
 

 

��ಾ� ಪಂ�ಾ��, ತುಮಕೂರು 
 

��ಾಂಕ 06-07-2013 ರಂದು ಮ�ಾ�ಹ� 3.00ಗಂ�� ��ೕಮ� ��ೕಮ ಮ�ಾ�ಂಗಪ�,  

�ಾನ� ಆಧ��ರು, ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ�, ತುಮಕೂರು ಇವರ ಅಧ���ಯ�� ನ�ದ ��ಾ� 

�ೕಜ�ಾ ಸ�� ಸ�ಯ ನಡವ�ಗಳು.  

 

�ಾಜ�ಾ�: 

1. ��ೕಮ� ��ೕ�ಾ ಮ�ಾ�ಂಗಪ�ರವರು, �ಾನ� ಅಧ��ರು, ��ಾ� �ೕಜ�ಾ ಸ�� 

2. ��ೕ �.ಎ�. ಬಸವ�ಾಜು, ,�ಾನ� �ೂೕಕಸ�ಾ ಸದಸ�ರು, ತುಮಕೂರು �ೕತ� 

3. ��ೕ ಷಡ��, �ಾನ� ��ಾನಸ�ಾ ಸದಸ�ರು, �ಪಟೂರು �ೕತ� 

4. ��ೕ �.ಆ�.ಸು�ಾಕ� �ಾ�, �ಾನ� ��ಾನಸ�ಾ ಸದಸ�ರು, �ೂರಟ�� �ೕತ� 

5. ��ೕ �.ಆ�.ಉ�ೕ�, �ಾನ� ಸದಸ�ರು, ��ಾ� �ೕಜ�ಾ ಸ�� 

6. ��ೕಮ� ಲ�ತಮ� ಮಂಜು�ಾಥ, �ಾನ� ಸದಸ�ರು, ��ಾ� �ೕಜ�ಾ ಸ�� 

7. ��ೕಮ� ಯ�ೂೕಧ ��ೕ��ಾ�, �ಾನ� ಸದಸ�ರು, ��ಾ� �ೕಜ�ಾ ಸ�� 

8. ��ೕ ಎ.�.ಜಗ�ೕ� , �ಾನ� ಸದಸ�ರು, ��ಾ� �ೕಜ�ಾ ಸ�� 

9. ��ೕ �.�.ಬ�ೕರಣ�,  �ಾನ� ಸದಸ�ರು, ��ಾ� �ೕಜ�ಾ ಸ�� 

10. ��ೕಮ� �.ಎ�.ನ��, �ಾನ� ಸದಸ�ರು, ��ಾ� �ೕಜ�ಾ ಸ�� 

11. ��ೕಮ� ��.�.�ಾಧ, �ಾನ� ಸದಸ�ರು, ��ಾ� �ೕಜ�ಾ ಸ�� 

12. ��ೕಮ� ಯ�ೂೕದ ಗಂಗ�ಾಜು, �ಾನ� ಸದಸ�ರು, ��ಾ� �ೕಜ�ಾ ಸ�� 

13. ��ೕ ��.ಎ�. ರ�ಶಂಕ� , �ಾನ� ಸದಸ�ರು, ��ಾ� �ೕಜ�ಾ ಸ�� 

14. ��ೕ ಅರ� ಕು�ಾ� �ೖ.�. �ಾನ� ಸದಸ�ರು, ��ಾ� �ೕಜ�ಾ ಸ�� 

15. ��ೕಮ� �ಾರದ  ಎ� ನರ�ಂಹಮೂ��, �ಾನ� ಸದಸ�ರು, ��ಾ� �ೕಜ�ಾ ಸ�� 

16. ��ೕಮ� ��.�.�ಾಧ, �ಾನ� ಸದಸ�ರು, ��ಾ� �ೕಜ�ಾ ಸ�� 

17. ��ೕ �ೖ.��.ಹುಚ�ಯ�, �ಾನ� ಸದಸ�ರು, ��ಾ� �ೕಜ�ಾ ಸ�� 

18. ��ೕ �ೂೕ�ಂದ�ಾಜು, ಮು�ಯ �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಗಳು, ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� 

       �ಾಗೂ ಸದಸ� �ಾಯ�ದ��, ��ಾ� �ೕಜ�ಾ ಸ�� 

 

��ಾ� /�ಾಲೂ�ಕು ಮಟ�ದ ಅ��ಾ�ಗಳು:- 
 

�ಾಜ�ಾ� ವ�ಯಂ� 

*** 
 

 ಸ�ಯ �ಾ�ರಂಭದ�� ಮುಖ� �ೕಜ�ಾ��ಾ�ಗಳು ಸ�ಯ�� �ಾಜ�ದ� ��ಾ� 

ಪಂ�ಾಯ� ನ �ಾನ� ಅಧ��ರು, �ಾನ� �ೂೕಕಸ�ಾ ಸದಸ�ರು, ��ಾನಸ�ಾ ಸದಸ�ರು, 

��ಾ� �ೕಜ�ಾ ಸ�� ಸದಸ�ರು, ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಗಳು, ��ಾ�/ 

�ಾಲೂ�ಕು ಮಟ�ದ  ಅ��ಾ�ಗಳು �ಾಗೂ ಪ���ಾ �ಾಧ�ಮದವರನು� ಸ�� �ಾ�ಗ��, 

ಸ�ಯನು� ನ���ೂಡುವಂ� �ಾನ� ಅಧ��ರನು� �ೂೕ�ದರು.  
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 �ಾನ� ಸ�ಾಧ��ರು ಇ��ೕ��  ಉತ��ಾಖಂಡ �ಾಜ�ದ�� ಉಂ�ಾದ ಜಲಪ�ಳಯ 

ದ�� ಸು�ಾರು 10-15 �ಾ�ರ ಜನರು ಮರಣ �ೂಂ�ರುವ ಪ�ಯುಕ� ಸ�ಯ�� 2 ��ಷ 

�ೌನವನು� ಆಚ�ಸುವಂ� ಸೂ��ದ�ರ �ೕ�� 2 ��ಷ �ೌನ ಆಚ�ಸ�ಾ�ತು. 
 
 

�ಷಯ ಸೂ�:- 

 

1. ��ಾ� ಸಮಗ� ಅ�ವೃ�� �ೕಜ� (�.�.�.�) ತ�ಾ�ಸುವ ಬ�� ಚ�� (2012-13 

�ಂದ 2016-17) 

 

 ಮುಖ� �ೕಜ�ಾ��ಾ�ಗಳು �ಾತ�ಾ� ��ಾ� ಸಮಗ� ಅ�ವೃ�� �ೕಜ� 

(�.�.�.�.) ತ�ಾ�� �ಾರ�ಾಂತರಗ�ಂದ �ಳಂಬ�ಾ��, ಇದು 5 ವಷ�ಗಳ �ೕಜ�,  

ಸಂ��ಾನದ 73 ಮತು� 74�ೕ �ದು�ಪ�ಯ ಪ��ಾರ �ೕಜ�ಗಳು �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��, 

�ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ�� ಮತು� ��ಾ� ಪಂ�ಾ��ಗಳ ಮಟ�ದಲ���ೕ ಅಲ�� ನಗರ 

ಸ��ೕಯ ಸಂ��ಗಳ��ಯೂ ರೂ�ತ�ಾ� ��ಾ� ಮಟ�ದ�� �ೂ�ೕ�ೕಕೃತ 

�ಾಗ�ೕ�ರುತ��, ಸದ� ��ಾ� ಸಮಗ� ಅ�ವೃ�� �ೕಜ�ಯನು� ��ಾ� �ೕಜ�ಾ 

ಸ�� ಸ�ಯ�� ಮಂ�� ಅನು�ೕದ� ಪ�ದು ಸ�ಾ�ರ�� ಸ��ಸ�ೕ�ಾ�ರುತ��. ಸದ� 

�ೕಜ� ತ�ಾ�ಸುವ ಸಂಬಂಧ ಪ��ತ �ಾಂ��ಕ �ರವ� ಸಂ��ಯ �ೕ�ಯನು� ಪ�ಯಲು 

ಅವ�ಾಶ�ರುತ�� ಎಂದು ಸ�� �ವ��, ಈ �ಷಯ�ಾ� ಈ ಸ�� ಇಂಟ� �ೕ� ಇಂ�ಯ 

�ವಲ� �ಂ� ಕನ���ಂ� ಸಂ��ಯ ��ೕ�ಶಕ�ಾದ ��ೕ �ಾ:�ೕ���ೕಖ� ರವರು ಸ�� 

�ಾ�� �ೕಡ��ಾ�� ಎಂದರು. 

  

 �ಾ:�ೕ���ೕಖ�, ��ೕ�ಶಕರು, ಐ.ಐ.�.� ಇವರು �ಾತ�ಾ� ಸಮಗ� ��ಾ� 

ಅ�ವೃ�� �ೕಜ� ತ�ಾ��� ಸಂಬಂ��ದಂ� ಸಂ�ಪ��ಾ� �ವರ �ೕ� ಇದು ಐದು 

ವಷ�ಗ��ೂ�� �ೖ�ೂಳು�ವ ಪ����, 11�ೕ ಪಂಚ�ಾ��ಕ �ೕಜ�ಯ�ಯ�� ಐ�ಾ�� 

ಸಂ�� ���� ವರ� ತ�ಾರು �ಾ�ತು�.12�ೕ ಪಂಚ�ಾ��ಕ �ೕಜ� ಅವ�� �.�.�.� 

ತ�ಾ�ಸ�ೕ�ಾ�ರುತ��. ಪಂಚ�ಾ��ಕ �ೕಜ�ಗಳ�� �ೕಘ�  �ಾಲದ ಗು��ಟು� 

�ೂಂಡು ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ� ಮತು� ಜನಪರ�ಾ� �ೕಜ�ಗಳನು� ರೂ�ಸ�ೕ�ಾಗುತ��. 

ಇದ�� ಪ�ರಕ�ಾ� ಕ�ಾ�ಟಕ ಸ�ಾ�ರ ಮತು� �ಾರತ ಸ�ಾ�ರ ಸು�ೂ�ೕ�ಗಳನು� �ೂರ���, 

�ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� �ಳಸ�ರ ಸಂ���ಾ�ದು�, �ೕಜ�ಗಳು �ದಲು ಇ�� 

ತ�ಾ�ಾಗ�ೕಕು ಈ ಪ����ಯ�� �ಾ�ಮದ ಜನರು �ಾಗವ�ಸ�ೕ�ಾಗುತ��. �ೕಜ� 

ಗಳನು� ತ�ಾ�ಸು�ಾಗ 3 ವಲಯಗಳನು� ಅಂದ� 1)ಉ�ಾ�ದ�ಾ ವಲಯ2)�ಾ�ಾ�ಕ 

ವಲಯ 3)ಮೂಲಭೂತ�ೌಕಯ� ವಲಯ ಈ 3 ವಲಯಗಳನು� ಗಮನದ��ಟು��ೂಂಡು 

��ಾ� ಸಮಗ� ಅ�ವೃ�� �ೕಜ� ತ�ಾ�ಸ�ೕ�ಾಗುತ�� ಎಂದರು. 
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 ��ಾ� �ೕಜ� ಎಂದ� ಸ��ೕಯ ಮಟ�ದ�� ಲಭ��ರುವ ಸಂಪನೂ�ಲಗಳನು� 

�ಕ��ಾ� ಅದನು� ಆ�ಾರ�ಾ�ಟು��ೂಂಡು �ೕಜ� ರೂ�ಸ�ೕಕು, �ಾರಣ �ದಲು 

ಸಂಪನೂ�ಲಗಳ ಪ�� �ಾಡ�ೕ�ಾಗುತ��, ಇದು ���ಯ ಎ�ಾ� ನಗರ/�ಾ��ೕಣ 

ಪ��ೕಶಗಳ ಅ�ವೃ�� ಒಳ�ೂಂಡಂ� �ೕಜ��ಾ�ದು�, ಈ �ಳಕಂಡ ಚಟುವ��ಗಳ 

ಆ�ಾರದ �ೕ� �ೕಜ�ಯನು� �ದ�ಪ�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದರು. 

1) ��ಾ�, �ಾಲೂ�ಕು ಮತು� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� ಮಟ�ದ��ನ ಅ��ಾ�ಗ�� 

ಓ�ಯಂ�ೕಷ� ತರ�ೕ�. 

2) �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� ಮಟ�ದ�� �ಾ�� ಸಂಗ�ಹ�. 

3) �ಾಲೂ�ಕು ಮತು� ನಗರ ಸ��ೕಯ ಸಂ��ಯ ಮಟ�ದ�� �ಾ�� �ೂ�ೕ�ಕರಣ. 

4) ��ಾ� ಮಟ�ದ�� ��ಧ ಇ�ಾ�ಗಳ �ಾಯ�ಕ�ಮ�ಾರು �ೕಜ� ತ�ಾ��. 

 

ಈ �ೕ��ಾ� ��ಾ� ಸಮಗ� ಅ�ವೃ�� �ೕಜ�ಯನು� ತ�ಾ��, ಕರಡು 

�ೕಜ�ಯನು� ��ಾ� �ೕಜ�ಾ ಸ��ಯ ಅಂ�ೕ�ಾರ�ಾ�� ಮಂ�ಸ�ಾಗುವ��ಂದು 

���ದರು. 

 

ಮುಂದುವ�ದು �ಾತ�ಾ� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� ಮಟ�ದ�� ಸಂಬಂ��ದ 

ಅ��ಾ�ಗಳ, ಜನಪ����ಗಳ ಸಮು�ಾಯ ಮುಖಂಡರು, ಸಂಘಸಂ��ಗಳು ಮತು� 

�ಾ�ಮಸ��ೂಂ�� ಪ�ವ��ಾ� ಸ� ನ�� �ೕಜ� ಉ��ೕಶ �ಾಗೂ �ಾ�ಮುಖ�� ಬ�� 

ಮನವ�� �ಾ�, ನಂತರ ವಲಯ�ಾರು ತಂಡಗಳನು� ಅಂದ� ಉ�ಾ�ದ�ಾ ವಲಯ, 

�ಾ�ಾ�ಕ ವಲಯ �ಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ �ೌಕಯ�ದ�� ರ�� ಅ ನಂತರ �ಾ�ಮಗಳ�� 

ಸಂಬಂ��ದ ಇ�ಾ�ಾ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ ಅನು�ಾ�ನ  ಕು�ತು ಚ��ಸ�ೕಕು, ತದನಂತರ �ಾ�� 

ಸ� ಮತು� �ಾ�ಮ ಸ�ಗಳನು� ಏಪ��� �ೕ��ಪ�� �ದ�ಪ�ಸ�ೕಕು. ಸದ� �ೕ�� 

ಪ��ಗಳು �ಾ�ಮ ಸ�ಯ�� ಅನು�ೕದ��ಾದ ನಂತರ ಅವ�ಗಳನು� ಆದ�� �ೕ�� 

ವಷ��ಾರು ಪ��ಯ� ಜನ�ೕಜ� ತ�ಾ�ಸ�ೕಕು. ಇ�ೕ�ೕ� �ಾಲೂ�ಕುಮಟ�ದ�� 

�ಾ��ೕಣ ಮತು� ನಗರ ಪ��ೕಶಗಳ �ೕಜ� ತ�ಾ�ಸ�ೕಕು ಎಂದರು. 

 

�ಾನ� ��ಾ� �ೕಜ�ಾ ಸ�� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.ಆ�.ಉ�ೕ� ರವರು 

�ಾತ�ಾ� ಉ�ಾ�ದ�ಾ ವಲಯದ� ��ಾ� ಮಟ�ದ�� ಕೃ� ಅವಲಂ�ತ ಉತ�ನ�ಗ��  

ಅ�ಾ ಪ��ೕಶಗ�� ಅನುಗುಣ�ಾ�  ಆವತ� �� �ಾ��ಸಲು ಅವ�ಾಶ��ೕ�ೕ?   �� 

��ರ� �ಾ�ಾಡಲು ��ಾ� ಪಂ�ಾ��ಗಳ�� �ಾವ ಸಂಪನೂ�ಲ�ಂದ ಆವತ� �� 

ಭ�ಸ�ೕಕು, ಇದ�� ��ೕಷ ಪ��ಾ�ವ� ಸ��ಸಬಹು�ೕ ಎಂದು ಪ��ಾ���ದರು.  

�ಾ:�ೕ���ೕಖ�, ರವರು �ಾತ�ಾ� ��ಾ� ಮಟ�ದ�� ಕೃ� ಅವಲಂ�ತ ಉತ�ನ�ಗ��  

ಅ�ಾ ಪ��ೕಶಗ�� ಅನುಗುಣ�ಾ�  ಆವತ� �� �ಾ��ಸಲು ��ಾ� ಸಮಗ� ಅ�ವೃ�� 

�ೕಜ�ಯ� ಅವ�ಾಶ �ಾ��ೂಳ�ಬಹುದು ಎಂದು ಸ�� ���ದರು.   
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�ಾನ� ��ಾ� �ೕಜ�ಾ ಸ�� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �ೖ.��.ಹುಚ�ಯ�ರವರು 

�ಾತ�ಾ� ��ಾ� �ೕಜ�ಾ ಸ�� ಸ�ಯನು� ನ�ಸು��ೕ�, ಆದ� ಈ ಸ�� ಸ�ಗಳನು� 

ನ�ಸುವ�ದ�ಂದ ಅ�ವೃ�� �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ ಅನು�ಾ�ನ�� ಇದ�ಂದ �ೕ� 

ಸಹ�ಾ��ಾಗುತ��. �ೕಜ�ಗಳನು� 5 ವಷ��ೂ��� ತ�ಾ�ಸುವ�ದು, ಅನು�ಾನವನು� 

ವಷ��ೂ��� �ೕಡುವ�ದು ಸ��ೕ ಎಂದು ಪ����ದರು.  ಮುಖ� �ೕಜ�ಾ��ಾ�ಗಳು 

�ಾತ�ಾ� ಅ�ವೃ�� �ೕಜ�ಗಳನು� ವಷ��ೂ��� ತ�ಾ�� ಅನು�ಾ�ನ�ೂ�ಸುವ�ದು, 

ಅಷು� �ೖ�ಾ�ಕವಲ�. ಕ�ಷ�ಪ� 5 ವಷ�ಗ�� ಅ�ವೃ�� �ೕಜ�ಗಳನು� ತ�ಾ�� 

�ಾ�ಮ�ಾರು, �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ���ಾರು �ೕ��ಗಳನು� �ಾ�� ಸ� ಮತು� �ಾ�ಮಸ�ಗಳ 

ಮು�ಾಂತರ ಗುರು�� ವಷ��ಾರು �ಾಮ�ಾ�ಗಳ ಆಧ��ಾಪ�� ತ�ಾ�� ಇದ�� 

ಸಂಪನೂ�ಲಗಳನು� �ೂ�ೕ�ೕಕ�� ��ಧ �ೕಜ�ಗಳ� ಅನು�ಾನ �ೂಂ�ಾ�� �ಾ�  

�ಾಮ�ಾ�/�ಾಯ�ಕ�ಮಗಳನು� ಅನು�ಾ�ನ�ೂ��ದ�� �ಾ�ಮ�ಾರು, �ಾ�ಮ 

ಪಂ�ಾ���ಾರು ಅ�ವೃ�� �ಾ�ಸಬಹುದು ಎಂದು ಸ�ಾ�ರ �ಂತ� �ಾ�, ಇದ�� 

ಸಂ��ಾನದ ಮಹತ� �ೕ� ಅ�ವೃ�� �ೕಜ�ಗಳನು� ತ�ಾ�ಸಲು ಕ�ಮವ�ಸ�ಾಗು��� 

ಎಂದು ಸ�� �ವ��ದರು.  

 

�ಾನ� ��ಾ� �ೕಜ�ಾ ಸ�� ಸದಸ��ಾದ �.ಆ�.ಉ�ೕ� ರವರು �ಾತ�ಾ� 

�ೕಜ�ಗಳನು� ಅನು�ಾ�ನ�ೂ�ಸ�ೕ�ಾದ� �ದಲು �ಾಯ���ಾನ ರೂ�ಸ�ೕಕು.   

�ದಲು ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ಮಟ�ದ�� ��ಾ� �ೕಜ�ಾ ಸ��ಯನು� �ಚು� 

���ಾ�ೕಲ�ಾ� �ಾಡ�ೕಕು.  ಇದ�ಂದ �ಾಜ�/�ೕಂದ� ಮಟ�ದ��ಯೂ ಸಹ ಹಣ�ಾ�ನ 

�ರವ� �ೂ�ಯುತ��.   ಈ ���ನ�� ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ಕ�ೕ�ಯ�� ��� �� 

�ಾ�ದ�, ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ� �ೕಜ�ಗಳನು� ಅನು�ಾ�ನ�ೂ�ಸಲು ಸಹ�ಾ��ಾಗು 

ತ��ಂದು ���ದರು. 

 

�ಾನ� ಅಧ��ರು �ಾತ�ಾ� ���ಯ�� ಹಸುಗೂಸು, �ಾಣಂ�ಯರ ಮರಣ, 

ಅ�ೌ��ಕ� ತ�ಯಲು ಸಮಗ� ��ಾ� ಅ�ವೃ�� �ೕಜ�ಯ� ಪ���ೕಕ �� �ಾ��ಸುವ 

ಅವಶ�ಕ� ಇರುವ�ದ�ಂದ ಸಂಪನೂ�ಲ �ೂ�ೕ�ಕರಣ�� ಅ��ಾ�ಗಳು ಕ�ಮವ�ಸುವಂ� 

���ದರು.  ಮುಖ� �ೕಜ�ಾ��ಾ�ಗಳು �ಾತ�ಾ� ��ಾ� �ೕಜ�ಾ ಸ��� 

ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಸಂ��ಗಳು, ನಗರ ಸ��ೕಯ ಸಂ��ಗಳು �ಾ��ಕ ವಂ�� �ೕಡುತ��.  

ಅದರ�� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� ರೂ. 5000/- , �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ�� ರೂ.25000/- 

��ಾ� ಪಂ�ಾ���ಂದ ರೂ.2.00 ಲ�, ಪಟ�ಣ ಪಂ�ಾ�� ರೂ.7500/-, ಪ�ರಸ� 

ರೂ.25000/-, ನಗರಸ� ರೂ.1.00 ಲ� �ೕಡ�ೕ�ಾ�ದು�, ಈವ�� �ೕವಲ ರೂ. 37.00 

ಲ�  �ಾತ� ವಂ�� ಬಂ�ದು�, ಈ ವಂ���ಂದ  ��ಾ� �ೕಜ�ಾ ಸ��ಯ �ಾಯ� 

�ಾ���� ಸಂಬಂ��ದಂ� �ಚ� ಭ�ಸಬಹು�ಾ�� ಎಂದರು.  
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 ��ಾ� �ೕಜ�ಾ ಸ��ಯ �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ �ೖ.��.ಹುಚ�ಯ�ರವರು 

�ಾತ�ಾ� ಸ��ೕಯ ಸಂ��ಗಳ ಸಮ��ಗಳ ಬ�� ��ಾಲ ದೃ���ೂೕನ�ಂದ �ಜ�  �ಾ� 

5 ವಷ�ಗಳ�� �ಾವ �ೕ� ಹಂತಹಂತ�ಾ� ಅನ�ಾ�ನ�ೂ�ಸ�ೕ�ಂದು �ಾಗೂ  ��ಾ� 

�ೕಜ�ಾ ಸ�� ಮೂಲಕ ಪ�� ವಷ� ಸ���ೕಶ�� ತಕ�ಂ� �ೕಜ�ಗಳು ಬದ�ಾಗ�ೕಕು.  

ನಮ� ��ಾ� ವಲಯ �ೕಜ�ಯ��  �ಾ��ಕ ���ಾ �ೕಜ� ರೂ�� ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ�ಾ� 

�ಂ��, ಸಮಥ�  ಅ��ಾ�ಗಳ ಪ� ಇರುವ�ದ�ಂದ ಪಂಚ�ಾ��ಕ �ೕಜ�ಗ�� �ಾಲ� 

�ೕ�ೂೕಣ�ಂದು ಅ��ಾ���ದರು.  
 

 ಈ ಬ�� ಸ�ಯ�� ಸು�ೕಘ��ಾ� ಚ���ದ ನಂತರ ತುಮಕೂರು ಸಮಗ� ��ಾ� 

ಅ�ವೃ�� �ೕಜ� ತ�ಾ�ಸಲು �ಾಂ��ಕ �ರವ� ಸಂ�� ಸಹ�ಾರ ಪ�ಯಲು 

�ಯ�ಾನು�ಾರ �ಂಡರು ಕ�ದು ಅ� ಕ�� ಧರ ನಮೂ��ದ �ಾಂ��ಕ �ರವ� ಸಂ��ಯ 

ಸಹ�ಾರ�ೂಂ�� ತುಮಕೂರು ���ಯ ಸಮಗ� ��ಾ� ಅ�ವೃ�� �ೕಜ� ತ�ಾ�ಸಲು 

ಸ� ಅನು�ೕ��ತು. 

(ಕ�ಮ: ಮುಖ� �ೕಜ�ಾ��ಾ�ಗಳು, ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ�) 

 

2) 2013-14�ೕ �ಾ�ನ ��ಾ�/�ಾಲೂ�ಕು ಮತು� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾಯ� �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ  

     �ಾ��ಕ ���ಾ �ೕಜ� ಅನು�ೕದ�. 

 

ಮುಖ� �ೕಜ�ಾ��ಾ�ಗಳು �ಾತ�ಾ�,2013-14�ೕ �ಾ�ನ ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� 

�ಾ��ಕ ���ಾ �ೕಜ� ��ಾಂಕ 17-06-2013ರ ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ�ಾನ� 

ಸ�ಯ�� ಅನು�ೕದ��ಾ�ದು�, ಸದ� ���ಾ �ೕಜ�ಯನು� ��ಾ� �ೕಜ�ಾ  

ಸ�� ಅನು�ೕದ�� ಮಂ��ದು�, ಸದ� ���ಾ �ೕಜ�� ��ಾ� �ೕಜ�ಾ ಸ�� 

ಅನು�ೕದ� �ೂೕ�ದರು. ಮುಂದುವ�ದು �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾಯ�ನ  ���ಾ �ೕಜ�ಗಳು 

ಇನೂ� �ದ��ಾ�ಲ�ದ �ಾರಣ ಸ��ಯ�� ಮಂ�ಸಲು �ಾದ��ಾ�ಲ��ಂದು ಸ�� 

�ವ��ದರು. 

 

  �ಾನ� ��ಾ� �ೕಜ�ಾ ಸ�� ಸದಸ�ರುಗ�ಾದ ��ೕ �.ಆ�.ಉ�ೕ� ರವರು 

�ಾತ�ಾ� �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾಯ� ���ಾ �ೕಜ�ಗಳು ಈವ��ಗೂ �ದ��ಾ�ಲ��ಂದ�  

�ೕ�? ಅವ�ಗಳನು� ಪ�ಣ��ೂ�ಸುವ�ದು �ಾ�ಾಗ? ಅವ�ಗಳನು� ��ಾ� �ೕಜ�ಾ ಸ�� 

ಮುಂ� ಸ��ಸುವ�ದು �ಾ�ಾಗ ಎಂದು ಪ����ದರು? ಇದ�� ಇತ� ಸದಸ��ಾದ                     

��ೕ ಬ�ೕರಣ�, �ಾ: ರ� �.�ಾಗ�ಾಜಯ� ಮತು� ��ೕ �ೖ.��.ಹುಚ��ಯ ಇವರುಗಳು 

ದ�ಗೂ��ದರು. �ಾನ� ಅಧ��ರು �ಾತ�ಾ� ಎ�ಾ� �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾಯ� 

�ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ ���ಾ �ೕಜ�ಗಳನು� ಕೂಡ�ೕ ಪ�ಣ��ೂ�� ಸ��ಸುವಂ� ಎ�ಾ� 

�ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ�� �ಾಯ��ವ�ಹ�ಾ ಅ��ಾ�ಗ�� ಸೂ��ದರು. 
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 ಇನು� ಮುಂ�ನ �ನಗಳ�� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾಯ�/ �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾಯ� ಗಳು 

�ೕಡುವ ���ಾ �ೕಜ��ಂ�� ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� �ೕಜ�ಯನು� �ೂ�ೕ�ೕಕ�� 

�ೕಜ�ಾ ಸ��ಯ�� ಮಂ�� ಅನು�ೕದ� ಪ�ಯ�ೕ�ಂದು ಸ�� ಸ�ಯ�� 

�ೕ�ಾ���, 2013-14�ೕ �ಾ�ನ  ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ ���ಾ �ೕಜ�� 

ಅನು�ೕದ� �ೕಡ�ಾ�ತು.  

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

 

3) 2013-14�ೕ �ಾ�ನ ನಗರ ಸ��ೕಯ ಸಂ��ಗಳ �ಾ��ಕ ���ಾ �ೕಜ�ಗಳ      

ಅನು�ೕದ� : 

 ಮುಖ� �ೕಜ�ಾ��ಾ�ಗಳು �ಾತ�ಾ�, 2013-14�ೕ �ಾ�ನ ನಗರ ಸ��ೕಯ 

ಸಂ��ಗಳ �ಾ��ಕ ���ಾ �ೕಜ�ಗಳು  ಸ��� ��ೕಕೃತ�ಾ�ರುವ��ಲ��ಂದು ಸ�ಯ 

ಗಮನ�� ತಂದರು.  �ಾನ� ಅಧ��ರು �ಾತ�ಾ� 2013-14�ೕ �ಾ�ನ ನಗರ ಸ��ೕಯ 

ಸಂ��ಗಳ ���ಾ �ೕಜ�ಗಳನು� ಕೂಡ�ೕ ತ�ಾ�� ಸ��ಸುವಂ� ಸಂಬಂ��ದ ಅ��ಾ�� 

ಸೂ��ದರು. 

 

    ಸು�ೕಘ� ಚ��ಯ ನಂತರ  ಇನು� ಮುಂ� ನಗರ  ಸ��ೕಯ ಸಂ��ಗಳು �ಾ��ಕ ���ಾ 

�ೕಜ�ಗಳನು� �ಗ�ತ ಸಮಯದ�� ತ�ಾ�ಸ�ೕಕು �ಾಗೂ ಪ�ಸಕ� �ಾ�ನ ���ಾ 

�ೕಜ�ಗಳನು� ಕೂಡ�ೕ ತ�ಾ�� ಮುಂ�ನ ��ಾ� �ೕಜ�ಾ ಸ��ಯ�� ಮಂ�� 

ಅನು�ೕದ� ಪ�ಯುವಂ� ಸೂ�ಸ�ಾ�ತು . 

(ಕ�ಮ:�ೕಜ�ಾ ��ೕ�ಶಕರು, ��ಾ� ನಗ�ಾ�ವೃ�� �ೂೕಶ, ತುಮಕೂರು) 

 

4) ತುಮಕೂರು ���ಯ �ಾನವ ಅ�ವೃ�� ತ�ಾ�� ಪ�ಗ� ಕು�ತು ಚ��.   
 

 �ಾ:�ೕ���ೕಖ�, ��ೕ�ಶಕರು, ಐ.ಐ.�.� ಇವರು ಸ�� �ವರ �ೕಡು�ಾ� ��ಾ� 

�ಾನವ ಅ�ವೃ�� ವರ�ಯನು� ಪ�ಪ�ಥಮ�ಾ� 1990ರ�� �ಶ�ಸಂ�� ಅಂಗಸಂ���ಾದ 

United Nations Development programme ವ��ಂದ ತ�ಾ�ಸ�ಾ�ತು. ಈ 

ವರ� ತ�ಾ��ಯ�� �ಶ�ದ 182 �ಾಷ�ಗಳು �ೂಡ�ದು� �ಾರತವ� ಮುಂಚೂ� 

ಯ���. �ಾರತವ� ಈವ��� ಎರಡು ವರ�ಗಳನು� ತ�ಾ��ದು�, ಕ�ಾ�ಟಕವ� �ದಲ�ೕ 

ವರ�ಯನು� 1999ರ�� �ಾಗೂ ಎರಡ�ೕ ವರ�ಯನು� 2005ರ�� ತ�ಾ��ರುತ�� 

ಎಂದರು. 
 

 ಮುಂದುವ�ದು �ಾತ�ಾ� ತುಮಕೂರು ���ಯ�� ��ಾ� �ಾನವ ಅ�ವೃ�� 

�ೕಜ�ಯ ಪ�ಥಮ ವರ�ಯನು� ತ�ಾ�ಸಲು  ಕ�ಮ �ೖ�ೂಂ�ದು� ಈವ�� ��ಾ� 

ಮಟ�ದ�� �ಾ�ಾ��ಾರವನು� ನ�� ಇ�ಾ�ಾ�ಾರು �ವರಗಳನು� �ಗ�ತ ನಮೂ�ಗಳ�� 

ಸಂಗ��ಸ�ಾ��. ಚು�ಾವ� ��ತ� ��ಾ� �ಾನವ ಅ�ವೃ�� ವರ� ತ�ಾ�� 

ಪ����ಯ�� �ಳಂಬ�ಾ�ದು�, ಈಗ �ಾಲೂ�ಕು ಮಟ�ದ�� �ಾ�ಾ��ಾರಗಳನು� 
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ನ�ಸ�ೕ�ಾ�ರುತ��. ಈ ಸಂಬಂಧ ��ಾ� ಮಟ�ದ�� �ೂೕ� ಸ�� ಮತು� ಉಪ 

ಸ��ಗಳನು� ರ�ಸ�ಾ�ದು�, ಈ ಸ��ಗಳು ಸ�ಗಳನು� ನ�� ತಮ� �ಾಯ� �ಾ��� ಬ�� 

ಚ���, �ಲವ� ಆದ��ಾ �ಷಯಗ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� ಸೂ�� ಅಧ�ಯನಗಳನು� 

�ೖ�ೂಳು�ವಂ� �ಣ��ಸುತ��. ಅದರಂ� ಸೂ�� ಅಧ�ಯನಗಳನು� �ೖ�ೂಳು�ವಂ� 

�ಣ��ಸುತ��. ಅದರಂ� ಸೂ�� ಅಧ�ಯನಗಳನು� �ೖ�ೂಂಡು ವರ�ಯ�� �ೕಪ�� 

�ಾಡ�ೕ�ಾ�ರುತ��. �ಾಲೂ�ಕು ಮಟ�ದ�� �ಾ�ಾ��ಾರಗಳನು� ನ��ದ ನಂತರ �ಾ�ಮ 

ಪಂ�ಾ���ಾರು ಸೂಚ�ಂಕಗ�� �ಾ��ಯನು� ಸಂಗ��ಸ�ೕ�ಾ�ರುತ�� ಎಂದರು. 

 
 

 �ಾನವ ಅ�ವೃ�� ವರ�ಯನು� ಮುಖ��ಾ� ��ಣ ಸೂಚ�ಂಕ, ಆ�ೂೕಗ� ಸೂಚ�ಂಕ 

ಮತು� ಆ�ಾಯ ಸೂಚ�ಂಕಗಳನು� ಆಧ�� ತ�ಾ�ಸುವ�ದ�ಂದ ���ಯ �ೖ��ಕ, ಆ�ೂೕಗ� 

ಮತು� ಆ�ಾಯ ���ಗ�ಗಳ ಬ�� �ಾ�� ಲಭ��ಾಗುತ��. ಆದುದ�ಂದ ಎ�ಾ� 

ಇ�ಾ�ಗಳು ಈ ಮೂರು ಸೂಚ�ಂಕಗಳ �ೂ�ೕ�ೕಕರಣ�ಾ�� �ಾ��ಯನು� 

ಸ��ಸ�ೕ�ಾ�ರುತ�� ಎಂದರು. ತುಮಕೂರು ���ಯ ಪ�ಥಮ ವರ�ಯನು�                

ವ�ಾ�ಂತ��ೂಳ� ತ�ಾ�� ��ಾ� �ೕಜ�ಾ ಸ��ಯ ಮುಂ� ಮಂ��, ಅನು�ೕದ� 

ಪ�ದು ಸ�ಾ�ರ�� ಸ��ಸ�ೕ�ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ ಸಂಬಂ��ದ ಇ�ಾ�ಗಳು ಈ ಪ����ಯ�� 

ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ� ಸಲ�ಗಳನು� �ೕಡುವ�ದರ �ೂ�� ಇ�ಾ�ಯ �ಖರ ಅಂ� ಅಂಶಗಳನು� 

�ೕಘ�ಗ�ಯ�� �ೕಡುವಂ� �ೂೕ�ದರು. 

 

 �ಾನ� ಅಧ��ರು �ಾತ�ಾ� ��ಾ� �ಾನವ ಅ�ವೃ�� ವರ� ತ�ಾ�� ಬಹಳ 

ಮಹತ��ಾ��ರುತ��. ಇದ�ಂದ ���ಯ �ೖ��ಕ ಪ����, ಆ�ೂೕಗ� ಪ���� ಮತು� 

ಆ�ಾಯ ಪ����ಗಳನು� ಗುರು�� ಇವ�ಗಳ ಸು�ಾರ�� ವರ� ಆ�ಾರ�ಾಗುವ�ದ�ಂದ 

ಎ�ಾ� ಇ�ಾ�ಾ ಅ��ಾ�ಗ�� ಈ ಪ����ಯ�� ಯಶ���ಾ� �ಾ�ೂ�ಳು�ವಂ� ಸೂ�� 

ಇ�ಾ�ಾ ಅಂ� ಅಂಶಗಳನು� ತ��ತ�ಾ� �ೕಡುವಂ� ಸೂ��ದರು. 
 

 (ಕ�ಮ: ಎ�ಾ� ��ಾ� ಮಟ�ದ ಅ��ಾ�ಗಳು) 

 

5) ಗದಗ ���ಯ�� ಕು�ಯುವ �ೕ�ನ �ೕಜ�ಗಳ ಅನು�ಾ�ನ ಕು�ತು ��ಾ� �ೕಜ�ಾ 

ಸ�� ಸದಸ�ರು ಅಧ�ಯನ ಪ��ಾಸ �ೖ�ೂಳು�ವ ಬ�� ಅನು�ೕದ�. 
 

 

 ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಗಳು �ಾತ�ಾ� ತುಮಕೂರು ���ಯ �ಲವ� 

�ಾಲೂ�ಕುಗಳ�� ���ೕ�ೖ� ಅಂಶ�ದು� �ೕರು ಕು�ಯಲು �ೕಗ��ರುವ��ಲ�, �ಾನ� 

�ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ�� ಮತು� ಪಂ�ಾಯ�  �ಾ� ಸ�ವರ ��ೕ�ಶನದ �ೕ�� ಗದಗ ���ಯ 

ಹುಲ�ೂೕ� �ಾ�ಮದ�� ಅನು�ಾ�ನ�ೂ��ರುವ �ೕ���ೕ�ೖ�ಷ� ಘಟಕವನು� 

ಅ��ಾ�ಗಳ ತಂಡ�ೂಂ�� �ೕ�� �ಾಡಲು �ೕ� �ೕ���ವ�.  ಅ ಘಟಕದ�� 5000-

10000 �ೕಟ� �ಂ��� �ಾ�ಂ� ಇಡ�ಾ��, ಇದು   24X7 (Any Time Water) ರಂ�  

ಒಂದು ರೂ�ಾ� �ಾಣ� �ಾ�ದ� 10 �ೕಟ� ಶುದ� ಕು�ಯುವ �ೕರು ಬರುತ�� .  �ಾಗೂ 
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ಇದ�ಂದ �ಡುಗ��ಾದ ಅನುಪಯುಕ� �ೕರನು� ಮರು ಉಪ�ೕ�ಸಲು ಕ�ಮ 

�ೖ�ೂಳ��ಾ��, ಎರಡ�ಯ�ಾ� 10 ಎಕ� �ಾಗದ�� ಸ��ಾನ �ಾ�ದು�, ಈ 

ಸ��ಾನದ�� ಎ�ಾ� ಜ�ಾಂಗದವರು ಆ�ಾಯ ಧಮ�ಕ�ನುಗುಣ �ಾ� ಅಂತ���� �ಾಡಲು 

ವ�ವ�� �ಾ� ಅವ�ಾಶ ಕ��ಸ�ಾ��, ಈ ಎ�ಾ� �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳನು�  �ಾನ� ��ಾ� 

�ೕಜ�ಾ ಸ�� ಸದಸ�ರು �ೕ�ಸಲು ಅಧ�ಯನ ಪ��ಾಸ �ೖ�ೂಳು�ವ  ಉ��ೕಶ�ಾ�� 

ಸ�ಯ ಅನು�ೕದ�� �ಪ�� ಮಂ��� ಎಂದರು. 

ಸು�ೕಘ� ಚ��ಯ ನಂತರ ಗದಗ ���ಯ�� ಕು�ಯುವ �ೕ�ನ �ೕಜ�ಗಳ 

ಅನು�ಾ�ನ ಮತು� ಇತ� ಅ�ವೃ�� �ಾಮ�ಾ�ಗಳ �ೕ�� �ಾಡಲು ��ಾ� �ೕಜ�ಾ 

ಸ�� ಸದಸ�ರು ಅಧ�ಯನ ಪ��ಾಸ �ೖ�ೂಳು�ವಂ� ಸ��ಯು �ೕ�ಾ���ತು. �ಾಗೂ ಈ 

ಪ��ಾಸ �ಾಯ�ಕ�ಮದ ರೂಪ��ೕ�ಗಳನು� ಅಂ�ಮ�ೂ�� ��ಾಂಕ �ಗ�ಪ�ಸುವ ಸಂಬಂಧ 

�ಷಯವನು� �ಾನ� ಅಧ��ರ ��ೕಚ�� �ಡಲು ಸ�ಯ�� �ೕ�ಾ���ತು. 
 

�ೂರಟ�� ��ಾನಸ�ಾ �ೕತ�ದ �ಾನ� �ಾಸಕರು �ಾತ�ಾ� ಕ�ದ 10 ವಷ�ಗ�ಂದ 

��ಾ� �ೕಜ� ಸ�� ಸ�ಗಳು ನ�ಯು���, ಆದ� ಇದುವ�ಗೂ �ಾವ��ೕ 

ಪ��ೕಜನ�ಾ�ಲ�.  ನಗರ/�ಾ��ೕಣ ಸ��ೕಯ ಸಂ��ಗಳು ���ಾ �ೕಜ�ಯನು� ರೂ�� 

��ಾ� ಮಟ�ದ ��ಾ� �ೕಜ�ಾ ಸ�� ಸ�ಯ�� ಅನು�ೕದ� ಪ�ದು ಅನು�ಾ�ನ 

�ಾ�ದ �ಾವ��ೕ ಉ�ಾಹರ�ಗಳು ಇಲ�. ಇದ�ಂದ ��ಾ� �ೕಜ�ಾ ಸ��ಯ ಉ��ೕಶ 

ಫಲ�ಾ��ಾ�ಲ��ಂದು ���ದರು. ಮುಂದುವ�ದು ��ಾ� �ೕಜ�ಾ ಸ��ಯ�� ಉಪ 

ಸ��ಗಳನು� ಸಹ ರಚ� �ಾ�ಲ��ಂದು �ಾಗೂ �ಗ�ತ ಅವ�ಯ�� ಸ�ಗಳನು� 

ನ��ರುವ��ಲ�, ಇನು� ಮುಂ� ಪ�� ಮೂರು �ಂಗ��ೂ�� ಸ�ಯನು� ನ�ಸಲು ಸೂ��, 

ಉಪ ಸ��ಗಳನು� ರ�ಸಲು �ೂೕ�ದರು. 

 

    ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಗಳು �ಾತ�ಾ� ಕ�ಾ�ಟಕ ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� 

ಆ�� 1993 ��� 310ರ ಪ��ಾರ ಪ�� ���ಯ�� ��ಾ� �ೕಜ�ಾ ಸ��ಯನು� 

ರ���ೕ�ಂದು ��ಸ�ಾ��. ಅದರಂ�  ��ಾಂಕ10/05/1993 �ಂದ ��ಾ� �ೕಜ�ಾ 

ಸ��ಯು �ಾ�� ಬಂ��. ��ಾ� �ೕಜ�ಾ ಸ��� ��ಾ� ಪಂ�ಾ��ಯ                   

�ಾನ� ಅಧ��ರು ಅಧ���ಾ�ದು�, ಸ��ೕಯ ನಗರಸ�ಯ ಅಧ��ರು ಉ�ಾಧ���ಾ� 

ರು�ಾ��. ಸಂ��ಾನದ 73 ಮತು� 74�ೕ �ದು�ಪ�ಯ ಪ��ಾರ �ೕಜ�ಗಳು �ಾ�ಮ/ 

�ಾಲೂ�ಕು ಮತು� ��ಾ� ಪಂ�ಾ��ಗಳ ಮಟ�ದ�� �ಾತ�ವಲ��ೕ ನಗರ ಸ��ೕಯ 

ಸಂ��ಗಳ ��ಯೂ ರೂ�ತ�ಾ� ��ಾ� ಮಟ�ದ�� �ೂ�ೕ�ೕಕೃತ�ಾಗ�ೕ�ಾಗುತ��.  

����ಾದ�ಂತ ಸ��ೕಯ ಸಂ��ಗಳು ರೂ�ಸುವ ���ಾ �ೕಜ�ಗಳು ಇತ� ಸ��ೕಯ 

ಸಂ��ಗ�� ��ಯುವ��ಲ�. ಇದ�ಂದ �ೖ�ೂಳು�ವ �ಾಮ�ಾ�ಗಳು ಎರ�ರಡು ಕ� 

�ೕ��ೂಳು�ವ �ಾದ��ಗಳು ಇರುತ��, ಪ�ಯುಕ� ಈ ಎ�ಾ� ���ಾ �ೕಜ�ಗಳು ಒಂ�ೕ ಕ� 

ಬಂದು ಒಂದು ಸಮಗ� ���ಾ �ೕಜ��ಾ� ಸ��ಯ�� ಅನು�ೕದ� ಆಗ�ೕ�ಾ��.  

�ಾ�ೕ�ೕ ��ೕಷ ಅನು�ಾನಗಳು, ಸಂಸದರು/�ಾಸಕರು ಅನು�ಾನಗಳು ಒಳ�ೂಂ�ರುತ��.  
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�ಾವ��ೕ ಸಂ��ಯ ���ಾ �ೕಜ� ಸ�ಮ �ಾ���ಾರ�ಂದ ಅನು�ೕದ��ಾದ ನಂತರ 

ಅದನು� ಬದ�ಾ�ಸಲು �ಾಧ��ಲ�, ಆದ� ��ಾ� �ೕಜ�ಾ ಸ��ಯ�� ಮರು 

ಪ��ೕಲ� �ಾಡಬಹುದು �ಾಗೂ �ನೂತನ �ೕಜ�ಗಳನು� ಸ��ಯ ಮೂಲಕ ಅನು�ಾ�ನ 

�ೂ�ಸಬಹುದು ಎಂದು ���ದರು. �ೕರಳ �ಾಜ�ದ�� ��ಾ� �ೕಜ�ಾ ಸ��ಯು 

ಪ�ಬಲ�ಾ�ದು�, �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಯ�� ರೂ. 75.00 ಲ� �ಂದ ರೂ. 1.00 �ೂೕ�ವ�� 

ಸ�ಂತ ಸಂಪನೂ�ಲದ ಮೂಲಕ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳನು� ಅನು�ಾ�ನ�ೂ�ಸು�ಾ��.  ಆದ� 

ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ�ದ�� ಸ�ಂತ ಸಂಪನೂ�ಲ ಇಲ�ದ �ಾರಣ �ಾ��ಕ ವಂ�� ರೂಪದ�� 

ಸಂಪನೂ�ಲ �ೂ�ೕ�ೕಕ�� �ನೂತನ �ೕಜ�ಗಳನು� ಅನು�ಾ�ನ �ಾಡಲು 

ಬಳ��ೂಳ�ಬಹು�ಂದು ���ದರು.      
 

ಸು�ೕಘ� ಚ��ಯ ನಂತರ  ��ಾ� �ೕಜ�ಾ ಸ��ಯನು� ಬಲ�ೂ�ಸಲು ಅಗತ� 

ಕ�ಮವ�ಸಲು �ಾಗೂ ಪ�� ಮೂರು �ಂಗ��ೂ�� ��ಾ� �ೕಜ�ಾ ಸ�� ಸ�ಯನು� 

ನ�ಸಲು �ಾಗೂ ಉಪ ಸ��ಗಳನು� ರ�ಸಲು �ೕ�ಾ��ಸ�ಾ�ತು. 

 
 

ಈ ಸಂಬಂಧ ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಗಳು �ಾತ�ಾ� ಈ �ಳಕಂಡಂ� 

ಸೂಚ�ಗಳನು� �ೕ�ದರು. 
 

1) ���ಯ ಎ�ಾ� ನಗರ/�ಾ��ೕಣ ಸ��ೕಯ ಸಂ��ಗಳು ಕ�ಾ�ಯ�ಾ� ಪ�� ವಷ� ವಂ�� 

�ೕಡುವಂ� ಸೂ��, ಈ ಸಂಬಂಧ  ಎ�ಾ� ಸ��ೕಯ ಸಂ��ಗ�� ಪತ� ಬ�ಯುವಂ� 

ಮುಖ� �ೕಜ�ಾ��ಾ�ಗ�� ಸೂ��ದರು. 

2) ���ಯ ಎ�ಾ� ನಗರ/�ಾ��ೕಣ ಸ��ೕಯ ಸಂ��ಗಳು ತಮ� �ಾ��ಕ ���ಾ 

�ೕಜ�ಗಳನು�  ಸ�ಾಲದ�� �ದ�ಪ��, ��ಾ� �ೕಜ� ಸ�� ಸ�ಯ�� ಮಂ�� 

ಅನು�ೕದ� ಪ�ಯಲು ಸೂ��ದರು. 

3) ��ಾ� ಪಂ�ಾ�� ಕ�ೕ� ಕಟ�ಡದ 2�ೕ ಮಹ�ಯ�� ��ಾ� �ೕಜ�ಾ ಸ�� 

ಘಟಕ ��ಾ�ಣ �ಾಡಲು ಮತು� ��ಾ� ಪಂ�ಾ�� ಕ�ೕ� ಕಟ�ಡದ�� ಮ� �ೕರು 

�ೂಯು� ಮೂಲಕ ಶುದ� ಕು�ಯುವ �ೕರು ಪ�ಯಲು ಘಟಕ �ಾ��ಸಲು ಕ�ಮ 

�ೖ�ೂಳು�ವಂ� ಸೂ��ದರು. 

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

 ಚ��ಸತಕ� �ಷಯಗಳು ಮು�ಾ�ಯ�ಾದ��ಂದ ಮುಖ� �ೕಜ�ಾ��ಾ�ಗಳ 

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

                                                                     ಸ�/- 

                                                                      (��ೕ�ಾ ಮ�ಾ�ಂಗಪ�) 

                                                                         ಅಧ��ರು, ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ�, ತುಮಕೂರು            

                                                                          �ಾಗೂ ಅಧ��ರು,��ಾ� �ೕಜ�ಾ ಸ��                                  
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