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    �ಾನ�    ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ�    ಅಧ���ಾದ    ��ೕ �ೖ.��.ಹುಚ�ಯ�ನವರ     ಅಧ���ಯ��                   

��ಾಂಕ 12-08-2014 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)ಯವರು �ಾತ�ಾ�, ಸ�ಯ   �ಾನ� ಅಧ��ರು, ಉ�ಾಧ��ರು, 

��ಾನಸ�ಾ 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.  

 �ದ�� �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ರ� ��ಾ�ಕ ರವರು, ಇಂ�ನ �ನ�ಾನಗಳ�� �ಾ�ಂ� �ವಲಪ� ಗಳು 

�ಯಮ�ಾ�ರ�ಾ� ಬ�ಾವ�(�ೕಔ�)ಗಳನು� �ಾ� ಅಕ�ಮ ಹಣ ಗ��ಯ�� �ೂಡ��ಾ��; ಭೂ ಪ�ವತ�� 

�ಯಮಗಳ ಪ��ಾರ 10% �.ಎ., 30 �ೕಟ� ರ�� ಮತು� 9 �ೕಟ� �ಾ�� ಇರ�ೕ�ೕ�ಂ��; ಇಲ��ಾದ�� �ೖ� 

�ೖ� �ಾಡಲು ಮತು� �ೕಲು �ೂ��ಗಳನು� ���ಸಲು �ಾಧ��ೕ ಇಲ�;  ನಗರ �ಾಗಗಳ�� ಬ�ಾವ� ಅನು�ೕದ� 

ಪ�ಯಲು ಭೂ �ಾ�ೕಕರು 50% ��ಂತ �ಚು� ಭೂ�ಯನು� �ಾವ�ಜ�ಕ ಉ��ೕಶ�� �ೕಸ�ಡ�ೕ�ಾಗುತ��; ಆದ� 

ಈಗ ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಮತು� ಸುತ� ಮುತ�ಲ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳ�� �.�.ಓ.ಗಳು, �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� ಅಧ��ರು, 

�ಾಯ�ದ��ಗಳು �ಾ�ೕ�ಾ� ಊರು��, ಅರ�� ಸುತ�-ಮುತ� ಸು�ಾರು 500 ಎಕ�ಯಷು� ಭೂ�  �ೕಔ� ಆ�ದು�, ಈ 

�ೖ� �ಯ�ಾನು�ಾರ ಸ�ಾ�ರ�� ��� �ೕ� ಆ� ಒಂದು ಕುಂ� �ಾಗವನೂ� �ಡ�, ಟೂ�ಾ ಮತು� �ೌ� �ಾ��ಂ� 

ಅನುಮ� ಇಲ�� ಅಕ�ಮ �ಾ�ಗ�� ಅನುಮ� �ೕ� �ೕಔ� ಗಳನು� �ಾ� �ಯಮ ಉಲ�ಂ�� ��ೕಶನ�ಾರ�� 

�ೕ�ಾ��� �ಾ�ಗಳನು� �ೕ� ಸ�ಾ�ರ�� ನಷ�ವ�ಂಟು �ಾ��ಾ�� ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. 

 �ಾನ� ಅಧ��ರು, ಭೂ ಪ�ವತ���ಾದ ��ೕಶನಗ�� ನಮೂ� 9 ಮತು� 11ನು� �ೕಡುವ ಅ��ಾರ �ಾ�ಮ 

ಪಂ�ಾ��� ಇ�; �ಯಮ�ಾ�ರ�ಾ� �ೕಔ� ಗ�� �ಾ� �ಾ�, �ಾನೂನು �ೕ� ನಮೂ� 9 ಮತು� 11ನು� �ೕ�ದ�� 

ಅಂತಹ ಪಂ�ಾ�� ಅ�ವೃ�� ಅ��ಾ�ಗಳ �ರುದ� �ಸು� ಕ�ಮ ಜರು�ಸ�ೕ�ಾಗುತ�� ಎಂದು ���ದರು; ಊರು�� �ಾ�ಮ 

ಪಂ�ಾ��ಯ�� ಸು�ಾರು 600ಕೂ� �ಚು� ಈ �ೕ� �ಾ�ೂ�ೕ-�ಾ�� ನಮೂ� 9 ಮತು�11ನು� �ತ��ರು�ಾ�� ಎಂದು 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ   ��ೕ ರ� ��ಾ�ಕ ರವರು ���ದ �ೕ��,  �ಾನ� ಅಧ��ರು ತ��ಾ  ಸ�� ರಚ� �ಾ� ದೂರು 

ಬಂ�ರುವ ಎಲ� ಪ�ಕರಣಗಳನು� ಸದ� ಸ�� ವ��ಂದ ತ��� ಆ�ೕಶ �ೕ�ದರು. ಅದರಂ� ಕ�ಮವ�ಸಲು ಸ�ಯು 

ಸ�ಾ�ನುಮತ�ಂದ �ೕ�ಾ���ತು.  

       �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.ಆ�. ಉ�ೕ� ರವರು, �ೌ� �ಾ��ಂ� ಅನು�ೕದ� ಪ�ದ ನಂತರ                  

ಸಂಬಂಧಪಟ�   �ಾ�ಮ    ಪಂ�ಾ���   ಕರ (�ಾ���)    ತುಂ�   �ಾ�ಮ   ಪಂ�ಾ��ಯ   ಅನುಮ�     ಪ�ಯ�ೕ�ಾ  
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ಗುತ��; �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಯವ�ೕ ಅನುಮ� �ೕಡ�ೕಕು;  ಈ ಬ�� ಪ��ೕ�� ವ�ವ�� �ಾ��ೂಡ�ೕಕು ಎಂದು 

�ೂೕ�ದರು. 

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ �ಾ: ರ�ಯವರು, �ಾ�ಮ�ಾ�ಾ �ಾಗ�� �ಾತ� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��� ಹ���; ಈ-ಸ�ತು� 

ನ�� �ಾಲೂ��ನ ಸ�ಾ�� ಸ�ೕ�ಯ� ನ� �ಗ� �ಾ�ದ��� �ಾತ�  �ೂಂದ��ಾ� ನಮೂ� 9-11ನು� �ಡಲು �ಾ�ಮ 

ಪಂ�ಾ��� ಅ��ಾರ �ೕಡ�ಾ��; �ಾ� �ೕಡಲು �ಾವ��ೕ �ಾರಣಕೂ� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��� ಅ��ಾರ�ಲ�; �ಾ�ೂ�ೕ-

�ಾ�� �ಾ��ಾರು ಸಂ��ಯ�� �ಾರಂ 9 ಮತು� 11 ನು� �ೕ� �ಾಡುವ��ಾದ� ಕಂ�ಾಯ ಇ�ಾ�ಯವರು ಇದರ�� 

�ಾ�ೕ�ಾ��ಾ���ೕ? ಎಂದು ಪ����ದರು;  ಹಕು� ಬದ�ಾವ��ಾ� �ಾಕಷು� �ೂೕಷ��ಾಗು���; ಇದನು� ತ��ಸಲು 

ತ���ಾಗ�ೕ�ೕಕು ಎಂದು ಒ�ಾ�� �ದರು. 

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.ಆ�.ಉ�ೕ� ರವರು, �ಾರಂ 9 ಮತು� 11ರ ಸಂಬಂಧ ಅವ�ವ�ಾರ ತ�ಯಲು 

ಸ�ಾ�ರದ ಪ��ಾನ �ಾಯ�ದ��ಯವರು ����ೕಷ� ನು� ತ����ದ�ರೂ ಈ �ೕ� ಮುಂದುವ�ದ� ಮುಂ� �ಾಕಷು� 

�ೂಂದ��ಾಗುತ��;  �ಾರಂ 9 ಮತು� 11ಕೂ� ನಮಗೂ ಸಂಬಂಧ�ಲ� ಎಂದು ತಹ�ೕ�ಾ�� ರವರು �ೕಳು�ಾ��, 

ಆದುದ�ಂದ ಕಂ�ಾಯ ಇ�ಾ�ಯವರನು� ಈ ಸ�� ಕ�ಸ�ೕಕು; �ಾ�ಮ�ಾ�ಾ ಹ�ಾ�ಂತರ�ಾಗ�ರುವ ಕ� ಪಂ�ಾ���ಾರು 

ಭೂ� ಗುರು�� ತಹ�ೕ�ಾ�� ರವ�ಂದ ನ� �ಾ��ಟು��ೂಳ��ೕಕು; ಆಗ ಆ� �ೖ� ಮೂಲಕ �ಾರಂ 9 ಮತು� 11ನು� 

ಪ�ಯಬಹುದು;  �ೕ-ಔ� ಗಳನು� ಅನು�ೕ�� 9-11ನು� �ಯ�ಾನು�ಾರ ಅನುಮ� �ೕಡಲು �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗ�� 

ಅ��ಾರ �ೕಕು ಎಂದು ���ದರು. 

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ರ�ಶಂಕ�(��ಾ�ಕ) ರವರು, ಕೃ��ೕತರ ಸ�ತು�ಗಳ�� �ಾ�ನನು� �ಾ�ಮ 

ಪಂ�ಾ��� ಕಳು�ಸು�ಾ��; ಅದ�� ಕರ �ಧ��� �ೂೕ�ೕ� �ೂೕ�� ನ�� ಪ�ಕ�ಸುವ�ದ��ೕ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� �ಲಸ; 

ಆದ� ಟೂ�ಾ ಮತು� �ೌ� �ಾ��ಂ� ನ�� �ಂ� ಇದ� ಅಧ��ರು(�ಾ�.ಪಂ)ಗಳ ಸ� ಪ�ದು ಅವ�ವ�ಾರ 

�ಾಡು���ಾ��;  ಈ ದಂ��ಂ�ಾ� ಈಗ ಪಂ�ಾ��ಗಳ�� ಕು�ಯುವ �ೕರು, �ೕಷ� �ಾ�� ಬ�� �ಾರೂ 

ಗಮನಹ�ಸು��ಲ�, ಆದ� ಅಕ�ಮ �ೕ-ಔ� ಗ�� ಅನುಮ� �ೕಡಲು ಎಲ�ರೂ �ಾ�ೕ�ಾಗು�ಾ��, ಈ ಬ�� 

ತ���ಾಗ�ೕ�ೕಕು ಎಂದು ಒ�ಾ���ದರು. 

�ಾನ� ಅಧ��ರು, ಊರು�� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� ಅಧ��ರು �ೖ�� �ೂೕ� ಬಂ��ಾ��; ಅ�ೕ �ಾ�ಮ 

ಪಂ�ಾ��ಯ ಪಂ�ಾ�� ಅ�ವೃ�� ಅ��ಾ�ಯವ�ಂದ ಪ�ಕರಣ �ಾಖ�ಾ��;  ಈ ಕು�ತು ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ 

ಅ��ಾ�, ಉಪ �ಾಯ�ದ��(ಅ�ವೃ��) ಮತು� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು ಗ�ೂಂ�� ಸ�ಾ�ೂೕ����ೕ�;  

��ೖ� ನ�� ನ��ರುವ ಸಂ�ಾಷ� ಕೂಡ �ೕ���ೕ�; ಸಂ�ಾಷ�ಯ�� ಅಂತಹ �ಾವ��ೕ ಮಹತ�ದ ಚ���ಾ�ಲ�; 

ಆದರೂ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� ಅಧ��ರು �ಾ�� 11 ಗಂ� ಸಮಯದ�� �ಾತ�ಾಡುವ ಅವಶ�ಕ� ಇರ�ಲ� ಎಂದು ���, ಈ 

ಕು�ತು  ಈ�ಾಗ�ೕ �ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು ಕ�ಮವ��ದು�, ���ನ ತ���ಾ� ಒಂದು ಸ�� 

ರ�� ತ�� ನ�� ವರ� ಬಂದ ನಂತರ ಸದ� ವರ�ಯ�ಾ�ಧ�� �ಯ�ಾನು�ಾರ ಅಗತ� ಕ�ಮವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು 

ಸ�� ಭರವ��ತ�ರು. 
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�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಉಗ�ಯ�ನವರು, �.�ೕವ�ಾಜ ಅರಸು ಅ�ವೃ�� �ಗಮದ��180 ಫ�ಾನುಭ�ಗ�� 

�ಾಲ �ೕಡಲು ಗು� �ಗ��ಾ��; �ಾಗ�ಸೂ�ಯ�� ಸ��ೕಯ �ಾಸಕರ ��ೕಚ�� ���ದು� ಎಂದು ನಮೂ�ಾ�ರುತ��;  

ಪ���ಾ ಪ�ಕಟ�ಯ �ೕ��  ತುರು�ೕ�� �ಾಲೂ��ನ�� 1200 ಅ��ಗಳು ಬಂ�ರುತ��; ಗು� �ೕ� ಅ��ಗಳನು� 

ಅ�ಾ���ದ�, �ಗಮ�� ಅ�� ಸ��ಸುವ ಸಂದಭ�ದ�� ಅ���ಾರರು ಅಗತ� �ಾಖ�ಗಳನು� ಪ�ಯಲು ಸು�ಾರು ರೂ. 

1,500/-ಗಳನು� ಖಚು� �ಾಡ�ೕ�ಾಗುತ��, ಇದ�ಂ�ಾ� ಬಡ ಫ�ಾನುಲಭ�ಗ�� ಅ�ಾವಶ�ಕ ಖ�ಾ�ಗುತ��; ಆದುದ�ಂದ 

�ಯಮಗಳ ಪ��ಾರ ಗು�� ತಕ�ಂ� ಅ�� ಪ�ಯಲು ಸಂಬಂಧಪಟ�ವ�� ಸೂ�ತ ಸೂಚ� �ೕಡ�ೕಕು ಎಂದು ���ದರು. 

ನಂತರ ಎ��� ದ�ಾ��ಗಳ �ಾವ� ��ಾ���;  ತುರು�ೕ�� �ಾಲೂ�ಕು ಮಂ���ನ ಹ�� �ೂಲ�ರಹ��ಯ�� 

�ೂಳ��ಾ� �ೂ�ಸಲು ಮಧ�ವ��ಗ�� ಹಣ �ೕಡ�ೕ��;  ಆದುದ�ಂದ ಕ�ೕ�� ಇಂ�ಷು� ಎಂದು ಕ�ಷ� �ಗ� 

�ಾ���� ಎಲ�ರೂ �ೂಟು� ��ೕಮಂತರು ಅನುಕೂಲ ಪ�ಯ� ಎಂದರು. ನಂತರ ಗಂ�ಾ ಕ�ಾ�ಣ �ೕಜ�ಯ�  ಕಳ� 

�ಾಮ��ಗಳನು� �ೕಡ�ಾ�� ಮತು� ಈ ಎಲ� ಅವ�ವ�ಾರಗ�� �ೂೕ�ಾಯುಕ� ತ���ಾಗ�ೕ�ೕಕು ಎಂದು ಸ�ಯ�� 

ಒ�ಾ���ದರು. 
 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� ಮಂಗಳ�ೌರಮ�ನವರು, �ೂೕ�ನ�� �ಾ�ಮದ��ಯೂ ಇ�ೕ �ೕ��ಾ��; 

ರಂಗ�ಾ�� �� �ೂೕ�ಾನ ರಂಗಯ� ಇವರ  �ಸ�� ಮಂಜೂ�ಾ�ರುವ �ೂಳ��ಾ�ಯನು� ಮ�ೂ�ಬ� ರಂಗ�ಾ��ಯ 

�ಸ�ನ�� �ೂ��ರು�ಾ�� ಎಂದು ���, ತ��� ಆಗ���ದರು. 

�ಾನ� ಅಧ��ರು, ಈ ಕು�ತು ಪ��ೕ�� ತುರು�ೕ�� �ಾಲೂ�ಕು �ವಲ� �ಂ� ಆ�ೕಸ� ರವ�ಂದ ತ�� 

�ಾ�� ಈ ಸಂ��ಳ� ವರ� �ೕಡುವಂ� �ಾ||  �.ಆ�. ಅಂ�ೕಡ�� ಅ�ವೃ�� �ಗಮದ      ��ಾ� ವ�ವ�ಾ�ಪಕ�� 

���ದರು. 
 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಅರು� ಕು�ಾ� ರವರು, ಎ�ಾ� �ಗಮಗ�ಂದ (ಎ�.�/ಎ�.�/�.�.ಎಂ. & 

�ೖ�ಾ��) ���ಾ �ೕಜ�ಯ ಬ�� ಈ ವ��  �ಾವ��ೕ �ಾ�� �ೕಡು��ಲ�; ಈ ಕು�ತು ಸಂಬಂಧಪಟ� ಅ��ಾ�ಗ��  

ಈ ಸ�ಯ�� ���ಷ� ಆ�ೕಶ �ೕಡ�ೕಕು ಎಂದರು. 

�ಾನ� ಅಧ��ರು, ಎಲ� �ಗಮದವರು ���ಾ �ೕಜ�ಯ �ೂ�ೕಚ� ನ ಪ��ಯನು� ಎಲ� �ಾನ� 

ಸದಸ�ರುಗ�� ತಲು�ಸ�ೕಕು; �ೂ�ೕಕ�� ಸಂಪಕ��ರುವ�ದು ಕಂಡು ಬಂದ� ತಕ� �ಾ���ಾಗುತ��; �ೕರ�ಾ� 

ಫ�ಾನುಭ�ಗಳನು� ಸಂಪ��� ಅವ�� ಅನುಕೂಲ �ಾ��ೂಡ� ಮಧ�ವ��ಗಳನು� ಇಟು��ೂಂಡು �ಲಸ �ಾ�ದ� ತಕ� 

�ಾ���ಾಗುತ�� ಎಂದು �ಗಮಗಳ ��ಾ� ವ�ವ�ಾ�ಪಕರುಗಳನು� ಎಚ���ದರು. 

 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಪಂ�ಾ��ಯವರು, ��ಾ� ಪಂ�ಾ�� ಸದನ�� (Board) ಪರ�ಾ��ಾರ 

�ರುವ�ದ�ಂದ, �ಗಮಗಳ��ನ �ೂ�ೕಕಗ�ಳ ವ�ವ�ಾರವನು�  ತ��ಸಲು ಕ�ಮವನು� ಈ ಸ�ಯ���ೕ ಪ�ಕ�ಸ�ೕಕು 

ಎಂದು ಒ�ಾ���ದರು. ಪ���ಾ� �ಾನ� ಅಧ��ರು, �ಖರ ದೂರು ಬಂದ�� ಖಂ��ಾ ಕ�ಮವ�ಸುವ��ಾ� 

ಭರವ��ತ�ರು. 

 

(ಕ�ಮ : ��ಾ� ವ�ವ�ಾ�ಪಕರು,  �.�ೕವ�ಾಜ ಅರಸು  ಅ�ವೃ�� �ಗಮ , �ಾ||  �.ಆ�. ಅಂ�ೕಡ�� ಅ�ವೃ�� �ಗಮ,  

��ಾ� ಪ��ೕಷ� ವಗ�ಗಳ ಕ�ಾ��ಾ��ಾ�ಗಳು, ಕ�ಾ�ಟಕ ಅಲ�ಸಂ�ಾ�ತರ ಅ�ವೃ�� �ಗಮ,  ತುಮಕೂರು) 
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�ಾನ� �ಾಸಕರು, �ಾವಗಡ �ಾಲೂ��ನ�� ಎ�.�.,/ಎ�.� ಫ�ಾನುಭ�ಗಳೂ �ೕ� ಒಟು� 12,000 ಅ��ಗಳು 

ಬಂ��; ಈಗ ಒ�� ಅ�� ಸ���, �ಾಲ �ಗ�ದ�ರೂ ಮುಂ�ನ ಐದು ವಷ�ಗಳವ�� ಮ��-ಮ�� ಅ�� ಸ��ಸುವ 

ಅಗತ��ಲ�, ಅ�ೕ ಅ�� ಗಣ�� ಬರುತ�� ಎಂದು ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತಂದರು. 

�ಾನ� ಅಧ��ರು,  ಸ��ೕಯ �ಾಸಕರು ಮತು� �ಗಮದ ವ�ವ�ಾ�ಪಕ�ೂಂ�� �ಾತ�ಾ�, ಮುಖ�  

�ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವ�ಂದ ವ�ವ�ಾ�ಪಕ ��ೕ�ಶಕ�� ಪತ� ಬ�� ನಂತರ ಮುಂ�ನ ಕ�ಮವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು 

ಸ�� ಭರವ��ತ�ರು. 

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� �.ಆ�.ಮಂಜುಳ ರವರು, ಗಂ�ಾ ಕ�ಾ�ಣ �ೕಜ�ಯ� �ಾಲ�� ಅ�� ಸ��ಸಲು 

ಅಗತ� �ಾಖ�ಾ�ಗಳನು� ಪ�ಯಲು ಸು�ಾರು ರೂ. 1,000/-�ಂದ ರೂ.2,000ದ ವ�� ಹಣ ಖ�ಾ�ಗುತ��;  ಅ��ಯೂ 

ಸಹ �ಗ�ತ ಗು��ಂತ ���ನ ಸಂ��ಯ�� ಅ��ಗಳು ಬಂ��; ಕ�ದ �ಾ� �ಾಲ ಮ�ಾ�ಆ�� ಎಂದು ��ದು  ಸು�ಾರು 

300-400 ಅ��ಗಳನು�  �ೂ���ಾ��; �ಾ��ೕ,          ಸ�-ಸ�ಾಯ ಸಂಘಗ�ಗೂ ಸಹ �ಲವ� ಸಂಘಗ�� �ೂ���ಾ�� 

�ಲವ� ಸಂಘಗ�� ಅ��ಗಳನು�  �ೂ��ಲ� ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. 

 �ಾವಗಡ ��ಾನಸ�ಾ �ೕತ�ದ �ಾನ� �ಾಸಕರು, ಒಂದು �ಾ� �ಾಲ-ಸವಲತು� �ೕ�ದ ಕುಟುಂಬಗ�� ಮುಂ�ನ 

ಐದು ವಷ�ಗಳವ�� ಮ�ೂ��� �ಾಲ �ೕಡ�ಾರದು ಎಂದು ಸು�ೂ�ೕ� ಇ�; ಆದುದ�ಂದ ಕ�ದ �ಾ�ನ �ಾಲ ಮ�ಾ� ಪ�� 

ತ���ೂಂಡು ಪ�ಸಕ� �ಾ�ನ ಪ���ಂ�� ಪ��ೕ��, ಮರು ಮಂಜೂ�ಾ� ಆ�ರುವ ಪ�ಕರಣಗಳನು� 

ರದು�ಪ�ಸಬಹು�ಂದು ಸಲ��ತ�ರು. 

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �ಂಚ�ಾರಯ�ನವರು �ಾನ� ಅಧ��ರನು� ಕು�ತು, �ಂ�ನ ಅಧ��ರುಗಳ �ಾ�ಾವ�ಾಶ 

ಕ�� ಇತು� ಆದ� �ಮ� ಒ��ಯ ಅವ�ಾಶ ����, ಆದುದ�ಂದ �ನ�ನ�� ಉ�ಯುವಂತಹ �ಲಸ �ಾಡ�ೕಕು ಎಂದು 

�ಾ�ೖ�ದರು.  ನಂತರ, �ಗಮಗಳ�� ಅ��ಗಳ �ಗ�ಯ ಕು�ತು ಪ�ಕಟ �ಾ�ದ� �ೕಜ�� ತಕ�ಂ� ಅ�� ಸ��ಸಲು 

ಅನುಕೂಲ�ಾಗುತ��;   ಅ�� ಪ�ದು  ಆ���ಾದ ನಂತರ �ಾಖ�ಗಳನು� ಒದ�ಸುವಂ� ಫ�ಾನುಭ�ಗ�� ���ದ� 

ಖಚು� ಕ���ಾ� ಹಣ ಉ��ಾಯ�ಾಗುತ��; �ೂಳ��ಾ�ಗ�� ಮ� �ೕರು ಮರುಪ�ರಣ �ೕಜ�� ಒತು� �ೕಡ�ೕಕು;  

�ರಂತರ �ೂ�ೕ�� ಪವನ ಮತು� �ೌರ �ದು�� �ೕಜ� ಅನು�ಾ�ನ�ೂ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು ಸ�� ���ದರು.  ನಂತರ, 

ಮಧು�� �ಾಲೂ��ನ�� �ಾಕಷು� ಕ� ���ೕ�ೖ� �ಾವ� ಇ�; ಇನೂ� ���ನ �ಾ�ಮಗಳ�� �ೕ-���ೕ�ೖ�ೕಷ� 

�ಾ�ಂ� ಗಳನು� ಅಳವ�ಸ�ೕಕು; �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳ��  �ೕ� �ೕಪಗ�� ಸ�ಯಂ �ಾ�ತ ��� ಗಳನು� 

ಅಳವ��ದ� �ದು�� ��ೕ�ಾಗುವ�ದು ತಪ��ತ��;  ಇಂ��ಯ� ಗಳು ಸಮ�ೂೕ�ಾ�ಯ�� �ಲಸ �ಾಡು���ಾ��, 

ಆದರೂ ���ೕ�ೖ� �ಯಂತ�ಣ�� ���ನ ಒತು� �ೂಡ�ೕಕು;  �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳ�� ಹಣ�ಾ�ನ ಮುಗ�ಟು� 

ಇರುವ�ದ�ಂದ �ಾ�ಂಕ� ಗಳ ಮೂಲಕ �ೕರು ಸರಬ�ಾಜು �ಾಡುವ ವ�ವ��� ಒತು� �ೕಡುವ�ದು �ೕಡ;  ಅದ�� ಬದ�ಾ� 

�ೂಳ��ಾ�ಗಳು ದೂರದ��ದ�ರೂ ಸ�ಪ�� �ೖ�-�ೖ� �ಾ�� �ೕ�� ವ�ವ�� �ಾಡ�ೕಕು ಎಂದು ���ದರು. 

      



5 

  

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

�ೖತ�� Input subsidy �ತ��ರುವ ಕು�ತು ಕಂ�ಾಯ ಇ�ಾ�ಯ ಅ��ಾ�ಗ�ಂದ ಸ�� �ಾ�� ಒದ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು 

�ೂೕ�ದರು.  ಅದರಂ� ಸ�ಯ�� �ಾಜ�ದ� ಕಂ�ಾಯ ಇ�ಾ�ಯ ಅ��ಾ�ಗಳು, 2013-14�ೕ �ಾ�� ����  ರೂ. 

2521.21 ಲ� �ೕ�� ಇದು�, ಈ ವ�� 1357.41ಲ�ಗಳನು� RTGS ಮೂಲಕ  ಹಂ�� �ಾಡ�ಾ�ದು�,  54% 

ಹಂ���ಾ�ರುತ��, �ಾಗೂ ಇನೂ� ರೂ. 1162.80 ಲ� �ಾ� ಇರುತ��;  ಈ ಸಂಬಂಧ �ಾ�ಯ�� ಹಣ ಸಂಗ�ಹ�ಾದಂ� 

RTGS ಮೂಲಕ ಹಂ�� �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ಸ�� �ವ��ದರು. ಪ���ಾ� �ಾನ� ಸದಸ�ರು ಇದು ಸತ��� 

ದೂರ�ಾದ �ಷಯ ಎಂದು ಆ�ಾ��ದರು. 

        �ಾನ� ಅಧ��ರು, 15 �ನಗಳ�� ಆ�ಾ �ಾಲೂ�ಕು ತಹ�ೕ�ಾ�� ಗ�� ಜ�ಾ�ಾ�� �ೕ� �ಾ� ಹಣ 

ಸಂಬಂಧಪಟ� �ೖತರ �ೖ �ೕರಲು ವ�ವ���ೂ�ಸುವಂ� ���ದರು. 

(ಕ�ಮ : ಅಪರ ��ಾ���ಾ�ಗಳು, ��ಾ���ಾ�ಗಳ �ಾಯ�ಲಯ, ತುಮಕೂರು ) 

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.ಆ�.ಉ�ೕ� ರವರು, RTGS ಮೂಲಕ ಅ��ಾ�ಗ�� ದುಡು� �ೂ�ಯಲು 

ಆಗು��ಲ�; �� ಮೂಲಕ ಪ��ಾರಧನ �ೕಡುವ��ಾದ� �ೖತರ ಮ� �ಾ��� �ೂೕ� �� �ೕ�  ಅವ�ಂದ ರೂ.500/- 

ವಸೂ� �ಾ��ೂಂಡು ಬರು��ದ�ರು ಎಂದು ದೂ�ದರು.  ಪ���ಾ� �ಾನ� ಅಧ��ರು, ಆಗಲೂ ಸಹ 20%ನಷು� ಹಣ 

�ತರ��ಾಗು��ರ�ಲ�,  ಆದುದ�ಂದ�ೕ ಸ�ಾ�ರ�ಂದ RTGS ವ�ವ���ಾ�� ಎಂದು ಸ�ಷ�ಪ��ದರು. 

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ �ಾ: ರ�ಯವರು, ಕು�ಗ� �ಾಲೂ��ನ�� ಅತ�ಂತ ಕ�� �ೕ�� ಇ�, ಆದುದ�ಂದ 

ಪ��ಾರಧನ ಬಟ�ಾ� �ಾಡುವ�� �ೌ�ಕ ಗು� ಎ���?, ಎಷು� �ತ� �ತ�ಸ�ಾ��?  ಎಂದು ಪ����ದರು.  

ಪ���ಾ� ತಹ�ೕ�ಾ�� ರವರು, ಕು�ಗ� �ಾಲೂ��ನದು �ೕವಲ �ೂೕಟ�ಾ�� �ಾಂ���ಂ�, ಕೃ� �ಾಂ���ಂ� ಇಲ� 

ಎಂದು ಸ�ಷ�ಪ��ದರು. 

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.ಆ�.ಉ�ೕ� ರವರು,  �ೖತ�� ��ನಷ� ಪ��ಾರ �ೕಡುವ�� �ಾ��ಾರ 

ಮೃತಪ��ರುವ ಪ�ಕರಣಗಳ�� (25%) ಹಣ ಸ�ಾ�ರ�� �ಾಪ� �ೂೕಗು���; ಈ ಕು�ತು ಪ��ೕ�� ಮೃತ �ಾ��ಾರರ 

ಕುಟುಂಬ ಸದಸ�ರ �ಸ�� ಹಣ �ೕಡುವ ವ�ವ�� �ಾಡ�ೕಕು ಎಂದರು.  ಪ���ಾ�  ತಹ�ೕ�ಾ�� ರವರು, �ಾ��ಾರ 

ಮೃತಪಟ� ಪ�ಕರಣದ�� ಅವರ ವಂಶವೃ� ಪ�ದು ಪ��ೕ�� ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ�ರ �ಸ�� RTGS ಮೂಲಕ ಹಣ 

�ೕಡ�ಾಗು��� ಎಂದು ಸ�ಷ�ಪ��ದರು. 

 ನಂತರ �ಾನ� ಸದಸ�ರು, 70,759 �ೖತರು 43,000 ���ೕ� ಪ��ೕಶದ�� �ತ���ಾ� ರೂ.6.80 �ೂೕ� 

�ತ�ದ �� ನಷ��ಾ��; ನಷ�ದ ಅಂ�ಾಜು �ಾ�ದು�, ಕ�ದ �ಾ�ನ ���� �ತ� ರೂ.113.65 �ೂೕ� �ಾ� ಇ�;  

ಮುಂ�ಾರು �ಾ�ರಂಭದ�� ಕ�ದ �ಾ�ನ ���� �ಡುಗ��ಾಗ �ೕ�ಾ�ತು�, ಆದ� ಈ ವ�� �ಡುಗ��ಾ�ಲ� ಎಂದು 

ಸ�� ���ದರು. 
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 �.ಪಂ.�ಾನ� ಉ�ಾಧ��ರು,  �� ಅಂ�ಾಜು ಸ��ಯವರು ಸ�ಳ�� �ೕ� �ೕಡ� �ೂೕ�� ಗಳ�� ಕು�ತು 

ಅಂ�ಾಜು �ಾ��ಾ��; �ಾವಗಡ �ಾಲೂ��� �ೖ�ೂ�ೕ� ಸಮಯದ�� �ೕ� �ೕ�  ಅಂ�ಾಜು ��ಾ��ಾರ �ಾ��ೂಂಡು 

ಬ�ದು�ೂಂಡು �ೂೕ� ಬಹಳಷು� ಅ�ಾ�ಯ �ಾ�ರು�ಾ��, ಈ �ೂೕಪ�ೂೕಷವನು� ಸ�ಪ�� ಪ�ನ: �ೂಸ�ಾ� �� 

�ಗ�ಪ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು ಸ�ಯ�� ಒ�ಾ���ದರು. 

 �ಾವಗಡ ��ಾನಸ�ಾ �ೕತ�ದ �ಾನ� �ಾಸಕರು, Crop Compensation billing experts ಕ�ದ �ಾ�ನ�� 

ಅ�ಾ�ಯ �ಾ��ಾ��; ಇ�ೕ ���ಯ�� ಕೃ� �ೕತೃತ�ದ ತಂಡಗ�ಂದ ತ�ಾಸ� �ಾ� ಜು�ೖ-ಆಗ�� �ಾ�ಯ�� 

ಅ�ೌ�� �ಾ��ಾ��;   �ಾ�� ಪ��ಾರ �ಾ�� ಅಂತ��� ಅ�ೌ�� �ಾಡ�ೕಕು; ಪ�ಸು�ತ �ೕವಲ 10 �ಾ�ಮ 

ಪಂ�ಾ��ಗ�� �ಾತ� �ೂ��ರು�ಾ��; ಇದು ಅ��ಾ�ಗಳ �ಲ��� ಎಂದು ಆ�ಾ��, �ಾಲ-�ಾಲ�� ಇಂ���ೕ �� 

��ಯ�ೕ�ಂದು �ೕ�ಾ�ನ �ಾಡ�ೕ�ಂದು ಈ ಸ�ಯ�� ಆ�ೕಶ �ಾಡ�ೕಕು ಎಂದು ಒ�ಾ���ದರು. 

 �ಾವಗಡ �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ�� ಅಧ��ರು,  �� ��ಾರದ�� ಇಳುವ�ಯನು� ಮ�ಯ ಆ�ಾರದ�� 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾರದು, �ತ�� ಆಧ�� ಪ�ಗ�ಸ�ೕಕು;  �ಲ���� ಅ�ವೃ���ಾದ� �ೕಂ�ಾ �� �ೂ�ತು �ೂೕಗುತ��;  

ಅದನು� ಗಮ�� ಅ��ಾ�ಗಳು ���� �ಧ��ಸ�ೕಕು ಎಂದು ಸಲ��ತ�ರು. 

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� �ೂೕ��ಾ�ಾ�ಯವರು,  RTGS ಮೂಲಕ �ೖತರ �ಾ�� ಹಣ ಜ� �ಾ�ದರೂ 

ಸಹ �ಕ��ಾಯಕನಹ�� �ಾಲೂ��ನ�� �ಲವ� �ಾ�ಮ ���ಗರು ಸಂಬಂಧಪಟ� �ೖತರನು� ತಮ� ಮ� �ಾ��� 

ಕ���ೂಂಡು ಅವ�� �� �ೕ� ರೂ.1,000/-�� ಒಂದು ನೂರು ರೂ�ಾ�ಗಳಂ� ಅವ�ಂದ ಹಣ ವಸೂಲು �ಾಡುವ ದಂ� 

ನ�ಯು���;  ಈ ಕು�ತು ಪ��ೕ�� �ೖತ�� ಅ�ಾ�ಯ�ಾಗದಂ� ಅಗತ� ಕ�ಮವ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು ಒ�ಾ���ದರು. 

  ಜಂ� ಕೃ� ��ೕ�ಶಕರು, �ಾ��ೕಯ �� �� �ೕಜ�ಯ� ಕಂತು �ಗ�ಯಂ� ಹಣವನು� �ಾವ�ಸು�ಾ��; 

ಆದ� ಕ�ದ ಐದು ವಷ�ಗಳ ಸ�ಾಸ� ಇಳುವ� (7 ವಷ�ದ ಸ�ಾಸ� ಇಳುವ�-2 �ಪ�ೂ�ದ�ದ ವಷ�ಗಳನು�(2011-12 

ಮತು� 2012-13)�ೂರತುಪ��) ಆ�ಾ�� threshold yield ನು� ಆ�ಾರ�ಾ�ಟು��ೂಂಡು ಅದ��ಂತ ಕ�� ಇಳುವ� 

��ದ� ಪ��ಾರ �ೕಡು�ಾ��;  ಈ ���ನ�� �ಾಸ��ಕ ಇಳುವ�ಯು �ಾ�ರಂ�ಕ ಇಳುವ��ಂತ ಕ�� ಇದ��, �ಾ�ಮ 

ಪಂ�ಾ��/�ೂೕಬ� ಮಟ�ದ�� �ಾ�ೂ�ಂಡ �ೖತ�ಲ�ರೂ ��ನಷ� ಪ��ಾರ ಪ�ಯಲು ಅಹ��ಾ�ರು�ಾ�� ಎಂದು 

ಸ�� ���ದರು. 

 �ಾನ� ಉ�ಾಧ��ರು, ಐದು ವಷ�ಗಳ ಸ�ಾಸ�� ಬದ�ಾ� ಆ�ಾ ವಷ�ದ ��ಯನು� ಪ�ಗ�� ನಷ� ಪ��ಾರ 

�ೕಡುವಂ� ಸ�ಾ�ರ�� ��ಾರಸು �ಾ� ��ಾ� ಪಂ�ಾ���ಂದ ಠ�ಾವ� �ಾ� ಸ�ಾ�ರ�� ಕಳು�ಸ�ೕಕು ಎಂದು 

ಅ��ಾ�ಯ ವ�ಕ�ಪ��ದರು. 

 ಜಂ� ಕೃ� ��ೕ�ಶಕರು, 2009-10�ೕ �ಾ�ನ�� ರೂ.22.00 �ೂೕ�, 2010-11�ೕ �ಾ�ನ��                 

ರೂ. 7.30 �ೂೕ�, 2011-12�ೕ �ಾ�ನ�� ರೂ. 13.27 �ೂೕ�, 2012-13�ೕ �ಾ�ನ�� ರೂ. 36.23             

�ೂೕ�    ಮತು�   2013-14�ೕ    �ಾ��    ರೂ. 4.90   �ೂೕ�   �ಡುಗ��ಾ��;    2013-14�ೕ     �ಾ�ನ��   
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ಇ�ೕ ���ಯ�� ರೂ.113.00 �ೂೕ� �ತ��� �� �� �ಾ��ದು�, ಒಟು� 20,788 �ೖತರು                          

(�.�ಾ.ಹ�� – 116, ಗು�� -01    , �ೂರಟ�� – 30, ಕು�ಗ� – 99, ಮಧು�� – 533, �ಾವಗಡ – 15706, 

�ಪಟೂರು –18, ತುಮಕೂರು -228, ��ಾ - 3378, ಮತು� ತುರು�ೕ�� – 679 = 20,788)    ರೂ. 6.81 �ೂೕ� 

��ಾ ಕಂತು �ಾವ��ದು�, ಈ ವ�� �ೕವಲ ರೂ. 4.90 �ೂೕ� ಪ��ಾರ ಧನ �ಡುಗ��ಾ�ರುತ�� ಎಂದು ಸ�� 

�ವ��ದರು. 

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ �ಾ: ರ�ಯವರು, ಪ�� ���ೕ� � 150 �.�. �ೕಜ �ಾ� 200 �.�.�ಂತ ಕ�� ಫಸಲು 

ಬಂದ� �ಾತ� �� ನಷ� ಪ��ಾರ �ೕಡ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು �ೕಳು��ೕ�; ಈ �ಾ��ಗಳನು� feed �ಾಡುವವರು �ಾರು? 

Assess  �ಾಡುವವರು �ಾರು? ಅ��ಾ�ಗಳ ಹಂತದ�� ಏ� ಕ�ಮವ��ಲ� ಎಂದು ಪ����ದರು.  ಪ���ಾ� ಜಂ� ಕೃ� 

��ೕ�ಶಕರು  ಕೃ�, �ೂೕಟ�ಾ��, ಜ�ಾನಯನ ಮತು� ಕಂ�ಾಯ ಇ�ಾ�ಗ�ಂದ �ಾ�� ಪ�ದು Statistical 

Department ನವರು ಅ� �ೂೕ� �ಾಡು�ಾ�� ಎಂದು ���ದರು. 

 �ಾವಗಡ ��ಾನಸ�ಾ �ೕ�ರದ �ಾನ� �ಾಸಕರು, �ಾವಗಡ �ಾಲೂ�ಕು �ಾಗಲಮ�� �ೂೕಬ�ಯ�� ಕ�ದ 

ವಷ� ���ೕ ಆ�ಲ� ಎಂದು ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತಂದರು. 

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ �ಾ: ರ�ಯವರು, �ಾಹನ ಅಪ�ಾತಗ�ಾದ�� damage ಪ��ಾಣಕ�ನುಗುಣ �ಾ� �� 

ಹಣ ಮಂಜೂರು �ಾಡುವ ���ನ�� ಬರ�ಾಲ ��ಾ�ದ� �ೖತ�� ���ನ ಪ��ಾರ ಹಣ �ೕಡ�ೕ�ಾಗುತ��;  ಆದ�  

ಪ��ಾರ ಕ���ಾಗು���, ಇದು ಅ�ೖ�ಾ�ಕ ��ಾನ ಎಂದು ಸ�� ���ದರು.  ಸದ�� ��ೕಮ� �ಾನಮ�ನವರು, �ಲ�� 

�� ನಷ� ಪ��ಾರ �ೂೕಷ��ಾ�ದ�ರೂ ಪ��ಾರ ಹಣ �ೕ�ರುವ��ಲ� �ಾಗೂ ಈ ಕು�ತು ಅ��ಾ�ಗಳು 

�ಾ��ಯನೂ� �ೕಡು��ಲ� ಎಂದು ಆ�ಾ��ದರು. 

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �ಂಚ�ಾರಯ�ನವರು, ಸ�ಾ�� �ಾಗ�ಸೂ�ಯ ಪ��ಾರ ಸ�ಾ�ರ �ಾನೂನು �ಾಡ�ೕಕು;  

ಅದರ ಪ��ಾರ ಕ�ಮವ�ಸ�ೕಕು, ಆದುದ�ಂದ ಈ ಕು�ತು ಠ�ಾವ�  �ಾ� ಸ�ಾ�ರ�� ಸ��ಸ�ೕಕು ಎಂದು ಸಲ��ತ�ರು. 

 �ಾನ� ಅಧ��ರು, �ಾಗ�ಸೂ�ಯ ಇಕ����ಂದ �ಚು� �� ನಷ��ಾ�ರುವ �ೖತ�� ಪ��ಾರ ನಷ��ಾ��, 

ಆದುದ�ಂದ �� ನಷ�ದ ಬ��  ಠ�ಾವ� �ಾ� ಮುಂ�ನ ಕ�ಮವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ���ದರು. �� ನಷ� ಪ��ಾರ 

�ಗ�� ಒಂದು ಸ�� ರ�� ಠ�ಾವ� �ಾ� ಸ�ಾ�ರ�� ಕಳು�ಸುವಂ� �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.ಆ�.ಉ�ೕ� ರವರು 

�ೂೕ�ದ�ರ �ೕರ� ಪ���ಾ� �ಾನ� ಉ�ಾಧ��ರು, ಆಂಧ� �ಾಜ�ದ �ಾದ�ಯ�� �� �� �ೕಜ�ಯನು� 

ಅಳವ�ಸಲು  �ೂೕ� ಸ�ಾ�ರ�� ಠ�ಾವ� ಕಳು�ಸ�ೕಕು ಎಂದು �ೂೕ�ದರು. 

�ಾನ� ಅಧ��ರು, ಜಂ� ��ೕ�ಶಕರು �ಪ�� �ದ�ಪ�� ಠ�ಾವ� ಲಗ��� ಸ���ದ ನಂತರ                 

ಮುಂ�ನ ಕ�ಮವ�ಸುವ��ಾ� ���ದರು, �ಾಗೂ ಕೂಡ�ೕ ಪ��ಾರ ಹಣ �ಡುಗ� �ಾಡುವಂ� ಜಂ� ಕೃ�       

��ೕ�ಶಕ��   ���ದರು.   �ಾವಗಡ    ��ಾನಸ�ಾ   �ೕತ�ದ  �ಾನ�  �ಾಸಕರು,  ಈ  ಕು�ತು    ಈ�ಾಗ�ೕ       ಇ�ಾ�ಾ 
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ಸ�ವ�� ಮನ� ಸ��ಸ�ಾ�ದು�, ತತ�ಂಬಂಧ ಪ��ೕ�ಸುವಂ� �ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ� ��ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವ�� 

ಸೂಚ� ಬಂ�ರಬಹುದು ಎಂದು ��� ಆ ಬ��  ಪ��ೕ�� ಇ�ಾ�ಾ��ಾ�ಗ�� �ಾನ� ��ಾ���ಾ�ಯವ�ಂದ ಸೂಕ� 

ಸೂಚ� �ೂ�ಸುವಂ� ಸಲ��ತ�ರು. 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� ��ೕಮ ಮಹ�ಂಗಪ�ನವರು, ���� �ಾವ�� ಇರುವ �ಾ�ಾವ�ಾಶದ ಕು�ತು ಜಂ� 

��ೕ�ಶಕರು �ಾ�� �ೕಡ�ೕಕು ಎಂದು ���, ಆಂಧ� �ಾಜ�ದ�� ಪ�� ಎಕ�� ರೂ.1,000/-ದಂ� �ಾಗೂ ಐದು ಎಕ�� 

�ೕಲ�ಟು� ರೂ.10,000/-ದಂ� ಏ��� �ಾ�ಾಂತ�ದ�� ಪ��ಾರಧನ �ಡುಗ��ಾ��; ನಮ���ಯೂ ಅ�ೕ �ೕ� ಏ� 

�ಾ�ಲ�? ಎಂದು ಪ����ದರು.  ಪ���ಾ� ಜಂ� ಕೃ� ��ೕ�ಶಕರು, �ೖತರು �ತ�� �ಾ�ರ�-�ಾ�ಲ��ರ� �� 

��� ಜು�ೖ �ಾ�ಾಂತ�ದವ�� �ಾ�ಾವ�ಾಶ �ಗ��ಾ��; ಈ ಕು�ತು �ಾಕಷು� ಪ��ಾರವನೂ� �ಾಡ�ಾ��, ಕ�ದ 

ವಷ���ಂತ ಈ ವಷ� ಪ�� �ಾಲೂ��ನ��ಯೂ ���ನ ಸಂ��ಯ�� �ೖತರು ���� �ಾ���ಾ�� ಎಂದು ���ದರು. 

�ಾನ� ಅಧ��ರು, �ಾ�ಮ ಸ�ಗ�� ಇ�ಾ�ಾ ಅ��ಾ�ಗಳು �ೂೕ� ಪ��ಾರ �ಾಮ��ಗಳನು� �ೕಡ�ೕಕು ಎಂದರು. ಸದ�� 

��ೕಮ� ��ೕಮ ಮಹ�ಂಗಪ�ನವರು ಅನುವ��ಾರರ ಮೂಲಕ �ೖತರ�� �ಳುವ�� ಮೂ�ಸ�ೕಕು ಎಂದರು.  ಈ �ೕ�� 

ಜಂ� ಕೃ� ��ೕ�ಶಕರು, �ಾ�ಪಕ ಪ��ಾರದ ಮೂಲಕ �ೖತರ�� ಅ�ವ� ಮೂ�ಸ�ಾ�� �ಾಗೂ �.�.�.�ಾ�ಂ� ಮು�ೕನ 

ಸಹ ಪ��ಾರ �ಾಡು���ಾ�� ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ �ಾ: ರ�ಯವರು, ಪ��ಾರದ �ೂರ��ಂ�ಾ� ಈಗ ಬ�ಾಢ��� �ಾತ� �ೌಲಭ� 

�ೂರಕು���;  ಆದುದ�ಂದ ಪ�� �ೂೕಬ�� ಕ�ಷ� 150 �ೖತರು ���� �ಾ��, ಅವರುಗಳು ಕ�ಷ� ರೂ. 500/-ರಂ� 

��ಾ ಕಂತು �ಾವ�ಸ�ೕ�ೕಕು ಎಂದು �ಬ�ಂ�� ಜ�ಾ�ಾ�� �ಗ�ಪ�� ಪ��ಾರ�� ವ�ವ�� �ಾಡ�ೕಕು ಎಂದು 

ಒ�ಾ���ದರು. 

(ಕ�ಮ : ಜಂ� ಕೃ� ��ೕ�ಶಕರು, ಕೃ� ಇ�ಾ�, ತುಮಕೂರು) 

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� ಮಂಗಳ�ೌರಮ�ನವರು, ವಸ� �ೕಜ�ಯ� �ಂ���� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� 

�ಾ���ಯ�� ��ೕಮ� ಮ�ಾಲ��ಮ� ಎಂಬುವವ�� ಕ�ದ ಹತು� ವಷ�ಗಳ �ಂ� ಮ� ಮಂಜೂರು �ಾ�ದು�, ಕ�ದ 

ವಷ� ಆ�� �ೕಡ�ಾ�ದ� ರೂ. 5,000/-ಗಳನು� �ಾಪ� ಕಟು�ವಂ� �ೕಳು���ಾ��,  ವಸ� ರ�ತ ಬಡ ಮ�� ಮ� 

�ೕಳಲು �ೂೕದ� ಅ��ನ ಪಂ�ಾ�� ಅ�ವೃ�� ಅ��ಾ�ಯವರು ಆ�ಯ ಅ��ಯ��ೕ ��ೕಕ��ರುವ��ಲ� ಎಂದು 

ಆ�ಾ��ದರು.  �ಾನ� ಅಧ��ರು, ಅ�� �ೕ�ದ�� ಪ��ೕ�ಸುವ��ಾ� ಭರವ��ತ�ರು. 

  �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಚಂದ��ೕಖರ�ಾಬು ರವರು, �ೕಳೂರು �.ಪಂ.�ೕತ� �ಾ���ಯ�� 

�ೖ����ೂಳ��ಾ�ರುವ  4 �ೕಲು�ೂ��ಗಳ �ೖ� �ೕವಲ ಒಂದು �ಾಮ�ಾ� �ಾತ� �ಾ�ರಂಭ�ಾ�ರುತ��;              

ಉ�ದ �ಾಮ�ಾ�ಗಳನು� ಕೂಡ�ೕ �ಾ�ರಂಭ �ಾಡ�ದ��� ಸಂಬಂಧ ಗು����ಾರರುಗಳನು� ಕಪ�� ಪ���      

�ೕ�ಸುವ��ಾ� AEE ರವರು ����ಾ�ಗೂ�� ಸಹ ಗು����ಾರರು ಮುಂ� ಬರು��ಲ�;  ಅಲ��, ಈ �ಾ�         

�ೂ��ರುವ   �ಾವ    �ೕಲು    �ೂ��   ��ಾ�ಣ    �ಲಸವನೂ�   �ಾ�ರಂಭ   �ಾ�ಲ�;  ಆದುದ�ಂದ  ಸಂಬಂಧಪಟ�  
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�ಂಡ� �ಾರರನು� ಈ ಕೂಡ�ೕ ಕಪ�� ಪ��� �ೕ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು ಒ�ಾ���ದರು. AEEರವರು, ಸಂಬಂಧಪಟ� 

ಗು����ಾರರನು� ಕ��, ಜೂ� ಎರಡ� �ಾರದ�� ಅ���ಂ� �ಾಡ�ಾ�ರುತ�� ಎಂದು ���ದರು.  �ಾನ� ಅಧ��ರು, 

ಅಂ�ಾಜು �ದ�ಪ�� �ಂಡ� ಕ�ದು, ಅನು�ೕದ� ಪ�ಯಲು ತಡ�ಾಡು��ೕ�;  ನಂತರ �ಂಡ� �ಾರ �ಲಸ 

�ಾ�ರಂ�ಸಲು 6 �ಂಗಳು ತಡ �ಾಡು�ಾ��;  ಆದುದ�ಂದ ಕೂಡ�ೕ �ಾ�ೕ�ನು�ಖ�ಾ� ಸ�ಾ�ಕ�ಾ� �ಂಡ� ಪ���� 

ಮು�ಸಲು ತುತು� ಅಗತ� ಕ�ಮವ�ಸ�ೕಕು; ಎಲ� AEEಗಳು ಜನಪರ�ಾ� �ಲಸ �ಾಡ�ೕಕು ಎಂದು ���ದರು. 

�ಷಯ ಸೂ� 01 :-  �ಾಲೂ�ಕು�ಾರು ಕು�ಯುವ �ೕರು ಸರಬ�ಾಜು �ವ�ಹ� ಕು�ತು ಪ��ೕಲ�. 

�ಾವಗಡ ��ಾನಸ�ಾ �ೕತ�ದ �ಾನ� �ಾಸಕರು, �ಾವಗಡ �ಾಲೂ���ಾದ�ಂತ 150 ಶುದ� ಕು�ಯುವ �ೕ�ನ ಘಟಕಗಳನು� 

ಅಳವ�ಸ�ಾ�ದು�, ಈ �ೖ� 50% ಕೂಡ �ಲಸ �ವ��ಸು��ಲ�;  ಕ�ದ ವಷ� 75 ಆ�ೂೕ �ಾ�ಂ� ಗಳು 

ದುರ���ಾ�ದು� ಈ ವ�� ಸಂಪಕ� �ೕ�ರುವ��ಲ�; ಸಂಬಂಧಪಟ� ಅ��ಾ�ಗಳನು� ಕ�� ����ಾ�ಗೂ�� ಸಹ ಈ ವ�� 

�ೕವಲ 22 ಆ�ೂೕ �ಾ�ಂ� ಗ�� �ಾತ� ಸಂಪಕ� ಕ��ಸ�ಾ�ರುತ��;  ಇದ�ಂ�ಾ� ಸ�ಾ�ರದ �ಂತ� ಸಫಲ�ಾ�ಲ�; 

ಅ��ಾ�ಗಳ �ಲ���ತನ�ಂದ ಜನ�� �ೂಂದ��ಾಗು���, ಆದುದ�ಂದ ��ಾ� ಪಂ�ಾ�� ಅ��ಾ�ಗಳು �ಂತ� �ಾ� 

�ಾ�� ಪ�ದು ಸಂಬಂಧಪಟ�ವ�� ಸೂಕ� ಸೂಚ� �ೕ� ಜನ�� ಒಂದು �ಾರ�ೂಳ� ಸಮಪ�ಕ ಕು�ಯುವ �ೕರು 

ಒದ�ಸಲು ವ�ವ�� �ಾಡ�ೕಕು ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. 

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ �ಾ: ರ�ಯವರು, ಇದು ಇ�ೕ ���ಯ ಸಮ���ಾ��;  ಕಟ�ಡ(ರೂಂ) ಕಟ�ಲು ಭೂ �ೕ�ಾ 

�ಗಮದವ�� ಅನುಮ� �ೕ�ದವರು �ಾರು? �ೂಳ��ಾ� �ೂ�ದವರು �ಾರು? �ೂಳ��ಾ��  ��� ಕೂ��ದವರು 

�ಾರು? ಆ�ೂೕ �ಾ�ಂ� � ಗು��� �ೕ�ದವರು �ಾರು? ಇದರ�� �ಾರ Co-ordination ಇಲ�� ��ಾ� 

ಪಂ�ಾ��� �ಾ�� ಇಲ�� ಈ �ೕ� �ಾ�ದ� �ೕ�?  ಎಂದು ಪ����, ಉ��ೕಶ ಒ��ಯ�� ಈ ಬ�� ತಕ�ಾ�ಲ� 

ಆದ� ಅ��ಾ�ಗಳು ಸ�ಷ� �ಾ�� �ೕಡ�ೕಕು ಎಂದು ಸ�� ���ದರು.  ಪ���ಾ� ಉಪ 

�ಾಯ�ದ��(ಅ�ವೃ��)ಯವರು,  ಇದು ��ಾ� ಪಂ�ಾ���ಂದ ���ೕ�� ಆ�ಲ��ಾದ��ಂದ ಈ ಕು�ತು 

�ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ�, ಪಂ.�ಾ.ಇಂ.��ಾಗ, ತುಮಕೂರು/ ಮಧು�� ಇವರುಗ�ೕ �ಾ�� ಒದ�ಸ�ೕ�ಾಗುತ�� ಎಂದು 

ಉತ���ದರು. 

�ಾವಗಡ ��ಾನಸ�ಾ �ೕತ�ದ �ಾನ� �ಾಸಕರು, ಈ ಬ�� �ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರ 

ಅಧ���ಯ�� ಸ� ನ�� ಸಂಬಂಧಪಟ�ವ�� ಸೂಕ� ಸೂಚ� �ೕಡುವಂ� ಸಲ��ತ�ರು.  ನಂತರ, �ಾಲೂ�ಕು 

ಪಂ�ಾ��ಗಳ�� �ಬ�ಂ� �ೂರ��ರುವ��ಾ� ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತಂದರು. 

�ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ  ಅ��ಾ�ಯವರು, ���ಯ 5313 �ಾ�ಮಗಳ��ನ ಎಲ�                 

14100 �ೂಳ��ಾ�ಗಳ �ೕ�ನ �ಾ�ಂಪ� ಗಳನು� ಪ��ೕ�ಾಲಯದ�� ಪ�ೕ�ಸ�ಾಗು���; ಆ ಪ��ಾರ                   

ಪ�� ವಷ� ��ಂಬ� �ಾ�ಾಂತ�ದ�� �ೕ�ನ  �ಾ�ಂಪ�  ಸಂಗ�ಹ �ಾ�  �ೕರು ಪ�ೕ� �ಾಡು�ಾ��;  ಈ      

ಹ��ಗಳ�� 31-03-2013�� 13 �ೕ-���ೕ�ೖ�ೕಷ� ಘಟಕಗಳನು� ಅಳವ�ಸ�ಾ��; ���ೕ�ೖ�/ 

ಐ�ೕ��/ಆ����  ಅಂಶ   �ಾ��  ಇರು��   �ದಲು    �ಾವಗಡ    �ಾಲೂ��ನ��    2003-04�ೕ     �ಾ�ನ��  
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26 �ೕ-���ೕ�ೖ�ೕಷ� �ಾ�ಂ� ಗಳನು� ಅಳವ�ಸ�ಾ�ತು(Reverse biases);  �ಾಜವಂ� �ಾ�ಮ 

ಪಂ�ಾ���ಂದನು� �ೂರತುಪ�� ಉ���ಗಳ�� ಸದ� ಘಟಕಗಳು ಈಗಲೂ ಸಮಪ�ಕ�ಾ� �ಲಸ �ಾಡು���;  

�ದಲು �ಾಕ�ಾದ �ಾ�ಂ� ಗಳು 6-8 �ಂಗಳುಗಳ�� �ೕ-ಫಂ� ಆದ ನಂತರ ಸ�ಾ�ರ ಈ �ೕ� �ಾ��;  ಇವ�ಗಳ 

�ವ�ಹ�ಯನು� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗ�ೕ �ಾಡ�ೕಕು; ಆದ� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳ�� ಹಣದ �ೂರ�, �ೖತನ��ಲ�, 

�ಾಂ��ಕ �ೂೕಷ ಇವ�ಗ�ಂ�ಾ� �ಾವಗಡ �ಾಲೂ��ನ�� �ಲಸ �ಾ�ಲ�,  ಆದುದ�ಂದ ಘಟಕಗಳ�� ಏ�ೕ 

�ೂಂದ��ಾದರೂ �ೕ-���ೕ�ೖ�ೕಷ� �ಾ�ಂ��, �ಾಟ� ಪ�����ೕಷ� ಘಟಕಗಳನು� ಸರಬ�ಾಜು �ಾಡುವವ�ೕ 10 

ವಷ�ಗಳ ವ�� �ವ�ಹ� �ಾಡ�ೕಕು ಎಂದು  ಸ�ಾ�ರ ಆ�ೕಶ �ೕ��;  �ಂ�ನ 25 �ಾ�ಂ� ಗಳ (�ಾಜವಂ� �ಟು�) 

�ೂ�� ಕ�ದ ವಷ� �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರ 112 �ಾ�ಂ� ಗಳನು� �ೕ�ತು�;  1.5�ಾ�ಂ �ಂತ ���ನ ಪ��ಾಣದ�� ���ೕ�ೖ� 

ಅಂಶ ಇರುವ �ಾ�ಮಗಳ ಕು�ತು ಸ�ಾ�ರ�� �ಾ�� �ೕಡು��ರುವ �ೕ�� ಈಗ 149 �ಾ�ಂ� ಗಳು ಬಂ��, ಅವ�ಗಳನು�  

�ೕಘ��ಾ� ಅಳವ�� ತು�ಾ�� ಶುದ� ಕು�ಯುವ �ೕರು ಒದ�ಸುವ ಸದು��ೕಶ�ಂದ ಕ�ಾ�ಟಕ ಭೂ �ೕ�ಾ �ಗಮದವ�� 

ಕಟ�ಡ �ಾಮ�ಾ�(ರೂಂ) ಗು��� ವ�ಸ�ಾ��;  �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರದ ಹಂತದ�� �ಂಡ� �ಾ� ಈ ���� ಇಬ�ರು 

ಗು����ಾರ�� ಆ�ೕಶ �ೕಡ�ಾ��; �ಾ�ಂ� ಗಳನು� ಅಳವ�ಸು�ಾಗ KRIDL(ಭೂ �ೕ�ಾ �ಗಮ)ನವರು ರೂಂ 

ಕಟು��ಾ��, ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಇಂ��ಯ�ಂಗ ��ಾಗದವರು ��ಾ�ಂನವರ ಸಹ�ಾರ�ೂಂ�� ಘಟಕಗಳನು� 

ಅಳವ�ಸು�ಾ��;  ಈ ಸಂಬಂಧ �ಾಯ� ��ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�/ ��ಾ�ಂನ �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ� ಗ�ೂಡಗೂ� ಎಲ� 

149 �ಾ�ಂ� ಗಳನು� ಪ��ೕ�ಸ�ಾ��;  10 ಕ� �ಾಗದ ಸಮ�� ಇದು�,   ಉ�ದ 139 ಕ�ಗಳ�� �ಾ�ಂ� ಗಳನು� 

ಅಳವ�ಸ�ಾ��; �ಾಗೂ �ಾಗದ ಸಮ��ಯ ಕು�ತು �ಾನ� ಸ�ವರ ಗಮನ�� ತರ�ಾ��;   �ೂಸ ಪ��ಾ�ವ�ಯನು� 

ಸ��ಸ�ಾ�ದು� ಇ�ೕ ���� 280 �ಾ�ಂ� ಗಳನು� ಅಳವ�ಸಲು ಅನು�ೕದ��ಾ�ದು�, ಈ �ೖ� ಈ ವ�� 239 

�ಾ�ಂ� ಗಳನು� ಅಳವ��ದು�, ಇನೂ� 44 �ಾ�ಂ� ಗಳನು� ಅಳವ�ಸ�ೕ�ಾ�ರುತ�� ಎಂದು ಸ�� �ವ��ದರು.  

ಪ���ಾ�  �ಾವಗಡ �ಾಲೂ��ನ �ಾನ� �ಾಸಕರು, ಅ��ಾ�ಗಳು ತಪ�� �ಾ�� �ೕ��ಾ��, �ೕವಲ 22-23 �ಾ�ಂ� 

ಗಳನು� �ಾತ� ಅಳವ�ಸ�ಾ�ರುತ�� ಈ ಬ�� �ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವ�ೕ ಖುದು� ಪ��ೕ�� 

ಸಂಬಂಧಪಟ�ವರ �ರುದ� ಕ�ಮವ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು ಒ�ಾ���ದರು.  ಉತ�ರ�ಾ� �ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ 

ಅ��ಾ�ಯವರು, ತಪ�� �ಾ�� �ೕ�ದವ�� ಎಚ��� �ೕಡ�ಾಗುತ��; �ಾ�ಂ� ಗಳನು� ಅಳವ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� 

ಸ�ಾ�ರ �ಗ�ಪ��ರುವ�ದ�ಂದ ಅದನು� ಅ��ಾ�ಗಳು �ಾಡ�ೕ�ೕ�ಾಗುತ�� ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. 

 �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ�, ಪಂ.�ಾ.ಇಂ.��ಾಗ, ಮಧು�� ಇವರು,  ಅವ� 2012-13�ೕ �ಾ��    

ಸಂಬಂ��ದು�, ಅವ�ಗಳನು� KRIDL� �ೕ�ದು� 50% ಅಳವ�ಸ�ಾ��, ��ಾ�ಂನವರು ಸಂಪಕ�                   

�ೂಡ�ೕಕು ಆದ� ��ೕ��ೕ� ಸಮ�� ಇರುವ�ದ�ಂದ �ಳಂಬ�ಾ�ದು� ಈ ಕು�ತು ಸಂಬಂಧಪಟ�ವರ                   

ಗಮನ�� ತರ�ಾ�� ಎಂದು ಸ�� ಸ�ಷ�ಪ��ದರು. �.ಪಂ.�ಾನ� ಅಧ��ರು, ಉ�ಾಧ��ರು ಮತು� ಮುಖ� 

�ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು ಸ�ಳ ತ�� �ಾ� ತ��ತಸ�ರ �ರುದ� ಅಗತ� ಕ�ಮವ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು        

ಅ��ಾ�ಯ ವ�ಕ�ಪ��ದರು.  ಅದರಂ� �ಾನ� ಅಧ��ರು, ��ಾಂಕ 21-08-2014ರಂದು �ಾವಗಡ                  

�ಾಲೂ���   �ೕ�   �ೕ�   ಪ��ೕ�ಸಲು   ��ಾಂಕ   �ಗ�ಪ��ದರು   �ಾಗೂ   ಸದ�   ��ಾಂಕದಂದು    �ಾಯ��ಾಲಕ  
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ಇಂ��ಯ� ��ಾ�ಂ ಮಧು��, ಉಪ ��ೕ�ಶಕರು KRIDL, �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ� �ಾವಗಡ ಮತು� ಸ�ಾಯಕ 

�ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ� ಪಂ.�ಾ.ಇಂ.ಉಪ ��ಾಗ �ಾವಗಡ ಇವರುಗಳು ಸದ� ��ಾಂಕದಂದು �ಾವಗಡ 

�ೕಂದ��ಾ�ನದ�� �ಾಜ�ರುವಂ� ���ದರು.  

(ಕ�ಮ : �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�, �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ��, �ಾವಗಡ) 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ �ಾ: ರ�ಯವರು, ಅ��ಾ�ಗಳು ಎ�ೂ�ೕ ಕು�ತು �ಲಸ �ಾಡು�ಾ��; 

ಆ�.ಆ�.ನಂಬರುಗಳನು� �ೕಡು�ಾ�� ಆದ�, ಉ��ೕಶ ಈ�ೕರು����ೕ? ಎಂದು �ೂೕಡುವ��ಲ�;  ಪ�ಸು�ತ ಹಣ�� 

�ೂರ� ಇಲ� ಸ�ಾ�ರ ರೂ. 21.00 �ೂೕ� ಹಣ �ೕ���ಾದರೂ ಅದು ಸದ�ಳ��ಾಗು��ಲ�;   ಪಂ.�ಾ.ಇಂ.��ಾಗದ 

ಇಂ��ಯ� ರವರು �ೂಳ��ಾ� �ೂ�ಯ� ��ಾ�ಂ ನವರು �ಲಸ �ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ�, ಇದ�ಂದ ಘಟಕದವರು �ಾ�ಂ� 

ಅಳವ�ಸುವ��ಲ�, ಇ�� �ಾ�ಗೂ ಬದ�� ಇಲ�  ಎಂದು ಆ�ಾ��ದರು.  ಪ���ಾ� �ಾನ� ಅಧ��ರು, Custodian of 

the project  is EO ಆದುದ�ಂದ ಜ�ಾ�ಾ�� �ೂಡ� �ಡ� ಅದನು� ಗಮ�ಸುವ�ದು �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಗಳ 

ಜ�ಾ�ಾ�� ಎಂದು ���,  �ಾಮ�ಾ� ಅನು�ಾ�ನ �ಕ�ದ�� �ೂ���ಾ�� �ಾವ�ಜ�ಕ�� ಪ��ೕಜನ �ಗು��ಲ� 

ಎಂಬುದು �ಾನ� �ಾಸಕರ ಆ�ೂೕಪ  ಎಂದು ಸ�� ಸ�ಷ�ಪ��ದರು.  �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� ನ��ಯವರು, ಅವ�� 

�ಾರೂ �ಾ�� �ೕಡುವ��ಲ� ಎಂದು ಆ�ೂೕಪ ವ�ಕ�ಪ��ದ�ರ �ೕ�� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�, �ಾಲು�ಕು 

ಪಂ�ಾಯ� �ಾವಗಡ ಇವರು, ಸ�ಷ� �ಾ�� ಒದ��ದರು. 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ �ಾ: ರ�ಯವರು, �ಾಮ�ಾ�ಗಳನು� ತ��ತ�ಾ� ಪ�ಣ��ೂ��                                 

��ಾಂಕ 21-08-2014ರಂದು �ಾವಗಡ �ಾಲೂ��� �ೕ� �ೕಡುವ �ೕ�� ಒ�ಾ�� 108 ಆ�ೂೕ �ಾ�ಂ� ಗಳನು� 

ಉ�ಾ��ಸಲು ಅನು�ಾಗುವಂ� �ಾನ� �ಾಸಕರು ಮತು� �ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ�� ಮತು� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಸ�ವ�ಂದ 

��ಾಂಕ �ಗ�ಪ���ೂಳು�ವಂ� ತಮ� ಇಂ�ತವನು� ವ�ಕ�ಪ��ದರು. 

�ಾವಗಡ ��ಾನ ಸ�ಾ �ೕತ�ದ �ಾನ� �ಾಸಕರು,  �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳ�� ಕ�ದ 10 ವಷ�ಗ�ಂದ �ದು�� 

�� �ಾವ��ರುವ��ಲ�, ಅದನು� �ಾರು �ಾವ�ಸ�ೕಕು? ಒಂದು ಪಂ�ಾ���ಂದ ಸು�ಾರು ರೂ. 2,80,000/- 

�ಾವ�� �ಾ� ಇ�, ಈ ಕು�ತು �ಾರ�� ಚ��ಸ�ೕಕು ಎಂದು ಪ���� �ಾ� �� �ಾವ�ಸಲು ಕ�ಮವ�� 

disconnected plants ನು� connect �ಾ�� ಜನ�� �ೕರು ಪ��ೖಸಲು ವ�ವ���ೂ�ಸ�ೕ�ಂದು �ಾನ� ಮುಖ� 

�ಾ�ಾ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವ�� ���ದರು.  �ಾನ� ಅಧ��ರು, ಕು�ಯುವ �ೕ�� ಸಮ�� ಇರುವ�ದ�ಂದ �ದು�� 

�� �ಾವ�ಸ�ದ�ರೂ ಸಹ  ಕು�ಯುವ �ೕ�ನ �ಾ�ಂ� ಗಳನು� disconnect �ಾಡ�ಾರ�ಂದು ��ಾ�ಂ ಅ��ಾ�ಗ�� 

���ದರು. 

(ಕ�ಮ : ಅ�ೕ�ಕ ಇಂ��ಯ�, ��ಾ�ಂ, ತುಮಕೂರು ವೃತ�) 

�ಾನ� ಉ�ಾಧ��ರು, ��ಾ �ಾಲೂ�ಕು ಮುದ��ಾನಹ��, �ಾ�ಯದಗುಂ�, ವದನಕಲು� �ಾ�ಮ           

ಪಂ�ಾ�� �ಾ���ಯ �ಾ�ತ�ಾನಹ�� ಎ�.�., �ಾ�ೂೕ� ಇ�ಾ�� ಕ�ಗಳ�� �ಾಮ�ಾ� ಪ�ಣ��ೂಳ��        

ಸಂಬಂ��ದ   ಗು����ಾರ��    ��   �ಾವ��ರು�ಾ��,   �ಾ�/ ಅಂಗನ�ಾ�ಗಳ��   �ೂಳ��ಾ�ಗ��         ತು�ಾ��  
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�ೕ�ಾರು ಅಳವ�� �ದು��ೕಕರಣ�ೂ�� ಕು�ಯುವ �ೕ�� ವ�ವ�� �ಾಡ�ೕಕು ಎಂದು ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತಂದರು.  

ಇದ�� �ಾನ� �ಾಸಕರು  ಸಹಮತ ವ�ಕ�ಪ��ದರು. 

�ಾನ� ಅಧ��ರು, �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ� ��ಾ�ಂ ಇವರು �ಾ�ಾ�ನು ಪ��ೕ�� ತಂಡ�ೂಂ�� 

ಸ�ಾ�ೂೕ�� �ೂೕಪವನು� ಸ�ಪ�ಸಲು ಕ�ಮವ�ಸ�ೕಕು; ವದನಕಲು� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� �ಾ���ಯ �ಾ�ತ�ಾನಹ�� 

ಎ�.�. �ಾ�ೂೕ� �ಾಮ�ಾ�ಯ ಕು�ತು ಗಮನಹ�� ಸಮ��ಯನು� ಸ�ಪ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು ���ದರು. 

(ಕ�ಮ : ಅ�ೕ�ಕ ಇಂ��ಯ�, ��ಾ�ಂ, ತುಮಕೂರು ವೃತ�) 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ��ಯಂಬಕರವರು, �ಪಟೂರು �ಾಲೂ�ಕು ರಂ�ಾಪ�ರ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� �ಾ���ಯ 

ಶಂಕರನಹ�� �ಾ�ಮದ�� NRDWP �ೕಜ�ಯ� �ೂಳ��ಾ� �ೂ�ಯ�ಾ�ದು� �ಾ��-2014�� �ಾಮ�ಾ� 

ಪ�ಣ��ೂಂಡು �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��� ಹ�ಾ�ಂತರ �ಾ�ದ�ರೂ ಸಹ �ಾಮ�ಾ� �ಚ� ರೂ. 4.70ಲ�ಗಳನು� ಈ ವ��ಗೂ 

�ಾವ��ರುವ��ಲ�, ��ಾ�ಸ�ಾ� ಅನು�ಾನ ಬಂ�ಲ��ಂದು �ೕಳು�ಾ��, ಈ ಕು�ತು ಪ��ೕ�� ತುತು� ಹಣ �ಾವ�� 

ಕ�ಮವ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತಂದರು.  ಪ���ಾ� AEE., PRESD �ಪಟೂರು ಇವರು, �ಾಮ�ಾ�ಗಳು 

��ಾಗ ಕ�ೕ�ಯ�� ಅನು�ೕದ��ಾಗುತ��, �ಾಮ�ಾ� �ತ�ವನು� RTGS ಮೂಲಕ �ಾವ�ಸ�ಾಗುತ��; ಈ 

���ನ�� �ಪಟೂರು �ಾಲೂ��� ಸು�ಾರು ರೂ.60-70 ಲ� �ಾವ��ಾಗ�ೕಕು ಇದ�� ಸ�ಾ�ರ�ಂದ ಅನು�ಾನ 

ಬರ�ೕಕು;  �ಂಗಳೂರು �ಂ��ೕ� �ಾ�ಂ�� ಈ�ಾಗ�ೕ �� ಗಳನು� ಸ��ಸ�ಾ��, ಅನು�ಾನ ಬಂದ ಕೂಡ�ೕ ಹಣ 

�ಾವ�� ಕ�ಮವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ಸ�� ಸ�ಷ� ಪ��ದರು. �� �ಾವ�ಯ�� �ಾಲೂ�ಕು�ಾರು �ಾರತಮ� 

�ಾ�ರುವ��ಾ� �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ �ಾ: ರ�ಯವರು ಆ�ೕಪ ವ�ಕ�ಪ��ದರು, �ಾಗೂ RTGS ಅ�ಯ��ೕ ಎಲ� �ಕ� 

�ೕ���ಗ�ಗೂ ಹಣ �ಡುಗ��ಾಗುವ�ದು, ಆದ� ಸಮ��� �ಾರಣ�ೕ�ಂದು �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ�, 

ಪಂ.�ಾ.ಇಂ.��ಾಗ ತುಮಕೂರು ಇವರು ಸ�ಷ� �ಾ�� �ೕ�ದ�� ನಂತರ ಸಂಬಂಧಪಟ� �ಾ�ಂ�ನವ�ೂಂ�� 

ಚ��ಸಬಹುದು ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. ಇದ�� ಸದಸ��ಾದ  ��ೕ ಅರು� ಕು�ಾ� ರವರು ಸಹಮತ ವ�ಕ�ಪ��ದರು. ��ೕ 

��ಯಂಬಕರವರು �ಾತ�ಾ� �ಪಟೂರು �ಾ|| �ಾಸನ ರ��,�ಂಗದ ಹ�� ಶ�ೕಶ�ರ �ೕತ��� ಕು�ಯುವ �ೕರು 

ಸರಬ�ಾ��ಾ� �ೂೕರ�� �ೂ���, ಪಂಪ� �ೕ�ಾರು ಅಳವ�ಸಲು, ಮಂಜೂ�ಾ� �ೕಡಲು �ೂೕ�ದರು.  ಉತ�ರ�ಾ� 

ಅಧ��ರು, �ೕರು ಸರಬ�ಾಜು �ೕಜ�� ಮಂಜೂ�ಾ� �ೕ� ಹಣ ಒದ�ಸುವ��ಾ� ಭರವ� �ೕ�ದರು �ಾಗೂ ಕ�ಮ 

ವ�ಸಲು AEE (RWS),  �ಪಟೂರು ಇವ�� ಸೂ��ದರು. 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.ಆ�.ಉ�ೕ� ರವರು, RTGS �ಾಡುವ�� �ಾರತಮ� ನ�ಯು���; �ಾ�ಂ� ನ�� 

ಹಣ ಇದ�ರೂ ಅವರು ಗು����ಾರರ �ಸ�� ಹಣ ಜ��ೂ�ಸುವ��ಲ�; �ಾ�� ಅಂತ��� ಸ�ಾ�ರ ಹಣ �ೕ�ದು� 

ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಇಂ��ಯ�ಂ� ��ಾಗ, ತುಮಕೂರು ಇವರು RTGS ಮೂಲಕ �ಾ�ಂ�� ಹಣ �ಾವ��ದ�ರೂ ಸಹ 

�ಾ�ಂ�ನವರು ಏ��� �ಾ�ಾಂತ�ದವ�� ಹಣ �ೕ�ರುವ��ಲ� 

�ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ�, ಪಂ.�ಾ.ಇಂ.��ಾಗ, ತುಮಕೂರು ಇವರು, ಎಲ� �� ಗಳ                    

�ತ�ವನು� �ಾ�ಂ�� ಕಳು��ದ ನಂತರ �ಾನ� ಮುಖ� ��ಾ���ಾ�ಯವ�ಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಪ��ಯನು� 

ಕಳು�ಸ�ಾಗು���; �ಾ�ಂ�ನವರು �ೕ��ಾ�� ಪ��ಾರ ಹಣ �ಡುಗ� �ಾಡು�ಾ��                                         

ಎಂದು ಸ�� ಸ�ಷ�ಪ��ದರು. ಇದನು� ಒಪ�ದ �ಾನ� ಸದಸ�ರು, ಅವರ ಪ��ಾರ �ಂಗಳೂರು �ಂ��ೕ� �ಾ�ಂ�ನವರು  
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ರೂ. 21.00 �ೂೕ� ಅನು�ಾನ �ಡುಗ��ಾ�� ಎಂದು ���ದು�, �ಾ�ಗೂ ಹಣ �ೕ�ಲ� ಎಂದು ಆ�ಾ��ದರು. 

ಪ���ಾ� �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ�, ಪಂ.�ಾ.ಇಂ.��ಾಗ, ಮಧು�� ಇವರು, ಐ.ಎಂ.ಐ.ಎ�. ಅ� �ಾ�ಂ�ನ�� 

ರೂ.21.34 �ೂೕ� ಹಣ ಇದು� ರೂ. 10.00 �ೂೕ� ಖ�ಾ��ರುತ��; ಈ �ಾ�� �� �ೖ� ನ�� �ಾಣುತ��; 

�ಾ�ಂ�ನ�� ರೂ.8.60�ೂೕ� �ಾವ�� �ಾ� ಇರುತ��; ಆ�� ಆ� ಪ�ನ: ರೂ.3.22 �ೂೕ� �ಡುಗ� �ಾಡ�ಾ��, 

�ೕ�ದೂ� ಸಹ ಗು����ಾರರುಗ�� �ಾ�� ಅಂತ��ಂದ ಈ ವ�� ಹಣ �ಾವ��ರುವ��ಲ�, �ಾ�ಂ� ನವರನು� �ೕ�ದ� 

ಅವರು ಸ�ಾ�ರವನು� �ೕ� ಎಂದು �ೕಳು�ಾ�� ಎಂದು ಸ�� ���ದರು.  

�ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು, ಕು�ಯುವ �ೕ�ನ ಅನು�ಾನವನು� ��ಾ� ಪಂ�ಾ���ಂದ 

ಅನು�ಾ��ಾ��ಾ�ಗ�� �ಡುಗ� �ಾಡುವ ಪದ�� ಇಲ�; ಐ.ಎಂ.ಐ.ಎ�. �ೕಜ�ಯ� �ಂ��ೕ� �ಾ�ಂ�ನ�� ಮುಖ� 

�ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರ �ಸ�ನ�� �ಾ� ಇರುತ��; �� ಬಂದ �ಾ� RTGS ಮೂಲಕ �ಾ�ಂ�� 

ಕಳು�ಸು�ಾ��; Inturn �ಾ�ಂ� ನವರು ಹಣ �ಾವ� �ಾಡ�ೕಕು;  2013-14�ೕ �ಾ�ನದು ಜು�ೖ ಅಂತ�ದ ವ�� �ಾ�� 

ಲಭ���; ಏ��� – ಜು�ೖ ರೂ. 19.62 �ೂೕ� ಹಣ �ಾವ��ಾ�ರುತ��;   �ಾ�ಂ�ನ�� ರೂ. 17.53 �ೂೕ� �ಾವ�� 

�ಾ� ಇ�;  ಇನೂ� ರೂ. 18.00 �ೂೕ� ಅನು�ಾನದ ಅವಶ�ಕ� ಇ��ಂದು ಸ�ಾ�ರದ ಗಮನ�� ತರ�ಾ��;  ���ೕ 

�ಾನ���� ನ�� ಕೂಡ �ಾನ� ��ಾ� ಉಸು��ಾ� ಸ�ವರ ಗಮನ�� ತರ�ಾ��; �� ನ�� ಹಣ ಇ�, �ಾ�ಂ� ನ�� 

ಹಣ ಇಲ� ಎನು��ಾ��, ಈ ಕು�ತು ಸ�ಾ�ರದ �ೂ� ಸ�ಾ�ೂೕ�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ಸ�� ಭರವ��ತ�ರು. 

�ಾ: ರ�ಯವರು, ಲಭ� �ಾ��ಯ ಪ��ಾರ ಸ�ಾ�ರದ�� ಹಣ�ಲ� ಎಂ�ಾ�ತು; ಬರ ಪ��ಾರ ದ�  

ಸ�ಾ�ರ�ಂದ ಪ�� �ಾಲೂ��� ರೂ. 40.00ಲ� ಹಣ �ೕಡ�ಾ��, ಆದ� ಯವ��ೕ ಹಣ �ಾವ��ಾ� ರುವ��ಲ�;  

ಗು����ಾರರ ಸಮ��ಯನು� ಬ�ಹ�ಸಲು �ಾರೂ ಮುಂ� ಬರುವ��ಲ�, ಆದುದ�ಂದ  ಆವಶ�ಕ�ರುವ ರೂ. 18.00 

�ೂೕ� �ತ�ವನು� ಕೂಡ�ೕ �ಾವ�ಸಲು ತುತು� ಅಗತ� ಕ�ಮವ�ಸುವಂ� �ೂೕ�ದರು, ಈ �ಾ�� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ 

�.ಆ�.ಉ�ೕ� ರವರು ಸಹಮತ ವ�ಕ�ಪ��ದರು. �ಾನ� ಅಧ��ರು ಸ�ಾ�ರ�� ಈ�ಾಗ�ೕ ಪ��ಾ�ವ�ಯನು� 

ಸ��ಸ�ಾ�ದು�, ಈ ಸ�ಯ ಮೂಲಕ ಇ�ೂ��� ಪ��ಾ�ವ� ಸ��ಸಲು �ಣ��ಸುವ�ದರ �ೂ�� ಸಂಬಂಧಪಟ� 

ಇ�ಾ�ಯ �ಾಯ�ದ��ಯವರನು� �ೕ� �ಾ� ಹಣ �ಾವ�� ಕ�ಮವ�ಸುವ��ಾ� ಸ�� ಭರವ��ತ�ರು. 

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಜಗ�ೕ� ರವರು, ಐ.ಎಂ.ಐ.ಎ�. �ಾಯ�ಕ�ಮದ� ತುರು�ೕ��                

�ಾಲೂ�ಕನು� �ೂರತುಪ�� ಉ��ಲ� �ಾಲೂ�ಕುಗಳ�� ���ಾ�ೕಜ� ಅನು�ೕದ��ಾ��;                  

�ಾಲೂ��ನ ದ��ಘಟ�, ಕಣತೂ�ರು, ���ೕನಹ�� ಇ�ಾ�� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳ ಬಹು�ಾ�ಮ                

�ೕಜ�ಯನು� ಮೂರು �ಾ� ಮುಂದೂಡ�ಾ��, ಈ �ೕ��ಾದ� ಗು����ಾರರುಗಳ �ಾ�ೕ�ಾಗ�ೕಕು                   

ಎಂದು ಪ����ದರು.  �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ�, ಪಂ.�ಾ.ಇಂ.��ಾಗ ತುಮಕೂರು ಇವರು, ತುರು�ೕ��             

�ಾಲೂ�ಕು     ಬಹು�ಾ�ಮ     �ೕಜ�ಯ�    ದ��ಘ�ಟ  �ಾ�ಮ  ಪಂ�ಾ��ಯ   6    �ಾ�ಮಗಳು  ಮತು� 

ಕಣತೂ�ರು 

 



14 

  

�ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� �ಾ���ಯ 7 �ಾ�ಮಗಳನು� ಆ�� �ಾಡ�ಾ�ದು�, ��ಾಂಕ 06-08-2014 ರಂದು ಎರಡೂ 

ಪಂ�ಾ��ಗಳನು� ಅ� �ೂೕ� �ಾಡ�ಾ�ರುತ��; �ದಲ�ಾ�� �.ಎ.�. ಮತು� ಐ.ಎಂ.ಐ. ಅ� �ೕ�ಸ�ಾ�ತು�, 

ಆದ� ಎರಡ�ಯ �ಾ�� miss ಆ�ರುತ��;  �ೕ���ೂಡುವ��ಾ� �ೕ�ರು�ಾ��, ಆದುದ�ಂದ ಐ.ಎಂ.ಐ.ಎ�. open 

ಆ�ಾಗ ಅ� �ೂೕ� �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. 

�ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು, ಈ ಕು�ತು ಇ�ಾ�ಯ ಮುಖ� ಇಂ��ಯ� ಮತು� 

ಸೂಪ�ಂ�ಂ�ಂ� ಇಂ��ಯ� ಗಳ ಗಮನ�� ತರ�ಾ��; �ಾಜ�ದ 13 ���ಗಳ�� ಬಹು�ಾ�ಮ �ೕಜ�ಯ� 

ಆ���ಾ�ರುವ �ಾ�ಮಗಳ ಅ� �ೂೕ�ಂ� �ಾ� ಇದು� ಅದರ�� ತುಮಕೂರು ���ಯೂ �ೕ�ರುತ��, ಆದುದ�ಂದ 

ಅ� �ೂೕ�ಂ� ಅವ�ಾಶ ಕ����ೂಡು�ಾ�� ಎಂದು ಸ�� ���ದರು.  ಪ���ಾ� �ಾನ� ಅಧ��ರು, ಮುಖ� ಇಂ��ಯ� 

ರವರ ಸಂಪಕ�ದ��ದು��ೂಂಡು �ಾ�ಾದರೂ ಅ��ಾ�ಗಳನು� ��ೕ��  �ಾ�ೂೕ ಅ� �ಾ� ಸಮ��ಯನು� ತು�ಾ�� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವಂ� ���ದರು. 

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

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� ಯ�ೂೕಧ ರವರು, ಅವರ �ೕತ� �ಾ���ಯ ಗು�� �ಾ�ಮದ�� ಕು�ಯುವ �ೕ�� 

ಅ�ಾವ�ರುವ�ದ�ಂದ �ೂೕಂ�ೕನಹ�� �ಾ�ಮ�ಂದ ಗು�� �ಾ�ಮ�� �ೕರು ಒದ�ಸು��ದು� ಅ�� �ೖ� �ೖ� ಇದು� 

�ೕ�ಾ� ಅಳವ�ಸ� ಬಹಳಷು� �ೂಂದ��ಾ�� ಎಂದು ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತಂದರು.  �ಾನ� ಅಧ��ರು,  ಸದ� �ಾ�ಮ�� 

ಈ�ಾಗ�ೕ �ೕರು �ೂಡ�ಾ��; ಆದರೂ ಈ ಕು�ತು ಖುದು� ಗಮನಹ�� �ಾ�ಂಕ� �ೕರು ಸರಬ�ಾಜನು� ���� 

ವರಮ�ಾಲ�� ಹಬ�ದ �ನ�ಂದ �ೕರು  �ೂಡ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ���ದರು.  ಪ�ರಕ�ಾ� AEEರವರು, ಈ�ಾಗ�ೕ �ೕರು 

ಪ��ೖಸ�ಾಗು��� �ಾವ��ೕ ಸಮ�� ಇರುವ��ಲ� ಎಂದು ಸ�� ಸ�ಷ�ಪ��ದರು. 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಅರು� ಕು�ಾ� ರವರು, �ಾಶ�ತ ಕು�ಯುವ �ೕರು �ೕಜ�ಯ� ಯ�ಯೂರು 

�ೂೕಬ� �ಾ�ೂೕ�ನಹ�� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಯ �ಾಮ�ಾ� ಇನೂ� ಪ�ಣ��ೂಂ�ಲ�, ��ಾ�ಸ�ಾ� AEEರವರು ಇನು� 

ಎರಡು �ಂಗಳುಗಳ�� ಪ�ಣ��ೂ���ೂಡುವ��ಾ� ���ದ�ರು; ಆದ� ಈ ವ��  �ಾಮ�ಾ� ಪ�ಣ��ೂಂ�ಲ�;  ಇದು  

ರೂ. 4.00 ಲ� �ತ�ದ �ೕಜ��ಾ�ದು�,  2012 ಮು�ಾ�ಯ ��ಾಂಕ�ಾ�ದು�, ಪ�ಗ� ಹಂತದ �ಾ�� ಕೂಡ 

�ೕ�ರುವ��ಲ� ಎಂದು ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತಂದರು.  AEEರವರು, �ಾಮ�ಾ� ಪ�ಣ��ೂಂ�� �ೕಲು�ೂ�� �ಲಸ 

ಆಗ�ೕಕು ಇದ�ಾ�� ��ೕಶನ ಹುಡುಕು����ೕ�; ಕ�ದ ಸ�ಯ�� ���ದಂ� �ೖದ�ಾ�ಾ� �ಂದ ಗು����ಾರರನು� 

ಕ��ದು�, �ಲಸ �ಾ�ರಂಭ �ಾ��ಾ�� ಪ�ಣ��ೂ�ಸಲು ಎರಡು �ಂಗಳು �ೕಕು ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. 

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ �ಾ: ರ�ಯವರು, ಬಹು�ಾ�ಮ �ೕಜ� ಬಹಳ �ಳಂಬ�ಾ��; �ಾ�ಂ ನ��             

�ೕ�ಲ�; �ಾ�ೂೕ�ನಹ��� �ೕ�ಾವ� �ೕರು ತರ�ೕಕು; �ೂತ���ಯ ಬಹು�ಾ�ಮ �ೕಜ� ಈ ವ��                

ಆ�ಲ�; ಹು��ದುಗ� ಮ��ತರ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳ �ಾ�� ಇಲ� ಯಡ�ಾ� ತ�-ಅ�,                  

ಹು�ಯೂರುದುಗ�    �ೌ� �    ಕು�ಯುವ    �ೕ��    ತ�-ಅ�    ಪ��ಾ�ವ�    ಏ�ಾ�ತು ಎಂಬ ಬ�� �ಾ�� ಇಲ�;                    
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 ಕು�ಯುವ �ೕರು �ೕಜ�ಯ� �ೕ�ಾವ� �ೕರು �ಡ�ದ�� �ೕಜ� ಅನು�ಾ�ನ�ೂ�ಸಲು �ಾಧ��ೕ ಇಲ� �ೂತ��� 

ಕು�ಗ� ���  �ೕ�ಾವ� �ೕರು ಹ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು ಸ�� ���ದರು 

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� �ೂೕ��ಾ�ಾ�ಯವರು, ��ಾ� ಪಂ�ಾ���ಂದ ಕು�ಯುವ �ೕರು 

�ೕಜ�ಯ� ��ಧ �ೕಜ�ಗಳ ಮೂಲಕ �ೕರು ಒದ�ಸಲು ಚು�ಾ�ತ ಪ����ಗಳು ಮತು� ಅ��ಾ�ಗಳು �ಾಕಷು� 

�ೂಡ���ೂಂಡರೂ ಸಹ ನಂಜುಂಡಪ� ವರ�ಯನ�ಯ ಜನ-�ಾನು�ಾರುಗ�� ಕು�ಯುವ �ೕ��  ಬಹಳ 

�ೂಂದ��ಾಗು���;  �ಾ�ಂಕ� ಮೂಲಕ �ೕರು ವ�ವ�� 15 �ನಗಳ ನಂತರ ಆಗುವ��ಲ�,  ಸರಬ�ಾಜು�ಾರರನು� �ೕ�ದ� 

ಹಣ �ಡುಗ��ಾ�ಲ� ಎನು��ಾ��; ಈಗ ಹ��ಗಳ�� ಪ�� �ಾ�ಂಕ� � ರೂ. 100/-ರಂ� ಹಣ �ೂಟು� �ೕರು 

�ೂ���ೂಳು����ಾ��, ಇದ�ಂದ ಸಮ���ಾ��; ಗಂ�ೕನಹ��, ಮು��ೕನಹ��, �ಾ����ಾ�, ಎ�ಕ�� ಇ�ಾ�� ಹತು�-

ಹಲ�ಾರು ಹ��ಗಳ�� 1000ಅ�ಗಳವ�� �ೂಳ��ಾ� �ೂ�ದರೂ �ೕರು �ಗು��ಲ� ಇದ�� ಪ��ಾರ �ೂರ���ೂ� 

�ೕ�ಾವ� �ೕರನು� ತ��ತ�ಾ� ಹ�� �.�ಾ.ಹ�� ��� 25 �.ಎಂ.� �ೕರು ಹ�ದ�  �ಾ�ಯ �ಕ�ಂ�ಾಗುತ�� ಎಂದು 

ಸ�� ���ದರು.  

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಪಂ�ಾ��ಯವರು, ಎಲ�ರೂ ���ದಂ� �ಾ�ಂಕ� �ೕರು ಸರಬ�ಾಜು�ಾರ�� ಹಣ 

�ಾವ�ಸಲು ಸ�ಾ�ರ ತುತು� ಆ�ೕಶ �ೕ���ಾ ಎಂದು ಪ����,  ಕುಪ��ರು �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��� ಸಂಬಂ��ದಂ�  ರೂ. 

1.75 ಲ� ಹಣ ��ಾ�� �ಾವ��ದ�ರೂ ಸಹ  ��ಾ�ಂನವರು  �ೂಳ��ಾ�� �ದು�� ಸಂಪಕ� �ೕ�ಲ�ದ �ಾರಣ ಆ 

�ಾಗದ ಜನ�� ಕು�ಯುವ �ೕ�� �ೂಂದ��ಾ�� ಎಂದು ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತಂದರು. �ಾನ� ಅಧ��ರು, 

NRDWP�ೕಜ�ಯ� ಸು�ಾರು ರೂ.142.547 �ೂೕ� �ತ�ದ ���ಾ �ೕಜ� ಅನು�ೕದ��ಾ��; �ಾಯ�ಪ� 

ಮತು� ಕ������ ಮೂಲಕ �ಲಸ ನ���; ಇ�ೕ ���ಯ�� �ಚು�ವ� ���ಾ�ೕಜ� �ಾ� ಸ�ಾ�ರ�� ಸ��� 

ಮಂಜೂ�ಾ� ಪ�ಯ�ೕಕು; ಹಣ �ಡುಗ� ಕು�ತು �ಾನ� ��ಾ� ಉಸು��ಾ� ಸ�ವ�ೂಂ�� ಸ�ಾ�ೂೕ�ಸ�ಾ�ದು�, 

ಹಣ�� �ೂರ� ಇಲ� ಎಂದು ���ದರು.  ಅಂ��ೕ, ಸ�ಾ�ರ�� ಪ��ಾ�ವ� ಸ��� ಮಂಜೂ�ಾ� ಪ�ಯಲು ಸ�ಯು 

ಸ�ಾ�ನುಮತ�ಂದ �ೕ�ಾ���ತು. 

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

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� �ಂಗಮ�ನವರು, �ಕ��ಾಯಕನ ಹ�� �.ಪಂ.�ೕತ� �ಾ���ಯ                

�ಾಣ�ಾಳು �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� �ಾ���ಯ �ೂ��ೕನಹ��, ��ಾ�ರ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� �ಾ���ಯ            

�ೂಲ�ರಹ��, ತ�ೕದಹ�� �ದ�ಾದ �ಾ�ಮಗಳ�� ಕು�ಯುವ �ೕ�� �ೂಂದ� ಇರುವ��ಾ� ಸ�ಯ               

ಗಮನ�� ತಂದರು.  ಪ���ಾ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು, �ೂಂದ��ರುವ�ದ�ಂದ  ಆ �ಾ�ಮಗ��          

�ಾ�ಂಕ� ಮೂಲಕ �ೕರು �ೂಡ�ಾಗು���; �ೂಳ��ಾ� �ೂ�ಸಲು AEEರವರ ಗಮನ�� ತರ�ಾ��;               

�ಾಮ�ಾ� ಇನೂ� ಅನು�ೕದ��ಾ�ಲ� ಎಂದು ಸ�� ���ದರು.  �ಾನ� CEOರವರು, �ಾಜ�ದ ಇ�ೕ                   

30 ���ಗಳ ರೂ.141.00 �ೂೕ� �ತ�ದ ���ಾ �ೕಜ� �ೖ� 13 ���ಗಳ ���ಾ �ೕಜ�  

ಅನು�ೕದ��ಾ�ದು�,  ಅನು�ೕ�ತ ���ಾ �ೕಜ� ಪ��ಯನು� ಇನೂ� �ೕ�ರುವ��ಲ� ಆದುದ�ಂದ         

���ಯ    ಎ�ಾ�    �ಾಲೂ�ಕುಗಳ��    ���ಾ�ೕಜ�ಯನ�ಯ    ತು�ಾ��         ಅಂ�ಾಜುಪ��       ತ�ಾ��  
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�ಲಸಗಳನು� �ಾ�ರಂ�ಸುವಂ� ಕ� �ೕ�ದರು.  ಪ�ರಕ�ಾ� �ಾನ� ಅಧ��ರು, ���ಾ �ೕಜ�ಯು ��ಾಂಕ                

10-07-2014ರಂ�ೕ ಅನು�ೕದ��ಾ�ದು�, �ಾ�ಾ��ಕ�ಾ� ಒ��� �ೕ�ರು ವ�ದ�ಂದ  �ೕಲ��ಾ�ಗ�ಂದ ಅನುಮ� 

ಪ�ದು �ಲಸ �ಾ�ರಂ�ಸುವಂ� ಸ�� ���ದರು. 

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

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

ಪಂ�ಾ�� �ಾ���ಯ ಎ����, ���ೕನಹ��, �ೖಸೂರಪ�ನ �ಾಳ�, �ಾ�ಾ�ಪ�ರ �ಾ�ಮಗಳ��ನ �ೕಲು�ೂ��ಗಳ�� 

�ೕರು �ಲ��  ಕು�ಯುವ �ೕ�� �ೂಂದ��ಾ��; �ಾ�ಂಕ� ಮೂಲಕ �ೕರು ಸರಬ�ಾಜು �ಾ�ರುವವ�� ಈ ವ�� ಹಣ 

�ಾವ� �ಾ�ರುವ��ಲ�, ಈ ಕು�ತು ಪ��ೕ�� ತು�ಾ�� ಸಮ��ಯನು� ಬ�ಹ���ೂಡ�ೕಕು ಎಂದು ಸ�ಯ ಗಮನ�� 

ತಂದರು.  �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು, �ಾ�ಂಕ� ಮೂಲಕ �ೕರು ಸರಬ�ಾಜು �ಾ�ರುವ �ಾಬು� ರೂ. 3.50 ಲ� 

�� �ಾವ�� ಪ��ಾ�ವ�ಯನು� �ಾನ� ��ಾ���ಾ�ಯವ�� ಸ��ಸ�ಾ��;  �ಬ�ವ�-2014ರ�� �ೕರು ಸರಬ�ಾಜು 

�ಾ�ರುವ �ಾಬು� ಸರಬ�ಾಜು�ಾರ�� ಹಣ �ಾವ��ಾ�ರುವ��ಲ�;  ಎಲ� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� �ಾಯ�ದ��ಗಳ ಸ� 

ಕ�ದು �ಾ�� ಅಂತ��ೂಳ�ಾ� �� �ೕಡುವಂ� ��ಸ�ಾ��ಾ�ದರೂ ಈ ವ�� �ಾರು �� �ೕಡ�ಲ�;  ಈ ಸಂಬಂಧ 

�ಾವ�� �ಾವ��ೕ �� �ಾ� ಇರುವ��ಲ� ಎಂದು �ಾನ� ��ಾ���ಾ�ಯವ�� ��ಸ�ಾ�ತು�;  ಆದ� 

ಸರಬ�ಾಜು�ಾರರು �ಬ�ವ�ಯ�� �ೕರು ಸರಬ�ಾಜು �ಾ� ಜು�ೖನ�� ಹಣ �ೕಳಲು ಬಂ�ರು�ಾ��; ಈ �ೕ�� 

�ಾ�ಂಕ� ಮೂಲಕ �ೕರು ಸರಬ�ಾಜು �ಾ�ರುವ �ಾಬು� ರೂ. 3.50 ಲ� �� �ಾವ�� ಪ��ಾ�ವ�ಯನು� �ಾನ� 

��ಾ���ಾ�ಯವ�� ಸ��ಸ�ಾ�� ಎಂದು ಸ�� ���ದರು.  ಪ�ರಕ�ಾ�  �ಾನ� ಅಧ��ರು, ಈ ಕು�ತು ಗಮನಹ�� 

ಪಂ�ಾ�� ಅ�ವೃ�� ಅ��ಾ�ಗಳ ಮೂಲಕ �� ಪ�ದು ಹಣ �ಾವ�� ತುತು� ಅಗತ� ಕ�ಮವ�ಸುವಂ� ���ದರು.   

(ಕ�ಮ :   �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�, �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ��, �ಕ��ಾಯಕನಹ��) 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� ಎ�.�.ಮಂಜುಳರವರು, ��ೕಚಕ���ಾಂಡ�, ಹು��ಾರು �ಾ�ಮಗಳ��  �ೕ�� 

ಬಹಳಷು� �ೂಂದ��ರುವ�ದ�ಂದ ತು�ಾ�� �ೂಳ��ಾ� �ೂ�� �ೕ�� ವ�ವ�� �ಾ��ೂಡ�ೕ�ಂದು ಸ�ಯ ಗಮನ�� 

ತಂದರು. �ಾನ� ಅಧ��ರು, ತು�ಾ�� �ಾ�ಂ� �ಾ� �ೂಳ��ಾ� �ೂ���ೂಡಲು ಅಗತ� ಕ�ಮವ�ಸುವಂ� 

AEEರವ�� ���ದರು. 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� ಮಮ�ಾ �ವ�ಂಗಯ�ನವರು, �ಾಗ�ಾ�� �ೕತ� �ಾ���ಯ ರಂ�ಾಪ�ರ     

�ಾ�ಮದ�� ಒಂ�ೕ ಒಂದು �ೂಳ��ಾ�ಯ�� �ಾತ� �ೕರು ಇ�; ಇತ� �ಾ�ಮಗ�� �ಾರೂ �ಾ�ಂಕ�                  

�ೕರು �ೂಡುವ��ಲ�; �ೂಳ��ಾ�ಯ��ಯೂ ಕ�ದ ಆರು �ಂಗಳುಗ�ಂದ �ೕರು �ಂತು ಕು�ಯುವ �ೕ��                

ಬಹಳ ಸಮ���ಾ�� ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. AEEರವರು, ರಂ�ಾಪ�ರದ�� ಸ��ೕಯ �ಾಸಕರ ��ೕ�ಶನದ           

�ೕ�� �ೂಳ� �ಾ� �ೂ�ಯ�ಾ��; ಪಂಪ�-�ೕ�ಾ� ಅಳವ�ಸಲು ಐ.ಎಂ.ಐ.ಎ�. ಅ�              

ಅನು�ೕದ��ಾ��;    ರೂ.  7.50    ಲ���    ಅಂ�ಾಜು   ಸ���    ಅನು�ೕದ�   ಪ�ದ   ನಂತರ  �ಂಡ� ಪ����  
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ನ��, ನಂತರ �ಲಸ �ಾ���ೂಡುವ��ಾ� ಭರವ��ತ�ರು; �ಾನ� ಅಧ��ರು, ಕೂಡ�ೕ ಅಂ�ಾಜು ಅನು�ೕದ��  ಸ��� 

�ಲಸ �ಾ�ರಂ�ಸುವಂ� ���ದರು. 

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

�ಾನ� ಅಧ��ರು, AEE, EO, PDO, ತಹ�ೕ�ಾ�� ಇವರುಗಳು ಕ�ಷ� �ಾರ�ೂ���  ಮತು� �ಾ�ಮ 

ಪಂ�ಾ�� ಅಧ��ರು, AEE, EO, PDO ಇವರುಗಳು ಕ�ಷ� 2-3 �ನ�ೂ��� ಸಂಪಕ�ದ��ದು� ಸಮ��ಯನು� 

ಗಮ�ಸ�ೕಕು; ಮ��ಾದ� �ೕ�ನ ಸಮ���ಾಗುವ��ಲ�, ಇಲ��ಾದ� �ೕ�ನ ಅ�ಾವ �ಾಕಷು� ಇರುತ��;  ಇರುವ �ೕ�ನ 

ಬಳ� �ಾ�ದ� ಸಮ���ಾಗುವ��ಲ�;  ಇಲ��ಾದ�� EO, PDO, �ಾಟ� ಮ� ಗಳ ಉಸು��ಾ� �ೂರ��ಂ�ಾ� 

�ೕ�ನ ದುಬ�ಳ��ಾ� ಸಮ�� ಉಂ�ಾಗುತ��; ಆದುದ�ಂದ NRDWP, MWS �ೕಜ�ಗಳ �ಾಮ�ಾ�ಗ�� ���ಾ 

�ೕಜ�ಯನ�ಯ ��ಾಂಕ 22-08-2014�ೂಳ� ಅಂ�ಾಜು �ದ�ಪ�� �ಾ�ಾ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ� ರವ�� 

ಸ��ಸ�ೕಕು; �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ� ಗಳು ಸದ� ���ಾ �ೕಜ�ಯನು�  ��ಾಂಕ 25-08-2014�ೂಳ� 

ಅನು�ೕ�ಸ�ೕಕು; ��ಾಂಕ 30-08-2014��  �ಂಡ� ಪ���� ಪ�ಣ��ೂ�ಸ�ೕಕು, ಈ �ಂಗಳ ಅಂತ��� ಈ ಎಲ� 

ಪ����ಗಳು ಕ�ಾ�ಯ�ಾ� ಪ�ಣ��ೂಳ��ೕಕು;�ಾ� ಮತು� ಅಂಗನ�ಾ�ಗ�� ಕು�ಯುವ �ೕರು/PWS/MWS/Revival  

�ಾಮ�ಾ�ಗ�� 15-09-2014�ೂಳ� �ಾ�ಾ��ೕಶ �ೕಡ�ೕಕು; ರೂ. 5.00 ಲ���ಂತ ���ನ �ತ�ದ �ಾಮ�ಾ�ಗ�� 

��ಾಂಕ 30-09-2014�ೂಳ� �ಾ�ಾ��ೕಶ �ೕಡ�ೕಕು; 2013-14�ೕ �ಾ�ನ ಮುಂದುವ�ದ  �ಾಮ�ಾ�ಗಳನು� ��ಾಂಕ 

15-09-2014�ೂಳ� ಪ�ಣ��ೂ�ಸ �ೕಕು; 110 �ೕಲು�ೂ��ಗಳ �ಾಮ�ಾ� ಅಪ�ಣ��ಾ�ದು�, ಈ �ೖ� 50% ನು� 

30-09-2014�ೂಳ� ಪ�ಣ��ೂ�ಸ�ೕಕು, ಇಲ��ಾದ� ಸಂಬಂಧಪಟ� EE.,/AEE.,/PDO/Tahsildarಗಳು 

ಸಮನ�ಯ�ಂದ (Co-ordination) �ಲಸ �ಾಡ�ೕಕು, ಇಲ��ಾದ�� ಸಂಬಂಧಪಟ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಇಂ��ಯ� 

ಮತು� ಸ�ಾಯಕ �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯಗ�ಳ �ರುದ� �ಸು� ಕ�ಮವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು; ಆದುದ�ಂದ ಇರುವ �ೕರನು� 

ಉಸು��ಾ� �ಾ� ಜನ�� ತಲು�ಸುವ ವ�ವ�� �ಾಡ�ೕಕು; �ೕಜ�ಯನು� ಸಮಪ�ಕ�ಾ� ಪ�ಣ��ೂ�ಸುವ ���ನ�� 

�ಲಸ �ಾಡ�ೕಕು ಎಂದು ಎಚ���ದರು. 

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

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.ಆ�.ಉ�ೕ� ರವರು, �ೂಳ��ಾ�ಗಳ ದುರ��� ಸಂಬಂ��ದಂ�,          

ಸಂಬಂಧಪಟ� �ಕ� �ೕ���ಯ� ಸ�ಲ�ಮ��ನ ಅನು�ಾನವನು� ಮುಂಗಡ�ಾ� �ಾ���ಸ�ೕಕು; �ಾ�ಂಕ�          

ಮೂಲಕ �ೕರು ಪ��ೖ�ಯ �� �ಾಬು� ಹಣವನು� ��ಾ���ಾ�ಯವರು �ೕರ�ಾ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ       

ಅ��ಾ�ಯವ�� �ಡುಗ� �ಾಡುವಂ�ಾಗ�ೕಕು ಎಂದು ಸ�� ���ದರು.  �ಾನ� ಅಧ��ರು, ಪ��               

�ೂಳ��ಾ�� ರೂ.1,000/- �ೕಡುವ��ಾ� �ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ� ��ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು                  

�ೕ�ರುವ��ಾ� ಸ�� ���ದರು.  ಪ���ಾ� �ಾನ� ಸದಸ�ರು, ಅಗತ�� ಇರುವಷು� �ಾತ� �ೂಡ�ೕಕು;                    

ಪ��    �ೂಳ��ಾ��   ಎಂದ�    �ಲ��     ಅಗತ��ಲ��ದ�ರೂ        ಸಹ   �.�.ಓ., ಗಳು    �ೕಬ�         �ೂೕ,  
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ಇ�ೂ�ಂದ�ೂ�ೕ, ಮ�ೂ�ಂದ�ೂ�ೕ ಎಂದು ಎಲ� ಹಣವನೂ� ಖಚು��ಾ��ಡು�ಾ�� ಎಂದು ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತಂದರು. 

�ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ� ��ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು, PWS/MWS �ೕಜ�ಗಳ �ವ�ಹ�� �ೕಂದ� ಸ�ಾ�ರ 

ಮುಂಗಡ ಇ���; ಅ�ೕ �ೕ� �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರ �ೂಳ��ಾ�ಗಳ �ವ�ಹ�� ಮುಂಗಡ ಇ���;  �ದಲು ಪ�� �ೂಳ��ಾ� 

�ವ�ಹ�� ರೂ.600/-�ಗ��ಾ�ತು�; ಈಗ ಅದನು� ರೂ. 1,000/- �ಾ��ಾ��;  ಅ��ಾಯ� ಅಗತ����; �ಾವ��ೕ 

ಒಂದು �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಯ�� 15 �ೂಳ��ಾ� ಗಳು �ಾಯ��ವ��ಸು��ದ�� �ವ�ಹ��ಾ� ಪ���ೕಕ �ಾ�ಯ 

ಮೂಲಕ ಆ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��� ರೂ. 15,000/- �ೂಡು�ಾ��;  ಆ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��� ಅಷು� �ತ�ದ ಅವಶ�ಕ� 

ಇರಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಇಲ��ರಬಹುದು,  ಸದ� ರೂ. 15,000/- �ತ�ವನು� 4-6 �ೂಳ��ಾ�ಗಳ �ವ�ಹ�� 

ಬಳಸಬಹುದು ಆದ� ಕ�ೕ� �ೕ�ೂೕಪಕರಣಗ�� (�ೕಬ�, �ೕ� ಇ�ಾ��) ಬಳಸದಂ� ಸೂಚ� �ೕ��ಾ��; ಪ�ರಕ�ಾ� 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಜಗ�ೕ� ರವರು, �ವ�ಹ�ಾ ಅನು�ಾನವನು� �ೂಳ��ಾ�ಗಳ �ವ�ಹ�� �ೂರತುಪ�� 

�ೕ�ಾ� �ವ�ಹ�� ಬಳಸ�ಾರದು ಎಂದು ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತಂದರು. ಪ���ಾ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ 

ಅ��ಾ�ಯವರು MWS �ೕಜ�ಯ� �ವ�ಹ�ಾ ಅನು�ಾನವನು� �ೕ�ಾ� �ವ�ಹ�� ಬಳಸಬಹುದು, ಆದ� 

�ೂಳ��ಾ� �ವ�ಹ�ಾ ಅನು�ಾನದ�� �ೕ�ಾ� �ವ�ಹ�� ಅವ�ಾಶ�ಲ� ಎಂದು ಸ�� ಸ�ಷ�ಪ��ದರು. 

�ಾನ� ಉ�ಾಧ��ರು, �ಾವಗಡ �ೌ� ನ��  �ಾ�ಂಕ� �ೕರು ಸರಬ�ಾಜು �� ರೂ. 3.50ಲ�  

�ಾವ��ರುವ��ಲ�; �ಾ��� ಗಳು, ಸ�ಾ�� ಆಸ���ಗ�� �ೕರು �ೕಕು �� �ಾವ��ಾಗ �ರುವ�ದ�ಂದ �ೕ�� 

�ೂಂದ��ಾ�� ಎಂದು ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತಂದರು.  ಕಂ�ಾಯ ಇ�ಾ�ಯ ಪರ�ಾ� ಸ�ಯ�� �ಾಜ�ದ� 

ಅ��ಾ�ಯವರು, �ಾವಗಡ �ಾಲೂ��ನದು �ಾತ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವ�� �ೂಟು�, ಉ�ದ �ಾಲೂ�ಕುಗಳ 

ಹಣವನು� ತಹ�ೕ�ಾ�� ರವ�� �ೂಡ�ೕಕು ಎಂದು �ಾನ� ��ಾ���ಾ�ಯವರ ಸ�ಯ�� �ೕ�ಾ�ನ�ಾ�ದ�ಂ� 

�ಾವಗಡ �ಾಲೂ��� �ೕ�ರುವ ಹಣ ರೂ.2.00 ಲ�  �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ�� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರ ಬ� ಇ�;  

�ೕರು ಸರಬ�ಾಜು�ಾರರು �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರನು� �ೕ� ಹಣ ಪ�ಯ�ೕಕು ಎಂದು ���ದರು.  ಪ���ಾ� 

�ಾನ� ಉ�ಾಧ��ರು,  ಇದು �ೌ� �ಾ����ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ �ಾಯ� ��ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು �ೕರ�ಾ� �ೂಡಲು 

ಬರುವ��ಲ� ಈ ಬ�� �ಾನ� ��ಾ���ಾ�ಯವ�ಂದ ಪತ� ತಂದ�� �ಾವ� �ಾಡಬಹುದು ಎಂದು ���ರು�ಾ�� ಎಂದು 

ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತಂದರು.  ಪ���ಾ� �ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು �ೌ� �ಾ���ಯ �� ಗಳನು� 

ನಗರಸ�ಯ ಮು�ಾ���ಾ�ಯವ�� ಸ��ಸುವಂ� ���ದರು. 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಚಂದ��ೕಖರ�ಾಬು ರವರು, �ೕಲು�ೂ�� ��ಾ�ಣ �ಾಮ�ಾ�ಯ ಗು���       

ಪ��ರುವ ಗು����ಾರರನು� ಕಪ��ಪ��� �ೕ�ಸುವ��ಾ� ���/ಎಚ��� ಅವರುಗ�ಂದ �ಲಸ �ಾ�ರಂಭ                

�ಾ�� ಎಂದ �ಾ�� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಕೃಷ�ಮೂ��ಯವರು, ಸದ� �ಾಮ�ಾ�ಗಳನು� ಭೂ �ೕ�ಾ �ಗಮ��       

ವ�ಸುವಂ�    ���ದರು.    ಪ���ಾ�   �ಾನ�    ಅಧ��ರು,    2012-13�ೕ    �ಾ�ನ��   ಮಂಜೂ�ಾ�,   ಈ   ವ��  
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�ಾ� ಇರುವ 110 �ೕಲು�ೂ�� �ಾಮ�ಾ�ಗಳ ಸಂಬಂಧ, �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ�, ಪಂ.�ಾ.ಇಂ.��ಾಗ, 

ತುಮಕೂರು/ಮಧು�� ಇವರುಗಳು  ಸಂಬಂಧಪಟ� ಗು����ಾರರನು� ಕ��  �ಲಸ �ಾ�ಸ�ೕಕು �ಾಗೂ  ��ಾಂಕ 25-08-

2014�ೂಳ� ��ದ �ೂಳ��ಾ�ಗಳನು� ಮು��ಸುವ �ಲಸ ಆಗ�ೕಕು;  �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳ�� �.�.ಓ.ಗಳು ಮತು� 

�ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� �ಾಯ�ದ��ಗ�� ಸೂಕ� ಸೂಚ� �ೕಡ�ೕಕು ಎಂದು ಸ�� ���ದ�ನು� ಸ�ಯು ಸ�ಾ�ನುಮತ�ಂದ 

ಅನು�ೕ��ತು. 

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

�ಷಯ ಸೂ� 02 :-  ಬರ�ಾಲದ ಈ ಪ����ಯ�� ���ಯ�� ಕು�ಯುವ �ೕ�� �ೕವ� ಅ�ಾವ ಪ���� 

ಎದು�ಸು��ರುವ�ದ�ಂದ ಕು�ಯುವ �ೕ�ನ ಸರಬ�ಾಜು�ಾ� ಇರುವ �ೕ�ಾವ� �ೕಜ� �ೕರನು�  ���� �ೕಗ  

ಒದ�ಸಲು ��ಾ�ಡ�ತವನು� ಮತು� ಇ�ಾ�ಯನು� �ೂೕರುವ ��ಾರ. 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� ��ೕಮ ಮಹ�ಂಗಪ�ನವರು, �ೂರಟ�� �ಾಲೂ��ನ�� �ೕ�ನ ಸಮ����; �ೕರು 

ಸರಬ�ಾಜು�ಾರ�� ಹಣ �ಾವ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ಾಲೂ�ಕು ತಹ�ೕ�ಾ�� ರವ�� ವ��ರುವ�ದ�ಂದ  ಈ �ೕ� 

ಸಮ���ಾ��, ಈ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನನು �.�.ಓ.ಗ�� ವ��ದ� ಅನುಕೂಲ�ಾಗುತ��;  ಆದುದ�ಂದ ತಹ�ೕ�ಾ�� 

ಕ��ಂದ �.�.ಓ.ಗ�� ಹಣ �ಡುಗ� �ಾ��ದ� ಅನುಕೂಲ�ಾಗುತ��; ಆ �ಾಗ�� �ೕ�ಾವ�  �ೕರು ಬರು��ಲ�; 

ಪ���ಾ�  �ೕ�ಾವ� �ೕರು �ಡುವ �ೕ�� �ಾ� ಒ�ದು �ೂೕಗುತ��;  ಇನು� ಒಂದು �ಾರದ�� �ೕರು ಹ�ಸ�ದ��� 

��ಾ���ಾ�ಯವರ ಕ�ೕ� ಮುಂ� ಧರ� �ಾಡ�ೕ�ಾಗುತ��;  ತುಮಕೂರು ನಗರ �ಾ��� �� ಆಗು��ರುವ�ದ�ಂದ 

�ೕ�ಾವ� �ೕ�� ಅನುಕೂಲ �ಾ��ೂಟ��� ಸುತ�-ಮುತ�ಲ �ಾ�ಮಗ�ಗೂ ಅನುಕೂಲ�ಾಗುತ�� ಎಂದು ಆಶಯ 

ವ�ಕ�ಪ��ದರು. 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� �ಾ�ಾ��ಯವರು, ����ೕ ಬರ�ಾಲ�� ತು�ಾ���; �ಾ�ಂಕ� �ೕ�� ಹಣ 

�ೕಡಲು ಬರ�ಾಲ�ಂದ ಕರ ವಸೂ��ಾ�ಲ� ಎಂದು �ೕಳು�ಾ��; �ೂಳ��ಾ� �ೂ�ದ �ಾಬು� ಸಮಯ�� ಸ��ಾ� ಹಣ 

�ಾವ�ಸ�ೕಕು;   ಇನು� �ೕ�ಾವ� �ೕರು ಹ�ಸುವ ಸಂಬಂಧ �ಾನ� ಗಳ�� �ಂ� ��ದು�ೂಂ�ರುದ�ಂದ �ೕರು 

��ೕ�ಾ�� ��ಾ�ಗ ಏ� ಒ�ಯುತ��;  ಆದುದ�ಂದ �ಾನ� ��ೕ� �ಾ�ಸಲು ಕ�ಮವ�ಸ�ೕಕು;  ಇದ�ಂದ ��� �ಾಲ 

�ೕ���ಾದರೂ ಕು�ಯುವ �ೕರ�ಾ�ದರೂ ಹ��, ನಮ� �ಾಗದ �ೂಳ��ಾ�ಗಳು �-�ಾ�� ಆಗುತ�� ಎಂದರು. 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� �ೌರಮ�ನವರು, �ೕ�ಾವ� �ೕರು ��ೕ�ಾಗು���; ಈ ವಷ� ಈ                

�ಾಗ�� (����) �ೕ�ಾವ� �ೕರು �ಡ�ದ�� ಕು�ಯುವ �ೕ�ನ ಸಮ�� ಬ�ಹ�ಯುವ��ಲ� ಎಂದು                   

ಸ�� ���ದರು. ಪ�ರಕ�ಾ� �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಚಂದ��ೕಖರ�ಾಬುರವರು, ಈ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� ಈ �ನ            

ಗು�� ಬಂ� ನ�ಸ�ಾ�ತು; ಈ ����ಯ�� ��ಾಂಕ 14-08-2014ರಂದು ಸಂ� 6.00 ಗಂ�� �ೕರು 

�ಡುವ��ಾ�ಯೂ ಅದು ��ಾಂಕ 18-08-2014ರಂದು ಗು�� ತಲುಪ�ತ�� ಎಂದೂಅ��ಾ�ಗಳು ���ರು                  

�ಾ��; ಗು�� �ಾಲೂ��ನ ಕಡಬ, ಕಲೂ�ರು, �.ಎ�.ಪ�ರ, �ೕಳೂರು  �ಾ�ಮಗ�� ಕು�ಯುವ �ೕ�ಲ�;            

ತುರು�ೕ��    ಮತು�    ��ಾ    �ಾಲೂ�ಕುಗ��    �ಟು�,   �ೕ��  ಇವತು�  ��ಯುವ��ಾ�  ಅ��ಾ�ಗಳು    �ೕ�ದರು   
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 ಎಂದು ���, �ೕ�ದೂ� ಮ��ೕ�ಾದರೂ ಅ�ಾತುಯ� ನ�ದ�  �ೕ�ಾವ� ಅಚು�ಕ��ನ ಎಲ�ರೂ �ಾನ� ಅಧ��ರು 

ಮತು� ಮುಖ� �ಾಯ� ��ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರ ಮುಂ� ಬರುವ��ಾ� ���ದರು. ನಂತರ, ಪ�� ವಷ� ಒಂ�ೕ �ಾಗದ�� 

ಏ� ಒ�ಯು���,  ಏ� ಈ ಕು�ತು �ಾರೂ �ೕಳುವ��ಲ� ಎಂದು ಪ����ದರಲ��, ಜನರ�� ಅ�ವ� ಮೂ�ಸ�ೕಕು 

ಎಲ�ರೂ ಒ�ಾ�� �ೕ�� ಒ�ಾ��ಸ�ೕಕು ಎಂದರು. 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.��. ಕೃಷ�ಪ�ನವರು, ರೂ. 12.50 �ೂೕ� ಅಂ�ಾ�ನ�� 2010-11�ೕ �ಾ�� 

�.ಎ�.ಪ�ರ �ಾ�ಮ�� ಮಂಜೂ�ಾ�ದ� �ಾ�ೕ� �ಾಂ� ಕು�ಯುವ �ೕ�ನ (ಸ� �ಷ�) �ೕಜ� �ಾಮ�ಾ�ಯು 

ಪ�ಣ��ೂಂ�ದು�, ಪಂ.�ಾ.ಇಂ.��ಾಗದ �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ� ಮತು� �ೕ�ಾವ� �ಾ�ಾ �ೕಜ�ಯ ಅ��ಾ�ಗಳು 

ಪರಸ�ರ ಸ�ಾ�ೂೕ���ೂಂಡು �.ಎ�.ಪ�ರ ��� ತ��ತ�ಾ� �ೕರು ಹ��ದ� ಅನುಕೂಲ�ಾಗುತ�� ಎಂದು ಅ��ಾ�ಯ 

ವ�ಕ�ಪ��ದರು.  ಪ���ಾ� ಸ�ಾಯಕ �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ�, ಪಂ.�ಾ.ಇಂ.ಉಪ��ಾಗ, ಗು�� ಇವರು, ��� 

�ಾಮ�ಾ� ಮು���, �ೕ�ಾವ� �ೕರು ಬರ�ೕಕು ಎಂದು ���ದರು.   

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.ಆ�.ಉ�ೕ� ರವರು, ��ಾ�ಡ�ತ ಮತು� �ೕ�ಾವ� ��ಾರ�ಾ� ತುಮಕೂರು �ಾ� 

�ಾ���ಯ�� 85,428ಎಕ� ಮತು� �ಾಗೂರು ಏತ �ೕ�ಾವ� �ಾ���ಯ�� 62,115 ಎಕ� �ೕ� NBC ಅ� ಸು�ಾರು 

1,51,000 ಎಕ� �ೕ�ಾವ� ಅಚು�ಕಟು� �ಾ���� ಬರುತ��; ಪ�ಸು�ತ 2.75ಲ� ಎಕ� ಪ��ೕಶ ��ಾ���; ಇದ�� 

10.109 �.ಎಂ.�. �ೕರು �ೕ�ಾಗುತ��; ಕು�ಯುವ �ೕ�� ತುಮಕೂರು, ಮಧು��, ��ಾ, ಕಳ�ಂ�ಳ�, �ಾ���� ಒಂದು 

ವಷ��� 4.47 �.ಎಂ.�. �ೕರು �ೕಕು; �ಾ��ೕ, ಕು�ಗ� ನ ಮಂಗಳ ಮತು� �ಾ�ೂೕ�ನಹ�� ಜ�ಾಶಯಗ�� 3.03 

�.ಎಂ.�. �ೕರು �ೕಕು;  ತುಮಕೂರು �ಾ�ಾ ವಲಯದ� 145 ��ಗಳು ಇದು� ಈಗ 250 ��ಗಳು ಭ���ಾ��;  ಇನೂ� 

6.3 �.ಎಂ.� �ೕರು �ೕಕು ಎಂದು ����ಾ��; ಒಟು� (ತುಮಕೂರು ಮತು� ಮಧು�� ��ಾಗ �ೕ�) 24.89 �.ಎಂ.�. 

�ೕರು �ೕಕು;  ಅಚು�ಕಟು� �ಚು� �ಾಡುವವ�� �ೕರು �ಾ�� �ೕ�ಾಗುತ�� ಎಂದು ಸ�ಾ�ರದ ಆ�ೕಶ��; ಈ 24.89 

�.ಎಂ.�. �ೕರನು� �ೕಡ�ೕಕು; 1996-97ರ�� �ೕವಲ 8.17 �.ಎಂ.�.�ೕ�ನ ಅಗತ��ತು�; ಆದ� ವಷ��ಂದ ವಷ��� 

ಅಚು�ಕಟು� �ಾ��� ���ರುವ �ೕ�� 2013-14ರ�� 21 �.ಎಂ.�. �ೕರು �����ೕ�;  ಈ �ನ �ೕ�ಾವ� �ೕ�ನ 

ಬ�� ಎಲ�ರೂ ಆಸ���ಂದ �ಳಕು ����ಾ��; ಆದುದ�ಂದ ಈ ಬ�� ಆ�ೂೕಪ ಪ��ಾ��ೂೕಪ �ೕಡ, 35 ವಷ�ಗಳಷು� 

ಹ�ಯ�ಾದ �ಾ�ಗ��  �ೕ�ಾವ� �ಾ�ಾ �ೕಜ�ಯ �ಾ�ಾ �ವ�ಹ�ಾ ಅನು�ಾನದ�� ರೂ. 2.00 �ೂೕ� ಅನು�ಾನ 

�ೕಡು�ಾ��, ಅದು �ಾ�ಾ cleaning� �ಾ�ಾಗುವ��ಲ�;  ಆದುದ�ಂದ �ಾ�ಾ ಆಧು�ೕಕರಣ ಮತು� ಅಗ�ೕಕರಣ ಆಗದ 

�ೂರತು ���� �ಗ�ತ ಪ��ಾಣದ�� �ೕರು ಪ��ೖಸಲು �ಾಧ��ಾಗುವ��ಲ�;  �ಾ�ಾ �ಾಮಥ��ವನು� 

���ಸ�ೕಕು(1500 ಕೂ���� �ಂದ 4000 ಕೂ���� ವ��);  ಆಗ ���� �ೕ�ಾದ 24.89 �.ಎಂ.�. �ೕರು ಪ��ೖಸಲು 

�ಾಧ��ಾಗುತ��; ಈ ���ನ�� ಸ�ಾ�ರವನು� ಎಚ��ಸುವ �ೕ�ಯ�� ��ಾ�                                        

ಪಂ�ಾಯ� ನ ಎ�ಾ� 57 ಮಂ� �ಾನ� ಸದಸ�ರುಗಳು ಕಂಕಣಬದ��ಾ� ಸಂಬಂಧಪಟ� ಸ�ವರನು� �ೕ�               

�ಾ�    ಕು�ಯುವ   �ೕ�ನ   ಸಮ��ಯನು�   ಪ�ಹ���ೂಳ�ಲು    ಸ�ಯ��   ಠ�ಾವ�   �ೂರ�ಸುವಂ�   

�ೂೕ�ದರು. 
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�ಾನ� ಅಧ��ರು,  �ೕ�ಾವ� �ೕ�ನ ಅಗತ��/ಬಳ�ಯ ಕು�ತು �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.ಆ�. ಉ�ೕ� 

ರವರು ಆಮೂ�ಾಗ��ಾ� ಸ�� �ವ��ದ��ಾ�� ಸ�ಯ ಪರ�ಾ� ಅವ�� ಅ�ನಂದ�ಗಳನು�  ���ದರು. ನಂತರ, �ೕ�ನ 

�ಷಯದ�� �ಾರತಮ� �ಾ�ದ� �ೕರು ಪ�ಯಲು �ಫಲ�ಾದ� �ೂಂದ��ಾಗುತ�� ಎಂದು ���ದರು; 

ನಂತರ,�.ಎ�.ಪ�ರ ��� �ೕರು ಹ�ಸುವ ಕು�ತು AEEರವರನು� ��ಾ�ಸ�ಾ� AEEರವರು, �ಾಲು ��ಗಳು ತುಂ�ದ 

ನಂತರ �.ಎ�.ಪ�ರ ��� �ೕರು ಬರ�ೕ�ಾ�� ಎಂದು ���ದರು. 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� �ೂೕ��ಾ�ಾ�ಯವರು, �.�ಾ.ಹ�� �ಾಲೂ��ನ �ಾ� ಮತು� �ಾ�  

�ಾಸಕರುಗ�ೂಂ�� �ಾನ� ಮುಖ� ಮಂ��ಯವರನು� �ೕ� �ಾ�ದ ಸಂದಭ�ದ��, ತುಮಕೂರು ���� ಅಗತ� 

ಪ��ಾಣದ�� �ೕರು �ೂಡುವ��ಾ� ಅವರು ಭರವ� �ೕ�ರು�ಾ��;  ಆದುದ�ಂದ ��ಾ�ಡ�ತ ಮತು� ��ಾ� 

ಪಂ�ಾ���ಂದ ಸ�ಾ�ರ�� ಪ��ಾ�ವ� ಕಳು���ೂಡ�ೕಕು ಎಂದು ಸ�� ���ದರು.  ಪ�ರಕ�ಾ� �ಾಯ��ಾಲಕ 

ಇಂ��ಯ�, �ೕ�ಾವ� �ಾ�ಾ ��ಾಗ �ಬೂ�ರು ಇವರು, ಒ�ಾ�� 43.67 �.ಎಂ.�. �ೕರು ಹಂ���ಾ��; 

ತುಮಕೂರು ���� 24.817 �.ಎಂ.�. �ೕರು ಬರ�ೕಕು;  ಈ ವ�� ಅಷು� ಪ��ಾಣದ �ೕರನು� ಪ�ಯಲು 

�ಾಧ��ಾ�ಲ�; ವಷ��ಾರು ಪ��ಾಣವನು� �ಾನ� ಸದಸ�ರು ಈ�ಾಗ�ೕ ����ಾ��; 1996ರ�� ಬುಗುಡನ ಹ�� ���  

�ೕರು ಬಂತು;  ನಂತರ ಅ��ಂದ 2002ರ�� ಕು�ಗ� �ೂಡ� ��� ಹ�ದು 2010-11ರ ವ�� �ೕ�ನ ಸಮ�� 

ಇರುವ��ಲ�; ಕು�ಗ� �ೂಡ� ���ಂದ  ಮಂಗ�ಾ ಜ�ಾಶಯ�� �ೕರು ಹ����ೕ�; 2011-12�ೕ �ಾಲನು� 

�ೂರತುಪ�� ಕ�ದ ಎರಡು ವಷ�ಗ�ಂದ ಅಗತ� �ೕರು ಹ�ಯ� �ೂಂದ��ಾ��; ಪ�ಸು�ತ �ಾ�ಾ �ಾಮಥ�� 2400 

ಕೂ���� ಇ�; �ೕ�ಾವ� ಜ�ಾಶಯ�ಂದ 0-72 �.�ೕ. ವ��ನ �ಾ�� �ೕರು ಹ�ಯುತ��; ನಂತರ �.ಆ�.�ೕ��ಂದ 

ತುಮಕೂರು ಕ�� �ೕರು ಹ�ಯ�ೕಕು; �ಾಗೂರು ನ�� ಸುರಂಗ�ಂದ  72�.�ೕ.ವ�� 21 �.�ೕ.ವ�� �ೕರು ಹ�ದ 

ನಂತರ ತುಮಕೂರು, ಕು�ಗ� �ೂ�ಯ �ಾಗ 240 �.�ೕ.ವ�� �ೕರು ಹ�ಯ�ೕಕು; ಎರಡ� ಹಂತದ��  0-72 

�.�ೕ.�ಂದ ಮುಂ� ಅಗತ� ��ೖ� � ಎ��ಕೂ�ಷ� ಆ��;  0-72 �.�ೕ.ನ�� ಒಟು� 3600(ತುಮಕೂರು 2400 + 

ಎ�.�.�. 1200) ಕೂ���� �ೕರು ಹ��ನ �ಾಮಥ�� ಆಗ�ೕಕು; ತುಮಕೂರು ���� ಗ�ಷ� 2400 ಕೂ���� �ೕರು 

�ೕಕು; ಆದ� ಈ ವ�� 180 ಕೂ���� �ೕರು ಪ�ಯಲು �ಾತ� �ಾಧ��ಾ��;  ಆದುದ�ಂದ 3500 ಕೂ���� �ೕರು 

ಹ�ಸಲು ರೂ. 535.00 ಲ� ಅನು�ಾನದ�� 0-72 �.�ೕ. �ಾ�ಯ ಆಧು�ೕಕರಣ ಆಗ�ೕ�ೕ�ಾ��; �ೕ�ನ ಮಟ� ಒಂದು 

�ೕಟ� ವ�� ಪ�ಣ� ಹ���ಾಗ �ಾತ� ಅಗತ� ಪ��ಾಣದ �ೕರು ಹ�ಸಲು �ಾಧ��ಾಗುತ�� ಎಂದು ಸ�� �ವರ�ಾ� 

���ದರಲ�� ಇನು� ತುಮಕೂರು ���ಯ�� �ೂಸ �ಾಮ�ಾ�ಯ �ಾವ��ೕ ಏ� ಒ��� ಎಂದು ದೂರು ಬಂ�ಲ�, 

�ಾಗೂ ಇಂತಹು�ೕ �ಾರಣ�� ಏ� ಒ��� ಎಂದು �ೕಳಲು ಬರುವ��ಲ� ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. 

�ಾನ�  ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಚಂದ��ೕಖರ�ಾಬು ರವರು, ಅ��ಾ�ಗಳು �ೕ�ಾವ� �ೕರು ಹಂ��ಯ��        

�ಾರತಮ� �ಾಡ� �ೕರನು� ಸದ�ಳ� �ಾಡ�ೕಕು ಎಂದು ಸಲ��ತ�ರು.  ಪ���ಾ� �ಾಯ��ಾಲಕ            

ಇಂ��ಯ�,   �ೕ�ಾವ�    �ಾ�ಾ   ��ಾಗ   �ಬೂ�ರು    ಇವರು,   24.817   �.ಎಂ.�.         �ೕ�ನ      ಪ�ಣ�  
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�ೕ��ಯನು� �ೕ�ಾವ� ಸಲ�ಾ ಸ��ಯ ಮುಂ� ಇಡ�ಾ��; ಅಚು�ಕಟು� �ಾ���ಯನು� ಈ ವ�� ��� ನ�� 

ಪ�ಕ��ರ�ಲ�, �ವರಗಳನು� ಸ��ಸ�ಾ��; ಈ ವ�� 1,57,255 �. ಇದು�, ಈಗ 87,462�. � �ೕರನು� ಒದ�ಸ�ೕಕು 

ಎಂದು ಸ�ಾ�ರ�� ವರ� �ಾ� ��� ನ�� ಪ�ಕ�ಸಲು ಕ�ಮವ�ಸ�ಾ��; ಈಗ 11 �.ಎಂ.�. �ೕರು �ೕ�ಾ��, 

ಕು�ಯುವ �ೕ�ನ 18 �ೕಜ�ಗ�� �ೕರು ಅ�ೂೕ�ೕ� (ಹಂ��) ಆ��; ಈಗ 3.13 �.ಎಂ.�. �ೕರು ಹ��ದ� 

ವ�ವ�ಾಯ�� �ೕರು �ೂಡಬಹುದು; ಪ�ಣ��ಾ� 1,57,255 �. � ಅಗತ��ರುವ  ಉ�� 500 �.ಎಂ.�. �ೕರನು� 

�ೕ�ಾವ� �ಾ��ಂದ 251 ��ಗ�� ಹಂ�� �ಾಡಲು ಪ��ಾ�ವ� ಇಡ�ಾ��; ಇದ�ಂದ ಒ�ಾ�� 25 �.ಎಂ.�. �ೕರು 

ತುಮಕೂರು ���� ಲಭ��ಾಗುತ��;  �ೕಜ�ಯ�� �ಾವ��ೕ ��� �ೕರು �ೂಡುವ ಪ����ೕ ಇಲ�;  �ಾನ� 

ಸದಸ��� ಈ �ಷಯವನು� ��ಸ�ಾ��; �ೕ�ಾವ�� 18.983 �.ಎಂ.�., ಮತು� ಕು�ಯುವ �ೕ�� 550 ಕೂ���� ಎಲ� 

�ೕ� 5.384 �.ಎಂ.� �ೕರು �ೕಕು ಒಟು� 24.817 �.ಎಂ.�. �ೕರು ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ಹ�ದಂ�ಾಗುತ�� ಎಂದು ಸ�� 

���ದರು. 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಚಂದ��ೕಖರ�ಾಬು ರವರು, ಗು�� �ಾಲೂ�ಕು �ಾಗ�ಾ��, ���ಗುಡ�, �.ಎ�.ಪ�ರ, 

�ೕಳೂರು ಎಲ�ವ� �ೕ���ೕ? ಎಂದು ಪ����ದರು. 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� �ಾಕಮ� �ಾಗ�ಾಜು ರವರು, �ೖ�ಾಳ �� �ೖ� �ೖ� ನ                          

�ೖ� ರ��ಯ�� ���� ಎಂದು ಆ�ೕ��ದ��� �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ� ರವರು �ೕ�ಾವ�             �ೕಜ�� 

ಸಂಬಂ��ದ�ಲ��ಂದು ���ದರು.  ನಂತರ, ಇಡಗೂರು 166 �.�ೕ. ತುಂ�ದ ನಂತರ �.ಎ�.ಪ�ರ ��� �ೕರು 

�ೂೕಗ�ೕಕು, ಇಡಗೂರು �� ತೂಬು ತುಂ�ಾ �ಕ���; �ೕರು �ಡುಗ� �ಾಯ� ��ಾಂಕ 18-08-2014�ೂಳ� 

ಪ�ಣ��ೂಳು�ತ��; �ಾ�ಮುಖ��ಾ� ಕು�ಗ� ಮತು� ���ೕನ ಹ��� ಕು�ಯುವ �ೕರು ಪ��ೖ� ನಂತರ ಸ��ಯ 

ಸೂಚ� �ೕ�� ಕ�ಮವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಪಂ�ಾ��ಯವರು, 2012-13ರ�� ಏತ �ೕ�ಾವ� �ೕಜ�ಯ�                 

through gravity �ೂಳ�ಯ�� 22 ��ಗಳನು� ತುಂ�ಸಲು ರೂ. 126.00 �ೂೕ� �ತ�ದ �ಾಯ�ಕ�ಮ      

�ಾ�ದ�ರು; ಈ �ೕಜ�ಯ� ಪ�ಸು�ತ �ಾಲು� ��ಗ�� �ಾತ� �ೖ� �ೖ� ನ�� �ೕರು ಹ�ಯು���,                

�ಲಸ ಮಂದಗ�ಯ�� ನ�ಯು���; �ೕ�ಾ ಕನ���� ನವರು  �ಲಸ �ಾಡು���ಾ��; ಒಂದು �ಂಗಳ                   

�ಂ� ಸ�ಳ�� �ೕ� �ೕ� �ೕ�ಸ�ಾ� �ೕವಲ 20% �ಾತ� �ಲಸ�ಾ�ರುತ�� ಎಂದು ಆ�ೕ��ದರು.                  

ಪ���ಾ� �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ� ರವರು, 4 ��ಗಳ �ಲಸ ಪ�ಗ�ಯ���; ಭೂ�ಾ��ೕನ ಸಮ��                    

ಇದು�, ಅ�ೕಕ ಕ� ಭೂ�ಾ��ೕನ �ಾಡ�ೕ�ಾ�ರುತ�� ಆದ� ಏತ �ೕ�ಾವ� �ಾಗದ �ಲಸಗಳು 80%                

ಮು���, ಮುಂ�ನ 2 �ಂಗಳ�� �ಾಮ�ಾ� ಪ�ಣ��ೂ�� ಈ ವಷ�ದ���ೕ �ೕರು ಹ�ಸ�ಾಗುವ�ದು                  

ಎಂದು ಸ�� ಭರವ��ತ�ರು. ಪ���ಾ� �ಾನ� ಅಧ��ರು, ಎರಡು �ಂಗಳ�� �ಲಸ ಮು��, �ೕರು ಹ��,     

ಸಮ��ಯನು� ಬ�ಹ���ೂಡುವಂ� ���ದರು. ನಂತರ,  �.ಎ�.ಪ�ರ ���ಂದ �.ಎ�.ಪ�ರ�� �ಾ�ೕ�                

�ಾಂ� ಸ� �ಷ� �ೕಜ� ಮಂಜೂ�ಾ�ದ�ರೂ  ಕೂಡ �ೕ�ಾವ� �ಾ�ಯ �ೕರು ಹ�ಸುವ                 

�ಾಲು��ಂದ   154�ೕ     �.�ೕ.  �ಂದ   �ಂ�ಾಪ�ರ,   �ಂ�ಾ�,   �ಾ�ನಹ��   ��ಗಳ   ಮೂಲಕ   �.ಎ�.ಪ�ರ�� 
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 �ೕರು ಹ�� ಕು�ಯುವ �ೕ�ನ ಸಮ��ಯನು� ಪ�ಹ�ಸುವಂ� ಸ�ಾ�ರವನು� �ೂೕರಲು ಸ�ಯು ಸ�ಾ�ನುಮತ�ಂದ 

�ಧ���ತು. 

 �ಾನ� ಅಧ��ರು,  �ೕ�ಾವ� �ೕಜ��ಂದ ತುಮಕೂರು ����;,  ಕು�ಯುವ �ೕರು ಮತು� ಅಚು�ಕ��� 

24.817 �.ಎಂ.�. �ೕರನು� ಕ�ಾ�ಯ�ಾ� ಹ�ಸ�ೕಕು, ಮತು� ಈ ���ನ�� ಇ�ಾ� ಕ�ಮವ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು 

ಒ�ಾ���ದರು. 

 ನಂತರ, 0-72�ೕ �.�ೕ. ವ�� �ಾ�ಯ �ಾಮಥ�� ���ಸುವ �ಲಸದ �ೂ�� 0-183 �.�ೕ. ವ�� �ಾ�ಯ 

ಆಧು�ೕಕರಣ �ಾಡ�ೕ�ೕಕು; ಇದ�� �ೕ�ಾಗುವ ಅನು�ಾನವನು� ಸ�ಾ�ರ ಒದ���ೂಡ�ೕಕು ಎಂದು ಸ�ಯು 

ಸ�ಾ�ನುಮತ�ಂದ �ೕ�ಾ���ತು. 

(ಕ�ಮ : �ಾಯ� �ಾಲಕ ಇಂ��ಯ�, �ೕ�ಾವ� �ಾ�ಾ ��ಾಗ, �ಬೂ�ರು) 

�ಷಯ ಸೂ� 03 :- ಈ�ಾಗ�ೕ ಬರ�ಾಲ ಪ��ೕಶ�ಂದು ���ಯನು� �ೂೕಷ� �ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ ಬರಪ���� 

�ವ�ಹ��ಾ� �ಾಮ�ಾ� ನ�ಸಲು �ಾನು�ಾ�ಗ�� �ೂೕ�ಾ� ��ಯಲು ಕು�ಯುವ �ೕ�ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಒದ�ಸಲು 

�ೕ�ಾ�ರುವ ��ೕಷ ಅನು�ಾನವನು� ಮಂಜೂರು �ಾಡುವಂ� ಸ�ಾ�ರವನು� �ೂೕರುವ ��ಾರ. 

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� �.ಆ�.ಮಂಜುಳ ರವರು, ಪ�ರವರ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� �ಾ���ಯ�� 

�ೕರು-�ೕವ� ಇಲ�� �ಾನು�ಾರುಗಳ �ಾಲ�� ಬಹಳ �ೂಂದ��ಾ��, ಆದುದ�ಂದ �ೂೕಬ�� 3 ರಂ� �ೂೕ-

�ಾ�ಗಳನು� �ಾ�ರಂ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು ಒ�ಾ���ದರು. 

�ಾನ� ಅಧ��ರು, ಜನ�� ಕು�ಯುವ �ೕರು ಮತು� �ಾನು�ಾರುಗ�� �ೕರು-�ೕ�� ಸಧ��� �ಾವ��ೕ 

�ೂಂದ��ಲ��ರುವ�ದ�ಂದ ಪ���� ಎದು�ಾ�ಾಗ �ಂತ� �ಾಡಬಹು�ಂದು ಅ��ಾ�ಯ ವ�ಕ�ಪ��ದರು.  ಪ���ಾ� 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� ��ೕಮ ಮಹ�ಂಗಪ�ನವರು, ಈ�ಾಗ�ೕ ಪ���� �ಂ�ಾಜನಕ�ಾ��; ಒಂದು �ಂಗಳು ಮ� 

�ಾರ� �ೂೕದ� �ೂೕ�ಾ� ��ಯ�ೕ�ೕ�ಾಗುತ��, �ಾನು�ಾರುಗಳ  �ೕ�� ವ�ವ��  �ಾಡ�ೕ�ಾಗುತ��; ಕು�ಯುವ 

�ೕ�� �ೂಂದ��ಾಗುತ��;  ಈ ಎಲ� ಸಮ��ಗಳನು� ಬ�ಹ�ಸಲು �ಾವ �ೕ� ಕ�ಮವ����ೕ�? ಎಂದು ಪ����ದರು 

 ಉಪ ��ೕ�ಶಕರು ಪಶು�ಾಲ�ಾ ಇ�ಾ� ಇವರು, ಪ����ಯ ಕು�ತು ಇಲ�ಾ ಆಯುಕ�ರ ಕ�ೕ��                  

�ನ �ತ�  ಮತು� �ಾನ� ��ಾ���ಾ�ಯವ�� �ಾ�ಾ��ಕ�ಾ� ವರ� �ಾಡ�ಾಗು���; 02-08-2014ರ               

ವರ� �ೕ�� 2,49,879 ���� ಟ� ಹುಲು� �ಾ�ಾ�ನು ಇ�; ಇದು ಮುಂ�ನ ಏಳು �ಾರಗಳ ವ��           

�ಾ�ಾಗುತ��; �ಾ��ೕಯ ಕೃ� ��ಾಸ �ೕಜ�ಯ� 24,000 �� �� ಗಳನು� �ತ�ಸ�ಾ��; ಪ�ಸಕ�        

�ಾ�ಯ�� 22,000 ���� ಗಳು �ಡುಗ��ಾಗುತ��; �ೂ�� ಒ�ಾ�� ರೂ. 3.00 �ೂೕ�                  

�ಚ�ದ�� ಒಂದು ಲ� ���� ಗಳನು� �ೕಡುವಂ� �ಾನ� ��ಾ���ಾ�ಯವರನು� �ೂೕರ�ಾ��; ಏಳು             

�ಾರಗಳ ನಂತರ ಮುಂ�ನ ವ�ವ��ಯ ಬ�� �ೕ�ಸ�ಾಗುವ�ದು; ಎಲ� ಸ�ಾಯಕ ಪಶು ��ೕ�ಶಕರುಗಳನು�          

ಕ�ದು,  �ೂೕ-�ಾ� /�ೕ�ನ  ಬ��  ಮುಂ�ನ  ಎರಡು  �ನಗಳ��   �ವರ�ಾದ   ವರ�   �ೕಡುವಂ�         ಈ�ಾಗ�ೕ 
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 ��ಸ�ಾ��; ತುಮಕೂರು �ಾಲೂ��ನ�� 22 ಸಂ��ಗ�� �ೕ� �ೕ� �ೕ�ಸ�ಾ��; �ಾಕಷು� ಹುಲು�             

����ಾ��; ಉ�ದ �ಾಲೂ�ಕುಗಳ�� ಪ��ಾಸ �ಾ� ವರ� �ೕಡ�ಾಗುವ�ದು; �.ಎಂ.ಎ�., ವ��ಂದ 1000 ��ಂ�ಾ� 

�ೕಜ �ೕ��ಾ�� ಎಂದು ಸ�� �ವ��ದರು. 

 �ಾನ� ಅಧ��ರು,  �ಕ��ಾಯಕನಹ��, ��ಾ, ಮಧು��, �ಾವಗಡ �ಾಲೂ�ಕುಗಳ�� ಈ�ನ ಪ���� 

ಕಷ��ಾ��; �ೂರಟ�� �ಾಲೂ��ನ�� ಸ�ಲ� ಮ��� ಪರ�ಾ�ಲ�; ಆದುದ�ಂದ ಪ�ಥ�ಾಧ�� �ೕ� ಪ�ಗ�� 

ಸ�ಾಯಕ ಪಶು ��ೕ�ಶಕರು ಮತು� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� ಸದಸ�ರುಗಳನು� ಕ�ದು ಮನವ�� �ಾ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು ���ದರು. 

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� ��ೕ�ಾ ಮಹ�ಂಗಪ�ನವರು, ಅರಣ� ಇ�ಾ�ಯ ಜ�ೕ�ನ�� �ೕವ� ��ಸಲು 

ಕ�ಮವ�ಸುವಂ� �ಾಕಷು� �ಾ� ���ದ�ರೂ ಸಹ ಈ ವ�� �ಾವ��ೕ ಪ��ೕಜನ�ಾ�ಲ�;  �ೖತ�� ���� ಗಳನು� 

�ೂಟ�� �ೂೕ� �� ಇದು� �ೕ�ನ ಆಶ�ಯ ಇರುವವರು �ಾತ� �ೕವ� ��ಯು�ಾ��, ಇಲ�ದವರು �� ಗಳನು� 

ಸುಮ�� ಮ�ಯ�� ಇಟು��ೂಳು��ಾ�� ಎಂದು ಆ�ೕ��ದರು.  ಪ���ಾ� �ಾನ� ಅಧ��ರು, ಮ��ಾಲದ�� 

��ದು�ೂಳ��ೕಕು, �ೕ� �ಾಲದ�� ಪ��ೕಜನ�ಾಗು ವ��ಲ�, ಆದುದ�ಂದ �ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ 

ಅ��ಾ�ಯವರ ಸಂಪಕ�ದ��ದು�, ���ನ ಹಣ �ೕಡುವಂ� ಸ�ಾ�ರ�� �ೕ�� ಸ��ಸ�ೕಕು, �ೂ�� �ಾವ-�ಾವ 

���ಗಳ�� ಗಂ�ಾವ�, �ಾಯಚೂರು, �ಾವಣ�� ಅಕ�-ಪಕ�ದ ���ಗಳ�� �ೕವ� �ಗುವ �ಾಗಗಳ�� ಮುಂ�ಾಗ���ಾ� 

�ಾವ �ೕ� �ೕವ� ಪ�ದು�ೂಳ�ಬಹುದು, ಎಷು� ಹಣ �ೕ�ಾಗುತ�� ಎಂಬ ಬ�� �ೕಜ� �ದ�ಪ���ೂಂಡು ಮುಖ� 

�ಾಯ� ��ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಗಳು ಮತು� �ಾಲೂ�ಕುಮಟ�ದ ಅ��ಾ�ಗಳ ಸಂಪಕ�ದ��ದು�, �ಲಸ �ಾ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು 

���ಾತು �ೕ�ದರು. 

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಚಂದ��ೕಖರ�ಾಬು ರವರು, �ಾನ� ಸದಸ�ರುಗಳು ಬ�ೕ ಕು�ಯುವ �ೕರು ಎನು��ಾ��;  

ಬ�ೕ �ೕ��ಂದ ಜನ-�ಾನು�ಾರುಗಳು ಬದುಕಲು �ಾಧ��ಲ�;  ಅಚು�ಕಟು� ಅ�ವೃ�� �ಾದ� �ೕವ� ��ಯಲು 

�ಾಧ��ಾಗುತ��;  ಅಕ�-ಪಕ�ದ �ಾಲೂ�ಕುಗಳ�� ಎ�ೂ�ೕ ಒಂದು ಕ� �ೕವ� ��ದ� ಇತರ�ಗೂ ಅನುಕೂಲ�ಾಗುತ��;  

ಇಂ�ನ �ನಗಳ�� �ಾಕಷು� ಜನ �ಂಗಳೂ�� ಗು�  �ೂೕ��ಾ��; ಕು�ಯುವ �ೕ�� �ಾತ� ಗಮನಹ��ದ� �ೖತರ 

�ಾ�ೕ�ಾಗ�ೕಕು? ಎಂದು ಪ����,  ಅಚು�ಕಟು� ಪ��ೕಶ�� �ೕರು �ೂಟ�� ಅ�ಕ ಪ��ಾಣದ�� �ೕವ� ��ದು �ೕವ� 

�ಾಗ� �ಾಡಲು ಸಹ ಸುಲಭ�ಾಗುತ�� ಎಂದು ಅ��ಾ�ಯ ವ�ಕ�ಪ��ದರು. 

(ಕ�ಮ : ಉಪ ��ೕ�ಶಕರು, ಪಶು�ಾಲ� ಮತು� ಪಶು �ೖದ� �ೕ�ಾ ಇ�ಾ�, ತುಮಕೂರು) 

�ಷಯ ಸೂ� 04 :- ಮ�ಾ�ಾ��ಾಂ� �ಾ��ೕಯ �ಾ��ೕಣ ಉ�ೂ�ೕಗ �ಾತ� �ೕಜ�ಯ� �ಯ�ಾನು�ಾರ 

�ಾವ��ೕ �ೂೕಪ�ಲ�� �ವ���ರುವ �ಾಮ�ಾ�ಗ�� ಹಣ �ಾವ�ಸುವಂ� �ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ�� ಮತು� ಪಂ�ಾಯ� 

�ಾ� ಇ�ಾ�ಯನು� �ೂೕರುವ ��ಾರ. 

�ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ� ��ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು  ಎ�.ಆ�.ಇ.�.ಎ.�ೕಜ� ಯ� ಕ�ದ                 

�ಾ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� ಸ�ಾ�ರ�ಂದ ರೂ.39.00 �ೂೕ� ಅನು�ಾನ �ಾ� ಬರ�ೕ�ಾ��; �ಾ�ಾ�ಕ �ಕ�       

ಪ��ೂೕಧಕರು   86  �ಾ�ಮ    ಪಂ�ಾ��ಗಳ��   �ಕ�   ತ�ಾಸ�   �ಾ�  �ೂೕಪ�ೂೕಷಗಳನು�       ಗುರು��  ��  
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ಗಳನು� (ಹಣ) �ಾ� ಇ��ದ�ರು; ಈ ಕು�ತು �ಾನ� ��ಾ� ಉಸು��ಾ� ಸ�ವರು, �ಾಸಕರುಗಳು �ೂೕ� 

�ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ�� ಮತು� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಇ�ಾ�ಯ �ಾನ� ಸ�ವರನು� ಮತು� �ಾನ� ಮುಖ� ಮಂ��ಯವರನು� 

�ೕ� �ಾ� �ಾಸ��ಕ�ಯನು� ಮನದಟು� �ಾ���ಾ��; ಪ�ಸಕ� �ಾ�ನ �ಬ�ವ� �ಾ��ಂದ ಇ��ಯವ�� ರೂ.2.61 

�ೂೕ� �� �ಾವ�� �ಾ� ಇತು�; �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗ�� ಒಟು� ರೂ. 41.00 �ೂೕ� ಅನು�ಾನ �ಡುಗ��ಾ�ರ�ಲ�; 

�ಾನ� ಸದಸ�ರುಗಳು �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳ�� �ೂಂದ��ಾ��, �ಯಮ ಉಲ�ಂಘ� �ಾ�ರುವವರ �ರುದ� 

ಕ�ಮವ�ಸ�ಾ��  ಎಂದು ಸ�ಾ�ರದ ಗಮನ�� ತಂದರೂ ಸಹ, ಎಲ� ಅನು�ಾ��ಾ��ಾ�ಗಳ �ರುದ� ಕ�ಮವ��ದ ನಂತರ 

ಹಣ �ಡುಗ� �ಾಡುವ��ಾ� ಸ�ಾ�ರ  �ೕ�ತು�;  ಅದರಂ� �ಾನ� ��ಾ� ಉಸು��ಾ� ಸ�ವರು, �ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ�� 

ಮತು� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಇ�ಾ�ಯ �ಾನ� ಸ�ವರ ಮತು� �ಾನ� ಮುಖ� ಮಂ��ಯವರ �ೂ� �ಾತ�ಾ�ದ ನಂತರ 

ಕ�ದ 4-5 �ನಗಳ �ಂ� ರೂ. 3.00 �ೂೕ� ಅನು�ಾನ �ಡುಗ� �ಾ��ಾ��; ಉ�� ಹಣವನು� ಹಂತ-ಹಂತ�ಾ� �ಡುಗ� 

�ಾಡುವ��ಾ� �ೕ�ರು�ಾ��;  ಪ�ಣ� ಪ��ಾಣದ ಹಣ �ಡುಗ��ಾದ� ಕೂ��ಾರರು ಬಂದು �ಲಸ �ಾಡಲು 

ಅನುಕೂಲ�ಾಗುತ�� ಎಂದು ಸ�ಾ�ರ�� ಮನ� �ಾಡಬಹು�ಂದು ಅ��ಾ�ಯ ವ�ಕ�ಪ��ದರು.  

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �ಂಚ�ಾರಯ�ನವರು, �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳ�� �ಯ�ಾನು�ಾರ�ೕ ���ಾ �ೕಜ� 

�ಾಡ�ೕ�ಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ�ವ�� ಸೂಕ� ಸೂಚ� �ೕಡ�ೕಕು ಎಂದು ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತಂದರು. 

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಉಗ�ಪ�ನವರು, ತುರು�ೕ�� �ಾಲೂ�ಕು �ೂ��ೕಹ�� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� �ಾ���ಯ�� 

ಅವ�ವ�ಾರ ನ��ರುವ��ಾ� ದೂರದಶ�ನದ�� ವರ��ಾ�ರುತ��; ಆದ� ಸಂಬಂಧಪಟ� �.�.ಓ., ಮತು� �ಾ�ಮ 

ಪಂ�ಾ�� ಅಧ��ರ �ರುದ�  ಕ�ಮ�ೖ�ೂಳ�ಲು ಸ��ೕಯ �ಕ� ತ�ಾಸ�ಾ ವರ�ಯ�� ಹಣ ದುರುಪ�ೕಗದ ಕು�ತು 

ಎ��ಯೂ ನಮೂ�ಾ�ರುವ��ಲ�; �ೂಟೂ�ರನ �ೂ��� �ಾ�ಮದ�� ��ಂ� ರ�� ಸಂಪಕ��ಾ�� ಎಂದು ವರ�ಯ�� 

�ೕಳ�ಾ��, ಆದರೂ �.�.ಓ., ಮತು� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� ಅಧ��ರ �ರುದ�  �ಸು� ಕ�ಮ�� ��ಾರಸು �ಾಡಲು 

�ಾರಣ�ೕನು? ಎಂದು ಪ����ದರು. 

 ಉಪ�ಾಯ�ದ��(ಅ�ವೃ��)ರವರು, procedure lapses and documentation incomplete 

ಆ�ರುತ�� ಎಂದು ಸ�� ���ದರು.  ಪ���ಾ� �ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು ಸದ� ದೂರನು� 

ಪ�ದು�ೂಂಡು ಪ��ೕ��, ವರ�ಯ ಪ���ಂದನು� �ಾನ� ಸದಸ��� ಒದ�ಸುವಂ� ಉಪ 

�ಾಯ�ದ��(ಅ�ವೃ��)ರವ�� ���ದರು  �ಾಗೂ, �ೂೕಂಬ�� ಮ� ರವರು �ೕ�ರುವ ವರ�ಯ�� ಆ �ೕ� ಆ�ೕಪ� 

ವ�ಕ��ಾ�ದು� �ಾಮ�ಾ� ಪ�ಣ��ೂಂ���ಾದ� ಸದ� ವರ�ಯನು� �ಂಪ�ದು �ಾ�ಾ�ಡು �ಾಡುವ��ಾ� ಸ�� 

ಭರವ��ತ�ರು.  �ಾಗೂ �ಾನ� ಅಧ��ರು,  ತ��ತ�ಾ� ಪ��ೕ�� ಸದ� ವರ�ಯನು� �ಂಪ�ದು �ಾ�ಾ�ಡು �ಾಡಲು 

��ಸುವ��ಾ� �ಾನ� ಸದಸ��� ಭರವ��ತ�ರು.  
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�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� �ಾನಮ� �ಾಮಚಂದ�ಯ�ನವರು, ಬಂಡ�ಾಳ �ಾ� �ೂ��� ಮ� ಕ��ರುವ �ೖತರುಗ�� ಹಣ 

�ಾವ��ಾ�ಲ�, ಅವರುಗಳು ನಮ�ನು� ದೂಷ� �ಾಡು�ಾ��; �ೌ�ಾಲಯ, �ಾಂ��ೕ� ರ��, �ೂ��� ಮ� ��ಾ�ಣ 

�ಾ�ರುವವ�� ಹಣ �ಾವ�ಸಲು ಕೂಡ�ೕ ಕ�ಮವ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತಂದರು. 

 �ಾನ� ಅಧ��ರು, ಕೂ��ಾರರ �ಲಸ�� ಅಭ�ಂತರ�ಲ�;  �ಾಯಕಬಂಧು/�ೕ�ಗ�ಂದ �ಾ�ದ� ಅ�ವೃ�� 

�ಲಸಗಳು ಆಗುತ��; ಆದ� ಇ�� �.�.ಓ.ಗ�� �ಕ� ಅ��ಾರ �ೕ�ದ ನಂತರ �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಗಳು 

ಅಸ�ಾಯಕ�ಾ��ಾ��;  �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಗಳು,  ಅಕ�ಮ ಎಸ�ದ �.�.ಓ., ಗಳ �ೕ� ಕ�ಮವ��ದ�� ಈ �ೕ� 

ಆಗು��ರ�ಲ�; ಈ ��ಾ� ಪಂ�ಾ��ಯು �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳ �ೕ� �ಾಕಷು� ��ಾ ವ���; �ಾಯ���ಾ�ಹಕ 

ಅ��ಾ�ಗಳು ಗಮನಹ�� �ಾ�ಾ ಎಂ�� ಆಪ�ೕಟ� ಗಳು ಮತು� ಇಂ��ಯ� ಗಳನು� �ೕ�� �ಾಪ� ಪ�ಯ�ೕಕು ಎಂದು 

���ದರು. 

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

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� �ಾ�ಾ��ಯವರು, ಅ��ಾ�ಗಳು ತಮ� ದತ��ಾದ ಅ��ಾರವನು� �ಾವ��ೕ 

ಒಂದು �ೕಜ�ಯ ಅನು�ಾ�ನದ�� ಒ��ಯ ಉ��ೕಶ�� ಬಳ��ೂಂಡ�� �ಾತ� �ಾವ��ೕ ಪಂ�ಾ��ಗಳ��ಯೂ 

ಅವ�ವ�ಾರ ನ�ಯುವ��ಲ� ಎಂದು ಅ��ಾ�ಯ ವ�ಕ�ಪ��ದರು. 

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಉ�ೕ� ರವರು, ಎ�.ಆ�.ಇ.�.ಎ., �ೕಜ�ಯ� ಪ�ಸು�ತ ಸಂದಭ�ದ�� ಕೂ� 

�ಾಡುವವರು ಮತು� ಕೂ� �ಾ�ಸುವವರು �ಾರೂ �ಾಮ�ಾ� �ವ��ಸಲು ತ�ಾ�ಲ�; �ಾ�ಾ�ಕ �ಕ� 

ಪ��ೂೕಧಕರುಗ�ಂ�ಾ� �ಾವ ಅ��ಾ�ಗ�ಗೂ �ಾಮ�ಾ� �ವ��ಸಲು �ಾಧ��ಾ�ಲ�; ಆದುದ�ಂದ �ಾ�ಾ�ಕ �ಕ� 

ಪ��ೂೕಧಕರ �ಕ� ತ�ಾಸ�ಾ ವರ�ಯನು� �ಾ�ಾಸಗ�ಾ� ರದು�ಪ�� ಮರುಪ��ೕಲ� �ಾ�� ಎಂದು ಕ�ದ ಸ�ಯ�� 

���ದ�ರೂ ಸಹ ಈ ವ�� �ಾವ��ೕ ಪ��ೕಜನ�ಾ�ರುವ��ಲ�; �ಂ�ನ �� �ಾವ�ಸುವವ�� �ೂಸ �ಾಮ�ಾ�ಗಳನು� 

�ಾ�ರಂ�ಸಲು �ಾಧ��ಲ�;  ಆದುದ�ಂದ ಹ�ೕ �� �ಾವ�� ಕ�ಮವ��, ಕೂ��ಾರರು ಮತು� ಅ��ಾ�ಗಳ�� �ಾನ�ಕ 

��ೖಯ� ತುಂ� �ೂಸ�ಾ� �ಲಸ �ಾ�ರಂಭ �ಾ�� ಇಲ��ಾದ�� �ಾವ��ೕ ಪ��ೕಜನ�ಾಗುವ��ಲ�, ಇದು 

�ಾಸ��ಾಂಶ ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. 

 �ಾನ� ಅಧ��ರು, �ೕಜ�ಯ� �ಾಮ�ಾ� �ವ���ದ �ಾಬು� ರೂ. 36.00 �ೂೕ� ಹಣ �ಾವ��ಾ�ಲ� 

ಎಂದ� ಗು����ಾರರುಗಳ �ಾ�ೕ�ಾ�ೕಕು ಎಂದು ಪ����ದರು. 

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಚಂದ��ೕಖರ�ಾಬು ರವರು, ಈಗ �ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರ 

�ಾ�ನ ಪ��ಾರ ಬಂ�ರುವ ರೂ. 3.00 �ೂೕ� ಹಣವನು� �ಾಗ�ಸೂ� ಪ��ಾರ ಹಂಚು��ೕ�ೂೕ? ಅಥ�ಾ �ಾವ 

ಆ�ಾರದ�� ಹಂಚು��ೕ�? ಎಂದು ಪ����ದರು. 

 ಮುಖ� �ಾಯ� ��ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು, ಎ�.ಆ�.ಇ.�., �ೕಜ�ಯ ಬ�� ಸ�ಯ�� �ಾನ� 

ಸದಸ�ರುಗಳು �ಾಳ� ಮತು� ಕಳಕ� ಪ�ದ���ದು� ಸಂ�ೂೕಷದ �ಷಯ;  �ಾ��ೕಣ ಪ��ೕಶಗಳ��                      
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�ಾರೂ ಗು� �ೂೕಗ�ಾರದು, ಅವರುಗ�� �ಲಸ �ೂಟು� ಕೂ� �ೕ� ಅವರು �ಾ�ಮಗಳ���ೕ �� �ಲು�ವಂ� 

�ಾಡ�ೕಕು ಎನು�ವ ಸದು��ೕಶ�ಂದ �ಾರತ ಸ�ಾ�ರ �ಾ�� ತಂದ ಈ �ೕಜ�ಯನು�  100% ಅನು�ಾ�ನ�ೂ�ಸುವ 

ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳ ಅಧ��ರು ಮತು� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳ ಅ��ಾ�ಗಳು �ೂ���ಾ��; 2009-

10�ೕ �ಾ�ನ�� ��ಾ, �ಾವಗಡ ಮತು� ಮಧು��  �ಾಲೂ�ಗಳ�� ಜರು�ದ ಪ�ಕರಣಗಳು ಎಲ��ಗೂ ���ೕ ಇ�; 

ನಮ�ಗಳ ಉ��ೕಶ ��ೕಷ�ಾ� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� �ಾ���ಯ�� �ಾಶ�ತ ಆ�� ಸೃಜ��ಾಗ�ೕಕು ಎನು�ವ ದೃ���ಂದ 

ಈ �ೕಜ�ಯನು� ಅನು�ಾ�ನ �ಾಡ�ಾ��;  ಈ �ೕಜ�ಯ�  2012-13�ೕ �ಾ�ನ�� ರೂ.60.00 �ೂೕ� 

ಖಚು��ಾಡ�ಾ��;  2013-14�ೕ �ಾ�ನ�� ರೂ. 152.00 �ೂೕ� �ತ�ದ ಆಯವ�ಯ �ಗ��ಾ�ತು�, ಅಷು� 

ಅನು�ಾನವನು� �ೕ�ದ�� ಸಮ���ಾಗು��ರ�ಲ�;  ಆದ�, ಮುಖ� ಮಂ��ಯವರ 15 ಅಂಶಗಳ �ಾಯ�ಕ�ಮದ� 

ಎ�.ಆ�.ಇ.�., �ೕಜ�ಯ� ಖ��� ���ಲ�, ಎಷು� �ೕ�ಾದರೂ ಖಚು� �ಾ� ಎಂದು �ೕ�ದರು; ಅದ�ಂ�ಾ� ಈ 

�ೕ� ಸಮ���ಾ��;  �ೕಜ�ಯ ಅ��ನ ಕು�ತು ��ಾ� / �ಾಲೂ�ಕು ಮಟ�ದ ಅ��ಾ�ಗ�� �ಾ�� �ಾ� 

ತರ�ೕ�ಯನು� �ೕ�ದರು;  �ೕಜ�ಯ ಉಸು��ಾ��ಾ� 2 �ಾಲೂ�ಕುಗ�� ಒಬ�ರಂ� �ೂೕಡ� ಅ��ಾ�ಯನು� �ೕಮಕ 

�ಾಡ�ಾ�ದು�,  �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳ�� ಸಣ� �ೖತರು ಮತು� ಪ.�ಾ/ಪ.ಪಂ �ೖತರ ಸಂಬಂಧ  ಎ�.ಎಂ.ಆ� ��ಯಲು 

�ೕ�ದ� �ಾರ  ಅನುಮ��ಲ��, �ಾರ ಗಮನಕೂ� ತರ� �ಾ�ೂ�ೕ-�ಾ�� ಒಂದು �ನ�� ಕ�ಷ� ರೂ. 30-40 ಲ� 

�ತ�ದವ��  ಗಣಕ ಯಂತ�ದ�� �ೕ� �ಾ��ಾ��; �ೕ�ಾ� ನಂತರ ಸ�ಾ�ರ ಎ��ತು��ೂಂ�ತು;  �ಾ�ಾ�ಕ �ಕ� 

ಪ��ೂೕಧ� �ಾ��ೂ��ತು;  ಆದುದ�ಂದ ಈಗಲೂ ಎಷು� ಚ�� �ಾ� �ಣ�ಯ �ೖ�ೂಂಡರೂ ಪ��ೕಜನ�ಲ�;  �ಲಸ 

ಆಗ�ೕ�ಂದ� ಕೂ��ಾರರನು� ಕ�ತರ�ೕಕು; ಗು��� ���ಸ�ೕಕು; ಈ ���ನ�� ಪಂ�ಾ�� ಅ�ವೃ�� ಅ��ಾ�ಗಳ �ೕ� 

ಅವಲಂ�ತ�ಾಗಲು �ಾಧ��ಲ�;  ಇಂ��ಯ� ಗಳು �ೂಂದ�ಯ�� �ಲುಕು���ಾ��; ಎ��� ಗು��� ಆ�ಾರದ�� �ಲಸ 

�ವ���ರಬಹು�ಂದು ಸ�ಾ�ರದ ಗಮನ�� ತಂದರು �ಲ�� ಪ��ಭಟ� �ಾ�ದರು; ಆದ� ರ�� �ೕಡುವ �ಲಸ ಆಗ�ಲ�;  

ಪ�ಸು�ತ ಕ�ಷ� ಕೂ� �ನ��  ರೂ.191/- �ಗ��ಾ��, ಕೂ��ಾರರನು� ಕ�ತಂದ� �ಲಸ �ೂಡಲು �ಾವ� �ದ����ೕ�;  

�ಾವ��ೕ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� �ಾ�� ಹಣ �ೕಡಲು ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರ �ಾ�ಾನ� �ಾ�� ಸ�ಾ�ರ 

ಹಣ ತುಂಬುತ��;  ಅದನು� �ೂೕ��ೂಂಡು ಹಣ ��ಯ�ೕ�ಾಗುತ��;  ಈ ���ನ�� �ಲವ� ಪಂ�ಾ��ಗಳ�� ಪ�ೕ-ಪ�ೕ 

�ಾ�ಂಗ� �ಾ� ಹಣ ��ಯುವ �ಲಸ �ಾ��ಾ��;  ಸ�ಾ�ರದವರು ತ��� ಬರು�ಾ��ಂ�ಾಗ 84 �ಾ�ಮ 

ಪಂ�ಾ��ಗಳ�� ಅ��ಾ�ಗಳ ತಂಡ (Eos, AEEs, DLOs & TLOs) ಅತ�ಂತ ಶ�ಮಪಟು� �ಾ�� 12 ಗಂ�ಯ�� 

�ಾಖ�ಗಳನು� ಸ�ಪ�ಸಲು ಕ�ಮವ��ರು�ಾ��; 12 ��ಧ �ೕ�ಯ �ಾಖ�ಗಳನು� �ದ�ಪ�ಸ�ಾ�ರುತ��; ಆದ�       

�ಲಸದ ಅ� ಒತ�ಡ�ಂ�ಾ� �ಲ�� �ಫಲ�ಾ��;  ಗು����ಾರರುಗಳ ಮ� �ಾ��� �ೂೕ� ಅಳ� ಪ�ಸ�ಕ               

ಮತು� ಕಡತಗಳನು� �ತು� ತಂದ ಪ���� ಸಹ ಇ�;  ಹಣ ಬಂ�ಾಗ �ೌ�ಾಲಯ/�ೖಯ��ಕ ಫ�ಾನುಭ�ಗಳ                 

�� ಗಳನು� ಪ�ಥ�ಾಧ��ಯ �ೕ� �ಾವ��, ಸಮು�ಾಯ �ಾಮ�ಾ� ಮತು� �ಾಮ��                                       

ಗಳ     �� ನು�  ನಂತರ   �ಾವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು;   ಎ�.ಎಂ.ಆ�.   �ಲಸ��   ಹಣ   �ಾವ�   �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು;    ಕೂ�   
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�ಲಸ�� �ಾತ� ಹಣ �ಾವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು; ಗು��� �ವ���ರುವ �ಾಮ�ಾ�ಗಳ �� ನು� ತ���ಯ�ಾಗುವ�ದು;  

ಈ�ಾಗ�ೕ ಅ��ಾ�ಗಳ �ರುದ� �ಸು� ಕ�ಮವ�ಸ�ಾ��; ಕ�ಮವ�ಸ�ದ�� ಎ�ೂ�ೕ ಅ��ಾ�ಗಳ ಆತ�ಹ���ಾಗು��ತು�; 

���� ಒ��ಯ �ಸರು ಬರ�ೕ�ಂದ� ಮತು� ಕೂ��ಾರರ ಹಣ �ೕ�ಯವ�� �ೕ� ದುರುಪ�ೕಗ�ಾಗ�ಾರದು ಎಂದ� 

ಎಲ�ರೂ ಪರಸ�ರ ಸಹ�ಾರ�ಂದ �ಲಸ �ಾಡ�ೕಕು ಎಂದು ಸ�� �ವರ�ಾ� ���ದರು. 

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �ಂಚ�ಾರಯ�ನವರು, ಈ �ೕಜ�ಯ� ಇನು� ಮುಂ�ಾದರೂ �ಯ�ಾನು �ಾರ  

�ಾಮ�ಾ�ಗಳನು� ಅನು�ಾ�ನ�ೂ�ಸಲು ಕ�ಣ ��ಾ�ರಗಳನು� �ೖ�ೂಳು�ವಂ� ಸಲ��ತ�ರು. 

�ಾನ� ಅಧ��ರು, ಚು�ಾ�ತ ಪ����ಗಳು ಮತು� ಅ��ಾ�ಗಳು ಒ�ಾ�� �ೕ� ಕೂ��ಾರರನು� ���ನ 

ಸಂ��ಯ�� ಕ�ತಂದು �ೕಜ�ಯನು� ಅ�ವೃ�� ಪಥದತ� �ೂಂ�ೂಯ��ೕಕು ಎಂದು ಕ� �ೕ�ದರು.  

 �ಾನ� ಉ�ಾಧ��ರು, ಪ�ಸು�ತ �ೕಕಡ 10% ಹಣ ಬಂ��; ���� ಒಂ�ೕ �ಾ��ದು�, �ಲವ� 

ಪಂ�ಾ��ಗಳ�� �ಾ�ಾ ಎಂ�� ಆಪ�ೕಟ� ಗಳು ಮ��ಯ�ಾದ��ಂದ ಹಣ ��ಯಲು �ಾ�ೂ�ೕ-�ಾ�� ಬರ�ಾಗುವ��ಲ�;  

ಆದುದ�ಂದ �ಾಲೂ�ಕು�ಾರು ಹಣ �ಡುಗ��ಾದ� ಒ��ಯದು ಎಂದು ಅ��ಾ�ಯ ವ�ಕ�ಪ��ದರು.  ಪ���ಾ� �ಾನ� 

ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು, ಎಲ� �ಾನ� ಸದಸ�ರೂ ಒಪ��ವ��ಾದ� ಮ�� �ದಲ �ಾಠ�ಾ� ಎಂಬಂ� 

ಎಲ� (ಪ�ಸು�ತ 56 ಮಂ�) ಮಂ� ಸದಸ�ರುಗಳು ಆಸ�� ವ�� (�ಾವ� ಹು��ದ �ಾ�ಮಗಳ��) 1-2 �ಂಗಳುಗಳ�� ಎಲ� 

ಕುಟುಂಬಗ�ಗೂ ಪ�ಣ� ಪ��ಾಣ ದ�� �ೌ�ಾಲಯಗಳನು� ���ಸಲು ಕ�ಮವ��ದ�� ಎ�.ಆ�.ಇ.�.ಎ., ಮತು� 

ಎ�.�.ಎ., ಸ�ೕಕರಣದ� ಹಣ �ಾವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. �ಾಗೂ ಈ ಬ�� �ಾಲೂ�ಕು�ಾರು ಒಂದು 

�ಾಯ�ಕ�ಮ ಹ���ೂಂಡ� �ಾನೂ ಬರು��ೕ� ಎಂದರು. 

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� ಯ�ೂೕಧ ರವರು, ಅವರ ಮಧು�� �ಾಲೂ�ಕು  ಜ��ೕನಹ��              �ಾ�ಮ 

ಪಂ�ಾ�� �ಾ���ಯ ಚಂದ��� �ಾ�ಮದ�� �ೕವ�ಾ�ನದ �ಸ�ನ�� ಅಕ�ಮ ನ��ರುವ��ಾ� ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತಂದರು.  

�ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು, ಪ��ೕ�� �ೂೕ�ೕ� �ೕಡುವಂ� ಸಂಬಂಧಪಟ� ಅ��ಾ�ಯವ�� 

���ದರು 

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

 �ಾನ� ಅಧ��ರು, ಅ��ಾ�ಗಳ ಜ�ಾ�ಾ��ಯ �ೂ�� ಚು�ಾ�ತ ಪ����ಗಳ ಜ�ಾ�ಾ��ಯೂ �ೕ�ದಂ� 

ನಮ�-ನಮ� �ಾ�ಮಗಳ��100%  ಪ�� ಮ�ಗಳ��ಯೂ�ೌ�ಾಲಯ ��ಾ�ಣ �ಾಡಲು ಗಮನಹ��ೂೕಣ; �ಾದ� 

�ಾ�ಮಗಳನು� �ಾಡಲು ಎಲ� �ಾನ� ಸದಸ�ರು ಸಹಕ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು ಕ� �ೕ�ದರು. 

 �ಾವಗಡ �ಾಲೂ��ನ �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ��ಯ ಅಧ��ರು, ನ�ೕ�ಾ �ೕಜ�ಯ� ��ಾ�ಣ               

�ಾಡುವ   �ೌ�ಾಲಯಗ��   ಒಂ�ೕ   ಹಂತದ��   ಹಣ   �ೕಡಲು   ವ�ವ���ೂ���ೂಡ�ೕ�ಂದು        �ೂೕ�ದರು.   
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ಪ���ಾ� �ಾನ� ಅಧ��ರು, ಆಗಬಹು�ಂದು ���ದರು, ನಂತರ ನ�ೕ�ಾ �ೕಜ�ಯ� ಆ�ರುವ �ಲಸ�� �ಾಖ�ಗಳನು� 

ಸ�ಪ�ಸ�ಾ�� ಎಂದು ��� ಅ��ಾ�ಗಳು �ೂಂದ� ಅನುಭ�ಸು���ಾ�� ಎಂದು ��ಾಧ ವ�ಕ�ಪ��ದರು.  ನಂತರ 

�ೂೕಪ�ಲ�� �ಲಸ �ಾ�ರುವವ�� ಹಣ �ಡುಗ� �ಾಡಲು ಸ�ಾ�ರವನು� �ೂೕರಲು ಸ�ಯು ಸ�ಾ�ನುಮತ�ಂದ 

�ೕ�ಾ���ತು. 

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

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� ಯ�ೂೕಧ ರವರು, ಮಧು�� �ಾಲೂ�ಕು �ೂ��ೕ� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��� 

ಸಂಬಂ��ದಂ� �ಾ�ಮ ಸ�ಯ�� ಆ���ಾ�ರುವ ಫ�ಾನುಭ�ಯ �ಸರನು� �ೖ� �� �ಾ� ���ರು�ಾ��, ಅದನು� 

ಸ�ಪ�� ಮೂಲ �ಣ�ಯವ��ೕ ಅಂ�ೕಕ�ಸ�ೕಕು; ಅಲ��, ವಸ� ಫ�ಾನುಭ�ಗಳ ಪ��ಯನ�ಯ ಮ� ಕ�� ಒಂದು 

ವಷ��ಾದರೂ ಸಂಬಂಧಪಟ� ಫ�ಾನುಭ�� ಈ ವ�� �� �ಾವ��ಾ�ರುವ��ಲ�  ಎಂದು ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತಂದರು. 

 �ಾನ� ಅಧ��ರು, �ೂ��ೕ� �ಾ�ಮ ಸ�ಯ�� ಅನು�ೕದ��ಾ�ರುವ ವಸ� ಫ�ಾನುಭ�ಯ �ಸರನು� 

ತದನಂತರ �ೖ� �� �ಾ� �ೕ� �ಸರನು� ನಮೂ���ಾ��, ಇದು �ಾ�ಮಸ� �ಣ�ಯ�� �ರುದ��ಾ��, ಎಂದ 

��ೕಮ� ಯ�ೂೕಧ ��ೕ��ಾ� ರ �ೕ��ಯ �ೕ�� �ಾ�ಮಸ� �ಣ�ಯವ��ೕ ಅಂ�ೕಕ�ಸಲು ಸ�ಯು ಸ�ಾ�ನುಮತ�ಂದ 

�ಧ���ತು  �ಾಗೂ �ೂೕಡ� ಅ��ಾ�ಗಳು ಮತು� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು ಕೂಡ�ೕ ಪ��ೕ�� ��ಾ� 

ಪಂ�ಾಯ� � ವರ� ಸ��ಸುವಂ� ಸಂಬಂಧಪಟ� ಅ��ಾ�ಗ�� ಸ�ಾ�ನುಮತದ ಸೂಚ� �ೕ�ತು.  

(ಕ�ಮ : �ೂೕಡ� ಅ��ಾ� ಮತು� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�, �ಾ.ಪಂ., ಮಧು��) 

�ಷಯ ಸೂ� 05 :- ��ಾ��� �ಲಯಗಳ�� ಪ��ೕಶ�� �ಗಧಪ��ರುವ ಸಂ���ಂತ ���ನ ��ಾ���ಗಳು ಪ��ೕಶ 

�ೂೕ�ರುವ�ದ�ಂದ ಅವ�ಗೂ ಕೂಡ �ಾ�ಸಂಗದ ದೃ���ಂದ ಅವ�ಾಶ ಕ��ಸಲು ಪ�ಾ�ಯ ಕ�ಮ�ಾ�� ಚ��� 

ಸ�ಾ�ರವನು� �ೂೕರುವ ��ಾರ. 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �ಂಚ�ಾರಯ�ನವರು, ��ಾ��� �ಲಯಗಳ�� ಪ��ೕಶ�� �ಗ�ಪ��ರುವ ಸಂ���ಂತ 

���ನ ��ಾ���ಗಳು ಪ��ೕಶ �ೂೕ�ರುವ�ದ�ಂದ ಅವ�ಗೂ ಕೂಡ �ಾ�ಸಂಗದ ದೃ���ಂದ ಊಟದ ವ�ವ��� ಅವ�ಾಶ 

ಕ����ೂಡ�ೕಕು; ��ಾ���ಗಳು �ೕ�ಯ�� ಅ��ಾಡು���ಾ��; �ಾ��ಂದ�ೕ ಅವರುಗ�� ಊಟ �ೕಡಲು 

ಸಂಬಂಧಪಟ�ವ�� ಆ�ೕಶ �ೕಡ�ೕಕು ಎಂದು ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತಂದರು. 

��ಾ� ಅ��ಾ�, �.�.ಎಂ. ರವರು, ���ಯ�� 59 ��ೕ-���� �ಾ��� ಗ�ದು�, ಇವ�ಗಳ��    

ಮಂಜೂ�ಾದ 2565ಸಂ�ಾ�ಬಲ�� 2244 ��ಾ���ಗಳು ಪ��ೕಶ ಪ��ದು� ಇನೂ� 320 �ೕಟುಗಳು �ಾ�        

ಇರುತ��; ��ೕ-���� �ಾ��� ಗಳ�� �ಾವ��ೕ �ೂಂದಲ�ರುವ��ಲ�; ಆದ� ���ಯ�� 40                  

��ೕ��-���� �ಾ��� ಗ�ದು�, ಇವ�ಗಳ�� ಮಂಜೂ�ಾದ 4162 ಸಂ�ಾ�ಬಲ�� 5136 ಅ��ಗಳು            

ಬಂ�ದು�, ಈ �ೖ�3381 ��ಾ���ಗಳು ಪ��ೕಶ ಪ��ದು�, ಇನು� 874 �ದ���ಗ�� �ಾತ� ಅವ�ಾಶ           

�ರುತ��; ಪ��ೕ�ಾ� ಮುಂದುವ��ದು�, 1313 ಅ��ಗಳು �ಾ� ಉ�ಯುತ��; �ಣು� ಮಕ��� �ಾತ�                

ವಸ��   ವ�ವ��   �ಾ�   ಗಂಡು   ಮಕ���   �ೕವಲ  ಊಟದ   ವ�ವ��   �ಾಡಬಹುದು;   ಪ�ಸು�ತ  �ಾ��� ಗಳನು� 
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 �ಭಜ� �ಾಡ�ಾ�ದು�, ��ೕ-���� �ಾ��� ನ�� �ಾ� ಉ��ರುವ 320 �ೕಟುಗಳನು� ಬದ�ಾವ� �ಾ� ��ೕ��-

���� ನ�� ಪ��ೕಶ�� �ಾ� ಉ��ರುವ 1313 ��ಾ���ಗಳ �ೖ� 320 ��ಾ���ಗ�� ಅವ�ಾಶ ಕ��ಸಬಹುದು ಎಂದು 

ಸ�� �ವ��ದರು. 

�ಾನ� ಅಧ��ರು, ಸ�ಾ�ರದ �ಗ�ಯ ಪ��ಾರ ಊಟ-ವಸ� �ೕ� ಒಬ� ��ಾ���/��ಾ����� �ಾ��ಕ ಎಷು� 

ಹಣ �ಚ� �ಾಡ�ಾಗು��� ಎಂದು ಪ����ದರು.  ಪ���ಾ�, ��ಾ���ಾ�, �.�.ಎಂ.ರವರು, ಒಬ� 

��ಾ���/��ಾ����� �ಾ��ಕ ಸು�ಾರು ರೂ. 1,500/- �ಚ� �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ���ದರು. 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.ಆ�. ಉ�ೕ� ರವರು, ��ಾ��� �ೕಜ�ಯ� �ಲವ� ��ೕಮಂತ ಮಕ��� ಪ��ೕಶ 

�ೂ�ತು ಬಡ ಮಕ�ಳು �ೌಲಭ� ವಂ�ತ�ಾ��ಾ��; ಈ �ಚು�ವ�ಪ ��ಾ���ಗಳ �ೖ� �ಲವರು ಊಟ-ವಸ� ಎರಡಕೂ� 

�ೕ� ಅ�� �ಾ��ಾ��, ಮ�� �ಲವರು �ೕವಲ ಊಟ�ಾ�� �ಾತ� ಅ�� �ಾ��ಾ��; ಆದುದ�ಂದ ಪ�ಸು�ತ �ಚು�ವ� 

ಇರುವ 1313 ಮಕ��� ಮಕ��� ��ಾ��� �ೕಜ�ಯ� ಪ�ಥಮ �ಾ�ಶಸ�� �ೕ� �ೌಲಭ� �ೕಡುವಂ� ಸ�ಾ�ರ�� ಮತು� 

ಸ�ಾಜ ಕ�ಾ�ಣ ಇ�ಾ�ಯ �ಾನ� ಸ�ವ�� ಮನ� �ಾಡಬಹುದಲ��ೕ? ಎಂದು ಸ�ಯ ಗಮನ ��ದರು. 

�ಾನ� ಅಧ��ರು, �ಚು�ವ� ��ಾ���ಗ�� ಮೂಲಭೂತ �ೌಕಯ�ಗ�� �ೂರ��ಾಗುತ���ೕ �ನ: ಊಟ�� 

�ೂರ��ಾಗುವ��ಲ�; �ಾಲ�ಯರ �ಾ��� ಗಳ�� 8 ಮಕ�ಳು ಇರು�� ಇನೂ� 4 ಮಕ�ಳನು� �ೕ�� ವಸ� ವ�ವ�� 

ಕ��ಸಲು ಕ�ಮವ�ಸು�ಾ; �ಣು� ಮಕ��� ಊಟ-ವಸ� �ೌಲಭ� �ೕ�, ಗಂಡು ಮಕ��� ಊಟದ ವ�ವ�� �ಾ�, 

���ಂ� ಹುಡು� ವ�ವ�� �ಾಡಲು ಕ�ಮವ�ಸು�ಾ ಎಂದು ಸ�� ಭರವ��ತ�ರು. 

ಅಧ��ರು, �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ��, ಮಧು�� ಇವರು, ಗಂಡು ಮಕ��� ಊಟ �ಾತ� �ೂಟ��, �ಾ��� ರೂಂ 

�ಾ��ೂಂಡು �ಾ�� ಕಟ�ಲು ಕಷ��ಾಗುತ��; ಆದುದ�ಂದ ಗಂಡು ಮಕ��ಗೂ ಸಹ ಎರಡೂ (ಊಟ-ವಸ�) �ೌಲಭ��� 

ವ�ವ�� �ಾ��ೂಡ�ೕಕು ಎಂದು ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತಂದರು. 

�ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು, ಇದು ಕೂಡ�ೕ ಬ�ಹ�ಸ�ೕ�ಾದ ��ಾರ; ��ೕ��-���� 

�ಾ��� � �ೕ�� ಇ�; ಮಂಜೂ�ಾದ ಸಂ�ಾ�ಬಲ�� ಸ�ಾ�ರ ಹಣ �ೕಡುತ��; ��ಾ��� �ೕಜ�ಯ� ಈ �ಣು� 

ಮಕ��� ಅನುಕೂಲ�ಾಗುವ��ೕ ಇಲ�; ಹ���ಂದ ಬಂ�ರುವ �ಣು� ಮಕ�ಳು ಅವರ�ೕ ಆದ �ಲ��ಂದು �ೖಯ��ಕ 

ಸಮ��ಗ�ಂ�ಾ� �ಾರ ಮ�ಯ��ಯೂ ಇರಲು �ಾಧ��ಾಗುವ��ಲ�; ಅಲ��, ಈ ಮಕ��� ��ೕ-���� �ಾ��� 

ಗಳ�� ವ�ವ�� ಕ���ದ�� ��ೕ-���� ಮತು�  ��ೕ��-���� �ಾ��� ಗಳ�� ಪ�� ��ಾ���� �ೕಡುವ ಹಣದ�� 

ವ��ಾ�ಸ�ಾಗುತ��, ಈ �ೕ� ಆಗ�ಾರದು; ಆದುದ�ಂದ  ಈ ���ನ�� ಪ�ಸು�ತ  ��ೕ��-���� �ಾ��� ಮಂಜೂ�ಾದ 

ಸಂ�ಾ�ಬಲ�� ಪ��ೕಶ ಪ�ದು �ಚು�ವ��ಾ� �ಾ� ಉ��ರುವ ��ಾ���ಗಳನು�  ��ೕ��-���� �ಾ��� ಗ�� 

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

ಸಮಗ� ಚ��ಯ ನಂತರ, ಪ�ಸಕ� �ಾ�ನ�� ��ೕ��-���� �ಾ��� � ಪ��ೕಶ �ೂೕ�ರುವ             

�ಚು�ವ�   1313   ��ಾ���ಗ��   ಊಟ-ವಸ�   �ೌಲಭ�   ಒದ�ಸಲು    �ೂೕ�   ಸ�ಾ�ರ��   ಪ��ಾ�ವ�    ಸ��ಸಲು  
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ಮತು�, ��ೕ-���� ��ಾ����ಲಯಗಳ��ನ ಉ�� �ಾ�ನಗಳನು� ��ೕ��-���� ��ಾ��� �ಲಯಗಳ�� ತುಂಬಲು 

ಸ�ಯು ಸ�ಾ�ನುಮತ�ಂದ �ೕ�ಾ���ತು. 

(ಕ�ಮ : ��ಾ� ಅ��ಾ�, �.�.ಎಂ. ಇ�ಾ�, ತುಮಕೂರು) 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.ಆ�.ಉ�ೕ� ರವರು ��ಾ� ಸ�ಾಜ ಕ�ಾ�ಣ ಇ�ಾ�ಯ ��ೕ-���� ಮತು� 

�ಾ�ೕಜು �ಾ��� ಗಳ��ಒ�ಾ��  ಇನೂ� 685 �ೕಟುಗಳು �ಾ� ಇ� ಅ�� ಅಡ��� �ಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅ��ಾ�ಯ 

ವ�ಕ�ಪ��ದರು.  ಪ�ರಕ�ಾ� �ಾನ� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು, �ಚು�ವ� �ಾ��� ಗ�� ವ�ವ�� 

�ಾಡ�ೕ�ೕಕು; �ಾನ� ��ಾ� ಉಸು��ಾ� ಸ�ವರು ಮತು� ಸ�ಾ�ರದ ಹಂತದ�� ವ�ವಹ�ಸ�ೕಕು; ಆದುದ�ಂದ ಈ 

ಕು�ತು ಈ ಸ�ಯ ಬ�ಕ �ಾನ� ಅಧ��ರು, ಉ�ಾಧ��ರು, ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�, ��ಾ� ಅ��ಾ� �.�.ಎಂ., 

��ಾ� ಸ�ಾಜ ಕ�ಾ��ಾ� �ಾ�, ��ಾ� ಪ��ಷ� ವಗ�ಗಳ ಕ�ಾ��ಾ��ಾ� ಎಲ�ರೂ ಕು�ತು  ಕೂಲಂಕುಷ�ಾ� 

ಸ�ಾ�ೂೕ�� ಅಂ�ಮ �ೂ�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ಸ�� ���ದರು.  

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಉಗ�ಪ�ನವರು,  �ತೂ�ರು �ಾ� �ನ�ಮ� ವಸ� �ಾ�ಯ�� ಅ� ಅ��ಾ� ಜ�ಾಂಗದ 

56 ಮಕ�ಳನು� �ೕರ�ಾ� �ೕ���ೂಳ�ಲು ಅವ�ಾಶ�ದು� ಈ ಬ�� ಸ�ಷ� �ಾ�� �ೕಡ�ೕಕು ಎಂದು ��ಾ� ಅ��ಾ� 

�.�.ಎಂ.ರವರನು� �ೕ�ದರು.  ಪ���ಾ� ��ಾ� ಅ��ಾ� �.�.ಎಂ.ರವರು, ��ಾ� ಸ�ಾಜ ಕ�ಾ��ಾ��ಾ�ಯವ�ೂಂ�� 

ಚ��ಸುವ��ಾ� ���ದರು. 

�ಾನ� ಸದಸ�ರು ಮುಂದುವ�ದು, �ಾಗ�ಸೂ�ಯನ�ಯ ಅ� ಅ��ಾ� ಜ�ಾಂಗದವ�� ವಸ� �ೕಜ�ಯ� 

ಮ� ಮಂಜೂರು �ಾಡಲು ಸಂಬಂಧಪಟ� ಫ�ಾನುಭ�� �ಾ�ಮ �ಾ�ಾದ�� ��ೕಶನ�ರ�ೕಕು ಎಂಬ ಷರತು� ��ಸ�ಾ��;  

ಈ �ೕ��ಾದ� ಅವರುಗಳು ಮ� ಕಟ�ಲು �ಾಧ��ೕ ಇಲ�; ಲಭ� �ಾ�� ಪ��ಾರ 350 ಫ�ಾನುಭ�ಗಳ ಅ��ಗಳನು� 

�ಾ�ೕ� �ಾಂ� �ಾ��ೕಣ ವಸ� �ಗಮ�� ಕಳು�ಸ�ಾ��;  ಅದರ ಬದಲು ಇಂ��ಾ ಆ�ಾ� ಅಥ�ಾ ಬಸವ ವಸ� 

�ೕಜ�ಯ� ಸ�ೕಕ�� �ೌಲಭ� �ೕ� �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ��� �ೕ�ದ� ಅನುಕೂಲ�ಾಗುತ��;  �ಾವ��ೕ ಒಂದು 

ಪಂ�ಾ��ಯ�� ಅ��ಾ�/ಅ� ಅ��ಾ� ಫ�ಾನುಭ�ಗಳು ಇಲ��ಂ�ಾಗ  ಅ�ೕ �ಾಲೂ��ನ �ೕ� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��� 

ವ�ಾ��ಸು�ಾ��; ��ಾ� ಅ��ಾ� �.�.ಎಂ.ರವ�� �ಲಸ �ವ��ಸಲು �ೂಂದ��ಾಗುತ��;  ಆದುದ�ಂದ �ಾ�ಮ 

ಪಂ�ಾ�� ವಶ�� �ೕಡ�; ಆಗ �ೕವಲ 10 ಮ�ಗಳನು� �ೕ�ದರೂ ಸಮ���ಾಗುವ��ಲ� ಎಂದು ಸ�� �ವ��ದರು. 

ನಂತರ, ಮಧು�� �ಾಲೂ��ನ�� 99% scholarship ಹಣವನು� ಸಂಬಂಧಪಟ� ��ಾ���ಗಳ             

�ಾ�� ಜ��ೂ���ಾ��; ಆದ� �ೕ� �ಾಲೂ�ಕುಗಳ�� �ೕ�ರುವ��ಲ�; ಆದುದ�ಂದ ��ಾ� ಸ�ಾಜ     

ಕ�ಾ��ಾ��ಾ�, ��ಾ� ಪ��ಷ� ವಗ�ಗಳ ಕ�ಾ��ಾ��ಾ�, ��ಾ� ಅ��ಾ� �.�.ಎಂ., �.�.�.ಐ    

ತುಮಕೂರು/ಮಧು�� ಇವರುಗಳ �ೂೕ-ಆ���ೕಷ� ನ�� ��ೕ-���� �ಾ�ಲ� �� ನು� 100% ಆ�              

�ೖ� ನ��   ಅ�   �ೂೕ�   �ಾಡ�ೕಕು;    �ಾಗೂ  ಈ  ವ��  �ಾವ��ಾಗ�ರುವ  ಕು�ತು   ವರ�       �ೕಡ�ೕಕು  
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ಮತು� ಈ ಬ�� ಕ�ದ ವಷ� �ಲವ� �ಾಲೂ�ಕುಗಳ�� ವ�ಪಗತ�ಾ�ರುವ ಕು�ತು �ವರ �ೕಡ�ೕಕು ಎಂದು ���ದರು. 

�ಾನ�  ಅಧ��ರು, 2014-15�ೕ �ಾ�� 100% �ಾ�ಲ��� ನು� ಸಂಬಂಧಪಟ� ��ಾ���ಗಳ �ಾ�ಂ� �ಾ�� 

ಜ��ೂ�ಸಲು ತುತು� ಅಗತ� ಕ�ಮವ�ಸುವಂ� ಸಂಬಂಧಪಟ� ಅ��ಾ�ಗ�� ���ದರು. 

(ಕ�ಮ : DSW & DO BCM, ತುಮಕೂರು) 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಅರು� ಕು�ಾ� ರವರು, ಕು�ಗ� �ಾಲೂ�ಕು �ೂನ� �ಾಯಕನಹ�� �ಾ�ಮದ�� 

��ಾ� ಸ�ಾಜ ಕ�ಾ�ಣ ಇ�ಾ�ಯವ��ಂದ ನ�ಯು��ರುವ ��ಾ�� �ೕ�ಾ� ವಸ� �ಾ�ಯ �ಾ��� ಗ�� ಒಬ� 

ಮ��ಾ ಮತು� ಒಬ� ಪ�ರುಷ �ಾಡ�� ರನು� ��ೕ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು �ೕ�ದರು.  ಪ���ಾ� ��ಾ� ಸ�ಾಜ 

ಕ�ಾ��ಾ��ಾ�ಯವರ ಪರ�ಾ� ಸ�� �ಾಜ�ಾ�ದ� ಅ��ಾ� ಯವರು, �ಾಡ�� ರನು� �ೕ��ಲ�ದ �ಾರಣ ಎರಡೂ 

�ಾ��� �ಂದ ಒಬ� ಮ��ಾ ���ಯವರನು� �ೕ��ರುವ��ಾ�ಯೂ ಅವರು ಎರಡೂ �ಾ��� ಗಳನು� ಸಮಪ�ಕ�ಾ� 

�ವ��ಸು��ರುವ��ಾ�ಯೂ ಸ�� ���ದರು.  

�ಾನ� ಅಧ��ರು, ಈ ಕು�ತು ��ೖ�� ಸಂ��� ಪ��ಾ�ವ� ಸ��ಸಲು ಕ�ಮವ�ಸುವಂ� ��ಾ� ಸ�ಾಜ 

ಕ�ಾ��ಾ��ಾ�ಯವ�� ���ದರು. 

(ಕ�ಮ : ��ಾ� ಸ�ಾಜ ಕ�ಾ��ಾ��ಾ�, ತುಮಕೂರು) 

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �.ಆ�.ಉ�ೕ� ರವರು, �ೂಸ �ಾ�ಗ�� ಮೂಲಭೂತ �ೌಕಯ�ಗಳನು� 

�ೕ�ರುವ��ಲ�; ��ಾ �ಾಲೂ��ನ�� ನ�ಯು��ರುವ �ತೂ�ರು �ಾ� �ನ�ಮ� ವಸ� �ಾ�� ��� ಗಳು   ಮಂಚ ಇ�ಾ�� 

�ೕ�ೂೕಪಕರಣಗಳನು� �ೕ�ರುವ��ಲ�, ಆದುದ�ಂದ ಇ�ೕ ���ಯ�� ಮೂಲಭೂತ �ೌಕಯ��ಲ�ದ ವಸ� �ಾ�ಗಳ 

ಪ�� ಪ�ದು ಕೂಡ�ೕ ಸ�ಾ�ರ�� ಸ��ಸ�ೕಕು;  ಸದ� �ಾ�ಗಳ�� �ೕ�ನ �ೂರ� ಇರುವ ಕು�ತು ��ಾ� ಪಂ�ಾ�� 

ವ��ಂದ ಪ��ೕ�� ಕ�ಮವ�ಸ�ೕಕು �ಾ��ೕ ��ೖ�� ಸಂ��ಗೂ ಪತ� ಬ�ದು ಸ�ಾ�ರಕೂ� ಮನ� ಸ��ಸ�ೕಕು ಎಂದು 

ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತಂದರು. 

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �ಂಚ�ಾರಯ�ನವರು, ಮಧು�� �ಾಲೂ�ಕು �ೕಡತೂ�ರು �ಾ�ಮದ �ತೂ�ರು �ಾ� 

�ನ�ಮ� ವಸ� �ಾ�ಯ�� 240 ಮಕ�ಳ ಸಂ�ಾ�ಬಲ�� �ೕವಲ 3 �ೌ�ಾಲಯಗ�ದು�, �ಾಗ�ಸೂ� ಪ��ಾರ �ಚು�ವ� 

�ೌ�ಾಲಯ ��ಾ�ಣ�� ಕ�ಮವ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು ಸ�� ���ದರು.  ಪ���ಾ� �ಾನ� ಅಧ��ರು, ಮ�ಾ�ಾ� �ಾಂ� 

�ಾ��ೕಯ �ಾ��ೕಣ ಉ�ೂ�ೕಗ �ಾತ� �ೕಜ�ಯ� �ೌ�ಾಲಯಗಳನು� ���ಸಲು ಈ�ಾಗ�ೕ ಮುಖ� 

�ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಯವರು ಸಂಬಂಧಪಟ� ಅ��ಾ�ಗ�� ಆ�ೕಶ �ೕ�ರುವ��ಾ� �ಾನ� ಸದಸ��� ���ದರು.  

 �ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಅರು� ಕು�ಾ� ರವರು,  ಕು�ಗ� �ಾಲೂ�ಕು ಎ�ಯೂರು �ೂೕಬ�         

�ೂಡ��ದ�   �ಾ�ಮದ��   ��ಾ�ಣ�ೂಂ�ರುವ   �ತೂ�ರು   �ಾ�   �ನ�ಮ�      ವಸ�   �ಾ�ಯ      ಕಟ�ಡವನು� 
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 ���� �ೕಂದ�ದವರು ಈ ವ��ಗೂ ಸಹ ಇ�ಾ�ಯ ವಶ�� �ೕ�ರುವ��ಲ�; ಸದ� ಕಟ�ಡದ�� ಮೂಲಭೂತ 

�ೌಕಯ�ಗಳು ಇರುವ��ಲ�; ಆವರಣ �ೂೕ� ��ಾ�ಣ�ಾ�ರುವ��ಲ�, ರ�� ��ಾ�ಣ�ಾ�ರು ವ��ಲ�; �ೕ��ಾ�ಗೂ�� 

ಸಹ ��ಾ���ಗಳ ಪ��ೕ�ಾ� ನ�ಯು��� ಎಂದು ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತಂದರು. 

(ಕ�ಮ : ��ಾ� ಸ�ಾಜ ಕ�ಾ��ಾ��ಾ�, ��ಾ� ಅ��ಾ� �.�.ಎಂ., ತುಮಕೂರು) 

�ಷಯ ಸೂ� 06 :- � �ೌಢ�ಾ�ಗ�� ಗಣಕಯಂತ� �ೕಜ� ಅನು�ಾ�ನದ�� �ಳಂಬ�ಾ�ರುವ ಬ��                    

ಚ��� ಗಣಕಯಂತ�ಗಳನು� ತುತು� ಸರಬ�ಾಜು �ಾಡಲು ಕ�ಮವ�ಸುವ ಕು�ತು. 

 �ಷಯ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� ಐ.�.�.-3�ೕ ಹಂತದ �ೕಜ�ಯ� � �ೌಢ�ಾ�ಗ�� ಗಣಕ ಯಂತ�ಗಳನು� ಅಳವ�� 

ಗಣಕ ಮತು� ಗಣಕ ಆ�ಾ�ತ ��ಣ �ೕಡುವ�� �ಳಂಬ�ಾ�ರುವ�ದ�� �ಾರಣ�ೕನು? ಎಂದು �ಾನ� ಅಧ��ರು ಪ���ಸ�ಾ� 

��ಾ� ��ಣ ತರ�ೕ� ಸಂ��ಯ �ಾ�ಂಶು�ಾಲರು,  ಐ.�.�. �ೕಜ�ಯ� ತುಮಕೂರು ಮತು� ಮಧು�� �ೖ��ಕ 

���ಗಳ�� ಐದು ವಷ�ಗಳಫ ಕ�ಾರು ಒಪ�ಂದದ ಮೂಲಕ ಈ �ಳಕಂಡ ಸಂ��ಯವ�ಂದ ಸ�ಾ�� � �ೌಢ�ಾ�ಗಳ�� ಗಣಕ 

ಮತು� ಗಣಕ ಆ�ಾ�ತ ��ಣವನು� ಅನು�ಾ�ನ�ೂ�ಸ�ಾ�ರುತ��; 

ಕ� 

ಸಂ 

ಐ.�.�.

�ೕಜ� 

ಹಂತ 

ಕ�ಾರು 

ಒಪ�ಂದದ ಅವ� 
ಸಂ��ಯ �ಸರು 

�ೕಜ�                     

ಅನು�ಾ�ನ                 

�ೂ�ಸ�ಾದ                  

�ಾ�ಗಳ ಸಂ�� 

ಷ�ಾ 

1  ಹಂತ - I 2007-08               

�ಂದ                              

2011-12                     

ರ ವ��ನ                                          

5 ವಷ�ಗಳು 

�:ಎ��ಾ� 

ಸಂ��, ���ೖ 

28 ಸ�ಾ��   

� �ೌಢ�ಾ�ಗಳು 

- 

2 ಹಂತ – II 04-09-2008 

�ಂದ                          

30-09-2013 ರ 

ವ��ನ                  

5 ವಷ�ಗಳು 

�:ಎಡು�ಾಂ� 

ಸಲೂ�ಷ� �., 

�ಂಗಳೂರು 

76 ಸ�ಾ��  

� �ೌಢ�ಾ�ಗಳು 

- 

3 ಹಂತ - III - �:��ೕ��� 

ಸಂ��,     

�ಂಗಳೂರು 

341 

� �ೌಢ�ಾ�ಗಳು 

(110 ಸ�ಾ��                 

+ 231 

ಅನು�ಾ�ತ 

� �ೌಢ�ಾ�ಗಳು 

�:��ೕ��� ಸಂ��, �ಂಗಳೂರು ಇವ�ೂಂ�� 

�ಾ��ೂಳ��ಾ�ದ� 5 ವಷ�ಗಳ ಕ�ಾರು ಒಪ�ಂದವ� 

�ಾರ�ಾಂತರಗ�ಂಮು�ದು ���ರುವ�ದ�ಂದ ಪ�ಸು�ತ 

�:ಎ��ಾ� ಸಂ��, �ಂಗಳೂರು ಇವರು 

�:��ೕ��� ಸಂ��, �ಂಗಳೂರು ಇವ�ೂಂ�� 

ಮರುಒಪ�ಂದ �ಾ� �ೂಂಡು ಒಂದು �ಂಗ�ೂಳ� 

ಗಣಕಯಂತ�ಗಳನು� ಸರಬ�ಾಜು �ಾಡುವ ಸೂಚ�ಗಳು 

ಕಂಡುಬಂ�ರು ತ�� 
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ಎಂದು ಸ�ವರ�ಾ� ಸ�� ���ದರು.   

 ಆದ� ಈ �ವರ�ಯನು� ಒಪ�ದ �ಾನ� ಅಧ��ರು, ಈ ಬ�� ತು�ಾ�� ಸಂಬಂ��ದ ಇ�ಾ�� ಪತ� ಬ�ದು ಗಣಕ 

ಯಂತ� ತರ�ೕ�ಗಳನು� �ಾ�ರಂ�ಸುವಂ� ��ಾ� ��ಣ ತರ�ೕ� ಸಂ��ಯ �ಾ�ಂಶು�ಾಲ�� ���ದರಲ�� ಈ ಬ�� 

ಪ��ೕ�� ವರ� �ೕಡುವಂ� �.�.�.ಐ., ತುಮಕೂರು/ಮಧು�� ರವರುಗ�� ���ದ�ನು� ಸ�ಯು ಸ�ಾ�ನುಮತ�ಂದ 

ಒ��ತು. 

(ಕ�ಮ : �.�.�.ಐ., ತುಮಕೂರು/ಮಧು��) 

�ಷಯ ಸೂ� 07 :- �ಾ��ೕಣ ಪ��ೕಶಗಳ�� ಸಮಪ�ಕ�ಾ� ಪ�ತರ �ೕ� �ತರ� ಆಗ�ರುವ ಬ��. 

�ಷಯ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� �ಾನ� ಅಧ��ರು, �ಾ��ೕಣ ಪ��ೕಶಗಳ�� ಎಷು� ಕುಟುಂಬಗ�� �ಾವ-�ಾವ 

ಪ�ತರ �ಾ�� ಗಳನು� �ತ�ಸ�ಾ�� ಎಂಬ ಬ�� �ಖರ�ಾದ �ಾ��ಯನು� �ೕಡುವಂ� ಆ�ಾರ ಇ�ಾ�ಯ ಅ��ಾ�ಗ�� 

ಸೂ��ದರು. 

ಸ�ಯ�� �ಾಜ�ದ� ಆ�ಾರ ಇ�ಾ�ಯ ಅ��ಾ�ಗಳು, ���ಯ �ಾ��ೕಣ ಪ��ೕಶಗಳ�� ಒಟು� 6,41,080 

ಕುಟುಂಬಗ�ದು�, ಈ �ೖ� 49268 ಅಂ�ೂ�ೕದಯ �ಾಡು�ಗಳನು� �ೕಡ�ಾ��, 5,24,923 ಎ.�.ಎ� �ಾಡು�ಗಳನು� 

�ತ�ಸ�ಾ�� �ಾಗೂ 84,888 �.�.ಎ�. �ಾಡು�ಗಳನು� �ತ�ಸ�ಾ��; ಒಟು� 6,73,013 �ಾಡು�ಗ��; ಇದಲ��, 

ಪ�ತರ �ೕ� �ೂೕ� ಆ� �ೖ� ಮೂಲಕ 1,76,035 ಅ��ಗಳು ಬಂ�ದು�, ಈ �ೖ� ಈ ವ�� 73,878 ಪ�ತರ 

�ೕ�ಗಳನು� �ತ�ಸ�ಾ�ದು�, ಸ�ಾ�ರ �ಾಡು�ಗಳನು� �ೕ�ಲ��ಾದ �ಾರಣ ಇನೂ� 76,191 ಪ�ತರ �ೕ�ಗಳನು� 

�ೕಡ�ೕ�ಾ�ರುತ��;1-2 ಜನ ಇರುವ ಕುಟುಂಬಗ�� �.�.ಎ�. �ಾ�� �ೕ�ದ� ಪ�ತರ waste ಆಗುತ�� ಎನು�ವ 

ದೃ���ಂದ ಅಂತಹ ಕುಟುಂಬ�� ಎ.�.ಎ�. �ಾ�� �ೕಡ�ಾ��;  4-5 ಜನ ಇರುವ ಕುಟುಂಬ�� �.�.ಎ�.�ಾ�� 

�ೕಡ�ಾ�� ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. 

�ಾನ� ಅಧ��ರು,  ಇನೂ� 76,191 ಫ�ಾನುಭ�ಗ�� ಪ�ತರ �ೕ� �ತರ��ಾ�ಲ� ಎಂದ� ಆ�ಾರ ಇ�ಾ� 

�ಾ�ಯ�� ಅಂಗ�ಯವ�ೂಂ�� �ೕ� ಇ�ಾ� ಹದ���� ಎಂದು �ೕವ��ಾ� ಆ�ೕ��ದರಲ��, ಸ�ಷ� ಅಂ�-ಅಂಶಗಳನು� 

�ೕ�ದ�� ಸಮ��ಯನು� ಸ�ಪ�ಸಲು ಕ�ಮವ�ಸುವ��ಾ� ಭರವ��ತ�ರು.  ನಂತರ, ಪ�ತರ �ೕ��ಾ� ಅ�� �ಾ�ರುವ 

ಎಲ� ಫ�ಾನುಭ�ಗ�� ಪ�ತರ �ಾ�� �ೕಡುವ ವ�ವ��ಯನು� ಸ�ಾ�ರ �ಾಡ�ೕಕು ಎಂದು ಸ�ಯು ಸ�ಾ�ನುಮತ�ಂದ 

�ಣ���ತು. 

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

�ಷಯ ಸೂ� 08:- ಎಂ.�.ಎ�.ಆ�.ಇ.�.ಎ �ೕಜ�ಯ� �ಾಮ�ಾ�ಗಳ �ವ�ಹ� ಅವ�ವ�ಾರದ�� ಕತ�ವ� 

�ೂೕಪ�ಸ�ರುವ �ಾ�ಾ ಎಂ�� ಆಪ�ೕಟ� �ಾಗೂ �ೂರಗು��� ಆ�ಾರದ �ೕ� �ೕ���ೂಂಡ ಇಂ��ಯ� ಗಳನು� 

��ದು �ಾ�ರುವ ಬ�� ಚ��. 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� ��ೕಮ ಮಹ�ಂಗಪ�ನವರು, ಎಂ.�.ಎ�.ಆ�.ಇ.�.ಎ �ೕಜ�ಯ�    

�ಾಮ�ಾ�ಗಳ �ವ�ಹ� ಅವ�ವ�ಾರದ ಸಂಬಂಧ �ೂರಟ�� �ಾಲೂ�ಕು �ಾ���ಯ 12 �ಾ�ಮ              

ಪಂ�ಾ��ಗಳ�� �ಾ�ಾ ಎಂ�� �ಾಯ�ವನು� �ಾ� �ಾ�ದು�, ಸದ� ಪಂ�ಾ��ಗಳ �ಾ�ಾ ಎಂ��              

ಆಪ�ೕಟ� ಗಳನು�    �ೕ��ಂದ    ��ದು    �ಾ�ರುವ��ಾ�    ���ರು�ಾ��.   ಇದ�ಂ�ಾ�   �ಾ�ಾ   ಎಂ��  �ಲಸಗ��  
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�ೂಂದ��ಾಗುತ��;  ಆದುದ�ಂದ ಈ ಕು�ತು ಪ��ೕ�� ತ�ಾ��ರು��ಗಳ�� �ಾತ� �ಸು� ಕ�ಮವ�ಸ �ೕಕು ಎಂದು 

ಸ�ಯ ಗಮನ�� ತಂದರು. 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� �ಾ�ಾ��ಯವರು, 08 �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳ�� �ಾ�ಾ ಎಂ�� ಆಪ�ೕಟ� 

ಗಳನು� �ೕ��ಂದ ವ�ಾ�ೂ�ಸ�ಾ��; �ೕಷ� �ಾ�� ಮ��ತರ �ಾಖ�ಾ�ಗಳನು� ಪ�ಯಲು ಪಂ�ಾ��ಗಳ�� �ಾ�ಾ 

ಎಂ�� ಆಪ�ೕಟ� ಗಳ ಅ�ಾ�ವಶ�ಕ� ಇ�; ಆದುದ�ಂದ ಸದ� �ಾ�ಾ ಎಂ�� ಆಪ�ೕಟ� ಗಳನು� ಮ�ಾ�ಾ� �ಾಂ� 

�ಾ��ೕಯ �ಾ��ೕಣ ಉ�ೂ�ೕಗ �ಾತ� �ೕಜ�� ಬದ�ಾ� ಇತ� �ಾವ��ಾದರೂ �ೕಜ�ಯ� �ೕ�� ಮರು 

�ೕ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು ಸ�ಯ ಗಮನ ��ದರು. 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕಮ� �ೂೕ��ಾ�ಾ�ಯವರು, �ಕ��ಾಯಕನಹ�� �ಾಲೂ�ಕು �ಾ���ಯ 15 �ಾ�ಮ 

ಪಂ�ಾ��ಗಳ�� �ಾ�ಾ ಎಂ�� ಆಪ�ೕಟ� ಗಳನು� �ೕ��ಂದ ವ�ಾ�ೂ��ದು�, ಈ ಕು�ತು ಮರುಪ��ೕ�� 

ಅವರುಗಳನು� ಮರು �ೕ�ಸಲು ಕ�ಮವ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು ಸ�� ���ದರು. 

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ಅರು� ಕು�ಾ� ರವರು, ರ�� ಚರಂ� ಇ�ಾ�� ��� �ಾಮ�ಾ�ಗಳ�� ಅವ�ವ�ಾರ 

ಆಗುತ��, ಆದ� �ೌ�ಾಲಯ �ಾಮ�ಾ�ಗಳ�� ಅವ�ವ�ಾರ ನ�ಯಲು �ಾಧ��ೕ ಇಲ�;  ಇತ� �ಾಮ�ಾ�ಗಳ��ನ 

ಅವ�ವ�ಾರ�� ಕು�ಗ� �ಾಲೂ��ನ 12 ಪಂ�ಾ��ಗಳ�� ಅ�ಾಯಕರು ಬ��ಾಗು���ಾ��, ಈ ಬಡ�ಾ�ಗ��ೕ� 

�ೂಂದ��ಾಗ�ೕಕು ಎಂದು ಪ����ದರು. 

ಚ��ಯ ನಂತರ �ಾನ� ಅಧ��ರು, ತ��ತಸ�ರನು� �ಾತ� ��� �ರಪ�ಾ� �ಾ�ಾ ಎಂ�� ಆಪ�ೕಟ� ಗಳು 

ಮತು� ಇಂ��ಯ� ಗಳನು� �ೕ�� ಮರು �ೕ�ಸಲು �ಯ�ಾನು�ಾರ ಕ�ಮ�ೖ�ೂಳು� ವ��ಾ� ಸ�� ಭರವ��ತ�ರು. 

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

 

�ಷಯ ಸೂ� 09:- ವಸ�/�ೌ�ಾಲಯ/ಎ�.ಆ�.ಎ�.ಎಂ �ೕಜ�ಗಳ ಪ�ಗ� ಪ��ೕಲ� ಕು�ತು ಚ��. 

                      ಸ�ಯ �ಾನ� ಅಧ��ರು, ��ಧ ವಸ� �ೕಜ�ಗಳ� ಉತ�ಮ ಪ�ಗ� �ಾ�ಸುವ�� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ 

ಅ��ಾ�ಗಳು ಮತು� ಪಂ�ಾ�� ಅ�ವೃ�� ಅ��ಾ�ಗಳು ಅಗತ� ಕ�ಮವ�ಸು��ಲ�. ವಸ� �ೕಜ�ಯು ಬಡವ�� ಅತ�ಂತ 

ಉಪಯುಕ� ಮತು� ಅತ�ಗತ� �ೕಜ��ಾ�ದು� ಈ �ೕಜ�ಯ ಸಮಪ�ಕ ಅನು�ಾ�ನ�� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಗಳು 

ಮತು� ಪಂ�ಾ�� ಅ�ವೃ�� ಅ��ಾ�ಗಳು ���ನ ಆದ�� �ೕ� ವಸ� �ೕಜ�ಯನು� ಸಮಪ�ಕ�ಾ� 

ಅನು�ಾ�ನ�ೂೕ�ಸ�ೕ�ಾ��,  ಎ�.ಆ�.ಎ�.ಎಂ. �ೕಜ�ಯ� ಸ�-ಸ�ಾಯ ಸಂಘಗಳು ಸ��ಯ�ಾ� �ಲಸ 

�ವ��ಸ�ೕಕು; �ೌ�ಾಲಯ ��ಾ�ಣ��� �ೕವ� ಗಮನಹ��, ಫ�ಾನುಭ�� ಅನುಕೂಲ�ಾಗುವ ���ನ�� �ಲಸ 

�ವ��ಸ�ೕಕು ಎಂದು ಸ�ಯ�� �ಾಜ�ದ� ���ಯ  ಎ�ಾ� �ಾಲೂ�ಕು �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಗ�� ���ದರು . 

 

(ಕ�ಮ : �ೕಜ�ಾ ��ೕ�ಶಕರು, �.ಆ�.�.ಎ, �.ಪಂ.ತುಮಕೂರು) 
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�ಷಯ ಸೂ� 10 :- ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ��ಧ �ಾ�� ಸ��ಗಳ �ಣ�ಯಗಳನು� ಅನು�ೕ�ಸುವ ಬ��.  

a) ��ಾಂಕ:16-07-2014ರಂದು ನ�ದ ��ಣ ಮತು� ಆ�ೂೕಗ� �ಾ�� ಸ�� ಸ�ಯ �ಣ�ಯಗಳು.  

��ಣ ಮತು� ಆ�ೂೕಗ� �ಾ�� ಸ��ಯ �ಾಯ�ದ��ಯವರು,  ��ಾಂಕ:16-07-2014ರಂದು 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.  

b) ��ಾಂಕ: 16-07-2014ರಂದು ನ�ದ ಕೃ� ಮತು� �ೖ�ಾ��ಾ �ಾ�� ಸ�� ಸ�ಯ �ಣ�ಯಗಳು.  

ಕೃ� ಮತು� �ೖ�ಾ��ಾ �ಾ�� ಸ��ಯ �ಾನ� ಅಧ��ರು,  ��ಾಂಕ: 16-07-2014ರಂದು 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: 17-07-2014ರಂದು 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:                     

17-07-2014ರಂದು ನ�ದ ಹಣ�ಾಸು, �ಕ�ಪ��ೂೕಧ� ಮತು� �ೕಜ�ಾ �ಾ�� ಸ�� ಸ�ಯ �ಣ�ಯಗಳನು� 

ಅನು�ೕದ��ಾ� ಸ�� ಮಂ��ದರು.  

�ಾನ� ಸದಸ��ಾದ ��ೕ  ಉ�ೕ� ರವರು �ಾತ�ಾ� ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ಅನು�ಾ�ನ�ೂ����ರುವ ��ಧ    

ಅ�ವೃ��    �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ�   �ಕಲ�ೕತನ��ಾ�    �ೕ 3  ರಷು�  ಅನು�ಾನದ  ಬಳ�    ಕು�ತು �ಂ�ನ   ಸ�ಯ�� 

ಚ��ಸ�ಾ�ತು�.  ಈ ಬ�� ಏನು ಕ�ಮವ�ಸ�ಾ�� ಎಂಬ ಬ��  �ಾ�� �ೂೕ�ದರು. 

      ಮುಖ��ೕಜ�ಾ��ಾ�ಯವರು �ಾತ�ಾ� ಸ�ಯ �ಗ�ಯಂ� 2011-12, 2012-13 �ಾಗೂ                 

2013-14 �ೕ �ಾಲುಗಳ�� ��ಧ ಅ�ವೃ�� �ಾಯ�ಕ�ಮಗ�� ಲಭ��ಾದ ಅನು�ಾನ�� �ೕ 3 ರಷು� ಅನು�ಾನವನು� 

��ಾ��ಾ� ಅನು�ಾನ�� �ಾಗ�ಸೂ� ಪ��ಾರ ���ಾ�ೕಜ� ತ�ಾ�� ಸ��ಸುವಂ�  ಸೂ�� ಎರಡೂ ಪಂ�ಾಯ� 

�ಾ� ಇಂ��ಯ�ಂ� ��ಾಗಗಳ �ಾಯ��ಾಲಕ ಇಂ��ಯ� ಗ�� ಪತ� ಬ�ಯ�ಾ��.ಈ ಪ��ಾರ ತುಮಕೂರು 

ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಇಂ��ಯ�ಂ� ��ಾಗ�� ಒಟು� ರೂ.111.35 ಲ�  ಅನು�ಾನ ಲಭ��ದು�,ಇದರ�� ��ಾ� 

ಪಂ�ಾಯ� ಕಟ�ಡದ ��� ��ಾ�ಣ�ಾ�� ರೂ.10.00 ಲ�ಗಳನು� �ಾ���ಸ�ಾ�ದು� ಉ�� ರೂ.101.35 ಲ�ಗ�� 

�ಕಲ �ೕತನ��ಾ� �ಾಯ�ಕ�ಮ ರೂ�ಸಬಹು�ಾ��.ಇ�ೕ�ೕ� ಮಧು�� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಇಂ��ಯ�ಂಗ ��ಾಗ�� 

ರೂ.118.24 ಲ�ಗಳ ಅನು�ಾನ ಲಭ��ಾ�ದು�,ಇದರ�� ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ಕಟ�ಡದ ��� ��ಾ�ಣ�ಾ�� 

ರೂ.10.00 ಲ�ಗಳನು� �ಾ���ಸ�ಾ�ದು� ಉ�� ರೂ.108.24 ಲ�ಗ�� �ಕಲ �ೕತನ��ಾ� �ಾಯ�ಕ�ಮ 

ರೂ�ಸಬಹು�ಾ�� ಎಂದರು. 
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