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�ಾನ� ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ಅಧ���ಾದ ��ೕಮ� ��ೕ�ಾ ಮ�ಾ�ಂಗಪ�ನವರ  ಅಧ���ಯ�� 

��ಾಂಕ 26-09-2013ರಂದು �ಳ�� 11.00 ಗಂ��    ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ಸ�ಾಂಗಣದ�� ನ�ದ 

�ಾ�ಾನ� ಸ�ಯ ನಡವ�ಗಳು : 

          *******  

�ಾಜ� : �ಾಜ�ಾ� ವ�ಯ��ದ�ಂ�. 

********* 

  ಸ�ಯ ಆರಂಭದ�� ಸ�ಯ �ಾನ� ಅಧ��ರು, ಉ�ಾಧ��ರು,                               

�ಾನ� �ಾಸಕರು (ತುಮಕೂರು ನಗರ), �ಾನ� ��ಾನ ಪ�ಷ� ಸದಸ�ರು, ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� 

ಸದಸ�ರುಗಳು, ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ���ಯ ��ಾ�/�ಾಲೂ�ಕು ಮಟ�ದ ಅ��ಾ�ಗಳು �ಾಗೂ 

ಪ���ಾ �ಾಧ�ಮದವರುಗಳನು� ಉಪ �ಾಯ�ದ��(ಆಡ�ತ), ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ�, ತುಮಕೂರು 

ಇವರು ಸ�� �ಾ�ಗ��, �ಾನ� ಅಧ��ರು ಸ�ಯ �ಾಯ�ಕ�ಾಪಗಳನು� ನ���ೂಡ�ೕ�ಂದು 

�ನಂ��ದರು.  

  ಅದರಂ� ಸ�ಯ �ಾನ� ಅಧ��ರು ಮ�ೂ��� ಎಲ�ರನೂ� ಸ�� �ಾ�ಗ�� �ಷಯವ� 

ಚ�� �ೖ����ೂಳ�ಲು ���ದರು.  

 �.ಪಂ.ನ �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �ೖ.��.ಹುಚ�ಯ�ನವರು �ಾತ�ಾ�, ಅ�ಂ�ಾ�ಾರು 

ಚ��� �ದಲು ನನ� �ೕತ�ದ�� ಗಂ�ೕರ�ಾದ ಸಮ�� ಇದು� ಚ��� ಅವ�ಾಶ �ೂೕ�ದರು. ನಂತರ 

ಎ�ಾ� �ಾನ� ಸದಸ�ರುಗಳು ತಮ�-ತಮ� �ೕತ� �ಾ���ಯ ಅಹ�ಾಲುಗಳನು� ಸ�ಯ ಗಮನ�� 

ತಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ� ಇ�ಾ�ಾ��ಾ�ಗ�ಂದ ಸೂಕ� ಉತ�ರ/ಪ��ಾರ ಪ�ಯಲು ಅನುವ� 

�ಾ��ೂಡುವ ���ನ�� ಅಧ� ಗಂ�ಗಳ �ಾಲ ಅವ�ಾಶ �ಾ��ೂಡ�ೕ�ಂದು �ೂೕ�ದರು.  

 ಈ �ಾ�� ಸ�ಯ�� ಉಪ��ತ�ದ� ಬಹು�ಾಲು �ಾನ� ಸದಸ�ರುಗಳು ಸಹಮತ 

ವ�ಕ�ಪ��ದರು. �ಾನ�  �.ಪಂ.ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.ಅ�.ಉ�ೕ� ರವರು �ಾತ�ಾ�, ಪ�� 

ಸದಸ��� 5 ��ಷಗಳಂ� �.ಪಂ.ನ ಎ�ಾ� �ಾನ� ಸದಸ�ರುಗ�ಗೂ �ಾಲವ�ಾಶ �ೕಡ�ೕ�ಂದು 

�ೂೕ�ದರು. ಅದರಂ� ಚ��� ಅವ�ಾಶ �ೕಡ�ಾ�ತು.  

�.ಪಂ. �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �ೖ.��.ಹುಚ�ಯ�ನವರು �ಾತ�ಾ�, ಕು�ಗ� 

�ಾಲೂ�ಕು �ಾಲು�ಾ�ಲು ಮಜ� �ಾ�ಮರದ �ಾಳ� �ಾ�ಮದ��ನ ಸ�� ನಂ.100ರ�� 1999�ೕ 

ವಷ��ಂದ ಸು�ಾರು 30 ಕುಟುಂಬಗಳು ಅ�� ಮ� ಕ���ೂಂಡು �ಾಸ �ಾಡು���. ಅದರಂ� ಅ�� 

ಜನವಸ�� ಅಗತ��ರುವ ಎ�ಾ� ಮೂಲಭೂತ �ೌಕಯ�ಗಳೂ ವ�ವ��ತ�ಾ��. 30 ಕುಟುಂಬಗ�� 

ಸ�ಾ�ರ �ಯ�ಾನು�ಾರ ��ೕಶನ �ೕ�, ಮ� ಕಟ�ಲು IAY �ೕಜ�ಯ� ಅನು�ಾನ �ೕ��. ಈ 

�ಾಗವ� �ಯ�ಾನು�ಾರ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾಯ�� ಹ�ಾ�ಂತರ�ಾ�ರುತ��; �ೕ�ರು�ಾಗ ಇ��ೕ�� 

�ಾ�ೂೕ  ಒಬ� ವ��� ಅದು ಗುಂಡು�ೂೕಪ� ಎಂದು �ೕ� ತಕ�ಾರು ಅ�� ಸ���ದ ����ಯ�� 

�ಾಲೂ�ಕು ತಹ�ೕ�ಾ�� ರವರು ಪ��ೕ�ಸ�ೕ ಅ�� �����ೂಂಡು �ಾಸ�ಾಡು��ರುವ 

ಮ�ಗಳನು� �ಡವಲು (demolish) ಉ��ೕ��ರುವ��ಾ�  ��ದುಬಂ�ರುತ��. ಆ ಕುಟುಂಬಗ�� 

ಅ��ಂದ �ಾಗ �ಾ� �ಾಡಲು 15�ನಗಳ ಗಡುವ� �ೕ�ರು�ಾ��; ಈ ಪ����ಯ�� ಆ 

ಕುಟುಂಬಗಳು ಆತಂಕದ ���ಯ�� ಬದುಕು���; �ಾವ��ೕ ಚು�ಾ�ತ ಪ����ಗಳ ಅ��ಾ�ಯ 

ಪ�ಯ� (MLA/ZP/TP/GP Member) �ಾಸ��ಾಂಶಗಳನು� ಪ��ೕ�ಸ�ೕ �ರವ��ೂ�ಸುವ�ದು 
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ಸೂಕ�ವಲ� ಎಂದು ���ದರು. ಈ ಆಶ�ಯ ��ೕಶನಗಳನು� �ಯ�ಾನು�ಾರ �ಂಗ�� ಅಂ�ನ 

ತಹ�ೕ�ಾ�� ರವರು �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರ ವಶ�� �ೕ�ದು�, ಅವರು ಅವನು� 

ಫ�ಾನುಭ�ಗ�� �ೕ� ಹಕು�ಪತ�ಗಳನು� �ೕ�ರು�ಾ��; ಅವರವರ �ಸ�� �ಾ��ಾ�ರುತ��; ಮ� 

ಕಟ�ಲು ಸ�ಾ�ರ ಅನು�ಾನವನು� �ೂ���; ಇ�ಾ�ದ �ೕಲೂ ಈಗ 21 ವಷ�ಗಳ ನಂತರ ಈಗ 

demolish �ಾಡಲು �ೂರ���ಾ��. ಇದ�ಂದ ದನಕರು, ಮಕ�ಳು ಮತು� ಆ ಕುಟುಂಗಳ ಆತಂಕ 

��ಾ�ಸಲು �.ಪಂ.ವ��ಂದ ಸೂಕ� ಆ�ೕಶ �ೕಡ�ೕಕು; �ಾಗೂ ಈ ಬ�� ಕೂಲಂಕುಷ 

ಪ��ೕಲ��ಾಗುವವ�� �ಾವ��ೕ ��ಾ�ರ�� ಎ��ೂಡ�ಾರದು ಎಂದು ಸ�� ���ದರು.  

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �ೖ.��.ಹುಚ�ಯ�ನವರು �ಾತ�ಾ�, ತಮ� �ೕತ� �ಾ���ಯ 

���ಾಗಲಹಳ� �ಾ�ಮದ�� ಆಸ���� �ಯ�ಾನು�ಾರ �ೕ�ದ� �ಾಗವನು� ಒತು�ವ� �ಾ�   

ಮ� ಕ��ರು�ಾ��; ಸದ� �ಾಗವನು� �ರವ��ೂ�ಸಲು ಕಂ�ಾಯ ಇ�ಾ� ಈ ಬ�� ಸ�ಯ�� ಸೂಕ� 

�ಣ�ಯ �ೖ�ೂಳ��ೕಕು; ಸದ� ಸ�ಾ�� ಸ�ತ�ನು� �ಾ�ಮ��� ಪ�ಯಲು ತುತು� ಆ�ೕಶ 

�ೂರ�ಸ�ೕಕು; ಅ��ನ ಮೂಲಭೂತ �ೌಕಯ�ಗಳು �ಾಶ�ಾಗದಂ� �ೂೕ��ೂಳ��ೕಕು. ಈ ಕು�ತು 

ಚ��� �ಾನ� ��ಾ���ಾ�ಯವರ�ಾ�ಗ� ಅಥ�ಾ ಅವರ ಪ����ಯ�ಾ�ಗ� ಸ�� ಕ�ಸ�ೕಕು 

ಎಂದು ���ದರು.  

ಸ�ಯ �ಾನ� ಅಧ��ರು �ಾತ�ಾ�, ಈ �ಷಯ�ಾ� ಎ�ಾ� �ಾನ� ಸದಸ�ರ 

ಅ��ಾ�ಯದಂ� ಫ�ಾನುಭ�ಗಳ �ತದೃ���ಂದ ಸ�ಪ�ಸಲು ಕಂ�ಾಯ ಇ�ಾ��  ತ�ಣ ಪ��� 

ಮ�ಗಳನು� ಒಕ����ಸದಂ� ಕ�ಮವ�ಸಲು ಸೂ��ದರು.  

�ಾನ� �.ಪಂ.ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಬ�ರಣ�ನವರು �ಾತ�ಾ�, �ೕ�ನ ಎರಡೂ ಪ�ಕರಣಗಳು 

�ೕ�-�ೕ�ಯ�ಾ�ದು�, ಭೂ�ಾ��ೕನ�ಾ�ಲ�ದ ಪ�ದ�� ಕಂ�ಾಯ ಇ�ಾ�ಯವರು �ೂಸ�ಾ� 

ಭೂ�ಾ��ೕನ �ಾ��ೂಂಡು, ಸದ� ಕುಟುಂಬಗ�� ಪ��ಾರ �ೕಡಲು ವ�ವ�� �ಾಡ�ೕಕು ಎಂದು 

���ದರು.  

(ಕ�ಮ : �ೕಜ�ಾ ��ೕ�ಶಕರು(�.ಆ�.�.ಎ), �.ಪಂ.ತುಮಕೂರು) 

 

�.ಪಂ. �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.ಆ�.ಉ�ೕ� ರವರು �ಾತ�ಾ�, ���ಯ�� ಸ�ಾ�� 

�ಾ�ಾ ಕಟ�ಡಗಳ ��ಾ�ಣ�ಾ�� �ಾ�ಗಳು �ೕ�ರುವ �ಾಗಗಳ�� �ಯ�ಾನು�ಾರ �ಾ�ಾ ಕಟ�ಡ 

��ಾ�ಣ �ಾ�, ಮೂಲಭೂತ �ೌಕಯ�ಗಳನು� ಒದ�ಸ�ಾ�ದು�, ��ಾ �ಾಲೂ�ಕು ಒಂದರ��ೕ 

ಈವ�� ಸ�ಸು�ಾರು 60-65 �ಾ�ಗಳನು� ಇ�ಾ�ಾ ವಶ�� ಹ�ಾ�ಂತ���ೂಂ�ರುವ��ಲ�;  

ಇದ�ಂದ ಈ�ನವರು �ಾ��ಾಲಯ�� �ಕದ�� �ಾಖ�� �ೕ�ದ �ಾಗ �ಂ�ರು���ೂಳ�ಲು 

ಹವ�ಸು���ಾ��; ಈ ಬ�� ಕ�ದ SSA ಸ�ಯ�� ಚ���ಾ��; �ೕಘ� ಹ�ಾ�ಂತರ�� �ಾನ� 

��ಾ� ಉಸು��ಾ� ಸ�ವರು ಆ�ೕಶ �ೕ�ರು�ಾ��; ನಂತರ ಸಂಬಂಧಪಟ� �ಾ�� ಸ��ಯ�� 

ಚ���ಾ�ರುತ��; �ಾ� �ಟ� ಮಕ�ಳನು� �ಾ�� ಕ�ತ��, ಮರ� �ಾ�� �ಾ ಇ�ಾ�� 

�ಾಯ�ಕ�ಮಗಳನು� ನ�ಸ�ಾ��; ಇ�ಾ�ದರೂ ಸದ� �ಾ�ಗಳನು� ಇ�ಾ� ವಶ�� 

ಹ�ಾ�ಂತ���ೂಳ�ಲು ಇ�ಾ��ಂದ ಏನೂ ಕ�ಮ ವ��ರುವ��ಲ�; ಈ ಬ�� ಕಂ�ಾಯ 

ಇ�ಾ�ಯವರು ಒಂದು ಪ�ಬಲ ಆ�ೕಶ �ೂರ�ಸ�ೕ�ಾಗುತ�� ಎಂದು ���ದರು. 

(ಕ�ಮ : ಉಪ�ಾಯ�ದ��(ಆಡ�ತ),�.ಪಂ.ತು.,/�.�.�.ಐ, ಮಧು��, ಕಂ�ಾಯ ಇ�ಾ�, ಮಧು��) 
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�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಆ�.�.ಆಂ�ನಪ�ನವರು �ಾತ�ಾ�, ಕ�ದ 3-4 ವಷ�ಗ�ಂದ 

�ಾ���ಂತ ಕ�� ಪ��ಾಣದ�� ಮ��ಾ�ದು�, ಈ ವಷ� ��ಾ�� ಮ� ���ರುವ �ಾರಣ, 

ಸಣ�-ಪ�ಟ� �� ಕ��ಗಳು ತುಂ��ೂಂ��; ಇದನು� �ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ 

ಅ��ಾ�ಯವರು, �ಾಯ��ಾಲಕ ಅ�ಯಂತರರು ಎಲ�ರೂ ಬಂದು �ೂೕ��ಾ��; ��ಗಳ ಬಂಡುಗಳು 

�ಾ�ಾ�, ��ಗಳ�� ಹೂಳು ತುಂ��ೂಂಡು ���ನ �ೕರು ಸಂಗ�ಹ�ಾಗ� ಬಂದ �ೕರು �ಾ��ೕ 

ಹ�ದು�ೂೕಗು���; ಆದುದ�ಂದ ��ಗಳ ದುರ��� ಕ�ಮವ�ಸ�ೕಕು; ತು�ಾ�� ��ಗಳನು� 

ದುರ��ಪ�� �ೕರನು� ಉ���ೂಡ�ೕಕು ಎಂದು ���ದರು.  

      (ಕ�ಮ : �ಾ.ಪಂ.ಇಂ��ಯ�, ಸಣ� �ೕ�ಾವ�, ತುಮಕೂರು/ಪಂ.�ಾ.ಇಂ.��ಾಗ, ಮಧು��) 

ಮುಂದುವ�ದು �ಾತ�ಾಡು�ಾ�, ತಮ� �ೕತ� �ಾ���ಯ �ಾ�ಯದಗುಂ� �ಾ�ಮ 

ಪಂ�ಾಯ�ಯ �ಾಯ�ದ��ಯು ರೂ.18.00ಲ� �ತ�ದ ಅನು�ಾನ ದುಬ�ಳ� �ಾ�ದು�, ಸದ� 

�ಾಯ�ದ��ಯ �ರುದ� �ಸು� ಕ�ಮವ�ಸ�ೕಕು; ಇಲ��ಾದ�� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾಯ�ಯ �ಲಸ 

�ಾಯ�ಗಳು ಕುಂ�ತ�ಾಗುತ�� ಎಂದು ���ದರು. 

 (ಕ�ಮ : ಉಪ�ಾಯ�ದ��(ಅ�), �.ಪಂ.ತು.,) 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ರ���ಾ�ಕರವರು �ಾತ�ಾ�, ತಮ� �ೕತ� �ಾ���ಯ �ಲ�ಾ�-

�ಮ��ಾಜನಹ�� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾಯ� �ಾ���� �ೕರುವ ವಸಂತ ನರ�ಾಪ�ರ �ಾ�ಮದ�� �ೖ�ಾ�� 

�ಾ�ಪ��ಾ� NIMZ  ವ��ಂದ 2500 ಎಕ� ಭೂ�ಾ��ೕನಪ���ೂಳ��ಾ��; ಆ �ೕಜ�ಯು 

ರೂ.ಒಂದು ಲ� �ೂೕ� �ತ��ಾ�ದು� ಅ�� �ಾಗ�� �ಾವ��ೕ �ೕ�-�ಯಮಗ�ಲ�� 

ಪಂ�ಾಯ��ಂದ ಕರ �ಗ�ಪ�ಸು���ಾ��; ಈ ಕು�ತು Bombay/Madras ಮುಂ�ಾದ ಕ�ಗ�ಂದ 

ಬಹು�ಾ��ೕಯ ಕಂಪ�ಯವರು ��ಾ�ಸಲು ಬಂ�ಾಗ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾಯ�ಯವರು �ಾ�               

ಬ��– �ಾ�ದು� ಬ�� ಎಂದು �ೕಳು�ಾ��; ಈ �ೕ� �ಾಡದಂ� ಸಂಬಂದಪಟ�ವ�� ಸೂಕ� ಎಚ��� 

�ೕ�, ಪ�� ಚದರ �ೕಟ� � ಇಂ�ಷು� ಎಂದು ಅ�ವೃ�� ಕರ �ಗ� (Tax slabe) ಪ�� 

ಅವರುಗ�ಂದ ಕಂ�ಾಯ ಪ�ದು ಮುಂ�ನ ಕ�ಮ�� �ೖ�ಾ�� ಅ�ವೃ��� ಅನುವ� �ಾಡ�ೕಕು ಎಂದು 

���ದರು.  

(ಕ�ಮ: ಉಪ�ಾಯ�ದ��(ಅ�), �.ಪಂ.ತು.,) 

��ಾನ ಪ�ಷ� �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಹು��ಾಯ�� ರವರು �ಾತ�ಾ�, �ಲ�ಾ� 

�ಾ�ಮ ಪಂ�ಾಯ� ವಸಂತ ನರ�ಾಪ�ರ �ಾ�ಮದ�� �ೖ�ಾ�� �ಾ�ಪ�� ಸಂಬಂ��ದಂ�, 2500 ಎಕ� 

ಭೂ� ಭೂ�ಾ��ೕನ�ಾ�ರುವ��ಾ� �ಾನ� ಸದಸ�ರು ���ದು�, ಈ �ೖ� 75:25 (�ೕಂದ� �ೕ 75 

& �ಾಜ� �ೕ.25) ಅನು�ಾತದ�� ಹಣ ಭ�ಸ�ೕ�ಾಗುತ��; ಆದ� ಈ ಕು�ತು �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರ 

ಪ��ಾ�ವ� ಸ���ರುವ��ಲ�; �ೕವಲ �ಾಧ�ಮಗಳ�� �ಾತ� �ೂೕಡು����ೕ�; ಆದುದ�ಂದ  ಈ 

ಸಂಬಂಧ �ಾವ��ೕ ಸ�ಷ� ಸು�ೂ�ೕ� ಇದ��� ಸಂಬಂ��ದ ಇ�ಾ� ಒದ�ಸುವ��ಾದ� 

ಪ��ೕ�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ���ದರು.  

(ಕ�ಮ: �ೕಜ�ಾ��ೕ�ಶಕರು �.ಆ�.�.ಎ.ಮತು� ��ಾ� �ೖ�ಾ��ಾ �ೕಂದ� ತುಮಕೂರು) 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಎ�.ಆ�.ಆನಂದರ� ಯವರು �ಾತ�ಾ�, ತಮ� �ೕತ� �ಾ���ಯ 

�.�.�ಾ�� ನ�� 30-40 ಗು�ಸಲುಗಳು ಭಸ��ಾ�ದು�, ತತ�ಂಬಂಧ ಈವ�� ಪ��ಾರ 

�ೕ�ರುವ��ಲ� ಎಂದು ���ದರು. ಮುಂದುವ�ದು �ಾತ�ಾಡು�ಾ�, ಕ�ದ ಆರು �ಂಗಳ �ಂ� 
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�ೕಮಸಂದ� �ಾ�ಮದ�� (�ಂ���� �ಾ�.ಪಂ.) ಫ�ಾನುಭ�ಗ�ೕ� ��ೕಶನ ಒದ�ಸುವ ಸಲು�ಾ� 12 

ಎಕ� ಜ�ೕನು/ಭೂ� ಮಂಜೂ�ಾ�ದ�ರೂ ಈವ�� ��ೕಶನಗಳನು� �ಂಗ��ರುವ��ಲ�; ಈ ಬ�� 

ಅ��ಾ�ಗಳು ಗಮನಹ�� ಸೂಕ� ಕ�ಮವ�ಸ�ೕಕು; ಬರ�ಾಲ�ಂದ ಕು�ಯುವ �ೕ�ನ ವ�ವ�� 

ಅಸ�ವ�ಸ��ಾ��, �ೂಳ� �ಾ�ಗಳ �ದು��ೕಕರಣ�ಾ�� ��ಾ�ಂ� ��ಾ�� �ಾವ�� 7-8 

�ಂಗ�ಾದರೂ �ೂಳ� �ಾ�ಗಳ �ದು��ೕಕರಣ ಆ�ರುವ��ಲ�; ಈ ಕು�ತು �.ಇ.�.ಯವ�� ಸೂಕ� 

��ೕ�ಶನ �ೕ� 15-20�ನಗಳ�� �ದು��ೕಕರಣ�� ವ�ವ���ೂಳ��ೂಡ�ೕಕು ಎಂದು ���ದರು. 

(ಕ�ಮ : �ೕಜ�ಾ ��ೕ�ಶಕರು(�.ಆ�.�.ಎ), ಉಪ�ಾಯ�ದ��(ಅ�), �.ಪಂ.) 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಪಂ�ಾ��ಯವರು �ಾತ�ಾ�, �.�ಾ.ಹ�� �ಾಲೂ�ಕು 

�ೂೕರನಕ�� �ಾ�ಮದ�� ಸಣ� �ೕರ�ಾ� ಇ�ಾ� ವ��ಂದ ರೂ.25.00ಲ� �ಚ�ದ�� �� 

�ಾ�ಂ (ತ� ಅ�) ����ದು�,  ಇ��ೕ�ನ ಮ��ಂದ ಈ �ಾಮ�ಾ�ಯು   ಒ�ದು �ೂೕ��. 

�ಾಗೂ ಈ ಬ�� �ನಪ���ಯ��ಯೂ ಸಹ ಪ�ಕಟ�ಾ�ರುತ��; �ೕ�ದು� ಸಹ ಸುತ�-ಮುತ�ಲ 

�ಾ�ಮಸ�ರು ಈ ಕು�ತು �ೕಳ�ಾ� ಸಂಬಂಧಪಟ� ಅ��ಾ�ಗಳು �ಾ�� ಉತ�ರದ ಮೂಲಕ 

�ೌಜ�ನ��ಾ� ವ��ಸು�ಾ��. ಈ �ಾಮ�ಾ� ಸಂಬಂಧ �� �ಾವ��ಾ���ೕ ಎಂಬ ಬ�� 

ಸಂಬಂಧಪ�ಟ ಅ��ಾ�ಗಳು ಸ�� ಸೂಕ� ಉತ�ರ �ೕಡ�ೕಕು ಎಂದು ���ದರು. ಇನು� 

ಬರಪ��ಾರದ� �ೂಳ��ಾ� �ೂ�ಯು�ಾಗ ಸಂಬಂಧಪಟ� �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ� ಗಳು 

ಆ�ಾ �ೕತ��ಾ���ಯ ಚು�ಾ�ತ ಪ����ಗಳ ಗಮನ�� �ಾ�� ��ಸು��ಲ�. ನಮ�ನು� �ಕ��� 

��ದು�ೂಳು�ವ��ಲ�. ���ದ� �ಾವ� ಪ��ೕ�� ಸೂಕ� �ಾಗ  ಇ�ಾ�� ಬ�� ಸಮನ�ಯ 

�ಾಡಬಹು�ಂದು ���ದರು. 

ಮುಂದುವ�ದು �ಾತ�ಾಡು�ಾ�, ಕಂ��� �ೂೕಬ� �ಾಲುಕ�� �ಾ�ಮದ�� �ಂಗೂ� ಜ�ರದ 

�ಾವ��ಂದ ಬಳಲು��ದು� ಸದ� �ಾ�ಮಸ�ರು ಬಡವ�ಾ�ದು�, ಅವ�� �ಾಸ� ಆಸ���ಗಳ�� 

���� ಪ�ಯಲು ಶ�� ಇರುವ��ಲ�; ಆದುದ�ಂದ ಈ ಬ�� ��ಾ� ಆ�ೂೕಗ� ಮತು� ಕುಟುಂಬ 

ಕ�ಾ��ಾ��ಾ�ಯವರು ಸೂಕ� ಗಮನಹ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು ���ದರು. 

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

�ಾ���ಯ ಹಂದನ�� ಮತು� ಮ��ಘಟ� �ಾ�ಮಗಳ �ಾ�ಾ ಕಟ�ಡಗಳು ದುರ���ಾಗ� ಮಕ��� 

�ೂಂದ��ಾಗುವ ಸಂಭವ��; �ಂ�ಾಲಪ�ರ, �ಾಂ�ನಗರ �ಾ�ಮಗಳ �ಾ�ಾ ಕಟ�ಡ �ಾಮ�ಾ� 

ಪ�ಣ��ೂಳ�� �� �ಾವ� �ಾಡ�ಾ�ರುತ��; ಈ ಕು�ತು ಸಂಬಂಧಪಟ� ಇ�ಾ�ಾ��ಾ�ಗಳು 

ಉತ��ಸ�ೕಕು ಎಂದು ���ದರು.  

ಮುಂದುವ�ದು �ಾತ�ಾಡು�ಾ� PMGSY �ೕಜ�ಯ� ಕನಕ�ಾಸರಹ�� �ಾ�ಮ�� ರ�� 

��ಾ�ಣ�ಾ�� ರೂ.2.30�ೂೕ� �ತ�ದ �ಾಮ�ಾ�� �ಂಡ� ಪ���� ಪ�ಣ��ೂಂಡು             

6-7�ಂಗಳುಗಳು ಕ�ದರೂ ಈವ�� �ಾಮ�ಾ� �ಾ�ರಂಭ�ಾ�ರುವ��ಲ�; ಸದ� �ಾ�ಮದ��      

ಜನ-�ಾನು�ಾರುಗಳು ಓ�ಾಡಲು �ೂಂದ��ಾ��; ಈ ಬ�� ಸಂಬಂಧಪಟ� ಅ��ಾ�ಗ�� �ೂೕ�ೕ� 

�ಾ� �ಾಡ�ೕಕು ಎಂದು ���ದರು.   

(ಕ�ಮ:�ಾಯ��ಾಲಕ  ಇಂ��ಯ� PMGSY ಮತು� ಉಪ��ೕ�ಶಕರು �ಾವ�ಜ�ಕ ��ಣ 

ಇ�ಾ� ಮಧು��) 
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�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.��.ಕೃಷ�ಪ�ನವರು �ಾತ�ಾ�, �ಂಗೂ� ಜ�ರದ ಬ�� 

�ಾ��ೕಣ ಜನ�� ಸ��ಾದ �ಳುವ�� ಇಲ�� �ಾವ��ೕ ಜ�ರ ಬಂದರೂ ಅವರು ಸ�ಾ�� ಆಸ���� 

ಬರ� �ೕರ�ಾ� �ಂಗಳೂ�ನ �ಾಸ� ಆಸ���ಗ�� �ೂೕಗು���ಾ��; ಈ ಕು�ತು ಜನರ�� �ಳುವ�� 

ಮೂ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು ���ದರು.  

(ಕ�ಮ : ��ಾ� ಆ�ೂೕಗ� ಮತು� ಕುಟುಂಬ ಕ�ಾ�ಣ ಇ�ಾ�) 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಚಂದ��ೕಖ� �ಾಬು ರವರು �ಾತ�ಾ�, ��ಾ� ಆ�ೂೕಗ� 

ಇ�ಾ�ಯ �ಕ� �ೕ��� 02-03 �ೕಂದ� ಪ�ರಸ�ೃತ  �ೕಜ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� �ಾ��ೕಣ 

�ಾಗಗಳ�� �ಲಸ �ವ��ಸು��ರುವ ಆ�ೂೕಗ� �ಾಯ�ಕ��ಯ�� ಸ��ಾದ ಸಮಯ�� �ೕತನ 

�ಾವ��ಾಗು��ಲ�; ಉ�ಾ: �ಾ�ಗಟೂರು �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾಯ� �ಾ���ಯ�� �ಲಸ 

�ವ��ಸು��ರುವ �ಾ�ಯವರ ಪ� ಎ��ೂೕ��ಂದ ನರಳು��ದು�, ಹಣ�ಲ�� ಒ�ಾ�� �ಾರ�ಯ 

�ನ �����ಾ� ಆಸ���� �ೂೕ�ರು�ಾ��; ಸದ� ಸಮಯದ�� ಆತನನು� ಪ�ೕ��ದ �ೖದ�ರು 

ಆತ�� ಹೃದಯ�ಾತ�ಾ�ದು�, ಆತನ ಹೃದಯ �ೕವಲ �ೕ.30ರಷು� �ಾತ� �ಾಯ��ವ�ಸು���; 

ಕ�ಷ� 5ಗಂ�ಗಳ �ಾಲ ಮುಂ�ತ�ಾ� ಆಸ���� ಬಂ�ದ�� ಒಂದು ಚುಚು�ಮದು� �ೕ� ಸಮ�� 

ಹಗುರ�ೂ�ಸ�ಾಗು��ತು� ಎಂದು ���,  2 �ಂಗ��ಾಗುವಷು� �ಾ��ಗಳನು� �ೂಟು� 

ಕಳು��ರು�ಾ��; ಇದ�ಂದ ಸ�ಾ�� ಕ�ೕ�ಗಳ�� �ಲಸ �ವ��ಸುವ �ಳಹಂತದ �ೌಕರರುಗ�� 

ಸಮಯ�� ಸ��ಾ� �ೕತನ �ಾವ�ಸ�ದ��� ಅವರುಗಳ �ೖಯ��ಕ ಬದುಕು ದುಸ�ರ�ಾಗುತ��; ಈ 

���ನ�� ಅ��ಾ�ಗಳು ಸೂಕ� ಗಮನ ಹ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು ���ದರು.  

(ಕ�ಮ : ��ಾ� ಆ�ೂೕ�ಯ ಮತು� ಕುಟುಂಬ ಕ�ಾ�ಣ ಇ�ಾ�) 

ಮುಂದುವ�ದು �ಾತ�ಾಡು�ಾ�, ಗು�� �ಾಲೂ�ಕು �ಾ���ಯ�� 19 �ಾ�ಥ�ಕ ಆ�ೂೕಗ� 

�ೕಂದ�ಗ�ದು�, ಈ �ೖ� 12  �ಾ�ಥ�ಕ ಆ�ೂೕಗ� �ೕಂದ�ಗಳ�� �ಬ�ಂ�� �ೕತನ 

�ಾವ��ಾ�ದು� ಉ�ದ 7 PHC ಗಳ �ಬ�ಂ�ಗ�� �ೕತನ �ಾವ��ಾ�ರುವ��ಲ�; ��ಾ �ಾ: 

�ೂಡ�ಹು�ಕುಂ� PHC ಯ�� ಸದ� �ಕ� �ೕ���ಗಳ� ಜು�ೖ ಮತು� ಆಗ�� �ಾ�ಗಳ �ೕತನ 

�ಾವ��ಾ�ದು�, ಅದರ �ಂ�ನ 3-4 �ಂಗಳುಗಳ (�ೕ& ಜೂ� ) �ೕತನ �ಾವ��ಾ�ರುವ��ಲ�; 

�ಲ�� ಸಮಯ�� ಸ��ಾ� �ೕತನ �ಾವ��ಾ�, �ಲ�� �ಾವ��ಾಗ�ರಲು �ಾರಣ�ೕನು? 

ಎಂದು ಪ����ದರು.  

ನಂತರ �ಾತ�ಾ�, �ೂಡ�ಅಗ��ಾರ �ಾ�ಮದ PHC �ಬ�ಂ�� �ಕ� �ೕ��� 3ರ�      

�ೕ-ಆಗ�� �ೕತನ �ಾವ��ಾ��; ಆದುದ�ಂದ diversion � ಅವ�ಾಶ�ದ��� �ೕತನ �ಾವ�� 

ವ�ವ���ೂ�� �ೂ�; ��ಾಂಕ:06-08-2013 ರಂದು ಸ�ಾ�ರ�ಂದ �.ಪಂ.� ಹಣ ಬಂ�ದ�ರೂ ಸಹ 

ಮರು �ಡುಗ�ಯ�� �ಳಂಬ�ಾ�ರುತ��; field work �ಾಡುವ �ಣು� ಮಕ�ಳು �ೕ� 

ಆ�ಾಯ�ಲ�� ಸಂ�ಾರ �ವ�ಹ�/�ೖಯ��ಕ ಬದುಕು ದುಸ�ರ�ಾಗು��� ಎಂದು ���ದರು.  

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

�ೂ������ ಆಸ���ಯ�� �ೖದ�ರು �ೕ�� ಸ��ಾ� �ಾಜ�ಾಗು��ಲ� ಈ ���ನ�� DHO 

ರವರು ಸೂಕ� ಕ�ಮ ವ�ಸಲು �ೂೕ�ದರು.  

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಎ�.ಆ�.ಆನಂದರ� ಯವರು �ಾತ�ಾ�, ಕು�ಾ�ಳು PHC           

ಯ�� �ೖದ��ರುವ��ಲ�; ಆಸ��� ಅಸ�ಚ���ಂದ ಕೂ�ದು�, �ೖದ�ರು ಬರುವ��ಲ�.                   
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ಈ ಸಂಬಂಧ ಪಕ�ದ �ಾ�ಮದ ಆಸ���ಯ�� �ೖದ�ರನು� ಕತ�ವ��� �ೂಂ�ಾ�� ಆ�ಾರದ �ೕ� 

��ೕ�ಸ�ಾ�� ಎಂದು ��ಾ� ಆ�ೂೕಗ� ಮತು� ಕುಟುಂಬ ಕ�ಾ��ಾ��ಾ�ಗಳು ��ಸು�ಾ��;  

ಆದ� ಅ�� �ಾವ �ೖದ�ರು ಇರುವ��ಲ�. ಈ ಕು�ತು ತುತು� ಅಗತ� ಕ�ಮವ�ಸ�ೕ�ಂದು 

���ದರು.  

(ಕ�ಮ : ��ಾ� ಆ�ೂೕಗ� ಮತು� ಕುಟುಂಬ ಕ�ಾ�ಣ ಇ�ಾ�) 

ನಂತರ �ಾತ�ಾ�, �ಂಗೂ� ಜ�ರ�� �ಾವ��ೕ ��ೕಷ �ಖರ ���� ಇಲ�; ಜನ ಅದನು� 

ಭಯ�ಂದ �ೂೕಡುವ �ಾರಣ �ಾಗೂ �ಾವ��ೕ ಜ�ರ ಬಂದ ಕೂಡ�ೕ ಅ� ಭಯ�ಂದ ಅದನು� 

�ಂಗೂ� ಎಂದು ತಮ� �ಾ�ೕ �ಾ���ೂಂಡು ಆತಂಕ ಪಡುವ �ಾರಣ ಸಮ�� ��ಾ�� �ಚು� ಹಣ 

ಖಚು� �ಾಡು�ಾ��; �ೂಡ� ಆಸ���� �ೂೕಗುವ�ದ�ಂದ ತ��ತ ಉ�ತಮ ���� �ೂ�ತು, 

ಪ�ಣ� ಗುಣ�ಾಗಬಹು�ಂದು �ಾ�� �ೂಡ�-�ೂಡ� �ಾಸ� ಆಸ���ಗ�� �ೂೕಗು���ಾ��; ಆದ� 

�ಂಗೂ� �ಯಂತ�ಣ�� ಆಸ��� �ಬ�ಂ�ಗೂ �ಖರ �ಾ�� ಇಲ�; �ೂ�-�ೂ�� ಅಗತ� 

ಮೂಲಭೂತ �ೌಲಭ�ಗಳು ಇರುವ��ಲ�; ಆದುದ�ಂದ  ಈ ಸಂಬಂಧ PWD/ನಗರಸ�/�ಾ�ಮ 

ಪಂ�ಾಯ�ಯವರುಗಳು ನಗರ ಮತು� �ಾ�ಮ �ೖಮ�ಲ��� ಒತು� �ೕ�ದ�� �ಂಗೂ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಯಂ��ಸಬಹುದು ಎಂದು ���ದರು.  

ಮುಂದುವ�ದು �ಾತ�ಾ�, ತುರು�ೕ�� �ಾಲೂ�ಕು ದ��ೕಘಟ� �ಾ�ಮದ�� �ೂೕ�ಗಟ�� 

�ಚ�ದ�� ಆಸ��� ಕಟ�ಡ ���ಸ�ಾ�ದು�, �ಾಮ�ಾ� ಪ�ಣ��ೂಂ�ರುತ��, ಆದ� ಅ�� �ೕ�ನ 

�ೌಕಯ�  ಇರುವ��ಲ�;  ಆಪ�ೕಷ� ��ೕಟ� ಮತು� �ೕಬ� �ಾ�� ಗಳ�� 

ಉಪಕರಣಗ�ದು�, ಅವ�ಗಳನು� ಶು��ೂ�ಸಲು ಸಹ �ೕ�� ವ�ವ�� ಇಲ�;  ಇದು �ಾಲೂ�ಕು 

ಆಡ�ತ ಮತು� �ಾ�ಮಪಂ�ಾಯ�ಯ ಜ�ಾ�ಾ���ಾ�ರುತ��; ಸದ� ಆಸ���ಯ�� �ೖದ�ರು, 

�ಬ�ಂ�, �ಾ�� ����ಯ� ಎಲ�ರೂ ಇ�ಾ��; ಆದುದ�ಂದ  ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ��ೕ��, 

ಮೂಲಭೂತ �ೌಕಯ�ಗಳನು� ಒದ�� ಸಣ�-ಪ�ಟ� �ೂರ�ಗಳನು� ��ಾ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು ���ದರು.  

ನಂತರ �ಾತ�ಾ�, platelet transfusion ಖ�ೕ� ಬ�� ಪ��ಾ���ದರು. ಮುಂದುವ�ದು 

�ಾತ�ಾ�, ಅರಣ� ಇ�ಾ� ವ��ಂದ ಸ�ಗಳನು� �ತ��ರುವ ಬ�� DFO ರವರು ಸ�� �ಾ�� 

�ೕಡ�ೕಕು ಎಂದು ���ದರು.  

(ಕ�ಮ: ಉಪ ಅರಣ� ಸಂರ��ಾ��ಾ�, �ಾ�ಾ�ಕ ಅರಣ�  ಮತು� ��ಾ� ಆ�ೂೕಗ� ಮತು� 

ಕುಟುಂಬಕ�ಾ��ಾ��ಾ�ಗಳು, ತುಮಕೂರು) 

�ಂಗೂ� ಪ�ಕರಣ�� ಸಂಬಂ��ದಂ�, DHO ರವರು �ಾತ�ಾ�, ���ಯ�� ಈವ�� 162 

�ಂಗೂ� ಪ�ಕರಣಗಳು ವರ��ಾ�ದು�, ಈ �ೖ� ಜೂ�-ಜು�ೖ �ಾ�ಯ�� ���ನ ಪ�ಕರಣಗಳು 

ವರ��ಾ��; ಈ ಕು�ತು ಹಲವ� �ಾ�ಮಗ�� �ೕ� �ೕ� �ೕ�ಸ�ಾ��; �ಾ�ಮ �ೖಮ�ಲ� 

ಹದ���ದು�, �ೂ��ಗಳ ಉತ���� �ಾರಣ�ಾ��; �ೖಯ��ಕ ರ�� ಇಲ��ಾ��;  ಈ ಬ�� 

�ಾಕಷು� �ಾ�� �ೕ�ದ�ರೂ ಸಹ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾಯ�ಗಳ�� �ಲಸ�ಾ�ರುವ��ಲ�;  ಆದುದ�ಂದ 

ಈ ಪ����ಯ�� ನಗರಸ�, �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾಯ�ಗಳು �ೖಮ�ಲ�ದತ� �ೕವ� ಗಮನಹ�ಸ�ೕಕು; 

ಜನ�� ಆ�ೂೕಗ� ��ಣ �ೕಡುವ�ದು �ಾತ� ಆ�ೂೕಗ� ಇ�ಾ�ಯ �ಾತ�; ಅದು ಯಶ���ಾ� 

ನ�ಯು���; �ಂಗೂ� ಪ�ಕರಣಗಳು ಪ���ಾದ ಕೂಡ�ೕ ಮುಂ�ಾಗ��ಾ ಕ�ಮ ವ�ಸ�ಾಗು��� 

ಎಂದು ���ದರು.  
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�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಎ�.ಆ�.ಆನಂದರ�ಯವರು �ಾತ�ಾ�, �ಪಟೂರು �ಾ: 

�ೂಣ�ನ�� PHC ಯ��ನ �ಟ�ಯ��ರುವ �ಾಡು ದೂಳು ���ಲ�,  ಒಂದು ಇಂಚು ಕಸ ಇ�, 

ಶು��ೂ�ಸಲು �ಬ�ಂ�ಯನು� �ೕ�ದ� �-ದ�� �ೌಕರರು ಇಲ��ಂದು ��ಸು�ಾ��; �ೕ�ರು�ಾಗ 

�ಮ�ಇ�ಾ�ಯ���ೕ ಅಶು�ತ� �ಾಂಡವ�ಾಡು��ರು�ಾಗ �ೕವ� CMC, �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾಯ� 

ಮತು� ಪ�ರಸ�ಗಳತ� �ೕ� �ರಳು �ೂೕ�ಸು��ೕ� ಎಂದು DHO ರವರನು� ಪ����ದರು.  

ನಂತರ �ಾತ�ಾ�, ��� ಸಂ� 5-00ಗಂ� ಸಮಯದ�� ಅಪ�ಾತ��ೕ�ಾದ ವ���ಯನು� 

�����ಾ� ಆಸ���� �ೂಂ�ೂಯ��ಾ�, ಸದ� ವ���� ���� �ೕ� ಉಪಚ�ಸಲು ಆಸ���ಯ�� 

�ೖದ��ರ�ಲ�; ಇಂತಹ ತುತು� ಸಂದಭ�ಗಳ�� ���� �ೂ�ಯ�ದ��� ವ���ಯ �ಾವ� ಖ�ತ;  

ಆದುದ�ಂದ ಈ ಕು�ತು ಪ��ೕ�� ಅಗತ� ಕ�ಮವ�ಸ�ಕು ಎಂದು ���ದರು.  

DHO ರವರು �ಾತ�ಾ�, ���ಯ�� �ೖದ�ರ �ೂರ� ಇ�; �ಾನ� ಸದಸ�ರು ಇ�ಾ�ಯ 

ಸಮ��ಯನು� ಅ�ೖ���ೂಳ��ೕಕು; �ೂಣ�ನ�� ಆಸ���ಯ�� �ೖದ��ಲ�ದ �ಾರಣ, 

�ೂಂ�ಲ��ೕ �ೕತ�ದ��ನ  �ಾಲೂ�ಕು �ೖದ�ರು 3 �ನ  �ಾಗೂ ಸೂಗೂರು ��ಕ� ಆ�ೕಸ� 3 

�ನ ಕತ�ವ� �ೂಂ�ಾ��ಯ�� �ಾಯ��ವ��ಸು���ಾ�� ಎಂದು ���ದರು. �.ಪಂ.ಸದಸ��ಾದ     

��ೕ ಆನಂದರ�ರವರು �ಾತ�ಾ�, �ೂಡ� �ಾ�ಮ�ಾದ��ಂದ ಸದ� ಆಸ���ಯ�� �ನದ 

24ಗಂ�ಗಳ �ಾಲ �ೖದ�ರು ಲಭ��ರುವಂ� ವ�ವ���ೂ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು ���ದರು.  

DHO ರವರು �ಾತ�ಾ�, ಪ�ಸು�ತ 20ಮಂ� ��ದ�ರ �ೕಮ�ಾ��ಾ� ಅ��ಗಳನು� 

ಆ�ಾ��ಸ�ಾ��; �ೕಮ�ಾ� ಪ���� ಪ�ಣ��ೂಳು�ವವ�� ಸಮ���ಾಗು���; �ೂಣ�ನ�� 

ಆಸ���ಯ�� ಎರಡು �ೖದ�ರ ಹು�� �ಾ� ಇ�; ಅ�ೕ �ೕ� ಒಂ�ೕ  ಕ� ಇಬ�ರು �ೖದ�ರು ಇರುವ 

ಪ�ಕರಣಗಳ�� ಸ�ಾ�ರದ  ಆ�ೕಶದಂ�  ಒಬ�ರನು� ಹು�� �ಾ� ಇರು��� ��ೕ�� (ಕತ�ವ� 

�ೂಂ�ಾ��) ಸ��ಾಂತ�ಸ�ಾಗು���; 20 ಮಂ� ಅಭ���ಗ�� �ೕಮ�ಾ� ಆ�ೕಶ �ೕಡ�ಾ�ದು�, 

ಈ �ೖ� �ೕವಲ 3 ಮಂ� �ಾತ� ಕತ�ವ��� ವರ� �ಾ��ೂಂ�ರು�ಾ��; ಆದುದ�ಂದ �ಾ��ೕಣ 

�ಾಗಗಳ�� �ೕ� ಸ��ಸಲು �ೖದ�ರು ಮುಂ� �ಾರ�ರುವ �ಾರಣ, �ಾನ� ಸದಸ�ರುಗಳು 

�ಾ�ಾದರೂ �ೖದ�ರನು� �ಾ��ೕಣ �ಾಗಗ�� ಬರುವಂ� ಗಮನ�� ತಂದ� ತ�ಣ 

�ೕ���ೂಳ��ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ���ದರು.  

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �ೖ.��.ಹುಚ�ಯ�ನವರು �ಾತ�ಾ�, �ೂಣ�ನ�� �ಾ�ಮವ� 

�ಪಟೂರು ಮತು� ತುರು�ೕ�� �ಾ:ಗಳ ಅಂ�ನ��� ಎಂದು ���, ಸ�ಾ�� ಆಸ���ಗಳ�� 

�ೖದ�ರುಗಳು ಇಲ��ಂದು ಜನ �ಾಸ� ಆಸ���ಗಳ ಕ�� �ೌ�ಾ�ಸು���ಾ��; ಈಗ MBBS 

ಮು��ದ ತರು�ಾಯ  ಒಂದು ವಷ� �ಾ��ೕಣ ಪ��ೕಶದ�� ಕ�ಾ�ಯ�ಾ� �ೕ� ಸ��ಸ�ೕಕು 

ಎಂದು ಸ�ಾ�ರ ಆ�ೕಶ �ೂರ��� ಎಂದು ���ದರು. 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ �ಾ:ರ� �ಾಗ�ಾಜಯ�ನವರು �ಾತ�ಾ�, ಈ ಸಮ��ಯನು� ಸ�ಾ�ರದ 

ಮಟ�ದ�� ಪ�ಹ�ಸ�ೕಕು; ಈ ಬ�� ಇಬ�ರೂ MLA & MP ಯವರು ಮತು� ��ಾನ ಪ�ಷ� 

�ಾನ� ಸದಸ�ರು ಎಲ�ರೂ ಸ�ಾ�ರದ ಮಟ�ದ�� ಪ��� �ಾ�ದ� ಬಹುಷ: ಪ��ಾರ �ಾಣಬಹುದು 

ಎಂದು ���ದರು. ಆದುದ�ಂದ ಈ ಕು�ತು ಸ��ೕಯ �ೕಮ�ಾ�ಯ�� �ಾವ �ಾರಣ�ಂದ 

ನೂ�ನ��ಾ�� ಎಂಬ ಬ�� DHO ರವರು ಸ�ಾ�ರ�� ವರ� �ೕಡ�ೕಕು;  MBBS �ೖದ�ರು �ೕವಲ 
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ರೂ.28,000/- �ೕತನ ಪ�ದು �ಾ��ೕಣ ಪ��ೕಶಗಳ�� �ೕ� �ಾಡಲು �ಾರೂ ಬರುವ��ಲ�;  

ಆದುದ�ಂದ ಈ ಕು�ತು DHO ರವರು ಸ�ಾ�ರ�� ಸ�ಷ� ವರ� �ೕಡ�ೕಕು ಎಂದು ���ದರು.  

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಪಂ�ಾ��ಯವರು �ಾತ�ಾ�, �ಾಲಕ�� �ಾ�ಮ�� �ೖದ�ರನು� 

ವ�ವ���ೂ�ಸುವ ಕು�ತು ಪ���ಸ�ಾ� DHO ರವರು �ಾತ�ಾ�, ಅ��� �ೖದ�ರನು� 

ವ�ವ���ೂ�ಸ�ಾ��; ಇ�ಾ�ಾವ�ಯ ಎಲ� ಕತ�ವ�ಗಳನು� ��ಾ�ಸ�ಾ��;  ಮ�ೂ��� 

ಪ��ೕ�� ಮುಂ�ನ ಸ�� ಸ�ಷ� �ಾ�� ಒದ�ಸುವ��ಾ� ���ದರು. �ಾನ� ಸದಸ�ರು 

ಮುಂದುವ�ದು �ಾತ�ಾಡು�ಾ�, ಆಸ���ಗಳ�� ಶು�ತ� �ಾ�ಾಡುವ ಕು�ತು ಪ���ಸ�ಾ�, DHO 

ರವರು �ಾತ�ಾ�, Non clinical �ೕ�� �ಂಡ� ಕ�ಯ�ಾ�ದು�, �ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ  

ಅ��ಾ�ಯವರು ಅನು�ೕದ� �ೕ�ರು�ಾ��; ಇ�ೕಗ ವ�ವ���ೂ�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ���ದರು.  

ತುಮಕೂರು ನಗರ ��ಾನಸ�ಾ �ೕತ�ದ �ಾನ� �ಾಸಕರು �ಾತ�ಾ�, �ಕ� ಗುನ�  

�ೂೕಗ/�ಾ�ಾನ� ಜ�ರ ಮತು� ಪ�ಸೂ� ಪ�ಕರಣಗಳನು� �ಂಗಳೂ�� refer �ಾಡ�ಾಗು��� ಎಂಬ 

ದೂರುಗಳು �ೕ� ಬರು���; ಈ ಕು�ತು DHO ರವರು ಪ��ೕ�� ಅಗತ� ಕ�ಮವ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು 

���ದರು.  

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಅರ� ಕು�ಾ� ರವರು �ಾತ�ಾ�, ಕು�ಗ� ಸ�ಾ�� 

ಆಸ���ಯ�� ಶು�ತ� �ಾ�ಾ�ಲ�; ಮ�ಾ�ಹ�ದ 12-00ಗಂ� ಸಮಯದ�� �ೖದ�ರು 

ಆಸ���ಯ�� ಇರುವ��ಲ�; ಈ ��ಯ�� ಕು�ಗ� ಸ�ಾ�� ಆಸ���ಯನು� ಕು�ಗ� ಶವ�ಾರ 

ಎಂದು  ಜನ �ಾತ�ಾಡು���ಾ��; ಎ�ಯೂರು ಆಸ���ಯ�� ಪ�ಥಮ ����� ಸೂಕ� ವ�ವ�� 

ಇರುವ��ಲ�;  ಅ�� ����� ಅಗತ��ರುವ ಹ�� �ಾ�ಾ��ನ��ಲ�; ����� ಬರುವ �ೂೕ�ಗ�� 

�ೕ� ಬ�ದು�ೂಟು� ಅಂಗ��ಂದ ತ���ೂಳು����ಾ��; ಅ��ನ �ೖದ�ರು �ಾರ�� ಮೂರು �ನ 

ಸ� ಇ� ಎಂದು �ೂೕಗು�ಾ�� ಎಂದು ���ದರು.  

DHO ರವರು �ಾತ�ಾ�, ಕತ�ವ� �ೂಂ�ಾ��ಯ�� ಆಲಪ�ನಗು��ಯ �ೖದ�ರನು� 

��ೕ�ಸ�ಾ��; ಮೂರ�ೕ ಸು��ನ �ೕಮ�ಾ� ಪ���� ಪ�ಣ��ೂಂಡ ನಂತರ �ೖದ�ರನು� 

ವ�ವ���ೂ�ಸ�ಾಗುವ�ದು; ಇನು� ಔಷ�ಗಳನು� �ಯ�ಾನು�ಾರ ಅವರ ಹಂತದ�� ಸ�ಾ�� ಔಷ� 

ಮ���ಂದ �ೕರ�ಾ� ಖ�ೕ��ರು�ಾ��; ಆದರೂ ಈ ಎ�ಾ� ಅಂಶಗಳ ಬ�� ಪ��ೕ�� 

ಕ�ಮವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ���ದರು.  

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� �ಂಗಮ� ಮತು� ಎ�.�.ಮಂಜು�ಾ ಇವರುಗಳು �ಾತ�ಾ�, 

�.�ಾ.ಹ�� �ಾ: ಹು��ಾರು ಆಸ��� ಶು�ತ��� ಗಮನಹ�ಸ�ೕ�ಂದು ���ದರು.   

DHO ರವರು �ಾತ�ಾ�, �ೂೕಬ� ಮಟ�ದ ಆಸ���ಗಳನು� ಸಮು�ಾಯ ಆ�ೂೕಗ� 

�ೕಂದ��ಾ� �ೕಲ����ೕ�ಸಲು �ೂೕ� ಸ�ಾ�ರ�� ಸೂಕ� ಪ��ಾ�ವ� ಸ���ರುವ��ಾ� ಸ�� 

���ದರು.  

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� �ಾ�ಾ��ಯವರು �ಾತ�ಾ� �ೂಳವನಹ�� PHC 

�ೖದ�ರನು� ಕತ�ವ� �ೂಂ�ಾ�� �ೕ� ಯಲ��� ಆ�ೂೕಗ� �ೕಂದ��� ವ�ವ���ೂ��ದ�ರೂ 

�ೂಳವನಹ��ಯ�� ಜನ ಗ�ಾ� �ಾಡುವ�ದ�ಂದ, �ೖದ�ರು ಯಲ���� ಸ��ಾ� ಬರು��ಲ� 

ಎಂದು ���, ಈ �ಂ� ಅ�� �ಾಯ��ವ��ಸು��ದ� �ಾ:�ೂೕ�ಲ  ��ೕಜ�ಯನು� ಏ� 
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ರದು��ೂ����? ಎಂದು ಪ����ದರು. ಪ���ಾ� DHO ರವರು �ಾತ�ಾ� ��ೕಜ�� ನಮ� 

ಅ��ಾರ�ಲ��ಾದ��ಂದ �ೕವಲ ಕತ�ವ� �ೂಂ�ಾ�� �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ���ದರು.  

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.ಆ�.ಉ�ೕ� ರವರು �ಾತ�ಾ�, �ೕತನ, �ಬ�ಂ� �ೂರ�, 

ಔಷ� ಸರಬ�ಾಜು, �ೖದ�ರ �ೕಮ�ಾ� ಇ�ಾ�� �ಷಯಗಳ ಕು�ತು DHO ರವರು ಸ�ವರ�ಾ� ಸ�� 

�ಾ�� ಒದ��ದ��, ಇಂ�ನ ಸ�ಯ�� �ಾನ� �ಾಸಕರು ಮತು� ��ಾನ ಪ�ಷ� ಸದಸ�ರು 

�ಾಜ�ರುವ�ದ�ಂದ ಅವರು ಸ�ಾ�ರದ ಗಮನ ಸ�ಯಲು ಅನುಕೂಲ�ಾಗುತ�� ಎಂದು ���ದರು.  

ನಂತರ �ಾತ�ಾ�, �ೂರಟ�� & ಮಧು�� �ಾಲೂ��ನ�� ಆಂಬು��� 108ರ ಸಂಬಂಧ 

ನ��ಂ� �ೂೕಂ� �ೕ� �ೕ� �ೂೕ�ಗ�ಂದ ಹಣ ಪ�ಯು���ಾ�� ಎಂಬ ಬ�� �.�.ಯ�� 

ಪ��ಾರ�ಾ��; ಈ ಬ��ಯೂ ಪ��ೕ�ಸಲು �ೂೕ�ದರು. 

ಮುಂದುವ�ದು �ಾತ�ಾ�, �ೖದ�ರ �ೂರ� ಬ�� �ಾಸನ ಸ�ಯ��ಯೂ �ಸ�ೃತ�ಾ� 

ಚ���ಾ��; ಈ ಕು�ತು �ೕ�-�ೕ� �ಾಯ�ಕ�ಮ ರೂ�ತ�ಾ��; �ೕತನ ಸಮ�� ಒಂ���ಾದ�, 

�ಾ��ೕಣ ಪ��ೕಶದ�� �ೖದ�ರು �ೕ� ಸ��ಸಲು ��ಾಕ�ಸುವ�ದು ಇ�ೂ�ಂ��; �ಲ���� ಜನರು 

ಮತು� ಚು�ಾ�ತ ಪ����ಗಳು �ಾಕ�� ಗಳ ಬ�� �ೕವಲ�ಾ� �ಾತ�ಾ� ಮನ 

�ೂೕ�ಸುವ�ದ�ಂದ, �ೖದ�ರುಗಳು �ಾ��ೕಣ ಪ��ೕಶಗ�� ಬರಲು �ದರು�ಾ��; ಜನ ಅ�ೌರವ�ಂದ 

ನ�ದು�ೂಂಡ�, �ಾಕ�� ಗ�� ಮನ��ೖಯ� ಇರುವ��ಲ�. ಉ�ಾಹರ�� �ಾವ��ೕ �ೂೕ�ಯ 

�ಾ�ನ ಸಂದಭ�ದ�� ಶವವನು� ಆಸ��� ಮುಂ� ಇಟು� ಪ��ಭ�ಸು�ಾ��. �ಾಕ��ರವರ �ಯಂತ�ಣ 

ತ�� �ೂೕ� �ಾವನ���ದ� �ೖದ�ರ��ೕ �ಾರಣ �ಾಡುವ�ದ�ಂದ �ೕ� �ೕಡಲು �ದರು�ಾ��. 

�ಾ��ೕಣ ಪ��ೕಶದ�� �ೕ� �ಾಡುವ ಮನಸು� �ೖದ��� ಖಂ�ತ ಇರುತ��; ಆದುದ�ಂದ ಸಮಯ 

ಬಂ�ಾಗ �ೕರ�ಾ� attack �ಾಡ�, ಸಂದಭ�ವನು� ಅಥ� �ಾ��ೂಂಡು, ಒ��ಯ �ಾ�ಾವರಣ 

��ಾ�ಣ �ಾ�ದ� ಯುವ �ೖದ�ರುಗಳು �ಾ��ೕಣ ಪ��ೕಶಗಳ�� �ೕ� ಸ��ಸಲು ಮುಂ� 

ಬರು�ಾ�� ಎಂದು ���ದರು.  

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �ೖ.��.ಹುಚ�ಯ�ನವರು ಸಹಮತ ವ�ಕ�ಪ�� �ಾತ�ಾಡು�ಾ�, 

ಸ�ಾ�� ಆಸ���ಗ�� �����ಾ� �ೂೕಗುವವರು ಆ��ಕ�ಾ� ದುಬ�ಲರು ಇವತು� ಅಂತಹವ�� 

��ೕ� ಇಲ�� �ೕ� �ೕ�ದ� ಒ��ಯದು. ಆದ� �ೖದ�ರುಗಳು ತಮ� ��ಣ�ಾ�� ಹೂ�ರುವ 

ಹೂ��ಯನು� ಗ�ಸಲು ��ೕ��ದ� ಪ���� ಹದ�ಡುತ��; �ೕ�ರುವ�ದ�ಂದ ಅವರು ಸ�ಾ�� 

�ೕ�ಾ ಸಮಯವನು� �ಟಕು�ೂ��, ಸ�ಾ�� �ೕ�ಾವ�ಯ���ೕ �ಾಸ� ಆಸ���ಗಳ�� �ೕ� 

ಸ��ಸು��ರುವ�ದನು� �ಾಣಬಹು�ಾ��; �ೂೕ�ಗಳು �����ಾ� ಬಂ�ಾಗ, �ೖದ�ರು 

ಆಸ���ಯ��ರ�, ಆಸ��� ಎದು�ೕ ಇರುವ �ಾಸ� ಆಸ���ಯ�� �ಲಸ �ಾಡು��ದು�, ಅ�ಂಡ� 

�ೂೕ� ಅವರನು� ಕ�ತರುವ�ದು �ಾಣಬಹುದು. ಆಸ���ಗಳ�� ಒಂದು ���� ರೂ.500/-ರ ವ�� 

ಅವ�ಾಶ�ದ�ರೂ ಸಹ ಆಸ���ವ��ಂದ �ಾವ��ೕ ಔಷ�ಗಳನು� �ೕಡ�, �ೕ� ಬ�ದು�ೂಟು� 

�ೂರ��ಂದ ಅವರುಗಳ ಕ��ಂದ�ೕ (���� ಬರುವವರ ಕ��ಂದ) �ೂರ��ಂದ  ಔಷ� 

ತ���ೂಳು��ಾ��; �ಾವ��ೕ ಒಬ� ಗ��� ��ೕ ����ಾ� ಆಸ���� ಬಂದ�, ಕ�ಷ� ರೂ.5,000/- 

ಖ��ಲ�� ಆಸ����ಂದ �ೂರ�ೂೕಗಲು ಆಗುವ��ಲ�; ಕು�ಗ� �ಾ:ನ�� ಸ�ಾ�� ಆಸ��� 

ಎದು�ೕ �ೖದ�ರ �ಾಸ� ���� ಗಳು �ಾ�ಾ�ಸು���; �ೕ�ರು�ಾಗ, �ೖ�ೂ�ೕ �ಾ�ಾಯ�ೂೕ ಹ�: 

ಎನು�ವ��ಾದ�, ಅವರು �ೕವರ ಸ�ಾನ,ಅವರು �ಾ�ದ ಉಪ�ಾರವನು� �ಾತ� �ಾವ� ಪ�ಯ�ೕಕು 
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ಎನು�ವ �ಾತುಗಳನು� ಬಲವಂತ�ಾ� ಒ���ೂಳ��ೕ�ಾಗುತ��; ಈ ���ನ�� ದ�ಾ�ಾ� 

�ೖದ�ರ ಮ�ೂೕ�ಾವ ಮತು� ���ಾ� ��ಾನ ಬದ�ಾಗ�ೕ�ಾ�� ಎಂದು ���ದರು.  

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಆ�.�.ಆಂ�ನಪ�ನವರು �ಾತ�ಾ�, ಜನ ಸಮು�ಾಯ ಮತು� 

ಸ�ಾಜ�� ಆ�ೂೕಗ�, ��ಣ, �ೕರು ಇವ�ಗಳನು� ಮುಖ��ಾ� �ೂಡ�ೕಕು, ಇದು DHO ರವರ ಆಧ� 

ಜ�ಾ�ಾ��; �ಾವಗಡ �ಾ:ನ�� �ಬ�ಂ� �ೂರ��ದು�,  naxal affected area ಗಳ�� ��ಣ 

ಇ�ಾ�ಯವ�� ಸ��ೕಯ �ೕಮ�ಾ�� ಅವ�ಾಶ ಕ����ೂ��ರುತ��; ಅದರಂ� ಅದು 

ಅನು�ಾ�ನ�ಾ��. ಅದರಂ�  DHO ರವ�ಗೂ ಅವ�ಾಶ �ೕ�ದ�ರೂ ಸಹ ಅವರು ಈವ�� �ಾವ��ೕ 

ಕ�ಮ ವ��ರುವ��ಲ�, ಅ��ಾರ ಬಳ�, �ೕ� ಪ�ದು ���ಯ ಆ�ೂೕಗ� �ಾ�ಾಡ�ೕಕು, ಇದು DHO 

ರವರ ಆಧ� ಕತ�ವ� ಎಂದು ���ದರು.   

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ �ಾ:ರ� �ಾಗ�ಾಜಯ�ನವರು �ಾತ�ಾ�, ಅಹ�� ಇಲ��ದ�ರೂ ಜನ 

�.�.ಎ�. �ಾ�� �ೕಳುವ ಮಟ��� ಬು��ವಂತ��ಾ��; ಶು�ತ��� ಸ�ಾ�ರ�ೕ ಭ�ಸ� ಎನು�ವ 

ಮ�ೂೕ�ಾವ �ೂಂ��ಾ�� ಎಂದು ���, �ಂಗೂ� ಉಪ�ಾರ�� (treatment) �ಂಗಳೂ�� ಏ� 

�ೂೕಗ�ೕಕು? �ಾನ� ��ಾ���ಾ�ಗಳು ಮತು� DHO ಏನು ಕ�ಮವ���ಾ��? ಎಂದು ಪ����ದರು.   

DHO ರವರು �ಾತ�ಾ�, �ಂಗೂ� ಬ�� ಎ��� ಸ�ೕ� �ಾ� ಪ���ಾದ ಪ�ಕರಣ�� 

ಆಸ���ಯ�� ���� �ೕಡ�ಾಗು��� ಎಂದರು.  ಪ���ಾ� ಸದಸ�ರು �ಾತ�ಾ�, �ಾ�ದ��� 

�ಂಗಳೂ�� �ೂೕ� ಲ�ಾಂತರ ಹಣ ಖಚು� �ಾಡಲು ಏ� ಎ��ಾ� �ೂಡು����ೕ� ಎಂದರು. DHO 

ರವರು �ಾತ�ಾ�, ಇ�� ��ಾ� ಸಜ�� ಇಲ� �ಾಗೂ Platelet transfusion� ವ�ವ����ಾ� 

ಎಂದು ���ದರು.  

ನಂತರ ಸದಸ�ರು �ಾತ�ಾ�, ಅದ�� ಇ��ೕ ವ�ವ�� ಕ��� ���� �ೕಡಬಹುದಲ� ಎಂದು 

���, ಏ� ಈವ�� ವ�ವ�� ಕ���ಲ� ಎಂದು ಪ����, Platelet ಕ���ಾ�ಾಗ 100 

�ೂೕ�ಗಳ�� ಒಬ��� �ಂಗೂ� ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ���ದರು.  

DHO ರವರು �ಾತ�ಾ�,  �ಂಗೂ� ಜೂ�-ಜು�ೖನ�� rapid ಆ� ಬರುತ��; �ಾಲೂ�ಕು 

ಆಸ���ಗಳ�� ���ಯ� ಗ�ಲ� ಎಂದು ���ದರು.  

�ಾನ� ಸದಸ�ರು �ಾತ�ಾ�, updated blood bank ಆದ� ��ಾ� ಹಂತದ��ೕ �ಂಗೂ� 

ಬ�� ಪ��ಾರ �ಾಣಬಹುದು; ಸು�ಾರು ರೂ.7-8ಲ� �ತ��� ಒಂದು ಯೂ�� �ಗುತ��; ಆಗ 

ಎಷು� ಪ�ಕರಣಗಳು ಬಂದರೂ ಉಪಚ�ಸಬಹುದು; ಇದ�� �ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ 

ಅ��ಾ�ಗಳು ಅನುಮ� �ೕಡ�ೕಕು ಎಂದು ���ದರು.   

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� �ಾಂತ�ಾ �ಾಜಣ�ನವರು �ಾತ�ಾ�, DHO ರವ�� ಇ�ಾ� 

ಬ�� ಮತು� ತುಮಕೂರು ���ಯ ಆ�ೂೕಗ� ���ಯ ಬ�� ಸ��ಾ� �ಾ�� ಇಲ� �ದ��ಾ� 

ಸ�� ಬರತಕ�ದು� ಎಂದು ���ದರು. ಇ�ೂ�ೕಬ�ರ �ೕ� �ೕ� ಜ�ಾ�ಾ���ಂದ 

ನುಣು��ೂಳು�ವಂ�ಲ� ಎಂದು ಆ�ೕ��, ಉಪಕರಣ ತ�ಸಲು ಸ�ಾ�ರ�� ಪ��ಾ�ವ�ಯನು� 

ಸ��ಸ�ಾ���ೕ ಎಂದು ಪ����ದರು.  

DHO ರವರು �ಾತ�ಾ�, Platelet transfusion ಉಪಕರಣ�� ರೂ.12.00ಲ� �ಚ� 

ತಗುಲ�ದು�, ಈ ಬ��  ಸ�ಾ�ರ�� ಪ��ಾ�ವ� ಸ��ಸ�ಾ��; ಕ�ದ ಆಯವ�ಯದ�� 

�ೕಪ���ಾ�ಲ�; ಈ �ಾ�ಯ ಆಯವ�ಯದ�� �ೕ�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ���ದರು.  
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ಮುಂದುವ�ದು ಸದಸ�ರು �ಾತ�ಾ�, ಈ ಕು�ತು ಸ�ಾ�ರ�ೂಂ�� �ೕರ ಸಂಪಕ�ದ�� 

ತು�ಾ�� ವ�ವ���ೂ�ಸಲು ���ದರು.  

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ  �ಾ:ರ� �ಾಗ�ಾಜಯ� ನವರು �ಾತ�ಾ�, NRHM ಅ� 

�ಡುಗ��ಾಗುವ ಅನು�ಾನ�ಂದ ಹಣವನು� �ೂ�ೕ�ೕಕ�� Platelet transfusion ಉಪಕರಣ 

�ೂಳ�ಲು ವ�ವ���ೂ�ಸ�ೕಕು; �ಂ� PHC ಗಳ�� Biomatric �ಾಜ�ಾ� ಯಂತ� ಅಳವ�ಸಲು 

ಅನು�ಾನ ಇತು�. ಅದನು� �ಾವ �ೕ� ಅಳವ��ದ� ಅದರಂ� ಇದಕೂ� ಕ�ಮವ�� ಅದರಂ� 

�ಾಲೂ�ಕುಗ�� ಒಂದರಂ� Platelet transfusion Unit �ಾ�ದ� �ಾವ�ಜ�ಕ�� 

ಅನುಕೂಲ�ಾಗುತ��; ಆದುದ�ಂದ ಇನೂ� ಒಂದು �ಂಗ�ೂಳ� ಸದ� ಉಪಕರಣ ಅಳವ��� ವ�ವ�� 

�ಾಡ�ೕ �ೕಕು ಎಂದು ���ದರು.   

DHO ರವರು �ಾತ�ಾ�, ��ಾ���ಾ�ಯವ�� ಪ��ಾ�ವ� ಸ��ಸ�ಾಗುವ�ದು; ಅವರು            

ಈ ವಷ��� ಅವ�ಾಶ ಕ���ದ� ಒಂದು �ಂಗ�ೂಳ� ವ�ವ���ೂ�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ���ದರು.   

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� �.ಆ�.ಮಂಜುಳ ರವರು �ಾತ�ಾ�, �ೂೕ�ಾ�ಪ�ರ 

ಆಸ���ಯ�� �ೖದ�ರ/�ಾ�ಯರ �ೂರ� ಇ��ಂದು ���, ಸೂಕ� ಕ�ಮವ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು 

���ದರು.  

DHO ರವರು �ಾತ�ಾ�, ಗು��� ಆ�ಾರದ �ೕ� �ೖದ�ರನು� �ೕ�ಸ�ಾ��. �ಬ�ಂ�ಗಳ 

(ANM) ವ�ಾ�ವ��ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ ಹು�� �ಾ� ಇ�; ಅದು ಸ�ಾ�ರದ ಮಟ�ದ�� 

ಭ���ಾಗ�ೕಕು recruitment ready ಇ�; �ಾಂ��ಕ ಅಂಶಗಳು ��ಾರ��ಾದ ಕೂಡ�ೕ ಸಮ�� 

ಇತ�ಥ��ಾಗುತ�� ಎಂದು ���ದರು.  

ನಂತರ �ಾತ�ಾ�, ಆ�ೂೕಗ� ಇ�ಾ�ಯ �ಕ� �ೕ��� 02-03 �ೕಂದ� ಪ�ರಸ�ೃತ �ೕಜ�� 

ಸಂಬಂ��ದಂ� �ೕಂದ� ಸ�ಾ�ರ�ಂದ 2�ೕ ಕಂ�ನ ಅನು�ಾನ �ಡುಗ��ಾ�ಲ�. �.ಪಂ.�ಂದ 

��ಾಂಕ:02-07-2013ರ ಪತ� ಬರುವ ಮುನ��ೕ (DHO ಕ�ೕ��)  ��ಾಂಕ:04-07-2013ರಂದು 

ಏ���, �ೕ �ಾ�ಗಳ �ೕತನ ಸಂಬಂಧ upload �ಾ�ದು�, ��ಾಂಕ:05-07-2013ರಂದು �ೕತನ 

�ಾವ��ಾ�ರುತ��; ನಂತರ ಜೂ� �ಂದ ���ಂಬ� ವ��ನ ಅವ�ಯ �ೕತನ  upload 

�ಾಡ�ಾ�� ಎಂದು ���ದರು.  

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಚಂದ��ೕಖರ�ಾಬು ರವರು �ಾತ�ಾ�, ��ಾ �ಾ: �ಾವ�ಜ�ಕ 

ಆಸ���ಯ �ಬ�ಂ�ಗ�� ಮತು� �ೂಡ� ಅಗ��ಾರ �ಬ�ಂ�ಗ�� �ೕತನ �ಾವ��ಾ�ಲ��ಂದು 

ಆ�ೕ��ದರು. DHO ರವರು �ಾತ�ಾಡು�ಾ�, 02-03 ಅ� ಪ�ಣ� ಪ��ಾಣದ �ಬ�ಂ� ಇಲ�; 

�ೂೕಬ� ಮಟ�ದ ಆಸ���ಗಳ�� 24x7 ಆ�ಾರದ�� �ೕಮಕ�ೂಂ�ರುವ �ಬ�ಂ�� �ಲಸದ 

ಪ��ಾಣ �ಗ��ಾ�ಲ��ೕ? ಎಂದು ಪ����ದರು. DHO ರವರು �ಾತ�ಾ�, �ನ�� 10 ಪ�ಸೂ� 

ಪ�ಕರಣಗಳನು� �ಾಡ�ೕ�ಂದು �ಗ�ಪ�ಸ�ಾ�� ಎಂದರು; ಪ���ಾ� �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ         

��ೕ ಚಂದ��ೕಖರ�ಾಬು ರವರು �ಾತ�ಾ�, ಗು�� �ಾ: ಕಡಬ ಆಸ���ಯ�� �ೂಂದ��ಾಗು���; 

ಆದುದ�ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಯ�� �ಲಸ �ವ��ಸದವರನು� �ಲಸ�ಂದ ವ�ಾ�ೂ�ಸಲು ಕ�ಮವ�� 

ಎಂದು ���ದರು.  

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.ಆ�.ಉ�ೕ� ರವರು �ಾತ�ಾ�, ಕರು�ಾ ಟ��� ನವರು 

8/2013ರ ನಂತರ�ಂದ ಈವ�� (ಆಗ�� 2013) �ಾ�ಯವರ �ೕತನ �ಾವ��ರುವ��ಲ�; 
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ಅಂ��ಂದ ಈವ��ನ �ೕತನ ರೂ.18.00ಲ� �ಾ� �ೕತನ �ಾವ��ಾಗ�ೕ�ಾ�� ಎಂದು ಸ�ಯ 

ಗಮನ�� ತಂದರು. DHO ರವರು �ಾತ�ಾ�, �ೕತ�ಾಂಶ�� ಸ�ಾ�ರ�ಂದ ಬಂದ ಹಣ uplink ಆಗ�ೕ 

�ಾಪ� �ೂೕ�ರುತ�� ಎಂದು ���ದರು.  ಪ���ಾ� �ಾನ� ಸದಸ�ರು �ಾತ�ಾ�, �ಬ�ವ� 

2013�ಂದ �ೕತನ ಅನು�ಾನ�� �.ಪಂ.� ಪ����ಾ��. ಆದ� ಈ ಸಂಬಂಧ ಸ�ಾ�ರ�� ಪ��ಾ�ವ� 

ಸ���ರುವ��ಲ� ಎಂದು ���ದರು.   

�ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು �ಾತ�ಾ�, ��ಾ� ಆ�ೂೕಗ�  ಇ�ಾ�� 

ಸಂಬಂ��ದಂ�, ���ಯ�� 4 CHC, 159 PHC ಗ�ದು�, ಈ �ೖ� 51 PHC ಗಳ�� 24x7 �ೕ� 

ಲಭ��ರುತ��, �ಾಗೂ 477 ಉಪ�ೕಂದ�ಗ�ರುತ��; �ೖದ�ರ ಸಂ��ಗ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� ���� 

137 �ೖ�ಾ���ಾ�ಗಳ ಹು�� ಮಂಜೂ�ಾ�ದು�, 20 ಹು��ಗಳು �ಾ� ಇರುತ��; �ಾ��ೕ 57 

ತ� �ೖದ�ರ ಹು�� ಮಂಜೂ�ಾ�ದು�, 33 ಹು��ಗಳು �ಾ� ಇರುತ��; �ಾ��ೕ 218 staff 

nurse ಹು�� ಮಂಜೂ�ಾ�ದು�, 88 ಹು��ಗಳು �ಾ� ಇರುತ��; ಅಲ�� 515 ANM ಹು��ಗಳು 

ಮಂಜೂ�ಾ�ದು�, 116 ಹು��ಗಳು �ಾ� ಇರುತ��; �ೖದ�ರು  ಮತು� ANM ಗಳನು� ಸ�ಾ�ರ�ೕ 

ತುಂಬ�ೕಕು; ಈ ಕು�ತು 4-5 �ಂಗ�ಂದ ಸ�ಾ�ೂೕ�� ಸ�ಾ�ರ�� ಪ��ಾ�ವ� ಸ��ಸ�ಾ��; 

�ೖ�ಾ���ಾ�ಗಳ 20 ಹು��ಗಳು �ಾ� ಇರುವ ಬ�� ಸ�ಾ�ರದ ಪ��ಾನ �ಾಯ�ದ��ಯವ�ೂಂ�� 

ಚ���ದು�,  �ಾನ� ��ಾ���ಾ�ಗಳ ಅಧ���ಯ�� ಆ�� �ಾಡಲು 2 �ಾ� ಪ�ಯ��ಸ�ಾ��; 

ಕ�ದ 20-30 �ನಗಳ �ಂ� �ೕರ ಸಂದಶ�ನದ ಮೂಲಕ 17 �ಾ� ಹು��ಗಳನು� ತುಂಬಲು 

ಪ�ಯ��ಸ�ಾ��; ಈ �ೂ�� 24x7 �ೕ�ಯು 51 ಆಸ���ಗಳು ���ಯ�� �ಲಸ �ಾಡು���; 

�ೕವಲ ಒಬ�-ಒಬ� �ೖದ���ಾ��; 24x7 �ೕ� ಅ�ಾಧ�; ಇದು �ಾಜ� ಮಟ�ದ ಸಮ���ಾ��; 

24x7 �ೕ�� ಕ�ಷ� ಇಬ�ರು �ೖದ�ರು ಇರ�ೕ �ೕಕು; ಇಲ��ಾದ�� ಯಶಸು� ಕಷ��ಾಧ�; 

ಆ�ೂೕಗ� ��ಣ�� ಸಂಬಂಧಪಟ� Staff nurse ಆ��� ಅವ�ಾಶವನು� ಸ�ಾ�ರ �ೕ�ತು�; ಅದರಂ� 

ಅ��ಗಳನು� ಕ�ದು ಅಭ���ಗಳನು� ಆ�� �ಾಡ�ಾ��; ಈಗ 24x7 �ೕ�ಯ nurse ಹು�� 

�ಾ� ಇಲ�; ತ� �ೖದ�ರ (Specialist Doctors) ಆ�� ಬ�� ಸ�ಾ�ರ ಸು�ೕಘ� ಅವ�ಾಶ �ೕ��; 

�ಾಗೂ ಅವರು 2-3 ಗಂ�ಗಳ �ಾಲ �ೕ� �ೕಡಲು ಎಷು� ಸಂಬಳ �ೕಳು�ಾ��ೂೕ ಅಷು� ಸಂಬಳ 

�ೂಟು� ಅವ�� ಸಮ�ಾವ�ಾಶ �ೂ� ಎಂದು �ೕ�� ಎಂದು ���, �ೖದ��� �ೕಡುವ 

�ೌರವಧನವನು� ���ಸಲು ಸ�ಾ�ರ��  ಪ��ಾ�ವ� ಸ��ಸ�ಾಗುವ�ದು ಸ�ಾಜ �ೖದ��� �ೌರವ 

�ೕಡುವ �ಾ�ಾವರಣ ��ಾ�ಣ�ಾಗ�ೕ��. ���ಯ ಆ�ೂೕಗ�  ಸಮ�� ಬ�� ಆದಷು� 

ಮುಂ�ಾಗ�� ವ�ಸ�ಾಗು���. ಈ ಎ�ಾ� �ೂರ�ಗ�ಂದ ಅಲ��� �ೂೕಪ�ಾಗು���. ಮುಂ�ನ 

�ನಗಳ�� ಸ�ಪ�ಸಲು ಕ�ಮ ��ದು�ೂಳ��ಾಗುವ�ದು ಮತು�  ಸ�ಾ�ರ�� ಪ��ಾ�ವ�ಗಳನು� 

ಸ��ಸ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು �ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು ���ದರು. 

ನಂತರ �ಾತ�ಾ�, ಸ�ಚ���ಾ� VHSC ಗ�� ರೂ.10 �ಾ�ರ �ಾಗೂ PHC ಗ�� ರೂ.25 

�ಾ�ರಗಳಂ� untied grant � ಅವ�ಾಶ��; �ಾವ�ಜ�ಕ�� �ಂಗೂ� ಬ�� ಆ�ೂೕಗ� ��ಣ 

�ೕಡ�ಾ��; ನಗರ ಸ�ಗಳು ಮತು� 321 �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾಯ�ಗ�ಗೂ ಸಹ ಆ�ೂೕಗ� ��ಣ 

�ೕಡ�ಾ��; 5133 ಜನ ವಸ� �ೖ� (Habilitations) 132 ಕ�ಗಳ�� �ಂಗೂ� ಪ�ಕರಣ �ಳ�� 

ಬಂ��; ಇ��ೕ�� ಹ��ಗ�� �ೕ�   ಗಮ��ದು� ಈ ಬ�� ಅ�ವ� ಮೂ�ಸುವ ಅಗತ��� ಎಂದು 
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��ಸು�ಾ� ಎ�ಾ� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾಯ�ಗ�ಗೂ �ಾ�ೕ ಸ�ತ: ಪತ� ಬ��ದು� ಸ�ಚ�� ಬ�� 

�ೂೕರ�ಾ�� ಎಂದರು.  

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.ಆ�.ಉ�ೕ� ರವರು �ಾತ�ಾ�, ಆ�ೂೕಗ� ��ಣ �ೕಡುವ 

ಸಂಬಂಧ �ಸಗ� ಸಂ��� (NGO) ರೂ.1.80�ೂೕ� ಹಣ �ೕ�, ಆ�ಾ �ಾಯ�ಕ��ಯ�� �ಲಸ 

ವ�ಸ�ಾ�ದು�, ಅವರು ಎ��ಯೂ ಆ�ೂೕಗ� ��ಣವನು� �ೕ�ರುವ��ಲ� ಎಂದು ���ದರು.  

ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು �ಾತ�ಾ�, ಪ�ಥಮ�ಾ� �ಂಗೂ� ಎಂದ� ಜ�ರ; 

ಆದ� �ಂಗೂ� ಬಂದ� �ಾವ� ಖ�ತ ಎನು�ವ �ಾವ� ಜನರ�� ಮೂ�ರುವ�ದ�ಂದ, ಜ�ರ ಬಂದ 

ತ�ಣ ಅವರು ಏ�ಾ-ಏ� �ೂಡ�-�ೂಡ� ಆಸ���ಗ�� �ೕ�� 18 �ಂದ 20 ಲ� ರೂ.ಗಳವ�� ಹಣ 

ಖಚು� �ಾ�ರುವ ಪ�ಸಂಗಗಳು �ೕ� ಬಂ��; ಈ ��ಯ�� ���ಯ�� Platelet transfusion 

Unit �ಾಕಲು DHO ರವ�ಂದ ಪ��ಾ�ವ� ಪ�ದು ಪ��ೕ��, ಅವಶ��ದ��� ಬರುವ �ಂಗಳ�� 

ವ�ವ���ೂ�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ಭರವ��ತ�ರು.   

ನಂತರ �ಾತ�ಾ�, �ೕತನ �ಷಯ�� ಸಂಬಂ��ದಂ�, ಸ�ಾ�� ಕ�ೕ�ಗಳ�� �ಲಸ 

�ಾಡು��ರುವವ�� ಸಮಯ�� ಸ��ಾ� �ೕತನ �ಾವ��ಾಗ�ದ��� �ೂಂದ��ಾಗುತ��; 

ಒ�ೂ�ಬ��� ಒಂ�ೂಂದು �ಕ� �ೕ����ರುತ��; ಈ ���ನ�� ಸ�ಾ�ರ�ಂದ �ಡುಗ��ಾಗುವ 

ಹಣವನು� upload �ಾಡುವ ಬ�� ಮುಖ� ��ಾ���ಾ�ಯವರು ಈ�ಾಗ�ೕ ಕ�ಮವ��ರು�ಾ��; 

�ಾವ��ೕ �ೌಕರ��  ಆ�ಾ  �ಂಗಳ �ೕತನವನು� ಬರುವ �ಂಗಳ ಒಂದ�ೕ �ಾ�ೕ�ನಂದು 

�ಾವ�ಸ�ೕ�ಾ�ರುವ�ದು ಸಂಬಂಧಪಟ�ಅ��ಾ�ಗಳ ಕತ�ವ�; ಈ ಬ�� ಅ��ಾ�ಗಳು (DHO) ಗಮನ 

ಹ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು ���ದರು.  

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.ಆ�.ಉ�ೕ� ರವರು �ಾತ�ಾ�, DHO ರವರು �ಬ�ಂ�� 4�ೕ 

�ಂಗ�ನ (ಏ���) �ೕತನ �ಡುಗ�� 8�ೕ �ಂಗಳ�� (ಆಗ��) ಪತ� ಬ���ಾ��, ಎ�� ಕತ�ವ� 

�ೂೕಪ�ಾ�� ಎಂದು ಪ����ದರು.  

ಮುಖ� ��ಾ���ಾ�ಗಳು �ಾತ�ಾ�, ಇ��ೕ�� ಪತ� ಬಂ�ದು�, ಆ ಬ�� ಚ���, ವ�ಪಗತ�� 

�ಾರಣ ���, �ಚು�ವ� ಅನು�ಾನ �ಡುಗ�� ಸ�ಾ�ರವನು� �ೂೕರಲು �ಧ��ಸ�ಾ�� ಎಂದು 

���ದರು. ಈ ಕು�ತು �ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು �ಾತ�ಾ�, 

ಪ��ಾ�ವ�ಯನು� ಸ�ಾ�ರ�� ಸ���, �ೂ�� ಅನು�ಾನ ವ�ಪಗತ�� �ಾರಣಗಳನು� ಕ� �ಾಕುವಂ� 

���ದರು.   

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ �ಾ: ರ� �ಾಗ�ಾಜಯ� ನವರು �ಾತ�ಾ�, Platelet transfusion Unit 

ಬ�� ಅವಶ��ದ�� ಎನು�ವ �ಾತು �ೕಡ, ಅವಶ����ೕ ಇ� ಎಂದು ಮ�ೂ��� ���ದರು.  

 ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು �ಾತ�ಾ�,  ಈ �ಷಯ�ಾ� �ಾನ� ��ಾ� 

ಉಸು��ಾ� ಸ�ವರು �ಾತ�ಾ��ಾ��; ಅವ�ೕ �ೂ�ಸಬಹುದು; ಇಲ��ಾದ�� �ೂೕ� ನಂತರ 

ಖ�ೕ�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ���ದರು.  

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

 ನಂತರ �ಾತ�ಾ�, ಕು�ಯುವ �ೕ�ನ �ಷಯ�ಾ� ಎ�ಾ� �ಾನ� ಸದಸ�ರು �ಾತ�ಾ�, ಆ 

ಕು�ತು ಸಂಬಂಧಪಟ� ಅ��ಾ�ಗ�ಂದ ಉತ�ರ �ೂ�ಸ�ಾ��; ���ಾ �ೕಜ�ಯನ�ಯ IMIS 

ಕಷ��ಾಗುತ��; feasbile ಇರುವ ಪ�ಕರಣಗಳ ಪ��ಾ�ವ�� �ಾರತ ಸ�ಾ�ರ�ಂದ ರೂ.116.00�ೂೕ� 
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ಅನು�ಾನ ಒದ�ಸ�ಾ��; LPCD ಕ�� ಇರುವ 194 ಪ�ಕರಣಗಳ ���ಾ �ೕಜ�ಯನು� �ಾರತ 

ಸ�ಾ�ರ ಅನು�ೕ���; ಎ�ಾ� ಪ�ಕರಣಗಳನು� �ೕ�ಸ�ಾ�ದು� �ಾನ� ಸದಸ�ರುಗ�� ಪ�� (copy) 

ಒದ�ಸ�ಾ��; �ಾಲೂ�ಕು�ಾರು �ೕತ��ಾರು ಸದಸ�ರುಗ�� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ 

ಅ��ಾ�ಯವರ ಪದ�ಾಮದ�� ಅ� ಸ�ಾ�� ಪತ� ಕಳು�ಸಲು ಈ�ಾಗ�ೕ ��ಸ�ಾ��; ಇದು 

�ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ�, ಪಂ.�ಾ.ಇಂ.��ಾಗ, ತುಮಕೂರು/ಮಧು�� ಇವರ ಜ�ಾ�ಾ�� 

�ಾ�ರುತ��; �ಾವ��ೕ ಒಂದು ಹ��ಯ�� ಕು�ಯುವ �ೕ�ನ ಸಮ���ದು� IMIS ಅ� 

��ದು�ೂಳು����ಲ  ಅಂದ�, 50 LPCD ಆಗು��ದ�ಂ�  �ಫಲ�ಾಗುತ��; ಅದರಂ� �ೂಳ� �ಾ� 

�ಫಲ�ಾ�ರುವ ಪ�ಕರಣಗ��  �ೕಂದ� ಸ�ಾ�ರವ� ರೂ.36.00�ೂೕ� ಅನು�ಾನ �ೕ�ರುತ��;   

Rejuvination/deepening ನ ಎ�ಾ� ಪ�ಕರಣಗಳು �.�.�. ಸ�ಯ�� ಪ��ೕ�ಸ�ಾಗುತ��; 

ಅನು�ಾನವನು� �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರ ಭ�ಸುತ��, ಅದರಂ� ಈ ���� ರೂ.9.32 �ೂೕ� ಅನು�ಾನ 

ಲಭ��ಾ��; ಅಲ�� ��ಾ� ಉಸು��ಾ� ಸ�ವರು, ಕಂ�ಾಯ ಇ�ಾ�ಯ ಸ�ಾ�ರದ ಪ��ಾನ 

�ಾಯ�ದ��ಗಳು  Dissater committee ಸ� ಕ�ದು ಚ���, ರೂ.9.52 �ೂೕ� �ತ�ದ ���ಾ 

�ೕಜ�ಯನು� ಬರ�ಾಲದ ಪ�ಯುಕ� ಕು�ಯುವ �ೕ��ಾ� ಮಂಜೂರು �ಾ�ಸ�ಾ�� ಎಂದು 

���ದರು.  

 ನಂತರ �ಾತ�ಾ�, ಸ�ಾ�� �ಾ�ಗಳ �ಾಗವನು�/ಕಟ�ಡಗಳನು�ಇ�ಾ�� 

ಹ�ಾ�ಂತ���ೂಳು�ವ ಬ��, ��ೕಷ�ಾ� ಸ�ಾ�� ಸಂ��/��ೕಶನಗಳ ಬ�� ಸಮ�ೂೕ�ಾ�ಯ�� 

ಸಂಬಂಧಪಟ� ಅನು�ಾ��ಾ��ಾ�ಗಳ �ೂ� ಕು�ತು ಸ�ಾ�ೂೕ��, �ಾ�ಗಳ title �ೂೕ� �ಾ�� 

�ೕಡುವಂ� DDPI ರವರುಗ�� ���ದರು. ಅದರಂ�  DDPI ಮಧು�� ಇವರು �ಾ�� 

ಒದ�ಸುವ��ಾ� ಭರವ� ಇತ�ರು.  

 ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹ ಅ��ಾ�ಯವರು �ಾತ�ಾ�, ��ಣ ಮತು� ಆ�ೂೕಗ� �ಾ�� 

ಸ��� �ಾ�ಗಳು/��ೕಶಗಳ �ವರ ಪ�ದು ಸ��� (ಉ�ಾ: �ಾದೂರು, ���ಾಗಲಹ��) 

ತಹ�ೕ�ಾ�� �ೂಂ�� ಈ ಕು�ತು �ಾವ �ೕ� ಕ�ಮವ�ಸಬಹುದು ಎಂಬ ಬ�� ಚ���, ನಂತರ 

ಅದರಂ� ಕ�ಮವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ���ದರು.  

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.�� ಕೃಷ�ಪ�ನವರು �ಾತ�ಾ�, 2009-10�ೕ �ಾ�ನ�� 

ಮಂಜೂ�ಾ�ದ� ಅಂಗನ�ಾ� ಕಟ�ಡಗಳ �ಾಮ�ಾ� ಪ�ಣ��ೂಂ�ದ�ರೂ ಸಹ ಈವ�� ಸದ� 

ಕಟ�ಡಗಳನು� ಉಪ�ೕ�ಸು��ಲ�;  ಈ ಬ�� ಸಂಬಂಧಪ�ಟ �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವ�� 

��ಸ�ಾ�ದ�ರೂ �ಾವ��ೕ ಪ��ೕಜನ�ಾ�ಲ�. ಸ�ಾಯಕ �ಾಯ��ಾಲಕ ಅ�ಯಂತರು ಅವರು 

ಮ�� ರ�� ��ಾ�ಣ �ಾ��ೂಟ�� ಅಂಗನ�ಾ� ಕಟ�ಡವನು� ಹ�ಾ�ಂತ�ಸುವ��ಾ� ಸ�ಾಯಕ 

�ಾಯ��ಾಲಕ ಅ�ಯಂತರರು �ೕಳು�ಾ�ರಂ�; ಅಲ�� �ಾ�ಮದ ವ����ಬ�ರು ಆ �ಾಗ ತನ�ದು 

ಎಂದು �ೕಳು���ಾ��ಂದು ���ದರು.  

 ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು �ಾತ�ಾ�, ಆ ಕು�ತು ಸ�ಳ ಪ��ೕಲ� 

�ಾಡುವಂ�  ಮುಖ� ��ಾ���ಾ�ಯವ�� ���ದರು. �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು 

�ಾ.ಪಂ.ಗು��ರವರು �ಾತ�ಾ�, ಅಂಗನ�ಾ� ಕಟ�ಡ ಈ�ಾಗ�ೕ  ಹ�ಾ�ಂತರ�ಾ��; 

ಹ�ಾ�ಂತರ�ಾದ ನಂತರ �ೕ� ವ��� ಈ ಬ�� ತಕ�ಾರು �ಾ��ಾ��; ಈ ಸಂಬಂಧ �ೕಳೂರು 
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��ೕ�ೕ� �ಾ�ಯ�� ಪ�ಕರಣ �ಾಖ�ಾ�ದು�, ಬರುವ ಆ�ೂ�ೕಬ� 2�ೕ �ಾ�ೕ�ನಂದು 

ಹ�ಾ�ಂತ�ಸುವ��ಾ� ���ರು�ಾ��.   

ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು ಮುಂದುವ�ದು �ಾತ�ಾ�, ��ಣ ಮತು� 

ಆ�ೂೕಗ� �ಾ��ಸ��ಯ�� ಉಪ�ಾಯ�ದ�� (ಆಡ�ತ) ರವರು ಸ��ಯ ಸದಸ� �ಾಯ�ದ�� 

�ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ ಅವರು ಸ�ಾ�ರದ ಆ�� ಎ���� ಇ�ಾ�ಯ ವಶ�� ಬಂ�ಲ� ಎಂಬ ಬ�� 

ಪ��ೕ��, ಕೂಡ�ೕ ಇ�ಾ� ವಶ�� ಪ�ಯಲು ಕ�ಮವ�ಸ�ೕಕು; ಅದರಂ�, 

�ಾಯ���ಾ�ಹಕಅ��ಾ�ಗಳು. CDPO ಗಳು, ಉಪ ��ೕ�ಶಕರು, ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�ವೃ�� 

ಇ�ಾ�, DDPI, ತುಮಕೂರು/ಮಧು�� ಇವರುಗಳು �ೕ� ಅಂಗನ�ಾ� ಕಟ�ಡಗಳನು� ವಶ�� 

ಪ�ಯುವ ಬ�� ಸಮ�ೂೕ�ಾ�ಯ�� ಶ���, ಒಂದು �ಂಗ�ೂಳ� �ೕ.75 ಕಟ�ಡಗಳನು� ವಶ�� 

ಪ�ಯಲು ವ�ವ���ೂ�ಸ�ೕಕು; ಈ �ಷಯ�� ಉಪ �ಾಯ�ದ�� (ಆಡ�ತ)ರವರನು� ��ೕಷ 

�ೂೕಡ� ಅ��ಾ�ಯ�ಾ�� �ೕ�ಸ�ಾ�� ಎಂದು ���ದರು.  

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಜಗ�ೕ� ರವರು �ಾತ�ಾ�, ಗುಂಡು �ೂೕಪ�, �ೂೕ�ಾಳ �ಾಗಗಳೂ 

ಸಹ  ಇ�ೕ �ೕ��ಾ�� ಎಂದು ���ದರು. �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಬ�ೕರಣ�ನವರು �ಾತ�ಾ�, 

ಸ�ಾ�� ಜ�ೕನನು� �ಾವ��ೕ �ಾರಣಕೂ� �ರವ� �ಾಡುವ ಅವಶ�ಕ��ೕ ಇಲ� ಎಂದು ���ದರು.  

ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು �ಾತ�ಾ�, �ಾನೂ�ನ ಪ��ಾರ �ೂೕ�ಾಳ, ��, 

ಗುಂಡು�ೂೕಪ� ಇವ�ಗಳನು� ಪಂ�ಾಯ� ಉಪ�ೕಗ�� ಪ�ಯ�ೕ�ಾದ� �ಾ��ೕ�ಕ ಆಯುಕ�ರು 

ಮತು� ಕಂ�ಾಯ ಇ�ಾ�ಯ �ಾಯ�ದ��ಯವ�� ಪ��ಾ�ವ� ಸ��ಸ�ೕಕು. ಸದ� �ಾಗಗಳನು� 

ಅ�ಕೃತ�ೂ�ಸಲು (Regularise) �ಾಲೂ�ಕು�ಾರು ಪ��ಾ�ವ� ಪ��ೕ�� ಅ��ನ �ಾ�.ಪಂ. �ಾ.ಪಂ. 

ಗ�ಂದ ಬಂದವ�ಗಳನು� ಪ��ೕ�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದರು.  

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� �ೂೕ��ಾ�ಾ�ಯವರು �ಾತ�ಾ�, ತಮ� �ೕತ� �ಾ���ಯ 

�ೂೕ� ಕ��ೕನಹ�� �ಾ�ಮದ�� ಇ�ೕ �ಾ�ಮ�� �ಂಗೂ� ಆವ���ಾ�ಗ �ಾರ ಗಮನಕೂ� 

(ಅ��ಾ�ಗಳ) ಬರ�ಲ�; ಅಷ�ರ ಮ��� ಅ��ಾ�ಗಳು �ಾಯ���ಾ��ಸು���ಾ��; 

�.ಪಂ.ವ��ಂದ ಎ���ಾ� ವ�ವ�� �ಾ�ದ�ರೂ ಅ��ಾ�ಗಳು ಅದನು� �ಾ�� ತೂ��ಾ�� 

ಎಂದು ಪ����ದರು; ನಂತರ �ಾತ�ಾ�, �ಾ�ಮದವ�� ಪ��ಾರ �ೕಡು��ೕ� ಎಂದು ಅ��ಾ�ಗಳು 

�ೕ�ರು�ಾ��; ಈ ���ನ�� �.ಪಂ.�ಂದ ಕ�ಮವ��ದ�ರೂ ಸಹ �ಂಗೂ� ಬ�� ಅ��ಾ�ಗಳ 

�ೕ�ಾ�ಾ�� ಏ� ಎಂದು ಪ����ದರು.  

ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು �ಾತ�ಾ�, ಆ�ೂೕಗ� ಇ�ಾ�ಯ ಕು�ತು 

ಚ���ಾ�, ಸಂಬಂಧಪಟ�ಅ��ಾ�ಗಳು ಕ�ಮ �ೖ�ೂಂ�ರುವ ಕು�ತು ಸ�� ಉತ���ರು�ಾ��; ಈ 

ಬ�� DHO ರವರು ಪ��ೕ��, ತುತು� �ೕ�� ಕ�ಮವ�� ANM ಗಳು, ಆ�ಾ �ಾಯ�ಕ��ಯರು, 

�ೖದ�ರುಗಳು ಕತ�ವ� �ವ��ಸುತ�ರುವ �ೖಖ�  ಬ�� ಪ��ೕ�� ವರ� ಪ�ದು ತ��ತಸ�ರ 

�ರುದ� DHO ಕ�ಮವ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು ���ದರು. 

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

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಬ�ೕರಣ�ನವರು �ಾತ�ಾ�, �ೕರ�ಾಗ� �ೕಜ�ಯ� ಶ��ಾರ 

���� 9.00ಗಂ�� ಮಕ��� �ಾಲು �ೕ� ನಂತರ 10.00ಗಂ�� ��ಯೂಟ �ೕ�ದ�� 

ಕ����ಾಗುತ��; ಆದುದ�ಂದ �ೕ� ಬದ�ಸಬಹುದಲ��ೕ ಎಂದರು.   
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ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು �ಾತ�ಾ�, �ೕರ�ಾಗ� �ೕಜ�ಯ� ಪ�� 

�ೂೕಮ�ಾರ, ಬುಧ�ಾರ ಮತು� ಶುಕ��ಾರಗಳಂದು �ಾ�ಗಳ�� ಮಕ��� �ಾಲು �ೕಡ�ಾಗುತ��;  

ಇ��ೕ�� �ಲವ� �ಾ�ಗಳ�� ಶ��ಾರಗಳಂದು ಮಕ�ಳು ���� 7.45ಗಂ�� �ಾ�� ಬರು�ಾ��; ಆ 

�ನ �ಾಲು �ೂಡುವ��ಲ�; ಮ�ಾ�ಹ� 12.00ಗಂ�� ��ಯೂಟ �ೂಡು�ಾ��; ಈ ಕು�ತು 

ಜ�ಾ�ಾ�� ��ದು�ೂಂಡು ಶುಕ��ಾರ�� ಬದ�ಾ� (ಮಕ�ಳು ಶ��ಾರ ���� �ೕಗ� �ಾ�� 

ಬರುವ�ದ�ಂದ )  ಶ��ಾರ ���� �ಾಲು �ೕಡಲು ವ�ವ�� �ಾ�, ನಂತರ ಸ�ಯ�� ಚ��� 

�ೕ�ಾ��ಸುವಂ� �ಾನ� ��ಾ� ಉಸು��ಾ� ಸ�ವರು ���ರು�ಾ��. ಈ ಬ�� ಸ�ಾ�ರ�� ��ಾರಸು 

�ಾಡಬಹು�ೕ? ಇದರ �ಾಧಕ-�ಾಧಕಗ�ೕನು ಎಂಬ ಬ�� DDPI ತುಮಕೂರು/ಮಧು�� ಇವರುಗಳು 

ಸ�� ��ಸ�ೕಕು ಎಂದರು.   

ಅದರಂ� DDPI ಮಧು�� ಇವರು �ಾತ�ಾ� ಸ�ಾ�� �ಾ�ಗಳು �ಾ�� ಇರುವ�ದ�ಂದ, ಪ�� 

�ೂೕಮ�ಾರ, ಬುಧ�ಾರ ಮತು� ಶುಕ��ಾರಗಳಂದು (ಉದು� �ಾ�ಗಳು ಶುಕ��ಾರ ರ�ಾ 

ಇರುವ�ದ�ಂದ, ಸದ� �ಾ�ಗಳ�� ಶ��ಾರದಂದು) �ೕರ�ಾಗ� �ೕಜ� �ಾ��ಯ���; SDMC, 

��ೕಷಕರು ಮತು� ��ಕರುಗಳನು� �ೕಳ�ಾ�ದು�, ಅವರುಗಳು ಮಕ�ಳು ಶ��ಾರದಂದು �ಳ�� �ೕಗ 

�ಾ�� ಬರುವ�ದ�ಂದ �ಾ� �ೂ��ಯ�� ಬಂ�ರು�ಾ��; ಆದುದ�ಂದ ಅವರುಗ�� ���� 

8.00ಗಂ�� �ಾಲು �ೕ�ದ� ಸೂಕ� ಎಂದು ���ರು�ಾ��; SDMC ಯವರು ಸಹ ಅ�ೕ �ೕ� 

�ೕ�ರು�ಾ��; ಅಲ��ೕ ಈ�ಾಗ�ೕ ಬಹಳಷು� ���ಗಳ�� ಶ��ಾರಗಳಂದು ���� 

9.00ಗಂ��ಂದ ಮ�ಾ�ಹ� 12.25ರವರ� �ಾ�ಗಳು ನ�ಯು��ದು� �ಾ�ಾ �ೕ�ಾಪ�� 

ಬದ�ಾ��; ಇದ�ಂದ ���� 7.45ಗಂ�� �ೕಗ ಬರಲು ಮಕ��� �ೂಂದ��ಾಗುತ��;  �ಲ�� 

ಕನ�ಡ �ಾಧ�ಮ �ಾ�ಗಳ�� �ಾಡು��ೕ� ಎಂದು �ೕ� ಇಂ��ೕ� �ೕ�ಯಂ �ಾ�ಗಳ�� ರದು� 

�ಾಡು���ಾ��; ಈ ಕು�ತು ಆ�ೕಕ �ಾ� �ೂೕ�ೕ� �ೕಡ�ಾ��; ಆದುದ�ಂದ ಶ��ಾರದಂದು 

���� 9.00 �ಂದ ಮ�ಾ�ಹ� 12.25ರವ�� �ಾ� ನ��ದ� ���� �ಾಲು �ೕಡ�ಾಗುವ�ದು; 

��ಾಂಕ:04-10-2013�ಂದ ದಸ�ಾ �ಾ�ರಂಭ�ಾಗುವ�ದ�ಂದ, ದಸ�ಾ ಮು�ದ ನಂತರ 

ವ�ವ���ೂ�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ���ದರು.  

ಸ�ಯ �ಾನ�ಅಧ��ರು �ಾತ�ಾ�, ಶುಕ��ಾರ�� ಬದಲು ಶ��ಾರದಂದು �ಾ�ಾ ಮಕ��� 

�ಾಲು �ೕ�, ಸದ� �ನದಂದು ���� 9.00 �ಂದ ಮ�ಾ�ಹ� 12.25ರವ�� �ಾ� ನ�ಸುವಂ� 

���ದರು.  

ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು �ಾತ�ಾ�, ಈ �ೕ�ಾ�ನ�� ��ಾ� 

ಪಂ�ಾಯ� ಸ�ಮ �ಾ���ಾರ ಎಂದು �ಾಗ�ಸೂ�ಯ�� ��ಸ�ಾ���ೕ ಎಂದು ಪ����ದರು? 

DDPI ರವರು  ಇ� ಎಂದರು. ಅವ�ಾಶ�ರುವ�ದ�ಂದ ಅಂ��ೕ ವ�ವ���ೂ�ಸಲು ���ದರು.  

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ �ಾ:ರ� �ಾಗ�ಾಜ�ನವರು �ಾತ�ಾ�, 2009-10 ಮತು� 2010-11�ೕ 

�ಾ�ನ�� RMSA ಅ� �ಾವ-�ಾವ �ಾಲೂ��� ಎಷು�-ಎಷು� �ೂಠ�ಗಳು ಮಂಜೂ�ಾ��? 

ಎ���� �ಾಮ�ಾ�ಗಳು ನ�ಯು���? �ಾಮ�ಾ�ಯ ಘಟಕ �ಚ�  ಎಷು�? �ಾಮ�ಾ�ಯನು� 

�ಾ�� ವ�ಸ�ಾ��? ಎಂಬ ಬ�� ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ಸದಸ��ಗೂ ���ಲ�. ಆದುದ�ಂದ  ಈ 

ಕು�ತು �ಾ�� ಒದ�ಸುವಂ� �ೂೕ�ದರು.  
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ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು �ಾತ�ಾ�, ನನ� �ಾ�� ��ದು ಬಂ��; 

ಚು�ಾ�ತ ಪ����ಗ�� ಅ�ಕೃತ�ಾ� �ಾ�� ���ರುವ��ಲ� ಎಂದು ���ದರಲ�� ತ�ಣ 

�ಾಯ�ಕ�ಮದ �ವರ �ೕಡಲು ಸೂ��ದರು.  

DYPC, SSA ತುಮಕೂರು ಇವರು �ಾತ�ಾ�  ಈ ಎ�ಾ� ಅಂಶಗಳ ಕು�ತು ಸ�� �ಾ�� 

�ೕಡುವ��ಾ� ��ಸು�ಾ�  SSA & RMSA �ಾಯ�ಕ�ಮದ� DDPI ರವರು ಸಂಬಂಧಪಟ�  

� �ೌಢ�ಾ�ಗಳ ಮು�ೂ�ೕ�ಾ�ಾ�ಯರುಗಳನು� ಕ��, ಸ�ಾ�ೂೕ��, DDPI ಹಂತದ���ೕ 

�ೕಜ�ಾ �ಾಗ�ಸೂ� ಪ��ಾರ�ೕ �ಾಯ�ಕ�ಮ ರೂ�� ಕಳು�ಸ�ಾ�ರುತ�� ಎಂದು ���ದರು.   

DDPI ಮಧು�� ಇವರು �ಾತ�ಾ�, ಸದ� �ಾಮ�ಾ�ಯನು� (RMSA) �ಾವ 

ಗು����ಾರರು� ವ�ಸ�ಾ�� ಎಂಬ ಬ�� ತಮಗೂ ಸಹ �ಾ�� ಇರುವ��ಲ� ಎಂದು ���ದರು.  

ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು �ಾತ�ಾ�, Place identification, execution 

of work and construction �ಾರು �ಾಡು���ಾ�� ಎಂದು ಪ����ದರು.   

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �ೖ.��.ಹುಚ�ಯ�ನವರು �ಾತ�ಾ�, �ೕಂದ� ಮತು� �ಾಜ� 

ಸ�ಾ�ರಗ�ಂದ ಅನು�ಾನ ಬರು��ದು�, ಈ ಕು�ತು ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವ�� 

�ಾ�� ಒದ��ಲ��ಂದ� �ೕ� ಎಂದು ಪ����ದರು.  

ಮುಖ� ��ಾ���ಾ�ಯವರು �ಾತ�ಾ�, ಈ ಕು�ತು ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ 

ಅ��ಾ�ಯವರು ಮತು� �.ಪಂ. ಅಧ��ರ ಗಮನ�� ತರ� ಅನು�ಾ�ನ �ತ�ದ �ಾಮ�ಾ�ಯನು� 

�ೕ� �ವ��ಸು����ೕ�? ಎಂದು ಪ����ದರು.  ನಂತರ �ಾತ�ಾ�, ಉಸು��ಾ� Consultant ಬ�� 

ಪ�ಣ� �ಾ��ಯನು� internet ನ�� ಪ�ದು ನಂತರ ಸ�� ಮಂ�ಸುವಂ�  ಈ �ಂ�ನ ��ಣ 

ಮತು� ಆ�ೂೕಗ� �ಾ�� ಸ�� ಸ�ಯ�� ��ಸ�ಾ�ತು�; ಬಹುಷ: ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ 

ಅ��ಾ�ಯವರ/ಅಧ��ರ ಗಮನ�� �ಷಯದ �ಾ�� �ೕ�ಲ� ಎ�ಸುತ�� ಎಂದು ���ದರು.  

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ �ಾ:ರ� �ಾಗ�ಾಜಯ�ನವರು �ಾತ�ಾ�, ಅ��ಾ�ಗಳು ಇಷು� 

�ೕಜ�ಾ�ಾ�� �ಾಡುವ��ಾದ� ಆ ಕು�ತು ಕತ�ವ� �ೂೕಪ ಎಂದು ಪ�ಗ�� ಇ�ಾ�ಾ ಮುಖ�ಸ��� 

�ಸು� ಕ�ಮ�� ��ಾರಸು� �ಾಡಲು ���ದರು.  ಅಂ�ಾಜುಪ�� ಅನು�ೕದ��ಾ�ರುವ ಬ���ೕ 

�ಾ�� ಇಲ� ಎಂದು BEO ರವರು �ೕ�ದ�, ಇನು� ಸಂಬಂಧಪಟ� ಗು����ಾರ�� �ೕರ�ಾ�  ಕ� 

�ಾ�ದ� ಆತ �ಾನು ಗು��, �ಪಟೂರು, �.�ಾ.ಹ��ಯ�� �ಲಸ �ಾ�ಸು����ೕ�, �ಾ� 

ಬರು��ೕ� ಎನು��ಾ��, ಈಗ ನನ� ಪ�ರು�ೂ��ಲ� ಎನು��ಾ��; ಆದುದ�ಂದ ಇಂತಹ �ೕಜ�ಾ�ಾ�� 

Agency ನ ವ�ಾ�ೂ��, ಸ�ಾ�� agency ಗ�ೕ �ಾಮ�ಾ� �ವ��ಸಲು ಕ�ಮವ�ಸ�ೕಕು; ಕು�ಗ� 

�ೌ� ನ ಮ�ಾತ� �ಾಂ� � �ೌಢ�ಾ� ಕಟ�ಡ �ಾ�ಾ�ದು�, ಇಂ�ೂೕ-�ಾ��ೕ �ೕಳುವ 

���ಯ���; ಅದರ ದುರ��� ಕ�ಮವ��ಲ� ಎಂದು ���ದರು.  DYPC ಯವರು �ಾತ�ಾ�, 

ತುಮಕೂರು (ದ�ಣ) ���� ಒಟು� 45 �ಾ�ಗಳು ಮಂಜೂ�ಾ�� ಎಂದು ���ದರು.  

ಸ�ಯ �ಾನ� ಅಧ��ರು �ಾತ�ಾ�, ��ಣ ಮತು� ಆ�ೂೕಗ� �ಾ�� ಸ�� ಸ� ನ�ದು 

23 �ನಗ�ಾದರೂ �ಾ�ಾನ� ಸ�� ಬರು�ಾಗ ಪ�ಪ�ಣ� �ಾ��ಯನು� ತರ�ೕಕು ಎಂಬ ಪ��ಾನ  

ಅ��ಾ�ಗ��ಲ��ೕ ಎಂದು ಅಸಮ�ಾನ ವ�ಕ�ಪ��ದರು. DYPC ತುಮಕೂರು ರವರು �ಾತ�ಾ�, 

ಸಮಗ� �ಷಯವನು� DDPI ರವರ ಗಮನ�� ತಂದು ಒಂದು �ಾರದ�� ಸ�ಷ� �ಾ�� 

ಒದ�ಸುವ�ಾ� ���ದರು.   
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(ಕ�ಮ: ಉಪ��ೕ�ಶಕರು, �ಾವ�ಜ�ಕ ��ಣ ಇ�ಾ�, ತುಮಕೂರು/ಮಧು��) 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.ಆ�.ಉ�ೕ� ರವರು �ಾತ�ಾ�, ಅಂ�ನ ಸ�ಯ��ನ ಚ��ಯ 

ಕು�ತು �ಾ�� ಪ�ಯದ �ೕ� ಏನು �ಲಸ �ಾಡು��ೕ� ಎಂದು DYPC ತುಮಕೂರುರವರನು� 

�ೕ�ದರು.   

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ �ಾ:ರ� �ಾಗ�ಾಜಯ�ನವರು �ಾತ�ಾ�, ಈ �ೕ��ಾದ� DDPI ರವರ 

ಕ�ಮ ಜರು�ಸಲು ಸ�ಾ�ರ�� ��ಾರಸು �ಾಡ�ೕ�ಾಗುತ��; �ಾ�� �ೂ��ಲ��ಂದ� �.ಪಂ.� 

ಅಂತಹ  ಅ��ಾ�ಗಳ ಅಗತ��ಲ� ಎಂದರು.  

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.ಆ�.ಉ�� ರವರು �ಾತ�ಾ�, ಒಬ� ಸದಸ���ರುವ �ಾಳ� 

ಒಬ� ಅ��ಾ��ಲ� ಎಂದ� �ೕ�? ��ಣ ಇ�ಾಖ� ಸಂಬಂ��ದಂ� ಸು�ಾರು 15ಟ� ಗಳಷು� 

�ಾ�ಾ ಪ�ಸ�ಕಗಳನು� ಸ�ಾ�� �ಾ�ಗಳ ಗ�ಂ�ಾಲಯಗ�� �ೕ� ��ೕಕೃ� ಪ�ಯುವಂ� ಸ�ಾ�ರ 

ಪ�ಸ�ಕಗಳನು� �ೕ�ದ��, BEO ತುಮಕೂರು ಇವರು ತಮ� ಕ�ೕ��ಂದ ಭ�ಾ�ವ� �ಾ�ಾ��� 

ಕಳು��ರು�ಾ��; ಈ ಬ�� ಸಮಗ� ಚ���ಾಗ�ೕಕು; ಈ ಬ�� ಈ�ಾಗ�ೕ DDPIರವರು BEO� 

�ೂೕ�ೕ� �ೕ��ಾ��; BEO ರವರು �ಸ�� �ಾತ� ಇದು�, ಕ�ೕ�ಯ�� 2-3ಮಂ�� 

�ೖ�ೂಂ��ಾ� �ಲಸ �ಾಡು���ಾ�� ಎಂದು ಆ�ಾ��ದರು.  

DYPC, ತುಮಕೂರು ಇವರು �ಾತ�ಾ�, RMSA  �ಾಮ�ಾ� ಸಂಬಂಧ ಹಣ ಇ�ಾ�� 

�ೕಡುವ��ಲ�; �ಾಜ� ವಲಯ�ಂದ �ೕರ ಗು��ಗ�ಾರ�� �ೂೕಗುತ�� ಎಂದು ���ದರು. ಪ���ಾ� 

�ಾ:ರ� �ಾಗ�ಾಜಯ� ನವರು �ಾತ�ಾ�, ಹಣ �ೕರ�ಾ� ಗು����ಾರ�� �ೂೕದರೂ 

�ಾಮ�ಾ�ಯನು� DDPI ರವರು ದೃ�ೕಕ�ಸ�ೕಕಲ��? ���ಾ �ೕಜ� ಇರ�ೕಕಲ��ೕ? (Plan of 

action) , �ಾಮ�ಾ� ಘಟಕ �ಚ�  ಈ ಬ�� �ಾ�� ಇರ�ೕಕಲ��ೕ? ಎಂದು ಪ����ದರು.  

ಪ���ಾ� DYPC ರವರು �ಾತ�ಾ�, �ೌದು ಎಂದರಲ��, �ೕ�ನಹ�� �ಾ�� ಅ��ೕ�ತ �ೕ� 

�ೕ��ರುವ��ಾ� ���ದರು.  

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಆಂ�ನಪ�ನವರು �ಾತ�ಾ�, �ಲಸ ಎ��� �ಾ�ರಂಭ�ಾ��; 

�ಾವಗಡ �ಾಲೂ��ನ �ಂಕ�ಾಪ�ರ, ಕೃ�ಾ�ಪ�ರ �ಾ�ಮಗಳ��ಯೂ �ಲಸ �ಾ�ರಂಭ�ಾ�� ಎಂದು 

���ದರು. ಇದ�� �ಾರು ಅನುಮ� �ೕ�ರು�ಾ�� ಎಂದು ���ಲ� ಎಂದರು. 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಬ�ೕರಣ�ನವರು �ಾತ�ಾ�, �ೂಠ�ಗಳನು� ಸ�ಾ�� �ಾಗದ���ೕ 

���ಸ�ಾಗು����ೕ? �ೕ�? ಎಂದು ಪ���ಸ�ಾ� RMSA ಸಂಬಂಧ ಪ���ೕಕ DYPC ಇರುವ��ಾ� 

BEO ರವರು ���ದರು. ಸಮಗ� �ಾ�� ಒದ�ಸುವಂ� ಸ�ಯ �ಾನ� ಅಧ��ರು ಸೂ��ದರು.  

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �ೖ.��.ಹುಚ�ಯ�ನವರು �ಾತ�ಾ�, ಇ���ಾ� �ೂಂದಲ�ದು�, 

ಈ ಕು�ತು ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರ �ೂ� ಚ�� �ಾಡ�ಾರದ ಪ��ಯ  ಏ�ತು� 

ಎಂದು ಪ����ದರು. DYPC ಯವರು �ಾತ�ಾ�, �ಷಯ ತಮ� �ೂ��ರ�ಲ��ಂದು ���ದರು.  

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� �ಾಂತ�ಾ �ಾಜಣ�ನವರು �ಾತ�ಾ�, �ಷಯ ಅ��ಾ�ಗ��ೕ 

�ೂ��ರ�ಲ��ಂದ� ಸ�ಾ�� �ಾಯ�ಕ�ಮವನು� �ಾರು, ಎ��, �ಾ�ಾಗ, �ೕ� �ೕ�ಾದರೂ 

�ಾಡಬಹು�ೕ? ಅ�ಾಮ�ೕಯ ಬಂದು �ಾಡಲು �ೕ� �ಾಧ�? ಎಂದು ಪ����ದರು. �ಾನ� 

ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �ೖ.��.ಹುಚ�ಯ�ನವರು �ಾತ�ಾ�, ��ಣ ಮತು� ಆ�ೂೕಗ� �ಾ�� ಸ�� 

ಒಳ�ೂಂಡಂ� ಒಂದು ಸ�� ರ�� ಈ ಬ�� ಪ��ೕ�ಸಲು ��ಸ�ೕಕು ಎಂದು �ೂೕ�ದರು.  
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ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು �ಾತ�ಾ�, ಎ�.ಎ�.ಎ. �ೂ�� ಸ�ಾ�ರ 

RMSA �ಾ��ೂ���; ಈ ಸಂಬಂಧ �ಾಲೂ�ಕು ಮಟ�ದ ಸ�� ಇ�; ಈ ಸ��� ಸಂಬಂಧಪ�ಟ 

�ಾಲೂ�ಕುಗಳ �ಾನ� �ಾಸಕರು ಅಧ���ಾ�ರು�ಾ��; ಇತ� ಸದಸ�ರುಗ�ರು�ಾ��, �ಾಲೂ�ಕು 

ಮಟ�ದ ಸ��ಯ�� ಅನು�ೕದ��ೂಂಡ ಪ��ಯನು�/ಪ��ಾ�ವ�ಯನು� ಸಂಬಂಧಪಟ� ��ಣ 

ಮತು� ಆ�ೂೕಗ� �ಾ�� ಸ��ಯ�� ಮಂ��, �ಾ�� ಮತು� �ೕಜ� �ವರಗಳನು� ಎ�ಾ� 

ಸದಸ��ಗೂ ಅದರ ���ಾ �ೕಜ� ಪ�� �ೕಡ�ೕಕು. RMSA ಬ�� ಸ�� ಮುಂ� ಚ��� ಮಂ�� 

ಅದರ ಅವಶ�ಕ� ಬ�� ಚು�ಾ�� ಪ����ಗಳ ಗಮನ�� ತರ�ರುವ�ದು ಅ��ಾ�ಗಳ ಕತ�ವ� 

�ೕಜ�ಾ�ಾ��ತನ�ಾ��; ಆದ��ಂದ �ೕ� �ಾ��ಲ��ಾ��, ಇದ�ಾ�� DDPI, 

ತುಮಕೂರು/ಮಧು�� ಇವರುಗ�� �ಾರಣ �ೕ� �ೂೕ�ೕ� �ೕಡ�ಾಗುವ�ದು; DDPI ರವರು ಈಗ 

5.30ಗಂ��ಳ� ಕ� �ಾ� ಕ�ೕ��ಂದ ಸ�ಷ� �ಾ�� ತ�ಸ�ೕಕು; ಇಲ��ದ�� ಈ ಕತ�ವ� 

�ೂೕಪ��  �ಸು� ಕ�ಮ�� ��ಾರಸು� �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ���, �ಾಮ�ಾ� ಸಂಬಂಧ ಸ�ಾ�ರದ 

ಹಂತದ���ೕ �ಂಡ� ಆ� ಹಣವನು� �ೕರ�ಾ� ಗು����ಾರ�� �ೕಡು�ಾ�� ಎಂದು �ೕಳು��ದು�, 

ಈ ಬ�� �ೕವ� ಏನು ಬಯಸು��ೕ� ಎಂದು ���ದ� ಅದನು� ಸ�ಾ�ರದ ಗಮನ�� ತರ�ಾಗುವ�ದು 

ಎಂದು ���, �ಾಕದಡು �ಾ�ಯ ಪ�ಕರಣ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ 

ಅ��ಾ�ಯವ�� bailable warrant ಆ�ದ�ನು� ಉ�ಾಹ��ದರು.  

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ �ಾ:ರ� �ಾಗ�ಾಜಯ�, �.ಆ�.ಉ�ೕ� , ��ೕಮ� �ಾಂತಲ�ಾಜಣ�       

ಇವರುಗಳು �ಾತ�ಾ�, �ಾಗ�ಸೂ�ಯನು� ಅವ�ೂೕ��, ಮ�ಾತ� �ಾಂ� � �ೌಢ�ಾ�� 6 

�ೂಠ�ಗಳು ಮಂಜೂ�ಾ�ರುವ �ಷಯದ ಬ�� ಸಂಬಂಧಪಟ� �ಾ�ಗಳ ಮು�ೂ�ೕ�ಾ�ಾ�ಯರುಗ�� 

�ಾ�� ಇ�; ಆದ� transparency ಬ�� �ಾಗೂ violation of norms ಬ��ಕ�ಮವ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು 

���ದರು. ಮುಂದುವ�ದು ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು �ಾತ�ಾ�, ಸ�ಾ�ರ�ೕ 

�ೕರ�ಾ� �ಲಸ ವ��ರುವ�ದ�ಂದ ಸ�ಾ�ರ�� ಏನು ��ಾರಸು� �ಾಡ�ೕಕು ಎಂದು ಪ���ಸ�ಾ� 

ಸದಸ� ��ೕ �.ಆ�. ಉ�ೕ� ರವರು �ಾತ�ಾ� ಗು���ಯ ಬ�� ಸ�ಷ� �ಾ�� ಪ�ಯುವಂ� 

���ದರು. ಮುಂದುವ�ದು ��ಾದ�� ಉದು� �ಾ� ನ�ಯು��ರುವ �ೕ�� ಕಟ�ಡಗಳನು� ಇ�ಾ�� 

ಪ�ಯಲು ��ಣ ಇ�ಾ� �ಾವ ಪ�ಯತ�ವನು� �ಾಡು��ಲ� ಈ ಬ�� �ವರ� ಪ�ಯುವಂ� 

���ದರು. 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �ೖ.��.ಹುಚ�ಯ�ನವರು �ಾತ�ಾ�, �ಾವ��ೕ �ೕಜ�ಗಳ, 

ಕಟ�ಡಗಳ �ಷಯದ ಕು�ತು ಚು�ಾ�ತ ಪ����ಗ�� ಮತು� �.ಪಂ. ಮು�ಯ �ಾಯ���ಾ�ಹಕ 

ಅ��ಾ�ಯವ��  �ಾ�� �ೕ�  ಚು�ಾ�ತ ಪ����ಗಳ ಗಮನ�� ತಂದ� ಸಮ�� ಇರುವ 

�ಾ�ಗಳನು� �ೕ���ೂಳ�ಲು ��ಸಬಹು�ಾ�ರುತ�� ಎಂದು ���ದರು.  

ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು �ಾತ�ಾ�, Guideline and selection list ತ�� 

ಸ�ಾ�ರ ಮತು� ಗು����ಾರರ ಒಡಂಬ�� ಏನು? ಎಂಬ ಬ�� ಸ�ಷ� �ಾ�� ಪ�ಯುವವ�ಗೂ 

�ೕ�ಾ�ನ�� ಬರಲು �ಾಧ��ಲ� ಎಂದು  ಸ�ಷ�ಪ��ದರು.  

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ �ಾ:ರ��ಾಗ�ಾಜ�ನವರು �ಾತ�ಾ�, ಕತ�ವ��ೂೕಪ ಎಸ�ರುವವರ 

�ರುದ� ಕ�ಮವ�ಸುವಂ� ���ದರು.  
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ಸ�ಯ �ಾನ�ಅಧ��ರು �ಾತ�ಾ�, ಇನು� ಮುಂ� �ಾವ��ೕ �ಾ��ಸ��ಯ��ನ 

ಚ��ಯ ಕು�ತು ಸಂಬಂಧಪಟ� ಅ��ಾ�ಗಳು ನಂತರದ �ಾ�ಾನ� ಸ�� ತಪ��ೕ �ಾ�� 

ಒದ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು ���ದರು.  

        ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು �ಾತ�ಾ�, ಈ �ಾ� Centenary award� 

��ಯ �ಾಗ�ೕಕ�ಾದ  �ಾವಗಡ �ಾಲೂ�ಕು �ಂಕ�ಾಪ�ರ �ಾ�ಮದ ��ೕಮ� ನರಸಮ� ಎಂಬುವರು 

ಆ���ಾ�ದು�, ಇವ�� ��ಾಂಕ:01-10-2013ರಂದು �ಾಷ�ಪ�ಯವರು ಪ�ಶ�� ಪ��ಾನ 

�ಾಡ��ಾ��; ಈ ಪ�ಶ��ಯು ರೂ.1.00ಲ� ನಗದು ಮತು� ಪ�ಶ��ಯನು� ಒಳ�ೂಂ�ರುತ��; 

��ೕಮ� ನರಸಮ�ನವರು �ಾ��ೕಣ ಪ��ೕಶದ�� ಸೂಲ��� �ೕ�ಯನು� ��ಾ�ಥ��ಾ� ಸ��� ಈ 

ಪ�ಶ��� �ಾಜನ�ಾ�ರು�ಾ�� ಎಂದು ಸ�� ���ದರಲ��,  ಅವರ ಈ ಆ��� �.ಪಂ.ವ��ಂದ 

ಅ�ನಂದ�ಗಳನು� ಸ���ದರು.  

BEO ತುಮಕೂರು ರವರು �ಾತ�ಾ�, Text books ಸಂಬಂಧ ಸ�ಾ�ರದ ಆ�ೕಶದ  ಅನ�ಯ 

ಪ�ಸ�ಕಗಳನು� ಸಂಬಂಧಪಟ� �ಾ�ಗಳ �ಾ��� ತಲು�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ�� ಇದು� 2011-12ರ�� 

8�ೕ ತರಗ�ಯ ಪಠ� �ಷಯ ಬದ�ಾ�ತು; ಆ ಪ��ಾರ 2013-14ರ ಪ�ಸ�ಕಗಳನು� �ಾ�ಸು�ಾಗ 

ಗ�ಂ�ಾಲಯ ಪ�ಸ�ಕಗಳನು� ಮಕ�ಳ ಸಂ��ಗನುಗುಣ�ಾ� bundle �ಾ� �ಾ�ಾ ಗ�ಂ�ಾಲಯಗ�� 

ಕಳು���ಾ��; ಈ ಬ�� ಎಲ��ಂದ �ಾ�� ಪ�ಯ�ಾಗು���; ಪ�ಣ� �ಾ�� ಬಂದ ನಂತರ 

ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರ ಸಮ�ಮ ಸ��ಸ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ���ದರು.  

ನಂತರ �ಾತ�ಾ�, �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.ಆ�.ಉ�ೕ� ರವರು �ೕ�ದ� ದೂ�ನನ�ಯ 

�ೕಡ�ಾ�ದ� �ಾರಣ �ೕ� �ೂೕ�ೕ� �ೕ�� DDPIರವ�� ��ತ �ವರ� ಸ��ಸ�ಾ�� ಎಂದು 

���ದರು.  

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.ಆ�.ಉ�ೕ� ರವರು �ಾತ�ಾ�, ಇದರ ಸ�ಾ�ಸತ��ಯನು� 

�ೕ� ಕಂಡು ��ಯು��ೕ�? ಎಂದು ಪ����ದರು. BEO ರವರು �ಾತ�ಾ� ರೂ.48.00ಲ� �ತ�ದ 

ಪ�ಸ�ಕಗಳನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ� ಬಂದ ಹಣವನು� �.�. ಮೂಲಕ ಸ�ಾ�ರ�� �ಾವ�ಸ�ಾ��; ಉ�ತ 

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ ಸರಬ�ಾಜು �ಾ��ಾ��; �ಾ�ಾ��ನ ಬ�� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ 

ಅ��ಾ�ಯವ�ೂಡ� ಚ��� ನಂತರ �ಾ�� ಒದ�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ���ದರು.  

ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.ಆ�.ಉ�ೕ� ರವರು �ಾತ�ಾ�, ಉತು�ಮ ��ಕ ಪ�ಶ��� ��ಾ� 

ಸ��ಯ�� ಉತ�ಮ ��ಕರ ಆ��ಯ��ಯೂ ಅವ�ವ�ಾರ ನ���; ಒಂ�ೕ ಕುಟುಂಬದ     

ಅಣ�-ತಮ�,ಅಕ�-ತಂ� ಇಂತಹವರುಗ�� ಪ�ಶ�� �ೕಡ�ಾ��; ��ಣ ಇ�ಾ�ಯ�� ತುಮಕೂರು, 

ಗು�� �ಾಲೂ�ಕುಗಳ�� ಈ ಬ�� ಆಮೂ�ಾಗ� ತ���ಾಗ�ೕಕು; ಗು�� �ಾಲೂ��ನ ��ಕರನು� 

ಪ�ಶ��� ಆ�� �ಾ�ದು�, ಆ���ೂಂಡ ��� ಬರುವ ಮುನ� 129 ಮಕ�ಳ ಸಂ�ಾ�ಬಲ ಇದ� 

�ಾ�ಯ�� ಆ� ಬಂದ ನಂತರ ಮಕ�ಳ ಸಂ�� �ೕವಲ 22 ಆ�ರುತ��; ಇದನು� �ೂೕ�ದ� �ಾವ 

�ಾನದಂಡದ ಆ�ಾರದ �ೕ�� ��ಕರನು� ಪ�ಶ��� ಆ�� �ಾಡ�ಾ�� �ವ��; ಆ �ಾ�ಯ�� 

ಸುಸ��ತ ಮೂಲಭೂತ �ೌಕಯ���; ಆದರೂ ಮಕ�ಳ ಸಂ�� �ೕವಲ 22 ಆ��; ಆ �ಾಲೂ��ನ 

��ಕ ಸಂಘ ಸದ� ���ಯ ಆ��ಯನು� ಖಂ��ದ�ರೂ ಸಹ ಸದ� ���ಯನು� ಆ�� 

�ಾಡ�ಾ�ರುತ�� ಎಂದು ಆ�ಾ��ದರು. �ಾಗೂ ಈ �ಷಯ �ಾವ�ಜ�ಕ�ಾ� ಚಚ��ಾ� 

ರುವ�ದ�ಂದ,  ಈ ಕು�ತು ಆಮೂ�ಾಗ� ತ���ಾಗ�ೕಕು ಎಂದು ಒ�ಾ���ದರು.  
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ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು �ಾತ�ಾ�, ��ಣ ಮತು� ಆ�ೂೕಗ� �ಾ�� 

ಸ�� ಪ��ೕ�� ವರ� �ೕಡ�ೕಕು ಎಂದು ���ದರು; ಮುಂದುವ�ದು , ��ಕರ ಆ�� ಬ�� ಪ���ೕಕ 

ಸ�� ಇದು�, ಸದ� ಸ��� ಅವರ�ೕ ಆದ ಪ���ೕಕ �ಾನದಂಡ��; ಈ ಸಂಬಂಧ ಈ�ಾಗ�ೕ ಪ�ಶ�� 

�ೕ��ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ, ಈ ಪ�ಶ��ಯನು� �ಂಪ�ಯ�ಾಗುವ��ಲ�; ಆದ� ಇನು� ಮುಂ� ಈ 

ಕು�ತು ಸೂಕ� ಕ�ಮವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ���ದರು.  

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� ನ��ಯವರು �ಾತ�ಾ�, �ಾವಗಡ �ಾ: ಗುಜ�ನಡು ಸ�ಾ�� 

�ಾ�ಥ�ಕ �ಾ�ಯ�� ಕತ�ವ� �ವ��ಸು��ರುವ ����ಬ�ರು �ಾಶ���ಾಯು �ೕ�ತ�ಾ�ದು�, 

ಅವ�� �ಾತ�ಾಡ�ೕ ಆಗು��ಲ�; ಪ���� �ೕ�ರು�ಾಗ ಮಕ�ಳ �ಾಠ-ಪ�ವಚನಗ�� 

�ೂಂದ��ಾಗು���; ಇದನು� ಮನಗಂಡು ಅವ�� �ೕ��� �ಾ�ಾ��ಕ ವ�ವ�� �ಾ�, ಸದ� 

�ಾ�� �ೂೕ�ೂಬ� ��ಕರನು� ವ�ವ���ೂ���ೂ� ಎಂದು �ೂೕ�ದರು.  ಸದಸ��ಾದ �ಾ:ರ� 

�ಾಗ�ಾಜಯ�ನವರು �ಾತ�ಾ�, ಸದ� ���� BEO ಕ�ೕ�ಯ�� ಸ�ಳ 

ವ�ವ���ೂ���ೂಡಬಹುದಲ��ೕ ಎಂದು ಅ��ಾ�ಯಪಟ�ರು.  

DDPI ಮಧು�� ರವರು �ಾತ�ಾ�, ಸದ� ���ಯವರನು� �ೕ�� ಎ���ೕ 

ವ�ವ���ೂ��ದರೂ �ೂಂದ��ಾಗುತ��; ಆದುದ�ಂದ  ಅವ�� ಸ� ಇ�ಾ� �ವೃ�� (Voluntary 

retirement) ಪ�ಯಲು �ಳುವ�� �ೕಡ�ಾ�� ಎಂದು ಸ�� ���ದರು.  

ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು �ಾತ�ಾ�, ಅವರು ಅ�ಾ�ೂೕಗ�ದ �ಾರಣ �ಾ�� 

�ೂಂದ��ಾ�ರುವ�ದು. ಆದುದ�ಂದ ಸದ� �ಾ�� ಮಕ�ಳ �ತದೃ���ಂದ �ೕ� ��ಕರನು� 

��ೕ��, ಸೂಕ����ದ�� ಈ ���� ಕ�ಾ�ಯ �ವೃ�� �ೂೕಷ��  ಕ�ಮವ�ಸುವಂ� DDPI 

ಮಧು�� ರವ�� ���ದರು.  

ಸ�ಯ �ಾನ�ಅಧ��ರು �ಾತ�ಾ�, �ೕವಲ ಅ�ಾ�ೂೕಗ� �ಾರಣ�ಾ�� ಸ�-ಇ�ಾ� �ವೃ�� 

ಪ�ಯುವ�ದು/�ೕಡುವ�ದು ಸೂಕ�ವಲ�; ಆದುದ�ಂದ �ಾನ�ೕಯ ದೃ���ಂದ ಸದ� ���� �ೕ�� 

ಅವ�ಾಶ ಕ���, �ೕ�ೂಬ� ��ಕರನು� ಸದ� �ಾ�� ��ೕ�ಸಲು ಕ�ಮವ�ಸುವಂ� DDPI 

ಮಧು�� ರವ�� ���ದರು.  

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಎ�.ಆ�. ಆನಂದರ�ಯವರು �ಾತ�ಾ�, �.ಪಂ.ಸ�ಗ�� 

�ೕ�ಯವರನು� ��ೕ�ಸ�, ಅ��ಾ�ಗಳು ಖುದು� ಸ�� �ಾಜ�ಾಗುವಂ� ����ಾ�ಗೂ� DDPI 

ತುಮಕೂರು ಇವರು ಕ�ದ ಎರಡು ಸ�ಗ�ಂದ �ೖರು �ಾಜ�ಾಗು���ಾ��; ಪರ�ಾ� ಸ�� 

�ಾಜ�ಾಗುವ ಅ��ಾ�ಗಳು/�ಬ�ಂ�� �ಾವ��ೕ �ಷಯದ ಕು�ತು ಸ�ಷ� �ಾ�� 

ಇರುವ��ಲ��ಂದು ಆ�ೕ��ದರು. ನಂತರ �ಾತ�ಾ�, �.�.�ಾ�� ಸ�ಾ�� �ಾ�ಯ�� 80 

ಮಕ��ದು�, ಅ�� ��ಕರ �ೂರ��ರುವ �ೕ�� �ಾವ ಕ�ಮ ವ�ಸ�ಾ�� ಎಂದರು. DYPC 

�ಾತ�ಾ�, ತಮ� �ಷಯ �ಟು� �ೕ� �ಷಯದ ಬ�� �ಾ�� ಇಲ�ದ �ಾರಣ  ಇದನು� DDPI 

ರವರ ಗಮನ�� ತಂದು �ಾ�� �ೂರ�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದರು.  

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.��.ಕೃಷ�ಪ�ನವರು �ಾತ�ಾ�, ಗು�� �ಾ:�ನ ಒಂದು �ಾ�ಯ 

ಒಬ� ��ಕ ಕ�ದ 4 �ಂಗಳುಗ�ಂದ �ಾ�ಾ ಕತ�ವ��� �ಾಜ�ಾ�ಲ��ಂದು �ಂ�ನ ಸ�ಯ�� 

ಚ���ಾ�ರುವಂ� �ಾವ �ೕ� ಕ�ಮ ವ�ಸ�ಾ��? ಎಂಬ ಬ�� ಅ��ಾ�ಗಳು ಉತ��ಸ�; ಪ�� 
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ಸ�ಯ�� �ಷಯ ಚ���ಾಗುತ��ೕ ಇರುತ��. ಅ��ಾ�ಗಳು �ಾ�� ಉತ�ರಗಳನು� �ೕಡುತ��ೕ 

ಇರು�ಾ�� ಎಂದು ಆ�ೕ��ದರು.  

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಚಂದ��ೕಖರ�ಾಬು ರವರು �ಾತ�ಾ�, ಎ�ೂ�ೕ �ಾ�ಗಳ�� �ಂ� 

�ೂೕಧಕ�ೕ ಇಲ�; ಮಕ�ಳ�� �ಂ� ಕ�ಯ�ೕ�ಂಬ ಆಸ�� ಇ�ಾ�ಗೂ�, ಅ��ೕಸಂದ�, ಇಡಗೂರು 

�ಾ�ಗಳ�� �ಂ� �ೂೕಧಕ�ಲ�; �ೕಳೂ�ನ �ಾ�ಯ�� �ಂ� �ೂೕಧಕ�ದು�, ಅ��ನ ಮಕ�ಳು 

��ಾ�� �ಂ� �ಾ�ಯನು� ಕ�ಯು���ಾ��; �ಕ�ಕು�ಾ�ಲ-�ೂಡ�ಕು�ಾ�ಲ �ಾ�ಮಗಳ �ಾ�ಗಳು 

ಅತ�ಂತ ಸ�ಹದ��ದ�ರೂ ಸಹ �ಂ� ��ಕರು ಒಂದು �ಾ��ಂದ ಇ�ೂ�ಂದು �ಾ�� �ೂೕಗಲು 

ಒಪ����ಲ�; ಆದುದ�ಂದ ಪಂ�ಾ��� ಒಂದರಂ� �ಾ� �ಾ�ದ� ಅ�� ಕ�ಷ� 20-22 ಮಂ� 

��ಕರುಗ�ದು�, ಒಂದು ಪಠ� �ಷಯ�� 3-4 ಮಂ� ��ಕ��ಾ��; ಈಗ �ೂೕಬ�� ಒಂದರಂ� 

�ಾ��ಂ� ಗ�ಾ��; ಸ�ಾ�� �ಾ�ಗಳು ಎ��� �ಾ� �ೂ�ಯು���; ಇದು �ೕ��ೕ 

ಮುಂದುವ�ದ� ಮುಂ�ೂಂದು �ನ ��ಕರುಗ�� �ಲಸ�ಲ�ದಂ�ಾಗುತ��. ��ಣ ಇ�ಾ� �ಾವ��ೕ 

ಜ�ಾ�ಾ�� ಇಲ�� ಎ�ೂೕ ಒಂದು �ೕ�ಯ�� ನ�ದು�ೂಂಡು �ೂೕಗು���; ಆದುದ�ಂದ Cluster 

wise  ಒಂದು �ಾ� �ಾ�ದ� ಅನುಕೂಲ�ಾಗುತ�� ಎಂದು ಅ��ಾ�ಯ ವ�ಕ�ಪ��ದರು.  

DYPC ತುಮಕೂರು ರವರು ಸದಸ� ��ೕ ಎ�.ಆ�.ಆನಂದರ�ಯವರ ಪ���� ಪ������ 

�ಾತ�ಾ�, �.�.�ಾ�� �ಾ�ಯ�� 55 ಮಕ��ದು�, 4 ಮಂ� ��ಕ��ಾ��; ಈ �ೖ� ಒಬ�ರು 

Absent ಇರುವ�ದ�ಂದ ಅವ�� �ೂೕ�ೕ� �ೕಡ�ಾ�ದು�, ಒಬ� ��ಕರನು� ��ೕಜ� 

�ಾಡ�ಾ��ಯಂ�. ಈ ಕು�ತು ಇ�ೕಗ �ಪಟೂರು BEO ರವ�ಂದ �ಾ�� ಪ�ಯ�ಾ�� ಎಂದು 

���ದರು. ಆದ� �.ಪಂ. �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಆನಂದರ� ಸ�� ಸುಳು� �ಾ�� �ೕಡ�ೕ� 

ಎಂದು ��� ವ�ವ�� ಸ�ಪ�ಸಲು ಅಧ��ರನು� �ೂೕ�ದರು. 

ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು �ಾತ�ಾ�, �ಲ�� 10 ಮಕ�ಳ ಸಂ�ಾ�ಬಲ 

ಇರುವ �ಾ�ಗಳ�� 15ಮಂ� ��ಕ��ಾ��, �ಲ�� �ಚು� ಮಕ�ಳ ಸಂ�ಾ�ಬಲ ಇರು�� 

��ಕರುಗ�ೕ ಇಲ�; ಈ �ೕ�� ಮಕ�ಳ ಸಂ�ಾ�ಬಲ�� ಅನುಗುಣ�ಾ� ��ಕರನು� �ೂಂ�� �ಾಡಲು 

ಸೂ��ರುವ �ೕ�� BEO ಗ�ೕ �ೂಂ�� �ಾ�ರು�ಾ��; ಆದರೂ ಈ ಬ�� ಅನು�ಾನ 

ಇರುವ�ದ�ಂದ ಪ�ಣ� �ಾ�� ಪ�ದು ಪ��ೕ�ಸ�ಾಗುವ�ದು; ��ಕರು ಇಲ��ಾದ� ��ೕಜ�� 

ಕ�ಮವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು; �ಾ�� ತ��ದ�� ಸಂಬಂಧಪಟ�ವರ �ರುದ� �ಸು�ಕ�ಮ ವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು 

�ಾ��ಾಂತರ ದೂರದ ಪ��ೕಶಗಳ �ಾ�ಗಳ�� ��ಕರುಗ�ೕ ಇಲ�; ಆದ� ರ�� ಬ�ಯ �ಾ�ಗಳ�� 

��ಕರುಗಳು ತುಂ��ಾ��; ಸ�ಾ�ರದ ಆ�ೕಶದ ಪ��ಾರ ಅಂತ� �ಾಲೂ��ನ ��ೕಜ�� �ೕತ� 

���ಾ��ಾ�ಗ�� ಅ��ಾರ�ರು�� �ಾಗೂ ಅಂತ� ��ಾ� ��ೕಜ�� DDPI � ಅ��ಾ��ರು��; 

ಆದುದ�ಂದ ಸ�ಾ�� ಆ�ೕಶದನ�ಯ DDPI ತುಮಕೂರು/ಮಧು�� ಇವರುಗಳು ��ೕಜ� 

�ವರಗಳನು� ತ�ಣ �ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಗಳವರ ಗಮನ�� ತರಲು ಸೂ��ದರು. 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �ೖ.��.ಹುಚ�ಯ�ನವರು �ಾತ�ಾ�, ��ಣ ಇ�ಾ�ಯ�� 

�ಯಮ ಉಲ�ಂಘ��ಾ��; �ಾ�ಾ�ಕ �ಾ�ಯ�� ��ಾಂಜ� ಇ���ಾ��; ಸು�ಾರು 10-15 

ವಷ�ಗ�ಂದ  ಅಹ� ��ಕರುಗ�� ಬ�� �ೕ�ಲ� ಎಂದು ಆ�ೕ��, ಈ ಬ�� ಪ��ೕ�� �ೕಸ�ಾ� 

ವ�ೕ�ಕರಣದ ಆ�ಾರದ��ಭ�� �ೕ�ರುವ  ಬ�� ಮುಂ�ನ ಸ�� �ಾ�� ಮಂ�ಸ�ೕ�ಂದು 

���ದರು.  
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(ಕ�ಮ: ಉಪ��ೕ�ಶಕರು, �ಾವ�ಜ�ಕ ��ಣ ಇ�ಾ�, ತುಮಕೂರು/ಮಧು��) 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� ಸುಮ�ಾರವರು �ಾತ�ಾ�, ತುರು�ೕ�� ಗ�ಂ�ಾಲಯ 

�ೕ���ಾರಕರನು� ವ�ಾ�ೂ�ಸುವಂ� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾಯ� ಸ�ಯ�� �ಣ���ದ�ರೂ ಸಹ 

ಆ�ಾ�ತ ಗ�ಂ�ಾಲಯ �ಬ�ಂ�ಯನು� �ೕ��ಂದ ವ�ಾ�ೂ�ಸುವ ಬದ�� ಅವರುಗಳ �ೕ� 

ತೃ��ಕರ ಎಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ� ಅ��ಾ�ಗಳು ಪ��ಾಣ ಪತ� �ೕ�ರು�ಾ�� ಎಂದು ಆ�ೕ��ದರು.  

ಗ�ಂ�ಾಲಯಅ��ಾ�ಗಳು �ಾತ�ಾ�, ತುರು�ೕ�� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾಯ� ಗ�ಂ�ಾಲಯ 

�ೕ���ಾರಕರು ಸಮಪ�ಕ�ಾ� �ಲಸ �ವ��ಸು��ಲ��ಂದು �ಾ�.ಪಂ.ಸ�ಯ�� �ಣ�ಯ 

�ಾ�ದು� ಸ�. ಆದ�, �.�.ಓ.ರವರು ಸದ� �ೕ���ಾರಕರ �ೕ� ತೃ��ಕರ�ಂದು 

ದೃ�ೕಕ��ರುವ�ದು �ೂಂದಲ��ೕಡು �ಾ��; ಖುದು� �ೕ� �ೕ� ಪ��ೕ��ದು� ಅ�� 

ಗ�ಂ�ಾಲಯ�ೕ ಇಲ��ಂದು ��ಸ�ಾ�� ಎಂದು ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತಂದರು.  

ಈ ಕು�ತು ಪ��ೕ�ಸುವ��ಾ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು ಭರವ� ಇತ�ರು.  

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� �ಾ�ಾರವರು �ಾತ�ಾ�, �ಾ�ಮ ಸ�ಗ�� ಇ�ಾ�ಾ 

ಅ��ಾ�ಗಳು �ಾಜ�ಾಗುವ��ಲ� ಎಂದು ಆ�ೕ�ಸದರು, ನಂತರ �ಾತ�ಾ� �ೕತಕಲು� �ಾ�.ಪಂ. 

�.�.ಓ. �ಾ�.ಪಂ.ಕ�ೕ�� ಬರುವ��ಲ�; �ೌ�ಾಲಯ�ಾ�� ಮಂಜೂ�ಾ� �ೂೕ� ಬರುವ ಅ��ಗ�� 

ಸಂಬಂಧಪಟ� ಫ�ಾನುಭ�ಗ�ಂದ �ಾ�.ಪಂ. ಸದ�� ಮತು� ಅವರ ಪ� ಇಬ�ರೂ �ೕ� ಹಣ ವಸೂಲು 

�ಾಡು���ಾ��; ಆದುದ�ಂದ ಇದರ�� PDO ಸಹ �ಾ�. �.�.ಓ.ರವರನು� �ೕ��� 

ಬದ�ಾ�ಸ�ೕಕು �ಾಗೂ ಸದ� �ಾ�.ಪಂ.� ಒಬ� ಕಂಪ��ಟ� ಆಪ�ೕಟ� ಅನು� 

ವ�ವ���ೂ���ೂಡ�ೕಕು; �.�.ಓ.ರವರು ಇ��ೕ�ನ 3-4 �ಂಗಳುಗ�ಂದ ಪ�ೕ ಪ�ೕ  ರ�ಯ �ೕ� 

�ರ�ರು�ಾ��; ಈ ಕು�ತು ಪ��ೕ�� ಅಗತ� ಕ�ಮವ�ಸ�ೕಕು; ಇನು� ಮುಂ� ಅ��ಾ�ಗಳು 

ಕ�ಾ�ಯ�ಾ� �ಾ�ಮ ಸ�ಗ�� ಬರುವಂ� ಸೂಕ� ��ೕ�ಶನ �ೕಡ�ೕಕು ಎಂದು �ೂೕ�ದರು.  

�ಾಯ���ಾ�ಹ ಅ��ಾ�, �ಾ.ಪಂ.ತುಮಕೂರು ಇವರು �ಾತ�ಾ�, �ೕತಕಲು� �ಾ�.ಪಂ.� 

�ೕ�ೂಬ� �.�.ಓ. ��ೕಜ��ಾ�ದು�, �ಂ�ನ �.�.ಓ.ರ��ಂದ ಮರ�ದ ನಂತರ  ಅವರ 

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

ಸ�ಯ �ಾನ� ಅಧ��ರು �ಾತ�ಾ�, ಇನು� ಮುಂ� �ಾ�ಮ ಸ�ಗ�� ಎ�ಾ� ಇ�ಾ�ಾ 

ಅ��ಾ�ಗಳು ತಪ�� �ಾಜ�ಾಗ�ೕಕು ಎಂದು ���ದರು.  

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.��. ಕೃಷ�ಪ�ನವರು �ಾತ�ಾ�, �.�.ಓ.ಗಳು ಮತು� 

�ಾಯ�ದ��ಗಳು ಸ��ಾ� �ಲಸ �ಾಡ�ದ�� �ೕ�? �ಾ�ಮ ಸ�� ಮಂ�ಸಲು ಅ�� �ಾ�� 

�ೂಡು�ಾ��; ಪಂ�ಾಯ�ಗಳ�� ���ಾ �ೕಜ� �ಾಡು�ಾಗ �ಾ�ಮ ಸ�ಗ�� ಅ��ಾ�ಗಳು 

�ಾಜ�ಾಗುವ��ಲ�;ಪಶು�ಾಲ�, �ೂೕಟ�ಾ��, ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�ವೃ�� ಇ�ಾ� , ಕೃ� 

ಇ�ಾ�ಗಳನು� �ೂರತುಪ�� ಉ�ದ ಇ�ಾ�ಗಳ ಅ��ಾ�ಗಳು �ಾರೂ �ಾ�ಮ ಸ�ಗ�� 

ಬರುವ��ಲ�; ಅಬ�ಾ� ಇ�ಾ�ಯ ಬ�� ಜನ  ದೂರು �ೕ�ರು�ಾ��; ಆದ� ಸದ� 

ಇ�ಾ�ಯಅ��ಾ�ಗಳು ಸ�ಯ�� �ಾಜ�ರುವ��ಲ�; ಆದುದ�ಂದ ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ 

ಅ��ಾ�ಯವರು �ಾಯ���ಾ�ಹಕಅ��ಾ�ಗಳ ಮೂಲಕ ಎ�ಾ� ��ಾ� ಮಟ�ದ ಅ��ಾ�ಗಳು  

�ಾ�ಮ ಸ�ಗ�� ಕ�ಾ�ಯ�ಾ� �ಾಜ�ಾಗುವಂ� ���, �ೖರು �ಾಜ�ಾದವರ �ರುದ� 

ಕ�ಮವ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು ಒ�ಾ���ದರು.  
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(ಕ�ಮ:ಉಪ �ಾಯ�ದ�� (ಅ�ವೃ��), �.ಪಂ.ತುಮಕೂರು) 

ಸ�ಯ �ಾನ�ಅಧ��ರು �ಾತ�ಾ�, ಇಂ�ನ �ಾ�ಾನ� ಸ�� �ೖರು �ಾಜ�ಾ�ರುವ 

ಅ��ಾ�ಗ�� �ಾರಣ �ೕ� �ೂೕ�ೕ� �ಾ��ೂ�ಸಲು ���ದರು.   

(ಕ�ಮ:ಉಪ �ಾಯ�ದ��, �.ಪಂ.ತುಮಕೂರು) 

ಕು�ಯುವ �ೕರು:-   

�ಷಯ�� ಸಂಬಂ��ದಂ�, ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಅರು� ಕು�ಾ� �ಾತ�ಾ�, ಕು�ಯುವ 

�ೕ�ನ  ಸಮ���ರುವ �ಾ�ಮಗಳ ಕು�ತು 4-5�ಂಗಳುಗಳ �ಂ��ೕ ಪ�� �ೕ�ದ�ರೂ ಸಹ ಸದ� 

ಪ��ಯನು� ಪ�ಗ�ಸ� ಅ��ಾ�ಗಳು ಅವರ ಇ�ಾ�ನು�ಾರ ಪ�� �ಾ�ರು�ಾ��; ಅವರುಗಳು 

�ೌಜನ��ಾ�ದರೂ ಚು�ಾ�ತ ಪ����ಗಳನು� �ೕಳುವ��ಲ�; 13�ೕ ಹಣ�ಾಸು, 3054 

�ೕಜ�ಗಳ� �ೕ�ರುವ ಪ��ಯನು� ಸಹ ಪ�ಗ��ರುವ��ಲ�; ಸ�ಾಯಕ �ಾಯ��ಾಲಕ 

ಇಂ��ಯ� ರವರನು� �ೕ�ದ� �ಾಮ�ಾ� ಬದ�ಾವ�� ಮನ� �ೕಡಲು ���ದು�, ಅದರಂ� 

ಬದ�ಾವ�� ಮ�� �ೕ�ದ�ರೂ ಪ�ಗ��ಲ�; ಇ�ೕಗ ಪ��ಾ�ವ�ಯನು� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ 

ಅ��ಾ�ಯವ�� ಮಂ�ಸ�ಾ�ರುತ�� ಎಂದರು. ಅಲ�� ಈ �ಾ� ನನ� �ೕತ�ದ �ಾ���� ಒಂ�ೕ 

ಒಂದು �ಾಮ�ಾ� �ೕ�ರುವ��ಲ�; ಕ�ದ �ಾ� �ಾವ� ಸ���ದ� ಪ�� ಅನು�ೕದ��ಾ�ದು�, ಈ 

�ಾ� ಏ� ಈ ಬದ�ಾವ�? ಈ�ಾಗ�ೕ �.�ೕ.5054 ರ�ಾ��ದು�, �.�ೕ.3054 ಕೂಡ ರ�ಾ�ಗುವ 

�ಾಧ�� ಇರುತ��; �ೕ�ಾ� 13�ೕ ಹಣ�ಾಸು �ೕಜ�ಯ� ಪ�� �ೂಟು� �ೖಕ�� ಕೂರ�ೕ�ಾ��; 

�.ಪಂ. ಸದಸ�ರ �ಾಡು �ಾ�.ಪಂ. ಸದಸ�ರ ಮಟ���ಂತ ಕ��ಾಗು���; ಆದುದ�ಂದ �.ಪಂ. 

ಸದಸ�ರುಗಳ ಹಕು�ಚು�� �ಾಡ�ೕ� (ಹಕ�ನು� �ತು��ೂಳ��ೕ�) ಎಂದು �ೕಸರ ವ�ಕ�ಪ��ದರು.  

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಪಂ�ಾ��ಯವರು �ಾತ�ಾ�, ಇ�ೕ ���ಯ�� ಕು�ಯುವ �ೕರು 

�ೕಜ�� ಒಂದು �ಯಮ���ಾ? ಅಥ�ಾ �ಾನ� �ಾಸಕರುಗಳು ಮತು� �.ಪಂ. ಸದಸ�ರುಗ�� 

�ೕ�-�ೕ� �ಯಮ���ಾ? ಎಂಬ ಬ�� �ಾ�� �ೕಡ�ೕಕು; �ಾಗೂ �.ಪಂ.ನ �ಾನ� 

ಸದಸ�ರುಗ�� ಅ��ಾ����ೕ? ಇಲ��ೕ? ಎಂಬ ಬ�� ಸ�ಷ� ಉತ�ರ �ೕಡ�ೕಕು ಎಂದು 

���ದರು.  

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಚಂದ��ೕಖರ�ಾಬುರವರು �ಾತ�ಾ�, ಗು�� �ಾ:ನ�� �ಾಸಕರು 

ಹಳಬ��ಾ��; ಆದ� �.ಇ.�. �ಾ�ಾ��ಾ�ಯವರು �ೂಸಬರು ಬಂ�ರು�ಾ��, ಅವರು �ಲಸ 

�ೖ����ೂಳು�ವವ�ಗೂ ಸುಮ��ದು�, ಈಗ �ೂಸ �ೂಳ� �ಾ� �ೂ�ಯ�ಾಗು���; ಆದ� ಎ�� 

�ೂ�ಯು���ಾ���ೕ? �ೂ��ಲ�; ಈ ಕು�ತು ಚು�ಾ�ತ ಪ����ಗ�� �ಾ�� �ೕಡುವಂ� 

ಹತು�-ಹಲವ� �ಾ� ��ಸ�ಾ�ದ�ರೂ �ಾವ��ೕ ಪ��ೕಜನ�ಾ�ಲ� ಎಂದು ���ದರು; ನಂತರ 

Estimate agreement � �ೂೕದ� ಪಂ.�ಾ.ಇಂ. ಉಪ��ಾಗದವರು �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ� 

ರವರನು� �ೕ� ಎನು��ಾ��; ಈ ಬ�� ಸ�ಷ� �ಾ�� �ೕಡ�ೕಕು; ಇಲ��ಾದ�� ಈ �ಂ�ನಂ��ೕ 

ನ�ದು�ೂಂಡು �ೂೕಗ� ಎಂದರು; ನಂತರ �ಾತ�ಾ�, 2008-09�ೕ �ಾ�ನ�� ಮಂಜೂ�ಾ�ರುವ 

�ೕಲು�ೂ�� �ಾಮ�ಾ� ಈವ�� ಆ�ರುವ��ಲ�; ಅದರ�� ಅ��ಾ�ಗಳು ಭ�ಮ�ರಸನ 

�ಾಡು���ಾ��; �ೂಳ��ಾ� �ೂ�ಯುವ ಸಂಬಂಧ �ೕಡುವ �ಲ� �ೕ.60 �ಾಗ �ಲಸ  ಆಗು��ಲ�  

ಇದನು� ಪ��ೕ�ಸುವ�ಾರು �ೕ�ದ� ವ���ಕ� ಉತ�ರ �ೕಡು�ಾ��. ಎಂದು ���ದರು.  
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�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.ಆ�.ಉ�ೕ� ರವರು �ಾತ�ಾ�, �ೂಳ��ಾ�, �ೖ� �ೖ�, 

ಕು�ಯುವ �ೕ�� ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ�ಯ�ೕ ಸಂಪ�ಣ� �ೂ�, �ಾವ��ೕ ಅನು�ಾನ ಆಗ�, �ಾ�ೕ 

ಅನು�ಾ�ನ �ಾಡ� ಆ ಬ�� �.ಪಂ. ಸದಸ�ರ ಗಮನ�� ತರ�ೕಕು ಎಂದು ���ದರು.  

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಅರು� ಕು�ಾ� ರವರ ಪ���� ಉತ�ರ�ಾ� �ಾಯ��ಾಲಕ 

ಇಂ��ಯ�, ಪಂ.�ಾ.ಇಂ.��ಾಗ, ತುಮಕೂರು ಇವರು �ಾತ�ಾ�, �.ಪಂ. ಅನು�ಾನದ�� 

ಅನು�ಾ�ನ�ೂಳು�ವ �ಾಮ�ಾ�ಗಳ ಬ�� ತಮ� ಗಮನ�� ತಂ�ಲ��ಂದು �ಾನ� ಸದಸ�ರು 

ಆ�ಾ��ರು�ಾ��; ಈ ಕು�ತು �ಾಯ�ಕ�ಮ ಪ�� ಸ�ಯ�� ಅನು�ೕದ��ಾ�, �ಾಯ�ಕ�ಮ�� 

��ಾಂಕ �ಗ��ಾ�ತು; ����ಾದ�ಂತ ಪ��ಾಸ �ಾ�, �ಾಮ�ಾ� ಪ�� ಸ��ಸುವಂ� 

�ೂೕರ�ಾ�ದ�ರೂ ಸಹ ಈವ��  �ಲವರು �ೂ���ಾ��; �ಲವರು �ೂ��ಲ�; ಈ ಕು�ತು ಮುಖ� 

�ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು ಗಮನ�� ತರ�ಾ�, ಪ��ಯನು� ಸ�ಾ�ರ�� ಸ��ಸುವ�� ತಡ 

ಆಗುವ�ದು �ೕಡ  ಎಂದು ಅವರು ���ದ �ೕ��, �ೕತ��ಾರು �ೕ�ದ� ಪ��ಯನು� ಪ��ೕ�� 

ಸ��ಸ�ಾ��; ಕು�ಗ� �ಾ:�ನ ಪ�� �ೕಡಲು ��ಸ�ಾ�ತು�; ಆ ಸಂಬಂಧ ನನಗೂ ಸಹ �ಾರಣ �ೕ� 

�ೂೕ�ೕ� �ಾ��ೂ�ಸ�ಾ�ತು�; ಸ�ಾಯಕ �ಾ�ಾ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ� ರವರು ಸಂಪಕ� �ಾ� 

ಸದಸ�ರು �ಗ�ಲ� ಎಂದು �ೕ�ರು�ಾ��; ಅದರಂ� ಸ�ಾ�ರ�� ಪ�� ಸ��ಸ�ಾ�� ಎಂದು ���ದರು.  

�ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ�, ಪಂ.ಇಂ.��ಾಗ, ತುಮಕೂರು ಇವರು �ಾತ�ಾ�, �ಾನ� 

ಸದಸ�ರು AEE �ಾಖ��ಾ�ಯವರನು� ದೂ�ರು�ಾ��; ಆದ� �ಾವ� ಅವರುಗಳನು� (AEE & SO) 

ಕ�� ಚ���, ಪ�ಗ� ಪರ�ಾ� �ಲಸ �ಾಡು����ೕ�; �ಾಮ�ಾ� ಸಂಬಂಧ AEE ಗ�� ಕಟು����ನ 

ಸೂಚ� �ೕಡ�ಾ��; ನಂತರ ಅವರುಗ�ೂಂ�� ಸ�ಾ�ೂೕ�� ಪ�ಕರಣ ಇತ�ಥ�ಪ�ಸಲು 

ಕ�ಮವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು; �ಾಗೂ ಪ��ಾ�ವ�ಗಳನು� ಪ�ದು ಮಂಜೂ�ಾ� �ೕ� ಅಗತ� 

ಕ�ಮವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ���ದರು.  

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಅರು� ಕು�ಾ� ರವರು �ಾತ�ಾ�, estimate copy �ೕ�ದ�, EE 

ರವರು ಮೂಲ ಪ���ೕ ಇಲ��ಂದು ���ರು�ಾ�� ಎಂದು ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತಂದರು; ಪ���ಾ� 

�ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಇಂ��ಯ� ರವರು �ಾತ�ಾ�, ಆ ಸಂದಭ�ದ�� ಮೂಲ ಪ��ಯನು� �.ಇ.�. 

�ಾ�ಾ��ಾ�ಯವರು ಪ�ದು�ೂಂ�ದು�, ಆ �ೕ� ಮೂಲ ಪ��ಯನು� �ೕಡ�ಾರ�ಂದು 

ಸಂಬಂಧಪಟ�ವ�� ಎಚ��� �ೕಡ�ಾ�ರುತ��. ಅದರಂ�, ಪ�ಸು�ತ �ಾನ� ಸದಸ��� ಅಗತ��ರುವ 

�ಾ��ಗಳನು� ಒದ�ಸಲು ವ�ವ�� �ಾಡ�ಾ�� ಎಂದು ���ದರು.   

ಸ�ಯ �ಾನ� ಅಧ��ರು �ಾತ�ಾ�, ಎ�ಾ� �ಾನ� ಸದಸ�ರುಗಳು ಒಂ�ೕ ಎಂಬ 

�ಾವ��ಂದ, ಪ�ಸು�ತ ಸದಸ�ರು �ೂೕ�ರುವ ಪ�ಪ�ಣ� �ಾ��ಯನು� ಒದ��, ಇನು� ಮುಂ� ಈ 

�ೕ� ಆಗದಂ� ವ�ವ��ಯನು� ಸ�ಪ�ಸ� ಎಂದು �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ�, ಪಂ.�ಾ.ಇಂ.��ಾಗ, 

ತುಮಕೂರು ರವ�� ���ದರು.  

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ �ಾ:ರ� �ಾಗ�ಾಜಯ�ನವರು �ಾತ�ಾ�, IMIS ಅ� ಕು�ಯುವ �ೕರು 

�ಾಮ�ಾ�ಗಳು ಅನು�ೕದ��ಾ�ರುವ �ೕ�� ಕ�ದ �ಾ�ನ Contengency �ಾ�� ಪ��ಾರ  

�ಚು�ವ� ಅನು�ಾನ �.ಪಂ.ವ��ಂದ ಅನು�ೕದ��ಾ�ರುತ��; ಅ�ೕ �ೕ� 2013-14�ೕ 

�ಾ�ಗೂ ಸ�ಾ�ರ�ಂದ Contengency �ಾ�� ಇ��ೕ? ಎಂಬ ಬ�� �ಾ�� �ೕಡ�ೕಕು ಎಂದು 

�ೂೕ�ದರು; ಪ�ರಕ�ಾ� ಸದಸ� ��ೕ ಅರು� ಕು�ಾ� ರವರು �ಾತ�ಾ�, ಅದರ ಅ��ಾರ 
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�.ಪಂ.ಸದಸ��� ಇ��ಾ ಅಥ�ಾ �ಾನ� �ಾಸಕ��ಾ? ಎಂಬ ಬ�� ಎ�ಾ� �.ಪಂ. �ಾನ� 

ಸದಸ�ರುಗಳನು� ಗಮನದ��ಟು��ೂಂಡು ��ಸ�ೕಕು ಎಂದರು.  

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಉಗ�ಯ�ನವರು �ಾತ�ಾ�, ಆ�ಾ �ೕತ��ಾರು 

�.ಪಂ.ಸದಸ�ರುಗಳನು� ಸಂಪ��� ಕ�ಮವ�ಸುವಂ� AEE ರವರುಗ�� ಸೂಕ� ಸೂಚ� �ೕಡ�ೕಕು 

ಎಂದು ���ದರು. ಈ �ಾ�� ಸದ�� ��ೕಮ� ನ��ಯವರು ಸಹಮತ ವ�ಕ�ಪ��ದರು.  

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಚಂದ��ೕಖರ�ಾಬು ರವರು �ಾತ�ಾ�, �ಾಮ�ಾ� ಅನು�ಾ�ನ�� 

�ಂಡ� ಕ�ಯುವ�� ಸದಸ�ರುಗ�ಂದ �ಾವ��ೕ ಅ�-ತ� ಇಲ�, ಆದ� ಈ ಸದು��ೕಶದ 

ದುರುಪ�ೕಗ�ಾಗು��ರುವ�ದು �ಾ�ಾ��ಾ�ಗ�ಂದ�ೕ ಎಂದು ದೂ�ದರು.  

ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು �ಾತ�ಾ�, ಇದ�� ಉತ�ರ �ೕಡುವ�ದು ಕಷ�; 

ಕು�ಯುವ �ೕರು, ರ�� ಇ�ಾ�� �ಾಮ�ಾ�ಗ�� �.ಪಂ. ಅಧ��ರ ��ೕಚ�ಾ ��ಯ� ���ಾ 

�ೕಜ� ತ�ಾ�ಸ�ಾಗು���; ಇದ�� �ಾನ� ಸದಸ�ರುಗ�ಂದ ಪ�� ಪ�ದು �.ಪಂ.ವ��ಂದ 

ಅನು�ೕದ� ಪ�ಯ�ಾಗುತ��;  ಇದು �.ಪಂ. ಸದಸ�ರ ಪರ�ೕಚ� ಹಕು�; ಅಂ��ೕ ಮುಖ� 

�ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು ಅವರ ಅ�ೕನ ಇ�ಾ�ಾ �ಾಂ��ಕ ಸ�ಾಯಕ�ಂದ �ಾಂ��ಕ 

ಮಂಜೂ�ಾ� ಪ�ದು ಅನು�ೕದ� �ೕಡು�ಾ��; �ಾಗ�ಸೂ� ಪ��ಾರ ಅನು�ೕದ�ಯ ಅ��ಾರ 

�.ಪಂ. �ಾ�ಾನ� ಸ���; ಸಮಪ�ಕ, ಸ�ಾ�ಕ ಅನು�ಾ�ನ ಅ��ಾ�ಗಳ ಜ�ಾ�ಾ���ಾ��  

ಅದನು� ಅನು�ಾ��ಾ��ಾ�ಗಳು ಕು�ಪ� ಸಮಯ�� ಪ�ಣ��ೂ�ಸ�ೕಕು ಎಂದರು. 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಅರು� ಕು�ಾ� ರವರು �ಾತ�ಾ�, �ಾವ� ಆರು �ಾಮ�ಾ�ಗಳ 

ಪ�� �ೕ�ದು�, ಒಂದು �ಾಮ�ಾ�ಯನು� ���ಾ �ೕಜ�ಯ�� �ೕ��ಲ�; 3054, 13�ೕ 

ಹಣ�ಾಸು ಇ�ಾ�� �ಾವ �ೕಜ�ಯ��ಯೂ �ೕ��ಲ� ಎಂದು ಅ�ಾ��ದರು. ಪ���ಾ� AEE 

ರವರು �ಾತ�ಾ�, ಎಷು� �ಾ� ದೂರ�ಾ� ಕ� �ಾ�ದರೂ �ಾನ� ಸದಸ�ರು ಪ�� 

�ೕಡು��ಲ��ಂದು ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತಂದರು.  

 ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು �ಾತ�ಾ�, ಪ�ಣ� ���ಾ �ೕಜ�ಯ 

ಪ��ಗಳನು� ಎ�ಾ� �ಾನ� ಸದಸ�ರುಗ�� �ೕಡುವಂ� EE ತುಮಕೂರು/ಮಧು�� ಇವರುಗ�� 

���ದರು. �ಾಗೂ ಆ ಪ��ಾರ�ಾ� �ಾನ� ಸದಸ�ರುಗಳು ಪ�� �ೕಡ�ೕಕು; ಒಂದು �ೕ� 

�ಾಗ�ಸೂ� ಪ��ಾರ �ಟು� �ೂೕ�ದ��� ಅದನು� ��ಸ�ೕಕು ಎಂದು �ಾನ� ಸದಸ�ರುಗ�� 

���ದರು.  

 �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಇಂ��ಯ�, ಮಧು�� ಇವರು �ಾತ�ಾ�, ಒಂದು �ೕಜ�ಯ� �ೂ�ದ 

�ೂಳ��ಾ� �ಫಲ�ಾದ�, ಇ�ೂ�ಂದು �ೕಜ�ಯ� �ೂ�ಯ�ೕ�ಾಗುತ��. ಆದುದ�ಂದ 

�.ಪಂ.ಸದಸ�ರ ಹಂತದ�� ಇದು ಆಗುವ��ಲ��ಾದ��ಂದ �ಾನ� �ಾಸಕರನು� �ೕ� ಕ�ಮ 

ವ�ಸ�ೕ�ಾಗುತ�� ಎಂದು ಸ�� ���ದರು.  

 �ಾನ� ಸದಸ�ರು ಮುಂದುವ�ದು �ಾತ�ಾ�, NRDWP ನು� ಆ�ಾ ಇಂ��ಯ� ಗ�ೕ 

�ಾಡು���ಾ��; �.ಪಂ. ಸದಸ�ರುಗಳನು� ಬಳ��ೂಂಡು ���ಾ �ೕಜ�� ಅನು�ೕದ� 

ಪ�ಯು�ಾ��; ಆದ� �.ಪಂ. ಸದಸ�ರುಗ�� �ಾವ��ೕ ಅ��ಾರ �ೕಡುವ��ಲ� ಎಂದು �ೕಸರ 

ವ�ಕ�ಪ��ದರು.  
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�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� �ಾನಮ� �ಾಮಚಂದ�ಯ�ನವರು �ಾತ�ಾ�, ತಮ� �ೕತ� 

�ಾ���ಯ �ೕ�ಾ�ಾಯ�ನ �ಾಂಡ�, �ಂಗ�ಾಪ�ರ �ಾ�ಮಗಳ�� �ೖ� �ೖ� �ಾಮ�ಾ�ಯನು� 

ಸಮಪ�ಕ�ಾ� �ವ��ಸ� ಅ�ಾಗ�ೕ �ೖ� �ೖ� ಮು���ೂೕಗದು�,  ಸದ� �ಾಮ�ಾ�� 8.00 

ಲ� ರೂ�ಾ�ಗ�� �� �ಾ�ರು�ಾ��: ಈ ಕು�ತು ಪ��ೕ�ಸ�ೕಕು; ಅದರಂ� �ೕಮಸಂದ�, ಕ��� 

�ಾ�ಮಗಳ  �ೖ� �ೖ� �ಾಮ�ಾ�ಯನು� ಸಹ ಪ��ೕ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು���,  ಪ��ೕಲ�� ಬರುವ 

ಬ�� �ಾ�� �ೕ�ದ�� �ಾವ� ಸಹ ಬರುವ��ಾ� ಸ.�ಾ.�ಾ.ಇಂ.ರವ�� ���ದರು. 

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

ಸರಬ�ಾಜು �ೕಜ�ಯ� 2.60 ಲ� ರೂ. �ತ�ದ �ಾಮ�ಾ�� �ೂಡ��ಾಂಪ�ರ �ೂಲ�ರಹ��� 

ಸಂಬಂ��ದಂ�,��ಾ�ಂ� ರೂ.5.00 ಲ� �ೕವ� �ಾವ��ದ�ರೂ ಸಹ ಈವ�� ಸ�ೕ�� 

�ೂ��ರುವ��ಲ�; �.�.ಇಟು� ಒಂದು ಕಂಬ �ಟು� ಸಂಪಕ� ಕ��ಸುವ��  �.ಪಂ.�ಂದ �ೕವ� 

ಇಡಲು ಅವ�ಾಶ���ೕ? ಎಂದು �ೕ�ದರು. 

ಸ�ಾಯಕ �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ� ರವರು �ಾತ�ಾ�, �.�.ಇಡ�ಾ�ದು�, �ೕವ� 

ಪ�ಯಲು ಸ�ಾ�ರದ ಆ�ೕಶ ಇರುವ��ಾ� ���ದರು 

 �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ�, ಪಂ.�ಾ.ಇಂ.��ಾಗ, ಮಧು�� ಇವರು �ಾತ�ಾ�, �ಪಟೂರು 

ಉಪ��ಾಗದ�� �ೕ�ಾವ� �ೌಲಭ��ಾ�� �ೖತರು �.�. ಸಂಪಕ� ಕ����ೂಂ�ರು�ಾ��; ಸ�ಾ�ರದ 

ಆ�ೕಶದನ�ಯ �ೕ�ಾವ�� ಪ���ೕಕ�ಾ� 25 �.�. �ಾಮಥ��ದ �.�.ಅಳವ�ಸಲು ��ಾ�ಂನವ�� 

��ಸ�ಾ��; ಇಂತಹ ಪ�ಕರಣಗಳ ಪ�� �ಾ� �.�.�ವ�ಹ�� ವ�ವ���ೂ�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು 

���ದರು. 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಉಗ�ಯ�ನವರು �ಾತ�ಾ�, �ೂಳ� �ೕರು ಸರಬ�ಾಜು ಮತು� 

�ರು�ೕರು ಸರಬ�ಾಜು �ಾಮ�ಾ�ಗಳನು� ಒಂ�ೕ ಕ� ಅನು�ಾ�ನ�ೂ�ಸ�ಾ��;  ಒಂ�ೕ �.�.�ಂದ 

ಎರಡೂ �ೕಟ� ಗಳು ಓಡುತ��; ಅಂತಹವ�ಗ�� ಏ� ಅ�ಕ ದರ ��ಸು��ೕ� ಎಂದು ಪ����ದರು. 

 ಸಂಬಂಧಪಟ� �ಾಯ��ಾಲಕ  ಇಂ��ಯ� ರವರು �ಾತ�ಾ�, ಆಧ�� �ೕ� �.�.ಗಳನು� 

ಅಳವ�� ಪ��ೕ�� ಸ�ಪ�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದರು. 

 ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು �ಾತ�ಾ�, 2012-13�ೕ �ಾ�ನ�� ಕಂ����� 

�ಾಯ�ಕ�ಮದ� ರೂ.2612.40ಲ� ಮತು� �ಾಯ�ಪ� �ಾಯ�ಕ�ಮದ� ರೂ.947.25ಲ�ಗಳ 

ಅನು�ಾನ �ಗ� ಆ�ರುತ��.  ಈ ಸಂಬಂಧ ಎ���� �ೂಳ��ಾ�ಗಳನು� �ೂ�ಯ�ಾ��? ಎಷು� 

�ೂಳ� �ಾ�ಗಳನು� �ದು��ೕಕರಣ�ೂ�ಸ�ಾ��? �ಾಗೂ ಎಷು� �ೂಳ� �ಾ�ಗಳು 

�ದು��ೕಕರಣ�� �ಾ� ಉ���? ಎಂಬ ಬ�� �ಾಲೂ�ಕುಮಟ�ದ��  ಸ�ಾಯಕ �ಾಯ��ಾಲಕ  

ಇಂ��ಯ�, ಪಂ.�ಾ.ಇಂ.ಉಪ��ಾಗ/��ಾ�ಂ ಆ�ಾ �ಾಲೂ�ಕುಗಳ �.ಪಂ.ಸದಸ�ರುಗಳು ಮತು� 

�ಾ�ಾ��ಾ� ಗಳು �ೕ� ��ಾಂಕ 29-09-2013ರಂದು �ಳ�� 11.00 ಗಂ�� ಆ�ಾ �ಾಲೂ�ಕು 

�ೕಂದ�ಗಳ�� ಕ�ತು ಈ ಕು�ತು ಸ�ಾ�ೂೕ�� ಅಂ�ಮ�ೂ��ದ� �ಷಯ ಇತ�ಥ��ಾಗುತ��; ಅ�ೕ 

ಸಂದಭ�ದ�� ಸಮ��ಯನು� �ೕ� ಬ�ಹ�ಸಬಹುದು ಎಂಬ ಬ��ಯೂ ಚ��ಸಬಹು�ಾ�� ಎಂದು 

���ದರು. 

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಜಗ�ೕ� ರವರು �ಾತ�ಾ�, ತುರು�ೕ�� ಪಂ.�ಾ.ಇಂ. 

ಉಪ��ಾಗದ�� �ಬ�ಂ� �ೂರ� ಇರುವ��ಾ� ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತಂದರು. 
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 ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು �ಾತ�ಾ�, ಪ��ಾನಮಂ�� �ಾ�ಮ ಸಡ� 

�ೕಜ�ಯ� �ೂೕ� �� ಮೂಲಕ ಜನವಸ�� ಅನುಕೂಲ ಕ��ಸುವ ���ನ�� 1-9 ಹಂತದವ�� 

ರ�� ��ಾ�ಣ �ಾಮ�ಾ� ನ��ದು�, ಈ ವ�� 800 �.�ೕ.�ಾ��ೕಣ ರ�� ����ದು�, ಇದ�ಾ�� 

201.00 �ೂೕ� ಅನು�ಾನ ಖಚು� �ಾಡ�ಾ��; ಈ ಕು�ತು ಸಂಬಂಧಪಟ� ಅ��ಾ�ಗಳು 

�ೕಜ�ಯನು� ಸ�ಯ ಅನು�ೕದ�� ಮಂ��ದು� �ೂೕಪ�ೂೕಷ ಸ�ಪ�ಸಲು ಸೂ�� 

ಅನು�ೕ��ತು. 

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� ಲ�ಾ �ೂಂಡ�� ರವರು �ಾತ�ಾ�, ತುರು�ೕ�� �ಾಲೂ�ಕು 

�ೂೕ�ಾಘಟ� �ಾ�ಮದ ರ�� �ಾಮ�ಾ� ಪ�ಣ��ೂಂ�ದು�, �ೂೕ�ೂೕಪ�ೕ� ರ��� �ಂಡ� 

ಪ���� ಪ�ಣ��ೂಂಡು ಎರಡು �ಂಗಳು ಕ�ದರೂ �ಾಮ�ಾ� �ಾ�ರಂಭ�ೂಂ�ರುವ��ಲ�  ಎಂದು 

���ದರು; ಪ���ಾ� �ಾಯ��ಾಲಕ  ಇಂ��ಯ� ರವರು �ಾತ�ಾ�, ಅದು �ೂೕ�ೂೕಪ�ೕ� 

ಇ�ಾ�� �ೕ�ದು�, ಪಂ.�ಾ.ಇಂ.��ಾಗ�� ಸಂಬಂ��ರುವ��ಲ� ಎಂದು ���ದರು. 

 ನಂತರ, �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� �ಾನಮ� �ಾಮಚಂದ�ಯ�ನವರ ಪ���� ಸಂಬಂ��ದಂ� 

�ಾತ�ಾ�, ಗು����ಾರರು �ಾಮ�ಾ� ಅಪ�ಣ��ೂ��ದ� �ಾರಣ ಸದ� �ಾಮ�ಾ�ಯನು� 

ಪ�ಣ��ೂ���ೂಡುವಂ� ಸಂಬಂಧಪಟ� ಗು����ಾರ�� ಸ�ಷ� ಸೂಚ� �ೕಡ�ಾ��(�ೕ�ಾ�); 

ಉ�� �ಲಸವನು� ಪ��ೕ�� ಅವರು ಪ�ಣ��ೂ���ೂಡು�ಾ�� ಎಂದು ���ದರು. 

 ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು �ಾತ�ಾ�, MGNREGA �ೕಜ�ಯ� ಈ 

�ಳಕಂಡ ಐದು �ೂಸ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳನು� ಸ�ೕಕರಣ�ೂ�ಸ�ಾ��;1) ಪಂ�ಾ��� ಎರಡರಂ� 

��ಗಳ ಪ�ನ��ೕತನ �ಾಡುವ�ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಕೂ��ಾರ�� �ನ ಒಂದ�� ರೂ.174/- ಕೂ� 

�ೕಡ�ಾಗುವ�ದು; 2) ಪ��ಷ� �ಾ� ಮತು� ಪ��ಷ� ಪಂಗಡಗ�� �ೕ�ದ ಸಣ� ಮತು� ಅ�ಸಣ� 

�ೖತರು ಉ�ತ�ಾ� �ೂೕಟ�ಾ��, �ೕ��, ಜ�ಾನಯನ, ಕೃ� �ಲಸಗಳನು� �ಾ��ೂಳ�ಲು 

ಅವ�ಾಶ�ರುತ��; 3) ನಮ� �ೂಲ-ನಮ� ರ�� �ಾಯ�ಕ�ಮದ� �ೖತರ �ೂಲಗ�� �ಾ� 

�ಾ��ೂಳ�ಲು ಅವ�ಾಶ��; 4) ನಮ� ಊರು-ನಮ� ಕಣ �ಾಯ�ಕ�ಮದ� ಸಮು�ಾಯ ಕಣ 

��ಾ�ಣ�� ಅವ�ಾಶ�ರುತ��; 5) �ಾ�ಮಗಳ�� �ೖಯ��ಕ �ೌ�ಾಲಯ ಇಂಗು ಗುಂ� ಮತು� 

�ೂೕ� �� ಇಂಗುಗುಂ� �ಾಮ�ಾ� �ೖ��� �ೂಳ�ಲು ಸೂ��ದಂ� ಅದ�� �ಾಲ� �ೕಡ�ಾ�� 

ಎಂದು ���ದರು. ��ಗಳ ಪ�ನ��ೕತನ �ಾಯ�ಕ�ಮವನು� �ಾಜ�ಮಟ�ದ�� �ಾನ� ಮುಖ� 

ಮಂ��ಯವರು ಈ�ಾಗ�ೕ �ಾ�ರಂಭ �ಾ��ಾ��; ��ಾ� ಮಟ�ದ�� �:02-10-2013 ರಂದು 

�ಾನ� ��ಾ� ಉಸು��ಾ� ಸ�ವರು ಉ�ಾ�ಟ� �ಾಡ��ಾ��; ಅ�ೕ �ೕ� �ಾಲೂ�ಕು ಮತು� 

�ಾ�ಮಮಟ�ಗಳ�� ಕ�ಮವ�� ತು�ಾ�� �ಾಯ�ಕ�ಮವನು� ಪ�ಣ��ೂ�ಸಲು ಅಗತ� 

ಕ�ಮವ�ಸುವಂ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಗ�� ���ದರು. 

 �.�.�.ಐ., ತುಮಕೂರು ಇವರು �ಾತ�ಾ�, ಆ�.ಎಂ.ಎ�.ಎ.�ೕಜ�� ಸಂಬಂ��ದಂ�, 

2009-10 ಮತು� 10-11�ೕ �ಾ�ನ�� 130 �ಾ�ಗ�� �ೕಜ� �ದ�ಪ�� ಸ�ಾ�ರ�� 

ಸ��ಸ�ಾ�ತು�;  ಆ �ೖ�  2013-14�ೕ �ಾ�� 45 �ಾ�ಗ�� ಗ�ಂ�ಾಲಯ, �ತ�ಕ�ಾ �ೂಠ� 

ಇ�ಾ�� ಒಟು� 248 �ೂಠ�ಗಳನು� ���ಸಲು ಸ�ಾ�ರ�ೕ ಏ��� �ಗ�ಪ�� ���ಯ ಆರು 

�ಾಲೂ�ಕುಗ�� ಮಂಜೂ�ಾ� �ೕ�ತು�;  ಅದರಂ�, �.�ಾ.ಹ��, ಗು�� ಮತು� ತುಮಕೂರು 

�ಾಲೂ�ಕುಗಳ�� �ಲಸ ನ�ಯು���; �ಾಗೂ ತುರು�ೕ��, ಕು�ಗ�, ಮತು� �ಪಟೂರು 
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�ಾಲೂ�ಕುಗಳ��ಯೂ ಸಹ �ಲಸ �ಾ�ರಂಭ �ಾಡುವಂ� ��ಸ�ಾ�� ಎಂದು ���ದರು. ನಂತರ 

�ಾತ�ಾ�, �ೂಡ�ಮಧು�ಯ�� �ಲಸ ನ�ಯು���; ಮ�ಾ�ಾ��ಾಂ� �ಾ�ಯ�� ಮಕ�ಳ ಸಂ�� 

�ಾ�� ಇದು�, ಅ��� �ಚು�ವ� �ೂಠ� �ೕಕು ಎಂದು �ೕ�ದ�ರು; ಆದ� ಇದು �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರದ 

ಎ�.��.ಆ�.�. ಈ �ಾಯ�ಕ�ಮವನು� �ಾಡು���; ಈ ಕು�ತು ಆ �ಾಗದ ಚು�ಾ�ತ 

ಪ����ಗಳನು� ಕ�ದು ಅವ�� ��� �ಲಸ �ಾಡುವಂ� ಸಂಬಂಧಪಟ�ವ�� ��ಸ�ಾ��; 

�ಾಮ�ಾ�� ಅನು�ಾನವನು� 7 �ಧಗಳ�� �ಗ��ಾ�ರುತ�� (6 �ೂಠ�ಗ�� ರೂ. 45.44 

ಲ�/23-24ಲ� ಇ�ಾ��). ಬರುವ ��ಂಬ� �ಾ�ಾಂತ���  �ೂಠ�ಗಳು �ಂಟ� ಹಂತ�� 

ಬಂ�ರ�ೕಕು ಎಂದು ಸ�ಾ�ರದ ಆ�ೕಶದ�� ��ಸ�ಾ��; ಎ�.��.ಆ�.�. �ಾಯ�ದ��ಯವರು 

���� �ೕ� �ೕ� �ರವರ �ಾ�ಮದ��ನ �ಾಯ�ಕ�ಮವನು� �ೕ�� �ೂೕ�ರು�ಾ��; �ಾ��ೕಯ 

�ಾಧ��ಕ ��ಣ ಬಲವಧ�� �ಾಡುವ ���ನ�� ಈ �ಾಯ�ಕ�ಮ �ಾ�ಯ���, ��ೕಷ�ಾ� 

ಕು�ಗ�, ಗು�� ತುರು�ೕ�� ಮತು� �.�ಾ.ಹ�� �ಾಲೂ�ಕುಗಳ�� ನಂಜುಂಡಪ� ವರ�ಯನ�ಯ 

ಈ �ಾಯ�ಕ�ಮವನು� ಅನು�ಾ�ನ�ೂ�ಸ�ಾಗು���;  �ಚು�ವ� �ೂಠ�ಗಳ ಅಗತ��  ಇರುವ �ಾ�ಾ 

ಕಟ�ಡಗಳ ಕು�ತು �ಾಜ�ಮಟ�ದ�� ಸ�ಾ�ೂೕ�ಸ�ಾ��; �ೂಡ�ಮಧು� �ೕಜ�ಯನು� 

ಮ�ಾ�ಾ��ಾಂ� �ಾ�� ಬದ�ಾ�ಸುವ ಕು�ತು ಸ�ಾ�ರದ �ಾನ� �ಾಯ�ದ��ಯವ�ೂಂ�� 

ಪತ�ದ ಮೂಲಕ ��ಸುವ��ಾ� ಅವರು �ೕ�ದ ಆ�ೕಶದಂ� ಕ�ಮವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ���ದರು. 

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಅರು� ಕು�ಾ� ರವರು �ಾತ�ಾ�, �ಾಮ�ಾ� ಬದ�ಾವ� ಬ�� 

ಸ�ಾ�ರ�� ಪ��ಾ�ವ� ಸ��� ��ೕಷ ಅನು�ಾನ ಪ�ಯುವಂ� �.�.�.ಐ.ರವ�� ���ದರು. 

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� �ೂೕ��ಾ�ಾ�ಯವರು �ಾತ�ಾ�, ಆ�.ಎಂ.ಎ�.ಎ. ಬ�� 

(ನಂ�ಹ��  �ಾ� ಸಂಬಂಧ) ತಮ� �ಾ�� ಒದ��ಲ��ಂದು ಆ�ೕ��ದರು. ಪ���ಾ� 

�.�.�.ಐ.ರವರು �ಾತ�ಾ�, ಎಲ��ಗೂ �ಾ�� ಒದ�ಸಲು ��ಸ�ಾ��;  ನಂ�ಹ�� �ಾ�ಯ 

�ಲಸವನು�  ��ೕಷ ಅ�ವೃ�� �ೕಜ�ಯ� �ೖ����ೂಳ��ಾ�� ಎಂದು ���ದರು. ನಂತರ 

�ಾತ�ಾ�, ��ಾಂಕ 30-09-2013ರಂದು �ಾವ� ಸ�ಾ�� �ೕ��ಂದ ವ�ೕ�ವೃ�� 

�ೂಂದ�ರುವ��ಾ� ���, ತಮ� �ೕ�ಾವ�ಯ�� ಉತ�ಮ ಸಹ�ಾರ �ೕ�ದ��ಾ�� 

�.ಪಂ.ಅಧ��ರು, ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅಧ�ಾ�ಗಳು ಮತು� ಇತ� ಎಲ� ಅ��ಾ�ಗ�� 

ವಂ��ದರು. ಅವರ ಅತು��ತ�ಮ �ೕ��ಾ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು ಅವರನು� 

ಸಭಯ�� ಅ�ನಂ��ದರು. 

  �.ಎಂ.�.ಎ�.�ೖ. �ೕಜ� �ವ�ಸು�ಾ� 12 ವಷ�ಗ�ಂದ 122 �ಾಮ�ಾ�ಗಳನು� 

ಪ�ಣ��ೂ�� ಒಟು� 805 �.�ೕ. ರ�� ಅ�ವೃ��ಪ�ಸ�ಾ��, �ಾಗೂ ಇದ�ಾ�� 201.32 

�ೂೕ� ರೂ�ಾ�ಗಳನು� ಖಚು��ಾಡ�ಾ��; 2�ೕ ಹಂತದ �ಾಮ�ಾ�ಗಳ ಅನು�ಾ�ನ�� ಸ�ಾ�ರ 

�ಾಗ�ಸೂ�ಯ�� ಬದ�ಾವ� �ಾ�ರುತ��; 2011ರ��ದ�  ಜನಸಂ��ಯ ಪ��ಾರ ಜನವಸ�� 

ಅನುಕೂಲ�ಾಗುವಂ� �ಾರುಕ��, �ಾ�ಗಳು ಮತು� ಆಸ���ಗ�� ರ�� ಸಂಪಕ� ಕ��ಸುವ ���ನ�� 

�ಾಯ�ಕ�ಮ ಅಳವ�ಸ�ಾ��; ಈ ಸಂಬಂಧ ನ� �ದ�ಪ�ಸಲು �ಕ�� ಕಂಪ�ಯವ�� 

ವ�ಸ�ಾ�ತು�; ಅದರಂ� ನಮ� ���ಗೂ ಅವ�ೕ ನ� �ಾ��ೂ��ರು�ಾ�� ಎಂದು ಸ�� �ವ��, 

ಸದ� ನ�ಯನು� ಸ�ಾ�ರ�� ಸ��ಸುವ ಸಲು�ಾ� ನ�� ಸ� ಅನು�ೕದ� �ೕಡ�ೕ�ಂದು 

�ೂೕ�ದರು.  
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 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.ಆ�.ಉ�ೕ� ರವರು �ಾತ�ಾ�, �ೂಮ�ರಸನಹ���ಂದ 

ಕುಲುವನಹ�� ಮುಖ� ರ��� �ೕವಲ 2 �.�ೕ. ಅಂತರ�ದು�, ಇದನು� ಕ������ 

ಪ�ಗ��ರುವ��ಲ� ಎಂದು ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತಂದರು. ಪ���ಾ� �ಾ.�ಾ.ಇಂ., 

�.ಎಂ.�.ಎ�.�ೖ.ರವರು �ಾತ�ಾ�, ಡಬ� ಕ����� �ಾಡುವಂ�ಲ�; �.ಆ�.ಆ�.�.ಯನು� 

�ಾತ� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗು���; �ೂೕ� �� �ೕರ�ೕ ಇರುವಂತಹವ�ಗಳನು� ಪ�ಗ�ಸಲು ಬರುವ��ಲ� 

ಎಂದು ���ದರು. 

 ಸ�ಯ �ಾನ� ಅಧ��ರು �ಾತ�ಾ�, �ೕಜ� ರೂ��ದ ನಂತರ �ಾಲೂ�ಕು�ಾರು 

�.ಪಂ.ಸದಸ�ರುಗಳ ಗಮನ�� ತರ�ೕ�ಾ�ತು� ಎಂದರು. ಪ���ಾ� �ಾ.�ಾ.ಇಂ.ರವರು �ಾತ�ಾ�, 2-

3 �ಾ� ಎಲ�ರನೂ� ಸಂಪ��� ನಂತರ�ೕ �ೕಜ� ರೂ�ಸ�ಾ�� ಎಂದು ���ದರು. 

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಜಗ�ೕ� ರವರು �ಾತ�ಾ�, �.ಪಂ.ಸದಸ�ರುಗ�� ರ�� ಬ�� 

�ಾ�� ಇರುವ�ದ�ಂದ ��ಾಂಕ 29-09-2013ರಂದು ನ�ಯ�ರುವ ಸ�� ನ� ಸ�ೕತ 

�.ಎಂ.�.ಎ�.�ೖ.ಅ��ಾ�ಗಳೂ ಬಂದ�� ಅದನು� ಪ��ೕ�� ಅಂ�ಮ�ೂ�ಸಬಹುದು ಎಂದು 

ಅ��ಾ�ಯ ವ�ಕ�ಪ��ದರು. 

 ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು �ಾತ�ಾ�, �ಾಲೂ�ಕು�ಾರು ����ೕಟ� 

ಗ�� ಸೂಚ� �ೕ�, �ೕಲ�ಂಡ ಸ�ಯ�� �ಾನ� ಸದಸ�ರುಗ�� ಮನವ�� �ಾ�� 

�ೕಜ�ಯನು� ಅಂ�ಮ�ೂ�ಸಲು ಕ�ಮವ�ಸುವಂ� �ಾ.�ಾ.ಇಂ., �.ಎಂ.�.ಎ�.�ೖ.ರವ�� 

���ದರು. 

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� �ೂೕ��ಾ�ಾ� ಯವರು �ಾತ�ಾ�, ತಮ� �ೕತ� 

�ಾ���ಯ�� ��ಾ� ಆ�ೂೕಗ� ಇ�ಾ�ಯ ಕಟ�ಡದ�� ನ�ಸ�ಾಗು��ದ� ಆಯು� 

ಆಸ���ಯನು�  ಸ�ಂತ �ೂಸ ಕಟ�ಡ�� ಸ��ಾಂತ��ರುವ�ದ�ಂದ �ಾ� ಇರುವ ಆ  ಕಟ�ಡದ�� 

�ೕ�� ಕ�ೕ� ನ�ಸಲು ಅನುಮ� �ೕ�ದ� ಅ��ಾ�ಗಳು �ಲಸ �ಾಡಲು ಅನುಕೂಲ�ಾಗುತ�� ಎಂದು 

���ದರು. �ೕ�� ಉಪ ��ೕ�ಶಕರು �ಾತ�ಾ�, �ೕ�� ಇ�ಾ�ಯ �ಾರಂ ಕ�ೕ� ಅತ�ಂತ 

��ಲ�ೂಂ�ರುವ ಹ�ಯ ಕಟ�ಡ�ಾ�ದು�, �ಬ�ಂ� �ಲಸ �ಾಡಲು ಕಷ��ಾಗು��� ಎಂದರು. 

�ಾಗೂ ಸದ� ಕಟ�ಡದ�� �ೕ�� ಕ�ೕ� ನ�ಸಲು ತ��ಂದ �ಾವ��ೕ ಅಭ�ಂತರ�ಲ��ಂದು 

�.��.ಓ.ರವರು ���ದ �ೕ�� �ಾ��ೕ ಪ��ಾ�ವ� ಸ��ಸುವ��ಾ� �ೕ�� ಉಪ��ೕ�ಶಕರು 

���ದರು. ಅದರಂ� ಕ�ಮ ವ�ಸಲು �ಾನ� ಅಧ��ರು ಸೂ��ದರು. 

 ��ಾಂಕ 29-09-2013ರಂದು ನ�ಯುವ ಸ�ಯ��, �ೖ���ರುವ ರ��ಗಳನು� �ೕ�� 

�ೕಜ�ಯನು� ಅಂ�ಮ�ೂ��ದ ನಂತರ ಅದನು� ಸ� �ಾ� ಸ�ಾ�ರ�� ಸ��ಸಲು ಸ�ಯು 

ಸ�ಾ�ನುಮತ�ಂದ �ೕ�ಾ���ತು. 

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� �ೂೕ��ಾ�ಾ�ಯವರು �ಾತ�ಾ�, �ೂಸ ಅಂಗನ�ಾ� 

�ೕಂದ� ಕಟ�ಡಗಳ ��ಾ�ಣ�� �.ಪಂ.ಸದಸ�ರುಗ�� �ಗ�ಪ��ರುವ ಅನು�ಾನ �ಾ�ಾಗುವ��ಲ�; 

ಆದುದ�ಂದ MGNREGA �ೕಜ�ಯ� ದುರ��/�ೂಸ ಕಟ�ಡ ��ಾ�ಣ�� ಅವ�ಾಶ ಕ��ಸಲು 

�ೂೕ� ಸ�ಾ�ರ�� ಪ��ಾ�ವ� ಕಳು�ಸ�ೕಕು ಎಂದು �ೂೕ�ದರು. 

  ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು �ಾತ�ಾ�, MGNREGA ಅ� ಅವ�ಾಶ��, 

ಆದ� ಕೂ��ಾರರು �ಾರೂ ಬರುವ��ಲ� ಎಂದು ���ದರು. 
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 ಸದಸ�ರು ಮುಂದುವ�ದು �ಾತ�ಾಡು�ಾ�, ವಸ��ೕಜ�ಯ� ಮ� ಕಟ�ಲು �ಾ�ಮ �ಾ�ಾ 

��ೕಶನಗ�ೕ ಆಗ�ೕಕು ಎಂದು �ಾ�ಮಸ�ಗಳ�� �ೕಳು���ಾ��; ಈ ಕು�ತು ಪ��ೕ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು 

���ದರು. 

 ಮುಖ� �ಾಯ� ��ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು �ಾತ�ಾ�, ಆಶ�ಯ, ಬಸವ ವಸ� ಮತು� 

ಇಂ��ಾ ಆ�ಾ� ವಸ� �ೕಜ�ಗಳ� ಫ�ಾನುಭ�ಗಳು ತಮ�-ತಮ� ಜ�ೕನುಗಳ���ೕ ಮ� 

ಕ���ೂಳು�ವ ಸಲು�ಾ� ಭೂ� ಪ�ವತ�� �ಾ��ೂಳ�ಲು �ೕಜ�ಯ� ಅವ�ಾಶ�� ಎಂದು 

���ದರು. ಆದ� ನಮೂ� 9ನು� E-ಸ�ತು� ತಂ�ಾ�ಂಶದ ಮೂಲಕ�ೕ �ೕಡ�ೕ�ಾ�� ಎಂದು ಸ� 

ಗಮನ�� ತಂದರು. 

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಪಂ�ಾ��ಯವರ �ಾ�� ಉತ�ರ�ಾ� �ಾ.�ಾ.ಇಂ., ಸಣ� �ೕ�ಾವ� 

ಇವರು �ಾತ�ಾ�, �ಾವ� ಸ�ಳ ಪ��ೕಲ� �ಾ�ದು�, �ೖ� �ಾ� �ಾತ� ಸ�ಲ�ಮ��� 

�ಾ��ಾ�ದು�, ಈ ಬ�� ಸಂಬಂಧಪಟ�ವ�� �ಾರಣ �ೕ� �ೂೕ�ೕ� �ಾ��ೂ�ಸ�ಾ�� ಎಂದು 

���ದರು. 

 ಸ�ಯ �ಾನ� ಅಧ��ರು �ಾತ�ಾ�, ಇದು ಗಂ�ೕರ ��ಾರ�ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ, ಈ ಬ�� 

�ಾವ� ಖುದು� �ೕ� �ೕ� ಪ��ೕ�� ಅಗತ� ಕ�ಮವ�ಸುವಂ� �ಾ.�ಾ.ಇಂ.ರವ�� ���ದರು. 

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಬ�ೕರಣ�ನವರು �ಾತ�ಾ�, �.ಪಂ.ಅಧ��ರ ��ೕಚ�ಾ ��ಯ 

ರೂ. 2.00 �ೂೕ� ಅನು�ಾನ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು ಎಲ� 

�ೕತ�ಗಳನು� ಪ�ಗ��,  ���ಾ �ೕಜ�ಯನು� �ಾಗ�ಸೂ� ಪ��ಾರ �ದ�ಪ�ಸಲು �ಾಗೂ ಸದ� 

���ಾ �ೕಜ�� ಅನು�ೕದ� �ೕಡುವ ಅ��ಾರವನು� �ಾನ� ಅಧ���� �ಡ�ಾ�� ಎಂದು 

���ದರು; ಇದನು� ಸ�ಯು ಸ�ಾ�ನುಮತ�ಂದ ಒ��ತು.  

 ಸದಸ�ರು ಮುಂದುವ�ದು �ಾತ�ಾಡು�ಾ�, �ಕ��ೕ��� 2702 ಮತು� 4702ರ� �� 

�ಾಲು�ಗಳ ಅ�ವೃ��� ಸಂಬಂ��ದಂ� ಈ�ಾಗ�ೕ ತ�ಾ��ರುವ ���ಾ�ೕಜ�ಯನು� 

ಪ��ೕ��, �ಾಗೂ ��ಗಳ �ೕ�ನ ಲಭ��ಯನು� ಪ��ೕ�� ಪಕ�ದ ���ಂದ ಕು�ಯುವ �ೕ�� 

ಅವ�ಾಶ ಒದ�ಸುವಂ� �ೂೕ�ದರು. 

 ಮುಖ� �ೕಜ�ಾ��ಾ�ಯವರು �ಾತ�ಾ�, ��ೕಷ ಅ�ವೃ�� �ೕಜ�ಯ� ���ಯ 8 

�ಾಲೂ�ಕುಗಳ��ನ  ��ಗಳ ಅ�ವೃ��� ರೂ.163.05 ಲ� ಅನು�ಾನ �ಗ��ಾ��; ಈ ಸಂಬಂಧ 

40 �.�ಂತ ಕ�� ಅಚು�ಕಟು� ಇರುವ  ��ಗ�� �ಾಗೂ ಕು�ಯುವ �ೕ�ನ ಗುಣಮಟ� ಕ�� 

ಇರುವ ಜನವಸ� ಪ��ೕಶಗಳ��ರುವ ��ಗ�� ಆದ�� �ೕಡ�ೕಕು ಸಣ� ಪ�ಟ� ದುರ��� 

ಅವ�ಾಶ�ಲ� ಆ���ಾದ ��ಯ ಸಮಗ� ಅ�ವೃ��� ಅಗತ� ಅನು�ಾನ �ಗ�ಪ�ಸ�ೕಕು   �ಾನ� 

�ಾಸಕರುಗ�ೂಂ�� ಸ�ಾ�ೂೕ�� ���ಾ�ೕಜ�ಯನು� �ದ�ಪ�� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ 

ಅ��ಾ�ಯವರ ಅನು�ೕದ��ಂ�� ಪ��ಾ�ವ� ಯನು� ಸ�ಾ�ರ�� ಸ��ಸ�ೕ�ಾ��; ಅಲ��, ಈ 

ವ��� 7 �ಾಲೂ�ಕುಗ�ಂದ ���ಾ�ೕಜ� ��ೕಕೃತ�ಾ�ದು�, ಕು�ಗ� �ಾಲೂ��ನ ���ಾ 

�ೕಜ� ಬರ�ೕ�ಾ�� ಎಂದು ���ದರು.  

 ನಂತರ ಸದಸ�ರು �ಾತ�ಾಡು�ಾ�, �ಾನ� �ಾಸಕರುಗಳ �ೂ� �.ಪಂ.ಸದಸ�ರುಗಳನೂ� 

��ಾ�ಸ�� ��ದು�ೂಂಡು ಎ�ಾ� ಸದಸ��� ತಮ� �ೕತ�ದ �ಾ���� ಅನು�ಾನ �ಗ�ಪ��, �� 
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ಒ��ರುವ/�ೕ�ೕ�ಾ� ತುಂ�ರುವ ಕ�ಗಳ�� �ಾಂ��ಕ�ಾ� ��-�ಾಲು�ಗಳ ಅ�ವೃ��� ಅನುಕೂಲ 

ಕ����ೂಡ�ೕಕು ಎಂದು �ೂೕ�ದರು. 

 �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ�, ಪಂ.�ಾ.ಇಂ.��ಾಗ ಮಧು�� ಇವರು �ಾತ�ಾ�, ಒ�ದ ��ಗಳ 

ದುರ��� ಅವ�ಾಶ�ರುವ��ಲ�; �ಾಲು� �ಾಡಬಹುದು; ��ಕ �ೕ��� 4702ಅ� �ಾಲು� 

ದುರ��� ಅವ�ಾಶ�ರುವ��ಲ�; 2702 �ಕ��ೕ���ಯ� ದುರ��ಪ�ಸಬಹುದು; ಮ��ಂದ 

�ಾ��ೂಳ�ಾ�ರುವ ��ಗಳ ಸಂಬಂಧ ಮಧು�� ��ಾಗ�ಂದ ರೂ. 5.95 �ೂೕ� �ತ��� ಪ��ಾ�ವ� 

ಸ��ಸ�ಾ�� ಎಂದು ���ದರು. 

ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು �ಾತ�ಾ�, 4702ರ� ದುರ��� 

ಅವ�ಾಶ�ಲ��ರುವ�ದ�ಂದ, �ಾನ� �ಾಸಕರುಗಳನು� ಸಂಪ���, 4702 ಮತು� 2702 ಎರಡೂ 

�ಕ� �ೕ���ಗಳ �ಾಗ�ಸೂ�ಗಳನು� ಅನುಸ�� ���ಾ�ೕಜ�ಯನು� ತ�ಾ�ಸುವಂ� 

�ಾ.�ಾ.ಇಂ.ರವ�� ���ದರು.  

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಬ�ೕರಣ�ನವರು �ಾತ�ಾ�, 13�ೕ ಹಣ�ಾಸು, ಅಧ��ರ ��ೕಚ�ಾ 

��, �.�ೕ.3054, ಈ ಎ�ಾ� �ೕಜ�ಗಳ�� ತುಂಡು ಗು���ಯ�� �ಾಮ�ಾ� �ವ��ಸಲು 

�ೕ�ಾ��ಸ�ಾ�ದು�, ಈಗ �ಂಡ� ಕ�ಯಲು ���ದ� �ಾಮ�ಾ� �ಳಂಬ�ಾಗುತ��; ಆದುದ�ಂದ 

ಸದ� �ಾಮ�ಾ�ಗಳನು� ಭೂ�ೕ�ಾ �ಗಮ�� ಏ� ವ�ಸ�ಾರದು? ಎಂದರಲ��,  �ಾನೂ�ನ�� 

ಅವ�ಾಶ�ದ���, ಪ�ಸು�ತ �ೕಲ�ಂಡ �ೕಜ�ಗಳ  �ಾಮ�ಾ�ಗ�� ಏ��� (ಭೂ �ೕ�ಾ 

�ಗಮ/���� �ೕಂದ�/ಪಂ.�ಾ.ಇಂ.��ಾಗ) �ಗ�ಪ�ಸುವ ಸಂಬಂಧ �.ಪಂ.�ಾನ� ಅಧ��ರು 

ಪ��ೕ�� ತು�ಾ�� �ಾಮ�ಾ� �ೖ����ೂಳು�ವ ಅನು�ಾ��ಾ��ಾ�� ಜ�ಾ�ಾ�� ವ�ಸಬಹುದು  

ಎಂದು ���ದರು. ಈ �ಾ�� ಸ�ಯು ಸ�ಾ�ನುಮತದ ಒ��� �ೕ�ತು. 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಉಗ�ಯ�ನವರು �ಾತ�ಾ�, ಮುಖ� �ಾಯ� ��ಾ�ಹಕ 

ಅ��ಾ�ಯವರು ಮತು� ಅಧ��ರು ಚ��� �ಾಮ�ಾ�ಗ�� �ಾಲ� �ೕಡ�ೕಕು ಎಂದು ���ದರು. 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಆಂಜನಪ�ನವರು �ಾತ�ಾ�, �ಂ� �ಾಕು��ಂ� ಅನ�ಯ 

�ಡುಗ��ಾ�ರುವ ಅನು�ಾನವನು� ಪಂ.�ಾ.ಇಂ.��ಾಗಗ�� �ೕಡ�ಾ�ದು�, ಅವರುಗಳು ಅ�ೕ �ೕ� 

�ಾಮ�ಾ� �ವ��ಸಲು ಸ� ಅನುಮ� �ೕಡ�ೕಕು ಎಂದು �ೂೕ�ದರು. ಪ���ಾ�  ಸದಸ�            

��ೕ �.ಆ�.ಉ�ೕ� ರವರು �ಾತ�ಾ�, ಗು��� �ೕ�ದ�� ಈ �ಾರದ�� ಸ�ಾ�ರದ ಹಂತದ�� 

ಆಗುವ �ೕ�ಾ�ನಗಳನು� �ೂೕ� ನಂತರ �ೕ�ಾ��ಸಬಹುದು ಎಂದು ಅ��ಾ�ಯ ವ�ಕ�ಪ��ದರು. 

�ೕಜ�ಾ ವ�ವ�ಾ�ಪಕರು, ���� �ೕಂದ� ರವರು �ಾತ�ಾ�,  �ೕವಲ ಕಟ�ಡಗಳ 

�ಾಮ�ಾ�ಗಳನು� �ೂರತುಪ�� ಇತ� �ಾಮ�ಾ�ಗಳನು� �ವ��ಸುವ�� ತಮ� �ಾವ��ೕ 

��ಾ�� ಇರುವ��ಲ�(ಎಕ�ಮ��) ಎಂದು ���ದರು. ಅಂ��ೕ, ಉಪ ��ೕ�ಶಕರು, ಭೂ�ೕ�ಾ 

�ಗಮ ಇವರು �ಾತ�ಾ�, ತಮ� �ಾ���, �ಾಯ��, �ಾರದಶ�ಕ� ಇ�ಾ��ಗ�ಂದ ��ಾ�� 

ಇರುವ��ಾ� ���ದರು. 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಅರು� ಕು�ಾ� ರವರು �ಾತ�ಾ�, �ೌ�ಾಲಯ ���ಸುವ�� 

�ಾಲೂ��ನ ಒಂ�ರಡು �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳ�� ಪ�ಗ��ಾ�ಲ��ರುವ�ದ�ಂದ ಇ�ೕ ಕು�ಗ� 

�ಾಲೂ��ನ ಪ�ಗ� ಕ���ಾ��;  �ಾಲೂ��ನ�� 1454 �ೌ�ಾಲಯಗಳನು� ����ದು�, ಒಟು� 
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ರೂ.68,33,800/-ಗಳ �ತ� ಖ�ಾ��ರುತ��; ಆದ� ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಂಬಂಧಪಟ� ಫ�ಾನುಭ�ಗ�� 

ಈವ�� ಹಣ �ೕ�ರುವ��ಲ�  ಎಂದು ���ದರು. 

ಸ�ಾಯಕ ��ೕ�ಶಕರು(�ಾ�.ಉ), �ಾ.ಪಂ., ಕು�ಗ�  ಇವರು �ಾತ�ಾ�, 1962 

�ೌ�ಾಲಯಗ�� ಹಣ �ೕಡ�ೕ�ಾ�ದು�, ಈ ಬ��  �ಾ�� ಒಳ� ಪ��ೕ�� ವರ� �ೕಡ�ಾ��; 

ಒಬ� ಫ�ಾನುಭ��  ಮಂಜೂ�ಾ� �ೕಡ�ಾ�ದ��, �ೕ�ೂಬ� ಫ�ಾನುಭ� �ಾಮ�ಾ� 

�ವ���ರು�ಾ��; ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ��ೕ�� ಹಣ �ಾವ�ಸುವ ಸಂಬಂಧ 

ಉಪ�ಾಯ�ದ��(ಅ�ವೃ��)ಯವರ ಗಮನ�� ತರ�ಾ�� ಎಂದು ���ದರು. 

ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು �ಾತ�ಾ�, �ಾಮಣ� ಎನು�ವ ಫ�ಾನುಭ� ಈ 

ವಷ� �ೌ�ಾಲಯ ಮಂಜೂ�ಾ� ಪ��ದ��, ಮುಂ�ನ ವಷ� ಆತನ ಪ��ಯ �ಸ�ನ�� ಮ�ೂ�ಂದು 

�ೌ�ಾಲಯ ಮಂಜೂ�ಾ� ಪ���ಾ��; ಅಲ��, ಹ�ಯ �ೌ�ಾಲಯಗ�� ಸುಣ�-ಬಣ� ಬ�ದು 

ಹಣ ��ಯು���ಾ�� ಎಂಬ ದೂರು ಸಹ �ೕ�ಬರು���; ಆದುದ�ಂದ ಈ ಕು�ತು ಕು�ಗ� 

�ಾಲೂ���ಾದ�ಂತ ಪ��ೕ�� ವರ� �ೕ�ದ�� ಖ�ಾ��ರುವ ಪ�ಣ� ಪ��ಾಣದ ಹಣವನು� 

ಸಂಬಂಧಪಟ� ಫ�ಾನುಭ�ಗ�� �ೕಡ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ���ದರು.   

ನಂತರ �ಾತ�ಾ�, ನ�ಾ�ಾತ�ಕ�ಾ� ಪ��ೕ�ಸುವ ಬದಲು ���ಾತ�ಕ�ಾ� ಪ��ೕ�ಸ�ೕಕು; 

Fault finding fact finding ಆಗ�ೕಕು ಎಂದು �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�, �ಾ.ಪಂ., ಕು�ಗ� ಇವ�� 

���ದರು. 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.ಆ�.ಉ�ೕ� ರವರು �ಾತ�ಾ�, ��ಾ �ಾ: �ಂ�ೂ� 

�ಾ�ಮಪಂ�ಾ��ಯ�� MGNREGA ಅ� ಕೂ��ಾರ�� ಹಣ �ಾವ��ಾ�ಲ�; ���ಾ 

�ೕಜ�ಯ�� ಹಲವರ �ಸ�ಲ��ರುವ�ದ�ಂದ  ಬಹಳಷು� ಜನ�� �ೂಂದ��ಾ�� ಎಂದು 

���ದರು. 

ಮುಖ� �ಾಯ� ��ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು �ಾತ�ಾ�, ಇದು �ೕಂದ� ಸ�ಾ�ರದ �ಾಯ�ಕ�ಮ 

�ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ ���ಾ �ೕಜ�ಯ�� �ಸ�ರ�ೕಕು , ಇಲ��ಾದ� ಕೂ� �ಾವ�ಸಲು 

�ೂಂದ��ಾಗುತ�� ಎಂದು ���ದರು. 

ಸ�ಯ �ಾನ� ಅಧ��ರು �ಾತ�ಾ�, ಇನು� ಮುಂ� ಬಚ�ಲು ಮತು� �ೌ�ಾಲಯ 

���ಸಲು �ೕ� ರೂ.22,000/- �ೕಡಲು  �ೕಜ� ರೂ�ಸು���ಾ�� ಎಂದು ���ದರು. ಅದನು� 

ಸದುಪ�ೕಗಪ���ೂಳ�ಲು ���ದರು. 

ಸದಸ�ರು ಮುಂದುವ�ದು �ಾತ�ಾಡು�ಾ�, �ೌ�ಾಲಯ ��ಾ�ಣ�� ರೂ.28,000/- 

ಖ�ಾ�ಗು��ದು�, �ೌ�ಾಲಯಗಳನು� ���ಸಲು �ಾರೂ ಮುಂ�ಾಗು��ಲ��ಂದು ಪ��ಾಪ�ಗ� 

�ನಪ���ಯ�� ವರ��ಾ��; �ಾದ�� �ಾಲೂ��ನ ಯರ�ೂೕಡು �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� 

�ಾ���ಯ�� ಇ�ೂ�ೕ�� ನವರು ರೂ.8,000/- ಗಳ �ಚ�ದ�� �ೌ�ಾಲಯಗಳನು� 

�����ಾ��; ಅದರಂ�, ನಮ� ���ಯ��ಯೂ �ಾ�ರುವ ಒ��ಯ �ಲಸವನು� ಖಂ�ತ 

ಅ�ನಂ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು ���ದರು. 

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

�ಾ���ಯ�� �ೕ�ಾವ�� �ಗಮಗ�ಂದ �ೂಳ��ಾ� �ೂ�ದು �ಾಲು� ವಷ�ಗಳು ಕ�ದರೂ 

��ಾ�ಂನವರು ಈ ವ�� ಸ�ೕ�� �ೕ�ರುವ��ಲ� ಎಂದು ���ದರು. 
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ಮುಖ� �ಾಯ� ��ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು �ಾತ�ಾ�, ಈ ಬ�� �ಾ�ಾ�ಕ �ಾ�ಯ 

�ಾ�� ಸ��ಯ�� ಪ��ೕ�ಸ�ಾ�ರುತ��; 2006-07�ಂದ 08-09�ೕ �ಾ�ನ ವ�� 

�ೂ�ಯ�ಾ�ರುವ ಎ�ಾ� �ೂಳ��ಾ�ಗ�ಗೂ ಸ�ೕ�� �ೕಡ�ಾ�ರುತ��; 2010-11 ಮತು�      

11-12�ೕ �ಾಲುಗಳ�� �ೂ�ಯ�ಾ�ರುವ �ೂಳ��ಾ�ಗ�� ಸ�ೕ�� �ೕಡ�ೕ�ಾ�ರುತ��; ಸದ� 

ಪ�ಕರಣಗಳ ಸಂಬಂಧ ಪ�ಸು�ತ ದರಗು��� �ಗ�ಪ�� ಗು����ಾರರುಗ�� ವ�ಸ�ಾ��; ಅದರಂ� 

ಸಂಬಂಧಪಟ� ಗು����ಾರ�� ಪ�� �ೕ�ದ�� ಅವರು ಪ���� ಪ�ಣ��ೂ���ೂಡು�ಾ�� ಎಂದು 

���ದರು. 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� �ಾ�ಾ��ಯವರು �ಾತ�ಾ�, �ೂರಟ�� �ೌ� ���� 

ನಂತರದ �ಾಲ�ಯರ ��ಾ����ಲಯ�� �ಾಸ� ಕಟ�ಡವನು� �ಾ��� ಪ�ಯ�ಾ�ದು�, ಕಟ�ಡದ 

�ಾ�ೕಕ�� ಕ�ದ ಎರಡು ವಷ�ಗ�ಂದ �ಾ�� �ಾವ��ರುವ��ಲ�; ಈ ಕು�ತು ಪ��ೕ�� �ಾ�� 

�ಾವ�� ತುತು� ಅಗತ� ಕ�ಮವ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು ���ದರು. ಪ�ರಕ�ಾ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ 

ಅ��ಾ�ಯವರು �ಾತ�ಾ�, ಎಷು� �ಾ��� ಗ�� �ಾ�� �ೕ�ಲ� ಎಂಬ ಕು�ತು ಪ��ೕ�� 

ಕ�ಮವ�ಸುವಂ� ���ದರು.  

��ಾ� ಸ�ಾಜ ಕ�ಾ��ಾ��ಾ�ಯವರು �ಾತ�ಾ�, ಈ ಕು�ತು ಪ��ೕ�� ಅಗತ� 

ಕ�ಮವ�ಸುವ��ಾ� ಭರವ��ತ�ರು. ನಂತರ ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು �ಾತ�ಾ�, 

ಒಂದು �ಾರದ�� ಈ ಬ�� ಪ��ೕ�� �ಾ�� �ಾವ��,  �ಾ�� �ಾವ�� �ಾವ��ೕ ಪ�ಕರಣ �ಾ� 

ಇಲ��ಂದು ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� � ದೃ�ೕಕರಣ �ೕಡ�ೕಕು ಎಂದು ��ಾ� ಸ�ಾಜ 

ಕ�ಾ��ಾ��ಾ�ಯವ�� ���ದರು. 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಅರು� ಕು�ಾ� ರವರು �ಾತ�ಾ�, ��ಾ� ಸ�ಾಜ 

ಕ�ಾ��ಾ��ಾ�ಯವ�ಂದ �ಷ��ೕತನ  �ತರ� (Scholarship payment) ಬ�� �ಾ�� 

ಪ�ದು�ೂಂಡರು. 

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

ಸ�ಾಜ ಕ�ಾ�ಣ/�.�.ಎಂ. �ಾ��� ಗಳ ಆ�ಾರ ಪ�ಾಥ� ಸರಬ�ಾಜು �ಂಡ� ಬ�� 

ಪ��ೕ�ಸ�ೕ�ಂದು �ೂೕ�ದರು. ಏ�ಂದ� ಕ�� ತೂಕ ಕಳ� ಗುಣಮಟ��ಂದ ಕೂ�ದು� ಈ ಬ�� 

ಅ��ಾ�ಗಳು ಗಮನ ಹ�ಸು��ಲ� ಎಂದರು. 

��ಾ� ಅ��ಾ�, �.�.ಎಂ., ಇವರು �ಾತ�ಾ�, �ಾ��� ಗ�� ಆ�ಾರ ಪ�ಾಥ�ಗಳ 

ಸರಬ�ಾಜು �ಾಡಲು �ಾಜ�ಮಟ�ದ���ೕ �.�.�.ಎ�.� �ಂಡ� ಆ�ರುತ��; ಅವರು 

�.�ಾ.ಹ�� �ಾ:ನ�� �ಾಲು� �ಾ��� ಗ�� ಆ�ಾರ ಪ�ಾಥ�ಗಳನು� ಸರಬ�ಾಜು �ಾಡು���ಾ��; 

ಈ ಸಂಬಂಧ ಕ�ಮವ��ರುವ ಕು�ತು (Action taken) ವರ� �ೕಡ�ಾ�� ಎಂದು ���ದರು. 

ಸ�ಯ �ಾನ� ಅಧ��ರು �ಾತ�ಾ�, ಪ��ಾಣವನು� �� �ಾ�, ಸ� ಇಲ��ದ�� ಸದ� 

�ಂಡ� ನು� �ೕ�ಯವ�� ವ�ಸುವಂ� ���ದರು. 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.��.ಕೃಷ�ಪ�ನವರು �ಾತ�ಾ�, ಗು�� �ಾ: �ೕರೂರು 

�ಾ�ಮದ��ನ ��ಾ����ಲಯದ�� �ೕರನು� �ಾ�� ಕು�ಯ�ೕ�ಾದ ಪ���� ಇ�, ಈ ಕು�ತು 

ಪ��ೕ�ಸ�ೕಕು; ಹೂ�ನಕ�� ��ೕ�ಾಂಗಣ ದುರ��� ರೂ.10.00 ಲ� �ಚ��� ಅಂ�ಾಜುಪ�� 

ತ�ಾ�ಾ�ದು�, ಅ��ನ ವ�ವ�� ಸ��ರುವ��ಲ�, ಈ ಕು�ತು ಪ��ೕ�ಸ�ೕಕು; ಅಲ��,  ವಸ� 
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��ಣ ಸಂಘದ �ತೂ�ರು�ಾ� �ನ�ಮ� �ಾ� ಮತು� ��ಾ�� �ೕ�ಾ� ವಸ� �ಾ�ಗಳ �ಾಯ� 

�ೖಖ� ಬ��ಯೂ ಪ��ೕ�� ವ�ವ��ಯನು� ಸ�ಪ�ಸ�ೕಕು �ಾಗೂ ಸದ� ��ೕ�ಾಂಗಣವನು� ಕಳ� 

�ಾಮ�ಾ� ಸ�ಪ���ೂಡ�ೕಕು; �ಾ��ೕ, ���ಗುಡ� ��ಾ�� �ೕ�ಾ� ವಸ� �ಾ�ಯನು� 

ಹೂ�ನಕ��� ಸ��ಾಂತ�ಸಲು ಕ�ಮವ�ಸುವಂ� ವಸ� ��ಣ ಸಂಘದ ಅ��ಾ�ಗ�� ��ಸ�ೕಕು 

ಎಂದು �ೂೕ�ದರು. 

ನಂತರ �ಾತ�ಾ�, ಕೃ�, �.�.ಎಂ. �ಗಮ, ಪಶು�ಾಲ�, �ೕವ� ಉ�ಾ�ದ� ಬ�� ಚ��ಸಲು 

��ೕಷ ಸ� ಕ�ಯ�ೕ�ಂದು �ೂೕ�ದರು. 

ಸ�ಯ �ಾನ� ಅಧ��ರು �ಾತ�ಾ�, ದಸ�ಾ ಆಚರ�ಯ ನಂತರ ��ೕಷ ಸ� ಕ�ಯುವ��ಾ� 

ಭರವ��ತ�ರು. 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �ೂಡ�ಯ�ನವರು �ಾತ�ಾ�, ಕು�ಗ� �ಾಲೂ�ಕು �ಂ��, 

�ೂಟ�ನಹ��, ಬಸವನ ಮ���� �ಾ�ಮಗಳ�� ಭೂ �ೕ�ಾ �ಗಮದ ವ��ಂದ 

�ೖ����ೂಳ��ಾ�ರುವ �ಾಮ�ಾ�ಗಳನು� ಈ ವ�� ಪ�ಣ��ೂ��ರುವ��ಲ� ಎಂದು ���ದರು.  

ಪ���ಾ� �ಾ.�ಾ.ಇಂ.ತುಮಕೂರು ಇವರು �ಾತ�ಾ�, ಆ ಕು�ತು ಪ��ೕ�� ಕ�ಮ 

�ೖ�ೂಳು�ವ��ಾ� ಸ�� ���ದರು. 

�ಷಯ ಸೂ�: 1 ��ಾ� ಪಂ�ಾಯತ� ��ಧ �ಾ�� ಸ��ಗಳ �ಣ�ಯಗಳನು� ಅನು�ೕ�ಸುವ 

ಬ��.  

a)  ��ಾಂಕ: 03-09-2013ರಂದು ನ�ದ �ಾ�ಾನ� �ಾ�� ಸ�� ಸ�ಯ �ಣ�ಯಗಳು.  

�ಾ�ಾನ� �ಾ�� ಸ��ಯ ಅಧ��ರು �ಾತ�ಾ�, ಅನು�ೕದ��ಾ� �: 03-09-2013 

ರಂದು ನ�ದ �ಾ�ಾನ� �ಾ�� ಸ�� ಸ�ಯ �ಣ�ಯಗಳನು� ಸ�� ಮಂ��ದರು. 

ಕೂಲಂಕುಷ�ಾ� ಪ��ೕ��ದ ನಂತರ, �ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ� ��ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಗಳ 

ಪ��ಾ�ನು�ೕದ� ಪ�ಯ� �ಾ�� ಸ�� ಸ�ಯ�� ಮಂ�ಸ�ಾದ �ಷಯ/ಪ��ಾ�ವ�ಗಳನು� 

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

b) ��ಾಂಕ:03-09-2013ರಂದು ನ�ದ ��ಣ ಮತು� ಆ�ೂೕಗ� �ಾ�� ಸ�� ಸ�ಯ 

�ಣ�ಯಗಳು.  

��ಣ ಮತು� ಆ�ೂೕಗ� �ಾ�� ಸ��ಯ ಅಧ��ರು �ಾತ�ಾ�, ಅನು�ೕದ��ಾ� 

��ಾಂಕ:03-09-2013ರಂದು ನ�ದ ��ಣ ಮತು� ಆ�ೂೕಗ� �ಾ�� ಸ�� ಸ�ಯ 

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

�ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ� ��ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಗಳ ಪ��ಾ�ನು�ೕದ� ಪ�ಯ� �ಾ�� ಸ�� 

ಸ�ಯ�� ಮಂ�ಸ�ಾದ �ಷಯ/ಪ��ಾ�ವ�ಗಳನು� �ೂರತುಪ�� ಉ�ದ �ಣ�ಯಗಳನು� ಸ�ಯು 

ಸ�ಾ�ನುಮತ�ಂದ ಅನು�ೕ��ತು.  

c) ��ಾಂಕ:05-09-2013ರಂದು ನ�ದ ಹಣ�ಾಸು �ಕ�ಪ��ೂೕಧ�ಾ ಮತು� �ೕಜ�ಾ 

�ಾ�� ಸ�� ಸ�ಯ �ಣ�ಯಗಳು.   

�.ಪಂ.ನ �ಾನ� ಅಧ��ರು ��ಾಂಕ:05-09-2013ರಂದು ನ�ದ ಹಣ�ಾಸು �ಕ�ಪ��ೂೕಧ�ಾ 

ಮತು� �ೕಜ�ಾ �ಾ��ಸ�� ಸ�ಯ �ಣ�ಯಗಳ ನಡವ�ಯನು� ಸ�� ಅನು�ೕದ��ಾ� 

ಮಂ��ದರು. ಕೂಲಂಕುಷ�ಾ� ಪ��ೕ��ದ ನಂತರ, �ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ� ��ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಗಳ 
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ಪ��ಾ�ನು�ೕದ� ಪ�ಯ� �ಾ�� ಸ�� ಸ�ಯ�� ಮಂ�ಸ�ಾದ �ಷಯ/ಪ��ಾ�ವ�ಗಳನು� 

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

d) ��ಾಂಕ:06-09-2013ರಂದು ನ�ದ ಕೃ� ಮತು� �ೖ�ಾ�� �ಾ�� ಸ�� ಸ�ಯ 

�ಣ�ಯಗಳು.  

ಕೃ� ಮತು� �ೖ�ಾ�� �ಾ�� ಸ��ಯ ಅಧ��ರು �ಾತ�ಾ�, ಅನು�ೕದ��ಾ�    

��ಾಂಕ:06-09-2013ರಂದು ನ�ದ ಕೃ� ಮತು� �ೖ�ಾ�� �ಾ�� ಸ�� ಸ�ಯ �ಣ�ಯಗಳನು� 

ಅನು�ೕದ��ಾ� ಸ�� ಮಂ��ದರು. ಕೂಲಂಕುಷ�ಾ� ಪ��ೕ��ದ ನಂತರ, �ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ� 

��ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಗಳ ಪ��ಾ�ನು�ೕದ� ಪ�ಯ� �ಾ�� ಸ�� ಸ�ಯ�� ಮಂ�ಸ�ಾದ 

�ಷಯ/ಪ��ಾ�ವ�ಗಳನು� �ೂರತುಪ�� ಉ�ದ �ಣ�ಯಗಳನು� ಸ�ಯು ಸ�ಾ�ನುಮತ�ಂದ 

ಅನು�ೕ��ತು.   

e) ��ಾಂಕ:12-09-2013ರಂದು ನ�ದ �ಾ�ಾ�ಕ �ಾ�ಯ �ಾ�� ಸ�� ಸ�ಯ 

�ಣ�ಯಗಳು.  

�ಾ�ಾ�ಕ �ಾ�ಯ �ಾ�� ಸ��ಯ ಅಧ��ರು �ಾತ�ಾ�, ಅನು�ೕದ��ಾ�      

��ಾಂಕ:12-09-2013ರಂದು ನ�ದ �ಾ�ಾ�ಕ �ಾ�ಯ �ಾ�� ಸ�� ಸ�ಯ �ಣ�ಯಗಳನು� 

ಸ�� ಮಂ��ದರು. ಕೂಲಂಕುಷ�ಾ� ಪ��ೕ��ದ ನಂತರ, �ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ� ��ಾ�ಹಕ 

ಅ��ಾ�ಗಳ ಪ��ಾ�ನು�ೕದ� ಪ�ಯ� �ಾ�� ಸ�� ಸ�ಯ�� ಮಂ�ಸ�ಾದ 

�ಷಯ/ಪ��ಾ�ವ�ಗಳನು� �ೂರತುಪ�� ಉ�ದ �ಣ�ಯಗಳನು� ಸ�ಯು ಸ�ಾ�ನುಮತ�ಂದ 

ಅನು�ೕ��ತು.   

�ಷಯ ಸೂ�: 2  ��ಾಂಕ:17-06-2013ರ �ಾ�ಾನ� ಸ� ನಡವ�ಯ ಅನು�ಾಲನ ವರ� ಬ��.  

 ��ಾಂಕ:17-06-2013ರಂದು ನ�ದ ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ�ಾನ� ಸ�ಯ ನಡವ�ಗಳ 

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.  

3. ಅಧ��ರ ಅಪ�� �ೕ�� ಬರುವ ಇತ� �ಷಯಗಳು:-  

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.ಆ�.ಉ�ೕ� ರವರು �ಾತ�ಾ�, ��ಾಂಕ:03-09-2013ರಂದು 

ನ�ದ ��ಣ ಮತು� ಆ�ೂೕಗ� �ಾ�� ಸ��ಯ ��ಾ�ರದ �ೕ�� �.ಪಂ.ನ �ಾನ� ಸದಸ�ರುಗ�� 

��ೕ�ಾಕೂಟ ನ�ಸುವ�ದರ �ೂ�� �ಾಂಸ�ೃ�ಕ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳನು� ನ�ಸಲು ��ಾಂಕ �ಗ� 

ಪ�ಸುವಂ� �ೂೕ�ದರು. ಈ �ಾ�� �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಬ�ೕರಣ�ನವರು ಸಹಮತ 

ವ�ಕ�ಪ��ದರು.  

 ಅದರಂ� ಸದ� �ೂೕ��ಯನು� ಪ�ಗ��, �.ಪಂ. �ಾನ� ಸದಸ�ರುಗ�� ��ೕ�ಾಕೂಟ ಮತು� 

�ಾಂಸ�ೃ�ಕ ಚಟುವ��ಗಳನು� ನ�ಸಲು ಉ��ೕ��ರುವ ಸಂಬಂಧ ��ಾಂಕ:22-10-2013ರಂದು 

���� ನಗರದ ಮ�ಾತ� �ಾಂ� ��ೕ�ಾಂಗಣದ�� �ಾನ� ಸದಸ�ರುಗ�� ��ೕ�ಾಕೂಟ �ಾಗೂ ಅ�ೕ 

�ನ ಸಂ� 4.00ಗಂ�� ನಗರದ ಗು�� �ೕರಣ� ಕ�ಾ �ೕತ�ದ�� ��ಧ �ಾಂಸ�ೃ� 

�ಾಯ�ಕ�ಮಗಳನು� ನ�ಸಲು ಸ� ಸ�ಾ�ನುಮತ�ಂದ �ೕ�ಾ���ತು.  

(ಕ�ಮ: ಸ�ಾಯಕ ��ೕ�ಶಕರು, ಯುವಜನ �ೕ� & ��ೕ�ಾ ಇ�ಾ�/ಸ�ಾಯಕ ��ೕ�ಶಕರು, ಕನ�ಡ ಮತು� 

ಸಂಸ�ೃ� ಇ�ಾ�, ತುಮಕೂರು ) 
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