




























































































































���ೕ�� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��,�ಕ��ಾಯಕನಹ�� �ಾಲೂ�ಕು,ತುಮಕೂರು ���

�ೕ� �ೕಪ �ವ�ಹ�, ಕು�ಯುವ �ೕರು ಸರಬ�ಾಜು ಇ�ಾ�� ಮೂಲ ಭೂತ �ೌಲಭ�ಗ�� �ಾ����ದ
�ತ�:1972449

ಕ� ಸಂ 2019-20�ೕ �ಾ�ನ�� �ೖ�ೂಂಡ �ಾಮ�ಾ�ಗಳ �ವರ
RZÁðzÀ
ªÉÆvÀÛ

1 ��ಾ�ಂ �ಾಬು� �ಕ��ಾಯಕನಹ�� �ಾ�. 470591

2
�ೂೕ�ಾಲನಹ��, ���ೕ��, �ೂೕಮ�ಾಪ�ರ, �ೕಗ�ಾದವಪ�ರ, �ೕಗ�ಾದವನಗರ, �ಾ�ಮಗ��
�ೕ� �ೕಪಗಳ ಖ�ೕ� �ಾಗೂ �ವ�ಹ��ಾ� �ಾ����ದ �ಾಬು�. 51177

3
ಅ��ೕನಹ��, �ಾಕುವ��, �ಾ���, ಅರ�ಮರದ�ಾಳ�, �ೂಸ�ಾಳ�, �ಾ�ಮಗ�� �ೕ� �ೕಪಗಳ ಖ�ೕ�
�ಾಗೂ �ವ�ಹ��ಾ� �ಾ����ದ �ಾಬು�. 50000

4
���ೕ�� ಬ� �ಾ��ಂ� �ಂದ ಮರುಳ���ೕಶ�ರ ಕ�ಾ�ಣ ಮಂಟಪದ ವ�� ಕು�ಯುವ �ೕ�ನ �ೖ�
�ೖ� �ಾಮ�ಾ�. 40000

5
���ೕ�� �ೖಲ� �ವನಂಜಪ�ನ ಮ��ಂದ ಆಪ�ೕಟ� ಅಜು�ನಯ�ನ ಮ�ವ�� ಕು�ಯುವ �ೕ�ನ
�ೖ� �ೖ� �ಾಮ�ಾ�. 40000

6
���ೕ�� ಪ�ೕ� �ವ�ಂಗಪ�ನ ಮ��ಂದ �ಾ�ೕ� ಮೂ�� ಮ�ವ�� ಕು�ಯುವ �ೕ�ನ �ೖ�
�ೖ� �ಾಮ�ಾ�. . 40000

7
�ಾ�ಹ�� ಸ�ಾ�� �ಾಠ �ಾ�ಯ �ಂ�ಾಗದ��ರುವ �ೂಸ �ೂೕ� �� �ಂದ ಓವ� �ಾ�ಂ� �
ಮತು� ಶುದ�ಗಂ�ಾ ಘಟಕ�� ಕು�ಯುವ �ೕ�ನ �ೖ� �ೖ� . 40000

8 �ೂೕ�ಾಲನಹ�� �ಾ�ಮದ ನಟ�ಾಜು ಮ� �ಂ�ಾಗದ�� ಕು�ಯುವ �ೕ�ನ �ಸ�� �ಾಮ�ಾ� 40000

9
�ಾ��� �ಾ�ಮದ ಕು�ಯುವ �ೕ�ನ ಎ�ಾ� �ಸ�� ಗಳ ದುರ��, ���ಗಳ�, �ೕ� �ಾ� ಗಳ� �ಾಗೂ
�ಸ�� �ೕ�ನ ಮುಚ�ಳ ಅಳವ�ಸುವ  �ಾಮ�ಾ�. 40000

10
ಕಲು��ಾ��ಾಳ�ದ ಮ�ಯಮ�ನ �ೕವ�ಾ�ನದ ಹ��ರ ಕು�ಯುವ �ೕ�ನ �ಸ�� ��ೕ�(ದುರ��)
�ಾಮ�ಾ�. 23000

11
�ಾಕುವ�� �ಾ�ಮ�ಂದ ಪಟ�ದ�ೕವರ ��� �ೂೕಗುವ ರ��ಯ��(ಬಸವಯ�ನ ಜ�ೕ�ನಹ��ರ)
�ೂ��ರುವ �ೂಳ� �ಾ��ಂದ ಬಳಸುವ ಕ��ಯವ�� �ೖ� �ೖ�  �ಾಮ�ಾ�. 97654

12 ��ಾ�ಂ �ಾಬು� �ಕ��ಾಯಕನಹ�� �ಾ�. 467164

13
�ೂೕ�ಾಲನಹ��, ���ೕ��, �ೂೕಮ�ಾಪ�ರ, �ೕಗ�ಾದವಪ�ರ, �ೕಗ�ಾದವನಗರ, �ಾ�ಮಗ��
�ೕ� �ೕಪಗಳ ಖ�ೕ� �ಾಗೂ �ವ�ಹ��ಾ� �ಾ����ದ �ಾಬು�. 50149



14
ಅ��ೕನಹ��, �ಾಕುವ��, �ಾ���, ಅರ�ಮರದ�ಾಳ�, �ೂಸ�ಾಳ�, �ಾ�ಮಗ�� �ೕ� �ೕಪಗಳ ಖ�ೕ�
�ಾಗೂ �ವ�ಹ��ಾ� �ಾ����ದ �ಾಬು�. 50000

15 �ೂೕಮ�ಾಪ�ರ �ಾ�ಮದ ���ಂ� ಮ�ೕ� ಮ� ಹ��ರ �ೂಸ�ಾ� ಕು�ಯುವ �ೕ�ನ �ಸ�� 
40000

16 �ೂಸ�ಾಳ� �ಾ�ಮದ ಮುಖ� ರ�� ಪಕ�ದ�� �ಾನು�ಾರುಗಳ ಕು�ಯುವ �ೕ�ನ �ೂೕ��
40000

17 �ೂೕ�ಾಲನಹ�� �ಾ�ಮದ�� �ೕ� �ೕಪ ಕಂಬಗ�� ಎ� ಇ � �ೖ� ಅಳವ�ಸುವ �ಾಮ�ಾ� 
40000

18
�ಾಕುವ�� �ಾ�ಮದ ಅಂಗನ�ಾ� ಹ��ರ�ಂದ ಹಲೂ�� �ೕರ�ಂ�ೕಶ�ರ �ೕವ�ಾ�ನದ ಹ��ರ�ರುವ �ೖತರ
ಒಕ�� ಕಣದವ�� �ೖ� �ೖ� �ಾಮ�ಾ� 80000

19�ಾ�ಹ�� �ಾ�ಮದ ��ೕ� ಮ� ಹ��ರ �ೂಸ�ಾ� ಕು�ಯುವ �ೕ�ನ �ಸ�� ಅಳವ�ಸುವ �ಾಮ�ಾ� 

40000

20
�ಾ�ಹ�� �ಾ�ಮದ ಎ�ಾ� ಕು�ಯುವ �ೕ�ನ �ರು �ೕರು ಸರಬ�ಾಜು �ಸ�� ಗಳ ಬ� �ಾ�� �ಾರಂ
ದುರಸ�� 40000

21
�ಾಕುವ�� �ಾ�ಮ�ಂದ ಪಟ�ದ�ೕವರ ��� �ೂೕಗುವ ರ��ಯ��(ಬಸವಯ�ನ ಜ�ೕ�ನಹ��ರ)
�ೂ��ರುವ �ೂಳ� �ಾ��ಂದ ಬಳಸುವ ಕ��ಯವ�� ಮುಂದುವ�ದ �ೖ� �ೖ�  �ಾಮ�ಾ�.

72714

22 �ೂಸ�ಾಳ� ಅ��ೕನಹ�� ಕಲು��ಾ� �ಾಳ� �ಾ�ಮಗಳ ಕು�ಯುವ �ೕ�ನ �ಾಮ�� ಖ�ೕ��ಾ� 80000

23 ಹಲೂ�ರು�ಂಗಯ�ನ �ಾಳ� ಅರ�ೕಮರದ �ಾಳ� �ಾಜಯ�ನ �ಾಳ� �ಾ�ಮಗಳ ಕು�ಯುವ �ೕ�ನ �ಾಮ��
40000

ಒಟು� 1972449



���ೕ�� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��,�ಕ��ಾಯಕನಹ�� �ಾಲೂ�ಕು,ತುಮಕೂರು ���

ಪ��ಷ� �ಾ�/  ಪ��ಷ� ಪಂಗಡಗಳ ಅ�ವೃ��� ಮಂಜೂ�ಾದ �ತ�: 105000

ಕ� ಸಂ 2019-20�ೕ �ಾ�ನ�� �ೖ�ೂಂಡ �ಾಮ�ಾ�ಗಳ �ವರ �ತ�

1 ���ೕ�� �ಾ�ಮದ SC �ಾ�ೂೕ�ಯ�� ಕು�ಯುವ �ೕ�ನ �ೖ� �ೖ� �ಾಮ�ಾ�. 70000

2
���ೕ�� �ಾ�ಮದ SC/ST �ಾ�ೂೕ�ಯ ರಂಗಪ�ನ ಮ��ಂದ ಚಂದ��ೕಖ� ಮ�ಯವ�ಗೂ L E D
�ೖ� ಅಳವ�ಸುವ�ದು. 40000

3
�ೂೕಮ�ಾಪ�ರ �ಾ�ಮದ SC/ST �ಾ�ೂೕ�ಗ�� ಕು�ಯುವ �ೕ�ನ �ಾಮ�� ಖ�ೕ��ಾ� ( �ೕ�ಾ�
ಪಂ� , �ೕಬ� �ಾ�ಟ� , �ಾಲ�, ಪ��� , � ಐ �ೖ� ಗಳ�, ���ಗಳ� �ೕ� �ಾ� ಗಳ�)
�ಾ����ದ �ಾಬು�. 70000

4
�ಾ�ಹ�� �ಾ�ಮದ SC/ST �ಾ�ೂೕ�ಯ ��ೕ�ಾಮಯ�ನವರ ಮ�ಯ ಹ��ರ�ರುವ �ೖ ಪಂ� �
�ೂಸ�ಾ� �ೕ�ಾರು ಪಂಪ� ಅಳವ�ಸುವ�ದು. 40000

5
�ಾಕುವ�� �ಾ�ಮದ SC/ST �ಾ�ೂೕ�ಗ�� ಕು�ಯುವ �ೕ�ನ �ಾಮ�� ಖ�ೕ��ಾ� ( �ೕ�ಾ�
ಪಂ� , �ೕಬ� �ಾ�ಟ� , �ಾಲ�, ಪ��� , � ಐ �ೖ� ಗಳ�, ���ಗಳ� �ೕ� �ಾ� ಗಳ�)
�ಾ����ದ �ಾಬು�. 70000

6
���ೕ�� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� �ಾ���ಯ ಎ�ಾ� �ಾ�ಮಗಳ  SC/ST �ಾ�ೂೕ�ಯ�� �ಸ�� ಗ�� �ೖಂ�
(ಬಣ�)�ಾ�ಸುವ�ದು �ಸ�� ದುರ��, �ೖಮ�ಲ�, �ೕ�ನ ಬಳ� �ಾ�� ಫಲಕ ಬ�ಯುವ�ದು ���
ಅಳವ�ಸಲು �ಾ����ದ �ಾಬು�. 62943

7
���ೕ�� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� �ಾ���ಯ ಎ�ಾ� �ಾ�ಮಗಳ SC/ST �ಾ�ೂೕ�ಗ�� ಕು�ಯುವ �ೕ�ನ
�ಾಮ�� ಖ�ೕ��ಾ� ( �ೕ�ಾ� ಪಂ� , �ೕಬ� �ಾ�ಟ� , �ಾಲ�, ಪ��� , � ಐ �ೖ� ಗಳ�,
���ಗಳ� �ೕ� �ಾ� ಗಳ�)   �ಾ����ದ �ಾಬು�. 80000

8 �ಾ���, �ಾ�ಹ�� �ಾಕುವ�� �ಾ�ಮಗಳ ಎ� � ಎ� � ಕು�ಯುವ �ೕ�ನ �ಾಮ��ಗಳ ಖ�ೕ��ಾ�
90000

ಒಟು� 522943









���ೕ�� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��,�ಕ��ಾಯಕನಹ�� �ಾಲೂ�ಕು,ತುಮಕೂರು ���

ಪ��ಷ� �ಾ�/  ಪ��ಷ� ಪಂಗಡಗಳ ಅ�ವೃ��� ಮಂಜೂ�ಾದ �ತ�: 950000

ಕ� ಸಂ 2020-21�ೕ �ಾ�ನ�� �ೖ�ೂಂಡ �ಾಮ�ಾ�ಗಳ �ವರ RZÁðzÀ ªÉÆvÀÛ

1 ���ೕ�� �ಾ�ಮದ SC �ಾ�ೂೕ�ಯ�� ಕು�ಯುವ �ೕ�ನ �ೖ� �ೖ� �ಾಮ�ಾ�.
70000

2
���ೕ�� �ಾ�ಮದ ಎ� � �ಾ�ೂೕ�ಯ ಜಗ�ೕ� ರವರ ಮ�ಯ ಹ��ರ ರ��� �ಾ�� ��ಾ�ಣ
�ಾಮ�ಾ�. 50000

3 ���ೕ�� �ಾ�ಮದ SC/ST �ಾ�ೂೕ�ಯಗಳ�� ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಮ �ೖಮ�ಲ� �ಾಮ�ಾ�. 40000

4
�ೂೕಮ�ಾಪ�ರ ಮತು� �ಾ��� �ಾ�ಮಗಳ  SC/ST �ಾ�ೂೕ�ಗಳ��  ಚರಂ�ಗಳ ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಮ
�ೖಮ�ಲ� �ಾಮ�ಾ� 40373

ಒಟು� 200373



���ೕ�� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��,�ಕ��ಾಯಕನಹ�� �ಾಲೂ�ಕು,ತುಮಕೂರು ���
�ೕ� �ೕಪ �ವ�ಹ�, ಕು�ಯುವ �ೕರು ಸರಬ�ಾಜು ಇ�ಾ�� ಮೂಲ ಭೂತ �ೌಲಭ�ಗ��

�ಾ����ದ �ತ�: 673368

ಕ� ಸಂ 2020-21�ೕ �ಾ�ನ�� �ೖ�ೂಂಡ �ಾಮ�ಾ�ಗಳ �ವರ
RZÁðzÀ

ªÉÆvÀÛ

1
���ೕ�� ಬ� �ಾ��ಂ� �ಂದ ಮರುಳ���ೕಶ�ರ ಕ�ಾ�ಣ ಮಂಟಪದ ವ�� ಕು�ಯುವ �ೕ�ನ �ೖ�
�ೖ� �ಾಮ�ಾ�. 40000

2
���ೕ�� �ೖಲ� �ವನಂಜಪ�ನ ಮ��ಂದ ಆಪ�ೕಟ� ಅಜು�ನಯ�ನ ಮ�ವ�� ಕು�ಯುವ �ೕ�ನ
�ೖ� �ೖ� �ಾಮ�ಾ�. 40000

3
���ೕ�� ಪ�ೕ� �ವ�ಂಗಪ�ನ ಮ��ಂದ �ಾ�ೕ� ಮೂ�� ಮ�ವ�� ಕು�ಯುವ �ೕ�ನ �ೖ�
�ೖ� �ಾಮ�ಾ�. . 40000

4
�ಾ�ಹ�� ಸ�ಾ�� �ಾಠ �ಾ�ಯ �ಂ�ಾಗದ��ರುವ �ೂಸ �ೂೕ� �� �ಂದ ಓವ� �ಾ�ಂ� �
ಮತು� ಶುದ�ಗಂ�ಾ ಘಟಕ�� ಕು�ಯುವ �ೕ�ನ �ೖ� �ೖ� . 40000

5 �ೂೕ�ಾಲನಹ�� �ಾ�ಮದ ನಟ�ಾಜು ಮ� �ಂ�ಾಗದ�� ಕು�ಯುವ �ೕ�ನ �ಸ�� �ಾಮ�ಾ� 40000

6
�ಾ��� �ಾ�ಮದ ಕು�ಯುವ �ೕ�ನ ಎ�ಾ� �ಸ�� ಗಳ ದುರ��, ���ಗಳ�, �ೕ� �ಾ� ಗಳ� �ಾಗೂ
�ಸ�� �ೕ�ನ ಮುಚ�ಳ ಅಳವ�ಸುವ  �ಾಮ�ಾ�. 40000

7 ಕಲು��ಾ��ಾಳ�ದ ಮ�ಯಮ�ನ �ೕವ�ಾ�ನದ ಹ��ರ ಕು�ಯುವ �ೕ�ನ �ಸ�� ��ೕ�(ದುರ��)
�ಾಮ�ಾ�

23000

8
�ಾಕುವ�� �ಾ�ಮ�ಂದ ಪಟ�ದ�ೕವರ ��� �ೂೕಗುವ ರ��ಯ��(ಬಸವಯ�ನ ಜ�ೕ�ನಹ��ರ)
�ೂ��ರುವ �ೂಳ� �ಾ��ಂದ ಬಳಸುವ ಕ��ಯವ�� �ೖ� �ೖ�  �ಾಮ�ಾ�. 97654

9 �ೂೕಮ�ಾಪ�ರ �ಾ�ಮದ ���ಂ� ಮ�ೕ� ಮ� ಹ��ರ �ೂಸ�ಾ� ಕು�ಯುವ �ೕ�ನ �ಸ�� 40000

10 �ೂಸ�ಾಳ� �ಾ�ಮದ ಮುಖ� ರ�� ಪಕ�ದ�� �ಾನು�ಾರುಗಳ ಕು�ಯುವ �ೕ�ನ �ೂೕ�� 40000

11
�ಾಕುವ�� �ಾ�ಮದ ಅಂಗನ�ಾ� ಹ��ರ�ಂದ ಹಲೂ�� �ೕರ�ಂ�ೕಶ�ರ �ೕವ�ಾ�ನದ ಹ��ರ�ರುವ �ೖತರ
ಒಕ�� ಕಣದವ�� �ೖ� �ೖ� �ಾಮ�ಾ� 80000

12�ಾ�ಹ�� �ಾ�ಮದ ��ೕ� ಮ� ಹ��ರ �ೂಸ�ಾ� ಕು�ಯುವ �ೕ�ನ �ಸ�� ಅಳವ�ಸುವ �ಾಮ�ಾ� 40000

13�ಾ�ಹ�� �ಾ�ಮದ ಎ�ಾ� ಕು�ಯುವ �ೕ�ನ �ರು �ೕರು ಸರಬ�ಾಜು �ಸ�� ಗಳ ಬ� �ಾ�� �ಾರಂ
ದುರಸ�

40000

14
�ಾಕುವ�� �ಾ�ಮ�ಂದ ಪಟ�ದ�ೕವರ ��� �ೂೕಗುವ ರ��ಯ��(ಬಸವಯ�ನ ಜ�ೕ�ನಹ��ರ)
�ೂ��ರುವ �ೂಳ� �ಾ��ಂದ ಬಳಸುವ ಕ��ಯವ�� ಮುಂದುವ�ದ �ೖ� �ೖ�  �ಾಮ�ಾ�. 72714

ಒಟು� 673368








































































































































