
��ಾಂಕ 13-12-2013 ರಂದು ��ೕಮ� �ಾಕಮ� �ಾಗ�ಾಜು, �ಾನ� ಅಧ��ರು, ��ಾ� 

ಪಂ�ಾಯ�, ತುಮಕೂರು ಇವರ ಅಧ���ಯ�� ನ�ದ ನವಂಬ�-2013ರ �ಾ�ಯ �.�.�. 

ಪ�ಗ� ಪ��ೕಲ�ಾ ಸ�ಯ ನಡವ�ಗಳು. 
 

ಸ�ಯ�� �ಾಜ�ದ�ವರು: 

1) ��ೕಮ� �ಾಕಮ� �ಾಗ�ಾಜು, �ಾನ� ಅಧ��ರು, �.ಪಂ. ತುಮಕೂರು 

2) ��ೕ �ೖ.��.ಹುಚ�ಯ�ನವರು, �ಾನ� ಅಧ��ರು �ಾ�ಾ�ಕ �ಾ�ಯ �ಾ�� ಸ��,  

    �.ಪಂ.ತುಮಕೂರು 

3) ��ೕ ಎ.�.ಜಗ�ೕ� ರವರು, �ಾನ� ಅಧ��ರು, ಆ�ೂೕಗ� ಮತು� ��ಣ �ಾ�� ಸ��,  

    �.ಪಂ.ತುಮಕೂರು 

4) ��ೕ �ೂೕ�ಂದ�ಾಜು, ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಗಳು, �.ಪಂ.ತುಮಕೂರು. 

��ಾ� /�ಾಲೂ�ಕು ಮಟ�ದ ಅ��ಾ�ಗಳು:- 

�ಾಜ�ಾ� ವ�ಯಂ� 
 

+++ 
 

 ಸ�ಯ ಆರಂಭದ�� ಮುಖ� �ೕಜ�ಾ��ಾ� ರವರು ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ�ಯ �ಾನ� 

ಅಧ��ರನು� ಸ�� ಹೃತೂ�ವ�ಕ�ಾ� �ಾ�ಗ��ದರು. ನಂತರ ��ಧ �ಾ�� ಸ�� 

ಅಧ��ರುಗಳನು�, ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ರವರನು� ��ಾ�/ �ಾಲೂ�ಕು ಮಟ�ದ 

ಅ��ಾ�ಗಳು �ಾಗೂ ಪ���ಾ �ಾಧ�ಮದವರನು� ಸ�� �ಾ�ಗ��, �ಾನ� ಅಧ��ರು, ��ಾ� 

ಪಂ�ಾಯ� ರವರು ಸ�ಯ ಅಧ��� ವ�� ಸ�ಯನು� ನ�� �ೂಡುವಂ� �ೂೕ�ದರು. 
 

 �ಾನ� ಅಧ��ರು ಸ�ಯ�� �ಾಜ�ದ� �ಾನ� ಸದಸ�ರು ಮತು� ಅ��ಾ�ಗಳನು� 

ಮ�ೂ��� ಸ�� �ಾ�ಗ�� ಈ �ಳ�ನಂ� ಇ�ಾ�ಾ�ಾರು ಚ�� �ಾ�ರಂ��ದರು.  
 

 ಅರಸು ವಂಶದ �ೖಸೂ�ನ ಮ�ಾ�ಾಜ�ಾದ ��ೕ ��ೕಕಂಠದತ� ನರ�ಂಹ�ಾಜ  ಒ�ಯ� 

ರವರು ಅ�ಾಲಮೃತು���  ತು�ಾ�ದ �ೕ�� ಸ�ಯು ಎರಡು ��ಷಗಳ �ಾಲ 

�ೌ�ಾಚ�ಸುವ�ದರ ಮೂಲಕ ಸಂ�ಾಪ ಸೂ��ತು.   
 

1) ��ಾ� ಸಹ�ಾರ �ೕಂದ� �ಾ�ಂ�:- 
 

 ಅ��ಾ�ಗಳು, ��ಾ� ಸಹ�ಾರ �ೕಂದ� �ಾ�ಂ� ರವರು �ಾತ�ಾ� ಅ�ಾ�ವ� �ಾಲದ� 

�ೌ�ಕ�ಾ� �ೕಕಡ 88 ಮತು� ಆ��ಕ�ಾ� �ೕಕಡ 73ರಷು�, ಮಧ��ಾವ� �ಾಲದ� 

�ೌ�ಕ�ಾ� �ೕಕಡ 63 ಮತು� ಆ��ಕ�ಾ� �ೕಕಡ 78ರಷು� ಪ�ಗ� �ಾ�ಸ�ಾ�� ಎಂದು ಸ�� 

���ದರು.  

 ಅಧ��ರು �ಾತ�ಾ�, ��ಧ �ೕ�ಯ �ಾಲ ಮಂಜೂ�ಾ� ಮತು� ಮರು�ಾವ� 

�ಾನದಂಡಗಳ ಕು�ತು �ವರ ಪ�ದರು.  
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2) ಕೃ�:- 
 

 ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ರವರು �ಾತ�ಾ� ಮ� ಮತು� ��ಗಳ ಬ�� �ಾ�� 

�ೕಡುವಂ� ಸೂ��ದ �ೕ��  ಜಂ� ��ೕ�ಶಕರು, ಕೃ� ಇ�ಾ�ರವರು �ಾತ�ಾ� 2013ರ 

���ಂಬ� �ಾ�ಯನು� �ೂರತುಪ�� ಆ�ೂ�ೕಬ�-ನವಂಬ� �ಾ�ಯ��   �ಾ��ಯಂ� 

ಮ� �ಾರದ �ಾರಣ ���ಯ�� ಒ�ಾ�� 133758���ೕ� �� �ಾಶ�ಾ�ದು�, ಈ ಕು�ತು 

ಸ�ಾ�ರ�� ವರ� �ಾಡ�ಾ��;   ಮ� �ೖಪಲ��ಂದ ಈ ವ�� �ೕವಲ 5000�ೕ��ೕ� �ಾತ� 

�ತ���ಾ��; �ೕಜ ಮತು� ರಸ�ೂಬ�ರ�� �ಾವ��ೕ �ೂರ� ಇರುವ��ಲ�; �� ನಷ� 

ಪ��ಾರ ಮಂಜೂ�ಾ� �ೂೕ�  ಈ�ಾಗ�ೕ ಸ�ಾ�ರ�� ಪ��ಾ�ವ� ಸ��ಸ�ಾ��;  
 

 �ಾ�ಾ�ಕ �ಾ�ಯ �ಾ�� ಸ�� ಅಧ��ರು �ಾತ�ಾ�, NREGA �ಾಯ�ಕ�ಮದ� 

ಇ�ಾ�ಾವ��ಂದ �ಾವ-�ಾವ �ಲಸಗಳನು� �ೖ�ೂಳ��ಾ�� ಎಂಬ ಬ�� ಜಂ� ಕೃ� 

��ೕ�ಶಕ�ಂದ �ಾ�� ಪ�ದರು.   

 ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು �ಾತ�ಾ�,  ಕ�ದ 6-7 �ಂಗಳುಗ�ಂದ 

MGNREGA �ಾಯ�ಕ�ಮದ ಅ�  �ಗ�ತ ಪ��ಾಣದ ಗು� �ಾಧ��ಾ�ಲ��ಂದು ಆ�ೕಪ 

ವ�ಕ�ಪ�� ಮುಂ�ನ �ನಗಳ�� ���ನ  ಒತು� �ೕ� ���ನ ಪ�ಗ� �ಾ�ಸಲು ಸೂ��ದರು.   

 �ಾನ� ಅಧ��ರು �ಾತ�ಾ�,  ಮುಂಬರುವ �ಾ�ಮಸ�ಗ�� ಅ��ಾ�ಗಳು ಮತು� 

ಜನಪ����ಗಳು ಕ�ಾ�ಯ�ಾ� �ಾಜರ�ರುವಂ� ಕ�ಮ�ೖ�ೂಳ�ಲು ಸೂ��ದರು;   
 

 ��ೕ �ೖ.��.ಹುಚ�ಯ�ರವರು �ಾತ�ಾ�, MGNREGA �ಾಮ�ಾ� �ಲು� �ಾವ�� 

ತುತು� ಅಗತ� ಕ�ಮವ�ಸುವಂ� ���ದ �ೕ��, ಉಪ �ಾಯ�ದ��(ಅ�ವೃ��)ರವರು 

�ಾತ�ಾ� ಈ�ಾಗ�ೕ ಕ�ಮವ��ರುವ��ಾ� ���ದರು.    
 

 ಸ�ಯ �ಾನ� ಅಧ��ರು �ಾತ�ಾ�, ಪ��ಾರದ ಧನ ಕು�ತು ಜಂ� ಕೃ� ��ೕ�ಶಕ�ಂದ 

�ಾ�� ಪ�ದರು.   

(ಕ�ಮ: ಜಂ� ��ೕ�ಶಕರು, ಕೃ� ಇ�ಾ�) 
 

3) �ೂೕಟ�ಾ��:- 

 ಉಪ ��ೕ�ಶಕರು, �ೂೕಟ�ಾ�� ರವರು �ಾತ�ಾ� ತಮ� ಇ�ಾ�ಾ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ 

ಪ�ಗ� �ವರವನು� ಸ�� �ವ��ದರು.    ಮುಂದುವ�ದು �ಾತ�ಾಡು�ಾ� MGNREGA  ಅ� 

709 �ಾಮ�ಾ�ಗಳನು� �ೖ����ೂಳ��ಾ�ದು�, ರೂ. 221.00 ಲ�  ಅನು�ಾನ �ಾವ�ಸ�ಾ��.   

248 �ಾಮ�ಾ�ಗಳು ಪ�ಣ��ೂಂ�ದು�, 1162 �ಾಮ�ಾ�ಗಳು �ಾ�ರಂಭ�ಾ�ರುತ��,        

ರೂ. 337.00 ಲ� ಅನು�ಾನ �ಚ��ಾ�ರುತ��.  ಫ�ಾನುಭ�ಗ�� �ಾವ�, ಸ��ೕಟ, 

�ಾ�ಂ� ಸ�ಗಳನು� �ೕಡ�ಾಗು���.  �ೂ�� �ಾ�ಮ�ಾ�ಾಗಳ�� ಮ� ಮುಂ� ��ಸಲು �ಂ�ನ 

ಸ�ಗಳನು� �ೕಡ�ಾಗು���.  MGNREGA ಅ� ರೂ. 12.00 �ೂೕ� ಗಳ ���ಾ �ೕಜ� 

ಅನು�ೕದ��ಾ�ದು�, ಸದ� ���ಾ �ೕಜ�ಯ� �ೕಕಡ 60 ರಷು� �ೂಡ� �ೖತರನು� 

�ೕ�ಸು�ಾ��, ಆದ� �ಾಗ�ಸೂ�ಯ�� �ೂಡ��ೖತ�� ಅವ�ಾಶ�ರುವ��ಲ��ಂದು ಸ�� 

���ದರು.    
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 ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು �ಾತ�ಾ�, line departmentನ 

ಇ�ಾ�ಾ��ಾ�ಗಳು  �ೖತ�ಂದ ಸಣ� �ಡುವ� ದೃ�ೕಕರಣ �ೕಳ�ಾರದು; �ೖತ ಸಂಪಕ� �ೕಂದ�ದ 

�ಾ�� ಪ�ದು ಅದನು� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾಯ�� ಒದ�� �ೂಡ� �ಡುವ��ಾರರ �ಸರುಗಳನು� 

ವ�ಾ�ೂ�ಸುವಂ� ���, ಸಂಬಂಧಪಟ�ವ�� ಈ �ನ�ೕ ಸು�ೂ�ೕ�ಯನು� ಕಳು�ಸುವಂ� ಉಪ 

�ಾಯ�ದ�� (ಅ�ವೃ��) ರವ�� ���ದರು.  ಮುಂದುವ�ದು ಗಂ�ಾ ಕ�ಾ�ಣ �ೕಜ�ಯ 

SC/ST  ಫ�ಾನುಭ�ಗಳ ಪ�� ಪ�ದು ಸ�ಾ�ರ�ಂದ �ಡುಗ��ಾ�ರುವ ಅನು�ಾನವನು� 

Maximum ಸದ�ಳ� �ಾ��ೂಂಡು ���ನ ಪ�ಗ� �ಾ�ಸ�ೕಕು  ಎಂದು ಸಲ� �ೕ�ದರು.  

 ಸ�ಯ ಅಧ��ರು �ಾತ�ಾ�, �ೖತ�� ಹ� �ೕ�ಾವ� ಬ�� ಸ�ಷ� �ಾ�� 

�ೕಡುವಂ�ಯೂ �ಾಗೂ �ೖತ�� ಸು�ಾ�ತ ಅ�� ಸು�ಯುವ ಯಂತ�ಗಳನು� ���ನ 

ಸಂ��ಯ��  ಸರಬ�ಾಜು �ಾಡಲು ���ದರು.  

 (ಕ�ಮ: ಉಪ ��ೕ�ಶಕರು, �ೂೕಟ�ಾ��) 

4) ಪಶುಸಂ�ೂೕಪ�:- 
 

 ಉಪ ��ೕ�ಶಕರು, ಪಶುಸಂ�ೂೕಪ�ಾ ಇ�ಾ�ರವರು ಪ�ಗ� �ವರ �ೕ�ದರು. 

ಮುಂದುವ�ದು �ಾತ�ಾಡು�ಾ�, �ಾಲು�ಾ� ಜ�ರ�ಂದ ಮೃತಪಟ� �ಾಸುಗಳ ಫ�ಾನುಭ�ಗ�� 

ಪ��ಾರ �ೕಡಲು ಅನು�ಾನ �ಡುಗ� �ೂೕ� ಸ�ಾ�ರ�� ಪ��ಾ�ವ� ಕಳು�ಸ�ಾ��; ಅನು�ಾನ 

�ಡುಗ��ಾದ ನಂತರ �ಾವ�� ಕ�ಮವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು; �ಾಸುಗಳ �����ಾ�  �.ಪಂ.�ಂದ 

ರೂ.10.00ಲ� ಮತು� ��ಾ���ಾ�ಯವರ ಪ��ಾರ ���ಂದ ರೂ.20.00ಲ� �ೕ�ರು�ಾ��; 

�ಾಗೂ ಸಂ�/�ಾ�� �ಬ�ಂಧ�� ಆ�ೕಶ �ೕ�ರು�ಾ��; ಬರ�ಾಲದ ����ಯ�� ಕೃ� 

ಇ�ಾ�ಾವ��ಂದ �� �ೕತ� ���ೕಣ� ಪ�ದು  �ೕವ� ಉ�ಾ�ದ� ಅಂ�ಾಜು �ಾಡ�ಾ��; 

ಅದರಂ� 22 �ಂದ 23 �ಾರ�� ಆಗುವಷು� �ೕವ� ಉ�ಾ�ದ� ಆಗುತ��; ಇದ�ಾ��  �ೕವ� 

�ೕಜ �ತರ��ಾ� 16940 ���� ಗಳನು� �ತರ� �ಾಡ�ಾ��; �ಾಗೂ 2012-13�ೕ 

�ಾ�� ಗುರು�ಸಲ���ದ� �ಾಲೂ�ಕು ಮತು� �ೂೕಬ�ಗ�� 2 ಲ� ಟ� ಹ�ರು �ೕವ� 

��ಯಲು ಅಂ�ಾಜು �ಾಡ�ಾ��; ಪ�ಸು�ತ 5 �ಾಲೂ�ಕುಗ�� 80 ಲ� �ತ�ದ �ೕವ� �ೕಜ 

ಪ��ೖ��  ಪ��ಾ�ವ� ಸ��ಸ�ಾ�� ಎಂದು ���ದರು.  

 �ಾ�ಾ�ಕ �ಾ�ಯ �ಾ�� ಸ��ಯ ಅಧ��ರು �ಾತ�ಾ�, SCP&TSP 

�ಾಯ�ಕ�ಮದ ಕು�ತು �ಾ�ಂ� ಅ��ಾ�ಗ�ೂಂ�� ಸ�ಾ�ೂೕ�� ��ಾ� �ಾಗ�ದ�� �ಾ�ಂ� 

ವ�ವ�ಾ�ಪಕ�� �ಾ�� ಒದ�ಸುವಂ� ���ದರು.  

 ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು �ಾತ�ಾ�, �ಾಲು�ಾ� ಜ�ರ �ೂೕಗದ 

ಪ��ಾಮ�ಾ� �ಯಂತ�ಣ�� �ಾಸುಗ�� ಇ�ೂ�ಂದು �ಾ� ಲ�� �ಾಕಲು ಕ�ಮವ�ಸುವಂ� ಉಪ 

��ೕ�ಶಕ�� ���ದರು.  

(ಕ�ಮ: ಉಪ ��ೕ�ಶಕರು, ಪಶುಸಂ�ೂೕಪ�ಾ ಇ�ಾ�/ ��ೕಷ ಘಟಕ �ೕಜ�/ ��ಜನ 

ಉಪ�ೕಜ� ಅನು�ಾ�ನ�ೂ�ಸುವ ಇ�ಾ�ಗಳ ಅ��ಾ�ಗಳು) 
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5) �.ಎಂ.ಎ�:- 
 

 �ಾ�ಾ�ಕ �ಾ�ಯ �ಾ�� ಸ�� �ಾನ�ಅಧ��ರು �ಾತ�ಾ�, �.ಎಂ.ಎ� ನ 

ಅ��ಾ�ಗಳು  ಸ�� �ೖರು �ಾಜ�ಾ�ದ� �ನ��ಯ�� “ ಅಮೃತ �ಂದು �ೕಜ�” ಯ  ಕು�ತು 

�ವರ�ಾದ �ಾ��ಯನು� ಪ�ದು ಒದ�ಸುವಂ�  ಮುಖ� �ೕಜ�ಾ��ಾ�ಯವ�� ���ದರು.  
 

 

6) �ೕನು�ಾ��: 
 

 �ೕನು�ಾ�� ��ಯ ಸ�ಾಯಕ ��ೕ�ಶಕರು �ೕಜ��ಾರು/�ಕ��ೕ����ಾರು 

�ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ ಪ�ಗ� �ವರ �ೕ�ದರು.  �ಾನ� ಅಧ��ರು �ಾತ�ಾ�,  �ೕನು ಕೃ� �ೂಂಡ 

��ಾ�ಣ��  ಎಷು� ಅನು�ಾನ �ೕಡ�ಾಗು��� ಎಂದು ಪ�����ಾಗ  ಇ�ಾ�ಾ��ಾ�ಯವರು 

�ಾತ�ಾ�, �ೕನು ಕೃ��ೂಂಡ ���ಸಲು ಒಂದು ಎಕ�� ರೂ.64,000/- �ಾಗೂ  ಒಂದು 

�ೂಂಡ��  250 �ೕನುಮ�ಗಳನು� �ಡಲು ಅವ�ಾಶ�ರುತ�� ಎಂದು ���ದರು.  
 

(ಕ�ಮ: �ೕನು�ಾ�� ��ಯ ಸ�ಾಯಕ ��ೕ�ಶಕರು, ತುಮಕೂರು) 

7) ಕೃ� �ಾರುಕ��:- 

 ಉಪ ��ೕ�ಶಕರು, ಕೃ� �ಾ�ಾಟ ಇ�ಾ� ರವರು ಪ�ಗ� �ವರ �ೕ�ದರಲ��, ಸು�� 

ಈಗ�ಾ� �ಾ�ರಂಭ�ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ �ಾ�ಾ�ನು ಪ����ಯನು� ಇ�ೕಗ�ಾ� �ಾ�ರಂ�ಸ�ೕ�ಾ�� 

ಎಂದು ಸ�� ���ದರು.  

(ಕ�ಮ: ಉಪ ��ೕ�ಶಕರು, ಕೃ� �ಾ�ಾಟ ಇ�ಾ�) 
 

8) �ಾ��ಕ ಇ�ಾ�:- 

 �ಾ��ಕ ಅ��ಾ�ಗಳು ಸ�� ಪ�ಗ� �ವರ �ೕ� ಕಟ�ಡ �ಾ��ಕ ಫ�ಾನುಭ�ಗ�� 

�ೕಡ�ೕ�ಾದ ಪ��ೕಜನವನು� �ೕಡಲು ಕ�ಮ ವ�ಸ�ಾಗು���.  �ಾ�ಾ�ಕ �ಾ�ಯ �ಾ�� 

ಸ��ಯ �ಾನ� ಅಧ��ರು �ಾತ�ಾ� �ಾ��ಕ�� �ೕಡುವ ಭ�ಷ� ��, ಆ�ೂೕಗ� �� 

ಮುಂ�ಾದ ಸ�ಾ�ರ�ಂದ �ೕಡುವ ಪ��ೕಜನಗಳ ಬ�� ಅಸಂಘ�ತ ಕಟ�ಡ �ಾ��ಕ�� ಅ�ವ� 

ಮೂ�ಸಲು ��ಾ�/�ಾಲೂ�ಕು ಮಟ�ದ�� �ಾ��ಕ �ೕಳವನು� ಏಪ��ಸ�ೕ�ಂದು 

ಸೂ��ದರು. 

 ��ಣ ಮತು� ಆ�ೂೕಗ� �ಾ�� ಸ�� ಅಧ��ರು �ಾತ�ಾ�, ತುರು�ೕ�� 

�ಾಲೂ��ನ�� �ಾ��ಕರ �ೂಂದ�� �ಾ�ಪಕ ಪ��ಾರ �ಾಡಲು ಅಗತ� ಕ�ಮವ�ಸುವಂ� 

���ದರು.  

 ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಗಳು �ಾತ�ಾ�,  �ಾ��ಕ ��ೕ�ಕರು �ಾವ-�ಾವ 

�ಾಲೂ��� �ಾವ-�ಾವ ��ಾಂಕದಂದು �ೕ� �ೕಡ�ೕಕು ಎಂಬ ಬ�� ಒಂದು 

�ೕ�ಾಪ��ಯನು� �ದ�ಪ���ೂಂಡು �ಾಲೂ�ಕು ಮಟ�ದ ಅ��ಾ�ಗಳು ಮತು� ಚು�ಾ�ತ 

ಪ����ಗ�� ��� �ೂಂದ� �ಾಯ�ವನು� ಸಮಪ�ಕ�ಾ�  �ವ��ಸುವಂ� ���ದರು; �ಾಗೂ 

NREGA ಅ�  50 �ನ ಪ�ಣ��ೂ��ರುವವರನು� �ೕ���ೂಂಡು ಮುಂ�ನ ಸ�ಯ 

��ಾಂಕ�ೂಳ�ಾ� �ೕ.50ರಷು� �ೂಂದ� �ಾಯ�ವನು� ಕ�ಾ�ಯ�ಾ� �ವ��ಸುವಂ� 

���ದರು.   

(ಕ�ಮ: �ಾ��ಕ ಅ��ಾ�ಗಳು, ತುಮಕೂರು ���) 
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9) �ಾ� ಮತು� ಮಧ�ಮ �ೕ�ಾವ�:- 
 

 ಅ��ಾ�ಗಳು, �ೕ�ಾವ� �ಾ�ಾ ವಲಯ ರವರು ಪ�ಗ� �ವರ �ೕ� �ೕ�ಾವ� ಸೃ�� 

�ಾಮ�ಾ�ಗಳು ಅ� �ೌ�ಕ�ಾ� �ೕಕಡ 68.13 ಆ��ಕ�ಾ� �ೕಕಡ 89.97, ಜ�ೕನು �ೕ�ಾವ� 

�ಾಲು�ಗಳ ��ಾ�ಣ �ಾಯ�ಕ�ಮದ� �ೌ�ಕ�ಾ� �ೕಕಡ 66.87 ಆ��ಕ�ಾ� �ೕಕಡ 162.66 

�ಾಧ��ಾ�� �ಾಗೂ �ೕ�ಾವ� �ಾ�ಾ ವಲಯ �ಾ���ಯ��ನ ಕು�ಯುವ �ೕ�ನ ಏತ 

�ೕ�ಾವ� �ೕಜ�ಯ ಪ�ಗ� �ವರಗಳನು� ಸ�� ���ದರು. ಮುಂದುವ�ದು ��ೕಷ ಘಟಕ 

�ೕಜ� ಅ� �ೌ�ಕ�ಾ� �ೕಕಡ 95, ಆ��ಕ�ಾ� �ೕಕಡ 109.72, ��ಜನ ಉಪ�ೕಜ� ಅ� 

�ೌ�ಕ�ಾ� �ೕಕಡ 87.80, ಆ��ಕ�ಾ� �ೕಕಡ 111.22 ಪ�ಗ��ಾ��, ಸಣ� �ೕ�ಾವ� ��ಗಳ 

�ೕ�ೂೕ��ಾ�ರ �ಾಯ�ಕ�ಮದ�� �ೌ�ಕ�ಾ� �ೕ.55.00 �ಾಗೂ ಆ��ಕ�ಾ� �ೕ.41.48 

ಪ�ಗ� �ಾ�ಸ�ಾ�� ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. 

 �ಾ�ಾ�ಕ �ಾ�ಯ �ಾ�� ಸ�� �ಾನ� ಅಧ��ರು �ಾತ�ಾ� ��ೕಷ ಘಟಕ �ೕಜ�/ 

��ಜನ ಉಪ�ೕಜ�ಗಳ� ಆ���ಾದ ಫ�ಾನುಭ�ಗಳ ಪ�� �ೕಡುವಂ� ಸೂ��ದರು.  
 

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

11. ಸಣ� �ೕ�ಾವ�:- 

 �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ� ,ಸಣ� �ೕ�ಾವ� ��ಾಗ, ತುಮಕೂರು ಇವರು �ಾತ�ಾ�, 

ಸಣ� �ೕ�ಾವ� ಇ�ಾ�ಾವ��ಂದ (�ೕ��ೖ �ೕರು) ಸೃ���ದ �ೕ�ಾವ� �ಾಮಥ��, ಪ�ೂೕ� 

�ೕ�ಾವ�  �ಾಗೂ ಅಚು�ಕಟು�  ���ೕಕರಣದ �ವರ  �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ ಪ�ಗ� ಬ�� �ವರ 

�ೕ�ದರು.   

 12. ಕು�ಯುವ �ೕರು:  
 

 ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು �ಾತ�ಾ�, ಘನ ಸ�ಾ�ರವ�                  

149 �ೕ-���ೕ�ೖ�ಷ� ಘಟಕಗಳನು� ಮಂಜೂರು �ಾ�ದು�, ಅವ�ಗಳನು� ಅಳವ�ಸುವ 

ಸಂಬಂಧ KRIDL� ರೂ.4.00ಲ� ಹಣ �ೕ�ರುತ��; ಈ �ೖ� 131ಕ�ಗಳ�� �ಲಸ 

�ಾ�ರಂಭ�ಾ�ದು� �ಲವ� ಕ� �ಾಗದ ಸಮ���ರುತ��; ಈ ಬ�� ಸಂಬಂಧಪಟ� �ಾಲೂ��ನ 

�ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�, ಸ�ಾಯಕ �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ� ಮತು� ಸಂಬಂಧಪಟ� 

��ಾಗದ �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ� �ೕ� ಸ�ಾ�ೂೕ�� ಸಮ�� ಬ�ಹ���ೂಡ�ೕ�ಂದು 

��ಸ�ಾ�� ಎಂದು ಸ�� ���ದರು; ಮುಂದುವ�ದು �ಾತ�ಾಡು�ಾ�, ಕು�ಯುವ �ೕರು 

ಸರಬ�ಾಜು �ೕಜ��  ರೂ.57.83 �ೂೕ� ಅನು�ಾನ �ಡುಗ��ಾ�ದು� ಈವ�� 

ರೂ.55.38�ೂೕ� ಖ�ಾ��ರುತ��; Sustainability �ಾಮ�ಾ�ಗ�� ರೂ.13.00�ೂೕ� 

ಖ�ಾ��ರುತ��; ಈ ಕು�ತು ರೂ.10.00�ೂೕ� �ಚು�ವ� ಅನು�ಾನ �ೂೕ� ಸ�ಾ�ರ�� 

ಪ��ಾ�ವ� ಸ��ಸ�ಾ�ದು�, ಸಧ�ದ���ೕ ಅನು�ಾನ �ಡುಗ��ಾಗುವ �ೕ�� ಇ�;  �ಾಗೂ  

5 �ಂದ 10 �ೂೕ� ರೂ�ಾ�ಗಳ �� ಗಳು �ಾವ�� �ಾ��ರುತ��; �ದಲೂರು �� 

ಉಸು��ಾ�ಯನು� ಈ �ಂ�  ಪಂ.�ಾ.ಇಂ. ��ಾಗ, ತುಮಕೂರು ಇವ�� ವ�ಸ�ಾ�ದು�, 

�ಾಮ�ಾ� ಉಸು��ಾ� ಕಷ��ಾಧ��ಂದು ಅವರು ���ದ �ೕ�� ಸದ� �ಾಮ�ಾ�ಯ 
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ಉಸು��ಾ�ಯನು� ಪಂ.�ಾ.ಇಂ.��ಾಗ, ಮಧು��� ವ�ಸ�ಾ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ ಅವರು ಉಸು��ಾ� 

�ಾಡು���ಾ�� ಎಂದು ಸ�� ���ದರು.  

 �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ�, ಪಂ.�ಾ.ಇಂ. ತುಮಕೂರು/ಮಧು�� ರವರು �ಾತ�ಾ�, 

ತಮ�-ತಮ� ��ಾಗ �ಾ���� ಸಂಬಂ��ದಂ�  �ಾಮ�ಾ�ಗಳ ಕು�ತು �ೕಜ��ಾರು  

ಪ�ಗ�ಯನು� ಸ�� �ವ��ದರು.  
  

 �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ�, ಪಂ.�ಾ.ಇಂ. ತುಮಕೂರು ಇವರು �ಾತ�ಾ�, MWS ಅ� 

ಪ�ಗ� ಸ�ಲ� ಮ��� ಕುಂ�ತ�ಾ�ದು� ಈ �ಂಗಳ�� ಪ�ಗ� �ಾ�ಸ�ಾಗುವ�ದು; ಅನು�ಾನ 

�ೂರ��ಂ�ಾ� Sustanability ಅ� (�ೖ�ಾಳ-ಕ���ಹ��) ಮೂರು �ಾಮ�ಾ�ಗಳು  �ಾ� 

ಉ���; ಅದರಂ� ತುರು�ೕ�� �ಾಲೂ��ನ�� ದ��ೕಘಟ�-ಕಣತೂ�ರು �ಾ�ಮಗಳ ಎರಡು 

�ಾಮ�ಾ�ಗಳು �ಾ� ಇರುತ��;  13�ೕ ಹಣ�ಾಸು �ೕಜ� ಅ�ಯ�� �ೂಪ� ಮತು� ಕಡಬ 

�ಾ�ಮಗ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� �ೂಸ�ಾ� ಪ��ಾ�ವ� ಸ��ಸಲು ����ಾ��; 6 �ಾಮ�ಾ�ಗ�� 

10-15 �ನಗಳ�� �ಂಡ� ಪ����� ಕ�ಮ �ೖ�ೂಳ��ಾಗು��� ಎಂದು ಸ�� ���ದರು.  

�ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ�, ಪಂ.�ಾ.ಇಂ. ಮಧು�� ರವರು �ಾತ�ಾ�, ತಮ� ��ಾಗ 

�ಾ���� 122 �ಾಮ�ಾ�ಗಳು ಮಂಜೂರು ಆ�ದು�, ಈ ವಷ� 66 �ಾಮ�ಾ�ಗಳು 

ಪ�ಣ��ೂಂಡು 15 �ಾಮ�ಾ�ಗಳು ��ಧ ಹಂತದ��ದು� ಇವ�ಗಳನು� 15 �ನಗ�ೂಳ�ಾ� 

ಪ�ಣ��ೂ�ಸ�ಾಗುವ�ದು; ಪ�ಸಕ� �ಾ�ನ �ಾಮ�ಾ�ಗ�� �ಂಡ� ಕ�ಯ�ಾ�� ಎಂದು ಸ�� 

���ದರು.  ಮುಂದುವ�ದು  �ಾತ�ಾ�, ಬಹು�ಾ�ಮ �ೕಜ�ಯ� 7 �ಾಮ�ಾ�ಗಳನು� 

�ೖ����ೂಂ�ದು�, ಈ �ೖ� ಬು�ಾ�ಪಟ�ಣ �ಾಮ�ಾ� ಸ��ತ (defer) �ೂಂ�ರುತ��; 

ಉ�ದಂ� �.�ಾ.ಹ��-2, �ಂ��, �ಮ�ನಹ��, ಗಂ�ನಹ�� �ಾ�ಮಗಳ �ಾಮ�ಾ�ಗಳ ಸಂಬಂಧ 

ಪ��ಾ�ವ�ಯು  ಸ�ಾ�ರದ ಮಟ�ದ���.  

 ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು �ಾತ�ಾ�, ಈ ಬ�� ಎರಡು 

��ಾಗಗಳ EE ರವರು ಗಮನಹ��  �ಡುಗ��ಾದ  ಅನು�ಾನವನು� ಸದ�ಳ� �ಾ�ದ�� 

ಅನುಕೂಲ�ಾಗುತ��;   4 �ನಗ�ೂಳ�ಾ� �ಲಸ�ಾಗ�ದ�� ಅನು�ಾನ ವ�ಪಗತ�ಾಗುವ�ದ�ಂದ 

�ಂಡ� ಪ����� ಕ�ಮವ�ಸ�ೕಕು; ಇಲ��ಾದ�� ಸಂಬಂಧಪಟ� ಅ��ಾ�ಗಳು �ೕರ 

�ೂ��ಾರ�ಾಗು�ಾ�� ಎಂದು ���, ಕು�ಯುವ �ೕರು �ೕಜ�ಯ� �ಾ� ಇರುವ 

(�ಾ�&ಅಂಗನ�ಾ� �ೕ�) ಒಟು� 1148 �ಾಮ�ಾ�ಗಳ ಅನು�ಾ�ನದ�� ತ��ತ ಕ�ಮ�ೖ�ೂಂಡು 

��ಾಂಕ:25-12-2013�ೂಳ�  ಪ�ಗ� �ಾ�� ಮುಂ�ನ ಮೂರು �ಂಗ�� Contingency 

Action Plan �ಾಡಲು ���ದರು.  

13. ರ�� �ವ�ಹ�:   

�ಾ�ಾ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ�, PMGSY ರವರು �ಾತ�ಾ�, ���� ಸಂಬಂ��ದಂ� 

�ಾಮ�ಾ�ಗಳ ಗು�, entrustment, expenditure, work approval ಇ�ಾ�� ಅಂಶಗಳ 

ಕು�ತು ಸ�� �ಾಲೂ�ಕು�ಾರು �ಾ�� ಒದ��ದರು. ಪ���ಾ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ 

ಅ��ಾ�ಯವರು �ಾತ�ಾ�, �ಕ��ೕ��� 3054 & 5054ರ� ಅನು�ಾನ ವ�ಪಗತ�ಾಗುವ 

�ಾಧ�� ಇರುವ�ದ�ಂದ ಸದ� �ಕ� �ೕ���ಗಳ� ತುಂಡು ಗು��� ಆ�ಾರದ�� 

�ವ��ಸ�ಾಗು��ರುವ �ಾಮ�ಾ�ಗಳ ಕು�ತು ಉತ�ಮ ಪ�ಗ� �ಾ�ಸ�ೕಕು;  ಸ�ಾ�ರ �ೂಸ�ಾ� 
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ರೂ.7.18�ೂೕ� �ತ�ದ ���ಾ �ೕಜ�ಯ�� ರ�� �ವ�ಹ�� �ಚು�ವ� ಅನು�ಾನ 

ಮಂಜೂ�ಾ� �ೕ��; �ಾನ� ��ಾನಸ�ಾ ಸದಸ�ರು/ ��ಾನ ಪ�ಷ� 

ಸದಸ�ರು/�.ಪಂ.ಸದಸ�ರುಗಳು/�ಾ.ಪಂ. ಸದಸ�ರುಗಳು/�ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಗಳು/AEE/ 

PDO/ PMGSY AEE ಇವರುಗಳು ���ಾ �ೕಜ� ಸ��ಯ ಸದಸ�ರುಗ�ಾ�ರು�ಾ��;  

ತ��ತ�ಾ� ���ಾ �ೕಜ� �ದ�ಪ�� ಸ���ದ�� ಸ�ಾ�ರ�ಂದ ಹಣ ��ಯಲು 

ಅನುಕೂಲ�ಾಗುತ�� ಎಂದು ���ದರು.  ಮುಂದುವ�ದು �ಾತ�ಾಡು�ಾ�, entrustment 

ಆ�ರುವ �ಾಮ�ಾ�ಗಳ ಸಂಬಂಧ ಪ�ಸಕ� �ಾ�ಾಂತ��ೂಳ� �ೕ.50ರಷು� ಆ��ಕ ಪ�ಗ��ಾಗ�ೕ 

�ೕಕು; ಇಲ��ಾದ�� ಅನು�ಾನ ವ�ಪಗತ�ಾಗುತ�� ಎಂದು ಸ�� ���ದರು.  

�ಾಯ��ಾಲಕ  ಇಂ��ಯ�, �.ಎಂ.�.ಎ�.�ೖ. ಇವರು �ಾತ�ಾ� ಈ �ೕಜ�ಯ 

ಎರಡ�ೕ ಹಂತದ� 125 �.�ೕ.ಗಳ ರ�� ��ಾ�ಣ�ಾ�� 16 ಅಂ�ಾಜು ಪ��ಗಳನು� 

ಅನು�ೕದ��ಾ� �ೕಂದ�ಸ�ಾ�ರ�� ಕಳು�ಸ�ಾ��, ಪ�ಸಕ� �ಾ�ಾಂತ��ೂಳ�ಾ� �ಂಡ� 

ಪ���� �ಾ�ರಂ�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ���ದರು. 

(ಕ�ಮ:  �ಾ�ಾ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ�, PMGSY,  ತುಮಕೂರು) 

14 MGNREGA 

 ಉಪ �ಾಯ�ದ��(ಅ�ವೃ��)ಯವರು �ಾತ�ಾ�, 2012-13�ೕ �ಾ�ನ �ಾ� 

ಅನು�ಾನ ರೂ.36.63 �ೂೕ� �ತ�ವನು� �ಡುಗ��ೂ�ಸ�ಾ��; ಈ ವ��� 25,65,648 

�ಾನವ �ನಗಳನು� ಸೃ��� �ೕಜ�ಯ ಪ�ಗ�ಯ�� ���ಯು �ಾಜ�ದ���ೕ ಪ�ಥಮ 

�ಾ�ನದ���;  ಈ �ೕಜ�ಯ ಬ�� �ಾ�.ಪಂ.ಮಟ�ದ ಅ��ಾ�ಗಳು ಮತು� ಚು�ಾ�ತ 

ಪ����ಗ�� ಅ�ವ� ಮೂ�ಸುವ �ಾಯ�ಕ�ಮವನು� ಕ�ದ �ಾರ �ಾಡ�ಾ��;  Regular 

ರೂ.138.00�ೂೕ�  �ತ�ದ Regular Action Plan ಅನು�ೕದ��ಾ�ದು�,  �ಾಮ�ಾ� 

ಅನು�ಾ�ನ�ೂ�ಸ�ಾಗು���; ಅ�ೕ �ೕ� ವಯ��ಕ ಫ�ಾನುಭ�ಗ�� ರು.385.00�ೂೕ� 

�ತ��� �ಚು�ವ� ���ಾ �ೕಜ� ತ�ಾ�ಸ�ಾ��; �ಾಗೂ ನಮ� �ೂಲ – ನಮ� �ಾ�� 

ರೂ.58.00�ೂೕ�, ಒಕ�ಲುಕಣ�� ರೂ.25.00�ೂೕ�, ಮು�ಾ�ೕ�  �ಾದ�  ಕಟ�ಡ�� 

ರೂ.10.00�ೂೕ�, ��ಗಳ ಪ�ನ:��ೕತನಕ� ರೂ.32.50�ೂೕ�, ಸಣ� �ೖತ�� �ೂಲ�� �ಾ� 

ರೂ.130.00�ೂೕ�,  ಆಟದ �ೖ�ಾನ�� ರೂ.22.00�ೂೕ�, 89 ಸ��ಾನಗಳ ಅ�ವೃ��� 

ರೂ.1.79�ೂೕ�, ದನ-ಕು� �ೂ�� ��ಾ�ಣ�ಾ�� 18,774 ಫ�ಾನುಭ�ಗ��  

ರೂ.60.00�ೂೕ�, �ಾ�ೕ� �ಾಂ� �ೕ�ಾ �ೕಂದ��� ರೂ.410 ಲ� , ನಮ� ಹ��-ನಮ� �ೕರು 

�ೕಜ�ಯ 1469 �ಾಮ�ಾ�ಗ�� ರೂ.14.46�ೂೕ�� ���ಾ�ೕಜ�ಗಳನು� 

ತ�ಾ�ಸ�ಾ��; ಅಲ�� ಮ��ೂಂದು �ೌ�ಾಲಯ �ಾಯ�ಕ�ಮದ� 64400 �ೌ�ಾಲಯಗ�� 

24,500  �ೌ�ಾಲಯಗಳನು� ���� ಹಣ �ಾವ�ಸ�ಾ��;  ಈಗ ಅನು�ಾನ ಪ�ಣ� 

ಬಳ��ಾ�ದು� �ಾವ��ಾ� ಫ�ಾನುಭ�ಗ�ಂದ ಒತ�ಡ �ಾ���ಾ��; �ೕಂದ�ದ ಅನು�ಾನ 

�ೕ.91ರಷು� ಸದ�ಳ��ಾ�ರುತ��; ಸ�ಾ�ರ ಈಗ RTGS �ಾ�� ತಂ�ದು�, ಅದರಂ� 

ಅನು�ಾನವನು� �ಾ�.ಪಂ.ಗ�� �ೕಡ�ಾ��;  ಪಂ�ಾಯ�ಯವರು ಫ�ಾನುಭ�ಗ�� ತಲು�ಸಲು 

�ೕ�ಾಪ�� �ೕಡ�ಾ�ದು�, ಅದರಂ� ಒಂದು �ಾರದ�� ಪ�ಣ� ಪ��ಾಣದ�� ಹಣ 

�ಾವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು; ಈ �ೕಜ� ಅ� ಹಲ�ಾರು ದೂರುಗಳು ಬಂ�ದು�, ಸದ� ದೂರುಗಳ 
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ಕು�ತು  ಆ�ಂ�ಾ�� ಕ�ಮವ�ಸ�ಾ��;  �ಾರ�ೂ�� regular ಆ� ಪ�ಗ� ಪ��ಲ� 

�ಾಡ�ಾಗು��� ಎಂದು ಸ�� ���ದರು.  ಪ�ರಕ�ಾ� ಎ�ಾ� �ಾ.ಪಂ.ನ �ಾಯ���ಾ�ಹಕ 

ಅ��ಾ�ಗಳು ತಮ�-ತಮ� �ಾಲೂ�ಕುಗಳ �ಾ���ಯ �ೕಜ�ಯ ಪ�ಗ� ಕು�ತು ಅಂ�-ಅಂಶಗಳ 

�ಾ��ಯನು� ಸಭ� �ವ��ದರು.  

15. ��ಣ:- 

 ಉಪ ��ೕ�ಶಕರು, �ಾ.�.ಇ. ತುಮಕೂರು ಇವರು �ಾತ�ಾ� ತಮ� ��ಾಗ�� 

ಸಂಬಂ��ದಂ� ಅನ��ಾಗ� ಮತು� �ೕರ�ಾಗ� �ೕಜ�ಗಳು ಯಶ���ಾ� ನ�ಯು��ದು� 

�ಾವ��ೕ �ೕ�ಯ ಸಮ�� ಇರುವ��ಲ� ಎಂದು ���,  SSA & RMSA �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ 

ಪ�ಗ� �ವರ �ೕ�ದರು. ಮುಂದುವ�ದು  �ಾತ�ಾಡು�ಾ�, ���ಯ��  ಕು�ಗ� �ಾಲೂ�ಕು  

�ೂರತುಪ�� ಉ�ದ �ಾಲೂ�ಕುಗಳ�� RMSA �ಾಯ�ಕ�ಮದ� �ಾಮ�ಾ�ಗಳನು� 

�ಾ�ರಂ�ಸ�ಾ�� ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. ಪ���ಾ� �ಾ�ಾ� �ಾ�ಯ �ಾ�� ಸ�� 

ಅಧ��ರು �ಾತ�ಾ�, ಕು�ಗ� �ಾಲೂ��ನ�� ಭೂ� ಪ���ಾ� ��ಾಂಕವನು� 

ಮುಂದೂಡ�ಾ�ದು�, ಈ �ಾರ�ೂಳ�ಾ� ��ಾಂಕ �ಗ�ಪ�� �ಾಯ�ಕ�ಮ 

ಉ�ಾ��ಸ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ���ದರು.  

 ��ಣ & ಆ�ೂೕಗ�  �ಾ�� ಸ�� ಅಧ��ರು �ಾತ�ಾ�, ಭೂ�ಾ� ಸ�ಾ�ೕಶದ 

�ನ��ಯ�� ��ಾ���ಗಳು �ೂೕ�ಾ� �ೖ�ಕ� ಕಂಡು���ದು�, ಸದ� �ೖ�ಕ� 

ತ�ಾ��� ಸು�ಾರು ರೂ. 15,000/- ಖಚು� ಬರು��ದು�, ನಮ� ���ಯ��ಯೂ ಸಹ 

��ಾ���ಗ�� ಈ �ೌಲಭ� ಒದ��ದ� ಅವರ �ೖ��ಕ ಮಟ� ಪ�ಗ� �ೂಂದುತ�� ಎಂದು 

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

ಪ��ೕ�� ಪ��ಾ�ವ� ಸ���ದ�� �ಕ� �ೕ��� 2515ರ� �ಚ� ಭ�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು 

���ದರು.  ಮುಂದುವ�ದು �ಾತ�ಾಡು�ಾ�, �ೂಠ�ಗಳ �ೂರ��ರುವ � �ೌಢ�ಾ�ಗಳ ಕು�ತು 

ಪ��ೕ�� (RMSA + DDPI ) ಪ���ಾ� ಮೂರು �ನಗ�ೂಳ� �.ಪಂ.� ಸ���ದ�� ಸದ� 

ಪ��ಯನು� ��ಣ ಆಯುಕ��� ಸ��ಸಲು ಕ�ಮವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು  ಸ�� ���ದರು.  

�ಾನ� �ಾ�ಾ�ಕ �ಾ�ಯ �ಾ�� ಸ�� ಅಧ��ರು �ಾತ�ಾ� ���ಯ��ನ ��ಕರ 

�ಾ� ಹು��ಗಳ �ಾ�� �ೕಡುವಂ� �ೂೕ�ದರು.  ಅದರಂ�, ಉಪ ��ೕ�ಶಕರು, �ಾ.�.ಇ., 

ತುಮಕೂರು ಇವರು �ಾತ�ಾ�, ತುಮಕೂರು �ೖ��ಕ ��ಾಗದ�� 136 ��ಕರ ಹು��ಗಳು 

�ಾ� ಇದು�, ಪ�ಾ�ಯ�ಾ� ಅ�� ��ಕರನು� �ೕಮಕ �ಾ��ೂಳ��ಾ�� ಎಂದು ���ದರು. 

ಉಪ ��ೕ�ಶಕರು, ಮಧು�� �ೖ��ಕ ��� ರವರು �ಾತ�ಾ� �ಾ�ಾ ಮಕ��� ಕ���ರುವ 

�ೕರ�ಾಗ� �ೕಜ� ಮತು� �ಟ�� �ಾ��ಗಳನು� �ೕಡುವ ಬ�� ಸ�� �ಾ�� �ೕ�ದರು. 

ಮುಂದುವ�ದು �ಾತ�ಾ� ಮಧು�� �ೖ��ಕ ���ಯ�� 291 ��ಕರ �ೂರ� ಇದು�ದ�ಂದ 

242 ಅ�� ��ಕರನು� ಆ�� �ಾ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ 124 ಮಂ� ��ಕರು ಕತ�ವ� 

�ವ��ಸು���ಾ��; ಇನೂ� 47 ಅಭ���ಗ�� �ೂಸ�ಾ� ಸ�ಳ�ಯು���ೂ�ಸ�ಾ�� 

(postings)ಎಂದು  ಸ�� ���ದರು. 

 ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು �ಾತ�ಾ�, �ೕಪ�� ಮತು� �ಾ�ಾ�ಡು 

�ಕ� �ೕ���ಯ� �ಾ�ಾ ಕಟ�ಡ ದುರ���ೂ��ರುವ ಕು�ತು ��ಾಗವ����ಾರು �ಾಯ� �ಾಲಕ 
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ಇಂ��ಯ�, ಪಂ.�ಾ.ಇಂ., ��ಾಗ, ತುಮಕೂರು/ಮಧು�� ಇವರುಗ�ಂದ �ಾ�� 

ಪ�ದು�ೂಂಡರು. ನಂತರ �ಾತ�ಾ�, ಅಂಗನ�ಾ� / ಸ�ಾಜ ಕ�ಾ�ಣ ಇ�ಾ�ಯ 

��ಾ����ಲಯ / ಆ�ೂೕಗ� ಇ�ಾ� / ��ಣ ಇ�ಾ�ಗಳ  ಕಟ�ಡಗಳ ದುರ�� ಕು�ತು 

ಸಂಬಂಧಪಟ� ಇ�ಾ�ಗಳ ��ಾ�ಮಟ�ದ  ಅ��ಾ�ಗಳು ಪರಸ�ರ ಸ�ಾ�ೂೕ�� �ಮ� 

ಹಂತದ���ೕ �ೕ�ಾ�ನ �ೖ�ೂಂಡು, ಸಂಬಂಧಪಟ� ಪಂ.�ಾ.ಇಂ.��ಾಗದ �ಾಯ��ಾಲಕ 

ಇಂ��ಯ� ರವ�ೂಂ�� ಸ�ಾ�ೂೕ�� ಪ��  ಸ���ದ�� ಸದ� ಪ��� ಆಡ��ಾತ�ಕ 

ಅನು�ೕದ� �ೕಡ�ಾಗುವ�ದು;  ಆದುದ�ಂದ, ���ಾ �ೕಜ�ಯ�� �ೕ�ರುವ �ಾಮ�ಾ�ಗಳ 

ಆಡ��ಾತ�ಕ  ಅನು�ೕದ�� ತು�ಾ�� ಕ�ಮವ�ಸ�ೕಕು;  ��ಾ� ಪಂ�ಾ�� ವ��ಂದ�ೕ 

ಆಡ��ಾತ�ಕ ಅನು�ೕದ� �ೕ�ದ �ೕ� ಪ�ನ: �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ� ಗಳು ಆಡ��ಾತ�ಕ 

ಅನು�ೕದ� �ೕಡುವ ಪ����ೕ ಉದ��ಸುವ��ಲ�  ಎಂದು ಸ�� ���ದರು.   

 ��ೕ �ೖ.��.ಹುಚ�ಯ�ರವರು �ಾತ�ಾ� �ಸೂ�ರು �ಾ�ಕ �ಾಠ�ಾ�ಗಳ ಕು�ತು 

�ಾ�� ಪ�ದರು.  

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

16) ಕನ�ಡ ಮತು� ಸಂಸ�ೃ� ಇ�ಾ�: 

 ಸ�ಾಯಕ ��ೕ�ಶಕರು, ಕನ�ಡ ಮತು� ಸಂಸ�ೃ� ಇ�ಾ� ಇವರು �ಾತ�ಾ�,  ಬಯಲು 

ರಂಗಮಂ�ರ ��ಾ�ಣ�ಾ�� 2013-14�ೕ �ಾ�� �ಡುಗ� ಆ�ರುವ ರೂ. 3.00 ಲ�ಗಳನು� 

ಸಂಘಸಂ��ಗ�� �ಡುಗ��ೂ�ಸಲು ಕ�ಮವ�ಸ�ಾಗು���.  ಕ�ದ �ಾ�� ಮಂಜೂ�ಾ�ದ� 

ಬಯಲು ರಂಗಮಂ�ರಗ�� 2�ೕ ಕಂ�ನ ಅನು�ಾನ ರೂ. 2.00 ಲ�ಗಳನು� �ೕಸ���ದು�, ಈ 

ಸಂಬಂಧ �ಾರು ಪ�ಗ� �ವರಗಳನು� ಸ��ಾ� ಸ��ಸು��ಲ�, ಆದುದ�ಂದ ಸದ� 

ಅನು�ಾನವನು� ಉ���ೂಳು�ವ ಬದಲು ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ಗಮನ�� ತಂದು �ೕ��ಯ 

�ಾಮ�ಾ�� �ಚ� ಭ�ಸಬಹುದಲ��ೕ ಎಂದು ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತಂದರು.   ಮುಖ� 

�ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಗಳು �ಾತ�ಾ� ಸದ� ಅನು�ಾನವನು� �ಾಲಭವನ ಕಟ�ಡ 

ಅ�ವೃ��� ಬಳ��ೂಂಡ�� (�ೕರು)  ಅನು�ಾನ ಸದ�ಳ� ಆಗುತ��, ಆದುದ�ಂದ ಎಲ�ರೂ 

ಒಪ��ವ��ಾದ� ಸದ� ಅನು�ಾನವನು� ಇ�ೕ ���� �ಾಲಭವನ ಅ�ವೃ��� 

ಬಳ��ೂಳ�ಬಹುದು �ಾಗೂ ಈ ಕು�ತು ಮುಂ�ನ �ಾ�ಾನ� ಸ�ಯ�� �ಣ�ಯ �ೖ�ೂಂಡ 

ನಂತರ ಮುಂ�ನ ಕ�ಮ�ೖ�ೂಳ�ಬಹುದು ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. 

 ��ಣ ಮತು� ಆ�ೂೕಗ� �ಾ�� ಸ�� ಅಧ��ರು �ಾತ�ಾ� �ಾಟಕ ತಂಡಗ�� ಸ�ಾಯ 

ಧನ �ೕಡಲು �ಾವ �ಾನದಂಡವನು� ಅನುಸ�ಸ�ಾಗು��� ಎಂದು ಪ����ದರು.  ಪ���ಾ� 

ಸ�ಾಯಕ ��ೕ�ಶಕರು, ಕನ�ಡ ಮತು� ಸಂಸ�ೃ� ಇ�ಾ� ಇವರು �ಾತ�ಾ�, ಒಂದು �ಾಲೂ��� 

ಎರಡು ತಂಡಗ�� ತ�ಾ ರೂ. 20 �ಾ�ರದಂ� ಒಟು� ರೂ. 40 �ಾ�ರಗಳನು� �ೕಡ�ಾಗುವ�ದು, 

ಆದ� ಈಗ �ಾಟಕ ತಂಡಗಳ ಸಂ�� ��ಾ��ರುವ�ದ�ಂದ ಪ�ಸು�ತ  ಒಂದು ತಂಡ�� ರೂ. 10 

�ಾ�ರದಂ� ಒಂದು �ಾಲೂ��ನ 4-5 �ಾಟಕ  ತಂಡಗ�� ಸ�ಾಯ ಧನ �ೕಡ�ಾಗು��� ಎಂದು 

���ದರು.   

(ಕ�ಮ: ಸ�ಾಯಕ ��ೕ�ಶಕರು, ಕನ�ಡ ಮತು� ಸಂಸ�ೃ� ಇ�ಾ� ) 
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17) ಅ�ರ �ಾ�ೂೕಹ:  

 ���ಾ��ಾ�, ಅ�ರ �ಾ�ೂೕಹ ಇವರು �ಾತ�ಾ�, �ಾಯ�ಕ�ಮದ ಪ�ಗ� 

�ಾ��ಯನು� ಸ�� �ವ��ದರು.   ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ  ಅ��ಾ�ಗಳು �ಾತ�ಾ� ಅ�ರ 

�ಾ�ೂೕಹ �ಾಯ�ಕ�ಮದ� ಕ�ದ ಒಂದೂವ� �ಂಗಳುಗ�ಂದ �ಾವಗಡ �ಾಲೂ��ನ �ಲುವ� ಕ� 

ಅಡು� �ಾ�ರಂಭ �ಾ�ಲ��ಂದು ತಮ� ದೂರ�ಾ� ಮು�ೕನ ದೂರು ಬಂ�ರುವ��ಾ� 

���ದರು.  ಪ���ಾ�  ���ಾ��ಾ�, ಅ�ರ �ಾ�ೂೕಹ ಇವರು �ಾತ�ಾ�,  �ಾವಗಡ 

�ಾಲೂ��ನ �.�ಾಂಪ�ರ �ಾ�ಮದ�� ಗ�ಾ��ಾ� ಅಡು� �ಾ�ರಂಭ �ಾ�ರ�ಲ�, ಈಗ 

�ಾ�ರಂಭ�ಾ��  ಎಂದು ���ದರು.  ನಂತರ  ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ  ಅ��ಾ�ಗಳು �ಾತ�ಾ� 

ಅ�ರ �ಾ�ೂೕಹ �ಾಯ�ಕ�ಮದ ಕತ�ವ� �ಲ�����ಾ� �ಾವಗಡ �ಾಲೂ��ನ ಅ�ರ �ಾ�ೂೕಹ 

ಸ�ಾಯಕ ��ೕ�ಶಕ��  �ಾರಣ �ೕ�  �ೂೕ�ೕ� �ಾ��ೂ�ಸಲು ���ಾ��ಾ�, ಅ�ರ �ಾ�ೂೕಹ 

ಇವ�� ���ದರು �ಾಗೂ  �ಾಯ�ಕ�ಮ  ಉಸು��ಾ� �ಲ�����ಾ� ���ಾ��ಾ�, ಅ�ರ 

�ಾ�ೂೕಹ ಇವ�� �ಾರಣ �ೕ�  �ೂೕ�ೕ� �ಾ��ೂ�ಸಲು ಉಪ �ಾಯ�ದ��(ಆಡ�ತ) ಇವ�� 

���ದರು. 

(ಕ�ಮ: ���ಾ��ಾ�, ಅ�ರ �ಾ�ೂೕಹ, ಉಪ �ಾಯ�ದ��(ಆಡ�ತ) ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ�) 

18) ಆ�ೂೕಗ� ಇ�ಾ�: 

 ��ಾ� ಆ�ೂೕಗ� ಮತು� ಕುಟುಂಬ ಕ�ಾ��ಾ��ಾ�ಗಳು �ಾತ�ಾ�, ಇ�ಾ�ಾ 

�ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ ಬ�� ಸ�� �ವ��ದರು.   �ಾ�ಾ�ಕ �ಾ�ಯ �ಾ�� ಸ�� ಅಧ��ರು 

�ಾತ�ಾ� ನಕ� �ೖ�ಾ���ಾ�ಗಳನು� ಪ�� ಹ����ೕ�ಾ? ಎಂದು ಪ����ದರು, ಪ���ಾ� 

��ಾ� ಆ�ೂೕಗ� ಮತು� ಕುಟುಂಬ ಕ�ಾ��ಾ��ಾ�ಗಳು �ಾತ�ಾ� ಅದ�ಾ�� ಒಂದು 

ಸ���ದು�, ಸದ� ಸ��� ಈ �ಾಯ�ವನು� ವ�ಸ�ಾ�� ಎಂದು ���ದರು.   ��ಣ ಮತು� 

ಆ�ೂೕಗ� �ಾ�� ಸ�� ಅಧ��ರು �ಾತ�ಾ� ಇ�ಾ�ಯ��ರುವ �ಾ� ಹು��ಗಳ �ಾ�� 

ಪ�ದರು.   

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

19) ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ   ಅ�ವೃ�� ಇ�ಾ�: 

 ಉಪ ��ೕ�ಶಕರು, ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�ವೃ�� ಇ�ಾ� ಇವರು �ಾತ�ಾ�,  

ಇ�ಾ�ಾ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ ಬ�� ಸ�� �ವ��ದರು.    

(ಕ�ಮ: ಉಪ ��ೕ�ಶಕರು, ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�ವೃ�� ಇ�ಾ�, ತುಮಕೂರು) 

20)  ಜ�ಾನಯನ ಅ�ವೃ�� ಇ�ಾ�:- 

 ��ಾ� ಜ�ಾನಯನ ಅ�ವೃ�� ಅ��ಾ�ಗಳು �ವರ �ೕ� ಸಮಗ� ಜ�ಾನಯನ �ವ�ಹ�ಾ 

�ೕಜ� �ಾಯ�ಕ�ಮದ� �ೌ�ಕ/ಆ��ಕ�ಾ� �ೕಕಡ 96ರಷು� ಪ�ಗ��ಾ�ದು�, ಜಲ�� 

�ೕಜ� ಅ� �ೕಕಡ 100ರಷು� ಪ�ಗ��ಾ�� ಎಂದು ���ದರು.  
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21) ವಯಸ�ರ ��ಣ: 

 ��ಾ� ವಯಸ�ರ ���ಾ��ಾ�ಗಳು �ಾತ�ಾ�,   ಇ�ಾ�ಾ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ ಬ�� 

ಸಮಗ� �ಾ��ಯನು� ಸ�� �ವ��ದರು.  �ಾ�ಾ�ಕ �ಾ�ಯ �ಾ�� ಸ�� ಅಧ��ರು 

�ಾತ�ಾ� �ಾಲೂ�ಕು ಸಂ�ೕಜಕ�� ಜವ�ಾ�� ವ�� �ೌ�ಾಲಯ ��ಾ�ಣ �ಾ�ಸಲು  

��ಾ� ವಯಸ�ರ ���ಾ��ಾ�ಗ�� ಸೂ���ಾ�ಗೂ� ಇದುವ�ಗೂ �ಾವ��ೕ 

ಕ�ಮವ��ರುವ��ಲ��ಂದು ಆ�ೕಪ ವ�ಕ�ಪ��ದರು.   ಪ���ಾ� ��ಾ� ವಯಸ�ರ 

���ಾ��ಾ�ಗಳು  �ಾತ�ಾ� ಈ ಕು�ತು ಕ�ಮವ�ಸ�ಾ�ದು�, �ಾಲೂ�ಕು ಸಂ�ೕಜಕರುಗಳು 

�ಾಯ�ಪ�ವೃತ��ಾ�ರುವ��ಾ� ಸ�� ���ದರು.   ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ  ಅ��ಾ�ಗಳು 

�ಾತ�ಾ�, ��ಾಂಕ 16-12-2013ರಂದು �ಳ�� 11.00 ಗಂ�� �ಾಲೂ�ಕು 

ಸಂ�ೕಜಕರುಗಳನು� ಕ�� ಫ�ಾನುಭ�ಗಳ ಪ�� �ಾ���ೂಡುವಂ� ��ಾ� ವಯಸ�ರ 

���ಾ��ಾ�ಯವ�� ���ದರು. 

(ಕ�ಮ: ��ಾ� ವಯಸ�ರ ���ಾ��ಾ�ಗಳು, ತುಮಕೂರು) 

22. ಸ�ಾಜ ಕ�ಾ�ಣ:  

 ��ಾ� ಸ�ಾಜ ಕ�ಾ��ಾ��ಾ�ಗಳು �ಾತ�ಾ�, ಇ�ಾ�ಾ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ ಬ�� ಸಮಗ� 

�ಾ��ಯನು� ಸ�� �ವ��ದರು.   

 �ಾ�ಾ�ಕ �ಾ�ಯ �ಾ�� ಸ�� �ಾನ� ಅಧ��ರು �ಾತ�ಾ�, ಇ�ಾ�ಾ �ಾಸ�� 

ಕಟ�ಡಗಳ ��ಾ�ಣ�ಾ�� ಸ�ಾ�ರ �ೂೕ�ಾ�ಂತರ ರೂ�ಾ�ಗಳ ಅನು�ಾನ �ೕ�ದರೂ ಸಹ ಕ�ದ 

�ಾ�ನ �ಾಮ�ಾ�ಗಳು ಈವ��ಗೂ �ಾ�ರಂಭ�ಾ�ಲ��ರುವ ಬ�� �ಾಗೂ �ಾಮ�ಾ� �� ಗಳು 

ಸ�ಾಲದ�� �ಾವ��ಾಗ�ರುವ ಬ�� �ೕವ� ಅಸಮ�ಾನ ವ�ಕ�ಪ��ದರು. ಮುಂದುವ�ದು 

�ಾತ�ಾ� ���� �ೕಂದ� ಮತು� KRIDL ರವ�� ವ�ಸ�ಾ�ರುವ �ಾಮ�ಾ�ಗಳನು� ��ಂಬ� 

ಅಂತ��ೂಳ� ಪ�ಣ��ೂ�ಸಲು ಕ�ಮವ�ಸ�ೕಕು; �ಾಲೂ�ಕು ಸ�ಾಜ ಕ�ಾ��ಾ��ಾ�ಗಳು 

ಪ�� ಪ�ದು ಪ��ೕ�� ಅಗತ� ಕ�ಮವ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು ���ದರು.  

 ಪ��ಷ� ವಗ�ಗಳ ಕ�ಾ��ಾ��ಾ�ಗಳು �ಾತ�ಾ�, TSP �ಾಯ�ಕ�ಮದ� �ೕ.55ರಷು� 

ಪ�ಗ� �ಾ�ಸ�ಾ��; Line department ಗ�� ಪ�ಸಕ� �ಾ�ಾಂತ�ದ�� �ಗ�ಪ��ರುವ 

�ಾಮ�ಾ�ಗಳನು� ಪ�ಣ��ೂ�ಸಲು ಕ�ಮವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ಸ�� ���ದರು.   

 ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಗಳು �ಾತ�ಾ�, TSP ಪ�ಗ�ಯನು� follow up 

�ಾಡ�ೕಕು; SCP & TSP ಅ� ಪ�ಸಕ� �ಾ�ಾಂತ�ದ�� ಪ�ಣ� ಪ��ಾಣದ 

ಪ�ಗ��ಾಗ�ದ��� ಉ�� ಅನು�ಾನವನು�  �ೂಸ legislation� �ೕಡ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು 

���ದರು.  

(ಕ�ಮ: ��ಾ� ಸ�ಾಜ ಕ�ಾ��ಾ��ಾ�ಗಳು ಮತು� ಪ.ಪಂಗಡ ಕ�ಾ��ಾ��ಾ�ಗಳು) 

23. �.�.ಎಂ.:   

 ��ಾ� ಅ��ಾ�, �.�.ಎಂ.ರವರು �ಾತ�ಾ�, ಇ�ಾ�ಾ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ ಬ�� ಸಮಗ� 

�ಾ��ಯನು� ಸ�� �ವ��ದರು.   
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24. �ಾ: ಅಂ�ೕಡ�� ಅ�ವೃ�� �ಗಮ:  

 ��ಾ� �ಾ: ಅಂ�ೕಡ�� ಅ�ವೃ�� �ಗಮದ ಅ��ಾ�ರವರು �ಾತ�ಾ�, ಇ�ಾ�ಾ 

�ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ ಬ�� ಸಮಗ� �ಾ��ಯನು� ಸ�� �ವ�ಸು�ಾ�, ���ಯ�� ಈವ��� 

ಒಟು� 264 �ೂಳ��ಾ�ಗಳು �ದು���ೕಕರಣ�� �ಾ� ಇದು�, ಈ �ೖ� ಪ�ಸಕ� 

�ಾ�ಾಂತ��ೂಳ� 150 �ೂಳ��ಾ�ಗಳು ಮತು� ಮುಂ�ನ �ಾ�ಾಂತ��ೂಳ� 114 

�ೂಳ��ಾ�ಗಳನು� �ದು���ೕಕರಣ�ೂ�� ಪ�ಕರಣವನು� ಮು�ಾ�ಯ�ೂ�ಸ�ಾಗುವ��ಂದು 

ಸ�� ���ದರು.   

 ಮುಖ�  �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಗಳು �ಾತ�ಾ�, ��ಾ�ಂ ವ��ಂದ �ಾ� 

ಉ��ರುವ 191 ಪ�ಕರಣಗಳನು� ��ಾಂಕ : 31-01-2014�ೂಳ�ಾ�  �ದು���ೕಕರಣ 

�ೂ�ಸಲು ಕಟು�-���ನ ಕ�ಮವ�ಸಲು ��ಾ�ಂ ಅ��ಾ�ಗ�� ���ದರು.  

25  ಪ��ಷ� ಪಂಗಡಗಳ ಅ�ವರ�� �ಗಮ:   

ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು �ಾತ�ಾ�, ��ಾ�ಂ ವ��ಂದ �ಾ� 

ಉ��ರುವ 113 ಪ�ಕರಣಗಳನು� ��ಾಂಕ : 31-12-2013�ೂಳ�ಾ�  �ದು���ೕಕರಣ 

�ೂ�ಸಲು ಕಟು�-���ನ ಕ�ಮವ�ಸಲು ��ಾ�ಂ ಅ��ಾ�ಗ�� ���ದರು.   

26 �.�.ಎಂ. ಅ�ವೃ�� �ಗಮ:   

ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು �ಾತ�ಾ�, ��ಾ�ಂ ವ��ಂದ �ಾ� 

ಉ��ರುವ 57 ಪ�ಕರಣಗಳನು� ��ಾಂಕ : 31-12-2013�ೂಳ�ಾ�  �ದು���ೕಕರಣ �ೂ�ಸಲು 

ಕಟು�-���ನ ಕ�ಮವ�ಸಲು ��ಾ�ಂ ಅ��ಾ�ಗ�� ���ದರು.   

27. ಅಲ� ಸಂ�ಾ�ತರ ಅ�ವೃ�� �ಗಮ:   

ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು �ಾತ�ಾ�, ��ಾ�ಂ ವ��ಂದ �ಾ� 

ಉ��ರುವ 12 ಪ�ಕರಣಗಳನು� ��ಾಂಕ : 31-12-2013�ೂಳ�ಾ�  �ದು���ೕಕರಣ �ೂ�ಸಲು 

ಕಟು�-���ನ ಕ�ಮವ�ಸಲು ��ಾ�ಂ ಅ��ಾ�ಗ�� ���ದರು.  ಮುಂದುವ�ದು �ಾತ�ಾ�, ಈ 

ವಷ�ದ ಪ�ಕರಣಗಳನು� �ೂರತುಪ��, �ದು���ೕಕರಣದ ಸಲು�ಾ� �ಂ�ನ �ಾಲುಗಳ 

�ಾವ��ೕ ಪ�ಕರಣಗಳು �ಾ� ಇರದಂ� ಕಟು�-���ನ ಕ�ಮವ�� �.11-01-2014�ೂಳ�ಾ� 

ಎ�ಾ� ಪ�ಕರಣಗಳನು� ಪ�ಣ��ೂ�ಸ�ೕ�ಂದು ಕಟು�-���ನ ಸೂಚ� �ೕ�ದರು.  

ಮುಂದುವ�ದು �ಾತ�ಾಡು�ಾ�, ಕು�ಯುವ �ೕರು �ೕಜ�� ಸಂಬಂ��ದಂ�  ��ಾ�ಂ ಮೂರು 

��ಾಗಗಳು ಮತು� ಪಂ.�ಾ.ಇಂ.��ಾಗಗಳ ವ��ಂದ �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� ಪ�ಕರಣಗಳನು� 

�.31-12-2013�ೂಳ�  ಪ�ಣ��ೂ�� ಸಂಬಂಧಪಟ�ವ�� ಹ�ಾ�ಂತ�ಸಲು ಅಗತ� 

ಕ�ಮವ�ಸುವಂ� ���ದರು.  

28  ಆ�ಾರ ಮತು� �ಾಗ�ಕ ಸರಬ�ಾಜು:  

 ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು �ಾತ�ಾ�, ಆ�ಾರ ಮತು� �ಾಗ�ಕ 

ಸರಬ�ಾಜು ಇ�ಾ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� ಪ�ತರ �ೕ� ಮಂಜೂ�ಾ� �ೂೕ� �ಾ�.ಪಂ/�ಾ.ಪಂ.�ಾರು 

ಎಷು� ಅ��ಗಳು ಬಂ��? ಅದರಂ� �ಾ�.ಪಂ/�ಾಲೂ�ಕು�ಾರು ಎಷು� ಪ�ತರ �ೕ�ಗಳನು� 

�ೕಡ�ಾ��? ಇನು� ಎಷು� ಅ��ಗಳು �ಾ� ಉ��� ಎಂಬುದರ ಬ��                       
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��ಾಂಕ;16-12-2013ರಂದು ಮ�ಾ�ಹ� 3-00ಗಂ�� ನ�ಯ�ರುವ ಸ�� �ವರ�ಾದ 

ವರ�ಯನು� �ೕಡುವಂ�  ಉಪ ��ೕ�ಶಕ�� ���ದರು.  

(ಕ�ಮ: ಉಪ��ೕ�ಶಕರು, ಆ�ಾರ ಮತು� �ಾಗ�ಕ ಸರಬ�ಾಜು ಇ�ಾ�)  

29. ಅರಣ�:   

 ಉಪ ಅರಣ� ಸಂರ��ಾ��ಾ�, �ಾ�ಾ�ಕ ಅರಣ� ರವರು �ಾತ�ಾ�, ಇ�ಾ�ಯ 

�ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ ಪ�ಗ� ಬ�� ಸ�� �ವ�ಸು�ಾ�, ���ಯ�� 3,57,000 ��ಧ �ಾ�ಯ 

ಸ�ಗಳನು� �ೖತರ ಜ�ೕ�ನ�� �ಡ�ಾ��; ಆವ�ಗಳ ರ��� 2 ವಷ�ಗಳ ಅವ��  NREGA 

�ಾಯ�ಕ�ಮದ ಅ� ಅವ�ಾಶ ಕ��ಸ�ಾ�ರುತ��; �ೖತರು ತಮ� �ೂಲ ಮತು� �ೂೕಟಗಳ�� 

�ಡಗಳನು� ��ಸಲು ಉಸು�ಕ�ಾ�ರು�ಾ��; ಪ�ಸು�ತ ���ಯ�� Teak, Silver ಮತು� 

���ೕ�ನ ಸ�ಗ�� ���ನ  �ೕ�� ಇದು�, ಸ�ಗಳನು� ���ನ ಸಂ��ಯ�� ��ಸಲು ವ�ವ�� 

�ಾಡ�ಾಗು��� ಎಂದು ಸ�� ���ದರು.   

30. ಸಣ� �ೕ�ಾವ�:   

 �ಾಯ��ಾಲಕ  ಇಂ��ಯ�, ಸಣ� �ೕ�ಾವ� ಇವರು �ಾತ�ಾ�,  ಇ�ಾ�ಾ 

�ಾಯ�ಕ�ಮಗ�ೂ��� SCP/TSP �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ ಗು� ಮತು� �ಾಧ� , �ೕಕಡ�ಾರು ಅಂಶಗಳ 

ಬ�� ಸ�� �ವರ�ಾದ �ಾ�� �ೕ�ದರು.  

31. ವಸ�:  

 �ೕಜ�ಾ ��ೕ�ಶಕರು, �.ಆ�.�.ಎ. ರವರು �ಾತ�ಾ� ಈ ವಷ� ಬಸವ ವಸ� 

�ೕಜ�ಯ� 12430 ಮ�ಗಳು ಮಂಜೂ�ಾ�ದು�,  ಈ �ೕ�� ಕು�ಗ�-89, ಮಧು��-49, 

�ಾವಗಡ-390, �ಪಟೂರು-86, ತುಮಕೂರು-98, ತುರು�ೕ��-85 ಫ�ಾನುಭ�ಗಳ ಪ�� 

�.ಪಂ.� ಸ����ಾಗ�ೕ�ಾ�ರುತ��; ಬಸವ ವಸ� ಮ�� ಇಂ��ಾ ಅ�ಾ� �ೕಜ�� 

ಸಂಬಂ��ದಂ� ಒಟು� 815 ಫ�ಾನುಭ�ಗಳ ಪ�� ��ಧ �ಾಲೂ�ಕುಗ�ಂದ �.ಪಂ.� 

ಸ����ಾಗ�ೕ�ಾ�ರುತ�� ಎಂದು ���ದರು.  

32. ಎ�.�.ಎ�.�ೖ:   

 �ಾ�ಾ�ಕ �ಾ�ಯ �ಾ�� ಸ�� ಅಧ��ರು �ಾತ�ಾ�, ಕು�ಗ� �ಾಲೂ��ನ 

�.�ೂನ��ಾಚನಹ�� ಮತು� ನ��ಾ�ನಪ�ರ �ಾ�ಮಗಳ�� ಎ�.�.ಎ�.�ೖ. �ೕಜ�ಯು 

ಸ��ತ�ೂಂ�ದು� �ಾವ�� �ಾ� ಇರುವ ಪ�ಕರಣಗಳನು� �ಾವ �ೕ�ಯ�� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸು��ೕ� ಎಂದು ಪ����ದರು?  ಪ���ಾ� �ೕಜ�ಾ ��ೕ�ಶಕರು, �.ಆ�.�.ಎ. 

ರವರು �ಾತ�ಾ�,  ಸದ� �ಾ� �ತ�ವನು� NRLM ಅ� ಭ�ಸಲು ಸ�ಾ�ೂೕ�ಸ�ಾಗುವ�ದು 

ಎಂದು ��ಸು�ಾ�, ಸದ� �ೕಜ�ಯ ರೂಪ�-�ೕ�ಗಳು �ಾಗೂ ತತ�ಂಬಂದ ಈವ��  

�ೖ�ೂಳ��ಾ�ರುವ ಕ�ಮಗಳ ಕು�ತು ಸ�� ಸ�ವರ�ಾ� ���ದರು.  

33. ಅಂಗ�ಕಲರ ಕ�ಾ��ಾ �ವೃ�� ಇ�ಾ�:  

 ��ಾ� ಅಂಗ�ಕಲ ಕ�ಾ��ಾ��ಾ�ಗಲು, �ಾತ�ಾ�, ಇ�ಾ�ಾ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ ಪ�ಗ� 

ಕು�ತು ಸ�� �ಾ�� ಒದ��ದರು.   
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34. ಯುವಜನ �ೕ� ಮತು� ��ೕ�ಾ ಇ�ಾ�:  
 

 ಸ�ಾಯಕ ��ೕ�ಶಕರು, ಯುವ ಸಬ�ೕಕರಣ ಮತು� ��ೕ�ಾ ಇ�ಾ� ರವರು �ಾತ�ಾ�, 

ಇ�ಾ�ಾ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ ಪ�ಗ� ಕು�ತು ಸ�� �ಾ�� ಒದ��ದರು.   

35. �ೖಮಗ� ಮತು� ಜವ�:  

 ಉಪ ��ೕ�ಶಕರು, �ೖಮಗ� ಮತು� ಜವ� ರವರು �ಾತ�ಾ�, �ೖಮಗ�ಗಳು KHDC 

Coverage ಅ� �ೕ.87ರಷು�, �ಾಯ��ರತ ಮಗ�ಗಳು �ಾಯ�ಕ�ಮದ� �ೕ.99ರಷು� ಮತು� 

�ೕ�� �ೕ�  ಬ�� ಉ�ಾ�ದ� �ಾಯ�ಕ�ಮದ� �ೕ.88ರಷು� �ೌ�ಕ ಗು� �ಾ�ಸ�ಾ�ರುತ�� 

ಎಂದು ಸ�� ���ದರು.   

36. �ೕ��:  

 ಉಪ ��ೕ�ಶಕರು, �ೕ��ಇ�ಾ� ಇವರು �ಾತ�ಾ�, ಖ�ಾ� �ೕ�� ಉ�ಾ�ದ� 

�ಾಯ�ಕ�ಮದ� �ೕ.69.54ರಷು�, ��ತ� �ೕ�� ಉ�ಾ�ದ� �ಾಯ�ಕ�ಮದ� 

�ೕ.122.31ರಷು� �ೌ�ಕ ಪ�ಗ� �ಾ�ಸ�ಾ�ದು�, ಏ��� �ಂದ  ಆಗ�� �ಾ�ಯವ�� 

ಮ�ಯ �ೕವ� ಅ�ಾವ�ಂದ �ೕ�� ಗೂ�ನ ಉ�ಾ�ದ�  ಕುಂ�ತ�ಾ�ರುತ��; ಈಗ �ಶ� ತ� 

�ೕ��ಗೂಡನು� ��ತ�� divert �ಾಡ�ಾಗು���; �ಾ.ಪಂ. �ಾಯ�ಕ�ಮಗ�ಾದ SCP & 

TSP� ಸಂಬಂ��ದಂ� SCP ಅ�  5.90 ಲ� ರೂ. �ಗ��ಾ�ದು� ಈವ�� ರೂ.3.65ಲ� 

�ಡುಗ��ಾ�ದು�, ರೂ.2.70ಲ� �ಚ� �ಾಡ�ಾ�ರುತ��; ಅದರಂ� TSP ಅ� 

ರೂ.2.55ಲ� �ಗ��ಾ�ದು� ಈವ�� ರೂ.1.55ಲ� �ಡುಗ��ಾ�ದು� ರೂ.1.44ಲ� 

ಖ�ಾ�� �ೕ.71ರಷು� ಪ�ಗ��ಾ�ರುತ��; NREGA ಅ� 159 �ಾಮ�ಾ�ಗಳನು� 

�ೖ����ೂಳ��ಾ�ದು�, ಈವ��� 119 �ಾಮ�ಾ�ಗಳು ಪ�ಣ��ೂಂ�ದು�, ಈ �ೖ� 40 

�ಾಮ�ಾ�ಗ�� �� �ಾವ�ಸ�ಾ�ರುತ�� ಎಂದು  ಸ�� ���ದರು.  

         ಚ��ಸುವ �ಷಯಗಳು ಮು�ಾ�ಯ�ಾದ��ಂದ ಮುಖ� �ೕಜ�ಾ��ಾ� ರವರ 

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

 

       ಸ�/-             ಸ�/- 

            (�ೂೕ�ಂದ�ಾಜು)                 ( �ಾಕಮ� �ಾಗ�ಾಜು )  

ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಗಳು,                ಅಧ��ರು, 

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