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ವಷಷ ಆಕ್ಷ ೇಣಾ ಮೊತ್ತ , (ರೂ ಗಳಲಿ್ಲ ) ವಸೂಲಾತಿ ಮೊತ್ತ  (ರೂ ಗಳಲಿ್ಲ )

2014-15 141518 4724

2015-16 68453 35442

2016-17 120889 910

2017-18 65518 0

2018-19 180485 4449

2019-20 64965 0

144ನೇ ಅಧಿವೇಶನ ಕರ್ನಷಟಕ ವಿಧಾನ ರಿಷತಿತ ನ  ಸದಸಯ ರ ಹೆಸರು: ಶ್ರ ೇ. ಶಶ್ೇಲ್.ಜಿ. ನಮೊೇಶ್ 

(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷ ೇತ್ರ ) ಚುಕೆ್  ಗುರುತಿಲಿ್ದ ರ ಶೆ್ನ  ಸಂಖ್ಯಯ :1592ರ ಉತ್ತ ರ

ಅನುಬಂಧ-7



ವಷಷ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ   ತೆಗೆದುಕೊಂಡ  ರ ಮುಖ ನಿರ್ಷಯಗಳು

ಭಕ್ಕ ಳ ಗ್ರಾ ಭ ಸಭೆಮಲಿ್ಲ  ಗ್ರಾ ಭದ ಸವ ಚ್ಛ ತೆ ಫಗೆೄ . ಭಕ್ಕ ಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಯ ಬೆಳವಣೆಗೄಗೄ ಪೌಷಿ್ಠ ಕ್ 

ಆಹಾಯವನ್ನು  ಒದಗಿಸುವುದು

ಗ್ರಾ ಭಗ್ಳ ಸವ ಚ್ಛ ತೆ/ರಿಸಯ ಸಂಯಕ್ಷಣೆ/ಮಾಲ್ಲನಯ  ನಿವಾಯಣೆಗ್ಳು ಹಾಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೈಭಣಲ್ಯ  

ಆಂದೋಲ್ನದ ವಿಚಾಯದಲಿ್ಲ  ಭತ್ತು  ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸಭಸ್ಯಯ ಗ್ಳ  ಭತ್ತು  ಆರೋಗ್ಯ  ಸಭಸಯ ಗ್ಳ ಫಗೆೄ  

ಸಾವಣಜನಿಕ್ರಿಗೄ ಅರಿವುಮೂಡುಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸವ ಯಂ ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸುವ ಫಗೆೄ  ಚ್ರ್ಚಣ.

ಭನೆ ಕಂದಾಮ/ನಿೋರಿನ ಕಂದಾಮದ ವಸೂಲಾತಿ ಫಗೆೄ  ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು.

ಭಹಿಳಾ ಗ್ರಾ ಭ ಸಬೆಮಲಿ್ಲ  ಭಹಿಳೆಮರಿಂದ ಕಂದು ಕೊಯತೆಗ್ಳ ಫಗೆೄ  ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕಕ  

ಸಂಭಂದಿಸಿದಂತಯ ರಿಹಾಯ ಕಂಡುಕೊಳುು ವ ಫಗೆೄ  ಚ್ರ್ಚಣ.

ಸವ ಚ್ಛ  ಭಾಯತ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಮಡಿ ಶೌಚಾಮಲ್ ನಿಮಿಣಸುವ ಫಗೆೄ  ಗ್ರಾ ಭಸಥ ಯಲಿ್ಲ  ಅರಿವು 

ಮೂಡಿಸುವುದು.

ಬಾಲ್ಯ  ವಿವಾಹ ಫಗೆೄ  ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಹೆಣ್ಣು  ಭಕ್ಕ ಳ ಸಾಗ್ರಣಿಕ್ ಫಗೆೄ  ಅರಿವು 

ಮೂಡಿಸುವುದು.

ಭಕ್ಕ ಳ ಭೌದಿಿಕ್ ಬೆಳವಣಿಗೄಗೄ ಆಟಪಾಠಗ್ಳ ವಯ ವಸ್ಯಥ ಗ್ಳನ್ನು  ವೈಜ್ಙಾ ನಿಕ್ವಾಗಿ ರೂಪಿಸುವುದು

ಾ ತಿ 3 ವಷಣದ ಲಿ್ಲ  6 ವಷಣದ ಎಲಿಾ  ಭಕ್ಕ ಳು ಅಂಗ್ನವಾಡಿ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಗ್ಳಲಿ್ಲ  ದಾಖಲಾಗಿ 

ಶಕ್ಷರ್ವನ್ನು  ಪಾಾ ರಂಭಿದುವುದು.

ಜಿೋತ ದಿ ತಿ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಠ ಕಾಮಿೋಣಕ್ ವೃತಿು ಮಲಿ್ಲ  ಭಕ್ಕ ಳನ್ನು  ತೊಡಗಿದುವವರು ವಿರುದಿ್ದ  

ಜ್ಙಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು.

ಹೆಣ್ಣು  ಭಕ್ಕ ಳ ಶೋಷಣೆ ಹಾಗೂ ಯಕ್ಷಣೆ

ಎ.ಡಿ.ಪೈ. ಗ್ರಾ ಮಿೋಣಾಭಿವೃದಿಿ  ತಯಬೇತಿ ಸಂಸ್ಯಥ ಗ್ಳ ಆಯ್ಕಕ .(ಅಹಣ ಅಬಯ ರ್ಥಣಹಳು ಅಜಿಣಮನ್ನು  

ದಿ:27/11/2014ಯ11-00 ಘಂಟೆಯಳಗೄ ಸಲಿ್ಲಸುವುದು.

2014-15ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಎಂ,ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎ. ಯೋಜನೆಮಡಿ ಹಚ್ಚು ವರಿ ಕ್ರಾ ಯಾ ಯೋಜನೆ 

ತಯಾರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಪಲಾನ್ನಬವಿಗ್ಳನ್ನು  ಆಯ್ಕಕ  ಮಾಡುವ ಫಗೆೄ

ಅನುಬಂಧ -8
ಕರ್ನಷಟಕ ವಿಧಾನ ರಿಷತ್ತು

144ನೇ ಅಧಿವೇಶನ ಕರ್ನಷಟಕ ವಿಧಾನ ರಿಷತ್ತು ನ ಸದಸಯ ರ ಹೆಸರು :  ಶ್ರ ೀ. ಶಶ್ೀಲ್. ಜಿ.ನಮೀಶ್ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷ ೀತ್ರ )  ಚುಕೆ್  ಗುರುತ್ತಲಿ್ದ 

ರ ಶೆ್ನ  ಸಂಖ್ಯಯ      :   1592 ರ ಉತ್ು ರ

2014-15(ಭಕ್ಕ ಳ ಗ್ರಾ ಭ ಸಬೆ)

2014-15 (ಗ್ರಾ ಭ ಸಬೆ)



2014-15ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವಲ್ಮ ಅಯರ್ಯ  ಇಲಾಖೆ, ತೊೋಟಗ್ರರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ, ರೇಷ್ಮೆ  

ಇಲಾಖೆ, ಕೃಷ್ಠ ಇಲಾಖೆ,ಶುಸಂಗೋನೆ,ಜಲ್ನಮನ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಇಲಾಖೆ,ಗ್ಗ್ಳ 

ಪಲಾನ್ನಬವಿಮಗ್ಳ ಆಯ್ಕಕ  ಫಗೆೄ .

 ಎಂ,ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎ. ಭತ್ತು  ನಿಭಣಲ್ ಭಾಯತ್ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಗ್ಳ ಶೌಚಾಲ್ಮ 

ನಿಮಾಣರ್ಕಾಕ ಗಿ ಪಲಾನ್ನಬವಿಗ್ಳ ಆಯ್ಕಕ

2013-14 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಲೆಕ್ಕ  ರಿಶೋಧನೆ. 5. ಇಂದಿರಾ ಆವಾಜ್ ಪಲಾನ್ನಬವಿಗ್ಳನ್ನು  

ಆಯ್ಕಕ  ಮಾಡುವ ಫಗೆೄ .

ಭಹಿಳಾ ಭಕ್ಕ ಳ ಭತ್ತು  ಪೌಷಿ್ಠಕಾಂಶದ ಫಗೆೄ

ವಸತಿ/ನಿವೇಶನ ಯಹಿತ ಟಿ್ಟ  ಅನ್ನಮೊದನೆ ಮಾಡುವ ಫಗೆೄ .

2015-16 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ  ಅಂಬೇಡಕ ರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ .ಜ್ಙ/.ಪಂ ಪಲಾನ್ನಬವಿಗ್ಳನ್ನು  ಆಯ್ಕಕ  

ಮಾಡುವ ಫಗೆೄ .

2016-17 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಭಹಾತೆ  ಗ್ರಂಧಿ ರಾಷಿ್ಠ ರೋಮ ಗ್ರಾ ಮಿೋರ್ ಉದಯ ೋಗ್ ಖಾತರಿ  ಯೋಜನೆ 

ಕಾಭಗ್ರರಿಗ್ಳ ಆಯ್ಕಕ  ಭತ್ತು  ಅನ್ನಮೊೋದನೆ.

ವಸತಿ/ನಿೋವೇಶನ ಯಹಿತಯ ಟಿ್ಟ  ರಿಷಕ ಯಣೆ ಫಗೆೄ .

ನಭೆ ಗ್ರಾ ಭ ನಭೆಯೋಜನೆ

ಸವ ಚ್ು  ಭಾಯತ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಮಡಿಶೌಚಾಲ್ಮ ನಿಮಾಣರ್ ಅದಯ ಭಹತವ  ಭತ್ತು  

ಶೌಚಾಲ್ಮ ಇಲಿ್ದೆ ಇರುವ ಕಟಂಫಗ್ಳಿಗೄ ಕಾಭಗ್ರರಿ ಆದೇಶ್ ನಿೋಡುವುದು

ರಿಸಯ ಸವ ಚ್ು ತೆ ಫಗೆೄ  ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು

 ಸಾಲ್ಲನ ಭಹಾತೆ  ಗ್ರಭಧಿ ರಾಷಿ್ಠ ರೋಮ ಗ್ರಾ ಮಿೋರ್ ಉದಯ ೋಗ್ ಖಾತರಿ  ಯೋಜನೆ ಕಾಭಗ್ರರಿಗ್ಳ 

ಆಯ್ಕಕ  ಭತ್ತು  ಅನ್ನಮೊೋದನೆ.

ಭಹಿಳೆಮಯ ಭತ್ತು  ಭಕ್ಕ ಳ ಆರೋಗ್ಯ , ಪೌಷಿಕಾಭಶಗ್ಳ ಫಗೆೄ

2016-17-1 (ಭಹಿಳಾಭತ್ತು  ಭಕ್ಕ ಳ) ಭಹಿಳಾ ಭತ್ತು  ಭಕ್ಕ ಳಅಭಿವೃದಿಿ   ಕರಿತ್ತ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುದುದು

2016-17-2( ರೈತಯ ಗ್ರಾ ಭಸಭೆ) ರೈತರಿಗೄ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗ್ಳ ಕರಿತ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಭತ್ತು  ಚ್ರ್ಚಣ

2016-17ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೄ  ಡಾ//ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೆಡಕ ರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆಮಡಿ ಪಲಾನ್ನಬವಿಗ್ಳ ಆಯ್ಕಕ  

ಮಾಡುವ ಫಗೆೄ .

2016-17ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಪಿ ಎಂ ಎ ವೈ ಯೋಜನೆಮಡಿ ಪಲಾನ್ನಬವಿಗ್ಳ ಆಯ್ಕಕ

2016-17-3( ರಾಷಿ್ಠ ರೋಮ ಪಂಚಾಮತ್ ರಾಜ್  ದಿವಸ್) ರಾಷಿ್ಠ ರೋಮ ಪಂಚಾಮತ್ ರಾಜ್  ದಿವಸ್ ಭಹತವ ದ ಫಗೆೄ  ಚ್ರ್ಚಣ

2014-15 (ಗ್ರಾ ಭ ಸಬೆ)

2016-17(ವಿಶೇಷ ಗ್ರಾ ಭ ಸಭೆ)

2015-16(ಜಮಾಬಂಧಿ)

2015-16(ಭಕ್ಕ ಳ ಗ್ರಾ ಭ ಸಭೆ)



ಭಕ್ಕ ಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೄ ಪೌಷಿ ಕ್ ಆಹಾಯ ವನ್ನು  ಒವಗಿಸುವುದು

ಭಕ್ಕ ಳ ಬೌದಿಿಕ್ ಬೆಳವಣಿಗೄ ಆಟ--ಪಾಠಗ್ಳ ವಯ ವಸ್ಯಥ ಮನ್ನು  ವೈಜ್ಙಾ ನಿಕ್ವಾಗಿ ರೂಪಿಸುವುದು

3 ವಷಣದಿಂದ 6 ವಷಣದಿಂದ  ವಯೋಮಿತಿಮ ಎಲಿಾ  ಭಕ್ಕ ಳು ಅಂಗ್ನವಾಡಿ ಭತ್ತು  ಶಾಲೆಗ್ಳಲಿ್ಲ  

ದಾಖಾಲಾಗಿ ಶಿಕ್ಷರ್ ಪಾಾ ರಂಭಿಸುವುದು

ಜಿೋತ ದಿ ತಿ ಕೃಷ್ಠ ಕಾಮಿಣಕ್ಯ ದಿ ತಿಮಲಿ್ಲ  ಭಕ್ಕ ಳನ್ನು  ತೊಡಗಿಸುವವಯ ವಿರೋಧ 

ಜ್ಙಗೃತಿಮೂಡಿಸುವುದು

ಹೆಣ್ಣು  ಭಕ್ಕ ಳಪೋಷನೆ ಹಾಗೂ ಯಕ್ಷಣೆ,

ಭಕ್ಕ ಳ ಹಕಕ ಗ್ಳ ಫಗೆೄ . ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು

ಭಕ್ಕ ಳ ಸಾಗ್ರಣಿಕ್ಕ ನಿಷೇದದ ಫಗೆೄ  ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು

ಬಾಲ್ಯ  ವಿವಾಹ ನಿೋಷೇಧ ಕಾಯಿ್ಕ  ಹಾಗೂ ಅದಯ ದುಷಿ ರಿನಾರ್ಗ್ಳ ಫಗೆೄ  ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು

ಭಕ್ಕ ಳ ಮೇಲೆ ನನಡಯುವ ಲೈಗಿಂಕ್ ದೌಜಣನಯ  ಕರಿತ್ತ ಜ್ಙಗೃತಿಮೂಡಿಸುವುದು

ಫಮಲು ಫಹಿದೆಣಸ್ಯ ಮುಕ್ಕ ತ (ಓ ಡಿ ಎಫ್) ಗ್ರಾ ಭ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಾಗಿ ಘೋಷಣೆ

2017-18 ಸಾಲ್ಲನಭಹಾತೆ  ಗ್ರಭಧಿ ರಾಷಿ್ಠ ರೋಮ ಗ್ರಾ ಮಿೋರ್ ಉದಯ ೋಗ್ ಖಾತರಿ  ಯೋಜನೆ 

ಕಾಭಗ್ರರಿಗ್ಳ ಆಯ್ಕಕ  ಭತ್ತು  ಅನ್ನಮೊೋದನೆ.

2017-18 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವೇಶನ ಯಹತ /ವಸತಿಯಹಿತಯ ಟಿ್ಟ  ಅನ್ನಮೊೋದಿಸುವ ಫಗೆೄ .

2018-19 ಸಾಲ್ಲನಭಹಾತೆ  ಗ್ರಭಧಿ ರಾಷಿ್ಠ ರೋಮ ಗ್ರಾ ಮಿೋರ್ ಉದಯ ೋಗ್ ಖಾತರಿ  ಯೋಜನೆ 

ಕಾಭಗ್ರರಿಗ್ಳ ಆಯ್ಕಕ  ಭತ್ತು  ಅನ್ನಮೊೋದನೆ.

ಫಲಿಾಟಿ ರ್  ಗ್ರಾ ಭದ ಸವ ಚ್ು ಲ್ಧಾರೆ ಯೋಜನೆ ಹರ್ವನ್ನು  ಗ್ರಾ ಭದ ಆಚ್ಣ ದೇವಸಾಥ ನದ ಫರ್ು  

ಹಾಗೂ ದುಯಸಿಥ  ಕಾಭಗ್ರರಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸುವ ಫಗೆೄ

2019-20 ಸಾಲ್ಲನಭಹಾತೆ  ಗ್ರಭಧಿ ರಾಷಿ್ಠ ರೋಮ ಗ್ರಾ ಮಿೋರ್ ಉದಯ ೋಗ್ ಖಾತರಿ  ಯೋಜನೆ 

ಕಾಭಗ್ರರಿಗ್ಳ ಆಯ್ಕಕ  ಭತ್ತು  ಅನ್ನಮೊೋದನೆ.

ಜಲಾಮೃತ ಯೋಜನೆಮಡಿ ಜಲ್ಸಭಯಕ್ಷಣೆ ಜಲ್ಮೂಲ್ಗ್ಳ ಪುನಃಶ್ವ ೋತನ ಭತ್ತು  ಹಸರಿೋಕ್ಯರ್ 

ಕೇಭದಾ ವಾಗಿರುವ  ಕಾಭಗ್ರರಿಗ್ಳ ಆಯ್ಕಕ

ಜ್ಙಬ್ ಕಾರ್ಡಣ ರಿೋಷಕ ಯನೆ ಫಗೆೄ

ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗೄ ಪಲಾನ್ನಫವಿ ಆಯ್ಕಕ  ಮಾಡುವ ಫಗೆೄ .

 2010-11 ಪಿ ಎಂ ಎ ವೈ ಯೋಜನೆಮ  ಪಲಾನ್ನಬವಿಗ್ಳ  ಅಹಣ ಭತ್ತು  ಅನಹಣಗಳಿಸುವ ಫಗೆೄ .

ಜಿೋತ ದಿ ತಿ ಕೃಷ್ಠ ಕಾಮಿಣಕ್ಯ ದಿ ತಿಮಲಿ್ಲ  ಭಕ್ಕ ಳನ್ನು  ತೊಡಗಿಸುವವಯ ವಿರೋಧ 

ಜ್ಙಗೃತಿಮೂಡಿಸುವುದು

ಹೆಣ್ಣು  ಭಕ್ಕ ಳಪೋಷನೆ ಹಾಗೂ ಯಕ್ಷಣೆ,

2019-20(ಜಲಾಮೃತ)

2019-20(ಭಹಿಳಾಭತ್ತು  ಭಕ್ಕ ಳ ಗ್ರಾ ಭಸಬೆ)

2017-18 (ಭಕ್ಕ ಳಸಭೆ)

2017-18(ಸಾಮಾಜಿಕ್ ರಿಶೋಧನೆ)



ಭಕ್ಕ ಳ ಹಕಕ ಗ್ಳ ಫಗೆೄ . ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು

ಭಕ್ಕ ಳ ಸಾಗ್ರಣಿಕ್ಕ ನಿಷೇದದ ಫಗೆೄ  ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು

ಬಾಲ್ಯ  ವಿವಾಹ ನಿೋಷೇಧ ಕಾಯಿ್ಕ  ಹಾಗೂ ಅದಯ ದುಷಿ ರಿನಾರ್ಗ್ಳ ಫಗೆೄ  ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು

ಭಕ್ಕ ಳ ಮೇಲೆ ನನಡಯುವ ಲೈಗಿಂಕ್ ದೌಜಣನಯ  ಕರಿತ್ತ ಜ್ಙಗೃತಿಮೂಡಿಸುವುದು

ಜಿೋತ ದಿ ತಿ ಕೃಷ್ಠ ಕಾಮಿಣಕ್ಯ ದಿ ತಿಮಲಿ್ಲ  ಭಕ್ಕ ಳನ್ನು  ತೊಡಗಿಸುವವಯ ವಿರೋಧ 

ಜ್ಙಗೃತಿಮೂಡಿಸುವುದು

2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಮೊದಲ್ನೇ ಹಂತದ ಭಹಾತೆ  ಗ್ರಭಧಿ ರಾಷಿ್ಠ ರೋಮ ಗ್ರಾ ಮಿೋರ್ ಉದಯ ೋಗ್ 

ಕಾತರಿ ಯೋಜನೆಮ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ರಿಶೋದನೆ  ಫಗೆೄ

2021-22 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಮೊದಲ್ನೇ ಹಂತದ ಭಹಾತೆ  ಗ್ರಭಧಿ ರಾಷಿ್ಠ ರೋಮ 

ಗ್ರಾ ಮಿೋರ್ ಉದಯ ೋಗ್ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಮ ಕ್ರಾ ಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸುವ ಫಗೆೄ

ಹೊಸ  ಜ್ಙಭ್ ಕಾರ್ಡಣ  ವಿತಯಣೆ ಭತ್ತು  ರಿಷಕ ಯಣೆ ಫಗೆೄ

2021-22 ನೇ  ಸಾಲ್ಲನ ಭ.ಗ್ರ.ರಾ ಗ್ರಾ .ಉ.ಖಾತಿಾ  ಯೋಜನೆಮ ಲೇಫರ್ ಫಡಜ ಟ್ ಫಗೆೄ .

 ಯೋಜನೆಮ ಕಾಭಗ್ರರಿ ಗುಚಾು  ಆಯ್ಕಕ   ಮಾಡುವ ಫಗೆೄ .

ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗೄ  ಆಯ್ಕಕ  ಮಾಡುವ ಫಗೆೄ .

ಸವ ಮಿತವ  ಯೋಜನೆಮ  ಫಗೆೄ .

2020-21 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಭಹಾತೆ  ಗ್ರಂಧಿ ರಾಷಿ್ಠ ರೋಮ  ಗ್ರಾ ಮಿೋರ್ ಉದಯ ೋಗ್ ಖಾತರಿ  ಯೋಜನೆಮ 

ಕ್ರಾ ೋಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸುವ ಫಗೆೄ .

ಹಸಿ  ಕ್ಸ ಭತ್ತು  ಒರ್ ಕ್ಸದ ಫಗೆೄ

ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್ ಫಳಕ್ಕ ನಿೋಷೇಧದ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಫಗೆೄ .

ಸಬ್ ಕ್ರೋ ಯೋಜನ್ ಸಭ್ ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ಫಗೆೄ .

2019-20(ಭಹಿಳಾಭತ್ತು  ಭಕ್ಕ ಳ ಗ್ರಾ ಭಸಬೆ)

2020-21( ಗ್ರಾ ಭಸಭೆ)

2020-21( ಸವ ಮಿತವ  ಗ್ರಾ ಭ ಸಭೆ)

2020-21( ಮಿಷನ್ ಅಂತೊಯ ೋದಮ)



ಕೇಂದಾ  ಭತ್ತು  ರಾಜಯ  ಸಕಾಣಯಗ್ಳ ಪುಯಸಕ ರತ ಯೋಜನೆಗ್ಳ ಫಗೆೄ .

ನಭೆ ಗ್ರಾ ಭ ನಭೆಯೋಜನೆ

ಭಹಾತೆ  ಗ್ರಂಧಿ ರಾಷಿ್ಠ ರೋಮ ಗ್ರಾ ಮಿೋರ್  ಉದಯ ೋಗ್ ಖಾತಿಾ  ಯೋಜನೆ ಕ್ರಾ ಯಾ ಯೋಜನೆ 

ತಯಾರಿಸುವ ಫಗೆೄ

ಜಲ್ಜಿೋವನ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಭತ್ತು  ಸಮುದಾಮ ವಂತಿಕ್ಕ ಫಗೆೄ .

ಜ್ಙಬ್ ಕಾರ್ಡಣ ರಿೋಷಕ ಯನೆ ಫಗೆೄ

ಕಂದಾಮ ರಿಷಕ ಯಣೆ  ಫಗೆೄ .

ಬೂದು ನಿೋರು ಮುಕ್ು  ಗ್ರಾ ಭ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಫಗೆೄ .

2021-22 ಗ್ರಾ ಭ ಸಭೆ















































































































































































































































































































































































































































































































































ವಷಷ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತ್ತ ಖರಿೀದಿ ವಿವರ ಮೊತ್ತ

ವಿರುಪಾಕಿ್ಷಪುರ ಮೇಜರ್ ಟ್ಯ ಾಂಕ್ ಹತ್ತ ೀರ ಗೇಟ್ ವಾಲ್ 

ದುರಸಿ್ಥ
7134 ಬೀದಿ ದಿೀಪ ಖರೀದಿ 34350

ವಿರುಪಾಕಿ್ಷಪುರ ಗ್ರರ ಮದ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ದುರಸಿ್ಥ  ಕಾಮಗ್ರರ 7830 ಬೀದಿ ದಿೀಪ ಖರೀದಿ 76530

ವಿರುಪಾಕಿ್ಷಪುರ ಗ್ರರ ಮದ ಹರಜನ ಕಾಲೀನಿಯಲಿ್ಲ  ಪೈಪ್ 

ಲೈನ್ ದುರಸಿ್ಥ  ಕಾಮಗ್ರರ
6960 -

ವಿರುಪಾಕಿ್ಷಪುರ ಗ್ರರ ಮದ ಹರಜನ ಕಾಲೀನಿಯಲಿ್ಲ  ಚರಂಡಿ 

ಕಿ್ಷೀನಿಾಂಗ
3820 -

ವಿರುಪಾಕಿ್ಷಪುರ ಗ್ರರ ಮದ ಹರಜನ ಕಾಲೀನಿಯಲಿ್ಲ  ಪೈಪ್ 

ಲೈನ್ ದುರಸಿ್ಥ  ಕಾಮಗ್ರರ
7067 -

ವಿರುಪಾಕಿ್ಷಪುರ ಗ್ರರ ಮದ ಹರಜನ ಕಾಲೀನಿಯಲಿ್ಲ  ತಾಂಬೆ 

ದುರಸಿ್ಥ  ಕಾಮಗ್ರರ
7067 -

ವಿರುಪಾಕಿ್ಷಪುರ ಗ್ರರ ಮದನಾಡ ಕಛೇರ ಹತ್ತ ೀರ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ 

ದುರಸಿ್ಥ  ಕಾಮಗ್ರರ
8022 -

ವಿರುಪಾಕಿ್ಷಪುರ ಗ್ರರ ಮದಗೇಟ್  ಹತ್ತ ೀರ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ದುರಸಿ್ಥ  

ಕಾಮಗ್ರರ
8404 -

ವಿರುಪಾಕಿ್ಷಪುರ  ಮಂಗ್ರಡಹಲಿ್ಲ  ಬಲಿ್ಲಪಟ್ಟ ಣ ಪೈಫ್ ಲೈನ್ 

ದುರಸಿ್ಥ  ಕಾಮಗ್ರರ
14854 -

ವಿರುಪಾಕಿ್ಷಪುರ ಟ್ಯ ಾಂಕ್ ಹತ್ತ ರ ಜನತಾ ಸೈಟ್ ನಲಿ್ಲ  ಪೈಫ್ 

ಲೈನ್ ದುರಸಿ್ಥ
6685 -

ವಿರುಪಾಕಿ್ಷಪುರ ಗ್ರರ ಮದ ನಾಡಕವೇರ ಹತ್ತ ರ ಪೈಫ್ ಲೈನ್ 

ದುರಸಿ್ಥ ೀಕಾಮಗ್ರರ
7250 -

ವಿರುಪಾಕಿ್ಷಪುರ  ಜನತಾ ಸೈಟ್ ನಲಿ್ಲ  ಪೈಫ್ ಲೈನ್ ದುರಸಿ್ಥ 7258 -

ವಿರುಪಾಕಿ್ಷಪುರ  ರಾಮಮಂದಿರ ನಲಿ್ಲ  ಪೈಫ್ ಲೈನ್ ದುರಸಿ್ಥ 955 -

ಸೀಮನಾಥಪುರ ಗ್ರರ ಮದಲಿ್ಲ  ಚರಂಡಿ ಸ್ಚ ಚಚ ತೆ 955 -

2014-15

ಅನುಬಂಧ -9

ಕರ್ನಷಟಕ ವಿಧಾನ ರಿಷತ್ತತ

144ನೇ ಅಧಿವೇಶನ ಕರ್ನಷಟಕ ವಿಧಾನ ರಿಷತ್ತತ ನ ಸದಸಯ ರ ಹೆಸರು :  ಶ್ರ ೀ. ಶಶ್ೀಲ್. ಜಿ.ನಮೊೀಶ್ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷ ೀತ್ರ )  ಚುಕೆ್  ಗುರುತ್ತಲ್ಲ ದ ರ ಶೆ್ನ  

ಸಂಖ್ಯಯ      :   1592 ರ ಉತ್ತ ರ



ವಿರುಪಾಕಿ್ಷಪುರ  ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ್ ಮನೆಯಾಂದ ಪೈಫ್ ಲೈನ್ ದುರಸಿ್ಥ 1910 -

ವಿರುಪಾಕಿ್ಷಪುರ  ಗೇಟ್ ಬಳಿ  ಪೈಫ್ ಲೈನ್ ದುರಸಿ್ಥ 1719 -

ಸೀಮನಾಥಪುರ ಮಂಗ್ರಡಹಲಿ್ಲ  ಚರಂಡಿ ಸ್ವ ಚಚ ತೆ 4800 -

ಸೀಮನಾಥಪುರ ಚರಂಡಿ ಸ್ವ ಚಚ ತೆ 3800 -

ಸೀಮನಾಥಪುರ ಗ್ರರ ಮದ ಚರಂಡಿ ಸ್ವ ಚಚ ತೆ ಸ್ಗ್ರಣೆ ವೆಚಚ 1140 -

ಒಟ್ಟು 107630 - 110880

ಅಮಮ ಳಿಿದೊಡಿಿ ಗ್ರರ ಮದಲಿ್ಲ  ಪೈಫ್ ಲೈನ್ ದುರಸಿ್ಥ 4650

ಮಂಗ್ರಡಹಳಿಿ  ಗ್ರರ ಮದಲಿ್ಲಪೈಫ್ ಲೈನ್ ದುರಸಿ್ಥ 14875

ಗೇಟ್ ವಾಲ್ ದುರಸಿ್ಥ 4400

ಕನಿಿ ದೊಡಿಿ ಗ್ರರ ಮದಲಿ್ಲಪೈಫ್ ಲೈನ್ ದುರಸಿ್ಥ 5100

ಅಮಮ ಳಿಿದೊಡಿಿ ಗ್ರರ ಮದಲಿ್ಲ  ಪೈಫ್ ಲೈನ್ ದುರಸಿ್ಥ 4202

ಅಮಮ ಳಿಿದೊಡಿಿ ಗ್ರರ ಮದಲಿ್ಲ  ಪೈಫ್ ಲೈನ್ ದುರಸಿ್ಥ 3500 ಬೀದಿ ದಿೀಪ ಖರೀದಿ 45740

ಬಲಿ್ಲಪಟ್ಟ ಣ ಗ್ರರ ಮದ ಆರ್ಚ್ ಹತ್ತ ರ ಪೈಫ್ ಲೈನ್ ದುರಸ್ಥತ 7831 -

ವಿರುಪಾಕಿ್ಷಪುರ  ಗೇಟ್ ಬಳಿ  ಪೈಫ್ ಲೈನ್ ದುರಸಿ್ಥ 1400 -

ವಿರುಪಾಕ್ಷಚ ಪುರ ಮಂಗ್ರಡಹಳಿಿ  ಬಲಿ್ಲಪಟ್ಟ ಣ ಗ್ರರ ಮದಲಿ್ಲ  

ವಿರುಪಾಕಿ್ಷಪುರ  ಗೇಟ್ ಬಳಿ  ಪೈಫ್ ಲೈನ್ ದುರಸಿ್ಥ
8690 -

ಕನಿಿ ದೊಡಿಿ ಗ್ರರ ಮದಲಿ್ಲಪೈಫ್ ಲೈನ್ ದುರಸಿ್ಥ 4400 -

ಮಂಗ್ರಡಹಳಿಿ  ಗ್ರರ ಮದಲಿ್ಲಪೈಫ್ ಲೈನ್ ದುರಸಿ್ಥ 1600 -

ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ್ಪುರ ಗ್ರರ ಮದಲಿ್ಲ  ಪಾಯ ನಲ್ ಬೀರ್ಡ್ ರಪೇರ 2850 -

ಅಮಮ ಳಿಿದೊಡಿಿ ಗ್ರರ ಮದಲಿ್ಲ  ಆಜಂನೇಯ ದೇಸಿ್ಥನದ  

ಹತ್ತ ರಪೈಫ್ ಲೈನ್ ದುರಸಿ್ಥ
1899 -

ಕನಿಿ ದೊಡಿಿ ಗ್ರರ ಮದಲಿ್ಲಪೈಫ್ ಲೈನ್ ದುರಸಿ್ಥ 700 -

ವಿರುಪಾಕಿ್ಷಪುರ ಗ್ರರ ಮದ ಕಾವೇರ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ದುರಸಿ್ಥ  

ಮೇಜರ್ ಟ್ಯ ಾಂಕ್ ಹತ್ತ ರ
6509 -

2014-15

2015-16



ಮಂಗ್ರಡಹಳಿಿೀ ಬಲಿ್ಲಪಟ್ಟ ಣ ಗ್ರರ ಮದಲಿ್ಲ  ಗೇಟ್ ವಾಲ್ 

ದುರಸಿ್ಥ
3750 -

ಮಂಗ್ರಡಹಳಿಿ  ಕಾಲೀನಿಯಲಿ್ಲ  ಚರಂಡಿ ಸ್ವ ಚಚ ತೆ 7060 -

ಮಂಗ್ರಡಹಳಿಿ  ಕಾಲೀನಿಯಲಿ್ಲ  ಚರಂಡಿ ಸ್ವ ಚಚ ತೆ 7258 -

ಒಟ್ಟು 90674 ಒಟ್ಟು 45740

ಮಂಗ್ರಡಹಳಿಿೀ  ಗ್ರರ ಮದಲಿ್ಲ  ಗೇಟ್ ವಾಲ್ ದುರಸಿ್ಥ 1250 ಬೀದಿ ದಿೀಪ ಖರೀದಿ 24310

ವಿರುಪಾಕಿ್ಷಪುರ ಗ್ರರ ಮದಲಿ್ಲ  ಗೇಟ್ ವಾಲ್ ದುರಸಿ್ಥ 1250 -

ವಿರುಪಾಕಿ್ಷಪುರ ಶಾಲೆ ಹತ್ತ ರ ಜಂಗಲ್ ಕಿ್ಷನಿಾಂಗ್ 5100 -

ಸೀಮನಾಥಪುರ ಗ್ರರ ಮದಲಿ್ಲ  ಚರಂಡಿ ಸ್ಚ ಚಚ ತೆ 3650 -

ಸೀಮನಾಥಪುರ ಗ್ರರ ಮದಲಿ್ಲ  ಚರಂಡಿ ಸ್ಚ ಚಚ ತೆ ಮತ್ತತ  ದುರಸಿ್ಥ 5400 -

ಕನಿಿ ದೊಡಿಿ ಗ್ರರ ಮದಲಿ್ಲಪೈಫ್ ಲೈನ್ ದುರಸಿ್ಥ 6750 -

ವಿ ಪುರ ಮತ್ತತ  ಮಂಗ್ರಡಹಳಿಿ  ಗ್ರರ ಮದಲಿ್ಲ  ಗೇಟ್ ವಾಲ್ 

ದುರಸಿ್ಥ
8650 -

ಒಟ್ಟು 32050 24310
ವಿರುಪಾಕಿ್ಷಪುರ ಗ್ರರ ಮದ ಹಳೆಶಾಲೆಹತ್ತ ರ ಮಣ್ಣು  ಒಡೆದು 

ದುರಸಿ್ಥ  ಕಾಮಗ್ರರ
8260 ಬೀದಿ ದಿೀಪ ಖರೀದಿ 9300

ಸೀಮನಾಥಪುರ ಗ್ರರ ಮದ ಸ್ಥಮ ಶಾನ  ಸ್ವ ಚಚ ತೆ 4248 ಬೀದಿ ದಿೀಪ ಖರೀದಿ 11132

ವಿರುಪಾಕಿ್ಷಪುರ ಗ್ರರ ಮದ ಶಾಲೆ ಮೈದಾನ ಕಿ್ಷೀನಿಾಂಗ್ 3776 -

ವಿರುಪಾಕಿ್ಷಪುರ ಗ್ರರ ಮದ ಹರಜನ ಕಾಲೀನಿ ಹತ್ತ ರ ಚರಂಡಿ 

ಕಿ್ಷೀನಿಾಂಗ್
4350 -

ಸೀಮನಾಥಪುರ ಗ್ರರ ಮದ ಚರಂಡಿ ಸ್ವ ಚಚ ತೆ 3374 -

2015-16

2016-17

2017-18



 ಕನಿಿ ದೊಡಿಿ  ಗ್ರರ ಮದ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ದುರಸಿ್ಥ 3240 -

ಮಂಗ್ರಡಹಳಿಿ  ವಿರುಪಾಕಿ್ಷಪುರ ಗ್ರರ ಮದ ಗೇಟ್ ವಾಲ್ ದುರಸಿ್ಥ 4420 -

ಕನಿಿ ದೊಡಿಿ ಗ್ರರ ಮದಲಿ್ಲಪೈಫ್ ಲೈನ್ ದುರಸಿ್ಥ 3100 -

ಅಮಮ ಳಿಿದೊಡಿಿ  ಗ್ರರ ಮದ ಪಾಯ ನಲ್ ದುರಸಿ್ಥ 5200 -

ವರ ಣಯಯ ನತೀಪು ಗ್ರರ ಮದಲಿ್ಲ  ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ದುರಸಿ್ಥ 5200 -

ವರ ಣಯಯ ನತೀಪು ಕಾಲೀನಿಯಲಿ್ಲ   ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ದುರಸಿ್ಥ 4790 -

ವಿರುಪಾಕಿ್ಷಪುರ ಮಮಗ್ರಡಹಳಿಿೀ ಕಾಲೀನಿಯಲಿ್ಲ  ಪೈಪ್ 

ಲೈನ್ ದುರಸಿ್ಥ
4690 -

ಮಂಗ್ರಡಹಳಿಿ   ಬಲಿ್ಲಪಟ್ಟ ಣ ಹರಜನ ಕಾಲೀನಿಯಲಿ್ಲ   

ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ದುರಸಿ್ಥ
13960 -

ವಿರುಪಾಕಿ್ಷಪುರ ಮಂಗ್ರಡಹಳಿಿೀ ಹರಜನ ಕಾಲೀನಿಯಲಿ್ಲ  

ಗೇಟ್ ವಾಲ್ ದುರಸಿ್ಥ
4650 -

ಮಂಗ್ರಡಹಳಿಿ  ಗ್ರರ ಮದ ಸ್ಥ ಹೆರ್ಚ ರಸ್ತತ   ಬಳಿ ಚರಂಡಿ ಕಿ್ಷೀನಿಾಂಗ್ 5630 -

ವಿರುಪಾಕಿ್ಷಪುರ ಮತ್ತತ  ಮಂಗ್ರಡಹಳಿಿ  ಗ್ರರ ಮದಲಿ್ಲ  ಪೈಫ್ 

ಲೈನ್ ದುರಸಿ್ಥ
3500 -

ಕನಿಿ ದೊಡಿಿ ಗ್ರರ ಮದ ಡೈರ ಹತ್ತ ರಪೈಫ್ ಲೈನ್ ದುರಸಿ್ಥ 5630 -

ಒಟ್ಟು 88018 20432

ವಿ.ಪುರ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತ ರ ಪೈಫ್ ಲೈನ್ ದುರಸಿ್ಥ 5340 ಬೀದಿ ದಿೀಪ ಖರೀದಿ 291846

ಅಾಂಗನವಾಡಿ ಹತ್ತ ರ ನಲಿ್ಲ  ಅಳಡಿಸ್ಲು ಪೈಫ್ ಲೈನ್ 5150

ಮಂಗ್ರಡಹಲಿ್ಲ ಿ  ಗ್ರರ ಮದ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮ್ಣ ಕಾಮಗ್ರರ 

25%
15000

ಸೀಮನಾಥಪುರ ಗ್ರರ ಮದ ಅಾಂಗನವಾಡಿ ಶೌಚಾಲಯ 

ಕಾಮಗ್ರರ
15000

ಕಾವೇರ ನಿೀರನ ಬಾಬ್ತತ 50000

ಸೀಲ್ಲರ್ ಆನ್ ಅಾಂರ್ಡ ಆಫ್ ಸ್ಥವ ರ್ಚ ಅಳಡಿಸ್ಥದ ಬಾಬ್ತತ 10758

2018-19

2017-18



ಬಲಿ್ಲಪಟ್ಟ ಣ ಗ್ರರ ಮದ ಆರ್ಚ್ ಬೀದಿಯಲಿ್ಲ  ಚರಂಡಿ ಸ್ವ ಚತೆ 

ಕಾಮಗ್ರರ
6325

ಬಲಿ್ಲಪಟ್ಟ ಣ ಗ್ರರ ಮದ ಪುಟ್ಟ ಸ್ಥವ ಮಿ ಮನೆ ಯಾಂದ ಶೀಭಾ 

ಮನೆ ರೆಗೆ ಚರಂಡಿ
3984

ಬಲಿ್ಲಪಟ್ಟ ಣ ಗ್ರರ ಮದ ಸ್ಥ ಹೆರ್ಚ ರಸ್ತತ ಯಾಂದ ತಾಯಮಮ  ಮನೆ 

ರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಸ್ವ ಚತೆ ಕಾಮಗ್ರರ
5976

ವಿ ಪುರ ಗೀವಿಮದರಾಜು ಮನೆ ಯಾಂದ ಗಾಂಡಯಯ ನ ಮನೆ 

ರಗೆ ಚರಂಡಿ ಸ್ವ ಚಚ ತೆ ಕಾಮಗ್ರರ
4980

ವಿ.ಪು ಗಾಂಡಯಯ ಯನ ಮನೆ ಹತ್ತ ರ ದಿಾಂದ ತ್ಮಮ ಪಪ  ಶೆಟ್ಟಟ  

ಮನೆ ರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನೈಮ್ಲಯ
4950

ವಿ ಪುರ ಗ್ರರ ಮದ ಸ್ಥದದ ಯಯ  ಪುಟ್ಟ ಸ್ಥವ ಮಿ ಮನೆ ಯಾಂದ  

ಚರಂಡಿ ನೈಮ್ಲಯ
4980

ವಿ ಪುರ ಗ್ರರ ಮದ ರಾಮಮಂದಿರದ ಮೇಲಗ ಡೆ ಬದಯಲಿ್ಲ  

ಚರಂಡಿ ಸ್ವ ಚಚ ತೆ ಕಾಮಗ್ರರ
4482

ವಿ ಪುರ ಗ್ರರ ಮದ ರಾಮಮಂದಿರದಿಾಂದ ವಿ ಡಿ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ್ ಮನೆ 

ರಗೆ ಚರಂಡಿ ನೈಮ್ಲಯ
4482

ವಿ ಪುರ ಗ್ರರ ಮದ ಮೇಜರ್ ಟ್ಯ ಾಂಕ್  ಹತ್ತ ರ ಗೇಟ್ ವಾಲ್ 

ದುರಸಿ್ಥ
3984

ಸೀಮನಾಥಪುರ ಶಾಲೆ ಹತ್ತ ರದಿಾಂದ ಮಂಗ್ರಡಹಳಿಿೀ ರಸ್ತತ  

ಕಡೆಹೀಗ ಚರಂಡಿ ಸ್ವ ಚಚ ತೆ
4735

ಸೀಮನಾಥಪುರ ಗ್ರರ ಮದ ಪೂಜಾರ ಕರಶೆಟ್ಟಟ  ಮನೆಹತ್ತ ರ 

ಚರಂಡಿ ಸ್ವ ಚಚ ತೆ
4484

ವಿ ಪುರ ಗ್ರರ ಮದ ಟ್ಟ ಶ್ರ ನಿವಾಸ್ ಮನೆ ಹತ್ತ ರದಿಾಂದ 

ಗೀವಿಾಂದರಾಜು ಮನೆ ರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಸ್ವ ಚಚ ತೆ
4482

ಬಲಿ್ಲಪಟ್ಟ ಣ ಗ್ರರ ಮದ ಹರಜನ  ಕಾಲೀನಿಯಾಂದ 

ಶಾಲೆರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಸ್ವ ಚಚ ತೆ
4482

ಬಲಿ್ಲಪಟ್ಟ ಣ ಗ್ರರ ಮದ ಕಾಡಿ ಬೀರಯಯ ನ ಮನೆ ಯಾಂದ 

ಆಚ್ರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಸ್ವ ಚಚ ತೆ
4731

ಕನಿಿ ದೊಡಿಿ  ಗ್ರರ ಮದ ಮೇಜರ ಟ್ಯ ಾಂಕ ಹತ್ತ ರದಿಾಂದ 

ಸ್ಮುದಾಯದ ಭನದರಗೆ ಚರಂಡಿ ನೈಮ್ಲಯ
4731

ಅಮಮ ಳಿಿದೊಡಿಿ  ಮತ್ತತ  ಕನಿಿ ದೊಡಿಿ  ಗ್ರರ ಮದ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ 

ದುರಸಿ್ಥ   ಕಾಮಗ್ರರ
5700

2018-19



ವಿ ಪುರ ಗ್ರರ ಮದ ಹರಜನ ಕಾಲ್ಲೀನಿ ಚರಮಡಿ ನೈಮ್ಲಯ 8150

ವರ ಣಯಯ ನ ತೀಪು ಗ್ರರ ಮದಲಿ್ಲ  ಪೈಫ್ ಲೈನ್ ದುರಸಿ್ಥ  

ಕಾಮಗ್ರರ
5830

ಬಲಿ್ಲಪಟ್ಟ ಣ ಗ್ರರ ಮದ ಚಿ ಹೆರ್ಚ ರಸ್ತತ ಯಾಂ ದಹರಜನ 

ಕಾಲೀನಿಯರಗೆ ಚರಂಡಿ ನೈಮ್ಲಯ
6650

ಗೀಡೆ ಬರಹದ ಖರ್ಚ್ 8500

ಒಟ್ಟು 207866 291846

ಕಾವೇರ ಕುಡಿಯು ನಿೀರನ ಬಾಬ್ತತ 50000 ಬೀದಿ ದಿೀಪ ಖರೀದಿ 27330

ಮಂಗ್ರಡಹಳಿಿೀ ಗ್ರರ ಮದ ಚರಂಡಿ ನೈಮ್ಲಯ  ಕಾಮಗ್ರರ 13500 -

ಅಮಮ ಳಿಿದೊಡಿಿ  ಗ್ರರ ಮದ ಪೈಫ್ ಲೈನ್ ದುರಸಿ್ಥ  ಕಾಮಗ್ರರ 4700 -

ಕನಿಿ ದೊಡಿಿ  ಗ್ರರ ಮದ ಪೈಫ್ ಲೈನ್ ದುರಸಿ್ಥ  ಕಾಮಗ್ರರ 4482 -

ಮಂಗ್ರಡಹಳಿಿೀ ಗ್ರರ ಮದ ಕ್ಷೀರೀಣಿ ಹಳಿದಿಾಂದ 

ಹನುಮೆಗೌಡರ ಮನೆರಗೆ ಚರಂಡಿ ನೈಮ್ಲಯ
5500 -

ಸೀಮನಾಥಪುರ ಗ್ರರ ಮದ ಸ್ಮ ಶಾನದ ಹತ್ತ  ಗೇಟ್ ವಾಲ್ 

ದುರಸಿ್ಥ
2500 -

ಮಂಗ್ರಡಹಳಿಿೀ ಗ್ರರ ಮದ ಹನುಮೆಗೌಡರ ಮನೆಯಾಂದ 

ರಾಮೇಗೌಡರ ಮನಗರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಸ್ವ ಚಚ ತೆ
4901 -

ಹಳೆ ಕನಿಿ ದೊಡಿಿ  ಗ್ರರ ಮದ ಪಫ್ ಲೈನ್ ದುರಸಿ್ಥ  ಕಾಮಗ್ರರ 5850 -

ಬಲಿ್ಲಪಟ್ಟ ಣ ಗ್ರರ ಮದ ಸ್ಣಿ ಮಮ  ಮನೆಹತ್ತ ರ ಚರಂಡಿ ಸ್ವ ಚಚ ತೆ 4482 -

ಬಲಿ್ಲಪಟ್ಟ ಣ ಗ್ರರ ಮದ ಸ್ಥ ಹೆರ್ಚ ರಸ್ತೆಯಾಂದ ಸ್ಕಾ್ರ 

ಶಾಲೆರಗೆ ಚರಂಡಿ ಸ್ವ ಚಚ ತೆ
4482 -

2019-20

2018-19



ಕನಿಿ ದೊಡಿಿ  ಶಾಲೆ ಹತ್ತ ರ ತಾಂಬೆಗೆ ಗೇಟ್ ವಾಲ್ ಮತ್ತತ  

ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗ್ರರ
6225 -

ಕಾವೇರ ಕುಡಿಯು ನಿೀರನ ಬಾಬ್ತತ 50000 -

ಕನಿಿ ದೊಡಿಿ  ಗ್ರರ ಮದ ಪೈಫ್ ಲೈನ್ ದುರಸಿ್ಥ  ಕಾಮಗ್ರರ 5500 -

ಮಂಗ್ರಡಹಳಿಿ  ಗ್ರರ ಮದ ಸ್ಥ ಹೆರ್ಚ ರಸ್ತತ  ಹತ್ತ ರ ಪೈಫ್ ಲೈನ್ 

ದುರಸಿ್ಥ  ಕಾಮಗ್ರರ
4980 -

ಅಮಮ ಳಿಿದೊಡಿಿ  ಗ್ರರ ಮದ ಮೇಜರ್ ಟ್ಯ ಾಂಕ್ ಹತ್ತ ರ ಕಿ್ಷೀನಿಾಂಗ್ 

ಮತ್ತತ  ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ದುರಸಿ್ಥ
2988 -

ಬಲಿ್ಲಪಟ್ಟ ಣ ಗ್ರರ ಮದ  ಆಸ್ಪ ತೆರ  ಹತ್ತ ರ ಚರಂಡಿ ಸ್ವ ಚಚ ತೆ 6750 -

ಕಾವೇರ ಕುಡಿಯು ನಿೀರನ ಬಾಬ್ತತ 50000 -

 ಬಲಿ್ಲಪಟ್ಟ ಣ ಗ್ರರ ಮದ ಅಾಂಗನವಾಡಿ ಗೆ ಪೈಪ್ ಕಾಾಂಪೀಸ್ಟ 1440 -

ಕಾವೇರ ಕುಡಿಯು ನಿೀರನ ಬಾಬ್ತತ 50000 -

ವಿ.ಪುರ ಗೇಟ್ ಹತ್ತ ರ ಪೈಫ ಲೈನ್ ದುರಸಿ್ಥ 3735 -

ಅಮಮ ಳಿಿದೊಡಿಿ  ದೇಸಿ್ಥನದ ಹತ್ತ ರ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ದುರಸ್ಥತ 2735 -

ಮಂಗ್ರಡಹಳಿಿೀ ಗ್ರರ ಮದ ಪೈಫ್ ಲೈನ್ ದುರಸಿ್ಥ 5976 -

ಕನಿಿ ದೊಡಿಿ  ಮೀಟ್ರ್ ದುರಸಿ್ಥ  ಕಾಮಗ್ರರ 4500 -

ಸೀಮನಾಥಪುರ ಗ್ರರ ಮದ ಪೈಫ್ ಲೈನ್ ದುರಸಿ್ಥ 5229 -

ಕಾವೇರ ಬಲಿು 50000 -

ಮಂಗ್ರಡಹಳಿಿ  ಅಾಂಗನವಾಡಿ ಪೈಟ್ಟಾಂಗ್ 8000 -

ಒಟ್ಟು 358455 - 27330

2019-20



ಅಮಮ ಳಿಿದೊಡಿಿ  ಸ್ಥತನೂರು ರಸ್ತತ  ಬಳಿ  ಪೈಫ್ ಲೈನ್ ದುರಸಿ್ಥ  

ಕಾಮಗ್ರರ
4320 ಬೀದಿ ದಿೀಪ ಖರೀದಿ 32500

ಮಂಗ್ರಡಹಳಿಿೀ ಗೇಟ್ ವಾಲ್  ದುರಸಿ್ಥ  ಕಾಮಗ್ರರ 3250 -

ವಿ ಪುರ ಗ್ರರ ಮದ   ರಾಮಮಂದಿರದ ಬಳಿ ಚರಂಡಿ ಸ್ವ ಚಚ ತೆ 

ಕಾಮಗ್ರರ
4230 -

ವಿ ಪುರ ಹರಜನ ಕಾಲೀನಿಯ ಹತ್ತ ರ  ಚರಂಡಿ ಸ್ವ ಚಚ ತೆ 

ಕಾಮಗ್ರರ
3580 -

ಬಲಿ್ಲಪಟ್ಟ ಣ ಗ್ರರ ಮದ ಆರ್ಚ್ ಬೀದಿಯಲಿ್ಲ  ಚರಂಡಿ ಸ್ವ ಚತೆ 

ಕಾಮಗ್ರರ
4690 -

ವರ ಣಯಯ ನ ತೀಪು ಗ್ರರ ಮದಲಿ್ಲ  ಎರಡು ಬದಿ ಚಂಡಿ ಸ್ವ ಚಚ ತೆ 

ಕಾಮಗ್ರರ
6810 -

ಶ್ರ ನಿವಾಸ್ಪುರ ಗ್ರರ ಮದಲಿ್ಲ   ತಾಂಬೆಗಳ ದುರಸಿ್ಥ 4230 -

ಅಮಮ ಳಿಿದೊಡಿಿ  ಗ್ರರ ಮದ ಹರಜನ ಕಾಲೀನಿಯಲಿ್ಲ  ಚರಂಡಿ 

ಸ್ಚ ಚಚ ತೆ
5300 -

ಒಟ್ಟು 36410 - 32500

2020-21



14 ಮತ್ತು  15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದಡಿಯಲಿ್ಲ  ಸದರಿ 

ಪಂಚಾಯತಿಯ ರಿಶಿಷಟ  ಜಾತಿ/ಪಂಗಡದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  

ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮೋಸಲ್ಲಟ್ಟ  ಅನುದಾನವೆಷ್ಟಟ : ಸದರಿ 

ಅನುದಾನವನುು  ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ? 

(ವಿವರ ನೋಡುವುದು)

ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರಗಳು

14 ಮತ್ತು  15 ನೇ ಹಣಕಾಸಿನ  ಅನುದಾನ :  - 4681567.25 ಮಂಗಾಡಹಳಿ್ಳ  ಗಾರ ಮದ ಎಸ್.ಸಿ /ಎಸ್ .ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲಿ್ಲ  ಸ್ವ ಚ್ಚ ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ

ಬಲಿ್ಲಪಟ್ಟ ಣ ಗಾರ ಮದ  ಶ್ರ ವಣಯಯ  ತೋಪು ಎಸ್.ಎಸಿ /ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲಿ್ಲ  

MWS ,ತೊಂಬೆ,ಸಾವವಜನಿಕ ಕೊಳಾಯಿ,ಗೇಟ್ ವಾಲ್ ಪಂಪುಮೋಟಾರ್ ದುರಸಿಿ ( 

ಎಸ್.ಎಸಿ /ಎಸ್.ಟಿ)

ಅಮಮ ಳಿ್ಳದೊಡಿ್ಡ  ಗಾರ ಮದ ಎಸ್.ಎಸಿ /ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿ ಜನತಾ ಸೈಟ್ MWS  

ಯೋಜನೆ ತೊಂಬೆ , ಸಾವವಜನಿಕ  ಕೊಳಯಿ , ಗೇಟ್ ವಾಲ್ ಪಂಪುಮೋಟಾರ್ 

ದುರಸಿಿ

ಅಮಮ ಳಿ್ಳದೊಡಿ್ಡ  ಗಾರ ಮದ  ಎಸ್.ಎಸಿ /ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲಿ್ಲ  ಚ್ರಂಡ್ಡ ಸ್ವ ಚ್ಚ ತೆ 

ಕಾಮಗಾರಿ

ವಿರುಪಾಕಿ್ಷಪುರ ಗಾರ ಮದ ಎಸ್ /ಎಸಿಟ  ಕಾಲೋನಿಯಲಿ್ಲ  ಚ್ರಂಡ್ಡ ಸ್ವ ಚ್ಚ್ತೆ (ಎಸ್ 

ಸಿ /ಎಸ್ ಟಿ ಶೇಕಡ 25%ವೆಚ್ಚ )

ಶೇ 25% ಎಸ್.ಎಸಿ /ಎಸ್.ಟಿ ವೆಚ್ಚ ದಡ್ಡ ಮಂಗಾಡಹಳಿ್ಳ  ಗಾರ ಮದ  ಎಸ್.ಎಸಿ 

/ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲಿ್ಲ  ಹೊಸ್ದಾಗಿ LeD  ಬೋದಿ ದಿೋಪ ಅಳವಡ್ಡಸುವುದು.

ಶೇ 25% ಎಸ್.ಎಸಿ /ಎಸ್.ಟಿ ವೆಚ್ಚ ದಡ್ಡ ವಿರುಪಾಕಿ್ಷಪುರ  ಗಾರ ಮದ  ಎಸ್.ಎಸಿ 

/ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲಿ್ಲ  ಹೊಸ್ದಾಗಿ LeD  ಬೋದಿ ದಿೋಪ ಅಳವಡ್ಡಸುವುದು.

ಅನುಬಂಧ -10

ಕರ್ನಾಟ್ಕ ವಿಧಾನ ರಿಷತ್ತು

144ನೇ ಅಧಿವೇಶನ ಕರ್ನಾಟ್ಕ ವಿಧಾನ ರಿಷತಿು ನ ಸದಸಯ ರ ಹೆಸರು :  ಶಿರ ೋ. ಶಶಿೋಲ್. ಜಿ.ನಮೋಶಿ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷ ೋತ್ರ )  ಚುಕೆ್  

ಗುರುತಿಲಿ್ದ ರ ಶ್ನು  ಸಂಖ್ಯಯ      :   1592 ರ ಉತ್ು ರ



ಶೇ 25% ಎಸ್.ಎಸಿ /ಎಸ್.ಟಿ ವೆಚ್ಚ ದಡ್ಡ ಅಮಮ ಳಿ್ಳದೊಡಿ್ಡ ರ  ಗಾರ ಮದ  ಎಸ್.ಎಸಿ 

/ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲಿ್ಲ  ಹೊಸ್ದಾಗಿ LeD  ಬೋದಿ ದಿೋಪ ಅಳವಡ್ಡಸುವುದು.

ಶೇ 25% ಎಸ್.ಎಸಿ /ಎಸ್.ಟಿ ವೆಚ್ಚ ದಡ್ಡ ಬಲಿ್ಲಪಟ್ಟ ಣ  ಗಾರ ಮದ  ಎಸ್.ಎಸಿ /ಎಸ್.ಟಿ 

ಕಾಲೋನಿಗಳಲಿ್ಲ  ಹೊಸ್ದಾಗಿ LeD  ಬೋದಿ ದಿೋಪ ಅಳವಡ್ಡಸುವುದು.

ಶೇ 25% ಎಸ್.ಎಸಿ /ಎಸ್.ಟಿ ವೆಚ್ಚ ದಡ್ಡ ಮಂಗಾಡಹಳಿ್ಳ  ಗಾರ ಮದ  ಎಸ್.ಎಸಿ /ಎಸ್.ಟಿ 

ವೆಚ್ಚ ದಡ್ಡ ಅೊಂಗನವಾಡ್ಡ ದುರಸಿಿ

ಶೇ 25% ಎಸ್.ಎಸಿ /ಎಸ್.ಟಿ ವೆಚ್ಚ ದಡ್ಡ ಬಲಿ್ಲಪಟ್ಟ ಣ  ಗಾರ ಮದ  ಎಸ್.ಎಸಿ /ಎಸ್.ಟಿ 

ವೆಚ್ಚ ದಡ್ಡ ಅೊಂಗನವಾಡ್ಡ ದುರಸಿಿ

ಶೇ 25% ವೆಚ್ಚ ದಡ್ಡ ಮಂಗಾಡಹಳಿ್ಳ  ಗಾರ ಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ,ಮೇಜರ್ ಟಾಯ ೊಂಕ್, 

ಸಿ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತು  ಹತ್ತು ರ ಗೇಟಾವ ಲ್ ದುರಸಿಿ  , ಪೈಪ್ ಲೈಲ್ ದುರಸಿಿ  ಕಾಮಗಾರಿ

ಶೇ 25% ವೆಚ್ಚ ದಡ್ಡ ಶ್ರ ವಣಯಯ ತೋಪು ಗಾರ ಮದಲಿ್ಲ   MWs ,PWs, ಪಂಪುಹೌಸ್, ಪೈಪ್ 

ಲೈಲ್ ದುರಸಿಿ  ಕಾಮಗಾರಿ

ಪಂಚಾಯಿತ್ತ  ವಾಯ ಪ್ತು ಯ ಗಾರ ಮಗಳ್ಳಗೆಬೋದಿ ದಿೋಪ ನಿವವಹಣೆ ( LED ದಿೋಪ 

ಅಳವಡ್ಡಸುವುದು)

ಪಂಚಾಯಿತ್ತ  ವಾಯ ಪ್ತು ಯ ಗಾರ ಮಗಳ್ಳಗೆ ಕುಡ್ಡಯುವ ನಿೋರು ನಿವವಹಣೆ /ಬೋದಿ ದಿೋಪ 

ನಿವವಹಣೆ ( LED ದಿೋಪ ಅಳವಡ್ಡಸುವುದು)

ಪಂಚಾಯಿತ್ತ  ವಾಯ ಪ್ತು ಯ ಗಾರ ಮಗಳ್ಳಗೆ ಕುಡ್ಡಯುವ ನಿೋರು ನಿವವಹಣೆ /ಬೋದಿ ದಿೋಪ 

ನಿವವಹಣೆ ( LED ದಿೋಪ ಅಳವಡ್ಡಸುವುದು)

ಶೇ 25% ಎಸ್.ಎಸಿ /ಎಸ್.ಟಿ ವೆಚ್ಚ ದಡ್ಡ ವಿರುಪಾಕಿ್ಷಪುರ   ಗಾರ ಮದ  ಎಸ್.ಎಸಿ /ಎಸ್.ಟಿ 

ವೆಚ್ಚ ದಡ್ಡ ಅೊಂಗನವಾಡ್ಡ ದುರಸಿಿ

ಶೇ 25% ಎಸ್.ಎಸಿ /ಎಸ್.ಟಿ ವೆಚ್ಚ ದಡ್ಡ ಅಮಮ ಳಿ್ಳದೊಡಿ್ಡ    ಗಾರ ಮದ  ಎಸ್.ಎಸಿ /ಎಸ್.ಟಿ 

ವೆಚ್ಚ ದಡ್ಡ ಅೊಂಗನವಾಡ್ಡ ದುರಸಿಿ

ಶೇ 25% ಎಸ್.ಎಸಿ /ಎಸ್.ಟಿ ವೆಚ್ಚ ದಡ್ಡ ಬಲಿ್ಲಪಟ್ಟ ಣ   ಗಾರ ಮದ  ಸಿ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತು  ,  MWs 

,PWs,ಪಂಪುಹೌಸ್ , ಪೈಪ್ ಲೈಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ.

ಅಮಮ ಳಿ್ಳದೊಡಿ್ಡ  ಗಾರ ಮದ ಸ್ಮ ಶಾನದ (ಹುಲಿ್ಲಬಂದಿ) ಅಭಿವೃದಿಿ  ಕಾಮಗಾರಿ

ಪಂಚಾಯಿತ್ತ  ವಾಯ ಪ್ತು ಯ ಗಾರ ಮಗಳ್ಳಗೆ ಬೋದಿ ದಿೋಪ ನಿವವಹಣೆ 

ಪಂಚಾಯಿತ್ತ  ವಾಯ ಪ್ತು ಯ ಗಾರ ಮಗಳ್ಳಗೆ ಕುಡ್ಡಯುವ ನಿೋರು ನಿವವಹಣೆ /ಬೋದಿ ದಿೋಪ 

ನಿವವಹಣೆ.

ಪಂಚಾಯಿತ್ತ  ವಾಯ ಪ್ತು ಯ ಗಾರ ಮಗಳ್ಳಗೆ ಕುಡ್ಡಯುವ ನಿೋರು ನಿವವಹಣೆ /ಬೋದಿ ದಿೋಪ 

ನಿವವಹಣೆ.



ಬಲಿ್ಲಪಟ್ಟ ಣ ಗಾರ ಮದ ಎಸ್. ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ  ಹತ್ತು ರ ಹಾಲ್ಲ ಇರುವ ಕುಡ್ಡಯುವ 

ನಿೋರಿನ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿವವಹಣೆ ಮತ್ತು  ಅಗತ್ಯ  ಸಾಮಾಗಿರ ಗಳ ಅಳವಡ್ಡಕೆ

ಮಂಗಾಡಹಳಿ್ಳ  ಗಾರ ಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಹೊೊಂಬಾಳಯಯ  ಮನೆ 

ಹತ್ತು ರದಿೊಂದ ಶೋಭ ಮನೆವರೆಗೆ ಚ್ರಂಡ್ಡ ನೆಯ ಮವಲ್ಯ  ಕಾಮಗಾರಿ

ಶ್ರ ವಣಯಯ ನ ತೋಪು ಎಸ್.ಸಿಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತು ಯ ಹತ್ತು ರ ಹಾಲ್ಲ 

ಇರುವ ಕುಡ್ಡಯುವ ನಿೋರಿನ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಹೊಸ್ ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು  

ಅಗತ್ಯ  ಸಾಮಾಗಿರ ಗಳ ಅಳವಡ್ಡಕೆ

ವಿರುಪಾಕಿ್ಷಪುರ ಗಾರ ಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಕಾಡಯಯ ನ ಮನೆ ಹತ್ತು ರದಿೊಂದ 

ಶಿವರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಚ್ರಂಡ್ಡ ನೆಯ ಮವಲ್ಯ  ಕಾಮಗಾರಿ

ಅಮಮ ಳಿ್ಳದೊಡಿ್ಡ  ಗಾರ ಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಿೊಂದ ಕನಿಿ ದೊಡಿ್ಡ  ಗಾರ ಮದ 

ಅೊಂಗಡ್ಡ ನಾಗರಾಜು ಮನೆವರೆಗೆ ಚ್ರಂಡ್ಡ ನೆಯ ಮವಲ್ಯ  ಕಾಮಗಾರಿ

ಅಮಮ ಳಿ್ಳದೊಡಿ್ಡ  ಗಾರ ಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ  ಹತ್ತು ರ ಕುಡ್ಡಯುವ ನಿೋರಿನ 

ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ನಿವವಹಣೆ ಮತ್ತು  ಅಗತ್ಯ  ಸಾಮಾಗಿರ ಗಳ ಅಳವಡ್ಡಕೆ

ಬಲಿ್ಲಪಟ್ಟ ಣಗಾರ ಮದ  ೆಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಹೊಸ್ ಬಡಾವಣೆ ಹತ್ತು ರ ಚ್ರಂಡ್ಡಗೆ ಡಕ್ 

ನಿಮಾವಣ ಕಾಮಗಾರಿ

ವಿರೂಪಾಕಿ್ಷಪುರ ಗಾರ ಮದ  ೆಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಿೊಂದ ಸಾರಿಪುಟ್ಟ  ರವರ  ಮನೆಯವರೆಗೆ 

ಕುಡ್ಡಯುವ ನಿೋರಿನ ಪೈಫ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ

ಅಮಮ ಳಿ್ಳದೊಡಿ್ಡ  ಗಾರ ಮದ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ದೊಳಿಯಯ ನ ಮನೆ ಹತ್ತು ರ 

ಕುಡ್ಡಯುವ ನಿೋರಿನ ಪಂಪು ಮೋಟಾರು ನಿವವಹಣೆ ಅಗತ್ಯ  ಸಾಮಾಗಿರ ಗಳ ಅಳವಡ್ಡಕೆ

ಅಮಮ ಳಿ್ಳದೊಡಿ್ಡಇ ಗಾರ ಮದ ಪ.ಜಾತ್ತ ಕಾಲೋನಿಯ ಹತ್ತು ರ ಕುಡ್ಡಯುವ ನಿೋರಿನ ಪಂಪು 

ಮಾಟಾರು ನಿವವಹಣೆ ಮತ್ತು  ಅಗತ್ಯ  ಸಾಮಾಗಿರ ಗಳ ಅಳವಡ್ಡಕೆ

ವಿರುಆಪಾಕಿ್ಷಪುರ ಅಮಮ ಳಿ್ಳದೊಡಿ್ಡ  ಮಂಗಾಹಳಿ್ಳ  ಬಲಿ್ಲಪಟ್ಟ ಣ ಗಾರ ಮಗಖ ಎಸ್ ಸಿ 

ಕಾಲೋನಿಗಳಲಿ್ಲ  ಬೋದಿ ದಿೋಪಗಳ ನಿವವಹಣೆ ಮತ್ತು  ಅಗತ್ಯ  ಸಾಮಾಗಿರ ಗಳ ಅಳವಡ್ಡಕೆ

ಮಂಗಾಡಹಳಿ್ಳ  ಗಾರ ಮದ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ವಾಯ ಪ್ತು ಗೆ ಚ್ರಂಡ್ಡ ನೈಮವಲ್ಯ  ಕಾಮಗಾರಿ

ಮಂಗಾಡಹಳಿ್ಳ  ಗಾರ ಮದ ಪ.ಜಾತ್ತ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿ ಹೆಚ್ ರಸ್ತು ಯ ಹತ್ತು ರ ಕುಡ್ಡಯುವ 

ನಿೋರು ಯೋಜನೆಯ ಹೊಸ್ ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಗತ್ಯ  ಸಾಮಾಗಿರ ಗಳ ಅಳವಡ್ಡಕೆ



ಶ್ರ ವಣಯಯ ನತೋಪು ಗಾರ ಮದ ಪ.ಜಾತ್ತ ಕಾಲೋನಿಯ ಜಯಮಮ  ಸಿದಿಾ ಾಮು ರವರ 

ಮನೆ ಹತ್ತು ರ ಆಸ್ಪ ತೆರ ವರೆಗೆ ಪೈಫ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಾಗಾರಿ

ಶ್ರ ವಣಯಯಿತೋಪು ಗಾರ ಮದ ಪ.ಜಾತ್ತ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಿೊಂಗರ ಶೆಟಿಟ  ಮನೆಹತ್ತು ರ 

ಕುಡ್ಡಯುವ ನಿೋರಿನ ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು  ಅಗತ್ಯ  ಸಾಮಾಗಿರ ಗಳ ಅಳವಡ್ಡಕೆ

ಮಂಗಾಡಹಳಿ್ಳ  ಗಾರ ಮದ ಎಸ್ ಸಿ ಬೋರಯಯ  ಮನೆ ಹತ್ತು ರ ಮೇಜರ್ ಟಾಯ ೊಂಕ್ 

ಬಳ್ಳ ಕುಡ್ಡಯುವ ನಿೋರಿನ ಸ್ರಬರಾಜು ಪೈಫ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ

ಬಲಿ್ಲಪಟ್ಟ ಣ ಗಾರ ಮದ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಕುಡ್ಡಯುವ ನಿರಿೋನ 

ನಿವವಹಣೆಮತ್ತು  ಅಗತ್ಯ  ಸಾಮಾಗಿರ ಗಳ ಅವಡ್ಡಕೆ

ವಿ ಪುರ ಗಾರ ಮದ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ(ಕುೊಂಡಪಪ ರವರ)ಜಮೋನಿನ ಹತ್ತು ರ 

ಕುಡ್ಡಯುವ ನಿೋರಿನ ನಿವವಹಣೆ ಮತ್ತು  ಅಗತ್ಯ  ಸಾಮಾಗಿರ ಗಳ ಅಳವಡ್ಡಕೆ

ವಿಪುರ ಗಾರ ಮದ S C ಕಾಲೋನಿ ಸಾರಿಪುಟ್ಟ ಮನೆಹತ್ತು ರದಿೊಂದ ವೆೊಂಕಟ್ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಮಮ ನ 

ಮನೆ ಹತ್ತು ರ ಕುಡ್ಡಯುವ ನಿೋರಿನ ಸ್ರಬರಾಜು  ಪೈಫ್ ಲೈನ್

ವಿರುಪಾಕಿ್ಷಪುರ ಗಾರ ಮದ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ನಾಗರಾಜು ಮನೆ ಹತ್ತು ರದಿೊಂದ  

ಪುಟ್ಟ ಲ್ಲೊಂಗಯಯ ರವರ ಮನೆವರೆಗೆ  ಚ್ರಂಡ್ಡ ನೈಮವಲ್ಯ  ಕಾಮಗಾರಿ

ಅಮಮ ಳಿ್ಳದೊಡಿ್ಡ  ಗಾರ ಮದ S C ಕಾಲೋನಿಮನೆ ಹತ್ತು ರ ಹಾಲ್ಲ ಇರುವ ಕುಡ್ಡಯುವ 

ನಿೋರಿನ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಗತ್ಯ  ಸಾಮಾಗಿರ ಗಳ ಅಳವಡ್ಡಕೆ

ಬಲಿ್ಲಪಟ್ಟ ಣ ಗಾರ ಮದ  ಪ . ಜಾತ್ತಯ  ಎಲಿ್ಲ  ಬೋದಿಗಳ್ಳಗೆ L E D ಬೋದಿ ದಿೋಪ 

ಮತ್ತು  ಅಗತ್ಯ  ಸಾಮಾಗಿರ ಗಳ ಅಳವಡ್ಡಕೆ

ಬಲಿ್ಲಪಟ್ಟ ಣ ಗಾರ ಮದ  ಪ.ಜಾತ್ತ ಕಾಲೋನಿಯ ಬಮಮಯಯ ನ ಮನೆಯಿೊಂದ 

ಪುಟ್ಟ ಸಾವ ಮ  ಮನೆವರೆಗೆ ಕುಡ್ಡಯುವ ನಿೋರಿನ ಪೈಫ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ

ವಿ ಪುರ ಗಾರ ಮದ  ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಪಾಪಯಯ ನ ಮನೆಯಿೊಂದ ಬಡಿಯಯ  

ನಾಗರಾಜುಮನೆ ಹೊಂಬಾಗದ ವರೆಗೆ  ಚ್ರಂಡ್ಡ ಸಿಾಭ್ ನಿಮಾವಣ

ಮಂಗಾಡಹಳಿ್ಳ  ಗಾರ ಮದ   ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ನಿೊಂಗಮಮ   ಕೊೋೊಂ 

ಬಕಳಯಯ   ಮನೆಹತ್ತು ರ  ಕುಡ್ಡಯುವ ನಿೋರಿನ    ಪೈಫ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು  ಸಿಸ್ಟ ನ್ 

ನಿಮಾವಣ ಕಾಮಗಾರಿ



 ವಿರುಪಾಕಿ್ಷಪುರ ಗಾರ ಮದ  ಪ.ಜಾತ್ತ ಕಾಲೋನಿಗೆ  L E D  ಬೋದಿ ದಿೋಪ ಅಗತ್ಯ  

ಸಾಮಾಗಿರ ಗಳ ಅಳವಡ್ಡಕೆ

ಮಂಗಾಡಹಳಿ್ಳ  ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಛೋಟ್ಯಯ ನ ಮನೆಯಿೊಂದ ನಿೊಂಗಮಮ  

ಬಕಳಯಯ  ಮತ್ತು  ಕಾೊಂತ್ರಾಜು ಮನೆ ವರೆಗೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಚ್ರಂಡ್ಡ ನೈಮವಲ್ಯ  

ಕಾಮಗಾರಿ

ಮಂಗಾಡಹಳಿ್ಳ  ಗಾರ ಮದ ಪ ಜಾತ್ತ ಮತ್ತು  ಪ .ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ L E D  ಬೋದಿ 

ದಿೋಪ ಅಳವಡ್ಡಕೆ  ಮತ್ತು  ಅಗತ್ಯ  ಸಾಮಾಗಿರ ಗಳ ಅಳವಡ್ಡಕೆ

ಮಂಗಾಡಹಳಿ್ಳೋ ಗಾರ ಮದ ಪ.ಜಾತ್ತ ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು  ಕಣೋಯರ ಬೋದಿಗೆ 

ಹೊೋಗುವ ರಸ್ತು ಯಲಿ್ಲ  ಜಾನುವಾರುಗಳ್ಳಗೆ ಕುಡ್ಡಯುವ ನಿೋರಿನ ತಟಿಟ  

ನಿಮಾವಣ ಕಾಮಗಾರಿ

ಮಂಗಾಡಹಳಿ್ಳ  ಗಾರ ಮದ ಎಸ್  ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಕುಡ್ಡಯುವ ನಿೋರಿನ ಐದು 

ತೊಂಬೆಗಳ ದುರಸಿು  ಕಾಮಗಾರಿ

ಶ್ರ ವಣಯಯ ನ ತೋಪು ಗಾರ ಮದ ಎಲಿ್ಲ   ಬೋದಿಗಳ ಚ್ರಂಡ್ಡ ನೈಮವಲ್ಯ  ಕಾಮಗಾರಿ

ಮಂಗಾಡಹಳಿ್ಳ  ಕಾಲೋನಿ ಸಿ ಹೆಚ್ ರಸ್ತು ಯ ಬಳ್ಳ ಹಾಲ್ಲ ಇರುವ  ಕುಡ್ಡಯುವ ನಿೋರಿನ 

ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಪಂಪು ಮೋಟಾರ ಮತ್ತು  ಅಗತ್ಯ  ಸಾಮಗಿರ ಗಳ ಅಳವಡ್ಡಕೆ

ಬಲಿ್ಲಪಟ್ಟ ಣ ಗಾರ ಮದ  ಸ್ಣಣ ಮಮ   ಮನೆಹತ್ತು ರ ದಿೊಂದ  ಕಾವೇರಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಚ್ರಂಡ್ಡ 

ನೈಮವಲ್ಯ  ಕಾಮಗಾರಿ

ಶ್ರ ವಣಯಯ ನ ತೋಪು ಗಾರ ಮದ ಪಂ ಜಾತ್ತ ಮತ್ತು  ಪ.ಪಂಗಡಗಳ ಎಲಿ್ಲ  ಬೋದಿಗಳ್ಳಗೆ  

ಎಲ್ ಇ ಡ್ಡ ಬಲ್ಪ  ಮತ್ತು  ಅಗತ್ಯ  ಸಾಮಾಗಿರ ಗಳ ಅಳವಡ್ಡಕೆ

ಬಲಿ್ಲಪಟ್ಟ ಣ ಗಾರ ಮದ ಪ.ಜಾತ್ತ ಕಾಲೋನಿಯ ಬೋದಿ ಗಳ್ಳಗೆ  ಎಲ್ ಇ ಡ್ಡ   ಬಲ್ಫ   

ಮತ್ತು  ಅಗತ್ಯ  ಸಾಮಾಗಿರ ಗಳ ಅಳವಡ್ಡಕೆ

ವಿರುಪಾಕಿ್ಷಪುರ ಗಾರ ಮದ ಪ. ಜಾತ್ತ ಕಾಲೋನಿಯಲಿ್ಲರುವ ಕುಡ್ಡಯುವ ನಿೋರಿನ 

ಸ್ರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ ನಿವವಹಣೆ & ಅಗತ್ಯ  ಸಾಮಾಗಿರ ಗಳ ಅಳವಡ್ಡಕೆ

ಮಂಗಾಡಹಳಿ್ಳ  ಗಾರ ಮದ ಪ.ಜಾತ್ತ  ಪ. ಜಾತ್ತ ಕಾಲೋನಿಯಲಿ್ಲರುವ ಕುಡ್ಡಯುವ 

ನಿೋರಿನ ಸ್ರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ ನಿವವಹಣೆ & ಅಗತ್ಯ  ಸಾಮಾಗಿರ ಗಳ 

ಅಳವಡ್ಡಕೆ

ಶ್ರ ವಣಯಯ ನ ತೋಪು ಕುಡ್ಡಯುವ ನಿೋರಿನ ಸ್ರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ 

ನಿವವಹಣೆ & ಅಗತ್ಯ  ಸಾಮಾಗಿರ ಗಳ ಅಳವಡ್ಡಕೆ



ಮಂಗಾಡಹಳಿ್ಳಯಿಮದ ಬಲಿ್ಲಪಟ್ಟ ಣಕೆೆ  ಹೊೋಗುವ ರಸ್ತು  ಗೆ ಡಕೆ್  ನಿಮಾವಣ 

ಕಾಮಗಾರಿ

ಮಂಗಾಡಹಳಿ್ಳ   ಗಾರ ಮದ ಜನಾರ್ವನ್ ರವರ ಸೈಟಿನ ಹತ್ತು ರದ ಹಳಿಕೆೆ   ಡಕ್ 

ನಿಮಾವಣ ಕಾಮಗಾರಿ

ಮಂಗಾಡಹಳಿ್ಳ  ಗಾರ ಮದ ಹರಿಜನದ ಮುನಿಯಯಯ ನ ಮನೆಯಿೊಂದ 

ಶಿರ ೋನಿವಾಸ್ಯಯ ನ ಕಟ್ಟಟ  ವರೆಗೆ ರಸ್ತು  ಅಭಿವೃದಿಿ

ವಿರುಪಾಕಿ್ಷಪುರ ಗಾರ ಮದ ಪ ಜಾತ್ತ ಕಾಲೋನಿಗೆ   ಎಲ್ ಇ ಡ್ಡ  ಬಲ್ಪ  ಮತ್ತು  

ಅಗತ್ಯ  ಸಾಮಾಗಿರ ಗಳ ಅಳವಡ್ಡಕೆ

«gÀÄ¥ÁQë¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ  ¥À.eÁw  PÁ¯ÉÆÃ¤AiÀÄ  CgÀ½ PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ  ZÀgÀArUÉ  ¤ªÀiÁðt 
PÁªÀÄUÁj

«gÀÄ¥ÁQë¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ  ¥À. eÁw PÁ¯ÉÆÃ¤AiÀÄ ©Ã¢UÀ¼À  ZÀgÀAr £ÉÊªÀÄð®å PÁªÀÄUÁj  

ªÀÄAUÁqÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ¥À.eÁw PÁ¯ÉÆÃ¤AiÀÄ J¯Áè ©Ã¢UÀ¼À ZÀgÀAr £ÉÊªÀÄð®å PÁªÀÄUÁj 

±ÀæªÀtAiÀÄå£À vÉÆÃ¥ÀÄ UÁæªÀÄzÀ  ¥À.eÁw  PÁ¯ÉÆÃ¤AiÀÄ  J¯Áè ©Ã¢UÀ¼À ZÀgÀAr £ÉÊªÀÄð®å 
PÁªÀÄUÁj 

§¯Áè¥ÀlÖt UáæªÀÄzÀ ¥À. eÁw PÁ¯ÉÆÃ¤AiÀÄ UÉÆÃ«AzÀAiÀÄå£À ªÀÄ£É¬ÄAzÀ ¨ÉÆÃªÀÄäAiÀÄå£À ªÀÄUÀ  
¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä ªÀÄ£ÉªÀgÉUÉ   ZÀgÀAr £ÉÊªÀÄð®å PÁªÀÄUÁj  

CªÀÄä½îzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ ¥À. eÁw PÁ¯ÉÆÃ¤ ©Ã¢AiÀÄ JgÀqÀÄ PÀqÉ d®fÃªÀ£ï «ÄµÀ£ï AiÉÆÃd£ÉUÉ 
ºÉÆgÀvÀÄ ¥Àr¹ PÀÄrAiÀÄÄªÀ ¤Ãj£À ¥ÉÊ¥sï ¯ÉÊ£ï PÁªÀÄUÁj

§¯Áè¥ÀlÖt UÁæªÀÄzÀ ¥À. eÁw PÁ¯ÉÆÃ¤AiÀÄ ¥Á¥ÀAiÀÄå £ÁUÀgÁdÄ ºÉÆ®¢AzÀ  ±ÉÆÃ¨sÀ 
PÉÆÃA PÁªÉÃj ªÀÄ£ÉªÀgÉUÉ d®fÃªÀ£ï «ÄµÀ£ï AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr  ¥ÀÆgÀPÀ PÀÄrAiÀÄÄªÀ ¤Ãj£À 
¥ÉÊ¥sï ¯ÉÊ£ï PÁªÀÄUÁj

ªÀÄAUÁqÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ¥À. eÁw PÁ¯ÉÆÃ¤ ºÀwÛgÀ¢AzÀ ªÉÄÃdgï  mÁåAPï ªÀgÉUÉ d®fÃªÀ£ï 
«ÄµÀ£ï AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr  ¥ÀÆgÀPÀ PÀÄrAiÀÄÄªÀ ¤Ãj£À ¥ÉÊ¥ï ¯ÉÊ£ï PÁªÀÄUÁj



§¯Áè¥ÀlÖt UÁæªÀÄzÀ  ¥À. eÁw PÁ¯ÉÆÃ¤AiÀÄ d®fÃªÀ£ï «ÄµÀ£ï AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr  ¥ÀÆgÀPÀ 
J¯Áè  ©Ã¢UÀ¼À  PÀÄrAiÀÄÄªÀ ¤Ãj£À £À¼ÀUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ

ªÀÄAUÁqÀºÀ½î  UÁæªÀÄzÀ ¥À. eÁw PÁ¯ÉÆÃ¤AiÀÄ J¯Áè ©Ã¢UÀ¼À d®fÃªÀ£ï «ÄµÀ£ï 
AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr  ¥ÀÆgÀPÀ  PÀÄrAiÀÄÄªÀ ¤Ãj£À £À¼ÀUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ

CªÀÄä½îzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ ¥À. eÁw PÁ¯ÉÆÃ¤AiÀÄ°è ¸ÉÆ¯Ágï ¢Ã¥À C¼ÀªÀrPÉ 

«gÀÄ¥ÁQë¥ÀgÀ UÁæªÀÄzÀ  ¥À. eÁw PÁ¯ÉÆÃ¤AiÀÄ ©Ã¢ ¢Ã¥ÀUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ

±ÀæªÀtAiÀÄå£À vÉÆÃ¥ÀÄ UÁæªÀÄzÀ  ¥À. eÁw PÁ¯ÉÆÃ¤AiÀÄ ©Ã¢ ¢Ã¥ÀUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ

ªÀÄAUÁqÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ  ¥À. eÁw PÁ¯ÉÆÃ¤AiÀÄ J¯Áè ©Ã¢ ¢Ã¥ÀUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ  J¯ï E r 
§¯ïà   ªÀÄvÀÄÛ CUÀvÀå ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À C¼ÀªÀrPÉ

CªÀÄää½zÉÆrØ UÁæªÀÄzÀÀ ¥À eÁw PÁ¯ÉÆÃ¤UÉ  PÀÄrAiÀÄÄªÀ  ¤Ãj£À AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ  
ªÀÄvÀÄÛ CUÀvÀå ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À C¼ÀªÀrPÉ

±ÀæªÀtAiÀÄå£À vÉÆÃ¥ÀÄ UÁæªÀÄzÀ  ¥À. eÁw PÁ¯ÉÆÃ¤AiÀÄ  ©Ã¢ ¢Ã¥ÀUÀ¼À ¤ªÀðºÀಣೆ

ªÀÄAUÁqÀºÀ½î  UÁæªÀÄzÀÀ ¥À. eÁw PÁ¯ÉÆÃ¤UÉ PÀÄrAiÀÄÄªÀ  ¤Ãj£À AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ  
ªÀÄvÀÄÛ CUÀvÀå ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À C¼ÀªÀrPÉ

«gÀÄ¥ÁQë¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ¥À. eÁw PÁ¯ÉÆÃ¤AiÀÄ°è ¸ÉÆ¯Ágï ¢Ã¥À C¼ÀªÀrPÉ 

«gÀÄ¥ÁQë¥ÀgÀ UÁæªÀÄzÀ  ¥À. eÁw PÁ¯ÉÆÃ¤AiÀÄ ©Ã¢ ¢Ã¥ÀUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ

ªÀÄAUÁqÀºÀ½î  UáæªÀÄzÀ  ºÀwÛgÀ ¹.¹ gÀ¸ÉÛ ¤ªÀiÁðt PÁªÀÄUÁj
UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw ªÁå¦ÛAiÀÄ UÁæªÀÄªÀUÀ½UÉ eÉ.eÉ.JA ¥ÀÆgÀPÀ PÁªÀÄUÁj

ªÀÄAUÁqÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ  ¥À.eÁw  PÁ¯ÉÆÃ¤AiÀÄ  ºÀwÛgÀ  ZÀgÀAr ¤ªÀiÁðt PÁªÀÄUÁj

«gÀÄ¥ÁQë¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ¥À.eÁw PÁ¯ÉÆÃ¤AiÀÄ CgÀ½ PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ ZÀgÀArUÉ ¸Áèöå¨ï C¼ÀªÀrPÉ  
PÁªÀÄUÁj 

«gÀÄ¥ÁQë¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ¥À.eÁw PÁ¯ÉÆÃ¤ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄzÀ J¯Áè ©Ã¢UÀ¼À ZÀgÀAr £ÉÊªÀÄð®å 
PÁªÀÄUÁj 


