ನಾರಾಯಣಪುರ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ವಿಸ್ತರಣೆ
ಪೂಣಣಗೆ ಂಡ ಯೋಜನೆಗಳ ಪರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಪರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಸ್ಥಳ:

ನಾರಾಯಣಪುರ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 95.00 ತೆೊ 168.50

ಬಳಕೆ

18.952 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ

ಆರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ರ್ಜನೆ

33.725 ಕ್ೊೂಮೆಕ್ಸ್ (1.191 ಕ್ೊೂಸೆಕ್ಸ್)

ಮುಖ್ೂ ಕಾಲುವೆ

ನಾರಾಯಣಪುರ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 95.00 ರಂದ ಕಿ.ಮೀ.168.50 ವರೆಗೆ

ವಿತರಕ್ರು

D-18A to D-52 ಜಾಲಗಳು

ರ್ಲಾನಯನ ಪರದೆೀಶ

56,100 Ha.

ನೀರಾವರ ಸಾಮಥ್ರರಯ

- Nil -.

ಲಾಭ ಹೆೊಂದಿದ ಜಿಲೆಿ ಹಾಗೊ
ತಾಲೊಿಕ್ು

ಭಾವಚಿತ್ರ

ರಾಯಚೊರು ಜಿಲೆಿ, ರಾಯಚೊರು ತಾಲೊಿಕ್ು
•ನಾರಾಯಣಪುರ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕಿ.ಮೀ.95.00 ರಂದ 135.00 ಬಹುತೆೀಕ್
ಪೂಣಜಗೆೊಂಡಿವೆ.

ಕೆಲಸ್ದ ಸಿಥತಿ

• ನಾರಾಯಣಪುರ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕಿ.ಮೀ.135.00 ತೆೊ 168.50 ಪರಗತಿ
ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ.
• ವಿತರಣೆ ಸ್ಂ.23 ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಂದ 11.17 (ಅಕೆೆಡ್ೊೂಕ್ಸ್ ಸೆೀರ) ಪರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
• ಕಾಲುವೆ ಅಂಚಿನ ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಂದ 18.60 ವರೆಗೆ ಪರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಹಣಕಾಸ್ು ವಿವರಗಳು

ಇಂದಿನವರೆಗಿನ ಅಂದಾರ್ು ಮೊತತ ರೊ. 963.50 ಕೆೊೀಟಿ
ಮಾರ್ಚಜ-2018 ರವರೆಗೆ ಖ್ಚುಜ ಮಾಡಿದ ಮೊತತ ರೊ.176.50 ಕೆೊೀಟಿ

NRBC Km 112.80

ಮಲ್ಾಾಬಾದ್ ಏತ್ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಪೂಣಣಗೆ ಂಡ ಯೋಜನೆಗಳ ಪರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಪರಮುಖ ಅಂಶಗಳು

ಭಾವಚಿತ್ರ

ಲ್ಲಫ್ಟ್ ಸ್ಂ.1 – ಆಫ್ಟ-ಟೆೀಕ್ಸ ಕಿ.ಮೀ. 20.00 ಜೆೀವಗಿಜ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ
ಸ್ಥಳ:

ಲ್ಲಫ್ಟ್ ಸ್ಂ.2 – ಆಫ್ಟ-ಟೆೀಕ್ಸ ಕಿ.ಮೀ. 20.00 ಮುದಬಾಳ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ
ಲ್ಲಫ್ಟ್ ಸ್ಂ.3 – ಆಫ್ಟ-ಟೆೀಕ್ಸ ಕಿ.ಮೀ. 5.40 ಶಾಹಾಪುರ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ

ಬಳಕೆ

8.054 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ
3 ಸ್ಂ. ಹೆಡ್ ವಕ್ಸಜ
ಮುಖ್ೂ

ಘಟಕ್ಗಳು

ಲ್ಲಫ್ಟ್

ಕಾಲುವೆ
ಸ್ಂ.2

:

ಲ್ಲಫ್ಟ್
–

ಸ್ಂ.1
ಕಿ.ಮೀ.

–

0.00

ಕಿ.ಮೀ.
0.00

ರಂದ

9.00

16.40

ರಂದ

ವರೆಗೆ
ವರೆಗೆ

ಲ್ಲಫ್ಟ್ ಸ್ಂ.3 – ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಂದ 17.40 ವರೆಗೆ
ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ ಮೊರು ಲ್ಲಫ್ಟ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 33,752 ಹೆಕ್್ರ್
ರ್ಲಾನಯನ ಪರದೆೀಶ

33,730 Ha. (83,313 Acres)

ನೀರಾವರ ಸಾಮಥ್ರರಯ

ಲ್ಲಫ್ಟ್-1ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ : 4,950 ಹೆ.

ಲಾಭ ಹೆೊಂದಿದ ಜಿಲೆಿ/

ಕ್ಲಬುಗಿಜ ಜಿಲೆಿ, ಜೆೀವಗಿಜ ತಾಲೊಿಕ್ು

ತಾಲೊಿಕ್ುಗಳು

ಯಾದಗಿರ ಜಿಲೆಿ, ಶೆ ೀರಾಪುರ ತಾಲೊಿಕ್ು

ಮುಖಯ ಕೆಲಸ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಸ್ಂ..1

ಮುಖಯ ಕೆಲಸ್ಗಳು :
ಲ್ಲಫ್ಟ್ ಸ್ಂ.1 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯ ಕೆಲಸ್ ಪೂಣಜಗೆೊಂಡಿವೆ
ಲ್ಲಫ್ಟ್ ಸ್ಂ.2 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯ ಕೆಲಸ್ ಪೂಣಜಗೆೊಂಡಿವೆ
ಲ್ಲಫ್ಟ್ ಸ್ಂ.3 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯ ಕೆಲಸ್ ಪೂಣಜಗೆೊಂಡಿವೆ
ಜಾಲ :

ಕಾಲುವೆ
ಕೆಲಸ್ದ ಸಿಥತಿ

ಲ್ಲಫ್ಟ್ ಸ್ಂ.1 ರ ಅಡಿ : ಮುಖ್ೂ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಂದ 9.00 ಪೂಣಜಗೆೊಂಡಿವೆ.
ವಿತರಣೆ

ಸ್ಂ.

1,

2,

4

&

5

ಪೂಣಜಗೆೊಂಡಿದೆ.

ವಿತರಣೆ ಸ್ಂ.3, ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಂದ 6.00 ವರೆಗೆ (ಅಕೆೆಡೆಕ್ಸ್ ಸೆೀರ) ಪರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಲ್ಲಫ್ಟ್ ಸ್ಂ.2 ರ ಅಡಿ: ಮುಖ್ೂ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಂದ 16.40 ವರೆಗೆ
ಪೂಣಜಗೆೊಂಡಿದೆ.
ಲ್ಲಫ್ಟ್ ಸ್ಂ.3 ರ ಅಡಿ: ಮುಖ್ೂ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಂದ 17.60 ವರೆಗೆ ಪರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಹಣಕಾಸ್ು ವಿವರಗಳು

ಇಂದಿನವರೆಗಿನ ಅಂದಾರ್ು ಮೊತತ ರೊ.578.27 ಕೆೊೀಟಿ
ಮಾರ್ಚರ-2018 ರವರೆಗೆ ಭರಸಿದ ವೆಚಚ ರೊ. 165.30 ಕೆೊೀಟಿ

ಮುಖಯ ಕೆಲಸ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಸ್ಂ..2

ಭೋಮಾ ಪ್ಾಾಯಂಕ್
ಪೂಣಣಗೆ ಂಡ ಯೋಜನೆಗಳ ಪರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಪರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಸ್ಥಳ:

ಎಸ್.ಬಿ.ಸಿ. ವಿಸ್ತರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 75.30 ರಂದ98.30 ವರೆಗೆ

ಬಳಕೆ

5.151 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ

ಘಟಕ್ಗಳು

ಮುಖ್ೂ ಕಾಲುವೆ : ಎಸ್.ಬಿ.ಸಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 75.30 ರಂದ 98.30 ವರೆಗೆ
ವಿತರಣಾ ಜಾಲ21,572 ಹೆ

ಕಾಲುವೆ ಜಾಲ

21,572 ಹೆ.

ನೀರಾವರ ಸಾಮಥ್ರರಯ

Nil

ಲಾಭ ಹೆೊಂದಿದ ಜಿಲೆಿ, ತಾಲೊಿಕ್ುಗಳು

ಯಾದಗಿರ ಜಿಲೆಿ, ಯಾದಗಿರ ತಾಲೊಿಕ್ು

ಕೆಲಸ್ದ ಪರಸ್ುತತ ಸಿಥತಿ

ಹಣಕಾಸ್ು ವಿವರಗಳು

ಮುಖ್ೂ ಕಾಲುವೆ : ಎಸ್.ಬಿ.ಸಿ. ವಿಸ್ತರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 78.30 ರಂದ 98.30 ವರೆಗೆ ಪರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ವಿತರಣಾ ಜಾಲ ಸ್ಮೀಕ್ಷೆ, ತನಖೆ ಮತುತ ವಿತರಣಾ ಜಾಲದ ಅಂದಾರ್ು ಪತಿರಕೆ ತಯಾರಕೆ ಪರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಇಂದಿನವರೆಗಿನ ಅಂದಾರ್ು ಮೊತತ ರೊ. 271.57 ಕೆೊೀಟಿ
ಮಾರ್ಚಜ-2018ರ ವರೆಗೆ ಮಾಡ್ಲಾದ ವೆಚಚ ರೊ. 1.00 ಕೆೊೀಟಿ

ಭಾವಚಿತ್ರ

ಸೆ ಂತಿ ಏತ್ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಪರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಪರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಸ್ಥಳ

ಕ್ಲಬುಗಿಜ ಜಿಲೆಿಯ ಚಿತಾತಪುರ ತಾಲೊಿಕಿನ ತಾವಜಪೆ್ ಹತಿತರ ಭೀಮಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಮೆೀಲಪಂಕಿತನಲ್ಲಿ

ಬಳಕೆ

4.00 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ

ಭಾವಚಿತ್ರ

ಮುಖ್ೂ ಕಾಲುವೆ :1
ಸೆೊಂತಿ ಮುಖ್ೂ ಕಾಲುವೆ : 40 ಕಿ.ಮೀ.
ಸೆೊಂತಿ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ : 18.10 ಕಿ.ಮೀ.
ಘಟಕ್ಗಳು

ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ ಸ್ಂ.1 : 13.50 ಕಿ.ಮೀ.
ಯರಗೆೊೀಳ್ ಸ್ಣಣ ಕಾಲುವೆ : 9.90 ಕಿ.ಮೀ.
ಸೆೊಂತಿ ಮುಖ್ೂ ಕಾಲುವೆ, ಸೆೊಂತಿ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ ಹಾಗೊ ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ ಸ್ಂ.1 ರ ವಿತರಣಾ
ಜಾಲ

ರ್ಲಾನಯನ ಪರದೆೀಶ

16,100 ಹೆ (39,767 ಎಕ್ರ)

ನೀರಾವರ ಸಾಮಥ್ರರಯ

10266 ಹೆ.

ಲಾಭ ಹೆೊಂದಿದ ಜಿಲೆಿ,

ಕ್ಲುುಗಿಜ ಜಿಲೆಿ ; ಚಿತಾತಪುರ ತಾಲೊಿಕ್ು

ತಾಲೊಿಕ್ುಗಳು

ಯಾದಗಿರ ಜಿಲೆಿ, ಯಾದಗಿರ ತಾಲೊಿಕ್ು

ಯೀರ್ನೆಯ ಪಾರರಂಭ

2007

Head Work

ಮುಖಯ ಸಾಾವರ : ಪೂಣಜಗೆೊಂಡಿದೆ
ವಿತ್ರಣಾ ಜಾಲ :
ಫೀಡ್ರ್ ಕಾಲುವೆ-1 ರೆೈಲೆೆ ಕಾರಸಿಂಗ್ ಸೆೀರದಂತೆ ಪೂಣಜಗೆೊಂಡಿದೆ.
ಸೆೊಂತಿ ಮುಖ್ೂ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಂದ 18.00 ವರೆಗೆ ಬಹುತೆೀಕ್ ಪೂಣಜಗೆೊಂಡಿದೆ.

Feeder Canal

3 ಪಾೂಕೆೀರ್ಗಳನೆೊೊಳಗೆೊಂಡ್ ಸೆೊಂತಿ ಮುಖ್ೂ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ. 18.00 ರಂದ 40.00 ವರೆಗೆ
ಪರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಕೆಲಸ್ದ ಪರಸ್ುತತ ಸಿಥತಿ

ಸೆೊಂತಿ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಂದ 18.10 ಬಹುತೆೀಕ್ ಪೂಣಜಗೆೊಂಡಿದೆ.
ವಿತರಣಾ ಸ್ಂ.1, ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಂದ 13.50 ವರೆಗೆ ಬಹುತೆೀಕ್ ಪೂಣಜಗೆೊಂಡಿದೆ.
ಯರಗಲ್ ಸ್ಣಣ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಂದ 9.90 ವರೆಗೆ ಪರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ವಿತರಣಾ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸೆೊಂತಿ ಮುಖ್ೂ ಕಾಲುವೆ ಮತುತ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಪೂಣಜಗೆೊಂಡ್ ಸೆೊಂತಿ ಮುಖ್ೂ ಕಾಲುವೆ, ಸೆೊಂತಿ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ ಮತುತ ವಿತರಣಾ ಸ್ಂ.1 ನೀರನುೊ
ಹರ ಬಿಡ್ಲಾಗಿದೆ.
ಹುರಸ್ಗುಂಡ್ಗಿ ಗಾರಮದ ಮುಳುಗಡೆ : ಹಿನೊೀರನಂದ ಮುಳುಗಡೆಯಾದ ಹುರಸ್ಗುಂಡ್ಗಿ ಗಾರಮದ
ಪುನರೆಸ್ತಿ ಮತುತ ಪುನರ್ ನಮಾಜಣ ಕಾಮಗಾರ ಪರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಹಣಕಾಸ್ು ವಿವರಗಳು

ಇಂದಿನವರೆಗಿನ ಅಂದಾರ್ು ಮೊತತ ರೊ. 673.90 ಕೆೊೀಟಿ
ಮಾರ್ಚಜ-2018ರ ವರೆಗೆ ಮಾಡ್ಲಾದ ವೆಚಚ ರೊ. 318.80 ಕೆೊೀಟಿ

Aqueduct on Sonthi Main
Canal

ನಾರಾಯಣಪುರ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ವಿತ್ರಣೆ ಸ್ಂ.-9ಎ
ಪೂಣಣಗೆ ಂಡ ಯೋಜನೆಗಳ ಪರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಪರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಸ್ಥಳ:

ನಾರಾಯಣಪುರ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ. 54.12 ರಲ್ಲಿ ಪಾರರಂಭ

ಬಳಕೆ

3.75 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ

ಭಾವಚಿತ್ರ

ನಾರಾಯಣಪುರ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ವಿತರಣಾ
ಘಟಕ್ಗಳು

ಸ್ಂ. 93, ಕಿ.ಮೀ. 29.15
ಅರಕೆರ ವಿತರಣಾ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ 22.87 ಕಿ.ಮೀ. ಮತುತ ಕಾಲುವೆ ಜಾಲ
ವಡ್ವಟಿ್ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ. 28.77 ಮತುತ ಕಾಲುವೆ ಜಾಲ

ರ್ಲಾನಯನ ಪರದೆೀಶ

15,250 ಹೆ

ರಚಿಸಿದ ನೀರಾವರ ಸಾಮಥ್ರರಯ

12,021 ಹೆ

ಲಾಭ ಹೆೊಂದಿದ ಜಿಲೆಿ,
ತಾಲೊಿಕ್ುಗಳು

ರಾಯಚೊರು ಜಿಲೆಿ, ದೆೀವದುಗಜ ಮತುತ ಮಾನವಿ ತಾಲೊಿಕ್ುಗಳು
ನಾರಾಯಣಪುರ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ವಿತರಣಾ ಸ್ಂ.9ಎ, ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಂದ 29.15
ಪೂಣಜಗೆೊಂಡಿದೆ ಮತುತ ನೀರು ಹರಸ್ಲಾಗಿದೆ.

ಕೆಲಸ್ದ ಪರಸ್ುತತ ಸಿಥತಿ

ಅರಕೆರ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಂದ 22.87 ಮತುತ ಕಾಲುವೆ ಜಾಲ ಪೂಣಜಗೆೊಂಡಿದೆ
ನೀರಾವರಗಾಗಿ ನೀರು ಹರಬಿಡ್ಲಾಗಿದೆ.
ವಡ್ವಟಿ್ ಶಾಖಾ ವಿತರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಂದ 10.00 ಪೂಣಜಗೆೊಂಡಿದೆ ಮತುತ ಕಿ.ಮೀ. 10.00
ರಂದ 28.17 ವರೆಗೆ ಪರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಹಣಕಾಸ್ು ವಿವರಗಳು

ಇಂದಿನವರೆಗಿನ ಅಂದಾರ್ು ಮೊತತ ರೊ. 225.00 ಕೆೊೀಟಿ
ಮಾರ್ಚಜ-2018ರ ವರೆಗೆ ಮಾಡ್ಲಾದ ವೆಚಚ ರೊ. 221.15 ಕೆೊೀಟಿ

Aqueduct on NRBC Distry. 9A

ಬೋದರ್ ಜಿಲ್ೆಾಯ ಮಾಂಜಾರ ಬಾಯರೆೋಜುಗಳು
ಪೂಣಣಗೆ ಂಡ ಯೋಜನೆಗಳ ಪರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಪರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಸ್ಥಳ:
ಬಳಕೆ

ಭಾವಚಿತ್ರ

ಬಿೀದರ್ ಜಿಲೆಿಯ ಔರಾದ್ ಮತುತ ಭಾಲ್ಲಿ ತಾಲೊಿಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾಂಜಾರ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 4
ಬಾೂರೆೀರ್ುಗಳು
4,80 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ
4 ಸ್ರಣಿ ಬಾೂರೆೀರ್ುಗಳ ನಮಾಜಣ:
1) ಜಿೀರಗಿಹಾಳ್ ಸೆೀತುವೆ ಸ್ಹಿತ ಬಾೂರೆೀರ್ು

ಘಟಕ್ಗಳು

2) ಮಾಣಿಕೆೀಶೆರ ಸೆೀತುವೆ ಸ್ಹಿತ ಬಾೂರೆೀರ್ು
3) ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಸೆೀತುವೆ ಸ್ಹಿತ ಬಾೂರೆೀರ್ು
4) ಚಂದಾಪುರ ಸೆೀತುವೆ ಸ್ಹಿತ ಬಾೂರೆೀರ್ು
ಬಾೂರೆೀರ್ುಗಳ್ಳಗೆ ಸ್ೆಯಂ ಚಾಲ್ಲತ ತಿರುಗು ಕ್ವಾಟುಗಳನುೊ ಅಳವಡಿಸ್ಲಾಗಿದೆ.

ರ್ಲಾನಯನ ಪರದೆೀಶ
ಲಾಭ ಹೆೊಂದಿದ ಜಿಲೆಿ,
ತಾಲೊಿಕ್ುಗಳು

16,670 ಹೆ. (ಸಾಧಿಸಿದ ಸ್ಂಗರಹಣೆಯಂದ ರೆೈತರ ಸ್ೆಂತ ಏತ ಪದದತಿ)

Chandapur Bridge Cum
Barrage

ಬಿೀದರ್ ಜಿಲೆಿ, ಔರಾದ ಮತುತ ಭಾಲ್ಲಿ ತಾಲೊಿಕ್ುಗಳು
4 ಬಾೂರೆೀರ್ುಗಳಲೊಿ ಸಿವಿಲ್ ಮತುತ ಕ್ವಾ್ ಕಾಮಗಾರಗಳು ಪೂಣಜಗೆೊಂಡಿವೆ.

ಕೆಲಸ್ದ ಪರಸ್ುತತ ಸಿಥತಿ

4 ಬಾೂರೆೀರ್ುಗಳ ತಳ ಮಟ್ದ ಘರ್ಜಣೆ ಡಾೂಂಪರಗಳನುೊ ಒದಗಿಸ್ುವಿಕೆ ಕಾಮಗಾರ
ಪರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಹಣಕಾಸ್ು ವಿವರಗಳು

ಇಂದಿನವರೆಗಿನ ಅಂದಾರ್ು ಮೊತತ ರೊ. 300.00 ಕೆೊೀಟಿ
ಮಾರ್ಚಜ-2018ರ ವರೆಗೆ ಮಾಡ್ಲಾದ ವೆಚಚ ರೊ. 279.80 ಕೆೊೀಟಿ

Jirgihal Bridge Cum Barrage

ಜೆಟ್ ್ರು ಸೆೋತ್ುವೆ ಸ್ಹಿತ್ ಬಾಯರೆೋಜ್
ಪೂಣಣಗೆ ಂಡ ಯೋಜನೆಗಳ ಪರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಪರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಸ್ಥಳ:

ಕ್ಲಬುಗಿಜ ಜಿಲೆಿಯ, ಚಿಂಚೆೊೀಳ್ಳ ತಾಲೊಿಕಿನ ಜೆಟೊ್ರು ಗಾರಮದ ಬಳ್ಳ ಕಾಗಿನ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ

ಬಾೂರೆೀಜ್ ಉದದ

191.60 Mt

ಸೆೀತು ಬಂಧಗಳ ಸ್ಂಖೊ

ಸ್ಂ. 36 ಸೆೀತು ಬಂಧಗಳು ಮತುತ 35 ಡ್ಮಿ ಸೆೀತು ಬಂಧಗಳು

ಗೆೀ್್
ರ್ಲಾನಯನ ಪರದೆೀಶ
ಲಾಭ ಹೆೊಂದಿದ ಜಿಲೆಿ,
ತಾಲೊಿಕ್ುಗಳು

420 ಸ್ಂ. 2.25ಮೀ x 0.50 ಮೀ. ಗಾತರದ ಸ್ೊಜಿ ತೊಬುಗಳು (ಪರತಿ ಕ್ವಾಟದಲೊಿ 6 ಸ್ೊಚಿ
ತೊಬುಗಳು)
500 ಹೆ. (ಬಾೂರೆೀಜಿನ ಸ್ಂಗರಹಣೆಯಂದ ರೆೈತರ ಸ್ೆಂತ ಏತ ಪದದತಿ)
ಕ್ಲಬುಗಿಜ ಜಿಲೆಿ, ಚಿಂಚೆೊಳ್ಳಿ ತಾಲೊಿಕ್ು
ಅಡಿಪಾಯಕಾಿತಿ ಅಗೆಯುವ ಕೆಲಸ್ ಪೂಣಜಗೆೊಂಡಿದೆ.

ಕೆಲಸ್ದ ಪರಸ್ುತತ ಸಿಥತಿ

12 ನಂ. ಮುಖ್ೂ ಸೆೀತು ಬಂಧಗಳು ಮತುತ 12 ಸ್ಂ. ಡ್ಮಿ ಸೆೀತು ಬಂದಗಳನೆೊೊಳಗೆೊಂಡಿದೆ.
4 ಸ್ಂ. ಮುಖ್ೂ ಸೆೀತು ಬಂದಗಳು ಮತುತ 4 ಸ್ಂ. ಡ್ಮಿ ಸೆೀತು ಬಂಧ
70 ರಲ್ಲಿ 32 ತೊಬುಗಳಲ್ಲಿ 32 ತೊಬುಗಳು ಪೂಣಜಗೆೊಂಡಿವೆ.

ಹಣಕಾಸ್ು ವಿವರಗಳು

ಇಂದಿನವರೆಗಿನ ಅಂದಾರ್ು ಮೊತತ ರೊ. 26.26 ಕೆೊೀಟಿ
ಮಾರ್ಚಜ-2018ರ ವರೆಗೆ ಮಾಡ್ಲಾದ ವೆಚಚ ರೊ. 7.50 ಕೆೊೀಟಿ

ಭಾವಚಿತ್ರ

ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ೆಾಯಲಿಾ 35 ಸ್ಣಣ ನೋರಾವರಿ / ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೆರೆಗಳನ್ುು ತ್ುಂಬುವ ಯೋಜನೆ
ಪೂಣಣಗೆ ಂಡ ಯೋಜನೆಗಳ ಪರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಪರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಸ್ಥಳ

ಭೀಮಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಮಜಸಿರುವ ಯಾದಗಿರ ಬಾೂರೆೀಜಿನ ಹಿನೊೀರನಂದ ನೀರೆತುತವುದು.
ಒಳ ಕಾಲುವೆ
ಯಾದಗಿರ ಬಾೂರೆೀಜಿನ 1ನೆೀ ಮುಖ್ೂ ಸಾಥವರ

ಯೀರ್ನೆಯ ಘಟಕ್ಗಳು

ಧಮಾಜಪುರ ಗಾರಮದ ಬಳ್ಳ 2ನೆೀ ಮುಖ್ೂ ಸಾಥವರ
2ನೆೀ ಜಾಲ 35 ಸ್ಣಣ ನೀರಾವರ/ ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯತ ಕೆರೆಗಳನುೊ ತುಂಬಿ, 2ನೆೀ ಉಪ ಏರು ಮೆೀನ್,
ಗುರುತಾೆಕ್ರ್ಜನ ಮೆೀನ್ ಮತುತ ಕೆೊಳವೆ ವಿತರಣಾ ಜಾಲ, ವಿತರಣಾ ಕೆೊೀಣೆ

ಆಡ್ಳ್ಳತಾತಿಕ್
ಅನುಮೊೀದನೆ
ಮಟ್

ಸ್ಕಾಜರದ ಆದೆೀಶ ಸ್ಂ.ರ್ಸ್ಂಇ/135/ಕೆಬಿಎನ್/2017 ದಿನಾಂಕ್ 8.11.2017 ರೊ. 440.00 ಕೆೊೀಟಿ
ಆರ್.ಎಲ್. 344.00 ಮೀ.
ಡಿ.ಸಿ-1 ಆರ್.ಎಲ್: 642.00 ಮೀ

ವಿತರಣಾ ಮಟ್

ಡಿ.ಸಿ-2 ಆರ್.ಎಲ್: 406.00 ಮೀ.
ಡಿ.ಸಿ-3 ಆರ್.ಎಲ್: 417.00 ಮೀ.

ಕೆಲಸ್ದ ಪಾರರಂಭ

ಮಾರ್ಚಜ-2018
.
ಕೆರೆ ತ್ುಂಬಸ್ಲ್ಾದ ಹೆಸ್ರುಗಳು ಜಾಕ್ವೆಲ್ ಮತ್ುತ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್-1 ಏರು ಮೋನ್-1
1) ರಾಮಸ್ಮುದರ
2) ಪಾಸೆೊಪೀಲ್
3) ಗೆೊೀಪಾಲಪುರ್
4) ಚಿಂತಲಪಳ್ಳಿ

Name of Tanks
Filling

5) ಐನಾಪುರ
ಜಾಕ್ವೆಲ್ ಮತ್ುತ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್-1 (ಏರು ಮೋನ್-3)
6) ಲ್ಲಂಗೆೀರ
7) ಹಳ್ಳಗೆೀರ
8) ನಾಗಲಾಪುರ
9) ಕಿಲಕೆರ ರಾಯನ್
10) ಕ್ಲಾಬೆಲಗುಂಡಿ
11) ಮದಾೆರ ಕೆರೆ

ಭಾವಚಿತ್ರ

ಜಾಕವೆಲ್ ಸ್ಹಿತ್ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್-2 (ಏರು ಮೋನ್-2)
12) ಧಮಾಜಪುರ
ಡಿಲ್ೆವರಿ ಚೆೋಂಬರ್-1ರಡಿ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್-1
13) ರ್ಂಗಮ ಕೆೀರ
14) ಮಚಾಳನಚಿರುವು
15) ಕಾಕ್ಲಾೆರ ಟಾೂಂಕ್ಸ-1
16) ಕಾಕ್ಲಾೆರ ಟಾೂಂಕ್ಸ-2
17) ಚಂದರಕಿ
18) ಗುರುಮಟಿಲ್
19) ಇಟಾಕ್ಲ್ ಟಾೂಂಕ್ಸ-1
20) ಮೊಥ್ರಕ್ಪಳ್ಳಿ
21) ತುಲಾಿಮಡಿ
22) ಬುರಗಪಳ್ಳಿ
23) ಮಧವರ ಕೆೊಟಕ್ುಂಟ
ವಿತ್ರಣಾ ಕೆ ೋಣೆ-2ರ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್-1
24) ನೀಲಹಳ್ಳಿ
25) ಕ್ನೆಕ್ಲ್ ರೆೀಕ್ಲಕ್ುಂಟ
26) ಗುಡ್ಲಗುಂಟಾ
27) ಸ್ಂಬಾರ
28) ಕ್ಡೆಚೊರ್ ಇರಮಿ
29) ದುಪಪಲ್ಲಿ
ವಿತ್ರಣಾ ಕೆ ೋಣೆ-3 ಅಡಿಯ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್-1
30) ಯಳಸ್ಟಿ್
31) ನಸ್ಲೆಯ
32) ಗೆೊರನುರ
33) ತೆೊೀರನತಿಪಪ
34) ಕ್ರನಗಿ
35) ಜಿಗಾರಮ್

ಲಾಭ ಪಡೆದ ಜಿಲೆಿ ಮತುತ

ಯಾದಗಿರ್ ಜಿಲೆಿ, ಯಾದಗಿರ ತಾಲೊಿಕ್ು

ತಾಲೊಕ್ು

ಕ್ಲಬುಗಿಜ ಜಿಲೆಿ, ಚಿತಾಪುರ ತಾಲೊಿಕ್ು

ಹಣಕಾಸ್ು ವಿವರಗಳು ಇಂದಿನವರೆಗಿನ ಅಂದಾರ್ು ಮೊತತ ರೊ. 440.00 ಕೆೊೀಟಿ

ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ೆಾಯ ಯರಗೆ ೋಳ ಮತ್ುತ ಸ್ಣಣ ನೋರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳನ್ುು ಭತಿಣ ಮಾಡುವುದು
ಪೂಣಣಗೆ ಂಡ ಯೋಜನೆಗಳ ಪರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಪರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಸ್ಥಳ

ಸೆೊಂತಿ ಏತ ನೀರಾವರ ಯೀರ್ನೆಯ ಮುಖ್ೂ ಸಾಥವರದಿಂದ ನೀರೆತುತವುದು.

ಮುಖ್ೂ ಕಾಯಜಗಳು

ಸೆೊಂತಿ ಏತ ನೀರಾವರ ಮುಖ್ೂ ಕಾಯಜಗಳು

ವಿತರಣಾ ಜಾಲ

ಭಾವಚಿತ್ರ

ಎಂ.ಎಸ್. ರೆೈಸಿಂಗ್ ಮೆೀನ್, ಗಾರವಿಟಿ ಮೆೀನ್ ಮತುತ ಹೆರ್ಚಡಿಪಿಇ ಪೆೈಪ್ ಲೆೈನ್ಮೊಲಕ್ ಸ್ಣಣ
ನೀರಾವರ ಕೆರೆಗಳನುೊ ಮತುತ ಬಾಂದಾರಗಳನುೊ ತುಂಬಿಸ್ುವುದು.

ಆಡ್ಳ್ಳತಾತಿಕ್

ಸ್ಕಾಜರದ ಆದೆೀಶ ಸ್ಂ.ರ್ಸ್ಂಇ/4/ಕೆಬಿಎನ್/2017 ದಿನಾಂಕ್ 24.01.2017 ರೊ.

ಅನುಮೊೀದನೆ

61.10 ಕೆೊೀಟಿ (ನಬಾಡ್ಜ ಸ್ಹಾಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ)

ಮಟ್

ಆರ್.ಎಲ್. 367.75 ಮೀ.

ವಿತರಣಾ ಮಟ್

ಆರ್.ಎಲ್. 460.00 ಮೀ.

ಕೆಲಸ್ದ ಪಾರರಂಭ

ಮಾರ್ಚಜ-2018
ಯರಗೆೊೀಳ
ತನಗುಡ್ಡ

ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸ್ಲಾದ

ಯಡ್ಡಹಳ್ಳಿ

ಹೆಸ್ರುಗಳು

ಬಂಡೆಹಳ್ಳಿ

Jackwell Cum Pump House Work in
progress.

ಆಶಾೊಲ್
ಯಾದಗಿರ
ಕೆಲಸ್ದ ಸಿಥತಿ

ಜಾಕ್ಸವೆಲ್ ಕ್ಂ ಪಂಫ್ಟ ಹೌಸ್ ಕೆಲಸ್ ಪರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಲಾಭ ಪಡೆದ ಜಿಲೆಿ ಮತುತ

Yadgir Dist. : Yadgir Tq.
Kalburgi Dist. : Chittapur Taluk

ತಾಲೊಕ್ು

ಹಣಕಾಸ್ು ವಿವರಗಳು ಇಂದಿನವರೆಗಿನ ಅಂದಾರ್ು ಮೊತತ ರೊ. 60.10 ಕೆೊೀಟಿ
ಭರಸಿದ ವೆಚಚ ರೊ. 5.10 ಕೆೊೀಟಿ

Existing Yargol MI Tank

ಭೋಮಾ ನ್ದಿಗೆ ಅಡಡಲ್ಾಗಿ ಯಾದಗಿರಿ ಸೆೋತ್ುವೆ ಕಂ ಆಣೆಕಟ್ೆ್ಗೆ ಲಂಬ ಲಿಫ್ಟ್ ಗೆೋಟ್ುಗಳನ್ುು ಒದಗಿಸ್ುತ್ತದೆ.
ಪೂಣಣಗೆ ಂಡ ಯೋಜನೆಗಳ ಪರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಪರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಸ್ಥಳ :

ಭೀಮಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಯಾದಗಿರ ಪಟ್ಣ ಸ್ಮೀಪ

ಬಳಕೆ

1.01 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ

ಆದೆೀಶ ಪರದೆೀಶ

1,935 ಹೆ. (ರೆೈತರ ಸ್ೆಂತ ಲ್ಲಫ್ಟ್)

ಸೆೀತುವೆ ಉದದ

425 ಮೀ

ಸೆಲ್ ಮಟ್

ಆರ್.ಎಲ್. 351.00 ಮೀ.

ಆಣೆಕ್ಟಿ್ನ
ಎಫ್ಟಆರ್ಎಲ್

ಆರ್.ಎಲ್. 359.50 ಮೀ

ವೆಂಟಗಳ ಸ್ಂಖೊ

24

ಗೆೀ್್

15ಮೀ x 8ಮೀ ಸೆೈಜಿನ 24 ಸ್ಂ. ಲಂಬ ಲ್ಲಫ್ಟ್ ಗೆೀಟುಗಳು

ಆಡ್ಳ್ಳತಾತಿಕ್

ಅನುಮೊೀದನೆ ಸ್ಕಾಜರ ಆದೆೀಶ ಸ್ಂ.ಆರ್.ಡಿ.ಆರ್.ಡಿ/152/ಕೆಬಿಎನ್/ 2017 ದಿನಾಂಕ್

ಅನುಮೊೀದನೆ

04.10.2017 ರೊ. 5.00 ಕೆೊೀಟಿ

ಯೀರ್ನಾ
ಕಾಯಜದ ಪಾರರಂಭ

ಭಾವಚಿತ್ರ

Existing Yadgir Barrage

April 2018.
ಪರಸ್ುತತ ಯಾದಗಿರ ಬಾೂರೆೀಜ್ ಪಯಾಜಯ ಹಡ್ಗುಕ್ಟೆ್ಗಳನುೊ ವಿಸ್ತರಸ್ುವ ಮೊಲಕ್ ಲಂಬ ಲ್ಲಫ್ಟ್

ಯೀರ್ನೆಯ ವಾೂಪಿತ

ಗೆೀ್ಸ್ಗಳನುೊ ಯಾಂತಿರಕ್ವಾಗಿ ಕಾಯಜಗತಗೆೊಳ್ಳಸ್ುವ ಹಾಯಸಿ್ಂಗ್ ಸಿಸ್್ಮ್ಗೆೊಂದಿಗೆ
ಒದಗಿಸ್ುವುದು.

ಕೆಲಸ್ದ ಪರಸ್ುತತ

ಅಸಿತದಲ್ಲಿರುವ ಬಾೂರೆೀಜಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡಿಪಾಯದ ಕಾಂಕಿರೀ್ ಕೆಲಸ್ ಪರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಹಂತ

ಲಂಬ ಲ್ಲಫ್ಟ್ ಗೆೀ್ಸ್ಗಳ ತಯಾರಕೆಯ ಕೆಲಸ್ ಪರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಲಂಬ ಲ್ಲಫ್ಟ್ ಗೆೀಟುಗಳನುೊ ನೀರನ ಸ್ಂಗರಹದ ಗರರ್ಠ ಬಳಕೆಯನುೊ ಖ್ಚಿತಪಡಿಸ್ುತತದೆ.
ಹಣಕಾಸ್ು ವಿವರ ಯೀರ್ನೆಯ ಅಂದಾರ್ು ವೆಚಚ ವೆಚಚ ರೊ.58.00 ಕೆೊೀಟಿ
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚಚ ರೊ. 10.80 ಕೆೊೀಟಿ

Foundation Concreting D/s of
Existing Barrage

ಭೋಮಾ ನ್ದಿಗೆ ಅಡಡಲ್ಾಗಿ ಜೆ ೋಳದಡಗಿ-ಗುಡ ರು ಬಾಯರೆೋಜ್ಗಾಗಿ ಲಂಬ ಲಿಫ್ಟ್ ಗೆೋಟ್ುಗಳನ್ುು ಒದಗಿಸ್ುತ್ತದೆ.
ಪೂಣಣಗೆ ಂಡ ಯೋಜನೆಗಳ ಪರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಪರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಸ್ಥಳ :

ಭೀಮಾ ಮತುತ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ನದಿಯ ಸ್ಂಗಮದ ಅಫ್ಟಸಿರೀಮ್ 11 ಕಿ.ಮೀ

ಬಳಕೆ

1.29 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ

ಆದೆೀಶ ಪರದೆೀಶ

1,960 ಹೆ. (ರೆೈತರ ಸ್ೆಂತ ಲ್ಲಫ್ಟ್)

ಸೆೀತುವೆ ಉದದ

550 ಮೀ

ಸೆಲ್ ಮಟ್

ಆರ್.ಎಲ್. 340.20 ಮೀ

ಆಣೆಕ್ಟಿ್ನ
ಎಫ್ಟಆರ್ಎಲ್

ಆರ್.ಎಲ್. 347.20 ಮೀ.

ವೆಂಟಗಳ ಸ್ಂಖೊ

44

ಗೆೀ್್

10.50ಮೀ x 7 ಮೀ ಸೆೈಜಿನ 44 ಸ್ಂ. ಲಂಬ ಲ್ಲಫ್ಟ್ ಗೆೀಟುಗಳು

ಆಡ್ಳ್ಳತಾತಿಕ್

ಸ್ಕಾಜರ ಆದೆೀಶ ಸ್ಂ.ಆರ್.ಡಿ.ಆರ್.ಡಿ/151/ಕೆಬಿಎನ್/ 2017 ದಿನಾಂಕ್ 04.10.2017 ರೊ.

ಅನುಮೊೀದನೆ

57.00 ಕೆೊೀಟ

ಯೀರ್ನೆ ಕೆಲಸ್ದ
ಪಾರರಂಭ

ಏಪಿರಲ್ 2018
ಅಸಿತತೆದಲ್ಲಿರುವ ಜೆೊೀಳದಡ್ಗಿ-ಗುಡ್ೊರು ಬಾೂರೆೀಜ್ ಪಯಾಜಯ ಹಡ್ಗುಕ್ಟೆ್ಗಳನುೊ ವಿಸ್ತರಸ್ುವ ಮೊಲಕ್

ಯೀರ್ನೆಯ ವಾೂಪಿತ

ಭಾವಚಿತ್ರ

ಲಂಬ ಲ್ಲಫ್ಟ್ ಗೆೀಟುಗಳನುೊ ಯಾಂತಿರಕ್ವಾಗಿ ಕಾಯಜನವಜಹಿಸ್ುವ ಹೆೊಯಂಗ್ ಸಿಸ್್ಮ್ದೆೊಂದಿಗೆ
ಒದಗಿಸ್ುವುದು

ಕೆಲಸ್ದ ಪರಸ್ುತತ

ಅಸಿತದಲ್ಲಿರುವ ಬಾೂರೆೀಜಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡಿಪಾಯದ ಅಗೆತದ ಕೆಲಸ್ ಪರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಹಂತ

ಲಂಬ ಲ್ಲಫ್ಟ್ ಗೆೀ್ಸ್ಗಳ ತಯಾರಕೆಯ ಕೆಲಸ್ ಪರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಲಂಬ ಲ್ಲಫ್ಟ್ ಗೆೀಟುಗಳನುೊ ಒದಗಿಸ್ುವುದು ನೀರನ ಸ್ಂಗರಹದ ಗರರ್ಠ ಬಳಕೆಯನುೊ ಖ್ಚಿತಪಡಿಸ್ುತತದೆ.
ಹಣಕಾಸ್ು ವಿವರ ಯೀರ್ನೆಯ ಅಂದಾರ್ು ವೆಚಚ ವೆಚಚ ರೊ.57 ಕೆೊೀಟಿ
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚಚ ರೊ. 12.24 ಕೆೊೀಟಿ

Existing Joladaggi-Gudur
Barrage View

ಎಐಬಪಿ-ಪಿಎಮ್ಕೆಎಸ್ವಾಯ್ ಅಡಿಯಲಿಾ ಎಸ್.ಬ.ಸಿ, ಎಂ.ಬ.ಸಿ ಮತ್ುತ ಜೆ.ಬ.ಸಿ ಮರು ರ ಪಿಸ್ುವುದು
ಪೂಣಣಗೆ ಂಡ ಯೋಜನೆಗಳ ಪರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಪರಮುಖ ಅಂಶಗಳು

ಭಾವಚಿತ್ರ

ಎನ್.ಎಲ್.ಬಿ.ಸಿ-ಇಆರ್ಎಮ್ ಯೀರ್ನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆನಾಲ್ ನೆ್ವಕ್ಸ್ ಮರು ರೊಪಿಸ್ುವುದು.
ಯೀರ್ನೆಯ ವಾೂಪಿತ

1) ಶಹಾಪೂರ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ
2) ಜೆೀವಗಿಜ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ
3) ಮುದಾುಳ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ

ನಧಿ
ಆದೆೀಶ ಪರದೆೀಶ

ಯೀರ್ನೆ
ಘಟಕ್ಗಳು
ಯೀರ್ನೆ ಕೆಲಸ್ದ
ಪಾರರಂಭ

ಕ್ನಾಜಟಕ್ ಸ್ಕಾಜರದ ಎಐಬಿಪಿ-ಪಿಎಂಕೆಎಸ್ವಾಯ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಎಸ್.ಬಿ.ಸಿ, ಜೆ.ಬಿ.ಸಿ ಮತುತ ಎಮ್.ಬಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆದೆೀಶ ಪರದೆೀಶ ಪುನ: ಸಾಥಪನೆ (ಸ್ಫ್ಟರಂಗ್
ಅಚಚಕ್ಟು್)

Remodeling Done of SBC Main Canal
Remdeling

1) ಎಸ್.ಬಿ.ಸಿ, ಜೆ.ಬಿ.ಸಿ ಮತುತ ಎಮ್.ಬಿ.ಸಿ ಕೆನಾಲ್ ನೆ್ವಕ್ಸಜ ಮರು ರೊಪಿಸ್ುವುದು
2) ಸಾಿಡಾ ಅಟೆೊೀಮೆೀರ್ನ್ (ಇನಾ್ಲೆೀರ್ನ್ ಆಫ್ಟ ಅಟೆೊೀಮೆಟೆಡ್ ಇಂಟಿಗೆರೀಟೆಡ್ ಗೆೀಟ್) ಮತುತ
ಜಿಆಯ್ಎಸ್ ಸಿಸ್್ಮ್ ಎಸ್.ಬಿ.ಸಿ, ಜೆ.ಬಿ.ಸಿ ಮತುತ ಎಂ.ಬಿ.ಸಿ ಕೆನಾನ್ ನೆ್ ವಕ್ಸಜ
ಮಾರ್ಚಜ 2014.
1) ಎಸ್.ಬಿ.ಸಿ, ಜೆ.ಬಿ.ಸಿ ಮತುತ ಎಂ.ಬಿ.ಸಿ ಕೆನಾನ್ ನೆ್ ವಕ್ಸಜ ಮರು ರೊಪಿಸ್ುವ ಕೆಲಸ್

ಕೆಲಸ್ದ ಪರಸ್ುತತ

ಪೂಣಜಗೆೊಂಡಿದೆ.

ಹಂತ

2) ಸಾಿಡಾ ಅಟೆೊೀಮೆೀರ್ನ್ ಸಿಸ್್ಮ್ನ ಎಸ್.ಬಿ.ಸಿ, ಜೆ.ಬಿ.ಸಿ ಮತುತ ಎಂ.ಬಿ.ಸಿ ಕೆನಾನ್ ನೆ್

Remodeling Done of MBC Main Canal

ವಕ್ಸಜ ಟೆಂಡ್ರ್ ಕ್ರೆಯುವ ಕೆಲಸ್ ಪರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಕಾಲುವೆ ಜಾಲಬಂಧದ ಇಆರ್ಎಮ್ ನೀರನ ಸ್ಮಾನ ವಿತರಣೆಯನುೊ ಸ್ುಲಭಗೆೊಳ್ಳಸ್ುತತದೆ ಮತುತ ನೀರನ ಬಳಕೆಯ
ದಕ್ಷತೆಯ ಸ್ುಧಾರಣೆ
ಹಣಕಾಸ್ು ವಿವರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚಚ ರೊ. 1653.60 ಕೆೊೀಟಿ

Remodeling Done of Distributary
Netwo

