2019-20ನೇ ಆಯವಯ್ಯ ಸಂಪುಟಗ ಗೆ ತಿದುದ್ಪಡಿ

ಪುಟ

ಲೆಕಕ್ ೕ ರ್ಕೆ

ಸಂಖೆಯ್

1

ಕಾಲಂ

ಸಂಖೆಯ್

2

100

4070 ಇತರೆ ಆಡ ತ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲಣ
ಬಂಡವಾಳ ವೆಚಚ್.

206

2049- ಬಡಿಡ್ ಸಂದಾಯ

3

ಗೆ

ಓದುವುದು

4

5

ಸಂಪುಟ-1
1

1

4070-00-053-0-01
ಸಕಾರ್ರಿ ಅತಿಥಿ ಗೃಹಗಳ ದುರ ತ್

4070-00-800-0-07
ಸಕಾರ್ರಿ ಅತಿಥಿ ಗೃಹಗಳ ದುರ ತ್

2049-03-101-1-01

2049-03-115-1-01 ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ರುವ ಠೇವಣೆಗಳು

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ರುವ ಠೇವಣೆಗಳು

ಸಂಪುಟ-2
146

2211-00-103-0-11
ಆಶಾ ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ಯರುಗ ಗೆ ಗೌರವ ಧನ

1

30

5452 ಪರ್ವಸೋದಯ್ಮ ಮೇಲಣ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚಚ್

1

29

5452 ಪರ್ವಾಸೋದಯ್ಮ ಮೇಲಣ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚಚ್

5

53

2202 ಸಾಮಾನಯ್ ಕಷ್ಣ

1

4202-04-800-2-01
183

ಧ ಧಾಮಿರ್ಕ ಮುಖಂಡರ ಬಗೆಗ್ ಸಂಶೋಧನೆ

1

ಹಾಗೂ ಮುದರ್ಣಗಳ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳು

059-ಇತರೆ ಖಚುರ್ಗಳು

015-ಪೂರಕ ವೆಚಚ್ಗಳು

5452-03

5452-80

ಸಾಮಾನಯ್

ಸಾಮಾನಯ್

5452-03-101-0-05

5452-01-101-0-05

2202-01-115-0-01

2202-01-111-0-01

ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ

ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ

103

132

ಸಹಾಯಾನುದಾನ-ಸಾಮಾನಯ್

ಬಂಡವಾಳ ವೆಚಚ್ಗಳು

ಸಂಪುಟ-3
4401-00-108-0-05
57

ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಮೂಲಕ ಬರಗಾಲವನುನ್

1

ತಡೆಯು ಕೆ

ರೈತರ ಸಾಲ ಮನಾನ್-ಸಹಕಾರ
ಸಂಘಗಳು/ಸಹಕಾರಿ ಬಾಯ್ಂಕುಗ ಂದ ಪಡೆದ

4402-00-102-0-05

ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಮೂಲಕ ಬರಗಾಲವನುನ್

ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಮೂಲಕ ಬರಗಾಲವನುನ್

ತಡೆಯು ಕೆ

2425-00-107-2-56
125

4401-00-108-0-05

ತಡೆಯು ಕೆ

100-ಧನಸಹಾಯ/ಪರಿಹಾರ

394- ಸಾಲಗಳು

1

ಅಲಪ್ವಧಿ ಸಾಲಗಳು.

ಸಂಪುಟ-4

121

4217-01-800-0-05
ಫೆರಿಫೆರಲ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ ರಸೆತ್

1

4217-01-800-0-05

6217-60-800-0-06

ಫೆರಿಫೆರಲ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ ರಸೆತ್

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸುತತ್ ಫೆರಿಫೆರಲ್ ರಿಂಗ್ ರಸೆತ್

132-ಬಂಡವಾಳ ವೆಚಚ್ಗಳು-83000.00

ರಚನೆಗೆ ಸಾಲಗಳು

422-ಪರಿ ಷಟ್ ಜಾತಿ ಉಪ
423-ಗಿರಿಜನ ಉಪ

ೕಜನೆ-12000.00

ೕಜನೆ-5000.00

394-ಸಾಲಗಳು-83000.00
422-ಪರಿ ಷಟ್ ಜಾತಿ ಉಪ
423-ಗಿರಿಜನ ಉಪ

4217-60-800-0-01
122

ಬಸ್ ಸ

ೕಹ ತವ್ರೀತ ಸಾರಿಗೆ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಹುಬಬ್ ಳ್-

ಧಾರವಾಡ -EAP

1

ೕಜನೆ-5000.00

Bus Rapid Transit

Bus Rapid Transit

System‐ Hubli Dharwar

System‐ Hubli Dharwar

‐ EAP

ೕಜನೆ-12000.00
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ಕಾಲಂ

ಲೆಕಕ್ ೕ ರ್ಕೆ

ಸಂಖೆಯ್

1

ಸಂಖೆಯ್

2

3

ಗೆ

ಓದುವುದು

4

5

ಸಂಪುಟ-5
46
6

4225-01-190-0-07 ಭೋ

ಅಭಿವೃದಿಧ್ ನಿಗಮಕೆಕ್

ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ
2225-01-190-2-01
ಸವ್ಯಂ ಉದೊಯ್ೕಗ

ೕಜನೆ

1

059-ಇತರೆ ಖಚುರ್ಗಳು

211-ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ

1

059-ಇತರೆ ಖಚುರ್ಗಳು

103-ಸಹಾಯಾನುದಾನ - ಸಾಮಾನಯ್

ಸಂಪುಟ-6

8

7465

ಸಾಮಾನಯ್

ಹಣಕಾಸು

ಮತುತ್

ಮತುತ್

ವಾಯ್ಪಾರ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ ಸಾಲಗಳು

7465-00-190 ಸಾವರ್ಜನಿಕ ವಲಯ ಮತುತ್ ಇತರೆ 7465-00-190
1

ಸೂಕಷ್ಮ್, ಸಣಣ್ ಮತುತ್ ಮಧಯ್ಮ ಉದಯ್ಮಗ ಗೆ

1

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯರ್ಗಳು
46
46

46

4852-80-004-0-01
ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗಾಗಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯರ್ಗಳು
7465- ಸಾಮಾನಯ್ ಹಣಕಾಸು ಮತುತ್ ವಾಯ್ಪರ
ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ ಸಾಲಗಳು
6885- ಖನಿಜ

ಮತುತ್

ಇತರ

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ವಲಯ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಉದಯ್ಮಗ ಗೆ
ಸಾಲಗಳು

4851-00-102-0-20
43

ಉದಯ್ಮಗ ಗೆ ಸಹಾಯ

ಉದಿದ್ೕಮೆಗ ಗೆ

ಸಾಲಗಳು

1
1

1

4851-00-102-0-20

4851-00-190-0-20

ಸೂಕಷ್ಮ್, ಸಣಣ್ ಮತುತ್ ಮಧಯ್ಮ ಉದಯ್ಮಗ ಗೆ

ಸೂಕಷ್ಮ್, ಸಣಣ್ ಮತುತ್ ಮಧಯ್ಮ ಉದಯ್ಮಗ ಗೆ

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯರ್ಗಳು

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯರ್ಗಳು

4852-80-004-0-01

4852-80-190-0-01

ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗಾಗಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯರ್ಗಳು

ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗಾಗಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯರ್ಗಳು

80

80

ಇತರೆ ವೆಚಚ್

ಸಾಮಾನಯ್ ವೆಚಚ್

6885

6885

ಖನಿಜ ಮತುತ್ ಇತರ ಉದಿದ್ೕಮೆಗ ಗೆ ಸಾಲಗಳು

ಉದಿದ್ೕಮೆ ಮತುತ್ ಖನಿಜಗ ಗೆ ಇತರೆ ಸಾಲಗಳು

3451-00-101
67

3451- ಸಚಿವಾಲಯ ಆಥಿರ್ಕ ಸೇವೆಗಳು

1

ರಾಜಯ್

ೕಜನಾ ಮಂಡ ಮತುತ್ ಜಿಲಾಲ್

ೕಜನಾ ಸಮಿತಿಗಳ

ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಹೆದಾದ್ರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ
ೕಜನೆ(ಕೆ ಪ್)-2 (ಎಡಿಬಿ) ಮತುತ್ (ಕೆ ಪ್)-3

1

ಎಡಿಬಿ 2ನೇ ಸಾಲ-ಇಎಪಿ

2216 -ವಸತಿ

ೕಗ

ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಹೆದಾದ್ರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಹೆದಾದ್ರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ
ೕಜನೆ(ಕೆ ಪ್)-2 (ಎಡಿಬಿ) -ಇಎಪಿ

1

ೕಜನೆ :

ಕೆ ಪ್-2 ಎಡಿಬಿ ಮತುತ್ ಕೆ ಪ್-3 ಎಡಿಬಿ 2ನೇ ಸಾಲ(ಇಎಪಿ)

2216-01-700-1-00

2216-07-001-0-00

ನಿದೇರ್ಶನ ಮತುತ್ ಆಡ ತ

ನಿದೇರ್ಶನ ಮತುತ್ ಆಡ ತ

2216-01-700-1-01

2216-07-001-0-01

ದಾಮಾಷಾ ಬಬ್ಂದಿ ವೆಚಚ್-2059

ದಾಮಾಷಾ ಬಬ್ಂದಿ ವೆಚಚ್-2059 ಲೋಕೋಪ

ಲೋಕೋಪ

12

ನೀತಿ ಆ

ಸಂಪುಟ-7

5054-03-337-0-86
42

ೕಜನೆ

3451-00-101

ೕಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ವಗಾರ್ವಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ವಗಾರ್ವಣೆ

2216-01-700-3-00

2216-07-053-0-00

ನಿವರ್ಹಣೆ ಮತುತ್ ದುರ ತ್

ನಿವರ್ಹಣೆ ಮತುತ್ ದುರ ತ್

2216-01-700-3-01

2216-07-053-0-01

ಸಾಮಾನಯ್ ರಿಪೇರಿಗಳು

ಸಾಮಾನಯ್ ರಿಪೇರಿಗಳು

2216-01-700-4-00

2216-07-800-1-00

ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು

ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು

2216-01-700-4-00

ಲೋಕೋಪ

ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು

ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು

ೕಗಿ ವಸತಿ ಗೃಹಗ ಗೆ

ೕಗಿ
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ಕಾಲಂ

ಲೆಕಕ್ ೕ ರ್ಕೆ

ಸಂಖೆಯ್

1

ಸಂಖೆಯ್

2

3

100

4702

1

100

4702

1

2216-01-700-5-00

ಗೆ

ಓದುವುದು

4

5

2216-07-052-0-00

ಯಂತರ್ ಮತುತ್ ಸಾಧನಸಾಮಾಗಿರ್

ಯಂತರ್ ಮತುತ್ ಸಾಧನಸಾಮಾಗಿರ್

2216-01-700-5-01

2216-07-052-0-01

ಲೋಕೋಪ

ಲೋಕೋಪ

ೕಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ೕ ರ್ಕೆಯಿಂದ

ೕಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ೕ ರ್ಕೆಯಿಂದ

ವಗರ್ ಸಲಾದ ದಾಮಾಷ ಯಂತರ್ ಮತುತ್ ಸಾಧನ

ವಗಾರ್ಯಿಸಲಾದ ದಾಮಾಷ ಯಂತರ್ ಮತುತ್ ಸಾಧನ

ಸಾಮಾಗಿರ್ ವೆಚಚ್

ಸಾಮಾಗಿರ್ ವೆಚಚ್

4702-00-201-0-00

4702-00-800-1-00

ಭೂ ಸಾವ್ಧೀನ

ಭೂ ಸಾವ್ಧೀನ

4702-00-201-0-01 ಭೂ ಸಾವ್ಧೀನ ವೆಚಚ್ಗಳು

4702-00-800-0-01 ಭೂ ಸಾವ್ಧೀನ ವೆಚಚ್ಗಳು ಮತುತ್

ಮತುತ್ ಕೆಲ್ೕಮುಗಳ ಇತಯ್ಥರ್

ಕೆಲ್ೕಮುಗಳ ಇತಯ್ಥರ್

ಆಯವಯ್ಯದ ಪ ನೋಟ :
ಬಾಹಯ್ ನೆರವು

ೕಜನೆಗಳ ವೆಚಚ್ ಮತುತ್ ವ್ೕಕೃತಿಗಳ ವರ

2515-00-101-0-80
20

ಕನಾರ್ಟಕ ಪಂಚಾಯತಿ ಬಲವಧರ್ನೆ

-

0.00

0.56

-

280.00

2.68

-

0.00

44.00

ಅಭಿವೃದಿಧ್

-

33906.00

33971.00

ಅಭಿವೃದಿಧ್

-

10000.00

100.10

ೕಜನೆ -

ಗಾರ್ಮ ಸವ್ರಾಜ್ - ಇಎಪಿ
20

3051-02-102-0-03
ಸು ಥ್ರ ಕರಾವ ನಿವರ್ಹಣೆ - ಇಎಪಿ
4217-60-800-0-01

20

ಬಸ್ ಸಮೂಹ ತವ್ರಿತ ಸಾರಿಗೆ ವಯ್ವಸೆಥ್ : ಹುಬಬ್ ಳ್ಧಾರವಾಢ
5054-03-337-0-84

20

ಕನಾರ್ಟಕ

ರಾಜಯ್

ಹೆದಾದ್ರಿ

ೕಜನೆ(ಕೆ ಪ್)-2- ಇಎಪಿ
4701-80-800-0-80
21

ಅಣೆಕಟುಟ್

ಪುನವರ್ಸತಿ

ೕಜನೆ- ಇಎಪಿ

ಮತುತ್

