��ಲ� ಎಂದು ಆಗ���, ಸದ� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಯ 

�ೕ�ನ �ಾ�ಂಪ� ನು� ಸ�� �ೂೕ��ದರು. 

�ಾನ� ಅಧ��ರು, ಗ��ೕನಹ�� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��� ಹ�ಾ� �ೕ� �ೕ� ಪ��ೕ�� ಆತನ �ರುದ�   

�ೕಡ�ಾ�ರುವ ವರ�ಯನ�ಯ ಏನು ಕ�ಮವ�ಸ�ಾ��? ಎಂದು ಪ����ದರು. ಪ���ಾ� �ಾಯ� ��ಾ�ಹಕ 

ಅ��ಾ�, �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾಯ�, ತುಮಕೂರು ಇವರು, ಸದ� ಪಂ�ಾ�� ಅ�ವೃ�� ಅ��ಾ�ಯನು� 

ಒಂದು �ಂಗಳು ರ� �ೕ� ಕಳು�ಸ�ಾ�ದು�, ಅ��ನ �ಾಯ�ದ��ಯವ�ೕ �ಚು�ವ��ಾ� 

�ಾಯ��ವ��ಸು���ಾ��;  ಅ��ನ ಸಮ�� ಸ��ೂೕಗುವವ�� ಅವರ ರ� ಮುಂದುವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು 

ಸ�� ���ದರು.  ಈ �ಾ�� �ಾನ� ಸದಸ�ರುಗ�ಾದ ��ೕ �.��.ಕೃಷ�ಪ�, ��ೕ �ಾಮಚಂದ�ಯ� ಮತು� 

�ಾ: ರ�ಯವರುಗಳು �ೕವ� ಆ�ೂ�ೕಶ ವ�ಕ�ಪ��ದರು. �ಾಗೂ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳ �ಾವ �.�.ಓ. / 

�ಾಯ�ದ��ಗಳ �ರುದ�ವ� ಇದುವ�� �ಾವ��ೕ ಕ�ಮ ಜರು��ರುವ��ಲ��ಾದ��ಂದ �ಮ� 

ಅವ�ಯ�ಾ�ದರೂ ಸದ� �.�.ಓ.�ರುದ� �ಸು� ಕ�ಮ�� ಕ�ಮವ��, ಇದ�ಂದ�ಾದರೂ ಆ �ಾ�ಮ 

ಪಂ�ಾ�� ಸ��ೂೕಗ� ಎಂದು �ಾನ� ಅಧ��ರನು� �ೂೕ�ದರು. 

�ಾನ� ಅಧ��ರು, ಗ��ೕನಹ�� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಯ ಪಂ�ಾ�� ಅ�ವೃ�� ಅ��ಾ�ಯ 

�ರುದ�  ಅನುಬಂಧ 1-4ನು� �ಾ��ೂ�� ಅಗತ� ಕ�ಮವ�ಸುವಂ� ಉಪ�ಾಯ�ದ��(ಅ�ವೃ��) ಇವ��  

���ದರು. ಅಲ�� ಅವರ ಕತ�ವ��ೂೕಪ �ಾಗೂ �ೕಜ�ಾ�ಾ�� ನಡವ���ಂದ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಯ 

�ಲಸ ಕುಂ�ತ�ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ ಆವರನು�, ��ಾರ�ಯನು� �ಾ���� �ೕ��ಂದಅ�ಾನತು� ಪ�� ಆ�ೕಶ 

�ೂರ�ಸಲು ಸೂ��ದರು. 
 

( ಕ�ಮ:-ಉಪ�ಾಯ�ದ��(ಅ�ವೃ��).� ಪಂ,ತುಮಕೂರು) 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಉಗ�ಯ�ನವರು, ತುರು�ೕ�� �ಾಲೂ�ಕು �ಾದರಹ�� ಮತು� ಮ�ಾ��ಾಳ� 

�ಾ�ಮಗಳ�� �ಸ�� ಶು��ೂ�� ಬಹಳ �ನ�ಾ��; ಅ�� ಬಹಳ ದೂರ�ಂದ ಮ��ಯರು �ೕರು 

ತರು�ಾ��; Auto off ವ�ವ��ಯನು� ಸ��ತ�ೂ�ಸ�ೕಕು; �ಾ�ಂ� �ೂ�ಯ�ೕ ಇರುವ�ದ�ಂದ �ಾ�ಂ�ನ 

�ೕ�ನ�� ಹುಳುಗಳು ಇ�; ಆದುದ�ಂದ ಅ��ಾ�ಗ�� ��ಮು��� ಈ ಎಲ� ಸಮ��ಗಳನು� ಸ�ಪ�ಸ�ೕಕು 

ಎಂದು ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತಂದರು.  �ಾನ� ಅಧ��ರು,  �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� ಅವ�ವ��, �ಸ�� �ೂಳಕು, 

ಸುತ�-ಮುತ�ಲ �ೂಲಸು, �ಸ�� ಬ�ಯ ಹುಲು��ಾವಲು, �ಾ��� �ೂೕ�� ಮತು� ��� ಎಲ�ವನೂ� 

�ೂೕ� ಎಂದು ಸ�� ��ೕ�ೂೕ �ೂೕ��ದರು. 

( ಕ�ಮ:-�ಾ.�.ಆ.�ಾ.ಪಂ.ತುರು�ೕ�� �ಾಲೂ�ಕು ) 

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� ��ೕ�ಾ ಮಹ�ಂಗಪ�ನವರು, ಗ��ೕನಹ�� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಯ  

ಪಂ�ಾ�� ಅ�ವೃ�� ಅ��ಾ�� ರ� �ೕಡುವ ಬದಲು ಸದ� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಯ �ಸ�� ��ೕ� 

�ಾ�ಸಲು ಅವ�� ಸೂಚ� �ೕಡ�ೕ�ಾ�ತು� ಎಂದು ಅ��ಾ�ಯ ವ�ಕ�ಪ��ದರು. 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.��.ಕೃಷ�ಪ�ನವರು, ಈ ಸಮ��ಗ�� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ 

ಅ��ಾ�ಯವರೂ ಸಹ �ಾರಣ�ಾ��ಾ��; 321 �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳನು� ಸ�ಚ��ಾ�ಡಲು ಸೂಚ� 

�ೕ��ಾ�ಗೂ�� ಸಹ ತುಮಕೂರು �ಾಲೂ��ನ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳ�� ಸ�ಚ�� �ಾ�ಾಡ�ರುವ �ಾರಣ 

ತುಮಕೂರು �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ�� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರ �ರುದ� �ನಪ���ಯ�� ಸು�� 

ಪ�ಕಟ�ಾ�� ಎಂದು ಸ�� ���ದರು.  

 (ಕ�ಮ:-ಉಪ�ಾಯ�ದ��(ಅ�ವೃ��).�.ಪಂ.ತುಮಕೂರು ) 
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�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� �.ಆ�.ಮಂಜು�ಾ ರವರು, �ೂೕ�ಾ�ಪ�ರ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� 

�ಾ���ಯ �ೕಲು�ೂ�� ��ಾ�ಣ �ಾಮ�ಾ�ಯನು� KRIDLನವರು ಇನೂ� �ಾ�ರಂ��ರುವ��ಲ� ಎಂದು 

ಆ�ೕ��ದರು. ಸ�ಾಯಕ �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ�, ಪಂ.�ಾ.ಇಂ.ಉಪ ��ಾಗ, ಮಧು�� ಇವರು, 

KRIDLನವರು ಸದ� �ಾಮ�ಾ�ಯನು� �ವ��ಸಲು �ಾಧ��ಲ��ಂದು ಪಂ.�ಾ.ಇಂ.ಉಪ ��ಾಗ, ಮಧು�� 

ಕ�ೕ�� �ೕ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ ಅಂ�ಾಜುಪ�� ಸ��ಸ�ಾ�� ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. �ಾನ� ಅಧ��ರು, 

ಪಂ�ಾ�� ಕಡತವನು� ಪ��ೕ�� ಕ�ಮವ�ಸುವಂ� ���ದರು. 

( ಕ�ಮ:-ಸ.�ಾ.�ಾ.ಇಂ.ಪಂ.�ಾ.ಇ.ಉಪ��ಾಗ,ಮಧು�� ) 

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ  ��ೕಮ� �ಾ�ಾ��ಯವರು, ಕ�ದ ಮೂರು ವಷ�ಗಳ �ಂ� ಮಂಜೂ�ಾ�ದ� 

�ೂಳವನಹ�� �ೂೕಬ� ಅ�ಾ��ಹ��  �ಾ�ಮದ �ೕಲು�ೂ�� ��ಾ�ಣ �ಾಮ�ಾ�ಯನೂ� ಇ�ೕ �ೕ� 

�ಾ�ರು�ಾ��, ಈ ಬ�� ಸ�ಾಯಕ �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ� ರವ�� ಎಚ��� �ೕಡ�ೕಕು ಎಂದು 

�ೂೕ�ದರು.  ಪ���ಾ� ಸ�ಾಯಕ �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ� ರವರು, ಅಂ�ಾಜುಪ�� ತ�ಾ�� 

ಅನು�ೕದ�� ಸ��ಸ�ಾ�� ಎಂದು ���ದರು. 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� ಯ�ೂೕಧ ರವರು, ಗು��ೕಹ�� �ಾ�ಮದ�� �ೕ�� ಸಮ���ದು�, 

�ಾ�ಂ�ೕನಹ���ಂದ �ೕರು ಒದ�ಸುವಂ� ಕ�ದ ಸ�ಯ�� ಸೂ�ಸ�ಾ�ತು�;  ಅದರಂ�  �ೕರು ಒದ�ಸು 

��ದು�, ಇ��ೕ�ನ ಒಂದು �ಾರ�ಂದ �ೕರು ಒದ�ಸ� ಸಮ���ಾ��; �ೖ� �ೖ� ಆ�ರುವ��ಲ�; ಈ 

�ಂ� �ಾ�ಂಕ� ಮೂಲಕ �ೕರು ಒದ��ರುವ �ಾಬು� ಹಣ �ಾವ��ಾ�ರುವ��ಲ� ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. 

ಪ���ಾ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು, �ೕ�ನ ಇಳುವ� ಕ���ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ �ಾ�ಂಕ� ಮೂಲಕ 

�ೕರು �ೂಡ�ಾಗು��� ಎಂದು ���ದರು.  �ಾನ� ಅಧ��ರು, ಈ ಕು�ತು ಪ��ೕ�� �ಾ��ಂದ�ೕ 

ಕು�ಯುವ �ೕರು ಒದ�ಸಲು ಕ�ಮವ�ಸುವಂ� AEE,RWS, ಇವ��   ���ದರು. 

( ಕ�ಮ:- AEE,RWS,ಮಧು�� ) 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� ಲ��ಾ �ಂಗಪ�ನವರು, ತಮ� �ೕತ� �ಾ���ಯ�� �ೕಲು�ೂ�� 

�ಾಮ�ಾ� ಪ�ಣ��ೂಂಡು ಮೂರು ವಷ��ಾದರೂ ಸದ� �ೕಲು�ೂ��� �ೕರು ���ಲ��ಂದು ಸ�ಯ 

ಗಮನ�� ತಂದರು. ಪ���ಾ� ಸ�ಾಯಕ �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ�,  �ಾ��ೕಣ ಕು�ಯುವ �ೕರು ��ಾಗ 

ಇವರು, ಎಲ� �ಾಮ�ಾ�ಗಳನೂ� �ೂೕ� �ಾ��ೂಡುವ��ಾ� ಸ�� ���ದರು. 

 

( ಕ�ಮ:- EE, RWS, ತುಮಕೂರು) 

 
 

�ಾನ� ಅಧ��ರು, ಎಲ� ಸ�ಾಯಕ �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ� ಗ�� ಸೂಚ� �ೕ�,  ಸ�ಳ 

ಪ��ೕಲ� �ಾ� ನೂ�ನ�ಯನು� ಸ�ಪ�ಸುವಂ� �ಾಯ� �ಾಲಕ ಇಂ��ಯ�, RWS ರವ�� ���ದರು. 

ನಂತರ,  ಮಧು�� �ಾಲೂ�ಕು ಅಂ�ಾ�ಳು �ಾ�ಮ�� �ಾವ� ಖುದು� �ೕ� �ೕ� �ೕ��ದ ಸಂದಭ�ದ��, 
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 ಅ�� �ೕರು �ಡ� �ೕ�ನ �ಾಬು� ರೂ.1.30ಲ� ಹಣ ���ರು�ಾ��;  ಈ ����ಯ�� ಒಂದು 

�ಾರದ�� �ೂಳ��ಾ� �ೂ�� �ೕ�� ವ�ವ���ೂ�ಸ�ಾ�ತು ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. 

�ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ� RWSರವರು, 15 �ನಗ�ೂಳ�ಾ� ವ�ವ���ೂ���ೂಡುವ��ಾ� ಸ�� 

ಭರವ��ತ�ರು.  ಪ���ಾ� �ಾನ� ಅಧ��ರು, ಎಲ� �ೕಜ�ಗಳ�( RWS/MWS/OHT etc.,) 

�ಾಲೂ�ಕು�ಾರು ವರ�ಯನು� 15 �ನಗ�ೂಳ�ಾ� ಸ��ಸುವಂ� �ಾಯ� �ಾಲಕ ಇಂ��ಯ�, 

RWSರವ�� ���ದರು. 

(ಕ�ಮ:-�ಾ.�ಾ.ಇಂ.�ಾ��ೕಣ ಕು�ಯುವ �ೕರು ��ಾಗ, ತುಮಕೂರು ) 

 �ಷಯ ಸೂ�. 1 : ಕು�ಯುವ �ೕರು �ಾಗೂ �ೖಮ��ೕಕರಣ, ��ಧ �ೕಜ�ಗಳ ಪ�ಗ� ಕು�ತು ಚ��:- 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� ��ೕ�ಾ ಮಹ�ಂಗಪ�ನವರು, �ೂರಟ�� �ಾಲೂ��ನ�� 11                     

�ೕ-���ೕ�ೖ� ಘಟಕಗಳ �ಾಮ�ಾ� �ಾ�ರಂಭ�ಾ� ಒಂದು ವಷ� ಕ�ದರೂ ಈವ�� 

ಪ�ಣ��ೂಂ�ರುವ��ಲ� ಎಂದು ಆ�ೕ��, �ಾಮ�ಾ�� �ಗ�ಪ��ರುವ ಸಮಯ ಮು����ೕ? ಅಥ�ಾ 

ಇನೂ� ಸಮಯ  ಇ��ೕ? �ಾಮ�ಾ� ಇನೂ� ಏ� �ಾ� ಉ���? ಎಂಬ ಬ�� ��ಸ�ೕಕು ಎಂದು 

�ೂೕ��ಾಗ  ಸ�ಾಯಕ �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ�, �ಾ�.ಕು.�ೕ., �ೂರಟ�� ಇವರು, 11 ಘಟಕಗಳ �ೖ� 

ಐದು �ಾಮ�ಾ�ಗಳು ಪ�ಣ��ೂಂ��; ಗು����ಾರರ �ಲ�����ಂದ ಉ�ದ �ಾಮ�ಾ�ಗಳು 

ಅಪ�ಣ��ಾ��; ಸಂಬಂಧಪಟ� ಗು����ಾರ�� ಪತ� ಮು�ೕನ ���ರುವ�ದಲ�� ಅ�ೕಕ �ಾ� �ೌ�ಕ�ಾ� 

����ಾ�ಗೂ�� ಸಹ  ಅವರು ಪ�����ಸು��ಲ� ಎಂದು ಸ�� ���ದರು.  ಪ�ರಕ�ಾ� �ಾಯ��ಾಲಕ 

ಇಂ��ಯ� ರವರು, ಎಲ� 11 ಘಟಕಗಳ ಕಟ�ಡ ��ಾ�ಣ �ಾಮ�ಾ� ಪ�ಣ��ೂಂ�ದು�, �ೕವಲ 

�ಾ��ಂ� ಕ�ಷ�ಂ� ಆಗ�ೕ�ಾ�ದು�, ಗು����ಾರ�ಂದ �ೂಂದ��ಾ�� ಎಂದು ���, ��ಾಂಕ       

30-11-2014 �ೂಳ� ಪ�ಣ��ೂ���ೂಡು ವ��ಾ� ಸ�� ಭರವ��ತ�ರು. 

( ಕ�ಮ:- EE, RWS, ತುಮಕೂರು) 

�ಾನ� ಸದಸ�ರು ಮುಂದುವ�ದು, �.�ಾ�ೕನಹ�� �ಾ�ಮದ�� �-���ೕ�ೖ� ಘಟಕವನು� 

ಗುಂ�ಯ�� ಕ���ಾ��; ಅ��ನ ಜನ ಚು�ಾ�ತ ಪ����ಗಳ �ರುದ� ಗ�ಾ� �ಾಡು���ಾ�� ಎಂದು 

ಆ�ೕ��, ಘಟಕ ��ಾ�ಣದ ಕು�ತು �ದ�ೕ ಚು�ಾ�ತ ಪ����ಗಳ ಗಮನ�� ���ದ�� ಸಮ��ಯನು� 

ಬ�ಹ�ಸಬಹು�ತು� ಆದ� ಸಂಬಂಧಪಟ� ಅ��ಾ�ಗಳು �ಾ�ೂಬ� ಚು�ಾ�ತ ಪ����ಗಳ ಗಮನ�� 

�ಾರ� �ಾಮ�ಾ� �ವ���ರು�ಾ�� ಎಂದು ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತಂದರು. ಈ �ಾ�� ಸ�ಯ�� 

ಉಪ��ತ�ದ� ಅ�ೕಕ �ಾನ� ಸದಸ�ರುಗಳು ಸಹಮತ ವ�ಕ�ಪ��ದರು. �ಾನ� ಅಧ��ರು, ಕೂಡ�ೕ ಸ�ಳ 

ಪ��ೕ�� ಗುಂ�ಯನು� ಮು��� ಸಮ�� ಬ�ಹ�ಸುವಂ� �ಾ��ೕಣ ಕು�ಯುವ �ೕರು ��ಾಗದ 

�ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ� ರವ�� ���ದರು. �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� �ಾ�ಾ��ಯವರು, 

ಪ�ರದಹ�� �ಾ�ಮದ�� �-���ೕ�ೖ� ಘಟಕವನು�  ��� ಗುಂ�ಯ�� ಕ��ರುವ��ಾ� ಸ�ಯ ಗಮನ�� 

ತಂದರು.  �ಾನ� ಅಧ��ರು, �.ಪಂ.�ಾನ� ಸದಸ�ರುಗಳು ತಮ�-ತಮ� �ೕತ�ದ�� ಏನು ನ�ಯು��� ಎಂಬ 

ಬ�� ಗಮನಹ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು ���ಾತು �ೕ�ದರು. 

(ಕ�ಮ:-�ಾ.�ಾ.ಇಂ.�ಾ��ೕಣ ಕು�ಯುವ �ೕರು ಮತು� �ೖಮ�ಲ� ��ಾಗ, ತುಮಕೂರು ) 
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�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� �ೂೕ��ಾ�ಾ�ಯವರು �.�ಾ.ಹ�� �ಾಲೂ�ಕು �ಾ���ಯ�� 

�ಾವ��ೕ �-���ೕ�ೖ� ಘಟಕಗಳ ಉ�ಾ�ಟ��ಾ�ರುವ��ಲ�; ಕು�ಯುವ �ೕ�ನ�� ���ೕ�ೖ� 

ಇರುವ ಕು�ತು ಪ��ಾ�ಪ �ಾಡ�ಾ��; ��ಾ �ಲ�� ಬ�� ಜನ�� ��ಾ�ಸ�ಲ�; ಅಲ�� ಚು�ಾ�ತ 

ಪ����ಗಳು �ೕಡ�ಂದರೂ ಅ��ಾ�ಗಳು ಎ��� �ೂ��, �ೂಣ, ಹಂ� �ಾಸ �ಾಡುವ ��� ಗುಂ�ಗಳ�� 

ಘಟಕ (ಕಟ�ಡ) ��ಾ�ಣ �ಾ��ಾ��; ಆದಷು� �ಾಗ�� �-���ೕ�ೖ� ಘಟಕಗಳ ಉ�ಾ�ಟ��ಾಗ�ೕಕು 

ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� �ಾನಮ� �ಾಮಚಂದ�ಯ�ನವರು, ಅವರ �ೕತ� �ಾ���ಯ�� 

ಅಳವ�ಸ�ಾ�ರುವ �ಾವ��ೕ Terra �ಲ�� ನ�� �ೕರು �ಲ�� ಆಗು��ಲ��ಂದು ಅ��ಂದ �ಾರೂ 

�ೕರು ತಂದು ಕು�ಯು��ಲ� ಎಂದು  ಆ�ೕ��ದರು. ಪ���ಾ�  �ಾನ� ಅಧ��ರು, �ಾ�ಮ 

ಪಂ�ಾ��/�ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ�ತು/��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ಸದಸ�ರುಗಳು, �ಾನ� �ಾಸಕರುಗಳು ಮತು� 

ಅ��ಾ�ಗಳು ಇ�ಾ�� ಇ��ಲ� ಮಂ� ಇದೂ� �ಾರೂ �ೂೕ�ಲ��? ಅ�ಾ�ಯ ನ�ಯು�ಾಗ ಎಲ�ರೂ 

ಏನು �ಾಡು��ರು��ೕ�? ಎಂದು ಆ�ೂ�ೕಶ ವ�ಕ�ಪ��, ಅ��ಾ�ಗಳು ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ವ�ವ��ಯ�� 

��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ಸದಸ�ರುಗಳ�� �ೌರವ ಇಟು��ೂಂಡು �ಲಸ �ಾಡ�ೕಕು ಎಂದು ಅ��ಾ�ಗಳನು� 

ತ�ಾ�� ��ದು�ೂಂಡರಲ�� ಇನು� ಮುಂ� ಪ�� ಇ�ಾ�ಯ �ಾಯ�ಕ�ಮದ ಅನು�ಾ�ನದ ಪ�ಗ�ಯನು� 

�ಾ�ೕ ಖುದು� ಪ��ೕ�ಸುವ��ಾ� ಸ�� ���ದರು.  ಗುಂ� ಮು����ೂಡುವ��ಾ� ಸಂಬಂಧಪಟ� 

ಗು����ಾರರು ����ಾ��ಂದು �ಾ��ೕಣ ಕು�ಯುವ �ೕರು ��ಾಗದ �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ� ರವರು 

ಸ�� ���ದರು. 

( ಕ�ಮ:- EE, RWS, ತುಮಕೂರು) 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಚಂದ��ೕಖರ�ಾಬು ರವರು, ಅ��ಾ�ಗಳು �ಾನ� �ಾಸಕರುಗಳನು� 

�ೂರತುಪ�� ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ಸದಸ�ರುಗಳನು� �ಾವ��ೕ ಸಂದಭ�ಕೂ� ಪ�ಗಣ�� ��ದು�ೂಳು� 

ವ��ಲ�  ಎಂದು �ೕವ� ಆ�ೕಪ ವ�ಕ�ಪ��ದರು. 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� ಎ�.�. ಮಂಜುಳ ರವರು, ಹು��ಾರು �ೕತ� �ಾ���ಯ 

�ೂೕರನಕ�� �ಾ�ಮದ��ಯ �ೕ�ನ ಕಲ�ಶದ ಕು�ತು ಸ�ಯ ಗಮನ ��ದರು.  ಪ���ಾ� �ಾಯ� 

��ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು, ಸದ� ಪ�ಕರಣದ�� �ಾಂ��ಕ �ೂೕಷ�ರುವ ಬ�� ಈ�ಾಗ�ೕ ವರ� 

�ಾಡ�ಾ�� ಎಂದು ���,  ತ��ತ�ಾ� ಸ�ಪ���ೂಡುವ��ಾ� ಸ�� ಭರವ��ತ�ರು. 

(ಕ�ಮ:- �ಾ.�.ಅ.�ಾ.ಪಂ.�.�ಾ.ಹ��) 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� �ೂೕ��ಾ�ಾ�ಯವರು, �.�ಾ.ಹ�� �ಾಲೂ��� ಎ��ಷು�                        

�-���ೕ�ೖ� ಘಟಕಗಳು/��ಾ �ಲ�� ಗಳು ಮಂಜೂ�ಾ��? ಎಷು� �ಾಮ�ಾ�ಗಳು ಪ�ಣ��ೂಂ�� 

�ಾಗೂ ಇನೂ� ಎಷು� �ಾಮ�ಾ�ಗಳು �ಾ� ಇ� ಎಂಬ ಬ�� �ಾ��ೕಣ ಕು�ಯುವ �ೕರು ��ಾಗದ 

�ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ� ರವ�ಂದ �ಾ�� ಪ�ದು�ೂಂಡರು. 

( ಕ�ಮ:- EE, RWS, ತುಮಕೂರು) 
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�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� �.ಆ�.ಮಂಜು�ಾ ರವರು, ಪ�ರುವರ �ೂೕಬ�, ಮುಳು�ಾ�ಲು�ಾಳ�ದ 

�-���ೕ�ೖ�ೕಷ� ಘಟಕ�� �ೕರು ಹಂ���ಾ�� ಆದ�  �ೕ�� ಎ��ಯೂ �ೕರು ಹಂ���ಾ�ಲ�;  

ಪ�ರವರ �ೕತ�ವ� ಅತ�ಂತ �ಂದು�ದ �ೕತ��ಾ�ದು�, �ೕರ �ಾ�ೕನಹ���ಂದ ತಮ��ಹ��ಯವ��ನ 

�.ಎಂ.�.ಎ�.�ೖ./�.ಡಬೂ��.�. ರ�� ಅ�ವೃ�� �ಾಮ�ಾ�ಗಳನು� ಕ�ದ 8-10 ವಷ�ಗ�ಂದ 

�ವ���ರುವ��ಲ�, ಪ�ರವರ�ಂದ ಬಡಕನಹ��-�ಡ�ಾಗಲಹ�� ಮ�� ಎರಡೂವ� ಅ� ಆಳದ ಗುಂ� ಇ� 

ಎಂದು �ೕವ� ಆ�ೕಪ ವ�ಕ�ಪ�� ಕೂಡ�ೕ ರ�� �ಾಮ�ಾ� �ವ��ಸುವಂ� ಸಂಬಂಧಪಟ�ವ�� ಸೂಕ� 

��ೕ�ಶನ �ೕಡ�ೕ�ಂದು ಒ�ಾ���ದರು.  �ಾನ� ಅಧ��ರು, �.ಡಬೂ��.�.��ಾಗದ �ಾಯ��ಾಲಕ 

ಇಂ��ಯ� ರವ�� �ೂೕ�ೕ� �ೕಡುವಂ� ಉಪ �ಾಯ�ದ��(ಆಡ�ತ)ಯವ�� ���ದರು. 

1) (ಕ�ಮ:- ಉಪ �ಾಯ�ದ��(ಆಡ�ತ),��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ತುಮಕೂರು.) 

2) ( ಕ�ಮ:-  E.E.,  P.W.D.  Tumkur &  E.E., P.M.G.S.Y. Sira )  

ಮುಂದುವ�ದು, ಮುಂ�ನ �ನಗಳ�� �ಾಮ�ಾ� �ಾ�ರಂಭ �ಾಡುವ ಸಂದಭ�ದ�� ��ಾ� 

ಪಂ�ಾಯ� �ಾನ� ಸದಸ�ರುಗಳನು� ಸ�ಳ�� ಕ�ದು�ೂಂಡು �ೂೕ� ಸ�-ತ��ನ ಬ�� �ಾ�� �ೂಡ�ೕಕು 

ಎಂದು ಅ��ಾ�ಗ�� ಎಚ��� ಇತ�ರು. 

( ಕ�ಮ:- EE,PRED, TUMKUR/ MADHUGIRI /  EE, RWS, TUMKUR /  EE, 

PMGSY, TUMKUR/ SIRA) 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.��. ಕೃಷ�ಪ�ನವರು, �.ಎ�.ಪ�ರ �ಾ�ೕ� �ಾಂ� ಸ��ಷ�  

�ೕಜ�ಯ ಅನು�ಾ�ನದ ಕು�ತು ಸ�ಯ�� ಪ�ನರುಚ���ದರು.  �ಾನ� ಅಧ��ರು, ಈ �ಷಯದ ಬ�� 

ಈ�ಾಗ�ೕ ��ಾಂಕ 29-10-2014ರಂದು ನ�ದ ��ೖ�ಾ�ಕ �.�.�.ಸ�ಯ�� ಚ���ರುವ��ಾ� ���ದರು. 

�ಾನ� ಸದಸ�ರು ಮುಂದುವ�ದು, �ೕಲು�ೂ�� �ಾಮ�ಾ�ಗಳು �ಲವ� �ಾ� ಇದು�, �ಾಮ�ಾ� 

ಪ�ಣ��ೂಂ�ರುವ ಪ�ಕರಣಗ�� (ಉ�ಾಹರ�� ಗು�� �ಾಲೂ�ಕು �ೂಡ�ಗು� �ಾ�ಮದ �ೕಲು�ೂ�� 

�ಾಮ�ಾ� ಪ�ಣ��ೂಂ�ರುತ��)ಸಂಬಂಧಪಟ� ಗು����ಾರರುಗ�� ಈವ��ಗೂ ಹಣ 

�ಾವ��ಾ�ರುವ��ಲ� �ಾಗೂ �ಾವ��ೕ ಒಂದು �ೕಲು�ೂ���ಂದ �ೕರು �ೂರ� ���ಲ� ಎಂದು 

ಆ�ೕ��, ���ಯ�� ಎಷು� �ೕಲು�ೂ��ಗಳು ಮಂಜೂ�ಾ��? ಎಷು� �ಾಮ�ಾ�ಗಳು ಪ�ಣ��ೂಂ��? 

ಎಷು� �ಾಮ�ಾ�ಗಳು ಇನೂ� �ಾ�ರಂಭ�ಾ�ಲ�? �ಾಮ�ಾ� ಪ�ಣ��ೂಂಡ ಎಷು� ಪ�ಕರಣಗ�� ಹಣ 

�ಾವ�ಸ�ಾ�� ಎಂಬ ಅಂಶಗಳ ಕು�ತು EE, RWS, ತುಮಕೂರು  ರವರು, ಸೂಕ� �ಾ�� �ೕಡ�ೕಕು 

ಎಂದು �ೂೕ�ದರು. ಈ �ಾ�� �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ �ಾ: ರ�ಯವರು ಸಹಮತ ವ�ಕ�ಪ��ದರು. 

( ಕ�ಮ:- EE, RWS, ತುಮಕೂರು) 

 �ಾ��ೕಣ ಕು�ಯುವ �ೕರು ��ಾಗದ �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ� ರವರು,  ಐ.ಎಂ.ಐ.ಎ�. 

�ೕಜ�ಯ� ಸ�ಾ�ರ�ಂದ ಹಣ ಜ��ಾಗುವ�� �ಳಂಬ/�ೂಂದ��ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ �ಲವ� �� ಗಳು 

�ಾವ�� �ಾ� ಉ��ರುವ��ಾ� ಸ�� ���ದರು. �ಾನ� ಸದಸ�ರು ಮುಂದುವ�ದು, ��ಂಬ�-2013ರ�� 

�ಾಮ�ಾ� ಪ�ಣ��ೂ��ರುವವ�� �� �ಾವ��ಾ��, ಆದ� �ಾ�� ನ�� �ಲಸ ಪ�ಣ��ೂ��ರು 

ವವ��  ಈವ��ಗೂ �� �ಾವ��ಾ�ರುವ��ಲ� ಎಂದು ಆ�ೕ��ದರು. ಪ�ರಕ�ಾ�,  ಸದಸ��ಾದ 
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�ಾ:ರ�ಯವರು, ಆ�.�.�.ಎ�. ಆ�ದ�ರೂ ಸಹ �ಾ�ಂ� ನ�� ಗು����ಾರರುಗಳ �� ಗಳು honour 

ಆಗು��ಲ�; ಶ�� ಇರುವವರು ��ಾರಸು �ಾ�� �ಂಗಳೂ�� �ೂೕ� �� ಹಣ �ಾವ���ೂಳು��ಾ��; 

ಆದ� 2-3ಲ� �ತ�ದ �� ಗಳು honour ಆ�ರುವ��ಲ� ಎಂದು ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತಂದರು. 

�ಾನ� ಅಧ��ರು, ���ಯ�� ರೂ.6.00�ೂೕ� �ತ�ದ �� ಗಳು �ಾವ�� �ಾ� ಇ�; �ಾ�ಂ� 

�ಾ�ಯ��ರುವ �ತ�ಕೂ� ಸ�ಾ�ರ�ಂದ �ಡುಗ��ಾ�ರುವ �ತ�ಕೂ� ರೂ.6.00�ೂೕ� ವ��ಾ�ಸ��; 

ಈ ���ನ�� ಇ�ಾ�ಯವ�ೂಂ�� ಸ�ಾ�ೂೕ�� �� ��ತ �ಾವ�� ವ�ವ�� �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು 

ಎಂದು ಸ�� ಭರವ��ತ�ರು. 

( ಕ�ಮ:- EE, RWS, ತುಮಕೂರು) 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಜಗ�ೕ� ರವರು, ಕು�ಯುವ �ೕರು ಪ��ೖ��ಾ� ���ಾ �ೕಜ� 

ತ�ಾ��ದು�, ಎ���ೕ�� �ಾ�� ಅನ�ಯ �ಾಮ�ಾ� ಪ�ಣ��ೂಂ�ರುವ �ೕಲು�ೂ��ಗಳ 

�ದು��ೕಕರಣ�� ��ಾ�� ಕ��ದ�ರೂ ಸಹ �.ಇ.�.ವ��ಂದ �ಲಸ�ಾಗ� ಕು�ಯುವ �ೕ�ನ �ಲಸಗಳು 

ಆ�ಲ� ಎಂದು ಸ�� ���, �ದು��ೕಕರಣ ಸಂಬಂಧ �ಾ��-2015ರ ವ�� �ಂ�ದ� ಪದ��ಯ��ೕ 

ಮುಂದುವ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು �ೂೕ�ದರು. 

�ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು; ಈ ��ಾರವನು� ಸ�ವ�� ��ಸ�ಾ��; 

ಸ�ಾ�ರ�ಂದ ರೂ.52.00 �ೂೕ� ಅನು�ಾನ �ಡುಗ��ಾ��; �ಾಜ�ಮಟ�ದ�� ಮುಖ� �ಾಯ� 

��ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರ �ಸ�ನ�� �ಂ��ೕ� �ಾ�ಂ� ನ�� �ಾ� ��ಯ�ಾ��; �ಾ��ೕಣ ಕು�ಯುವ 

�ೕರು ��ಾಗದ �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ� ಮತು� ಮುಖ� �ಾಯ� ��ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರ ಜಂ� 

�ಸ�ನ�� RTGS ಆಗುತ��; �ಾ�ಂ� ಮತು� ಸ�ಾ�� ಆ�ೕಶದನ�ಯ ಹಣ ಸಮನ�ಯ�ಾಗ� 

(Reconciliation) �� �ಾವ� �ಳಂಬ�ಾ��; ಮುಖ� ��ಾ���ಾ�ಯವರು �ಾ�ಂ� ನವ�ೂಂ�� 

�ಾತ�ಾ��ಾ��; ರೂ.42.00 �ೂೕ� ಅಡ��� ಆ��; ಆ�ಾಗೂ� �ೕಲು�ೂ�� �ಲಸ ತ��ತ�ಾ� 

ಪ�ಣ��ೂ�ಸಲು ಸ�ಾ�ರದ �ೂ� ಸ�ಾ�ೂೕ�� ರೂ.40.00 �ೂೕ� ಅಡ��� ಆ�ದು�, �� ಹಣ 

�ಾವ� �ಾಡಲು ವ�ವ�� �ಾಡ�ಾ��; ಈ ವಷ� �� �ಾವ�� �ಾ� ಇರುವ ಬ�� ಸ�ಾ�ರದ ಗಮನ�� 

ತಂದು ಆ�.�.�.ಎ�.ಮೂಲಕ �ಾ�ಂ� � ಕಳು�ಸ�ಾ��; ಕ�ದ �ಾರದ �ಾ��ಯ ಪ��ಾರ �� 

honour �ಾ��ಾ��;  ರೂ.6.00 �ೂೕ� �ತ�ದ �� honour ಆಗ�ೕಕು; ತುಮಕೂರು ��ಾಗದ�� 

�ಾವ�� �ಾ� ಇರುವ ರೂ.70.00ಲ� �ೕ� ಒಟು� ರೂ.6.70 �ೂೕ� �ತ�ದ �� �ಾವ�� �ಾ� ಇರುವ 

ಕು�ತು �ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ�� ಮತು� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಸ�ವರ ಗಮನ�� ತರ�ಾ��; ಸಮ�� ಬ�� ��ಾ� 

ಉಸು��ಾ� ಸ�ವರ ಗಮನಕೂ� ಸಹ ತರ�ಾ��; ��ಾ� ಉಸು��ಾ� �ಾಯ�ದ��ಯವ�ೂಂ�ಗೂ ಸಹ 

ಸ�ಾ�ೂೕ�ಸ�ಾ���ಾದ��ಂದ ಮುಂ�ನ 4-5 �ನಗಳ�� ಈ ಸಮ�� ಬ�ಹ�ಯುತ�� ಎಂದು ಸ�� 

�ವ��ದರು. 

�ಾನ� ಅಧ��ರು, �ಾ�ೕ� �ಾಂ� ಸ��ಷ� �ೕಜ�ಯ� �.ಎ�.ಪ�ರ �ಾ�ಮದ ��� 

�ಾಮ�ಾ� ಪ�ಣ��ೂಂ�ದು�, �ೕರು ಹಂ��� �ಾನ� ��ಾ� ಉಸು��ಾ� ಸ�ವರು �ಾ�ೕ� �ೕ�ಾವ� 

�ಗಮ�� ಆ�ೕಶ �ಾ�ದು�, ಮರು ಪ��ಾ�ವ� ಸ��ಸ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. 
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�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.ಆ�.ಉ�ೕ� ರವರು �ಾತ�ಾ�, ��ಾ �ಾಲೂ�ಕು ರಂ�ಾಪ�ರದ�� 

�ೕಲು�ೂ�� ಕ���ಾ��;  ಅದ�� ಅಂ�ನ ಸಂದಭ�ದ�� self execution� ವ�ವ�� ಇರ�ಲ�; 

deposit & energisation� ಅವ�ಾಶ �ಾಡಲು ವ�ವ�� ಇತು�; ರೂ.100/- ಕ�� �ೂೕಂದ� 

�ಾ�ಸ�ೕ�ಾ�ತು�;  ಆದ� �ೂಂದ��ಾ�ಲ�; ಹಣ �ಾ�����, self execution� ಅವ�ಾಶ�ಲ�;  

ಗು����ಾರ �ೕಲು�ೂ��ಯನು� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��� ಹ�ಾ�ಂತ��ಲ�; ಹ�ಾ�ಂತ�ಸುವ�� 

ಮಧ�ವ��ಗ�ಂದ ಹಣ ವಸೂ��ಾಗು���; ಗು����ಾರರು ಕಳ� �ಾಮ�ಾ� �ಾಡು���ಾ�� ಎಂದು �ೕವ� 

ಆ�ೕಪ ವ�ಕ�ಪ��ದರು. �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಪಂ�ಾ��ಯವರು, �ಂಬಲ ವ�ಕ�ಪ��ದರಲ�� ಕಳ� 

�ಾಮ�ಾ�ಯ ಕು�ತು ತ���ಾಗ�ೕಕು ಎಂದು ���ದರು. 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� �ಾಗಮ�ನವರು, ಕಡಬ �ೕತ� �ಾ���ಯ �ಾಸರಕಲ���, �ೂಡ� 

ಕು�ಾ�ಲ ಮತು� �ಕ� ಕು�ಾ�ಲ �ಾ�ಮಗಳ�� �ೕಲು�ೂ�� �ಾಮ�ಾ� ಪ�ಣ��ೂಂ�ಲ��ಂದು ಸ�ಯ 

ಗಮನ�� ತಂದರು.  ಪ���ಾ� �ಾನ� ಅಧ��ರು, ಇಂ��ಯ� ಗಳು ಗು����ಾರ�� ಗು��� ವ��ದ �ೕ� 

proper supervision �ಾಡ�ೕಕು; ಈ ಎಲ� ಆ�ಾಂತರಗ�� ಸಂಬಂಧಪಟ� ಸ�ಾಯಕ �ಾಯ��ಾಲಕ 

ಇಂ��ಯ� ಗ�ೕ �ಾರಣ�ಾಗು�ಾ�� ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. 

( ಕ�ಮ:- All  AEE’s, RWS )  

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಚಂದ��ೕಖರ�ಾಬುರವರು, �ೖ�ೕನಹ��, �ಾರನಹ��, ಎಂ.ಎಂ.�ಾವ� 

ಗಳ �ಾಮ�ಾ�ಗ�� ಸಂಬಂ��ದಂ�, ಸಂಬಂಧಪಟ� �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ� ಕ��ಂದ ಗು����ಾರ�� 

10-12�ಾ� �ೂೕ�ೕ� �ಾ� �ಾ��ದ�ರೂ ಸಹ ಆತ ಬಂದು �ೖ� �ೂೕ�ರುವ��ಲ�;  �ಾಯ� �ಳಂಬ 

�ಾ� ಎ���ೕ� ಹ�ಯ ಎ�.ಆ�. ಅಂತ�ೂೕ ಇಲ��ೕ ಇ�ಾ�ವ��ೂೕ �ಾರಣ�ಂದ ಕಳ� �ಾಮ�ಾ� 

�ಾಡು�ಾ��; ಆದುದ�ಂದ �ಂಡ� ಆ�ಾಗ �ಗ�ತ �ಾಲ ��ಯ�� �ಾಮ�ಾ�ಯನು� ಕ�ಾ�ಯ�ಾ� 

ಪ�ಣ��ೂ�ಸ�ೕ�ಂದು ಮುಖ� �ಾಯ� ��ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು ಮತು� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ 

ಅ��ಾ�ಯವರು ಸಂಬಂಧಪಟ� ಗು����ಾರ�� ಕಟು�-���ನ ��ೕ�ಶನ �ೕ�ದ ಪ�ದ�� ಸದ� 

ಗು����ಾರ �ಗ�ತ �ಾಲ��ಯ�� �ಾಮ�ಾ� ಪ�ಣ��ೂ�� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ಹಣವ�ಾ�ದರೂ 

ಉ���ೂಳ�ಬಹುದು(save) ಎಂದು ಸಲ��ತ�ರು.   

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ �ಾ: ರ�ಯವರು, 2011-12�ೕ �ಾ�ನ �ಾಮ�ಾ�ಗಳ ವಸು���� (status) 

ಕು�ತು �ಾನ� ಅಧ��ರು ಮತು� �ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು �ೕ� �ನ�� 2-3 

�ಾಲೂ�ಕುಗಳ�� ಪ�ಗ� ಪ��ೕ�� �ಾಮ�ಾ� ಪ�ಣ��ೂ�ಸಲು �ಾಯ� ��ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಗಳು ಮತು� 

ಸ�ಾಯಕ �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ� ಗ�� �ಾಲ�� �ಗ�ಪ��ದ� ಅನುಕೂಲ�ಾಗುತ�� ಎಂದು 

ಅ��ಾ�ಯ ವ�ಕ�ಪ��ದರು. 

�ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು, ಕು�ಯುವ �ೕರು �ೕಜ�ಗಳ �ಾಮ�ಾ� 

duplication ಆ�ರುವ ಬ�� ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತರ�ಾ��; ಇದು �ಾವ ಹಂತ�� �ೂೕಗುತ��ಂದು 

�ೕಳ�ಾಗುವ��ಲ�;  ಇದು ಗಂ�ೕರ ��ಾರ�ಾ�� ಎಂದು ���, �ಾಲೂ�ಕು�ಾರು ಅವ�ವ�ಾರದ ��ಾರ 
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�ೂ��ದ��  �ಾ�� �ೕ�ದ�� �ೕ� ಇಂ��ಯ� ಕ��ಂದ �ಲಸ �ಾ�� ತ��ತಸ�ರ �ರುದ� ಕ�ಮ 

ವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. 

ಮುಂದುವ�ದು, ಒ�ಾ�� 376 �ೕಲು�ೂ�� �ಾಮ�ಾ�ಗಳು ಮಂಜೂ�ಾ�ರುವ �ೖ� 114 

�ಾಮ�ಾ�ಗಳು ಪ�ಣ��ೂಂ�ದು�, 262 �ಾಮ�ಾ�ಗಳು �ಾ� ಇರುತ��; ಈ �ಂ� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� 

ಇಂ��ಯ�ಂ� ��ಾಗ�� ವ�ಸ�ಾ�ದ� �ಾಮ�ಾ�ಯನು�  �ವ��ಸಲು �ಾಧ��ಾಗು��ಲ��ಂದು ಅವರು 

���ದ �ೕ�� ನಂತರ ಸದ� �ಾಮ�ಾ�ಗಳನು� ಕ�ಾ�ಟಕ ಭೂ�ೕ�ಾ �ಗಮದವ�� ವ�ಸ�ಾ�ತು�; ಆದ�          

6-7  �ಂಗಳ ನಂತರ ಅವರೂ ಸಹ �ಾಮ�ಾ� �ವ��ಸಲು �ಾಧ��ಲ��ಂದು �ಾಪ� �ಾ�ರು�ಾ��, 

ಇದ�ಂ�ಾ� �ೕಲು�ೂ�� ��ಾ�ಣ ಮತು� �ರು�ೕರು ಸರಬ�ಾಜು �ಾಮ�ಾ�ಗಳು 2011-12�ೕ �ಾ��ಂದ 

�ಾ� ಇ� ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. 

ನಂತರ, �ಾ� �ಾಲೂ�ಕು�ಾರು ಸ�ಾಯಕ �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ� ಗಳು, �ಾಯ���ಾ�ಹಕ 

ಅ��ಾ�ಗಳು, ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ಸದಸ�ರು ಎಲ�ರೂ �ೕ��ಾಗ �ಕಲ�ೕತನರ �ೕ.3%ರ �ೕಸಲು 

ಅನು�ಾನದ� ���ಾ �ೕಜ� �ದ�ಪ�ಸುವ ಸಂದಭ�ದ�� ಎಷು� �ತ��� ���ಾ �ೕಜ� 

�ಾಡ�ಾ��? ಎಷು� �ಾಮ�ಾ�ಗಳು ಪ�ಣ��ೂಂ��? ಇನೂ� ಎಷು� �ಾಮ�ಾ�ಗಳು ಅಪ�ಣ��ಾ�� 

ಎಂಬ ಇ�ಾ�� �ಾ��ಗಳ ಕು�ತು ಪ�ಗ� ಪ��ೕಲ� �ಾ�ದ �ಾ� ಆಗುತ�� ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. 

ನಂತರ, �ೕಲು�ೂ��ಗ�� �.ಇ.�.ವ��ಂದ �ದು��ೕಕರಣ�ೂ�ಸುವ ಬ�� ಆಗ�� �ಂದ 

ಸ�ಾ�ರದ ಮಟ�ದ�� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಇಂ��ಯ�ಂ� ��ಾಗ�� ಆ�ೕಶ �ೕ��; ಅದರಂ�,                      

01-08-2014 �� 31 ಪ�ಕರಣಗಳು ಇದು�, ���� ಮೂರು ಪ�ಕರಣಗಳನು�(�ೂಂದಲ ಸೃ���ಾ�ರುವ ) 

(un registered) �ೂರತುಪ�� ಉ��ಲ� ಪ�ಕರಣಗಳೂ ಪ�ಣ��ೂಂ�� ಎಂದು ���ರು�ಾ��;  ಕ�ದ 

ವಷ��� �.ಇ.�.� ��ಸ�� �ಾ�ಸದ �ಾಗೂ ಮುಂದುವ�ದ �ಾಮ�ಾ�ಗೂ �ೕರದ ಪ�ಕರಣಗಳನು� ತಂದು 

ಐ.ಎಂ.ಐ.ಎ�. ಅ� �ೕ�ಸಲು ಆಗ�ದ�� �ಾಯ�ಪ�� �ೕ�� ಹಣ ಒದ�ಸುವ ವ�ವ�� �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು 

ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. ಪ�ರಕ�ಾ� �ಾನ� ಅಧ��ರು, ಕು�ಯುವ �ೕ�� ಹಣದ ಪ����ೕ �ೕಡ; 

ಅ��ಾ�ಗಳು �ಾಮ�ಾ�ಗಳನು� ಪ�ಣ� ಪ��ಾಣದ�� ಅನು�ಾ�ನ �ಾಡ�ೕಕು ಎಂದು ���ದರು.   

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ �ಾ: ರ�ಯವರು, ಅಮೃತೂರು �ೂೕಬ� ಪಡುವ�� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� 

�ಾ���ಯ �ನ�ಾರ �ಾ�ಮದ�� ರೂ.15.00ಲ� �ತ�ದ �ಾಮ�ಾ� ನ��ದು�, ಅದನು� ಮುಂದುವ�ದ 

�ಾಮ�ಾ� �ಾಡು�ಾಗ ಅಂ�ಾಜು �ತ�ವನು� ರೂ.15.00ಲ��� ಬದ�ಾ� ರೂ.1.50 ಲ� ಎಂದು ತ�ಾ�� 

ನಮೂದು �ಾಡ�ಾ�� ಎಂದು ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತಂದರು.  ಉತ�ರ�ಾ� �ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ 

ಅ��ಾ�ಯವರು,  ಒ��� ಅಂ�ಾಜು ಪ�� ಅನು�ೕದ��ಾ� �ಾ�ಾ��ೕಶ �ೕ�ದ �ೕ� ಹಣದ �� 

ಇರುವ��ಲ�;  ಆದುದ�ಂದ ಈ �ಷಯದ�� �ಾವ��ೕ ಸಮ��/�ೂಂದಲ�ಲ� ಎಂದು ಸ�ಷ�ಪ��ದರು.  

�ಾನ� ಸದಸ�ರು ಮುಂದುವ�ದು, ಬಹು�ಾ�ಮ �ೕಜ�ಯ� �ಾ�ೂೕ�ನಹ��, �ೂತ���, ಹು��ದುಗ� 

�ೂೕಬ� ಮತು� ಯಡ�ಾ� �ಾ�ಮಗಳ �ಾಮ�ಾ�ಗಳ ಕು�ತು �ಾ�� ಒದ�ಸುವಂ� �ೂೕ�ದರು. �ಾಗೂ 

ಯಡ�ಾ� ಮತು� �ಾ�ೂೕ�ನಹ�� �ಾಮ�ಾ�ಗಳು 2014-15�ೕ �ಾ�ನ�� ಅನು�ಾ�ನ�ಾಗ�ೕ�ೕಕು 
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ಎಂದು ಒ�ಾ���ದರು.  ಪ���ಾ� �ಾ��ೕಣ ಕು�ಯುವ �ೕರು ��ಾಗದ �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ� 

ರವರು, ಯಡ�ಾ�ಯ �ೕಜ�ಯನು� withdraw �ಾಡ�ಾ�ದು�, ಬದ�ಾ�  �ಂ�ಾ ನ��ಂದ 

ಯಡ�ಾ� ಮತು� ಇತ� 10 �ಾ�ಮಗ�� ಬಹು�ಾ�ಮ �ೕಜ� �ಾಡಬಹು�ಂದು ���ದ��ಂದ  ಸದ� 

�ಾಮ�ಾ�ಯನು� ಈ �ಾ�� �ೕ�ಸ�ಾ��; ಅದರಂ� ಈಗ �ೕಜ�ಯ ರೂಪ�-�ೕ� �ದ�ಪ�ಸಲು 

ಸ�ಾಯಕ �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ� ಗ�� ��ಸ�ಾ��; �ೂತ���ಯ 10 ಹ��ಗ�� �.ಎ�.ಆ�.ಆ��; 

�ಾ��ೕ, ಹು��ದುಗ� �ಾಮ�ಾ�ಯನು� ಅನು�ೕದ��ಾ� ಮುಖ� ಇಂ��ಯ� ರವ�� ಸ��ಸ�ಾ��,  

ಸದ� ಪ��ಾ�ವ�ಯು ಎ�.ಎ�.ಎ�.ಎ�.�. ಸ��ಯ�� ಅನು�ೕದ��ಾ� ಬಂದ ನಂತರ ಮುಂ�ನ 

ಕ�ಮವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. 

�ಾನ� ಅಧ��ರು, ಸ�ಳ�� �ೕ� �ೕ� ಸ��ೕಯ ಅ��ಾ�ಗಳನು� ಕ�� ಸ�ಾ�ೂೕ�� ಅಗತ� 

ಕ�ಮವ�ಸುವಂ� �ಾ��ೕಣ ಕು�ಯುವ �ೕರು ��ಾಗದ �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ� ರವ�� ���ದರು. 

ಮುಂದುವ�ದು, ಹು��ದುಗ�ದ �ಾಮ�ಾ�� ಸಂಬಂ��ದಂ�  �ಾಗ�-ಹು��ದುಗ� �ೕ� ರೂ.260.00�ೂೕ� 

�ತ�ದ �ಾಮ�ಾ�� �ಂಡ� ಕ��ದು�, ಅ�� ಸ��ಸಲು ��ಾಂಕ 20-10-2014 �ೂ�ಯ �ನ�ಾ� 

ರುತ�� ಎಂದು ಸ�� ಸ�ಷ�ಪ��ದರು.  ಪ���ಾ� �ಾ��ೕಣ ಕು�ಯುವ �ೕರು ��ಾಗದ �ಾಯ��ಾಲಕ 

ಇಂ��ಯ� ರವರು, �ಾ��ೕಣ ಕು�ಯುವ �ೕರು ��ಾಗ�ಂದ �ಂಡ� ಕ��ರುವ��ಲ� ಬಹುಶ: 

�ೕ�ಾವ� �ಾ�ಾ ವಲಯ�ಂದ �ಂಡ� ಕ��ರಬಹುದು ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. 

�ಾನ� ಅಧ��ರು, ಸ�ಾಯಕ �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ� ಗಳು ಪ�� �ಾ�ಂ� ನು� ಎ��ಕೂ�ಷ� 

�ಾ� ಸ�ಳ ಪ��ೕ�ಸ�ೕಕು �ೂ�� ಸಂಬಂಧಪಟ� �ಾಲೂ�ಕುಗಳ ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ಸದಸ�ರುಗಳನು�  

ಕೂ���ೂಂಡು ಸ�ಾ�ೂೕ�� �ಾಮ�ಾ�ಗಳನು� ತ��ತ�ಾ� ಪ�ಣ��ೂ�ಸ�ೕಕು; �ಾ��ೕ,  ���ಯ 

ಐದು ಬರ�ೕ�ತ �ಾಲು�ಕುಗ�� (�ೂರಟ��, ಮಧು��, ಕು�ಗ�, ��ಾ ಮತು� �ಾವಗಡ) ಕು�ಯುವ 

�ೕ��ಾ� ಸ�ಾ�ರ ರೂ.1,000/- ಲ� ಅನು�ಾನವನು� �ಡುಗ� �ಾ��; ಇದರ�� ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ�  

ಸದಸ�ರುಗಳು ಮತು� �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾಯ� ಅಧ��ರುಗಳ �ರವ� ಪ�ದು �ಲಸ �ಾಡ�ೕಕು ಎಂದು ಸ�� 

���ದರು. 

�ಾನ� ಉ�ಾಧ��ರು, �ಾವಗಡ �ಾಲೂ��ನ�� 28 ಆ�.ಓ.�ಾ��ಂ� ಗಳು �ಾ� ಇದು�, ಈ ಬ�� 

ಸ�ಯ�� �ೕ�ಾ�ನ �ೖ�ೂಂಡು �ಾ� ಇರುವ ಗು���ಯನು� ರದು�ಪ�� �ೕ�ಯವ�ಂದ �ಲಸ 

�ಾ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು �ೂೕ�ದರು.  ಪ���ಾ� �ಾ��ೕಣ ಕು�ಯುವ �ೕರು ��ಾಗದ �ಾಯ��ಾಲಕ 

ಇಂ��ಯ� ರವರು, ಗು����ಾರ�ಂದ ಸಮ���ಾ��, ಅವರು 15 �ನದ�� ಸ�ಪ�ಸ�ದ�� ಸದ� 

ಗು���ಯನು� ರದು�ಪ�� �ೕ� ಗು����ಾರ�� ವ�ಸಲು ಪ��ಾ�ವ� ಸ��ಸ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ಸ�� 

ಭರವ��ತ�ರು.   �ಾನ� ಉ�ಾಧ��ರು ಮುಂದುವ�ದು, �ಾ�ತ�ಾನಹ�� ಕನ�ಾಪ�ರ, �ಾ�ಮರದ ಹ�� 

�ಾ�ಮಗಳ�� ಜನ�� ಕು�ಯುವ �ೕರು ಪ��ೖ��ಾ�ರುವ��ಲ�:  �ಾ��ೕ, gÁå¥ÉÖ �ಾ�ಮದ�� 

�ೕಲು�ೂ�� �ಾಮ�ಾ� ಪ�ಣ��ೂಂ�ದು�, �ೕ�ಾರು-ಪಂಪ� ಅಳವ�� �ೕರು �ೂ��ಲ� ಎಂದು ಸ�� 

���ದರು. 
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�ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು, ಸ�ೕ��/ಕಟ�ಡ/��ೕ��ೕ� ಇ�ಾ��ಗಳ ಬ�� 

��ಾ�ಂ/ಕ�ಾ�ಟಕ ಭೂ�ೕ�ಾ �ಗಮದವರ ಗಮನ�� ತರುವಂ� �ಾ��ೕಣ ಕು�ಯುವ �ೕರು ��ಾಗದ 

�ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ� ರವ�� ���ದರು.  ನಂತರ, 139 ಆ�.ಓ.�ಾ��ಂ� ಗಳ �ೖ� 10�� 

�ಾಗ�ಲ�� substitution ಆ� �ಾಗ �ೂಡ�ಾ��; 121 �ಾ��ಂ� ಗಳನು� ಅಳವ��ದು�, 61 

�ಾ��ಂ� ಗಳು �ಲಸ �ಾಡು���, 60 �ಲಸ �ಾಡು��ಲ�; PAN ASIA ಕಂಪ��ಂದ(ಗು����ಾರರು) 

50 �ಾ��ಂ� ಗಳನು� �ೂ��ದು�, ಅವ� �ಲಸ �ಾಡ�ದ�� ಅವರನು�(PAN ASIA) ಬದ�ಸಲು 

�ೕ�ಾ�ನ ಆ�ೕಶ (Rescind order) �ಾಡುವ  ಬ�� ಸ�ಾ�ರ�� ಪತ� ಬ�ಯ�ಾ��; ಈ�ಾಗ�ೕ ಮ� 

ಕಟ��ಾ�ದು� �ಾ��ಂ� ಅಳವ�ಸ�ರುವ 12 ಪ�ಕರಣಗಳು �ಾ� ಇರುತ��; ಅಂತಹಕ� ತು�ಾ�� �ಾ��ಂ� 

ಅಳವ�ಸ �ೕಕು. ಇಂತಹ ಒಟು� 13(10+3)=13)ಪ�ಕರಣಗಳ �ೖ� 6 ಪ�ಕರಣಗಳು ಪ�ಣ��ೂಂ�ದು� 

ಉ�ದ 7 ಪ�ಕರಣಗಳನು� ಪ�ಣ��ೂ�ಸ�ೕ�ಾ�� ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.ಆ�.ಉ�ೕ� ರವರು, �ಾವಗಡ �ಾಲೂ��ನ�� ಸಮ���ದ��� 

ಸದ� �ಾ��ಂ� ಗಳನು� ��ಾ �ಾಲೂ��ನ�� ಅಳವ��ದ�� ��ಾ�� �ಲಸ �ಾಡುತ�� ಎಂದು �ಚು�� 

ವ�ಕ�ಪ��ದರು. 

�ಾನ� ಉ�ಾಧ��ರು, �ಾವಗಡ �ಾಲೂ��ನ�� ಕಟ�ಡ �ಾಮ�ಾ� ಪ�ಣ��ೂಂ�� ಆದ� PAN 

ASIA ಕಂಪ�ಯವರು �ಾ��ಂ� ಗಳನು� ಅಳವ��ಲ�; ಆದ��ಂದ ಸಮ���ಾ�� ಎಂದು 

ಸಮ����ೂಂಡರು. ಮುಂದುವ�ದು, �ಾ��ೕಣ ಕು�ಯುವ �ೕರು ಉಪ��ಾಗದ 

ಮಧು��/�ೂರಟ��/ಕು�ಗ�/��ಾ ಮತು� �ಾವಗಡ �ಾಲೂ�ಕುಗಳ  ಸ�ಾಯಕ �ಾಯ��ಾಲಕ 

ಇಂ��ಯ� ಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟ� ಗು����ಾರ�� �ೂೕ�ೕ� �ೕ� 20-11-2014 �ೂಳ� �ಾಮ�ಾ� 

ಪ�ಣ��ೂ�ಸುವಂ� ���ದರಲ��, ಒಂದು �ೕ� ಅವರುಗಳು ಸದ� ��ಾಂಕ�ೂಳ� �ಾಮ�ಾ� 

ಪ�ಣ��ೂ�ಸ�ದ���  ಅವರ ಗು���ಯನು� ರದು�ಪ�� �ೕ�ಯವ�ಂದ ವ�ವ���ೂ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು 

�ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ� ರವ�� ���ದರು. 

(ಕ�ಮ:-�ಾ.�ಾ.ಇಂ.�ಾ��ೕಣ ಕು�ಯುವ �ೕರು ಮತು� �ೖಮ�ಲ� ��ಾಗ, ತುಮಕೂರು ) 

�ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು, Terra filter is a technical subject, 

ಈಗ government policy  ಯಂ� ಎಲ� ಕ� water purification plant ಅಳವ��� NRDWP 

ಅನು�ಾನ�ಂದ �ೕ.50% ಮತು� �ಾಜ�  ಸ�ಾ�ರ�ಂದ �ೕ.50% ಹಣ �ಾವ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು ಆ�ೕಶದ�� 

��ಸ�ಾ��; ಅ�ೕ �ೕ� �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� �ಾನಮ� �ಾಮಚಂದ�ಯ�ನವರು, ಪ�� ಉಪ��ಾಗಗಳ�� 5-6 ಮಂ� 

��ಯ ಇಂ��ಯ� ಗ�ದು�, ಅವರುಗಳು ಕು�ಯುವ �ೕರು, ರ��, ಕಟ�ಡ ಇ�ಾ�� ಎಲ� 

�ಾಮ�ಾ�(�ೕಜ�)ಗಳನು� ಉಸು��ಾ� �ಾಡುವ�ದ�ಂದ ಸಮಪ�ಕ�ಾ� �ಲಸ ಆಗು��ಲ� ಎಂದು 

ಆ�ೕ��ದರು.  ಪ���ಾ� �ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು, �ಾ��ೕಣ ಕು�ಯುವ �ೕರು 

��ಾಗದ ಸ�ಾಯಕ �ಾಯ��ಾಲಕ  ಇಂ��ಯ� ಗಳು ಇರು�� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಉಪ ��ಾಗದ 

ಸ�ಾಯಕ �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ� ಗಳು �ೕರು ಪ��ೖ� �ಾಡು��ಲ�;  ಆದ�, �ಾ��ೕಣ ಕು�ಯುವ  
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�ೕರು ��ಾಗದ�� ಸ�ಾಯಕ �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ� ಗಳು ಇಲ�ದ ಕ� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಉಪ 

��ಾಗದ ಸ�ಾಯಕ �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ� ಗಳು ಎರಡೂ ಕ�ಯ �ಲಸ �ಾಡ�ೕಕು ಎಂದು 

ಸು�ೂ�ೕ�ಯ�� �ೕಳ�ಾ��;  ರೂ.9.00 �ೂೕ� ಅಂ�ಾ�ನ�� ರೂ.2.00 ಲ���ಂತ ಕ�� �ತ�ದ 

1198 �ಾಮ�ಾ�ಗಳು �ಾಗೂ ರೂ.28.00 �ೂೕ� ಅಂ�ಾ�ನ�� ರೂ.2.00 ಲ��� �ೕಲ�ಟು� ರೂ. 

5.00ಲ��ೂಳ�ನ 726 �ಾಮ�ಾ�ಗಳು ಮಂಜೂ�ಾ�ದು�/ಅನು�ೕದ��ಾ�ದು�, ಈ ಎಲ� ಅನು�ಾನ 

ವನು� ಒಂದು �ಂಗಳ ಒಳ�ಾ� �ಚ� ಭ�ಸ�ೕ�ಂದು ಸು�ೂ�ೕ�ಯ�� �ೕಳ�ಾ�� ಎಂದು ಸ�� 

���ದರಲ�� ಅದರಂ�, ಈ ವ�� ಎಷು� ಅಂ�ಾಜುಪ��ಗಳನು� ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�� ಎಂಬ ಬ�� �ಾ�� 

�ೕಡುವಂ� �ಾ��ೕಣ ಕು�ಯುವ �ೕರು ��ಾಗದ �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ� ರವರನು� �ೕ�ದರು.  

ಪ���ಾ� �ಾ��ೕಣ ಕು�ಯುವ �ೕರು ��ಾಗದ �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ� ರವರು, ಈವ�� 980 

ಅಂ�ಾಜುಪ��ಗಳು ಬಂ�ದು�, ಎಲ� 980 ಅಂ�ಾಜುಪ��ಗ�ಗೂ �ಾಂ��ಕ ಮಂಜೂ�ಾ� �ೕಡ�ಾ�� 

ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. 

�ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಗಳು, ಸಮ�ೂೕ�ಾ�ಯ�� ತುಂಡು ಗು��� ಆ�ಾರದ�� 

�ಾ� ಮತು� ಅಂಗನ�ಾ� ಕಟ�ಡಗ�� ಕು�ಯುವ �ೕರು ಒದ�ಸುವ �ಾಮ�ಾ� �ವ��� ��ಾಂಕ 30-11-

2014�ೂಳ� ತು�ಾ�� ಪ�ಣ��ೂ�ಸ�ೕಕು ಇಲ��ಾದ�� 4-5 ಮಂ� ಅ��ಾ�ಗ�� �� 

ಮು��ಸ�ೕ�ಾಗುತ��; �ಾ� �ಾಲೂ�ಕು�ಾರು ಸ�ಯ�� ಅಂ�ಾಜು ಪ�� ಬ�� �ಾ�� ಒದ�ಸ�ೕಕು 

ಎಂದು ���ದರಲ�� ಅಂ�ಾಜು ಪ�� ತ�ಾ��ಲ�ದವರ �ರುದ� ಕ�ಮವ�ಸ �ಾಗುವ�ದು ಎಂದು 

���ದರು. 

�ಷಯ ಸೂ�. 2 : ಮ�ಾ�ಾ��ಾಂ� �ಾ��ೕಯ �ಾ��ೕಣ ಉ�ೂ�ೕಗ �ಾತ� �ೕಜ�ಯ ಪ�ಗ� ಕು�ತು 

ಚ��:- 

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �ಂಚ�ಾರಯ�ನವರು, ���ಯ�� 82 �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳನು� Block 

�ಾಡ�ಾ�ರುವ ����ಯ�� ಅವ�ಗಳನು� Unblock �ಾ�ಸಲು �ಾವ �ೕ�ಯ ಕ�ಮ�ೖ�ೂಳ��ಾ�� 

ಎಂಬ ಕು�ತು �ಾ�� ಒದ�ಸುವಂ� �ೂೕ�ದರು. 

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� ಎ�.�.ಕ�ಾ ರವರು, �ೕವ�ಾಪ�ರ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� �ಾ���ಯ 

�ಾಂಪ�ರ �ಾ�ಮದ�� 2012-13�ೕ �ಾ�ನ�� ಒಂದು �ಕ� ಮತು� 60 �ೌ�ಾಲಯಗಳ ��ಾ�ಣ 

�ಾಮ�ಾ� ಪ�ಣ��ೂ�ಸ�ಾ�ದು�, ಸದ� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಯ ಪಂ�ಾ�� ಅ�ವೃ�� ಅ��ಾ�ಯವರು 

ಆತ�ಹ�� �ಾ��ೂಂಡರು ಎಂಬ �ಪ�ಂದ ಸಂಬಂಧಪಟ�ವ�� ಈ ವ�� ಹಣ �ಾವ��ಾ�ರುವ��ಲ� 

ಎಂದು ಆ�ೕಪ ವ�ಕ�ಪ��ದರು. 

 �ಾನ� ಅಧ��ರು, MGNREGA �ೕಜ�ಯು ಒಂದು ಮಹತ�ದ �ೕಜ��ಾ�ದು�, ಈ 

�ೕಜ�ಯ� �ಾಕಷು� �ಲಸಗ�ಾ�ದು�, ಆ�� ಸೃಜ��ಾ�ರುತ��; ಎ�ೂ�ೕ ಒಂ�ರಡು ಕ�ಗಳ�� ಕಳ� 

�ಾಮ�ಾ� ಆ�ರಬಹುದು; ಆಬ�� ಅ��ಾ�ಗಳು ದೃ�ೕಕ�� ಕ�ಮವ�ಸು�ಾ��; �ಲಸದ ಬ�� 

�ಾಖ�ಾ�ಗಳನು� ಒದ�ಸ�ಾಗದ ಸಂದಭ�ವ� ಹಗರಣ�� �ಾರಣ�ಾ��; (Lapse of Procedure) 

ಸಂಬಂಧಪಟ� �ಾಲೂ�ಕುಗಳ  �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾಯ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಗಳು ಅದನು� 

ಸ�ಪ�ಸ�ೕ�ಾ�ತು�; ��ಾ� ಪಂ�ಾ�� ಅ��ಾ�ಗಳು ಮತು� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು 
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ಹಗಲು-�ಾ�� �ಲಸ �ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ ಅ�ೕಕ ಅ�ವೃ�� �ಲಸಗ�ಾ��; �ೕ�ದೂ� ಕೂಡ �ಟ� �ಸರು 

ಬಂ�ದು� ದುರಷೃಷ�ಕರ ಎಂದು ��ಾಧ ವ�ಕ�ಪ��ದರು. 

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ �ಾ: ರ�ಯವರು, �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾಯ� ಗಳ �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಗಳು 

ತ� ����ೂಳು�ವ��ಲ�; ಪಂ�ಾ�� ಅ�ವೃ�� ಅ��ಾ�ಗಳು �ಲವರು �ೂಸ�ಾ� ಬಂ��ಾ��, �ಲವರು 

�ೕ��ಂದ ಅ�ಾನತು��ೂಂ��ಾ��, �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಗಳು ವ�ಾ�ವ��ೂಂ��ಾ��; 

ಆದುದ�ಂದ, ಸಮ���ಾ�ರುವ ಪಂ�ಾ��ಗ�� �ಾನ� ಅಧ��ರು, ಮುಖ��ಾಯ� ��ಾ�ಹಕ 

ಅ��ಾ�ಯವರು ಮತು� ಉಪ �ಾಯ�ದ��(ಅ�ವೃ��)ಯವರುಗಳು �ೕ� �ೕ� ಪ��ೕ�� ಕ�ಮವ�ಸ 

�ೕ�ಾಗುತ��; ಆದುದ�ಂದ ಪಂ�ಾ�� �ೕ�� ��ಾಂಕ �ೂತು�ಪ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು ಸ�ಯ ಗಮನ�� 

ತಂದರು. 

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.ಆ�.ಉ�ೕ� ರವರು ಇದು �ಾಜ� ಮಟ�ದ ಕುತಂತ��ಾ��; ��ಾ 

�ಾಲೂ�ಕು �ಾಮ�ಂ�ಾಪ�ರ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಯ�� �ೂೕ�ಯ� ಆ�� ನವರು, ಸದಸ�ರಲ�ದವರನು� 

ಅಧ���ಂದು �ಾ� ಅ�ಾ�ಾಸ�ಾ� ರೂ. 2.00 ಲ�ಗಳ ಅವ�ವ�ಾರ ಎಂದು ಆ�ೂೕಪ�ಾ�ರು�ಾ��; 

ಆದುದ�ಂದ ಅ��ಾ�ಗ�� ಆತ���ೖಯ� ತುಂಬುವ �ಲಸ�ಾಗ�ೕಕು;  MGNREGA �ೕಜ� ಎಂದ� 

ಅ��ಾ�ಗಳು ಕ�ಂ� �ೂ�ದವರಂ�ಾಗು�ಾ�� ಎಂದರು. 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ �ಾ: ರ�ಯವರು, ತ��ಾ ವರ� �ೕ�ರುವವರು ಸ�ಾ��ೕ �ೌಕರ�ೕ? ಅವರು 

�ೕ�ರುವ ವರ�ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ� ಕ�ಮ ಜರು�ಸಲು ಅವ�ಾಶ���ೕ? ಎಂದು ಪ����ದರು.  ಈ �ಾ�� 

�ಂಬಲ ವ�ಕ�ಪ��ದ �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� �ಾನಮ� �ಾಮಚಂದ�ಯ�ನವರು, �ಕ� ಮತು� ದನದ 

�ೂ���ಗಳನು� ಕ��ರುವವ�� �ಾಮ�ಾ� ಪ�ಣ��ೂಂ�ದ�ರೂ ಈ ವ��� ಹಣ �ಾವ��ರುವ��ಲ� 

ಎಂದು �ೕವ� ಆ�ೕಪ ವ�ಕ�ಪ��ದರು.  

�ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�, �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ��, ಕು�ಗ� ಇವರು, MGNREGA 

�ೕಜ�ಯ� �ಲಸಗ�ಾ�ದು�, ಆ�� ಸೃಜ��ಾ�ರುತ��; ಆದ� �ಜ�ಾದ ಕೂ��ಾರರು ಇರ� 

ಎ�.ಎಂ.ಆ�. ಜನ�ೕ� ಆ� ಭ�� �ಾಡುವ ಸಂದಭ�ದ�� ಅವ�ವ�ಾರ�ಾ�� ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. 

�ಾನ� ಅಧ��ರು, ಎಂ.�.ಎ�.ಆ�.�.ಎ.�ೕಜ�ಯ ಕು�ತು ��� ನ�ದ ��ೖ�ಾ�ಕ �.�.�. 

ಸ�ಯ�� ಚ���ಾ��; ಈ �ಾ�ಾ�ಕ �ಕ� ಪ��ೂೕಧಕರನು� ಸ�ಾ�ರದವ�ೕ �ೕಮಕ �ಾ� �ಾ�ಾ�ಕ 

�ಕ� ಪ��ೂೕಧ� �ಾ���ಾ��; ಮ�� ಆ ವರ�ಯ �ೕ� ಆಯುಕ�ರು(ಎಂ.�.ಎ�.ಆ�.�.ಎ.) 

ಕ�ಮವ�� �ಕ� ಪ��ೂೕಧ�ಾ ವರ�ಯ��ದ� ಅ��ಾ�ಗಳ �ರುದ� ಅಗತ� ಕ�ಮ ವ�ಸಲು �ಾನ� ಮುಖ� 

�ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವ�� ���ದು�, ಅದರಂ� ಕ�ಮವ�ಸ�ಾ���ಾದರೂ �ಾನ� ಮುಖ� 

�ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರನು� �ಾ��� �ಾ��ಾ��; ಈ �ೕ�� ಎಲ� �ಾನ� ಸದಸ�ರುಗಳು 

�ಾನ� ಮಂ��ಯವರ��� ��ೕಗ �ೂೕ� ನಂತರ ಎಂ.�.ಎ�.ಆ�.�.ಎ.ಆಯುಕ�ರನು� �ೕ� �ಾಡಲು 

��� ನ�ದ ��ೖ�ಾ�ಕ �.�.�.ಸ�ಯ�� �ಣ�ಯ�ಾ�ರುತ��; 82 ಪಂ�ಾ��ಗ�� �ೂಂದ��ಾ��, 

ಅದನು� ���ಸುವ ಶ�� ಇಲ�, ಆದ� ಎಲ� �ಾನ� ಸದಸ�ರಗಳು �ಾನ� ಸ�ವರನು� �ೕ� �ಾ�, 

��ಾರದ ಹಂತದ ಬ�� ಮರುಪ��ೕಲ� �ೖ�ೂಳು�ವಂ� ಅ��ಾ�ಯ ��ಸಬಹುದು ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. 
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�ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು, MGNREGA �ೕಜ�ಯ ಕು�ತು ಕ�ದ 

�ಬ�ವ��ಂದ �ಾಕಷು� ಪ��ಭಟ�/ಚ��ಗಳು ಆ��; �ಲವರು ವ�ವ�ಾರ/ಅವ�ವ�ಾರ ನ��� ಎಂದು 

ºÉÊ¯ÉÊmï �ಾ��ಾ��; ಈಗ MGNREGA �ೕಜ�ಯ� �ಲಸ �ಾ�ರುವ ಕೂ��ಾರ�� ಕೂ� 

ಹಣ �ೂಡ�ೕಕು; ಆದ� ಬದ�ಾ� ಗು����ಾರ�� / ಯಂ�ೂ�ೕಪಕರಣಗ�� ಹಣ �ೕ��ಾ�� ಎಂದು ಆ�ೂೕಪ 

ವ�ಕ��ಾಗು���; ಈ �ೕಜ�ಯ� �ಲವ� ನೂ�ನ�ಗ��. 2013-14 �ೕ �ಾ�ನ�� �ೌ�ಕ�ಾ� �ಲಸ 

ಆ�ದು�, �ಕ� �ಾ� �ೂೕ��ಾಗ ರೂ.170.11�ೂೕ� ಹಣ ಖ�ಾ���; ಪ�ಸಕ� �ಾ�ನ�� 

�ೌ�ಾಲಯಗಳನು� ���ಸುವ�� ಈ ವ�� ರೂ.4.50 �ೂೕ� ಹಣ ಖ�ಾ���. ಪ�ನಃ �ಂ�ನ �ಾ�ನ 

�ಾಮ�ಾ�ಗ�� ರೂ. 20�ೂೕ� �ಚ��ಾ��. ಸ��ಾದ �ೕಲುಸು��ಾ� ಇಲ��ಂಬುದು ಸ�ಾ�ರದ 

ಆ�ೕಪ�. ಇ�ಾ�ದರೂ ಸಮ��ಗಳನು� ಬ� ಹ�ಸ�ೕ�ಾದ� �ಾಲೂ�ಕು ಮಟ�ದ ತಂಡ ಸ��ಾದ ಉತ�ರ 

�ೂಡ�ದ��� ಪ��ೕಜನ�ಾಗುವ��ಲ��ಾದ��ಂದ ಮ�� ಜ�ಾ�ಾ�� ��ದು�ೂಂಡು �ೕಲ�ನ� 

ಸ��ಸಲು ಕ�ಮವ�ಸಬಹು�ಾ��. ಸಂಬಂಧಪಟ� ಅ��ಾ�ಗಳು, �ಾಲೂ�ಕು ಮಟ�ದ ಅ��ಾ�ಗಳು ಮತು� 

�ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ��ಗಳ �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಗಳು  ಎಲ�ರೂ ಆ�� ವರ�ಗಳನು� ಕೂಲಂಕುಷ�ಾ� 

ಓ�, ಆ�ೕಪ��ೂಂ�ರುವ ರೂ.17 �ೂೕ�ಯ �ತ�ದ 82 ಪಂ�ಾ��ಗಳ  �ಾಮ�ಾ�ಗಳ ಸಂಬಂಧ 

�ಾಮ�ಾ��ಾರು (�ಾಮ�ಾ� ಆ��/ಆ�ಲ�, ಎ�.ಎಂ.ಆ�. ಆ��/ಆ�ಲ�, ಹಣ �ಾವ�ಸ�ಾ��/ಆ�ಲ� 

ಎಂಬ ಅಂಶಗಳ ಬ��) ವರ� �ಾ�ದ� ಸ��ೂೕಗುತ��; ಇಲ��ಾದ� �ಾ�� ���ಾಗುತ��ೂೕ 

�ೂ��ಲ�;  ಪ��ೕಲ�� ಸ�� ರಚ� �ಾಡ�ಾ��; ಅವ�ಂದ ವರ� ಬಂ�ರುವ��ಲ�; ಸಮಪ�ಕ 

�ಾಖ��ರುವ ಪ�ಕರಣಗಳನು� �ೕ�ದ�� ಅಂತಹವ�ಗಳನು� ಪಂ�ಾ��ಗಳ�� unblock 

�ಾ�ಸಬಹುದು; �ಬ�ವ� �ಾ�ಯ�� ಒಂ�ೂಂ�ೕ �ನ�� 15,000-20,000  �ಾನವ �ನಗಳನು� 

ಎಂ.ಐ.ಎ�.ನ�� �ೕ� ಆ�� ಎಂದು ಸ�� ���ದರಲ��, ನೂ�ನ� ಪ��ಯನ�ಯ ತ�ಾ��ರುವ�ದನು� 

delete �ಾ� ಸ��ರುವ�ದ�� ಹಣ �ಾವ�ಸಲು ವ�ವ���ೂ�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ಸ�� 

ಭರವ��ತ�ರು.    

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ �ಾ: ರ�ಯವರು, ಆ�ೕಪ�ಗಳನು� ಪ���ಾ�� ದೃ�ೕಕ�� �ೂಂಡು 

�ೂೕದ� ಅನುಕೂಲ�ಾಗುತ�� ಎಂದು ಅ��ಾ�ಯ ವ�ಕ�ಪ��ದರು.  ಪ���ಾ� �ಾನ� ಅಧ��ರು, ��ಾಂಕ                     

15-11-2014ರಂದು �ಾನ� ಮುಖ� ಮಂ��ಯವರ ಸ� ಇರುವ�ದ�ಂದ ಸದ� ��ಾಂಕ�� ಮುಂ�ತ�ಾ� 

�ಾಲೂ�ಕು ಮಟ��ಂದ ವರ� ಪ�ದು ಸ�ಾ�ರ�� ಉತ�ರ �ದ�ಪ�� ಕಳು���ೂಡ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು 

���ದರು. �ಾನ� ಸದಸ�ರು ಮುಂದುವ�ದು, ಸಂಬಂಧಪಟ� ಪಂ�ಾ�� ಅ�ವೃ�� ಅ��ಾ�ಗಳು ಮತು� 

�ಾಯ� ��ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಗ�� ಸಮ�� �ಾ� �ಾ� , ಒಂದು ಪಂ�ಾ��ಯ�� 10-15 ಕಡತಗ�ದ��� 

�ಾಖ�ಗಳು ಸ��ರುವ 10 ಕಡತಗಳನು� ಪ�ಗ�� ಸಮಪ�ಕ �ಾಖ�ಗ�ಲ�ದ 5 ಕಡತಗಳನು� �ೖ�ಡುವಂ� 

���ದರು. 

ಅಂ�ಮ�ಾ� �ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು, ಇದು ಆಗುವ ಪ���ಯಲ�; 

ಅಧ��ರು ಮತು� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು �ೂೕದ� ಆಗುವ��ಲ�;ಕಡತಗಳು �ಾಗೂ 

�ಾಖ�ಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ� ಪ��ೕ�ಸ�ೕ�ಾಗುತ��. ಇದನು� �.�.ಓ. ಮತು� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ� 

�ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ�,ಪಕ� �ಾಖ� �ವ��ಸ�ೕ�ಾಗುತ��. ಆದುದ�ಂದ ಪಂ�ಾ�� �ಾಯ�ದ��, 

ಪಂ�ಾ�� ಅ�ವೃ�� ಅ��ಾ�, ಇಂ��ಯ� ಗಳು ಮತು� �ಾಲೂ�ಕು ಮಟ�ದ ��ಧ ಇ�ಾ�ಾ 

ಅ��ಾ�ಗಳು(ಕೃ�, �ಾ�ಾ�ಕ ಅರಣ�,�ೂೕಟ�ಾ�� ,ಜ�ಾನಯನ, AEE ಗಳು,ಇ�ಾ��) �ಾತ� 

(Confidence) ಇದ��� ವರ� �ೕಡ�, ತದನಂತರ ಮುಂ�ನ ಕ�ಮವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ಸ�� 

���ದರು. 

(ಕ�ಮ:- ಉಪ �ಾಯ�ದ��(C©üªÀÈ¢Þ),��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ತುಮಕೂರು.) 
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�ಷಯ ಸೂ�. 3 : ��ಧ ವಸ� �ೕಜ� �ಾಗೂ �ಮ�ಲ �ಾರತ ಅ��ಾನ �ೕಜ�ಯ 

ಅನು�ಾ�ನದ ಪ�ಗ� ಕು�ತು ಚ��:-  

��ಧ ವಸ� �ೕಜ�ಗಳ� �ಗ�ತ ಗು�, �ಾಮ�ಾ� ಅನು�ಾ�ನ ಮತು� ಪ�ಗ� �ಾಧ�ಯ 

ಕು�ತು �ೕಜ�ಾ ��ೕ�ಶಕರು(�.ಆ�.�.ಎ) ಸ�� ಅಂ�-ಅಂಶಗಳನು� �ವ��ದರು. �ಾ��ೕ, �ಮ�ಲ 

�ಾರತ ಅ��ಾನ �ಾಯ�ಕ�ಮದ� �ಾ��ರುವ ಪ�ಗ�ಯ ಕು�ತು ಉಪ �ಾಯ�ದ�� (ಅ�ವೃ��) ಯವರು 

ಸ�� ಅಂ�-ಅಂಶಗಳನು� �ವ��ದರು.  

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.ಆ�.ಉ�ೕ� ರವರು, 2010-11�ಂದ 2014-15ರ ವ�� ���� 

ಒ�ಾ�� 80,359 ಮ�ಗಳ ಗು� �ಗ��ಾ�ದು�, 2014-15�ೕ �ಾ�� ಘಟಕ �ಚ� ರೂ. 1.25ಲ�ದಂ� 

ರೂ.73,68,75,000/- �ಗ��ಾ�ರುತ��; �ಗ�ತ ಗು�ಯನ�ಯ ಈ ವ�� 48,564 ಮ�ಗಳು 

ಪ�ಣ��ೂಂ�ದು�, 25,812 ಮ�ಗಳು ��ಧ ಹಂತದ ಪ�ಗ�ಯ��ರುತ��; �ಾಮ�ಾ� �ಾ�ರಂಭ�ಾಗದ 

ಮ�ಗಳು ಮೂರು ವಷ�ಗ�ಂದ �ೕ� ಒಟು� 4583 ಮ�ಗಳು �ಾ�ರಂಬ�ಾ�ರುವ��ಲ�. ಸ�ಾಸ� 46.50% 

ಪ�ಗ��ಾ�ದು�, 50%�ಂತ ಕ�� ಪ�ಗ��ಾ�ರುತ��; ���ನ ಪ�ಗ� �ಾ�ಸುವ�� �ಂದು��ರುವ�ದ�� 

�ಾರಣ ಫ�ಾನುಭ�ಯನು� ಆ�� �ಾಡುವ�ದ�ಂದ ಹಣ �ಾವ� �ಾಡುವವ�� ��ಧ ಸಮ��ಗಳನು� 

ಎದು�ಸು��ರುವ��ೕ ಆ��; ಬಸವ ವಸ� �ೕಜ�ಯ� ಕು�ಗ�, ��ಾ, ಮಧು�� ಮತು� �ಾವಗಡ 

�ಾಲೂ�ಕುಗ�� �ಚು�ವ� ಗು� �ೕಡ�ಾ��; ಆ�� ಅ���� ಆ�ರುವ ಮ�ಗಳನು� ಕಟ��ಾ��, ಇದ�� 

ಹಣ �ೕಡ� ಸ�ಾ�ರ ಆ�ೕಪ� �ಾಡು���; ಆದುದ�ಂದ ಹಣ �ಡುಗ� �ಾಡಲು ಸ�ಾ�ರ�� ಠ�ಾವ� 

ಸ��ಸುವ ಮೂಲಕ ��ಾರಸು �ಾಡ�ೕಕು ಎಂದು ಸ�� ���ದರು.  ಮುಂದುವ�ದು, ಮುಂ�ನ �ನಗಳ�� 

�ೕಸ�ಾ� �ಗ�ಪ�ಸ�ೕಕು; �ಾಗೃ� ಸ�� ಸ� ನ�� ಫ�ಾನುಭ�ಗಳ ಆ�� ಅನು�ೕದ��ಾ�ರುತ��; 

ಆಗ�� �ಾ�ಯ�� �ಚು�ವ�  ಮ�ಗಳನು�  �ೂಟ� ಸಂದಭ�ದ�� �ಬ�ಂಧ ��ಸ�ಾ�ರುತ��; ಆದ� 

��ಾಂಕ 05-09-2014ರ�� ಮ�ೂ�ಂದು ಆ�ೕಶ �ೕ�ರು�ಾ��; ಇದರ ಮರುಪ��ೕಲ��  ಸ�ಾ�ರ�� ಠ�ಾವ� 

ಸ��ಸ�ೕಕು ಎಂದು ಒ�ಾ���ದರು. 

( ಕ�ಮ:- �ೕಜ�ಾ ��ೕ�ಶಕರು ,��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ತುಮಕೂರು.) 

�ಷಯ ಸೂ�. 4 : �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ��ಗಳ ���ಾ �ೕಜ� ಪ��ೕಲ�ಯ�� ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� 

ಅಸ�ಷ�� ಕು�ತು ಚ��:-  

 �ಾನ� ಅಧ��ರು, �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ��, ತುಮಕೂರು, ಇವರು �ಾತ�ಾ�, �ಾಲೂ�ಕು 

ಪಂ�ಾ��ಗಳ ���ಾ �ೕಜ�ಯನು� ಪ��ೕಲ��ಾ� ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� � ಸ��ಸ�ಾ�ದು�,  

ಅನು�ೕದ� ತಡ�ಾ�ದು�, ಕ�ದ ಮೂರು �ಂಗಳುಗ�ಂದ �ಲಸ ಆ�ಲ�;  ಇದ�ಂದ ಅನು�ಾನ ಸ�ಾ�ರ�� 

�ಾಪ� �ೂೕಗುತ��; ಆದುದ�ಂದ ���ಾ �ೕಜ�ಗಳನು� �ಾಗ���ಾ� ಪ��ೕಲ� �ಾ���ೂಡ�ೕಕು 

ಎಂದು �ೂೕ�ದರು. ಪ���ಾ� �ಾನ� ಅಧ��ರು, ���ಾ �ೕಜ� �ಾಲು�ಕು ಪಂ�ಾ�� ಹಂತದ���ೕ 

ಅನು�ೕದ��ಾ��; ಪ��ೕಲ��ಾ� ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� � ಸ��ಸ�ಾ�ದು�, ಪ��ೕಲ� �ಾ���ೂಂಡು 

�ಣ�ಯ ಅಂ�ೕಕ���ೂಂಡು �ಲಸ �ಾ�ರಂಭ �ಾಡಬಹುದು ಎಂದು ���ದರು. 
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�ಷಯ ಸೂ�. 5 : ಆಧು�ಕ ಕೃ�/�ೂೕಟ�ಾ�� �ೕ�ಾಯದ ಪ�ಗ� ಕು�ತು ಚ��:- 

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.ಆ�.ಉ�ೕ� ರವರು, �� ನಷ� ಪ��ಾರ�� ಸಂಬಂ��ದಂ�, 

Insured / Premium / Assured & released ಕು�ತು ಕೃ� ಮತು� �ೂೕಟ�ಾ�� ಇ�ಾ�ಗಳ 

ಅ��ಾ�ಗ�ಂದ ಸಮಪ�ಕ �ಾ�� ಪ�ದು�ೂಂಡರು.  ನಂತರ, �ಂ� �ಾಕು��ಂ� ನ�� �ೖ�ಕ ಅ�ಲ�� 

ರೂ.48.00ಲ� ಅನು�ಾನ �ಗ��ಾ�� Bio-diversity� ���ನ �ೕ�� ಇರುವ�ದ�ಂದ ಅದ�� ���ನ 

ಒತು� �ೕ�ದ� ಅನುಕೂಲ�ಾಗುತ�� ಎಂದು ಅ��ಾ�ಯ ವ�ಕ�ಪ��ದರು.  ಪ�ರಕ�ಾ� �ಾನ� ಅಧ��ರು, 

ಈ ವಷ��ಂದ�ೕ �ಾಡಬಹುದು; �ೂ�� �ೕ-ಜೂ� �ಾ�ಯ��  ಕೃ� ಮತು� �ೂೕಟ�ಾ�� �ೖತರ 

�ಾ�ಾ��ಾರವನು� 50 �ೂೕಬ�ಗಳ�� ಆ�ೕ�ಸ�ಾಗುವ�ದ�ಂದ ಇಂ��ಂದ�ೕ ಅದ�� �ೕಜ� 

ರೂ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು ಜಂ� ಕೃ� ��ೕ�ಶಕ�� ���ದರು. 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.��.ಕೃಷ�ಪ�ನವರು, �ಾಲೂ�ಕು�ಾರು �ಾವಯವ ಕೃ� �ಾ�� 

�ೕಡುವಂ� �ೂೕ�ದರು.  ಪ���ಾ� ಜಂ� ಕೃ� ��ೕ�ಶಕರು, 40 �ೂೕಬ�ಗಳ�� ಈ ಕೃ� 

�ಾಡ�ಾಗು���; �ಾನು�ಾರು �ಾವಯವ ಕ���ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ �ೖ�ಕ �ಾವಯವ ಬಳ� ಕೃ� �ಾಡಲು 

ಜನರ�� ಅ�ವ� ಮೂ�ಸುವ �ಾಯ�ಕ�ಮ �ಾಡ�ಾಗು���,  �ೖತ�� ಸ�ಾಯಧನ �ೕಡ�ಾಗು��� ಎಂದು 

ಸ�� ���ದರು. ನಂತರ �ಾನ� ಸದಸ�ರು, ಫ�ಾನುಭ�ಗಳ ಆ��� �ಾಗ�ಸೂ� ಏನು? ಎಂದು �ೕ�ದರು.  

ಪ���ಾ� ಜಂ� ಕೃ� ��ೕ�ಶಕರು, �ಾಗ�ಸೂ� ಪ��ಾರ �ಾನ� ಅಧ��ರು ಮತು�ಮುಖ��ಾಯ���ಾ�ಹಕ 

ಅ��ಾ�ಯವರು �ೕತ� �ೕ� �ಾ� �ೖತರ �ೂಲ�� �ೕ� �ೕ� ಕೃ� �ೂಂಡ�� �ಾ�ಾ��ಾಧ��ಗಳ ಬ�� 

ಪ��ೕ��ದ ನಂತರ ಆ��ಯನು� ಅಂ�ಮ�ೂ�ಸ�ಾಗುತ�� ಎಂದು ���, �ಾಗ�ಸೂ�ಯ ಅಂಶಗಳನು� 

���ದರು. 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �ಂಚ�ಾರಯ�ನವರು, ಕೃ� �ಾಗ� �ೕಜ�ಯ� ಕೃ� �ೂಂಡ, �ಾವಯವ 

�ೂಬ�ರ �ಾ�ಾಟದ ಬ�� �ೖತ ಸಂಪಕ� �ೕಂದ�ಗಳ�� �ೂ�ೕಚ� ಗಳನು� �ಾ�, ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� 

ಸದಸ�ರುಗ�� ಪತ� ಬ�ದು,  ಸದ� �ೂ�ೕಚ� ಗಳನು� �ೖತ�� �ೂಡುವ ವ�ವ���ಾಗ�ೕಕು ಎಂದು ಸ�ಯ 

ಗಮನ�� ತಂದರು.  ಪ���ಾ� ಈ�ಾಗ�ೕ ವ�ವ���ೂ��ರುವ��ಾ� ಜಂ� ��ೕ�ಶಕರು ಸ�� ���ದರು.  

�ಾನ�  ಅಧ��ರು,  ಕೃ� ��ೕಷ �ೕಜ�ಯ ಬ�� ಸದಸ��� �ಾ�� ಇದ�� �ೖತ�� ��ಸಬಹುದು; 

ಆದುದ�ಂದ ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ಸದಸ�ರುಗ�� �ಾ�� �ೕಡ�ೕಕು ಎಂದರು.  ಪ���ಾ� ಜಂ� ಕೃ� 

��ೕ�ಶಕರು, ಸದ� �ಾಯ�ಕ�ಮದ� ಇ�ಾ� ವ��ಂದ 15197 ಅ��ಗಳನು� ಈ ವ�� �ೕಡ�ಾ�ದು�, 

9387 ಅ��ಗಳು ��ೕಕೃತ�ಾ�ರುತ�� ಎಂದು ���ದರು. 

ಉಪ ��ೕ�ಶಕರು, �ೂೕಟ�ಾ�� ಇ�ಾ� ಇವರು, �ೂೕಬ� ಮಟ�ದ�� ಕೃ� ಅ��ಾ�, 

�ೂೕಟ�ಾ��ಾ ಸ�ಾಯಕ ��ೕ�ಶಕರು ಮತು� �ೕ�� ಸ�ಾಯಕ ��ೕ�ಶಕರ ತಂಡ ಅ��ತ�ದ���; ಈ 

ತಂಡ�ಂದ �ಾವ��ೕ ಫ�ಾನುಭ� ಅನಹ� ಎಂದು ಬಂದ�� ಅಂತಹ ಅ��ಗಳನು� ಪ�ಗ�ಸುವ��ಲ�; ಅ�� 

ಸ��ಸಲು �ಾ��ೕ �ೂ�ಯ �ನ�ಾ�ರುತ��; ಈ ಪ���� ಪ�ಣ��ೂಂಡ ನಂತರ �ೕತ� �ೕ� 

�ಾಡ�ಾಗುವ�ದು; �ಾಗ� ಸೂ� �ೂ��ಲ�� ಅ�� �ಾ�ದ��� �ೖತರ ಸಮ�ಮ ಅ�� 

�ರಸ�ೃತ�ಾಗುತ��; 10 �ಾಲೂ�ಕುಗ�ಂದ 2000 ಕೃ� �ೂಂಡ ಮಂಜೂ�ಾ�� Sc/ST ಮತು� �ಾ�ಾನ� 
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ವಗ��� �ಾಗ�ಸೂ� ಪ��ಾರ ರೂ.5.00 �ೂೕ� �ತ�ದ �ಲಸ�ಾ��;  ತಂಡದವರು �ಾ�ಮ�ಾರು �ೕತ� 

�ೕ� �ಾಡು�ಾ�� ಎಂದು ಸ�� �ವ��ದರು.   

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ �ಾ: ರ�ಯವರು, ಕು�ಗ� �ಾಲೂ��� 200 ಗು� �ಗ��ಾ�, 

2000ಅ��ಗಳು ಬಂದು ಎಲ� ಫ�ಾನುಭ�ಗಳೂ ಅಹ��ಾ�ದ��� ಏನು �ಾಡು��ೕ�? ಎಂದು ಪ����ದರು.  

ಪ���ಾ� �ೂೕಟ�ಾ��ಾ ಉಪ��ೕ�ಶಕರು, As per seniority of over all state ತುಮಕೂರು ���� 

�ಾಟ� ಕ�ಮ �ೕ�ಲ�; ��ಾ� �ೂೕ�ಾ ಮು���; SC/ST �ೂೕ�ಾ ಮುಂ�ನ �ಾರ ��ಯುತ�� ಎಂದು 

ಸ�� ���ದರು.  ಪ�ರಕ�ಾ� ಜಂ� ಕೃ� ��ೕ�ಶಕರು, ಪ�ಸಕ� �ಾ�ನ�� ಮಂಜೂ�ಾಗ�ೕ ಉ�ದ ಅ��ಗಳ 

ಸಂಬಂಧ Seniorityಯು ಮುಂ�ನ ವಷ��� continue ಆಗುತ�� ಎಂದು ಸ�� ���ದರು.    

�ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ�� ಅಧ���ೂಬ�ರು, ಕೃ� �ಾಗ� �ೕಜ�ಯ� ಫ�ಾನುಭ�ಗಳ ಆ�� 

�ಾಡುವ�� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� ಮತು� �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ��ಗಳ ಚು�ಾ�ತ ಪ����ಗಳು �ೕಡ�? 

ಅ��ಾ�ಗ�ೕ ಆ�� �ಾಡು�ಾ���? ಎಂದು ಪ����, ಜಂ� ಕೃ� ��ೕ�ಶಕರು �ಾಗ�ಸೂ�ಯನು� 

ಸ��ಾ� ��ಸು��ಲ� ಎಂದು ಆ�ೕ��ದರು.  �ಾನ� ಅಧ��ರು, ಅ��ಾ�ಗಳ �ೂ� ಚು�ಾ�ತ 

ಪ����ಗಳನೂ� ಕ�ದು �ಳುವ�� �ೕ�ದ� ಅನುಕೂಲ�ಾಗುತ���ಾದ��ಂದ ಈ ಕು�ತು �ಾಲೂ�ಕು 

ಮಟ�ದ ಅ��ಾ�ಗ�� ಅಗತ� ಸೂಚ� �ೕಡ�ೕಕು ಎಂದು ಜಂ� ಕೃ� ��ೕ�ಶಕ�� ���ದರು. 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ �ಾ: ರ�ಯವರು, �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ ಪ��ಾರ��ಂ�ೕ ಸ�ಾ�ರ ಹಣ �ೕಡುವ�ದ�ಂದ, 

�ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ �ಾ�ಪಕ ಪ��ಾರ�� ಅ��ಾ�ಗಳು ಅಗತ� ಕ�ಮವ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. 

�ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು, ಸ�ಾ�ರ ಸುವಣ� ಭೂ� �ೕಜ�ಯ� �ೖತನ 

�ಾ�� ರೂ.5,000/- / ರೂ.10,000/- ಹಣ ಜ� �ಾಡು���; ಈ ವಷ� ಬರ�ೕ�ತ �ಾಗದ�� 

ಕೃ��ೂಂಡ �ಾಡಲು �ಾ�ಪಕ ಪ��ಾರ ಆಗ�ದ�� ಪ��ೕಜನ�ಾಗುವ��ಲ�; ಇನು� ಮುಂ� ಈ �ೕ� 

ಆಗದಂ�  ಅ��ಾ�ಗ�� ಸೂಚ� �ೕಡ�ಾ��; ಅಲ��, �ಾವ��ೕ �ೂಸ �ೕಜ�ಯ ಬ�� ��ಾ� 

ಪಂ�ಾ�� ಸದಸ�ರುಗ�� ��ಾ� ಪಂ�ಾ���ಂದ �ಾಗೂ �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ�� ಸದಸ��ಗ�� 

�ಾಲೂ�ಕು ಮಟ�ದ ಅ��ಾ�ಗ�ಂದ �ಾ�� ಒದ�ಸಲು ವ�ವ�� �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು; �ಾರೂ ಆತಂಕ 

ಪಡುವ ಅಗತ��ಲ�; ಈ�ಾಗ�ೕ �ೖತಸಂಪಕ� �ೕಂದ��ಂದ ಕರಪತ�ಗಳನು� �ೂರ�� ಪ��ಾರ �ಾಡ�ಾ��; 

15197 ಅ��ಗಳು ಕ�ದ �ಾರದ���ೕ ಬಂ��; ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕವನು� ಸ�ಾ�ರ 30-10-2014�� 

�ಸ����; �ಾನ� ಸದಸ�ರುಗಳ ಗಮನ�� ತಂ�ದ�� ಇನೂ� ���ನ ಸಂ��ಯ�� ಅ��ಗಳು ಬರು��ದ�ವ�; 

ಸ�ಾ�ರದ ಆ�ೕಶದನ�ಯ ಆ�� �ೕಸ�ಾ� �ಗ��ಾ�ರುತ��; ಅರದಂ�, ಪ�� �ಾಲೂ��� 200 

ಫ�ಾನುಭ�ಗಳ �� �ಗ��ಾ�ರುತ��; Lot ನ�� �ಂ� �ಾಟ� ಮೂಲಕ ಫ�ಾನುಭ�ಗಳನು� ಆ�� 

�ಾಡ�ಾಗು��ತು�; ಈಗ ಸ�ಾ�ರ,  �ೕಷ��ಗನುಗುಣ�ಾ� ಅ��ಗಳನು� (then & there only) ತಂಡದ 

ಮೂಲಕ ಪ��ೕ�� �ಾನದಂಡ �ಾ��ೂಡಲು ��ೕ�ಶನ �ೕ�ರುತ��; ಇನು� ಪ��ಾರದ ��ಾರ�ಾ�, ಎಲ� 

��ಾ�ಮಟ�ದ ಅ��ಾ�ಗಳು �ಾರದಶ�ಕ�ಾ�ರ�ೕಕು ಎಂದು ಸ�� ���ದರಲ��, �ಾಗ�ಸೂ�ಯ   
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ಒಂದು  ಪ��ಯನು� ಎಲ� �ಾನ� ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ಸದಸ�ರುಗ�� ಸ��ಸುವಂ� ಜಂ� ಕೃ� 

��ೕ�ಶಕ�� ���ದರು. 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� ಲ��ಾ �ಂಗಪ�ನವರು, �ಂ�ನ ಪ�ನ��ೕತನ �ಾಯ�ಕ�ಮದ ಕು�ತು 

�ೂೕಟ�ಾ��ಾ ಉಪ��ೕ�ಶಕ�ಂದ ಸ�ಷ� �ಾ�� ಪ�ದು�ೂಂಡರು. ನಂತರ ಉಪ ��ೕ�ಶಕರು 

ಮುಂದುವ�ದು, ���ಾ �ೕಜ� ಪ�ಣ� ಅನು�ೕದ��ಾ�ದು�, ಪ�� �ಾಲೂ�ಕು ಮಟ�ದ�� ��ಾ� 

ಪಂ�ಾಯ� ಸದಸ�ರುಗ�� ತರ�ೕ� �ೕಡಲು ಎಲ� ಸ�ಾಯಕ �ೂೕಟ�ಾ��ಾ ��ೕ�ಶಕರುಗ�� ��ಸ�ಾ��; 

200 �. �ಂಗು ಪ�ನ��ೕತನ�ೂ�ಸಲು ರೂ.200.00 ಅನು�ಾನ �ಡುಗ��ಾ��; ���ಯ�� ಒ�ಾ�� 

1,45,000 �ಂ�ನ ಮರಗ��; �ಂಗು ಪ�ನ��ೕತನ �ಾಯ�ಕ�ಮದ� ಒಂದು ���ೕ�ನ�� ಒಣ�ರುವ 10 �ಡ 

ಬದ�� �ಾ� �ಾಡಲು ಅವ�ಾಶ��; ಅದರಂ� ಒಬ� �ೖತ�� ಗ�ಷ� 20 �ಡಗಳು �ಾಗೂ ಗ�ಷ� 2 

���ೕ�� ಅವ�ಾಶ��;  ಈ ಕು�ತು �ಕ�ಮಗಳೂ�� �ಗ��ಾ�ದ� ಅನು�ಾನವನೂ� ತುಮಕೂರು ����ೕ 

�ೕ��ಾ��;  ಪ��ಷ� �ಾ�/ಪ��ಷ� ಪಂಗಡ/�ಾ�ಾನ� ವಗ�ಗ�ಂದ  ಒ�ಾ�� 990 ���ೕ� ನ�� �ಂಗು 

ಪ�ನ��ೕತನ �ಾಡಲು ಅವ�ಾಶ��;  ಈ ����ಯ�� ರೂ.2.50ಲ� ಹಣ ಖ�ಾ�ದ� ಸ�ಾ�ರ ರೂ.10.00 

ಲ� ಹಣ �ೂಡುತ��;  ಈ ಕು�ತು �ಾ�ಪಕ ಪ��ಾರ�� ಸೂಚ� �ೕಡ�ಾ��; ಈ �ಾರ ಪ��� �ರಂತರ ಸ�ಗಳ 

�ಾರಣ ಕ�ೕ�ಯ��ರಲು �ಾಧ��ಾ�ಲ��ರುವ�ದ�ಂದ �ೂೕಮ�ಾರ�ಂದ ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ�, �ಾಲೂ�ಕು 

ಪಂ�ಾಯ� ಮತು� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾಯ� ಗ�� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ಸ�� ���ದರಲ��, ಪ�ಸು�ತ 

�ೕ�ಾ��� ಪ�ನ��ೕತನ �ಾಯ�ಕ�ಮದ� ���ಯ  ಒ�ಾ�� 65 ���ೕ� ಪ��ೕಶದ�� �ೕ�ಾ��� 

ಪ�ನ��ೕತನ�ಾ�� ರೂ.13.00 ಲ� ಹಣ �ಡುಗ��ಾ�� ಎಂದು ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತಂದರು. 

ಮುಂದುವ�ದು, �ೂೕಟ�ಾ�� ���ಾರರು �ಂಗು ಸು�ಯುವ ಮತು� ಅ�� ಸು�ಯುವ ಯಂತ� ಇ�ಾ�� 

ಯಂತ�ಗಳನು� �ೂಳ�ಲು ಪ��ಷ� �ಾ� / ಪ��ಷ� ಪಂಗಡದ ಫ�ಾನುಭ�ಗ�� ಕ�ಷ� 15% �ಂದ ಗ�ಷ� 

ರೂ.50,000/- ಸ�ಾಯಧನ �ೕಡ�ಾಗು��� ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. 

�ಾನ� ಅಧ��ರು, ��ಾ�ಮಟ�ದ�� ಕೃ�, �ೂೕಟ�ಾ��, �ೕ�� ಇ�ಾ�, �ೕನು�ಾ�� ಮತು� 

��ಾ� ಜ�ಾನಯನ ಅ�ವೃ�� ಇ�ಾ�ಗಳ �ಾಯ�ಕ�ಮಗ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� 

ಸ�ಾಂಗಣದ���ೕ �ಾಯ��ಾರವನು�  ನ�ಸುವ��ಾ� ಸ�� ���ದರು. ಪ�ರಕ�ಾ�, �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ 

��ೕ �.ಆ�.ಉ�ೕ� ರವರು, �ಾ�ಾ��ಾರವನು� ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� � ಬದ�ಾ� �ೕ� ಊ�ನ�� 

ಅಂದ� ��ಾ �ಾಲೂ��ನ �ಕ�ನಹ�� ಅಥ�ಾ ಕು�ಗ� �ಾಲೂ��ನ �ಾ�ೂೕ�ನಹ��ಯ�� ನ�ಸುವಂ� 

�ೂೕರ�ಾ� �ಾನ� ಅಧ��ರು ಆಗಬಹು�ಂದರು.  �ಾನ� ಸದಸ�ರು ಮುಂದುವ�ದು, �ೕ� ���ದ ಎಲ� 

ಇ�ಾ�ಗಳ� �ಾಲೂ�ಕು ಮಟ�ದ�� �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾಯ� ಸದಸ�ರುಗ�� ನ�ಂಬ� 

�ಾ�ಾಂತ��ೂಳ�ಾ� �ಾ�ಾ��ಾರ �ಾಡ�ೕಕು ಎಂದು ಸು�ೂ�ೕ� �ೂರ�� ��ಾಂಕ �ಗ�ಪ�ಸುವಂ� 

ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತಂದರು. 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �ಂಚ�ಾರಯ�ನವರು, ಹು�ಕುಂ� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� �ಾ���ಯ 200 

���ೕ� ಪ��ೕಶದ �ಾ�ಂ� ��� ತಗು�ರುವ ಹುಳು �ಯಂತ�ಣ�� ಮತು� �ಾ� ಸಂಭ��ರುವ �ಾ�ಂ� 

�� ನಷ� ಪ��ಾರ�� ಸ�ಾ�ರ�� ಠ�ಾವ� ಕಳು�ಸ�ೕ�ಂದು ಸ�� ���ದರು. 
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ಉಪ ��ೕ�ಶಕರು, �ೂೕಟ�ಾ�� ಇ�ಾ� ಇವರು, ಅ��, �ಾ�ಂ� ಮತು� �ಾ�� ��ಗ�� 

�ಾರುಕ�� ದರ ಕು�ತ�ಾ��; ಸು�ಾರು ರೂ.1.50 �ೂೕ� �ತ�ದ �ಂಗು �� �ಾ��ಾ��; ಈ ಅಂಶಗಳ 

ಕು�ತು �ಾಜ�ದ ಎಲ� ���ಗಳ �ೂೕಟ�ಾ��ಾ ಉಪ��ೕ�ಶಕರುಗಳು  �ೂೕಟ�ಾ��ಾ ಕೃ� ಆ�ೕಗದ 

ಅಧ��ರ ಗಮನ�� �ಾ�� �ೕ��ಾ��; ಈ ��ಾರ ಮುಖ� ಮಂ��ಯವರ ಹಂತದ���; ಈ ವ�� 

�ಾವ��ೕ ಕ�ಮ�ೖ�ೂಂ�ರುವ��ಲ� ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. 

�ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು, ��ಾ �ಾಲೂ�ಕು �ಾ���ಯ�� �ಾ�ಂ� �� 

ಹುಳು �ಯಂತ�ಣದ ಕು�ತು ಅಧ�ಯನ ನ�� ವರ� �ೕಡುವಂ�ಯೂ �ಾಗೂ ಇ�ಾ�ಾ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ 

ಕು�ತು ಕರಪತ� ಮು��� ಎಲ� �ಾನ� ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ಸದಸ�ರುಗ�� ಒದ�ಸುವಂ�ಯೂ 

�ೂೕಟ�ಾ��ಾ ಉಪ ��ೕ�ಶಕ�� ���ದರು.  

( ಕ�ಮ:- ಉ.�.�ೂೕಟ�ಾ�� ಇ�ಾ�, ತುಮಕೂರು.) 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಉಗ�ಯ�ನವರು, ತುರು�ೕ�� �ಾಲೂ��ನ�� �ಂಗು ಉ�ಾ�ದಕರ ಸಂಘಗಳು 

ಅ��ತ�ದ���ಾ�ಗೂ�� ಕೂಡ �ಂಗು ಅ�ವೃ�� ಮಂಡ�ಯವರು (Coconut Board) ಕಂಪ�ಯನು� 

�ಾ��ೂಂ��ಾ��; ಇದ�ಂ�ಾ�, ಈಗ �ೂೕಟ�ಾ�� ಸವಲತ�ನು� �ಂಗು ಉ�ಾ�ದಕರ ಸಂಘಗ�� �ೕಡ� 

ಕಂಪ�ಗ�� �ೕಡು���ಾ��; ಸದ� ಕಂಪ�ಯವರು 150 �ಂಗು ಉ�ಾ�ದಕ�ರುವ ಒಂದು �ಾ�ಮದ�� ಎಲ� 

�ಂಗು ಉ�ಾ�ದಕ�ಗೂ ಸವಲತು� �ೕಡ� �ೕವಲ ಅವರ ಕಂಪ�ಯ�� ಸದಸ�ತ� �ೂಂ�ರುವ 20-30 ಮಂ� 

�ಂಗು ���ಾರ�� �ಾತ� ಸವಲತು� �ೕಡು�ಾ��;  ಈ �ೕ��ಾದ� ಉ�ದ �ಂಗು ���ಾರರು ಎ�� 

�ೂೕಗ�ೕಕು?; ಸ�ಾ�ರದ ಸವಲತು� ಹಂ��ಯ�� ಉಳ�ವರ �ಾರು�ಾ�ಾ�� ಎಂದು �ೕವ� ಆ�ೂ�ೕಶ 

ವ�ಕ�ಪ��ದರಲ��, ಈ ಕೂಡ�ೕ ಸದ� ಆ�ೕಶವನು� �ೖ�ಡುವಂ� �ೂೕ� ಸ�ಾ�ರ�� ಪ��ಾ�ವ� 

ಸ��ಸುವಂ� �ೂೕ�,  �ಂಗು ಅ�ವೃ�� ಮಂಡ��ಂದ ಸವಲತು�ಗಳನು� ಕಂಪ�� �ಡುಗ� �ಾಡುವ�ದನು� 

ತ��ಸ�ೕಕು ಎಂದು ಸ�ಯ�� ಒ�ಾ���ದರು. 

�ೂೕಟ�ಾ��ಾ ಉಪ��ೕ�ಶಕರು, �ೂೕಟ�ಾ�� ಇ�ಾ�ಯ �ಂಗು ಪ�ನ��ೕತನ �ಾಯ�ಕ�ಮವ� CPS 

ಆ�ಾ�ತ�ಾ��; ಆದ�, �ೕಂದ� ಸ�ಾ�ರದ ಮಟ�ದ�� �ಂಗು ಅ�ವೃ�� ಮಂಡ� �ೂ��� ನ���; �ಂಗು 

���ಾರರು �ದಲು �ಂಗು ���ಾರರ ಸಂಘ �ಾ��ೂಂಡು ನಂತರ �ಡ�ೕಷ� �ಾ� ತದನಂತರ ಕಂಪ� 

�ಾಡ�ೕಕು ಎಂದು �ಂಗು ಅ�ವೃ�� ಮಂಡ�ಯ ��ೕ�ಶನ��; ಇದು ಪ�ಥಮ�ಾ� ತುರು�ೕ�� 

�ಾಲೂ��ನ�� �ಾ�ರಂಭ�ಾ��;  ಸ�ಾ�ರದ ಆ�ೕಶದಂ� ಇ�� �ಂಗು ���ಾರ�� �ೕಜ, ಸ�ಾಯಧನ, �ಾಲ 

�ೂಡ�ಾಗುತ��; �ಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ �ೌಕಯ� ಮತು� ಪ�ಕರಗಳನು� �ಂಗುಅ�ವೃ�� ಮಂಡ� ವ��ಂದ 

�ೕಡ�ಾಗುತ��; ಇದೂ �ೂೕಟ�ಾ�� ಇ�ಾ� �ಾ���� ಬರುವ��ಲ�; �ಂಗು ಪ�ನ��ೕತನ �ೂೕಟ�ಾ�� 

ಇ�ಾ�ಯ �ಾ���� ಬರುತ��;  40 ಮಂ� �ಂಗು ���ಾರರು �ೕ� ಒಂದು CPS (Coconut 

Producers Society) �ಾ�, 100 ಜನ �ೕ� �ಡ�ೕಷ� �ಾ�ದ�, 100 �ಡ�ೕಷ� �ೕ� ಒಂದು 

ಕಂಪ��ಾ��; ಇ�� ಪ�� ಸವಲತು� ಉ�ತ�ಾ� �ೂ�ಯುತ�� ಗ�ಷ� ರೂ. 50.00 ಲ� �ತ�ದ ವ�� 

�ೂಡು�ಾ��; ಕಂಪ� ���ದಂ� ಸವಲತು�ಗಳೂ ���ನ �ೕ�ಯ�� �ೂ�ಯುತ�� ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. 

�ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು, �ೖತ�� (�ಂಗು ���ಾರ��) ಕಂಪ��ಂದ 

ಅ�ಾ�ಯ�ಾಗು��ದು�, ಇದನು� ಸ�ಾ�ರದ ಗಮನ�� ತರ�ಾಗುವ�ದು; ಕೃ� ಇ�ಾ�ಯ� �� ��/�� ನಷ� 
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ಪ��ಾರ�� ಸಂಬಂ��ದಂ�, ರೂ. 7.00 �ೂೕ� ��ಾ ಹಣ ಕ��ದು�, ರೂ. 113.00 �ೂೕ� �ತ��� �� 

�� �ಾ�ಸ�ಾ�ದು�, ಈ ವ�� �ೕವಲ ರೂ. 4.90 �ೂೕ� ಪ��ಾರಧನ �ಡುಗ��ಾ�ರುತ�� ಎಂದು 

ಸ�� ���ದರಲ��, ಅಂ��ೕ, �ಂಗು ಅ�ವೃ�� ಮಂಡ��ಂದ ಸವಲತು�ಗಳನು� ಕಂಪ�ಗ�� �ೕಡು��ರು 

ವ�ದ�ಂದ �ೖತರುಗ�� �ೂಂದ��ಾಗು��ರುವ ಕು�ತು �ಾನ� ಸದಸ�ರು (��ೕ ಉಗ�ಯ� ನವರು) ��ತ�ಾ� 

ಮನ� ಸ���ದ�� ಸ�ಾ�ರದ ಗಮನ�� ತಂದು �ಾಧ��ಾಗುವ��ಾದ� ಅನುಕೂಲ �ಾ��ೂಡುವ��ಾ� 

ಭರವ��ತ�ರು. 

ಅಂ�ಮ�ಾ�, �ೖತ��ಾಗು��ರುವ �ೂಂದ�ಯನು� ��ಾ�ಸಲು �ೂೕ� ಸ�ಾ�ರ�� ಪ��ಾ�ವ� 

ಸ��ಸಲು ಸ�ಯು ಸ�ಾ�ನುಮತ�ಂದ �ೕ�ಾ���ತು. 

( ಕ�ಮ:- ಉ.�.�ೂೕಟ�ಾ�� ಇ�ಾ�, ತುಮಕೂರು.) 

�ಷಯ ಸೂ�. 6 : ��ಾ� ಜ�ಾನಯನ ಅ�ವೃ�� ಇ�ಾ�ಯ�� ಆ�ರುವ ಸವಲತು� ದುರುಪ�ೕಗದ 

ಬ�� �ಾನ� ಕೃ� ಸ�ವರು �ೖ�ೂಂ�ರುವ �ಸು� ಕ�ಮದ ಬ��:- 

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� �ೂೕ��ಾ�ಾ�ಯವರು, ��ಾ� ಜ�ಾನಯನ ಅ�ವೃ�� ಇ�ಾ� 

ವ��ಂದ �.�ಾ.ಹ�� �ಾಲೂ��ನ �ಾಮನಹ��, �ೕಥ�ಪ�ರ, �ಮ�ನಹ�� �ಾ�ಮಗಳನು� �ಾಯ�ಕ�ಮ 

ಅನು�ಾ�ನ�ಾ�� ಆ�� �ಾಡ�ಾ�ದು�, ಆ���ಾ� ಒಂದು ವಷ� ಕ�ದರೂ ಈ ವ�� ಸಣ�-ಪ�ಟ� �ಲಸ 

ಸಹ ಆ�ರುವ��ಲ�; �ೕಳ�ಾ�, ಕೃ� ಮತು� ಜ�ಾನಯನ ಇ�ಾ�ಗಳು ��ೕನ�ೂಂ�� ಎಂದು �ೕಳು�ಾ��; 

ಆದ� ಈ ವ�� �ಕ� �ಲಸವ� ಸಹ ಆ�ರುವ��ಲ� ಎಂದು ಆ�ೕ��ದರು. 

�ಾನ� ಅಧ��ರು, ��ಾ� ಜ�ಾನಯನ ಇ�ಾ�ಯ �ೕಜ�ಗಳ� �ಾಕಷು� ಅವ�ವ�ಾರ�ಾ�� 

ಎಂದು ಆ�ೕ��, ಅ��ಾ�ಗಳು ಅಲ�-ಸ�ಲ� ಮ���ಾದರೂ ಮನುಷ�ತ� ಇಟು��ೂಂಡು �ಲಸ �ಾಡ�ೕಕು 

ಎಂದು ���ದರು. 

�ಷಯ ಸೂ� 7 :- ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ��ಧ �ಾ�� ಸ��ಗಳ �ಣ�ಯಗಳನು� ಅನು�ೕ�ಸುವ ಬ��.  

a) ��ಾಂಕ:30-09-2014ರಂದು ನ�ದ �ಾ�ಾನ� �ಾ�� ಸ�� ಸ�ಯ �ಣ�ಯಗಳು.  

�ಾ�ಾನ� �ಾ�� ಸ��ಯ �ಾಯ�ದ��ಯವರು,  ��ಾಂಕ:30-09-2014ರಂದು ನ�ದ �ಾ�ಾನ� 

�ಾ�� ಸ�� ಸ�ಯ �ಣ�ಯಗಳನು� ಅನು�ೕದ��ಾ� ಸ�� ಮಂ��ದರು. ಕೂಲಂಕುಷ�ಾ� 

ಪ��ೕ��ದ ನಂತರ ಸದ� �ಣ�ಯಗಳನು� ಸ�ಯು ಸ�ಾ�ನುಮತ�ಂದ ಅನು�ೕ��ತು.  

b) ��ಾಂಕ: 07-10-2014ರಂದು ನ�ದ ಹಣ�ಾಸು, �ಕ�ಪ��ೂೕಧ� ಮತು� �ೕಜ�ಾ �ಾ�� 

ಸ�� ಸ�ಯ �ಣ�ಯಗಳು.  

ಹಣ�ಾಸು, �ಕ�ಪ��ೂೕಧ� ಮತು� �ೕಜ�ಾ �ಾ�� ಸ��ಯ �ಾಯ�ದ��ಯವರು,                

��ಾಂಕ:  07-10-2014 ರಂದು ನ�ದ ಹಣ�ಾಸು, �ಕ�ಪ��ೂೕಧ� ಮತು� �ೕಜ�ಾ �ಾ�� ಸ�� 

ಸ�ಯ �ಣ�ಯಗಳನು� ಅನು�ೕದ��ಾ� ಸ�� ಮಂ��ದರು.  
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�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �ಂಚ�ಾರಯ�ನವರು, ಅ�ರ �ಾ�ೂೕಹ �ಾಯ�ಕ�ಮದ� 2000 ��ಂ�ಾ� 

ಎತು�ವ� �ಾಡ� ಕತ�ವ� �ೂೕಪ ಎಸ�ರುವ ���ಾ��ಾ�, ಅ�ರ �ಾ�ೂೕಹ ಮತು� ಉ�ಾ�ಣ �ಾಲಕರ 

�ರುದ� ಪ�ಣ�ಪ��ಾಣದ�� ಕಟು����ನ ಕ�ಮವ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು ಆಗ���ದರು. ಉ�ದಂ�  

ಕೂಲಂಕುಷ�ಾ� ಪ��ೕ��ದ ನಂತರ ಸದ� �ಣ�ಯಗಳನು� ಸ�ಯು ಸ�ಾ�ನುಮತ�ಂದ ಅನು�ೕ��ತು.  

( ಕ�ಮ:- ���ಾ��ಾ�,ಅ�ರ �ಾ�ೂೕಹ, ತುಮಕೂರು.) 

c) ��ಾಂಕ: 10-10-2014ರಂದು ನ�ದ ��ಣ ಮತು� ಆ�ೂೕಗ� �ಾ�� ಸ�� ಸ�ಯ �ಣ�ಯಗಳು.  

��ಣ ಮತು� ಆ�ೂೕಗ� �ಾ�� ಸ��ಯ �ಾಯ�ದ��ಯವರು,  ��ಾಂಕ: 10-10-2014ರಂದು 

ನ�ದ ��ಣ ಮತು� ಆ�ೂೕಗ� �ಾ�� ಸ�� ಸ�ಯ �ಣ�ಯಗಳನು� ಅನು�ೕದ��ಾ� ಸ�� 

ಮಂ��ದರು. ಕೂಲಂಕುಷ�ಾ� ಪ��ೕ��ದ ನಂತರ ಸದ� �ಣ�ಯಗಳನು� ಸ�ಯು ಸ�ಾ�ನುಮತ �ಂದ 

ಅನು�ೕ��ತು.  

d) ��ಾಂಕ: 13-10-2014ರಂದು ನ�ದ �ಾ�ಾ�ಕ �ಾ�ಯ �ಾ�� ಸ�� ಸ�ಯ �ಣ�ಯಗಳು.              

           �ಾ�ಾ�ಕ �ಾ�ಯ �ಾ�� ಸ��ಯ �ಾಯ�ದ��ಯವರು, ��ಾಂಕ 13-10-2014 ರಂದು 

ನ�ದ �ಾ�ಾ�ಕ �ಾ�ಯ �ಾ�� ಸ�� ಸ�ಯ �ಣ�ಯಗಳನು� ಅನು�ೕದ��ಾ� ಸ�� ಮಂ��ದರು. 

ಕೂಲಂಕುಷ�ಾ� ಪ��ೕ��ದ ನಂತರ ಸದ� �ಣ�ಯಗಳನು� ಸ�ಯು ಸ�ಾ�ನುಮತ�ಂದ ಅನು�ೕ��ತು.           

e) ��ಾಂಕ: 13-10-2014ರಂದು ನ�ದ ಕೃ� ಮತು� �ೖ�ಾ��ಾ �ಾ�� ಸ�� ಸ�ಯ �ಣ�ಯಗಳು.  

ಕೃ� ಮತು� �ೖ�ಾ��ಾ �ಾ�� ಸ��ಯ �ಾಯ�ದ��ಯವರು,  ��ಾಂಕ: 13-10-2014ರಂದು 

ನ�ದ ಕೃ� ಮತು� �ೖ�ಾ��ಾ �ಾ�� ಸ�� ಸ�ಯ �ಣ�ಯಗಳನು� ಅನು�ೕದ��ಾ� ಸ�� 

ಮಂ��ದರು. ಕೂಲಂಕುಷ�ಾ� ಪ��ೕ��ದ ನಂತರ ಸದ� �ಣ�ಯಗಳನು� ಸ�ಯು ಸ�ಾ�ನುಮತ �ಂದ 

ಅನು�ೕ��ತು.  

�ಷಯ ಸೂ� 8 :-   ��ಾಂಕ : 12-08-2014 ರಂದು ನ�ದ ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ�ಾನ� ಸ�ಯ    

                             ನಡವ�ಯ ಅನು�ಾಲನ ವರ� ಬ��.  

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಪಂ�ಾ��ಯವರು, �ಕ��ಾಯಕನಹ�� �ಾಲೂ��� �ೕ�ಾವ� �ೕರು 

ಹ�ಸುವ �ಾಮ�ಾ�� ಅನು�ಾನ �ಡುಗ��ಾ��ಾ�ಗೂ�� �ಾಮ�ಾ� ಈವ�� ಪ�ಣ��ೂಂ�ರುವ��ಲ�; 

�ೖ� �ೖ� �ಲಸ �ೕ.80%ರಷು� �ಾತ� ಆ�ದು�, ಇನೂ� 20% �ಲಸ �ಾ� ಇರುತ��; ಎರಡು �ಂಗಳ�� 

�ಾಮ�ಾ�ಯನು� ಪ�ಣ��ೂ���ೂಡುವ��ಾ� �ೕ�ಾವ� �ಾ�ಾವಲಯದ ಅ��ಾ�ಗಳು ಕ�ದ �ಾ�ಾನ� 

ಸ�ಯ�� ���ದ�ರು, ಆದ� �ಲಸ ಆ�ರುವ��ಲ� ಎಂದು ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತಂದರು.  ಪ���ಾ� �ಾನ� 

ಅಧ��ರು, �ೕ�ಾವ� �ೕ�ನ ��ಾರ�ಾ� ��ಾಂಕ 29-10-2014ರಂದು �ಾನ� ��ಾ� ಉಸು��ಾ� 

ಸ�ವರ ಅಧ���ಯ�� ನ�ದ ��ೖ�ಾ�ಕ �.�.�.ಸ�ಯ�� ಸಮಗ��ಾ� ಚ���ಾ�ದು�, ಈ�ಾಗ�ೕ 8 

�.ಎಂ.� �ೕರನು� ಪ��ರುವ�ದ�ಂದ ಉ�ದ 17 �.ಎಂ.�.�ೕರನು� ಎರಡು ಹಂತದ�� �ಬ�ವ� 15�ೂಳ� 

ತುಂ�ಸಲು �ೕ�ಾ�ನ�ಾ�� ಎಂದು ಸ�� ���ದರಲ��, �ೕ�ಾವ� �ೕಜ�ಯ ಸಂಬಂಧಪಟ� 

ಅ��ಾ�ಗಳು ಸ�� �ೖರು �ಾಜ�ಾ�ದು�ದ�ಂದ ಸದ� ಸಂಬಂಧಪಟ� ಅ��ಾ�ಯವ�� �ೂೕ�ೕ� �ಾ� 
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�ಾ� �ವರ� ಪ�ಯಲು �ೂೕ� ಸ�ಾ�ರ�� ಪತ� ಬ�ಯುವಂ� ಉಪ �ಾಯ�ದ��(ಆಡ�ತ)ರವ�� 

���ದರು.   

1) ( ಕ�ಮ:- ಉ.�ಾ(ಆಡ�ತ),��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ತುಮಕೂರು.) 

2)   (ಕ�ಮ:-ಮುಖ� ಇಂ��ಯ�,�ೕ�ಾವ� �ಾ�ಾವಲಯ,ತುಮಕೂರು) 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಅರು� ಕು�ಾ� ರವರು, �ಾ�ೂೕ�ನಹ��-ಎ�ಯೂರು ಬಹು�ಾ�ಮ 

�ೕಜ�ಯು 2012ರ���ೕ ಮು�ಯ�ೕ�ಾ�ದು�, 2014ರ ವ�ಾ�ಂತ� ಸ�ೕ�ಸು��ದ�ರೂ ಈ ವ�� 

�ಾಮ�ಾ� ಪ�ಣ��ೂಂ�ರುವ��ಲ��ಂದು ಆ�ೕ��ದರು.ಪ���ಾ� ಸ�ಾಯಕ �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ�, 

ಪಂ.�ಾ.ಇಂ.ಉಪ��ಾಗ, ಕು�ಗ� ಇವರು, 2014ರ ��ಂಬ� �ಾ�ಾಂತ��ೂಳ�ಾ� ಪ�ಣ��ೂ���ೂಡು 

ವ��ಾ� ಸ�� ಭರವ��ತ�ರು.  

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.ಆ�.ಉ�ೕ� ರವರು, �ಕಲ �ೕತನ�� �ೕ.3% �ೕಸ�ಾ�ಯ 

ಅನು�ಾನ�� ���ಾ �ೕಜ� ತ�ಾ�ಸುವ ಸಂಬಂಧ  ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ��ಂದ ��ಾಂಕ                    

05-08-2014ರಂ�ೕ ಸಂಬಂಧಪಟ� ಅ��ಾ�ಗ�� ಪತ� ಬ���ಾ�ಗೂ�� ಸಹ ಈ ವ�� ���ಾ �ೕಜ� 

�ಾ�ಲ��ಂದು �ೕವ� ಆ�ೕಪ ವ�ಕ�ಪ��ದರು. ಪ���ಾ� �ಾನ� ಅಧ��ರು, ಎಲ� �ಾನ� ಸದಸ�ರುಗಳು 

ತು�ಾ�� �ಾಮ�ಾ� ಪ�� �ೕಡ�ೕಕು ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. ಪ�ರಕ�ಾ� ಸದಸ� �ಾ:ರ� ಯವರು, 

�ಾಲೂ�ಕು�ಾರು/ ಸದಸ��ಾರು ಹಣ ಹಂ��ಯ ಕು�ತು ��ಾ� ಪಂ�ಾ���ಂದ ಪತ� �ೕ�ದ�� �ಾವ� 

ಪ�� ಸ��ಸುವ��ಾ� ಸ�� ���ದರು. ಮುಂದುವ�ದು, ��ಾ� ಪಂ�ಾ���ಂದ ಸದ� ���ಾ �ೕಜ� 

ಅನು�ೕದ��ಾದ ನಂತರ ಎಲ� �ಾನ� ಸದಸ�ರುಗ�� ಅದರ ಒಂದು ಪ��ಯನು� ಒದ�ಸುವಂ� 

�ೂೕ�ದರು.  �ಾನ� ಅಧ��ರು,  ಅನು�ಾನದ ಬ�� �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ� ಗ�� ಪತ� ಬ�ದು                    

ನಂತರ ಅವರ ಮೂಲಕ ಸ�ಾಯಕ �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ� ಗ�� ಪತ� ಕಳು��, ಲಭ��ರುವ ಅನು�ಾನ�� 

��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� �ಾನ� ಸದಸ�ರುಗಳು ಮತು� ಸ�ಾಯಕ �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ� ಗಳು �ೕ� 

�ಾ��ೕ ���ಾ �ೕಜ� ತ�ಾ�ಸ�ೕಕು ಎಂದೂ ಸದ� ���ಾ�ೕಜ�ಯನು� ಮುಂ�ನ ಒಂದು 

�ಾರ�ೂಳ�ಾ� ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� � ಸ��ಸ�ೕ�ಂದೂ ನಂತರ ಬರುವ ಪ��ಾ�ವ�ಗಳನು� 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ��ಂದೂ ���ಯ ಎಲ� ಪಂ.�ಾ.ಇಂ.ಉಪ��ಾಗಗಳ �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ� 

ಗ��  ���ದರು.  

�ಾನ�  ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಉಗ�ಪ�ನವರು, �ೕ.3%ರ� 2014-15 ನು� �ೂರತುಪ��      

ಉ��ರಡು ವಷ�ಗಳ ಅನು�ಾನ ಸ�ಾ�ರ�� �ಾಪ� �ೂೕ�� ಎಂದು ��ದು ಬಂ�ರುವ��ಾ�            

ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತಂದರು. ಪ���ಾ� ಮುಖ� �ೕಜ�ಾ��ಾ�ಯವರು, �ಾತ�ಾ� �:                     

31-12-2013 ರ ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� �ಾಮನ� ಸ�ಯ �ಣ�ಯದಂ� 2011-12, 2012-13 ಮತು�               

2013-14 �ೕ �ಾಲುಗಳ�� ಅನು�ಾ�ನ�ೂ�ಸ�ಾದ ��ಧ    ಅ�ವೃ��     �ಾಮ�ಾ�ಗ��     

�ಡುಗ��ಾದ ಅನು�ಾನ�� �ೕ.3ರಷು� ಅನು�ಾನವನು� ��ಾ��ಾಕ�ಾ� ತುಮಕೂರು ಪಂ.�ಾ.ಇಂ.��ಾಗದ                   

ವ��ಂದ  ರೂ111.35 ಲ�ಗ��  ಮತು� ಮಧು��  ಪಂ.�ಾ.ಇಂ. ��ಾಗ�ಂದ  ರೂ118.24     ಲ�ಗ��                                 
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�ಕಲ �ೕತನ��ಾ� �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳನು� ರೂ�ಸ�ೕ�ಾ��. ಈ �ಾಬು� ತುಮಕೂರು ��ಾಗ�ಂದ 

ರೂ.35.90 ಲ�ಗಳನು�, ಮಧು�� ��ಾಗ�ಂದ ರೂ.101.29 ಲ� �ೕಸ���ದು�, ಈ ಸಂಬಂಧ 

ಲಭ��ರುವ ಅನು�ಾನವನು� ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� �ಕ��ಾ�ಯ�� �ೂಂ�ಾ�� �ಾ��ೂಂಡು ಉ�� 

ಅನು�ಾನವನು� ಪ�ಸಕ� �ಾ�ನ ��ಧ �ಕ� �ೕ���ಗಳ� �ೂಂ�ಾ�� �ಾ��ೂಂಡು 

ಅನು�ಾ�ನ�ೂ�ಸಬಹು�ಾ�� ಎಂದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮುಖ� ��ಾ���ಾ�ಗಳು �ಾತ�ಾ� �ಾ� ��ಾ� 

ಪಂ�ಾಯ�  �ಾ�ಯ�� ಒಟು� ರೂ.57.09 ಲ�ಗಳು ಜ�ಾ ಇರುವ��ಾ� ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತಂದರು. 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಚಂದ��ೕಖರ�ಾಬು ರವರು, ಕೂಡ�ೕ ���ಾ �ೕಜ� �ಾ� ಹಣ ಬಳ� 

�ಾಡ�ದ��� ಮ�� ಅನು�ಾನ ವ�ಪಗತ�ಾಗುತ�� ಎಂದು ಅ��ಾ�ಯ ವ�ಕ�ಪ��ದರು. ಪ�ರಕ�ಾ� 

ಸದಸ��ಾದ �ಾ: ರ�ಯವರು, �ೕ.3%ರ �ೕಸ�ಾ� ಅನು�ಾನ ವ�ಪಗತ�ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ �ಕ��ೕ����ಾರು 

�ಾ��ಕ ���ಾ �ೕಜ�ಯ��  ಪ�� �ಾಲೂ��� �ಗ��ಾ�ರುವ �ತ�ದ�� ಕ�ತ �ಾಡ�ೕ�ಾಗುತ��, 

ಇಲ��ಾದ�� 2011-12 ಮತು� 2012-13�ೕ �ಾ�ನದ�� ಎ��ಂದ ಹಣ ತರು�ಾ�� ಎಂದು �ೕವ��ಾ� 

ಆ�ೕ��ದರಲ�� ಸದ� �ಾಲುಗ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� ಸ�ಾ�ರ�� ಪ�� ಸ��ಸುವಂ� ಅ��ಾ�ಯ 

ವ�ಕ�ಪ��ದರು. 

�ಾನ� ಅಧ��ರು �ಾತ�ಾ�,  ಪ�ಸು�ತ ಲಭ��ರುವ ಅನು�ಾನವನು� ಖಚು��ಾ�, ಮುಂ� ಬರುವ 

ಹಣವನು� �ೂಂ�ಾ�� �ಾ��ೂಳ�ಬಹುದು; ಅಥ�ಾ ಪ�ಸು�ತ ಲಭ��ರುವ ಅನು�ಾನ�� ���ಾ�ೕಜ� 

�ಾ�ದ� �ಾವ��ೕ �ೂಂದ��ಾಗುವ��ಲ� ಎಂದು ಸ�� ಸ�ಷ�ಪ��ದರು.  ಪ���ಾ� ಸದಸ��ಾದ �ಾ: 

ರ�ಯವರು, ಈ �ೕ� �ಾಡುವ�ದ�ಂದ �ಾ�ಾನ� �ಾಯ�ಕ�ಮಗ�� (General Programmes) 

�ೂಡ�ಾಗುತ�� (Suffer) �ಾದ��ಂದ ಈ �ೕ� �ಾಡುವ ಅವಶ�ಕ��ಲ� ಎಂದು ���, �ೂರ� 

ಸ�ದೂ�ಸಲು �ಾಲೂ�ಕು�ಾರು ��ಧ �ೕಜ�ಗಳ� �ಗ��ಾದ ಅನು�ಾನದ�� �ೕ.3%ರಷು� 

ಅನು�ಾನವನು� ಕ�ತ �ಾಡು�ಾ�� ಎಂದು ಸ�ಯ�� ಆ�ೕ��ದರು. ಈ �ಾ�� ಸದಸ��ಾದ                

��ೕ ಚಂದ� �ೕಖರ�ಾಬು ರವರು ಸಹಮತ ವ�ಕ�ಪ��ದರು.  

�ಾನ� ಅಧ��ರು �ಾತ�ಾ�, ಎರಡು ��ಾಗಗ�ಂದ �ಗ�ತ �ತ��� ���ಾ �ೕಜ�ಯನು� 

�ಾ�ಾ� ಸೂ� ಪ��ಾರ ತ�ಾ�� ಒಂದು�ಾರ�ೂಳ�� ಸ��ಸುವಂ� ಎರಡೂ ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� 

ಇಂ��ಯ�ಂ� ��ಾಗಳ �ಾ�ಾ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ� ಗ�� ಸೂ��ದರು.   

(ಕ�ಮ: ಮು.�ೕ.ಅ.,�.ಪಂ.ತುಮಕೂರು/ �ಾ.�ಾ.ಇಂ.ಪಂ.�ಾ.ಇಂ.��ಾಗ, ತುಮಕೂರು/ಮಧು��) 
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ಅಂ�ಮ�ಾ�, ��ಾಂಕ: 12-08-2014 ರಂದು ನ�ದ ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ�ಾನ� ಸ�ಯ 

ನಡವ�ಯ ಅನ�ಯ �ೖ�ೂಂಡ ಕ�ಮದ ಬ��ನ ಅನು�ಾಲ�ಾ ವರ�ಯನು� ಕೂಲಂಕುಷ�ಾ� ಪ��ೕ��ದ 

ನಂತರ ಸದ� ವರ�ಯನು� ಸ�ಯು ಸ�ಾ�ನುಮತ�ಂದ ಅಂ�ೕಕ��ತು.  

�ಷಯ ಸೂ� 9 :- ಅಧ��ರ ಅಪ�� �ೕ�� ಬರುವ ಇತ� �ಷಯಗಳು:-  

1. ಅರಣ� ಹಕು�ಗಳ �ಾನ�� ಅ��ಯಮ 2012ರ� ��ಾ� ಮಟ�ದ ಮತು� ಉಪ ��ಾಗ 

ಮಟ�ದ ಸ��ಗ�� ��ಾ� ಪಂ�ಾ�� ಮತು� �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ�� ಸದಸ�ರುಗಳನು� ��ಾ� 

ಪಂ�ಾಯ� �ಾ�ಾನ� ಸ�ಯ ಮೂಲಕ �ಾಮ ��ೕ�ಶನ �ಾಡುವ ಬ�� :- 

�ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು, ಅನುಸೂ�ತ ಬುಡಕಟು�ಗಳ ಮತು� ಇತ� 

�ಾರಂಪ�ಕ ಅರಣ� �ಾ�ಗಳ (ಅರಣ� ಹಕು�ಗಳನು� �ಾನ� �ಾಡುವ) ಅ��ಯಮ 2006 ಮತು� 

2008(�ಯಮಗಳ �ದು�ಪ� 2012)ರ ರೂಪ��ೕ�, ಉ��ೕಶ ಇ�ಾ��ಗಳ ಕು�ತು ಸ�� ಸಂ�ಪ��ಾ� 

�ವ��ದರು. 

ಅನುಸೂ�ತ ಬುಡಕಟು�ಗಳ ಮತು� ಇತ� �ಾರಂಪ�ಕ ಅರಣ� �ಾ�ಗಳ (ಅರಣ� ಹಕು�ಗಳನು� 

�ಾನ� �ಾಡುವ) ಅ��ಯಮ 2006 ಮತು� 2008(�ಯಮಗಳ �ದು�ಪ� 2012)ರ ��ೕ�ಶನದನ�ಯ 

��ಾ� ಪಂ�ಾ���ಂದ �ಾ�ಾನ� ಸ�ಯ ಮೂಲಕ  ಈ �ಳಕಂಡಂ�  ��ಾ� ಸ��� ಮೂರು ಜನ ��ಾ� 

ಪಂ�ಾಯ� ಸದಸ�ರುಗಳನು�   �ಾಗೂ ಉಪ ��ಾಗ ಮಟ�ದ ಸ��ಗ�� ಪ�� ಉಪ��ಾಗ�ಂದ ಮೂರು 

ಜನ �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ�� ಸದಸ�ರುಗಳನು� �ಾಮ ��ೕ�ಶನ �ಾಡ�ಾ�ತು; 

1. ��ಾ� ಮಟ�ದ ಸ�� :- 

ಕ� 

ಸಂ 

ಸದಸ�ರ �ಸರು 

��ೕಮ�/��ೕ 
�ಾ� �ೕತ� �ಾಲೂ�ಕು 

1 ಅರು� ಕು�ಾ� 
 

�ಾಯಕ ಯ�ಯೂರು ಕು�ಗ� 

2 ಪ�ಟ�ಮ� �ೂಮ�ಣ� 
 

�ಾಯಕ ಬು�ಾ�ಪಟ�ಣ ��ಾ 

3 �ೂೕ��ಾ �ಾ� 

 

ಲಂ�ಾ� ಕಂ��� �.�ಾ.ಹ�� 

2. ಉಪ ��ಾಗಮಟ�ದ ಸ�� :-  

ಎ. ತುಮಕೂರು ಉಪ ��ಾಗ:-  

ಕ� 

ಸಂ 

ಸದಸ�ರ �ಸರು 

��ೕಮ�/��ೕ 
�ೕತ� �ಾಲೂ�ಕು 

1 ಪ�ಸನ�ಕು�ಾ� �ಸೂ�ರು ತುಮಕೂರು 

2 ಹನುಮ�ಾಯಕ ಹು��ದುಗ� ಕು�ಗ� 

3 �ಾಧಮ� �ೂೕಂ ಮೂ�� �ದ� ಗು�� 
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 �. ಮಧು�� ಉಪ��ಾಗ :- 

ಕ� 

ಸಂ 

ಸದಸ�ರ �ಸರು 

��ೕಮ�/��ೕ 
�ೕತ� �ಾಲೂ�ಕು 

1 ��ೕರಂಗಪ� ಬಡವನಹ�� ಮಧು�� 

2 ಅ��ಾ �ೂೕಂ ಅಶ��� ಹು�ಕುಂ� �ೂರಟ�� 

3 ��ೕ��ಾಸಪ� ಲ��ೕ�ಾಗರ ��ಾ 

4 �ಾರಪ� �ಾಮನದುಗ� �ಾವಗಡ 

 �. �ಪಟೂರು ಉಪ��ಾಗ :-  

ಕ� 

ಸಂ 

ಸದಸ�ರ �ಸರು 

��ೕಮ�/��ೕ 
�ೕತ� �ಾಲೂ�ಕು 

1 �ೕ�ಾ.�ೖ �ಬ�ನಹ�� �ಪಟೂರು 

2 �.�ಾವ�ತಮ� 

�ೂೕಂ ಬಸವ�ಾಜು 

ಸಂ�� ತುರು�ೕ�� 

3 �ಕ�ಮ� �ೂೕಂ ಗಂ�ಾಧರಯ� ಅರಳಘಟ� �.�ಾ.ಹ�� 

 

2. ಪ�ತರ �ೕ� �ತರ�� ಸಂಬಂ��ದಂ�, �ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ� ��ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು, 

6,40,000 ಕುಟುಂಬಗ�� 6,80,000 ಪ�ತರ �ೕ�ಗಳನು� �ೕ�ರುವ ����ಯ�� �ಚು�ವ� ಪ�ತರ 

�ೕ�ಗಳನು� ರದು�ಪ�ಸುವ ಸಲು�ಾ� ಎ�.ಎಂ.ಎ�. ಕಳು�ಸಲು ��ಸ�ಾ�ತು�; ಆದ� ಎ�.ಎಂ.ಎ�. 

�ಾಡಲು �ಾರದವರು 1,20,000ಜನ ಅನ�ರಸ��ರುವ�ದ�ಂದ ಎ�.ಎಂ.ಎ�.ಕಳು�ಸಲು �ಾಧ��ಾ�ಲ�; 

ಈ ಸಂಬಂಧ ಈಗ �ಾ�ಯ�� ಅಂಗ�ಗಳ�� ಫ�ಾನುಭ�ಗಳ ಪ�� �ಾಕ�ೕಕು / �ಾ�ರು�ಾ��; 1048 

�ಾ�ಯ�� ಅಂಗ�ಗ�ದು�, ಪ�� �ಾ�ಯ�� ಅಂಗ�� ಒಬ�ರಂ� Fair Price Shop Officer �ೕಮಕ 

�ಾ��ಾ��; ಸದ� Fair Price Shop Officer ಬ� ಫ�ಾನುಭ�ಗಳ ಪ�� ಇರುತ��; ಆದುದ�ಂದ ಅವರ 

ಬ� �ೂೕಗುವಂ� ಜನ�� ��ಸ�ೕಕು; ಸದ� ಅ��ಾ�ಗಳ ಬ� �ೂೕ� �ೕ�ದ�� ಅ��ಾ�ಗ�ೕ 

ಎ�.ಎಂ.ಎ�.�ಾಡು�ಾ�� ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. 

3. �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� �ಾನಮ� �ಾಮಚಂದ�ಯ�ನವರು, �ಾಗ�ಕ �ೌಲಭ� 

�ಕ��ೕ���ಯ� ಎಲ� �ಾಮ�ಾ�ಗಳೂ ಅನು�ೕದ��ೂಂ��; ಆದ� 13�ೕ ಹಣ�ಾಸು �ೕಜ�ಯ� 3-

4 �ಾಮ�ಾ�ಗಳು ಅನು�ೕದ��ಾ�ರುವ��ಲ� ಎಂದು ಆ�ೕ��ದರು.  ಪ���ಾ� ಸ�ಾಯಕ �ಾಯ��ಾಲಕ 

ಇಂ��ಯ�, ಪಂ.�ಾ.ಇಂ.ಉಪ��ಾಗ, �.�ಾ.ಹ�� ಇವರು, ��ೕಷ ಘಟಕ �ೕಜ� ಮತು� ��ಜನ 

ಉಪ�ೕಜ� �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ ಅನು�ೕ�ತ ���ಾ �ೕಜ�ಯ ಪ��ಾರ 3-4 �ಾಮ�ಾ�ಗಳನು� ��ೕ� 

�ಾ� ಅನು�ೕದ� �ೕ�ರು�ಾ��, ಆ ಪ��ಾರ�ಾ� �ಲಸ �ವ��ಸ�ಾ�� ಎಂದು ಸ�� ಸ�ಷ�ಪ��ದರು.                  

�ಾನ� ಅಧ��ರು, ಪಂ.�ಾ.ಇಂ.��ಾಗದ ಎಲ� ಸ�ಾಯಕ �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ� ಗಳು ಮುಖ� 

�ೕಜ�ಾ��ಾ�ಯವರನು� ಸಂಪ��� ಸಮ��ಯನು� ಪ�ಹ�ಸ�ೕ�ಂದು ���ದರು.  �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ  
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