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

��ಾಂಕ 30-12-2013 ರಂದು �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), ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ�, ತುಮಕೂರು ಇವರು 

�ಾತ�ಾ�,ಸ�ಯ �ಾನ� ಅಧ��ರು/ಉ�ಾಧ��ರು/�ೂೕಕಸ�ಾ ಸದಸ�ರು/��ಾನಸ�ಾ ಸದಸ�ರು/ 

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

ಮಟ�ದ ಅ��ಾ�ಗಳು �ಾಗೂ ಪ���ಾ �ಾಧ�ಮದವರುಗಳನು�  ಸ��  �ಾ�ಗ��, �ಾ�ಯ 

ಅಧ��ರು ಸ�ಯ �ಾಯ�ಕ�ಾಪಗಳನು� ನ���ೂಡ�ೕ�ಂದು �ನಂ��ದರು.  
 

  ಅದರಂ�, ಸ�ಯ �ಾನ� ಅಧ��ರ ಸೂಚ� �ೕ��, ಇ��ೕ�� �ಧನ�ಾದ �ೖಸೂರು                     

ಅರಸು ವಂಶದ ಮ�ಾ�ಾಜ ��ೕಕಂಠದತ� ನರ�ಂಹ�ಾಜ ಒ�ಯ� ಮತು� �ಾಷ�ಕ�                                 

��ೕ �.ಎ�.�ವರುದ�ಪ�ರವರು �ೖ�ಾ�ೕನ�ಾ�ರುವ ����ಯ�� ಅವರುಗಳ �ೌರ�ಾಥ� 

ಸ�ಯ�� 1 ��ಷ �ೌನವನು� ಆಚ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂ�ಾಪ ಸೂ��, ನಂತರ �ಷಯವ� 

ಚ��ಯನು�  �ಾ�ರಂ�ಸ�ಾ�ತು.  

 

    �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಎ�.ಆ�.ಆನಂದರ�ರವರು �ಾತ�ಾ�, ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� 

ಅ�ವೃ�� ಅನು�ಾನದ ಮುಂದುವ�ದ �ಾಮ�ಾ�ಗ�� ಈವ��ಗೂ ಹಣ �ಾವ��ಾ�ರುವ��ಲ�, 

ಕೂಡ�ೕ ಸಂಬಂಧಪಟ� �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ� ರವ�� ಆ�ೕಶ �ೕಡ�ೕಕು, 

ಎಂ.�.ಎ�.ಆ�.ಇ.�.ಎ. �ೕಜ�ಯ� �ಲಸ �ಾ�ರುವ ಕೂ��ಾರ�� 3-4 �ಂಗ�ಾದರೂ ಹಣ 

�ಾವ��ಾ�ರುವ��ಲ�, ���ಾ �ೕಜ� ತು�ಾ�� ತ�ಾ�� ಅನು�ೕದ� �ೕ� ಹಣ �ಾವ�ಸಲು 

�ರಮ �ೖ�ೂಳ��ೕ�ಂದು �ಾಗೂ �ಪಟೂರು �ಾಲೂ��ನ�� 3 �ಾ�.ಪಂ.ಗಳ�� �ಾವ 

ಕೂ��ಾರರು �ಲಸ ಬಯ� ಬರು�ಾ��ೂೕ ಅವ�� �ಲಸ �ೂಡುವಂ� ಆಗ����ಾಗ ಮುಖ� 

�ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು �ಪಟೂರು �ಾ.ಪಂ.ಯ �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವ�� 

ಪ��ೕ�� ಕೂ� �ಲಸ�� ಬರುವ ಕೂ��ಾರ�� �ಲಸ �ೕಡುವಂ� ಸೂ��ದರು.  

ಮುಂದುವ�ದು ��ೕ ಎ� ಆ� ಆನಂದರ� ರವರು �ಾತ�ಾ�, �ಾವ� ಅಧ���ಾ�ದ� 

ಅವ�ಯ�� ಮಂಜೂ�ಾ�ದ� ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ಅ�ವೃ�� ಅನು�ಾನದ �ಾಮ�ಾ�ಗಳು 2013-

14�ೕ �ಾ�ನ�� ಮುಂದುವ�ದ �ಾಮ�ಾ�ಗ�ಾ� ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� �ಂದ ಅನು�ೕದ� �ೕಡ� 

ಇರುವ�ದ�ಂದ, ಮುಂದುವ�ದ �ಾಮ�ಾ�ಗ�� �� �ಾವ�ಸು��ಲ��ಂದು ಸ�ಯ ಗಮನ�� 

ತರು�ಾ�, ಮುಂದುವ�ದ �ಾಮ�ಾ�ಗ�� ಮಂಜೂ�ಾ� �ೕಡಲು �ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ 

ಅ��ಾ�  ರವರನು� �ೂೕ�ದರು. 
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 �ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು �ಾತ�ಾ�, ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� 

ಅ�ವೃ�� ಅನು�ಾನ ಮುಂದುವ�ದ �ಾಮ�ಾ�ಗ�� ಕ�ಾ�ಯ�ಾ� ಹಣ �ಾವ�ಸ�ೕ�ಾ�ದು�, 

ಇದ�� ಅನು�ೕದ� �ೕಡುವ ಅವಶ�ಕ� ಇರುವ��ಲ�; ಆದುದ�ಂದ ಕೂಡ�ೕ �ಲು�ಗಳನು� 

�ಾವ�ಸುವ�ದ�� ಕ�ಮ ವ�ಸಲು �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ�, ಪಂ.�ಾ.ಇಂ.��ಾಗ, ತುಮಕೂರು/ 

ಮಧು�� ರವ�� ಸೂ��ದರು.  

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

�.ಪಂ.ನ �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಆ�.�.ಆಂ�ನಪ�ರವರು �ಾತ�ಾ�, 

ಎಂ.�.ಎ�.ಆ�.ಇ.�.ಎ. �ೕಜ�ಯ� ���ಯ �ಲವ� �ಾಗಗಳ�� ಅನು�ಾ�ನ�ೂ��ರುವ 

�ಾಮ�ಾ�ಗಳ �ಲಸಗಳು ಪ�ಣ��ೂಂ�ರುವ��ಲ�; �ಗ�ತ ಅವ��ಳ� �ಾಮ�ಾ� 

ಪ�ಣ��ೂ�ಸ�ದ�� ಅದನು� spil over �ಾಡು�ಾ��; ಅನು�ಾನ ವ�ಪಗತ�ಾಗುವ 

ಸಂಭವ�ರುತ��; ಅ�ವೃ�� �ಾಯ� ಕುಂ�ತ�ೂಳು�ತ��; ಆದುದ�ಂದ ಸಂಬಂಧಪಟ� ಅ��ಾ�ಗಳು 

ಈ ಬ�� ಸ�ಷ� ಆ�ೕಶ �ೕಡ�ೕಕು; �ಾಗೂ ���ಾ �ೕಜ� ಅನು�ೕದ� ಆ�ರುತ�� ಎಂದು ಸ�� 

���ದರು  

ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕಅ��ಾ�ಯವರು �ಾತ�ಾ�, �ಾ��ೕಣ �ಾಗದ ಬಡಕುಟುಂಬಗ�� 

ಉ�ೂ�ೕಗ �ೕಡುವ �ೕಂದ� ಸ�ಾ�ರದ ಮಹ�ಾ��ಾಂ� ಎಂ.�.ಎ�.ಆ�.ಇ.�.ಎ. ���ಾ �ೕಜ�� 

ಅನು�ೕದ� ���ಲ� ಎಂದು �ಾಗೂ �ಾ�.ಪಂ ಮತು� �ಾ.ಪಂ.ಗ�ಂದ ಆಡ��ಾತ�ಕ ಅನು�ೕದ� 

�ೕ�ರುವ��ಲ� ಎಂಬ �ಪ �ೕ� �ಾಮ�ಾ� ಅನು�ಾ�ನದ�� �ಳಂಬ �ಾಡುವ�ದು ಸ�ಯಲ�: ಕೂ� 

�ಲಸ�� �ೕ�� ಸ��ಸುವ ಅಹ� ಪ�ಾನುಭ�ಗ�� �ಲಸ �ೕಡುವ�ದು �ಾ�.ಪಂ.ಗಳ ಆಧ� ಕತ�ವ�; 

���� 2014�ೕ ಆ��ಕ ವಷ���  �ದಲ ಹಂತದ�� ರೂ.138.81 �ೂೕ� �ಾಗೂ �ಾನ� 

ಮುಖ� ಮಂ��ಗಳ 15 ಅಂಶ �ಾಯ�ಕ�ಮದಂ�, ರೂ.385.00 �ೂೕ� �ೕ�ದಂ� ಒಟು� 

ರೂ.523.81 �ೂೕ� ಹಣವನು� �ೕಸ��ಸ�ಾ��; ಇದುವ�ಗೂ ���ಯ�� 33 ಲ� �ಾನವ 

�ನಗಳನು� ಸೃ��ಸ�ಾ�ದು�, ರೂ.109.00 �ೂೕ� ಹಣ ಖಚು� �ಾಡ�ಾ��.  

 ಮುಂದುವ�ದು �ಾತ�ಾ�, �ಾನ� ಮುಖ� ಮಂ��ಗಳ ಬ�� �ಾಷಣದ�� �ೕ� �ೕ� 

�ಾಮ�ಾ�ಗಳನು� ಎ�.ಆ�.ಇ.�.ಎ.ನ�� �ೕಪ�� �ಾಡುವ ಸಂದಭ�ದ�� ಎ�ಾ� �ಾಲೂ��ನ 

�ಾ��ಾ�� �ೕಂದ�ದ ಮು�ಾಂತರ ಎ�ಾ� ಪಂ�ಾಯ�ಗಳ ಜನಪ����ಗಳನು� ಒಳ�ೂಂಡಂ� 

ತರ�ೕ�ಯನು� �ೕಡ�ಾ��.  �ೂ��� ��ಾ�ಣ, ಒಕ�� ಕಣ, ನಮ� �ೂಲ ನಮ� ರ��; ಪ.�ಾ�/ 

ಪ.ಪಂಗಡದವ�� ಅವರ ಸ�ಂತ ಜ�ೕ�ನ�� ಅಭವೃ�� �ಾಯ�, ಸ��ಾನಗಳ ಅ�ವೃ�� �ೕ�ದಂ� 

15 ��ಧ �ಾಮ�ಾ�ಗಳು �ೕ�ದು�, �ೖಯ��ಕ ಫ�ಾನುಭ�ಗ�� ���ಷ� ಗು� ಇರುವ��ಲ�; 

ಅದರ��ಯೂ ಒಕ�� ಕಣ, �ೂ��� ಮ� ��ಾ�ಣ�� ಎ�ಾ� ಅಹ� ಫ�ಾನುಭ�ಗ�ಗೂ ಅನುಮ� 

�ೕಡ�ೕಕು; ಒಂದು �ೕ� �ಾ�.ಪಂ.ಗಳು ತಪ�� �ಾ�� �ೕ�ದ� ಸೂಕ� ಕ�ಮ�ೖ�ೂಳ��ಾಗುವ�ದು; 

ಮತು� ಒಂದು �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾಯ�ಯೂ  ಇ��ೕ  ಫ�ಾನುಭ�ಗಳನು� ಗುರು�ಸ�ೕಕು ಎಂಬ 

�ಯಮ�ಲ�; ಪ�� ತ�ಾ�� �ಾ�ಮ ಸ�ಯ�� ಅನು�ೕದ� ಪ�ದ� �ಾಕು ಎಂದು ಸ�� 

�ವ��ದರು;  �ಾಗೂ ಈ ಬ�� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾಯ�ಗಳ�� ಸ� �ಾ� ಸು�ಾರು  385  
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�ೂೕ� ರೂ.ಗಳ ���ಾ �ೕಜ� ಅನು�ೕದ��ಾ�ರುತ��; �ಾಮ�ಾ�ಗಳು �ಾ�ರಂಭ�ಾ�ರುತ��; 

�ಾ�ಮ ಸ�ಗಳ�� 70,000 �ಾಮ�ಾ�ಗಳು ಅನು�ೕದ��ಾ�ದು�, ಅನು�ೕ��ದ 

�ಾಮ�ಾ�ಗಳನು� ತದನಂತರ �.ಪಂ.� �ಾರ� ಇದ�ರೂ ತಂ�ಾ�ಾ��ೕ 15 �ನದ�� �ಾಮ�ಾ� 

�ಾ�ರಂಭ �ಾಡಬಹು�ಾ�ರುತ��. ಈ ವ�� �ೕವಲ ರೂ.109.00 �ೂೕ� ಖ�ಾ��ರುತ��;  

MGNREGA ನ�� ಗು��� ಆ�ಾರದ�� �ಾಮ�ಾ� ಅನು�ಾ�ನ�ೂ�ಸಲು ಅವ�ಾಶ�ರುವ��ಲ� 

ಒಂದು �ೕ� ಈ ಬ�� ದೂರುಗಳು ಕಂಡುಬಂದ� ಒಂಬುಂಡ�ಮ� ರ ಮೂಲಕ ಸಂಬಂಧಪಟ�ವರ 

�ೕ� ಕಟು����ನ ಕ�ಮ ಜರು�ಸ�ಾಗುವ�ದು; �ಾಗ�ಸೂ� ಉಲ�ಂಘ� �ಾ�ದ��� 

�ಾಮ�ಾ�ಯನು� ಅಂ�ೕ ಸ��ತ�ೂ�ಸಲು ಕ�ಮ�ೖ�ೂಳ��ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ಸ�� ���ದರು.  
 

�.ಪಂ.ನ �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಚಂದ��ೕಖ� �ಾಬುರವರು �ಾತ�ಾ�, �ಾಜ�ೕಯ 

ಮುಖಂಡರು �ಾಗೂ ಪ��ಾ�ಗಳು �ಾತ� �ಾ�.ಪಂ.ಗಳ�� �ಚು� �ೌಲಭ� ಪ�ಯು���ಾ��; 

�ಾ�.ಪಂ. ಅ��ಾ�ಗಳನು� �ೕ�ದ� ಈ ವಷ� ಪ�� ತ�ಾ�� �ಾ.ಪಂ.ಗ�� ಕಳು�ಸ�ಾ�� ಎಂಬ 

�ಾ��ಯ ಉತ�ರ �ೕಡು�ಾ��; ಆದುದ�ಂದ �ಾ�.ಪಂ.ಗ�� ಸೂಕ� ��ೕ�ಶನ �ೕಡ�ೕ�ಂದು 

ಸ�ಯ�� ���ದರು.   
 

�.ಪಂ.ನ �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ �ಾ:ರ� ರವರು �ಾತ�ಾ�, �ೖಯ��ಕ �ಾಮ�ಾ�ಗ�� spill 

over � ಅವ�ಾಶ���ೕ? ಎಂದು ಪ�����ಾಗ ಉಪ �ಾಯ�ದ�� (ಅ�ವೃ��)ರವರು 

MGNREGA �ೕಜ�ಯ� ಒ�� ಮಂಜೂರು ಆದ �ಾಮ�ಾ� ಮು�ಾ�ಯ�ಾಗುವವ��ಗೂ 

�ಾ��ಯ��ರುತ�� ಎಂದು ���ದರು. ಮುಂದುವ�ದು ಸದಸ�ರು �ಾತ�ಾ�, �ಾ�.ಪಂ.ಗಳ 

�.�.ಓ.ಗ�� �ೖಯ��ಕ ಫ�ಾನುಭ�ಗ�� �ಾವ��ೕ ಗು� ಇರುವ��ಲ� ಎಂದು ��ಸುವಂ� ಮುಖ� 

�ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವ�� �ೂೕ�ದರು.  
 

�.ಪಂ.ನ �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �ಾಮಚಂದ�ಯ�ನವರು �ಾತ�ಾ�, ಎ�ಾ� �ಾ�ಮ 

ಪಂ�ಾಯ�ಗಳಲೂ� ಈ �ೂಂದಲ ಇ� ಎಂದು ����ಾಗ, �ಾ: ರ� ರವರು �.ಪಂ.�ಂದ ಈ ಬ�� 

ಒಂದು ಸ���ೕಕರಣ �ೂೕರ�ಸ�ೕ�ಂದು ���ದರು.   
 

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

�.ಪಂ.ನ �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಬ�ೕರಣ�ನವರು �ಾತ�ಾ�, 15 �ವಸ�ೂಳ� �ಾಮ�ಾ� 

ಅನು�ಾ�ನ �ಾಡ�ೕಕು ಎಂಬ ಬ�� ಒಂದು ಆ�ೕಶ �ೕಡ�ೕಕು ಎಂದು ���ದರು; ಕ�ದ 

�.�.�.ಸ�ಯ��, �ಲಸ �ಾ�ಸ� �.ಪಂ. ಸದಸ�ರು ಹಣ �ೕಳು���ಾ�� ಎಂಬ ಬ�� 

�ಾಧ�ಮದ�� ವರ��ಾ�ರುತ��; ಈ ಬ�� ಸ���ೕಕರಣ �ೕಕು ಎಂದು ಆಗ���ದರು.   
 

�.ಪಂ.ನ �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �ೖ.��.ಹುಚ�ಯ�ನವರು �ಾತ�ಾ�, �ಲವ� �ಾ�.ಪಂ. 

ಗಳ�� ಉ�ೂ�ೕಗ �ೕ�ಗಳನು� �ೕಖರ� �ಾ��ೂಂಡು ಅಹ��� �ಲಸ �ೕ�ದ� ಈ ಸಮ�� 

ಉದ��ಸುವ��ಲ�.  ಎ�ಾ� �ೕತ�ದ ಅ�ವೃ�� ದೃ���ಂದ ಜನಗಳನು� ಒಗೂ����ೂಂಡು �ಲಸ 

�ಾಡ�ೕಕು.  ���ಾ �ೕಜ�ಯ��ರುವ ಅಹ� ಕೂ��ಾರ�� �ಲಸ �ೕಡುವ��ಲ��ೕ, ಒ�ಾ�� 

ಅಹ� ಕೂ��ಾರ�� �ಲಸ �ೕಡುವ�ದು ನ��ೕಲ�ರ ಉ��ೕಶ�ಾಗ�ೕಕು ಎಂದು ����ಾಗ,  
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ಮು.�ಾ.�.ಅ.ರವರು ಈ �ೕಜ�ಯ� ಗು��� �ೕಡುವ��ಾಗ�ೕ, ಯಂತ�ಗಳನು� ಬಳಸುವ��ಾಗ�ೕ 

�ಾಡ�ಾರದು, ಇದ�ಂದ ಅಹ��� ಅ�ಾ�ಯ�ಾಗುತ��, ಇದ�� ತ��ಲ�ರ ಸಹ�ಾರ �ೕಕು �ಾಗೂ 

ಕೂ��ಾ��ಕರು ತಮ���ೕ�ಾದರೂ ಲಭ��ದ��� ಅವರನು� ಕ��ದ� ಅವ�� ಕೂ� ವ�ವ�� 

�ಾಡ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ಸ�ಯ�� ���ದರು. 
 

�.ಪಂ.ನ �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ �ಾ: ರ�ರವರು �ಾತ�ಾ�, �ೕಂದ� ಸ�ಾ�ರ ರೂ.40 �ಾ�ರ 

�ೂೕ� ರೂ.ಗಳ ಹಣ �ೕ�ರುತ��. ಈ ಬ�� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾಯ�ಗ�� ಒಂದು ಸು�ೂ�ೕ� �ೂರ�ಸುವ 

ವ�ವ�� ಆಗ�ೕಕು. ಈ �ೕಜ�ಯ� �ಾಂ��ಕ ಮಂಜೂ�ಾ� �ೕ�ದ ಕೂಡ� ಆಡ��ಾತ�ಕ�ಾ� 

ಅನು�ೕದ� �ೕಡ�ೕಕು; �ಾಮ�ಾ�ಗಳ �ಲ�ನು� �ಾರು ಬ�ಯು�ಾ��? ಪಂ.�ಾ.ಇಂ��ಯರುಗಳು 

ಬ�ಯು�ಾ��ೂೕ ಅಥ�ಾ Out sources ರವರು �ಾಡು�ಾ��ೂೕ ಈ ಬ�� ಸ���ೕಕರಣ 

�ೕಡ�ೕ�ಂದು ಸ�ಯ�� ಆಗ���ದರು. 
 

ಪ���ಾ� ಮು.�ಾ.�.ಅ.ರವರು �ಾತ�ಾ� 4-5 �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾಯ�ಗ�� ಒಬ� ��� 

ಆ�ೕಸ� ಇರು�ಾ��, ನ�ೕ�ಾ �ೕಜ� ಅನು�ಾ�ನ ಸಂಪ�ಣ� ಜ�ಾ�ಾ�� ಅವರ�ೕ ಆ�ರುತ��.  

ಅವ�ಗೂ ಸಹ �ಾಮ�ಾ�ಗಳ ಅಂ�ಾಜು ಪ�� ತ�ಾ�ಸುವ�� �ಳಂಬ�ಾಗ�ಾರ�ಂಬ ದೃ���ಂದ 

�ಾ�� ಎ���ೕ� ಗಳನು� �ೕಡ�ಾ�� ಅದ�� ಸ� �ಾ� ಅಳ� ಪ�ಸ�ಕದ�� ಏ�ಾದರೂ 

�ಾಖಲು �ಾಡುವ ಸಂಧಬ�ದ�� ವ��ಾ�ಸ ಇದ��� ಅವ�ೕ ಜ�ಾ�ಾ�ರರು, �ಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ� 

�ಾ�ಾ��ಾ�ಗಳು �ೕರ ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾಗು�ಾ��; MGNREGA �ೕಜ� ಅ� �ಾವ��ೕ 

�ಾಮ�ಾ�ಗಳು spill over ಆದ� ಅದ�� ಅನು�ೕದ� �ೕ�ಾಗುವ��ಲ�; �ಾಯ��ಾಲಕ 

ಇಂ��ಯ� ರವರು �� �ಾವ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು ಸ�� ���ದರು.  �ಾಗೂ  ರೂ.10.00 ಲ�ವ��ನ 

�ಾಮ�ಾ�ಗಳ �ಾಂ��ಕ ಅನು�ೕದ�ಯನು� ಸ.�ಾ.ಇಂ. ರವ�� ಅ��ಾರ�ರುತ��. ರೂ.25.00 ಲ� 

�ೕಲ�ಟ� �ಾಮ�ಾ�ಗಳ ಅಂ�ಾಜು ಪ��ಗ�� �ಾಂ��ಕ ಅನು�ೕದ�ಯನು� �ಾಯ��ಾಲಕ 

ಇಂ��ಯ� ರವ�� �ೕಡ�ಾ�ರುತ�� ಎಂದು ���ದರು. ಸಣ� ಅ� ಸಣ� �ೖತರ ಪ��ಯನು� �ೖತ 

ಸಂಪಕ� �ೕಂದ��ಂದ ಪ�ದು ಅದರಂ�, ಕ�ಮವ�ಸಬಹು�ಂದು ಮು.�ಾ.�.ಅ ರವರು ಸೂ��ದರು.  

�ಾವ��ೕ �ಾರಣಕೂ� ಗು����ಾರ��, ಯಂತ�ಗ�� ಈ �ೕಜ�ಯ�� ಅವ�ಾಶ�ರುವ��ಲ� 

ಎಂದು ಸ�ಷ�ಪ��ದರು.  
 

�.ಪಂ.ನ �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� �ಾಧ �ೕವ�ಾಜುರವರು �ಾತ�ಾ�, ಕ�ದ ಹಲವ� 

�ನಗ�ಂದ ನಗರದ ��ೕಹ�� �ೖ�ಾ��ಾ ಪ��ೕಶದ��ರುವ �ೂೕಮ�� ಕಂಪ� �ಾ��ಕರು ಮುಷ�ರ 

ನ�ಸು��ರುವ ಬ�� ಗಮನ ��ದು ಅ�� �ಾಯ��ವ��ಸು��ರುವ 12 ಜನ �ಾ��ಕ�� �ಾವ 

�ೂೕ�ೕ� �ೕಡ� �ಲಸ�ಂದ ��ದು�ಾ��ಾ��; 3 -4 �ವಸ�ಂದ  �ಾ��ಕರು ಉಪ�ಾಸ 

ಸ�ಾ�ಗ�ಹ �ಾ�ದ ����ಯ��, ಅವರು ��ಾ� ಆಸ���� �ೕ�ರು�ಾ��;  ಅವ�� �ಾರೂ ಸಹ 

�ಾ�ಯ �ೕ�ರುವ��ಲ��ಂದು ಸ�ಯ ಗಮನ ��ದರು.  ಮುಂದುವ�ದು ಸದಸ�ರು, �ಾ��ಕರ 

ಮೂಲ ಸಮ�� ಏನು ಅವರು ಮುಷ�ರ ನ�ಸು��ರುವ ಸಂದಭ�ದ���ೕ �ಾ�ಾ��ಯ ಆಡ�ತ 

ಮಂಡ� �ೕ� �ಾ��ಕರನು� ಕ���ೂಂಡು �ಲಸ  �ಾ�ಸು���,  ಈ  ಬ��  ಸಂಬಂಧಪಟ�  �ಾ��ಕ  
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ಇ�ಾ�ಾ ಅ��ಾ�ಗಳು ಏನು ಕ�ಮ �ೖ�ೂಂ��ಾ��; ಒಂದು�ೕ� ಸೂಕ� ಕ�ಮ �ೖ�ೂಂಡು �ಾ��ಕ��  

�ಾ�ಯ ಒದ�ಸ�ದ�� �ೕ���ದು �ೂೕ�ಾಟ �ಾಡುವ��ಾ� ಸದಸ�ರು ����ಾಗ, ಈ �ಾ�� 

ಎ�ಾ� ಸದಸ�ರು ಸಹಮತ ವ�ಕ�ಪ��ದರು.   
 

��ಾ� �ಾ��ಕ ಅ��ಾ�ಗಳು �ಾತ�ಾ�, ಈ ಬ�� ಸ�ಳ�� �ೕ� �ೕ� ಪ��ೕಲ� 

�ಾಡ�ಾ��, 100 ಕೂ� �ಚು�  �ಾ��ಕ�ರುವ  �ಾ�ಾ��ಗ�� �ಾವ�� ಅಂ�ಮ ��ಾ�ರ 

�ೖ�ೂಳು�ವ ಅ��ಾರ ��ಾ� ಮಟ�ದ ಅ��ಾ�ಗ�� ಇರುವ��ಲ�; ಆದುದ�ಂದ ಪ��ೕಲ� ನ�� 

ವರ�ಯನು� ಉನ�ತ ಅ��ಾ�ಗ�� ಸ��ಸ�ಾ��, 1-2 �ನದ�� ��ೕ�ಶನ ಬರುವ �ಾಧ�� ಇದು� 

ಮುಂ�ನ ಕ�ಮ �ೖ�ೂಳು���ೕ�; �ೕ�ಯ �ೕ� ಆಡ�ತ ಮಂಡ� �ೕ� �ಾ��ಕರು �ಲಸ 

�ಾಡು��ಲ��ಂದು �ೕ�ದು�, ಆದ� �ಾ�ಾ�� ಒಳ� �ೕ� �ೕ�ದ ಸಂದಭ�ದ�� ಒಂದು ಕ� 7-8 

ಜನ �ಾ��ಕರನು� ಅಕ�ಮ�ಾ� ಕೂ��ಾ� ನಮ� ತಪ�� �ಾ�� �ೕ�ರುವ ಅಂಶ �ಳ�� ಬಂ��; 

�ಾ��ಕರ �ೕ��ಗಳು �ೕ�ದಂ� ಸಮಗ��ಾದ �ಾ��ಯನು� ಉನ�ತ ಅ��ಾ�ಗ�� ಕಳು��ದು�, 

ಆಡ�ತ ಮಂಡ��ಂ�� ಚ���, �ೕ�ಾ��ಾ�ಗಳು ��ೕ�ಶನ �ೕ�ದ ನಂತರ ಸೂಕ�ಕ�ಮ 

�ೖ�ೂಳ��ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ಸ�� �ವ��ದರು.  

�ಾ��ಕರ ಧರ�ಯನು� �ಂಬ�� ಆದಷು� �ೕಘ��ಾ� ಅವ�� �ಾ�ಯ ಒದ���ೂಡುವ 

ಬ�� ಸ�ಾ�ರ�� ಪ��ಾ�ವ�ಯನು� ಸ��ಸಲು ಸ�ಯು �ೕ�ಾ���ತು. 
 

(ಕ�ಮ: ��ಾ� �ಾ��ಕ ಅ��ಾ�ಗಳು, �ಾ��ಕ ಇ�ಾ�, ತುಮಕೂರು) 

�.ಪಂ.ನ �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� �ೂೕ��ಾ�ಾ� ರವರು �ಾತ�ಾ�, ���ಯ�� 

�ಾಲು�ಾ� ಜ�ರ�ಂದ �ಾವನ���ದ �ಾಸುಗಳ �ವರ, �ಾಸುಗಳ ಫ�ಾನುಭ�ಗ�� �ೕಡ�ಾ�ರುವ 

ಪ��ಾರ, �ಾಗೂ ಸೂಕ� ����ಯ �ವರ �ೕಡ�ೕ�ಂದು ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತಂದರು.  
 

ಸ�ಯ �ಾನ� ಅಧ��ರು �ಾತ�ಾ�, ಉಪ ��ೕ�ಶಕರು, ಪಶು�ಾಲ� ಇ�ಾ� ರವ�� ಸ�� 

�ಾ�� ಒದ�ಸಲು ����ಾಗ ಉಪ ��ೕ�ಶಕರು �ಾತ�ಾ�, ಪ�ಸು�ತ ���ಯ�� �ಾಲು�ಾ� 

�ೂೕಗ �ಯಂತ�ಣ�ಾಗು���; ���ಯ�� ಒಟು� 7ಲ� �ಾನು�ಾರುಗ�ದು�, ಇವ�ಗಳ�� 3322 

�ಾನು�ಾರುಗಳು �ಾಲು�ಾ� �ೂೕಗ �ಾ���ೂಂ�ದು�, ಇದರ�� 487 �ಾನು�ಾರುಗಳು 

�ಾವನ����. 385 �ಾನು�ಾರುಗಳ �ಾ�ೕಕ�� ಪ��ಾರ �ೕಡಲು ಸ�ಾ�ರ�� ವರ� ಸ��ಸ�ಾ��. 

ಇದ�� ಸು�ಾರು ರೂ.10.00ಲ� ಹಣದ ಅವಶ�ಕ���; �ಾಸುಗಳ �����ಾ� �.ಪಂ. �ಂದ 

ರೂ.10.00 ಲ� �ಾಗೂ ��ಾ���ಾ�ಗಳ ಪ��ಾರ ���ಂದ ರೂ.20.00 ಲ� �ೕಡ�ಾ�ರುತ��. 

�ೕಂದ� ಸ�ಾ�ರ�ಂದ ಸು�ಾರು ರೂ.10.00�ೂೕ� ಅನು�ಾನ ��ೕ� �ಾಡ�ಾ��; �ಾ� �ಾಜ� 

ಸ�ಾ�ರ ��ಾಂಕ: 20-12-2014ರ ಒಳ� �ಾವನ���ದ �ಾನು�ಾರುಗ�� �ಾತ� ಪ��ಾರ �ೕಡಲು 

ಪ�� �ದ�ಪ�ಸುವಂ� ಸು�ೂ�ೕ� ಕಳು���. ಸ�ಾ�ರದ ಮುಂ�ನ ಅ�ೕಶ�� ಅನುಗುಣ�ಾ� ಕ�ಮ 

�ೖ�ೂಳ��ಾಗುವ�ದು; ���ಯ 7ಲ� �ಾನು�ಾರುಗಳ �ೖ� 6.95ಲ� �ಾನು�ಾರುಗ�� 

�ಾ����ೕಷ� ಲ�� �ಾಕ�ಾ��.  ಈ ವಷ� ನ�ಯ�ೕ�ದ� �ಾನು�ಾರು �ಾ��ಗಳನು� ��ೕ�ಸಲು 

ಕ�ಮ �ೖ�ೂಳ��ಾ��. �ೂರಟ�� �ಾ: �ಾ��ೕನಹ�� �ಾನು�ಾರು �ಾ�� ನ�ಸದಂ� 

ಸಂಬಂಧಪಟ�ವ��   �ಾ��   ರ�ಾ�ಸ�ಾ��   �ಾಗೂ   ಅ���ಾಂಪ�ರ   ಕು�   ಸಂ�    �����;                  
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��ಾಂಕ: 15-02-2014 �ಂದ 15-03-2014ರವ�� ಲ�� �ಾಕುವ �ಾಯ�ಕ�ಮ 

ಹ���ೂಳ��ಾಗು���.  ಪ��ಾರ ಕ�ಮ �ೖ�ೂಳ��ೕ��; �ಾಲು�ಾ� ಜ�ರವನು� ಒಂ�ೕ 

ವಷ�ದ�� �ಯಂ��ಸಲು �ಾಧ��ಲ�; ಕ�ಷ� 8-9 ವಷ�ಗಳ �ಾಲ ಲ�� �ಾಕ�ೕಕು; ಆದ� ಪ�� 

��ೕ��ೕ  �ಾದ�ಯ�� ಲ�� �ಾಕಲು �ಾಧ��ಲ�; ಈ ವಷ� ಲ�� �ಾ�ದ �ಾದ�ಯ���ೕ 

ಸೂಕ� ಕ�ಮ �ೖ�ೂಳ��ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. ಮುಂದುವ�ದು �ಾತ�ಾ�, ��ಾಂಕ:                              

20-12-2013ರ ನಂತರ �ಾಲು�ಾ� �ೂೕಗ�ಂದ �ಾವನ���ದ �ಾಸುಗಳ �ಾ�ೕಕ�� ಪ��ಾರ 

ಒದ�ಸುವ ಸಂಬಂಧ ಸ�ಾ�ರ �ಾಲೂ�ಕು ಮಟ�ದ�� ಒಂದು ಸ�� ರಚ� �ಾ�, ಸ�� 

ಅನು�ೕದ� �ೂಟ� ನಂತರ �ಾಸುಗಳ ಪ�� �ಾ� �� ತ�ಾ�� ಮು.�ಾ.�.ಅ.ರವರ 

ಮು�ಾಂತರ ಆಯುಕ��� ಕಳು���ೂಡ�ಾಗುವ�ದು. �ಾವ��ೕ �ಾ�� �ಾವನ���ದ� 

ಮರ�ೂೕ�ತರ ಪ�ೕ�  �ಾ� �ಾ�� ಕಳು���ೂಡುವಂ� ��ಸ�ಾ�� ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. 

�.ಪಂ.ನ �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� ��ೕಮ ಮ�ಾ�ಂಗಪ�ರವರು �ಾತ�ಾ�, ��ಾ 

�ಾಲೂ��ನ�� ಬಹಳ ಹಸುಗಳು ಈ �ೂೕಗ�ಂದ �ಾವನ����, ಸತ� 12 ಹಸುಗಳ �ಾ�ೕಕ�� 

ಈವ�� ಪ��ಾರ ���ರುವ��ಲ�.  ಆದುದ�ಂದ ಕೂಡ� ಸ�ಾ�ರ�� ಪ��ಾ�ವ� ಕಳು���ೂಡಲು 

���ದರು.    

�.ಪಂ.ನ �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� �ಾನಮ� �ಾಮಚಂದ�ಯ�ರವರು �ಾತ�ಾ� 

�.ಎ�.ಹ�� �ಾಲೂ��ನ�� 10-12 �ಾಸುಗಳು �ಾಲು�ಾ� �ೂೕಗ�ಂದ �ಾವನ����  �ಾಗೂ 

ಈ �ೂೕಗ �ಾಸುಗ�� ಮ�� ಆವ�ಸು��ರುವ�ದು ಕಂಡು ಬರು���.  ಆದುದ�ಂದ ಪಶು ಆಸ���ಗ�� 

�����ಾ� ಔಷ�ಗಳನು� �ೂ���ೂಡ�ೕ�ಂದು ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತಂದರು.   
 

�.ಪಂ.ನ �ಾನ� ಸದಸ�ರುಗ�ಾದ ��ೕ ಬ�ೕರಣ�, ��ೕ �.ಆ�.ಉ�ೕ� ಮತು�              

��ೕ �ೖ.��.ಹುಚ�ಯ�ನವರು �ಾಲೂ�ಕು�ಾರು �ಾಲು�ಾ� �ೂೕಗ�ಂದ �ಾವನ���ದ �ಾಸುಗಳ 

�ವರವನು� ಉಪ ��ೕ�ಶಕರು ಪಶು�ಾಲ� ಇ�ಾ� ರವ�ಂದ ಪ�ದರು. 
 

�.ಪಂ.ನ �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.ಆ�.ಉ�ೕ� ರವರು �ಾತ�ಾ�, ���ಯು       

MGNREGA �ಾಮ�ಾ�ಗಳ ಪ�ಗ�ಯ�� �ಾಜ�ದ���ೕ 1�ೕ �ಾ�ನ�� ಬಂ�ರುವ�ದನು� 

�ಾ���ದರು. ಮುಂದುವ�ದು �ಾತ�ಾ�, ಮಧು�� �ಾಲೂ��ನ�� ಬರ �ಾಂಡವ�ಾಡು���, 

�.�ಾ.ಹ��, �ಪಟೂರು ಮತು� ತುರು�ೕ��ಗಳ�� �ಂಗು ಅ�� �ೂೕಟಗ�� �ೂೕಗ ತಗು� ಫಸಲು 

�ಾಶ�ಾ� �ಂಗು ���ಾರರು ಸಂಕಷ�ದ ಪ����ಯ���ಾ��, ಅವ�� �� ಪ��ಾರವನು� 

�ೂ���ೂಡುವ�ದು ನ��ಲ�ರ ಆಧ� ಕತ�ವ��ಾ��. ಈ ಕು�ತು ಅಧ�ಯನ�ಾ�� �ೕಂದ��ಂದ 

ತಂಡ��ಂದು ಅಧ�ಯನ �ಾ� ಸು�ಾರು 10.00 �ೂೕ� ರೂ.ಗಳನು� ಒಂ�ೂಂದು �ಾಲೂ��� 

�ಡುಗ� �ಾ�, ಅದನು� �ೖತ�� �ತರ� �ಾಡಲು ಕ�ಮವ�ಸ�ಾ�� ಎಂದು �ೕ�ದರು;  �ಾಗೂ  
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�� �ಫಲ �ೂಂ�ದ �ೖತ�� ಉ�ತ�ಾ� �ೂಬ�ರ ಮತು� �ಂಗು �ತ�� �ೕಜ �ತ�ಸಲು ಕ�ಮ 

ವ�ಸಲು ಸಹ �ೕಳ�ಾ�� ಎಂದು ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತಂದರು.   
 

�.ಪಂ.ನ �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.ಆ�.ಉ�ೕ� ರವರು �ಾತ�ಾ�,  ಸು�ಾರು 20-25 

�ೂೕ� ರೂ.ಗಳಷು� �ೕವ�ಾಜ ಅರಸು ಅ�ವೃ�� �ಗಮದ ��ಧ �ೕಜ�ಗಳ� �ತರ� ಆದ �ಾಲ  

ಮ�ಾ� �ಾ�ದ ಬ�� ಸ�ಾ�ರ ಆ�ೕಶ �ೂರ���; ಆದ� �ಗಮ�ಂದ �ಾಲ�ೕ ಮಂಜೂ�ಾ� 

�ತ�ಸ�ದ�ರೂ ಮ�ಾ��ೕಶ ಬಂ��. �ೕ�ರುವ �ಾಲ �ೕಜ�ಯ�� �ಾಕಷು� ಅವ�ವ�ಾರ ಕಂಡು 

ಬರು��ರುವ ����ಯ�� �ಷಯವನು� ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತರ�ಾ�, �ಗಮಗ�� �ಾಲ �ೌಲಭ��ಾ�� 

ಅ�� ಸ���ದ ಅಹ� ಫ�ಾನುಭ�ಗಳು �ಾಲ ಪ�ಯ� ಇದ�ರೂ �ಾಲ ಮ�ಾ� �ಾ�ರುವ �ಳುವ�� 

ಪತ� ತಲು��.  ಈ ಬ�� ��ಾರ� �ಾಡ�ಾ� ಫ�ಾನುಭ�ಗಳು ಸ���ದ� ಅ��ಯನು� 

ದುರುಪ�ೕಗ �ಾ��ೂಂಡು ಅವರ �ಸ�ನ�� �ಾಲ ಮಂಜೂರು �ಾ� �ಾ�ಂ� ಅ��ಾ�ಗಳು, 

�ಗಮದ ಅ��ಾ�ಗಳು �ಾಗೂ ಮಧ�ವ��ಗಳು ಹಣ ಪ��ರುವ ಅಂಶ ಕಂಡು ಬರು���.  ಆದುದ�ಂದ 

ಸದ� �ಗಮಗ�ಂದ 2009-10 �ಂದ ಇದುವ��ಗೂ �ತರ��ಾ�ರುವ �ಾಲ, �ಾಲ ಮ�ಾ� ಕು�ತು 

ಉನ�ತ ಮಟ�ದ ತ�� ನ�ಸುವಂ� ಒ�ಾ���ದರು.  ಮುಂದುವ�ದು ��ಾ �ಾಲೂ�ಕು �ಾ��ಗುಂ� 

�ಾ�ಮದ ��ೕ �ಮ�ಣ� ಎಂಬುವರ ಮಗ�ಾದ �ಾರದಮ� ರವ�� 2009-10�ೕ �ಾ�ನ��  

�ೕವ�ಾಜ   ಅರಸು �ಂದು�ದ ವಗ�ಗಳ �ಗಮ�ಂದ �ೖತನ� ಸ��� �ೕಜ�ಯ�ಯ�� ಒಟು� 

50000 �ಾಲ ಮಂಜೂ�ಾ�ದು�, ಇದರ�� 15000/- ಗಳ �ಾ��ಂ� �ಾ�ಂ� ಅನು� �ಗಮದ 

ವ��ಂದ ��ಾಂಕ:04-02-2010 ರಂದು ಬರಗೂರು �ನ�ಾ �ಾ�ಂ� �ಾ�� �ಡುಗ��ಾ�ದು�, 

ಅವರು   27-02-2010 ರಂದು ಹಣ �ಾ� �ಾ��ೂಂ��ಾ��, ಆದ� ಇದುವ�ಗೂ ಫ�ಾನುಭ�� 

ಹಣ ತಲು�ಲ�; ಫ�ಾನುಭ� ಹಲ�ಾರು �ಾ� �ೕ� �ೕ� ��ಾ��ದರು �ಾಲ ಮಂಜೂ�ಾ�ಲ� 

ಎಂದು ಅ��ಾ�ಗಳು �ೕ��ಾ��.  ಆದ� ��ಾಂಕ: 3-07-2013 ರ�� �ಗಮ�ಂದ ತಮ� �ಾಲ 

ಮ�ಾ� ಆ�ರುವ ಬ�� �ಳುವ�� ಪತ� ಬಂ�ಾಗ �ಾಬ��ಂದ ಫ�ಾನುಭ� ಕುಟುಂಬವಗ� �ಗಮದ 

ಅ��ಾ�ಗಳನು� ��ಾ���ಾಗ, �ಾ�ಂ� ಅ��ಾ�ಗ�ಂದ �ೕಸ �ೂೕ�ರುವ�ದು ಕಂಡು ಬಂ��; 

ಕ�ದ 3 ವಷ�ಗ�ಂದಲೂ ಫ�ಾನುಭ�ಗ�� ಹಣ �ೕಡದ �ಾ�ಂ� ಅ��ಾ�ಗಳ �ರುದ� ಕ�ಮ 

�ೖ�ೂಂಡು  ಫ�ಾನುಭ�� �ಾಲದ ಹಣದ �ೂ�� ಪ��ಾರ/ ಬ��   �ೂ�ಸ�ೕ�ಂದು ಆಗ���ದರು.  

�ಾಗೂ ಇ�ೕ �ಾಲೂ��ನ ಲ��ೕ�ಾಗರ �ಾ�ಮದ ��ೕ ಮಹ�ೕವಪ� ಎಂಬುವರು ಶ�ಮಶ�� 

�ೕಜ�ಯ� �ಾಲ�� ಅ�� ಸ���ದು�, 2009-10�ೕ ವಷ�ದ �ಾ�ನ�� �ಾಲ ಮಂಜೂರು 

ಆದರೂ ಈವ�ಗೂ ಫ�ಾನುಭ�� ತಲು�ಲ�;  ಆದ� �ಗಮ�ಂದ �ಾಲ ಮ�ಾ� ಆ�ರುವ �ಳುವ�� 

ಪತ� �ೕಡ�ಾ��.  �ಲವ� ��ಶ�� ಸಂಘಗಳ �ೖಯ��ಕ ಫ�ಾನುಭ�ಗ�� ಇ�ೕ �ೕ� �ಾಲದ ಹಣ 

ದುರುಪ�ೕಗ�ಾ�ರುವ�ದು ಕಂಡುಬಂ�ರುವ�ದ�ಂದ ಅವರ �ರುದ�ವ� ಸಹ �ಸು�ಕ�ಮ 

�ೖ�ೂಳ��ೕ�ಂದು ಒ�ಾ���ದರು. 

�.ಪಂ.�ಾನ� ಸದ�ಯ�ಾದ ��ೕ �ೖ.��.ಹುಚ�ಯ�ರವರು �ಾತ�ಾ�, �ಂ� ಇದ� 

�ಗಮದ ಅ��ಾ� (��ೕ.ರಂಗ�ಾ��) �ಾಲ ಮಂಜೂ�ಾ�ಯ�� ಬಹಳಷು� ಅವ�ವ�ಾರ 

�ಾ�ರುವ�ದು �ೕ�ೂ�ೕಟ�� ಕಂಡು ಬಂ�ರುತ��. ಇಂತಹವರನು� ಜನಪ����ಗಳು ನಂಬುವ� 

�ಾದರೂ  �ೕ�?   ಅಂತಹ  ಬ�ಷ�  ಅ��ಾ�ಯನು�  �ೂೕ�ಾಯುಕ�  ��ಾರ��  ಒಳಪ�� ಅಥ�ಾ  
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ತಮ� ಹಂತದ���ೕ ಕೂಡ�ೕ ತಕ��ಸು� ಕ�ಮ ಜರು�ಸಲು ಮು.�ಾ.�.ಅ. ರವರ�� �ೂೕ�ದರು.  

�ಾಗೂ ಆ ಅ��ಾ�ಯ ಅವ�ಯ�� ಇಂತಹ ಪ�ಕರಣಗಳನು� ಕಂಡು��ಯ�ೕ�ೕಕು ಎಂದು 

ಸ�ಯ�� ಒ�ಾ���ದರು.  
 

�.ಪಂ.�ಾನ� ಸದಸ�ರುಗ�ಾದ ��ೕ ಉಗ�ಯ�, ��ೕ �.�.ಬ�ೕರಣ�, �.ಆ�.�ಾಮಚಂದ�ಪ� 

�ಾಗೂ ಬಹು�ೕಕ ಸದಸ�ರು �ಾನ� ಅಧ��ರು, �ಾ�ಾ�ಕ �ಾ�ಯ �ಾ�� ಸ��ಯವರ �ಾ�� 

�ಂಬ�ಸು�ಾ�, ತಮ� �ೕತ� �ಾ���ಯ�� ಬಂ�ರುವ ದೂರುಗಳನು� ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತಂ�ಾಗ 

ಪ�ಕರಣಗಳನು� �ೂೕ�ಾಯುಕ� ತ��� ವ�ಸ�ೕ�ಂದು ಒಮ�ತ�ಂದ ಆಗ���ದರು.   
 

ಅಧ��ರ ಅಪ�� �ೕ�� ಸ�� ಬಂದ ವಂ�ತ ಫ�ಾನುಬ�ಗ�ಾದ ��ೕಮ� �ಾರದಮ� ಮತು� 

��ೕ ಮಹ�ೕವಪ� ಅವರುಗಳು ತಮ�ಗ�� ಆದ ಅ�ಾ�ಯವನು� �ವರ�ಾ� ಸ�� �ವ��ದರು.  

ಮು.�ಾ.�.ಅ��ಾ�ಯವರು �ಾತ�ಾ�, ಸದಸ�ರ ಅಹ�ಾಲುಗ�� ಸ�ಂ�� ಸ�ಾ�ರ ಬಡವರ 

ಅ�ವೃ���ಂದು �ಡುಗ� �ಾ�ದ ಸವಲತ�ಗಳನು� ದುರುಪ�ೕಗ ಪ���ೂಂ�ರುವ�ದು 

�ಾ���ೕ�ನ �ಲಸ, ತ�ತ��ಸುವಂತಹ ��ಾರ, ಈ ಬ��ಾ��ಾರವನು� ಸ�ಸಲು �ಾಧ��ಲ�.  

ಆದ��ಂದ ಇ�ಾ�ಾ ತ��� ಆ�ೕ�ಸ�ಾಗುವ�ದು �ಾಗೂ �ಾ�ಾ�ಕ �ಾ�ಯ �ಾ�� ಸ��ಯ 

ಅಧ��ರ �ೕತೃತ�ದ�� ಇ�ೂ�ಂದು �ಾರ�ೂಳ� ತ�� ನ�ಸುವ�ದಲ�� ಸ�ಾಜ ಕ�ಾ�ಣ 

ಇ�ಾ�ಯ ಪ��ಾನ �ಾಯ�ದ��ಗ�� ಪ�ರ ಬ�ದು ಪ�ಕರಣವನು� ಗಮನ�� ತರ�ಾಗುವ�ದು, 

ಫ�ಾನುಭ�ಗ�� ಹಣ �ೕಡದ �ಾ�ಂ� ಅ��ಾ�ಗಳ �ರುದ� ನ�ಾ�� ಮತು� ಆ�.�.ಐ. 

ಅ��ಾ�ಗಳು, �ನ�ಾ �ಾ�ಂ�ನ ��ಯ ಅ��ಾ�ಗ�� ಕ�ಮ�� ಪ��ಸುವ��ಾ� ಸ�� ���ದರು.  

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

�.ಪಂ.�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ. ಉಗ�ಯ�ನವರು �ಾತ�ಾ�, �ಗಮಗಳ ವ��ಂದ ಗಂ�ಾ 

ಕ�ಾ�ಣ �ೕಜ�ಯ� �ೂ��ರುವ �ೂಳ� �ಾ�ಗ�� ಈವ��ಗೂ ಪಂಪ� �ೕ�ಾ� 

ಅಳವ��ರುವ��ಲ�.  ಇ��ಯೂ ಸಹ ಬಹಳಷು� ಅವ�ವ�ಾರ ನ�ಯು���; �ೖತ�� �ೕಸ �ಾ� 

�ೂಳ��ಾ� �ೂ�ಯಲು ಅವ�ಂದ ಹಣ ವಸೂಲು �ಾಡು��ರುವ ದೂರುಗಳು ಕಂಡು ಬಂ��.  

ಆದುದ�ಂದ ಸಂಬಂಧಪಟ� ಅ��ಾ�ಗಳ �ರುದ� �ೂೕ�ಾಯುಕ� ತ��� ಒಳಪ�ಸಲು ಆಗ���ದರು. 
 

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

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� ಲ��ಾ �ಂಗಪ�ನವರು �ಾತ�ಾ�, ಅವರ �ೕತ� �ಾ���ಯ  

ಅನ�ರಸ� �ಧ��ಬ�ರು ಉ�ೂ�ೕ�� �ೕಜ�ಯ� �ಬೂ�ರು I.O.B.�ಾ�ಯ�� �ಾಲ�ಾ�� 

ಅ�� ಸ���ದು�, ಈವ�ಗೂ ಅವ�� �� �ೕ�ರುವ��ಲ�; ಕೂಡ�ೕ ಸದ�ಯವ�� �� 

�ೂ���ೂಡ�ೕ�ಂದು ಸ�ಯ�� �ೂೕ�ದರು.  

 ಮುಖ� �ಾ�ಾ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು �ಾತ�ಾ�, ಈ ಬ�� ಪ��ೕ�� ಸೂಕ� 

ಕ�ಮವ�ಸಲು ಉಪ ��ೕ�ಶಕರು, ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�ವೃ�� ಇ�ಾ�, ತುಮಕೂರು ರವ�� 

ಸೂ��ದರು.  

(ಕ�ಮ: ಉಪ ��ೕ�ಶಕರು, ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�ವೃ�� ಇ�ಾ�, ತುಮಕೂರು) 
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�.ಪಂ.ನ �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �ೖ.��.ಹುಚ�ಯ�ನವರು �ಾತ�ಾ�, ಕು�ಗ� �ಾಲೂ�ಕು 

ಪಂ�ಾಯ�ಯ ಎ�.�.ಎ�.�ೖ. �ೕಜ�ಯ� 2009-10, 2010-11 ಮತು� 2011-12�ೕ 

�ಾ�ನ�� ನ��ರುವ ಅವ�ವ�ಾರಗಳನು� ಕು�ತು ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತಂದರು. 
 

 ಎ�.�.ಎ�.�ೖ. �ೕಜ�ಯ� 2009-10, 2010-11 ಮತು� 2011-12�ೕ �ಾ�ನ 

�ಚ�  ರೂ.1,07,57,240/-ಗ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� ಕಡತಗಳನು� ಸ��ಸ�ರುವ�ದು. 

 ಎ�.�.ಎ�.�ೖ. �ೕಜ�ಯ �ಾ�� 2012�ೕ �ಾ�ನ ಮತು� 2011-12�ೕ �ಾ�ನ 

�ಚ��� ಸಂಬಂ��ದ ರೂ.10,45,000/- ಗ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� ಅಗತ� �ಾಖ�ಗಳನು� 

ಪ�ಯ�ರುವ�ದು.  

 2010-11�ೕ �ಾ�ನ�� 42 ಸಂಘಗ�� ಒಂ� �ನ  ಒಂ�ೕ ���ನ�� ರೂ.30,75,000/-

ಗಳ ಹಣ �ಾವ��ರುವ�ದು.  

 2010-11�ೕ �ಾ�ನ�� 17 ಸಂಘಗ�� ಒಂ�ೕ �ಾ�� ಒಂ�ೕ ���ನ�� 

ರೂ.10,65,000/-ಗಳ  ಹಣ �ಾವ��ರುವ�ದು.  

 ��ಾಂಕ:31-03-2012�� �ೕಜ�ಯ ರೂ.1,03,58,246/- ಹಣವನು� �ಚ� 

�ಾ�ರುವ�ದು.  

 ಸ�ಸ�ಾಯ ಸಂಘಗ��  ರೂ.1,07,37,500/-ಸ�ಾಯಧನ �ಾವ��ದು� ಆ�� 

ಸೃ���ಾ�ರುವ ಬ�� �ವರ ಸ��ಸ�ರುವ�ದು.  

 2011-12�ೕ �ಾ�ನ�� �ಾವ��ರುವ ರೂ.16,90,000/-ಗಳ ಹಣ�� �ಾ�ಂಕುಗ�ಂದ ಹಣ 

ಬಳ� ಪತ� ಪ�ಯ�ರುವ�ದು.  

��ಾಂಕ:28-07-2012ರ ಆ�� ವರ� �ಾಗೂ �ಾಯ� ��ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು ಮುಖ� 

�ಾಯ���ಾ�ಹಕ  ಅ��ಾ�ಯವ�� �ೕ�ರುವ ವರ�ಯನು� ಕೂಲಂಕುಷ�ಾ� ಪ��ೕ�ಸುವ�ದು; 

ಪ�� �ಾ� Treasury Amount� �ಾ� �ಾ��ೂಂಡು reconciliation �ಾ��ೂಂ�ರುವ 

ಬ�� �ವರ ಪ�ಯುವಂ� ���ದರು.  

ಈ �ೕ�ನ ಎ�ಾ� ಆ��ಕ ನೂ�ನ�ಗಳ ಕು�ತು �ೖ�ೂಂ�ರುವ ಬ�� �ೕಜ�ಾ ��ೕ�ಶಕರು 

�ಾ�� �ೕಡ�ೕ�ಂದು ಸ�ಯ�� ���ದರು.  

   ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು �ಾತ�ಾ�, ಕು�ಗ� �ಾಲೂ�ಕು 

ಪಂ�ಾಯ�ಯ ಎ�.�.ಎ�.�ೖ. �ೕಜ�ಯ� 2009-10, 2010-11 ಮತು� 2011-12�ೕ 

�ಾ�ನ�� ಅವ�ವ�ಾರಗಳ ತ�� �ಾಡುವಂ� ಕ�ದ 8 �ಂಗಳ �ಂ� ಒಬ�ರು �ೂೕ�ಾಯುಕ��� 

ಅ�� ಸ����ಾ��.  �.ಪಂ.ವ��ಂದಲೂ ಸಹ ಸದ� �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾಯ�� �ಕ� ತ��ಾ 

ತಂಡವ� �ೂೕ� �ಕ� ತ��ಯನು� �ಾ� ವರ� �ೕ�ರು�ಾ��; ವರ�ಯ��  ತ��ಾ 

�ೕ�ಯ�� ಸಂಬಂಧಪಟ� �ಾಖ�ಾ�ಗಳನು� ಒದ��ರುವ��ಲ�; ಈ ಪ�ಕರಣವನು� 

ಕೂಲಂಕುಷ�ಾ� ಪ��ೕ��ದು� �ೕ�ೂ�ೕಟ�� ಸ�ಸ�ಾಯ ಸಂಘಗ�� ಸ�ಾಯಧನ �ೕ�ರುವ 

ಕ�ಮದ ಬ�� ಸಂಬಂಧ ಅ��ಾ�/�ೌಕರರ �ೕ� ಸೂಕ� ಕ�ಮವ�ಸ�ಾ��; ಸಂಬಂಧಪಟ� 

Class-I  ಅ��ಾ�ಗ��  �ೂೕ�ಾ�  �ೂೕ�ೕ�  �ೂಟು� ಅವ�ಂದ �ವರ� ಪ�ಯ�ಾ��;  1  
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�ಂದ 4 �ೂೕ�ಾ�ೂೕಪ� ಪ�� �ೕಡ�ಾ��;  ಇ�ಾ�ಾ ��ಾರ� �ಾಡಲು ಸ�ಾ�ರ�� 

ಸಂಬಂಧಪಟ� ಇ�ಾ�ಯವ�� ಪ��ಸ�ಾ��;  ಹಣ ದುರುಪ�ೕಗ �ಾ�ರುವ ಅ��ಾ�� ರ�� 

�ೂಡುವ��ಲ�;  �ಯ�ಾನು�ಾರ �ಸು� ಕ�ಮಗಳನು� ಈ ಕ�ೕ��ಂದ �ವ��ಸ�ಾ�� ಎಂದು 

ಸ�� ���ದರು.  

 �.ಪಂ.�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� ��ೕಮ ಮ�ಾ�ಂಗಪ� ರವರು �ಾತ�ಾ�, �ಾ�ೕ� 

�ಾಂ� ವಸ� �ಗಮ�ಂದ ���� ಮಂಜೂ�ಾ�ರುವ ಮ�ಗಳ �ವರ �ೕಡುವಂ� ಸ�ಯ�� 

�ೂೕ�ದರು. 

�ಾ�ೕ� �ಾಂ� �ಾ��ೕಣ ವಸ� �ಗಮ�ಂದ ತುಮಕೂರು ���� 2013-14 ರ�� 

ಮಂಜೂ�ಾದ ಮ�ಗಳ ಬ�� �ೕಳ�ಾದ �ವರ ಈ �ಳಕಂಡಂ� �ವ�ಸ�ಾ��.  
 

ಕ�. 

ಸಂ 
�ಾಲೂ�ಕು 

�ಾಲೂ��ನ 

ಒಟು� �ಾ�ಮ 

ಪಂ�ಾಯ�ಗಳ 

ಸಂ�� 

2013-14 ರ�� �ಗ� ಪ��ರುವ ಗು� ಮತು� ಆ��ಗಳ �ವರ 

ಬಸವ ವಸ� 

ಗು� 
ಆ�� 

ಇಂ��ಾ 

ಆ�ಾ� 

ಗು� 

ಆ�� ಷ�ಾ 

01 �.�ಾ.ಹ�� 28 560 559 515 507 ಬಸವ ವಸ� 

�ೕಜ�ಯ� 

2013-14�ೕ 

�ಾ�ನ�� ಪ�� 

�ಾ�ಮ ಪಂ�ಾಯ�� 

ತ�ಾ 20 

ಮ�ಗಳಂ� 

ಗು�ಯನು� 

�ಗಮ�ಂದ 

�ಗ�ಪ�ಸ�ಾ��.  

02 ಗು�� 33 660 660 625 604 

03 �ೂರಟ�� 23 460 460 467 464 

04 ಕು�ಗ�  36 720 710 339 311 

05 ಮಧು�� 39 780 780 839 839 

06 �ಾವಗಡ 33 660 656 964 952 

07 ��ಾ 36 720 719 816 811 

08 �ಪಟೂರು 26 520 511 330 324 

09 ತುಮಕೂರು 41 820 798 857 818 

10 ತುರು�ೕ�� 26 520 518 258 252 

                   ಒಟು� 321 6420 6371 6010 5882 

 
 

�.ಪಂ.�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ.ಆ�.�.ಆಂಜನಪ�ರವರು �ಾತ�ಾ�, ��ಧ �ೕಜ�ಗಳ 

�ಕ��ೕ���ಗಳ� �ೕಸ���ರುವ �ೕಕಡ .3ರ ಅನು�ಾನದ ಬ�� ಪ��ಾ��ಸು�ಾ�, ಈ ���ನ�� 

ಅಂಗ�ಕಲರ �ೌಲಭ��� ಸ��ಾ� ಬಳ��ಾ�ರುವ��ಲ�. ಇವರುಗಳು �ೌಲಭ��ಂದ 

ವಂ�ತ�ಾ�ದು�, ಸ�ಾ�ರದ ಆ�ೕಶ/ಸು�ೂ�ೕ�ಯ �ಾಗ�ಸೂ�ಯಂ� ಅಂಗ�ಕಲ��ಾ� 

�ೕಸ���ರುವ ಹಣವನು� ಅವರ �ೕ�ಾ�ವೃ��� ಭ�ಸಲು ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತಂದರು.  

ಮುಂದುವ�ದು �ಾತ�ಾ�, ���ಯ�� ಸು�ಾರು 52,000 ಅಂಗ�ಕಲ�ದು�, �ಾವಗಡ 

�ಾಲೂ��ನ�� 7500 ಅಂಗ�ಕಲ��ಾ��.  ಅವರ ಬದು�ನ ಪ��� ಏನು, ಅವರು ಸ�ಾಜದ�� 

�ೌರವಯುತ�ಾ� �ಾಳಲು �ಾನ�ೕಯ ದೃ���ಂದ �ಾ�ಲ�ರೂ ಒಗೂ�� ಸ�ಾ�ರ ಅವ�� 

ಒದ��ರುವ ಸವಲತು�/�ೌಲಭ�ಗಳನು� �ೕಡುವ�ದು  ಆಧ�  ಕತ�ವ��ಾ�ರುತ��.   �ಲವ�  �ಾ: ಗಳ��  
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ಅವ��ಾ� �ೕಸ���ರುವ �ೕ.3ರಅನು�ಾನ ಸ��ಾ� ಸದ�ಳ��ಾ�ಲ�. �ಾ�ಮ 

ಪಂ�ಾಯ� ಗ�ಂದ �ೕವಲ �ೕ.30% �ಾತ� �ೌಲಭ� ಒದ��ದು�, �ಾಲೂ�ಕು 

ಪಂ�ಾಯ�ಯ���ೕ �ೂ�ೕ�ೕಕ��; �ಾಲೂ�ಕು ಮಟ�ದ�� ಹಂ�� �ಾಡುವ�ದು ಸೂಕ��ಂದು 

��ಸು�ಾ�, ಈ�ಾಗ�ೕ  �ಾವಗಡ �ಾ:ನ�� ಕ�ಮ ವ�ಸ�ಾ�� ಎಂದು ���ದರು.  ಮುಂದುವ�ದು 

�ಾವಗಡ �ಾಲೂ��� ಶುದ� ಕು�ಯುವ �ೕರು ಒದ�ಸುವ ಬ�� ಸ�ಯ�� ಉಪ��ತ�ದ� 

ಸಂಸದರ�� ಮನ� �ಾ�ದರು.   
 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಬ�ೕರಣ�ರವರು �ಾತ�ಾ�, ಆ��ಕ ವಷ�ವ� ಮು�ಾ�ಯದ 

ಹಂತದ��ರುವ�ದ�ಂದ ಕೂಡ�ೕ ಎ�ಾ� ಇ�ಾ�ಗ�ಂದ �ೕ.3ರ ಹಣವನು� ಅಂಗ�ಕಲ��ಾ� ಬಳಸಲು 

�ೂ�ೕ�ೕಕ�� ಕ�ಮ ವ�ಸಲು ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತಂದರು. 

ಮು.�ಾ.�.ಅ.ರವರು �ಾತ�ಾ�, �ೕಂದ� ಮತು� �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರಗ�ಂದ ಅನು�ಾ�ನ 

�ೂ�ಸ�ಾಗು��ರುವ �ೕಜ�ಗ�� �ಡುಗ��ಾಗು��ರುವ ಅನು�ಾನದ�� �ೕ.3 ರಷು� ಹಣವನು� 

ಅಂಗ�ಕಲರ ಏ���ಾ� �ೕಸಲು ಇಡ�ೕ�ಾಗುತ��. �ಾ�.ಪಂ/�ಾ.ಪಂ/�.ಪಂ ನ�� ಅಂಗ�ಕಲ� 

�ಾ��ೕ ಸದ�ಳ� �ಾಡ�ೕ�ಾಗುತ��. ಆದುದ�ಂದ �ಾ�.ಪಂ/ �ಾ.ಪಂ/ �.ಪಂ ಮಟ�ದ ಇ�ಾ� 

ಗ�ಂದ �ವರ ಪ�ದು �ೂ�ೕ�ೕಕ�� ಪ���ೕಕ ���ಾ �ೕಜ� ತ�ಾ�� ಹಣ ಸದ�ಳ� �ಾಡಲು 

ಮುಖ� �ೕಜ�ಾ��ಾ�ಗಳು ಸೂಕ� ಕ�ಮ ವ�ಸಲು ಸ�ಯ�� ಸೂ��ದರು. 

(ಕ�ಮ: ಮುಖ� �ೕಜ�ಾ��ಾ�ಗಳು, �.ಪಂ.ತುಮಕೂರು) 

�ಾನ� ಸಂಸದರು �ಾತ�ಾ�, ಈ�ಾಗ�ೕ ಬರ�ೕ�ತ ಪ��ೕಶಗಳನು� ಗುರು�ಸಲು (asses) 

�ೕಂದ� ತಂಡವ�  ���� ಆಗ��; ��ಾ, �ೂರಟ��, �ಾವಗಡ, ಮಧು��, �.�ಾ.ಹ��ಗಳನು� 

ಬರ�ೕ�ತ ಪ��ೕಶ�ಂದು �ೂೕ�� ಮಧು�� �ಾ:ನ �ೂ��ಹ��, �.�ಾ.ಹ��ಯ �ಲವ� �ಾಗ, 

ತುಮಕೂರು �ಾ: �ೂೕರ �ೂೕಬ�ಯ�� �ೕ�ನ�� ���ೕ�ೖ� ಅಂಶ �ಚು� ಇದು�, ಆ �ಾಗದ 

ಜನರು �ೂಂದ�� ಒಳ�ಾ��ಾ��.  ಈ ಸಂಬಂಧ ಸ�ಾ�ರದ ಮಟ�ದ�� ಚ���ದು�, ಸಮ�� 

ಬ�ಹ�ಸುವ��ಾ� ���ದರು. 
 [ 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �. ಆ�. ಉ�ೕ� ರವರು �ಾತ�ಾ� ���ಯ�� �ಂಗು 

���ಾರರು �� ನಷ� ಅನುಭ�ಸು��ದು�, ಬಹಳ ಕಂ�ಾ�ಾ��ಾ��.  �ಂ�ನ �ೂೕಟಗಳ�� ಒಂದಲ� 

ಒಂದು �ೕ�ಯ�� �ೂೕಗಗಳು ಆವ�ಸು��ದು�, �ಂಗು �� �ಾಶ �ಾಗು���, ಇವ�� ಸ�ಾ�ರ�ಂದ 

ಪ�ನ:��ೕತನ �ಾಯ�ಕ�ಮ �ಾ� �ೖ�ಾ�ಕ�ಾ� �ಂಗು �� ಉ�ಾ�ದ� ���ಸುವ ಕ�ಮ 

�ೖ�ೂಳ��ೕಕು ಎಂದು ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತಂ�ಾಗ, �ಾನ� ಸಂಸದರು �ಾತ�ಾ�,  ���ಯ 

�.�ಾ.ಹ��. ತುರು�ೕ��, �ಪಟೂರು �ಾಗಗಳ�� �ಚು� �ಂಗು ���ಾರ�ದು�, ಸು�ಾರು 10 ಲ� 

�ಂ�ನ ಮರಗಳು �ೂೕಗದ �ಾವ�� �ಲು� �ಾಶ�ೂಂ�ರುತ��.  ���ಯ�� 2.5 ಲ� ಎಕ� 

�ಂ�ನ�ೂೕಟಗಳ�. �ಾ�ಾ ಪ��ೕಶಗಳ�� �ಂಗು ��ಯ�ೕಕು,ಬರಡು ಭೂ�ಯ�� �ಂಗು �� 

ಇಳುವ� �ೕಡಲು �ಾಧ��ಾಗುವ��ಲ�; ಸು� ���ರುವ ಒಂದು ಮರ�� 1200/- ರೂ. ಪ��ಾರ 

�ೕಡ�ಾಗು���, NHM ನ�� ಅವ�ಾಶ ಕ����ೂಂಡು �ೖತ�� ಅನುಕೂಲ ಕ��ಸಬಹುದು, ಗು�� 

�ಾ:ನ��   40000    ಎಕ�     �ೂೕಗ��    ತು�ಾ���,    ಕ�ದ    ವಷ�   ��� ಇ��ೕಷ� �ಾ�  
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Modernaization �ಾಡುವ�ದ�� ಸ�ಾ�ರ ಹಣ �ಡುಗ� �ಾ�ದು�, ರೂ.950 �ೂೕ�ಗಳ 

ಪ��ಾರ�ಾ�� �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರ �ೕಂದ� ಸ�ಾ�ರವನು� �ೂೕ�� ಎಂದು ಸ�� ���ದರು.  

�.ಪಂ.ನ �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� �ಾನಮ� �ಾಮಚಂದ�ಯ�ರವರು �ಾತ�ಾ�, 

�.�ಾ.ಹ�� �ಾ:ನ�� PMGSY �ೕಜ�ಯ� �ೖ�ೂಳ��ೕ�ಾದ ರ�� �ಾಮ�ಾ�ಗಳು  ಇನೂ� 

�ಾ�ರಂಭ �ಾ�ರುವ��ಲ�, ಆ �ಾಗದ ಜನರು ರ�� �ೌಕಯ��ಲ�� �ೂಂದ�� ಒಳ�ಾ��ಾ��.  

ಉ�ಾ: �ಾ�ಾ�ಾಪ�ರ ರ�� �ಾಮ�ಾ� �ಂಡ� ಆ�ದ�ರೂ ಸಹ �ಾಮ�ಾ� ಇನು� 

�ಾ�ರಂಭ�ಾ�ರುವ��ಲ� ಎಂದು ����ಾಗ, �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಗಳು, �ಾ.ಪಂ. �.�ಾ.ಹ�� 

ರವರು �ಾತ�ಾ�, 3 �ಾಮ�ಾ�ಗಳನು� �ಾತ� �ಾ�ರಂಭ �ಾಡ�ೕ�ಾ�� ಎಂದು ���ದರು.   
 

�ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ�, PMGSY ರವರು �ಾತ�ಾ�, ಸದ� �ಾಮ�ಾ�ಗಳನು� 

�ಾ�ರಂ�ಸುವ�ದ�� ಸಂಬಂಧಪಟ� ಗು����ಾರ�� �ೂೕ�ೕ� �ೕ� ಒಂದು �ಾರ�ೂಳ�ಾ� 

�ಾಮ�ಾ� �ಾ�ರಂ�ಸುವ�ದ�� ಕ�ಮವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. 
 

ಮು.�ಾ.�.ಅ. ರವರು �ಾತ�ಾ�, ಕೂಡ�ೕ �ಾಮ�ಾ�ಯನು� �ಾ�ರಂಭ �ಾ� ಹ��ೖದು 

�ವಸ�ೂಳ� ಪ�ಣ��ೂ�ಸುವಂ� ಸೂ��ದರು.  

  

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

 

�.ಪಂ.ನ �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.�.ಬ�ೕರಣ� ರವರು �ಾತ�ಾ�, ಕ�ದ 5 ವಷ�ಗ�ಂದ 

��ಾ �ಾಲೂ�ಕು ಬರ�ೕ�ತ�� ಒಳ�ಾ�ದು�, ಬರ�ಾಲ ಎದು�ಸು���; ಈವ�ಗೂ ಬರ�ಾಲ ಸ�� 

ಸ� �ಾ�ರುವ��ಲ�; ಸ� ನ��ದ�� �ಾನು�ಾರುಗ��ಾದರೂ �ೕವ� ಒದ�ಸುವ ಬ�� ಸ�ಯ�� 

ಕ�ಮ �ೖ�ೂಳ�ಬಹು�ಾ�ತು� ಎಂದು ಅ��ಾ�ಯ ವ�ಕ�ಪ��ದರು. 
 

ಮು.�ಾ.�.ಅ.ರವರು �ಾತ�ಾ�, ಈ ವಷ� ಕು�ಯುವ �ೕರು ���ಾ �ೕಜ� �ಾಡುವ 

ಸಂಧಬ�ದ�� ಎ�ಾ� �ಾಲೂ�ಕುಗ�ಂದಲೂ ಪ�� ಪ�ದು ಸು�ಾರು 9.60 �ೂೕ� ರೂ.ಗಳ 

�ಾಮ�ಾ�ಗಳನು� �ಾ�ರಂಭ �ಾಡ�ಾ��; �ಾನು�ಾರುಗಳ �ೕ��ಾ� 70 ಲ� �.ಟ� ಆ�ಾರದ 

ಅಗತ���, ಸು�ಾರು 10 ಲ� �.ಟ� ಆ�ಾರ ಲಭ��ದು�, �ಬ�ವ�, �ಾ�� ವ�ಗೂ 

�ಾ�ಾಗುತ��.  ���ನ �ೕ��ಾ� �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರವ� �ೕಂದ� ಸ�ಾ�ರ�� ಮನ� �ಾಡ�ಾ�� ಎಂದು 

ಸ�� ���ದರು. 
 

ಮುಂದುವ�ದು �ಾ�� ��ೕ�� ಸ�� ರಚ� �ಾ�, ಸ� ಕ�ದು ಈ �ಾ�ಾಂತ��ೂಳ� ಹಣ 

ಸದ�ಳ� �ಾಡುವಂ� �ಾನ� �ಾಸಕರುಗ�� �ಾ�ಯ ಸ�ಾ�ರವ� ಪತ� ಬ�ಯ�ಾ�� ಎಂದು 

���ದರು. 
 

�.ಪಂ.ನ �ಾನ� ಸದಸ�ರುಗ�ಾದ ��ೕ �.�.ಬ�ೕರಣ� ಮತು� ��ೕ. �.ಆ�.ಉ�ೕ� 

ರವರುಗಳು �ಾತ�ಾ�, ಮುಂ�ನ �.ಪಂ. �ಾ�ಾನ� ಸ�ಯನು� ��ಾ �ಾಲೂ�ಕು �ೕಂದ��ಾ�ನದ�� 

ಏಪ��ಸುವಂ� ಸ�ಯ�� �ೂೕ�ದರು. 
 

(ಕ�ಮ: ಉಪ �ಾಯ�ದ�� (ಅ�ವೃ��) �.ಪಂ. ತುಮಕೂರು) 
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�.ಪಂ.ನ �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �ೖ.��.ಹುಚ�ಯ� ರವರು �ಾತ�ಾ�, SGSY 

�ೕಜ�ಯ� ಕು�ಗ� �ಾಲೂ��ನ �ಂಚನಹ��, �ೂೕ� �ೂಸಹ�� �ಾ�.ಪಂ.ನ ಎ�ೕಹ�� 

�ಾ�ಮಗಳ�� �ಾ�ಾಟಮ�� ��ಾ�ಣ ಮತು� ��ೕಶ�� ಸಂಘಗಳ ಕಟ�ಡ�� ಮಂಜೂ�ಾ� �ೕ�ದು�, 

�ಾಮ�ಾ� ಅನು�ಾ�ನ �ೂ��ರುವ��ಲ�.  ಪ�ಸು�ತ ಈ �ೕಜ�ಯು ಮು�ಾ�ಯ�ಾ�ದು� NRLM 

ನ�� �ೖ����ೂಂಡು ಸದ� �ಾಮ�ಾ�ಗಳನು� �ವ��ಸಲು ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತಂದರು. 
 

ಮುಂದುವರದು ಸದಸ�ರು �ಾತ�ಾ�, ಎ�ಯೂರು ಪಂ. ಕಲ��ಾಯ�ನಹ��,ಅಮೃತೂರು 

�ೂೕ: �.�ೂನ��ಾಚನಹ��, �ಾಲಪ�ನಗು�� �ಾ�ಮಗಳ�� �ಾಮ�ಾ� �ಾ�ರಂಭ �ಾ� �ಾಗಶ: 

ಪ�ಣ��ೂಂ�ದು�, ಹಣ ಖಚು� �ಾಡ�ಾ��.  ಉ�ದ ಹಣ �ಾ.ಪಂ.� �ಾಪಸು� �ೂೕ�ರುತ��.  

ಆದುದ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾಮ�ಾ�ಗಳನು� ಪ�ಣ��ೂ�ಸಲು NRLM ನ�� ಭ�ಸಲು ���ದರು. 
 

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

�ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾಯ� ಅಧ��ರು, ಗು��ರವರು �ಾತ�ಾ�, ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ವ��ಂದ 

ಖ�ೕ�ಸ�ಾ�ರುವ Sucking Machine ಯಂತ�ಗಳ ಬ�� �ವರಗಳನು� ಒದ�ಸಲು �ಾನ� 

ಅಧ��ರ�� �ೂೕ�ದರು. ಈ ಬ�� �ವರ�ಾದ ವರ�ಯನು� �ೕಡಲು �ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಕ 

ಅ��ಾ�ಯವರು   ಉಪ �ಾಯ�ದ�� (ಅ�ವೃ��)ರವ�� ಸೂ��ದರು;  ಉಪ  �ಾಯ�ದ�� 

(ಅ�ವೃ��)     ರವರು   ಸ��    �ಾ��ಯನು�     ಒದ�ಸು�ಾ�,     ಸ�ಾ�ರದ     ಸು�ೂ�ೕ� 

ಸಂ��:�ಾ�ಅಪ/250/�ಪಸ/2011(�ಾಗ-1)��ಾಂಕ:01-03-2012 ರಂ� �ಾಜ�ದ�� The 

Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry 

Latrines(Prohibition) Act-1993ರ� ತ�ಯ �ೕ� ಮಲ�ೂರುವ ಪದ��ಯನು� 

��ೕ��ರುವ�ದ�ಂದ ಪ��ಾನ �ಾಯ�ದ��ಗಳು �ೕಲ�ಂಡ ಸು�ೂ�ೕ�ಯ�� ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� 

ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು ಆಧ��ಯ�� ��ಾ� ಮಟ�ದ ಖ�ೕ� ಸ�� ರ��, 

ಪ�� �ಾಲೂ��� �ೌಚಗುಂ�ಗಳನು� ಸ�ಚ��ೂ�ಸಲು 1000Ltr. �ಾಮಥ��ದ 4 ಅಥ�ಾ 

3000Ltr. �ಾಮಥ��ದ 2 Sucking Machine ಯಂತ�ಗಳನು� ಖ�ೕ�ಸಲು ಸೂ�ಸ�ಾ�ರುತ�� 

ಎಂದು ���ದರು.  �ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರ ಅಧ���ಯ��  ಮುಖ� 

��ಾ���ಾ�ಗಳು, �.ಪಂ., ��ಾ� ಸ�ಾಜ ಕ�ಾ��ಾ��ಾ�, ��ಾ� ಆ�ೂೕಗ� ಮತು� ಕುಟುಂಬ 

ಕ�ಾ��ಾ��ಾ� ಮತು� ಆ�ಾಯ �ಾಲೂ��ನ �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾಯ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ 

ಅ��ಾ�ಯವರ ಸದಸ�ತ�ವನು� �ೂಂ�ರುವ ಸ��ಯನು� ರ�� ಉಪ�ಾಯ�ದ�� 

(ಅ�ವೃ��)ರವರ ಸಂ�ಾಲ�ಯ�� ಖ�ೕ� ಸ��ಯನು� �ಾಡ�ಾ�ದು�, ಅದರಂ� ��ಾಂಕ:26-

12-2012ರಂದು ��ಾ� ಮಟ�ದ ಸ��ಯನು� ರ�ಸ�ಾ�ರುತ�� ಎಂದು ���ದರು. 
 

 �ಾಗೂ ��ಾಂಕ:07-07-2012ರಂದು ಕನ�ಡಪ�ಭ ಮತು� ಪ��ಾ ಪ�ಗ� �ನ ಪ���ಯ�� 

�ಂಡ� ಕ�ಯ�ಾ�ರುತ�� ಎಂದು ���ದರು. ಮತು� ಸ�ಾ�ರದ ��ೕ�ಶನದಂ� ಸದ� 

ಪ����ಯನು� ರದು��ೂ�� ��ಾಂಕ:11-10-2012ರಂದು e.tender ಕ�ದು, e.tender 

ಪ����ಯನು� ��ಾಂಕ:15-10-2012ರಂದು ಪ��ಾ�ಾ� ಪ���ಯ�� ಪ�ಕಟ�ೂ��           
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�:24-05-2013ರಂದು ��ಾ� ಮಟ�ದ ಪ�ಾಮಶ�ದ ಸ��ಯನು� ಕ�ದು ��  �ಾರರ  

�ಾಖ�ಗಳನು� ಪ��ೕ�� �ಂಡ� ಪ����ಯನು� ಅಂ�ಮ�ೂ��, ಅದರಂ� ಪ�� Sucking 

Machine � �� �ಾರರು ಧರ �ಗ�ಪ��ರುವ ರೂ.11,22,100/-ಗಳ �ಡನು� �� �ಾರ�ಾದ 

��ೕ ಆ�.�.ಇಂಡ��ೕ�, �ಂಗಳೂರುರವ�ೂಂ�� ಧರಸಂ�ಾನ ನ�� ರೂ.10,50,000/-ಗ�� 

ಖ�ೕ�ಸಲು ಸ��ಯ�� �ೕ�ಾ��ಸ�ಾ�ತು; �ಂಗಳೂರು �ಾ��ಾಂತರ ���ಯ �ಲಮಂಗಲ 

�ಾಲೂ��ನ�� ಸದ� ಯಂತ��� ರೂ.9,73,250/- ಗಳನು� �ಗ� �ಾ�ದು�, �ೂೕ�ಾರ ��ಾ� 

ಪಂ�ಾಯ�ಯ�� ರೂ.10,60,000/-ಗ�� ಸದ� ಯಂತ�ಗಳನು� ಖ�ೕ��ರುವ�ದನು� 

ಆ�ಾರ�ಾ����ೂಂಡು ತುಮಕೂರು ���� ಸದ� ನಮೂ�ಯ (3000 �ೕಟ�) ಯಂತ�ವನು� 

ರೂ.10,50,000/-ಗ�� ಖ�ೕ�ಸಲು ಖ�ೕ� ಸ��ಯ��  ನಡವ� ನ�ಸ�ಾ�ತು ಎಂದು 

���ದರು. ಮುಂದುವ�ದು ದರ ಸಂ�ಾನದ �ವರಗಳು ಈ �ಳ�ನಂ� ಇರುತ��ಂದು ಓ� ಸ�� 

���ದರು.   
 

�ವರ �ಚ� 

ಸ��ಂ� ಯಂತ�ದ ಮೂಲ ದರ ರೂ.7,98,000/- 

�.ಎ�.�. �ೕ.4 ರಷು� ರೂ.31,920/- 

ಒಟು� ರೂ.8,29,920/- 

ಎಂ�� �ಾ�� �ೕ.2ರಷು� ರೂ.16,598/- 

ಒಟು� ರೂ.8,46,518/- 

�ಾ�� �ೕ.14.5ರಷು� ರೂ.1,22,745/- 

ಒಟು� ರೂ.9,62,264/- 

�ಾ�ಾ�� �ಚ�ಗಳು ರೂ.60,000/- 

�ೂೕ�ಂ�, ಅ� �ೂೕ�ಂ�,��ವ� 

�ಚ�ಗಳು 

ರೂ.27,736/- 

                        ಒಟು� ದರ ಒಂದ��  ರೂ.10,50,000/-  
 

 ಈ ಸಂದಭ�ದ�� ಸದ� ಯಂತ��� ಒಂದು �ಾ�ಕ�� ಅನು� ಖ�ೕ�ಸ�ೕ�ಾ�ದು�, ಪ�� 

�ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾಯ� ವ��ಂದ �ಾ�ಕ�� ಖ�ೕ�ಸಲು ಈ�ಾಗ�ೕ ಎ�ಾ� 

�ಾಯ���ಾ�ಹ�ಾ��ಾ�ಗ�� ಆ�ೕಶ �ೕಡ�ಾ�ದು�, ಕೂಡ�ೕ ಖ�ೕ�ಸಲು �ೂೕ�ದರು. 

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

ಯಂತ�ವನು� ಖ�ೕ�ಸುವವ�� �ಾ�� ಆ�ಾರದ�� �ಾ�ಕ�� ಗಳನು� ಪ�ದು �ೌಚಗುಂ�ಗಳನು� 

ಸ�ಚ��ೂ�ಸಲು ಸಂಬಂಧಪಟ� �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾಯ�ಯ �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು 

ಕ�ಮವ�ಸಲು ಸೂ��ದರು; �ಾವ��ೕ �ಾರಣ�� ಖ�ೕ�ಸುವ ಯಂತ�ಗಳನು� �ರುಪಯುಕ��ಾ� 

ಪಂ�ಾಯ�ಗಳ ಮುಂ� ���ಸ�ಾರ�ಾ� ���ದರು; ಈ �ಾ��� ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ�� �ಾಲೂ�ಕು  
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ಪಂ�ಾಯ��ಂದ �ೕ�ರುವ ರೂ.1300000/- ಅನು�ಾನದ�� ಉ��ರುವ ರೂ.2,50,000/-

ಗಳನು� �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾಯ�� ಮರು �ಾಪ� �ೕಡಲು ಮುಖ� ��ಾ���ಾ�ಯವ�� 

ಸೂ��ದರು.  

(ಕ�ಮ: ಮುಖ� ��ಾ���ಾ�, �.ಪಂ. ತುಮಕೂರು) 

 

�ಷಯ ಸೂ�: 1 ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ�ಯ ��ಧ �ಾ�� ಸ��ಗಳ �ಣ�ಯಗಳನು� 

ಅನು�ೕ�ಸುವ ಬ��.  

 ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು �ಾತ�ಾ�, �ಾ�� ಸ��ಗ�� �ಷಯಗಳನು� 

ಮಂ�ಸುವ ಮು�ಾ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕಅ��ಾ�ಯವರ ಗಮನ�� ತಂದು ಪ��ಾ�ನುಮ�  

ಪ�ದು ಸಂಬಂ��ದ �ಾ��ಸ��ಗ�� ಮಂ�ಸಲು ��ಾ� ಮಟ�ದ ಅ��ಾ�ಗ�� ಸ�ಯ�� 

���ದರು.  

a) ��ಾಂಕ: 19-12-2013 ರಂದು ನ�ದ ��ಣ ಮತು� ಆ�ೂೕಗ� �ಾ�� ಸ�� ಸ�ಯ 

�ಣ�ಯಗಳು.  

   ��ಣ ಮತು� ಆ�ೂೕಗ� �ಾ�� ಸ��ಯ ಅಧ��ರು �ಾತ�ಾ�, ��ಾಂಕ:19-12-2013  

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

ಸ�� ಮಂ��ದರು.  

  �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಆ�.�. ಆಂ�ನಪ�ರವರು �ಾತ�ಾ�, �ಾವಗಡ �ಾ:ನ�� �ಾ� 

ಇರುವ ��ಕರ ಹು��ಗಳನು� ಭ�� �ಾಡಲು ಕ�ಮ ವ�ಸುವಂ�ಯೂ �ಾಗೂ ಹು��ಗಳ �ವರವನು� 

�ೕಡ�ೕ�ಂದು ಸ�ಯ�� ಆಗ����ಾಗ, ಉಪ ��ೕ�ಶಕರು, �ಾ.�.ಇ�ಾ�, ಮಧು��ರವರು 

�ಾತ�ಾ�, �ಾವಗಡ �ಾ:ನ�� 170 ಹು�� �ಾ� ಇರುತ��; ನ�ಲು �ೕ�ತ ಪ��ೕಶದ��70 

��ಕ�� ಆ�ೕಶ �ೕ� �ಾ� ಹು�� ತುಂಬ�ಾ��; ಈ ವಷ� 62 ಅ�� ��ಕರನು� �ೕಮಕ 

�ಾಡ�ಾ�� ಎಂದು ��� ಸಂಪ�ಣ� �ಾ��ಯನು� ಸ�� �ೕ�ದರು.  

ಮುಂದುವ�ದು  �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಆ�.�. ಆಂ�ನಪ�ರವರು �ಾತ�ಾ�, RMSA ಕಟ�ಡ 

�ಾಮ�ಾ�ಗಳು ���ಯ�� ಎ���� �ಾ�ರಂಭ�ಾ�ರುತ�� ಎಂದು ಸ�ಯ�� ಪ��ಾ��ಸ�ಾ�, 

�ಾವಗಡ �ಾ:ನ�� 7 ಬಲವಧ�� � �ೌಢ�ಾ� �ಾ�ರಂಭ�ಾ��; ಆದಶ� ��ಾ�ಲಯದ ಸ�ಳ 

ಸಮ���ದು� �ಾಸಕರ ಗಮನ�� ತರ�ಾ��; ��ಾ����ಯರ ವಸ� �ಲಯ�� ಸ�ಳ 

ಹುಡುಕ�ಾಗು���; �ೂಂಡ�ಾ�ಯ�� 4 ಎಕ� ಪ��ೕಶವನು� ತಹ�ೕ�ಾ�� ರವರು ಸ�� 

�ಾ�ದು� ಉಪ ��ಾ�ಾ��ಾ�ಯವರ ಕ�ೕ�ಯ�� ��� ತಡ�ಾಗು��� ಎಂದು ಸ�� ���ದರು.  

  �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.ಆ�.ಉ�ೕ� ರವರು �ಾತ�ಾ�, ��ಾ �ಾಲೂ�ಕು �ೂೕ�ಹ�� 

�ಾ�ಾ ಕಟ�ಡ �ಾಮ�ಾ�ಯ ಅವ� ಪ�ಣ��ೂಂ�ದ�ರೂ �ಲಸ �ಾ�ರಂಭ�ಾ�ರುವ��ಲ�; ಕೂಡ�ೕ  
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ಕ�ಮವ�ಸಲು ����ಾಗ �ೂೕ�ಹ�� ಇಂ��ಯ� ರವರನು� �ೕ� �ಾ� ಆದಷು� �ೕಗ �ಲಸ 

�ಾ�ರಂಭ �ಾಡಲು ಕ�ಮವ�ಸುವ��ಾ� B.E.O. ರವರು ���ದರು.  

ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕಅ��ಾ�ಯವರು �ಾತ�ಾ�, RMSA ಬ�� ಕ�ದ ಸ�ಯ�� 

�ಸು�ತ�ಾ� ಚ���ಾ�ರುತ��; ಈ ವಷ� RMSAನ�� ರೂ.30.00�ೂೕ� ಗ�� ಒಂದು �ಂಡ�  

�ಾ� Agency� ವ�ಸ�ಾ��; PRD ಇಂ��ಯ� ರವರು �ಾಮ�ಾ� quality ಬ�� 

�ೕ���ಾರ� �ಾಡು�ಾ�� ಎಂದು ಸ�� ���ದರು.  

  �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ �ಾ:ರ�ರವರು �ಾತ�ಾ�, ಸಂಬಂಧಪಟ� �ಾಲೂ��ನ BEOರವರು ಜಂ� 

ಪ��ೕಲ� �ಾಡುವ�ದು ಸೂಕ��ಂದು ಅ��ಾ���ದರು.  

  �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.�.ಬ�ೕರಣ�ನವರು �ಾತ�ಾ�, �ಾಖದಡು �ಾ�ಾ ಕಟ�ಡ 

�ಾಮ�ಾ�ಯನು�  ಕೂಡ�ೕ �ಾ�ರಂ�ಸುವ�ದ�� ���� �ೕಂದ�ದ ಅ��ಾ�ಯವ�� ���ದರು.  

ಸ�ಯ ಅಧ��ರು �ಾತ�ಾ�, ಜ��ೕನಹ�� � �ೌಢ�ಾ�ಯ �ೕ�ಾ�ವ� ಸ�ಪ�ಸುವಂ� 

���ದರು.  

ಕೂಲಂಕುಷ�ಾ� ಪ��ೕ��ದ ನಂತರ ಸದ� �ಣ�ಯಗಳನು� ಸ�ಯು ಸ�ಾ�ನುಮತ�ಂದ 

ಅನು�ೕ��ತು.  

b) ��ಾಂಕ:19-12-2013 ರಂದು ನ�ದ ಕೃ� ಮತು� �ೖ�ಾ�� �ಾ�� ಸ�� ಸ�ಯ 

�ಣ�ಯಗಳು.  

 ಕೃ� ಮತು� �ೖ�ಾ�� �ಾ�� ಸ��ಯ ಅಧ��ರು �ಾತ�ಾ�, ��ಾಂಕ:19-12-2013 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.  

    c) ��ಾಂಕ:20-12-2013ರಂದು ನ�ದ ಹಣ�ಾಸು �ಕ�ಪ��ೂೕಧ�ಾ ಮತು� �ೕಜ�ಾ �ಾ��            

         ಸ�� ಸ�ಯ �ಣ�ಯಗಳು.   

�.ಪಂ.ನ �ಾನ� ಅಧ��ರು ��ಾಂಕ:20-12-2013ರಂದು ನ�ದ ಹಣ�ಾಸು �ಕ�ಪ��ೂೕಧ�ಾ 

ಮತು� �ೕಜ�ಾ �ಾ�� ಸ�� ಸ�ಯ �ಣ�ಯಗಳ ನಡವ�ಯನು� ಸ�� ಅನು�ೕದ��ಾ� 

ಮಂ��ದರು.  

  �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಚಂದ��ೕಖರ �ಾಬುರವರು �ಾತ�ಾ�,  ��ೕ ಚನ�ಬಸ�ೕಶ�ರ ಯುವಕ 

ಸಂಘ (�) ಗು�� ರವರು ಮನ� �ೕ�ದು�, ��ಾಂಕ:10-01-2014 �ಂದ 12-01-2014ರವ�� 

�ಾಜ� ಮಟ�ದ �ೂನಲು �ಳ�ನ ಪ�ರುಷರ ಮತು� ಮ��ಯರ �ಾಗೂ ಅ� ��ಯ               

�ಾಲಕ-�ಾಲ�ಯರ �ೂ-�ೂ ಪಂ�ಾ�ವ�ಗಳನು� ನ�ಸ�ದು� ಧನಸ�ಾಯ �ೂೕ�ದು�,  ಸ�ಯ��  
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ರೂ.5000/- ಗಳ ಧನಸ�ಾಯ �ೕಡಲು �ೕ�ಾ��ಸ�ಾ�ರುತ��,  ��ೕ�ಾ ಚಟುವ��ಗಳ 

���ೕ�ಾ�ಹ �ೕಡಲು ಕ�ಷ� ರೂ.10000/- ಗಳ ಧನಸ�ಾಯ �ೕಡಲು ಮ�ೂ�ೕ�� ಈ ಸ�ಯ�� 

�ೂೕ��ಾಗ, ಸ�ಯು ಸ�ಾ�ನುಮತ�ಂದ ಒ�� ಸದ� ��ೕ ಚನ�ಬಸ�ೕಶ�ರ ಯುವಕ ಸಂಘ (�) 

ಗು�� ರವ�� ರೂ.10000/- ಧನ ಸ�ಾಯ �ೕಡಲು �ೕ�ಾ���ತು. 

  �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.ಆ�.ಉ�ೕ� ರವರು �ಾತ�ಾ� ��ಾ� ಆ�ೂೕಗ� ಮತು� 

ಕುಟುಂಬ ಕ�ಾ��ಾ��ಾ�ಗಳ ಕ�ೕ�ಯ�� ಕಟ�ಡ �ಾಮ�ಾ�ಗ�� �ಡುಗ��ಾ�ರುವ 

ಅನು�ಾನದ�� ಉ�� ಇರುವ ರೂ.83.05 ಲ�ಗಳನು� ���ಯ 10 �ಾಲೂ�ಕುಗಳ��ರುವ 

ಶ�ಾ�ಾರ ಕಟ�ಡಗಳ ಅ�ವೃ��� ಭ�ಸಲು ಸ�ಯ�� ಪ��ಾ����ಾಗ, ಸ�ಯು ಸ�ಾ�ನುಮತ�ಂದ  

ಒ��� �ೕ�ತು. 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.ಆ�.ಉ�ೕ� ರವರು �ಾತ�ಾ� ��ಾ� ವಯಸ�ರ 

���ಾ��ಾ�ಗಳು, �.ಪಂ. ತುಮಕೂರು ರವರು ಕ�ೕ�ಯ ಉಪ�ೕಗ�ಾ��  Office chamber 

talble, 5 x 4 “ -1, Plastic chair-25, Officers chair-1 & All in one printer-1  

ಗಳನು� �ೂಸ�ಾ� ಖ�ೕ�ಸಲು ಸ��� ಮಂ�ಸ�ಾ�ದು�, ಸ��ಯು ಸದ� ಪ��ಾ�ವ�ಯನು� 

ಪ��ೕ��,ಕಟ�ಡ �ಾಮ�ಾ�ಗ�� �ಡುಗ��ಾ�ರುವ ಅನು�ಾನವನು� ಕಟ�ಡ �ಾಮ�ಾ�ಗ�� 

�ಾ�ರ ���ೕ�ಸಲು ��ಸ�ಾ�ತು�. ಆದ� �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.�.ಬ�ೕರಣ� ರವರು 

�ಾತ�ಾ�, ಕ�ೕ�ಯ ಉಪ�ೕಗ�� ಸದ� �ೕಲ�ಂಡ ಕ�ೕ� �ಾಮ��ಗಳು ಅವಶ�ಕ�  

ಇರುವ�ದ�ಂದ ಸ�ಯು ಅನುಮ� �ೕಡ�ೕ�ಂದು ಗಮನ�� ತಂದರು. ಸ�ಯು ಸದಸ�ರ 

ಅ��ಾ�ಯವನು� ಆ�� ಸದ� ಕ��� ಅನು�ಾನದ ಲಭ��ಯ�ಾ�ಧ�� ಖ�ೕ� �ಯ�ಾನು�ಾರ 

ಕ�ಮ ವ�ಸಲು ಸ�ಯು �ೕ�ಾ���ತು. 

ಕೂಲಂಕುಷ�ಾ� ಪ��ೕ��ದ ನಂತರ ಸದ� �ಣ�ಯಗಳನು� ಸ�ಯು ಸ�ಾ�ನುಮತ�ಂದ 

ಅನು�ೕ��ತು.  

c) ��ಾಂಕ:26-12-2013ರಂದು ನ�ದ �ಾ�ಾ�ಕ �ಾ�ಯ �ಾ�� ಸ�� ಸ�ಯ 

�ಣ�ಯಗಳು.  

�ಾ�ಾ�ಕ �ಾ�ಯ �ಾ�� ಸ��ಯ ಅಧ��ರು �ಾತ�ಾ�,     ��ಾಂಕ:26-12-2013ರಂದು 

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

ಕೂಲಂಕುಷ�ಾ� ಪ��ೕ��ದ ನಂತರ ಸದ� �ಣ�ಯಗಳನು� ಸ�ಯು ಸ�ಾ�ನುಮತ�ಂದ 

ಅನು�ೕ��ತು.  

�ಷಯ ಸೂ�: 2  ��ಾಂಕ:26-09-2013ರ �ಾ�ಾನ� ಸ� ನಡವ�ಯ ಅನು�ಾಲನ ವರ� ಬ��.  

 ��ಾಂಕ:26-09-2013 ರಂದು 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.  

�ಷಯ ಸೂ�: 3 ಅಧ�� ಅಪ�� �ೕ�� ಚ��ಸತಕ� ಇತ� �ಷಯಗಳು  
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1.     �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� �ೂೕ��ಾ�ಾ�ರವರು �ಾತ�ಾ�, �.�ಾ.ಹ�� 

�ಾಲೂ��ನ�� ಗಂಗ ಕ�ಾ�ಣ �ೕಜ�ಯ�� ಮಂಜೂ�ಾದ �ೂಳ��ಾ�ಗಳನು� ಇದುವ�ಗೂ 

�ೂ���ರುವ��ಲ�; ಸಣ� �ೕ�ಾವ� ಇ�ಾ�ಯ�� SCP ಯ�� 17, TSPಯ�� 8 

�ಾಮ�ಾ�ಗಳನು��ಾ�ರಂ��ರುವ��ಲ�; ಕೂಡ�ೕ �ಾಮ�ಾ� �ಾ�ರಂ�ಸುವಂ� ಕ�ಮವ�ಸಲು 

���ದರು.  

2.  �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� �ಾ�ಾಯ�ರವರು �ಾತ�ಾ�, ���� �ೕಂದ��� 

ವ�ಸ�ಾ�ರುವ ಕಟ�ಡ �ಾಮ�ಾ�ಗಳು ಪ�ಣ��ೂ��ರುವ��ಲ�; ಕ�ಮ�ೖ�ೂಂಡು �ಾಮ�ಾ� 

ಪ�ಣ��ೂ�ಸಲು ���ದರು. 

ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕಅ��ಾ�ಯವರು �ಾತ�ಾ�, ಜನವ� 15�ೂಳ� ಎ�ಾ� 

�ಾಮ�ಾ�ಗಳನು� ಪ�ಣ��ೂ�ಸ�ೕಕು; ತ��ದ��� ಸಂಬಂಧಪಟ�ವರ �ೕ� �ಸು�ಕ�ಮ 

ಜರು�ಸ�ಾಗುವ��ಂದು ���ದರು.  

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� ಮಂಗಳ �ೌರಮ� ರವರು �ಾತ�ಾ�, ಬ�ಾಪ�ರ ಅಂಗನ�ಾ� ಕಟ�ಡ 

ಬಹಳ ��ಲ�ೂಂ�ದು�, ಅಂಗನ�ಾ�� �ೂೕಗುವ ಮಕ��� ಬಹಳ �ೂಂದ��ಾ�ರುತ�� ಎಂದು 

ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತಂ�ಾಗ ಕೂಡ�ೕ ಸದ� ಅಂಗನ�ಾ�ಯನು� �ಾ�ಾ ಆವರಣದ�� �ಾ� ಇರುವ 

ಕಟ�ಡ�� ಅಥ�ಾ �ೕ��� ಸ��ಾಂತ�ಸಲು ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು ಉಪ 

��ೕ�ಶಕರು, ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�ವೃ�� ಇ�ಾ�, ತುಮಕೂರು ರವ�� ಸೂ��ದರು.  

3. a) �.ಪಂ. �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಬ�ೕರಣ�ನವರು �ಾತ�ಾ�, ಎರಡು 

ಪಂ.�ಾ.ಇಂ.��ಾಗಗ�ಂದ  MGNREGA �ೕಜ�ಯ �ಾಮ�ಾ�ಗಳ�� AEEರವರು 

ಕಳು��ರುವ photoಗಳ�� �ಲವ� ಕ� ಯಂ�ೂ�ೕಪಕರಣಗಳನು� ಬಳ��ೂಂ�ರುವ�ದು 

ಕಂಡುಬಂ�ರುತ�� ಎಂದು ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತಂ�ಾಗ ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ 

ಅ��ಾ�ಯವರು �ಾತ�ಾ�, ಪ�ಸಕ� ದರಸೂ�ಯಂ� �ಾಮ�ಾ�ಗಳನು� 

ಅನು�ಾ�ನ�ೂ�ಸ�ೕಕು; ಈ ಬ�� ��ೕ�ಶಕರವರ ಗಮನ�� ತರ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು 

���ದರು.  

b) �.ಪಂ. �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಬ�ೕರಣ�ನವರು �ಾತ�ಾ�, ಹಣ�ಾಸು 

�ಕ�ಪ��ೂೕಧ�ಾ �ಾ�� ಸ��� (ಎರಡ�ೕ ಅವ�ಯ��) ��ೕ �.ಆ�.  ಸು�ಾಕ� �ಾ� 

ರವರು ಸದಸ��ಾ�ದ�ರು ಅವರು �ಾಸಕ�ಾ� ಆ���ಾ�ದು�, ಆ �ಾ�ನವ� ಪ�ಸು�ತ 

�ರವ��ೂಂ�ರುವ�ದ�ಂದ ಸದ� �ಾ�ನ�� ಸದಸ�ರನು� ಆ�� �ಾಡಲು ಸ�ಯ�� 

ಪ��ಾ��ಸ�ಾ�, �ಾನ�ಅಧ���� �.ಪಂ.ರವ�� ಸದ� �ಾ�ನ�� ಸದಸ�ರನು� ಆ�� 

�ಾಡಲು ಸ�ಯು ಸ�ಾ�ನುಮತ�ಂದ ಅ��ಾರ �ೕಡ�ಾ�ತು. 
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c) �.ಪಂ. �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಬ�ೕರಣ�ನವರು �ಾತ�ಾ�, �ಕ� �ೕ��� 4702ರ 

���ಾ �ೕಜ� ಅನು�ೕದ� �ೂಂಡು ಸ�ಾ�ರ�ಂದ ಅನುಮ� �ೕಡ�ಾ��;  �.ಪಂ.�ಂದ 

�ವ��ಸ�ಾಗುವ ರೂ.5.00 ಲ�ದ ವ��ನ �ಾಮ�ಾ�ಗಳನು� ತುಂಡು ಗು��� ಆ�ಾರದ�� 

ಪಂ.�ಾ.ಇಂ.��ಾಗ, ತುಮಕೂರು ವ��ಂದ �ವ��ಸ�ಾಗು���; ಆದ� ಮಧು�� 

��ಾಗದ�� ಏ� �ಂಡ� ಕ�ದು �ಾಮ�ಾ� ಅನು�ಾ�ನ �ಾ�ಸು���ಾ��; ಈ ಬ���ಾ�� 

�ೕಡ�ೕ�ಂದು �ೂೕ�ದರು.  

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

2008 ರ�� ಸ�ಾ�ರದ �ಾಗ�ಸೂ�ಯಂ� 2 �ಾಲೂ�ಕುಗಳ�� �ಂಡ� �ಾಡ�ಾ�� 

ಎಂದು ����ಾಗ �.ಪಂ. �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಬ�ೕರಣ�ನವರು �ಾತ�ಾ�, ಕ�ದ ವಷ� 

4702 ಇರ�ಲ�; ಈ ವಷ� �.ಪಂ.�ಂದ �ವ��ಸಬಹು�ಾಗ ��ಧ �ಕ� �ೕ���ಗಳ� 

ಬರುವ ಎ�ಾ� �ೕಜ�ಗಳ ರೂ.5.00ಲ� ವ��ನ �ಾಮ�ಾ�ಗಳನು� ತುಂಡು ಗು��� 

ಆ�ಾರದ �ೕ� �ವ��ಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬ�� ಸ�ಾ�ರದ ಸು�ೂ�ೕ�ಯಂ� 

ಕ�ಮವ�ಸಲು ಸ�ಯ�� ���ದರು.  

 ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು �ಾತ�ಾ�, 2013ರ ಸು�ೂ�ೕ�ಯಂ� 

�ಾಮ�ಾ�ಗಳ ಅನು�ಾ�ನ �ಾಡುವ ಬ�� �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��� ರವರು ಸ���ೕಕರಣ 

�ೕ�ದ� �ೂಡಬಹುದು ಎಂದು ���ದರು.  

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

4. �ಾವಗಡ �ಾನ� �ಾಸಕರು �ಾತ�ಾ�, ವಸ� �ೕಜ� ಪ�ಗ��ಾಗು��ಲ� GPS ಬ�� 

�ಾ�.ಪಂ.ನ P.D.O.ಗ�� ಸೂಕ� ತರ�ೕ� ಮತು� �ಾಗ�ದಶ�ನ �ೕಡುವಂ� ಸ�ಯ�� 

���ದರು.  

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

ಮು�ಾ�ಯ�ೂ�ಸ�ಾ�ತು.  

 

ಅಧ��ರು, 

��ಾ� ಪಂ�ಾಯ�, 

ತುಮಕೂರು. 


