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ಮಳನೆೀರು ಹರಿವು ಎಂದರೆ ಸ್ವಾಭವವಿಕವವಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಜಿನುಗದೆೀ ಅಥವವ ಆವಿಯವಗದೆೀ ಭೂಮೀಲೆ್ೈ 
ಮೀಲೆ್, ಕೊಳವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ುು ಮಳನೆೀರಿನ ಒಳಚರಂಡಿ ವಯವಸ್ೆೆಯ ಮೂಲಕ ನರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ 
ಭೂಭವಗಕೆೆ ಅಥವವ ಜಲಪೂರಣ1 ವಯವಸ್ೆೆಗೆ ಹರಿಯುವ ನೀರು. ಮಳನೆೀರಿನ ನವಿಹಣೆ ಎಂದರೆ ಮಳ ೆ
ನೀರಿನ ಹರಿವಿನ ನಯಂತ್ರಣ ಮತ್ುು ಬಳಕೆ. ಇದು ನೀರಿನ ಹರಿವಿಗೆ ಯೀಜನೆ, ಮಳನೆೀರಿನ 
ವಯವಸ್ೆೆಯನುು ನವಿಹಿಸುವುದು ಮತ್ುು ಮಳನೆೀರಿನ ಸಂಗರಹಣೆ ಮತ್ುು ಚಲನೆಯನುು 
ನಯಂತ್ರರಸುವುದನುು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ುದ.ೆ ನಗರಗಳ ಯೀಜನೆ ಮತ್ುು ವಸತ್ರ ಅಭಿವೃರ್ದಿ ವಿನವಯಸದಲಿ್ಲ 
ಮಳನೆೀರಿನ ನವಿಹಣಯೊ ಚರಂಡಿ ವಯವಸ್ೆೆಯನೂು ಕೂಡ ಪರಮುಖ ಅಂಶವವಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿರಬೆೀಕು. 
ಚರಂಡಿ ವಯವಸ್ೆೆಯು ಜಲವಿಜ್ಞವನದ ನೆೈಸಗಿಿಕ ಚಕರವನುು ಸೂಕುವವಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೆೀಕು ಅಥವವ 
ಅನುಕರಿಸಬೆೀಕು ಮತ್ುು ಅಸಿುತ್ಾದಲಿ್ಲರುವ ಮೂಲಸ್ೌಕಯಿಗಳ ಸ್ವಮಥಯಿಕೆೆ ಹೊಂರ್ದಕೊಳಳಬೆೀಕು. 

ಬೆಂಗಳೂರು 12.59º ಉತ್ುರ ಅಕ್ವಂಶ ಮತ್ುು 77.57º ಪೂವಿ ರೆೀಖವಂಶದಲಿ್ಲದೆ, ಇದು ನೀರಿನಂದ 
ಆವೃತ್ವವದ ದಕ್ಷಿಣ ಭವರತ್ದ ಪೂವಿ ಮತ್ುು ಪಶಿ್ಚಮ ಕರವವಳಿಯಂದ ಬಹುತೆೀಕ ಸಮದೂರದಲಿ್ಲದೆ 
ಮತ್ುು ಸರವಸರಿ ಸಮುದರ ಮಟ್ಟಕ್ೆಂತ್ 920 ಮಿೀಟ್ರ್ ಎತ್ುರದಲಿ್ಲದೆ. ಸರವಸರಿ ವವರ್ಷಿಕ ಒಟ್ುಟ ಮಳ ೆ
ಸುಮವರು 880 ಮಿ.ಮಿೀ ಆಗಿದುು ಭವರತ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞವನ ಸಂಸ್ೆೆಯ (ಐಐಎಸ್ಸಿ) ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದ2 

ವರರ್ದಯ (ಮುಂರ್ದನ ಭವಗದಲಿ್ಲ ೨೦೧೭ರ ಅಧ್ಯಯನದ  ವರರ್ದ ಎಂದು ಉಲಿೆ್ೀಖಿಸಲ್ವಗಿದೆ) ಅನುಸ್ವರ 
ಕಳದೆ ಹತ್ುು ವಷ್ಿಗಳಲಿ್ಲ ವಷ್ಿಕೆೆ ಸುಮವರು 60 ಮಳಯೆ ರ್ದನಗಳಿದುವು. ಹೆಬವಾಳ, ಕೊೀರಮಂಗಲ, 
ಚಲಿಘಟ್ಟ ಮತ್ುು ವೃಷ್ಭವವತ್ರ ಜಲ್ವನಯನ ಪರದೆೀಶಗಳನೂೆುಳಗೂೆಂಡಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿೆತ್ವವಗಿದೆ. 
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪರಮುಖ ಕಣಿವೆಗಳ ಜಲ್ವನಯನ ಪರದೀೆಶವನುು ನಕೆ್ಷ-1.1ರಲಿ್ಲ ತೊೀರಿಸಲ್ವಗಿದೆ. 

741 ಚದರ ಕ್ಲೆ್ೂೀಮಿೀಟ್ರ್ (ಚದರ ಕ್.ಮಿೀ) ಪರದೀೆಶದಲಿ್ಲ ಹರಡಿರುವ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು 
ಮಹವನಗರ ಪವಲ್ಲಕೆಯನುು (ಬಿಬಿಎಂಪಿ) ಎಂಟ್ು3 ವಲಯಗಳವಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲ್ವಗಿದ.ೆ ಮುಖಯ 
ಇಂಜಿನಯರ್, ಬೃಹತ್ ನೀರುಗವಲುವೆ ವಿಭವಗ (ಎಸ್ಡಬುುಿಡಿ) ಅವರ ದವಖಲೆ್ಗಳ ಅನಾಯ 
ಬಿಬಿಎಂಪಿಯು 842 ಕ್ಲೆ್ೂೀಮಿೀಟ್ರ್ (ಕ್ಮಿೀ) ಒಟ್ುಟ ಬೃಹತ್ ನೀರುಗವಲುವೆ (ಮುಂರ್ದನ ಭವಗಗಳಲಿ್ಲ 

 
1  ರವರ್ಷರೀಯ ವಿಪತ್ುು ನವಿಹಣವ ಮವಗಿಸೂಚಿಗಳು: ನಗರ ಪರವವಹ ನವಿಹಣೆ. ಭವರತ್ ಸಕವಿರದ ರವರ್ಷರೀಯ ವಿಪತ್ುು 

ನವಿಹಣವ ಪವರಧಿಕವರದ ಪರಕಟ್ಣೆ. ಐಎಸ್ಬಿಎನ್: 978-93-80440-09-5, ಸೆ್ಪಟಂಬರ್್ 2010, ನವದೆಹಲ್ಲ. 
2  Ramachandra T V, Vinay S, Bharath H. Aithal, 2017. Frequent Floods in Bangalore: Causes  

and Remedial Measures, ENVIS Technical Report 123, Environmental Information System, 

CES, Indian Institute of Science, Bangalore 560012. 

3  ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ, ಬೆಂಗಳೂರು ಪಶಿ್ಚಮ, ಬೊಮಮನಹಳಿಳ, ಬವಯಟ್ರವಯನಪುರ, ದವಸರಹಳಿಳ, 
ಮಹದೆೀವಪುರ ಮತ್ುು ರವಜರವಜೆೀಶಾರಿನಗರ. 

1.1 ಪರಿಚಯ 

1.2 ಬೆೆಂಗಳೂರಿನ ಭೌಗೆ ೋಳಿಕತ ೆ

1.3 ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆನೋರಿನ ಚರೆಂಡಿಗಳ ಜಾಲ 
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ರವಜಕವಲುವೆ ಎಂದು ಉಲಿೆ್ೀಖಿಸಲ್ವಗಿದೆ) ಜವಲವನುು (ಪವರಥಮಿಕ ಮತ್ುು ರ್ದಾತ್ರೀಯ ಹಂತ್ದ 
ರವಜಕವಲುವೆಗಳು  ಮವತ್ರ) ಹೊಂರ್ದದೆ. ಆದರೆ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಿದಿಪಡಿಸಿದ ರವಜಕವಲುವೆಗಳ ಮವಸಟರ್ 
ಪವಿನ್ ಅನಾಯ ಒಟ್ುಟ ಚರಂಡಿಗಳ ಉದು 856.74 ಕ್.ಮಿೀ ಆಗಿದುು, ಅದರಲಿ್ಲ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ವವಯಪಿುಯ 
ಹೊರಗಿರುವ ರವಜಕವಲುವೆಗಳ ಉದುವನುು ಒಳಗೊಂಡಿದುು ಅದನುು ಹೆೈಡ್ವರಲ್ಲಕ್ ವಿಶಿೆೀಷ್ಣೆ 
ಉದೆುೀಶಗಳಿಗವಗಿ ಮವತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ವಗುತ್ುದೆ. ಬಿಬಿಎಂಪಿ ತ್ನು ವವಯಪಿುಯಲಿ್ಲರುವ ತ್ೃತ್ರೀಯ ಮವದರಿಯ 
ರವಜಕವಲುವೆಗಳ ಉದುದ ಬಗೆೆ ದವಖಲೆ್ ಹೊಂರ್ದರಲ್ಲಲಿ. ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ರವಜಕವಲುವೆ ಜವಲದ 
ನಕ್ೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ ತ್ೃತ್ರೀಯ ಮವದರಿಯ ಚರಂಡಿಗಳ ಬಗೆೆ ಯವವುದೆೀ ಉಲಿೆ್ೀಖ/ರೆೀಖವಚಿತ್ರವಿಲಿ. 
ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಡಿಯಲಿ್ಲರುವ ಮಳನೆೀರಿನ ರವಜಕವಲುವೆ ಜವಲವನುು ನಕೆ್ಷ-1.2ರಲಿ್ಲ ತೊೀರಿಸಲ್ವಗಿದೆ. 
ರವಜಕವಲುವೆಗಳನುು ತೊೀರಿಸುವ ವಲಯವವರು ನಕ್ೆಗಳನುು ಅನುಬೆಂಧ-1.1ರಲಿ್ಲ ನೀಡಲ್ವಗಿದ.ೆ 
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ನಕೆ್ಷ-೧.೧: ಬೆೆಂಗಳೂರಿನ ಪರಮುಖ ಜಲ ಕಣಿವೆಗಳ ಜಲಾನಯನ ಪರದೆೋಶವನುು ತೆ ೋರಿಸುವ ನಕೆ್ಷ 

ಆಧವರ: ಮುಖಯ ಇಂಜಿನಯರ್್, ಬೃಹತ್ ನೀರುಗವಲುವೆ ವಿಭವಗ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ 
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ನಕೆ್ಷ-೧.2: ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆನೋರಿನ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳ ಜಾಲವನುು ತೆ ೋರಿಸುವ ನಕೆ್ಷ 

ಆಧವರ: ಮುಖಯ ಇಂಜಿನಯರ್್, ಬೃಹತ್ ನೀರುಗವಲುವೆ ವಿಭವಗ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ 
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ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಏರಿಳಿತ್ದ ಭೂಪರದೆೀಶ (ಸರವಸರಿ ಸಮುದರ ಮಟ್ಟಕ್ೆಂತ್ ಸುಮವರು 700 ರಿಂದ 
962 ಮಿೀಟ್ರ್್ವರೆಗ)ೆ ಅಂತ್ರ್್ಸಂಪಕ್ಿತ್ ಕೆರಗೆಳ ರಚನೆಗ ೆ ಕವರಣವವಗಿದೆ. ಈ ಕೆರಗೆಳಲಿೆವೂ 
ಕವಲುವೆಗಳು/ನವಲೆ್ಗಳಿಂದ ಪರಸಪರ ಸಂಪಕಿ ಹೊಂರ್ದದುು ಹೆಚುವಿರಿ ನೀರನುು ಮುಂರ್ದನ ಕೆರಗೆೆ 
ವಗವಿಯಸಲು ಸ್ವಧ್ಯವವಗುವಂತೆ ನಮವಿಣಗೊಂಡಿರುತ್ುವೆ. ಈ ಕೆರಗೆಳು ಅಂತ್ಜಿಲವನುು 
ನವಿಹಿಸುವುದು ಮತ್ುು ಮರುಪೂರಣ ಮವಡುವುದು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಮಿೀನು ಮತ್ುು ಇತ್ರ 
ಜಲಚರಗಳು ಹವಗೂ ಕೃರ್ಷ ಚಟ್ುವಟಿಕೆಗಳಂತ್ಹ ಮೂಲಭೂತ್ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನುು ಪೂರೆೈಸುತ್ರುದುವು. 
ಬೆಂಗಳೂರು ಎತ್ುರದ ಪರದೆೀಶದಲಿ್ಲರುವುದರಿಂದ ಕಣಿವೆಗಳ ಉದುಕೂೆ ಮೂರೂ ರ್ದಕುೆಗಳಲಿ್ಲ ಮಳನೆೀರು 
ಹರಿದು ಮೂರು ಜಲ್ವನಯನ ಪರದೆೀಶಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡಿವೆ (ನಕೆ್ಷ-1.3): ಕೊೀರಮಂಗಲ-ಚಲಿಘಟ್ಟ 
ಕಣಿವೆ (ಕ&ೆಸಿ ಕಣಿವೆ), ಹೆಬವಾಳ ಕಣಿವೆ ಮತ್ುು ವೃಷ್ಭವವತ್ರ ಕಣಿವೆ. ಕ&ೆಸಿ ಕಣಿವೆ ಮತ್ುು ಹೆಬವಾಳ ಕಣಿವೆ 
ಎರಡೂ ನವಗೊಂಡನಹಳಿಳ ಗವರಮದಲಿ್ಲ (ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವವರ್ಡಿ 94-ಹಗದೂರು) ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದಕ್ಷಿಣ 
ಪಿನವಕ್ನ ನರ್ದಯವಗಿ ಹರಿಯುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ವೃಷ್ಭವವತ್ರ ಕಣಿವ ೆ ಕವವೆೀರಿ ನರ್ದಯ ಉಪನರ್ದಯವದ 
ಅಕವಿವತ್ರ ನರ್ದಗೆ ಸ್ೆೀರುತ್ುದ.ೆ 
 

ನಕೆ್ಷ-1.3: ಪರಮುಖ ಕಣಿವೆಗಳ ಮಾಗಗದ ನದಿ ಮತ್ುು ಕೆರೆಗಳ ಜಾಲ  

 

 
4  Study on Water situation in Bengaluru - Ramachandra T V, Vinay S, Durga Madhab 

Mahapatra, Sincy Varghese, Bharath H. Aithal, 2016. Water situation in Bengaluru, ENVIS 

Technical Report 114, Environmental Information System, CES, Indian Institute of Science, 

Bengaluru 560012. 

1.4 ಬೆೆಂಗಳೂರಿನ ನದಿಗಳ ಮತ್ುು ಕೆರೆಗಳ ಜಾಲ4 
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ಬೆಂಗಳೂರಿನಲಿ್ಲನ ನೀರಿನ ಪರಿಸಿೆತ್ರಯ ಕುರಿತವದ ಅಧ್ಯಯನದ ಅನಾಯ (ಮುಂರ್ದನ ಭವಗಗಳಲಿ್ಲ ೨೦೧೬ರ 
ಅಧ್ಯಯನ ವರರ್ದ ಎಂದು ಉಲಿೆ್ೀಖಿಸಲ್ವಗಿದೆ), 1800ರ ಆರಂಭದಲಿ್ಲ ನಗರವು 1,452 ಕೆರಗೆಳನುು 
ಹೊಂರ್ದದುು ಒಟ್ುಟ 35 ಟಿಎಂಸಿ (ಸ್ವವಿರ ಮಿಲ್ಲಯನ ಘನ ಅಡಿಗಳು) (ಪರಸುುತ್ ಪವರದೆೀಶ್ಚಕ ವವಯಪಿುಯಲಿ್ಲ 
741 ಚದರ ಕ್.ಮಿೀ) ಸಂಗರಹ ಸ್ವಮಥಯಿವನುು ಹೊಂರ್ದತ್ುು. ಅದೆೀ ಪರದೆೀಶದ ಕೆರಗೆಳ ಸಂಖೆಯ 2016ರಲಿ್ಲ 
5 ಟಿಎಂಸಿಯ ಶೆೀಖರಣವ ಸ್ವಮಥಯಿದೊಂರ್ದಗೆ 194ಕೆೆ ಇಳಿಯತ್ು. ಹೂಳು ತ್ುಂಬಿಕೊಂಡಿದುರಿಂದ 
ಪರಸುುತ್ ಶೆೀಖರಣವ ಸ್ವಮಥಯಿ 1.2 ಟಿಎಂಸಿಗೆ (2016) ಮತ್ುಷ್ುಟ ಇಳಿಕೆಯವಯತ್ು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆರಗೆಳ 
ಸಿೆತ್ರಯನುು ನಕೆ್ಷ-1.4ರಲಿ್ಲ ನೀಡಲ್ವಗಿದೆ. 
ನಕೆ್ಷ-1.4: ಬೆೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆರೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿ 

 

(ಕೆಂಪು ಬಣಣವು ೧೯೭೦ ಮತ್ುು ೨೦೧೬ರ ನಡುವೆ ಮರಯೆವದ ಕೆರೆಗಳನುು ಸೂಚಿಸುತ್ುದೆ) 

ಶೆೀಕಡ್ವ 75ರಷ್ುಟ ವಿಶವಾಸ್ವಹಿತೆಯಂರ್ದಗೆ ಮತ್ುು ಐದು ವಷ್ಿಗಳ ಪುನರವವತ್ಿನ ಅವಧಿಯ 
ಗಣನೆಯಲಿ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲಿ್ಲ ವವರ್ಷಿಕ ಸರವಸರಿ ಸುಮವರು 787 ಮಿಮಿೀ ಮಳ ೆಆಗುತ್ುದೆ ಎಂದು 
ಹೆೀಳಬಹುದು. ನಕೆ್ಷ-೧.೫ರಲಿ್ಲ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಚಿನಿ ಭವಗದಲಿ್ಲ ಮಳನೆೀರಿನ ಇಳುವರಿ 
600-700 ಮಿಮಿೀ ವವಯಪಿುಯಲಿ್ಲದೆ. ಜಲ್ವನಯನ ಪರದೆೀಶವವರು ನೀರಿನ ಇಳುವರಿ ವಿಶಿೆೀಷ್ಣೆಯು 
ವೃಷ್ಭವವತ್ರ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಸುಮವರು ಶೆೀಕಡ್ವ 49.5ರಷ್ುಟ, ನಂತ್ರ ಕೆ&ಸಿ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಶೆೀಕಡ್ವ 35.2ರಷ್ುಟ 
ಮತ್ುು ಹೆಬವಾಳ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಶೆೀಕಡ್ವ ೧೫.೩ರಷ್ುಟ ಪರಮವಣವನುು ಸೂಚಿಸುತ್ುದೆ.  ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವವರ್ಷಿಕ 
ಒಟ್ುಟ ಮಳನೆೀರಿನ ಇಳುವರಿ ಪರಮವಣ ಸುಮವರು 14.80 ಟಿಎಂಸಿಯವಗಿದೆ. 

1.5 ಬೆೆಂಗಳೂರಿನ ಮಳ ೆಮತ್ುು ಇಳುವರಿ ಲಭ್ಾತೆ4 
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ನಕೆ್ಷ-1.5: ಬೆೆಂಗಳೂರಿನ ಮಳೆನೋರು ಇಳುವರಿ ಪರಮಾಣ (ಎೆಂಎೆಂ/ವಾರ್ಷಗಕ) 

1901ರಿಂದ 2015ರ ನಡುವಿನ 115 ವಷ್ಿಗಳ ಮಳಯೆ ದತವುಂಶವನುು ಪರಿಗಣಿಸಿದವಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲಿ್ಲ 
ಏಳು ತ್ರಂಗಳುಗಳ ಕವಲ ಮಳಯೆವಗುತ್ುದೆ ಎಂದು ೨೦೧೬ರ ಅಧ್ಯಯನವು ವರರ್ದ ಮವಡಿದೆ (ಮೀ ಮತ್ುು 
ನವೆಂಬರ್ ತ್ರಂಗಳುಗಳ ನಡುವೆ ಶೆೀಕಡ್ವ 87ರಷ್ುಟ ಮಳಯೆವಗುತ್ುದೆ, 156 ಮಿಮಿೀ ಸರವಸರಿಯಂರ್ದಗೆ 
ಅತ್ರ ಹೆಚು ಿಮಳ ೆ ಸ್ೆಪೆಟಂಬರ್್ನಲಿ್ಲ ಆಗುತ್ುದೆ). ಮವಸಿಕ ಮಳ ೆ ಇಳುವರಿ ವಿತ್ರಣವ ಮವದರಿಯನುು  
ನಕೆ್ಷ-1.6ರಲಿ್ಲ ಚಿತ್ರರಸಲ್ವಗಿದೆ. 
ನಕೆ್ಷ-1.6: ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಾರದೆೋಶಿಕ ಮಳೆ ಇಳುವರಿ ವಿತ್ರಣಾ ಮಾದರಿ (ಎಲ ಿ ಘಟಕಗಳೂ 
ಮಿಲ್ಲಮಿೋಟರ್ನಲ್ಲಿ) 
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ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನೀರಿನ ಪರಿಸಿೆತ್ರ ಕುರಿತ್ ೨೦೧೬ರ ಅಧ್ಯಯನವು ಸೆಳಿೀಯ ಬಳಕೆಗೆ ನೀರಿನ ಅವಶಯಕತೆಯನುು 
20.08 ಟಿಎಂಸಿ ಎಂದು ಅಂದವಜಿಸಿದೆ. ತವತ್ರುಿ ಕವವಗಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನೀರಿನ ಬೆೀಡಿಕೆಯ ಶೆೀಕಡ್ವ  
73ರಷ್ಟನುು ಮಳ ೆ ನೀರಿನಂದ ಪೂರೆೈಸಬಹುದವಗಿದ.ೆ ಕೆರಗೆಳ ಪುನರುಜಿಜೀವನ ಮತ್ುು ಅಂತ್ರ್-
ಸಂಪಕಿವನುು ಮರುಸ್ವೆಪಿಸುವುದು, ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಉತ್ಪತ್ರುಯವಗುವ ಕೊಳಚೆ ನೀರನುು ಸಂಸೆರಿಸುವುದು, 
ಮಳನೆೀರು ಕೊಯುಿ, ಮುಂತವದವುಗಳು ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸ್ವಧಿಸುವ ವಿಧವನಗಳವಗಿರುತ್ುವೆ.  

 

ಬೆಂಗಳೂರು ತ್ರೀವರವವಗಿ ನಗರಿೀಕರಣವನುು ಹೊಂದುತ್ರುದೆ. ತ್ಾರಿತ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಂದವಗಿ ಜನಸಂಖೆಯಯಲಿ್ಲ 
ಹೆಚಿಳವವಗಿ, ತ್ತ್ಪರಿಣವಮವವಗಿ, ಮೂಲಸ್ೌಕಯಿ ಮತ್ುು ನೆೈಸಗಿಿಕ ಸಂಪನೂಮಲಗಳ ಮೀಲ್ಲನ 
ಒತ್ುಡದಲಿ್ಲ ಪರಿಣಮಿಸಿ ಕೆರಗೆಳು/ರವಜಕವಲುವೆಗಳ ಅತ್ರಕರಮಣ ಮತ್ುು ನೆೈಸಗಿಿಕ ಚರಂಡಿ ವಯವಸ್ೆೆಗಳು 
ಕ್ಷಿೀಣವವಗುವುದಕೆೆ ಕವರಣವವಗಿದೆ. ಕವಂಕ್ರಟಿೀಕರಣ ಮತ್ುು ಅಭೆೀದಯ ಭೂ ಪದರಗಳ ಹೆಚಿಳರ್ದಂದವಗಿ ಮಳ ೆ
ನೀರಿನ ಹರಿವು ಹೆಚವಿಗಿರುವುದರಿಂದ ಪರವವಹ ಹೆಚವಿಗುತ್ುದೆ. ಭವರತ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞವನ ಸಂಸ್ೆೆಯ ೨೦೧೭ರ 
ಅಧ್ಯಯನ ವರರ್ದಯು 1970ರ ದಶಕರ್ದಂದ ಶೆೀಕಡ 1,000ಕ್ೆಂತ್ ಹೆಚು ಿನಗರಿೀಕರಣದ ಹೆಚಿಳ ಮತ್ುು 
ಅದೆೀ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ಹಸಿರು ಪರದೆೀಶ (88 ಪರತ್ರಶತ್) ಮತ್ುು ಜಲಮೂಲಗಳಲಿ್ಲ (ಶೆೀಕಡ್ವ 79) 
ಅಪವಯಕವರಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂರ್ದರುವುದನುು ಅಂದವಜಿಸಿದ.ೆ ಮೀಲ್ಲನ ಅಧ್ಯಯನದ ಅನಾಯ 
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭೂ ಬಳಕಯೆಲಿ್ಲನ ಬದಲ್ವವಣೆಯನುು ನಕೆ್ಷ-1.7ರಲಿ್ಲ ತೊೀರಿಸಲ್ವಗಿದೆ.  

ನಕೆ್ಷ-1.7: ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭ್  ಬಳಕೆಯು ಬದಲಾವಣೆ 

ವಷ್ಿಗಳು ಕಳದೆ ಹವಗ ೆಬೆಂಗಳೂರಿನಲಿ್ಲ ಪರವವಹದ  ಪರಕರಣಗಳು ಹೆಚವಿಗುತ್ರುವೆ ಹವಗೂ ಇದೊಂದು 
ನರಂತ್ರ ಪರಕ್ರಯೆಯವಗಿ ತ್ಗುೆಪರದೆೀಶಗಳ ಮುಳುಗಡ್ೆಯವಗುವುದರಲಿ್ಲ ಪರಿಣಮಿಸಿ ಹಲವವರು ಸೆಳಗಳಲಿ್ಲ 
ನೀರು ನಲಿಲು, ಪವದಚವರಿಗಳ ಚಲನೆಗ ೆಅಡಚಣೆಯವಗಲು, ಹಲವವರು ಗಂಟೆಗಳ ಕವಲ ಸಂಚವರ 
ಸೆಗಿತ್ಗೊಳುಳವುದು ಮತ್ುು ಸ್ವವಿಜನಕ ಆಸಿುಗೆ ವವಯಪಕ ಹವನಯವಗಲು ಕವರಣವವಗುತ್ರುದೆ. ಹಿೀಗವಗಿ, 
ಪರಿಣವಮಕವರಿಯವದ ಮಳನೆೀರಿನ ನವಿಹಣೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಯು ಅತ್ರ ಮಹತ್ಾದವುಗಿದೆ. 
ಪರಿಣವಮಕವರಿಯವದ ಮಳನೆೀರಿನ ನವಿಹಣೆಯು ಸೆಳಿೀಯ ಸಮುದವಯಕೆೆ ಪರಿಸರ, ಸ್ವಮವಜಿಕ 
ಮತ್ುು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಯೀಜನಗಳನುು ಒದಗಿಸುತ್ುದ.ೆ ಮಳನೆೀರನುು ಉತ್ುಮವವಗಿ ನವಿಹಿಸಿದರೆ, 

1.6 ಮಳೆನೋರು ಹರಿವಿನ ನವಗಹಣೆಯ ಅವಶಾಕತೆ 
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ತೊರೆಗಳು, ನರ್ದಗಳು ಮತ್ುು ಕೆರಗೆಳು ಸಾಚಛವವಗುತ್ುವೆ; ಪರವವಹದ ಅಪವಯಗಳು ಕಡಿಮಯವಗುತ್ುವೆ; 
ಪರವವಹ ಹವನಯ ವೆಚಿಗಳು ಕಡಿಮಯವಗುತ್ುವೆ ಹವಗೂ ಸಮುದವಯ ಜಿೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟ 
ಉತ್ುಮಗೊಳುಳತ್ುದೆ. 

ಕನವಿಟ್ಕ ಸಕವಿರದ ಹೆಚುವಿರಿ ಮುಖಯ ಕವಯಿದಶ್ಚಿಗಳ (ಎಸಿಎಸ) ನೆೀತ್ೃತ್ಾದ ನಗರವಭಿವೃರ್ದಿ 
ಇಲ್ವಖಯೆು (ಯುಡಿಡಿ) ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸ್ೀೆರಿದಂತೆ ರವಜಯದ ಎಲ್ವಿ ನಗರ ಸೆಳಿೀಯ ಸಂಸ್ೆೆಗಳ ನಯಂತ್ರಣ 
ಇಲ್ವಖಯೆವಗಿದೆ. ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಪರದೆೀಶದಲಿ್ಲ ಮಳನೆೀರಿನ ನವಿಹಣಯೆ ಅನುಷ್ವಾನ ಮತ್ುು 
ಮೀಲ್ಲಾಚವರಣೆಯ ಹೊಣೆಗವರಿಕೆಗೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ಆಯುಕುರು ಹೊಣೆಗವರರವಗಿದವುರೆ. ಆಯುಕುರಿಗೆ 
ವಿಶೆೀಷ್ ಆಯುಕುರು (ಯೀಜನೆಗಳು), ಇಂಜಿನಯರ್-ಇನ-ಚಿೀಫ್ ಮತ್ುು ಮುಖಯ ಇಂಜಿನಯರ್, 
ಬೃಹತ್ ನೀರುಗವಲುವೆ ವಿಭವಗ, ಇವರು ನೆರವು ನೀಡುತವುರೆ. ರವಜಕವಲುವೆಗಳ ನವಿಹಣೆಗವಗಿ, 
ಬಿಬಿಎಂಪಿಯನುು ಕವಯಿನವವಿಹಕ ಇಂಜಿನಯರ್್ರವರ ನೆೀತ್ೃತ್ಾವಿರುವ ಒಂಬತ್ುು5 ವಲಯಗಳನವುಗಿ 
ವಿಂಗಡಿಸಲ್ವಗಿದೆ. 

 
5 ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ, ಬೆಂಗಳೂರು ಪಶಿ್ಚಮ, ಬೊಮಮನಹಳಿಳ, ಬವಯಟ್ರವಯನಪುರ, ದವಸರಹಳಿಳ, 
ಕೊೀರಮಂಗಲ, ಮಹದೆೀವಪುರ ಮತ್ುು ರವಜರವಜೆೀಶಾರಿನಗರ. 

1.7 ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಳ ೆನೋರಿನ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳ ನವಗಹಣೆಗಾಗಿನ ಸಾೆಂಸ್ಥಿಕ ರಚನ ೆ
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