ಮುಳವಾಡ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆ ಸೆಟೀಜ್-3
ಹೆೊಸ ಯೀಜನೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಸ್ಥಳ

ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದ ಮ ುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ವವು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ

ಬಳಕೆ

54.431 ಟ್ಟಎುಂಸಿ

ಭಾವಚಿತರ

1 ನೆೇ ಮತ್ ು 2 ನೆೇ ಮ ಖ್ಯ ಕೆಲಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ ು ಎಲೆಕೆ್ರೇ ಮೆಕಾಯನಿಕಲ್
ಘಟಕಗಳು

ಕೆಲಸ್ಗಳನ್ ು ಸ್ಮತೆ್ೇಲನ್ಗೆ್ಳಿಸಿ
ಮಸ್್ತಿಯಲ್ಲಿ 3ನೆೇ ಮ ಖ್ಯ ಕೆಲಸ್ ಮತ್ ು 4 ನೆೇ 'ಎ' ಮತ್ ು "ಬಿ" ತ್ಲೆ ಕೆಲಸ್ಗಳು
2,27,966 ಹೆಕೆಿೇರಿಗೆ ಕಾಲ ವೆ ಜಾಲ.

ಆದೆೇಶ ಪ್ರದೆೇಶ
ಸ್ುಂಭಾವಯ
ರಚಿಸ್ಲಾಗಿದೆ

2,27,966 ಹೆ.
- Nil -

ಲಾಭ ಪ್ಡೆದ ಜಿಲೆಿ

ವಿಜಯಪ್ುರ ಜಿಲೆಿ ಬಸ್ವನ್ ಬಾಗೆೇವಾಡಿ , ಮ ದೆದೇಬಿಹಾಳ್ , ಇುಂಡಿ , ಸಿುಂದಗಿ

ಮತ್ ು

ತಾಲ್ಕ ಗಳು

ತಾಲ್ಿಕ ಗಳು

ಬಾಗಲಕೆ್ೇಟೆ ಜಿಲೆಿ :ಜಮಖ್ುಂಡಿ ತಾಲ್ಕ

Masuti Head Work

ಮುಖಯ ಕೆಲಸ:
• 1 ನೆೇ & 2 ನೆೇ ಮ ಖ್ಯ ಕೆಲಸ್ ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ ು ಎಲೆಕೆ್ರೇ ಮೆಕಾಯನಿಕಲ್ ಕಾಯವಗಳನ್ ು
ಸ್ಮತೆ್ೇಲನ್ಗೆ್ಳಿಸಿ ಪ್ೂರ್ವಗೆ್ುಂಡಿದೆ
•
ಮಸ್್ಟ್ಟಯಲ್ಲಿ 3 ನೆೇ ಮ ಖ್ಯ ಕೆಲಸ್ ಪ್ೂರ್ವಗೆ್ುಂಡಿದೆ.
• ಕಿಮೇ 19.00 ರಲ್ಲಿ ಮಾಲಾಾನ್ ಪ್ಶ್ಚಿಮ ಕಾಲ ವೆಯುಂದ 4 ನೆೇ ‘ಎ’ ಮ ಖ್ಯ ಕೆಲಸ್
ಆಫ್-ಟೆೇಕಿುಂಗ್ ಪ್ೂರ್ವಗೆ್ುಂಡಿದೆ
•
4 ನೆೇ 'ಬಿ' ಮ ಖ್ಯ ಕೆಲಸ್ ಬಿ.ಬಾಗೆೇವಾಡಿ ನಿುಂದ ಕಾಲ ವೆ ಪ್ೂರ್ವಗೆ್ುಂಡಿದೆ.
ಕೆಲಸ್ದ ಸಿಥತಿ

Tidgundi Aqueduct Work

• 220 ಕೆವಿ ವಿದ ಯತ್ ಲೆೈನ್ ಕೆಲಸ್ ಪ್ೂರ್ವಗೆ್ುಂಡಿದೆ.
ಕಾಲುವೆ ಜಾಲ :
• 5.40 ಕಿ.ಮೀ.ನ ಲೀಡ್-ಆಫ್ ಕಾಲುವೆ ಪ್ೂಣಣಗೆೊಂಡಿದೆ.
• ಮಲ್ಾಾನ್ ಪ್ಶ್ಚಿಮ ಮುಖಯ ಕಾಲುವೆ : ಿ .ಮೇ. 0.00 ರಿುಂದ 118.30
ಪ್ೂರ್ವಗೆ್ುಂಡಿದೆ.
• 4ನೆೀ ‘ಎ’ ಲಫ್ಟ ಅಡಿಯಲಿ ಬಬಲ್ೆೀಶವರ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ-1 : ಕಿ.ಮೇ. 0.00 ರಿುಂದ
41.90 ವರೆಗೆ ಪ್ೂರ್ವಗೆ್ುಂಡಿದೆ .
• 4ನೆೀ ‘ಎ’ ಲಫ್ಟ ಅಡಿಯಲಿ ಮನಗೊಳಿ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ : ಕಿ.ಮೇ. 0.00 ರಿುಂದ
32.00 ವರೆಗೆ ಪ್ೂರ್ವಗೆ್ುಂಡಿದೆ
• 4ನೆೀ ‘ಎ’ ಲಫ್ಟ ಅಡಿಯಲಿ ಮನಗೊಳಿ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ : ಕಿ.ಮೇ. 0.00 ರಿುಂದ
32.00 ವರೆಗೆ ಪ್ೂರ್ವಗೆ್ುಂಡಿದೆ

Aqueduct across Bableshwar
Branch Canal

• ಬಿಜಾಪ್ುರ ಮುಖಯ ಕಾಲುವೆ : ಒಟ ಿ ಉದದ 202.00 ಕಿ.ಮೇ ರಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೇ. 0.00
ರಿುಂದ 160.00 ವರೆಗೆ ಪ್ೂರ್ವಗೆ್ುಂಡಿದೆ (ರೆೈಲೆ್ ಕಾರಸಿುಂಗ್ ಹೆ್ರತ್ ಪ್ಡಿಸಿ 1 ಕಿ.ಮೇ.
ಸ್ಮೇಪ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ೂರ್ವಗೆ್ಳುುವ ಹುಂತ್ದಲ್ಲಿದೆ. ಕಿ.ಮೇ. 160.00 ರಿುಂದ 193.00 ವರೆಗೆ
ಮ ುಂಚಿತ್ ಹುಂತ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
•ಹೊವಿನ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ: ಒಟ ಿ ಉದದ 64.00 ಕಿ.ಮೇ. ರಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೇ.
0.00 ರಿುಂದ 20.00 ವರೆಗೆ ಕೆಲಸ್ ಪ್ೂರ್ವಗೆ್ುಂಡಿದೆ. ಕಿ.ಮೇ. 20.00 ರಿುಂದ
64.00 ವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಗತಿಯ ಹುಂತ್ದಲ್ಲಿದೆ.
• ಬ.ಬಾಗೆೀವಾಡಿ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ: ಒಟ ಿ ಉದದ: 72.553 ಕಿ.ಮೇ. ರಲ್ಲಿ, ಕಿ.ಮೇ.
0.00 ರಿುಂದ 20.00 ವರೆಗೆ ಪ್ೂರ್ವಗೆ್ುಂಡಿದೆ. ಕಿ.ಮೇ. 20.00 ರಿುಂದ 72.553
ವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಗತಿಯ ಹುಂತ್ದಲ್ಲಿದೆ.
• ತಿಡಗುಂದಿ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ: ಒಟ ಿ ಉದದ 56.00 ಕಿ.ಮೇ.ರಲ್ಲಿ, ಕಿ.ಮೇ. 0.00
ರಿುಂದ 2.70 ವರೆಗೆ ಪ್ರಗತಿಯ ಹುಂತ್ದಲ್ಲಿದೆ. ಕಿ.ಮೇ. 2.70 ರಿುಂದ 17.46 ವರೆಗೆ
ಮೆೇಜರ್ ಅಕೆ್ಡೆಕ್ಟಿ ನಿಮಾವರ್ ಕೆಲಸ್ವು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತಿಡಗ ುಂದಿ ಶಾಖಾ ಕಾಲ ವೆಯ
ಮ ುಂದಿನ್ ಕಿ.ಮೇ. 17.46 ರಿುಂದ 40.00 ವರೆಗೆ ಕೆಲಸ್ವು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
• 4ನೆೀ ‘ಬಿ’ ಲಫ್ಟ ಅಡಿಯಲಿ ಸಾಲವಾಡಗಿ ಮುಖಯ ಕಾಲುವೆ : ಒಟ ಿ ಉದದ: 19.07
ಕಿ.ಮೇ. ರಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೇ. 0.00 ರಿುಂದ 19.07 ವರೆಗೆ ಕೆಲಸ್ವು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
• 4ನೆೀ ‘ಬಿ’ ಲಫ್ಟ ಅಡಿಯಲಿ ಸಂಕನಾಳ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ : ಒಟ ಿ ಉದದ: 36.281
ಕಿ.ಮೇ. ನ್ ು ಟೆುಂಡರ್ ಪ್ುನ್: ಅಹಾ್ನಿಸ್ಲಾಗಿದೆ.
• 4ನೆೀ ‘ಬಿ’ ಲಫ್ಟ ಅಡಿಯಲಿ ಟಕಕಳಕಿ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ : ಒಟ ಿ ಉದದ: 20.73
ಕಿ.ಮೇ. ಪಾಯಕೆೇಜ್ ಕೆಲಸ್ಕೆೆ ಟೆುಂಡರ್ ಸಿ್ೇಕರಿಸಿದೆ ಮತ್ ು ತಾುಂತಿರಕ ಬಿಡ್ ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ್
ಪ್ರಕಿರಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
• 4ನೆೀ ‘ಬಿ’ ಲಫ್ಟ ಅಡಿಯಲಿ ದಿಂಡೆೀವಾರ್ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ : ಒಟ ಿ ಉದದ: 12.00
ಕಿ.ಮೇ. ಪಾಯಕೆೇಜ್ ಕೆಲಸ್ಕೆೆ ಟೆುಂಡರ್ ಸಿ್ೇಕರಿಸಿದೆ ಮತ್ ು ತಾುಂತಿರಕ ಬಿಡ್ ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ್
ಪ್ರಕಿರಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
• ವಿತರಣಾ ಜಾಲ: 1) ವಿತ್ರಣಾ ಸ್ುಂ.1, ಕಿ.ಮೇ. 0.00 ರಿುಂದ 10.00 ವರೆಗೆ
ಸ್ುಂಯೇಜಿತ್ ಕಾಲ ವೆ ಪ್ೂರ್ವಗೆ್ುಂಡಿದೆ
• ವಿತರಣಾ ಜಾಲ: : ಗಾರವಿಟ್ಟ ಕಮಾುಂಡ್ ಪ್ರದೆೇಶ ಮ್ಲಕ ಕೆರೆಗಳನ್ ು ಭತಿವ ಮಾಡಲ
ಅನ್ ಕ್ಲವಾಗ ವುಂತೆ ಪಾರರುಂಭಿಸ್ಲಾಗಿದೆ
ವೆಚ್ಿ

ಯೇಜನೆಯ ಅುಂದಾಜ ವೆಚ್ಿ : ರ್. 5398.55 ಕೆ್ೇಟ್ಟ
ಖ್ಚ್ ವ ಮಾರ್ಚವ 2018 ವರೆಗೆ ರ್. 3285.00 ಗಳನ್ ು ಖ್ಚ್ ವ ಮಾಡಿದೆ.

ಚಿಮಮಲಗಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆ
ಹೆೊಸ ಯೀಜನೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಸ್ಥಳ

ಆಫ್-ಟೆೇಕ್ಟ ಕಿ.ಮೇ. 12.65ರಲ್ಲಿ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಎಡದುಂಡೆ ಕಾಲ ವೆ

ಬಳಕೆ

20.789 ಟ್ಟ.ಎುಂ.ಸಿ

ಭಾವಚಿತರ

ಮ ಖ್ಯ ಕೆಲಸ್
ಘಟಕಗಳು

ಪ್ಶ್ಚ್ಮ ಕಾಲ ವೆ : 51.925 ಕಿ.ಮೇ.
ಪ್ೂವವ ಕಾಲ ವೆ : 132.216 ಕಿ.ಮೇ ಡೆ್ೇರ್ ನ್ದಿಯವರೆಗೆ
ಡೆ್ೇರ್ ನ್ದಿಗೆ ಅಡಡಲಾಗಿ ಅಕೆ್ಡೆಕ್ಟಿ

ಆದೆೇಶ ಪ್ರದೆೇಶ

87,067 ಹೆ.

ಸ್ುಂಭಾವಯ

ಪ್ೂವವ ಕಾಲ ವೆ : 22,032 ಹೆ.

ರಚಿಸ್ಲಾಗಿದೆ

ಪ್ಶ್ಚಿಮ ಕಾಲ ವೆ : 5,682 ಹೆ

ಲಾಭ ಪ್ಡೆದ ಜಿಲೆಿ
ಮತ್ ು ತಾಲ್ಿಕ ಗಳು

ವಿಜಯಪ್ುರ ಜಿಲೆಿ, ಬ.ಬಾಗೆೇವಾಡಿ, ಮ ದೆದೇಬಿಹಾಳ, ಸಿುಂದಗಿ ಮತ್ ು ಇುಂಡಿ ತಾಲ್ಿಕ ಗಳು

Head Work

ಮುಖಯ ಕೆಲಸಗಳು: ಪ್ೂರ್ವಗೆ್ುಂಡಿವೆ
110 ಕೆ.ವೆ ಪ್ವರ್ ಲೆೈನ್ ಕೆಲಸ್ ಪ್ೂರ್ವಗೆ್ುಂಡಿದೆ
ಸಂಯೀಜಿತ ಕಾಲುವೆ : 2.10 ಕಿ.ಮೇ ಡಿ-1 ರಿುಂದ 4 ಸೆೇರಿದುಂತೆ ಪ್ೂರ್ವಗೆ್ುಂಡಿದೆ.
ಕೆಲಸ್ದ ಸಿಥತಿ

ಪ್ಶ್ಚಿಮ

ಕಾಲುವೆ -

54.00

ಕಿ.ಮೇ.

ಪಾರಯೇಗಿಕ ಆಧಾರದ ಮೆೇಲೆ ಕಾಲ ವೆ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ೂರ್ವಗೆ್ಳಿಸಿದ ನ್ುಂತ್ರ ನಿೇರ ಹೆ್ರಬುಂದಿದೆ..
ಪ್ೂವಣ ಕಾಲುವೆ137.20 ಕಿ.ಮೇ. (ಡೆ್ೇರ್ ಅಕೆ್ಡೆಕ್ಟಿ ಸೆೇರಿದುಂತೆ) ಡಿ-1 ರಿುಂದ 29 ವರೆಗೆ ಸೆೇರಿದುಂತೆ
ಕಿ.ಮೇ. 70.00 ಪ್ೂರ್ವಗೆ್ುಂಡಿದೆ ಮತ್ ು ಕಾಲ ವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೇಗ ಆಧಾರದ ಮೆೇಲೆ ಹೆ್ರ ಬರ ತ್ುದೆ.
ಮತ್ುಷ್ ಿ ಕೆಲಸ್ ಕಿ.ಮೇ. 70.00 ರಿುಂದ 137.12 ವರೆಗೆ ಪ್ೂರ್ವಗೆ್ುಂಡಿದೆ.
.

ವೆಚ್ಿ

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯೇಜನೆಯ ಅುಂದಾಜ ವೆಚ್ಿ ರ್.2148.02 ಕೆ್ೇಟ್ಟ
ಖ್ಚ್ ವ ಮಾಚ್ವ 2018 ರವರೆಗೆ ರ್. 111.20 ಕೆ್ೇಟ್ಟ ಖ್ಚ್ ವ ಮಾಡಿದೆ.

Aqueduct Across Don R

ಹೆರಕಲ್ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆ
ಹೆೊಸ ಯೀಜನೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು

ಭಾವಚಿತರ

ಹೆರಕಲ್ ಬಿರಡ್್ ಕಮ್ ಬಾಯರೆೀಜ್ ಎಕಾರಸ್ ಘಟಪ್ರಭಾ
ಸ್ಥಳ

ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದ ಹಿನಿುೇರಿನ್ ಬಾಗಲಕೆ್ೇಟ ಪ್ಟಿರ್ ಹತಿುರ ಘಟಪ್ರಭಾ ನ್ದಿಗೆ ಅಡಡಲಾಗಿ

ಘಟಕಗಳು

ಯಾುಂತಿರಕವಾಗಿ ಕಾಯವನಿವವಹಿಸ್ ವ ಲುಂಬಗಳೆ ುಂದಿಗೆ ಘಟಪ್ರಭಾ ನ್ದಿಗೆ ಅಡಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ ಿ
ಬಾಯರೆೇಜ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸ್ಗಳು ಬಹ ತೆೇಕ ಪ್ೂರ್ವಗೆ್ುಂಡಿದೆ

ಕೆಲಸ್ದ ಸಿಥತಿ

ಲುಂಬವಾದ ಗೆೇಟ್ಸ್ ತ್ಯಾರಿಕೆ ಬಹ ತೆೇಕ ಪ್ೂರ್ವಗೆ್ುಂಡಿದೆ.
ವಟ್ಟವಕಲ್ ಗೆೇಟ್ಸ್ ನಿಮಾವರ್ ಮತ್ ು ಹಾಯುಂಗ್ ಸಿಸ್ಿಮ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಹೆರಕಲ್ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆ
ಸ್ಥಳ

ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದ ಹಿನಿುೇರಿನ್ ಘಟಪ್ರಭಾ ನ್ದಿಯುಂದ ಎಡ ಮತ್ ು ಬಲ ಪಾಶರವಗಳಿುಂದ ನಿೇರೆತ್ ುವುದ

ಬಳಕೆ

3.664 ಟ್ಟ.ಎುಂ.ಸಿ
ಮ ಖ್ಯ ಕೆಲಸ್ಗಳು : ಹೆರಕಲ್ (ಉತ್ುರ) ಮತ್ ು ಹೆರಕಲ್ (ದಕ್ಷಿರ್) ಏತ್ ನಿೇರಾವರಿ ಯೇಜನೆ

ಘಟಕಗಳು

ಹೆರಕಲ್ (ಉತ್ುರ) ಮತ್ ು ಹೆರಕಲ್ (ದಕ್ಷಿರ್) ಏತ್ ನಿೇರಾವರಿ ಯೇಜನೆಯುಂದ ಕಾಲ ವೆ ಜಾಲದಿುಂದ
ಕೆರೆಗಳನ್ ು ತ್ ುಂಬಿದೆ

ಆದೆೇಶ ಪ್ರದೆೇಶ

15,344 ಹೆ.

ಸ್ುಂಭಾವಯ ರಚಿಸ್ಲಾಗಿದೆ

ಇಲಿ

ಲಾಭ ಪ್ಡೆದ ಜಿಲೆಿ ಮತ್ ು
ತಾಲ್ಿಕ ಗಳು

ಬಾಗಲಕೆ್ೇಟೆ ಜಿಲೆಿ : ಬಿಳಗಿ & ಬಾದಾಮ ತಾಲ್ಕ ಗಳು
ಮುಖಯ ಕೆಲಸಗಳು: ಹೆರಕಲ್ (ಉತ್ುರ) ಮತ್ ು ಹೆರಕಲ್ (ದಕ್ಷಿರ್) ಏತ್ ನಿೇರಾವರಿ ಯೇಜನೆಗಳು
ಪ್ೂರ್ವಗೆ್ುಂಡಿವೆ ಮತ್ ು ಆಯೇಗ ಮತ್ ು ಟರಯಲ್ ರನ್ ನ್ಡೆಸ್ಲಾಗ ತಿುದೆ.
ಕಾಲುವೆ ಜಾಲ: ಹೆರಕಲ್ ಉತ್ುರ ಮತ್ ು ದಕ್ಷಿರ್ ಮ ಖ್ಯ ಕಾಲ ವೆ: ಕಿ.ಮೇ. 0.00 ರಿುಂದ 7.10 ರವರೆಗೆ

ಕೆಲಸ್ದ ಸಿಥತಿ

ಕೆಲಸ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಹೆರಕಲ್ (ಉತ್ುರ) ಮ ಖ್ಯ ಕಾಲ ವೆ : ಕಿ.ಮೇ. 0.00 ರಿುಂದ 7.587 ವರೆಗೆ ಕೆಲಸ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಹೆರಕಲ್ (ದಕ್ಷಿರ್) ಮ ಖ್ಯ ಕಾಲ ವೆ : ಕಿ.ಮೇ. 0.00 ರಿುಂದ 7.05 ವರೆಗೆ ಕೆಲಸ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಹೆರಕಲ್ (ಉತ್ುರ) ಮತ್ ು ಹೆರಕಲ್ (ದಕ್ಷಿರ್) ಮ ಖ್ಯ ಕಾಲ ವೆ: ಕಿ.ಮೇ. 0.00 ರಿುಂದ 17.85 ವರೆಗೆ
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
.

ವೆಚ್ಿ

ಇಲಿಯವರೆಗೆ ಯೀಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಿ ರೊ.339.04 ಕೆೊೀಟಿ
ಖಚ್ುಣ ಮಾಚ್ಣ 2018 ರವರೆಗೆ ರೊ. 255.00 ಕೆೊೀಟಿ ಖಚ್ುಣ ಮಾಡಿದೆ.

Herkal (South) LIS Head
Work

ಬೊದಿಹಾಳ-ಪೀರಾಪ್ುರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆ
ಹೆೊಸ ಯೀಜನೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಸ್ಥಳ
ಬಳಕೆ

ಭಾವಚಿತರ

ಮ ದೆದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಿಕ , ವಿಜಯಪ್ುರ ಜಿಲೆಿ ನಾಗರಬೆೇನಾಳ ಗಾರಮ ಸ್ಮೇಪ್
ನಾರಾಯರ್ಪ್ುರ ಜಲಾಶಯದ ಮ ುಂಭಾಗದಿುಂದ ನಿೇರ ಎತ್ ುವುದ .
3.78 ಟ್ಟ.ಎುಂ.ಸಿ
ಮ ಖ್ಯ ಕೆಲಸ್ - 1 ಸ್ುಂಖೆಯ.

ಘಟಕಗಳು

ಪ್ಶ್ಚಿಮ

ಕಾಲ ವೆ

-

51.925

ಕಿಮೇ.

ಪ್ೂವವ ಕಾಲ ವೆ-132.216 ಡಾನ್ ನ್ದಿಯವರೆಗೆ ಕಿಮೇ.
ಆದೆೇಶ ಪ್ರದೆೇಶ

20,243 ಹೆ

ಸ್ುಂಭಾವಯ ರಚಿಸ್ಲಾಗಿದೆ

-ಇಲಿ -

ಲಾಭ ಪ್ಡೆದ ಜಿಲೆಿ ಮತ್ ು
ತಾಲ್ಿಕ ಗಳು

ವಿಜಯಪ್ುರ ಜಿಲೆಿ, ಮ ದೆದೇಬಿಹಾಳ ಮತ್ ು ಸಿುಂಧಗಿ ತಾಲ್ಿಕ ಗಳು

ಸ್ಕಾವರದ ಆದೆೇಶ

ಡಬ್ಿೂಆರಿಡಡ/293/ಕೆಬಿಎನ್/2015 ದಿನಾುಂಕ 20.7.2016 ರ್. 840.00 ಕೆ್ೇಟ್ಟ

ಯೇಜನೆಯ ಪಾರರುಂಭ

ಸೆಪೆಿುಂಬರ್ 2017

Jackwell Cum Pumphouse Concreting
work in progress

ಮುಖಯ ಕೆಲಸಗಳು: ರ್. 523.03 ಕೆ್ೇಟ್ಟ ಟನ್ಡವಕಿೇ ಆಧಾರದ ಮೆೇಲೆ ನಿೇಡಲಾದ
ಿೆಲಸ್ದ ಸಿಥತಿ

ಕೆಲಸ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಕಾಲುವೆ ಜಾಲ: ಸ್ಲಹಾ ಕೆಲಸ್ಗಳಾದ ಸ್ಮೇಕ್ಷೆ ತ್ನಿಖೆ, ವಿನಾಯಸ್ದ ತ್ಯಾರಿಕೆ, ರೆೇಖಾ
ಚಿತ್ರ ಮತ್ ು ಅುಂದಾಜ ಗಳು, ಕಾಲ ವೆ ಜಾಲ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ವೆಚ್ಿ

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯೇಜನೆಯ ಅುಂದಾಜ ವೆಚ್ಿ ರ್.840.00 ಕೆ್ೇಟ್ಟ
ಖ್ಚ್ ವ ಮಾಚ್ವ 2018 ರವರೆಗೆ ರ್. 351.00 ಕೆ್ೇಟ್ಟ ಖ್ಚ್ ವ ಮಾಡಿದೆ.

Laying of MS Raising Main Pipe Line

ನಾಗರಬೆಟಟ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆ
ಹೆೊಸ ಯೀಜನೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಸ್ಥಳ
ಬಳಕೆ

ಭಾವಚಿತರ

ಮ ದೆದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಿಕ , ವಿಜಯಪ್ುರ ಜಿಲೆಿ ಬುಂಗಾರಗ ುಂಡ ಗಾರಮ ಸ್ಮೇಪ್
ನಾರಾಯರ್ಪ್ುರ ಜಲಾಶಯದ ಮ ುಂಭಾಗದಿುಂದ ನಿೇರ ಎತ್ ುವುದ .
0.597 ಟ್ಟ.ಎುಂ.ಸಿ
ಇನ್ಡಟೆೇಕ್ಟ ಕೆನಾಲ್, ಜಾಕ್ಟಡವೆಲ್ ಕಮ್ ಪ್ುಂಪ್ಡಹೌಸ್, ಎುಂ.ಎಸ್. ರೆೈಸಿುಂಗ್ ಮೆೇನ್, ಡಿಲೆವರಿ

ಘಟಕಗಳು

ಚೆೇುಂಬರ್, ಸ್ಬ್-ಸೆಿೇಷ್ನ್ ಮತ್ ು ಪ್ವರ್ ಲೆೈನ್ ಕೆಲಸ್ ಟನ್ಡವಕಿೇ ಆಧಾರದ ಮೆೇಲೆ
ಪ್ಶ್ಚಿಮ ಕಾಲ ವೆ, ಪ್ೂವವ ಕಾಲ ವೆ ಮತ್ ು ವಿತ್ರಣಾ ನೆಟ್ಸಡವಕವ

ಆದೆೇಶ ಪ್ರದೆೇಶ

3,200 ಹೆ.

ಸೆೇವನೆ ಮಟಿ

RL : 484.30 ಮೇ.

ವಿತ್ರಣೆ ಮಟಿ

RL : 577.00 ಮೇ..

ಸ್ುಂಭಾವಯ ರಚಿಸ್ಲಾಗಿದೆ

-ಇಲಿ -

ಲಾಭ ಪ್ಡೆದ ಜಿಲೆಿ ಮತ್ ು
ತಾಲ್ಿಕ ಗಳು

ವಿಜಯಪ್ುರ ಜಿಲೆಿ, ಮ ದೆದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಿಕ

ಸ್ಕಾವರದ ಆದೆೇಶ

ಡಬ್ಿೂಆರಿಡಡ/190/ಕೆಬಿಎನ್/2017 ದಿನಾುಂಕ 12.09.2017 ರ್. 170.70 ಕೆ್ೇಟ್ಟ

ಯೇಜನೆಯ ಪಾರರುಂಭ

ಮಾರ್ಚವ 2018
ಮುಖಯ ಕೆಲಸಗಳು: ರ್. 49.39 ಕೆ್ೇಟ್ಟ ಟನ್ಡವಕಿೇ ಆಧಾರದ ಮೆೇಲೆ ನಿೇಡಲಾದ ಕೆಲಸ್

ಕೆಲಸ್ದ ಸಿಥತಿ

ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಕಾಲುವೆ ಜಾಲ: ಸ್ಲಹಾ ಕೆಲಸ್ಗಳಾದ ಸ್ಮೇಕ್ಷೆ ತ್ನಿಖೆ, ವಿನಾಯಸ್ದ ತ್ಯಾರಿಕೆ, ರೆೇಖಾ ಚಿತ್ರ
ಮತ್ ು ಅುಂದಾಜ ಗಳು, ಕಾಲ ವೆ ಜಾಲ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ವೆಚ್ಿ

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯೇಜನೆಯ ಅುಂದಾಜ ವೆಚ್ಿ ರ್.170.70 ಕೆ್ೇಟ್ಟ
ಖ್ಚ್ ವ ಮಾಚ್ವ 2018 ರವರೆಗೆ ರ್. 14.50 ಕೆ್ೇಟ್ಟ ಖ್ಚ್ ವ ಮಾಡಿದೆ.

Concreting of Jack well Cum Pump
House in Progress

ಯಳಿಿಗುತಿಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆ
ಹೆೊಸ ಯೀಜನೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಸ್ಥಳ

ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದ ಮ ುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಳಿುಗ ತಿು ಗಾರಮದ ಬಳಿ ಘಟಪ್ರಭಾ ನ್ದಿಯುಂದ ನಿೇರ ಎತ್ ುವುದ .

ಬಳಕೆ

0.093 ಟ್ಟ.ಎುಂ.ಸಿ

ಘಟಕಗಳು

ಮ ಖ್ಯ ಕಾಯವ- 1 ಸ್ುಂ.
ನಿೇರಾವರಿಯ ಪೆೈಪ್ಡ ನೆಟ್ಸಡವಕವ

ಆದೆೇಶ ಪ್ರದೆೇಶ

500 ಹೆ

ಸ್ುಂಭಾವಯ ರಚಿಸ್ಲಾಗಿದೆ

-ಇಲಿ -

ಲಾಭ ಪ್ಡೆದ ಜಿಲೆಿ ಮತ್ ು ತಾಲ್ಿಕ ಗಳು

ಬಾಗಲಕೆ್ೇಟ ಜಿಲೆಿ, ಬಿೇಳಗಿ ತಾಲ್ಕ

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನ್ ಮೇದನೆ

ಸ್ಕಾವರದ ಆದೆೇಶ: ಡಬ್ಿೂಆರಿಡಡ/246/ಕೆಬಿಎನ್/2017 ದಿನಾುಂಕ 12.09.2017 ರ್. 35.00 ಕೆ್ೇಟ್ಟ

ಯೇಜನೆಯ ಪಾರರುಂಭ

ಪಾರರುಂಭವಾಗಲ್ಲದೆ.

ಕೆಲಸ್ದ ಸಿಥತಿ

ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಾಗಿದೆ, ತಾಂತಿರಕ ಬಿಡ್ ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ ಪ್ರಕಿರಯೆಯಲಿದೆ.

ಹರ್ಕಾಸ್ ವಿವರ

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯೇಜನೆಯ ಅುಂದಾಜ ವೆಚ್ಿ ರ್.35.00 ಕೆ್ೇಟ್ಟ

ಭಾವಚಿತರ

ಹೆರಕಲ್ (ದಕ್ಷಿಣ) ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆ ವಿಸಿರಣೆ
ಹೆೊಸ ಯೀಜನೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಸ್ಥಳ
ಬಳಕೆ

ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದ ಮ ುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆರಕಲ್ (ದಕ್ಷಿರ್) ಏತ್ ನಿೇರಾವರಿ ಯೇಜನೆ ಕಾಲ ವೆ
ಜಾಲದಿುಂದ ನಿೇರ ಎತ್ ುವುದ
1.14 ಟ್ಟ.ಎುಂ.ಸಿ
ಮ ಖ್ಯ ಕಾಯವ- 1 ಸ್ುಂ.

ಘಟಕಗಳು

ಮ ಖ್ಯ ಕಾಲ ವೆ – 31.50 Km.
ಡಿಸಿರ. 82.50 Km

ಆದೆೇಶ ಪ್ರದೆೇಶ

6,200 ಹೆ.

ಸ್ುಂಭಾವಯ ರಚಿಸ್ಲಾಗಿದೆ

-ಇಲಿ -

ಲಾಭ ಪ್ಡೆದ ಜಿಲೆಿ ಮತ್ ು ತಾಲ್ಿಕ ಗಳು

ಬಾಗಲಕೆ್ೇಟ ಜಿಲೆಿ, ಬಿೇಳಗಿ ತಾಲ್ಕ

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನ್ ಮೇದನೆ
ಪಾರರುಂಭ ಆರುಂಭವಾಗಲ್ಲದೆ
ಕೆಲಸ್ದ ಸಿಥತಿ
ಹರ್ಕಾಸ್ ವಿವರ

ಸ್ಕಾವರದ ಆದೆೇಶ: ಡಬ್ಿೂಆರಿಡಡ/139/ಕೆಬಿಎನ್/2017 ದಿನಾುಂಕ 08.11.2017 ರ್.
38.00 ಕೆ್ೇಟ್ಟ
ಪಾರರುಂಭವಾಗಲ್ಲದೆ.
ಅಗಸ್ಟ 2018 ರಲಿ ಟನಣಕಿೀ ಆಧಾರದ ಮೀಲ್ೆ ರೊ.97.29 ಕೆೊೀಟಿಗೆ ಟೆಂಡರಿಗೆ ಅನುಮೀದನೆ
ನೀಡಿದೆ
ಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯೇಜನೆಯ ಅುಂದಾಜ ವೆಚ್ಿ ರ್.278.00 ಕೆ್ೇಟ್ಟ

ಭಾವಚಿತರ

ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಯ ಉದದಕೊಕ ಅಡಿವಿಹಾಳ-ಕೊಡಲಸಂಗಮ ಸೆೀತುವೆ
ಹೆೊಸ ಯೀಜನೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಸ್ಥಳ
ಸೆೇತ್ ವೆ
ಮಾದರಿ
ಸೆೇತ್ ವೆ ಉದದ
ಕೆಲಸ್ದ ಸಿಥತಿ
ಕೆಲಸ್ ಪಾರರುಂಭ

ಭಾವಚಿತರ

ಬಾಗಲಕೆ್ೇಟ ಜಿಲೆಿ, ಹ ನ್ಗ ುಂದ ತಾಲ್ಿಕ , ಕ್ಡಲಸ್ುಂಗಮ ಸ್ಮೇಪ್ ಮಲಪ್ರಭಾ ನ್ದಿ
ಅಡಡಲಾಗಿ
ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಸಿಿೇಲ್ ಬಿರಡ್್
800 ಮೇ. ಅಪ್ರೇರ್ಚ ರಸೆು ಸೆೇರಿ
ಸೆೇತ್ ವೆ ಕೆಲಸ್ದ ಬಿಡ್ ಮತ್ು ರ್.53.76 ಕೆ್ೇಟ್ಟಗೆ ನಿೇಡಲಾಯತ್
ಸೆೇತ್ ವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಸೆಪೆಿುಂಬರ್ 2017

ಬಾಗಲಕೆ್ೇಟೆ ಮತ್ ು ರಾಯಚ್್ರ ಜಿಲೆಿಗಳ ನ್ಡ ವೆ ಸೆೇತ್ ವೆ ಪ್ರಮ ಖ್ ಸ್ುಂಪ್ಕವವನ್ ು ಒದಗಿಸ್ ತ್ುದೆ.
ಯೇಜನೆಯ ವೆಚ್ಿ ಯೇಜನೆಯ ಅುಂದಾಜ ಮತ್ು ರ್.59.80 ಕೆ್ೇಟ್ಟ

Concreting of Piers of Bridge
work in progress

ಆಲಮಟಿಟ ಆಣೆಕಟುಟ ಪ್ುನವಣಸತಿ ಮತುಿ ಸುಧಾರಣೆ ಯೀಜನೆ
ಹೆೊಸ ಯೀಜನೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಕೆಲಸ್ದ ವಾಯಪಿು
ಯೇಜನೆಯ
ಹರ್ಕಾಸ್

ಭಾವಚಿತರ

ಆಲಮಟ್ಟಿ ಆಣೆಕಟ ಿ ಪ್ುನ್ವವಸ್ತಿ ಮತ್ ು ಸ್ ಧಾರಣೆ
ವಿಶ್ ಬಾಯುಂಕ್ಟ ಸ್ಹಾಯದಡಿಯಲ್ಲಿ
ಗೌರಟ್ಟುಂಗದ ಮ ಖ್ಯ ಭಾಗ/ ಅಫ್ಡಸಿರೇಮ್ ಟ್ಟರೇಟ್ಸಡಮೆುಂಟ್ಸ/ ರುಂದರಗಳಿರ ವ ರುಂದರಗಳನ್ ು
ಪ್ುನ್ರಡರಚಿಸ್ ವುದ / ಆಲಮಟ್ಟಿ ಆಣೆಕಟ್ಟಿನ್ ಅಡಿಪಾಯ ರುಂದರಗಳು (ಪಾಯಕೆೇಜ್-1)- ಬಹ ತೆೇಕ
ಪ್ೂರ್ವಗೆ್ುಂಡಿದೆ.

ಕೆಲಸ್ದ ಸಿಥತಿ

ಆಲಮಟ್ಟಿ ಆಣೆಕಟ ಿ (ಪಾಯಕೆೇಜ್-II) ಸಿಿಲ್ಡವೆೇ ರುಂದರಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತೆ್ ನಿೇಡ ವ ಕೆಲಸ್ ಪ್ೂರ್ವಗೆ್ುಂಡಿದೆ.
ಆಲಮಟ್ಟಿ ಆಣೆಕಟ ಿ (ಪಾಯಕೆೇಜ್- III) ಮಣ್ಣಿನ್ ಒಡ ಡ ಪ್ರವಾಹಕೆೆ ಹೆ್ೇಗದುಂತೆ ರಿಪ್ ರಾಪ್ ಕೆಲಸ್

Upstream pointing to masonry joints

ಪ್ೂರ್ವಗೆ್ುಂಡಿದೆ.
ಆಲಮಟ್ಟಿ ಆಣೆಕಟ ಿ (ಪಾಯಕೆೇಜ್-IV) ಸ್ವೆತ್ದ ಚಿಕಿತೆ್, ಹಾನಿಗೆ್ಳಗಾದ ಜಲಾನ್ಯನ್ ಪ್ರದೆೇಶದ
ಭಾಗದ ಕೆಲಸ್ ಪ್ೂರ್ವಗೆ್ುಂಡಿದೆ.
ಆಣೆಕಟ್ಟಿನ್ ಸ್ವೆತ್ದ ಕೆಲಸ್ಗಳು, ಆಣೆಕಟ ಿಗಳನ್ ು ಬಲಪ್ಡಿಸ್ಲ ಅನ್ ಕ್ಲವಾಗ ತ್ುವೆ.
4 ಪಾಯಕೆೇಜ ಗಳಡಿ ಹನಿ ಯೇಜನೆಯ ಅನ್ ಷ್ಾಿನ್ ಕಾಯವಗಳನ್ ು ವಿಶ್ ಬಾಯುಂಕ್ಟ ಸ್ಹಾಯದಡಿ ಬಿಡ್ ಮತ್ು ರ್. 66.23
ಕೆ್ೇಟ್ಟ ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ.
ಹರ್ಕಾಸ್ ವಿವರ ಯೇಜನೆಯ ಅುಂದಾಜ ವೆಚ್ಿ ರ್.71.50 ಕೆ್ೇಟ್ಟ
ವೆಚ್ಿ ರ್. 38.50 ಕೆ್ೇಟ್ಟ

Placing of the Concrete in Stilling
Basin.

ಆಲಮಟಿಟ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ಮರು ರೊಪಸುವಿಕೆ
ಹೆೊಸ ಯೀಜನೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಯೇಜನೆಯ ವಾಯಪಿು

ಆಲಮಟ್ಟಿ ಎಡದುಂಡೆ ಕಾಲ ವೆ ಮರ ರ್ಪಿಸ್ ವಿಕೆ

ಯೇಜನೆಯ

ಆಲಮಟ್ಟಿ ಎಡದುಂಡೆ ಕಾಲ ವೆ ಮ ಖ್ಯ ಕಾಲ ವೆ ಮರ ರ್ಪಿಸ್ ವಿಕೆ (ಆಯೆೆ ಮಾಡಿದ ರಿೇರ್ಚಡಗಳಿಗೆ ತ್ಲ ಪ್ುವುದ )

ಘಟಕಗಳು

ಡಿಸಿರಬ್ಯಟರಿ ನೆಟ್ಸ ವಕ್ಟವ ಮರ ರ್ಪಿಸ್ ವಿಕೆ

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ
ಅನ್ ಮೇದನೆ

ಸ್ಕಾವರದ ಆದೆೇಶ: ಡಬ್ಿೂಆರಿಡಡ/138/ಕೆಬಿಎನ್/2017 ದಿನಾುಂಕ 20.09.2017 ರ್. 112.46 ಕೆ್ೇಟ್ಟ
ಆಲಮಟ್ಟಿ ಎಡದುಂಡೆ ಕಾಲ ವೆ ಮ ಖ್ಯ ಕಾಲ ವೆ ಕಿ.ಮೇ. 0.00 ರಿುಂದ 68.24 ವರೆಗೆ ಮರ ರ್ಪಿಸ್ ವಿಕೆ (ಆಯೆೆ
ಮಾಡಿದ ರಿೇರ್ಚಡಗಳಿಗೆ ತ್ಲ ಪ್ುವುದ ). ಬಿಡ್ ಮತ್ು ರ್. 66.13 ಕೆ್ೇಟ್ಟ ಗಳಿಗೆ ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸ್ವು

ಕೆಲಸ್ದ ಸಿಥತಿ

ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಟೆುಂಡರ್ ಸಿ್ೇಕರಿಸ್ಲಾಗಿದೆ, 3 ಪಾಯಕೆೇಜಿನ್ಡಿ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಎಡದುಂಡೆ ಕಾಲ ವೆಯ ಡಿಸಿರಬ್ಯಟರಿ ನೆಟ್ಸ ವಕ್ಟವ ತಾುಂತಿರಕ
ಬಿಡ್ ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ್ ಪ್ರಕಿರಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಆಲಮಟ್ಟಿ ಎಡದುಂಡೆ ಕಾಲ ವೆ ಮರ ರ್ಪಿಸ್ ವಿಕೆ ಸಾಗಣೆ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ ು ನಿೇರಿನ್ ಬಳಕೆಯ ದಕ್ಷತೆಯನ್ ು ಸ್ ಧಾರಿಸ್ ತ್ುದೆ.
ಹರ್ಕಾಸ್ ವಿವರ ಯೇಜನೆಯ ಅುಂದಾಜ ವೆಚ್ಿ ರ್.112.46 ಕೆ್ೇಟ್ಟ

ಭಾವಚಿತರ

ಕೆೊತಿಣ-ಕೆೊೀಲ್ಾಾರ ಬಾಯರೆೀಜ್ ಬಲಪ್ಡಿಸುವುದು
ಹೆೊಸ ಯೀಜನೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಸ್ಥಳ

ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದ ಮ ುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಆಣೆಕಟ ಿ ನಿಮಾವರ್ದ ಮದಲ ನಿಮವಸ್ಲಾಯತ್ .

ಸೆೇತ್ ವೆಯ ಮಾದರಿ

ಸ್ಬ್ಡಮಸೆವಬಲ್ ಸೆೇತ್ ವೆ

ಸೆೇತ್ ವೆ ಉದದ

415.00 ಮೇ. (158 ವೆುಂಟ್ಸ್)

ಸ್ುಂಗರಹಣಾ ಸಾಮಥ್ರರೂ

0.484 ಟ್ಟ.ಎುಂ.ಸಿ

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನ್ ಮೇದನೆ

ಸ್ಕಾವರದ ಆದೆೇಶ: ಡಬ್ಿೂಆರಿಡಡ/270/ಕೆಬಿಎನ್/2017 ದಿನಾುಂಕ 07.03.2017 ರ್. 31.00 ಕೆ್ೇಟ್ಟ

ಯೇಜನೆಯ ವಾಯಪಿು

1.80 ಮೇ. ಸೆೇತ್ ವೆ ಎತ್ುರ ಸೆೇರಿದುಂತೆ ಕೆ್ತಿವ-ಕೆ್ೇಲಾಾರ ಸೆೇತ್ ವೆಯನ್ ು ಬಲಪ್ಡಿಸ್ ವುದ .

ಕೆಲಸ್ದ ಸಿಥತಿ

ಟೆುಂಡರಗಳನ್ ು (ತಾುಂತಿರಕ ಬಿಡ್್) ಸಿ್ೇಕರಿಸ್ಲಾಗಿದೆ

ಬಾಯರೆೇಜ್ ಬಲಪ್ಡಿಸ್ ವಿಕೆಯ ವಿಜಯಪ್ುರ ಪ್ಟಿರ್ ಮತ್ ು ಬಿೇಳಗಿ ತಾಲ್ಿಕಿನ್ ಸ್ ತ್ುಮ ತ್ುಲ್ಲನ್ ಹಳಿುಗಳಿಗೆ ಕ ಡಿಯ ವ ನಿೇರಿನ್ ಸೌಲಭಯ ಒದಗಿಸ್ ತ್ುದೆ.
ಹರ್ಕಾಸ್ ವಿವರ ಯೇಜನೆಯ ಅುಂದಾಜ ವೆಚ್ಿ ರ್.31.00 ಕೆ್ೇಟ್ಟ

ಭಾವಚಿತರ

