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3.1.1 ಬ  ೆಂಗಳ ೂ ರಿನಲ್ಲ ಿ ಮಳ ನೀರಿನ ನರ್ವ ಹಣ ಯನ ನು ನಯೆಂತ್ರ ಿಸನರ್ ಕಿ್ ಮಬ ದ್ ಧ ಚ ೌ ಕ್ಟ್ಟ ನಿ ಅ ನನಪಸ್ಥ ಿತ್ರ 

ರಾಜ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ನೀರಿನ ಸಂಪನಮೂಲಗಳ ನರ್ವಹಣೆಗೆ ನೀತಿ ಮಾಗವಸಮಚಿಗಳನನು ನೀಡನರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜ್ಲ 
ನೀತಿಗೆ ಅನನಗನಣವಾಗಿ ರಾಜ್ಯರ್ು ಜ್ಲ ನೀತಿಯಂದನನು ರಮಪಿಸಿತನ (2002). ಈ ನೀತಿಯಲಿ್ಲ ಹೆೀಳಿರನರ್ 
ಅನವಯ, ರಾಜ್ಯರ್ು ಜ್ಲಪರಿಸಿಿತಿ, ಆರ್ಥವಕತೆ ಮತನು ಪರಿಸರದ ಮೀಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರನರ್ ನೀರಿನ 
ರ್ಲಯದ ಗಂಭೀರ ಅಸಿಿರತೆಯನನು ಅನನಭವಿಸಿದೆ. ನೀರನ ಮತನು ನೆೈಮವಲಯ ಸೆೀವೆಗಳ ಸಾರ್ವತಿಿಕ 
ವಾಯಪಿುಯನನು ಖಾತರಿಪಡಿಸನರ್ ಉದೆದೀಶದಂದ ಕನಾವಟಕರ್ು ನಗರ ಕನಡಿಯನರ್ ನೀರನ ಮತನು ನೆೈಮವಲಯ 
ನೀತಿ, 2002ನಮು ಸಹಾ ಜಾರಿಗೆ ತಂದದೆ. ಅಂತಜ್ವಲ ಮತನು ಅದರೆಮಂದಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ 
ಅಭರ್ೃದಿ ಮತನು ನರ್ವಹಣೆಯನನು ನಯಂತಿಿಸಲನ ರಾಜ್ಯರ್ು ಕನಾವಟಕ ಅಂತಜ್ವಲ (ಅಭರ್ೃದಿ ಮತನು 
ನರ್ವಹಣೆ ಹಾಗಮ ನಯಂತಿಣ) ಕಾಯಿದೆ, 2011ನನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದದ.ೆ ಆದರೆ, ಮಳನೆೀರಿನ 
ನರ್ವಹಣಯೆನನು ನದವಷಟವಾಗಿ ನಯಂತಿಿಸನರ್ ಯಾರ್ುದೆೀ ಕಿಮಬದಿ ಚೌಕಟನಟ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಈ ಮೀಲ್ಲನ 
ನೀತಿಗಳು ಮತನು ಕಾಯಿದೆಗಳೂ ಸಹ ಮಳನೆೀರಿನ ನರ್ವಹಣಯೆ ಅಗತಯರ್ನನು ಪರಿಗಣಿಸಿರಲ್ಲಲಿ. 

ಇದಲಿದೆ, ಭಾರತ ಸಕಾವರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತನು ನರ್ವಹಣಾ ಪ್ಾಿಧಿಕಾರ (ಎನ್ಡಿಎಂಎ), ನಗರಗಳ 
ಪಿವಾಹರ್ನನು 'ನದ ಪಿವಾಹಕ್ಕಂತ ಭನುವಾದ ವಿಪತನು' ಎಂದನ ಗನರನತಿಸಿತನ ಮತನು ಸಾಂಸಿಿಕ ಚೌಕಟಟನನು 
ನಗದಪಡಿಸನರ್ುದನ, ನಗರಗಳ ಚರಂಡಿ ವಿನಾಯಸ, ವಿಪತನು ನರ್ವಹಣೆಯ ವಿಧಾನ ಇತಾಯದಗಳನನು 
ನಗದಪಡಿಸಿ ನಗರ ಪವಿಾಹ ನರ್ವಹಣೆಗೆ ವಿರ್ರವಾದ ಮಾಗವಸಮಚಿಗಳನನು ಹೆಮರತಂದತನ (ಸಪೆ್ೆಟಂಬರ್ 
2010). ಆದರೆ, ಅ ನನಬ ೆಂಧ-3.1ರಲಿ್ಲ ವಿರ್ರಿಸಿರನರ್ಂತೆ ಮತನು ತರನವಾಯ ಸಮಕು ಸಿಳಗಳಲಿ್ಲ 
ಚಚಿವಸಿದಂತೆ7, ನಗರ ಮಳನೆೀರಿನ ನರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾವರ/ಬಬಎಂಪಿ 2010ರ 
ಎನ್ಡಿಎಂ ಮಾಗವ ಸಮಚಿಗಳನನು ಸಂಪಮಣವವಾಗಿ ಅನನಸರಿಸಲನ ವಿಫಲವಾಗಿದದರ್ು. 

ಜ್ಲ ಸಂಪನಮೂಲ ಇಲಾಖಯೆನ ಜ್ಲ ನೀತಿಯನನು ಹೆಮರತಂದದ ೆಮತನು ಅದನ ಜಾರಿಯಲಿ್ಲದೆ ಎಂದನ 
ರಾಜ್ಯ ಸಕಾವರರ್ು (ಆಗಸ್ಟಟ 2020) ಉತುರಿಸಿತನ. ಆದರೆ. ಮಳನೆೀರಿನ ನರ್ವಹಣೆಯನನು ನಯಂತಿಿಸನರ್ 
ಕಿಮಬದಿ ಚೌಕಟ್ಟಟನ ಅನನಪಸಿಿತಿ ಮತನು ಅಂತಹ ಚೌಕಟಟನನು ರಚಿಸಲನ ತೆಗದೆನಕೆಮಳಳಬೆೀಕಾದ ಕಿಮಗಳ 
ಬಗೆೆ ಉತುರರ್ು ಮೌನವಾಗಿದೆ. 

3.1.2 ರಾ ಜ್ ಯ ಜ್ ಲ ನೀತ್ರ ಯನ ನಗರ ಮೀಲ್  ೈ ಹರಿ ರ್ನ ನು ಸೆಂಪ ನಮ ೂಲ ವ  ೆಂದ್ ನ ಪರಿಗಣಿಸದಿ ರನರ್ುದ್ ನ 

ಭಾರತ ಸಕಾವರರ್ು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜ್ಲ ನೀತಿ 2012ನನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದತನ, ಅದರ ಅನವಯ ಪರಿಸರಿೀಯ 
ಮತನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸೆಯಗಳನನು ಸಮತೆಮೀಲನಗೆಮಳಿಸಲನ ಸಮಗಿ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ ನದಗಳು, ನದ 
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ಪ್ಾತಿಗಳು, ಕೆರಗೆಳು ಮತನು/ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಜೌಗನ ಪಿದೆೀಶಗಳು, ಪಿವಾಹ ಪಿದೆೀಶಗಳು, ಪರಿಸರ 
ಕಾಯಿದಟಟ ರ್ಲಯಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗ ೆಒತನು ನೀಡಿತನ. ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯ ಜ್ಲ ನೀತಿಯನನು ಪರಿಷಕರಿಸಲಾಗಿಲಿ. 
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜ್ಲ ನೀತಿಯ ಮಾದರಿಯಲಿ್ಲ, ಹೆಚನುತಿುರನರ್ ಕೆಮರತೆ ಮತನು ಸಪಧಾವತೂಕ ಬೆೀಡಿಕೆಗಳ 
ಹಿನೆುಲೆಯಲಿ್ಲ ವಿಶೆೀಷವಾಗಿ ನಗರ ನೀರಿನ ಹರಿರ್ನನು ಜ್ಲ ಸಂಪನಮೂಲವಂೆದನ ಗನರನತಿಸನರ್ ಜ್ಲ 
ರ್ಲಯದ ಸನಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಇದನ ಅನನವಾಗದ ಕಾರಣ ರಾಜ್ಯ ಜ್ಲ ನೀತಿಯನನು 
ಮರನಪರಿಶೀಲ್ಲಸಬೆೀಕಾಗಿದ.ೆ 

ರಾಜ್ಕಾಲನವೆಗಳಲಿ್ಲ ಒಳಚರಂಡಿ ಕೆಮಳಚೆ ನೀರನ ಸೆೀರಿರನರ್ುದರಿಂದ ಮೀಲೆೈ ಹರಿರ್ನನು ಪಯಾವಯ 
ನೀರಿನ ಮಮಲವೆಂದನ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಲಲಿ ಎಂದನ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾವರರ್ು (ಆಗಸ್ಟಟ 2020) ಉತುರಿಸಿತನ. ಚರಂಡಿ 
ಮತನು ಕೆರಗೆಳು ಕೆಮಳಚೆ ನೀರಿನಂದ ಮನಕುವಾದ ನಂತರ, ನಗರಗಳ ಮಳನೆೀರಿನ ಹರಿರ್ು ಪಯಾವಯ 
ನೀರಿನ ಮಮಲವಾಗಬಹನದನ ಮತನು ಈ ವಿಷಯರ್ನನು ಮಾಸಟರ್ ಪ್ಾಿನ್ನಲಿ್ಲ ಗಮನಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದಮ 
ಸಹ ಸಕಾವರರ್ು ಉತುರಿಸಿತನ. 

ಆದರೆ, ಅಪ್ಾರ ಪಿಮಾಣದ ಕೆಮಳಚೆ ನೀರನ ರಾಜ್ಕಾಲನವೆಗಳಲಿ್ಲ ಹರಿಯನತುಲೆೀ ಇರನರ್ುದರಿಂದ ರಾಜ್ 
ಕಾಲನವೆಗಳು ಮತನು ಕೆರಗೆಳನನು ಕೆಮಳಚೆ ನೀರಿನಂದ ಮನಕುಗೆಮಳಿಸಲನ ತೆಗದೆನಕೆಮಳಳಲಾದ/ 
ಪಸಿಾುವಿಸಲಾಗಿರನರ್ ಕಿಮಗಳ ವಿರ್ರಗಳನನು ರಾಜ್ಯ ಸಕಾವರರ್ು ಒದಗಿಸಿಲಿ. 

ಶಿ ಫ ಾ ರಸನ-1: ರಾಜ್ಯ ಸಕಾವರ/ಬಬಎಂಪಿಯನ ಎನ್ಡಿಎಂ ಮಾಗವಸಮಚಿಗಳಿಗೆ ಅನನಗನಣವಾಗಿ ನಗರ 
ಮೀಲೆೈ ಹರಿರ್ನನು ಒಂದನ ಪಿಮನಖ ಜ್ಲ ಸಂಪನಮೂಲವೆಂದನ  ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅದರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಪಷಟವಾದ 
ಕಾಯವಯೀಜ್ನಯೆ ಅಗತಯತೆಯಂದಗೆ ಸಮಗಿ ನೀತಿಯಂದನನು ರಮಪಿಸಬೆೀಕನ. 

೧೯೯೪ರಲಿ್ಲ ರಾಜ್ಯ  ಸಕಾವರರ್ು ಜಾರಿಗೆಮಳಿಸಿದ ನಗರಸಭೆ/ನಗರಪ್ಾಲ್ಲಕೆ ಅಧಿನಯಮಗಳ  ತಿದನದಪಡಿಗಳು 
“ರಸೆು ಮತನು ಸೆೀತನವೆಗಳು”,್“ನೀರನ ಸರಬರಾಜ್ನ”್ಮತನು “ ಸಾರ್ವಜ್ನಕ ಆರೆಮೀಗಯ, ನೆೈಮವಲಯ ರಕ್ಷಣೆ 
ಮತನು ಘನತಾಯಜ್ಯ ನರ್ವಹಣೆ”್ಕಾಯವಗಳನನು ನಗರ ಸಿಳಿೀಯ ಸಂಸೆಿಗಳಿಗೆ ರ್ಗಾವಯಿಸಿದರ್ು.  
ಆದರೆ  ವಾಸುವಿಕ ಸಿಿತಿಯನ ಭನುವಾಗಿತನು ಮತನು ಜ್ವಾಬಾದರಿಗಳನನು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಂಸೆಿಗಳಿಗೆ 
ಹಂಚಲಾಗಿತನು:  
 (i)  ಚರಂಡಿಗಳ ನಮಾವಣ, ನರ್ವಹಣೆ ಮತನು ಶನಚಿಗೆಮಳಿಸನವಿಕೆ ಹಾಗಮ ಘನತಾಯಜ್ಯ ನರ್ವಹಣೆ, 

ಇತಾಯದಗಳು ಬಬಎಂಪಿಯ ಹೆಮಣೆಗಾರಿಕೆಯಾಗಿದದರ್ು, 
(ii)  ಬೆಂಗಳೂರನ ಮಹಾನಗರ ಪಿದೆೀಶಕಾಕಗಿ ಸಮಗಿ ಅಭರ್ೃದಿ ಯೀಜ್ನೆಯನನು ತಯಾರಿಸನರ್ುದನ 

ಮತನು ಮಮಲ ಸೌಕಯವಗಳ ಅಭರ್ೃದಿಪಡಿಸನರ್ುದನ ಬಡಿಎಯ ಹೆಮಣೆಗಾರಿಕೆಯಾಗಿತನು, ಮತನು 
(iii)  ಬಬಎಂಪಿ ಪದಿೆೀಶದ ವಾಯಪಿುಯಲಿ್ಲ ನೀರನ ಸರಬರಾಜ್ನ ಮತನು ಕೆಮಳಚೆನೀರನ ವಿಲೆೀವಾರಿಯನ 

ಬಡಬಮೂಿಎಸ್ಟಎಸ್ಟ್ಬ ಹೆಮಣೆಗಾರಿಕೆಯಾಗಿತನು. 

ಕೆಳಗೆ ಚಚಿವಸಿದಂತೆ, ಪರಸಪರ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿವಿಧ ಕಾಯವಗಳನನು ನರ್ವಹಿಸಲನ ಅನೆೀಕ ಪ್ಾಿಧಿಕಾರಗಳ 
ಅಸಿುತವರ್ು ಸಮನವಯದ ಮೀಲೆ ನಕಾರಾತೂಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದದರ್ು. 
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3.2.1 ಸಮನವ ಯ ಸಮಿತ್ರ 

ನಗರದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮಮಲಸೌಕಯವ ಸೌಲಭಯಗಳನನು ಒದಗಿಸಲನ ಮನಖಯ ಕಾಯವದಶವಗಳ 
ನೆೀತೃತವವಿರನರ್ ಮತನು ಯನಡಿಡಿ ಹೆಚನುರ್ರಿ ಮನಖಯ ಕಾಯವದಶವ, ಬಬಎಂಪಿ, ಬಡಿಎ, 
ಬಡಬಮೂಿಎಸ್ಟಎಸ್ಟ್ಬ ಮನಂತಾದ ಎಲಾಿ ಪ್ಾಲನದಾರರನನು ಒಳಗೆಮಂಡ ಸಮನವಯ ಸಮಿತಿಯಂದನನು  
ರಾಜ್ಯ ಸಕಾವರರ್ು ರಚಿಸಿತನ (ಜ್ಮನ 2015). ಸಮಿತಿಯನನು ರಚಿಸಿದ ಮಮರನ ರ್ಷವಗಳ ನಂತರ, 
ಅಂದರೆ, ಆಗಸ್ಟಟ 2018ರಿಂದ ಮಾತಿ ನಯತಕಾಲ್ಲಕವಾಗಿ ಸಭೆಗಳನನು ನಡೆಸನತಿುರನರ್ುದನನು 
ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೀಧನೆಯನ ಗಮನಸಿತನ. 

ಸಭೆಗಳ ನಡರ್ಳಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ ರಾಜ್ಕಾಲನವೆಗಳ ಒತನುರ್ರಿ ಮತನು ಕೆಮಳಚೆ ನೀರಿನ ಮಿಶಿಣರ್ು 
ಕಾಯವಸಮಚಿಯಲಿ್ಲ ನಯತಕಾಲ್ಲಕವಾಗಿ ಚಚಿವಸಿದ ವಿಷಯಗಳಂೆದನ ಮತನು ಒತನುರ್ರಿಗಳನನು 
ತೆರರ್ುಗೆಮಳಿಸಲನ ಮತನು ರಾಜ್ಕಾಲನವೆಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಮಳಚೆನೀರಿನ ಮಿಶಿಣರ್ನನು ತಡೆಗಟಟಲನ ಸಮಿತಿಯನ 
ಪನನ: ಪನನ: ಸಮಚನೆಗಳನನು ನೀಡಿರನರ್ುದನನು ತೆಮೀರಿಸಿತನ. ಆದರೆ, ಹೆಚಿುನ ಸಂಖೆಯಯ  
ರಾಜ್ಕಾಲನವೆಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಮಳಚೆ ನೀರನ ಹರಿಯನತುಲೆೀ ಇರನರ್ುದರಿಂದ ಪರಿಸಿಿತಿಯನ ಬದಲಾರ್ಣೆ ಇಲಿದೆೀ 
ಉಳಿದದೆ. ವಿವಿಧ ಪ್ಾಿಧಿಕಾರಗಳ ನಡನವೆ ಸಮನವಯ ಇರಲ್ಲಲಿ ಎಂಬನದನಮು ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೀಧನೆಯನ 
ಗಮನಸಿತನ. 
 ನದ್ ರ್ವ ನ    
ಬಬಎಂಪಿಯ ರ್ಲಯ ಕಛೆೀರಿ ಅಥವಾ ಬೃಹತ್ ನೀರನಗಾಲನವೆ ವಿಭಾಗದಂದ ಅಗತಯವಿದದ 
ಅನನಮತಿಯನನು ಪಡೆಯದೆಯೀ ಬಬಎಂಪಿಯನ ನಮಿವಸಿದದ ಕಾಂಕ್ಿೀಟ್ ರಸೆುಯನನು 
(ರಾಜ್ರಾಜೆೀಶವರಿನಗರ ರ್ಲಯದ ವಾರ್್ವ ಸಂಖೆಯ ೧೬೦, ೧ನೆೀ ಅಡಡರಸೆು, ೨ನೆೀ ಮನಖಯರಸೆು, ಗನರನದತು 
ಬಡಾರ್ಣೆ, ಗಿರಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರನ-೫೬೦೦೬೨) ಒಳಚರಂಡಿ ಪ್ೆೈಪನಗಳನನು ಹಾಕಲನ ಮತನು 
ಮಾಯನ್ಹೆಮೀಲ್ಗಳನನು ನಮಿವಸಲನ ಬಡಬನೂಿಎಸ್ಟ್ಎಸ್ಟ್ಬಯ ಬನಗಿರಿ ಉಪವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ 
ಕಾಯವನವಾವಹಕ ಇಂಜಿನಯರ್್ರರ್ರನ ಅಗೆದದಾದರೆ ಎಂದನ ಆಪ್ಾದಸಿ ಬಬಎಂಪಿಯ 
ರಾಜ್ರಾಜೆೀಶವರಿನಗರ ರ್ಲಯದ ಬೃಹತ್ ನೀರನಗಾಲನವೆ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಕಾಯವನವಾವಹಕ 
ಇಂಜಿನಯರ್್ರರ್ರನ ದಮರನ ದಾಖಲ್ಲಸಿದರನ. ಆ ರಸೆುಯ ಒಂದನ ಬದಯಲಿ್ಲ ರಾಜ್ಕಾಲನವೆ ತಡೆಗೆಮೀಡೆ 
ಮತನು ಇನೆಮುಂದನ ಬದಯಲಿ್ಲ ಅಪ್ಾಟ್ವಮಂಟ್ಗಳು/ಮನೆಗಳು ಇದದರ್ು. ಬಡಬಮೂಿಎಸ್ಟಎಸ್ಟ್ಬ ಈ 
ಕೆಲಸರ್ನನು ಅವೆೈಜ್ಞಾನಕವಾಗಿ ಮತನು ಅಗತಯ ಮನನೆುಚುರಿಕೆಗಳನನು ತೆಗದೆನಕೆಮಳಳದೆ ನರ್ವಹಿಸಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ 
೨೧ ಅಕೆಮಟೀಬರ್್ ೨೦೨೦ರಂದನ ಸನರಿದ ಮಳಯೆ ನಂತರ ರಸೆುಯನ ಮಳ ೆ ನೀರಿನಂದ ತನಂಬದದರ 
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತಡೆಗಮೆೀಡಯೆನ ಕನಸಿದನ ಬೀಳುರ್ುದರಲಿ್ಲ ಮತನು ರಸೆುಗೆ ಹಾನಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜ್ನಕರನನು 
ಅಪ್ಾಯಕೆಕ ದಮಡನರ್ಲಿ್ಲ ಪರಿಣಮಿಸಿತನ ಎಂದಮ ಸಹ ಅರ್ರನ ಆರೆಮೀಪಿಸಿದರನ (ಪಿದ್ ಶಿ ವ ಕ -೩.೧). 
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ಪಿದ್ ಶಿ ವ ಕ -3.1: ರಾ ಜ್ ಕಾಲ ನವ  ಯ  ತ್ ಡ  ಗ ಮ ೀಡ  ಗ  ಮತ್ ನು ಕಾ ೆಂಕ್ಿೀ ಟ ್ ರಸ್  ುಗ  ಆ ಗಿರನರ್ ಹ ಾ ನ 

ಆಧಾರ: ಬಬಎಂಪಿಯ ಬೃಹತ್ ನೀರನಗಾಲನವೆ ವಿಭಾಗರ್ು ನೀಡಿದ ಛಾಯಾಚಿತಿಗಳು 

ಕಾಲನವೆಗಳು/ರಾಜ್ಕಾಲನವೆಗಳೂೆಂದಗೆ ಅಂತರ್್ಸಂಪಕವ ಹೆಮಂದರನರ್ ಕೆರಗೆಳು ಬೆಂಗಳೂರನ ನಗರದ 
ಮಳನೆೀರಿನ  ಸಂಗಿಹಣಾ ಮಮಲ ರ್ಯರ್ಸೆಿಗಳಾಗಿವೆ. ಕ್ಷಿಪಿ ನಗರಿೀಕರಣರ್ು ಭಮಮಿಯ ಹೆಚನುತಿುರನರ್ 
ಬೆೀಡಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಮತನು ಇದನ ಜ್ಲಮಮಲಗಳ ಮೀಲೆ ಒತುಡಕೆಕ ಕಾರಣವಾಗಿ ಕೆರಗೆಳ 
ನೆರಹೆೆಮರೆಯಲಿ್ಲ ಅನಯಂತಿಿತ ಅಭರ್ೃದಿ ಚಟನರ್ಟ್ಟಕೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತನ ಎಂಬ ಅಂಶರ್ನನು ವಿವಿಧ 
ರ್ರದಗಳು/ಅಧಯಯನಗಳು ಎತಿು ತೆಮೀರಿಸಿವ.ೆ ಇದನ ಈ ಕೆಳಗಿನರ್ುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತನ: 
➢ ಕೆರಗೆಳು ಮತನು ರಾಜ್ಕಾಲನವೆಗಳ ಒತನುರ್ರಿಯಾಗಿ, ಅದನ ಅಂತಜ್ವಲ ಕನಸಿತಕೆಕ ಮತನು 

ಪಿವಾಹಗಳು ಹೆಚುಳ; 
➢ ಘನತಾಯಜ್ಯ, ಕಟಟಡ ಭಗಾುರ್ಶೆೀಷ ಇತಾಯದಗಳನನು ರಾಜ್ಕಾಲನವೆ, ಕರೆೆಯ ಜ್ಲಾನಯನ ಪಿದೆೀಶ  

ಮತನು ಕೆರಗೆಳಲಿ್ಲ ಎಸೆಯನರ್ುದನ; 
➢ ಭಾಗಶಃ ಸಂಸಕರಿಸಿದ ಅಥವಾ ಸಂಸಕರಿಸದ ಕೆಮಳಚೆನೀರಿನ ನರಂತರ ಒಳಹರಿರ್ು ಅಸಿುತವದಲಿ್ಲರನರ್ 

ಅಂತಗವತ ಮತನು ಮೀಲೆೈ ನೀರಿನ ಸಂಪನಮೂಲಗಳನನು ಕಲನಷ್ಟ್ತಗೆಮಳಿಸನವಿಕ;ೆ 
➢ ಹಮಳು, ಕಟಟಡ  ಭಗಾುರ್ಶೆೀಷ ಇತಾಯದಗಳ ಸಂಗಿಹದಂದಾಗಿ ನೀರನನು ಹಿಡಿದಡನರ್ ಸಾಮಥಯವ 

ಕಡಿಮಯಾಗನರ್ುದನ; ಮತನು 
➢ ಕೆರಗೆಳ ನಡನವಿನ ಅಂತರ್್-ಸಂಪಕವದ ನಷಟ. 

3.3.1 ಕ ರ ಗಳ ನರ್ವ ಹಣ  
ಹೆಚಿುನ  ಸಂಖೆಯಯಲಿ್ಲ ಕೆರಗೆಳು ಅಸಿುತವದಲಿ್ಲದದ ಕಾರಣ ಬೆಂಗಳೂರನ ನಗರರ್ು ಒಂದನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ “ಕೆರಗೆಳ 
ನಗರ”್ಎಂದನ  ಪಿಸಿದಿಯಾಗಿತನು.  ಭಾರತಿೀಯ  ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸೆಿಯ ೨೦೧೬ರ ರ್ರದಯಾನನಸಾರ ೧೮೦೦ರ 
ಆರಂಭದಲಿ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲಿ್ಲ  ಸನಮಾರನ ೧,೪೫೨ ಕೆರಗೆಳಿದದರ್ು. ಕಾಲಕಿಮೀಣ ಈ ಕೆರಗೆಳು ಪರಿರ್ತವನೆ/ 
ಒತನುರ್ರಿ ಇರ್ುಗಳಿಂದಾಗಿ ನಶಸನತಾು ಹೆಮೀಗಿರನರ್ುದನನು ಮನಂದನ ಕಂಡಿಕೆಗಳಲಿ್ಲ ಚಚಿವಸಲಾಗಿದೆ.  

3.3 ಮಳ ನೀರಿನ ಸೆಂಗ ಿಹಣಾ ರ್ಯರ್ಸ್  ಿಗಳ ು 
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ಬೆಂಗಳೂರನ ನಗರದ ಕೆರಗೆಳು/ನೀರಿನ ಮಮಲಗಳು ಬಬಎಂಪಿ, ಅರಣಯ ಇಲಾಖ,ೆ ಬಡಿಎ, ಕೆಎಲ್ಡಿಸಿಎ 
ಮನಂತಾದ ವಿವಿಧ ಪ್ಾಿಧಿಕಾರಗಳ ನಯಂತಿಣದಲಿ್ಲದದರ್ು. ಸಕಾವರರ್ು ಎಲಾಿ ಕೆರಗೆಳನಮು (ಬಡಿಎ 
ಸನಪದವನ ಬಳೆಳಂದಮರನ ಮತನು ರ್ತಮವರನ ಕೆರಗೆಳನನು ಹೆಮರತನಪಡಿಸಿ) ಬಬಎಂಪಿಗ ೆರ್ಗಾವಯಿಸಲನ 
ಆದೆೀಶಸಿತನ (ಸೆಪ್ೆಟಂಬರ್ 2016 ಮತನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019). ಅಸಿುತವದಲಿ್ಲರನರ್ ಕೆರಗೆಳ ಸಂಖೆಯ, ಅರ್ುಗಳ 
ಸಿಿತಿ, ಮತನು ಅರ್ುಗಳ ಮೀಲ್ಲವಚಾರಕರ ಬಗೆೆ ಬಬಎಂಪಿ ಬಳಿ ಸಮಗಿ ದತಾುಂಶವಿರಲ್ಲಲಿ. ಮನಖಯ 
ಇಂಜಿನಯರ್್, ಕೆರಗೆಳ ವಿಭಾಗ, ಬಬಎಂಪಿ ಇರ್ರನ ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೀಧನೆಗೆ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಅನವಯ 
(ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020), ಅದರ ವಾಯಪಿುಯಲಿ್ಲ 210 ಕೆರಗೆಳಿವೆ. ವಿರ್ರಗಳನನು ಕೆಳಗಿನ ಕ ಮ ೀಷ್ಕಿ್-3.1ರಲಿ್ಲ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ಕ ಮ ೀಷ್ಕಿ್-3.1: ಬ  ೆಂಗಳ ೂ ರಿನ ಕ ರ ಗಳ/ನೀರಿನ ಮಮ ಲ ಗಳ ನರ್ವ ಹಣ ಯ ಸ್ಥ ಿತ್ರ 

ಕ ರ  ಗ ಳ್ಸ್ಥಿ ತ್ರ  ಕ ರ  ಗ ಳ್ಸೆಂಖ್ ಯ 
ಅಭರ್ೃದಿಪಡಿಸಿದ್ಕೆರಗೆಳು 89 
ಕಾಮಗಾರಿ್ಪಿಗತಿಯಲ್ಲಿರನರ್ುದನ 37 
ಅಭರ್ೃದಿಪಡಿಸಬೆೀಕ್ರನರ್ುದನ 66 
ಒಣಗಿರನರ್್ಕೆರೆಗಳು 18 

ಒಟನಟ  210 
ಆಧಾರ: ಮನಖಯ ಇಂಜಿನಯರ್್, ಕೆರೆ ವಿಭಾಗ, ಬಬಎಂಪಿ ಇರ್ರನ ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ 

66 ಕೆರಗೆಳನನು ಇನಮು ಅಭರ್ೃದಿಪಡಿಸಬೆೀಕ್ತನು ಮತನು ಒಟನಟ 254 ಎಕರೆ ೧೭ ಗನಂಟೆ ವಿಸಿುೀಣವದ 18 
ಕೆರಗೆಳು ಒಣಗಿದ ಕೆರಗೆಳಾಗಿವೆ ಎಂದನ ರ್ರದಯಾಗಿರನರ್ುದನನು ಗಮನಸಬಹನದಾಗಿದೆ. ಗಮಗಲ ಅರ್ಥವ 
ಚಿತಿಗಳ ಅನವಯ ಒಣಗಿದ ಕೆರಗೆಳ ಪಿಸನುತ ಸಿಿತಿಯನನು ಪಿದ್ ಶಿವಕ -3.2ರಲಿ್ಲ ಮತನು ಒಣಗಿದ ಕೆರಗೆಳ 
ಪಟ್ಟಟಯನನು ಅ ನನಬ ೆಂಧ-3.2ರಲಿ್ಲ ತೆಮೀರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮನಂದನ ದನಗಳಲಿ್ಲ ಇರ್ುಗಳೂ ಒತನುರ್ರಿಯಾಗನರ್ 
ಮತನು ಪರಿರ್ತವನೆಗೆಮಳುಳರ್ ಸಾಧಯತೆ ಹೆಚಿುದ.ೆ 
ಕೆರಗೆಳು ಮತನು ರಾಜ್ಕಾಲನವೆಗಳ ಹಿೀನಾಯ ಸಿಿತಿಯ ಬಗೆೆ ಅನೆೀಕ ನಾಗರಿಕ ವೆೀದಕೆಗಳು 
ನಾಯಯಾಲಯಗಳು ಮತನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರನ ನಾಯಯಾಧಿೀಕರಣರ್ನನು (ಎನ್ಜಿಟ್ಟ) ಸಂಪಕ್ವಸಿ 
ಸರಿಯಾದ ನರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ನದೆೀವಶನಗಳನನು ನೀಡಲನ ಕೆಮೀರಿವೆ ಎಂಬನದನನು ಮಾಧಯಮ 
ರ್ರದಗಳಿಂದ ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೀಧನಯೆನ ಗಮನಸಿತನ. ಆದರಮ, ಮನಖಯ ಇಂಜಿನಯರ್್, ಬೃಹತ್ 
ನೀರನಗಾಲನವೆ ವಿಭಾಗ ಇರ್ರನ ನಾಯಯಾಲಯದ ಪಿಕರಣಗಳ ವಿರ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಅರ್ುಗಳ ತಿೀಪನವಗಳ 
ವಿರ್ರಗಳನನು ನೀಡಲ್ಲಲಿ. ಕನಾವಟಕ ಉಚಛ ನಾಯಯಾಲಯರ್ು ಕೆರೆಗಳ ಬಗೆೆ ನಗರದ ಪ್ಾಿಧಿಕಾರಗಳ  
ಅನಾದರ ಮನೆಮೀಭಾರ್ಕೆಕ ಅಸಮಾಧಾನ ರ್ಯಕುಪಡಿಸಿ ಬಬಎಂಪಿ ಮತನು ಇತರ ಪ್ಾಿಧಿಕಾರಗಳು ನಗರದಲಿ್ಲ 
ಅಸಿುತವದಲಿ್ಲರನರ್ ಕೆರಗೆಳ ಸಂಖೆಯಯನನು ಅರಿಯದರನರ್ುದನನು ಖಂಡಿಸಿತನ. 
ಕೆರಗೆಳನನು ಅಭರ್ೃದಿಪಡಿಸಲನ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನನು ಕೆೈಗೆಮಳಳಲಾಗನತಿುದೆ ಎಂದನ ರಾಜ್ಯ 
ಸಕಾವರರ್ು ಉತುರಿಸಿತನ (ಆಗಸ್ಟಟ 2020). ಆದರೆ, ಮನಂದನ ಕಂಡಿಕೆಗಳಲಿ್ಲ ವಿರ್ರಿಸಿರನರ್ಂತೆ, 
ಒತನುರ್ರಿಗಳು ಮತನು ಇತರ ಉದೆದೀಶಗಳಿಗಾಗಿ ಪರಿರ್ತಿವಸನರ್ ಮಮಲಕ ಜಿೀರ್ಂತ ಸಕ್ಯಿ ಕೆರಗೆಳ 
ಸಂಖೆಯಯನ ಕಾಲ ಕಳದೆಂತೆ ಕಡಿಮಯಾಗನತಿುದೆ ಎಂಬನದನ ವಾಸುವಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಅಭರ್ೃದಿ 
ಕಾಯವಗಳನನು ಕೆೈಗೆಮಳುಳರ್ಲಿ್ಲನ ಯಾರ್ುದೆೀ ವಿಳಂಬರ್ು ಕೆರಗೆಳ ಸಂಖೆಯ ಮತುಷನಟ ಕಡಿಮ ಆಗನರ್ಲಿ್ಲ  
ಪರಿಣಮಿಸನತುದ.ೆ 
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ಪಿದ್ ಶಿ ವ ಕ -3.2: ಒ ಣಗಿದ್ ಕ ರ ಗಳ ಪಿಸನುತ್ ಸ್ಥ ಿತ್ರ (ಮಮ ಲ: 19 ಜ್ ನರ್ರಿ 2021ರಲ್ಲದಿ್ ದೆಂತ   ಗಮ ಗಲ ್ 
ಅ ರ್ ್ವ ಛಾ ಯಾ ಚಿತ್ ಿಗಳ ು) 

ಚ  ನು ಮೂನ ಕ ರ  
ಚಿ ಕ್ಕ ಲ ಸಿೆಂದ್ ಿ ಕ ರ  



  ಮಳ ನೀ ರಿನ ಸೆಂಗಹಿಣ   ಮ ತ್ನು ಸೆಂರಕ್ಷಣ   

 
23 

ಪಿದ್ ಶಿ ವ ಕ -3.2: ಒ ಣಗಿದ್ ಕ ರ ಗಳ ಪಿಸನುತ್ ಸ್ಥ ಿತ್ರ (ಮನೆಂದ್ ನರ್ರ ದಿ ದ  ) 

ದ  ಮ ರ ಸ್ಾ ನಪ್ಾ ಳ ಯ ಕ ರ  

  

ಲ್ಲ ೆಂಗ ರಾ ಜ್ ಪನರೆಂ ಕ ರ  2000 ಲ್ಲ ೆಂಗ ರಾ ಜ್ ಪನರೆಂ ಕ ರ  2020 
3.3.2 ಕ ರ ಗಳ ಸೆಂಖ್  ಯ ಮತ್ ನು ರಾ ಜ್ ಕಾ ಲ ನವ  ಗಳ ಉ ದ್ ದದ್ ಲ್ಲ ಿ ಇ ಳಿ ಕ  
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭಾರತಿೀಯ ಬಾಹಾಯಕಾಶ ಸಂಶೆ ೀಧನಾ ಸಂಸೆಿಯ ಪ್ಾಿದೆೀಶಕ ರಿಮೀಟ ಸೆನಸಂಗ್ 
ಸೆಂಟರ್-ದಕ್ಷಿಣ (ಆರ್್ಆರ್್ಎಸ್ಟ್ಸಿ) ಇದರ ತಾಂತಿಿಕ ಬೆಂಬಲದೆಮಂದಗೆ ಜಿಯೀಸೆಪೀಷ್ಟ್ಯಲ್ 
ದತಾುಂಶಗಳನನು ಬಳಸಿಕೆಮಂಡನ ಬೆಂಗಳೂರನ ನಗರದ ಭಮ ಬಳಕಯೆ ಮಾದರಿಯಲಿ್ಲನ ದೀಘವಕಾಲ್ಲೀನ 
ಬದಲಾರ್ಣೆಗಳ ಬಗೆೆ ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೀಧನಯೆನ ಸವತಂತಿ ಅಧಯಯನವಂದನನು ನಡಸೆಿತನ. ಅಧಯಯನಕಾಕಗಿ 
ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೆಮಂಡ ವಿಧಾನರ್ನನು ಈ ರ್ರದಯ ಕಂಡಿಕೆ-2.4ರಲಿ್ಲ ಈಗಾಗಲೆೀ ವಿರ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಳಗೆ 
ಚಚಿವಸಿದಂತೆ, ನಗರಿೀಕರಣರ್ು ಕೆರಗೆಳ ಸಂಖೆಯ ಮತನು ರಾಜ್ಕಾಲನವೆಗಳ ಉದದದ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ 
ಎಂಬ ಅಂಶರ್ನನು ಅಧಯಯನರ್ು ದೃಢಪಡಿಸಿತನ. 
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➢ ಕ ರ ಗಳ ಸೆಂಖ್  ಯಯಲ್ಲ ಿ ಇ ಳಿ ಕ  

ಕಾಯಡಸರಲ ನಕ್ಷಯೆ (1900ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲಿ್ಲ ಕ್ಷೆೀತಿ ಸಮಿೀಕ್ಷೆಯ ಮಮಲಕ ಕಂದಾಯ  
ಇಲಾಖಯೆಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಪಟಟ) ಅನವಯ ಕೆಮೀರಮಂಗಲ ಮತನು ರ್ೃಷಭಾರ್ತಿ ಕಣಿವೆಗಳಲಿ್ಲ ಅಸಿುತವದಲಿ್ಲದದ 
ಸನಮಾರನ 41 ಮತನು 51 ಕೆರಗೆಳು 2008ರ ಹೆಮತಿುಗೆ ಕಿಮವಾಗಿ 8 ಮತನು 13ಕೆಕ ಇಳಿದರನರ್ುದನ ಕೆರಗೆಳ 
ಪರಿರ್ತವನೆಯ ತಿೀರ್ಿತೆಯನನು ಸಮಚಿಸನತುದ.ೆ ಇದಲಿದೆ, ಕಾಯಡಸರಲ ನಕ್ಷಯೆ ಅನವಯ ಕಣಿವೆಗಳ 
ಭೌಗೆಮೀಳಿಕ ಪದಿೆೀಶದಲಿ್ಲ ಸನಮಾರನ 479.48 ಹೆಕೆಟೀರ್್ನಷ್ಟ್ಟದದ (ಶೆೀಕಡಾ 0.75) ಮತನು 215.46 
ಹೆಕೆಟೀರ್್ನಷ್ಟ್ಟದದ (ಶೆೀಕಡಾ 2.24) ಜೌಗನ ಪಿದೆೀಶಗಳು (ಸರೆಮೀರ್ರಗಳು, ಕೆರಗೆಳು ಮತನು ಕಟೆಟಗಳು) 
2016/2017ರ ಅರ್ಧಿಯಲಿ್ಲ 262.37 ಹೆಕೆಟೀರ್ ಮತನು 62.05 ಹೆಕೆಟೀರ್್ಗ ೆಇಳಿದದನದ ಇದನ ಭಮ ಬಳಕೆಯ 
ಬದಲಾರ್ಣೆಯಿಂದಾಗಿ ನೀರಾರ್ರಿ ರ್ಯರ್ಸೆಿಗಳು ಕ್ಷಿೀಣಿಸಿರನರ್ುದನನು ಸಮಚಿಸನತುದ.ೆ ಕೆರಗೆಳು/ 
ಸರೆಮೀರ್ರಗಳಲಿ್ಲನ ಬದಲಾರ್ಣೆಗಳನನು ತೆಮೀರಿಸನರ್ ಸಮಯ ಸರಣಿಯನನು ನಕ್ಷ -3.1ರಲಿ್ಲ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
 

ನಕ್ಷ -3.1: ಕ ರ ಗಳು/ಸರ ಮ ೀರ್ರಗಳ ಲ್ಲ ನಿ ಬದ್ ಲ್ಾ ರ್ಣ ಗಳ ನನು ತ  ಮ ೀರಿಸನರ್ ಸ ಮಯ ಸರ ಣಿ ನ ಕ್ಷ ಗಳ ು 
ಕ ಮ ೀರಮೆಂಗ ಲ ್ಕ್ಣಿವ   
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ರ್ೃಷ್ಭ ಾ ರ್ತ್ರ ಕ್ಣಿವ   
 

 

 

  

ಎರಡಮ ಕಣಿವೆಗಳಲಿ್ಲನ ಕೆಲರ್ು ಕೆರಗೆಳ ಗಾತಿ ಮತನು ಆಕಾರದಲಿ್ಲನ ಬದಲಾರ್ಣೆಯನ,         
ಅ ನನಬ ೆಂಧ-೩.೩ರಲಿ್ಲ ತೆಮೀರಿಸಿರನರ್ಂತೆ, ಕೆರಗೆಳ ವಿಸಿುೀಣವರ್ು ಗಮನಾಹವವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿರನರ್ುದನನು 
ಸಮಚಿಸನತುದ.ೆ ಕೆರಗೆಳ ಸಂಖೆಯಯಲಿ್ಲನ ಇಳಿಕೆಯನನು, ಅ ನನಬ ೆಂಧ-3.4ರಲಿ್ಲ ತೆಮೀರಿಸಿರನರ್ಂತೆ, ಬಸ್ಟ 
ನಲಾದಣ, ಕ್ೀಿಡಾಂಗಣಗಳು/ಕ್ೀಿಡಾ ಮೈದಾನಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ೀಿಡಾ ಗಾಿಮ ರ್ಸತಿ ಸಂಕ್ೀಣವ, ರ್ಸತಿ 
ಬಡಾರ್ಣೆಗಳು ಮನಂತಾದ  ಇತರ ಉದೆದೀಶಗಳಿಗಾಗಿ (ಪಿದ್ ಶಿ ವ ಕ -3.3) ಕೆರಗೆಳನನು ಪರಿರ್ತಿವಸಿರನರ್ುದಕೆಕ 
ಅಧಾಯರೆಮೀಪಿಸಬಹನದನ. 
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ಪಿದ್ ಶಿ ವ ಕ -3.3: ಇ ತ್ ರ  ಉದ  ದೀರ್ಗಳಿ ಗಾ ಗಿ ಕ ರ ಗಳ ಪರಿರ್ತ್ ವ ನ  
(ಮಮಲ: ಕ್ಷೆೀತಿ ಭೆೀಟ್ಟಗಳ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ತೆಗೆದ ಛಾಯಾಚಿತಿಗಳು) 

ಕಿ್ೀಡ ಾ ಮೈದ ಾ ನ ವ ಾ ಗಿ ಪರಿರ್ತ್ರವ ತ್ವ ಾ ಗಿರನರ್ ಕಾ ಮ ಾ ಕ್ಷಿಪ್ಾ ಳ ಯ ಕ ರ   

ಡ ಾ.ಬಿ.ಆ ರ್.ಅೆಂಬ  ೀಡ ಕ ರ್ ಕಿ್ೀಡ ಾ ೆಂಗ ಣವಾ ಗಿ ಪರಿರ್ತ್ರ ವತ್ ವಾ ಗಿರನರ್ ದ ಾ ಸರಹಳಿ ಿ ಕ ರ  
ಈ ಪರಿರ್ತವನೆಗಳನನು ರಾಜ್ಯ ಸಕಾವರ, ಬಬಎಂಪಿ, ಬಡಿಎ ಮನಂತಾದ ಪ್ಾಿಧಿಕಾರಗಳು 
ಕಾಲಾನನಕಿಮದಲಿ್ಲ ಅಧಿಕೃತಗೆಮಳಿಸಿರನರ್ುದನ ಸಪಷಟವಾಗನತುದೆ. ಕೆರ ೆಪಿದೆೀಶ ಕ್ಷಿೀಣಿಸಲನ ಕಾರಣವಾದಂತಹ 
ಸಂಹಿತೆಯ ನಬಂಧನೆಗಳನನು ಉಲಿಂಘಿಸಿ ವಿವಿಧ ಸಕಾವರಿ ಸಂಸೆಿಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಸಂಸೆಿಗಳು ಮತನು 
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ಇತರರಿಗ ೆಕೆರ ೆಭಮಮಿಯನನು ಅಕಿಮವಾಗಿ ಮಂಜ್ಮರನ ಮಾಡಿರನರ್ ಪಿಕರಣಗಳನನು ಉಲಿೆೀಖಿಸಿರನರ್ 
ಕೆರಗೆಳ ಮೀಲ್ಲನ ರ್ರದಯ ಕಂಡಿಕ-ೆ4.4ಕೆಕ ಉಲಿೆೀಖರ್ನನು ಆಹಾವನಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿರ್ತವನೆಗಳಿಂದಾಗಿ 
ಭಮ ಬಳಕೆಯಲಿ್ಲ ಬದಲಾರ್ಣೆ ಹೆಮಂದ ನೀರನ ಇಂಗನವಿಕೆ ಕ್ಷಿೀಣಗೆಮಂಡನ ಹೆಚಿುನ ನೀರನ ಭಮಮಿಯ 
ಮೀಲೆೈಯಲಿ್ಲ ಹರಿದನ ಪಿವಾಹ ಪರಿಸಿಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತನ. 
ಇದಲಿದೆ, 2014-2017ರ ಅರ್ಧಿಯನನು ವಾಯಪಿಸನರ್ ಬೆಂಗಳೂರನ ಮತನು ಸನತುಮನತುಲ್ಲನ ಕೆರಗೆಳು/ 
ಜ್ಲಮಮಲಗಳ ಒತನುರ್ರಿಗಳ ಸಿಿತಿಯನನು ಅಧಯಯನ ಮಾಡಲನ ರಚಿಸಲಾದ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಮಿತಿಯನ8 
ತನು ರ್ರದಯಲಿ್ಲ ಸಕಾವರಿ ಇಲಾಖಗೆಳು/ಏಜೆನಸಗಳು ಮತನು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸೆಿಗಳು ಕೆರಗೆಳ ಮೀಲೆ 
ಮಾಡಿರನರ್ ನರಂತರ ಒತನುರ್ರಿಗಳನನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತನ. ಇದನ, ಪರಿಸರರ್ನನು 
ಕಲನಷ್ಟ್ತಗೆಮಳಿಸನರ್ುದರ ಜೆಮತೆಗೆ ಜ್ಲಾನಯನ ಪದಿೆೀಶಗಳು ಕಡಿಮಯಾಗನರ್ಲಿ್ಲ ಪರಿಣಮಿಸಿತನ. 
ಒತನುರ್ರಿ ಮಾಡಿರನರ್ ಸಕಾವರಿ ಸಂಸೆಿಗಳಲಿ್ಲ ಶಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಅರಣಯ ಇಲಾಖ,ೆ ಬಡಿಎ, 
ಬಡಬಮೂಿಎಸ್ಟಎಸ್ಟ್ಬ, ಬಬಎಂಪಿ, ಬಂೆಗಳೂರನ ವಿದನಯತ ಸರಬರಾಜ್ನ ಕಂಪನ, ಬೆಂಗಳೂರನ 
ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ನಗಮ, ಕನಾವಟಕ ರ್ಸತಿ ಮಂಡಳಿ, ರೆೈಲೆವ, ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ಾಿಧಿಕಾರಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 
ಹೆದಾದರಿಗಳು ಇತಾಯದಗಳು ಪಿಮನಖ ಸಂಸೆಿಗಳಾಗಿವ.ೆ 
ನಗರದ ಅಭರ್ೃದಿಗೆ ಜ್ವಾಬಾದರಿಯನತ ಪ್ಾಿಧಿಕಾರವಾಗಿದಮದ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖಯೆಿಂದ ಅನನಮತಿ 
ಪಡೆಯದೆ 23 ಕೆರಗೆಳ ಮೀಲೆ ರ್ಸತಿ ಬಡಾರ್ಣೆಗಳನನು ರಮಪಿಸಿರನರ್, ಬಡಿಎ ಬಗೆೆ ಸಮಿತಿಯನ 
ವಿಶೆೀಷವಾಗಿ ಅಸಮಾಧಾನ ರ್ಯಕುಪಡಿಸಿತನ. ಸಮಿತಿಯನ,  ಕೆರಗೆಳ ಕ್ಷಿೀಣತೆಯನನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಲವಕ್ಷೂ 
ಮತನು ಬೆೀಜ್ವಾಬಾದರಿತನಕೆಕ ಅಧಾಯರೆಮೀಪಿಸಿ ನಾಯಯಾಂಗ ತನಖೆಯ ಮಮಲಕ ತಪಿಪತಸಿರ ವಿರನದಿ ಕಿಮ 
ಕೆೈಗೆಮಳಳಲನ ಶಫಾರಸನ ಮಾಡಿತನ. 

➢ ರಾ ಜ್ ಕಾ ಲ ನವ  ಗಳ ಉ ದ್ ದದ್ಲ್ಲ ಿ ಇ ಳಿ ಕ  
ನಗರಿೀಕರಣದ ಹೆಚುಳದೆಮಂದಗೆ ನೆೈಸಗಿವಕ ನಾಲಾ ಚರಂಡಿ ರ್ಯರ್ಸೆಿಗಳನನು ಕಿಮೀಣವಾಗಿ 
ಕಾಂಕ್ಿಟ್ಟೀಕರಣಗೆಮಳಿಸಿ ಮಳನೆೀರಿನ ರಾಜ್ಕಾಲನವೆಗಳನಾುಗಿ ಪರಿರ್ತಿವಸಲಾಯಿತನ. ಅಧಯಯನದ ಪಕಿಾರ, 
ಕಾಯಡಸರಲ ನಕ್ಷೆಗಳಂತೆ ರಾಜ್ಕಾಲನವೆಗಳ (ಪ್ಾಿಥಮಿಕ ಮತನು ದವತಿೀಯ) ಒಟನಟ ಉದದ (1900ರ 
ಆರಂಭದಲಿ್ಲ) ಕೆಮೀರಮಂಗಲ ಮತನು ರ್ೃಷಭಾರ್ತಿ ಕಣಿವೆಗಳಲಿ್ಲ ಕಿಮವಾಗಿ 113.24 ಕ್.ಮಿೀ ಮತನು 
226.29 ಕ್.ಮಿೀ.ಗಳಷ್ಟ್ಟತನು, ಇರ್ುಗಳು 2016/2017ರ ವೆೀಳಗೆೆ 62.84 ಕ್.ಮಿೀ ಮತನು 111.72 ಕ್.ಮಿೀ.ಗೆ 
ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದದರ್ು. ಬದಲಾರ್ಣೆಗಳನನು ತೆಮೀರಿಸನರ್ ಸಮಯ ಸರಣಿಯ ರಾಜ್ಕಾಲನವೆ ನಕ್ಷೆಗಳನನು ನಕ್ಷ -
3.2ರಲಿ್ಲ ನೀಡಲಾಗಿದ.ೆ. 
  

 
8 ಕನಾವಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಅಂದನ ಗೌರವಾನವತ ಸಭಾಧಯಕ್ಷರಾಗಿದದ ಶಿೀ ಕ.ೆಬ.ಕಮೆೀಳಿೀವಾರ್್ ಅರ್ರ ಅಧಯಕ್ಷತೆಯಲಿ್ಲ. 
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ನಕ್ಷ -3.2: ಸಮಯ ಸರಣಿ ರಾ ಜ್ ಕಾ ಲ ನವ   ನಕ್ಷ ಗಳ ು 
ಕ ಮ ೀರಮೆಂಗ ಲ ್ಕ್ಣಿವ   
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ರ್ೃಷ್ಭ ಾ ರ್ತ್ರ ್ಕ್ಣಿವ   
 

 

 

 

ನವಿೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಕಾಲನವೆಗಳ ಪಥದಲಿ್ಲ ಗಮನಾಹವ 
ಬದಲಾರ್ಣೆಗಳಾಗಿರನರ್ುದನನು ಉಪಗಿಹ ಚಿತಿಣಗಳ ವಿಶಿೆೀಷಣೆಯನ ತೆಮೀರಿಸಿತನ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 
ಕೆಮೀರಮಂಗಲ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ, ಬಳೆಳಂದಮರನ ಸರೆಮೀರ್ರಕೆಕ ಪವಿೆೀಶಸನರ್ ಮದಲನ ವಿಲ್ಲೀನಗೆಮಳುಳರ್ 
ಎರಡನ ಚರಂಡಿಗಳ ಉದದರ್ು 2008 ಮತನು 2016ರ ನಡನವೆ 338 ಮಿೀ.ನಂದ 136 ಮಿೀ.ಗ ೆ(ಪಿದ್ ಶಿ ವ ಕ -
3.4) ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದನದ ಇದನ ಕಟಟಡ ನಮಾವಣಗಳಿಗೆ ಅರ್ಕಾಶ ಮಾಡಿಕೆಮಟ್ಟಟತನ ಮತನು ಮಳನೆೀರಿನ 
ಮನಕು ಹರಿವಿನ ಮೀಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತನ. ರ್ೃಷಭಾರ್ತಿ ಕಣಿವಯೆಲಿ್ಲ, ಹೆಮಸಕೆರಹೆಳಿಳ ಕೆರಯೆ ಗಡಿಯಲಿ್ಲ 
ಹಾದನಹೆಮೀಗನತಿುದದ ರಾಜ್ಕಾಲನವೆಯನನು ಪನನರ್್ರಚಿಸಲಾಯಿತನ ಮತನು ಕೆರಯೆ ಮಮಲಕ 
ಹರಿಯನರ್ಂತೆ ತಿರನಗಿಸಲಾಯಿತನ ಹಾಗಮ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆರಯೆ ವಿಸಿುೀಣವದಲಿ್ಲ ಕಡಿಮಯಾಯಿತನ 
(ಪಿದ್ ಶಿ ವ ಕ -3.5). 
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ಪಿದ್ ಶಿ ವ ಕ -3.4: ಬ  ಳ ಿೆಂದ್ಮ ರನ ಕ ರ ಯ ಬ ಳಿ ರಾ ಜ್ ಕಾ ಲ ನವ   ಜ ಾಲ ದ್ ಮ ಾ ಗವ ಬ ದ್ಲ್ ಾ ರ್ಣ  ಮತ್ ನು 
ಪನನರ್ರಚ ನ  

 
 

ಪಿದ್ ಶಿ ವ ಕ -3.5: ಹ  ಮ ಸಕ ರ ಹಳಿ ಿ ಕ ರ ಯ ಬ ಳಿ ರಾ ಜ್ ಕಾ ಲ ನವ   ಜಾ ಲದ್ ಮ ಾ ಗವ ಬದ್ ಲ್ಾ ರ್ಣ  

 

ಕೆಲರ್ು ರಾಜ್ಕಾಲನವೆಗಳ ಭೌತಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ, ಅನನಬ ೆಂಧ-3.5ರಲಿ್ಲ ತೆಮೀರಿಸಿದಂತೆ, 
ರಾಜ್ಕಾಲನವೆಗಳನನು ಮನಚಿು ಒತನುರ್ರಿ ಮಾಡಿಕೆಮಂಡಿರನರ್ುದನನು ಸಮಚಿಸಿತನ. 

ಸಿಳದ ಭೌಗೆಮೀಳಿಕ ಪರಿಸಿಿತಿಗ ೆಅನನಗನಣವಾಗಿ ಮತನು ಸನಗಮ ಹರಿರ್ನನು ಅನನಕಮಲ್ಲಸಲನ ಕೆಲರ್ು 
ರಾಜ್ಕಾಲನವೆಗಳನನು ಪನನರ್್ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದನ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾವರರ್ು (ಆಗಸ್ಟಟ 2020) ಉತುರಿಸಿತನ. 

ಉತುರರ್ನನು ಒಪಿಪಕೆಮಳಳಲಾಗನರ್ುದಲಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಬೆಳಳಂದಮರನ ಕರೆೆಯ ಪಿಕರಣದಲಿ್ಲ ಕೆರಯೆ ಮತನು 
ಸನತುಮನತುಲ್ಲನ ಪಿದೆೀಶದ ಅನಧಿಕೃತ ಬಳೆರ್ಣಿಗೆಗ ೆಅನನಕಮಲವಾಗನರ್ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ ಮಾಗವ ಬದಲಾರ್ಣೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪಿದ್ ಶಿ ವ ಕ -೩.೬ರಲಿ್ಲ ತೆಮೀರಿಸಿರನರ್ಂತೆ, ವಿವಿಧ ಅರ್ಧಿಗೆ ತೆಗದೆನಕೆಮಂಡಿರನರ್ 
ಗಮಗಲ್ಅರ್ಥ್ವ ಛಾಯಾಚಿತಿಗಳಿಂದ ಕಮಡ ಇದನನು ಗಮನಸಬಹನದನ. 
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ಪಿದ್ ಶಿ ವ ಕ -3.6: ರಾ ಜ್ ಕಾ ಲ ನವ  ಗಳ ಮ ಾ ಗವ ಬ ದ್ಲ್ ಾ ರ್ಣ ಯನನು ತ  ಮ ೀರಿಸನರ್ ಗಮ ಗಲ ್ ಅ ರ್ ್ವ 
ಛ ಾ ಯಾ ಚಿತ್ ಿಗಳ ು  

ಏ ಪ್ರ ಿಲ ್ 2012ರಲ್ಲ ದಿ್ ದೆಂತ   

 

ಅ ಕ ಮ ೀಿಬ ರ್ 2012ರಲ್ಲದಿ್ ದೆಂತ   

 
ಮ ಾ ರ್್ವ ೨ ೦೧ ೪ರಲ್ಲದಿ್ ದೆಂತ   

 

ಫ  ಬ ಿರ್ರಿ 2020ರಲ್ಲದಿ್ ದೆಂತ   

 

ಇದಲಿದೆ, ಜೆಎನ್ನರ್್ವಗ ೆಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೆಚಿುನ ಸಂಖೆಯಯ ರಾಜ್ಕಾಲನವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ದಾಖಲೆಗಳು 
ಮನಖಯ ಇಂಜಿನಯರ್್, ಬೃಹತ್ ನೀರನಗಾಲನವೆ ವಿಭಾಗ, ಬಬಎಂಪಿ ಇರ್ರ ಬಳಿ ಲಭಯವಿರಲ್ಲಲಿ ಮತನು 
ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೀಧನೆಗೆ ಒದಗಿಸಲ್ಲಲಿ; ಅರ್ುಗಳ ಅನನಪಸಿಿತಿಯಲಿ್ಲ ಮಾಪ್ಾವಡನಗಳಿಗೆ ನಖರವಾದ 
ಕಾರಣಗಳನನು ಕಂಡನಹಿಡಿಯಲಾಗಲ್ಲಲಿ. 

ಮಳನೆೀರಿನ ಹೆಚಿುನ ಹರಿರ್ನನು ತಡೆಯಲನ ಕಿಮಗಳನನು ಇನಮು ಕೆೈಗಮೆಳಳಬೆೀಕ್ದೆ ಎಂದನ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾವರರ್ು 
ಉತುರಿಸಿತನ (ಆಗಸ್ಟಟ್ ೨೦೨೦).  

ಅಂತಜ್ವಲ ಮರನಪಮರಣ ಮತನು ಮಳನೆೀರನ ಕೆಮಯನಿ ತಂತಿಗಳ ಮಮಲಕ ಮಳಯೆ ನೀರನನು 
ಉತುಮವಾಗಿ ನರ್ವಹಿಸಬಹನದನ. 

3.4.1 ಅ ೆಂತ್ ಜ್ವ ಲ ಮರನಪಮ ರಣ 
ಅಂತಜ್ವಲ ಮರನಪಮರಣ ನೆೈಸಗಿವಕವಾಗಿಯಮ ಆಗನತುದೆ ಮತನು ಕೃತಕವಾಗಿಯಮ ಮಾಡಬಹನದನ. 
ಅಂತಜ್ವಲರ್ು ನೆೈಸಗಿವಕವಾಗಿ ಮಳಯೆಿಂದ ಮತನು ಹಿಮ ಕರಗನವಿಕೆಯಿಂದ ಹಾಗಮ ಸವಲಪ ಮಟ್ಟಟಗೆ 
ಮೀಲೆೈ ನೀರಿನಂದ (ನದಗಳು ಮತನು ಕೆರಗೆಳು) ಮರನಪಮರಣವಾಗನತುದೆ. ಇದನ ಜ್ಲಸಸಯಗಳು 
ಬೆಳಯೆನರ್ಲಿ್ಲಯಮ ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡನತುದ.ೆ ಅಂತಜ್ವಲದ ನೆೈಸಗಿವಕ ಮರನಪಮರಣರ್ು ನಧಾನ 

3.4 ಮಳ ನೀರನ ಸೆಂರಕ್ಷ ಣಾ ರ್ಯರ್ಸ್  ಿಗಳ ು 
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ಪಿಕಿ್ಯಯಾಗಿರನತುದೆ ಮತನು ಅಂತಜ್ವಲ ಸಂಪನಮೂಲಗಳ ಅತಿಯಾದ ಮತನು ನರಂತರ 
ಶೆ ೀಷಣೆಯಂದಗೆ ಗತಿಯನನು ಉಳಿಸಿಕೆಮಳಳಲನ ಸಾಧಯವಾಗನರ್ುದಲಿ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 
ಅಂತಜ್ವಲ ಮಟಟ ಕನಸಿಯನತುದೆ ಮತನು ಅಂತಜ್ವಲ ಸಂಪನಮೂಲಗಳು ಕ್ಷಿೀಣಿಸನತುವೆ. ಕೃತಕ 
ಮರನಪಮರಣ ಪಿಯತುಗಳು ಮಮಲತಃ ಸಮಕುವಾದ ರಚನಾ ನಮಾವಣ ತಂತಿಗಳ ಮಮಲಕ ಮೀಲೆೈ 
ನೀರಿನ ನೆೈಸಗಿವಕ ಹರಿರ್ನನು ಅಂತಜ್ವಲ ಸಂಗಿಹಕೆಕ ಸೆೀರಿಸನರ್ ಗನರಿಯನನು ಹೆಮಂದವೆ. ಲಭಯವಿರನರ್ 
ಮಳ ೆ ಮತನು ನೀರಿನ ಹರಿರ್ು ಅಂತಜ್ವಲರ್ನನು ಕೃತಕವಾಗಿ ಮರನಪಮರಣ ಮಾಡಲನ ಪಿಮನಖ 
ಸಾಧನಗಳಾಗಿವ.ೆ ಜಿನನಗನ ಕೆಮಳಗಳು/ಕೆರಗೆಳು, ಚಕೆ್ ಡಾಯರ್್ಗಳು, ಹೆಮಂಡಗಳು, ಇಂಜೆಕ್ಷನ ಬಾವಿಗಳು 
ಇತಾಯದ ರಚನೆಗಳು ಸಾಮಾನಯ ಮರನಪಮರಣ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವ.ೆ 
ಮೀಲ್ಲನ ಮರನಪಮರಣ ರಚನೆಗಳು ಅಂತಜ್ವಲರ್ನನು ಸವಲಪ ಮಟ್ಟಟಗೆ ಪನನಭವತಿವಗೆಮಳಿಸಲನ ಸಹಾಯ 
ಮಾಡಿದರೆ, ಹೆಚಿುನ ಪಿಮಾಣದ ಮಳನೆೀರನ ನಗರ ಪದಿೆೀಶಗಳಲಿ್ಲನ ಗಟ್ಟಟಯಾದ, ಜಿನನಗಲನ 
ಅರ್ಕಾಶವಿಲಿದ ಮತನು ಕಾಂಕ್ಿೀಟ ಮೀಲೆೈಗಳಲಿ್ಲ ಹರಿಯನತುದೆ. ಇದರಿಂದ ಪವಿಾಹ ಉಂಟಾಗನರ್ುದನನು 
ತಪಿಪಸಲನ ಈ ಮೀಲೆೈ ಹರಿರ್ನನು ರಾಜ್ಕಾಲನವೆಗಳ ಮಮಲಕ ಕೆರಗೆಳು/ನದಗಳಿಗ ೆಮತನು ಮರನಪಮರಣ 
ರಚನೆಗಳಿಗೆ ತಲನಪಿಸಬೆೀಕನ ಹಾಗಮ ಇದನ ಅಂತಜ್ವಲ ಮರನಪಮರಣವಾಗಲನ ಸಹಾಯ ಮಾಡನತುದೆ. 
ದಕ್ಷ, ಉತುಮವಾಗಿ ವಿನಾಯಸಗೆಮಳಿಸಿದ/ನರ್ವಹಿಸಲಪಟಟ ರಾಜ್ಕಾಲನವ ೆರ್ಯರ್ಸೆಿಯನ ನೀರನ ನಲನವಿಿಕೆಯನನು 
ಮತನು ಹಾನಯ ಮಟಟರ್ನನು ಕಡಿಮ ಮಾಡನತುದೆ ಮತನು ಹಾಗಾಗಿ ಮಳನೆೀರಿನ ನರ್ವಹಣೆಯಲಿ್ಲ 
ಪಿಮನಖ ಪ್ಾತಿ ರ್ಹಿಸನತುದೆ. ನಗರ ಪದಿೆೀಶದಲಿ್ಲ ಅಂತಜ್ವಲ ಕ್ಷಿೀಣಿಸನತಿುರನರ್ ಹಿನೆುಲೆಯಲಿ್ಲ, 
ಅಸಿುತವದಲಿ್ಲರನರ್ ಅಂತಜ್ವಲ ಮಟಟರ್ನನು ಹೆಚಿುಸನರ್ುದಕಾಕಗಿ ಎಲಾಿ ಮಳನೆೀರನ ಚರಂಡಿಗಳನನು 
ಸಮಥವವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೆಮಳಳಬೆೀಕನ ಎಂದನ ಐಆರ್್ಸಿ ಮಾಗವಸಮಚಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. 
ಬಬಎಂಪಿ ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯಾರ್ುದೆೀ ನೀತಿಯನಮು ಹೆಮಂದರಲ್ಲಲಿ ಅಥವಾ ಅಂತಜ್ವಲರ್ನನು 
ಮರನಪಮರಣ ಮಾಡನರ್ುದಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯವಗಳನಮು ಕೈೆಗೆತಿುಕೆಮಂಡಿರಲ್ಲಲಿ. 
ರಾಜ್ಕಾಲನವೆಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಮಳಚೆನೀರಿನ ಹರಿವಿನಂದಾಗಿ ಮರನಪಮರಣ ರಚನೆಗಳ ಅನನಷ್ಾಟನರ್ನನು 
ಮನಂದಮಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದನ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾವರ (ಆಗಸ್ಟಟ 2020) ಉತುರಿಸಿತನ. 
 

3.4.2 ಮಳ ನೀರನ ಕ ಮ ಯನಿ 
ಬೆಂಗಳೂರನ ನೀರನ ಸರಬರಾಜ್ನ ಮತನು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ  ಕಾಯಿದೆ, 1964ಕೆಕ ತಿದನದಪಡಿ ಮಾಡನರ್ 
(ಆಗಸ್ಟಟ 2009) ಮಮಲಕ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾವರರ್ು ಬೆಂಗಳೂರನ ನಗರ ಪಿದೆೀಶದಲಿ್ಲ ಮಳನೆೀರನ ಕೆಮಯನಿನು 
ಕಡಾಡಯಗೆಮಳಿಸಿತನ. ಸನಮಾರನ ಎರಡನ ರ್ಷವಗಳ ವಿಳಂಬದ ನಂತರ, ರ್ಸತಿ ಮತನು ರ್ಸತಿ ರಹಿತ 
ಕಟಟಡಗಳ ಮಾಲ್ಲೀಕರನ ಮತನು ಅನನಭೆಮೀಗದಾರರಿಗೆ, 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011ರೆಮಳಗೆ ಸಮಚಿತ ಮಳ ೆನೀರನ 
ಕೆಮಯನಿ ರಚನೆಗಳನನು ಅಳರ್ಡಿಸಲನ ನಗದಪಡಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾವರರ್ು ಪಿಕಟಣೆ ಹೆಮರಡಿಸಿತನ (ಮೀ 
2011). 
ಬಡಬಮೂಿಎಸ್ಟಎಸ್ಟ್ಬ ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಅನವಯ (ಫೆಬರಿ್ರಿ 2020), ಬಡಬಮೂಿಎಸ್ಟಎಸ್ಟ್ಬ 
ವಾಯಪಿುಯಲಿ್ಲದದ ಒಟನಟ 9.85 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ 2.12 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳು ಮಳ ೆ ಕೆಮಯನಿ ರಚನೆಗಳನನು 
ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೆಮಳುಳರ್ುದನ ಅಗತಯವಾಗಿತನು. ಆದರೆ, ಕೆೀರ್ಲ 1.27 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳು ಮಳನೆೀರನ ಕೆಮಯನಿ  
ರಚನೆಗಳನನು ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೆಮಂಡಿದದರ್ು. ಹಿೀಗಾಗಿ, ಅನನಸರಣೆ ಕೆೀರ್ಲ ಶೆೀಕಡಾ 60ರಷ್ಟ್ಟತನು. ಮಳನೆೀರನ 
ಕೆಮಯನಿ ರಚನೆಗಳನನು ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೆಮಳಳದರನರ್ುದನ ಶೆೀಖರಣೆ ಮತನು ಸಾಕಷನಟ ಅಂತಜ್ವಲ 
ಮರನಪಮರಣಕಾಕಗಿ ಪಿಮನಖವಾದ ನೀರಿನ ಮಮಲರ್ನನು ಬಳಸಿಕಮೆಳಳದರನರ್ಲಿ್ಲ ಪರಿಣಮಿಸಿತನ. ಅಷಟಲಿದ,ೆ 
ಇದನ ರಾಜ್ಕಾಲನವೆ ರ್ಯರ್ಸೆಿಗಳಲಿ್ಲ ಹೆಚನುರ್ರಿ ಹರಿವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತನ. ಜೆಮತೆಗ,ೆ ಬಡಬಮೂಿಎಸ್ಟಎಸ್ಟ್ಬ 
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ವಾಯಪಿುಗೆ ಒಳಪಡದ ಪಿದೀೆಶಗಳು/ಕಟಟಡಗಳಿಗ ೆ ಮಳನೆೀರನ ಕೆಮಯನಿ ರಚನೆಗಳನನು ಅಳರ್ಡಿಸಿ 
ಕೆಮಳುಳರ್ುದನನು ಕಡಾಡಯಗೆಮಳಿಸಿರಲ್ಲಲಿ. 
ಅಂತಜ್ವಲ ಮರನಪಮರಣ ಮಾಡಲನ ಅಗತಯವಾದ ಕಿಮಗಳನನು ರಾಜ್ಕಾಲನವೆಗಳ ಮಾಸಟರ್ ಪ್ಾಿನ್ನಲಿ್ಲ 
ಸಮಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತನು ಅದನನು ಬಡಬಮೂಿಎಸ್ಟ್ಎಸ್ಟ್ಬ ಜಾರಿಗೆಮಳಿಸನತಿುದೆ ಎಂದನ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾವರ 
ಉತುರಿಸಿತನ (ಆಗಸ್ಟಟ 2020). ಬಬಎಂಪಿಯ ಒಟಾಟರೆ ವಾಯಪಿುಯಲಿ್ಲರನರ್ ಮನೆಗಳೂೆಂದಗೆ ಹೆಮೀಲ್ಲಸಿದರೆ 
ಬಡಬಮೂಿಎಸ್ಟಎಸ್ಟ್ಬ ಕಡಿಮ ಸಂಖೆಯಯ ಕಟಟಡಗಳಿಗೆ ನೀರನ ಪಮರೆೈಸನತಿುರನರ್ುದರಿಂದ ಉತುರರ್ನನು 
ಒಪಪಲಾಗನರ್ುದಲಿ. 

3.4.3 ಕ ರ ಗಳ ು/ರಾ ಜ್ ಕಾ ಲ ನವ  ಗಳ ನಡ ನವಿ ನ ಅ ೆಂತ್ ರ್-ಸೆಂಪ ಕ್ವದ್ ಕ ಮ ರತ    
ಕೆರಗೆಳು ಮತನು ರಾಜ್ಕಾಲನವೆಗಳ ಸಂಖೆಯ ಕಡಿಮಯಾಗಿದನದ ಕೆರಗೆಳ ನಡನವಿನ ಹಾಗಮ ಕೆರಗೆಳು ಮತನು 
ರಾಜ್ಕಾಲನವೆಗಳ ನಡನವಿನ ಸಂಪಕವ ಕಡಿದನಹೆಮೀಗಲನ ಕಾರಣವಾಯಿತನ. ರಾಜ್ಕಾಲನವೆಗಳು ನೆೀರವಾಗಿ 
ನೀರಿನ ಮಮಲಗಳಿಗೆ/ಕೆರಗೆೆ ಸಂಪಕವ ಹೆಮಂದರಲ್ಲಲಿ ಮತನು ರಾಜ್ಕಾಲನವೆಗಳಲಿ್ಲ ಹೆಚಿುನ ಪಿಮಾಣದ 
ಕೆಮಳಚನೆೀರನ ಹರಿಯನತಿುರನರ್ುದರಿಂದ ನೀರಿನ ಮಮಲದ ಪಕಕದಲಿ್ಲ ನಮಿವಸಲಾದ ಮಾಗವ ಬದಲಾರ್ಣೆ 
ಕಾಲನವೆಗಳಲಿ್ಲ ಹರಿಯನತಿುರನರ್ುದನನು ರಾಜ್ಕಾಲನವೆಗಳ ಜ್ಂಟ್ಟ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ ತೆಮೀರಿಸಿತನ. ಇದನ 
ರಾಜ್ಕಾಲನವೆಗಳು ಉಕ್ಕ ಹರಿಯನರ್ುದಕೆಕ ಮತನು ತತಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಹಠಾತ್ ಪಿವಾಹಗಳಿಗೆ 
ಕಾರಣವಾಗಿತನು. 
ಕೆರಗೆಳೂೆಂದಗೆ ರಾಜ್ಕಾಲನವೆಗಳ ಸಂಪಕವರ್ನನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆಮಳುಳರ್ಲಿ್ಲನ ಬಬಎಂಪಿಯ ವಿಫಲತೆಯನ 
ಬೆಂಗಳೂರನ ನಗರದಲಿ್ಲ ಹಲವಾರನ ಕೆರಗೆಳು ಒಣಗಲನ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೆಮಟ್ಟಟತನ ಮತನು ಇದನ ಕಂಡಿಕೆ-
3.3.2ರಲಿ್ಲ ಚಚಿವಸಿದಂತೆ ಇತರ ಉದೆದೀಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆರಗೆಳನನು ಪರಿರ್ತಿವಸನರ್ುದಕೆಕ ಅನನವಾಯಿತನ. 
ರಾಜ್ಕಾಲನವೆಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಮಳಚೆನೀರನ ಹರಿಯನತಿುರನರ್ುದರಿಂದ ಅನೆೀಕ ಕೆರಗೆಳನನು ರಾಜ್ಕಾಲನವೆಗಳ 
ಸಂಪಕವದಂದ ಕಡಿತಗೆಮಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದನ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾವರರ್ು ಉತುರಿಸಿತನ (ಆಗಸ್ಟಟ 2020). 
ಬಡಬಮೂಿಎಸ್ಟಎಸ್ಟ್ಬ ರಾಜ್ಕಾಲನವೆಗಳಿಂದ ಕೆಮಳಚೆನೀರನನು ಬೆೀಪವಡಿಸನರ್ ಮತನು ಬಬಎಂಪಿಯ ಹೆಮಸ 
ರ್ಲಯಗಳಲಿ್ಲ ಒಳಚರಂಡಿ ರ್ಯರ್ಸೆಿಯನನು ಒದಗಿಸನರ್ ಪಿಕಿ್ಯಯಲಿ್ಲದ,ೆ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ್ಕಾಲನವೆಗಳಲಿ್ಲನ 
ಕೆಮಳಚನೆೀರನ ಹರಿರ್ು ಕಡಿಮಯಾಗಬಹನದನ ಎಂದಮ ಸಹ ಸಕಾವರರ್ು ಉತುರಿಸಿತನ. 
ಉತುರದಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸಿರನರ್ಂತೆ ರಾಜ್ಕಾಲನವೆಗಳಿಂದ ಕೆಮಳಚೆನೀರನನು ಬೆೀಪವಡಿಸನರ್ ಕೆಲಸರ್ನನು 
ಬಡಬಮೂಿಎಸ್ಟಎಸ್ಟ್ಬ ಮಾಡನತಿುದದರಮ ಸಹ ರಾಜ್ಕಾಲನವೆಗಳಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಪಿಮಾಣದಲಿ್ಲ ಕೆಮಳಚೆನೀರನ 
ಸೆೀರನತಿುರನರ್ುದನ ಮನಂದನರ್ರಿಯನತುಲೆೀ ಇದೆ. 
ಶಿ ಫ ಾ ರಸನ-2: ಕೆರಗೆಳು ಮತನು ನೆೈಸಗಿವಕ ಚರಂಡಿಗಳು ಮತುಷನಟ ಕ್ಷಿೀಣಿಸನರ್ುದನನು ಬಬಎಂಪಿ 
ತಡೆಯಬೆೀಕನ ಮತನು ಪರಿಸರ ರ್ಯರ್ಸೆಿಯ ಮತನು ಅಂತಜ್ವಲದ ಸಮಕು ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೆರಗೆಳ ಅಂತರ್್-
ಸಂಪಕವರ್ನನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆಮಳಳಬೆೀಕನ. 
ಶಿ ಫ ಾ ರಸನ-3: ರಾಜ್ಕಾಲನವೆಗಳಿಂದ ಕೆಮಳಚೆನೀರಿನ ಹರಿರ್ನನು ನಗದತ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಬೆೀಪವಡಿಸಲನ 
ಬಬಎಂಪಿ ಮತನು ಬಡಬಮೂಿಎಸ್ಟಎಸ್ಟ್ಬ ಜ್ಂಟ್ಟಯಾಗಿ ಕಾಯವಯೀಜ್ನೆಯನನು ಸಿದಿಪಡಿಸಬೆೀಕನ ಮತನು 
ರಾಜ್ಯ ಸಕಾವರರ್ು ಅದರ ಅನನಷ್ಾಟನರ್ನನು ಮೀಲ್ಲವಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೆೀಕನ. 

3.4.4 ಕ ರ ಗಳ ಪನನಶ ಚ ೀತ್ ನ 
ಅಸಿುತವದಲಿ್ಲರನರ್ ಕೆರಗೆಳನನು ಪನನಶೆುೀತನ ಮಾಡನರ್ುದರಿಂದ ಅಂತಜ್ವಲ ಮರನಪಮರಣಕೆಕ  
ಅನನವಾಗನರ್ುದನ  ಮಾತಿರ್ಲಿದೆ ಕನಡಿಯನರ್ ನೀರನ, ಕೃಷ್ಟ್ ಚಟನರ್ಟ್ಟಕೆಗಳು ಮತನು ಮಿೀನನ ಮತನು ಇತರ 
ಜ್ಲಚರಗಳ ಬೆಳರ್ಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗನತುದೆ. ಆದನದರಿಂದ ಇದಕಾಕಗಿ ಒಂದನ ಕಾಯವಸಾಧಯ 
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ಯೀಜ್ನೆಯನನು ರಮಪಿಸಿ ಅಸಿುತವದಲಿ್ಲರನರ್ ಕೆರಗೆಳನನು ರಕ್ಷಿಸನರ್ುದನ ಅತಯಗತಯವಾಗಿದೆ. ಬಬಎಂಪಿ 
ಅಧಿಕಾರ ವಾಯಪಿುಯಲಿ್ಲರನರ್ 210 ಕೆರಗೆಳಲಿ್ಲ, ಕೀೆರ್ಲ 89 ಕೆರಗೆಳನನು ಮಾತಿ ಅಭರ್ೃದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದನದ, 37 
ಕೆರಗೆಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪಿಗತಿಯಲಿ್ಲದದರ್ು. 
ಪಿಗತಿಯಲಿ್ಲರನರ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿಶಿೆೀಷಣೆಯನ ಪನನಶೆುೀತನಗೆಮಳಿಸನರ್ ಚಟನರ್ಟ್ಟಕೆಗಳಾದ ಹಮಳು 
ತೆಗಯೆನರ್ುದನ, ಪಿಧಾನ ಮತನು ಸನತುಲ್ಲನ ಬದನಗಳ ರಚನ/ೆಅಭರ್ೃದಿಗಳು, ಒಳಹರಿವಿನ ಸನಧಾರಣೆಗಳು, 
ಕೆಮಳಚನೆೀರನ ಮಾಗವ ಬದಲಾರ್ಣೆ ಚರಂಡಿಗಳ ರಚನೆ, ನಡಿಗೆ ಮಾಗವಗಳ ರಚನೆ, ಭದಿತಾ 
ಕೆಮಠಡಿಗಳು ಮನಂತಾದರ್ುಗಳನನು ಕೆೈಗೆತಿುಕೆಮಳಳಲಾಗಿರನರ್ುದನನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿತನ. ಈ ಚಟನರ್ಟ್ಟಕೆಗಳು 
ಕೆರಗೆಳ ಪನನಶೆುೀತನಕೆಕ ಅನನರ್ು ಮಾಡಿದರಮ ಕೆರಗೆಳ ವಾಸುವಿಕ ಮರನಪಮರಣಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಚಟನರ್ಟ್ಟಕೆಗಳನನು ಕೈೆಗೆತಿುಕೆಮಂಡಿರಲ್ಲಲಿ.  ಕನಾವಟಕ ಸಕಾವರರ್ು ಒಣಗಿರನರ್ ಕೆರಗೆಳಿಗ ೆ ಸಂಸಕರಿತ 
ನೀರನನು ಹರಿಸಿ ಪನನಶೆುೀತನಗೆಮಳಿಸನರ್ಂತಹ ವಿಧಾನವಂದನನು ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೆಮಂಡಿದ9ೆ.  ಇದನ ಎಲಾಿ 
ಅಂತರ್-ಸಂಪಕವತ ಕೆರಗೆಳನನು ತನಂಬಸನರ್ುದಲಿದೆೀ ಕೆರಗೆಳು ಒಣಗನರ್ುದನನು ನವಾರಿಸಿ ಅರ್ುಗಳ 
ಸಂಭಾರ್ಯ ಒತನುರ್ರಿ ಮತನು ಪರಿರ್ತವನೆಯನನು ತಪಿಪಸನತುದ.ೆ ಈ ಸಂಸಕರಿಸಿದ ನೀರನ ಮಳನೆೀರಿನೆಮಂದಗೆ 
ಸೆೀರಿ ನೆಲಕೆಕ ಜಿನನಗನತುದೆ ಮತನು ಅಂತಜ್ವಲ ಮಟಟರ್ನನು ಹೆಚಿುಸನತುದೆ.  ಕೆಮೀಲಾರ ಮತನು ಚಿಕಕಬಳಾಳಪನರ 
ಜಿಲಿೆಗಳಲಿ್ಲನ ಕೆರಗೆಳಿಗೆ ಅನನಕಿಮವಾಗಿ ಸರಾಸರಿ 170 ಎಂಎಲ್ಡಿ ಮತನು 73 ಎಂಎಲ್ಡಿ ಸಂಸಕರಿಸಿದ 
ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರನನು ಕೆರಗೆಳಿಗ ೆಪಂಪ್ ಮಾಡಲಾಗನತಿುದೆ ಎಂಬನದನನು ಗಮನಸಲಾಯಿತನ. 
ಶಿ ಫ ಾ ರಸನ-4: ಕೆರಗೆಳು ಒಣಗನರ್ುದನನು ತಪಿಪಸಲನ ಮತನು ಅಂತಜ್ವಲ ಮರನಪಮರಣರ್ನನು 
ರ್ೃದಿಗೆಮಳಿಸಲನ ಸಂಸಕರಿಸಿದ ನೀರನನು ನಗರದಲಿ್ಲನ ಕೆರಗೆಳಿಗ ೆ ಹರಿಬಡನರ್ ಸಾಧಯತೆಯನನು ರಾಜ್ಯ 
ಸಕಾವರ/ಬಬಎಂಪಿ ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಬೀೆಕನ. 

3.4.5 ಅ ೆಂತ್ ಜ್ವ ಲ ಮರನಪಮ ರಣದ್ ಮೀಲ್   ರಾ ಜ್ ಕಾ ಲ ನವ  ಗಳ ಕಾ ೆಂಕ್ಿಟ್ಟ ೀಕ್ರಣದ್ ಪರಿಣಾ ಮ 
ರಾಜ್ಕಾಲನವೆಗಳೂೆಳಗಿನ ನೆೈಸಗಿವಕ ಮಣಿನಿ ತಳರ್ು ನೀರಿನ ಹರಿವಿನ ವೆೀಗರ್ನನು ಕಡಿಮ ಮಾಡಲನ 
ಸಹಾಯ ಮಾಡನತುದೆ ಮತನು ನೀರನ ಹಿೀರಿಕೆಮಳುಳವಿಕೆಯನ ಅಂತಜ್ವಲ ಮರನಪಮರಣಕೆಕ 
ಕಾರಣವಾಗನತುದೆ. 
ಜ್ಂಟ್ಟ ಭೌತಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತನು ರಾಜ್ಕಾಲನವೆಗಳ ಸನಧಾರಣೆಗಳಿಗಾಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ಕಾಯವಗತಗೆಮಳಿಸನವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ ಎಲಿೆಡೆಯಲಿ್ಲಯಮ ಚರಂಡಿಗಳ 
ಹರಿವಿನ ಹಾದ/ತಳರ್ನನು ಕಾಂಕ್ಿಟ್ಟೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬನದನನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿತನ ಮತನು ಇದನ 
ರಾಜ್ಕಾಲನವೆಗಳ ಹರಿವಿನ ವೆೀಗದ ಮೀಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತಲಿದೆ ಅಂತಜ್ವಲ ಮರನಪಮರಣದ 
ಮೀಲಮ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತನ. ಇದಲಿದೆ, ರಾಜ್ಕಾಲನವೆಗಳನನು ಕಾಂಕ್ಿಟ್ಟೀಕರಣ ಮಾಡಿರನರ್ುದನ ಪದೆೀ 
ಪದೆೀ ಪವಿಾಹಕೆಕ ಗನರಿಯಾಗನರ್ ಸಂಭರ್ರ್ನನು ಹೆಚಿುಸಿತನ. 
ರಾಜ್ಕಾಲನವೆಗಳಲಿ್ಲ ಹೆಚಿುನ ಪಿಮಾಣದ ಕೆಮಳಚೆನೀರನ ಹರಿಯನತಿುರನರ್ುದನ ಮಳನೆೀರನನು ಸಾಗಿಸಲನ 
ಉದೆದೀಶಸಿರನರ್ ರಾಜ್ಕಾಲನವೆಗಳ ಮೀಲ್ಲನ ಒತುಡರ್ನನು ಹೆಚಿುಸನತಿುದೆ ಮತನು ಹೆಚಿುನ ಪಿಮಾಣದ 
ಭಗಾುರ್ಶೆೀಷಗಳು/ಕಟಟಡ ತಾಯಜ್ಯಗಳನನು ಸಹ ರಾಜ್ಕಾಲನವೆಗಳಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗನತಿುದನದ, ಇದನ ಚರಂಡಿಗಳಲಿ್ಲನ 
ಹರಿವಿನ ಮೀಲೆ ದನಷಪರಿಣಾಮ ಬೀರನತಿುದೆ. ಆದನದರಿಂದ ರಾಜ್ಕಾಲನವೆಗಳಲಿ್ಲ ಸನಗಮ ಹರಿರ್ನನು 
ಅನನಕಮಲ್ಲಸಲನ ಮತನು ಕಟಟಡ ತಾಯಜ್ಯಗಳು/ಅರ್ಶೆೀಷಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗನರ್ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಪಿವಾಹ 

 
9 ೨೦೧೦ರಲಿ್ಲ ಸಕಾವರರ್ು ಜ್ಕಮಕರನ ಕರೆಯೆ ಪನನಶೆುೀತನ ಕಾಯವ ಕೆೈಗೆತಿುಕಮೆಂಡನ ಅಂತಜ್ವಲ ಮರನಪಮರಣ, ಕೃಷ್ಟ್ 

ಚಟನರ್ಟ್ಟಕೆಗಳು, ಇತಾಯದಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಸಕರಿತ ನೀರನನು ಕರೆೆಗೆ ಹರಿಸಿತನ.  ಜ್ಕಮಕರನ ಕೆರೆಯಲಿ್ಲ ಈ ಪಿಯೀಗ ಯಶಸಿವಯಾದ 
ಕಾರಣ ಕೆಮೀಲಾರ ಮತನು ಚಿಕಕಬಳಾಳಪನರ ಕೆರಗೆಳಿಗಮ ಸಂಸಕರಿತ ನೀರನ ತನಂಬಸನರ್ ಯೀಜ್ನ ೆಕೆೈಗಮೆಳಳಲಾಗಿತನು.  
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ಉಂಟಾಗನರ್ುದನನು/ಉಕ್ಕ ಹರಿಯನರ್ುದನನು ತಪಿಪಸಲನ ಕಾಂಕ್ಿಟ್ಟೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತನ ಎಂದನ ರಾಜ್ಯ 
ಸಕಾವರರ್ು ಉತುರಿಸಿತನ (ಆಗಸ್ಟಟ 2020). 
ರಾಜ್ಕಾಲನವೆಗಳನನು ಕಾಂಕ್ಿಟ್ಟೀಕರಣ ಮಾಡನರ್ುದನ ಚರಂಡಿಗಳಲಿ್ಲ ನೀರನ ಹೆಚಿುನ ವೆೀಗ ಮತನು ಹೆಚಿುದ 
ಹರಿವಿನೆಮಂದಗೆ ಹರಿಯಲನ ಅನನವಾಗನರ್ ಕಾರಣ ಉತುರರ್ನನು ಒಪಪಲಾಗನರ್ುದಲಿ. ಇದಲಿದೆ, 
ರಾಜ್ಕಾಲನವೆಯ ತಳಭಾಗರ್ನನು ಕಾಂಕ್ಿಟ್ಟೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿರನರ್ುದರಿಂದ, ಭಮಮಿಯನ ನೀರನನು 
ನೆೈಸಗಿವಕವಾಗಿ ಹಿೀರಿಕೆಮಳಳಲನ ಸಾಧಯವಾಗನರ್ುದಲಿ. 

ಆರ್್ಆರ್್ಎಸ್ಟ್ಸಿಯಂದಗಿನ ಜ್ಂಟ್ಟ ಅಧಯಯನರ್ು, ಕ ಮ ೀಷ್ಕಿ್-3.2ರಲಿ್ಲ ಸಮಚಿಸಿರನರ್ಂತೆ, ಕೆರಗೆಳ 
ಸಂಖೆಯಯಲಿ್ಲನ ಕಡಿತ ಮತನು ರಾಜ್ಕಾಲನವೆಗಳ ಉದದದಲಿ್ಲ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿರನರ್ುದರ ಜೆಮತೆಗೆ 
ಗಮನಾಹವವಾದ ಅಂಶಗಳನನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿತನ. 
ಕ ಮ ೀಷ್ಕಿ್-3.2: ಜ್ ೆಂಟ್ಟ ಅ ಧ ಯಯನರ್ು ತ್ರ ಳಿ ಯಪಡಿ ಸ್ಥದ್ ಇ ತ್ ರ  ಗಮನಾ ಹವ ಅ ೆಂರ್ಗಳ ು 

ಮಾ ನ ದ್ೆಂಡ ಕ ಮೀರಮೆಂಗಲ ಕ್ಣಿವ   ರ್ೃಷ್ಭ ಾರ್ತ್ರ ಕ್ಣಿವ   
2008ರಿ ೆಂದ್ 2016/2017ರರ್ರ  ಗ  ಗಮನ ಸ್ಥದ್ ಬ ದ್ಲ್ ಾ ರ್ಣ  ಗ ಳು 

ಭ  ೀದ್ಯ ಪದ್ರ ಶೆೀಕಡಾ ೧೧ರಷನಟ ಕಡಿಮಯಾಯಿತನ ಶೆೀಕಡಾ ೧೪ರಷನಟ ಕಡಿಮಯಾಯಿತನ 
ಅ ಭ  ೀದ್ಯ ಪದ್ರ ಶೆೀಕಡಾ ೧೫ರಷನಟ ಏರಿಕಯೆಾಯಿತನ ಶೆೀಕಡಾ ೧೩ರಷನಟ ಏರಿಕಯೆಾಯಿತನ 
ಕ್ಟಿ್ಡ ನಮಿ ವತ್ ಪಿದ ೀರ್ ೧೯.೯೮ ಚದರ ಕ್.ಮಿೀ.ನಂದ ೨೩.೮೮ ಚದರ 

ಕ್.ಮಿೀ.ಗ ೆಏರಿಕಯೆಾಯಿತನ (ಶೆೀಕಡಾ ೨೦) 
೩೯.೧೪ ಚದರ ಕ್.ಮಿೀ.ನಂದ ೪೪.೬೯ ಚದರ 
ಕ್.ಮಿೀ.ಗೆ ಏರಿಕಯೆಾಯಿತನ (ಶೆೀಕಡಾ ೧೪) 

ಹಸ್ಥರನ ಹ ಮದಿಕ  ೨೦.೩೩ ಚದರ ಕ್.ಮಿೀ.ನಂದ ೧೯.೩೪ ಚದರ 
ಕ್.ಮಿೀ.ಗ ೆಕಡಿಮಯಾಯಿತನ (ಶೆೀಕಡಾ ೫) 

೨೬.೮೨ ಚದರ ಕ್.ಮಿೀ.ನಂದ ೨೮.೩೮ ಚದರ 
ಕ್.ಮಿೀ.ಗೆ ಏರಿಕಯೆಾಯಿತನ (ಶೆೀಕಡಾ 6) 

ಖ್ಾ ಲ್ಲ ಪಿದ ೀರ್10 ೧೩.೮೮ ಚದರ ಕ್.ಮಿೀ.ನಂದ ೧೦.೯೪ ಚದರ 
ಕ್.ಮಿೀ.ಗ ೆಕಡಿಮಯಾಯಿತನ (ಶೆೀಕಡಾ ೨೧) 

೧೭.೬೭ ಚದರ ಕ್.ಮಿೀ.ನಂದ ೯.೭೪ ಚದರ 
ಕ್.ಮಿೀ.ಗೆ ಕಡಿಮಯಾಯಿತನ (ಶೆೀಕಡಾ ೪೫) 

ಮೀಲ್ಲನ ಅಂಶಗಳು ಮಳನೆೀರಿನ ಸಂಗಿಹಣೆ ಮತನು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮೀಲೆ ನೆೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರನತುವೆ. 
ಹಸಿರನರ್ಗವದ ಪಿದೆೀಶ ಮತನು ಖಾಲ್ಲ ಭಮಮಿಯಲಿ್ಲನ ಇಳಿಕೆ ಅಂತಜ್ವಲದ ನೆೈಸಗಿವಕ ಮರನಪಮರಣದ 
ಮೀಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರನತುದೆ. ಅಭೆೀದಯ ಪದರದ ಮತನು ಕಟಟಡ ನಮಿವತ ಪಿದೆೀಶದ ಹೆಚುಳರ್ು 
ಮಳನೆೀರಿನ ಹರಿವಿನ ಹೆಚುಳಕೆಕ ಕಾರಣವಾಗಿ ಆಗಾಗೆೆ ಪಿವಾಹ ಉಂಟಾಗಲನ ಕಾರಣವಾಗನತುದೆ. 

ನೆೈಸಗಿವಕ ಮಳನೆೀರನ ಸಂಗಿಹಣಾ ರ್ಯರ್ಸೆಿಯಲಿ್ಲನ ಇಳಿಕೆ ಮತನು ಹರಿವಿನ ಹೆಚುಳರ್ು ಮಳನೆೀರಿನ 
ನರ್ವಹಣೆಗೆ ದೃಢವಾದ ನೀತಿಯನನು ರಮಪಿಸನರ್ ಅಗತಯರ್ನನು ಒತಿು ಹೆೀಳುತುದೆ. ನೆೈಸಗಿವಕ ಚರಂಡಿಗಳ 
ಉದದದಲಿ್ಲನ ಇಳಿಕೆ ಮತನು ಮಳನೆೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ರಚನೆಗಳನನು ನಮಿವಸನರ್ಲಿ್ಲನ ಮತನು 
ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೆಮಳುಳರ್ಲಿ್ಲನ ವಿಫಲತೆಯನ ಅಂತಜ್ವಲದ ಸಮಥವ ಮತನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ 
ಮರನಪಮರಣರ್ನನು ತಪಿಪಸಿತಲಿದೆೀ ಮೀಲೆೈ ಹರಿವಿನ ಹೆಚುಳದೆಮಂದಗೆ ಪರಿಸರದ ಮೀಲೆ ಕೆಟಟ ಪರಿಣಾಮ 
ಬೀರನತುದೆ. ಮಳನೆೀರಿನೆಮಂದಗೆ ಕಮೆಳಚನೆೀರನ ಬೆರಯೆನರ್ುದನನು ತಡೆಗಟನಟರ್ ಜ್ವಾಬಾದರಿ ಹೆಮಂದರನರ್ 

 
10 ಖಾಲ್ಲ ಪಿದೆೀಶವೆಂದರೆ ಕಟಟಡಗಳು ಅಥವಾ ಸಸಯರ್ಗವದಂತಹ ಯಾರ್ುದೆೀ ರಚನಗೆಳಿರದ ಪಿದೆೀಶಗಳು, ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ 
ಪ್ಾಳುಭಮಮಿ/ಬಂಜ್ರನ ಭಮಮಿಯನನು ಒಳಗೆಮಂಡಿರನತುವೆ. 

3.5 ಮಳ ನೀರಿನ ಸೆಂರಕ್ಷಣ ಗ  ಅ ಡಿ ಿ ಯ ಾದ್ ಇತ್ ರ  ಅ ೆಂರ್ಗಳ ು 

ನ ಣವ ಯ 
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ವಿವಿಧ ಪ್ಾಿಧಿಕಾರಗಳ ನಡನವೆ ಸಮನವಯ ಇಲಿದರನರ್ುದನ ನೀರಿನ ಸಮಥವ ನರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ 
ಅಸಿುತವದಲಿ್ಲರನರ್ ಕಾಯವವಿಧಾನದ ಅಸಮಪವಕತೆಯನನು ತೆಮೀರಿಸನತುದೆ. 
 

ಕ್ೆಂಡಿ ಕ  
ಸೆಂಖ್  ಯ 

ಲ್  ಕ್ಕ ಪರಿಶ  ೀಧ ನಾ ಫಲ್ಲ ತಾ ೆಂರ್ಗಳ ು 

3.1.1 ಬೆಂಗಳೂರಿನಲಿ್ಲ ಮಳನೆೀರಿನ ನರ್ವಹಣಯೆನನು ನಯಂತಿಿಸನರ್ ಕಿಮಬದಿ ಚೌಕಟ್ಟಟನ 
ಅನನಪಸಿಿತಿಯಿದದತನ. 

3.1.2 ಹೆಚನುತಿುರನರ್ ಬೆೀಡಿಕೆ ಮತನು ನೀರಿನ ಕೆಮರತೆ ಪರಿಸಿಿತಿಯ ಹೆಮರತಾಗಿಯಮ ನಗರ ಮೀಲೆೈ 
ಹರಿರ್ನನು ನೀರಿನ ಸಂಪನಮೂಲವೆಂದನ ಪರಿಗಣಿಸಿರಲ್ಲಲಿ. 

3.2.1 ನಗರ ಮಮಲಸೌಕಯವಗಳನನು  ಒದಗಿಸನರ್ುದಕೆಕ ಜ್ವಾಬಾದರರಾದ ವಿವಿಧ ಪ್ಾಿಧಿಕಾರಗಳ 
ನಡನವೆ ಸಮನವಯದ ಅನನಪಸಿಿತಿಯಿದದತನ. 

3.3.1 ಬಬಎಂಪಿ ವಾಯಪಿುಯಲಿ್ಲರನರ್ ೨೧೦ ಕೆರಗೆಳಲಿ್ಲ ೬೬ ಕೆರಗೆಳನನು ಇನಮು 
ಅಭರ್ೃದಿಪಡಿಸಬೀೆಕ್ತನು ಮತನು ೧೮ ಕೆರಗೆಳನನು ಒಣಗಿವೆ ಎಂದನ ರ್ರದ ಮಾಡಲಾಗಿತನು. 
ಈ ಒಣಗಿದ ಕೆರಗೆಳು ಭವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಒತನುರ್ರಿಯಾಗನರ್ ಮತನು  ರಮಪ್ಾಂತರಗಮೆಳುಳರ್ 
ಸಾಧಯತೆಗಳಿವೆ.  

3.3.2 ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭಾರತಿೀಯ ಬಾಹಾಯಕಾಶ ಸಂಶೆ ೀಧನಾ ಸಂಸೆಿಯ ಪ್ಾಿದೆೀಶಕ ರಿಮೀಟ 
ಸೆನಸಂಗ್ ಸೆಂಟರ್-ದಕ್ಷಿಣ, (ಆರ್್ಆರ್್ಎಸ್ಟ್ಸಿ) ಇದರ ತಾಂತಿಿಕ ಬೆಂಬಲದೆಮಂದಗೆ ನಡಸೆಿದ 
ಸವತಂತಿ ಅಧಯಯನರ್ು ಕೆಮೀರಮಂಗಲ ಮತನು  ರ್ೃಷಭಾರ್ತಿ ಕಣಿವೆಗಳಲಿ್ಲನ ಕೆರಗೆಳ 
ಸಂಖೆಯಗಳಲಿ್ಲ ಮತನು ರಾಜ್ಕಾಲನವೆಗಳ ಉದದದಲಿ್ಲ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬನದನನು 
ತೆಮೀರಿಸಿತನ. ಅಧಯಯನರ್ು ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿತನ: 
(i) ಕಾಯಡಸರಲ ನಕ್ಷೆಯ ಅನವಯ ಕೆಮೀರಮಂಗಲ ಮತನು ರ್ೃಷಭಾರ್ತಿ ಕಣಿವೆಗಳಲಿ್ಲ 

ಅಸಿುತವದಲಿ್ಲದದ ಸನಮಾರನ 41 ಮತನು 51 ಕೆರಗೆಳು, 2008ರ ಹೆಮತಿುಗೆ ಕಿಮವಾಗಿ 8 
ಮತನು 13ಕೆಕ ಇಳಿದರನರ್ುದನ ಕೆರಗೆಳ ಪರಿರ್ತವನೆಯ ತಿೀರ್ಿತೆಯನನು ಸಮಚಿಸನತುದ.ೆ 

(ii) ಕಾಯಡಸರಲ ನಕ್ಷಯೆ ಪಿಕಾರ ಕೆಮೀರಮಂಗಲ ಮತನು ರ್ೃಷಭಾರ್ತಿ ಕಣಿವೆಗಳಲಿ್ಲ 
ಕಿಮವಾಗಿ 113.24 ಕ್.ಮಿೀ ಮತನು 226.29 ಕ್.ಮಿೀ.ಗಳಷ್ಟ್ಟದದ ರಾಜ್ಕಾಲನವೆಗಳ ಒಟನಟ 
ಉದದ (ಪ್ಾಿಥಮಿಕ ಮತನು ದವತಿೀಯ) 2016/2017ರ ವೆೀಳಗೆೆ 62.84 ಕ್.ಮಿೀ ಮತನು 
111.72 ಕ್.ಮಿೀ.ಗ ೆಇಳಿಕೆಯಾಗಿದದರ್ು. 

3.4.1 ಬಬಎಂಪಿ ಅಂತಜ್ವಲರ್ನನು ಮರನಪಮರಣ ಮಾಡನರ್ುದಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಕಾಯವಗಳನನು ಕೆೈಗೆತಿುಕೆಮಂಡಿರಲ್ಲಲಿ 

3.4.2 ಮಳ ೆಕೆಮಯನಿ ರಚನೆಗಳನನು ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೆಮಳುಳರ್ುದನ ಅಗತಯವಾಗಿದದ ಬಡಬಮೂಿಎಸ್ಟಎಸ್ಟ್ಬ 
ವಾಯಪಿುಯಲಿ್ಲದದ 2.12 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ೧.೨೭ ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳು (ಶೆೀಕಡಾ ೬೦) ಮಾತಿ ಮಳ ೆ
ಕೆಮಯನಿ ರಚನೆಗಳನನು ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೆಮಂಡಿದದರ್ು. ಬಡಬಮೂಿಎಸ್ಟಎಸ್ಟ್ಬ ವಾಯಪಿುಗೆ ಒಳಪಡದ 
ಪಿದೆೀಶಗಳು/ಕಟಟಡಗಳಿಗೆ ಮಳನೆೀರನ ಕೆಮಯನಿ ರಚನೆ ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೆಮಳುಳರ್ುದನನು 
ಕಡಾಡಯಗೆಮಳಿಸಿರಲ್ಲಲಿ. 

3.4.3 ಕೆರಗೆಳೂೆಂದಗೆ ರಾಜ್ಕಾಲನವೆಗಳ ಸಂಪಕವರ್ನನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆಮಳುಳರ್ಲಿ್ಲನ 
ಬಬಎಂಪಿಯ ವಿಫಲತೆಯನ, ಬೆಂಗಳೂರನ ನಗರದಲಿ್ಲ ಹಲವಾರನ ಕೆರಗೆಳು ಒಣಗನರ್ಲಿ್ಲ  
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ಕ್ೆಂಡಿ ಕ  
ಸೆಂಖ್  ಯ 

ಲ್  ಕ್ಕ ಪರಿಶ  ೀಧ ನಾ ಫಲ್ಲ ತಾ ೆಂರ್ಗಳ ು 

ಪರಿಣಮಿಸಿತನ ಮತನು ಇದನ ಇತರ ಉದೆದೀಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆರಗೆಳನನು ಪರಿರ್ತಿವಸನರ್ುದಕೆಕ 
ಅನನವಾಯಿತನ. 

3.4.4. ಕೆರಗೆಳ ಪನನಶೆುೀತನಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಟನರ್ಟ್ಟಕೆಗಳನನು ಕೆೈಗೆತಿುಕಮೆಂಡಿರಲ್ಲಲಿ. 
3.4.5 ಚರಂಡಿಗಳ  ಹರಿವಿನ ಹಾದ/ತಳರ್ನನು ಕಾಂಕ್ಿಟ್ಟೀಕರಣ ಮಾಡಿರನರ್ುದನ ಮತನು ಇದನ 

ರಾಜ್ಕಾಲನವೆಗಳ ನೀರಿನ ಹರಿವಿನ ವೆೀಗದ ಮೀಲೆ ಪರಿಣಾಮ  ಬೀರಿತಲಿದೆೀ ಅಂತಜ್ವಲ 
ಮರನಪಮರಣರ್ನನು ಬಾಧಿಸಿತನ. ಇದಲಿದೆೀ ರಾಜ್ಕಾಲನವೆಗಳನನು ಕಾಂಕ್ಿಟ್ಟೀಕರಣ 
ಮಾಡಿರನರ್ುದನ ಆಗಾಗೆೆ ಪಿವಾಹಕೆಕ ಗನರಿಯಾಗನರ್ ಸಂಭರ್ರ್ನನು ಹೆಚಿುಸಿತನ. 
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