
 

�ಂಗಳೂರು ನಗರದ 27 �ಾಸಕರ �ೌಲ��ಾಪನ �.�ಾ�� �ಂದ 
�ಡುಗ� 

�ಾಸಕರ ಆ�� ಅವ�ಯ 2013�ಂದ 2018ರವ��ನ 8 ಅಳ��ೂೕಲುಗಳ�ಾ�ಧ��ದ �ೌಲ��ಾಪನ 

�ಂಗಳೂರು, ಶುಕ��ಾರ, ಏ��� 13,2018 

�ಂಗಳೂರು �ಾಜ�ೕಯ �ಾಯ� ಸ��ಯು (�.�ಾ��) ಈ ಅಧ�ಯನವನು� �ಂಗಳೂರು ನಗರದ 
27 ��ಾನಸ�ಾ �ೕತ�ಗಳ�� �ೕಂ��ೕಕ��ದು� ಇಂದು �ಾಸಕರ �ೌಲ��ಾಪನ �ಡುಗ� 
�ಾ��. 
 

�ಂಗಳೂರು ಹಲ�ಾರು �ೕತ�ಗಳ�� ಪ�ಗ��ೕಲ ನಗರ�ಾ�ದ�ರೂ ಕ�ದ ಚು�ಾವ�ಯ�� ಅ� 
ಕ�� ಮತ�ಾನ ನ�ದ ನಗರ�ಾ��. �ಂಗಳೂ�ನ�� 2008 ಮತು� 2013ರ ��ಾನಸ� 
ಚು�ಾವ�ಗಳ�� ಕ�ಮ�ಾ� 47.22% ಮತು� 58.27% ಮತ�ಾನ ನ���. 
 

�.�ಾ�� ಚು�ಾವಣ ಹಬ�ದ ಅಂಗ�ಾ� ಉಪಕ�ಮವ� ಹಲ�ಾರು �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳನು� ನ��ತು. 
 

�ಾಯ�ಕ�ಮಗಳು ಪ��ಾಮ 
ಒಂದು ದಶಲ� �ೂಸ (OMNV) ಮತ�ಾರರ 
�ಾಖ�ಾ�ಗಳನು� �ೖ�ೂಳ�ಲು ಪ��ಾರ �ಾಯ�ಕ�ಮ ಆ�ೕಜ� 

ವಸ� ಸಮು�ಾಯಗಳು, �� �ಾ�ಂಪಸ�ಳು ಮತು� �ೖ��ಕ 
ಸಂ��ಗ�ಾದ�ಂತ 56 ��ರಗಳನು� ನ�� 14,830 �ೂೕಂ�ಾ�ತ 
ನಮೂ�ಗಳುನು� �ತ�ಸ�ಾ�ತು 

ನನ� �ೕತ�, ನನ� ಪ��ಾ�� �ಾಯ�ಕ�ಮ ಆ�ೕ�ಸುವ ಮೂಲಕ 
ತಮ� ಪ��ೕಶಗಳ��ನ ಸಮು�ಾಯಗ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� ಆಗ 
�ೕ�ಾದ ಅ�ವೃ�� �ಲಸಗಳನು� ಪ�� �ಾಡುವ ಆಂ�ೂೕಳನ  

�ಾಗ�ಕರು ಮತು� ��ಾ� ಸಂಘಗಳ ಮೂಲಕ 14 �ೂೕಕಸ�ಾ       
�ೕತ�ಗಳ�� ಸ�ಗಳನು� ನ�ಸ�ಾ�ತು. ನನ� �ೕತ�, ನನ�      
ಪ��ಾ�� ಕಲ��ಯ� �ಂಗಳೂರು ನಗರ�� �ಾಗ�ಕರ     
ಪ��ಾ��ಯನು� ಅ�ವೃ��ಪ�ಸ�ಾಗು��� ಮತು� �ಾಜ�ೕಯ    
ಪ�ದ �ಾಯಕ�� ಹ�ಾ�ಂತ�ಸ�ಾಗು��� 

�ಾಸಕರ ಸ��ೕಯ ಪ��ೕಶ ಅ�ವೃ�� �� ಬಳ� ಆಡ�ತದ�� ಜನರ �ಾಗವ�ಸು��ಯನು� ಉ��ೕ�ಸಲು �ಾಗೂ ನಗರ 
ಚು�ಾ�ತ ಪ����ಗ�ೂಂ�� �ೂಡ���ೂಳ�ಲು ತಮ� �ೕತ�ಗಳ 
ಅ�ವೃ��� �ಾಸಕರನು� �ೂ� �ಾಡ�ಾ�ತು 

 

ಮುಂಬರುವ ಚು�ಾವ�ಯ�� �ಾ�ೂ�ಳ�ಲು �ಾಗ�ಕರನು� ���ೕ�ಾ��ಸುವ ಸಲು�ಾ� 
ಪ�ಯತ�ಗಳನು� ಮುಂದುವ��ದ �.�ಾ�� �ಂಗಳೂರು ನಗರ �ಾಸಕರ �ೌಲ��ಾಪನ 
ಅಧ�ಯನವನು� �ೖ�ೂಂ��. 
 

�ಂಗಳೂರು ನಗರ �ಾಸಕರ �ೌಲ��ಾಪನ �ವರಗಳು ಈ �ಳ�ನಂ�� 
8 �ೌಲ��ಾಪನ �ಾನದಂಡಗಳು ಮತು� �ಾಯ���ಾನ 

- �ಾ�� ಮೂಲ- ಕ�ಾ�ಟಕ ��ಾನಸ� �� �ೖ� ಮತು� ��ಾನಸ� ಕ�ೕ� ಪ��ೖ�ದ �ಾ��  
-ಈ �ಾನದಂಡದ�� ಸ�ವರ �ೌಲ��ಾಪನ �ಾ�ಲ� 
 
 
 

�ಾನದಂಡ �ಗ� �ಾ�ದ 
ಅಂಕಗಳು ದ�ಾ�ಂಶ �ವರ� 

1 



 

��ಾನಸ�ಯ�� �ಾಜ�ಾ� 
�ೕಕ�ಾ�ಾರು 

 
 

          20  

● �ಾ�� ಮೂಲ : ಕ�ಾ�ಟಕ ��ಾನಸ� ಸ��ಾಲಯ 
● �� �ೖ� :http://www.kla.kar.nic.in/assembly/assembly.htm 
● ಅವ�  : 2013-2018 
● ��ಾನಸ�ಾ ಅ��ೕಶನಗಳ ಸಂ��  :16 
● ಅ��ೕಶನ ನ�ದ ಒಟು� �ನಗಳು  :232 

*ಈ �ಾನದಂಡದ�� ಸ�ವರ �ೌಲ��ಾಪನ �ಾ�ಲ� 

ಚು�� ಗುರು�ನ ಪ���ಗಳು 

 
 
 
 
  

   20 

● �ಾ�� ಮೂಲ : ಕ�ಾ�ಟಕ ��ಾನಸ� ಸ��ಾಲಯ 
● �� �ೖ� : http://www.kla.kar.nic.in/assembly/assembly.htm 
● ಚು�� ಗುರು�ನ ಪ���ಗಳು  �ಾಸಕರು ���ಷ� ಸ�ವರನು� �ೕಳುವ ರಚ�ಾತ�ಕ 

ಪ���ಗ�ಾ��. ಈ ಪ���ಗಳನು� ಸ�ಾಧ���� ಮುಂ�ತ�ಾ� ಸ��ಸ�ಾಗುತ�� ಮತು� 
ಸ�ವರು / ಸ�ಾ�ರ�ಂದ ��ತ ಉತ�ರವನು� ��ೕ�ಸಬಹುದು 

● ��ಾನಸ�ಾ �ೕತ��� ಸಂಬಂ��ದ ಚು�� ಗುರು�ನ ಪ���ಗಳು:  �ಾಸಕರು ತಮ� 
�ೕತ��� ಸಂಬಂ��ದ ���ಷ��ಾದ ಸಮ��ಗಳನು� ���ಷ�ಪ��ದ ಉಪ ಪ���ಗಳನು� 
�ೂಂ�ರುವ ಚು�� ಗುರು�ನ ಪ���ಗಳು 

*ಈ �ಾನದಂಡದ�� ಸ�ವರ �ೌಲ��ಾಪನ �ಾ�ಲ� 

ಚು�� ಗುರುತಲ�ದ 
ಪ���ಗಳು 

 
 

         5 

● �ಾ�� ಮೂಲ : ಕ�ಾ�ಟಕ ��ಾನಸ� ಸ��ಾಲಯ 
● �� �ೖ� : http://www.kla.kar.nic.in/assembly/assembly.htm 
● ಚು�� ಗುರುತಲ�ದ ಪ���ಗಳು  �ಾಸಕರು ಪ�ವ�ಸೂಚ� ಇಲ�� ಸದನದ�� �ೕಳುವ 

ಪ���ಗಳು. ಚು�� ಗುರು�ಲ�ದ ಪ���ಗ�� �ಾವ��ೕ ��ತ ಉತ�ರ�ಲ� 
*ಈ �ಾನದಂಡದ�� ಸ�ವರ �ೌಲ��ಾಪನ �ಾ�ಲ� 

�ೕಕ�ಾ�ಾರು �ಾಸಕರ 
ಸ��ೕಯ ಪ��ೕಶ ಅ�ವೃ�� 

�� ಬಳ� 

 
 
 
         20 

● �ಾ�� ಮೂಲ:    : �ಾಸಕರ ಸ��ೕಯ ಪ��ೕಶ ಅ�ವೃ�� �� ಬಳ�  ಕು�ತು 
ನ��ದ ಸ�ೕ� 

●  �� �ೖ� : https://politics.bpac.in/mla-lad/ 
● ದ�ಾ�ಂಶ: 4 ವಷ�ಗ�� ಸಂಬಂ�ಸದು�  (2013-2017) 
●  �ಾಸಕರ ಸ��ೕಯ ಪ��ೕಶ ಅ�ವೃ�� �� ಬಳ�   �ಾಯ�ಕ�ಮದ� ಪ�� �ಾಸಕ�� 

�ಗ�ತ ಅನು�ಾನ �ಗ��ೂ�ಸುವ ಮೂಲಕ �ೕತ�ದ ಸಣ� ಅ�ವೃ�� �ಾಯ�ಗಳನು� 
�ೖ�ೂಳ�ಲು ಅವ�ಾಶ �ಾ��ೂತ��. ವಷ��� 2 �ೂೕ� ರೂ ಅನು�ಾನ 
�ೕಡ�ಾಗು��ದು�, �ೕತ�ದ ಆದ��ಯ ಸಮ��ಗಳನು� ಪ�ಹ�ಸಲು ಈ �ತ� ಖಚು� 
�ಾಡಬಹು�ಾ��.  

ಗ�ಹಣಶ�� ಅಧ�ಯನ 

 
 
  15 

● �ಾ�� ಮೂಲ:    ಮತ�ಾರರ ಆದ��ಗಳ ���ೕಷ�ಯ ಕು�ತು ಎ�ಆ�-ದ�� 
ನ��ದ ಸ�ೕ�ಾ ವರ� (��ಂಬ� 17 - �ಬ�ವ� 18) 

● �� �ೖ� : 
https://adrindia.org/sites/default/files/Karnataka_2018_Surve
y Report.pdf 

��ಾ�ಹ�� 
 
    5 

● �ಾ�� ಮೂಲ:    �ಾಸಕರು 2013ರ�� �ಾಮಪತ�ಗಳನು� ಸ��ಸು�ಾಗ ಸ���ದ 
ಅ�ಡ�� ಗಳು  

● �� �ೖ� :   http://myneta.info/karnataka2013/  

ಅಪ�ಾಧ �ಾಖ� 
 

  
 

           5 

● �ಾ�� ಮೂಲ:    ಎ�ಆ� ನ��ದ ಅಪ�ಾಧ ���� ಸ�ೕ�  �ಾಸಕರು 2013ರ�� 
�ಾಮಪತ�ಗಳನು� ಸ��ಸು�ಾಗ �ೕ�ದ ಆ��ಕ,�ೖ��ಕ �ಂಗ ಮ��ತರ �ವರಗಳು  

● �� �ೖ� : 
https://adrindia.org/content/karnataka-assembly-elections-20
13-analysis-criminal-background-financial-education-gender 

�ಾ�ಾ�ಕ �ಾಲ�ಾಣ 
  
          10 

● �ಾ�� ಮೂಲ:   �ೕ� ಬು�, ��ಟ�� ಅ�ಕೃತ �ಾ�ಗಳು  
● �ಾಸಕರು.ಸ�ವರ  �ೕ� ಬು� ಅ�ಕೃತ �ಾ�ಗಳ �ೖ� ಗಳ ಸಂ�� 
● �ಾಸಕರು.ಸ�ವರ  ��ಟ�� ಅ�ಕೃತ �ಾ�ಯ �ಾ�ೂೕಯಗ�ಳ ಸಂ��  

 

2 

http://www.kla.kar.nic.in/assembly/assembly.htm


 

ಅಧ�ಯನದ ಪ�ಮುಖ �ಾ�ಾಂಶ 
 

● 9 �ಾಸಕರು  75% ಮತು� �ಚು� ಅಂಕ ಪ���ಾ�� 
● 10�ಾಸಕರು 50% �ಂದ 75% 

● 8 �ಾಸಕರು 50% 
● ಒಬ� �ಾಸಕರು �ಾತ� �ೕ 96ರಷು� ��ಾನಸ�ಾ ಕ�ಾಪಗಳ�� �ಾಗವ���ಾ�� (�ಾ.         

�.ಎ�.ಅಶ�ತ� �ಾ�ಾಯ�) 
● ��ಾನಸ� ಕ�ಾಪಗಳ�� ಒಟು� 262 ಚು�� ಗುರು�ನ �ಾಗೂ 3356 ಚು��         

ಗುರು�ಲ�ದ ಪ���ಗಳನು� �ೕಳ�ಾ�ತು 
● 19 �ಾಸಕರು ಶೂನ� ಅಪ�ಾಧ ಪ�ಕರಣಗಳನು� �ೂಂ�ದು�, ಇಬ�ರು �ಾಸಕರು 4         

ಅಪ�ಾಧ ಪ�ಕರಣಗಳನು� �ೂಂ��ಾ�� 
● 18 �ಾಸಕರು �ೕ.95ಕೂ� �ಚು� �ಾಸಕ ಅ�ವೃ�� �� �ಚ� �ಾ��ಾ��. ಮೂವರು          

�ಾಸಕರು �ೕ.90 ಮತು� 94% �� ಖಚು� �ಾ��ಾ�� 
● 3 �ಾಸಕರು �ಾ�ತ�ೂೕತ�ರ ಪದ�ೕಧರರು, 17 ಪದ�ೕಧರರು, ಇಬ�ರು �ಯು� ಮತು� 5          

�ಾಸಕರು 10 �ೕ ತರಗ�ಯವರು. �ಾವ��ೕ �ಾಸಕರು 10 �ೕ ತರಗ��ಂತಲೂ ಕ��          
�ಾ�ಸಂಗ �ಾ�ಲ�. 

● ಎ�ಾ� �ಾಸಕರು �ಾ�ಾ�ಕ �ಾಧ�ಮದ�� �ೕಸು�� ಮತು� ��ಟ�� �ಾ� 
�ೂಂ��ಾ��.  

 
�ಾಸಕರ �ೌಲ��ಾಪನ �ಡುಗ� �ಾ�ದ ಸಂದಭ�ದ�� �.�ಾ�� ಉ�ಾಧ�� �.�.        
�ೕಹ�ಾ�� �ೖ ಅವರು �ಾತ�ಾ� “ಚು�ಾ�ತ ಪ����ಗಳ ಬ�� �ಾ��ಯನು�        
ಪ�ದು�ೂಳ�ಲು �.�ಾ�� ಬದ���ಂದ �ಾಗ�ಕರನು� ಸಂಪ��� �ೌಲ��ಾಪನ ಕಸರತು�       
ನ���. �ೕ 12ರಂದು ನ�ಯ�ರುವ ��ಾನಸ�ಾ ಚು�ಾವ�ಗಳ�� �ಂಗಳೂ�ನ �ಾಗ�ಕರು        
ಮ��ಂದ �ೂರಬಂದು �ೂಡ� ಸಂ��ಯ�� ಮತ ಚ�ಾ�ಸ�ೕಕು ಮತು� ಮುಂ�ನ ಐದು         
ವಷ�ಗಳ�� ನಗರವನು� ಸಮಥ��ಾ� �ವ��ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯುತ ಪ����ಗಳನು� ಆ��       
�ಾಡ�ೕಕು” ಎಂದು �ೕ�ದರು. 
 

"�.�ಾ�� ಮತು� ಐ�ೕ� ಸಂ��ಗಳು ಅ�ವೃ��ಪ��ದ ��ಾನದ ಆ�ಾರದ �ೕ� ಪ��         
�ಾನದಂಡ�� �ೕಡ�ಾದ ಅಂಕಗ�ೂಂ�� �ಾವ�ಜ�ಕ �ೂ�ೕನ��� ಲಭ��ರುವ ದ�ಾ�ಂಶ       
ಆ�ಾರದ �ೕ� 8 �ಾನದಂಡಗಳ ಸಂಬಂಧದ�� �ಾಸಕರ �ಾಯ��ವ�ಹ�ಯ       
���ೕಷ��ಾ��. ಚು�ಾವ�ಾ ಚ��ಗಳ�� ವಸು��ಷ��ಯನು� ತರಲು ಮತು� ಮತ�ಾರರನು�       
ತಮ� ಚು�ಾ�ತ ಪ����ಗ�ೂಂ�� �ೂಡ���ೂಳ�ಲು ���ೕ�ಾ��ಸಲು ���ೕಷ�ಯ      
ಉ��ೕಶ�ಾ��. ಇದನು� �ಾಸಕರ ಸಮಗ� �ೌಲ��ಾಪನ ಮತು� �ಾಸಕರು �ೖ�ೂಂಡ �ಲಸದ         
ಗುಣಮಟ��ಂದು �ಾ��ಾ��ಸ�ಾರದು” ಎಂದು �.�ಾ�� �ೌರವ ವ�ವ�ಾ�ಪಕ ಟ��� �ಾಗೂ        
ಮುಖ� �ಾಯ��ವ�ಹ�ಾ��ಾ�ಗ�ಾದ ��ೕಮ� �ೕವ� ಅ�ೂೕ�  �ೕ��ಾ��. 
 

���ನ �ವರಗ�� ದಯ�ಾ� �ೕ� �ೕ� ���ೖ�:  https://politics.bpac.in/mla_rating/  

 

ಸಂಪಕ�: 
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ಶರ� ಎ�.ಆ�  | sharath@bpac.in |+91-9886196640 
ಸ�� ತಂ��  | communication@bpac.in | +91- 9740511162 
�ಾಘ�ೕಂದ� ��.ಎ�  | raghavendra@bpac.in | +91- 9739328099 
 
�.�ಾ�� ಕು�ತಂ�: 
�ಂಗಳೂರು �ಾಜ�ೕಯ �ಾಯ� ಸ��ಯು (�.�ಾ��) ಪ��ಾತರ�ತ �ಾಗ�ಕರ ಗುಂ�ಾ�ದು�, 
�ಂಗಳೂ�ನ ಆಡ�ತ ಸು�ಾರ� ಮತು� ಪ�� �ಾಗ�ಕರ �ೕವನ ಗುಣಮಟ�ವನು� ವೃ��ಸುವ 
ಉ��ೕಶವನು� �ೂಂ��. �.�ಾ�� ಸ�ಾ�ರದ ಎ��� ಉತ�ಮ ಆಡ�ತ ಅ�ಾ�ಸಗಳನು� 
ರೂ���ೂಳು�ವ�ದು, ಸಮಗ�� ಮತು� �ಾರದಶ�ಕ�ಯನು� �ೂಂದುವ ���ಷ� ಗು�ಯನು� 
�ೂಂ��. ನಗರದ��ನ ಮೂಲಭೂತ �ೌಕಯ�ಗಳ ಗುಣಮಟ�ವನು� ���ಸುವ�ದು, �ಂಗಳೂರು 
ನಗರದ�� ಆಡ�ತದ ಎ�ಾ� ಹಂತಗಳ�� �ಾವ�ಜ�ಕ ಪ����ಗಳನು� ಆ�ಸಲು  ಬಲ�ಾದ 
ಅಭ���ಗಳನು� ಗುರು�ಸುವ�ದು ಮತು� �ಂಬಲವನು� ಅ�ವೃ��ಪ�ಸುವ�ದು �.�ಾ�� 
ಉ��ೕಶ�ಾ��. 
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