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ಉಡಬಪಿ ಜಿಲೆಿಯ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ನೊೋಂದಣಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಾಯಪಿಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಬವ ಬ್ಹಬಮಬಖ್ಯವಾದ ಕೃಷಿ
ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಗ್ಾಾಮಗಳ ಮಾಹಿತ್ತಯಂದ್ಧಗ್ೆ ಮತ್ಬಿ ಅದರ ವಿಸ್ಾಿರದ ವಾಯಪಿಿಗ್ೆ ಬ್ರಬವ ಶಾಖೆ
ಗಳನೊುಳಗ್ೊಂಡ ಗ್ಾಾಮಗಳ ಮಾಹಿತ್ತಯನಬು ಜಿ. ಐ. ಎಸ್ ತ್ಂತಾಾಂಶದೊಂದ್ಧಗ್ೆ ನಕ್ಷೆಯನಬು ಜಿಲಾಿ NRDMS
ಶಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ತ್ಯಾರಿಸಲಬ ಕೊೋರಿತ್ಬತಾಿರೆ.
ಉದಥದೋಶ
ರಾಜಯ ಸರಕಾರದ ಉದೆುೋಶದ ಅನವಯ ಜಿಲೆಿಯ ಪಾತ್ತ ಗ್ಾಾಮವು ಕೃಷಿಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳನಬು ಹೊಂದ್ಧರಲಬ
ಯೋಜನೆಯನಬು ರೂಪಿಸಲಾಗಿರಬತ್ಿದೆ. ಇದರ ಪಾಕಾರ ಈಗಿರಬವ ಕೃಷಿಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಗಳ ಸಂಘದ
ಗ್ಾಾಮವಾರಬ ಮಾಹಿತ್ತಯಂದ್ಧಗ್ೆ ನಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಪಾಸಬಿತ್ ಸಿೆತ್ತಗತ್ತಗಳ ಮೋಲ್ಲವಚಾರಣೆ ಮತ್ಬಿ ಮೌಲಯಮಾಪನ
ಮಾಡಬವ ಉದೆುೋಶದ್ಧಂದ ನಕ್ಷೆ ತ್ಯಾರಿಸಲಬ ಪೆಾೋರೆೋಪಿಸಿರಬತ್ಿದೆ.
ವಿಧಾನ
ಜಿಲಾಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ನೊೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಇಲಾಖೆಯಂದ ಕೃಷಿಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಮತ್ಬಿ
ಅದರ ವಿಸ್ಾಿರದ ಶಾಖೆಗಳ ಗ್ಾಾಮವಾರಬ ಮಾಹಿತ್ತಯನಬು ಪಡೆಯಲಾಗಿರಬತ್ಿದೆ. ನಂತ್ರ ಜಿಲಾಿ NRDMS
ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಲಭಯವಿರಬವ ಗ್ಾಾಮವಾರಬ ಜಿ.ಐ.ಎಸ್ ಮಾಹಿತ್ತಯಂದ್ಧಗ್ೆ ಡಿಜಿಟೆೈಝರ್ನ್ ಪಾರ್ಕಾಯ್ಕಯಂದ್ಧಗ್ೆ
ದಾಖ್ಲೆಗಳ

ಮಾಹಿತ್ತಯನಬು

ಕೂಾಡಿೋಕರಿಸಿ

ಜಿ.ಐ.ಎಸ್

ಅಪಿಿಕೆೋಶನ್

(ಸ್ಾಫ್ಟ

ವೆರ್)

ನೊಂದ್ಧಗ್ೆ

ನಮೂದ್ಧಸಲಾಗಿರಬತ್ಿದೆ. ನಂತ್ರ ತಾಲೂಕಾವಾರಬ ನಕ್ಷೆಯನಬು ತ್ಯಾರಿಸಲಾಗಿರಬತ್ಿದೆ.
ಉಪಯುಕಿತಥ
➢ ಪಾತ್ತ ಗ್ಾಾಮವು ಕೃಷಿಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳನಬು ಒಳಗ್ೊಂಡಿರಬವಂತೆ ನಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ
ಸಿೆತ್ತಗತ್ತಗಳನಬು ಅರಿಯಲಬ ಉಪಯಬಕಿವಾಗಿರಬತ್ಿದೆ.
➢ ಇತ್ತಿೋಚಿಗ್ೆ ರಾಜಯ ಸರಕಾರದ್ಧಂದ ಘೂೋರ್ಣೆಯಾದ ರೆೈತ್ರ ಸ್ಾಲ ಮನಾು ಪಾರ್ಕಾಯ್ಕಗ್ೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತೆ
ನಕ್ಷೆಯಬ ಉಪಯಬಕಿವಾಗಿರಬತ್ಿದೆ.
➢ ನಾಯಯ ಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗ್ೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವುಗಳ ಸೆಳಗಳನಬು ಮತ್ಬಿ ಮಾರಾಟ ಕೆೋಂದಾಗಳ ಸಂಪಕಿ
ಒದಗಿಸಲಬ (ಲ್ಲಂರ್ಕಂಗ್ ಪಾರ್ಕಾಯ್ಕಗ್ೆ) ನಕ್ಷೆಯಬ ಸಹಾಯವಾಗಬತ್ಿದೆ.

1

2

3

ಜಲಸಿರಿಯ ಯೋಜನಥಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ್ ಕುರಿತು
ವಿಕರಮ್ ಆರ್, ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಕಥೋಂದರ, ಉಡುಪಿ
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ಅಗತಯತಥ
ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯತ್ತಯ ಮಬಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಸಮಬುಖ್ದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಚ್ಚೆಿಯಲ್ಲಿ ಉಡಬಪಿ ಜಿಲೆಿಯ
ನಗರ ಪಾದೆೋಶಗಳಿಗ್ೆ ನೋರಬ ಸರಬ್ರಾಜಬ ಮಾಡಬವ ಜಲಸಿರಿ ( KIUWMIP) ಯೋಜನೆಯ ಕಬರಿತ್ಬ ಗ್ಾಾಮಗಳ
ಸಮೋಕ್ಷೆಯ ಕಬರಿತ್ಬ ಜಿ. ಐ. ಎಸ್ ನಕ್ಷೆಯನಬು ಜಿಲಾಿ NRDMS ಮೂಲಕ

ಒದಗಿಸಲಬ ಮಬಖ್ಯ ಕಾಯಿ

ನವಿಹಣಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗ್ೆ ಪಾಸ್ಾಿವನೆಯನಬು ಮಾಡಿರಬತಾಿರೆ. ಇದಕೆೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯತ್ತಯ
ಮಬಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಯವರಬ ಜಿಲಾಿ ಶಾಖೆಗ್ೆ GIS ನಕ್ಷೆ ತ್ಯಾರಿಸಿ ಕೊಡಲಬ ಸೂಚಿಸಿರಬತಾಿರೆ.
ಉದಥದೋಶ
ಇತ್ತಿೋಚಿನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ಉಡಬಪಿ ನಗರ ಪಾದೆೋಶದಲ್ಲಿ ನೋರಿನ ಅಭಾವ ಬ್ಹಬ ಮಬಖ್ಯ ಸಮಸ್ೆಯಯಾಗಿರಬತ್ಿದೆ. ಪಾಯಬಕಿ
ಸಮಸ್ೆಯಯನಬು ಪರಿಹರಿಸಲಬ ಯೋಜನೆಯನಬು ರೂಪಿಸಲಾಗಿರಬತ್ಿದೆ. ಮೋಲೆಂಡ ವಿರ್ಯಕೆೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತೆ
ಜಲ ಸಿರಿ ( KIUWMIP – KUIDFC ) ಯೋಜನೆಯ ಬ್ಹಬ ಮಬಖ್ಯ ಉದೆುೋಶವೆಂದರೆ ಉಡಬಪಿ ಜಿಲೆಿಯ ನಗರ
(CMC) ಪಾದೆೋಶಗಳಿಗ್ೆ ನೋರಬ ಸರಬ್ರಾಜಬ ಮಾಡಬವ ಕಬರಿತ್ಬ ವಾರಾಹಿ ನದ್ಧಯ ಉಪಯೋಗದೊಂದ್ಧಗ್ೆ
ಹಾಲಾಡಿ ಗ್ಾಾಮದ್ಧಂದ ಬ್ಜೆ ಅಣೆಕಟಬಟ ( ಕಬಕೆೆಹಳಿಿ )ಗ್ೆ ನೋರಬ ಪೂರೆೈಸಲಬ ಮತ್ಬಿ ಇದರ ಸಹಾಯದೊಂದ್ಧಗ್ೆ
ಉಡಬಪಿ ನಗರಕೆೆ ನೋರನಬು ಒದಗಿಸಲಬ ಯೋಜನೆಯನಬು ರೂಪಿಸಲಾಗಿರಬತ್ಿದೆ. ಇದಕೆೆ ಸಂಬ್ಂಧ್ ಪಟಟಂತೆ
ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಬವ ಗ್ಾಾಮಗಳ ಹಾಗಬ ಜಲಸಂಪನೂುಲಗಳ ಮಾಹಿತ್ತಯಂದ್ಧಗ್ೆ GIS ನಕ್ಷೆಯ ಅಗತ್ಯತೆ
ಇರಬತ್ಿದೆ. ಸಬಪಿಾೋಂ ಕೊೋರ್ಟಿ ಆದೆೋಶದಂತೆ ಯೋಜನೆಗನಬಗಬಣವಾಗಿ ಗ್ಾಾಮಗಳ ಜನ ಸಂಖೆಯಗ್ೆ ಅನಬಗಬಣವಾಗಿ
ನೋರಬ ಸರಬ್ರಾಜಬ ಅಥವಾ ನೋರಬ ಪೂರೆೈಕೆಗ್ಾಗಿ ಕೊಳವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದಬ ಹೊೋಗಬವ ಗ್ಾಾಮಗಳಿಗೂ ಸಹ
ನೋರಬ ಪೂರೆೈಸಲಬ ಸೂಚಿಸಿರಬತಾಿರೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೋರೆಗ್ೆ ಗ್ಾಾಮಗಳ ಸಮೋಕ್ಷೆಯ ಕಬರಿತ್ಬ ಹಾಗಬ ಜಲ
ಸಂಪನೂುಲಗಳ GIS ನಕ್ಷೆಯಂದ್ಧಗ್ೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಬ ಸಹಾಯವಾಗಬವ ಉದೆುೋಶದ್ಧಂದ ನಕ್ಷೆಯ ಬೆೋಡಿಕೆ
ಇಟ್ಟಟರಬತಾಿರೆ ಮತ್ಬಿ ಯೋಜನೆಯ ರೂಪುರೆೋರ್ಬಗಳ ಕಬರಿತ್ಬ ಮಾಹಿತ್ತಯನಬು ಪಡೆಯಲಬ ಮತ್ಬಿ ಅಕೆ ಪಕೆದ
(Identification of Adjacent village) ಗ್ಾಾಮಗಳನೂು ಗಬರಬತ್ತಸಬವ ಸಲಬವಾಗಿ

ಮತ್ಬಿ

ಅಗತ್ಯತೆಗ್ೆ

ಅನಬಗಬಣವಾಗಿ ನೋರಬ ಒದಗಿಸಲಬ GIS ನಕ್ಷೆಯ ಉದೆುೋಶವಾಗಿರಬತ್ಿದೆ.
ವಿಧಾನ
ಜಲ ಸಿರಿ ಯೋಜನೆಗ್ೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಿಲಾಿ NRDMS ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಲಭಯವಿರಬವ ಗ್ಾಾಮಗಳ ಯೋಜನೆಗ್ೆ
ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಾರಾಹಿ ನದ್ಧಯ ಹಾಲಾಡಿ ಗ್ಾಾಮದ್ಧಂದ ಬ್ಜೆ ಆಣೆಕಟಬಟ (ಕಬಕೆೆಹಳಿಿ ಗ್ಾಾಮ) ದವರೆಗೂ
ಹಾದಬ ಹೊೋಗಬವ ( ನೋರಬ ಪೂರೆೈಕೆಯ ಕೊಳವೆಯ) ಗ್ಾಾಮಗಳ ಮಾಹಿತ್ತ (Enroute Villages), ಬ್ಜೆ ಯಂದ
ಮಣಿಪಾಲಕೆೆ ಹಾದಬ ಹೊೋಗಬವ ಪೆೈಪ್ ಲೆೈನ್ ಗಳ ಗ್ಾಾಮಗಳ ಮಾಹಿತ್ತ ಮತ್ಬಿ ಬ್ಹಬ ಮಬಖ್ಯ ವಾಗಿ ನೋರಿನ
ಬೆೋಡಿಕೆ ಇರಬವ ಉಡಬಪಿ ನಗರದ ಒಳಪಡಬವ ಗ್ಾಾಮಗಳ ಮಾಹಿತ್ತಯನಬು ಸಂಬ್ಂಧ್ ಪಟಟ ಇಲಾಖೆ ಯಂದ
ಪಡೆಯಲಾಗಿರಬತ್ಿದೆ. ಇದರ ಅನವಯ ಹಾಲಾಡಿಯಂದ ಬ್ಜೆ ವರೆಗೂ ನೋರಿನ ಕೊಳವೆ ಹಾದಬ ಹೊೋಗಬವ ಗ್ಾಾಮ
(Enroute Villages Considered for Varahi Scheme) ಗಳ ಸಂಖೆಯ ೧೨ ಮತ್ಬಿ ಬ್ಜೆ ಅಣೆಕಟಬಟವಿನಂದ
ಉಡಬಪಿ ನಗರ ಪಾದೆೋಶಗಳಿಗ್ೆ ನೋರಬ ಸರಬ್ರಾಜಬ ಮಾಡಬವ ಕೊಳವೆ ಹಾದಬ ಹೊೋಗಬವ ಗ್ಾಾಮಗಳ ಸಂಖೆಯ - ೫
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ಆಗಿರಬತ್ಿದೆ.

ಈ

ಎಲಾಿ

ಮಾಹಿತ್ತಯನಬು

ಜಿಲಾಿ

NRDMS

ಕೆೋಂದಾದಲ್ಲಿ

ಲಭಯವಿರಬವ

ಗ್ಾಾಮಗಳ

ಮಾಹಿತ್ತಯಂದ್ಧಗ್ೆ GIS ಸ್ಾಫ್ಟ ವೆರ್ ಉಪಯೋಗದೊಂದ್ಧಗ್ೆ ಮತ್ಬಿ ಜಲಸಂಪನೂುಲ ಗಳ ಮಾಹಿತ್ತಯನಬು
ಕೂಾಡಿೋಕರಿಸಿ ಗ್ಾಾಮಗಳ ಮಾಹಿತ್ತಯ ಆಧಾರದ ಡಿಜಿಟೆೈಸ್ೆೋರ್ನ್ ಪಾರ್ಕಾಯ್ಕಯಂದ್ಧಗ್ೆ GIS ನಕ್ಷೆಯನಬು
ತ್ಯಾರಿಸಲಾಗಿರಬತ್ಿದೆ.
ನಕ್ಷಥಯ ಉಪಯುಕಿತಥಗಳು
➢ ಪೆೈಪ್ ಲೆೈನ್ ಹಾದಬ ಹೊೋಗಬವ (Enroute Villages )ಗ್ಾಾಮ ಗಳಿಗ್ೆ ನೋರಬ ಸರಬ್ರಾಜಬ ಮಾಡಲಬ
ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಬ ಸಹಾಯವಾಗಬತ್ಿದೆ.
➢ ನಕ್ಷೆಯ ಅನಬಗಬಣವಾಗಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಬವ ಗ್ಾಾಮ ಗಳ ಸಮೋಪದ ಮತ್ಬಿ ಅಕೆ ಪಕೆದ ( To
identify Adjacent Villages ) ಗ್ಾಾಮ ಗಳನೂು ಗಬರಬತ್ತಸಬವ ಸಲಬವಾಗಿ ಗ್ಾಾಮ ಗಳಿಗೂ ಮಬಂದ್ಧನ
ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ನೋರಬ ಪೂರೆೈಸಲಬ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಬ ಉಪಯಬಕಿವಾಗಿರಬತ್ಿದೆ.
➢ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರಬವ ಜಲ ಸಂಪನೂುಲ ಮಾಹಿತ್ತಯನಬು ಒಳಗ್ೊಂಡಬ ಜಿಲೆಿಯಾದಯಂತ್ ಇನಬು ಹಲವು
ರಿೋತ್ತಯ ವಿವಿಧ್ ಗ್ಾಾಮಗಳಿಗೂ ನೋರಬ ಸರಬ್ರಾಜಬ ಮಾಡಬವ ಕಬರಿತ್ಬ ಯೋಜನೆಯನಬು ರೂಪಿಸಲಬ
ಅನಬಕೂಲವಾಗಬತ್ಿದೆ.
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ಗ್ಾರಮೋಣಾಭಿವ್ೃದ್ಧಿ ಮತುಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ ಇಲಾಖ್ಥಯಲ್ಲಿ ಜಿ.ಐ.ಎಸ್ ನ ಉಪಯೋಗಗಳು
ಚಂದರಶಥೋಖರ್ ಕಥ ಗುಂದ್, ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಕಥೋಂದರ, ಬಾಗಲಕಥ ೋಟ
ಗ್ಾಾಮೋಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ಬಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರಬ ರವರಬ ಪಾಗತ್ತ ಪಥ 2016 ಮತ್ಬಿ 2017 ರ
ವರದ್ಧ ಸಲ್ಲಿಸಬವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿರಬತಾಿರೆ ಅದರಂತೆ ವರದ್ಧಗ್ೆ ಬೆೋಕಾದಂತ್ಹ ನಕ್ಷೆಗಳನಬು ತ್ಯಾರಿಸಬವಂತೆ
ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎಮ್.ಎಸ್ ಕೆೋಂದಾಕೆೆ ಸೂಚಿಸಿರಬತ್ಿದೆ.
ಉದಥದೋಶ
ಮೋಲಾೆಣಿಸಿದಂತೆ, ಪಾಗತ್ತ ಪಥ 2016 ಮತ್ಬಿ 2017 ರ ವರದ್ಧಗ್ೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಲೊೋಕಸಭಾ ಮತ್ಕ್ಷೆೋತ್ಾವಾರಬ
ಗ್ಾಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಬು ವಿಂಗಡಿಸಿ, ಗ್ಾಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ತಯ ಮಾಹಿತ್ತಯನಬು ನಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದ್ಧಸಿ,
ಬಾಗಲಕೊೋಟೆಯ 7 ಮತ್ಕ್ಷೆೋತ್ಾಗಳ ನಕ್ಷೆಗಳನಬು ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗಕೆೆ ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎಮ್.ಎಸ್ ಕೆೋಂದಾವು
ಹಾಡಿ ಕಾಫಿ ಮತ್ಬಿ ಸ್ಾಪಟ ಕಾಫಿಯನಬು ತ್ಯಾರಿಸಿ, ಕೊಡಬವಂತೆ ಹಾಗ್ೆಯ್ಕೋ ಯೋಜನಾವಾರಬ ಮಾಹಿತ್ತಯನಬು
ಕೂಾಢೋಕರಿಸಲಬ,

ಆಧ್ಬನೋಕರಿಸಲಬ,

ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ,

ದತಾಿಂಶದ

ಪಾಗತ್ತ

ವರದ್ಧಯನಬು

ಲೊೋಕಸಭಾ

ಮತ್ಕ್ಷೆೋತ್ಾವಾರಬ ವಿಂಗಡಿಸಲಬ ಯೋಜನಾ ಶಾಖೆಗ್ೆ ಸಹಕಾರ ನೋಡಬವಂತೆ ಮತ್ಬಿ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಬವಂತೆ
ಉದೆುೋಶಸಿರಬತಾಿರೆ.
ವಿಧಾನ
ಎನ್ಆರಿಎ
ಿ ಂಎಸ್,

ಕೆೋಂದಾವು

ಯೋಜನಾ

ಶಾಖೆಯ

ಸಿಬ್ುಂದ್ಧಯಂದ್ಧಗ್ೆ,

ಜೊತೆಗೂಡಿ

ಬ್ಂದಂತ್ಹ

ಮಾಹಿತ್ತಗಳನಬು ಮತ್ಕ್ಷೆೋತ್ಾವಾರಬ ವರ್ಿವಾರಬ ಮಾಹಿತ್ತ ಕೂಾಢೋಕರಿಸಿ, ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಅದಕೆೆ ಸಂಬ್ಂದ್ಧಸಿದಂತೆ
ಮತ್ಕ್ಷೆೋತ್ಾವಾರಬ ಮೋರೆಗಳನಬು ತ್ಯಾರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಗ್ಾಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ವಾರಬ, ಗ್ಾಾಮಗಳ ಸ್ಾಮಾನಯ ವಗಿದ
ಜನಸಂಖೆಯ ಎಸ್ ಸಿ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ಬಿ ಪುರರ್ / ಎಸ್ ಟ್ಟ, ಮಹಿಳೆ ಮತ್ಬಿ ಪುರರ್, ಮನೆಗಳ ಮಾಹಿತ್ತ ಭೌಗ್ೊೋಳಿಕ
ಕ್ಷೆೋತ್ಾ /ವಿಸಿಿೋಣಿ ಇವುಗಳನಬು ವಿಶೆಿೋಷಿಸಿ ಯೋಜನಾ ಶಾಖೆಗ್ೆ ಒದಗಿಸಿದೆ.
ವಿಧಾನಗಳು
ಲೊೋಕಸಭಾ ಮತ್ಕ್ಷೆೋತ್ಾವಾರಬ ಚ್ಬನಾವಣಿಯ ಶಾಖೆಯ ಮಾಹಿತ್ತ ಪಾಕಾರ ಜಿಐಎಸ್-ತ್ಂತಾಾಂಶದ ಮೂಲಕ
ಅನಬಷ್ಾಾನಗ್ೊಳಿಸಿ, ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಪಾದೆೋಶದ ಮೋರೆಗಳನಬು ದತಾಿಂಶದಲ್ಲಿ ಸ್ೆೋಪಿಡೆಗ್ೊಳಿಸಿ, ಜಿಯೋಪ್ಾೋಸ್ೆಸಿಂಗ್ ಉಪಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೋರೆಗಳ ಪಾಕಾರ ಗ್ಾಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳನಬು ರ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ, ಸಿಂಬೊೋಲಾಜಿನಲ್ಲಿನ
ಯೂನಕ್ ಮೌಲಯಗಳನಬು ಉಪಯೋಗಿಸಿ

ಬ್ಣಣಗಳನಬು ವಿಂಗಡನೆ ಮಾಡಿ, ನಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ತಾಂತ್ತಾಕ ವರದ್ಧ

ತ್ಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಎನ್ಆರಿಿಎಂಎಸ್, ಕೆೋಂದಾದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಬನಕರಿಸಿದ ಭೌಗ್ೊೋಳಿಕ ದತಾಿಂಶದ ಮತ್ಬಿ
ಜನಗಣತ್ತ ಮಾಹಿತ್ತಯನಬು ಮತ್ಕ್ಷೆೋತ್ಾವಾರಬ ಡಿ.ಬಿ.ಎಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ದಲಾಸಿ ಅಂರ್ಕ-ಅಂಶಗಳನಬು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಳಕಥದಾರರ ಅವ್ಶಯಕತಥ
9

ಸದರಿ ವಿರ್ಯಕೆೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತೆ, ü ಗ್ಾಾಮೋಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ಬಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ, ಪಾಗತ್ತ ಪಥ
2016 ಮತ್ಬಿ 2017ರ ವರದ್ಧಗ್ೆ ಅನೂಕೂಲವಾಗಬವಂತೆ ಮತ್ ಕ್ಷೆೋತ್ಾವಾರಬ ನಕ್ಷೆಗಳನಬು ತ್ಯಾರಿಸಿ, ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ
ಪಾದೆೋಶದ

ಸಂಪೂಣಿ

ಮಾಹಿತ್ತಯ

ವಿವರಣೆ

ತ್ತಳಿಯಲಬ

ಬ್ಳಕೆದಾರರಿಗ್ೆ

ಹಾಗೂ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ್ೆ

ಅನೂಕೂಲವಾಗಬವುದಬ.
ಉಪಯೋಗಗಳು
ಆಯಾ ಕ್ಷೆೋತ್ಾಕೆೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಪಾದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಕೆೈಗೂಂಡ ಕಾಯಿಕಾಮಗಳ ವಿವರಗಳ ಸಂಪೂಣಿ ಮಾಹಿತ್ತ
ದೊರೆಯಬವುದಬ

ಹಾಗೂ

ಯೋಜನಾವಾರಬ

ಮತ್ಕ್ಷೆೋತ್ಾದಲ್ಲಿ

ಸಹಾಯವಾಗಬವಂತೆ ಮಾಹಿತ್ತ ನೋಡಲಬ ಅನೂಕೂಲವಾಗಬವುದಬ.
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ಆದಂತ್ಹ

ಪಾಗತ್ತ

ಸ್ಾವಿಜನಕರಿಗ್ೆ

ಭ ಮಾಪನ ಕಂದಾಯ ವ್ಯವ್ಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಿ ಜಿ.ಐ.ಎಸ್ ನ ಉಪಯೋಗಗಳು
ಚಂದರಶಥೋಖರ್ ಕಥ ಗುಂದ್, ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಕಥೋಂದರ, ಬಾಗಲಕಥ ೋಟ

ಪರಸ್ಾಿವ್ನಥ

ಮಾನಯ ಭೂದಾಖ್ಲೆಗಳ ಜಂಟ್ಟ ನದೆೋಿಶಕರಬ ಆಯಬಕಿರಬ, ಕಛೆೋರಿ ಭೂ ಮಾಪನ ಕಂದಾಯ ವಯವಸ್ೆೆ ಮತ್ಬಿ
ಭೂದಾಖ್ಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರಬ ಇವರ ಸೂಚ್ನೆ ಮೋರೆಗ್ೆ.
ಉದಥದೋಶ
ಮೋಲಾೆಣಿಸಿದಂತೆ,

ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳ

ತಾಂತ್ತಾಕ

ಸಹಾಯಕರಬ

ಹಾಗೂ

ಪದನಮತ್ಿ

ಭೂದಾಖ್ಲೆಗಳ

ಉಪನದೆೋಿಶಕರಬ, ಬಾಗಲಕೊೋಟರವರಬ ಎನ್ಆರಿಎ
ಿ ಂಎಸ್ ಕೆೋಂದಾಕೆೆ ಬಾಗಲಕೊೋಟ ಜಿಲೆಿಗ್ೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತೆ,
ಸವೆೋಿ ಸಕಿಲ್ನಬು ಗಬರಬತ್ತಸಬವ ಉದೆುೋಶಕಾೆಗಿ ಈಗ್ಾಗಲೆೋ, ನಧ್ಿರಿಸಬವಂತೆ ಸಕಿಲ್ಗಳನಬು ಲಗತ್ತಿಸಿರಬವ
ಗ್ಾಾಮಗಳ ಪಟ್ಟಟಯಂತೆ, ತಾಲೂಿಕಬ ನಕಾಶಯಲ್ಲಿ ಗಬರಬತ್ತಸಿ, ನಕಾಶೆ ಹಾರ್ಡಿ ಕಾಫಿ ಮತ್ಬಿ ಸ್ಾಫ್ಟ ಕಾಫಿ ತ್ಯಾರಿಸಿ
ಕೊಡಬವಂತೆ ಉದೆುೋಶಸಿರಬತಾಿರೆ.
ವಿಧಾನ
ಎನ್ಆರಿಎ
ಿ ಂಎಸ್, ಕೆೋಂದಾವು ಎಡಿಎಲ್ಆರ್ ಭೂದಾಖ್ಲೆ ಇಲಾಖೆಯಂದ್ಧಗ್ೆ ಚ್ಚಿಿಸಿ, ನಕ್ಷೆಗ್ೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ
ವಿಲೆೋಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂರ್ಟ ದತಾಿಂಶವನಬು ಹಾರ್ಡಿ ಕಾಫಿ ಮತ್ಬಿ ಸ್ಾಫ್ಟ ಕಾಫಿ ಪಡೆದಬ ಕೆಎಸ್ಸಿಎಸ್ಟ್ಟಯ ನೆೈಸಗಿಿಕ
ಸಂಪನೂುಲ ದತಾಿಂಶ ನವಿಹಣಾ ವಯವಸ್ೆೆಯಲ್ಲಿರಬವ ನಕ್ಷೆಗಳ ಸಹಾಯದೊಂದ್ಧಗ್ೆ ಸಕಿಲ್ಗಳ ಪಾದೆೋಶಗಳ
ಮೋರೆಯನಬು ತ್ಯಾರಿಸಿ, ಸದರಿ ಇಲಾಖೆಗ್ೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಪಾದೆೋಶದ ವಿವರಣೆಯನಬು GIS ತ್ಂತಾಾಂಶದ ಮಬಖಾಂತ್ರ
ವಿಶೆಿೋಷಿಸಬವುದಬ.
ವಿಧಾನಗಳು
ಪಡೆದಂತ್ಹ ಮಾಹಿತ್ತಯನಬು ಜಿಐಎಸ್-ತ್ಂತಾಾಂಶದ ಮೂಲಕ ಅನಬಷ್ಾಾನಗ್ೊಳಿಸಿ, ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಪಾದೆೋಶದ
ಮೋರೆಗಳನಬು

ದತಾಿಂಶದಲ್ಲಿ

ಸ್ೆೋಪಿಡೆಗ್ೊಳಿಸಿ,

ಜಿಯೋ-ಪ್ಾೋಸ್ೆಸಿಂಗ್

ಉಪಕರಣದಲ್ಲಿ

ಇರಬವಂತ್ಹ

ಸಿಂಬೊೋಲಾಜಿ ಗಬರಬತ್ತಸಿಕೊಂಡಬ ಸಕಿಲ್ಗಳ ಪಾದೆೋಶಗಳ ಎಲಿ ಮೌಲಯಗಳನಬು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಮೋರೆ
ತ್ಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅದರೊಂದ್ಧಗ್ೆ, ಬ್ಣಣಗಳನಬು ವಿಂಗಡನೆ ಮಾಡಿ, ಪಾದೆೋಶಗಳ ಮಾದರಿ ನಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ

ತಾಂತ್ತಾಕ ವರದ್ಧ ತ್ಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಳಕಥದಾರರ ಅವ್ಶಯಕತಥ
ಸದರಿ ವಿರ್ಯಕೆೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತೆ, üಜಿಲಾಿದ್ಧಕಾರಿಗಳ ತಾಂತ್ತಾಕ ಸಹಾಯಕರಬ ಹಾಗೂ ಪದನಮತ್ಿ
ಭೂದಾಖ್ಲೆಗಳ ಉಪನದೆೋಿಶಕರಬ ಬಾಗಲಕೊೋಟರವರಬ ಎನ್ಆರಿಿಎಂಎಸ್ ಕೆೋಂದಾದ ನಕ್ಷೆಗಳ ಸಹಾಯದ್ಧಂದ
ಸಂಬ್ಂಧ್ಸಿದ ವಿಲೆೋಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂರ್ಟ ರವರ ಸಂಪೂಣಿ ಪಾದೆೋಶದ ಮೋರೆಗಳ ಮಾಹಿತ್ತ ಹಾಗೂ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ
ಪಾದೆೋಶದ ಸಂಪೂಣಿ ಜವಾಬಾುರಿ ನವಿಹಿಸಲಬ ಬ್ಳಕೆದಾರರಿಗ್ೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ್ೆ ಅನೂಕೂಲವಾಗಬದಬ.

ಉಪಯೋಗಳು
11

ಆಯಾ ಪಾದೆೋಶದ ವಿಲೆೋಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟೆಳು ತ್ಮು ಕ್ಷೆೋತ್ಾಕೆೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಎಲಿ ತ್ರಹದ ಕಾಯಿವಯವಸ್ೆೆಯನಬು
ಕೆೈಗ್ೊಳಿಲಬ ಉಪಯೋಗವಾಗಬವುದಬ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕ್ಷೆೋತ್ಾಕೆೆ ಸಂಬ್ಂದ್ಧಸಿದಂತೆ, ತ್ಮು ತ್ಮು ಮೋರೆಗಳನಬು
ಸ್ಾವಿಜನಕರಿಗ್ೆ ಸಹಾಯವಾಗಬವಂತೆ ಮಾಹಿತ್ತ ನೋಡಬತಾಿರೆ.
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ನ ತನವಾಗಿ ಸ್ಾೆಪಿತವಾಗಲ್ಲರುವ್ ಅಜಜಂಪುರ ಹಥ ಸ ತಾಲ ಿಕಿನ ಜಿ.ಐ.ಎಸ್ ಮಾದರಿ ನಕ್ಷಥ
ಬಸವ್ರಾಜ್ ಬಾಕಿಿ, ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಕಥೋಂದರ, ಚಿಕಕಮಗಳೂರು
ಉದಥದೋಶ
ಕನಾಿಟಕ ಸಕಾಿರದ ಹೊಸ ತಾಲೂಿಕಬಗಳ ಘೂೋರ್ಣೆಯಂತೆ ಚಿಕೆಮಗಳೂರಬ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ನೂತ್ನವಾಗಿ
ಅಜಜಂಪುರ ಹೊಸ ತಾಲೂಿಕಬ ರಚ್ನೆಯಾಗಲ್ಲದಬು, ಸದರಿ ತಾಲೂಿರ್ಕನ ವಾಯಪಿಿಗ್ೆ ಒಳಪಡಬವ ಕಂದಾಯ ಗ್ಾಾಮಗಳ
ಮಾಹಿತ್ತಯನೊುಳಗ್ೊಂಡ ನಕ್ಷೆಯನಬು ನೋಡಬವಂತೆ, ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳು,ಜಿಲಾಿಡಳಿತ್, ಚಿಕೆಮಗಳೂರಬ ಇವರಬ
ಕೊೋರಿದಬು, ಜಿಲಾಿ NRDMS ಕೆೋಂದಾವು ನಕಾಶೆಯನಬು GIS ತ್ಂತ್ಾಜ್ಞಾನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಬ ತ್ಯಾರಿಸಿ
ಸದರಿ ಕಛೆೋರಿಗ್ೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರಬತ್ಿದೆ.
ವಿಧಾನ
ಚಿಕೆಮಗಳೂರಬ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ನೂತ್ನವಾಗಿ

ಸ್ಾೆಪಿತ್ವಾಗಲ್ಲರಬವ ಅಜಜಂಪುರ ಹೊಸ ತಾಲೂಿಕಬ ವಾಯಪಿಿಗ್ೆ

ಒಳಪಡಬವ 104 ಕಂದಾಯ ಗ್ಾಾಮಗಳ ಮಾಹಿತ್ತಯನಬು GIS ತ್ಂತ್ಾಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ NRDMS ದತಾಿಂಶದಲ್ಲಿ
ಇಂಧಿೋಕರಿಸಿ, ಸದರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅವಶಯಕತೆಯಂತೆ ನಕಾಶೆಯನಬು ತ್ಯಾರಿಸಿ ಒದಗಿಸಬ್ಹಬದಾಗಿದೆ.
ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಅವ್ಶಯಕತಥ
➢ ಅಜಜಂಪುರ

ಹೊಸ

ತಾಲೂಿಕಬ ವಾಯಪಿಿಗ್ೆ

ಒಳಪಡಬವ 104

ಕಂದಾಯ

ಗ್ಾಾಮಗಳ

ಮಾಹಿತ್ತ

ಅವಶಯವಿರಬತ್ಿದೆ.
GIS ನಕ್ಷಥಯ ಉಪಯೋಗ/ಬಳಕಥದಾರನ ಅವ್ಶಯಕತಥ
➢ ಚಿಕೆಮಗಳೂರಬ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ನೂತ್ನವಾಗಿ ಸ್ಾೆಪಿತ್ವಾಗಲ್ಲರಬವ ಅಜಜಂಪುರ ಹೊಸ ತಾಲೂಿಕಬ ವಾಯಪಿಿಗ್ೆ
ಒಳಪಡಬವ 104 ಕಂದಾಯ ಗ್ಾಾಮಗಳ ಮಾಹಿತ್ತಯನಬು ತೊರಿಸಬವ ತಾಲೂಿಕಬ ನಕಾಶೆಯನಬು
ಸಕಾಿರಕೆೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಬ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿರಬತ್ಿದೆ ಹಾಗೂ ಕನಾಿಟಕ ಗ್ೆಜೆಟುಲ್ಲಿ ಪಾಕಟ್ಟಸಲಬ ಸದರಿ
ನಕಾಶೆ ಬ್ಳಕೆಯಾಗಿರಬತ್ಿದೆ.
➢ ಸದರಿ ನಕಾಶೆಯಬ ಹೊಸ ತಾಲೂಿಕಬ ಜಾರಿಯಾದ ನಂತ್ರ ಆಡಳಿತ್ ನಡೆಸಲಬ/ಸರಕಾರದ
ಯೋಜನೆಗಳನಬು ಅನಬಷ್ಾಾನಗ್ೊಳಿಸಲಬ ಅನಬಕೂಲವಾಗಬತ್ಿದೆ.
ಈ ಕೆಳಗ್ೆ ತೊೋರಿಸಿದ ನಕಾಶೆಯ ಸ್ಾಫ್ಟ ಪಾತ್ತ

ಹಾಗೂ ಮಬದ್ಧಾತ್ ಕಲರ್ ಪಾತ್ತಗಳನಬು

ಜಿಲಾಿಡಳಿತ್, ಚಿಕೆಮಗಳೂರಬರವರ ಕಛೆೋರಿಗ್ೆ NRDMS ಕೆೋಂದಾವು ಒದಗಿಸಿರಬತ್ಿದೆ.
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ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳು,
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ಮಮತಾ ಕಥ ಎಸ್, ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಕಥೋಂದರ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ
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ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತುಿ ವಥೈದಯಕಿೋಯ ಸ್ಥೋವಾ ಇಲಾಖ್ಥಗ್ಥ ಜಿ.ಐ.ಎಸ್ ನ ಉಪಯೋಗಗಳು
ಬಸವ್ರಾಜ್ ಬಾಕಿಿ, ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಕಥೋಂದರ, ಚಿಕಕಮಗಳೂರು

ಉದಥದೋಶ
ಉಪನದೆೋಿಶಕರಬ, ಪಶಬಪಾಲನಾ ಮತ್ಬಿ ಪಶಬವೆೈದಯರ್ಕೋಯ ಸ್ೆೋವಾ ಇಲಾಖೆ
ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿರಬವ

ಜಾನಬವಾರಬಗಳ

ಪಾಲನೆಗ್ಾಗಿ

ಹಾಗೂ

ಮೋವು

ಚಿಕೆಮಗಳೂರಬ ಇವರಬ

ಬಾಯಂಕಬಗಳನಬು

ತೆರೆಯಲಬ

ಅನಬಕೂಲವಾಗಬವಂತೆ ಹಾಲ್ಲ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಬತ್ತಿರಬವ ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಸ್ೆೆಗಳನಬು ತೊೋರಿಸಬವಂತೆ NRDMS
ಕೆೋಂದಾದ್ಧಂದ ಚಿಕೆಮಗಳೂರಬ ಜಿಲೆಿಯ ತಾಲೂಿಕಬವಾರಬ GIS ನಕಾಶೆಯನಬು ನೋಡಬವಂತೆ ಬ್ರೆದ್ಧರಬವ ಪತ್ಾದ
ಹಿನೆುಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಮಾಹಿತ್ತಯನಬು ತೊೋರಿಸಿ ನಕ್ಷೆಯನಬು GIS ತ್ಂತ್ಾಜ್ಞಾನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಬ ತ್ಯಾರಿಸಿ
ಪಶಬಪಾಲನಾ ಮತ್ಬಿ ಪಶಬವೆೈದಯರ್ಕೋಯ ಸ್ೆೋವಾ ಇಲಾಖೆಗ್ೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರಬತ್ಿದೆ.
ವಿಧಾನ
ಪಶಬಪಾಲನಾ ಮತ್ಬಿ ಪಶಬವೆೈದಯರ್ಕೋಯ ಸ್ೆೋವಾ ಇಲಾಖೆ ವಾಯಪಿಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಬವ ಪಶಬ ಆಸಪತೆಾ, ಪಶಬ
ಚಿರ್ಕತಾಾಲಯ,ಪಾಾಥಮಕ ಪಶಬ ಚಿರ್ಕತಾಾಲಯ, ಅಮೃತ್ ಮಹಲ್ ಉಪಕೆೋಂದಾ, ಅಮೃತ್ ಮಹಲ್ ಸಂವಧ್ಿನ
ಕೆೋಂದಾ, ಕೊೋಳಿ ವಿಸಿರಣಾ ಕೆೋಂದಾ, ಗ್ೊೋಸದನ ಹಾಗೂ ಹಂದ್ಧತ್ಳಿ ಸಂವಧ್ಿನ ಕೆೋಂದಾ ಮಾಹಿತ್ತಯನಬು GIS
ತ್ಂತ್ಾಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯದ್ಧಂದ NRDMS ದತಾಿಂಶದಲ್ಲಿ ಇಂಧಿೋಕರಿಸಿ, ಸದರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅವಶಯಕತೆಯಂತೆ
ನಕಾಶೆಯನಬು ತ್ಯಾರಿಸಿ ಒದಗಿಸಬ್ಹಬದಾಗಿದೆ.
ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಅವ್ಶಯಕತಥ
➢ ಪಶಬಪಾಲನಾ ಮತ್ಬಿ ಪಶಬವೆೈದಯರ್ಕೋಯ ಸ್ೆೋವಾ ಇಲಾಖೆ

ವಾಯಪಿಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಬವ ಪಶಬ ಆಸಪತೆಾ, ಪಶಬ

ಚಿರ್ಕತಾಾಲಯ,ಪಾಾಥಮಕ ಪಶಬ ಚಿರ್ಕತಾಾಲಯ, ಅಮೃತ್ ಮಹಲ್ ಉಪಕೆೋಂದಾ, ಅಮೃತ್ ಮಹಲ್
ಸಂವಧ್ಿನ ಕೆೋಂದಾ, ಕೊೋಳಿ ವಿಸಿರಣಾ ಕೆೋಂದಾ, ಗ್ೊೋಸದನ ಹಾಗೂ ಹಂದ್ಧತ್ಳಿ ಸಂವಧ್ಿನ ಕೆೋಂದಾ
ಮಾಹಿತ್ತ.
➢ ಜಾನಬವಾರಬಗಳ ಜನಗಣತ್ತ ಮಾಹಿತ್ತ ಅವಶಯವಿರಬತ್ಿದೆ.
GIS ನಕ್ಷಥಯ ಉಪಯೋಗ/ಬಳಕಥದಾರನ ಅವ್ಶಯಕತಥ
➢ ಪಶಬಪಾಲನಾ ಮತ್ಬಿ ಪಶಬವೆೈದಯರ್ಕೋಯ ಸ್ೆೋವಾ ಇಲಾಖೆ ವಾಯಪಿಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಬವ ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಸ್ೆೆಗಳ
ಮೂಲಕ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿರಬವ ಜಾನಬವಾರಬಗಳ ಪಾಲನೆ ಪ್ೋರ್ಣೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಾಂಕಾಾಮಕ ರೊೋಗಗಳ
ನಯಂತ್ಾಣ ಮಾಡಲಬ ಸದರಿ ನಕಾಶೆಗಳು ಅನಬಕೂಲವಾಗಬತ್ಿದೆ.
➢ ತಾಲೂಿಕಬವಾರಬ ಜಾನಬವಾರಬಗಳ ತ್ಳಿಗಳ ಮಾಹಿತ್ತ ತ್ತಳಿಯಲಬ ಸಹಾಯವಾಗಬತ್ಿದೆ.
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ಅಂತಜಿಲ ನದಥೋಿಶನಾಲಯ ಇಲಾಖ್ಥಗ್ಥ ಜಿ.ಐ.ಎಸ್ ನ ಉಪಯೋಗಗಳು
ಬಸವ್ರಾಜ್ ಬಾಕಿಿ, ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಕಥೋಂದರ, ಚಿಕಕಮಗಳೂರು

ಉದಥದೋಶ
ಚಿಕೆಮಗಳೂರಬ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಜಿಲ ನದೆೋಿಶನಾಲಯದ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಪಾತ್ತ ತ್ತಂಗಳು ವಿೋಕ್ಷಣಾ
ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ

ಜಲಮಟಟವನಬು

ಅಳತೆ

ಮಾಡಲಾಗಬತ್ತಿದಬು,

ಇದನಬು

ಸಿೆರ

ಜಲಮಟಟ

ಎಂದಬ

ಕರೆಯಲಾಗಬತ್ತಿದೆ. ಸದರಿ ವಿೋಕ್ಷಣಾ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳ GPS ಮಾಯಪಿಂಗ್ ಹಾಗೂ 2017ರ ಜನವರಿ ಯಂದ
ಆಗಸ್ಟ ಮಾಹೆವರೆಗಿನ ಸಿೆರ ಜಲಮಟಟದ ಮಾಹಿತ್ತಯನಬು ತೊೋರಿಸಬವ GIS ನಕಾಶೆಯನಬು ನೋಡಬವಂತೆ,
ಚಿಕೆಮಗಳೂರಬ ಜಿಲೆಿಯ ಅಂತ್ಜಿಲ ನದೆೋಿಶನಾಲಯದ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಕೊೋರಿಕೆಯಂತೆ ಜಿಲಾಿ NRDMS
ಕೆೋಂದಾವು ಸದರಿ ನಕಾಶೆಯನಬು GIS ತ್ಂತ್ಾಜ್ಞಾನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಬ ತ್ಯಾರಿಸಿ, ಅಂತ್ಜಿಲ
ನದೆೋಿಶನಾಲಯದ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಗಳಿಗ್ೆ ನೋಡಲಾಯತ್ಬ.
ವಿಧಾನ
ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿರಬವ ವಿೋಕ್ಷಣಾ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳ GPS ಸವೆೋಿಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ, ಭೌಗ್ೊೋಳಿಕ ಮಾಹಿತ್ತ ಹಾಗೂ 2017ರ
ಜನವರಿಯಂದ ಆಗಸ್ಟ ಮಾಹೆವರೆಗಿನ ಸದರಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳ ಸಿೆರ ಜಲಮಟಟದ ಮಾಹಿತ್ತಯನಬು NRDMS
ದತಾಿಂಶದಲ್ಲಿ

ಇಂಧಿೋಕರಿಸಿ, ಸದರಿ

ಇಲಾಖೆಯ

ಅವಶಯಕತೆಗನಬಗಬಣವಾಗಿ

ನಕಾಶೆಯನಬು

ತ್ಯಾರಿಸಿ

ಒದಗಿಸಬ್ಹಬದಬ.
ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಅವ್ಶಯಕತಥ
➢ ಚಿಕೆಮಗಳೂರಬ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿರಬವ ವಿೋಕ್ಷಣಾ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳ GPS Waypoints ಮಾಹಿತ್ತ.
➢ 2017ರ ಜನವರಿ ಮಾಹೆಯಂದ ಆಗಸ್ಟ ಮಾಹೆವರೆಗಿನ ಸಿೆರ ಜಲಮಟಟದ ಅಂರ್ಕಸಂಖೆಯಗಳ ಮಾಹಿತ್ತ
ಅವಶಯಕವಿರಬತ್ಿದೆ.
➢ ಜಿಲಾಿ NRDMS ಕೆೋಂದಾದಲ್ಲಿರಬವ ಜಿಲಾಿ, ತಾಲೂಿಕಬ ಹಾಗೂ ಗ್ಾಾಮಗಳ ಭೌಗ್ೊೋಳಿಕ ಸರಹದಬು
ಮಾಹಿತ್ತ ಅವಶಯಕವಿರಬತ್ಿದೆ.
GIS ನಕ್ಷಥಯ ಉಪಯೋಗ/ಬಳಕಥದಾರನ ಅವ್ಶಯಕತಥ
➢ ಸದರಿ GIS ನಕಾಶೆಯಬ ಪಾತ್ತ ತ್ತಂಗಳು ವಿೋಕ್ಷಣಾ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳ ಸಿೆರಜಲಮಟಟದ ವಸಬಿಸಿೆತ್ತಯನಬು
ತ್ತಳಿಯಲಬ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಮಾಹಿತ್ತಯನಬು ಸರಕಾರಕೆೆ ವರದ್ಧ ಸಲ್ಲಿಸಲಬ ಅನಬಕೂಲವಾಗಬತ್ಿದೆ.
➢ ಅಂತ್ಜಿಲದ ನೋರಿನ ಮಟಟದ ಪಾಮಾಣಕೆನಬಗಬಣವಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯಬ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿರಬವ ರೆೈತ್ರಿಗ್ೆ
ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳನಬು ಕೊರೆಯಲಬ ಪರವಾನಗ್ೆ ನೋಡಲಬ ಅನಬಕೂಲವಾತ್ಿದೆ.
➢ ಅಂತ್ಜಿಲದ ನೋರಿನ ಮಟಟದ ಪಾಮಾಣ ಕಡಿಮ ಇರಬವ ಪಾದೆೋಶಗಳನಬು ಗಬರಬತ್ತಸಿ, ಅಂತ್ಜಿಲ
ಮರಬಪೂರಣ ಮಾಡಲಬ ಅನಬಕೂಲವಾಗಬತ್ಿದೆ.
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ಪರವಾಹ ಮೌಲಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಜಿ.ಐ.ಎಸ್ ತಂತರಜ್ಞಾನ ಬಳಕಥ
ಜಿ ಬಿ ರಾಮಚಂದರ ರಥಡಿಿ, ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಕಥೋಂದರ, ಬಳ್ಾಾರಿ

ಇಲಾಖ್ಥ
ಕೃಷಿ, ಕಂದಾಯ ಮತ್ಬಿ ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೆೋರಿ, ಬ್ಳಾಿರಿ. ಮಾಹಿತ್ತ ನೋಡಿದ ಇಲಾಖೆ ಕೃಷಿ ಮತ್ಬಿ ಕಂದಾಯ
ಇಲಾಖೆಗ್ೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.
ಉದಥದೋಶ
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ಬಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯವರ ಮನವಿಯಂತೆ ಅತ್ತ ಹೆಚ್ಬು ಮಳೆಯಾಗಿ
ಹಾನಯಾಗಿರಬವ ಹಗರಿ ನದ್ಧ ಪಾದೆೋಶದ ಗ್ಾಾಮಗಳಾದ ಜಾಲ್ಲಹಾಳು, ಎರಾಗಬಡಿ, ಹಂದ್ಧಹಾಳು ಗ್ಾಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಎರ್ಬಟ
ಪಾಮಾಣದ ಪಾದೆೋಶ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಆ ಪಾದೆೋಶಕೆೆ ಪರಿಹಾರ ನೋಡಲಬ ಮತ್ಬಿ ಅತ್ತ ಹೆಚ್ಬು ಮಳೆಯಂದ ಹಾಳಾಗಿರಬವ
ಗ್ಾಾಮಗಳ ವಿೋಕ್ಷಣೆ ಮತ್ಬಿ ಪರಿಶೋಲನೆ ಮಾಡಬವುದಬ ಇವರ ಮಬಖ್ಯ ಉದೆುೋಶ. ಇದನಬು ಜಿ.ಐ.ಎಸ್. ತ್ಂತ್ಾಜ್ಞಾನದ
ಸಹಾಯದ್ಧಂದ ಎರ್ಬಟ ಪಾದೆೋಶ ಹಾನಗ್ೊಳಗ್ಾಗಿದೆ ಎಂಬ್ಬದನಬು ಅಂದಾಜಬ ಮಾಡಬವುದಬ ಇವರ ಮಬಖ್ಯ ಉದೆುೋಶ.
ವಿಧಾನ
ಇಲಾಖೆಯವರಬ ನೋಡಿರಬವ ನಖ್ರ ಮಾಹಿತ್ತಯನಬು ಅನಬಸರಿಸಿ, ಅತ್ತ ಹೆಚ್ಬು ಮಳೆಯಂದ ಹಾನಯಾಗಿರಬವ
ಗ್ಾಾಮಗಳು ಮತ್ಬಿ ಆ ಗ್ಾಾಮಗಳಿಗ್ೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಪಾದೆೋಶಗಳನಬು ನಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಗಬರಬತ್ತಸಲಾಯತ್ಬ.
➢ ಹಾನಗ್ೊಳಗ್ಾದ ಗ್ಾಾಮಗಳ ನಖ್ರ ಮಾಹಿತ್ತ, ಜನಗಣತ್ತ ಮಾಹಿತ್ತ ಮತ್ಬಿ ಆ ಗ್ಾಾಮಗಳಿಗ್ೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ
ಪಾದೆೋಶಗಳ ಮಾಹಿತ್ತಯನಬು ಪಡೆಯಲಾಯತ್ಬ.
➢ ಮಳೆಯಂದ ಹಾನಗ್ೊಳಗ್ಾದ ಗ್ಾಾಮಗಳ ಪಟ್ಟಟ ಇದಕೆೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಯವರ ಸಹಾಯ ಮತ್ಬಿ
ಮಾಗಿದಶಿನ ಹಾಗೂ ನಖ್ರ ಮಾಹಿತ್ತ ಪಡೆದಬ ನಕ್ಷೆಯನಬು ತ್ಯಾರಿಸಲಾಯತ್ಬ.
➢ ಎಲಾಿ ಮಾಹಿತ್ತಯನಬು ಇಲಾಖೆಯವರಿಂದ ಪಡೆದಬ ಜಿ.ಐ.ಎಸ್ ತ್ಂತ್ಾಜ್ಞಾನದ್ಧಂದ ಹೆಚ್ಬು ಮಳೆಯಂದ
ಹಾನಗ್ೊಳಗ್ಾದ ಪಾದೆೋಶಗಳು ಎರ್ಟರ ಮಟ್ಟಟಗ್ೆ ಹಾನಯಾಗಿವೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವ ರಿೋತ್ತ ಪರಿಹಾರ
ನೋಡಬ್ಹಬದಬ ಎನಬುವುದನಬು ಅಂದಾಜಿಸಬ್ಹಬದಬ ಮತ್ಬಿ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸಬ್ಹಬದಬ.
➢ ಈ ನಕ್ಷೆಯನಬು ಮಾಯಪಿಂಗ್ ಸ್ಾಫ್ರ್ಟವೆೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಡಾಟಾಎಂಟ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಅದನಬು Shapefile ಗ್ೆ ಕನವರ್ಟಿ
ಮಾಡಿ ArcGIS ನಲ್ಲಿ ನಕ್ಷೆಯನಬು ತ್ಯಾರಿಸಿ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗ್ೆ ನೋಡಲಾಯತ್ಬ.
ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಅವ್ಶಯಕತಥ
➢ ಅತ್ತ ಹೆಚ್ಬು ಮಳೆಯಂದ ಹಾನಗ್ೊಳಗ್ಾದ ಪಾದೆೋಶಗಳು ಮತ್ಬಿ ಗ್ಾಾಮಗಳ ಪಟ್ಟಟ ಮತ್ಬಿ ಮಾಹಿತ್ತ
ಅವಶಯವಾಗಿತ್ಬಿ.
➢ ಹಾನಗ್ೊಳಗ್ಾದ

ಪಾದೆೋಶವನಬು

ಗಬರಬತ್ತಸಲಬ

ಅವಶಯವಾಗಿತ್ಬಿ.
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ಇಲಾಖೆಯವರ

ಸಹಾಯ

&

ಮಾಗಿದಶಿನ

➢ ಹೆಚ್ಬು ಮಳೆಯಂದ ಹಾನಗ್ೊಳಗ್ಾದ ಗ್ಾಾಮಗಳು ಮತ್ಬಿ ಪಾದೆೋಶಗಳ ಅಂರ್ಕ ಅಂಶಗಳ ದತಾಿಂಶ ಮತ್ಬಿ
ನಖ್ರ ಮಾಹಿತ್ತ ಉದಾಹರಣೆಗ್ೆ:- ಗ್ಾಾಮಗಳ ಜನಗಣತ್ತ ಇತ್ರೆ ಇಲಾಖೆಗ್ೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತ್ತ
ಅವಶಯವಾಗಿತ್ಬಿ.

eÁ°ºÁ¼ÀÄ, JgÀæUÀÄr UÁæªÀÄU¼ÀÄ
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ಹಿಂದುಳಿದ ಗ್ಾರಮಗಳನುನ ಆಯ್ಕಕ ಮಾಡುವ್ ಬಗ್ಥೆ

ಜಿ ಬಿ ರಾಮಚಂದರ ರಥಡಿಿ, ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಕಥೋಂದರ, ಬಳ್ಾಾರಿ
ಉದಥದೋಶ
ಉಪ ಕಾಯಿದಶಗಳು, ಅಭಿವೃದ್ಧು ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಸೂಚ್ನೆಯ ಮೋರೆಗ್ೆ ಸಂಡೂರಬ ತಾಲೂಿರ್ಕನ ನರಸಿಂಗ್ಾಪುರ
ಗ್ಾಾಮವನಬು ಸಂಸದರ ಆದಶಿ ಗ್ಾಾಮ ಎಂದಬ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದಬು. ಈ ಗ್ಾಾಮವು ಹಿಂದಬಳಿದ ಮತ್ಬಿ ಹೆಚಿುನ
ಅಭಿವೃದ್ಧುಯನಬು ಹೊಂದ್ಧಲಿದ ಕಾರಣ ರಾಜಯ ಸಕಾಿರವು ಅಭಿವೃದ್ಧು ಪಡಿಸಬವ ಉದೆುೋಶದ್ಧಂದ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಲಾಯತ್ಬ.
ವಿಧಾನ
ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನಬು ಅನಬಸರಿಸಿ ಸಂಸದರ ಗ್ಾಾಮವನಬು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ಬಿ ಈ ಗ್ಾಾಮದಲ್ಲಿ
ದೊರೆಯಬವ

ಎಲಾಿ

ಸಂಪನೂುಲಗಳನಬು

ಹೆೋಗ್ೆ

ಬ್ಳಸಿಕೊಳಿಬ್ಹಬದಬ

ಎಂದಬ

ನಕ್ಷೆಯ

ಮೋಲ್ಲನಂತೆ

ತೊರಿಸಲಾಗಬವುದಬ.
➢ ಇತ್ತಿೋಚಿನ ಜನಗಣತ್ತ ಮೂಲಭೂತ್ ಸ್ೌಕಯಿಗಳ ಮಾಹಿತ್ತ ಇತ್ರ ಸ್ಾವಭಾವಿಕ ಸಂಪನೂುಲಗಳ
ಮಾಹಿತ್ತಯನಬು ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ುಂದ್ಧ ಯವರ ಸಹಾಯದ್ಧಂದ ಪಡೆಯಲಾಯತ್ಬ.
➢ ಈ ಆಯ್ಕೆ ಗ್ಾಾಮದ ಕಂದಾಯ ಪಾದೆೋಶ ಇತ್ರೆ ಮಾಹಿತ್ತ ಪಡೆಯಲಾಯತ್ಬ
➢ ಸಿಬ್ುಂದ್ಧಯ ಸಹಾಯದ್ಧಂದ ನಖ್ರ ಮಾಹಿತ್ತಯನಬು ಪಡೆದಬ ಜಿ.ಐ.ಎಸ್. ತ್ಂತಾಿಂಶದ ಸಹಾಯದ್ಧಂದ
ಬೆೋರೆ ಬೆೋರೆ ರಿೋತ್ತಯ ನಕ್ಷೆ ತ್ಯಾರಿಸಲಬ ವೆಕಟರ್ ಡಾಟಾವನಬು ತ್ಯಾರಿಸಿ ಕೊಳಿಲಾಯತ್ಬ.
➢ ArcGIS ಸ್ಾಪಟವೆೋರ್ ನ ಸಹಾಯದ್ಧಂದ ದ್ಧನಾಂಕವನಬು entry ಮಾಡಲಾಯತ್ಬ ಬ್ಹಬ ಬ್ಳಕೆ ನಕ್ಷೆಯನಬು
ArcGIS ನ ಸಹಾಯದ್ಧಂದ ನಕ್ಷೆಯನಬು ತ್ಯಾರಿಸಲಾಯತ್ಬ.
➢ ಆದಶಿ ಗ್ಾಾಮಕೆೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತೆ Arcgis & Mapinfo ಸ್ಾಪಟವೆೋರ್ ಸಹಾಯದ್ಧಂದ ಇಲಾಖೆಯವರ
ಸೂಚ್ನೆಯಂತೆ ಅವರಬ ಕೆೋಳಿರಬವ ನಕ್ಷೆಗಳನಬು ತ್ಯಾರಿಸಿ ಕೊಡಲಾಯತ್ಬ.
ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಅವ್ಶಯಕತಥ
➢ ಸಂಡೂರಬ ತಾಲೂಿರ್ಕನ ನರಸಿಂಗ್ಾರಪುರ ಕಂದಾಯ ಗ್ಾಾಮದ ಗಡಿ ಪಾದೆೋಶದ ಮಾಹಿತ್ತ.
➢ ಆ ಗ್ಾಾಮದ ಜನಸಂಖೆಯ ಮತ್ಬಿ ಇತ್ರೆ ಅಂರ್ಕ ಅಂಶಗಳ ನಖ್ರ ಮಾಹಿತ್ತ
➢ ಈ ಸಂಸದರ ಆದಶಿ ಗ್ಾಾಮದ ನಕ್ಷೆಯನಬು ತ್ಯಾರಿಸಲಬ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ನಬರಿತ್ ಸಿಬ್ುಂದ್ಧಯ ಸಹಾಯ
ಪಡೆಯಲಾಯತ್ಬ.
➢ ಆ ಗ್ಾಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಯ ಮತ್ಬಿ ಕೆೋಂದಾ ಸಕಾಿರದ್ಧಂದ ಒದಗಿಸಿದ ಸಕಾಿರಿ ಸ್ೌಲಬ್ಯಗಳ ಮಾಹಿತ್ತ ಮತ್ಬಿ
ಇತ್ರೆ ಅಂಶಗಳು

ಬಳಕಥದಾರರ ಅವ್ಶಯಕತಥ
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➢ ಸಂಸದರ ಆದಶಿ ಗ್ಾಾಮವನಬು ಸಂಸದರಬ, ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಬಖ್ಯ ಕಾಯಿನವಾಿಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ಆದೆೋಶದಂತೆ ನರಸಿಂಗ್ಾಪುರ ಗ್ಾಾಮವನಬು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದಬು ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಶಾಖೆಯ
ಸಹಾಯದ್ಧಂದ ಜಿ.ಐ.ಎಸ್. ತ್ಂತ್ಾಜ್ಞಾನವನಬು ಬ್ಳಸಿ ಈ ಗ್ಾಾಮದಲ್ಲಿರಬವ ಸಂಪನೂುಲಗಳು ಮತ್ಬಿ
ಮೂಲಭೂತ್ ಸ್ೌಕಯಿಗಳನಬು ನಕ್ಷೆಗಳ ಸಹಾಯದ್ಧಂದ ಗಬರಬತ್ತಸಲಾಯತ್ಬ.
➢ ಇಂತ್ಹ ಗ್ಾಾಮಗಳನಬು ಅಭಿವೃದ್ಧು ಮಾಡಬವುದರಿಂದ ಇನುತ್ರೆ ಹಿಂದಬಳಿದ ಗ್ಾಾಮಗಳನಬು ಅಭಿವೃದ್ಧು
ಪಡಿಸಲಬ ಮಾದರಿ ಮತ್ಬಿ ಆದಶಿವಾಗಿರಬತ್ಿದೆ.

ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಸಿಬ್ುಂದ್ಧಯವರ ಸಹಾಯದ್ಧಂದ

ವೆೈಜ್ಞಾನಕವಾಗಿ ಜಿ.ಐ.ಎಸ್. ತ್ಂತ್ಾಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯದ್ಧಂದ ಭೂ ಬ್ಳಕೆ ರಸ್ೆಿ ಮೂಲಬ್ೂತ್ ಸ್ೌಕಯಿಗಳ
ನಕ್ಷೆ ಮತ್ಬಿ ಸಕಾಿರಿ ಕಟಟಡಗಳು ಇತ್ರೆ ಸಕಾಿರಿ ಸ್ೌಲಬ್ಯಗಳನಬು ಈ ನಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ತೊರಿಸಲಾಯತ್ಬ.
➢ ಈ ಆದಶಿ ಗ್ಾಾಮಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕೊಳುಿವುದರಿಂದ ಇತ್ರೆ ತಾಲೂಿರ್ಕನ ಬೆೋರೆ ಬೆೋರೆ ಹಿಂದಬಳಿದ
ಗ್ಾಾಮಗಳನಬು ಅಭಿವೃದ್ಧು ಪಡಿಸಲಬ ಸಕಾಿರದ್ಧಂದ ಗ್ಾಾಮಗಳನಬು ಅಭಿವೃದ್ಧುಗ್ಾಗಿ ಮತ್ಬಿ ಕೆಲವು
ಗ್ಾಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಬಬ್ಡವರಿಗ್ೆ ಧಿೋನ ದಲ್ಲತ್ರಿಗ್ೆ ಮಾಹಿತ್ತ ಇಲಿದ ಅನಕ್ಷರಸಿರಿಗ್ೆ ಫಲಾನಬಭವಿಗ್ೆ ನೋಡಲಬ
ಇಂತ್ಹಾ ಗ್ಾಾಮಗಳ ಆದಶಿವಾಗಿರಬತ್ಿದೆ.

ಮತ್ಬಿ ಗ್ಾಾಮಗಳ ಸವಚ್ುತೆಯನಬು ಕಾಪಾಡಲಬ ಇಂತ್ಹ

ಆದಶಿ ಗ್ಾಾಮಗಳು ಸಹಾಯವಾಗಬತ್ಿದೆ.
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ನೋರಿನ ಶುದ್ಧಿಕರಣ ಘಟಕಗಳ ನಮಾಿಣದಲ್ಲಿ ಜಿ.ಐ.ಎಸ್ ತಂತರಜಾÐ£À
ಮಹಥೋಶ್ ರಥಡಿಿ, ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಕಥೋಂದರ, ಬಿೋದರ್

ಹಿನಥನಲಥ
ನೋರಿನ ಶಬದ್ಧಿಕರಣ ಘಟಕವು ಅನಪೆೋಕ್ಷತ್ ರಾಸ್ಾಯನಕ , ಜೆೈವಿಕ, ಮಾಲ್ಲನಯಕರಿಕಗಳು, ನೋರಲ್ಲಿರಬವ ಅನಲಗಳನಬು
ತೆಗ್ೆಯಬವ ಪಾರ್ಕಾಯವಾಗಿದೆ. ನೋರಿನ ಶಬದ್ಧಿಕರಣ ಘಟಕದ ನಧಿಿರ್ಟ ಉದೆುೋಶವೆಂದರೆ, ಮಾನವ ಬ್ಳಕೆಗ್ಾಗಿ ಶಬದಿ
ಕಬಡಿಯಬವ ನೋರಬ ಒದಗಿಸಬವುದಬ.
ಈಗ್ಾಗಲೆೋ ಗ್ಾಾಮೋಣ ಪಾದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಬದಿ ನೋರಿನ ಘಟಕಗಳನಬು ಸ್ಾೆಪಿಸಲಾಗಿದಬು ಅವುಗಳ ಸಿೆತ್ತಗತ್ತಗಳನಬು
ತ್ತಳಿಯಲಬ ಹಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತ್ರರಬ ಗ್ಾಾಮೋಣ ಕಬಡಿಯಬವ ನೋರಬ ಮತ್ಬಿ ನೆೈಮಿಲಯ ವಿಭಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು,
ನೋರಿನ ಶಬದ್ಧಿಕರಣ ಘಟಕಗಳನಬು 3 ವಗಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಬ ಸೂಚಿಸಿರಬತಾಿರೆ.
➢

ಕನಾಿಟಕ ರೂರಲ್ ಇನಾರಾಸರಕುರ್ ಡೆವಲೆಪ್ಮಂರ್ಟ ನೋರಿನ ಶಬದ್ಧಿಕರಣ ಘಟಕಗಳು

➢

ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯತ್ ವತ್ತಯಂದ ತ್ಯಾರಿಸಲಾದ ಕೆಲಸ ನವಿಹಿಸಬತ್ತಿರಬವ ನೋರಿನ ಶಬದ್ಧಿಕರಣ

ಘಟಕಗಳು
➢

ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯತ್ ವತ್ತಯಂದ ತ್ಯಾರಿಸಲಾದ ನಮಾಿಣ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿರಬವ ಶಬದ್ಧಿಕರಣ ಘಟಕಗಳು

ಕಾಯಿವಿಧಾನ
➢

ಬಿೋದರ್ ಜಿಲೆಿಯ 186 ಗ್ಾಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳ ನೋರಿನ ಶಬದ್ಧಿಕರಣ ಘಟಕಗಳ ದತಾಿಂಶವನಬು

ಹೆೈದರಾಬಾದ್ ಕನಾಿಟಕ ಅಭಿವೃಧಿಿ ಶಾಖೆ ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯತ್ರವರಿಂದ ಪಡೆದಬಕೊಂಡಿರಬತ್ಿವೆ. ನಂತ್ರ
ರ್ಕರಿಯ

ಅಭಿಯಂತ್ರರಬ

ಗ್ಾಾಮೋಣ

ಕಬಡಿಯಬವ

ನೋರಬ

ಮತ್ಬಿ

ನೆೈಮಿಲಯರವರಬ

NRDMS

ಸಂಯೋಜಕರೊಂದ್ಧಗ್ೆ ಕಬಳಿತ್ಬಕೊಂಡಬ ನೋರಿನ ಶಬದ್ಧಿಕರಣ ಘಟಕಗಳ ಸೆಳವನಬು GIS ನ ಸಹಾಯದ್ಧಂದ
ತಾಲೂಿಕಬವಾರಬ ನೋರಿನ ಶಬದ್ಧಿಕರಣ ಘಟಕಗಳನಬು 3 ವಿಧ್ಗಳಾಗಿ ವಗಿಿಕರಿಸಿದಾುರೆ.
ಉಪಯೋಗಗಳು
➢

ನಮಾಿಣ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿರಬವ ನೋರಿನ ಶಬದ್ಧಿಕರಣ ಘಟಕಗಳನಬು ತ್ವರಿತ್ ಕಾಯಿರೂಪಕೆೆ ತ್ರಲಬ

ಅನಬಕೂಲವಾಗಿರಬತ್ಿದೆಯ್ಕಂದಬ ತ್ತಳಿಸಿರಬತಾಿರೆ.
➢

ನೋರಿನ ಶಬದ್ಧಿಕರಣ ಘಟಕವಿಲಿದ ಸೆಳಗಳನಬು ಗಬರಬತ್ತಸಲಬ ಸಹಾಯವಾಗಿತ್ಿದೆ.

➢

ನೋರಿನ ಶಬದ್ಧಿಕರಣ ಘಟಕಗಳನಬು ಯಾವ ಶಾಖೆಗ್ೆ ಸ್ೆೋರಿದೆ ಎಂದಬ ತ್ತಳಿಯಲಬ ಅನಬಕೂಲವಾಗಿತ್ಿದೆ.
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ಸಮಾಜ ಕಲಾಯಣ ಇಲಾಖ್ಥಗ್ಥ ಜಿ.ಐ.ಎಸ್ ನ ಉಪಯೋಗಗಳು

ಮಂಜುಳ ಆರ್ ಚಂದಗ್ಥ ೋಲ್, ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಕಥೋಂದರ, ಚಿಕಕಬಳ್ಾಾಪುರ
ಉದಥದೋಶ
ಜಿಲಾಿ ಸಮಾಜ ಕಲಾಯಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಮಾಜ ಕಲಾಯಣ ಇಲಾಖೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯ ಉದೆುೋಶದ ಮೋರೆಗ್ೆ Link
Document ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಿಡಬಗಡೆಗ್ೊಂಡಿದಬು, ಹೊಸದಾಗಿ ಮೊೋರಾಜಿಿ ದೆೋಸ್ಾಯ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ರ್ಕತ್ೂಿರಬ ರಾಣಿ
ಚೆನುಮು ರೆಸಿಡೆನಾಯಲ್ ಶಾಲೆಗಳ ನಮಾಿಣ ಮಾಡಬವ ಉದೆುೋಶವಾಗಿರಬತ್ಿದೆ. ಶಾಲೆಗಳ GPS points ಮಾಹಿತ್ತ
ಗಳು ಲಭಯವಿದಬು ಅವುಗಳ ಸೆಳಗಳನಬು NRDMSನ ಮೂಲಕ GIS ತ್ಂತ್ಾಜ್ಞಾನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಬ
ರೆಸಿಡೆನಾಯಲ್ ಶಾಲೆಗಳ ಮಾಯಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಡಬವ ಉದೆುೋಶವಾಗಿರಬತ್ಿದೆ.
ವಿಧಾನ
ಸಮಾಜ ಕಲಾಯಣ ಇಲಾಖೆಯಂದ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ಬಿ ರೆೋಖಾಂಶಗಳ ಮಾಹಿತ್ತಗಳನಬು ಪಡೆದಬ MapInfo
Professional9.0 ಸ್ಾಫ್ರ್ಟವೆೋರ್ ಸಹಾಯದ್ಧಂದ ಡಾಟಾಬೆೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದ್ಧೋಕರಿಸಿ ರೆಸಿಡೆನಾಯಲ್ ಶಾಲೆಗಳನಬು
ತೊೋರಿಸಬವ ಸೆಳಗಳ ನಕ್ಷೆಯನಬು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಯತ್ಬ.
ಹಿೋಗ್ೆ ತ್ಯಾರಾದ ನಕ್ಷೆಯನಬು ಸಮಾಜ ಕಲಾಯಣ ಕಚೆೋರಿಗ್ೆ ನೋಡಲಾಯತ್ಬ.
ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಅವ್ಶಯಕತಥ
➢

ಅಕ್ಷಾಂಶ ರೆೋಖಾಂಶವಾರಬ ಮಾಹಿತ್ತಗಳ ಅವಶಯಕತೆ.

➢

ಹೊಸ ಮೊೋರಾಜಿಿ ದೆೋಸ್ಾಯ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ರ್ಕತ್ೂಿರಬ ರಾಣಿ ಚೆನುಮು ರೆಸಿಡೆನ್ ಶಯಲ್ ಶಾಲೆಗಳ

ಮಾಹಿತ್ತಯ ಅವಶಯಕತೆ.
ಬಳಕಥದಾರನ ಅವ್ಶಯಕತಥ
➢ ಜಿಲೆಿಯ ಕೆಲವು ತಾಲೂಿಕಬಗಳಲ್ಲಿ ಮೊೋರಾಜಿಿ ದೆೋಸ್ಾಯ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ರ್ಕತ್ೂಿರಬ ರಾಣಿ ಚೆನುಮು
ರೆಸಿಡೆನಿಯಲ್ ಶಾಲೆಗಳ ಅಭಾವವಿರಬವುದರಿಂದ ಕೆಲ ತಾಲೂಿಕಬಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳನಬು ನಮಿಸಲಬ
ಸಕಾಿರದ್ಧಂದ ಹಣ ಬಿಡಬಗಡೆಯಾಗಿದಬು ಸೆಳಗಳನಬು ಸೂಚಿಸಲಬ ನಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತ್ತ ತ್ತಳಿದಬಕೊಳಿಲಬ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ್ೆ ಸಹಾಯವಾಗಿರಬತ್ಿದೆ.
➢ ನಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ಶಾಲೆಗಳನಬು ಗಬರಬತ್ತಸಲಬ ಸಹಾಯವಾಗಿರಬತ್ಿದೆ.

27

GIS ನಕ್ಷಥಯ ಉಪಯೋಗ
ನಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ಶಾಲೆಗಳನಬು ಗಬರಬತ್ತಸಲಬ ಸಹಾಯವಾಗಿರಬತ್ಿದೆ.

ಆದಬದರಿಂದ ಸದರಿ GIS ನಕ್ಷೆಗಳನಬು

ಉಪಯೋಗಿಸಿರಬತಾಿರೆ. ಹಾಗೂ ಸಂಬ್ಂಧ್ಪಟಟ ಸಮಾಜ ಕಲಾಯಣ ಇಲಾಖೆಗ್ೆ ಹಾರ್ಡಿಕಾಪಿ ಮತ್ಬಿ ಸ್ಾಫ್ಟ
ಪಾತ್ತಯನಬು NRDMS ಕೆೋಂದಾವು ಒದಗಿಸಿರಬತ್ಿದೆ.
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ಓ ಡಿ ಹಥಫ್ ಯೋಜನಥಗ್ಥ ಜಿ.ಐ.ಎಸ್ ನ ಉಪಯೋಗಗಳು

ಮಂಜುಳ ಆರ್ ಚಂದಗ್ಥ ೋಲ್, ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಕಥೋಂದರ, ಚಿಕಕಬಳ್ಾಾಪುರ
ಉದಥದೋಶ
ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯತ್ತಯಲ್ಲಿ ಉಪಕಾಯಿದಶಿರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯ ಉದೆುೋಶದ ಮೋರೆಗ್ೆ ಜಿಲೆಿಯನಬು
ಸಂಪೂಣಿವಾಗಿ ODF (ಬ್ಯಲಬ ಬ್ಹಿದೆಿಸ್ೆ ಮಬಕಿ) ಮಬಕಿ ಗ್ಾಾಮವನಾುಗಿ ಮಾಡಬವ ಉದೆುೋಶವಾಗಿರಬತ್ಿದೆ. ಗ್ಾಾಮ
ಪಂಚಾಯತ್ತಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತ್ತಗಳ ಲಭಯವಿದಬು ಅವುಗಳ ಸೆಳಗಳನಬು NRDMSನ ಮೂಲಕ GIS ತ್ಂತ್ಾಜ್ಞಾನ
ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಬ ODF ಮಬಕಿ ಗ್ಾಾಮಗಳನಬು ಮಾಯಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಡಬವ ಉದೆುೋಶವಾಗಿರಬತ್ಿದೆ.
ವಿಧಾನ
ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯತ್ತಯ ಸಂಬ್ಂಧ್ಪಟಟ ಕೆೋಂದಾದ್ಧಂದ ಮಾಹಿತ್ತಯನಬು ಪಡೆದಬ MapInfo Professional 9.0
ಸ್ಾಫ್ರ್ಟವೆೋರ್ ಸಹಾಯದ್ಧಂದ ಡಾಟಾಬೆೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದ್ಧೋಕರಿಸಿ ODF ಮಬಕಿ ಗ್ಾಾಮಗಳು ಹಾಗೂ ಇನೂು ODF
ಮಬಕಿ ಗ್ಾಾಮಗಳನಬು ಮಾಡಬೆೋಕಾದ ಸೆಳಗಳನಬು ತೊೋರಿಸಬವ ನಕ್ಷೆಯನಬು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಯತ್ಬ.
ಹಿೋಗ್ೆ ತ್ಯಾರಾದ ನಕ್ಷೆಯನಬು ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯತ್ತ ಕಚೆೋರಿಗ್ೆ ನೋಡಲಾಯತ್ಬ.
ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಅವ್ಶಯಕತಥ
ಗ್ಾಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ತವಾರಬ ಮತ್ಬಿ ಹಳಿಿಗಳ ಮಾಹಿತ್ತಗಳ ಅವಶಯಕತೆ.
ಬಳಕಥದಾರನ ಅವ್ಶಯಕತಥ
➢ ಜಿಲೆಿಯ ಎಲಾಿ ಗ್ಾಾಮಗಳನಬು ಬ್ಯಲಬ ಬ್ಹಿದೆಿಸ್ೆ ಮಬಕಿ ಗ್ಾಾಮಗಳನಾುಗಿ ಮಾಡಬವುದಬ

ಸಕಾಿರದ

ಮಹತ್ವದ ಉದೆುೋಶವಾಗಿರಬವುದರಿಂದ ಅಂತ್ಹ ಗ್ಾಾಮಗಳನಬು ಬ್ಯಲಬ ಬ್ಹಿದೆಿಸ್ೆ ಮಬಕಿ ಗ್ಾಾಮ ಎಂದಬ
ಘೂೋಷಿಸಿ ಅಂತ್ಹ ಗ್ಾಾಮಕೆೆ ಪುರಸ್ಾೆರ ನೋಡಬವ ಗಬರಿ ಸಕಾಿರ ಹೊಂದ್ಧದೆ. ಆದಬದರಿಂದ ನಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ
ಸೆಳಗಳನಬು ಸೂಚಿಸಲಬ ಮಾಹಿತ್ತ ತ್ತಳಿದಬಕೊಳಿಲಬ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ್ೆ ಸಹಾಯವಾಗಿರಬತ್ಿದೆ.
GIS ನಕ್ಷಥಯ ಉಪಯೋಗ
ನಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ಓಡಿಎಫ್ ಮಬಕಿ ಗ್ಾಾಮ ಗಬರಬತ್ತಸಲಬ ಸಹಾಯವಾಗಿರಬತ್ಿದೆ.

ಆದಬದರಿಂದ

ಸದರಿ

GIS

ನಕ್ಷೆಗಳನಬು ಉಪಯೋಗಿಸಿರಬತಾಿರೆ. ಹಾಗೂ ಸಂಬ್ಂಧ್ಪಟಟ ಇಲಾಖೆಗ್ೆ ಹಾರ್ಡಿಕಾಪಿ ಮತ್ಬಿ ಸ್ಾಫ್ಟ ಪಾತ್ತಯನಬು
NRDMS ಕೆೋಂದಾವು ಒದಗಿಸಿರಬತ್ಿದೆ.
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ಕಾಲಥ ೋಚಿತ ನೋರಿನ ಮಟಟ ಏರಿಳಿತದ ಅಧ್ಯಯನಕಥಕ ಜಿ.ಐ.ಎಸ್ ತಂತರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕಥ
ಕಾತಿಿಕ್ ಎಂ ಎಸ್, ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಕಥೋಂದರ, ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಪಿೋಠಿಕಥ
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಿಯಬ ಅತ್ತೋ ಹೆಚ್ಬು ನೆೈಸಗಿಿಕ ಸಂಪನೂುಲಗಳನಬು ಒಳಗ್ೊಂಡಿದಬು, ಶೆೋ.47 ರರ್ಬಟ
ಭೂಭಾಗವು ಅರಣಯ ಪಾದೆೋಶವನಬು ಒಳಗ್ೊಂಡಿದೆ. ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿೋಚಿನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಪಾಮಾಣ ತ್ತೋರಾ
ಕಡಿಮಯಾಗಬತಾಿ ಬ್ಂದ್ಧದಬು, ಕಳೆದ 10 ವರ್ಿಗಳ ವಾಸಿವ ಮಳೆಯ ಪಾಮಾಣವನಬು ಅಭಾಯಸಿಸಿದಾಗ ಮಳೆಯ
ಪಾಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಳಿತ್ ಕಂಡಬಬ್ರಬತ್ಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಂತ್ಜಿಲ ಮಟಟದಲೂಿ ಭಾರಿೋ ಪಾಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ್
ಕಂಡಬಬ್ಂದ್ಧದಬು, ಗಣಿ ಮತ್ಬಿ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ವಾಯಪಿಿಗ್ೆ ಬ್ರಬವ ವಿೋಕ್ಷಣಾ ಬಾವಿಗಳ ಸಹಾಯದ್ಧಂದ ಕಾಲೊೋಚಿತ್
ಅಂತ್ಜಿಲ ಮಟಟದ ಏರಿಳಿತ್ವನಬು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಬ ಸಹಾಯಕವಾಗಬತ್ಿದೆ.
ಉದಥದೋಶ
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಿಯ ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ಬಿ ಅಂತ್ಜಿಲ ಕಛೆೋರಿ ವಾಯಪಿಿಯಲ್ಲಿ ಒಟಬಟ 38 ವಿೋಕ್ಷಣಾ
ಬಾವಿಗಳಿದಬು, ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಕೊೋರಿಕೆಯ ಮೋರೆಗ್ೆ ಜಿಲಾಿ ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಸ್ ಕೆೋಂದಾದ್ಧಂದ
ಕಾಲೊೋಚಿತ್

ಅಂತ್ಜಿಲ

ನೋರಿನ

ಮಟಟದ

ಏರಿಳಿತ್

ನಕ್ಷೆಯನಬು

ಜಿ.ಐ.ಎಸ್

ತ್ಂತ್ಾಜ್ಞಾನವನಬು

ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಬ ತ್ಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಧಾನ
ಜಿಲೆಿಯ ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ಬಿ ಅಂತ್ಜಿಲ ಕಛೆೋರಿ ಅಧಿೋನದಲ್ಲಿ 38 ವಿೋಕ್ಷಣಾ ಬಾವಿಗಳು ಕಾಯಿ
ನವಿಹಿಸಬತ್ತಿದಬು, ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿರಬವ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಪಾತ್ತ ತ್ತಂಗಳು ಅಂತ್ಜಿಲ ಮಟಟದ ಏರಿಳಿತ್ವನಬು
ಅಭಾಯಸಿಸಬತ್ತಿದಬು,

ಭೂವಿಜ್ಞಾನಗಳು

ನೋಡಿರಬವ

ಅಂರ್ಕ-ಅಂಶವನಬು

ಜಿ.ಐ.ಎಸ್

ತ್ಂತ್ಾಜ್ಞಾನದ

ಮೂಲಕ

ಗಣರ್ಕೋಕೃತ್ಗ್ೊಳಿಸಿ ನಕ್ಷೆಯನಬು ತ್ಯಾರಿಸಲಾಯತ್ಬ.
ವಿವಿಧ್ ಇಲಾಖೆಯಂದ ಅಂರ್ಕ-ಅಂಶವನಬು ಕಲೆಹಾರ್ಕದ ವಿವರ
➢

ಜಿಲಾಿ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ಬಿ ಅಂತ್ಜಿಲ ಕಛೆೋರಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ್ಾಗಲೆೋ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಬತ್ತಿರಬವ 38 ವಿೋಕ್ಷಣಾ

ಬಾವಿಗಳ ಕಾಲೊೋಚಿತ್ ನೋರಿನ ಮಟಟದ ಏರಿಳಿತ್ ಅಂರ್ಕ-ಅಂಶದ ಮಾಹಿತ್ತಯನಬು ಕಲೆಹಾಕಲಾಯತ್ಬ.
➢

ಜಿಲೆಿಯ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಂದ ವಾಷಿಿಕ ಹಾಗೂ ವಾಡಿಕೆಯ ಸರಾಸರಿ ಮಳೆಯ ಮಾಹಿತ್ತಯನಬು

ಕಲೆಹಾಕಲಾಯತ್ಬ.
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ಬಳಕಥದಾರರ ಅವ್ಶಯಕತಥ
➢

ನಕ್ಷೆಗಳ ಸಹಾಯದ್ಧಂದ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಬಬ್ರಬವ ಕಾಲೊೋಚಿತ್ ನೋರಿನ ಮಟಟದ ಏರಿಳಿತ್ವನಬು

ಕರಾರಬವಕಾೆಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಬ ಸ್ಾಧ್ಯವಾಗಬತ್ಿದೆ. ಕಾಲೊೋಚಿತ್ ನೋರಿನ ಮಟಟದ ಏರಿಳಿತ್ ನಕ್ಷೆಯ
ಸಹಾಯದ್ಧಂದ ಅಂತ್ಜಿಲ ಮಟಟ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿರಬವ ಪಾದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಜಿಲ ಮಟಟವನಬು ಸಬಧಾರಿಸಲಬ
ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧು, ನೆಡಬತೊೋಪು ಯೋಜನೆ, ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಯೋಜನೆ, ಭೂಮೋಲೆೈ ಜಲ ಇಂಗಬವಿಕೆಯ
ಕಾಯಿಕಾಮವನಬು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನಬಷ್ಾಾನಗ್ೊಳಿಸಲಬ ಸಹಾಯಕವಾಗಬತ್ಿದೆ.
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ಹಕುಕ ಪತರಗಳನುನ ವಿತರಿಸುವ್ಲ್ಲಿ ಜಿ.ಐ.ಎಸ್ ನ ಉಪಯೋಗಗಳು
ಓಂಕಾರ್ ಕಥ ೋರಿ, ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಕಥೋಂದರ, ಗದಗ್

ಉದಥದೋಶ

F.R.A (Forest Reservation Act) ಅನವಯ ಗದಗ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಹಕಬೆ ಪತ್ಾಗಳನಬು ವಿತ್ರಿಸಲಾಗಿತ್ಬಿ. ಈ
ಅಧಿನಯಮದಡಿ ಹಕಬೆ ಪತ್ಾಗಳನಬು ಪಡೆದವರ ಸ್ಾೆನಗಳನಬು G.P.S ಹಾಗೂ

G.I.S ತ್ಂತಾಾಂಶದ ಮೂಲಕ

ಗಬರಬತ್ತಸಿ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ಬಿ ರೆೋಖಾಂಶಗಳನಬು ನಕ್ಷೆಯನಬು ತ್ಯಾರಿಸಲಬ ಮಾನಯ ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳು ಗದಗ ಜಿಲೆಿ
ಇವರಬ NRDMS ಗ್ೆ ನದೆೋಿಶನ ನೋಡಿದುರಬ.
ವಿಧಾನ
ಗದಗ ಜಿಲೆಿಯ ಗದಗ ತಾಲೂರ್ಕನ ಕಬ್ಲಾಯತ್ಕಟ್ಟಟ ಗ್ಾಾಮದಲ್ಲಿ ಇವರಬ ಅರಣಯ ಪಾದೆೋಶದ ಸವೆಿನಂಬ್ರ್
ನಾಲೆರಲ್ಲಿ ಹಕಬೆ ಪತ್ಾ ನೋಡಲಾಗಿತ್ಬಿ. ಈ ಪಾದೆೋಶವನಬು ಸ್ಾಯಟಲೆೈರ್ಟ ನಕ್ಷೆ, ಗ್ಾಾಮ ಸವೆಿ ನಂಬ್ರ್ ನಕ್ಷೆ. G.I.S
ತ್ಂತಾಾಂಶವನಬು ಬ್ಳಸಿಕೊಂಡಬ “Georeference” ಮಾಡಿ ಸವೆಿ ನಂಬ್ರ್ ನಾಲೆರಲ್ಲಿ ಹಕಬೆ ಪತ್ಾ ನೋಡಿರಬವ
ಪಾದೆೋಶವನಬು, GPS ತ್ಂತಾಾಂಶವನಬು ಬ್ಳಸಿಕೊಂಡಬ ವಿಸಿಣಿವನಬು ಕಂಡಬಹಿಡಿದಬ ನಕ್ಷೆಯನಬು ತ್ಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಅವ್ಶಯಕತಥ
➢

ಅರಣಯ ಇಲಾಖೆಯಂದ F.R.A Act ಅನವಯ ಹಕಬೆ ಪತ್ಾವನಬು ವಿತ್ರಿಸಿದ ಫಲಾನಬಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಟಯನಬು

ಪಡೆಯಲಾಯತ್ಬ.
➢

ಕಬ್ಲಾಯತ್ಕಟ್ಟಟ ಗ್ಾಾಮದ ಸವೆಿನಂಬ್ರ್ ನಾಲಬೆ (ಅರಣಯ ಪಾದೆೋಶ) ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತ್ತಯನಬು

ಪಡೆಯಲಾಯತ್ಬ.
ಬಳಕಥದಾರನ ಅವ್ಶಯಕತಥ
ಈ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತ್ತಳಿಸಿರಬವಂತೆ, ಅರಣಯ ಪಾದೆೋಶದ ಯಾವ ಸವೆಿನಂಬ್ರುಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಗವನಬು ಹಕಬೆ ಪತ್ಾದ
ಮೂಲಕ ವಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಎರ್ಬಟ ಪಾದೆೋಶವನಬು ನೋಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ್ಬದಬ ನಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ತೊೋರಿಸಬವುದಬ.
ತ್ಬಂಬಾ ಅವಶಯಕವಾಗಿತ್ಬಿ. ಆದುರಿಂದ

G.P.S ಹಾಗೂ

G.I.S ತ್ಂತಾಾಂಶವನಬು ಬ್ಳಸಿಕೊಂಡಬ ನಕ್ಷೆಯನಬು

ತ್ಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಉಪಯುಕಿತಥ
➢

ಹಕಬೆ ಪತ್ಾವನಬು ಅರಣಯ ಪಾದೆೋಶದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಎರ್ಬಟ ಪಾದೆೋಶವನಬು F.R.A Act ಅನವಯ

ನೋಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ್ಬದನಬು ನಕ್ಷೆಯಮೂಲಕ ತ್ತಳಿದಬಕೊಳಿಲಬ ಸಬಲಭ ಸ್ಾಧ್ಯವಾಗಬತ್ಿದೆ.
➢

ಈ ನಕ್ಷೆಯನಬು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಬ ಮಬಂದೆ ಆಗಬವ ಅರಣಯ ಒತ್ಬಿವರಿಯನಬು ತ್ಡೆಗಟಟಲಬ

ಅನೂಕೂಲವಾಗಬತ್ಿದೆ.
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ಕಾಡಿೆಚುು ನಯಂತರಣ ಯೋಜನಥ ರ ಪಿಸುವ್ಲ್ಲಿ è ಜಿ.ಐ.ಎಸ್ ತಂತಾರಂಶದ ಬಳಕಥ
ಕಥ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್, ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಕಥೋಂದರ, ಕಥ ಡಗು

ಉದಥದೋಶ

ಕಾಡಿೆಚ್ಬು ಒಂದಬ ಪಾಕೃತ್ತ ವಿಕೊೋಪ. ಬ್ರದ ತ್ತೋವಾತೆ ಹೆಚಿುದಬು, ಬೆೋಸಿಗ್ೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಿೆಚ್ಬು ನಯಂತ್ಾಣ ಯೋಜನೆ
ರೂಪಿಸಲಬ ಅರಣಯ ಇಲಾಖೆಯಬ ಮಬಂದಾಗಿದಬು ಕಳೆದ ಐದಬ ವರ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಾಡಿೆಚ್ಬು ಪಾದೆೋಶಗಳನಬು
ತೊೋರಿಸಬವ ನಕಾಶೆಯನಬು ತ್ಯಾರಿಸಲಬ ಜಿಲಾಿ NRDMS ಕೆೋಂದಾಕೆೆ ಅರಣಯ ಇಲಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೊೋರಿಕೆ
ಮೋರೆಗ್ೆ GIS ತ್ಂತಾಾಂಶವನಬು ಬ್ಳಸಿ ನಕಾಶೆಯನಬು ತ್ಯಾರಿಸಲಾಯತ್ಬ.
ದಟಟ ಅರಣಯ, ಬಿರಬ ಬೆೋಸಿಗ್ೆಗ್ೆ ಬಿೋಸಬವ ಗ್ಾಳಿ ಹೊಡೆತ್ಕೆೆ ಮರಗಳು ಒಂದಕೊೆಂದಬ ತ್ತರ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪಾಾಣಿಗಳ ಓಟಕೆೆ
ಸಿಕೆ ಕಲಬಿಗಳು ಒಂದಕೊಂದಬ ತ್ತರ್ಕೆ ರ್ಕಡಿ ಹತ್ತಿ ಕಾಡಿೆಚಿುಗ್ೆ ಕಾರಣವಾಗ ಬ್ಹಬದಬ ಇಲಿವೆೋ ಮನಬರ್ಯರ ತ್ಪುಪಗಳಿಂದ
ಹತ್ತಿಯಬರಿವುದೆೋ ಜಾಸಿಿ. ಇದೆಲಿವನಬು ನಯಂತ್ತಾಸಬವ ಉದೆುೋಶದ್ಧಂದ ಕಾಡಿೆಚ್ಬ ನಯಂತ್ಾಣ ಯೋಜನೆ
ರೂಪಿಸಬೆೋಕಾಗಿದೆ.
ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಮತುಿ ವಿಧಾನ
ಸವೆಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ 1:50000 ಸ್ೆೆೋಲ್ ಆಧಾರಿತ್ ಟೊೋಪ್ೋಶೋರ್ಟಗಳನಾುದರಿಸಿ ತ್ಯಾರಿಸಲಾದ ಜಿಲಾಿ
ಗಡಿ, ತಾಲೂಿಕಬ ಗಡಿ ಮತ್ಬಿ ಭೂ ಬ್ಳಕೆ (land use /land cover) ಪದರವನಬು ಬ್ಳಸಲಾಯತ್ಬ. ಕಳೆದ ಐದಬ
ವರ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಾಡಿೆಚ್ಬು ಪಾದೆೋಶಗಳ GPS ಮಾಹಿತ್ತಯನಬು ಅರಣಯ ಇಲಾಖೆಯಂದ ಪಡೆದಬ ಕೊಂಡಬ
ಅದನಬು ಗಣರ್ಕೋಕೃತ್ಗ್ೊಳಿಸಿ ArcGIS ತ್ಂತಾಾಂಶವನಬು ಬ್ಳಸಿ ಎಲಾಿ ಪದರಗಳನಬು ಓವಲೆೋಿ ಮಾಡಿ
ನಕಾಶೆಯನಬು ತ್ಯಾರಿಸಲಾಯತ್ಬ.
ಬಳಕಥದಾರನ ಅವ್ಶಯಕತಥ
➢ ಪಾಸಬಿತ್

ಸ್ಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ

ಬ್ರದ

ತ್ತೋವಾತೆ

ಹೆಚಿುದಬು

ಬೆೋಸಿಗ್ೆಯಲ್ಲಿ

ಕಾಡಿೆಚ್ಬು

ನಯಂತ್ಾಣಕೆೆ

ಇಲಾಖೆ

ಕಾಯೋಿನಬುಕವಾಗಬೆೋರ್ಕದೆ
➢ ನಕಾಶೆಯಲ್ಲಿ ತೊೋರಿಸಿರಬವಂತೆ ಆನೆಕಾಡಬ, ಮಾಲಾುರೆ ಮತ್ಬಿ ದೆೋವಮಾಚಿ ಪಾದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಐದಬ
ವರ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡಿೆಚ್ಬು

ಹೆಚಾುಗಿ ಸಂಭವಿಸಿದಬು ಆ ಸೆಳಗಳನಬು ಸೂಕ್ಷಮ ನಗಹಿಡಿದಬ ಮಬಂಜಾಗಾತಾ

ಕಾಮವಹಿಸಬವುದಬ.
➢ ಕಾಡಂಚಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಣಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬ್ಗ್ೆೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬವ ಕಾಯಿಕಾಮ ನಡೆಸಬವುದಬ.
➢ ಮಬಂಜಾಗಾತಾ ಕಾಮವಾಗಿ ಕೆೈಗ್ೊಳಿ ಬ್ಹಬದಾದ ಮಬನೆುಚ್ುರಿಕೆಯ ಕಾಮದ ಕಬರಿತ್ಬ ಬೆಂರ್ಕ ರೆೋಖೆ ನಮಾಿಣ,
ಆಯಕಟ್ಟಟನ

ಸೆಳಗಳಲ್ಲಿ

ನೋರಬ

ಸಂಗಾಹಿಸಬವುದಬ,

ರಸ್ೆಿ

ಬ್ದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ

ಒಣಗಿದ

ತೆರವುಗ್ೊಳಿಸಬವುದಬ ಹಾಗೂ ಬೆಂರ್ಕ ಬಿದುರೆ ಅಗಿು ಶಾಮಕ ದಳದ ನೆರವಿನಂದ ಆರಿಸಬವುದಬ.
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ಹಬಲಬಿಗಳನಬು
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ಮಾನವ್-ಕಾಡಾನಥ ಸಂಘಷಿ ನಯಂತರಣ ಕಾಯಿತಂತರದಲ್ಲಿ ಜಿ.ಐ.ಎಸ್ ತಂತಾರಂಶದ ಬಳಕಥ
ಕಥ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್, ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಕಥೋಂದರ, ಕಥ ಡಗು

ಉದಥದೋಶ
ಕೊಡಗಬ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವ-ಕಾಡಾನೆ ಸಂಘರ್ಿ ಅನಾಧಿಕಾಲದ್ಧಂದ ಇತಾಿದರೂ ಕಳೆದ ಹತಾಿರಬ ವರ್ಿಗಳಿಲ್ಲ ಈ
ಸಂಘರ್ಿ ತ್ತೋವಾ ರೂಪಕೆೆ ತ್ತರಬಗಬತ್ತಿರಬವುದಬ ಅನಬಭವಕೆೆ ಬ್ಂದ್ಧದೆ. ಈ ಸಂಘರ್ಿ ಸಿೆತ್ತಯಂದ ಸ್ಾವಿಜನಕರಬ
ಹಾಗೂ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಮೋಲಬಂಟಾಗಿರಬವ ಒತ್ಿಡವನಬು ನವಾರಿಸಬವ ದೃಷಿಾಯಂದ ಹಾಗೂ ಸಂಘರ್ಿವನಬು
ಯಶಸಿವಯಾಗಿ ನವಿಹಿಸಲಬ ಶಕಿವಾದ ಮಾನವ-ಕಾಡಾನೆ ಸಂಘರ್ಿ ನಯಂತ್ಾಣೆಯ ಸಮಗಾ ಯೋಜನೆಯನಬು
ತ್ಯಾರಿಸಬವ ಉದೆುೋಶದ್ಧಂದ ಕೊಡಗಬ ಜಿಲೆಿಯ ವಾಯಪಿಿಯ ಮಾನವ-ಕಾಡಾನೆ ಸಂಘರ್ಿಕೆೆ ಸೂಕ್ಷಮವಾದ
ಪಾದೆೋಶಗಳ

ನಕಾಶೆಯನಬು

ಜಿಲಾಿ

NRDMS

ಕೆೋಂದಾದ್ಧಂದ

GIS

ತ್ಂತ್ಾಜ್ಞಾನ

ಉಪಯೋಗಿಸಿ

ತ್ಯಾರಿಸಲಾಗಬವುದಬ.
ಪಶುಮ ಘಟಟಗಳ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರಬವ ಕೊಡಗಬ ಜಿಲೆಿಯಬ ಒಟಬಟ ಭೂ ಭಾಗದ ಶೆೋ. 80.4% ರರ್ಬಟ ಪಾದೆೋಶದಲ್ಲಿ
ಅರಣಯವನಬು ಹೊಂದ್ಧದೆ. ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿರಬವ ಅರಣಯ ಪಾದೆೋಶಗಳು ಕೊಡಗಬ ವೃತ್ಿದ ಮಡಿಕೆೋರಿ ವನಯಜಿೋವಿ, ಪಾದೆೋಶಕ,
ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ ಪಾದೆೋಶಕ ವಿಭಾಗಳು ಹಾಗೂ ಹಬಲ್ಲಯೋಜನೆ ಹಬಣಸೂರಬ ವಿಭಾಗದ ನಾಗರಹೊಳೆ ಹಬಲ್ಲ ಸಂರಕ್ಷತ್
ಪಾದೆೋಶದ ವಾಯಪಿಿಗ್ೆ ಒಳಪಟ್ಟಟದಬು, ಈ ಮೋಸಲಬ ಅರಣಯ ಪಾದೆೋಶಗಳು ನಕಾಶೆ ಯಲ್ಲಿ ತೊೋರಿಸಿರಬವಂತೆ ಜಿಲೆಿಯ
ಪೂವಿ ಹಾಗೂ ಪಶುಮ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡಬ ಕವಲಬಗಳಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಪೂವಿ ಹಾಗೂ ಪಶುಮ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರಬವ
ಮೋಸಲಬ ಅರಣಯಗಳಿಗ್ೆ ಹೊಂದ್ಧಕೊಂಡಂತೆ ವಿವಿಧ್ ವಗಿಗಳಿಗ್ೆ ಸ್ೆೋರಿದ ಸಕಾಿರಿ ಅರಣಯ ಪಾದೆೋಶಗಳು ಹಾಗೂ
ಕಾಫಿ ಮತ್ಬಿ ಏಲರ್ಕೆ ತೊೋಟಗಳಿದಬು, ಜಿಲೆಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗವು ಸಂಪೂಣಿವಾಗಿ ತೊೋಟಗಳು ಹಾಗೂ ಭತ್ಿದ
ಗದೆುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರಬತ್ಿದೆ. ಕಾಲಾನಬಕಾಲದ್ಧಂದ ಆನೆಗಳು ಅರಣಯ ಮಾಗಿಗಳನಬು ಬ್ಳಸಬತ್ತಿದಬು, ಮಾಗಿ
ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಾಗ ಕೃಷಿ ಜಮೋನಬಗಳಿಗ್ೆ ಆನೆಗಳು ಭೆೋಟ್ಟ ನೋಡಬತ್ತಿದು ಸಂದಭಿದಲ್ಲಿ ಮಾನವ-ಕಾಡಾನೆ ಸಂಘರ್ಿ
ಪಾಕರಣಗಳು ಜರಬಗಬತ್ತಿದುವು.
ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಮತುಿ ವಿಧಾನ
ಸವೆಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ 1:50000 ಸ್ೆೆೋಲ್ ಆಧಾರಿತ್ ಟೊೋಪ್ೋಶೋರ್ಟಗಳನಾುದರಿಸಿ ತ್ಯಾರಿಸಲಾದ ಜಿಲಾಿ ಗಡಿ,
ತಾಲೂಿಕಬ ಗಡಿ ಮತ್ಬಿ ಭೂ ಬ್ಳಕೆ (LANDUSE /LAND COVER) ಪದರವನಬು ಹಾಗೂ ಅರಣಯ ಇಲಾಖೆಯಂದ
ತ್ಯಾರಿಸದ ಸ್ೆೆಚ್ ಅನಬು ಬೆೋಸ್ಾಗಿ ಬ್ಳಸಿಕೊಂಡಬ ಸಬಧಾರಿತ್ ನೂತ್ನ ನಕಾಶೆಯನಬು ತ್ಯಾರಿಸಲಾಯತ್ಬ.
ಅದಕೆೆ ಅಗತ್ಯವಿರಬವ ಅಂರ್ಕ ಅಂಶಗಳನಬು ಅರಣಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ುಂದ್ಧಗಳಿಂದ ಸವೆಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅದನಬು
ಗಣರ್ಕೋಕೃತ್ಗ್ೊಳಿಸಿ ಬ್ಳಸಲಾಯತ್ಬ. ARCGIS ತ್ಂತಾಾಂಶವನಬು ಬ್ಳಸಿ ಎಲಾಿ ಪದರಗಳನಬು ಓವಲೆೋಿ ಮಾಡಿ
ನಕಾಶೆಯನಬು ತ್ಯಾರಿಸಲಾಯತ್ಬ.
ಬಳಕಥದಾರನ ಅವ್ಶಯಕತಥ

40

ಮಾನವ-ಕಾಡಾನೆ ಸಂಘರ್ಿಕೆೆ ಸೂಕ್ಷಮವಾದ ಪಾದೆೋಶಗಳನಬು ಸಂಘರ್ಿದ ತ್ತೋವಾತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೋಲೆ
ನಕಾಶೆಯಲ್ಲಿ ತೊೋರಿಸಿರಬವಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಮೂರಬ ವಲಯಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದೆ.
➢

ಅತ್ತೋ ಸೂಕ್ಷಮ ವಲಯ

➢

ಸೂಕ್ಷಮ ವಲಯ

➢

ಇತ್ರೆ ಪಾದೆೋಶಗಳು

ನಕಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಗಬರಬತ್ತಸಿದ ಮಾನವ-ಕಾಡಾನೆ ಸಂಘರ್ಿ ಸೂಕ್ಷಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ೊೋಲಾರ್ ತ್ಂತ್ತ ಬೆೋಲ್ಲ ಹಾಗೂ
ಕಂದಕಗಳನಬು ನಮಿಸಬವುದಬ. ಈ ಹಿನೆುಯಲ್ಲಿ ಮಾನವ-ಕಾಡಾನೆ ಸಂಘರ್ಿವನಬು ನಯಂತ್ತಾಸಬವ ನಟ್ಟಟನಲ್ಲಿ
ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿರಬವ ಎಲಾಿ ಸಂಘರ್ಿ ಸೂಕ್ಷಮ ಪಾದೆೋಶಗಳನಬು ಒಟಾಟಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸಮಗಾ ಯೋಜನೆಯನಬು
ತ್ಯಾರಿಸಲಬ ನಕಾಶೆಯನಬು ಬ್ಳಸಲಾಗಬವುದಬ.
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ತಾಲ ಿಕುಗಳ ಹಥ ೋಬಳಿ ಸರಹದುದಗಳನಥ ನಳಗ್ಥ ಂಡ ಜಿ.ಐ.ಎಸ್ ನಕಾಶಥ
ಮಮತಾ ಕಥ ಎಸ್, ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಕಥೋಂದರ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ

ಅಗತಯತಥ ಮತುಿ ಉದಥದೋಶ
ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳು, ದಕ್ಷಣ ಕನುಡ ಜಿಲೆಿ ಇವರಬ 2017-2018 ನೆೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ ಆಯವಯಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಣ ಕನುಡ ಜಿಲೆಿಗ್ೆ
ಘೂೋರ್ಣೆಯಾದ ಮೂಡಬಿದ್ಧರೆ ಹಾಗೂ ಕಡಬ್ ಈ ಎರಡಬ ತಾಲೂಿಕಬಗಳ ಭೌಗ್ೊೋಳಿಕ ಸರಹದಬುಗಳನಬು ನಧ್ಿರಿಸಲಬ
ಹೊೋಬ್ಳಿ ಸರಹದಬುಗಳನೊುಳಗ್ೊಂಡಂತೆ ಪಾಸಬಿತ್ ಇರಬವ ಐದಬ ತಾಲೂಿಕಬಗಳ ಪಾತೆಯೋಕ ನಕಾಶೆಗಳ ಅವಶಯಕತೆಯದಬು
ಸದರಿ ನಕಾಶೆಗಳನಬು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡಬವಂತೆ ಜಿಲಾಿ ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎಮ್.ಎಸ್. ಕೆೋಂದಾಕೆೆ ಆದೆೋಶಸಿದುರಬ.ಅದರಂತೆ
ನೂತ್ನ ತಾಲೂಿಕಬ ರಚ್ನೆಗ್ೆ ಸಂಬ್ಂಧ್ಪಟಟಂತೆ ಹೊೋಬ್ಳಿ ಸರಹದಬುಗಳನೊುಳಗ್ೊಂಡಂತೆ ಪಾಸಬಿತ್ ಇರಬವ ಐದಬ
ತಾಲೂಿಕಬಗಳ ಪಾತೆಯೋಕ ನಕಾಶೆಗಳನಬು ಜಿಲಾಿ ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎಮ್.ಎಸ್. ಕೆೋಂದಾದಲ್ಲಿರಬವ ಜಿ.ಐ.ಎಸ್. ತ್ಂತ್ಾಜ್ಞಾನವನಬು
ಬ್ಳಸಿಕೊಂಡಬ ನಕಾಶೆಗಳನಬು ಸಿದುಪಡಿಸಲಬ ಉದೆುೋಶಸಲಾಯತ್ಬ.
ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಹಾಗ ವಿಧಾನಗಳು
ಸದರಿ ನಕ್ಷೆಗಳಿಗ್ೆ ಅಗತ್ಯವಿರಬವ ಡಾಟಾಬೆೋಸ್ ಅನಬು ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎಮ್.ಎಸ್. ಕೆೋಂದಾದಲ್ಲಿ ಲಭಯವಿರಬವ ಗ್ಾಾಮಗಳ
ಪದರ, ತಾಲೂಿಕಬ ಸರಹದಬು, ಹೊೋಬ್ಳಿ ಸರಹದ್ಧುನ ಪದರಗಳನಬು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಬ ArcGIS 9.3 ತ್ಂತಾಾಂಶವನಬು
ಬ್ಳಸಿ ತ್ಯಾರಿಸಲಾಯತ್ಬ.
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎಮ್.ಎಸ್. ಕೆೋಂದಾದಲ್ಲಿ ಲಭಯವಿರಬವ ಸಂಪಕಿ ರಸ್ೆಿಗಳ (ರಾಷಿರೋಯ ಹೆದಾುರಿ, ರಾಜಯ ಹೆದಾುರಿ)
ಪದರಗಳನಬು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಬ ಪಾತ್ತಯಂದಬ ತಾಲೂಿಕಬ ನಕಾಶೆಗಳನಬು ಜಿ.ಐ.ಎಸ್. ತ್ಂತ್ಾಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯದ್ಧಂದ
ವೆೈಜ್ಞಾನಕವಾಗಿ ತ್ಯಾರಿಸಲಾಯತ್ಬ.
ಉಪಯುಕಿತಥ
➢

ವೆೈಜ್ಞಾನಕವಾಗಿ ಜಿ.ಐ.ಎಸ್. ತ್ಂತ್ಾಜ್ಞಾನವನಬು ಬ್ಳಸಿಕೊಂಡಬ ತ್ಯಾರಿಸಿರಬವ ನಕಾಶೆಗಳನಬು ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿ,

ದಕ್ಷಣ ಕನುಡ ಜಿಲೆಿ JPEG format ನೋಡಲಾಗಿದೆ.
➢

ನೋಡಲಾಗಿರಬವ ನಕಾಶೆಗಳು ಸಂಬ್ಂಧ್ಪಟಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ್ೆ ಹೊಸ ತಾಲೂಿಕಬ ರಚ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಘೂೋರ್ಣೆಯಾಗಿರಬವ

ತಾಲೂಿಕಬಗಳ ಭೌಗ್ೊೋಳಿಕ ಸರಹದುನಬು ನಣಿಯಸಲಬ ಅಗತ್ಯದ ನಧಾಿರಗಳನಬು ಕೆೈಗ್ೊಳಿಲಬ ಸಹಾಯಕವಾಗಬವುದಬ.
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ಮೊಬಥೈಲ್ ಕವ್ರಥೋಜ್ ನಕ್ಷಿೋಕರಣದಲ್ಲಿ ಜಿಐಎಸ್ ಪಾತರ
ಪಿ ಶಂಕರ್, ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಕಥೋಂದರ, ಶವ್ಮೊಗೆ

ಉದಥದೋಶ
ಭಾರತ್ದ ಪಾತ್ತಯಂದಬ ಗ್ಾಾಮಗಳನಬು ಡಿಜಿಟಲ್ಲೋಕರಣ ಮಾಡಬವುದಬ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ

ಮಬಖ್ಯ

ಉದೆುೋಶ . ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿದಶಿಗಳು, ಸಂವಹನ ಮತ್ಬಿ ಮಾಹಿತ್ತ ತ್ಂತ್ಾಜ್ಞಾನದ ಸಚಿವಾಲಯ,
ದೂರಸಂಪಕಿ ಇಲಾಖೆ ಭಾರತ್ ಸಕಾಿರ ಇವರಬ ದೆೋಶದ ಪಾತ್ತ ಹಳಿಿಗಳಿಗೂ ದೂರ ಸಂಪಕಿ, ವೆೈ-ಫೆೈ ಸಂಪಕಿ,
ಮೊಬೆೈಲ್ ಸಂಪಕಿ ಇತಾಯದ್ಧ ಸಂಪಕಿಗಳನಬು ಆಧ್ಯತೆ ಮೋರೆಗ್ೆ ಕಲ್ಲಪಸಲಬ ನಧ್ಿರಿಸಿರಬತಾಿರೆ. ಈ ಯೋಜನೆ
ಅನಬಷ್ಾಾನಗ್ೊಳಿಸಲಬ ಮೂಲಭೂತ್ವಾಗಿ,

ಹಾಲ್ಲೋ ಇರಬವ

ಮೊಬೆೈಲ್ ಕವರೆೋಜ್

ಹಳಿಿವಾರಬ ಅಂತ್ರವನಬು

ಅರಿಯಬವುದಬ ಬ್ಹಬ ಮಬಖ್ಯವಾಗಿರಬತ್ಿದೆ. ಆದಬದರಿಂದ ಸದರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಕಾಿರದ ಪಾಧಾನ ಕಾಯಿದಶಿಗಳು,
ಮಾಹಿತ್ತ ತ್ಂತ್ಾಜ್ಞಾನ ಜೆೈವಿಕ ತ್ಂತ್ಾಜ್ಞಾನ ಮತ್ಬಿ ವಿಜ್ಞಾನ ತ್ಂತ್ಾಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ, ಕನಾಿಟಕ ಸಕಾಿರ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ,
ಅವರ ಮೂಲಕ ಗ್ಾಾಮೋಣಾಭಿವೃದ್ಧು ಮತ್ಬಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ,

ಕನಾಿಟಕ ಸಕಾಿರಕೆೆ ದತಾಿಂಶ

ಸಂಗಾಹಣೆಗ್ಾಗಿ ಪತ್ಾ ಬ್ರೆದ್ಧರಬತಾಿರೆ. ಸಕಾಿರದ ಪಾಧಾನ ಕಾಯಿದಶಿಗಳು, ಗ್ಾಾಮೋಣಾಭಿವೃದ್ಧು ಮತ್ಬಿ ಪಂಚಾಯತ್
ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಕನಾಿಟಕ ಸಕಾಿರ ಇವರಬ ರಾಜಯದ ಎಲಾಿ ಮಬಖ್ಯ ಕಾಯಿ ನವಾಿಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲಾಿ
ಪಂಚಾಯತ್ ರವರಿಗ್ೆ ಪತ್ಾ ಬ್ರೆದಬ ಹಳಿಿವಾರಬ, ಪಂಚಾಯತ್ ವಾರಬ ಹಾಲ್ಲ ಇರಬವ ಸ್ೆೋವಾದಾರವಾರಬ (Service
provider-wise) ಮೊಬೆೈಲ್ ಕವರೆೋಜ್ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತ್ತಯನಬು ಸಂಗಾಹಿಸಿ, ವೆಬ್ ಸ್ೆೈರ್ಟ ಗ್ೆ ಅಪ್ಿೋರ್ಡ ಮಾಡಲಬ
ತ್ತಳಿಸಿರಬತಾಿರೆ. ಸದರಿ ದತಾಿಂಶವನಬು ಆಧಾರವಾಗಿಟಬಟಕೊಂಡಬ ಪಾಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಭದಾಾವತ್ತ ತಾಲೂಿರ್ಕನ ನಕ್ಷೋಕರಣ
ಮಾಡಬವುದಬ ಮಬಖ್ಯ ಉದೆುೋಶವಾಗಿದೆ.
ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಮತುಿ ವಿಧಾನಗಳು
ಸಕಾಿರದ ಪಾಧಾನ ಕಾಯಿದಶಿಗಳು, ಮಾಹಿತ್ತ ತ್ಂತ್ಾಜ್ಞಾನ ಜೆೈವಿಕ ತ್ಂತ್ಾಜ್ಞಾನ ಮತ್ಬಿ ವಿಜ್ಞಾನ ತ್ಂತ್ಾಜ್ಞಾನ
ಇಲಾಖೆ, ಕನಾಿಟಕ ಸಕಾಿರ, ಗ್ಾಾಮೋಣ ಅಭಿವೃದ್ಧು ಮತ್ಬಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ, ಕನಾಿಟಕ ಸಕಾಿರ ಮತ್ಬಿ
ಮಬಖ್ಯ ಕಾಯಿ ನವಾಿಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯತ್, ಶವಮೊಗೆ ಇವರ ಸೂಚ್ನೆಯ ಮೋರೆಗ್ೆ ಶವಮೊಗೆ
ಜಿಲೆಿಯ ಪಾತ್ತ ಗ್ಾಾಮಪಂಚಾಯತ್ತಗಳಿಗ್ೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ದೂರ ಸಂಪಕಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದ್ಧಗ್ೆ, ಹಳಿಿವಾರಬ
ಹಾಲ್ಲ ಇರಬವ ವಿವಿಧ್ ಮೊಬೆೈಲ್ ಸಂಪಕಿವಾರಬ

(Mobile wise network wise ) ದತಾಿಂಶವನಬು ಸಂಗಾಹಿಸಿ

ವೆಬ್ ಸ್ೆೈರ್ಟ ನಲ್ಲಿ ದತಾಿಂಶವನಬು ಅಪ್ ಲೊೋರ್ಡ ಮಾಡಲಾಯಬಿ. ಅಪ್ಿೋರ್ಡ ಮಾಡಿದ

ದತಾಿಂಶವನಬು ಮರಬ

ಕೊಾೋಡಿಕರಿಸಿ ಜಿಯೋಸ್ೆಟೋಶಯಲ್ ತ್ಂತ್ಾಜ್ಞಾನವನಬು ಬ್ಳಸಿ ನಾನ್ ಸ್ೆಪೋಶಯಲ್ ದತಾಿಂಶವನಬು ಅಡಕಗ್ೊಳಿಸಲಾಯಬಿ.
ಜಿಲಾಿ ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಸ್ ಕೆೋಂದಾದಲ್ಲಿದು ಸವೆಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೊೋಪ್ೋಶೋರ್ಟ ಗಳನಬು ಆಧಾರಿಸಿ ತ್ಯಾರಿಸಿದು
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ವೆೈಜ್ಞಾನಕ ನಕ್ಷೆಯ ಹಳಿಿ ಗಡಿಗಳಿಗ್ೆ ದತಾಿಂಶವನಬು ಲ್ಲಂಕ್ ಮಾಡಿ ವಿರ್ಯಾಧಾರಿತ್ ನಕ್ಷೆ (Thematic Map) ತ್ಯಾರಿಸಿ
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಬಿ. ಸದರಿ ನಕ್ಷೋಕರಣಕೆೆ ಬೆೋಕಾಗಿರಬವ ದತಾಿಂಶವನಬು ಕೆಳಕಂಡ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗಾಹಿಸಲಾಯಬಿ.
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ಬಳಕಥದಾರರ ಅವ್ಶಯಕತಥ
ಕಾಯಿದಶಿಗಳು, ಸಂವಹನ ಮತ್ಬಿ ಮಾಹಿತ್ತ ತ್ಂತ್ಾಜ್ಞಾನದ ಸಚಿವಾಲಯ, ದೂರಸಂಪಕಿ ಇಲಾಖೆ ನವದಹೆಲ್ಲ,
ಕನಾಿಟಕ ರಾಜಯದ ಮಾಹಿತ್ತ ತ್ಂತ್ಾಜ್ಞಾನ ಜೆೈವಿಕ ತ್ಂತ್ಾಜ್ಞಾನ ಮತ್ಬಿ ವಿಜ್ಞಾನ ತ್ಂತ್ಾಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ಬಿ ಗ್ಾಾಮೋಣ
ಅಭಿವೃದ್ಧು ಮತ್ಬಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ, ಕನಾಿಟಕ ಸಕಾಿರ ಸೂಚ್ನೆಯನವಯ ಪಾಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಶವಮೊಗೆ
ಜಿಲೆಿಯ ಭದಾಾವತ್ತ ತಾಲೂಿರ್ಕನ ಹಾಲ್ಲ ಸ್ೆೋವೆ ಒದಗಿಸಬತ್ತಿರಬವ ಮೊಬೆೈಲ್
ನಕ್ಷೆಯನಬು ತ್ಯಾರಿಸಿ
ಮೊಬೆೈಲ್ ಸಂಪಕಿ

ಜಿಲೆಿಗ್ೆ

ನೆರ್ಟ ವಕಿ ವಾರಬ ಮಾಹಿತ್ತಯನವಯ

ಸಂಪಕಿ ಸ್ೆೋವೆಗಳಾದ ಬಾಾರ್ಡ ಬಾಯಂರ್ಡ, ದೂರ ಸಂಪಕಿ, ವೆೈ-ಫೆೈ ಸಂಪಕಿ ,

ಇತ್ರೆೋ ಸಂಪಕಿ ನೋಡಲಬ ಯೋಜನೆಗಳನಬು ರೂಪಿಸಲಬ ಸಂವಹನ ಮತ್ಬಿ ಮಾಹಿತ್ತ

ತ್ಂತ್ಾಜ್ಞಾನದ ಸಚಿವಾಲಯ, ದೂರಸಂಪಕಿ ಇಲಾಖೆ ರವರಿಗ್ೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ಉಪಯೋಗಗಳು
ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಸ್

ಉಪಯಬಕಿವಾಗಿರಬತ್ಿದೆ.

ಕೆೋಂದಾದ

ಮೂಲಕ

ವೆೈಜ್ಞಾನಕವಾಗಿ

ತ್ಯಾರಿಸಿ,

ಸಲ್ಲಿಸಿದ

ನಕ್ಷೆಯಬ

ಕೆಳಕಂಡಂತೆ

➢ ನೆರ್ಟ ವಕ್ಿ ಸ್ೆೋವಾದಾರವಾರಬ ಮೊಬೆೈಲ್ ಸ್ೆೋವಾ ಹರಡಬವಿಕೆಯನಬು (Service wise Distribution)
ಕಂಡಬಕೊಳಿಬ್ಹಬದಾಗಿದೆ.

➢ ಹರಡಬವಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೋರೆಗ್ೆ ವಿವಿಧ್ ಸ್ೆೋವಾದಾರವಾರಬ ಗ್ಾಾಮ ಮತ್ಬಿ ಗ್ಾಾಮಪಂಚಾಯತ್ತ ಮಟಟದಲ್ಲಿ
ಸಂಪಕಿ ಸ್ೆೋವೆಗಳಾದ ಬಾಾರ್ಡ ಬಾಯಂರ್ಡ, ದೂರ ಸಂಪಕಿ, ವೆೈ-ಫೆೈ ಸಂಪಕಿ , ಮೊಬೆೈಲ್ ಸಂಪಕಿ
ಸ್ೆೋವೆಗಳನಬು ನೋಡಬವ ಬ್ಗ್ೆೆ ಯೋಜನೆಯನಬು ರೂಪಿಸಬ್ಹಬದಾಗಿದೆ.

➢ ಸದರಿ ನಕ್ಷೆಯನಬು ಬ್ಳಸಿಕೊಂಡಬ ಕರ್ಟಕರವಾದ ಸಂಪಕಿ ನೋಡಬವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ OFC ಸ್ೆೋವೆ ನೋಡಬವ ಬ್ಗ್ೆೆ
ಕೂಡ ಯೋಜನೆಯನಬು ರೂಪಿಸಬ್ಹಬದಾಗಿದೆ.
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ಜಿಲಾಿ ಮಟಟದ ಸೆಳಿೋಯ/ದಥೋಶೋಯ ದನಗಳ ತಳಿವಾರು ನಕ್ಷಿೋಕರಣದಲ್ಲಿ ಜಿ.ಐ.ಎಸ್ ಪಾತರ
ಪಿ ಶಂಕರ್, ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಕಥೋಂದರ, ಶವ್ಮೊಗೆ

ಉದಥದೋಶ
ಶವಮೊಗೆ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿರಬವ ಸೆಳಿೋಯ/ದೆೋಶೋಯ ನಕ್ಷೆಯನಬು 2012ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಾನಬವಾರಬ ಗಣತ್ತಯನಾುಧ್ರಿಸಿ
ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಸ್ ಕೆೋಂದಾದ ಮೂಲಕ ನಕ್ಷೆಗಳನಬು ತ್ಯಾರಿಸಿ, ಜಂಟ್ಟ ನದೆೋಿಶಕರಬ, ಪಶಬಪಾಲನೆ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರಬ ಇವರಿಗ್ೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಬ ರಾಜಯ ಸಕಾಿರ ಆದೆೋಶಸಿರಬತ್ಿದೆ. ಇದರ ಮಬಖ್ಯ ಉದೆುೋಶ ರಾಜಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಿದ್ಧಂದ
ವರ್ಿಕೆೆ ಸೆಳಿೋಯ/ದೆೋಶೋಯ ದನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಾಕರ್ಬಟ ಏರಿಳಿತ್ ಕಂಡಬಬ್ಂದ್ಧರಬವುದಬ. 2017ರ ಗಣತ್ತಯಂತೆ ರಾಜಯದಲ್ಲಿ
3.28ಕೊೋಟ್ಟ ಇದು ದನ ಎಮುಗಳ ಸಂಖೆಯ ಗಣನೋಯವಾಗಿ ಕಬಸಿದ್ಧರಬವುದಬ ಮಾಹಿತ್ತಯನವಯ ಕಂಡಬ ಬ್ಂದ್ಧರಬತ್ಿದೆ.
ಅವುಗಳ

ಖ್ಚಿತ್

ವಿಶೆಿೋರ್ಣೆಗ್ೆ

ಜಿ.ಐ.ಎಸ್

ತ್ಂತ್ಾಜ್ಞಾನವನಬು

ಬ್ಳಸಿ

ನಕ್ಷೋಕರಣ

ಮಾಡಬವುದಬ

ಮಬಖ್ಯ

ಉದೆುೋಶವಾಗಿರಬತ್ಿದೆ ಎಂದಬ ಉಪ ನದೆೋಿಶಕರಬ, ಪಶಬಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆ, ಶವಮೊಗೆ ಇವರಬ ತ್ತಳಿಸಿರಬತಾಿರೆ.
ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಮತುಿ ವಿಧಾನಗಳು
ಉಪನದೆೋಿಶಕರಬ, ಪಶಬಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆ, ಶವಮೊಗೆ ಇವರಬ ತಾಲೂಿಕಬ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊ ಡನೆ ಸಮನವಯ ಸಭೆಕರೆದಬ ,
ಶವಮೊಗೆ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಲಭಯವಿರಬವ ಸೆಳಿೋಯ/ದೆೋಶೋಯ ದನಗಳಾದ ಅಮೃತ್ ಮಹಲ್, ಹಳಿಿಕಾರಬ, ಮಲೆನಾಡಬಗಿಡಿ
ತ್ಳಿಗಳ ಹಳಿಿವಾರಬ ದತಾಿಂಶವನಬು ಸಂಗಾಹಿಸಿ, ಗಣರ್ಕೋಕರಿಸಿ, ಜಿಯೋಸ್ೆಟೋಷಿಯಲ್ ತ್ಂತ್ಾಜ್ಞಾನವನಬು ಬ್ಳಸಿ, ನಾನ್
ಸ್ೆಪೋಶಯಲ್ ದತಾಿಂಶವನಬು ಅಡಕಗ್ೊಳಿಸಲಾಯಬಿ. ಅಡಕಗ್ೊಳಿಸಲಾದ ನಾನ್ ಸ್ೆಪೋಶಯಲ್ ದತಾಿಂಶವನಬು NRDMS
ಕೆೋಂದಾದಲ್ಲಿ ಲಭಯವಿದು ತಾಲೂಿಕಬರವಾರಬ ಜಿಯೋಸ್ೆಟೋಷಿಯಲ್ ತ್ಂತ್ಾಜ್ಞಾನ ಬ್ಳಸಿ ತ್ಯಾರಿಸಿದು ವೆೈಜ್ಞಾನಕ ನಕ್ಷೆಗಳ
ಹಳಿಿಗಡಿಗಳಿಗ್ೆ ಲ್ಲಂಕ್ ಮಾಡಲಾಯಬಿ. ಲ್ಲಂಕ್ ಮಾಡಿದ ದತಾಿಂಶದ ಅನವಯ ತಾಲೂಿಕಬವಾರಬ ಹಳಿಿಗಳ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ
ತ್ಳಿವಾರಬ ಬಾರ್ ಗ್ಾಾಫ್ ಅನಬು ರಚಿಸಿ , ನಕ್ಷೋಕರಣಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಬಿ.
ಸೆಳಿೋಯ/ದೆೋಶೋಯ ದನಗಳಾದ ಅಮೃತ್ ಮಹಲ್, ಹಳಿಿಕಾರಬ, ಮಲೆನಾಡಬಗಿಡಿ ತ್ಳಿಗಳ ಹಳಿಿವಾರಬ ನಾನ್ ಸ್ೆಪೋಶಯಲ್
ದತಾಿಂಶವನಬು ಕೆಳಕಂಡ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗಾಹಿಸಲಾಯಬಿ. ಸಂಗಾಹಿಸಿದ ಡೆೋಟಾದನವಯ ಶೆೋಕಡವಾರಬ ತ್ಳಿಗಳ
ವಿಂಗಡನೆಯನಬು ಲೆಕೆಚಾರ ಮಾಡಲಾಯಬಿ.
sl_
no

Tal
uk

Vill_co Villa
de
ge

Tot_mg Tot_cat Percent Tot_mg tot_cat
12
12
12
16
16

percent
_16

Remar
ks

ಬಳಕಥದಾರರ ಅವ್ಶಯಕತಥ
ಉಪ ನದೆೋಿಶಕರಬ, ಪಶಬಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆ, ಶವಮೊಗೆ ಇವರಬ ಶವಮೊಗೆ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಲಭಯವಿರಬವ ಸೆಳಿೋಯ/ದೆೋಶೋಯ
ದನಗಳಾದ ಅಮೃತ್ ಮಹಲ್, ಹಳಿಿಕಾರಬ, ಮಲೆನಾಡಬಗಿಡಿ ತ್ಳಿಗಳ ಹಳಿಿವಾರಬ ದತಾಿಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೋರೆಗ್ೆ
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ತ್ಯಾರಿಸಿದ ನಕ್ಷೆಗಳನಬು ಗಮನಸಿದಾಗ ಸೆಳಿೋಯ/ದೆೋಶೋಯ ದನಗಳ ಏರಿಳಿತ್ ಕಂಡಬ ಬ್ಂದ್ಧರಬತ್ಿದೆ. 2012 ರ
ಜಾನಬವಾರಬ ಗಣತ್ತ ಆಧಾರದ ಮೋರೆಗ್ೆ ಇರಬವ ಸೆಳಿೋಯ/ದೆೋಶೋಯ ದನಗಳ ತ್ಳಿಗಳು ಮತ್ಬಿ 2016 ರಲ್ಲಿರಬವ ತ್ಳಿಗಳ
ದತಾಿಂಶವನಬು

ಗಮನಸಿದಾಗ

ಜಿಲೆಿಯ

ಹಲವು

ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ

ಸೆಳಿೋಯ

ಮತ್ಬಿ

ದೆೋಶೋಯ

ತ್ಳಿಗಳ

ಏರಿಕೆ

ಕಂಡಬಬ್ಂದ್ಧರಬತ್ಿದೆ. ಇದಕೆೆ ಬ್ಹಬ ಮಬಖ್ಯ ಕಾರಣ ರೆೈತ್ರಬ ಸೆಳಿೋಯ ಮತ್ಬಿ ದೆೋಶೋಯ ತ್ಳಿಗಳ ಮೋಲೆ ಆಸರ್ಕಿಯನಬು
ತೊೋರಬತ್ತಿರಬವುದಾಗಿದೆ.
ಉಪಯೋಗಗಳು
NRDMS ಕೆೋಂದಾದ ಮೂಲಕ ವೆೈಜ್ಞಾನಕ ಆಧಾರದ ಮೋರೆಗ್ೆ ತ್ಯಾರಿಸಿದ ನಕ್ಷೆಗಳನಬು ಉಪನದೆೋಿಶಕರಬ,
ಪಶಬಪಾಲನೆ ಇಲಾಖೆ, ಶವಮೊಗೆ ಇವರಬ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಬ್ಳಸಿಕೊಂಡಿರಬತಾಿರೆ.
➢ NRDMS ಕೆೋಂದಾವು ಮೂಲಕ ತ್ಯಾರಿಸಿದ ನಕ್ಷೆಗಳು ವೆೈಜ್ಞಾನಕ ಆಧಾರವಾಗಿರಬವುದರಿಂದ ಸದರಿ
ನಕ್ಷೆಗಳನಬು ಸಕಾಿರದ ವಿವಿಧ್ ಯೋಜನೆಗಳನಬು ರೂಪಿಸಬವಲ್ಲಿ ಬ್ಳಸಿಕೊಳಿಲಾಗಿದೆ.
➢ ತ್ಳಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೋರೆಗ್ೆ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜೊಯೋದೆುೋಶದ ಡೆೈರಿ ಫಾಮ್ಿ ಮಾಡಬವ ಯೋಜನೆಯನಬು
ರೂಪಿಸಬವಲ್ಲಿ ಬ್ಳಸಿಕೊಳಿಲಾಗಿದೆ.
➢ ತ್ಳಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೋರೆಗ್ೆ ನಾನಾ ಯೋಜನೆಯನಬು ಜಾರಿಮಾಡಬವಲ್ಲಿ, ಔರ್ಧಿ ಖ್ರಿೋದ್ಧ-ವಿತ್ರಣೆ, ಮೋವು
ವಿತ್ರಣೆ , ಸಂಶೆ ೋಧ್ನಾ ಘಟಕಗಳನಬು ತೆರೆಯಬವ ಯೋಜನೆಯನಬು ರೂಪಿಸಬವಲ್ಲಿ ಬ್ಳಸಲಾಗಿದೆ.
➢ ದೆೋಶ ಕೃಷಿಗ್ೆ ಒತ್ಬಿಕೊಡಬವ ಮತ್ಬಿ ಸ್ಾವಯವ ಗ್ೊಬ್ುರವನಬು ಜನಪಿಾಯಗ್ೊಳಿಸಬವ ಯೋಜನೆಯನಬು
ರೂಪಿಸಬವಲ್ಲಿ ಬ್ಳಸಲಾಗಿದೆ.
➢ ಸದರಿ ನಕ್ಷೆಗಳನಬು ಜಂಟ್ಟ ನದೆೋಿಶಕರಬ, ಪಶಬಪಾಲನೆ ಇಲಾಖೆ, ಕನಾಿಟಕ ಸಕಾಿರ, ಬೆಂಗಳೂರಬ ಇವರಿಗ್ೆ
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ಪಶುಸಂಗ್ಥ ೋಪಣಥ ಮತುಿ ಪಶುವಥೈದಯ ಇಲಾಖ್ಥಯಲ್ಲಿ ಜಿ.ಐ.ಎಸ್ ತಂತಾರಂಶದ ಬಳಕಥ
ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ್ ತಥ ೋಟದ, ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಕಥೋಂದರ, ಬಥಳಗ್ಾವಿ

ಹಿನನಲಥ
ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಜಿಲೆಿಯಬ ರಾಜಯದ ಅತ್ತ ದೊಡಿ ಜಿಲೆಿ ಯಾಗಿದಬು ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಪಶಬ ಸಂಗ್ೊೋಪನೆ ಹಾಗೂ ಹೆೈನಬಗ್ಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲಿನ
ರೆೈತ್ರ ಪಾಮಬಖ್ ಉದೊಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಜಿಲೆಿಯ ನಾನಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಶಬಸಂಗ್ೊೋಪನೆ ಇಲಾಖೆಯಂದ ಹಲವು ಪಶಬ
ವೆೈದಯರ್ಕಯ ಚಿರ್ಕತಾಾ ಕೆೋಂದಾಗಳು ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಬತ್ತಿದಬು ರೆೈತ್ರಿಗ್ೆ ಅನಬಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನುಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿ.ಐ.ಎಸ್
ತ್ಂತಾಾಂಶವನಬು

ಬ್ಳಕೆ

ಮಾಡಿಕೊಂಡಬ

ಈಗ್ಾಗಲೆೋ

ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಬತ್ತಿರಬವ

ವಿವಿಧ್

ರಿೋತ್ತಯ

ಪಶಬ

ಚಿರ್ಕತಾಾಲಯಗಳನಬು ಮೋಲದಜೆಿಗ್ೆರಿಸಬವ ಪಾಸ್ಾಿವನೆಯನಬು ತ್ಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಾಯಿವಿಧಾನ
ಪಾಸ್ಾಿವನೆಯನಬು ತ್ಯಾರಿಸಲಬ ಅವಶಯಕ ಹಾಗೂ ಮೂಲವಾಗಿ ಬೆೋಕಾದ ಜಿ.ಐ.ಎಸ್ ಪದರಗಳನಬು (Layers)
ತ್ಯಾರಿಸಲಾಯತ್ಬ.
ಪಾಮಬಖ್ವಾದ ಪದರಗಳೆಂದರೆ
1.ತಾಲೂಿಕಬ ಗಡಿ 2.ಹೊೋಬ್ಳಿ ಗಡಿ 3.ಗ್ಾಾಮದ ಗಡಿ 4.ಗ್ಾಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ತ ಗಡಿ 5.ಗ್ಾಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ತ ಕೆಂದಾ ಸ್ಾೆನ
6.ರಸ್ೆಿಗಳು (ರಾಷಿರೋಯ ಹೆದಾುರಿ, ರಾಜಯ ಹೆದಾುರಿ) 7.ಪಶಬ ವೆೈದಯ ಚಿರ್ಕತಾಾ ಕೆೋಂದಾ ಸ್ಾೆನ (ಪಾಾಥಮಕ ಪಶಬ ಚಿರ್ಕತಾಾ
ಕೆೋಂದಾ, ಪಶಬ ಚಿರ್ಕತಾಾಲಯ, ಪಶಬ ಆಸಪತೆಾ) 8.ಸ್ಾವಿಜನಕ ಆಸಪತೆಾಗಳ ಕೆೋಂದಾ ಸ್ಾೆನ (ಪಾಾಥಮಕ ಆರೊೋಗಯ ಕೆೋಂದಾ,
ಸಮೂದಾಯ ಆರೊೋಗಯ ಕೆೋಂದಾ, ತಾಲೂಿಕಬ ಆಸಪತೆಾ) ಮತ್ಬಿ 9. 2012ನೆೋಯ ಜಾನಬವಾರಬ ಜನಗನತ್ತಯ ವಿವರವನಬು
ಕಂದಾಯ ಗ್ಾಾಮಗಳಿಗ್ೆ ಜೊೋಡಿಸಲಾದ ಪದರ.
ಮೋಲೆ ವಿವರಿಸಿದಂತ್ಹ ಎಲಾಿ ಪದರಗಳನಬು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಬ ಜಿ.ಐ.ಎಸ್ ತ್ಂತಾಾಂಶದ ಮೂಲಕ ಒಟಬಟ ಪಶಬಗಳ
ಸಂಖೆಯ (ದನ ಕರಬಗಳು, ಎಮು, ಕಬರಿ, ಮೋಕೆ, ಹಂದ್ಧ, ಕಬದರೆ, ಕತೆಿ, ಒಂಟೆ, ನಾಯ, ಮೊಲ, ಆನೆ) ಒಳಗ್ೊಂಡ
ಪದರವನಬು

2

ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ

ಅಂದರೆೋ

5000

ಪಶಬ

ಸಂಖೆಯ

ಹಾಗೂ

5000

ರಕಬೆ

ಮೋಲಪಟಟ

ಪಶಬ

ಸಂಖೆಯಗಳನೊುೋಳಗ್ೊಂಡ ಗ್ಾಾಮಗಳನಬು ವಿಂಗಡಿಸಬವುದಬ.
5000 ರಕಬೆ ಮೋಲಪಟಟ ಪಶಬ ಸಂಖೆಯಗಳನೊುೋಳಗ್ೊಂಡ ಗ್ಾಾಮದಲ್ಲಿ ಈಗ್ಾಗಲೆೋ ಪಾಾಥಮಕ ಪಶಬ ಚಿರ್ಕತಾಾ ಕೆೋಂದಾ
ಇದುಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ಾಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಾವಿಜನಕ ಆಸಪತೆಾ ಇದಬು, ಗ್ಾಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ತಯ ಕೆೋಂದಾ ಸ್ಾೆನವಾಗಿದಬು ಮತ್ಬಿ ಉತ್ಿಮ ರಸ್ೆಿ
ಸಂಪಕಿ ಹೊಂದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಾಥಮಕ ಪಶಬ ಚಿರ್ಕತಾಾ ಕೆೋಂದಾದ್ಧಂದ ಪಶಬ ಚಿರ್ಕತಾಾಲಯಕೆೆ ಮೋಲ ದಜೆಿಗ್ೆರಿಸಬವ
ಪಾಸ್ಾಿಪನೆಯನಬು ತ್ಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ಮೋಲದಜಥಿಗ್ಥರಿಸುವ್ ಉಪಯೋಗಗಳು
ಪಾಾಥಮಕ ಪಶಬ ಚಿರ್ಕತಾಾ ಕೆೋಂದಾ ತಾಂತ್ಾಕೆೋತ್ರ ಸಿಬ್ುಂದ್ಧಗಳನಬು ಹೊಂದ್ಧರಬತ್ಿದೆ. ಕಾರಣ 5000 ರ್ಕೆಂತ್ ಮೋಲಬಪಟಬಟ
ಪಶಬ ಸಂಖೆಯ ಇರಬವ ಗ್ಾಾಮದಲ್ಲಿ ಪಾಾಥಮಕ ಪಶಬ ಚಿರ್ಕತಾಾ ಕೆೋಂದಾವನಬು ಪಶಬ ಚಿರ್ಕತಾಾಲಯವಾಗಿ ಮೋಲದಜೆಿಗ್ೆರಿಸಿದರೆ
ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ು ಪಶಬ ವೆೈದಯರ್ಕಯ ವೆೈದಯರಬ ಲಭಯವಿರಬವುದರಿಂದ ಗ್ಾಾಮದ ರೆೈತ್ರಿಗ್ೆ ಹೆಚಿುನ ಅನಬಕೂಲ ಹಾಗೂ ಪಶಬಗಳ
ಆರೊೋಗಯ ಮಟಟವು ಸಬಧಾರಿಸಬತ್ತಿದೆ.
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ಬಥಳಗ್ಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಪಾರದಥೋಶಕ ಆಯುಕಿರ ಕಾರ್ಾಿಲಯಕಥಕ ಜಿ.ಐ.ಎಸ್ ನಕಾಶಥ
ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ್ ತಥ ೋಟದ, ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಕಥೋಂದರ, ಬಥಳಗ್ಾವಿ

ಬೆಳಗ್ಾವಿಯಬ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಕೆೋಂದಾ ಸ್ಾೆನವಾಗಿದಬ ಬೆಳಗ್ಾವಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಾದೆೋಶಕ ಆಯಬಕಿರ ಕಾಯಾಿಲಯವು
ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಬತ್ತದೆ. ಈ ವಿಭಾಗದ ವಾಯಪಿಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿಯಬ ಸ್ೆೋರಿದಂತೆ ಒಟಬಟ ಏಳು ಜಿಲೆಿಗಳು ಅಂದರೆ
ಧಾರವಾಡ, ಹಾವೆೋರಿ, ಬಾಗಲಕೊೋಟೆ, ಗದಗ, ವಿಜಯಪುರ ಮತ್ಬಿ ಉತ್ಿರ ಕನುಡ ಜಿಲೆಿ ಒಳಪಡಬತ್ಿದೆ.

ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಆಯಬಕಿರ ಕಾಯಾಿಲಯಕೆೆ ಏಳು ಜಿಲೆಿಗಳ ಕಂದಾಯ , ಗ್ಾಾಮೋಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ೆೋರಿದಂತೆ ಎಲಾಿ ಸರಕಾರಿ
ಇಲಾಖೆಗಳು ಇದರ ಅಧಿೋನದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಬತ್ಿದೆ.

ಈ ಹಿನುಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಾದೆೋಶಕ ಆಯಬಕಿರ ಕಾಯಾಿಲಯ ಏಳು ಜಿಲೆಿಗಳಿಗ್ೆ ಸಂಬ್ಂಧ್ಪಟಟಂತ್ಹ ರ್ಕರಬಹೊತ್ತಿಗ್ೆಯನಬು

ತ್ಯಾರಿಸಲಬ ತ್ಮು ಅಧಿೋನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಕೆ ಸೂಚಿಸಿರಬತಾಿರೆ. ಈ ಹಿನುಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಾದೆೋಶಕ ಆಯಬಕಿರ ಕಾಯಾಿಲದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಸ್ ಕೆೋಂದಾವನಬು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ವಿಭಾಗದ ನಕಾಶೆ ಮತ್ಬಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಜಿಲೆಿಯ
ದತಾಿಂಶವನಬು

ಕೊಡಬವಂತೆ

ಸೂಚಿಸಲಾಗಿ,

ಜಿಲಾಿ

ಏನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಸ್ ಕೆೋಂದಾವು

ನಕಾಶೆಯನಬು ಮತ್ಬಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಜಿಲೆಿಗ್ೆ ಸಂಬ್ಂಧ್ಪಟಟಂತ್ಹ 2011ನೆೋಯ ಜನಗಣತ್ತಯ
ಆಯಬಕಿರ ಕಾಯಾಿಲಯಕೆೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯತ್ಬ.
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ಬೆಳಗ್ಾವಿ

ವಿಭಾಗದ

ದತಾಿಂಶವನಬು ಪಾಾದೆೋಶಕ
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ಮೋನುಗ್ಾರಿಕಥ ಇಲಾಖ್ಥಯಲ್ಲಿ ಜಿ.ಐ.ಎಸ್. ತಂತಾರಂಶದ ಬಳಕಥ
ಆನಂದ್ ಕಬುುರ್, ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಕಥೋಂದರ, ಚಿತರದುಗಿ

ಹಿನನಲಥ
ಚಿತ್ಾದಬಗಿ ಜಿಲೆಿಯಬ ರಾಜಯದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿದಬು, ಬ್ರದ ಜಿಲೆಿ ಎಂದೆೋ ಪಾಸಿದುವಾಗಿದೆ, ಅದರೆ ಇತ್ತಿೋಚೆಗ್ೆ ಸಬರಿದ
ವರ್ಿಧಾರೆಯಂದ ಜಿಲೆಿಯ ಕೆರೆಕಟೆಟಗಳಿಗ್ೆ ಜಿೋವಕಳೆ ಬ್ಂದ್ಧವೆ. ಅದಬದರಿಂದ ಜಿಲೆಿಯ ರೆೈತ್ರಲ್ಲಿ ಹರ್ಿ ಮತ್ಬಿ ಕೆಲವು ಮೋನಬ
ಸ್ಾಕಾಣೆ ಮಾಡಬವ ಜನರಿಗೂ ಖ್ಬಷಿ. ಈ ಹಿನುಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೋನಬಗ್ಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಬ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿರಬವ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋರಿನ
ಲಭಯತೆಗಳಿಗ್ೆ ಅನಬಗಬಣವಾಗಿ ಮೋನಬ ಸ್ಾಕಾಣೆ ಮಾಡಲಬ ಕೆರೆಗಳನಬು ಗಬರಬತ್ತಸಬವ ಸಲಬವಾಗಿ ಜಿ.ಐ.ಎಸ್. ತ್ಂತಾಾಂಶ
ಬ್ಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಚಿತ್ಾದಬಗಿ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿರಬವ ತಾಲೂಿಕಬವಾರಬ ಕೆರೆಗಳ ವಿವರ
ಕರ.

ತಾಲ ಿಕು

ಸಂ.

ಒಟುಟ ಕಥರಥಗಳು

ಪೂಣಿ

ತುಂಬಿರುವ್
ಕಥರಥಗಳು

ಭಾಗಶಃ ತುಂಬಿರುವ್
ಕಥರಥಗಳು

ಖ್ಾಲ್ಲಯಿರುವ್
ತುಂಬಿರುವ್
ಕಥರಥಗಳು

1

ಚಿತ್ಾದಬಗಿ

157

54

25

78

2

ಹಿರಿಯೂರಬ

229

83

40

106

3

ಹೊಸದಬಗಿ

317

43

28

246

4

ಹೊಳಲೆೆರೆ

168

62

34

72

5

ಚ್ಳಿಕೆರೆ

328

123

81

124

6

ಮೊಳಕಾಲೂುರಬ

80

22

16

42

1279

387

224

668

ಒಟುಟ
ಕಾಯಿವಿಧಾನ

ಪಾಸ್ಾಿವನೆಯನಬು ತ್ಯಾರಿಸಲಬ ಬೆೋಕಾದ ಜಿ.ಐ.ಎಸ್. ಪದರಗಳನಬು ತ್ಯಾರಿಸಲಾಯತ್ಬ. ಮಬಖ್ಯವಾದ ಪದರಬಗಳು
ಯಾವುದೆಂದರೆ, 1. ತಾಲೂಿಕಬ ಗಡಿ 2. ಗ್ಾಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ತ ಗಡಿ 3. ಗ್ಾಾಮದ ಗಡಿ 4. ಗ್ಾಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ತ ಕೆೋಂದಾ ಸ್ಾೆನ
5. ರಸ್ೆಿ ಮತ್ಬಿ ರೆೈಲಬ ಮಾಗಿಗಳು (ರಾಷಿರೋಯ ಹೆದಾುರಿ, ರಾಜಯ ಹೆದಾುರಿ, ಜಿಲಾಿ ಮಬಖ್ಯ ರಸ್ೆಿಗಳು) 6. ಕೆರೆಗಳ ನಕಾಶೆ
ಮತ್ಬಿ 2017ನೆೋ ಸ್ಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳ ತ್ಬಂಬಿದ ಮಾಹಿತ್ತ. ಎಲಾಿ ಪದರಗಳನಬು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಬ ಜಿ.ಐ.ಎಸ್.
ತ್ಂತಾಾಂಶದ ಮೂಲಕ ಪೂಣಿ ತ್ಬಂಬಿರಬವ ಕೆರೆಗಳು, ಭಾಗಶಃ ತ್ಬಂಬಿರಬವ ಕೆರೆಗಳು ಮತ್ಬಿ ಖಾಲ್ಲ ಇರಬವ ಕೆರೆಗಳನಬು
ಗಬರಬತ್ತಸಲಾಯತ್ಬ.
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ಉಪಯೋಗಗಳು
ಈ ರಿೋತ್ತ ಜಿ.ಐ.ಎಸ್. ತ್ಂತಾಾಂಶದ ಮೂಲಕ ಪೂಣಿ ತ್ಬಂಬಿರಬವ ಕೆರೆಗಳು, ಭಾಗಶಃ ತ್ಬಂಬಿರಬವ ಕೆರೆಗಳು ಮತ್ಬಿ ಖಾಲ್ಲ
ಇರಬವ ಕೆರೆಗಳನಬು ಗಬರಬತ್ತಸಿರಬವುದರಿಂದ ಯಾವ ಕೆರೆಗಳನಬು ಹರಾಜಬ ಪಾರ್ಕಾಯ್ಕ ಮಾಡಬೆೋಕಬ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋರಿನಪಾಮಾಣ
ಮತ್ಬಿ ಪಾದೆೋಶದ ಅನಬಗಬಣವಾಗಿ ಎರ್ಬಟ ಮೋನಬ ಸ್ಾಕಾಣೆ ಮತ್ಬಿ ಯಾವ ತ್ಳಿಯನಬು ಅಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಬ ಅನಬಕೂಲವಾಗಬತ್ಿದೆ
ಮತ್ಬಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ್ೆ ಮೋನಬ ಸ್ಾಕಾಣೆ ಕೆರೆಗಳಿಗ್ೆ ಭೆೋಟ್ಟನೋಡಿ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಲಬ ಉಪಯಬಕಿವಾಗಬತ್ಿದೆ.

57

ಕೃಷಿ ಕಥೋಂದರಕಥಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಥ ಐ.ಸಿ.ಎ.ಆರ್ ಕಾಯಿಕರಮಗಳು ನಡಥದ್ಧರುವ್ಂತಹ ಗ್ಾರಮಗಳ ನಕಾಶಥ
ಗಂಗ್ಾಧ್ರಪಪ ಆರ್, ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಕಥೋಂದರ, ದಾವ್ಣಗ್ಥರಥ

ಅಗತಯತಥ ಮತುಿ ಉದಥದೋಶ
ಮಬಖ್ಯ ಕಾಯಿದಶಿಗಳು, ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೆೋಂದಾ, ದಾವಣಗ್ೆರೆ ಇವರಬ ಸಂದೆೋಶಸಿರಬವ ಪತ್ಾದಂತೆ ಐಸಿಎಆರ್
ಕಾಯಿಕಾಮಗಳು ನಡೆದ್ಧರಬವಂತ್ಹ ಗ್ಾಾಮಗಳನಬು ಗಬರಬತ್ತಸಬವಂತ್ದಬು ಹಾಗೂ ಇದಕೆೆ ಬೆೋಕಾಗಿರಬವ ಅಂರ್ಕ ಅಂಶಗಳನಬು
ಪಡೆದಬ ಈ ಮಾಹಿತ್ತಯನಬು ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಡಾಟಾ ಬೆೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಾಢೋಕರಿಸಿ ನಕಾಶೆಗಳನಬು ಸಿದುಪಡಿಸಲಬ
ಉದೆುೋಶಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಾಹಿತಿ ಮತುಿ ವಿಧಾನ
ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೆೋಂದಾದ ಮಾಹಿತ್ತಯಂತೆ, ದಾವಣಗ್ೆರೆ ಜಿಲಾಿದಯಂತ್ ಐಸಿಎಆರ್ ಕಾಯಿಕಾಮಗಳು ನಡೆದ್ಧರಬವಂತ್ಹ
ಗ್ಾಾಮಗಳು, ಹೊೋಬ್ಳಿ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಿಕಬಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ಧರಬವಂತ್ಹ ಕಾಯಿ ಚ್ಟಬವಟ್ಟಕೆಗಳನಬು ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಸ್.
ಡಾಟಾ ಬೆೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಾಢೋಕರಿಸಿ ಜಿಐಎಸ್ ತ್ಂತಾಾಂಶ ಬ್ಳಸಿಕೊಂಡಬ ವೆೈಜ್ಞಾನಕವಾಗಿ ನಕ್ಷೆಗಳನಬು ತ್ಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಉಪಯೋಗಗಳು
ಮೋಲೆ ತ್ತಳಿಸಿದಂತೆ, ಜಿಐಎಸ್ ತ್ಂತಾಾಂಶ ಅಳವಡಿಸಿ ತ್ಯಾರಿಸಿದ ನಕ್ಷೆಗಳನಬು ಮಬಖ್ಯ ಕಾಯಿದಶಿಗಳಿಗ್ೆ ನೋಡಿರಬತೆಿೋವೆ.
ಈ ನಕಾಶೆಗಳ ಸಹಾಯದ್ಧಂದ 2018-19ನೆೋ ಸ್ಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಉಳಿದ್ಧರಬವ ಗ್ಾಾಮ, ಹೊೋಬ್ಳಿ, ತಾಲೂಿಕಬಗಳಿಗ್ೆ ಐಸಿಎಆರ್
ಕಾಯಿಕಾಮಗಳನಬು ಹಮುಕೊಳಿಲಬ ಅನಬಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
ಪಾತ್ತ ವರ್ಿ ಆಯವಯಯಕೆೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಗ್ಾಾಮವಾರಬ ಪೂವಿಸಿದುತೆ ಮಾಡಲಬ ತ್ಬಂಬಾ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
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ಭಾರಿ ನೋರಾವ್ರಿ ಇಲಾಖ್ಥಯ ವಾಯಪಿಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ್ಂತಹ ಕೃತಕ ನಮಿತ ಕಾಲುವಥಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನಕಾಶಥ
ಗಂಗ್ಾಧ್ರಪಪ ಆರ್, ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಕಥೋಂದರ, ದಾವ್ಣಗ್ಥರಥ
ಉದಥದೋಶ
ಕಾಯಿನವಾಿಹಕ ಅಭಿಯಂತ್ರರಬ ಇವರಬ ಸಂದೆೋಶಸಿರಬವ ಪತ್ಾದಂತೆ ದಾವಣಗ್ೆರೆ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಬವಂತ್ಹ
ಉಪವಿಭಾಗ ದಾವಣಗ್ೆರೆ ನೋರಾವರಿ ಪಾದೆೋಶದಲ್ಲಿರಬವ ಕೃತ್ಕ ಕಾಲಬವೆಗಳನಬು ಡಿಜಿೋಟಲ್ ನಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ
ಇದಕೆೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತ್ತಯನಬು NRDMS ಕೆೋಂದಾದಲ್ಲಿ GIS ತ್ಂತ್ಾಜ್ಞಾನ ಬ್ಳಸಿ ಕೂಾಢೋಕರಿಸಿವುದೆಂದಬ
ದೆುೋಶಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಾಹಿತಿ ಮತುಿ ವಿಧಾನ
ಭಾರಿೋ ನೋರಾವರಿ ಇಲಾಖೆೋಯ ನೋಡಿರಬವ ಮಾಹಿತ್ತಯನಬು ಜಿಲಾಿ NRDMS ಕೆೋಂದಾದಲ್ಲಿ ಲಭಯವಿರಬವ GIS, GPS ಮತ್ಬಿ
ದೂರಸಂವೆೋದ್ಧ

ತ್ಂತ್ಾಜ್ಞಾನವನಬು ಬ್ಳಸಿ ಮೋಲ್ಲನ ಮಾಹಿತ್ತಯನಬು ಕೂಾಢೋಕರಿಸಿ ವೆೈಜ್ಞಾನಕವಾಗಿ ನಕ್ಷೆಗಳನಬು

ತ್ಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಉಪಯೋಗಗಳು
GIS ತ್ಂತ್ಾಜ್ಞಾನ ಬ್ಳಸಿ ತ್ಯಾರಿಸಿದ ನಕ್ಷೆಗಳನಬು ಕಾಯಿನವಾಿಹಕ ಅಭಿಯಂತ್ರರ ಮಬಂದ್ಧನ ಯೋಜನೆಗ್ೆ
ಸಹಾಯವಾಗಬವಂತೆ ತ್ಯಾರಿಸಿ ನೋಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ನಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಪೂವಿ ನಯೋಜಿತ್ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನಬು ತ್ಯಾರಿಸಲಬ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಇಲಾಖೆಯಬ ನೋಡಿರಬವ ಮಾಹಿತ್ತಯನಬು ಪಾತ್ತ ವರ್ಿವು ನವಿೋಕರಿಸಬವಂತ್ಹ ತ್ಂತಾಾಂಶವನಬು ಜಿಲಾಿ ಕೆೋಂದಾದಲ್ಲಿ
ಅನಬವು ಮಾಡಿಕೊಳಿಲಾಗಿದೆ.
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ಪಶುಸಂಗ್ಥ ೋಪನಾ ಇಲಾಖ್ಥಯಲ್ಲಿ ಜಿ.ಐ.ಎಸ್. ತಂತಾರಂಶದ ಬಳಕಥ
ಪರದ್ಧೋಪ್ ವಿ ಹಥಗ್ಥಿ, ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಕಥೋಂದರ, ಹಾವಥೋರಿ

ಹಾವೆೋರಿ ಜಿಲೆಿಯ ಪಶಬಸಂಗ್ೊೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಪರಿೋಕ್ಷಕರಬ NRDMSಗ್ೆ ಭೆೋಟ್ಟ ಮಾಡಿ ತ್ಮು ಇಲಾಖೆಯ ಅಡಿ ಬ್ರಬವ
ದೆೋಶ ತ್ಳಿ ಜಾನಬವಾರಬಗಳ ತಾಲೂಿಕಬವಾರಬ ನಕಾಶೆಯನಬು ಮಾಡಿಕೊಡಬೆೋಕೆಂದಬ ಕೆೋಳಿರಬವರಬ ಮತ್ಬಿ ಅವುಗಳಿಗ್ೆ
ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತ್ತಗಳನಬು NRDMSಗ್ೆ ಒದಗಿಸಿರಬವರಬ ಅವುಗಳನಬು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಬ ದೆೋಶ ತ್ಳಿ
ಜಾನಬವಾರಬಗಳ ತಾಲೂಿಕಬವಾರಬ ನಕಾಶೆಯನಬು

ಪಶಬಸಂಗ್ೊೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಪರಿೋಕ್ಷಕರ ಮೂಲಕ ಇಲಾಖೆಯ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರಿಗ್ೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಯತ್ಬ ಹಾಗೂ ಮಬದ್ಧಾತ್ ಪಾತ್ತಗಳನಬು ನೋಡಲಾಯತ್ಬ.
ಈ ಮೋಲಾೆಣಿಸಿದ ನಕಾಶೆಗಳನಬು ಇಲಾಖೆಯ ಫಲಾನಬಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪಾರ್ಕಾಯ್ಕಯಲ್ಲಿ ಮತ್ಬಿದೆೋಶ ಜಾನಬವಾರಬ ತ್ಳಿಗಳ
ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಛೆೋರಿಗ್ೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಇನುತ್ರ ಉಪಯೋಗಕಾೆಗಿ ಬ್ಳಸಬವೆವು ಎಂದಬ ತ್ತಳಿಸಿರಬವರಬ.
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ಕಥೈಮಗೆ ಮತುಿ ಜವ್ಳಿ ಇಲಾಖ್ಥಯಲ್ಲಿ ಜಿ.ಐ.ಎಸ್. ತಂತಾರಂಶದ ಬಳಕಥ
ಪರದ್ಧೋಪ್ ವಿ ಹಥಗ್ಥಿ, ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಕಥೋಂದರ, ಹಾವಥೋರಿ
ಪಾಕಾರ ಹಾವೆೋರಿ ಜಿಲೆಿಯ ಕೆೈಮಗೆ ಮತ್ಬಿ ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆಗ್ೆ ಜೂನ್ 2017 ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಭೆೋಟ್ಟ ಮಾಡಿದ ಸಂದಂಭಿದಲ್ಲಿ
ಕೆೈಮಗೆ

ಮತ್ಬಿ ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯವರಬ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿರಬವ ಜವಳಿ ಕಾಯಿಚ್ಟಬವಟ್ಟಕೆಗಳ ಸೆಳಗಳ

ಗಬರಬತ್ತಸಬವುದಬ ಹಾಗೂ

ಕೆೈಮಗೆ

ಮತ್ಬಿ

ವಿದಬಯತ್ ಮಗೆಗಳ ಸೆಳಗಳ ಗಬರಬತ್ತಸಬವ ನಕಾಶೆಗಳನಬು

ಮಾಡಿಕೊಡಬೆೋಕೆಂದಬ ಕೆೋಳಿದಬು ಇರಬತ್ಿದೆ ಅದರಂತೆ ಆಯಾ ಅಂರ್ಕಅಂಶಗಳನಬು NRDMSಗ್ೆ ಒದಗಿಸಿದ ಕೂಡಲೆೋ
ಅವುಗಳಿಗ್ೆ ಸಂಬ್ಂದ್ಧಸಿದ ನಕಾಶೆ ಗಳನಬು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಬವದೆಂದಬ ತ್ತಳಿಸಲಾಗಿದಬು ಇರಬತ್ಿದೆ.
ಅದರಂತೆ ಕೆೈಮಗೆ ಮತ್ಬಿ ಜವಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಯವರಬ ತ್ಮು ಇಲಾಖೆಗ್ೆ ಸಂಬ್ಂದ್ಧಸಿದ ಮಾಹಿತ್ತಗಳನಬು NRDMSಗ್ೆ
ಅಗಸ್ಟ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರಬವರಬ. ಕೆೈಮಗೆ ಮತ್ಬಿ ಜವಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಯವರಬ ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತ್ತಗಳನಬು GIS ನ
ಸ್ಾಪಟವೆೋರ್ ತ್ಂತ್ಾಜ್ಞಾನಕೆೆ ಬ್ದಲಾಯಸಿಕೊಂಡಬ ಅಧಿಕಾರಿಯವರಬ ಅಪೆೋಕ್ಷಸಿದ ರಿೋತ್ತಯಲ್ಲಿ ಎಲಿ ನಕಾಶೆಗಳನಬು
ಮಾಡಬವ ಕಾಯಿವನಬು ನವಿಹಿಸಿ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನಬು ಪೂಣಿಗ್ೊಳಿಸಿ ಕೆೈಮಗೆ

ಮತ್ಬಿ ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆಯ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರಿಗ್ೆ ಮಬದ್ಧಾತ್ ಮತ್ಬಿ ಸ್ಾಫ್ಟ ಕಾಪಿಗಳನಬು ನೋಡಲಾಯತ್ಬ.
ಈ ಮೋಲಾೆಣಿಸಿದ ನಕಾಶೆಗಳನಬು ಕಛೆೋರಿಯ ಉಪಯೋಗಕಾೆಗಿ ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೆಗ್ೆ ಸಂಬ್ಂದ್ಧಸಿದ ಇನುತ್ರ
ಉಪಯೋಗಕಾೆಗಿ ಬ್ಳಸಬವೆವು ಎಂದಬ ತ್ತಳಿಸಿರಬವರಬ.
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ಕಥ ೋಲಾರ ಜಿಲಥಿಯ ಅಧ್ಯಯನ ಕಥ ಳವಥಬಾವಿಗಳಿಗ್ಥ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಥ ಜಿ.ಐ.ಎಸ್ ತಂತರಜ್ಞಾನ ಬಳಕಥ
ನರಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್, ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಕಥೋಂದರ, ಕಥ ೋಲಾರ
ಪಿೋಠಿಕಥ
ಕೊೋಲಾರ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಜಿಲಾಿ ಅಂತ್ಜಿಲ ಕಛೆೋರಿಯ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಬತ್ತಿದಬು, ಈ ಕಛೆೋರಿಯಲ್ಲಿ
ಅಧ್ಯಯನ ಬಾವಿಗಳ ಜಲಮಟಟ, ಜಿಲಾಿ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಬಾವಿಗಳನಬು ನಮೂದ್ಧಸಬವ ಕಾಯಿ, ಹೆೈಡೊಾೋಗ್ಾಾಫ್ಗಳ
ತ್ಯಾರಿಸಬವ ಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಅಂತ್ಜಿಲ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ವರದ್ಧ ತ್ಯಾರಿಕೆ ಕಾಯಿ ಮಾಡಲಾಗಬತ್ತಿದೆ.
ಅಧ್ಯಯನ ಕಥ ಳವಥಬಾವಿಗಳು
ಕೊೋಲಾರ ಜಿಲೆಿ ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಜಿಲಾಿ ಅಂತ್ಜಿಲ ಕಛೆೋರಿ ವಾಯಪಿಿಯಲ್ಲಿ ಒಟಬಟ 89 ಅಧ್ಯಯನ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳಿದಬು,
ಪಾತ್ತ ಮಾಹೆ ಜಲಮಟಟ ದಾಖ್ಲೆ ಮಾಡಿ ವರದ್ಧಯನಬು ನದೆೋಿಶಕರ ಕಛೆೋರಿ, ಬೆಂಗಳೂರಬರವರಿಗ್ೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಬತ್ತಿದಬು
ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಹಿತ್ತಯನಬು ಬ್ರಸಮೋಕ್ಷೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಿಲಾಿಡಳಿತ್ಕೆೆ ನೋಡಲಾಗಬತ್ತಿದಬು, ಇದರಿಂದ ಬ್ರಸಮೋಕ್ಷೆ
ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಜಿಲಮಟಟ ಮತ್ಬಿ ಜಲಮಟಟದಲ್ಲಿ ಆಗಬವ ಏರಿಳಿತ್ಗಳನಬು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಬ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬತ್ತಿದೆ
ಮತ್ಬಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳು ಇರಬವ ಪಾದೆೋಶದಲ್ಲಿ ನೋರಿನ ಗಬಣಮಟಟವನಬು ಸಹ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗಬತ್ಿದೆ.
ಜಿಲಾಿ ಅಧ್ಯಯನ ಬಾವಿಗಳ ನಕ್ಷಥ
ಜಿಲಾಿ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲಾಿ ಅಧ್ಯಯನ ಬಾವಿಗಳನಬು ಕೊರೆದ್ಧರಬವ ಸೆಳಗಳನಬು ಗಬರಬತ್ತಸಲಾಗಿದಬು, ಈ ನಕ್ಷೆಯನಬು
ಸಹ ಬ್ರಸಮೋಕ್ಷೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಿಲಾಿಡಳಿತ್ಕೆೆ ನೋಡಲಾಗಬತ್ತಿದಬು ಇದರಿಂದ ತಾಲೂಿಕಬವಾರಬ ಯಾವ ಗ್ಾಾಮಗಳಲ್ಲಿ
ಅಧ್ಯಯನ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳಿವೆ ಮತ್ಬಿ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಪಾದೆೋಶ ಬ್ರಸಮೋಕ್ಷೆ ಅಧ್ಯಯನಕೆೆ ಸಹಾಯವಾಗಬತ್ಿದೆ.
ಹಥೈಡಥ ರೋಗ್ಾರಫ್
ಜಿಲೆಿಯ

ಎಲಾಿ

ಅಧ್ಯಯನ

ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳಿಂದ

ಹೆೈಡೊಾೋಗ್ಾಾಫ್ಗಳನಬು

ತ್ಯಾರಿಸಿ

ಸದರಿ

ಗ್ಾಾಫ್ಗಳಿಂದ

ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಮಟಟ ಏರಿಳಿತ್ವನಬು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಬ ಮತ್ಬಿ ಗ್ಾಾಫ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಬವ ಟೆಾಂರ್ಡಗಳಿಂದ
ಅಂತ್ಜಿಲಮಟಟದಲ್ಲಿ

ಎರ್ಬಟ

ಕಬಸಿಯಬತ್ತಿದೆ

ಮತ್ಬಿ

ಏರಿಕೆಯಾಗಬತ್ತಿದೆ

ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರಬತ್ಿದೆ.
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ಎಂಬ್ಬದನಬು

ಅಧ್ಯಯನ

ಮಾಡಲಬ
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ಪರವಾಸ್ಥ ೋದಯಮದಲ್ಲಿ ಜಿ.ಐ.ಎಸ್ ತಂತರಜ್ಞಾನ

ಗುರುಸ್ಾಾಮ ಪಿ, ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಸ್ ಕಥೋಂದರ, ಕಥ ಪಪಳ
ಕೊಪಪಳ ಜಿಲೆಿಯ ಮಾನಯ ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೊಪಪಳ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಬವ ಐತ್ತಹಾಸಿಕ ಸೆಳಗಳು, ದೆೋವಾಲಯಗಳು,
ಕೊೋಟೆಗಳು, ಜಲಪಾತ್ಗಳು, ಉದಾಯನಗಳನಬು ಅಭಿವೃದ್ಧುಪಡಿಸಲಬ, ಮಾನಯ ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾವಾಸ್ೊೋದಯಮ ಸೆಳಗಳ
ನಕ್ಷೆಯನಬು ಮಾಡಲಬ ಕೊಡಬವಂತೆ, ಮಾನಯ ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿದರಬ, ಮಾನಯ ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚ್ನೆಯಂತೆ,
ಕೊಪಪಳ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಬವ ಪಾವಾಸ್ೊೋದಯಮ ಸೆಳಗಳ ಮಾಹಿತ್ತಯನಬು ಕೊಾೋಡಿಕರಿಸಿ, ಜಿ.ಐ.ಎಸ್ ತ್ಂತ್ಾಜ್ಞಾನ ಬ್ಳಸಿ.
ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎಮ್.ಎಸ್ ಕೆಂದಾದಲ್ಲಿ ಪಾವಾಸ್ೊೋದಯಮ ವಿರ್ಯಾಧಾರಿತ್ ನಕ್ಷೆಯನಬು ತ್ಯಾರಿಸಿಕೊಡಲಾಗಬವುದಬ.
ಕೊಪಪಳ ಜಿಲೆಿಯ ಮಾನಯ ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚ್ನೆಯಂತೆ, ಕೊಪಪಳ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಬವ ಐತ್ತಹಾಸಿಕ ಸೆಳಗಳು,
ದೆೋವಾಲಯಗಳು, ಕೊೋಟೆಗಳು, ಜಲಪಾತ್ಗಳು, ಉದಾಯನಗಳ ದತಾಿಂಶವನಬು ArcGIS ತ್ಂತಾಾಂಶದ ಸಹಾಯದ್ಧಂದ,
ಕೊಪಪಳ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಬವ ಪಾವಾಸ್ೊೋದಯಮ ಸೆಳಗಳನಬು ಗಬರಬತ್ತಸಿ ನಕ್ಷೆಯನಬು ತ್ಯಾರಬ ಮಾಡಲಾಗಬವುದಬ.
ಉದೆುೋಶಗಳು
➢ ಪಾವಾಸ್ೊೋದಯಮ ಸೆಳಗಳನಬು ಅಭಿವೃದ್ಧುಪಡಿಸಲಬ,
➢ ಪಾವಾಸ್ೊೋದಯಮ ಸೆಳಗಳ ರಸ್ೆಿಗಳ ದೂರದ ಅಂತ್ರ ತ್ತಳಿಯಲಬ ಸಹಾಯವಾಗಬತ್ಿದೆ.
➢ ಸ್ಾರಿಗ್ೆ ಸಂಚಾರ ಸ್ೌಲಭಯ ಕಲ್ಲಪಸಲಬ ಸಹಾಯವಾಗಬತ್ಿದೆ.
➢ ಪಾವಾಸಿಗರಿಗ್ೆ ಪಾವಾಸಿ ಸೆಳಗಳ ಸೂಕಿವಾದ ಮತ್ಬಿ ನಕರವಾದ ಮಾಹಿತ್ತಯನಬು ನೋಡಲಬ ಉಪಯಬಕಿ.
➢ ಪಾವಾಸ್ೊೋದಯಮ ಸೆಳಗಳಿಗ್ೆ ಪಾವಾಸಿಗರ ಆಕರ್ಿಣೆವಾಗಿ ಬ್ರಬವಂತೆ ಮಾಡಬವುದಬ.
➢ ಪಾವಾಸಿಗರಿಗ್ೆ ಮಾಹಿತ್ತಗ್ಾಗಿ ಅನಬಕೂಲವಾತ್ಿದೆ.
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ಕುಡಿಯುವ್ ನೋರು ಯೋಜನಥಯಲ್ಲಿ ಜಿ.ಐ.ಎಸ್ ಪಾತರ

ಪರದ್ಧೋಪ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ ಎಂ, ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಕಥೋಂದರ, ಮಂಡಯ
ಹಿನಥನಲಥ
ಈ ಒಂದಬ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನವಾಿಹಕ ಅಭಿಯಂತ್ರರಬ ಕೆೋಂದಾ ಬಿಂದಬವಾಗಿರಬತಾಿರೆ ಹಾಗ್ೆಯ್ಕೋ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್
ಇಂಜಿನಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಿಕಬ ಮತ್ಬಿ ಗ್ಾಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ತಗ್ೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಗಳನಬು ಅಂದರೆ ಹಳಿಿ
ರಸ್ೆಿಗಳು ಕಟಟಡಗಳ ಕಾಮಗ್ಾರಿ ಮತ್ಬಿ ಸಣಣ ಕೆರೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಂಬ್ಂಧ್ಪಟಟ ಕಾಯಿಗಳು ನಡೆಯಬತ್ಿವೆ.
ಅವ್ಶಯಕತಥ
ಸದರಿ ಇಲಾಖೆಗ್ೆ ಬ್ಹಬ ಗ್ಾಾಮ ಯೋಜನೆಯಬ ಮಳವಳಿಿ ತಾಲೂಿರ್ಕನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಟಟದಲ್ಲಿ ತ್ತಳಿಯಬತ್ಿದೆ ಎಂದಬ ನಕಾಶೆಯ
ಅಗತ್ಯವಿರಬತ್ಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ನಕಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಯಿರೂಪದ ಮಾಹಿತ್ತ ದೊರಕಬತ್ಿದೆ. ಉದಾ: ಯೋಜನೆಯಬ
ಪಾಗತ್ತಯಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಮಬಕಾಿಯವಾಗಿದೆಯೋ ಎಂಬ್ಬದರ ಬ್ಗ್ೆೆ ಮಾಹಿತ್ತ ದೊರಕಬತ್ಿದೆ. ಕಬಡಿಯಬವ ನೋರನಬು
ಗ್ಾಾಮಗಳಿಗ್ೆ ಪೂರೆೈಸಬವುದಬ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮಬಖ್ಯ ಉದೆುೋಶವಾಗಿರಬತ್ಿದೆ.
ವಿಧಾನ
ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಸ್ ಕೆೋಂದಾದಲ್ಲಿ ಲಭಯವಿರಬವ ದತಾಿಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೋಲೆ ಅಂದರೆ ತಾಲೂಿಕಬಗಡಿ ಮತ್ಬಿ ಗ್ಾಾಮಗಳ
ಗಡಿರೆೋಖೆ ಹಾಗೂ ದೂರ ಸಂವೆೋದ್ಧಯ ಮಾಹಿತ್ತಯಾದ ಕೆರೆಗಳು ಮತ್ಬಿ ನದ್ಧಗಳು ಈ ಎಲಾಿ ದತಾಿಂಶಗಳಿಂದ
ಮಾಹಿತ್ತಯನಬು ಆಕ್ಿ.ಜಿ.ಐ.ಎಸ್ ತ್ಂತಾಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕೊಾೋಢೋಕರಿಸಿ ಸದರಿ ಇಲಾಖೆಗ್ೆ ಬೆೋಕಾದ ನಕಾಶೆಯನಬು
ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಅವ್ಶಯಕತಥ
➢ ಯೋಜನೆಯ ಮಾಹಿತ್ತ : ಪಾಗತ್ತಯಲ್ಲಿರಬವ ಯೋಜನೆ, ಮಬಕಾಿಯವಾಗಿರಬವ ಯೋಜನೆ ಮತ್ಬಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಆರ್ ಹಾಗೂ
ಡಿ.ಎಸ್.ಆರ್ ಗ್ೆ ಒಳಪಡಬವ ಗ್ಾಾಮಗಳ ಮಾಹಿತ್ತ.
➢ ಕೆರೆಗಳ ಮತ್ಬಿ ನದ್ಧಗಳ ದೂರ ಸಂವೆೋದ್ಧ ಮಾಹಿತ್ತ
➢ ಗ್ಾಾಮ ಗಡಿರೆೋಖೆಯ ಭೌಗ್ೊೋಳಿಕ ಮಾಹಿತ್ತ.
ಬಳಕಥದಾರನ ಅವ್ಶಯಕತಥ
➢ ಮಳವಳಿಿ ತಾಲೂಿರ್ಕನ ನಕ್ಷೆ
➢ ಮಳವಳಿಿ ತಾಲೂಿಕಬ ಕೆರೆಗಳ ಹಾಗೂ ನದ್ಧಗಳ ನಕಾಶೆ
➢ ಯೋಜನೆಗಳ ಪಾಗತ್ತ ಬ್ಗ್ೆೆ ತೊೋರಿಸಿರಬವ ನಕಾಶೆ

69

ಬಳಕಥದಾರನ ಘಟಕ
➢ ಈ ಒಂದಬ ನಕಾಶೆಯಂದ ಯಾವ ಯೋಜನೆಯಬ ಯಾವ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದಬ ತ್ತಳಿಯಬತ್ಿದೆ. ಅಂದರೆ ಮಬಕಾಿಯ,
ಪಾಗತ್ತ ಅಥವಾ ಪಿ.ಎಸ್.ಆರ್ ಮತ್ಬಿ ಡಿ.ಎಸ್.ಆರ್ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿದೆಯೋ ಎಂಬ್ಬದಬ ತ್ತಳಿಯಬತ್ಿದೆ.
➢ ಈ ಒಂದಬ ನಕಾಶೆಯನಬು ತೆಗ್ೆದಬಕೊಂದಬ ಆಯಾ ಕ್ಷೆೋತ್ಾಕೆೆ ಹೊೋದಾಗ ಸದರಿಯವರಿಗ್ೆ ಅನಬಕೂಲವಾಗಬತ್ಿದೆ.
ಕಛೆೋರಿಯ ಉಪಯೋಗಕೆೆ ಬ್ಳಸಬವುದಾಗಿ ತ್ತಳಿಸಿರಬತಾಿರೆ.

ವಿಷನ್-2025 ಕಾಯಿಗ್ಾರದಲ್ಲಿ ಜಿ.ಐ. ಎಸ್

ವಿನಥ ೋದ್ ಎಂ, ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಕಥೋಂದರ, ಮೈಸ ರು
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ಹಿನಥನಲಥ
ವಿರ್ನ್-2025 ಇದರಿಂದ ಕನಾಿಟಕ ರಾಜಯಕೆೆ ಮಬಂದ್ಧನ 7 ವರ್ಿಗಳಿಗ್ೆ ಆಡಳಿತ್ ಕಾಯಿತ್ಂತ್ಾವನಬು ನೋಡಬವ ಉದೆುೋಶ
ಹೊಂದ್ಧದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಬವ ವಲಯಗಳೆಂದರೆ ಕೃಷಿ, ಗ್ಾಾಮೋಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮೂಲಭೂತ್ಸ್ೌಕಯಿ, ಉದೊಯೋಗ ಮತ್ಬಿ
ಕೌಶಲಯ, ಕೆೈಗ್ಾರಿಕಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ನಾಯಯ ಮತ್ಬಿ ಸಬ್ಲ್ಲೋಕರಣ, ಆರೊೋಗಯ, ಶಕ್ಷಣ, ಸ್ಾುರ್ಟಿ ನಗರಗಳು, ಮಾಹಿತ್ತ
ಮತ್ಬಿ ತ್ಂತ್ಾಜ್ಞಾನ ಇತಾಯದ್ಧ ಮಬಖ್ಯವಿಭಾಗಗಳನಬು ಒಳಗ್ೊಂಡಿದೆ.
ವಿರ್ನ್ 2025 - ಇದರ ಒಂದಬ ಕಾಯಿಗ್ಾರ ಮೈಸೂರಬ ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ಧದಬು ಇದಕಾೆಗಿ
ಜಿಲಾಿಪಂಚಾಯತ್ನ ಮಬಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೆೋಶದ ಮೋರೆಗ್ೆ ಈ ಒಂದಬ ಕಾಯಿಗ್ಾರಕೆೆ ಬೆೋಕಾದ
ನಕಾಶೆಗಳನಬು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
ವಿಧಾನ
ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಸ್.

ಕೆೋಂದಾದಲ್ಲಿ

ಲಭಯವಿರಬವ

ದತಾಿಂಶಗಳನಬು

ಬ್ಳಸಿಕೊಂಡಬ

ನಕಾಶೆಗಳನಬು

ತ್ಯಾರಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ನಕಾಶೆಗಳೆಂದರೆ ಮಣಬಣ, ಭೂಸವರೂಪ, ಇಳಿಜಾರಬ, ಅಂತ್ಜಿಲ, ಪಾವಾಸಿಸೆಳಗಳು,
ಪಾಾಥಮಕ ಆರೊೋಗಯ ಕೆೋಂದಾಗಳು, ಕೃಷಿಗ್ೆ ಸಂಬ್ಂಧ್ಪಟಟಂತೆ ಬೆಳೆವಾರಬ ವಿಸಿಿೋಣಿ, ನಕಾಶೆ, ಮಳೆ ಹಂಚಿಕೆ ನಕಾಶೆ
ಹಾಗೂ ಸ್ಾಮಾನಯ ಮಾಹಿತ್ತಗಳನಬು ಒಳಗ್ೊಂಡಂತೆ ನಕಾಶೆಗಳನಬು ತ್ಯಾರಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೋಲೆ ತ್ತಳಿಸಿದ ಎಲಾಿ
ನಕಾಶೆಗಳನಬು ಆಕ್ಿ.ಜಿ.ಐ.ಎಸ್. ತ್ಂತಾಾಂಶವನಬು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಬ ದೂರಸಂವೆೋದ್ಧ ದತಾಿಂಶಗಳನಬು ಬ್ಳಸಿ
ನಕಾಶೆಗಳನಬು ತ್ಯಾರಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಅವ್ಶಯಕತಥ
➢ ದೂರಸಂವೆೋದ್ಧಯ ದತಾಿಂಶಗಳು (ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್.ಎ.ಸಿ ದತಾಿಂಶ)
➢ ಮೈಸೂರಬ ಜಿಲೆಿಯ ಸ್ಾಮಾನಯ ಮಾಹಿತ್ತ
➢ ಮಳೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆವಾರಬ ವಿಸಿಿೋಣಿ ದತಾಿಂಶ (ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ)
➢ ಪಾಾಥಮ ಆರೊೋಗಯ ಕೆೋಂದಾಗಳ ಮಾಹಿತ್ತ (ಆರೊೋಗಯ ಇಲಾಖೆ)
ಬಳಕಥದಾರನ ಅವ್ಶಯಕತಥ
➢ ಮೈಸೂರಬ ಜಿಲೆಿಯ ಸ್ಾಮಾನಯ ಮಾಹಿತ್ತಯನಬು ಒಳಗ್ೊಂಡ ನಕಾಶೆ
➢ ದೂರ ಸಂವೆೋದ್ಧಯ ದತಾಿಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೋಲೆ ತ್ಯಾರಿಸಲಾದ ಮಣಬಣ, ಭೂಸವರೂಪ, ಅಂತ್ಜಿಲ ಹಾಗೂ
ಇನುತ್ರೆ ನಕಾಶೆಗಳು.

➢ ಬೆಳೆವಾರಬ ವಿಸಿಿೋಣಿವನಬು ಪೆೈಚಾರ್ಟಿ ಮಬಖಾಂತ್ರ ನಕಾಶೆಯಲ್ಲಿ ತೊೋರಿಸಬವುದಬ.
➢ ಪಾಾಥಮಕ ಆರೊೋಗಯ ಕೆೋಂದಾಗಳನಬು ನಕಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಗಬರಬತ್ತಸಿಕೊಡಬವುದಬ.
ಬಳಕಥದಾರನ ಘಟಕ
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➢ ಬೆಳೆವಾರಬ ವಿಸಿಿೋಣಿ ಮತ್ಬಿ ಮಳೆಯ ಹಂಚಿಕೆಯ ನಕಾಶೆಗಳಿಂದ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಗ್ೆ ಅನಬಕೂಲವಾಗಬತ್ಿದೆ ಎಂದಬ
ಸದರಿಯವರಬ ತ್ತಳಿಸಿರಬತಾಿರೆ.
➢ ಮಣಬಣ, ಭೂಸವರೂಪ ಅಂತ್ಜಿಲ ಹಾಗೂ ಇನುತ್ರೆ ನಕಾಶೆಗಳಿಂದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಅನಬಕೂಲವಾಗಬತ್ಿದೆ
ಎಂಬ್ಬದಾಗಿ ಮಾನಯ ಮಬಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತ್ತಳಿಸಿರಬತಾಿರೆ.
➢ ಈ ಮೋಲೆ ತ್ತಳಿಸಿದ ಎಲಾಿ ನಕಾಶೆಗಳನಬು ಮೈಸೂರಬ ಜಿಲಾಿಪಂಚಾಯತ್ತ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿರ್ನ್-2025
ಕಾಯಿಗ್ಾರದಲ್ಲಿ ಪಾದಶಿನಮಾಡಲಾಯತ್ಬ.
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ಬಹು ಹಳಿಾಗಳ ಕುಡಿಯುವ್ ನೋರು ಪೂರಥೈಸುವ್ ಯೋಜನಥ

ಕಥೋತನ್ ಕುಮಾರ್ ಪಿ, ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಕಥೋಂದರ, ವಿಜಯಪುರ
ಪರಿಚಯ
ಗ್ಾಾಮೋಣ ಕಬಡಿಯಬವ ನೋರಬ ಸರಬ್ರಾಜಬ ವಿಭಾಗ ವಿಜಯಪುರ ಈ ಇಲಾಖೆಗ್ೆ ದ್ಧನಾಂಕ: 03-10-2017 ರಂದಬ ಭೆೋಟ್ಟ
ನೋಡಲಾಯತ್ಬ.ಭೆೋಟ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಯರ್ ಶಾೋ ಸೂಯಿವಂಶ ಯವರನಬು ಭೆೋಟ್ಟ ಮಾಡಿ
ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎಮ್.ಎಸ್ ಶಾಖೆಯ ಕಾಯಿವೆೈಖ್ರಿ ಬ್ಗ್ೆೆ ಮಾಹಿತ್ತಯನಬು ನೋಡಲಾಯತ್ಬ. ನಂತ್ರ ಕಾಯಿನವಾಿಹಕ
ಅಭಿಯಂತ್ರರ ಸೂಚ್ನೆ ಮೋರೆಗ್ೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎಮ್.ಎಸ್ ವತ್ತಯಂದ ಮಾಡಿಸಲಾದ ಬ್ಹಬಹಳಿಿಗಳ
ಕಬಡಿಯಬವ ನೋರಬ ಪೂರೆೈಸಬವ ಯೋಜನೆಯ ನಕ್ಷೆಗಳನಬು ಸ್ಾಕರ್ಬಟ ಬ್ದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲಬ
ತ್ತಳಿಸಿರಬತಾಿರೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಮಾಗಿಸೂಚಿಗಳನಬು ಅನಬಸರಿಸಿ ನಕ್ಷೆಗಳನಬು ತ್ಯಾರಿಸಿ ಕೊಡಲಾಯತ್ಬ.
ಉದಥದೋಶ
ಕೆೋಂದಾ ಸಕಾಿರದ ಅನಬದಾನತ್ ಬ್ಹಬಹಳಿಿಗಳ ಕಬಡಿಯಬವ ನೋರಬ ಪೂರೆೈಸಬವ ಯೋಜನೆಯನಬು ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಅನಬಷ್ಾಾನ
ಗ್ೊಳಿಸಬವುದಬ ಒಂದಬ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದಬು, ಈ ಯೋಜನೆಯನಬು ಸಕಾರಗ್ೊಳಿಸಲಬ ವೆೈಜ್ಞಾನಕವಾಗಿ GIS
ತ್ಂತ್ಾಜ್ಞಾನವನಬು ಅಳವಡಿಸಿ ಯೋಜನೆಯ ರೂಪುರೆೋಶೆ ಗಳನಬು ಮತೊಿಮು ಸಿದು ಪಡಿಸಿ ಪಾತ್ತೋ ಹಳಿಿ ಕಬಡಿಯಬವ ನೋರಬ
ಪೂರೆೈಸಬವ ಉದೆುೋಶದ್ಧಂದ NRDMS ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲೆಿಯ ಸಂಪೂಣಿ ಬ್ಹಬಹಳಿಿಗಳ ಕಬಡಿಯಬವ ನೋರಿನ ಯೋಜನೆಯ
ನಕ್ಷೆಯನಬು ಸಮಗಾವಾಗಿ ಮತ್ಬಿ ವೆೈಜ್ಞಾನಕವಾಗಿ ತ್ಯಾರಿಸಲಾಯತ್ಬ.
ವಿಧಾನ
ಗ್ಾಾಮೋಣ ಕಬಡಿಯಬವ ನೋರಬ ಮತ್ಬಿ ನೆೈಮಿಲಯ ಇಲಾಖೆಯವರಬ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲೆಿಯ 5 ತಾಲೂಿಕಬಗಳ ಬ್ಹಬಹಳಿಿಗಳ
ಕಬಡಿಯಬವ ನೋರಬ ಪೂರೆೈಸಬವ ಯೋಜನೆಯ ವಿವರಗಳನಬು GIS ಸ್ಾಫ್ಟ ವೆೋರ್ ಸಹಾಯದ್ಧಂದ ಗಣರ್ಕೋಕೃತ್
ಮಾಡಲಾಯತ್ಬ. ಇಂಡಿ ತಾಲೂರ್ಕನ ಹಳಿಿಗಳ ಯೋಜನಾ ವಾರಬ (Scheme Wise) ಅನಬಷ್ಾಟನ ಹೊಂದ್ಧದ,
ಹೊಂದಬತ್ತಿರಬವ, ಟೆಂಡರ್ ಮಟಟದಲ್ಲಿರಬವ ಹಿೋಗ್ೆ ಅನೆೋಕ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಗಡಿಗಳನಬು ಗಬರಿಸಲಾಯತ್ಬ.
ಹಳಿಿಗಳಿಗ್ೆ ಕಬಡಿಯಬವ ನೋರಬ ಪೂರೆೈಸಬವ ಮೂಲ ಅದರ ಶೆೋಖ್ರಣಾ ಸೆಳ, ಶಬದ್ಧುೋಕರಣ ಘಟಕ, ಇತಾಯದ್ಧಗಳ ಅಕ್ಷಾಂಶರೆೋಖಾಂಶ ವುಳಿ ಮಾಹಿತ್ತಯನಬು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗಬರಬತ್ತಸಿ ನಕ್ಷೆ ತ್ಯಾರಿಸಿ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕೆೆ ನೋಡಲಾಯತ್ಬ.
ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಅವ್ಶಯಕತಥ
➢ ಯೋಜನೆ ಸಂಬ್ಂಧ್ಪಟಟ ಮಾಹಿತ್ತ ಅವಶಯಕತೆ ಇರಬತ್ಿದೆ.
➢ ನೋರಬ ಪೂರೆೈಸಬವ ಮೂಲ ಅದರ ಶೆೋಖ್ರಣಾ ಸೆಳ, ಶಬದ್ಧುೋಕರಣ ಘಟಕ ಅಕ್ಷಾಂಶ/ರೆೋಖಾಂಶಗಳ ಮಾಹಿತ್ತ.
➢ ಕೆರೆಗಳು, ನದ್ಧಗಳು, ಹಳಿಿಗಳು, ಮತ್ಬಿ ತಾಲೂಿಕಬ ಗಡಿಗಳನಬು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಕ್ಷೆಯನಬು ತ್ಯಾರಿಸಿ ಇಲಾಖೆಗ್ೆ
ಒದಗಿಸಲಾಯತ್ಬ.
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ಬಳಕಥದಾರರ ಅವ್ಶಯಕತಥ
ಕೆೋಂದಾ ಸಕಾಿರದ ಅನಬದಾನತ್ ಮಹತಾವಕಾಂಕ್ಷೆ ಯೋಜನೆಯಾದ ಬ್ಹಬ ಹಳಿಿಗಳ ಕಬಡಿಯಬವ ನೋರಿನ ಪೂರೆೈಕೆ
ಯೋಜನೆಯ ರೂಪು ರೆೋಷ್ೆಗಳನಬು ಸಿದುಪಡಿಸಲಬ ನಕ್ಷೆಯನಬು ಉಪಯೋಗಿಸಬವುದಾಗಿ ತ್ತಳಿಸಿರಬತಾಿರೆ.
ಬ್ಹಬ ಹಳಿಿಗಳ ಕಬಡಿಯಬವ ನೋರಿನ ಪೂರೆೈಕೆ ಯೋಜನೆಯ ಅನಬಷ್ಾಟನ ಯಾವ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಪಾಗತ್ತಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ್ಬದನಬು
ನಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಮೋಲುಟಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಾಗೂ ಕೆೋಂದಾ & ರಾಜಯ ಸಕಾಿರ ಗಳಿಗ್ೆ ನಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ವರದ್ಧಯನಬು
ಸಲ್ಲಿಸಬವುದಾಗಿ ತ್ತಳಿಸಿರಬತಾಿರೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯಬ ಪೂಣಿಗ್ೊಳಿಲಬ ಬ್ಹಳ ದ್ಧನಗಳು ತೆಗ್ೆದಬಕೊಳುಿತ್ಿದೆ, ಆದುರಿಂದ ಯೋಜನೆ ಅನಬಷ್ಾಟನದ ಪಾತ್ತೋ
ಹಂತ್ದಲೂಿ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನಬಷ್ಾಟನ ಹೊಂದ್ಧದ, ಹೊಂದಬತ್ತಿರಬವ, ಟೆಂಡರ್ ಮಟಟದಲ್ಲಿರಬವ ಹಿೋಗ್ೆ ಅನೆೋಕ ವಿಭಾಗಗಳ
ಮಾಹಿತ್ತಯನಬು ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ NRDMS ಶಾಖೆಗ್ೆ ಬ್ಂದಬ ನವಿೋಕರಿಸಿಕೊೋಳಿಲಾಗಬವುದಬ ಎಂದಬ ತ್ತಳಿಸಿರಬತಾಿರೆ.
ಒಟಾಟರೆ ಬ್ಹಬ ದ್ಧನಗಳ ಜನತೆಯ ಬ್ಯಕೆಯಂತೆ,

ಬ್ಹಬ ಹಳಿಿಗಳ ಕಬಡಿಯಬವ ನೋರಿನ ಪೂರೆೈಕೆಯ ಯೋಜನೆಯ

ಅನಬಷ್ಾಾನ ಗ್ೊಳಿಸಬವಲ್ಲಿ NRDMS ಪಾತ್ಾ ಬ್ಹಬ ಮಬಖ್ಯ ಅಂಗ ಎಂದಬ ಸಹ ಇಲಾಖೆ ಕಾಯಿನವಾಿಹಕ ಅಭಿಯಂತ್ರರಬ
ತ್ತಳಿಸಿರಬತಾಿರೆ.
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