ಇಂಡಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆ- ವಿಸ್ತರಣೆ
ಪೂರ್ಣಗೆ ಂಡ ಯೀಜನೆಗಳ ಪರಮುಖ ಲಕ್ಷರ್ಗಳು

ಪರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಸ್ಥಳ:

ಕಿ.ಮೀ. 97.30 ಇಂಡಿ ಏತ ಕಾಲುವೆ ವಿಸ್ತರಣೆ

ಬಳಕೆ

4.94 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ

ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ

ಕಿ.ಮೀ. 97.30 ರಂದ 147.00 ವರೆಗೆ

ವಿತರಕರ ಸ್ಂಖ್ೆಯ

ಡಿ- ಸ್ಂ. 41 ರಂದ 56

ಆದೆೀಶ ಪ್ರದೆೀಶ

20,690 ಹೆ.

ಸ್ಂಭಾವಯ ರಚಿಸ್ಲಾಗಿದೆ

17,050 ಹೆ.

ಸ್ೂಚಿಸ್ಲಾದ ಪ್ರದೆೀಶ

7,838 ಹೆ..

ಲಾಭ ಪ್ಡೆದ ಜಿಲೆೆ ಮತುತ ತಾಲೂೆಕುಗಳು

ವಿಜಯಪ್ುರ ಜಿಲೆೆ, ಸಿಂಧಗಿ ಮತುತ ಇಂಡಿ ತಾಲೂೆಕುಗಳು
ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 97.30 ರಂದ 147.00 ವರೆಗೆ ಪ್ೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಯೀಜನೆಯ ಪ್ರಸ್ುತತ ಸಿಥತಿ

ಡಿ-ಸ್ಂ.41 ರಂದ 56 ಪ್ೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
ವಿಸ್ತರಣೆ ಡಿ-ಸ್ಂ.56 ಪ್ೂರ್ಣಗೊಳುುವ ಹಂತದಲ್ಲೆದೆ.

ಇಲ್ಲೆಯವರೆಗೆ ಯೀಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತತ ರೂ. 367.56 ಕೊೀಟಿ
ಖ್ರ್ುಣ ಮಾಡಿದ ವೆರ್ಚ ರೂ. 262.80 ಕೊೀಟಿ

ಭಾವಚಿತರ

1st Head Work near

ಕೆ ೀರವಾರ ಮತುತ ನಾಗಠಾರ್ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆಗಳು, ಚಿಮಮಲಗಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆ ( ಡೆ ೀರ್ ನದಿಯ ಆಚೆ)
ಪೂರ್ಣಗೆ ಂಡ ಯೀಜನೆಗಳ ಪರಮುಖ ಲಕ್ಷರ್ಗಳು

ಪರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಸ್ಥಳ :

ಘಟಕಗಳು

ಆಫ್-ಟೆೀಕ್ ಕೊೀರವಾರ ಮತುತ ನಾಗಠಾರ್ ಶಾಖ್ಾ ಕಾಲುವೆ ಸ್ಥಳ ಕಿ.ಮೀ. 132.17, ಚಿಮಮಲಗಿ ಏತ ನೀರಾವರ
ಯೀಜನೆ ಪ್ೂವಣ ಕಾಲುವೆ (ದೊೀರ್ ನದಿಯ ಆಚೆ ದಾಟುವುದು)
ಕೊೀರವಾರ ಶಾಖ್ಾ ಕಾಲುವೆ – 45.15 ಕಿ.ಮೀ. ಡಿಸಿಿಬೂಯಟರ ಸೆೀರದಂತೆ ಜಾಲ
ನಾಗಠಾರ್ ಶಾಖ್ಾ ಕಾಲುವೆ – 105.80 ಕಿ.ಮೀ. ಡಿಸಿಿಬೂಯಟರ ಸೆೀರದಂತೆ ಜಾಲ

ಆದೆೀಶ ಪ್ರದೆೀಶ

48,703 ಹೆ

ಸ್ಂಭಾವಯ ರಚಿಸ್ಲಾಗಿದೆ

- Nil -

ಲಾಭ ಪ್ಡೆದ ಜಿಲೆೆ ಮತುತ
ತಾಲೂೆಕುಗಳು

ವಿಜಯಪ್ುರ ಜಿಲೆೆ, ಸಿಂಧಗಿ ಮತುತ ಇಂಡಿ ತಾಲೂೆಕುಗಳು
ಕೊೀರವಾರ ಶಾಖ್ಾ ಕಾಲುವೆ : ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಂದ 45.15 ಕಿ.ಮೀ. ಬಹುತೆೀಕ ಪ್ೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಯೀಜನೆಯ ಪ್ರಸ್ುತತ ಸಿಥತಿ

ನಾಗಠಾರ್ ಶಾಖ್ಾ ಕಾಲುವೆ – ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಂದ 40.00 ಬಹುತೆೀಕ ಪ್ೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಕಿ.ಮೀ.
40.00 ರಂದ 80.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲೆದೆ.

ಭಾವಚಿತರ

ಚಡಚರ್ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆ
ಪೂರ್ಣಗೆ ಂಡ ಯೀಜನೆಗಳ ಪರಮುಖ ಲಕ್ಷರ್ಗಳು

ಪರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಸ್ಥಳ

ಭೀಮಾ ನದಿಯಂದ ನೀರೆತುತವುದು

ಬಳಕೆ

1.20 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ

ಘಟಕಗಳು

ಆಡಳಿತಾತಮಕ ಅನುಮೊೀದನೆ

ಮುಖ್ಯ ಕಾಯಣಗಳು:
ನೀರಾವರಗಾಗಿ ಪೆೈಪ್ ವಯವಸೆಥ
ಸ್ಕಾಣರ ಆದೆೀಶ ಸ್ಂ.ಆರ್.ಡಿ.ಆರ್.ಡಿ/142/ಕೆಬಿಎನ್/ 2016 ದಿನಾಂಕ
29.8.2016 ರೂ. 413.20 ಕೊೀಟ

ಆದೆೀಶ ಪ್ರದೆೀಶ

9,215 ಹೆ.

ಸ್ಂಭಾವಯ ರಚಿಸ್ಲಾಗಿದೆ

Nil

ಲಾಭ ಪ್ಡೆದ ಜಿಲೆೆ ಮತುತ
ತಾಲೂೆಕುಗಳು

ಭಾವಚಿತರ

ವಿಜಯಪ್ುರ ಜಿಲೆೆ, ಇಂಡಿ ತಾಲೂೆಕು
ಮುಖಯ ಕಾಯಣಗಳು:
ಸೆಪೆಟಂಬರ್

2017

ರಲ್ಲೆ

ಟನಣ

ಕಿೀ

ಆಧಾರದಲ್ಲೆ

ರೂ.109.25

ಕೊೀಟಿ

ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲೆದೆ.
ಯೀಜನೆಯ ಪ್ರಸ್ುತತ ಸಿಥತಿ

ಜಾಕ್ವೆಲ್ ಕಂ ಪ್ಂಪ್ ಹೌಸ್ ಮತುತ ಲೆೀಯಂಗ್ ಆಫ್ ಎಂ.ಎಸ್. ರೆೈಸಿಂಗ್ ಮೀನ್
ಕೆಲಸ್ಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲೆವೆ.
ಪೆೈಪ್ ನೀರಾವರಿ ವಯವಸ್ೆೆ
ಅಗಸ್ಟ 2018 ರಲ್ಲೆ ಪೆೈಪ್್ ನೀರಾವರ ವಯವಸೆಥ ಪಾರರಂಭವಾಯತು ಮತುತ ಕೆಲಸ್
ಪಾರರಂಭವಾಯತು.

ಹರ್ಕಾಸ್ು ವಿವರಗಳು

ಯೀಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ವೆರ್ಚ ರೂ.413.20 ಕೊೀಟಿ
ಮಾರ್ಣ 2018 ರವರೆಗಿನ ಖ್ರ್ುಣ ರೂ. 58.83 ಕೊೀಟಿ

Laying of MS Raising Main under
Chadachan LIS

ಇಂಡಿ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ (ಐ.ಬಿ.ಸಿ), ಎನ್.ಎಲ್.ಬಿ.ಸಿ-ಇಆರ್ಎಂ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಎಐಬಿಪಿ-ಪಿಎಂಕೆಎಸ್ವಾಯ್ ಹೆ ಸ್
ರ ಪ
ಪೂರ್ಣಗೆ ಂಡ ಯೀಜನೆಗಳ ಪರಮುಖ ಲಕ್ಷರ್ಗಳು

ಪರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಯೀಜನೆಯ ಗುರ

ಇಂಡಿ ಶಾಖ್ಾ ಕಾಲುವೆ (ಐ.ಬಿ.ಸಿ) ಎನ್.ಎಲ್.ಬಿ.ಸಿ-ಇಆರ್ಎಂ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಹೊಸ್
ರೂಪ್

ಹರ್

ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ-ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಯ್- ಜಿ.ಓ.ಐಯಡಿ

ಆದೆೀಶ ಪ್ರದೆೀಶ

ಆದೆೀಶ ಪ್ರದೆೀಶ ಪ್ುನ:ಸಾಥಪ್ನೆ (ಸ್ಫ್ರಂಗ್ ಅರ್ುಚಕಟುಟ) ಎ.ಐ.ಬಿ. ಅಡಿ

ಯೀಜನೆಯ
ಘಟಕಗಳು
ಯೀಜನೆಯ
ಪಾರರಂಭ

ಭಾವಚಿತರ

1) ಕಾಲುವೆ ಜಾಲ, ಐ.ಬಿ.ಸಿ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಂದ 64.00 ವರೆಗೆ ಹೊಸ್ ರೂಪ್
2) ಸಾಾಡಾ ಸ್ವಯಂಚಾಲ್ಲತ (ಸ್ವಯಂ ಚಾಲ್ಲತ ಸ್ಂಯೀಜಿತ ಗೆೀಟುಗಳನುು
ಸಾಥಪಿಸ್ುವುದು)
ಮಾರ್ಚಣ 2014
1) ರೀಮಾಡಲ್ಲಂಗ್ ಆಫ್ ಐ.ಬಿ.ಸಿ ಕೆನಾಲ್ ನೆಟ್ವಕ್ಣ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಂದ

ಯೀಜನೆಯ ಪ್ರಸ್ುತತ

164.00 ವರೆಗೆ ಪ್ೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಸಿಥತಿ

2) ಟೆಂಡರ್ ಅಹಾವನಸ್ಲಾಗಿದೆ ಸಾಾಡಾ ಸ್ವಯಂಚಾಲ್ಲತ ಪ್ದದತಿ, ಐ.ಬಿ.ಸಿ ಪ್ದದತಿ
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲೆದೆ.

ಕಾಲವೆ ಜಾಲದ ಬಂಧದ ನೀರನ ಸ್ಮಾನ ವಿತರಣೆಯನುು ಸ್ುಲಭಗೊಳಿಸ್ುವುದು ಮತುತ ನೀರನ ಬಳಕೆಯ ದಕ್ಷತೆ
ಸ್ುಧಾರಣೆ
ಹರ್ಕಾಸ್ು ವಿವರಗಳು ಯೀಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ವೆರ್ಚ ರೂ.441.00 ಕೊೀಟಿ

Remodeling Done of IBC Main Canal
Remodeling

ಭೀಮಾ ನದಿಗೆ ಅಡಡಲಾಗಿ ಘಟಪರಭಾ ಬ್ಾಯರೆೀಜ್ಗೆ ಲಂಬ ಲಿಫ್ಟ್ ಗೆೀಟುಗಳನುು ಒದಗಿಸ್ುತತದೆ.
ಪೂರ್ಣಗೆ ಂಡ ಯೀಜನೆಗಳ ಪರಮುಖ ಲಕ್ಷರ್ಗಳು

ಪರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಸ್ಥಳ

ಕಲಬುಗಿಣ ಜಿಲೆೆಯ ಅಫ್ಜಲ್ಪ್ುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲೆ ಭೀಮಾ ನದಿಗೆ ಅಡಟಲಾಗಿ

ಬಳಕೆ

1.25 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ

ಆದೆೀಶ ಪ್ರದೆೀಶ

1,890 ಹೆ. (ರೆೈತರ ಸ್ವಂತ ಲ್ಲಫ್ಟ)

ಸೆೀತುವೆ ಉದದ

325 ಮೀ.

ಸೆಲ್ ಮಟಟ

ಆರ್.ಎಲ್. 390.544 ಮೀ.

ಆಣೆಕಟಿಟನ ಎಫ್ಆರ್ಎಲ್

ಆರ್.ಎಲ್. 397.544 ಮೀ

ವೆಂಟಗಳ ಸ್ಂಖ್ೆಯ

37

ಗೆೀಟ್್

10 ಮೀ x 7 ಮೀ ಸೆೈಜಿನ 37 ಸ್ಂ. ಲಂಬ ಲ್ಲಫ್ಟ ಗೆೀಟುಗಳು

ಆಡಳಿತಾತಮಕ ಅನುಮೊೀದನೆ

ಯೀಜನೆಯ ವಾಯಪಿತ
ಕೆಲಸ್ದ ಪ್ರಸ್ುತತ ಹಂತ

ಸ್ಕಾಣರ ಆದೆೀಶ ಸ್ಂ.ಆರ್.ಡಿ.ಆರ್.ಡಿ/330/ಕೆಬಿಎನ್/ 2017 ದಿನಾಂಕ 16.02.2018 ರೂ.
43.00 ಕೊೀಟ
ಅಸಿತತವದಲ್ಲೆರುವ ಘಟಪ್ರಭಾ ಬ್ಾಯರೆೀಜ್ ಪ್ರ್ಾಣಯ ಹಡಗುಕಟೆಟಗಳನುು ವಿಸ್ತರಸ್ುವ ಮೂಲಕ
ರ್ಾಂತಿರಕವಾಗಿ ಚಾಲ್ಲತ ಹಾಯಂಗ್ ವಯವಸೆಥಯನುು ಹೊಂದಿರುವ ಲಂಬ ಲ್ಲಫ್ಟ ಗೆೀಟುಗಳನುು ಒದಗಿಸ್ುತತದೆ
ಟೆಂಡರ್ ಅಹಾವನಸ್ುವ ಕೆಲಸ್ ಪ್ರಕಿರಯಲ್ಲೆದೆ

ಲಂಬ ಲ್ಲಫ್ಟ ಗೆೀಟುಗಳನುು ಒದಗಿಸ್ುವುದು ನೀರನ ಸ್ಂಗರಹದ ಗರಷ್ಠ ಬಳಕೆಯನುು ಖ್ಚಿತಪ್ಡಿಸ್ುತತದೆ.
ಹರ್ಕಾಸ್ು ವಿವರ ಯೀಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ವೆರ್ಚ ವೆರ್ಚ ರೂ.43.00 ಕೊೀಟಿ

ಭಾವಚಿತರ

ಭೀಮಾ ನದಿಗೆ ಅಡಡಲಾಗಿ ಕಲ ೂರ-ಬಿ ಬ್ಾಯರೆೀಜಿಗೆ ಲಂಬ ಲಿಫ್ಟ್ ಗೆೀಟುಗಳನುು ಒದಗಿಸ್ುತತದೆ.
ಪೂರ್ಣಗೆ ಂಡ ಯೀಜನೆಗಳ ಪರಮುಖ ಲಕ್ಷರ್ಗಳು

ಪರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಸ್ಥಳ

ಭೀಮಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಲಾಗಿ ಕಲಬುಗಿಣ ಜಿಲೆೆ, ಜೆೀವಗಿಣ ತಾಲೂೆಕಿನ ಕಲೂೆರ-ಬಿ ಹಳಿುಯ ಸ್ಮೀಪ್

ಬಳಕೆ

1.45 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ

ಆದೆೀಶ ಪ್ರದೆೀಶ

2,500 ಹೆ. (ರೆೈತರ ಸ್ವಂತ ಲ್ಲಫ್ಟ)

ಸೆೀತುವೆ ಉದದ

253 ಮೀ.

ಸೆಲ್ ಮಟಟ

ಆರ್.ಎಲ್. 378.00 ಮೀ.

ಆಣೆಕಟಿಟನ
ಎಫ್ಆರ್ಎಲ್

ಆರ್.ಎಲ್. 386.00 ಮೀ.

ವೆಂಟಗಳ ಸ್ಂಖ್ೆಯ

22

ಗೆೀಟ್್

10 ಮೀ x 8 ಮೀ ಸೆೈಜಿನ 22 ಸ್ಂ. ಲಂಬ ಲ್ಲಫ್ಟ ಗೆೀಟುಗಳು

ಆಡಳಿತಾತಮಕ

ಸ್ಕಾಣರ ಆದೆೀಶ ಸ್ಂ.ಡಬೂೊ.ಆರ್.ಡಿ./331/ಕೆಬಿಎನ್/ 2017 ದಿನಾಂಕ 16.02.2018 ರೂ. 40.00

ಅನುಮೊೀದನೆ

ಕೊೀಟ

ಯೀಜನೆಯ ವಾಯಪಿತ
ಕೆಲಸ್ದ ಪ್ರಸ್ುತತ
ಹಂತ

ಭಾವಚಿತರ

ಅಸಿತತವದಲ್ಲೆರುವ ಕಲೂೆರ-ಬಿ ಬ್ಾಯರೆೀಜ್ ಪ್ರ್ಾಣಯ ಹಡಗುಕಟೆಟಗಳನುು ವಿಸ್ತರಸ್ುವ ಮೂಲಕ ಲ್ಲಫ್ಟ ಗೆೀಟುಗಳನುು
ರ್ಾಂತಿರಕವಾಗಿ ಕಾಯಣನವಣಹಿಸ್ುವ ಹಾಯಂಗ್ ವಯವಸೆಥಯಂದಿಗೆ ಒದಗಿಸ್ುತತದೆ.
ಟೆಂಡರ್ ಅಹಾವನಸ್ುವ ಕೆಲಸ್ ಪ್ರಕಿರಯಲ್ಲೆದೆ

ಲಂಬ ಲ್ಲಫ್ಟ ಗೆೀಟುಗಳನುು ಒದಗಿಸ್ುವುದು ನೀರನ ಸ್ಂಗರಹದ ಗರಷ್ಠ ಬಳಕೆಯನುು ಖ್ಚಿತಪ್ಡಿಸ್ುತತದೆ.
ಹರ್ಕಾಸ್ು ವಿವರ ಯೀಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ವೆರ್ಚ ವೆರ್ಚ ರೂ.40.00 ಕೊೀಟಿ

Existing Kallur ‘B’ Barrage
View

