ಕ ೊಪ್ಪಳ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೀಜನ
ಪ್ೂರ್ಣಗ ೊೊಂಡ ಯೀಜನ ಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷರ್ಗಳು

ಪ್ರಮುಖ ಅೊಂಶಗಳು

ಭಾವಚಿತರ

ಸ್ಥಳ

ನಾರಾಯಣಪುರ ಜಲಾಶಯದ ಬಲ ಪಾಶ್ವ ಮ ುಂಭಾಗ

ಬಳಕೆ

12.815 ಟಿ.ಎುಂ.ಸಿ
1) ಮರೆ ೋಳದ ಹತ್ತಿರ 1ನೆೋ ಮ ಖ್ಯ ಕೆಲಸ್
(ಆರ್.ಎಲ್.486.00 ಮೋ ರುಂದ 580.00 ಮೋ ವರೆಗೆ)

ಘಟಕಗಳು

2) ಬಲಕ ುಂದಿ ತಾುಂಡಾ ಹತ್ತಿರ 2ನೆೋ ಮ ಖ್ಯ ಕೆಲಸ್
(ಆರ್.ಎಲ್. 580 ಮೋ. ರುಂದ 660 ಮೋ. ವರೆಗೆ)
3) ಹನಿ ನಿೋರಾವರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ 1,12,000 ಹೆ..

ಆದೆೋಶ ಪ್ದೆೋಶ

1,12,000 ಹೆ (2,76,640 ಎಕರೆ)

ಸ್ುಂಭಾವಯ ರಚಿಸ್ಲಾಗಿದೆ

- ಇಲಲ -

ಲಾಭ ಪಡೆದ ಜಿಲೆಲ &
ತಾಲ ಲಕ ಗಳು

ಕೆ ಪಪಳ ಜಿಲೆಲ: ಕೆ ಪಪಳ, ಕ ಷ್ಟಗಿ, ಯಲಬ ಗ್ ತಾಲ ಲಕ ಗಳು ಮತ್ ಿ ಕುಂಕಗಿರಯ ಗುಂಗಾವತ್ತ ಕ್ೆೋತ್್

Koppal LIS – 1st Head Work

ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ ಜಿಲೆಲ: ಹ ನಗ ುಂದ ಮತ್ ಿ ಬದಾಮ ತಾಲ ಲಕ ಗಳು
ಗದಗ ಜಿಲೆಲ: ರೆ ೋಣ ತಾಲ ಲಕ
ಮುಖಯ ಕ ಲಸಗಳು:
ಇಲೆಕೆ ರೋ-ಮೆಕಾಯನಿಕಲ್ ಸೆೋರ 1ನೆೋ ಮ ಖ್ಯ ಕೆಲಸ್ ಬಹ ತೆೋಕ ಪೂಣ್ಗೆ ುಂಡಿದೆ.
ಇಲೆಕೆ ರೋ-ಮೆಕಾಯನಿಕಲ್

ಕೆಲಸ್ದ ಸಿಥತ್ತ

ಸೆೋರ

2ನೆೋ

ಮ ಖ್ಯ

ಕೆಲಸ್

ಬಹ ತೆೋಕ

ಪೂಣ್ಗೆ ುಂಡಿದೆ.

220 ಕೆ.ವಿ ಪವರ್ ಲೆೈನ್ ಕೆಲಸ್ ಪ್ಗತ್ತಯಲ್ಲಲದೆ
ಹನ

ನೀರಾವರಿ

ವಯವಸ್ ೆ

:

1.12 ಲಕ್ಷ ಹೆ. ದ ಸ್ಮೋಕ್ೆ ತ್ನಿಖೆ, ವಿನಾಯಸ್ದ ತ್ಯಾರಕೆ, ರೆೋಖಾ ಚಿತ್್ ಮತ್ ಿ ಅುಂದಾಜ ಗಳು ಮತ್ ಿ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರ ವಯವಸೆಥ ಪೂಣ್ಗೆ ುಂಡಿದೆ.
ಹಣಕಾಸ್ ವಿವರ

ಇಲ್ಲಲಯವರೆಗೆ ಯೋಜನೆಯ ಅುಂದಾಜ ವೆಚ್ಚ ರ .7769.46 ಕೆ ೋಟಿ
ಮಾರ್ಚ್-2018 ವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ ರ . 6060.60 ಕೆ ೋಟಿ
.

Koppal LIS – 2n

ರಾೊಂಪ್ುರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೀಜನ - ವಿಸತರಣ
ಪ್ೂರ್ಣಗ ೊೊಂಡ ಯೀಜನ ಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷರ್ಗಳು

ಪ್ರಮುಖ ಅೊಂಶಗಳು
ಸ್ಥಳ
ಬಳಕೆ
ಘಟಕಗಳು

ನಾರಾಯಣಪುರ ಏತ್ ನಿೋರಾವರ ಕಿ.ಮೋ. 20.00 ರುಂದ ಪೂವ್ ಕಾಲ ವೆಯ
ವಿಸ್ಿರಣೆ
3.324 ಟಿ.ಎುಂ.ಸಿ
ಕಿ.ಮೋ. 20.00 ರುಂದ 27.00 ವರೆಗೆ ಪೂವ್ ಮ ಖ್ಯ ಕಾಲ ವೆ ವಿಸ್ಿರಣೆ
ವಿತ್ರಣಾ ಸ್ುಂ. 10,11 & 12 ಟೆೋಲ್ ಎುಂಡ್ ವಿತ್ರಣಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್

ಆದೆೋಶ ಪ್ದೆೋಶ

13,923 ಹೆ.

ಸ್ುಂಭಾವಯ ರಚಿಸ್ಲಾಗಿದೆ

9,452 ಹೆ.

ಸ್ ಚಿಸ್ಲಾದ ಪ್ದೆೋಶ

2,571 ಹೆ.

ಲಾಭ ಪಡೆದ ಜಿಲೆಲ &
ತಾಲ ಲಕ ಗಳು

ರಾಯಚ್ ರ ಜಿಲೆಲ : ಲ್ಲುಂಗಸ್ಗ ರ ತಾಲ ಲಕ
ಕಿ.ಮೋ.20.00 ರುಂದ 27.00 ವರೆಗಿನ ಪೂವ್ ಮ ಖ್ಯ ಕಾಲ ವೆ ವಿಸ್ಿರಣೆ
ಪೂಣ್ಗೆ ುಂಡಿದೆ.
ವಿತ್ರಣಾ ಸ್ುಂ. 10,11 & 12 ನೆಟ್ವಕ್ ಕೆಲಸ್ ಪೂಣ್ಗೆ ುಂಡಿದೆ.

ಕೆಲಸ್ದ ಸಿಥತ್ತ

ಟೆೋಲ್ ಎುಂಡ್ ವಿತ್ರಣೆ ಕಿ.ಮೋ. 0.00 ರುಂದ 35.00 ವರೆಗೆ ಪೂಣ್ಗೆ ುಂಡಿದೆ.
(ಹಟಿಟ ಚಿನನದ ಗಣಿ ಸ್ಮೋಪ ಅಕೆೆಡೆರ್ಕಟ ರೋರ್ಚ ಹೆ ರತ್ ಪಡಿಸಿ)
ಅಕೆೆಡೆರ್ಕಟ ನಿಮಾ್ಣದಲ್ಲಲ ರೋರ್ಚ ಕಿ.ಮೋ. 17.56 ರುಂದ 21.94 ವರೆಗಿನ ಟೆೋಲ್
ಎುಂಡ್ ವಿತ್ರಣೆ ಕೆಲಸ್ವು ಪ್ಗತ್ತಯಲ್ಲಲದೆ.

ಹಣಕಾಸ್ ವಿವರ

ಭಾವಚಿತರ

ಇಲ್ಲಲಯವರೆಗೆ ಯೋಜನೆಯ ಅುಂದಾಜ ವೆಚ್ಚ ರ .179.87 ಕೆ ೋಟಿ
ಮಾರ್ಚ್-2018 ವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ ರ . 121.60 ಕೆ ೋಟಿ

Concreting of Piers of Aqueduct Across Tail
End Distry.

ನೊಂದವಾಡಗಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೀಜನ - ವಿಸತರಣ
ಪ್ೂರ್ಣಗ ೊೊಂಡ ಯೀಜನ ಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷರ್ಗಳು

ಪ್ರಮುಖ ಅೊಂಶಗಳು
ಸ್ಥಳ
ಬಳಕೆ

ಭಾವಚಿತರ

ನಾರಾಯಣಪುರ ಜಲಾಶಯದ ಮ ುಂಭಾಗದಲ್ಲಲ ತೆ ುಂಡಿಹಾಳ ಹಳ್ಳಿ ಲ್ಲುಂಗಸ್ಗ ರ
ತಾಲ ಲಕ , ರಾಯಚ್ ರ ಜಿಲೆಲ ಸ್ಮೋಪ ಬಲ ಪಾಶ್ವ.
3.75 ಟಿ.ಎುಂ.ಸಿ
ಮುಖಯ ಕ ಲಸ :ಆರ್.ಎಲ್. 487.00 ಮೋ. ರುಂದ 550.00 ಮೋ.ವರೆಗೆ

ಘಟಕಗಳು

ನಿೋರೆತ್ ಿವುದ
ಹನ ನೀರಾವರಿ ವಯವಸ್ ೆ : For 36,100 ಹೆ.

ಆದೆೋಶ ಪ್ದೆೋಶ

36,100 ಹೆ.– ಹನಿ ನಿೋರಾವರ ವಯವಸೆಥ

ಲಾಭ ಪಡೆದ ಜಿಲೆಲ &

ರಾಯಚ್ ರ ಜಿಲೆಲ, ಲ್ಲುಂಗಸ್ಗ ರ ಮತ್ ಿ ಮಾನವಿ ತಾಲ ಲಕ ಗಳು

ತಾಲ ಲಕ ಗಳು

ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ ಜಿಲೆಲ, ಹ ನಗ ುಂದ ತಾಲ ಕ
ಮುಖಯ ಕ ಲಸಗಳು :(ಟರ್ನ್ಣಕೀ ಆಧಾರದ ಮೀಲ )
ಜಾರ್ಕವೆಲ್ ಕಮ್ ಪುಂಪ್ ಹೌಸ್ ನಿಮಾ್ಣ ಕೆಲಸ್ವು ಪ್ಗತ್ತಯಲ್ಲಲದೆ.

ಕೆಲಸ್ದ ಸಿಥತ್ತ

ಪೆಬ್ರ್ಕೆೋಷ್ನ್ ಮತ್ ಿ ಲೆೋಯುಂಗ್ ಎುಂ.ಎಸ್. ರೆೈಸಿುಂಗ್ ಮೆೋನ್ ಪೆೈಪ್ ಲೆೈನ್ ಕೆಲಸ್ವು
ಪ್ಗತ್ತಯಲ್ಲಲದೆ.
ಹನ ನೀರಾವರಿ ವಯವಸ್ ೆ
ಕಮಾುಂಡ್ ಎರಯಾ ಸ್ವೆ್ ಕೆಲಸ್

ಹಣಕಾಸ್ ವಿವರ

ಇಲ್ಲಲಯವರೆಗೆ ಯೋಜನೆಯ ಅುಂದಾಜ ವೆಚ್ಚ ರ .1530.00 ಕೆ ೋಟಿ
ಮಾರ್ಚ್-2018 ವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ ರ . 41.00 ಕೆ ೋಟಿ

Concreting of Jack well cum Pump House
In Progress

ಎರ್ನ.ಎಲ್.ಬಿ.ಸಿ-ಇಆರ್ಎೊಂ ಯೀಜನ ಯ ಎಐಬಿಪಿ-ಪಿಎೊಂಕ ಎಸ್ವಾಯ್ ಯೀಜನ ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರ್ನ.ಎಲ್.ಬಿ.ಸಿ &
ಹ ಚ್.ಬಿ.ಸಿ ಕ ನಾಲ್ ನ ಟ್ವರ್ಕಣ ಮರು ರೊಪಿಸುವಿಕ
ಪ್ೂರ್ಣಗ ೊೊಂಡ ಯೀಜನ ಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷರ್ಗಳು

ಪ್ರಮುಖ ಅೊಂಶಗಳು

ಭಾವಚಿತರ

ಎನ್.ಎಲ್.ಬ್ರ.ಸಿ-ಇಆರ್ಎುಂ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಲ ಕೆನಾಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮರ ರ ಪಿಸ್ ವಿಕೆ
ಸ್ಥಳ

1) ನಾರಾಯಣಪೂರ ಎಡದುಂಡೆ ಕಾಲ ವೆ
2) ಹ ನಗ ುಂದ ಶಾಖಾ ಕಾಲ ವೆ

ಯೋಜನೆಯ
ಉದೆದೋಶ
ಆದೆೋಶ ಪ್ದೆೋಶ

ಎಐಬ್ರಪಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ - ಪಿಎುಂಕೆಎಸ್ವಾಯ್ ಆಫ್ ಜಿಓಐ
ಎನ್.ಎಲ್.ಬ್ರ.ಸಿ & ಹೆರ್ಚ.ಬ್ರ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಕಮಾುಂಡ್ ಏರಯಾ ಸಾಥಪನೆ (ನೆ ೋವು ನಿವಾರಕ)

Remodeling Done of NLBC Main Canal
Remdeling

1) ಕೆನಾಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಯ ಎನ್.ಎಲ್.ಬ್ರ.ಸಿ & ಹೆರ್ಚ.ಬ್ರ.ಸಿ ಮರ ರ ಪಿಸ್ ವುದ .
ಘಟಕಗಳು

2) ಸಾಾಡಾ ಅಟೆ ೋಮೆೋಷ್ನ್ (ಸ್ೆಯುಂಚಾಲ್ಲತ್ ಸ್ುಂಯೋಜಿತ್ ದಾೆರಗಳ ಸಾಥಪನೆ) ಮತ್ ಿ
ಜಿ.ಆಯ್.ಎಸ್ ವಯವಸೆಥಯ ಎನ್.ಎಲ್.ಬ್ರ.ಸಿ ಮತ್ ಿ ಹೆರ್ಚ.ಬ್ರ.ಸಿ ಕೆನಾಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್.

ಯೋಜನೆಯ
ಪಾ್ರುಂಭ

ಮಾರ್ಚ್ 2014
ಎನ್.ಎಲ್.ಬ್ರ.ಸಿ ಮತ್ ಿ ಹೆರ್ಚ.ಬ್ರ.ಸಿ ಕೆನಾಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮರ ರ ಪಿಸ್ ವಿಕೆ ಕೆಲಸ್

Remodeling Done of NLBC Main Canal

ಪೂಣ್ಗೆ ುಂಡಿದೆ.
ಕೆಲಸ್ದ ಸಿಥತ್ತ

1ನೆೋ ಹುಂತ್ ಸಾಾಡಾ ಅಟೆ ೋಮೆೋಷ್ನ್ ಮತ್ ಿ ಜಿ.ಆಯ್.ಎಸ್. ವಯವಸೆಥ ಎನ್.ಎಲ್.ಬ್ರ.ಸಿ & ಹೆರ್ಚ.ಬ್ರ.ಸಿ
ಕೆನಾಲ್ ವಯವಸೆಥ ಕೆಲಸ್ ಪೂಣ್ಗೆ ುಂಡಿದೆ ಮತ್ ಿ ಖ್ರಫ್ 2017 ರುಂದ ಕಾಯ್ಗತ್ಗೆ ಳುಿತ್ತಿದೆ.
ಸಾಾಡಾ ಅಟೆ ೋಮೆೋಷ್ನ್ ವಯವಸೆಥ ಎನ್.ಎಲ್.ಬ್ರ.ಸಿ ಕೆನಾಲ್ ನಿಮಾ್ಣ ಟೆುಂಡರ್ ಅಹಾೆನಿಸ್ ವ ಕೆಲಸ್
ಪ್ಗತ್ತಯಲ್ಲಲದೆ.

ಕಾಲ ವೆ ಜಾಲ ಬುಂಧದ ಇಆರ್ಎುಂ ನಿೋರನ ಸ್ಮಾನ ವಿತ್ರಣೆ ಮತ್ ಿ ನಿೋರನ ಬಳಕೆ ದಕ್ಷತೆಯ ಸ್ ಧಾರಣೆಗೆ ಅನ ಕ ಲ
ಮಾಡ ತ್ಿದೆ.
ಹಣಕಾಸ್ ವಿವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಖ್ಚ್ ್ ಮಾಡಿದ ವೆಚ್ಚ ರ .1315.00 ಕೆ ೋಟಿ

Integrated outlet gate for Distry of
HBC

ನಾರಾಯರ್ಪ್ುರ ಆಣ ಕಟುು ಪ್ುನವಣಸತಿ ಮತುತ ಸುಧಾರಣ ಯೀಜನ
ಪ್ೂರ್ಣಗ ೊೊಂಡ ಯೀಜನ ಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷರ್ಗಳು

ಪ್ರಮುಖ ಅೊಂಶಗಳು
ಯೋಜನೆಯ
ಉದೆದೋಶ
ಆದೆೋಶ
ಪ್ದೆೋಶ
ಯೋಜನೆಯ
ಹಣ

ಭಾವಚಿತರ

ನಾರಾಯಣಪುರ ಆಣೆಕಟ ಟ ಮತ್ ಿ ನಾರಾಯಣಪುರ ಆಣೆಕಟ ಟ ಸ್ ಧಾರಣೆ

ಎನ್.ಎಲ್.ಬ್ರ.ಸಿ & ಹೆರ್ಚ.ಬ್ರ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಕಮಾುಂಡ್ ಏರಯಾ ಪುನ: ಸಾಥಪನೆ (ನೆ ೋವು ನಿವಾರಕ)

ವಿಶೆ ಬಾಯುಂಕ ನೆರವಿನಡಿಯಲ್ಲಲ
ನಾರಾಯಣಪೂರ ಆಣೆಕಟಿಟನ ಮಣಿಿನ ಆಣೆಕೆಟ ಟ ಮ ಖ್ಯವಾದ ಪಿಲಪ್ ಬಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಆಪಾ್ನ್ ಕಾುಂಕಿ್ೋಟ್ನ ನ
ಒದಗಿಸ್ ತ್ಿದೆ ಮತ್ ಿ ಹೆಚ್ ಚವರ ಸಿಪಲೆೆೋ ಗೆೋಟ್ ಮತ್ ಿ ರಸೆಿಯ ಒಳಚ್ರುಂಡಿಯನ ನ ಒದಗಿಸ್ ವುದ , ಭಾಗದ
ಸ್ ತ್ಿಲ ಕಲ ಲ ಬಹಿರುಂಗ ಪಡಿಸ್ ವಿಕೆಯ ಸ್ ತ್ ಿ ಕೆಲಸ್ ಪೂಣ್ಗೆ ುಂಡಿದೆ.
ಎರಡನೆೋ ಹುಂತ್ದ ಜೆೋನ ಗ ಡ ಕಾುಂಕಿ್ೋಟ್ ಚಿಕಿತೆೆ ಮತ್ ಿ ಜೆೋನ ತ್ ಪಪದ ಪಲರ್ ಪ್ದೆೋಶಗಳು, ಸೆ ೋರಕೆಯಾದ
ನಿಮಾ್ಣ ಕಿೋಲ ಗಳು ಸಿೆಲೆೆೋ ಪಿಯಸ್್ ಮತ್ ಿ ಮ ಖ್ಯ ಸಿೆಲೆೆೋಯ ತೆರಪಿನ ಸ್ುಂ.1 ರುಂದ 25 ರವರೆಗೆ ಬಕೆಟ್
ಭಾಗ ಮತ್ ಿ ಹೆಚ್ ಚವರ ಸಿೆಲೆೆೋ ನಾರಾಯಣಪುರ ಆಣೆಕಟ ಟ (ಪಾಯಕೆೋಜ್-III) ಎ-1 ರುಂದ ಎ-5 ವರೆಗೆ ಕೆಲಸ್

ಕೆಲಸ್ದ ಸಿಥತ್ತ

ಪೂಣ್ಗೆ ುಂಡಿದೆ.

Curing to Upstream face of
Masonry Portion

ಉಳ್ಳದವುಗಳನ ನ ಒಳಗೆ ುಂಡುಂತ್ದ ಎುಂ.ಡಿ.ಡಿ.ಎಲ್. ಮೆೋಲ್ಲನ ಕಲ್ಲಲನ ಭಾಗದ ಅಪಿೆ್ರೋಮ್ ಮ ಖ್ದ ಚಿಕಿತೆೆ,
ನಾರಾಯಣಪೂರ ಆಣೆಕಟ ಟ (ಪಾಯಕೆೋಜ್-III) ರಲ್ಲಲನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಲ ಸ್ ತ್ ಿವರಯಲಪಟಟ ರುಂದ್ಗಳ್ಳರ ವ
ರುಂದ್ಗಳನ ನ ಸ್ೆಚ್ಚಗೆ ಳ್ಳಸ್ ವ ಮತ್ ಿ ಸ್ೆಚ್ಚಗೆ ಳ್ಳಸ್ ವಿಕೆ ಸೆೋರದುಂತೆ.
ಕ ರೆೋಡಿಯಲ್ ಸಿಪಲೆೆೋ ಗೆೋಟ ಗಳ ಕೆ ರೆ ಡೆಡ್ ಗೆೋಟ್ ಘಟಕಗಳ್ಳಗೆ ಸ್ತ್ ಲೆ ೋಹಿೋಕರಣ ಸೆೋರದುಂತೆ ಬಲಪಡಿಸ್ ವ
ಕ್ಮಗಳನ ನ ಒದಗಿಸ್ ತ್ಿದೆ. ನಾರಾಯಣಪೂರ ಆಣೆಕಟ ಟ ಯೋಜನೆ (ಪಾಯಕೆೋಜ್-IV)ಗೆ ಒುಂದ ಸಾಟಪ್ಲಾಗ್
ಅುಂಶಗಳೆ ುಂದಿಗೆ 84 ಟನ್ ಸಾಮಥ್ರ್ಯದ ಗಾಯುಂಟಿ್ ಕೆ್ೋನ್ ನ ನ ಒದಗಿಸ್ ವುದರೆ ುಂದಿಗೆ ಬಲಪಡಿಸ್ ವ ಕ್ಮಗಳನ ನ
ಒದಗಿಸ್ ತ್ಿದೆ.

ಅಣೆಕಟಿಟನ ಹನಿ ವರ್ಕೆ್ ಅಣೆಕಟಟನ ನ ಬಲಪಡಿಸ್ಲ ಅನ ಕ ಲವಾಗ ತ್ಿದೆ.
ಯೋಜನೆ ಅನ ಷ್ಾಾನ ಕಾಯ್ಗಳನ ನ ವಿಶೆ ಬಾಯುಂರ್ಕ ಸ್ಹಾಯದಡಿಯಲ್ಲಲ ಒಟ ಟ ಬ್ರಡ್ ಮೊತ್ಿ ರ . 112.13 ಕೆ ೋಟಿ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ.
ಹಣಕಾಸ್ ವಿವರ ಯೋಜನೆಯ ಅುಂದಾಜ ವೆಚ್ಚ ವೆಚ್ಚ ರ .114.00 ಕೆ ೋಟಿ
ಇಲ್ಲಲಯವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ ರ . 24.50 ಕೆ ೋಟಿ

Placing of the Concrete in Stilling
Basin.

