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CªÀgÀÄ ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀzÀ £ÁUÀjPÀgÀ ¦æAiÀÄ ¥Àæw¤¢ü ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀzÀ AiÀÄÄªÀ 

£ÉÃvÁgÀ. 
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ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ d£À»vÀ - 2 
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(2013-18) ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæzÀ°è ªÀiÁrzÀ  C©üªÀÈ¢Þ 
PÁAiÀÄðUÀ¼À QgÀÄ£ÉÆÃl. 

¥ÀÅlUÀ¼ÀÄ  192 
UÁvÀæ  PËæ£ï ZÀvÀÄzÀð¼À 
ªÀÄÄzÀæt  ZÉÊvÀ£Àå UÁæ¦üPïì, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ  
¥ÀæwUÀ¼ÀÄ  200
¥ÀæPÀluÉ  ¨sÁgÀwÃAiÀÄ d£ÀvÁ ¥Ánð, ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ
ªÉÆzÀ® DªÀÈwÛ ¥sÉ§ÄæªÀj 2018

ªÀiÁ»w ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ ¤ªÀÄä ºÀPÀÄÌ
²æÃ CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½ ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀ ªÀiÁ»w ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è £ÀA©PÉ EnÖzÁÝgÉ. 
ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæzÀ C©üªÀÈ¢Þ PÁªÀÄUÁjUÀ¼À ºÀtPÁ¸ÀÄ 
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F J¯Áè ¥ÀÅ¸ÀÛPÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä F http://bjparvind.com/
download-e-books PÉÆAr §¼À¹ CxÀªÁ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀÄªÀ PÀÆå Dgï 
PÉÆÃqï£ÀÄß ¤ªÀÄä ¸Áämïð¥sÉÇÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁÌ÷å£ï ªÀiÁrj. 

²æÃ CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½AiÀÄªÀgÀ »A¢£À ªÀÄvÀÄÛ EwÛÃZÉV£À ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß 
w½AiÀÄ®Ä www.bjparvind.com F eÁ®vÁtPÉÌ  ¨sÉÃn PÉÆr.

 � ¥sÉÃ¸ï§ÄPï  : arvindlimbavali.official 
 � nélgï : bjparvind
 � AiÀÄÆlÆå¨ï : bjparvind
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     ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ ಜನಹಿತ 2013-20186

ಮುನುನುಡಿ

ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæzÀ d£À¦æAiÀÄ ±Á¸ÀPÀgÀÆ, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀiÁf ¸ÀaªÀgÀÆ DVgÀÄªÀ ²æÃ 

CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½AiÀÄªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉëÃvÀæzÀ°è 2013-18gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÉÊUÉÆAqÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ ¸ÀªÀÄUÀæ avÀæt 

¤ÃqÀÄªÀ `d£À»vÀ’ ¥ÀÅ¸ÀÛPÀªÀ£ÀÄß d£ÀvÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EnÖzÁÝgÉ. 

²æÃ CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½AiÀÄªÀgÀÄ gÁdåzÀ ªÀÄnÖUÉ ºÉÆ¸ÀzÁV gÀÆ¥ÀÅUÉÆAqÀ F PÉëÃvÀæªÀ£ÀÄß 2008jAzÀ ¸ÀvÀvÀ 

JgÀqÀÄ ¸À® ¥Àæw¤¢ü¹zÁÝgÉ. ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄ°è PÉëÃvÀæzÀ C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¤gÀAvÀgÀ ±Àæ«Ä¹zÁÝgÉ.   

LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉAiÀÄÆ CªÀgÀÄ d£ÀvÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ `d£À»vÀ’ ¥ÀÅ¸ÀÛPÀªÀ£ÀÄß EnÖzÀÝgÀÄ. F jÃwAiÀiÁV `j¥ÉÇÃmïð 

PÁqïð’£ÀÄß CvÀåAvÀ ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀªÁV ¤ÃqÀÄªÀ ¥Àj¥ÁoÀªÀ£ÀÄß ²æÃ °A¨ÁªÀ½AiÀÄªÀgÀÄ ªÀÄÄAzÀÄªÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 

±ÁèWÀ¤ÃAiÀÄªÁVzÉ; C£ÀÄ¸ÀgÀtÂÃAiÀÄ ªÀiÁzÀjAiÀiÁVzÉ. PÉëÃvÀæzÀ PÉ®¸ÀPÁAiÀÄðUÀ¼À £ÀqÀÄªÉAiÉÄÃ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ 

d£ÀvÁ ¥ÁnðAiÀÄ gÁdå ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁV, gÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁV ¥ÀPÀëzÀ 

¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ®Æè CªÀgÀÄ vÉÆqÀVzÁÝgÉ. §ºÀÄPÁAiÀÄð ¸ÁªÀÄxÀåðzÀ gÁdPÁgÀtÂAiÀiÁVgÀÄªÀ CªÀgÀÄ ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀzÀ 

J®è C©üªÀÈ¢Þ ¸ÀÆZÀåAPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄÃ¯ÉvÀÛ®Ä vÀªÉÄä®è ±ÀæªÀÄ ºÁQzÁÝgÉ.      

2013-18gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è DqÀ½vÀ £ÀqÉ¹zÀ PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀëªÀÅ QÃ¼ÀÄ ªÀÄlÖzÀ gÁdPÁgÀtªÀ£ÀÄß ªÀiÁr ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀPÉÌ 

§gÀ¨ÉÃPÁVzÀÝ ¤¢üAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÉÃ E®è JA§ÄzÀ£ÀÆß E°è vÀªÀÄUÉ®è w½¸ÀÀ¯ÉÃ¨ÉÃQzÉ. PÁAUÉæ¸ï£À EAxÀ gÁdQÃAiÀÄzÀ 

£ÀqÀÄªÉAiÀÄÆ ²æÃ CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½AiÀÄªÀgÀÄ C©üªÀÈ¢Þ PÁAiÀÄðUÀ¼À°è »AzÉ ©Ã¼À°®è; JzÉUÀÄAzÀzÉ ªÀÄÄ£ÀßqÉzÀgÀÄ 

JA§ÄzÀÄ CvÀåAvÀ ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀPÀgÀ ¸ÀAUÀw.    

2014gÀ°è ²æÃ £ÀgÉÃAzÀæ ªÉÆÃ¢AiÀÄªÀgÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæAiÀiÁzÀ ªÉÄÃ¯É ErÃ zÉÃ±ÀªÉÃ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ 

zÁ¥ÀÅUÁ®Ä ºÁPÀÄwÛzÉ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è PÀ£ÁðlPÀzÀ®Æè §zÀ¯ÁªÀuÉ vÀgÀ¨ÉÃQzÉ. `F ¨Áj ©eÉ¦’ JA§ ªÀiÁvÀÄ 

d£ÀjAzÀ¯ÉÃ PÉÃ½§gÀÄwÛzÉ. ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀzÀ d£ÀvÉAiÀÄÆ £ÀªÀ PÀ£ÁðlPÀPÁÌV ¸ÀàA¢¸ÀÄvÀÛzÉ JA§ «±Áé¸À £À£ÀVzÉ.   

£Ár£À AiÀÄÄªÀ¦Ã½UÉAiÀÄ ¸ÀdÓ£À, ²¹Û£À gÁdPÁgÀtÂAiÀiÁzÀ ²æÃ CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½AiÀÄªÀjAzÀ PÀ£ÀßqÀ £Ár£À 

K½UÉUÀÆ E£ÀßµÀÄÖ PÉÆqÀÄUÉ zÉÆgÀPÀ° JAzÀÆ ªÀÄ£ÀzÁ¼À¢AzÀ ºÁgÉÊ¸ÀÄvÉÛÃ£É. ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀzÀ d£ÀvÉAiÀÄÄ CªÀgÀ£ÀÄß 

ªÀÄvÉÛ DAiÉÄÌ ªÀiÁr D²ÃªÀð¢¸À¨ÉÃPÁV F ªÀÄÆ®PÀ PÀ¼ÀPÀ½¬ÄAzÀ «£ÀAw¹PÉÆ¼ÀÄîvÉÛÃ£É. 

(©.J¸ï.AiÀÄrAiÀÄÆgÀ¥Àà) 
ªÀiÁf ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 

gÁdå CzsÀåPÀëgÀÄ, ¨sÁgÀwÃAiÀÄ d£ÀvÁ ¥Ánð, PÀ£ÁðlPÀ 
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£ÀªÀÄä ªÀiÁvÀÄ

²æÃ CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½AiÀÄªÀgÀÄ ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæzÀ C¨sÀåyðAiÀiÁV §AzÁUÀ 

CªÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ CµÁÖV EgÀ°®è. ªÉÆzÀ® ¸À® CªÀgÀÄ ±Á¸ÀPÀgÁzÀ ªÉÄÃ¯É CªÀgÀ PÁAiÀÄðvÀvÀàgÀvÉAiÀÄ CjªÁ¬ÄvÀÄ. 

F ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À°è CªÀgÀÄ £ÀªÀÄä PÉëÃvÀæzÀ C¨sÀÄåzÀAiÀÄ PÁAiÀÄðUÀ¼À §UÉÎ EnÖgÀÄªÀ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrzÁUÀ, 

CªÀgÀÄ d£ÀgÀ §UÉÎ ºÉÆA¢gÀÄªÀ ºÉÆuÉUÁjPÉ CjªÁUÀÄvÀÛzÉ. 

2013gÀ°èAiÀÄÆ CªÀgÀÄ `d£À»vÀ’ ªÀiÁ»w ¥ÀÅ¹ÛPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹ ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ PÉëÃvÀæzÀ°è PÉÊUÉÆAqÀ C©üªÀÈ¢Þ 

PÁAiÀÄðUÀ¼À ¥ÀnÖ ¤ÃrzÀÝgÀÄ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÆ aPÀÌ PÁªÀÄUÁjAiÀÄ£ÀÆß ©qÀzÉ J®èªÀ£ÀÆß ¸ÀàµÀÖªÁV ªÁqïðªÁgÀÄ 

£ÀªÀÄÆ¢¹ d£ÀjUÉ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀÝgÀÄ. `d£À»vÀ’ ¥ÀÅ¸ÀÛPÀzÀ°è gÀ¸ÉÛUÀ¼À C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ £ÀPÁ±É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ 

¸ÁA¹ÜPÀ PÁAiÀÄðUÀ¼À £ÀPÁ±ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀÆPÀÛ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀªÀÅ. 

vÀªÀÄä PÉëÃvÀæzÀ C©üªÀÈ¢Þ PÁAiÀÄðUÀ½AzÁVAiÉÄÃ ²æÃ CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½AiÀÄªÀgÀÄ 2013gÀ°è JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¨Áj 

DAiÉÄÌAiÀiÁzÀgÀÄ. F LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è CªÀgÀÄ PÉÊUÉÆAqÀ  C©üªÀÈ¢Þ PÁªÀÄUÁjUÀ¼À ªÀiÁ»w E°èzÉ. 

»ÃUÉ MAzÀÄ PÉëÃvÀæzÀ ±Á¸ÀPÀ£ÁV ¤gÀAvÀgÀªÁV PÉëÃvÀæzÀ C©üªÀÈ¢Þ PÁAiÀÄðUÀ¼À §UÉÎ, ºÀtPÁ¹£À ºÀj«£À §UÉÎ 

«ªÀgÀªÁzÀ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀÄªÀ ±Á¸ÀPÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀzÀ¯ÉèÃ «gÀ¼À. CzÀgÀ®Æè gÁdåªÀÄlÖzÀ°è ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁV, 

ºÀvÀÄÛ f¯ÉèUÀ¼À G¸ÀÄÛªÁjAiÀiÁV, ¸ÀªÀiÁdvÁt ªÀÄvÀÄÛ rfl¯ï ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À ªÀÄÄRå¸ÀÜgÁV, - ºÀ®ªÀÅ ¢PÀÄÌUÀ¼À°è 

PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄªÀ ²æÃAiÀÄÄvÀgÀÄ PÉëÃvÀæªÀ£ÀÄß JA¢UÀÆ PÀqÉUÀtÂ¸ÀzÉ PÁAiÀÄð±ÀæzÉÞ ªÉÄgÉ¢zÁÝgÉ. 

»ÃVzÀÆÝ, F CªÀ¢üAiÀÄ°è PÁAUÉæ¸ï gÁdå ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀPÉÌ C£ÁåAiÀÄ J¸ÀUÀÄvÀÛ §A¢zÉ. ºÀvÁÛgÀÄ 

d£À¥ÀgÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÉ CqÀØUÁ®Ä ºÁQzÉ. ²æÃ CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½AiÀÄªÀjUÉ CxÀªÁ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ d£ÀvÁ 

¥ÁnðUÉ F AiÀÄ±À¹ì£À ±ÉæÃAiÀÄ¸ÀÄì ¹UÀ¨ÁgÀzÀÄ JA§ zÀÄgÁ¯ÉÆÃZÀ£É PÁAUÉæ¹£ÀzÀÄ JAzÀÄ E°è ºÉÃ¼À¯ÉÃ¨ÉÃQzÉ.

K£ÉÃ EzÀÝgÀÆ ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀzÀ d£ÀvÉUÉ ²æÃ CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½AiÀÄªÀgÀ PÁAiÀÄð±ÉÊ° UÉÆwÛzÉ; CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É d£ÀvÉ 

EnÖgÀÄªÀ £ÀA©PÉ CZÀ®ªÁVzÉ. 2018gÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀªÀÅ ²æÃAiÀÄÄvÀgÀ£ÀÄß ¨sÁjÃ 

§ºÀÄªÀÄvÀ¢AzÀ UÉ°è¸ÀÄvÀÛzÉ; vÀ£ÀÆä®PÀ ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀªÉÃ UÉ®ÄèvÀÛzÉ JA§ «±Áé¸À £ÀªÀÄäzÁVzÉ. 

  (©.J£ï. £ÀlgÁeï)     (©.PÉ. gÁeÁgÉrØ)             
        CzsÀåPÀëgÀÄ         CzsÀåPÀëgÀÄ
©eÉ¦, ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ UÁæªÀiÁAvÀgÀ  ©eÉ¦, ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ
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ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÉÃ, £ÀªÀÄ¸ÁÌgÀUÀ¼ÀÄ. 

¨sÁgÀvÀPÉÌ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀÄºÁ£ÀUÀgÀªÀÅ Ln PÉÃAzÀæ©AzÀÄ, ¹°PÁ£ï¹n - Ln PÁjqÁgï.  
¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ªÀiÁ»w vÀAvÀæeÁÕ£À ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀªÉÃ PÉÃAzÀæ©AzÀÄ! 

ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ«ÃUÀ ¸Á¥sïÖªÉÃgï gÀAUÀzÀ°è CvÀåAvÀ  vÀéjvÀªÁV C©üªÀÈ¢Þ 
ºÉÆAzÀÄwÛgÀÄªÀ PÉëÃvÀæªÁVzÉ.  ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæªÀ£ÀÄß ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ªÀiÁzÀj 
PÉëÃvÀæªÀ£ÁßV¸À®Ä ¤ªÀÄä ¸ÀºÀ¨sÁVvÀéªÀÅ ªÀÄÄAzÀÄªÀjAiÀÄ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆÃgÀÄwÛzÉÝÃªÉ. ¨sÁgÀvÀzÀ 
C¨sÀÄåzÀAiÀÄPÉÌ, PÀ£ÁðlPÀzÀ K½UÉUÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À C©üªÀÈ¢ÞUÉ  ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ PÉëÃvÀæzÀ ¥ÀæUÀwUÉ 
¨sÁgÀwÃAiÀÄ d£ÀvÁ ¥ÁnðAiÀÄ £ÉÃvÀÈvÀézÀ PÉÃAzÀæ, gÁdå ¸ÀPÁðgÀUÀ¼ÀÄ ¤ÃrgÀÄªÀ C¸ÁªÀiÁ£Àå 
PÉÆqÀÄUÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃªÀÅ UÀÄgÀÄw¸À¨ÉÃPÀÄ, vÀ£ÀÆä®PÀ ©eÉ¦UÉ ¤ÃªÀÅ ¤ÃqÀÄwÛgÀÄªÀ D²ÃªÁðzÀ - 
¨ÉA§®ªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀÄªÀj¸À¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÉÃ £À£Àß «£ÀªÀÄæ ªÀÄ£À«. 

ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀÄ°è ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ

ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÄgÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæªÀÅ ªÀiÁ»w vÀAvÀæeÁÕ£À (Ln), ¸Á¥sïÖªÉÃgï ºÁUÀÆ EvÀgÉ 
GzÀåªÀÄUÀ¼À°è CvÀåAvÀ ªÉÃUÀªÁV C©üªÀÈ¢Þ ºÉÆAzÀÄwÛgÀÄªÀ PÉëÃvÀæªÁVzÉ. C®èzÉ PÀ£ÁðlPÀ 
gÁdåzÀ¯ÉèÃ ªÀÄÄAZÀÆtÂ ¸ÁÜ£ÀzÀ°èzÉ.  2008-13gÀ CªÀ¢üAiÀÄ ©.eÉ.¦ DqÀ½vÀzÀ°è 
ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÄgÀ PÉëÃvÀæPÉÌ ¸Á«gÁgÀÄ PÉÆÃn gÀÆ. C£ÀÄzÁ£À ºÀjzÀÄ §AvÀÄ. CzÀgÀ ¥sÀ®ªÁV 
PÉëÃvÀæzÀ°è »AzÉAzÀÆ PÁtzÀAvÀºÀ C©üªÀÈ¢Þ PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ £ÀqÉzÀªÀÅ. ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÄgÀ 
PÉëÃvÀæªÀÅ FUÁUÀ¯ÉÃ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ°è ªÀiÁzÀj PÉëÃvÀæªÁV gÀÆ¥ÀÅUÉÆ¼ÀÄîwÛzÉ. 

PÀ¼ÉzÀ ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÄgÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæzÀ ©.eÉ.¦ ±Á¸ÀPÀ£ÁVgÀÄªÀ £À£ÀUÉ 
PÉëÃvÀæzÀ C©üªÀÈ¢ÞUÉ, d£ÀgÀ ¸ËPÀAiÀÄðUÀ½UÉ zÀÄrzÀ ºÉªÉÄä, RÄ¶ EzÉ. d£À¥ÀgÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß 
PÉÊUÉÆAqÀÄ ¸ÀPÁðgÀ ºÁUÀÆ ¸ÀªÀiÁdzÀ ªÀÄzsÀåzÀ PÉÆArAiÀiÁV, ¸ÀªÀiÁdªÀÄÄT ±Á¸ÀPÀ£ÁV 
zÀÄrAiÀÄÄwÛgÀÄªÀ vÀÈ¦Û £À£ÀßzÁVzÉ. 

rfl¯ï ¨sÁgÀvÀzÀ £ÀªÀ¤ªÀiÁðtzÀ F ºÉÆwÛ£À°è ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀzÀ°è ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀ 
C©üªÀÈ¢Þ PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ E£ÀÆß ¸ÁPÀ¶ÖªÉ. EgÀÄªÀ ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼À°è GvÀÌöÈµÀÖ UÀÄtªÀÄlÖ 
¸Á¢ü¸ÀÄªÀÅzÀÄ, ºÉÆ¸À ªÀÄvÀÄÛ CvÁåzsÀÄ¤PÀ ¸ÉÃªÉUÀ¼À£ÀÄß ªÉÊeÁÕ¤PÀªÁV eÁjUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀÄ - 
EzÀÄ £À£Àß D±ÀAiÀÄªÁVzÉ. 

F »£Éß¯ÉAiÀÄ°è vÁªÉ®ègÀÆ F “d£À»vÀ” JA§ ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀzÀ C¨sÀÄåzÀAiÀÄzÀ 
ºÉeÉÓUÀÄgÀÄvÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹gÀÄªÀ ¥ÀÅ¸ÀÛPÀªÀ£ÀÄß NzÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ «£ÀAw¹PÉÆ¼ÀÄîvÉÛÃ£É. 

F ¥ÀÅ¸ÀÛPÀzÀ §UÉÎ, ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀzÀ°è ªÀÄÄA¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è DUÀ¨ÉÃQgÀÄªÀ ¤ªÀÄä ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ 
PÉ®¸ÀPÁAiÀÄðUÀ¼À §UÉÎ £À£ÀUÉ £ÉÃgÀªÁV arvindlimbavali@gmail.com EzÀPÉÌ FªÉÄÊ¯ï 
ªÀiÁrj.  

§¤ß, ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀªÀ£ÀÄß ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄÄPÀÄlªÀÄtÂ ªÀiÁqÉÆÃt.

          JAzÉA¢UÀÆ ¤ªÀÄäªÀ£ÉÃ,
 

(CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½)
±Á¸ÀPÀgÀÄ, ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ

ಬನ್ನು, ಬದಲಾವಣೆ ತರ�ೋಣ!
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ನನನು ಗುರಿ
ಭಾರತ ದೋಶವು ವಿಶ್ವದಲ್ೋ ಅತುಯುನನುತ ಸಾಥಾನ 

ಗಳಿಸಲು, ಕರಾನಾಟಕ ರಾಜಯುದ ಮಹದೋವಪುರ 
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ೋತ್ರದಲ್್ ಸಂಪೂಣನಾ 

ಅಭುಯುದಯಕಾಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವುದು ನನನು ಪಾಲ್ನ 
ಗುರಿ. ನನನು ಹ�ಣೆಗಾರಿಕೆಯನುನು ಶ್ರದಧೆ, 
ದಕ್ಷತೆ ಮತುತು ಕಾಯನಾತತ್ಪರತೆಯಂದ 

ನ್ವನಾಹಿಸುವುದು ನನನು 
ಸಾಮುದಾಯಕ 

ಜವಾಬಾದಾರಿಯಾಗಿದ.

ನನನು ಧಯುೋಯ
ಸಮಾಜದ ಸವಾನಾಂಗಿೋಣ 

ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಸತತ ಸಾವನಾಜನ್ಕ 
ಸೋವೆಯಲ್್ ತೆ�ಡಗಿರುವುದೋ 

ನನನು ಜೋವನದ ಧಯುೋಯ.
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130ಕ�ಕೂ ಹೆಚುಚು ಶಾಲಾ ಕ�ಠಡಿಗಳ ನ್ರಾಮಾಣ

ಕರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸಾವಮಾಜನ್ಕ ಜಾಗ ರಕ್ಷಣೆ

ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ: C©üªÀÈ¢Þ ¥ÀªÀð

PÉgÉUÀ¼À C©üªÀÈ¢Þ
PÉÊPÉÆAqÀgÀºÀ½î PÉgÉ, CA§°Ã¥ÀÄgÀ PÉgÉ, ºÀgÀ¼ÀÆgÀÄ PÉgÉ, PÀ¸ÀªÀ£ÀºÀ½î PÉgÉ, 
zÉÆqÀØPÀ£Àß°è PÉgÉ, ªÀÄÄ£ÉßPÉÆ¼Á®Ä PÉgÉ, a£Àß¥Àà£ÀºÀ½î PÉgÉ, zÉÆqÀØ£ÉPÀÄÌA¢ 
PÉgÉ, PÀÄAzÀ®ºÀ½î PÉgÉ ºÁUÀÆ ²Ã®ªÀAvÀ£À PÉgÉUÀ¼À C©üªÀÈ¢ÞAiÀiÁVzÉ, 
¹zÁÞ¥ÀÄgÀ PÉgÉ, ¥ÀtvÀÆÛgÀÄ PÉgÉ, ºÀÆr PÉgÉ, zÉÃªÀgÀ©¸À£ÀºÀ½î PÉgÉ, 
UÀgÀÄqÁZÁgï¥Á¼Àå PÉgÉUÀ¼À C©üªÀÈ¢Þ PÉÊUÉÆ¼Àî¯ÁUÀÄwÛzÉ. ©.©.JA.¦ 
ªÁå¦ÛAiÀÄ°è£À J¯Áè PÉgÉUÀ¼À MvÀÄÛªÀj vÉgÀªÀÅUÉÆ½¹ vÀAw¨ÉÃ° 
PÁA¥ËAqï ¤«Äð¸À¯ÁVzÉ.  ºÀÆr PÉgÉ, ¸ÁzÀgÀªÀÄAUÀ® PÉgÉ ºÁUÀÆ 
¨sÉÆÃUÀ£ÀºÀ½î PÉgÉUÀ¼À C©üªÀÈ¢Þ PÁªÀÄUÁj ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀ°zÉ.  G½zÀ 

PÉgÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¸À®Ä PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆ¼Àî¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ.

 z ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉUÀ¼À°è PÉÆoÀrUÀ¼À PÉÆgÀvÉ EgÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß CjvÀÄ ¸ÀÄªÀiÁgÀÄ 
130PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ±Á¯Á PÉÆoÀrUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦.¦.¦ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è 
¤«Äð¹ PÉÆoÀrUÀ¼À ¸ÀªÀÄ¸ÉåAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjºÀj¸À¯ÁVzÉ. ºÁUÉAiÉÄÃ ¤ÃgÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜ EgÀÄªÀ 
±ËZÁ®AiÀÄUÀ¼À£ÀÆß ¤«Äð¸À¯ÁVzÉ. 

DAUÀè ªÀiÁzsÀåªÀÄ 

vÀgÀUÀwUÀ¼ÀÄ
 z PÉëÃvÀæzÀ°è£À §ºÀÄvÉÃPÀ J¯Áè 
¥ËæqsÀ ±Á¯ÉUÀ¼À°è «zÁåyðUÀ¼À 
»vÀzÀÈ¶Ö¬ÄAzÀ DAUÀè ªÀiÁzsÀåªÀÄ 
vÀgÀUÀwUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¸À¯ÁVzÉ.

£Á£ÀÄ PÀ¼ÉzÀ ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ½AzÀ 
¥Àæw¤¢ü¸ÀÄwÛgÀÄªÀ ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÄgÀ PÉëÃvÀæzÀ°è 

£ÀqÉ¢gÀÄªÀ/£ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀÄªÀ C©üªÀÈ¢Þ 
PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ d£À¥ÀgÀ PÁªÀÄUÁjUÀ¼À 

MAzÀÄ ¸ÀÆÜ® avÀætªÀ£ÀÄß ¤ªÀÄä 
ªÀÄÄA¢qÀ®Ä ¸ÀAvÀ¸ÀªÁUÀÄwÛzÉ.
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ºÀÆrAiÀÄ°è ¸ÀPÁðj ¥ÀzÀ« ¥ÀÆªÀð 

PÁ¯ÉÃfUÉ ¥ÀævÉåÃPÀ PÀlÖqÀ

ºÀÆrAiÀÄ°è ¸ÀPÁðj ¥ÀzÀ« ¥ÀÆªÀð 
PÁ¯ÉÃfUÉ ¥ÀævÉåÃPÀ PÀlÖqÀ ¤ªÀiÁðt ªÀiÁr 
¥Á½ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¥ËæqsÀ ±Á¯É 
ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÀ« ¥ÀÆªÀð PÁ¯ÉÃd£ÀÄß ̈ ÉÃ¥Àðr¹ 
¥ÀzÀ« ¥ÀÆªÀð PÁ¯ÉÃd£ÀÄß £ÀÆvÀ£À PÀlÖqÀPÉÌ 
¸ÀÜ¼ÁAvÀj¸À¯ÁVzÉ. 

EªÀÄärºÀ½î ªÀÄvÀÄÛ ZÀ£Àß¸ÀAzÀæzÀ°è 

¸ÀPÁðj ¥Á°mÉQßPïUÀ¼ÀÄ

EªÀÄärºÀ½î ªÀÄvÀÄÛ ZÀ£Àß¸ÀAzÀæzÀ°è ¸ÀPÁðj 
¥Á°mÉQßPïUÀ¼ÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀªÁVªÉ, 
EªÀÄärºÀ½îAiÀÄ°è PÀlÖqÀ PÁªÀÄUÁj 
¥ÀÆtðUÉÆArzÀÄÝ, ZÀ£Àß¸ÀAzÀæzÀ°è PÀlÖqÀ 
PÁªÀÄUÁj ¥ÀÆtðUÉÆ¼ÀÄîªÀ ºÀAvÀzÀ°èzÉ. 
C¢üPÀÈvÀ GzÁÏl£É DUÀ¢zÀÝgÀÆ «zÁåyðUÀ¼À 
»vÀzÀÈ¶Ö¬ÄAzÀ vÀgÀUÀwUÀ¼ÀÄ £ÀqÉ¢ªÉ. 

ಹೊಸ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಕಾಲೇಜು, ಗ್ರಂಥಾಲಯ...

ªÀvÀÆðgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁqÀÄUÉÆÃrAiÀÄ°è 

¸ÀPÁðj ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð 

PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ

ªÀvÀÆðgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁqÀÄUÉÆÃrAiÀÄ°è 
¸ÀPÁðj ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ 
¥ÁægÀA¨sÀªÁVªÉ. ªÀvÀÆðgÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð 
PÁ¯ÉÃdÄ PÀlÖqÀ PÁªÀÄUÁj ¥ÀÆtðUÉÆArzÉ; 
PÁqÀÄUÉÆÃrAiÀÄ°è PÀlÖqÀ PÁªÀÄUÁj 
¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀ¨ÉÃQzÉ.

ªÀvÀÆðgÀÄ

vÀÆ§gÀºÀ½îAiÀÄ°è rfl¯ï 

UÀæAxÁ®AiÀÄPÉÌ PÀlÖqÀ ¤ªÀiÁðt

vÀÆ§gÀºÀ½î UÀæAxÁ®AiÀÄ PÀlÖqÀ PÁªÀÄUÁj 
¥ÀÇtðUÉÆArzÀÄÝ UÀæAxÁ®AiÀÄ E¯ÁSÉUÉ 
ºÀ¸ÁÛAvÀj¹zÉ. DzÀgÉ ¸ÀPÁðgÀzÀ 
¤®ðPÀë÷å¢AzÀ PÁAiÀiÁðgÀA¨sÀªÁV®è. 
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¥ÁzÀZÁj ªÉÄÃ®Ä ¸ÉÃvÀÄªÉUÀ¼ÀÄ

¥ÁzÀZÁjUÀ¼À »vÀzÀÈ¶Ö¬ÄAzÀ ªÀiÁgÀvÀÛºÀ½î 
©æqïÓ §½, ¸ÉàöÊ¸ï UÁqÀð£ï, ºÉÆgÀ ªÀvÀÄð® 
gÀ¸ÉÛ EPÉÆÃ ¸ÉàÃ¸ï §½ ¥ÁzÀZÁj ªÉÄÃ®Ä 
¸ÉÃvÀÄªÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. 
C®èzÉ ºÉÆgÀ ªÀvÀÄð® gÀ¸ÉÛ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 
gÀ¸ÉÛUÀ¼À CUÀvÀå ¸ÀÜ¼ÀUÀ¼À°è ¥ÁzÀZÁjUÀ¼À 
ªÉÄÃ®Ä ¸ÉÃvÀÄªÉ ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ®Ä 
¥Àæ¸ÁÛªÀ£É ¥ÀæUÀwAiÀÄ°èzÉ.

gÉÊ¯Éé NªÀgï ©æqïÓ

PÁqÀÄUÉÆÃr ªÀÄvÀÄÛ ºÀÆrAiÀÄ°è Dgï.N.© 
(gÉÊ¯Éé NªÀgï ©æqïÓ) ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀeÁð¥ÀÄgÀ 
gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÉÊ¯ÉéÃ ªÉÄÃ®Ä ¸ÉÃvÀÄªÉ ¤ªÀiÁðt 
ªÀiÁr ¸ÀAZÁgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÄUÀªÀÄUÉÆ½¸À¯ÁVzÉ, 
PÁqÀÄUÉÆÃrAiÀÄ°è gÉÊ¯ÉéÃ ¥ÁzÀZÁj ªÉÄÃ®Ä 
¸ÉÃvÀÄªÉ ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. 

aPÀÌUÉÃmï gÉÊ¯Éé CAqÀgï¥Á¸ï PÁªÀÄUÁj 
CgÀA¨sÀªÁVzÉ. 

ºÁUÉAiÉÄÃ a£Àß¥Àà£ÀºÀ½î ªÀÄvÀ vÀÄ 
PÁqÀÄUÉÆÃrUÀ¼À°è - MlÄÖ 2 PÀqÉUÀ¼À°è 
gÉÊ¯Éé NªÀgï©æeï ªÀÄAdÆgÁVzÀÄÝ r¦Dgï 
¥ÀæUÀwAiÀÄ°èzÉ. 

¥ÀtvÀÆÛj£À°è ¹r¦ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÉÊ¯Éé 
NªÀgï©æeï ¤«Äð¸À¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ. 

ರೈಲು,ರಸ್ತೆ,ಪಾದಚಾರಿ ಮಾಗ್ಗ, ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ...

¸ÉàöÊ¸ï UÁqÀð£ï

ªÀiÁgÀvÀÛºÀ½î

¸ÀeÁð¥ÀÅgÀ NªÀgï©æqïÓ

ºÀÆr CAqÀgï¥Á¸ï ªÀÄvÀÄÛ gÉÊ¯Éé ªÉÄÃ®Ä¸ÉÃvÀÄªÉ



     ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæಜನಹಿತ 2013-2018 13

ªÉÄÃ®Ä ¸ÉÃvÀÄªÉUÀ¼ÀÄ

ºÉÆgÀ ªÀvÀÄð® gÀ¸ÉÛ C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¹zÀÄÝ, 
¨É¼ÀîAzÀÆgÀÄ, zÉÃªÀgÀ©¸À£ÀºÀ½î, PÁqÀÄ©¸À£ÀºÀ½î 
ªÉÄÃ®Ä ¸ÉÃvÀÄªÉUÀ¼ÀÄ ¤ªÀiÁðtªÁVzÀÄÝ, 
zÉÆqÀØ£ÉPÀÄÌA¢ §½ ªÉÄÃ®Ä ̧ ÉÃvÀÄªÉ PÁªÀÄUÁj 
¥ÀÆtðUÉÆ¼ÀÄîªÀ ºÀAvÀzÀ°èzÉ.

ªÀ¸Àw ¸ËPÀAiÀÄð

94(¹) ªÀÄvÀÄÛ 94 (¹¹) CrAiÀÄ°è ¸ÀPÁðj 
eÁUÀUÀ¼À°è ªÁ¹¸ÀÄwÛgÀÄªÀ ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ½UÉ 
¤AiÀÄªÀiÁ£ÀÄ¸ÁgÀ ¤ªÉÃ±À£À £ÉÆÃAzÀtÂ 
ªÀiÁr¸ÀÄªÀ PÁAiÀÄð ¥ÀæUÀwAiÀÄ°èzÉ. 

ªÀiÁgÀvÀÛºÀ½î ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆ°PÀÄAmÉUÀ¼À°è ªÀ¸Àw 
¸ÀªÀÄÄZÀÑAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. 

DzÀgÉ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¤®ðPÀë÷å ªÀÄvÀÄÛ PÀÄëzÀæ 
gÁdPÁgÀt¢AzÀ «vÀj¸À¯ÁV®è. 

ವಸತಿ, ಬಸ್  ತರಂಗುದಾಣ, ಮೇಲುಸ್ೇತುವೆ... 

§¸ï vÀAUÀÄzÁtUÀ¼ÀÄ

UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¨sÁUÀzÀ §ºÀÄvÉÃPÀ J¯Áè 
UÁæªÀÄUÀ¼À°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ »vÀzÀÈ¶Ö¬ÄAzÀ 
§¸ï vÀAUÀÄzÁtUÀ¼À ¤ªÀiÁðtªÁVzÀÄÝ 
ºÁUÀÆ ©.©.JA.¦ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR 
¸ÀÜ¼ÀUÀ¼À°è §¸ï vÀAUÀÄzÁtUÀ¼À ¤ªÀiÁðt 
PÁªÀÄUÁj ¥ÀæUÀwAiÀÄ°èzÉ.

DzÀÆgÀÄ

UÉÆgÀ«UÉgÉ

ªÁ¯É¥ÀÅgÀ
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¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ

ºÁ®£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î, PÉÆqÀw, ªÀiÁgÀvÀÛºÀ½î, 
ªÀÄAqÀÆgÀÄ, ©zÀgÀºÀ½î ºÁUÀÆ PÀtÆÚgÀÄ 
UÁæªÀÄUÀ¼À°è ¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæUÀ¼À£ÀÄß 
¸ÁÜ¦¸À¯ÁVzÉ. EªÀÅUÀ¼À PÀlÖqÀ PÁªÀÄUÁjUÉ 
£Á£ÀÄ DgÉÆÃUÀå ¸ÀaªÀ£ÁVzÁÝUÀ¯ÉÃ 
ºÀt ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀ¯ÁVvÀÄÛ. ©zÀgÀºÀ½î 
ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ G½zÉ¯Áè ¥ÁæxÀ«ÄPÀ 
DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæUÀ¼À PÀlÖqÀ PÁªÀÄUÁj 
¥ÀÆtðUÉÆArzÉ, DªÀ®ºÀ½îAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ 
DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ DgÉÆÃUÀå 
PÉÃAzÀæªÁV ªÉÄÃ®ÝeÉðUÉ Kj¸À¯ÁVzÉ.  
PÉëÃvÀæzÀ°è£À §ºÀÄvÉÃPÀ J¯Áè D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è 
24/7 ¸ÉÃªÉAiÀÄ£ÀÄß MzÀV¸À¯ÁVzÉ. 
ºÀUÀzÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ UÀgÀÄqÁZÁgï ¥Á¼ÀåzÀ°è 
£Áå±À£À¯ï C§ð£ï ºÉ¯ïÛ «Ä±À£ï 
CrAiÀÄ°è ¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæUÀ¼À£ÀÄß 
¸ÁÜ¦¸À¯ÁVzÉ.

¸ÀA¸ÀzÀgÀ CzÀ±Àð UÁæªÀÄªÁV 

AiÀÄgÀæ¥Àà£ÀºÀ½î C©üªÀÈ¢Þ

ªÀiÁ£Àå ¸ÀA¸ÀzÀ ²æÃ ¦.¹. ªÉÆÃºÀ£ï 
CªÀgÀ ¸ÀA¸Àzï CzÀ±Àð UÁæªÀÄªÁV 
AiÀÄgÀæ¥Àà£ÀºÀ½îAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj 
UÁæªÀÄzÀ°è CUÀvÀå ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ̧ ËPÀAiÀÄðªÀ£ÀÄß 
C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¸À¯ÁVzÉ.

F ̈ Áj PÁlA£À®ÆègÀÄ UÁæªÀÄªÀ£ÀÄß ̧ ÀA¸ÀzÀgÀ 
DzÀ±Àð UÁæªÀÄzÀr DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ  
C©üªÀÈ¢Þ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛªÉ. 

¸ÀéZÀÒ¨sÁgÀvÀ C©üAiÀiÁ£À

¸ÀéZÀÒ¨sÁgÀvÀ C©üAiÀiÁ£ÀzÀ°è ¸ÀéZÀÑvÁ 
PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß PÉÊUÉÆ¼Àî¯ÁUÀÄwÛzÉ. ««zsÀ 
¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ PÀA¥À¤UÀ¼À ªÀw¬ÄAzÀ 
J¯Áè ±Á¯ÉUÀ½UÉ ±ËZÁ®AiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß 
¤«Äð¸À¯ÁVzÉ.

ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಆರೊೇಗ್ಯ, ಆದರ್ಗ ಗಾ್ಮ..

ºÁ®£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î

PÉÆqÀw



     ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæಜನಹಿತ 2013-2018 15

PÀÄrAiÀÄÄªÀ ¤ÃgÀÄ, ±ËZÁ®AiÀÄ

ºÀÆªÉÊ ̧ Á¥sïÖªÉÃgï ̧ ÀA¸ÉÜAiÀÄ ̧ ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ°è 
¦.¦.¦ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è ±Á¸ÀPÀgÀ ¤¢ü ºÁUÀÆ 
¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ vÀ¯Á £Á®ÄÌ ®PÀë gÀÆUÀ¼À ªÉZÀÑzÀ°è 
¥ÀtvÀÆÛgÀÄ, ªÀÄÄ¼ÀÆîgÀÄ, £À®ÆègÀºÀ½î ªÀÄvÀÄÛ 
¹ÃvÁgÁªÀÄ¥Á¼ÀåUÀ¼À°è ±ÀÄzÀÞ PÀÄrAiÀÄÄªÀ 
¤Ãj£À WÀlPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆtðUÉÆ½¸À¯ÁVzÉ.  
F ªÀiÁzÀjAiÀÄ¯ÉèÃ F ªÀµÀðzÀ°è 
CzÀÆgÀÄ, UÀÄAdÆgÀÄ¥Á¼Àå, «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ, 
EªÀÄärºÀ½î, zÉÆqÀØ£ÉPÀÄÌA¢ PÁ¯ÉÆÃ¤ ªÀÄvÀÄÛ 
PÁqÀÄUÉÆÃrAiÀÄ ¥ÀmÁ®ªÀÄä §qÁªÀuÉUÀ¼À°è 
±ÀÄzÀÞ PÀÄrAiÀÄÄªÀ ¤Ãj£À WÀlPÀUÀ¼ÀÄ 
DgÀA¨sÀUÉÆ¼Àî°ªÉ. ºÁUÉAiÉÄÃ ºÀvÀÄÛ ¸ÀPÁðj 
±Á¯ÉUÀ¼À°è ±ËZÁ®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß F ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ 
¸ÀºÀPÁjAzÀ ¤«Äð¸À¯ÁVzÉ ºÁUÀÆ 250 
PÀA¥ÀÆålgïUÀ¼À£ÀÄß ±Á¯ÉUÀ½UÉ «vÀj¸À¯ÁVzÉ.

UÁæªÀÄUÀ½UÉ PÁªÉÃj ¤Ãj£ÀªÀÄvÀÄÛ 
M¼ÀZÀgÀAr ¸Ë®¨sÀå

©.©.JA.¦ UÉ ºÉÆ¸ÀzÁV ¸ÉÃ¥ÀðqÉAiÀiÁzÀ 
110 UÁæªÀÄUÀ¼À ¥ÉÊQ ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÄgÀzÀ 31 
UÁæªÀÄUÀ½zÀÄÝ CªÀÅUÀ½UÉ PÁªÉÃj ¤Ãj£À ̧ Ë®¨sÀå 
PÀ°à¸À®Ä PÉÃAzÀæ £ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢Þ ¸ÀaªÀgÀ£ÀÄß, 
¸ÀA¸ÀzÀgÀ£ÀÄß ¨sÉÃn ªÀiÁr ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß 
¥ÀæxÀªÀÄ CzsÀåvÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C£ÀÄªÉÆÃzÀ£É 
ªÀiÁr¹, ¸ÀzÀj UÁæªÀÄUÀ½UÉ PÁªÉÃj 
¤Ãj£À ¥ÉÊ¥ï ¯ÉÊ£ï C¼ÀªÀr¸ÀÄªÀ PÁAiÀÄð 
¥ÀæUÀwAiÀÄ°èzÉ.  ºÁ° ¸ÀzÀj UÁæªÀÄUÀ½UÉ 
PÉÆ¼ÀªÉ ¨Á«UÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ ¤ÃgÀÄ 
¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.

J¯Áè UÁæªÀÄUÀ½UÉ PÉÆ¼ÀªÉ ¨Á«UÀ¼ÀÄ

ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÄgÀ PÉëÃvÀæzÀ UÁæªÀiÁAvÀgÀ 
¨sÁUÀzÀ°ègÀÄªÀ  11 UÁæªÀÄ¥ÀAZÁ¬Äw 
ªÁå¦ÛAiÀÄ°ègÀÄªÀ UÁæªÀÄUÀ½UÉ CUÀvÀå PÉÆ¼ÀªÉ 
¨Á«UÀ¼À£ÀÄß PÉÆgÉ¹ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ ¤ÃgÀÄ 
¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.

ನೇರು, ಶೌಚಾಲಯ, ಕೊಳವೆಬಾವಿ..

ªÀÄÄ¼ÀÆîgÀÄ
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£ÀÆvÀ£À DgÀPÀëPÀ oÁuÉUÀ¼ÀÄ

¸ÀÄgÀPÀëvÉAiÀÄ zÀÈ¶Ö¬ÄAzÀ DªÀ®ºÀ½î, 
ªÀiÁgÀvÀÛºÀ½î ªÀÄvÀÄÛ ¨É¼ÀîAzÀÆgÀÄUÀ¼À°è £ÀÆvÀ£À 
CgÀPÀëPÀ oÁuÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¸À¯ÁVzÉ. 
ªÉÊmï¦üÃ¯ïØ£À°è r.¹.¦ PÀbÉÃjUÉ £ÀÆvÀ£À PÀlÖqÀ 
¦.¦.¦ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è ¥ÁægÀA©ü¸À¯ÁVzÉ.

¸ÀÄgÀPÀëvÉUÉ ¹.¹ PÁåªÀÄgÁ

²æÃ CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½AiÀÄªÀgÀ  ±Á¸ÀPÀ  
¤¢ü (60 ®PÀë gÀÆ.), ¸ÀA¸ÀzÀgÀ ¤¢ü (30 
®PÀë gÀÆ.), «zsÁ£À ¥ÀjµÀvï ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ 
²æÃ ¯ÉºÀgï ¹AUï (20 ®PÀë gÀÆ.), ²æÃ 
gÀWÀÄ£ÁxÀ ªÀÄ¯ÁÌ¥ÀÄgÉ (20 ®PÀë gÀÆ.) 
gÀªÀgÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ PÁqÀÄUÉÆÃr, ªÀvÀÆðgÀÄ, 
ªÀiÁgÀvÀÛºÀ½î, ºÉZï.J.J¯ï, ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÄgÀ 
ªÀÄvÀÄÛ ¨É¼ÀîAzÀÆgÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï oÁuÁ 
ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¸ÀÄgÀPÀëvÁ zÀÈ¶Ö¬ÄAzÀ ¹.¹ 
PÁåªÀÄgÁ C¼ÀªÀr¸À®Ä ºÀt ©qÀÄUÀqÉ 
ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. DzÀgÉ E¯ÁSÉAiÀÄ 
¤®ðPÀë÷å¢AzÀ  «¼ÀA§ªÁVzÉ. 

ಸಾವನಾಜನ್ಕ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಬಗೆಬಗೆ ಸೌಕಯನಾ...

¨É¼ÀîAzÀÆgÀÄ ªÁrð£À PÉÊPÉÆAqÀgÀºÀ½îAiÀÄ°è ¦.¦.¦ 
CrAiÀÄ°è CVß±ÁªÀÄPÀ oÁuÉ ¥ÁægÀA©ü¸À¯ÁVzÉ.

ªÀiÁgÀvÀÛºÀ½î

ªÉÊmï¦üÃ¯ïØ

«zÀÄåvï ¸ÀªÀÄ¸ÉåAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÁj¸À®Ä «zÀÄåvï 
G¥ÀPÉÃAzÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁÜ¦¹zÀÄÝ, UÁæªÀiÁAvÀgÀ 
Væqï£À ªÁå¦ÛAiÀÄ°èzÀÝ 13 UÁæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀUÀgÀ 
«zÀÄåvï Væqï ªÁå¦ÛUÉ ¸ÉÃj¹ ¤gÀAvÀgÀ 
«zÀÄåvï ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß PÀ°à¸À¯ÁVzÉ.

UÁæªÀÄUÀ½UÉ ¤gÀAvÀgÀ «zÀÄåvï ¸ÀgÀ§gÁdÄ

¥ÀtvÀÆÛj£À°è «zÀÄåvï avÁUÁgÀ
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ಮಟೆೊ್ೇ, ರೈಲು ನಲಾದಾಣ; ಬಯಲು ಜಿಮ್ ...

ºÀÆrAiÀÄ°è gÉÊ¯Éé ¤¯ÁÝt 

PÁAiÀiÁðgÀA¨sÀ

zÉÃ±ÀzÀ¯ÉèÃ ªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ ªÀiÁ£Àå ¸ÀA¸ÀzÀ 
²æÃ ¦.¹. ªÉÆÃºÀ£ïgÀªÀgÀ ¸ÀÜ½ÃAiÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
C©üªÀÈ¢Þ ¤¢ü¬ÄAzÀ ºÀÆrAiÀÄ°è gÉÊ¯Éé ¤¯ÁÝt 
¤ªÀiÁðtªÁV PÁAiÀiÁðgÀA¨sÀUÉÆArzÀÄÝ 
«±ÉÃµÀªÁV Ln gÀAUÀzÀ ¸ÀAxÉUÀ¼À 
GzÉÆåÃVUÀ¼ÀÄ EzÀgÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀªÀ£ÀÄß 
¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ.

PÁqÀÄUÉÆÃrAiÀÄ°è §AiÀÄ®Ä fªÀiï

£ÀÆå ºÁjd£ï PÁ¯ÉÃf£À ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ 
¸ÀºÀPÁgÀzÀ°è PÁqÀÄUÉÆÃrAiÀÄ°è §AiÀÄ®Ä 
fªÀiï ¤«Äð¸À¯ÁVzÀÄÝ, ¢£ÀªÀÇ ¸Á«gÁgÀÄ 
£ÁUÀjPÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÁÝgÉ.

¥ÀæUÀw¥ÀxÀzÀ°è ªÉÄmÉÆæÃ...

¨ÉÊAiÀÄå¥Àà£ÀºÀ½î¬ÄAzÀ L.n.¦.J¯ï ªÀiÁUÀð 
PÁqÀÄUÉÆÃr ªÀgÉV£À 2£ÉÃ ºÀAvÀzÀ ªÉÄmÉÆæÃ 
PÁªÀÄUÁjAiÀÄÄ ¥ÀæUÀwAiÀÄ°èzÉ ºÁUÀÆ ºÉÆgÀ 
ªÀvÀÄð® gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÉÄmÉÆæÃ ¸ÉÃªÉAiÀÄ£ÀÄß 
PÀ°à¸À®Ä PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆ¼Àî¯ÁUÀÄwÛzÉ. ªÉÄmÉÆæÃ 
¸ÉÃªÉAiÀÄ£ÀÄß gÁ.ºÉ.4jAzÀ PÁlA£À®ÆègÀÄªÀgÉUÉ 
«¸ÀÛj¸À®Ä GzÉÝÃ²¹zÉ. 

UÁå¸ï ¥ÉÊ¥ï¯ÉÊ£ï PÁªÀÄUÁj DgÀA¨sÀ

PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr J¯Áè 
ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ UÁå¸ï ¸ÀA¥ÀPÀð ¤ÃqÀ®Ä PÉÆ¼ÀªÉ 
ªÀiÁUÀð C¼ÀªÀr¸ÀÄªÀ PÁªÀÄUÁjUÉ ZÁ®£É.

ºÀÆrAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ªÉÄmÉÆæÃ
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 z ¨sÁgÀvÀªÀ£ÀÄß dUÀwÛ£À PË±À®å PÉÃAzÀæªÀ£ÁßV gÀÆ¥ÁAvÀj¸À¯ÉAzÉÃ ªÀÈwÛ ²PÀëtªÀ£ÀÄß E£ÀßµÀÄÖ 
DPÀµÀðPÀUÉÆ½¸À®Ä PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ºÀ®ªÀÅ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÉ. EzÀgÀ ¨sÁUÀªÁV 
PË±À®å C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄvÀÄÛ GzÀåªÀÄ²Ã®vÁ ¸ÀaªÁ®AiÀÄªÀÅ zÉÃ±ÀzÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÆ f¯ÉèAiÀÄ°è 
ªÀiÁzÀj vÀgÀ¨ÉÃw PÉÃAzÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁÜ¦¸ÀÄwÛzÉ. CvÁåzsÀÄ¤PÀªÁzÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀ F 
PÉÃAzÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæ PË±À®å PÉÃAzÀæ (¦JAPÉPÉ) JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ¯ÁVzÉ.   

 z CºÀðvÉ DzsÁjvÀ PË±À®å vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃrPÉ, PË±À®å vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ°è UÀÄtªÀÄlÖ, ¸ÀÄ¹ÜgÀvÉ 
¸Á¢ü¸ÀÄªÀÅzÀÄ, ̧ ÀÄ¹ÜgÀ ̧ ÁA¹ÜPÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß gÀÆ¦¸ÀÄªÀÅzÀÄ - EªÉÃ ¦JAPÉPÉAiÀÄ GzÉÝÃ±ÀUÀ¼ÀÄ. 

 z ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÉÃAzÀæ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ PÉëÃvÀæzÀ ¦JAPÉPÉ PÉÃAzÀæªÀÅ ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæzÀ 
PÀÄAzÀ®ºÀ½îAiÀÄ°è 2018gÀ d£ÀªÀj 6gÀAzÀÄ GzÁÏl£ÉUÉÆArzÉ. FUÀ 900 «zÁåyðUÀ¼ÀÄ 
F PÉÃAzÀæzÀ°è vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ.  

ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ PÉëÃvÀæzÀ°è 

¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæ PË±À®å 
PÉÃAzÀæ ¸ÁÜ¥À£É

¦üÃ¯ïØ mÉQßÃ²AiÀÄ£ï (PÀA¥ÀÇånAUï JAqï 
¥Éj¥sÉgÀ¯ïì)

120

¦üÃ¯ïØ mÉQßÃ²AiÀÄ£ï (£ÉmïªÀQðAUï ªÀÄvÀÄÛ 
¸ÉÆÖÃgÉÃeï)

120

dÆå¤AiÀÄgï ¸Á¥sïÖªÉÃgï qÉªÀ®¥Àgï 60

¹DgïJA qÉÆªÉÄ¹ÖPï (£Á£ï ªÁAiÀiïì) 120

¸É«AUï ªÉÄ²£ï D¥ÀgÉÃlgï (PÀ¸ÀÆw) 60

qÉÆªÉÄ¹ÖPï ºÉ¯ïàqÉ¸ïÌ JAqï CmÉAqÉAmï 60

jmÉÃ¯ï mÉæöÊ¤Ã C¸ÉÆÃ¹AiÉÄÃmï 60

ªÉÆ¨ÉÊ¯ï ¥sÉÇÃ£ï ºÁqïðªÉÃgï j¥ÉÃgï 
mÉQßÃ²AiÀÄ£ï

60

§Äå¹£É¸ï PÀgÉ¸ï¥ÁAqÉ£ïì JAqï 
§Äå¹£É¸ï ¥sÉ¹°mÉÃlgï

120

¦üÃ¯ïØ mÉQßÃ²AiÀÄ£ï - EvÀgÉ UÀÈºÀ 
GvÀà£ÀßUÀ¼ÀÄ

60

MlÄÖ 900
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 � PÁªÉÃj ¤ÃgÀÄ:ºÀ¼ÉÃ ¹.JA.¹ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è£À J¯Áè ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À°è AiÀÄÄ.f.r ªÀÄvÀÄÛ PÁªÉÃj ¤Ãj£À 
¸Ë®¨sÀå MzÀV¸À¯ÁVzÉ.

 � ±ÀÄzÀÞ PÀÄrAiÀÄÄªÀ ¤ÃgÀÄ: ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ±ÀÄzÀÞ PÀÄrAiÀÄÄªÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀÄªÀ ¸À®ÄªÁV 
CzÀåvÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À°è ±ÀÄzÀÞ PÀÄrAiÀÄÄªÀ ¤Ãj£À WÀlPÀUÀ¼À£ÀÄß 
¸ÁÜ¦¸À¯ÁVzÉ. (ªÀÄÄA¢£À ¥ÀÅlzÀ°è «ªÀgÀ EzÉ) 

 � ¸ÁªÀðd¤PÀ ¨sÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ: ±Á¸ÀPÀgÀ ºÁUÀÆ ¸ÀA¸ÀzÀgÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¨sÁUÀzÀ §ºÀÄvÉÃPÀ 
ºÀ½îUÀ¼À°è ¹ÛçÃ ±ÀQÛ ¨sÀªÀ£À, CA¨ÉÃqÀÌgï ¨sÀªÀ£À, ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£À ¤«Äð¸À¯ÁVzÉ.

 � GzÁå£ÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ: zÉÆqÀØ£ÉPÀÄÌA¢ ªÁrð£À J.E.¹.J¸ï §qÁªÀuÉAiÀÄ°è JgÀqÀÄ GzÁå£ÀªÀ£À, 
©.E.JA.J¯ï §qÁªÀuÉAiÀÄ°è MAzÀÄ GzÁå£ÀªÀ£À, CA§°¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ PÁqÀÄUÉÆÃrAiÀÄ°è 
GzÁå£ÀªÀ£ÀªÀ£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¸À¯ÁVzÉ.

 � «zÀÄåvï ¸ÀgÀ§gÁdÄ WÀlPÀUÀ¼ÀÄ: DªÀ®ºÀ½îAiÀÄ°è ºÉÆ¸ÀzÁV ¨É¸ÁÌA£À N & JA G¥À«¨sÁUÀ 
¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁVzÉ; ¸À¥sÀ¯ï ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ (PÉÆÃ£ÀzÁ¸À¥ÀÄgÀ) E°è 2*20 JA.«.J ¸ÉÖÃµÀ£ï ¸ÁÜ¦¹ 
¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ «zÀÄåvï ¥ÀÆgÉÊPÉ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. 

©.JA.n.¹ WÀlPÀUÀ¼ÀÄ

ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÄgÀ PÉëÃvÀæzÀ E.¦.L.¦ ªÀ®AiÀÄzÀ°è n.n.JA.¹, UÀÄAdÆgÀÄ, ªÀÄAqÀÆgÀÄ UÁæªÀÄUÀ¼À°è £ÀÆvÀ£À 
©.JA.n.¹ WÀlPÀUÀ¼ÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀªÁVzÀÄÝ §ºÀÄvÉÃPÀ J¯Áè UÁæªÀÄUÀ½UÉ ©.JA.n.¹ §¸ï ¸ÉÃªÉAiÀÄ£ÀÄß 
PÀ°à¸À¯ÁVzÉ.

UÀÄAdÆgÀÄ ªÀÄAqÀÆgÀÄ

ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳು, ಉದಾ್ಯನವನಗಳು, ನೇರು...
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PÀæ. ¥ÀæzÉÃ±À ¤¢ü ªÀÄÆ® ¹Üw

1 ¥ÀtvÀÆgÀÄ ºÀÆåªÉÃ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ eÉÆvÉ ¦¦¦ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁVzÉ. 
2 ¹ÃvÁgÁªÀÄ ¥Á¼Àå ºÀÆåªÉÃ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ eÉÆvÉ ¦¦¦ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁVzÉ. 
3 ªÀÄÄ¼ÀÆîgÀÄ ºÀÆåªÉÃ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ eÉÆvÉ ¦¦¦ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁVzÉ. 
4 £É®ÆègÀÄºÀ½î ºÀÆåªÉÃ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ eÉÆvÉ ¦¦¦ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁVzÉ. 
5 UÀÄAdÆgÀÄ ¥Á¼Àå ºÀÆåªÉÃ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ eÉÆvÉ ¦¦¦ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è ¥ÀæUÀwAiÀÄ°èzÉ
6 «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀÆåªÉÃ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ eÉÆvÉ ¦¦¦ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è ¥ÀæUÀwAiÀÄ°èzÉ
7 CqÀÆgÀÄ ºÀÆåªÉÃ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ eÉÆvÉ ¦¦¦ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁVzÉ. 
8 ¥ÀmÁ®ªÀÄä ¯ÉÃOmï, 

PÁqÀÄUÉÆÃr
ºÀÆåªÉÃ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ eÉÆvÉ ¦¦¦ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è ¥ÀæUÀwAiÀÄ°èzÉ

9 zÉÆqÀØ£ÉPÀÄÌA¢ PÁ¯ÉÆÃ¤ ºÀÆåªÉÃ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ eÉÆvÉ ¦¦¦ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è DgÀA¨sÀªÁUÀ¨ÉÃQzÉ
10 EªÀÄärºÀ½î ºÀÆåªÉÃ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ eÉÆvÉ ¦¦¦ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è DgÀA¨sÀªÁUÀ¨ÉÃQzÉ
11 ªÀvÀÆðgÀÄ ºÀÆåªÉÃ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ eÉÆvÉ ¦¦¦ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è DgÀA¨sÀªÁUÀ¨ÉÃQzÉ
12 ªÀvÀÆðgÀÄ ºÀÆåªÉÃ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ eÉÆvÉ ¦¦¦ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è DgÀA¨sÀªÁUÀ¨ÉÃQzÉ
13 aPÀÌ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î ºÀÆåªÉÃ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ eÉÆvÉ ¦¦¦ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è DgÀA¨sÀªÁUÀ¨ÉÃQzÉ
14 ©½²ªÁ¯É ºÀÆåªÉÃ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ eÉÆvÉ ¦¦¦ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è DgÀA¨sÀªÁUÀ¨ÉÃQzÉ
15 ¨ÉÊgÀw ºÀÆåªÉÃ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ eÉÆvÉ ¦¦¦ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è DgÀA¨sÀªÁUÀ¨ÉÃQzÉ
16 QvÀÛUÀ£ÀÆgÀÄ PÁ¯ÉÆÃ¤ ºÀÆåªÉÃ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ eÉÆvÉ ¦¦¦ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è DgÀA¨sÀªÁUÀ¨ÉÃQzÉ
17 PÁqÀÄUÉÆÃr qÁPÀÖgï ªÁlgï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ eÉÆvÉ ¦¦¦ 

ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è
¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁVzÉ. 

18 CA¨ÉÃqÀÌgï UÀÄlÖ qÁPÀÖgï ªÁlgï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ eÉÆvÉ ¦¦¦ 
ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è

¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁVzÉ. 

19 aPÀÌUÀÄ©â ¥ÀAZÁAiÀÄvï ¤¢ü ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁVzÉ. 
20 PÀtÆÚgÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ¤¢ü ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁVzÉ. 
21 AiÀÄgÀ¥Àà£ÀºÀ½î ¥ÀAZÁAiÀÄvï ¤¢ü ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁVzÉ. 
22 §AqÉºÉÆ¸ÀÆgÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ¤¢ü ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁVzÉ. 
23 ©zÀgÀºÀ½î ¥ÀAZÁAiÀÄvï ¤¢ü ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁVzÉ. 
24 §AqÁ¥ÀÅgÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ¤¢ü ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁVzÉ. 
25 ©zÀgÉ CUÀæºÁgÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ¤¢ü ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁVzÉ. 
26 UÉÆgÀ«£ÀUÉgÉ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ¤¢ü ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁVzÉ. 
27 PÁlA£À®ÆègÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ¤¢ü ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁVzÉ. 
28 PÉÆÃ£ÀzÁ¸À¥ÀÅgÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ¤¢ü ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁVzÉ. 
29 zÉÆqÀØ§£ÀºÀ½î ¥ÀAZÁAiÀÄvï ¤¢ü ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁVzÉ. 
30 zÉÆqÀØ§£ÀºÀ½î PÁ¯ÉÆÃ¤ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ¤¢ü ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁVzÉ. 
31 aPÀÌ§£ÀºÀ½î ¥ÀAZÁAiÀÄvï ¤¢ü ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁVzÉ. 
32 zÉÆqÀØUÀÄ©â ¥ÀAZÁAiÀÄvï ¤¢ü ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁVzÉ. 
33 PÀ£ÀßqÀªÀÄAUÀ® ¥ÀAZÁAiÀÄvï ¤¢ü ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁVzÉ. 
34 PÀ£ÀßªÀÄAUÀ® PÁ¯ÉÆÃ¤ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ¤¢ü ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁVzÉ. 

ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ  «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæzÀ°è ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ 

AiÉÆÃfvÀªÁzÀ ±ÀÄzÀÞ PÀÄrAiÀÄÄªÀ ¤Ãj£À WÀlPÀUÀ¼À «ªÀgÀ
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ಮಹದೋವಪುರದಲ್್ ನೃತೆ�ಯುೋತ್ಸವದ ಕಂಪು ರಾಮನವಮಿಯ ಒಂದು ಕ್ಷಣ...

ಕರಾನಾಟಕ ಕೆೋರಳ ಸಮಾಜದ ಕಾಯನಾಕ್ರಮ

ಸಾಂಸಕಾಕೃತಿಕ ಕಾಯನಾಕ್ರಮಗಳ ಸರಣಿಯಲ್್....

ಕರಗ ಮಹ�ೋತ್ಸವ
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²æÃ CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½AiÀÄªÀgÀÄ ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ PÉëÃvÀæzÀ°è ºÀ®ªÁgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀÄºÀvÀézÀ 
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉÆArzÀÝgÀÄ. F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½AzÀ ¸Á«gÁgÀÄ d£À ¥ÀæAiÉÆÃd£À ¥ÀqÉ¢zÁÝgÉ.

ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಯೋಗ, ಆರ�ೋಗ್ಯ,ಉದ�್ಯೋಗ ಮೋಳ...

qÀAiÀiÁ©n¸ï ªÁPÀxÁ£ï

ªÀµÀðA¥Àæw

¸ÁA¸ÀÌøwPÀ 

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ

AiÉÆÃUÀ ¢£ÁZÀgÀuÉ

ºÀ®ªÀÅ GzÉÆåÃUÀ ªÉÄÃ¼ÀUÀ¼ÀÄ ºÀ®ªÀÅ GzÉÆåÃUÀ ªÉÄÃ¼ÀUÀ¼ÀÄ
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AiÉÆÃd£Á ªÉZÀÑ 

17,000 
PÉÆÃn gÀÆ. 

MlÄÖ 160 Q«ÄÃ 
GzÀÝzÀ ªÀiÁUÀðUÀ¼ÀÄ 

ಬಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಬ್ ಅಬನಾನ್ ರೈಲು
PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ 

2018-19gÀ 
§eÉmï£À°è ¥ÀæPÀluÉ

2018gÀ ¥sÉ§ÄæªÀjAiÀÄ°è  
¸À¨ï C§ð£ï gÉÊ¯ÉéÃ 
PÀÄjvÀÄ PÉÃAzÀæ gÉÊ¯Éé ¸ÀaªÀ 
²æÃ ¦ÃAiÀÄÆ±ï UÉÆÃAiÉÄ¯ï 
CªÀgÉÆA¢UÉ ZÀZÉð.  
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ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ತೆರಿಗೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮ್ಡಿ 
ದೊರೀಹ ಬಗೆದ ಕ್ಂಗೆರಸ್ ಸಕ್ಕಾರ

FVgÀÄªÀ PÁAUÉæ¸ï ¸ÀPÁðgÀªÀÅ C©üªÀÈ¢Þ ¥ÀxÀzÀ°è zÁ¥ÀÄUÁ®Ä ºÁPÀÄwÛgÀÄªÀ ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÄgÀ 
PÉëÃvÀæzÀ §UÉÎ ªÀÄ®vÁ¬Ä zsÉÆÃgÀuÉ vÀ¼É¢zÉ. gÁdå ¸ÀPÁðgÀªÀÅ PÉëÃvÀæzÀ C©üªÀÈ¢Þ PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß 
GzÉÝÃ±À¥ÀÆªÀðPÀªÁV PÀqÉUÁtÂ¹zÉ.  »A¢zÀÝ ©.eÉ.¦ ¸ÀPÁðgÀ ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÄgÀPÉÌ ªÀÄAdÆgÀÄ 
ªÀiÁrzÀÝ C©üªÀÈ¢Þ PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß FV£À PÁAUÉæ¸ï ̧ ÀPÁðgÀ FqÉÃj¸ÀzÉÃ ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÄgÀzÀ d£ÀvÉUÉ 
¨sÁjÃ C£ÁåAiÀÄ J¸ÀVzÉ. »A¢£À ©.eÉ.¦ ¸ÀPÁðgÀzÀ°è ªÀÄAdÆgÁVzÀÝgÀÆ PÁAUÉæ¸ï ¸ÀPÁðgÀzÀ 
zÀÄgÀÄzÉÝÃ±À¢AzÀ E£ÀÆß DgÀA¨sÀªÁUÀzÉ PÀÄ½wªÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ®ªÀÅ PÁªÀÄUÁjUÀ¼À£ÀÄß gÀzÀÄÝUÉÆ½¹zÉ.

ºÉZÀÄÑ vÉjUÉ ¥ÁªÀwAiÀiÁzÀgÀÆ,CvÀåAvÀ PÀrªÉÄ C£ÀÄzÁ£À

 z ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæUÀ¼À ¥ÉÊQ ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÄgÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæªÀÅ ©.©.JA.¦ UÉ CvÀåAvÀ ºÉaÑ£À 
vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀÄwÛzÉ.  2013-14gÀ ¸Á°¤AzÀ EzÀÄªÀgÉUÀÆ ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÄgÀ PÉëÃvÀæ¢AzÀ ©©JA¦UÉ 
¸ÀÄªÀiÁgÀÄ gÀÆ. 1750 PÉÆÃn ̧ ÀAzÁAiÀÄªÁVzÉ. EzÀQÌAvÀ®Æ ºÉZÀÄÑ ¥ÀæªÀiÁtzÀ vÉjUÉUÀ¼À£ÀÄß gÁdå ̧ ÀPÁðgÀzÀ 
¨ÉÆPÀÌ¸ÀPÉÌ  vÀÄA§¯ÁVzÉ. DzÀgÉ ¥ÀæwAiÀiÁV ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÄgÀPÉÌ ¤ÃrgÀÄªÀ C£ÀÄzÁ£ÀªÀÅ CvÀåAvÀ PÀrªÉÄ. EzÀgÀ 
¥sÀ®ªÁV £ÀÆgÁgÀÄ C©üªÀÈ¢Þ PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ PÀÄApvÀUÉÆArªÉ.  F C£ÀÄzÁ£À ºÀAaPÉAiÀÄ°è£À vÁgÀvÀªÀÄåªÀ£ÀÄß 
«gÉÆÃ¢ü¹ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ «gÀÄzÀÞ ¥Àæw¨sÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqÉ¸À¯ÁVzÉ. DzÀgÉ EzÉÃ CªÀ¢üAiÀÄ°è £ÉgÉºÉÆgÉAiÀÄ 
PÁAUÉæ¸ï ±Á¸ÀPÀgÀ PÉëÃvÀæUÀ½UÉ C¥ÁgÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ C£ÀÄzÁ£À ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

ಕ್ೀತರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ್ಗಿ, ಜನಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ತೀವರ ಹೊೀರ್ಟ

ಜನಪರ ಹೊೀರ್ಟ
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¹UÀß¯ï ¦üæÃ PÁjqÁgï PÁªÀÄUÁjUÉ CqÀØUÁ®Ä

 z ¨ÉÊAiÀÄå¥Àà£ÀºÀ½î¬ÄAzÀ ZÀ£Àß¸ÀAzÀæ gÁdå ºÉzÁÝj 208gÀªÀgÉUÉ ºÁUÀÆ ºÀ¼ÉÃ «ªÀiÁ£À ¤¯ÁÝt¢AzÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ 
ºÉzÁÝj 4gÀªÀgÉV£À JgÀqÀÄ ¹UÀß¯ï ¦üæÃ PÁjqÁgï gÀ¸ÉÛ ©eÉ¦ ¸ÀPÁðgÀ C¢üPÁgÀzÀ°èzÁÝUÀ ªÀÄAdÆgÁVzÀÄÝ 
FV£À ¸À£Áä£Àå ªÀÄÄRåªÀÄAwæAiÀÄªÀgÀÄ PÁªÀÄUÁjUÉ ZÁ®£É ¤Ãr £Á®ÄÌ ªÀµÀð PÀ¼É¢zÀÝgÀÆ PÁªÀÄUÁj Cw 
«¼ÀA§ªÁV £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ.  

PÀ¸À ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ°è ¸ÀA¥ÀÇtð «¥sÀ®ªÁzÀ ¸ÀPÁðgÀ; vÀ¥ÀàzÀ §ªÀuÉ

 z ªÀÄAqÀÆj£À°è PÀ¸À ºÁPÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß ºÀ®ªÁgÀÄ ¥Àæw¨sÀl£ÉUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¸ÀÜVvÀUÉÆ½¹zÀÄÝ DUÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ MAzÀÄ 
ªÀµÀðzÉÆ¼ÀUÉ ¥ÀÆtð vÁådåªÀ£ÀÄß vÉgÀªÀÅUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÁV w½¹ £Á®ÄÌ ªÀµÀð PÀ¼ÉzÀgÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉÃ PÀæªÀÄ 
dgÀÄV¹®è.

 z «ÄnÖUÁ£ÀºÀ½î  PÀ®Äè PÁéjAiÀÄ°è PÀ¸À ¸ÀÄjAiÀÄÄwÛgÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ¤°è¸À®Ä ºÀ®ªÁgÀÄ ¥Àæw¨sÀl£ÉUÀ¼À §½PÀ 3 wAUÀ¼ÀÄ 
PÁ¯ÁªÀPÁ±À PÉÃ½ ¥ÀqÉAiÀÄ¯ÁVzÀÝgÀÆ CzÀÄ E£ÀÆß ¤Aw®è. PÉëÃvÀæzÀ°è£À PÀ¸À «¯ÉÃªÁj ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÁðj 
¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß PÉÃ½zÀÝgÀÆ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ E£ÀÆß PÉÆnÖ®è. 

ªÀÄ°£À PÉgÉUÀ¼À C©üªÀÈ¢Þ ¤®ðPÀë÷å, £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ DzÉÃ±À wgÀ¸ÁÌgÀ

 z ªÀvÀÆðgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¼ÀîAzÀÆgÀÄ PÉgÉUÀ¼À C©üªÀÈ¢ÞUÉ 
vÀéjvÀ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆ¼ÀÄîªÀAvÉ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÀ¹gÀÄ 
£ÁåAiÀiÁ¢üPÀgÀt(J£ïfn)ªÉÃ DzÉÃ±À ¤ÃrzÀÝgÀÆ gÁdå 
¸ÀPÁðgÀªÀÅ FªÀgÉUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉÃ PÀæªÀÄªÀ£ÀÆß PÉÊUÉÆAr®è. 
C®èzÉÃ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ §AzÀ C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÆß 
§¼À¹PÉÆAr®è. 

 z gÁA¥ÀÅgÀ PÉgÉAiÀÄÆ ¨É¼ÀîAzÀÆgÀÄ PÉgÉAiÀÄ ºÁUÉAiÉÄÃ 
ªÀÄ°£ÀUÉÆ¼ÀÄîwÛzÉ. DzÀgÉ gÁdå ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ªÀiÁvÀæ F 
PÉgÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉÃ C©üªÀÈ¢Þ PÀæªÀÄªÀ£ÀÆß 
vÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîwÛ®è. ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ PÉëÃvÀæzÀ E£ÀÆß ºÀ®ªÀÅ 
PÉgÉUÀ¼À£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¸À®Ä MvÀÛqÀ ºÁPÀÄwÛzÀÝgÀÆ gÁdå 
¸ÀPÁðgÀªÀÅ ªÀiÁvÀæ ¤®ðPÀë÷å vÉÆÃjzÉ; PÉ®ªÉÃ PÉgÉUÀ¼À 
C©üªÀÈ¢Þ ªÀiÁqÀÄvÀÛ G½zÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÉwzÉ.

£É£ÉUÀÄ¢UÉ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå 
PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ

 z ©zÀgÀºÀ½îUÉ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæ ªÀÄAdÆgÁVzÀÄÝ, 
EzÀÄªÀgÉUÀÆ PÁªÀÄUÁj ¥ÁægÀA¨sÀªÁV®è; PÀAzÁAiÀÄ E¯ÁSÉAiÀÄªÀgÀÄ d«ÄÃ£ÀÄ ¤Ãr®è. PÉÆqÀw ªÀÄvÀÄÛ 
ºÁ®£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAqÀÆj£À°è ¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ ¹zÀÞªÁVzÀÝgÀÆ C¢üPÀÈvÀªÁV 
GzÁÏl£ÉAiÀiÁV®è; »ÃVzÀÆÝ ¸ÁªÀðd¤PÀ »vÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀlÖqÀzÀ ¸ÀzÀâ¼ÀPÉUÁV £Á£ÉÃ RÄzÀÄÝ ¤AvÀÄ D PÀlÖqÀzÀ°è 
¸ÉÃªÉ DgÀA©ü¹zÉÝÃ£É. E£ÀÄß ªÀiÁgÀvÀÛºÀ½î ªÀÄvÀÄÛ PÀtÆÚj£À°è ¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ ¹zÀÞªÁVªÉ. 

¨É¼ÀîAzÀÆgÀÄ PÉgÉ ªÀiÁ°£Àå «gÀÄzÀÞ ¥Àæw¨sÀl£É

«ÄlÖUÁ£ÀºÀ½î, ̈ É¼ÀîºÀ½î UÁæªÀÄzÀ PÀ®ÄèPÉÆÃjAiÀÄ°è 
©.©.JA.¦ PÀ¸À «gÀÄzÀÞ ¥Àæw¨sÀl£É

ಜನಪರ ಹೊೀರ್ಟ
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D¸ÀàvÉæUÉ d«ÄÃ£ÀÄ ¤ÃqÀ®Ä ¤gÀÄvÁìºÀ

 z ¹zÁÞ¥ÀÄgÀzÀ°è 100 ºÁ¹UÉUÀ¼À D¸ÀàvÉæ ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ®Ä C£ÀÄzÁ£À ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVzÉ. ©.JA.n.¹ 
ªÀw¬ÄAzÀ DgÉÆÃUÀå E¯ÁSÉUÉ d«ÄÃ£ÀÄ ºÀ¸ÁÛAvÀgÀ ªÀiÁqÀÄªÀ°è »A¢£À ©eÉ¦ ̧ ÀPÁðgÀzÀ ªÀÄAwæªÀÄAqÀ®zÀ°è 
wÃªÀiÁð¤¹zÀÝgÀÆ FV£À ¸ÀPÁðgÀ ¤gÀÄvÁìºÀ vÉÆÃj¸ÀÄwÛzÉ.

«ÄÃ¸À°lÖ MvÀÄÛªÀj ¨sÀÆ«Ä §¼ÀPÉ¬Ä®è; MvÀÄÛªÀjUÉ vÀqÉ¬Ä®è!

£Á£ÀÄ ±Á¸ÀPÀ£ÁzÀ ªÉÆzÀ® CªÀ¢üAiÀÄ°èAiÉÄÃ 270PÀÆÌ 
ºÉZÀÄÑ JPÀgÉ ¸ÀPÁðj ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß MvÀÄÛªÀj¬ÄAzÀ 
ªÀÄÄPÀÛUÉÆ½¹ ¸ÁªÀðd¤PÀ GzÉÝÃ±ÀPÉÌ «ÄÃ¸À°qÀ¯ÁVvÀÄÛ. 
CªÀÅUÀ¼À°è ¥ÀæªÀÄÄRªÁV 

 z UÀÄAdÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¸À.£ÀA. 104gÀ°è 27.04 
JPÀgÉ d«ÄÃ£À£ÀÄß CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ QæÃqÁAUÀt 
¤ªÀiÁðtPÁÌV PÁ¬ÄÝj¸À¯ÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ gÁdå 
¸ÀPÁðgÀªÀÅ F QæÃqÁAUÀt C©üªÀÈ¢ÞUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÃ 
C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÆß ¤Ãr®è. EzÀjAzÀ PÉëÃvÀæªÀÅ eÁUÀwPÀ 
ªÀÄºÀvÀézÀ QæÃqÁ vÁt gÀÆ¦¸ÀÄªÀ°è »AzÉ ©¢ÝzÉ. 

 z zÉÆqÀØPÀ£Àß°è UÁæªÀÄzÀ°è gÀAUÀªÀÄA¢gÀ ¤ªÀiÁðtPÁÌV 2.0 JPÀgÉ d«ÄÃ£À£ÀÄß, ªÉÃªÀÄ£À CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ 
¸À¨sÁAUÀt  ¤ªÀiÁðtPÁÌV 4 JPÀgÉUÀ¼À£ÀÄß PÁ¬ÄÝj¸À¯ÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ gÁdå ̧ ÀPÁðgÀªÀÅ EªÁªÀÅzÀPÀÆÌ C£ÀÄzÁ£À 
¤Ãr®è. §zÀ¯ÁV »AzÉ ¤ÃrzÀ C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ½ ¥ÀqÉ¢zÉ. 

 z »A¢£À ©eÉ¦ ¸ÀPÁðgÀzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è UÀÄAdÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ©rJ ªÀw¬ÄAzÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À ¤ªÀiÁðt PÁAiÀÄð 
PÉÊUÉÆ¼Àî¯ÁVvÀÄÛ; PÉÆqÀw UÁæªÀÄzÀ°è 5 JPÀgÉ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ°è ̈ sÁUÀå-¸ÀA¥ÀzÀ-AiÀÄ±À¸ÀÄì (©J¸ïªÉÊ) AiÉÆÃd£É¬ÄAzÀ 
500 ªÀÄ£ÉUÀ¼À ¤ªÀiÁðt PÉÊUÉwÛPÉÆ¼Àî¯ÁVvÀÄÛ. FV£À ¸ÀPÁðgÀzÀ ¤®ðPÀë¢AzÁV F PÁªÀÄUÁjAiÀÄÄ E£ÀÆß 
¥ÀÇtðUÉÆAr®è. 

 z ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀzÀ°è E£ÀÆß ºÀ®ªÀÅ gÁdPÁ®ÄªÉUÀ¼ÀÄ, ¸ÀPÁðj d«ÄÃ£ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉgÉUÀ¼ÀÄ 
MvÀÛÄªÀjAiÀiÁVzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À §UÉÎ  ¸ÀªÉð £ÀqÉ¹ MvÀÄÛªÀj vÉgÀªÀÅUÉÆ½¸À®Ä MvÁÛ¬Ä¹zÀÝgÀÆ gÁdå ¸ÀPÁðgÀªÀÅ 
¸ÀA¥ÀÇtð ¤®ðPÀë÷å vÉÆÃjzÉ. 

gÀ¸ÉÛ, NªÀgï/CAqÀgï ©æqïÓ ¤ªÀiÁðt, ºÉÆ¸À ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÉ CqÀØUÁ®Ä

 z ¥ÀÇªÀð «ªÀiÁ£À ¤¯ÁÝt ̧ ÀA¥ÀPÀð gÀ¸ÉÛ (F¸ÀÖ£ïð Kgï¥ÉÇÃmïð C¥ÉÇæÃZï gÉÆÃqï) PÉëÃvÀæzÀ MAzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR 
¸ÀA¥ÀPÀð gÀ¸ÉÛAiÀiÁV FUÁUÀ¯ÉÃ d£À§¼ÀPÉUÉ ªÀÄÄPÀÛªÁUÀ¨ÉÃQvÀÄÛ. gÁdå ¸ÀPÁðgÀªÀÅ F ªÀÄºÀvÀézÀ PÁªÀÄUÁjAiÀÄ 
§UÉÎ ¸ÀA¥ÀÇtð ¤gÁ¸ÀQÛ vÉÆÃgÀÄwÛzÉ. 

 z a£Àß¥Àà£ÀºÀ½î, ªÀÄÄ£ÉßÃPÉÆ¼Á®Ä, PÁªÀÄð®gÁA ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À°è ¸ÀAZÁgÀ zÀlÖuÉAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄ®Ä gÉÊ¯Éé ROB/
RUB (gÉÃ¯Éé NªÀgï©æqïÓ ªÀÄvÀÄÛ gÉÊ¯Éé CAqÀgï©æqïÓ) ¤«Äð¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉÃ C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÆß gÁdå ¸ÀPÁðgÀ, 
©©JA¦ ¤Ãr®è. ¥ÀtvÀÆÛgÀÄ ºÁUÀÆ zÉÆqÀØ£ÉPÀÄÌA¢AiÀÄ°è ºÉZÀÄÑªÀj ªÉAmï C¼ÀªÀr¸À®Ä PÉÃ½zÀÝgÀÆ PÀæªÀÄ 
PÉÊUÉÆAr®è.

 z ªÀvÀÆðgÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzsÀÄgÁ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛUÉ ªÀUÁð¬Ä¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ FVgÀÄªÀ ¸ÀÜ¼ÀzÀ°è §¸ï ¤¯ÁÝtªÀ£ÀÄß 
¤«Äð¸À®Ä GzÉÝÃ²¸À¯ÁVvÀÄÛ. gÁdå ̧ ÀPÁðgÀªÀÅ F PÁAiÀÄðPÁÌV »A¢£À ̧ ÀPÁðgÀ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß 

¥ÀæUÀwAiÀÄ°ègÀÄªÀ ªÀiÁgÀvÀÛºÀ½î 
PÉÆ¼ÉUÉÃj ªÀ¸Àw ¸ÀªÀÄÄZÀÑAiÀÄ

ಜನಪರ ಹೊೀರ್ಟ
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ªÀÄgÀ½ ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¨ÉÃdªÁ¨ÁÝj ¥ÀæzÀ²ð¹zÉ. 

PÁ¯ÉÃdÄ PÀlÖqÀ, CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ QæÃqÁAUÀtzÀ §UÉÎ ¤gÁ¸ÀQÛ!
  

 z PÁqÀÄUÉÆÃr ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð PÁ¯ÉÃf£À PÀlÖqÀ ¤ªÀiÁðtPÁÌV 2 JPÀgÉ d«ÄÃ£ÀÄ ªÀÄAdÆgÁVvÀÄÛ; F 
PÁªÀÄUÁjUÀÆ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ »AzÉ ¤ÃrzÀ C£ÀÄzÁ£À ªÀÄgÀ½ ¥ÀqÉ¢zÉ. . »ÃUÁV «zÁåyðUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀ £Á®ÄÌ 
ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¥ÀgÀzÁqÀÄªÀAvÁVzÉ. 

 z ªÀvÀÆðgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀÆr DlzÀ ªÉÄÊzÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¸À®Ä ¨sÁjÃ MvÀÛqÀ ºÁQzÀgÀÆ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ F 
PÁAiÀÄðzÀ §UÉÎ D¸ÀQÛAiÀÄ£ÉßÃ ¥ÀæzÀ²ð¹®è.

 z GzÁÏl£É gÀzÀÄÝ: EªÀÄärºÀ½î ¥Á°mÉQßPï ºÁUÀÆ ªÀvÀÆðgÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄzÀeÉð PÁ¯ÉÃdÄ ¹zÀÞªÁV GzÁÏl£ÉAiÀÄ 
DºÁé£À ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ªÀÄÄ¢æ¹zÀ ªÉÄÃ¯É PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß gÁdå¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀPÀë¥ÁvÀ¢AzÁV gÀzÁÝ¬ÄvÀÄ. PÀlÖqÀzÀ 
¸ÀzÀâ¼ÀPÉUÁV EªÀÅUÀ¼À PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ DgÀA©ü¹zÉÝÃ£É.

rfl¯ï UÀæAxÁ®AiÀÄPÉÌ ¨ÁgÀzÀ C£ÀÄzÁ£À

 z vÀÆ§gÀºÀ½îAiÀÄ°è rfl¯ï UÀæAxÁ®AiÀÄ PÀlÖqÀ ¥ÀÆtðUÉÆArzÉ; DzÀgÉ UÀæAxÁ®AiÀÄ DgÀA©ü¸À®Ä C£ÀÄzÁ£À 
©qÀÄUÀqÉUÉ MvÁÛ¬Ä¹zÀgÀÆ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁr®è.  

PÁAUÉæ¸ï ºÉÃ¼ÉÆÃzÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ £ÁåAiÀÄ, ªÀiÁrzÀÄÝ §jÃ C£ÁåAiÀÄ

 z ¸ÀªÀiÁd PÀ¯Áåt E¯ÁSÉAiÀÄ ªÀw¬ÄAzÀ PÁ®¤UÀ¼À C©üªÀÈ¢ÞUÉ C£ÀÄzÁ£À ¤ÃqÀÄªÀÅzÀ£ÉßÃ gÁdå ¸ÀPÁðgÀªÀÅ 
¤°è¹ ¸ÁªÀiÁfPÀ £ÁåAiÀÄ §AiÀÄ¹zÀ ¸Á«gÁgÀÄ PÀÄlÄA§UÀ½UÉ C£ÁåAiÀÄ J¸ÀVzÉ.      

 z ¸ÁzÀgÀªÀÄAUÀ®, ªÀvÀÆðgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ£Àß¸ÀAzÀæzÀ°è »A¢£À £ÀªÀÄä ¸ÀPÁðgÀ PÉÆ¼ÉUÉÃj C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄAqÀ½ 
ªÀw¬ÄAzÀ ªÀ¸Àw ¸ÀªÀÄÄZÀÑAiÀÄ ¤«Äð¹ ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ½UÉ ºÀAZÀ¯ÁVzÉ. ªÀiÁgÀvÀÛºÀ½î ºÁUÀÆ ¸ÀÆ°PÀÄAmÉAiÀÄ°è 
ªÀ¸Àw ¸ÀªÀÄÄZÀÑAiÀÄ ¤«Äð¸À®Ä PÀ£ÁðlPÀ PÉÆ¼ÉUÉÃj C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄAqÀ½UÉ d«ÄÃ£ÀÄ ºÀ¸ÁÛAvÀgÀ ªÀiÁr 
¤ªÀiÁðtªÁzÀgÀÆ ¸ÀÜ½ÃAiÀÄgÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¹ AiÀiÁjUÀÆ ºÀAaPÉ DV®è.

¨sÁjÃ ±ÀæªÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ UÁæªÀÄUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ

 z ©.©.JA.¦ UÉ ºÉÆ¸ÀzÁV ̧ ÉÃ¥ÀðqÉAiÀiÁzÀ 110 UÁæªÀÄUÀ¼À ¥ÉÊQ ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÄgÀzÀ 31 UÁæªÀÄUÀ½zÀÄÝ CªÀÅUÀ½UÉ 
PÁªÉÃj ¤Ãj£À ¸Ë®¨sÀå PÀ°à¸À®Ä PÉÃAzÀæ £ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢Þ ¸ÀaªÀgÀ£ÀÄß, ªÀiÁ£Àå ¸ÀA¸ÀzÀgÉÆA¢UÉ ¨sÉÃn ªÀiÁr 
¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæxÀªÀÄ DzÀåvÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C£ÀÄªÉÆÃzÀ£É ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÉÝÃªÉ. EzÀjAzÀ FUÀµÉÖ 
PÁªÉÃj ¥ÉÊ¥ï¯ÉÊ£ï C¼ÀªÀrPÉ PÁªÀÄUÁj DgÀA¨sÀªÁVzÉ. M¼ÀZÀgÀAr PÁªÀÄUÁj DgÀA¨sÀªÁUÀ¨ÉÃQzÉ. 

gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ ¤®ðPÀëöåzÀ £ÀqÀÄªÉAiÀÄÆ ²æÃ £ÀgÉÃAzÀæ ªÉÆÃ¢AiÀÄªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ PÉÃAzÀæzÀ ©.eÉ.¦ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ, ºÀ®ªÁgÀÄ 

SÁ¸ÀV GzÀåªÀÄUÀ¼À, ̧ ÀA¸ÉÜUÀ¼À £ÉgÀ«¤AzÀ ºÁUÀÆ £À£Àß zÀÈqsÀ¸ÀAPÀ®àzÀ ±ÀQÛ¬ÄAzÀ ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÄgÀzÀ°è C©üªÀÈ¢Þ PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ ̧ ÀvÀvÀªÁV 

£ÀqÉAiÀÄÄwÛªÉ. ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÄgÀ PÉëÃvÀæzÀ C©üªÀÈ¢ÞUÁV PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ £ÉgÀ«£ÉÆA¢UÉ, ¸ÀÜ½ÃAiÀÄ G¢ÝªÉÄUÀ¼À ¸ÀºÀPÁgÀzÉÆA¢UÉ 

C«gÀvÀªÁV zÀÄrAiÀÄÄwÛzÉÝÃ£É JA§ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À £À£ÀVzÉ. EzÀ®èzÉ ¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæ ²æÃ £ÀgÉÃAzÀæ ªÉÆÃ¢AiÀÄªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ PÉÃAzÀæ 

¸ÀPÁðgÀzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ d£À¥ÀgÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÄgÀ PÉëÃvÀæªÀ£ÀÄß vÀ®Ä¦ £ÁUÀjPÀjUÉ CvÀåAvÀ C£ÀÄPÀÆ®PÀgÀªÁVªÉ.

PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¨ÉA§®, SÁ¸ÀV ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À £ÉgÀ«¤AzÀ C©üªÀÈ¢Þ PÁAiÀÄð 

ಜನಪರ ಹೊೀರ್ಟ
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ಸ್ವಚ್ಛ ಭ್ರತ 
ಸ್ವಚ್ಛ ಮಹದೀವಪುರ

¸ÀéZÀÒ ¨sÁgÀvÀ C©üAiÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæ ²æÃ £ÀgÉÃAzÀæ 
ªÉÆÃ¢AiÀÄªÀgÀÄ WÉÆÃ¶¹zÁUÀ ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀzÀ £ÁUÀjPÀgÀÄ 
CvÀåAvÀ ºÉaÑ£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ ¸ÀàAzÀ£É vÉÆÃjzÀgÀÄ. CzÀgÀ 
¥sÀ®ªÁV ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀzÀ°è ¤gÀAvÀgÀªÁV ¸ÀéZÀÒ ¨sÁgÀvÀ 
C©üAiÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqÉ¹PÉÆAqÀÄ §gÀ¯ÁVzÉ.  E°è ²æ CgÀ«AzÀ 
°A¨ÁªÀ½AiÀÄªÀgÀÄ PÉÃªÀ® ±Á¸ÀPÀ£ÉA§ ºÉÆuÉUÁjPÉ¬ÄAzÀ®è, 
vÁ£ÉÆ§â ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÉÃªÁ ªÀåQÛ JA§AvÉ ªÀwð¹ d£ÀgÀ 
C©üªÀiÁ£ÀPÉÌ ¥ÁvÀægÁVzÁÝgÉ.

ಸ್ವಚ್ಛ ಭ್ರತ

ಸ್ವಚ್ಛ ಭ್ರತ 
ಸ್ವಚ್ಛ ಮಹದೀವಪುರ
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ಸ್ವಚ್ಛ ಭ್ರತ

gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ ¤®ðPÀë¢AzÁV 
¨É¼ÀîAzÀÆgÀÄ PÉgÉAiÀÄ ªÀiÁ°£Àå 
ºÉZÁÑVgÀÄªÀÅzÀÄ w½zÉÃ EzÉ F 
PÉgÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀéZÀÒUÉÆ½¸À®Ä ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ 
AiÀÄvÀß ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. PÉgÉ¬ÄAzÀ 
§gÀÄwÛgÀÄªÀ zÀÄ£ÁðvÀªÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄ®Ä 
¯ÁåPÉÆÖÃ ¨Áå¹° ªÀÄvÀÄÛ ¬ÄÃ¸ïÖ 
¨ÁåQÖÃjAiÀiÁUÀ¼À «Ä±Àæt EgÀÄªÀ 
E1 JA§ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjÃ eÉÊ«PÀ 
zÁæªÀtªÀ£ÀÄß ¹A¥Àr¸ÀÄªÀ PÁAiÀÄð 
£ÀqÉ¬ÄvÀÄ.

ಮಹದೀವಪುರದಲ್ಲಿ 
ಸ್ವಇಚ್್ಛಯ ಸ್ವಚ್ಛತ್ ಚಳವಳಿ
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¸ÀéZÀÒ ¨sÁgÀvÀ C©üAiÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæ ²æÃ £ÀgÉÃAzÀæ ªÉÆÃ¢AiÀÄªÀgÀÄ WÉÆÃ¶¹zÁUÀ ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀzÀ 
£ÁUÀjPÀgÀÄ CvÀåAvÀ ºÉaÑ£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ ̧ ÀàAzÀ£É vÉÆÃjzÀgÀÄ. CzÀgÀ ¥sÀ®ªÁV ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀzÀ°è ¤gÀAvÀgÀªÁV ̧ ÀéZÀÒ 
¨sÁgÀvÀ C©üAiÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqÉ¹PÉÆAqÀÄ §gÀ¯ÁVzÉ.  E°è ²æ CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½AiÀÄªÀgÀÄ PÉÃªÀ® ±Á¸ÀPÀ£ÉA§ 
ºÉÆuÉUÁjPÉ¬ÄAzÀ®è, vÁ£ÉÆ§â ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÉÃªÁ ªÀåQÛ JA§AvÉ ªÀwð¹ d£ÀgÀ C©üªÀiÁ£ÀPÉÌ ¥ÁvÀægÁzÀgÀÄ.   

EwÛÃZÉUÉ £ÀªÀÄä £ÉaÑ£À ¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæ ²æÃ £ÀgÉÃAzÀæ ªÉÆÃ¢AiÀÄªÀgÀÄ ̈ ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ §AzÁUÀ, CªÀjUÉ ̀ ¸ÀéZÀÒ ̈ sÁgÀvÀ - 
¸ÀéZÀÒ ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ’ JA§ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ²æÃ ªÉÆÃ¢AiÀÄªÀgÀÄ vÀªÀÄä £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è 
DgÀA¨sÀªÁzÀ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀÅ ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀzÀ°è EµÀÄÖ C«gÀvÀªÁV, AiÀÄ±À¹éAiÀiÁV £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀÄªÀÅzÀgÀ §UÉÎ 
CvÀåAvÀ ºÀµÀð ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀgÀÄ. 

2014gÀ CPÉÆÖÃ§gï 2gÀ UÁA¢ü dAiÀÄAwAiÀÄAzÀÄ ºÀÆr PÉëÃvÀæzÀ°è F C©üAiÀiÁ£ÀªÀÅ ºÀÆr  ªÀÈvÀÛzÀ°è JgÀqÀÄ 
UÀAmÉUÀ¼À PÁ® ¸ÀéZÀÒvÉ £ÀqÉ¸ÀÄªÀÅzÀgÉÆA¢UÉ DgÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. CzÉÃ ¢£À PÀtÆÚgÀÄ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ®Æè ¸ÀéZÀÒ ¨sÁgÀvÀ 
C©üAiÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqÉ¸À¯Á¬ÄvÀÄ. 

²æÃ CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½AiÀÄªÀgÀÄ `¸ÀéZÀÒ ¨sÁgÀvÀ - ¸ÀéZÀÒ ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ’ C©üAiÀiÁ£ÀzÀ £ÉÃvÀÈvÀé ªÀ»¹PÉÆAqÀÄ 
LªÀvÀÛPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ¸ÀéZÀÒvÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉÆArzÁÝgÉ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¥Àæw ±À¤ªÁgÀ CxÀªÁ ¨sÁ£ÀÄªÁgÀ 
£ÀqÉAiÀÄÄªÀ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀÅ ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæzÀ UÉÆvÀÄÛ¥Àr¹zÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ°è  ¨É¼ÀUÉÎ 8jAzÀ 
10 UÀAmÉAiÀÄªÀgÉUÉ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. 

±Á¸ÀPÀgÀ£ÀÄß ¥ÀmÁQ ¹r¹ ¸ÁéUÀw¸ÀÄªÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ F HgÀÄUÀ¼À°è EvÀÄÛ. ¥ÀmÁQ ¹r¹ ¸ÁéUÀw¹zÀ°è ±Á¸ÀPÀgÉÃ 
¥ÉÇgÀPÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄr¸ÀÄªÀ PÁAiÀÄð DgÀA©ü¹zÀÝjAzÀ ¥ÀmÁQ ¹r¹ ¸ÁéUÀw¸ÀÄªÀÅzÀÄ £ÀAwzÉ.  

ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀzÀ ±ÀQÛPÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ, ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ, ±Á¯Á PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À «zÁåyðUÀ¼ÀÄ,  gÉ¹qÉAmï 
ªÉ¯ï¥sÉÃgï C¸ÉÆÃ¹AiÉÄÃ±À£ïUÀ¼ÀÄ FUÁUÀ¯ÉÃ PÉëÃvÀæzÀ°è ¸ÀéAiÀÄA ¸ÀAWÀnvÀªÁV 300PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ¸ÀéZÀÒvÁ 
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀqÉ¹ªÉ. 

FªÀgÉUÉ F ¸ÀéZÀÒvÁ C©üAiÀiÁ£ÀzÀ°è ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀzÀ GzÀå«ÄUÀ¼ÀÄ, QæÃqÁ¥ÀlÄUÀ¼ÀÄ, ¹£ÉªÀiÁ £ÀlgÀÄ, ¸ÀªÀiÁdzÀ 
««zsÀ UÀtågÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ 30 ¸Á«gÀPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¥Á¯ÉÆÎArzÁÝgÉ.  

ಸ್ವಚ್ಛ ಭ್ರತ

“Devote 100 hours every 
year towards the cause of 

cleanliness.” 

- Shri Narendra Modi
Prime Minister of India

ಮಹದೀವಪುರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತ್ ಚಳವಳಿ
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ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ 
ಸ್ವಚ್ಛ ಮಹದೇವಪುರ
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ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ 
ಸ್ವಚ್ಛ ಮಹದೇವಪುರ
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ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ 
ಸ್ವಚ್ಛ ಮಹದೇವಪುರ

‘Swachchta Hi Seva’ (cleanliness is service). Take one 
or another step towards cleanliness. Make your effort 
to be a part of it. You will see how this Gandhi Jayanti 
shines     - Shri Narendra Modi, Prime Minister
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ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ 
ಸ್ವಚ್ಛ ಮಹದೇವಪುರ
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ಹರಳೂರು ಕೆರೆಯ ವಿಹಂಗಮ ದೃಶ್ಯ

ಕುಂದಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆೈಕೆೊಂಡರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ

ಕಸವನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ

ಕಳೆದ ಅವಧಿಯಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೊ ಕೆರೆಗಳನುನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ 
ಕಾಯ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ ಲ್ಂಬಾವಳ್ ಸಂಪೂರ್ಯವಾಗಿ 
ತೆೊಡಗಿಸಿಕೆೊಂಡಿದಾದಾರೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್   ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ್ಯರದ 
ಅತೇವ ನಿಲ್ಯಕ್ಷ್ಯದ್ಂದ ಹಲವು ಕೆರೆಗಳು ದುಸಿಥಿತಯಲ್ಲಿವೆ. 
ಹೇಗಿದೊದಾ  ಕ್ೇತ್ರದ ಕೆರೆಗಳನುನು ಲ್ಂಬಾವಳ್ಯವರು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತತಿದಾದಾರೆ. 

ಕೆರೆಗಳ ರಕ್ಣೆ 
ನಮ್ಮೆಲಲಿರ ಹೊಣೆ



     ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ ಜನಹಿತ 2013-201836

ಬಿಜೆಪಿ ಕೊಟ್ಟಿತು; ಕಾಂಗ್ರೆಸ್  ‘ಕೈ’ ಕೊಟ್ಟಿತು!
ಮಹದೇವಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ೇತರೆಕಕೆ ಹಂದಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾಕಾರ ಕೊಟಟಿ ನಿಧಿಯಲ್ೇ ಗಮನಾಹಕಾ 

ಕಲಸಗಳಾಗಿವೆ. ಈಗಿನ ಸಕಾಕಾರವು ಕೊಟಟಿ ಹಣದ ಪರೆಮಾಣ ಕಡಿಮೆ. ಇಲ್್ದ ಈ ಲಕಕೆ(ಕೊೇಟ್.ರೊ.) ಇಲ್್ದ.

2008-13ರ ಲೆಕ್ಕದ್ದು

976.3 375.05 71.83 1423.18
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ಕಾಂಗೆ್ರಸ್  ಮಾಡಿದ 
ಅರಾಯುಯ ತಿಳಿಯರಿ! 

2008-13gÀ CªÀ¢üAiÀÄ 
©eÉ¦ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ 
§AzÀ MlÄÖ ¤¢ü

1423.18

2013-18gÀ CªÀ¢üAiÀÄ 
PÁAUÉæ¸ï ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ 
§AzÀ MlÄÖ ¤¢ü

796.34

©eÉ¦ ¸ÀPÁðgÀ 
PÉÆnÖzÀÝgÀ°è 
PÁAUÉæ¸ï ¸ÀPÁðgÀªÀÅ 
vÀqÉ»rzÀ/»A¥ÀqÉzÀ 
ªÉÆvÀÛ

71.83

CAzÀgÉ PÁAUÉæ¸ï ¸ÀPÁðgÀªÀÅ 
©eÉ¦ ¸ÀPÁðgÀQÌAvÀ 

C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ 
ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀPÉÌ ¤Ãr 

¨sÁjÃ C£ÁåAiÀÄ 
ªÀiÁrzÉ. 

50% PÀrªÉÄ 

2013-18ರ ಲಕಕಾದುದಾ
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ 

ಸಕಾನಾರದಲ್್ 
(2013-18) 
ಮಂಜ�ರಾಗಿ 

ಪೂಣನಾಗೆ�ಂಡ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ 
ಸಕಾನಾರದಲ್್ 
(2013-18) 
ಮಂಜ�ರಾಗಿ 

ವಿವಿರ 
ಹಂತದಲ್್ರುವ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 

ಒಟು್ಟ
(ಲಕ್ಷ.ರ�.)

37.51 70.73 108.24
27.7 27.7

42.46 32.95 75.41
31.02 9.95 40.97
45.58 17.19 62.77
32.69 58.88 91.57
67.03 8.69 75.72
63.87 35.22 99.09
8.10 9.21 17.31

12.86 2.15 15.01
12.15 0.95 13.1
15.89 9.9 25.79
15.49 1.15 16.64
16.32 20.7 37.02

0
90.00 90.00

428.67 367.67 796.34

(ಕೆ�ೋಟ್  ರ�.)
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ಕಾಂಗೆ್ರಸ್  ಮಾಡಿದ 
ಅರಾಯುಯ ತಿಳಿಯರಿ! 

2008-13gÀ CªÀ¢üAiÀÄ 
©eÉ¦ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ 
§AzÀ MlÄÖ ¤¢ü

1423.18

2013-18gÀ CªÀ¢üAiÀÄ 
PÁAUÉæ¸ï ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ 
§AzÀ MlÄÖ ¤¢ü

796.34

©eÉ¦ ¸ÀPÁðgÀ 
PÉÆnÖzÀÝgÀ°è 
PÁAUÉæ¸ï ¸ÀPÁðgÀªÀÅ 
vÀqÉ»rzÀ/»A¥ÀqÉzÀ 
ªÉÆvÀÛ

71.83

CAzÀgÉ PÁAUÉæ¸ï ¸ÀPÁðgÀªÀÅ 
©eÉ¦ ¸ÀPÁðgÀQÌAvÀ 

C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ 
ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀPÉÌ ¤Ãr 

¨sÁjÃ C£ÁåAiÀÄ 
ªÀiÁrzÉ. 

50% PÀrªÉÄ 

2013-18ರ ಲಕಕಾದುದಾ
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ 

ಸಕಾನಾರದಲ್್ 
(2013-18) 
ಮಂಜ�ರಾಗಿ 

ಪೂಣನಾಗೆ�ಂಡ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ 
ಸಕಾನಾರದಲ್್ 
(2013-18) 
ಮಂಜ�ರಾಗಿ 

ವಿವಿರ 
ಹಂತದಲ್್ರುವ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 

ಒಟು್ಟ
(ಲಕ್ಷ.ರ�.)

37.51 70.73 108.24
27.7 27.7

42.46 32.95 75.41
31.02 9.95 40.97
45.58 17.19 62.77
32.69 58.88 91.57
67.03 8.69 75.72
63.87 35.22 99.09
8.10 9.21 17.31

12.86 2.15 15.01
12.15 0.95 13.1
15.89 9.9 25.79
15.49 1.15 16.64
16.32 20.7 37.02

0
90.00 90.00

428.67 367.67 796.34

(ಕೆ�ೋಟ್  ರ�.)
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ವಾರ್ನಾ ವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ಕಾಯನಾಗಳ ವಿವರ

ಬಳಳಿಂದ�ರು
CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½: d£À¥ÀgÀ PÁAiÀÄPÀzÀ £ÉÃgÀ £ÉÆÃl 

2013-18

ಸಜಾನಾಪುರ ರಸತು ರೈಲ್ವ ಓವರ್ ಬಿ್ರಜ್  
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ಹರಳೂರು ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ್ಗ್ ಚಾಲನೆ

ಹರಳೂರು ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾವೆೇರಿ ನಲ್ಲಿ ನಿೇರು ಯೇಜನೆ

ಬಿ ನಾಗಸಂದ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ರಸ್ತಿ ಡಾಂಬರಿೇಕರರಕೆಕೆ ಚಾಲನೆ

ಗಾಯತ್ರ ಲೇ ಔಟ್  ರಸ್ತಿ ಮತುತಿ ಸಿಕೆಬಿ ಡಂಟಲ್  ಕಾಲೇಜು 
ಬಳ್ ರಸ್ತಿ ಡಾಂಬರಿೇಕರರಕೆಕೆ ಚಾಲನೆ

ದೇವರಬಿಸನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೊೇರ್ ವೆಲ್  ನಿಮಾ್ಯರ

ಕೆೈಕೆೊಂಡರಹಳ್ಳಿಯ ಮಾರುತ ಲೇಔಟ್ ನ ರಸ್ತಿ ಡಾಂಬರಿೇಕರರ 
ಕಾಯ್ಯದ ಪ್ರಗತ ಪರಿಶೇಲನೆ

ಬಳಳಿಂದೊರು
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ಬಳಳಿಂದೊರಿನ ಸಕ್ರ ವಲ್ಲ್್ಯ  ಹಾಸಿಪಿಟಲ್  ಬಳ್ಯ ರಾಜಕಾಲುವೆಯ ಸಮೇಕ್

ಬಳಳಿಂದೊರಿನಲ್ಲಿ ವನಮಹೊೇತ್ಸವ ಮುನೆನುೇಕೆೊಳಾಲದ ಪಿ ಆರ್  ರಸ್ತಿ ಮತುತಿ 
ಒಳಚರಂಡಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗ್ 
ಭೊಮಪೂಜೆ

ಚಲಘಟ್ಟ ಗಾ್ರಮದ  ರಸ್ತಿ ಮತುತಿ 
ಒಳಚರಂಡಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗ್ 
ಭೊಮಪೂಜೆ

ಬಳಳಿಂದೊರು
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ಬಳಳಿಂದೊರು

ಹೊರ ವತು್ಯಲ ರಸ್ತಿ ಮತುತಿ ಸವಿ್ಯಸ್  ರಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಂಚರಿಸಿ ಕಾವೆೇರಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್  ಕಾಯ್ಯ 
ಪೂರ್ಯಗ್ೊಳ್ಸಲು ಬಿಡಬುಲಿಷ್ಯಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ಗ್ ಸೊಚನೆ

ಬಳಳಿಂದೊರು ವಾಡಿ್ಯನ ಚಲಲಿಘಟ್ಟ ಗಾ್ರಮದ್ಂದ 
ಬಿ.ನಾಗಸಂದ್ರ ಗಾ್ರಮಕೆಕೆ ಸ್ೇರುವ ರಸ್ತಿ ಡಾಂಬರಿೇಕರರ 
ಪ್ರಗತಯಲ್ಲಿದ.

ಬಳಳಿಂದೊರು ವಾಡಿ್ಯನ ದೊಡಲ್ಕನನುಲ್ಲಿ ವೃತತಿದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಸ್ತಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ್ಗ್ ಚಾಲನೆ

ಮುನೆನುಕೆೊಳಾಲು ರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗ್ ಪೂಜೆ ಜುನನುಸಂದ್ರ ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ್ಗ್ 
ಚಾಲನೆ.
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 ದ�ಡಲ್ಕನನುಲ್್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ದ�ಡಲ್ಕನೆನುಲ್್, ಜುನನುಸಂದ್ರ, ಕೆೈಕೆ�ಂಡರಹಳಿಳಿ, ಕಸವನಹಳಿಳಿ ಕಾಡುಬಿಸನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮಗಳಲ್್ 
ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಮತುತು ಪೈಲ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ

34.69

 ದ�ಡಲ್ಕನನುಲ್್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಬಳಳಿಂದ�ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ಪಂಪ್ ಸಟ್, ವಿದುಯುದ್ೋಕರಣ ಮತುತು 
ಪೈಲ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ

27.23

 ದ�ಡಲ್ಕನನುಲ್್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ದ�ಡಕನೆನುಲ್್ ಗಾ್ರಮದ ರಾರಾಯಣರಡಿಲ್ ಬಡಾವಣೆ ಮತುತು ಸ�ೋಮೋಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯ 
ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

7.50

ಬಳಳಿಂದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಬಳಳಿಂದ�ರಿನಲ್್ ಒಳಚರಂಡಿ ಮಾಯುನ್ ಹ�ೋಲ್ ಮತುತು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ದುರಸಿಥಾ ಕಾಮಗಾರಿ 19.87
ಬಳಳಿಂದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಬಳಳಿಂದ�ರು ಟ್್ರನ್ಟ್ ಮಡ�ಸ್ ಅಪಾಟ್ನಾ ಮಂಟ್ ನ್ಂದ ದ್ವಯುಶ್ರೋ ಅಪಾಟ್ನಾ ಮಂಟ್ ವರಗೆ 

ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
10.69

ಬಳಳಿಂದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಬಳಳಿಂದ�ರು, ಅಂಬಲ್ೋಪುರ, ದೋವರಬಿಸನಹಳಿಳಿ, ಹರಳೂರು ಹಾಗ� ಕರಿಯಮಮೆನ 
ಅಗ್ರಹಾರ ಗಾ್ರಮಗಳಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಹಾಗ� ಪೈಪ್ ಲೈನ್ 
ಅಳವಡಿಸಲಾಯತು

37.15

ಬಳಳಿಂದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಬಳಳಿಂದ�ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ಪಂಪ್ ಸಟ್, ವಿದುಯುದ್ೋಕರಣ ಮತುತು 
ಪೈಲ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ

35.06

ಬಳಳಿಂದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಬಳಳಿಂದ�ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ 49.94
ಬಳಳಿಂದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಬಳಳಿಂದ�ರು ಗಿ್ರೋನ್ ಗ್ನ್ ಲೋಔಟ್, ಶ�ೋಭ ಕ್ಬ್ ಹೌಸ್ ರಸತುಯ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
19.79

ಬಳಳಿಂದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಬಳಳಿಂದ�ರು ಗಾ್ರಮದ ದ�ಡಲ್ಮಮೆ ದೋವಸಾಥಾನ ಮುಖಯುರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 39.62
ಬಳಳಿಂದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಬಳಳಿಂದ�ರು ವಾಡಿನಾನಲ್್ ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರಿನ ಕಾಮಗಾರಿ 12.89
ಬಳಳಿಂದ�ರು ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಬಳಳಿಂದ�ರು ಗೆೋಟ್ ಬಳಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನ್ಮಾನಾಣ 8.00
ಬಳಳಿಂದ�ರು ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಬಳಳಿಂದ�ರು ಸಚಿಟ್ರಲ್ ಮಾಲ್ ಬಳಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನ್ಮಾನಾಣ 8.00
ಬಳಳಿಂದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಬಳಳಿಂದ�ರು ಹ�ರವತುನಾಲ ರಸತುಯಂದ ಅಂಬಲ್ೋಪುರ ಮುಖಯು ರಸತು ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಪಿೋರ್ 

ಪಾಯುರಡೈಸ್ ಅಪಾಟ್ನಾ ಮಂಟ್ ರಸತು ಮತುತು ಸುತತುಮುತತುಲ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
15.90

ಬಳಳಿಂದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಬಳಳಿಂದ�ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 29.84
ಬಳಳಿಂದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಬಳಳಿಳಿಂದ�ರು ಗಿ್ರೋನ್ ಗ್ನ್ ಲೋಔಟ್ ನಲ್್ ಒಳಚರಂಡಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಹಾಗ� ಮಾಯುನ್ ಹ�ೋಲ್ 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
9.65

ಬಳಳಿಂದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಬಳಳಿಂದ�ರು ಹ�ರವತುನಾಲ ರಸತುಯಂದ ಶ್ರೋ ವೆೋಣುಗೆ�ೋಪಾಲಸಾ್ವಮಿ ದೋವಸಾಥಾನವರಗೆ ರಸತು 
ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

36.68

ಬಳಳಿಂದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಬಳಳಿಂದ�ರು ಗಿ್ರೋನ್ ಗ್ನ್ ಲೋಔಟ್ ನ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 11.07
ಬಳಳಿಂದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಬಳಳಿಂದ�ರಿನಲ್್ ಯು.ಜ.ಡಿ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ 19.69
ಬಳಳಿಂದ�ರು ಹುವಾಯ್ ಸಂಸಥಾಯ ವತಿಯಂದ ಬಳಳಿಂದ�ರು ಸಕಾನಾರಿ ಮಾದರಿ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲಗೆ 

ಕಂಪೂಯುಟರ್ ವಿತರಣೆ
ಹರಳೂರು ಮುಖಯುರಸತು ಹರಳೂರು, ಸಜಾನಾಪುರ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಕ�ಡು್ ಮುಖಯು ರಸತುಯವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 300.00
ಹರಳೂರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಹರಳೂರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಉಳಿಕೆ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 6.25
ಹರಳೂರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಹರಳೂರು ಮುಖಯು ರಸತುಯಂದ ಕೆ.ಬಿ.ಆರ್ ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಅಪಾಟ್ನಾ ಮಂಟ್ ರಸತುವರಗೆ ರಸತು 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
28.79

ಹರಳೂರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಹರಳೂರು ಗಾ್ರಮದ ಮುರಳಿ ಮನೆ ಹತಿತುರ ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 9.89
ಹರಳೂರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಹರಳೂರು ಗಾ್ರಮದ ಪಟೆೋಲ್ ಶಾಲಯ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 24.79
ಹರಳೂರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಹರಳೂರು ಗಾ್ರಮದ ದ್ಣೆಣೆ ಶ್ರೋ ಅಂಜನೆೋಯಸಾ್ವಮಿ ದೋವಸಾಥಾನದ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 80.86
ಹರಳೂರು ಹುವಾಯ್ ಸಂಸಥಾಯ ವತಿಯಂದ ಹರಳೂರು ಸಕಾನಾರಿ ಕ್ರಿಯ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲಗೆ 

ಕಂಪೂಯುಟರ್ ವಿತರಣೆ

ಬಳಳಿಂದ�ರು
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು
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ಬಳಳಿಂದ�ರು
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು

ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾನಾರದಲ್್ (2008-13) ಮಂಜ�ರಾಗಿ 2008-13ರ ಅವಧಿಯಲ್್  ಪೂಣನಾಗೆ�ಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತತು  172.68 ಕೆ�ೋಟ್ ರ�.

ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾನಾರದಲ್್ (2008-13) ಮಂಜ�ರಾಗಿ 2013-18ರ ಅವಧಿಯಲ್್  ಪೂಣನಾಗೆ�ಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ಬಳಳಿಂದ�ರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ 

ಯೋಜನೆ
ಬಳಳಿಂದ�ರು ವಾರ್ನಾ ನ ಬಳಳಿಂದ�ರು ಕೆರಗೆ ಸೋತುವೆ ನ್ಮಾನಾಣ 130.00

ಬಳಳಿಂದ�ರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಕೆರ ಸೌಳು ಕೆರ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 250.00
ಭ�ೋಗನಹಳಿಳಿ  ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬೃಹತ್ 

ರಸತು
ಗೆೋರ್ ಸ�ಕಾಲ್ ರಸತುಯಂದ ಬ�ಗನಹಳಿಳಿ ವರಗೆ ರಸತುಯ ಅಗಲ್ೋಕರಣ, ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ಹಾಗ� 
ಡಾಂಬರಿೋಕರಣ (ಜಒಕೆ)

400.00

ಚಲ್ಘಟ್ಟ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ 
ಯೋಜನೆ

ಬಳಳಿಂದ�ರು ವಾರ್ನಾ ನ ಡಿಫನ್ಸ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ಮತುತು ಡಾಂಬರಿೋಕರಣ 400.00

ಚಲ್ಘಟ್ಟ ಬಿ.ಡಬ�್ಷ್ಯ.ಎಸ್.
ಎಸ್.ಬಿ

ಚಲಘಟ್ಟ ಪ್ರದೋಶದಲ್್ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಕೆ�ಳವೆ ಮಾಗನಾ ಅಳವಡಿಸಿ ಒಳ ಚರಂಡಿ ವಯುವಸತು 
ನವಿೋಕರಿಸಿದ

900.00

ಹರಳೂರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಕೆರ ಹರಳೂರು ಕೆರ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 250.00
ಅಂಬಲ್ೋಪುರ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಕೆರ ಅಂಬಲ್ೋಪುರ ಕೆರ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 250.00
ಕಸವನಹಳಿಳಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಕೆರ ಕಸವನಹಳಿಳಿ ಕೆರ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 250.00
ಕಾಡುಬಿಸನಹಳಿಳಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಕಾಡುಬಿಸನಹಳಿಳಿಳಿ ರಿಂಗ್ ರಸತುಯಂದ ಪಣತ�ತುರು ರೈಲ್ವ ಟಾ್ರರಾಕ್ ವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 200.00
ದ�ಡಲ್ಕನನುಲ್್ ಸಮಾಜ ಕಲಾಯುಣ 

ಇಲಾಖೆ
ದ�ಡಲ್ಕನನುಲ್್ ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ ನವಿೋಕರಣ 35.00

ದ�ಡಲ್ಕನನುಲ್್ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಕೆರ ದ�ಡಲ್ಕನನುಲ್್ ಕೆರ ಕೆರ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 250.00
ದ�ಡಲ್ಕನನುಲ್್ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬೃಹತ್ 

ರಸತು
ಸಜಾನಾಪುರ ಮುಖಯು ರಸತುಯಂದ ಚೌಳಕೆೋರ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಮನಾಲರಾಮ್ ರೈಲ್ವ ನ್ಲಾದಾಣದ 
ವರಗೆ ರಸತುಯ ಅಗಲ್ೋಕರಣ ಹಾಗ� ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಒಕೆ) 

600.00

ದ�ಡಲ್ಕನನುಲ್್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರೈಲ್ವ 
ವಿಭಾಗ

ಸಜಾನಾಪುರ ರಸತುಯಲ್್ ರೈಲ್ವ ಮೋಲು ಸೋತುವೆ ನ್ಮಾನಾಣ 2200.00

ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾನಾರದಲ್್ (2008-13) ಮಂಜ�ರಾಗಿ 2013-18ರ ಅವಧಿಯಲ್್  ಸಥಾಗಿತಗೆ�ಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ದ�ಡಲ್ಕನನುಲ್್ ದ�ಡಲ್ಕನೆನುಲ್್ಯಲ್್ ವೆೋಮನ ರಂಗಮಂದ್ರ ನ್ಮಾನಾಣ ಮಾಡಲು ರ�. 2.00 ಕೆ�ೋಟ್ 

ಹಿಂದ್ನ ಸಕಾನಾರದಲ್್ ಮಂಜ�ರಾಗಿದುದಾ ಹಾಲ್ ಸಥಾಗಿತಗೆ�ಂಡಿರುತತುದ

ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಸಕಾನಾರದಲ್್ (2013-18) ಮಂಜ�ರಾಗಿ ಪೂಣನಾಗೆ�ಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
 ದ�ಡಲ್ಕನನುಲ್್ ಮುಖಯುರಸತು ಇಬ್ಬಲ�ರು ಜಂಕ್ಷನ್ ನ್ಂದ (ಹ�ರವತುನಾಲ ರಸತು) ಸಜಾನಾಪುರ ಮುಖಯು ರಸತು ಮಾಗನಾವಾಗಿ 

ದ�ಡಲ್ಕನನುಲ್್ವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
400.00

 ದ�ಡಲ್ಕನನುಲ್್ ಮುಖಯುರಸತು ಸಜಾನಾಪುರ ಮುಖಯುರಸತುಯ ಕಾಮನಾಲರಾಂ ರೈಲ್ವ ಜಂಕ್ಷನ್ ನ್ಂದ ದ�ಡಲ್ಕನೆನುಲ್್ವರಗೆ ರಸತು 
ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

200.00

 ದ�ಡಲ್ಕನನುಲ್್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ದಡಲ್ಕನೆನುಲ್್ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.83
 ದ�ಡಲ್ಕನನುಲ್್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ದಡಲ್ಕನೆನುಲ್್ ಗಾ್ರಮದ ರಸತುಯಂದ ಚಿಕಕಾರಾಯಕನಹಳಿಳಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ವಾಯುಪಿತುವರಗೆ ರಸತು 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
53.69

 ದ�ಡಲ್ಕನನುಲ್್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ದಡಲ್ಕನೆನುಲ್್ ಗಾ್ರಮದ ಜನತ ಕಾಲ�ೋನ್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 8.53
 ದ�ಡಲ್ಕನನುಲ್್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ದ�ಡಲ್ಕನೆನುಲ್್ ರೈಲ್ವ ಮೋಲುಸೋತುವೆಯ ಪಕಕಾದ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 34.28
 ದ�ಡಲ್ಕನನುಲ್್ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ದ�ಡಲ್ಕನೆನುಲ್್ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನ್ಮಾನಾಣ 8.00
 ದ�ಡಲ್ಕನನುಲ್್ ಸಂಸದರ ನ್ಧಿ ದ�ಡಲ್ಕನೆನುಲ್್ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಆರ�ೋಗಯು ಕೆೋಂದ್ರ ಆಸ್ಪತೆ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮಾನಾಣ 10.00

ಬಳಳಿಂದ�ರು
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 ದ�ಡಲ್ಕನನುಲ್್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ದ�ಡಲ್ಕನೆನುಲ್್, ಜುನನುಸಂದ್ರ, ಕೆೈಕೆ�ಂಡರಹಳಿಳಿ, ಕಸವನಹಳಿಳಿ ಕಾಡುಬಿಸನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮಗಳಲ್್ 
ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಮತುತು ಪೈಲ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ

34.69

 ದ�ಡಲ್ಕನನುಲ್್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಬಳಳಿಂದ�ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ಪಂಪ್ ಸಟ್, ವಿದುಯುದ್ೋಕರಣ ಮತುತು 
ಪೈಲ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ

27.23

 ದ�ಡಲ್ಕನನುಲ್್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ದ�ಡಕನೆನುಲ್್ ಗಾ್ರಮದ ರಾರಾಯಣರಡಿಲ್ ಬಡಾವಣೆ ಮತುತು ಸ�ೋಮೋಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯ 
ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

7.50

ಬಳಳಿಂದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಬಳಳಿಂದ�ರಿನಲ್್ ಒಳಚರಂಡಿ ಮಾಯುನ್ ಹ�ೋಲ್ ಮತುತು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ದುರಸಿಥಾ ಕಾಮಗಾರಿ 19.87
ಬಳಳಿಂದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಬಳಳಿಂದ�ರು ಟ್್ರನ್ಟ್ ಮಡ�ಸ್ ಅಪಾಟ್ನಾ ಮಂಟ್ ನ್ಂದ ದ್ವಯುಶ್ರೋ ಅಪಾಟ್ನಾ ಮಂಟ್ ವರಗೆ 

ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
10.69

ಬಳಳಿಂದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಬಳಳಿಂದ�ರು, ಅಂಬಲ್ೋಪುರ, ದೋವರಬಿಸನಹಳಿಳಿ, ಹರಳೂರು ಹಾಗ� ಕರಿಯಮಮೆನ 
ಅಗ್ರಹಾರ ಗಾ್ರಮಗಳಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಹಾಗ� ಪೈಪ್ ಲೈನ್ 
ಅಳವಡಿಸಲಾಯತು

37.15

ಬಳಳಿಂದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಬಳಳಿಂದ�ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ಪಂಪ್ ಸಟ್, ವಿದುಯುದ್ೋಕರಣ ಮತುತು 
ಪೈಲ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ

35.06

ಬಳಳಿಂದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಬಳಳಿಂದ�ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ 49.94
ಬಳಳಿಂದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಬಳಳಿಂದ�ರು ಗಿ್ರೋನ್ ಗ್ನ್ ಲೋಔಟ್, ಶ�ೋಭ ಕ್ಬ್ ಹೌಸ್ ರಸತುಯ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
19.79

ಬಳಳಿಂದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಬಳಳಿಂದ�ರು ಗಾ್ರಮದ ದ�ಡಲ್ಮಮೆ ದೋವಸಾಥಾನ ಮುಖಯುರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 39.62
ಬಳಳಿಂದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಬಳಳಿಂದ�ರು ವಾಡಿನಾನಲ್್ ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರಿನ ಕಾಮಗಾರಿ 12.89
ಬಳಳಿಂದ�ರು ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಬಳಳಿಂದ�ರು ಗೆೋಟ್ ಬಳಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನ್ಮಾನಾಣ 8.00
ಬಳಳಿಂದ�ರು ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಬಳಳಿಂದ�ರು ಸಚಿಟ್ರಲ್ ಮಾಲ್ ಬಳಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನ್ಮಾನಾಣ 8.00
ಬಳಳಿಂದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಬಳಳಿಂದ�ರು ಹ�ರವತುನಾಲ ರಸತುಯಂದ ಅಂಬಲ್ೋಪುರ ಮುಖಯು ರಸತು ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಪಿೋರ್ 

ಪಾಯುರಡೈಸ್ ಅಪಾಟ್ನಾ ಮಂಟ್ ರಸತು ಮತುತು ಸುತತುಮುತತುಲ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
15.90

ಬಳಳಿಂದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಬಳಳಿಂದ�ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 29.84
ಬಳಳಿಂದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಬಳಳಿಳಿಂದ�ರು ಗಿ್ರೋನ್ ಗ್ನ್ ಲೋಔಟ್ ನಲ್್ ಒಳಚರಂಡಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಹಾಗ� ಮಾಯುನ್ ಹ�ೋಲ್ 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
9.65

ಬಳಳಿಂದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಬಳಳಿಂದ�ರು ಹ�ರವತುನಾಲ ರಸತುಯಂದ ಶ್ರೋ ವೆೋಣುಗೆ�ೋಪಾಲಸಾ್ವಮಿ ದೋವಸಾಥಾನವರಗೆ ರಸತು 
ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

36.68

ಬಳಳಿಂದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಬಳಳಿಂದ�ರು ಗಿ್ರೋನ್ ಗ್ನ್ ಲೋಔಟ್ ನ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 11.07
ಬಳಳಿಂದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಬಳಳಿಂದ�ರಿನಲ್್ ಯು.ಜ.ಡಿ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ 19.69
ಬಳಳಿಂದ�ರು ಹುವಾಯ್ ಸಂಸಥಾಯ ವತಿಯಂದ ಬಳಳಿಂದ�ರು ಸಕಾನಾರಿ ಮಾದರಿ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲಗೆ 

ಕಂಪೂಯುಟರ್ ವಿತರಣೆ
ಹರಳೂರು ಮುಖಯುರಸತು ಹರಳೂರು, ಸಜಾನಾಪುರ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಕ�ಡು್ ಮುಖಯು ರಸತುಯವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 300.00
ಹರಳೂರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಹರಳೂರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಉಳಿಕೆ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 6.25
ಹರಳೂರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಹರಳೂರು ಮುಖಯು ರಸತುಯಂದ ಕೆ.ಬಿ.ಆರ್ ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಅಪಾಟ್ನಾ ಮಂಟ್ ರಸತುವರಗೆ ರಸತು 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
28.79

ಹರಳೂರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಹರಳೂರು ಗಾ್ರಮದ ಮುರಳಿ ಮನೆ ಹತಿತುರ ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 9.89
ಹರಳೂರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಹರಳೂರು ಗಾ್ರಮದ ಪಟೆೋಲ್ ಶಾಲಯ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 24.79
ಹರಳೂರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಹರಳೂರು ಗಾ್ರಮದ ದ್ಣೆಣೆ ಶ್ರೋ ಅಂಜನೆೋಯಸಾ್ವಮಿ ದೋವಸಾಥಾನದ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 80.86
ಹರಳೂರು ಹುವಾಯ್ ಸಂಸಥಾಯ ವತಿಯಂದ ಹರಳೂರು ಸಕಾನಾರಿ ಕ್ರಿಯ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲಗೆ 

ಕಂಪೂಯುಟರ್ ವಿತರಣೆ

ಬಳಳಿಂದ�ರು
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು
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ಬಳಳಿಂದ�ರು
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು

ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾನಾರದಲ್್ (2008-13) ಮಂಜ�ರಾಗಿ 2008-13ರ ಅವಧಿಯಲ್್  ಪೂಣನಾಗೆ�ಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತತು  172.68 ಕೆ�ೋಟ್ ರ�.

ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾನಾರದಲ್್ (2008-13) ಮಂಜ�ರಾಗಿ 2013-18ರ ಅವಧಿಯಲ್್  ಪೂಣನಾಗೆ�ಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ಬಳಳಿಂದ�ರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ 

ಯೋಜನೆ
ಬಳಳಿಂದ�ರು ವಾರ್ನಾ ನ ಬಳಳಿಂದ�ರು ಕೆರಗೆ ಸೋತುವೆ ನ್ಮಾನಾಣ 130.00

ಬಳಳಿಂದ�ರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಕೆರ ಸೌಳು ಕೆರ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 250.00
ಭ�ೋಗನಹಳಿಳಿ  ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬೃಹತ್ 

ರಸತು
ಗೆೋರ್ ಸ�ಕಾಲ್ ರಸತುಯಂದ ಬ�ಗನಹಳಿಳಿ ವರಗೆ ರಸತುಯ ಅಗಲ್ೋಕರಣ, ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ಹಾಗ� 
ಡಾಂಬರಿೋಕರಣ (ಜಒಕೆ)

400.00

ಚಲ್ಘಟ್ಟ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ 
ಯೋಜನೆ

ಬಳಳಿಂದ�ರು ವಾರ್ನಾ ನ ಡಿಫನ್ಸ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ಮತುತು ಡಾಂಬರಿೋಕರಣ 400.00

ಚಲ್ಘಟ್ಟ ಬಿ.ಡಬ�್ಷ್ಯ.ಎಸ್.
ಎಸ್.ಬಿ

ಚಲಘಟ್ಟ ಪ್ರದೋಶದಲ್್ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಕೆ�ಳವೆ ಮಾಗನಾ ಅಳವಡಿಸಿ ಒಳ ಚರಂಡಿ ವಯುವಸತು 
ನವಿೋಕರಿಸಿದ

900.00

ಹರಳೂರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಕೆರ ಹರಳೂರು ಕೆರ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 250.00
ಅಂಬಲ್ೋಪುರ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಕೆರ ಅಂಬಲ್ೋಪುರ ಕೆರ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 250.00
ಕಸವನಹಳಿಳಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಕೆರ ಕಸವನಹಳಿಳಿ ಕೆರ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 250.00
ಕಾಡುಬಿಸನಹಳಿಳಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಕಾಡುಬಿಸನಹಳಿಳಿಳಿ ರಿಂಗ್ ರಸತುಯಂದ ಪಣತ�ತುರು ರೈಲ್ವ ಟಾ್ರರಾಕ್ ವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 200.00
ದ�ಡಲ್ಕನನುಲ್್ ಸಮಾಜ ಕಲಾಯುಣ 

ಇಲಾಖೆ
ದ�ಡಲ್ಕನನುಲ್್ ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ ನವಿೋಕರಣ 35.00

ದ�ಡಲ್ಕನನುಲ್್ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಕೆರ ದ�ಡಲ್ಕನನುಲ್್ ಕೆರ ಕೆರ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 250.00
ದ�ಡಲ್ಕನನುಲ್್ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬೃಹತ್ 

ರಸತು
ಸಜಾನಾಪುರ ಮುಖಯು ರಸತುಯಂದ ಚೌಳಕೆೋರ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಮನಾಲರಾಮ್ ರೈಲ್ವ ನ್ಲಾದಾಣದ 
ವರಗೆ ರಸತುಯ ಅಗಲ್ೋಕರಣ ಹಾಗ� ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಒಕೆ) 

600.00

ದ�ಡಲ್ಕನನುಲ್್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರೈಲ್ವ 
ವಿಭಾಗ

ಸಜಾನಾಪುರ ರಸತುಯಲ್್ ರೈಲ್ವ ಮೋಲು ಸೋತುವೆ ನ್ಮಾನಾಣ 2200.00

ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾನಾರದಲ್್ (2008-13) ಮಂಜ�ರಾಗಿ 2013-18ರ ಅವಧಿಯಲ್್  ಸಥಾಗಿತಗೆ�ಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ದ�ಡಲ್ಕನನುಲ್್ ದ�ಡಲ್ಕನೆನುಲ್್ಯಲ್್ ವೆೋಮನ ರಂಗಮಂದ್ರ ನ್ಮಾನಾಣ ಮಾಡಲು ರ�. 2.00 ಕೆ�ೋಟ್ 

ಹಿಂದ್ನ ಸಕಾನಾರದಲ್್ ಮಂಜ�ರಾಗಿದುದಾ ಹಾಲ್ ಸಥಾಗಿತಗೆ�ಂಡಿರುತತುದ

ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಸಕಾನಾರದಲ್್ (2013-18) ಮಂಜ�ರಾಗಿ ಪೂಣನಾಗೆ�ಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
 ದ�ಡಲ್ಕನನುಲ್್ ಮುಖಯುರಸತು ಇಬ್ಬಲ�ರು ಜಂಕ್ಷನ್ ನ್ಂದ (ಹ�ರವತುನಾಲ ರಸತು) ಸಜಾನಾಪುರ ಮುಖಯು ರಸತು ಮಾಗನಾವಾಗಿ 

ದ�ಡಲ್ಕನನುಲ್್ವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
400.00

 ದ�ಡಲ್ಕನನುಲ್್ ಮುಖಯುರಸತು ಸಜಾನಾಪುರ ಮುಖಯುರಸತುಯ ಕಾಮನಾಲರಾಂ ರೈಲ್ವ ಜಂಕ್ಷನ್ ನ್ಂದ ದ�ಡಲ್ಕನೆನುಲ್್ವರಗೆ ರಸತು 
ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

200.00

 ದ�ಡಲ್ಕನನುಲ್್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ದಡಲ್ಕನೆನುಲ್್ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.83
 ದ�ಡಲ್ಕನನುಲ್್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ದಡಲ್ಕನೆನುಲ್್ ಗಾ್ರಮದ ರಸತುಯಂದ ಚಿಕಕಾರಾಯಕನಹಳಿಳಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ವಾಯುಪಿತುವರಗೆ ರಸತು 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
53.69

 ದ�ಡಲ್ಕನನುಲ್್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ದಡಲ್ಕನೆನುಲ್್ ಗಾ್ರಮದ ಜನತ ಕಾಲ�ೋನ್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 8.53
 ದ�ಡಲ್ಕನನುಲ್್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ದ�ಡಲ್ಕನೆನುಲ್್ ರೈಲ್ವ ಮೋಲುಸೋತುವೆಯ ಪಕಕಾದ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 34.28
 ದ�ಡಲ್ಕನನುಲ್್ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ದ�ಡಲ್ಕನೆನುಲ್್ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನ್ಮಾನಾಣ 8.00
 ದ�ಡಲ್ಕನನುಲ್್ ಸಂಸದರ ನ್ಧಿ ದ�ಡಲ್ಕನೆನುಲ್್ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಆರ�ೋಗಯು ಕೆೋಂದ್ರ ಆಸ್ಪತೆ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮಾನಾಣ 10.00

ಬಳಳಿಂದ�ರು ಬಳಳಿಂದೊರು
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ದೋವರಬಿಸನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕೆೋಂದ್ರ 
ಕಛೋರಿ ಯೋಜನೆ 
(ಟ್.ಇ.ಸಿ)

ದೋವರಬಿಸನಹಳಿಳಿ ಎಕೆ�ೋ ಸ್ಪೋಸ್ ಬಳಿ (PPP) ಒರಕಾ ಸಂಸಥಾ ವತಿಯಂದ ಪಾದಚಾರಿ ಮೋಲು 
ಸೋತುವೆ ನ್ಮಾನಾಣ

NA

ದೋವರಬಿಸನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ದೋವರಬಿಸನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ರುದ್ರಭ�ಮಿಯ ಸುತತುಮುತತುಲ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.40
ದೋವರಬಿಸನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ದೋವರಬಿಸನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ಸಾಕಾ್ರ ವಲ್ಲ್ನಾ ಆಸ್ಪತೆ್ರಯ ಮುಂಭಾಗದ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 99.44
ದೋವರಬಿಸನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ದೋವರಬಿಸನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 38.52
ದೋವರಬಿಸನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ದೋವರಬಿಸನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 3.65
ದೋವರಬಿಸನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ದೋವರಬಿಸನಹಳಿಳಿ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.85
ದೋವರಬಿಸನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ದೋವರಬಿಸನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ಅನನುಪೂಣೆೋನಾಶ್ವರಿ ದೋವಸಾಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗ ಮತುತು ಸುತತುಮುತತುಲ 

ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
19.92

ದೋವರಬಿಸನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ದೋವರಬಿಸನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ 1ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 12.50
ದೋವರಬಿಸನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ದೋವರಬಿಸನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ಮುಖಯುರಸತುಯ ಹಿಂಭಾಗದ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.36
ದೋವರಬಿಸನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ದೋವರಬಿಸನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ಅಯಯುಪ್ಪಸಾ್ವಮಿ ದೋವಸಾಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗದ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
19.38

ದೋವರಬಿಸನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ದೋವರಬಿಸನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಹಾಗ� ಪೈಪ್ ಲೈನ್ 
ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ

14.38

ದೋವರಬಿಸನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ದೋವರಬಿಸನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ಅಯಯುಪ್ಪಸಾ್ವಮಿ ದೋವಸಾಥಾನದ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 0.97
ಅಂಬಲ್ೋಪುರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಅಂಬಲ್ೋಪುರ ಗಾ್ರಮದ ಎಸ್.ಜೆ.ಆರ್. ಅಪಾಟ್ನಾ ಮಂಟ್್ಸ ಸುತತುಮುತತುಲ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� 

ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
14.38

ಕರಿಯಮಮೆನ 
ಅಗ್ರಹಾರ

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಕರಿಯಮಮೆನ ಅಗ್ರಹಾರ ಗಾ್ರಮದ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 22.18

ಕರಿಯಮಮೆನ 
ಅಗ್ರಹಾರ

ಮುಖಯುರಸತು ಕರಿಯಮಮೆನ ಅಗ್ರಹಾರದ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 250.00

ಕರಿಯಮಮೆನ 
ಅಗ್ರಹಾರ

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಕರಿಯಮಮೆನ ಅಗ್ರಹಾರ, ಕಾಡುಬಿಸನಹಳಿಳಿ ಹಾಗ� ದೋವರಬಿಸನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮಗಳಲ್್ 
ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ

16.80

ಕಸವನಹಳಿಳಿ ಮುಖಯುರಸತು ಸಜಾನಾಪುರ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಕಸವನಹಳಿಳಿ ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಚ�ಡಸಂದ್ರದವರಗೆ ರಸತು 
ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

400.00

ಕಸವನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಕಸವನಹಳಿಳಿ ರಸತುಯಲ್್ (ಬಾಟಾ ಶ�ೋ ರ�ಂ ರಸತು) ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ 47.39
ಕಸವನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಕಸವನಹಳಿಳಿ ವೆಳಿಳಿಯಮಮೆ ಲೋಔಟ್ ಮತುತು ಸಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಲೋಔಟ್ ಮುಖಯು ರಸತುಯ 1, 2ನೆೋ 

ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಮತುತು ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
39.98

ಕಸವನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಕಸವನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ 1ನೆೋ ಮುಖಯು ರಸತುಯಂದ ಸಜಾನಾಪುರ ರಸತುಯ ಬಾಟಾ ಶ�ೋ ರ�ಂ 
ವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

10.99

ಕಸವನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಕಸವನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಉಳಿಕೆ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 15.00
ಕಸವನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಕಸವನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 28.93
ಕಸವನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಕಸವನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಕೆ.ಪಿ.ಸಿ ಲೋಔಟ್ 2ನೆೋ ಮುಖಯುರಸತುಯ 

ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
44.75

ಕಾಡುಬಿಸನಹಳಿಳಿ ಮುಖಯುರಸತು ಕಾಡುಬಿಸನಹಳಿಳಿಯಂದ ಗೆೋರ್ ಶಾಲ ರಸತು ಮಾಗನಾವಾಗಿ ದ�ಡಲ್ಕನೆನುಲ್್ವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 340.00
ಕಾಡುಬಿಸನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಕಾಡುಬಿಸನಹಳಿಳಿ ಹ�ರ ವತುನಾಲ ರಸತುಯಂದ ಪಣತ�ತುರು ರೈಲ್ವ ಹಳಿವರಗೆ ರಸತು ಮತುತು 

ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
46.13

ಕಾಡುಬಿಸನಹಳಿಳಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಕಾಡುಬಿಸನಹಳಿಳಿ ಜೆ.ಪಿ ಮೊೋಗನಾನ್ ಬಳಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನ್ಮಾನಾಣ 8.00
ಕಾಡುಬಿಸನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಕಾಡುಬಿಸನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 9.92
ಕೆಂಪಾಪುರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಕೆಂಪಾಪುರ ಗಾ್ರಮದ ತಾಯುಗರಾಜ ಮನೆ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.97

ಬಳಳಿಂದ�ರು
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು

ಬಳಳಿಂದೊರು



     ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæಜನಹಿತ 2013-2018 45ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæಜನಹಿತ - 2      2013-2018 45

ಕೆಂಪಾಪುರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಕೆಂಪಾಪುರ ಗಾ್ರಮದ ತಾಯುಗರಾಜ ಮನೆ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 39.98
ಕೆೈಕೆ�ಂಡರಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಕೆೈಕೆ�ಂಡರಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 49.04
ಕೆೈಕೆ�ಂಡರಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಕೆೈಕೆ�ಂಡರಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 9.63
ಚಲ್ಘಟ್ಟ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಚಲ್ಘಟ್ಟ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 9.83
ಚಲ್ಘಟ್ಟ ಹುವಾಯ್ ಸಂಸಥಾಯ ವತಿಯಂದ ಚಲ್ಘಟ್ಟ ಸಕಾನಾರಿ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಪ ್ೌರಢ ಶಾಲಗೆ 

ಕಂಪೂಯುಟರ್ ವಿತರಣೆ
ಜುನಸಂದ್ರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಜುನಸಂದ್ರ ಗಾ್ರಮದ 1ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಯಲ್್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 29.94
ಬಿ.ರಾಗಸಂದ್ರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಬಿ.ರಾಗಸಂದ್ರ ಗಾ್ರಮದ ಸಿದಾಧೆರಡಿಲ್ ಮನೆಯಂದ ಗುಂಡು ತೆ�ೋಪಿನವರಗೆ ಹಾಗ� 

ರಾರಾಯಣಸಾ್ವಮಿ ಮನೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
34.47

ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ಗಾ್ರಮದ ಮುಖಯುರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 22.07
ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 15.73
ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ಮಾರುತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.87
ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ಪಿ.ಆರ್.ಬಡಾವಣೆಯ 6ನೆೋ ಬಿ ಅಡಲ್ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 35.31
ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ಗಾ್ರಮದ ಪಿ.ಆರ್.ಲೋಔಟ್ ನ ಮುಖಯುರಸತು ಹಾಗ� ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 11.05
ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ಪಿ.ಆರ್.ಬಡಾವಣೆಯ ಥಾಮಸ್ ಮನೆ ರಸತುಯಲ್್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
9.84

ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ಪಿ.ಆರ್.ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖಯು ರಸತು ಹಾಗ� ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 36.46
ಮುನೆನುಕೆ�ೋಳಾಲ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮುನೆನುಕೆ�ೋಳಾಲ ವಿವೆೋಕಾನಂದ ಲೋಔಟ್ ನ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 46.98

ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಸಕಾನಾರದಲ್್ (2013-18) ಮಂಜ�ರಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್್ರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ಬಳಳಿಂದ�ರು ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಬಳಳಿಂದ�ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣಗಳ ನ್ಮಾನಾಣ 8.00
ಬಳಳಿಂದ�ರು ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಬಳಳಿಂದ�ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣಗಳ ನ್ಮಾನಾಣ 8.00
ಬಳಳಿಂದ�ರು ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಬಳಳಿಂದ�ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣಗಳ ನ್ಮಾನಾಣ 8.00
ಬಳಳಿಂದ�ರು ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಬಳಳಿಂದ�ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣಗಳ ನ್ಮಾನಾಣ 8.00
ಕಸವನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಎಸ್.

ಡಬ�್ಷ್ಯ.ಡಿ
ಕಸವನಹಳಿಳಿ ಕೆರಯಂದ ಕೆೈಕೆ�ಂಡರಹಳಿಳಿ ಕೆರಯವರಗ� ಒಳಚರಂಡಿ ಬಿ.ಹಚ್.627ರಲ್್ 
ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ 'ಯು' ಆಕಾರದ ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ

238.00

ಹರಳೂರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಎಸ್.
ಡಬ�್ಷ್ಯ.ಡಿ

ಹರಳೂರು ಕೆರಯಂದ ಕಸವನಹಳಿಳಿ ಕೆರಯವರಗ� ಒಳಚರಂಡಿ ಬಿ.ಹಚ್.625ರಲ್್ ಆರ್.
ಸಿ.ಸಿ 'ಯು' ಆಕಾರದ ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ

242.00

ಅಂಬಲ್ೋಪುರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಎಸ್.
ಡಬ�್ಷ್ಯ.ಡಿ

ಅಂಬಲ್ೋಪುರ ಕೆರಯಂದ ಇಬ್ಬಲ�ರು ಕೆರಯವರಗ� ಒಳಚರಂಡಿ ಬಿ.ಹಚ್.625ರಲ್್ ಆರ್.
ಸಿ.ಸಿ 'ಯು' ಆಕಾರದ ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ

91.00

ಕರಿಯಮಮೆನ 
ಅಗ್ರಹಾರ

ಮುಖಯುರಸತು ಕರಿಯಮಮೆನ ಅಗ್ರಹಾರ ಹ�ರವತುನಾಲ ರಸತುಯಂದ ಯಮಲ�ರುವರಗ� ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 250.00

ಬಳಳಿಂದ�ರು ಮುಖಯುರಸತು ಅಗರ ಜಂಕ್ಷನ್ ನ್ಂದ ಇಬ್ಬಲ�ರು ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಇನೆ�ೋವೆಟ್ವ್ ಮಲ್್ಟಪ್ಕ್್ಸ 
ಹ�ರ ವತುನಾಲ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

3645.00

ಕಾಡುಬಿಸನಹಳಿಳಿ ಮುಖಯುರಸತು ಪಣತ�ತುರು ಮುಖಯು ರಸತುಯಂದ ಕಾಡುಬಿಸನಹಳಿಳಿ ಶ್ರೋ ಕುಮಬೋಶ್ವರಸಾ್ವಮಿ ದೋವಸಾಥಾನ 
ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಹ�ರ ವತುನಾಲ ರಸತು ಸೋರುವ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

200.00

ಹರಳೂರು ಮುಖಯುರಸತು ಹರಳೂರು ವಿಬ್ಗಯಾರ್ ಶಾಲಯ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 100.00
ಜುನಸಂದ್ರ ಮುಖಯುರಸತು ಜುನಸಂದ್ರ ಗಾ್ರಮದ ಮುಖಯು ರಸತುಯಂದ ಕೆ.ಪಿ.ಸಿ ಲೋಔಟ್ ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಕಸವನಹಳಿಳಿ 

ಮುಖಯು ರಸತು ವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
250.00

ಹರಳೂರು ಮುಖಯುರಸತು ಹರಳೂರು ಮುಖಯು ರಸತು, ಸ�ೋಮಸುಂದರಪಾಳಯು ಮತುತು ಸಿಲ್ವರ್ ಕೌಂಟ್ ಉಳಿಕೆ ರಸತುಗಳ 
ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

175.00

ಬಳಳಿಂದ�ರು
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು

ಬಳಳಿಂದೊರು
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ಬಳಳಿಂದ�ರು ಮುಖಯುರಸತು ಬಳಳಿಂದ�ರು ಗಿ್ರೋನ್ ಗ್ನ್ ಬಡಾವಣೆ ಮತುತು ಸಜಾನಾಪುರ ಮುಖಯು ರಸತುಯ ಉಳಿಕೆ ರಸತುಗಳ 
ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

500.00

ದ�ಡಲ್ಕನನುಲ್್ ಮುಖಯುರಸತು ಪಣತರು ಮುಖಯು ರಸತುಯಂದ ಭ�ೋಗನಹಳಿಳಿ, ಗೆೋರ್ ಶಾಲ ರಸತು, ದ�ಡಲ್ಕನನುಲ್್, ಸಜಾನಾಪುರ 
ಮುಖಯು ರಸತು ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸರಹದ್ದಾನವರಗೆ ಆರ್.ಎಂ.ಪಿ-2015 ಪ್ರಕಾರ ರಸತು 
ಅಗಲ್ೋಕರಣ ಹಾಗ� ನ್ಮಾನಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಚಿಕಕಾರಾಯಕನಹಳಿಳಿಯಂದ ದ�ಡಲ್ಕನೆನುಲ್್ 
ವರಗೆ)

300.00

ಕೆಂಪಾಪುರ ಮುಖಯುರಸತು ಕೆಂಪಾಪುರ, ಹಚ್.ಎ.ಎಲ್ ವಿಮಾನ ನ್ಲಾದಾಣದ ಬಳಿ ಮೋಲು ಸೋತುವೆ ಹಾಗ� ರಸತು 
ನ್ಮಾನಾಣ

300.00

ಬಳಳಿಂದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬಳಳಿಂದ�ರು ಆಕೆಮೆ ಆಮನಾನ್ ಬಳಿ ಪಿ.ಪಿ.ಪಿ ಮಾದರಿಯಲ್್ ಪಾದಚಾರಿ ಮೋಲು ಸೋತುವೆ 
ನ್ಮಾನಾಣ

ದ�ಡಲ್ಕನೆನುಲ್್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕೆರ ದ�ಡಲ್ಕನೆನುಲ್್ ಕೆರ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ (2ನೆೋ ಹಂತ) 400.00
ದೋವರಬಿಸನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕೆರ ದೋವರಬಿಸನಹಳಿಳಿ ಕೆರ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 350.00

ಪ್ರಸಾತುವನೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್್ರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ದ�ಡಲ್ಕನನುಲ್್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರೈಲ್ವ 

ವಿಭಾಗ
ಕಾಮನಾಲರಾಂ ಮೋಲು ಸೋತುವೆ ನ್ಮಾನಾಣ NA

ಅಂಬಲ್ೋಪುರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕೆೋಂದ್ರ 
ಕಛೋರಿ ಯೋಜನೆ 
(ಟ್.ಇ.ಸಿ)

ಸಜಾನಾಪುರ ರಸತು ಅಂಬಲ್ೋಪುರ ಬಳಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮೋಲು ಸೋತುವೆ ನ್ಮಾನಾಣ NA

ಕಾಡುಬಿಸನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕೆೋಂದ್ರ 
ಕಛೋರಿ ಯೋಜನೆ 
(ಟ್.ಇ.ಸಿ)

ಹ�ರ ವತುನಾಲ ರಸತು ಕಾಡುಬಿಸನಹಳಿಳಿ ನ�ಯು ಹಾರಿಜನ್ ಕಾಲೋಜು ಬಳಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮೋಲು 
ಸೋತುವೆ ನ್ಮಾನಾಣ

NA

ಬಳಳಿಂದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕೆೋಂದ್ರ 
ಕಛೋರಿ ಯೋಜನೆ 
(ಟ್.ಇ.ಸಿ)

ಹ�ರ ವತುನಾಲ ರಸತು ಬಳಳಿಂದ�ರು ಸಂಟ್ರಲ್ ಮಾಲ್ ಬಳಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮೋಲು ಸೋತುವೆ 
ನ್ಮಾನಾಣ

NA

ಬಳಳಿಂದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕೆೋಂದ್ರ 
ಕಛೋರಿ ಯೋಜನೆ 
(ಟ್.ಇ.ಸಿ)

ಹ�ರ ವತುನಾಲ ರಸತು ಬಳಳಿಂದ�ರು ಇಬ್ಬಲ�ರು ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಳಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮೋಲು ಸೋತುವೆ 
ನ್ಮಾನಾಣ

NA

ಕಾಡುಬಿಸನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕೆೋಂದ್ರ 
ಕಛೋರಿ ಯೋಜನೆ 
(ಟ್.ಇ.ಸಿ)

ಹ�ರ ವತುನಾಲ ರಸತು ಕಾಡುಬಿಸನಹಳಿಳಿ ಜೆ.ಪಿ ಮೊೋಗನಾನ್/ಪ್ರಸಿ್ಟೋಜ್ ಟೆಕ್ ಪಾಕ್ನಾ ಬಳಿ 
ಪಾದಚಾರಿ ಮೋಲು ಸೋತುವೆ ನ್ಮಾನಾಣ

NA

ಬಳಳಿಂದ�ರು

ಗಿ್ರೋನ್ ಗೆ್ನ್  ಲೈಔಟ್  ರಸತು ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿವಿೋಕ್ಷಣೆ

ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು
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ವಾರ್್ಯ ವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಯ್ಯಗಳ ವಿವರ

ಮಾರತತಿಹಳ್ಳಿ
CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½: d£À¥ÀgÀ PÁAiÀÄPÀzÀ £ÉÃgÀ £ÉÆÃl 

2013-18

ಮಾರತತಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆೊಳೆಗ್ೇರಿ ಮಂಡಳ್ಯಂದ ವಸತ ಸಂಕೇರ್ಯ
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ಮಾರತತಿಹಳ್ಳಿಯ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ನೌಕರರೆೊಂದ್ಗ್ ಊಟ

ಅಶ್ವತಥಿನಗರ ರಸ್ತಿ ಡಾಂಬರಿೇಕರರ

ಅಶ್ವತಥಿನಗರ ಜನತೆಯಂದ್ಗ್

ಕತ್ಯವ್ಯನಿರತನಾಗಿದಾದಾಗ ನಿಧನರಾದ ಎಚ್ ಎಎಲ್  ಪೂಲ್ೇಸ್  
ಠಾಣೆಯ ಶ್ರೇ ಲೊೇಕೆೇಶ್  ಕುಟುಂಬಕೆಕೆ 1 ಲಕ್ ರೊ. ನೆರವು 

ಮಾರತತಿಹಳ್ಳಿ
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ಸಂಜಯನಗರ ಜನತೆಯಂದ್ಗ್ಸಂಜಯನಗರ ಜನತೆಯಂದ್ಗ್

ಮಾರತತಿಹಳ್ಳಿ ಸ್ಕೆಕೈವಾಕ್  ಉದಾಘಾಟನೆಯಮಲೊರು ಸ್ೇತುವೆಯಂದ ಕರಿಯಮಮೆನ ಅಗ್ರಹಾರದವರೆಗ್ ಕಾಂಕ್ರೇಟ್  ಬಾಕ್್ಸ  
ಚರಂಡಿಗ್ ಚಾಲನೆ 

ಮಾರತತಿಹಳ್ಳಿಯ 
ಮಂಜುನಾಥನಗರದಲ್ಲಿ 
ಜಾಂಭವ ಯುವ ಸ್ೇನಾ 
ಘಟಕ ಉದಾಘಾಟನೆ

ಮಾರತತಿಹಳ್ಳಿ
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ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು

ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾನಾರದಲ್್ (2008-13) ಮಂಜ�ರಾಗಿ 2008-13ರ ಅವಧಿಯಲ್್  ಪೂಣನಾಗೆ�ಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತತು  10.43 ಕೆ�ೋಟ್ ರ�.

ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾನಾರದಲ್್ (2008-13) ಮಂಜ�ರಾಗಿ 2013-18ರ ಅವಧಿಯಲ್್  ಪೂಣನಾಗೆ�ಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ಯಮಲ�ರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಮಾರತ್ ಹಳಿಳಿ ವಾರ್ನಾ ಯಮಲ�ರು ಬನಪ್ಪ ಕಾಲ�ೋನ್ ಮತುತು ರಡಿಲ್ ಕಾಲ�ೋನ್ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 

ಕಾಮಗಾರಿ.
50.00

ಯಮಲ�ರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ 
ಯೋಜನೆ

ಯಮಲ�ರು ಕೆ�ೋಡಿ ಬಳಿ ಸೋತುವೆ ನ್ಮಾನಾಣ 130.00

ಆನಂದನಗರ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಆನಂದ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸತು ಮತುತು ಅಡಲ್ರಸತು ಮತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 20.00
ಆನಂದನಗರ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ  ಆನಂದನಗರ ಮತುತು ಆರ್.ಜೆ. ಗಾಡನಾನ್ ರಸತುಗಳಿಗೆ ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ ಮತುತು ರಸತು 

ಡಾಂಬರಿೋಕರಣ.
60.00

ರಾಮಾಂಜನೆೋಯ 
ಬಡಾವಣೆ

ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ರಾಮಾಂಜನೆೋಯ ಬಡಾವಣೆಯ 1,2,3,4,5 ನೆೋ ಮುಖಯುರಸತು ಮತುತು ಅಡಲ್ರಸತು ಮತು ಚರಂಡಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ

35.00

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕೆೋಂದ್ರ 
ಕಛೋರಿ ಯೋಜನೆ 
(ಟ್.ಇ.ಸಿ)

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ  ಪಾದಚಾರಿ ಮೋಲು ಸೋತುವೆ ನ್ಮಾನಾಣ 210.00

ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾನಾರದಲ್್ ಮಂಜ�ರಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮಾನಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂಣನಾಗೆ�ಂಡಿದದಾರ� ಉದಾಘಾಟನೆಯಾಗಿಲ್.
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಆರ�ೋಗಯು ಇಲಾಖೆ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಆರ�ೋಗಯು ಕೆೋಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮಾನಾಣ 100.00

ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾನಾರದಲ್್ (2008-13) ಮಂಜ�ರಾಗಿ 2013-18ರ ಅವಧಿಯಲ್್  ಪೂಣನಾಗೆ�ಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ಮಂಜುರಾಥನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಂಜುರಾಥಗರದ ರಾರಾಯಣಪ್ಪ ಮನೆಯಂದ ರುದ್ರಭ�ಮಿಯವರಗೆ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
42.24

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಪ್ರಮುಖ ರಸತುಗಳು ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಆನಂದ ನಗರ ಮುಖಯು ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 100.00
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಚೌಡೋಶ್ವರಿ ಲೋಔಟ್ ಎಡಭಾಗದ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.52
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ತುಳಸಿ ಚಿತ್ರಮಂದ್ರದ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಾ 20.60
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಹ�ರವತುನಾಲ ಸವಿೋನಾಸ್ ರಸತುಯಂದ ರಾಮಾಂಜನೆೋಯ ಲೋಔಟ್ ನ ಗಿರಿೋಶ್ 

ಮನೆವರಗೆ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
22.30

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ತುಳಸಿ ಚಿತ್ರಮಂದ್ರದ ಅಡಲ್ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ  12.92
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಕೆ�ಡಿಗೆೋಹಳಿಳಿ ಕೃಷಣೆಪ್ಪ ಮನೆಯಲ್್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.03
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಮದ�ದಾರಮಮೆ ರಸತು, ಜೆೈರಾಮರಡಿಲ್, ಚೌಡಪ್ಪ ಮತುತು ಪದಮೆರಾಭರಡಿಲ್ ಮನೆವರಗೆ ರಸತು 

ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
18.94

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ತುಳಸಿ ಚಿತ್ರಮಂದ್ರದ ಮುಖಯು ರಸತು ಹಾಗ� ಎಡಭಾಗದ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 18.42
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಎನ್.ತಿಮಾಮೆರಡಿಲ್ ಮನೆಯ ಅಡಲ್ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 53.68
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಸೋತುವೆಯಂದ ತುಳಿಸಿ ಚಿತ್ರಮಂದ್ರ ರಸತುಯ ಬಲಭಾಗದ ರಸತು ಮತುತು ಪಾದಚಾರಿ 

ಮಾಗನಾ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 
19.49
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ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿಯ ಚೌಡೋಶ್ವರಿ ದೋವಸಾಥಾನದ್ಂದ ಬಾ್ಷ್ಯಕ್ ಬರ್ನಾ ಶ�ೋರ�ಂ ವರಗೆ ರಸತು ಮತುತು 
ಪಾದಚಾರಿ ಮಾಗನಾ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 

19.54

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಹಳೆೋ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 10.34
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಹರ ವತುನಾಲ ರಸತುಯಂದ ಭ�ಪಾಲ ರಡಿಲ್ ಬಿಲ್ಲ್ಂಗ್ ವರಗೆ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
22.83

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಮಂಜುರಾಥ ಕಾಲ�ೋನ್, ವಿರಾಯಕ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

15.00

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಚೌಡೋಶರಿ ದೋವಸಾಥಾನದ ಮುಖಯು ರಸತುಯ ಎಡಭಾಗದ್ಂದ ಸ�ೋಮೋಶ್ವರ 
ದೋವಸಾಥಾನದವರಗೆ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

14.96

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಚೌಡೋಶರಿ ದೋವಸಾಥಾನ, ತಿಮಾಮೆರಡಿಲ್ ಮನೆಯಂದ ಎಡಭಾಗ 2ನೆೋ ಮುಖಯು ರಸತುವರಗೆ 
ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

19.84

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಚೌಡೋಶರಿ ದೋವಸಾಥಾನದ ಮುಖಯು ರಸತುಯಂದ ತಿಮಾಮೆರಡಿಲ್ ಮನೆವರಗೆ ರಸತು ಮತುತು 
ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

19.94

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿಯ ಮಂಜುರಾಥನಗರ ಮಾಕೆನಾಟ್ ನ್ಂದ ಮಹೋಶ್ವರಮಮೆ ದೋವಸಾಥಾನದ ವರಗೆ 
ಮುಖಯು ರಸತು, ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 

18.03

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿಯ ಆನಂದನಗರ 1ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 10.40
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಹಚ್.ಎ.ಎಲ್ ಮುಖಯು ರಸತುಯಂದ ತುಳಿಸಿ ಚಿತ್ರಮಂದ್ರದ ಮ�ನ್ ರಸತುವರಗೆ 

8ನೆೋ ಮುಖಯು ರಸತು ಮತುತು ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
21.13

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ತುಳಸಿ ಚಿತ್ರಮಂದ್ರದ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 18.08
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಹ�ರವತುನಾಲ ರಸತುಯಂದ ತುಳಸಿ ಚಿತ್ರಮಂದ್ರದ ರಸತು ಅಬಿವೃದ್ಧೆ 18.24
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಹ�ರವತುನಾಲ ರಸತುಯಂದ ವಾಸಾ್ವನ್ ಅಪಾಟ್ನಾ ಮಂಟ್ ವರಗೆ ರಸಥಾ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.91
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಮಂಜುರಾಥ ಬಡಾವಣೆಯ 1, 2ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.38
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ರಾಮಾಂಜನೆೋಯ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 10.42
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ತುಳಸಿ ಚಿತ್ರಮಂದ್ರದ ಎಡಭಾಗದ 2ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 28.46
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿಯ ದ್ೋಪ ನಸಿನಾಂಗ್ ಹ�ೋಂನ್ಂದ ರಾಜಕಾಲುವೆ ವರಗೆ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
28.39

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಸ�ೋಮೋಶ್ವರ ದೋವಸಾಥಾನದ್ಂದ ಆಯಲ್ ಮಿಲ್ ರಸತುವರಗೆ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

28.54

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಮಂಜುರಾಥ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಆಯಲ್ ಮಿಲ್ ರಸತು ವಿರಾಯಕ 
ಬಡಾವಣೆವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

28.79

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಚೌಡೋಶ್ವರಿ ದೋವಸಾಥಾನದ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಸ�ೋಮೋಶ್ವರ ದೋವಸಾಥಾನದವರಗೆ ರಸತು 
ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

43.22

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ತುಳಸಿ ಚಿತ್ರಮಂದ್ರ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ 8ನೆೋ ಮುಖಯುರಸತು ಬಿ.ಡಬ�್ಷ್ಯ.ಎಸ್.ಎಸ್.
ಬಿ ಪಾ್ಂಟ್ ವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

20.51

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿಯಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಮತುತು ವಿದುಯುದ್ೋಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸಲಾಯತು

24.32

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಮುಖಯು ರಸತು, ಅಡಲ್ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 41.44

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು
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ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು

ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾನಾರದಲ್್ (2008-13) ಮಂಜ�ರಾಗಿ 2008-13ರ ಅವಧಿಯಲ್್  ಪೂಣನಾಗೆ�ಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತತು  10.43 ಕೆ�ೋಟ್ ರ�.

ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾನಾರದಲ್್ (2008-13) ಮಂಜ�ರಾಗಿ 2013-18ರ ಅವಧಿಯಲ್್  ಪೂಣನಾಗೆ�ಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ಯಮಲ�ರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಮಾರತ್ ಹಳಿಳಿ ವಾರ್ನಾ ಯಮಲ�ರು ಬನಪ್ಪ ಕಾಲ�ೋನ್ ಮತುತು ರಡಿಲ್ ಕಾಲ�ೋನ್ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 

ಕಾಮಗಾರಿ.
50.00

ಯಮಲ�ರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ 
ಯೋಜನೆ

ಯಮಲ�ರು ಕೆ�ೋಡಿ ಬಳಿ ಸೋತುವೆ ನ್ಮಾನಾಣ 130.00

ಆನಂದನಗರ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಆನಂದ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸತು ಮತುತು ಅಡಲ್ರಸತು ಮತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 20.00
ಆನಂದನಗರ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ  ಆನಂದನಗರ ಮತುತು ಆರ್.ಜೆ. ಗಾಡನಾನ್ ರಸತುಗಳಿಗೆ ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ ಮತುತು ರಸತು 

ಡಾಂಬರಿೋಕರಣ.
60.00

ರಾಮಾಂಜನೆೋಯ 
ಬಡಾವಣೆ

ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ರಾಮಾಂಜನೆೋಯ ಬಡಾವಣೆಯ 1,2,3,4,5 ನೆೋ ಮುಖಯುರಸತು ಮತುತು ಅಡಲ್ರಸತು ಮತು ಚರಂಡಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ

35.00

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕೆೋಂದ್ರ 
ಕಛೋರಿ ಯೋಜನೆ 
(ಟ್.ಇ.ಸಿ)

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ  ಪಾದಚಾರಿ ಮೋಲು ಸೋತುವೆ ನ್ಮಾನಾಣ 210.00

ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾನಾರದಲ್್ ಮಂಜ�ರಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮಾನಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂಣನಾಗೆ�ಂಡಿದದಾರ� ಉದಾಘಾಟನೆಯಾಗಿಲ್.
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಆರ�ೋಗಯು ಇಲಾಖೆ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಆರ�ೋಗಯು ಕೆೋಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮಾನಾಣ 100.00

ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾನಾರದಲ್್ (2008-13) ಮಂಜ�ರಾಗಿ 2013-18ರ ಅವಧಿಯಲ್್  ಪೂಣನಾಗೆ�ಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ಮಂಜುರಾಥನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಂಜುರಾಥಗರದ ರಾರಾಯಣಪ್ಪ ಮನೆಯಂದ ರುದ್ರಭ�ಮಿಯವರಗೆ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
42.24

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಪ್ರಮುಖ ರಸತುಗಳು ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಆನಂದ ನಗರ ಮುಖಯು ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 100.00
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಚೌಡೋಶ್ವರಿ ಲೋಔಟ್ ಎಡಭಾಗದ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.52
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ತುಳಸಿ ಚಿತ್ರಮಂದ್ರದ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಾ 20.60
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಹ�ರವತುನಾಲ ಸವಿೋನಾಸ್ ರಸತುಯಂದ ರಾಮಾಂಜನೆೋಯ ಲೋಔಟ್ ನ ಗಿರಿೋಶ್ 

ಮನೆವರಗೆ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
22.30

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ತುಳಸಿ ಚಿತ್ರಮಂದ್ರದ ಅಡಲ್ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ  12.92
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಕೆ�ಡಿಗೆೋಹಳಿಳಿ ಕೃಷಣೆಪ್ಪ ಮನೆಯಲ್್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.03
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಮದ�ದಾರಮಮೆ ರಸತು, ಜೆೈರಾಮರಡಿಲ್, ಚೌಡಪ್ಪ ಮತುತು ಪದಮೆರಾಭರಡಿಲ್ ಮನೆವರಗೆ ರಸತು 

ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
18.94

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ತುಳಸಿ ಚಿತ್ರಮಂದ್ರದ ಮುಖಯು ರಸತು ಹಾಗ� ಎಡಭಾಗದ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 18.42
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಎನ್.ತಿಮಾಮೆರಡಿಲ್ ಮನೆಯ ಅಡಲ್ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 53.68
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಸೋತುವೆಯಂದ ತುಳಿಸಿ ಚಿತ್ರಮಂದ್ರ ರಸತುಯ ಬಲಭಾಗದ ರಸತು ಮತುತು ಪಾದಚಾರಿ 

ಮಾಗನಾ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 
19.49
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ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿಯ ಚೌಡೋಶ್ವರಿ ದೋವಸಾಥಾನದ್ಂದ ಬಾ್ಷ್ಯಕ್ ಬರ್ನಾ ಶ�ೋರ�ಂ ವರಗೆ ರಸತು ಮತುತು 
ಪಾದಚಾರಿ ಮಾಗನಾ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 

19.54

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಹಳೆೋ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 10.34
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಹರ ವತುನಾಲ ರಸತುಯಂದ ಭ�ಪಾಲ ರಡಿಲ್ ಬಿಲ್ಲ್ಂಗ್ ವರಗೆ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
22.83

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಮಂಜುರಾಥ ಕಾಲ�ೋನ್, ವಿರಾಯಕ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

15.00

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಚೌಡೋಶರಿ ದೋವಸಾಥಾನದ ಮುಖಯು ರಸತುಯ ಎಡಭಾಗದ್ಂದ ಸ�ೋಮೋಶ್ವರ 
ದೋವಸಾಥಾನದವರಗೆ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

14.96

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಚೌಡೋಶರಿ ದೋವಸಾಥಾನ, ತಿಮಾಮೆರಡಿಲ್ ಮನೆಯಂದ ಎಡಭಾಗ 2ನೆೋ ಮುಖಯು ರಸತುವರಗೆ 
ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

19.84

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಚೌಡೋಶರಿ ದೋವಸಾಥಾನದ ಮುಖಯು ರಸತುಯಂದ ತಿಮಾಮೆರಡಿಲ್ ಮನೆವರಗೆ ರಸತು ಮತುತು 
ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

19.94

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿಯ ಮಂಜುರಾಥನಗರ ಮಾಕೆನಾಟ್ ನ್ಂದ ಮಹೋಶ್ವರಮಮೆ ದೋವಸಾಥಾನದ ವರಗೆ 
ಮುಖಯು ರಸತು, ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 

18.03

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿಯ ಆನಂದನಗರ 1ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 10.40
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಹಚ್.ಎ.ಎಲ್ ಮುಖಯು ರಸತುಯಂದ ತುಳಿಸಿ ಚಿತ್ರಮಂದ್ರದ ಮ�ನ್ ರಸತುವರಗೆ 

8ನೆೋ ಮುಖಯು ರಸತು ಮತುತು ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
21.13

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ತುಳಸಿ ಚಿತ್ರಮಂದ್ರದ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 18.08
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಹ�ರವತುನಾಲ ರಸತುಯಂದ ತುಳಸಿ ಚಿತ್ರಮಂದ್ರದ ರಸತು ಅಬಿವೃದ್ಧೆ 18.24
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಹ�ರವತುನಾಲ ರಸತುಯಂದ ವಾಸಾ್ವನ್ ಅಪಾಟ್ನಾ ಮಂಟ್ ವರಗೆ ರಸಥಾ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.91
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಮಂಜುರಾಥ ಬಡಾವಣೆಯ 1, 2ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.38
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ರಾಮಾಂಜನೆೋಯ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 10.42
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ತುಳಸಿ ಚಿತ್ರಮಂದ್ರದ ಎಡಭಾಗದ 2ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 28.46
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿಯ ದ್ೋಪ ನಸಿನಾಂಗ್ ಹ�ೋಂನ್ಂದ ರಾಜಕಾಲುವೆ ವರಗೆ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
28.39

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಸ�ೋಮೋಶ್ವರ ದೋವಸಾಥಾನದ್ಂದ ಆಯಲ್ ಮಿಲ್ ರಸತುವರಗೆ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

28.54

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಮಂಜುರಾಥ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಆಯಲ್ ಮಿಲ್ ರಸತು ವಿರಾಯಕ 
ಬಡಾವಣೆವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

28.79

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಚೌಡೋಶ್ವರಿ ದೋವಸಾಥಾನದ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಸ�ೋಮೋಶ್ವರ ದೋವಸಾಥಾನದವರಗೆ ರಸತು 
ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

43.22

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ತುಳಸಿ ಚಿತ್ರಮಂದ್ರ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ 8ನೆೋ ಮುಖಯುರಸತು ಬಿ.ಡಬ�್ಷ್ಯ.ಎಸ್.ಎಸ್.
ಬಿ ಪಾ್ಂಟ್ ವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

20.51

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿಯಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಮತುತು ವಿದುಯುದ್ೋಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸಲಾಯತು

24.32

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಮುಖಯು ರಸತು, ಅಡಲ್ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 41.44

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು
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ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಎ.ಕೆ. ಕಾಲ�ೋನ್ಯ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 10.42
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿಯಲ್್ ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರಿನ ಸೌಲಭಯು ಕಲ್್ಪಸಲು ಅಭಿವೃದ್ದಾ ಕಾಮಗಾರಿ 24.53
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ದ್ೋಪಾ ನಸಿನಾಂಗ್ ಹ�ೋಂ ಹತಿತುರದ ಅಡಲ್ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.33
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಆಚಿಜನೆೋಯಸಾ್ವಮಿ ದೋವಸಾಥಾನದ್ಂದ ಮಂಜುರಾಥ ಲೋಔಟ್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
20.03

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಕಾವೆೋರಿ ಲೋಔಟ್ 2ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 38.52
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ತುಳಸಿ ಚಿತ್ರಮಂದ್ರದ 7, 8ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಾ 38.58
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ವಿರಾಯಕ ಲೋಔಟ್ ನ 1, 2ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಾ 55.26
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಸ�ೋಮೋಶರ ದೋವಸಾಥಾನದ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 43.43
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ದ್ೋಪಾ ನಸಿನಾಂಗ್ ಹ�ೋಂನ್ಂದ ಮುಖಯು ರಸತುವರಗೆ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 21.96
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಆನಂದನಗರದ ಬಲಭಾಗದ ಮುಖಯು ರಸತು, ಅಡಲ್ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 28.62
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ದ್ೋಪಾ ನಸಿನಾಂಗ್ ಹ�ೋಂ ಅಡಲ್ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.88
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ತುಳಸಿ ಚಿತ್ರಮಂದ್ರ ಎಲಭಾಗದ 1, 3ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 32.89
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಚಚ್ನಾ ರಸತುಯ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 27.15
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಶುಭ�ೋದಯ ಅಪಾಟ್ನಾ ಮಂಟ್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 49.23
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಂಜುರಾಥ ಲೋಔಟ್ ನ 2, 3ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 33.08
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಆನಂದನಗರ ಮತುತು ಆರ್.ಜೆ.ಗಾಡನಾನ್ ನ ಸಿಮಂಟ್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 34.09
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ರಾಮಾಂಜನೆೋಯ ಲೋಔಟ್ ಬಲಭಾಗದ 5, 6ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
33.15

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಆಯಲ್ ಮಿಲ್ ರಸತುಯ ಸ�ೋಮೋಶ್ವರ ದೋವಸಾಥಾನದ್ಂದ ಗರುಡ ಪಾಪಯಯು 
ಮನೆವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

55.34

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ವತ�ನಾರು ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಅಶ್ವತಥಾನಗರ ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಕಲಾಮಂದ್ರವರಗೆ ರಸತು 
ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

84.41

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಆಶ�ೋಕ ಮನೆಯಂದ ಆಯಲ್ ಮಿಲ್ ರಸತು ವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 31.93
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಾಲಾಜ ಬಡಾವಣೆಯ 1ನೆೋ ಕಾ್ರಸ್ ಮತುತು ರಾಜ ಕಾಲುವೆ ಮಾಗನಾವಾಗಿ ವಾಸಾ್ವನ್ 

ಅಪಾಟ್ನಾ ಮಂಟ್ ವರಗೆ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
43.60

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ರಾಮಾಂಜನೆೋಯ ಲೋಔಟ್ ನ 2ನೆೋ ಮತುತು 3ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 27.28
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಮಂಜುರಾಥನಗರದ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 22.54
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಸಂಜಯನಗರದ 8, 9ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 43.22
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಮಂಜುರಾಥನಗರದ ಯಲ್ಮಮೆ ದೋವಸಾಥಾನದ್ಂದ ಸಕಾನಾರಿ ಶಾಲಯವರಗೆ ರಸತು 

ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
42.95

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಆಶ�ೋಕ ಮನೆಯಂದ ಆಯಲ್ ಮಿಲ್ ರಸತು ವರಗೆ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 23.41
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ದರಸಾ್ವಮಿ ರಡಿಲ್ ರಸತು, ಸುಧಾಕರರಡಿಲ್ ರಸತು ಮತುತು ವಿಜಯರಡಿಲ್ ರಸತುಯ ರಸತುಗಳು 

ಮತುತು ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
45.19

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಹಳೆೋ ಸಕಾನಾರಿ ಶಾಲಯಂದ ಕ್ರ್್ಸ ಗೆ�್ೋಬಲ್ ಶಾಲಯವರಗೆ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

31.83

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು
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ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಎ.ಕೆ. ಕಾಲ�ೋನ್ಯ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 10.42
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿಯಲ್್ ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರಿನ ಸೌಲಭಯು ಕಲ್್ಪಸಲು ಅಭಿವೃದ್ದಾ ಕಾಮಗಾರಿ 24.53
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ದ್ೋಪಾ ನಸಿನಾಂಗ್ ಹ�ೋಂ ಹತಿತುರದ ಅಡಲ್ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.33
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಆಚಿಜನೆೋಯಸಾ್ವಮಿ ದೋವಸಾಥಾನದ್ಂದ ಮಂಜುರಾಥ ಲೋಔಟ್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
20.03

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಕಾವೆೋರಿ ಲೋಔಟ್ 2ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 38.52
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ತುಳಸಿ ಚಿತ್ರಮಂದ್ರದ 7, 8ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಾ 38.58
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ವಿರಾಯಕ ಲೋಔಟ್ ನ 1, 2ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಾ 55.26
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಸ�ೋಮೋಶರ ದೋವಸಾಥಾನದ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 43.43
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ದ್ೋಪಾ ನಸಿನಾಂಗ್ ಹ�ೋಂನ್ಂದ ಮುಖಯು ರಸತುವರಗೆ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 21.96
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಆನಂದನಗರದ ಬಲಭಾಗದ ಮುಖಯು ರಸತು, ಅಡಲ್ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 28.62
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ದ್ೋಪಾ ನಸಿನಾಂಗ್ ಹ�ೋಂ ಅಡಲ್ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.88
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ತುಳಸಿ ಚಿತ್ರಮಂದ್ರ ಎಲಭಾಗದ 1, 3ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 32.89
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಚಚ್ನಾ ರಸತುಯ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 27.15
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಶುಭ�ೋದಯ ಅಪಾಟ್ನಾ ಮಂಟ್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 49.23
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಂಜುರಾಥ ಲೋಔಟ್ ನ 2, 3ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 33.08
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಆನಂದನಗರ ಮತುತು ಆರ್.ಜೆ.ಗಾಡನಾನ್ ನ ಸಿಮಂಟ್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 34.09
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ರಾಮಾಂಜನೆೋಯ ಲೋಔಟ್ ಬಲಭಾಗದ 5, 6ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
33.15

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಆಯಲ್ ಮಿಲ್ ರಸತುಯ ಸ�ೋಮೋಶ್ವರ ದೋವಸಾಥಾನದ್ಂದ ಗರುಡ ಪಾಪಯಯು 
ಮನೆವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

55.34

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ವತ�ನಾರು ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಅಶ್ವತಥಾನಗರ ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಕಲಾಮಂದ್ರವರಗೆ ರಸತು 
ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

84.41

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಆಶ�ೋಕ ಮನೆಯಂದ ಆಯಲ್ ಮಿಲ್ ರಸತು ವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 31.93
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಾಲಾಜ ಬಡಾವಣೆಯ 1ನೆೋ ಕಾ್ರಸ್ ಮತುತು ರಾಜ ಕಾಲುವೆ ಮಾಗನಾವಾಗಿ ವಾಸಾ್ವನ್ 

ಅಪಾಟ್ನಾ ಮಂಟ್ ವರಗೆ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
43.60

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ರಾಮಾಂಜನೆೋಯ ಲೋಔಟ್ ನ 2ನೆೋ ಮತುತು 3ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 27.28
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಮಂಜುರಾಥನಗರದ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 22.54
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಸಂಜಯನಗರದ 8, 9ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 43.22
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಮಂಜುರಾಥನಗರದ ಯಲ್ಮಮೆ ದೋವಸಾಥಾನದ್ಂದ ಸಕಾನಾರಿ ಶಾಲಯವರಗೆ ರಸತು 

ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
42.95

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಆಶ�ೋಕ ಮನೆಯಂದ ಆಯಲ್ ಮಿಲ್ ರಸತು ವರಗೆ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 23.41
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ದರಸಾ್ವಮಿ ರಡಿಲ್ ರಸತು, ಸುಧಾಕರರಡಿಲ್ ರಸತು ಮತುತು ವಿಜಯರಡಿಲ್ ರಸತುಯ ರಸತುಗಳು 

ಮತುತು ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
45.19

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಹಳೆೋ ಸಕಾನಾರಿ ಶಾಲಯಂದ ಕ್ರ್್ಸ ಗೆ�್ೋಬಲ್ ಶಾಲಯವರಗೆ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

31.83

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು
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ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಅಣಣೆಯಯುರಡಿಲ್ ರಸತು, ಸುಬ್ಬಯಯುರಡಿಲ್ ರಸತು, ದೋವರಾಜರಡಿಲ್ ರಸತುಯಲ್್ ರಸತುಗಳು 
ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

44.41

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಹಳೆೋ ಗಾ್ರಮದ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 3.60
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ರಾಮಾಂಜನೆೋಯ ಬಡಾವಣೆಯ ಗಾಯುಸ್ ಗೆ�ೋಡೌನ್ ರಸತು, ಅಡಲ್ರಸತು ಹಾಗ� 

ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
49.35

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಹಳೆೋ ಗಾ್ರಮದ ದ್ೋಪಾ ನಸಿನಾಂಗ್ ಹ�ೋಂ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 39.04
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಶ್ರೋರಾಮ ನಸಿನಾಂಗ್ ಹ�ೋಂ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 35.96
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಆನಂದನಗರದ ಅಡಲ್ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 29.68
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಕೆ�ಳೆಗೆೋರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 

ಮಂಡಳಿ
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಯಲ್್ ಕೆ�ಳಗೆರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಂದ 900 ಮನೆಗಳ ಸಮುಚಾ್ಛಯಕೆಕಾ 
ಜಮಿೋನು ನ್ೋಡಿದುದಾ ನ್ಮಾನಾಣ ಕಾಯನಾ ನಡಯುತಿತುದ

NA

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಮುಖಯುರಸತು ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಹ�ರವತುನಾಲ ರಸತುಯಂದ ತುಳಸಿ ಚಿತ್ರಮಂದ್ರದ ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಹಚ್.ಎ.ಎಲ್ 
ರಸತುಗೆ ಸೋರುವ ರಸತು ಅಬಿವೃದ್ಧೆ

125.00

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಮುಖಯುರಸತು ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಹ�ರ ವತುನಾಲ ರಸತುಯ ಮೊೋರ್ ಕಟ್ಟಡದ್ಂದ ವಾಸನ್ ಐ ಕೆೋರ್ ವರಗೆ ಚರಂಡಿ 
ಮತುತು ಪಾದಚಾರಿ ಮಾಗನಾ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

49.00

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಹುವಾಯ್ ಸಂಸಥಾಯ ವತಿಯಂದ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಸಕಾನಾರಿ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಪ ್ೌರಢ ಶಾಲಗೆ ಕಂಪೂಯುಟರ್ 
ವಿತರಣೆ

ಯಮಲ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಯಮಲ�ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಉಳಿಕೆ ಸಿಮಂಟ್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.75
ಯಮಲ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಯಮಲ�ರು ಗಾ್ರಮದ ಔಡೋಶ್ವರಿದೋವಿ ದೋವಸಾಥಾನದ್ಂದ ಲ�ೋಗಿಕವರಗೆ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
20.99

ಯಮಲ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಯಮಲ�ರು ಮುಖಯು ರಸತುಯಂದ ರಾಜು ಕಾಲ�ೋನ್ ರಸತುವರಗೆ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 21.34
ಯಮಲ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಯಮಲ�ರು ಎ.ಕೆ ಕಾಲ�ೋನ್ಯ (ಗಣೆೋಶ ದೋವಸಾಥಾನದ ಹತಿತುರ) ಮುಖಯು ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
18.93

ಯಮಲ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಯಮಲ�ರು ಗಾ್ರಮದ  ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಮನೆ, ರಡಿಲ್ ಕಾಲ�ೋನ್ ಮತುತು ಶನೆೋಶ್ವರ ದೋವಸಾಥಾನದ ರಸತು 
ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

54.61

ಯಮಲ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಯಮಲ�ರು ಗಾ್ರಮದ ಟಾ್ರಷ್ಯಕ್ಟರ್ ಸುಧಿೋರ್ ಮನೆಯಂದ ಪೋಪರ್ ಫಾಯುಕ್ಟರಿವರಗೆ ರಸತು ಮತುತು 
ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

22.82

ಯಮಲ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಯಮಲ�ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಹಚ್.ಎ.ಎಲ್ ಕಾಂಪೌಂರ್ ನ್ಂದ ಸ�ೋಮೋಶ್ವರ ದೋವಸಾಥಾನದವರಗೆ 
ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 

16.54

ಯಮಲ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಯಮಲ�ರು ಗಾ್ರ ಮದ ರಾಮಣಣೆ ಮನೆ ಹಾಗ� ಇತರ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.56
ಯಮಲ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಯಮಲ�ರು ಮುನೆೋಶ್ವರ ದೋವಸಾಥಾನದ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.33
ಯಮಲ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಯಮಲ�ರು ಓಂ ಶಕ್ತು ಪೂಜಾರಿ ಮಂಡಳಿಯಂದ ಯಮಲ�ರು ಮುಖಯು ರಸತು ವರಗೆ ರಸತು ಮತುತು 

ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
23.14

ಯಮಲ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಯಮಲ�ರು ಮುನೆೋಶರ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಓಂ ಶಕ್ತು ಪೂಜಾರಿ ಮಂಡಳಿ ವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 23.28
ಯಮಲ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಯಮಲ�ರು ಗಾ್ರಮದ  ಬನಪ್ಪ ಕಾಲ�ೋನ್ಯ ಲ�ೋಕೆೋಶ್ ಮನೆ ಮುಂದ್ನ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
39.62

ಯಮಲ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಯಮಲ�ರು ಕಾಲ�ೋನ್ಯ ರಸತುಗಳು ಮತುತು ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 12.34
ಅಶ್ವತಥಾನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಅಶ್ವತಥಾನಗರದ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 14.91

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು



     ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ ಜನಹಿತ 2013-201854

ಮಾರತ್ತಹಳ್ಳಿ
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ಅಶ್ವತಥಾನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಅಶ್ವತಥಾನಗರ 1ನೆೋ ಅಡಲ್ ರಸತು, 2ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಯ ಬಲಭಾಗದ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.53
ಅಶ್ವತಥಾನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಅಶ್ವತಥಾನಗರ 4ನೆೋ ಅಡಲ್ ರಸತು, 5ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಯ ಬಲಭಾಗದ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.72
ಅಶ್ವತಥಾನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಅಶ್ವತಥಾನಗರ 4ನೆೋ ಅಡಲ್ ರಸತು, 5ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಯ ಬಲಭಾಗದ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.43
ಅಶ್ವತಥಾನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಅಶ್ವತಥಾನಗರ 6ನೆೋ ಅಡಲ್ ರಸತು, 7ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಯ ಬಲಭಾಗದ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.48
ಅಶ್ವತಥಾನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಅಶ್ವತಥಾನಗರದ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 32.35
ಅಶ್ವತಥಾನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಅಶ್ವತಥಾನಗರದ ಎಡಭಾಗದ 6, 7, 8 ಮತುತು 9ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಾ 43.21
ಅಶ್ವತಥಾನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಅಶ್ವತಥಾನಗರದ ಬಲಭಾಗದ 1, 2, 3ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 43.20
ಅಶ್ವತಥಾನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಅಶ್ವತಥಾನಗರದ 5ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತು ಮತುತು ಸಂಜಯನಗರದ ಮುಖಯು ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 33.16
ಅಶ್ವತಥಾನಗರ ಹುವಾಯ್ ಸಂಸಥಾಯ ವತಿಯಂದ ಅಶ್ವತಥಾನಗರ ಸಕಾನಾರಿ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಪ ್ೌರಢ ಶಾಲಗೆ ಕಂಪೂಯುಟರ್ 

ವಿತರಣೆ

ಪಾ್ರರಂಭ ಆಗಬೋಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕೆೋಂದ್ರ 

ಕಛೋರಿ ಯೋಜನೆ 
(ಟ್.ಇ.ಸಿ)

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಕಲಾಮಂದ್ರ್ ಮುಂಭಾಗ ಹ�ರವತುನಾಲ ರಸತುಗೆ ಪಾದಚಾರಿ ಮೋಲು ಸೋತುವೆ 
ನ್ಮಾನಾಣ

NA

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕೆೋಂದ್ರ 
ಕಛೋರಿ ಯೋಜನೆ 
(ಟ್.ಇ.ಸಿ)

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಇನೆ�ೋವೆಟ್ವ್ ಮಲ್್ಟಪ್ಕ್್ಸ ಮುಂಭಾಗ ಹ�ರವತುನಾಲ ರಸತುಗೆ ಪಾದಚಾರಿ ಮೋಲು 
ಸೋತುವೆ ನ್ಮಾನಾಣ

NA

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕೆೋಂದ್ರ 
ಕಛೋರಿ ಯೋಜನೆ 
(ಟ್.ಇ.ಸಿ)

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಹಚ್.ಎ.ಎಲ್ ರಸತುಯ ಆಕಾಶ್ ವಿಹಾರ್ ಮುಂಭಾಗ ಪಾದಚಾರಿ ಮೋಲು ಸೋತುವೆ 
ನ್ಮಾನಾಣ

NA

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕೆೋಂದ್ರ 
ಕಛೋರಿ ಯೋಜನೆ 
(ಟ್.ಇ.ಸಿ)

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಹಚ್.ಎ.ಎಲ್ ರಸತುಯ ಜ.ಬಿ.ಜೆ ಕಾ್ವಟ್ರಸ್ ಮುಂಭಾಗ ಪಾದಚಾರಿ ಮೋಲು ಸೋತುವೆ 
ನ್ಮಾನಾಣ

NA

ಸಂಜಯನಗರ ಜನತೆಯಂದ್ಗೆ

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು
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ವಾರ್ಡ್ವಾರುಅಭಿವೃದ್ಧಿಕಾರಡ್ಗಳವಿವರ

ದೊಡ್ಡನೆಕುಕುಂದ್
CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½: d£À¥ÀgÀ PÁAiÀÄPÀzÀ £ÉÃgÀ £ÉÆÃl 

2013-18

ತೊಬರಹಳ್ಳಿಡಿಜಿಟಲ್ಗ್ುಂಥಾಲರಕಟ್ಟಡ
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Doddanekkundi app.jpg 1.jpg
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ಅಶ್ವತಥಾನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಅಶ್ವತಥಾನಗರ 1ನೆೋ ಅಡಲ್ ರಸತು, 2ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಯ ಬಲಭಾಗದ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.53
ಅಶ್ವತಥಾನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಅಶ್ವತಥಾನಗರ 4ನೆೋ ಅಡಲ್ ರಸತು, 5ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಯ ಬಲಭಾಗದ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.72
ಅಶ್ವತಥಾನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಅಶ್ವತಥಾನಗರ 4ನೆೋ ಅಡಲ್ ರಸತು, 5ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಯ ಬಲಭಾಗದ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.43
ಅಶ್ವತಥಾನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಅಶ್ವತಥಾನಗರ 6ನೆೋ ಅಡಲ್ ರಸತು, 7ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಯ ಬಲಭಾಗದ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.48
ಅಶ್ವತಥಾನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಅಶ್ವತಥಾನಗರದ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 32.35
ಅಶ್ವತಥಾನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಅಶ್ವತಥಾನಗರದ ಎಡಭಾಗದ 6, 7, 8 ಮತುತು 9ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಾ 43.21
ಅಶ್ವತಥಾನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಅಶ್ವತಥಾನಗರದ ಬಲಭಾಗದ 1, 2, 3ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 43.20
ಅಶ್ವತಥಾನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಅಶ್ವತಥಾನಗರದ 5ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತು ಮತುತು ಸಂಜಯನಗರದ ಮುಖಯು ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 33.16
ಅಶ್ವತಥಾನಗರ ಹುವಾಯ್ ಸಂಸಥಾಯ ವತಿಯಂದ ಅಶ್ವತಥಾನಗರ ಸಕಾನಾರಿ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಪ ್ೌರಢ ಶಾಲಗೆ ಕಂಪೂಯುಟರ್ 

ವಿತರಣೆ

ಪಾ್ರರಂಭ ಆಗಬೋಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕೆೋಂದ್ರ 

ಕಛೋರಿ ಯೋಜನೆ 
(ಟ್.ಇ.ಸಿ)

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಕಲಾಮಂದ್ರ್ ಮುಂಭಾಗ ಹ�ರವತುನಾಲ ರಸತುಗೆ ಪಾದಚಾರಿ ಮೋಲು ಸೋತುವೆ 
ನ್ಮಾನಾಣ

NA

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕೆೋಂದ್ರ 
ಕಛೋರಿ ಯೋಜನೆ 
(ಟ್.ಇ.ಸಿ)

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಇನೆ�ೋವೆಟ್ವ್ ಮಲ್್ಟಪ್ಕ್್ಸ ಮುಂಭಾಗ ಹ�ರವತುನಾಲ ರಸತುಗೆ ಪಾದಚಾರಿ ಮೋಲು 
ಸೋತುವೆ ನ್ಮಾನಾಣ

NA

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕೆೋಂದ್ರ 
ಕಛೋರಿ ಯೋಜನೆ 
(ಟ್.ಇ.ಸಿ)

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಹಚ್.ಎ.ಎಲ್ ರಸತುಯ ಆಕಾಶ್ ವಿಹಾರ್ ಮುಂಭಾಗ ಪಾದಚಾರಿ ಮೋಲು ಸೋತುವೆ 
ನ್ಮಾನಾಣ

NA

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕೆೋಂದ್ರ 
ಕಛೋರಿ ಯೋಜನೆ 
(ಟ್.ಇ.ಸಿ)

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಹಚ್.ಎ.ಎಲ್ ರಸತುಯ ಜ.ಬಿ.ಜೆ ಕಾ್ವಟ್ರಸ್ ಮುಂಭಾಗ ಪಾದಚಾರಿ ಮೋಲು ಸೋತುವೆ 
ನ್ಮಾನಾಣ

NA

ಸಂಜಯನಗರ ಜನತೆಯಂದ್ಗೆ

ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು
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ತೊಬರಹಳ್ಳಿರ
ಕುಡಿರುವನೀರಿನ
ಕೊಳವೆಕಾಮಗಾರಿಗೆ
ಚಾಲನೆ

ಬೆಮೆಲ್ಲೀಔಟ್ಅನಲಪೈಪ್ಲೈನ್ಕಲಸಕಕಚಾಲನೆ

ಬಿಎುಂಎಕಾಲೀಜುರಸ್್ತ
ಡಾುಂಬರಿೀಕರಣಕಕಚಾಲನೆ

ಎಇಸಿಎಸ್ಲೀಔಟ್

ದೊಡ್ಡನೆಕುಕುಂದ್
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ಹೀಮುಂತನಗರರಸ್್ತಕಾಮಗಾರಿಗೆಚಾಲನೆ ದೊಡ್ಡನೆಕುಕುಂದ್ಸಕಾಡ್ರಿಶಾಲಯುಂದಹೊರವತುಡ್ಲರಸ್್ತ
ಸುಂಪಕಡ್ದರಸ್್ತಕಾಮಗಾರಿಗೆಚಾಲನೆ

ತೊಬರಹಳ್ಳಿಗ್ುಂಥಾಲರವನುನುಬಿಬಿಎುಂಪಿಗೆಹಸಾ್ತುಂತರಿಸಿದ
ಕ್ಷಣ

ಕುುಂದಲಹಳ್ಳಿರಲ್ಲಿನೀರುಶುದ್ಧಿೀಕರಣಘಟಕಕಕಕಾಮಗಾರಿಆರುಂಭವಾದಕ್ಷಣ.

ದೊಡ್ಡನೆಕುಕುಂದ್
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ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು

ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾನಾರದಲ್್ (2008-13) ಮಂಜ�ರಾಗಿ 2008-13ರ ಅವಧಿಯಲ್್  ಪೂಣನಾಗೆ�ಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತತು  34.56 ಕೆ�ೋಟ್ ರ�.

ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾನಾರದಲ್್ (2008-13) ಮಂಜ�ರಾಗಿ 2013-18ರ ಅವಧಿಯಲ್್  ಪೂಣನಾಗೆ�ಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನ್ಮಾನಾಣ 20.00
ಚಿನನುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಚಿನನುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ 4 ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರದು ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು 20.00
ಎ.ಇ.ಸಿ.ಎಸ್ 
ಬಡಾವಣೆ

ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ಯ ಎ.ಇ.ಸಿ.ಎಸ್ ಲೋಔಟ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ಕಲ್ವಟ್ನಾ ನ್ಮಾನಾಣ 20.00

ತ�ಬರಹಳಿಳಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಂದ್ ವಾರ್ನಾ ನ ತ�ಬರಹಳಿಳಿ ಮುಖಯು ರಸತುಯಂದ ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲುವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 200.00
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೋಶದಲ್್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 880.00
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿ.ಡಿ.ಎ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ಯ ಕೆರ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 500.00
ಮುನೆನುೋಕೆ�ಳಲು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ 

ಕೆರ
ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ಕೆರ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 250.00

ಹಿಂದ್ನ ಸಕಾನಾರದಲ್್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮಾನಾಣ ಮಾಡಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆಗೆ 
ಹಸಾತುಂತರಿಸಿದದಾರ� ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಪಾ್ರರಂಭವಾಗಿರುವುದ್ಲ್

ತ�ಬರಹಳಿಳಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ 
ಇಲಾಖೆ

ತ�ಬರಹಳಿಳಿ ಡಿಜಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮಾನಾಣ 330.00

ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ನ್ಮಾನಾಣ ಮಾಡಲು ಜಮಿೋನ್ನ ಮಾಲ್ೋಕರ�ಂದ್ಗೆ 
ಹಲವಾರು ಭಾರಿ ಸಭ ನಡಸಿ ಮನವೊಲ್ಸಿ, ಎಲಾ್ ಮಲ್ೋಕರು ಪರಿಹಾರ ಪಡಯಲು ಒಪಿ್ಪದದಾರ� 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪಾ್ರರಂಭವಾಗಿರುವುದ್ಲ್

               

ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾನಾರದಲ್್ (2008-13) ಮಂಜ�ರಾಗಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ನಡಯುತಿತುರುವ ಕಾಮಗಾರಿ
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಡಿಎ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಳಿ ಬಿ.ಡಿ,ಎ ವತಿಯಂದ ಆರ್.ಓ.ಬಿ ಸೋತುವೆ ನ್ಮಾನಾಣ 5500.00

ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಸಕಾನಾರದಲ್್ (2013-18) ಮಂಜ�ರಾಗಿ ಪೂಣನಾಗೆ�ಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್ 
ಬಡಾವಣೆ

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್ ಬಡಾವಣೆಯ 7ನೆೋ ಮುಖಯು ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.32

ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್ 
ಬಡಾವಣೆ

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ಉಳಿಕೆ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 21.19

ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್ 
ಬಡಾವಣೆ

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಉಳಿಕೆ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 50.00

ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್ 
ಬಡಾವಣೆ

ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನ್ಮಾನಾಣ 8.00

ಚಿನನುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚಿನನುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಸಕಾನಾರಿ ಶಾಲ ಕಾಂಪೌಂರ್ ಗೆ�ೋಡ ನ್ಮಾನಾಣ 2.46
ಚಿನನುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚಿನಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತು ನ್ಮಾನಾಣ 10.49
ಚಿನನುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚಿನನುಪನಹಳಿಳಿ ಶ್ರೋನ್ವಾಸ ರಡಿಲ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.64
ಚಿನನುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚಿನನುಪನಹಳಿಳಿ ಶ್ರೋನ್ವಾಸ ರಡಿಲ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 2.02
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ಚಿನನುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚಿನನುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ 1ನೆೋ ಯಂದ 4ನೆೋ ಮುಖಯು ರಸತುಗಳ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 28.24
ಚಿನನುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚಿನನುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಹನುಮಾರಡಿಲ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ಕಾಂಕ್್ರಟ್ ರಸತು ಕಾಮಗಾರಿ 9.59
ಚಿನನುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚಿನನುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ 5ನೆೋ ಮುಖಯು ರಸತುಯಂದ 9ನೆೋ ಮುಖಯು ರಸತು ವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.93
ಚಿನನುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚಿನನುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಕೆರಯಂದ ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ಕೆರವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 48.79
ಚಿನನುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚಿನನುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಹನುಮಾರಡಿಲ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ 1 ರಿಂದ 5ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 30.00
ಚಿನನುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಮುಖಯುರಸತು ಚಿನನುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ, ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ ಗೆೋಟ್ ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಸೋತುವೆ ವರಗೆ ಬದಲ್ ರಸತುಗಳು 

ಸಿಗನುಲ್ ಮುಕತು ಸಂಚಾರ
200.00

ಚಿನನುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಮುಖಯುರಸತು ಚಿನನುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ (ಹ�ರವತುನಾಲ ರಸತು) ಆAಜನೆೋಯಸಾ್ವಮಿ ದೋವಸಾಥಾನ ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ 
ಜಂಕ್ಷನ್ ವರಗೆ ಬದಲ್ ರಸತುಗಳು ಸಿಗನುಲ್ ಮುಕತು ಸಂಚಾರ

200.00

ಮನೆನುೋಕೆ�ಳಾಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ 
ಕೆೋಂದ್ರ ಕಛೋರಿ 
ಯೋಜನೆ 
(ಟ್.ಇ.ಸಿ)

ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ಸ್ಪಲೈಸ್ ಗಾಡನಾನ್ ಬಳಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮೋಲು ಸೋತುವೆ ನ್ಮಾನಾಣ 100.00

ಮುನೆನುೋಕೆ�ಳಲು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ 
ಕೆರ

ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ಕೆರ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 2ನೆೋ ಹಂತ 150.00

ಎ.ಇ.ಸಿ.ಎಸ್ 
ಬಡಾವಣೆ

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಎ.ಇ.ಸಿ.ಎಸ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಬಿ - ಸಿ ಬಾ್ಕ್ ನಲ್್ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 139.61

ಎ.ಇ.ಸಿ.ಎಸ್ 
ಬಡಾವಣೆ

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಎ.ಇ.ಸಿ.ಎಸ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ವಾರ್ನಾ ಕಛೋರಿಗೆ ಪಿೋಠ�ೋಪಕರಣ ಸರಬರಾಜು 9.08

ಎ.ಇ.ಸಿ.ಎಸ್ 
ಬಡಾವಣೆ

ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಎ.ಇ.ಸಿ.ಎಸ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನ್ಮಾನಾಣ 7.00

ಎ.ಇ.ಸಿ.ಎಸ್ 
ಬಡಾವಣೆ

ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಎ.ಇ.ಸಿ.ಎಸ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನ್ಮಾನಾಣ 8.00

ಎ.ಇ.ಸಿ.ಎಸ್ 
ಬಡಾವಣೆ

ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಎ.ಇ.ಸಿ.ಎಸ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ 2 ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನ್ಮಾನಾಣ 16.00

ಎ.ಇ.ಸಿ.ಎಸ್ 
ಬಡಾವಣೆ

ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಎ.ಇ.ಸಿ.ಎಸ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ಸಿ.ಸಿ. ಕಾಯುಮರ ಅಳವಡಿಕೆ

ಎ.ಇ.ಸಿ.ಎಸ್ 
ಬಡಾವಣೆ

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಎ.ಇ.ಸಿ.ಎಸ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ಚರಂಡಿಗಳ ನ್ಮಾನಾಣ 20.47

ಎ.ಇ.ಸಿ.ಎಸ್ 
ಬಡಾವಣೆ

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಎ.ಇ.ಸಿ.ಎಸ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಬಿ ಬಾ್ಕ್ ನಲ್್ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಹಾಗ� ಸಲಕರಣೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 9.60

ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕುಂದಲಹಳಿಳಿಯಲ್್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಿ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.96
ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕುಂದಲಹಳಿಳಿಯ 4ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಯ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.35
ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕುಂದಲಹಳಿಳಿಯ 3ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಯ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 21.56
ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕುಂದಲಹಳಿಳಿಯ 1 ರಿಂದ 8ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುವರಗೆ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 21.99
ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕುಂದಲಹಳಿಳಿಯ 5ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುವರಗೆ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 17.62
ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕುಂದಲಹಳಿಳಿಯ 1ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಯ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 7.76
ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕುಂದಲಹಳಿಳಿಯ 9 - 10ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಯ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 8.56

ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು
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ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು

ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾನಾರದಲ್್ (2008-13) ಮಂಜ�ರಾಗಿ 2008-13ರ ಅವಧಿಯಲ್್  ಪೂಣನಾಗೆ�ಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತತು  34.56 ಕೆ�ೋಟ್ ರ�.

ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾನಾರದಲ್್ (2008-13) ಮಂಜ�ರಾಗಿ 2013-18ರ ಅವಧಿಯಲ್್  ಪೂಣನಾಗೆ�ಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನ್ಮಾನಾಣ 20.00
ಚಿನನುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಚಿನನುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ 4 ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರದು ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು 20.00
ಎ.ಇ.ಸಿ.ಎಸ್ 
ಬಡಾವಣೆ

ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ಯ ಎ.ಇ.ಸಿ.ಎಸ್ ಲೋಔಟ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ಕಲ್ವಟ್ನಾ ನ್ಮಾನಾಣ 20.00

ತ�ಬರಹಳಿಳಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಂದ್ ವಾರ್ನಾ ನ ತ�ಬರಹಳಿಳಿ ಮುಖಯು ರಸತುಯಂದ ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲುವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 200.00
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೋಶದಲ್್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 880.00
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿ.ಡಿ.ಎ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ಯ ಕೆರ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 500.00
ಮುನೆನುೋಕೆ�ಳಲು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ 

ಕೆರ
ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ಕೆರ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 250.00

ಹಿಂದ್ನ ಸಕಾನಾರದಲ್್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮಾನಾಣ ಮಾಡಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆಗೆ 
ಹಸಾತುಂತರಿಸಿದದಾರ� ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಪಾ್ರರಂಭವಾಗಿರುವುದ್ಲ್

ತ�ಬರಹಳಿಳಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ 
ಇಲಾಖೆ

ತ�ಬರಹಳಿಳಿ ಡಿಜಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮಾನಾಣ 330.00

ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ನ್ಮಾನಾಣ ಮಾಡಲು ಜಮಿೋನ್ನ ಮಾಲ್ೋಕರ�ಂದ್ಗೆ 
ಹಲವಾರು ಭಾರಿ ಸಭ ನಡಸಿ ಮನವೊಲ್ಸಿ, ಎಲಾ್ ಮಲ್ೋಕರು ಪರಿಹಾರ ಪಡಯಲು ಒಪಿ್ಪದದಾರ� 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪಾ್ರರಂಭವಾಗಿರುವುದ್ಲ್

               

ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾನಾರದಲ್್ (2008-13) ಮಂಜ�ರಾಗಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ನಡಯುತಿತುರುವ ಕಾಮಗಾರಿ
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಡಿಎ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಳಿ ಬಿ.ಡಿ,ಎ ವತಿಯಂದ ಆರ್.ಓ.ಬಿ ಸೋತುವೆ ನ್ಮಾನಾಣ 5500.00

ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಸಕಾನಾರದಲ್್ (2013-18) ಮಂಜ�ರಾಗಿ ಪೂಣನಾಗೆ�ಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್ 
ಬಡಾವಣೆ

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್ ಬಡಾವಣೆಯ 7ನೆೋ ಮುಖಯು ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.32

ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್ 
ಬಡಾವಣೆ

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ಉಳಿಕೆ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 21.19

ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್ 
ಬಡಾವಣೆ

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಉಳಿಕೆ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 50.00

ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್ 
ಬಡಾವಣೆ

ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನ್ಮಾನಾಣ 8.00

ಚಿನನುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚಿನನುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಸಕಾನಾರಿ ಶಾಲ ಕಾಂಪೌಂರ್ ಗೆ�ೋಡ ನ್ಮಾನಾಣ 2.46
ಚಿನನುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚಿನಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತು ನ್ಮಾನಾಣ 10.49
ಚಿನನುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚಿನನುಪನಹಳಿಳಿ ಶ್ರೋನ್ವಾಸ ರಡಿಲ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.64
ಚಿನನುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚಿನನುಪನಹಳಿಳಿ ಶ್ರೋನ್ವಾಸ ರಡಿಲ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 2.02
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ಚಿನನುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚಿನನುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ 1ನೆೋ ಯಂದ 4ನೆೋ ಮುಖಯು ರಸತುಗಳ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 28.24
ಚಿನನುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚಿನನುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಹನುಮಾರಡಿಲ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ಕಾಂಕ್್ರಟ್ ರಸತು ಕಾಮಗಾರಿ 9.59
ಚಿನನುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚಿನನುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ 5ನೆೋ ಮುಖಯು ರಸತುಯಂದ 9ನೆೋ ಮುಖಯು ರಸತು ವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.93
ಚಿನನುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚಿನನುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಕೆರಯಂದ ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ಕೆರವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 48.79
ಚಿನನುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚಿನನುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಹನುಮಾರಡಿಲ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ 1 ರಿಂದ 5ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 30.00
ಚಿನನುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಮುಖಯುರಸತು ಚಿನನುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ, ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ ಗೆೋಟ್ ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಸೋತುವೆ ವರಗೆ ಬದಲ್ ರಸತುಗಳು 

ಸಿಗನುಲ್ ಮುಕತು ಸಂಚಾರ
200.00

ಚಿನನುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಮುಖಯುರಸತು ಚಿನನುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ (ಹ�ರವತುನಾಲ ರಸತು) ಆAಜನೆೋಯಸಾ್ವಮಿ ದೋವಸಾಥಾನ ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ 
ಜಂಕ್ಷನ್ ವರಗೆ ಬದಲ್ ರಸತುಗಳು ಸಿಗನುಲ್ ಮುಕತು ಸಂಚಾರ

200.00

ಮನೆನುೋಕೆ�ಳಾಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ 
ಕೆೋಂದ್ರ ಕಛೋರಿ 
ಯೋಜನೆ 
(ಟ್.ಇ.ಸಿ)

ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ಸ್ಪಲೈಸ್ ಗಾಡನಾನ್ ಬಳಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮೋಲು ಸೋತುವೆ ನ್ಮಾನಾಣ 100.00

ಮುನೆನುೋಕೆ�ಳಲು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ 
ಕೆರ

ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ಕೆರ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 2ನೆೋ ಹಂತ 150.00

ಎ.ಇ.ಸಿ.ಎಸ್ 
ಬಡಾವಣೆ

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಎ.ಇ.ಸಿ.ಎಸ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಬಿ - ಸಿ ಬಾ್ಕ್ ನಲ್್ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 139.61

ಎ.ಇ.ಸಿ.ಎಸ್ 
ಬಡಾವಣೆ

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಎ.ಇ.ಸಿ.ಎಸ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ವಾರ್ನಾ ಕಛೋರಿಗೆ ಪಿೋಠ�ೋಪಕರಣ ಸರಬರಾಜು 9.08

ಎ.ಇ.ಸಿ.ಎಸ್ 
ಬಡಾವಣೆ

ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಎ.ಇ.ಸಿ.ಎಸ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನ್ಮಾನಾಣ 7.00

ಎ.ಇ.ಸಿ.ಎಸ್ 
ಬಡಾವಣೆ

ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಎ.ಇ.ಸಿ.ಎಸ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನ್ಮಾನಾಣ 8.00

ಎ.ಇ.ಸಿ.ಎಸ್ 
ಬಡಾವಣೆ

ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಎ.ಇ.ಸಿ.ಎಸ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ 2 ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನ್ಮಾನಾಣ 16.00

ಎ.ಇ.ಸಿ.ಎಸ್ 
ಬಡಾವಣೆ

ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಎ.ಇ.ಸಿ.ಎಸ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ಸಿ.ಸಿ. ಕಾಯುಮರ ಅಳವಡಿಕೆ

ಎ.ಇ.ಸಿ.ಎಸ್ 
ಬಡಾವಣೆ

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಎ.ಇ.ಸಿ.ಎಸ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ಚರಂಡಿಗಳ ನ್ಮಾನಾಣ 20.47

ಎ.ಇ.ಸಿ.ಎಸ್ 
ಬಡಾವಣೆ

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಎ.ಇ.ಸಿ.ಎಸ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಬಿ ಬಾ್ಕ್ ನಲ್್ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಹಾಗ� ಸಲಕರಣೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 9.60

ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕುಂದಲಹಳಿಳಿಯಲ್್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಿ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.96
ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕುಂದಲಹಳಿಳಿಯ 4ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಯ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.35
ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕುಂದಲಹಳಿಳಿಯ 3ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಯ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 21.56
ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕುಂದಲಹಳಿಳಿಯ 1 ರಿಂದ 8ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುವರಗೆ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 21.99
ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕುಂದಲಹಳಿಳಿಯ 5ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುವರಗೆ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 17.62
ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕುಂದಲಹಳಿಳಿಯ 1ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಯ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 7.76
ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕುಂದಲಹಳಿಳಿಯ 9 - 10ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಯ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 8.56

ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು
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ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕುಂದಲಹಳಿಳಿಯ 6ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಯ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 15.37
ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ 7 - 8ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಯ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.85
ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ 8ರಿಂದ 11ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಯಲ್್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.76
ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಲ�ೋಟಸ್ ಕೆ್ರಸ್್ಟ ಅಪಾಟ್ನಾ ಮಂಟ್ ವರಗೆ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
19.99

ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ ರಸತುಯಂದ ಕೆ್ರಸ್್ಟ ಅಪಾಟ್ನಾ ಮಂಟ್ ವರಗೆ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.96
ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 3.90
ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ  1ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 10.00
ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ೋಕರಣ 25.00
ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ ಮುಖಯುರಸತು ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ ಜಂಕ್ಷನ್, ಐ.ಟ್.ಪಿ.ಎಲ್ ರಸತು ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಹ�ಡಿ ವೃತತು ಅಯಯುಪ್ಪನಗರ ಸೋರುವ 

ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
200.00

ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಕುಂದಹಳಿಳಿಯಲ್್ ಶುದಧೆ ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರಿನ ಘಟಕ ನ್ಮಾನಾಣ 13.00
ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಕುಂದಹಳಿಳಿ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ಶುದಧೆ ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರಿನ ಘಟಕ ನ್ಮಾನಾಣ NA
ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನ್ಮಾನಾಣ 8.00
ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ ಹುವಾಯ್ ಸಂಸಥಾಯ ವತಿಯಂದ ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ ಸಕಾನಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲಗೆ ಕಂಪೂಯುಟರ್ 

ವಿತರಣೆ
ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ 
ಕಾಲ�ೋನ್

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ ಕಾಲ�ೋನ್ ಹಿಂಭಾಗದ  3ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಯಂದ 11ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುವರಗೆ ಮುಖಯು ರಸತು 
ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

10.53

ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ 
ಕಾಲ�ೋನ್

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ ಕಾಲ�ೋನ್ 6ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಯಂದ 11ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.53

ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ 
ಕಾಲ�ೋನ್

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ ಕಾಲ�ೋನ್ 3ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಯಂದ 5ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.89

ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ 
ಕಾಲ�ೋನ್

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ ಕಾಲ�ೋನ್ 1ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಯಂದ 11ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 13.93

ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ 
ಕಾಲ�ೋನ್

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ ಕಾಲ�ೋನ್ 1 - 2ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 8.59

ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ 
ಕಾಲ�ೋನ್

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ ಕಾಲ�ೋನ್ಯ 2ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 21.82

ತ�ಬರಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ತ�ಬರಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಯು.ಜ.ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 21.72
ತ�ಬರಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ತ�ಬರಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಯು.ಜ.ಡಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಹಾಗ� ಮಾಯುನ್ ಹ�ೋಲ್ ನ್ಮಾನಾಣ 21.77
ತ�ಬರಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ತ�ಬರಹಳಿಳಿಯ ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 22.14
ತ�ಬರಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ತ�ಬರಹಳಿಳಿ ರಯಾನ್್ಸ ಶಾಲ ರಸತುಯಂದ ಸಮೃದ್ಧೆ ಅಪಾಟ್ನಾ ಮಂಟ್ ವರಗೆ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
20.95

ತ�ಬರಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ತ�ಬರಹಳಿಳಿಪಾಳಯು ಸಾಯ ಪಾರಗಾನ್ ಹತಿತುರ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 22.27
ತ�ಬರಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ತ�ಬರಹಳಿಳಿ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲ ವರಗಿನ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಾ 58.64
ತ�ಬರಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ತ�ಬರಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರ ಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಮತುತು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ 11.50

ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು
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ತ�ಬರಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ತ�ಬರಹಳಿಳಿ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲ ವರಗಿನ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಾ 41.20
ತ�ಬರಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ತ�ಬರಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜಗೆ ಕೆ�ಳವೆ ಮಾಗನಾ ಅಳವಡಿಕೆ 20.90
ತ�ಬರಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ತ�ಬರಹಳಿಳಿಯಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ 14.27
ತ�ಬರಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ತ�ಬರಹಳಿಳಿಯಲ್್ ಜ.ಐ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಹಾಗ� ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು 9.75
ತ�ಬರಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ತ�ಬರಹಳಿಳಿಪಾಳ, ತ�ಬರಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ 1.19
ತ�ಬರಹಳಿಳಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ತ�ಬರಹಳಿಳಿಯಲ್್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನ್ಮಾನಾಣ 10.00
ತ�ಬರಹಳಿಳಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ತ�ಬರಹಳಿಳಿಯಲ್್ 2 ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣಗಳ ನ್ಮಾನಾಣ 16.00
ತ�ಬರಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ತ�ಬರಹಳಿಳಿ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ವಿಬ್ಗಯಾರ್ ಶಾಲ ರಸತುವರಗಿನ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಾ 54.09
ತ�ಬರಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ತ�ಬರಹಳಿಳಿ ಪಾಳಯು ಪಿಳೆೋಕಮಮೆ ದೋವಸಾಥಾನದ ಕಾಂಪೌಂರ್ ಗೆ�ೋಡ ನ್ಮಾನಾಣ 9.84
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಹುವಾಯ್ ಸಂಸಥಾಯ ವತಿಯಂದ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಸಕಾನಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ ್ೌರಢ ಶಾಲಗೆ ಕಂಪೂಯುಟರ್ 

ವಿತರಣೆ
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಗಿ್ರೋನ್ ಅಪಾಟ್ನಾ ಮಂಟ್ ಬಳಿ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.53
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡನೆಕುಕಾಂದ್ ಶಾನ್ ಭ�ೋಗ್ ಲೋಔಟ್ ನ 5, 6ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಯ ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 9.33
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕಂದ್ಯಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ಪಂಪ್ ಸಟ್, ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ 35.77
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ಯಲ್್ ಬಸ್ ನ್ಲಾದಾಣ ನ್ಮಾನಾಣ 16.51
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಹ�ರವತುನಾಲ ರಸತುಯ ಮರಿಯಮಮೆ ದೋವಸಾಥಾನ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸತು ಮತುತು 

ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಾ
9.19

ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 23.73
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಎ.ಕೆ.ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 11.61
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಪ್ರಗತಿ ಲೋಔಟ್ ನಲ್್ 16ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.98
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್, ತ�ಬರಹಳಿಳಿ, ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ ಕಾಲ�ೋನ್, ತ�ಬರಹಳಿಳಿ ಪಾಳಯು, ಗುರುರಾಜ 

ಲೋಔಟ್, ಮಾರುತಿನಗರ ಹಾಗ� ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಡಾವಣೆಗೆ ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು
11.76

ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಕೆರ ರಸತುಯಲ್್ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 10.54
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 21.13
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಎ.ಇ.ಸಿ.ಎಸ್ ಬಡಾವಣೆಯಂದ ವೆೈಕುಠಂ ಅಪಾಟ್ನಾ ಮಂಟ್ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 22.17
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಡಾವಣೆಯ 4,5,6ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ದಾ 20.93
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್, ಗುರುರಾಜ ಲೋಔಟ್, ಮಾರುತಿನಗರ, ತ�ಬರಹಳಿಳಿ ಪಾಳಯು, ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ 

ಕಾಲ�ೋನ್, ತ�ಬರಹಳಿಳಿ ಯಲ್್ ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು
3.90

ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಲಕ್ಷಿಷ್ೋರಾರಾಯಣ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 17.15
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಮಾರುತಿನಗರದಲ್್ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 5.60
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 21.58
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಮುಖಯು ರಸತು, ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 8.74
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ತ�ಬರಹಳಿಳಿ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 16.55
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಕಾತಿನಾಕನಗರದಲ್್ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 10.12
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ಯಲ್್ ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 7.01

ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು

ದೊಡ್ಡನೆಕುಕುಂದ್
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ತ�ಬರಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ತ�ಬರಹಳಿಳಿ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲ ವರಗಿನ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಾ 41.20
ತ�ಬರಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ತ�ಬರಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜಗೆ ಕೆ�ಳವೆ ಮಾಗನಾ ಅಳವಡಿಕೆ 20.90
ತ�ಬರಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ತ�ಬರಹಳಿಳಿಯಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ 14.27
ತ�ಬರಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ತ�ಬರಹಳಿಳಿಯಲ್್ ಜ.ಐ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಹಾಗ� ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು 9.75
ತ�ಬರಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ತ�ಬರಹಳಿಳಿಪಾಳ, ತ�ಬರಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ 1.19
ತ�ಬರಹಳಿಳಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ತ�ಬರಹಳಿಳಿಯಲ್್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನ್ಮಾನಾಣ 10.00
ತ�ಬರಹಳಿಳಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ತ�ಬರಹಳಿಳಿಯಲ್್ 2 ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣಗಳ ನ್ಮಾನಾಣ 16.00
ತ�ಬರಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ತ�ಬರಹಳಿಳಿ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ವಿಬ್ಗಯಾರ್ ಶಾಲ ರಸತುವರಗಿನ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಾ 54.09
ತ�ಬರಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ತ�ಬರಹಳಿಳಿ ಪಾಳಯು ಪಿಳೆೋಕಮಮೆ ದೋವಸಾಥಾನದ ಕಾಂಪೌಂರ್ ಗೆ�ೋಡ ನ್ಮಾನಾಣ 9.84
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಹುವಾಯ್ ಸಂಸಥಾಯ ವತಿಯಂದ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಸಕಾನಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ ್ೌರಢ ಶಾಲಗೆ ಕಂಪೂಯುಟರ್ 

ವಿತರಣೆ
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಗಿ್ರೋನ್ ಅಪಾಟ್ನಾ ಮಂಟ್ ಬಳಿ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.53
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡನೆಕುಕಾಂದ್ ಶಾನ್ ಭ�ೋಗ್ ಲೋಔಟ್ ನ 5, 6ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಯ ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 9.33
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕಂದ್ಯಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ಪಂಪ್ ಸಟ್, ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ 35.77
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ಯಲ್್ ಬಸ್ ನ್ಲಾದಾಣ ನ್ಮಾನಾಣ 16.51
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಹ�ರವತುನಾಲ ರಸತುಯ ಮರಿಯಮಮೆ ದೋವಸಾಥಾನ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸತು ಮತುತು 

ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಾ
9.19

ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 23.73
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಎ.ಕೆ.ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 11.61
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಪ್ರಗತಿ ಲೋಔಟ್ ನಲ್್ 16ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.98
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್, ತ�ಬರಹಳಿಳಿ, ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ ಕಾಲ�ೋನ್, ತ�ಬರಹಳಿಳಿ ಪಾಳಯು, ಗುರುರಾಜ 

ಲೋಔಟ್, ಮಾರುತಿನಗರ ಹಾಗ� ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಡಾವಣೆಗೆ ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು
11.76

ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಕೆರ ರಸತುಯಲ್್ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 10.54
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 21.13
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಎ.ಇ.ಸಿ.ಎಸ್ ಬಡಾವಣೆಯಂದ ವೆೈಕುಠಂ ಅಪಾಟ್ನಾ ಮಂಟ್ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 22.17
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಡಾವಣೆಯ 4,5,6ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ದಾ 20.93
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್, ಗುರುರಾಜ ಲೋಔಟ್, ಮಾರುತಿನಗರ, ತ�ಬರಹಳಿಳಿ ಪಾಳಯು, ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ 

ಕಾಲ�ೋನ್, ತ�ಬರಹಳಿಳಿ ಯಲ್್ ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು
3.90

ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಲಕ್ಷಿಷ್ೋರಾರಾಯಣ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 17.15
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಮಾರುತಿನಗರದಲ್್ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 5.60
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 21.58
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಮುಖಯು ರಸತು, ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 8.74
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ತ�ಬರಹಳಿಳಿ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 16.55
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಕಾತಿನಾಕನಗರದಲ್್ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 10.12
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ಯಲ್್ ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 7.01

ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು

ದೊಡ್ಡನೆಕುಕುಂದ್
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ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಸನ್್ವತ್ ಅಪಾಟ್ನಾ ಮಂಟ್ ನ್ಂದ ಟ್.ಎನ್.ಆರ್ ಅಪಾಟ್ನಾ ಮಂಟ್ ವರಗೆ ಉಳಿಕೆ 
ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 

19.95

ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿಗಳ ಮತುತು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ 4.84
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ರಸತುಗಳು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 17.56
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಫ್ರಂಚ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.97
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ವಾರ್ನಾ ಕಛೋರಿ ನ್ಮಾನಾಣ 13.29
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಫನ್್ಸನಾ ಸಿಟ್ ಮುಖಯು ರಸತುಯ ಚರಂಡಿ ಮತುತು ಪಾದಚಾರಿ ಮಾಗನಾ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.18
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ಯಲ್್ ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು 24.98
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿಗಳ ಪುನಃಚ್ಚುೋತನ ಕಾಮಗಾರಿ 5.03
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಆಶ್ರಯ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.74
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಪಗತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಅಂಚ್ ಕಛೋರಿ ಮಾಗನಾ ಇಸ�್ರೋ ರಸತುವರಗೆ 

ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
19.12

ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಅಲ್ಲೈನ್ ಅಪಾಟ್ನಾ ಮಂಟ್ ನ್ಂದ ವಿರಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ ಮಾಗನಾ ಗುರುಮ�ತಿ 
ರಡಿಲ್ ಕಾ್ವರಿವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

18.31

ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ಯಲ್್ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾಗನಾ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 4.73
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಹೋಮಂತನಗರದ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.90
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ಯ ಹವನ್ ಅಪಾಟ್ನಾ ಮಂಟ್ ನ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 29.88
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ವೆೈಕುಠಂ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖಯು ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 30.00
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಡಾವಣೆಯ 1 ರಿಂದ 8ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಾ 40.00
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಹೋಮಂತನಗರದ ಮುಖಯು ರಸತುಯ 4ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 25.00
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ವಿರಾಯಕ ಬಡಾವಣೆಯ 13ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಅಲ್ಲೈನ್ ಅಪಾಟ್ನಾ ಮಂಟ್ ನ್ಂದ ವಿರಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ ಮಾಗನಾ ಗುರುಮ�ತಿ 

ರಡಿಲ್ ಕಾ್ವರಿವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
50.00

ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಪ್ರಗತಿ ಲೋಔಟ್ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಅಂಚ್ ಕಛೋರಿ ಮಾಗನಾ ಇಸ�್ರೋ ರಸತುವರಗೆ ರಸತು 
ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

50.00

ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ಯ ಬಾಲಾಜ ಎನ್ ಕೆ್ೋವ್ ನಲ್್ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ವಾಸ ಬಡಾವೆಣೆಯ ಮುಖಯು ರಸತು ಮತುತು ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 30.00
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ರಸತುಗಳು ಮತುತು ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಅಣಣೆಯಯುರಡಿಲ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಮುಖಯುರಸತು ಹಚ್.ಎ.ಎಲ್, ಇಸ�್ರೋ ರಸತು, ಅಲ್ಪಲೈನ್ ಅಪಾಟ್ನಾ ಮಂಟ್ ಮತುತು ಗಾ್ರಫೈಟ್ ಇಂಡಿಯಾ 

ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಐ.ಟ್.ಪಿ.ಎಲ್ ಮುಖಯುರಸತುವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
200.00

ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನ್ಮಾನಾಣ 10.00
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಶಾನುಭ�ೋಗ್ ಬಡಾವಣೆಯ 5 ಮತುತು 6ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 6.45
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ 1ನೆೋ ಮುಖಯುರಸತುಯಲ್್ ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ 10.42
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಡಾವಣೆಯ 1,2,3ನೆೋ ಮುಖಯುರಸಯಲ್್ ಚರಂಡಿಗಳ ನ್ಮಾನಾಣ 20.97

ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು
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ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ಯಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿಗಳ ನ್ವನಾಹಣೆ ಮತುತು ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು 9.99
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾಗನಾ ಅಳವಡಿಕೆ 19.91
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ಯಲ್್ ತೆರದ ಚರಂಡಿಗಳ ನ್ಮಾನಾಣ 10.31
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ಯಲ್್ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 9.35
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಮುಖಯು ರಸತು, ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 32.61
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ವಾಡಿನಾನಲ್್ ರಸತು ರಾಮಫಲಕಗಳು ಅಳವಡಿಕೆ 9.87
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿ ಬಾ್ಕ್ ಮತುತು ಎ.ಇ.ಸಿ.ಎಸ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖಯು ರಸತು ಮತುತು ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 
20.97

ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿ ಬಾ್ಕ್ ಮತುತು ಎ.ಇ.ಸಿ.ಎಸ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖಯು ರಸತು ಮತುತು ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ 
ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 

22.15

ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ವಾರ್ನಾ ಕಛೋರಿ 18.28
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ಯಲ್್ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 22.15
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಶಾನುಭ�ೋಗ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.13
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ವಾಡಿನಾನಲ್್ ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು 4.55
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡನೆಕುಕಾಂದ್ಯಲ್್ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾಗನಾ ನ್ಮಾನಾಣ ಮತುತು ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ದುರಸಿಥಾ 20.16
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಫನ್್ಸನಾ ಸಿಟ್ಯಲ್್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 21.01
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಎಲ್.ಆರ್.ಡಿ.ಇ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 74.83
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡನೆಕಂದ್ಯಲ್್ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 15.13
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ವಾಡಿನಾನಲ್್ ಬಿೋದ್ ದ್ೋಪಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ 10.00
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ಯಲ್್ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾಗನಾ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 26.91
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಚಿನನುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ರೈಲ್ವ ಕಾ್ರಸಿಂಗ್,  ಮಾರುತಿ ಲೋಔಟ್ ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಎ.ಇ.ಸಿ.ಎಸ್ 

ಬಡಾವಣೆಯ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
59.30

ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಗುರುರಾಜ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ಮುಖಯು ರಸತು, ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಮತುತು ಚರಂಡಿಗಳ 
ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

20.98

ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಗುರುರಾಜ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ 3ನೆೋ ಬಿ ಅಡಲ್ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.99
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಶವ ದೋವಸಾಥಾನದ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.97
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಫನ್್ಸನಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 10.50
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಎಲ್.ಆರ್.ಡಿ.ಇ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 10.37
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಶ್ರೋ ಕೃಪ ಅಪಾಟ್ನಾ ಮಂಟ್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.96
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಐ.ಟ್.ಪಿ.ಎಲ್ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ರಾಯನ್ ಶಾಲವರಗೆ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
19.71

ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ 8, 9, 10 ಹಾಗ� 12ನೆೋ ಮುಖಯು ರಸತು, ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ 
ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

20.29

ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಗಾ್ರಮದ ಬಾಲಕೃಷಣೆರಡಿಲ್ ಬಡಾವಣೆ ಮತುತು ನ್ಸಗನಾ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖಯು ರಸತು, 
ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 

20.36

ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು

ದೊಡ್ಡನೆಕುಕುಂದ್



     ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæಜನಹಿತ 2013-2018 63ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæಜನಹಿತ - 2      2013-2018 63

ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಸನ್್ವತ್ ಅಪಾಟ್ನಾ ಮಂಟ್ ನ್ಂದ ಟ್.ಎನ್.ಆರ್ ಅಪಾಟ್ನಾ ಮಂಟ್ ವರಗೆ ಉಳಿಕೆ 
ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 

19.95

ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿಗಳ ಮತುತು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ 4.84
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ರಸತುಗಳು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 17.56
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಫ್ರಂಚ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.97
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ವಾರ್ನಾ ಕಛೋರಿ ನ್ಮಾನಾಣ 13.29
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಫನ್್ಸನಾ ಸಿಟ್ ಮುಖಯು ರಸತುಯ ಚರಂಡಿ ಮತುತು ಪಾದಚಾರಿ ಮಾಗನಾ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.18
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ಯಲ್್ ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು 24.98
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿಗಳ ಪುನಃಚ್ಚುೋತನ ಕಾಮಗಾರಿ 5.03
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಆಶ್ರಯ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.74
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಪಗತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಅಂಚ್ ಕಛೋರಿ ಮಾಗನಾ ಇಸ�್ರೋ ರಸತುವರಗೆ 

ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
19.12

ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಅಲ್ಲೈನ್ ಅಪಾಟ್ನಾ ಮಂಟ್ ನ್ಂದ ವಿರಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ ಮಾಗನಾ ಗುರುಮ�ತಿ 
ರಡಿಲ್ ಕಾ್ವರಿವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

18.31

ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ಯಲ್್ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾಗನಾ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 4.73
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಹೋಮಂತನಗರದ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.90
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ಯ ಹವನ್ ಅಪಾಟ್ನಾ ಮಂಟ್ ನ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 29.88
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ವೆೈಕುಠಂ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖಯು ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 30.00
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಡಾವಣೆಯ 1 ರಿಂದ 8ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಾ 40.00
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಹೋಮಂತನಗರದ ಮುಖಯು ರಸತುಯ 4ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 25.00
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ವಿರಾಯಕ ಬಡಾವಣೆಯ 13ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಅಲ್ಲೈನ್ ಅಪಾಟ್ನಾ ಮಂಟ್ ನ್ಂದ ವಿರಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ ಮಾಗನಾ ಗುರುಮ�ತಿ 

ರಡಿಲ್ ಕಾ್ವರಿವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
50.00

ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಪ್ರಗತಿ ಲೋಔಟ್ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಅಂಚ್ ಕಛೋರಿ ಮಾಗನಾ ಇಸ�್ರೋ ರಸತುವರಗೆ ರಸತು 
ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

50.00

ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ಯ ಬಾಲಾಜ ಎನ್ ಕೆ್ೋವ್ ನಲ್್ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ವಾಸ ಬಡಾವೆಣೆಯ ಮುಖಯು ರಸತು ಮತುತು ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 30.00
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ರಸತುಗಳು ಮತುತು ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಅಣಣೆಯಯುರಡಿಲ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಮುಖಯುರಸತು ಹಚ್.ಎ.ಎಲ್, ಇಸ�್ರೋ ರಸತು, ಅಲ್ಪಲೈನ್ ಅಪಾಟ್ನಾ ಮಂಟ್ ಮತುತು ಗಾ್ರಫೈಟ್ ಇಂಡಿಯಾ 

ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಐ.ಟ್.ಪಿ.ಎಲ್ ಮುಖಯುರಸತುವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
200.00

ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನ್ಮಾನಾಣ 10.00
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಶಾನುಭ�ೋಗ್ ಬಡಾವಣೆಯ 5 ಮತುತು 6ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 6.45
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ 1ನೆೋ ಮುಖಯುರಸತುಯಲ್್ ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ 10.42
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಡಾವಣೆಯ 1,2,3ನೆೋ ಮುಖಯುರಸಯಲ್್ ಚರಂಡಿಗಳ ನ್ಮಾನಾಣ 20.97

ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು

ದೊಡ್ಡನೆಕುಕುಂದ್
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ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಮಾರುತಿ ಸನ್ ರೈಸ್ ಅಪಾಟ್ನಾ ಮಂಟ್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.31
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.85
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಗುರುರಾಜ ಬಡಾವಣೆಯ 1, 2ನೆೋ ಮುಖಯುರಸತು ಮತುತು 1 ರಿಂದ 9ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು 

ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
20.51

ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ 1, 2ನೆೋ ಮುಖಯುರಸತು ಮತುತು 1 ರಿಂದ 5ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ 
ನ್ಮಾನಾಣ

20.47

ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ವಿೋರಪ್ಪರಡಿಲ್ ಬಡಾಔಣೆಯ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ನ್ಮಾನಾಣ 20.03
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಹಳೆೋ ಗಾ್ರಮದ ಚಂದ್ರಶೋಖರರಡಿಲ್ ಮನೆಯ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.57
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಗುರುರಾಜ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 35.00
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ದ�ಡನೆಕುಕಾಂದ್ ಅಣಣೆಯಯುರಡಿಲ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ದ�ಡನೆಕುಕಾಂದ್ ಆಶ್ರಯ ಬಡಾವಣೆಯ ಬಿ ಬಾ್ಕ್ ನಲ್್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 40.00
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕಂದ್ಯ ಭಗಿನ್ ಹ�ೋಟೆಲ್ ಮುಂಭಾಗದ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 15.00
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕಂದ್ಯ ಹೈಪರ್ ಸಿಟ್ ಮುಂಭಾಗದ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 15.00
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಎ.ಇ.ಸಿ.ಎಸ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 30.00
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ದ�ಡನೆಕುಕಾಂದ್ ಆಶ್ರಯ ಬಡಾವಣೆಯ ಎ ಬಾ್ಕ್ ನಲ್್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 35.00
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕಂದ್ಯ ಸಕಾನಾರಿ ಶಾಲಯ ಮುಂಭಾಗದ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 15.00
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಪ್ರಗತಿ ಬಡಾವಣೆಯ 1, 2 A 3ನೆೋ ಮುಖಯು ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 25.00
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ನ್ಸನಾಗ ಬಡಾವಣೆಯ ಅಡಲ್ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 25.00
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ಯ ವಾಸ ಬಡಾವಣೆ ಮುಖಯು ರಸತು ಮತುತು ಅಡಲ್ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 30.00
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ದ�ಡನೆಕುಕಾಂದ್ಯ ಬಾಲಾಜ ಎನ್ ಕೆ್ೋವ್ ನ ಅಡಲ್ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ಯ ತ�ಬರಹಳಿಳಿಯ ಮುಖಯು ರಸತು ಮತುತು ಅಡಲ್ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 25.00
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ವೃತತು ಮತುತು ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ರೈಲ್ವ ಸೋತುವೆ ಬಳಿ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ 10.32

ಪ್ರಗತಿಯಲ್್ರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ಮುಖಯುರಸತು ಚಿನನುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ್ಂದ ಅಲ್ಪಲೈನ್ ಅಪಾಟ್ನಾ ಮಂಟ್ ಸಂಪಕ್ನಾಸುವ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 300.00
ಮುಖಯುರಸತು ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಗುರ್ ರಿೋಚ್ ಅಪಾಟ್ನಾ ಮಂಟ್ ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಬಸವಣಣೆನಗರ 

ಮುಖಯುರಸತುವರಗೆ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
200.00

ಚಿನನುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ 
ಕೆರ

ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ ಕೆರ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 400.00

ಕುಂದಕಹಳಿಳಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ತ�ಬರಹಳಿಳಿಯಲ್್ ಶುದಧೆ ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರಿನ ಘಟಕ ನ್ಮಾನಾಣ 10.00
ಕುಂದಕಹಳಿಳಿ ಮುಖಯುರಸತು ಹ�ರವತುನಾಲ ರಸತು ಇನೆ�ೋವೆಟ್ೋವ್ ಮಲ್್ಟಪ್ಕ್್ಸ ನ್ಂದ ಲ�ೋವರಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 1800.00
ತ�ಬರಹಳಿಳಿ ಮುಖಯುರಸತು ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಗಾ್ರಮ ಹಾಗ� ಸುತತುಮುತತುಲ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 150.00
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಮುಖಯುರಸತು ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಆನಂದನಗರ ಮಾಲು್ಗಡಿ ಹ�ೋಟೆಲ್ ಯಂದ ಕಲಾಮಂದ್ರ್ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 100.00
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಮುಖಯುರಸತು ಹ�ರವತುನಾಲ ರಸತು ಗಾ್ರಪೈಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಪಲೈನ್ ಅಪಾಟ್ನಾ ಮಂಟ್ ರಸತುಯ ಚರಂಡಿಗಳು 

ಹಾಗ� ಪಾದಚಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 
160.00

ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು

ದೊಡ್ಡನೆಕುಕುಂದ್
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ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಮಾರುತಿ ಸನ್ ರೈಸ್ ಅಪಾಟ್ನಾ ಮಂಟ್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.31
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.85
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಗುರುರಾಜ ಬಡಾವಣೆಯ 1, 2ನೆೋ ಮುಖಯುರಸತು ಮತುತು 1 ರಿಂದ 9ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು 

ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
20.51

ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ 1, 2ನೆೋ ಮುಖಯುರಸತು ಮತುತು 1 ರಿಂದ 5ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ 
ನ್ಮಾನಾಣ

20.47

ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ವಿೋರಪ್ಪರಡಿಲ್ ಬಡಾಔಣೆಯ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ನ್ಮಾನಾಣ 20.03
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಹಳೆೋ ಗಾ್ರಮದ ಚಂದ್ರಶೋಖರರಡಿಲ್ ಮನೆಯ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.57
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಗುರುರಾಜ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 35.00
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ದ�ಡನೆಕುಕಾಂದ್ ಅಣಣೆಯಯುರಡಿಲ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ದ�ಡನೆಕುಕಾಂದ್ ಆಶ್ರಯ ಬಡಾವಣೆಯ ಬಿ ಬಾ್ಕ್ ನಲ್್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 40.00
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕಂದ್ಯ ಭಗಿನ್ ಹ�ೋಟೆಲ್ ಮುಂಭಾಗದ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 15.00
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕಂದ್ಯ ಹೈಪರ್ ಸಿಟ್ ಮುಂಭಾಗದ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 15.00
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಎ.ಇ.ಸಿ.ಎಸ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 30.00
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ದ�ಡನೆಕುಕಾಂದ್ ಆಶ್ರಯ ಬಡಾವಣೆಯ ಎ ಬಾ್ಕ್ ನಲ್್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 35.00
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕಂದ್ಯ ಸಕಾನಾರಿ ಶಾಲಯ ಮುಂಭಾಗದ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 15.00
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಪ್ರಗತಿ ಬಡಾವಣೆಯ 1, 2 A 3ನೆೋ ಮುಖಯು ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 25.00
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ನ್ಸನಾಗ ಬಡಾವಣೆಯ ಅಡಲ್ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 25.00
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ಯ ವಾಸ ಬಡಾವಣೆ ಮುಖಯು ರಸತು ಮತುತು ಅಡಲ್ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 30.00
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ದ�ಡನೆಕುಕಾಂದ್ಯ ಬಾಲಾಜ ಎನ್ ಕೆ್ೋವ್ ನ ಅಡಲ್ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ಯ ತ�ಬರಹಳಿಳಿಯ ಮುಖಯು ರಸತು ಮತುತು ಅಡಲ್ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 25.00
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ವೃತತು ಮತುತು ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ರೈಲ್ವ ಸೋತುವೆ ಬಳಿ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ 10.32

ಪ್ರಗತಿಯಲ್್ರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ಮುಖಯುರಸತು ಚಿನನುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ್ಂದ ಅಲ್ಪಲೈನ್ ಅಪಾಟ್ನಾ ಮಂಟ್ ಸಂಪಕ್ನಾಸುವ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 300.00
ಮುಖಯುರಸತು ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಗುರ್ ರಿೋಚ್ ಅಪಾಟ್ನಾ ಮಂಟ್ ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಬಸವಣಣೆನಗರ 

ಮುಖಯುರಸತುವರಗೆ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
200.00

ಚಿನನುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ 
ಕೆರ

ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ ಕೆರ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 400.00

ಕುಂದಕಹಳಿಳಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ತ�ಬರಹಳಿಳಿಯಲ್್ ಶುದಧೆ ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರಿನ ಘಟಕ ನ್ಮಾನಾಣ 10.00
ಕುಂದಕಹಳಿಳಿ ಮುಖಯುರಸತು ಹ�ರವತುನಾಲ ರಸತು ಇನೆ�ೋವೆಟ್ೋವ್ ಮಲ್್ಟಪ್ಕ್್ಸ ನ್ಂದ ಲ�ೋವರಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 1800.00
ತ�ಬರಹಳಿಳಿ ಮುಖಯುರಸತು ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಗಾ್ರಮ ಹಾಗ� ಸುತತುಮುತತುಲ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 150.00
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಮುಖಯುರಸತು ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಆನಂದನಗರ ಮಾಲು್ಗಡಿ ಹ�ೋಟೆಲ್ ಯಂದ ಕಲಾಮಂದ್ರ್ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 100.00
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಮುಖಯುರಸತು ಹ�ರವತುನಾಲ ರಸತು ಗಾ್ರಪೈಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಪಲೈನ್ ಅಪಾಟ್ನಾ ಮಂಟ್ ರಸತುಯ ಚರಂಡಿಗಳು 

ಹಾಗ� ಪಾದಚಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 
160.00

ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು
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ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ಶುದಧೆ ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರಿನ ಘಟಕ ನ್ಮಾನಾಣ 8.00
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ಯಲ್್ ಶುದಧೆ ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರಿನ ಘಟಕ ನ್ಮಾನಾಣ 10.00
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಆಶಯಾ ಬಡಾವಣೆ ವೆೈ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಳಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನ್ಮಾನಾಣ 8.00
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ರೈನ್ ಭ�ೋ ಆಸ್ಪತೆ್ರಯ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನ್ಮಾನಾಣ 8.00
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ಯಲ್್ ಬಸ್ ನ್ಲಾದಾಣ ನ್ಮಾನಾಣ 8.00
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ಯ ಜ.ಬಿ.ಜೆ ಕಾ್ವಟ್ರಸ್ ಬಳಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮೋಲು ಸೋತುವೆ ನ್ಮಾನಾಣ NA
ಗಾ್ರಫೈಟ್ 
ಇಂಡಿಯಾ

ಮುಖಯುರಸತು ಗಾ್ರಫೈಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜಂಕ್ಷನ್ ನ ಯುರ�ೋ ಶಾಲಯ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 125.00

ಗಾ್ರಫೈಟ್ 
ಇಂಡಿಯಾ

ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಗಾ್ರಫೈಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಳಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನ್ಮಾನಾಣ 8.00

ಪ್ರಸಾತುವನೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್್ರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ಚಿನನುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ 

ರೈಲ್ವ ವಿಭಾಗ
ಚಿನನುಪ್ಪನಹಳಿಳಿಯಲ್್ ಮೋಲು ಸೋತುವೆ ನ್ಮಾನಾಣ NA

ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ 
ಕೆೋಂದ್ರ ಕಛೋರಿ 
ಯೋಜನೆ 
(ಟ್.ಇ.ಸಿ)

ಗಾ್ರಫೈಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಗನುಲ್ ನ್ಂದ ಜಂಜಾ ಹ�ೋಟೆಲ್ ಬಳಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮೋಲು ಸೋತುವೆ 
ನ್ಮಾನಾಣ

NA

ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ 
ಕೆೋಂದ್ರ ಕಛೋರಿ 
ಯೋಜನೆ 
(ಟ್.ಇ.ಸಿ)

ಹ�ರ ವತುನಾಲ ರಸತುಯ ಕಾತಿನಾಕನಗರದ ಬಳಿ ಪಾದಚಾಇ ಮೋಲು ಸೋತುವೆ ನ್ಮಾನಾಣ NA

ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ 
ರೈಲ್ವ ವಿಭಾಗ

ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ರೈಲ್ವ ಆರ್.ಯು.ಬಿ ಅಗಲ್ೋಕರಿಸುವುದು NA

ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ಯಲ್್ ಸಿ.ಸಿ.ಕಾಯುಮರ ಅಳವಡಿಕೆ NA

ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್

ವಿಬ್ ಗಾಯುರ್  ಶಾಲಾರಸತುಯಲ್್ ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ

ದ�ಡನೆಕುಕಾಂದ್ ವಾಡಿನಾನ ಚಿನನುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಕೆರ ಹಾಗ� 
ಎಇಸಿಎಸ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ನ ರಾಜಕಾಲುವೆಯ 
ಪರಿವಿೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 
ಕಾಲುವೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ  ಕಾಮಗಾರಿಯನುನು ಕೆೈಗೆ�ಳಳಿಲು 
ಸ�ಚನೆ.

ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು
ದೊಡ್ಡನೆಕುಕುಂದ್
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ವಾರ್ನಾ ವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ಕಾಯನಾಗಳ ವಿವರ

ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು
CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½: d£À¥ÀgÀ PÁAiÀÄPÀzÀ £ÉÃgÀ £ÉÆÃl 

2013-18

ರಾಷ್ಟ್ೋಯ ಅಬನಾನ್  ಹಲ್ತು  ಮಿಶನ್  ಅಡಿಯಲ್್  ಗರುಡಾಚಾರ್  ಪಾಳಯುದಲ್್ 
ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಆರ�ೋಗಯು ಕೆೋಂದ್ರದ ಉದಾಘಾಟನೆ
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ಶ್ೀಶ್ೀರವಿಶುಂಕರಗುರೊಜಿರವರಸಾನಧ್ಯದಲ್ಲಿಹಾ್ಯಪಿನೆಸ್ಸಮಾವೆೀಶದಉದಾಘಾಟನೆ

ಸಿೀತಾರಾಮಪಾಳ್ಯಸ್ಮಶಾನರಸ್್ತಕಾಮಗಾರಿಗೆಚಾಲನೆ ಗರುಡಾಚಾರ್ಪಾಳ್ಯವಾಡಿಡ್ನಪಾಪರ್ಯರೆಡಿ್ಡ
ಬಡಾವಣೆರಲ್ಲಿವಿವಿಧರಸ್್ತಕಾಮಗಾರಿಗೆಚಾಲನೆ

ಗರುಡಾಚಾರ್ಪಾಳ್ಯ
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ವಾರ್ನಾ ವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ಕಾಯನಾಗಳ ವಿವರ

ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು
CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½: d£À¥ÀgÀ PÁAiÀÄPÀzÀ £ÉÃgÀ £ÉÆÃl 

2013-18

ರಾಷ್ಟ್ೋಯ ಅಬನಾನ್  ಹಲ್ತು  ಮಿಶನ್  ಅಡಿಯಲ್್  ಗರುಡಾಚಾರ್  ಪಾಳಯುದಲ್್ 
ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಆರ�ೋಗಯು ಕೆೋಂದ್ರದ ಉದಾಘಾಟನೆ
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ಗರುಡಾಚಾರ್  ಪಾಳಯು 
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು

ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾನಾರದಲ್್ (2008-13) ಮಂಜ�ರಾಗಿ 2008-13ರ ಅವಧಿಯಲ್್  ಪೂಣನಾಗೆ�ಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತತು  109.05 ಕೆ�ೋಟ್ ರ�.

ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾನಾರದಲ್್ (2008-13) ಮಂಜ�ರಾಗಿ 2013-18ರ ಅವಧಿಯಲ್್  ಪೂಣನಾಗೆ�ಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ಪಟ್ಟಂದ�ರು 
ಅಗ್ರಹಾರ

ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಪಟ್ಟಂದ�ರು ಅಗ್ರಹಾರದ ಮುಖಯು ರಸತುಯಲ್್ (ಇಸಿಸಿ ರಸತು) ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 
ಡಾಂಬರಿೋಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.

100.00

ಲಕ್ಷಿಷ್ೋಸಾಗರ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ರಾಮಕಕಾ ತೆ�ೋಟ, ಮಹೋಶ್ವರಿ ನಗರ, ಚಿಕಕಾಣಣೆ ಬಡಾವಣೆ ಮತುತು ಸುತತುಮುತತುಲ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

37.37

ಅಂಬೋಡಕಾರ್ ನಗರ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಮಹೋಶ್ವರಿನಗರ ಅಂಬೋಡಕಾರ್ ನಗರದಲ್್ ಅಂಬೋಡಕಾರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನ್ಮಾನಾಣ 20.00
ಹ�ಡಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಹ�ಡಿ ಗಾ್ರರಾಮದ ತಿಮಾಮೆರಡಿಲ್ ಬಡಾವಣೆ ಮತುತು ರಾಗಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ಕಾವೆೋರಿ ನಗರ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ 

22.75%
ಕಾವೆೋರಿನಗರದಲ್್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನ್ಮಾನಾಣ 50.00

ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಇಂರನ  76 ಸಂಖೆಯುಯ 250 ಕೆ.ವಿ.ಎ ಟಾ್ರನ್್ಸ ಫಾಮನಾರ್ ಗಳನುನು ಅಳವಡಿಸಿದುದಾ ಇದರಿಂದ ಹ�ಡಿ, ಗಾ್ರರಾಪೈಟ್ 
ಇಂಡಿಯಾ, ಮಹೋಶರಿನಗರ, ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು, ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ, ಚನನುಸಂದ್ರ, ಬಳತ�ತುರು ಹಾಗ� 
ಇ.ಪಿ.ಐ.ಪಿ ಪ್ರದೋಶದ ಸುತತುಮುತತುಲ ಪ್ರದೋಶಕೆಕಾ ಉತತುಮ ವಿದುಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತತುದ.

386.00

ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಇಂರನ ಹ�ಸದಾಗಿ 220/66ಕೆ.ವಿ ಗಾಯುಸ್ (ಜ.ಐ.ಎಸ್) ಸ್ಟೋಷನ್ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಇ.ಪಿ.ಐ.ಪಿ ಪ್ರದೋಶದಲ್್ 
ಪೂಣನಾಗೆ�ಂಡಿದುದಾ ಇದರಿಂದ ಹ�ಡಿ, ಗಾ್ರರಾಪೈಟ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮಹೋಶರಿನಗರ, ಗರುಡಾಚಾರ್ 
ಪಾಳಯು, ಹಾಗ� ಇ.ಪಿ.ಐ,ಪಿ ಪ್ರದೋಶದ ಸುತತುಮುತತುಲ ಪ್ರದೋಶಕೆಕಾ ಉತತುಮ ವಿದುಯುತ್ ಸರಬರಾಜು 
ಮಾಡಲಾಗುತತುದ.

36.00

ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಇಂರನ ಹ�ಡಿಯಲ್್ 400/220ಕೆ.ವಿ ಸಾಥಾವರದಲ್್ 100 ಎಂ.ವಿ.ಎ ಟಾ್ರನ್್ಸ ಫಾಮನಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂಣನಾಗೆ�ಂಡಿದುದಾ ಇದರಿಂದ ಹ�ಡಿ, ಗಾ್ರರಾಪೈಟ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮಹೋಶರಿನಗರ, 
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು, ಹಾಗ� ಇ.ಪಿ.ಐ,ಪಿ ಪ್ರದೋಶದ ಸುತತುಮುತತುಲ ಪ್ರದೋಶಕೆಕಾ ಉತತುಮ ವಿದುಯುತ್ 
ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತತುದ.

400.00

ಕಾವೆೋರಿನಗರ  ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ 
ಬೃಹತ್ ರಸತು

ಐ.ಟ್.ಪಿ.ಎಲ್ ಮುಖಯು ರಸತುಯಂದ ಕಾವೆೋರಿನಗರದವೆರಗೆ (ವೆಂಕಟರಮಣ ದೋವಸಾಥಾನದ ಮಾಗನಾ) 
ರಸತು ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮತುತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ಕಾಮಗಾರಿ) (ಜಒಕೆ)

200.00

ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು  ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ 
ಬೃಹತ್ ರಸತು

ಹ�ರ ವತುನಾಲ ರಸತುಯಂದ ಗೆ�ೋಶಾಲ, ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಮುಖಾಂತರ ಮಹದೋವಪುರ 
ಮುಖಯು ರಸತುಯವರಗೆ, ರಸತುಯ ಅಗಲ್ೋಕರಣ, ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ಹಾಗ� ಡಾಂಬರಿೋಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
(ಜಒಕೆ)

600.00

ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು  ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ 
ಬೃಹತ್ ರಸತು

ಗರುಡಾಚಾಯನಾಪಾಳಯು ರಸತುಯಂದ ಗಾ್ರಫೈಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಸತುಯವರಗೆ, ರಸತುಯ ಅಗಲ್ೋಕರಣ 
ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ಹಾಗ� ಡಾಂಬರಿೋಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಒಕೆ)

300.00

ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಸಕಾನಾರದಲ್್ (2013-18) ಮಂಜ�ರಾಗಿ ಪೂಣನಾಗೆ�ಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ಪಟ್ಟಂದ�ರು 
ಅಗ್ರಹಾರ

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಪಟ್ಟಂದ�ರು ಅಗ್ರಹಾರದಲ್್ ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 7.80

ಪಟ್ಟಂದ�ರು 
ಅಗ್ರಹಾರ

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಪಟ್ಟಂದ�ರು ಅಗ್ರಹಾರದ ಬ�ೋಯರಾನಗರದ ಮುಖಯುರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 38.64

ಪಟ್ಟಂದ�ರು 
ಅಗ್ರಹಾರ

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಪಟ್ಟಂದ�ರು ಅಗ್ರಹಾರ, ಸಿೋತಾರಾಮಪಾಳಯು, ಶಟ್್ಟ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್್ ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರದು 
ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಹಾಗ� ಇನ್ನುತರ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ

18.79

ಪಟ್ಟಂದ�ರು 
ಅಗ್ರಹಾರ

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಪಟ್ಟಂದ�ರು ಅಗ್ರಹಾರ ಸತಯು ಸಾಯ ಆಸ್ಪತೆ್ರಯ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 21.53
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ಪಟ್ಟಂದ�ರು 
ಅಗ್ರಹಾರ

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಪಟ್ಟಂದ�ರು ಅಗ್ರಹಾರದ ಒಳರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 10.50

ಪಟ್ಟಂದ�ರು 
ಅಗ್ರಹಾರ

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಪಟ್ಟಂದ�ರು ಅಗ್ರಹಾರದಲ್್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 18.00

ಪಟ್ಟಂದ�ರು 
ಅಗ್ರಹಾರ

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಪಟ್ಟಂದ�ರು ಅಗ್ರಹಾರದಲ್್ ಒಳರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 25.00

ಪಟ್ಟಂದ�ರು 
ಅಗ್ರಹಾರ

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಪಟ್ಟಂದ�ರು ಅಗ್ರಹಾರದ ಎಲುಮನಮಮೆ ದೋವಸಾಥಾನದ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 10.00

ಪಟ್ಟಂದ�ರು 
ಅಗ್ರಹಾರ

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಪಟ್ಟಂದ�ರು ಅಗ್ರಹಾರ ಹರಿಜನ ಹಟ್್ಟ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ     15.00

ಬಸವಣಣೆನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬಸವಣಣೆನಗರದ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ನ್ಮಾನಾಣ 20.50
ಬಸವಣಣೆನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬಸವಣಣೆನಗರದಲ್್ ಚರಂಡಿಗಳ ನ್ಮಾನಾಣ 20.00
ಬಸವಣಣೆನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬಸವಣಣೆನಗರ ಶ್ರೋ ರಾಮ ದೋವಸಾಥಾನದ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.70
ಬಸವಣಣೆನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬಸವಣಣೆನಗರ ಮಸಿೋದ್ ಸುತತುಮುತತು ಒಳರಸತುಗಳು ಮತುತು ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 10.00
ಬಸವಣಣೆನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬಸವಣಣೆನಗರ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲ�ೋನ್ಯ ಒಳರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 10.40
ಬಸವಣಣೆನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬಸವಣಣೆನಗರದ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ನ್ಮಾನಾಣ 78.38
ಬಸವಣಣೆನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬಸವಣಣೆನಗರದ ಮುಖಯುರಸತುಗಳು, ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ನ್ಮಾನಾಣ 24.20
ಬಸವಣಣೆನಗರ ಹುವಾಯ್ ಸಂಸಥಾಯ ವತಿಯಂದ ಬಸವಣಣೆನಗರ ಸಕಾನಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲಗೆ 

ಕಂಪೂಯುಟರ್ ವಿತರಣೆ
ಲಕ್ಷಿಷ್ೋಸಾಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಲಕ್ಷಿಷ್ೋಸಾಗರ ಸೋಂಟ್ ಆನ್್ಸ ಶಾಲಯ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ಲಕ್ಷಿಷ್ೋಸಾಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಲಕ್ಷಿಷ್ೋಸಾಗರದಲ್್ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 55.15
ಲಕ್ಷಿಷ್ೋಸಾಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಲಕ್ಷಿಷ್ೋಸಾಗರದ 4ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.90
ಲಕ್ಷಿಷ್ೋಸಾಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಲಕ್ಷಿಷ್ೋಸಾಗರದ 3ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 15.52
ಲಕ್ಷಿಷ್ೋಸಾಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಲಕ್ಷಿಷ್ೋಸಾಗರದ 1ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 1.55
ಲಕ್ಷಿಷ್ೋಸಾಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಲಕ್ಷಿಷ್ೋಸಾಗರ ಮುಖಯು ರಸತು ಹಾಗ� 2ನೆೋ, 3ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 15.40
ಲಕ್ಷಿಷ್ೋಸಾಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಲಕ್ಷಿಷ್ೋಸಾಗರ ಲೋಔಟ್, ಆರ್.ಹಚ್.ಬಿ ಕಾಲ�ೋನ್ಯ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 30.00
ಸಿೋತಾರಾಮಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಿೋತಾರಾಮಪಾಳಯು ಗಾ್ರಮದ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.80
ಸಿೋತಾರಾಮಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಿೋತಾರಾಮಪಾಳಯುದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ 6.29
ಸಿೋತಾರಾಮಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಿೋತಾರಾಮಪಾಳಯುದಲ್್ ರಸತುಗಳು ಮತುತು ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ಸಿೋತಾರಾಮಪಾಳಯು ಮುಖಯುರಸತು ಸಿೋತಾರಾಮಪಾಳಯು ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಐ.ಟ್.ಪಿ.ಎಲ್ ಮಾಗನಾವಾಗಿ ವೆೈಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ ಮುಖಯುರಸತುವರಗೆ 

ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
200.00

ಸಿೋತಾರಾಮಪಾಳಯು ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಸಿೋತಾರಾಮಪಾಳಯು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲಗೆ ಮಟ್್ಟಲುಗಳಿಗೆ ಗಿ್ರಲ್ ಅಳವಡಿಕೆ 2.00
ಸಿೋತಾರಾಮಪಾಳಯು ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಸಿೋತಾರಾಮಪಾಳಯು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಶುದಧೆ ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರಿನ ಘಟಕ ನ್ಮಾನಾಣ 8.00
ಸಿೋತಾರಾಮಪಾಳಯು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಸಿೋತಾರಾಮಪಾಳಯು ಬಸವಣಣೆನಗರ ಮುಖಯು ರಸತುಯಂದ ಆಚಿಜನೆೋಯಸಾ್ವಮಿ ದೋವಸಾಥಾನದ ಮಾಗನಾ 

ಇ.ಪಿ.ಐ.ಪಿ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
40.00

ಮಹೋಶ್ವರಿನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮಹೋಶ್ವರಿನಗರದಲ್್ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 42.93
ಮಹೋಶ್ವರಿನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮಹೋಶರಿನಗರದ (ಪಂಚಾಯತ್ ಬಡಾವಣೆ) 2ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 10.32
ಮಹೋಶ್ವರಿನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮಹೋಶರಿನಗರದ (ಪಂಚಾಯತ್ ಬಡಾವಣೆ) 1ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 12.49
ಮಹೋಶ್ವರಿನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮಹೋಶರಿನಗರದ (ಪಂಚಾಯತ್ ಬಡಾವಣೆ) 1ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 10.49
ಮಹೋಶ್ವರಿನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮಹೋಶ್ವರಿನಗರದ ಚಚ್ನಾ ಹಿಂಭಾಗದ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.25

ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು

ಗರುಡಾಚಾರ್ಪಾಳ್ಯ
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ಮಹೋಶ್ವರಿನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮಹೋಶ್ವರಿನಗರ, ಅಂಬೋಡಕಾರ್ ನಗರದಲ್್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನ್ಮಾನಾಣ 7.91
ಆರ್.ಹಚ್.ಬಿ 
ಕಾಲ�ೋನ್

ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಎಸ್.
ಡಬ�್ಷ್ಯ.ಡಿ

ಆರ್.ಹಚ್.ಬಿ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಂದ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಟಾಯುಂಕ್ ವರಗೆ ಯು ಆಕಾರದಲ್್  
ಚರಂಡಿಗಳ ನ್ಮಾನಾಣ

70.00

ಕಾವೆೋರಿನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾವರಿನಗರದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ 4.20
ಕಾವೆೋರಿನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕವೆೋರಿನಗರದಲ್್ ಹ�ಸ ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ 6.11
ಕಾವೆೋರಿನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕವೆೋರಿನಗರದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ಇನ್ನುತರ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ 12.55
ಕಾವೆೋರಿನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾವರಿನಗರದ ರಂಗಣಣೆನ ಮನೆಯಂದ ವಾಚ್ ಮನ್ ರಂಗಣಣೆನಗರ ಮನೆವರಗೆ ಹಾಗ� ವೆಂಕಟಪ್ಪ 

ಮನೆಯಂದ ವೆಂಕಟಮಮೆನ ಮನೆಯವರಗೆ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
20.93

ಕಾವೆೋರಿನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕವೆೋರಿನಗರದಲ್್ ಹ�ಸ ರುದ್ರಭ�ಮಿ ಎದುರಿನ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.57
ಕಾವೆೋರಿನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾವೆೋರಿನಗರ ಶ್ರೋ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೋವಸಾಥಾನದ ಮ�ಲಕ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.72
ಕಾವೆೋರಿನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾವೆೋರಿನಗರ ಶ್ರೋ ವೆಂಕಟೆೋಶ್ವರಸಾ್ವಮಿ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 9.70
ಕಾವೆೋರಿನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾವೆೋರಿನಗರದ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 10.00
ಕಾವೆೋರಿನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾವೆೋರಿನಗರ ಸಕಾನಾರಿ ಶಾಲಯಂದ ಗಂಗಮಮೆ ದೋವಸಾಥಾನದವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.50
ಕಾವೆೋರಿನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾವೆೋರಿನಗರದ ಸಕಾನಾರಿ ಶಾಲಯ ಎದುರು ಚರಂಡಿಗಳ ನ್ಮಾನಾಣ 20.00
ಕಾವೆೋರಿನಗರ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಕಾವೆೋರಿನಗರದಲ್್ ಜೋವಜೆ�ಯುೋತಿ ಮಹಿಳಾ ವಿವಿದ�ದದಾೋಶ ಸೋವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಸಮುದಾಯ 

ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮಾನಾಣ
10.00

ಕಾವೆೋರಿನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾವರಿನಗರದ ಶನ್ ಮಹಾತಮೆ ದೋವಸಾಥಾನದ ಎದುರು ರಸತು ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತು ನ್ಮಾನಾಣ 20.83
ಕಾವೆೋರಿನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾವೆೋರಿನಗರದ ವಿರಾಯಕ ಲೋಔಟ್ ನ ಒಳರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 17.83
ಕಾವೆೋರಿನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾವೆೋರಿನಗರದ ಒಳರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 50.51
ಕಾವೆೋರಿನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾವೆೋರಿನಗರದ ಬಳಿ ಮೋಲು ಸೋತುವೆ ನ್ಮಾನಾಣ NA
ಕಾವೆೋರಿನಗರ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಕಾವೆೋರಿನಗರದ ಕೃಷಣೆ ದೋವಸಾಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗದ್ಂದ ಸಿ.ಎನ್.ವೆಂಕಟೆೋಶ್ ಮನೆ ರಸತುವರಗೆ ರಸತು 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
20.00

ಗಪೈಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಖಯುರಸತು ಗಾ್ರಫೈಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಸತು (ಹನುಮಂತ ದೋವಸಾಥಾನದ ಹತಿತುರ), 2ನೆೋ ಮುಖಯುರಸತು ಐ.ಟ್.ಪಿ.ಎಲ್ 
ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

200.00

ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಸಕಾನಾರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಮೊದಲನೆೋ ಮಹಡಿ ಕೆ�ಠಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ 21.20
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳ ಮಂಜುರಾಥ ದೋವಸಾಥಾನದ ಬಳಿ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತು ನ್ಮಾನಾಣ 46.50
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಶ್ರೋ ಆಚಿಜನೆೋಸಾ್ವಮಿ ದೋವಸಾಥಾನದ ಬಳಿ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತು 

ನ್ಮಾನಾಣ
18.70

ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಸತಯು ಸಾಯ ಬಡಾವಣೆ ಮತುತು ಸುತತುಮುತತುಲು ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ 20.80
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮನೆಯಂದ ವಿದಾಯು ಶಾಲ ರಸತುಯವರಗೆ 1ನೆೋ ಮತುತು 2ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತು 

ಮತುತು ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ
48.60

ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚಿಕೆಕಾೋಗೌಡ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುನ್ಯಪ್ಪ ಮನೆಯ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ 49.50
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮನೆಯಂದ ವಿದಾಯು ಶಾಲ ರಸತುಯವರಗೆ 1ನೆೋ ಮತುತು 2ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತು 

ಮತುತು ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ
3.37

ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚಿಕೆಕಾೋಗೌಡ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುನ್ಯಪ್ಪ ಮನೆಯ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ 2.40
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಶ್ರೋ ಆಂಜನೆೋಯಸಾ್ವಮಿ ದೋವಸಾಥಾನದವರಗೆ ರಸತು ಮತುತು 

ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
52.00

ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಶ್ರೋ ವಿರಾಯಕ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ 9.90
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಅಶ್ವಥಕಟೆ್ಟ ಅರಳಿೋಮರ ಹಾಗ� ಸುತತುಮುತತುಲ ರಸತುಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತು 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
20.00

ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಪಂಚಾಯತು ಲೋಔಟ್ ನ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 40.00

ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು
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ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಮುನ್ಕಾದ್ೋರಪ್ಪ ಲೋಔಟ್ ನ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.20
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಮಹೋಶ್ವರಿನಗರ, ಆರ್.ಹಚ್.ಬಿ ಕಾಲ�ೋನ್, ರಾಮಕಕಾ ಲೋಔಟ್ ನ ಮುಖಯು 

ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
38.73

ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆರ್.ಹಚ್.ಬಿ ಕಾಲ�ೋನ್ಯ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.47
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯುದಲ್್ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.06
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯುದ ಶ್ರೋ ಆಂಜನೆೋಯಸಾ್ವಮಿ ದೋವಸಾಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗದ ರಸತುಯಂದ ಪಾಪರಡಿಲ್ 

ಮನೆಯವರಗೆ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 
20.13

ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯುದ ಶ್ರೋ ಮಂಜುರಾಥಸಾ್ವಮಿ ದೋವಸಾಥಾನದ ಹತಿತುರ ಹಾಗ� ಸುತತುಮುತತುಲ 
ರಸತುಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

20.14

ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯುದ ಸಕಾನಾರಿ ಆಹಾರ ಡಿಪೂೋದ ರಸತುಯಲ್್ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.43
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ರಾಮಕಕಾ ಲೋಔಟ್ ನ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 2.71
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಪಾಪಯಯುರಡಿಲ್ ಲೋಔಟ್ ನ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 10.50
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಆರ್.ಹಚ್.ಬಿ ಕಾಲ�ೋನ್ಯ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 12.50
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಚಿಕಕಾಣಣೆ ಲೋಔಟ್ ನ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 8.70
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಮುತುತುಕುರಪ್ಪ ಲೋಔಟ್ ನ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 18.70
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಮಹೋಶ್ವರಿನಗರದಲ್್ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 10.00
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಲಕ್ಷಿಷ್ೋಸಾಗರದಲ್್ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 12.50
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಮುನ್ಕದ್ರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ, ಐ.ಟ್.ಪಿ.ಎಲ್ ಯಂದ ಪಟ್ಟಂದ�ರು ಅಗ್ರಹಾರ 

ಮುಖಯು ರಸತು, ನೆಲ�್ರಹಳಿಳಿ ಕೆರ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಸ್ ನ್ಲಾದಾಣದ್ಂದ ಗೆ�ೋಶಾಲ, 
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಭಗಿನ್ ಹ�ೋಟೆಲ್ ವೃತತು, ಪಾರಮೌಂಟ್ ಹ�ೋಟೆಲ್ ನ್ಂದ ಇ.ಸಿ.ಸಿ ವಿಜಯ 
ಗಾಡನಾನ್ ನ್ಂದ ಬಿೋರಪ್ಪ ಮನೆಯಂದ ಲಕ್ಷಿಷ್ೋಸಾಗರ, ಮಹೋಶ್ವರಿನಗರ ಮುಖಯುರಸತು, ಹ�ಡಿಯಂದ 
ಸಿೋತಾರಾಮಪಾಳಯುದವರಗ� ಮುಖಯು ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

8.70

ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯುದಲ್್ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 33.20
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಮುನ್ಕದ್ರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ, ಐ.ಟ್.ಪಿ.ಎಲ್ ಯಂದ ಪಟ್ಟಂದ�ರು ಅಗ್ರಹಾರ 

ಮುಖಯು ರಸತು, ನೆಲ�್ರಹಳಿಳಿ ಕೆರ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಸ್ ನ್ಲಾದಾಣದ್ಂದ ಗೆ�ೋಶಾಲ, 
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಭಗಿನ್ ಹ�ೋಟೆಲ್ ವೃತತು, ಪಾರಮೌಂಟ್ ಹ�ೋಟೆಲ್ ನ್ಂದ ಇ.ಸಿ.ಸಿ ವಿಜಯ 
ಗಾಡನಾನ್ ನ್ಂದ ಬಿೋರಪ್ಪ ಮನೆಯಂದ ಲಕ್ಷಿಷ್ೋಸಾಗರ, ಮಹೋಶ್ವರಿನಗರ ಮುಖಯುರಸತು, ಹ�ಡಿಯಂದ 
ಸಿೋತಾರಾಮಪಾಳಯುದವರಗ� ಮುಖಯು ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

32.60

ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಸಕಾನಾರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಾಷ್ನಾಕ ನ್ವನಾಹಣೆ 9.14
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಗುಂಟ�ರಮಮೆ ಮನೆಯಂದ ತೆ�ೋಟ ಮುನ್ಶಾಮಪ್ಪ ಮನೆವರಗೆ ಚರಂಡಿಗಳು 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
20.50

ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಪಪಯಯುರಡಿಲ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 45.67
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಚಿಕಕಾಣಣೆ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 38.26
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಅಂಬೋಡಕಾರ್ ನಗರದ ಶಕುಂತಲ ಮನೆಯಂದ ಶಶಕಲ ಮನೆಯವರಗೆ ರಸತು 

ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
19.83

ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಚಿಕಕಾಣಣೆ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.78
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯುದ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.70
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ವಿರಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ, ತಿಮಾಮೆರಡಿಲ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
20.94

ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಿ.ಎಸ್.ಟ್ ಬಡಾವಣೆಯ 3ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.83
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯುದಲ್್ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 44.00

ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು

ಗರುಡಾಚಾರ್ಪಾಳ್ಯ
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ಮಹೋಶ್ವರಿನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮಹೋಶ್ವರಿನಗರ, ಅಂಬೋಡಕಾರ್ ನಗರದಲ್್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನ್ಮಾನಾಣ 7.91
ಆರ್.ಹಚ್.ಬಿ 
ಕಾಲ�ೋನ್

ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಎಸ್.
ಡಬ�್ಷ್ಯ.ಡಿ

ಆರ್.ಹಚ್.ಬಿ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಂದ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಟಾಯುಂಕ್ ವರಗೆ ಯು ಆಕಾರದಲ್್  
ಚರಂಡಿಗಳ ನ್ಮಾನಾಣ

70.00

ಕಾವೆೋರಿನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾವರಿನಗರದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ 4.20
ಕಾವೆೋರಿನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕವೆೋರಿನಗರದಲ್್ ಹ�ಸ ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ 6.11
ಕಾವೆೋರಿನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕವೆೋರಿನಗರದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ಇನ್ನುತರ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ 12.55
ಕಾವೆೋರಿನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾವರಿನಗರದ ರಂಗಣಣೆನ ಮನೆಯಂದ ವಾಚ್ ಮನ್ ರಂಗಣಣೆನಗರ ಮನೆವರಗೆ ಹಾಗ� ವೆಂಕಟಪ್ಪ 

ಮನೆಯಂದ ವೆಂಕಟಮಮೆನ ಮನೆಯವರಗೆ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
20.93

ಕಾವೆೋರಿನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕವೆೋರಿನಗರದಲ್್ ಹ�ಸ ರುದ್ರಭ�ಮಿ ಎದುರಿನ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.57
ಕಾವೆೋರಿನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾವೆೋರಿನಗರ ಶ್ರೋ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೋವಸಾಥಾನದ ಮ�ಲಕ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.72
ಕಾವೆೋರಿನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾವೆೋರಿನಗರ ಶ್ರೋ ವೆಂಕಟೆೋಶ್ವರಸಾ್ವಮಿ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 9.70
ಕಾವೆೋರಿನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾವೆೋರಿನಗರದ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 10.00
ಕಾವೆೋರಿನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾವೆೋರಿನಗರ ಸಕಾನಾರಿ ಶಾಲಯಂದ ಗಂಗಮಮೆ ದೋವಸಾಥಾನದವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.50
ಕಾವೆೋರಿನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾವೆೋರಿನಗರದ ಸಕಾನಾರಿ ಶಾಲಯ ಎದುರು ಚರಂಡಿಗಳ ನ್ಮಾನಾಣ 20.00
ಕಾವೆೋರಿನಗರ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಕಾವೆೋರಿನಗರದಲ್್ ಜೋವಜೆ�ಯುೋತಿ ಮಹಿಳಾ ವಿವಿದ�ದದಾೋಶ ಸೋವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಸಮುದಾಯ 

ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮಾನಾಣ
10.00

ಕಾವೆೋರಿನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾವರಿನಗರದ ಶನ್ ಮಹಾತಮೆ ದೋವಸಾಥಾನದ ಎದುರು ರಸತು ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತು ನ್ಮಾನಾಣ 20.83
ಕಾವೆೋರಿನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾವೆೋರಿನಗರದ ವಿರಾಯಕ ಲೋಔಟ್ ನ ಒಳರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 17.83
ಕಾವೆೋರಿನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾವೆೋರಿನಗರದ ಒಳರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 50.51
ಕಾವೆೋರಿನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾವೆೋರಿನಗರದ ಬಳಿ ಮೋಲು ಸೋತುವೆ ನ್ಮಾನಾಣ NA
ಕಾವೆೋರಿನಗರ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಕಾವೆೋರಿನಗರದ ಕೃಷಣೆ ದೋವಸಾಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗದ್ಂದ ಸಿ.ಎನ್.ವೆಂಕಟೆೋಶ್ ಮನೆ ರಸತುವರಗೆ ರಸತು 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
20.00

ಗಪೈಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಖಯುರಸತು ಗಾ್ರಫೈಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಸತು (ಹನುಮಂತ ದೋವಸಾಥಾನದ ಹತಿತುರ), 2ನೆೋ ಮುಖಯುರಸತು ಐ.ಟ್.ಪಿ.ಎಲ್ 
ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

200.00

ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಸಕಾನಾರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಮೊದಲನೆೋ ಮಹಡಿ ಕೆ�ಠಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ 21.20
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳ ಮಂಜುರಾಥ ದೋವಸಾಥಾನದ ಬಳಿ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತು ನ್ಮಾನಾಣ 46.50
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಶ್ರೋ ಆಚಿಜನೆೋಸಾ್ವಮಿ ದೋವಸಾಥಾನದ ಬಳಿ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತು 

ನ್ಮಾನಾಣ
18.70

ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಸತಯು ಸಾಯ ಬಡಾವಣೆ ಮತುತು ಸುತತುಮುತತುಲು ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ 20.80
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮನೆಯಂದ ವಿದಾಯು ಶಾಲ ರಸತುಯವರಗೆ 1ನೆೋ ಮತುತು 2ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತು 

ಮತುತು ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ
48.60

ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚಿಕೆಕಾೋಗೌಡ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುನ್ಯಪ್ಪ ಮನೆಯ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ 49.50
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮನೆಯಂದ ವಿದಾಯು ಶಾಲ ರಸತುಯವರಗೆ 1ನೆೋ ಮತುತು 2ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತು 

ಮತುತು ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ
3.37

ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚಿಕೆಕಾೋಗೌಡ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುನ್ಯಪ್ಪ ಮನೆಯ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ 2.40
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಶ್ರೋ ಆಂಜನೆೋಯಸಾ್ವಮಿ ದೋವಸಾಥಾನದವರಗೆ ರಸತು ಮತುತು 

ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
52.00

ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಶ್ರೋ ವಿರಾಯಕ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ 9.90
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಅಶ್ವಥಕಟೆ್ಟ ಅರಳಿೋಮರ ಹಾಗ� ಸುತತುಮುತತುಲ ರಸತುಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತು 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
20.00

ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಪಂಚಾಯತು ಲೋಔಟ್ ನ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 40.00

ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು
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ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಮುನ್ಕಾದ್ೋರಪ್ಪ ಲೋಔಟ್ ನ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.20
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಮಹೋಶ್ವರಿನಗರ, ಆರ್.ಹಚ್.ಬಿ ಕಾಲ�ೋನ್, ರಾಮಕಕಾ ಲೋಔಟ್ ನ ಮುಖಯು 

ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
38.73

ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆರ್.ಹಚ್.ಬಿ ಕಾಲ�ೋನ್ಯ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.47
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯುದಲ್್ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.06
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯುದ ಶ್ರೋ ಆಂಜನೆೋಯಸಾ್ವಮಿ ದೋವಸಾಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗದ ರಸತುಯಂದ ಪಾಪರಡಿಲ್ 

ಮನೆಯವರಗೆ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 
20.13

ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯುದ ಶ್ರೋ ಮಂಜುರಾಥಸಾ್ವಮಿ ದೋವಸಾಥಾನದ ಹತಿತುರ ಹಾಗ� ಸುತತುಮುತತುಲ 
ರಸತುಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

20.14

ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯುದ ಸಕಾನಾರಿ ಆಹಾರ ಡಿಪೂೋದ ರಸತುಯಲ್್ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.43
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ರಾಮಕಕಾ ಲೋಔಟ್ ನ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 2.71
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಪಾಪಯಯುರಡಿಲ್ ಲೋಔಟ್ ನ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 10.50
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಆರ್.ಹಚ್.ಬಿ ಕಾಲ�ೋನ್ಯ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 12.50
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಚಿಕಕಾಣಣೆ ಲೋಔಟ್ ನ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 8.70
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಮುತುತುಕುರಪ್ಪ ಲೋಔಟ್ ನ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 18.70
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಮಹೋಶ್ವರಿನಗರದಲ್್ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 10.00
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಲಕ್ಷಿಷ್ೋಸಾಗರದಲ್್ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 12.50
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಮುನ್ಕದ್ರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ, ಐ.ಟ್.ಪಿ.ಎಲ್ ಯಂದ ಪಟ್ಟಂದ�ರು ಅಗ್ರಹಾರ 

ಮುಖಯು ರಸತು, ನೆಲ�್ರಹಳಿಳಿ ಕೆರ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಸ್ ನ್ಲಾದಾಣದ್ಂದ ಗೆ�ೋಶಾಲ, 
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಭಗಿನ್ ಹ�ೋಟೆಲ್ ವೃತತು, ಪಾರಮೌಂಟ್ ಹ�ೋಟೆಲ್ ನ್ಂದ ಇ.ಸಿ.ಸಿ ವಿಜಯ 
ಗಾಡನಾನ್ ನ್ಂದ ಬಿೋರಪ್ಪ ಮನೆಯಂದ ಲಕ್ಷಿಷ್ೋಸಾಗರ, ಮಹೋಶ್ವರಿನಗರ ಮುಖಯುರಸತು, ಹ�ಡಿಯಂದ 
ಸಿೋತಾರಾಮಪಾಳಯುದವರಗ� ಮುಖಯು ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

8.70

ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯುದಲ್್ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 33.20
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಮುನ್ಕದ್ರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ, ಐ.ಟ್.ಪಿ.ಎಲ್ ಯಂದ ಪಟ್ಟಂದ�ರು ಅಗ್ರಹಾರ 

ಮುಖಯು ರಸತು, ನೆಲ�್ರಹಳಿಳಿ ಕೆರ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಸ್ ನ್ಲಾದಾಣದ್ಂದ ಗೆ�ೋಶಾಲ, 
ದ�ಡಲ್ನೆಕುಕಾಂದ್ ಭಗಿನ್ ಹ�ೋಟೆಲ್ ವೃತತು, ಪಾರಮೌಂಟ್ ಹ�ೋಟೆಲ್ ನ್ಂದ ಇ.ಸಿ.ಸಿ ವಿಜಯ 
ಗಾಡನಾನ್ ನ್ಂದ ಬಿೋರಪ್ಪ ಮನೆಯಂದ ಲಕ್ಷಿಷ್ೋಸಾಗರ, ಮಹೋಶ್ವರಿನಗರ ಮುಖಯುರಸತು, ಹ�ಡಿಯಂದ 
ಸಿೋತಾರಾಮಪಾಳಯುದವರಗ� ಮುಖಯು ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

32.60

ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಸಕಾನಾರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಾಷ್ನಾಕ ನ್ವನಾಹಣೆ 9.14
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಗುಂಟ�ರಮಮೆ ಮನೆಯಂದ ತೆ�ೋಟ ಮುನ್ಶಾಮಪ್ಪ ಮನೆವರಗೆ ಚರಂಡಿಗಳು 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
20.50

ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಪಪಯಯುರಡಿಲ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 45.67
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಚಿಕಕಾಣಣೆ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 38.26
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಅಂಬೋಡಕಾರ್ ನಗರದ ಶಕುಂತಲ ಮನೆಯಂದ ಶಶಕಲ ಮನೆಯವರಗೆ ರಸತು 

ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
19.83

ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಚಿಕಕಾಣಣೆ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.78
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯುದ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.70
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ವಿರಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ, ತಿಮಾಮೆರಡಿಲ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
20.94

ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಿ.ಎಸ್.ಟ್ ಬಡಾವಣೆಯ 3ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.83
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯುದಲ್್ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 44.00

ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು

ಗರುಡಾಚಾರ್ಪಾಳ್ಯ
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ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯುದಲ್್ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.43
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯುದಲ್್ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.55
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಮಣಿ ಲೋಔಟ್ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.20
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯುದ ಒಳ ರಸತುಗಳು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 10.50
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಸಕಾನಾರಿ ಪ ್ೌರಢ ಶಾಲಯ ಕಾಂಪೌಂರ್ ನ್ಮಾನಾಣ 4.09
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯುದಲ್್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮಾನಾಣ 9.00
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಮಣಿ ಲೋಔಟ್ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯುದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ಪಂಪ್ ಸಟ್, ವಿದುಯುದ್ೋಕರಣ ಮತುತು 

ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ದುರಸಿಥಾ
26.00

ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯುದಲ್್ ತೆರದ ಚರಂಡಿಗಳ ದುರಸಿಥಾ 5.20
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಆರ್.ಹಚ್.ಬಿ ಕಾಲ�ೋನ್ಯ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 9.85
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಅಂಬೋಡಕಾರ್ ನಗರದಲ್್ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 8.71
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಲಕ್ಷಿಷ್ೋನಗರದ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಮುನ್ಕದ್ರಪ ಬಡಾವಣೆಯ ಒಳರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 26.00
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ವಿ.ಎಸ್.ಟ್ ಬಡಾವಣೆಯ 1ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.10
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ವಿ.ಎಸ್.ಟ್ ಬಡಾವಣೆಯ 2ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ವಿ.ಎಸ್.ಟ್ ಬಡಾವಣೆಯ 1ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತು, ಚರಂಡಿ ಹಾಗ� ಕುಡಿಯುವ 

ನ್ೋರಿನ ಸೌಲಭಯು ಕಲ್್ಪಸಲಾಗಿದ
45.40

ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಮಣಿ ಲೋಔಟ್ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 30.00
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಮುಖಯುರಸತು, ಅಡಲ್ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 50.00
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಐ.ಟ್.ಪಿ.ಎಲ್ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಮುತುತುಕುರಪ್ಪ ಲೋಔಟ್ ವರಗೆ ರಸತು ಹಾಗ� 

ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
16.54

ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಶಟ್್ಟ ಲೋಔಟ್ ನ ಒಳರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 26.00
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ರಾಜಪಾಳಯುದ ಒಳರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯುದ ಒಳರಸತುಗಳು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 10.00
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬಸವಣಣೆನಗರ ಮಾರಮಮೆ ದೋವಸಾಥಾನದ ಒಳರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 15.00
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ರಾಗಪ್ಪ ಲೋಔಟ್ ನ ಒಳರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 25.00
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಮುನ್ಕೆ�ಂಡಪ್ಪ ಲೋಔಟ್ ನ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 30.00
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಚಿಕಕಾಣಣೆ ಲೋಔಟ್ ನ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 18.70
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯುದಲ್್ ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು 6.90
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯುದ ರಾಗಪ್ಪ ಲೋಔಟ್ ನಲ್್ ಬಾಕ್ ಉಳಿಕೆ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.05
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯುದಲ್್ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ನ್ವನಾಹಣಿ 20.00
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯುದ ಕನಕ ಲೋಔಟ್ ನ ಒಳರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಮಹದೋವಪುರ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ನ್ಧಿ ಬೋಕರಿವರಗೆ ಮತುತು ಚಿಕಕಾಣಣೆ 

ಲೋಔಟ್ನ ಮುಖಯುರಸತುಗಳು, ಮಹೋಶ್ವರಿನಗರ, ಅಂಬೋಡಕಾರ್ ನಗರ, ಲಕ್ಷಿಷ್ೋಸಾಗರ ಮತುತು ಆರ್.ಹಚ್.
ಬಿ ಕಾಲ�ೋನ್ಯ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

53.92

ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಗಫೈಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಸತುಯಂದ ಮುನ್ಕೃಷಣೆಪ್ಪ ಲೋಔಟ್ ವರಗೆ ರಸತುಗಳ 
ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

17.00

ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯುದ ಚಿಕಕಾಣಣೆ ಲೋಔಟ್ ನಲ್್ ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ 5.93
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಶಟ್್ಟ ಲೋಔಟ್ ನ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00

ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು
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ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಐ.ಟ್.ಪಿ.ಎಲ್ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಬಸಾಕಾಂ ಕಛೋರಿ ಎದುರಿನ ರಸತುವರಗೆ 
ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

15.55

ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 8.96
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಆನಂದಣಣೆ ಮನೆಯಂದ ರಾಗರತನುಮಮೆ ಮನೆವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಶಟ್್ಟ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ಹರಿರಾಥ್ ಮನೆ ಮುಂದ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 15.00
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ರಾಮಣಣೆ ಮನೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 10.00
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ವಾಡಿನಾನ ಸಿೋತಾರಾಮಪಾಳಯುದಲ್್ ಪಿ.ಪಿ.ಪಿ ಮಾದರಿಯಲ್್ ಕೆರ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ NA
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಪಿ.ಪಿ.ಪಿ ಹುವಾಯ್ ಸಂಸಥಾಯ ವತಿಯಂದ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಸಕಾನಾರಿ ಪ ್ೌರಢ ಶಾಲಗೆ ಕಂಪೂಯುಟರ್ 

ವಿತರಣೆ
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ವಾಡಿನಾನಲ್್ ಹ�ಸದಾಗಿ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದ್ರುವುದು NA

ಪ್ರಗತಿಯಲ್್ರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯುದ ಒಳರಸತುಗಳು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ವಾಡಿನಾನ ರಸತು ಬದ್ ಚರಂಡಿಗಳಲ್್ನ ಮಣೆಣೆತುತುವಿಕೆ ಹಾಗ� ಅವುಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ 

ಕಾಯನಾ
NA

ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಆರ್.ಹಚ್.ಬಿ ಕಾಲ�ೋನ್ಯ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ರಮಣಣೆ ಮನೆ ರಸತುಯ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 10.00
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯುದ ಬಸಾಕಾಂ ಕಛೋರಿ ಎದುರು ಒಳರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಮುಖಯುರಸತು ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಮಹಶ್ವರಮಮೆ ದೋವಸಾಥಾನದ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 200.00
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಮುಖಯುರಸತು ಐ.ಟ್.ಪಿ.ಎಲ್ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಫನ್ಕ್್ಸ ಮಾಲ್ ಮಾಗನಾ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರಗೆ ರಸತು 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
200.00

ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಪಾಪಯಯುರಡಿಲ್ ಲೋಔಟ್ ನ 2ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 30.00
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕೆೋಂದ್ರ 

ಕಛೋರಿ ಯೋಜನೆ 
(ಟ್.ಇ.ಸಿ)

ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ತ�ಗು ಸೋತುವೆಯಂದ ರಾಜಯು ಹದಾದಾರಿ 208ವರಗೆ ಸಿಗನುಲ್ ರಹಿತ ಕಾರಿಡಾರ್ ರಸತು 140.00

ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಮುಖಯುರಸತು ಐ.ಟ್.ಪಿ.ಎಲ್ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಹ�ಡಿ ಮುಖಯುರಸತು (ಕಾಮತ್ ಯಾತಿ್ರ ನ್ವಾಸ್) ವರಗೆ ರಸತು 
ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

250.00

ಒಟು್ಟ 890.00

ಪ್ರಸಾತುವನೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್್ರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಎಸ್.

ಡಬ�್ಷ್ಯ.ಡಿ
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ವಾಡಿನಾನ ಎಲಾ್ ಚರಂಡಿಗಳಲ್್ ಮಣೆಣೆತುತುವಿಕೆ ಕಾಯನಾ 105.00

ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು

ಸಿೋತಾರಾಮ ಪಾಳಯುದಲ್್ ಶುದಧೆ ಕುಡಿಯುವ 
ನ್ೋರಿನ ಘಟಕದ ಆರಂಭ

ಗರುಡಾಚಾರ್ಪಾಳ್ಯ
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ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಐ.ಟ್.ಪಿ.ಎಲ್ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಬಸಾಕಾಂ ಕಛೋರಿ ಎದುರಿನ ರಸತುವರಗೆ 
ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

15.55

ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 8.96
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಆನಂದಣಣೆ ಮನೆಯಂದ ರಾಗರತನುಮಮೆ ಮನೆವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಶಟ್್ಟ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ಹರಿರಾಥ್ ಮನೆ ಮುಂದ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 15.00
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ರಾಮಣಣೆ ಮನೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 10.00
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ವಾಡಿನಾನ ಸಿೋತಾರಾಮಪಾಳಯುದಲ್್ ಪಿ.ಪಿ.ಪಿ ಮಾದರಿಯಲ್್ ಕೆರ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ NA
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಪಿ.ಪಿ.ಪಿ ಹುವಾಯ್ ಸಂಸಥಾಯ ವತಿಯಂದ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಸಕಾನಾರಿ ಪ ್ೌರಢ ಶಾಲಗೆ ಕಂಪೂಯುಟರ್ 

ವಿತರಣೆ
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ವಾಡಿನಾನಲ್್ ಹ�ಸದಾಗಿ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದ್ರುವುದು NA

ಪ್ರಗತಿಯಲ್್ರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯುದ ಒಳರಸತುಗಳು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ವಾಡಿನಾನ ರಸತು ಬದ್ ಚರಂಡಿಗಳಲ್್ನ ಮಣೆಣೆತುತುವಿಕೆ ಹಾಗ� ಅವುಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ 

ಕಾಯನಾ
NA

ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಆರ್.ಹಚ್.ಬಿ ಕಾಲ�ೋನ್ಯ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ರಮಣಣೆ ಮನೆ ರಸತುಯ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 10.00
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯುದ ಬಸಾಕಾಂ ಕಛೋರಿ ಎದುರು ಒಳರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಮುಖಯುರಸತು ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಮಹಶ್ವರಮಮೆ ದೋವಸಾಥಾನದ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 200.00
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಮುಖಯುರಸತು ಐ.ಟ್.ಪಿ.ಎಲ್ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಫನ್ಕ್್ಸ ಮಾಲ್ ಮಾಗನಾ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರಗೆ ರಸತು 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
200.00

ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಪಾಪಯಯುರಡಿಲ್ ಲೋಔಟ್ ನ 2ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 30.00
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕೆೋಂದ್ರ 

ಕಛೋರಿ ಯೋಜನೆ 
(ಟ್.ಇ.ಸಿ)

ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ತ�ಗು ಸೋತುವೆಯಂದ ರಾಜಯು ಹದಾದಾರಿ 208ವರಗೆ ಸಿಗನುಲ್ ರಹಿತ ಕಾರಿಡಾರ್ ರಸತು 140.00

ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಮುಖಯುರಸತು ಐ.ಟ್.ಪಿ.ಎಲ್ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಹ�ಡಿ ಮುಖಯುರಸತು (ಕಾಮತ್ ಯಾತಿ್ರ ನ್ವಾಸ್) ವರಗೆ ರಸತು 
ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

250.00

ಒಟು್ಟ 890.00

ಪ್ರಸಾತುವನೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್್ರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಎಸ್.

ಡಬ�್ಷ್ಯ.ಡಿ
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು ವಾಡಿನಾನ ಎಲಾ್ ಚರಂಡಿಗಳಲ್್ ಮಣೆಣೆತುತುವಿಕೆ ಕಾಯನಾ 105.00

ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯು
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು

ಸಿೋತಾರಾಮ ಪಾಳಯುದಲ್್ ಶುದಧೆ ಕುಡಿಯುವ 
ನ್ೋರಿನ ಘಟಕದ ಆರಂಭ

ಗರುಡಾಚಾರ್ಪಾಳ್ಯ
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ವಾರ್ಡ್ವಾರುಅಭಿವೃದ್ಧಿಕಾರಡ್ಗಳವಿವರ

ಹೊಡಿ
CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½: d£À¥ÀgÀ PÁAiÀÄPÀzÀ £ÉÃgÀ £ÉÆÃl 

2013-18

ಹೊಡಿರೆೈಲವೆನಲಾದಾಣ ಹೊಡಿಪದವಿಪೂವಡ್ಕಾಲೀಜು
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ವಾರ್ಡ್ವಾರುಅಭಿವೃದ್ಧಿಕಾರಡ್ಗಳವಿವರ

ಎಚ್ಕಎರಸ್್ತಯುಂದಬೆಳತೊರುಮುಖ್ಯರಸ್್ತಗೆ
ಸುಂಪರ್ಡ್ಸುವಬೆಳತೊರುಸುರಕ್ಾಅಪಾಟ್ಡ್ಮೆುಂಟ್ರಸ್್ತ
ಕಾಮಗಾರಿಗೆಚಾಲನೆ

ಬೆೈರತಿಬೆಲಿಸಿುಂಗ್ಗಾಡಡ್ನ್ಪರಿವಿೀಕ್ಷಣೆ

ಬಿಳೀಶವಾಲಗಾ್ಮದರಸ್್ತಮತು್ತಚರುಂಡಿಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ರೊ.100ಲಕ್ಷಕಾಮಗಾರಿಗೆಚಾಲನೆ

ಹೊಡಿ,ವೆೈಟ್ಫೀಲ್್ಡರಸ್್ತರಲ್ಲಿಕರಾಡ್ಟಕವಿದು್ಯತ್
ಪ್ಸರಣನಗಮನರಮಿತಮಾನವಸುಂಪನೊ್ಮಲ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಕೀುಂದ್ದನೊತನಸಭಾುಂಗಣ

ಹೊಡಿಅುಂಡರ್ಪಾಸ್ನಮಾಡ್ಣ

ತಿಗಳರಪಾಳ್ಯದನೆರೆಪ್ದೀಶಕಕಭೀಟಿ

ಹೊಡಿ
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ಹೊಡಿಪದವಿಪೂವಡ್ಕಾಲೀಜಿನಇನೆೊನುುಂದುನೆೊೀಟ

ಬೆೈರತಿರಲ್ಲಿರಸ್್ತನಮಾಡ್ಣ ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿರಸ್್ತಕಾರಡ್ಕಕಚಾಲನೆ

ಹೊಡಿಶಾಲರಲ್ಲಿಧವೆಜಾರೆೊೀಹಣ

ಅರ್ಯಪ್ಪನಗರರಸ್್ತಕಾಮಗಾರಿಗೆಚಾಲನೆ

ಹೊಡಿ
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ಅಯಯುಪ್ಪನಗರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ

ಬಳತ�ತುರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಬಿಡಬು್ಷ್ಯಎಸ್ ಎಸ್  ಬಿ  ವತಿಯಂದ ಕಾವೆೋರಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ

ಸ�ಯನಾ ಲೋ ಔಟ್ ನ ರಸತು ದುರಸಿತು ಮತುತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 
ಕಾಯನಾಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ

ಹ�ಡಿ

ಹ�ಡಿ  
ಗಾ್ರಮ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು

ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾನಾರದಲ್್ (2008-13) ಮಂಜ�ರಾಗಿ 2008-13ರ ಅವಧಿಯಲ್್  ಪೂಣನಾಗೆ�ಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತತು  56.44 ಕೆ�ೋಟ್ ರ�.

ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾನಾರದಲ್್ (2008-13) ಮಂಜ�ರಾಗಿ 2013-18ರ ಅವಧಿಯಲ್್  ಪೂಣನಾಗೆ�ಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ಸಾದರ ಮಂಗಲ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ 

22.75%
ಸಾದರಮಂಗಲ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನ್ಮಾನಾಣ 80.00
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ಹೊಡಿ
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ಅಯಯುಪ್ಪನಗರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ

ಬಳತ�ತುರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಬಿಡಬು್ಷ್ಯಎಸ್ ಎಸ್  ಬಿ  ವತಿಯಂದ ಕಾವೆೋರಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ

ಸ�ಯನಾ ಲೋ ಔಟ್ ನ ರಸತು ದುರಸಿತು ಮತುತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 
ಕಾಯನಾಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ

ಹ�ಡಿ

ಹ�ಡಿ  
ಗಾ್ರಮ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು

ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾನಾರದಲ್್ (2008-13) ಮಂಜ�ರಾಗಿ 2008-13ರ ಅವಧಿಯಲ್್  ಪೂಣನಾಗೆ�ಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತತು  56.44 ಕೆ�ೋಟ್ ರ�.

ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾನಾರದಲ್್ (2008-13) ಮಂಜ�ರಾಗಿ 2013-18ರ ಅವಧಿಯಲ್್  ಪೂಣನಾಗೆ�ಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ಸಾದರ ಮಂಗಲ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ 

22.75%
ಸಾದರಮಂಗಲ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನ್ಮಾನಾಣ 80.00
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ಬಳತ�ತುರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬಳತ�ತುರು, ಬಳತರು ಕಾಲ�ೋನ್ ಮತುತು ಕುಂಬೋನ ಅಗ್ರಹಾರ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, 
ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ

47.01

ಬಳತ�ತುರು ಮುಖಯುರಸತು ಬಳತ�ತುರು ಗಾ್ರಮದ್ಂದ  ಮೋಡಹಳಿಳಿ ರಸತುಯಂದ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ರಸತುವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 300.00
ಬಳತ�ತುರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬಳತ�ತುರು, ಬಳತ�ತುರು ಕಾಲ�ೋನ್ ಮತುತು ಕುಂಬೋನ ಅಗ್ರಹಾರ ಗಾ್ರ ಮದಲ್್ 3 ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ 

ಕೆ�ೋರದು, ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಮತುತು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ 
18.78

ಬಳತ�ತುರು ಹುವಾಯ್ ಸಂಸಥಾಯ ವತಿಯಂದ ಬಳತ�ತುರು ಸಕಾನಾರಿ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಪ ್ೌರಢ ಶಾಲಗೆ ಕಂಪೂಯುಟರ್ 
ವಿತರಣೆ

ಬಳತ�ತುರು 
ಕಾಲ�ೋನ್

ಹುವಾಯ್ ಸಂಸಥಾಯ ವತಿಯಂದ ಬಳತ�ತುರು ಕಾಲ�ೋನ್ಯ ಸಕಾನಾರಿ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಪ ್ೌರಢ ಶಾಲಗೆ 
ಕಂಪೂಯುಟರ್ ವಿತರಣೆ

ಬೈರತಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕ್್ರಶಚುಯನ್ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.21
ಬೈರತಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬೈರತಿ ಗಾ್ರಮದ ಎಬಿನೆೈಜರ್ ಆಸ್ಪತೆ್ರಯ ಬಳಿ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 9.69
ಬೈರತಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬೈರತಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ಪಂಪ್ ಸಟ್, ಪಾಯುನಲ್ ಬ�ೋರ್ನಾ ಹಾಗ� ಪೈಪ್ ಲೈನ್ 

ಅಳವಡಿಕೆ 
12.18

ಬೈರತಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬೈರತಿ ಬ್ಸಿಂಗ್ ಗಾಡನಾನ್ ನ ಗೆದದಾಲಹಳಿಳಿ ರಸತುಯಲ್್ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 13.19
ಬೈರತಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬೈರತಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಮತುತು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ 5.77
ಬೈರತಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬೈರತಿ ಬ್ಸಿಂಗ್ ಗಾಡನಾನ್ ನಲ್್ ಮುಖಯುರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 16.49
ಬೈರತಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬೈರತಿ ಬಂಡ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಮತುತು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ 3.80
ಬೈರತಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬೈರತಿ ಬಂಡ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಒಳರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 9.64
ಬೈರತಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬೈರತಿ, ಬೈರತಿ ಬಂಡ, ಬ್ಸಿಂಗ್ ಗಾಡನಾನ್, ಕ್್ರಶಚುಯನ್ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, 

ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ
51.90

ಬೈರತಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬೈರತಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ 6.09
ಬೈರತಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬೈರತಿ, ಬೈರತಿ ಬಂಡ ಗಾ್ರಮದ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 9.08
ಬೈರತಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬೈರತಿ ಕ್್ರಶಚುಯನ್ ಕಾಲ�ೋನ್ಯ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.60
ಬೈರತಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬೈರತಿ, ಬಿಳೆೋಶವಾಲ, ವಾರಣಾಸಿ, ಬಳತ�ತುರು, ಬಳತ�ತುರು ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ 

ಕೆ�ರದು, ಜ.ಐ ಪೈಪುಗಳು, ಪಾಯುನಲ್ ಬ�ೋರ್ನಾ ಗಳು, ಕೆೋಬಲ್ ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ
4.82

ಬೈರತಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬೈರತಿ ಗಾ್ರಮದ ದೋವನಹಳಿಳಿ ಏರ್ ಪೂೋಟ್ನಾ ರಸತು, ಗೆದದಾಲಹಳಿಳಿ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 18.67
ಬೈರತಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ ಮನೆ ಹತಿತುರದ ಮುಖಯು ರಸತು ಹಾಗ� ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.00
ಬೈರತಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬೈರತಿ ಗಾ್ರಮದ ವಿದಾಯುನಗರದಲ್್ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 17.86
ಬೈರತಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬೈರತಿ ಗಾ್ರಮದ ವಿದಾಯುನಗರ, ಕ್್ರಶಚುಯನ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 45.70
ಸಾದರಮಂಗಲ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಾದರಮಂಗಲ ಗಾ್ರಮದ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.55
ಸಾದರಮಂಗಲ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಾದರಮಂಗಲ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ಪಂಪ್ ಸಟ್, ಪಾಯುನಲ್ ಬ�ೋರ್ನಾ ಹಾಗ� 

ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ 
6.12

ಸಾದರಮಂಗಲ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಾದರಮಂಗಲ ಗಾ್ರಮದ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 9.99
ಸಾದರಮಂಗಲ ಮುಖಯುರಸತು ಸಾದರಮಂಗಲ ಗಾ್ರಮದ್ಂದ ಹ�ಡಿ ಮಾಗನಾವಾಗಿ ವೆೈಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ 1ನೆೋ ಮುಖಯುರಸತು (ಪಟ್ಟಂದ�ರು 

ಅಗ್ರಹಾರ ಬಸ್ ನ್ಲಾದಾಣ) ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
300.00

ಸಾದರಮಂಗಲ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಸಾದರಮಂಗಲ ಕೆರಯಲ್್ ದುಗಾನಾದೋವಿ ವಿಸಜನಾನೆಗೆ ನ್ೋರಿನ ಹ�ಂಡ ನ್ಮಾನಾಣ 5.00
ಸಾದರಮಂಗಲ ಸಂಸದರ ನ್ಧಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಮತುತು ವೆೈಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ ರೈಲ್ವ ನ್ಲಾದಾಣಗಳ ನಡುವೆ ಪಾದಚಾರಿ ಮೋಲು ಸೋತುವೆ, ಐ.ಟ್.

ಪಿ.ಎಲ್ ಬಳಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನ್ಮಾನಾಣ
111.35

ಸಾದರಮಂಗಲ ಹುವಾಯ್ ಸಂಸಥಾಯ ವತಿಯಂದ ಸಾದರಮಂಗಲ ಸಕಾನಾರಿ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಪ ್ೌರಢ ಶಾಲಗೆ ಕಂಪೂಯುಟರ್ 
ವಿತರಣೆ

ಹ�ಡಿ
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು
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ಬಿಳಿಶವಾಲ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬೃಹತ್ 
ರಸತು

ಬಿಳಿಶವಾಲ ರಸತುಯಂದ ಕೆ.ಚನನುಸಂದ್ರದವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 150.00

ಅಯಯುಪ್ಪನಗರ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಹ�ಡಿ ಉಪವಿಭಾಗ ವಾಯುಪಿತುಯ, ಹ�ಡಿ ವಾರ್ನಾ ನ ಅಯಯುಪ್ಪನಗರದ ಶ್ರೋ.ಸಾಯ ಹರಿಟೆೋಜ್ 
ಬಡಾವಣೆ, ಶರಿಡಿ ಬಡಾವಣೆಂAಲ್್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಾ ಕಾಮಗಾರಿ

29.00

ಹ�ಡಿ ಶಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಹ�ಡಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ 4 ಶಾಲಾ ಕೆ�ಠಡಿಗಳ ನ್ಮಾನಾಣ 14.40
ಹ�ಡಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಹ�ಡಿ ಉಪವಿಭಾಗ ವಾಯುಪಿತುಯ, ಹ�ಡಿ ವಾರ್ನಾ ನ ಹ�ಡಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಉಳಿದ ರಸ ಮತುತು ಚರಂಡಿ 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ಕಾಮಗಾರಿ
63.75

ಹ�ಡಿ ಮುಜರಾಯ 
ಇಲಾಖೆ

ಹ�ಡಿ ಲಕ್ಷಿಷ್ೋ ವೆಂಕಟೆೋಶ್ವರ ಸಾ್ವಮಿ ದೋವಸಾಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 10.00

ಹ�ಡಿ ರೈಲ್ವ ಇಲಾಖೆ ಹ�ಡಿ ರೈಲ್ವ ಕಾ್ರಸಿಗ್ ನಲ್್ ಮೋಲು ಸೋತುವೆ ನ್ಮಾನಾಣ 2200.00
ಕಡಿಗೆೋಹಳಿಳಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಗಾ್ರಮದ ರಸತು, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 87.00
ಕಡಿಗೆೋಹಳಿಳಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಕೆ�ಡಿಗೆೋಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರರಾಮದಲ್್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ಕೆ�ಡಿಗೆೋಹಳಿಳಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಕೆ�ೋಡಿಗೆಹಳಿಳಿ ಮತುತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಡಾವಣೆ, ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ, ಅಪ್ಪಣಣೆ ಬಡಾವಣೆಂAಲ್್ ರಸತು 

ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಡಾಂಬರಿೋಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ
26.00

ಬಳತ�ತುರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬೃಹತ್ 
ರಸತು

ಕುರುಡು ಸ�ನೆನುೋಹಳಿಳಿ ಕಾಲ�ೋನ್. ಕೆ.ಬ�ಮಮೆಸಂದ್ರ ಮತುತು ಬಳತ�ತುರು ಹಳಿಳಿ ಮಿತಿಗಳಲ್್ ಪಾದಚಾರಿ 
ಮಾಗನಾ ಮತುತು ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಒಕೆ)

50.00

ಬಳತ�ತುರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬೃಹತ್ 
ರಸತು

ಮೋಡಹಳಿಳಿ - ಬಳತ�ತುರು ರಸತುಯಂದ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ-ಹ�ಸಕೆ�ೋಟೆ ರಸತುಯ ವರಗೆ ಸೋರುವ ರಸತುಯ 
ಅಗಲ್ೋಕರಣ, ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ಹಾಗ� ಡಾಂಬರಿೋಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ

250.00

ಬೈರತಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬೃಹತ್ 
ರಸತು

ದ�ಡಲ್ಗುಬಿ್ಬ ರಸತುಯಂದ ಬೈರತಿ ಮಾಗನಾ ಗೆದದಾಲಹಳಿಳಿವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 170.00

ಬಿಳಿಶವಾಲ ಬಿ.ಡಿ.ಎ ಬಿಳೆೋಶವಾಲ ಸಕಾನಾರಿ ಕನನುಡ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲಗೆ ಬಿ.ಡಿ.ಎ ವತಿಯಂದ 5 ಹಚುಚುವರಿ ಕೆ�ಠಡಿಗಳ 
ನ್ಮಾನಾಣ

40.40

ಹ�ಡಿ ಬಿ.ಡಿ.ಎ ಹ�ಡಿ ಸಕಾನಾರಿ ಕನನುಡ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲಗೆ ಬಿ.ಡಿ.ಎ ವತಿಯಂದ 5 ಹಚುಚುವರಿ ಕೆ�ಠಡಿಗಳ ನ್ಮಾನಾಣ 50.00
ಕೆ�ಡಿಗೆಹಳಿಳಿ  ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ 

ಬೃಹತ್ ರಸತು
ಕಡಿಗೆೋಹಳಿಳಿಯಂದ ಕುರುಡುಸ�ನೆನುೋಹಳಿಳಿ ವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ಮತುತು ಡಾಂಬರಿೋಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
(ಜಒಕೆ)

125.00

ಬಿಳೆೋಶವಾಲ ಕಾಲ�ೋನ್ಯ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 21.46
ಹ�ಡಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಹ�ಡಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕ್್ರೋಡಾಂಗಣ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ                   37.00

ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಸಕಾನಾರದಲ್್ (2013-18) ಮಂಜ�ರಾಗಿ ಪೂಣನಾಗೆ�ಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ಬಳತ�ತುರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬಳತ�ತುರು ಗಾ್ರಮದ ಮುಖಯುರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 16.64
ಬಳತ�ತುರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬಳತರು ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 8.95
ಬಳತ�ತುರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬಳತ�ತುರು, ಬಳತ�ತುರು ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ಮುಖಯು ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ಹಾಗ� ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ 5.93
ಬಳತ�ತುರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬಳತ�ತುರು ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 14.22
ಬಳತ�ತುರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬಳತ�ತುರು ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 17.27
ಬಳತ�ತುರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬಳತ�ತುರು ಗಾ್ರಮದ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 12.33
ಬಳತ�ತುರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬಳತ�ತುರು, ಹ�ಸಕೆ�ೋಟೆ ರಸತುಯಂದ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ರಸತುವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.63
ಬಳತ�ತುರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬಳತ�ತುರು ಗಾ್ರಮದಲ್್  ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಅಡಲ್ರಸತುಗಳಲ್್ ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 9.40
ಬಳತ�ತುರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬಳತ�ತುರು ಕಾಲ�ೋನ್ಯ ಅಯಯುಪ್ಪಸಾ್ವಮಿ ದೋವಸಾಥಾನದ ರಸತುಯಲ್್ ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 9.98
ಬಳತ�ತುರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬಳತ�ತುರು, ಹ�ಸಕೆ�ೋಟೆ ರಸತುಯಲ್್ ಬಾಕ್ ಉಳಿಕೆ ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 14.09
ಬಳತ�ತುರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬಳತ�ತುರು ಕಾಲ�ೋನ್ ಮುಖಯು ರಸತು ಮತುತು ಬಳತ�ತುರು, ಮೋಡಹಳಿಳಿ ರಸತುಯಂದ ಹ�ಸಕೆ�ೋಟೆ 

ರಸತುವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
100.28

ಹ�ಡಿ
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು

ಹೊಡಿ
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ಬಳತ�ತುರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬಳತ�ತುರು, ಬಳತರು ಕಾಲ�ೋನ್ ಮತುತು ಕುಂಬೋನ ಅಗ್ರಹಾರ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, 
ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ

47.01

ಬಳತ�ತುರು ಮುಖಯುರಸತು ಬಳತ�ತುರು ಗಾ್ರಮದ್ಂದ  ಮೋಡಹಳಿಳಿ ರಸತುಯಂದ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ರಸತುವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 300.00
ಬಳತ�ತುರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬಳತ�ತುರು, ಬಳತ�ತುರು ಕಾಲ�ೋನ್ ಮತುತು ಕುಂಬೋನ ಅಗ್ರಹಾರ ಗಾ್ರ ಮದಲ್್ 3 ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ 

ಕೆ�ೋರದು, ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಮತುತು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ 
18.78

ಬಳತ�ತುರು ಹುವಾಯ್ ಸಂಸಥಾಯ ವತಿಯಂದ ಬಳತ�ತುರು ಸಕಾನಾರಿ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಪ ್ೌರಢ ಶಾಲಗೆ ಕಂಪೂಯುಟರ್ 
ವಿತರಣೆ

ಬಳತ�ತುರು 
ಕಾಲ�ೋನ್

ಹುವಾಯ್ ಸಂಸಥಾಯ ವತಿಯಂದ ಬಳತ�ತುರು ಕಾಲ�ೋನ್ಯ ಸಕಾನಾರಿ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಪ ್ೌರಢ ಶಾಲಗೆ 
ಕಂಪೂಯುಟರ್ ವಿತರಣೆ

ಬೈರತಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕ್್ರಶಚುಯನ್ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.21
ಬೈರತಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬೈರತಿ ಗಾ್ರಮದ ಎಬಿನೆೈಜರ್ ಆಸ್ಪತೆ್ರಯ ಬಳಿ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 9.69
ಬೈರತಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬೈರತಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ಪಂಪ್ ಸಟ್, ಪಾಯುನಲ್ ಬ�ೋರ್ನಾ ಹಾಗ� ಪೈಪ್ ಲೈನ್ 

ಅಳವಡಿಕೆ 
12.18

ಬೈರತಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬೈರತಿ ಬ್ಸಿಂಗ್ ಗಾಡನಾನ್ ನ ಗೆದದಾಲಹಳಿಳಿ ರಸತುಯಲ್್ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 13.19
ಬೈರತಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬೈರತಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಮತುತು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ 5.77
ಬೈರತಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬೈರತಿ ಬ್ಸಿಂಗ್ ಗಾಡನಾನ್ ನಲ್್ ಮುಖಯುರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 16.49
ಬೈರತಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬೈರತಿ ಬಂಡ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಮತುತು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ 3.80
ಬೈರತಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬೈರತಿ ಬಂಡ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಒಳರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 9.64
ಬೈರತಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬೈರತಿ, ಬೈರತಿ ಬಂಡ, ಬ್ಸಿಂಗ್ ಗಾಡನಾನ್, ಕ್್ರಶಚುಯನ್ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, 

ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ
51.90

ಬೈರತಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬೈರತಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ 6.09
ಬೈರತಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬೈರತಿ, ಬೈರತಿ ಬಂಡ ಗಾ್ರಮದ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 9.08
ಬೈರತಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬೈರತಿ ಕ್್ರಶಚುಯನ್ ಕಾಲ�ೋನ್ಯ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.60
ಬೈರತಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬೈರತಿ, ಬಿಳೆೋಶವಾಲ, ವಾರಣಾಸಿ, ಬಳತ�ತುರು, ಬಳತ�ತುರು ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ 

ಕೆ�ರದು, ಜ.ಐ ಪೈಪುಗಳು, ಪಾಯುನಲ್ ಬ�ೋರ್ನಾ ಗಳು, ಕೆೋಬಲ್ ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ
4.82

ಬೈರತಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬೈರತಿ ಗಾ್ರಮದ ದೋವನಹಳಿಳಿ ಏರ್ ಪೂೋಟ್ನಾ ರಸತು, ಗೆದದಾಲಹಳಿಳಿ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 18.67
ಬೈರತಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ ಮನೆ ಹತಿತುರದ ಮುಖಯು ರಸತು ಹಾಗ� ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.00
ಬೈರತಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬೈರತಿ ಗಾ್ರಮದ ವಿದಾಯುನಗರದಲ್್ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 17.86
ಬೈರತಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬೈರತಿ ಗಾ್ರಮದ ವಿದಾಯುನಗರ, ಕ್್ರಶಚುಯನ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 45.70
ಸಾದರಮಂಗಲ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಾದರಮಂಗಲ ಗಾ್ರಮದ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.55
ಸಾದರಮಂಗಲ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಾದರಮಂಗಲ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ಪಂಪ್ ಸಟ್, ಪಾಯುನಲ್ ಬ�ೋರ್ನಾ ಹಾಗ� 

ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ 
6.12

ಸಾದರಮಂಗಲ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಾದರಮಂಗಲ ಗಾ್ರಮದ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 9.99
ಸಾದರಮಂಗಲ ಮುಖಯುರಸತು ಸಾದರಮಂಗಲ ಗಾ್ರಮದ್ಂದ ಹ�ಡಿ ಮಾಗನಾವಾಗಿ ವೆೈಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ 1ನೆೋ ಮುಖಯುರಸತು (ಪಟ್ಟಂದ�ರು 

ಅಗ್ರಹಾರ ಬಸ್ ನ್ಲಾದಾಣ) ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
300.00

ಸಾದರಮಂಗಲ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಸಾದರಮಂಗಲ ಕೆರಯಲ್್ ದುಗಾನಾದೋವಿ ವಿಸಜನಾನೆಗೆ ನ್ೋರಿನ ಹ�ಂಡ ನ್ಮಾನಾಣ 5.00
ಸಾದರಮಂಗಲ ಸಂಸದರ ನ್ಧಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಮತುತು ವೆೈಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ ರೈಲ್ವ ನ್ಲಾದಾಣಗಳ ನಡುವೆ ಪಾದಚಾರಿ ಮೋಲು ಸೋತುವೆ, ಐ.ಟ್.

ಪಿ.ಎಲ್ ಬಳಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನ್ಮಾನಾಣ
111.35

ಸಾದರಮಂಗಲ ಹುವಾಯ್ ಸಂಸಥಾಯ ವತಿಯಂದ ಸಾದರಮಂಗಲ ಸಕಾನಾರಿ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಪ ್ೌರಢ ಶಾಲಗೆ ಕಂಪೂಯುಟರ್ 
ವಿತರಣೆ

ಹ�ಡಿ
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು

ಹೊಡಿ
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ಹ�ಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹ�ಡಿ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 5.09
ಹ�ಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹ�ಡಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಬಾಕ್ ಉಳಿಕೆ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 68.79
ಹ�ಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹ�ಡಿ, ಸ�ಣೆಣೆೋನಹಳಿಳಿ, ಕೆ�ಡಿಗೆೋಹಳಿಳಿಯಲ್್ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.17
ಹ�ಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹ�ಡಿ ವಡಿನಾನ ಕಚಾಚು ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ನ್ವನಾಹಣೆ 2.32
ಹ�ಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹ�ಡಿ ವೃತತುದ್ಂದ ರೈಲ್ವ ನ್ಲಾದಾಣ ಗೆೋಟ್ ವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 16.16
ಹ�ಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹ�ಡಿ ಶಾಂತಿನಗರ ಗಾ್ರಮದ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 4.99
ಹ�ಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹ�ಡಿ ಗಾ್ರಮದ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.66
ಹ�ಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹ�ಡಿ ಗಾ್ರಮದ ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.06
ಹ�ಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹ�ಡಿ ವಾಡಿನಾನ ಬಾಕ್ ಉಳಿದ ರಾಮಫಲಕಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ 9.88
ಹ�ಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹ�ಡಿ ವಾಡಿನಾನಲ್್ ಬಿೋದ್ ದ್ೋಪಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ 9.29
ಹ�ಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹ�ಡಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಒಳರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 10.35
ಹ�ಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹ�ಡಿ ಅನ�ಪ್ ಲೋಔಟ್ ನ ಸಂಪಕನಾ ರಸತು ಹಾಗ� ಒಳರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.83
ಹ�ಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹ�ಡಿ ರೈಲ್ವ ಸೋತುವೆಯಂದ ತಿಗಳರಪಾಳಯು ಮಾಗನಾವಾಗಿ ರಾಜಪಾಳಯು ವೃತತುದ ವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 93.69
ಹ�ಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹ�ಡಿ ವಾಡಿನಾನಲ್್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 138.03
ಹ�ಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹ�ಡಿ ಕೆಂಪಮಮೆ ಮನೆಯಂದ ಸುಬ್ಬಣಣೆ ಲೋಔಟ್ ವರಗೆ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ಹ�ಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರೈಲ್ವ 

ವಿಭಾಗ
ಹ�ಡಿ ರೈಲ್ವ ಓವರ್ ಬಿ್ರರ್ಜ್ ನ್ಮಾನಾಣಕೆಕಾ ನ್ೋಡಿರುವ 3 ಮಂದ್ ಪಲಾನುಭವಿಗಳಿೋಗೆ ಬದಲ್ ನ್ವೆೋಶನ 
ನ್ೋಡಿಕೆ

NA

ಹ�ಡಿ ಮುಖಯುರಸತು ಹ�ಡಿ ರೈಲ್ವ ಗೆೋಟ್ ನ್ಂದ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ರಸತುವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ದಾ 440.00
ಹ�ಡಿ ಮುಖಯುರಸತು ಹ�ಡಿ ರೈಲ್ವ ಗೆೋಟ್ ಕಾ್ರಸಿಂಗ್ ನ್ಂದ ಕೆ�ಡಿಗೆೋಹಳಿಳಿವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ದಾ 250.00
ಹ�ಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹ�ಡಿ ವಾಡಿನಾನ ಎಲಾ್ ಗಾ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಪಕ್ನಾಸುವ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 4.52
ಹ�ಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮಾರುತಿ ಲೋಔಟ್ ನ 1, 2ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಯಲ್್ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.70
ಹ�ಡಿ ಸಂಸದರ ನ್ಧಿ ಹ�ಡಿಯಲ್್ ನ್ಮಾನಾಣ ಮಾಡಿರುವ ರೈಲ್ವ ನ್ಲಾದಾಣ 99.00
ಹ�ಡಿ ಸಂಸದರ ನ್ಧಿ ಹ�ಡಿಯಲ್್ ನ್ಮಾನಾಣ ಮಾಡಿರುವ ರೈಲ್ವ ನ್ಲಾದಾಣದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ 76.00
ಹ�ಡಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಹ�ಡಿಯಲ್್ ಸಕಾನಾರಿ ಪದವಿ ಪೂವನಾ ಕಾಲೋಜಗೆ ಕಾಂಪೌಂರ್ ನ್ಮಾನಾಣ 10.00
ಹ�ಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹ�ಡಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ಹಾಗ� ಹಾಸುಗಲು್ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ 9.76
ಹ�ಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹ�ಡಿ ಗಾ್ರಮದ ಮುಖಯುರಸತುಗಳು, ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಮತುತು ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 49.68
ಹ�ಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹ�ಡಿ ವಾಡಿನಾನಲ್್ ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರಿನ ಸೌಲಭಯು ಕಲ್್ಪಸಲಾಯತು 49.99
ಹ�ಡಿ ಹುವಾಯ್ ಸಂಸಥಾಯ ವತಿಯಂದ ಹ�ಡಿ ಸಕಾನಾರಿ ಜ�ನ್ಯರ್ ಕಾಲೋಜಗೆ ಕಂಪೂಯುಟರ್ ವಿತರಣೆ
ಹ�ಡಿ ಹುವಾಯ್ ಸಂಸಥಾಯ ವತಿಯಂದ ಹ�ಡಿ ಸಕಾನಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ ್ೌರಢ ಶಾಲಗೆ ಕಂಪೂಯುಟರ್ ವಿತರಣೆ
ಹ�ಡಿ ಹುವಾಯ್ ಸಂಸಥಾಯ ವತಿಯಂದ ಹ�ಡಿ ಸಕಾನಾರಿ ಉದುನಾ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಪ ್ೌರಢ ಶಾಲಗೆ ಕಂಪೂಯುಟರ್ 

ವಿತರಣೆ
ಬೈರತಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬೈರತಿ ಅಯಯುಪ್ಪಸಾ್ವಮಿ ದೋವಸಾಥಾನದ ರಸತು ಮತುತು ಗೆದದಾಲಹಳಿಳಿೋ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 22.16
ಕುಂಬೋನಗ್ರಹಾರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕುಂಬೋನ ಅಗ್ರಹಾರದ ಒಳರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 9.33
ಕಡಿಗೆೋಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಡಿಗೆೋಹಳಿಳಿ ಕೆ�ಕೆ�ನೆಟ್ ಟ್್ರೋ ಲೋಔಟ್ ನಲ್್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 38.75
ಕೆ�ಡಿಗೆೋಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕೆ�ಡಿಗೆೋಹಳಿಳಿ ಓಂ ರಸಿಡನ್್ಸ ಲೋಔಟ್ ನ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.86
ಕೆ�ಡಿಗೆೋಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕೆ�ಡಿಗೆೋಹಳಿಳಿ ಸಾಕೆೋತ್ ನಗರದ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 22.12
ಕೆ�ಡಿಗೆೋಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕೆ�ಡಿಗೆೋಹಳಿಳಿ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಲೋಔಟ್, ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಲೋಔಟ್, ಅಪ್ಪಣಣೆ ಲೋಔಟ್ ನ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� 

ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
36.15

ಕೆ�ಡಿಗೆೋಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕೆ�ಡಿಗೆೋಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 16.84
ಕೆ�ಡಿಗೆೋಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕೆ�ಡಿಗೆೋಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರರಾಮದ ಮುಖಯುರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.13

ಹ�ಡಿ
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು
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ಬಿಳೆೋಶವಾಲ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬಿಳೆೋಶವಾಲ ಗಾ್ರಮದ ಫನ್ನಾ ಮಡ�ೋಸ್ ಗೆೋಟೆರ್ ಕಮ�ಯುನ್ಟ್ ಲೋಔಟ್ ನಲ್್ ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ 
ಕೆ�ರದು, ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಮತುತು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ

6.10

ಬಿಳೆೋಶವಾಲ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬಿಳೆೋಶವಾಲ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಮತುತು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ 13.86
ಬಿಳೆೋಶವಾಲ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬಿಳೆಶವಾಲ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಮತುತು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ 5.76
ಬಿಳೆೋಶವಾಲ ಹುವಾಯ್ ಸಂಸಥಾಯ ವತಿಯಂದ ಬಿಳೆೋಶವಾಲ ಸಕಾನಾರಿ ಪ ್ೌರಢ ಶಾಲಗೆ ಕಂಪೂಯುಟರ್ ವಿತರಣೆ
ವಾರಣಾಸಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವರಣಾಸಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 10.02
ವಾರಣಾಸಿ ಮುಖಯುರಸತು ವರಣಾಸಿ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಟ್.ಸಿ.ಪಾಳಯು ಮುಖಯು ರಸತು ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಕನಕನಗರ ಮುಖಯು ರಸತು 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
400.00

ವಾರಣಾಸಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾರಣಾಸಿ ಪುಟ್ಟಸಾ್ವಮಿ ಲೋಔಟ್ ನಲ್್ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 40.09
ವಾರಣಾಸಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾರಣಾಸಿ ಚಿಕಕಾರಾಮಯಯು ಬಡಾವಣೆಯ 3, 6, 7ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ವಾರಣಾಸಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾರಣಾಸಿ ಪಟೆೋಲ್ ರಾಮಯಯು ಲೋಔಟ್ ನಲ್್ 2ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 15.00
ವಾರಣಾಸಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾರಣಾಸಿಯ ಅಬ್ಬಯಯು ರಡಿಲ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಬಳಿ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ವಾರಣಾಸಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾರಣಾಸಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಒಳರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 9.96
ವಾರಣಾಸಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾರಣಾಸಿ, ಬಿಳೆೋಶವಾಲ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ 26.11
ವಾರಣಾಸಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾರಣಾಸಿ ವೆಂಕಟಗಿರಿಯಪ್ಪ ಲೋಔಟ್ ನ ಅಡಲ್ರಸತು ಮತುತು ಚಿಕಕಾರಾಮಯಯು ಲೋಔಟ್ ನ 1ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತು 

ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
19.28

ವಾರಣಾಸಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವರಣಾಸಿ ಗಾ್ರಮದ ಚಿಕಕಾರಾಮಯಯು ಲೋಔಟ್ ಮತುತು ರಾಜೆೋಶ್ವರಿ ಲೋಔಟ್ ನ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 12.25
ವಾರಣಾಸಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾರಣಾಸಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ವೆಂಕಟೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 5.00
ವಾರಣಾಸಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾರಣಾಸಿ ಗಾ್ರಮದ  ಮರರ್ ಥೆರಸ ಶಾಲಯ ಹಿಂಭಾಗದ ರಸತು, ಮಾರುತಿ ಲೋಔಟ್, ರಾವಣ 

ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್್ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
5.00

ವಾರಣಾಸಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವರಣಾಸಿ ಪಟೆೋಲ್ ರಾಮಯಯು ಬಡಾವಣೆಯ 2, 3ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.77
ಅಯಯುಪ್ಪನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಯಯುಪ್ಪನಗರ ಗಾ್ರಮದ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.92
ಅಯಯುಪ್ಪನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಯಯುಪ್ಪನಗರ ಗಾ್ರಮದ ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 9.68
ಅಯಯುಪ್ಪನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಯಯುಪ್ಪನಗರ 1ನೆೋ ಬಾ್ಕ್ ನಲ್್ ಒಳರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.77
ಅಯಯುಪ್ಪನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಯಯುಪ್ಪನಗರ ಗಂಗೆ�ೋತಿ್ರ ಲೋಔಟ್ ಮತುತು ಡಿಫನ್್ಸ ಲೋಔಟ್ ನ 3ನೆೋ ಮತುತು ನೆೋ ಬಾ್ಕ್ ರಸತುಗಳ 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
74.69

ಅಯಯುಪ್ಪನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಯಯುಪ್ಪನಗರ, 2ನೆೋ ಬಾ್ಕ್, 1, 2ನೆೋ ಮುಖಯು ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 45.00
ಅಯಯುಪ್ಪನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಯಯುಪ್ಪನಗರ, 2ನೆೋ ಬಾ್ಕ್, 3, ನೆೋ ಮುಖಯು ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 45.00
ಅಯಯುಪ್ಪನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಯಯುಪ್ಪನಗರ 1ನೆೋ ಬಾ್ಕ್ ನಲ್್ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 25.00
ಅಯಯುಪ್ಪನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಯಯುಪ್ಪನಗರ ಗಂಗೆ�ೋತಿ್ರ ಲೋಔಟ್ ಮತುತು ಡಿಫನ್್ಸ ಲೋಔಟ್ ನ 3ನೆೋ ಮತುತು 4ನೆೋ ಬಾ್ಕ್ ನಲ್್ ಬಾಕ್ 

ಉಳಿಕೆ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
100.00

ಅಯಯುಪ್ಪನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಯಯುಪ್ಪನಗರ 5ನೆೋ ಮುಖಯು ರಸತುಗಳು ಮತುತು ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 30.00
ಅಯಯುಪ್ಪನಗರ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಅಯಯುಪ್ಪನಗರದ ಓಂ ಶಕ್ತು ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 30.00
ಅಯಯುಪ್ಪನಗರ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಅಯಯುಪ್ಪನಗರದ ಸ�ಯನಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ಹ�ಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹ�ಡಿಯಲ್್ ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿಯಂದ ಮುಖಯು ಹಾಗ� ಸಂಪಕನಾ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ 5.45
ಹ�ಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹ�ಡಿಯ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 22.13
ಹ�ಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹ�ಡಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತುಗಳ ನ್ಮಾನಾಣ 21.92
ಹ�ಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹ�ಡಿ ವೃತತುದ್ಂದ ರೈಲ್ವ ನ್ಲಾದಾಣ ಗೆೋಟ್ ವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 6.02
ಹ�ಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹ�ಡಿ, ಅಯಯುಪ್ಪನಗರ ಮತುತು ತಿಗಳರಪಾಳಯುದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ಪಂಪ್ ಸಟ್, ಪೈಪ್ ಲೈನ್ 

ಅಳವಡಿಕೆ
9.93

ಹ�ಡಿ
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು

ಹೊಡಿ
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ಹ�ಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹ�ಡಿ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 5.09
ಹ�ಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹ�ಡಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಬಾಕ್ ಉಳಿಕೆ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 68.79
ಹ�ಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹ�ಡಿ, ಸ�ಣೆಣೆೋನಹಳಿಳಿ, ಕೆ�ಡಿಗೆೋಹಳಿಳಿಯಲ್್ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.17
ಹ�ಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹ�ಡಿ ವಡಿನಾನ ಕಚಾಚು ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ನ್ವನಾಹಣೆ 2.32
ಹ�ಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹ�ಡಿ ವೃತತುದ್ಂದ ರೈಲ್ವ ನ್ಲಾದಾಣ ಗೆೋಟ್ ವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 16.16
ಹ�ಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹ�ಡಿ ಶಾಂತಿನಗರ ಗಾ್ರಮದ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 4.99
ಹ�ಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹ�ಡಿ ಗಾ್ರಮದ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.66
ಹ�ಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹ�ಡಿ ಗಾ್ರಮದ ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.06
ಹ�ಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹ�ಡಿ ವಾಡಿನಾನ ಬಾಕ್ ಉಳಿದ ರಾಮಫಲಕಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ 9.88
ಹ�ಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹ�ಡಿ ವಾಡಿನಾನಲ್್ ಬಿೋದ್ ದ್ೋಪಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ 9.29
ಹ�ಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹ�ಡಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಒಳರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 10.35
ಹ�ಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹ�ಡಿ ಅನ�ಪ್ ಲೋಔಟ್ ನ ಸಂಪಕನಾ ರಸತು ಹಾಗ� ಒಳರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.83
ಹ�ಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹ�ಡಿ ರೈಲ್ವ ಸೋತುವೆಯಂದ ತಿಗಳರಪಾಳಯು ಮಾಗನಾವಾಗಿ ರಾಜಪಾಳಯು ವೃತತುದ ವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 93.69
ಹ�ಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹ�ಡಿ ವಾಡಿನಾನಲ್್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 138.03
ಹ�ಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹ�ಡಿ ಕೆಂಪಮಮೆ ಮನೆಯಂದ ಸುಬ್ಬಣಣೆ ಲೋಔಟ್ ವರಗೆ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ಹ�ಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರೈಲ್ವ 

ವಿಭಾಗ
ಹ�ಡಿ ರೈಲ್ವ ಓವರ್ ಬಿ್ರರ್ಜ್ ನ್ಮಾನಾಣಕೆಕಾ ನ್ೋಡಿರುವ 3 ಮಂದ್ ಪಲಾನುಭವಿಗಳಿೋಗೆ ಬದಲ್ ನ್ವೆೋಶನ 
ನ್ೋಡಿಕೆ

NA

ಹ�ಡಿ ಮುಖಯುರಸತು ಹ�ಡಿ ರೈಲ್ವ ಗೆೋಟ್ ನ್ಂದ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ರಸತುವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ದಾ 440.00
ಹ�ಡಿ ಮುಖಯುರಸತು ಹ�ಡಿ ರೈಲ್ವ ಗೆೋಟ್ ಕಾ್ರಸಿಂಗ್ ನ್ಂದ ಕೆ�ಡಿಗೆೋಹಳಿಳಿವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ದಾ 250.00
ಹ�ಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹ�ಡಿ ವಾಡಿನಾನ ಎಲಾ್ ಗಾ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಪಕ್ನಾಸುವ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 4.52
ಹ�ಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮಾರುತಿ ಲೋಔಟ್ ನ 1, 2ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಯಲ್್ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.70
ಹ�ಡಿ ಸಂಸದರ ನ್ಧಿ ಹ�ಡಿಯಲ್್ ನ್ಮಾನಾಣ ಮಾಡಿರುವ ರೈಲ್ವ ನ್ಲಾದಾಣ 99.00
ಹ�ಡಿ ಸಂಸದರ ನ್ಧಿ ಹ�ಡಿಯಲ್್ ನ್ಮಾನಾಣ ಮಾಡಿರುವ ರೈಲ್ವ ನ್ಲಾದಾಣದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ 76.00
ಹ�ಡಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಹ�ಡಿಯಲ್್ ಸಕಾನಾರಿ ಪದವಿ ಪೂವನಾ ಕಾಲೋಜಗೆ ಕಾಂಪೌಂರ್ ನ್ಮಾನಾಣ 10.00
ಹ�ಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹ�ಡಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ಹಾಗ� ಹಾಸುಗಲು್ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ 9.76
ಹ�ಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹ�ಡಿ ಗಾ್ರಮದ ಮುಖಯುರಸತುಗಳು, ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಮತುತು ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 49.68
ಹ�ಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹ�ಡಿ ವಾಡಿನಾನಲ್್ ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರಿನ ಸೌಲಭಯು ಕಲ್್ಪಸಲಾಯತು 49.99
ಹ�ಡಿ ಹುವಾಯ್ ಸಂಸಥಾಯ ವತಿಯಂದ ಹ�ಡಿ ಸಕಾನಾರಿ ಜ�ನ್ಯರ್ ಕಾಲೋಜಗೆ ಕಂಪೂಯುಟರ್ ವಿತರಣೆ
ಹ�ಡಿ ಹುವಾಯ್ ಸಂಸಥಾಯ ವತಿಯಂದ ಹ�ಡಿ ಸಕಾನಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ ್ೌರಢ ಶಾಲಗೆ ಕಂಪೂಯುಟರ್ ವಿತರಣೆ
ಹ�ಡಿ ಹುವಾಯ್ ಸಂಸಥಾಯ ವತಿಯಂದ ಹ�ಡಿ ಸಕಾನಾರಿ ಉದುನಾ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಪ ್ೌರಢ ಶಾಲಗೆ ಕಂಪೂಯುಟರ್ 

ವಿತರಣೆ
ಬೈರತಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬೈರತಿ ಅಯಯುಪ್ಪಸಾ್ವಮಿ ದೋವಸಾಥಾನದ ರಸತು ಮತುತು ಗೆದದಾಲಹಳಿಳಿೋ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 22.16
ಕುಂಬೋನಗ್ರಹಾರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕುಂಬೋನ ಅಗ್ರಹಾರದ ಒಳರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 9.33
ಕಡಿಗೆೋಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಡಿಗೆೋಹಳಿಳಿ ಕೆ�ಕೆ�ನೆಟ್ ಟ್್ರೋ ಲೋಔಟ್ ನಲ್್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 38.75
ಕೆ�ಡಿಗೆೋಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕೆ�ಡಿಗೆೋಹಳಿಳಿ ಓಂ ರಸಿಡನ್್ಸ ಲೋಔಟ್ ನ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.86
ಕೆ�ಡಿಗೆೋಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕೆ�ಡಿಗೆೋಹಳಿಳಿ ಸಾಕೆೋತ್ ನಗರದ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 22.12
ಕೆ�ಡಿಗೆೋಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕೆ�ಡಿಗೆೋಹಳಿಳಿ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಲೋಔಟ್, ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಲೋಔಟ್, ಅಪ್ಪಣಣೆ ಲೋಔಟ್ ನ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� 

ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
36.15

ಕೆ�ಡಿಗೆೋಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕೆ�ಡಿಗೆೋಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 16.84
ಕೆ�ಡಿಗೆೋಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕೆ�ಡಿಗೆೋಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರರಾಮದ ಮುಖಯುರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.13

ಹ�ಡಿ
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು

ಹೊಡಿ
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ಕೆ�ಡಿಗೆೋಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕೆ�ಡಿಗೆೋಹಳಿಳಿ ಕೆ�ಕೆ�ನೆಟ್ ಟ್್ರೋ ಗಾಡನಾನ್ ನ ಮುಖಯು ರಸತುಗಳು ಮತುತು ಬಾಕ್ ಉಳಿದ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ 
ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

20.00

ಕೆ�ಡಿಗೆೋಹಳಿಳಿ ಮುಖಯುರಸತು ಕೆ�ಡಿಗೆೋಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಚರಂಡಿಗಳು ಮತುತು ಪಾದಚಾರಿ ಮಾಗನಾ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 250.00
ಕೆ�ಡಿಗೆೋಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕೆ�ೋಡಿಗೆೋಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮಾಭಿವೃದ್ಧೆ 19.77
ಕೆ�ಡಿಗೆೋಹಳಿಳಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಕೆ�ಡಗೆೋಹಳಿಳಿಯಲ್್ ಸಮೆಶಾನಕೆಕಾ ಕಾಂಪೌಂರ್ ನ್ಮಾನಾಣ 8.00
ಕೆ�ಡಿಗೆೋಹಳಿಳಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಕೆ�ಡಗೆೋಹಳಿಳಿಯ ಕೆ�ಕೆ�ನೆಟ್ ಗಾಡನಾನ್ ನಲ್್ ಉಳಿದ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಮುಖಯು ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ಕೆ�ಡಿಗೆೋಹಳಿಳಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಕೆ�ಡಿಗೆೋಹಳಿಳಿ ಸತಿೋಶ್ ರವರ ಮನೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ಕೆ�ಡಿಗೆೋಹಳಿಳಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಕೆ�ಡಿಗೆೋಹಳಿಳಿ ಮುಖಯು ರಸತುಯ ಶಕ್ತು ಅಪಾಟ್ನಾ ಮಂಟ್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ (ಸಾ್ವಮಿ 

ಚ್ೋಂಬರ್ ಮುಂಭಾಗ)
20.00

ತಿಗಳರಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ತಿಗಳರಪಾಳಯುದ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.93
ತಿಗಳರಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ತಿಗಳರಪಾಳಯುದ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.89
ತಿಗಳರಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ತಿಗಳರಪಾಳಯು ಗಾ್ರಮದ ರಸತುಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 9.87
ತಿಗಳರಪಾಳಯು ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ತಿಗಳರಪಾಳಯು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನ್ಮಾನಾಣ 10.00
ತಿಗಳರಪಾಳಯು ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ತಿಗಳರಪಾಳಯು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಬಾಕ್ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ನ್ಮಾನಾಣ 3.60
ತಿಗಳರಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ತಿಗಳರಪಾಳಯು ಮತುತು ಹ�ಡಿ 3 ಮತುತು 5ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.90
ತಿಗಳರಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮಾರುತಿ ಲೋಔಟ್ ನ 2ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಯಲ್್ ಬಾಕ್ ಉಳಿದ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.78

ಪ್ರಗತಿಯಲ್್ರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ಬಳತ�ತುರು ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಬಳತ�ತುರು ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನ್ಮನಾಣ 15.00
ಬೈರತಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬೈರತಿ ಗಾ್ರಮದ ಎವರ್ ಗಿ್ರೋನ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ಬಾಕ್ ಉಳಿದ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ಸಾದರಮಂಗಲ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಕೆರ ಸಾದರಮಂಗಲ ಕೆರ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 500.00
ಬಿಳಿಶವಾಲ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬಿಳೆೋಶವಾಲ ಗಾ್ರಮದ ಒಳರಸತುಗಳು ಮತುತು ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 10.00
ಬಿಳಿಶವಾಲ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬಿಳೆೋಶವಾಲ ಗಾ್ರಮದ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 100.00
ವಾರಣಾಸಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾರಣಾಸಿ, ಪಟೆೋಲ್ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ಹ�ಡಿ ಮುಖಯುರಸತು ಹ�ಡಿ ರೈಲ್ವ ನ್ಲಾದಾಣ ಸೋರುವ ರಸತುಗಳು ಮತುತು ಹ�ಡಿ ಆರ್.ಒ.ಬಿ ಮತುತು ಸವಿೋನಾಸ್ ರಸತುಗಳ 

ನ್ಮಾನಾಣ
350.00

ಹ�ಡಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಎಸ್.
ಡಬ�್ಷ್ಯ.ಡಿ

ಹ�ಡಿ ಗಾ್ರಮದ್ಂದ ರೈಲ್ವ ಮೊೋರಿವರಗೆ ಯು ಆಕಾರದ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ 28.00

ಹ�ಡಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಹ�ಡಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕ್್ರೋಡಾಂಗಣ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 37.00
ಹ�ಡಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಎಸ್.

ಡಬ�್ಷ್ಯ.ಡಿ
ಹ�ಡಿ ಗಾ್ರಮದ್ಂದ ರೈಲ್ವ ಮೊೋರಿವರಗೆ ಯು ಆಕಾರದ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ 17.00

ಹ�ಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹ�ಡಿ ಲೋಔಟ್ ಮತುತು ತಿಗಳರಪಾಳಯುದಲ್್ ರಸತುಗಳ ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ಹ�ಡಿ ಸಂಸದರ ನ್ಧಿ ಹ�ಡಿಯಲ್್ ನ್ಮಾನಾಣ ಮಾಡಿರುವ ರೈಲ್ವ ನ್ಲಾದಾಣದಲ್್ ಶೌಚಾಲಯ ಮತುತು ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ 

ನ್ಮಾನಾಣ 
15.00

ಕೆ�ಡಿಗೆೋಹಳಿಳಿ ಮುಖಯುರಸತು ಕೆ�ಡಿಗೆೋಹಳಿಳಿ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಕುರುಡುಸ�ಣೆಣೆೋನಹಳಿಳಿ ವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 150.00

ಪಾ್ರರಂಭ  ಆಗಬೋಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ಹ�ಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹ�ಡಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 37.00
ಹ�ಡಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಕೆರ ಹ�ಡಿ ಕೆರ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 400.00

ಹ�ಡಿ
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು
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ಕೆ�ಡಿಗೆೋಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕೆ�ಡಿಗೆೋಹಳಿಳಿ ಕೆ�ಕೆ�ನೆಟ್ ಟ್್ರೋ ಗಾಡನಾನ್ ನ ಮುಖಯು ರಸತುಗಳು ಮತುತು ಬಾಕ್ ಉಳಿದ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ 
ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

20.00

ಕೆ�ಡಿಗೆೋಹಳಿಳಿ ಮುಖಯುರಸತು ಕೆ�ಡಿಗೆೋಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಚರಂಡಿಗಳು ಮತುತು ಪಾದಚಾರಿ ಮಾಗನಾ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 250.00
ಕೆ�ಡಿಗೆೋಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕೆ�ೋಡಿಗೆೋಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮಾಭಿವೃದ್ಧೆ 19.77
ಕೆ�ಡಿಗೆೋಹಳಿಳಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಕೆ�ಡಗೆೋಹಳಿಳಿಯಲ್್ ಸಮೆಶಾನಕೆಕಾ ಕಾಂಪೌಂರ್ ನ್ಮಾನಾಣ 8.00
ಕೆ�ಡಿಗೆೋಹಳಿಳಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಕೆ�ಡಗೆೋಹಳಿಳಿಯ ಕೆ�ಕೆ�ನೆಟ್ ಗಾಡನಾನ್ ನಲ್್ ಉಳಿದ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಮುಖಯು ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ಕೆ�ಡಿಗೆೋಹಳಿಳಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಕೆ�ಡಿಗೆೋಹಳಿಳಿ ಸತಿೋಶ್ ರವರ ಮನೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ಕೆ�ಡಿಗೆೋಹಳಿಳಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಕೆ�ಡಿಗೆೋಹಳಿಳಿ ಮುಖಯು ರಸತುಯ ಶಕ್ತು ಅಪಾಟ್ನಾ ಮಂಟ್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ (ಸಾ್ವಮಿ 

ಚ್ೋಂಬರ್ ಮುಂಭಾಗ)
20.00

ತಿಗಳರಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ತಿಗಳರಪಾಳಯುದ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.93
ತಿಗಳರಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ತಿಗಳರಪಾಳಯುದ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.89
ತಿಗಳರಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ತಿಗಳರಪಾಳಯು ಗಾ್ರಮದ ರಸತುಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 9.87
ತಿಗಳರಪಾಳಯು ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ತಿಗಳರಪಾಳಯು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನ್ಮಾನಾಣ 10.00
ತಿಗಳರಪಾಳಯು ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ತಿಗಳರಪಾಳಯು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಬಾಕ್ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ನ್ಮಾನಾಣ 3.60
ತಿಗಳರಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ತಿಗಳರಪಾಳಯು ಮತುತು ಹ�ಡಿ 3 ಮತುತು 5ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.90
ತಿಗಳರಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮಾರುತಿ ಲೋಔಟ್ ನ 2ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಯಲ್್ ಬಾಕ್ ಉಳಿದ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.78

ಪ್ರಗತಿಯಲ್್ರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ಬಳತ�ತುರು ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಬಳತ�ತುರು ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನ್ಮನಾಣ 15.00
ಬೈರತಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬೈರತಿ ಗಾ್ರಮದ ಎವರ್ ಗಿ್ರೋನ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ಬಾಕ್ ಉಳಿದ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ಸಾದರಮಂಗಲ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಕೆರ ಸಾದರಮಂಗಲ ಕೆರ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 500.00
ಬಿಳಿಶವಾಲ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬಿಳೆೋಶವಾಲ ಗಾ್ರಮದ ಒಳರಸತುಗಳು ಮತುತು ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 10.00
ಬಿಳಿಶವಾಲ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬಿಳೆೋಶವಾಲ ಗಾ್ರಮದ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 100.00
ವಾರಣಾಸಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾರಣಾಸಿ, ಪಟೆೋಲ್ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ಹ�ಡಿ ಮುಖಯುರಸತು ಹ�ಡಿ ರೈಲ್ವ ನ್ಲಾದಾಣ ಸೋರುವ ರಸತುಗಳು ಮತುತು ಹ�ಡಿ ಆರ್.ಒ.ಬಿ ಮತುತು ಸವಿೋನಾಸ್ ರಸತುಗಳ 

ನ್ಮಾನಾಣ
350.00

ಹ�ಡಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಎಸ್.
ಡಬ�್ಷ್ಯ.ಡಿ

ಹ�ಡಿ ಗಾ್ರಮದ್ಂದ ರೈಲ್ವ ಮೊೋರಿವರಗೆ ಯು ಆಕಾರದ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ 28.00

ಹ�ಡಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಹ�ಡಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕ್್ರೋಡಾಂಗಣ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 37.00
ಹ�ಡಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಎಸ್.

ಡಬ�್ಷ್ಯ.ಡಿ
ಹ�ಡಿ ಗಾ್ರಮದ್ಂದ ರೈಲ್ವ ಮೊೋರಿವರಗೆ ಯು ಆಕಾರದ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ 17.00

ಹ�ಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹ�ಡಿ ಲೋಔಟ್ ಮತುತು ತಿಗಳರಪಾಳಯುದಲ್್ ರಸತುಗಳ ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ಹ�ಡಿ ಸಂಸದರ ನ್ಧಿ ಹ�ಡಿಯಲ್್ ನ್ಮಾನಾಣ ಮಾಡಿರುವ ರೈಲ್ವ ನ್ಲಾದಾಣದಲ್್ ಶೌಚಾಲಯ ಮತುತು ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ 

ನ್ಮಾನಾಣ 
15.00

ಕೆ�ಡಿಗೆೋಹಳಿಳಿ ಮುಖಯುರಸತು ಕೆ�ಡಿಗೆೋಹಳಿಳಿ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಕುರುಡುಸ�ಣೆಣೆೋನಹಳಿಳಿ ವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 150.00

ಪಾ್ರರಂಭ  ಆಗಬೋಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ಹ�ಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹ�ಡಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 37.00
ಹ�ಡಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಕೆರ ಹ�ಡಿ ಕೆರ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 400.00

ಹ�ಡಿ
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು

ವಾರ್ಡ್ವಾರುಅಭಿವೃದ್ಧಿಕಾರಡ್ಗಳವಿವರ

ಕಾಡುಗೆೊೀಡಿ
CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½: d£À¥ÀgÀ PÁAiÀÄPÀzÀ £ÉÃgÀ £ÉÆÃl 

2013-18

ಕಾಡುಗೆೊೀಡಿಶಾಲಾಮಕಕಳ್ಗೆಶಾಲಾಚೀಲಮತು್ತಪುಸ್ತಕಗಳವಿತರಣೆ
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ಕಾಡುಗೆೊೀಡಿ

ಚನನುಸುಂದ್ದಲ್ಲಿರಸ್್ತಕಾಮಗಾರಿಪರಿವಿೀಕ್ಷಣೆ

ವಿಜರಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಲೊೀನರಲ್ಲಿಡಾುಂಬರಿೀಕರಣ

ಕಾಡುಗೆೊೀಡಿಪಿರುಮಕಕಳ್ಗೆಲಾ್ಯಪ್ಟಾಪ್ವಿತರಣೆ

ಎಕಜಿಕಾಲೊೀನರಲ್ಲಿಡಾುಂಬರಿೀಕರಣ

ಇಸಿಸಿರಸ್್ತರಲ್ಲಿಡಾುಂಬರಿೀಕರಣ

ಕಾಡುಗೆೊೀಡಿಸಕಾಡ್ರಿಶಾಲಾಮಕಕಳ್ಗೆಚೀಲ,ಪುಸ್ತಕವಿತರಣೆ
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ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ

ವಿೋರಸಾ್ವಮಿರಡಿಲ್ ಲೋಔಟ್ ನಲ್್ ಡಾಂಬರಿೋಕರಣಕೆಕಾ ಚಾಲನೆ

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ವಾರ್ನಾ  ಕಚ್ೋರಿಗೆ ಶಂಕುಸಾಥಾಪನೆ

ಚನನುಸಂದ್ರ ಮುಖಯುರಸತುಯ ಡಾಂಬರಿೋಕರಣ

ಅಂಬೋಡಕಾರ್  ಗುಟ್ಟದಲ್್ ಶುದಧೆ ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರಿನ ಘಟಕಕೆಕಾ 
ಚಾಲನೆ

ಚನನುಸಂದ್ರ ರಸತುಯ ಡಾಂಬರಿೋಕರಣ

ಪ್ರಶಾಂತ್  ಲೋಔಟ್ ನಲ್್ ಡಾಂಬರಿೋಕರಣ
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ಕಾಡುಗೆೊೀಡಿ
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ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ

ಶಂಕರಪುರ ಮುಖಯುರಸತುಯ ಡಾಂಬರಿೋಕರಣ

ಚನನುಸಂದ್ರದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ  ಉದಾಘಾಟನೆ

ದ್ನ�ನುರು ರಸತು ಕಾಂಕ್್ರಟ್ೋಕರಣ

ಕಾಡುಗೆೊೀಡಿ
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ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು

ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾನಾರದಲ್್ (2008-13) ಮಂಜ�ರಾಗಿ 2008-13ರ ಅವಧಿಯಲ್್  ಪೂಣನಾಗೆ�ಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತತು  28.51 ಕೆ�ೋಟ್ ರ�.
ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾನಾರದಲ್್ (2008-13) ಮಂಜ�ರಾಗಿ 2013-18ರ ಅವಧಿಯಲ್್  ಪೂಣನಾಗೆ�ಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಡಾವಣೆ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ : ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ವಾರ್ನಾ ನ ವಾಯುಪಿತುಯ ವೆೈಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ ಮುಖಯು ರಸತುಯಂದ ಪ್ರಶಾಂತ್ 
ಬಡಾವಣೆ ಮಾಗನಾ ಜಆರ್ ರಸತುಗೆ ಸೋರುವ ರಸತುಯ ಡಾಂಬರಿೋಕರಣ ಮತುತು ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ 
ನ್ಮಾನಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ

140.00

ಪೃಥ್್ವ ಬಡಾವಣೆ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ವಾರ್ನಾ ನ ಡಿನ್್ಸ ಅಕಾಡಮಿ ಶಾಲಯಂದ ಪೃಥ್್ವ ಬಡಾವಣೆವರಗೆ ಆರ್ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ 
ಮತುತು ಕಲ್ ವಟ್ನಾ ನ್ಮಾನಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ

50.00

ಮೈತಿ್ರ ಬಡಾವಣೆ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ವಾರ್ನಾ ನ ಮೈತಿ್ರ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖಯು ಮತುತು ಅಡಲ್ ರಸತುಗಳ ಡಾಂಬರಿಕರಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ

112.75

ಅಂಬೋಡಕಾರ್ ಗುಟ್ಟದ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷಿಷ್ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 50.00
ರಾಮೋಗೌಡನಗರ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ವಾರ್ನಾ ನ ರಾಮೋಗೌಡ ನಗರದಲ್್ (3ನೆೋ ಹಂತ) ಡಾಂಬರಿೋಕರಣ ಮತುತು ರಸತು 

ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
60.00

ಎ.ಕೆ.ಜ ಕಾಲ�ೋನ್ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಎ.ಕೆ.ಜ ಕಾಲ�ೋನ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಬಳಿ ಶೌಚಾಲಯ ನ್ಮಾಣ 30.00
ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ದ್ನ�ನುರು 
ಪಾ್ಂಟೆೋಶನ್

ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಕಾಡುಗುಡ ದ್ನ�ನುರು ಪಾ್ಂಟೆೋಷನ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನ್ಮಾನಾಣ. 10.00

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ವಾರ್ನಾ ನ ಮುನೆೋಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ ಮತುತು ಹಿಲ್ ಸೈರ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸ ಮತುತು 
ಚರಂಡಿ ಡಾಂಬರಿೋಕರಣ (2ನೆೋ ಹಂತ)

50.00

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಶಾರದಾ ವಿದಾಯುಮಂದ್ರದ್ಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಪಿರಾಕ್ನ್ ನದ್ಯವರಗೆ ರಸತು ಡಾಂಬರಿೋಕರಣ 
ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

50.00

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ 
ಮಳೆ ನ್ೋರು 
ಕಾಲುವೆ

ಪಟಾಲಮಮೆ ಬಡಾವಣೆಯಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಪಿರಾಕ್ನ್ ನದ್ಯವರಗೆ ರಾಜಕಾಲುವೆ ನ್ಮಾನಾಣ 550.00

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಇಂರನ ಇಂರನ:ಹ�ಸದಾಗಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಸಾಥಾವರದ್ಂದ 5.5 ಕ್.ಮಿೋ 66 ಕೆ.ವಿ ಭ�ಗತ 
ಕೆೋಬಲ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ್ದುದಾ ಇದರಿಂದ ಹ�ಸಕೆ�ೋಟೆ ಗಾ್ರರಾಮಾಂತರ 
ಪ್ರದೋಶವನುನು ಬೋಪನಾಡಿಸಿ ಇ.ಪಿ.ಐ.ಪಿ., ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ, ಚನನುಸಂದ್ರ, ಬಳತ�ತುರು ಹಾಗ� ವೆೈಟ್ 
ಫೋಲ್ಲ್ ಪ್ರದೋಶಕೆಕಾ ಉತತುಮ ವಿದುಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತತುದ.

ಚನನುಸಂದ್ರ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ವಾರ್ನಾ ನ ಚನನುಸಂದ್ರದಲ್್ (3ನೆೋ ಹಂತ) ಡಾಂಬರಿೋಕರಣ ಮತುತು ರಸತು ಮತುತು 
ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ಕಾಮಗಾರಿ

60.00

ಚನನುಸಂದ್ರ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ 
22.75%

ಚನನುಸಂದ್ರ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಪರಿಶಷ್ಠ ಜಾತಿ ಮತುತು ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ಹಾಸ್ಟಲ್ ನ್ಮಾನಾಣ 100.00

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿ.ಬಿ.
ಎಂ.ಪಿಬೃಹತ್ 
ರಸತು

ಮೋಡಹಳಿಳಿಳಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ರಸತುಯ ಕುರುಡು ಸ�ನೆನುೋಹಳಿಳಿ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ಮಳೆನ್ೋರಿನ 
ಚರಂಡಿಗೆ ಅಡಲ್ಲಾಗಿ ಸೋತುವೆ ನ್ಮಾನಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಒಕೆ)

100.00

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ರೈಲ್ವ ಇಲಾಖೆ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ರೈಲ್ವ ಲೈನ್ ಮೋಲ ಸಕಾಲೈ ವಾಕ್ ನ್ಮಾನಾಣ 181.00
ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾನಾರದಲ್್ ಮಂಜ�ರಾಗಿ ಪೂಣನಾಗೆ�ಂಡು ಉದಾಘಾಟನೆಯಾಗದ್ರುವುದು

ಚನಸಂದ್ರ ಉನನುತ ಶಕ್ಷಣ 
ಇಲಾಖೆ

ಚನನುಸಂದ್ರದಲ್್ ಪಾಲ್ಟೆಕ್ನುಕ್ ಮಂಜ�ರು ಹಾಗ� ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮಾನಾಣ 700.00

ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾನಾರದಲ್್ ಮಂಜ�ರಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮಾನಾಣ ಕಾಯನಾ ಪಾ್ರರಂಭವಾಗದ್ರುವುದು
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ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ

ಶಂಕರಪುರ ಮುಖಯುರಸತುಯ ಡಾಂಬರಿೋಕರಣ

ಚನನುಸಂದ್ರದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ  ಉದಾಘಾಟನೆ

ದ್ನ�ನುರು ರಸತು ಕಾಂಕ್್ರಟ್ೋಕರಣ
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ಅಂಬೋದಕಾರ್ ಘುಟ್ಟ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಂಬೋಡರ್ ನಗರ ಹಾಸ್ಟಲ್ ನ್ಂದ ಸುಬ್ರಮಣಿ ಮನೆ ರಸತುವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 14.64
ಅಂಬೋದಕಾರ್ ಘುಟ್ಟ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಂಬೋಡಕಾರ್ ನಗರ ಸೋರುವ ರಸತುಗಳ ಮತುತು ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 29.50
ಅಂಬೋದಕಾರ್ ಘುಟ್ಟ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಂಬೋಡಕಾರ್ ಗುಟ್ಟದ ಹಾಸ್ಟಲ್ ನ ಮುಖಯುರಸತು ಮತುತು ಅಡಲ್ರಸತುಗಳಲ್್ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿಗಳ 

ನ್ಮಾನಾಣ
14.12

ಅಂಬೋದಕಾರ್ ಘುಟ್ಟ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಂಬೋಡಕಾರ್ ಗುಟ್ಟದ ಹಾಸ್ಟಲ್ ರಸತುಯಲ್್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ಅಂಬೋದಕಾರ್ ಘುಟ್ಟ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಂಬೋಡಕಾರ್ ನಗರದಲ್್ ದಸರಾ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 12.00
ಅಂಬೋದಕಾರ್ ಘುಟ್ಟ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಅಂಬೋಡಕಾರ್ ನಗರದ 8ಮೋ ಅಡಲ್ರಸತು ಎಸ್.ಎನ್.ವಿದಾಯುಮಂದ್ರ ಶಾಲಯಲ್್ ಕಂಪೂಯುಟರ್ 

ಅಳವಡಿಸಿ ತರಗತಿಗಳ ಆರುನ್ೋಕರಣ
15.00

ರಾಮೋಗೌಡನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಮೋಗೌಡನನಗರದ 1ನೆೋ A 2ನೆೋ ರಸತು ಮತುತು ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ 10.00
ರಾಮೋಗೌಡನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ರಾಮೋಗೌಡನಗರ 3ನೆೋ ಮುಖಯುರಸಯಲ್್ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ 4.65
ಎ.ಕೆ.ಜ ಕಾಲ�ೋನ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಎ.ಕೆ.ಜ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 15.40
ಎ.ಕೆ.ಜ ಕಾಲ�ೋನ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಎ.ಕೆ.ಜ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ಬಲಬದ್ಯಂದ ಸಮೆಶಾನದವರಗೆ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕೆ್ರಟ್ೋಕರಣ 10.10
ಎ.ಕೆ.ಜ ಕಾಲ�ೋನ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಎ.ಕೆ.ಜ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ಹಿಂದ� ಹಾಗ� ಮುಸಲಾಮೆನರ ರುದ್ರಭ�ಮಿಗೆ ಕಾಂಪೌಂರ್ ಗೆ�ೋಡ 

ನ್ಮಾನಾಣ
10.00

ಎ.ಕೆ.ಜ ಕಾಲ�ೋನ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಎ.ಕೆ.ಜ ಕಾಲ�ೋನ್ಯ ಶಾಲಯಂದ ಪಾಲ್ಟೆಕ್ನುಕ್ ಕಾಂಪೌಂರ್ ವರಗೆ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿ 
ನ್ಮಾನಾಣ

14.60

ಎ.ಕೆ.ಜ ಕಾಲ�ೋನ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಎ.ಕೆ.ಜ ಕಾಲ�ೋನ್ಯ ಮಾರಮಮೆನ ದೋವಸಾಥಾನದ್ಂದ ಚನನುಸಂದ್ರ ಮುಖಯುರಸತುವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 10.41
ಎ.ಕೆ.ಜ ಕಾಲ�ೋನ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಎ.ಕೆ.ಜ ಕಾಲ�ೋನ್ಯ ರೋಣುಕಮಮೆ ಮನೆಯ ರಸತು ಹಾಗ� ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಮತುತು ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ 

ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
9.75

ಎ.ಕೆ.ಜ ಕಾಲ�ೋನ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಎ.ಕೆ.ಜ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ರುದ್ರಭ�ಮಿಯ ಹತಿತುರದ ರಸತು ಮತುತು ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ 16.29
ಎ.ಕೆ.ಜ ಕಾಲ�ೋನ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ, ಎ.ಕೆ.ಜ ಕಾಲ�ೋನ್, ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಪಾ್ಂಟೆೋಷನ್, ಚನನುಸಂದ್ರ ಮತುತು 

ರಾಮೋಗೌಡನಗರದಲ್್ ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ದುರಸಿಥಾಗೆ ವಾಷ್ನಾಕ 
ನ್ವನಾಹಣೆ

46.24

ಎ.ಕೆ.ಜ ಕಾಲ�ೋನ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ, ಎ.ಕೆ.ಜ ಕಾಲ�ೋನ್ಯ 4ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಗೆ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ 10.50
ಎ.ಕೆ.ಜ ಕಾಲ�ೋನ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ, ಎ.ಕೆ.ಜ ಕಾಲ�ೋನ್ಯ 2 A 3ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಗೆ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ 10.50
ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಸಿದಾಥನಾ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖಯು ರಸತುಯ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 25.00
ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ 

ರೈಲ್ವ ವಿಭಾಗ
ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿಯಲ್್ ಪಾದಚಾರಿ ಮೋಲು ಸೋತುವೆ ನ್ಮಾನಾಣ 100.00

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಮುಖಯುರಸತು ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಸೋತುವೆಯಂದ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ವಾಯುಪಿತುಯವರಗೆ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 375.00
ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಮುಖಯುರಸತು ಹ�ೋಪ್ ಫಾರಂನ್ಂದ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ರೈಲ್ವ ಸೋತುವೆವರಗೆ ಮೋಲ್ಪದರ ಮರುಹಾಸುವಿಕೆ ಹಾಗ� 

ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
200.00

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಮುಖಯುರಸತು ಗುರ್ ಶರ್ ರಸತುಯಂದ ಕಂಟೆೈನರ್ ಕಾಪೂೋನಾರೋಷನ್ ರಸತುವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 200.00
ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿಯಲ್್ ಡೈರಿ ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮಾನಾಣ 10.00
ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿಯಲ್್ ಸಕಾನಾರಿ ಉದುನಾ ಶಾಲಗೆ ಕಾಂಪೌಂರ್ ಗೆ�ೋಡ ನ್ಮಾನಾಣ 8.80
ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಅಯಯುಪ್ಪಸಾ್ವಮಿ ದೋವಸಾಥಾನದ್ಂದ ಕಾಶ ವಿಶ್ವರಾಥ ದೋವಸಾಥಾನದವರಗೆ ರಸತು 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
9.40

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಮೈತಿ್ರ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖಯು ರಸತು ಹಾಗ� ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 59.50
ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಉದಾಯುನವನದ ಪಕಕಾ ಅಂಚ್ ಕಛೋರಿಯ ಎದುರು ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ 9.90
ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಡಿ ಸಿಲಾ್ವ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 17.30
ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಅಯಯುಪ್ಪಸಾ್ವಮಿ ದೋವಸಾಥಾನದ್ಂದ ಕಾಶ ವಿಶ್ವರಾಥ ದೋವಸಾಥಾನದವರಗೆ ರಸತು 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
18.00

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು

     ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ ಜನಹಿತ - 2      2013-201888

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಉನನುತ ಶಕ್ಷಣ 
ಇಲಾಖೆ

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಪ್ರಥಮ ದಜೆನಾ ಕಾಲೋಜು ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮಾನಾಣ 121.00

ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಸಕಾನಾರದಲ್್ (2013-18) ಮಂಜ�ರಾಗಿ ಪೂಣನಾಗೆ�ಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ದ್ನ�ನುರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಪಾ್ಂಟೆೋಶನ್ (ದ್ನ�ನುರು)ನ ಸಕಾನಾರಿ ಶಾಲಯ ರಸತುಯಲ್್ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತು ಹಾಗ� 

ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
16.84

ದ್ನ�ನುರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಪಾ್ಂಟೆೋಶನ್ (ದ್ನ�ನುರು)ನ 3ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಯಲ್್ ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 10.00
ದ್ನ�ನುರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಪಂಟೆೋಶನ್ ನ್ಂದ ಬಿ.ಪಿ.ಎಲ್ ನ 5ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಗೆ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ 9.90
ದ್ನ�ನುರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಪಾ್ಂಟೆೋಷನ್ ನಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಹಾಗ� ಪೈಪ್ ಲೈನ್ 

ಅಳವಡಿಕೆ
5.80

ದ್ನ�ನುರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಪಾ್ಂಟೆೋಷನ್ ಮತುತು ಗೆ�ೋಪಾಲಕೃಷಣೆನಗರದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, 
ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಹಾಗ� ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ

14.50

ದ್ನ�ನುರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಪಾ್ಂಟೆೋಶನ್ ನಲ್್ ರುದ್ರಭ�ಮಿಯ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 0.79
ದ್ನ�ನುರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಪಾ್ಂಟೆೋಶನ್ ಐ.ಟ್.ಪಿ.ಎಲ್ ಮುಖಯು ರಸತುಯಂದ ಬಸಾಕಾಂ ಸ್ಟೋಷನ್ ಮಾಗನಾವಾಗಿ 

ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ ವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
19.24

ಪೃತಿ್ವ ಬಡಾವಣೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಪ್ಥ್್ವ ಬಡಾವಣೆ ಬಳಿ ಸವೆನಾ ನಂ. 54ರಲ್್ ಸಾವನಾಜನ್ಕ ಉದಾಯುನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 10.00
ಪೃತಿ್ವ ಬಡಾವಣೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಪ್ಥ್್ವ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖಯುರಸತು ಮತುತು 5ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 
25.00

ಪಟಾಲಮಮೆ ಬಡಾವಣೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಪಟಾಲಮಮೆ ಲೋಔಟ್ ನ ಎಸ್.ಇ.ಕೆ ಛತ್ರ ಮುಖಯುರಸತುಗೆ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿ 
ನ್ಮಾನಾಣ

9.50

ಪಟಾಲಮಮೆ ಬಡಾವಣೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಪಟೆೋಲಮಮೆ ಬಡಾವಣೆಯ ಬೋಕರಿ ರಸ ಮತುತು ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 18.80
ಪಟಾಲಮಮೆ ಬಡಾವಣೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಪಟಾಲಮಮೆ ಬಡಾವಣೆಯ 1ನೆೋ ಹಾಗ� 3ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
35.00

ಪಟಾಲಮಮೆ ಬಡಾವಣೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಪಟಾಲಮಮೆ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ಬಾಕ್ ಉಳಿದ ಮುಖಯುರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ 
ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

35.00

ವಿಜಯಲಕ್ಷಿಷ್ ಕಾಲ�ೋನ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷಿಷ್ೋ ಕಾಲ�ೋನ್ಯ ಮುಖಯುರಸತು, ಅಡಲ್ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 18.60
ವಿಜಯಲಕ್ಷಿಷ್ ಕಾಲ�ೋನ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷಿಷ್ೋ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ 13.80
ವಿಜಯಲಕ್ಷಿಷ್ ಕಾಲ�ೋನ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷಿಷ್ೋ ಕಾಲ�ೋನ್ ಮೋಲು ಸೋತುವೆ ಬಳಿ ರಸತು, ಚರಂಡಿ ಹಾಗ� ಪಾದಚಾರಿ ಮಾಗನಾ 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
17.57

ವಿಜಯಲಕ್ಷಿಷ್ ಕಾಲ�ೋನ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷಿಷ್ೋ ಕಾಲ�ೋನ್ ಮೋಲು ಸೋತುವೆ ಬಳಿ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 10.40
ವಿಜಯಲಕ್ಷಿಷ್ ಕಾಲ�ೋನ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷಿಷ್ೋ ಕಾಲ�ೋನ್ಯ 1, 2 ಮತುತು 3ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 50.00
ವಿಜಯಲಕ್ಷಿಷ್ ಕಾಲ�ೋನ್ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷಿಷ್ೋ ಕಾಲ�ೋನ್ಯ ಅಡಲ್ರಸತು ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 25.00
ವಿಜಯಲಕ್ಷಿಷ್ ಕಾಲ�ೋನ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷಿಷ್ೋ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಯಲ್್ ರಸತು ಹಾಗ� ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ 5.90
ಸಿದಾಧೆಥನಾ ಬಡಾವಣೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಸಿದಾಧೆಥನಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ 1ನೆೋ ಮತುತು 2ನೆೋ ಕಾ್ರಸ್ ರಸತುಯ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
35.00

ಅಂಬೋಡಕಾರ್ ಘುಟ್ಟ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ವೆೈಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ ಮುಖಯು ರಸತುಯಂದ ಅಂಬೋಡಕಾರ್ ಗುಟ್ಟ ವರಗೆ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 30.00
ಅಂಬೋದಕಾರ್ ಘುಟ್ಟ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೋಡಕಾರ್ ನಗರದ ರುದ್ರಭ�ಮಿಯ ಹತಿತುರ (ರಸತುಯ ಒಂದು ಬದ್) ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ 

ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ
19.00

ಅಂಬೋದಕಾರ್ ಘುಟ್ಟ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಂಬೋಡಕಾರ್ ನಗರದ 3ನೆೋ ರಸತು ರತನುಮಮೆ ಮನೆಯಂದ ರಡಲ್ಪ್ಪ ಮನೆವರಗೆ, ಗೆ�ೋಪಾಲಪ್ಪ 
ಮನೆಯಂದ ಸರ�ೋಜಮಮೆ ಮನೆವರಗೆ ಚರಂಡಿಗಳಿಗೆ ಹಾಸುಗಲು್ಗಳ ಆಳವಡಿಕೆ ಮತುತು 1ನೆೋ 
ರಸತು ಅಂಗಳಗಿರಿ, 4ನೆೋ ರಸತು ಚಲಪತಿ ಮನೆಯಂದ ಕೃಷಣೆಪ್ಪ ಮನೆಯವರಗೆ, ಜನ್ನು ಮನೆಯಂದ 
ಹಾಲುರಾಮಪ್ಪನ ಮನೆವರಗೆ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತು ನ್ಮಾನಾಣ

17.60

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು
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ಅಂಬೋದಕಾರ್ ಘುಟ್ಟ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಂಬೋಡರ್ ನಗರ ಹಾಸ್ಟಲ್ ನ್ಂದ ಸುಬ್ರಮಣಿ ಮನೆ ರಸತುವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 14.64
ಅಂಬೋದಕಾರ್ ಘುಟ್ಟ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಂಬೋಡಕಾರ್ ನಗರ ಸೋರುವ ರಸತುಗಳ ಮತುತು ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 29.50
ಅಂಬೋದಕಾರ್ ಘುಟ್ಟ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಂಬೋಡಕಾರ್ ಗುಟ್ಟದ ಹಾಸ್ಟಲ್ ನ ಮುಖಯುರಸತು ಮತುತು ಅಡಲ್ರಸತುಗಳಲ್್ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿಗಳ 

ನ್ಮಾನಾಣ
14.12

ಅಂಬೋದಕಾರ್ ಘುಟ್ಟ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಂಬೋಡಕಾರ್ ಗುಟ್ಟದ ಹಾಸ್ಟಲ್ ರಸತುಯಲ್್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ಅಂಬೋದಕಾರ್ ಘುಟ್ಟ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಂಬೋಡಕಾರ್ ನಗರದಲ್್ ದಸರಾ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 12.00
ಅಂಬೋದಕಾರ್ ಘುಟ್ಟ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಅಂಬೋಡಕಾರ್ ನಗರದ 8ಮೋ ಅಡಲ್ರಸತು ಎಸ್.ಎನ್.ವಿದಾಯುಮಂದ್ರ ಶಾಲಯಲ್್ ಕಂಪೂಯುಟರ್ 

ಅಳವಡಿಸಿ ತರಗತಿಗಳ ಆರುನ್ೋಕರಣ
15.00

ರಾಮೋಗೌಡನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಮೋಗೌಡನನಗರದ 1ನೆೋ A 2ನೆೋ ರಸತು ಮತುತು ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ 10.00
ರಾಮೋಗೌಡನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ರಾಮೋಗೌಡನಗರ 3ನೆೋ ಮುಖಯುರಸಯಲ್್ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ 4.65
ಎ.ಕೆ.ಜ ಕಾಲ�ೋನ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಎ.ಕೆ.ಜ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 15.40
ಎ.ಕೆ.ಜ ಕಾಲ�ೋನ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಎ.ಕೆ.ಜ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ಬಲಬದ್ಯಂದ ಸಮೆಶಾನದವರಗೆ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕೆ್ರಟ್ೋಕರಣ 10.10
ಎ.ಕೆ.ಜ ಕಾಲ�ೋನ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಎ.ಕೆ.ಜ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ಹಿಂದ� ಹಾಗ� ಮುಸಲಾಮೆನರ ರುದ್ರಭ�ಮಿಗೆ ಕಾಂಪೌಂರ್ ಗೆ�ೋಡ 

ನ್ಮಾನಾಣ
10.00

ಎ.ಕೆ.ಜ ಕಾಲ�ೋನ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಎ.ಕೆ.ಜ ಕಾಲ�ೋನ್ಯ ಶಾಲಯಂದ ಪಾಲ್ಟೆಕ್ನುಕ್ ಕಾಂಪೌಂರ್ ವರಗೆ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿ 
ನ್ಮಾನಾಣ

14.60

ಎ.ಕೆ.ಜ ಕಾಲ�ೋನ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಎ.ಕೆ.ಜ ಕಾಲ�ೋನ್ಯ ಮಾರಮಮೆನ ದೋವಸಾಥಾನದ್ಂದ ಚನನುಸಂದ್ರ ಮುಖಯುರಸತುವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 10.41
ಎ.ಕೆ.ಜ ಕಾಲ�ೋನ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಎ.ಕೆ.ಜ ಕಾಲ�ೋನ್ಯ ರೋಣುಕಮಮೆ ಮನೆಯ ರಸತು ಹಾಗ� ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಮತುತು ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ 

ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
9.75

ಎ.ಕೆ.ಜ ಕಾಲ�ೋನ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಎ.ಕೆ.ಜ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ರುದ್ರಭ�ಮಿಯ ಹತಿತುರದ ರಸತು ಮತುತು ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ 16.29
ಎ.ಕೆ.ಜ ಕಾಲ�ೋನ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ, ಎ.ಕೆ.ಜ ಕಾಲ�ೋನ್, ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಪಾ್ಂಟೆೋಷನ್, ಚನನುಸಂದ್ರ ಮತುತು 

ರಾಮೋಗೌಡನಗರದಲ್್ ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ದುರಸಿಥಾಗೆ ವಾಷ್ನಾಕ 
ನ್ವನಾಹಣೆ

46.24

ಎ.ಕೆ.ಜ ಕಾಲ�ೋನ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ, ಎ.ಕೆ.ಜ ಕಾಲ�ೋನ್ಯ 4ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಗೆ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ 10.50
ಎ.ಕೆ.ಜ ಕಾಲ�ೋನ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ, ಎ.ಕೆ.ಜ ಕಾಲ�ೋನ್ಯ 2 A 3ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಗೆ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ 10.50
ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಸಿದಾಥನಾ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖಯು ರಸತುಯ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 25.00
ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ 

ರೈಲ್ವ ವಿಭಾಗ
ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿಯಲ್್ ಪಾದಚಾರಿ ಮೋಲು ಸೋತುವೆ ನ್ಮಾನಾಣ 100.00

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಮುಖಯುರಸತು ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಸೋತುವೆಯಂದ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ವಾಯುಪಿತುಯವರಗೆ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 375.00
ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಮುಖಯುರಸತು ಹ�ೋಪ್ ಫಾರಂನ್ಂದ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ರೈಲ್ವ ಸೋತುವೆವರಗೆ ಮೋಲ್ಪದರ ಮರುಹಾಸುವಿಕೆ ಹಾಗ� 

ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
200.00

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಮುಖಯುರಸತು ಗುರ್ ಶರ್ ರಸತುಯಂದ ಕಂಟೆೈನರ್ ಕಾಪೂೋನಾರೋಷನ್ ರಸತುವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 200.00
ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿಯಲ್್ ಡೈರಿ ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮಾನಾಣ 10.00
ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿಯಲ್್ ಸಕಾನಾರಿ ಉದುನಾ ಶಾಲಗೆ ಕಾಂಪೌಂರ್ ಗೆ�ೋಡ ನ್ಮಾನಾಣ 8.80
ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಅಯಯುಪ್ಪಸಾ್ವಮಿ ದೋವಸಾಥಾನದ್ಂದ ಕಾಶ ವಿಶ್ವರಾಥ ದೋವಸಾಥಾನದವರಗೆ ರಸತು 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
9.40

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಮೈತಿ್ರ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖಯು ರಸತು ಹಾಗ� ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 59.50
ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಉದಾಯುನವನದ ಪಕಕಾ ಅಂಚ್ ಕಛೋರಿಯ ಎದುರು ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ 9.90
ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಡಿ ಸಿಲಾ್ವ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 17.30
ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಅಯಯುಪ್ಪಸಾ್ವಮಿ ದೋವಸಾಥಾನದ್ಂದ ಕಾಶ ವಿಶ್ವರಾಥ ದೋವಸಾಥಾನದವರಗೆ ರಸತು 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
18.00

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು
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ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಡಾವಣೆಯಂದ ವೆೈಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ ಮುಖಯುರಸತುವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ಹಾಗ� 
ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ

129.00

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಯಲಾ್ರಡಿಲ್ ವೃತತು ಮತುತು ಹರಿಜನ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿ ಹಾಗ� 
ಮುಚಚುಗಲು್ಗಳ ಸಹಿತ ನ್ಮಾನಾಣ

10.20

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಚಿಕಕಾಮುನ್ಯಪ್ಪನವರ ಮನೆಯಂದ ಸವಿೋರಮಮೆ ದೋವಸಾಥಾನದ ರಸತುಯವರಗೆ 
ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ

15.50

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಶ್ರೋ ಸತಯುಸಾಯ ಆಶ್ರಮದ ಹಿಂಭಾಗ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 36.10
ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಶಾಲಯ ಎದುರಿಗೆ ಕಾಂಪೌಚಿರ್ ಗೆ�ೋಡ ನ್ಮಾನಾಣ ಮತುತು ಅಯಯುಪ್ಪಸಾ್ವಮಿ 

ದೋವಸಾಥಾನದ್ಂದ ಶಾರರ ಶಾಲಯವರಗೆ ಹಾಗ� ಜಮ್ ನ್ಂದ ಬಾಲಾಜಸಿಂಗ್ ಮನೆಯವರಗೆ 
ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ

15.50

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿಯಲ್್ ಡಕ್ ಸಾ್ಷ್ಯಬ್ ಗಳ ಹ�ದ್ಕೆ 10.50
ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ವೆೈ.ಹಚ್ ಅಡಲ್ರಸತು ಮತುತು ಒ.ಪಿ.ಹಚ್ ರಸತುಯ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ 

ನ್ಮಾನಾಣ
10.30

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಶ್ರೋ ಬಾಬಾ ಆಶ್ರಮದ ಬಳಿ ಮೋಲು ಸೋತುವೆಯ ಹಾಳಾದ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 10.40
ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಪಟಾಲಮಮೆ ಬಡಾವಣೆ ಹಾಗ� ಉದುನಾ ಶಾಲಯ ಬಳಿ ಹಾಗ� ಶಂಕರಾಪುರದಲ್್ 

ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ಪಂಪ್ ಸಟ್, ಮೊೋಟಾರು ಅಳವಡಿಕೆ ಮತುತು ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರಿನ 
ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ

20.00

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಪಾ್ಂಟೆೋಶನ್, ಬೃಂದಾವನ ಬಡಾವಣೆ ಮತುತು ಎ.ಕೆ.ಜ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ 
ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ಪಂಪ್ ಸಟ್, ಮೊೋಟಾರು ಅಳವಡಿಕೆ ಮತುತು ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರಿನ 
ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ

20.00

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಇ.ಸಿ.ಸಿ ರಸತುವರಗೆ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 21.60
ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಉಪಕಾರ ಬಡಾವಣೆಯಂದ ಇ.ಸಿ.ಸಿ ರಸತುವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 18.60
ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಪಾ್ಂಟೆೋಶನ್ ನಲ್್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗ� ಹಾಳಾದ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಗಳ 

ರಿಪೋರಿ
4.80

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಪಾ್ಂಟೆೋಶನ್, ದ್ನ�ನುರು, ಚನನುಸಂದ್ರ, ಎ.ಕೆ.ಜ ಕಾಲ�ೋನ್ ಮತುತು 
ರಾಮೋಗೌಡನಗರದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರು 
ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಯತು

23.50

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಕೆ�ೋದಂಡರಾಮಸಾ್ವಮಿ ದೋವಸಾಥಾನದ ರಸತು ಮತುತು ಬಲಜಗರ ಬಿೋದ್ಯಲ್್ ರಸತು 
ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

19.50

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಮಾರಯುಮಿಕ ಶಾಲಯಂದ ಹರಿಜನ ರುರ್ರಭ�ಮಿವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 7.80
ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಗೆೋಟ್ ನ್ಂದ ಅಂಬೋಡಕಾರ್ ನಗರದ ಶಾಲಯ ರಸತುಯವರಗೆ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತು ಮತುತು 

ಚರಂಡಿಗಳ ನ್ಮಾನಾಣ ಹಾಗ� ಹಾಸುಗಲು್ಗಳ ಹ�ದ್ಕೆ
13.10

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳಲ್್ ಚರಂಡಿಗಳ ದುರಸಿಥಾ ಹಾಗ� ಮರು ನ್ಮಾನಾಣ 9.50
ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿಯಲ್್ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ಸಲುವಾಗಿ ನ್ೋರಿನ ಸೌಲಭಯು ಕಲ್್ಪಸಿದ 24.20
ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಹಳೆೋ ಗಾ್ರಮದ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ನ್ಮಾನಾಣ 24.39
ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ವಿಪೂ್ರೋ ರಸತುಯಂದ 1, 2, 3ನೆೋ ಮುಖಯುರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 29.68
ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಅಯಯುಪ್ಪಸಾ್ವಮಿ ದೋವಸಾಥಾನದ ಹತಿತುರದ ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿಗಳ ರಸತು ಮತುತು 

ಚರಂಡಿಗಳಿಗೆ ಹಾಸುಗಲು್ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ
9.65

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ (ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಡಾವಣೆ ಮ�ಲಕ) ವೆೈಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಜ.ಆರ್ 
ರಸತುವರಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತುತು ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

18.39

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಸಕಾನಾರಿ ಆಸ್ಪತೆ್ರಯ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸಿಥಾ ಹಾಗ� ಕಾಂಪೌಂರ್ ಗೆ�ೋಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ 9.36

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು
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ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ಮತುತು ಚರಂಡಿಗಳಿಗೆ ಹಾಸುಗಲು್ಗಳ 
ಅಳವಡಿಕೆ 

18.87

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಓ.ಪಿ.ಹಚ್ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 18.83
ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಶಾರರ ವಿದಾಯು ಮಂದ್ರದ್ಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಪಿರಾಕ್ನ್ ನದ್ವರಗೆ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
24.05

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿಯಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರು 
ಒದಗಿಸಲಾಯತು

28.00

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಶಂಕರಪುರ ಕಾಲ�ೋನ್ಯ 1, 2, 3ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ 
ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

25.00

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಗಾಡನಾನ್, ರಾಮಯಯು ಗಾಡನಾನ್ ನ 1 ರಿಂದ 4ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುವರಗೆ 
ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

40.00

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಕಾಳಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯ 1ನೆೋ ಮತುತು 2ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ 
ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

20.00

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಓ.ಪಿ.ಹಚ್ ರಸತುಯಂದ ಅಯಯುಪ್ಪಸಾ್ವಮಿ ದೋವಸಾಥಾನದ ರಸತುವರಗೆ ಚರಂಡಿಗಳ 
ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

35.00

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಚಿಕತಿರುಪತಿ ರಸತುಯಂದ ವಾಲೋಪುರ ರಸತುವರಗೆ ಬಾಕ್ ಉಳಿದ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 100.00
ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ರೈಲ್ವ ಕಾ್ರಸಿಂಗ್ ನ್ಂದ ಹಚ್.ಕೆ.ಎ ರಸತುವರಗೆ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 100.00
ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಅಯಯುಪ್ಪಸಾ್ವಮಿ ದೋವಸಾಥಾನದ್ಂದ ಹಳೆೋ ಅಂಚ್ ಕಛೋರಿ ರಸತುವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 30.00
ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಹುವಾಯ್ ಸಂಸಥಾಯ ವತಿಯಂದ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಸಕಾನಾರಿ ಜ�ನ್ಯರ್ ಕಾಲೋಜಗೆ ಕಂಪೂಯುಟರ್ 

ವಿತರಣೆ
ಡಿಸಿಲ್ವ ಬಡಾವಣೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಡಿ ಸಿಲಾ್ವ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ (ಹ�ೋಲ್ ಕಾ್ರಸ್ ಶಾಲಯ ರಸತು) ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
20.00

ಚನನುಸಂದ್ರ ಮುಖಯುರಸತು ಚನನುಸಂದ್ರ ವೃತತುದ್ಂದ ಮಯ�ರ ಬೋಕರಿ ಮತುತು ಐ.ಟ್.ಪಿ.ಎಲ್ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ 
ಜಂಕ್ಷನ್ ವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

200.00

ಚನನುಸಂದ್ರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚನಸಂದ್ರ ಹಳೆೋ ಗಾ್ರಮದ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 5.80
ಚನನುಸಂದ್ರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚನನುಸಂದ ಹ�ಸ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ಸಪಾತುಚಾರಿ, ಸಿ.ರಾಗರಾಜು, ಕೃಷಣೆಮ�ತಿನಾ, ಪೂೋಸ್್ಟ 

ಮುನ್ಯಪ್ಪ ಮತುತು ಪಾಪರಡಿಲ್ಯವರ ಮನೆಗಳ ವರಗೆ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತು ನ್ಮಾನಾಣ
10.30

ಚನನುಸಂದ್ರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚನನುಸಂದ್ರದ ಸಂಕಪ್ಪನ ಮನೆಯಂದ ತಿಮಮೆಯಯುನವರ ಮನೆಯವರಗೆ ಮತುತು ಹ�ರವತುನಾಲ 
ರಸತುಯಂದ ಪರುಮಯಯು ಮನೆಯವರಗೆ ರಸತುಯ ಎರಡ� ಬದ್ಗಳಲ್್ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿ 
ನ್ಮಾನಾಣ

10.30

ಚನನುಸಂದ್ರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚನನುಸಂದ್ರ ಕಾಳಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ, ರಾಮೋಗೌಡನಗರ ಹ�ಸ ಬಡಾವಣೆ ಹಾಗ� ಎ.ಕೆ.ಜ 
ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಹಾಗ� ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತುತು 
ಶಂಕರಾಪುರದಲ್್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ

33.70

ಚನನುಸಂದ್ರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚನನುಸಂದ್ರದ್ಂದ ರಾಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ರಸತುಯಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ಪಂಪ್ ಸಟ್, ಮೊೋಟಾರು 
ಅಳವಡಿಕೆ

20.00

ಚನನುಸಂದ್ರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚನನುಸಂದ್ರದಲ್್ ಹ�ಸ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ಪಂಪ್ ಸಟ್, ಮೊೋಟಾರು ಅಳವಡಿಸಿ ಕುಡಿಯುವ 
ನ್ೋರಿನ ಸರಬರಾಜು

20.00

ಚನನುಸಂದ್ರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚನನುಸಂದ್ರದ ಸಮರಾಥರಡಿಲ್ ಮನೆಯ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ಚನನುಸಂದ್ರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚನನುಸಂದ್ರ ಹ�ಸ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ಪಿಳಳಿರಾಜು ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ, ಜಯಶಂಕರ ಮನೆಯ ಹತಿತುರದ 

ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
19.50

ಚನನುಸಂದ್ರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚನನುಸಂದ್ರದಲ್್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗ� ಹಾಳಾದ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಗಳ ರಿಪೋರಿ 4.81
ಚನನುಸಂದ್ರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚನನುಸಂದ್ರ, ಪ್ಥ್್ವ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ಹಾಗ� ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ 20.30

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು
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ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಡಾವಣೆಯಂದ ವೆೈಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ ಮುಖಯುರಸತುವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ಹಾಗ� 
ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ

129.00

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಯಲಾ್ರಡಿಲ್ ವೃತತು ಮತುತು ಹರಿಜನ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿ ಹಾಗ� 
ಮುಚಚುಗಲು್ಗಳ ಸಹಿತ ನ್ಮಾನಾಣ

10.20

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಚಿಕಕಾಮುನ್ಯಪ್ಪನವರ ಮನೆಯಂದ ಸವಿೋರಮಮೆ ದೋವಸಾಥಾನದ ರಸತುಯವರಗೆ 
ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ

15.50

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಶ್ರೋ ಸತಯುಸಾಯ ಆಶ್ರಮದ ಹಿಂಭಾಗ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 36.10
ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಶಾಲಯ ಎದುರಿಗೆ ಕಾಂಪೌಚಿರ್ ಗೆ�ೋಡ ನ್ಮಾನಾಣ ಮತುತು ಅಯಯುಪ್ಪಸಾ್ವಮಿ 

ದೋವಸಾಥಾನದ್ಂದ ಶಾರರ ಶಾಲಯವರಗೆ ಹಾಗ� ಜಮ್ ನ್ಂದ ಬಾಲಾಜಸಿಂಗ್ ಮನೆಯವರಗೆ 
ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ

15.50

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿಯಲ್್ ಡಕ್ ಸಾ್ಷ್ಯಬ್ ಗಳ ಹ�ದ್ಕೆ 10.50
ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ವೆೈ.ಹಚ್ ಅಡಲ್ರಸತು ಮತುತು ಒ.ಪಿ.ಹಚ್ ರಸತುಯ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ 

ನ್ಮಾನಾಣ
10.30

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಶ್ರೋ ಬಾಬಾ ಆಶ್ರಮದ ಬಳಿ ಮೋಲು ಸೋತುವೆಯ ಹಾಳಾದ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 10.40
ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಪಟಾಲಮಮೆ ಬಡಾವಣೆ ಹಾಗ� ಉದುನಾ ಶಾಲಯ ಬಳಿ ಹಾಗ� ಶಂಕರಾಪುರದಲ್್ 

ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ಪಂಪ್ ಸಟ್, ಮೊೋಟಾರು ಅಳವಡಿಕೆ ಮತುತು ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರಿನ 
ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ

20.00

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಪಾ್ಂಟೆೋಶನ್, ಬೃಂದಾವನ ಬಡಾವಣೆ ಮತುತು ಎ.ಕೆ.ಜ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ 
ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ಪಂಪ್ ಸಟ್, ಮೊೋಟಾರು ಅಳವಡಿಕೆ ಮತುತು ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರಿನ 
ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ

20.00

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಇ.ಸಿ.ಸಿ ರಸತುವರಗೆ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 21.60
ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಉಪಕಾರ ಬಡಾವಣೆಯಂದ ಇ.ಸಿ.ಸಿ ರಸತುವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 18.60
ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಪಾ್ಂಟೆೋಶನ್ ನಲ್್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗ� ಹಾಳಾದ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಗಳ 

ರಿಪೋರಿ
4.80

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಪಾ್ಂಟೆೋಶನ್, ದ್ನ�ನುರು, ಚನನುಸಂದ್ರ, ಎ.ಕೆ.ಜ ಕಾಲ�ೋನ್ ಮತುತು 
ರಾಮೋಗೌಡನಗರದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರು 
ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಯತು

23.50

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಕೆ�ೋದಂಡರಾಮಸಾ್ವಮಿ ದೋವಸಾಥಾನದ ರಸತು ಮತುತು ಬಲಜಗರ ಬಿೋದ್ಯಲ್್ ರಸತು 
ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

19.50

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಮಾರಯುಮಿಕ ಶಾಲಯಂದ ಹರಿಜನ ರುರ್ರಭ�ಮಿವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 7.80
ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಗೆೋಟ್ ನ್ಂದ ಅಂಬೋಡಕಾರ್ ನಗರದ ಶಾಲಯ ರಸತುಯವರಗೆ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತು ಮತುತು 

ಚರಂಡಿಗಳ ನ್ಮಾನಾಣ ಹಾಗ� ಹಾಸುಗಲು್ಗಳ ಹ�ದ್ಕೆ
13.10

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳಲ್್ ಚರಂಡಿಗಳ ದುರಸಿಥಾ ಹಾಗ� ಮರು ನ್ಮಾನಾಣ 9.50
ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿಯಲ್್ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ಸಲುವಾಗಿ ನ್ೋರಿನ ಸೌಲಭಯು ಕಲ್್ಪಸಿದ 24.20
ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಹಳೆೋ ಗಾ್ರಮದ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ನ್ಮಾನಾಣ 24.39
ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ವಿಪೂ್ರೋ ರಸತುಯಂದ 1, 2, 3ನೆೋ ಮುಖಯುರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 29.68
ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಅಯಯುಪ್ಪಸಾ್ವಮಿ ದೋವಸಾಥಾನದ ಹತಿತುರದ ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿಗಳ ರಸತು ಮತುತು 

ಚರಂಡಿಗಳಿಗೆ ಹಾಸುಗಲು್ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ
9.65

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ (ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಡಾವಣೆ ಮ�ಲಕ) ವೆೈಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಜ.ಆರ್ 
ರಸತುವರಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತುತು ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

18.39

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಸಕಾನಾರಿ ಆಸ್ಪತೆ್ರಯ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸಿಥಾ ಹಾಗ� ಕಾಂಪೌಂರ್ ಗೆ�ೋಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ 9.36

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು
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ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ಮತುತು ಚರಂಡಿಗಳಿಗೆ ಹಾಸುಗಲು್ಗಳ 
ಅಳವಡಿಕೆ 

18.87

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಓ.ಪಿ.ಹಚ್ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 18.83
ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಶಾರರ ವಿದಾಯು ಮಂದ್ರದ್ಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಪಿರಾಕ್ನ್ ನದ್ವರಗೆ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
24.05

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿಯಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರು 
ಒದಗಿಸಲಾಯತು

28.00

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಶಂಕರಪುರ ಕಾಲ�ೋನ್ಯ 1, 2, 3ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ 
ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

25.00

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಗಾಡನಾನ್, ರಾಮಯಯು ಗಾಡನಾನ್ ನ 1 ರಿಂದ 4ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುವರಗೆ 
ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

40.00

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಕಾಳಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯ 1ನೆೋ ಮತುತು 2ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ 
ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

20.00

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಓ.ಪಿ.ಹಚ್ ರಸತುಯಂದ ಅಯಯುಪ್ಪಸಾ್ವಮಿ ದೋವಸಾಥಾನದ ರಸತುವರಗೆ ಚರಂಡಿಗಳ 
ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

35.00

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಚಿಕತಿರುಪತಿ ರಸತುಯಂದ ವಾಲೋಪುರ ರಸತುವರಗೆ ಬಾಕ್ ಉಳಿದ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 100.00
ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ರೈಲ್ವ ಕಾ್ರಸಿಂಗ್ ನ್ಂದ ಹಚ್.ಕೆ.ಎ ರಸತುವರಗೆ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 100.00
ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಅಯಯುಪ್ಪಸಾ್ವಮಿ ದೋವಸಾಥಾನದ್ಂದ ಹಳೆೋ ಅಂಚ್ ಕಛೋರಿ ರಸತುವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 30.00
ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಹುವಾಯ್ ಸಂಸಥಾಯ ವತಿಯಂದ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಸಕಾನಾರಿ ಜ�ನ್ಯರ್ ಕಾಲೋಜಗೆ ಕಂಪೂಯುಟರ್ 

ವಿತರಣೆ
ಡಿಸಿಲ್ವ ಬಡಾವಣೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಡಿ ಸಿಲಾ್ವ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ (ಹ�ೋಲ್ ಕಾ್ರಸ್ ಶಾಲಯ ರಸತು) ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
20.00

ಚನನುಸಂದ್ರ ಮುಖಯುರಸತು ಚನನುಸಂದ್ರ ವೃತತುದ್ಂದ ಮಯ�ರ ಬೋಕರಿ ಮತುತು ಐ.ಟ್.ಪಿ.ಎಲ್ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ 
ಜಂಕ್ಷನ್ ವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

200.00

ಚನನುಸಂದ್ರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚನಸಂದ್ರ ಹಳೆೋ ಗಾ್ರಮದ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 5.80
ಚನನುಸಂದ್ರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚನನುಸಂದ ಹ�ಸ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ಸಪಾತುಚಾರಿ, ಸಿ.ರಾಗರಾಜು, ಕೃಷಣೆಮ�ತಿನಾ, ಪೂೋಸ್್ಟ 

ಮುನ್ಯಪ್ಪ ಮತುತು ಪಾಪರಡಿಲ್ಯವರ ಮನೆಗಳ ವರಗೆ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತು ನ್ಮಾನಾಣ
10.30

ಚನನುಸಂದ್ರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚನನುಸಂದ್ರದ ಸಂಕಪ್ಪನ ಮನೆಯಂದ ತಿಮಮೆಯಯುನವರ ಮನೆಯವರಗೆ ಮತುತು ಹ�ರವತುನಾಲ 
ರಸತುಯಂದ ಪರುಮಯಯು ಮನೆಯವರಗೆ ರಸತುಯ ಎರಡ� ಬದ್ಗಳಲ್್ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿ 
ನ್ಮಾನಾಣ

10.30

ಚನನುಸಂದ್ರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚನನುಸಂದ್ರ ಕಾಳಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ, ರಾಮೋಗೌಡನಗರ ಹ�ಸ ಬಡಾವಣೆ ಹಾಗ� ಎ.ಕೆ.ಜ 
ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಹಾಗ� ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತುತು 
ಶಂಕರಾಪುರದಲ್್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ

33.70

ಚನನುಸಂದ್ರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚನನುಸಂದ್ರದ್ಂದ ರಾಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ರಸತುಯಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ಪಂಪ್ ಸಟ್, ಮೊೋಟಾರು 
ಅಳವಡಿಕೆ

20.00

ಚನನುಸಂದ್ರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚನನುಸಂದ್ರದಲ್್ ಹ�ಸ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ಪಂಪ್ ಸಟ್, ಮೊೋಟಾರು ಅಳವಡಿಸಿ ಕುಡಿಯುವ 
ನ್ೋರಿನ ಸರಬರಾಜು

20.00

ಚನನುಸಂದ್ರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚನನುಸಂದ್ರದ ಸಮರಾಥರಡಿಲ್ ಮನೆಯ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ಚನನುಸಂದ್ರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚನನುಸಂದ್ರ ಹ�ಸ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ಪಿಳಳಿರಾಜು ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ, ಜಯಶಂಕರ ಮನೆಯ ಹತಿತುರದ 

ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
19.50

ಚನನುಸಂದ್ರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚನನುಸಂದ್ರದಲ್್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗ� ಹಾಳಾದ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಗಳ ರಿಪೋರಿ 4.81
ಚನನುಸಂದ್ರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚನನುಸಂದ್ರ, ಪ್ಥ್್ವ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ಹಾಗ� ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ 20.30

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು
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ಚನನುಸಂದ್ರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚನನುಸಂದ್ರ, ಎ.ಕೆ.ಜ ಕಾಲ�ೋನ್ ಮುಖಯುರಸತುಯಲ್್ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ 30.13
ಚನನುಸಂದ್ರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚನನುಸಂದ್ರ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯ ಡೈರಿಯಂದ ಅಂಚ್ ಕಛೋರಿ ರಸತುವರಗೆ ರಸತು ಹಾಗ� ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ 

ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
19.52

ಚನನುಸಂದ್ರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ವಿ.ಎಸ್.ಆರ್ ಬಡಾವಣೆಯ (ಸಾಯಬಾಬಾ ದೋವಸಾಥಾನದ ರಸತು) ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.12
ಚನನುಸಂದ್ರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚನನುಸಂದ್ರ ಸಪತುಗಿರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ಚರಂಡಿಗಳಿಗೆ ಹಾಸುಗಲು್ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ 9.15
ಚನನುಸಂದ್ರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚನನುಸಂದ್ರ ಕಾಳಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಹಾಗ� ಪೈಪ್ ಲೈನ್ 

ಅಳವಡಿಕೆ 
20.00

ಚನನುಸಂದ್ರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚನನುಸಂದ್ರ ವೃಥ್್ವ ಲೋಔಟ್ ಮುಖಯು ರಸತು ಹತಿತುರದ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 15.00
ಚನನುಸಂದ್ರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚನನುಸಂದ್ರ, ರಾಮೋಗೌಡನಗರ, ಎ.ಕೆ.ಜ ಕಾಲ�ೋನ್, ದ್ನ�ನುರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರು 

ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ
25.00

ಚನನುಸಂದ್ರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚನನುಸಂದ್ರ ಸಕಾನಾರಿ ಶಾಲಯ ಬಳಿ ಮುಖಯುರಸತು ಹಾಗ� ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.41
ಚನನುಸಂದ್ರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚನನುಸಂದ್ರ ಹ�ಸ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 14.76

3268.96
ಪ್ರಗತಿಯಲ್್ರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

ದ್ನ�ನುರು ಮುಖಯುರಸತು ದ್ನ�ನುರು ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಐ.ಟ್.ಪಿ.ಎಲ್-ಹ�ೋಪ್ ಫಾರಂ-ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿವರಗೆ ರಸತು ನ್ಮಾನಾಣ 300.00
ಪಟಾಲಮಮೆ ಬಡಾವಣೆ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ 

ಎಸ್.ಡಬ�್ಷ್ಯ.
ಡಿ

ಪಟಾಲಮಮೆ ಬಡಾವಣೆಯಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಪಿರಾಕ್ನ್ ನದ್ವರಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಯು ಆಕಾರದ ಚರಂಡಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

100.00

ಪಟಾಲಮಮೆ ಬಡಾವಣೆ ಪಟಾಲಮಮೆ ಬಡಾವಣೆಯಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಪಿರಾಕ್ನ್ ನದ್ವರಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಯು ಆಕಾರದ ಚರಂಡಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

450.00

ಪಟಾಲಮಮೆ ಬಡಾವಣೆ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಪಟಾಲಮಮೆ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ಹುವಾಯ್ ಸಂಸಥಾ ವತಿಯಂದ ಪಿ.ಪಿ.ಪಿ 
ಮಾದರಿಯಲ್್ ಶುದಧೆ ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರಿನ ಘಟಕ ನ್ಮಾನಾಣ

8.00

ಪಟಾಲಮಮೆ ಬಡಾವಣೆ ಮುಖಯುರಸತು ಅಂಬೋಡಕಾರ್ ನಗರದ ಮ�ಲಕ ವೆೈಟ್ ಎಕಕಾಸ್ನಾ ಯಂದ ವೆೈಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ ಮುಖಯುರಸತುವರಗೆ ರಸತು 
ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

100.00

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ 
ಕೆೋಂದ್ರ ಕಛೋರಿ 
ಯೋಜನೆ 
(ಟ್.ಇ.ಸಿ)

ಹಚ್.ಎ.ಎಲ್ ನ್ಂದ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಮಾಗನಾವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ೋಯ ಹದಾದಾರಿ 4ರ ವರಗೆ ಸಿಗನುಲ್ ರಹಿತ 
ಕಾರಿಡಾರ್ ರಸತು

1550.00

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಸಂಸದರ ನ್ಧಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ವಡಿನಾನಲ್್ ಸಿ.ಸಿ. ಕಾಯುಮರ ಅಳವಡಿಕೆ 30.00
ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ 

ರೈಲ್ವ ವಿಭಾಗ
ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಚಿಕಕಾ ರೈಲ್ವ ಗೆೋಟ್ ಮಾಕೆನಾಟ್ ಹತಿತುರ ರೈಲ್ವ ಕೆಳ ಸೋತುವೆ ನ್ಮಾನಾಣ 1500.00

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಮುಖಯುರಸತು ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ರೈಲ್ವ ಗೆೋಟ್ ನ್ಂದ ಶೋಗೆೋಹಳಿಳಿ ವಾಯುಪಿತು ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಕಾಶ ವಿಶ್ವರಾಥಸಾ್ವಮಿ 
ದೋವಾಲಯದ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

150.00

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಮುಖಯುರಸತು ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಆರ್.ಒ.ಬಿ ಮತುತು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾಯುಪತುವರಗೆ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 400.00
ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಮುಖಯುರಸತು ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಇ.ಸಿ.ಸಿಯಂದ ಐ.ಟ್.ಪಿ.ಎಲ್ (ಐಡಿಬಿಐ ಬಾಯುಂಕ್) ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 100.00
ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಮುಖಯುರಸತು ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಕಾಶ ವಿಶ್ವರಾಥ ದೋವಸಾಥಾನದ್ಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಪಿರಾಕ್ನ್ ನದ್ಗೆ ಸೋತುವೆ ನ್ಮಾನಾಣ 300.00
ಚನನುಸಂದ್ರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ 

ಕೆೋಂದ್ರ ಕಛೋರಿ 
ಯೋಜನೆ 
(ಟ್.ಇ.ಸಿ)

ಚನನುಸಂದ್ರ ವೃತದ ಬಳಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮೋಲು ಸೋತುವೆ ನ್ಮಾನಾಣ

ಚನನುಸಂದ್ರ ಮುಖಯುರಸತು ರೈಲ್ವ ಕಾ್ರಸಿಂಗ್ ನ್ಂದ ಚನನುಸಂದ್ರ ಮುಖಯು ರಸತು (ಎಫ್.ಸಿ.ಐ) ಹಿಂಭಾಗದ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 100.00
ಚನನುಸಂದ್ರ ಮುಖಯುರಸತು ಚನನುಸಂದ್ರ ಮುಖಯುರಸತುಯ ದಕ್ಷಿಣ ಪಿರಾಕ್ನ್ ನದ್ಗೆ ಹ�ಸ ಸೋತುವೆ ನ್ಮಾನಾಣ ಮತುತು ಹಳೆೋ 

ಸೋತುವೆಯ ದುರಸಿಥಾ
800.00

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು
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ಚನನುಸಂದ್ರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚನನುಸಂದ್ರ, ಎ.ಕೆ.ಜ ಕಾಲ�ೋನ್ ಮುಖಯುರಸತುಯಲ್್ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ 30.13
ಚನನುಸಂದ್ರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚನನುಸಂದ್ರ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯ ಡೈರಿಯಂದ ಅಂಚ್ ಕಛೋರಿ ರಸತುವರಗೆ ರಸತು ಹಾಗ� ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ 

ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
19.52

ಚನನುಸಂದ್ರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ವಿ.ಎಸ್.ಆರ್ ಬಡಾವಣೆಯ (ಸಾಯಬಾಬಾ ದೋವಸಾಥಾನದ ರಸತು) ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.12
ಚನನುಸಂದ್ರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚನನುಸಂದ್ರ ಸಪತುಗಿರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ಚರಂಡಿಗಳಿಗೆ ಹಾಸುಗಲು್ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ 9.15
ಚನನುಸಂದ್ರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚನನುಸಂದ್ರ ಕಾಳಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಹಾಗ� ಪೈಪ್ ಲೈನ್ 

ಅಳವಡಿಕೆ 
20.00

ಚನನುಸಂದ್ರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚನನುಸಂದ್ರ ವೃಥ್್ವ ಲೋಔಟ್ ಮುಖಯು ರಸತು ಹತಿತುರದ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 15.00
ಚನನುಸಂದ್ರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚನನುಸಂದ್ರ, ರಾಮೋಗೌಡನಗರ, ಎ.ಕೆ.ಜ ಕಾಲ�ೋನ್, ದ್ನ�ನುರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರು 

ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ
25.00

ಚನನುಸಂದ್ರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚನನುಸಂದ್ರ ಸಕಾನಾರಿ ಶಾಲಯ ಬಳಿ ಮುಖಯುರಸತು ಹಾಗ� ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.41
ಚನನುಸಂದ್ರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚನನುಸಂದ್ರ ಹ�ಸ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 14.76

3268.96
ಪ್ರಗತಿಯಲ್್ರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

ದ್ನ�ನುರು ಮುಖಯುರಸತು ದ್ನ�ನುರು ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಐ.ಟ್.ಪಿ.ಎಲ್-ಹ�ೋಪ್ ಫಾರಂ-ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿವರಗೆ ರಸತು ನ್ಮಾನಾಣ 300.00
ಪಟಾಲಮಮೆ ಬಡಾವಣೆ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ 

ಎಸ್.ಡಬ�್ಷ್ಯ.
ಡಿ

ಪಟಾಲಮಮೆ ಬಡಾವಣೆಯಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಪಿರಾಕ್ನ್ ನದ್ವರಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಯು ಆಕಾರದ ಚರಂಡಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

100.00

ಪಟಾಲಮಮೆ ಬಡಾವಣೆ ಪಟಾಲಮಮೆ ಬಡಾವಣೆಯಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಪಿರಾಕ್ನ್ ನದ್ವರಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಯು ಆಕಾರದ ಚರಂಡಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

450.00

ಪಟಾಲಮಮೆ ಬಡಾವಣೆ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಪಟಾಲಮಮೆ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ಹುವಾಯ್ ಸಂಸಥಾ ವತಿಯಂದ ಪಿ.ಪಿ.ಪಿ 
ಮಾದರಿಯಲ್್ ಶುದಧೆ ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರಿನ ಘಟಕ ನ್ಮಾನಾಣ

8.00

ಪಟಾಲಮಮೆ ಬಡಾವಣೆ ಮುಖಯುರಸತು ಅಂಬೋಡಕಾರ್ ನಗರದ ಮ�ಲಕ ವೆೈಟ್ ಎಕಕಾಸ್ನಾ ಯಂದ ವೆೈಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ ಮುಖಯುರಸತುವರಗೆ ರಸತು 
ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

100.00

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ 
ಕೆೋಂದ್ರ ಕಛೋರಿ 
ಯೋಜನೆ 
(ಟ್.ಇ.ಸಿ)

ಹಚ್.ಎ.ಎಲ್ ನ್ಂದ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಮಾಗನಾವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ೋಯ ಹದಾದಾರಿ 4ರ ವರಗೆ ಸಿಗನುಲ್ ರಹಿತ 
ಕಾರಿಡಾರ್ ರಸತು

1550.00

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಸಂಸದರ ನ್ಧಿ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ವಡಿನಾನಲ್್ ಸಿ.ಸಿ. ಕಾಯುಮರ ಅಳವಡಿಕೆ 30.00
ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ 

ರೈಲ್ವ ವಿಭಾಗ
ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಚಿಕಕಾ ರೈಲ್ವ ಗೆೋಟ್ ಮಾಕೆನಾಟ್ ಹತಿತುರ ರೈಲ್ವ ಕೆಳ ಸೋತುವೆ ನ್ಮಾನಾಣ 1500.00

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಮುಖಯುರಸತು ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ರೈಲ್ವ ಗೆೋಟ್ ನ್ಂದ ಶೋಗೆೋಹಳಿಳಿ ವಾಯುಪಿತು ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಕಾಶ ವಿಶ್ವರಾಥಸಾ್ವಮಿ 
ದೋವಾಲಯದ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

150.00

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಮುಖಯುರಸತು ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಆರ್.ಒ.ಬಿ ಮತುತು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾಯುಪತುವರಗೆ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 400.00
ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಮುಖಯುರಸತು ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಇ.ಸಿ.ಸಿಯಂದ ಐ.ಟ್.ಪಿ.ಎಲ್ (ಐಡಿಬಿಐ ಬಾಯುಂಕ್) ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 100.00
ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಮುಖಯುರಸತು ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ಕಾಶ ವಿಶ್ವರಾಥ ದೋವಸಾಥಾನದ್ಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಪಿರಾಕ್ನ್ ನದ್ಗೆ ಸೋತುವೆ ನ್ಮಾನಾಣ 300.00
ಚನನುಸಂದ್ರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ 

ಕೆೋಂದ್ರ ಕಛೋರಿ 
ಯೋಜನೆ 
(ಟ್.ಇ.ಸಿ)

ಚನನುಸಂದ್ರ ವೃತದ ಬಳಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮೋಲು ಸೋತುವೆ ನ್ಮಾನಾಣ

ಚನನುಸಂದ್ರ ಮುಖಯುರಸತು ರೈಲ್ವ ಕಾ್ರಸಿಂಗ್ ನ್ಂದ ಚನನುಸಂದ್ರ ಮುಖಯು ರಸತು (ಎಫ್.ಸಿ.ಐ) ಹಿಂಭಾಗದ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 100.00
ಚನನುಸಂದ್ರ ಮುಖಯುರಸತು ಚನನುಸಂದ್ರ ಮುಖಯುರಸತುಯ ದಕ್ಷಿಣ ಪಿರಾಕ್ನ್ ನದ್ಗೆ ಹ�ಸ ಸೋತುವೆ ನ್ಮಾನಾಣ ಮತುತು ಹಳೆೋ 

ಸೋತುವೆಯ ದುರಸಿಥಾ
800.00

ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು

ವಾರ್ಡ್ವಾರುಅಭಿವೃದ್ಧಿಕಾರಡ್ಗಳವಿವರ

ಹಗದೊರು
CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½: d£À¥ÀgÀ PÁAiÀÄPÀzÀ £ÉÃgÀ £ÉÆÃl 

2013-18

ಇಮ್ಮಡಿಹಳ್ಳಿಪಾಲ್ಟೆರ್ನುಕ್
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ನೆಲೊಲಿರಹಳ್ಳಿಶುದಧಿಕುಡಿರುವನೀರುಘಟಕಆರುಂಭ

ನಲೊಲಿರಹಳ್ಳಿಗಾ್ಮದಲ್ಲಿಕಾುಂರ್್ಟ್ರಸ್್ತಹಾಗೊಕುಡಿರುವ
ನೀರಿನಘಟಕಕಾಮಗಾರಿಗೆಚಾಲನೆ

ವೆೈಟ್ಫೀಲ್್ಡವಿಜರನಗರದಲ್ಲಿಗಾ್ಯಸ್ಪೈಪ್ಲೈನ್
ಕಾಮಗಾರಿಗೆಚಾಲನೆ

ಇಮ್ಮಡಿಹಳ್ಳಿಪಾಲ್ಟೆರ್ನುಕ್ಪರಿವಿೀಕ್ಷಣೆ

ಇಮ್ಮಡಿಹಳ್ಳಿರರಸ್್ತಗಳಕಾಮಗಾರಿಗೆಪೂಜೆ

ಹಗದೊರಿನಲ್ಲಿಸಿಸಿಟಿವಿಸಾಥಾಪನೆಗೆಚಾಲನೆ

ಹಗದೊರು
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ಹಗದ�ರು 
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು

ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾನಾರದಲ್್ (2008-13) ಮಂಜ�ರಾಗಿ 2008-13ರ ಅವಧಿಯಲ್್  ಪೂಣನಾಗೆ�ಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತತು  37.28 ಕೆ�ೋಟ್ ರ�.
ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾನಾರದಲ್್ (2008-13) ಮಂಜ�ರಾಗಿ 2013-18ರ ಅವಧಿಯಲ್್  ಪೂಣನಾಗೆ�ಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

ಹಗದ�ರು ಇಂರನ ಹಗದ�ರಿನಲ್್ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಸಾಥಾವರದ ಕಾಮಗಾರಿ 26.00
ಸಿದಾದಾಪುರ  ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ 

ಬೃಹತ್ ರಸತು
ವತ�ನಾರು ರಸತುಯ ಸಿದಾದಾಪುರ ದ್ಂದ ವೆೈಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ ಮುಖಯುರಸತುಯ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ವರಗೆ ರಸತು 
ಅಗಲ್ೋಕರಣ ಮತುತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ಕಾಮಗಾರಿ(ಅಸೈರ್ 2ನೆೋ ಹಂತ)

1400.00

ವಟ್ ಫೋಲ್ಲ್  ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ 
ಬೃಹತ್ ರಸತು

ರಾಜಯು ಹದಾದಾರಿ 35 ರಿಂದ ಎನ್.ಹಚ್4 ವರಗೆ ಅಕೆ್ಸಂಚುರ್ ಕಂಪನ್ ಮುಖಯು ರಸತು ಅಗಲ್ೋಕರಣ ಮತುತು 
ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಅಸೈರ್ 2ನೆೋ ಹಂತ)

1000.00

ರಾಮಗೆ�ಂಡನ ಹಳಿಳಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ರಾಮಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಸಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲಯ ಕಾಂಪೌಂರ್ ನ್ಮಾನಾಣ 30.00
ರಾಮಗೆ�ಂಡನ ಹಳಿಳಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ 

ಕೆರ
ಶೋಲವಂತನ ಕೆರ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 250.00

ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾನಾರದಲ್್ ಮಂಜ�ರಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮಾನಾಣ ಪೂಣನಾಗೆ�ಂಡು ಉದಾಘಾಟನೆಯಾಗದ್ರುವುದು
ಇಮಮೆಡಿಹಳಿಳಿ ಉನನುತ ಶಕ್ಷಣ 

ಇಲಾಖೆ
ಇಮಮೆಡಿಹಳಿಳಿಯಲ್್ ಸಕಾನಾರಿ ಪಾಲ್ಟೆಕ್ನುಕ್ ಮಂಜ�ರಾಗಿದುದಾ ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮಾನಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂಣನಾಗೆ�ಂಡಿದ.

800.00

ಬಿ.ಎಂ.ಟ್.ಸಿ ಯಂದ ಜಮಿೋನು ಹಸಾತುಂತರ ಮಾಡದ್ರುವುದರಿಂದ ಬಾಕ್ ಇರುತತುದ
ಸಿದಾದಾಪುರ ಆರ�ೋಗಯು 

ಇಲಾಖೆ
ಸಿದಾದಾಪುರದಲ್್ 100 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಆಸ್ಪತೆ್ರ ನ್ಮಾನಾಣಕೆಕಾ ಆರ�ೋಗಯು ಇಲಾಖೆಗೆ ಬಿಡಿಎ ವತಿಯಂದ 
ರ�. 10 ಕೆ�ೋಟ್ ಹಣ ನ್ೋಡಿದುದಾ ಈ ಬಗೆ್ಗ ಸಚಿವರ ಸಂಪುಟದ ಅನುಮೊೋದನೆ ಇದದಾರ� ಬಿ.ಎಂ.ಟ್.ಸಿ 
ಇಲಾಖೆಯವರು ಆರ�ೋಗಯು ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸಾತುಂತರ ಮಾಡದ್ರುವುದರಿಂದ ಬಾಕ್ ಉಳಿದ್ರುತತುದ

1000.00

ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಸಕಾನಾರದಲ್್ (2013-18) ಮಂಜ�ರಾಗಿ ಪೂಣನಾಗೆ�ಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ರಾಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಮುಖಯುರಸತು ನಲ�್ರಹಳಿಳಿ ರಸತುಯಂದ ವೆೈಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ ವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 400.00
ರಾಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ನಲ�್ರಹಳಿಳಿ ಪುಗೆ�ಸಟೆ್ಟಪಾಳಯುದ 7ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಯಲ್್ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 9.81
ರಾಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ನಲ�್ರಹಳಿಳಿಯ ಶವಣಣೆ ಮನೆಯಂದ ಕೃಷಣೆಪ್ಪ ಮನೆವರಗೆ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 14.98
ರಾಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ನಲ�್ರಹಳಿಳಿಯಲ್್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 39.89
ರಾಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ನಲ�್ರಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ 3 ಸಮೆಶಾನ ಭ�ಮಿಗಳಿಗೆ ಕಾಂಪೌಂರ್ ಗೆ�ೋಡ ನ್ಮಾನಾಣ 6.47
ವಿಜಯನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ನಲ�್ರಹಳಿಳಿ ಟೆೈಲರ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮನೆಯಂದ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಮಾಗನಾವಾಗಿ ದಾಸಯಯುನಕುಂಟೆವರಗೆ 

ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
39.96

ವಿಜಯನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ನಲ�್ರಹಳಿಳಿ ಚಿನನುಪ್ಪ ಮನೆಯಂದ ಅಪಾ್ಪಜಪ್ಪ ಮನೆವರಗೆ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.98
ವಿಜಯನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ನಲ�್ರಹಳಿಳಿ ಆಶ್ರಮ ರಸತುಯಲ್್ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.83
ವಿಜಯನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ನಲ�್ರಹಳಿಳಿ ರಾಮಮಂದ್ರ ರಸತುಯಲ್್ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.74
ವಿಜಯನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ನಲ�್ರಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತುಗಳ ನ್ಮಾನಾಣ 29.21
ವಿಜಯನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ನಲ�್ರಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 39.98
ವಿಜಯನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ನಲ�್ರುಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 30.00
ವಿಜಯನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ನಲ�್ರು ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 30.00
ವಿಜಯನಗರ ಬೃಹತ್ 

ರಸತುಗಳು
ನಲ�್ರಹಳಿಳಿಯಂದ ವೆೈಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ ವರಗೆ (ಬ�ೋರ್ ವೆಲ್ ರಸತು) ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 400.00

ಸಿದಾದಾಪುರ ಬೃಹತ್ 
ರಸತುಗಳು

ನಲ�್ರಹಳಿಳಿಯಂದ ವೆೈದೋಹಿ ಆಸ್ಪತೆ್ರವರಗೆ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 400.00

ಸಿದಾದಾಪುರ ಬೃಹತ್ 
ರಸತುಗಳು

ನಲ�್ರಹಳಿಳಿಯಂದ ಪಟ್ಟಂದ�ರು ಅಗ್ರಹಾರ ಗೆೋಟ್ ವರಗೆ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 400.00

ಸಿದಾದಾಪುರ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂಪಿ 
ಜ.ಒ.ಕೆ

ನಲ�್ರಹಳಿಳಿಯ ಆದ್ತಯು ಅಪಾಟ್ನಾ ಮಂಟ್ ರಸತುಯ ಡಾಂಬರಿೋಕರಣ 25.00
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ಸಿದಾದಾಪುರ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ನಲ�್ರಹಳಿಳಿಯಲ್್ ಹುವಾಯ್ ಸಂಸಥಾ ವತಿಯಂದ ಪಿ.ಪಿ.ಪಿ ಮಾದರಿಯಲ್್ ಶುದಧೆ ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರಿನ 
ಘಟಕ ನ್ಮಾನಾಣ ಹಾಗ� ನಲ�್ರಹಳಿಳಿ ಚಂದಾ್ರರಡಿಲ್ರವರಿಂದ ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರದು ನ್ೋರು 
ಸರಬರಾಜು

11.00

ಸಿದಾದಾಪುರ ಹುವಾಯ್ ಸಂಸಥಾಯ ವತಿಯಂದ ನಲ�್ರಹಳಿಳಿ ಸಕಾನಾರಿ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಪ ್ೌರಢ ಶಾಲಗೆ ಕಂಪೂಯುಟರ್ 
ವಿತರಣೆ

ಸಿದಾದಾಪುರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಯಲ್ಪ್ಪ ಮತುತು ಬೈಟಪ್ಪ ಮನೆ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 8.33
ಸಿದಾದಾಪುರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿಯಲ್್ ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರದು ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು 16.47
ಸಿದಾದಾಪುರ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂಪಿ 

ಜ.ಒ.ಕೆ
ರಾಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಕಾಲ�ೋನ್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00

ಸಿದಾದಾಪುರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿಯಲ್್ ದ�ಮಮೆರಹಳಿಳಿ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 25.29
ಸಿದಾದಾಪುರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ�ಂಬರಗುಡಿಸಲ್ನ ರತನುಮಮೆ ಮನೆಯಂದ ವೆಂಕಟೆೋಶಪ್ಪ ಮಕಕಾಳ ಮನೆವರಗೆ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತು 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
9.96

ಸಿದಾದಾಪುರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು ಹಾಗ� ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು 4.07
ವೆೈಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಗೆ�ಮಡನಹಳಿಳಿಯ ರಾಮಸಾ್ವಮಿ ಮನೆಯಂದ ಸಿದಧೆಣಣೆ ಬಡಾವಣೆವರಗೆ ಹಾಗ� ಚೌಡಪ್ಪ 

ಮನೆಯಂದ ಗೆ�ೋವಿಂದರಾಜು ಮನೆವರಗೆ ಮತುತು ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ ಮನೆಯಂದ ಮರಿಯಪ್ಪ 
ಮನೆವರಗೆ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

14.53

ವೆೈಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿಯಲ್್ ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರದು ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು 20.57
ವೆೈಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿಯಲ್್ ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರದು ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು 6.00
ವೆೈಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 14.45
ವೆೈಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಕಾಲ�ೋನ್ಯ ದೋವಸಾಥಾನದ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 25.00
ವೆೈಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂಪಿ 

ಜ.ಒ.ಕೆ
ರಾಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿಯ ಒಂಬೋಗೌಡ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00

ವೆೈಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂಪಿ 
ಜ.ಒ.ಕೆ

ರಾಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಮರು ಮನೆವರಗೆ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 15.00

ವೆೈಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂಪಿ 
ಜ.ಒ.ಕೆ

ರಾಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಮುಖಯುರಸತು ಸರ�ೋಜನ ಅಪಾಟ್ನಾ ಮಂಟ್ ಪಕಕಾದ ರವಿ ರವರ ಬಿಲ್ಲ್ಂಗ್ ರಸತು 
ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

20.00

ವೆೈಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂಪಿ 
ಜ.ಒ.ಕೆ

ನಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಕೆ�ಡಿಗೆಹಳಿಳಿ ರಾಮಣಣೆ ಮನೆಯಂದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮನೆವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 10.00

ವೆೈಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಿಜಯನಗರದ 1, 2ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳಿಲ್್ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 9.85
ವೆೈಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಿಜಯನಗರದ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 33.10
ವೆೈಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಿಜಯನಗರದ್ಂದ ರಾಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ರಸತುವರಗೆ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 75.00
ವೆೈಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಿಜಯನಗರದ್ಂದ ರಾಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ರಸತುವರಗೆ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 180.41
ವೆೈಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಿಜಯನಗರ ಮುಖಯುರಸತುಯ ಬಲಭಾಗದ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 15.59
ವೆೈಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಿಜಯನಗರ ಮುಖಯುರಸತುಯ ಎಡಭಾಗದ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.52
ವೆೈಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಿಜಯನಗರ ರಾಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 80.10
ವೆೈಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಿಜಯನಗರದ್ಂದ ರಾಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ರಸತುವರಗೆ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 34.92
ಇಮಮೆಡಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಿಜಯನಗರದ 5ರಿಂದ 8ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುವರಗೆ ಹಾಗ� ಮಸಿೋದ್ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ಇಮಮೆಡಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಿದಾಧೆಪುರ ಗಾ್ರಮದ 2ನೆೋ ಹಂತ ಉಳಿಕೆ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 33.13
ಇಮಮೆಡಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಿದಾಧೆಪುರ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು ಹಾಗ� ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು 5.31
ಇಮಮೆಡಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಿದಾಧೆಪುರ ಗಾ್ರಮದ 2ನೆೋ ಹಂತದಲ್್ ಉಳಿಕೆ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 11.90
ಇಮಮೆಡಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಿದಾಧೆಪುರ ಗಾ್ರಮದ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 14.84
ಇಮಮೆಡಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಿದಾಧೆಪುರದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರದು ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು 16.37

ಹಗದ�ರು
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು
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ಇಮಮೆಡಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಿದಾಧೆಪುರ ಮತುತು ಗಾಂಧಿಪುರದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರದು ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು 3.14
ಇಮಮೆಡಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಿದಾಧೆಪುರ 2ನೆೋ ಮುಖಯುರಸತು, ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.38
ಇಮಮೆಡಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಿದಾಧೆಪುರ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 18.71
ಇಮಮೆಡಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಿದಾಧೆಪುರ ಜೆ�ೋಗುಪಾಳಯುದ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.21
ಇಮಮೆಡಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಿದಾಧೆಪುರ ವಟಪ್ಪ ಗಾಡನಾನ್ ರಸತು ಮತುತು ಮಾರಿಯಮಮೆ ದೋವಸಾಥಾನದ ರಸತು ಹಾಗ� ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ 

ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
30.00

ಇಮಮೆಡಹಳಿಳಿ ಹುವಾಯ್ ಸಂಸಥಾಯ ವತಿಯಂದ ಸಿದಾದಾಪುರ ಸಕಾನಾರಿ ಕ್ರಿಯ ಪಾ್ರಥಮಿಕ  ಶಾಲಗೆ ಕಂಪೂಯುಟರ್ 
ವಿತರಣೆ

ಇಮಮೆಡಹಳಿಳಿ ಬೃಹತ್ 
ರಸತುಗಳು

ಇ.ಸಿ.ಸಿ ಚಚ್ನಾ ನ್ಂದ ವೆೈಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ ಮುಖಯು ರಸತು ವರಗೆ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 400.00

ಇಮಮೆಡಹಳಿಳಿ ಬೃಹತ್ 
ರಸತುಗಳು

ವೆೈಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಎಂ.ಬಿ.ಎಸ್ ಹ�ಲ್ಸಿ್ಟಕ್ ಕ್್ನ್ಕ್ ವರಗೆ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

400.00

ಇಮಮೆಡಹಳಿಳಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂಪಿ 
ಜ.ಒ.ಕೆ

ವೆೈಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ ಒಟರ್ ಸಕನಾಲ್ ಕಾ್ರಸ್ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 5.00

ಇಮಮೆಡಹಳಿಳಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂಪಿ 
ಜ.ಒ.ಕೆ

ವೆೈಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ ಸುಬಾ್ಬರಾವ್ ಕಾಂಪೌಂರ್ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 15.00

ಇಮಮೆಡಹಳಿಳಿ ಮುಖಯುರಸತು ವೆೈಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಹ�ಲ್ ಕಾ್ರಸ್ ಶಾಲಯವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 100.00
ಇಮಮೆಡಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವೆೈಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ ಕುರುಮರಿಯಮಮೆ ದೋವಸಾಥಾನದ ರಸತುಯಂದ ಚೌಡಪ್ಪ ಮನೆವರಗೆ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 14.94
ಇಮಮೆಡಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವೆೈಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ ನಲ್್ ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರದು ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು 6.42
ಇಮಮೆಡಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವೆೈಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ ಅಂಚ್ ಕಛೋರಿ ಹಿಂಭಾಗ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 9.94
ಇಮಮೆಡಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವೆೈಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ ರಾರಾಯಣಪ್ಪ ಗಾಡನಾನ್ ನಲ್್  ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 25.92
ಇಮಮೆಡಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವೆೈಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ ಮುಖಯುರಸತು ಹಚ್.ಎಲ್.ಆರ್.ಸಿ ಪಕಕಾದ ರಸತುಯಲ್್ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 3.94
ಇಮಮೆಡಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವೆೈಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಕೆಇಬಿ ಕಛೋರಿವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 2.95
ಇಮಮೆಡಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬ�ೋರ್ ವೆಲ್ ರಸತು, ಅಡಲ್ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.69
ಇಮಮೆಡಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಇಸಿಸಿ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 29.99
ಇಮಮೆಡಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವೆೈಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ ವಿರಾಯಕ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 18.71
ಇಮಮೆಡಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವೆೈಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ ಬೈರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ 1 ರಿಂದ 4ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 25.00
ಇಮಮೆಡಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವೆೈಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಕಾಂಪೌಂರ್ ಹತಿತುರದ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 15.00
ರಾಮಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವೆೈಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ ಡಾಕ್ಟಸ್ನಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ 1 ರಿಂದ 4ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ರಾಮಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಮುಖಯುರಸತು ವೆೈಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ (ಮಯ�ರ ಬೋಕರಿ) ಇಮಮೆಡಿಹಳಿಳಿ ಮುಖಯು ರಸತು ಮಾಗನಾವಾಗಿ 

ಚನನುಸಂದ್ರದವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
300.00

ರಾಮಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಇಮಮೆಡಿಹಳಿಳಿ ಸಕಾನಾರಿ ಪ ್ೌರಢಶಾಲಗೆ ಕಾಂಪೌಂರ್ ನ್ಮಾನಾಣ 10.00
ರಾಮಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಇಮಮೆಡಿಹಳಿಳಿ ಮುಖಯು ರಸತು ಮತುತು ಬ�ೋರ್ ವೆಲ್ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 11.34
ರಾಮಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಇಮಮೆಡಿಹಳಿಳಿಯಲ್್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮಾನಾಣ 19.89
ರಾಮಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಇಮಮೆಡಿಹಳಿಳಿಯಲ್್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 24.75
ರಾಮಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಇಮಮೆಡಿಹಳಿಳಿಯಂದ ವಾಲೋಪುರ ಸೋರುವ ರಸತುವರಗೆ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 104.13
ರಾಮಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಇಮಮೆಡಿಹಳಿಳಿ ರಾಮಸಾ್ವಮಿ ಮನೆ ರಸತು ಹಾಗ� ಮುಖಯು ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 14.95
ರಾಮಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಇಮಮೆಡಿಹಳಿಳಿ 1ನೆೋ ಮುಖಯುರಸತು, ಪುಷ್ಪಮಮೆ ಮನೆ ಹಿಂಭಾಗ ಮತುತು ರಾಜಕಾಲುವೆ ಸೋರುವ ರಸತುಯಲ್್ 

ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
20.89

ರಾಮಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಇಮಮೆಡಿಹಳಿಳಿ ಅಕಕಾಲಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತು ಹಾಗ� ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 9.80
ರಾಮಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಇಮಮೆಡಿಹಳಿಳಿಯಲ್್ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಾ 8.96

ಹಗದ�ರು
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು
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ಇಮಮೆಡಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಿದಾಧೆಪುರ ಮತುತು ಗಾಂಧಿಪುರದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರದು ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು 3.14
ಇಮಮೆಡಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಿದಾಧೆಪುರ 2ನೆೋ ಮುಖಯುರಸತು, ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.38
ಇಮಮೆಡಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಿದಾಧೆಪುರ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 18.71
ಇಮಮೆಡಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಿದಾಧೆಪುರ ಜೆ�ೋಗುಪಾಳಯುದ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.21
ಇಮಮೆಡಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಿದಾಧೆಪುರ ವಟಪ್ಪ ಗಾಡನಾನ್ ರಸತು ಮತುತು ಮಾರಿಯಮಮೆ ದೋವಸಾಥಾನದ ರಸತು ಹಾಗ� ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ 

ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
30.00

ಇಮಮೆಡಹಳಿಳಿ ಹುವಾಯ್ ಸಂಸಥಾಯ ವತಿಯಂದ ಸಿದಾದಾಪುರ ಸಕಾನಾರಿ ಕ್ರಿಯ ಪಾ್ರಥಮಿಕ  ಶಾಲಗೆ ಕಂಪೂಯುಟರ್ 
ವಿತರಣೆ

ಇಮಮೆಡಹಳಿಳಿ ಬೃಹತ್ 
ರಸತುಗಳು

ಇ.ಸಿ.ಸಿ ಚಚ್ನಾ ನ್ಂದ ವೆೈಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ ಮುಖಯು ರಸತು ವರಗೆ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 400.00

ಇಮಮೆಡಹಳಿಳಿ ಬೃಹತ್ 
ರಸತುಗಳು

ವೆೈಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಎಂ.ಬಿ.ಎಸ್ ಹ�ಲ್ಸಿ್ಟಕ್ ಕ್್ನ್ಕ್ ವರಗೆ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

400.00

ಇಮಮೆಡಹಳಿಳಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂಪಿ 
ಜ.ಒ.ಕೆ

ವೆೈಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ ಒಟರ್ ಸಕನಾಲ್ ಕಾ್ರಸ್ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 5.00

ಇಮಮೆಡಹಳಿಳಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂಪಿ 
ಜ.ಒ.ಕೆ

ವೆೈಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ ಸುಬಾ್ಬರಾವ್ ಕಾಂಪೌಂರ್ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 15.00

ಇಮಮೆಡಹಳಿಳಿ ಮುಖಯುರಸತು ವೆೈಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಹ�ಲ್ ಕಾ್ರಸ್ ಶಾಲಯವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 100.00
ಇಮಮೆಡಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವೆೈಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ ಕುರುಮರಿಯಮಮೆ ದೋವಸಾಥಾನದ ರಸತುಯಂದ ಚೌಡಪ್ಪ ಮನೆವರಗೆ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 14.94
ಇಮಮೆಡಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವೆೈಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ ನಲ್್ ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರದು ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು 6.42
ಇಮಮೆಡಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವೆೈಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ ಅಂಚ್ ಕಛೋರಿ ಹಿಂಭಾಗ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 9.94
ಇಮಮೆಡಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವೆೈಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ ರಾರಾಯಣಪ್ಪ ಗಾಡನಾನ್ ನಲ್್  ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 25.92
ಇಮಮೆಡಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವೆೈಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ ಮುಖಯುರಸತು ಹಚ್.ಎಲ್.ಆರ್.ಸಿ ಪಕಕಾದ ರಸತುಯಲ್್ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 3.94
ಇಮಮೆಡಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವೆೈಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಕೆಇಬಿ ಕಛೋರಿವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 2.95
ಇಮಮೆಡಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬ�ೋರ್ ವೆಲ್ ರಸತು, ಅಡಲ್ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.69
ಇಮಮೆಡಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಇಸಿಸಿ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 29.99
ಇಮಮೆಡಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವೆೈಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ ವಿರಾಯಕ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 18.71
ಇಮಮೆಡಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವೆೈಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ ಬೈರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ 1 ರಿಂದ 4ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 25.00
ಇಮಮೆಡಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವೆೈಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಕಾಂಪೌಂರ್ ಹತಿತುರದ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 15.00
ರಾಮಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವೆೈಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ ಡಾಕ್ಟಸ್ನಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ 1 ರಿಂದ 4ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ರಾಮಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಮುಖಯುರಸತು ವೆೈಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ (ಮಯ�ರ ಬೋಕರಿ) ಇಮಮೆಡಿಹಳಿಳಿ ಮುಖಯು ರಸತು ಮಾಗನಾವಾಗಿ 

ಚನನುಸಂದ್ರದವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
300.00

ರಾಮಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಇಮಮೆಡಿಹಳಿಳಿ ಸಕಾನಾರಿ ಪ ್ೌರಢಶಾಲಗೆ ಕಾಂಪೌಂರ್ ನ್ಮಾನಾಣ 10.00
ರಾಮಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಇಮಮೆಡಿಹಳಿಳಿ ಮುಖಯು ರಸತು ಮತುತು ಬ�ೋರ್ ವೆಲ್ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 11.34
ರಾಮಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಇಮಮೆಡಿಹಳಿಳಿಯಲ್್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮಾನಾಣ 19.89
ರಾಮಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಇಮಮೆಡಿಹಳಿಳಿಯಲ್್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 24.75
ರಾಮಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಇಮಮೆಡಿಹಳಿಳಿಯಂದ ವಾಲೋಪುರ ಸೋರುವ ರಸತುವರಗೆ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 104.13
ರಾಮಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಇಮಮೆಡಿಹಳಿಳಿ ರಾಮಸಾ್ವಮಿ ಮನೆ ರಸತು ಹಾಗ� ಮುಖಯು ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 14.95
ರಾಮಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಇಮಮೆಡಿಹಳಿಳಿ 1ನೆೋ ಮುಖಯುರಸತು, ಪುಷ್ಪಮಮೆ ಮನೆ ಹಿಂಭಾಗ ಮತುತು ರಾಜಕಾಲುವೆ ಸೋರುವ ರಸತುಯಲ್್ 

ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
20.89

ರಾಮಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಇಮಮೆಡಿಹಳಿಳಿ ಅಕಕಾಲಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತು ಹಾಗ� ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 9.80
ರಾಮಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಇಮಮೆಡಿಹಳಿಳಿಯಲ್್ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಾ 8.96

ಹಗದ�ರು
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು
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ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಮಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.72
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ಸಾಯ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 5.73
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ರುಸುತುಂಜ ಬಡಾವಣೆಯ ರಾಗರಾಜ ಮನೆ ಹತಿತುರದ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 13.59
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು ಹಾಗ� ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು 11.58
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ರುಸುತುಂಜ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಾಗರಾಜ ಮನೆ ಹತಿತುರದ ಉಳಿಕೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 7.32
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ವಿರಾಯಕನಗರ ಮುತತುಣಣೆ ಮನೆಯಂದ ಮಿನರಲ್ ಫಾಯುಕ್ಟರಿವರಗೆ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ 

ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
9.90

ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ಕಾಲ�ೋನ್, ಗಾಂಧಿೋಪುರ ಹಾಗ� ರಾಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿಯಲ್್ ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರದು 
ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು

16.60

ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ರುದ್ರಭ�ಮಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.36
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ಮುಖಯು ರಸತು ಹಾಗ� ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಮತುತು ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 37.36
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ವಿರಾಯಕನಗರ 2ನೆ ಹಂತದ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 96.95
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ವಿರಾಯಕ ಬಡಾಣೆಯ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು, ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.98
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ಬೈರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖಯುರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 2.99
ಗಾಂಧಿೋಪುರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ಬೈರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ಚಚ್ನಾ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 3.99
ಗಾಂಧಿೋಪುರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ವಿರಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ ಡಾಕ್ಟಸ್ನಾ ಬಡಾವಣೆಯ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 9.98
ಗಾಂಧಿೋಪುರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ಶ್ರೋ ರಾಮ ದೋವಸಾಥಾನದ್ಂದ ರಥಬಿೋದ್ ರಸತುವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 9.00
ಗಾಂಧಿೋಪುರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ಬೈರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 7.99
ಗಾಂಧಿೋಪುರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ವಿರಾಯಕ ಬಡಾವಣೆಯ ಮಿೋರ್ ಸಾಬ್ ಕಾಂಪೌರ್ ಬಳಿ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 6.72
ಗಾಂಧಿೋಪುರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ಮತುತು ವಿರಾಯಕ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 21.54
ಗಾಂಧಿೋಪುರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ಮತ ಹಗದ�ರು ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರದು ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು 16.47
ಗಾಂಧಿೋಪುರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಿರಾಯಕನಗರ (ದನಮಂದ) ರುದ್ರಭ�ಮಿಯಲ್್ ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರದು ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು 3.14
ಗಾಂಧಿೋಪುರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ವಿರಾಯಕನಗರದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರದು ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು 16.47
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ವಿರಾಯಕನಗರದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರದು ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು 16.27
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ಬೈರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 9.96
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ವಿರಾಯಕ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.88
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ಮುಖಯು ರಸತುಯ ಹಚ್.ಎನ್.ಸ�ೋಮಶೋಖರ್ ಮನೆ ಮತುತು ಪಕಕಾದ ರಸತುಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ 

ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
9.98

ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ವಿರಾಯಕನಗರದಲ್್ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 21.77
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ವಾಡಿನಾನಲ್್ ಬಿೋದ್ ದ್ೋಪಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ 8.99
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದನಮಂದ್ ವಾಟರ್ ಟಾಯುಂಕ್ ರಸತುಯಲ್್ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 15.52
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ವಿರಾಯಕ ದೋವಸಾಥಾನದ್ಂದ ವಾರ್ನಾ ಕಛೋರಿ ರಸತುವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 4.93
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ಕರುಮಾರಿಯಮಮೆ ದೋವಸಾಥಾನದ್ಂದ ವೆೈಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ ಮುಖಯುರಸತುವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 4.82
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ರಾಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಮುಖಯು ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 4.99
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ವಾಡಿನಾನಲ್್ ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 13.95
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ಸಾಯ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.63
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮಾನಾಣ 11.09
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಿರಾಯಕನಗರದಲ್್ (ದನಮಂದ) ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 15.00
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ಗಾಯುಸ್ ಗೆ�ೋಡನ್ ಹಿಂಭಾಗದ ಅಡಲ್ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 15.00

ಹಗದ�ರು
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು

     ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ ಜನಹಿತ - 2      2013-201898

ರಾಮಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಇಮಮೆಡಿಹಳಿಳಿ ಅಕಕಾಲಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತು ಹಾಗ� ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 5.14
ರಾಮಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಇಮಮೆಡಿಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 15.59
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಇಮಮೆಡಿಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ಅನನುಪೂಣೆೋನಾಶ್ವರಿ ದೋವಸಾಥಾನದ ರಸತುಯಲ್್ ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 45.41
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಇಮಮೆಡಿಹಳಿಳಿ ಅನನುಪೂಣೆೋನಾಶ್ವರಿ ದೋವಸಾಥಾನದ್ಂದ ರಾಜಕಾಲುವರಗೆ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 45.50
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಇಮಮೆಡಿಹಳಿಳಿ ಅನನುಪೂಣೆೋನಾಶ್ವರಿ ದೋವಸಾಥಾನದ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 45.50
ಹಗದ�ರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂಪಿ 

ಜ.ಒ.ಕೆ
ಇಮಮೆಡಿಹಳಿಳಿ ತಿಪ್ಪಣಣೆ ಮನೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 15.00

ಹಗದ�ರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂಪಿ 
ಜ.ಒ.ಕೆ

ಇಮುಮೆಡಿಹಳಿಳಿ ಭದ್ರಯಯು ಮನೆ ರಸತುಯ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 15.00

ಹಗದ�ರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂಪಿ 
ಜ.ಒ.ಕೆ

ಇಮಮೆಡಿಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮಠಾಣಾ ಅಡಲ್ ರಸತುಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್್ರಟ್ ರಸತು ಕಾಮಗಾರಿ 20.00

ಹಗದ�ರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂಪಿ 
ಜ.ಒ.ಕೆ

ಇಮಮೆಡಿಹಳಿಳಿ ಸಕಾನಾರಿ ಶಾಲ ರಸತು ಕಲ್ವಟ್ನಾ ನ್ಮಾನಾಣ 5.00

ಹಗದ�ರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂಪಿ 
ಜ.ಒ.ಕೆ

ಇಮಮೆಡಿಹಳಿಳಿ ಕೆಂಪಗೌಡ ಮನೆಯಂದ ಆಂಜನೆೋಯಸಾ್ವಮಿ ದೋವಸಾಥಾನದವರಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿ 
ಮುಂಭಾಗದ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

10.00

ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಇಮಮೆಡಿಹಳಿಳಿಯಂದ ವಾಲೋಪುರ ಸೋರುವ ರಸತುವರಗೆ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 30.00
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಇಮಮೆಡಿಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 48.40
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಇಮಮೆಡಿಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 33.11
ಹಗದ�ರು ಮುಖಯುರಸತು ಇಮಮೆಡಿಹಳಿಳಿ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ (ಹಗದ�ರು ಜಂಕ್ಷನ್) ಚನನುಸಂದ್ರ ಮುಖಯುರಸತುವರಗೆ ರಸತು ಹಾಗ� 

ಒಳಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 
300.00

ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಇಮಮೆಡಿಹಳಿಳಿ ಕೆೈತೆ�ೋಟ ಮತುತು ರಮೋಶ್ ಮನೆಯಂದ ರಮಣಜ ಮನೆವರಗೆ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತು 
ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

11.83

ಹಗದ�ರು ಎಸ್.ಡಬ�್ಷ್ಯ.
ಡಿ

ಇಮಮೆಡಿಹಳಿಳಿಯಲ್್ ಮಳೆ ನ್ೋರು ಕಾಲುವೆ ನ್ಮಾನಾಣ 700.00

ಹಗದ�ರು ಹುವಾಯ್ ಸಂಸಥಾಯ ವತಿಯಂದ ಇಮಮೆಡಿಹಳಿಳಿ ಸಕಾನಾರಿ ಪ ್ೌರಢ ಶಾಲಗೆ ಕಂಪೂಯುಟರ್ ವಿತರಣೆ
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಇಮಮೆಡಿಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ಕೆೈತೆ�ೋಟ್ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.59
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಮಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು ಹಾಗ� ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು 5.62
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಮಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಮತುತು ಸಿದಾಧೆಪುರ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು ಹಾಗ� ನ್ೋರು 

ಸರಬರಾಜು
11.22

ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಮಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಲಕ್ಷಮಮೆ ಮನೆಯಂದ ಗುರು ಮನೆಯವರಗೆ ಹಾಗ� ಗೆ�ೋಪಾಲ ಮನೆಯಂದ 
ಸತಿೋಶ್ ಮನೆವರಗೆ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

9.96

ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಮಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ರಾಜಪ್ಪ ಮನೆಯಂದ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಮನೆವರಗೆ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 9.98
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಮಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿಯಂದ ವತ�ನಾರು ಕೆ�ೋಡಿ ಕಾ್ರಸ್ ವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 5.99
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಮಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿಯಲ್್ ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರದು ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು 16.47
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಮಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ವಂಕಟಸಾ್ವಮಿ ಮನೆಯಂದ ಮುನ್ಸಾ್ವಮಿ ಮನೆವರಗೆ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತು 

ಅಭಿವರದ್ಧೆ
7.64

ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಮಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಸಕಾನಾರಿ ಶಾಲಯ ಹಿಂಭಾಗ ರಸತು ಮತುತು ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

15.39

ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಮಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ವಿೋರಮದಕರಿ ಶಾಲಾ ರಸತುಯಲ್್ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವರದ್ಧೆ 20.46
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಮಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಬ�ೋರ್ ವೆಲ್ ರಸತು ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಆರ್.ರಾರಾಯಣಪುರ 

ರಸತುವರಗೆ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
36.28

ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಮಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 18.35
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಮಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ವಾಯುಪಿತುಯ ರಸತುಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 6.99

ಹಗದ�ರು
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು
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ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಮಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.72
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ಸಾಯ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 5.73
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ರುಸುತುಂಜ ಬಡಾವಣೆಯ ರಾಗರಾಜ ಮನೆ ಹತಿತುರದ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 13.59
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು ಹಾಗ� ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು 11.58
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ರುಸುತುಂಜ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಾಗರಾಜ ಮನೆ ಹತಿತುರದ ಉಳಿಕೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 7.32
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ವಿರಾಯಕನಗರ ಮುತತುಣಣೆ ಮನೆಯಂದ ಮಿನರಲ್ ಫಾಯುಕ್ಟರಿವರಗೆ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ 

ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
9.90

ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ಕಾಲ�ೋನ್, ಗಾಂಧಿೋಪುರ ಹಾಗ� ರಾಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿಯಲ್್ ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರದು 
ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು

16.60

ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ರುದ್ರಭ�ಮಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.36
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ಮುಖಯು ರಸತು ಹಾಗ� ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಮತುತು ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 37.36
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ವಿರಾಯಕನಗರ 2ನೆ ಹಂತದ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 96.95
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ವಿರಾಯಕ ಬಡಾಣೆಯ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು, ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.98
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ಬೈರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖಯುರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 2.99
ಗಾಂಧಿೋಪುರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ಬೈರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ಚಚ್ನಾ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 3.99
ಗಾಂಧಿೋಪುರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ವಿರಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ ಡಾಕ್ಟಸ್ನಾ ಬಡಾವಣೆಯ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 9.98
ಗಾಂಧಿೋಪುರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ಶ್ರೋ ರಾಮ ದೋವಸಾಥಾನದ್ಂದ ರಥಬಿೋದ್ ರಸತುವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 9.00
ಗಾಂಧಿೋಪುರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ಬೈರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 7.99
ಗಾಂಧಿೋಪುರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ವಿರಾಯಕ ಬಡಾವಣೆಯ ಮಿೋರ್ ಸಾಬ್ ಕಾಂಪೌರ್ ಬಳಿ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 6.72
ಗಾಂಧಿೋಪುರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ಮತುತು ವಿರಾಯಕ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 21.54
ಗಾಂಧಿೋಪುರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ಮತ ಹಗದ�ರು ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರದು ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು 16.47
ಗಾಂಧಿೋಪುರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಿರಾಯಕನಗರ (ದನಮಂದ) ರುದ್ರಭ�ಮಿಯಲ್್ ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರದು ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು 3.14
ಗಾಂಧಿೋಪುರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ವಿರಾಯಕನಗರದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರದು ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು 16.47
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ವಿರಾಯಕನಗರದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರದು ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು 16.27
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ಬೈರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 9.96
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ವಿರಾಯಕ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.88
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ಮುಖಯು ರಸತುಯ ಹಚ್.ಎನ್.ಸ�ೋಮಶೋಖರ್ ಮನೆ ಮತುತು ಪಕಕಾದ ರಸತುಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ 

ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
9.98

ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ವಿರಾಯಕನಗರದಲ್್ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 21.77
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ವಾಡಿನಾನಲ್್ ಬಿೋದ್ ದ್ೋಪಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ 8.99
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದನಮಂದ್ ವಾಟರ್ ಟಾಯುಂಕ್ ರಸತುಯಲ್್ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 15.52
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ವಿರಾಯಕ ದೋವಸಾಥಾನದ್ಂದ ವಾರ್ನಾ ಕಛೋರಿ ರಸತುವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 4.93
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ಕರುಮಾರಿಯಮಮೆ ದೋವಸಾಥಾನದ್ಂದ ವೆೈಟ್ ಫೋಲ್ಲ್ ಮುಖಯುರಸತುವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 4.82
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ರಾಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಮುಖಯು ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 4.99
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ವಾಡಿನಾನಲ್್ ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 13.95
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ಸಾಯ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.63
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮಾನಾಣ 11.09
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಿರಾಯಕನಗರದಲ್್ (ದನಮಂದ) ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 15.00
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ಗಾಯುಸ್ ಗೆ�ೋಡನ್ ಹಿಂಭಾಗದ ಅಡಲ್ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 15.00

ಹಗದ�ರು
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು
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ರಾಮಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಇಮಮೆಡಿಹಳಿಳಿ ಅಕಕಾಲಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತು ಹಾಗ� ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 5.14
ರಾಮಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಇಮಮೆಡಿಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 15.59
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಇಮಮೆಡಿಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ಅನನುಪೂಣೆೋನಾಶ್ವರಿ ದೋವಸಾಥಾನದ ರಸತುಯಲ್್ ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 45.41
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಇಮಮೆಡಿಹಳಿಳಿ ಅನನುಪೂಣೆೋನಾಶ್ವರಿ ದೋವಸಾಥಾನದ್ಂದ ರಾಜಕಾಲುವರಗೆ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 45.50
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಇಮಮೆಡಿಹಳಿಳಿ ಅನನುಪೂಣೆೋನಾಶ್ವರಿ ದೋವಸಾಥಾನದ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 45.50
ಹಗದ�ರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂಪಿ 

ಜ.ಒ.ಕೆ
ಇಮಮೆಡಿಹಳಿಳಿ ತಿಪ್ಪಣಣೆ ಮನೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 15.00

ಹಗದ�ರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂಪಿ 
ಜ.ಒ.ಕೆ

ಇಮುಮೆಡಿಹಳಿಳಿ ಭದ್ರಯಯು ಮನೆ ರಸತುಯ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 15.00

ಹಗದ�ರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂಪಿ 
ಜ.ಒ.ಕೆ

ಇಮಮೆಡಿಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮಠಾಣಾ ಅಡಲ್ ರಸತುಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್್ರಟ್ ರಸತು ಕಾಮಗಾರಿ 20.00

ಹಗದ�ರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂಪಿ 
ಜ.ಒ.ಕೆ

ಇಮಮೆಡಿಹಳಿಳಿ ಸಕಾನಾರಿ ಶಾಲ ರಸತು ಕಲ್ವಟ್ನಾ ನ್ಮಾನಾಣ 5.00

ಹಗದ�ರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂಪಿ 
ಜ.ಒ.ಕೆ

ಇಮಮೆಡಿಹಳಿಳಿ ಕೆಂಪಗೌಡ ಮನೆಯಂದ ಆಂಜನೆೋಯಸಾ್ವಮಿ ದೋವಸಾಥಾನದವರಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿ 
ಮುಂಭಾಗದ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

10.00

ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಇಮಮೆಡಿಹಳಿಳಿಯಂದ ವಾಲೋಪುರ ಸೋರುವ ರಸತುವರಗೆ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 30.00
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಇಮಮೆಡಿಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 48.40
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಇಮಮೆಡಿಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 33.11
ಹಗದ�ರು ಮುಖಯುರಸತು ಇಮಮೆಡಿಹಳಿಳಿ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ (ಹಗದ�ರು ಜಂಕ್ಷನ್) ಚನನುಸಂದ್ರ ಮುಖಯುರಸತುವರಗೆ ರಸತು ಹಾಗ� 

ಒಳಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 
300.00

ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಇಮಮೆಡಿಹಳಿಳಿ ಕೆೈತೆ�ೋಟ ಮತುತು ರಮೋಶ್ ಮನೆಯಂದ ರಮಣಜ ಮನೆವರಗೆ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತು 
ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

11.83

ಹಗದ�ರು ಎಸ್.ಡಬ�್ಷ್ಯ.
ಡಿ

ಇಮಮೆಡಿಹಳಿಳಿಯಲ್್ ಮಳೆ ನ್ೋರು ಕಾಲುವೆ ನ್ಮಾನಾಣ 700.00

ಹಗದ�ರು ಹುವಾಯ್ ಸಂಸಥಾಯ ವತಿಯಂದ ಇಮಮೆಡಿಹಳಿಳಿ ಸಕಾನಾರಿ ಪ ್ೌರಢ ಶಾಲಗೆ ಕಂಪೂಯುಟರ್ ವಿತರಣೆ
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಇಮಮೆಡಿಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ಕೆೈತೆ�ೋಟ್ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.59
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಮಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು ಹಾಗ� ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು 5.62
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಮಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಮತುತು ಸಿದಾಧೆಪುರ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು ಹಾಗ� ನ್ೋರು 

ಸರಬರಾಜು
11.22

ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಮಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಲಕ್ಷಮಮೆ ಮನೆಯಂದ ಗುರು ಮನೆಯವರಗೆ ಹಾಗ� ಗೆ�ೋಪಾಲ ಮನೆಯಂದ 
ಸತಿೋಶ್ ಮನೆವರಗೆ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

9.96

ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಮಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ರಾಜಪ್ಪ ಮನೆಯಂದ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಮನೆವರಗೆ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 9.98
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಮಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿಯಂದ ವತ�ನಾರು ಕೆ�ೋಡಿ ಕಾ್ರಸ್ ವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 5.99
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಮಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿಯಲ್್ ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರದು ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು 16.47
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಮಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ವಂಕಟಸಾ್ವಮಿ ಮನೆಯಂದ ಮುನ್ಸಾ್ವಮಿ ಮನೆವರಗೆ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತು 

ಅಭಿವರದ್ಧೆ
7.64

ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಮಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಸಕಾನಾರಿ ಶಾಲಯ ಹಿಂಭಾಗ ರಸತು ಮತುತು ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

15.39

ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಮಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ವಿೋರಮದಕರಿ ಶಾಲಾ ರಸತುಯಲ್್ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವರದ್ಧೆ 20.46
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಮಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಬ�ೋರ್ ವೆಲ್ ರಸತು ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಆರ್.ರಾರಾಯಣಪುರ 

ರಸತುವರಗೆ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
36.28

ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಮಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 18.35
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಮಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ವಾಯುಪಿತುಯ ರಸತುಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 6.99

ಹಗದ�ರು
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು
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ಹಗದ�ರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂಪಿ 
ಜ.ಒ.ಕೆ

ಹಗದ�ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ 175.00

ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 113.57
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ಸಂಪಕನಾ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 86.65
ಹಗದ�ರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂಪಿ 

ಜ.ಒ.ಕೆ
ಹಗದ�ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ  ಕಾಮಗಾರಿ 175.00

ಹಗದ�ರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ 
ಕೆರ

ಹಗದ�ರು ವಾಡಿನಾನಲ್್ ಶೋಲವಂತನ ಕೆರ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 400.00

ಗಾಂಧಿೋಪುರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗಾ್ರಂಧಿೋಪುರದ 2, 3ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳಿಲ್್ ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 9.84
ಗಾಂಧಿೋಪುರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗಾಂಧಿೋಪುರದ ಒ.ಹಚ್.ಟ್ ಹತಿತುರ 1ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಗೆ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 9.88
ಗಾಂಧಿೋಪುರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗಾಂಧಿೋಪುರ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು ಹಾಗ� ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು 6.89
ಗಾಂಧಿೋಪುರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗಾಂಧಿೋಪುರದಲ್್ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 4.98
ಗಾಂಧಿೋಪುರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗಾಂಧಿೋಪುರದ 1ನೆೋ ಮುಖಯುರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 3.99
ಗಾಂಧಿೋಪುರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗಾಂಧಿೋಪುರ ಅಡಲ್ರಸತುಯಲ್್ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 9.95
ಗಾಂಧಿೋಪುರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗಾಂಧಿೋಪುರದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರದು ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು 24.74
ಗಾಂಧಿೋಪುರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗಾಂಧಿೋಪುರ 1ನೆೋ ಮುಖಯುರಸತುಯಲ್್ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 23.54
ಗಾಂಧಿೋಪುರ ಹುವಾಯ್ ಸಂಸಥಾಯ ವತಿಯಂದ ಗಾಂಧಿೋಪುರ ಸಕಾನಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲಗೆ ಕಂಪೂಯುಟರ್ 

ವಿತರಣೆ
    ಪ್ರಗತಿಯಲ್್ರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

ಹಗದ�ರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂಪಿ 
ಜ.ಒ.ಕೆ

ಹಗದ�ರು ಗಾಯುಸ್ ಗೆ�ೋಡನ್ ಹಿಂಭಾಗದ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 15.00

ಹಗದ�ರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂಪಿ 
ಜ.ಒ.ಕೆ

ಹಗದ�ರು ಶವನಕುಂಟಮಮೆ ದೋವಸಾಥಾನದ್ಂದ ದ ್ೌರಪದಮಮೆ ದೋವಸಾಥಾನದವರಗೆ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

15.00

ನಲ�್ರಹಳಿಳಿ ಮುಖಯುರಸತು ನಲ�್ರಹಳಿಳಿ ವೆೈದೋಹಿ ರಸತುಯಂದ ತ�ಬರಹಳಿಳಿ ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಹಳೆೋ ಏರ್ ಪೂೋಟ್ನಾ ರಸತು ಹಾಗ� 
ಸಿದಾಧೆಪುರದ್ಂದ ಅದ್ತಯು ಅಪಾಟ್ನಾ ಮಂಟ್ ಮಾಗನಾವಾಗಿ ನಲ�್ರಹಳಿಳಿ ರಸತು ವೆೈದೋಹಿ ರಸತುವರಗೆ ರಸತು 
ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

325.00

ರಾಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಮುಖಯುರಸತು ರಾಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ರಸತುಯಂದ ಚನನುಸಂದ್ರ ಮುಖಯುರಸತುವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 100.00
ವಿಜಯನಗರ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ವಿಜಯನಗರ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಹುವೆೈ ಸಂಸಥಾ ವತಿಯಂದ ಪಿ.ಪಿ.ಪಿ ಮಾದರಿಯಲ್್ ಶುದಧೆ ಕುಡಿಯುವ 

ನ್ೋರಿನ ಘಟಕ ನ್ಮಾನಾಣ
8.00

ಇಮಮೆಡಹಳಿಳಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಇಮಮೆಡಿಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಹುವೆೈ ಸಂಸಥಾ ವತಿಯಂದ ಪಿ.ಪಿ.ಪಿ ಮಾದರಿಯಲ್್ ಶುದಧೆ ಕುಡಿಯುವ 
ನ್ೋರಿನ ಘಟಕ ನ್ಮಾನಾಣ

8.00

ರಾಮಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಮಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 25.00
ರಾಮಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಮುಖಯುರಸತು ರಾಮಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಬ�ೋರ್ ವೆಲ್ ರಸತು ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಶೋಲವಂತನಕೆರವರಗೆ 

ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
275.00

ಹಗದ�ರು ಮುಖಯುರಸತು ಹಗದ�ರು ಶವಕುಂಟಮಮೆ ದೋವಸಾಥಾನದ್ಂದ ದ ್ೌರಪದಮಮೆ ದೋವಸಾಥಾನದವರಗೆ (ಸೋತುವೆಯಂದ 
ಇಮಮೆಡಿಹಳಿಳಿವರಗೆ) ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

100.00

ಹಗದ�ರು ಮುಖಯುರಸತು ಹಗದ�ರು ಮುಖಯುರಸತು ಪೂೋರಂ ಮಾಲ್ ನ್ಂದ ಇಮಮೆಡಿಹಳಿಳಿ ವೃತತುದವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 225.00
ಪಾ್ರರಂಭ  ಆಗಬೋಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

ಸಿದಾದಾಪುರ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ 
ಕೆರ

ಸಿದಾಧೆಪುರ ಕೆರ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 450.00

ಹಗದ�ರು
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು
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ವಾರ್ಡ್ವಾರುಅಭಿವೃದ್ಧಿಕಾರಡ್ಗಳವಿವರ

ವರ್ಡ್ರು
CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½: d£À¥ÀgÀ PÁAiÀÄPÀzÀ £ÉÃgÀ £ÉÆÃl 

2013-18

ಪಣರ್ರಿನಲ್ಲಿಹ್ಯೂವಾಯ್ಕಂಪನಿರಸಹಭಾಗಿರ್ವದ್ಂದ್ಗೆಶುದಧಿಕುಡಿರುವನಿೀರಿನಘಟಕಆರಂಭ

     ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ ಜನಹಿತ - 2      2013-2018100

ಹಗದ�ರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂಪಿ 
ಜ.ಒ.ಕೆ

ಹಗದ�ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ 175.00

ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 113.57
ಹಗದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಗದ�ರು ಸಂಪಕನಾ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 86.65
ಹಗದ�ರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂಪಿ 

ಜ.ಒ.ಕೆ
ಹಗದ�ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ  ಕಾಮಗಾರಿ 175.00

ಹಗದ�ರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ 
ಕೆರ

ಹಗದ�ರು ವಾಡಿನಾನಲ್್ ಶೋಲವಂತನ ಕೆರ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 400.00

ಗಾಂಧಿೋಪುರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗಾ್ರಂಧಿೋಪುರದ 2, 3ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳಿಲ್್ ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 9.84
ಗಾಂಧಿೋಪುರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗಾಂಧಿೋಪುರದ ಒ.ಹಚ್.ಟ್ ಹತಿತುರ 1ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಗೆ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 9.88
ಗಾಂಧಿೋಪುರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗಾಂಧಿೋಪುರ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು ಹಾಗ� ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು 6.89
ಗಾಂಧಿೋಪುರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗಾಂಧಿೋಪುರದಲ್್ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 4.98
ಗಾಂಧಿೋಪುರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗಾಂಧಿೋಪುರದ 1ನೆೋ ಮುಖಯುರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 3.99
ಗಾಂಧಿೋಪುರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗಾಂಧಿೋಪುರ ಅಡಲ್ರಸತುಯಲ್್ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 9.95
ಗಾಂಧಿೋಪುರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗಾಂಧಿೋಪುರದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರದು ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು 24.74
ಗಾಂಧಿೋಪುರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗಾಂಧಿೋಪುರ 1ನೆೋ ಮುಖಯುರಸತುಯಲ್್ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 23.54
ಗಾಂಧಿೋಪುರ ಹುವಾಯ್ ಸಂಸಥಾಯ ವತಿಯಂದ ಗಾಂಧಿೋಪುರ ಸಕಾನಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲಗೆ ಕಂಪೂಯುಟರ್ 

ವಿತರಣೆ
    ಪ್ರಗತಿಯಲ್್ರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

ಹಗದ�ರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂಪಿ 
ಜ.ಒ.ಕೆ

ಹಗದ�ರು ಗಾಯುಸ್ ಗೆ�ೋಡನ್ ಹಿಂಭಾಗದ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 15.00

ಹಗದ�ರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂಪಿ 
ಜ.ಒ.ಕೆ

ಹಗದ�ರು ಶವನಕುಂಟಮಮೆ ದೋವಸಾಥಾನದ್ಂದ ದ ್ೌರಪದಮಮೆ ದೋವಸಾಥಾನದವರಗೆ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

15.00

ನಲ�್ರಹಳಿಳಿ ಮುಖಯುರಸತು ನಲ�್ರಹಳಿಳಿ ವೆೈದೋಹಿ ರಸತುಯಂದ ತ�ಬರಹಳಿಳಿ ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಹಳೆೋ ಏರ್ ಪೂೋಟ್ನಾ ರಸತು ಹಾಗ� 
ಸಿದಾಧೆಪುರದ್ಂದ ಅದ್ತಯು ಅಪಾಟ್ನಾ ಮಂಟ್ ಮಾಗನಾವಾಗಿ ನಲ�್ರಹಳಿಳಿ ರಸತು ವೆೈದೋಹಿ ರಸತುವರಗೆ ರಸತು 
ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

325.00

ರಾಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಮುಖಯುರಸತು ರಾಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ರಸತುಯಂದ ಚನನುಸಂದ್ರ ಮುಖಯುರಸತುವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 100.00
ವಿಜಯನಗರ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ವಿಜಯನಗರ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಹುವೆೈ ಸಂಸಥಾ ವತಿಯಂದ ಪಿ.ಪಿ.ಪಿ ಮಾದರಿಯಲ್್ ಶುದಧೆ ಕುಡಿಯುವ 

ನ್ೋರಿನ ಘಟಕ ನ್ಮಾನಾಣ
8.00

ಇಮಮೆಡಹಳಿಳಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಇಮಮೆಡಿಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಹುವೆೈ ಸಂಸಥಾ ವತಿಯಂದ ಪಿ.ಪಿ.ಪಿ ಮಾದರಿಯಲ್್ ಶುದಧೆ ಕುಡಿಯುವ 
ನ್ೋರಿನ ಘಟಕ ನ್ಮಾನಾಣ

8.00

ರಾಮಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಮಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 25.00
ರಾಮಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಮುಖಯುರಸತು ರಾಮಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಬ�ೋರ್ ವೆಲ್ ರಸತು ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಶೋಲವಂತನಕೆರವರಗೆ 

ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
275.00

ಹಗದ�ರು ಮುಖಯುರಸತು ಹಗದ�ರು ಶವಕುಂಟಮಮೆ ದೋವಸಾಥಾನದ್ಂದ ದ ್ೌರಪದಮಮೆ ದೋವಸಾಥಾನದವರಗೆ (ಸೋತುವೆಯಂದ 
ಇಮಮೆಡಿಹಳಿಳಿವರಗೆ) ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

100.00

ಹಗದ�ರು ಮುಖಯುರಸತು ಹಗದ�ರು ಮುಖಯುರಸತು ಪೂೋರಂ ಮಾಲ್ ನ್ಂದ ಇಮಮೆಡಿಹಳಿಳಿ ವೃತತುದವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 225.00
ಪಾ್ರರಂಭ  ಆಗಬೋಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

ಸಿದಾದಾಪುರ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ 
ಕೆರ

ಸಿದಾಧೆಪುರ ಕೆರ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 450.00

ಹಗದ�ರು
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು
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ವರ್ಡ್ರು

ವರ್ಡ್ರಿನಲ್ಲಿಕಾವೀರಿಪೈಪ್ಲೈನ್ಕಾಮಗಾರಿಗೆಚಾಲನೆ

ವರ್ಡ್ರಿನರಸ್ತೆಗಳಡಾಂಬರಿೀಕರಣ

ಚಿಕ್ಕಬೆಳ್ಂದ್ರಿನಲ್ಲಿಕ್ಳವಬಾವಿಗೆಭ್ಮಿಪೂಜೆ

ಸ್್ೀರಹುಣಸ್ರಸ್ತೆಸುಧಾರಣೆಗೆಕಾಮಗಾರಿಚಾಲನೆ

ಗುಂಜ್ರಿನಲ್ಲಿಗ್ಂಥಾಲರಕ್ಕಭ್ಮಿಪೂಜೆ



ವರ್ಡ್ರು
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ವತ�ನಾರು

ಪಣತ�ತುರು ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್  ರಸತುಗೆ ಭ�ಮಿಪೂಜೆ

ಬಳಗೆರಯಲ್್ ಶುದಧೆ ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರಿನ ಘಟಕಕೆಕಾ 
ಶಂಕುಸಾಥಾಪನೆ

ಮುನೆನುೋಕೆ�ಳಾಲದ ಶರಡಿ ಸಾಯ ನಗರ ರಸತುಗಳ ಡಾಂಬರಿೋಕರಣ

ಮುನೆನುೋಕೆ�ಳಾಲ ರಸತುಗಳ ಡಾಂಬರಿೋಕರಣ

ಗುಂಜ�ರು ಪಾಳಯುದಲ್್ ಶುದಧೆ ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರಿನ ಘಟಕಕೆಕಾ 
ಶಂಕುಸಾಥಾಪನೆ
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ವತ�ನಾರು 
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು

ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾನಾರದಲ್್ (2008-13) ಮಂಜ�ರಾಗಿ 2008-13ರ ಅವಧಿಯಲ್್  ಪೂಣನಾಗೆ�ಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತತು  77.49 ಕೆ�ೋಟ್ ರ�.

ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾನಾರದಲ್್ (2008-13) ಮಂಜ�ರಾಗಿ 2013-18ರ ಅವಧಿಯಲ್್  ಪೂಣನಾಗೆ�ಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ಪಣತ�ತುರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ 

22.75%
ಪಣತ�ತುರು ದ್ನೆನು ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನ್ಮಾನಾಣ 15.00

ಪಣತ�ತುರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ 
ಯೋಜನೆ

ಪಣತ�ತುರಿನಲ್್ ವಿದುಯುತ್ ಚಿತಾಗಾರ ನ್ಮಾನಾಣ 459.00

ವತ�ನಾರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ವತ�ನಾರು ಪದವಿ ಪೂವನಾ ಕಾಲೋಜನ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ವತ�ನಾರು ಇಂರನ ದ�ಮಮೆಸಂದ್ರ ಸ್ಟೋಷನ್ ನ್ಂದ ಕಾಚಮಾರನಹಳಿಳಿವರಗೆ 11 ಕೆ.ವಿ ಭ�ಗತ ಕೆೋಬಲ್ ಅಳವಡಿಸುವ 

ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿ ಇದರಿಂದ ವತ�ನಾರು, ಗುಂಜ�ರು, ವಾಲೋಪುರ, ಹಾಗ� ಸುತತುಮುತತುಲ 
ಪ್ರದೋಶಕೆಕಾ ಉತತುಮ ವಿದುಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತತುದ.

32.00

ವತ�ನಾರು ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ವತ�ನಾರು ಗಾ್ರಮದ ಸಕಾನಾರಿ ಪದವಿ ಪೂವನಾ ಕಾಲೋಜು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮಾನಾಣ (ಸಂಸದರ 
ನ್ಧಿ)

10.00

ಗುಂಜ�ರು ಬಿ.ಎಂ.ಟ್.ಸಿ ಗುಂಜ�ರು ಗಾ್ರರಾಮದಲ್್ ಬಿ.ಎಂ.ಟ್.ಸಿ ಬಸ್ ಡಿಪೂೋ ಮತುತು ಬಸ್ ನ್ಲಾದಾಣ 650.00
ಪಣತ�ತುರು  ಬಿ.ಬಿ.

ಎಂ.ಪಿಬೃಹತ್ ರಸತು
ಪಣತ�ತುರು ರಸತುಯಂದ ಪಾಳಯು, ಗುಂಜ�ರು ಪಾಳಯು, ಗುಂಜ�ರು ಮುಖಾಂತರ ವತ�ನಾರು ಮುಖಯು 
ರಸತುಯವರಗೆ ರಸತುಯ ಅಗಲ್ೋಕರಣ ಹಾಗ� ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಒಕೆ)

600.00

ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾನಾರದಲ್್ ಮಂಜ�ರಾಗಿ ಈಗ ಸಥಾಗಿತಗೆ�ಂಡಿರುವುದು
ವತ�ನಾರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ 

ಯೋಜನೆ
ವತ�ನಾರು ಮಾರುಕಟೆ್ಟ ನ್ಮಾನಾಣ 200.00

ವತ�ನಾರು ಉನನುತ ಶಕ್ಷಣ 
ಇಲಾಖೆ

ವತ�ನಾರು ಪ್ರಥಮ ದಜೆನಾ ಕಾಲೋಜು ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮಾನಾಣ 196.00

ವತ�ನಾರು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ರಮನಾರಾಯಸಾ್ವಮಿ ದೋವಸಾಥಾನದ ಪಕಕಾ ಇರುವ ಜಮಿೋನನುನು ದೋವಾಲಯದ ಟ್ರಸಿ್ಠನವರಿಗೆ 
ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನ್ಮಿನಾಸಲು ನ್ೋಡುವ ಬಗೆ್ಗ

ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಸಕಾನಾರದಲ್್ (2013-18) ಮಂಜ�ರಾಗಿ ಪೂಣನಾಗೆ�ಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ಸ�ೋರಹುಣಸ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸ�ೋರಹುಣಸ ಜನತಾ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.32
ಸ�ೋರಹುಣಸ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸ�ೋರಹುಣಸ ಗಾ್ರಮದ ಸಕಾನಾರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಕೆಕಾ ಗೆೋಟ್ ಮತುತು ಕಾಂಪೌಂಟ್ ಗೆ�ೋಡ ನ್ಮಾನಾಣ 5.20
ಸ�ೋರಹುಣಸ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸ�ರಹುಣಸ ಗಾ್ರಮದ್ಂದ ಹರಿೋಶ್ ಮನೆವರಗೆ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 9.97
ಸ�ೋರಹುಣಸ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸ�ರಹುಣಸ ರಸತುಯಮದ ರುದ್ರಭ�ಮಿವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 4.44
ಸ�ೋರಹುಣಸ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಜಜ್ಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಸೋತುವೆಯಂದ ಸ�ರಹುಣಸ ಮಾಗನಾವಾಗಿ ವತ�ನಾರುವರಗೆ ಹಾಗ� 

ಮರುರಾನಗರ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂಪಿ ವಾಯುಪಿತುವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
100.00

ಸ�ೋರಹುಣಸ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸ�ರಹುಣಸ ಗಾ್ರಮ 1, 2ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 10.00
ಸ�ೋರಹುಣಸ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಸ�ರಹುಣಸ ಸಮೆಶಾನದ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ಪಣತ�ತುರು ಮುಖಯುರಸತು ಹ�ರವತುನಾಲ ರಸತುಯಂದ ಪಣತ�ತುರು ರೈಲ್ವ ಕಾ್ರಸಿಂಗ್ ವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 250.00
ಪಣತ�ತುರು ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಪಣತ�ತುರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಶುದಧೆ ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರಿನ ಘಟಕ ನ್ಮಾನಾಣ 8.00
ಪಣತ�ತುರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪಣತ�ತುರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ವಿದುಯುತ್ ಚಿತಾಗಾರ ನ್ಮಾನಾಣ 572.00

ಪಣತ�ತುರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಪಣತ�ತುರು ಕರಗದಮಮೆ ದೋವಸಾಥಾನದ್ಂದ ಬಸ್ ನ್ಲಾದಾಣದವರಗೆ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ 
ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

5.93

ಪಣತ�ತುರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಪಣತ�ತುರು ದ್ಣೆಣೆಯ 1ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 10.46
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ಪಣತ�ತುರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಪಣತ�ತುರು ಜೆ.ಸಿ.ಆರ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತುಗಳೂ ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 9.43
ಪಣತ�ತುರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಪಣತ�ತುರು ದ್ಣೆಣೆಯ 1ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.79
ಪಣತ�ತುರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಪಣತ�ತುರು ಜೆ.ಸಿ.ಆರ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 7.50
ಪಣತ�ತುರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಪಣತ�ತುರು ದ್ಣೆಣೆಯ ದೋವಸಾಥಾನದ ಹತಿತುರ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 1.99
ಪಣತ�ತುರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಪಣತ�ತುರು ದ್ಣೆಣೆ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 1.99
ಪಣತ�ತುರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಪಣತ�ತುರು ದ್ಣೆಣೆ ಟಾಯುಂಕ್ನ ಬಳಿ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 1.99
ಪಣತ�ತುರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಪಣತ�ತುರು ದ್ಣೆಣೆಯ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 7.85
ಪಣತ�ತುರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಪಣತ�ತುರಿನಲ್್ 2 ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು 16.61
ಪಣತ�ತುರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಪಣತ�ತುರು ನ್ೋರಿನ ಟಾಯುಂಕ್ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 28.84
ಪಣತ�ತುರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಪಣತುತುರು ಬಸ್ ನ್ಲಾದಾಣದ್ಂದ ರುದ್ರಭ�ಮಿವರಗೆ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.84
ಪಣತ�ತುರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಪಣತ�ತುರು ದ್ಣೆಣೆಯಲ್್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 8.90
ಪಣತ�ತುರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಪಣತ�ತುರು ಎ.ಕೆ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 3.27
ಪಣತ�ತುರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಪಣತ�ತುರು ದ್ಣೆಣೆಯಲ್್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 3.36
ಪಣತ�ತುರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಪಣತ�ತುರಿನ್ಂದ ಬ�ೋಗನಹಳಿಳಿವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ಹಾಗ� ಇತರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 73.22
ಪಣತ�ತುರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಪಣತ�ತುರು ದ್ಣೆಣೆ ಮತುತು ಚಿಕಕಾಬಳಳಿಂದ�ರಿನಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು 21.00
ಪಣತ�ತುರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಪಣತ�ತುರು ಕಲ�ೋನ್ ಮುಖಯುರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 25.00
ಪಣತ�ತುರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಪಣತ�ತುರು ಕಾವೆೋರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ, ಜೆ.ಸಿ.ಆರ್ ಬಡಾವಣೆ ಹಾಗ� ರಾಗೆೋಶ್ ರಡಿಲ್ ಮನೆ ರಸತು 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
30.00

ಪಣತ�ತುರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಪಣತ�ತುರು ಮುನ್ರಡಿಲ್ ಬಡಾವಣೆಯ 2ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತು ಹಾಗ� ಮರಿಯಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯ 1, 2ನೆೋ 
ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

20.00

ಪಣತ�ತುರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಪಣತ�ತುರು ಕಾವೆೋರಪ ಬಡಾವಣೆಯಂದ ಸಿಸ�ಕಾೋ ಗೆೋಟ್ ವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ಪಣತ�ತುರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಪಣತ�ತುರು ಕಾವೆೋರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯ 1, 2ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ಪಣತ�ತುರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಪಣತ�ತುರು ಕಾವೆೋರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯ 3ನೆೋ ಎ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ಪಣತ�ತುರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಪಣತ�ತುರು, ಪಣತ�ತುರು ದ್ನೆನು ಮತುತು ಚಿಕಕಾಬಳಳಿಂದ�ರು ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರದು ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು 

ಕಾಮಗಾರಿ
28.00

ಪಣತ�ತುರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಪಣತರು ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ಪಣತ�ತುರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಪಣತರು ದ್ನೆನುಯಲ್್ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ಬಳಗೆರ ಮುಖಯುರಸತು ವತ�ನಾರಿಂದ ಬಳಗೆರ ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಪಣತ�ತುರು ಸೋತುವೆ ವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 300.00
ಬಳಗೆರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬಳಗೆರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 15.65
ಬಳಗೆರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬಳಗೆರಯ ಲಕ್ಷಷ್ಣ ರಡಿಲ್ ಮನೆ ರಸತುಯಲ್್ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ 9.98
ಬಳಗೆರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬಳಗೆರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 6.25
ಬಳಗೆರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬಳಗೆರ, ಗುಂಜ�ರು ಪಾಳಯು ಮತುತು ಗುಂಜ�ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 4.89
ಬಳಗೆರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬಳಗೆರ ಬಲಭಾಗದ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.06
ಬಳಗೆರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬಳಗೆರಯಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು 8.34
ಬಳಗೆರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬಳಗೆರ ಹಾಗ� ಗುಂಜ�ರಿನಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು 14.00
ಬಳಗೆರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬಳಗೆರ 1 ರಿಂದ 3ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 10.00
ಬಳಗೆರ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬಳಗೆರ ಮತುತು ಗುಂಜ�ರಿನಲ್್ ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರದು ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ 28.00
ಮುನೆನುೋಕೆ�ಳಾಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ಲಕ್ಷಿಷ್ೋ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.80
ಮುನೆನುೋಕೆ�ಳಾಲು ಮುಖಯುರಸತು ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಮಾರತತುಹಳಿಳಿ ಸೋತುವೆವರಗೆ ಸವಿೋನಾಸ್ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 250.00

ವತ�ನಾರು
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು
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ಮುನೆನುೋಕೆ�ಳಾಲು ಮುಖಯುರಸತು ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ ಗೆೋಟ್ ವತ�ನಾರು ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ಹಾಗ� ಶರಡಿ ಸಾಯನಗರ 
ಮುಖಯುರಸತುವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

250.00

ಮುನೆನುೋಕೆ�ಳಾಲು ಮುಖಯುರಸತು ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ಎಸ್.ಜೆ.ಆರ್ ದಂತ ವೆೈದಯು ಕಾಲೋಜು ರಸತು ಹಾಗ� ಸಾಯ ಬಾಬಾ ದೋವಸಾಥಾನದ 
ಸುತತುಮುತತುಲ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

250.00

ಮುನೆನುೋಕೆ�ಳಾಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ಸಪತುಗಿರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 28.36
ಮುನೆನುೋಕೆ�ಳಾಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ವಿಕೆ�್ಟೋರಿಯಾ ಮಡ�ೋಸ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಸಿಟ್ಂಗ್ ಗಿ್ರೋನ್ ಗಾಡನಾನ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ 

ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
19.74

ಮುನೆನುೋಕೆ�ಳಾಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ಮಂಜುರಾಥ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 9.87
ಮುನೆನುೋಕೆ�ಳಾಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ರಾಘವೆೋಂದ್ರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 9.66
ಮುನೆನುೋಕೆ�ಳಾಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ವೆಂಕಟೆೋಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 12.50
ಮುನೆನುೋಕೆ�ಳಾಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ವಾಗೆದಾೋವಿ ಶಾಲಯ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ  ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 6.25
ಮುನೆನುೋಕೆ�ಳಾಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ಲಕ್ಷಿಷ್ೋ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ 2, 3ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 5.75
ಮುನೆನುೋಕೆ�ಳಾಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ಇಸ�್ರೋ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 9.96
ಮುನೆನುೋಕೆ�ಳಾಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 9.98
ಮುನೆನುೋಕೆ�ಳಾಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ಸಪತುಗಿರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.93
ಮುನೆನುೋಕೆ�ಳಾಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ಲಕ್ಷಿಷ್ೋ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.93
ಮುನೆನುೋಕೆ�ಳಾಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 14.88
ಮುನೆನುೋಕೆ�ಳಾಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ಗಾ್ರಮದ ವೆಂಕಟೆೋಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 25.83
ಮುನೆನುೋಕೆ�ಳಾಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ರಾಜಶ್ರೋ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 24.82
ಮುನೆನುೋಕೆ�ಳಾಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ಅನ್ತಮಮೆ ಮನೆ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 14.96
ಮುನೆನುೋಕೆ�ಳಾಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ವೆಂಕಟೆೋಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 21.24
ಮುನೆನುೋಕೆ�ಳಾಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ಸತಯುಂ ರಸತುಯಲ್್ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 9.96
ಮುನೆನುೋಕೆ�ಳಾಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ಲಕ್ಷಿಷ್ೋ ಬಡಾವಣೆಯ 1, 2 ಮತುತು 3ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
9.94

ಮುನೆನುೋಕೆ�ಳಾಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ವಾಸಚಿತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 17.60
ಮುನೆನುೋಕೆ�ಳಾಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ಅಶ್ವಥಕಟೆ್ಟ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 14.97
ಮುನೆನುೋಕೆ�ಳಾಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ರಾಜಶ್ರೋ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.95
ಮುನೆನುೋಕೆ�ಳಾಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ಭುವನೆೋಶ್ವರಿ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.98
ಮುನೆನುೋಕೆ�ಳಾಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ಲಕ್ಷಿಷ್ೋರಾರಾಯಣಸಾ್ವಮಿ ದೋವಸಾಥಾನದ ಎದುರಿನ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 14.94
ಮುನೆನುೋಕೆ�ಳಾಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ಲಕ್ಷಿಷ್ೋ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.97
ಮುನೆನುೋಕೆ�ಳಾಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು (ಬಾಕ್ ಉಳಿಕೆ) ಇಸ�್ರೋ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 9.97
ಮುನೆನುೋಕೆ�ಳಾಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ಶರಡಿ ಸಾಯ ಬಡಾವಣೆಯ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 14.98
ಮುನೆನುೋಕೆ�ಳಾಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ಬಸ್ ನ್ಲಾದಾಣ ಮುಖಯುರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 14.97
ಮುನೆನುೋಕೆ�ಳಾಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ರಾಜಶ್ರೋ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 8.89
ಮುನೆನುೋಕೆ�ಳಾಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ವಾಗೆದಾೋವಿ ವಿಲಾಸ್ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 15.34
ಮುನೆನುೋಕೆ�ಳಾಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ಶರಡಿ ಸಾಯ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.96
ಮುನೆನುೋಕೆ�ಳಾಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ಎಸ್.ಎಲ್.ಎನ್ ದೋವಸಾಥಾನದ ಎದುರು ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 10.00
ಮುನೆನುೋಕೆ�ಳಾಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಬಾಕ್ ಉಳಿದ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.95
ಮುನೆನುೋಕೆ�ಳಾಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ಸಿಲ್ವರ್ ಸಿಟ್ಂಗ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.97
ಮುನೆನುೋಕೆ�ಳಾಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ಸತನ್ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 10.30

ವತ�ನಾರು
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು
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ಮುನೆನುೋಕೆ�ಳಾಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ಮಾರಮಮೆ ದೋವಸಾಥಾನದ್ಂದ ರೈಲ್ವ ಟಾ್ರಷ್ಯಕ್ ವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 13.46
ಮುನೆನುೋಕೆ�ಳಾಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಜಶ್ರೋ ಬಡಾವಣೆಯ 1 ರಿಂದ 9ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 17.72
ಮುನೆನುೋಕೆ�ಳಾಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ವಿಕೆ�್ಟೋರಿಯನ್ ಮಡ�ೋಸ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 18.01
ಮುನೆನುೋಕೆ�ಳಾಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ವಿಕೆ�್ಟೋರಿಯನ್ ಮಡ�ೋಸ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 9.88
ಮುನೆನುೋಕೆ�ಳಾಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ಲಕ್ಷಿಷ್ೋರಾರಾಯಣಸಾ್ವಮಿ ದೋವಸಾಥಾನದ ಎದುರು ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.86
ಮುನೆನುೋಕೆ�ಳಾಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ಭುವನೆೋಶ್ವರಿ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 24.62
ಮುನೆನುೋಕೆ�ಳಾಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ಪಾಪಯಯು ರಡಿಲ್ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 198.61
ಮುನೆನುೋಕೆ�ಳಾಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು 1ನೆೋ ಮುಖಯು ರಸತು ಮತುತು ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 24.88
ಮುನೆನುೋಕೆ�ಳಾಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ಗಿ್ರೋನ್ ಗಾಡನಾನ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 30.92
ಮುನೆನುೋಕೆ�ಳಾಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ರಾಘವೆೋಂದ್ರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 15.00
ಮುನೆನುೋಕೆ�ಳಾಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ಯಶ�ೋಮತಿ ಆಸ್ಪತೆ್ರಯಂದ ಮಂಜುರಾಥ ಬಡಾವಣೆವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 30.00
ಮುನೆನುೋಕೆ�ಳಾಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ಶರಡಿ ಸಾಯ ಬಡಾವಣೆಯ 1 ರಿಂದ 6ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 30.00
ಮುನೆನುೋಕೆ�ಳಾಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ಗಾ್ರಮದ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ಮುನೆನುೋಕೆ�ಳಾಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ಮಂಜುರಾಥ ಬಡಾವಣೆಯ 1 ರಿಂದ 12ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 25.00
ಮುನೆನುೋಕೆ�ಳಾಲು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ವತ�ನಾರು ವಾಡಿನಾನ ಮುನೆನುಕೆ�ೋಳಾಲು ವಾಗೆದಾೋವಿ ಶಾಲಯ ರಸತು ಮತುತು ವಾಗೆದಾೋವಿ ಬಡಾವಣೆಯ 

ಉಳಿಕೆ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
20.00

ಮುನೆನುೋಕೆ�ಳಾಲು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಶರಡಿಸಾಯ ಬಡಾವಣೆಯ ಉಳಿಕೆ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 15.00
ಮುನೆನುೋಕೆ�ಳಾಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ಯಲ್ಮಮೆ ದೋವಸಾಥಾನದ ಎದುರು ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 9.97
ಮುನೆನುೋಕೆ�ಳಾಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ಯಲ್ಮಮೆ ದೋವಸಾಥಾನದ ಹತಿತುರದ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 15.73
ಮರುರಾನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮರುರಾನಗರದಲ್್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 27.05
ಮರುರಾನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮರುರಾನಗರ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು 4.02
ಮರುರಾನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮರುರಾನಗರ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.97
ಮರುರಾನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಲಸಹಳಿಳಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ನ್ಂದ ಮರುರಾನಗರ ಮುಖಯುರಸತುವರಗೆ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.18
ಮರುರಾನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಲಸಹಳಿಳಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ನ್ಂದ ಮರುರಾನಗರ ಮುಖಯುರಸತುವರಗೆ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.22
ಮರುರಾನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮರುರಾನಗರ ಚಿಕಕಾ ಟಾಯುಂಕ್ನ್ಂದ ಶಾಂತಮಮೆ ಮನೆವರಗೆ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 4.86
ಮರುರಾನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತ�ನಾರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಡಾವಣೆಯಂದ ಮರುರಾನಗರ ಮುಖಯುರಸತುವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 15.56
ಮರುರಾನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತ�ನಾರು ಮರುರಾನಗರ ಹಾಗ� ಸ�ೋರಹುಣಸ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 3.14
ಮರುರಾನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮರುರಾನಗರ 2ನೆೋ ಹಂತದ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 13.45
ಮರುರಾನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮರುರಾನಗರ 2ನೆೋ ಹಂತದ ದ್ವಯು ಜೆ�ಯುೋತಿ ಶಾಲಯಂದ ಕೃಷಣೆಮ�ತಿನಾ ಮನೆವರಗೆ ರಸತು ಹಾಗ� 

ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
4.99

ಮರುರಾನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮರುರಾನಗರದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು 8.33
ಮರುರಾನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮರುರಾನಗರ ಆಶ್ರಮ ಬಡಾವಣೆಯ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 14.36
ಮರುರಾನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮರುರಾನಗರ ಜನತ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 5.55
ಮರುರಾನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮರುರಾನಗರ ಮತುತು ಸ�ೋರಹುಣಸಯಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು 7.00
ಮರುರಾನಗರ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಮರುರಾನಗರ ಮತುತು ಸ�ರಹುಣಸಯಲ್್ ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರದು ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ 28.00
ಮರುರಾನಗರ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಮರುರಾನಗರ ಪೋಸ್ 1 A ಪೋಸ್ 2 ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ಮರುರಾನಗರ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಮರುರಾನಗರದಲ್್ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ಮರುರಾನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮರುರಾನಗರ 3ನೆೋ ಹಂತ ಮುಖಯುರಸತುಗೆ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ 9.96
ಮರುರಾನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮರುರಾನಗರ, ಸ�ರಹುಣಸ ಮತ ಗುಂಜ�ರಿನಲ್್ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸಿಥಾ 4.99

ವತ�ನಾರು
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು
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ಮರುರಾನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ಮುನೆೋಶ್ವರ ದೋವಸಾಥಾನ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.96
ವತ�ನಾರು ಮುಖಯುರಸತು ವತ�ನಾರು ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ದ�ಮಮೆಸಂದ್ರ ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಸಜಾನಾಪುರ ಮುಖಯುರಸತುವರಗೆ ರಸತು 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
400.00

ವತ�ನಾರು ಮುಖಯುರಸತು ವತ�ನಾರು ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಮರುರನಗರ ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಸ�ೋರಹುಣಸ ಗೆೋಟ್ ವರಗೆ ರಸತು 
ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

300.00

ವತ�ನಾರು ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ವತ�ನಾರು ಸಕಾನಾರಿ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲಯಲ್್ ಕೆ�ಠಡಿಗಳ ನ್ಮಾನಾಣ 12.75
ವತ�ನಾರು ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ವತ�ನಾರು ಶಾರರ ವಿದಾಯು ಮಂದ್ರದಲ್್ ಕೆ�ಠಡಿಗಳ ನ್ಮಾನಾಣ 10.00
ವತ�ನಾರು ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ವತ�ನಾರು ಮಾರಯುಮಿಕ ಶಾಲಯಲ್್ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ 5.00
ವತ�ನಾರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತ�ನಾರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು 5.31
ವತ�ನಾರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಳಸಹಳಿಳಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ನ್ಂದ ವಾಗೆದಾೋವಿ ವಿಲಾಸ್ ಶಾಲವರಗೆ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 21.15
ವತ�ನಾರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತ�ನಾರು ತಿಗಳರಪಾಳಯುದಲ್್ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 1.42
ವತ�ನಾರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತ�ನಾರು ತಿಗಳರಪಾಳಯುದಲ್್ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 18.60
ವತ�ನಾರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬಳಗೆರ, ವತ�ನಾರು, ಪಣತ�ತುರು, ಪಣತ�ತುರು ದ್ಣೆಣೆ, ಸ�ರಹುಣಸ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ 

ಕೆ�ರದು, ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು
34.73

ವತ�ನಾರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತ�ನಾರು ರಮನಾರಾಯಸಾ್ವಮಿ ದೋವಸಾಥಾನದ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 7.02
ವತ�ನಾರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತ�ನಾರು ವಾಡಿನಾನಲ್್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 9.34
ವತ�ನಾರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತ�ನಾರು ಕೆ�ೋಟೆ ಬಿೋದ್ ಮತುತು ರಥಬಿೋದ್ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 6.25
ವತ�ನಾರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತ�ನಾರು ಲಕ್ಷಿಷ್ೋರಾರಾಯಣಸಾ್ವಮಿ ದೋವಸಾಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗದ ರಸತುಗೆ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತು ಹಾಗ� 

ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
9.93

ಪಣತ�ತುರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತ�ನಾರು ಜೆ.ಸಿ.ಆರ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 21.38
ವತ�ನಾರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತ�ನಾರು ಪೂಲ್ೋಸ್ ಠಾಣೆಯಂದ ಕೆರವರಗೆ ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 0.90
ವತ�ನಾರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತ�ನಾರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 9.82
ವತ�ನಾರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತ�ನಾರು ಈದಾ್ಗ ರಸತುಯಂದ ಎಂ.ಎನ್.ಎಸ್ ಮಸಾತುನ್ ಮನೆ ರಸತುವರಗೆ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
10.42

ವತ�ನಾರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತ�ನಾರು ಜ.ಎಂ. ಬಡಾವಣೆಯ ಸಕಾನಾರಿ ಆಸ್ಪತೆ್ರಯ ಎದುರು ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 10.47
ವತ�ನಾರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತ�ನಾರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.75
ವತ�ನಾರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತ�ನಾರು ಈದಾ್ಗ ರಸತು (ಉಳಿಕೆ ರಸತುಗಳು) ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.85
ವತ�ನಾರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತ�ನಾರು ಮಸಿೋದ್ (ಮುಖಯುರಸತು)ಯಂದ ಪೂ್ೋರ್ ಮಿಲ್ ವರಗೆ ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 9.87
ವತ�ನಾರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತ�ನಾರು ಲಕ್ಷಿಷ್ೋ ಜಮ್ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 12.33
ವತ�ನಾರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತ�ನಾರು ಶವಶಂಕರರಡಿಲ್ ಮನೆಯಂದ ರಾಮಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಮಾರಪ್ಪನವರ ಮನೆವರಗೆ ರಸತುಗಳು 

ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
12.33

ವತ�ನಾರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತ�ನಾರು ರಾಗರಾಜ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 16.96
ವತ�ನಾರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತ�ನಾರು ಜನತಾ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.61
ವತ�ನಾರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತ�ನಾರು ಗುಲ್ ಮೊಹರ್ ಅಪಾಟ್ನಾ ಮಂಟ್ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 39.98
ವತ�ನಾರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತ�ನಾರು ಇಂಡೋನ್ ಗಾಯುಸ್ ಫಾಯುಕ್ಟರಿಯಂದ ಪೂಲ್ೋಸ್ ಠಾಣೆಯ ಹಿಂಭಾಗದ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
19.94

ವತ�ನಾರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತ�ನಾರು ಮಕಾಯುನ್ಕ್ ಬಾಬು ಮನೆಯಂದ ರವಿ ಮನೆವರಗೆ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 10.48
ವತ�ನಾರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತ�ನಾರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ 2, 3ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 15.58
ವತ�ನಾರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತ�ನಾರು ಕೆನರ ಬಾಯುಂಕ್ನ ಪಕಕಾದ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.97
ವತ�ನಾರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತ�ನಾರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ಬಾಕ್ ಉಳಿದ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 10.47

ವತ�ನಾರು
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು
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ವತ�ನಾರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತ�ನಾರು ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು 19.47
ವತ�ನಾರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತ�ನಾರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಡಾವಣೆಯ 2 ಮತುತು 4ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 14.22
ವತ�ನಾರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತ�ನಾರು ಈದಾ್ಗ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.99
ವತ�ನಾರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತ�ನಾರು ಮಕಾಯುನ್ಕ್ ಬಾಬು ಮನೆಯಂದ ರವಿ ಮನೆವರಗೆ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 14.79
ವತ�ನಾರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತ�ನಾರು ಪೂಲ್ೋಸ್ ಠಾಣೆ ಎದುರು ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 9.99
ವತ�ನಾರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತ�ನಾರು ತಿಳಗರಪಾಳಯು ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 9.27
ವತ�ನಾರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತ�ನಾರು ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 4.46
ವತ�ನಾರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತ�ನಾರು ಪಟೆೋಲ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಎಡಭಾಗದ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 8.05
ವತ�ನಾರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತ�ನಾರು ಸತಯುಂ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 14.41
ವತ�ನಾರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತ�ನಾರು ಕೆನರ ಬಾಯುಂಕ್ ಎದುರು ರಸತು  ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 4.39
ವತ�ನಾರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತ�ನಾರು ವಸಂತ ಬಡಾವಣೆಯ 3, 4ನೆೋ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 10.65
ವತ�ನಾರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತ�ನಾರು ರಾಘವೆೋಂದ್ರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 13.20
ವತ�ನಾರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತ�ನಾರಿನಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು 19.46
ವತ�ನಾರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತ�ನಾರು ಮುಖಯುರಸತು, ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಾ 17.53
ವತ�ನಾರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತ�ನಾರು ಮುಖಯುರಸತು, ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಾ 19.47
ವತ�ನಾರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತ�ನಾರು ವಾಡಿನಾನಲ್್ ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜಗೆ ಸಂಪ್ (ಜ.ಎಲ್.ಆರ್) ನ್ಮಾನಾಣ 19.71
ವತ�ನಾರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತ�ನಾರಿನಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು 19.74
ವತ�ನಾರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತ�ನಾರು ಭಗವಾನ್ ರಡಿಲ್ ಮನೆ ರಸತು ಮತುತು ಕುಪಿ್ಪ ಮಂಜು ಮನೆ ಹಿಂಭಾಗದ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
20.36

ವತ�ನಾರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತ�ನಾರಿನಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು 24.94
ವತ�ನಾರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತ�ನಾರು ರಥ ಬಿೋದ್ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.95
ವತ�ನಾರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತ�ನಾರಿನಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು 11.11
ವತ�ನಾರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತ�ನಾರಿನಲ್್ ಬಾಕ್ ಉಳಿದ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 31.33
ವತ�ನಾರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತ�ನಾರು ಅಮನ್ಕೆರಯ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 31.22
ವತ�ನಾರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತ�ನಾರು ಈದಾ್ಗ ರಸತು, ತಿಗಳರ ಬಿೋದ್ಯಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು 7.00
ವತ�ನಾರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತ�ನಾರು ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು 30.00
ವತ�ನಾರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತ�ನಾರು ತಿಗಳರ ಬಿೋದ್ಯಲ್್ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 25.00
ವತ�ನಾರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತ�ನಾರು ವಿರಾಯಕ ದೋವಸಾಥಾನದ್ಂದ ಗುಂಜ�ರು ಬಸ್ ನ್ಲಾದಾಣದವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ವತ�ನಾರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತ�ನಾರು ಅಚನಾಕರ ಬಿೋದ್ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 15.00
ವತ�ನಾರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತ�ನಾರು ವಾಡಿನಾನಲ್್ ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 10.00
ವತ�ನಾರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತ�ನಾರು ಲೋಕ್ ವೂಯು ನಸಿನಾಂಗ್ ಹ�ೋಂ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 10.00
ವತ�ನಾರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತ�ನಾರು ಈದಾ್ಗ ರಸತು ಮತುತು ಕೆ�ೋಟೆ ಬಿೋದ್ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ವತ�ನಾರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಳಸಹಳಿಳಿ ಮುಖಯುರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 25.00
ವತ�ನಾರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ವತ�ನಾರು ಈದಾ್ಗ ಬಿೋದ್, ತಿಗಳರ ಬಿೋದ್ ಮತುತು ವತ�ನಾರಿನಲ್್ ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರದು ನ್ೋರು 

ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ
21.00

ವತ�ನಾರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ವತ�ನಾರಿನಲ್್ ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರದು ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ 28.00
ವತ�ನಾರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ವತ�ನಾರು ವಾಡಿನಾನ ರಾಘವೆೋಂದ್ರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 15.00
ವತ�ನಾರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ವತ�ನಾರು ತಿಗಳರ ಬಿೋದ್ಯಲ್್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ವತ�ನಾರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ವತ�ನಾರು ವಾಡಿನಾನ ಕೆ�್ರೋಮಾ ರಸತುಯಂದ ಪಣತ�ತುರು ರೈಲ್ವ ಬಿ್ರರ್ಜ್ ವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 80.00
ವತ�ನಾರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ವತ�ನಾರು ಶಾರರ ವಿಧಾಯುಮಂದ್ರ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00

ವತ�ನಾರು
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು
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ವತ�ನಾರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಹಾಳುಬಾವಿ ಸ�ರಹುಣಸ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 50.00
ವತ�ನಾರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ವತ�ನಾರು ಸವಿನಾ ಸಮಾಜ್ A ವೆಂಕಟೆೋಶ್ ಮನೆಯಂದ ಸುನ್ೋಲ್ ಮನೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ವತ�ನಾರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ವತ�ನಾರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 15.00
ವತ�ನಾರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ವತ�ನಾರು ಶ್ರೋರಾಮ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 15.00
ವತ�ನಾರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ವತ�ನಾರಿನ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ವತ�ನಾರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತ�ನಾರು ಪ್ರಥಮ ದಜೆನಾ ಕಾಲೋಜು ಮೈದಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 2.13
ವತ�ನಾರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ರಮನಾರಾಯಸಾ್ವಮಿ ದೋವಸಾಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದ ಬಡಾವಣೆಯ ಅಡಲ್ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 15.00
ವತ�ನಾರು ಹುವಾಯ್ ಸಂಸಥಾಯ ವತಿಯಂದ ವತ�ನಾರು ಸಕಾನಾರಿ ಜ�ನ್ಯರ್ ಕಾಲೋಜಗೆ ಕಂಪೂಯುಟರ್ 

ವಿತರಣೆ
ಚಿಕಕಾಬಳಳಿಂದ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚಿಕಕಾಬಳಳಿಂದ�ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು 5.79
ಗುಂಜ�ರು ಮುಖಯುರಸತು ಗುಂಜ�ರು ಹ�ಸಹಳಿಳಿ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ (ವಾಗೆದಾೋವಿ ಶಾಲ) 200.00
ಗುಂಜ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗುಂಜ�ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 10.10
ಗುಂಜ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗ�ಂಜ�ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು 11.51
ಗುಂಜ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗುಂಜ�ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಮೈದಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ಹಾಗ� ಬೋಲ್ ಅಳವಡಿಕೆ 19.89
ಗುಂಜ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗುಂಜ�ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 14.77
ಗುಂಜ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗುಂಜ�ರು ಗಾ್ರಮದ ಸ�ೋಮಶೋಖರ್ ಮನೆಯಂದ ರಾರಾಯಣ ಮನೆವರಗೆ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
12.27

ಗುಂಜ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗುಂಜ�ರು ಬಸವಣಣೆ ದೋವಸಾಥಾನದ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 10.44
ಗುಂಜ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗುಂಜ�ರು ಮುದದಾಣಣೆ ಮನೆಯಂದ ಮಾರಮಮೆ ದೋವಸಾಥಾನದವರಗೆ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 10.48
ಗುಂಜ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗುಂಜ�ರು, ಕೆ�ೋಟೆ ಬಿೋದ್ ಮತುತು ದಸರಾಬಿೋದ್ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 7.17
ಗುಂಜ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗುಂಜುರಿನಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು 8.34
ಗುಂಜ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗುಂಜ�ರು ಗಾ್ರಮದ ತಾಯಪ್ಪ ಮನೆಯಂದ ಗೌರಮಮೆ ಮನೆವರಗೆ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 9.67
ಗುಂಜ�ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗುಂಜ�ರಪಾಳಯು ಮುಖಯುರಸತು ಹಾಗ� ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 19.80
ಗುಂಜ�ರು ಹುವಾಯ್ ಸಂಸಥಾಯ ವತಿಯಂದ ಗುಂಜ�ರು ಸಕಾನಾರಿ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಪ ್ೌರಢ ಶಾಲಗೆ ಕಂಪೂಯುಟರ್ 

ವಿತರಣೆ
ಗುಂಜ�ರುಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗುಂಜ�ರುಪಾಳಯುದಲ್್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 7.92
ಗುಂಜ�ರುಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗುಂಜ�ರುಪಾಳ ಜೆ�ೋಗಿ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 18.42
ಗುಂಜ�ರುಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗುಂಜ�ರು ಪಾಳಯು ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಸಪ್ಪಲಮಮೆ ದೋವಸಾಥಾನದವರಗೆ ರಸತು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
19.14

ಗುಂಜ�ರುಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗುಂಜ�ರುಪಾಳಯುದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು, ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು 8.34
ಗುಂಜ�ರುಪಾಳಯು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಗುಂಜ�ರುಪಾಳಯುದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ಗುಂಜ�ರುಪಾಳಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗುಂಜ�ರುಪಾಳಯು ಡಿಫನ್್ಸ ಕಾಲ�ೋನ್ ಮುನ್ಯಪ್ಪ ಮನೆಯಂದ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಲಾಯುಂರ್ ವರಗೆ 

ರಸತುಗಳು ಹಾಗ� ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
19.34

ಗುಂಜ�ರುಪಾಳಯು ಹುವಾಯ್ ಸಂಸಥಾಯ ವತಿಯಂದ ಗುಂಜ�ರುಪಾಳಯು ಸಕಾನಾರಿ ಕ್ರಿಯ ಪಾ್ರಥಮಿಕ  ಶಾಲಗೆ 
ಕಂಪೂಯುಟರ್ ವಿತರಣೆ

ಪ್ರಗತಿಯಲ್್ರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ಸ�ೋರಹುಣಸ ಮುಖಯುರಸತು ಸ�ರಹುಣಸ ಅಡಲ್ರಸತುಯಂದ ಸ�ರಹುಣಸ ಮಾಗನಾವಾಗಿ ವಾಲೋಪುರ ಬಸ್ ನ್ಲಾದಾಣದವರಗೆ ರಸತು 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
400.00

ಪಣತ�ತುರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಕೆರ ಪಣತ�ತುರು ಕೆರ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 250.00

ವತ�ನಾರು
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು
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ಬಳಗೆರ ಮುಖಯುರಸತು ಕುಂದಲಹಳಿಳಿ ಜಂಕನ್ ನ್ಂದ ಬಿ.ಡಬ�್ಷ್ಯ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ಟ್್ರೋಟ್ ಮಂಟ್ ಪಾ್ಷ್ಯಂಟ್ ಮಾಗನಾ ಬಳಗೆರ 
ಸೋರುವ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

400.00

ಬಳಗೆರ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬಳಗೆರಯಲ್್ ಶುದಧೆ ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರಿನ ಘಟಕ ನ್ಮಾನಾಣ 8.00
ವತ�ನಾರು ಮುಖಯುರಸತು  ಐಟ್ಪಿಎಲ್ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ವತ�ನಾರು ಕೆ�ೋಡಿ ಮಾಗನಾ ವತ�ನಾರು ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 300.00
ವತ�ನಾರು ಮುಖಯುರಸತು ವತ�ನಾರು ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಳಿ ರ�ೋಟರಿ ನ್ಮಾನಾಣ 1000.00
ವತ�ನಾರು ಮುಖಯುರಸತು ವತ�ನಾರು ಬಳಗೆರ ರಸತುಯಲ್್ ಸೋತುವೆಗಳ ನ್ಮಾನಾಣ ಹಾಗ� ಪಣತ�ತುರು ರೈಲ್ವ ನ್ಲಾದಾಣದ್ಂದ 

ಪಣತ�ತುರು ದ್ಣೆಣೆವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
150.00

ವತ�ನಾರು ಮುಖಯುರಸತು ವಾಲೋಪುರ ಬಸ್ ನ್ಲಾದಾಣದ್ಂದ ಅಜಜ್ಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಮಾಗನಾ ಇಮಮೆಡಿಹಳಿಳಿ ವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 
ಹಾಗ� ಸೋತುವೆ ನ್ಮಾನಾಣ

350.00

ವತ�ನಾರು ಆರ�ೋಗಯು ಇಲಾಖೆ ವತ�ನಾರಿನಲ್್ ಹಾಲ್ ಇರುವ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಆರ�ೋಗಯು ಕೆೋಂದ್ರವು ಖಾಸಗಿಯವರ ಜಮಿೋನ್ನಲ್್ ಇದುದಾ 
ಅವರಿಗೆ ಬದಲ್ ಜಮಿೋನು ನ್ೋಡಲು ಕೆ�ೋರಿದುದಾ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್್ ಕಡತ ಭಾಕ್ ಇರುತತುದ

NA

ವತ�ನಾರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ವತ�ನಾರು ಮತುತು ಬಳಗೆರ ವಾಯುಪಿತುಯಲ್್ ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರದು ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ 50.00
ವತ�ನಾರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ವತ�ನಾರು ವಾಡಿನಾನಲ್್ ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರದು ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ 40.00
ವತ�ನಾರು ಬಿ.ಡಿ.ಎ ವತ�ನಾರು ಕೆರಗೆ ಏರಿ ನ್ಮಾನಾಣ
ಚಿಕಕಾಬಳಳಿಂದ�ರು ಮುಖಯುರಸತು ಚಿಕಕಾಬಳಳಿಂದ�ರು ಕೆರಯ ಕೆ�ೋಡಿಯ ಬಳಿ ಸೋತುವೆಗಳ ನ್ಮಾನಾಣ 500.00
ಗುಂಜ�ರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಗುಂಜ�ರು, ಪಣತ�ತುರು, ಮರುರಾನಗರದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರದು ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು 

ಕಾಮಗಾರಿ
50.00

ಗುಂಜ�ರು ಪಾಳಯು ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಗುಂಜ�ರುಪಾಳಯುದಲ್್ ಹುವಾಯ್ ಸಂಸಥಾ ವತಿಯಂದ ಪಿ.ಪಿ.ಪಿ ಮಾದರಿಯಲ್್ ಶುದಧೆ ಕುಡಿಯುವ 
ನ್ೋರಿನ ಘಟಕ ನ್ಮಾನಾಣ

8.00

ಪ್ರಸಾತುವನೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್್ರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ಪಣತ�ತುರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರೈಲ್ವ 

ವಿಭಾಗ
ಮುನೆನುಕೆ�ಳಾಲು ಮೋಲು ಸೋತುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ NA

ಪಣತ�ತುರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರೈಲ್ವ 
ವಿಭಾಗ

ಪಣತ�ತುರು ರೈಲ್ವ ಆರ್.ಯು.ಬಿ ಅಗಲ್ೋಕರಣ NA

ವತ�ನಾರು ಸಂಸದರ ನ್ಧಿ ವತ�ನಾರಿನಲ್್ ಹುವಾಯ್ ಸಂಸಥಾ ವತಿಯಂದ ಪಿ.ಪಿ.ಪಿ ಮಾದರಿಯಲ್್ 2 ಶುದಧೆ ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರಿನ 
ಘಟಕ ನ್ಮಾನಾಣ

16.00

ವತ�ನಾರು

Under  Shri Arvind Limbavali’s dynamic leadership, we have witnessed 
a lot of good initiatives and development in Mahadevpura constituency. 
He is a very much approachable and we are grateful to him for taking 
time from his busy schedule to Inaugurate our association celebration. 
His potential and skill as a political leader would help in infrastructure 
development of Varthur ward, which is not yet equipped for the sudden 
population explosion that the area is currently witnessing. We wish 
him all the very best for a great political career.

Ajeesh Nair
President

Varthur Malayalee Association (VMA)

ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು
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ವರ್ಡ್ರು
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ವಾರ್ನಾ ವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ಕಾಯನಾಗಳ ವಿವರ

ಕೆ�ಡತಿ
CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½: d£À¥ÀgÀ PÁAiÀÄPÀzÀ £ÉÃgÀ £ÉÆÃl 

2013-18

ಕೆ�ಡತಿಯ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಆರ�ೋಗಯು ಕೆೋಂದ್ರ

     ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ ಜನಹಿರ2013-2018112
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ಹಾಲನಾರಕನಹಳ್್ರಲ್ಲಿಪಾ್ಥಮಿಕಆರ್ೀಗಯೂಘಟಕ

ಸ್ಲ್ಕುಂಟೆಕಾಲ್ೀನಿರಲ್ಲಿರಸ್ತೆನಿರಾಡ್ಣಕ್ಕಚಾಲನೆ

ವಾಲಪುರದಲ್ಲಿಬಸ್ರಂಗುದಾಣದಚಾಲನೆ

ಕಾಚರಾರನಹಳ್್ರಲ್ಲಿಬಸ್ರಂಗುದಾಣಉದಾಘಾಟನೆ

ಕ್ಡತಿ
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ಸ್ಲ್ಕುಂಟೆರಲ್ಲಿಉಜ್ವಲಾಯೀಜನೆಎಲ್ಪಿಜಿವಿರರಣೆ

ಮುಳ್್ರುಗಾ್ಮದಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲ್ೀನಿರಲ್ಲಿರಸ್ತೆ
ಕಾಮಗಾರಿಗೆಚಾಲನೆ

ಮುಳ್್ರುಗಾ್ಮದಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲ್ೀನಿರಲ್ಲಿರಸ್ತೆ
ಕಾಮಗಾರಿಗೆಚಾಲನೆ

ವಾಲಪುರದಲ್ಲಿಪಿಎಂಜಿಎಸ್ವೈಕಾಮಗಾರಿಗೆಪೂಜೆ

ಕ್ಡತಿ

ಹಾಲನಾರಕನಹಳ್್ಗಾ್ಮಪಂಚಾರತಿಗಾ್ಮಸಭೆರಲ್ಲಿ
ಅಂಗವಿಕಲಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ಗೆಪಟ್ಟಿಅಂಗಡಿಮರುತೆ
ಬಡವರಮನೆಗಳ್ಗೆವಾಟರ್ಫಿಲಟಿರ್ಗಳವಿರರಣೆ
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      ಕೆ�ಡತಿ 
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು

ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾನಾರದಲ್್ (2008-13) ಮಂಜ�ರಾಗಿ 2013-18ರ ಅವಧಿಯಲ್್  ಪೂಣನಾಗೆ�ಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ಸ�ಲ್ಕುಂಟೆ ಲ�ೋಕೆ�ೋಪಯೋಗಿ 

ಇಲಾಖೆ
ಬಂಗಳೂರು ದ�ಮಮೆಸಂದ್ರ ರಸತುಯಂದ ಸ�ಲಕುಂಟೆ ಕೆ�ಡತಿ ಮಾಗನಾ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೆೋಂದ್ರ 
ಕಾರಾಗೃಹ ಸೋರುವ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ಮಂಜ�ರು

500.00

ಸ�ಲ್ಕುಂಟೆ ಸಮಾಜ ಕಲಾಯುಣ 
ಇಲಾಖೆ

ಸ�ಲಕುಂಟೆ ಕಾಲ�ೋನ್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 25.00

ಸ�ಲ್ಕುಂಟೆ ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ ಸ�ಲ್ಕುಂಟೆ ಕಾಲ�ೋನ್ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 15.00
ಸ�ಲ್ಕುಂಟೆ ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ ಸ�ಲ್ಕುಂಟೆ ಸುವಣನಾ ಗಾ್ರಮ ಯೋಜನೆ 34.41
ಸ�ಲ್ಕುಂಟೆ ಪಿ.ಎಂ.ಜ.ಎಸ್.ವೆೈ ಸ�ಲ್ಕುಂಟೆ ಗಾ್ರಮದ್ಂದ ಚಂದಾಪುರ ರಸತು  72.75
ಮುಳೂಳಿರು ಪಿ.ಎಂ.ಜ.ಎಸ್.ವೆೈ ಮುಳೂಳಿರಿನ್ಂದ ಚಿಕಕಾಬಳಳಿಂದ�ರವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ಮಂಜ�ರು (ಪಿ.ಎಂ.ಜ.ಎಸ್.ವೆೈ) 36.40
ಮುಳೂಳಿರು ಲ�ೋಕೆ�ೋಪಯೋಗಿ 

ಇಲಾಖೆ
ಮುಳೂಳಿರಿನ್ಂದ ಮುಳೂಳಿರು ದ್ಣೆಣೆಯವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 35.00

ಮುಳೂಳಿರು ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ ಮುಳೂಳಿರು ಅಂಬೋಡಕಾರ್ ನಗರ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 10.00
ಹಾಲರಾಯಕನಹಳಿಳಿ ಪಿ.ಎಂ.ಜ.ಎಸ್.ವೆೈ ಹಾಲರಾಯಕನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ್ಂದ ಚಿಕಕಾರಾಯಕನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದವರಗೆ ರಸತು 51.95
ಹಾಲರಾಯಕನಹಳಿಳಿ ಲ�ೋಕೆ�ೋಪಯೋಗಿ 

ಇಲಾಖೆ
ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಮುಖಯು ರಸತುಯಂದ ಮಾತಾ ಅಮೃತಾನಂದಮಯ ಕಾಲೋಜು- 
ಕೆ�ೋದಂಡರಾಮನಗರ-ಅಮೃತನಗರ-ಹಾಲರಾಯಕನಹಳಿಳಿ ಕೆರಏರಿ-ಸ�ೋಮೋಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ 
ಮಾಗನಾ ದ�ಡಲ್ಕನನುಲ್್ ಸೋರುವ ರಸತು(ನಬಾಡನಾ)

150.00

ಹಾಡ�ೋಸಿದಾದಾಪುರ ಪಿ.ಎಂ.ಜ.ಎಸ್.ವೆೈ ಸಜಾನಾಪುರ ರಸತುಯಂದ ಹಾಡುದಾದಾಪುರ ಮುಖಾಂತರ ಕೆ�ಡತಿ ಗಾ್ರಮದವರಗೆ ರಸತು 69.83
ಕಾಚಮಾರನಹಳಿಳಿ ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ ಕಾಚಮಾರನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ 2012-13 ನೆೋ ಸಾಲ್ನಲ್್ ಸುವಣನಾಗಾ್ರಮ ಯೋಜನೆಯಲ್್ 

ಮ�ಲಭ�ತ ಸೌಕಯನಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
18.00

ಕಾಚಮಾರನಹಳಿಳಿ ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ ಕಾಚಮಾರನಹಳಿಳಿ ಹಗ್ಗಡಹಳಿಳಿ ಗಡಿ ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಸಜಾನಾಪುರ ಮುಖಯುರಸತುಗೆ ಹ�ೋಗುವ ರಸತು 
ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ಮಂಜ�ರು (ವಿಶೋಷ ಯೋಜನೆಯಡಿ)

20.00

ಕಾಚಮಾರನಹಳಿಳಿ ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ ಸ�ಲಕುಂಟೆಯಂದ ದಾಯುವರಕೆರ ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಕಾಚಮಾರನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮಕೆಕಾ ಹ�ೋಗುವ ರಸತು 
ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ಮಂಜ�ರು (ವಿಶೋಷ ಯೋಜನೆಯಡಿ)

25.00

ಕಾಚಮಾರನಹಳಿಳಿ ಪಿ.ಎಂ.ಜ.ಎಸ್.ವೆೈ ಸಜಾನಾಪುರ ಮುಖಯು ರಸತುಯಂದ ಕಾಚಮಾರನಹಳಿಳಿ ಮುಖಯು ರಸತು 128.50
ಕೆ�ಡತಿ ಲ�ೋಕೆ�ೋಪಯೋಗಿ 

ಇಲಾಖೆ
ಕೆ�ಡತಿ ಹೈಮಾಸ್್ಟ ವಿದುಯುತ್ ದ್ೋಪ ನ್ಮಾನಾಣ 9.00

ಕೆ�ಡತಿ ಸಮಾಜ ಕಲಾಯುಣ 
ಇಲಾಖೆ

ಕೆ�ಡತಿ ಕಾಲ�ೋನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ (ಸಮಾಜ ಕಲಾಯುಣ ಇಲಾಖೆ) 25.00

ಕೆ�ಡತಿ ಸಮಾಜ ಕಲಾಯುಣ 
ಇಲಾಖೆ

ಕೆ�ಡತಿ ಗೆೋಟ್ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00

ಕೆ�ಡತಿ ರೈಲ್ವ ಇಲಾಖೆ ಸಜಾನಾಪುರ ರಸತುಯಲ್್ ಕೆ�ಡತಿ ರೈಲ್ವ ಗೆೋರ್ ಬಳಿ ರೈಲ್ವೋ ಮೋಲು ಸೋತುವೆ ನ್ಮಾನಾಣ ಮಂಜ�ರು 2000.00
ಕೆ�ಡತಿ ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ ಕೆ�ಡತಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ 5 ಎಕರ ಪ್ರದೋಶದಲ್್ ವಸತಿ ಸಮುಚಚುಯ 2550.00
ಕೆ�ಡತಿ ಪಿ.ಎಂ.ಜ.ಎಸ್.ವೆೈ ಸಜಾನಾಪುರ ಮುಖಯು ರಸತುಯಂದ ಸಿಲ್ಕಾ ಬ�ೋರ್ನಾ ರಸತು (ಶಾಂತಿನಗರ ಆಶ್ರಮ ಮಾಗನಾವಾಗಿ) ರಸತು 139.23
ಕೆ�ಡತಿ ಪಿ.ಎಂ.ಜ.ಎಸ್.ವೆೈ ಸಜಾನಾಪುರ ರಸತುಯಂದ ಕೆ�ಡತಿ ಕಾಲ�ೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೆ�ಡತಿ ಗಾ್ರಮದವರಗೆ ರಸತು 39.70
ಕೆ�ಡತಿ ಪಿ.ಎಂ.ಜ.ಎಸ್.ವೆೈ ಕೆ�ಡತಿ ಗಾ್ರಮದ್ಂದ ಕಮಮೆಸಂದ್ರ ಗಡಿಯವರಗೆ ರಸತು 66.22

ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾನಾರದಲ್್ ಮಂಜ�ರಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂಣನಾಗೆ�ಂಡು ಉದಾಘಾಟನೆಯಾಗದ್ರುವ ಕಾಮಗಾರಿ
ಹಾಲರಾಯಕನಹಳಿಳಿ ಆರ�ೋಗಯು ಇಲಾಖೆ ಹಾಲರಾಯಕನಹಳಿಳಿಯಲ್್ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಆರ�ೋಗಯು ಕೆೋಂದ್ರ ಮಂಜ�ರು ಮತುತು ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮಾನಾಣ 100.00

ಕೆ�ಡತಿ ಆರ�ೋಗಯು ಇಲಾಖೆ ಕೆ�ಡತಿಯಲ್್ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಆರ�ೋಗಯು ಕೆೋಂದ್ರ ಮಂಜ�ರು ಮತುತು ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮಾನಾಣ 100.00
6240.99
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ಕ್ಡತಿ
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ಕೆ�ಡತಿ

ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಸಕಾನಾರದಲ್್ (2013-18) ಮಂಜ�ರಾಗಿ ಪೂಣನಾಗೆ�ಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ಸ�ಲ್ಕುಂಟೆ ಪಿಎಂಜಎಸ್ ವೆೈ ಸ�ಲ್ಕುಂಟೆಯಂದ ಓಟ್ ಟಾಯುಂಕ್ ಮಾಗನಾ ಚಂದಾಪುರ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 72.75
ಸ�ಲ್ಕುಂಟೆ ಪಿಎಂಜಎಸ್ ವೆೈ ಸ�ಲ್ಕುಂಟೆಯಂದ ಬಂಗಳೂರು ಪೂವನಾ ತಾಲ�್ಕ್ನ ಗಡಿವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 35.63
ಸ�ಲ್ಕುಂಟೆ ಪಿಎಂಜಎಸ್ ವೆೈ ಸ�ಲ್ಕುಂಟೆ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಂದ ಸ�ಲ್ಕ�ಟೆ ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಮೈದಾನದವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 29.01
ಸ�ಲ್ಕುಂಟೆ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ವಿವೆೋಕಾನಂದ ಲೋಔಟ್ನಲ್್ರುವ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿಗೆ ಪಂಪು, ಮೊೋಟಾರು ಹಾಗ� ಪೈಪ್ ಲೈನ್ 

ಅಳವಡಿಕೆ. ಸ�ಲ್ಕುಂಟೆ ದ್ಣೆಣೆ, ಕೆ�ಡತಿ Aಮಪಂಚಾಯತು
3.50

ಸ�ಲ್ಕುಂಟೆ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಮಹದೋವಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ೋತ್ರ ವಾಯುಪಿತುಯ ಬಂಗಳೂರು ಪೂವನಾ ತಾಲ�್ಕು ಕೆ�ಡತಿ ಗಾ್ರಮ 
ಪಂಚಾಯತಿ ಸ�ಲ್ಕುಂಟೆ ದ್ನೆನು ಸಾ್ವಮಿ ವಿವೆೋಕಾನಂದ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ಬ�ೋರ್ ವೆಲ್ ಗೆ ಪಂಪು 
ಮೊೋಟಾರು ಮತುತು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಿ ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಯತು

3.50

ಸ�ಲ್ಕುಂಟೆ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಮಹದೋವಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ೋತ್ರ ವಾಯುಪಿತುಯ ಬಂಗಳೂರು ಪೂವನಾ ತಾಲ�್ಕು Aಸ�ಲ್ಕುಂಟೆ 
ಗಾ್ರಮದಲ್್ 2 ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನ್ಮಾನಾಣ

4.00

ಸ�ಲ್ಕುಂಟೆ ಕ್ರು ನ್ೋರಾವರಿ ಸ�ಲ್ಕುಂಟೆ ಓಟ್ ಕೆರ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ (ಕೆರ ಸಂಜೋವಿನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್್) 3.00
ಸ�ಲ್ಕುಂಟೆ ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ಸ�ಲ್ಕುಂಟೆ ಕಾಲ�ೋನ್ಯ ಕೆ.ಇ.ಬಿ ರಸತು ನ್ಮಾನಾಣ 8.00
ಸ�ಲ್ಕುಂಟೆ ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ಸ�ಲ್ಕುಂಟೆ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತು ನ್ಮಾನಾಣ 2.00
ಸ�ಲ್ಕುಂಟೆ ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ಸ�ಲ್ಕುಂಟೆ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಮುನ್ರಾಜು ಮನೆಯಂದ ಅನ್ಲ್ ಮನೆವರಗೆ ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ 2.00
ಸ�ಲ್ಕುಂಟೆ ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ಸ�ಲ್ಕುಂಟೆ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರಿನ ಜ.ಐ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಆಳವಡಿಸಿ ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು 8.00
ಸ�ಲ್ಕುಂಟೆ ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ಸ�ಲ್ಕುಂಟೆ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಮುನ್ತಿಮಮೆ ಮನೆಯಂದ ರಾರಾಯಣಪ್ಪ ಮನೆಯವರಗೆ ಚರಂಡಿ 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
2.00

ಸ�ಲ್ಕುಂಟೆ ಜಲಾ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸ�ಲ್ಕುಂಟೆ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ 4 ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರದ್ರುವುದು 20.00
ಸ�ಲ್ಕುಂಟೆ ಜಲಾ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸ�ಲ್ಕುಂಟೆ ಗಾ್ರಮದಲ್್ 3 ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರದ್ರುವುದು 15.00
ಸ�ಲ್ಕುಂಟೆ ಪಿಎಂಜಎಸ್ ವೆೈ ಸ�ಲ್ಕುಂಟೆ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತು ನ್ಮಾನಾಣ 5.00
ಸ�ಲ್ಕುಂಟೆ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಮಹದೋವಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ೋತ್ರ ವಾಯುಪಿತುಯ ಬಂಗಳೂರು ಪೂವನಾ ತಾಲ�್ಕು ಕೆ�ಡತಿ ಗಾ್ರಮ 

ಪಂಚಾಯತಿ ಸ�ಲ್ಕುಂಟೆ ಗಾ್ರಮದಲ್್ 2 ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನ್ಮಾನಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ
4.00

ವಾಲೋಪುರ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ವಾಲೋಪುರದಲ್್ 2 ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನ್ಮಾನಾಣ 4.00
ವಾಲೋಪುರ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಮಹದೋವಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ೋತ್ರ ವಾಯುಪಿತುಯ ಬಂಗಳೂರು ಪೂವನಾ ತಾಲ�್ಕು ಕೆ�ಡತಿ 

ಗಾ್ರಮಪಂಚಾಯತಿ ವಾಲೋಪುರ ಗಾ್ರಮದಲ್್ 2 ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನ್ಮಾನಾಣ
4.00

ವಾಲೋಪುರ ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ವಾಲೋಪುರ ಬಾಯುಂಕ್ ಗೆ�ೋಪಾಲಪ್ಪ ಮನೆಯಂದ ವೆಂಕಟಮಮೆನ ಮನೆವರಗೆ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿ 
ಮತುತು ರಸತು ಮಟ್್ಂಗ್

5.00

ವಾಲೋಪುರ ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ವಾಲೋಪುರ ಕಮಲಮಮೆ ಮನೆಯಂದ ರಾರಾಯಣರಡಿಲ್ ಮನೆವರಗೆ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತು ನ್ಮಾನಾಣ 2.50
ವಾಲೋಪುರ ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ವಾಲೋಪುರ ಪಾಯುರ�ೋಸಾಬಿ ಮನೆಯಂದ ಮುನ್ಸಣಣೆಪ್ಪ ಮನೆಯವರಗೆ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತು ನ್ಮಾನಾಣ 2.00
ವಾಲೋಪುರ ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ವಾಲೋಪುರ ದ್ಣೆಣೆ ಮುಖಯುರಸತುಯಲ್್ ನ್ೋರಿನ ಜ.ಐ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಆಳವಡಿಸಿ ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು 2.00
ವಾಲೋಪುರ ಜಲಾ್ ಪಂಚಾಯತ್ ವಾಲೋರಪುರ ಗಾ್ರಮದಲ್್ 2 ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರದ್ರುವುದು 10.00
ವಲೋಪುರ ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ವಾಲೋಪುರ ಹನುಮಂತರಡಿಲ್ ಮನೆಯಂದ ಗೆ�ೋಪಾಲಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ವರಗೆ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ 

ನ್ಮಾನಾಣ
4.00

ಮುಳೂಳಿರು ಪಿಎಂಜಎಸ್ ವೆೈ ಮುಳೂಳಿರು ಕಾಲ�ೋನ್ಯಂದ ಮುಳೂಳಿರು ವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 32.10
ಮುಳೂಳಿರು ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಬಾಕ್ಉಳಿದ ಭಾಗ) ನ್ಮಾನಾಣ. ಅಂಬೋಡಕಾರ್ ನಗರ, ಮುಳೂಳಿರು Aಮ, 

ಕೆ�ಡತಿ Aಮಪಂಚಾಯತು, ವತ�ನಾರು ಹ�ೋಬಳಿ
2.00

ಮುಳೂಳಿರು ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಮುಳೂಳಿರಿನಲ್್ ಬಸ್ ನ್ಲಾದಾಣ ನ್ಮಾನಾಣ. ಅಂಬೋಡಕಾರನಗರ, ಕೆ�ಡತಿ Aಮಪಂಚಾಯತು, 
ಸಜಾನಾಪುರ ಮುಖಯುರಸತು, ಬಂಗಳೂರು

1.00

ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು
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ಕೆ�ಡತಿ

ಮುಳೂಳಿರು ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಮಹದೋವಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ೋತ್ರ ವಾಯುಪಿತುಯ ಬಂಗಳೂರು ಪೂವನಾ ತಾಲ�್ಕು ಕೆ�ಡತಿ ಗಾ್ರಮ 
ಪಂಚಾಯತಿ ಮುಳೂಳಿರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ 2 ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನ್ಮಾನಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ

2.00

ಮುಳೂಳಿರು ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಸಕಾನಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲಗೆ ಕಾಂಪೌಚಿರ್ ನ್ಮಾನಾಣ. ಮುಳೂಳಿರು Aಮ, ಬಂಗಳೂರು 
ಪೂವನಾ ತಾಲ�್ಕು

9.95

ಮುಳೂಳಿರು ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಮಹದೋವಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ೋತ್ರ ವಾಯುಪಿತುಯ ಬಂಗಳೂರು ಪೂವನಾ ತಾಲ�್ಕು ಮುಳೂಳಿರು 
ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಹುವೆೈ ಸಂಸಥಾಯಂದ್ಗೆ ಪಿ.ಪಿ.ಪಿ ಮಾದರಿಯಲ್್ ಶುದಧೆ ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರಿನ ಘಟಕ 
ಕಾಮಗಾರಿ

8.00

ಮುಳೂಳಿರು ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ಮುಳೂಳಿರು ಗಾ್ರಮದ ಪಿಳಳಿಪ್ಪ ಮನೆಯಂದ ಚಿನನುಸಾ್ವಮಿರಡಿಲ್ ಮನೆವರಗೆ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತು 
ನ್ಮಾನಾಣ

5.00

ಮುಳೂಳಿರು ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ಮುಳೂಳಿರು ಸಕಾನಾರಿ ಶಾಲಯಲ್್ ಹುವೆೈ ಸಂಸಥಾ ವತಿಯಂದ ಪಿ.ಪಿ.ಪಿ ಮಾದರಿಯಲ್್ ಶೌಚಾಲಯ 
ನ್ಮಾನಾಣ

8.00

ಮುಳೂಳಿರು ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ಮುಳೂಳಿರು ಶ್ರೋನ್ವಾಸರಡಿಲ್ ಮನೆಯಂದ ರಾಮರಡಿಲ್ ಮನೆವರಗೆ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತು ಮತುತು 
ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರಿನ ಜ.ಐ. ಪೈಪ್ ಆಳವಡಿಸಿ ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು

3.00

ಮುಳೂಳಿರು ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ಮುಳೂಳಿರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಬಿೋದ್ ದ್ೋಪ ಅಳವಡಿಕೆ 1.00
ಮುಳೂಳಿರು ಜಲಾ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಳೂಳಿರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ 2 ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರದ್ರುವುದು 10.00
ಮುಳೂಳಿರು ಪಿಡಬ�್ಷ್ಯಡಿ ಬಂಗಳೂರು ಪೂವನಾ ತಾಲ�್ಕು ಮುಳೂಳಿರು ಗಾ್ರಮದ ಒಳಗಿರುವ ಕಾಲ�ೋನ್ಗಳ ರಸತುಗಳ 

ಅಭಿವೃದ್ದಾ 0.17 ಕ್.ಮಿೋ
16.99

ಮುಳೂಳಿರು ಪಿಡಬ�್ಷ್ಯಡಿ ಮುಳರಿನ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ಪಿ.ಡಬ�್ಷ್ಯ.ಡಿ ವತಿಯಂದ ರಸತು ನ್ಮಾನಾಣ 20.00
ಮುಳೂಳಿರು ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಮುಳೂಳಿರು ಸಕಾನಾರಿ ಶಾಲಯ ರಂಗಮಂದ್ರ, ಕಾಂಪೌಂರ್ ಮತುತು ದಾ್ವರ ನ್ಮಾನಾಣ 20.00
ಮುಳೂಳಿರು ಹುವಾಯ್ ಸಂಸಥಾಯ ವತಿಯಂದ ಮುಳೂಳಿರು ಸಕಾನಾರಿ ಕ್ರಿಯ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲಗೆ ಕಂಪೂಯುಟರ್ 

ವಿತರಣೆ
ಚಿಕಕಾರಾಯಕನಹಳಿಳಿ ಪಿಎಂಜಎಸ್ ವೆೈ ಚಿಕರಾಯಕನಹಳಿಳಿಯಂದ ಬಂಗಳೂರು ಪೂವನಾ ತಾಲ�್ಕು ಗಡಿವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 33.46
ಚಿಕಕಾರಾಯಕನಹಳಿಳಿ ಪಿಎಂಜಎಸ್ ವೆೈ ಚಿಕಕಾರಾಯಕನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿವಿರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 75.00
ಹಾಲರಾಯಕನಹಳಿಳಿ ಪಿಡಬ�್ಷ್ಯಡಿ ದ�ಡಲ್ಕನನುಲ್್ ಸ�ೋಮೋಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯಂದ ಹಾಲರಾಯಕನಹಳಿಳಿ, ಕೆ�ೋದಂಡರಾಮನಗರ 

ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಮಾತಾಮೃತಾನಂದ ಮಯ ಕಾಲೋಜು ಸೋರುವ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
100.00

ಹಾಲರಾಯಕನಹಳಿಳಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಪಶುವೆೈದಯುಕ್ೋಯ ಆಸ್ಪತೆ್ರಯ ಬಾಕ್ ಉಳಿದ ಕೆಲಸ ಪೂಣನಾ ಮತುತು ಹಾಲರಾಯಕನಹಳಿಳಿಯಲ್್ 
ಭವನದ ನ್ಮಾನಾಣ, ಹಾಲರಾಯಕನ ಹಳಿಳಿ Aಮಪಂಚಾಯತು.

6.50

ಹಾಲರಾಯಕನಹಳಿಳಿ ಕೆರಗಳು ಹಾಲರಾಯಕನಹಳಿಳಿ ಕೆರ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ (ಚಿಕನುಹಳಿಳಿ-ಚಿಕಕಾರಾಯಕನಹಳಿಳಿ-ಹಾಲರಾಯಕನಹಳಿಳಿ) 100.00
ಕಾಚಮಾರನಹಳಿಳಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಕಾಚಮಾರನಹಳಿಳಿ 1 ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನ್ಮಾನಾಣ 2.00
ಕಾಚಮಾರನಹಳಿಳಿ ಕ್ರು ನ್ೋರಾವರಿ ಕಾಚಮಾರನಹಳಿಳಿ ಕೆರ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ (ಕೆರ ಸಂಜೋವಿನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್್) 3.00
ಕಾಚಮಾರನಹಳಿಳಿ ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ಕಾಚಮಾರನಹಳಿಳಿಯಲ್್ ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರಿನ ಜ.ಐ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ 15.00
ಕಾಚಮಾರನಹಳಿಳಿ ಜಲಾ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಚಮಾರನಹಳಿಳಿಯಲ್್ 1 ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರದ್ರುವುದು 5.00
ಕಾಚಮಾರನಹಳಿಳಿ ಪಿಡಬ�್ಷ್ಯಡಿ ಕಾಚಮಾರನಹಳಿಳಿ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ರಾಮರಡಿಲ್ ಮನೆಯವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 5.00
ಕೆ�ಡತಿ ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ಕೆ�ಡತಿ ವಿವೆೋಕಾನಂದ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತು ನ್ಮಾನಾಣ 12.00
ಕೆ�ಡತಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಮಹದೋವಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ೋತ್ರ ವಾಯುಪಿತುಯ ಬಂಗಳೂರು ಪೂವನಾ ತಾಲ�್ಕು ಕೆ�ಡತಿ ಗಾ್ರಮ 

ಪಂಚಾಯತಿ ಕೆ�ಡತಿ ಗೆೋಟ್ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನ್ಮಾನಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ
2.00

ಕೆ�ಡತಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಕೆ�ಡತಿಯಲ್್ 1 ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನ್ಮಾನಾಣ 2.00
ಕೆ�ಡತಿ ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ಕೆ�ಡತಿ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಮುನ್ರಾಜು ರವರ ಮನೆಯವರಗೆ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ 2.60
ಕೆ�ಡತಿ ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ಕೆ�ಡತಿ ಸದಾಶವರಡಿಲ್ ಮನೆಯಂದ ಹುಸ�ಕಾರು ಮುಖಯುರಸತುವರಗೆ ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ 1.30
ಕೆ�ಡತಿ ಜಲಾ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೆ�ಡತಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ 6 ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರದ್ರುವುದು 30.00

ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು
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ಕ್ಡತಿ
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ಕೆ�ಡತಿ

ಮುಳೂಳಿರು ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಮಹದೋವಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ೋತ್ರ ವಾಯುಪಿತುಯ ಬಂಗಳೂರು ಪೂವನಾ ತಾಲ�್ಕು ಕೆ�ಡತಿ ಗಾ್ರಮ 
ಪಂಚಾಯತಿ ಮುಳೂಳಿರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ 2 ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನ್ಮಾನಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ

2.00

ಮುಳೂಳಿರು ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಸಕಾನಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲಗೆ ಕಾಂಪೌಚಿರ್ ನ್ಮಾನಾಣ. ಮುಳೂಳಿರು Aಮ, ಬಂಗಳೂರು 
ಪೂವನಾ ತಾಲ�್ಕು

9.95

ಮುಳೂಳಿರು ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಮಹದೋವಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ೋತ್ರ ವಾಯುಪಿತುಯ ಬಂಗಳೂರು ಪೂವನಾ ತಾಲ�್ಕು ಮುಳೂಳಿರು 
ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಹುವೆೈ ಸಂಸಥಾಯಂದ್ಗೆ ಪಿ.ಪಿ.ಪಿ ಮಾದರಿಯಲ್್ ಶುದಧೆ ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರಿನ ಘಟಕ 
ಕಾಮಗಾರಿ

8.00

ಮುಳೂಳಿರು ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ಮುಳೂಳಿರು ಗಾ್ರಮದ ಪಿಳಳಿಪ್ಪ ಮನೆಯಂದ ಚಿನನುಸಾ್ವಮಿರಡಿಲ್ ಮನೆವರಗೆ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತು 
ನ್ಮಾನಾಣ

5.00

ಮುಳೂಳಿರು ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ಮುಳೂಳಿರು ಸಕಾನಾರಿ ಶಾಲಯಲ್್ ಹುವೆೈ ಸಂಸಥಾ ವತಿಯಂದ ಪಿ.ಪಿ.ಪಿ ಮಾದರಿಯಲ್್ ಶೌಚಾಲಯ 
ನ್ಮಾನಾಣ

8.00

ಮುಳೂಳಿರು ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ಮುಳೂಳಿರು ಶ್ರೋನ್ವಾಸರಡಿಲ್ ಮನೆಯಂದ ರಾಮರಡಿಲ್ ಮನೆವರಗೆ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತು ಮತುತು 
ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರಿನ ಜ.ಐ. ಪೈಪ್ ಆಳವಡಿಸಿ ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು

3.00

ಮುಳೂಳಿರು ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ಮುಳೂಳಿರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಬಿೋದ್ ದ್ೋಪ ಅಳವಡಿಕೆ 1.00
ಮುಳೂಳಿರು ಜಲಾ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಳೂಳಿರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ 2 ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರದ್ರುವುದು 10.00
ಮುಳೂಳಿರು ಪಿಡಬ�್ಷ್ಯಡಿ ಬಂಗಳೂರು ಪೂವನಾ ತಾಲ�್ಕು ಮುಳೂಳಿರು ಗಾ್ರಮದ ಒಳಗಿರುವ ಕಾಲ�ೋನ್ಗಳ ರಸತುಗಳ 

ಅಭಿವೃದ್ದಾ 0.17 ಕ್.ಮಿೋ
16.99

ಮುಳೂಳಿರು ಪಿಡಬ�್ಷ್ಯಡಿ ಮುಳರಿನ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ಪಿ.ಡಬ�್ಷ್ಯ.ಡಿ ವತಿಯಂದ ರಸತು ನ್ಮಾನಾಣ 20.00
ಮುಳೂಳಿರು ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಮುಳೂಳಿರು ಸಕಾನಾರಿ ಶಾಲಯ ರಂಗಮಂದ್ರ, ಕಾಂಪೌಂರ್ ಮತುತು ದಾ್ವರ ನ್ಮಾನಾಣ 20.00
ಮುಳೂಳಿರು ಹುವಾಯ್ ಸಂಸಥಾಯ ವತಿಯಂದ ಮುಳೂಳಿರು ಸಕಾನಾರಿ ಕ್ರಿಯ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲಗೆ ಕಂಪೂಯುಟರ್ 

ವಿತರಣೆ
ಚಿಕಕಾರಾಯಕನಹಳಿಳಿ ಪಿಎಂಜಎಸ್ ವೆೈ ಚಿಕರಾಯಕನಹಳಿಳಿಯಂದ ಬಂಗಳೂರು ಪೂವನಾ ತಾಲ�್ಕು ಗಡಿವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 33.46
ಚಿಕಕಾರಾಯಕನಹಳಿಳಿ ಪಿಎಂಜಎಸ್ ವೆೈ ಚಿಕಕಾರಾಯಕನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿವಿರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 75.00
ಹಾಲರಾಯಕನಹಳಿಳಿ ಪಿಡಬ�್ಷ್ಯಡಿ ದ�ಡಲ್ಕನನುಲ್್ ಸ�ೋಮೋಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯಂದ ಹಾಲರಾಯಕನಹಳಿಳಿ, ಕೆ�ೋದಂಡರಾಮನಗರ 

ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಮಾತಾಮೃತಾನಂದ ಮಯ ಕಾಲೋಜು ಸೋರುವ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
100.00

ಹಾಲರಾಯಕನಹಳಿಳಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಪಶುವೆೈದಯುಕ್ೋಯ ಆಸ್ಪತೆ್ರಯ ಬಾಕ್ ಉಳಿದ ಕೆಲಸ ಪೂಣನಾ ಮತುತು ಹಾಲರಾಯಕನಹಳಿಳಿಯಲ್್ 
ಭವನದ ನ್ಮಾನಾಣ, ಹಾಲರಾಯಕನ ಹಳಿಳಿ Aಮಪಂಚಾಯತು.

6.50

ಹಾಲರಾಯಕನಹಳಿಳಿ ಕೆರಗಳು ಹಾಲರಾಯಕನಹಳಿಳಿ ಕೆರ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ (ಚಿಕನುಹಳಿಳಿ-ಚಿಕಕಾರಾಯಕನಹಳಿಳಿ-ಹಾಲರಾಯಕನಹಳಿಳಿ) 100.00
ಕಾಚಮಾರನಹಳಿಳಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಕಾಚಮಾರನಹಳಿಳಿ 1 ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನ್ಮಾನಾಣ 2.00
ಕಾಚಮಾರನಹಳಿಳಿ ಕ್ರು ನ್ೋರಾವರಿ ಕಾಚಮಾರನಹಳಿಳಿ ಕೆರ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ (ಕೆರ ಸಂಜೋವಿನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್್) 3.00
ಕಾಚಮಾರನಹಳಿಳಿ ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ಕಾಚಮಾರನಹಳಿಳಿಯಲ್್ ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರಿನ ಜ.ಐ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ 15.00
ಕಾಚಮಾರನಹಳಿಳಿ ಜಲಾ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಚಮಾರನಹಳಿಳಿಯಲ್್ 1 ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರದ್ರುವುದು 5.00
ಕಾಚಮಾರನಹಳಿಳಿ ಪಿಡಬ�್ಷ್ಯಡಿ ಕಾಚಮಾರನಹಳಿಳಿ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ರಾಮರಡಿಲ್ ಮನೆಯವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 5.00
ಕೆ�ಡತಿ ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ಕೆ�ಡತಿ ವಿವೆೋಕಾನಂದ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತು ನ್ಮಾನಾಣ 12.00
ಕೆ�ಡತಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಮಹದೋವಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ೋತ್ರ ವಾಯುಪಿತುಯ ಬಂಗಳೂರು ಪೂವನಾ ತಾಲ�್ಕು ಕೆ�ಡತಿ ಗಾ್ರಮ 

ಪಂಚಾಯತಿ ಕೆ�ಡತಿ ಗೆೋಟ್ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನ್ಮಾನಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ
2.00

ಕೆ�ಡತಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಕೆ�ಡತಿಯಲ್್ 1 ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನ್ಮಾನಾಣ 2.00
ಕೆ�ಡತಿ ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ಕೆ�ಡತಿ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಮುನ್ರಾಜು ರವರ ಮನೆಯವರಗೆ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ 2.60
ಕೆ�ಡತಿ ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ಕೆ�ಡತಿ ಸದಾಶವರಡಿಲ್ ಮನೆಯಂದ ಹುಸ�ಕಾರು ಮುಖಯುರಸತುವರಗೆ ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ 1.30
ಕೆ�ಡತಿ ಜಲಾ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೆ�ಡತಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ 6 ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರದ್ರುವುದು 30.00

ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು
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ಕೆ�ಡತಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಮಹದೋವಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ೋತ್ರ ವಾಯುಪಿತುಯ ಬಂಗಳೂರು ಪೂವನಾ ತಾಲ�್ಕು ಶಾಂತಿಗಿರಿ 
ಆಶ್ರಮದಲ್್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಾಮಗಾರಿ

25.00

ಕೆ�ಡತಿ ಹುವಾಯ್ ಸಂಸಥಾಯ ವತಿಯಂದ ಕೆ�ಡತಿ ಸಕಾನಾರಿ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಪ ್ೌರಢ ಶಾಲಗೆ ಕಂಪೂಯುಟರ್ 
ವಿತರಣೆ

ಎಸ್ ಸಿಎಸ್ ಟ್ ನ್ಗಮ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೋಡಕಾರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ನ್ಗಮದ್ಂದ ವಿವಿರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭಯು 
ವಿತರಣೆ

NA

ಪಶುವೆೈದಯುಕ್ೋಯ ಪಶುಸಂಗೆ�ೋಪರಾ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಂದ ವಿವಿರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭಯು ವಿತರಣೆ NA
ಬಿಸಿಎಂ ನ್ಗಮ ಡಿ.ದೋವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ನ್ಗಮದ್ಂದ ವಿವಿರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭಯು ವಿತರಣೆ NA

ಪ್ರಗತಿಯಲ್್ರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ಸ�ಲ್ಕುಂಟೆ ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ಸ�ಲ್ಕುಂಟೆ ವಿವೆೋಕಾನಂದ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತು ನ್ಮಾನಾಣ 8.00
ಸ�ಲ್ಕುಂಟೆ ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ಸ�ಲ್ಕುಂಟೆ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಮೋಲು ತೆ�ೋಟ್ಯಂದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲ�ೋನ್ ವರಗೆ ಜ.ಐ.ಪೈಪ್ ಲೈನ್ 

ಆಳವಡಿಕೆ
1.30

ವಾಲೋಪುರ ಪಿಎಂಜಎಸ್ ವೆೈ ಮರುರಾನಗರ ವಾಲೋಪುರ ಗಾ್ರಮದ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 187.00
ಮುಳೂಳಿರು ಪಿಎಂಜಎಸ್ ವೆೈ ಮುಳೂಳಿರು ಸಜಾನಾಪುರ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 94.00
ಮುಳೂಳಿರು ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ಮುಳೂಳಿರು   ಗಾ್ರಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿವಿರ ಕಾಮಗಾಗಳು ಯೋಜನೆ 100.00
ಕಾಚಮಾರನಹಳಿಳಿ ಪಿಡಬ�್ಷ್ಯಡಿ ಕಾಚಮಾರನಹಳಿಳಿ-ಮುಳೂಳಿರು-ಕೆ�ಡತಿ-ಚಂದಾಪುರ ಸೋರುವ ರಸತು ನ್ಮಾನಾಣ 160.00
ಕಾಚಮಾರನಹಳಿಳಿ ಪಿಎಂಜಎಸ್ ವೆೈ ಸಜಾನಾಪುರ ರಸತುಯಂದ ಕಾಚಮಾರನಹಳಿಳಿ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 129.24
ಕೆ�ಡತಿ ಸಂಸದರ ನ್ಧಿ ಶಾಂತಗಿರಿ ಆಶ್ರಮದ ಗೆ�್ೋಬಲ್ ಕಲಚುರಲ್ ಸಚಿಟರ್ ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮಾನಾಣ, ಕೆ�ಡತಿ Aಮ, ವತ�ನಾರು 

ಹ�ೋಬಳಿ, ಬಂಗಳೂರು ಪೂವನಾ ತಾಲ�್ಕು, ಮಹದೋವಪುರ
25.00

ಕೆ�ಡತಿ ಪಿಡಬ�್ಷ್ಯಡಿ ಕೆ�ಡತಿಯಂದ ಸಿಲ್ಕಾ ಬ�ೋರ್ನಾ ಮುಖಾಂತರ ಚಿಕಕಾರಾಯಕನಹಳಿಳಿ ದ್ಣೆಣೆಯಂದ ಪರಪ್ಪನ 
ಅಗ್ರಹಾರ ಸೋರುವ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

60.00

ಕೆ�ಡತಿ ಪಿಎಂಜಎಸ್ ವೆೈ ಸಜಾನಾಪುರ ರಸತುಯಂದ ಶಾಂತಿಗಿರಿ ಆಶ್ರಮ ಮಾಗನಾ ಸಿಲ್ಕಾ ಬ�ೋರ್ನಾ ವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 64.10
ಗುಂಜ�ರು 
ಹ�ಸಹಳಿಳಿ

ಪಿಎಂಜಎಸ್ ವೆೈ ಗುಂಜ�ರು ರಸತುಯಂದ ಹ�ಸಹಳಿಳಿ ವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 92.29

920.93

ಕೆ�ಡತಿ

F zÉÃ±ÀªÀÅ gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÀÄ, gÁdgÀÄ CxÀªÁ ¸ÀPÁðgÀUÀ½AzÀ 

gÀÆ¥ÀÅUÉÆAr®è. gÉÊvÀgÀÄ, PÁ«ÄðPÀgÀÄ, £ÀªÀÄä vÁAiÀÄA¢gÀÄ, ¸ÉÆÃzÀjAiÀÄgÀÄ 

ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄÄªÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ¢AzÀ F zÉÃ±À gÀÆ¥ÀÅUÉÆArzÉ. 

ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು
ಕ್ಡತಿ
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ವಾರ್ಡ್ವಾರುಅಭಿವೃದ್ಧಿಕಾರಡ್ಗಳವಿವರ

ಕನ್ನಮಂಗಲ
CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½: d£À¥ÀgÀ PÁAiÀÄPÀzÀ £ÉÃgÀ £ÉÆÃl 

2013-18

ಶೀಗೆೀಹಳ್್ರಲ್ಲಿಕ್ಳವಬಾವಿಉದಾಘಾಟನೆ
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ಶೀಗೆಹಳ್್ಗಾ್ಮಸಭೆಮರುತೆಮರುತೆಹ್ಲ್ಗೆರಂರ್,ಎಲ್ಪಿಜಿಸಂಪಕಡ್ವಿರರಣೆ

ಶೀಗೆಹಳ್್ರಲ್ಲಿಕಂಪೀಗೌಡಸಮುದಾರಭವನಆರಂಭ ಗೆ್ರವಗೆರರಲ್ಲಿಗಾ್ಮವಿಕಾಸಯೀಜನೆ

ದ್ಡ್ಡಬನಹಳ್್ರಲ್ಲಿಬಸ್ರಂಗುದಾಣಕ್ಕಚಾಲನೆ ಕನ್ನಮಂಗಲಶುದಧಿಕುಡಿರುವನಿೀರಿನಘಟಕಕ್ಕಚಾಲನೆ

ಕನ್ನಮಂಗಲ
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ಕನ್ನಮಂಗಲ

ದ್ಡ್ಡಬನಹಳ್್ಗಾ್ಮ
ಪಂಚಾರತಿಸಭೆಮರುತೆ
ಬಡವರಿಗೆಗಾಯೂಸ್ಸಟಿವ್
ವಿರರಣೆ

ಬಿದರಹಳ್್ಹ್ೀಬಳ್ರಕನ್ನಮಂಗಲಗಾ್ಮದಲ್ಲಿ
ಉದಾಯೂನವನ,ಬಿೀದ್ದ್ೀಪಗಳು,ಜಿಮ್ಮರುತೆಶುದಧಿ
ಕುಡಿರುವನಿೀರಿನಘಟಕಉದಾಘಾಟನೆರಾಡಲಾಯಿರು.

ಬಿದರಹಳ್್ಹ್ೀಬಳ್ರಕನ್ನಮಂಗಲಗಾ್ಮದಲ್ಲಿಉದಾಯೂನವನ,ಬಿೀದ್ದ್ೀಪಗಳು,ಜಿಮ್ಮರುತೆಶುದಧಿಕುಡಿರುವನಿೀರಿನ
ಘಟಕಉದಾಘಾಟನೆ.

ಬಿದರಹಳ್್ಹ್ೀಬಳ್ರಕನ್ನಮಂಗಲಗಾ್ಮದಲ್ಲಿ
ಉದಾಯೂನವನ,ಬಿೀದ್ದ್ೀಪಗಳು,ಜಿಮ್ಮರುತೆಶುದಧಿ
ಕುಡಿರುವನಿೀರಿನಘಟಕಉದಾಘಾಟನೆರಾಡಲಾಯಿರು.
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ಕನನುಮಂಗಲ
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು

ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾನಾರದಲ್್ (2008-13) ಮಂಜ�ರಾಗಿ 2013-18ರ ಅವಧಿಯಲ್್  ಪೂಣನಾಗೆ�ಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ಚಿಕಕಾಬನಹಳಿಳಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಚಿಕಕಾಬನಹಳಿಳಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮಾನಾಣ (ರಾಜಯುಸಭಾ ಸದಸಯು ಶ್ರೋ 

ವೆಂಕಯಯುರಾಯುಲ್ರವರ ಅನುದಾನ)
5.00

ಕನನುಮಂಗಲ ಬಿ.ಡಿ.ಎ ಕನನುಮಂಗಲ ಸಕಾನಾರಿ ಕನನುಡ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲಗೆ ಬಿ.ಡಿ.ಎ ವತಿಯಂದ ಹಚುಚುವರಿ 
ಕೆ�ಠಡಿಗಳು ಮತುತು ಶೌಚಾಲಯ ಮತುತು ಕಾಂಪೌಂರ್ ನ್ಮಾನಾಣ

20.20

ಕನದಸಪುರ ಬಿ.ಡಿ.ಎ ಕೆ�ೋನದಾಸಪುರ ಸಕಾನಾರಿ ಕನನುಡ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲಗೆ ಬಿ.ಡಿ.ಎ ವತಿಯಂದ 2 ಹಚುಚುವರಿ 
ಕೆ�ಠಡಿಗಳ ನ್ಮಾನಾಣ

20.20

ಕಾಟಂನಲ�್ರು ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ ಕಾಟಂನಲ�್ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ 2012-13 ನೆೋ ಸಾಲ್ನಲ್್ ಸುವಣನಾಗಾ್ರಮ ಯೋಜನೆಯಲ್್ 
ಮ�ಲಭ�ತ ಸೌಕಯನಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

29.00

ಕೆ�ೋನದಾಸಪುರ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಕೆ�ೋನದಾಸಪುರದಲ್್ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮಾನಾಣ (ರಾಜಯುಸಭಾ ಸದಸಯು ಶ್ರೋ ವೆಂಕಯಯುರಾಯುಲ್ 
ರವರ ಅನುದಾನ)

12.00

ಖಾಜಸ�ಣೆಣೆೋನಹಳಿಳಿ ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ ಖಾಜಸ�ಣೆಣೆೋನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ 2012-13 ನೆೋ ಸಾಲ್ನಲ್್ ಸುವಣನಾಗಾ್ರಮ ಯೋಜನೆಯಲ್್ 
ಮ�ಲಭ�ತ ಸೌಕಯನಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

34.00

ಗೆ�ರವಿಗೆರ ಪಿ.ಎಂ.ಜ.ಎಸ್.ವೆೈ ರಾಷ್ಟ್ೋಯ ಹದಾದಾರಿ-4 ರಿಂದ ಗೆ�ರವೆಗೆರ ಮತುತು ಕಾಟಂನಲ�್ರು ಮುಖಾಂತರ ಹಚ್.
ಕೆ.ಎ.ರಸತುಯವರಗೆ ರಸತು 

35.00

ಕನನುಮಂಗಲ ಬಿ.ಡಿ.ಎ ಕನನುಮಂಗಲ ಸಕಾನಾರಿ ಕನನುಡ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲಗೆ ಬಿ.ಡಿ.ಎ ವತಿಯಂದ ಹಚುಚುವರಿ 
ಕೆ�ಠಡಿಗಳು ಮತುತು ಶೌಚಾಲಯ ಮತುತು ಕಾಂಪೌಂರ್ ನ್ಮಾನಾಣ

20.20

ಕನದಸಪುರ ಬಿ.ಡಿ.ಎ ಕೆ�ೋನದಾಸಪುರ ಸಕಾನಾರಿ ಕನನುಡ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲಗೆ ಬಿ.ಡಿ.ಎ ವತಿಯಂದ 2 ಹಚುಚುವರಿ 
ಕೆ�ಠಡಿಗಳ ನ್ಮಾನಾಣ

20.20

ಕಾಟಂನಲ�್ರು ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ ಕಾಟಂನಲ�್ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ 2012-13 ನೆೋ ಸಾಲ್ನಲ್್ ಸುವಣನಾಗಾ್ರಮ ಯೋಜನೆಯಲ್್ 
ಮ�ಲಭ�ತ ಸೌಕಯನಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

29.00

ಕೆ�ೋನದಾಸಪುರ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಕೆ�ೋನದಾಸಪುರದಲ್್ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮಾನಾಣ (ರಾಜಯುಸಭಾ ಸದಸಯು ಶ್ರೋ ವೆಂಕಯಯುರಾಯುಲ್ 
ರವರ ಅನುದಾನ)

12.00

ಖಾಜಸ�ಣೆಣೆೋನಹಳಿಳಿ ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ ಖಾಜಸ�ಣೆಣೆೋನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ 2012-13 ನೆೋ ಸಾಲ್ನಲ್್ ಸುವಣನಾಗಾ್ರಮ ಯೋಜನೆಯಲ್್ 
ಮ�ಲಭ�ತ ಸೌಕಯನಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

34.00

ಗೆ�ರವಿಗೆರ ಪಿ.ಎಂ.ಜ.ಎಸ್.ವೆೈ ರಾಷ್ಟ್ೋಯ ಹದಾದಾರಿ-4 ರಿಂದ ಗೆ�ರವೆಗೆರ ಮತುತು ಕಾಟಂನಲ�್ರು ಮುಖಾಂತರ ಹಚ್.
ಕೆ.ಎ.ರಸತುಯವರಗೆ ರಸತು 

ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಸಕಾನಾರದಲ್್ (2013-18) ಮಂಜ�ರಾಗಿ ಪೂಣನಾಗೆ�ಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ಬ�ದ್ಗೆರ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಬ�ದ್ಗೆರ ಕಾ್ರಸ್ 3 ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ 6.00
ಬಂಡಾಪುರ ಕಾಯನಾಪಡ ಬಂಡಾಪುರ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು ಪಂಪು ಮೊೋಟಾರು ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು 5.00
ಬಂಡಾಪುರ ಕಾಯನಾಪಡ ಬಂಡಾಪುರ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದ್ರುವುದು 2.20
ಬಂಡಾಪುರ ಕಾಯನಾಪಡ ಬಂಡಾಪುರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದ್ರುವುದು 2.40
ಬಂಡಾಪುರ ಪಿಎಂಜಎಸ್ ವೆೈ ಎನ್.ಹಚ್.4 ನ್ಂದ ಬಂಡಾಪುರ ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಸಫಲ್ ಮಾರುಕಟೆ್ಟಯವರಗೆ ರಸತು 44.00
ಶೋಗೆೋಹಳಿಳಿ ಕಾಯನಾಪಡ ಶೋಗೆೋಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದ್ರುವುದು 2.20
ಶೋಗೆೋಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಶೋಗೆೋಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಮಹಿಳೆಯವರಿಗೆ ಹ�ಲ್ಗೆಯಂತ್ರ, ವಿತರಣೆ ಹಾಗ� ಉಚಿತ 

ಲಾಯುಪ್ ಟಾಪ್ ವಿತರಣೆ
AA

ಶೋಗೆೋಹಳಿಳಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಶೋಗೆೋಹಳಿಳಿ ಜೆ�ೋಗಿ ಕಾಲ�ೋನ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ 3.00
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ಕನನುಮಂಗಲ
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು

ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾನಾರದಲ್್ (2008-13) ಮಂಜ�ರಾಗಿ 2013-18ರ ಅವಧಿಯಲ್್  ಪೂಣನಾಗೆ�ಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ಚಿಕಕಾಬನಹಳಿಳಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಚಿಕಕಾಬನಹಳಿಳಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮಾನಾಣ (ರಾಜಯುಸಭಾ ಸದಸಯು ಶ್ರೋ 

ವೆಂಕಯಯುರಾಯುಲ್ರವರ ಅನುದಾನ)
5.00

ಕನನುಮಂಗಲ ಬಿ.ಡಿ.ಎ ಕನನುಮಂಗಲ ಸಕಾನಾರಿ ಕನನುಡ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲಗೆ ಬಿ.ಡಿ.ಎ ವತಿಯಂದ ಹಚುಚುವರಿ 
ಕೆ�ಠಡಿಗಳು ಮತುತು ಶೌಚಾಲಯ ಮತುತು ಕಾಂಪೌಂರ್ ನ್ಮಾನಾಣ

20.20

ಕನದಸಪುರ ಬಿ.ಡಿ.ಎ ಕೆ�ೋನದಾಸಪುರ ಸಕಾನಾರಿ ಕನನುಡ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲಗೆ ಬಿ.ಡಿ.ಎ ವತಿಯಂದ 2 ಹಚುಚುವರಿ 
ಕೆ�ಠಡಿಗಳ ನ್ಮಾನಾಣ

20.20

ಕಾಟಂನಲ�್ರು ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ ಕಾಟಂನಲ�್ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ 2012-13 ನೆೋ ಸಾಲ್ನಲ್್ ಸುವಣನಾಗಾ್ರಮ ಯೋಜನೆಯಲ್್ 
ಮ�ಲಭ�ತ ಸೌಕಯನಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

29.00

ಕೆ�ೋನದಾಸಪುರ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಕೆ�ೋನದಾಸಪುರದಲ್್ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮಾನಾಣ (ರಾಜಯುಸಭಾ ಸದಸಯು ಶ್ರೋ ವೆಂಕಯಯುರಾಯುಲ್ 
ರವರ ಅನುದಾನ)

12.00

ಖಾಜಸ�ಣೆಣೆೋನಹಳಿಳಿ ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ ಖಾಜಸ�ಣೆಣೆೋನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ 2012-13 ನೆೋ ಸಾಲ್ನಲ್್ ಸುವಣನಾಗಾ್ರಮ ಯೋಜನೆಯಲ್್ 
ಮ�ಲಭ�ತ ಸೌಕಯನಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

34.00

ಗೆ�ರವಿಗೆರ ಪಿ.ಎಂ.ಜ.ಎಸ್.ವೆೈ ರಾಷ್ಟ್ೋಯ ಹದಾದಾರಿ-4 ರಿಂದ ಗೆ�ರವೆಗೆರ ಮತುತು ಕಾಟಂನಲ�್ರು ಮುಖಾಂತರ ಹಚ್.
ಕೆ.ಎ.ರಸತುಯವರಗೆ ರಸತು 

35.00

ಕನನುಮಂಗಲ ಬಿ.ಡಿ.ಎ ಕನನುಮಂಗಲ ಸಕಾನಾರಿ ಕನನುಡ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲಗೆ ಬಿ.ಡಿ.ಎ ವತಿಯಂದ ಹಚುಚುವರಿ 
ಕೆ�ಠಡಿಗಳು ಮತುತು ಶೌಚಾಲಯ ಮತುತು ಕಾಂಪೌಂರ್ ನ್ಮಾನಾಣ

20.20

ಕನದಸಪುರ ಬಿ.ಡಿ.ಎ ಕೆ�ೋನದಾಸಪುರ ಸಕಾನಾರಿ ಕನನುಡ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲಗೆ ಬಿ.ಡಿ.ಎ ವತಿಯಂದ 2 ಹಚುಚುವರಿ 
ಕೆ�ಠಡಿಗಳ ನ್ಮಾನಾಣ

20.20

ಕಾಟಂನಲ�್ರು ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ ಕಾಟಂನಲ�್ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ 2012-13 ನೆೋ ಸಾಲ್ನಲ್್ ಸುವಣನಾಗಾ್ರಮ ಯೋಜನೆಯಲ್್ 
ಮ�ಲಭ�ತ ಸೌಕಯನಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

29.00

ಕೆ�ೋನದಾಸಪುರ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಕೆ�ೋನದಾಸಪುರದಲ್್ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮಾನಾಣ (ರಾಜಯುಸಭಾ ಸದಸಯು ಶ್ರೋ ವೆಂಕಯಯುರಾಯುಲ್ 
ರವರ ಅನುದಾನ)

12.00

ಖಾಜಸ�ಣೆಣೆೋನಹಳಿಳಿ ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ ಖಾಜಸ�ಣೆಣೆೋನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ 2012-13 ನೆೋ ಸಾಲ್ನಲ್್ ಸುವಣನಾಗಾ್ರಮ ಯೋಜನೆಯಲ್್ 
ಮ�ಲಭ�ತ ಸೌಕಯನಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

34.00

ಗೆ�ರವಿಗೆರ ಪಿ.ಎಂ.ಜ.ಎಸ್.ವೆೈ ರಾಷ್ಟ್ೋಯ ಹದಾದಾರಿ-4 ರಿಂದ ಗೆ�ರವೆಗೆರ ಮತುತು ಕಾಟಂನಲ�್ರು ಮುಖಾಂತರ ಹಚ್.
ಕೆ.ಎ.ರಸತುಯವರಗೆ ರಸತು 

ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಸಕಾನಾರದಲ್್ (2013-18) ಮಂಜ�ರಾಗಿ ಪೂಣನಾಗೆ�ಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ಬ�ದ್ಗೆರ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಬ�ದ್ಗೆರ ಕಾ್ರಸ್ 3 ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ 6.00
ಬಂಡಾಪುರ ಕಾಯನಾಪಡ ಬಂಡಾಪುರ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು ಪಂಪು ಮೊೋಟಾರು ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು 5.00
ಬಂಡಾಪುರ ಕಾಯನಾಪಡ ಬಂಡಾಪುರ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದ್ರುವುದು 2.20
ಬಂಡಾಪುರ ಕಾಯನಾಪಡ ಬಂಡಾಪುರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದ್ರುವುದು 2.40
ಬಂಡಾಪುರ ಪಿಎಂಜಎಸ್ ವೆೈ ಎನ್.ಹಚ್.4 ನ್ಂದ ಬಂಡಾಪುರ ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಸಫಲ್ ಮಾರುಕಟೆ್ಟಯವರಗೆ ರಸತು 44.00
ಶೋಗೆೋಹಳಿಳಿ ಕಾಯನಾಪಡ ಶೋಗೆೋಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದ್ರುವುದು 2.20
ಶೋಗೆೋಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಶೋಗೆೋಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಮಹಿಳೆಯವರಿಗೆ ಹ�ಲ್ಗೆಯಂತ್ರ, ವಿತರಣೆ ಹಾಗ� ಉಚಿತ 

ಲಾಯುಪ್ ಟಾಪ್ ವಿತರಣೆ
AA

ಶೋಗೆೋಹಳಿಳಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಶೋಗೆೋಹಳಿಳಿ ಜೆ�ೋಗಿ ಕಾಲ�ೋನ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ 3.00
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ಶೋಗೆೋಹಳಿಳಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಶೋಗೆೋಹಳಿಳಿ 2 ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ 4.00
ಶೋಗೆೋಹಳಿಳಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಶೋಗೆೋಹಳಿಳಿ ಸಾಯ ಗಾಡನಾನ್ ಅಪಾಟ್ನಾ ಮಂಟ್ ಬಳಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ 2.00
ಶೋಗೆೋಹಳಿಳಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಶೋಗೆೋಹಳಿಳಿ ಹಚ್.ಕೆ.ಎ ಶಲ್ ಪಟೆ�್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಬಳಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ 2.00
ಶೋಗೆೋಹಳಿಳಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಶೋಗೆೋಹಳಿಳಿ ಚ್ೈತನಯು ಅಪಾಟ್ನಾ ಮಂಟ್ ಬಳಿ 2 ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ 4.00
ಶೋಗೆೋಹಳಿಳಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಶೋಗೆೋಹಳಿಳಿ ಕಾ್ರಸ್ ಬಳಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ 2.00
ಶೋಗೆೋಹಳಿಳಿ ಹುವಾಯ್ ಸಂಸಥಾಯ ವತಿಯಂದ ಶೋಗೆೋಹಳಿಳಿ ಸಕಾನಾರಿ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಪ ್ೌರಢ ಶಾಲಗೆ 

ಕಂಪೂಯುಟರ್ ವಿತರಣೆ
ಚಿರಾನುಗೆೋನಹಳಿಳಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಚಿರಾನುಗೆೋನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ಸಕಾನಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂರ್ ಗೆ�ೋಡ 

ನ್ಮಾನಾಣ
5.00

ಚಿರಾನುಗೆೋನಹಳಿಳಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಬಿದರ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್್ ಸಿತ್ೋ ಶಕ್ತು ಸಮುದಾಯ ಭವನ 4.00
ಚಿಕಬನಹಳಿಳಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಚಿಕಕಾಬನಹಳಿಳಿಯಲ್್ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ 2.00
ಚಿಕಕಾಬನಹಳಿಳಿ ರಾಜಯುಸಭಾ 

ಸಂಸದರ ನ್ಧಿ
ಚಿಕಕಾಬನಹಳಿಳಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮಾನಾಣ (ರಾಜಯುಸಭಾ ಸದಸಯುರಾದ ವೆಂಕಯಯು 
ರಾಯುಕಾರವರ ಅನುದಾನ)

5.00

ಚಿಕಕಾಬನಹಳಿಳಿ ಶಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಚಿಕಬನಹಳಿಳಿ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲಗೆ ಹಚುಚುವರಿ ಕೆ�ಠಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ 3.30
ಕನಮಂಗಲ ಕ್ರು ನ್ೋರಾವರಿ ಕನನುಮಂಗಲ ಕೆರ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ (ಕೆರ ಸಂಜೋವಿನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್್) 3.00
ಕನನುಮಂಗಲ ಕಾಯನಾಪಡ ಕನನುಮಂಗಲ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು ಪಂಪು ಮೊೋಟಾರು 

ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು
5.00

ಕನನುಮಂಗಲ ಕಾಯನಾಪಡ ಕನನುಮಂಗಲ ದ್ನ�ನುರುನಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು ಪಂಪು ಮೊೋಟಾರು ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು 5.00
ಕನನುಮಂಗಲ ಪಿಎಂಜಎಸ್ ವೆೈ ಹಚ್.ಕೆ.ಎ ರಸತುಯಂದ ಕನನುಮಂಗಲ ಗಾ್ರಮದವರಗೆ ರಸತು 40.00
ಕನನುಮಂಗಲ ಬಿಡಿಎ ಕನನುಮಂಗಲ ಗಾ್ರಮದಲ್್ 2 ಶಾಲಾ ಕೆ�ಠಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ 20.20
ಕನನುಮಂಗಲ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಕನನುಮಂಗಲ ಬೋವಿನಮರ ಕಾಲ�ೋನ್ ಸಿತ್ೋಶಕ್ತು ಸಮುದಾಯ ಭವನ 6.30
ಕನನುಮಂಗಲ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಕನಮಂಗಲ 4 ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ 8.00
ಕನನುಮಂಗಲ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಖಾಜಸ�ಣೆಣೆೋನಹಳಿಳಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ 2.00
ಕನನುಮಂಗಲ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಬೋವಿನ ಮರ ಕಾಲ�ೋನ್ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ 2.00
ಕನನುಮಂಗಲ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಕನನುಮಂಗಲ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಜಮೊೋಷ್ಯಂ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ 9.00
ಕನನುಮಂಗಲ ಹುವಾಯ್ ಸಂಸಥಾಯ ವತಿಯಂದ ಕನನುಮಂಗಲ ಸಕಾನಾರಿ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಪ ್ೌರಢ ಶಾಲಗೆ 

ಕಂಪೂಯುಟರ್ ವಿತರಣೆ
ಕಟಂನಲ�್ರು ಕಾಯನಾಪಡ ಕಾಟಂನಲ�್ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದ್ರುವುದು 2.20
ಕಾಟಂನಲ�್ರು ಕಾಯನಾಪಡ ಕಾಟಂನಲ�್ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು ಪಂಪು ಮೊೋಟಾರು 

ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು
5.00

ಕಾಟಂನಲ�್ರು ಕಾಯನಾಪಡ ಕಾಟಂನಲ�್ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದ್ರುವುದು 2.40
ಕಾಟಂನಲ�್ರು ಕ್ರು ನ್ೋರಾವರಿ ಕಾಟಂನಲ�್ರು ಕೆರ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ (ಕೆರ ಸಂಜೋವಿನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್್) 3.00
ಕಾಟಂನಲ�್ರು ಬಸಾಕಾಂ ಕಾಟಂನಲ�್ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ವಿದುಯುತ್ ಟಾ್ರನ್್ಸ ಪಾಮನಾರ್ ಅಳವಡಿಕೆ 1.50
ಕಾಟಂನಲ�್ರು ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಕಾಟಂನಲ�್ರು ಗಾ್ರಮದ ಸಕಾನಾರಿ ಕ್ರಿಯ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂರ್ ಗೆ�ೋಡ 

ನ್ಮಾನಾಣ
5.00

ಕಾಟಂನಲ�್ರು ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಕಟಂನಲ�್ರು 2 ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ 4.00
ಕಾಟಂನಲ�್ರು ಸಿಆರ್ ಎಫ್ ಕಾಟಂನಲ�್ರು ಕ್ರು ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ಪುನಶಚುೋತನ 4.84
ಕೆ�ೋನದಾಸಪುರ ಕಾಯನಾಪಡ ಕೆ�ೋನದಾಸಪುರ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು ಪಂಪು ಮೊೋಟಾರು 

ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು
5.00

ಕೆ�ೋನದಾಸಪುರ ಪಿಎಂಜಎಸ್ ವೆೈ ಎನ್.ಹಚ್.4 ನ್ಂದ ಕೆ�ೋನದಾಸಪುರ 38.91

ಕನನುಮಂಗಲ
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು

ಕನ್ನಮಂಗಲ
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ಕೆ�ೋನದಾಸಪುರ ರಾಜಯುಸಭಾ 
ಸಂಸದರ ನ್ಧಿ

ಕೆ�ೋನದಾಸಪುರ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮಾನಾಣ 10.00

ಕೆ�ೋನದಾಸಪುರ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಬ�ದ್ಗೆರ ಕಾ್ರಸ್ ಅಡಲ್ ರಸತುಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್್ರಟ್ ರಸತು 30.00
ಕೆ�ೋನದಾಸಪುರ ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ಎನ್.ಹಚ್.4 ನ್ಂದ ಕೆ�ೋನದಾಸಪುರ ಗಾ್ರಮದ ಉಳಿಕೆ ರಸತುಯನುನು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 9.00
ಖಾಜಸ�ಣೆಣೆೋನಹಳಿಳಿ ಕಾಯನಾಪಡ ಖಾಜಸ�ಣೆೋನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು ಪಂಪು ಮೊೋಟಾರು 

ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು
5.00

ಖಾಜಸ�ಣೆಣೆೋನಹಳಿಳಿ ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ಖಾಜಸ�ಣೆಣೆೋನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮವನುನು ಸುವಣನಾ ಗಾ್ರಮ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್್ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 34.00
ಖಾಜಸ�ಣೆಣೆೋನಹಳಿಳಿ ಪಿಎಂಜಎಸ್ ವೆೈ ಹಚ್.ಕೆ.ಎ ರಸತುಯಂದ ಖಾಜಸ�ಣೆಣೆೋನಹಳಿಳಿಯವರಗೆ ರಸತು 28.02
ಖಾಜಸ�ಣೆಣೆೋನಹಳಿಳಿ ಪಿಡಬ�್ಷ್ಯಡಿ ರಾಷ್ಟ್ಯ ಹದಾದಾರಿ 4ರಿಂದ ಗೆ�ರವಿಗೆರ ಖಾಜಸ�ಣೆಣೆೋನಹಳಿಳಿ ಮತುತು ಕನನುಮಂಗಲ 

ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಶೋಗೆೋಹಳಿಳಿ ಸೋರುವ ರಸತು (0.00 ರಿಂದ 6.00 ಸರಪಳಿ)
388.77

ಖಾಜಸ�ಣೆಣೆೋನಹಳಿಳಿ ಹುವಾಯ್ ಸಂಸಥಾಯ ವತಿಯಂದ ಖಾಜಸ�ಣೆಣೆೋನಹಳಿಳಿ ಸಕಾನಾರಿ ಕ್ರಿಯ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲಗೆ 
ಕಂಪೂಯುಟರ್ ವಿತರಣೆ

ಗೆ�ರವಿಗೆರ ಕಾಯನಾಪಡ ಗೆ�ರವಿಗೆರ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು ಪಂಪು ಮೊೋಟಾರು ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು 5.00
ಗೆ�ರವಿಗೆರ ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ಕಾಡುಗೆ�ೋಡಿ ರಸತುಯಂದ ಗೆ�ರವಿಗೆರ ಗಾ್ರಮದವರಗೆ ರಸತು ಅಬಿವೃದ್ಧೆ 40.00
ಗೆ�ರವಿಗೆರ ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ಗೆ�ರವಿಗೆರ ಗಾ್ರಮವನುನು ಗಾ್ರಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್್ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 75.00
ಗೆ�ರವಿಗೆರ ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ಗೆ�ರವಿಗೆರ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ಸಿತ್ೋ ಶಕ್ತು ಭವನ ನ್ಮಾನಾಣ (ತಾಲ�್ಕು ಪಂಚಾಯತಿ 

ಅನುದಾನ)
4.00

ಗೆ�ರವಿಗೆರ ಪಿಎಂಜಎಸ್ ವೆೈ ಎನ್.ಹಚ್.4 ನ್ಂದ ಹಚ್.ಕೆ.ಎ ರಸತು ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಗೆ�ರವಿಗೆರ ಮತುತು ಕಾಟಂನಲ�್ರು 101.20
ಗೆ�ರವಿಗೆರ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಗೆ�ರವಿಗೆರ ಗಾ್ರರಾಮದಲ್್ 2 ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ 4.00
ದ�ಡಲ್ಬನಹಳಿಳಿ ಕಾಯನಾಪಡ ದ�ಡಲ್ಬನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದ್ರುವುದು 2.20
ದ�ಡಲ್ಬನಹಳಿಳಿ ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ದ�ಡಲ್ಬನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ಸಕಾನಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲಯ ಆವರಣದಲ್್ 

ಪವಿಲ್ಯನ್ (ತಾಲ�್ಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಅನುದಾನ)
4.00

ದ�ಡಲ್ಬನಹಳಿಳಿ ಪಿಎಂಜಎಸ್ ವೆೈ ಹಚ್.ಕೆ.ಎ ರಸತುಯಂದ ದ�ಡಲ್ಬನಹಳಿಳಿ ಕಾಲ�ೋನ್ ರಸತು 53.30
ದ�ಡಲ್ಬನಹಳಿಳಿ ಪಿಡಬ�್ಷ್ಯಡಿ ಎನ್.ಹಚ್.4 ರಸತುಯಂದ ವಿೋರೋನಹಳಿಳಿ ದ�ಡಲ್ಬನಹಳಿಳಿ ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಹಚ್.ಕೆ.ಎ ಸೋರುವ 

ರಸತು
174.73

ದ�ಡಲ್ಬನಹಳಿಳಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ದ�ಡಲ್ಬನಹಳಿಳಿಯಲ್್ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ 2.00
ದ�ಡಲ್ಬನಹಳಿಳಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ದ�ಡಬನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ಸಕಾನಾರಿ ಪ ್ೌರಢಶಾಲಾ ಕೆ�ಠಡಿ 8.50
ದ�ಡಲ್ಬನಹಳಿಳಿ ಶಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ದ�ಡಲ್ಬನಹಳಿಳಿ ಸಕನಾರಿ ಪ ್ೌರಢಶಾಲಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 25.70
ದ�ಡಲ್ಬನಹಳಿಳಿ ಶಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ದ�ಡಲ್ಬನಹಳಿಳಿಯಲ್್ ಸಕಾನಾರಿ ಪ ್ೌರಢ ಶಾಲ 5.00
ದ�ಡಲ್ಬನಹಳಿಳಿ ಸಂಸದರ ನ್ಧಿ ದ�ಡಲ್ಬನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ಸಕಾನಾರಿ ಪ ್ೌರಢಶಾಲಗೆ 15 ಕಂಪೂಯುಟರ್ ಗಳು ನ್ೋಡಿರುವುದು 6.00
ದ�ಡಲ್ಬನಹಳಿಳಿ ಹುವಾಯ್ ಸಂಸಥಾಯ ವತಿಯಂದ ದ�ಡಲ್ಬನಹಳಿಳಿ ಸಕಾನಾರಿ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಪ ್ೌರಢ ಶಾಲಗೆ 

ಕಂಪೂಯುಟರ್ ವಿತರಣೆ
ಪಶುವೆೈದಯುಕ್ೋಯ ಪಶುಸಂಗೆ�ೋಪರಾ ಇಲಾಖೆಯಂದ ನ್ೋಡುವ ಸಬಿ್ಸಡಿ ದರದಲ್್ ಹಸು, ಎಮಮೆ, ಕುರಿ, ಕೆ�ೋಳಿ 

ಸಾಗಣಿಕೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಲ�ೋನ್ ವಿತರಣೆ
AA

ಪ್ರಗತಿಯಲ್್ರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ಎಸ್ ಸಿಎಸ್ ಟ್ 
ನ್ಗಮ

ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೋಡಕಾರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ನ್ಗಮದ್ಂದ ನ್ೋಡುವ ಸಬಿ್ಸಡಿ ದರದಲ್್ ವಿವಿರ 
ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಲ�ೋನ್ ವಿತರಣೆ

AA

ಬಿಸಿಎಂ ನ್ಗಮ ಡಿ.ದೋವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ನ್ಗಮದ್ಂದ ನ್ೋಡುವ ಸಬಿ್ಸಡಿ ದರದಲ್್ ವಿವಿರ 
ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭ�ೋವಿಗಳಿಗೆ ಲ�ೋನ್ ವಿತರಣೆ

AA

ಪಾ್ರರಂಭ  ಆಗಬೋಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ಶೋಗೆೋಹಳಿಳಿ ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ಶೋಗೆೋಹಳಿಳಿಯನುನು ಗಾ್ರಮವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಯಲ್್ ಆಯ್ಕಾ ಮಾಡಲಾಗಿದ 100.00

ಕನನುಮಂಗಲ
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು

ಕನ್ನಮಂಗಲ
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ಕನನುಮಂಗಲ

ಕನನುಮಂಗಲದ ಉನನುತ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲಯ ಮಕಕಾಳಿಗೆ ಬೈಸಿಕಲ್ ವಿತರಣೆ

ಚಿರಾನುಗೆೋನಹಳಿಳಿ ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ಬಿದರ ಅಗಹಾರ ಗಾ್ರಮವನುನು ಗಾ್ರಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್್ (2017-18) ಆಯ್ಕಾ 
ಮಾಡಲಾಗಿದ

100.00

ದ�ಡಲ್ಬನಹಳಿಳಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ದ�ಡಲ್ಬನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಹಾಗ� ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ 15.00
ಕಾಟಂನಲ�್ರು ಸಂಸದರ ನ್ಧಿ ಕಾಟಂನಲ�್ರು ಗಾ್ರಮವನುನು ಸಂಸದರ ಆದಶನಾ ಗಾ್ರಮ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್್ ಆಯ್ಕಾ 

ಮಾಡಲಾಗಿದ. ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪಾ್ರರಂಭವಾಗಬೋಕ್ದ

£À£ÀUÉ PÉ®¸ÀªÉÃ ªÀÄvÀ. ¸ÀzÁ PÉ®¸ÀPÉÌ ¤µÀ×£ÁVgÀÄªÀÅzÉÃ £À£Àß ªÀÄwÃAiÀÄvÉ. 

ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು
ಕನ್ನಮಂಗಲ
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ವಾರ್ನಾ ವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ಕಾಯನಾಗಳ ವಿವರ

ಆವಲಹಳಿಳಿ
CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½: d£À¥ÀgÀ PÁAiÀÄPÀzÀ £ÉÃgÀ £ÉÆÃl 

ಆವಲಹಳಿಳಿಯಲ್್ ಸಮುದಾಯ ಆರ�ೋಗಯು ಕೆೋಂದ್ರ 
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ಆವಲಹಳ್್
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ಆವಲಹಳಿಳಿ

ಕ್ತಿತುಗನ�ರಿನಲ್್ ಜನತಾ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಂದ ರಾ.ಹ.4ರವರಗೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ಕಾಯನಾಕೆಕಾ ಚಾಲನೆ

ವಿೋರನಹಳಿಳಿಯಲ್್ ಬಸ್  ತಂಗುದಾಣ ಮತುತು ಶುದಧೆ 
ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರಿನ ಘಟಕಕೆಕಾ ಚಾಲನೆ

ಕ್ತತುಗನ�ರು ಪ್ರದೋಶದ ರಸತು ಡಾಂಬರಿೋಕರಣಕೆಕಾ ಚಾಲನೆ

ಕ್ತತುಗನ�ರು ಕಾಲ�ನ್ ರಸತು ಕಾಮಗಾರಿ
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ಆವಲಹಳಿಳಿ

ಆವಲಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ಸಕಾನಾರಿ ಶಾಲಾ 
ಕಟ್ಟಡ 

ಕುರುಡುಸ�ಣೆಣೆೋನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕ್ತತುಗನ�ರು 
ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಭ

ಕ್ತತುಗನ�ರು ಕಾಲ�ನ್ ರಸತು 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಇನ�ನು ಕೆಲವು 
ದೃಶಯುಗಳು 

ಆವಲಹಳ್್
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ಆವಲಹಳಿಳಿ 
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು

ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾನಾರದಲ್್ (2008-13) ಮಂಜ�ರಾಗಿ 2008-13ರ ಅವಧಿಯಲ್್  ಪೂಣನಾಗೆ�ಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತತು  99.19 ಕೆ�ೋಟ್ ರ�.

ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾನಾರದಲ್್ (2008-13) ಮಂಜ�ರಾಗಿ 2013-18ರ ಅವಧಿಯಲ್್  ಪೂಣನಾಗೆ�ಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ವಿೋರೋನಹಳಿಳಿ ಲ�ೋಕೆ�ೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಎನ್.ಹಚ್.4 ನ್ಂದ ವಿೋರೋನಹಲ್ಳಿ ಮಾಗನಾವಾಗಿ ದ�ಡಲ್ಬನಹಳಿಳಿ ಸೋರುವ ರಸತು 

(ನಬಾರ್ನಾ)
75.00

ವಿೋರೋನಹಳಿಳಿ ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ ವಿೋರೋನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ 2012-13 ನೆೋ ಸಾಲ್ನಲ್್ ಸುವಣನಾಗಾ್ರಮ ಯೋಜನೆಯಲ್್ 
ಮ�ಲಭ�ತ ಸೌಕಯನಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

34.00

ಚಿೋಮಸಂದ್ರ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ (ಘನ ತಾಯುಜಯು) ಚಿೋಮಸಂದ್ರ - ಬಿದರಹಳಿಳಿ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ಚಿೋಮಸಂದ್ರ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ (ಘನ ತಾಯುಜಯು) ಚಿೋಮಸಂದ್ರ ಗಾ್ರಮದ ಮುನೆೋಶ್ವರ ಸಾ್ವಮಿ ದೋವಸಾಥಾನದ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 25.00
ಚಿೋಮಸಂದ್ರ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ (ಘನ ತಾಯುಜಯು) ಚಿೋಮಸಂದ್ರ ಗಾ್ರಮದ ರಾರಾಯಣಸಾ್ವಮಿ ಮನೆಯಂದ ಕೆರಯವರಿಗೆ ಚರಂಡಿ 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
15.00

ಚಿೋಮಸಂದ್ರ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ (ಘನ ತಾಯುಜಯು) ಚಿೋಮಸಂದ್ರ ಗೆ್ರಂರ್ ವೆಲ್ ರಸತುಯಂದ ಬಿದರಹಳಿಳಿ ಆವಲಹಳಿಳಿ ಮುಖಯು ರಸತು ಸೋರುವ 
ರಸತು

40.00

ಚಿೋಮಸಂದ್ರ ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ ಚಿೋಮಸಂದ್ರ ಗಾ್ರಮದಲ್್ 2012-13 ನೆೋ ಸಾಲ್ನಲ್್ ಸುವಣನಾಗಾ್ರಮ ಯೋಜನೆಯಲ್್ 
ಮ�ಲಭ�ತ ಸೌಕಯನಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

45.00

ಕ್ತತುಗನ�ರು ಲ�ೋಕೆ�ೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಎನ್.ಹಚ್.4 ರಿಂದ ಕ್ತತುಗನ�ರು, ಬಿದರಹಳಿಳಿ, ಬೈಯಪ್ಪನಹಳಿಳಿ, ಕಮಮೆಸಂದ್ರ 
ಮಾಗನಾಗುಂಡ�ರು ಸೋರುವ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ಮಂಜ�ರು (ಲ�ೋ.ಇ)

150.00

ಕ್ತತುಗನ�ರು ಲ�ೋಕೆ�ೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಗಾಡನಾನ್ ಸಿಟ್ ಕಾಲೋಜನ್ಂದ ಕಾಮದೋನು ಬಡಾವಣೆ ಮಾಗನಾ ಕ್ತತುಗನ�ರು ರಸತು 
(ನಬಾರ್ನಾ)

50.00

ಕ್ತತುಗನ�ರು ಲ�ೋಕೆ�ೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಮೋಡಹಳಿಳಿಯಂದ ಕ್ತತುಗನ�ರು, ಹಳೆೋಹಳಿಳಿ ಮಾಗನಾ ಕೆ.ಚನನುಸಂದ್ರ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 150.00
ಕ್ತತುಗನ�ರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ (ಘನ ತಾಯುಜಯು) ಕ್ತತುಗನ�ರು ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ಕಲು್ ದ್ಂಡಿನ ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ 20.00
ಚಿೋಮಸಂದ್ರ ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ ಚಿೋಮಸಂದ್ರ ಗಾ್ರಮದ್ಂದ ಚಿೋಮಸಂದ್ರ ಸಮೆಶಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಆವಲಹಳಿಳಿ 

ಗಾ್ರಮದವರಗೆ ರಸತು
35.00

ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಸಕಾನಾರದಲ್್ (2013-18) ಮಂಜ�ರಾಗಿ ಪೂಣನಾಗೆ�ಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ವಿೋರೋನಹಳಿಳಿ ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ವಿೋರೋನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಸುವಣನಾಗಾ್ರಮ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್್ ಮ�ಲಭ�ತ 

ಸೌಕಯನಾ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
34.00

ವಿೋರೋನಹಳಿಳಿ ತಾಲ�್ಕು ಪಂಚಾಯತು ನ್ಧಿ ವಿೋರೋನಹಳಿಳಿ ಕಾಲ�ೋನ್ ಚಚ್ನಾ ಹಿಂಭಾಗ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 3.00
ವಿೋರೋನಹಳಿಳಿ ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ ವಿೋರೋನಹಳಿಳಿ-ಎನ್.ಹಚ್.4 ನ್ಂದ ವಿೋರೋನಹಳಿಳಿ ಮಾಗನಾವಾಗಿ ದ�ಡಲ್ಬನಹಳಿಳಿ 

ಮಾಗನಾವಾಗಿ ದ�ಡಲ್ಬನಹಳಿಳಿ ಸೋರುವ ರಸತು
75.00

ವಿೋರೋನಹಳಿಳಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ವಿೋರೋನಹಳಿಳಿಯಲ್್ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನ್ಮಾನಾಣ 2.00
ವಿೋರೋನಹಳಿಳಿ ಪಿಡಬ�್ಷ್ಯಡಿ ಎನ್.ಹಚ್.4 ನ್ಂದ ವಿೋರೋನಹಳಿಳಿ ಮಾಗನಾವಾಗಿ ದ�ಡಲ್ಬನಹಳಿಳಿ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 180.00
ವಿೋರೋನಹಳಿಳಿ ಮುಜರಾಯ ಇಲಾಖೆ ವಿೋರೋನಹಳಿಳಿ ಶ್ರೋ ಆಂಜನೆೋಯಸಾ್ವಮಿ ದೋವಸಾಥಾನದ ಜೋಣೆ�ೋನಾದಾಧೆರ ಕಾಮಗಾರಿ 3.00
ಚಿೋಮಸಂದ್ರ ಕಾಯನಾಪಡ ಚಿೋಮಸಂದ್ರ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಮತುತು ಪಂಪುಮೊೋಟಾರ್ ಆಳವಡಿಕೆ 8.00
ಚಿೋಮಸಂದ್ರ ಕಾಯನಾಪಡ ಚಿೋಮಸಂದ್ರ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದ್ರುವುದು 2.00
ಚಿೋಮಸಂದ್ರ ಕಾಯನಾಪಡ ಚಿೋಮಸಂದ್ರ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದ್ರುವುದು 2.25
ಚಿೋಮಸಂದ್ರ ಕಾಯನಾಪಡ ಚಿೋಮಸಂದ್ರ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದ್ರುವುದು 3.00
ಚಿೋಮಸಂದ್ರ ಕಾಯನಾಪಡ ಚಿೋಮಸಂದ್ರ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಮತುತು ಪಂಪು ಮೊೋಟಾರ್ ಕೆ�ರದ್ರುವುದು 5.00
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ಚಿೋಮಸಂದ್ರ ಕಾಯನಾಪಡ ಚಿೋಮಸಂದ್ರ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದ್ರುವುದು 2.00
ಚಿೋಮಸಂದ್ರ ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ಚಿೋಮಸಂದ್ರ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಸುವಣನಾಗಾ್ರಮ ಯೋಜನೆಯಲ್್ ಮ�ಲಭ�ತ ಸೌಕಯನಾದ 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
45.00

ಚಿೋಮಸಂದ್ರ ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ಚಿೋಮಸಂದ ಗಾ್ರಮದ್ಂದ ಚಿೋಮಸಂದ್ರ ಸಮೆಶಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಆವಲಹಳಿಳಿ 
ಗಾ್ರಮದವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

35.00

ಚಿೋಮಸಂದ್ರ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಚಿೋಮಸಂದ್ರದಲ್್ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನ್ಮಾನಾಣ 2.00
ಚಿೋಮಸಂದ್ರ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಎನ್.ಹಚ್.4 ರಸತುಯಂದ ಚಿೋಮಸಂದ್ರದ ಗಾ್ರಮದ ವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 40.00
ಆವಲಹಳಿಳಿ ಕಾಯನಾಪಡ ಆವಲಹಳಿಳಿ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಮತುತು ಪಂಪುಮೊೋಟಾರ್ ಆಳವಡಿಕೆ 8.00
ಆವಲಹಳಿಳಿ ಕಾಯನಾಪಡ ಆವಲಹಳಿಳಿ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಲ್್ ಕೆ�ಳಬಾವಿ 2.30
ಆವಲಹಳಿಳಿ ಕಾಯನಾಪಡ ಆವಲಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದ್ರುವುದು 2.40
ಆವಲಹಳಿಳಿ ತಾಲ�್ಕು ಪಂಚಾಯತು ನ್ಧಿ ಆವಲಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ಸಕಾನಾರಿ ಶಾಲಗೆ ಕೆ�ಠಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ 5.00
ಆವಲಹಳಿಳಿ ತಾಲ�್ಕು ಪಂಚಾಯತು ನ್ಧಿ ಅವಲಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಸಿ.ಮರಿಯಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯ 5 ಬಿೋದ್ಯಲ್್ ರಸತು ಕಾಮಗಾರಿ 3.25
ಆವಲಹಳಿಳಿ ಪಿಡಬ�್ಷ್ಯಡಿ ಆವಲಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಹೈಮಾಸ್್ಟ ವಿದುಯುತ್ ದ್ೋಪ 9.00
ಆವಲಹಳಿಳಿ ಬಸಾಕಾಂ ಆವಲಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ವಿದುಯುತ್ ಟಾ್ರನ್್ಸ ಫಾಮನಾರ್ ಅಳವಡಿಕೆ 1.50
ಆವಲಹಳಿಳಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಆವಲಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ 2 ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ 4.00
ಆವಲಹಳಿಳಿ ಸಮಾಜ ಕಲಾಯುಣ ಇಲಾಖೆ ಆವಲಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಹಿಂದುಳಿದ ವಗನಾಗಳ ಬಾಲಕ್ಯರ ಹಾಸ್ಟಲ್ ಪಾ್ರರಂಭ ಹಾಗ� 

ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮಾನಾಣ
96.00

ಆವಲಹಳಿಳಿ ಸಮಾಜ ಕಲಾಯುಣ ಇಲಾಖೆ ಆವಲಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ಪರಿಶಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸಮೆಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 14.23
ಆವಲಹಳಿಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ + ಶಾಸಕರ 

ಅನುದಾನ
ಆವಲಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗ� ವಾಣಿಜಯು ಮಳಿಗೆ ನ್ಮಾನಾಣ 100.00

ಆವಲಹಳಿಳಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಹಾಗ� ತಾಲ�್ಕು 
ಪಂಚಾಯತ್ ನ್ಧಿ

ಆವಲಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ಸಕಾನಾರಿ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲಗೆ ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮಾನಾಣ 9.00

ಆವಲಹಳಿಳಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಆವಲಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ಶ್ರೋ ಮರಿಯಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ, ಅನನುಪೂಣೆೋನಾಶ್ವರಿ ಬಡಾವಣೆ ಮತುತು 
ಹಳೆೋ ಗಾ್ರಮದ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

80.00

ಹಳೆೋಹಳಿಳಿ ಕಾಯನಾಪಡ ಹಳೆೋಹಳಿಳಿ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಮತುತು ಪಂಪುಮೊೋಟಾರ್ ಆಳವಡಿಕೆ 8.00
ಹಳೆೋಹಳಿಳಿ ಕಾಯನಾಪಡ ಹಳೆೋಹಳಿಳಿಯಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದ್ರುವುದು 2.25
ಹಳೆೋಹಳಿಳಿ ತಾಲ�್ಕು ಪಂಚಾಯತು ನ್ಧಿ ಹಳೆೋಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ಕಾಲ�ೋನ್ಯ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳಿಗೆ ಮತುತು ಕ್ತತುಗನ�ರು ಗಾ್ರಮದ 

ಚೌಡೋಶ್ವರಿ ದೋವಸಾಥಾನದ ಹತಿತುರ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತು ಕಾಮಗಾರಿ
3.00

ಹಳೆೋಹಳಿಳಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಹಳೆೋಹಳಿಳಿಯಲ್್ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನ್ಮಾನಾಣ 2.00
ಹಳೆೋಹಳಿಳಿ ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ಹಳೆೋಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮವನುನು ಗಾ್ರಮವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್್ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ಪಡಿಸಲು 100.00
ಹಳೆೋಹಳಿಳಿ ಸಮಾಜ ಕಲಾಯುಣ ಇಲಾಖೆ ಹಳೆೋಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ಸಮೆಶಾನಕೆಕಾ (ಪರಿಶಷ್ಟ ಜಾತಿ) 28.35
ಹಳೆೋಹಳಿಳಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಹಳೆೋಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ಸಿರಿಯ ಮಾತ ದೋವಸಾಥಾನದ್ಂದ ಬಾಕ್ಸರ್ ರಾಗರಾಜ್ ಬಡಾವಣೆ 

ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಹಳೆೋಹಳಿಳಿ, ಟ್.ಸಿ.ಪಾಳಯು ಮುಖಯು ರಸತು ವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
NA

ಕುರುಡುಸ�ಣೆಣೆೋನಹಳಿಳಿ ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ಗಾ್ರಮವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್್ ಕುರುಡುಸ�ಣೆಣೆೋನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 75.00
ಕುರುಡುಸ�ಣೆಣೆೋನಹಳಿಳಿ ಕಾಯನಾಪಡ ಕುರುಡುಸ�ಣೆಣೆೋನಹಳಿಳಿ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಮತುತು ಪಂಪುಮೊೋಟಾರ್ ಆಳವಡಿಕೆ 8.00
ಕುರುಡುಸ�ಣೆಣೆೋನಹಳಿಳಿ ಕಾಯನಾಪಡ ಕುರುಡುಸ�ಣೆಣೆೋನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದ್ರುವುದು 2.00
ಕುರುಡುಸ�ಣೆಣೆೋನಹಳಿಳಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಕುರುಡುಸ�ಣೆಣೆೋನಹಳಿಳಿಯಲ್್ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನ್ಮಾನಾಣ 2.00
ಕುರುಡುಸ�ಣೆಣೆೋನಹಳಿಳಿ ಹುವಾಯ್ ಸಂಸಥಾಯ ವತಿಯಂದ ಸಕಾನಾರಿ ಪ ್ೌರಢ ಶಾಲಗೆ ಕಂಪೂಯುಟರ್ ವಿತರಣೆ
ಕ್ತತುಗನ�ರು ಕಾಯನಾಪಡ ಕ್ತತುಗನ�ರು ಕಾಲ�ೋನ್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಮತುತು ಪಂಪುಮೊೋಟಾರ್ ಆಳವಡಿಕೆ 8.00
ಕ್ತತುಗನ�ರು ಕಾಯನಾಪಡ ಕ್ತತುಗನ�ರು ಪದಮೆೋಶ್ವರಿ ಕಾಲ�ೋನ್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಮತುತು ಪಂಪುಮೊೋಟಾರ್ ಆಳವಡಿಕೆ 8.00
ಕ್ತತುಗನ�ರು ಕಾಯನಾಪಡ ಕ್ತತುಗನ�ರು ಗಾ್ರಮದ ಮರುರಡಿಲ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ 2.25

ಆವಲಹಳಿಳಿ
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು
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ಕ್ತತುಗನ�ರು ಕಾಯನಾಪಡ ಕ್ತಗನ�ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದ್ರುವುದು 2.20
ಕ್ತತುಗನ�ರು ಕಾಯನಾಪಡ ಕ್ತತುಗನ�ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದ್ರುವುದು 2.40
ಕ್ತತುಗನ�ರು ಪಿಡಬ�್ಷ್ಯಡಿ ಕ್ತತುಗನ�ರು ಗಾ್ರಮದ್ಂದ ಗಾಡನಾನ್ ಸಿಟ್ ಕಾಲೋಜವರಗಿನ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 80.00
ಕ್ತತುಗನ�ರು ಬಸಾಕಾಂ ಕ್ತತುಗನ�ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ವಿದುಯುತ್ ಟಾ್ರನ್್ಸ ಫಾಮನಾರ್ ಅಳವಡಿಕೆ 1.50
ಕ್ತತುಗನ�ರು ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಕ್ತಿತುಗನ�ರಿನಲ್್ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನ್ಮಾನಾಣ 2.00
ಕ್ತತುಗನ�ರು ಪಿಎಂಜಎಸ್ ವೆೈ ಕ್ತತುಗನ�ರು ಜನತಾ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಂದ ಎನ್.ಹಚ್.4 ವರಗಿನ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಬಿವೃದ್ಧೆ 49.50
ಕ್ತತುಗನ�ರು ಪಿಎಂಜಎಸ್ ವೆೈ ಕ್ತತುಗನ�ರು ಗಾ್ರಮದ್ಂದ ಜನತಾ ಕಾಲ�ೋನ್ಯವರಗಿನ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಬಿವೃದ್ಧೆ 52.50

ಪ್ರಗತಿಯಲ್್ರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ಕ್ತತುಗನ�ರು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಕ್ತತುಗನ�ರು ಗಾ್ರಮದ ಮರುರಡಿಲ್ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 25.00
ಕ್ತತುಗನ�ರು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಕ್ತತುಗನ�ರು ಗಾ್ರಮದ ಒ.ಹಚ್.ಜೆ ಯಂದ ವಿ.ಡಿ.ಚಂದು್ರ ಬಡಾವಣೆಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 40.00
ಕ್ತತುಗನ�ರು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಕ್ತತುಗನ�ರು ಗಾ್ರಮದ ಮರು ಬಡಾವಣೆಯ ಉಳಿಕೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 30.00

ಪ್ರಗತಿಯಲ್್ರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಸೌಲಭಯು)
ಎಸ್ ಸಿಎಸ್ ಟ್ ನ್ಗಮ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೋಡಕಾರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ನ್ಗಮದ್ಂದ ವಿವಿರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲ 

ಸೌಲಭಯು ವಿತರಣೆ
NA

ಪಶುವೆೈದಯುಕ್ೋಯ ಪಶುಸಂಗೆ�ೋಪರಾ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಂದ ವಿವಿರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭಯು 
ವಿತರಣೆ

NA

ಬಿಸಿಎಂ ನ್ಗಮ ಡಿ.ದೋವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ನ್ಗಮದ್ಂದ ವಿವಿರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲ 
ಸೌಲಭಯು ವಿತರಣೆ

NA

ಪಾ್ರರಂಭ  ಆಗಬೋಕಾದ  ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ಕ್ತತುಗನ�ರು ಸಮಾಜ ಕಲಾಯುಣ ಇಲಾಖೆ ಕ್ತತುಗನ�ರು ಪರಿಶಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸಮೆಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 28.27
ಹಳೆೋಹಳಿಳಿ ಪಿ.ಡಬ�್ಷ್ಯ.ಡಿ ರಾಷ್ಟ್ೋಯ ಹದಾದಾರಿ 4ರಿಂದ ಮೋಡಹಳಿಳಿ, ಕ್ತತುಗನ�ರು ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಕೆ.ಚನನುಸಂದ್ರ 

ಸೋರುವ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
180.00

ಆವಲಹಳಿಳಿ

ಆವಲಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲಯ ಉದಾಘಾಟನೆ

ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು

ಆವಲಹಳ್್
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ಕ್ತತುಗನ�ರು ಕಾಯನಾಪಡ ಕ್ತಗನ�ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದ್ರುವುದು 2.20
ಕ್ತತುಗನ�ರು ಕಾಯನಾಪಡ ಕ್ತತುಗನ�ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದ್ರುವುದು 2.40
ಕ್ತತುಗನ�ರು ಪಿಡಬ�್ಷ್ಯಡಿ ಕ್ತತುಗನ�ರು ಗಾ್ರಮದ್ಂದ ಗಾಡನಾನ್ ಸಿಟ್ ಕಾಲೋಜವರಗಿನ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 80.00
ಕ್ತತುಗನ�ರು ಬಸಾಕಾಂ ಕ್ತತುಗನ�ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ವಿದುಯುತ್ ಟಾ್ರನ್್ಸ ಫಾಮನಾರ್ ಅಳವಡಿಕೆ 1.50
ಕ್ತತುಗನ�ರು ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಕ್ತಿತುಗನ�ರಿನಲ್್ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನ್ಮಾನಾಣ 2.00
ಕ್ತತುಗನ�ರು ಪಿಎಂಜಎಸ್ ವೆೈ ಕ್ತತುಗನ�ರು ಜನತಾ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಂದ ಎನ್.ಹಚ್.4 ವರಗಿನ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಬಿವೃದ್ಧೆ 49.50
ಕ್ತತುಗನ�ರು ಪಿಎಂಜಎಸ್ ವೆೈ ಕ್ತತುಗನ�ರು ಗಾ್ರಮದ್ಂದ ಜನತಾ ಕಾಲ�ೋನ್ಯವರಗಿನ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಬಿವೃದ್ಧೆ 52.50

ಪ್ರಗತಿಯಲ್್ರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ಕ್ತತುಗನ�ರು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಕ್ತತುಗನ�ರು ಗಾ್ರಮದ ಮರುರಡಿಲ್ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 25.00
ಕ್ತತುಗನ�ರು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಕ್ತತುಗನ�ರು ಗಾ್ರಮದ ಒ.ಹಚ್.ಜೆ ಯಂದ ವಿ.ಡಿ.ಚಂದು್ರ ಬಡಾವಣೆಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 40.00
ಕ್ತತುಗನ�ರು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಕ್ತತುಗನ�ರು ಗಾ್ರಮದ ಮರು ಬಡಾವಣೆಯ ಉಳಿಕೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 30.00

ಪ್ರಗತಿಯಲ್್ರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಸೌಲಭಯು)
ಎಸ್ ಸಿಎಸ್ ಟ್ ನ್ಗಮ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೋಡಕಾರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ನ್ಗಮದ್ಂದ ವಿವಿರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲ 

ಸೌಲಭಯು ವಿತರಣೆ
NA

ಪಶುವೆೈದಯುಕ್ೋಯ ಪಶುಸಂಗೆ�ೋಪರಾ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಂದ ವಿವಿರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭಯು 
ವಿತರಣೆ

NA

ಬಿಸಿಎಂ ನ್ಗಮ ಡಿ.ದೋವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ನ್ಗಮದ್ಂದ ವಿವಿರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲ 
ಸೌಲಭಯು ವಿತರಣೆ

NA

ಪಾ್ರರಂಭ  ಆಗಬೋಕಾದ  ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ಕ್ತತುಗನ�ರು ಸಮಾಜ ಕಲಾಯುಣ ಇಲಾಖೆ ಕ್ತತುಗನ�ರು ಪರಿಶಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸಮೆಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 28.27
ಹಳೆೋಹಳಿಳಿ ಪಿ.ಡಬ�್ಷ್ಯ.ಡಿ ರಾಷ್ಟ್ೋಯ ಹದಾದಾರಿ 4ರಿಂದ ಮೋಡಹಳಿಳಿ, ಕ್ತತುಗನ�ರು ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಕೆ.ಚನನುಸಂದ್ರ 

ಸೋರುವ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
180.00

ಆವಲಹಳಿಳಿ

ಆವಲಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲಯ ಉದಾಘಾಟನೆ

ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು

ಆವಲಹಳ್್
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ವಾರ್ಡ್ವಾರುಅಭಿವೃದ್ಧಿಕಾರಡ್ಗಳವಿವರ

ಬಿದರಹಳ್್
CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½: d£À¥ÀgÀ PÁAiÀÄPÀzÀ £ÉÃgÀ £ÉÆÃl 

2013-18

ಬಿದರಹಳ್್ರಲ್ಲಿಕೃಷಿಅಭಿಯಾನ
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ಹಿರಂಡಹಳ್್ರಈಸ್ಟಿಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ೈನ್ಸ್ಎಂರ್
ರಿಸರ್ಡ್ಸ್ಂಟರಕಾರಡ್ಕ್ಮ

ರಾರಗೆ್ಂಡನಹಳ್್ಗಾ್ಮದಲ್ಲಿಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ಂದ್ಗೆ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಕಾರಡ್ಕ್ಮಗಳಪರಿಶೀಲನೆ

ಹಿರಂಡಹಳ್್ಯಿಂದಗುಂಡುತ್ೀಪುರಸ್ತೆಸುಧಾರಣೆಗೆ
ಚಾಲನೆ

ಕಾಡಅಗ್ಹಾರಬಸ್ರಂಗುದಾಣಉದಾಘಾಟನೆ

ರಾರಗೆ್ಂಡನಹಳ್್
ಗಾ್ಮದಲ್ಲಿಓವರ್ಹರ್
ಟಾಯೂಂಕ್ಗೆಗುದ್ದಲ್ಪೂಜೆ
ಮರುತೆಬೆ್ೀರ್ವಲ್
ಉದಾಘಾಟನೆ

ಬಿದರಹಳ್್
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ಕಾಡಅಗ್ಹಾರಗಾ್ಮದಲ್ಲಿ
ಓವರ್ಹರ್ಟಾಯೂಂಕ್
ನಿರಾಡ್ಣಕಾಮಗಾರಿಗೆ
ಗುದ್ದಲ್ಪೂಜೆಹಾಗ್ಬಸ್
ರಂಗುದಾಣಉದಾಘಾಟನೆ

ಹ್ವಿೀಸಂಸ್ಥೆಪಾ್ಯೀಜಿರಶುದಧಿಕುಡಿರುವನಿೀರಿನ
ಘಟಕದಕಾಮಗಾರಿಆರಂಭದಕ್ಷಣ

ರಾರಗೆ್ಂಡನಹಳ್್ಗಾ್ಮದಲ್ಲಿಓವರ್ಹರ್ಟಾಯೂಂಕ್ಗೆ
ಗುದ್ದಲ್ಪೂಜೆಮರುತೆಬೆ್ೀರ್ವಲ್ಉದಾಘಾಟನೆ

ಗುಂಡ್ರುಗಾ್ಮದ್ಂದಗುಂಡ್ರುಕಾಲ್ೀನಿವರಗೆ
ರಸ್ತೆಅಭಿವೃದ್ಧಿರ್.52.5ಲಕ್ಷ(ಪಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ)
ಕಾಮಗಾರಿಗೆಚಾಲನೆ

ಬಿದರಹಳ್್ಗಾ್ಮದಲ್ಲಿರಸಮೆೀವುವಿರರಣಕಾರಡ್ಕ್ಮ

ಬಿದರಹಳ್್
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ಬಿದರಹಳಿಳಿ  
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು

ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾನಾರದಲ್್ (2008-13) ಮಂಜ�ರಾಗಿ 2013-18ರ ಅವಧಿಯಲ್್  ಪೂಣನಾಗೆ�ಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ಹಿರಂಡಹಳಿಳಿ ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ ಹಿರಂಡಹಳಿಳಿ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಮುಖಯು ರಸತುಯಂದ ಊರ ಹಿಂಭಾಗ ಮಾಗನಾ ಕಾಲ�ೋನ್ 

ರಸತು 
50.00

ಬಯಯುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಲ�ೋಕೆ�ೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ರಾಷ್ಟ್ೋಯ ಹದಾದಾರಿ 4ರಿಂದ ಚಿೋಮಸಂದ್ರ ಬೈಯಯುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಬ�ದ್ಗೆರ 
ರಸತುಯನುನು ಸೋರುವ ರಸತು

250.00

ಬಯಯುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಶಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಬಯಯುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲಗೆ ಕೆ�ಠಡಿ ಮಂಜ�ರು 3.30
ಬಯಯುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ (ಘನ ತಾಯುಜಯು) ಬಯಯುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ಜು: ರಾರಾಯಣಪ್ಪನವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಇರುವ ರಾಜಾ 

ಕಾಲುವೆಗೆ ಕಲು್ ದ್ಂಡಿನ ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ
20.00

ಬಯಯುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ (ಘನ ತಾಯುಜಯು) ಬಯಯುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ್ಂದ ಕಾಡು ಅಗ್ರಹಾರಕೆಕಾ ಹ�ೋಗುವ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 40.00
ಬಯಯುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ (ಘನ ತಾಯುಜಯು) ಬಯಯುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ಅಡಲ್ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 30.00
ಬಿದರಹಳಿಳಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ (ಘನ ತಾಯುಜಯು) ಬಿದರಹಳಿಳಿ ಶ್ರೋ ಬತೆಯುೋಶ್ವರ ದೋವಸಾಥಾನದ್ಂದ ದಗಾನಾ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ , ಜಲ್್ 

ಡಾಂಬರಿೋಕರಣ
40.00

ಬಿದರಹಳಿಳಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ (ಘನ ತಾಯುಜಯು) ಬಿದರಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ಮದಯು 4 ಡಕ್ ಸಾ್ಬ್ ಕಲ್ವಟ್ನಾ ನ್ಮಾನಾಣ 10.00
ಮಾರಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ ಮಾರಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಚಂದಾ್ರರಡಿಲ್ ಬಡಾವಣೆಗಳ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 50.00
ಆದ�ರು ಸಮಾಜ ಕಲಾಯುಣ ಇಲಾಖೆ ಆದುರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 25.00
ಕಮಮೆಸಂದ್ರ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ (ಘನ ತಾಯುಜಯು) ಕಮಮೆಸಂದ್ರದ್ಂದ ಗುಂಡ�ರಿಗೆ ಹ�ೋಗುವ ರಸತುಯಲ್್ ಸೋತುವೆ ನ್ಮಾನಾಣ 20.00
ಕಮಮೆಸಂದ್ರ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ (ಘನ ತಾಯುಜಯು) ಕಮಮೆಸಂದ್ರ ಗಾ್ರಮದ್ಂದ ಕೆ.ಟ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪನ ರಾಜ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ಕಾಡು ಅಗ್ರಹಾರ ಲ�ೋಕೆ�ೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕಣ�ಣೆರು ಗಾ್ರಮದ್ಂದ ಯರ್ರಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಬಂಡ ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಕಾಡು ಅಗ್ರಹಾರ ಸೋರುವ 

ರಸತು (ನಬಾನಾರ್)
150.00

ಗುಂಡ�ರು ಲ�ೋಕೆ�ೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ರಾಷ್ಟ್ೋಯ ಹದಾದಾರಿ 4ರಿಂರ ಹುಸ�ಕಾರು ಮಂಡ�ರು ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಗುಂಡ�ರು ಸೋರುವ 
ರಸತು

400.00

ಗುಂಡ�ರು ಸಮಾಜ ಕಲಾಯುಣ ಇಲಾಖೆ ಗುಂಡ�ರು ಸಿತ್ೋ ಶಕ್ತು ಸಮುದಾಯ ಭವನ 5.00
ಗುಂಡ�ರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ (ಘನ ತಾಯುಜಯು) ಗುಂಡ�ರು ಮಂಡ�ರು ರಸತುಯಂದ ಮಾರಸಂದ್ರ ಗಾ್ರಮಕೆಕಾ ಹ�ೋಗುವ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 60.00
ಗುಂಡ�ರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ (ಘನ ತಾಯುಜಯು) ಗುಂಡ�ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ದ�ಮಮೆಪ್ಪನವರ ಮುನ್ಯಪ್ಪ ಮನೆಯಂದ ಕರವರಗೆ 

ಆರ್ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ
75.00

ಗುಂಡ�ರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ (ಘನ ತಾಯುಜಯು) ಗುಂಡ�ರು ಕಾಲ�ೋನ್ಯ ಮುನೆೋಶ್ವರ ದೋವಸಾಥಾನದ್ಂದ ಕಾಡು ಅಗ್ರಹಾರ ಮುಖಯು 
ರಸತುರವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 

20.00

ಗುಂಡ�ರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ (ಘನ ತಾಯುಜಯು) ಗುಂಡ�ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಸಿಸಿ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ 40.00
ಗುಂಡ�ರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ (ಘನ ತಾಯುಜಯು) ಗುಂಡ�ರು ಗಾ್ರಮದ ಮುಖಯು ರಸತುಯಂದ ಸಕಾನಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾ್ರಥಮಿಕ 

ಪಾಠಶಾಲವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 
25.00

ಗುಂಡ�ರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ (ಘನ ತಾಯುಜಯು) ಗುಂಡ�ರು ಕಾಡು ಅಗ್ರಹಾರ ಮುಖಯು ರಸತುಯಂದ ವೆೋಮನ ಮಠದವರಗೆ ರಸತು 
ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 

15.00

ಗುಂಡ�ರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ (ಘನ ತಾಯುಜಯು) ಗುಂಡ�ರು ಜನತಾ ಕಾಲ�ೋನ್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 30.00
ಗುಂಡ�ರು ಸಣಣೆ ನ್ೋರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಗುಂಡ�ರು ಗಾ್ರಮದ ಶ್ರೋ ಬಾಲಪ್ಪ. ಮುನ್ಯಪ್ಪ ಇವರ ಜಮಿೋನ್ಗೆ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ 

ಕೆ�ರದ ನ್ೋರಾವರಿ ಸೌಲಭಯು ಒದಗಿಸುವುದು.
6.00

ಗುಂಡ�ರು ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ ಗುಂಡ�ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ 2012-13 ನೆೋ ಸಾಲ್ನಲ್್ ಸುವಣನಾಗಾ್ರಮ ಯೋಜನೆಯಲ್್ 
ಮ�ಲಭ�ತ ಸೌಕಯನಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

29.00

ಬಿದರಹಳ್್
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ಗುಂಡ�ರು ಸಣಣೆ ನ್ೋರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಗುಂಡ�ರು ಗಾ್ರಮದ ಶ್ರೋ ಗಂಗಪ್ಪ. ಒದಾದಾಡಪ್ಪ ಇವರ ಜಮಿೋನ್ಗೆ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ 
ಕೆ�ರದ ನ್ೋರಾವರಿ ಸೌಲಭಯು ಒದಗಿಸುವುದು.

6.50

ಗುಂಡ�ರು ಸಣಣೆ ನ್ೋರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಗುಂಡ�ರು ಗಾ್ರಮದ ಶ್ರೋ ಅಪ್ಪಯಯುಪ್ಪ ಮುನ್ಯಪ್ಪ ಇವರ ಜಮಿೋನ್ಗೆ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ 
ಕೆ�ರದ ನ್ೋರಾವರಿ ಸೌಲಭಯು ಒದಗಿಸುವುದು.

6.00

ಬಯಯುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ ಬಯಯುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ವಸತಿ ರಹಿತರಿಗೆ ನ್ವೆೋಶನ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್್ದ.

ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಸಕಾನಾರದಲ್್ (2013-18) ಮಂಜ�ರಾಗಿ ಪೂಣನಾಗೆ�ಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ಬೈಯಯುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಕಾಯನಾಪಡ ಬೈಯಯುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು ಪಂಪುಸಟ್ ಆಳವಡಿಕೆ 7.00
ಬೈಯಯುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಕಾಯನಾಪಡ ಬೈಯಯುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದ್ರುವುದು 2.20
ಬೈಯಯುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ಬೈಯಯುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ಕೆರ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ಕಾಮಗಾರಿ 20.00
ಬೈಯಯುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ಬೈಯಯುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ಕೆರ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 3.00
ಬೈಯಯುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಬೈಯಯುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ 2 ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನ್ಮಾನಾಣ 4.00
ಬೈಯಯುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಶಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಬೈಯಯುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲಗೆ ಕೆ�ಠಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ 3.30
ಬೈಯಯುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಬೈಯಯುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ಬೈಯಯುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಬೈಯಯುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ರಾರಾಯಣಪ್ಪನವರ ಮನೆ ಬಳಿ ರಾಜ ಕಾಲುವೆಗೆ 

ಕಲು್ದ್ಂಡಿನ ನ್ಮಾನಾಣ
20.00

ಬೈಯಯುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಬೈಯಯುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ಅಡರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 30.00
ಬೈಯಯುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಬೈಯಯುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ಕಾಡ ಅಗ್ರಹಾರಕೆಕಾ ಹ�ೋಗುವ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 40.00
ಹಿರಂಡಹಳಿಳಿ ಕಾಯನಾಪಡ ಹಿರಂಡಹಳಿಳಿ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು ಪಂಪುಸಟ್ ಆಳವಡಿಕೆ 7.00
ಹಿರಂಡಹಳಿಳಿ ಕಾಯನಾಪಡ ಹಿರಂಡಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದ್ರುವುದು 2.20
ಹಿರಂಡಹಳಿಳಿ ಕಾಯನಾಪಡ ಹಿರಂಡಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದ್ರುವುದು 2.00
ಹಿರಂಡಹಳಿಳಿ ಕಾಯನಾಪಡ ಹಿರಂಡಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದ್ರುವುದು 2.20
ಹಿರಂಡಹಳಿಳಿ ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ಹಿರಂಹಡಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ಶ್ರೋ ರಾಮ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖಯು ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 25.00
ಹಿರಂಡಹಳಿಳಿ ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ಹಿರಂಡಹಳಿಳಿ ರಾಜಕಾಲುವೆ (ಮುಖಯು ರಸತುಯಂದ ಊರು ಹಿಂಭಾಗ ಮಾಗನಾ ಕಾಲ�ೋನ್ 

ರಸತು)
50.00

ಹಿರಂಡಹಳಿಳಿ ಜಲಾ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಂಡಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮಾನಾಣ 5.00
ಹಿರಂಡಹಳಿಳಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಹಿರಂಡಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ 5 ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣಗಳ ನ್ಮಾನಾಣ 10.00
ಹಿರಂಡಹಳಿಳಿ ಸಮಾಜ ಕಲಾಯುಣ ಹಿರಂಡಹಳಿಳಿ ಕಾಲ�ೋನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 6.00
ಹಿರಂಡಹಳಿಳಿ ಸಮಾಜ ಕಲಾಯುಣ ಹಿರಂಡಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ಪರಿಶಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸಮೆಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 29.15
ಹಿರಂಡಹಳಿಳಿ ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ಹಿರಂಡಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಶುದಧೆ ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರಿನ ಘಟಕ 8.00
ಹಿರಂಡಹಳಿಳಿ ಹುವಾಯ್ ಸಂಸಥಾಯ ವತಿಯಂದ ಹಿರಂಡಹಳಿಳಿ ಸಕಾನಾರಿ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಪ ್ೌರಢ ಶಾಲಗೆ 

ಕಂಪೂಯುಟರ್ ವಿತರಣೆ
ಬಿದರಹಳಿಳಿ ಕಾಯನಾಪಡ ಬಿದರಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದ್ರುವುದು 2.20
ಬಿದರಹಳಿಳಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಬಿದರಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನ್ಮಾನಾಣ 2.00
ಬಿದರಹಳಿಳಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಬಿದರಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಯಜ್ವಲಕಾ ಆಶ್ರಮದ ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮಾನಾಣ 5.00
ಬಿದರಹಳಿಳಿ ಶಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಬಿದರಹಳಿಳಿ ಸಕಾನಾರಿ ಶಾಲಗೆ ಸೈಕಲ್ ವಿತರಣೆ NA
ಬಿದರಹಳಿಳಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಬಿದರಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 30.00
ಬಿದರಹಳಿಳಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಬಿದರಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ಶ್ರೋ ಬತೆತುೋಶ್ವರ ದೋವಸಾಥಾನದ್ಂದ ದಗಾನಾ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ, ಜೆಲ್್ 

ಡಾಂಬರಿೋಕರಣ
40.00

ಬಿದರಹಳಿಳಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಬಿದರಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ಮಧಯು 4 ಡಕ್ ಸಾ್ಬ್, ಕಲ್ವಟ್ನಾ ನ್ಮಾನಾಣ 10.00
ಬಿದರಹಳಿಳಿ ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ಬಿದರಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಶುದಧೆ ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರಿನ ಘಟಕ 8.00

ಬಿದರಹಳಿಳಿ
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು
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ಬಿದರಹಳಿಳಿ ಹುವಾಯ್ ಸಂಸಥಾಯ ವತಿಯಂದ ಬಿದರಹಳಿಳಿ ಸಕಾನಾರಿ ಪ ್ೌರಢ ಶಾಲಗೆ ಕಂಪೂಯುಟರ್ 
ವಿತರಣೆ

ಮಾರಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಕಾಯನಾಪಡ ಮಾರಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು ಪಂಪುಸಟ್ ಆಳವಡಿಕೆ 7.00
ಮಾರಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಕಾಯನಾಪಡ ಮಾರಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಬ�ೋರ್ ವೆಲ್ ಕೆ�ರದು ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ 4.00
ಮಾರಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಕಾಯನಾಪಡ ಮಾರಗೆ�ಂಡಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದ್ರುವುದು 2.20
ಮಾರಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಕಾಯನಾಪಡ ಮಾರಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದ್ರುವುದು 2.20
ಮಾರಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ಮಾರಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಚಂದಾ್ರರಡಿಲ್ ಬಡಾವಣೆಗಳ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 50.00
ಮಾರಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ಮಾರಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ಮಾತೃಶ್ರೋ ಬಡಾವಣೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 35.00
ಮಾರಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ಮಾರಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ವಿರಾಯಕ ಬಡಾವಣೆಯವರಗೆ ರಸತು 

ಅಬಿವೃದ್ಧೆ
5.00

ಮಾರಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ಮಾರಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಭಾಗಯು ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ ರಸತು ಡಾಂಬರಿೋಕರಣ 30.00
ಮಾರಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ತಾಲ�್ಕು ಪಂಚಾಯತು ನ್ಧಿ ಮಾರಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಮುಖಯು ರಸತುಯಂದ (ಬಾಲಾಜ ಬಢಾವಣೆ) ಪಿಳಳಿಮಮೆ 

ಮನೆಯವರಗೆ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ
4.00

ಮಾರಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ತಾಲ�್ಕು ಪಂಚಾಯತು ನ್ಧಿ ಮಾರಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ರಸತುಯ ಬಾಲಾಜ ಬಡಾವಣೆಯ ತಿಡುಕುಡುಂಬ ಮನೆಯಂದ 
ರಾಗರಾಜರಡಿಲ್ ಮನೆಯವರಗೆ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ

4.00

ಮಾರಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬೃಹತ್ ರಸತು ಮಾರಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ್ಂದ ಆನಂದಪುರ ಮುಖಯು ರಸತುಯವರಗೆ ರಸಥಾ ಮತುತು 
ಚರಂಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ

60.00

ಮಾರಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಮಾರಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ 2 ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನ್ಮಾನಾಣ 4.00
ಮಾರಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಸಿಆರ್ ಎಫ್ ಮಾರಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ವಿರಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ ಕ್ರು ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ 

ಪುನಶಚುೋತನ
4.92

ಆದ�ರು ಕಾಯನಾಪಡ ಆದ�ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿಗೆ ವಿದುಯುದ್ಕರಣ 4.00
ಆದ�ರು ಕಾಯನಾಪಡ ಆದ�ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದ್ರುವುದು 2.20
ಆದ�ರು ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಆದ�ರು ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನ್ಮಾನಾಣ 2.00
ಆದ�ರು ಸಮಾಜ ಕಲಾಯುಣ ಆದ�ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 25.00
ಕಮಮೆಸಂದ್ರ ಕಾಯನಾಪಡ ಕಮಮೆಸಂದ್ರ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು ಪಂಪುಸಟ್ ಆಳವಡಿಕೆ 7.00
ಕಮಮೆಸಂದ್ರ ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ಕಮಮೆಸಂದ್ರದ್ಂದ ಗುಂಡ�ರಿಗೆ ಹ�ೋಗುವ ರಸತುಯಲ್್ ಸೋತುವೆ ನ್ಮಾನಾಣ 20.00
ಕಮಮೆಸಂದ್ರ ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ಕಮಮೆಸಂದ್ರ ಗಾ್ರಮದ್ಂದ ಕೆ.ಟ್.ವೆಂಕಟಪ್ಪನ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ಕಮಮೆಸಂದ್ರ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಕಮಮೆಸಂದ್ರದಲ್್ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನ್ಮಾನಾಣ 2.00
ಕಡ ಅಗ್ರಹಾರ ಕಾಯನಾಪಡ ಕಾಡ ಅಗ್ರಹಾರ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದ್ರುವುದು 2.00
ಕಾಡ ಅಗ್ರಹಾರ ಪಿಎಂಜಎಸ್ ವೆೈ ಕಾಡ ಅಗ್ರಹಾರ ಬಿದರಹಳಿಳಿ ರಸತುಯಂದ ಆದ�ರು ಶ್ರೋ ಮುನೆೋಶ್ವರ ದೋವಸಾಥಾನ ರಸತು 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
78.00

ಕಾಡ ಅಗ್ರಹಾರ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಕಾಡ ಅಗ್ರಹಾರ 2 ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನ್ಮಾನಾಣ 4.00
ಕಾಡ ಅಗ್ರಹಾರ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಕಾಡ ಅಗ್ರಹಾರ ರಸತುಯಂದ ಅಣಗಲಪುರ ಗಾ್ರರಾಮಕೆಕಾ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 60.00
ಗುಂಡ�ರು ಕಾಯನಾಪಡ ಗುಂಡ�ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಮತುತು ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಆಳವಡಿಕೆ 3.50
ಗುಂಡ�ರು ಕಾಯನಾಪಡ ಗುಂಡ�ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದ್ರುವುದು 2.00
ಗುಂಡ�ರು ಕಾಯನಾಪಡ ಗುಂಡ�ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದ್ರುವುದು 2.40
ಗುಂಡ�ರು ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ಗುಂಡ�ರು ಗಾ್ರಮದ ಕೆರ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 3.00
ಗುಂಡ�ರು ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ಗುಂಡ�ರು ಕಾಡ ಅಗ್ರಹಾರ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಗುಂಡ�ರು ಬಿದರಹಳಿಳಿ ಮುಖಯು 

ರಸತುಯವರಗಿನ ಬೈಪಾಸ್ ರಸತು ದುರಸಿತು
5.00

ಗುಂಡ�ರು ಪಿಎಂಜಎಸ್ ವೆೈ ಗುಂಡ�ರು ಗಾ್ರಮದ್ಂದ ಗುಂಡ�ರು ಕಾಲ�ೋನ್ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 66.00

ಬಿದರಹಳಿಳಿ
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು
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ಗುಂಡ�ರು ಪಿಡಬ�್ಷ್ಯಡಿ ರಾಷ್ಟ್ೋಯ ಹದಾದಾರಿ ಎನ್.ಹಚ್.4 ನ್ಂದ ಹುಸ�ಕಾರು, ಮಂಡ�ರು ಮಾಗನಾ ಗುಂಡ�ರು 
ಸೋರುವ ರಸತು

400.00

ಗುಂಡ�ರು ಪಿಡಬ�್ಷ್ಯಡಿ ಎನ್.ಹಚ್.4 ನ್ಂದ ಕ್ತತುಗನ�ರು ಬಿದರಹಳಿಳಿ ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಗುಂಡ�ರು ಸೋರುವ 
ರಸತುಯಲ್್ ಡರ್ ಸಾ್ಬ್ ಕಲ್ವಟ್ನಾ

36.00

ಗುಂಡ�ರು ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಗುಂಡ�ರು 2 ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನ್ಮಾನಾಣ 4.00
ಗುಂಡ�ರು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಗುಂಡ�ರು ಗಾ್ರಮದ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 25.00
ಗುಂಡ�ರು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಗುಂಡ�ರು ಗಾ್ರಮದ ಅಡರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 205.00
ಗುಂಡ�ರು ಸಮಾಜ ಕಲಾಯುಣ ಗುಂಡ�ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಸಿತ್ೋ ಶಕ್ತು ಸಮುದಾಯ ಭವನ 5.00
ಗುಂಡ�ರು ಹುವಾಯ್ ಸಂಸಥಾಯ ವತಿಯಂದ ಗುಂಡ�ರು ಸಕಾನಾರಿ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಪ ್ೌರಢ ಶಾಲಗೆ 

ಕಂಪೂಯುಟರ್ ವಿತರಣೆ
ಎಸ್ ಸಿಎಸ್ ಟ್ ನ್ಗಮ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೋಡಕಾರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ನ್ಗಮದ್ಂದ ವಿವಿರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲ 

ಸೌಲಭಯು ವಿತರಣೆ
NA

ಪಶುವೆೈದಯುಕ್ೋಯ ಪಶುಸಂಗೆ�ೋಪರಾ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಂದ ವಿವಿರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭಯು 
ವಿತರಣೆ

NA

ಬಿಸಿಎಂ ನ್ಗಮ ಡಿ.ದೋವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ನ್ಗಮದ್ಂದ ವಿವಿರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲ 
ಸೌಲಭಯು ವಿತರಣೆ

NA

ಪ್ರಗತಿಯಲ್್ರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ಬೈಯಯುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಬೈಯಯುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಬ�ೋರ್ ವೆಲ್, ಪೈಪ್ ಲೈನ್, ಶುದಧೆ ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರಿನ 

ಘಟಕ ಇತಾಯುದ್
25.00

ಹಿರಂಡಹಳಿಳಿ ಪಿಎಂಜಎಸ್ ವೆೈ ಹಿರಂಡಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ್ಂದ ಗುಂಡುತೆ�ೋಪುವರಗೆ ರಸತು ಮತುತು ಗುಂಡುತೆ�ೋಪಿನ್ಂದ 
ಚಿೋಮಸಂದ್ರ ಸೋರುವ ರಸತು ಅಬಿವೃದ್ಧೆ

120.00

ಬಿದರಹಳಿಳಿ ಪಿಎಂಜಎಸ್ ವೆೈ ಬಿದರಹಳಿಳಿ ಈಸ್್ಟ ಪಾಯಂಟ್ ಆಸ್ಪತೆ್ರಯಂದ ಕಲಾಯುಣ ಮಂಟಪದ್ಂದ ಚಿೋಮಸಂದ್ರ 
ಸೋರುವ ರಸತು

142.00

ಬಿದರಹಳಿಳಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಬಿದರಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಬ�ೋರ್ ವೆಲ್, ಪೈಪ್ ಲೈನ್, ಶುದಧೆ ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರಿನ ಘಟಕ 
ಇತಾಯುದ್

20.00

ಮಾರಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಮಾರಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ಗಂಗೆ�ೋತಿ್ರ ಬಡಾವಣೆ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 30.00
ಮಾರಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಮಾರಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ನ್ಸಗನಾ ಬಡಾವಣೆ, ಮಗಾಸಿಟ್ ಬಡಾವಣೆ ಹಾಗ� 

ಡಿ.ಎಂ.ಆರ್ ಬಡಾವಣೆ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
50.00

ಮಾರಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಮಾರಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ಬಾಲಾಜ ಬಡಾವಣೆ, ಪ್ರತಿಷಾ್ಠನ ಬಡಾವಣೆ, ಆರ್.
ಆರ್.ಬಡಾವಣೆ ಮತುತು ಮಾತೃಶ್ರೋ ಬಡಾವಣೆ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

50.00

ಮಾರಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಮಾರಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ಪಿ.ಎನ್.ಆರ್ ಬಡಾವಣೆ, ಎಸ್.ಎಂ.ಆರ್. ಬಡಾವಣೆ, 
ಸ�ೋಮಶೋಖರ್ ರಡಿಲ್ ಬಡಾವಣೆ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

40.00

ಮಾರಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಮಾರಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ವಿರಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ, ಲಕ್ಷಿಷ್ೋವೆಂಕಟೆೋಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ, 
ರ�ೋಶನು ಬಡಾವಣೆ ಹಾಗ� ಮುನ್ರಡಿಲ್ ಬಡಾವಣೆ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

40.00

ಮಾರಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಮಾರಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ನ್ೋರಿನ ವಯುವಸಥಾಗೆ ಬ�ೋರ್ ವೆಲ್, ಶುದಧೆ ಕುಡಿಯವ 
ನ್ೋರಿನ ಘಟಕ ಹಾಗ� ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ವಯುವಸಥಾ

35.00

ಆದ�ರು ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಆದ�ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಶುದಧೆ ಕಡಿಯುವ ನ್ೋರಿನ ಘಟಕ ಸಾಥಾಪನೆ 8.00
ಆದ�ರು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಆದ�ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ನ್ೋರಿನ ವಯುವಸಥಾ ಹಾಗ� ಬ�ೋರ್ ವೆಲ್ ಕೆ�ರದ್ರುವುದು 25.00
ಗುಂಡ�ರು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಗುಂಡ�ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಬ�ರ್ ವೆಲ್, ಪೈಪ್ ಲೈನ್, ಶುದಧೆ ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರಿನ ಘಟಕ 

ಇತಾಯುದ್
25.00

ಬಿದರಹಳಿಳಿ
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು
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ಬಿದರಹಳಿಳಿ

ಮಾರಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ಕಾಯನಾಕ್ರಮಗಳ ಪರಿವಿೋಕ್ಷಣೆ

ಗುಂಡ�ರು ಪಿಡಬ�್ಷ್ಯಡಿ ಬಂಗಳೂರು ಬಾಗಲ�ರು ರಸತುಯಂದ ಎನ್.ಜ.ಗೆ�ಲ್ಹಳಿಳಿ ಕಾಡ ಅಗ್ರಹಾರ 
ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಗುಂಡ�ರು ವರಗೆ ರಸತು ಅಬಿವೃದ್ಧೆ

380.00

ಪಾ್ರರಂಭ  ಆಗಬೋಕಾದ  ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ಮಾರಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿ ಶ್ರೋ ಲಹರ್ ಸಿಂಗ್, ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ 

ರವರ ಅನುದಾನ
ಮಾರಗೆ�ಂಡನಹಳಿಳಿಯಲ್್ ಗಾ್ರ ಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ಕಾಮಗಾರಿ 100.00

ಬೈಯಯುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಬೈಯಯುಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಚರಂಡಿಗಳ ರಿಪೋರಿ A ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಸಾ್ಷ್ಯಬ್ ಆಳವಡಿಕೆ 25.00
ಹಿರಂಡಹಳಿಳಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಹಿರಂಡಹಳಿಳಿ ಆಂಜನೆೋಯಸಾ್ವಮಿ ದೋವಸಾಥಾನೆದ್ಂದ ರಾಮಮ�ತಿನಾ ಮನೆಯವರಗೆ 

ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
20.00

ಬಂಡ ಬ�ಮಮೆಸಂದ್ರ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಕಾಡ ಅಗ್ರಹಾರ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಬಂಡಬ�ಮಮೆಸಂದ್ರ ರಾಗಲ್ಂಗೆೋಶ್ವರ 
ದೋವಸಾಥಾನದ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

25.00

ಬಿದರಹಳಿಳಿ ಆರ�ೋಗಯು ಇಲಾಖೆ ಬಿದರಹಳಿಳಿಯಲ್್ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಆರ�ೋಗಯು ಕೆೋಂದ್ರ ಮತುತು ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮಾನಾಣ 100.00
ಬಿದರಹಳಿಳಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಬಿದರಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕಾಲ�ೋನ್ಯ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 25.00
ಆದ�ರು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಆದ�ರು ಗಾ್ರಮದ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಕಾಂಕ್್ರೋಕರಣ 40.00
ಕಾಡ ಅಗ್ರಹಾರ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಕಾಡ ಅಗ್ರಹಾರ ಗಾ್ರಮದ ಅಡಲ್ರಸಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 50.00
ಕಾಡ ಅಗ್ರಹಾರ ಮುಜರಾಯ ಇಲಾಖೆ ಕಾಡು ಅಗ್ರಹಾರ ಗಾ್ರ ಮದ ಗಂಗಮಮೆ ದೋವಸಾಥಾನದ ನ್ಮಾನಾಣ 3.00
ಗುಂಡ�ರು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಗುಂಡ�ರು ಗಾ್ರಮದ ಪಿ.ಶ್ರೋನ್ವಾಸ್ ರವರ ಜಮಿೋನ್ನ ಪಕಕಾದಲ್್ ಮಳೆ ನ್ೋರು ಕಾಲುವೆ 25.00
ಗುಂಡ�ರು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಗುಂಡ�ರು ಗಾ್ರಮದ ಮಳೆ ನ್ೋರು ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ 40.00

ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು
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ವಾರ್ಡ್ವಾರುಅಭಿವೃದ್ಧಿಕಾರಡ್ಗಳವಿವರ

ಮಂಡ್ರು
CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½: d£À¥ÀgÀ PÁAiÀÄPÀzÀ £ÉÃgÀ £ÉÆÃl 

2013-18

ಮಂಡ್ರುಬಿಎಂಟ್ಸಿಬಸ್ಡಿಪೂೀಆರಂಭ

ಜೆ್ೀಡಿಹುಸ್್ಕರಿನಲ್ಲಿಶಾಲಾಮಕ್ಕಳ್ಗೆಬೆೈಸಿಕಲ್ವಿರರಣೆ
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ಕಟುಟಿಗೆ್ಲಲಿಹಳ್್ರಲ್ಲಿಎರಡುಬಸ್ರಂಗುದಾಣಗಳಉದಾಘಾಟನೆ

ಮಂಡ್ರಿನಲ್ಲಿಪಾ್ಥಮಿಕಆರ್ೀಗಯೂಕೀಂದ್ ಜೆ್ಯೂೀತಿಪುರಶಾಲರಲ್ಲಿಬೆೈಸಿಕಲ್ವಿರರಣೆ

ಕಟುಟಿಗೆ್ಲಲಿಹಳ್್ಗಾ್ಮದಲ್ಲಿನಾಯೂರಬೆಲಅಂಗಡಿ
ಉದಾಘಾಟನೆ

ಬೆಂಗಳ್ರುಪೂವಡ್ತಾಲ್ಲಿಕುಬೆ್ಮೆ್ೀನಹಳ್್ಗಾ್ಮದ
ರಸ್ತೆಗಳ್ಗೆಕಾಂಕ್ೀಟ್ರಸ್ತೆಕಾಮಗಾರಿಪ್ಗತಿರಲ್ಲಿದ.

ಮಂಡ್ರು
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ಮಂಡ�ರು ವಾರ್ನಾ
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು

ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾನಾರದಲ್್ (2008-13) ಮಂಜ�ರಾಗಿ 2008-13ರ ಅವಧಿಯಲ್್  ಪೂಣನಾಗೆ�ಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತತು  28.98 ಕೆ�ೋಟ್ ರ�.

ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾನಾರದಲ್್ (2008-13) ಮಂಜ�ರಾಗಿ 2013-18ರ ಅವಧಿಯಲ್್  ಪೂಣನಾಗೆ�ಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ಬ�ಮಮೆೋನಹಳಿಳಿ ಬಿ.ಡಿ.ಎ ಬ�ಮಮೆೋನಹಳಿಳಿ ಸಕಾನಾರಿ ಕನನುಡ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲಗೆ ಬಿ.ಡಿ.ಎ ವತಿಯಂದ 3 ಹಚುಚುವರಿ 

ಕೆ�ಠಡಿಗಳು ಮತುತು ಶೌಚಾಲಯ ಮತುತು ಕಾಂಪೌಂರ್ ನ್ಮಾನಾಣ
49.50

ಬ�ಮಮೆೋನಹಳಿಳಿ ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ ಬ�ಮಮೆೋನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ 2012-13 ನೆೋ ಸಾಲ್ನಲ್್ ಸುವಣನಾಗಾ್ರಮ ಯೋಜನೆಯಲ್್ 
ಮ�ಲಭ�ತ ಸೌಕಯನಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

27.00

ನ್ಂಬೋಕಾಯಪುರ ಬಿ.ಡಿ.ಎ ನ್ಂಬೋಕಾಯಪುರದ ಸಕಾನಾರಿ ಕನನುಡ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲಗೆ ಬಿ.ಡಿ.ಎ ವತಿಯಂದ 3 ಹಚುಚುವರಿ 
ಕೆ�ಠಡಿಗಳು ಮತುತು ಶೌಚಾಲಯ ಮತುತು ಕಾಂಪೌಂರ್ ನ್ಮಾನಾಣ

49.50

ಚಿಕಕಾಬನಹಳಿಳಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಚಿಕಕಾಬನಹಳಿಳಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮಾನಾಣ (ರಾಜಯುಸಭಾ ಸದಸಯು ಶ್ರೋ ವೆಂಕಯಯುರಾಯುಲ್ರವರ 
ಅನುದಾನ)

5.00

ಚಿಕಕಾಬನಹಳಿಳಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ತಿರುಮೋನಹಳಿಳಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮಾನಾಣ (ರಾಜಯುಸಭಾ ಸದಸಯು ಶ್ರೋ ವೆಂಕಯಯುರಾಯುಲ್ 
ರವರ ಅನುದಾನ)

5.00

ಚಿಕಕಾಬನಹಳಿಳಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ತಿರುಮೋನಹಳಿಳಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮಾನಾಣ (ರಾಜಯುಸಭಾ ಸದಸಯು ಶ್ರೋ ವೆಂಕಯಯುರಾಯುಲ್ 
ರವರ ಅನುದಾನ)

5.00

ಜೆ�ಯುೋತಿೋಪುರ ಬಿ.ಡಿ.ಎ ಜೆ�ಯುೋತಿೋಪುರ ಸಕಾನಾರಿ ಕನನುಡ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲಗೆ ಬಿ.ಡಿ.ಎ ವತಿಯಂದ 4 ಹಚುಚುವರಿ ಕೆ�ಠಡಿಗಳ 
ನ್ಮಾನಾಣ

40.40

ರಘುವನಹಳಿಳಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ರಘುವನಹಳಿಳಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮಾನಾಣ (ರಾಜಯುಸಭಾ ಸದಸಯು ಶ್ರೋ ವೆಂಕಯಯುರಾಯುಲ್ ರವರ 
ಅನುದಾನ)

6.00

ಹುಸರು ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ ಹುಸ�ಕಾರು ಗಾ್ರರಾಮದಲ್್ ನ�ತನ ಮೋಲುತೆ�ಟ್್ಟ ನ್ೋರಿನ ಟಾಯುಂಕ್ 15.00
ಹುಸ�ಕಾರು ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಹುಸ�ಕಾರು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮಾನಾಣ (ರಾಜಯುಸಭಾ ಸದಸಯು ಶ್ರೋ ವೆಂಕಯಯುರಾಯುಲ್ ರವರ 

ಅನುದಾನ)
5.00

ಹುಸ�ಕಾರು ಬಿ.ಡಿ.ಎ ಹುಸ�ಕಾರು ಸಕಾನಾರಿ ಕನನುಡ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲಗೆ ಬಿ.ಡಿ.ಎ ವತಿಯಂದ 2 ಹಚುಚುವರಿ ಕೆ�ಠಡಿಗಳು 
ಮತುತು ಶೌಚಾಲಯ ಮತುತು ಕಾಂಪೌಂರ್ ನ್ಮಾನಾಣ

20.20

ಹುಸ�ಕಾರು ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ ಹುಸ�ಕಾರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ 2012-13 ನೆೋ ಸಾಲ್ನಲ್್ ಸುವಣನಾಗಾ್ರಮ ಯೋಜನೆಯಲ್್ ಮ�ಲಭ�ತ 
ಸೌಕಯನಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

28.00

ಹಂಚರಹಳಿಳಿ ಬಿ.ಡಿ.ಎ ಹಂಚರಹಳಿಳಿ ಸಕಾನಾರಿ ಕನನುಡ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲಗೆ ಬಿ.ಡಿ.ಎ ವತಿಯಂದ 4 ಹಚುಚುವರಿ ಕೆ�ಠಡಿಗಳ 
ನ್ಮಾನಾಣ

40.40

ಹುಸ�ಕಾರು ಪಿ.ಎಂ.ಜ.ಎಸ್.ವೆೈ ಹುಸ�ಕಾರು-ಮಂಡ�ರು ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಬಂಡಿಗಾನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದವರಗೆ ರಸತು
ಜೆ�ಯುೋತಿೋಪುರ ಪಿ.ಎಂ.ಜ.ಎಸ್.ವೆೈ ಜೆ�ಯುೋತಿಪುರ ದೋವಸಾಥಾನದ ರಸತುಯಂದ ಹಂಚರಹಳಿಳಿ ರಸತುಯವರಗೆ ರಸತು
ಮಂಡ�ರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಮಂಡ�ರು ಗಾ್ರಮದ ಸಮಿೋಪವಿರುವ ಘನತಾಯುಜಯುವನುನು ವಷನಾದಲ್್ 

ತೆರವುಗೆ�ಳಿಸಲಾಗುವುದಂದು ಮಾನಯು ಮುಖಯುಮಂತಿ್ರಗಳು ಭರವಸ ನ್ೋಡಿ ಸುಮಾರು 3 
ವಷನಾವಾದರ� ಇಲ್್ಯವರಗೆ ತೆರವುಗೆ�ಳಿಸಿಲ್

ಮಂಡ�ರು ಆರ�ೋಗಯು ಇಲಾಖೆ ಮಂಡ�ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಆರ�ೋಗಯು ಕೆೋಂದ್ರದ ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮಾನಾಣ 100.00

ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಸಕಾನಾರದಲ್್ (2013-18) ಮಂಜ�ರಾಗಿ ಪೂಣನಾಗೆ�ಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ಬ�ಮಮೆೋನಹಳಿಳಿ ಕಾಯನಾಪಡ ಬ�ಮಮೆೋನಹಳಿಳಿ ಎರಡು ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದ್ರುವುದು 5.00
ಬ�ಮಮೆೋನಹಳಿಳಿ ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ಬ�ಮಮೆೋನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಸುವಣನಾಗಾ್ರಮ ಯೋಜನೆಯಲ್್ ಮ�ಲಭ�ತ ಸೌಕಯನಾದ 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
27.00
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ಬ�ಮಮೆೋನಹಳಿಳಿ ಬಿಡಿಎ ಬ�ಮಮೆೋನಹಳಿಳಿ ಸಕಾನಾರಿ ಕನನುಡ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲಗೆ ಬಿ.ಡಿ.ಎ ವತಿಯಂದ 3 ಹಚುಚುವರಿ 
ಕೆ�ಠಡಿಗಳು, ಶೌಚಾಲಯ ಮತುತು ಕಾಂಪೌಂರ್ ನ್ಮಾನಾಣ

49.50

ಬ�ಮಮೆೋನಹಳಿಳಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಬ�ಮಮೆೋನಹಳಿಳಿಯಲ್್ 2 ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ 4.00
ಬ�ಮಮೆೋನಹಳಿಳಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಬ�ದ್ಗೆರ ರಸತು (ಬ�ಮಮೆೋನಹಳಿಳಿ) ಹತಿತುರ 2 ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನ್ಮಾನಾಣ 4.00
ಬಂಡಿಗಾನಹಳಿಳಿ ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ಹುಸ�ಕಾರು-ಮಂಡ�ರು ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಬಂಡಿಗಾನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದವರಗೆ ರಸತು 30.00
ಬಂಡಿಗಾನಹಳಿಳಿ ಪಿಎಂಜಎಸ್ ವೆೈ ಹುಸ�ಕಾರು ಮಂಡ�ರು ರಸತುಯಂದ ಬಂಡಿಗಾನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 27.10
ನ್ಂಬೋಕಯಪುರ ಕಾಯನಾಪಡ ನ್ಂಬೋಕಾಯಪುರ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಬ�ೋರ್ ವೆಲ್ ಕೆ�ರದ್ರುವುದು 2.00
ನ್ಂಬೋಕಯಪುರ ಕಾಯನಾಪಡ ನ್ಂಬೋಕಾಯಪುರ ದೋವಸಾಥಾನದ ಹತಿತುರ ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರದ್ರುವುದು 20.40
ನ್ಂಬೋಕಯಪುರ ಕಾಯನಾಪಡ ನ್ಂಬೋಕಾಯಪುರ ದೋವಸಾಥಾನದ ಹತಿತುರ ಕೆ�ರದ್ರುವ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿಗೆ ಪಂಪು ಮೊೋಟಾರ್ 

ಅಳವಡಿಸುವುದು
3.35

ನ್ಂಬೋಕಯಪುರ ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ಎನ್.ಹಚ್.4ನ್ಂದ ನ್ಂಬೋಕಾಯಪುರ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 30.00
ನ್ಂಬೋಕಯಪುರ ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.

ಆರ್ + ಶಾಸಕರ 
ಅನುದಾನ

ನ್ಂಬೋಕಾಯಪುರ ಗಾ್ರಮದ ಶ್ರೋ ಆಂಜನೆೋಯಸಾ್ವಮಿ ದೋವಸಾಥಾನದ ಹತಿತುರ ಸುಸಚಿಚುತ ರಾಟಕ 
ರಂಗಮಂದ್ರ

25.00

ನ್ಂಬೋಕಯಪುರ ಪಿಎಂಜಎಸ್ ವೆೈ ಎನ್.ಹಚ್4ನ್ಂದ ನ್ಂಬೋಕಾಯಪುರ ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಬ�ದ್ಗೆರ ರಸತು ಅಬಿವೃದ್ಧೆ 60.43
ನ್ಂಬೋಕಯಪುರ ಪಿಡಬ�್ಷ್ಯಡಿ ಎನ್.ಹಚ್4 ರಸತುಯಂದ ನ್ಂಬೋಕಾಯಪುರ ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಬ�ದ್ಗೆರ ರಸತು ಮತುತು ಬ�ದ್ಗೆರ 

ರಸತುಯಂದ ಹಂಚರಹಳಿಳಿ ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಕೆ�ಡಿಗೆೋಹಳಿಳಿ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
300.00

ನ್ಂಬೋಕಯಪುರ ಪಿಡಬ�್ಷ್ಯಡಿ ಎನ್.ಹಚ್.4 ನ್ಂದ ಬ�ದ್ಗೆರ ರಸತು ಮಾಗನಾ ನ್ಂಬೋಕಾಯಪುರ ಮಾಗರಲ್್ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್, ಅಡಲ್ 
ಮೊೋರಿ, ಸೋತುವೆ ನ್ಮಾನಾಣ

50.00

ನ್ಂಬೋಕಯಪುರ ಸಮಾಜ ಕಲಾಯುಣ 
ಇಲಾಖೆ

ನ್ಂಬೋಕಾಯಪುರ ಗಾ್ರಮದ ಕಾಲ�ೋನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 25.00

ಮಂಡ�ರು ಕಾಯನಾಪಡ ಮಂಡ�ರು ಎರಡು ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದ್ರುವುದು 5.00
ಮಂಡ�ರು ಕಾಯನಾಪಡ ಮಂಡ�ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಬ�ೋರ್ ವೆಲ್ ಕೆ�ರದ್ರುವುದು 2.00
ಮಂಡ�ರು ಬಿಎಚಿಟ್ಸಿ ಮಂಡ�ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಬಿ.ಎಂ.ಟ್.ಸಿ ನ�ತನ ಡಿಪೂೋ ಕಾಯಾನಾರಂಭ AA
ಮಂಡ�ರು ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಮಂಡ�ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೃಷ್ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮಾನಾಣ 20.00
ಮಂಡ�ರು ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಮಂಡ�ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೋಡಕಾರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ 5.00
ಮಂಡ�ರು ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಮಂಡ�ರು ಗಾ್ರಮದ ಶ್ರೋ ಸ�ೋಮೋಶನಾವರ ದೋವಸಾಥಾನದ ಹತಿತುರ ಕಲಾಯುಣಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 30.00
ಮಂಡ�ರು ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಮಂಡ�ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ 5.00
ಮಂಡ�ರು ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಮಂಡ�ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಮಡಿವಾಳ ಸಮಾಜದ ಭವನ ನ್ಮಾನಾಣ 10.00
ಮಂಡ�ರು ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಮಂಡ�ರು ಗಾ್ರಮದ ಅಂಬೋಡಕಾರ್ ಭವನ ಡೈನ್ಂಣ್ ಹಾಲ್ ನ್ಮಾನಾಣ 5.00
ಮಂಡ�ರು ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಮಂಡ�ರು ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ 2.00
ಮಂಡ�ರು ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಮಂಡ�ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಅಂಬೋಡಕಾರ್ ಭವನದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ 10.00
ಮಂಡ�ರು ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಮಂಡ�ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮಾನಾಣ 30.00
ಮಂಡ�ರು ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಮಂಡ�ರು ಗಾ್ರಮದ ಯಲ್ಮಮೆ ದೋವಿ ದೋವಸಾಥಾನದ ಕಾಂಪೌಂರ್ ನ್ಮಾನಾಣ 5.00
ಮಂಡ�ರು ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಮಂಡ�ರು ಗಾ್ರಮದ ದುಗಾನಾದೋವಿ ದೋವಸಾಥಾನದ ಕಾಂಪೌಂರ್ ನ್ಮಾನಾಣ 5.00
ಮಂಡ�ರು ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಮಂಡ�ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ವಿಶ್ವಕಮನಾ ಭವನದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ 5.00
ಮಂಡ�ರು ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಮಂಡ�ರು ಗಾ್ರಮದ ಗುಂಡುತೆ�ೋಪಿನ್ಂದ ನರೋಂದ್ರ ಮನೆಯವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 5.00
ಮಂಡ�ರು ಹುವಾಯ್ ಸಂಸಥಾಯ ವತಿಯಂದ ಮಂಡ�ರು ಸಕಾನಾರಿ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಪ ್ೌರಢ ಶಾಲಗೆ ಕಂಪೂಯುಟರ್ 

ವಿತರಣೆ
ಜೆ�ಯುೋತಿಪುರ ಪಿಎಂಜಎಸ್ ವೆೈ ಜೆ�ಯುೋತಿಪುರ ದೋವಸಾಥಾನದ ರಸತುಯಂದ ಹಂಚರಹಳಿಳಿ ರಸತುಯವರಗೆ ರಸತು 40.00
ಜೆ�ಯುೋತಿಪುರ ಪಿಎಂಜಎಸ್ ವೆೈ ಬ�ದ್ಗೆರ ರಸತುಯಂದ ಜೆ�ಯುೋತಿಪುರ ಗಾ್ರಮದವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ (1.16 ಕ್.ಮಿ) 28.67

ಮಂಡ�ರು
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು
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ಮಂಡ್ರು
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ಜೆ�ಯುೋತಿಪುರ ಪಿಎಂಜಎಸ್ ವೆೈ ಜೆ�ಯುೋತಿಪುರ ಜೆ�ಯುೋತಿಲ್ನಾಂಗೆೋಶ್ವರ ದೋವಸಾಥಾನದ್ಂದ ಹಂಚರಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 65.10
ಜೆ�ಯುೋತಿಪುರ ಬಿಡಿಎ ಜೆ�ಯುೋತಿಪುರ ಸಕಾನಾರಿ ಕನನುಡ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲಗೆ ಬಿ.ಡಿ.ಎ ವತಿಯಂದ 4 ಹಚುಚುವರಿ ಕೆ�ಠಡಿಗಳ 

ನ್ಮಾನಾಣ
40.40

ಜೆ�ಯುೋತಿಪುರ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಜೆ�ಯುೋತಿಪುರದಲ್್ 2 ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ 4.00
ಜೆ�ಯುೋತಿಪುರ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಜೆ�ಯುೋತಿಪುರ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮಾನಾಣದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ 4.50
ಜೆ�ಯುೋತಿಪುರ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಜೆ�ಯುೋತಿಪುರ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಹಾಲು ಉತಾ್ಪದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮಾನಾಣ 10.00
ಜೆ�ಯುೋತಿಪುರ ಹುವಾಯ್ ಸಂಸಥಾಯ ವತಿಯಂದ ಜೆ�ಯುೋತಿಪುರ ಸಕಾನಾರಿ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಪ ್ೌರಢ ಶಾಲಗೆ ಕಂಪೂಯುಟರ್ 

ವಿತರಣೆ
ರಘುವನಹಳಿಳಿ ಪಿಎಂಜಎಸ್ ವೆೈ ರಘುವೆನಹಳಿಳಿಯಂದ ಲಘುಮೋನಹಳಿಳಿವರಗೆ 1.88 ಕ್.ಮಿ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 44.01
ರಘುವನಹಳಿಳಿ ರಾಜಯುಸಭಾ 

ಸಂಸದರ ನ್ಧಿ
ರಘುವೆೋನಹಳಿಳಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮಾನಾಣ 6.00

ಹುಸ�ಕಾರು ಪಿಎಂಜಎಸ್ ವೆೈ ಹುಸ�ಕಾರಿನ್ಂದ ನ್ಂಬೋಕಾಯಪುರ ರಸತು ಕಾಮಗಾರಿ 20.00
ಹುಸ�ಕಾರು ಪಿಎಂಜಎಸ್ ವೆೈ ಎನ್.ಹಚ್4 ನ್ಂದ ಹುಸ�ಕಾರು ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 21.48
ಹುಸ�ಕಾರು ವಿಶೋಷ ನ್ಧಿ ಹುಸರು ಗಾ್ರಮದ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಮುನ್ಸುಬ್ಬಣಣೆ ಮನೆ ಮಾಗನಾವಾಗಿ ನಂದ್ೋಶ್ ಗೌಡರ 

ಮನೆಯವರಗೆ ರಸತು
10.00

ಹುಸ�ಕಾರು ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಹುಸ�ಕಾರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ 5.00
ಹುಸ�ಕಾರು ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಹುಸ�ಕಾರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ 10.00
ಹುಸ�ಕಾರು ಶಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಹುಸ�ಕಾರು ಸಕಾನಾರಿ ಕನನುಡ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲಗೆ 2 ಹಚುಚುವರಿ ಕೆ�ಠಡಿ, ಶೌಚಾಲಯ ಮತುತು 

ಕಾಂಪೌಂರ್ ನ್ಮಾನಾಣ
20.20

ಹುಸ�ಕಾರು ಕಾಯನಾಪಡ ಹುಸ�ಕಾರು ಕೆ�ೋಡಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಸಮೆಶಾನ ಹತಿತುರ ಕೆ�ಳವೆ ಭಾವಿ ಕೆ�ರದ್ರುವುದು 2.00
ಹಂಚರಹಳಿಳಿ ಬಿಡಿಎ ಹಂಚರಹಳಿಳಿ ಸಕಾನಾರಿ ಕನನುಡ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲಗೆ 4 ಹಚುಚುವರಿ ಕೆ�ಠಡಿಗಳ ನ್ಮಾನಾಣ 40.40
ಹಂಚರಹಳಿಳಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಹಂಚರಹಳಿಳಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ 2.00
ಹಂಚರಹಳಿಳಿ ಹುವಾಯ್ ಸಂಸಥಾಯ ವತಿಯಂದ ಹಂಚರಹಳಿಳಿ ಸಕಾನಾರಿ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಪ ್ೌರಢ ಶಾಲಗೆ ಕಂಪೂಯುಟರ್ 

ವಿತರಣೆ
ಕಟು್ಟಗೆ�ಲ್ಹಳಿಳಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಕಟು್ಟಗೆ�ಲ್ಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಪಡಿತರ ವಿತರಣಾ ಘಟಕ ಪಾ್ರರಂಭ AA
ಕಟು್ಟಗೆ�ಲ್ಹಳಿಳಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಕಟು್ಟಗೆ�ಲ್ಹಳಿಳಿ 2 ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ 4.00
ಗುಂಡ�ರು ಪಿಡಬ�್ಷ್ಯಡಿ ಎನ್.ಹಚ್4 ರಸತುಯಂದ ಹುಸ�ಕಾರು ಮಂಡ�ರು ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಗುಂಡ�ರು ಸೋರುವ ರಸತು (3.00 

ರಿಂದ 9.00 ಕ್.ಮಿ) ವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
239.53

ತಿರುಮೋನಹಳಿಳಿ ಕಾಯನಾಪಡ ತಿರುಮೋನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಬ�ೋರ್ ವೆಲ್ ಕೆ�ರದ್ರುವುದು 2.00
ತಿರುಮೋನಹಳಿಳಿ ಕಾಯನಾಪಡ ತಿರುಮೋನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಹ�ಸಕೆ�ೋಟೆ ಕೆರ ಅಂಗಳದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದ್ರುವುದು 2.00
ತಿರುಮೋನಹಳಿಳಿ ಪಿಎಂಜಎಸ್ ವೆೈ ಬ�ದ್ಗೆರ ರಸತುಯಂದ ತಿರುಮೋನಹಳಿಳಿ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 56.01
ತಿರುಮೋನಹಳಿಳಿ ಪಿಎಂಜಎಸ್ ವೆೈ ಬ�ದ್ಗೆರ ರಸತುಯಂದ ತಿರುಮೋನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 50.59
ತಿರುಮೋನಹಳಿಳಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ತಿರುಮೋನಹಳಿಳಿ 2 ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ 4.00
ತಿರುಮೋನಹಳಿಳಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ತಿರುಮೋನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ
ತಿರುಮೋನಹಳಿಳಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ತಿರುಮೋನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಹಾಲು ಉತಾ್ಪದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡ 5.00
ತಿರುಮೋನಹಳಿಳಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ತಿರುಮೋನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಸಿತ್ೋ ಶಕ್ತು ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನ್ಮಾನಾಣ 5.00

ಎಸ್ ಸಿಎಸ್ ಟ್ 
ನ್ಗಮ

ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೋಡಕಾರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ನ್ಗಮದ್ಂದ ವಿವಿರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭಯು 
ವಿತರಣೆ

AA

ಪಶುವೆೈದಯುಕ್ೋಯ ಪಶುಸಂಗೆ�ೋಪರಾ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಂದ ವಿವಿರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭಯು ವಿತರಣೆ AA
ಬಿಸಿಎಂ ನ್ಗಮ ಡಿ.ದೋವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ನ್ಗಮದ್ಂದ ವಿವಿರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭಯು 

ವಿತರಣೆ
AA

ಮಂಡ�ರು
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು



     ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæಜನಹಿತ 2013-2018 145

ಮಂಡ್ರು
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ಪ್ರಗತಿಯಲ್್ರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ಜೆ�ಯುೋತಿೋಪುರ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಜೆ�ಯುೋತಿಪುರ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಹಾಲು ಉತಾ್ಪದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮಾನಾಣ 10.00

ಪಾ್ರರಂಭ  ಆಗಬೋಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ತಿರುಮೋನಹಳಿಳಿ ಬಿಎಂಆರ್ ಡಿಎ ತಿರುಮೋನಹಳಿಳಿ ಜೆ�ಯುೋತಿಪುರ, ಕಟು್ಟಗೆ�ಲ್ಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮಗಳ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 25.00
ಬ�ಮಮೆೋನಹಳಿಳಿ ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ಬ�ಮಮೆೋನಹಳಿಳಿ ಕೆರ ಅಭಿವೃದ್ಧೆಗೆ (ಕೆರ ಸಂಜೋವಿನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್್ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ) 5.00
ಹಂಚರಹಳಿಳಿ ಬಿಎಂಆರ್ ಡಿಎ ಹಂಚರಹಳಿಳಿ, ಬ�ಮಮೆೋನಹಳಿಳಿ, ಕೆ�ಡಿಗೆೋಹಳಿಳಿ, ಮಂಡ�ರು ಕಾಲ�ೋನ್ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
25.00

ಮಂಡ�ರು ಬಿಎಂಆರ್ ಡಿಎ ಮಂಡ�ರು ಗಾ್ರಮದ ಮುಖಯುರಸತು ಮತುತು ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 25.00
ಲಘುವನಹಳಿಳಿ ಬಿಎಂಆರ್ ಡಿಎ ಲಘುಮೋನಹಳಿಳಿ, ರಘುವೆೋನಹಳಿಳಿ, ಬಂಡಿಗಾನಹಳಿಳಿ, ಹುಸ�ಕಾರು ಗಾ್ರಮಗಳ ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
25.00

ಮಂಡ�ರು

ಬಂಗಳೂರು ಪೂವನಾ ತಾಲ�್ಕು ಬ�ಮಮೆೋನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ 
ರಸತುಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕೆ್ರೋಟ್ ರಸತು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್್ದ.

ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು
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ವಾರ್ನಾ ವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ಕಾಯನಾಗಳ ವಿವರ

ಕಣ�ಣೆರು
CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½: d£À¥ÀgÀ PÁAiÀÄPÀzÀ £ÉÃgÀ £ÉÆÃl 

2013-18

ಹ�ಸ�ರು ಬಂಡ - ಮಿಟ್ಟಗಾನಹಳಿಳಿ ರಸತು
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ಕಾಡುಸ್್ಣ್ಣಪ್ಪನಹಳ್್ರಲ್ಲಿಕ್ೀಶಸ್ಸಮ್ಹ
ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದನಡೆದರಕತೆದಾನಶಬಿರದಲ್ಲಿಭಾಗಿರ್ವ

ಎನ್ಜಿಗೆ್ಲಲಿಹಳ್್ರಲ್ಲಿಎರಡುಬಸ್ರಂಗುದಾಣಗಳ
ಉದಾಘಾಟನೆ

ಚಿಕ್ಕಗುಬಿಬಿ

ಯೆರಪ್ಪನಹಳ್್ಕಾಲ್ನಿಯಿಂದಕಣ್್ಣರುಗಾ್ಮಕ್ಕರಸ್ತೆ
ಸುಧಾರಣೆ

ಬಂಡೆಹ್ಸ್ರು

ದ್ಡ್ಡಗುಬಿಬಿ

ಕಣ್್ಣರು
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ಮಿಟ್ಟಿಗಾನಹಳ್್ಗಾ್ಮದಲ್ಲಿಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿರವರು
ಅವೈಜ್ಾನಿಕವಾಗಿಹಾಗ್ಕಾನ್ನುಬಾಹಿರವಾಗಿ
ಘನತಾಯೂಜಯೂವನು್ನಸುರಿರುತಿತೆರುವಬಗೆಗೆಭೆೀಟ್

ಮಿಟ್ಟಿಗಾನಹಳ್್ಗಾ್ಮದಲ್ಲಿಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿರವರು
ಅವೈಜ್ಾನಿಕವಾಗಿಕಸಸುರಿರುತಿತೆರುವಬಗೆಗೆರಾನಯೂ
ಆರುಕತೆರು,ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿರವರ್ಂದ್ಗೆಸಭೆ.

ಕೀಂದ್ಸಕಾಡ್ರದ14ನೆೀಹಣಕಾಸುಯೀಜನೆರಡಿರಲ್ಲಿ
ಸುರಾರು9ಕ್ೀಟ್ರ್ವಚ್ಚದಲ್ಲಿಬಂಡೆೀಹ್ಸ್ರು
ಗಾ್ಮದ್ಂದಮಿಟಗಾನಹಳ್್ಗಾ್ಮದವರಗೆರಸ್ತೆಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ದ್ಡ್ಡಗುಬಿಬಿ

ದ್ಡ್ಡಗುಬಿಬಿಶಾಲರಲ್ಲಿಬೆೈಸಿಕಲ್ವಿರರಣೆ

ಬಂಡೆಬೆ್ಮ್ಸಂದ್ಗಾ್ಮದಲ್ಲಿಹಾಲುಉತಾ್ಪದಕರಸಹಕಾರ
ಸಂಘದಕಟಟಿಡದಗುದ್ದಲ್ಪೂಜೆ

ಕಣ್್ಣರು
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ಕಣ�ಣೆರು
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು

ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾನಾರದಲ್್ (2008-13) ಮಂಜ�ರಾಗಿ 2008-13ರ ಅವಧಿಯಲ್್  ಪೂಣನಾಗೆ�ಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತತು  47.75 ಕೆ�ೋಟ್ ರ�.

ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾನಾರದಲ್್ (2008-13) ಮಂಜ�ರಾಗಿ 2013-18ರ ಅವಧಿಯಲ್್  ಪೂಣನಾಗೆ�ಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ಮಿಟ್ಟಗಾನಹಳಿಳಿ ಪಿ.ಎಂ.ಜ.ಎಸ್.ವೆೈ ಬಾಗಲ�ರು ಮುಖಯು ರಸತುಯಂದ ಹ�ಸ�ರು ಮುಖಯು ರಸತುಯ ಮುಖಾಂತರ ಮಿಟ್ಟಗಾನಹಳಿಳಿ 

ಗಾ್ರಮದವರಗೆ ರಸತು. ಉದದಾ: 2.91 ಕ್ಮಿೋ.
27.00

ಬಂಡ ಬ�ಮಮೆಸಂದ್ರ ಪಿ.ಎಂ.ಜ.ಎಸ್.ವೆೈ ಬಂಡಬ�ಮಮೆಸಂದ್ರ ಗಾ್ರಮದ್ಂದ ಟ್-07 ವರಗೆ ರಸತು. ಉದದಾ: 3 ಕ್ಮಿೋ. 25.00
ಬಂಡ ಬ�ಮಮೆಸಂದ್ರ ಪಿ.ಎಂ.ಜ.ಎಸ್.ವೆೈ ಕಾಡ ಅಗ್ರಹಾರ, ಬೈರತಿ ಬಂಡ ರಸತುಯಂದ ಚಚ್ನಾ ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಯರಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮಕೆಕಾ 

ಸೋರುವ ರಸತು 
31.00

ಬಂಡ ಹ�ಸ�ರು ಪಿ.ಎಂ.ಜ.ಎಸ್.ವೆೈ ಬಾಗಲ�ರು ಮುಖಯು ರಸತುಯಂದ ಬಂಡ ಹ�ಸ�ರು ಮುಖಯು ರಸತುಯವರಗೆ ರಸತು. ಉದದಾ: 0.5 
ಕ್ಮಿೋ.

21.00

ಯರ್ರಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಬಿ.ಡಿ.ಎ ಯರ್ರಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಸಕಾನಾರಿ ಕನನುಡ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲಗೆ ಬಿ.ಡಿ.ಎ ವತಿಯಂದ ಹಚುಚುವರಿ ಕೆ�ಠಡಿ 
ನ್ಮಾನಾಣ

10.30

ಯರ್ರಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ ಯರ್ರಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ 2012-13 ನೆೋ ಸಾಲ್ನಲ್್ ಸುವಣನಾಗಾ್ರಮ ಯೋಜನೆಯಲ್್ 
ಮ�ಲಭ�ತ ಸೌಕಯನಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

26.00

ಯರ್ರಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಪಿ.ಎಂ.ಜ.ಎಸ್.ವೆೈ ಬಾಗಲ�ರು ಮುಖಯು ರಸತುಯಂದ ಕಾನ�ರು ಯರಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಮುಖಯು ರಸತುಯವರಗೆ ರಸತು. 
ಉದದಾ: 3.73 ಕ್ಮಿೋ.

122.83

ಚಿಕಕಾಗುಬಿ್ಬ ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ ಚಿಕಕಾಗುಬಿ್ಬ ಕೆರ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ಕಾಮಗಾರಿ 20.00
ಚಿಕಕಾಗುಬಿ್ಬ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಚಿಕಕಾಗುಬಿ್ಬಯಲ್್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮಾನಾಣ (ರಾಜಯುಸಭಾ ಸದಸಯು ಶ್ರೋ ವೆಂಕಯಯುರಾಯುಲ್ 

ರವರ ಅನುದಾನ)
5.00

ಚಿಕಕಾಗುಬಿ್ಬ ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ ಚಿಕಕಾಗುಟ್್ಟ ಗಾ್ರಮದ್ಂದ ತಪೂೋವನ ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಆಲಾ್ ಕಾಲೋಜ್ ರಸತು 25.00
ಅಣಗಲಪುರ ಪಿ.ಎಂ.ಜ.ಎಸ್.ವೆೈ ರಾಂಪುರ ಕಾಡು ಅಗ್ರಹಾರ ರಸತುಯಂದ ಅಣಗಲಪುರದ ವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ (ಪಿ.ಎಂ.ಜ.

ಎಸ್.ವೆೈ)
54.19

ಅಣಗಲಪುರ ಸಮಾಜ ಕಲಾಯುಣ 
ಇಲಾಖೆ

ಅಣಗಲಪುರ ಕಾಲ�ೋನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ (ಸಮಾಜ ಕಲಾಯುಣ ಇಲಾಖೆ) 6.00

ರಾಂಪುರ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ (ಘನ 
ತಾಯುಜಯು)

ರಾಂಪುರ ಗಾ್ರಮದ್ಂದ ಕಾಡು ಅಗ್ರಹಾರ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 35.00

ರಾಂಪುರ ಶಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ರಾಂಪುರದಲ್್ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮಣ 3.50
ಕಣ�ಣೆರು ಶಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕಣ�ಣೆರು ಗಾ್ರಮದ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲಗೆ 3 ಕೆ�ಠಡಿ ಮಂಜ�ರು 10.00
ಕಣ�ಣೆರು ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ ಕಣ�ಣೆರು ಗಾ್ರಮದ ಮುಖಯುರಸತು ಅಗಲ್ೋಕರಣದ್ಂದ ಮನೆ ಕಳೆದುಕೆ�ಂಡವರಿಗೆ ಉಚಿತ 

ನ್ವೆೋಶನ ಮತುತು ಮನೆ. 
ಓಓ

ಕಣ�ಣೆರು ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ ಕಣ�ಣೆರು ಕೆರ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ಕಾಮಗಾರಿ 30.00
ಕಣ�ಣೆರು ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಕಣ�ಣೆರು ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮಾನಾಣ(ರಾಜಯುಸಭಾ ಸದಸಯು ಶ್ರೋ ವೆಂಕಯಯುರಾಯುಲ್ ರವರ 

ಅನುದಾನ)
6.00

ಕಣ�ಣೆರು ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ ಕಣ�ಣೆರು ಮುಖಯು ರಸತುಯಂದ (ರಾಮಸಾ್ವಮಿ ಮನೆ ಮುಂಬಾಗ) ಚಚ್ನಾ ಮಾಗನಾ 
ಅರಾಥಾಶ್ರಮ ರಸತು

35.00

ಕಣ�ಣೆರು ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ ಕಣ�ಣೆರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ 2012-13 ನೆೋ ಸಾಲ್ನಲ್್ ಸುವಣನಾಗಾ್ರಮ ಯೋಜನೆಯಲ್್ 
ಮ�ಲಭ�ತ ಸೌಕಯನಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

84.00

ದ�ಡಲ್ಗುಬಿ್ಬ ಪಿ.ಎಂ.ಜ.ಎಸ್.ವೆೈ ಬಿಳಿಶವಾಲ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಂದ ದ�ಡಲ್ಗುಬಿ್ಬ ಗಾ್ರಮದ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 24.13
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ಕಣ್್ಣರು
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ದ�ಡಲ್ಗುಬಿ್ಬ ಸಮಾಜ ಕಲಾಯುಣ 
ಇಲಾಖೆ

ದ�ಡಲ್ಗುಬಿ್ಬ ಕಾಲ�ೋನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 6.00

ದ�ಡಲ್ಗುಬಿ್ಬ ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ ದ�ಡಲ್ಗುಬಿ್ಬ ಗಾ್ರಮದಲ್್ 2012-13 ನೆೋ ಸಾಲ್ನಲ್್ ಸುವಣನಾಗಾ್ರಮ ಯೋಜನೆಯಲ್್ 
ಮ�ಲಭ�ತ ಸೌಕಯನಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

44.00

ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಸಕಾನಾರದಲ್್ (2013-18) ಮಂಜ�ರಾಗಿ ಪೂಣನಾಗೆ�ಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ಮಿಟ್ಟಗಾನಹಳಿಳಿ ಕಾಯನಾಪಡ ಮಿಟ್್ಟಗಾನಹಳಿಳಿ ಎರಡು ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ 5.00
ಮಿಟ್ಟಗಾನಹಳಿಳಿ ಕಾಯನಾಪಡ ಮಿಟ್್ಟಗನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರಯುವುದು 3.50
ಮಿಟ್ಟಗಾನಹಳಿಳಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಮಿಟ್್ಟಗಾನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ 2.00
ಬಂಡ ಬ�ಮಮೆಸಂದ್ರ ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ಬಂಡಬ�ಮಮೆಸಂದ್ರ ಗಾ್ರಮದ್ಂದ ರಾಂಪುರ ಕಾಡ ಅಗ್ರಹಾರ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 27.00
ಬಂಡ ಬ�ಮಮೆಸಂದ್ರ ಕಾಯನಾಪಡ ಬಂಡಬ�ಮಮೆಸಂದ್ರ ಕೆ�ಳವಬಾವಿ ಹಾಗ� ಸಂಪು ಮೊೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಕೆ 5.00
ಬಂಡ ಬ�ಮಮೆಸಂದ್ರ ಕಾಯನಾಪಡ ಬಂಡಬ�ಮಮೆಸಂದ್ರ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರಯುವುದು 2.20
ಬಂಡ ಬ�ಮಮೆಸಂದ್ರ ಕಾಯನಾಪಡ ಬಂಡಬ�ಮಮೆಸಂದ್ರ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರಯುವುದು 2.40
ಬಂಡ ಬ�ಮಮೆಸಂದ್ರ ಕಾಯನಾಪಡ ಬಂಡಬ�ಮಮೆಸಂದ್ರ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರಯುವುದು 2.40
ಬಂಡ ಬ�ಮಮೆಸಂದ್ರ ಪಿಡಬ�್ಷ್ಯಡಿ ಬಂಡ ಬ�ಮಮೆಸಂದ್ರ ಗಾ್ರಮದ ಕಾಲ�ೋನ್ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 10.00
ಬಂಡ ಬ�ಮಮೆಸಂದ್ರ ಬಸಾಕಾಂ ಬಂಡಬ�ಮಮೆಸಂದ್ರ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ವಿದುಯುತ್ ಟಾ್ರನ್್ಸ ಫಾಮನಾರ್ ಅಳವಡಿಕೆ 1.50
ಬಂಡ ಬ�ಮಮೆಸಂದ್ರ ಪಿ ಡಬು್ಷ್ಯಡಿ ಬಂಡಬ�ಮಮೆಸಂದ್ರ ಗಾ್ರಮದ್ಂದ ಕಾಡ ಅಗ್ರಹಾರ ಬೈರತಿಬಂಡ ರಸತುಯವರಗೆ ರಸತು 

ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
40.00

ಬಂಡ ಬ�ಮಮೆಸಂದ್ರ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಬಂಡ ಬ�ಮಮೆಸಂದ್ರ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ 2.00
ಬಂಡ ಬ�ಮಮೆಸಂದ್ರ ಸಿಡಿಪಿ ಬಂಡ ಬ�ಮಸಂದ್ರ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮಾನಾಣ 10.00
ಬಂಡ ಬ�ಮಮೆಸಂದ್ರ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಬಂಡಬ�ಮಮೆಸಂದ್ರ ಗಾ್ರಮದಲ್್ನ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 50.00
ಬಂಡ ಹ�ಸ�ರು ಕಾಯನಾಪಡ ಬಂಡಹ�ಸ�ರು ಕೆ�ಳವಬಾವಿ ಹಾಗ� ಸಂಪು ಮೊೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಕೆ 5.00
ಬಂಡ ಹ�ಸ�ರು ಕಾಯನಾಪಡ ಬಂಡಹ�ಸ�ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರಯುವುದು 2.20
ಬಂಡ ಹ�ಸ�ರು ಕಾಯನಾಪಡ ಬಂಡಹ�ಸ�ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರಯುವುದು 2.00
ಬಂಡ ಹ�ಸ�ರು ಕಾಯನಾಪಡ ಬಂಡ ಹ�ಸ�ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರಯುವುದು 2.40
ಬಂಡ ಹ�ಸ�ರು ಪಿಎಂಜಎಸ್ ವೆೈ ಬಾಗಲ�ರು ರಸತುಯಂದ ಬಂಡಹ�ಸ�ರುವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 21.21
ಬಂಡ ಹ�ಸ�ರು ಪಿಎಂಜಎಸ್ ವೆೈ ಬಾಗಲ�ರು ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಬಂಡಹ�ಸ�ರು ಮುಖಯು ರಸತುವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 25.00
ಬಂಡ ಹ�ಸ�ರು ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಬಂಡ ಹ�ಸ�ರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ 2 ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ 4.00
ಬಂಡ ಹ�ಸ�ರು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಬಂಡಹ�ಸ�ರು ಹಾಗ� ಹ�ಸ�ರು ಬಂಡ ಮುಖಯುರಸತು ಮತುತು ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 45.00
ಬಂಡ ಹ�ಸ�ರು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಬಂಡ ಹ�ಸ�ರು ಮತ ಹ�ಸ�ರುಬಂಡ ಮುಖಯುರಸತು ಹಾಗ� ಅಡಲ್ರಸಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 45.00
ಬಂಡ ಹ�ಸ�ರು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಬಂಡ ಹ�ಸ�ರು ಗಾ್ರಮದ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ಬಂಡ ಹ�ಸ�ರು ಸಮಾಜ ಕಲಾಯುಣ ಬಂಡಹ�ಸ�ರು ಗಾ್ರಮದ ಗಾ್ರಮವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್್ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 75.00
ಬಿಳೆೋಶವಾಲ ಪಿಎಂಜಎಸ್ ವೆೈ ಬಿಳೆೋಶವಾಲ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಂದ ದ�ಡಲ್ಗುಬಿ್ಬ ಗಾ್ರಮದ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 24.13
ಯರಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಕಾಯನಾಪಡ ಯರಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರಯುವುದು 2.20
ಯರಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಕಾಯನಾಪಡ ಯರಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರಯುವುದು 2.20
ಯರಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಕಾಯನಾಪಡ ಯರಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರಯುವುದು 3.50
ಯರಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಪಿಎಂಜಎಸ್ ವೆೈ ಯರಪನಹಳಿಳಿ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಂದ ಮಾರಸಂದ್ರ ರಸತು 35.48
ಯರಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಬಿಡಿಎ ಯರಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಸಕಾನಾರಿ ಕನನುಡ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲಗೆ ಬಿ.ಡಿ.ಎ ವತಿಯಂದ ಹಚುಚುವರಿ ಕೆ�ಠಡಿ 10.30
ಯರಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಬಿಡಿಎ ಯರಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ 1 ಶಾಲಾ ಕೆ�ಠಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ 10.30
ಯರಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಬಸಾಕಾಂ ಯರಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ವಿದುಯುತ್ ಟ್ರನ್್ಸ ಫಾಮನಾರ್ ಅಳವಡಿಕೆ 1.50
ಯರಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಯರಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಮತುತು ಯರಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಬಂಡ ಗಾ್ರಮದಲ್್ 3 ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ 6.00

ಕಣ�ಣೆರು
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು
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ಯರಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಶಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಯರಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಸಕಾನಾರಿ ಶಾಲಯ ಮಕಕಾಳಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ವಿತರಣೆ NA
ಯರಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಸಂಸದರ ನ್ಧಿ ಯರಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ರಂಗಮಂದ್ರ 15 15.00
ಯರಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಸಂಸದರ ನ್ಧಿ ಯರಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ 24.00
ಯರಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಸಂಸದರ ನ್ಧಿ ಯರಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಶುದಧೆ ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರಿನ ಘಟಕ 12.00
ಯರಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಸಂಸದರ ನ್ಧಿ ಯರಪ್ಪನಹಳಿಳಿ 1 ಲಕ್ಷ ಲ್ೋಟರ್ ಸಾಮಥಯುನಾದ ಮೋಲಮೆಟ್ಟಡ ನ್ೋರಿನ ತೆ�ಟ್್ಟ 25.00
ಯರಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಸಂಸದರ ನ್ಧಿ ಯರಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಸವನಾಜನ್ಕರ ಶೌಚಾಲಯ ನ್ಮಾನಾಣ 12.00
ಯರಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಯರಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಕಾಮದೋನು ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಆರ್.ಮುನ್ಯಪ್ಪನವರ ಮನೆಯವರಗೆ 

ಕಾಂಕ್್ರೋಟ್ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
10.00

ಯರಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಯರಪ್ಪನಹಳಿ್ ಬಿ.ರಾಗರಾಜು ಮನೆಯಂದ ಮುಖಯುರಸತುಯವರಗೆ ಸಿಮಂಟ್ ರಸತು ಮತುತು 
ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

20.00

ಯರಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಯರಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಬಿ.ರಾಗರಾಜಪ್ಪ ಮನೆಯವರಗೆ 20.00
ಯರಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಯರಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ಮುಖಯುರಸತು ಹಾಗ� ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 40.00
ಚಿಕಕಾಗುಬಿ್ಬ ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ಚಿಕಗುಬಿ್ಬ ಗಾ್ರಮದ್ಂದ ತಪೂೋವನ ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಆಲಾ್ ಕಾಲೋಜು ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 25.00
ಚಿಕಕಾಗುಬಿ್ಬ ಕಾಯನಾಪಡ ಚಿಕಕಾಗುಬಿ್ಬ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರಯುವುದು ಮತುತು ಪಂಪುಮೊೋಟಾರ್ 

ಅಳವಡಿಸುವುದು
5.00

ಚಿಕಕಾಗುಬಿ್ಬ ಕಾಯನಾಪಡ ಚಿಕಕಾಗುಬಿ್ಬ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರಯುವುದು 2.20
ಚಿಕಕಾಗುಬಿ್ಬ ರಾಜಯುಸಭಾ ಸಂಸದರ 

ನ್ಧಿ
ಚಿಕಕಾಗುಬಿ್ಬ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮಾನಾಣ 5.00

ಚಿಕಕಾಗುಬಿ್ಬ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಚಿಕಕಾಗುಬಿ್ಬ ಗಾ್ರಮದಲ್್ 4 ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ 8.00
ಚಿಕಕಾಗುಬಿ್ಬ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಚಿಕಕಾಗುಬಿ್ಬ ಗಾ್ರಮದಳಗಿನ ಮುಖಯುರಸತು ಮತುತು ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ಚಿಕಕಾಗುಬಿ್ಬ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಚಿಕಕಾಗುಬಿ್ಬ ಗಾ್ರಮದ ಮುಖಯುರಸತು ಮತುತು ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ಅಣಗಲಪುರ ಕಾಯನಾಪಡ ಅಣಗಲಪುರ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಬ�ೋವೆನಾಲ್ ಕೆ�ರಯುವುದು ಮತುತು ಪಂಪು ಮೊೋಟಾರ್ ಮತುತು 

ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ
5.00

ಅಣಗಲಪುರ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಅಣಗಲಪುರ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ 2.00
ರಾಂಪುರ ಕಾಯನಾಪಡ ರಾಂಪುರ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರಯುವುದು 2.20
ರಾಂಪುರ ವಿಶೋಷ ನ್ಧಿ ರಾಂಪುರ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಒಳಚರಂಡಿ ವಯುವಸಥಾ ಪೂಣನಾಗೆ�ಳಿಸಲಾಗಿದ 100.00
ರಾಂಪುರ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ರಾಂಪುರ ಗಾ್ರಮದಲ್್ 2 ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ 4.00
ರಾಂಪುರ ಶಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ರಾಂಪುರ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮಾನಾಣ 3.50
ರಾಂಪುರ ಹುವಾಯ್ ಸಂಸಥಾಯ ವತಿಯಂದ ರಾಂಪುರ ಸಕಾನಾರಿ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಪ ್ೌರಢ ಶಾಲಗೆ 

ಕಂಪೂಯುಟರ್ ವಿತರಣೆ
ಎನ್.ಜ.ಗೆ�ಲ್ಹಳಿಳಿ ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ಎನ್.ಜ.ಗೆ�ಲ್ಹಳಿಳಿ ಕ್ರು ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಪುನಃಶಚುೋತನ 4.84
ಎನ್.ಜ.ಗೆ�ಲ್ಹಳಿಳಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಎನ್.ಜ.ಗೆ�ಲ್ಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ 2 ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ 4.00
ಎನ್.ಜ.ಗೆ�ಲ್ಹಳಿಳಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ರಾಡಗೌಡ ಗೆ�ಲಲ್ಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ಮುಖಯುರಸತು ಮತುತು ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ಹ�ಸ�ರು ಬಂಡ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಹ�ಸ�ರು ಬಂಡ ಗಾ್ರಮದಲ್್ 2 ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ 4.00
ಕಾಡುಸ�ಣಣೆಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಕಾಯನಾಪಡ ಕಾಡುಸ�ಣಣೆಪ್ಪನಹಳಿಳಿ 3 ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದ್ರುವುದು 5.00
ಕಾಡುಸ�ಣಣೆಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಶಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕಾಡುಸ�ಣಣೆಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಸಕಾನಾರಿ ಶಾಲಯ ಮಕಕಾಳಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ವಿತರಣೆ NA
ಕಾಡ ಅಗ್ರಹಾರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುಖಯುರಸತು ರಾಂಪುರ ಗಾ್ರಮದ್ಂದ ಕಾಡ ಅಗ್ರಹಾರ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 35.00
ಕಾಡುಸ�ಣಣೆಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಕಾಯನಾಪಡ ಕಾಡುಸ�ಣಣೆಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರಯುವುದು 2.20
ಕಾಡುಸ�ಣಣೆಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಕಾಯನಾಪಡ ಕಾಡುಸ�ಣಣೆಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರಯುವುದು 2.00
ಕಾಡುಸ�ಣಣೆಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಜಲಾ್ ಪಂಚಾಯತ್  

ನ್ಧಿ
ಕಾಡುಸ�ಣಣೆಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಮುನೆೋಶ್ವರ ದೋವಸಾಥಾನದ್ಂದ ವೆಂಕಟೆೋಶ ಮನೆಯವರಗೆ ರಸತು 
ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

3.50

ಕಣ�ಣೆರು
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು
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ಕಣ್್ಣರು

     ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ ಜನಹಿತ - 2      2013-2018152

ಕಾಡುಸ�ಣಣೆಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಪಿಎಂಜಎಸ್ ವೆೈ ಬಿ.ಹಚ್.ಕೆ.ಬಿ ರಸತುಯಂದ ಕಾಡುಸ�ಣಣೆಪ್ಪನಹಳಿಳಿವರಗೆ ರಸತು ಅಬಿವೃದ್ಧೆ 32.29
ಕಾಡುಸ�ಣಣೆಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಪಿಎಂಜಎಸ್ ವೆೈ ಬಾಗಲ�ರು ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಕಾಡುಸ�ಣಣೆಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಕಣ�ಣೆರು 

ಯರಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ರಸತು ಸೋರುವ ರಸತು ಅಬಿವೃದ್ಧೆ
55.00

ಕಾಡುಸ�ಣಣೆಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಕಾಡುಸ�ಣಣೆಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ 2 ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ 4.00
ಕಾಡುಸ�ಣಣೆಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಕಾಡುಸ�ಣಣೆಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ಮುಖಯು ರಸತು ಹಾಗ� ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 60.00
ಕಾಡುಸ�ಣಣೆಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಸಿಆರ್ ಪಿ ಕಾಡುಸ�ಣಣೆಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕ್ರು ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ 

ಪುನಃಶಚುೋತನ
4.89

ಕಣ�ಣೆರು ಆರ�ೋಗಯು ಇಲಾಖೆ ಕಣ�ಣೆರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಆರ�ೋಗಯು ಕೆೋಂದ್ರ ಸಾತುಪನೆ ಹಾಗ� ಆಸ್ಪತೆ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮಾನಾಣ 100.00
ಕಣ�ಣೆರು ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ಕಣ�ಣೆರು ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಚಚ್ನಾ ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಅರಾಥಾಶ್ರಮ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 35.00
ಕಣ�ಣೆರು ಕಾಯನಾಪಡ ಕಣ�ಣೆರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು ಮತುತು ಪಂಪುಸಟ್ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು 5.00
ಕಣ�ಣೆರು ಕಾಯನಾಪಡ ಕಣ�ಣೆರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರಯುವುದು 2.20
ಕಣ�ಣೆರು ನಬಾರ್ನಾ ಕಣ�ಣೆರು ಗಾ್ರಮದ್ಂದ ಯರಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಬಂಡ ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಕಾಡ ಅಗ್ರಹಾರ ಸೋರುವ ರಸತು 

ಅಬಿವೃದ್ಧೆ
150.00

ಕಣ�ಣೆರು ರಾಜಯುಸಭಾ ಸಂಸದರ 
ನ್ಧಿ

ಕಣ�ಣೆರು ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮಾನಾಣ 6.00

ಕಣ�ಣೆರು ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಕಣ�ಣೆರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ 2 ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ 4.00
ಕಣ�ಣೆರು ಶಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕಣ�ಣೆರು ಗಾ್ರಮದ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲಗೆ 3 ಕೆ�ಠಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ 10.00
ಕಣ�ಣೆರು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಕಣ�ಣೆರು ಗಾ್ರಮದ ಮುಖಯುರಸತು ಹಾಗ� ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 75.00
ದ�ಡಲ್ಗುಬಿ್ಬ ಕಾಯನಾಪಡ ದ�ಡಲ್ಗುಬಿ್ಬ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಮ�ರು ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರಯುವುದು 5.00
ದ�ಡಲ್ಗುಬಿ್ಬ ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತು ನ್ಧಿ ದ�ಡಲ್ಗುಬಿ್ಬ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ನೆಲಮಟ್ಟದ 3 ಲಕ್ಷ ಲ್ೋಟರ್ ನ್ೋರಿನ ತೆ�ಟ್್ಟ 18.00
ದ�ಡಲ್ಗುಬಿ್ಬ ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತು ನ್ಧಿ ದ�ಡಲ್ಗುಬಿ್ಬ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಯೋಗಾಹಾಲ್ ನ್ಮಾನಾಣ 20.00
ದ�ಡಲ್ಗುಬಿ್ಬ ಶಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ದ�ಡಲ್ಗುಬಿ್ಬ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಸಕಾನಾರಿ ಶಾಲಯ ಮಕಕಾಳಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ವಿತರಣೆ NA
ದ�ಡಲ್ಗುಬಿ್ಬ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ದ�ಡಲ್ಗುಬಿ್ಬ ಗಾ್ರಮದ ಕೆ.ಆರ್.ಸಿ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಸಂಟ್ ರಾರ್ ಬಟ್ನಾ ಚಚ್ನಾ ರಸತು 

ನ್ಮಾನಾಣ
80.00

ಪ್ರಗತಿಯಲ್್ರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ಬಂಡ ಬ�ಮಮೆಸಂದ್ರ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಬಂಡ ಬ�ಮಮೆಸಂದ್ರ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಹಾಲು ಉತಾ್ಪದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮಾನಾಣ 9.00
ಬಂಡ ಬ�ಮಮೆಸಂದ್ರ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಬಂಡ ಬ�ಮಮೆಸಂದ್ರ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಬ�ೋರ್ ವೆಲ್ ಮತುತು ಶುದಧೆ ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರಿನ ಘಟಕ 30.00
ಬಂಡ ಹ�ಸ�ರು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಬಿ.ಹಚ್.ಕೆ.ಬಿ ರಸತುಯಂದ ಬಂಡ ಹ�ಸ�ರು ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಮಿಟ್್ಟಗನಹಳಿಳಿ Aಮದವರಗೆ ರಸತು 

ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
950.00

ಬಂಡ ಹ�ಸ�ರು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಬಂಡ ಹ�ಸ�ರು ಮತುತು ಹ�ಸ�ರು ಬಂಡ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಬ�ೋರ್ ವೆಲ್ ಮತುತು ಶುದಧೆ 
ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರಿನ ಘಟಕ

50.00

ಯರಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಗಾಂಧಿಪಥ - 
ಗಾ್ರಮಪಥ

ಯರಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಂದ ಕಣ�ಣೆರು ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 66.00

ಯರಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಯರಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರಿನ ಸಂಪಕನಾ, ಬ�ೋರ್ ವೆಲ್ ಮತುತು ಶುದಧೆ 
ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರಿನ ಘಟಕ

30.00

ಯರಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಯರಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಬಂಡ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಬ�ೋರ್ ವೆಲ್ ಮತುತು ಶುದಧೆ ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರಿನ ಘಟಕ 25.00
ಚಿಕಕಾಗುಬಿ್ಬ ಗಾಂಧಿಪಥ - 

ಗಾ್ರಮಪಥ
ಚಿಕಕಾಗುಬಿ್ಬ ಕಾ್ರಸ್ ನ್ಂದ ದ�ಡಲ್ಗುಬಿ್ಬ ಗಾ್ರಮದವರಗೆ ರಸತು ಅಬಿವೃದ್ಧೆ 65.38

ಚಿಕಕಾಗುಬಿ್ಬ ಪಿಡಬ�್ಷ್ಯಡಿ ಬಂಗಳೂರು ಬಾಗಲ�ರು (ಬಿ.ಹಚ್.ಕೆ.ಬಿ) ರಸತುಯಂದ ಚಿಕಕಾಗುಬಿ್ಬ ಎನ್.ಜ.ಗೆ�ಲ್ಹಳಿಳಿ 
ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಗುಂಡ�ರು ಸೋರುವ ರಸತು ಅಬಿವೃದ್ಧೆ

400.00

ಚಿಕಕಾಗುಬಿ್ಬ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಚಿಕಕಾಗುಬಿ್ಬ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಬ�ೋರ್ ವೆಲ್ ಮತುತು ಶುದಧೆ ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರಿನ ಘಟಕ 25.00

ಕಣ�ಣೆರು
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು
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ಕಣ್್ಣರು

     ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ ಜನಹಿತ - 2      2013-2018152

ಕಾಡುಸ�ಣಣೆಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಪಿಎಂಜಎಸ್ ವೆೈ ಬಿ.ಹಚ್.ಕೆ.ಬಿ ರಸತುಯಂದ ಕಾಡುಸ�ಣಣೆಪ್ಪನಹಳಿಳಿವರಗೆ ರಸತು ಅಬಿವೃದ್ಧೆ 32.29
ಕಾಡುಸ�ಣಣೆಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಪಿಎಂಜಎಸ್ ವೆೈ ಬಾಗಲ�ರು ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಕಾಡುಸ�ಣಣೆಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಕಣ�ಣೆರು 

ಯರಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ರಸತು ಸೋರುವ ರಸತು ಅಬಿವೃದ್ಧೆ
55.00

ಕಾಡುಸ�ಣಣೆಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಕಾಡುಸ�ಣಣೆಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ 2 ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ 4.00
ಕಾಡುಸ�ಣಣೆಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಕಾಡುಸ�ಣಣೆಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ಮುಖಯು ರಸತು ಹಾಗ� ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 60.00
ಕಾಡುಸ�ಣಣೆಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಸಿಆರ್ ಪಿ ಕಾಡುಸ�ಣಣೆಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕ್ರು ನ್ೋರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ 

ಪುನಃಶಚುೋತನ
4.89

ಕಣ�ಣೆರು ಆರ�ೋಗಯು ಇಲಾಖೆ ಕಣ�ಣೆರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಆರ�ೋಗಯು ಕೆೋಂದ್ರ ಸಾತುಪನೆ ಹಾಗ� ಆಸ್ಪತೆ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮಾನಾಣ 100.00
ಕಣ�ಣೆರು ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ಕಣ�ಣೆರು ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಚಚ್ನಾ ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಅರಾಥಾಶ್ರಮ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 35.00
ಕಣ�ಣೆರು ಕಾಯನಾಪಡ ಕಣ�ಣೆರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆಬಾವಿ ಕೆ�ರದು ಮತುತು ಪಂಪುಸಟ್ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು 5.00
ಕಣ�ಣೆರು ಕಾಯನಾಪಡ ಕಣ�ಣೆರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರಯುವುದು 2.20
ಕಣ�ಣೆರು ನಬಾರ್ನಾ ಕಣ�ಣೆರು ಗಾ್ರಮದ್ಂದ ಯರಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಬಂಡ ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಕಾಡ ಅಗ್ರಹಾರ ಸೋರುವ ರಸತು 

ಅಬಿವೃದ್ಧೆ
150.00

ಕಣ�ಣೆರು ರಾಜಯುಸಭಾ ಸಂಸದರ 
ನ್ಧಿ

ಕಣ�ಣೆರು ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮಾನಾಣ 6.00

ಕಣ�ಣೆರು ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಕಣ�ಣೆರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ 2 ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ 4.00
ಕಣ�ಣೆರು ಶಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕಣ�ಣೆರು ಗಾ್ರಮದ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲಗೆ 3 ಕೆ�ಠಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ 10.00
ಕಣ�ಣೆರು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಕಣ�ಣೆರು ಗಾ್ರಮದ ಮುಖಯುರಸತು ಹಾಗ� ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 75.00
ದ�ಡಲ್ಗುಬಿ್ಬ ಕಾಯನಾಪಡ ದ�ಡಲ್ಗುಬಿ್ಬ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಮ�ರು ಕೆ�ಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆ�ರಯುವುದು 5.00
ದ�ಡಲ್ಗುಬಿ್ಬ ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತು ನ್ಧಿ ದ�ಡಲ್ಗುಬಿ್ಬ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ನೆಲಮಟ್ಟದ 3 ಲಕ್ಷ ಲ್ೋಟರ್ ನ್ೋರಿನ ತೆ�ಟ್್ಟ 18.00
ದ�ಡಲ್ಗುಬಿ್ಬ ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತು ನ್ಧಿ ದ�ಡಲ್ಗುಬಿ್ಬ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಯೋಗಾಹಾಲ್ ನ್ಮಾನಾಣ 20.00
ದ�ಡಲ್ಗುಬಿ್ಬ ಶಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ದ�ಡಲ್ಗುಬಿ್ಬ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಸಕಾನಾರಿ ಶಾಲಯ ಮಕಕಾಳಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ವಿತರಣೆ NA
ದ�ಡಲ್ಗುಬಿ್ಬ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ದ�ಡಲ್ಗುಬಿ್ಬ ಗಾ್ರಮದ ಕೆ.ಆರ್.ಸಿ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಸಂಟ್ ರಾರ್ ಬಟ್ನಾ ಚಚ್ನಾ ರಸತು 

ನ್ಮಾನಾಣ
80.00

ಪ್ರಗತಿಯಲ್್ರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ಬಂಡ ಬ�ಮಮೆಸಂದ್ರ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಬಂಡ ಬ�ಮಮೆಸಂದ್ರ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಹಾಲು ಉತಾ್ಪದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮಾನಾಣ 9.00
ಬಂಡ ಬ�ಮಮೆಸಂದ್ರ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಬಂಡ ಬ�ಮಮೆಸಂದ್ರ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಬ�ೋರ್ ವೆಲ್ ಮತುತು ಶುದಧೆ ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರಿನ ಘಟಕ 30.00
ಬಂಡ ಹ�ಸ�ರು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಬಿ.ಹಚ್.ಕೆ.ಬಿ ರಸತುಯಂದ ಬಂಡ ಹ�ಸ�ರು ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಮಿಟ್್ಟಗನಹಳಿಳಿ Aಮದವರಗೆ ರಸತು 

ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
950.00

ಬಂಡ ಹ�ಸ�ರು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಬಂಡ ಹ�ಸ�ರು ಮತುತು ಹ�ಸ�ರು ಬಂಡ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಬ�ೋರ್ ವೆಲ್ ಮತುತು ಶುದಧೆ 
ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರಿನ ಘಟಕ

50.00

ಯರಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಗಾಂಧಿಪಥ - 
ಗಾ್ರಮಪಥ

ಯರಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಕಾಲ�ೋನ್ಯಂದ ಕಣ�ಣೆರು ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 66.00

ಯರಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಯರಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರಿನ ಸಂಪಕನಾ, ಬ�ೋರ್ ವೆಲ್ ಮತುತು ಶುದಧೆ 
ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರಿನ ಘಟಕ

30.00

ಯರಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಯರಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಬಂಡ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಬ�ೋರ್ ವೆಲ್ ಮತುತು ಶುದಧೆ ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರಿನ ಘಟಕ 25.00
ಚಿಕಕಾಗುಬಿ್ಬ ಗಾಂಧಿಪಥ - 

ಗಾ್ರಮಪಥ
ಚಿಕಕಾಗುಬಿ್ಬ ಕಾ್ರಸ್ ನ್ಂದ ದ�ಡಲ್ಗುಬಿ್ಬ ಗಾ್ರಮದವರಗೆ ರಸತು ಅಬಿವೃದ್ಧೆ 65.38

ಚಿಕಕಾಗುಬಿ್ಬ ಪಿಡಬ�್ಷ್ಯಡಿ ಬಂಗಳೂರು ಬಾಗಲ�ರು (ಬಿ.ಹಚ್.ಕೆ.ಬಿ) ರಸತುಯಂದ ಚಿಕಕಾಗುಬಿ್ಬ ಎನ್.ಜ.ಗೆ�ಲ್ಹಳಿಳಿ 
ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಗುಂಡ�ರು ಸೋರುವ ರಸತು ಅಬಿವೃದ್ಧೆ

400.00

ಚಿಕಕಾಗುಬಿ್ಬ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಚಿಕಕಾಗುಬಿ್ಬ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಬ�ೋರ್ ವೆಲ್ ಮತುತು ಶುದಧೆ ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರಿನ ಘಟಕ 25.00

ಕಣ�ಣೆರು
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು
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ಅಣಗಲಪುರ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಣಗಲಪುರ ಗಾ್ರಮದ ಮುಖಯುರಸತುಯಂದ ಮಿಷನ್ ಸಂಟರ್ ಮಕಕಾಳ ಮನೆಯವರಗೆ ರಸತು 
ಅಬಿವೃದ್ಧೆ

50.00

ಅಣಗಲಪುರ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಣಗಲಪುರ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಬ�ೋರ್ ವೆಲ್ ಮತುತು ಶುದಧೆ ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರಿನ ಘಟಕ 25.00
ರಾಂಪುರ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ರಾಂಪುರ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಬ�ೋರ್ ವೆಲ್ ಮತುತು ಶುದಧೆ ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರಿನ ಘಟಕ 30.00
ಎನ್.ಜ.ಗೆ�ಲ್ಹಳಿಳಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ರಾಡಗೌಡ ಗೆ�ಲ್ಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ಮುಖಯುರಸತು ಮತುತು ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ಎನ್.ಜ.ಗೆ�ಲ್ಹಳಿಳಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಎನ್.ಜ.ಗೆ�ಲ್ಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಬ�ೋರ್ ವೆಲ್ ಮತುತು ಶುದಧೆ ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರಿನ ಘಟಕ 25.00
ಕಾಡ ಅಗ್ರಹಾರ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಕಾಡ ಅಗ್ರಹಾರ ರಸತುಯಂದ ಅಣಗಲಪುರ ಮಾಗನಾವಾಗಿ ದ�ಡಲ್ಗುಬಿ್ಬ ವರಗೆ ರಸತು 

ಡಾಂಬರಿೋಕರಣ
60.00

ಕಾಡುಸ�ಣಣೆಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಕಾಡುಸ�ಣಣೆಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ಹಾಲು ಉತಾ್ಪದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡ ನ್ಮಾನಾಣ 10.00
ಕಾಡುಸ�ಣಣೆಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಕಾಡುಸ�ಣಣೆಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಬ�ೋರ್ ವೆಲ್ ಮತುತು ಶುದಧೆ ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರಿನ ಘಟಕ 35.00
ಕಣ�ಣೆರು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಕಣ�ಣೆರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಬ�ೋರ್ ವೆಲ್ ಮತುತು ಶುದಧೆ ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರಿನ ಘಟಕ 40.00
ದ�ಡಲ್ಗುಬಿ್ಬ ಗಾಂಧಿಪಥ - 

ಗಾ್ರಮಪಥ
ದ�ಡಲ್ಗುಬಿ್ಬ ಗಾ್ರಮದ್ಂದ ಕೆ�ತತುನ�ರುವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 50.00

ದ�ಡಲ್ಗುಬಿ್ಬ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ದ�ಡಗುಬಿ್ಬಯಂದ ಆಲಾ್ ಕಾಲೋಜು ರಸತು ಅಗಲ್ೋಕರಣಗೆ�ಳಿಸಿ ಡಾಂಬರಿೋಕರಣ 50.00
ದ�ಡಲ್ಗುಬಿ್ಬ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ದ�ಡಲ್ಗುಬಿ್ಬ ಗಾ್ರಮದಲ್್ ಬ�ೋರ್ ವೆಲ್ ಮತುತು ಶುದಧೆ ಕುಡಿಯುವ ನ್ೋರಿನ ಘಟಕ 25.00

ಪಾ್ರರಂಭ ಆಗಬೋಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ಮಿಟ್ಟಗಾನಹಳಿಳಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಮಿಟ್್ಟಗನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 75.00
ಮಿಟ್ಟಗಾನಹಳಿಳಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಮಿಟ್್ಟಗಾನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 80.00
ಮಿಟ್ಟಗಾನಹಳಿಳಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಮಿಟ್್ಟಗನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 25.00
ಮಿಟ್ಟಗಾನಹಳಿಳಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಮಿಟ್್ಟಗಾನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 25.00
ಬಂಡ ಬ�ಮಮೆಸಂದ್ರ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಬಂಡಬ�ಮಮೆಸಂದ್ರ ಗಾ್ರಮದ ಲಘುಮಮಮೆನ ಮನೆಯಂದ ರಾಜಕಾಲುವೆಯವರಗೆ ಚರಂಡಿ 

ನ್ಮಾನಾಣ
25.00

ಬಂಡ ಬ�ಮಮೆಸಂದ್ರ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಬಂಡಬ�ಮಮೆಸಂದ್ರ ಗಾ್ರಮದ ಲಘುಮಮಮೆನ ಮನೆಯಂದ ರಾಜಕಾಲುವೆಯವರಗೆ ಚರಂಡಿ 
ನ್ಮಾನಾಣ

25.00

ಬಂಡ ಹ�ಸ�ರು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಹಣ�ಣೆರು ಮುಖಯು ರಸತು ಓಂಶಕ್ತು ದೋವಸಾಥಾನದ್ಂದ ಬಂಡಹ�ಸ�ರುವರಗೆ ರಸತು ಮತುತು 
ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ

20.00

ಕಾಡ ಅಗ್ರಹಾರ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಕಾಡು ಅಗ್ರಹಾರ ರಸತುಯಂದ ಬಂಡಬ�ಮಮೆಸಂದ್ರ ರಾಗಲ್ಂಗೆೋಶ್ವಕೃ ದೋವಸಾಥಾನದ ರಸತು 35.00
ಕಾಡ ಅಗ್ರಹಾರ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಕಾಡು ಅಗ್ರಹಾರ ರಸತುಯಂದ ಬಂಡಬ�ಮಮೆಸಂದ್ರ ರಾಗಲ್ಂಗೆೋಶ್ವಕೃ ದೋವಸಾಥಾನದ ರಸತು 25.00
ಕಾಡುಸ�ಣಣೆಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಕಾಡುಸ�ಣಣೆಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ಸಕಾನಾರಿ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಮತುತು ಪ ್ೌರಢಶಾಲಗೆ 2 ಕಟ್ಟಡ 

ನ್ಮಾನಾಣ
15.00

ಕಾಡುಸ�ಣಣೆಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಕಾಡುಸ�ಣಣೆಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ಸಕಾನಾರಿ ಪ ್ೌರಢಶಾಲಗೆ ಹಚುಚುವರಿ ಕೆ�ಠಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ 15.00
ಕಾಡುಸ�ಣಣೆಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಕಾಡುಸ�ಣಣೆಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಬಿ.ಹಚ್.ಕೆ.ಬಿ ರಸತುಯಂದ ಕೆ�ೋಶಸ್ ಕಾಲೋಜು ಬಿ.ಎಂ.ಶಾಲ 

ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಮಾರೋನಹಳಿಳಿವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
140.00

ಕಾಡುಸ�ಣಣೆಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಕಾಡುಸ�ಣಣೆಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ಸಕಾನಾರಿ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಮತುತು ಪ ್ೌರಢಶಾಲಗೆ 2 ಕಟ್ಟಡ 
ನ್ಮಾನಾಣ

15.00

ಕಾಡುಸ�ಣಣೆಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಶಾಸಕರ ನ್ಧಿ ಕಾಡುಸ�ಣಣೆಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ಸಕಾನಾರಿ ಪ ್ೌರಢಶಾಲಗೆ ಹಚುಚುವರಿ ಕೆ�ಠಡಿ ನ್ಮಾನಾಣ 15.00
ಕಾಡುಸ�ಣಣೆಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಕಾಡುಸ�ಣಣೆಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಬಿ.ಹಚ್.ಕೆ.ಬಿ ರಸತುಯಂದ ಕೆ�ೋಶಸ್ ಕಾಲೋಜು ಬಿ.ಎಂ.ಶಾಲ 

ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಮಾರೋನಹಳಿಳಿವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
40.00

ಕಾಡುಸ�ಣಣೆಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಕಾಡುಸ�ಣಣೆಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಸಮೆಶಾನದ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 20.00
ಕಾಡುಸ�ಣಣೆಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಕಾಡುಸ�ಣಣೆಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಅಯಯುಪ್ಪಸಾ್ವಮಿ ದೋವಸಾಥಾನದ್ಂದ ಗುರುಸಿದದಾಪ್ಪನವರ ಮನೆಯವರಗೆ 

ರಸತು ಮತುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ
25.00

ಕಣ�ಣೆರು
ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು
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ಕಾಡುಸ�ಣಣೆಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಕಾಡುಸ�ಣಣೆಪ್ಪನಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರಮದ ಬೃಹತ್ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 50.00
ಕಣ�ಣೆರು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಕಣ�ಣೆರು ದುಳಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ಮುಖಯುರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 30.00
ಕಣ�ಣೆರು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಕಣ�ಣೆರು ಗಾ್ರಮದ ದಾಳಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯ ಉಳಿಕೆ ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 25.00
ದ�ಡಲ್ಗುಬಿ್ಬ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ದ�ಡಲ್ಗುಬಿ್ಬ ಗಾ್ರಮದ್ಂದ ಬಂಡಬ�ಮಮೆಸಂದ್ರ ಗಾ್ರಮದವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 90.00
ದ�ಡಲ್ಗುಬಿ್ಬ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ದ�ಡಲ್ಗುಬಿ್ಬ ಗಾ್ರಮದ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 25.00
ದ�ಡಲ್ಗುಬಿ್ಬ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ದ�ಡಲ್ಗುಬಿ್ಬ ಗಾ್ರಮದ್ಂದ ಬಂಡಬ�ಮಮೆಸಂದ್ರ ಗಾ್ರಮದವರಗೆ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 80.00
ದ�ಡಲ್ಗುಬಿ್ಬ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ದ�ಡಲ್ಗುಬಿ್ಬ ಗಾ್ರಮದ ಅಡಲ್ರಸತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 25.00
ದ�ಡಲ್ಗುಬಿ್ಬ ಪಿ.ಡಬ�್ಷ್ಯ.ಡಿ ಬಿಳೆೋಶವಾಲ ಗಾ್ರಮದ್ಂದ ದ�ಡಲ್ಗುಬಿ್ಬ ಮಾಗನಾವಾಗಿ ಕೆ�ತತುನ�ರು ಸೋರುವ ರಸತು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 130.00

ಕಣ�ಣೆರು

ಮಹದೋವಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ೋತ್ರದ ಸವನಾತೆ�ೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧೆಗಾಗಿ 
ಹಗಲ್ರುಳೆನನುದ ಶ್ರಮಿಸಿ, ಜನರ ಅಗತಯುಗಳಲ�್ಂದಾದ ನವ 
ರಸತುಯ ನ್ಮಾನಾಣ, ರಸತುಗಳ ಡಾಂಬರಿೋಕರಣ, ಕೆ. ಆರ್. ಸಿ ಹಾಗ� 
ಸುತತುಮುತತುಲ್ನ ಪ್ರದೋಶಗಳ ಜನರಿಗೆ, ಸಂತ. ರಾಬನಾಟನಾ ಶಾಲಯ 
ಮಕಕಾಳು ಹಾಗ� ಅವರ ಪೂೋ?ಕರಿಗೆ ಅನುಕ�ಲಕರವಾಗಿ ರಸತುಯ 
ಡಾಂಬರಿೋಕರಣ ಹಾಗ� ಇನ�ನು ಅನೆೋಕ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೋವೆಗಳನುನು 
ನ್ರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡುತಿತುರುವ ಜನಪಿ್ರಯ ಶಾಸಕ ಸರಾಮೆನಯು ಶ್ರೋ 
ಅರವಿಂದ ಲ್ಂಬಾವಳಿ ಇವರಿಗೆ, ನಮಮೆಲ್ರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ�್ಪವನಾಕ 
ವಂದನೆಗಳು. ಮುಂಬರುವ ದ್ನಗಳಲ�್ ತಮಮೆ ಕಾಯನಾವನುನು ಹಿೋಗೆಯ್ೋ 
ಮುಂದುವರಿಸಲಂದು ಪಾ್ರಥನಾರಾಪೂವನಾಕವಾಗಿ ಹಾರೈಸುತೆತುೋವೆ. 

ಫಾದರ್ ಅಗಸಿ್ಟೋನ್
ಮರಿಯನಹಳಿಳಿ, ದ�ಡಲ್ಗುಬಿ್ಬ. 

ಬಂಗಳೂರು - 77

£ÀªÀÄä°è J®ègÀ M¼ÀUÀÆ M¼ÉîAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉlÖ CA±ÀUÀ½ªÉ. DzÀgÉ £ÁªÀÅ 

M¼ÉîAiÀÄzÀgÀ ªÉÄÃ¯ÉAiÉÄÃ UÀªÀÄ£À PÉÃA¢æÃPÀj¹zÀgÉ §zÀÄQ£À°è AiÀÄ±À¸ÀÄì 

¥ÀqÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ. 

ಸಥಾಳ ವಿಭಾಗ  ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತತು
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ಮಹದೋವಪುರ ಪ್ರಗತಿಯ 
ಮೊದಲ ಐದು ವಷನಾಗಳು 

(F ¨sÁUÀzÀ°è ²æÃ CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½AiÀÄªÀgÀÄ 2008-13gÀ ªÉÆzÀ® ±Á¸ÀPÀvÀézÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÉÊUÉÆAqÀ PÁAiÀÄðUÀ¼À §UÉÎ 

MAzÀÄ ¥ÀQë£ÉÆÃl ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. 2013-18gÀ C©üªÀÈ¢Þ PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ªÉÆzÀ® ¥ÀÅlUÀ¼À°è ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.)

gÀ¸ÉÛ ¸ËPÀAiÀÄðzÀ°è ¨sÁjÃ C©üªÀÈ¢Þ

ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀzÀ°èÃUÀ gÀ¸ÉÛUÀ¼ÉÃ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ 
ºÉUÀÄÎgÀÄvÀÄUÀ¼ÀÄ. ºÉzÁÝjUÀ¼ÀÄ £ÀÄtÄ¥ÁVªÉ; 
CªÀPÉÌ ºÉÆA¢PÉÆAqÀ ¥ÀæªÀÄÄRgÀ¸ÉÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÉÛ 
ºÉÆ¸À gÀÆ¥À ¥ÀqÉ¢ªÉ. F ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛUÀ¼À£ÀÄß 
PÀÆqÀÄªÀ KPÀªÁºÀ£À gÀ¸ÉÛUÀ¼ÀÄ, §qÁªÀuÉUÀ¼À°è£À 
PÉÆAr gÀ¸ÉÛUÀ¼ÀÄ ºÉÆ¸À ZÀºÀgÉ ºÉÆwÛªÉ. 
©©JA¦AiÀÄ ºÀ®ªÀÅ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ, 
¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSÉ, Dgïr¦Dgï, 
¦JAfJ¸ïªÉÊ, ¹JAfJ¸ïªÉÊ, C¸ÉÊqï, ¦¦¦ 
ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÉ ªÀÄÆ®UÀ½AzÀ ««zsÀ ¸ÀÛgÀzÀ 
gÀ¸ÉÛUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¸À¯ÁVzÉ. ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀzÀ 
¸ÀªÀÄUÀæ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ PÀ£À¹£À ¸ÁPÁgÀPÁÌV 
SÁåvÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ PÁAiÀÄðPÀvÀð ²æÃ Dgï.
PÉ.«Ä±Áæ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è `ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ C©üªÀÈ¢Þ 
PÁAiÀÄð¸ÀÆa’AiÀÄ£ÀÄß gÀÆ¦¹ CzÀgÀAvÉ 
ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼À C©üªÀÈ¢Þ PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ 
DgÀA¨sÀªÁzÀªÀÅ.

 z ºÉZï.J.J¯ï ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ zÉÆqÀØ 
£ÉPÀÄÌA¢, ºÉÆgÀ ªÀvÀÄð® gÀ¸ÉÛ, a£Àß¥Àà£ÀºÀ½î 
§qÁªÀuÉ, UÁæ¥sÉÊmï EArAiÀiÁ ªÀÄÆ®PÀ 
L.n.¦.J¯ï gÀ¸ÉÛ ¤ªÀiÁðtªÀÅ ªÀiÁgÀvïºÀ½î 
ºÁUÀÆ PÀÄAzÀ®ºÀ½î dAPÀë£ï UÀ¼À°è ªÁºÀ£À 
zÀlÖuÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀgÁUÀUÉÆ½¹vÀÄ ºÁUÀÆ 
CAvÀgÀªÀ£ÀÆß PÀrªÉÄ ªÀiÁrvÀÄ.

 z ¸ÀeÁð¥ÀÄgÀ gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ UÉÃgï PÁ¯ÉÃdÄ, zÉÃªÀgÀ©¸À£ÀºÀ½î ªÀiÁUÀð ºÉÆgÀ ªÀvÀÄð® gÀ¸ÉÛ ¤ªÀiÁðt¢AzÀ 
¸ÀÄªÀiÁgÀÄ 4 Q.«ÄÃ CAvÀgÀ PÀrªÉÄAiÀiÁ¬ÄvÀÄ.

 z gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj 4jAzÀ ªÉÄÃqÀºÀ½î, PÀÄgÀÄqÀÄ¸ÉÆuÉÚÃ£ÀºÀ½î, ¨É¼ÀvÀÆgÀÄ ªÀiÁUÀð PÁqÀÄUÉÆÃr ¸ÉÃgÀÄªÀ gÀ¸ÉÛ 
¤ªÀiÁðt¢AzÀ L.n.¦.J¯ï ¥ÀæAiÀiÁt ªÀiÁqÀÄªÀªÀjUÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ G½vÁAiÀÄ, EAzsÀ£À G½vÁAiÀÄ ºÁUÀÆ 

ಸಾರನೆ 2008-13
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¸ÀÄgÀQëvÀ ¥ÀæAiÀiÁt.
 z ¨ÉÊgÀw ©½²ªÁ¯É gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ gÁA¥ÀÄgÀ, »gÀAqÀºÀ½î ªÀiÁUÀðªÁV DªÀ®ºÀ½î gÀ¸ÉÛ ªÀÄÆ®PÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 
CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ «ªÀiÁ£À ¤¯ÁÝtPÉÌ gÀ¸ÉÛ.

 z zÉÆªÀÄä¸ÀAzÀæ¢AzÀ ¸ÀÆ°PÀÄAmÉ, ¸ÀÆ°PÀÄAmÉ PÁ¯ÉÆÃ¤, aPÀÌ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î ¢£Éß ªÀiÁUÀðªÁV ªÀiÁvÁ 
CªÀÄÈvÁ£ÀAzÀªÀÄ¬Ä PÁ¯ÉÃf£À §½ ¥ÀgÀ¥Àà£À CUÀæºÁgÀ ¸ÉÃgÀÄªÀ gÀ¸ÉÛ. 

ªÀ¸Àw»Ã£ÀjUÉ ªÀÄ£É, ºÀPÀÄÌ¥ÀvÀæUÀ¼À ¤ÃrPÉ

 z ©©JA¦ ªÁå¦ÛAiÀÄ 48 ¸ÀPÁðj ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À ¥ÉÊQ 39 ªÀ¸Àw¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À ¤ªÁ¹UÀ¼À ªÀÄ£ÉUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ 
ºÀPÀÄÌ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä PÁ¬ÄÝj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. F ¥ÉÊQ 800PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ¤ªÁ¹UÀ½UÉ ºÀPÀÄÌ¥ÀvÀæ «vÀgÀuÉAiÀiÁVzÀÄÝ 
E£ÀÆß ¸ÀÄªÀiÁgÀÄ 6 ¸Á«gÀ ºÀPÀÄÌ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀ ¥ÀæQæAiÉÄ ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉ¢vÀÄÛ. E£ÀÄß½zÀ 9 ªÀ¸Àw¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À 
¤ªÁ¹UÀ½UÉ ºÀPÀÄÌ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä d«ÄÃ£ÀÄ PÁ¬ÄÝj¸ÀÄªÀ ¥ÀæQæAiÉÄ ¥ÀæUÀwAiÀÄ°èzÉ. ¤ªÉÃ±À£À E®èzÀ £ÀUÀgÀ §qÀ 
¤ªÁ¹UÀ½UÉ ¸ÁzÀgÀªÀÄAUÀ® ªÀÄvÀÄÛ ªÀvÀÆðj£À°è 232 ªÀÄ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ¹PÉÆqÀ¯ÁVzÀÄÝ ZÀ£Àß¸ÀAzÀæzÀ°è 256 
ªÀÄ£ÉUÀ¼À ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ¸ÀzÀåzÀ¯ÉèÃ 2 ¸Á«gÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀlÄÖªÀ UÀÄj ºÉÆAzÀ¯ÁVzÉ.   

 z UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¨sÁUÀzÀ°è ¸ÀPÁðj d«ÄÃ¤£À°è ªÀÄ£É PÀnÖPÉÆAqÀ 700PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ PÀÄlÄA§UÀ½UÉ ºÀPÀÄÌ¥ÀvÀæ 
¤ÃqÀ¯ÁVzÉ; E£ÀÆß 32 UÁæªÀÄUÀ¼À°è£À ¸ÀÄªÀiÁgÀÄ 1800 ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ½UÉ ºÀPÀÄÌ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä d«ÄÃ£ÀÄ 
PÁ¬ÄÝj¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. `§¸ÀªÀ ªÀ¸Àw AiÉÆÃd£É’ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ vÀ¯Á 75 ¸Á«gÀ gÀÆ.  ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£ÀzÀ°è 
1240 ªÀÄ£ÉUÀ¼À ¤ªÀiÁðt PÁAiÀÄð ¥ÀæUÀwAiÀÄ°èzÉ; ¤ªÉÃ±À£À ºÉÆA¢zÀªÀjUÉ EzÉÃ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è ªÀÄ£É 
PÀnÖPÉÆqÀ¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ.

MvÀÄÛªÀj vÉgÀªÀÅ ªÀiÁr 270 JPÀgÉ  gÀPÀëuÉ

 z ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ºÀ®ªÀÅ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À°è EzÀÝAvÉAiÉÄÃ ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀzÀ®Æè ¸ÀPÁðj ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÇªÀð¤UÀ¢vÀ 
¸ÁªÀðd¤PÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ½UÉ, PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÉ «ÄÃ¸À°qÀÄªÀ PÉ®¸À F »AzÉ £ÀqÉ¢gÀ°®è. CgÀ«AzÀ 
°A¨ÁªÀ½AiÀÄªÀgÀÄ EAxÀ ¸ÀPÁðj d«ÄÃ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ ºÀÄqÀÄQ MvÀÄÛªÀjUÀ¼À£ÀÄß ±ÁAwAiÀÄÄvÀªÁV 
vÉgÀªÀÅUÉÆ½¹zÁÝgÉ. CªÀÅUÀ½UÉ ̈ ÉÃ° gÀPÀëuÉ MzÀV¹, ̧ ÁªÀðd¤PÀ ̧ ÉÃªÉUÁV CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¤UÀ¢UÉÆ½¹zÁÝgÉ. EzÀÄ 
ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀzÀ ZÀºÀgÉAiÉÄÃ ̧ ÀA¥ÀÇtð §zÀ¯ÁUÀ®Ä PÁgÀtªÁVzÉ. MmÁÖgÉ 270 PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ JPÀgÉ ¥ÀæzÉÃ±ÀªÀ£ÀÄß 
»ÃUÉ MvÀÄÛªÀj¬ÄAzÀ vÉgÀªÀÅUÉÆ½¹zÀÄÝ MAzÀÄ zÁR¯ÉAiÉÄÃ. »ÃUÉ MvÀÄÛªÀj vÉgÀªÀÅUÉÆ½¹ ̧ ÁªÀðd¤PÀ §¼ÀPÉUÁV 
«ÄÃ¸À°j¹zÀ MmÁÖgÉ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ ªÀiË®å JPÀgÉUÉ 5 PÉÆÃn gÀÆ.UÀ¼À PÀ¤µÀ× CAzÁf£À¯ÉèÃ 1350 PÉÆÃn gÀÆ. 
zÁlÄvÀÛzÉ.  F ¥ÉÊQ ºÀ®ªÉqÉ GzÁå£ÀªÀ£ÀUÀ½ªÉ; ±Á¯ÉUÀ½ªÉ; PÉgÉUÀ½ªÉ; ¸Àä±Á£ÀUÀ¼ÀÆ EªÉ!  EªÉ®èªÀÇ FUÀ 
¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀ±ÀPÉÌ §A¢ªÉ.  

PÀÄrAiÀÄÄªÀ ¤ÃgÀÄ MzÀV¸À®Ä ¸ÀªÀð¥ÀæAiÀÄvÀß 

 z ºÀ¼É ¹JA¹ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ UÁæªÀÄUÀ½UÉ PÁªÉÃj ¤ÃgÀÄ ¥ÀÇgÉÊ¸À®Ä ¸ÀÄªÀiÁgÀÄ 40 PÉÆÃn gÀÆ.UÀ¼À ªÉZÀÑzÀ°è PÉÆ¼ÀªÉ 
ªÀiÁUÀð

 z UÁæªÀiÁAvÀgÀ ̈ sÁUÀUÀ¼À°è f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï JAf¤AiÀÄjAUï «¨sÁUÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ 162 PÉÆ¼ÀªÉ ̈ Á« ̧ ÁÜ¥À£É 
 z ©©JA¦UÉ ºÉÆ¸ÀzÁV ̧ ÉÃ¥ÀðqÉAiÀiÁVgÀÄªÀ 110 UÁæªÀÄUÀ¼À ¥ÉÊQ 34 UÁæªÀÄUÀ½UÉ M¼ÀZÀgÀAr PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß 
C¼ÀªÀr¸À®Ä, PÀÄrAiÀÄÄªÀ ¤ÃgÀÄ MzÀV¸À®Ä PÀæªÀÄ

 z PÉgÉUÀ¼À gÀPÀëuÉ: ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À¯ÉèÃ CwºÉZÀÄÑ (36) PÉgÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÀ PÉëÃvÀæªÁzÀ ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀzÀ°è CgÀ«AzÀ 
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°A¨ÁªÀ½AiÀÄªÀgÀÄ PÉgÉUÀ¼À gÀPÀëuÉUÉ PÉÊUÉÆAqÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ CvÀåAvÀ UÀªÀÄ£ÁºÀð; ¥Àj¸ÀgÀ gÀPÀëuÉ »£Éß¯ÉAiÀÄ°è 
vÀÄA¨Á ªÀÄºÀvÀézÀÄÝ.

 z PÉëÃvÀæzÀ PÉgÉUÀ½ÃUÀ ¸ÀÄ¨sÀzÀæªÁzÀ vÀAw ¨ÉÃ° PÀArªÉ. EzÀÄ PÉgÉUÀ¼À gÀPÀëuÉAiÀÄ ªÉÆzÀ® ºÀAvÀ. ¥ÀjuÁªÀÄªÁV 
PÉgÉUÀ¼À MvÀÄÛªÀj ¤AvÀÄºÉÆÃVzÉ.

¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÁj¹zÀ ©Ã¢ ¢Ã¥ÀUÀ¼ÀÄ

 z 2008gÀ°è ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ PÉëÃvÀæzÀ ºÀ®ªÀÅ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ ©Ã¢ ¢Ã¥ÀUÀ½AzÀ ªÀAavÀªÁVzÀÝªÀÅ. «zÀÄåvï ¯ÉÊ£ïUÀ¼ÀÆ 
E®è, PÀA§UÀ¼ÀÆ E®èzÀAxÀ ¹Üw. CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½AiÀÄªÀgÀÄ «zÀÄåvï ¸ÀA¥ÀPÀð, ©Ã¢ ¢Ã¥À, UÀÄtªÀÄlÖzÀ 
«zÀÄåvï, UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉÃ±ÀPÀÆÌ £ÀUÀgÀªÀÄlÖzÀ «zÀÄåvï - »ÃUÉ J®è CUÀvÀåUÀ¼À£ÀÆß ¥ÀÇgÉÊ¸ÀÄªÀ°è AiÀÄ±À ¥ÀqÉ¢zÁÝgÉ. 

 z UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À°è 153 «zÀÄåvï ¥ÀjªÀvÀðPÀ (mÁæ£ïì¥sÁªÀÄðgï)UÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¸À¯ÁVzÉ. 

DgÉÆÃUÀåPÉÃAzÀæUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£É, GavÀ vÀ¥Á¸ÀuÉ, aQvÉì    

 z  JgÀqÀÄ ªÉÄUÁ ºÉ¯ïÛ PÁåA¥ïUÀ¼ÀÆ ̧ ÉÃjzÀAvÉ DgÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ²©gÀUÀ¼ÀÄ £ÀqÉ¢ªÉ. ªÀvÀÆðj£À°è £ÀqÉzÀ ªÉÆzÀ® 
ªÉÄUÁ ºÉ¯ïÛ PÁåA¦£À°è 13700 gÉÆÃVUÀ¼À£ÀÄß GavÀ §¸ï ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ PÀgÉvÀAzÀÄ JgÀqÀÄ ¢£À 
HlzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÆß ªÀiÁr, ºÀvÀÄÛ ¢£ÀUÀ½UÁUÀÄªÀµÀÄÖ OµÀzsÀUÀ¼À£ÀÆß GavÀªÁV ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. GavÀªÁV 
±À¸ÀÛçaQvÉìUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr¸À¯ÁVzÉ.  

 z ªÀÄAqÀÆj£À°è ¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæ §A¢zÉ. PÁqÀÄUÉÆÃr, zÉÆqÀØ £ÉPÀÄÌA¢, ªÀvÀÆðgÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ 
DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæUÀ¼À C©üªÀÈ¢Þ PÁªÀÄUÁj ̧ ÀA¥ÀÇtðªÁVzÉ. ªÀvÀÆðgÀÄ, DªÀ®ºÀ½î, zÉÆqÀØ £ÉPÀÄÌA¢, PÁqÀÄUÉÆÃr 
PÉÃAzÀæUÀ½ÃUÀ 24X7 UÀAmÉUÀ¼À®Æè ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÉÃªÉUÁV vÉgÉ¢gÀÄvÀÛªÉ. 

 z PÉÆqÀw, ºÁ®£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î, ºÀÆr, PÀtÆÚgÀÄ, ©zÀgÀºÀ½î ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÀvïºÀ½îAiÀÄ°è ¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå 
PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ ªÀÄAdÆgÁVªÉ.

 z ºÀUÀzÀÆgÀÄ ªÁrð£À ¹zÁÝ¥ÀÅgÀ UÁæªÀÄzÀ°è 100 ºÁ¹UÉUÀ¼À D¸ÀàvÉæAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁÜ¦¸ÀÄªÀ UÀÄj ºÉÆAzÀ¯ÁVzÀÄÝ 
UÀÄzÀÝ° ¥ÀÇeÉ £ÉgÀªÉÃjzÉ. 

 z DªÀ®ºÀ½îAiÀÄ°è ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæ ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁUÀ°zÉ. 

¸ÁjUÉ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è DªÀÄÆ¯ÁUÀæ §zÀ¯ÁªÀuÉ

 z ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀzÀ ¸ÁjUÉ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß DªÀÄÆ¯ÁUÀæªÁV gÀÆ¥ÁAvÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ.   
 z PÉA¥ÉÃUËqÀ §¸ï ¤¯ÁÝt¢AzÀ ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀPÉÌ ¥Àæw ¤«ÄµÀPÉÌ MAzÀgÀAvÉ ªÉÇÃ¯ÉÆéÃ §¸ï (¸ÀASÉå 335E) 
¸ËPÀAiÀÄðªÀ£ÀÄß MzÀV¸À¯ÁVzÉ. EzÀjAzÁV ̧ ÁªÀðd¤PÀgÀÄ PÀrªÉÄ Rað£À°è, PÀrªÉÄ ̧ ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ̈ ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 
£ÀUÀgÀPÉÌ §AzÀÄ ºÉÆÃUÀ§ºÀÄzÀÄ. 

 z E¦L¦ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ°è 36 PÉÆÃn gÀÆ. ªÉZÀÑzÀ°è ¸ÀÄ¸ÀfÓvÀ nnJA¹ §¸ï ¤¯ÁÝtªÀ£ÀÄß ¸ÁÜ¦¸À¯Á¬ÄvÀÄ. 
 z PÉÆqÀw, ªÀÄAqÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄAdÆj£À°è ºÉÆ¸ÀzÁV §¸ï r¥ÉÇÃUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¸À¯Á¬ÄvÀÄ.   
 z UÁæ«ÄÃt ¨sÁUÀPÀÆÌ ¸ÀÄUÀªÀÄ ¸ÁjUÉ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß PÀ°à¸À¯Á¬ÄvÀÄ. 
 z MlÄÖ 50PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ©JAn¹ ºÉÆ¸À §¸ï ªÀiÁUÀðUÀ¼ÀÄ DgÀA¨sÀªÁzÀªÀÅ.

C¥ÁmïðªÉÄAmï ¤ªÁ¹UÀ¼À ¸ÀªÀÄ¸ÉåUÀ½UÉ ¥ÀjºÁgÀ 

 z ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæzÀ°è £ÀÆgÁgÀÄ C¥ÁmïðªÉÄAmïUÀ½ªÉ. E°è£À ¤ªÁ¹UÀ¼ÀÄ gÉ¹qÉAmï 
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ªÉ¯ï¥sÉÃgï C¸ÉÆÃ¹AiÉÄÃ±À£ï ¸ÁÜ¦¹PÉÆArzÁÝgÉ. CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½AiÀÄªÀgÀ §½ CªÀgÀÄ ºÀ®ªÀÅ ¸ÀªÀÄ¸ÉåUÀ¼À 
§UÉÎ ¤ªÉÃ¢¹PÉÆArzÀÝgÀÄ. F PÀÄjvÀÄ ¥ÀæwÃ JgÀqÀÄ wAUÀ½UÉÆªÀÄä DgïqÀ§Äè÷åJ ªÀÄvÀÄÛ C¢üPÁjUÀ¼À ¸À¨sÉ 
£ÀqÉ¸À¯ÁVzÉ. CªÀÅUÀ¼À°è §ºÀÄvÉÃPÀ ¸ÀªÀÄ¸ÉåUÀ½UÉ ¥ÀjºÁgÀ zÉÆgÀQvÀÄ.

¸ÁªÀÄgÀ¸ÀåzÀ £ÁqÁV ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ PÉëÃvÀæzÀ C©üªÀÈ¢Þ

 z ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ, ªÉÃªÀÄ£À, PÉA¥ÉÃUËqÀ, §¸ÀªÉÃ±ÀégÀ, PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ, qÁ|| ©.Dgï. DA¨ÉÃqÀÌgï, ¨Á§Ä 
dUÀfÃªÀ£ÀgÁA, zËæ¥ÀzÀªÀÄä, ¹zÀÞgÁªÉÄÃ±ÀégÀgÀÄ, ¸Áé«Ä AiÉÆÃV£ÁgÁAiÀÄt, ¸ÉÆÃzÀj ¤ªÉÃ¢vÁ, ¥ÀA| 
¢Ã£ÀzÀAiÀiÁ¼À G¥ÁzsÁåAiÀÄ - »ÃUÉ £Ár£À ªÀÄºÁ¥ÀÅgÀÄµÀgÀ dAiÀÄAwUÀ¼À DZÀgÀuÉAiÀÄ ºÉÆ¸À ¥ÀgÀA¥ÀgÉ¬ÄAzÁV 
ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ PÉëÃvÀæzÀ°è ̧ ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄzÀ UÁ½ ©Ã¹vÀÄ. ̧ ÁªÀÄgÀ¸ÀåzÀ ̧ ÀAzÉÃ±À ©ÃgÀÄªÀ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è d£ÀgÀÄ 
¥ÀPÀë¨ÉÃzsÀ ªÀÄgÉvÀÄ ¸Á«gÁgÀÄ ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ¸ÀéAiÀÄA¸ÀÆáwð¬ÄAzÀ ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ. §ºÀÄ±ÀB PÉëÃvÀæªÀÅ ±ÁAvÀ, 
¸ËºÁzÀð ªÁvÁªÀgÀt¢AzÀ¯ÉÃ PÀÆrgÀÄªÀÅzÀPÉÌ EAxÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÁªÀÄgÀ¸ÀåzÀ DZÀgÀuÉUÀ¼ÉÃ PÁgÀt. ¸ÀªÀiÁdPÉÌ 
¸ÀAzÉÃ±À ¤ÃqÀÄªÀ EAxÀ ªÀÄºÁ¥ÀÅgÀÄµÀgÀ dAiÀÄAwUÀ¼À£ÀÄß DZÀj¸ÀÄªÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉUÉ CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½ £ÁA¢ 
ºÁrzÀgÀÄ.

GzÉÆåÃUÀ ªÉÄÃ¼ÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ AiÀÄÄªÀPÀjUÉ PÉ®¸À 

 z PÉëÃvÀæzÀ°è JgÀqÀÄ GzÉÆåÃUÀ ªÉÄÃ¼ÀUÀ¼ÀÄ £ÀqÉzÀªÀÅ. EªÀÄärºÀ½î ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯Á ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è £ÀqÉzÀ ªÉÆzÀ® 
ªÉÄÃ¼ÀzÀ°è 700 d£ÀjUÉ GzÉÆåÃUÀ zÉÆgÀQzÀgÉ, £ÀÆå ºÁjeÁ£ï PÁ¯ÉÃdÄ PÁåA¥À¸ï£À°è £ÀqÉzÀ JgÀqÀ£ÉÃ 
ªÉÄÃ¼ÀzÀ°è 810 d£ÀjUÉ PÉ®¸À ¹QÌvÀÄ.

J¯Éè®Æè ±ÁAw-¸ËºÁzÀð; C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀæªÀiÁt E½PÉ

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀgÁ¸Àj C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀæªÀiÁt ºÉZÁÑUÀÄwÛzÀÝgÉ, ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ PÉëÃvÀæzÀ°è C¥ÀgÁzsÀ¥ÀæªÀiÁtªÀÅ 
K¤¯ÉèAzÀgÀÆ ±ÉÃ. 25gÀµÀÄÖ PÀrªÉÄAiÀiÁVzÉ. J®èQÌAvÀ ªÀÄÄRåªÁV ErÃ PÉëÃvÀæzÀ°è zÀ°vÀgÀÄ, ¸ÀªÀtÂðÃAiÀÄgÀÄ, 
»AzÀÄ½zÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ d£ÀvÉ - J®ègÀÆ C£ÉÆåÃ£ÀåªÁV ¨Á¼Éé £ÀqÉ¹zÁÝgÉ. EzÀÄ gÁdåzÀ¯ÉèÃ MAzÀÄ «²µÀÖ 
¨É¼ÀªÀtÂUÉ. ±ÁAw ¸ËºÁzÀðzÀ ªÁvÁªÀgÀtzÀ ¹ÜwAiÉÄÃ ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀzÀ ªÉÊ²µÀÖ÷å.

PÉgÉUÀ¼À gÀPÀëuÉUÉ ¨ÉÃ°, GzÁå£ÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ

 z CA§°Ã¥ÀÅgÀ PÉgÉ, PÉÊPÉÆAqÀgÀºÀ½î PÉgÉ, ¨É¼ÀîAzÀÆgÀÄ 
PÉgÉ, ªÀvÀÆðgÀÄ PÉgÉ, ¸ÁzÀgÀªÀÄAUÀ® PÉgÉ, ºÀÆr 
UÁæªÀÄzÀ 2 PÉgÉUÀ¼ÀÄ, aPÀÌ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î PÉgÉ, PÉÆqÀw 
PÉgÉ, a£Àß¥Àà£ÀºÀ½î PÉgÉ, PÁqÀÄUÉÆÃr ªÁrð£À 
J¯Áè PÉgÉUÀ¼ÀÄ, gÁªÀÄ¥ÀÅgÀ PÉgÉ, ¹ÃvÁgÁªÀÄ¥Á¼Àå 
PÉgÉ, UÀgÀÄqÁZÁgï ¥Á¼ÀåzÀ 2 PÉgÉUÀ¼ÀÄ, - »ÃUÉ 
PÉëÃvÀæzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°ègÀÄªÀ §ºÀÄvÉÃPÀ PÉgÉUÀ½UÉ ZÉÊ£ï 
°APï ¥sÉ¤ìAUï ªÀÄÆ®PÀ gÀPÀëuÉ MzÀV¸À¯Á¬ÄvÀÄ. 
ºÀ®ªÉqÉ »AzÉAzÀÆ PÁt¢zÀÝ ªÁAiÀÄÄ«ºÁgÀ 
PÁ®ÄzÁjUÀ¼ÀÄ ¤ªÀiÁðtUÉÆArªÉ. AiÀÄªÀÄ®ÆgÀÄ, 
gÁA¥ÀÅgÀ PÉgÉUÀ½UÉ ¸ÉÃvÀÄªÉUÀ¼À£ÀÄß PÀlÖ¯Á¬ÄvÀÄ. 
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 z zÉÆqÀØ£ÉPÀÄÌA¢AiÀÄ JE¹J¸ï ªÀÄvÀÄÛ ©EJAJ¯ï §qÁªÀuÉUÀ¼À°è, 
ºÀgÀ¼ÀÆj£À°è, PÁqÀÄUÉÆÃrAiÀÄ°è ºÉÆ¸À GzÁå£ÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ §AzÀªÀÅ.

PÀ£ÀßqÀPÉÌ ªÉÆzÀ® UËgÀªÀ; PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈw 

C£ÁªÀgÀt 

 z PÀ£ÀßqÀ £ÀÄrvÉÃgÀÄ ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀPÉÌ §AzÁUÀ CzÀPÉÌ 600 ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjAzÀ 
¥ÀÇtðPÀÄA¨sÀ ¸ÁéUÀvÀ zÉÆgÉ¬ÄvÀÄ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À¯ÉèÃ F ¸ÀA¨sÀæªÀÄ 
«±ÉÃµÀªÁVvÀÄÛ JAzÀÄ PÀ£ÀßqÀ C©üªÀÈ¢Þ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ CzsÀåPÀë ²æÃ ªÀÄÄRåªÀÄAwæ 
ZÀAzÀÄægÀªÀgÉÃ ¸ÀAvÀ¸À¥ÀlÖgÀÄ!  ««zsÀ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ, ¨ÉÊPï 
gÁå°, DmÉÆÃ gÁå°, - »ÃUÉ PÀ£ÀßqÀ £ÀÄrvÉÃjUÉ AiÀÄxÉÆÃavÀ ¸ÀªÀiÁä£À 

¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. £ÀÄrvÉÃgÀ£ÀÄß ºÀÆr gÉÊ¯Éé UÉÃmï£À°è §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ E§ÆègÀÄ dAPÀë£ï£À°è ©Ã¼ÉÆÌqÀÄªÀªÀgÉUÀÆ 
F ¸ÀA¨sÀæªÀÄ ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉ¬ÄvÀÄ. C£Àå¨sÁ¶UÀgÀÆ UÀªÀÄ£ÁºÀð ¸ÀASÉåAiÀÄ°è EgÀÄªÀ ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À°è 
¸ÀAZÀj¹zÀ PÀ£ÀßqÀ £ÀÄrvÉÃj£À PÀ®gÀªÀ 
J¯ÉèqÉ ºÀ©âvÀÄ. 

 z EzÀ®èzÉ, PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈw, £ÁqÀÄ-
£ÀÄr ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄ ºÉÆÃgÁlzÀ°è 
¥Á¯ÉÆÎArgÀÄªÀ £ÁAiÀÄPÀgÀÄ, PÉëÃvÀæzÀ 
ºÀ®ªÀÅ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è ¥Á¯ÉÆÎArzÁÝgÉ. 
ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀªÀÅ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è PÀ£ÀßqÀzÀ 
PÀA¥À£ÀÄß ©ÃgÀÄwÛgÀÄªÀ ¥ÀæªÀÄÄR «zsÁ£À¸À¨sÁ 
PÉëÃvÀæªÁVzÉ. 

AiÀÄÄªÀPÀjUÉ PÉ®¸À zÉÆgÀQ¸À®Ä GzÉÆåÃUÀ 
ªÉÄÃ¼À, ¸ÁªÀðd¤PÀ §¼ÀPÉUÁV ºÀ®ªÉqÉ 
¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, ¸ÀÄgÀPÀëvÉUÁV 
¥ÉÇ°Ã¸ï oÁuÉ, CVß±ÁªÀÄPÀ oÁuÉ, ¸ÀÄ¸ÀfÓvÀ 
«zÀÄåvï avÁUÁgÀ, zÀÄ§ð®gÀÄ, C²QëvÀjUÉ 
««zsÀ §UÉAiÀÄ vÀgÀ¨ÉÃwUÀ¼ÀÄ, CA¨ÉÃqÀÌgï 
¨sÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, ²PÀët ¤ÃqÀ®Ä ««zsÀ ±Á¯Á-
PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ, ¤ÃgÀÄ ¸ÀAUÀæºÀPÉÌ mÁåAPïUÀ¼ÀÄ, 
«zsÀªÁ-ªÀÈzÁÞ¥Àå ªÉÃvÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, ±Á¸ÀPÀgÀ 
C£ÀÄzÁ£À¢AzÀ ««zsÀ PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ 
- »ÃUÉ CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½AiÀÄªÀgÀÄ 
PÉëÃvÀæzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ C©üªÀÈ¢ÞUÁV ºÀ®ªÀÅ 
DAiÀiÁªÀÄUÀ¼À°è PÉ®¸À ªÀiÁrzÁÝgÉ.

ಸಾರನೆ 2008-13
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ಸಾರನೆ 2008-13

²PÀët ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄvÀÛ zÁ¥ÀÅUÁ®Ä
FªÀgÉUÀÆ PÉëÃvÀæzÀ «zÁåyð¤AiÀÄgÀÄ J¸É¸É°ì, ¦AiÀÄÄ¹UÉÃ NzÀÄ ¤°è¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. FUÀ avÀæt ¸ÀA¥ÀÇtð 
§zÀ¯ÁVzÉ. 
 z ªÀvÀÆðgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁqÀÄUÉÆÃrAiÀÄ°è ¥ÀæxÀªÀÄzÀeÉð PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁÜ¦¸À¯ÁVzÉ. F PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è ²PÀët 
ªÀAavÀ ºÉtÄÚªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ¸ÉÃjzÀgÀÄ.  GvÀÛªÀÄ ¨ÉÆÃzsÀPÀ ¹§âA¢AiÀÄ £ÉgÀ«¤AzÀ PÀ°PÉAiÀÄ 
UÀÄtªÀÄlÖªÀÇ ºÉaÑzÉ. ¥sÀ°vÁA±ÀzÀ®Æè KjPÉ PÀArvÀÄ. 

 z EªÀÄärºÀ½î ªÀÄvÀÄÛ ZÀ£Àß¸ÀAzÀæzÀ°è ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁzÀ ºÉÆ¸À ¥Á°mÉQßPïUÀ½AzÁV «zÁåyðUÀ¼À ¨sÀ«µÀåzÀ 
PÀ£À¸ÀÄUÀ¼ÀÄ aUÀÄjzÀªÀÅ. 

 z UÀÄAdÆgÀÄ ¥Á¼ÀåzÀ°è CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ QæÃqÁAUÀtPÁÌV 27 JPÀgÉ d«ÄÃ£ÀÄ «ÄÃ¸À¯ÁVzÉ. ºÀÆrAiÀÄ°è 
«Ä¤ QæÃqÁAUÀt C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£É ¹zÀÞªÁVzÉ. ªÀiÁgÀvïºÀ½î ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ GzÀÄð ±Á¯ÉUÉ, 
PÁqÀÄUÉÆÃr GzÀÄð ±Á¯ÉUÉ ¸ÀPÁðj d«ÄÃ£ÀÄ PÁ¬ÄÝj¹zÉ. 

 z zÉÆqÀØ£ÉPÀÄÌA¢, eÉÆåÃw¥ÀÅgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßªÀÄAUÀ® ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ¼À°è DAUÀè ªÀiÁzsÀåªÀÄ «¨sÁUÀ DgÀA¨sÀªÁVzÉ. 
zÉÆqÀØ§£ÀºÀ½îAiÀÄ°è ¥ËæqsÀ±Á¯É ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁVzÉ. 

 z PÉëÃvÀæzÀ ºÀ®ªÀÅ ±Á¯ÉUÀ½UÉ ºÉZÀÄÑªÀj PÉÆoÀrUÀ¼ÀÄ §A¢ªÉ. ºÁUÉAiÉÄÃ vÀÆ§gÀºÀ½îAiÀÄ°è «²µÀÖ E-UÀæAxÁ®AiÀÄ 
¤ªÀiÁðtªÁVzÉ. ºÁ®£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î UÀæAxÁ®AiÀÄªÀÅ DgÀA¨sÀªÁVzÉ. ©½²ªÁ¯ÉUÉ UÀæAxÁ®AiÀÄ 
ªÀÄAdÆgÁ¬ÄvÀÄ.  

 z PÀ£ÀßªÀÄAUÀ® ̧ ÀPÁðj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉUÉ ²PÀët PÁAiÀÄð¥ÀqÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ QæÃqÁ ¥ÀjPÀgÀUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸À¯Á¬ÄvÀÄ. 
 z zÉÆqÀØ £ÉPÀÄÌA¢, PÁqÀÄUÉÆÃr, PÀ£ÀßªÀÄAUÀ®, eÉÆåÃw¥ÀÅgÀUÀ¼À ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ¼À°è 2010-11gÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ 
ªÀµÀð¢AzÀ DAUÀè ªÀiÁzsÀåªÀÄ «¨sÁUÀ DgÀA¨sÀªÁzÀªÀÅ. 

 z ©©JA¦, ¸ÀªÀð²PÁë C©üAiÀiÁ£À, ©rJ, ²PÀët PÁAiÀÄð¥ÀqÉ - EªÀÅUÀ¼ÀrAiÀÄ°è MlÄÖ 120PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ 
±Á¯ÁPÉÆoÀrUÀ¼À£ÀÄß PÀlÖ¯Á¬ÄvÀÄ. 

¤ÃgÀÄ, ZÀgÀAr, ©Ã¢ ¢Ã¥À: ºÀ®ªÀÅ ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼ÀÄ
 z ¸ÁévÀAvÀæ÷å §AzÁV¤AzÀ®Æ E°è£À PÉ®ªÀÅ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ½UÉ «zÀÄåvï ¸ËPÀAiÀÄðªÉÃ EgÀ°®è! C¯Éè®è FUÀ ¨É¼ÀPÀÄ 
ªÀÄÆrzÉ. 

 z «ªÀiÁ£ÀUÀ¼À ¨É¼ÀQ£À¯ÉèÃ §zÀÄPÀÄ ¸ÀªÉ¸ÀÄwÛzÀÝ ¨ÉÃ®ÆgÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgï £ÀUÀgÀªÁ¹UÀ¼À ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ FUÀ ¨É¼ÀPÀÄ 
ºÀj¬ÄvÀÄ.

 z ªÀvÀÆðgÀÄ PÉÆÃr, ̈ É¼ÀîAzÀÆgÀÄ PÉÆÃrUÀ¼ÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ½AzÀ PÀvÀÛ°£À¯ÉèÃ EzÀÄÝ C¥ÁAiÀÄPÁj ªÀiÁUÀðUÀ¼ÁVzÀÝªÀÅ; 
F ºÁ¢UÀ¼À°è FUÀ ©Ã¢¢Ã¥À C¼ÀªÀr¹zÀÝjAzÀ d£ÀvÉ ±ÁAw¬ÄAzÀ ¸ÀAZÀj¸ÀÄªÀAvÁVzÉ. PÉëÃvÀæzÀ 
ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 30PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ºÉÊªÀiÁ¸ïÖ ¢Ã¥À¸ÀÛA¨sÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁÜ¦¸À¯Á¬ÄvÀÄ. 

 z UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¨sÁUÀzÀ 12 UÁæªÀÄUÀ½UÉ ¤gÀAvÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄtªÀÄlÖzÀ «zÀÄåvï ¥ÀÇgÉÊPÉ DUÀÄwÛzÉ. EzÀÄ 
§ºÀÄªÀµÀðUÀ¼À PÀ£À¸ÁVvÀÄÛ. EzÀ®èzÉ E¦L¦ ¥ÀæzÉÃ±ÀPÉÌ ¯ÉÆÃqï ±ÉrAUï vÀ¦à¹ GvÀÛªÀÄ ªÉÇÃ¯ÉÖf£À «zÀÄåvï 
«vÀgÀuÉAiÀiÁUÀÄwÛzÉ.

 z ºÀ®ªÀÅ zÀ±ÀPÀUÀ½AzÀ £À£ÉUÀÄ¢UÉ ©¢ÝzÀÝ zÉÃªÀgÀ©¸À£ÀºÀ½î, PÉA¥Á¥ÀÅgÀ PÁ¯ÉÆÃ¤, UÉÆgÀ«UÉgÉ, PÀ£ÀßªÀÄAUÀ® 
¢£Éß, ºÀÄ¸ÀÆÌgÀÄ PÉÆÃr, §¸ÀªÀtÚ £ÀUÀgÀ, PÁªÉÃj £ÀUÀgÀ, «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ, UÁA¢üÃ¥ÀÅgÀ ªÀÄwÛvÀgÉ UÁæªÀÄUÀ¼À°è 
¸ÀPÁðj eÁUÀzÀ°è 30 ªÀµÀðUÀ½AzÀ®Æ ªÀÄ£É PÀnÖPÉÆArzÀÝªÀjUÉ ºÀPÀÄÌ¥ÀvÀæ «vÀgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

30 ವಷನಾದ ನಂತರ ಕಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 
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¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è C¥ÀgÁzsÀzÀ ¥ÀæªÀiÁt ºÉaÑzÀÝgÀÆ ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÄgÀ 
PÉëÃvÀæzÀ°è C¥ÀgÁzsÀÀ ¥ÀæªÀiÁt PÀrªÉÄ EzÀÄÝ J¯Áè zsÀªÀÄðUÀ¼À d£ÀgÀÄ 
±ÁAwAiÀÄÄvÀªÁV ̧ ÀºÀ¨Á¼Éé £ÀqÉ¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. (Lowest Crime Rate).

ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ

±ÁAvÀAiÀÄÄvÀ ¸ÀºÀ¨Á¼ÉéAiÀÄ ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ

     ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ ಜನಹಿತ - 2      2013-2018160

ಸಾರನೆ 2008-13

²PÀët ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄvÀÛ zÁ¥ÀÅUÁ®Ä
FªÀgÉUÀÆ PÉëÃvÀæzÀ «zÁåyð¤AiÀÄgÀÄ J¸É¸É°ì, ¦AiÀÄÄ¹UÉÃ NzÀÄ ¤°è¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. FUÀ avÀæt ¸ÀA¥ÀÇtð 
§zÀ¯ÁVzÉ. 
 z ªÀvÀÆðgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁqÀÄUÉÆÃrAiÀÄ°è ¥ÀæxÀªÀÄzÀeÉð PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁÜ¦¸À¯ÁVzÉ. F PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è ²PÀët 
ªÀAavÀ ºÉtÄÚªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ¸ÉÃjzÀgÀÄ.  GvÀÛªÀÄ ¨ÉÆÃzsÀPÀ ¹§âA¢AiÀÄ £ÉgÀ«¤AzÀ PÀ°PÉAiÀÄ 
UÀÄtªÀÄlÖªÀÇ ºÉaÑzÉ. ¥sÀ°vÁA±ÀzÀ®Æè KjPÉ PÀArvÀÄ. 

 z EªÀÄärºÀ½î ªÀÄvÀÄÛ ZÀ£Àß¸ÀAzÀæzÀ°è ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁzÀ ºÉÆ¸À ¥Á°mÉQßPïUÀ½AzÁV «zÁåyðUÀ¼À ¨sÀ«µÀåzÀ 
PÀ£À¸ÀÄUÀ¼ÀÄ aUÀÄjzÀªÀÅ. 

 z UÀÄAdÆgÀÄ ¥Á¼ÀåzÀ°è CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ QæÃqÁAUÀtPÁÌV 27 JPÀgÉ d«ÄÃ£ÀÄ «ÄÃ¸À¯ÁVzÉ. ºÀÆrAiÀÄ°è 
«Ä¤ QæÃqÁAUÀt C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£É ¹zÀÞªÁVzÉ. ªÀiÁgÀvïºÀ½î ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ GzÀÄð ±Á¯ÉUÉ, 
PÁqÀÄUÉÆÃr GzÀÄð ±Á¯ÉUÉ ¸ÀPÁðj d«ÄÃ£ÀÄ PÁ¬ÄÝj¹zÉ. 

 z zÉÆqÀØ£ÉPÀÄÌA¢, eÉÆåÃw¥ÀÅgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßªÀÄAUÀ® ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ¼À°è DAUÀè ªÀiÁzsÀåªÀÄ «¨sÁUÀ DgÀA¨sÀªÁVzÉ. 
zÉÆqÀØ§£ÀºÀ½îAiÀÄ°è ¥ËæqsÀ±Á¯É ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁVzÉ. 

 z PÉëÃvÀæzÀ ºÀ®ªÀÅ ±Á¯ÉUÀ½UÉ ºÉZÀÄÑªÀj PÉÆoÀrUÀ¼ÀÄ §A¢ªÉ. ºÁUÉAiÉÄÃ vÀÆ§gÀºÀ½îAiÀÄ°è «²µÀÖ E-UÀæAxÁ®AiÀÄ 
¤ªÀiÁðtªÁVzÉ. ºÁ®£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î UÀæAxÁ®AiÀÄªÀÅ DgÀA¨sÀªÁVzÉ. ©½²ªÁ¯ÉUÉ UÀæAxÁ®AiÀÄ 
ªÀÄAdÆgÁ¬ÄvÀÄ.  

 z PÀ£ÀßªÀÄAUÀ® ̧ ÀPÁðj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉUÉ ²PÀët PÁAiÀÄð¥ÀqÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ QæÃqÁ ¥ÀjPÀgÀUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸À¯Á¬ÄvÀÄ. 
 z zÉÆqÀØ £ÉPÀÄÌA¢, PÁqÀÄUÉÆÃr, PÀ£ÀßªÀÄAUÀ®, eÉÆåÃw¥ÀÅgÀUÀ¼À ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ¼À°è 2010-11gÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ 
ªÀµÀð¢AzÀ DAUÀè ªÀiÁzsÀåªÀÄ «¨sÁUÀ DgÀA¨sÀªÁzÀªÀÅ. 

 z ©©JA¦, ¸ÀªÀð²PÁë C©üAiÀiÁ£À, ©rJ, ²PÀët PÁAiÀÄð¥ÀqÉ - EªÀÅUÀ¼ÀrAiÀÄ°è MlÄÖ 120PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ 
±Á¯ÁPÉÆoÀrUÀ¼À£ÀÄß PÀlÖ¯Á¬ÄvÀÄ. 

¤ÃgÀÄ, ZÀgÀAr, ©Ã¢ ¢Ã¥À: ºÀ®ªÀÅ ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼ÀÄ
 z ¸ÁévÀAvÀæ÷å §AzÁV¤AzÀ®Æ E°è£À PÉ®ªÀÅ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ½UÉ «zÀÄåvï ¸ËPÀAiÀÄðªÉÃ EgÀ°®è! C¯Éè®è FUÀ ¨É¼ÀPÀÄ 
ªÀÄÆrzÉ. 

 z «ªÀiÁ£ÀUÀ¼À ¨É¼ÀQ£À¯ÉèÃ §zÀÄPÀÄ ¸ÀªÉ¸ÀÄwÛzÀÝ ¨ÉÃ®ÆgÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgï £ÀUÀgÀªÁ¹UÀ¼À ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ FUÀ ¨É¼ÀPÀÄ 
ºÀj¬ÄvÀÄ.

 z ªÀvÀÆðgÀÄ PÉÆÃr, ̈ É¼ÀîAzÀÆgÀÄ PÉÆÃrUÀ¼ÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ½AzÀ PÀvÀÛ°£À¯ÉèÃ EzÀÄÝ C¥ÁAiÀÄPÁj ªÀiÁUÀðUÀ¼ÁVzÀÝªÀÅ; 
F ºÁ¢UÀ¼À°è FUÀ ©Ã¢¢Ã¥À C¼ÀªÀr¹zÀÝjAzÀ d£ÀvÉ ±ÁAw¬ÄAzÀ ¸ÀAZÀj¸ÀÄªÀAvÁVzÉ. PÉëÃvÀæzÀ 
ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 30PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ºÉÊªÀiÁ¸ïÖ ¢Ã¥À¸ÀÛA¨sÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁÜ¦¸À¯Á¬ÄvÀÄ. 

 z UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¨sÁUÀzÀ 12 UÁæªÀÄUÀ½UÉ ¤gÀAvÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄtªÀÄlÖzÀ «zÀÄåvï ¥ÀÇgÉÊPÉ DUÀÄwÛzÉ. EzÀÄ 
§ºÀÄªÀµÀðUÀ¼À PÀ£À¸ÁVvÀÄÛ. EzÀ®èzÉ E¦L¦ ¥ÀæzÉÃ±ÀPÉÌ ¯ÉÆÃqï ±ÉrAUï vÀ¦à¹ GvÀÛªÀÄ ªÉÇÃ¯ÉÖf£À «zÀÄåvï 
«vÀgÀuÉAiÀiÁUÀÄwÛzÉ.

 z ºÀ®ªÀÅ zÀ±ÀPÀUÀ½AzÀ £À£ÉUÀÄ¢UÉ ©¢ÝzÀÝ zÉÃªÀgÀ©¸À£ÀºÀ½î, PÉA¥Á¥ÀÅgÀ PÁ¯ÉÆÃ¤, UÉÆgÀ«UÉgÉ, PÀ£ÀßªÀÄAUÀ® 
¢£Éß, ºÀÄ¸ÀÆÌgÀÄ PÉÆÃr, §¸ÀªÀtÚ £ÀUÀgÀ, PÁªÉÃj £ÀUÀgÀ, «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ, UÁA¢üÃ¥ÀÅgÀ ªÀÄwÛvÀgÉ UÁæªÀÄUÀ¼À°è 
¸ÀPÁðj eÁUÀzÀ°è 30 ªÀµÀðUÀ½AzÀ®Æ ªÀÄ£É PÀnÖPÉÆArzÀÝªÀjUÉ ºÀPÀÄÌ¥ÀvÀæ «vÀgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

30 ವಷನಾದ ನಂತರ ಕಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 
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ಮಹದೋವಪುರ
ಅಭುಯುದಯದ ನ್ೋಲನಕಾಶ

2018-2023

MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ M¼ÀUÉ ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ 
PÉëÃvÀæzÀ°è DgÀA©ü¹zÀÝ J®è DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæ, ±Á¯É-
PÁ¯ÉÃdÄ-¥Á°mÉQßPïUÀ¼À PÀlÖqÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß 
¸ÀA¥ÀÇtðªÁV MzÀV¸ÀÄªÀÅzÀÄ. 

ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ PÉëÃvÀæzÀ°è ¨ÁQ G½zÀ J®è ªÉÄÃ¯ÉìÃvÀÄªÉ, 
CAqÀgï¥Á¸ï, ¸ÉÌöÊªÁPï, ¥ÁzÀZÁj ªÀiÁUÀðUÀ¼ÀÄ,  ¸ÀA¥ÀPÀð 
gÀ¸ÉÛUÀ¼ÀÄ - J®èªÀ£ÀÆß PÁ®«ÄwAiÀÄ°è ¥ÀÇtðUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀÄ. 
QæÃqÁAUÀt, ¸À¨sÁ¨sÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ 
¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀÄªÀÅzÀÄ.

¨ÁQ 

PÁªÀÄUÁjUÀ¼À£ÀÄß  

PÁ®«ÄwAiÀÄ°è 

¸ÀA¥ÀÇtðUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀÄ

ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀzÀ°è FUÀ £É¯É¹gÀÄªÀ ±ÁAw- ¸ËºÁzÀðvÉ 
ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀgÁzsÀ gÀ»vÀ ªÁvÁªÀgÀtªÀÅ ªÀÄÄAzÀÄªÀjAiÀÄÄªÀAvÉ 
¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß.

±ÁAvÀ, ¸ËºÁzÀð, 

C¥ÀgÁzsÀgÀ»vÀ 

«zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ

¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ¥ÀjµÀÌöÈvÀ ªÀiÁ¸ÀÖgï ¥Áè£À£ÀÄß ¸ÀªÀÄUÀæªÁV d£ÀgÀ 
ªÀÄÄA¢lÄÖ, ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ C©üªÀÈ¢Þ PÁAiÀÄðUÀ¼À 
§UÉÎ d£Á©ü¥ÁæAiÀÄªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀæ»¹ CzÀgÀAvÉ AiÉÆÃd£É 
gÀÆ¦¸ÀÄªÀAvÉ ¸ÀªÀð ¥ÀæAiÀÄvÀß. 

¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À 

¥ÀjµÀÌöÈvÀ ªÀiÁ¸ÀÖgï 

¥Áè£ï ªÀÄgÀÄgÀZÀ£É 

ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀzÀ°è ªÀµÀðPÉÆÌªÉÄä Ln PÀA¥É¤UÀ¼À ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÆ 
¸ÉÃjzÀAvÉ ºÀ®ªÀÅ gÀAUÀUÀ¼À ¥ÀæªÀÄÄRgÀ  ¸À¨sÉ PÀgÉzÀÄ 
ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ §UÉÎ ªÀÄÄPÀÛ C©ü¥ÁæAiÀÄ ¸ÀAUÀæ»¹ 
CzÀgÀAvÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦¸ÀÄªÀÅzÀÄ.  ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀzÀ°è 
¨sÁjÃ ¸ÀASÉåAiÀÄ°è EgÀÄªÀ Ln ¸ÀA¸ÉÜUÀ½AzÀ E£ÀßµÀÄÖ 
¥ÀæªÀiÁtzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ  ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ PÁAiÀÄðUÀ½UÉ 
¸ÀºÀ¨sÁVvÀé ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ.

ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ 

C©üªÀÈ¢ÞUÉ Ln 

gÀAUÀzÀ ¨sÁVvÀé; 

E£ÀßµÀÄÖ ¸ÁªÀiÁfPÀ 

PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ
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MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ M¼ÀUÉ ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ 
PÉëÃvÀæzÀ°è DgÀA©ü¹zÀÝ J®è DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæ, ±Á¯É-
PÁ¯ÉÃdÄ-¥Á°mÉQßPïUÀ¼À PÀlÖqÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß 
¸ÀA¥ÀÇtðªÁV MzÀV¸ÀÄªÀÅzÀÄ. 

ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ PÉëÃvÀæzÀ°è ¨ÁQ G½zÀ J®è ªÉÄÃ¯ÉìÃvÀÄªÉ, 
CAqÀgï¥Á¸ï, ¸ÉÌöÊªÁPï, ¥ÁzÀZÁj ªÀiÁUÀðUÀ¼ÀÄ,  ¸ÀA¥ÀPÀð 
gÀ¸ÉÛUÀ¼ÀÄ - J®èªÀ£ÀÆß PÁ®«ÄwAiÀÄ°è ¥ÀÇtðUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀÄ. 
QæÃqÁAUÀt, ¸À¨sÁ¨sÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ 
¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀÄªÀÅzÀÄ.

¨ÁQ 

PÁªÀÄUÁjUÀ¼À£ÀÄß  

PÁ®«ÄwAiÀÄ°è 

¸ÀA¥ÀÇtðUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀÄ

ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀzÀ°è FUÀ £É¯É¹gÀÄªÀ ±ÁAw- ¸ËºÁzÀðvÉ 
ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀgÁzsÀ gÀ»vÀ ªÁvÁªÀgÀtªÀÅ ªÀÄÄAzÀÄªÀjAiÀÄÄªÀAvÉ 
¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß.

±ÁAvÀ, ¸ËºÁzÀð, 

C¥ÀgÁzsÀgÀ»vÀ 

«zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ

¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ¥ÀjµÀÌöÈvÀ ªÀiÁ¸ÀÖgï ¥Áè£À£ÀÄß ¸ÀªÀÄUÀæªÁV d£ÀgÀ 
ªÀÄÄA¢lÄÖ, ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ C©üªÀÈ¢Þ PÁAiÀÄðUÀ¼À 
§UÉÎ d£Á©ü¥ÁæAiÀÄªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀæ»¹ CzÀgÀAvÉ AiÉÆÃd£É 
gÀÆ¦¸ÀÄªÀAvÉ ¸ÀªÀð ¥ÀæAiÀÄvÀß. 

¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À 

¥ÀjµÀÌöÈvÀ ªÀiÁ¸ÀÖgï 

¥Áè£ï ªÀÄgÀÄgÀZÀ£É 

ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀzÀ°è ªÀµÀðPÉÆÌªÉÄä Ln PÀA¥É¤UÀ¼À ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÆ 
¸ÉÃjzÀAvÉ ºÀ®ªÀÅ gÀAUÀUÀ¼À ¥ÀæªÀÄÄRgÀ  ¸À¨sÉ PÀgÉzÀÄ 
ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ §UÉÎ ªÀÄÄPÀÛ C©ü¥ÁæAiÀÄ ¸ÀAUÀæ»¹ 
CzÀgÀAvÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦¸ÀÄªÀÅzÀÄ.  ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀzÀ°è 
¨sÁjÃ ¸ÀASÉåAiÀÄ°è EgÀÄªÀ Ln ¸ÀA¸ÉÜUÀ½AzÀ E£ÀßµÀÄÖ 
¥ÀæªÀiÁtzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ  ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ PÁAiÀÄðUÀ½UÉ 
¸ÀºÀ¨sÁVvÀé ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ.

ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ 

C©üªÀÈ¢ÞUÉ Ln 

gÀAUÀzÀ ¨sÁVvÀé; 

E£ÀßµÀÄÖ ¸ÁªÀiÁfPÀ 

PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ
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ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀzÀ PÉ®¸ÀUÀ½UÉ «±ÉÃµÀ UÀªÀÄ£À ¤Ãr, 
PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¨sÀªÀ£À ¤«Äð¸ÀÄªÀÅzÀÄ, C£Àå¨sÁ¶UÀjUÉ PÀ£ÀßqÀ 
PÀ°PÁ PÉÃAzÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁÜ¦¸ÀÄªÀÅzÀÄ, ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ PÀ£ÀßqÀ 
¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäÃ¼À£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqÉ¸ÀÄªÀÅzÀÄ.

PÀ£ÀßqÀzÀ PÉ®¸ÀUÀ½UÉ 

«±ÉÃµÀ UÀªÀÄ£À

AiÀÄÄªÀPÀjUÉ GzÉÆåÃUÀ zÉÆgÀQ¸ÀÄªÀ GzÉÆåÃUÀ ªÉÄÃ¼À, 
¸ÁªÀðd¤PÀgÀ DgÉÆÃUÀå gÀPÀëuÉUÉ DgÉÆÃUÀå ªÉÄÃ¼À, 
«zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß ¥ÉÇæÃvÁì»¸À®Ä QæÃqÁªÉÄÃ¼À - EªÉ®èªÀ£ÀÆß 
»AzÉA¢VAvÀ ºÉZÀÄÑ ªÁå¥ÀPÀªÁV ¸ÀAWÀn¸ÀÄªÀÅzÀÄ. 

GzÉÆåÃUÀ, 

DgÉÆÃUÀå, QæÃqÁ 

ªÉÄÃ¼ÀUÀ¼ÀÄ

ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀªÀÅ ºÀ½î - £ÀUÀgÀUÀ¼À ¸À«Ää±Àæ «zsÁ£À¸À¨sÁ 
PÉëÃvÀæ. £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ°è ªÀÄgÀUÀ¼À ¸ÀASÉå UÀªÀÄ£ÁºÀðªÁV 
PÀrªÉÄAiÀiÁVzÉ. F »£Éß¯ÉAiÀÄ°è PÉëÃvÀæzÀ PÉgÉUÀ¼À UÀÄAl, CªÀPÁ±À 
EgÀÄªÀ gÀ¸ÉÛ §¢UÀ¼ÀÄ - »ÃUÉ ªÁå¥ÀPÀªÁV VqÀUÀ¼À£ÀÄß £ÉlÄÖ 
¥ÉÇÃ¶¸ÀÄªÀ C©üAiÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß DgÀA©ü¸À¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ. 

ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀzÀ°è GzÁå£ÀªÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉaÑ¸ÀÄªÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßªÀ£ÀÄß 
ªÀÄÄAzÀÄªÀj¸À¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ. 

ºÀ¹gÀÄ §zÀÄQUÉ 

ªÀÄvÀÛµÀÄÖ PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ

PÉëÃvÀæzÀ°è E£ÀßµÀÄÖ 

ªÀÄgÀUÀ¼ÀÄ 

ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀzÀ ¤ªÀð¹vÀjUÉ ¤ªÉÃ±À£À / ªÀ¸Àw ¤ÃqÀ®Ä J®è 
¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉ¸ÀÄªÀÅzÀÄ. ºÁUÉAiÉÄÃ ºÀPÀÄÌ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀ 
AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß wÃªÀæUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀÄ.

PÉëÃvÀæzÀ ¥ÀæwÃ ªÀÄ£ÉUÀÆ UÁå¸ï ¥ÉÊ¥ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÆ®PÀ C¤® 
¸ÀA¥ÀPÀð PÀ°à¸ÀÄªÀÅzÀÄ

¸ÀAZÁgÀzÀlÖuÉAiÀÄ£ÀÄß vÀVÎ¸ÀÄªÀÅzÀÄ, PÉgÉ C©üªÀÈ¢Þ, 
gÁdPÁ®ÄªÉUÀ¼À C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAgÀPÀëuÉ ªÀÄvÀÄÛ M¼ÀZÀgÀAr 
ªÀåªÀ¸ÉÜ

¤ªÀð¹vÀjUÉ 

¤ªÉÃ±À£À; §qÀªÀjUÉ 

ªÀÄ£É ¤ªÀiÁðt; 

CqÀÄUÉUÉ C¤¯ï ¥ÉÊ¥ï; 

PÉgÉUÀ¼À gÀPÀëuÉ
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ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÀ£ÀßrUÀjUÉ 
ºÉZÀÄÑ GzÉÆåÃUÁªÀPÁ±À ¹UÀÄªÀAvÉ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß 
ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ. EzÀPÁÌV PÉëÃvÀæzÀ ««zsÀ GzÀåªÀÄUÀ¼À eÉÆvÉUÉ 
¤gÀAvÀgÀªÁV ¸ÀA¥ÀPÀð ElÄÖPÉÆAqÀÄ CºÀðjUÉ GzÉÆåÃUÀ 
zÉÆgÀQ¸À¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ.  

PÀ£ÀßrUÀjUÉ 

GzÉÆåÃUÁªÀPÁ±À 

ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉÃ ªÀiÁzÀjAiÀiÁUÀÄªÀAvÉ 
¨ÉÊ¹PÀ¯ï ¸ÉÃªÉAiÀÄ£ÀÄß DgÀA©ü¸ÀÄªÀ §UÉÎ UÀA©üÃgÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß 
£ÀqÉ¸À¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ. ErÃ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉÃ ¨ÉÊ¹PÀ¯ï ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß 
C¼ÀªÀr¸ÀÄªÀ ªÉÆzÀ®Ä Ln GzÉÆåÃVUÀ¼ÉÃ ºÉZÁÑVgÀÄªÀ 
ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ PÉëÃvÀæzÀ°è DgÀA©ü¸ÀÄªÀAvÉ PÀæªÀÄ.  

¨ÉÊ¹PÀ¯ï §¼À¹, 

¥Àj¸ÀgÀ gÀQë¸À®Ä AiÀÄvÀß 

ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀzÀ ¸ÀAZÁgÀzÀlÖuÉ ¤ÃV¸À®Ä gÀ¸ÉÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj¹, 
¥sÉèöÊNªÀgïUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¸ÀÄªÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉÃ ¥ÁzÀZÁjUÀ½UÉ 
C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀÄªÀ ¥sÀÅmï¥Ávï C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ£ÀÆß CzÉÃ DzÀåvÉAiÀÄ 
ªÉÄÃ¯É ¥ÀjUÀtÂ¸À¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ. £ÀqÉAiÀÄÄªÀ, gÀ¸ÉÛ zÁlÄªÀ 
£ÁUÀjPÀjUÉ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀÄªÀAvÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆ¼Àî¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ.  

¥ÁzÀZÁj 

PÁ®ÄzÁjUÀ½UÉ

(¥sÀÅmï¥Ávï) DzÀåvÉ

gÀ¸ÉÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj¹zÁUÀ JzÀÄgÁUÀÄªÀ ªÉÆzÀ® ¸ÀªÀÄ¸ÉåAiÉÄÃ 
gÀ¸ÉÛ zÁlÄªÀÅzÀÄ! FUÁUÀ¯ÉÃ ¸ÉÌöÊªÁPï ¤ªÀiÁðtzÀ C©üAiÀiÁ£À 
DgÀA¨sÀªÁVzÀÄÝ ªÀÄÄA¢£À LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è ºÀ®ªÉqÉ 
¸ÉÌöÊªÁPïUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¸À¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ. 

DAiÀÄÝ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À°è 

¸ÉÌöÊªÁPï ¤ªÀiÁðt

FUÁUÀ¯ÉÃ «¸ÀÛgÀuÉAiÀiÁzÀ PÁªÉÃj PÀÄrAiÀÄÄªÀ ¤Ãj£À 
ºÀAvÀªÀ£ÀÄß ©©JA¦ ªÁå¦ÛUÉ «°Ã£ÀUÉÆArgÀÄªÀ 31 ºÀ½îUÀ½UÉ 
«¸ÀÛj¸ÀÄªÀÅzÀÄ. 

PÁªÉÃj PÀÄrAiÀÄÄªÀ 

¤Ãj£À eÁ®zÀ «¸ÀÛgÀuÉ
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ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÀ£ÀßrUÀjUÉ 
ºÉZÀÄÑ GzÉÆåÃUÁªÀPÁ±À ¹UÀÄªÀAvÉ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß 
ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ. EzÀPÁÌV PÉëÃvÀæzÀ ««zsÀ GzÀåªÀÄUÀ¼À eÉÆvÉUÉ 
¤gÀAvÀgÀªÁV ¸ÀA¥ÀPÀð ElÄÖPÉÆAqÀÄ CºÀðjUÉ GzÉÆåÃUÀ 
zÉÆgÀQ¸À¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ.  

PÀ£ÀßrUÀjUÉ 

GzÉÆåÃUÁªÀPÁ±À 

ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉÃ ªÀiÁzÀjAiÀiÁUÀÄªÀAvÉ 
¨ÉÊ¹PÀ¯ï ¸ÉÃªÉAiÀÄ£ÀÄß DgÀA©ü¸ÀÄªÀ §UÉÎ UÀA©üÃgÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß 
£ÀqÉ¸À¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ. ErÃ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉÃ ¨ÉÊ¹PÀ¯ï ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß 
C¼ÀªÀr¸ÀÄªÀ ªÉÆzÀ®Ä Ln GzÉÆåÃVUÀ¼ÉÃ ºÉZÁÑVgÀÄªÀ 
ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ PÉëÃvÀæzÀ°è DgÀA©ü¸ÀÄªÀAvÉ PÀæªÀÄ.  

¨ÉÊ¹PÀ¯ï §¼À¹, 

¥Àj¸ÀgÀ gÀQë¸À®Ä AiÀÄvÀß 

ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀzÀ ¸ÀAZÁgÀzÀlÖuÉ ¤ÃV¸À®Ä gÀ¸ÉÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj¹, 
¥sÉèöÊNªÀgïUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¸ÀÄªÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉÃ ¥ÁzÀZÁjUÀ½UÉ 
C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀÄªÀ ¥sÀÅmï¥Ávï C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ£ÀÆß CzÉÃ DzÀåvÉAiÀÄ 
ªÉÄÃ¯É ¥ÀjUÀtÂ¸À¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ. £ÀqÉAiÀÄÄªÀ, gÀ¸ÉÛ zÁlÄªÀ 
£ÁUÀjPÀjUÉ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀÄªÀAvÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆ¼Àî¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ.  

¥ÁzÀZÁj 

PÁ®ÄzÁjUÀ½UÉ

(¥sÀÅmï¥Ávï) DzÀåvÉ

gÀ¸ÉÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj¹zÁUÀ JzÀÄgÁUÀÄªÀ ªÉÆzÀ® ¸ÀªÀÄ¸ÉåAiÉÄÃ 
gÀ¸ÉÛ zÁlÄªÀÅzÀÄ! FUÁUÀ¯ÉÃ ¸ÉÌöÊªÁPï ¤ªÀiÁðtzÀ C©üAiÀiÁ£À 
DgÀA¨sÀªÁVzÀÄÝ ªÀÄÄA¢£À LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è ºÀ®ªÉqÉ 
¸ÉÌöÊªÁPïUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¸À¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ. 

DAiÀÄÝ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À°è 

¸ÉÌöÊªÁPï ¤ªÀiÁðt

FUÁUÀ¯ÉÃ «¸ÀÛgÀuÉAiÀiÁzÀ PÁªÉÃj PÀÄrAiÀÄÄªÀ ¤Ãj£À 
ºÀAvÀªÀ£ÀÄß ©©JA¦ ªÁå¦ÛUÉ «°Ã£ÀUÉÆArgÀÄªÀ 31 ºÀ½îUÀ½UÉ 
«¸ÀÛj¸ÀÄªÀÅzÀÄ. 

PÁªÉÃj PÀÄrAiÀÄÄªÀ 

¤Ãj£À eÁ®zÀ «¸ÀÛgÀuÉ

ಮಹದೋವಪುರ
ಅಭುಯುದಯದ ನ್ೋಲನಕಾಶ

2018-2023

ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀzÀ PÉëÃvÀæzÀ C©üªÀÈ¢ÞUÁV d£Á©ü¥ÁæAiÀÄ ¸ÀAUÀæ»¹ 
MAzÀÄ PÁAiÀÄð¥ÀqÉ (mÁ¸ïÌ¥sÉÇÃ¸ïð) gÀZÀ£É ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ. CzÀgÀ 
PÁAiÀÄð¸ÀÆaAiÀÄAvÉ C©üªÀÈ¢Þ PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉÆ¼Àî¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ.  

d£ÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÃ vÉÆAzÀgÉ DUÀzÀ ºÁUÉ ¸ÀAZÁgÀ AiÉÆÃd£É 
gÀÆ¦¸À¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ; CUÀvÀå«zÀÝ°è ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ gÀ¸ÉÛUÀ¼À£ÀÄß 
¤«Äð¸À¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ. 

n£ï ¥sÁåPÀÖj¬ÄAzÀ ªÉÊmï¦üÃ¯ïØªÀgÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄmÉÆæÃ gÉÊ®Ä ¸ÀA¥ÀPÀð 
¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ.

PÁqÀÄUÉÆÃrUÉ §A¢gÀÄªÀ ªÉÄmÉÆæÃªÀ£ÀÄß ºÀ¼É ªÀÄzÁæ¸ÀÄ gÀ¸ÉÛ 
PÁlA£À®ÆègÀÄªÀgÉUÉ «¸ÀÛgÀuÉ. 

PÉ Dgï ¥ÀÅgÀA¤AzÀ ºÉÆ¸ÀPÉÆÃmÉªÀgÉUÉ J¯ÉªÉÃmÉqï PÁjqÁgï 
¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ. EzÀ£ÀÄß ̈ ÉÊAiÀÄ¥Àà£ÀºÀ½îªÀgÉUÀÆ «¸ÀÛj¸À®Ä 
¸ÀªÀð¥ÀæAiÀÄvÀß.    

J¯ÉPÁÖç¤Pï ¹n¬ÄAzÀ PÉA¥ÉÃUËqÀ CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ «ªÀiÁ£À ¤¯ÁÝtPÉÌ  
F¸ïÖ Kgï¥ÉÇÃmïð C¥ÉÇæÃZï gÀ¸ÉÛ  ¤ªÀiÁðt

J®è PÉgÉUÀ¼À ±ÀÄ¢ÞÃPÀgÀt; ¨É¼ÀîAzÀÆgÀÄ - ªÀvÀÆðgÀÄ PÉgÉUÀ¼À£ÀÄß 
gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÀ¹gÀÄ ¥Áæ¢üPÀgÀtzÀ DzÉÃ±ÀzÀAvÉ gÀPÀëuÉ, C©üªÀÈ¢Þ. 

PÉëÃvÀæzÀ°ègÀÄªÀ EvÀgÉ d®ªÀÄÆ®UÀ¼À£ÀÆß ¸ÀºÀ ¥ÀÅ£ÀgÀÄfÓÃªÀ£ÀUÉÆ½¸À®Ä, 
CAvÀdð®zÀ ªÀÄlÖ ºÉaÑ¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß.

vÀ¯Á JgÀqÀÄ ªÁqïðUÉ MAzÀgÀAvÉ WÀ£ÀvÁådå «¯ÉÃªÁj WÀlPÀUÀ¼À 
¸ÁÜ¥À£É 

gÁdPÁ®ÄªÉUÀ¼À MvÀÄÛªÀjAiÀÄ£ÀÄß (SÁ¸ÀV CxÀªÁ EvÀgÉ) vÉgÀªÀÅUÉÆ½¹ 
CªÀÅUÀ¼À ¸ÀA¥ÀPÀðªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀÄ¸ÁÜ¥À£É ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ. 

MvÀÄÛªÀjAiÀiÁzÀ J®è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À£ÀÄß vÉgÀªÀÅUÉÆ½¹ 
¸ÁªÀðd¤PÀ GzÉÝÃ±ÀUÀ½UÁVAiÉÄÃ «ÄÃ¸À°qÀÄªÀÅzÀÄ.

ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ 

mÁ¸ïÌ¥sÉÇÃ¸ïð gÀZÀ£É 

¸ÀÄUÀªÀÄ ¸ÀAZÁgÀ

ºÀ®ªÀÅ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ½UÉ 

ªÉÄmÉÆæÃ «¸ÀÛgÀuÉ

PÉDgï ¥ÀÅgÀA ºÉÆ¸ÀPÉÆÃmÉ 
J¯ÉªÉÃmÉqï PÁjqÁgï, 
F¸ïÖ Kgï¥ÉÇÃmïð 

C¥ÉÇæÃZï gÀ¸ÉÛ

PÉgÉUÀ¼À ±ÀÄ¢ÞÃPÀgÀt
WÀ£ÀvÁådå «¯ÉÃªÁj 

WÀlPÀUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£É
gÁdPÁ®ÄªÉ vÉgÀªÀÅ

PÉgÉUÀ¼À ±ÀÄ¢ÞÃPÀgÀt
WÀ£ÀvÁådå «¯ÉÃªÁj 

WÀlPÀUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£É
gÁdPÁ®ÄªÉ vÉgÀªÀÅ, 
EvÀgÉ MvÀÄÛªÀj vÉgÀªÀÅ
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ಅರವಿಂದ ಲಿಂಬಾವಳಿ
ಆಿಂದ�ೋಲನದಿಂದ ಮ�ಡಿದ ನಾಯಕ       

ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ PÉëÃvÀæzÀ d£ÀvÉAiÀÄ ªÀÄ£É-ªÀÄ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæªÉÃ²¹ ªÀÄÄPÀÛªÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄªÀ, d£ÀgÉÆA¢UÉÃ 
¨ÉgÉvÀÄ PÀµÀÖ - ̧ ÀÄRUÀ¼À£ÀÄß CjAiÀÄÄªÀ ̧ Àé¨sÁªÀ CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½AiÀÄªÀjUÉ «zÁåyð zÉ¸É¬ÄAzÀ®Æ 

§A¢zÉ. CT® ¨sÁgÀwÃAiÀÄ «zÁåyð ¥ÀjµÀwÛ£À «zÁåyð DAzÉÆÃ¼À£ÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀªÉÃ CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½ 
¨É¼É¢zÁÝgÉ. 

J¥ÀàvÀÛgÀ zÀ±ÀPÀzÀ°è gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÀéAiÀÄA¸ÉÃªÀPÀ ¸ÀAWÀzÀ (DgÉ¸Éì¸ï) ºÁUÀÆ JA§vÀÛgÀ zÀ±ÀPÀzÀ DgÀA¨sÀzÀ°è CT® 
¨sÁgÀwÃAiÀÄ «zÁåyð ¥ÀjµÀwÛ£À (C¨sÁ«¥À) PÁAiÀÄðPÀvÀðgÁV ¸ÁªÀiÁfPÀ fÃªÀ£À DgÀA©ü¹zÀ CgÀ«AzÀ 
°A¨ÁªÀ½AiÀÄªÀgÀÄ 1986jAzÀ DgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® C¨sÁ«¥À gÁdå ¸ÀºÀPÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁV PÁAiÀÄð 
¤ªÀð»¹zÀgÀÄ. ¥Á°mÉQßPï ²PÀët gÀAUÀzÀ ¸ÀªÀÄ¸ÉåUÀ¼À «gÀÄzÀÞ ºÉÆÃgÁqÀ®Ä 1987gÀ°è ªÀÄÆrzÀ PÀ£ÁðlPÀ 
gÁdå ¥Á°mÉQßPï QæAiÀiÁ¸À«Äw ¸ÀAZÁ®PÀgÁzÀ CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½ CªÀgÀ°è PÀArzÀÄÝ AiÀÄÄªÉÇÃvÁìºÀzÀ QZÀÄÑ. 
«zÁåyð DAzÉÆÃ®£ÀzÀ°è ¨sÁVAiÀiÁV §zÀ¯ÁªÀuÉ vÀgÀ¨ÉÃPÉA§ vÀªÀPÀ. 

²PÀët zÀÄgÀªÀ¸ÉÜ «gÀÄzÀÞ ºÉÆÃgÁlzÀ ¸ÀgÀªÀiÁ¯É
DUÀµÉÖÃ gÁdåzÉ¯ÉèqÉ £ÀÆgÁgÀÄ ¥Á°mÉQßPïUÀ¼ÀÄ £Á¬ÄPÉÆqÉUÀ¼ÀAvÉ vÀ¯ÉAiÉÄwÛzÀÝªÀÅ. PÀ¼À¥É ªÀÄÆ®¸ËPÀAiÀÄð, 
zÀÄgÀªÀ¸ÉÜ¬ÄAzÀ PÀÆr ®PÁëAvÀgÀ «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß ±ÉÆÃ¶¸ÀÄwÛzÀÝªÀÅ.  ²PÀëtgÀAUÀzÀ F zÀÄ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæw¨sÀn¹ 
CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½ ºÉÆÃgÁlPÉÌ zsÀÄªÀÄÄQzÀgÀÄ. CªÀgÀÄ £Ár£À £ÀÆgÁgÀÄ ¥Á°mÉQßPïUÀ¼À zÀÄgÀªÀ¸ÉÜAiÀÄ 

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ

²PÀët G½¹ gÁå°AiÀÄ°è ¥Á¯ÉÆÎAqÀ «zÁåyð ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ.
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ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ

¸À«ÄÃPÁëªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¹zÁUÀ ErÃ gÁdåªÉÃ ¨ÉaÑ©¢ÝvÀÄÛ.  `¸ÀÄzsÁ’ ªÁgÀ¥ÀwæPÉAiÀÄÄ `¥Á°mÉQßPïUÀ¼À PÀxÉ 
ªÀåxÉ’ JA§ CUÀæ¯ÉÃR£À ¥ÀæPÀn¹ d£Á©ü¥ÁæAiÀÄ gÀÆ¦¹zÀÄÝ FUÀ EwºÁ¸À. EAf¤AiÀÄjAUï ²PÀëtzÀ PÀÄjvÀÆ 
CªÀgÀ ºÉÆÃgÁl UÀªÀÄ£ÁºÀð.

gÁdåzÀ ²PÀët ªÀåªÀ¸ÉÜ ¸ÀÄzsÁj¸À®Ä 120 ¨ÉÃrPÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄA¢lÄÖ £ÀqÉzÀ 1992gÀ MAzÀÄ ®PÀëPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ 
«zÁåyðUÀ¼À §ÈºÀvï `PÁåA¥À¸ï G½¹’ gÁå°AiÀÄ ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ°è gÁå°AiÀÄ ¸ÀAZÁ®PÀgÁVzÀÝ CgÀ«AzÀ 
°A¨ÁªÀ½AiÀÄªÀgÀzÉÃ ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæ. F gÁå°AiÀÄÄ FUÀ®Æ MAzÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ zÁR¯É. 

CµÀÄÖ ºÉÆwÛUÉ C¨sÁ«¥À gÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼À°è M§âgÁVzÀÝ CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½AiÀÄªÀgÀÄ PÁ²äÃgÀ 
G½¹ DAzÉÆÃ¼À£ÀzÀ°è ¸ÀQæAiÀÄªÁV ¥Á¯ÉÆÎAqÀgÀÄ. C¨sÁ«¥ÀzÀ gÁdå PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁVAiÀÄÆ «zÁåyð 
ºÉÆÃgÁlªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀÄªÀj¹zÀ CªÀgÀÄ 1995gÀ°è DgÉ¸É¸ï C¥ÉÃPÉëAiÀÄAvÉ ¥ÀPÀë gÁdPÁgÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀæªÉÃ²¹zÀgÀÄ. 

©eÉ¦ ¥ÀæªÉÃ±À : ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÉÃªÉAiÀÄ ºÉÆ¸À CzsÁåAiÀÄ
DgÀA¨sÀzÀ°è ¨sÁgÀwÃAiÀÄ d£ÀvÁ AiÀÄÄªÀ ªÉÆÃZÁð gÁdå ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁzÀ CgÀ«AzÀ 
°A¨ÁªÀ½AiÀÄªÀgÀÄ, PÉ® wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À¯ÉèÃ ©eÉ¦AiÀÄ gÁdå ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁzÀgÀÄ. 12 ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® 
F ºÀÄzÉÝAiÀÄ¯ÉèÃ EzÀÄÝ ¥ÀPÀëzÀ ¸ÀAWÀl£ÉUÁV ±Àæ«Ä¹zÀgÀÄ. gÁdQÃAiÀÄ ªÀåªÀºÁgÀUÀ½AzÀ »rzÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀÄ 
¤ªÀðºÀuÉ, ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤ªÀðºÀuÉ, ¸ÀAWÀl£Á ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁV - »ÃUÉ ºÀ®ªÀÅ ¸ÀAWÀl£ÁvÀäPÀ 
ºÉÆuÉUÁjPÉUÀ¼À£ÀÄß ¤¨sÁ¬Ä¹zÀ CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½ ¸ÀªÀiÁdzÀ J®è ªÀUÀð-¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ-¥ÀAUÀqÀUÀ¼À 

1997gÀ°è CªÉÄjPÁzÀ GvÀÛªÀÄ gÁeÁåqÀ½vÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß 
CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¨sÁgÀvÀ¢AzÀ ¨sÉÃn ¤ÃrzÀ AiÀÄÄªÀ 
gÁdPÁgÀtÂUÀ¼À vÀAqÀzÀ°è CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½. 

CAzÀÄ ²æÃ £ÀgÉÃAzÀæ ªÉÆÃ¢AiÀÄªÀgÀÄ UÀÄdgÁvï ªÀÄÄRåªÀÄAwæ DVzÀÝªÀgÀÄ FUÀ £ÀªÀÄä £ÉaÑ£À ¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæ DVzÁÝgÉ. CAzÀ¤AzÀ 
EA¢£ÀªÉUÀÆ ²æÃ CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½AiÀÄªÀgÀÄ CªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀÄªÀÄzsÀÄgÀªÁzÀ, PÁAiÀÄPÀvÀð ±ÉÊ°AiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢zÁÝgÉ. 

¥ÀPÀëzÀ ¸À¨sÉAiÀÄ°è ªÀÄUÀß
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¸ÀªÀÄ¸ÉåUÀ¼À£ÀÄß CjvÀgÀÄ. 2006jAzÀ ©eÉ¦ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁVAiÀÄÆ CªÀgÀÄ ¥ÀPÀëzÀ 
ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉÆAqÀgÀÄ.  FUÀ®Æ CªÀgÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ°è EzÁÝgÉ. C®èzÉ ¥ÀPÀëzÀ 
¥ÀæªÀÄÄRgÀ C¥ÉÃPÉëAiÀÄAvÉ JAl£ÉAiÀÄ ¨Áj gÁdå ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁV PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀÄªÀj¹zÁÝgÉ.     

vÀªÀÄä d£À¥ÀgÀ ªÀåQÛvÀé¢AzÀ¯ÉÃ CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½AiÀÄªÀgÀÄ 2004gÀ°è «zsÁ£À ¥ÀjµÀvï ̧ ÀzÀ¸ÀågÁzÀgÀÄ. D£ÀAvÀgÀ 
2008gÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀzÀ d£ÀvÉAiÀÄ ¥Àæw¤¢üAiÀiÁVzÀÄÝ, FUÀ PÉëÃvÀæzÀ ¦æÃw - 
C©üªÀiÁ£À ¥ÀqÉzÀ ±Á¸ÀPÀgÁVzÀÄÝ ºÉÆ¸À EwºÁ¸À!  

d£À¥Àæw¤¢ü, ¸ÀA¥ÀÅl ¸ÀaªÀ
d£À¥Àæw¤¢üAiÀiÁzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ®Æè CªÀgÉÆ¼ÀUÉ EgÀÄªÀ ºÉÆÃgÁlUÁgÀ ªÀåQÛvÀé ªÀiÁ¹®è; d£À¥ÀgÀ PÉ®¸ÀPÁÌV 
±Àæ«Ä¸ÀÄªÀ QZÀÄÑ Dj®è. FUÀ ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ PÉëÃvÀæzÀ ¸ÀªÀÄ¸ÉåUÀ¼À «gÀÄzÀÞªÀÇ ºÉÆÃgÁr UÉ¢ÝzÁÝgÉ! 

MAzÀÄ zÀ±ÀPÀPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ PÁ® AiÀÄÄªÀ ºÉÆÃgÁlzÀ £ÁAiÀÄPÀvÀé, DªÉÄÃ¯É ºÀ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ¼À ¸ÀQæAiÀÄ gÁdPÁgÀt, 
£ÀAvÀgÀ ªÉÄÃ®ä£É ¸ÀzÀ¸ÀåvÀézÀ C£ÀÄ¨sÀªÀ - CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½ ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ «ÄÃ¸À®Ä «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæzÀ 
±Á¸ÀPÀgÁV AiÀÄ±À ¸Á¢ü¸À®Ä EªÉ®èªÀÇ C£ÀÄPÀÆ®PÀgÀªÁV MzÀVzÀªÀÅ. 

CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½AiÀÄªÀgÀ E£ÉÆßAzÀÄ ¸Àé¨sÁªÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÀPÀët PÁtÄªÀÅ¢®è; PÀæªÉÄÃt CjªÁUÀÄvÀÛzÉ. 
CªÀgÀÄ JAzÀÆ vÀªÀÄä UÀªÀÄ£ÀPÉÌ §AzÀ ̧ ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀÄÄªÀÅ¢®è; £ÉÃ¥ÀxÀåzÀ°èAiÉÄÃ D PÉ®¸ÀzÀ §UÉÎ ¥sÁ¯ÉÆÃ 

¥ÀPÀëzÀ ¸ÀAWÀl£É, ¸ÁªÀðd¤PÀ ºÉÆÃgÁl - J®è §UÉAiÀÄ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À®Æè ¸ÀQæAiÀÄ ¥ÁvÀæ

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ

¥ÀwæPÁUÉÆÃ¶×AiÀÄ°è gÁ¶ÖçÃAiÀÄ £ÁAiÀÄPÀgÁzÀ ²æÃ CgÀÄuï 
eÉÊnè ªÀÄvÀÄÛ ²æÃ C£ÀAvÀPÀÄªÀiÁgï eÉÆvÉ ©eÉ¦ ¸ÀAPÀ®à AiÀiÁvÉæAiÀÄ MAzÀÄ PÀët.
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C¥ï ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ. CzÀÄ ªÀÄÄVzÀ ªÉÄÃ¯ÉAiÉÄÃ d£ÀjUÉ UÉÆvÁÛVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÈxÁ ZÀZÉð, PÁqÀÄºÀgÀmÉ ªÀÄvÀÄÛ 
PÁ®ºÀgÀtQÌAvÀ `lÄ ¢ ¥Á¬ÄAmï’  ¤Ãw C£ÀÄ¸Àj¸ÀÄªÀÅzÉÃ CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½AiÀÄªÀgÀ ¸ÀºÀd ªÀåQÛvÀé. 
DzÀÝjAzÀ¯ÉÃ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉëÃvÀæzÀ J®è PÁªÀÄUÁjUÀ¼À£ÀÆß ªÁqïðªÁgÀÄ ¥ÀnÖ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀqÀvÀUÀ¼À£ÀÄß 
¤ªÀð»¹zÁÝgÉ. AiÀiÁªÀÅzÉÃ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ PÁªÀÄUÁjAiÀÄ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ `ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ’ 
ZÀ¯Á¬Ä¸ÀzÉAiÉÄÃ £ÉÃgÀªÁV ¥ÀqÉAiÀÄ§ºÀÄzÀÄ! 

ªÉÆzÀ® JgÀqÀÆPÁ®Ä ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® G£ÀßvÀ ²PÀët ¸ÀaªÀgÁVzÀÝ CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½AiÀÄªÀgÀÄ gÁdåzÀ ²PÀët 
gÀAUÀPÉÌ ºÉÆ¸À ZÀºÀgÉ ¤ÃrzÀgÀÄ.  DzÀgÉ F PÁ¯ÁªÀ¢üAiÀÄ®Æè CªÀgÀÄ PÉëÃvÀæzÀ G£ÀßwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀÄ°®è. 
««zsÀ f¯ÉèUÀ¼À G¸ÀÄÛªÁj ¸ÀaªÀgÀÆ DVzÀÝ CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½ PÉëÃvÀæzÀ C¨sÀÄåzÀAiÀÄPÉÌÃ DzÀåvÉ ¤ÃrzÁÝgÉ.  
PÀqÁØAiÀÄªÁV PÉëÃvÀæzÀ°è ¥ÀæªÁ¸À, PÁªÀÄUÁjUÀ¼À ¥Àj²Ã®£É, d£ÀgÀ zÀÆgÀÄUÀ½UÉ vÀPÀëtzÀ ¸ÀàAzÀ£É - EzÉÃ 
CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½AiÀÄªÀgÀ ¢£ÀZÀjAiÀiÁVzÉ.   

zÉÃ±ÀzÀ°è ºÉqÉAiÉÄwÛzÀ ¨sÀAiÉÆÃvÁàzÀ£ÉAiÀÄ «gÀÄzÀÞ gÁdåªÁå¦ DAzÉÆÃ®£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀzÀ°èzÁÝUÀ¯ÉÃ gÀÆ¦¹, 

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ

avÀæzÀÄUÀðzÀ°è ©eÉ¦ gÁµÁÖçzsÀåPÀë ²æÃ C«Ävï ±Á CªÀgÀ ¨sÁµÀtzÀ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁAvÀgÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄªÀ PÀët

¥ÀÇªÁðAZÀ®PÉÌ 
ªÁ¥À¸ÀÄ ºÉÆgÀl 
AiÀÄÄªÀPÀgÀ£ÀÄß ªÀÄ£À 
M°¸ÀÄªÀ AiÀÄvÀßzÀ°è  
²æÃ CgÀ«AzÀ 
°A¨ÁªÀ½.
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AiÀÄÄªÀ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄªÀ£ÀÄß eÁUÀÈvÀUÉÆ½¸À®Ä CgÀ«AzÀ 
°A¨ÁªÀ½ ¢lÖ AiÀÄvÀß £ÀqÉ¹zÀgÀÄ. gÁdåzÀ 
©Ã¢©Ã¢UÀ¼À°è, PÁåA¥À¸ïUÀ¼À°è `¨sÀAiÉÆÃvÁàzÀ£É 
C½¹, zÉÃ±À G½¹’ WÉÆÃµÀuÉ ªÉÆ¼ÀVvÀÄ. 
¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è 2009gÀ ¥sÉ§ÄæªÀj 28gÀAzÀÄ £ÀqÉzÀ 
C©üAiÀiÁ£ÀzÀ ̧ ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀÇ ®PÀëUÀlÖ¼É 
«zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß ¸É¼É¬ÄvÀÄ. £Ár£À, zÉÃ±ÀzÀ UÀtågÀÄ 
§AzÀÄ AiÀÄÄªÀPÀjUÉ zÉÃ±À¨sÀQÛAiÀÄ PÀgÉ ¤ÃrzÀgÀÄ; 
¨sÁgÀvÀ gÀPÀëuÉAiÀÄ ¸ÀAPÀ®àPÉÌ AiÀÄÄªÀ¸ÀªÀÄÆºÀªÀ£ÀÄß 
¸ÀdÄÓUÉÆ½¹zÀgÀÄ. ²PÀët E¯ÁSÉAiÉÄAzÀgÉ 
PÉÃªÀ® ¥ÀæªÉÃ±À, ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À¯ÉèÃ ªÀÄÄ¼ÀÄVgÀ¨ÉÃQ®è; 
AiÀÄÄªÀ¸ÀªÀiÁdPÉÌ zÉÃ±À-¸ÀªÀiÁd ¦æÃwAiÀÄ ¥ÁoÀªÀ£ÀÆß 
PÀ°¸À§®è ºÀÈzÀAiÀÄªÀAvÀ E¯ÁSÉ JAzÀÄ CgÀ«AzÀ 
°A¨ÁªÀ½ vÉÆÃj¹PÉÆnÖzÁÝgÉ. C£ÀAvÀgÀ gÁdå 
¸ÀA¥ÀÅlzÀ°è DgÉÆÃUÀå ¸ÀaªÀgÁV AiÀÄ±À¹éAiÀiÁV 
PÁAiÀÄð ¤ªÀð»¹zÀ CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½AiÀÄªÀgÀzÀÄ 
¸ÀzÁ d£À¥ÀgÀ aAvÀ£ÉAiÀÄ PÁAiÀÄð±ÉÊ°.  

¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À §UÉÎ aAw¸ÀzÉ ¸ÀªÀiÁdzÀ §UÉÎ 
¨sÁªÀwÃªÀævÉ¬ÄAzÀ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ £ÁAiÀÄPÀ£À°è 
CwÃªÀ DvÀä«±Áé¸À EgÀÄvÀÛzÉ JA§ ªÀiÁwzÉ. 
CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½ EAxÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ 
¸ÉÃjzÀ ªÀåQÛvÀé. CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½AiÀÄªÀgÀ zÀÈqsÀ 
DvÀä«±Áé¸ÀªÉÃ CªÀjUÉ zÁj. d£ÀgÀ D²ÃªÁðzÀªÉÃ 
CªÀgÀ zÁj¢Ã¥À. 

ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀzÀ 
±Á¸ÀPÀgÁV C¥ÁgÀ d£Á£ÀÄgÁUÀ ¥ÀqÉzÀ 
CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½AiÀÄªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¢lÖ 
¸ÁªÀiÁfPÀ £ÀqÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀÄªÀj¹zÁÝgÉ.   

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ

ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À°è `¨sÀAiÉÆÃvÁàzÀ£É C½¹, zÉÃ±À G½¹’ 
C©üAiÀiÁ£ÀzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß GzÁÏn¸ÀÄwÛgÀÄªÀ  ²æÃ ²æÃ 
gÀ«±ÀAPÀgï UÀÄgÀÆf. PÉ¼ÀavÀæ: ¸ÀªÀiÁªÉÃ±ÀzÀ MAzÀÄ zÀÈ±Àå, 

ªÀiÁf gÁµÀÖç¥Àw qÁ. J¦eÉ C§ÄÝ¯ï PÀ¯ÁA, »A¢£À 
gÁdå¥Á® ²æÃ gÁªÉÄÃ±ÀégÀ oÁPÀÆgï eÉÆvÉUÉ
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ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ

ಚತುರ ಸಂಘಟಕ, ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕ 
ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀ ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¥Àæw¤¢ü¸ÀÄwÛgÀÄªÀ ²æÃ CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½AiÀÄªÀgÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ 

d£ÀvÁ ¥ÁnðAiÀÄ ¸ÀAWÀl£Á PÁAiÀÄðUÀ¼À°è ¸ÀQæAiÀÄgÁVzÁÝgÉ. CªÀgÀ ¸ÀAWÀl£Á ZÁvÀÄAiÀÄð ªÀÄvÀÄÛ 
gÁdåªÁå¦ d£À£ÁrAiÀÄ CjªÀÅ - EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀÄ¤¹ FUÀ JAl£ÉAiÀÄ ¨Áj CªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀPÀëzÀ gÁdå ¥ÀæzsÁ£À 
PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁV ¤AiÀÄÄQÛ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.  FUÀ CªÀgÀÄ ºÀvÀÄÛ f¯ÉèUÀ¼À ̧ ÀAWÀl£ÁvÀäPÀ G¸ÀÄÛªÁj ªÀ»¹PÉÆArzÁÝgÉ. 
©eÉ¦AiÀÄ  ``¨sÀæµÀÖgÀ£ÀÄß vÉÆ®V¹, PÀ£ÁðlPÀ G½¹” AiÀiÁvÉæ,  ¨É¼ÀUÁ« «±ÉÃµÀ C¢üªÉÃ±À£ÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è £ÀqÉzÀ 
gÉÊvÀgÀ §ÈºÀvï ¥Àæw¨sÁl£Á gÁå°, gÉÊvÀgÀ DvÀäºÀvÉå vÀqÉAiÀÄ®Ä ºÀ«ÄäPÉÆAqÀ ``gÉÊvÀ ZÉÊvÀ£Àå AiÀiÁvÉæ”, 2017-18gÀ°è 
¥ÀPÀëzÀ gÁeÁåzsÀåPÀë ²æÃ © J¸ï  AiÀÄrAiÀÄÆgÀ¥Àà£ÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è £ÀqÉzÀ `¥ÀjªÀvÀð£Á AiÀiÁvÉæ”, 2018gÀ°è £ÀqÉzÀ 
``¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀQë¹ ¥ÁzÀAiÀiÁvÉæ”, §gÀ ¥Àj²Ã®£É, - »ÃUÉ ¥ÀPÀëzÀ J®è ºÉÆÃgÁlUÀ¼À°è CªÀgÀÄ CvÀåAvÀ ̧ ÀQæAiÀÄªÁV 
¨sÁUÀªÀ»¹zÁÝgÉ. 
CªÀgÀÄ ²æÃªÀÄw ¤ªÀÄð¯Á ¹ÃvÁgÁªÀÄ£ï, ²æÃ gÁfÃªï ZÀAzÀæ±ÉÃRgï CªÀgÀ gÁdå¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¥ÀPÀë¢AzÀ 
G¸ÀÄÛªÁj ªÀ»¹PÉÆArzÀÝgÀÄ. gÁdåzÀ°è £ÀqÉzÀ «zsÁ£À¥ÀjµÀvï ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼À°è ¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyðUÁV gÁdåzÀ 
ºÀ®ªÉqÉ ¥ÀæªÁ¸À £ÀqÉ¹zÁÝgÉ. ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ, ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ, - »ÃUÉ ºÀ®ªÀÅ f¯Áè ¸ÀAWÀl£ÁvÀäPÀ 
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¹ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃrzÁÝgÉ. ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ PÉëÃvÀæªÀ£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¸ÀÄªÀ eÉÆvÉUÉ CªÀgÀÄ 
zÉÆqÀØ§¼Áî¥ÀÅgÀ PÉëÃvÀæzÀ G¸ÀÄÛªÁjAiÀÄ£ÀÆß ºÉÆA¢zÀÄÝ D PÉëÃvÀæzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÉÆA¢UÉ ¤gÀAvÀgÀ ¸ÀA¥ÀPÀð 
ElÄÖPÉÆArzÁÝgÉ; ¤AiÀÄ«ÄvÀªÁV C°èUÉ ºÉÆÃV ZÀað¹, ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ.  
EwÛÃZÉUÉ CªÀgÀÄ ¥ÀPÀëzÀ gÁµÁÖçzsÀåPÀë ²æÃ C«Ävï ±Á CªÀgÀ »A¢ ¨sÁµÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀÄ®°vÀªÁV PÀ£ÀßqÀPÉÌ C£ÀÄªÁ¢¹ 
ªÉÄZÀÄÑUÉ ¥ÀqÉ¢zÁÝgÉ. 

ಅನ್ನದಾತ ಸಮಾವೇಶ 2018 ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವೇಕ್ಷಣೆ (ಮಂಡ್ಯ) 2016

ಬಂಗಳೂರು ರಕ್ಷಿಸ್ ಪಾದಯಾತ್ರಿ 2018
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ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಶರಿೇ ಶರಿೇನಿವಾಸ್   
ಪರಿಸಾದ್  ಅವರು ಬಿಜೆಪ್ ಸೇರಿದ ಕ್ಷಣ

ಉತತಿರ ಪರಿದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತಿರಿ ಶರಿೇ 
ಯೇಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ

ಪರಿಣಾಳಿಕೆಗಾಗಿ ಆರ�ೇಗ್ಯ 
ರಂಗದ ತಜ್ಞರ�ಂದಿಗೆ ಸಭೆಹಿಂದುಗಳ ಕಗೆ�ಗೊಲೆ 

ಖಂಡಿಸ್ ಪರಿತಿಭಟನೆ

ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ 
ವರ�ೇಧಿಸ್ ಪರಿತಿಭಟನೆ

ಬಂಗಳೂರಿನ ಗುಂಡಿಬಿದ್ದ ರಸತಿಗಳ 
ದುರಸ್ಥಿಗೆ ಆಗರಿಹಿಸ್ ಭಾರಿೇ ಪರಿತಿಭಟನೆ

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ
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ಬಿ-ಪಾ್ಯಕ್ ವರದಿ: ಗರಿಷ್ಠ ನಿಧಿ ಬಳಸ್ದ ಬಂಗಳೂರಿನ 
ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಅರವಂದ ಲ್ಂಬಾವಳಿಗೆ ಎರಡನೆೇ ಸಾಥಿನ 

2013-18gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À 28 ±Á¸ÀPÀgÀ ¥ÉÊQ ¸ÀÜ½ÃAiÀÄ C©üªÀÈ¢Þ ¤¢ü §¼ÀPÉAiÀÄ°è ²æÃ 
CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½AiÀÄªÀgÀÄ JgÀqÀ£ÉÃ ¸ÁÜ£À ¥ÀqÉ¢zÁÝgÉ.  

zÉÆgÉwgÀÄªÀ ¤¢üAiÀÄ°è UÀjµÀ× ¥Á®£ÀÄß d£ÀgÀ GzÁÞgÀPÁÌV §¼À¹zÀ ̧ ÀªÀiÁzsÁ£À £À£Àß ²æÃ CgÀ«AzÀ 
°A¨ÁªÀ½AiÀÄªÀgÀzÁÝVzÉ. DzÀgÉ gÁdåzÀ PÁAUÉæ¸ï ¸ÀPÁðgÀzÀ vÁgÀvÀªÀÄå¢AzÁV ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ 
PÉëÃvÀæPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV C©üªÀÈ¢Þ ¤¢ü ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁV®è J£ÀÄßªÀ ¨ÉÃ¸ÀgÀªÀÇ CªÀjVzÉ.  

ನ�್ಯ ಮೇಡಿಯಾದ ಅನುಭವೇ ನಾಯಕ 
²æÃ CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½AiÀÄªÀgÀÄ EAlgï£Émï §AzÁV¤AzÀ®Æ CzÀ£ÀÄß 
¸ÀzÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀ £ÁAiÀÄPÀgÀ°è ªÉÆzÀ°UÀgÀÄ. ¥sÉÃ¸ï§ÄPï£À°è 
7 ®PÀëQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ «ÄvÀævÀé ºÉÆA¢gÀÄªÀ CªÀgÀÄ ¸ÀzÁ D£ï¯ÉÊ£ï dUÀwÛ£À 
«zÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀÄ¤¸ÀÄvÁÛgÉ; ¸ÀàA¢¸ÀÄvÁÛgÉ. nélgï SÁvÉAiÀÄ®Æè CvÀåAvÀ 
d£À¦æAiÀÄgÁVgÀÄªÀ ²æÃ °A¨ÁªÀ½AiÀÄªÀgÀÄ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï£ÀÆß 
¤ªÀð»¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÁÝgÉ. FªÉÄÊ¯ï ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ PÀÄAzÀÄ 
PÉÆgÀvÉUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀÄ¤¸ÀÄªÀ, ªÁmïìC¥ï ªÀÄÄAvÁzÀ ºÉÆ¸À ¸ÀAªÀºÀ£À 
ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÀPÀëªÁV PÉëÃvÀæzÀ C©üªÀÈ¢Þ PÁAiÀÄðUÀ½UÉ §¼À¹PÉÆ¼ÀÄîªÀ 
ZÁPÀZÀPÀåvÉ CªÀjVzÉ. »ÃUÉAzÉÃ CªÀgÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÀ£ÁðlPÀ ©eÉ¦AiÀÄ 
C¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ (£ÀªÀ) ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À G¸ÀÄÛªÁj ºÉÆA¢zÁÝgÉ. rfl¯ï 
C©üAiÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqÉ¸ÀÄªÀ vÀAvÀæUÁjPÉ ªÀÄvÀÄÛ DzsÀÄ¤PÀ ̧ ÀAªÀºÀ£Á ̧ ÁzsÀåvÉUÀ½UÉ 

vÉgÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀ ªÀÄÄPÀÛ ªÀÄ£À¸ÀÄì CªÀjVzÉ. ̧ ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ C£ÀÄ¨sÀªÀªÀ£ÀÆß ºÉÆA¢gÀÄªÀ CªÀjÃUÀ 
ºÉÆ¸À ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß d£ÀgÀ »vÀPÁÌV §¼À¹PÉÆ¼ÀÄîªÀ vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁéUÀw¸ÀÄªÀ GzÁgÀvÉ ºÉÆA¢zÁÝgÉ.  
¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À jªÉÃ¸Àqï ªÀiÁ¸ÀÖgï ¥Áè£ï£À ¯ÉÆÃ¥ÀUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀÄ EwÛÃZÉUÉ ªÀÄÄRåªÀÄAwæAiÉÄzÀÄgÉÃ J¼É 
J¼ÉAiÀiÁV ©r¹lÄÖ ¸ÀPÁðgÀªÉÃ ¥Áè£À£ÀÄß wzÀÄÝªÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAzÁUÀÄªÀAvÉ ªÀiÁrzÁÝgÉ.           

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ
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“ಭರಿಷ್ಟರನು್ನ ತ್�ಲಗಿಸ್-ಕನಾನಾಟಕ ಉಳಿಸ್” 2014 ಬಿಜೆಪ್ ಪರಿಶಕ್ಷಣ ವಗನಾ 2016
ಹಿಂದುಳಿದ ವಗನಾಗಳ ಬೃಹತ್  ಸಮಾವೇಶ 2016

ರಾಜ್ಯ 
ಮಾಧ್ಯಮ 
ಕಾಯಾನಾಗಾರ 
2018

ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಶರಿೇಮತಿ 
ನಿಮನಾಲಾ ಸ್ೇತಾರಾಮನ್ 

ಟಿಪ್ಪು 
ಜಯಂತಿ 
ವರ�ೇಧಿಸ್ 
ಪರಿತಿಭಟನೆ

ಬಳಗಾವಯಲ್ಲಿ 
ವಧಾನಸೌಧ 
ಚಲೆ�ೇ 

¥ÀæzsÁ¤ ªÉÆÃ¢AiÉÆA¢UÉ ªÉÄÊ¸ÀÆj£À°è ¥ÀjªÀvÀð£Á gÁå°
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ಶಕ್ಷಣ ರಂಗಕೆಕೆ ಹ�ಸದಿಕುಕೆ
PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ²PÀët, DgÉÆÃUÀå ¸ÀaªÀgÁV CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½AiÀÄªÀgÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼À QgÀÄ£ÉÆÃl

PÀ£ÁðlPÀ gÁdåªÀÅ ºÀ®ªÀÅ zÀ±ÀPÀUÀ½AzÀ®Æ zÉÃ±ÀzÀ¯ÉèÃ ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀÄ°ègÀÄªÀ G£ÀßvÀ ²PÀët PÉÃAzÀæªÁVzÉ. 
CzÀgÀ®Æè JA§vÀÛgÀ zÀ±ÀPÀ¢A¢ÃZÉUÉ PÀ£ÁðlPÀzÀ°è £ÀÆgÁgÀÄ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ ¸ÁÜ¥À£ÉUÉÆArªÉ. 2008gÀ 

ºÉÆwÛUÉ ²PÀët gÀAUÀªÀÅ ºÀ®ªÀÅ UÀA©üÃgÀ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß JzÀÄj¸ÀÄwÛvÀÄÛ. zÉÃ±ÀzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®ªÀ£ÀÄß 
¸ÀªÀÄÈzÀÞUÉÆ½¸ÀÄªÀ F PÁAiÀÄPÀzÀ°è CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½AiÀÄªÀgÀÄ UÀjµÀ× ¥ÀæªÀiÁtzÀ gÀZÀ£ÁvÀäPÀ, UÀÄuÁvÀäPÀ 
§zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀgÀÄ. CªÀgÀÄ G£ÀßvÀ ²PÀët ̧ ÀaªÀgÁVzÀÝ PÁ¯ÁªÀ¢üAiÀÄ°è vÀ¼ÉzÀ ¤tðAiÀÄUÀ¼ÀÄ, gÀÆ¦¹zÀ 
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ, eÁjUÉ vÀAzÀ «£ÀÆvÀ£À G¥ÀPÀæªÀÄUÀ¼ÉÃ CªÀgÀ AiÀÄ±À¹ìUÉ ¤zÀ±Àð£ÀUÀ¼ÁVªÉ. PÁ¯ÉÃdÄ ªÉÄnÖ®Ä 
KgÀÄªÀ «zÁåyðUÀ¼À ªÀÄÄA¢£À ¨sÀ«µÀåªÀÅ Gdé®ªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ; ¥Á®PÀgÀÄ - ¥ÉÇÃµÀPÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÃ UÉÆAzÀ®, 
UÁ§jUÉ ¹®ÄPÀ¨ÁgÀzÀÄ; DqÀ½vÀªÀÅ ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀ ºÁUÀÆ ºÉÆuÉUÁjPÉ¬ÄAzÀ PÀÆrgÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀªÀÅ 
ªÀiÁ£ÀªÀ ̧ ÀA¥À£ÀÆä® C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ°è vÀ£Àß £ÁAiÀÄPÀvÀéªÀ£ÀÄß G½¹PÉÆ¼Àî¨ÉÃPÀÄ - EªÉÃ CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½AiÀÄªÀgÀ 
DqÀ½vÀzÀ ªÀÄÆ® ªÀÄAvÀæUÀ¼ÁVzÀÝªÀÅ. 
 � PÀ£ÁðlPÀ eÁÕ£À DAiÉÆÃUÀzÀ ¸ÁÜ¥À£É 
 � PÀ£ÁðlPÀ gÁdå G£ÀßvÀ ²PÀët ¥ÀjµÀwÛ£À ¸ÁÜ¥À£É 
 � «PÉÃA¢æÃPÀgÀtzÀ ªÉÆzÀ® ºÉeÉÓ : £ÀÆvÀ£À «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£É; ªÀiÁzÀj «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À ¥ÀjPÀ®à£É
 � zÁªÀtUÉgÉ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, gÁtÂ ZÉ£ÀßªÀÄä «±Àé«zÁå®AiÀÄ ²æÃ PÀÈµÀÚzÉÃªÀgÁAiÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, PÁ£ÀÆ£ÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, 

eÁ£À¥ÀzÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ²æÃªÀÄw UÀAUÀÆ¨Á¬Ä ºÁ£ÀUÀ¯ï ¸ÀAVÃvÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ¸ÀA¸ÀÌøvÀ «±Àé «zÁå®AiÀÄ 
 � «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ½UÉ MzÀV¸ÀÄªÀ C£ÀÄzÁ£ÀzÀ°è ºÉZÀÑ¼À 
 � SÁ¸ÀV «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ½UÉ C£ÀÄªÀÄw: CfªÀiï ¥ÉæÃªÀiïfÃ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, C®AiÀÄ£ïì «±Àé«zÁå®AiÀÄ 
 � «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ CzsÁå¥ÀPÀjUÉ AiÀÄÄf¹ 6£ÉÃ ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂ 
 � «zÁåyð PÉÃA¢ævÀ ²PÀët ªÀåªÀ¸ÉÜ 
 � CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ eÁÕ£À «¤ªÀÄAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ 
 � ºÀA¦ PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á AiÉÆÃd£ÉUÀ½UÉ «±ÉÃµÀ C£ÀÄzÁ£À
 � gÁdåzÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À PÀ£ÀßqÀ CzsÀåAiÀÄ£À «¨sÁUÀUÀ½UÉ «±ÉÃµÀ C£ÀÄzÁ£À

ಆಡಳಿತ ದಕ್ಷತ್
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ಆಡಳಿತ ದಕ್ಷತ್

 � G£ÀßvÀ ²PÀët ¥ÀæªÉÃ±À ºÉZÀÑ¼ÀPÉÌ PÀæªÀÄ: G£ÀßvÀ ²PÀët 
¥ÀæªÉÃ±À ¥ÀæªÀiÁt ±ÉÃ. 11 ±ÉÃ. 17PÉÌ KjPÉ.

 � «zÁåyð¤AiÀÄjUÉ ¥ÀÆtð ¥ÀæªÀiÁtzÀ ±ÀÄ®Ì 
jAiÀiÁ¬Äw 

 � »AzÀÄ½zÀ f¯ÉèUÀ¼À°è G£ÀßvÀ ²PÀëtPÉÌ GvÉÛÃd£À 
 � qÁ. £ÀAdÄAqÀ¥Àà ¸À«ÄwAiÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ C£ÀÄµÁ×£À 
 � SÁ¸ÀV PÁ¯ÉÃdÄUÀ½UÉ C£ÀÄzÁ£À 
 � PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è£À Cwy G¥À£ÁåPÀjUÉ ªÉÃvÀ£À ºÉZÀÑ¼À
 � CzsÁå¥ÀPÀgÀ £ÉÃªÀÄPÁw
 � GzÉÆåÃUÀ ªÉÄÃ¼ÀUÀ¼ÀÄ
 � ¸ÀPÁðj PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À 

C¨sÀÆvÀ¥ÀÆªÀð C©üªÀÈ¢Þ 
 � «eÁÕ£À PÉÆÃ¸ïðUÀ¼ÀvÀÛ «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß ¸É¼ÉAiÀÄ®Ä 

PÀæªÀÄ 
 � ¹En PË£Éì°AUï£À°è KPÀgÀÆ¥ÀvÉ, «PÉÃA¢æÃPÀgÀt, 

§qÀªÀjUÉ ±ÀÄ®Ì «£Á¬ÄÛ, ¥Àæw¨sÁªÀAvÀjUÉ ±ÉÃPÀqÁ 
6gÀ zÀgÀzÀ°è ¸Á®, PÀ£ÀßqÀzÀ°è N¢zÀªÀjUÉ ±ÉÃ. 5 
«ÄÃ¸À¯Áw  

 � ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀªÀÄ¸ÉåUÀ¼À ¤ªÁgÀuÉUÉ ²PÀët CzÁ®vï
 � D¥ÀÛ«ÄvÀæ : ¸ÀPÁðj ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÀVÃ 

¸ÀºÀ¨sÁVvÀéªÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ ²PÀët ̧ ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è ªÀÄzsÀÄgÀ 
¨ÁAzsÀªÀåªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ®¨sÀå«gÀÄªÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß 
¸ÀªÀÄxÀðªÁV §¼À¹PÉÆ¼ÀÄîªÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ.  

 � ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀ: ̧ ÀPÁðj PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Á°mÉQßPï 
¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄªÀ «zÁåyðUÀ½UÉ 
OzÉÆåÃVPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÉ ¨ÉÃPÁUÀÄªÀ PË±À®åUÀ¼À vÀgÀ¨ÉÃw 
¤ÃrPÉ. 

 � DAUÀè:  DAiÀÄÝ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è EAVè±ï ¨sÁµÁ 
¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ rfl¯ï ¯ÉÊ§æjUÀ¼À£ÀÄß 
ªÀåªÀ¸ÉÜUÉÆ½¸À¯ÁVzÉ.

 � ªÀiÁ£ÀªÀvÉ:  «zÁåyðUÀ½UÉ ªÀiË®å ¥ÀæeÉÕ, £ÉÊwPÀvÉ 
ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄvÉ vÀgÀ¨ÉÃw.  

 � PÁ¯ÉÃdÄUÀ½UÉ CAvÀgÀeÁ® ¸ÀA¥ÀPÀð
 � vÁAwæPÀ ²PÀëtPÉÌ PÁAiÀÄPÀ®à: ¥Á°mÉQßPï N¢zÀªÀjUÉ 

±ÉÃ. 15 ¹ÃlÄ; 23 ºÉÆ¸À ¥Á°mÉQßPï; 
«zÁåyðUÀ½UÉ ¸Áämïð PÁqïðUÀ¼ÀÄ.  

 � ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¥Á°mÉQßPïUÀ¼ÀÄ : UÁæ«ÄÃt 
¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ°è£À ¥Á°mÉQßPïUÀ¼À UÀÄtªÀÄlÖzÀ ̧ ÁªÀÄxÀåð 
ºÉZÀÑ¼À. 

 � ºÉÆ¸À PÁ¯ÉÃdÄUÀ½UÉ ªÀiÁ£ÀåvÉ : ºÉÆ¸À 10 
EAf¤AiÀÄjAUï PÁ¯ÉÃdÄUÀ½UÉ AICTE ªÀÄ£ÀßuÉ 
zÉÆgÀQzÉ. 

 � UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ «zÁåyðUÀ½UÉ G¥ÀUÀæºÀ 
DzsÁjvÀ GavÀ ¹En PÉÆÃaAUï

 � ««zsÀ §UÉAiÀÄ ²PÀëPÀgÀ ºÀvÁÛgÀÄ ¨ÉÃrPÉUÀ¼À FqÉÃjPÉ. 
 � 40 ¸ÀPÁðj ¥ÀzÀ« PÁ¯ÉÃdÄUÀ½UÉ £ÁåPï£À 

ªÀÄgÀÄªÀÄ£ÀßuÉ §A¢gÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÀAvÀ¸ÀzÀ ¸ÀAUÀw.  
 � CgÉPÁ°PÀ ²PÀëPÀgÀ £ÉÃªÀÄPÁwAiÀÄ ¸ÀPÀæªÀiÁw(1987-

88jAzÀ 92-93gÀ vÀ£ÀPÀ).
 � gÁ¶ÖçÃAiÀÄvÉ, ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄ ¤nÖ£À°è 

zÉÃ±ÀzÀ¯ÉèÃ ¥ÀæxÀªÀÄ ¨ÁjUÉ ¨sÀAiÉÆÃvÁàzÀ£Á «gÉÆÃ¢ü 

¸ÀªÀiÁªÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ

»ÃUÉ G£ÀßvÀ ²PÀët gÀAUÀzÀ°è ªÀiË°PÀ, ¸ÀASÁåvÀäPÀ 
ºÁUÀÆ UÀÄuÁvÀäPÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀÄªÀ°è 
CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½AiÀÄªÀgÀÄ ªÀ»¹zÀ ¥ÁvÀæªÀÅ 
UÀªÀÄ£ÁºÀð. CªÀgÀÄ eÁjUÉÆ½¹zÀ §ºÀÄvÉÃPÀ 
PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ «zÁåyð, ²PÀëPÀ, ¹§âA¢, DqÀ½vÀªÀUÀð, 
¥Á®PÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ, ²PÀët vÀdÕgÀÄ - »ÃUÉ J®ègÀ 
ªÀÄÄPÀÛ ¥Àæ±ÀA¸ÉUÉ M¼ÀUÁVzÉ. 

£ÀÄrºÀ§âPÉÌ ZÁ®£É EAf¤AiÀÄjAUï ¢£ÀzÀAzÀÄ ¸Àgï JA «±ÉéÃ±ÀégÀAiÀÄå£ÀªÀjUÉ 
£ÀªÀÄ£À
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ಕ್ರಿಯಾಶೇಲತ್ ಮೆರದ ಆರ�ೇಗ್ಯ ಖಾತ್    
 � DAiÀÄÄµï ªÉÊzÀågÀ ¨ÉÃrPÉUÉ ¸À«Äw: `DAiÀÄÄµï’ «¨sÁUÀzÀ ªÉÊzÀågÀÆ 

ªÀÄÄµÀÌgÀPÉÌ E½zÁUÀ CªÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ¨ÉÃrPÉUÀ¼À£ÀÄß 
¥ÀÇgÉÊ¸ÀÄªÀ ¤nÖ£À°è CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½AiÀÄªÀgÀÄ C¥ÀgÀ ªÀÄÄRå 
PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀÄªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è MAzÀÄ ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß gÀa¹zÀgÀÄ. 

 � ªÉÊzÀågÀ ªÉÃvÀ£À ºÉZÀÑ¼À: ¸ÀPÁðj ªÉÊzÀågÀ ªÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß UÀªÀÄ£ÁºÀðªÁV 
ºÉaÑ¸À¯Á¬ÄvÀÄ. 

 � qÉAUÀÄå ¦qÀÄV£À ¤ªÀðºÀuÉ: CzÉÃ ºÉÆwÛUÉ ErÃ gÁdåzÀ°è qÉAUÀÄå 
dégÀªÀÅ ºÀ©âvÀÄ. F ©PÀÌlÖ£ÀÆß CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½AiÀÄªÀgÀÄ 
C¢üPÁjUÀ¼À ¨ÉA§®¢AzÀ ¸ÀªÀÄxÀðªÁV ¤ªÀð»¹zÀgÀÄ. 
qÉAUÀÄå ¦qÀÄUÀÄ vÀqÉUÀlÖ®Ä PÉÊUÉÆ¼Àî¨ÉÃPÁzÀ J¯Áè PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß 
¸ÀªÀÄgÉÆÃ¥Á¢AiÀÄ°è PÉÊUÉÆAqÀÄ ¥Àæ±ÀA¸ÉUÉ ¥ÁvÀægÁVzÁÝgÉ. 

 � D¸ÀàvÉæUÀ¼À PÁAiÀiÁðgÀA¨sÀ: ¸ÀaªÀgÁzÀ PÉ®ªÉÃ ¢£ÀUÀ¼À°è CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½AiÀÄªÀgÀÄ avÀæzÀÄUÀð, zÁªÀtUÉgÉ, 
GqÀÄ¦, zÀQët PÀ£ÀßqÀ, gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÉÃ G¸ÀÄÛªÁj ¸ÀaªÀgÁVgÀÄªÀ ºÁ¸À£À f¯ÉèUÀ½UÉ ¨sÉÃn ¤Ãr 
DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸À¨sÉ £ÀqÉ¹zÀgÀÄ. 

 � GqÀÄ¦ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ «¸ÀÛgÀuÉAiÀÄ ±ÀAPÀÄ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀÄÆ F ̧ ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è £ÀqÉ¢zÉ. ºÉÆ¼À¯ÉÌgÉ vÁ®ÆPÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄÄ 
PÁAiÀiÁðgÀA¨sÀ ªÀiÁrzÀgÉ, »jAiÀÄÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À ºÀjAiÀÄ¨ÉâAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæªÀÇ CgÀ«AzÀ 
°A¨ÁªÀ½AiÀÄªÀjAzÀ GzÁÏl£ÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. 

 � JAqÉÆÃ¸À¯Áá£ï ¸ÀAvÀæ¸ÀÛjUÉ ¥ÀjºÁgÀ : zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèAiÀÄ ºÀ®ªÀÅ ºÀ½îUÀ¼À°è JAqÉÆÃ¸À¯Áá£ï QÃl£Á±ÀPÀzÀ 
zÀÄµÀàjuÁªÀÄ¢AzÁV £ÀÆgÁgÀÄ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ «PÀ¯ÁAUÀgÁV d¤¹, zÁgÀÄt ¹ÜwAiÀÄ°èzÁÝgÉ. CªÀjUÉ®è ¥ÀjºÁgÀ 
¤ÃqÀ®Ä gÁdå ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ªÀÄÄAzÁVzÉ. F ¤nÖ£À°è JAqÉÆÃ¸À¯Áá£ï ¸ÀAvÀæ¸ÀÛjUÁVAiÉÄÃ MAzÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ 
DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæªÀ£ÀÄß ¸ÁÜ¦¸À®Ä CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½ DzÉÃ²¹zÁÝgÉ. JAqÉÆÃ¸À¯Áá£ï ¸ÀAvÀæ¸ÀÛgÀ£ÀÄß PÀuÁÚgÉ 
£ÉÆÃqÀ®Ä PÉÆPÀÌqÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ DgÉÆÃUÀå ̧ ÀaªÀ JAzÀÄ PÀgÁªÀ½AiÀÄ ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß ̧ ÀºÀdªÁVAiÉÄÃ 
±ÁèX¹ªÉ.  

 � ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÀÆ §AzÀ ‘ªÁd¥ÉÃ¬Ä DgÉÆÃUÀå²æÃ’: §qÀvÀ£À gÉÃSÉVAvÀ PÉ¼ÀVgÀÄªÀ PÀÄlÄA§UÀ½UÉ MAzÀÆªÀgÉ ®PÀë 
gÀÆ.ªÀgÉUÉ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ «ªÉÄ ¸Ë®¨sÀå ¤ÃqÀÄªÀ zÉÃ±ÀzÀ¯ÉèÃ «²µÀÖªÁzÀ `ªÁd¥ÉÃ¬Ä DgÉÆÃUÀå²æÃ’ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß 
CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½AiÀÄªÀgÀÄ PÁqÀÄUÉÆÃrAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ §ÈºÀvï DgÉÆÃUÀå ªÉÄÃ¼ÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄªÀÄvÀÄÛ 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «¨sÁUÀUÀ½UÀÆ «¸ÀÛj¹ ®PÁëAvÀgÀ £ÁUÀjPÀjUÉ C£ÀÄPÀÆ® ªÀiÁrPÉÆnÖzÁÝgÉ.  

 � ºÀQÌ dégÀ ¦qÀÄUÀÄ: ªÀÄÆ®zÀ¯ÉèÃ ¤AiÀÄAvÀæt: ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ «zÉÃ±À¢AzÀ §AzÀÄ ºÀ©âzÀÝ ºÀQÌdégÀzÀ ¤AiÀÄAvÀætPÁÌV 
ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ¢£ÀUÀ¼À PÁ® ¸ÀvÀvÀªÁV PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ £ÀqÉ¹ ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ gÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß DgÀA¨sÀzÀ¯ÉèÃ aªÀÅl®Ä ¸ÀÆPÀÛ 
PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½AiÀÄªÀgÀ PÁAiÀÄð. EzÀPÁÌV «±ÉÃµÀ PÁAiÀÄð¥ÀqÉAiÀÄ£ÀÆß gÀa¹ £ÀÄjvÀ 
ªÉÊzÀågÀ, ¹§âA¢UÀ¼À £ÉgÀªÀÅ ¥ÀqÉzÀÄ gÉÆÃUÀ¦ÃrvÀ ºÀQÌUÀ¼À£ÀÄß £Á±À¥Àr¸À¯Á¬ÄvÀÄ. 

 � DAiÀÄÄµï ªÀÄvÀÄÛ JA©©J¸ï ªÉÊzÀågÀ £ÀqÀÄªÀt ªÉÃvÀ£À vÁgÀvÀªÀÄå ¤ªÁgÀuÉ.  
 � ªÉÃvÀ£À ºÉZÀÑ¼À: 13 ªÀµÀð ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÀAvÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ªÉÃvÀ£À ºÉZÀÑ¼À.    

»ÃUÉ CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½AiÀÄªÀgÀÄ C¯ÁàªÀ¢üAiÀÄ¯ÉèÃ DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt SÁvÉAiÀÄ°è 
¸ÁPÀµÀÄÖ G¥ÀPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉÆAqÀgÀÄ. 

ಆಡಳಿತ ದಕ್ಷತ್
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ಮೇದಿ ಹಾದಿ
¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæUÀwUÉ £ÁA¢      

ErÃ ¨sÁgÀvÀªÉÃ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ PÁæAwAiÀÄ ºÁ¢AiÀÄ°è ¸ÁUÀÄwÛzÉ. £ÀªÀÄä ¤ªÉÄä®ègÀ £ÉaÑ£À 
¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæ ²æÃ £ÀgÉÃAzÀæ ªÉÆÃ¢ £ÉÃvÀÈvÀézÀ PÉÃAzÀæ ©.eÉ.¦ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ zÉÃ±ÀzÀ°è »AzÉAzÀÆ 
PÁtzÀAvÀºÀ C©üªÀÈ¢Þ PÁæAwAiÀÄ£ÉßÃ £ÀqÉ¹zÉ. ¥ÀæzsÁ¤ ²æÃ £ÀgÉÃAzÀæ ªÉÆÃ¢AiÀÄªÀgÀÄ zÉÃ±ÀzÀ 
d£À¸ÁªÀiÁ£ÀåjUÁV PÉÊUÉÆ¼ÀÄîwÛgÀÄªÀ d£À»vÀPÁj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ C©üªÀÈ¢Þ ̧ ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼ÀÄ 
ErÃ «±ÀézÀ UÀªÀÄ£À ¸É¼É¢ªÉ. «±ÀézÀ d£ÀvÉAiÀÄÄ ¨sÁgÀvÀzÀvÀÛ CZÀÑj¬ÄAzÀ £ÉÆÃqÀÄwÛzÉ.  

²æÃ £ÀgÉÃAzÀæ ªÉÆÃ¢f £ÉÃvÀÈvÀézÀ ©.eÉ.¦ 
PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼À ¥ÀQë£ÉÆÃl

 y £ÉÆÃlÄ§A¢ (rªÀiÁ¤mÉÊ¸ÉÃ±À£ï)¬ÄAzÀ PÀ¥ÀÅöàºÀtªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¹ ¨sÁgÀvÀzÀ DyðPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀÄ£ÁºÀðªÁV 
¸ÀÄzsÁj¸À¯ÁVzÉ. ¨sÁgÀvÀzÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀéZÀÒUÉÆ½¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. F PÀæªÀÄ¢AzÀ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀÄgÀPÀëvÉUÉ 
«gÉÆÃ¢üAiÀiÁVzÀÝ ¨sÀAiÉÆÃvÁàzÀ£É ºÁUÀÆ £ÀPÀì°¸ÀA ¤ªÀÄÆð®£ÉUÉÆ¼Àî°zÉ.  

 y eÁUÀwPÀ ¸ÀàzsÁðvÀäPÀvÉ ¸ÀÆZÀåAPÀzÀ°è ¨sÁgÀvÀªÀÅ 60£ÉAiÀÄ ¸ÁÜ£À¢AzÀ 39£ÉAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ªÉÄÃ¯ÉÃjzÉ.  
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 y `¥ÀæzsÁ£À ªÀÄAwæ d£ïzsÀ£ï AiÉÆÃd£É’AiÀÄr DyðPÀ PÁæAwAiÀiÁVzÉ; d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ 29.52 
PÉÆÃn ¨ÁåAPï SÁvÉUÀ¼ÀÄ vÉgÉ¢ªÉ. 22.71 PÉÆÃn gÀÄ¥ÉÊ PÁqïðUÀ¼ÀÄ «vÀgÀuÉAiÀiÁVªÉ.

 y `ªÀÄÄzÁæ AiÉÆÃd£É’AiÀÄrAiÀÄ°è 8.6 PÉÆÃn ¸ÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzsÀåªÀÄ ªÁå¥ÁjUÀ½UÉ 3.98 ®PÀë 
PÉÆÃn gÀÆ. ¸Á® «vÀgÀuÉAiÀiÁVzÀÄÝ, EzÀgÀ°è ±ÉÃPÀqÀ 55gÀµÀÄÖ ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼ÀÄ zÀ°vÀgÀÄ 
ºÁUÀÆ §ÄqÀPÀlÄÖ ̧ ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ ̧ ÉÃjzÀªÀgÉÃ DVzÁÝgÉ; ±ÉÃPÀqÁ 70gÀµÀÄÖ ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼ÀÄ 
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ.

 y ¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæ d£À¸ÀÄgÀPÁë AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr 14.99 PÉÆÃn £ÁUÀjPÀjUÉ «ªÉÄ ¸Ë®¨sÀå 
zÉÆgÉwzÉ. 

 y ¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæ DªÁ¸ï AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è 47 ®PÀë §qÀ PÀÄlÄA§UÀ½UÉ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ 
¤ªÀiÁðtªÁVªÉ. 

 y `AiÀÄÄªÀ ¨sÁgÀvï ±ÉæÃµÀ× ¨sÁgÀvï -  ¢Ã£ÀzÀAiÀiÁ¼ï UÁæ«ÄÃt PË±À®å AiÉÆÃd£É’AiÀÄrAiÀÄ°è 
®PÁëAvÀgÀ AiÀÄÄªÀPÀjUÉ GzÉÆåÃUÀ ¹QÌzÉ; ¸ÀéGzÉÆåÃUÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ, PË±À®å vÀgÀ¨ÉÃw, 
‘ªÉÄÃPï E£ï EArAiÀiÁ’ ªÀÄvÀÄÛ ‘¹Ì¯ï EArAiÀiÁ’ UÉ MvÀÄÛ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. 

 y ¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæ PË±À®å AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è 52.8 ®PÀë AiÀÄÄªÀPÀjUÉ GzÉÆåÃUÀ vÀgÀ¨ÉÃw 
¤ÃrzÀÄÝ MAzÀÄ PÉÆÃn AiÀÄÄªÀPÀjUÉ GzÉÆåÃUÀ vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀÄªÀ UÀÄj ºÉÆAzÀ¯ÁVzÉ. 

 y `¨ÉÃn §ZÁªÉÇÃ, ¨ÉÃn ¥ÀqÁªÉÇÃ’ ºÁUÀÆ `EAzÀæzsÀ£ÀÄµï’ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀrAiÀÄ°è ºÉtÄÚ 
¨sÀÆætºÀvÉå vÀqÉUÉ MvÀÄÛ ºÁUÀÆ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀÌ¼À ²PÀëtPÉÌ DzÀåvÉ.

 y zÉÃ±ÀPÉÌ ¸ÁévÀAvÀæ÷å §AzÀÄ 69 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀgÀÆ «zÀÄåZÀÒQÛ PÁt¢zÀÝ 18,000 ºÀ½îUÀ¼À 
¥ÉÊQ 14,028 ºÀ½îUÀ½UÉ «zÀÄåvï ¥ÀÆgÉÊPÉ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. G½zÀ ºÀ½îUÀ½UÉ «zÀÄåvï 
¸ÀA¥ÀPÀð PÀ°à¸ÀÄªÀ PÁAiÀÄð ¥ÀæUÀwAiÀÄ°èzÉ. 

 y `¢Ã£ÀzÀAiÀiÁ¼ï CAvÉÆåÃzÀAiÀÄ AiÉÆÃd£É’AiÀÄrAiÀÄ°è 1.20 ®PÀë PÀÄlÄA§UÀ½UÉ gÀÆ. 
69,000 PÉÆÃn ¸Á® ¸Ë®¨sÀå  ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. ¸ÀªÀiÁdzÀ zÀ°vÀ »AzÀÄ½zÀ ªÀUÀðUÀ½UÉ 
ºÀ®ªÁgÀÄ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ eÁjAiÀiÁVªÉ. 

 y `¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæ Gdé® AiÉÆÃd£É’AiÀÄrAiÀÄ°è 3 PÉÆÃn §qÀ ºÉtÄÚªÀÄPÀÌ½UÉ J¯ï.¦.f 
PÀ£ÉPÀë£ïUÀ¼À ¸Ë®¨sÀå.

 y ¨sÁgÀvÀªÀÅ dUÀwÛ£À°è CvÀåAvÀ vÀéjvÀªÁV ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛgÀÄªÀ CyðPÀvÉAiÀÄ zÉÃ±ÀªÉA§ ºÉUÀÎ½PÉUÉ 
¥ÁvÀæªÁVzÉ. 

 y `¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæ ¥sÀ¸À¯ï ©üÃªÀiÁ AiÉÆÃd£É’AiÀÄrAiÀÄ°è 37 PÉÆÃn gÉÊvÀjUÉ «ªÀiÁ ¸Ë®¨sÀå
 y `¥ÀæzsÁ£À ªÀÄAwæ PÀÈ¶ ¹AZÁ¬Ä AiÉÆÃd£É’AiÀÄrAiÀÄ°è 15.86 ®PÀë JPÀgÉ ¨sÀÆ«ÄUÉ ræ¥ï 

EjUÉÃµÀ£ï ºÁUÀÆ 7.10 PÉÆÃn ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå PÁqïðUÀ¼À «vÀgÀuÉAiÀiÁVzÉ. 
 y `¸ÀéZÀÒ ¨sÁgÀvï C©üAiÀiÁ£À’ 2.05 ®PÀë ºÀ½îUÀ¼À°è ºÁUÀÆ 480 ¥ÀlÖtUÀ¼À°è 4.3 

PÉÆÃnUÀÆ ºÉZÀÄÑ ±ËZÁ®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¸À¯ÁVzÉ; 2,60,000 ±Á¯ÉUÀ¼À°è 4,10,000 
±ËZÁ®AiÀÄUÀ¼À ¤ªÀiÁðtªÁVzÉ. 

 y ¥À«vÀæ UÀAUÁ £À¢AiÀÄ £ÉÊªÀÄð®åPÁÌV `£ÀªÀiÁ«Ä UÀAUÉ AiÉÆÃd£É’ DgÀA¨sÀªÁVzÉ.
 y ²æÃ £ÀgÉÃAzÀæ ªÉÆÃ¢AiÀÄªÀgÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß¢AzÀ dÆ£ï 21£ÀÄß «±Àé ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ 

AiÉÆÃUÀ ¢£ÀªÀ£ÁßV WÉÆÃ¶¸À¯ÁVzÉ. 
 y rfl¯ï EArAiÀiÁ, ¸ÁÖàmïð C¥ï EArAiÀiÁ, ªÉÄÃPï E£ï EArAiÀiÁ ºÁUÀÆ ¹Ì¯ï 

EArAiÀiÁzÀAvÀºÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ ®PÁëAvÀgÀ ¤gÀÄzÉÆåÃV, ¥Àæw¨sÁªÀAvÀ AiÀÄÄªÀPÀjUÉ 
ªÀgÀzÁ£ÀUÀ¼ÁVzÉ.
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 y zÉÃ±ÀzÁzÀåAvÀ 100 ¸Áämïð ¹nUÀ¼À ¤ªÀiÁðtPÁÌV 7,600 PÉÆÃn gÀÆ. ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVzÉ. 
 y ¨sÁgÀvÀzÀ ºÀ½îUÀ¼À ¸ÀªÀðvÉÆÃªÀÄÄR C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀA¸Àzï DzÀ±Àð UÁæªÀÄ AiÉÆÃd£É eÁjAiÀiÁVzÉ. 
 y ¥Àæw¢£ÀªÀÇ 22 Q.«ÄÃ.UÀ¼ÀAvÉ FUÁUÀ¯ÉÃ zÁR¯ÉAiÀÄ 18,700 Q.«ÄÃ. gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj ¤ªÀiÁðtªÁVzÀÄÝ 

G½zÀ PÉ®¸À ¨sÀgÀ¢AzÀ £ÀqÉ¢zÉ. 
 y zÀÆgÀ¸ÀA¥ÀPÀð vÀgÀAUÀUÀ¼À ¸ÉàPÀÖçªÀiï ºÀgÁf£À°è 1,42,434 PÉÆÃn gÀÆ. ªÀgÀªÀiÁ£À zÉÆgÉwzÉ. 
 y PÀ°è¢Ý°£À UÀtÂUÀ¼À ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀ ºÀgÁf£À°è 2 ®PÀë PÉÆÃn gÀÆ. CzÁAiÀÄ §A¢zÉ.
 y ¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæ UÁæ«ÄÃt ¸ÀqÀPï AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è ¢£ÀPÉÌ 133 Q.«ÄÃ. gÀ¸ÉÛ ¤ªÀiÁðtzÀAvÉ FªÀgÉUÉ  

1,20,233 Q.«ÄÃ UÁæ«ÄÃt gÀ¸ÉÛUÀ¼À ¤ªÀiÁðtªÁVzÉ. 
 y fJ¸ïn JA§ ºÉÆ¸À vÉjUÉ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ LwºÁ¹PÀ DyðPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉ PÉÊUÉÆ¼Àî¯ÁVzÉ. 
 y GeÁ¯Á AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr 21.7 PÉÆÃn EAzsÀ£À ¸ÉßÃ» zÀPÀë J¯ïEr §¯ïâUÀ¼À£ÀÄß «vÀj¸À¯ÁVzÉ. EzÀjAzÀ 

ªÀµÀðA¥Àæw 28 zÀ±À®PÀë Q¯ÉÆÃªÁmïCªÀgï(PÉqÀ§Äè÷åJZï) EAzsÀ£À G½vÁAiÀÄªÁUÀÄwÛzÉ; CAzÀgÉ ªÀµÀðPÉÌ 
11,312 PÉÆÃn gÀÆ. G½vÁAiÀÄ.  

¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæ ²æÃ £ÀgÉÃAzÀæ ªÉÆÃ¢AiÀÄªÀgÀÄ PÀ¼ÉzÀ ªÀÄÆgÀÆªÀgÉ ªÀµÀðUÀ¼À DqÀ½vÀzÀ°è MA¢µÀÆÖ 
¨sÀæµÁÖZÁgÀPÉÌ D¸ÀàzÀ PÉÆqÀzÉ CvÀåAvÀ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀªÁzÀ, ºÀUÀgÀtUÀ½AzÀ ªÀÄÄPÀÛªÁzÀ  QæAiÀiÁ²Ã® 
¸ÀPÁðgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄ£ÀßqÉ¹zÁÝgÉ. zÀÆgÀzÀÈ¶ÖAiÀÄ ºÀvÀÄÛ ºÀ®ªÀÅ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ̈ sÁgÀvÀªÀÅ C¨sÀÄåzÀAiÀÄzÀvÀÛ 
zÁ¥ÀÅUÁ°nÖzÉ. `J®ègÉÆA¢UÉ, J®ègÀ «PÁ¸À’ JA§ WÉÆÃµÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ²æÃ £ÀgÉÃAzÀæ ªÉÆÃ¢AiÀÄªÀgÀÄ 
¸ÁPÁgÀUÉÆ½¹zÁÝgÉ.  
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¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæ ²æÃ £ÀgÉÃAzÀæ ªÉÆÃ¢f £ÉÃvÀÈvÀézÀ 
PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ PÀ£ÁðlPÀPÉÌ PÉÆqÀÄUÉ

¥ÀæzsÁ£À ªÀÄAwæ ²æÃ £ÀgÉÃAzÀæ ªÉÆÃ¢AiÀÄªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ 
PÉÃAzÀæ ©.eÉ.¦ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ PÀ£ÁðlPÀzÀ C©üªÀÈ¢ÞUÁV 
¤ÃrgÀÄªÀ C£ÀÄzÁ£À C¥ÁgÀªÁVzÉ. EzÀÄ PÉÃAzÀæzÀ 
©.eÉ.¦ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ PÀ£ÁðlPÀzÀ §UÉÎ EgÀÄªÀ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ 
PÀ¼ÀPÀ½AiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄvÀÛzÉ.
 y ©.eÉ.¦ £ÉÃvÀÈvÀézÀ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ E°èAiÀÄªÀgÉUÉ 

PÀ£ÁðlPÀPÉÌ 2,49,393 PÉÆÃn gÀÆ.UÀ¼À C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß 
FUÁUÀ¯ÉÃ ¤ÃrzÉ.

 y 50.56 ®PÀë ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå PÁqïðUÀ¼À (Soil Health 
Card) «vÀgÀuÉ. 

 y ¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæ PÀÈ¶ ¹AZÁ¬Ä AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr 405 PÉÆÃn 
gÀÆ. ¤Ãr 2,85,878 JPÀgÉ ¥ÀæzÉÃ±ÀªÀ£ÀÄß Cw ¸ÀtÚ 
¤ÃgÁªÀj AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr vÀgÀ¯ÁVzÉ.

 y ºÀUÀgÀtUÀ¼À PÉÃAzÀæªÁVzÀÝ PÀ£ÁðlPÀzÀ UÀtÂUÀ¼À£ÀÄß 
¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀªÁV ºÀAaPÉ ªÀiÁr ‘¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæ R¤d PÉëÃvÀæ PÀ¯Áåt AiÉÆÃd£É’ AiÀÄr 209 PÉÆÃn gÀÆ. 
¸ÀAUÀæ»¸À¯ÁVzÉ; UÀtÂUÀ¼À UÀÄwÛUÉ CªÀ¢ü ªÀÄÄVAiÀÄÄªÀÅzÀgÀ°è gÁdåzÀ ¨ÉÆPÀÌ¸ÀPÉÌ 34,353 PÉÆÃn gÀÆ. 
DzÁAiÀÄ ºÀjzÀÄ §gÀ°zÉ.

 y PÀrªÉÄ Rað£À°è PÀ£ÁðlPÀPÉÌ ¨É¼ÀQvÀÛ `GeÁ®’ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è PÉÃAzÀæ ©.eÉ.¦ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ gÁdåzÀ°è 
1.65 PÉÆÃn J¯ï.E.r §¯ïà «vÀgÀuÉ ªÀiÁrzÉ. EzÀjAzÀ gÁdåPÉÌ ªÀµÀðPÉÌ 862 PÉÆÃn gÀÆ. G½AiÀÄÄwÛzÉ.  
C®èzÉ ªÀµÀðPÉÌ  21.54 ®PÀë ªÉÄUÁªÁåmï «zÀÄåvï G½vÁAiÀÄªÁVzÉ.

 y PÀ£ÁðlPÀzÀ°è EAzsÀ£À GvÁàzÀ£Á ¸ÁªÀÄxÀðåªÀ£ÀÄß 14,269 ªÉÄUÁªÁmï¤AzÀ 21,316 ªÉÄUÁªÁmïUÉ 
ºÉaÑ¸À¯ÁVzÉ. EzÀjAzÀ  MlÄÖ 4,300 PÉÆÃn gÀÆ.UÀ¼À ¯Á¨sÀ CAzÁdÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ¥ÀæwªÀµÀðªÀÇ ¸ÀÄªÀiÁgÀÄ 
6,700 PÉÆÃn gÀÆ. G½vÁAiÀÄªÁUÀ°zÉ. 

 y ¸ÀéZÀÒ ¨sÁgÀvï «Ä±À£ï C©üAiÀiÁ£ÀPÁÌV  PÀ£ÁðlPÀPÉÌ 204 PÉÆÃn gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.   
 y ªÀÄÄzÁæ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr PÀ£ÁðlPÀzÀ GzÀå«ÄUÀ½UÉ ªÉÆÃ¢f ±ÀQÛ vÀÄA©zÁÝgÉ; F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è 

97.73 ®PÀë ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ½UÉ 39,443 PÉÆÃn gÀÆ. ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À «vÀgÀuÉAiÀiÁVzÉ. 
 y ¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæ DªÁ¸ï AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è PÀ£ÁðlPÀzÀ°è ªÀÄ£ÉUÀ¼À ¤ªÀiÁðtPÁÌV PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ 

1841.31 PÉÆÃn gÀÆ. ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁV 1,22,754 ªÀÄ£ÉUÀ¼À ¤ªÀiÁðtPÁÌV 708 AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ 
C£ÀÄªÉÆÃzÀ£ÉUÉÆArªÉ. DzÀgÉ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ EzÀ£ÀÄß zÀÄ§ð¼ÀPÉ ªÀiÁrzÉ.  

PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¤ÃrzÀ F J®è ¤¢üUÀ¼À£ÀÄß gÁdåzÀ PÁAUÉæ¸ï ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¸ÀÆPÀÛªÁV §¼À¹PÉÆAr®è; AiÀiÁªÀ 
AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÆß zÀPÀëªÁV eÁjUÉÆ½¹®è. PÉÃªÀ®  ¨sÀæµÁÖZÁgÀzÀ°è ªÀÄÄ¼ÀÄV gÁdåzÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÇtðªÁV 
PÀqÉUÀtÂ¹zÉ. EAxÀ zÀÄgÁqÀ½vÀzÀ PÁAUÉæ¸ï ¸ÀPÁðgÀªÀ£ÀÄß PÉ¼ÀV½¸À¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ §A¢zÉ.
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PÀ£ÁðlPÀzÀ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸ËPÀAiÀÄðUÀ½UÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ºÀ¸ÀÛ
 y 17 ¸Á«gÀ PÉÆÃn gÀÆ.UÀ¼À ªÉZÀÑzÀ°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ¸À¨ïC§ð£ï gÉÊ®Ä AiÉÆÃd£É; EzÀgÀ°è ¨ÉÊAiÀÄ¥Àà£ÀºÀ½î - 

ªÉÊmï¦üÃ¯ïØ ªÀiÁUÀðªÀÇ ¸ÉÃjzÉ. 
 y 50 ««zsÀ f¯Áè AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À CrAiÀÄ°è 3546 Q.«ÄÃ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝjUÀ¼À ¤ªÀiÁðtPÉÌ 27,482 PÉÆÃn 

gÀÆ. C£ÀÄzÁ£À
 y gÉÊ¯Éé ¸ËPÀAiÀÄðUÀ½UÁV ªÉÆÃ¢ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ 2197 PÉÆÃn gÀÆ.  ©qÀÄUÀqÉ
 y zÁªÀtUÉgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¼ÀUÁ«UÀ¼À ¸Áämïð ¹n C©üªÀÈ¢ÞUÁV 960.00 PÉÆÃn gÀÆ. C£ÀÄzÁ£À 

©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVzÉ. 
 y ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÉÄmÉÆæÃ gÉÊ®Ä AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è 148 Q.«ÄÃUÀ¼À ªÀÄÆgÀÄ ºÉÆ¸À ªÀiÁUÀðUÀ¼ÀÄ DgÀA¨sÀªÁVzÀÄÝ 

PÀ¼ÉzÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è ªÉÄmÉÆæÃ AiÉÆÃd£ÉUÁV 2,617.65 PÉÆÃn gÀÆ. ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. 
 y ¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæ d£ïzsÀ£ï AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è gÁdåzÀ 1.01 PÉÆÃn ¨ÁåAPï SÁvÉUÀ¼À£ÀÄß  vÉgÉAiÀÄ¯ÁVzÉ; 

CªÀgÀ G½vÁAiÀÄ SÁvÉAiÀÄ°è 2,312 PÉÆÃn ºÀt ¸ÀAUÀæºÀªÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ 87.72 ®PÀë gÀÆ¥ÉÊ 
PÁqïðUÀ¼À£ÀÄß «vÀj¸À¯ÁVzÉ.

 y ¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæ Gdé¯Á AiÉÆÃd£É: PÀ£ÁðlPÀzÀ°è ©¦J¯ï PÁqïðzÀgÀjUÉ 3.33 ®PÀë ºÁUÀÆ ¥Àj²µÀÖ eÁw 
ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀzÀªÀjUÉ 1.39 ®PÀë GavÀ J¯ï¦f ¸ÀA¥ÀPÀðUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸À¯ÁVzÉ. 

»ÃUÉ ²æÃ £ÀgÉÃAzÀæ ªÉÆÃ¢f £ÉÃvÀÈvÀézÀ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉÃ ¥ÀPÀë gÁdQÃAiÀÄ 
ªÀiÁqÀzÉAiÉÄÃ PÀ£ÁðlPÀPÉÌ £ÉgÀ«£À ªÀÄºÁ¥ÀÇgÀªÀ£ÉßÃ ºÀj¹zÉ. 
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rfl¯ï EArAiÀiÁ 
¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÉÃªÉUÀ¼À ¸ÀA¥ÀÇtð ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ»w vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ 

¤ÃqÀ¯ÉAzÀÄ DgÀA©ü¹gÀÄªÀ rfl¯ï EArAiÀiÁ G¥ÀPÀæªÀÄªÀÅ ¨sÁgÀvÀªÀ£ÀÄß 

rfl¯ï ±ÀQÛAiÀÄ ¸ÀªÀiÁdªÀ£ÁßV ªÀÄvÀÄÛ eÁÕ£À DzsÁjvÀ DyðPÀvÉAiÀÄ£ÁßV 

gÀÆ¥ÁAvÀj¸ÀÄªÀ GzÉÝÃ±ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. http://www.digitalindia.gov.in/

ªÉÄÃPï E£ï EArAiÀiÁ 

¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ §ºÀÄgÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÀA¥À¤UÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ¯ÉèÃ vÀªÀÄä GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß 

vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁqÀ¯ÉAzÀÄ ¥ÉÇæÃvÁì»¸ÀÄªÀ AiÉÆÃd£ÉAiÉÄÃ ªÉÄÃPï E£ï EArAiÀiÁ. 

¨sÁgÀvÀzÀ¯ÉèÃ GzÉÆåÃUÁªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÈ¶Ö¸ÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 25 gÀAUÀUÀ¼À°è 

PË±À®å C©üªÀÈ¢Þ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ UÀÄjUÀ¼ÁVªÉ.  http://makeinindia.gov.in

¸Áämïð ¹n AiÉÆÃd£É 
¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ ¤Ãj£À ¸ÀgÀ§gÁdÄ, RavÀ «zÀÄåvï ¸ÀgÀ§gÁdÄ, WÀ£ÀvÁådå ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄÆ 

¸ÉÃjzÀAvÉ £ÉÊªÀÄð®å, zÀPÀë £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÁjUÉ, PÉÊUÉlPÀÄªÀ zÀgÀzÀ°è, 

CzÀgÀ®Æè §qÀªÀjUÉ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ, ¸ÀªÀÄxÀð Ln ¸ÀA¥ÀPÀð ªÀÄvÀÄÛ rfmÉÊ¸ÉÃ±À£ï, GvÀÛªÀÄ DqÀ½vÀ, 

F-DqÀ½vÀ, £ÁUÀjPÀ ¨sÁVvÀé, ¸ÀÄ¹ÜgÀ ¥Àj¸ÀgÀ, £ÁUÀjPÀgÀ CzÀgÀ®Æè ªÀÄ»¼É-ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ-

ªÀAiÉÆÃªÀÈzÀÞgÀ ¸ÀÄgÀPÉë, DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ ²PÀët - EªÀÅ ¸Áämïð ¹nAiÀÄ CA±ÀUÀ¼ÁUÀ°ªÉ. http://smartcities.gov.in

¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæ d£À-zsÀ£ï AiÉÆÃd£É
F zÉÃ±ÀzÀ J¯Áè ªÀÄ£ÉUÀ½AzÀ PÀ¤µÀ× M§âgÀÄ ¨ÁåAPï SÁvÉAiÀÄ£ÀÄß vÉgÉAiÀÄ®Ä 

¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæ d£À-zsÀ£ï AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß DgÀA©ü¸À¯ÁVzÉ. C£ÀÄPÀÆ®UÀ¼ÀÄ: oÉÃªÀtÂ 

ªÉÄÃ¯É §rØ; oÉÃªÀtÂ ªÉÆvÀÛPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉÃ «Äw E®è; MAzÀÄ gÀÄ¥ÉÃ (RuPay) qÉ©mï 

PÁqïð; MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ.UÀ¼À C¥ÀWÁvÀ «ªÉÄ (45 ¢£ÀUÀ¼À°è MªÉÄä gÀÄ¥ÉÃ PÁqïð 

§¼À¹gÀ¨ÉÃPÀÄ) 
http://www.pmjdy.gov.in/

PÀ¥ÀÅöàºÀtPÉÌ PÀrªÁt

¨sÁgÀvÀzÀ ºÉÆgÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀvÀzÀ M¼ÀUÉ EgÀÄªÀ PÀ¥ÀÅöà ºÀtzÀ «gÀÄzÀÞ ºÀ®ªÀÅ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉÆ¼Àî¯ÁVzÉ. ¹é¸ï 

¨ÁåAPïUÀ¼À°è EgÀÄªÀ ºÀtzÀ ªÀiÁ»wUÁV M¥ÀàAzÀªÁUÀÄwÛzÉ. £ÉÆÃmï§A¢ PÀæªÀÄ¢AzÁV ¨sÁjÃ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è 

PÀ¥ÀÅöàºÀtªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À¯ÁVzÉ. PÀ¥ÀÅöàºÀtªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÁÝgÉ J£Àß¯ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ ªÀåQÛAiÀÄ / ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ «gÀÄzÀÞ PÀpt 

PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß dgÀÄV¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.   

²æÃ £ÀgÉÃAzÀæ ªÉÆÃ¢ £ÁAiÀÄPÀvÀézÀ J£ïrJ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ PÉÃAzÀæ 

¸ÀPÁðgÀªÀÅ eÁjUÉ vÀAzÀ ¥ÀæªÀÄÄR AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À ¥ÀQë£ÉÆÃl 

ಮೇದಿ ಸಾಧನೆ
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¸ÀéZÀÒ ¨sÁgÀvÀ C©üAiÀiÁ£À

UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À°è £ÉÊªÀÄð®åzÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄUÀæ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀr 

gÀÆ¦¸ÀÄªÀÅzÀÄ F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¸ÀÆÜ® GzÉÝÃ±ÀªÁVzÉ. ¥ÀæwÃ f¯ÉèAiÀÄ£ÀÆß MAzÀÄ 

WÀlPÀ JAzÀÄ ¥ÀjUÀtÂ¹ F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¨sÁgÀvÀzÀ 607 f¯ÉèUÀ¼À°è eÁj 

ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.2019gÀ ºÉÆwÛUÉ ¸ÀéZÀÒ ¨sÁgÀvÀªÀ£ÀÄß ºÉÆAzÀÄªÀÅzÀÄ F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ 

UÀÄjAiÀiÁVzÉ.  

¨Á® ¸ÀéZÀÒvÁ C©üAiÀiÁ£À ªÀÄPÀÌ¼À°è ¸ÀéZÀÒvÉAiÀÄ §UÉÎ CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀÄªÀ C©üAiÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß 

PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ 2014gÀ £ÀªÉA§gï 14gÀAzÀÄ DgÀA©ü¹zÉ. 

J®èjUÀÆ ªÀÄ£É «Ä±À£ï (£ÀUÀgÀ)

¸ÀzÀåzÀ¯ÉèÃ zÉÃ±ÀzÀ°è 1.80 PÉÆÃn PÉÆ¼ÀZÉUÉÃj ¤ªÁ¸ÀUÀ¼ÁUÀ°ªÉ JAzÀÄ CAzÁdÄ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. 

PÉÆ¼ÀZÉAiÉÄÃvÀgÀ £ÀUÀgÀ §qÀªÀjUÁV 20 ®PÀë ªÀÄ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ¹PÉÆqÀ¨ÉÃQzÉ. »ÃUÉ MlÄÖ 2.00 

PÉÆÃn ªÀÄ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀlÄÖªÀÅzÀPÉÌAzÉÃ `J®èjUÀÆ ªÀÄ£É «Ä±À£ï’ GzÉÝÃ±ÀªÁVzÉ. (PÀ¤µÀ× 300 

d£ÀjgÀÄªÀ CxÀªÁ 30-40 ªÀ¸ÀwUÀ½gÀÄªÀ zÀÄ§ð®ªÁV PÀnÖzÀ, C£ÁgÉÆÃUÀåPÀgÀ ¥Àj¸ÀgÀ EgÀÄªÀ, 

£ÉÊªÀÄð®å ªÀÄvÀÄÛ PÀÄrAiÀÄÄªÀ ¤Ãj£À ¸ËPÀAiÀÄð EgÀzÀ ºÁUÀÆ zÀlÖuÉAiÀÄÄ¼Àî ©qÁgÀUÀ¼À£ÀÄß 

PÉÆ¼ÀZÉUÉÃj JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ§ºÀÄzÀÄ) mhupa.gov.in/pmay/repository/FAQ-HFA.pdf

ªÉÄÊPÉÆæÃ AiÀÄÆ¤mïì qÉÉªÀ®¥ïªÉÄAmï DåAqï j¥sÉÊ£Á£ïì 

KeÉ¤ì ¨ÁåAPï (ªÀÄÄzÁæ ¨ÁåAPï)

QgÀÄ GzÀåªÀÄUÀ¼À ºÀtPÁ¸ÀÄ ªÀåªÀºÁgÀUÀ½UÉ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ 

¤Ãw ¸ÀÆvÀæUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦¸ÀÄªÀÅzÀÄ; EAxÀ QgÀÄ G¢ÝªÉÄ 

¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃAzÁ¬Ä¸ÀÄªÀÅzÀÄ, ªÉÄÃ®Ä¸ÀÄÛªÁj 

ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ; EªÀÅUÀ½UÉ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ; 

AiÀiÁªÀÅzÉÃ §UÉAiÀÄ IÄt¨sÁgÀ ¨ÁgÀzÀAvÉ ºÉÆuÉAiÀÄjvÀ 

ºÀtPÁ¸ÀÄ DZÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦¹ eÁjUÉ vÀgÀÄªÀÅzÀÄ 

ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆPÀÛ UÁæºÀPÀ ¸ÀAgÀPÀëuÁ ¤ÃwUÀ¼À£ÀÄß, ºÀt 

ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¸ÀÄªÀÅzÀÄ; QgÀÄ 

GzÀåªÀÄUÀ½UÉ ¸ÀÆPÀÛ vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼ÀÄ ¹UÀÄªÀAvÉ AiÀÄvÀß 

¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæ ªÀÄÄzÁæ AiÉÆÃd£É CrAiÀÄ°è QgÀÄ 

GzÀåªÀÄUÀ½UÉ ¨ÉÃPÁzÀ PÉÆ£É ºÀAvÀzÀ ¸Á® ¤ÃrPÉ 

¸Ë®¨sÀåzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß PÀ°à¸ÀÄªÀÅzÀÄ - EªÀÅ F 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ªÀÄÄSÁåA±ÀUÀ¼ÀÄ.

ಮೇದಿ ಯೇಜನೆಗಳುಮೇದಿ ಸಾಧನೆ
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¥ÀArvÀ ¢Ã£ÀzÀAiÀiÁ¼À 

G¥ÁzsÁåAiÀÄ ±ÀæªÀÄ KªÀ 

dAiÀÄvÉÃ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

zÉÃ±ÀzÀ ¸ÀÄªÀiÁgÀÄ 6 ®PÀë  WÀlPÀUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä 

PÁ«ÄðPÀ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß D£ï¯ÉÊ£ï£À¯ÉèÃ vÀÄA§ÄªÀ 

¸Ë®¨sÀåPÁÌV ±ÀæªÀÄ ¸ÀÄ«zsÁ ¥ÉÇÃlð¯ï DgÀA¨sÀ. 

44gÀ°è 16 PÁ«ÄðPÀ PÁAiÉÄÝUÀ¼À ¥Á®£É PÀÄjvÀÄ 

¤UÁ. ¥ÀæwÃ WÀlPÀPÀÆÌ ¯ÉÃ§gï LqÉAn¦üPÉÃ±À£ï 

¸ÀASÉå (°£ï - LIN) ¤ÃrPÉ. 

¥ÀArvï ¢Ã£ÀzÀAiÀiÁ¼ï 

CAvÉÆåÃzÀAiÀÄ AiÉÆÃd£É

PË±À®å C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ªÀiÁUÀðUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ UÁæ«ÄÃt 

ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀgÀzÀ §qÀªÀgÀ K½UÉ ªÀiÁqÀ®Ä gÀÆ¦¹zÀ AiÉÆÃd£É.  

zÉÃ±ÀzÀ §ºÀÄvÉÃPÀ J¯Áè £ÀUÀgÀUÀ½UÉ, CAzÀgÉ 4041 

±Á¸À£À§zÀÞ ¥ÀlÖt ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀgÀUÀ¼ÀÄ F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr 

§gÀÄvÀÛªÉ.
http://mhupa.gov.in/

¢Ã£ÀzÀAiÀiÁ¼À 

G¥ÁzsÁåAiÀÄ UÁæ«ÄÃt 

PË±À®å AiÉÆÃd£É

EzÀÄ UÁæ«ÄÃt §qÀ AiÀÄÄªÀPÀjUÁV gÀÆ¦¹gÀÄªÀ 

£ÉÃªÀÄPÁw eÉÆÃr¹zÀ PË±À®å vÀgÀ¨ÉÃw 

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ. ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ¼À 

DzsÁgÀzÀ°è £ÉÃªÀÄPÁwUÉ eÉÆÃr¹zÀ vÀgÀ¨ÉÃw 

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß SÁ¸ÀV, ¸ÁªÀðd¤PÀ ¨sÁVvÀé 

(¦¦¦) ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è £ÀqÉ¸À¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ.

vÀgÀ¨ÉÃvÁzÀªÀgÀ°è ±ÉÃPÀqÁ 75gÀµÀÄÖ d£ÀjUÉ 

PÀqÁØAiÀÄ GzÉÆåÃUÀ ¤ÃrPÉ.

¥ÀæUÀw ªÉÃ¢PÉ: ¸ÀéAiÀÄA 

QæAiÀiÁvÀäPÀ DqÀ½vÀ ªÀÄvÀÄÛ 

¸ÀPÁ®zÀ°è eÁj 

¥ÉÇæÃDåQÖªï UÀªÀ£Éð£ïì JAqï 

mÉÊªÀiï° EA¦èªÉÄAmÉÃ±À£ï

¥ÀæUÀw JAzÀgÉ §ºÀÄ GzÉÝÃ±ÀzÀ, §ºÀÄ «zsÁ£ÀUÀ¼À 

MAzÀÄ ªÉÃ¢PÉ. EzÀgÀ ¥ÀÇtð ºÉ¸ÀgÀÄ: ¸ÀéAiÀÄA 

QæAiÀiÁvÀäPÀ DqÀ½vÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁ®zÀ°è eÁj 

(¥ÉÇæÃDåQÖªï UÀªÀ£Éð£ïì JAqï mÉÊªÀiï° 

EA¦èªÉÄAmÉÃ±À£ï). d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ zÀÆgÀÄUÀ¼À£ÀÄß 

¥ÀjºÀj¸ÀÄªÀÅzÀÄ, ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR 

AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ®Ä¸ÀÄÛªÁj 

ªÀiÁr ¥ÀgÁªÀÄ²ð¸ÀÄªÀÅzÀÄ - EzÀÄ ¥ÀæUÀw ªÉÃ¢PÉAiÀÄ 

PÁAiÉÆðÃzÉÝÃ±ÀªÁVzÉ.

D±ÀAiÀÄ+¹ÜgÀvÉ = ¤tðAiÀÄ. 

¤tðAiÀÄ+PÀpt ±ÀæªÀÄ = AiÀÄ±À¸ÀÄì 

ಮೇದಿ ಸಾಧನೆ
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gÁ¶ÖçÃAiÀÄ QæÃqÁ 

¥Àæw¨sÁ ±ÉÆÃzsÀ AiÉÆÃd£É

EzÀÄ gÁµÀÖçªÀÄlÖzÀ ªÀÄvÀÄÛ CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ 

QæÃqÉUÀ¼À°è zÉÃ±ÀzÀ ¥Àæw¨sÉUÀ¼ÀÄ ¸Àà¢üð¸ÀÄªÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ 

ªÀÄ£ÀßuÉAiÀÄ£ÀÄß vÀgÀÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¥Àæw¨sÁªÀAvÀ 

QæÃqÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀÄªÀ AiÉÆÃd£É.

http://bit.ly/1QErp30

¥ÀqÉÃ ¨sÁgÀvï 
§qsÉÃ ¨sÁgÀvï

ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ DgÀA©üPÀ ºÀAvÀzÀ¯ÉèÃ ¸ÀAUÀæºÀ zÀPÀëvÉ 

¸Á¢ü¸À®Ä NzÀÄªÀ ªÀÄvÀÄÛ §gÉAiÀÄÄªÀ ºÁUÀÆ UÀtÂvÀzÀ°è   

ºÉaÑ£À UÀæ»PÉ ¸Á¢ü¸À®Ä £ÉgÀªÁUÀÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄªÀ 

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ. 

http://bit.ly/1VeUuZx

¥ÀArvÀ ªÀÄzÀ£À ªÉÆÃºÀ£À ªÀiÁ¼À«ÃAiÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀëPÀgÀÄ 

ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀ¨ÉÃw «Ä±À£ï
²PÀëPÀgÀÄ, ²PÀët, ²PÀët ¹zÀÞvÉ, ªÀÈwÛ¥ÀgÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ, ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ «£Áå¸À, «±ÉèÃµÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ 

ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ªÀåªÀ¸ÉÜ, PÀ°PÉAiÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj PÀ°PÁ PÀæªÀÄUÀ¼À ±ÉÆÃzsÀ - 

F GzÉÝÃ±ÀUÀ½UÁV ¥ÀArvÀ ªÀÄzÀ£À ªÉÆÃºÀ£À ªÀiÁ¼À«ÃAiÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀëPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀ¨ÉÃw 

«Ä±À£ï DgÀA©ü¸À¯ÁVzÉ. 12£ÉÃ ¥ÀAZÀªÁ¶ðPÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è EzÀPÁÌV 900 PÉÆÃn gÀÆ.

UÀ¼À£ÀÄß «ÄÃ¸À°qÀ¯ÁVzÉ.

¨ÉÃn §ZÁªÉÇÃ ¨ÉÃn ¥ÀqsÁªÉÇÃ AiÉÆÃd£É 

°AUÀ DzsÁjvÀ ¨sÀÆæt DAiÉÄÌAiÀÄ ¥ÀæªÀÈwÛUÉ ¸ÀA¥ÀÇtð vÀqÉ; ºÉtÄÚªÀÄPÀÌ¼À G½ªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀëuÉUÉ 

wÃªÀæ PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ; ºÉtÄÚªÀÄPÀÌ½UÉ ²PÀët ¤ÃrPÉ; d£À£ÀPÁ®zÀ °AUÀ C£ÀÄ¥ÁvÀªÀ£ÀÄß 100 °AUÀ 

¸ÀÆPÀë÷ä f¯ÉèUÀ¼À°è 10 CAPÀUÀ½UÉ ºÉaÑ¸ÀÄªÀÅzÀÄ; 5 ªÀµÀðzÉÆ¼ÀV£À zÀÄ§ð® ªÀÄvÀÄÛ E½vÀÆPÀzÀ 

ºÉtÄÚªÀÄPÀÌ½UÉ ¥Ë¶ÖPÁA±ÀUÀ¼À ¥ÀæªÀiÁt ºÉZÀÑ¼À; ±Á¯ÉUÀ¼À°è ºÉtÄÚªÀÄPÀÌ¼À ºÁdj ºÉZÀÑ¼À; 

¸ÉPÉAqÀj ²PÀëtzÀ°è FV£À ±ÉÃ. 76jAzÀ ±ÉÃ. 79PÉÌ £ÉÆÃAzÀtÂ ºÉZÀÑ¼À.

¸ÀÄPÀ£Áå ¸ÀªÀÄÈ¢Þ SÁvÉ 

CAZÉ E¯ÁSÉAiÀÄ°è ºÉtÄÚªÀÄPÀÌ½UÁV ±ÉÃ. 9.2gÀ ªÁ¶ðPÀ §rØ zÀgÀzÀ°è 

ªÁ¶ðPÀªÁV PÀA¥ËAqï DUÀÄªÀ §rØ EgÀÄªÀ SÁvÉ.  ºÉtÄÚªÀÄUÀÄ«£À ºÉ¸Àj£À°è 

AiÀiÁªÀÅzÉÃ PÁ£ÀÆ£ÁvÀäPÀ ¥Á®PÀgÀÄ, ¥ÉÇÃµÀPÀgÀÄ SÁvÉ vÉgÉAiÀÄ§ºÀÄzÀÄ. E§âgÀÄ 

ºÉtÄÚªÀÄPÀÌ½UÁV JgÀqÀÄ SÁvÉ vÉgÉAiÀÄ§ºÀÄzÀÄ.

ಮೇದಿ ಸಾಧನೆ
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¥ÀºÀ¯ï : J¯ï¦f UÁæºÀPÀjUÉ £ÉÃgÀ ¯Á¨sÀ ªÀUÁðªÀuÉ AiÉÆÃd£É 

UÁæºÀPÀgÀÄ F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃgÀ®Ä MAzÀÄ ¨ÁåAPï SÁvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. CªÀgÀÄ 

J¯ï¦f ¸À©ìrAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀ¨ÉÃPÀÄ. UÁæºÀPÀgÀÄ ªÉÆzÀ® ¸À® J¯ï¦f ¹°AqÀgÀ£ÀÄß 

RjÃ¢¸ÀÄªÁUÀ MAzÀÄ ¸À®zÀ ªÀÄÄAUÀqÀ ¥ÁªÀwAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä ¨ÁåAPï SÁvÉAiÀÄ°è 

¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛgÉ.  UÁæºÀPÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸À©ìr CºÀðvÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ F ¸À©ìrAiÀÄ£ÀÄß 

¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. http://petroleum.nic.in/dbt/

¨sÁgÀvÀ ¥ÀjªÀvÀð£ÉUÉ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜ (¤Ãw DAiÉÆÃUÀ)

AiÉÆÃd£Á DAiÉÆÃUÀzÀ ¸ÁÜ£ÀzÀ°è FUÀ ¨sÁgÀvÀ ¥ÀjªÀvÀð£ÉUÉ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜ (¤Ãw 

DAiÉÆÃUÀ) ¸ÁÜ¦¸À¯ÁVzÀÄÝ EzÀÄ zÉÃ±ÀzÀ C©üªÀÈ¢Þ ¥ÀæQæAiÉÄUÉ ¨ÉÃPÁzÀ PÁAiÀÄðvÀAvÀæ 

ªÀÄvÀÄÛ ¢UÀÝ±ÀðPÀ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁV PÁAiÀÄð ¤ªÀð»¸À°zÉ.  EzÀÄ 

PÉÃAzÀæ - gÁdåUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¢éªÀÄÄT ¸ÀAªÀºÀ£À ¸Á¢ü¹ ºÉaÑ£À ¨sÁVvÀé gÀÆ¦¸À°zÉ.  

http://niti.gov.in/content/

¥ÀæzsÁ£À ªÀÄAwæ Gdé¯Á AiÉÆÃd£É

UÁæ«ÄÃt ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀÌ¼À DgÉÆÃUÀå PÁ¥ÁqÀ®Ä ºÉÆUÉªÀÄÄPÀÛ ªÀ¸Àw gÀÆ¦¸À®Ä 

5 PÉÆÃn  ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ J¯ï¦f ¸Ë®¨sÀå MzÀV¸ÀÄªÀ ªÀÄºÀvÀézÀ AiÉÆÃd£É. EzÀÄªÀgÉUÉ (DUÀ¸ïÖ 

2017) 2.66 PÉÆÃn (§qÀvÀ£ÀzÀ gÉÃSÉ¬ÄAzÀ PÉ¼ÀVgÀÄªÀ) ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ F jÃwAiÀÄ J¯ï¦f 

¸Ë®¨sÀå ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.  

£ÁUÀjPÀ ¨sÁVvÀéPÁÌV ªÉÄÊUÀªï D£ï¯ÉÊ£ï ªÉÃ¢PÉ

²æÃ £ÀgÉÃAzÀæ ªÉÆÃ¢AiÀÄªÀgÀÄ ¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæAiÀiÁzÀ PÀÆqÀ¯ÉÃ DgÀA¨sÀªÁzÀ 

ªÉÄÊUÀªï JA§ ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À°è £ÁUÀjPÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ £ÉÃgÀªÁV ¸À®ºÉ 

¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ, ºÀ®ªÀÅ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ ZÀZÉð ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ, vÀªÀÄä C©üªÀÈ¢Þ 

¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸À§ºÀÄzÀÄ, ««zsÀ E¯ÁSÉUÀ¼ÀÄ K¥Àðr¸ÀÄªÀ ¸ÀàzsÉðUÀ¼À°è 

¨sÁUÀªÀ»¸À§ºÀÄzÀÄ. MnÖ£À°è PËæqï ¸ÉÆÃ¹ðAUï JAzÉÃ ¥Àæ¹zÀÞªÁzÀ £ÁUÀjPÀ 

C©ü¥ÁæAiÀÄ ¸ÀAUÀæºÀzÀ ªÉÃ¢PÉ EzÁVzÉ. https://mygov.in/

gÁ¶ÖçÃAiÀÄ D«µÁÌgï C©üAiÀiÁ£À

6jAzÀ 18 ªÀµÀð ªÀAiÀÄ¹ì£À ªÀÄPÀÌ½UÉ ¥Àj«ÃPÀëuÉ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ, avÀæPÀ¯É, ªÀiÁzÀj ¤ªÀiÁðt 

ªÀÄÄAvÁzÀ PÀæªÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ GvÉÛÃf¸ÀÄªÀÅzÉÃ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ D«µÁÌgÀ «Ä±À£ï£À (RAA) 

GzÉÝÃ±À. gÁdå ªÀÄvÀÄÛ PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ, PÉÃA¢æÃAiÀÄ «zÁå®AiÀÄUÀ¼ÀÄ, 

£ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ «©ü£ÀßZÉÃvÀ£ÀgÀ 

±Á¯ÉUÀ½UÉ F AiÉÆÃd£É C£ÀéAiÀÄªÁUÀÄvÀÛzÉ. 

ಮೇದಿ ಸಾಧನೆ
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ªÀÄtÂÚ£À DgÉÆÃUÀå PÁqïð AiÉÆÃd£É

ªÀÄtÂÚ£À DgÉÆÃUÀå PÁqïð ªÀÄÆ®PÀ gÉÊvÀgÀ ºÉÆ®UÀ¼À ªÀÄtÂÚ£À UÀÄtªÀÄlÖªÀ£ÀÄß ªÉÊeÁÕ¤PÀªÁV 

¥ÀjÃPÉë ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ. ªÀÄtÂÚ£À d®¥ÀæªÀiÁt, ¸À¸ÀåzsÁgÀuÉ ªÀÄwÛvÀgÉ eÉÊ«PÀ UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß 

CjAiÀÄ¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ. gÉÊvÀgÀ PÉëÃvÁæ£ÀÄ¨sÀªÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÜ½ÃAiÀÄ £ÉÊ¸ÀVðPÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À 

C¥ÁgÀ eÁÕ£ÀzÀ £ÉgÀ«¤AzÀ¯ÉÃ F PÁqïð£ÀÄß gÀÆ¦¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. F PÁqïð £ÉgÀ«¤AzÀ 

AiÀiÁªÀ ªÀÄtÂÚ£À°è JAxÀ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß JµÀÄÖ ZÉ£ÁßV ¨É¼ÉAiÀÄ§ºÀÄzÀÄ JA§ ªÀiÁ»w ¹UÀÄvÀÛzÉ. 

gÉÊvÀgÀ ¨É¼ÉUÉ ¨ÉÃPÁzÀ gÀ¸ÀUÉÆ§âgÀ ªÀÄwÛvÀgÉ ¥Ë¶ÖPÁA±ÀUÀ¼À ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÆß F PÁqïð 

£ÉgÀ«¤AzÀ ¯ÉPÀÌ ºÁPÀ§ºÀÄzÀÄ. http://soilhealth.dac.gov.in/

¥ÀæzsÁ£À ªÀÄAwæ PÀÈ¶ ¹AZÁ¬ÄÃ AiÉÆÃd£É

¤ÃgÁªÀj gÀAUÀzÀ°è ««zsÀ ºÀÆrPÉUÀ¼À PÉÆæÃrÃPÀgÀt ªÀiÁr 2015-2020gÀ 

LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è MlÄÖ 50 ¸Á«gÀ PÉÆÃn gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß «¤AiÉÆÃV¸ÀÄªÀÅzÀÄ 

F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ªÀÄÄRå  GzÉÝÃ±À. RavÀ ¤ÃgÁªÀj ¸Ë®¨sÀå ¤ÃrPÉAiÀÄ PÀÈ¶ 

¥ÀæzÉÃ±ÀªÀ£ÀÄß «¸ÀÛj¸ÀÄªÀÅzÀÄ (¥ÀæwÃ ºÉÆ®PÀÆÌ ¤ÃgÀÄ, ºÀgï SÉÃvï PÉÆÃ ¥Á¤), 

¤Ãj£À ªÀåxÀð §¼ÀPÉ vÀVÎ¸À®Ä ºÉÆ®UÀ¼À°è ¤Ãj£À §¼ÀPÉAiÀÄ zÀPÀëvÉ ºÉaÑ¸ÀÄªÀÅzÀÄ, 

CvÀåUÀvÀåªÁzÀ ¤¢ðµÀÖ ¥ÀæzÉÃ±ÀPÉÌ ªÀiÁvÀæªÉÃ ¤ÃgÀÄ ¹UÀÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄªÀ ªÀÄvÀÄÛ 

EvÀgÉ ¤ÃgÀÄ ¸ÀAgÀPÀëuÁ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄ¸Àj¸ÀÄªÀÅzÀÄ (¥ÀæwÃ ºÀ¤UÉ ºÉZÀÄÑ ¨É¼É) - 

EªÀÅ F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ EvÀgÉ CA±ÀUÀ¼ÀÄ www.agricoop.nic.in/imagedefault/draftpmsky.pdf

¥ÀæzsÁ£À ªÀÄAwæ d£À¸ÀÄgÀPÁë AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ

¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæ ¸ÀÄgÀPÁë «ªÀiÁ AiÉÆÃd£É 
18jAzÀ 70 ªÀµÀð ªÀAiÀÄ¹ì£À J¯Áè ¨ÁåAPï 

G½vÁAiÀÄ SÁvÉ ºÉÆA¢gÀÄªÀ ªÀåQÛUÀ½UÉ C£ÀéAiÀÄ 

ªÀµÀðPÉÌ PÉÃªÀ® 12 gÀÆ. ¦æÃ«ÄAiÀÄA ªÉÆvÀÛzÀ°è 2.00 

®PÀë gÀÆ.UÀ¼À C¥ÀWÁvÀ «ªÉÄ

¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæ fÃªÀ£À eÉÆåÃw «ªÀiÁ AiÉÆÃd£É 
18jAzÀ 50 ªÀµÀð ªÀAiÀÄ¹ì£À J¯Áè ¨ÁåAPï 

G½vÁAiÀÄ SÁvÉ ºÉÆA¢gÀÄªÀ ªÀåQÛUÀ½UÉ C£ÀéAiÀÄ; ¤ªÀÄä 

UÉÊj£À°è ¤ªÀÄä PÀÄlÄA§PÉÌ fÃªÀ «ªÉÄ; PÉÃªÀ® ªÁ¶ðPÀ 

330 gÀÆ.UÀ¼À ¦æÃ«ÄAiÀÄA£À°è 2.00 ®PÀë gÀÆ. ªÉÆvÀÛzÀ 

fÃªÀ «ªÉÄ

www.jansuraksha.gov.in

Cl¯ï ¦AZÀtÂ AiÉÆÃd£É

C¸ÀAWÀnvÀ gÀAUÀzÀ PÁ«ÄðPÀjUÁV 

DgÀA¨sÀªÁzÀ ¦AZÀtÂ AiÉÆÃd£É. F 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è ¥Á¯ÉÆÎAqÀ 18-40 

ªÀµÀð ªÀAiÀÄ¹ì£À PÁ«ÄðPÀjUÉ 1000 

gÀÆ. ¤AzÀ 5000 gÀÆ.ªÀgÉUÉ ¦AZÀtÂ 

¹UÀ°zÉ.  

¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæ 
fÃªÀ£ÀeÉÆåÃw ©ªÀiÁ AiÉÆÃd£É

ಮೇದಿ ಸಾಧನೆ
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a£Àß ªÀiÁ¤mÉÊ¸ÉÃ±À£ï AiÉÆÃd£É

zÉÃ±ÀzÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è EgÀÄªÀ a£ÀßªÀ£ÀÄß PÉÆæÃrÃPÀj¸ÀÄªÀÅzÀÄ 

F a£ÀßªÀ£ÀÄß ¨ÁåAPÀÄUÀ½AzÀ ¸Á®zÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¤Ãr ªÀeÁæ¨sÀgÀt GzÀåªÀÄzÀ 

PÉÆgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃUÀÄªÀÅzÀÄ; DAvÀjPÀ a£ÀßzÀ ¨ÉÃrPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÇgÉÊ¸À®Ä a£ÀßªÀ£ÀÄß 

DªÀÄzÀÄ ªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîªÀ ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß vÀVÎ¸ÀÄªÀÅzÀÄ; 30 UÁæA ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ®àlÖ 

¥ÀæªÀiÁtzÀ a£ÀßªÀ£ÀÄß  (D¨sÀgÀt CxÀªÁ a£ÀßzÀ UÀnÖ) UÁæºÀPÀgÀÄ vÀgÀ§ºÀÄzÀÄ. ¸ÀÆPÀÛ 

¥ÀjÃPÉëAiÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ a£Àß G½vÁAiÀÄ SÁvÉAiÀÄ£ÀÄß vÉgÉAiÀÄ¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ.

gÁ¶ÖçÃAiÀÄ UÉÆÃPÀÄ® «Ä±À£ï

UÁæªÀÄ ªÀÄlÖzÀ°è 1) vÀ½UÀ¼À£ÀÄß ¥ÉÇÃ¶¸ÀÄwÛgÀÄªÀ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ 2) 

ªÉÄmÉÆæÃ¥Á°l£ï £ÀUÀgÀUÀ¼À°è £ÀUÀgÀ gÁ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁPÀ®Ä ¸ÀªÀÄUÀæ zÉÃ¹ UÉÆÃ 

PÉÃAzÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀ `UÉÆÃPÀÄ® UÁæªÀÄ’UÀ¼À ¸ÁÜ¥À£É; GvÀÛªÀÄ vÀ½AiÀÄ zÉÃ¹ 

zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆAzÀ®Ä UÀÆ½UÀ¼À ¥ÉÇÃµÀuÉ, EAxÀ PÉÃAzÀæUÀ¼À §®ªÀzsÀð£É; CvÀÄåvÀÛªÀÄ 

¥Àæd£À£ÀzÀæªÀå (dªÀiïð ¥Áè¸ÀA) ¸ÀAUÀæ»¹gÀÄªÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ £ÉgÀªÀÅ; zÉÃ¹ vÀ½UÀ¼À 

C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀzÀéA±ÀzÀ (¥ÉrVæÃ) DAiÉÄÌ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ; vÀ½ C©üªÀÈ¢Þ ¸ÉÆ¸ÉÊnUÀ¼À CA-

zÀgÉ `UÉÆÃ¥Á®£À ¸ÀAWÀ’UÀ¼À ¸ÁÜ¥À£É - EªÀÅ F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ PÉ®ªÀÅ CA±ÀUÀ¼ÀÄhttp://bit.ly/1NSKMpM

 ¨É¼É £ÀµÀÖ¢AzÀ ¸ÀAPÀµÀÖPÉÌ 

M¼ÀUÁzÀ gÉÊvÀjUÉ ºÉaÑ£À 

¥ÀæªÀiÁtzÀ ¥ÀjºÁgÀ

PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð¢AzÀ PÀAqÀÄ§AzÀ ºÀªÁªÀiÁ£À 

ªÉÊ¥ÀjÃvÀåzÀ ¥ÀjuÁªÀÄªÁV gÉÊvÀgÀÄ ¨É¼É £ÀµÀÖzÀ 

¸ÀAPÀµÀÖªÀ£ÀÄß C£ÀÄ¨sÀ«¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. DzÀÝjAzÀ gÉÊvÀgÀ 

£ÉgÀ«UÁV F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉ.  

F »AzÉ ±ÉÃPÀqÁ 50gÀµÀÄÖ ¨É¼É £Á±ÀªÁzÀgÉ ªÀiÁvÀæ 

gÉÊvÀjUÉ ¸À©ìr ¹UÀÄwÛvÀÄÛ. FUÀ F ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß 

±ÉÃPÀqÁ 33PÉÌ E½¸À¯ÁVzÉ. ¸ÀAPÀµÀÖPÉÌ M¼ÀUÁzÀ 

gÉÊvÀjUÉ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝ FªÀgÉV£À E£ï¥ÀÅmï ¸À©ìr 

ªÉÆvÀÛªÀ£ÀÄß ±ÉÃPÀqÁ 50gÀµÀÄÖ ºÉaÑ¸À¯ÁVzÉ.

¥ÀæzsÁ£À ªÀÄAwæ ¥sÀ¸À®Ä 

«ªÀiÁ AiÉÆÃd£É

ErÃ zÉÃ±ÀPÉÌ MAzÉÃ «ªÀiÁ AiÉÆÃd£É EgÀ¨ÉÃPÉA§ 

»£Éß¯ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀgÀÄ vÀªÀÄä ¨É¼ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÉÃªÀ® 

±ÉÃPÀqÁ 2% zÀgÀzÀ ¦æÃ«ÄAiÀÄA ¥ÁªÀw ªÀÄÆ®PÀ 

¸ÀA¥ÀÇtð «ªÉÄ ¸ÀÄgÀPÉë ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀ AiÉÆÃd£É.   

www.agriinsurance.gov.inD

¸ÀA¸Àzï DzÀ±Àð UÁæªÀÄ AiÉÆÃd£É

2019gÀ ºÉÆwÛUÉ zÉÃ±ÀzÀ ¥ÀæwAiÉÆ§â ¸ÀA¸Àvï ¸ÀzÀ¸ÀågÀÆ MAzÉÆAzÀÄ UÁæªÀÄªÀ£ÀÄß 

Dj¹PÉÆAqÀÄ CzÀgÀ ¸ÀªÁðAVÃt C©üªÀÈ¢Þ ªÀiÁqÀ®Ä J¯Áè PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉÆ¼ÀÄîªÀ AiÉÆÃd£É. 

www.saanjhi.gov.in

ಮೇದಿ ಸಾಧನೆ
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£ÀªÀiÁ«Ä UÀAUÉ AiÉÆÃd£É

UÀAUÁ £À¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀÄUÀæ PÀæªÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ 

±ÀÄ¢ÞÃPÀj¸ÀÄªÀ ªÀÄºÀvÀézÀ AiÉÆÃd£É¬ÄzÀÄ. F 

PÁAiÀÄðPÁÌV FUÁUÀ¯ÉÃ 2037 PÉÆÃn gÀÆ.

UÀ¼À£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁVzÉ. FUÀ UÀAUÁ 

±ÀÄ¢ÞÃPÀgÀtPÁÌV £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀÄªÀ J¯Áè 

AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÆß PÉÆæÃrÃPÀj¹ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄ¢AzÀ F 

GzÉÝÃ±À ¸Á¢ü¸À¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ. 

¸ÀézÉÃ±À zÀ±Àð£À

¥ÀæªÁ¸ÉÆÃzÀåªÀÄzÀ C©üªÀÈ¢ÞUÉ gÀÆ¥ÀÅUÉÆAqÀ F 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è ¥ÀÇªÁðAZÀ® ¸ÀPÀÆðmï, ¨ËzÀÞ 

¸ÀPÀÆðmï, »ªÀiÁ®AiÀÄ ¸ÀPÀÆðmï, PÀgÁªÀ½ 

¸ÀPÀÆðmï, PÀÈµÁÚ ¸ÀPÀÆðmï - »ÃUÉ LzÀÄ §UÉAiÀÄ 

¥ÀæªÁ¸À ¸ÀgÀtÂUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦¹ ¥ÀæªÁ¹UÀgÀ£ÀÄß 

DPÀ¶ð¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. 

www.mea.gov.in/mgpsy.htm

ªÀÄºÁvÁä UÁA¢ü ¥ÀæªÁ¹ ¸ÀÄgÀPÁë AiÉÆÃd£É

«zÉÃ±ÀUÀ¼À°ègÀÄªÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ PÁ«ÄðPÀgÀÄ vÀªÀÄä ¤ªÀÈwÛAiÀÄ £ÀAvÀgÀ, vÀªÀÄä ªÁ¥À¸ÁwAiÀÄ 

£ÀAvÀgÀzÀ ¥ÀÅ£ÀªÀð¸ÀwUÁV ªÀÄvÀÄÛ £ÉÊ¸ÀVðPÀ PÁgÀtUÀ½AzÀ ¸ÁªÀÅAmÁzÀgÉ «ªÀiÁ 

¸ÀÄgÀPÉëAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß gÀÆ¦¸À¯ÁVzÉ. 

ºÀÈzÀAiÀÄ (gÁ¶ÖçÃAiÀÄ 

¥ÁgÀA¥ÀjPÀ £ÀUÀgÀ C©üªÀÈ¢Þ 

ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAªÀzsÀð£À) AiÉÆÃd£É

¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÁgÀA¥ÀjPÀ £ÀUÀgÀUÀ¼À C¨sÀÄåzÀAiÀÄPÁÌV gÀÆ¦¹zÀ 

«£ÀÆvÀ£À AiÉÆÃd£É. ¥ÁgÀA¥ÀjPÀ £ÀUÀgÀUÀ¼À C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£É, 

£ÉÊªÀÄð®å ¸ÀÄzsÁgÀuÉ, ««zsÀ ¥ÁgÀA¥ÀjPÀ £ÀUÀgÀUÀ½UÉ ¸ÀA¥ÀPÀð 

PÀ°à¸ÀÄªÀÅzÀÄ, ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÁjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£À ¤®ÄUÀqÉ 

ªÀåªÀ¸ÉÜ, £ÁUÀjPÀ ¸ÉÃªÉUÀ¼ÀÄ, ªÀiÁ»w PÉÃAzÀæ ¸ÁÜ¥À£É - EªÀÅ F 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ªÀÄÄRå GzÉÝÃ±ÀUÀ¼ÀÄ.
hridayindia.in

qÁ|| ±ÁåªÀiÁ¥Àæ¸Ázï 
ªÀÄÄRfð gÁ¶ÖçÃAiÀÄ 
UÁæ«ÄÃt «Ä±À£ï

¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀð¸Àà²ðÃ, ¸ÁªÀðwæPÀ 

¨sÁVvÀézÉÆA¢UÉ ¨sÁgÀvÀzÀ UÁæªÀÄUÀ¼À ¸ÀªÀÄÄZÀÒAiÀÄªÀ£ÀÄß 

««zsÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ, DyðPÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÉÆA¢UÉ 

C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¸ÀÄªÀ AiÉÆÃd£É. 

rurban.gov.in

¥Àæ¸ÁzÀ: ¥ÀÅtåPÉëÃvÀæ 
¥ÀÅ£ÀgÀÄfÓÃªÀ£À ªÀÄvÀÄÛ 
DzsÁåwäPÀ ¸ÀAªÀzsÀð£É

zÁégÀPÁ, ¥ÀÅj, PÉÃzÁgÀ£ÁxÀ, ªÀÄxÀÄgÁ, UÀAiÀiÁ, 

PÁªÀiÁRå, PÁAaÃ¥ÀÅgÀA, ªÀÄxÀÄgÁ, ¥ÀÅj, ªÁgÁt¹ 

ªÀÄvÀÄÛ ªÉÃ¯ÁAPÀtÂ ¥ÀÅtåPÉëÃvÀæUÀ¼À£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¸À®Ä 

gÀÆ¦¹zÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ. EzÀgÉÆA¢UÉÃ ¸ÀézÉÃ±À 

zÀ±Àð£À AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÆß DgÀA©ü¸À¯ÁVzÉ. 

http://bit.ly/2eOpqi9

ಮೇದಿ ಸಾಧನೆ
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missionindradhanush.in

EAzÀæ zsÀ£ÀÄµï C©üAiÀiÁ£À

PÁªÀÄ£À©°è£À K¼ÀÄ §tÚUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀ EAzÀæ zsÀ£ÀÄµï C©üAiÀiÁ£ÀªÀÅ 2020gÀ 

ºÉÆwÛUÉ zÉÃ±ÀzÀ°è ®¹PÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÀ J¯Áè ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ K¼ÀÄ §UÉAiÀÄ ®¹PÉUÀ¼À£ÀÄß 

(r¦ÖÃjAiÀiÁ, PÉªÀÄÄä, mÉmÁ£À¸ï, ¥ÉÇÃ°AiÉÆÃ, PÀëAiÀÄ, zÀqsÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉ¥Ánn¸ï ©) ¤ÃqÀÄªÀ 

AiÉÆÃd£ÉAiÀiÁVzÉ.

nsdcudaan.com

GqÁ£ï PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

dªÀÄÄä ªÀÄvÀÄÛ PÁ²äÃgÀ gÁdåzÀ AiÀÄÄªÀPÀjUÉ PË±À®å 

vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀÄªÀ «²µÀÖ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ. FUÁUÀ¯ÉÃ 

F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CrAiÀÄ°è 10 ¸Á«gÀ AiÀÄÄªÀPÀgÀÄ 

vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ 5 ¸Á«gÀ AiÀÄÄªÀPÀjUÉ GzÉÆåÃUÀ 

zÉÆgÀQzÉ. 

¸ÁÖmïð C¥ï EArAiÀiÁ 
¸ÁÖ÷åAqï C¥ï EArAiÀiÁ

¸ÁÖmïðC¥ï EArAiÀiÁ
¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀ°è GzÀåªÀÄ²Ã®vÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉÇæÃvÁì»¸À®Ä 

¨ÁåAQAUï ºÀtPÁ¸ÀÄ £ÉgÀªÀÅ ¤ÃqÀÄªÀ zÀÈ¶Ö¬ÄAzÀ 

gÀÆ¦¹zÀ QæAiÀiÁ AiÉÆÃd£É. 

¸ÁÖ÷åAqï C¥ï EArAiÀiÁ
J¸ï¹ J¸ïn ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á GzÀåªÀÄ²Ã®jUÉ 

¨ÁåAQAUï ºÀtPÁ¸ÀÄ £ÉgÀªÀÅ ¤ÃqÀÄªÀ AiÉÆÃd£É 

www.startupindia.gov.in

www.standupmitra.com

¹Ì¯ï EArAiÀiÁ

¨sÁgÀvÀzÀ AiÀÄÄªÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ GzÉÆåÃUÁªÀPÁ±À ¸ÀÈ¶Ö¸ÀÄªÀÅzÀÄ F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ 

ªÀÄºÀvÀézÀ UÀÄjAiÀiÁVzÉ. F ¤nÖ£À°è zÉÃ±ÀzÁzÀåAvÀ PË±À®å vÀgÀ¨ÉÃw 

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛªÉ. 

F zÉÃ±ÀªÀÅ gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÀÄ, gÁdgÀÄ CxÀªÁ ¸ÀPÁðgÀUÀ½AzÀ 

gÀÆ¥ÀÅUÉÆAr®è. gÉÊvÀgÀÄ, PÁ«ÄðPÀgÀÄ, £ÀªÀÄä vÁAiÀÄA¢gÀÄ, ¸ÉÆÃzÀjAiÀÄgÀÄ 

ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄÄªÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ¢AzÀ F zÉÃ±À gÀÆ¥ÀÅUÉÆArzÉ. 

ಮೇದಿ ಸಾಧನೆ
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FACEBOOK  arvindlimbavali.official  |  TWITTER  bjparvind

www.bjparvind.com
Office of the MLA: #23/24, Chinnappanahalli, Inside E-Zone Club,

near Marathahalli Bridge, Marathahalli, Bengaluru -5600037
e-mail: arvindlimbavali@gmail.com

CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½ 
d£À¥ÀgÀ PÁAiÀÄPÀzÀ £ÉÃgÀ £ÉÆÃl 

2013-18
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