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

��ಾಂಕ 31-12-2014ರಂದು ��ಾ� 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,�ೂೕಕಸ�ಾ ಸದಸ�ರು, ��ಾನಸ�ಾ ಸದಸ�ರು,��ಾನಪ�ಷ� 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 ��ೕ �.ಆ�.ಉ�ೕ� ರವರ �ೂೕ��ಯ �ೕ��, �ಾನ� ಅಧ��ರು, 

ಈ ಸ� 2014�ೕ ವಷ�ದ ಅಂ�ಮ ಸ��ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ ಪ�ಚ�ತ ಸಂಗ�ಗಳ ಕು�ತು �ಾಲೂ�ಕು�ಾರು 

�ಷಯ ಪ��ಾ��ಸುವಂ� ಸ�� ���ದರು. 

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.ಆ�.ಉ�ೕ� ರವರು, ನೂತನ ವಷ�-2015 �ೖತ�� 

ಆ�ಾ�ಾಯಕ�ಾ�ಲ�.  ಮುಂ�ಾರು ಮ�ಯ ಅ�ಾವ�ಂದ ಪ�ಮುಖ ��ಗಳು �ಫಲ�ಾ��.  ಮಧು�� 

��ಾಗದ �ಾಲೂ�ಕುಗಳ��  �ೕರಳ�ಾ� ��ದಳ�ಾನ�ಗಳ �ತ���ಾ�ತು�;  ಐದು ಪ�ಮುಖ ��ಗ�ಾದ 

ಭತ�, �ಾ�, �ೂಗ�, ಸೂಯ��ಾಂ� ಮತು� �ೕಂ�ಾ ��ಗಳನು� ���ೕಷ� �ಾ�ದ ಸಂದಭ�ದ�� ಭತ�ದ 

��� ಸಂಬಂ��ದಂ�, 1060 �. ���ೕಣ�ದ ಗು�� 405�. ಪ��ೕಶದ�� �ತ���ಾ�ದು�, ಈ �ೖ� 

ಇ�ಾ��ಂದ 204.5��ಂ�ಾ� �ತ�� �ೕಜ �ತ��ದು�, �ೂ�� 48.62 ��ಂ�ಾ� �ತ�� �ೕಜವನು� 

�ೖತ �ಾಸ��ಾ� �ೂಂಡು �ತ�� �ಾ�ರು�ಾ��. ಈ ಸಂಬಂಧ 16,200��. ಇಳುವ� ಬಂ�ದು�, 

�ಾರುಕ�� ದರ ಪ�� ��ಂ�ಾ� ಭತ�ದ �� ರೂ.1,200/-ರಂ� ಒಟು� ರೂ.1,94,40,000/- ಆ�ರುತ��. 

�ಾ� ��� ಸಂಬಂ��ದಂ�, 8900�.ಗು�� 10,091 �. ಪ��ೕಶದ�� �ತ���ಾ�ದು�, ಈ �ೖ� 

ಇ�ಾ��ಂದ 232.70��. �ತ�� �ೕಜ �ತ��ದು�, �ೂ��1,029.37��. �ತ�� �ೕಜವನು� �ೖತ 

�ಾಸ��ಾ� �ೂಂಡು �ತ�� �ಾ�ರು�ಾ��. �ಾ�ಯ ಒಟು� ಉ�ಾ�ದ� 1,21,092��. ಆ�ದು�, 

�ಾರುಕ�� ದರ ಪ�� ��. �ಾ�ಯ �� ರೂ.1,500/-ರಂ� ಒಟ� ರೂ.18,16,38,000/- ಇದು�, 

ಭತ���ಂತ �ಾ� �� �ಾ�� ಆಗ�ೕ�ಾ�ತು�. ಆದ� ಆ�ಲ�.�ೂಗ� ��� ಸಂಬಂ��ದಂ�, 7,200 �. ಗು�� 

4167�.ಪ��ೕಶದ�� �ತ���ಾ�ದು�, ಈ �ೖ� ಇ�ಾ��ಂದ 348 ��.�ತ�� �ೕಜ �ತ��ದು�, 

�ೂ�� 277.05��. �ತ�� �ೕಜವನು� �ೖತ �ಾಸ��ಾ� �ೂಂಡು �ತ�� �ಾ�ರು�ಾ��. �ೂಗ�ಯ 

ಒಟು� ಉ�ಾ�ದ� 50,004 ��. ಆ�ದು�, �ಾರುಕ�� ದರ ಪ�� ��. � ರೂ.3,300/-ರಂ� ಒಟು� 

ರೂ.16,50,13,200/- ಆಗ�ೕ�ಾ�ತು�.  ಆದ� ಇ�ಾ��ಂದ �ತ��ರುವ  348��ಂ�ಾ� �ತ�� 

�ೕಜವನು� �ತ��ಾ�ದ� 2,320 �. ಪ��ೕಶದ �ೂಗ� �� �ಾ�ಕಟು�ವ�� ಸಂಪ�ಣ� 
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�ಫಲ�ಾ�ರುತ��. ಅಂ�ಾಜು �� ರೂ. 9,18,72,000/- �ತ�ದ �� ನಷ��ಾ�ರುತ��. �ೂಗ� ��� 

ಸಂಬಂ��ದಂ� ಇ�ಾ��ಂದ �ತ��ರುವ �ತ�� �ೕಜವ� ಅತ�ಂತ ಕಳ� ಗುಣಮಟ��ಾ��ದು�, �ೖತರು 

�ಾಸ��ಾ� �ೂಂ�ರುವ �ತ�� �ೕಜ ಉತ�ಮ ಗುಣಮಟ��ಾ��ರುತ��.  ಇ�ಾ�ಯವರು ��ಾಪ�ರ 

���ಯ ಹ�ಾ�ಾನ�� �ೂಂ���ಾಗುವ �ತ�� �ೕಜವನು� ನಮ� ���� �ೕ�ರು�ಾ��.  �ೕಜ 

�ತ���ಾ�  �ೕರಳ�ಾ� �� ��ದು ಉ�ಾ�ದ� �ಾತ� ಶೂನ��ಾ��. ಈ ���ನ�� ಮಧು�� ��ಾಗ 

�ಾ���ಯ ಐದೂ �ಾಲೂ�ಕುಗಳ �� ನಷ� ಅಂ�ಾಜು �ಾ�ದ� ಸು�ಾರು ರೂ.48.00 �ೂೕ� �ತ�ದ 

�� ನಷ��ಾ�ದು�, ಪ�� �ಾಲೂ��� ರೂ. 9.00�ೂೕ� ಪ��ಾರ �ೕಡ�ೕ�ಾಗುತ��. �ೕಂ�ಾ ��� 

ಸಂಬಂ��ದಂ�, 49010 �. ಗು�� 23,403 �. �ತ���ಾ�ದು�, ಈ �ೖ� ಇ�ಾ��ಂದ 3363 ��. 

�ತ�� �ೕಜ �ತ��ದು�, �ೂ�� �ೖತ 31,291.50 ��. �ತ�� �ೕಜವನು� �ಾಸ��ಾ� �ೂಂಡು �ತ�� 

�ಾ�ರು�ಾ��.  ಒಂದು ���ೕ�� ಐದು ��ಂ�ಾ� ನಂ� ಒಟು� 1,17,015 ��ಂ�ಾ� �ೕಂ�ಾ 

ಉ�ಾ�ದ��ಾ�ದು�, �ಾರುಕ�� ದರ ಪ�� ��ಂ�ಾ� � ರೂ.3,000/-ದಂ� ಒಟು� 

ರೂ.35,10,45,000/- ವ��ಾ�ಾ�ರುತ��.  ಸ�ಾಸ� �ಾ���ಂತ ���ನ ಮ��ಾ�ದು�, ಮಧು�� 

��ಾಗ �ಾ���ಯ ಐದೂ �ಾಲೂ�ಕುಗಳ��  ಸಮಪ��ಾಣದ�� �ತ��, ಉ�ಾ�ದ� ಮತು� 

ವ��ಾ�ಾ�ದ�ರೂ ಸಹ �� �ಾತ� ಶೂನ��ಾ�� ಎಂದು ಸ�� �ವ��ದರು.  

(ಕ�ಮ:-ಜಂ� PÀÈ� ��ೕ�ಶಕರು,ತುಮಕೂರು) 

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �ಂಚ�ಾರಯ�ನವರು, ಈರು�� ಮತು� �ಾ�ಂ� ��ಗಳ �� ನಷ� 

ಪ��ಾರದ ಬ��ಯೂ ಕ�ದ ಸ�ಯ�� ಚ���ಾ�ದು�, ಇ�ಾ�ಾ ಕ�ಮದ ಕು�ತು �ಾ�� ಒದ�ಸ�ೕ�ಂದು 

�ೂೕ�ದರು.  �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� �ಾ�ಾ��ಯವರು, ��� �ೂೕಳದ ಕಳ� �ತ�� �ೕಜದ ಕು�ತು 

ಕ�ಮವ��ರುವ ಬ�� �ಾ�� ಒದ�ಸುವಂ� �ೂೕ�ದರು. �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಆನಂದರ�ಯವರು, 

2013ರ �ಾ�ಾನ� ಸ�ಯ�� ಭತ�ದ �� ನಷ�ದ ಕು�ತು ಚ���ಾ�ತು� ಆದ�, ಕ�ಮದ ಕು�ತು ಸಮಪ�ಕ 

ಉತ�ರ �ಗ�ಲ� ಎಂದರು.  �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.��.ಕೃಷ�ಪ�ನವರು, ಅನು�ಾಲ�ಾ ವರ�ಯ�� 

�ಷಯ�ಾರು ಸಮಪ�ಕ �ಾ�� ಒದ�ಸುವಂ� ���ದರು. 

(ಕ�ಮ:-ಜಂ� PÀÈ� ��ೕ�ಶಕರು,ತುಮಕೂರು) 

 �ಾ�ಯ ಸಂಸದರು, ಕೃ� ಇ�ಾ��ಂದ ಕಳ� ಗುಣಮಟ�ದ �ತ�� �ೕಜ �ತ��ರುವ�ದು 

�ೕ�ೂ�ೕಟ�� �ಾ�ೕ�ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ  ಸಂಬಂಧಪಟ�ವರ �ರುದ� ���ನ� �ಕದ�� �ಾಖ�ಸ�ೕಕು 

ಎಂದು ಅ��ಾ�ಯ ವ�ಕ�ಪ��ದರು.  

(ಕ�ಮ:-ಜಂ� PÀÈ� ��ೕ�ಶಕರು,ತುಮಕೂರು) 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� �ಾನಮ� �ಾಮಚಂದ�ಯ�ನವರು, ಕಡ��ಾಳು ಮತು� ಕಡ��ೕಜ �ತ�� 

ಮು�ದ ನಂತರ ಕೃ� ಇ�ಾ�ಯವರು �ತ�� �ೕಜ ಬಂ�ರುವ��ಾ� ���ರು�ಾ��.  �ತ�� �ೕಜಗಳನು� 

�ೖತ�� ಸ�ಾಲದ�� ತಲು�ಸುವ ವ�ವ���ಾಗ�ೕಕು ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. 

(ಕ�ಮ:-ಜಂ� PÀÈ� ��ೕ�ಶಕರು,ತುಮಕೂರು) 
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 �ಾನ� ಅಧ��ರು, �ೖತ ಸಂಪಕ� �ೕಂದ� �ಾಸ� ಸಂ���ಂದ ಸರಬ�ಾ�ಾಗುವ �ತ�� �ೕಜವನು� 

ಕೃ� ಇ�ಾ� ವ��ಂದ ದೃ�ೕಕ��ರ�ೕಕು ಎಂದು ಜಂ� ಕೃ� ��ೕ�ಶಕ�� ���ದರು.  ಪ���ಾ�  ಜಂ� 

ಕೃ� ��ೕ�ಶಕರು, �ೕಜ �ತ��� ��ಾಂಕ 15-08-2014 ಕ�ಯ �ನ�ಾ�ದು�,  ತಡ�ಾ� �ತ�� 

�ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ �� ಸ��ಾ� ಆಗುವ��ಲ�, �ೕ�ಾ�ವ� ಮತು� ಅ�ಾ�ವ� ��ಗ�ರಡರಲೂ� 

ನಷ��ಾ��. ಈ ಕು�ತು ಪ��ೕ�� ಈ�ಾಗ�ೕ ಸ�ಾ�ರ�� ವರ� �ಾಡ�ಾ�ದು�,  ಕೃ� ��ಾನ �ೕಂದ��ಂದ 

ಸಂ�ೂೕಧ�ಾ ತಂಡವ� ಮಧು�� ��ಾಗ�� ಆಗ�� ಸಂ�ೂೕಧ� ನ�ಸು��ದು�, ಸದ� ತಂಡ�ಂದ ವರ� ಬಂದ 

ಕೂಡ�ೕ ಸದ� ವರ�ಯ�ಾ�ಧ�� ಸಂಬಂಧಪಟ� ಸರಬ�ಾಜು�ಾರರ �ರುದ� ಅಗತ� ಕ�ಮವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು 

ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. �ಾನ� ಅಧ��ರು, ಇ�ಾ�ಯವರನು� ಕ���ೂಂಡು ಪ�ಣ� �ಾ�� ಪ�ದು 

ಸ��ಸುವಂ� ಜಂ� ಕೃ� ��ೕ�ಶಕ�� ���ದರು. 

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಆನಂದರ�ಯವರು, �ಾಲೂ�ಕು ಮಟ�ದ�� �ೂೕಟ�ಾ��ಾ ಅ��ಾ�ಗಳು 

ಜನಪ����ಗಳು ಮತು� �ೖತ�� ಸ�ಂ�ಸು��ಲ� ಎಂದು ಆ�ೕಪ ವ�ಕ�ಪ��ದರು.  ಪ���ಾ� �ಾನ� 

ಅಧ��ರು, ಸಂಬಂಧಪಟ�ವ�� �ೂೕ�ೕ� �ಾ��ೂ�� ಸೂಕ� �ಳುವ�� �ೕಡುವಂ� �ೂೕಟ�ಾ��ಾ 

ಉಪ��ೕ�ಶಕ�� ���ದರು. 

(ಕ�ಮ:-G¥À ��ೕ�ಶಕರು,�ೂೕಟ�ಾ�� ಇ�ಾ�,ತುಮಕೂರು) 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.ಆ�.ಉ�ೕ� ರವರು, 2013-14�ೕ �ಾ�ನ ��ನಷ� ಪ��ಾರದ� 

(input subsidy) ��ಾ �ಾಲೂ��� ಸಂಬಂಧಪಟ�ಂ� �ೂೕಟ�ಾ�� ಇ�ಾ��ಂದ �ಾವ��ಾಗ�ೕ�ಾ 

�ರುವ ರೂ. 78.50ಲ� ಪ��ಾರಧನವನು� ಸಂಬಂಧಪಟ� �ೖತ�� 15 �ನಗಳ ಒಳ�ಾ�  �ಾವ�ಸ�ೕ�ಂದು 

ಕ�ದ �ಾ�ಾನ� ಸ�ಯ�� �ೕ�ಾ�ನ�ಾ�ದ�ರೂ ಈ ವ�� �ತರ� �ಾ�ರುವ��ಲ� ಎಂದು ಆಗ���ದರು. 

(ಕ�ಮ:-G¥À ��ೕ�ಶಕರು,�ೂೕಟ�ಾ�� ಇ�ಾ�,ತುಮಕೂರು) 

  ಉಪ ��ೕ�ಶಕರು �ೂೕಟ�ಾ��ಾ ಇ�ಾ� ಇವರು, �� ನಷ� ಪ��ಾರ�� ಸಂಬಂ��ದಂ�, ��ಾ 

�ಾಲೂ��� ರೂ. 78.05ಲ� �ಡುಗ��ಾ�ದು�, ತತ�ಂಬಂಧ ಸಂಬಂಧಪಟ� ಫ�ಾನುಭ�ಗಳ ಪ��, 

IFSC code ಇ�ಾ�� �ವರಗಳ�ೂ�ಳ�ೂಂಡ Hard copy & Soft copy ಯನು� ಈ�ಾಗ�ೕ ��ಾಂಕ 

13-11-2014ರಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ� ತಹ�ೕ�ಾ�� ರವ�� ಒದ�ಸ�ಾ��. ಅವರ�� �ಳಂಬ�ಾಗು���. ಈ 

ವ�� ರೂ.23.00ಲ� �ತ��� RTGS ಆ�ರುತ��.  ಮಧು��, �ೂರಟ��, ��ಾ ಮತು� �ಾವಗಡ 

�ಾಲೂ��ನ ತಹ�ೕ�ಾ�� ಗ�� �� �ಾಪ� �ೕ�ರು�ಾ�� ಎಂದು ��� RTGS ಆ�ರುವ ಕು�ತು 

�ಾಲೂ�ಕು�ಾರು �ಾ�� ಒದ��ದರು. 

(ಕ�ಮ:-G¥À ��ೕ�ಶಕರು,�ೂೕಟ�ಾ�� ಇ�ಾ�,ತುಮಕೂರು) 

�ಾನ� ಅಧ��ರು, ಕಂ�ಾಯ ಇ�ಾ�ಯ �ಳಂಬ �ೕ�ಯು ಸ�ಸತಕ�ದ�ಲ�. ಇದು �ೖತ ��ೂೕ� 

ಕ�ಮ�ಾಗುತ��. ಸ�ಾ�ರ�ಂದ ಹಣ �ಡುಗ��ಾ� ಆ�ಾ �ಾಲೂ�ಕು ತಹ�ೕ�ಾ�ರರ �ಾ�ಯ�� ಹಣ 

ಇ�ಾ�ಗೂ� �ೖತ�� ಹಣ �ಾವ�ಸಲು ಕ�ಮವ��ರುವ��ಲ�. ಆದುದ�ಂದ ಕಂ�ಾಯ ಇ�ಾ�ಯವರು 

ಕೂಡ� ಹಣ �ಾವ�� ಕ�ಮವ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು ���ದರಲ��, ಪ��ಾರಧನ �ಾವ�� 3-4 �ಂಗಳು 

�ಳಂಬ�ಾಗಲು �ಾರಣ�ಾದ ತಹ�ೕ�ಾ�ರ�� �ೂೕ�ೕ� �ೕ� ಸದ� ತಹ��ಾ�ರ�ಂದ ಸೂ�ತ ಸಮ�ಾ�� 
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ಪ�ದು ಸ�ಾ�ರ�� ಮತು� ಕೃ� ಇ�ಾ�ಯ ಪ��ಾನ �ಾಯ�ದ��ಯವ�� ವರ� �ಾಡುವಂ� ಪತ� ಮು�ೕನ 

�ಾನ� ��ಾ���ಾ�ಯವರನು� �ೂೕರುವಂ� �ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವ�� ���ದರು. 

(ಕ�ಮ:-ಅಪರ ��ಾ���ಾ�ಗಳು,ತುಮಕೂರು ���,ತುಮಕೂರು) 

�ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು, ಅ�ೂ�ೕಬ�-ನ�ಂಬ� �ಾ�ಯ ಅಂತ��� 

ಕೃ� ಮತು� �ೂೕಟ�ಾ��ಾ ಇ�ಾ�ಗ�ಂದ ಒಟು� ರೂ. 3.00 �ೂೕ�  ಪ��ಾರ �ಾವ�� �ಾ� ಇದು�, ಈ 

ಕು�ತು �ಾನ� ��ಾ���ಾ�ಯವ�ೂಂ�� ಚ���, �ಾ� �ೂಂ�ರುವ �ೖತ�� 2-3 �ನಗಳ��  

ಪ��ಾರಧನ ತಲು�ಸುವ ವ�ವ�� �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ರ� ��ಾ�ಕ ರವರು, ಘನ�ಾ�ಜ� ��ೕ�ಾ� ಸಂಬಂಧ ತುಮಕೂರು 

�ಾಲೂ��ನ ಅಜ��ೂಂಡನಹ��ಯ�� ನ�ದ ದುಘ�ಟ�ಯ ಕು�ತು ಸ�ಯ ಗಮನ ��ದರಲ�� �ೕವ� 

��ಾಧ ವ�ಕ�ಪ��ದರು.  ಸದ� ದುಘ�ಟ�ಯ ಸಂದಭ�ದ�� ಅಜ��ೂಂಡನಹ�� �ಾ�ಮದ ಸುತ�-ಮುತ�ಲ 

�ಾ�ಮಗಳ �ಲವ� ���ೕ�ಗಳು ��ೕ�ೕಸರ �ೕ� ಹ�� ನ��ರು�ಾ��, ಆದ� ��ೕ�ೕಸರು �ೌಜ�ನ��ಂದ 

ವ��ಸು��ದು�, �ಾಂ�ಯುತ ಪ��ಭಟ�ಯ�� �ೂಡ�ದ� ನೂ�ಾರು ಅ�ಾಯಕರನು� �ಾ�� ಕ��ೂಯು� 

�ಂ�� �ೖ�� ಕಳು�ಸು���ಾ��.  ಇದ�ಂದ ಭಯ�ೕತ�ಾ� ಸದ� �ಾ�ಮದ��ನ ಯುವಕರು ಮತು� 

ಮಧ�ಮ ವಯ�ಕ ಪ�ರುಷರು ಊರು �ಟು� �ೂೕ��ಾ��.  ಅಜ��ೂಂಡನಹ��ಯ�� 40 ಎಕ� 

�ಾಗದ�� ಘನ�ಾ�ಜ� ��ೕ�ಾ� ಘಟಕ �ಾ�ರಂ��ದು�, ಈ ಬ�� ��ಾ� ಪಂ�ಾ���ಂ�ಾಗ�ೕ, 

�ಾ�ನ� �ಯಂತ�ಣ ಮಂಡ�ಯವ�ಂ�ಾಗ�ೕ ಅಥ�ಾ ��ಾ� ಆ�ೂೕಗ� ಮತು� ಕುಟುಂಬ ಕ�ಾ�ಣ 

ಇ�ಾ�ಯವ �ಂ�ಾಗ�ೕ ಅನುಮ� ಪ��ರುವ��ಲ�. ಅಲ��, ಅಜ��ೂಂಡನ ಹ�� ಅಕ�-ಪಕ�ದ 

�ಾ�ಮ�ಾದ ಕ���ೕನ ಹ�� ಕ���  �ದ� ಮ� �ೕರು ಅ��ಂದ ��ಾ�ಕ ��� ಬರುತ��, ��ಾ�ಕ ��ಯ 

�ೕರು ಕು�ಯಲು ಬಳ��ಾಗು���. ಇದ�ಂ�ಾ�, �ಾ�ಜ� �ಾಕುವ�ದ�ಂದ ಸದ� �� �ೕರು ಮ�ನ�ೂಂಡು 

ಬಳ�� �ೕಗ��ಾಗುವ��ಲ�; �ೂ��, ಪಕ�ದ��ೕ ನಗರ ವೃತ� ರ���ದು�(city ring road), 10 km., 

ದೂರದ�� �.ಐ.ಎ.�.�.ಯ �ಾ��ಾರು ಎಕ� ಭೂ� ಇ�. ಆದುದ�ಂದ ಘನ�ಾ�ಜ� ��ೕ�ಾ�� 

�ೕ�ಬ�� �ೂೕ� �ಾಗ �ಾಡ�ೕಕು. ಈ ��ಾರದ�� �ಾನ� ಸಂಸದರು ಮ�� ಪ��ೕ�� ಸೂಕ� ��ಾರಸು 

�ಾಡ�ೕಕು ಎಂದು �ೂೕ�ದರು.  ಈ �ಾ�� �ಾನ� ಉ�ಾಧ��ರು ಸಹಮತ ವ�ಕ�ಪ��ದರು. 

(ಕ�ಮ:-��ಾ� ��ೕ�� ವ��ಾ���ಾ�ಗಳು ಮತು� ಆಯುಕ�ರು, ನಗರ ಸ� ತುಮಕೂರು) 

�ಾನ� ಅಧ��ರು, �ಯ�ಾನು�ಾರ �ಾ�ಜ� ��ೕ�ಾ�� ಪ��ಾಮ�ಾ� �ೕಜ� �ಾಡ�ೕಕು. 

ಆದ�, ಈ ಸಂಬಂಧ ��ಾ�ಡ�ತವ�, �ೌ�ಾಡ�ತವ�ಾ�ಗ�, ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ನ ಅಧ��ರ�ಾ�ಗ�, ಮುಖ� 

�ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರ�ಾ�ಗ� �ೕ�ಲ�. ಇಂತಹ ಸೂ�� ��ಾರ�� ಅ�ಕೃತ�ಾ� ಕ�ಮವ�ಸಲು 

ಕಷ��ಾಗುತ��. ಸಮ��ಯನು� �ಾವ�ಜ�ಕ �ತದೃ���ಂದ ಮತು� ಅ��ಾರದ ದೃ���ಂದ 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು ���ದರಲ��, ��ಾ�ಡ�ತದ ದುವ�ತ� ಮತು� ��ೕ�ೕಸರ �ೌಜ�ನ�ದ ಬ�� 

��ಾಧ ವ�ಕ�ಪ��ದರು. ಸಮ��ಯನು� �ೖ�ಾ�ಕ�ಾ� ಬ�ಹ�ಸುವ ಬ�� ಮತು� �ಾವ�ಜ�ಕ�� 

�ರ�ಾಗುವ ಬ�� ಅಜ��ೂಂಡನಹ�� ಮತು� ಸುತ�-ಮುತ�ಲ �ಾ�ಮಗಳ �ಾ���ಯ ಪ�ಮುಖ�ೂಂ�� 

ಸ�ಾ�ೂೕ�� ಅಗತ� ಕ�ಮವ�ಸುವ��ಾ� ಸ�� ���ದರು.  ಪ�ರಕ�ಾ� �ಾನ� ಸಂಸದರು, ಈ ಕು�ತು 
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�ಾನ� ��ಾ���ಾ�ಯವ�ಗೂ ಮತು� ��ೕ�ೕ� ವ��ಾ���ಾ�ಯವ�ಗೂ ���ರುವ��ಾ� ಸ�� 

���ದರು.  

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಚಂದ��ೕಖರ�ಾಬುರವರು,  ಸದ� ದುಘ�ಟ�ಯ ಸಂದಭ�ದ�� 

ಹ��ಯ�� �ಾ��ಾ�ರುವವರ ಪ�� �ೕ� ��ೕ�ೕ�ನವರು ಅನುಮ� �ೕ�ದ� ಖುದು� �ಾ�� 

ಒದ�ಸುವ��ಾ� ಸ�� ���ದರು.  �ಾನ� ಅಧ��ರು, ಪ�ಸು�ತ ��ೕ�ೕ� ಪಹ�  �ೕ�ಲ�, ಜನರ �ೕ� 

ಪಹ� ನ�� �ಾಬ�ಪ�ಸುವ ಅಗತ��ಲ�.  ಆದುದ�ಂದ ��ೕ�ೕಸರನು� �ಾಪ� ಕ���ೂ�� ಎಂದು ��ಾ� 

��ೕ�ೕ� ವ��ಾ���ಾ�ಯವ�� ���ದರು. 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಚಂದ��ೕಖರ�ಾಬು ರವರು, ಈ ಪ�ಕರಣ�ಂದ ಮುಂ�ನ �ನಗಳ�� 

�ಾ�ೂಬ� �ಾವ�ಜ�ಕರು/�ೖತರು ಪ��ಭಟ� �ಾಡುವಂ��ೕ ಇಲ� ಎನು�ವ ���ನ�� ��ೕ�ೕ� 

ಇ�ಾ� ಉದ�ಟತನ ��ಯು��� ಎಂದರು. 

(ಕ�ಮ:- ��ಾ� ��ೕ�� ವ��ಾ���ಾ�ಗಳು,ತುಮಕೂರು) 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.��.ಕೃಷ�ಪ�ನವರು, ನಗರದ ಹಲ�ಾರು �ಾಸ� ನ��ಂ� �ೂೕಂಗಳ 

�ಾ�ಜ�ವನು� ಅಜ��ೂಂಡನಹ�� ಘಟಕ�� �� �ಾಡುವ�ದ�ಂದ, ಎಲ��ಗೂ �ಾಕಷು� �ಾ��ಗಳು 

�ಾ�ರಂಭ�ಾಗು���. ಆದುದ�ಂದ ಸುತ�-ಮುತ�ಲ ಹ��ಗ�� ��ಾ� ಆ�ೂೕಗ� ಇ�ಾ�ಯ ಅ��ಾ�ಗಳು 

�ೕ� �ೕ� �ಾ�ಮಸ�ರ ಆ�ೂೕಗ�ದ ತ�ಾಸ� �ಾಡ�ೕ�ಂದು ಸ�� ���ದರು.  ಮುಂದುವ�ದು, ನಗರವನು� 

4 ��ಾಗ �ಾ�,  �ಾ�ಜ� ��ೕ�ಾ�� ಸ�ಾ�ರ ಮತು� ��ಾ� ಮಟ�ದ ಅ��ಾ�ಗಳ ಮಟ�ದ�� �ಂತ� 

�ಾ�ದ� ಅನುಕೂಲ�ಾಗುತ�� ಎಂದು ಅ��ಾ�ಯ ವ�ಕ�ಪ��ದರು.  ಮುಂದುವ�ದು, ���ಯ�� ಜೂಜು 

ದಂ�, ಮರಳು ದಂ�, ಬ�� ದಂ� ಮತು� ಅಬ�ಾ� ದಂ� �ಾ���ಾ��. ಆದುದ�ಂದ, ಈ ಕು�ತು 

�ಯಂತ�ಣ�� ��ೕ�ೕ� ಇ�ಾ� ಸೂಕ� ಕ�ಮವ��ದ��  �ಾ��ೕಣ ಪ��ೕಶದ ಜನರು ಆ��ಕ�ಾ� 

ಸಬಲ�ಾಗು�ಾ�� ಎಂದು ಸ�� ���ದರಲ��, ಈ ಕು�ತು ಕ�ಮವ��ದ ಬ�� ಮುಂ�ನ ಸ�ಯ�� �ಾ�� 

�ೕಡ�ೕಕು ಎಂದು �ೂೕ�ದರು.  �ಾನ� ಅಧ��ರು, ಮರಳು �ೕ�� ಸ�ಾ�ರ �ೕ� �ಾಗ�ಸೂ� 

ರೂ��ರುವ��ಾ� �ಾನ� ಸದಸ��� ���ದರು.  

(ಕ�ಮ:-��ಾ� ��ೕ�� ವ��ಾ���ಾ�ಗಳು ಮತು� ಆಯುಕ�ರು, ನಗರ ಸ� ತುಮಕೂರು) 

ಮುಂದುವ�ದು �ಾನ� ಸದಸ�ರು, ಪ�ಸಕ� �ಾ�ನ ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ಸದಸ�ರ ��ೕ�ಾಕೂಟ�� 

��ಾಂಕ �ಗ�ಪ�ಸುವಂ� �ೂೕ�ದರು.  ಈ �ೕ�� �ಾನ� ಅಧ��ರು, 2014-15�ೕ �ಾ�ನ �ಾನ� ��ಾ� 

ಪಂ�ಾಯ� ಸದಸ�ರ ��ೕ�ಾಕೂಟವನು� ��ಾಂಕ 09-01-2015ರಂದು �ಳ�� ನ�ಸುವಂ� �ಾಯ�ಕ�ಮ 

�ಗ�ಪ��ದರು. 

(ಕ�ಮ:-ಸ�ಾಯಕ ��ೕ�ಶಕರು, ಯುವ ಸಬ�ೕಕರಣ ಮತು� ��ೕ�ಾ ಇ�ಾ�,ತುಮಕೂರು) 

  �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� �ಾನಮ� �ಾಮಚಂದ�ಯ�ನವರು, ಕ�ದ �ಾ�ಾನ� ಸ�ಯ 

�ೕ�ಾ�ನದ �ೕ�� �ಕ��ಾಯಕನಹ�� �ೕತ� ���ಾ��ಾ�ಗಳ ಕ�ೕ�ಯ�� ರೂ.35.00ಲ� ಹಣ 

ದುರುಪ�ೕಗ�ಾ�ರುವ ����ಯ�� ಸಂಬಂಧಪಟ� �ಬ�ಂ� ��ೕ �ೂೕ�ೕ� �ಾಬುರವರನು� �ೕ��ಂದ 

ಅ�ಾನತು��ೂ��ದು�, ಈ ವ�� ಅವರನು� ದಸ��� �ಾ�ರುವ��ಲ�. �ಾವ��ೕ ಪ�ಕರಣ �ಾಖಲು 
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�ಾ�ರುವ��ಲ� ಅಥ�ಾ ಇ�ಾ�ಾ ��ಾರ� �ಾ�ರುವ��ಲ� ಎಂದು ಆ�ೕ��ದರು.  ಉತ�ರ�ಾ� 

�.�.�.ಐ., ತುಮಕೂರು ಇವರು, ��ೕ �ೂೕ�ೕ� �ಾಬು ರವರ �ರುದ� ���ನ� �ಕದ�� 

�ಾಖ�ಾ�ದು�, ದಸ����ಾ� ��ೕ�ೕಸರು ಅವರನು� ಹುಡುಕು���ಾ��. ಸದ�ಯವರ ಪ��ಯವರನು� 

�ೕ��ಂದ ಅ�ಾನತು�ಪ�ಸ�ಾ��. ಹಣ ದುರುಪ�ೕಗದ �ಾ�� ಪ�ದು ಉಪ ��ೕ�ಶಕರ ಅ��ಾರ 

�ಾ���� ಬರುವವರನು� �ೕ��ಂದ ಅ�ಾನತು� �ಾಡ�ಾ��.  ಈ ಬ�� ��ಣ ಇ�ಾ�ಯ ಆಯುಕ��� 

�ಾ�� ಒದ�ಸ�ಾ�� ಎಂದು ಸ�� ಸ�ಷ�ಪ��ದರು.  �ಾನ� ಸದಸ�ರ �ಾ�� ಪ�ರಕ�ಾ� ಸದ�� 

��ೕಮ� �ೂೕ��ಾ�ಾ�ಯವರು,  ��ಾರ� �ಾ� ಸಂಬಂಧಪಟ�ವರನು� ದಸ��� �ಾ� �ಸು� ಕ�ಮ 

ಜರು�ಸ�ೕಕು ಎಂದು ಒ�ಾ���ದರು.  

( �ರಮ:ಉಪ ��ೕ�ಶಕರು,�ಾವ�ಜ�ಕ ��ಣ ಇ�ಾ�,ತುಮಕೂರು )  

  �ಾನ� ಅಧ��ರು, ಪ�ಕರಣ ಜರು� 4-5 �ಂಗಳುಗ�ಾದರೂ ಈವ�� ಸಂಬಂಧಪಟ�ವರನು� ದಸ��� 

�ಾಡ�ರುವ�ದ�� �ಾಗೂ �ಾವ��ೕ �ೕ�ಯ ಕ�ಮವ�ಸ�ೕ �ಳಂಬ�ಾ�ರುವ�ದ�� �ೕವ� ಆ�ೕಪ 

ವ�ಕ�ಪ�ಸು�ಾ�, ��ೕ�ೕ� ಇ�ಾ�ಯವ�ೂಂ�� ಸಂಪ���, ತು�ಾ�� ಕ�ಮವ�� ಮುಂ� ಈ �ೕ� 

ಆಗದಂ� �ಾಗರೂಕ�ಾ� ಎಚ�ರವ�ಸ�ೕ�ಂದು �.�.�.ಐ., ತುಮಕೂರು ರವ�� ���ದರು. 

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಪಂ�ಾ��ಯವರು, �ೕಲ��ಾ�ಗಳು ಏನು ವರ� �ೂ���ಾ�� ಎಂದು 

ಪ����ದರು.  ಪ���ಾ� �.�.�.ಐ.ತುಮಕೂರು ಇವರು, ವರ�ಯನ�ಯ ಸದ� �ಬ�ಂ�� �ೕ.100% 

���ಾಗುತ�� ಎಂದು ���ದರು. �ಾನ� ಅಧ��ರು, �ೕ�ಾ �ಯ�ಾವ�ಯನ�ಯ ಕ�ಮವ�ಸ�ೕ�ಾಗುತ��. 

ಆ�ೂೕಪ �ಾ�ೕ�ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ �� ಆಗುತ��. ಆಯುಕ��ಗೂ ಪತ� ಬ�ಯ�ಾ��. ಉ�ದ �ಬ�ಂ� 

�ರುದ�ವ� ಕ�ಮ ವ�ಸ�ಾಗುತ�� ಎಂದು ���, ದಸ���� �ಳಂಬ�ಾ�ರುವ�ದ�� ಆತಂಕ ವ�ಕ�ಪ��, 

�ಯ�ಾವ�ಗಳ ಪ��ಾರ �ೕಘ� ದಸ���� ಕ�ಮವ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು �.�.�.ಐ., ತುಮಕೂರು ಇವ�� 

���ದರು. 

( ಕ�ಮ:-ಉಪ ��ೕ�ಶಕರು,�ಾವ�ಜ�ಕ ��ಣ ಇ�ಾ�,ತುಮಕೂರು )  

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �ಂಚ�ಾರಯ�ನವರು, �ಯ�ಾವ�ಗಳ ಪ��ಾರ �ೂೕ�ೕ� �ಾಬು� �� 

ಆಗುತ��; �ೂ�� �ೕತ� ���ಾ��ಾ� ಮತು� ಕ�ೕ� ವ�ವ�ಾ�ಪಕರು ಪ�ೂ��ಾ� �ಾ��ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ 

ಅವರುಗಳನೂ� ಸಹ �ೕ��ಂದ  ಅ�ಾನತು��ೂ�ಸಲು ವರ� �ಾಡ�ೕ�ಾ�ತು�. ��ೕ �ೂೕ�ೕ� 

�ಾಬುರವರ ಪ�� ಅ�ಾಯಕ�ಾ�ದು�, ಈ ಪ�ಕರಣದ�� ಆ�ಯ �ಾತ� ಏನೂ ಇಲ�; ಆ� �ಪಟೂ�ನ�� 

�ಾ�ಂ� �ಾ� �ೂಂ�ದು�, �ಕ��ಾಯಕನಹ�� �ಾಲೂ��ನ�� �ಾ�ಾ ����ಾ� �ಲಸ 

�ವ��ಸು��ರು�ಾ��. ಎ.�.ಎಂ �ಾ�� ಕೂಡ ಆ�ಯ ಬ� ಇಲ�.  ಆದುದ�ಂದ ಈ ಬ�� ಗಮನಹ�� ಆ�ಯ 

ಅ�ಾನತು� �ರವ��ೂ�� ಆ�ಯನು� �ೕ�� ಮರು�ಾ��ಸಲು ಸಂಬಂಧಪಟ�ವ�� ಸೂಕ� ��ೕ�ಶನ 

�ೕಡ�ೕಕು ಎಂದು ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತಂದರು.  ಪ�ರಕ�ಾ� �ಾನ� ಅಧ��ರು, �ೂೕ�ೕ� �ಾಬುರವರ ಪ�� 

ಸದ� ಪ�ಕರಣದ�� �ಾವ��ೕ ತಪ��ಗಳನು� �ಾಡ�ೕ ಇರುವ�ದ�ಂದ �ೕ�ೂ�ೕಟ�� ��ೂೕ���ಾ� 

ಕಂಡು ಬಂ�ರುವ�ದ�ಂದ ಸದ� ���ಯ �ರುದ� ಇ�ಾ�ಾ ��ಾರ�ಯನು� �ಾ����, ತ�ಣ�ೕ 

ಅ�ಾನತ�ನು� �ರವ��ೂ�ಸ�ೕ�ಂದು �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �ಂಚ�ಾರಯ�ನವರು ಅ��ಾ�ಯ ಪಡು�ಾ��. 

ಆದ� ಆ�ಯು ಈ ಪ�ಕರಣದ�� ��ೂೕ���ೕ ಅಥ�ಾ �ೂೕ��ೕ ಎಂಬ ಬ�� ಪ��ೕ�� ಮುಂ�ನ ಅಗತ�  

ಕ�ಮ ಜರು�ಸಬಹು�ಂದು �.�.�.ಐ.ರವ�� ಸೂ��ದರು. 
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 �.�.�.ಐ., ತುಮಕೂರು ಇವರು, ಕ�ಾ�ಯ ��ಣ(ಆ�.�.ಇ.)ಕು��ಾದ �ಾಗ�ಸೂ�ಯನು� ಸ�ಯ�� 

ಓ� �ವ��ದರು.  �ಾಗೂ ���ನ�ವರಗ��ಾ� �ೂೕ� ��ೕ ದೂರ�ಾ� ಸಂ�� 1800 425 11 

032(��� �ಾ���),  1800 425 34 567 (�ಾಜ� �ಾ���) �� ಕ��ಾ� �ಾ�� ಪ�ಯಬಹು�ಂದು 

���ದರು. 

( ಕ�ಮ:-ಉಪ ��ೕ�ಶಕರು,�ಾವ�ಜ�ಕ ��ಣ ಇ�ಾ�,ತುಮಕೂರು )  

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �ಾಮಚಂದ�ಯ�ನವರು, ಗ��ೕನಹ�� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಯ ಪಂ�ಾ�� 

ಅ�ವೃ�� ಅ��ಾ�ಯನು� �ೕ��ಂದ ಅ�ಾನತು��ೂ�ಸುವಂ� ಕ�ದ �ಾ�ಾನ� ಸ�ಯ�� 

�ಣ�ಯ�ಾ�ದ�ರೂ ಸಹ ಈ ವ�� ಕ�ಮವ��ರುವ��ಲ��ಂದು �ೕವ� ಆ�ೕಪ ವ�ಕ�ಪ��, ಕೂಡ�ೕ 

ಕ�ಮವ�ಸುವಂ� ಆಗ���ದರು. ಈ �ಾ�� �ಾನ� ಸದಸ�ರುಗ�ಾದ ��ೕ �.��.ಕೃಷ�ಪ� ಮತು� ��ೕಮ� 

�ಾಕಮ� �ಾಗ�ಾಜು ರವರುಗಳು �ಂಬಲ ವ�ಕ�ಪ��ದರು.  �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� �ಾರದ ರವರು, ಈ 

�ಷಯ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� ಈ�ಾಗ�ೕ �ಾ�� ಒದ�ಸ�ಾ�ದು�, ಸ��ಾ� �ಲಸ �ವ��ಸಲು ಸದ� 

ಪಂ�ಾ�� ಅ�ವೃ�� ಅ��ಾ�� ಅವ�ಾಶ �ಾ��ೂಡ�ೕ�ಂದು �ೂೕ�ದರು. 

�ಾನ� ಅಧ��ರು, ಗ��ೕನ ಹ�� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� �ಾ���ಯ ಜನ ಆತ ಸ��ಾ� �ಲಸ�� 

ಬರುವ��ಲ�, �ೕರು �ತ�ಸುವ��ಲ� ಎಂದು �ೕ�ದ ಮನ�ಯ �ೕ��, ಸ�ಳ�� �ೕ� �ೕ� ಪ��ೕ��ದು�, 

��ಾ� ಪಂ�ಾ��ಯ �ಂ�ನ ಸ�ಯ ��ಾ�ನದಂ� ಸದ� �.�.ಓ.ರವರನು�  ಅ�ಾನತು� �ಾಡಲು 

��ಾ��ಸ�ಾ�ದು�, ಅದರ ���ೕಕರಣ�� �ಾನ� ಸದಸ�ರುಗಳ�� ��ಾ���ಾ�ಯ ಉಂ�ಾ�ತು. ಅದರಂ� 

�.�.ಓ.ರವರನು� �ೕ��ಂದ ಅ�ಾನತು��ೂ�ಸ�ೕ�ಂದು ಒ�ಾ�ಯ �ಾ�ದ�, ಇ�ೂ�ಂದು ಗುಂಪ� 

ಆತನನು� �ೕ��ಂದ ಅ�ಾನತು�ಪ�ಸ� ಆತ �ಲಸ �ವ��ಸಲು ಅವ�ಾಶ �ಾ��ೂಡ�ೕ�ಂದು ಒ�ಾ�ಯ 

�ಾ�ತು.  ಆದುದ�ಂದ 1-4 �ೂೕ�ಾ�ೂೕಪ�ಾ ಪ�� ಸ��ಸಲು ����. ಅದರಂ� �.�.ಓ.ಗಳ ಸ�ಮ 

�ಾ���ಾರದ ಮುಖ�ಸ��ಾದ ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು ಆಡ��ಾತ�ಕ ಕ�ಮದಂ� 

�ೂೕ�ಾ�ೂೕಪ�ಾ ಪ�� ಸ����ಾದ ನಂತರ ಕ�ಮವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. 

( ಕ�ಮ:-ಉಪ�ಾಯ�ದ��(ಅ�ªÀÈ¢Þ) ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ�,ತುಮಕೂರು ) 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.ಆ�.ಉ�ೕ� ರವರು, ಒ�� �ೕ�ಾ�ನ�ಾದ �ಷಯವನು� ಪ�ೕ ಪ�ೕ 

ಚ��� ತರುವ�ದನು� �ಯಂ���, ಒ�� �ೕ�ಾ�ನ�ಾದ ನಂತರ ಸದ� �ೕ�ಾ�ನದ ಕು�ತು �ಾನ� ಅಧ��ರು 

ಮತು� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು �ೕ� ಚ��� ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ�ದು ಸೂಕ� ಎಂದು 

ಅ��ಾ�ಯ ವ�ಕ�ಪ��ದರು.  �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �ಾಮಚಂದ�ಯ� ಮತು� �.��.ಕೃಷ�ಪ�ರವರುಗಳು 

ಸದ� �.�.ಓ.ರವರನು� ಅ�ಾನತು��ೂ�ಸ�ೕ�ೕ�ಂದು ಪಟು���ದರು.  ಪ�ರಕ�ಾ� �ಾನ� ಅಧ��ರು, 

ಸದ�� ��ೕಮ� �ಾರದ ಮ��ತರ ಒಂಭತು� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾಯ� ಸದಸ�ರುಗಳು ಸದ� �.�.ಓ. ಸಮಪ�ಕ�ಾ� 

�ಾಯ��ವ��ಸು��ರುವ��ಾ� ಮನ� �ಾ�ರು�ಾ��. �ಾಗೂ 1-4 ಆ�ೂೕಪ ಪ�� �ಾಡ�ಾರದು ಎಂದು 

�ೂೕ�ರು�ಾ��, ಆದರೂ 1-4 ಆ�ೂೕಪ ಪ�� �ದ�ಪ�ಸಲು ಈ�ಾಗ�ೕ ��ಸ�ಾ�ದು�, ಅದರಂ� ಆ�ೂೕಪ 

ಪ�� �ಾ� �ಾಡು���ಾ�� ಎಂದು ಸ�� ���ದರು.  

( ಕ�ಮ:-ಉಪ�ಾಯ�ದ��(ಅ�ªÀÈ¢Þ) ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ�,ತುಮಕೂರು ) 
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�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.ಆ�.ಉ�ೕ� ಮತು� ��ೕ ಅರು� ಕು�ಾ� ರವರುಗಳು, ಈ ಕು�ತು 

ಒಂದು ಸ�� ರ�� ತ�� �ಾ�ಸುವಂ� ಸಲ��ತ�ರು.  ಪ�ರಕ�ಾ� ಉಪ �ಾಯ�ದ��(ಅ�ವೃ��) 

ಯವರು,  �ಾ�ಾನ� ಸ�ಯ �ೕ�ಾ�ನದಂ� ಕ�ಮವ�ಸುವ ಸಂಬಂಧ ಗ��ೕನಹ�� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��� 

�ೕ� �ೕ� ಎ�ಾ� �ಾಖ�ಾ�ಗಳನು� �ಾಗು ದೂರುಗಳನು� ಪ��ೕ�� ಪಂ�ಾ�� ಅ�ವೃ�� ಅ��ಾ�ಗಳ 

�ರುದ� �ಸು� ಕ�ಮ ಜರು�ಸಲು ಈ ಕ�ೕ�� ಮೂರು �ನಗ�ೂಳ� ವರ� ಸ��ಸುವಂ� ��� ��ಾಂಕ                 

24-11-2014ರಂದು ತುಮಕೂರು �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ�� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವ�� ಪತ� 

ಬ�ಯ�ಾ�ತು�. ಆದ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು �ಗ�ತ ಅವ�ಯ�� ತ��ಾ ವರ�ಯನು� 

ಸ���ರುವ��ಲ� �ಾಗೂ ಸದ� ಅ��ಾ�ಯವರು �ೖದ��ೕಯ ರ�ಯ �ೕ� �ರ�ದ �ಾರಣ ಪ��ಾರ 

�ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು ��ಾಂಕ 23-12-2014ರಂದು ತ��ಾ ವರ� �ೕ�ದು�, ಸದ� 

ವರ�ಯ�� “�ೕಕ�ಾ 25% ರ ಹಣ ಬಳ��ಾ�ರುವ��ಲ� �ಾಗೂ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಯ ಉ�ಾಧ��ರು 

�ಾಗೂ �ಲವ� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� ಸದಸ�ರು �ೕ�ದ ದೂ�ನ ಆ�ಾರದ �ೕ� �ಾಖ�ಗಳನು� 

ಅವ�ೂೕ���ಾಗ  ಗ��ೕನಹ�� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಯ�� �ಾವ��ೕ �ಧ�ಾದ ಆ��ಕ ದುರುಪ�ೕಗ 

�ಾ�ಲ��ಂದು �ೕ�ೂ�ೕಟ�� ಕಂಡು ಬಂ�ರುತ��” ಎಂದು ���ರು�ಾ��. ಆ�ಾಗೂ� ಸದ�ಯವರ ಕತ�ವ� 

�ಲ���ಗಳ �ರುದ� ಇ�ಾ�ಾ ��ಾರ� ನ�ಸಲು ಆ�ೕ�ಸ�ಾ��. ಅದರಂ� ಅನುಬಂಧ 1-4ನು� 

�ದ�ಪ��ದು�, �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರ ಮೂಲಕ ಆ�ೂೕಪ ಪ�� �ಾ��ೂ�� ಸದ� 

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

( ಕ�ಮ:-ಉಪ�ಾಯ�ದ��(ಅ�ªÀÈ¢Þ) ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ�,ತುಮಕೂರು ) 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� �ಾರದ ರವರು, �.�.ಓ.� ಅ�� �ಲಸ �ಾಡಲು ಅವ�ಾಶ �ೂಡ�ೕಕು, 

�ಾಗೂ �ೕತ� �ಾ���ಯ�� �ಾವ� �ಲಸ �ಾಡಲು �ಡ�ೕಕು ಎಂದು �ೂೕ�ದರು.  �ಾನ� ಅಧ��ರು,  

ಅನುಬಂಧ 1-4ರನ�ಯ ಈ ತ�ಣ ಸದ� �.�.ಓ. �ರುದ� ಕ�ಮವ�ಸಲು �ಾನ� ಮು�ಯ 

�ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವ�� ಅವ�ಾಶ �ೕ�� ಎಂದು ಸ�� ಸ�ಷ�ಪ��ದರು. 

�ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು, �ಷಯದ ಕು�ತು �ಾನ� ಸದಸ�ರು ಕ�ದ 

ಸ�ಯ�� ಗಮನ ���ದ�ರು.  �ಾವ��ೕ ಒಬ� ಅ��ಾ�ಯ ಕತ�ವ� �ೂೕಪ�ದ��� ಆತನ/ಆ�ಯ 

�ರುದ� �ಸು� ಕ�ಮ ಅ��ಾಯ�.  �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��� �ೕ� �ೕ� ��ಾ�ಾರ ಆ�ೂೕಪ, �ೖಯ��ಕ 

��ೕಷ�ಂದ, ಪ� �ೕಧ�ಂದ, ದುರು��ೕಶಪ�ವ�ಕ�ಾ� ಈ �ೕ� �ಾಡು���ಾ��ಂದು �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ 

��ೕಮ� �ಾರದ ರವರು ಮನ� �ೂ��ದ�ರು. �ಾನ� ಸದಸ�ರು ಪ��ೕಲ� �ಾ� ಚ�� �ಾ��ಾ��.   

ಅದರಂ� ದೂರು�ಾರ�ಗೂ ಮನವ�� �ಾ��ೂ���ಾ��. �.�.ಓ., ಅಥ�ಾ ಇತ� ಅ��ಾ�ಗಳ �ರುದ� 

�ಸು� ಕ�ಮ�� ಸ�ಮ �ಾ���ಾರ ಪ��ೕಲ� �ಾ� ��ೕಚ� ಬಳ� ಕ�ಮವ�ಸ�ೕ�ಂದು ಸ�ಾ�ರದ 

ಅ�ಸೂಚ�ಯ�� ಪ�ಕಟ�ಾ��.  ಆದುದ�ಂದ, ಇದು ಗಂ�ೕರ �ಷಯ�ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ ಸಂಬಂಧಪಟ� 

�ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�� ಸೂಚ� �ೕ��.  ಆದ� ಸದ� �ಾಯ� ��ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ� ರ� �ೂೕ�ದ��� 

ತಂಡ ಕಳು�� ಸಂಪ�ಣ� ತ�� �ಾ��ೂಂಡು ಬಂ��ಾ��.  321 �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�ಗಳಲೂ� ಒಂದಲ� 

ಒಂದು �ೂೕಪ ಕಂಡುಬರುತ��.  ಹಣ ದುರುಪ�ೕಗ ಪ�ಕರಣದ�� ಕ�ಮ ಜರು�ಸುವ�ದು ಸ�ಮ 
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�ಾ���ಾರದ ಪ�ದತ� ಜ�ಾ�ಾ���ಾ�ರುತ��.  ಈ ಪ�ಕರಣದ�� ಹಣ ದುರುಪ�ೕಗ�ಾ�ಲ� ಎಂದು 

ವರ��ಾ��.  ಆದ� ಈ ಸದನದ �ೕ�ಾ�ನದ �ೕ�� 1-4 ಆ�ೂೕಪ ಪ�� �ಾ� �ಾ� ಇ�ಾ�ಾ ��ಾರ� 

ನ�ಸಲು ಆ�ೕಶ �ೕ��. ಈ ಮ�� ಮುಖ� �ಾಯ� ��ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು ಮತು� �ಾನ� ಅಧ��ರು 

ಕು�ತು ಸ�ಾ�ೂೕ��, ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� �ಾನ� ಸದಸ�ರುಗಳ ಹ��� ಚು�� �ಾರದ �ೕ� �ಾ�ಯಯುತ 

�ೕ�ಾ�ನ �ೖ�ೂಳ��ಾಗುವ�ದು. ಇಂತಹ ಸಂದಭ�ದ�� �.�.ಓ. ಅಥ�ಾ ಅ��ಾ�ಯ �ೖಯ��ಕ �ೂೕಪದ 

ಬ�� ಸಂಬಂಧಪಟ� �ಸು� �ಾ���ಾರ�� ವ��ದ� ಸದನದ ಸಮಯ ಉ��ಾಯ�ಾಗುತ�� ಎಂದು ಸ��  

�ವ��ದರು. 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.��.ಕೃಷ�ಪ�ನವರು, ಆ �.�.ಓ.ರವರನು� ಸದ� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��� 

ಕಳು�ಸ�ಾರದು ಎಂದು ಸ�ಯ�� ಒ�ಾ���ದರು.  

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಅರು� ಕು�ಾ� ರವರು,  2011-12�ೕ �ಾ�ನ ಸುವಣ� �ಾ��ೕದಯ 

�ೕಜ�ಯ� ಕ�ಾ�ಟಕ ಭೂ �ೕ�ಾ �ಗಮದ ವ��ಂದ �ೂೕರ�ೂಂಡನಹ�� ಎ�.�.�ಾ�ೂೕ� ರ�� 

ಅ�ವೃ�� �ಾಮ�ಾ�ಯನು� �ೖ����ೂಳ��ಾ�ದು�, ಆ �ೖ� 140 �ೕಟ� �ಾಮ�ಾ� ಈ ವ�ಗೂ 

ಅಪ�ಣ��ಾ�� ಎಂದು ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತಂದರು.  ಮುಂದುವ�ದು, 2011-12�ೕ �ಾ�ನ�� ಕಂಪ��ಟ� 

ತರ�ೕ��ಾ� 20 ಅಭ���ಗ�� ���ಾ�ೕಜ� �ಾಡ�ಾ�ರುತ��. �ೖಲ�ಂ� ಮತು� �ಾಹನ �ಾಲ�ಾ 

ತರ�ೕ��ಾ� ತ�ಾ 20 ಅಭ���ಗಳನು� ಆ�� �ಾ� ಸಂಬಂಧಪಟ� ತರ�ೕ� ಸಂ��� ಪ�� 

ಕಳು�ಸ�ಾ�ರುತ��. ಆದ� �ಾ�ಗೂ ತರ�ೕ� �ೕ�ರುವ��ಲ�. ಈಗ ಪ�ನ: �ೂಸ�ಾ� ಪ�� �ೕ�ರು�ಾ��.  

ಪ�ಸು�ತ ��ೕ��� ಸಂ��ಯವರು ಕಂಪ��ಟ� ತರ�ೕ� �ೕಡು��ದು�, 20 ಅಭ���ಗಳ �ೖ� �ೕವಲ 8 

ಅಭ���ಗಳು ತರ�ೕ�� �ಾಜ�ಾ�ರು�ಾ��. ಆದ�,  ��ೕ��� ನವರು ಉ�ದ 12 ಅಭ���ಗ�ಗೂ 

�ಾಜ�ಾ� ನಮೂ�ಸು��ರು�ಾ��. ಈ ಕು�ತು �ೕಳ�ಾ�, �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು ��ೕ��� 

ನವ�� ಆ�ೕಶ �ೕ�ಲ� ಎನು��ಾ��  �ಾಗೂ ��ೕ��� ನವರು ತರ�ೕ� �ೕ�ಲ� ಎನು��ಾ��. ಆದ�, 

�ೖಲ�ಂ� ಮತು� �ಾಹನ �ಾಲ� ತರ�ೕ�ಯನು� ಸ�ೕಕ�� ಕಂಪ��ಟ� ತರ�ೕ� �ೕಡು���ಾ�� ಎಂದು 

ಸ�� ���ದರು.  ಉಪ ��ೕ�ಶಕರು ಕ�ಾ�ಟಕ ಭೂ�ೕ�ಾ �ಗಮ, ತುಮಕೂರು ಇವರು, ಸದ� 

�ೂೕರ�ೂಂಡನಹ�� ರ�� ಅ�ವೃ�� �ಾಮ�ಾ�ಯನು� 15 �ನಗ�ೂಳ�ಾ� �ಾ�ರಂ�� ��ಾಂಕ 31-01-

2015�ೂಳ� ಪ�ಣ��ೂ���ೂಡುವ��ಾ� ಸ�� ���ದರು. 

(ಕ�ಮ:�ಾ.�ಾ ಇಂ K.R.I.DL ,ತುಮಕೂರು  ಮತು� �ಾ.�.ಅ.�ಾ.ಪಂ.ಕು�ಗ�) 

�ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�, �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ��, ಕು�ಗ� ಇವರು ಕಂಪ��ಟ� ತರ�ೕ� ��ಾರ 

ತನ� ಗಮನ�� ಬಂ�ಲ��ಂದು ಸ�� ���, ಪ����ಯನು� ತ����ದು� ಹಣ �ಾವ� �ಾ�ರುವ��ಲ� 

ಎಂದು ಸ�� ���ದರು.  �ಾನ� ಅಧ��ರು, ಹಣ �ಾವ� �ಾ�ದ�� ಸಂಬಂಧಪಟ�ವರ �ರುದ� 

ಕ�ಮವ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು ���, ಸದಸ� ��ೕ ಅರು� ಕು�ಾ� ರವರ ಸಹ�ಾರ ಪ�ದು�ೂಂಡು ��ೕ��� 

ಸಂ��ಯವ�� ಪತ� ಬ�ದು �ಾಖ�ಾ�ಗಳನು� ಪ�ದು�ೂಂಡು ಸ�ಾ�ಂಶ ಪ��ೕ�� ಒಂದು �ಾರ�ೂಳ� 

ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವ�� ವರ� ಸ��� �ಾನ� ಅಧ���� �ಾ�� ಒದ�ಸುವಂ� 

�ಾಯ���ಾ�ಹಕ  ಅ��ಾ�ಯವ�� ���ದರು. 

(ಕ�ಮ:-�ಾ.�.ಅ.�ಾ.ಪಂ.ಕು�ಗ�) 
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�ಾನ� ಸದಸ�ರು ಮುಂದುವ�ದು, ತರ�ೕ�, �ೕ� �ೕಪದ ಕಂಬ, �ೂೕ�ಾ� �ೖ�, ಘನ �ಾ�ಜ� 

��ೕ�ಾ� ಇ�ಾ�� �ಾಯ�ಕ�ಮಗ�� ಹಣ �ೕಸ���ದು�, �ಾವ��ೕ �ಲಸ ಆ�ಲ�. ಆದ� ಹಣ ಖ�ಾ��� 

ಎಂದು �ಕ� �ೂೕ���ಾ�� ಎಂದು ಸ�� ���ದರು.  �ೕಜ�ಾ ��ೕ�ಶಕರು, 3�ೕ ಹಂತದ ಸುವಣ� 

�ಾ��ೕದಯ �ೕಜ�ಯ� ತರ�ೕ� �ೕಡ�ಾ�ದು�, �ಾಗಶಃ ಹಣವನು� �ಾವ�ಸ�ಾ��. �ಗ�ಪ��ದಂ� 

ಕಂಪ��ಟ� ತರ�ೕ� ಪ�ಣ��ೂಂ�ರುತ��. ಮುಂ� ತರ�ೕ� �ೕಡಲು ಅವ�ಾಶ ಇರುವ��ಲ� ಮತು� 

ತರ�ೕ� �ೕ�ದರೂ ಹಣ �ಾವ�� ಅವ�ಾಶ�ರುವ��ಲ�. �ಾರಣ, ತರ�ೕ��ಾ� 2011-12�ೕ �ಾ�ನ�� 

ಒದ�ಸ�ಾ�ರುವ ಅನು�ಾನ ರೂ. 79.00ಲ� ��ೕ��� ಸಂ��� �ಾವ�ಸಲು �ಾ� ಉ��ರುತ��. 

ಅನ�ಕೃತ ತರ�ೕ�� ��ಾ� ಪಂ�ಾ�� ಜ�ಾ�ಾ�ರರಲ� ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. ಮುಖ� 

�ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು, ಸುವಣ� �ಾ��ೕದಯ �ೕಜ�ಯ� ಅನು�ಾ�ನ�ೂ�ಸ�ಾ�ರುವ 

��� �ಾಮ�ಾ�ಗಳನು� ತ��ತ�ಾ� ಪ�ಣ��ೂ�ಸುವಂ� ���ದರು.  ಮುಂದುವ�ದು, 2011-12�ೕ 

�ಾ�ನ�� 20 ಅಭ���ಗ�� ತರ�ೕ� �ೂಟು� 8 ಅಭ���ಗ�� �ಾಜ�ಾ� ಇದು�, ಉ�ದ 12 ಅಭ���ಗ�� 

�ಾಜ�ಾ� ಇಲ�ದ ಕು�ತು �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವ�ಂದ �ಾ�� ಪ�ದು�ೂ��; �ೌರ �ೕಪ, �ೕಪದ 

ಕಂಬ, ಪ��ಾರ ಇ�ಾ�� �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ ಕು�ತು �ಾ�� �ಖರಪ���ೂ�� ಎಂದು ಉಪ 

�ಾಯ�ದ��(ಅ�ವೃ��)ಯವ�� ���ದರು.  �ಾನ� ಅಧ��ರು, ಅಂ�ನ ಅವ�ಯ �ಾಯ���ಾ�ಹಕ 

ಅ��ಾ� ಮತು� �ೕಜ�ಾ ��ೕ�ಶಕರ �ರುದ� �ಸು� ಕ�ಮ�� ಸ�ಾ�ರ�� ಬ�ದು, ಇನು� ಮುಂ� ಈ 

�ೕ��ಾಗದಂ� ಕ�ಮವ�ಸ�ೕ�ಂದು ���ದರು.   

(ಕ�ಮ: �ೕಜ�ಾ��ೕ�ಶಕರು.�.ಪಂ.ತುಮಕೂರು) 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �ಂಚ�ಾರಯ�ನವರು, 2005-2010ರ ಅವ�ಯ�� ���ಸ�ಾದ 

�ೌ�ಾಲಯಗ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� ಕಳ� ಗುಣಮಟ�ದ �ಾಮ�� ಸರಬ�ಾಜು ಮತು� ಹಣ ದುರುಪ�ೕಗದ 

ಪ�ಕರಣವನು� �ೂೕ�ಾಯುಕ��� ವ�ಸಲು ಈ �ಂ� �ೕ�ಾ�ನ�ಾ�ತು�. ಆದ� ಕ�ಮ ಏ�ಾ�ತು ಎಂದು 

�ೂ�ಾ�ಗ�ಲ�. 

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

ಮುಂದುವ�ದು, ಈಗ �ೌ�ಾಲಯ ಮುಕ� �ಾ�ಮ �ಾಡಲು �ಾಕಷು� ಅನು�ಾನ �ೕಡಲು �ಾಜ� 

ಸ�ಾ�ರ ವ�ವ�� �ಾ��. ���� 59581 �ೌ�ಾಲಯಗಳ ಗು� �ಗ��ಾ�ದು�, ನ�ಂಬ� ಅಂತ��� 

20906 �ೌ�ಾಲಯಗಳನು� ಪ�ಣ��ೂ��ದು�, 19357�� �ಾ�ಾ��ೕಶ �ೕಡ�ಾ�ರುತ��. ಈ ಸಂಬಂಧ 

ರೂ.7,53,00,000/- ಅನು�ಾನ ಖ�ಾ��ರುತ��. ಉ�ದ �ೌ�ಾಲಯಗಳನು� �ೕವಲ ಮೂರು �ಂಗಳ�� 

ಪ�ಣ��ೂ�ಸಲು �ಾಧ��ೕ? ಹಣ ದುರುಪ�ೕಗ�ಾ�ದ��� ಸಂಬಂಧಪಟ�ವರ �ರುದ� ಕ�ಣ 

ಕ�ಮವ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು ಸ�� ���ದರಲ�� �ಾಲೂ�ಕು�ಾರು ಆ��ಕ ಮತು� �ೌ�ಕ �ವರಗಳನು� 

ಒದ�ಸುವಂ� �ೂೕ�ದರು. 

(ಕ�ಮ: ಉಪ �ಾಯ�ದ��(ಅ�ವೃ��)�.ಪಂ.ತುಮಕೂರು) 
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ಉಪ �ಾಯ�ದ��(ಅ�ವೃ��)ರವರು, 4,95,769 ಜನಸಂ��� ಒಟು� 1,72,498 ವಸ� 

�ೌ�ಾಲಯಗಳನು� ���ಸ�ಾ�ದು�, ಆ��ೖ� �ೕ� 3,23,271 �ೌ�ಾಲಯಗಳನು� ���ಸ�ೕ�ಾ�ರು 

ತ��. 2012-13�ೕ �ಾ�ನ ಅಂತ��� 87,767 �ೌ�ಾಲಯಗಳನು�, 2013 ರ�� 26,216 �ೌ�ಾಲಯ 

ಗಳನು�, 2013-14�ೕ �ಾ�ನ��34,663 �ೌ�ಾಲಯಗಳನು�, �ಾಗೂ 2014-15�ೕ �ಾ�ನ�� 

ಇಂ�ನವ�� 23,852 �ೌ�ಾಲಯಗಳನು� ���ಸ�ಾ��.  ಒ�ಾ�� 1,72,498 �ೌ�ಾಲಯಗಳನು� 

���ಸ�ಾ��. ಪ�ಸಕ� ಗು� 60,000 ಇದು�, 70,000 �ೌ�ಾಲಯಗಳನು� ���ಸಲು 

ಅವ�ಾಶ�ರುತ��.�ಾ�ನು�ಯ� 23,852 �ೌ�ಾಲಯಗ�� ಸು�ಾರು 35,000/- �ಂದ 40,000/-  

ವ�� ಆಡ��.  ಪಂಚತಂತ� ತಂ�ಾ�ಂಶದ�� �ಾ�ಾ��ೕಶ ಜನ�ೕ� �ಾಡ�ೕಕು. ನಂತರ �ೌ�ಾಲಯ 

��ಾ�ಣ �ಾಡ�ೕಕು. �ೌ�ಾಲಯ ��ಾ�ಣ�� ರೂ.12,000/- ಘಟಕ �ಚ� �ಗ�ಪ��ದು�, 

ಎ�.�.,/ಎ�.�. ಗ�� ರೂ.15,000/- ಘಟಕ �ಚ� �ಗ�ಪ�ಸ�ಾ��.  ಹಣ �ಾವ��ದ ನಂತರ 

ಐ.ಎಂ.ಐ.ಎ�. �ಾಖ�ಸ�ೕಕು. 20,000 �ೌ�ಾಲಯಗ�� ಪಂಚತಂತ� ತಂ�ಾ�ಂಶದ ಮೂಲಕ �ಾ�ಾ��ೕಶ 

�ೕಡ�ಾ��.  ಆ�.�.�.ಎ�.ಮೂಲಕ ಸಂಬಂಧಪಟ� ಫ�ಾನುಭ�ಯ �ಾ�ಂ� �ಾ�� ಹಣ 

ವ�ಾ�ವ��ಾಗುತ��. ��ಾಂಕ 01-01-2015ರ ನಂತರ EFMS �ಾ��ೂ�ಸ�ಾಗು���. ತಂ�ಾ�ಂಶ 

ಅ�ವೃ��ಪ�ಸ�ಾ��. ಹಣದ �ೂರ��ಲ�. ಎಲ� �ಾಲೂ�ಕುಗಳ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗ�� ಈ ವ�� 

ರೂ.10.00 �ೂೕ� ಅನು�ಾನ �ೕ�ದು�, ಈ �ೖ� ಈವ�� ರೂ.8.00�ೂೕ� ಖ�ಾ��ರುತ��. ಪ�ಣ� 

ಹಣದ ಸಂಬಂಧ ಐ.ಎಂ.ಐ.ಎ�.�ಾಖ�ಸಲು ಸ�ಾ�ರ ಒಂದು �ಾರದ �ಾ�ಾವ�ಾಶ �ೕ�ರುತ��.  

�ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ� ಮತು� ಪಂ�ಾ�� ಅ�ವೃ�� ಅ��ಾ�ಗ�� ಉಪ ��ಾಗ ಮಟ�ದ ಸ�ಗಳನು� 

ನ��, ಫ�ಾನುಭ�ಗ�� ಕೂಡ�ೕ ಹಣ �ಾವ�ಸುವಂ� ಸೂಕ� ಸೂಚ� �ೕಡ�ಾ��. 52 �ಾ�ಗ�� 

�ೌ�ಾಲಯ ��ಾ�ಣ ಸಂಬಂಧ ರೂ.18,20,000/-ಅನು�ಾನವನು� ಉಪ��ೕ�ಶಕರು ಮತು� �ೕತ� 

���ಾ��ಾ�ಯವರುಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಬಂಧಪಟ� �ಾ�ಾ�ವೃ�� ಸ��ಯವ�� �ಡುಗ� �ಾಡ�ಾ�� 

�ಾಗೂ ಅಂಗನ�ಾ�ಗಳ�� �ೌ�ಾಲಯ ��ಾ�ಣ ಸಂಬಂಧ ರೂ.21,20,000/- ಅನು�ಾನವನು� ಮ��ಾ 

ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�ವೃ�� ಇ�ಾ�ಯ ಉಪ��ೕ�ಶಕರ ಮೂಲಕ ಸಂಬಂಧಪಟ� �ಶು ಅ�ವೃ�� 

ಅ��ಾ�ಗ�� �ಡುಗ� �ಾಡ�ಾ�ದು� ಈ ವ�� ರೂ.8.10 �ೂೕ� ಅನು�ಾನ ಖ�ಾ��ರುತ��. ಉ�� 

ಅನು�ಾನವನು� ತು�ಾ�� ಖಚು� �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ಸ�� ���ದರಲ�� �ಾಲೂ�ಕು�ಾರು ಆ��ಕ 

ಮತು� �ೌ�ಕ �ಾ��ಗಳನು� ಸ�� �ವ��ದರು. 

�ಾನ� ಉ�ಾಧ��ರು, ಮ�ಾ�ಾ��ಾಂ� �ಾ��ೕಯ �ಾ��ೕಣ ಉ�ೂ�ೕಗ �ಾತ� �ಜ� 

ಸ�ೕಕರಣದ� �ಾವ�� �ಾ� ಇರುವ ಕು�ತು �ಾ�� �ೕಡುವಂ� �ೂೕ�ದರು.  ಪ���ಾ� ಉಪ 

�ಾಯ�ದ��(ಅ�ವೃ��)ಯವರು, 2014ರ ಅ�ೂ�ೕಬ� �ಾ�ಾಂತ�ದ ಮುನ� ಘಟಕ �ಚ� ರೂ.10,100/- 

�ಗ��ಾ�ದು�, ಅದರಂ� ಎ�.ಎಂ.ಆ�.ಜನ�ೕ� ಆ�ರುವ ಎಲ� ಫ�ಾನುಭ�ಗ�ಗೂ ಪ�ಣ�ಪ��ಾಣದ 

ಹಣ �ೕಡ�ಾ��. ಆಂ�ೂೕಲನ �ೕ�ಯ�� �ೌ�ಾಲಯಗಳನು� ��ಾ�ಣ �ಾ� unskilled labour� 

ಹಣ �ಾವ�ಸ�ಾ��. ಐ.ಎಂ.ಐ.ಎ�. �ಾಖಲು �ಾಡ�ರುವ �ಾರಣ �ೖಯ��ಕ ಫ�ಾನುಭ�ಗ�� ಹಣ 
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�ೕಡಲು �ಾಧ��ಾ�ರುವ��ಲ�.  Blocked �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳನೂ� �ೕ�� ಎ�ಾ� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� 

ಗಳ�� �ೌ�ಾಲಯ ��ಾ�ಣ�� ಪ�ಥ�ಾಧ�� �ೕಡಲು ಸೂಕ� ಸೂಚ� �ೕಡ�ಾ�� ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. 

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

ಕು�ಗ� �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ�� ಅಧ��ರು, ಪ�� �ಾಲೂ��ನ 50-60 �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳ�� 

ಕ�ದ 3-4 ವಷ�ಗ�ಂದ ಸ�ೕಕರಣ �ತ� �ಾವ�� �ಾ� ಇರುತ��. ಈ ಸಂಬಂಧ �ಾನ� ಮುಖ� 

�ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು �ಖರ �ಾಖ� ಪ�ದು ತು�ಾ�� ಹಣ �ಾವ��ದ� �ೂಸ �ೌ�ಾಲಯಗಳ 

��ಾ�ಣ�� ಜನ ಮುಂ� ಬರು�ಾ��. ಆದುದ�ಂದ, ಎ�ಾ� ಪಂ�ಾ�� ಅ�ವೃ�� ಅ��ಾ�ಗಳನು� ಕ�� 

�ಾಖ� ಪ�ದು ಪ��ೕ�� ಕ�ಮವ��ದ� ಅನುಕೂಲ�ಾಗುತ�� ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. 

(�ರಮ:-�ಾ.�.ಅ.�ಾ.ಪಂ.ಕು�ಗ�) 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �ಂಚ�ಾರಯ�ನವರು, �ೌ�ಾಲಯ ��ಾ�ಣ�� ಸ��ಾವ�ಾಶ �ೂಂ�ರುವ 

ಕುಟುಂಬಗ���� ಮತು� ಸ��ಾವ�ಾಶ ಇಲ�ದ ಕುಟುಂಬಗ���� ಎಂಬ ಕು�ತು ಸ�ೕ�(ಸ��) �ಾ�ಸ�ೕಕು 

ಎಂದು ಅ��ಾ�ಯ ವ�ಕ�ಪ��ದರು. 

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

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.ಆ�.ಉ�ೕ� ರವರು, �ೌ�ಾಲಯ ��ಾ�ಣದ ಘಟಕ �ಚ��� ಸಂಬಂ� 

�ದಂ� ಪಂಚತಂತ�ದ ಮೂಲಕ �ಮ�ಲ �ಾರ� �ೕಜ�ಯ�  ರೂ. 12,000/- �ೕಡುವ �ೂಸ ಆ�ೕಶ 

�ಾ��ಯ���. ಎ�.ಆ�.ಈ.�.ಹಣ �ಾವ��ದ� �ೂಸ �ಚ��� ಅವ�ಾಶ�ರುತ��. ಅದರಂ� 

�ಾಗ�ಸೂ� ಬದ�ಾವ��ಾ�ದು�,ಪಂಚತಂತ�ದ�� �ಾ�ಾ��ೕಶ ��ಯಲು ಸಮಯ �ಗ� �ಾಡ�ಾ�ರು 

ತ�� ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. 

�ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು, ಉಪ �ಾಯ�ದ��(ಅ�ವೃ��)ಯವರ 

�ವರಗಳನು� ಪ�ನರುಚ��ಸು�ಾ�, �ೌ�ಾಲಯ ಮುಕ� �ಾ�ಮ ��ಾ�ಣ �ಾಡುವ�ದು ಒಬ�ರ ಜ�ಾ�ಾ�� 

ಯಲ�. ಪ���ಬ�ರೂ ಮನಸು� �ಾಡ�ೕಕು. ಆದುದ�ಂದ, �ೌ�ಾಲಯ ��ಾ�ಣ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� 

�ೖ� ��ೖ� �ಾ� ಎಂ.�.�ಾ�ದ ನಂತರ ಮ�� �ದಲ �ಾಠ�ಾ� ಎಂಬಂ�, ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ನ 

ಪ���ಬ� �ಾನ� ಸದಸ�ರೂ ಕೂಡ ತಮ�-ತಮ� ಜನ� �ಾ�ಮಗ�ಂದ�ೕ(�ೕ�ೕ� ��ೕ�) �ಾಮ�ಾ� 

�ಾ�ರಂ��ದ� ಉತ�ಮ ಪ�ಗ� �ಾಧ��ಾಗುತ��.  82 �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳ�� ಐ.ಎಂ.ಐ.ಎ�.� �ಸ�ಂ 

�ಾ� ಆ�ದು�, ಅವ�ಗ�ಗೂ ಎ�.ಆ�.ಈ.�. ಸ�ೕಕರಣ ಹಣ �ಾವ� �ಾ�ರುವ��ಲ�. ಈಗ �ಾ� 

ಓಪ� ಆ��. ಆಧ�� �ೕ� ಹಣ �ಾವ� �ಾಡಲು ��ಸ�ಾ��. �ಮ�� �ಾರ� �ೕಜ�ಯ� ಪ�ಣ� 

ಹಣ �ೕಡ�ಾ�ದು�, ಎ�.ಆ�.ಈ.�.ಅ� ಇನೂ� ರೂ.30.00�ೂೕ� ಹಣ ಸ�ಾ�ರ�ಂದ �ಾ� 

ಬರ�ೕ�ಾ�ರುತ��.  ಇನು� ಮುಂ� ಎ�.ಆ�.ಈ.�.�ಂ�ೕ� � ಸಂಬಂಧ�ರುವ��ಲ�. �ೂಸ ಆ�ೕಶದ 

ಪ��ಾರ ಪ��ಷ� �ಾ� ಮತು� ಪ��ಷ� ಪಂಗಡದ ಫ�ಾನುಭ�ಗ�� ರೂ.15,000/- ಘಟಕ�ಚ� 

�ಗ��ಾ�ದು�, ಇತ� ವಗ�ದವ�� ರೂ.12,000/-�ಗ��ಾ�ರುತ�� (ಈ �ೖ� �ೕಂದ�ಸ�ಾ�ರದ �ಾಲು 

ರೂ.9,000/- ಮತು� �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರದ �ಾಲು ರೂ. 3,000/-).  ಎ�.ಆ�.ಈ.�.ಅ� �ಾ� 
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ಬರ�ೕ�ಾ�ರುವ �ತ�ವನು� ಹಂತ ಹಂತ�ಾ� �ಡುಗ��ಾದಂ� ಫ�ಾನುಭ�ಗಳ �ಾ�� 

ಜ��ೂ�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.��.ಕೃಷ�ಪ�ನವರು, �ಾನ� ಸದಸ�ರುಗಳು ಒ�ೂ�ಬ��ಾ� ಸ��ಂದ 

�ಗ��ಸು��ದು�, �ೂೕರಂ ಇಲ��ರುವ �ಾರಣ ಸ�ಯನು� ಮುಂದೂಡ�ೕ�ಂದು ಒ�ಾ���ದರು.  

ಪ���ಾ� �ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು, ಸ�ಯ�� ಅ��ಾ�ಗಳು ಇಲ��ಂದ� 

ಅವರುಗ�� �ಾರಣ �ೕ� �ೂೕ�ೕ� �ೕಡ�ಾಗುತ��. ನಮ�ಲೂ� ಒಂದು �ಸು� ಇರ�ೕಕು. ��ಾ� 

ಪಂ�ಾಯ� �ಾನ� ಸದಸ�ರುಗಳು ಇಲ��ಂದ �ೕ� �ಷಯಗಳ ಕು�ತು �ೕ� ಚ�� �ಾಡುವ�ದು? ಎಂದು 

ಪ����ದರು. 

�ಾನ� ಅಧ��ರು, �ೌ�ಾಲಯ ��ಾ�ಣ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� ���ಯ ಎಲ� ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� 

�ಾನ� ಸದಸ�ರುಗಳು ತಮ�-ತಮ� �ೕತ� �ಾ���ಯ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗ�� �ೕ� �ೕ� ಅ��ಾ�ಗ�ೂಂ�� 

ಸಹಕ�� �ೌ�ಾಲಯ ��ಾ�ಣ ಪ�ಗ� ಎ�ಾ��� ಇನೂ� ಎಷು� �ಾ� ಇ� �ಾಗೂ ಅನು�ಾನ ಎಷು� 

ಖ�ಾ��� ಎಂದು ಪ��ೕ�ಸ�ೕಕಲ��? �.�.ಓ.ಗಳು, �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� ಅಧ��ರು, ಉ�ಾಧ��ರು, 

ಸದಸ�ರುಗಳು ಮತು� �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ�� ಅಧ��ರು, ಉ�ಾಧ��ರು ಮತು� ಸದಸ�ರುಗಳು ಎಲ�ರೂ �ೕ� 

ಆಸ�� �ೂೕ�� ಸಹ�ಾರ �ೕ�ದ� �ಾ� ಉತ�ಮ ಪ�ಗ� �ಾಧ��ಾಗುವ�ದು? ಎಂದು ಪ����, �.�.ಓ.ಗಳು 

ಮತು� �ಾಯ� ��ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಗಳನು� ����ೂಂಡ� ಪ�ಗ� �ಾಧ��ಾಗುವ��ಲ� ಎಂದು ಆ�ಾ��, 

ಪ���ಂದು �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಯ �.�.ಓ., �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� �ಾಯ�ದ��ಯೂ ಕ�ೕ� ಚಲನ-ವಲನ 

ವ�ಯ�� ತ�ಮ ಚಲನ-ವಲನವನು� ಕ�ಾ�ಯ�ಾ� ನಮೂ�ಸ�ೕಕು. ಪ�� �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ�� 

�ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ� �ಾ��ಾನ ಕ�ಷ� 10 �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗ�� ಕ�ಾ�ಯ�ಾ� �ೕ� �ೕ� 

��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� � ವರ� ಸ��ಸ�ೕಕು ಎಂದು ಸು�ೂ�ೕ� �ೂರ��ರುವ ಕು�ತು ಅ�ೕವ ಸಂತಸ ವ�ಕ� 

ಪ��ದರು.  �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.��.ಕೃಷ�ಪ�ನವರು, �.�.ಓ.ಗಳು ಚು�ಾ�ತ ಪ����ಗ�� 

ಸ�ಂ�ಸುವ��ಲ��ಂದು ಆ�ೕ��ದರು.   

( ಕ�ಮ:- ���ಯ ಎ�ಾ� �ಾ.ಪಂ. �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಗಳು) 

�ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು, �ೌ�ಾಲಯ ��ಾ�ಣ�� �ಾ�ಮಗಳ ಆ�� 

�ಾಡಲು ಸ�ಾ�ರ 26-01-2015ರ ��ಾಂಕವನು� �ಗ�ಪ���. ಬಸ�ೕ�ೌಡನ �ಾಳ� �ಾ�ಮದ�� �ೕವಲ 

15 �ೌ�ಾಲಯಗಳನು� ��ಾ�ಣ �ಾ�ದ� ಅ�� �ೕ.100% �ಾಧ��ಾಗುತ��.  ಅದರಂ� ತಮ�-ತಮ� 

ಜನ� �ಾ�ಮಗಳ�� �ೕ.100% �ಾಧ� �ಾಡ�ೕಕು.  ಈ ���ನ�� ಈವ�� �ೕ.50% ಪ�ಗ��ಾ�ರು 

ವ�ದನು� ಗುರು��, �ಾಗ ಇರು�� ಆಸ��ವ�� �ಲಸ �ಾ��ದ� ತು�ಾ�� ಹಣ �ೕಡ�ಾಗುವ�ದು ���, 

ಪ�ಸಕ� �ಾ�ಯ�� ಅದ�ಾ�� ಶ�ಮವನು� ವ��ಸುವಂ� ಕ� �ೕ�ದರು. 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.ಆ�.ಉ�ೕ� ರವರು, �ೌ�ಾಲಯ ��ಾ�ಣ ಸಂಬಂಧ ಗು� �ಗ�ಪ�� 

���ಯ ಮ�ಾ�� ಉ�ಸುವ ���ನ�� ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ಸದಸ�ರ�ಾರು �ಾ��ಕ ಗು� �ಗ�ಪ�� 

ಹಣ �ೕ�ದ� �ಾವ� �ೌ�ಾಲಯ ��ಾ�ಣ �ಾ�ಸುವ��ಾ� ಸ�� ಭರವ��ತ�ರು. ಇದ�ಾ�� �ಾನ� 

ಅಧ��ರು ಅವ�� ಅ�ನಂದ�ಗಳನು� ���ದರು. ಸ�ಯ�� ಉಪ��ತ�ದ� ಅ�ೕಕ �ಾನ� ಸದಸ�ರುಗಳು, 
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�ಂ�ನ �ಾಲುಗಳ�� ���ಸ�ಾ�ರುವ �ೌ�ಾಲಯಗಳ ಹಣ �ೂ���ೂಡುವಂ� �ೂೕ�ದರು.  �ಾನ� 

ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.��.ಕೃಷ�ಪ�ನವರು, �ೌ�ಾಲಯ ��ಾ�ಣದ�� ಈ �ಂ� �ೕಡ�ಾ�ದ� ಬ�ಗಳು 

ಈ�ಾಗ�ೕ ಉದು��ೂೕ��, �ೂೕ�ಾಯುಕ� ಪ�ಕರಣ �ಾಖ�ಾ�� ಇ�ಾ�� ಸಬೂ��ಂದ, ಐದು ವಷ�ಗಳ 

�ಂ� ಕ��ರು��� �ೌ�ಾಲಯಗಳನು�ಈಗ   �ೂಡ�ಾಗುವ��ಲ� ಎಂದು �.�.ಓ.ಗಳು ��ಸು�ಾ�� ಎಂದು 

ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತಂದರು.  ಪ���ಾ� �ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು, ಅಂತಹ 

�ಾ�ಮವನು� �ಟು� �ೕ� �ಾ�ಮದ�� ಅನು�ಾ�ನ �ಾ� ಎಂದು ಸಲ��ತ�ರು. 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �ಂಚ�ಾರಯ�ನವರು, ಅನು�ಾ�ತ �ಾಸ� �ಾ�ಗಳ�� �ೌ�ಾಲಯ 

��ಾ�ಣ�� �ಾಗ�ಸೂ�ಯ�� ಅವ�ಾಶ���ೕ ಎಂದು �ೕಳ�ಾ�, �ಾ�ಯ ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ 

ಅ��ಾ�ಯವರು, ಸ�ಾ�� �ಾ�ಗಳ�� �ಾತ� �ೌ�ಾಲಯ ���ಸ�ೕ�ಂದು �ಾಗ�ಸೂ�ಯ�� 

��ಸ�ಾ��. ಅಂ��ೕ, ಅನು�ಾ�ತ �ಾಸ� �ಾ�ಗಳ�� �ೌ�ಾಲಯಗಳು ಇದ��� �ಾತ� ಅಂತಹ �ಾ�ಗಳ 

��ಕರುಗಳನು� �ೕತ�ಾನು�ಾನ�� ಒಳಪ�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ಸ�� ���ದರು.  ಮುಂದುವ�ದು, ಬ� 

�ೕ�ದ��� ��ೕಕೃ� ಇದ���, ಸಂಬಂಧಪಟ�ವ�� ಬ� ಹಣ ಕ�ತ�ೂ���ೂಂಡು ಉ��  ಹಣ �ಾವ� 

�ಾಡ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ಸ�� ���ದರು.  �ಾನ� ಅಧ��ರು, ಈ ಕು�ತು �ೕತ��ಾರು ಒಂ�ೂಂದು �ಾ�ಮ�� 

�ೕ� �ೕಡಲು ��ಾಂಕವನು� �ಗ�ಪ�ಸುವಂ� ಉಪ �ಾಯ�ದ��(ಅ�ವೃ��)ಯವ�� ���ದರು. 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� ಲ��ಾ�ಂಗಪ�ನವರು, �ಬೂ�ರು �ೂೕಬ� ಕಣಕು�� �ಾ�ಮ 

ಪಂ�ಾ�� �ಾ���ಯ ��ಲಹ�� �ಾ�ಮದ�� �ೌ�ಾಲಯ ��ಾ�ಣ ಸಂಬಂಧ ಒಬ� ಫ�ಾನುಭ�ಯ 

�ಸ�� ಬಂದ ಅನು�ಾನವನು� �ೕ�ೂಬ�ರು ಪ�ದು�ೂಂ��ಾ�� ಎಂದು ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತಂದರು. 

(ಕ�ಮ:-�ಾ.�.ಅ.�ಾ.ಪಂ.ತುಮಕೂರು) 

�ಾವಗಡ �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ�� ಅಧ��ರು, �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� �ಾ���ಯ�� ಮ� ಕಟ����ೕ 

�ಾಗ�ಲ��ಾದ��ಂದ �ಾವ�ಜ�ಕ �ೌ�ಾಲಯ�� ಅವ�ಾಶ ಕ����ೂಡ�ೕಕು ಎಂದು ���, �ೌ�ಾಲಯ 

ಕ��ರುವ ಫ�ಾನುಭ�ಗ�� ಅಧ� ಹಣ �ಾವ��ಾ�ದು�, ಇನೂ� ಅಧ� ಹಣ �ಾವ�� �ಾ� ಇರುತ�� 

ಎಂದು ಸ�� ���ದರು.  ಮುಂದುವ�ದು, ಫ�ಾನುಭ�ಗಳು, �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� ಸದಸ�ರುಗಳು ಮತು�                           

��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ಸದಸ�ರುಗಳು �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� ಕ�ೕ�� ಬರು�ಾ��, ಆದ� �.�.ಓ.ಗಳು ಮತು� 

�ಾಯ�ದ��ಗಳು �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� ಕ�ೕ�ಯ�� ಚು�ಾ�ತ ಪ����ಗ�� ಮತು� ಫ�ಾನುಭ�ಗ�� 

ಸಂಪಕ��� �ಗುವ��ಲ�, ಆದುದ�ಂದ �ಾರ�� ಎರಡು �ನ �ೕಂದ��ಾ�ನದ��ರುವಂ� ಅವರುಗ�� ಸೂಕ� 

ಸೂಚ� �ೕಡ�ೕಕು. �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರೂ ಸಹ �ೕಂದ��ಾ�ನದ��ರುವ��ಲ�. 

�ೕಂದ��ಾ�ನದ��ರುವಂ� ಅವ�ಗೂ ಸಹ ಸೂಕ� ಸೂಚ� �ೕಡ�ೕಕು ಎಂದು ���ದರು. �ಾನ� ಅಧ��ರು, 

�.�.ಓ.ಗಳು, �ಾಯ�ದ��ಗಳು ಮತು� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಗಳು ಇನು� ಮುಂ� �ೕಂದ��ಾ�ನ 

ದ��ರ�ೕಕು, ದೂರುಗಳು ಮರುಕ��ದ�� �ಸು�ಕ�ಮ�� ಸ�ಾ�ರ�� ��ಾರಸು �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು 

ಸ�� ���ದರು. 

(ಕ�ಮ:-�ಾ.�.ಅ.�ಾವಗಡ ಮತು� ���ಯ ಎ�ಾ� �ಾ.ಪಂ. �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಗಳು) 
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ಗು�� �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ�� ಅಧ��ರು, �ೌ�ಾಲಯ ��ಾ�ಣ ಸಂಬಂಧ ಹ�ಯ �� ಗಳನು� 

�ಾವ� �ಾಡ�ೕಕು. �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� ವಸ� �ೕಜ�ಯ� �ಲವ� ಫ�ಾನುಭ�ಗ�� ಹಣ 

ಮಂಜೂ�ಾ�ರುವ��ಲ��ಾದ��ಂದ ಪ�ಥ�ಾಧ�� �ೕ� ಹಣ �ೂ���ೂಡ�ೕಕು ಎಂದು �ೂೕ�ದರು. 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಉಗ�ಯ�ನವರು, ಕು�ಯುವ �ೕರು �ೕಜ�ಯ� ರೂ. 96.00ಲ� ಹಣ 

�ಾವ�� �ಾ� ಇರುತ�� ಎಂದು ���, ಕೂಡ�ೕ ಅನು�ಾನ ಅ���ೕ� �ಾ���ೂಡ�ೕ�ಂದು �ೂೕ�ದರು.  

�ಾನ� ಅಧ��ರು, �ೂಂದಲ �ಾ��ೂಳ�ದಂ� �ದಲು ಸಮ��ಯನು� ಮನಗಂಡು ಪ��ಾರವನು� �ಧ��� 

ಹಣ �ಡುಗ�� ಕ�ಮವ�ಸ�ೕ�ಂದು ಕು�ಯುವ �ೕರು �ೖಮ�ಲ� ��ಾಗದ �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ� 

ರವ�� ���ದರು.  ಪ���ಾ�  ಕು�ಯುವ �ೕರು �ೖಮ�ಲ� ��ಾಗದ �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ� ರವರು, 

ಈ ಹಣ �ಡುಗ� ಸಂಬಂಧ ಈ�ಾಗ�ೕ ಎಲ� ಎ.ಇ.ಇ.ಗ�� ಸೂಕ� ಸೂಚ� �ೕಡ�ಾ�� ಎಂದು ಸ�� 

���ದರು.  

(ಕ�ಮ:- �ಾ.�ಾ.ಇಂ. ಮತು� ಪಂ.�ಾ.ಇಂ.��ಾಗ.ಮಧು��) 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� �ಾನಮ� �ಾಮಚಂದ�ಯ�ನವರು, 2013-14�ೕ �ಾ�ನ�� 

ಮಂಜೂ�ಾ�ರುವ �ೂೕ�ಾ� �ೕಪಗ�� �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ� ರವರು ಈ ವ�� ಅಂ�ಾಜುಪ�� 

�ದ�ಪ���ೂ��ರುವ��ಲ��ಂದು ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತಂದರು.  ಪ���ಾ� �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ�, 

ಪಂ.�ಾ.ಇಂ.��ಾಗ, ತುಮಕೂರು ಇವರು, ಅನು�ೕ�ತ ದರ�� ಸ�ಾಯಕ �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ� 

ರವರು ದರ ಬದ�ಾವ� �ಾ� ಅಂ�ಾಜುಪ�� ಸ���ದ�� ಪಂ.�ಾ.ಇಂ.��ಾಗ�ಂದ ಅನು�ೕದ� 

�ೕಡ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ಸ�� ���ದರು.  ಸ�ಾಯಕ �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ�, ಪಂ.�ಾ.ಇಂ.ಉಪ��ಾಗ, 

�ಕ��ಾಯಕನಹ�� ಇವರು, ಎ�.�.�.ದರದಂ� ರೂ.35.00ಲ��� ಅಂ�ಾಜು ಪ�� ಸ��ಸ�ಾ�ತು�, ಆದ� 

ಅದು ಹ�ಯ ದರ�ಂದು ��� ಪ�ಷ�ೃತ ದರ�� �ೂಸ�ಾ� ಅಂ�ಾಜು ಪ�� ಸ��ಸುವಂ� ��� 

ಅಂ�ಾಜುಪ�� �ಾಪ� ಕಳು��ರು�ಾ�� ಎಂದು ಸ�� ���ದರು.  �ಾನ� ಅಧ��ರು, ತು�ಾ�� ದರ 

ಬದ�ಾವ� �ಾ� ಕ�ಮವ�ಸುವಂ� ಎ.ಇ.ಇ., �.�ಾ.ಹ�� ರವ�� ���ದರು. 

(ಕ�ಮ:-�ಾ.�ಾ.ಇಂ, ಪಂ.�ಾ.ಇಂ.��ಾಗ,ಮಧು��) 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� �ಾನಮ� �ಾಮಚಂದ�ಯ�ನವರು, �.ಎಂ.�.ಎ�.�ೖ.�ೕಜ�ಯ� 

ಹಂದನ�� �ೕತ� �ಾ���ಯ ಮ���� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� �ಾ���ಯ�� ಕ�ದ ಎರಡು ವಷ�ಗ�ಂದ 

�ಾಮ�ಾ� ಪ�ಣ��ೂಂ�ರುವ��ಲ� ಎಂದು ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತಂದರು.  ಪ���ಾ� �ಾಯ��ಾಲಕ 

ಇಂ��ಯ� ರವರು, �ಕ� �ೕ��� �ೕ��ಾ�ರಬಹುದು ಅದ�ಂ�ಾ� ಅಧ�ಂಬಧ� �ಲಸ�ಾ�� ಎಂದು 

���, 2015ರ �ಾ�� �ಾ�ಾಂತ��ೂಳ�ಾ� ಪ�ಣ��ೂ���ೂಡುವ��ಾ� ಸ�� ಭರವ��ತ�ರು.  �ಾನ� 

ಅಧ��ರು, �.ಎಂ.�.ಎ�.�ೖ �ೕಜ�ಯ ���ಾ�ೕಜ�ಯನು� ಪ��ೕ�� ಸಮ�� ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವಂ� 

�ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ� ರವ�� ���ದರು. 

(ಕ�ಮ:-�ಾ.�ಾ.ಇಂ, ಪಂ.�ಾ.ಇಂ.��ಾಗ,ಮಧು��) 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� ಲ��ಾ �ಂಗಪ�ನವರು, �ಬೂ�ರು �ೂೕಬ� ���ಾರ �ಾ�ಮ 

ಪಂ�ಾ�� �ಾ���ಯ ಗಂ�ೂೕನಹ�� �ಾ�ಮದ �ಾ�ಯ ಕು�ಯುವ �ೕರು �ಾಮ�ಾ�� ಅಂ�ಾಜುಪ�� 
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�ಾ�ರುವ��ಲ��ಂದು ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತರ�ಾ�, ಕೂಡ�ೕ ಅಂ�ಾಜುಪ�� �ದ�ಪ�� 

ಸ��ಸ�ಾಗುವ��ಂದು ಕು�ಯುವ �ೕರು ಮತು� �ೖಮ�ಲ� ��ಾಗದ �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ� ರವರು 

ಸ�� ���ದರು. 

(ಕ�ಮ:-�ಾ.�ಾ.ಇಂ ,ಕು.�ೕ ಮತು� �ೖ.��ಾಗ,ತುಮಕೂರು) 

�ಾನ� ಅಧ��ರು, ಎ�.ಆ�.ಈ.�.�ಾಯ�ಕ�ಮದ� �ೌ�ಾಲಯ ��ಾ�ಣ�� ಸಂಬಂ��ದಂ�, 

�ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳ�� �ಾ�ಾ�ಕ �ಕ� ಪ��ೂೕಧ��ಾ� ಆ�ೕಪ� ಇಲ�ದ ಕ� ಪ�ಥ�ಾಧ�� �ೕ� 

ಪ�ಣ� ಹಣ �ಾವ�ಸ�ೕಕು.  �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ���ಾರು ಸ�ಾ�ರ�ಂದ ಎಷು� ಹಣ ಬರ�ೕಕು ಎಂಬ ಕು�ತು 

ಪ�� �ಾ� ಹಣ ಬಂದ �ಾ� ಅವ�ಗಳನು� ಆಧ�� �ೕ� �ಾವ�ಸ�ೕಕು. �ಾ�ಾ�� �ಚ� �ೂರತುಪ�� 

�ೌ�ಾಲಯ �ಚ� ��ಯ�ೕಕು ಎಂದು �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಗ�� ���ದರು.    

(ಕ�ಮ:-ಎ�ಾ� �ಾ.ಪಂ.�ಾ.�.ಅ.ಗಳು) 

ನಂತರ �ಷಯವ� ಚ��ಯನು� �ೖ����ೂಂಡರು. 

�ಷಯ ಸೂ� 1 :- ಅಂ�ೕಡ��/ಜಗ�ೕವ� �ಾ�/�ಾ��ೕ� ಸಮು�ಾಯ ಭವನ �ಾಗೂ ��ಾ����ಲಯ  

                        ಗಳ �ೂಸ ಕಟ�ಡಗಳ ��ಾ�ಣದ ಪ�ಗ� ಕು�ತು; 

 ��ಾ� ಸ�ಾಜ ಕ�ಾ��ಾ��ಾ�ಯವರು, 2010-11 �ಂದ 2013-14�ೕ �ಾ�ನ ವ�� ���� 

ಒಟು� 135 ಭವನಗಳು ಮಂಜೂ�ಾ� (ಅಂ�ೕಡ�� ಭವನ-71 ಮತು� ಇತರ ಭವನಗಳು ಒಟು� 62), 

ಅನು�ಾ�ನವನು� ���� �ೕಂದ� ಮತು� ಕ�ಾ�ಟಕ ಭೂ�ೕ�ಾ �ಗಮದವ�� ವ�ಸ�ಾ�ದು�, ಈ �ೖ� ಈ 

ವ�� 9 ಕಟ�ಡಗಳು ಪ�ಣ��ೂಂ�ದು�, 90 ಕಟ�ಡಗಳು ��ಧ ಹಂತದ ಪ�ಗ�ಯ��ರುತ�� �ಾಗೂ 40 

ಕಟ�ಡಗ�� �ಾಗದ ಅವಶ�ಕ��ರುತ��. 9 ಕಟ�ಡಗ�� ಸ�ಳ ಬದ�ಾವ�� �ೂೕ� ಇ�ಾ�ಾ ಆಯುಕ��� 

ಪ��ಾ�ವ� ಸ��ಸ�ಾ�ರುತ��. �ಾವಗಡ �ಾಲೂ��ನ�� ಏಳು ಭವನಗಳು ಇ�ಾ�� ಹ�ಾ�ಂತರ�ಾ�ರುತ�� 

ಎಂದು ���, ಸ�� �ಾಲೂ�ಕು�ಾರು �ಾ��ಯನು� �ವ��ದರು. ಮ�� ಕ�ದ ವಷ� �ೂಸ�ಾ� 24 

ಭವನಗಳು ಮಂಜೂ�ಾ�ದು�, ��ಾ�ಣ�� ಕ�ಮವ�ಸ�ಾ�ರುತ�� ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. 

�ಾನ� ಉ�ಾಧ��ರು, 40 ಕಟ�ಡಗ��  ಅವಶ�ಕ��ರುವ  �ಾಗದ ಕು�ತು �ಾರ ( ಚು�ಾ�ತ 

ಪ����ಗಳು ಮತು� ಅ��ಾ�ಗಳು) ಗಮನ�� ತಂ���ೕ�? ಎಂದು ಪ����ದರಲ��, �ಾಮ�ಾ� ಸ�ಳ 

ಬದ�ಾವ�� ತುತು� ಅಗತ� ಕ�ಮವ�ಸುವಂ� ��ಸ�ಾ�, ��ಾ� ಸ�ಾಜ ಕ�ಾ��ಾ��ಾ�ಯವರು 

ತತ�ಂಬಂಧ �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಗಳು, ಪಂ�ಾ�� ಅ�ವೃ�� ಅ��ಾ�ಗಳು ಮತು� ತಹ�ೕ�ಾ�� 

ಗ�� ಪತ� ಬ�ಯ�ಾ�� ಎಂದು ���ದರು.  ಮುಂದುವ�ದು �ಾನ� ಉ�ಾಧ��ರು, �ಾನ� �ಾಸಕರು, 

��ಾ� ಪಂ�ಾ�� ಮತು� �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ��ಗಳ �ಾನ� ಸದಸ�ರುಗ�ಗೂ ಪತ� ಬ�ದು ಕ�ಮವ��ದ� 

ಸಮ�� ಬ�ಹ�ಯುತ�� ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. 

(ಕ�ಮ:- ��ಾ� ಸ�ಾಜ ಕ�ಾ�ಣ ಅ��ಾ�ಗಳು,ತುಮಕೂರು) 

�ಾನ� ಅಧ��ರು, 135 ಕಟ�ಡಗಳ �ೖ� �ೕವಲ 9 ಕಟ�ಡಗಳು �ಾತ� ಪ�ಣ��ೂಂ�ರುವ�ದ�� 

ಆ�ೕಪ ವ�ಕ�ಪ��ದರು.  

(ಕ�ಮ:-�ೕಜ�ಾ ��ೕ�ಶಕರು,���� �ೕಂದ�,ತುಮಕೂರು) 
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�ಾನ� ಅಧ��ರು, ಕು�ಗ� �ಾಲೂ�ಕು �ಂಚನಹ�� ಮತು� ಕಲ��ಾಯಕನಹ�� �ಾ�ಮಗಳ�� 

ಅಗತ� �ಾಗ ಲಭ��ದು�, ಈ ಸಂಬಂಧ ತಮ�ನು� ಸಂಪ��ಸುವಂ� �ಾಲೂ�ಕು ಸ�ಾಜ 

ಕ�ಾ��ಾ��ಾ�ಯವ�� ಸೂ�ಸುವಂ� ��ಾ� ಸ�ಾಜ ಕ�ಾ��ಾ��ಾ�ಯವ�� ���ದರು. 

(ಕ�ಮ:- ��ಾ� ಸ�ಾಜ ಕ�ಾ�ಣ ಅ��ಾ�ಗಳು,ತುಮಕೂರು) 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.ಆ�.ಉ�ೕ� ರವರು, �ಾಗದ ಸಮ��ಯ ಬ�� �ಾ�� ಸ�� 

ಸ�ಯ�� ಸು�ೕಘ��ಾ� ಚ��� ಸೂಕ� ಸೂಚ� �ೕಡ�ಾ�ರುತ��.  ಅದರಂ�, 2012-13ರ �ಾಮ�ಾ� 

ಗಳನು� 31-03-2015�ೂಳ� ಪ�ಣ��ೂ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು ���, ಅಂ�ೕಡ�� ಭವನ �ಾಮ�ಾ�ಯ ಕ�ಷ� 

ಪ�ಗ�� ಅಸ�ಾ�ಾನ ವ�ಕ�ಪ��ದರು. 

(ಕ�ಮ: ���� �ೕಂದ�,ತುಮಕೂರು) 

�ಾನ� ಅಧ��ರು, ಮುಂ�ನ �ಾರ ಸ�ಳ ತ�� �ಾಡುವ��ಾ� ���ದರು. 2012-13�ೕ �ಾ�ನ 

ಕಟ�ಡಗಳನು� ತು�ಾ�� ಪ�ಣ��ೂ�� �ೕ.100%ಪ�ಗ� �ಾ�ಸ�ೕಕು. ಜಗ�ೕವನ�ಾ� ಭವನ ��ಾ�ಣ�� 

ಏ��� �ಗ�ಪ�� ಅಂ�ಾಜುಪ��ಗಳನು� �ದ�ಪ�� 2015ರ ಜನವ� �ಾ�ಾಂತ��ೂಳ�ಾ� ಕಟ�ಡ 

��ಾ�ಣ �ಾ�ರಂ�ಸಲು ಅಗತ� ಕ�ಮವ�ಸುವಂ� ��ಾ� ಸ�ಾಜ ಕ�ಾ��ಾ��ಾ�ಯವ�� ���ದರು. 

(ಕ�ಮ:- ��ಾ� ಸ�ಾಜ ಕ�ಾ�ಣ ಅ��ಾ�ಗಳು,ತುಮಕೂರು) 

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

                        ಚ��. 

         �ಷಯ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� �ಾನ� ಅಧ��ರು, ಈ�ಾಗ�ೕ 82 �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳ �ಾ�ಂಗ� ಗಳು 

�ಾ�ರಂಭ�ಾ��. �ೌ�ಾಲಯ ��ಾ�ಣ�� ಅವ�ಾಶ �ೕಡ�ೕಕು. �ೖಯ��ಕ ಫ�ಾನುಭ�� ಅವ�ಾಶ 

�ೕಡ�ೕಕು. ಸ�� ವ��ಂದ ಸಮು�ಾಯ �ಲಸ ಪ��ೕ��, �ಾ�ಾ�ಕ �ಕ� ಪ��ೂೕಧ��ಾ�, 

ಆ�ೕಪ��ಲ�� ಎ�.ಐ.ಎ�.ಆ�ರುವ, ಪ�ಕರಣಗ�� ಹಣ ��ಯ�ೕಕು. ವ��ಾ�ಸ�ಾದ� ಸಂಬಂಧಪಟ� 

ಅ��ಾ�ಗ�ೕ �ೕರ �ೂ��ಾರ�ಾಗು��ೕ� ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. 

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

�ಷಯ ಸೂ� 3 : ��ಧ �ಗಮಗಳ �ಾಲ �ೕಜ�, ಗಂ�ಾ ಕ�ಾ�ಣ �ೕಜ�ಯ ಅನು�ಾ�ನ ಕು�ತು ಚ��; 

 �ಷಯದ ಕು�ತು �ಾನ� ಅಧ��ರು,  �ಾನ� �ಾಸಕರುಗ�ಂದ ತ�ಣ ಪ�� ಪ�ದು 2015ರ �ಾ�� 

�ಾ�ಾಂತ��ೂಳ� ಪ�ಗ� �ಾ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು ���ದರಲ��, ವ��ಾ�ಸ�ಾದ� �ಾಲೂ� �ಗಮಗಳ ��ಾ� 

ವ�ವ�ಾ�ಪಕರುಗ�ೕ �ೕರ �ೂ��ಾರ�ಾಗು��ೕ� ಎಂದು ���ದರು. 

(ಕ�ಮ:- DM,SC/ST/Minority/Backward Class  ಮತು�  ಪ.ವ.ಕ�ಾ��ಾ��ಾ�ಗಳು,ತುಮಕೂರು) 

�ಷಯ ಸೂ� 4 :- ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ��ಧ �ಾ�� ಸ��/ಸ�ಗಳ �ಣ�ಯಗಳನು� ಅನು�ೕ�ಸುವ 

ಬ��.  

a) ��ಾಂಕ:09-12-2014ರಂದು ನ�ದ �ಾ�ಾ�ಕ �ಾ�ಯ �ಾ�� ಸ�� ಸ�ಯ �ಣ�ಯಗಳು.  

�ಾ�ಾ�ಕ �ಾ�ಯ �ಾ�� ಸ��ಯ �ಾಯ�ದ��ಯವರು,  ��ಾಂಕ:09-12-2014ರಂದು ನ�ದ 

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

ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �ಂಚ�ಾರಯ�ನವರು, ��ೕಷ ಘಟಕ �ೕಜ� ಮತು� ��ಜನ ಉಪ�ೕಜ� �ಾಮ�ಾ�ಗಳು 
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�ಾಲ��ಯ�� ಅನು�ಾ�ನ�ಾಗ�ೕ�ೕಕು ಎಂದು ಒ�ಾ���ದರು. ಕೂಲಂಕುಷ�ಾ� ಪ��ೕ��ದ ನಂತರ 

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

b) ��ಾಂಕ: 17-12-2014ರಂದು 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:  17-12-2014ರಂದು ನ�ದ ಹಣ�ಾಸು, �ಕ�ಪ��ೂೕಧ� ಮತು� �ೕಜ�ಾ �ಾ�� ಸ�� 

ಸ�ಯ �ಣ�ಯಗಳನು� ಅನು�ೕದ��ಾ� ಸ�� ಮಂ��ದರು. ಕೂಲಂಕುಷ�ಾ� ಪ��ೕ��ದ ನಂತರ ಸದ� 

�ಣ�ಯಗಳನು� ಸ�ಯು ಸ�ಾ�ನುಮತ�ಂದ ಅನು�ೕ��ತು.  

c) ��ಾಂಕ: 24-12-2014ರಂದು ನ�ದ ��ಣ ಮತು� ಆ�ೂೕಗ� �ಾ�� ಸ�� ಸ�ಯ �ಣ�ಯಗಳು.  

��ಣ ಮತು� ಆ�ೂೕಗ� �ಾ�� ಸ��ಯ �ಾಯ�ದ��ಯವರು,  ��ಾಂಕ: 24-12-2014ರಂದು 

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: 26-12-2014ರಂದು ನ�ದ ಕೃ� ಮತು� �ೖ�ಾ��ಾ �ಾ�� ಸ�� ಸ�ಯ �ಣ�ಯಗಳು.   

  ಕೃ� ಮತು� �ೖ�ಾ��ಾ �ಾ�� ಸ��ಯ �ಾಯ�ದ��ಯವರು, ��ಾಂಕ 26-12-2014 ರಂದು 

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.           

e)  ��ಾಂಕ: 30-10-2014ರಂದು ನ�ದ ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ�ಾನ� ಸ�ಯ ನಡವ�ಯ 

ಅನು�ಾಲ�ಾ ವರ� ಕು�ತು;    

��ಾಂಕ 30-10-2014ರಂದು ನ�ದ ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ�ಾನ� ಸ�ಯ ನಡವ�ಗಳನ�ಯ 

ಕ�ಮವ�ಸ�ಾದ ಕು�ತು ಅನು�ಾಲ�ಾವರ�ಯನು� ಸ�ಯು ಕೂಲಂಕುಷ�ಾ� ಪ��ೕ�� ಅಂ�ೕಕ��ತು.             

f) ��ಾಂಕ: 26-11-2014ರಂದು ನ�ದ ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ��ೕಷ �ಾ�ಾನ� ಸ�ಯ ನಡವ�ಯ 

ಅನು�ಾಲ�ಾ ವರ� ಕು�ತು;                 

��ಾಂಕ 26-11-2014ರಂದು ನ�ದ ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ��ೕಷ �ಾ�ಾನ� ಸ�ಯ 

ನಡವ�ಗಳನ�ಯ ಕ�ಮವ�ಸ�ಾದ ಕು�ತು ಅನು�ಾಲ�ಾವರ�ಯನು� ಸ�ಯು ಕೂಲಂಕುಷ�ಾ� ಪ��ೕ�� 

ಅಂ�ೕಕ��ತು.  

 

 



19 

  

 


