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ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಯೆ ಮುಖ್ಯ ಉದೆದೋಶಗಳಾಗಿದ್ದವು: 
➢ ಮಳನೆೋರಿನ ಸಂಗರಹಣೆ ಮತ್ುು ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ುು ಸೂಕ್ು ವಯವಸೆೆಯು ಅಸ್ತುತ್ವದ್ಲಿ್ಲದ್ದದತೆೋ? 
➢ ಮಳನೆೋರಿನ ನವವಹಣಾ ವಯವಸೆೆಯು ಯೋಜನೆ, ವಿನಾಯಸ ಮತ್ುು ಅವಶಯಕ್ ಮೂಲಸೌಕ್ಯವಗಳ 

ನರ್ಾವಣ ಮುಂತಾದ್ವುಗಳಲಿ್ಲ ಸಮರ್ವವಾಗಿದ್ದದತೆೋ ಮತ್ುು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದದತೆೋ? 
➢ ಮಳನೆೋರಿನ ನವವಹಣಾ ವಯವಸೆೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ುು ಮೋಲ್ಲವಚಾರಣೆಯು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ 

ಯಾಗಿದ್ದದತೆೋ? 
➢ ಮಳನೆೋರಿನ ನವವಹಣೆಗೆ ಒದ್ಗಿಸ್ತದ್ ನಧಿಗಳನುು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ, ಮಿತ್ವಯಯವಾಗಿ ಮತ್ುು 

ಸಂಬಂಧಿತ್ ನಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿತೆುೋ? 

ಕಾಯವನವವಹಣಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಗೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಾ ರ್ಾನದ್ಂಡವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳು ಮುಖ್ಯ 
ಸಂಪನೂೂಲಗಳಾಗಿದ್ದವು: 
➢ ೧೯೯೯ ಮತ್ುು ೨೦೧೩ರ ಇಂಡಿಯನ  ರೊೋಡ  ಕಾಂಗೆರಸ  (ಐಆರ ಸ್ತ) ಎಸ ಪಿ:೫೦ – ನಗರ ಚರಂಡಿ 

ವಯವಸೆೆಗಾಗಿನ ರ್ಾಗವಸೂಚಿಗಳು; 
➢ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ವಿಪತ್ುು ನವವಹಣಾ ರ್ಾಗವಸೂಚಿಗಳು: ನಗರ ಪರವಾಹ ನವವಹಣೆ (ಸೆಪುಂಬರ  

೨೦೧೦) (ಎನ ಡಿಎಂ ರ್ಾಗವಸೂಚಿಗಳು); 
➢ ಕ್ನಾವಟಕ್ ನಗರ ಮತ್ುು ಗಾರರ್ಾಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಅಧಿನಯಮ, ೧೯೬೧; 
➢ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪ್ಾರಧಿಕಾರದ್ ಪರಿಷ್ೃತ್ ರ್ಾಸುರ  ಪ್ಾಿನ ಗಳು (ಆರ ಎಂಪಿ); 
➢ ಕ್ನಾವಟಕ್ ಪುರಸಭಾ ಅಧಿನಯಮ, ೧೯೭೬; 
➢ ಕ್ನಾವಟಕ್ ಸಾವವಜನಕ್ ಖ್ರಿೋದ್ದಯಲಿ್ಲ ಪ್ಾರದ್ಶವಕ್ತೆ (ಕೆಟಿಪಿಪಿ) ಅಧಿನಯಮ/ನಯಮಗಳು, 

ಕ್ನಾವಟಕ್ ಆರ್ಥವಕ್ ಸಂಹಿತೆ, ಕ್ನಾವಟಕ್ ಲೊೋಕೊೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖಾ ಮತ್ುು ಲೆಕ್ಕ ಸಂಹಿತೆ, 
ಹಾಗೂ; 

➢ ಸಕಾವರಿ ಆದೋೆಶಗಳು, ನಾಯಯಾಲಯ ತೋಪುವಗಳು ಹಾಗೂ ಆಗಿಂದಾದಗೆೆ ಹೊರಡಿಸ್ತದ್ 
ಕಾಯವನವವಹಣಾ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ುು ಸುತೊುೋಲೆಗಳು; 

➢ ಭಾರತೋಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸೆೆಯ ಸಂಶೆ ೋಧನಾ ಮತ್ುು ಅಧಯಯನ ವರದ್ದಗಳು ಹಾಗೂ ಇತ್ರ 
ವರದ್ದಗಳು. 

2.1 ಲಕೆ್ಕಪರಿಶ ೆೋಧನಾ ಉದೆದೋಶಗಳು 

2.2 ಲಕೆ್ಕಪರಿಶ ೆೋಧನಾ ಮಾನದಂಡಗಳು 
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2013-14ರಿಂದ್ 2017-18ರ ಅವಧಿಯನುು ಒಳಗೊಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪರದೆೋಶದ್ ಮಳನೆೋರಿನ 
ನವವಹಣೆ ಕ್ುರಿತ್ ಕಾಯವನವವಹಣಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯನುು ಆಯುಕ್ುರು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮತ್ುು ಮುಖ್ಯ 
ಇಂಜಿನಯರ, ಬೃಹತ  ನೋರುಗಾಲುವೆ ವಿಭಾಗ ಇವರುಗಳ ಕ್ಛೆೋರಿಯಲಿ್ಲನ ದಾಖ್ಲೆಗಳ ಪರಿೋಕ್ಷಾ-
ತ್ನಖಯೆ ಮೂಲಕ್ (ಏಪಿರಲ್-ಆಗಸು 2018) ನಡೆಸಲಾಯಿತ್ು. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪ್ಾರಧಿಕಾರ 
(ಬಿಡಿಎ), ಬೆಂಗಳೂರು ನೋರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ುು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಡಬೂೂಿಎಸಎಸ ಬಿ), 
ಕ್ನಾವಟಕ್ ರಾಜಯ ನೆೈಸಗಿವಕ್ ವಿಪತ್ುು ಮೋಲ್ಲವಚಾರಣಾ ಕೆೋಂದ್ರ (ಕೆಎಸ ಎನ ಡಿಎಂಸ್ತ), ಕ್ಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, 
ಕ್ನಾವಟಕ್ ಕೆರ ೆಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ುು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪ್ಾರಧಿಕಾರ (ಕೆಎಲ್ ಸ್ತಡಿಎ) ಇವುಗಳಿಂದ್ಲೂ ಸಹ ಸಂಬಂಧಿತ್ 
ರ್ಾಹಿತಯನುು ಸಂಗರಹಿಸಲಾಯಿತ್ು.   

ವಿವರವಾದ್ ಪರಿಶೋಲನೆಗಾಗಿ 467.10 ಕಿ.ಮಿೋ ಉದ್ದದ್ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳನುು ಒಳಗೊಂಡ ವೃಷ್ಭಾವತ 
ಮತ್ುು ಕೊೋರಮಂಗಲ ಈ ಎರಡು ಕ್ಣಿವೆಗಳನುು ಆಯ್ಕಕ ರ್ಾಡಿಕೂೆಳಳಲಾಯಿತ್ು. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕಕ/ 
ವಿಶಿೆೋಷ್ಣೆಗಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಯಾದ್ೃಚಿಿತ್ ರ್ಾದ್ರಿಯನುು ಅಳವಡಿಸ್ತಕೊಂಡಿತ್ು ಮತ್ುು 
ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳ ಸ್ತೆತಯನುು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಲು ಸುರ್ಾರು 70 ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳನುು6  (ಆಯದ ಎರಡು 
ಕ್ಣಿವೆಗಳ ಆರು ವಲಯಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ) ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ಸ್ತಬಬಂದ್ದಯಂದ್ದಗೆ ಜಂಟಿ ಭೌತಕ್ 
ತ್ಪ್ಾಸಣೆ ನಡೆಸ್ತದವೆು (ತ್ಲುಪಲು ಸಾಧಯವಿದ್ದ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳ ಉದ್ದಕ್ೂಕ ನಡೆದ್ು ಭೌತಕ್ವಾಗಿ ತ್ಪ್ಾಸಣೆ 
ರ್ಾಡಲಾಯಿತ್ು). ಜಂಟಿ ಭೌತಕ್ ತ್ಪ್ಾಸಣೆ ಸಮಯದ್ಲಿ್ಲ ಚಿತರೋಕ್ರಿಸಲಾದ್ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವು 
ಉದಾಹರಣಾತ್ೂಕ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನುು ವರದ್ದಯ ಸೂಕ್ು ಸೆಳಗಳಲಿ್ಲ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನುು 
ವಿೋಕ್ಷಿಸಲು ವೆಬ ಲ್ಲಂಕ  ಹಾಗೂ ಸಾಕೂನ  ರ್ಾಡಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ ಕ್ೂಯಆರ  ಕೊೋಡ ಗಳನುು 
ನೋಡಲಾಗಿದೆ.  

ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಾ ಉದೆದೋಶಗಳು, ವಾಯಪಿು ಮತ್ುು ವಿಧಾನವನುು ಚಚಿವಸಲು ನಗರಾಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖಯೆ  
ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾಯವದ್ಶವಗಳೂೆಂದ್ದಗೆ ಪರವೆೋಶ ಸರ್ಾವೆೋಶವನುು (4 ಏಪಿರಲ್ 2018) ನಡೆಸಲಾಯಿತ್ು. 
ಕಾಯವನವವಹಣಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯ ಫಲ್ಲತಾಂಶಗಳನುು ನಗರಾಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖಯೆ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ 
ಕಾಯವದ್ಶವಗಳೂೆಂದ್ದಗೆ 6 ಡಿಸೆಂಬರ 2018ರಂದ್ು ನಡೆದ್ ನಗವಮನ ಸರ್ಾವೆೋಶದ್ಲಿ್ಲ 
ಚಚಿವಸಲಾಯಿತ್ು. ರಾಜಯ ಸಕಾವರವು 8 ಜನವರಿ 2019ರಂದ್ು ತ್ನು ಉತ್ುರಗಳನುು ನೋಡಿತ್ು. ಉತ್ುರದ್ಲಿ್ಲ 
ಹೆೋಳಲಾದ್ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನುು ತೆಗದೆ್ುಕೊಳಳಲಾಗಿದೆಯ್ಕೋ ಎಂಬುದ್ನುು ನವೆಂಬರ -ಡಿಸಂೆಬರ  
೨೦೧೯ರಲಿ್ಲ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸ್ತತ್ು ಹಾಗೂ ಇಂದ್ದೋಕ್ರಿಸ್ತದ್ ಸ್ತೆತಯನುು ಅನವಯವಾಗುವ 
ಸೆಳಗಳಲಿ್ಲ ಅಳವಡಿಸ್ತಕೊಳಳಲಾಗಿದ.ೆ ರಾಜಯ ಸಕಾವರವು 6 ಆಗಸು 2020ರಂದ್ು ಪರಿಷ್ೃತ್ ಉತ್ುರಗಳನುು 
ನೋಡಿತ್ು, ಅವುಗಳನೂು ಸಹ ಸೂಕ್ು ಸೆಳಗಳಲಿ್ಲ ಸೆೋರಿಸಲಾಗಿದ.ೆ 

ಪ್ಾರದೆೋಶಕ್ ದ್ೂರ ಸಂವೆೋದ್ನಾ ಕೆೋಂದ್ರ-ದ್ಕ್ಷಿಣ, ಭಾರತೋಯ ಬಾಹಾಯಕಾಶ ಸಂಶೆ ೋಧನಾ ಸಂಸೆೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ ಆರ ಎಸ ಸ್ತ) ಇವರ ತಾಂತರಕ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದ್ದಗ ೆಜಿಯೋಸೆಪೋಷ್ಟ್ಯಲ್ ರ್ಾಹಿತಗಳನುು 
ಬಳಸ್ತಕೊಂಡು ಭೂ ಬಳಕೆಯ ದ್ದೋರ್ವಕಾಲ್ಲೋನ ಬದ್ಲಾವಣೆಗಳ ಬಗೆೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಯೆು ಒಂದ್ು 
ಸವತ್ಂತ್ರ ಅಧಯಯನವನುು ನಡೆಸ್ತತ್ು. ಜಿಯೋಸೆಪೋಷ್ಟ್ಯಲ್ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ನೆೈಸಗಿವಕ್ ಸಂಪನೂೂಲಗಳ 
ರ್ಾಯಪಿಂಗ್ ಮತ್ುು ಮೋಲ್ಲವಚಾರಣೆಗೆ ಅಮೂಲಯವಾದ್ ರ್ಾಹಿತಗಳನುು ಮತ್ುು ಸಾಧನಗಳನುು ಒದ್ಗಿಸುತ್ುದೆ. 

 
6 ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ರ್ಾಯಪ  ರ್ಾಡದ್ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳನೂು ಸಹಾ ತ್ಪ್ಾಸಣ ೆರ್ಾಡಲಾಯಿತ್ು. 

2.3 ಲಕೆ್ಕಪರಿಶ ೆೋಧನಾ ವ್ಾಾಪ್ತಿ ಮತ್ತಿ ವಿಧ್ಾನ 

2.4 ಇಸೆ್ರೋದ ಪ್ಾರದೆೋಶಿಕ್ ದ್ರ ಸಂವ್ೆೋದನಾ ಕೆೋಂದರದ ಜೆ್ತೆಗೆ ಜಿಯೋಸೆಪೋಷಿಯಲ್ 
ದತಾಂಿಶದ ಜಂಟಿ ಅಧಾಯನ 

https://youtu.be/Sjo
Zph3NeYg 

 ರಾಜಕಾಲತವ್ೆಗಳನತು ಪತೆಿ 
ಹಚ್ಚಲತ ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಯೆ 

ಪರಯತ್ು 
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https://youtu.be/SjoZph3NeYg


ಲಕೆ್ಕಪರಿಶ ೆೋಧನಾ ಚೌಕ್ಟ್ತು 

 
13 

ರಿಮೋಟ್ ಸೆನಸಂಗ್ (ಆರ ಎಸ), ಭೌಗೊೋಳಿಕ್ ರ್ಾಹಿತ ವಯವಸೆೆ (ಜಿಐಎಸ) ಮತ್ುು ಗೊಿೋಬಲ್ 
ಪ್ೊಸ್ತಶನಂಗ್ ಸ್ತಸುಮ್ (ಜಿಪಿಎಸ) ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಮೋಲ್ಲವಚಾರಣಾ ಸಾಮರ್ಯವಗಳು ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದ್ 
ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ಭೂ-ಬಳಕಯೆ ಬದ್ಲಾವಣೆಯನುು ಪತೆು ಹಚಚಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. 

ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಗೆ ರ್ಾಹಿತಗಳನುು ಸ್ತದ್ಿಪಡಿಸಲು ಜಿಯೋಸೆಪೋಷ್ಟ್ಯಲ್ ಮತ್ುು ಸಂಬಂಧಿತ್ 
ದ್ತಾುಂಶಗಳನುು ಅನವಯಿಸುವುದ್ರ ಸಾಧಾಯಸಾಧಯತೆಯನುು ಅರಿಯುವುದ್ು ಅಧಯಯನದ್ ಉದೆದೋಶವಾಗಿತ್ುು. 
ಕೊೋರಮಂಗಲ ಮತ್ುು ವೃಷ್ಭಾವತ ಕ್ಣಿವೆಗಳನುು (ನಾಲುಕ ಕ್ಣಿವೆಗಳಲಿ್ಲ) ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಹತ್ವದ್ 
ಭೂ ಬಳಕಯೆ ಬದ್ಲಾವಣೆಗಳನುು ವಿಶಿೆೋಷ್ಟ್ಸಲು ಭೂವೆೈಜ್ಞಾನಕ್ ಮತ್ುು ಪೂರಕ್ ದ್ತಾುಂಶಗಳನುು 
ಬಳಸ್ತಕೊಂಡು ಸಮಯ ಸರಣಿಯ ನಕ್ಷೆಗಳನುು ರಚಿಸಲಾಯಿತ್ು. 

ಅಧಾಯನಕೆಕ ಅಳವಡಿಸಿಕೆ್ಂಡ ವಿಧ್ಾನ 

ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಬಿಡಿಎ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಇಲಾಖಗೆಳಿಂದ್ ವೆಕ್ುರ ಸವರೂಪದ್ಲಿ್ಲ ಪಡೆದ್ ಕ್ಟುಡದ್ ನಕ್ಷೆಗಳು, ರಸೆು 
ಜಾಲ, ಕೆರಗೆಳು, ರಾಜಕಾಲುವೆ ಜಾಲ ಮತ್ುು ಕೊಳಚೆನೋರಿನ ಒಳಚರಂಡಿ ರ್ಾಗವಗಳನುು 
ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ದ್ತ್ುಸಂಚಯಗಳನುು ವಿಶಿೆೋಷ್ಣೆಗೆ ಬಳಸ್ತಕೊಳಳಲಾಯಿತ್ು. ಕೆರಗೆಳು, ಚರಂಡಿಗಳು, 
ರಸೆುಗಳು, ಕ್ಟುಡಗಳು, ಹಸ್ತರು ಪರದೆೋಶ ಮತ್ುು ಖಾಲ್ಲ  ಭೂಪರದೆೋಶಗಳ  ಸಮಯ ಸರಣಿಯ 
ದ್ತಾುಂಶವನುು ರಚಿಸಲು ನೆೈಸಗಿವಕ್ ಮತ್ುು ಕ್ೃತ್ಕ್ ವೆೈಶಷ್ುೂಗಳ ಸೆಪೋಷ್ಟ್ಯಲ್  ರ್ಾಹಿತಯನುು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ/ 
ನವಿೋಕ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭೂ ಬಳಕೆ ರ್ಾದ್ರಿಯಲಿ್ಲನ ಬದ್ಲಾವಣೆಗಳನುು ಅರೈೆವಸಲು ಇವುಗಳನುು 
ವಿಶಿೆೋಷ್ಟ್ಸಲಾಗಿದೆ. 
1960ರ ಉಪಗರಹ ಚಿತ್ರಗಳು (ಕ್ರೊೋನಾ ಉಪಗರಹ ಚಿತ್ರಣ), 2008ರ ಉಪಗರಹ ಚಿತ್ರಣ ಮತ್ುು 
2016/2017ರ ಉಪಗರಹ ಚಿತ್ರಣಗಳನುು ಒಂದ್ರ ಮೋಲೊಂದ್ು ಹೊಂದ್ದಸುವ ಮೂಲಕ್ ಮತ್ುು ಭೂ 
ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಭೂಕ್ವಚದ್ಲಿ್ಲನ ಬದ್ಲಾವಣೆಗಳನುು ಗುರುತಸುವ ಮತ್ುು ಪರರ್ಾಣಿೋಕ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ್ 
ಈ ಕಾಯವವನುು ರ್ಾಡಲಾಗಿದೆ.  ನೆೈಸಗಿವಕ್ ಮತ್ುು ಕ್ೃತ್ಕ್ ವೈೆಶಷ್ುೂದ್ ಪದ್ರಗಳ ಶೆೋಪ  ಫೈೆಲ್ ಗಳು 
(.shp ಫೆೈಲ್ ಗಳು) - ಕ್ಟುಡಗಳ ಪದ್ರ, ರಸೆುಗಳ ಪದ್ರ, ಕೆರಗೆಳು ಮತ್ುು ಜಲಾಗಾರಗಳ ಪದ್ರ, ಚರಂಡಿ 
ಜಾಲ ಪದ್ರ ಮತ್ುು ಖಾಲ್ಲ ಭೂ ಪದ್ರವನುು ರಚಿಸಲಾಯಿತ್ು/ಇಂದ್ದೋಕ್ರಿಸಲಾಯಿತ್ು. ArcGIS ನಲಿ್ಲ 
ಲಭಯವಿರುವ ಸಾಧನಗಳನುು ಬಳಸ್ತಕೊಂಡು ಜಿಯೋಸೆಪೋಷ್ಟ್ಯಲ್ ವೆೈಶಷ್ುೂಗಳ ಸಾರಾಂಶಗಳು ಮತ್ುು 
ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಮೂಲಕ್ ಈ ವೆೈಶಷ್ುೂಗಳ ಸಂಖೆಯ, ಉದ್ದ ಮತ್ುು ಪರದೆೋಶಗಳ ವಿವರಗಳನುು 
ರಚಿಸಲಾಯಿತ್ು. ಈ ಅಧಯಯನದ್ ಸಮಯದ್ಲಿ್ಲ ಜಂಟಿ ತ್ಪ್ಾಸಣೆಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನುು 
ಗುರುತಸಲಾಯಿತ್ು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಸ್ತುತ್ವದ್ಲಿ್ಲರುವ ಆದ್ರೆ ಇಲಾಖಾ ನಕ್ಷೆಗಳಲಿ್ಲ ತೊೋರಿಸದ್ದರುವ 
ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳು, ಒಳಚರಂಡಿ ರ್ಾಗವಗಳು ಮತ್ುು ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳ ಸಂಭಾವಯ ಮಿಶರಣ ಇತಾಯದ್ದ. 
ಹಾಗ ೆ ತ್ಯಾರಿಸ್ತದ್ ಪದ್ರಗಳಿಂದ್ ಪರವಾಹದ್ ಮೋಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರಬಲಿಂತ್ಹ ಕೆರಗೆಳು ಮತ್ುು 
ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳ ಇಳಿಕೆ, ಅಭೆೋದ್ಯ ಪದ್ರದ್ ಹೆಚಚಳ, ಕೆರಗೆಳ ಸುತ್ುಣ ಜೌಗು ಪರದೆೋಶಗಳ/ಖಾಲ್ಲ ಪರದೆೋಶಗಳ 
ಇಳಿಕೆ ಇತಾಯದ್ದಗಳಿಗೆ ಭೂ ಬಳಕೆಯ ಬದ್ಲಾವಣೆಗಳ ಸಮಯ ಸರಣಿಯ ದ್ತಾುಂಶವನುು 
ತ್ಯಾರಿಸಲಾಯಿತ್ು.. 
ದತ್ಿಸಂಚ್ಯಗಳು: ಇಲಾಖಾ ಸೆಪೋಷ್ಟ್ಯಲ್  ದ್ತ್ುಸಂಚಯಗಳು, ಹೆೈ ರೆಸಲೂಯಶನ  ಚಿತ್ರಗಳು, ಇ-ಖ್ರಿೋದ್ದ 
ದ್ತ್ುಸಂಚಯ 
ಸಾಧನಗಳು: ArcGIS 
ತಾಂತ್ರರಕ್ ಸಹಾಯ, ಯಂತಾರಂಶ ಮತ್ತಿ ತ್ಂತಾರಂಶ ಒದಗಿಸತವಿಕೆ, ಮಾಗಗದಶಗನ: ಪ್ಾರದೆೋಶಕ್ ದ್ೂರ 
ಸಂವೆೋದ್ನಾ ಕೆೋಂದ್ರ, ಇಸೊರೋ, ಬೆಂಗಳೂರು. 
ಕ್ಷೆೋತ್ರ ಭೆೋಟಿಗಳು ಮತ್ುು ಜಂಟಿ ಪರಿಶೋಲನೆಗಳು ಈ ಅಧಯಯನದ್ ಫಲ್ಲತಾಂಶಗಳನುು ದ್ೃಢೋಕ್ರಿಸ್ತದ್ವು. 
ಅಧಯಯನದ್ ಆವಿಷ್ಾಕರಗಳನುು ಈ ವರದ್ದಯಲಿ್ಲ ಸೂಕ್ು ಸೆಳಗಳಲಿ್ಲ ಸೆೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
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ಕಾಯವನವವಹಣಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯನುು ನಡೆಸುವಲಿ್ಲ ರಾಜಯ ಸಕಾವರ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಬಿಡಿಎ, 
ಬಿಡಬೂೂಿಎಸಎಸ ಬಿ, ಕೆಎಸಎನ ಡಿಎಂಸ್ತ ಮತ್ುು ಪ್ಾರದೆೋಶಕ್ ದ್ೂರ ಸಂವೆೋದ್ನಾ ಕೆೋಂದ್ರ-ದ್ಕ್ಷಿಣ, 
ಭಾರತೋಯ ಬಾಹಾಯಕಾಶ ಸಂಶೆ ೋಧನಾ ಸಂಸೆೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರುಗಳು ನೋಡಿದ್ ಸಹಕಾರ ಮತ್ುು 
ಸಹಾಯಕೆಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಕ್ೃತ್ಜ್ಞತೆ ವಯಕ್ುಪಡಿಸುತ್ುದ.ೆ 

ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಯರ , ಬೃಹತ  ನೋರುಗಾಲುವೆ ವಿಭಾಗ ಇವರ ಕ್ಛೆೋರಿಯಲಿ್ಲ 
ರಾಜಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ್ (ಈ ವರದ್ದಯಲಿ್ಲನ ವಿವಿಧ ಕ್ಂಡಿಕೆಗಳಲಿ್ಲ 
ವಾಯಖಾಯನಸಲಾಗಿದೆ) ಸಂಪೂಣವ ದಾಖ್ಲೆಗಳು ಲಭಯವಿಲಿದ್ದದ್ುದದ್ು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಾ ವಿಶಿೆೋಷ್ಣೆಗೆ 
ಅಡಿಯಿಾಯಿತ್ು. ಆದ್ುದ್ರಿಂದ್, ಜಂಟಿ ಭೌತಕ್ ತ್ಪ್ಾಸಣೆಯ ಆವಿಷ್ಾಕರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 
ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು, ಸಾಕ್ಷ್ಟ್ುಲಿದ್ ಮಳನೆೋರಿನ ನವವಹಣಯೆ ಪರಿಣಾಮವನುು ತೊೋರಿಸುವ ಮುಖ್ಯ 
ಆಧಾರಗಳಾಗಿವ.ೆ ಭಾರತೋಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸೆೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರು ನಡೆಸ್ತದ್ ವಿವಿಧ ಅಧಯಯನಗಳು, 
ರ್ಾಧಯಮ ವರದ್ದಗಳು ಮತ್ುು ಸಂಚಾರ ಇಲಾಖಯೆ ಅಧಿಕ್ೃತ್ ಟಿವೋಟ್ ಗಳ ಉಲಿೆೋಖ್ಗಳೂೆಂದ್ದಗೆ ಈ 
ಆವಿಷ್ಾಕರಗಳನುು ದ್ೃಢೋಕ್ರಿಸಲಾಗಿದ.ೆ 

ಕಾಯವನವವಹಣಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಯೆಲಿ್ಲ ಕ್ಂಡು ಬಂದ್ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ರಾಜಯ ಸಕಾವರವು ನೋಡಿದ್ 
ಉತ್ುರದ್ಲಿ್ಲ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಳನೆೋರಿನ ನವವಹಣೆಗೆ ಪರಮುಖ್ವಾಗಿರುವ ಅಂತ್ಜವಲ ಮರುಪೂರಣ 
ರಚನೆಗಳು, ಕೆರಗೆಳ ಮತ್ುು ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಪಕ್ವವನುು ಮರುಸಾೆಪಿಸುವುದ್ು ಮುಂತಾದ್ 
ಅನೆೋಕ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುು ಕೆೈಗೂೆಳಳದ್ದರಲು ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ನರಂತ್ರವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ಕೊಳಚೆನೋರು 
ಪರಮುಖ್ ಕಾರಣವೆಂದ್ು ಅಧಾಯರೊೋಪಿಸಲಾಯಿತ್ು. ಬಿಡಬೂೂಿಎಸಎಸ ಬಿ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳಿಂದ್ 
ಕೊಳಚನೆೋರನುು ಬೆೋಪವಡಿಸುವ ಪರಕಿರಯ್ಕಯಲಿ್ಲದೆ ಎಂದ್ೂ ಸಹ ತಳಿಸಲಾಯಿತ್ು, ಆದ್ರೆ ಕೆೈಗೆತುಕೊಂಡ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು,  ಮಳ ೆನೋರು ಕಾಲುವೆಗಳೂೆಂದ್ದಗೆ ಕೂೆಳಚೆ ನೋರು ಮಿಶರಣವಾಗುವುದ್ನುು 
ತ್ಡೆಗಟುಲು ಪರಸಾುಪಿಸ್ತರುವ ಕಿರಯಾ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂಣವಗೂೆಳುಳವ ಸಮಯದ್ 
ಚೌಕ್ಟುು, ಮುಂತಾದ್ವುಗಳ ವಿವರಗಳನುು ತಳಿಸಲ್ಲಲಿ. ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳಿಂದ್ ಕೊಳಚನೆೋರನುು 
ಬೆೋಪವಡಿಸಲು ಕೆೈಗೊಂಡ ಕಾಯವಗಳ ವಿವರಗಳು ಮತ್ುು ಈ ನಟಿುನಲಿ್ಲ ಸಕಾವರದ್ದಂದ್ ನದ್ದವಷ್ುವಾದ್ 
ಬದ್ಿತೆಯ ಅನುಪಸ್ತೆತಯಲಿ್ಲ, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಸಕಾವರದ್ ಹೆೋಳಿಕೆಯನುು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಲು 
ಸಾಧಯವಾಗಲ್ಲಲಿ. 

(ಎ) ಈ ಕಾಯವನವವಹಣಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯಲಿ್ಲ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಲಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ವಿಷ್ಯಗಳನುು 
ಈ ಹಿಂದ್ದನ ಎರಡು ಕಾಯವನವವಹಣಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಗಮನಸಲಾಗಿತ್ುು. 2005-
06ರಿಂದ್ 2011-12ರ ಅವಧಿಯನುು ಒಳಗೊಂಡ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ನಗರ ನವಿೋಕ್ರಣ 
ಅಭಿಯಾನ (ಜೆಎನ ನಮ್ ವ) ಮೋಲ್ಲನ ಕಾಯವನವವಹಣಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ 
ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನುು ಈ ಮದ್ಲೆೋ ಸಮಿೋಕ್ಷೆ ರ್ಾಡಲಾಗಿತ್ುು ಹಾಗೂ ಅದ್ರಲಿ್ಲ 
ಕ್ಂಡುಬಂದ್ ಅಂಶಗಳನುು ಸೆಳಿೋಯ ಸಂಸೆೆಗಳ ಮೋಲ್ಲನ ಸ್ತಎಜಿ ವರದ್ದಯಲಿ್ಲ ಸೆೋರಿಸಲಾಗಿತ್ುು (2013ರ 
ವರದ್ದ ಸಂಖೆಯ-6ರ ಕ್ಂಡಿಕೆ 4.1-ಕ್ನಾವಟಕ್ ಸಕಾವರ). ಸೆಳಿೋಯ ಸಂಸೆೆಗಳು ಮತ್ುು ಪಂಚಾಯತ ರಾಜ್ 
ಸಂಸೆೆಗಳ ಮೋಲ್ಲನ ಸಮಿತಯು, ಚಚೆವಯ ನಂತ್ರ, ಶಫಾರಸುಗಳನುು ಒಳಗೊಂಡ ತ್ನು ವರದ್ದಯನುು 

2.5 ಕ್ೃತ್ಜ್ಞತ ೆ

2.6 ಲಕೆ್ಕಪರಿಶ ೆೋಧನೆಗೆ ತೆ್ಡಕ್ತಗಳು  

2.7 ಹಂದಿನ ಲಕೆ್ಕಪರಿಶ ೆೋಧನೆಗಳು  
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ರಾಜಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸ್ತತ್ು (ರ್ಾರ್ಚವ 2016). ಸಮಿತಯ ಶಫಾರಸುಗಳ ಮೋಲೆ ಕ್ರಮ 
ಕೆೈಗೊಂಡ ವರದ್ದಯನುು ನಗರಾಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ ಇನೂು ಸಲಿ್ಲಸಬೆೋಕಿದ.ೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯ 
ಅವಲೊೋಕ್ನಗಳು, ಅದ್ರ ಮೋಲ್ಲನ ಶಫಾರಸುಗಳು ಮತ್ುು ಅನುಸರಣೆಯನುು (ಯಾವುದಾದ್ರೂ 
ಇದ್ದರೆ), ಅನತಬಂಧ-2.1ರಲಿ್ಲ ನೋಡಲಾಗಿದ.ೆ 

2006-2010ರ ನಡುವೆ ಕ್ತ್ವವಯ ನವವಹಿಸ್ತದ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಆ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ಪರಸಾುವಿಸಲಾದ್ 
ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ುು ಆ ಸಮಯದ್ಲಿ್ಲ ಪರತಯಬಬ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಕ್ತ್ವವಯಗಳು/ಜವಾಬಾದರಿಗಳನುು 
ಗುರುತಸಲಾಗುತುದೆ ಎಂಬ ಆಯುಕ್ುರ ಉತ್ುರವನುು ರಾಜಯ ಸಕಾವರ ದ್ೃಢೋಕ್ರಿಸ್ತತ್ು (ಜನವರಿ 2019). 
ದಾಖ್ಲೆಗಳ ಪರಿಶೋಲನೆಯ ಆಧಾರದ್ ಮೋಲೆ ಕ್ತ್ವವಯ ಲೊೋಪದ್ ಬಗೆೆ ವಿವರವಾದ್ ವರದ್ದಯನುು 
ಸಲಿ್ಲಸಲಾಗುವುದ್ು ಮತ್ುು ಅದ್ಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಶಸುು ಕ್ರಮವನುು ಪ್ಾರರಂಭಿಸಲಾಗುವುದ್ು ಎಂದ್ೂ ಸಹ  
ಉತ್ುರಿಸಲಾಯಿತ್ು. ಆದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಬರ 2020ರವರೆವಿಗೂ ಕ್ತ್ವವಯಲೊೋಪ ರ್ಾಡಿದ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 
ಗುರುತಸುವಿಕೆ ಅರ್ವಾ ಶಸುು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸದ್ದರುವುದ್ನುು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಸ್ತತ್ು. ನಾಲುಕ 
ವಷ್ವಗಳಾದ್ರೂ ಇನೂು ತ್ಪಿಪತ್ಸೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೋಲೆ ಹೊಣೆ ಹೊರೆಸ್ತ, ರ್ಾಡಬೆೋಕಾದ್ ವಸೂಲ್ಲಗಾಗಿ 
ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸದ್ದರುವುದ್ು ಸೆಳಿೋಯ ಸಂಸೆೆಗಳು ಮತ್ುು ಪಂಚಾಯತ  ರಾಜ್  ಸಂಸೆೆಗಳ ಮೋಲ್ಲನ 
ಸಮಿತಯ ಶಫಾರಸುಗಳನುು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ನಲವಕ್ಷಿಸ್ತರುವುದ್ನುು ಉತ್ುರವು ಸೂಚಿಸುತ್ುದೆ. ಇದ್ಲಿದೆ, 
ಬಿಬಿಎಂಪಿಗೆ ಹಣಕಾಸ್ತನ ನಷ್ುಕೆಕ ಕಾರಣವಾದ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೋಲೆ ಕ್ರಮ ಕೆೈಗೊಳುಳವಲಿ್ಲನ ವಿಳಂಬವು 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನವೃತು, ಸಾವು ಮುಂತಾದ್ ಕಾರಣಗಳಿಂದ್ ಶಕ್ಷೆಯಾಗದ್ದರುವಲಿ್ಲ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ುದ.ೆ  

(ಬಿ) "ಕೆರ ೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪ್ಾರಧಿಕಾರ ಮತ್ುು ನಗರ ಸೆಳಿೋಯ ಸಂಸೆೆಗಳ ವಾಯಪಿುಯಲಿ್ಲರುವ ಕೆರಗೆಳ 
ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ುು ಪರಿಸರ ಮರುಸಾೆಪನೆ" (ಇನುು ಮುಂದ ೆ ಕೆರಗೆಳ ಮೋಲ್ಲನ ವರದ್ದ ಎಂದ್ು 
ಕ್ರೆಯಲಾಗುತ್ುದೆ) ಕ್ುರಿತ್ು ಮತೊುಂದ್ು ಕಾಯವನವವಹಣಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯನುು 2009-14ರ 
ಅವಧಿಯನುು ವಾಯಪಿಸ್ತ ನಡಸೆಲಾಗಿತ್ುು (2015ರ ವರದ್ದ ಸಂಖೆಯ-1: ಕ್ನಾವಟಕ್ ಸಕಾವರ). ವರದ್ದಯನುು 
ಸಮಿತಯು ಭಾಗಶಃ ಚಚಿವಸ್ತದ.ೆ ಎರಡೂ ವರದ್ದಗಳ ಆವಿಷ್ಾಕರಗಳನುು ಈ ವರದ್ದಯಲಿ್ಲ ಸೂಕ್ು ಸೆಳಗಳಲಿ್ಲ 
ಉಲಿೆೋಖಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಕಾಯವನವವಹಣಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಯೆಲಿ್ಲ ಕ್ಂಡುಬಂದ್ ಅಂಶಗಳನುು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಾ 
ಉದೆದೋಶಗಳಿಗ ೆಪೂರಕ್ವಾಗಿ ಜೊೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ುು ಕೆಳಗಿನ ಅಧಾಯಯಗಳಲಿ್ಲ ಚಚಿವಸಲಾಗಿದೆ. 
ಅಧ್ಾಾಯ-3: ಮಳನೆೋರಿನ ಸಂಗರಹಣೆ ಮತ್ುು ಸಂರಕ್ಷಣೆ   
ಅಧ್ಾಾಯ-4: ಮಳನೆೋರಿನ ಚರಂಡಿಗಳ ಯೋಜನೆ, ವಿನಾಯಸ ಮತ್ುು ನರ್ಾವಣ 
ಅಧ್ಾಾಯ-5:  ಮಳನೆೋರಿನ ವಯವಸೆೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ುು ನವವಹಣ ೆ
ಅಧ್ಾಾಯ-6: ಹಣಕಾಸು ನವವಹಣ.ೆ 
 

2.8  ಲಕೆ್ಕಪರಿಶ ೆೋಧನಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಜೆ್ೋಡಣೆ 
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