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

��ಾಂಕ 28-05-2014ರಂದು �ಳ�� 11.00 ಗಂ��    ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ಸ�ಾಂಗಣದ�� ನ�ದ 

�ಾ�ಾನ� ಸ�ಯ ನಡವ�ಗಳು : 

              *******  

�ಾಜ� : �ಾಜ�ಾ� ವ�ಯ��ದ�ಂ�. 

********* 

  ಸ�ಯ ಆರಂಭದ�� ಉಪ�ಾಯ�ದ��(ಆಡ�ತ)ಯವರು �ಾತ�ಾ�, ಸ�ಯ �ಾನ� 

ಅಧ��ರು, ಉ�ಾಧ��ರು, �ೂೕಕಸ�ಾ ಸದಸ�ರು, ��ಾನಸ�ಾ ಸದಸ�ರುಗಳು, ��ಾನ ಪ�ಷ� ಸದಸ�ರು, 

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

�ಾ���ಯ ��ಾ�/�ಾಲೂ�ಕು ಮಟ�ದ ಅ��ಾ�ಗಳು �ಾಗೂ ಪ���ಾ �ಾಧ�ಮದವರುಗಳನು�   ಸ�� 

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

�ೂಡ�ೕ�ಂದು �ನಂ��ದರು.  

   ��ಾಂಕ 23-03-2014ರಂದು ಇ��ೕ�� �ೖ�ಾ�ೕನ�ಾದ ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ 

��ೕ ಬ�ೕರಣ�ನವರ �ೌರ�ಾಥ� ಸ�ಯ�� ಎರಡು ��ಷಗಳ �ಾಲ �ೌನ ಆಚ�ಸುವ�ದರ ಮೂಲಕ 

�ವಂಗತ�� ಶ��ಾ�ಂಜ� ಅ��ಸಲು �ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು ಪ��ಾ���ದರು. 

ಸ�ಯ �ಾನ� ಅಧ��ರು, �ವಂಗತ ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಬ�ೕರಣ�ನವರ ಕು�ತು ಸ�ಯ ಸದಸ�ರುಗಳು �ಲವ� 

ನು�ಗಳ�ಾ�ಡುವಂ� �ೂೕ�ದರು. 

ಈ �ೕ�� ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �ೖ.��.ಹುಚ�ಯ�ನವರು,                

�ವಂಗತ ��ೕ ಬ�ೕರಣ�ನವರು ಇದ���ದ�ಂ� �ವಂಗತ�ಾ�ದ��� ��ಾಧ ವ�ಕ�ಪ�ಸು�ಾ�, ಅವರ ಪ�ಾ�ೕತ 

ಮ�ೂೕ�ಾವ, �ಾ�ಾ�ಕ ಮುತ���ತನ, ಇತ� ಸದಸ�ರುಗ�ೂಂ��ನ ಒಡ�ಾಟ, ಬಡವರ ಬ��ನ ಕಳಕ� 

�ಾಗೂ ಅ��ಾ� ಜ�ಾಂಗಗಳ ಕ�ಾ�ಣದ ಬ�� �ೌಲಭ� ಕ��ಸುವ�� ಕು��ಾ�ಗ�� �ೕವ�� ಇ�ಾ�� 

�ೕಜ�ಗಳ ಬ��ನ ಅವರ ಕಳಕ�ಯ �ೂೕ�ಾಟದ ಕು�ತು ಸ���ದರು. ಈ ಕು�ತು  ಸ�ಯ�� 

ಉಪ��ತ�ದ� �ಾನ� ಸಂಸದ�ಾದ ��ೕ ಎ�.�.ಮುದ� ಹನು�ೕ�ೌಡ ರವರು, ��ಾನಸ�ಾ ಸದಸ�ರುಗ�ಾದ 

��ೕ �.ಎ�.�ಾಜಣ�ನವರು, ��ೕ ಷಡ��ಯವರು, ��ಾನ ಪ�ಷ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಹು��ಾಯ�� ರವರು,  

��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� �ಾನ� ಸದಸ�ರುಗ�ಾದ ��ೕಮ� ��ೕ�ಾ ಮಹ�ಂಗಪ�, ��ೕ �.ಆ�.ಉ�ೕ�,               

��ೕ ಚಂದ��ೕಖರ�ಾಬು ರವರುಗಳು ಧ��ಗೂ��ದರು.ಶೂನ� �ೕ�ಯ ಚ���ಂ�� ಸ�ಯನು� 

�ಾ�ರಂ��ದರು. 

�ಾನ� ಸಂಸದರು, ಇ��ೕ�ನ �ೂೕಕಸ�ಾ ಚು�ಾವ�ಯ�� ಪ�ತ��-ಪ�ೂೕ��ಾ� ಸಹಕ��, ತಮ� 

�ಲು�� �ಾರ�ೕಭೂತ�ಾದ  ಮತ�ಾರರನು�, �ಾನ� �ಾಸಕರುಗ�� ಕೃತ��ಗಳನು� ಅ���ದರು; �ಾಗೂ     

ಚು�ಾ�ತ ಪ����ಗಳ �ಾಯ��ಾ���ಯ�� �ಾವ� �ಾವ��ೕ �ೕ�ಯ�� ಹಸ��ೕಪ �ಾಡ�, 

���ಯನು� ಒಂದು ಘಟಕ�ಾ� ಪ�ಗ�� ���ಯ ಸಮಗ� ಅ�ವೃ��� ಶ��ಸುವ��ಾ� ���ದರು. 

�ಾ��ೕ, ಅ��ಾ�ಗಳೂ ಸಹ �ಾವ�ಜ�ಕ ಉತ�ರ�ಾ�ತ�ವನು� �ೂಂ�ರುವ�ದ�ಂದ, �ಾವ��ೕ 
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�ಾರಣಕೂ� ಫ�ಾಯನ�ಾದ �ಾಡ�, �ಾವ�ಜ�ಕರ ಸಮ��ಗಳ ಕು�ತು �ೖಯ��ಕ ಆ�� ವ�� ಖುದು� 

ಸ�ಳ�� �ೕ� �ೕ� ಪ��ೕ��, ಸಮ��ಯನು� ಪ�ಹ�ಸುವ ���ನ�� �ಾಯ� �ವ��ಸ�ೕಕು ಎಂದು 

ಅ��ಾ�ಗ�� ���ಾತು �ೕ�ದರಲ��, ಅವರು ಸಹ ಅತ�ಂತ ���ಾ�ೕಲ�ಾ� ���ಯ ಅ�ವೃ���ಾ� 

�ಲಸ �ಾಡಲು ಎಲ�ರ ಸಹ�ಾರ �ೂೕರುವ�ದರ �ೂ�� ಎಲ�ರೂ ಒಗ��ಾ�� �ಲಸ �ಾ�ೂೕಣ ಎಂದು 

ಸ�� ���ದರು. 

ನಂತರ, ಶೂನ� �ೕ�ಯ ಚ���ಂ�� ಸ�ಯು �ಾ�ರಂಭ�ಾ�ತು.  �ದ�� �.ಪಂ. �ಾನ� 

ಸದಸ��ಾದ �ಾ: ರ� �ಾಗ�ಾಜಯ�ನವರು, �ಾನ� ಸಂಸದರು, �ಾಸಕರುಗಳು, ��ಾನ ಪ�ಷ� ಸದಸ�ರು ಈ 

ಸ�ಯ�� ಉಪ��ತ�ರುವ�ದ�ಂದ, ���ಯ ಜ�ಲಂತ ಸಮ��ಗಳ ಬ�� (ಬರ, ಕೃ� �� �ಾ�, 

�ೂೕಟ�ಾ�� �� �ಾ�, MGNREGA ಸಮ�� ಇ�ಾ��)�ಳಕು ���ದ�� ಅವರುಗಳು 

��ಾನಸ�ಾ/ಸಂಸ� ಅ��ೕಶನದ�� ಚ���, �ೕಂದ� ಮತು� �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರಗ�ಂದ ಅನು�ಾನ 

�ಡುಗ��ಾ��ದ�� ಸಮ��ಗ�� ಪ��ಾರ ಕಂಡು�ೂಳ�ಬಹುದಲ��? ಎಂದು ಅ��ಾ�ಯ 

ವ�ಕ�ಪ��ದರು. 

 �.ಪಂ.�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.ಆ�.ಉ�ೕ� ರವರು, ಕೃ� ಮತು� �ೂೕಟ�ಾ�� ���ಾ�� 

ಸಂಬಂ��ದಂ� ಕ�ದ ವಷ�ದ ವರ�ಯ �ೕ�� ರೂ. 25.21�ೂೕ� ಅನು�ಾನ �ಡುಗ��ಾ�ರುತ��; 

20,07,828�. ಪ��ೕಶದ�� �ತ���ಾ�ದು�, �ೕ.50ಕೂ� ಅ�ಕ ಪ��ಾಣದ�� �� �ಾಶ�ಾ�ದು�, 

ರೂ.28.49 �ೂೕ� ಪ��ಾರಧನ �ಡುಗ��ಾ�ರುತ��;  �ೕಂದ� ಸ�ಾ�ರದ �ಾಗ�ಸೂ�ಯ �ೕ�� ಕೃ� 

�� �ಾ�� ಪ�� ಎಕ�� ರೂ.4,500/-ರಂ� ಒಟು� ರೂ.53.65�ೂೕ� ಪ��ಾರಧನ �ಡುಗ�� �ೂೕ� 

ಸ�ಾ�ರ�� �ೕ�� �ೕಡ�ಾ�ತು�; ಆದ� ಈ ವ�� �ೕವಲ ರೂ.17.40�ೂೕ� �ಾತ� �ಡುಗ��ಾ�ದು�, 

ಇನೂ� ರೂ.36.25 �ೂೕ� ಅನು�ಾನ �ಡುಗ��ಾಗ�ೕ�ಾ��;  ಅದರಂ�, �ೂೕಟ�ಾ�� ಇ�ಾ�� 

ಸಂಬಂ��ದಂ�, ಬಹು�ಾ��ಕ/ �ಾ��ಕ �� �ಾಯ�ಕ�ಮದ�  ಒ�ಾ�� 54835�. ಪ��ೕಶದ�� 

��ಯ�ಾ�ದ� �ಂಗು, ಅ��, ಸ��ೕಟ, �ಾ�ನ�ಾ�, ����, ಪ�ಾ�ಯ ��ಗಳು �ಾ��ಾ�ದು�, ಈ 

ಸಂಬಂಧ ಬಹು�ಾ��ಕ ���ಾ�� ಪ�� ���ೕ� � ರೂ.12.000/-ದಂ� ಮತು� �ಾ��ಕ ���ಾ�� ಪ�� 

���ೕ� � ರೂ.9,000/-ದಂ� ಒಟು� ರೂ. 64.69�ೂೕ� ಪ��ಾರ �ೕ�� ಸ��ಸ�ಾ�ತು�; ಆದ� ಈ 

�ೖ� �ೕವಲ ರೂ. 7.81�ೂೕ� �ಾತ� �ಡುಗ��ಾ�ರುತ��;  ಒ�ಾ�� ���ಯ  ಕೃ� ಮತು� 

�ೂೕಟ�ಾ�� ���ಾ�� ರೂ.118.34 �ೂೕ� �� ಪ��ಾರ�� �ೕ�� ಸ��ಸ�ಾ�ದು�,  ಈವ�� �ೕವಲ 

ರೂ.25.21�ೂೕ� (ಕೃ� ರೂ.17.40 �ೂೕ� + �ೂೕಟ�ಾ�� ರೂ.7.81 �ೂೕ�= ರೂ.25.21 �ೂೕ�) 

�ಾತ� ಪ��ಾರಧನ �ಡುಗ��ಾ�ದು�, ಇನೂ� ರೂ.93.50 �ೂೕ� ಅನು�ಾನ �ೕಂದ�ಸ�ಾ�ರ�ಂದ 

�ಡುಗ��ಾಗ �ೕ�ಾ�ರುತ�� ಎಂದು ಸ��  �ವ��ದರು.  ನಂತರ, ಪ��ಾರಧನವ� �ಾನ� 

��ಾ���ಾ�ಯವ�ಂದ �ಾಲೂ�ಕು ತಹ�ೕ�ಾ�� ಗ�� �ಡುಗ��ಾ�, ತಹ�ೕ�ಾ�� ರವ�ಂದ 

ಫ�ಾನುಭ�ಗ�� ಹಂ���ಾಗುತ��; ಪ�ಸು�ತ  ಸಮಪ�ಕ�ಾ� ಹಂ�� �ಾಗು��ಲ� ಎಂದು ಆ�ೕ��, 

ಆಧ�� �ೕ�� ಅ� ಸಣ� �ೖತರು, ಸಣ� �ೖತರಂ� �ೂಡ� �ೖತ�ಗೂ ಸಹ ಪ��ಾರಧನ ಹಂ�� 

�ಾಡ�ೕ�ಂದು ಅ��ಾ�ಯ ವ�ಕ�ಪ��ದರು. �ಾಗೂ  �� ಪ��ಾರ�� �ೂೕರ� �ಂ� ವರ�ಯನು� 
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�ಾಪ��� ಪಕ�ದ �ೕರಳ �ಾ�ಯದ �ಾದ�ಯ�� ಪ��ಾರಧನ �ೂ���ೂಡಲು ಪ�ಯತ� �ಾಡ�ೕಕು; 

�ಾಗೂ ಪ��ಾರ �ತರ�� ���ಷ� �ಾಗ�ಸೂ� ಇಲ��ರುವ �ಾರಣ ಫ�ಾನುಭ�ಗಳನು� ಅ�ಸಣ�, ಸಣ� 

ಮತು� �ೂಡ� �ೖತ�ಂದು �ಾರತಮ��ಸಗ� ಎಲ�ರನೂ� ಸ�ಾನ�ಾ� ಪ�ಗ�� ತು�ಾ�� ಪ��ಾರ 

�ತರ� �ಾಡ�ೕ�ಂದು ���ದರು.   ಈ �ಾ�� �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ �ಾ: ರ� �ಾಗ�ಾಜಯ�ನವರು 

ಧ��ಗೂ��ದರು. 

��ಾನ ಪ�ಷ� �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಹು��ಾಯ�� ರವರು, 1000 �ಂ�ನ ಮರ ಇರುವ �ೂೕಟ 

ಪ�ಣ� �ಾ�ಾ�ರುವ�ದ��  �ಾಶ�ತ ಪ��ಾರ �ೂಡ�ೕಕು; �ಂಗು, ಅ��,  ಹ��ನ ಮರಗಳು 

�ಾ��ಾ�ರುವ�ದ�� ಪ�ಾ�ಯ ವ�ವ�� �ಾಡ�ೕಕು, �ಾ�� ತಕ� ಪ��ಾಣದ�� �ೖತ�� ಪ��ಾರ 

�ೂಡ�ೕಕು ಎಂಬ ಮೂರು ಬ�ಯ �ೕ��ಗಳನು� ಸ�ಾ�ರದ ತಂಡದ ಗಮನ�� ತಂ�ದು�, ಅದರಂ� ತಂಡವ�, 

ತಂ�ನಮರ �ೂೕದ�� ಪ�ಾ�ಯ�ಾ� �ೕ� ಸ� �ಡಲು ವ�ವ�� �ಾ�, �ೕ� ಸರ�ೕಕರಣ �ಾ� ಪ��ಾರ 

�ಾ�� ತರಲು ಸ�ಾ�ರ�� ��ಾರಸು �ಾಡ�ೕಕು ಎಂದು ಸ�� ���ದರು; �ಡುಗ��ಾದ ಅನು�ಾನವನು� 

ಒಂದು �ಾರದ�� �ತ��ದ� �ೕಜ �ೂಬ�ರ�ಾ�ದರೂ ಸ�ಾಯ�ಾಗುತ���ಾದ��ಂದ ತ�ಣ �ತರ� 

�ಾಡ�ೕ�ಂದು ADCಯವರನು� �ೂೕ�ದರು.  

�ಾನ� �ಾಸಕ�ಾದ ��ೕ ಷಡ��ಯವರು, �ಾವ� ಕೂಡ ತಂಡ�ೂಂ�� ಇದು�, �� �ಾಶದ ಸಂಬಂಧ 

���ೕರು�ಾರು ಸ�� �ಾ�� ಪ��ಾರ �ೕ�ದ� �ೖತ�� ಅನುಕೂಲ�ಾಗುತ�� �ಾದ��ಂದ �ೕರಳ �ಾಜ�ದ 

�ಾದ�ಯ�� ಪ��ಾರ �ೂ� ಎಂದು ತಂಡ�� ಮನವ�� �ಾ���ಾ�ಗೂ�� ಅವರು ಈ �ೕ� ಏ� 

�ಾ��ಾ��ೂೕ �ೂ��ಲ�;  ಆದ��ಂದ �ಾನ� ಸಂಸದರು ಈ ಕು�ತು ಗಮನಹ��, ಸಂಬಂಧಪಟ�ವ�ೂಂ�� 

ಚ���, �ಂಗು, ಅ��, ಸ��ೕಟ �� �ಾಶ�� ಸೂಕ� ಪ��ಾರ �ೂ�ಸಲು �ಾ��ಾ�ಕ ಪ�ಯತ� �ಾ� �ೕಂದ� 

ಸ�ಾ�ರ�ಂದ ಅನು�ಾನ �ಡುಗ� �ಾ�ಸಲು ಪ�ಯತ� �ಾ�ದ� ಅನುಕೂಲ�ಾಗುತ�� ಎಂದು ಸ�� 

���ದರು. 

�.ಪಂ.�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� ಲ��ಾ �ಂಗಪ�ನವರು, ಪ�ೂೕಪ�ೕ�ಗಳನು� �ಡುವ�ದರ 

ಮೂಲಕ ಮುಂ�ಾಗ��ಾ ಕ�ಮಗಳನ�ನುಸ�� �� �ಾ�ಯನು� ತ�ಗಟ�ಬಹುದು; �ಾ��ೕ, �ಂ�ನ 

ಪ�ಾವಲಂ�ಗ�ಂದ �ೂೕಟ�ಾ��ಾ �� �ಾ�� ಪ��ಾರ ಒದ�ಸಲು �ೕಂದ�ಸ�ಾ�ರದ ಮಟ�ದ�� 

ಕ�ಮವ��ದ� ಅನುಕೂಲ�ಾಗುತ�� ಎಂದು ಅ��ಾ�ಯ ವ�ಕ�ಪ��ದರು. �ಾಗೂ ಪ�ೂೕಪ �ೕ�ಗಳನು� 

�ಾವ��ೕ ಒಂದು �ಾಗ�� �ಡ� ಸವ��ಾ���ಾ� �ಡ�ೕ�ಂದು ���ದರು. 

ಉಪ ��ೕ�ಶಕರು, �ೂೕಟ�ಾ�� ಇ�ಾ�, ತುಮಕೂರು ಇವರು, �ೂೕಟ�ಾ�� ಇ�ಾ�ಯ 

ಆಯುಕ��ಾದ ��ೕ �ೂೕ�ಾ� �ಂ� ರವರು ಸಂಬಂಧಪಟ� �ಾನ� ಸಂಸದರು, �ಾಸಕರು ಮತು� ��ಾನ 

ಪ�ಷ� ಸದಸ��ೂಂ�� ತುಮಕೂರು ���ಯ ಗು�� ಮತು� �ಪಟೂರು �ಾಲೂ�ಕುಗ�� �ೕ� �ೕ� 

�ೂೕಟ�ಾ��ಾ �� �ಾ�ಯ ಬ�� ಪ��ೕ�� ವರ� �ೕ�ರು�ಾ��; ಕ�ದ �ಾ��ಂತ ಈ �ಾ�� ಪ��ಾರ 

�ೕ�ಯನು� ಸರ�ೕಕ�ಸ�ಾ��; ಆ�ಾಗೂ�, �ೕರಳ �ಾಜ�ದ �ಾದ�ಯ�� ಪ��ಾರ �ೕಡಲು �ೂೕ� �ೕಂದ� 

ಸ�ಾ�ರ�� ಪ��ಾ�ವ� ಸ��ಸ�ಾ��; ಬರ�ಾಲ�� ���ಯ�� 75678 �ಂ�ನ ಮರಗಳು �ಾ��ಾ�ದು�, 
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93323 ಮಂ� �ೖತರ ಒಟು� 54375 ���ೕ� ಪ��ೕಶದ�� ��ಧ ��ಗಳ �ೂೕಟ�ಾ��ಾ 

���ಾ��ಾ�� ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. 

�.ಪಂ.�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಆನಂದರ�ಯವರು, ಅಂತಜ�ಲ ಕು�ತ�ಂ�ಾ� �ಪಟೂರು 

�ಾಲೂ��ನ�� �ೂೕಟ�ಾ��ಾ �� �ಾ� ಸ�ೕ� �ಾ�ಾನ��ಾ��; ಕಪ��ತ� ಹುಳು �ೂೕಗ ��ಾರ�� 

�ೕಟ�ಾಶಕ �ಂಪಡ� ಬ�� ಅ��ಾ�ಗಳು ಗಮನಹ�ಸ�ೕಕು; �ಕ��ಾಯಕನಹ��, �ಪಟೂರು ಮತು� 

ತುರು�ೕ�� �ಾಗಗಳ�� ಈ �ೂೕಗ �ಾ���ರುವ�ದ�ಂದ ಈ ಕು�ತು ಚ���, �ೂೕಗ ��ಾರ�� �ೕಗ� 

ಔಷ�ಯನ� �ೕಂದ� ಸ�ಾ�ರ�ಂದ ತ�� �ೂೕಗ �ಯಂತ�ಣ�� ���ನ ಒತು� �ೕ� ಸಹಕ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು 

�ೂೕ�ದರು.    ಪ���ಾ� �ೂೕಟ�ಾ��ಾ ಉಪ��ೕ�ಶಕರು, �ಂ�ನ �ಡಗಳ�� ಕಂಡುಬರುವ ಕಪ��ತ� ಹುಳು 

�ೂೕಗವನು� ತ�ಗಟು�ವ�� �ೖತ�� ಅ�ವ� ಮೂ��, ತಮ�-ತಮ� �ೂೕಟಗಳ�� ��ಸಲು ಪ�ೂೕಪ 

�ೕ�ಗಳನು� �ೕಡ�ಾ�� ಎಂದು ���ದರು. �ಾನ� ಸದಸ�ರು ಮುಂದುವ�ದು, ಮೂರು ಎಕ� �ಂ�ನ �ೂೕಟ 

ಇರು�� 100 ಪ�ೂೕಪ �ೕ�ಗಳನು� �ಟ�� ಪ��ೕಜನ�ಾಗುವ��ಲ� �ಾಗೂ 2-3 �ಂಗಳುಗಳ �ಂ��ೕ 

���ದ�ರೂ ಸಹ �ೂೕಗ �ಯಂತ�ಣ�ಾಗುವ��ಲ�; �ಲವ� ಸಂದಭ�ಗಳ�� ಪ�ೂೕಪ �ೕ� �ಾ�ಾ�ನು 

ಇರುವ��ಲ� ಎಂದು ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತಂದರು. 

�.ಪಂ.�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಚಂದ��ೕಖರ�ಾಬು ರವರು, �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳ��               

�ಾಲ-�ಾಲ�� ಸ�ಗಳನು� ನ�ಸುವ��ಲ�; �ೖತರ�� ಅ�ವ� ಮೂ�ಸುವ��ಲ�; ಇದ�ಂ�ಾ� �ೖತರು 

�ೂೕಟ�ಾ��ಾ ��� ಅ��ಾ� �ೕಟ �ಾಶಕಗಳನು� �ಂಪ�ಸು�ಾ��; ಗು�� �ಾಲೂ��ನ ಸುತ�-ಮುತ� 

�ೖತರು �ಾ�ಂ� ��ಯು���ಾ��; ��ಯ ಇಳುವ� �ಾ���ಾದಂ� �� ಕು�ಯು���; ಇ�ಾ�ಾ��ಾ�ಗಳು 

ಸಮಪ�ಕ �ಾ�� �ೕಡುವ��ಲ�;  ಆದುದ�ಂದ, ಎಲ� ಚು�ಾ�ತ ಪ���� ಗಳು, ಇ�ಾ�ಾ ಅ��ಾ�ಗಳು 

ಎಲ�ರೂ ಕೃ� ಮತು� �ೂೕಟ�ಾ�� �� ��ಯುವ�� �ೖತ�� ಒ��ಯ �ಾಗ�ದಶ�ನ �ೕ� 

ಸಹಕ�ಸ�ೕ�ಂದು �ನಂ��ದರು.  ಪ�ರಕ�ಾ� �ಪಟೂರು ��ಾನಸ�ಾ �ೕತ�ದ �ಾನ� �ಾಸಕರು, ಸ�ಾ�ರ ಈ 

�ಾ� �ೖತನ ಎಲ� ��ಗ�ಗೂ ���ೕ�ಾ�ಹಧನ �ೕ�� ಎಂದು ���ದರಲ��, ಇ��ೕ�� ಬಹಳಷು� 

ಕ�ಗಳ�� �ಾ�ಂ� ��ಯು��ದು�, ಈ �ಾ�ಯ ಅ��ೕಶನ ಮು�ಯುವ�ದ�ೂಳ� ಸದ� ��ಗೂ 

���ೕ�ಾ�ಹಧನ �ೕಡುವಂ� �ಾವ� ���ೕ�ಾ��ಸುವ��ಾ� ಭರವ��ತ�ರು. 

�.ಪಂ.�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� �ಾಂತಲ �ಾಜಣ�ನವರು, ಕಪ��ತ� ಹುಳು �ೂೕಗ �ಯಂತ�ಣ�� 

�ೖತ�� �ೕಟ �ಾಶಕ �ತರ��ಾಗ�ೕಕು; �ೖ�ಕ�ಾ� �ಳು��� ಮತು� �ೂೕಪ� �ಶ�ಣ �ಾ� 

�ಂಪ���ಾಗ �ೂೕಗ ಕ���ಾಗು��ತು�; ಪ�ೂೕಪ�ೕ�ಗಳನು� ಅಗತ��ಗನುಗುಣ �ಾ� ಒಂ�ೕ �ಾ�� 

�ಟ�� ಅನುಕೂಲ�ಾಗುತ�� ಎಂದು ���ದರಲ��, �ಾವ ಅ��ಾ�ಗಳೂ ಸ��ಾ� �ೕ�� ವ�� 

�ಾಡು��ಲ��ಂದು ಆ�ಾ��, ಕೃ� ಮತು� �ೂೕಟ�ಾ��ಾ ಇ�ಾ�ಗಳ ಅ��ಾ�ಗ�� �ೕ�� ವ�� ಬ�� 

ಸೂಕ� ��ೕ�ಶನ �ೕಡ�ೕ�ಂದು ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತಂದರು. 

ಈ ಸಂಬಂದ ಸ�ಯ�� ಉಪ��ತ�ದ� �ಾನ� ��ಾ���ಾ�ಯವರ �ೕಂದ��ಾ��ಕ ಸ�ಾಯಕರು, 

2013-14�ೕ �ಾ�ನ�� ಕೃ� ಮತು� �ೂೕಟ�ಾ��ಾ �� �ಾ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� ಒಟು� ರೂ. 118.34 

�ೂೕ� ಪ��ಾರಧನ �ೕ��� ಈ ವ�� ರೂ. 25.21 �ೂೕ� ಅನು�ಾನ �ಡುಗ��ಾ�ರುತ��; ಈ ಸಂಬಂಧ 



5 

 

ಜಂ� ಕೃ� ��ೕ�ಶಕರು, �ೂೕಟ�ಾ��ಾ ಉಪ ��ೕ�ಶಕರು ಮತು� �ಾಲೂ�ಕು ತಹ�ೕ�ಾ�ರರುಗಳ ಸ� ಕ�ದು 

ಸೂಕ� ಸೂಚ� �ೕ� ಹಣ �ಡುಗ� �ಾಡ�ಾ��; ಅ� ಸಣ�, ಸಣ� �ಾಗೂ �ೂಡ� �ೖತ�� �ತರ� 

�ಾಡಲು ��ಸ�ಾ��; ಈ �ಾ� �ಾಗ�ಸೂ�ಯ��ನ  �ಗ�ಯಂ�,  �ಗ��ಾ�ರುವ ಪ��ಾರಧನವನು� 

RTGS ಅ� ಸಂಬಂಧ ಪಟ� ಫ�ಾನುಭ�ಗಳ �ಾ�ಂ� �ಾ�� ಜ� �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು;  ಈ ಸಂಬಂಧ 

�ಾ�ಂ� �ಾ� ಸಂ��ಗಳನು� ಸಂಗ��� ಪ�� ಸ��ಸುವಂ� ಸಂಬಂಧಪಟ� ಜಂ� ಕೃ� ��ೕ�ಶಕರು, 

�ೂೕಟ�ಾ��ಾ ಉಪ��ೕ�ಶಕ�� ಸೂಚ� �ೕಡ�ಾ�� ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. 

�.ಪಂ.�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ �ಾ: ರ� �ಾಗ�ಾಜಯ�ನವರು, ಫ�ಾನುಭ�ಗಳನು� ಗುರು�ಸುವ�� 

�ಾ�ಮ ಮಟ�ದ�� �ಾ�ಮ ���ಗರ �ೕ� ��ಾ ಇಡ�ೕಕು;  ಅವರುಗ�� ಅ� ಸಣ� ಮತು� ಸಣ� 

�ಡುವ��ಾರರುಗಳು �ಾಣುವ��ೕ ಇಲ�; ಆದುದ�ಂದ   ಈ ಕು�ತು ���ನ  �ಾಳ� ವ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು 

���ದರು; �ೂೕರ� �ಂ� ವರ� ಅ�ೖ�ಾ�ಕ, �ಾ�ಾದ �ಡ ��ದು �ೂಸ�ಾ� �ಟ� �ಡಗ�� ಪ��ಾರ 

ರೂ. 2,000/- �ೕಡ�ಾಗು���; ಇದನು� �ೕರಳ �ಾದ�ಯ�� ಇ�� �ೕ�ರುವ��ಲ�; ಈ ಬ�� �ೕಂದ� 

ಸ�ಾ�ರ�� �ಾಜ��ಂದ ಮನ� �ಾ� ���ನ ಹಣ �ಡುಗ�� ಸ�ಾ�ರ ಪ�ಯ��ಸ�ೕಕು ಎಂದು ���ದರು. 

�.ಪಂ.�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಮಣ��� �ಾಗ�ಾಜು ರವರು, �ಲ�� �� ��ಯದ �ೖತರೂ ಸಹ 

ಪ��ಾರಧನವನು� ಪ�ದು�ೂಂ��ಾ�� ಎಂದು ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತಂದರು;  ಈ ಕು�ತು random check 

�ಾ�ಸುವ��ಾ� ��ಾ���ಾ�ಯವರ �ೕಂದ��ಾ��ಕ ಸ�ಾಯಕರು ಸ�� ���ದರು. 

�.ಪಂ.�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.ಆ�.ಆಂಜನಪ�ನವರು, ಮಧು�� ��ಾಗ �ಾ���ಯ�� 

ಅವಶ��ಾ� �ೂೕ-�ಾ�ಗಳನು� ��ಯ�ೕಕು; �ೕಂ�ಾ ���ಾ��� �ನ�ಂದ �ನ�� ಗಣ�ೕಯ�ಾ� 

ಇ�ಮುಖ�ಾಗು���;  ಇದ�ಂ�ಾ� �ೕಂ�ಾ ��� ���ನ ಒತು� �ೕ�, ���ನ ಸಂ��ಯ�� �ೕಂ�ಾ �ೕಜ 

�ತ�ಸ�ೕಕು; ಕು�ಯುವ �ೕ�ನ ಕು�ತು �ಾನ� ��ಾ���ಾ�ಯವರು �ೕ�ರುವ ವರ�ಯನು� �ೂೕ� ಬಹಳ 

ಆತಂಕ�ಾಗು��� ಎಂದು ���, �ೕ�ನ ಸಮ��ಯನು� ಪ�ಹ���ೂಡ�ೕಕು; �ಾಗೂ ಕು�ಯುವ �ೕರು 

ಪ��ೖ��ಾ� �ಾವ-�ಾವ �ಾಲೂ��� ಎಷು� ಅನು�ಾನ �ೕಡ�ಾ�� ಎಂಬ ಬ�� �ಾ�� ಒದ�ಸ�ೕಕು 

ಎಂದು �ೂೕ�ದರು. 

��ಾ���ಾ�ಯವರ �ೕಂದ��ಾ��ಕ ಸ�ಾಯಕರು, �ೂೕಟ�ಾ�� ಇ�ಾ�ಯ� ಪ��ಾರಧನ �ತ� 

ಕ���ರುವ�ದ�ಂದ, �ಾನ� �ಾಸಕರುಗಳ ಅ��ಾ�ಯ ಪ�ದು ನಂತರ �ತರ�� ಕ�ಮವ�ಸ �ಾಗುವ��ಂದು 

ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತಂದರು. 

�ಾನ� ಸಂಸದರು, �� ನಷ� ಪ��ಾರ ಪ�ಯುವ�ದೂ ಒಂದು ಕ�; ಈ ���ನ�� ಸ��ಯ 

�ೕತೃತ�ದ ತ�ರು ಮತು� ಅ��ಾ�ಗಳು �ಂ�ನ ಮಹತ�ದ ಬ�� �ಾನ� ಆಯುಕ��� (�ೂೕ�ಾ� �ಂ�) 

ಪ�ರಕ �ಾ�� �ೕ��ೕ�ಾ�ತು�; �� �ಾ�� ಒಳ�ಾ�ರುವ ವ���ಯನು� ಗಮನದ��ಟು� �ೂಂಡು 

�ೖ�ಾ�ಕ�ಾ� ವರ� ತ�ಾ�ಸ�ೕ�ಾ�ತು� ಎಂದು ���ದರಲ��, ಈ ಕು�ತು �ೕಂದ� ಸ�ಾ�ರ�� �ಾವ �ೕ� 

ಮನವ�� �ಾ�ಸಬಹು�ಂಬ ಬ�� ಒಂದು �ಾರದ�� �ವರ�ಾದ ವರ�ಯನು� �ೕ�ದ�� �ೕಂದ� ಸ�ಾ�ರದ 

ಗಮನ ��ಯಲು ಪ�ಯತ�ಪಡುವ��ಾ� ಸ�� ಭರವ��ತ�ರು. 
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ಈ ಬ�� �ಾನ� �ಾಸಕ�ಾದ ��ೕ ಷಡ��ಯವರು ಸಹ ಪ��ಾರ ಅ�ೖ�ಾ�ಕ ಎಂದು ದೂ�ದರು.  

ಇದ�� �ಾನ� �ಾಸಕರು ಮತು� ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ಸದಸ�ರುಗಳು ��ೕಗ �ೂೕಗಲು ��ೕಮ� �ಾಂತಲ 

�ಾಜಣ�ನವರು ���ದರು. 

MGNREGA :- �.ಪಂ.�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �ೖ.��.ಹುಚ�ಯ�ನವರು, MGNREGA 

�ೕಜ�ಯ ಅನು�ಾ�ನದ�� ಪ�ಸು�ತ ��ಾ� ಪಂ�ಾ��ಯ�� ಅ��ಾ�ಗಳು �ಲಸ �ವ��ಸಲು 

�ಾಧ��ಾಗು��ಲ�; ಈ �ೕಜ�ಯ� ��ಾ �ಾಲೂ�ಕು ಒಂದರ���ೕ ರೂ. 45.00 �ೂೕ� ಮತು� 

ಕು�ಗ� �ಾಲೂ��ನ�� ರೂ.10.00�ೂೕ� ಅನು�ಾನ ಅವ�ವ�ಾರ�ಾ�� ಎಂದು ��ೕಷ �ಾ�ಾ�ಕ   

�ಕ� ಪ��ೂೕಧಕರ �ಕ� ತ�ಾಸ� ವರ� ಬಂ�ದು�, �ಾ�ರಂ�ಕ ಹಂತದ���ೕ ಸಂಬಂಧಪಟ� 

�ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಗಳು, �.�.ಓ.ಗಳು, ಇಂ��ಯ� ಗಳು ಮತು� �ಾ�ಾ�ಕ �ಕ� 

ಪ��ೂೕಧಕರುಗಳು ��ಾವ�� �ಲಸ �ವ��� �ಾಖ�ಗಳ����ದ�� �ೕಜ�ಯನು� ಉತ�ಮ �ೕ�ಯ�� 

ಅ�ವೃ��ಪ�ಸಬಹು�ಾ�ತು�;  ಆದ� ಈಗ ತುಮಕೂರು ���ಯು �ೕಂದ� ತಂಡದ ಮತು� �ಾಜ� ತಂಡಗಳ 

ದೃ��ಯ�� ಅಪ�ಾ� �ಾ�ನದ���;  ಕೂ��ಾರರು �ಲಸ �ಾ� ಕೂ� ಹಣ ����ಾ��; ಆದ� 

ಅವ�ವ�ಾರ�ಾ�ರುವ �ತ�ವನು� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ� ಮತು� �.�.ಓ.ಗ�ಂದ ವಸೂ�ಾ� �ಾಡಲು 

ಕ�ಮವ��ರುವ�ದು �ಾವ �ಾ�ಯ?, ಪ����, �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳ �ಾ�ಮ ಸ�ಗಳ�� ���ಾ 

�ೕಜ�ಗಳು ಅನು�ೕದ��ೂಂ�ದು�, ಈ �ಲಸಗಳನು� �ಾತ� �ಾಡ�ಾ��; �ೕಜ�ಯ ಸ�ಷ� 

�ಾಗ�ಸೂ�ಗಳನು� �ಾ��ದ�� �ಾವ ಸಮ�� ಆಗು��ರ�ಲ�; �ಾ�ಾ�ಕ �ಕ� ಪ��ೂೕಧಕರು �ಾಂ��ಕ� 

�ೂಂ�ರುವ��ಲ�( not a technical staff )�ಾದ��ಂದ ಈ ಬ�� �ಷ���ಾತ�ಾ� ಒಂದು ಸದನ 

ಸ��ಯನು� ರಚ� �ಾ� ತ�� ನ��, ತ��ತಸ�ರ �ರುದ� ಕ�ಮ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು ಸ�� ���ದರು.  

�.ಪಂ.�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �ಂಚ�ಾರಯ� ನವರು �ಂಬಲ ವ�ಕ�ಪ��ದರು. 

�.ಪಂ.�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.ಆ�.ಆಂಜನಪ�ನವರು, MGNREGAಅ� �ಾವಗಡ �ಾಲೂ�ಕು 

ಅ� ���ನ ಪ�ಗ� �ೕ� ���� ಪ�ಶ�� ತಂ��; 2009-10�ೕ �ಾ�ನ�� �ಲಸ �ವ��ಸ�ಾ�ರುವ 

�ಾಮ�ಾ�ಗ��  ಈ ವ�� �� �ಾವ��ಾ�ರುವ��ಲ�; ��ಾ� / �ಾಜ� ಮಟ��ಂದ �ೂೕ�ೕ� 

ಬಂ�ದು�, Third party inspection� ಸೂ�ಸ�ಾ�ತು�; ��ಾ� ಜ�ಾನಯನ ಇ�ಾ�ಯ� ಈ Third 

party team(NGO)( ಓಂಬ�� ಮ�) �ೕಜ�ಯ� �ಲಸ �ಾ�ರುವ �ಾಗ�� �ೂೕಗ� �ೕ� �ಲಸದ 

��ೕ�ೂೕ ��ದು ಈ �ಲಸ�� �ಾ�ದು�, ಸಂಬಂಧಪಟ� ಫ�ಾನುಭ�ಗ�� ಹಣ �ಾವ��ಾ�ರುವ��ಲ�; 

ಉ�ಾಹರ�� �ೕಗೂರು �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� �ಾ���ಯ�� �ಾಲು� ��ಾ�ಣ �ಲಸ �ವ���ದ ಎರಡು 

ವಷ�ಗಳ ನಂತರ ಪ��ೕಲ�ಾ ತಂಡ �ೕ� �ೕ� ಪ��ೕ�� �ೕವಲ ರೂ.1,500/- � ಸಂಬಂಧಪಟ� 

ಇಂ��ಯ� ರವರನು� �ೕ��ಂದ ಅ�ಾನತು�ಪ��ರು�ಾ��; ಈ ����ಯ�� Third party 

inspection �ಾ�ದ ನಂತರ ��ಾ� ಮಟ�ದ ಅ��ಾ�ಗ�ಂದ ಅಡ�ತ��(Cross examin) 

�ಾ�ಸ�ೕ�ತು�;  ಆದುದ�ಂದ ಇ�ೂ��� ತಂಡ ರ�� ಅ��ಾ�ಗಳ �ೂ� �ಾಂ�ಾ�ಗಳ ಸ�ಳ�� �ೕ� �ೕ� 

ಪ��ೕ�� ಕ�ಮ�ೖ�ೂಳು�ವ�ದು ಸೂಕ� ಎಂದು ಅ��ಾ�ಯ ವ�ಕ�ಪ��ದರು. 
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�ಾ: ರ� �ಾಗ�ಾಜಯ�ನವರು, �ಾವ��ೕ �ೕಜ�ಯ� ರೂ. 1.00 �ೂೕ� �ೕಲ�ಟ� �ತ�ದ 

�ಾಮ�ಾ�� �ಾ���� ಅನು�ೕದ� �ೕಡ�ೕಕು, ರೂ.1.00ಲ�ದ �ೕಲ�ಟು� �ಂಡ� �ೕಕು; ಆದ� ಈ 

�ೕಜ�ಯ� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಮಟ�ದ��ೕ ಅನು�ಾ�ನ �ಾಡುವ�ದ�ಂದ ಆ�ಾ ಇ�ಾ� ಅ��ಾ�ಗಳು  

(�ೖ� ��ಾ�� �ಂ� ಗಳು) �ೂೕ� ಹಣ �ಾಡು��ದು�,  ಈ �ೕಜ�ಯನು�  ಅನು�ಾ�ನ�ೂ�ಸಲು 

�ೕಂದ� ಸ�ಾ�ರ ಅನು�ಾನ �ೕಸ����;  ಈ �ೕಜ�ಯನು� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾಯ� ಮಟ�ದ�� 

ಅನು�ಾ�ನ�ೂ�ಸುವ  ಆ���ೕ ತಪ�� ಎ�ಸುತ��; �ಾರತದ�� ಕ�ಾ�ಟಕ ಎ�ಾ� �ೕಜ�ಗ�ಗೂ 

ಪ��ೕಗ�ಾ� �ಾಡು���ಾ��; ಇ�� ���ನ �ಯಮಗಳನು� �ಾಕ�ಾಗು���; ಈ ���ನ�� 

�ೕಂದ�ಸ�ಾ�ರ  ಈ ಅನು�ಾ�ನವನು� �ಂಪ�ಯ�ೕಕು; �ಾಮ�ಾ� ಅನು�ಾ�ನದ ಕು�ತು �ಾ�ಗೂ 

ಜ�ಾ�ಾ���ಲ�; �ೂ��ಾ�� ತ����ೂಳ�ಲು �ಾ�ಾ�ಕ �ಕ� ತ�ಾಸ� �ಾ�ಸುವ�ದು ಸ�ಯಲ�;  

ಆದುದ�ಂದ    ಈ �ೕಜ�ಯ�  �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� ಅನು�ಾ�ನವನು� �ಂಪ�ದು �ೕರ�ಾ� ಇ�ಾ�ಗ�� 

�ೕ�ದ��  ಅ��ಾ�ಗ�� accountability fix ಆಗುವ�ದ�ಂದ �ಾನ� ಅಧ��ರ �ಾಗ�ದಶ�ನ ಅಥ�ಾ 

ಅ��ಾ�ಗಳ ಉಸು��ಾ�ಯ�� ಈ �ೕಜ�ಯನು� ಅನು�ಾ�ನ�ೂ��ದ� ಗುಣಮಟ�ದ �ಲಸಗಳನು� 

��ೕ�ಸಬಹು�ಾ��; ಆದುದ�ಂದ, ಈ ಕು�ತು ಈ ಸ�ಯ�� ಠ�ಾವ� �ಾ� ಸ�ಾ�ರ�� ಕಳು��ದ� 

ಒ��ಯ�ಾಗುತ��, ಇಲ��ಾದ�� ���ಯ ಅ�ವೃ�� ಕುಂ�ತ�ಾಗುತ�� ಎಂದು ಅ��ಾ�ಯ 

ವ�ಕ�ಪ��ದರು. ಈ �ಾ�� �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಚಂದ��ೕಖರ �ಾಬುರವರು �ಂಬಲ ವ�ಕ�ಪ��ದರು. 

ಆದ� MGNREGA Act ಆದ��ಂದ ಅದರಂ� �ಾಯ��ವ��ಸ�ೕ�� ಎಂದು ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ 

ಅ��ಾ�ಯವರು ���ದರು. 

�.ಪಂ.�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� �ೂೕ��ಾ�ಾ�ಯವರು, ಈ ಎ�ಾ� ಅ�ಾಹುತಗ�� 

ಸಂಬಂಧಪಟ� ಅ��ಾ�ಗಳ �ೕಜ�ಾ�ಾ���ೕ  �ಾರಣ ಎಂದು ���ಾ�ದರು.  

�.ಪಂ.�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.ಆ�.ಉ�ೕ� ರವರು,  ಈ �ೕಜ� ಅನು�ಾ�ನ �ೕಡ�ಂದು 

�ಾ�ರಂಭದ��ೕ ���ದರೂ ಸಹ ಶಹ�ಾ� ���ಾ� �ಾ����ೕ�;  ಇ��ೕ�� ಈ �ೕಜ�ಯ� 

ಅವ�ವ�ಾರದ ಕು�ತು �ನಪ���ಗಳ�� ಪ�ಂ�ಾನುಪ�ಂಖ�ಾ� ವರ��ಾಗು���; ಅ�ೖ�ಾ�ಕ ವರ�ಯ 

�ೕ� ಅ��ಾ�ಗಳ �ರುದ� ಕ�ಮವ��ದ� �ಾರು �ೂ�?  ಈ ಕು�ತು ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� 

ಇಂ��ಯ�ಂ� ಇ�ಾ� ವ��ಂದ ತ�ಾಸ� �ಾ�ಸ�ೕಕು; �ಂ�ನ �ಾ�ನ�� �ವ��ಸ�ಾ�ರುವ 

�ಾಮ�ಾ�ಗ�� ಹಣ �ಾವ�ಸ� ಮುಂ�ನ �ಾ�� ���ಾ �ೕಜ� �ಾಡಲು �ಡುವ��ಲ�;  �ೂೕಟ�ಾ�� 

ಇ�ಾ�ಯ�� ಅವ�ವ�ಾರ ನ��ಲ� ಎನು��ಾ��, ಆದ� ಅ�ೕ ಇ�ಾ�ಯ�� ವಸೂ�ಾ�� 

ಸೂ�ಸ�ಾ�ರುತ��;  ಈ �ೕಜ�ಯ� �ವ�ಹ�� ಅನು�ಾನ �ೕಡ�ೕ ಅ��ಾ�ಗಳನು� ಬ�ಪಶು 

�ಾಡು����ೕ�;  �ೕಜ�ಯ� ಪ�ಗ� �ಾ�� ಎಂದು �ೂ� �ೕರು����ೕ�; �ಾಗೂ ಪ�ಗ� �ಾಡ�ದ��� 

ಅವರನು� �ೕ��ಂದ ಅ�ಾನತು� �ಾಡು����ೕ�; �ೕರಳ �ಾಜ�ದ�� ಈ �ೕಜ�ಯ ಅನು�ಾ�ನ�� 

ಪ���ೕಕ�ಾ� ಒಬ� ಸ�ಾಯಕ �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ� ಮತು� ಇಂ��ಯ� ಇ�ಾ��; ತ�ಳು�ಾ�ನ�� 

�ಾ�ಂಕ� ಗಳ�� �ೕರು ಸರಬ�ಾಜು �ಾಡುವ �ಾ��ಗೂ �ಾರ-�ಾರ�� ಹಣ �ಾವ� �ಾಡು���ಾ��; 

ಇ�� ಆ �ೕ� ವ�ವ���ಾ� ರುವ��ಲ� ಎಂದು ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತಂದರು.  ಇ�� ಉತ�ಮ ಆ�� 
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ಸೃ��ದು�,                E-FMS ಮೂಲಕ ಹಣ �ಾವ�ಸ�ಾಗು���;  ಇ�� ಅ��ಾ�ಗಳು �ಾವ �ೕ� 

�ೂ� ಎಂದು ಪ����ದರು. 

 �.ಪಂ.�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಮಣ��� �ಾಗ�ಾಜು ರವರು, ಈ �ೕಜ�ಯ� �ಾ�ಗೂ �ಲಸ 

�ೕ�ಲ�; �ೕಜ�ಯ� ಅ�ವೃ�� ಆ��; ಆದುದ�ಂದ ಅನು�ಾ�ನ �ತ��� �ಲಸ ಆ�ರುವ ಕು�ತು ಸ�� 

ಮೂಲಕ ತ�� �ಾ�� �ಾಮ�ಾ� ಆ�ರುವ�ದ�� ಸಂಬಂಧಪಟ�ವ�� ಹಣ �ಾವ�ಸಲು ಕ�ಮವ�ಸ�ೕಕು 

ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. 

 �ಪಟೂರು �ಾಲೂ��ನ �ಾನ� �ಾಸಕರು, �ೕಜ�ಯ ಹಣ ದುರುಪ�ೕಗ�ಾಗ�ಾರದು, 

�ೕಜ� ಸಫಲ�ಾಗ�ೕಕು ಎಂಬ ಬ�� �ಾನ� ಸ�ವರ ಗಮನ�� ತರ�ಾ��; �ಾಗೂ ಸ�ಳ ಪ��ೕ�� 

ಮುಂ�ನ ಅಗತ� �ೕ�ಾ�ನ �ೖ�ೂಳು�ವಂ� �ೂೕರ�ಾ��; Third party inspection �ೕಡ�ೕ �ೕಡ 

ಎಂದು �ಾನ� ಸ�ವರ ಗಮನ�� ತರ�ಾ��;  ಕೂ��ಾರ�� ಎಂಟು �ನಗ��ೂ�� ಕೂ� ಹಣ 

�ಾವ�ಸ�ೕ�ೕಕು, ಇಲ��ಾದ�� ಅವರ �ೕವನ ದುಸ�ರ�ಾಗುತ��, �ಾಗೂ �ೕಜ� ಅನು�ಾ�ನ 

�ೕ�ಯನು� ಸ�ಾ�ರದ ಮಟ�ದ�� ಬದ�ಾವ� �ಾಡ�ದ��� ಅ��ಾ�ಗ�ಾ�ರೂ �ಲಸ �ಾಡಲು 

�ಾಧ��ಲ��ಂದೂ ಸಹ �ಾನ� ಸ�ವರ ಮನ���ಸ�ಾ��;  ಅವರು ���ಯ ಒಂ�ರಡು �ಾಲೂ�ಕುಗ�� 

�ೕ� �ೕಡಲು ಒ��ರು�ಾ��; ಅದರಂ�, ಮುಂ�ನ ಜೂ� 7�ೕ ��ಾಂಕದ ನಂತರ ���ಯ ಮಧು�� ಮತು� 

��ಾ �ಾಲೂ�ಕುಗ�� �ೕ� �ೕಡುವವ��ಾ��; ಅವರು ���� �ೕ� �ೕ�ದ ನಂತರ �ಷಯ 

�ೕ�ಾ�ನ�ಾಗುತ�� ಎಂದು ���ದರು. �ಾಗೂ �ಾವ� ಸಹ ��ಾನಸ�ಯ ಅಂ�ಾಜು ಸ��ಯ 

ಸದಸ��ಾ�ದು�, �ಾಜ�ದ��ನ  ಕು�ಯುವ �ೕರು, �ೌ�ಾಲಯ, MGNREGA �ೕಜ� ಗಳ�� 

ಬಹಳಷು� ಸಮ��ಗಳನು� ಗಮನ�� ತಂ�ರು��ೕ�;   ಈ ಬ�� ಚ��� ಇನೂ� ���ನ �ೕ�ಯ�� 

ಸ�ಾ�ರದ�� ಚ��ಸುವ��ಾ� ���ದರು; �ಾಗೂ �ಾಜ�ದ ಎ�ಾ� ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ಗಳ �ಾನ� 

ಅಧ��ರು ಮತು� �ಾ�� ಸ�� ಅಧ��ರುಗ�� ಎರಡು �ನಗಳ �ಾಜ�ಮಟ�ದ �ಾ�ಾ��ಾರ 

ನ�ಸ�ೕ�ಂದೂ, �ೕಜ�ಯ ಕು�ತು ಸ�ಾ�ರದ ಮಟ�ದ�� ಬದ�ಾವ� �ಾಡ�ದ��  �ೕಜ�ಯ 

ಅನು�ಾ�ನ �ಾಧ��ಾಗುವ��ಲ��ಂದೂ �ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ�� ಮತು� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಇ�ಾ�ಯ �ಾನ� 

ಸ�ವ�ೂಂ�� ಸ�ಾ�ೂೕ�ಸುವ��ಾ� ಸಹ ಸ�� ���ದರು.  ನಂತರ ಕು�ಯುವ �ೕರು �ೕಜ�ಯನು� 

ಪ���ೕಕ �ಾ�, �ವ�ಹ�ಯನು� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��� ವ�ಸುವ ಬದಲು  ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� 

ಇಂ��ಯ�ಂ� ��ಾಗ, ತುಮಕೂರು / ಮಧು�� ಇವ�� �ೕ�ದ� ಉತ�ಮ ಎಂದು �����ೕ� ಎಂದರು.   

ಆದುದ�ಂದ �ೕ� ವ�ವ�� �ಾ�,  �ೕಜ�ಯ �ಾಗ�ಸೂ�ಯ ಪ��ಾರ �ವ���ದ� �ಾವ��ೕ 

ಸಮ���ಾಗುವ��ಲ� ಎಂದು ಸ�� ಮನವ�� �ಾ��ದರು.    

   �ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ�� ಮತು� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಇ�ಾ�ಯ �ಾನ� ಸ�ವರು ���� �ೕ� �ೕ�ದ 

ಸಂದಭ�ದ��  ಸಂಬಂಧಪಟ� �ಾಲೂ�ಕುಗಳ  ಚು�ಾ�ತ ಪ���� ಗಳು, �ಾಲೂ�ಕುಮಟ�ದ ಅ��ಾ�ಗಳು, 

MGNREGA �ೕಜ�ಯ IAS ಅ��ಾ�ಗಳು ಮತು� �ಾ�ಾ�ಕ �ಕ� ತ�ಾಸ� �ಾಯ�ವನು� 

�ಾ��ೂ��ದವರನು�  ಕ�� ಸ�ಾ�ೂೕ�� ಸಮ��ಯನು� ಇತ�ಥ�ಪ�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು �ಾನ� 

ಸಂಸದರು ���ದರು. 
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�ಾವಗಡ �ಾಲೂ��ನ �ಾನ� �ಾಸಕರು, ಕ�ದ �ಾ�ನ�� �ಾಮ�ಾ� �ವ���ರುವ                      

�ಾಬು� ಸಂಬಂಧಪಟ�ವ�� �ದಲು ಹಣ �ೂ�� ನಂತರ ತ�� �ಾ��, ಇಲ��ಾದ�� �ೖಯ��ಕ 

ಫ�ಾನುಭ�ಗ�� �ೂಂದ��ಾಗುತ�� ಎಂದು ಅ��ಾ�ಯ ವ�ಕ�ಪ��ದರು.  �ಾನ� ಸದಸ�ರುಗ�ಾದ                    

��ೕ �ೖ.��.ಹುಚ�ಯ� ಮತು� ��ೕ �.ಆ�.ಉ�ೕ� ರವರುಗಳು �ಂಬಲ ವ�ಕ�ಪ��ದರು. 

�.ಪಂ.�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �ಾಮಚಂದ�ಯ�ನವರು, MGNREGA ಅ� Third party 

inspection  �ಾಡುವ�� ಸಂಬಂಧಪಟ� ಸಂ��ಯವರು ಹಣ ಪ�ಯು���ಾ��;  ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� 

ಅನು�ಾನದ� ��ಧ �ೕಜ�ಗ�� ಹಣ ಖ�ಾ��ಲ�, ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ವ��ಂದ �ಾವ��ೕ �ಲಸಗಳು 

ಆಗು��ಲ� ಎಂದು ಆ�ೕ��ದರು.  

 ನಂತರ, �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗ�� Toilet sucking machine(Tanker) ಖ�ೕ�ಸಲು ಪ�� 

�ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ���ಂದ ತ�ಾ ರೂ.13.00 ಲ�ದಂ� ಹಣ ವಸೂಲು �ಾ�, ��ಾ� ಪಂ�ಾ�� 

ಹಂತದ�� ರೂ. 10.50 ಲ� �ಚ�ದ��  �ೕಲ�ಂಡ ಯಂತ�ವನು� ಖ�ೕ��ರು�ಾ��; ಆದ� ಸದ� 

ಯಂತ�ವ� ಎ��ಯೂ ಬಳ� �ಾಗು��ಲ�; ಅಲ��, ಅ�ೕ ಯಂತ�ವ� ಕು�ಗ� �ಾಲೂ��ನ�� 

ರೂ.6.50ಲ��� ಮತು� �ೂರಗ� ರೂ.3.50ಲ��ಂದ ರೂ.4.00ಲ� �ಚ�ದ�� �ೂರಕ��ಾ�ಗೂ� ಸಹ 

���ನ �ತ� �ೕ� ಖ�ೕ��ರು�ಾ��; ಎಂದು �ೕವ� ಆ�ೕಪ ವ�ಕ�ಪ��ದರು.  

ಮುಂದುವ�ದು, �ೂಳ��ಾ�ಗಳನು� �ೂ�ಯುವ�� ��ಲ�� ಗಳು ಕ�� ಅ�ಗಳ ಆಳ��  �ೂ�ದು 

�ಚು�  ಅ�ಗಳ ಆಳ ನಮೂ�� �� �ಾ� �ಾಡು�ಾ�� ಎಂದೂ ಸಹ ಆ�ಾ��ದರು. 

ಪ���ಾ� ಉಪ �ಾಯ�ದ��(ಅ�ವೃ��)ರವರು,ಈ �ಷಯವ� ಈ�ಾಗ�ೕ ��ಾಂಕ                  

24-02-2014ರ �ಾ�ಾನ� ಸ�ಯ�� ಚ���ಾ� �ಣ�ಯ�ಾ�ರುತ��; ಸದ� ಯಂತ� ಖ�ೕ�� ��ಾ� 

ಪಂ�ಾಯ� ನ�� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರ ಅಧ���ಯ�� ಒಂದು ಸ�� ಇದು�, ಸದ� 

ಸ��ಯ �ೕ�ಾ�ನದ �ೕ��  �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ��ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ�� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ���ಂದ 

ರೂ.30,000/-ದಂ� ವಂ�� ಪ�ದು �ಯ�ಾನು�ಾರ ಈ-�ಂಡ� ಪ���� ನ�� ಸ��ಯ ಮು�ೕನ 

ಅಂ�ಮ�ೂ�� ಸದ� ಯಂತ�ವನು� ಖ�ೕ�ಸ�ಾ��; ಯಂತ�ದ ��, ಮೂಲ ದರ ರೂ.7,98,000/- + 

�ಾ�ಾಟ ��� ರೂ.14,598/- + �ಾ�� @ 14.58% �ೕ� ಒಟು� ರೂ.10,50,000/- ಆ�ರುತ��; 

ಕು�ಗ� �ಾಲೂ��ನ�� �ಾವ capacity ಯಂತ�ವನು� ಖ�ೕ���ಾ���ೕ �ೂ��ಲ�;  ಇದರ�� 

ಎರಡು �ಧದ ಯಂತ�ಗ��, (1) Tractor Mounted & (2) Truck Mounted; Tractor Mounted 

ಯಂತ�ವ� detachable ಆ�ದು�, �ಾ��ಕ�� ನು� �ೕ� �ಲಸಗ�ಗೂ ಬಳ��ೂಳ�ಬಹುದು; ಆದ� Truck 

Mounted ಯಂತ�ವ� Un detachable ಆ�ದು�,  �ೕ� �ಲಸಗ�� ಬಳಸಲು ಬರುವ��ಲ�;   ಸ�ಾ�ರದ 

ಆ�ೕಶದಂ� sucking machine ಗಳನು� ಖ�ೕ�ಸ�ೕ�ಾ�ದು�; ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ�ಾನ� 

ಸ�ಯ�� ಅಗತ��ರುವ �ಾ��ಕ�� ಗಳನು� ಖ�ೕ�ಸಲು �ಣ�ಯ�ಾ�ದು�, �ವ�ಹ�ಗೂ ಸಹ ಆ�ೕಶ 

�ೕಡ�ಾ��; Tractor ಖ�ೕ� �ಾ��ೂಳ�ಲು ಸಹ ಈ�ಾಗ�ೕ ಆ�ೕಶ �ೕಡ�ಾ��; �ಾ��ಕ�� ಖ�ೕ� 

�ಳಂಬ�ಾದ� �ಾ�� ಆ�ಾರದ�� �ಾ��ಕ�� ಪ�ದು ಬಳ� �ಾಡುವಂ�ಯೂ ಆ�ೕಶದ�� ��ಸ�ಾ��; 

�ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� ಮತು� �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ�� ವಂ��ಯ�� ರೂ.2.5ಲ� ಹಣ ಉ��ದು�,ಸದ� 
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�ತ�ವನು� ಸಂಬಂಧಪಟ� ಪಂ�ಾ��ಗ�� �ಂ�ರು�ಸ�ಾ�ದು�, ಕೂಡ�ೕ �ಾ��ಕ�� ಖ�ೕ�ಸಲು 

��ಸ�ಾ��; ಇನು� �ಾನ� ಸದಸ�ರ ಆ�ೂೕಪದ �ೕ�� ದರ ವ��ಾ�ಸದ ಕು�ತು �ಾಖ�ಾ�ಗಳನು� 

ಒದ��ದ�� ಪ��ೕ�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ���ದರಲ��, ಕು�ಗ� ನಗರಸ�ಯ�� ರೂ.6.75ಲ� 

�ತ��� ಖ�ೕ��ದು�, ಅದು �ಾವ capacityಯ�ೂೕ �ೂ��ಲ��ಂದು ���ದರು. 

 �.ಪಂ.�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಚಂದ��ೕಖರ�ಾಬು ರವರು Tractor mounted 3000 lts., 

capacity ಯಂತ�ದ �� ರೂ. 6.60ಲ� ಇರುವ��ಾ� ಸ�� ���ದರು. 

 �ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು, ಈ ಬ�� ಈ�ಾಗ�ೕ ಚ���ಾ��; 

�ೖ�ೂೕ�� ಆ�ೕಶದನ�ಯ ಎಲೂ� ಮಲದ ಗುಂ�ಗಳ ಸ�ಚ��ಯನು� ಮನುಷ�ರ ಮೂಲಕ �ಾಡ�ಾರದು 

ಎಂದು ಎಲ� ���ಗ�� Toilet sucking machineಗಳನು� ಖ�ೕ��ದು�, ಸ�ಾ�ರದ ಆ�ೕಶದಂ� ��ಾ� 

ಪಂ�ಾಯ� ನ�� ಈ �ೕ� ಖ�ೕ� �ಾಡ�ಾ��; �ಾ�ನುಯ� �ಂಡ� �ೕಡ ಎಂದು ಈ-�ಂಡ� 

ಮೂಲಕ ಖ�ೕ���, ಸ�ಾ�ರ�ಂದ specification ಕೂಡ �ೂ���ಾ��;  ಈ ����ಯ�� ಆಸಕ�ರು 

�ಬಂಧ�ಗ��ೂಳಪಟು� ಪ����ಯ�� �ಾಗವ�ಸಬಹು�ಾ�ತು�; �ೕ�ಕ� ಖ�ೕ� ಬ�� ಇ�� ಚ�� �ೕಡ,    

ಈ-�ಂಡ� ನ�� ಎಲ�ರೂ �ಾಗವ�ಸಬಹು�ತು�;  �ಂಗಳೂರು(�ಾ�) ಮತು� �ೂೕ�ಾರ ���ಯವರು 

�ಂಡ� ಪ����ಯ�� �ಾಗವ��ದ�ರು; �ಾಗವ��ದ�ವರನು� ಕ��, ದರ ಸಂ�ಾನ ನ��, ಕ�ಾ�ಟಕ 

�ಾರದಶ�ಕ� ಅ��ಯಮದನ�ಯ ಖ�ೕ�� �ಾಲೂ�ಕು �ೕಂದ�ಗ�� ಕಳು�ಸ�ಾ��;  �ಾಲೂ�ಕು 

ಪಂ�ಾ�� ಮತು� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� ವಂ��ಯನು� ತ�� ��ಾ� ಪಂ�ಾ�� ಸ��ಯ�� ಖ�ೕ� 

ಪ���� �ಾತ� �ಾಡ�ಾ��; �ಾ��ಕ�� ಖ�ೕ�� ಅವಶ��ರುವ ಹಣವನು� �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ�� 

ವ��ಂದ�ೕ ಭ�ಸ�ೕ�ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ,  �ಾ��ಕ�� ಗಳನು�  �ಾ�� ಆ�ಾರದ�� ಪ�ದು ಬಳ�ದ� 

���ನ ಆ��ಕ �ೂ� ಆಗ�ಂದು �ಾ�� ಈ �ೕ� �ಾಡ�ಾ��;  13�ೕ ಹಣ�ಾಸು ಅ��ಯಮದ� ಹಣ 

ಖಚು��ಾ�ರು�ಾ��; �ಾ�ಮ �ೖಮ�ಲ�ದ ಬ�� ಈ ಸ�ಯ�� ಎಲ� �ಾನ� ಸದಸ�ರುಗಳು ಅತ�ಂತ �ಾಳ� 

�ೂಂ�ರುವ�ದ�ಂದ, ಸದ� ಹಣದ�� �ಾ��ಕ�� ಖ�ೕ�ಸಲು ಕ�ಮವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ಸ�� 

���ದರು; 

 ನಂತರ, �ೂಳ��ಾ�ಗ�� ಸಂಬಂ��ದಂ�, �ಾಯ�ಪ� ಮತು� ಐ.ಎಂ.ಐ.ಎ�., ಅ� 

�ೂ�ಯ�ಾಗು���; ಈವ�� 2000 �ೂಳ��ಾ�ಗಳನು� �ೂ�ಸ�ಾ��; �ಾ�ೕ ಸ�ತ: �ಲವ� ಕ� ಪ��ೕ�� 

ಆಳ �ೂೕ���ೕ�; �ಾ�ಂಪ� ��� ಕೂಡ ಆ��; ಎ��ಯೂ �ೂೕಪ ಕಂಡುಬಂ�ಲ�;   ಅ��ಾ�ಗಳು 

�ಯ�ಾನು�ಾರ �ಲಸ �ಾ�ದು�, �� ಬ��ರು�ಾ��; ಆದುದ�ಂದ ಇಂ��ಯ� ಗಳ ಬ�� �ಾನ� 

ಸದಸ�ರು ಆ�ೂೕಪ �ಾಡು��ರುವ�ದು ಸ�ಯಲ�; ಅದರಂ� �ಾವ��ಾದರೂ ���ಷ� ಪ�ಕರಣವನು� 

���ದ�� ಅದನು� ಪ��ೕ�� ಅಗತ� ಕ�ಮವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು; �ಾನ� ಸದಸ�ರು ಈ �ೕ� ಆ�ೂೕಪ 

�ಾಡುವ�ದ�ಂದ ಜನ�� ತಪ�� ಸಂ�ೕಶ �ೕ�ದಂ�ಾಗುತ�� ಎಂದು ���, ಈ �ಷಯದ ಕು�ತು �ಾವ� ಸಹ 

ಸ�ಳ �ೕ� �ಾ� ಪ�ೕ��ದು�, depth and quality ಬ�� ಅತ�ಂತ ಸಂತಸಪ��ರುವ��ಾ� ���ದರು; 

�ಾಗೂ ���ಷ� ಪ�ಕರಣದ ಕು�ತು ಬ�ರಂಗ�ಾ� ಅಲ��ದ�ರೂ  �ೖಯ��ಕ�ಾ� �ಾ�� ಒದ�ಸುವಂ� 

�ಾನ� ಸದಸ��� ��ಸು�ಾ�, ಅದನು� ಪ��ೕ�� ಕ�ಮವ�ಸುವ��ಾ� ���ದರು. 
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   ಕು�ಯುವ �ೕರು :-  �.ಪಂ.�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ �ಾ: ರ�  �ಾಗ�ಾಜಯ�ನವರು, �.ಪಂ. 

ವ��ಂದ ��ಧ �ೕಜ�ಗಳ� ಕು�ಯುವ �ೕರು �ಾಮ�ಾ�ಗಳನು� ಅನು�ಾ�ನ �ಾಡು�ಾ��; ಆದ� 

�.ಇ.�.ಯವರು  ತು�ಾ�� �ದು��ೕಕರಣ �ಾಡುವ��ಲ�; �ಾಮ�� �ೂರ�ಯ ಸಬೂಬು �ೕಳು�ಾ��; 

ಒಂದು ವಷ�ದ �ೕಲ�ಟ� �ಾಮ�ಾ�ಗಳನು� �ವ��ಸಲು ಅವ�ಂದ �ಾಧ��ಾಗು��ಲ�;  ಉ�ಾಹರ��  

2013-14�ೕ �ಾ�ನ�� ಕು�ಗ� �ಾಲೂ�ಕು �ೂಂ�ೕ�ೌಡನ �ಾಳ� �ಾ�ಮದ�� �ರು�ೕರು ಸರಬ�ಾಜು 

�ೕಜ�ಯ� ಒಂದು �ೂಳ��ಾ� �ೂ�ಯ�ಾ�ದು�, ಅದನು� ��ಾ�ಂನವರು ಈ ವ�� 

�ದು��ೕಕ��ರುವ��ಲ�; ಆದುದ�ಂದ, 2013-14�ೕ �ಾ�ನ�� �ರು�ೕರು ಸರಬ�ಾಜು ಮತು� �ೂ�ಾ� 

�ೕರು ಸರಬ�ಾಜು �ೕಜ�ಯ� ಒಟು� ಎಷು� �ೂಳ��ಾ�ಗಳನು� �ದು��ೕಕ�ಸ�ಾ�� ಎಂಬ ಕು�ತು 

��ಾ�ಂ ಅ��ಾ�ಗ�ಂದ ಸ�� �ಾ�� �ೂ�ಸ�ೕಕು �ಾಗೂ ಸದ� �ಾಮ�ಾ��ಾ�  ಈ ವ�� ಎಷು� ಹಣ 

�ೕಡ�ಾ�� ಎಂಬ ಬ�� ಮುಖ� ��ಾ���ಾ�ಯವ�ಂದ �ಾ�� �ೂ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು �ೂೕ�ದರು. 

 �ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು, ಇ��ೕ�� ಸ�ಾ�ರದ ಪ��ಾನ 

�ಾಯ�ದ��ಯವರು ನ��ದ ದೂರ ಸಂ�ಾದದ��ನ �ಾ�ಾಂಶದನ�ಯ ತುಮಕೂರು ���ಯ���ೕ 

���ನ ಪ�ಕರಣಗಳು �ಾ� ಇರುತ��; ಈ ಕು�ತು ಇಂ��ಯ� ಗಳನು� ಕ�� ಸ�ೕ� �ಾ�ದು�, ಕ�ದ 

�ಾ�ನ�� �ೂ�ಾ� �ೕರು ಸರಬ�ಾಜು �ೕಜ�ಯ� 284 ಪ�ಕರಣಗಳು ಮತು� �ರು �ೕರು ಸರಬ�ಾಜು 

�ೕಜ�ಯ� 156 ಪ�ಕರಣಗಳು (ಬರ ಪ��ಾರ, �ಾಯ�ಪ� ಎಲ� �ೕ�) �ದು��ೕಕರಣ�� �ಾ� ಇದು�, 

ಆ�.ಆ�. ನಂಬ� ಗಳನು� �ೕ�ರು�ಾ��; ಈ ಕು�ತು ಎಲ�� ಪ�ಗ� ಪ��ೕಲ� �ಾಡ�ಾ�ರುತ�� ಎಂದು 

���ದರು. 

 �ೂಂ�ೕ�ೌಡನ �ಾಳ� ಪ�ಕರಣವ� �ೂಂದ��ಾ�ಲ��ಂದು ��ಾ�ಂ ಅ��ಾ�ಗಳು �ೕಳ�ಾ�,  

�ಾನ� ಸದಸ�ರು ಮುಂದುವ�ದು, ��ಾ� ಪಂ�ಾ���ಂದ �ಾಖ�ಾ� ಒಂದು ವಷ��ಾ�ರುತ��; ಅ�ೕ 

�ೕ� ಇನೂ� 20 ಪ�ಕರಣಗ��; ��ಾ�� �ಾವ�ಸ�ಾ�ದು�, �ದು��ೕಕ�ಸಲು ಇನೂ� ಒಂದು 

�ಾರ�ಾಗುತ�� ಎಂದು ಅ��ಾ�ಗಳು ��ಸು�ಾ��; ಅಲ��, 2013-14�ೕ �ಾ�ನ�� �ಲವ� �ೂ�ಾ� �ೕರು 

ಸರಬ�ಾಜು �ಾಮ�ಾ�ಗಳನು� ಇನೂ� ಸಹ ಅನು�ಾ�ನ �ಾ�ರುವ��ಲ�; ಈ �ಜ�ಯ� 15 

�ೕಲು�ೂ�� �ಾಮ�ಾ�ಗಳನು� ��ದು�ೂಂ�ದು�, ಅವ�ಗಳನು� ಅನು�ಾ�ನ �ಾ�ರುವ��ಲ�; ಈ ಕು�ತು 

�ಾ�� ಪ�ಯುವ ಸಲು�ಾ� ಸಂಬಂಧಪಟ� ಅ��ಾ�ಗ�� ದೂರ�ಾ� ಕ� �ಾ�ದ� ��ೖ� ��ೕ� 

ಗಳು ��� ಆ� �ಾಡ�ಾ�ರುತ��; ಆದುದ�ಂದ �ಾ� �ಳ���ೕ ಸಂಬಂಧಪಟ� ಅ��ಾ�ಗಳು, 

ಸೂಪ�ಂ�ಂ�ಂ� ಇಂ��ಯ� ಮತು� ��� ಇಂ��ಯ� ಗಳನು� ಕ�ತಂದು ಸ�ಳ ಪ��ೕ��, ತ��ದ��� 

ಸಂಬಂಧಪಟ�ವರ �ರುದ� ಸ�ಳದ��ೕ ಕ�ಮವ�ಸುವಂ� ���ದರು.  ಪ���ಾ� ��ಾ�ಂ ಅ��ಾ�ಗಳು, 

ಸ�ಷ� �ಾ�� ಪ�ದು ಸಮ�� ಬ�ಹ�� �ೂಡುವ��ಾ� ಭರವ��ತ�ರು. �ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ 

ಅ��ಾ�ಯವರು, ಕು�ಗ� �ಾಲೂ��ನ ಎಲ� �ಾ� ಪ�ಕರಣಗಳನು� ಮುಂಬರುವ ಜೂ� 

�ಾ�ಾಂತ��ೂಳ�ಾ� ಪ�ಣ��ೂ���ೂಡುವಂ� ಸಂಬಂಧಪಟ� ಅ��ಾ�ಗ�� ಸೂಚ� �ೕ�ದರು. 

 �.ಪಂ.�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಚಂದ��ೕಖರ�ಾಬು ರವರು, �ಾ�ಾನ��ಾ� TC ಸುಟ�� ತು�ಾ�� 

ಬದ� ವ�ವ�� �ಾಡುವ��ಲ�; 63 �.� TC ಸುಟ�� ತ�ಣ�� 100 �.� TC �ೂಡು��ೕ� ಎನು��ಾ��; 
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ಚು�ಾವ�ಾ ಪ�ವ�ದ�� ��ಾ�ಂ ಕ�ೕ� ಮುಂ� ಧರ� �ಾಡ�ಾ�, ಅಲ� ಪ��ಾಣದ (ಸಣ�-ಪ�ಟ�) 

�ಾಮ��ಗಳನು� �ೕ�ರು�ಾ���ೕ �ೂರತು ಬದ� TC ಅಳವ��ರು ವ��ಲ�; TC ಅಳವ�ಸಲು 

ಗು����ಾರರು ರೂ. 25,000/- ಹಣ �ೕಡುವಂ� �ೕಳು�ಾ��; ಕು�ಯುವ �ೕರು �ೕಜ�� �ೕಡುವ TC 

ಯನು� ಗು����ಾರರು �ಾಸ�ಯವ�� ಹಣ�� �ಾ��ೂಳು��ಾ�� ಎಂದು ಆ�ಾ��ದರು. 

 �.ಪಂ.�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ �ಾ: ರ� �ಾಗ�ಾಜಯ�ನವರು, ಕು�ಯುವ �ೕ� �ೕಜ�� ಪ���ೕಕ TC 

ಅಳ�ಸ�ಾಗುತ���ೕ? ಕು�ಯುವ �ೕ�� �ಾಕಷು� ಹಣ �ೕಡ�ಾಗು����ಾದರೂ TC ಅಳವ�ಸಲು ಏ� 

�ಳಂಭ �ೂೕರ� �ಾಡ�ೕಕು? ಅದರ �ೕ� ಕು�ಯುವ �ೕ�ನ IP�� � ಎಂದು 

ನಮೂ�ಸ�ಾ�ರುತ���ೕ  ಎಂದು ಪ�����ಾಗ, ��ಾ�ಂ ಅ��ಾ�ಗಳು, ಕು�ಯುವ �ೕ�� ಪ���ೕಕ TC 

ಇ�; ಅದನು� �ೂರತುಪ�� �ೕ� TCಗಳನು� ಅಳವ�ಸಲು �ಡುವ��ಲ�;  ಆದ� ��ೕಷ ಫಲಕವ��ೕನೂ 

�ಾ�ರುವ��ಲ�;  �ಾವ��ೕ TCಯನು� �ಾಸ�ಯವರ �ೂಳ��ಾ��  ಅಳವ��ರುವ��ಲ�;  ಆ �ೕ�ಯ 

�ಾವ��ಾದರೂ ���ಷ� ಪ�ಕರಣಗಳನು� �ೕ�ದ�� ಪ��ೕ�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ಸ�� ���ದರು.   

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

�ಾರಪ���ಯ�� ಕ�ದ ಎರಡು ವಷ�ಗಳ �ಂ��ೕ  �ಾಮ�� ಮತು� ಆ�.ಆ�. ನಂಬ� ಗಳನು� 

ಪ��ೖ�ದ�ರೂ ಸಹ ಸಂಬಂಧಪಟ� ಗು����ಾರರು �ಾಮ�ಾ� ಪ�ಣ��ೂ��ರುವ��ಲ�; �.ಇ.�.ಯ�� 

ಹಗಲು ದ�ೂೕ� ನ�ಯು��� ಎಂದು ಆ�ಾ��ದರು.  ಪ�ರಕ�ಾ� ��ೕ ಚಂದ��ೕಖರ �ಾಬು ರವರು  

��ಾ�ಂನ ��� ಆ�ೕಸ� ಗಳ �ರುದ� �ೕವ� ಕ�ಮವ�ಸ�ದ��� ಬಹಳ �ೂಂದ� �ಾಗುತ�� ಎಂದು 

ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತಂದರು.  ಪ���ಾ� ��ಾ�ಂ ಅ��ಾ�ಗಳು,  ಪ�ಸು�ತ ಎಲ� �ಾಲೂ�ಕುಗಳ��  TC 

�ಾ�ಾ�ನು ಇರುವ�ದ�ಂದ �ೖತರುಗಳು ತುಮಕೂ�� ಬರುವ ಅಗತ��ಲ�  ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. 

�.ಪಂ.�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.ಆ�.ಉ�ೕ� ರವರು, ಕು�ಯುವ �ೕ�� ��ಾ�ಂನವರು 

��ಾ�� ವಸೂ� �ಾಡು��ರುವ�ದ�ಂದ ಕು�ಯುವ �ೕ�� �ೕಡ�ಾಗುವ TCಗ�� ಬಣ� ಬದ�ಾವ� 

ಅಥ�ಾ �ೕ� �ಾ��ದ� ಅನುಕೂಲ�ಾಗುತ��; ����ಾದ�ಂತ  ಅಕ�ಮ-ಸಕ�ಮದ� ಈ ವ�� 

ರೂ.16.50ಲ� ಹಣ ಕ����ೂಂ�ದು�, �ಾವ��ೕ ಪ�ಕರಣಗಳನು� ಸಕ�ಮ�ೂ��ರುವ��ಲ� ಎಂದು 

ಆ�ಾ��ದರು. 

�.ಪಂ.�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಚಂದ��ೕಖರ�ಾಬು ರವರು, ಕು�ಯುವ �ೕರು �ೕಜ�ಯ� 

�ೂಳ��ಾ�� ರೂ.1.00 ಲ�, ��ಾ�ಂ ��ಾ�� ರೂ.1.25 ಲ�  �ಾಗೂ �ಾಮ��� ರೂ.75,000/- ಹಣ 

�ೕಡು��ದ�ರೂ ಸಹ ಸಂಬಂಧಪಟ� ಅ��ಾ�ಗಳು �ಾಮ�ಾ�ಯನು� ಸಮಪ�ಕ�ಾ� ಉಸು��ಾ�(monitor) 

�ಾಡು��ಲ�; ಆದುದ�ಂದ, ಈ ಕು�ತು ಸ� ನ�� reconcile �ಾಡ�ೕಕು ಎಂದು ಸಲ� �ೕ�ದರು. 

�ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು, ಕು�ಯುವ �ೕ��ಾ� ಅಳವ�ಸ�ಾಗುವ 

TCಗ��  ��ೕಷ ಗುರುತು �ಾ� ತು�ಾ�� ಅಳವ��, ಉಸು��ಾ� ಬಲಪ�ಸುವಂ� ��ಾ�ಂ ಅ��ಾ�ಗ�� 

���ದರು. �ಾ: ರ� �ಾಗ�ಾಜಯ�ನವರು, ತು�ಾ�� TCಗಳನು� ಅಳವ�ಸ�ದ��� ಧರ� ಕೂರುವ��ಾ� 

ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತಂದರು. 
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�.ಪಂ.�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಮಣ��� �ಾಗ�ಾ� ರವರು, ಎ�ಯೂರು - �ಾ�ೂೕ�ನಹ�� 

�ಾಶ�ತ ಕು�ಯುವ �ೕರು �ೕಜ�ಯ �ಾಮ�ಾ�ಯು �ಾ�ರಂಭ�ೂಂಡು �ಾಲು� ವಷ�ಗಳು ಕ�ದರೂ ಈ 

ವ�� �ಾಮ�ಾ� ಪ�ಣ��ೂಂ�ರುವ��ಲ�; ಸಂಬಂಧಪಟ� ಅ��ಾ�ಗಳು ಸ�ಳ �ೕ� �ೕ� ಪ��ೕಲ� 

�ಾ�ರುವ��ಲ�;  ಆದುದ�ಂದ, ರೂ.4.50�ೂೕ� �ತ�ದ ಈ �ಾಮ�ಾ�ಯ �ಳಂಬ�� �ಾರಣ�ೕನು? 

ಎಷು� �ನಗಳ�� ಈ �ಾಮ�ಾ�ಯನು� ಪ�ಣ��ೂ���ೂಡ�ಾಗುವ�ದು ಎಂಬ ಕು�ತು ಸಂಬಂಧಪಟ� 

ಅ��ಾ�ಗ�ಂದ �ಾ�� �ೂ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತಂದರು. 

ಸ�ಾಯಕ �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ�, ಪಂ.�ಾ.ಇಂ.ಉಪ��ಾಗ, ಕು�ಗ� ರವರು, ಸದ� 

�ಾಮ�ಾ�ಯು ಅಂ�ಮ ಹಂತದ��ದು�, ಮುಂಬರುವ ಜು�ೖ �ಾ�ಾಂತ��ೂಳ�ಾ� ಪ�ಣ��ೂ�� 

�ೂಡುವ��ಾ� ಸ�� ಭರವ��ತ�ರು. 

�ಾ: ರ� �ಾಗ�ಾಜಯ�ನವರು, RMSA ಅ� ಬಹು�ೕಕ ಕ�ಗಳ�� � �ೌಢ�ಾ�ಾ �ೂಠ� ��ಾ�ಣ 

�ಾಮ�ಾ� �ಾ�ರಂ��ಲ� �ರುವ ಕು�ತು �ೕವ� ಆ�ೕಪ ವ�ಕ�ಪ��ದರು.  �ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ 

ಅ��ಾ�ಯವರು, ಈ ಕು�ತು ಕ�ದ ಎರಡು �ನಗಳ �ಂ� ಸಂಬಂಧಪಟ� �ಾಜ�ಮಟ�ದ ಅ��ಾ�ಗ�ೂಂ�� 

ಸ�ಾ�ೂೕ�ಸ�ಾ�ದು�, ಅವರು “ಹಣ �ಾವ��ಾ�ಲ��ರುವ�ದ�ಂದ  �ೂಡ�ಾ�ದು�, ಈ �ಾರದ��  

ಎ��� �ಾಮ�ಾ� �ಾ�ರಂ�ಸುವ��ಾ� ���ರು�ಾ��; ಒ�ಾ�� 156 �ೂಠ�ಗಳ ��ಾ�ಣ 

�ಾಮ�ಾ�ಯನು� �ಾ�ರಂ�ಸಲು  ಸಂ��ಯವ�� ��ಸ�ಾ��;  �ಾಗೂ ಈ �ಾರದ�� �ಾ�ರಂಭ 

�ಾಡ�ದ��� ಸದ� ಸಂ��ಯ �ಸರನು� (M/s Jampana Constructions) ಕಪ�� ಪ��� 

�ೕ�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ��ಸ�ಾ�� ” ಎಂದು ���ರು�ಾ�� ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. 

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

�.ಪಂ.�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� ��ೕ�ಾ ಮಹ�ಂಗಯ�ರವರು, �.�.ಎಂ.�ಗಮ�ಂದ 

���ಯ�� 2013-14�ೕ �ಾ�ನ ವಸ� �ೕಜ�ಯ� ಪ�� �ಾಲೂ��� ಅ��ಾ� ಜ�ಾಂಗದವ�� 40 

ಮ�ಗಳು ಮತು� ಅ� ಅ��ಾ� ಜ�ಾಂಗದವ�� 100 ಮ�ಗಳು ಮಂಜೂ�ಾ�ದು�, �ಾಮ�ಾ� 

ಪ�ಗ�ಯ����ೕ? ಎಂದು ಪ����ದರು.  �ೕಜ�ಾ ��ೕ�ಶಕರು, �.ಆ�.�.ಎ. ಇವರು, ಅ��ಾ� 

ಜ�ಾಂಗ�� 2006-07�ೕ �ಾ�ನ�� 37ಮ�ಗಳ ಗು� �ಗ��ಾ�ದು�, ಈ �ೖ� 33 �ಾಧ��ಾ�,                    

4 ಮ�ಗಳು �ಾ� ಇದು�, �ೕ.89% �ಾಧ��ಾ�ರುತ��; 2010-11�ೕ �ಾ�ನ�� ಒ�ಾ���ಾ� 79 ಗು� 

�ಗ��ಾ�ದು�, ಈ �ೖ� 52 �ಾಧ��ಾ� 27 ಮ�ಗಳು �ಾ� ಇದು�, �ೕ. 79% �ಾಧ��ಾ�ರುತ��; 

ಪ�ಣ��ೂಂ�ರುವ �ಾಮ�ಾ�ಗ�� ಹಣ �ಾವ�ಸ�ಾ�ರುತ�� ಎಂದು ಸ�� �ವ��ದರು.  2013-14�ೕ 

�ಾ�ನ�� ಅ��ಾ� ಮತು� ಅ� ಅ��ಾ� ಜ�ಾಂಗದವ�� ಮ� ಮಂಜೂ�ಾ�� ಪ��ಾ�ವ� 

ಸ����ಾ�ರುವ��ಲ� ಎಂದು ���ದರು. 

�.ಪಂ.�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ �ಾ: ರ� �ಾಗ�ಾಜಯ� ರವರು, ಪ��ಾ�ವ�ಯು �ಾನ� 

��ಾ���ಾ�ಯವರ ಅಧ���ಯ ಸ��ಯ�� ಅನು�ೕದ��ೂಂಡ ನಂತರ �.�.ಎಂ.ಇ�ಾ� ಇವರ 

ಮು�ೕನ RGRHCL �ಗಮ�� �ೂೕಗ�ೕ�ಾಗುತ��;  ಈ ���ನ�� ಕ�ದ �ಾ�ನ�� ಚು�ಾವ�   
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ಪ�ಯುಕ� 2012-13�ೕ �ಾ�ನ 2000ಮ�ಗಳ ಗು� ಇನೂ� ಮಂಜೂ�ಾ�ಲ� ��ಸುತ��  ಎಂದು 

ಅ��ಾ�ಯ ವ�ಕ�ಪ��ದರು.    

�ೕಜ�ಾ ��ೕ�ಶಕರು, �.ಆ�.�.ಎ ರವರು �ಾತ�ಾ� 2011-12�ೕ �ಾ�ನ��, ��ಾ� 

ಅ��ಾ�ಗಳು, �ಂದು�ದ ವಗ�ಗಳ �ಾಗೂ ಅಲ�ಸಂ�ಾ�ತರ ಅ�ವೃ�� ಕ�ಾ�ಣ ಇ�ಾ� ಇವರು ಅ��ಾ� 

ಫ�ಾನುಭ�ಗಳ ಪ��ಯನು� ಕಳು��ರುವ��ಾ� ��ಾ� ಪಂ�ಾ��� �ಾ�� �ೕ�ರು�ಾ�� ಎಂಬ 

ಅಂಶವನು� ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತರ�ಾ�ರುತ��. 

�.ಪಂ.�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಆ�.�.ಆಂಜನಪ� ರವರು, �ಾವಗಡ �ಾಲೂ�ಕು �ೖ.ಎ�. 

�ೂಸ�ೂೕ�ಯ�� ನ�ಯು��ರುವ �ದ��ಂ�ೕಶ�ರ ಉ�� �ೖಮಗ� �ೕ�ಾರರ ಸಹ�ಾರ ಸಂಘ�� 

ಸಂಬಂ��ದಂ�, �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� �ಾಯ�ದ�� ಮತು� ಸ��ೕಯರ ಕುತಂತ��ಂದ ಆ�� ಪ��ಯ�� 

ನಮೂ�ಾ�ರುವ �ಸ�ೕ �ೕ� ಮತು� ಮ� ಕ���ೂಂ�ರುವ ಫ�ಾನುಭ�ಯ �ಸ�ೕ �ೕ��ಾ�� ಎಂದು 

���,  ಈ ಬ�� ಪ��ೕ�� ಸಂಬಂಧಪಟ�ವರ �ರುದ� ���ನ� �ೕ� �ಾಖ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು ಸ�� 

���ದರು.  ನಂತರ, �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳ ಮೂಲಕ ಮ�ಗಳು �ೕ� ಆ�ದು�, ಫ�ಾನುಭ�ಗಳು �� ಹಣ 

ಪ��ರು�ಾ��; ಆದುದ�ಂದ ಎಲ� ಮ�ಗಳನು� ಒ���ೕ ಸ��ತ�ೂ��ದ� �ೂಂದ��ಾಗುವ�ದ�ಂದ, 

ದೂರುಗಳು ಬಂ�ರುವ ಮ�ಗಳನು� �ಾತ� ಸ��ತ�ೂ�ಸುವ�ದು ಒ�ತು ಎಂದು ���ದರಲ��, ��ಾ� 

ಪಂ�ಾಯ� �.ಆ�.�.ಎ.�ಾ��ಂದ ಪ���ಂದಕೂ� ಆ�ೕಪಗಳನು� �ಾಕ� �ೕಜ�ಯನು� ಪ�ಗ� 

ಯತ� �ೂಂ�ೂಯ��ೕಕು ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. 

   �ೕಜ�ಾ ��ೕ�ಶಕರು, �.ಆ�.�.ಎ., ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ�, ತುಮಕೂರು ರವರು ಈ ದೂ�ನ 

ಸಂಬಂಧ �ಾಲೂ�ಕು ಮಟ�ದ�� ಮೂರು ಜನ ಅ��ಾ�ಗಳ ತಂಡವನು� ರ��, ಮ�ಗಳ ಮಂಜೂ�ಾ� 

ಸಂಬಂಧ ��ಾರ� ನ�ಸಲು ���ರು�ಾ��.  ಅದರಂ�, ತಂಡ ರ�ಸ�ಾ�ದು� ವರ� �ೕ�ರು�ಾ��. ಸದ� 

ವರ�ಯಂ� ಗುಜ�ನಡು �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� �ಾ���ಯ�� ಇಂ��ಾ ಆ�ಾ� �ೕಜ�ಯ�� 

ಮುದ�ರಂಗಮ� �ೂೕಂ ಹನುಮಂತರಯಪ�, �ಕ�ಹ�� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� �ಾ���ಯ�� ಬಸವ ವಸ� 

�ೕಜ�ಯ�� ಹನುಮಕ� �� ��ೕ �ಾಮಪ�, �.�ಾಂಪ�ರ, �ಾ���ೕ �ೂೕಂ ಸಂಪ� ಕು�ಾ�, 

�ೕಮನಕುಂ�, �ಂಕಟಲ��ಮ� �ೂೕಂ ಓಬಳ�ೕಶಪ�, �ೕಮನಕುಂ�, ಅನುಸೂಯಮ��ೂೕಂ 

ಹನುಮಂತ�ಾಯಪ�, �ೂಡ�ಹ��.  ಇ�ೕ �ೕ�, ಇಂ��ಾ ಆ�ಾ� �ೕಜ�ಯ�� ಹನುಮಕ� �ೂೕಂ 

ಹುನೂ�ರಪ�, �ೕಮನಕುಂ�, ಸು�ೕಲಮ� �ೂೕಂ �.�.ಗಂ�ಾಧರ, �ಮ�ಮ�ನಹ��, ಹನುಮಕ� �ೂೕಂ 

�ಮ�ಪ�, �ಮ�ಮ�ನಹ��, ಅನ�ಪ�ಣ� �ೂೕಂ ��ೕ��ಾಸ, �ೕಮನಕುಂ�, �ೂೕ�ಾ �ೂೕಂ ರ�ೕಶ, 

�ೕಮನಕುಂ� ಇವರು ಅನಹ�ರು ಎಂದು ವರ�ಯ�� ��ಸ�ಾ��.  �ಾಜವಂ� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� 

�ಾ���ಯ�� ಫ�ಾನುಭ�ಗ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� �ಾ�ಾಂಜನಮ� �ೂೕಂ ಆಂ�ನಮ�ಇವ�� ಇಂ��ಾ 

ಆ�ಾ� �ೕಜ�ಯ�� 2011-12�ೕ �ಾ�ನ�� ಮ� ಮಂಜೂ�ಾ�ದು� ಮ�� 2013-14�ೕ �ಾ�ನ�� 

ಮ� ಮಂಜೂ�ಾ��, �ಾ�ಾಂಜನಮ� �ೂೕಂ ��ೕ�ಾಮಪ� ◌ಿವ�� 2010-11�ೕ �ಾ�ನ�� ಮ� 

ಮಂಜೂ�ಾ�ದು�, ಮ�� 2013-14�ೕ �ಾ�ನ�� ಮ� ಮಂಜೂ�ಾ�ರುವ��ಾ� �ಾಗೂ ಲ���ೕವಮ� 

�ೂೕಂ �ಾ�ಾಯಣಪ� �.ಇ.�.ಗು����ಾರ�ಾ�ದು�, ಇವರ ಮಗ ಸ�ಾ�� �ೌಕರ�ಾ�ರುವ��ಾ� ��ದು 
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ಬಂ�ರುವ��ಾ� ವರ�ಯ�� ��ಸ�ಾ��.  ಈ ವರ�ಯನು� �ಾ�ೕ� �ಾಂ� �ಾ��ೕಣ ವಸ� �ಗಮ�� 

ಸ��ಸ�ಾ�ದು�, �ಗಮದ ��ೕ�ಶನದಂ� ಕ�ಮ�ೖ�ೂಳ��ಾಗುವ��ಂದು, ಸ�� �ಾ�� �ೕಡ�ಾ�ತು.  

�ಾ�ೕ� �ಾಂ� ವಸ� �ಗಮ�ಂದ �ೕರ�ಾ� ಹಣವ� ಫ�ಾನುಭ�ಗ�� �ಡುಗ��ಾಗುವ�ದ�ಂದ ಹಣ 

�ಡುಗ�ಯ�� ��ಾ� ಪಂ�ಾ��ಯ �ಾತ��ರುವ��ಲ��ಂದು ಸ�� �ವ��ದರು. 

 ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು �ಾತ�ಾ�, ದೂರು ಸ����ಾದ ����ಯ�� 

�ಾ�ೕ� �ಾಂ� �ಾ��ೕಣ ವಸ� �ಗಮವ� ��ೕ���ದಂ�, ತಂಡವನು� ರ�� ವರ� ಸ��ಸಲು ಸೂ�ಸ 

�ಾ��.  �ಲವ� ಪ�ಕರಣಗಳ ಸಂಬಂಧ �ೂೕ�ಾಯುಕ��� ದೂರು �ಾಖ�ಾ�ರುತ��.  �ಾಯ� ��ಾ�ಹಕ 

ಅ��ಾ�, �ಾವಗಡ ರವರು ಈ ಸಂಬಂಧ �ೂೕ�ಾಯುಕ��� �ಾ�� �ೕ�ರು�ಾ��.   

 ಆದುದ�ಂದ, ಈ ಐದು �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳ ಫಲ�ಾನುಭ�ಗ�� ಹಣ �ಡುಗ�ಯನು� �ಗಮದ 

��ೕ�ಶನದಂ� ಸ��ತ�ೂ�ಸ�ಾ��.  ತ��ಾ ತಂಡದ ವರ�ಯನು� �ಗಮ�� ಕಳು���ೂಡ�ಾ��.  

�ಗಮದ ��ೕ�ಶನದಂ� ಈ ಸಂಬಂಧ ಕ�ಮ�ೖ�ೂಳ��ಾಗುವ��ಂದು ಅಹ� ಫ�ಾನುಭ�ಗ�� �ಗಮ�ಂದ 

�ೕರ�ಾ� ಹಣ �ಾವ�ಸ�ಾಗುವ��ಂದು ಸ�� ���ದರು.  ��ಾ� ಪಂ�ಾ�� �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ 

ಆಂಜನಪ� ನವರು �ಾತ�ಾ�, �ಾಜವಂ� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� �ಾ���ಯ �ಾ�ಾಂ�ನಮ� �ೂೕಂ ಅಂಜನಪ� 

ಮತು� �ಾ�ಾಂ�ನಮ� �ೂೕಂ ��ೕ �ಾಮಪ� ಇವರುಗ�� ಈ �ಂ� ಮ� ಮಂಜೂ�ಾ�ದ�ರೂ ಸಹ ಸದ� 

ಫ�ಾನುಭ�ಗಳು ಮ� ��ಾ�ಣ �ಾ�ರುವ��ಲ� ಮತು� ಹಣ ಪ��ರುವ��ಲ�.  ಈ �ಾರಣ�ಂದ 

2013—14�ೕ �ಾ�ನ�� ಮ� ಮಂಜೂರು �ಾಡ�ಾ�ದು�, ಇವರು ಅತ�ಂತ ಅಹ��ದು� ಇವರನು� ಅಹ� 

ಫ�ಾನುಭ�ಗ�ಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ೕ�ಾ���ಂದು ���ದರು.  ಈ ಸಂಬಂಧ, ತ��ಾ ವರ�ಯನು� �ಗಮ�� 

�ೕ�ರುವ �ಾರಣ �ಗಮದ ��ೕ�ಶನದಂ� ಕ�ಮ ವ�ಸ�ಾಗುವ��ಂದು ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ� 

ಯವರು ಸ�� ���ದರು. 

ಈ �ೕ�� ಶೂನ� �ೕ�ಯ ಚ��ಯು ಪ�ಣ��ೂಂಡು, ಸ�ಯ �ಾನ� ಅಧ��ರು �ಷಯವ� 

ಚ��ಯನು� �ಾ�ರಂ��ದರು.   ಅದರಂ�; 

�ಷಯ ಸಂ��. 1 : 2014-15�ೕ �ಾ�ನ ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ����ೂಳಪಡುವ  

                       ಎ�ಾ� �ೕಜ�ಗಳ �ಾ��ಕ ���ಾ �ೕಜ�ಗಳನು� ಅನು�ೕ� 

                       ಸುವ ಬ��:- 

ಮುಖ� �ೕಜ�ಾ��ಾ�ಯವರು, �ಾತ�ಾ� 2014-15�ೕ �ಾ�� ��ಾ� ವಲಯ �ೕಜ� 

ಮತು� �ೕಜ�ೕತರ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ� ತುಮಕೂರು ����  ಒ�ಾ���ಾ� �ಗ��ಾ�ರುವ ಅನು�ಾನದ 

�ವರಗಳನು� ಈ �ಳ�ನಂ� ಸ�� �ವ��ದರು.          

 (ರೂ. ಲ�ಗಳ��) 

ಕ� 

ಸಂ 
�ಾಯ�ಕ�ಮಗಳು �ೕಜ� �ೕಜ�ೕತರ ಒಟು� �ಗ� 

1 �.ಪಂ.�ಾಯ�ಕ�ಮಗಳು 15158.14 23750.22 38908.36 

2 �ಾ.ಪಂ.�ಾಯ�ಕ�ಮಗಳು 16420.59 55445.26 71865.85 

3 �ಾ�.ಪಂ.�ಾಯ�ಕ�ಮಗಳು 03622.09 00000.00 03622.09 

ಒಟು� 35200.82 79195.48 114396.30 
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 ಮುಂದುವ�ದು, ಪ�ಸಕ� �ಾ�ನ�� �ಂ�ನ ವಷ���ಂತ �ೕಜ�ಯ� ರೂ.7,994.00 ಲ�ಗಳು 

�ಾಗೂ �ೕಜ�ೕತರದ� ರೂ.11,346.00 ಲ�ಗಳು ಒಟು� ರೂ.19,340.00 ಲ�ಗಳು ���� 

�ಗ��ಾ�ರುವ��ಾ� �ವ��ದರು. 

2014-15�ೕ �ಾ�� �ೕಜ�ಯ� ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� �ಾಯ�ಕ�ಮಗ��ಾ� �ಗ�ಪ��ರುವ 

ಒಟು� �ತ� ರೂ.15,158.14 ಲ� �ಾಗೂ �ೕಜ�ೕತರದ� ರೂ.23,750.22 ಲ�ಗಳ�� ��ಧ 

ಇ�ಾ�ಗಳ �ಾಯ�ಕ�ಮಗ�� �ಗ�ಪ��ರುವ �ತ��� ಅನುಗುಣ�ಾ� �ಾಗ�ಸೂ� ಪ��ಾರ ಇ�ಾ�ಾ 

ಅ��ಾ�ಗಳು ಸ���ರುವ ���ಾ�ೕಜ�ಗಳನು� ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ�ಾನ� ಸ�ಯ ಅನು�ೕದ��ಾ� 

ಮಂ�ಸ�ಾ�ದು�, ಸ�ಯ ಅನು�ೕದ� �ೂೕ�ದರು. 

ಮು�ಯ �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು �ಾತ�ಾ�, ��ಾಂಕ 14-05-2014ರಂದು ನ�ದ 

ಪ�ವ��ಾ� ಸ�ಯ�� 3054, 2702, 13�ೕ ಹಣ�ಾಸು �ೕಜ�ಗಳ(ರ��) ಇ�ಾ�� ���ಾ 

�ೕಜ�ಗಳನು� ಕೂಡ�ೕ ಸ��ಸುವಂ� ಸಂಬಂ��ದ ಅ��ಾ�ಗ�� ��ಸ�ಾ�ತು�.  ಆದ� ಈವ��ಗೂ 

���ಾ�ೕಜ�ಗಳನು� ಸ���ರುವ��ಲ� ಎಂದರು. 

�ಾನ� �.ಪಂ. ಸದಸ��ಾದ �ಾ:ರ� �ಾಗ�ಾಜಯ�ರವರು �ಾತ�ಾ�, 2014-15�ೕ �ಾ�ನ ��ಾ� 

ಪಂ�ಾಯ� ಅ�ವೃ�� ಅನು�ಾನದ� ರೂ.200.00 ಲ�ಗಳು, �.ಎಂ.�.ಎ�.�ೖ-3054 ರ� ರು.613.22 

ಲ�ಗಳು,13�ೕ ಹಣ�ಾಸು(ರ��ಗಳು) �ಾಯ�ಕ�ಮದ� ರೂ.907.51 ಲ�ಗಳು,ಸಣ� �ೕ�ಾವ� ��ಗಳು-2702 ರ�  

ರೂ.116.16 ಲ�ಗಳು,  �ವ�ಹ� ಮತು� ದುರ��-2059 ರ� ರೂ.57.07 ಲ�ಗ�� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� 

ಇಂ��ಯ�ಂ� ��ಾಗ/ಉಪ��ಾಗ�ಾರು ಅನು�ಾನ ಹಂ�� �ಾ� �ಾಲೂ�ಕು ಮಟ�ದ ಸ�ಗಳ��  ��ಧ ���ಾ 

�ೕಜ� ಕು�ತು ಚ���ರುವ�ದ�ಂದ ಬಹು�ೕಕ ���ಾ �ೕಜ�ಗಳು ಅಂ�ಮ�ೂಂ�ರುತ��.  ಆದುದ�ಂದ ಸದ� 

���ಾ �ೕಜ�ಗ�� ಅನು�ೕದ� �ೕಡುವ ಅ��ಾರವನು� �ಾನ� ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ಅಧ���� �ೕಡಬಹು�ಾ�� 

ಎಂದರು.  ಇದನು� ಬಹು�ೕಕ ಸದಸ�ರು �ಂಬ��ದರು.  ನಂತರ ಪ��ಾ��ತ �ಾಗೂ �ಾ� ���ಾ �ೕಜ�ಗಳನು� 

ಅನು�ೕ�ಸುವ ಅ��ಾರವನು� �ಾನ� ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ಅಧ���� �ೕಡಲು ಸ�ಯ�� ಸ�ಾ�ನುಮತ�ಂದ 

����ಸ�ಾ�ತು. 

(ಕ�ಮ : CPO, ZPT/EEs, PRED, Tumkur/Madhugiri) 

ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಗಳು �ಾತ�ಾ�, 2014-15�ೕ �ಾ�ನ �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾಯ� 

�ಾಯ�ಕ�ಮಗ�� �ಗ��ಾ�ರುವ ಅನು�ಾನದ �ವರಗಳನು� ಈ�ಾಗ�ೕ  ಎ�ಾ� �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾಯ� 

�ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಗ�� ಕಳು���ೂಡ�ಾ�ದು�, ���ಾ �ೕಜ�ಗಳನು� �ಯ�ಾನು�ಾರ ಒಂದು 

�ಾರ�ೂಳ� ಸ��ಸುವಂ� ಎ�ಾ� �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾಯ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಗ�� ಸೂಚ�ಗಳನು� 

�ೕ��ಾ�ಗೂ�� �ಾವ��ೕ �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ���ಂದ ���ಾ �ೕಜ�ಗಳು ��ೕಕೃತ�ಾ�ರುವ��ಲ�.  

ಈ ಬ�� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಗಳು �ವರ� �ೕಡ�ೕಕು ಎಂದರು. ಕು�ಗ�, ಗು��, 

�ಕ��ಾಯಕನಹ�� �ಾಗೂ �ಾವಗಡ �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾಯ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಗಳು                      

30-05-2014ರಂದು �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾಯ� �ಾ�ಾನ� ಸ� ಕ�ಯ�ಾ�ದು�, ಸದ� ಸ�ಯ�� ಮಂ�� 

ಅನು�ೕದ� ಪ�ದು ಸ��ಸುವ��ಾ� ���ದರು.  ಮಧು��, ತುಮಕೂರು, �ೂರಟ��, ತುರು�ೕ��, ��ಾ 

ಮತು� �ಪಟೂರು �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾಯ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಗಳು  ಒಂದು �ಾರ�ೂಳ� 

�ಾ.ಪಂ.�ಾ�ಾನ� ಸ� ಕ�ದು ���ಾ �ೕಜ�ಗ�� ಅನು�ೕದ� ಪ�ದು ಸ��ಸುವ��ಾ� ಸ�� 
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�ವ��ದರು.  ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಗಳು �ಾವ��ೕ �ಾರಣ�� �ಳಂಬ �ಾಡದಂ� ಒಂದು 

�ಾರ�ೂಳ�   ಎ�ಾ� �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾಯ� ಗಳ ���ಾ �ೕಜ�ಗಳನು� ಸ��ಸುವಂ� ಸೂ��ದರು. 

(ಕ�ಮ : ಎ�ಾ� �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾಯ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಗಳು) 

 �.ಪಂ.�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ �ಾ:ರ� �ಾಗ�ಾಜಯ�ನವರು, ಸ�ಾಯಕ �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ�, 

ಪಂ.�ಾ.ಇಂ.ಉಪ��ಾಗ, ಕು�ಗ� ಕ�ೕ� ಸ��ಾದ �ಾಗದ��ಲ�; ಪ�ಸು�ತ �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ�� 

ಕಟ�ಡದ �ಾ�ಂಗಣದ��  ಬ� �ಾ��ಂ� ಪಕ� ಇದು�, �ಾವ�ಜ�ಕ�ಂದ ತುಂ�ರುತ��, �ಲಸ �ಾಡಲು 

ಅ�ಾಧ� ಎಂದರು;  ಅಲ��, ಈಗ �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ��ಯವರು �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ�� ಅ�ವೃ�� 

ಅನು�ಾನದ� �ಾ�ಜ� ಸಂ�ೕಣ�ವನು� ���ಸಲು ಉ��ೕ��ರುವ�ದ�ಂದ ಸದ� ಪಂ.�ಾ.ಇಂ.ಉಪ��ಾಗ 

ಕ�ೕ�ಯನು� �ರವ��ೂ�ಸ�ೕ�ಾ�ರುತ��;  ಆದುದ�ಂದ, �ಕ��ೕ��� 2515 ಅಥ�ಾ ಇ��ತರ 

�ಾವ��ಾದರೂ �ೕಜ�ಯ� ಅನು�ಾನ �ಡುಗ� �ಾ� ಸ�ಂತ ಕಟ�ಡ ��ಾ�ಣ �ಾ��ೂಡ�ೕಕು 

ಎಂದು �ೂೕ�ದರು. 

ಚ��ಯ ನಂತರ, �ಕ� �ೕ��� 2515ಅ� ಒ�ಾ�� ಲಭ��ರುವ ಅನು�ಾನದ�� ಸ�ಾಯಕ 

�ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ�, ಪಂ.�ಾ.ಇಂ.ಉಪ��ಾಗ, ಕು�ಗ� ಕ�ೕ� ಕಟ�ಡ ��ಾ�ಣ�ಾ�� 

ರೂ.10.00ಲ�ಗಳನು� �ೕಸ�ಡಲು ಸ�ಯು ಸ�ಾ�ನುಮತ�ಂದ �ೕ�ಾ���ತು. 

�.ಪಂ.�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� �ಾಂತಲ �ಾಜಣ� ನವರು, ಅಂಗ�ಕಲರ �ೕಸ�ಾ� (�ೕ.3) 

ಅನು�ಾನವ� ಕ�ದ ಮೂರು ವಷ�ಗ�ಂದ ಖ�ಾ��ರುವ��ಲ�; ಈ �ೕ�� ಮೂರೂ ವಷ�ದ ಅನು�ಾನವನು� 

�ೕ�� �ಾಲೂ�ಕು�ಾರು/ಫ�ಾನುಭ��ಾರು/�ಾಯ�ಕ�ಮ �ಗ�ಪ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. 

�ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು, ಒ�ಾ�� ಅನು�ಾನ��(Allocation) �ೕ.3ರಂ� 

�ಾಲೂ�ಕು�ಾರು ಅನು�ಾನ �ಗ�ಪ�� ಮೂರೂ ವಷ�ದ ಅನು�ಾನ �ೕ�� 

�ಾಲೂ�ಕು�ಾರು/ಫ�ಾನುಭ��ಾರು/�ಾಯ�ಕ�ಮ�ಾರು ���ಾ�ೕಜ� ಸ��ಸುವಂ� ಉಪ ��ೕ�ಶಕರು, 

ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�ವೃ�� ಇ�ಾ�, ತುಮಕೂರು ಇವ�� ���ದರು. 

�.ಪಂ.�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.ಆ�.ಉ�ೕ� ರವರು, ಪ�ಸಕ� �ಾ�ನ ಅನು�ಾನ�� ಆ�ಾ 

�ಾಲೂ��ನ��ೕ ���ಾ�ೕಜ� ತ�ಾ�ಸು�ಾ��; �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ�, ಪಂ.�ಾ.ಇಂ. ��ಾಗ, 

ತುಮಕೂರು/ಮಧು�� ಇವರು ಕಟ�ಡಗ�� Ramps ��ಾ�ಣ �ಾಮ�ಾ�ಗಳನು� �ೂಡಲು �ೕಳು�ಾ��; 

�ಲವ� ಸದಸ�ರು ��ಚಕ� �ಾಹನ �ೕಡಲು �ೕಳು�ಾ��, �ಲವರು �ವ�ಡ ಮೂಕ ಮಕ��� ಅಗತ� 

ಉಪಕರಣಗಳನು� �ೕಡಲು �ೕಳು�ಾ��; ಆದುದ�ಂದ �ಾವ �ೕ� ���ಾ �ೕಜ�ಯನು� ತ�ಾ�ಸ�ೕಕು 

ಎಂದು �ೕ�ದರು. 

�ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು, ಕಟ�ಡ ಮತು� Rampsಗ�� ಸಂಬಂಧಪಟ�ಂ� 

�ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ�, ಪಂ.�ಾ.ಇಂ.��ಾಗ, ತುಮಕೂರು/ಮಧು�� ಇವ�� �ಾಗೂ ಅಂಗ�ಕಲ�� 

ಅಗತ� ಉಪಕರಣಗಳ ಕು�ತು ಉಪ ��ೕ�ಶಕರು, ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�ವೃ�� ಇ�ಾ�, ತುಮಕೂರು 

ಇವ�� ���ಾ �ೕಜ�ಯನು� ಸ��ಸ�ೕ�ಂದು ���ದರು.  ಅಲ��, ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ಕಟ�ಡದ 

�ೕಲಂತ��� �ೂೕಗಲು ಸಹ ಒಂದು ramp ���ಸಲು ಸೂ��ದರು. 
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 �.ಪಂ.�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �ೖ.��.��.ಹುಚ�ಯ�ನವರು, ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ಅ�ೕನ 

ಕ�ೕ�ಗಳ ಅನುಪಯುಕ� �ಾಹನಗಳನು� ��ೕ�ಾ� �ಾ� �ೂಸ �ಾಹನಗಳನು� ಒದ�� ಅ��ಾ�ಗಳ 

�ೖನಂ�ನ ಕ�ೕ� �ಲಸಗ�� ಅನುವ� �ಾ��ೂಡ�ೕ�ಂದು �ೂೕ�ದರು.  ಪ���ಾ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ 

ಅ��ಾ�ಯವರು, �ೂಸ �ಾಹನಗಳನು� ಖ�ೕ�ಸಲು ಸ�ಾ�ರವ� ಅನುಮ� �ೕ�ಲ�ದ �ಾರಣ, ಅ��ಾ�� 

�ಾಹನ �ಗ��ಾ�ದು� �ಾಹನ ಇಲ��ದ��� �ಾ��ಾನ ರೂ.25,000/- �ಾ�� ಆ�ಾರದ�� 

�ೂರಗು����ಂದ �ಾ��� �ಾಹನ ವ�ವ�� �ಾ��ೂಳ�ಬಹು�ಾ�ರುತ��;  ಅದರಂ�, �ಗ�ತ ಅ�� 

ನಮೂ�ಯನು� ಭ�� �ಾ� ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� � ಸ���ದ�� �ಯ�ಾನು�ಾರ ಪ��ೕ�� ಅನುಮ� 

�ೕಡ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ���ದರು. 

�.ಪಂ.�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.ಆ�.ಉ�ೕ� ರವರು, ಕ�ದ �ಾ�ನ ಮುಂದುವ�ದ �ಾಮ�ಾ�ಗಳ 

ಸಂಬಂಧ ಅನು�ಾನ ಲಭ��ಲ�ದ �ಾರಣ, �ಾಮ�ಾ� ಪ�ಣ��ೂ�� �� �ೕ��ಾ�ಗೂ� ಈ ವ�� ಹಣ 

�ಾವ��ಾ�ರುವ��ಲ� ಎಂದು ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತಂದರು.  ಪ���ಾ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ 

ಅ��ಾ�ಯವರು, ಸದ� �ಾಮ�ಾ�ಯು ���ಾ�ೕಜ�ಯ�� �ೕಪ�� �ಾ�ದ���  ಹಣ �ಾವ�� 

ವ�ವ�� �ಾಡ�ೕ�ೕ�ಾಗುತ���ಾದ��ಂದ ಸದ� �ಾಮ�ಾ�ಗಳನು� �ೕ���ೂಂಡು ���ಾ�ೕಜ� 

�ಾಡ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ���ದರು. 

�.ಪಂ.�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಚಂದ��ೕಖರ�ಾಬುರವರು, ಕು�ಯುವ �ೕರು �ೕಜ�� 

ಸಂಬಂ��ದಂ� (�ೕ�ಾ� ಮತು� �ೖ��ೖ�) �ಾಮ�� �� �ಾವ��ರುವ��ಲ�;  ಇದ�ಂದ 

ಸಂಬಂಧಪಟ� ಏ���ಯವರು  �ೕ�ಾ� �ಾಪ� ಎ���ೂಳು���ೕ� ಎನು��ಾ��; �ಾಯ��ಾಲಕ 

ಇಂ��ಯ�, ಪಂ.�ಾ.ಇಂ.��ಾಗ, ತುಮಕೂರು ಇವರನು� �ೕಳ�ಾ� Spill overಅ� ಪ�ಗ�� �� 

�ಾವ�ಸುವ��ಾ� ��ಸು�ಾ��, ಈ ಕು�ತು ಸ�ಷ� �ಾ�� �ೕಡ�ೕಕು ಎಂದು ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತಂದರು. 

 

�ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ�, ಪಂ.�ಾ.ಇಂ.��ಾಗ, ತುಮಕೂರು ಇವರು, 3-4�ೕ ಹಂತದ�� 

�ೖ�ೂಂಡ �ಾಮ�ಾ�ಗಳ �� ಗಳನು� ಈ�ಾಗ�ೕ �ಾವ�ಸ�ಾ��; ಈಗ 5�ೕ ಹಂತದ �ಾಮ�ಾ�ಗಳನು�  

�ೖ����ೂಳ��ಾ��;  ಈ ಕು�ತು ಪ��ೕ�� �� �ಾವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ���ದರಲ��, ಈ �ಾ�� 

�ಡುಗ��ಾ�ರುವ  ಅನು�ಾನವನು� ಈ�ಾಗ�ೕ ಎ�ಾ� ಸ�ಾಯಕ �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ� ಗ�� 

ಹಂ�� �ಾಡ�ಾ�ದು�, �ಾವ��ೕ �ಾಮ�ಾ� ಪ�ನ�ಾವತ���ಾಗದಂ� ಅತ�ಂತ ಎಚ�ರವ�� �ಲಸ 

�ಾಡ�ಾಗುವ��ಂದೂ ಸಹ ಸ�� ���ದರು. 

ನಂತರ, RTGS ಮೂಲಕ 80% �� �ಾವ��ಾ�ದು�, �ಾವ�� �ಾ��ರುವ ಅನು�ಾನವನು� 

ಅ� �ೂೕ� �ಾ� ಈ �ಾ�� expenditure book �ಾ� ಎಲ� �ಾಮ�ಾ�ಗಳ �� ಗಳನು� 

ಪ�ಣ�ಪ��ಾಣದ�� �ಾವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. 

�.ಪಂ.�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �ೖ.��.ಹುಚ�ಯ�ನವರು, ಕ�ದ �ಾ�ನ ��ಧ �ೕಜ�ಗಳ� 

ಅನು�ಾನ ವ�ಪಗತ�ಾ�ರುವ ಕು�ತು ಪ����ದರು. ಪ���ಾ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು, 

�ಾವ��ೕ �ೕಜ�ಗಳ� ಅನು�ಾನ ವ�ಪಗತ�ಾ�ರುವ��ಲ�, ಆದ� ಕ�ದ �ಾ�ನ�� �ಾ� ಹು��ಗಳು 
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�ಾವ� ಭ���ಾಗದ �ಾರಣ ಸದ� ಹು��ಗ�� ಎದು�ಾ� �ೕತ�ಾಂಶ�ಾ�� �ಡುಗ��ಾ�ದ� ಅನು�ಾನ 

�ಾತ� ಸ�ಾ�ರ�� �ಾಪ� ಆ�ರುತ�� ಎಂದು ಸ�ಷ�ಪ��ದರು.  

ನಂತರ, ಈ �ಾ�ಯ ಎ�.ಎ�.ಎ�.�. ಪ�ೕ�ಯ�� ಮಧು�� �ೖ��ಕ ��� 5�ೕ �ಾ�ನ ಮತು� 

ತುಮಕೂರು �ೖ��ಕ ��� 9�ೕ �ಾ�ನ ಪ�ಯುವ�ದರ ಮೂಲಕ ತುಮಕೂರು ��� ಅತು��ತ�ಮ ಫ��ಾಂಶ 

ಪ�ಯಲು �ಾರಣಕತ��ಾದ ��ಣ ಇ�ಾ�ಯ �.�.�.ಐ.ಗಳು, �.ಇ.ಓ.ಗಳು, ��ಾ���ಗಳು, ��ೕಷಕರು, 

��ಕರು, ಇತ� ಅ��ಾ�ಗಳು �ಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ� ಎಲ�ರನೂ� ಅ�ನಂ��ದರು.  �ಾ��ೕ, ��ಾಂಕ                     

31-05-2014ರಂದು ಸ�ಾ�� �ೕ��ಂದ ವ�ೕ�ವೃ�� �ೂಂದು��ರುವ ��ೕ ಆಂ�ನಪ�, 

ಉಪ��ೕ�ಶಕರು, �ಾವ�ಜ�ಕ ��ಣ ಇ�ಾ�, ಮಧು�� ಇವರು ಉತ�ಮ �ೕ� ಸ���ದು�, ಅವರ �ವೃತ� 

�ೕವನ ಸುಗಮ�ಾ�ರ�ಂದು ಮನ:ಪ�ವ�ಕ�ಾ� �ಾ�ೖ�ದರು. 

�.ಪಂ.�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಚಂದ��ೕಖರ�ಾಬುರವರು, �ಾವ�ಜ�ಕ ��ಣ ಇ�ಾ�ಯ 

�ೖದ��ೕಯ �ಚ� ಮರು�ಾವ� ಪ��ಾ�ವ�ಗಳು ಕ�ದ ನ�ಂಬ� �ಾ��ಂದ �ಾ��ರುವ ಬ�� �ೕವ� 

ಆ�ೕಪ ವ�ಕ�ಪ��ದರು.  ಪ���ಾ� ಮುಖ� ��ಾ���ಾ�ಯವರು, �ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ 

ಅ��ಾ�ಯವ�ಂದ (with OMs) ಬಂದ  ಪ��ಾ�ವ�ಗಳನು� clear �ಾಡ�ಾ��; ಉ�� ಅನು�ಾನ 

ಸ�ಾ�ರ�ಂದ ಈ �ಾರದ��ೕ �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾಯ� ಮತು� ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� � �ಡುಗ��ಾಗ��; 

ಅನು�ಾನ ಬಂದ ಕೂಡ�ೕ ಎಲ� ಪ��ಾ�ವ�ಗಳನೂ� clear �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು; ಕ�ದ �ಾ�ನ�� �ೖದ��ೕಯ 

�ಚ� ಮರು�ಾವ��ಾ�    �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾಯ� ಗ�� ಮತು� ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� � ಅನು�ಾನವನು� 

ಸ�ಾ�ರವ� �ಡುಗ� �ಾ�ತು�;  �ೖದ��ೕಯ �ಚ� ಮರು�ಾವ��ಾ��ೕ ಪ���ೕಕ �ಕ� �ೕ��� 

ಇರುವ�ದ�ಂದ, ಇತ� �ಕ��ೕ���ಗಳ� ಅವ�ಾಶ�ರುವ��ಲ� ಎಂದು ಸ�� ಸ�ಷ�ಪ��ದರು. 

�ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು, �ೕತ�ಾನು�ಾನದಂ� �ೖದ��ೕಯ �ಚ� 

ಮರು�ಾವ� ಅನು�ಾನವ� ಸಹ ��ೖ�ಾ�ಕ�ಾ� 4 ಕಂತುಗಳ�� �ಡುಗ��ಾಗುತ��; ಅದರ��ಯೂ 

�ಾ�ಾ��ಕ ಸ�ಾಸ� �ಕ� �ಾ� �ಾಗಶ: �ತ�ವನು� �ಡುಗ� �ಾಡು�ಾ��; �ೕ�ಾ�, 6-8 �ಂಗಳು 

�ಳಂಬ�ಾಗು���; ಪ�ಸು�ತ ���ನ ಅನು�ಾನ �ೕಡುವಂ� ಸ�ಾ�ರವನು� �ೂೕರ�ಾ��;  ಎ�ೂ�ೕ 

�ಾ��ಗಳ ����ಗ�� ಮುಂಗಡ �ೕಡ�ಾಗು���(Heart operation, Kidney problem, etc.,); 

�ಾ��ೕ ಅತ�ಂತ ತುತು� ���� ಅಗತ��ರುವ �ೕವ�ತರದ �ಾ��ಗಳ ಪ�ಕರಣಗ��(Cancer etc.,) 

ತು�ಾ�� ಹಣ �ೕಡ�ಾಗು��� ಎಂದು ಸ�� �ವ��ದರು. 

�.ಪಂ.�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.ಆ�.ಉ�ೕ� ರವರು, �.�.ಎಂ.ಇ�ಾ�ಯ ��ಾ��� ಮತು� 

�ಚು�ವ� �ೂೕಜನ �ಚ�ಗಳ ಉ�� ಹಣವನು� �ೖದ��ೕಯ �ಚ� ಮರು�ಾವ�� ಬಳಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ  

�ೂಸ�ಾ� �ಣು�ಮಕ�ಳ �ಾ��� ಗಳನು� ��ಯಲು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಅ��ಾ�ಯ ವ�ಕ�ಪ��ದರು. 

ಪ���ಾ� ��ಾ� ಅ��ಾ�, �.�.ಎಂ.ರವರು, �ಕ��ೕ��� ಬದ�ಾವ�� ಕ�ಮವ��ರುವ��ಾ� ಸ�ಯ 

ಗಮನ�� ತಂದರು.  

 �.ಪಂ.�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� �ೂೕ��ಾ�ಾ�ಯವರು, �ಕ��ಾಯಕನಹ��ಯ�� ��ಾ� 

ಸ�ಾಜ ಕ�ಾ�ಣ ಇ�ಾ� ವ��ಂದ ನ�ಯು��ರುವ ಎ�.�/ಎ�.� �ಣು�ಮಕ�ಳ �ಾ��� ಸ��ಾದ 
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�ಾಗದ�� ನ�ಯು��ಲ��ಂದು  ಸದ� �ಾ��� ನ ಮಕ�ಳು ತಮ��� ದೂರು��ರುವ��ಾ� ಸ�ಯ 

ಗಮನ�� ತಂದರು.  ಪ���ಾ� ��ಾ� ಸ�ಾಜ ಕ�ಾ��ಾ��ಾ�ಯವರು, ಸದ� �ಾ��� ನು� �ೕ� �ಾಗ�� 

ಸ��ಾಂತ�ಸುವ��ಾ� ಭರವ��ತ�ರು. 

�ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು, ಪ�ಸಕ� ಸ�ಾ�ರ ಸ�ಾಜ ಕ�ಾ�ಣ ಮತು� 

�.�.ಎಂ.�ಾ��� ಗ�� ���ನ ಒತು� �ೕಡು���; ಕ�ದ ಎಂಟು ವಷ�ಗ�ಂ�ೕ�� ಸಮ�� �ಾಕಷು� 

ಸು�ಾರ��ಾ��; ಪ�ಸು�ತ 9 �ಾ��� ಗಳು �ಾ�� ಕಟ�ಡದ�� ನ�ಯು��ದು�, 4  �ಾ��� ಗ�� 

��ೕಶನ ����; ಉ�ದ �ಾ��� ಗ�� ��ೕಶನ �ೂ�ತ�� ಖ�ೕ�� ಸ�ಾ�ರ ಹಣ �ೕಡಲು �ದ��� 

ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. 

�.ಪಂ.�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಉಗ�ಯ�ನವರು, ತುರು�ೕ�� �ಾಲೂ�ಕು �ಾಣಸಂದ� �ಾ�ಮ 

ಪಂ�ಾ��ಯ�� �.�.ಎಂ.ಇ�ಾ�ಾ ವ��ಂದ ನ�ಯು��ರುವ ��ೕ-���� �ಾ��� ಪ�ಸು�ತ ಹ�ಯ 

�ಂ�ನ ಕಟ�ಡದ�� ನ�ಯು���; ಸದ� �ಾ�ಮದ�� 4-5 ಎಕ� ಸ�ಾ�� �ಾಗ�ದು�, ಎರಡು ವಷ�ಗ�ಂದ 

ಪ��ಾ��ಸ�ಾ�, ಸದ� �ಾಗವ� �ೂೕ�ಾಳ�ಂದು ��� ಪ��ಾ�ವ�ಯನು� �ಂ�ರು��ರು�ಾ��; �ಾಗ 

�ೂಟ�� ಕಟ�ಡ ��ಾ�ಣ�� ಅನುಕೂಲ�ಾಗುತ�� ಎಂದು ಸ�� �ವ��ದರು. 

�.ಪಂ.�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ �ಾ: ರ� �ಾಗ�ಾಜಯ�ನವರು, �ೂೕ�ಾಳ�ದ��� ಭೂ ಪ�ವತ��ಾ 

�ಾ��ಯ ��� 19ರ�  ಭೂ ಪ�ವತ��� ಅವ�ಾಶ�ರುವ�ದ�ಂದ  ಆ �ೕ�� ಸ�ಾ�ರ�� ವರ� ಸ��� 

ಭೂ ಪ�ವತ�� �ಾ�ಸಬಹುದು ಎಂದು ���ದರು. 

�.ಪಂ. �ಾನ� ಉ�ಾಧ��ರು, ಅವರ ಅ��ಾ�ಾವ�ಯ�� ಉತ�ಮ ಸಹ�ಾರ �ೕ�ದ��ಾ�� ಎ�ಾ� 

ಅ��ಾ�ಗಳನೂ� �ೖಯ��ಕ�ಾ� ಅ�ನಂ��ದರು. 

�.ಪಂ.�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.ಆ�.ಉ�ೕ� ರವರು, ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� �ೕಂದ� ಕ�ೕ� 

ಕಟ�ಡದ ಎರಡ� ಅಂತ��ನ �ಾಮ�ಾ�ಯನು� ತ��ತ�ಾ� ಪ�ಣ��ೂ�ಸಲು ಕ�ಮವ�ಸುವಂ� �ೂೕ�ದರು.  

ಚ��ಯ ನಂತರ, ��ಾಂಕ 25-06-2014�ೂಳ� �ಾಮ�ಾ� ಪ�ಣ��ೂ�� ಮುಂ�ನ �ಾ�ಾನ� ಸ�ಯ 

�ೕ�� ಕಟ�ಡ ಪ�ರಂ�ೂೕತ�ವ�� ವ�ವ���ೂ�ಸುವ��ಾ�  �ೕಜ�ಾ ವ�ವ�ಾ�ಪಕರು, ���� �ೕಂದ�, 

ತುಮಕೂರು ಇವರು ಸ�� ���ದರು. 

�.ಪಂ. �ಾನ� ಅಧ��ರು, ಅವರ ಅ��ಾ�ಾವ�ಯ�� ಉತ�ಮ ಸಹ�ಾರ �ೕ�ದ��ಾ�� �ಾನ� 

ಉ�ಾಧ����, ಎ�ಾ� ಅ��ಾ�ಗ�� ಮತು� ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ಸದಸ�ರುಗ��  �ೖಯ��ಕ�ಾ� ಧನ��ಾದ 

���ದರು. 

ಸು�ೕಘ� ಚ��ಯ ನಂತರ 2014-15�ೕ �ಾ�ನ ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ����ೂಳಪಡುವ ಎ�ಾ� 

ಇ�ಾ�ಗಳ �ಾ��ಕ ���ಾ�ೕಜ�ಯನು� ಸ�ಯು ಸ�ಾ�ನುಮತ�ಂದ ಅನು�ೕ��ತು. 

 �ಷಯ ಸೂ� 2 :- ���ಯ�� ಪ�ಸು�ತ ಕು�ಯುವ �ೕ�ನ ಸಮ�� ಬ��. 

�ದ�� �.ಪಂ.�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� ವಸಂತಮ�ನವರು, �ಾ��ೕಣ ಜನ�� ಕು�ಯುವ 

�ೕರು ಒದ�ಸಲು �ಾವ �ಾವ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳ�� �ಾವ-�ಾವ �ಾಮ�ಾ�ಗಳನು� 
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�ೖ����ೂಳ��ಾ�� ಮತು� ಅದ�ಾ�� ಎಷು� ಹಣವನು� ಖಚು� �ಾಡ�ಾ�� ಎಂಬ ಬ�� �ಾನ� ಮುಖ� 

�ಾಯ� ��ಾ�ಹಕ  ಅ��ಾ�ಯವರು ಸ�� ಉತ�ರ �ೕಡ�ೕಕು ಎಂದು �ೂೕ�ದರು. 

ಚ��ಯ ನಂತರ, �ವರ �ೕಡುವಂ� ಸಂಬಂ��ದ �ಾಲೂ�ಕುಗಳ ಸ�ಾಯಕ �ಾಯ��ಾಲಕ 

ಇಂ��ಯ� ಗ�� ��ಸ�ಾ�ತು 

�ಷಯ ಸೂ� 3 :- ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ��ಧ �ಾ�� ಸ��ಗಳ �ಣ�ಯಗಳನು� ಅನು�ೕ�ಸುವ ಬ��.  

a) ��ಾಂಕ:17-05-2014ರಂದು ನ�ದ ಹಣ�ಾಸು �ಕ�ಪ��ೂೕಧ�ಾ ಮತು� �ೕಜ�ಾ �ಾ�� 

ಸ�� ಸ�ಯ �ಣ�ಯಗಳು.  

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

��ಾಂಕ:17-05-2014ರಂದು ನ�ದ ಹಣ�ಾಸು �ಕ�ಪ��ೂೕಧ�ಾ ಮತು� �ೕಜ�ಾ �ಾ�� ಸ�� ಸ�ಯ 

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

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

b) ��ಾಂಕ:20-05-2014ರಂದು ನ�ದ ��ಣ ಮತು� ಆ�ೂೕಗ� �ಾ�� ಸ�� ಸ�ಯ �ಣ�ಯಗಳು.  

��ಣ ಮತು� ಆ�ೂೕಗ� �ಾ�� ಸ��ಯ �ಾನ� ಅಧ��ರು,  ��ಾಂಕ:20-05-2014ರಂದು ನ�ದ 

��ಣ ಮತು� ಆ�ೂೕಗ� �ಾ�� ಸ�� ಸ�ಯ �ಣ�ಯಗಳನು� ಅನು�ೕದ��ಾ� ಸ�� ಮಂ��ದರು. 

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

c) ��ಾಂಕ:21-05-2014ರಂದು ನ�ದ �ಾ�ಾನ� �ಾ�� ಸ�� ಸ�ಯ �ಣ�ಯಗಳು.  

�ಾ�ಾನ� �ಾ�� ಸ��ಯ �ಾಯ�ದ��ಯವರು, ��ಾಂಕ:21-05-2014ರಂದು ನ�ದ �ಾ�ಾನ� 

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

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

d)  ��ಾಂಕ: 22-05-2014ರಂದು ನ�ದ �ಾ�ಾ�ಕ �ಾ�ಯ �ಾ�� ಸ�� ಸ�ಯ �ಣ�ಯಗಳು.              

           �ಾ�ಾ�ಕ �ಾ�ಯ �ಾ�� ಸ��ಯ �ಾನ� ಅಧ��ರು, ��ಾಂಕ  22-05-2014 ರಂದು 

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

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

e) ��ಾಂಕ:24-05-2014ರಂದು ನ�ದ ಕೃ� ಮತು� �ೖ�ಾ�� �ಾ�� ಸ�� ಸ�ಯ �ಣ�ಯಗಳು.   

ಕೃ� ಮತು� �ೖ�ಾ�� �ಾ�� ಸ��ಯ �ಾನ� ಅಧ��ರು,  ��ಾಂಕ 24-05-2014 ರಂದು ನ�ದ 

ಕೃ� ಮತು� �ೖ�ಾ��  �ಾ�� ಸ�� ಸ�ಯ �ಣ�ಯಗಳನು� ಅನು�ೕದ��ಾ� ಸ�� ಮಂ��ದರು. 

ಕೂಲಂಕುಷ�ಾ� ಪ��ೕ��ದ ನಂತರ ಸದ� �ಣ�ಯಗಳನು� ಸ�ಯು ಸ�ಾ�ನುಮತ�ಂದ ಅನು�ೕ��ತು.  
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�ಷಯ ಸೂ� 4 :-   ��ಾಂಕ : 24-02-2014 ರಂದು ನ�ದ ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ�ಾನ� ಸ�ಯ 

ನಡವ�ಯ ಅನು�ಾಲನ ವರ� ಬ��.  

��ಾಂಕ:24-02-2014ರಂದು ನ�ದ ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ�ಾನ� ಸ�ಯ ನಡವ�ಯ ಅನ�ಯ 

�ೖ�ೂಂಡ ಕ�ಮದ ಬ��ನ ಅನು�ಾಲ�ಾ ವರ�ಯನು� ಕೂಲಂಕುಷ�ಾ� ಪ��ೕ��ದ ನಂತರ ಸದ� 

ವರ�ಯನು� ಸ�ಯು ಸ�ಾ�ನುಮತ�ಂದ ಅಂ�ೕಕ��ತು.  

 �ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು �ಾತ�ಾ�, �ಾವ��ೕ �ೕಜ�/�ಕ� 

�ೕ���ಯ� ಅನು�ಾನ ವ�ಪಗತ�ಾಗದಂ� ��ಾ�ಮಟ�ದ ಎಲ� ಅ��ಾ�ಗಳು ಎಚ�ರವ��  ಉತ�ಮ 

ಆ��ಕ ಪ�ಗ� �ಾ��,  ಪ�ಣ� ಪ��ಾಣದ ಅನು�ಾನವನು� ಖಚು��ಾಡ�ೕಕು ಎಂದು ���ದರು. 

5. ಅಧ��ರ ಅಪ�� �ೕ�� ಬರುವ ಇತ� �ಷಯಗಳು:-  

  2013-14�ೕ �ಾ�ನ �ೂ�ೕ�ೕಕೃತ �ಾ��ಕ �ಕ� ಪತ�ಗಳನು� ಮುಖ� ��ಾ���ಾ�ಯವರು ಸ�� 

ಮಂ�ಸು�ಾ�, ಸ�ಯು ಅನು�ೕದ� �ೕಡ�ೕ�ಂದು �ೂೕ�ದರು.  ಅದರಂ�, ಸದ� �ಾ��ಕ �ಕ� 

ಪತ�ಗಳ��ನ ಅಂ�-ಅಂಶಗಳನು� ಕೂಲಂಕುಷ�ಾ� ಪ��ೕ��ದ ನಂತರ ಸ�ಯು, 2013-14�ೕ �ಾ�ನ 

�ೂ�ೕ�ೕಕೃತ �ಾ��ಕ �ಕ�ಪತ�ಗಳನು� ಸ�ಾ�ನುಮತ�ಂದ ಅನು�ೕ��ತು. 

(ಕ�ಮ : ಮುಖ� ��ಾ���ಾ�, ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ�, ತುಮಕೂರು) 

 ಚ��ಸತಕ� �ಷಯಗಳು ಮು�ಾ�ಯ�ೂಂ�ದ��ಂದ ವಂದ�ಾಪ���ಂ�� ಸ�ಯನು� 

ಮು�ಾ�ಯ�ೂ�ಸ �ಾ�ತು. 

 

ಅಧ��ರು, 

��ಾ� ಪಂ�ಾಯ�, 

ತುಮಕೂರು. 

 

 

 

 

 


