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ಅಧ್ಯಾಯ-II 
ಕಯಯಯನಿರ್ಯಹಣಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶ ೆೋಧನ ೆ

ಆರ ೆೋಗ್ಾ ಮತ್ತು ಕ್ತಟತುಂಬ ಕ್ಲಯಾಣ ಇಲಯಖೆ 
2.1 ಆರೆ ೋಗ್ಾ ಕ್ರ್ಚ - ಯೋಜನ ೆ೧೦೮ 

ಕಯಯಯನಿರ್ಯಹಣಯ ಸಯರಯುಂಶ 
ಆಸ್ಪತ್ಯಾ-ಪ ರ್ಯ ಅಥವಯ ಆಸ್ಪತ್ೆಾಯ ಹೆ ರಗ ೆರೆ ೋಗಿಗ್ಳಿಗ ೆಒದಗಿಸ್ತರ್ ಚಿಕಿತ್ೆೆಯ ಎಲಯಾ ಅುಂಶಗ್ಳನ್ತು 
ಒಳಗೆ ುಂಡ ರ್ಾರ್ಸೆೆಯನ್ತು ತ್ತತ್ತಯ ವೆೈದಾಕಿೋಯ ಸೆೋವಯೆುಂದತ (ಇಎಮ್ಎಸ್) ವಯಾಖಯಾನಿಸ್ಬಹತದತ. 
ಇದತ ಆರೆ ೋಗ್ಾ ಸೆೋವಯ ರ್ಾರ್ಸೆೆಗ್ಳ ನಿಣಯಯಯಕ್ ಅುಂಶವಯಗಿದ ೆಮತ್ತು ಗಯಯಗ್ಳು ಹಯಗ್  ಇತ್ರ 
ಸ್ಮಯಸ್ ಕ್ಷ್ಮ ಕಯಯಿಲೆಗ್ಳ ಫಲಿತ್ಯುಂಶಗ್ಳನ್ತು ಸ್ತಧ್ಯರಿಸ್ಲತ ಅರ್ಶಾಕ್ವಯಗಿದೆ. ಘಟನ ೆ ಸ್ುಂಭವಿಸಿದ 
ಸ್ಮಯದುಂದ ಸ್ ಕ್ು ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ ೆಸ್ೆಳಯುಂತ್ರಗ ೆಳುುರ್ರ್ರೆಗೆ, ಒುಂದೆೋ ಟೆ ೋಲ್ ಫ್ಾೋ ಸ್ುಂಖಾೆ '108'ರ ಮ ಲಕ್ 
ಸ್ಮಗ್ಾ ತ್ತತ್ತಯ ಪಾತಿಕಿಾಯ ಸೆೋವಯೆನ್ತು ಒದಗಿಸ್ತರ್ ಉದೆದೋಶರ್ನ್ತು ಕ್ನಯಯಟಕ್ ಸ್ಕಯಯರ ಹೆ ುಂದತ್ತು, 
ಇದಕಯಕಗಿ ಸ್ಕಯಯರರ್ು ಸಿಕ್ುಂದರಯಬಯದ್ನ್ ಎಮರ್ೆಯನಿೆ ಮ್ಯಾನೆೋಜ್ಮುಂಟ್ ರಿಸ್ರ್ಚಯ ಇನ್ಸಿಿಟ ಾಟ್
ನೆ ುಂದಗೆ ಪರಸ್ಪರ ತಿಳುರ್ಳಿಕೆ ಪತ್ಾದ (ಎಮ್ಒಯತ) ಮ ಲಕ್ ಸಯರ್ಯಜನಿಕ್ ಖಯಸ್ಗಿ ಪಯಲತದಯರಿಕೆ 
ರ್ಾರ್ಸೆೆಗೆ (ವಿನಯಾಸ್ ಮ್ಯಡತ, ನಿರ್ಮಯಸ್ತ, ಕಯರ್ಯಯಚರಣೆಗ ೆಳಿಸ್ತ ಮತ್ತು ನಿರ್ಯಹಿಸ್ತ ಮ್ಯದರಿ) ಒಪಪುಂದ 
ಮ್ಯಡಿಕ ೆುಂಡಿತ್ತ. 
ಇಎಮ್ಎಸ್ನ್ ಯಶಸ್ತೆ ಪಾಮತಖವಯಗಿ ತ್ತತ್ತಯ ಪರಿಸಿೆತಿಗ್ಳಿಗ ೆ ಅದರ ಸ್ಪುಂದಸ್ತವಿಕೆ ಮತ್ತು 
ಅಸಿುತ್ವದಲಿಾರತರ್ ಮ ಲಸೌಕ್ಯಯಗ್ಳ ಪರ್ಯಯಪುತ್ೆಯ ಮೋಲೆ ಅರ್ಲುಂಬಿತ್ವಯಗಿದ.ೆ ಗ್ತಣಮಟಿದ 
ಆಸ್ಪತ್ಯಾ-ಪ ರ್ಯ ತ್ತತ್ತಯ ಚಿಕಿತ್ೆೆಯನ್ತು ನಿೋಡಲತ ಇಎಮ್ಎಸ್ ರ್ಾರ್ಸೆೆಯತ ಸ್ ಕ್ುವಯಗಿ ಸ್ಪುಂದಸಿತ್ೆುೋ 
ಮತ್ತು ಸ್ಜತುಗ ೆುಂಡಿತ್ೆುೋ ಹಯಗ್  ಯೋಜನೆಯಲಿಾ ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೆ ುಂಡಿದದ ಮ್ಯಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸ್ುಂರ್ಹನ್ 
ತ್ುಂತ್ಾಜ್ಞಯನ್ರ್ು ಗ್ತಣಮಟಿದ ತ್ತತ್ತಯ ಚಿಕಿತ್ೆೆ ನಿೋಡತರ್ ಚಟತರ್ಟಿಕಗೆ್ಳು ಮತ್ತು ಉದೆದೋಶಗ್ಳನ್ತು 
ಬೆುಂಬಲಿಸ್ತತಿುತ್ೆು ಎುಂಬತದನ್ತು ಪರಿೋಕ್ಷಿಸ್ಲತ 2014-15ರಿುಂದ 2018-19ರ ಅರ್ಧಿಗೆ ಕಯಯಯನಿರ್ಯಹಣಯ 
ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯನ್ತು ನ್ಡೆಸ್ಲಯಯಿತ್ತ. ಈ ಯೋಜನೆಯತ ಪೆ ಲಿೋಸ್, ಅಗಿುಶಯಮಕ್ ಮತ್ತು 
ವೆೈದಾಕಿೋಯ ತ್ತತ್ತಯಸಿೆತಿಗ್ಳನ್ತು ಪ ರೆೈಸ್ಲತ ಉದದೆೋಶಿಸಿದದರ  ಸ್ಹ ನಿಭಯಯಿಸಿದ ಶೆೋಕ್ಡಯ ೯೯ರಷ್ತಿ 
ತ್ತತ್ತಯ ಸಿೆತಿಗ್ಳು ವೆೈದಾಕಿೋಯ ತ್ತತ್ತಯಸಿೆತಿಗ್ಳಯಗಿದದರ್ು.  
ಅಪೆೋಕ್ಷಿತ್ ಉದದೆೋಶಗ್ಳನ್ತು ಸ್ುಂಪ ಣಯವಯಗಿ ಸಯಧಿಸ್ತರ್ಲಿಾ ಇಎಮ್ಎಸ್ ವಿಫಲವಯಗಿತ್ತು ಎುಂಬತದನ್ತು 
ನಯರ್ು ಗ್ಮನಿಸಿದೆರ್ು. ನ್ಗ್ರ ಪಾದೋೆಶಗ್ಳಲಿಾ ಸ್ರಯಸ್ರಿ 20 ನಿರ್ಮಷ್ಗ್ಳಲಿಾ ಮತ್ತು ಗಯಾರ್ಮೋಣ ಪಾದೋೆಶಗ್ಳಲಿಾ 
ಸ್ರಯಸ್ರಿ 30 ನಿರ್ಮಷ್ಗ್ಳಲಿಾ ರೆ ೋಗಿಗ್ಳು/ಘಟನಯೆ ಸ್ೆಳಗ್ಳನ್ತು ತ್ಲತಪತರ್ುದತ ಈ ಯೋಜನೆಯ 
ಉದೆದೋಶವಯಗಿತ್ತು. ಆದರ,ೆ ಇಎಮ್ಎಸ್ಗಯಗಿ ಗಯಾರ್ಮೋಣ-ನ್ಗ್ರ ರ್ಗಿೋಯಕ್ರಣದ ದತ್ಯುುಂಶರ್ು ಲಭಾವಿರಲಿಲಾ. 
ಹಿೋಗಯಗಿ, ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಯ ವಿಶೆಾೋಷ್ಣೆಗಯಗಿ ಗ್ರಿಷ್ಠ 30 ನಿರ್ಮಷ್ಗ್ಳ ಪಾತಿಕಿಾಯ ಸ್ಮಯರ್ನ್ತು 
ಪರಿಗ್ಣಿಸ್ಲಯಯಿತ್ತ ಮತ್ತು ಶೋೆಕ್ಡಯ 72ರಷ್ತಿ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ ಮ್ಯತ್ಾ ಇದನ್ತು ಸಯಧಿಸ್ಲಯಯಿತ್ತ 
ಎುಂಬತದನ್ತು ನಯರ್ು ಗ್ಮನಿಸಿದೆರ್ು. ಪಾತಿಕಿಾಯ ಅರ್ಧಿಯತ ಟಾಯೋಜ್ ಅರ್ಧಿ, ಚ ಟ್ ಅರ್ಧಿ ಮತ್ತು 
ಪಾರ್ಯಣದ ಅರ್ಧಿಯನ್ತು ಒಳಗೆ ುಂಡಿರತತ್ುದೆ. ಶೆೋಕ್ಡಯ 47ರಷ್ತಿ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ ಟಾಯೋಜ್ ಅರ್ಧಿಯತ 
ನಿಗ್ದತ್ ಮ ರತ ನಿರ್ಮಷ್ಗ್ಳಿಗಿುಂತ್ ಹೆಚ್ಯಾಗಿದದತ್ತ. ಶೆೋಕ್ಡಯ 85ರಷ್ತಿ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ ಚ ಟ್ ಅರ್ಧಿಯತ 
ನಿಗ್ದತ್ ಒುಂದತ ನಿರ್ಮಷ್ಕಿಕುಂತ್ ಹೆಚ್ಯಾಗಿದದತ್ತ ಮತ್ತು ಕಲೆರ್ು ಸ್ುಂದಭಯಗ್ಳಲಿಾ 100 ನಿರ್ಮಷ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ ಕ 
ಹೆಚ್ಯಾಗಿದದತ್ತ. ಹೃದಯ ಸ್ುಂಬುಂಧಿ, ಉಸಿರಯಟ ಮತ್ತು ಪಯಶವಯವಯಯತ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಿಗ ೆ ಪಾತಿಕಿಾಯ 
ಅರ್ಧಿಯತ 10 ನಿರ್ಮಷ್ಗ್ಳಿಗಿುಂತ್ ಕ್ಡಿಮಯಿರಬೆೋಕ್ತ ಎುಂದತ ಅಧಾಯನ್ಗ್ಳು ಸ್ ಚಿಸ್ತತ್ುವೆ. ಆದರ,ೆ 
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ಕ್ಾಮವಯಗಿ ಶೆೋಕ್ಡಯ 62, 66 ಮತ್ತು 63ರಷ್ತಿ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ ನಿಗ್ದತ್ 10 ನಿರ್ಮಷ್ಗ್ಳ 
ಅರ್ಧಿಯ ನ್ುಂತ್ರ ರೆ ೋಗಿಗ್ಳನ್ತು ತ್ಲತಪಿದದರ್ು. ಶೆೋಕ್ಡಯ 50ರಷ್ತಿ ಆಘಾತ್ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ, ನಿಣಯಯಯಕ್ 
ಒುಂದತ ಗ್ುಂಟೆಯ ಅರ್ಧಿಯ ನ್ುಂತ್ರ ರೆ ೋಗಿಗ್ಳನ್ತು ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗೆ ದಯಖಲತ ಮ್ಯಡಲಯಗಿತ್ತು. ಸಯಕ್ಷ್ತಿ 
ಅನ್ತಸ್ರಣಯ ಮ್ಯಹಿತಿಯ ಅನ್ತಪಸಿೆತಿಯಲಿಾ, ರೆ ೋಗಿಗ್ಳ ಅುಂತಿಮ ಫಲಿತ್ಯುಂಶದ ಮೋಲಿನ್ 
ಪರಿಣಯಮರ್ನ್ತು ನಿಧಯರಿಸ್ಲಯಗ್ಲಿಲಾ.  
ಸಿವೋಕ್ರಿಸಿದ ಒಟತಿ ಕ್ರೆಗ್ಳಲಿಾ ಶೆೋಕ್ಡಯ 64ರಷ್ತಿ ನಿಷ್ಪರಿಣಯಮಕಯರಿ ಕ್ರೆಗ್ಳಿದದರ್ು, ಅರ್ುಗ್ಳಲಿಾ ಪಾತಿಕಿಾಯರಹಿತ್ 
ಮತ್ತು ಸ್ುಂಪಕ್ಯ ಕ್ಡಿತ್ಗ ೆುಂಡ ಕ್ರೆಗ್ಳು ಕ್ಾಮವಯಗಿ ಶೆೋಕ್ಡಯ 42 ಮತ್ತು 34ರಷ್ಟಿದದರ್ು. ಸ್ುಂಪಕ್ಯ 
ಕ್ಡಿತ್ಗ ೆುಂಡ ಶೆೋಕ್ಡಯ ಮ ರರಷ್ತಿ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ ಮ್ಯತ್ಾ ಕ್ರೆ ಮ್ಯಡಿದರ್ರಿಗೆ ಮತ್ೆು ಕ್ರೆ ಮ್ಯಡಲಯಗಿದತದ 
ಇದತ ಕ್ರೆ ಮೋಲಿವಚ್ಯರಣಯ ಕಯಯಯವಿಧ್ಯನ್ದ ಅನ್ತಪಸಿೆತಿಯನ್ತು ಸ್ ಚಿಸ್ತತಿುತ್ತು. 
ಆಗ್ಮನ್-ಪ ರ್ಯ ಸ್ ಚನಯೆತ ಇಎಮ್ಎಸ್ನ್ಲಿಾ ನಿಣಯಯಯಕ್ ಅುಂಶವಯಗಿದೆ. ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ ಆಗ್ಮನ್ದ 
ಬಗೆೆ ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ್ಳಿಗೆ ಮತುಂಚಿತ್ವಯಗಿ ಸ್ ಚನ ೆನಿೋಡತರ್ ರ್ಯರ್ುದೆೋ ರ್ಾರ್ಸೆೆ ಇರಲಿಲಾ. ಶೆೋಕ್ಡಯ 18ರಷ್ತಿ 
ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ ರೆ ೋಗಿಗ್ಳನ್ತು ಹಸಯುುಂತ್ರಿಸ್ತರ್ಲಿಾ 15 ನಿರ್ಮಷ್ಗ್ಳನ್ ು ರ್ಮೋರಿ ವಿಳುಂಬವಯಗಿದದರಿುಂದ  
1.75 ಲಕ್ಷ್ ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ ಸ್ಮಯ ನ್ಷ್ಿವಯಗಿತ್ತು. ಮೂಲ ಸ್ಥ ಳವನ್ನು ತಲ ನಪಿದ ನ್ಂತ ರವೂ  ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ು  
ಅಂತಿಮ ಗ ೂಳಿಸ್ನವಲ್ಲಿ  ಸಿಬ್ಬ ಂದಿಯನ ಮಾಡಿ ದ ವಿಳಂಬ್ವು 31 .87 ಲಕ್ಷ ಆುಂಬತಾಲನೆ್ೆ ಗಂಟ  ಗಳ ನ್ಷ್ಟದಲ್ಲಿ  
ಪ್ರಿಣ ಮಿಸಿತನ. ವ ಹಿಕಲ  ಬಿಸಿಿ಼  ಡ ಸ್ಕ ಗ  ರ್ಗಯಯಯಿಸ್ಲಯದ 8.87 ಲಕ್ಷ್ ಕ ೆೋರಿಕಗೆ್ಳಲಿಾ, 3.74 ಲಕ್ಷ್ 
ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ ಮ್ಯತ್ಾ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳನ್ತು ರವಯನಿಸ್ಲಯಗಿತ್ತು. ಆುಂಬತಾಲನೆ್ೆಗ್ಳ ಹುಂಚಿಕೆಯತ 
ತ್ತತ್ತಯಸಿೆತಿಗ್ಳ ಅಗ್ತ್ಾತ್ೆಯನ್ತು ಆಧರಿಸಿರಲಿಲಾ ಏಕೆುಂದರ ೆ ಸ್ತಧ್ಯರಿತ್ ಜ ೀವರಕ್ಷಕ ವಯ ವಸ್ ಥಯಿ ರನವ 
ಆಂಬ್ನಯ ಲ ನ್ ಸ  ನ್ ಹಂಚಿಕ ಯ ಅಗತಯ ವಿರನವ ಹೃದಯಸ್ುಂಬುಂಧಿ, ಉಸಿರಯಟ ಮತ್ತು ಆಘಾತ್ದುಂತ್ಹ ತಿೋರ್ಾ 
ತ್ತತ್ತಯ ಸಿೆತಿಗ್ಳ ಶೆೋಕ್ಡಯ 75ರಷ್ತಿ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ ಸ್ಾಮಾನ್ಯ  ಜ ೀವರಕ್ಷಕ ವಯ ವಸ್ ಥಯಿ ರನವ 
ಆಂಬ್ನಯ ಲ ನ್ ಸ  ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸ್ಲಯಗಿತ್ತು. 
ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳ ನಿಯೋಜನೆಗಯಗಿ ಯೋಜನೆಯತ ಜನ್ಸ್ುಂಖಾೆಯನ್ತು ಮ್ಯನ್ದುಂಡವಯಗಿ ಅಳರ್ಡಿಸಿ 
ಕ ೆುಂಡಿತ್ತು. ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳು ನಿಲತಗ್ಡೆಗ ೆಳುುರ್ ಸಯೆನ್/ಸ್ೆಳಕೆಕ ಸ್ುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತ್ೆ ರ್ಯರ್ುದೆೋ ನಿೋತಿಯ 
ಅನ್ತಪಸಿೆತಿಯಲಿಾ ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ಗ್ಳನ್ತು ಅಪಘಾತ್ ರ್ಲಯದ ಸಯರ್ಮೋಪಾಕಿಕುಂತ್ ಹೆಚ್ಯಾಗಿ ಸ್ಕಯಯರಿ ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ್ಳ 
ಆರ್ರಣದಲಿಾಯೋ ನಿಲಿಾಸ್ಲಯಗಿದದನ್ತು ನಯರ್ು ಗ್ಮನಿಸಿದೆರ್ು. ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ಗ್ಳು ಕೈೆಗ ೆುಂಡ ಸ್ತತ್ತು 
ಪಾರ್ಯಣಗ್ಳು ಇಎಮ್ಎಸ್ನ್ ಪಾತಿಕಿಾರ್ಯ ಅರ್ಧಿಯ ಮೋಲ  ಪರಿಣಯಮ ಬಿೋರತತ್ುದೆ. 
ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ ಚ್ಯಲಕ್ರತ ಮತ್ತು ತ್ತತ್ತಯಸಿೆತಿ ನಿರ್ಯಹಣಯ ತ್ುಂತ್ಾಜ್ಞರ ಹತದೆದಗ್ಳಲಿಾ ಕ್ಾಮವಯಗಿ ಶೆೋಕ್ಡಯ 20 
ಮತ್ತು 21ರಷ್ತಿ ಹತದೆದಗ್ಳು ಖಯಲಿ ಇದದರ್ು. ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ ಸಿಬಬುಂದಯ ಕ ೆರತ್ಯೆಿುಂದಯಗಿ 
ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಯ ಅರ್ಧಿಯಲಿಾ ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ಗ್ಳು 41,342 ದನ್ಗ್ಳರ್ರೆಗೆ ಕಯರ್ಯಯಚರಣೆಯಿುಂದ 
ಹೆ ರಗ್ತಳಿಯಬೆೋಕಯಯಿತ್ತ. ಕಯಯಯನಿರತ್ ಇಎಮ್ಟಿಗ್ಳಿಗ ೆತ್ತತ್ತಯ ಪಾತಿಕಿಾಯ ಕೋೆುಂದಾದ ವೆೈದಾರತಗ್ಳು 
(ಇಆರ್ಸಿಪಿಗ್ಳು) ವಯಸ್ುರ್ ವೆೈದಾಕಿೋಯ ನಿದೆೋಯಶನ್ಗ್ಳನ್ತು ನಿೋಡಬೆೋಕಿತ್ತು. ತ್ತತ್ತಯ ಪಾತಿಕಿಾಯ ಕೋೆುಂದಾದಲಿಾ 
ಕೋೆರ್ಲ ಮ ರ್ರತ ಇಆರ್ಸಿಪಿಗ್ಳು ಲಭಾವಿದದರತ. 2017-18 ಮತ್ತು 2018-19ರ ಅರ್ಧಿಯಲಿಾ  
ಇಆರ್ಸಿಪಿಗ್ಳು ಇಎಮ್ಟಿಗ್ಳಿಗ ೆಉತ್ುರಿಸ್ದ ಕ್ರೆಗ್ಳು ಕ್ಾಮವಯಗಿ ಶೋೆಕ್ಡಯ 58.20 ಮತ್ತು 65.52ರಷ್ಟಿದದರ್ು. 
ದ ರದ/ಬತಡಕ್ಟತಿ ಪಾದೋೆಶಗ್ಳಲಿಾ ವಯಸಿಸ್ತರ್ ಜನ್ರತ, ಸ್ಮತದಾ ರ್ಮೋನ್ತಗಯರರತ ಮತುಂತ್ಯದ 
ಸೌಲಭಾರ್ುಂಚಿತ್ ರ್ಗ್ಯಗ್ಳಿಗ ೆ ಇಎಮ್ಎಸ್ ಲಭಾತ್ೆಯನ್ತು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳುಲತ ರ್ಯರ್ುದೆೋ 
ಕಯಯಯತ್ುಂತ್ಾ ನಿರ್ಯಹಣಯ ಯೋಜನೆ ಇರಲಿಲಾ. ರ್ೆ ತ್ೆಗ,ೆ ವಿವಿಧ ರ್ಗ್ಯಗ್ಳ ತ್ತತ್ತಯಸಿೆತಿಗ್ಳಿಗೆ 
ಪರಿಣಯಮಕಯರಿ ಪಾತಿಕಿಾಯ ಸ್ಮಯರ್ನ್ತು ನಿಣಯಯಿಸ್ತರ್ುದತ, ಕಯಲ್ಸೆುಂಟರ್ನಿುಂದ ಆಗ್ಮನ್-ಪ ರ್ಯ 
ಸ್ ಚನಗೆ್ಳು, ರೆ ೋಗಿಗ್ಳ ಫಲಿತ್ಯುಂಶಗ್ಳ ಮೋಲಿವಚ್ಯರಣೆ, ಐಸಿಟಿ ಮ ಲಸೌಕ್ಯಯಗ್ಳ ಉನ್ುತಿೋಕ್ರಣ, 
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ಆಸ್ಪತ್ಯಾ-ಪ ರ್ಯ ಚಿಕಿತ್ೆೆಯ ಪರಿಣಯಮಕಯರಿತ್ವದ ಮೋಲೆ ಸ್ುಂಶೆ ೋಧನೆ, ಮತುಂತ್ಯದ ವಿವಿಧ 
ಚಟತರ್ಟಿಕಗೆ್ಳು ಸ್ಕಯಯರಿ ಮಟಿದ ಉನ್ುತ್ ಹುಂತ್ದ ಪರಿಗ್ಣನೆಯಿುಂದ ಹೆ ರಗ್ತಳಿದವೆ. 
ದೃಢೋಕ್ರಣಗೆ ಳಿಸ್ತರ್ ಕಯಯಯವಿಧ್ಯನ್ಗ್ಳ ಅನ್ತಪಸಿೆತಿಯತ ಅಪ ಣಯ ದತ್ಯುುಂಶ, ಬಯಾಕ್ಎುಂಡ್ನ್ಲಿಾ 
ದತ್ಯುುಂಶರ್ನ್ತು ಒಳಸೋೆರಿಸ್ತರ್ುದತ ಮತ್ತು ತ್ಪಯಪದ ರ್ರದ ಮ್ಯಡತರ್ುದಕೆಕ ಅನ್ತರ್ು ಮ್ಯಡಿತ್ತ. 
ನಿಷ್ಟಕಿಯಗೆ ುಂಡ ಸ್ುಂದಭಯದಲಿಾ ಪರಿಹಯರ ಕ್ಾಮಗ್ಳನ್ತು ಕೈೆಗೆ ಳುಲತ ಅಗ್ತ್ಾವಯಗಿದದ ಬಯಾಕ್ಪ್ 
ಯೋಜನೆಗ್ಳು, ಘಟನಯ ನಿರ್ಯಹಣೆ ಮತ್ತು ರ್ಾರ್ಹಯರ ಮತುಂದತರ್ರಿಕೆ ಯೋಜನೆಗ್ಳು, 
ಮತುಂತ್ಯದರ್ುಗ್ಳನ್ತು ತ್ರ್ಯರಿಸಿರಲಿಲಾ. ಸ್ಕಯಯರ ಮತ್ತು ಪಯಲತದಯರರ ನ್ಡತವ ೆರ್ಯರ್ುದೆೋ ರ್ರದ 
ಮ್ಯಡತರ್ ರ್ಾರ್ಸೆೆಗ್ಳಿರಲಿಲಾ. ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಯ ಅರ್ಧಿಯಲಿಾ ತ್ತತ್ತಯ ಸೆೋವಯ ಬಳಕದೆಯರರಿುಂದ 6,411 
ದ ರತಗ್ಳನ್ತು ಸಿವೋಕ್ರಿಸ್ಲಯಗಿತ್ತು. ಆದರ,ೆ ಅುಂತ್ಹ ರ್ಯರ್ುದೆೋ ರ್ರದ ಕಯಯಯವಿಧ್ಯನ್ದ 
ಅನ್ತಪಸಿೆತಿಯಲಿಾ ಪಯಲತದಯರರತ ಸಯರ್ಯಜನಿಕ್ ಕ್ತುಂದತಕ ೆರತ್ಗೆ್ಳನ್ತು ಸ್ಕಯಯರಕಕೆ ತಿಳಿಸಿರಲಿಲಾ. 
ಯೋಜನಯ ದತ್ುಸ್ುಂಚಯಗ್ಳು ರಯಜಾ ಸ್ಕಯಯರಕಕೆ ದೆ ರಕ್ದುಂತಿದದದತದ ಯೋಜನೆಯ 
ಮೋಲಿವಚ್ಯರಣೆಯನ್ತು ದತಬಯಲಗೆ ಳಿಸಿತ್ತ ಮತ್ತು ರೆ ೋಗಿಗ್ಳ ಚಿಕಿತ್ೆೆಯನ್ತು ಸ್ತಧ್ಯರಿಸ್ತರ್ ಸ್ಲತವಯಗಿ 
ಸ್ುಂಶೆ ೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿರ್ೃದಿ ಚಟತರ್ಟಿಕಗೆ್ಳನ್ತು ಕೈೆಗ ೆಳುಲತ ದತ್ಯುುಂಶರ್ನ್ತು ಬಳಸ್ದರತರ್ುಂತ್ಯಯಿತ್ತ. 
ಯೋಜನೆಯ ಮೋಲಿವಚ್ಯರಣೆ ನ್ಡೆಸ್ಬೆೋಕಿದದ ರಯಜಾ ಮತ್ತು ಜಿಲಯಾ ಮಟಿದ ಸ್ರ್ಮತಿಗ್ಳನ್ತು ರಚಿಸಿರಲಿಲಾ. 
ಸೆೋವಗೆ್ಳಲಿಾನ್ ನ್ ಾನ್ತ್ೆಗ್ಳನ್ತು ಉಲೆಾೋಖಿಸಿ ನಿಗ್ದತ್ 10 ರ್ಷ್ಯಗ್ಳ ಅರ್ಧಿಗೆ ಮತುಂಚಿತ್ವಯಗಿಯೋ 
ಪಯಲತದಯರರ ೆುಂದಗಿನ್ ಸ್ುಂಬುಂಧರ್ನ್ತು ಕ್ಡಿತ್ಗ ೆಳಿಸ್ಲತ ಸ್ಕಯಯರರ್ು ನಿಧಯರಿಸಿತ್ತ. ಆದರ,ೆ ಬದಲಿ 
ಪಯಲತದಯರನ್ನ್ತು ಗ್ತರತತಿಸ್ತರ್ುದತ ವಿಳುಂಬವಯಗಿದದರಿುಂದ ಅಸಿುತ್ವದಲಿಾರತರ್ ಸೆೋವಯ ಪ ರೆೈಕೆದಯರರತ 
ಮತುಂದತರ್ರೆಯತತಿುದಯದರೆ. ಸ್ವತ್ತುಗ್ಳ ರ್ಗಯಯರ್ಣೆ ಮತ್ತು ಆಸಿು ಹಕ್ತಕಗ್ಳಿಗೆ ಸ್ುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತ್ೆ ಒಪಪುಂದದ 
ಬಯಧಾತ್ೆಗ್ಳನ್ತು ಪ ರೆೈಸ್ತರ್ ನಿಗ್ಯಮನ್ ಕಯಯಯನಿೋತಿ ಏಪಯಯಟನ್ತು ಎಮ್ಒಯತ ಒದಗಿಸಿರಲಿಲಾ. 
ತ್ತ್ಪರಿಣಯಮವಯಗಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನ್ತಷ್ಯಠನ್ರ್ು ರ್ಾತ್ಾಯಗೆ ಳುುರ್ ಅಪಯಯರ್ನ್ತು ತ್ಳಿುಹಯಕ್ಲಯಗ್ತರ್ುದಲಾ. 
ಯೋಜನೆಯತ ಒುಂದತ ದಶಕ್ಕ್ ಕ ಹೆಚತಾ ಕಯಲದುಂದ ಕಯಯಯ ನಿರ್ಯಹಿಸ್ತತಿುದದರ  ಯೋಜನೆಯ 
ಮ್ೌಲಾಮ್ಯಪನ್ರ್ನ್ತು ಮ್ಯಡಲಯಗಿಲಾ. 
 
2.1.1 ಪರಿಚಯ 
ಒುಂದೆೋ ಟ ೆೋಲ್ ಫ್ಾೋ ಸ್ುಂಖಾೆ-108ರ ಮ ಲಕ್ ವೆೈದಾಕಿೋಯ, ಪೆ ೋಲಿಸ್ ಅಥವಯ ಅಗಿುಶಯಮಕ್ 
ರ್ಾರ್ಸೆೆಗ್ಳಲಿಾರತರ್ರ್ರಿಗೆ ಸ್ಮಗ್ಾ ‘ತ್ತತ್ತಯ ಪಾತಿಕಿಾಯ ಸೆೋವ’ೆಯನ್ತು ಒದಗಿಸ್ಲತ ಸಿಕ್ುಂದರಯಬಯದ್ನ್ ಜಿವಿಕೆ5 
ಎಮರ್ೆಯನಿೆ ಮ್ಯಾನೆೋಜ್ಮುಂಟ್ ಇನ್ಸಿಿಟ ಾಟ್ನೆ ುಂದಗೆ ಸಯರ್ಯಜನಿಕ್ ಖಯಸ್ಗಿ ಪಯಲತದಯರಿಕೆ (ವಿನಯಾಸ್ 
ಮ್ಯಡತ, ನಿರ್ಮಯಸ್ತ, ಕಯರ್ಯಯಚರಣೆಗ ೆಳಿಸ್ತ ಮತ್ತು ನಿರ್ಯಹಿಸ್ತ ಮ್ಯದರಿ) (ಪಿಪಿಪಿ) ರ್ಾರ್ಸೆೆಯ 
ಅನ್ತಷ್ಯಠನ್ಕಕೆ ಕ್ನಯಯಟಕ್ ಸ್ಕಯಯರರ್ು ಅನ್ತಮೋದನೆ ನಿೋಡಿತ್ತ (ಆಗ್ಸ್ಿ ೨೦೦೮). ಈ ಸೆೋವಯೆತ 
ಘಟನಯಸ್ೆಳದುಂದ ಸ್ ಕ್ು ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗೆ6. ಸ್ೆಳಯುಂತ್ರಿಸ್ತರ್ರೆಗಿನ್ ಸ್ುಂಪ ಣಯ ಆಸ್ಪತ್ಯಾ-ಪ ರ್ಯ ತ್ತತ್ತಯ 
ಚಿಕಿತ್ೆೆಯನ್ತು ಒದಗಿಸ್ತತ್ುದೆ. ನ್ಗ್ರ ಪಾದೋೆಶಗ್ಳಲಿಾ ಸ್ರಯಸ್ರಿ 20 ನಿರ್ಮಷ್ಗ್ಳಲಿಾ ಮತ್ತು ಗಯಾರ್ಮೋಣ 
ಪಾದೋೆಶದಲಿಾ ಸ್ರಯಸ್ರಿ 30 ನಿರ್ಮಷ್ಗ್ಳಲಿಾ ರೆ ೋಗಿಗ್ಳು/ಸ್ೆಳಗ್ಳನ್ತು ತ್ಲತಪತರ್ುದತ ಇದರ ಉದೆದೋಶವಯಗಿತ್ತು. 
ತ್ತತ್ತಯ ಸಯಗ್ಣೆ ರ್ಾರ್ಸೆೆಯನ್ತು ಅತ್ಯಾಧತನಿಕ್ ಆುಂಬತಾಲನೆ್ೆನ್ಲಿಾ ನ್ಡೆಸ್ಲಯಗ್ತತ್ುದ ೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ತು 
ಉಚಿತ್ವಯಗಿ ನಿೋಡಲಯಗ್ತತಿುದ.ೆ ಸಯಗ್ಣೆ ರ್ಾರ್ಸೆೆಯನ್ತು ಒುಂದತ ತ್ತತ್ತಯಕ್ರೆ ಪಾತಿಕಿಾಯ ಕೋೆುಂದಾರ್ು 
ಸ್ುಂಯೋಜಿಸ್ತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಇದತ ದನ್ದ 24 ಗ್ುಂಟೆಗ್ಳೂ, ವಯರದಲಿಾ 7 ದನ್ಗ್ಳೂ 
ಕಯಯಯನಿರ್ಯಹಿಸ್ತತ್ುದೆ. 

                                                           
5 ಜಿವಿಕೆ ಎುಂಬತದತ ಅದರ ಸ್ುಂಸಯೆಪಕ್ ಗ್ತಣತಪತಿ ವೆುಂಕ್ಟ ಕ್ೃಷ್ಣರೆಡಿಿ ಅರ್ರ ಹೆಸ್ರಿನ್ ಸ್ ಚಕ್ವಯಗಿದೆ. 
6 ಸ್ ಕ್ುವಯದ ಆಸ್ಪತ್ೆಾ ಎುಂದರೆ ತ್ತತ್ತಯಸಿೆತಿಗೆ ಸ್ ಕ್ುವಯದ ಆಸ್ಪತ್ೆಾಯನ್ತು ಸ್ ಚಿಸ್ತತ್ುದ.ೆ 
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ಕ್ನಯಯಟಕ್ ಸಯರ್ಯಜನಿಕ್ ಖರಿೋದಯಲಿಾ ಪಯರದಶಯಕ್ತ್ೆ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲಿಾ ವಿನಯಯಿತಿ ಪಡೆದ 
ನ್ುಂತ್ರ, ಇಲಯಖಯೆತ ರ್ಯರ್ುದೆೋ ಸ್ಪಧ್ಯಯತ್ಮಕ್ ಬಿಡಿಿುಂಗ್ ಇಲಾದೆ ಖಯಸ್ಗಿ ಪಯಲತದಯರನ್ನ್ತು (ಪಯಲತದಯರ) 
ನೆೋಮಕ್ ಮ್ಯಡಿತ್ತ. ಸ್ಕಯಯರ ಮತ್ತು ಪಯಲತದಯರರ ನ್ಡತವ ೆ ಪರಸ್ಪರ ತಿಳುರ್ಳಿಕೆ ಪತ್ಾವುಂದರ 
ಒಪಪುಂದವಯಯಿತ್ತ (ಆಗ್ಸ್ಿ 2008), ಅದರಲಿಾ ನಿಯಮಗ್ಳು ಮತ್ತು ಷ್ರತ್ತುಗ್ಳು, ಜವಯಬಯದರಿಗ್ಳು ಮತ್ತು 
ಸೆೋವಯ ವಿರ್ರಗ್ಳನ್ತು ಸ್ಪಷ್ಿಪಡಿಸ್ಲಯಗಿತ್ತು. ಯೋಜನೆಯಲಿಾ ಬಳಸ್ಲಯದ ಮ್ಯಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸ್ುಂರ್ಹನ್ 
ತ್ುಂತ್ಾಜ್ಞಯನ್ಕೆಕ ಸ್ುಂಬುಂಧಪಟಿುಂತ್ೆ ನಿದಯಷ್ಿವಯದ ಪಾತ್ೆಾೋಕ್ ಸೆೋವಯ ಮಟಿದ ಒಪಪುಂದಗ್ಳು ಮತ್ತು 
ಮ್ಯಗ್ಯಸ್ ಚಿಗ್ಳು ಇರಲಿಲಾ. 
ಈ ಪಿಪಿಪಿ ಮ್ಯದರಿಯತ ಯೋಜನೆಗ ೆವಿಶಿಷ್ಿವಯಗಿತ್ತು, ಏಕೆುಂದರ ೆಸ್ಕಯಯರರ್ು ಕಳೆಗಿನ್ರ್ುಗ್ಳ ವೆಚಾರ್ನ್ತು 
ಭರಿಸ್ಲತ ಮತುಂಗ್ಡವಯಗಿ ಹಣರ್ನ್ತು ಒದಗಿಸ್ತತ್ುದೆ (i ) ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳ ನಿಯೋಜನೆಗಯಗಿ ಬುಂಡವಯಳ 
ವೆಚಾ, ತ್ತತ್ತಯ ಪಾತಿಕಿಾಯ ಕೋೆುಂದಾ ಮತ್ತು ಐಟಿ ಮ ಲಸೌಕ್ಯಯಗ್ಳ ಸಯೆಪನೆಗೆ, ಮತ್ತು (i i ) ಶೋೆಕ್ಡಯ 
100ರಷ್ತಿ ಕಯರ್ಯಯಚರಣೆ ವೆಚಾ (ತ್ೆೈಮ್ಯಸಿಕ್ ಆಧ್ಯರದ ಮೋಲೆ), ಮತ್ತು ಪಯಲತದಯರನ್ತ 
ಮ ಲಸೌಕ್ಯಯರ್ನ್ತು ವಿನಯಾಸ್ಗ ೆಳಿಸಿ, ನಿರ್ಮಯಸಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಯಹಿಸ್ತತ್ಯುನೆ ಮತ್ತು ಸೆೋವಗೆ್ಳನ್ತು 
ನಿೋಡತತ್ಯುನೆ. ಅಲಾದೆ, ಪಯಲತದಯರನೆೋ ಮೋಲೆತರದ ನಿರ್ಯಹಣಯ ರ್ಾರ್ಸೆೆಯ ವೆಚಾರ್ನ್ತು ಪ ರೆೈಸ್ತತ್ಯುನೆ. 
ಪಿಪಿಪಿ ರ್ಾರ್ಸೆೆಯತ ಆಗ್ಸ್ಿ 2018ಕಕೆ ಕ ೆನೆಗ ೆಳುುರ್ ಹತ್ತು ರ್ಷ್ಯಗ್ಳ ಅರ್ಧಿಗೆ ಇದದತ್ತ. ಯೋಜನೆಯಡಿ 
ಸ್ೃಜಿಸ್ಲಯದ ಎಲಯಾ ಸ್ವತ್ತುಗ್ಳು (ಚರ, ಸಿೆರ ಮತ್ತು ತ್ುಂತ್ಯಾುಂಶ) ರಯಜಾ ಸ್ಕಯಯರದ ಆಸಿುರ್ಯಗಿರತತ್ುವ.ೆ 
ಸ್ಪಧ್ಯಯತ್ಮಕ್ ಟೆುಂಡರಿುಂಗ್ ಪಾಕಿಾಯಯ ಮ ಲಕ್ ಬದಲಿ ಪಯಲತದಯರನ್ನ್ತು ಗ್ತರತತಿಸಿ ಯೋಜನೆಯನ್ತು 
ಮತುಂದತರ್ರಸೆ್ಲತ ವಿಳುಂಬವಯಗ್ತತಿುರತರ್ುದರಿುಂದ ಪಯಲತದಯರರ ೆುಂದಗಿನ್ ಎಮ್ಒಯತ ಒಪಪುಂದರ್ನ್ತು 
ವಿಸ್ುರಿಸ್ಲಯಯಿತ್ತ. 
ಎುಂಒಯತಗೆ ಅನ್ತಗ್ತಣವಯಗಿ ಪಯಾರುಂಭಿಕ್ವಯಗಿ ಇಡಿೋ ರಯಜಾಕಕೆ ಹುಂತ್ಹುಂತ್ವಯಗಿ 517 ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ಗ್ಳನ್ತು 
ನಿಯೋಜಿಸ್ಬೋೆಕಯಗಿತ್ತು. ಹಿೋಗೆ, ಪಾತಿ ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ ಸ್ರಿಸ್ತಮ್ಯರತ 1.0 ಲಕ್ಷ್ದುಂದ 1.10 ಲಕ್ಷ್ 
ಜನ್ಸ್ುಂಖಾೆಯನ್ತು ವಯಾಪಿಸ್ತತಿುತ್ತು. 517 ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳ ನಿಯೋಜನೆಯತ ಪಾತಿ ಪಾರ್ಯಣಕಕೆ ಸ್ರಿಸ್ತಮ್ಯರತ 
25 ಕಿರ್ಮೋ ದ ರರ್ನ್ತು ಕ್ಾರ್ಮಸ್ಬಹತದಯಗಿದತದ, ಇದತ ಗೆ ೋಲಿನ್ ಅರ್ರ್7 ಒಳಗೆ ರೆ ೋಗಿಗ್ಳ ಸಯಗ್ಣಯೆನ್ತು 
ಖಚಿತ್ಪಡಿಸ್ತತ್ುದೆ. ತ್ರತವಯಯ ರಯಜಾ ಸ್ಕಯಯರರ್ು ಮತ್ೆು 194 ಆುಂಬತಲೆನ್ೆಗ್ಳನ್ತು ಖರಿೋದಸಿತ್ತ (ಆಗ್ಸ್ಿ 
೨೦೧೪) ಹಯಗ್  ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ಗ್ಳ ಒಟತಿ ಸ್ುಂಖಾೆ 711 ಆಯಿತ್ತ. ಅಕೆ ಿೋಬರ್ 2019ರ ಅುಂತ್ಾದ ವೆೋಳಗೆೆ 
746 ಸ್ಕಿಾಯ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳಿದದರ್ು (35 ಬಯಾಕ್-ಅಪ್ ಆುಂಬತಾಲನೆ್ೆಗ್ಳು ಸೆೋರಿದುಂತ್ೆ), ಅರ್ುಗ್ಳಲಿಾ 181 
ಸ್ತಧ್ಯರಿತ್ ಜಿೋರ್ರಕ್ಷ್ಕ್ ರ್ಾರ್ಸೆೆ (ಎಎಲ್ಎಸ್)8 ಹೆ ುಂದರತರ್ ಆುಂಬತಲೆನ್ೆಗ್ಳಿದದರ್ು ಮತ್ತು 565 ಸಯಮ್ಯನ್ಾ 
ಜಿೋರ್ರಕ್ಷ್ಕ್ ರ್ಾರ್ಸೆೆ (ಬಿಎಲ್ಎಸ್)9 ಹೆ ುಂದರತರ್ ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ಗ್ಳಿದದರ್ು. ರ್ೆ ತ್ೆಗ ೆರಯಜಾರ್ು 30 ಬೆೈಕ್ 
ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳನ್ತು10 ಸ್ಹ ಒದಗಿಸಿತ್ತ (ಏಪಿಾಲ್ 2015). 
 
 

                                                           
7 ಆಘಾತ್ಕಯರಿ ಪೆಟಿಿನ್ ನ್ುಂತ್ರದ ಒುಂದತ ಗ್ುಂಟೆಯ ಅರ್ಧಿ, ಈ ಸ್ಮಯದಲಿಾ ತ್ವರಿತ್ ವೆೈದಾಕಿೋಯ ಚಿಕಿತ್ೆಯೆನ್ತು ನಿೋಡತರ್ 

ಮ ಲಕ್ ಸಯರ್ನ್ತು ತ್ಡೆಗ್ಟತಿರ್ ಸಯಧಾತ್ೆ ಹೆಚಿಾರತತ್ುದೆ. 
8 ತ್ತತ್ತಯ ಕ್ೃತ್ಕ್ ಉಸಿರಯಟದ/ತಿೋರ್ಾ ಮೋಲಿವಚ್ಯರಣೆಯ ಅಗ್ತ್ಾತ್ೆಯಿರತರ್ ರೆ ೋಗಿಗ್ಳನ್ತು ಸಯಗಿಸ್ಲತ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ೆ ೆನಿೋಡಲತ 

ದಕ್ಷ್ವಯಗಿ ವಿನಯಾಸ್ ಮ್ಯಡಿರತರ್, ಸ್ ಕ್ುವಯಗಿ ಸ್ರ್ಯುಗಿರತರ್ ಹಯಗ್  ಸಿಬಬುಂದಯಿರತರ್ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ ವಯಹನ್. 
9 ತ್ತತ್ತಯ ಕ್ೃತ್ಕ್ ಉಸಿರಯಟದ/ಸ್ರಳ ಮೋಲಿವಚ್ಯರಣೆಯ ಅಗ್ತ್ಾತ್ೆಯಿರದ ರೆ ೋಗಿಗ್ಳನ್ತು ಸಯಗಿಸ್ಲತ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ೆೆ ನಿೋಡಲತ 

ದಕ್ಷ್ವಯಗಿ ವಿನಯಾಸ್ ಮ್ಯಡಿರತರ್, ಸ್ ಕ್ುವಯಗಿ ಸ್ರ್ಯುಗಿರತರ್ ಹಯಗ್  ಸಿಬಬುಂದಯಿರತರ್ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ ವಯಹನ್. 
10 ಬೆೈಕ್ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ಗೆ್ಳು ಮದಲ ಪಾತಿಕಿಾಯ ಸೆೋವೆ ನಿೋಡತರ್ ಕಯಯಯನಿರ್ಯಹಿಸ್ತತ್ುವೆ ಮತ್ತು ಸಯಮ್ಯನ್ಾ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ 

ನೆ ುಂದಗೆ ರವಯನಿಸ್ಲಯಗ್ತತ್ುದೆ. 
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2.1.2 ಸಯುಂಸಿೆಕ್ ರಚನ ೆ

ಆರೆ ೋಗ್ಾ ಮತ್ತು ಕ್ತಟತುಂಬ ಕ್ಲಯಾಣ ಇಲಯಖೆಯ ಪಾಧ್ಯನ್ ಕಯಯಯದಶಿಯಯರ್ರತ ಇಲಯಖೆಯ ಆಡಳಿತ್ 
ಮತಖಾಸ್ೆರಯಗಿದಯದರೆ. ಆರೆ ೋಗ್ಾ ಮತ್ತು ಕ್ತಟತುಂಬ ಕ್ಲಯಾಣ ಇಲಯಖೆಯ ಆಯತಕ್ುರತ, ಇಲಯಖೆಯ 
ಉಪನಿದೆೋಯಶಕ್ರತ (ಇಎುಂಎಸ್) ಇರ್ರತಗ್ಳ ಸ್ಹಯಯದುಂದ ರಯಜಾ ಮಟಿದಲಿಾ ಯೋಜನೆಯ 
ಅನ್ತಷ್ಯಠನ್ರ್ನ್ತು ಮೋಲಿವಚ್ಯರಣೆ ಮ್ಯಡತತ್ಯುರೆ. ಜಿಲಯಾ ಮಟಿದಲಿಾ ಯೋಜನೆಯ ಅನ್ತಷ್ಯಠನ್ದ 
ಮೋಲಿವಚ್ಯರಣೆಗೆ ಜಿಲಯಾ ವೆೈದಯಾಧಿಕಯರಿಗ್ಳು ನೆ ೋಡಲ್ ಅಧಿಕಯರಿಗ್ಳಯಗಿದದರತ. ಯೋಜನೆಯನ್ತು 
ಅನ್ತಷ್ಯಠನ್ಗೆ ಳಿಸ್ಲತ ಪಯಲತದಯರನ್ತ ರಯಜಾ, ಪಯಾದೆೋಶಿಕ್ ಮತ್ತು ಜಿಲಯಾ ಮಟಿದ ಆಡಳಿತ್ಯತ್ಮಕ್ 
ಮ ಲಸೌಕ್ಯಯಗ್ಳನ್ತು ಸಯೆಪಿಸಿದದನ್ತ. 

2.1.3 ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಯ ಉದದೆೋಶಗ್ಳು 
ಕಳೆಗಿನ್ರ್ುಗ್ಳನ್ತು ಪರಿಶಿೋಲಿಸ್ಲತ ಕಯಯಯನಿರ್ಯಹಣಯ ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯನ್ತು ಕೈೆಗ ೆಳುಲಯಯಿತ್ತ: 
 ಗ್ತಣಮಟಿದ ಆಸ್ಪತ್ಯಾ-ಪ ರ್ಯ ತ್ತತ್ತಯ ಚಿಕಿತ್ೆೆಯನ್ತು ನಿೋಡಲತ ತ್ತತ್ತಯ ವೆೈದಾಕಿೋಯ ಸೆೋವಯೆತ 

ಸ್ ಕ್ುವಯಗಿ ಸ್ಪುಂದಸ್ತತಿುತ್ೆು ಮತ್ತು ಸ್ಮಪಯಕ್ವಯಗಿ ಸ್ಜತುಗ ೆುಂಡಿತ್ೆು; ಮತ್ತು 
 ಯೋಜನೆಯಲಿಾ ಅಳರ್ಡಿಸಿದದ ಮ್ಯಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸ್ುಂರ್ಹನಯ ತ್ುಂತ್ಾಜ್ಞಯನ್ರ್ು ಎಲಾ 

ಚಟತರ್ಟಿಕಗೆ್ಳನ್ತು ಸ್ಮಪಯಕ್ವಯಗಿ ನಿರ್ಯಹಿಸ್ತತಿುತ್ೆುೋ ಮತ್ತು ಗ್ತಣಮಟಿದ ತ್ತತ್ತಯ ಚಿಕಿತ್ೆೆಯನ್ತು 
ನಿೋಡತರ್ ಉದೆದೋಶರ್ನ್ತು ಹೆ ುಂದತ್ೆು.  

2.1.4 ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಯ ಮ್ಯನ್ದುಂಡ 

ಕಯಯಯನಿರ್ಯಹಣಯ ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಗಯಗಿ ಮ್ಯನ್ದುಂಡಗ್ಳನ್ತು ಮತಖಾವಯಗಿ ಕೆಳಗಿನ್ರ್ುಗ್ಳಿುಂದ 
ಪಡೆದತಕ ೆಳುಲಯಯಿತ್ತ: 
 ರಯಜಾ ಸ್ಕಯಯರದ ಮತ್ತು ಪಯಲತದಯರನ್ ನ್ಡತವಿನ್ ಪರಸ್ಪರ ಒಪಪುಂದ ಪತ್ಾ (ಎಮ್ಒಯತ); 
 ಮ್ಯಹಿತಿ ರ್ಾರ್ಸೆೆಯ ಆಡಳಿತ್, ಅಭಿರ್ೃದಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಯಹಣೆಯ ಸಯಮ್ಯನ್ಾ ತ್ತ್ವಗ್ಳು; 
 ಕ್ನಯಯಟಕ್ ಸ್ಮಗ್ಾ ಸಯರ್ಯಜನಿಕ್ ಆರೆ ೋಗ್ಾ ನಿೋತಿ, ೨೦೧೭; ಮತ್ತು 
 ಭಯರತ್ ಸ್ಕಯಯರದ ಹಣಕಯಸ್ತ ಮುಂತ್ಯಾಲಯದ ಆರ್ಥಯಕ್ ರ್ಾರ್ಹಯರಗ್ಳ ಇಲಯಖೆಯತ ರ್ಯರಿ 

ಮ್ಯಡಿರತರ್ ಪಿಪಿಪಿ ರಿರ್ಯಯಿತಿಗ್ಳಿಗಯಗಿನ್ ಪೆ ೋಸ್ಿ ಅವಯಡ್ಯ ಕಯುಂಟಯಾಕ್ಿ ಮ್ಯಾನೆೋಜ್ಮುಂಟ್
ನ್ ಮ್ಯಗ್ಯಸ್ ಚಿಗ್ಳು. 

2.1.5 ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಯ ವಯಾಪಿು ಮತ್ತು ವಿಧ್ಯನ್  

ಯೋಜನೆಯತ ಪೆ ಲಿೋಸ್, ಅಗಿುಶಯಮಕ್ ಮತ್ತು ವೆೈದಾಕಿೋಯ ತ್ತತ್ತಯ ಪರಿಸಿೆತಿಗ್ಳ ಬಗೆಗಿನ್ ಸೆೋವೆ 
ಒದಗಿಸ್ಬೋೆಕಯಗಿತ್ತು. ಆದರ,ೆ ಬಳಕಯೆಲಿಾ ಇದತ ಹೆಚ್ಯಾಗಿ ವೆೈದಾಕಿೋಯ ತ್ತತ್ತಯಸಿೆತಿಗ್ಳ ಮೋಲೆ 
ಕೋೆುಂದಾೋಕ್ರಿಸಿತ್ತು, ಹಯಗ್  ಇದತ ಒಟತಿ ತ್ತತ್ತಯಸಿೆತಿಗ್ಳ ಶೆೋಕ್ಡಯ 99ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಆದತದರಿುಂದ, 
ಕಯಯಯನಿರ್ಯಹಣಯ ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯತ ಹೆಚ್ಯಾಗಿ ತ್ತತ್ತಯ ವೆೈದಾಕಿೋಯ ಸೆೋವಗೆ್ಳಿಗೆ ಸಿೋರ್ಮತ್ವಯಗಿದೆ. 
ಕಯಯಯನಿರ್ಯಹಣಯ ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯನ್ತು 2014-15ರಿುಂದ 2018-19ರ ಅರ್ಧಿಯನ್ತು ವಯಾಪಿಸ್ತರ್ 
ಆರೆ ೋಗ್ಾ ಮತ್ತು ಕ್ತಟತುಂಬ ಕ್ಲಯಾಣ ಆಯತಕ್ುರ ಕ್ಛೆೋರಿ ಮತ್ತು ರಯಜಾ ಮಟಿದಲಿಾ ಪಯಲತದಯರರ 
ದಯಖಲೆಗ್ಳಲಿಾನ್ ಪರಿೋಕ್ಷಯ ಪರಿಶಿೋಲನೆಯ ಮ ಲಕ್ ಏಪಿಾಲ್ ೨೦೧೯ರಿುಂದ ಅಕೆ ಿೋಬರ್ ೨೦೧೯ರರ್ರೆಗೆ 
ನ್ಡೆಸ್ಲಯಯಿತ್ತ. ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ಗ್ಳ ಸ್ುಂಖಾೆಯನ್ತು ಗಯತ್ಾವಯಗಿ ಪರಿಗ್ಣಿಸಿ ಬದಲಿಸ್ಲಯಗ್ದ 
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ಸ್ುಂಭರ್ನಿೋಯತ್ೆಗೆ ಅನ್ತಗ್ತಣವಯಗಿ ೩೦ರಲಿಾ ಎುಂಟತ11 ಜಿಲೆಾಗ್ಳನ್ತು ಆಯಕ ಮ್ಯಡಲಯಗಿದೆ. ಪಾತಿ ಜಿಲೆಾಯ 
ಶೆೋಕ್ಡಯ 25ರಷ್ತ ಿಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ಗ್ಳ ಜುಂಟಿ ಪರಿಶಿೋಲನೆಯನ್ತು ಜಿಲಯಾ ಸಿಬಬುಂದಯುಂದಗೆ ನ್ಡೆಸ್ಲಯಯಿತ್ತ. 

ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಯ ಉದೆದೋಶಗ್ಳು, ಮ್ಯನ್ದುಂಡಗ್ಳು ಮತ್ತು ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಯ ವಯಾಪಿುಯನ್ತು ಪಾವೋೆಶ 
ಸ್ಭಯೆಲಿಾ (ಮ್ಯರ್ಚಯ 2019) ಆರೆ ೋಗ್ಾ ಮತ್ತು ಕ್ತಟತುಂಬ ಕ್ಲಯಾಣ ಇಲಯಖೆಯ ಪಾಧ್ಯನ್ 
ಕಯಯಯದಶಿಯಯರ್ರ ೆುಂದಗೆ ಚಚಿಯಸ್ಲಯಯಿತ್ತ. ಯೋಜನಯ ಅನ್ತಷ್ಯಠನ್ಕಕೆ ಸ್ುಂಬುಂಧಿಸಿದ ದಯಖಲೆಗ್ಳ 
ವಿಶೆಾೋಷ್ಣೆ ಮತ್ತು 108-ಪಯಾರ್ಕೆ್ಿ ಕ್ಛೋೆರಿಯತ ನಿರ್ಯಹಿಸಿರತರ್ ದತ್ುಸ್ುಂಚಯಗ್ಳ ವಿಶೆಾೋಷ್ಣಯೆನ್ತು 
ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಯ ವಿಧ್ಯನ್ರ್ು ಒಳಗೆ ುಂಡಿತ್ತು. ಪರಿಶಿೋಲಿಸಿದ ತ್ುಂತ್ಯಾುಂಶಗ್ಳು ಮತ್ತು ದತ್ುಸ್ುಂಚಯಗ್ಳು 
ಕ್ರೆ ನಿರ್ಯಹಣಯ ರ್ಾರ್ಸೆೆ, ಜಿಪಿಎಸ್ ಆಧ್ಯರಿತ್ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ ಟಯಾಾಕಿುಂಗ್ ರ್ಾರ್ಸೆೆ, ವಯಹನ್ಗ್ಳ ನಿರ್ಯಹಣಯ 
ರ್ಾರ್ಸೆೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯನ್ರ್ ಸ್ುಂಪನ್ ಮಲ ನಿರ್ಯಹಣಯ ರ್ಾರ್ಸೆೆ, ಇರ್ುಗ್ಳನ್ತು ಒಳಗೆ ುಂಡಿದದರ್ು. 

ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳ ಜುಂಟಿ ಪರಿಶಿೋಲನೆಯ ಹೆ ರತ್ಯಗಿ, ಆಯದ ಜಿಲೆಾಗ್ಳ ತ್ತತ್ತಯಸಿೆತಿ ನಿರ್ಯಹಣಯ ತ್ುಂತ್ಾಜ್ಞರತ 
(119), ಡೆೈರ್ರ್ಗ್ಳು (120) ಮತ್ತು ಜಿಲಯಾ ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ್ಳಲಿಾನ್ ತ್ತತ್ತಯ ವಿಭಯಗ್ದ ಸಿಬಬುಂದಯುಂದಗ ೆ(೧೧೫) 
ರಚನಯತ್ಮಕ್ ಸ್ುಂದಶಯನ್ಗ್ಳನ್ತು ನ್ಡೆಸ್ಲಯಯಿತ್ತ. ಸೆೋವಯ ವಿತ್ರಣೆಯ ಗ್ತಣಮಟಿರ್ನ್ತು ನಿಣಯಯಿಸ್ಲತ 
ಜಿಲಯಾ ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ್ಳಲಿಾ ದಯಖಲಯದ ಫಲಯನ್ತಭವಿಗ್ಳ (371) ಸ್ರ್ಮೋಕೆ್ಷಯನ್ತು ಸ್ಹ ನ್ಡೆಸ್ಲಯಯಿತ್ತ. 
ಸ್ುಂದಶಯನ್/ಸ್ರ್ಮೋಕೆ್ಷಯ ಫಲಿತ್ಯುಂಶಗ್ಳನ್ತು ಸ್ುಂಬುಂಧಿತ್ ಸ್ೆಳಗ್ಳಲಿಾ ಸೆೋರಿಸ್ಲಯಗಿದೆ. 

ಆರೆ ೋಗ್ಾ ಮತ್ತು ಕ್ತಟತುಂಬ ಕ್ಲಯಾಣ ಇಲಯಖೆಯ ಕ್ನಯಯಟಕ್ ಸ್ಕಯಯರದ ಹೆಚತಾರ್ರಿ ಮತಖಾ 
ಕಯಯಯದಶಿಯಯುಂದಗೆ ೬ ಮೋ ೨೦೨೦ರುಂದತ ನಿಗ್ಯಮನ್ ಸ್ಭಯೆನ್ತು ನ್ಡೆಸ್ಲಯಯಿತ್ತ, ಇದರಲಿಾ 
ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಯ ಆವಿಷ್ಯಕರಗ್ಳನ್ತು ಚಚಿಯಸ್ಲಯಯಿತ್ತ. ಸ್ಕಯಯರರ್ು ನಿೋಡಿದ (ಮ್ಯರ್ಚಯ 2020) 
ಉತ್ುರಗ್ಳನ್ತು ಮತ್ತು ನಿಗ್ಯಮನ್ ಸ್ಭಯೆಲಿಾ ನಿೋಡಿದ ಪಾತಿಕಿಾಯಯನ್ತು ರ್ರದಯಲಿಾ ಗ್ಣನೆಗೆ 
ತ್ೆಗದೆತಕೆ ಳುಲಯಗಿದೆ. 

2.1.6 ಕ್ೃತ್ಜ್ಞತ್ ೆ

ಕಯಯಯನಿಹಯರ್ಣಯ ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯನ್ತು ನ್ಡೆಸ್ತರ್ಲಿಾ ರಯಜಾ ಸ್ಕಯಯರದ ಅಧಿಕಯರಿಗ್ಳು ಮತ್ತು 
ಸಿಬಬುಂದ ಹಯಗ್ತ ಪಯಲತದಯರರತ ನಿೋಡಿದ ಸ್ಹಕಯರ ಮತ್ತು ಸ್ಹಯಯಕಕೆ ನಯರ್ು ಕ್ೃತ್ಜ್ಞರಯಗಿದೆದೋವೆ. 

2.1.7 ತ್ತತ್ತಯ ವೈೆದಾಕಿೋಯ ಸೆೋವಗೆ್ಳ ಘಟಕ್ಗ್ಳು ಮತ್ತು ಪಾಕಿಾಯ 

ಉತ್ುಮ ವೆೈದಾಕಿೋಯ ತ್ತತ್ತಯ ಕಯಯಯಕ್ಷ್ಮತ್ಗೆೆ ಅರೆವೈೆದಾಕಿೋಯ ಸಿಬಬುಂದ, ವಯಹನ್ಗ್ಳು ಮತ್ತು ಹಯಗ್  
ವೆೈದಾಕಿೋಯ ಸಿಬಬುಂದ ಮತ್ತು ಸಯರಿಗ ೆಸೆೋವಗೆ್ಳ ಪಾಯತ್ುಗ್ಳನ್ತು ಬೆುಂಬಲಿಸ್ತರ್ ಸಯಮಥಾಯವಿರತರ್ ಸ್ದೃಢ 
ಮ್ಯಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸ್ುಂರ್ಹನ್ದುಂತ್ಹ ಸ್ುಂಪನ್ ಮಲಗ್ಳು ಬೆೋಕಯಗ್ತತ್ುವೆ. 

ತ್ತತ್ತಯ ವೆೈದಾಕಿೋಯ ಸೆೋವಗೆ್ಳ ಘಟಕ್ಗ್ಳನ್ತು ಚಿತ್ಾ-೨.೧ರಲಿಾ ತ್ೆ ೋರಿಸಿದುಂತ್ೆ ದೃಶಿಾೋಕ್ರಿಸ್ಬಹತದತ. 

 

 

 

                                                           
11 ಬೆಳಗಯವಿ, ಬೆುಂಗ್ಳೂರತ ನ್ಗ್ರ, ಬಿೋದರ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ನ್ುಡ, ದಯರ್ಣಗೆರೆ, ಧ್ಯರವಯಡ, ಹಯಸ್ನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಬತರಗಿ 
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ಚಿತ್ಾ-2.1: ತ್ತತ್ತಯ ವೈೆದಾಕಿೋಯ ಸೋೆವಗೆ್ಳ ಘಟಕ್ಗ್ಳು  

 

ಚಿತ್ಾದಲಿಾ ತ್ೆ ೋರಿಸಿದುಂತ್,ೆ ರ್ಾರ್ಸೆೆಯ ಪಾಮತಖ ಅುಂಶಗ್ಳು ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ, ಕ್ರೆ ಕೋೆುಂದಾ (ಕಯಲ್ ಸೆುಂಟರ್) 
ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ್ಳನ್ತು ಒಳಗೆ ುಂಡಿರತತ್ುವೆ. ಈ ಅುಂಶಗ್ಳ ಕಯಯಯಚಟತರ್ಟಿಕಯೆತ ಪಾಮತಖವಯಗಿ 
ದೃಢವಯದ ಮ್ಯಹಿತಿ ರ್ಾರ್ಸೆೆ, ತ್ರಬೆೋತಿ ಪಡೆದ ಆರೆ ೋಗ್ಾ ಸೆೋವಯಕ್ತ್ಯರತ ಮತ್ತು ತ್ತತ್ತಯ ವೆೈದಾಕಿೋಯ 
ಸೆೋವಗೆ್ಳ ಸ್ ಕ್ು ಬಳಕಯೆ ಬಗೆೆ ಸಯರ್ಯಜನಿಕ್ರಲಿಾ ವಯಾಪಕ್ ರ್ಯಗ್ೃತಿಯನ್ತು ಅರ್ಲುಂಬಿಸಿರತತ್ುದೆ. 
ಕಯರ್ಯಯಚರಣೆಗ್ಳಲಿಾ ಒಟಯಿರೆ ಪಯರದಶಯಕ್ತ್ ೆಮತ್ತು ಸಯರ್ಯಜನಿಕ್ರ ಗ್ರಿಷ್ಠ ತ್ೃಪಿುಗಯಗಿ ವಯಾಪಕ್ವಯದ 
ಕಯನ್ ನ್ತ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ್ದ ಚ್ೌಕ್ಟತಿ ಅಗ್ತ್ಾವಯಗಿತ್ತು. 

2.1.8 ಮ್ಯಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸ್ುಂರ್ಹನ್ ತ್ುಂತ್ಾಜ್ಞಯನ್ ಮ ಲಸೌಕ್ಯಯ 

ಮ್ಯಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸ್ುಂರ್ಹನ್ ತ್ುಂತ್ಾಜ್ಞಯನ್ದ (ಐಸಿಟಿ) ಪರಿಣಯಮಕಯರಿ ಬಳಕ ೆರ್ಯರ್ುದೆೋ ತ್ತತ್ತಯ ಸೆೋವೆಯ 
ಗ್ತಣಮಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ತರಕ್ಷ್ತ್ಗೆ ೆಅಗ್ತ್ಾವಯಗಿದೆ. ಸ್ಮಯೋಚಿತ್ ತ್ತತ್ತಯ ಪಾತಿಕಿಾಯ ಸೆೋವಯೆನ್ತು ಒದಗಿಸ್ಲತ 
ಪರಸ್ಪರ ಸ್ುಂಬುಂಧ ಹೆ ುಂದರತರ್ ಹಲವಯರತ ತ್ುಂತ್ಾಜ್ಞಯನ್ಗ್ಳನ್ತು ಬಳಸ್ಲಯಗಿತ್ತು. ಕಳೆಗಿನ್ರ್ುಗ್ಳು ಐಸಿಟಿ 
ಮ ಲಸೌಕ್ಯಯದ ಮತಖಾ ಅುಂಶಗ್ಳಯಗಿದದರ್ು: 
 ತ್ತತ್ತಯಸಿೆತಿ ನಿರ್ಯಹಣಯ ಕೋೆುಂದಾ ತ್ುಂತ್ಯಾುಂಶ ರ್ಾರ್ಸೆೆ 
 ವಯಹನ್ದ ಸ್ೆಳ ಗ್ತರತತಿಸ್ತರ್ ಸ್ವಯುಂಚ್ಯಲಿತ್ ರ್ಾರ್ಸೆೆ 
 ವಯಹನ್ ನಿರ್ಯಹಣೆ ತ್ುಂತ್ಯಾುಂಶ 
 ಆಸ್ಪತ್ೆಾ ಮ್ಯಹಿತಿ ರ್ಾರ್ಸೆೆ ತ್ುಂತ್ಯಾುಂಶ 

ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯಲಿಾ ಕ್ುಂಡತಬುಂದ ಅುಂಶಗ್ಳು 

ಕಯಯಯನಿರ್ಯಹಣಯ ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯಲಿಾ ಗ್ಮನಿಸಿದ ಅುಂಶಗ್ಳನ್ತು ಮತುಂದನ್ ಕ್ುಂಡಿಕೆಗ್ಳಲಿಾ 
ಚಚಿಯಸ್ಲಯಗಿದೆ. 

2.1.9 ತ್ತತ್ತಯಸಿೆತಿ ನಿರ್ಯಹಣಯ ಕೆೋುಂದಾ ತ್ುಂತ್ಯಾುಂಶ ರ್ಾರ್ಸೆೆ  

ತ್ತತ್ತಯಸಿೆತಿಯಲಿಾ ತ್ವರಿತ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಯೋಚಿತ್ ಸೆೋವಯೆನ್ತು ಒದಗಿಸ್ಲತ, ತ್ೆ ುಂದರೆಯಲಿಾರತರ್ ಜನ್ರನ್ತು 
ಎಲಿಾುಂದಲಯದರ  ಮತ್ತು ರ್ಯರ್ುದೆೋ ಸ್ಮಯದಲಯಾದರ  ಸ್ುಂಪಕಿಯಸ್ತರ್ುದನ್ತು ಸ್ತಲಭಗ ೆಳಿಸ್ಲತ 
ಸ್ುಂರ್ಹನ್ ರ್ಯಲರ್ು ಅತ್ಾುಂತ್ ಅರ್ಶಾಕ್ವಯಗಿದೆ. ತ್ತತ್ತಯ ಪಾತಿಕಿಾಯ ರ್ಾರ್ಸೆೆಯತ (ಇಆರ್ಎಸ್) 
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ಪರಿಪ ಣಯವಯಗಿರಬೆೋಕ್ತ, ಉತ್ುಮ ಸಿಬಬುಂದಯನ್ತು ಹೆ ುಂದರಬೆೋಕ್ತ, ಸ್ದಯ ಸ್ಕಿಾಯವಯಗಿರಬೆೋಕ್ತ ಮತ್ತು 
ತ್ಕ್ಷ್ಣದ ಕ್ಾಮಕಕೆ ಸಿದಿವಯಗಿರಬೆೋಕ್ತ. 

ಕಯಲ್ ಸೆುಂಟರ್ಅನ್ತು ಒಳಗೆ ುಂಡಿರತರ್ ತ್ತತ್ತಯಸಿೆತಿ ನಿರ್ಯಹಣಯ ಕೆೋುಂದಾರ್ನ್ತು ಬೆುಂಗ್ಳೂರಿನ್ಲಿಾ 2008ರಲಿಾ 
ಸಯೆಪಿಸ್ಲಯಯಿತ್ತ, ಇದತ ವಯಯ್ಸೆ ಲಯಗ್ರ್ ಸಿಸ್ಿಮ್, ಭೌಗೆ ೋಳಿಕ್ ಮ್ಯಹಿತಿ ರ್ಾರ್ಸೆೆ, ರ್ಯಗ್ತಿಕ್ ಸಯೆನಿೋಕ್ರಣ 
ರ್ಾರ್ಸೆೆ (ಜಿಪಿಎಸ್), ವಯಹನ್ದ ಸ್ೆಳ ಗ್ತರತತಿಸ್ತರ್ ಸ್ವಯುಂಚ್ಯಲಿತ್ ರ್ಾರ್ಸೆೆ ಮತ್ತು ಮಬೆೈಲ್ ಸ್ುಂರ್ಹನ್ 
ರ್ಾರ್ಸೆೆ12 ಇರ್ುಗ್ಳ ಮ ಲಕ್ ದನ್ದ ೨೪ ಘುಂಟೆಗ್ಳೂ ಸೆೋವಗೆ್ಳನ್ತು ಒದಗಿಸ್ತತಿುತ್ತು. ತ್ೆ ುಂದರೆಗಿೋಡಯದ 
ರ್ಾಕಿುಯನ್ತು ಕ್ರೆದತಕ ೆುಂಡತ ಹೆ ೋಗ್ಲತ ನಿಯುಂತ್ಾಣ ಕ ೆಠಡಿಯತ ಸ್ರ್ಮೋಪದ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ಅೆನ್ತು 
ಸ್ಜತುಗ ೆಳಿಸಿ ತ್ೆ ುಂದರಯೆ ಕ್ರೆ ಬುಂದ ತ್ಕ್ಷ್ಣ ಅರ್ರನ್ತು ಸ್ರ್ಮೋಪದ ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ ೆ ಸಯಗಿಸ್ತರ್ುದನ್ತು 
ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳುಲತ ಈ ಸ್ುಂರ್ಹನ್ ರ್ಾರ್ಸೆೆಯನ್ತು ವಿನಯಾಸ್ಗ ೆಳಿಸ್ಲಯಗಿದೆ. 

ಈ ಯೋಜನೆಯತ ಪೆ ಲಿೋಸ್, ಅಗಿುಶಯಮಕ್ ಮತ್ತು ತ್ತತ್ತಯ ವೆೈದಾಕಿೋಯ ಸ್ಹಯಯಕಯಕಗಿ 62 ಕ್ರೆ 
ಒಳಬರತರ್ ಮ್ಯಗ್ಯಗ್ಳನ್ತು ಹೆ ುಂದರತರ್ ಕ್ುಂಪ ಾಟರ್ ನೆರವಿನ್ ರವಯನ ೆರ್ಾರ್ಸೆೆಯನ್ತು ಒಳಗೆ ುಂಡಿತ್ತು. 
ಕಯಲ್ ಸೆುಂಟರ್ 53 ಕ್ರೆ ಸಿವೋಕ್ರಿಸ್ತರ್ ಕೋೆುಂದಾಗ್ಳನ್ತು ಹೆ ುಂದತ್ತು. ಪಾತಿ ಕ್ರೆ ಸಿವೋಕ್ರಿಸ್ತರ್ ಕೋೆುಂದಾರ್ು ಒುಂದತ 
ಫೆ ೋನ್, ಕ್ರೆ ಮ್ಯಹಿತಿಯನ್ತು ನ್ಮ ದಸ್ಲತ ಕ್ುಂಪ ಾಟರ್ ಅುಂತ್ರ ಸ್ುಂಪಕ್ಯ ಸಯಧನ್ ಮತ್ತು ಒಳಬರತರ್ 
ಕ್ರೆಗ್ಳನ್ತು ಪರಿಶಿೋಲಿಸ್ಲತ ಪೆಾೋಬಯಾಕ್ ರೆಕಯಡಯರ್ ಅನ್ತು ಹೆ ುಂದತ್ತು. 

ತ್ತತ್ತಯಸಿೆತಿ ನಿರ್ಯಹಣಯ ಕೋೆುಂದಾ ತ್ುಂತ್ಯಾುಂಶರ್ು (ಇಎಮ್ಸಿಎ) ಚಿತ್ಾ-2.2ರಲಿಾ ತ್ೆ ೋರಿಸಿದುಂತ್ೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ 
ಮ್ಯಡ ಾಲ್ಗ್ಳನ್ತು ಒಳಗೆ ುಂಡಿತ್ತು. 

ಚಿತ್ಾ-2.2: ತ್ತತ್ತಯಸಿೆತಿ ನಿರ್ಯಹಣಯ ಕೋೆುಂದಾ ತ್ುಂತ್ಯಾುಂಶದ ಮ್ಯಡ ಾಲ್ ಗ್ಳು 

 

ಕಯಲ್ ಸೆುಂಟರ್ ಸಿಬಬುಂದ ನಿರ್ಯಹಿಸ್ತರ್ ತ್ತತ್ತಯ ಪಾತಿಕಿಾರ್ಯ ಅಧಿಕಯರಿ (ಇಆರ್ಒ) 
ಮ್ಯಡ ಾಲ್ ಕ್ರೆ ಮ್ಯಡತರ್ರ್ರತ, ಘಟನೆ, ತ್ತತ್ತಯಸಿೆತಿಯ ಸ್ವರ ಪ ಇತ್ಯಾದಗ್ಳ 
ಬಗೆೆ ಮ್ಯಹಿತಿಯನ್ತು ಸ್ುಂಗ್ಾಹಿಸ್ತತ್ುದೆ, ಮತ್ತು ಪಯಾರುಂಭಿಕ್ ಟಾಯೋಜ್13 ಆಧ್ಯರದ 
ಮೋಲ ೆಸ್ ಕ್ುವಯದ ಆುಂಬತಾಲನೆ್ಅೆನ್ತು ನಿಯೋಜಿಸ್ತತ್ುದೆ. ರವಯನೆ ಅಧಿಕಯರಿ (ಡಿಒ) 
ಮ್ಯಡ ಾಲ್ ಇಆರ್ಓ ಮ್ಯಡ ಾಲ್ನಿುಂದ ಘಟನೆಯ ಮ್ಯಹಿತಿಯನ್ತು 
ದಯಖಲಿಸ್ತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ರೆ ೋಗಿಯ, ರೆ ೋಗಿಗ್ಳನ್ತು ಸೆೋರಿಸಿದ ಆಸ್ಪತ್ೆಾಯ, ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ 
ಪಾರ್ಯಣ ಇತ್ಯಾದಗ್ಳ ಹೆಚತಾರ್ರಿ ವಿರ್ರಗ್ಳನ್ತು ಸ್ುಂಗ್ಾಹಿಸ್ತತ್ುದೆ. ಪೆ ಲಿೋಸ್ ರವಯನೆ 
ಅಧಿಕಯರಿ (ಪಿಡಿಒ) ಮ್ಯಡ ಾಲ್ ಇಆರ್ಓ ಮ್ಯಡ ಾಲ್ನಿುಂದ ತ್ನ್ಗೆ 
ರ್ಗಯಯರ್ಣೆರ್ಯದ ಅಗಿು ಮತ್ತು ಪೆ ಲಿೋಸ್ ತ್ತತ್ತಯ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳನ್ತು ನಿರ್ಯಹಿಸ್ತತ್ುದೆ. 
ರೆ ೋಗಿಯ ಚಿಕಿತ್ೆ ೆದಯಖಲ ೆ(ಪಿಸಿಆರ್) ಮ್ಯಡ ಾಲ್ ತ್ತತ್ತಯ ಸಿಬಬುಂದ ಒದಗಿಸ್ತರ್ 
ಆಸ್ಪತ್ಯಾ-ಪ ರ್ಯ ತ್ತತ್ತಯ ಚಿಕಿತ್ೆೆಯನ್ತು ದಯಖಲಿಸ್ತತ್ುದೆ. ಆಸ್ಪತ್ೆಾಯ ಪ ರ್ಯಭಯವಿ 
ಚಿಕಿತ್ೆೆಯನ್ತು ಒದಗಿಸ್ತರ್ಲಿಾ ತ್ತತ್ತಯ ವೆೈದಾಕಿೋಯ ತ್ುಂತ್ಾಜ್ಞರ (ಇಎುಂಟಿ) ರ್ೆ ತ್ೆ ಕಯಲ್ 
ಸೆುಂಟರ್ನ್ಲಿಾರತರ್ ವೆೈದಾರ ಸ್ುಂರ್ಹನ್ರ್ನ್ತು ತ್ತತ್ತಯ ಪಾತಿಕಿಾಯ ಕೆೋುಂದಾ ವೆೈದಾ (ಇಆರ್
ಸಿಪಿ) ಮ್ಯಡ ಾಲ್ ದಯಖಲಿಸ್ತತ್ುದೆ. 

 

 

                                                           
12 ಸ್ವಯುಂಚ್ಯಲಿತ್ ವಯಹನ್ ಟಯಾಾಕಿುಂಗ್ ಸಿಸ್ಿಮ್ (ಎವಿಟಿಎಸ್) ಎನ್ತುರ್ುದತ ಪಯಲತದಯರರತ ಮ ರನೆೋ ರ್ಾಕಿುರ್ಯದ 

ಮ.ಐಟಿಾರ್ಯುಂಗ್ಲ್ ಇನೆ ಫೋಟೆಕ್ ಪೆೈವೆೋಟ್ ಲಿರ್ಮಟೆಡ್ನಿುಂದ ಬಯಡಿಗೆಗೆ ತ್ೆಗೆದತಕೆ ುಂಡ ಸಯಫ್ಟಿವೆೋರ್ ಪಯಾಟ್ಫಯಮ್ಯ 
ಆಗಿದೆ. ಎವಿಟಿಎಸ್ಅನ್ತು ತ್ತತ್ತಯಸಿೆತಿ ನಿರ್ಯಹಣಯ ಕೆೋುಂದಾ ತ್ುಂತ್ಯಾುಂಶದ ಇಆರ್ಒ ಮ್ಯಡ ಾಲ್ನೆ ುಂದಗೆ 
ಸ್ುಂಯೋಜಿಸ್ಲಯಗಿದೆ. 

13  ಟಾಯೋಜ್ ಎುಂದರೆ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳ ತಿೋರ್ಾತ್ೆಯನ್ತು ನಿಧಯರಿಸಿ ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ಗ್ಳನ್ತು ನಿಯೋಜಿಸ್ತರ್ ಪಾಕಿಾಯ. 

ತ ನ ತನುಸಿಥ ತಿ ನಿ ವ ುಹಣಾ
ಕ  ೀ ಂದ ರ ಅ ನ್ ವಯ

ಇ ಆರ  ಒ

ಡಿಒ

ಪಿಡಿಒಪಿಸಿ ಆರ 

ಇಆರ ಸಿ ಪಿ
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2.1.9.1 ಕ್ರೆಗ್ಳ ರ್ಗಿೋಯಕ್ರಣ ಮತ್ತು ಅರ್ುಗ್ಳ ಸಿೆತಿಗ್ತಿ 

ಸಿವೋಕ್ರಿಸಿದ ಕ್ರೆಗ್ಳನ್ತು ಮತಖಾವಯಗಿ ಪರಿಣಯಮಕಯರಿ14 ಮತ್ತು ಪರಿಣಯಮಕಯರಿಯಲಾದ15 ಕ್ರೆಗ್ಳಯಗಿ 
ರ್ಗಿೋಯಕ್ರಿಸ್ಲಯಗಿದೆ. ಪರಿಣಯಮಕಯರಿ ಕ್ರೆಗ್ಳನ್ತು ತ್ತತ್ತಯ ಹಯಗ್  ತ್ತತ್ತಯರಹಿತ್ ಕ್ರೆಗ್ಳಯಗಿ ಮತ್ ು 
ರ್ಗಿೋಯಕ್ರಿಸ್ಲಯಗಿದೆ. ತ್ತತ್ತಯ ಕ್ರೆಗ್ಳಲಿಾ ಹೆಚಿಾನ್ರ್ು ವೆೈದಾಕಿೋಯ ತ್ತತ್ತಯಸಿೆತಿ ಕ್ರೆಗ್ಳಯಗಿದದರ್ು. ತ್ತತ್ತಯ 
ಕ್ರೆಗ್ಳ ಶೆೋಕ್ಡಯ 99ರಷ್ತಿ ವೆೈದಾಕಿೋಯ ತ್ತತ್ತಯಸಿೆತಿ ಕ್ರೆಗ್ಳಯಗಿದದರ್ು ಹಯಗ್  ಉಳಿದ ಶೆೋಕ್ಡಯ ಒುಂದರಷ್ತಿ 
ಕ್ರೆಗ್ಳು ಪೆ ಲಿೋಸ್ ಮತ್ತು ಅಗಿುಶಯಮಕ್ ತ್ತತ್ತಯಸಿೆತಿ ಕ್ರೆಗ್ಳಯಗಿದದರ್ು. 

೨೦೧೪-೧೫ರಿುಂದ ೨೦೧೮-೧೯ರ ಅರ್ಧಿಯಲಿಾ ಸಿವೋಕ್ರಿಸಿದ ಕ್ರೆಗ್ಳ ಸಿೆತಿಯನ್ತು ನ್ಕ್ಷ-ೆ೨.೧ರಲಿಾ ತ್ೆ ೋರಿಸ್ಲಯಗಿದ.ೆ 
ನ್ಕ್ಷ-ೆ೨.೧: ೨೦೧೪-೧೫ರಿುಂದ ೨೦೧೮-೧೯ರ ಅರ್ಧಿಯಲಿಾ ಸಿವೋಕ್ರಿಸಿದ ಕ್ರಗೆ್ಳ ಸಿೆತಿ  

 
               ಆಧ್ಯರ: ಪಯಲತದಯರರತ ನಿೋಡಿದ ದತ್ಯುುಂಶದ ವಿಶೆಾೋಷ್ಣೆ 

2014-15ರಿುಂದ 2018-19ರ ಅರ್ಧಿಯಲಿಾ ಕಯಲ್ ಸೆುಂಟರ್ಗ ೆ256.45 ಲಕ್ಷ್ ಕ್ರೆಗ್ಳು ಬುಂದದದರ್ು16 ಮತ್ತು 
ಅರ್ುಗ್ಳಲಿಾ 253.30 ಲಕ್ಷ್ ಕ್ರೆಗ್ಳಿಗ ೆಪಾತಿಕಿಾಯಿಸ್ಲಯಗಿತ್ತು. ಪಾತಿಕಿಾಯಿಸ್ಲಯದ ಕ್ರೆಗ್ಳಲಿಾ, 91.62 ಲಕ್ಷ್ ಕ್ರೆಗ್ಳು 
(ಶೆೋಕ್ಡಯ 36) ಪರಿಣಯಮಕಯರಿ ಕ್ರೆಗ್ಳಯಗಿದದರ್ು. ಪರಿಣಯಮಕಯರಿ ಕ್ರೆಗ್ಳಲಿಾ 51.65 ಲಕ್ಷ್ ತ್ತತ್ತಯ 
ಕ್ರೆಗ್ಳಿದದರ್ು (ಶೆೋಕ್ಡಯ 56), ಅರ್ುಗ್ಳಲಿಾ 51.05 ಲಕ್ಷ್ಗ್ಳು ವೆೈದಾಕಿೋಯ ತ್ತತ್ತಯಸಿೆತಿ ಕ್ರೆಗ್ಳಯಗಿದದರ್ು. 
ಕ್ುಂಡಿಕೆ 2.1.10.4 ರಲಿಾ ವಿರ್ರಿಸಿರತರ್ುಂತ್ೆ 41.94 ಲಕ್ಷ್ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ (ಶೆೋಕ್ಡಯ 82) ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳನ್ತು 
ರವಯನಿಸ್ಲಯಗಿತ್ತು. 

2.1.9.2 ಕ್ರೆ ನಿರ್ಯಹಣ ೆ 

ಪರಿಣಯಮಕಯರಿ ಇಆರ್ಎಸ್ ಸಯಧಿಸ್ತರ್ುದರ ಮದಲ ಹುಂತ್ ಕಯಲ್ ಸೆುಂಟರ್ನ್ ಸ್ಮಥಯ 
ನಿರ್ಯಹಣೆರ್ಯಗಿರತತ್ುದೆ. 

                                                           
14 ಪರಿಣಯಮಕಯರಿ ಕ್ರೆಗ್ಳು ತ್ತತ್ತಯ ಕ್ರಗೆ್ಳು ಮತ್ತು ಅನ್ತಸ್ರಣಯ ಕ್ರೆಗ್ಳು, ವಿಚ್ಯರಣಯ ಕ್ರೆಗ್ಳು, ಮಚತಾಗೆ ಕ್ರೆಗ್ಳು, 
ಮತುಂತ್ಯದ ತ್ತತ್ತಯರಹಿತ್ ಕ್ರೆಗ್ಳು ಇರ್ುಗ್ಳನ್ತು ಒಳಗೆ ುಂಡಿರತತ್ುದೆ. 

15 ಪರಿಣಯಮಕಯರಿಯಲಾದ ಕ್ರೆಗ್ಳು, ಪಾತಿಕಿಾಯ ಇಲಾದ ಕ್ರೆಗ್ಳು, ತ್ಪಯಪದ ಕ್ರೆಗ್ಳು, ಕಿರತಕ್ತಳ ಕ್ರೆಗ್ಳು ಮತ್ತು ಸಿವೋಕ್ರಿಸ್ದ 
ಕ್ರೆಗ್ಳು ಇರ್ುಗ್ಳನ್ತು ಒಳಗೆ ುಂಡಿರತತ್ುವೆ. 

16  ಬುಂದದದ ಕ್ರೆಗ್ಳುೆಂದರೆ ಬೆುಂಗ್ಳೂರಿನ್ಲಿಾರತರ್ ತ್ತತ್ತಯಸಿೆತಿ ನಿರ್ಯಹಣಯ ಕೆೋುಂದಾದ ಎಲೆಕಯಾನಿಕ್ ಖಯಸ್ಗಿ ಸ್ವಯುಂಚ್ಯಲಿತ್ 
ಶಯಖಯ ವಿನಿಮಯ ಕೆೋುಂದಾದಲಿಾ (ಇಪಿಎಬಿಎಕ್ೆ) ರ್ಮೋಸ್ಲಯದ ಸ್ುಂಖೆಾ 108 ಮ ಲಕ್ ಸಿವೋಕ್ರಿಸ್ತರ್ ಒಳಬರತರ್ ದ ರವಯಣಿ 
ಕ್ರೆಗ್ಳು. 
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ಕಾಲ್ಸೆಂಟರ್ಗೆಬಂದಕರೆಗಳು ಸ್ವ ೀಕರಿಸ್ದಕರೆಗಳು

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಕರೆಗಳು ತುತುುಕರೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖೆ್ಯ

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಲ್ಲ ದಕರೆಗಳು ವೈದೆ ಕೀಯತುತುುಕರೆಗಳಸಂಖೆ್ಯ
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 ಪರಿಣಯಮಕಯರಿ ಆದರ ೆತ್ತತ್ತಯಸಿೆತಿಯಲಾದ ಕ್ರೆಗ್ಳು  

2014-15ರಿುಂದ 2018-19ರ ಅರ್ಧಿಯಲಿಾ ಕಯಲ್ ಸೆುಂಟರ್ ಸ್ತಮ್ಯರತ ಶೆೋಕ್ಡಯ ೪೪ರಷ್ತಿ 
ತ್ತತ್ತಯಸಿೆತಿಯಲಾದ ಕ್ರೆಗ್ಳನ್ತು ಸಿವೋಕ್ರಿಸಿತ್ತು. ಇರ್ು ಮತಖಾವಯಗಿ ವಿಚ್ಯರಣಯ ಕ್ರೆಗ್ಳು, ಅನ್ತಸ್ರಣಯ 
ಕ್ರೆಗ್ಳು, ಕಯಳಜಿ ಮತ್ತು ಮಚತಾಗ ೆಕ್ರೆಗ್ಳು, ಕ್ಷೋೆತ್ಾ ಸಿಬಬುಂದಯಿುಂದ ಡಿಒಗ್ಳು ಮತ್ತು ಇಆರ್ಸಿಪಿಗ್ಳಿಗೆ 
ಕ್ರೆಗ್ಳು, ಇುಂತ್ಹರ್ುಗ್ಳಯಗಿದದರ್ು. ಅುಂತ್ಹ ಕ್ರೆಗ್ಳನ್ತು 108 ಮ ಲಕ್ ನಿರ್ಯಹಣೆ ಮ್ಯಡತರ್ುದರಿುಂದ 
ತ್ತತ್ತಯ ಸ್ಹಯಯವಯಣಿಗೆ ಹೆ ರೆರ್ಯಗ್ತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ತ್ತತ್ತಯ ಸ್ಹಯಯದ ಅಗ್ತ್ಾವಿರತರ್ ಇತ್ರ ಕ್ರೆ 
ಮ್ಯಡತರ್ರ್ರಿಗೆ ಪಾತಿಕಿಾಯ ವಿಳುಂಬವಯಗ್ತತ್ುದೆ. 108 ತ್ತತ್ತಯ ಸ್ುಂಖಾೆಯ ಬಳಕಯೆ ಬಗೆೆ ಸಯರ್ಯಜನಿಕ್ರಿಗೆ 
ಮತ್ತು ಸಿಬಬುಂದಗ್ಳಿಗ ೆಮ್ಯಹಿತಿ ನಿೋಡತರ್ುದತ ಉತ್ುಮ ಅಭಯಾಸ್ವಯಗಿದೆ. ನಯರ್ು ಕಳೆಕ್ುಂಡ ಅುಂಶಗ್ಳನ್ತು 
ಗ್ಮನಿಸಿದೆರ್ು: 
 ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ ರವಯನ ೆವಿರ್ರಗ್ಳು ಮತ್ತು ಸಿಬಬುಂದಯ ದ ರವಯಣಿ ಸ್ುಂಖಾೆಗ್ಳನ್ತು ತ್ತತ್ತಯ ಕ್ರೆ 

ಮ್ಯಡತರ್ರ್ರೆ ುಂದಗೆ ಹುಂಚಿಕೆ ಳುಲತ ಯೋಜನೆಯಲಿಾ ಅರ್ಕಯಶವಿರಲಿಲಾವಯದದರಿುಂದ ಅನ್ತಸ್ರಣಯ 
ಕ್ಾಮಗ್ಳಿಗ್  ಕ್ ಡ 108 ಅನ್ತು ಬಳಸ್ಬೋೆಕಯದ ಅಗ್ತ್ಾತ್ೆಯಿದದತ್ತ. 

 ಸಯರ್ಯಜನಿಕ್ರಿಗೆ ವಿಚ್ಯರಣೆ ಮ್ಯಡಲತ ಯೋಜನೆಯತ ತ್ತತ್ತಯರಹಿತ್ ಕ್ರೆ ಸ್ುಂಖಾೆಯನ್ತು 
ನಿೋಡಿರಲಿಲಾ. 

 ಇಆರ್ಸಿಪಿಗ್ಳು ಮತ್ತು ಡಿಒಗ್ಳನ್ತು ಸ್ುಂರ್ಹಿಸ್ಲತ ಇಎಮ್ಟಿಗ್ಳಿಗ ೆಪಾತ್ೆಾೋಕ್ ಸ್ುಂಪಕ್ಯ ಸ್ುಂಖಾೆಯನ್ತು 
ನಿೋಡಲಯಗಿದದರ , ಹೆಚಿಾನ್ ಸ್ುಂಖಾೆಯ ಕ್ರೆಗ್ಳನ್ತು 108 ಮ ಲಕ್ವೆೋ ರವಯನಿಸ್ಲಯಯಿತ್ತ. 

ಹಿೋಗೆ, ಪಯಲತದಯರರತ ಹೆಚಿಾನ್ ಸ್ುಂಖಾೆಯ ತ್ತತ್ತಯರಹಿತ್ ಕ್ರೆಗ್ಳನ್ತು ಮೋಲಿವಚ್ಯರಣೆ ಮ್ಯಡಲತ 
ವಿಫಲರಯದರತ ಮತ್ತು ಇದತ ಸ್ ಕ್ು ಪರಿಹಯರ ಕ್ಾಮಗ್ಳನ್ತು ತ್ೆಗದೆತಕ ೆಳುಲತ ಅನ್ತಕ್ ಲವಯಗ್ತತಿುತ್ತು. 
ಕ್ರೆ ಮ್ಯಡತರ್ರ್ರಿಗ ೆಆುಂಬತಾಲನೆೆ್ ಸಿಬಬುಂದ ಮಬೈೆಲ್ ವಿರ್ರಗ್ಳು ಮತ್ತು ಆುಂಬತಲನೆೆ್ ಆಗ್ಮನ್ದ 

ಸಿೆತಿಯನ್ತು ಒದಗಿಸ್ತರ್ ಅಗ್ತ್ಾತ್ ೆ

2 ಡಿಸೆುಂಬರ್ 2017ರುಂದತ ಬೆಳಿಗೆೆ 4.29ಕಕೆ ಕಯಲ್ ಸೆುಂಟರ್ಗ ೆಚಿತ್ಾದತಗ್ಯ ಜಿಲೆಾಯಿುಂದ ಹೃದಯ ಕಯಯಿಲೆಗೆ 
ಸ್ುಂಬುಂಧಿಸಿದ ತ್ತತ್ತಯ ಕ್ರೆಯುಂದತ ಬುಂದತ್ತ. ಪಾಕ್ರಣಕಕೆ ತ್ಕ್ಷ್ಣ ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ (ಕಎೆ07 ಜಿ402) 
ಒುಂದನ್ತು ನಿಯೋಜಿಸ್ಲಯಯಿತ್ತ. ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ ರ ೆೋಗಿಯನ್ತು ತ್ಲತಪಲತ 56 ನಿರ್ಮಷ್ಗ್ಳನ್ತು 
ತ್ೆಗದೆತಕೆ ುಂಡಿತ್ತ. ಆುಂಬತಲೆನ್ೆ ತ್ಲತಪತರ್ುದಕಕೆ ಮತುಂಚ್ ೆ ಕ್ರೆ ಮ್ಯಡಿದರ್ರತ 108 ಸ್ುಂಖಾೆಗೆ ಐದತ 
ಹೆಚತಾರ್ರಿ ಕ್ರೆಗ್ಳನ್ತು ಮ್ಯಡಿರತರ್ುದನ್ತು ನಯರ್ು ಗ್ಮನಿಸಿದೆರ್ು. ಹಿೋಗೆ, ಈ ಸ್ುಂದಭಯದಲಿಾ ಒುಂದತ ತ್ತತ್ತಯ 
ಕ್ರೆ ನ್ುಂತ್ರ ಐದತ ತ್ತತ್ತಯರಹಿತ್ ಕ್ರೆಗ್ಳು ಬುಂದದದರ್ು. 
4 ಮೋ 2018ರುಂದತ ಬೆಳಿಗೆೆ 1.33ಕಕೆ ಕಯಲ್ ಸೆುಂಟರ್ಗ ೆರಯಯಚ ರತ ಜಿಲೆಾಯಿುಂದ ವೆೈದಾಕಿೋಯ ಹಲೆಾಗೆ 
ಸ್ುಂಬುಂಧಿಸಿದ ತ್ತತ್ತಯ ಕ್ರೆಯುಂದತ ಬುಂದತ್ತ. ಮತುಂರ್ಯನೆ 1.39ಕಕೆ ಪಾಕ್ರಣಕಕೆ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ (ಕಎೆ07 
ಜಿ459) ಒುಂದನ್ತು ನಿಯೋಜಿಸ್ಲಯಯಿತ್ತ. ಘಟನಯ ಸ್ೆಳರ್ನ್ತು ತ್ಲತಪಲತ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ 80 ನಿರ್ಮಷ್ಗ್ಳನ್ತು 
ತ್ೆಗದೆತಕೆ ುಂಡಿತ್ತ. ಆುಂಬತಲೆನ್ೆ ತ್ಲತಪತರ್ ಮದಲತ ಕ್ರೆ ಮ್ಯಡಿದರ್ರತ 108 ಸ್ುಂಖಾೆಗೆ 18 ಅನ್ತಸ್ರಣಯ 
ಕ್ರೆಗ್ಳನ್ತು ಮ್ಯಡಿರತರ್ುದನ್ತು ನಯರ್ು ಗ್ಮನಿಸಿದೆರ್ು. ಹಿೋಗ,ೆ ಒುಂದತ ತ್ತತ್ತಯ ಕ್ರೆ ನ್ುಂತ್ರ 18 ಅನ್ತಸ್ರಣಯ 
ಕ್ರೆಗ್ಳು ಬುಂದದದರ್ು. 
ಹಿೋಗೆ, ಕ್ರೆ ಮ್ಯಡತರ್ರ್ರತ ಮತ್ತು ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ ಸಿಬಬುಂದಗ್ಳ ನ್ಡತವ ೆಮೋಲಿವಚ್ಯರಣೆಯ ನೆೋರ ದ ರವಯಣಿ 
ಪಾವೋೆಶರ್ನ್ತು ಒದಗಿಸ್ತರ್ುದರಿುಂದ 108ಕಕೆ ಅನ್ತಸ್ರಣಯ ಕ್ರೆಗ್ಳ ಸ್ುಂಖಾೆಯನ್ತು ಕ್ಡಿಮ ಮ್ಯಡಬಹತದತ. 
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 ನಿಷ್ಪರಿಣಯಮಕಯರಿ ಕ್ರೆಗ್ಳು 
ಈ ಕ್ರೆಗ್ಳು, ಪಾತಿಕಿಾಯ ಇಲಾದ ಕ್ರೆ, ತ್ಪಯಪದ ಕ್ರೆ, ತ್ಪಿಪದ ಕ್ರೆ, ಸ್ುಂಪಕ್ಯ ಕ್ಡಿತ್ಗೆ ುಂಡ ಕ್ರೆ, ಕಿರತಕ್ತಳ 
ಕ್ರೆ ಇತ್ಯಾದಗ್ಳನ್ತು ಒಳಗೆ ುಂಡಿರತತ್ುವೆ ಮತ್ತು 2014-15ರಿುಂದ 2018-೧೯ರ ಅರ್ಧಿಯಲಿಾ ಕಯಲ್ ಸೆುಂಟರ್
ಗ ೆ ಬುಂದದದ ಒಟತ ಿ ಕ್ರೆಗ್ಳಲಿಾ ಶೆೋಕ್ಡಯ 64ರಷ್ಟಿದದರ್ು (161.68 ಲಕ್ಷ್ ಕ್ರೆಗ್ಳು). ಹೆಚಿಾನ್ ಸ್ುಂಖಾೆಯ 
ನಿಷ್ಪರಿಣಯಮಕಯರಿ ಕ್ರೆಗ್ಳು ಪರಿಣಯಮಕಯರಿ ಕ್ರೆಗ್ಳಿಗ ೆಪಾತಿಕಿಾಯಿಸ್ತರ್ ಯೋಜನೆಯ ಸಯಮಥಾಯದ ಮೋಲೆ 
ಪಾತಿಕ್ ಲ ಪರಿಣಯಮ ಬಿೋರತತ್ುವ.ೆ ಒುಂದೆೋ ಪರಿಹಯರವಿಲಾದ ಕಯರಣ ಈ ಸ್ಮಸಾೆಯನ್ತು ಇತ್ರ ೆಅನೆೋಕ್ 
ವಿಧ್ಯನ್ಗ್ಳ ಮ ಲಕ್ ಬಗೆಹರಿಸ್ಬೋೆಕಯಗಿದೆ. ಜಿೋರ್ ಉಳಿಸ್ತರ್ಲಿಾ ‘ಡಯಲ್ 108’ ರ್ಹಿಸ್ತರ್ ಪಾಮತಖ 
ಪಯತ್ಾರ್ನ್ತು ಒತಿುಹೆೋಳುರ್ ವಯಾಪಕ್ ಸಯರ್ಯಜನಿಕ್ ರ್ಯಗ್ೃತಿ ಕಯಯಯಕ್ಾಮದ ಅರ್ಶಾಕ್ತ್ಯೆಿದೆ. ನಯರ್ು ಕಳೆಗಿನ್ 
ಅುಂಶಗ್ಳನ್ತು ಗ್ಮನಿಸಿದೆರ್ು. 
 ಮೋಲಿನ್ ಅರ್ಧಿಯಲಿಾ ಪಾತಿಕಿಾಯ ಇಲಾದ ಕ್ರೆಗ್ಳು ಮತ್ತು ಸ್ುಂಪಕ್ಯ ಕ್ಡಿತ್ಗ ೆುಂಡ ಕ್ರೆಗ್ಳು 

ಕ್ಾಮವಯಗಿ ನಿಷ್ಪರಿಣಯಮಕಯರಿ ಕ್ರೆಗ್ಳ ಶೆೋಕ್ಡಯ 42 ಮತ್ತು ಶೆೋಕ್ಡಯ ೩೪ರಷ್ಟಿದದರ್ು. ರ್ಯರ್ುದೆೋ 
ತ್ತತ್ತಯ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳು ಗ್ಮನ್ಕಕೆ ಬಯರದೆ ಉಳಿದಲಾ ಎುಂಬತದನ್ತು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳುಲತ ಸ್ುಂಪಕ್ಯ 
ಕ್ಡಿತ್ಗ ೆುಂಡ ಕ್ರೆಗ್ಳು ಮತ್ತು ಪಾತಿಕಿಾಯ ಇಲಾದ ಕ್ರೆಗ್ಳನ್ತು ಮತ್ುಷ್ತಿ ಅನ್ತಸ್ರಿಸ್ತರ್ುದತ ಉತ್ುಮ 
ಅಭಯಾಸ್ವಯಗಿದೆ. ಸ್ುಂಪಕ್ಯ ಕ್ಡಿತ್ಗ ೆುಂಡ 55.31 ಲಕ್ಷ್ ಕ್ರೆಗ್ಳಲಿಾ ಕೋೆರ್ಲ 1.49 ಲಕ್ಷ್ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ 
(ಶೆೋಕ್ಡಯ ೩) ಮ್ಯತ್ಾ ಕ್ರೆ ಮ್ಯಡಿದರ್ರಿಗೆ ಮತ್ೆು ಕ್ರೆ ಮ್ಯಡಲಯಗಿತ್ತು. ಹಯಗೆಯೋ, 68.27 ಲಕ್ಷ್ 
ಪಾತಿಕಿಾಯರಹಿತ್ ಕ್ರೆಗ್ಳಲಿಾ ಕೋೆರ್ಲ 0.20 ಲಕ್ಷ್ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ (ಶೆೋಕ್ಡಯ 0.3) ಮ್ಯತ್ಾ ಮತ್ೆು ಕ್ರೆ 
ಮ್ಯಡಲಯಗಿತ್ತು. 

ಸ್ುಂಪಕ್ಯ ಕ್ಡಿತ್ಗ ೆುಂಡ ಕ್ರೆಗ್ಳು – ಪರಿಣಯಮಕಯರಿ ಮರತಕ್ರೆ ರ್ಾರ್ಸೆೆಯ ಅರ್ಶಾಕ್ತ್ ೆ
ಗ್ಭಿಯಣಿ ಮಹಿಳಯೆಬಬರನ್ತು ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ ೆಸ್ೆಳಯುಂತ್ರಿಸ್ತರ್ುಂತ್ೆ ಕ ೆೋರಿ (27 ಮ್ಯರ್ಚಯ 2018) ತ್ತತ್ತಯ 
ಕ್ರೆಯನ್ತು ಸಿವೋಕ್ರಿಸ್ಲಯಗಿತ್ತು (ಪಾಕ್ರಣ ಐಡಿ:20180001175821). ಕ್ರೆಯನ್ತು ತ್ತತ್ತಯ ಎುಂದತ 
ಪರಿಗ್ಣಿಸ್ಲಯಯಿತ್ತ. ಆದರ ೆಕ್ರೆಯತ ಸ್ುಂಪಕ್ಯ ಕ್ಡಿತ್ಗ ೆುಂಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ರ್ಯರ್ುದೆೋ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ ಅನ್ತು 
ರವಯನಿಸಿರಲಿಲಾ. 45 ನಿರ್ಮಷ್ಗ್ಳ ನ್ುಂತ್ರ, ಸ್ಮಯಕಕೆ ಸ್ರಿರ್ಯಗಿ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ ಸೆೋವಯೆನ್ತು ಒದಗಿಸ್ದ 
ಕಯರಣ ರೆ ೋಗಿಯತ ಸಯರ್ನ್ುಪಿಪದಯದರೆ ಎುಂದತ ಕ್ರೆ ಮ್ಯಡಿದರ್ರತ ದ ರಿದರತ. ಆುಂತ್ರಿಕ್ 
ವಿಚ್ಯರಣೆಯನ್ತು ನ್ಡೆಸ್ಲಯಯಿತ್ತ ಮತ್ತು ಕ್ರೆ ಸಿವೋಕ್ರಿಸಿದರ್ರನ್ತು ಸೆೋವೆಯಿುಂದ ರ್ರ್ಯ ಮ್ಯಡಲಯಯಿತ್ತ. 
ಆದಯಗ್ ಾ, ಸ್ುಂಪಕ್ಯ ಕ್ಡಿತ್ಗ ೆುಂಡ ಸ್ುಂದಭಯದಲಿಾ ಹಿುಂತಿರತಗಿ ಕ್ರೆ ಮ್ಯಡಲಯಗಿದೆಯೋ ಎುಂಬತದನ್ತು 
ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳುಲತ ರ್ಯರ್ುದೆೋ ಕಯಯಯವಿಧ್ಯನ್ರ್ನ್ತು ಅಳರ್ಡಿಸ್ಲಯಗಿಲಾ. ಮರತಕ್ರೆ ಸೌಲಭಾರ್ು 
ಪಾಸ್ತುತ್ ಲಭಾವಿಲಾ ಎುಂದತ ರಯಜಾ ಸ್ಕಯಯರರ್ು ನಿಗ್ಯಮನ್ ಸ್ಭೆಯಲಿಾ ಒಪಿಪಕ ೆುಂಡಿತ್ತ. 
 ನಿಷ್ಪರಿಣಯಮಕಯರಿ ಕ್ರೆಗ್ಳಲಿಾ ಶೆೋಕ್ಡಯ 18ರಷ್ತ ಿಕಿರತಕ್ತಳದ ಕ್ರೆಗ್ಳಯಗಿದದರ , ಆಗಿುಂದಯಗೆೆ ಬರತರ್ 

ಕಿರತಕ್ತಳ ಕ್ರೆಗ್ಳನ್ತು ಬಗೆಹರಿಸ್ಲತ ರ್ಯರ್ುದೆೋ ವಿಧ್ಯನ್ರ್ನ್ತು ನಿದಯಷ್ಿಪಡಿಸ್ಲಯಗಿರಲಿಲಾ. 460 
ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ, ಪಾತಿ ಪಾಕ್ರಣದಲಿಾ 300ಕಿಕುಂತ್ ಹೆಚತಾ ಬಯರಿ ಒುಂದೆೋ ಸ್ುಂಖಾೆಯಿುಂದ ಕಿರತಕ್ತಳ 
ಕ್ರೆಗ್ಳನ್ತು ಸಿವೋಕ್ರಿಸ್ಲಯಗಿತ್ತು ಎುಂಬತದನ್ತು ನಯರ್ು ಗ್ಮನಿಸಿದೆರ್ು. ಈ ರ್ಯರ್ುದೆೋ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ 
ಕಿರತಕ್ತಳ ಕ್ರೆಗ್ಳ ಸ್ಮಸಾೆಯನ್ತು ಕಯನ್ ನ್ತ ರ್ಯರಿಮ್ಯಡತರ್ ಅಧಿಕಯರಿಗ್ಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರಲಿಲಾ. 

ಕ್ರೆಗ್ಳನ್ತು ನಿರ್ಯಹಿಸ್ತರ್ಲಿಾ ಶಿಷ್ಯಚಿ್ಯರದ ಅರ್ಶಾಕ್ತ್ ೆ– ಒುಂದತ ದೃಷ್ಯಿುಂತ್ 
ಪಾಜ್ಞಯೆಿಲಾದ ರೆ ೋಗಿಯ ಸ್ಹಯಯಕ್ರೆ ಬಬರತ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗಯಗಿ ವಿನ್ುಂತಿ ಮ್ಯಡಿದರತ (ಮ್ಯರ್ಚಯ 2018). 
ಇಆರ್ಒಯಿುಂದ ಸ್ ಕ್ುವಯದ ಪಾತಿಕಿಾಯ ಸಿಗ್ದ ಕಯರಣ ಕ್ರೆ ಮ್ಯಡಿದರ್ರತ 78 ನಿರ್ಮಷ್ಗ್ಳಲಿಾ ಆರತ 
ಬಯರಿ ಕ್ರೆ ಮ್ಯಡಿದದರತ. ಚಿಕಿತ್ಯೆ ನಿಧ್ಯಯರ ಪಾಕಿಾಯಯಲಿಾ ಒುಂದತ ಕ್ರೆಯನ್ತು ಕಿರತಕ್ತಳ ಕ್ರೆ ಎುಂದತ 
ರ್ಗಿೋಯಕ್ರಿಸ್ಲಯಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮತ್ೆ ುುಂದತ ಕ್ರೆಯ ಸ್ುಂಪಕ್ಯ ಕ್ಡಿತ್ಗೆ ುಂಡಿತ್ತು ಹಯಗ್  ಆ ಕ್ರೆಯನ್ತು 
ಹಿುಂತಿರತಗಿಸಿ ಮ್ಯಡಿರಲಿಲಾ ಎುಂಬತದನ್ತು ನಯರ್ು ಗ್ಮನಿಸಿದೆರ್ು. ಹತಿುರದ ಮ ರತ ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ಗ್ಳು 
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ಕಯಯಯನಿರತ್ವಯಗಿದದರಿುಂದ ರ್ಯರ್ುದೆೋ ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ಅನ್ತು ನಿಯೋಜಿಸ್ಲಿಲಾ. ಈ ಮ್ಯಹಿತಿಯನ್ತು ಕ್ರೆ 
ಮ್ಯಡಿದರ್ರಿಗೆ ದೋಘಯಕಯಲದರ್ರಗೆ್  ತ್ಲತಪಿಸ್ಲಿಲಾ. ಅುಂತಿಮವಯಗಿ, ಒುಂದತ ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ 
ದೆ ರಕಿದಯಗ್ ಮತ್ತು ಹುಂಚಿಕೆರ್ಯದಯಗ್, ಆುಂಬತಾಲನೆ್ೆನ್ ಇಎಮ್ಟಿ ರೆ ೋಗಿಯನ್ತು ಕ್ರೆದ ೆಯಾಲತ 
ನಿರಯಕ್ರಿಸಿದರತ ಮತ್ತು ರೆ ೋಗಿಯತ ಮೃತ್ಪಟಿನ್ತ. ಗ್ತಣಮಟಿ ನಿಯುಂತ್ಾಣ ತ್ುಂಡರ್ು ವಿರ್ರಗ್ಳನ್ತು 
ದೃಢಪಡಿಸಿತ್ತ ಮತ್ತು ಇಎಮ್ಟಿಯನ್ತು ಬೆೋರ ೆ ಸ್ೆಳಕೆಕ ರ್ಗಯಯಯಿಸ್ತರ್ ಮ ಲಕ್ ಪಾಕ್ರಣರ್ನ್ತು 
ಮತಕಯುಯಗೆ ಳಿಸಿತ್ತ. ಚಿಕಿತ್ೆೆಯ ನಿಧ್ಯಯರ ಪಾಕಿಾಯಯಲಿಾ ಸ್ುಂಭವಿಸಿದ ಲೆ ೋಪಗ್ಳ ಬಗೆೆ ವಿರ್ರವಯದ 
ತ್ನಿಖೆಯನ್ತು ನ್ಡೆಸ್ಲಿಲಾ. 
ರಯಜಾ ಸ್ಕಯಯರ, ನಿಗ್ಯಮನ್ ಸ್ಭಯೆಲಿಾ ಆಕೆ್ಷೋಪಣೆಯನ್ತು ಒಪಿಪಕ ೆಳುುತ್ಯು ಸಯರ್ಯಜನಿಕ್ರಿುಂದ ಬರತರ್ 
ಕ್ತುಂದತಕೆ ರತ್ೆಗ್ಳನ್ತು ಸ್ಕಯಯರಕೆಕ ರ್ರದ ಮ್ಯಡತರ್ಲಿಾ ಪಯಲತದಯರರನೆುೋ ಹೆ ಣೆಗಯರರನಯುಗಿ ಮ್ಯಡಲತ 
ಎಮ್ಒಯತನ್ಲಿಾ ಅರ್ಕಯಶವಿಲಾ ಮತ್ತು ಜಿಲೆಾಗ್ಳಲಿಾನ್ ಮೋಲಿವಚ್ಯರಣಯ ಸ್ರ್ಮತಿಗ್ಳು ಕಯಯಯ 
ನಿರ್ಯಹಿಸ್ತತಿುಲಾ ಎುಂದತ ತಿಳಿಸಿತ್ತ. ಪಾಸಯುವಿತ್ ಟೆುಂಡರ್ನ್ಲಿಾ ಈ ಸ್ಮಸಾೆಗ್ಳನ್ತು ಬಗೆಹರಿಸ್ಲಯಗ್ತತಿುದ ೆ
ಎುಂದ  ಅದತ ತಿಳಿಸಿತ್ತ. 

 ಸಿವೋಕ್ರಿಸ್ದ ಕ್ರೆಗ್ಳು 
ಈ ಕ್ರೆಗ್ಳು ಕಯಲ್ ಸೆುಂಟರ್ಗ ೆಬುಂದ ಒಟತಿ ಕ್ರೆಗ್ಳ ಶೆೋಕ್ಡಯ ಒುಂದತ ಭಯಗ್ದಷ್ಟಿದದರ್ು. ಅಗ್ತ್ಾವಯದ 
ತ್ತತ್ತಯ ಸೆೋವಯೆನ್ತು ಒದಗಿಸ್ಲತ ಕಯಲ್ಬಯಾಕ್ ಕಯಯಯವಿಧ್ಯನ್ದ ಮ ಲಕ್ ಅುಂತ್ಹ ಕ್ರೆಗ್ಳನ್ತು 
ಮೋಲಿವಚ್ಯರಣೆ ಮ್ಯಡಬೆೋಕಯಗಿತ್ತು. ಆದರ,ೆ ಅುಂತ್ಹ ರ್ಯರ್ುದೋೆ ಕಯಯಯವಿಧ್ಯನ್ರ್ು ಅಸಿುತ್ವದಲಿಾರಲಿಲಾ 
ಎುಂಬತದನ್ತು ನಯರ್ು ಗ್ಮನಿಸಿದೆರ್ು. 
ಮೋಲಿನ್ ಕ್ುಂಡಿಕೆಗ್ಳಲಿಾ ಅರ್ಲೆ ೋಕಿಸಿದ ಅುಂಶಗ್ಳ ಮೋಲೆ ರಯಜಾ ಸ್ಕಯಯರರ್ು ರ್ಯರ್ುದೆೋ ನಿದಯಷ್ಿ 
ಉತ್ುರಗ್ಳನ್ತು ನಿೋಡಲಿಲಾ. ಆದರ , ಪಯಲತದಯರರಿುಂದ ಅರ್ಶಾಕ್ ವಿರ್ರಗ್ಳನ್ತು ಸ್ುಂಗ್ಾಹಿಸಿ ನ್ುಂತ್ರ 
ಅಭಿಪಯಾಯಗ್ಳನ್ತು ತಿಳಿಸ್ಲಯಗ್ತರ್ುದತ ಎುಂದತ ನಿಗ್ಯಮನ್ ಸ್ಭಯೆಲಿಾ ಸ್ಕಯಯರರ್ು ತಿಳಿಸಿತ್ತ. 
ಸಿವೋಕ್ರಿಸ್ದ ಕ್ರೆಗ್ಳು ತ್ ೆುಂದರಗೆಿೋಡಯದ ಕ್ರೆಗಯರರಿುಂದ ಬುಂದರತರ್ ತ್ತತ್ತಯ ಕ್ರೆಗ್ಳಯಗಿರತರ್ ಸಯಧಾತ್ೆ 
ಇರತರ್ುದರಿುಂದ, ತ್ತತ್ತಯಸಿೆತಿಯನ್ತು ನಿಭಯಯಿಸ್ಲಯಗಿದ ೆಎುಂದತ ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕ ೆಳುಲತ ಅುಂತ್ಹ ಸಿವೋಕ್ರಿಸ್ದ 
ಕ್ರೆಗ್ಳನ್ತು ಕಯಲ್-ಬಯಾಕ್ ಕಯಯಯವಿಧ್ಯನ್ದ ಮ ಲಕ್ ಮೋಲಿವಚ್ಯರಣ ೆ ಮ್ಯಡತರ್ುಂತ್ ೆ ಶಿಫಯರಸ್ತ 
ಮ್ಯಡಲಯಗಿದ.ೆ 

2.1.9.3 ಕಯಲ್ ಸುೆಂಟರ್ ಮ್ಯನ್ದುಂಡಗ್ಳನ್ತು ನಿದಯಷ್ಿ ಪಡಿಸ್ದರತರ್ುದತ ಮತ್ತು ಮೋಲಿವಚ್ಯರಣ ೆ
ಮ್ಯಡದರತರ್ುದತ 

ಕಯಲ್ ಸೆುಂಟರ್ನ್ ಕಯಯಯಕ್ಷ್ಮತ್ಯೆನ್ತು, ಕಯಯಯನಿರತ್ ಸ್ವರರ್ನ್ತು ಸಿವೋಕ್ರಿಸ್ತರ್ರ್ರ ಸ್ುಂಖಾೆ, ಸ್ರದಯಲಿಾ 
ಕ್ಳದೆ ಸ್ಮಯ, ಸಿವೋಕ್ರಿಸ್ದ ಕ್ರೆಗ್ಳ ಸ್ುಂಖಾೆ ಇತ್ಯಾದಗ್ಳುಂತ್ಹ ಸಯಮ್ಯನ್ಾವಯಗಿ ಒಪಿಪಕ ೆಳುುರ್ 
ಮ್ಯನ್ದುಂಡಗ್ಳ ಮ ಲಕ್ ಮೋಲಿವಚ್ಯರಣೆ ಮ್ಯಡಲಯಗ್ತತ್ುದೆ. ಕ್ರೆ ಮ್ಯಡತರ್ರ್ರತ ಕಯಯಯನಿರತ್ 
ಸ್ವರರ್ನ್ತು ಪಡೆಯಬಹತದತ, ಇದತ ತ್ತತ್ತಯ ಸಿೆತಿಯಲಿಾ ಕ್ರೆ ಮ್ಯಡತರ್ರ್ರನ್ತು ಸ್ುಂಪಕಿಯಸ್ಲತ ತ್ಪಿಪದ 
ಅರ್ಕಯಶವಯಗಿರಬಹತದತ, ಮತ್ತು ಹಯಗಯಗಿ ಸ್ುಂಭರ್ನಿೋಯ ಕಯಲ್ಬಯಾಕ್ಗಯಗಿ ಕಯಯಯನಿರತ್ ಸ್ವರರ್ನ್ತು 
ಸಿವೋಕ್ರಿಸ್ತರ್ ಕ್ರೆಗ್ಳ ರ್ಯಡತ ಹಿಡಿಯತರ್ ಮ ಲಕ್ ನಿಕ್ಟ ಮೋಲಿವಚ್ಯರಣೆಯ ಅಗ್ತ್ಾವಿದ.ೆ ಕಯಯಯನಿರತ್ 
ಸ್ವರಗ್ಳನ್ತು ಪಡದೆ ಕ್ರೆಗ್ಳ ಪರಿಮ್ಯಣದ ವಿಶೆಾೋಷ್ಣೆಯತ ಫೆ ೋನ್ ಲೆೈನ್ಗ್ಳ ಪರ್ಯಯಪುತ್ೆಯ ರ್ೆ ತ್ೆಗೆ 
ಕಯಲ್ ಸೆುಂಟರ್ನ್ ಕಯಯಯಕ್ಷ್ಮತ್,ೆ ಸಿಬಬುಂದ ಮಟಿ ಇತ್ಯಾದಗ್ಳನ್ತು ಒಳಗೆ ುಂಡುಂತ್ೆ ಅಮ ಲಾವಯದ 
ಮ್ಯಹಿತಿಯನ್ತು ಒದಗಿಸ್ತರ್ುದತ. 



ಅಧ್ಯಾಯ-II 

21 

ಕ್ರೆ ಸ್ರದ ಎುಂದರ ೆಕಯಲ್ ಸೆುಂಟರ್ ಏರ್ುೆಂಟರೆ ುಂದಗೆ ಮ್ಯತ್ನಯಡಲತ ಕ್ರೆ ಮ್ಯಡತರ್ರ್ರನ್ತು ಸ್ರದಯಲಿಾ 
ಕಯಯಿಸ್ತರ್ ಪರಿಸಿೆತಿಯನ್ತು ಸ್ ಚಿಸ್ತತ್ುದೆ. ದೋಘಯಕಯಲದರ್ರಗೆ ೆ ಸ್ರದಯಲಿಾ ಕಯಯತರ್ುದತ ತ್ತತ್ತಯ 
ಸೆೋವಯ ವಿತ್ರಣೆಯ ಮೋಲೆ ಪರಿಣಯಮ ಬಿೋರತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಕ್ುಂಪ ಾಟರ್ ರ್ಾರ್ಸೆೆಯೋ ಕ್ರೆಯನ್ತು 
ಮತಕಯುಯಗೆ ಳಿಸ್ತರ್ಲಿಾ ಅಥವಯ ಕ್ರೆ ಮ್ಯಡತರ್ರ್ರೆೋ ಕ್ರೆಯನ್ತು ಕೈೆಬಿಡತರ್ಲಿಾ ಕಯರಣವಯಗ್ಬಹತದತ. 
ಆದತದರಿುಂದ ಕ್ರೆ ಮ್ಯಡತರ್ರ್ರತ ಸ್ರದಯಲಿಾ ಕ್ಳದೆ ಸ್ರಯಸ್ರಿ ಸ್ಮಯರ್ನ್ತು ಮೋಲಿವಚ್ಯರಣೆ 
ಮ್ಯಡತರ್ುದತ ಮತಖಾವಯಗ್ತತ್ುದೆ. ಕ್ರೆ ತ್ಾಜಿಸ್ತರ್ ದರರ್ು ಒುಂದತ ಪಾಮತಖ ಮ್ಯನ್ದುಂಡವಯಗಿದ.ೆ ಇದತ 
ಸೆೋವಯ ವಿತ್ರಣೆಗ ೆಸ್ುಂಬುಂಧಿಸಿದ ಮ್ಯಹಿತಿಯನ್ತು ಒದಗಿಸ್ತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಕಯಲ್ ಸೆುಂಟರ್ ಮ ಲಸೌಕ್ಯಯ 
ಸೌಲಭಾಗ್ಳ ಮತನ್ ೆಚಕ್ವಯಗ್ಬಹತದತ. ಹೆಚಿಾನ್ ಕ್ರೆ ತ್ಾಜಿಸ್ತರ್ ದರರ್ು ಕಯಲ್ ಸೆುಂಟರ್ಗ ೆಸ್ುಂಪನ್ ಮಲಗ್ಳ 
ಹುಂಚಿಕೆಯನ್ತು ಕ್ಡಿಮ ಇರತರ್ುದನ್ತು ಸ್ ಚಿಸ್ತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ತ್ತತ್ತಯಸಿೆತಿಗ್ಳಿಗೆ ಸ್ಪುಂದಸ್ಲತ ಅರ್ಕಯಶ 
ಕ್ಳದೆತಕೆ ಳುುರ್ುದರಲಿಾ ಕಯರಣವಯಗ್ತತ್ುದೆಯಲಾದೆ ಸೆೋವಯೆ ಬಗೆೆ ಸಯರ್ಯಜನಿಕ್ರ ಅಸ್ಮ್ಯಧ್ಯನ್ಕ್ ಕ 
ಕಯರಣವಯಗ್ತತ್ುದೆ. ಸ್ುಂಪಕ್ಯ ಕೋೆುಂದಾ ನಿರ್ಯಹಣಯ ರ್ಾರ್ಸೆೆ (ಸಿಸಿಎಮ್ಎಸ್)17 ಅನ್ವಯ 2017-18ರಿುಂದ 
2018-19ರ ಅರ್ಧಿಯಲಿಾ ಕ ೆನೆಗೆ ುಂಡ ಕ್ರೆಗ್ಳು ಮತ್ತು ತ್ಾಜಿಸಿದ ಕ್ರೆಗ್ಳ ಶೆೋಕ್ಡಯವಯರತ ಪಾಮ್ಯಣರ್ು 
ಕ್ಾಮವಯಗಿ 2.87 ಮತ್ತು 2.94ರಷ್ಟಿತ್ತು. 

ಹಯಗಿದಯದಗ್ ಾ, ಕ್ರೆ ಮ್ಯಡತರ್ರ್ರತ ಕಯಯಯನಿರತ್ ಸ್ವರ ಪಡೆಯತರ್, ಮತಕಯುಯಗೆ ುಂಡ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಗ್ಳನ್ತು 
ತ್ಾಜಿಸಿದ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳನ್ತು ಮೋಲಿವಚ್ಯರಣೆ ಮ್ಯಡಲತ ರ್ಯರ್ುದೆೋ ಕಯಯಯವಿಧ್ಯನ್ರ್ು ಅಸಿುತ್ವದಲಿಾರಲಿಲಾ 
ಎುಂಬತದನ್ತು ನಯರ್ು ಗ್ಮನಿಸಿದೆರ್ು. ಮರತಕ್ರೆ ಸೌಲಭಾರ್ು ಪಾಸ್ತುತ್ ಲಭಾವಿಲಾ ಎುಂದತ ರಯಜಾ ಸ್ಕಯಯರರ್ು 
ನಿಗ್ಯಮನ್ ಸ್ಭಯೆಲಿಾ ಒಪಿಪಕ ೆುಂಡಿತ್ತ. 

2.1.9.4 ತ್ತತ್ತಯ ಕ್ರೆಗ್ಳಿಗ ೆಪಾತಿಕಿಾಯ 

ಇಎಮ್ಎಸ್ ಪಾಕಿಾಯಯತ, ತ್ತತ್ತಯ ಸೆೋವಗೆ್ಳ ವಿತ್ರಣೆಯಲಿಾ ನಿಣಯಯಯಕ್ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದ 
ಸ್ ಚಕ್ವಯಗಿರತರ್ ಸ್ಮಯದ ಮೋಲೆ ಹೆಚತಾ ಅರ್ಲುಂಬಿತ್ವಯಗಿದೆ. ರೆ ೋಗಿಯನ್ತು ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗೆ 
ಸ್ೆಳಯುಂತ್ರಿಸ್ತರ್ ವೆೋಗ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ಯಾ-ಪ ರ್ಯ ಚಿಕಿತ್ೆೆಯ ಗ್ತಣಮಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಮಯರ್ು ರೆ ೋಗಿಯ 
ಚ್ೋೆತ್ರಿಕೆಯ ಸಯಧಾತ್ೆಗ್ಳ ಮೋಲ ೆಪರಿಣಯಮ ಬಿೋರತತ್ುವ.ೆ ಹಯಗಯಗಿ, ಇಎಮ್ಎಸ್ನ್ ಕಯಯಯಕ್ಷ್ಮತ್ಯೆನ್ತು 
ಪಾತಿಕಿಾಯ ಸ್ಮಯ ಮತ್ತು ರೆ ೋಗಿಗ್ಳ ಫಲಿತ್ಯುಂಶದುಂದ ಅಳಯೆಲಯಗ್ತತ್ುದೆ. 

ಇಎಮ್ಎಸ್ ಅತ್ತಾತ್ುಮ ಮಟಿದಲಿಾ ಕಯಯಯನಿರ್ಯಹಿಸ್ತತಿುದೆ ಎುಂಬತದನ್ತು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳುಲತ ‘ಅರ್ಧಿʼ 
ವಿುಂಡೆ ೋದ ಕಯಯಯಕ್ಷ್ಮತ್ ೆಮ್ಯಪನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಮ್ೌಲಾಮ್ಯಪನ್ರ್ು ಬಹಳ ಮತಖಾವಯಗ್ತತ್ುದೆ. 
ಘಟನಯೆ ಪಯಾರುಂಭದುಂದ ಸ್ ಕ್ು ತ್ತತ್ತಯ ಪಾತಿಕಿಾಯಯರ್ರಗೆಿನ್ ಘಟಕ್ಗ್ಳನ್ತು ಚಿತ್ಾ-2.3ರಲಿಾ 
ತ್ೆ ೋರಿಸ್ಲಯಗಿದೆ: 

 
 
 
 
 

                                                           
17 ಸ್ುಂಪಕ್ಯ ಕೆೋುಂದಾ ನಿರ್ಯಹಣಯ ರ್ಾರ್ಸೆೆ ಎನ್ತುರ್ುದತ ಕೌಶಲಾ ಸೆಟ್, ರ್ಾರ್ಸಯೆಪಕ್ರನ್ತು ಸೆೋರಿಸ್ತರ್ುದತ ಮತ್ತು 

ನಿರ್ಯಹಿಸ್ತರ್ುದತ ಇತ್ಯಾದಗ್ಳ ಆಧ್ಯರದ ಮೋಲೆ ಸ್ ಕ್ು ಏರ್ೆುಂಟರಿಗೆ ಕ್ರೆಗ್ಳನ್ತು ರ ಟಿುಂಗ್ ಮ್ಯಡಲತ ಮ ರನೆೋ ರ್ಾಕಿುಯ 
ಮ್ಯರಯಟಗಯರರಿುಂದ ಒದಗಿಸ್ಲಪಟಿ ಮತ್ತು ಬೆುಂಬಲಿಸ್ಪಟಿ ಅಪಿಾಕೆೋಶನ್ ಪೆ ಾೋಗಯಾರ್ಮುಂಗ್ ಇುಂಟರ್ಫೆೋಸ್ಗ್ಳ ಒುಂದತ 
ಗ್ತುಂಪಯಗಿದ.ೆ 
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ಚಿತ್ಾ-2.3: ಇಎಮ್ ಎಸ್ ಒಳಗ ೆುಂಡಿರತರ್ ಸ್ಮಯದ ಘಟಕ್ಗ್ಳು 

 

 

ಟಾಯೋಜ್ ಸ್ಮಯ18: ಇದತ ಕ್ರೆ ಸಿವೋಕ್ರಿಸಿದ ನ್ುಂತ್ರ ಆುಂಬತಲೆನ್ೆಅನ್ತು ನಿಯೋಜಿಸ್ಲತ ತ್ೆಗದೆತಕೆ ಳುುರ್ 
ಅರ್ಧಿರ್ಯಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದತ ಮ ರತ ನಿರ್ಮಷ್ಗ್ಳಿಗಿುಂತ್ ಕ್ಡಿಮ ಇರಬೆೋಕ್ತ. 2014-15ರಿುಂದ 2018-
19ರ ಅರ್ಧಿಯ ದತ್ಯುುಂಶಗ್ಳ ವಿಶೆಾೋಷ್ಣೆಯತ 41.94 ಲಕ್ಷ್ದಲಿಾ 19.77 ಲಕ್ಷ್ (ಶೆೋಕ್ಡಯ 47) ನಿದಶಯನ್ಗ್ಳಲಿಾ 
ಟಾಯೋಜ್ ಅರ್ಧಿಯತ ಮ ರತ ನಿರ್ಮಷ್ಗ್ಳಿಗಿುಂತ್ ಅಧಿಕ್ವಯಗಿರತರ್ುದನ್ತು ತ್ೆ ೋರಿಸಿತ್ತ. ಇದರಲಿಾ, 17.67 
ಲಕ್ಷ್ ಕ್ರೆಗ್ಳಿಗೆ ಸ್ುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತ್,ೆ ಟಾಯೋಜ್ ಅರ್ಧಿಯತ 10 ನಿರ್ಮಷ್ಗ್ಳರ್ರೆಗೆ ಮತ್ತು 2.11 ಲಕ್ಷ್ ಕ್ರೆಗ್ಳಲಿಾ 
(ಶೆೋಕ್ಡಯ 11) ಟಾಯೋಜ್ ಅರ್ಧಿಯತ 10 ನಿರ್ಮಷ್ಗ್ಳನ್ತು ರ್ಮೋರಿತ್ತು. 

ಟಾಯೋಜ್ ಸ್ಮಯರ್ು ತ್ತತ್ತಯ ವೈೆದಾಕಿೋಯ ಸೋೆವಯೆ ಅತ್ಾುಂತ್ ನಿಣಯಯಯಕ್ ಅುಂಶವಯಗಿರತರ್ುದರಿುಂದ 
ಆುಂಬತಲನೆೆ್ಗ್ಳ ಸ್ರಿರ್ಯದ ಮತ್ತು ಸ್ಮಯೋಚಿತ್ ನಿಯೋಜನಯೆನ್ತು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕ ೆಳುಲತ ಎಲಯಾ 
ಆುಂಬತಲನೆೆ್ಗ್ಳಲಿಾ ಸ್ವಯುಂಚ್ಯಲಿತ್ ಸ್ೆಳ ಗ್ತರತತಿಸ್ತವಿಕಯೆನ್ತು ಒದಗಿಸ್ಬೋೆಕ್ತ ಎುಂದತ ಶಿಫಯರಸ್ತ 
ಮ್ಯಡಲಯಗಿದ.ೆ ಇದಲಾದ,ೆ ಆುಂಬತಲನೆೆ್ಗ್ಳ ಚ್ಯಲನಯೆ ಸಿೆತಿ ಕಯಲ್ ಸುೆಂಟರ್ನ್ಲಿಾ ಲಭಾವಿರಬೆೋಕ್ತ, ಈ 
ಮ್ಯಹಿತಿಯನ್ತು ತ್ ೆುಂದರಗೆಿೋಡಯದ ರ್ಾಕಿುಗ್ಳಿುಂದ ರ್ಯರ್ುದೋೆ ಅನ್ತಸ್ರಣಯ ಕ್ರೆ ಬುಂದಲಿಾ ಅರ್ರಿಗೆ 
ಒದಗಿಸ್ಲತ ಸಯಧಾವಯಗ್ತತ್ುದ.ೆ 
ಚ ಟ್ ಸ್ಮಯ: ಇದತ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅದತ ಘಟನಯೆ ಸ್ೆಳಕೆಕ ಚಲಿಸ್ಲತ 
ಪಯಾರುಂಭಿಸ್ತರ್ ನ್ಡತವಿನ್ ಅರ್ಧಿರ್ಯಗಿದ.ೆ ಘಟನಯೆ ಸ್ೆಳದ ಕ್ಡೆಗೆ ಚಲಿಸ್ಲತ ಪಯಾರುಂಭಿಸ್ಲತ ಆುಂಬತಲೆನ್ೆ 
ತ್ೆಗದೆತಕೆ ುಂಡ ನೆೈಜ ಅರ್ಧಿಯನ್ತು ಸೆರಹೆಿಡಿಯದೆ ಒುಂದತ ನಿರ್ಮಷ್ದ ಏಕ್ರ ಪದ ಚ ಟ್ ಅರ್ಧಿಯನ್ತು 
ಕಯಲ್ ಸೆುಂಟರ್ ಅಪಿಾಕೋೆಶನ್ ಸಯಫ್ಟಿವೆೋರ್ ದಯಖಲಿಸಿತ್ತು ಎುಂಬತದನ್ತು ನಯರ್ು ಗ್ಮನಿಸಿದೆರ್ು. ಪಾಕ್ರಣದ 
ನಿಯೋಜನೆಯ ಸ್ಮಯದುಂದ ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ ಇದದಲಿಾುಂದ ಪಯಾರುಂಭಿಸ್ತರ್ರ್ರೆಗೆ ಇಎಮ್ಟಿಗ್ಳೂ ಸ್ಹ 
ಒುಂದತ ನಿರ್ಮಷ್ರ್ನ್ತು ಏಕ್ರ ಪವಯಗಿ ದಯಖಲಿಸ್ತತಿುದದರ್ು. 

ಜಿಐಎಸ್ ದತ್ಯುುಂಶಗ್ಳ ವಿಶೆಾೋಷ್ಣಯೆತ ಕಳೆಗಿನ್ರ್ುಗ್ಳನ್ತು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿತ್ತ: 
 ಜನ್ರ್ರಿ 2019ರಿುಂದ ಜ ನ್ 2019ರ19 ಅರ್ಧಿಯಲಿಾ ವಿಶೆಾೋಷ್ಟಸ್ಲಯದ 38,73೭ರಲಿಾ 5,703 

ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ (15 ಪಾತಿಶತ್) ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳು ಒುಂದತ ನಿರ್ಮಷ್ದಲಿಾ ಪಾರ್ಯಣ ಆರುಂಭಿಸಿದದರ್ು. 
 9,761 ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ ತ್ೆಗದೆತಕೆ ುಂಡ ಸ್ಮಯ 2-10 ನಿರ್ಮಷ್ಗ್ಳಯಗಿದದತ್ತ, 23,219 ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ 

11-50 ನಿರ್ಮಷ್ಗ್ಳಯಗಿದದತ್ತ, 26 ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ 51-100 ನಿರ್ಮಷ್ಗ್ಳಯಗಿದದತ್ತ ಮತ್ತು 28 
ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ 100 ನಿರ್ಮಷ್ಗ್ಳಿಗಿುಂತ್ ಹೆಚ್ಯಾಗಿದದತ್ತ. ಆುಂಬತಾಲನೆ್ೆಗ್ಳಲಿಾ ಇಎಮ್ಟಿ/ಡೆೈರ್ರ್ಗ್ಳು 

                                                           
18  ರವಯನೆ ಕೆೋುಂದಾದಲಿಾ ಕ್ರೆ ಬುಂದಯಗ್ ಕ್ರೆಯ ತ್ತತ್ತಯಸಿೆತಿಯನ್ತು ನಿಧಯರಿಸ್ಲತ ಮತ್ತು ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಅನ್ತು ನಿಯೋಜಿಸ್ಲತ 

ರವಯನೆದಯರರಿಗೆ ಸ್ವಲಪ ಸ್ಮಯ ಬೆೋಕಯಗ್ತತ್ುದೆ. ಈ ಪಾಕಿಾಯಯನ್ತು ಟಾಯೋಜ್ ಎುಂದತ ಕ್ರೆಯಲಯಗ್ತತ್ುದೆ. 
19 ದತ್ಯುುಂಶರ್ು ಜನ್ರ್ರಿ ೨೦೧೯ರಿುಂದ ಮ್ಯತ್ಾ ಲಭಾವಿದೆ. 

ಮೂಲ ಸ್ ಥ ಳಕ ಕ
ವ ಾಪ್ ಸ್ಾಗನವ

ಅ ವ ಧಿ

ಹ ಸ್ಾತಂತ
ರಿಸ್ನವ

ಅ ವ ಧಿ

ಆ ಸ್ಪ ತ್ ರಗ 
ಸ್ಾಗಣ ಯ

ಅ ವ ಧಿ

ಘ ಟ್ನ ಯ
ಸ್ಥ ಳದ ಲಿ್ಲ ಇ ದ ದ

ಅ ವ ಧಿ

ಘ ಟ್ನಾ
ಸ್ಥ ಳಕ ಕ

ತಲನಪ್ ನವ
ಅ ವ ಧಿ

ಚೂ ಟ 
ಅವಧಿ

ಟ್ ರಯೀ ಜ 
ಅವಧಿ

ಪಾತಿಕಿಾಯ ಅರ್ಧಿ ಟನ್ಯಅರೌುಂಡ್ ಅರ್ಧಿ 

ಒಟತಿ ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ ಅರ್ಧಿ 
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ಲಭಾವಿಲಾದರತರ್ುದತ, ಆುಂಬತಲನೆ್ೆ ಮತುಂದೆ ವಯಹನ್ಗ್ಳನ್ತು ನಿಲಿಾಸಿರತರ್ುದತ, ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳ 
ತ್ಪಯಪದ ಹುಂಚಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಗ್ಳು ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳು ಪಾರ್ಯಣರ್ನ್ತು ಆರುಂಭಿಸ್ಲತ ವಿಳುಂಬವಯಗ್ತರ್ುದಕೆಕ 
ಕಯರಣಗ್ಳಯಗಿದದರ್ು. 

ಶೋೆಕ್ಡಯ 85ರಷ್ತಿ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ ಚ ಟ್ ಸ್ಮಯರ್ು ನಿಗ್ದಪಡಿಸಿದ ಒುಂದತ ನಿರ್ಮಷ್ಕಿಕುಂತ್ ಹಚೆ್ಯಾಗಿ, 
ಪಾತಿಕಿಾಯ ಸ್ಮಯರ್ು ವಿಳುಂಬವಯಗ್ತರ್ುದನ್ತು ಗ್ಮನ್ದಲಿಾಟತಕಿ ೆುಂಡತ ಖಯಸ್ಗಿ ಪಯಲತದಯರ ಮತ್ತು 
ಸ್ಕಯಯರದ ನ್ಡತವ ೆ ಒಪಪುಂದವಯಗಿರತರ್ ಸ್ಮಯದ ಅರ್ಧಿ ಉಲಾುಂಘಿಸ್ತರ್ುದನ್ತು ತ್ಪಿಪಸ್ಲತ ಎಮ್
ಒಯತನ್ಲಿಾ ಒುಂದತ ದುಂಡಸ್ುಂಹಿತ್ಯೆನ್ತು ಒದಗಿಸ್ಬೋೆಕ್ತ ಎುಂದತ ಶಿಫಯರಸ್ತ ಮ್ಯಡಲಯಗಿದ.ೆ ಈ ನಿಟಿನಿ್ಲಿಾ, 
ಖಯಸ್ಗಿ ಪಯಲತದಯರರ ಪರಿಣಯಮಕಯರಿತ್ವದ ಮ್ೌಲಾಮ್ಯಪನ್ ಕಯಯಯವಿಧ್ಯನ್ರ್ನ್ತು ಸ್ಹ ಮ್ಯಡಬಹತದತ, 
ಇದತ ಖಯಸ್ಗಿ ಪಯಲತದಯರರ ಕಯಯಯಕ್ಷ್ಮತ್ಯೆನ್ತು ನಿಯತ್ಕಯಲಿಕ್ವಯಗಿ ಪರಿಶಿೋಲಿಸ್ಲತ ಮತ್ತು 
ನಿಣಯಯಿಸ್ಲತ ಅನ್ತಕ್ ಲವಯಗ್ತತ್ುದ.ೆ 
ಪಾರ್ಯಣದ ಅರ್ಧಿ: ಪಾರ್ಯಣದ ಅರ್ಧಿಯತ ಪಾತಿಕಿಾಯಯ ಸ್ಮಯದ ಅತಿದೆ ಡಿ ಅುಂಶವಯಗಿದೆ ಮತ್ತು 
ಒಟಯಿರೆ ರ್ಾರ್ಸೆೆಯ ಗ್ತಣಮಟಿರ್ನ್ತು ಪಾಭಯವಿಸ್ತರ್ ಪಾಮತಖ ಅುಂಶವಯಗಿದೆ. “ಪಾರ್ಯಣದ ಅರ್ಧಿಯನ್ತು” 
ಆುಂಬತಲೆನ್ೆ ಕ್ಳುಹಿಸಿದ ಸ್ಮಯದುಂದ ಘಟನಯ ಸ್ೆಳಕೆಕ ಬರತರ್ ಸ್ಮಯದರ್ರೆಗೆ ಅಳಯೆಲಯಗ್ತತ್ುದ.ೆ 

2.1.9.5 ಪಾತಿಕಿಾಯ ಅರ್ಧಿ 
ಪಾತಿಕಿಾಯ ಅರ್ಧಿಯತ ಟಾಯೋಜ್ ಅರ್ಧಿ, ಚ ಟ್ ಅರ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಯಣದ ಅರ್ಧಿ, ಇರ್ುಗ್ಳ 
ಸ್ುಂಯೋಜನೆರ್ಯಗಿದೆ. ನ್ಗ್ರ ಪಾದೋೆಶಗ್ಳಿಗೆ 20 ನಿರ್ಮಷ್ಗ್ಳು ಮತ್ತು ಗಯಾರ್ಮೋಣ ಪಾದೋೆಶಗ್ಳಿಗೆ 30 
ನಿರ್ಮಷ್ಗ್ಳ ಪಾತಿಕಿಾಯ ಸ್ಮಯರ್ನ್ತು ಯೋಜನೆಯತ ನಿಗ್ದಪಡಿಸಿತ್ತು. 2014-15ರಿುಂದ 2018-19ರ 
ಅರ್ಧಿಯಲಿಾ 41.94 ಲಕ್ಷ್ ಆುಂಬತಲೆನ್ೆ ರವಯನಗೆ್ಳಿಗ ೆಸ್ುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತ್ೆ ತ್ತತ್ತಯ ಪಾತಿಕಿಾಯ ಅರ್ಧಿಯನ್ತು 
ಅನ್ತಬುಂಧ-2.1ರಲಿಾ ನಿೋಡಲಯಗಿದ.ೆ ಈ 41.94 ಲಕ್ಷ್ ರವಯನಗೆ್ಳಲಿಾ, ಶೆೋಕ್ಡಯ 72 ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ 30 
ನಿರ್ಮಷ್ಗ್ಳ ಕಯಲಯರ್ಧಿಯಲಿಾ ತ್ಲತಪಲಯಗಿತ್ತು ಎುಂಬತದನ್ತು ನಯರ್ು ಗ್ಮನಿಸಿದೆರ್ು. ದತ್ುಸ್ುಂಚಯದಲಿಾ 
ನ್ಗ್ರ ಮತ್ತು ಗಯಾರ್ಮೋಣ ರ್ಗಿೋಯಕ್ರಣರ್ನ್ತು ದಯಖಲಿಸ್ಲಯಗಿಲಾವಯದದರಿುಂದ ಈ ಮ್ಯನ್ದುಂಡರ್ನ್ತು ಎಷ್ಿರ 
ಮಟಿಿಗ ೆ ಸಯಧಿಸ್ಲಯಗಿದೆ ಎುಂಬತದರ ಪಾತ್ೆಾೋಕ್ ವಿಶೆಾೋಷ್ಣೆಯನ್ತು ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯಲಿಾ ಮ್ಯಡಲತ 
ಸಯಧಾವಯಗ್ಲಿಲಾ. 

 ವಿವಿಧ ತ್ತತ್ತಯಸಿೆತಿಗ್ಳಲಿಾ ಪಾತಿಕಿಾಯ ಸ್ಮಯ 

ಪಾತಿಯುಂದತ ರಿೋತಿಯ ತ್ತತ್ತಯಸಿೆತಿಗೆ ವಿಭಿನ್ು ವಿಧ್ಯನ್ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ು ಪಾತಿಕಿಾಯ ಸ್ಮಯದ 
ಅರ್ಶಾಕ್ತ್ೆಯಿರತತ್ುದೆ. ಸಯರ್ಯಜನಿಕ್ರಿಗ ೆಸ್ುಂಭವಿಸ್ಬಹತದಯದ ತ್ತತ್ತಯಸಿೆತಿಗ್ಳ ವಿಶೆಾೋಷ್ಣೆಯ ಮತ್ತು ಪಾತಿ 
ತ್ತತ್ತಯಸಿೆತಿಗೆ ಪರಿಣಯಮಕಯರಿ ಪಾತಿಕಿಾಯ ಸ್ಮಯರ್ನ್ತು ಗ್ತರತತಿಸ್ತರ್ ಆಧ್ಯರದ ಮೋಲೆ ಪರಿಣಯಮಕಯರಿ 
ತ್ತತ್ತಯ ಪಾತಿಕಿಾಯಯನ್ತು ಯೋಜಿಸ್ಬೋೆಕಯಗ್ತತ್ುದೆ. ರಸೆು ಅಪಘಾತ್, ಹೃದಯ ಸ್ುಂಬುಂಧಿ ಮತ್ತು 
ಉಸಿರಯಟದ ತ್ೆ ುಂದರ ೆಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ ಸಯಮ್ಯನ್ಾವಯಗಿ ಶಿೋಘಾ ಪಾತಿಕಿಾಯ ಸ್ಮಯದ ಅರ್ಶಾಕ್ತ್ೆಯಿರತತ್ುದೆ 
ಎುಂದತ ಅಧಾಯನ್ಗ್ಳು ಸ್ ಚಿಸ್ತತ್ುವೆ. ಹೃದಯ ಸ್ುಂಬುಂಧಿ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಿಗ ೆ10 ನಿರ್ಮಷ್ಗ್ಳಿಗಿುಂತ್ ಕ್ಡಿಮ 
ಸ್ಮಯದ ಪಾತಿಕಿಾಯ ಅಗ್ತ್ಾವಿರತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಅಪಘಾತ್ದ ಒುಂದತ ಗ್ುಂಟೆಯಳಗೆ ಆಘಾತ್ಕ ೆಕಳಗಯದರ್ರತ 
ಆಸ್ಪತ್ೆಾಯಲಿಾದದರೆ ಬದತಕ್ತಳಿಯತರ್ ಉತ್ುಮ ಅರ್ಕಯಶವಿರತತ್ುದೆ. ಆದರ,ೆ ಯೋಜನೆಯತ ಏಕ್ರ ಪದ 
ಪಾತಿಕಿಾಯ ಸ್ಮಯರ್ನ್ತು ನಿಗ್ದಪಡಿಸಿತ್ತು. ಕ್ಡಿಮ ಪಾತಿಕಿಾಯ ಸ್ಮಯ ಬೆೋಕಯಗ್ತರ್ ಹೃದಯ ಸ್ುಂಬುಂಧಿ, 
ಉಸಿರಯಟ, ಪಯಶವಯವಯಯತ ಮತ್ತು ಅಪಘಾತ್ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾನ್ ಪಾತಿಕಿಾಯ ಸ್ಮಯ ಮತ್ತು ಆದಷ್ತಿ ಶಿೋಘಾ 
ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗೆ ದಯಖಲಯಗ್ತವಿಕಯೆನ್ತು ಕ ೆೋಷ್ಿಕ್-2.1ರಲಿಾ ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ತ್ತತ್ತಯಸಿೆತಿಗ್ಳಲಿಾ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ 
ರೆ ೋಗಿಗ್ಳನ್ತು ಸೆೋರಿಸಿದ ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ ೆತ್ಲತಪಲತ ತ್ೆಗದೆತಕೆ ುಂಡ ಒಟತಿ ಸ್ಮಯರ್ನ್ತು ಅನ್ತಬುಂಧ-2.2ರಲಿಾ 
ತ್ೆ ೋರಿಸ್ಲಯಗಿದೆ. 
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ಕ ೆೋಷ್ಿಕ್-2.1: ವಿವಿಧ ತ್ತತ್ತಯಸಿೆತಿಗ್ಳಲಿಾ ತ್ಗೆದೆತಕ ೆುಂಡ ಪಾತಿಕಿಾಯ ಸ್ಮಯದ ವಿರ್ರಪಟಿ ಿ
ತ್ತತ್ತಯಸಿೆತಿಯ 

ರ್ಗ್ಯ 
ಆುಂಬತಾಲನೆ್ ೆ

ರವಯನಗೆ್ಳ ಸ್ುಂಖಾೆ 

ಆುಂಬತಾಲನೆ್ ೆ೧೦ ನಿರ್ಮಷ್ದ ನ್ುಂತ್ರ 
ಘಟನಯ ಸ್ೆಳರ್ನ್ತು ತ್ಲತಪಿರತರ್ುದತ 

ಆುಂಬತಾಲನೆ್ ೆರ ೆೋಗಿಗ್ಳನ್ತು ಸೋೆರಿಸಿದ ಆಸ್ಪತ್ೆಾಯನ್ತು 
ಒುಂದತ ಗ್ುಂಟಯೆ ನ್ುಂತ್ರ ತ್ಲತಪಿರತರ್ುದತ 

ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳ ಸ್ುಂಖಾೆ ಶೆೋಕ್ಡಯವಯರತ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳ ಸ್ುಂಖಾೆ ಶೆೋಕ್ಡಯವಯರತ 
ಹೃದಯಸ್ುಂಬುಂಧಿ  2,71,251 1,68,828 62 1,70,307 63 
ಉಸಿರಯಟ 2,37,882 1,58,189 66 1,52,952 64 
ಪಯಶವಯವಯಯತ 53,639 33,681 63 36,254 68 
ಅಪಘಾತ್ 6,37,437 4,17,010 65 3,16,627 50 

 ಆಧ್ಯರ: ಪಯಲತದಯರರತ ಒದಗಿಸಿದ ದತ್ಯುುಂಶದ ವಿಶೆಾೋಷ್ಣೆ. 

ಹಿೋಗೆ, ಹೃದಯ, ಉಸಿರಯಟ ಮತ್ತು ಪಯಶವಯವಯಯತ ರೆ ೋಗಿಗ್ಳು ಕ್ಾಮವಯಗಿ ಶೆೋಕ್ಡಯ 62, 66 ಮತ್ತು 
63 ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ 10 ನಿರ್ಮಷ್ಗ್ಳ ನ್ುಂತ್ರ ಚಿಕಿತ್ೆೆ ಪಡದೆದದರತ. ಶೆೋಕ್ಡಯ 50ರಷ್ತಿ ಅಪಘಾತ್ 
ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ, ರೆ ೋಗಿಗ್ಳನ್ತು ಗೆ ೋಲಿನ್ ಅರ್ರ್ ನ್ುಂತ್ರ ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ ೆ ದಯಖಲಿಸ್ಲಯಗಿತ್ತು. ಈ ಎಲಯಾ 
ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ ಅನ್ತಸ್ರಣಯ ದತ್ಯುುಂಶರ್ನ್ತು ಯೋಜನೆಯಲಿಾ ಸೆರಹೆಿಡಿಯದ ಕಯರಣ ರೆ ೋಗಿಗ್ಳ ಅುಂತಿಮ 
ಫಲಿತ್ಯುಂಶದ ಮೋಲೆ ಈ ವಿಳುಂಬದ ಪರಿಣಯಮರ್ನ್ತು ನಿಧಯರಿಸ್ಲತ ಸಯಧಾವಯಗ್ಲಿಲಾ. 

ತ್ತತ್ತಯ ಕ್ರೆ ಕೋೆುಂದಾದಲಿಾ ತ್ತತ್ತಯ ಕ್ರೆಗ್ಳ ನಿರ್ಯಹಣೆಯನ್ತು ಸ್ತಧ್ಯರಿಸ್ತರ್ುದತ, ರವಯನ ೆಸ್ ಚನಗೆ್ಳನ್ತು 
ಪಡೆದ ನ್ುಂತ್ರ ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ಗ್ಳ ತ್ಕ್ಷ್ಣದ ಚಲನಯೆನ್ತು ಮೋಲಿವಚ್ಯರಣೆ ಮ್ಯಡತರ್ುದತ, ಅಪಘಾತ್ 
ರ್ಲಯಗ್ಳನ್ತು20 ಗ್ತರತತಿಸ್ತರ್ ಮ ಲಕ್ ಆುಂಬತಾಲನೆ್ೆಗ್ಳ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ತು ಉತ್ುಮಗೆ ಳಿಸ್ತರ್ುದತ, 
ಆುಂಬತಲೆನ್ೆ ಸ್ಮಯರ್ನ್ತು ಸ್ತಧ್ಯರಿಸ್ತರ್ುದತ ಇತ್ಯಾದ ಕ್ಾಮಗ್ಳ ಮ ಲಕ್ ತ್ತತ್ತಯ ಪಾತಿಕಿಾಯ 
ಸ್ರಪಳಿಯನ್ತು ಬಲಪಡಿಸ್ತರ್ ಸಯಧಾತ್ೆಯನ್ತು ಅನೆವೋಷ್ಟಸ್ಲತ ಪಾತಿಕಿಾಯ ಸ್ಮಯದ ದತ್ಯುುಂಶರ್ನ್ತು 
ವಿಶೆಾೋಷ್ಟಸ್ಲಿಲಾ ಮತ್ತು ಬಳಸ್ಲಿಲಾ ಎುಂಬತದನ್ತು ನಯರ್ು ಗ್ಮನಿಸಿದೆರ್ು. ಪಾತಿಕಿಾಯ ಸ್ಮಯದ ವಿಶೆಾೋಷ್ಣೆಯತ 
ಸಯಮ್ಯನ್ಾ ಜನ್ರ ಭಯಗ್ರ್ಹಿಸ್ತವಿಕಯೆನ್ತು ಹೆಚಿಾಸ್ತರ್ ಮ ಲಕ್ ತ್ತತ್ತಯ ಪಾತಿಸ್ಪುಂದಕೆಕ 
ಭಯಗ್ರ್ಹಿಸ್ತವಿಕಯೆನ್ತು ಸ್ತಧ್ಯರಿಸ್ತರ್, ತ್ತತ್ತಯ ಪಾತಿಸ್ಪುಂದಕ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ, ವೆೈದಾಕಿೋಯ ತ್ತತ್ತಯ 
ಪರಿಸಿೆತಿಗ್ಳಲಿಾ ಪ ೆಲಿೋಸ್ ಮತ್ತು ಅಗಿುಶಯಮಕ್ ಸಿಬಬುಂದಗ ೆತ್ರಬೆೋತಿ ಮತ್ತು ರಯಜಾದಲಿಾ ಅಪಘಾತ್ ಮತ್ತು 
ತ್ತತ್ತಯ ಮ ಲಸೌಕ್ಯಯಗ್ಳನ್ತು ಬಲಪಡಿಸ್ತರ್ ಅಗ್ತ್ಾರ್ನ್ತು ಮತ್ತು ಅರ್ಶಾಕ್ತ್ಯೆನ್ತು ಎತಿು 
ತ್ೆ ೋರಿಸ್ತತ್ುದೆ. 

2.1.9.6 ಆಗ್ಮನ್-ಪ ರ್ಯ ಸ್ ಚನಗೆ್ಳು ಮತ್ತು ನಿರುಂತ್ರ ಕ್ರೆ ಬುೆಂಬಲರ್ನ್ತು ಒದಗಿಸ್ತರ್ 
ಕಯಯಯವಿಧ್ಯನ್ದ ಅನ್ತಪಸಿೆತಿ 

(i ) ದ ರವಯಣಿಯ ಮ ಲಕ್ ಆಗ್ಮನ್-ಪ ರ್ಯ ವೆೈದಾಕಿೋಯ ಸ್ ಚನಗೆ್ಳನ್ತು (ಹೃದಯ ರಕ್ುನಯಳದ 
ಪತನ್ರತಜಿುೋರ್ನ್ ಸೆೋರಿದುಂತ್)ೆ ನಿೋಡತರ್ ತ್ತತ್ತಯ ರವಯನದೆಯರರನ್ತು ಇಎಮ್ಎಸ್ನ್ ನಿಣಯಯಯಕ್ 
ಅುಂಶವೆುಂದತ ಗ್ತರತತಿಸ್ಲಯಗಿದೆ. "ಆಗ್ಮನ್-ಪ ರ್ಯ ಸ್ ಚನೆಗ್ಳು" ಎನ್ತುರ್ುದತ ಘಟನಯ ಸ್ೆಳದಲಿಾ 
ಸ್ಹಯಯರ್ನ್ತು ಒದಗಿಸ್ತರ್ ಮದಲತ ತ್ತತ್ತಯ ಕ್ರೆ ಮ್ಯಡಿದ ರ್ಾಕಿುಗ್ಳಿಗೆ ರವಯನೆದಯರರತ ಅಥವಯ ಕ್ರೆ 
ಸಿವೋಕ್ರಿಸ್ತರ್ರ್ರತ ಒದಗಿಸ್ತರ್ ನಿದಯಷ್ಿ ಸ್ ಚನಗೆ್ಳು ಅಥವಯ ಮ್ಯಗ್ಯದಶಯನ್ರ್ನ್ತು ಸ್ ಚಿಸ್ತತ್ುದೆ. ಈ 
ಸ್ ಚನಗೆ್ಳು ಹಠಯತ್ ಹೃದಯಸ್ೆುಂಬನ್, ಉಸಿರಯಟ ಸ್ೆುಂಬನ್, ಉಸಿರತಗ್ಟತಿವಿಕೆ, ಹೆರಿಗ ೆಅಥವಯ ದೆ ಡಿ 
ರಕ್ುಸಯಾರ್ ಸೆೋರಿದುಂತ್ ೆ ಹಲರ್ು ನಿದಯಷ್ಿ ಸ್ುಂದಭಯಗ್ಳಲಿಾ ಪಾಯೋಜನ್ಕಯರಿ ಮತ್ತು ಜಿೋರ್ ಉಳಿಸ್ತ 

                                                           
20  ಅಪಘಾತ್ ರ್ಲಯ ಎುಂಬತದತ ನೆೋರ ರಸೆುಯಲಿಾ ತಿೋಕ್ಷ್ಣವಯದ ಏರಿಳಿತ್ ಅಥವಯ ತಿರತರ್ು, ವೆೋಗ್ದ ರಸೆುಯಲಿಾ ಕ್ ಡತ 

ನಿಲಯದಣ,  ರಸೆು ದೋಪಗ್ಳ ಅನ್ತಪಸಿೆತಿ, ಅಡರಿಸೆುಗ್ಳಲಿಾ ಕ್ಳಪೆ ಅಥವಯ ಮ್ಯಸಿದ ಎಚಾರಿಕೆ ಚಿಹೆುಗ್ಳು ಮತುಂತ್ಯದ ಹಲವಯರತ 
ಕಯರಣಗ್ಳಿುಂದ ಆಗಯಗೆೆ ಅಪಘಾತ್ ಸ್ುಂಭವಿಸ್ತರ್ ಸ್ೆಳವಯಗಿದೆ. 
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ರ್ುಂತ್ಹರ್ುಗ್ಳಯಗಿವ.ೆ ಅರ್ರತ ಘಟನಯ ಸ್ೆಳದ ಸ್ತರಕ್ಷ್ತ್ ೆ ಕ್ಾಮಗ್ಳಿುಂದ (ವಿದತಾದಯಘಾತ್ ಮತುಂತ್ಯದ), 
ಚಮಯರ್ನ್ತು ರಯಸಯಯನಿಕ್ಗ್ಳಿಗ ೆಒಡತಿರ್ುದತ ಅಥವಯ ಗ್ುಂಭಿೋರ ಸಿೆತಿಯ ರೆ ೋಗಿಯನ್ತು ಸ್ರಿರ್ಯಗಿ 
ರಕ್ಷಿಸ್ತರ್ಲಿಾ ಘಟನಯ ವಿೋಕ್ಷ್ಕ್ರಿಗೆ ಮ್ಯಗ್ಯದಶಯನ್ರ್ನ್ ು ನಿೋಡಬಹತದತ. ನಿದಯಷ್ಿ ಮ್ಯರಣಯುಂತಿಕ್ 
ವೆೈದಾಕಿೋಯ ತ್ತತ್ತಯಸಿೆತಿಗ್ಳನ್ತು ಗ್ತರತತಿಸಿದಯಗ್, ನ್ುಂತ್ರದ ಕಿಾಯಗ್ಳು, ಕ್ರೆ ಮ್ಯಡತರ್ರ್ರತ ಮತ್ತು 
ಸಿವೋಕ್ರಿಸ್ತರ್ರ್ರತ ಇಬಬರಿುಂದಲ , ಬದತಕ್ತಳಿಯತವಿಕ ೆ ಅಥವಯ ಸಯವಿನ್ ನ್ಡತವ ೆ ರ್ಾತ್ಯಾಸ್ ಉುಂಟತ 
ಮ್ಯಡಬಹತದತ. 

ಆದರ,ೆ ಕ್ರೆ ಮ್ಯಡತರ್ರ್ರಿಗ ೆಅಥವಯ ಘಟನಯ ವಿೋಕ್ಷ್ಕ್ರಿಗ ೆಆಗ್ಮನ್-ಪ ರ್ಯ ಸ್ ಚನಗೆ್ಳನ್ತು ನಿೋಡಲತ 
ಇಆರ್ಒಗ್ಳು ಮತ್ತು ಡಿಒಗ್ಳಿಗ ೆತ್ರಬೆೋತಿ ನಿೋಡಿರಲಿಲಾವೆುಂಬತದನ್ತು ನಯರ್ು ಗ್ಮನಿಸಿದೆರ್ು. ನಿದಯಷ್ಿ ಕ್ರೆ 
ದ ರತಗ್ಳಿಗೆ ಸ್ುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತ್ ೆ ಕಯಲ್ ಸೆುಂಟರ್ ಸಿಬಬುಂದ ಬಳಸ್ಲತ ತ್ುಂತ್ಯಾುಂಶರ್ು ರ್ಯರ್ುದೆೋ ಸ್ ಕ್ು 
ರಿೋತಿಯ ಸ್ ಚನಗೆ್ಳನ್ತು ಒದಗಿಸಿರಲಿಲಾ. ಆಗ್ಮನ್-ಪ ರ್ಯ ಸ್ ಚನಗೆ್ಳನ್ತು ನಿೋಡತರ್ ಮ ಲಕ್ 
ಉಳಿಸ್ಬಹತದಯದ ನಿಖರವಯದ ಜಿೋರ್ಗ್ಳ ಸ್ುಂಖಾೆಯನ್ತು ಅುಂದಯಜತ ಮ್ಯಡತರ್ುದತ ಕ್ಷ್ಿವಯದರ , ಪಾತಿ 
ರ್ಷ್ಯ ಹೆಚತಾರ್ರಿ ಜಿೋರ್ಗ್ಳನ್ತು ಉಳಿಸ್ತರ್ ಅದರ ಸಯಮಥಾಯರ್ನ್ತು ಚ್ನೆಯುಗಿ ಗ್ತರತತಿಸ್ಲಯಗಿದೆ. 

(i i ) ಕ್ುಂಡಿಕೆ 2.1.9.2ರಲಿಾ ಈಗಯಗ್ಲೆೋ ತಿಳಿಸಿರತರ್ುಂತ್ ೆ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ ಸಿಬಬುಂದಯ ದ ರವಯಣಿ 
ಸ್ುಂಖಾೆಗ್ಳನ್ತು ಕ್ರೆ ಮ್ಯಡಿದರ್ರೆ ುಂದಗೆ ಹುಂಚಿಕೆ ಳುದರತರ್ುದತ ಮತ್ೆು ಮತ್ೆು ಅನ್ತಸ್ರಣಯ ಕ್ರೆಗ್ಳು 
ಬರತರ್ುದರಲಿಾ ಪರಿಣರ್ಮಸ್ತತ್ುವೆ. ತ್ುಂತ್ಯಾುಂಶರ್ು ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ಗ್ಳ ಚ್ಯಲನಯ ಸಿೆತಿಯನ್ತು ಸ್ಹ ಒದಗಿಸ್ಲಿಲಾ, 
ಅದತ ಕ್ರೆ ಸಿವೋಕ್ರಿಸ್ತರ್ರ್ರಿಗ ೆಅನ್ತಸ್ರಣಯ ಕ್ರೆಗ್ಳನ್ತು ತ್ೆಗದೆತಕೆ ಳುುರ್ಲಿಾ ಸ್ಹಯಯ ಮ್ಯಡತತಿುತ್ತು. ಕ್ರೆ 
ಮ್ಯಡಿದರ್ರಿಗೆ ನಿರುಂತ್ರ ಬೆುಂಬಲರ್ನ್ತು ಒದಗಿಸ್ಲತ ಕ್ರೆ ಮ್ಯಡಿದರ್ರ ವಿರ್ರಗ್ಳನ್ತು ಆುಂಬತಲೆನ್ೆ 
ಸಿಬಬುಂದಯುಂದಗೆ ಹುಂಚಿಕೆ ಳುಲಯಗಿತ್ತು. ನಿರುಂತ್ರ ಬೆುಂಬಲರ್ನ್ತು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳುಲತ ಇಆರ್ಒಗ್ಳು/ 
ಡಿಒಗ್ಳೂ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ ಸಿಬಬುಂದಯುಂದಗೆ ಸ್ುಂಪಕ್ಯದಲಿಾರಬೆೋಕ್ತ. ಪರಿಸಿೆತಿಯ ಗ್ುಂಭಿೋರತ್ೆಯನ್ತು 
ಗ್ಮನಿಸಿದರೆ ಸಯರ್ಯಜನಿಕ್ರಿಗೆ ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ಅನ್ತು ಸ್ುಂಪಕಿಯಸ್ತರ್ ಆಯಕಯನ್ತು ಒದಗಿಸ್ತರ್ುದತ 
ಉತ್ುಮವೆುಂದತ ಕ್ುಂಡತಬರತತ್ುದೆ. 

ಒುಂದತ ದೃಷ್ಯಿುಂತ್ 
ಅಕೆ ಿೋಬರ್ 2018ರಲಿಾ ಉಸಿರಯಟದ ತ್ೆ ುಂದರಯೆಿುಂದ ಬಳಲತತಿುರತರ್ ರೆ ೋಗಿಗೆ ಆುಂಬತಾಲನೆ್ೆ ಕ ೆೋರಿ ಕ್ರೆ 
ಮ್ಯಡಲಯಯಿತ್ತ. ಈ ಪಾಕ್ರಣಕಕೆ ಕ್ನಿಷ್ಠ ಜಿೋರ್ ರಕ್ಷ್ಕ್ ರ್ಾರ್ಸೆೆ ಹೆ ುಂದದದ ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ಅನ್ತು 
ನಿಯೋಜಿಸ್ಲಯಯಿತ್ತ. ಒುಂದತ ಗ್ುಂಟೆ 20 ನಿರ್ಮಷ್ಗ್ಳ ನ್ುಂತ್ರರ್ೂ ಆುಂಬತಲೆನ್ೆ ಘಟನಯ ಸ್ೆಳರ್ನ್ತು 
ತ್ಲತಪಲಿಲಾ. ಆುಂಬತಾಲನೆ್ೆನ್ ಸಿೆತಿಯ ಬಗೆೆ ವಿಚ್ಯರಿಸ್ಲತ ಕ್ರೆ ಮ್ಯಡಿದರ್ರತ ಈ ನ್ಡತವ ೆ ನಯಲತಕ 
ಅನ್ತಸ್ರಣಯ ಕ್ರೆಗ್ಳನ್ತು ಮ್ಯಡಿದದರತ. ಘಟನಯ ಸ್ೆಳಕೆಕ ಆುಂಬತಾಲನೆ್ೆ ತ್ಲತಪದ ಕಯರಣ, ರ ೆೋಗಿಯನ್ತು 
ಖಯಸ್ಗಿ ವಯಹನ್ದಲಿಾ ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗೆ ಸಯಗಿಸ್ಲಯಯಿತ್ತ. ಆಸ್ಪತ್ೆಾ ತ್ಲತಪಿದ ನ್ುಂತ್ರ ರೆ ೋಗಿಯತ ಮೃತ್ಪಟಿರತ. 
ದ ರಿನ್ ಆಧ್ಯರದ ಮೋಲೆ ಆುಂತ್ರಿಕ್ ವಿಚ್ಯರಣೆಯತ ನ್ಡೆದತ ಘಟನಯ ಸ್ೆಳಕೆಕ ಹೆ ೋಗ್ತರ್ ದಯರಿಯಲಿಾ 
ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ ಸಿಬಬುಂದ ರಯತಿಾ ಊಟಕಯಕಗಿ ವಿರಯಮ ತ್ೆಗದೆತಕೆ ುಂಡಿದದರತ ಎುಂದತ ತಿೋಮ್ಯಯನಿಸ್ಲಯಯಿತ್ತ. 
ಆದರ ೆ ನಯಲತಕ ಅನ್ತಸ್ರಣಯ ಕ್ರೆಗ್ಳನ್ತು ಸಿವೋಕ್ರಿಸಿದ ನ್ುಂತ್ರರ್ೂ ಇಎಮ್ಟಿ ಮತ್ತು ಡೆೈರ್ರನ್ತು 
ಸ್ುಂಪಕಿಯಸ್ಲತ ಇಆರ್ಒ ವಿಫಲವಯದ ಬಗೆೆ ವಿರ್ರವಯದ ತ್ನಿಖೆ ನ್ಡೆದರಲಿಲಾ. 

ರಯಜಾ ಸ್ಕಯಯರ, ನಿಗ್ಯಮನ್ ಸ್ಭಯೆಲಿಾ ಸಯರ್ಯಜನಿಕ್ರಿುಂದ ಬರತರ್ ಕ್ತುಂದತಕೆ ರತ್ೆಗ್ಳನ್ತು ಸ್ಕಯಯರಕಕೆ 
ರ್ರದ ಮ್ಯಡತರ್ಲಿಾ ಪಯಲತದಯರರನೆುೋ ಹೆ ಣೆಗಯರರನಯುಗಿ ಮ್ಯಡಲತ ಎಮ್ಒಯತನ್ಲಿಾ ಅರ್ಕಯಶವಿಲಾ 
ಮತ್ತು ಜಿಲೆಾಗ್ಳಲಿಾನ್ ಮೋಲಿವಚ್ಯರಣಯ ಸ್ರ್ಮತಿಗ್ಳು ಕಯಯಯನಿರ್ಯಹಿಸ್ತತಿುಲಾ ಎುಂದತ ತಿಳಿಸಿತ್ತ. ಪಾಸಯುವಿತ್ 
ಟೆುಂಡರ್ನ್ಲಿಾ ಈ ಸ್ಮಸಾೆಗ್ಳನ್ತು ಬಗೆಹರಿಸ್ಲಯಗ್ತತಿುದೆ ಎುಂದ  ಅದತ ತಿಳಿಸಿತ್ತ. 
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2.1.9.7 ಮ ಲಸಯೆನ್ಕಕೆ ಮರಳುರ್ ಅರ್ಧಿ 
ಆಸ್ಪತ್ೆಾಯನ್ತು ತ್ಲತಪಿದ ನ್ುಂತ್ರ ರೆ ೋಗಿಯನ್ತು ಹಸಯುುಂತ್ರಿಸ್ಲತ ತ್ೆಗದೆತಕೆ ುಂಡ ಸ್ಮಯ ಮತ್ತು ತ್ನ್ು 
ಮ ಲಸಯೆನ್ಕಕೆ ಹಿುಂತಿರತಗ್ತರ್ ಸ್ಮಯರ್ನ್ತು ಮ ಲಸಯೆನ್ಕಕೆ ಮರಳುರ್ ಅರ್ಧಿಯನ್ುಬಹತದತ. 

 ಆುಂಬತಾಲನೆೆ್ ಗ್ುಂಟಗೆ್ಳ ನ್ಷ್ಿಕಕೆ ಕಯರಣವಯದ ರ ೆೋಗಿಗ್ಳ ರ್ಗಯಯರ್ಣಯೆಲಿಾ ವಿಳುಂಬ 
ರೆ ೋಗಿಗ್ಳನ್ತು ಸೆೋರಿಸಿದ ಆಸ್ಪತ್ೆಾಯಲಿಾ, ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆನಿುಂದ ತ್ತತ್ತಯ ವಿಭಯಗ್ಕಕೆ ರೆ ೋಗಿಯನ್ತು 
ರ್ಗಯಯಯಿಸ್ತರ್ುದತ ಆುಂಬತಲೆನ್ೆ ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ ೆಬುಂದ ನ್ುಂತ್ರ ಆದಷ್ತಿ ಬೆೋಗ್ ಆಗ್ಬೋೆಕ್ತ. ಈ ನಿರಿೋಕ್ಷಯೆನ್ತು 
ಪ ರೆೈಸ್ತರ್ಲಿಾನ್ ಪಾತಿಯುಂದತ ವಿಫಲತ್ೆಯತ (i) ಕಯಯತತಿುರತರ್ ರೆ ೋಗಿಗೆ ವಿಳುಂಬ ಮತ್ತು (ii) ಹೆ ಸ್ 
ತ್ತತ್ತಯ ಕ್ರೆಗ ೆಆುಂಬತಲೆನ್ೆ ಸಿಬಬುಂದ ಲಭಾವಯಗ್ಲತ ವಿಳುಂಬ, ಇರ್ುಗ್ಳಲಿಾ ಪರಿಣರ್ಮಸ್ತತ್ುದೆ. ಇದರಥಯ 
ಮ್ಯರಣಯುಂತಿಕ್ ಸಿೆತಿಯಲಿಾರತರ್ರ್ರತ ಸೆೋರಿದುಂತ್ೆ ರೆ ೋಗಿಗ್ಳು ರ್ಯರ್ುದೆೋ ಮತಖಯಮತಖಿ ವೆೈದಾಕಿೋಯ 
ಸ್ಹಯಯವಿಲಾದೆ ಹೆಚತಾ ಸ್ಮಯ ಕಯಯಬೆೋಕಯಗ್ತತ್ುದೆ, ಇದರಿುಂದ ಸ್ತರಕ್ಷ್ತ್ಯೆಲಿಾ ತ್ೆ ುಂದರೆ 
ಉುಂಟಯಗ್ಬಹತದತ ಮತ್ತು ಭಯರ್ನಯತ್ಮಕ್ ರ್ಯತ್ನೆ ಉುಂಟಯಗ್ತತ್ುದೆ. 
2014-15ರಿುಂದ 2018-19ರ ಅರ್ಧಿಯಲಿಾ ಶೆೋಕ್ಡಯ 82 ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ ರೆ ೋಗಿಗ್ಳನ್ತು 15 ನಿರ್ಮಷ್ಗ್ಳಲಿಾ 
ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗೆ ಹಸಯುುಂತ್ರಿಸ್ಲಯಗಿದೆ ಎುಂಬತದನ್ತು ಗ್ಮನಿಸ್ಲಯಯಿತ್ತ. ಉಳಿದ ಶೆೋಕ್ಡಯ 18ರಷ್ತಿ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಿಗೆ 
ಸ್ುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತ್ೆ 1.75 ಲಕ್ಷ್ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ ಗ್ುಂಟೆಗ್ಳು (14,620 ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ ಪಯಳಿಗ್ಳಿಗೆ ಸ್ಮನಯಗಿವೆ) 
ನ್ಷ್ಿವಯಗಿವೆ ಏಕೆುಂದರ ೆಆುಂಬತಾಲನೆ್ೆಗ್ಳು ರೆ ೋಗಿಯನ್ತು ರ್ಗಯಯಯಿಸ್ಲತ ಮತ್ತು ಮತುಂದನ್ ಕ್ರೆಗ ೆತ್ಮಮ 
ವಯಹನ್ರ್ನ್ತು ಸಿದಿಗೆ ಳಿಸ್ಲತ ನಿರಿೋಕ್ಷಿತ್ 15 ನಿರ್ಮಷ್ಗ್ಳಿಗಿುಂತ್ ಹೆಚತಾ ಸ್ಮಯ ತ್ೆಗದೆತಕೆ ುಂಡಿದದರ್ು. 
ಬೆುಂಗ್ಳೂರತ ನ್ಗ್ರ ಜಿಲೆಾಯ ವಿಕೆ ಿೋರಿರ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ೆಾ, ರಯಷ್ಟಾೋಯ ಮ್ಯನ್ಸಿಕ್ ಆರೆ ೋಗ್ಾ ಮತ್ತು ನ್ರ ವಿಜ್ಞಯನ್ 
ಸ್ುಂಸೆೆ, ವಯಣಿವಿಲಯಸ್ ಆಸ್ಪತ್ೆಾ ಮತ್ತು ಶಿಾೋ ಜಯದೆೋರ್ ಹೃದೆ ಾೋಗ್ ವಿಜ್ಞಯನ್ ಮತ್ತು ಸ್ುಂಶೆ ೋಧನಯ ಸ್ುಂಸೆೆ, 
ಹತಬಬಳಿುಯ ಕ್ನಯಯಟಕ್ ವೆೈದಾಕಿೋಯ ವಿಜ್ಞಯನ್ ಸ್ುಂಸೆೆ ಮತ್ತು ಧ್ಯರವಯಡ, ಕ್ಲಬತರಗಿ, ಕ ೆಪಪಳ, ತ್ತಮಕ್ ರತ 
ಮತ್ತು ವಿಜಯಪತರ ಜಿಲಯಾ ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ್ಳಲಿಾ ರೆ ೋಗಿಗ್ಳ ರ್ಗಯಯರ್ಣಯೆಲಿಾ ವಿಳುಂಬ ಹೆಚ್ಯಾಗಿದದತ್ತ. 
ರೆ ೋಗಿಗ್ಳನ್ತು ಸೆೋರಿಸ್ಬೋೆಕಯದ ಆಸ್ಪತ್ೆಾಯ ತ್ತತ್ತಯ ವಿಭಯಗ್ಕಕೆ ಆುಂಬತಲೆನ್ೆ ಆಗ್ಮನ್ದ ಬಗೆೆ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ 
ಸಿಬಬುಂದ ಮದಲೆೋ ಎಚಾರಿಸ್ಲತ21 ರ್ಯರ್ುದೆೋ ಸೌಲಭಾವಿಲಾದರತರ್ುದತ ವಿಳುಂಬಕೆಕ ಮತಖಾ ಕಯರಣವಯಗಿತ್ತು. 

ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಯ ಸ್ುಂದಶಯನ್ದಲಿಾ ನಯರ್ು ಕಳೆಕ್ುಂಡ ಅುಂಶಗ್ಳನ್ತು ಗ್ಮನಿಸಿದೆರ್ು:  
 ಶೆೋಕ್ಡಯ 95ರಷ್ತಿ ಇಎಮ್ಟಿಗ್ಳು ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ ಆಗ್ಮನ್ದ ಬಗೆೆ ರೆ ೋಗಿಗ್ಳನ್ತು ಸೆೋರಿಸಿದ 

ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ್ಳಿಗೆ ಮತುಂಚಿತ್ವಯಗಿ ತಿಳಿಸ್ಲತ ರ್ಯರ್ುದೆೋ ಸೌಲಭಾವಿಲಾ ಎುಂದತ ತಿಳಿಸಿದರತ. 
 ರೆ ೋಗಿಗ್ಳನ್ತು ಸೆೋರಿಸಿದ ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ್ಳಲಿಾನ್ ಶೆೋಕ್ಡಯ 83ರಷ್ತ ಿ ತ್ತತ್ತಯ ಸಿಬಬುಂದ ರೆ ೋಗಿಯನ್ತು 

ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ್ಳಿಗೆ ಸಯಗಿಸ್ತರ್ ಬಗೆೆ ಮ್ಯಹಿತಿ ಪಡೆಯಲತ ತ್ಮಮಲಿಾ ರ್ಯರ್ುದೆೋ ಸ್ುಂರ್ಹನ್ ರ್ಾರ್ಸೆೆ ಇರಲಿಲಾ 
ಎುಂದತ ತಿಳಿಸಿದರತ. 

 ಆಘಾತ್, ಹೃದಯ ಸ್ೆುಂಬನ್ ಮತುಂತ್ಯದ ಗ್ುಂಭಿೋರ ತ್ತತ್ತಯಸಿೆತಿಗ್ಳ ಬಗೆೆ ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ್ಳಿಗ ೆ ತಿಳಿಸ್ತರ್ 
ರ್ಯರ್ುದೆೋ ಪ ರ್ಯ-ಎಚಾರಿಕೆ ರ್ಾರ್ಸೆೆ ಇಲಾ ಎುಂದತ ಶೋೆಕ್ಡಯ 84ರಷ್ತಿ ಇಎಮ್ಟಿಗ್ಳು ಕ್ ಡ 
ತಿಳಿಸಿದರತ. 

                                                           
21 ಪ ರ್ಯ-ಎಚಾರಿಕೆ ಎನ್ತುರ್ುದತ ಆಸ್ಪತ್ೆಾಯ ಸ್ ಕ್ು ಚಿಕಿತ್ಯೆ ವಿಭಯಗ್ಕೆಕ ರೆ ೋಗಿಯ ಸಿೆತಿಯ ಬಗೆೆ ಮ್ಯಹಿತಿಯನ್ತು 

ಮತುಂಚಿತ್ವಯಗಿ ರವಯನಿಸ್ತರ್ುದನ್ತು ಸ್ ಚಿಸ್ತತ್ುದೆ, ಇದರಿುಂದಯಗಿ ರೆ ೋಗಿಯ ಆಗ್ಮನ್ಕೆಕ ಮದಲತ ರೆ ೋಗಿಯ 
ಅರ್ಶಾಕ್ತ್ೆಗ್ಳನ್ತು ಪ ರೆೈಸ್ಲತ ಅಗ್ತ್ಾವಯದ ಸ್ುಂಪನ್ ಮಲಗ್ಳನ್ತು ಸ್ಜತುಗೆ ಳಿಸ್ಬಹತದತ. ಸಿಬಬುಂದ, ನಿಯುಂತ್ಾಣ ಕ್ಛೆೋರಿ 
ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ೆಾಯ ನ್ಡತವಿನ್ ಸ್ುಂಕ್ಷಿಪು ಮತ್ತು ನಿಖರವಯದ ಮ್ಯಹಿತಿ ರ್ಗಯಯರ್ಣೆಯತ ಅನ್ಗ್ತ್ಾ ಸ್ುಂರ್ಹನ್ಗ್ಳನ್ತು ಕ್ಡಿಮ 
ಮ್ಯಡತತ್ುದೆ ಹಯಗ್ತ ಇದರಿುಂದ ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ್ಳಲಿಾ ಹಸಯುುಂತ್ರಿಸ್ತರ್ ಸ್ಮಯರ್ು ಕ್ಡಿಮರ್ಯಗ್ತತ್ುದೆ. 
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 ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ್ಳಲಿಾ ರೆ ೋಗಿಗ್ಳನ್ತು ಹಸಯುುಂತ್ರಿಸ್ತರ್ಲಿಾ ವಿಳುಂಬರ್ನ್ತು ಎದತರಿಸ್ಲಯಯಿತ್ತ ಎುಂದತ ಶೆೋಕ್ಡಯ 
86ರಷ್ತಿ ಡೆೈರ್ರ್ಗ್ಳು ತಿಳಿಸಿದರತ ಮತ್ತು ಶೆೋಕ್ಡಯ ೨೫ರಷ್ತ ಿ ಡೆೈರ್ರ್ಗ್ಳು ಆಗಯಗೆೆ ವಿಳುಂಬ 
ಸ್ುಂಭವಿಸ್ತತಿುರತತ್ುದೆ ಎುಂದತ ತಿಳಿಸಿದರತ.  

ಅುಂತ್ಹ ಪ ರ್ಯ-ಎಚಾರಿಕೆ/ಸ್ುಂರ್ಹನ್ ಸೌಲಭಾರ್ನ್ತು ಎಮ್ಒಯತ ಒಳಗೆ ುಂಡಿರಲಿಲಾ ಎುಂದತ ರಯಜಾ 
ಸ್ಕಯಯರರ್ು ಉತ್ುರಿಸಿತ್ತ. ಸ್ಕಯಯರರ್ು ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ್ಳ ನ್ಡತವಿನ್ ಸ್ುಂಪಕ್ಯದ ಅನ್ತಪಸಿೆತಿ 
ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ೆಾಯ ಸೌಲಭಾಗ್ಳ ಬಗೆೆ ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ ಸಿಬಬುಂದಗ ೆ ತಿಳಿಸ್ಲತ ಸೌಲಭಾದ ಕ ೆರತ್ಯೆನ್ತು 
ಒಪಿಪಕ ೆುಂಡಿತ್ತ ಹಯಗ್  ಅದನ್ತು ಉದೆದೋಶಿತ್ ಟೆುಂಡರ್ನ್ಲಿಾ ಬಗೆಹರಿಸ್ಲಯಗ್ತತಿುದೆ ಎುಂದತ ತಿಳಿಸಿತ್ತ. 

 ಮ ಲ ಸ್ೆಳರ್ನ್ತು ತ್ಲತಪಿದ ನ್ುಂತ್ರ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳನ್ತು ಮತಕಯುಯಗ ೆಳಿಸಿದ/ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳನ್ತು 
ಮತಕಯುಯಗ ೆಳಿಸ್ತರ್ಲಿಾ ವಿಳುಂಬವಯದ ಕಯರಣ ನ್ಷ್ಿವಯದ ಆುಂಬತಾಲನೆೆ್ ಸ್ಮಯ 

ಕೈೆಯಲಿಾರತರ್ ಪಾಕ್ರಣರ್ನ್ತು ಮತಕಯುಯಗೆ ಳಿಸಿದ ನ್ುಂತ್ರವೋೆ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ ಮತುಂದನ್ ನಿಯೋಜನೆಗಯಗಿ 
ಲಭಾವಿರತತ್ುದೆ. ಅಸಿುತ್ವದಲಿಾರತರ್ ಅಭಯಾಸ್ವೆುಂದರ ೆಆುಂಬತಾಲನೆ್ೆ ಸಿಬಬುಂದ ಮ ಲ ಸ್ೆಳರ್ನ್ತು ತ್ಲತಪಿದ 
ನ್ುಂತ್ರ ಮ್ಯತ್ಾ ಪಾಕ್ರಣರ್ನ್ತು ಮತಕಯುಯಗೆ ಳಿಸ್ತತಿುದದರತ. ಇದರಿುಂದ ಇತ್ರರಿಗೆ ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ ಸೌಲಭಾ 
ಸಿಗ್ತರ್ಲಿಾ ವಿಳುಂಬವಯಗ್ತರ್ುದರಿುಂದ ಹೆ ಸ್ ನಿಯೋಜನೆಗಯಗಿ ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ಅನ್ತು ಆದಷ್ತಿ ಬೆೋಗ್ 
ಲಭಾವಯಗ್ತರ್ುಂತ್ೆ ಮ್ಯಡಲತ ಸ್ಮಯದ ರ್ಮತಿಯನ್ತು ನಿಗ್ದಪಡಿಸ್ಬೆೋಕಯಗಿದೆ. ನಯರ್ು ಈ ಕಳೆಗಿನ್ರ್ುಗ್ಳನ್ತು 
ಗ್ಮನಿಸಿದೆರ್ು: 
 ರೆ ೋಗಿಯನ್ತು ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ ೆರ್ಗಯಯಯಿಸಿದ ನ್ುಂತ್ರ ಆುಂಬತಲೆನ್ೆ ಅನ್ತು ಸ್ವಚಛಗೆ ಳಿಸ್ತರ್ ಮತ್ತು ಸೆ ೋುಂಕ್ತ 

ನಿವಯರಕ್ಗೆ ಳಿಸ್ತರ್ ಸ್ಮಯದ ರ್ಮತಿಯನ್ತು ನಿಗ್ದಪಡಿಸಿರಲಿಲಾ. ನಿಗ್ದತ್ ಸ್ಮಯದ ರ್ಮತಿಯ 
ಅನ್ತಪಸಿೆತಿಯಲಿಾ 15 ನಿರ್ಮಷ್ಗ್ಳ ಮ್ಯನ್ದುಂಡರ್ನ್ತು ಪರಿಗ್ಣಿಸಿ ನಯರ್ು ನ್ಷ್ಿವಯದ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ 
ಗ್ುಂಟೆಗ್ಳ22 ಸ್ುಂಖಾೆಯನ್ತು 12 ಗ್ುಂಟೆಗ್ಳ ಪಯಳಿಯ 2.48 ಲಕ್ಷ್ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳಿಗ ೆಸ್ಮ್ಯನ್ವಯದ 
29.80 ಲಕ್ಷ್ ಗ್ುಂಟೆಗ್ಳುೆಂದತ ಲೆಕ್ಕ ಹಯಕಿದೆರ್ು. 

 ಇಆರ್ಒ ಮತ್ತು ಡಿಒ ಮ್ಯಡ ಾಲ್ಗ್ಳಲಿಾ ದಯಖಲಯದ ಟೆೈಮ್ಲೆೈನ್ಗ್ಳ ವಿಶೆಾೋಷ್ಣೆಯತ 41.94 ಲಕ್ಷ್ 
ನಿದಶಯನ್ಗ್ಳಲಿಾ 37.35 ಲಕ್ಷ್ಗ್ಳಲಿಾ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ ಸಿಬಬುಂದ ಮ ಲ ಸ್ೆಳರ್ನ್ತು ತ್ಲತಪಿದ ಕ್ ಡಲೋೆ 
ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳನ್ತು ಮತಕಯುಯಗೆ ಳಿಸಿರತರ್ುದನ್ತು ರ್ರದ ಮ್ಯಡಿರಲಿಲಾ ಎುಂಬತದನ್ತು ತ್ೆ ೋರಿಸಿತ್ತ. 
ತ್ತ್ಪರಿಣಯಮವಯಗಿ, 12 ಗ್ುಂಟೆಗ್ಳ ಪಯಳಿಯ ಸ್ಮನಯದ 2.66 ಲಕ್ಷ್ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳಿಗ ೆಸ್ಮನಯದ 
31.87 ಲಕ್ಷ್ ಆುಂಬತಲೆನ್ೆ ಗ್ುಂಟೆಗ್ಳು ನ್ಷ್ಿವಯಯಿತ್ತ. 

 

ರ ೆೋಗಿಗ್ಳನ್ತು ಹಸಯುುಂತ್ರ ಮ್ಯಡಿದ ನ್ುಂತ್ರ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳನ್ತು ತ್ಕ್ಷ್ಣ ಮತಕಯುಯಗ ೆಳಿಸ್ತರ್ ಪಯಾಮತಖಾತ್ ೆ
(ಉಲೆಾೋಖ: 20180003425773/20180003425873) 

ಚಿತ್ಾದತಗ್ಯ ಜಿಲೆಾಯಲಿಾ ರಸೆು ಅಪಘಾತ್ಕಕೆ ಸ್ುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತ್ೆ 19 ಸೆಪೆಿುಂಬರ್ 2018ರುಂದತ ೦೦:45ಕಕೆ 
ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ ಸೆೋವಗೆಯಗಿ ವಿನ್ುಂತಿಯನ್ತು ಸಿವೋಕ್ರಿಸ್ಲಯಯಿತ್ತ. ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಅನ್ತು ನಿಯೋಜಿಸ್ಲತ ಕಯಲ್ 
ಸೆುಂಟರ್ 15 ನಿರ್ಮಷ್ಗ್ಳನ್ತು ತ್ೆಗದೆತಕೆ ುಂಡಿತ್ತ. ಹತಿುರದ ಮ ರತ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳು ನಿಯೋಜನೆಗೆ 
ಲಭಾವಿಲಾದ ಕಯರಣ ಘಟನಯ ಸ್ೆಳದುಂದ 21.5 ಕಿ.ರ್ಮೋ ದ ರದಲಿಾರತರ್ ನಯಲಕನೆೋ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಅನ್ತು  
(ಕಎೆ-42ಜಿ916) ನಿಯೋಜಿಸ್ಲಯಯಿತ್ತ. ಟೆೈರ್ ಪುಂಕ್ಾರ್ ಆದ ಕಯರಣ ನಿಗ್ದಪಡಿಸಿದ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ ಸ್ಹ 
ಘಟನಯ ಸ್ೆಳರ್ನ್ತು ತ್ಲತಪಲಯಗ್ಲಿಲಾ. ರೆ ೋಗಿಯನ್ತು ಮತ್ೆ ುುಂದತ ವಯಹನ್ದಲಿಾ ಸ್ೆಳಯುಂತ್ರಿಸ್ಲಯಯಿತ್ತ 
ಮತ್ತು ನ್ುಂತ್ರ ರೆ ೋಗಿಯತ ಮೃತ್ನಯದನ್ತ. 
                                                           
22 ರೆ ೋಗಿಯನ್ತು ಹಸಯುುಂತ್ರಿಸಿದ ಸ್ಮಯದುಂದ ಸೆ ೋುಂಕ್ತ ನಿವಯರಕ್ಗೆ ಳಿಸ್ತರ್ುದತ ಸೆೋರಿದುಂತ್ೆ ಆುಂಬತಲೆನ್ೆ ಅನ್ತು 

ಸ್ವಚಛಗೆ ಳಿಸಿ ಪಾಕ್ರಣ ಮತಕಯುಯಗೆ ಳಿಸ್ತರ್ 15 ನಿರ್ಮಷ್ಗ್ಳ ಸ್ಮಯರ್ನ್ತು ಪರಿಗ್ಣಿಸ್ಲಯಗಿದೆ 
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ತನತನು ಕರ  ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ  ( 19/09/2018, 00:45) ಮೊದಲ ಹ ತಿತ ರದ ಆಂಬ್ನಯ ಲ ನ್ ಸ  ( ಕ ಎ -42ಜ828) 
ಅದರ ಮೂ ಲ ಸ್ಥ ಳದಲ್ಲಿ ತನತ  (ಜ ಲಾ ಿ  ಆಸ್ಪತ್ ರ, ಚಿತರದನಗು)  ಮತನತ  ಹಿಂದಿನ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು  ಅದನ  
ಮನಕಾತ ಯಗ ೂಳಿಸಿರದಿದದ ರಿಂದ ಲಭ್ಯ ವಿರಲ್ಲಲ  ಿ ಎಂ ಬ್ನದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ ವು.  ಎರಡನ ೀ ಹತಿತ ರದ 
ಆಂಬ್ನಯ ಲ ನ್ ಸ  ( ಕ ಎ -07ಜ 403)  ಲಭ್ಯ ವಿದದರೂ, ಹಿಂದಿನ್ ರ ೂೀ ಗಿಯನ್ನು ಆ ಸ್ಪತ್ ರಗ  ಹಸ್ಾತ ಂತ ರಿಸಿದ ನ್ಂತ ರ  
ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮನಕಾತ ಯಗ ೂಳಿಸಿರದಿದದ ರಿಂದ ಅದನ ಕಾಲ ಸ್ ಂಟ್ರ ಗ  ಲಭ್ಯ ವಿರಲ್ಲಲಿ , ಮತನತ  
ಕಾಯುನಿರತವಾಗಿದ  ಎಂ ದನ ದಾ ಖಲ್ಲಸ್ಲಾದ ಹತಿತ ರದ ಮೂರನ ೀ ಆಂಬ್ನಯ ಲ ನ್ ಸ  ( ಕ ಎ -16ಜ5 94)  
ವಾ ಸ್ತ ವವಾ ಗಿ ಮನಕತ ವಾಗಿತ ನತ  ಮತನತ  ಚಿತರದನಗು ಜ ಲಾಿ  ಆಸ್ಪತ್  ರಯಲ್ಲಿ  ನಿಂತಿ ತನತ . 
ಈ ನಿದಶಯನ್ರ್ು ರೆ ೋಗಿಗ್ಳನ್ತು ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗೆ ಹಸಯುುಂತ್ರಿಸಿದ ಕ್ ಡಲೆೋ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳನ್ತು ಮತಕಯುಯಗೆ ಳಿಸ್ತರ್ 
ಪಯಾಮತಖಾತ್ೆಯನ್ತು ಮತ್ತು ಎವಿಎಲ್ಟಿಯುಂದಗೆ ಇಆರ್ಒ ಮ್ಯಡ ಾಲ್ಅನ್ತು ಸ್ುಂಯೋಜಿಸ್ತರ್ 
ಮ ಲಕ್ ಹತಿುರದ ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ನ್ ತ್ಕ್ಷ್ಣದ ಸ್ಮಯದ ಮ್ಯಹಿತಿಯನ್ತು ಒದಗಿಸ್ತರ್ ಅಗ್ತ್ಾತ್ೆಯನ್ತು ಒತಿು 
ಹೆೋಳುತ್ುದೆ. 

ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳನ್ತು ತ್ಯಕ್ಷ್ಣಿಕ್ವಯಗಿ ಮತಕಯುಯಗೆ ಳಿಸ್ತರ್ುದನ್ತು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸ್ತರ್ ಇ-ಪಿಸಿಆರ್ ರ್ಾರ್ಸೆೆಯನ್ತು 
ಪಾಸಯುವಿತ್ ಟೆುಂಡರ್ನ್ಲಿಾ ಪರಿಚಯಿಸ್ಲಯಗ್ತತಿುದ ೆಎುಂದತ ರಯಜಾ ಸ್ಕಯಯರರ್ು ಉತ್ುರಿಸಿತ್ತ ಮತ್ತು ಅುಂತ್ಹ 
ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳನ್ತು ತ್ಡೆಗ್ಟಿಲತ ಜಿಪಿಎಸ್ ರ್ಾರ್ಸೆೆಯನ್ತು ಬಲಪಡಿಸ್ಲಯಗ್ತರ್ುದತ ಎುಂದ  ಸ್ಕಯಯರರ್ು 
ತಿಳಿಸಿತ್ತ.  

2.1.9.8 ಇಆರ್ಒ ಮತ್ತು ಇಆರ್ಸಿಪಿ ಮ್ಯಡ ಾಲ್ಗ್ಳ ನ್ಡತವ ೆಅುಂತ್ರ-ಸ್ುಂಪಕ್ಯದ ಅನ್ತಪಸಿೆತಿ 

ರವಯನ ೆಅಧಿಕಯರಿಗ್ಳು ತ್ತತ್ತಯಸಿೆತಿಗ್ಳ ಗ್ುಂಭಿೋರತ್ೆಯನ್ತು ನಿಧಯರಿಸಿ ತ್ತತ್ತಯ ಸ್ೆಳಕೆಕ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳನ್ತು 
ಕ್ಳುಹಿಸ್ತರ್ುದನ್ತು ನಿಧಯರಿಸ್ಬೆೋಕಿತ್ತು ಮತ್ತು ವಯಸ್ುವಿಕ್ ಮ್ಯಗ್ಯದಶಯನ್ಕಯಕಗಿ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ 
ಸಿಬಬುಂದ/ಮದಲ ಪಾತಿಕಿಾಯದಯರರತ ಮತ್ತು ಇಆರ್ಸಿಪಿಯುಂದಗೆ ಸ್ಮನ್ವಯಗೆ ಳಿಸ್ಬೋೆಕಿತ್ತು. ಇಆರ್
ಸಿಪಿಗ್ಳು ತ್ತತ್ತಯ ಆರೆೈಕೆಯಲಿಾ ಪರಿಣತಿ ಹೆ ುಂದರತರ್ ವೆೈದಾರಯಗಿದತದ, ಅರ್ರತಗ್ಳು ದನ್ದ ೨೪ 
ಗ್ುಂಟೆಯ  ಕಯಲ್ ಸೆುಂಟರ್ನ್ಲಿಾ ಹಯಜರಿದತದ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆನ್ಲಿಾ ಕಲೆಸ್ ಮ್ಯಡತರ್ ಇಎುಂಟಿಗ್ಳಿಗೆ 
ವೆೈದಾಕಿೋಯ ನಿದೆೋಯಶನ್ ಒದಗಿಸ್ಬೆೋಕ್ತ. 

ಅುಂತ್ಹ ಮ್ಯಗ್ಯದಶಯನ್ಕಕೆ ಇಆರ್ಒ ಮತ್ತು ಇಆರ್ಸಿಪಿ ಮ್ಯಡ ಾಲ್ಗ್ಳ ನ್ಡತವ ೆಅುಂತ್ರಸ್ುಂಪಕ್ಯದ 
ಅಗ್ತ್ಾವಿರತತ್ುದೆ, ಇದರಲಿಾ ಇಆರ್ಒ ಸೆರಹೆಿಡಿದ ಆರುಂಭಿಕ್ ದತ್ಯುುಂಶರ್ನ್ತು ಸ್ವಯುಂಚ್ಯಲಿತ್ವಯಗಿ ಇಆರ್
ಸಿಪಿಗ ೆಪಾಯೋಗಿಸ್ಲತ ಟಾಯೋಜಿುಂಗ್ಗ ೆಹೆಚಿಾನ್ ಮ್ಯಹಿತಿ, ಸ್ ಕ್ು ರ್ಗ್ಯದ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳ ಹುಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು 
ಇಎಮ್ಟಿಗ್ಳಿಗ ೆಆಸ್ಪತ್ಯಾ-ಪ ರ್ಯ ಚಿಕಿತ್ೆೆಯನ್ತು ಒದಗಿಸ್ಬಹತದತ. ಆದರ,ೆ ದತ್ಯುುಂಶರ್ನ್ತು ಇಆರ್ಸಿಪಿ 
ಮ್ಯಡ ಾಲ್ಗ ೆ ರ್ಗಯಯಯಿಸ್ಲತ ಇಆರ್ಒ ಮ್ಯಡ ಾಲ್ನ್ಲಿಾ ರ್ಯರ್ುದೆೋ ಅರ್ಕಯಶವಿಲಾ ಎುಂಬತದನ್ತು 
ಗ್ಮನಿಸ್ಲಯಯಿತ್ತ. 

ಘಟನಗೆ್ಳ ತಿೋರ್ಾತ್ಯೆ ಆಧ್ಯರದ ಮೋಲೆ ಕ್ರೆ ವಿನ್ುಂತಿಗ್ಳನ್ತು ರ್ಗಿೋಯಕ್ರಿಸ್ಲತ ತ್ುಂತ್ಯಾುಂಶದಲಿಾ 
ಅರ್ಕಯಶರ್ನ್ತು ಒದಗಿಸಿರಲಿಲಾ ಎುಂಬತದನ್ತು ನಯರ್ು ಗ್ಮನಿಸಿದೆರ್ು. ತ್ತತ್ತಯಸಿೆತಿಯ ರ್ಗ್ಯ ಮತ್ತು 
ಗ್ುಂಭಿೋರತ್ೆಯನ್ತು ಆಸ್ಪತ್ಯಾ-ಪ ರ್ಯ ಟಾಯೋಜ್ ಮತ್ತು ಸ್ ಕ್ು ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ್ಳಿಗೆ ಸಯಗಿಸ್ತರ್ುದರೆ ುಂದಗೆ 
ಮೋಳೈೆಸ್ಲತ ರ್ಯರ್ುದೆೋ ಪಾಮ್ಯಣಿತ್ ಕಯರ್ಯಯಚರಣಯ ವಿಧ್ಯನ್ಗ್ಳು ರ್ಯರಿಯಲಿಾರಲಿಲಾ. 

ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳನ್ತು ಮತಕಯುಯಗೆ ಳಿಸ್ತರ್ ಸ್ಮಯದಲಿಾ ನಿರ್ಯಹಿಸ್ಲಯದ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳ ತಿೋರ್ಾತ್ಯೆನ್ತು ಇಎಮ್
ಟಿಗ್ಳು ರ್ರದ ಮ್ಯಡಿರತರ್ುದನ್ತು ನಯರ್ು ಗ್ಮನಿಸಿದೆರ್ು. ಇಆರ್ಸಿಪಿಗ್ಳಿುಂದ ಮೋಲಿವಚ್ಯರಣೆರ್ಯಗ್ತರ್ 
ಪಿಸಿಆರ್ ವಿಭಯಗ್ರ್ು ಪಿಸಿಆರ್ನ್ ಘಟನಯ-ನ್ುಂತ್ರದ ಪರಿಶಿೋಲನೆಯ ಆಧ್ಯರದ ಮೋಲೆಯೋ ಗ್ುಂಭಿೋರ 
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ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳನ್ತು ಪಾತ್ೆಾೋಕಿಸಿದೆ. ತ್ತತ್ತಯ ಸಿೆತಿಗ್ಳನ್ತು ನಿಧಯರಿಸ್ತರ್ಲಿಾ ಇಎಮ್ಟಿಗ್ಳು ಮತ್ತು ಇಆರ್ಸಿಪಿಗ್ಳ 
ನ್ಡತವ ೆಅಸ್ಮ್ಯನ್ತ್ೆಗ್ಳಿದದರ್ು. ಕಯಲ್ ಸೆುಂಟರ್ನ್ ಟಾಯೋಜ್ ಪಾಕಿಾಯಯತ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳ ಗ್ುಂಭಿೋರತ್ೆಯನ್ತು 
ಗ್ತರತತಿಸ್ಲಿಲಾವಯದರ,ೆ ಇಎಮ್ಟಿಗ್ಳು ರ್ರದ ಮ್ಯಡಿದ ಗ್ುಂಭಿೋರ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳ ಸ್ುಂಖಾೆ ಮತ್ತು ಇಆರ್
ಸಿಪಿಗ್ಳು ಗ್ುಂಭಿೋರವೆುಂದತ ನಿಧಯರಿಸಿದ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳ ಸ್ುಂಖಾೆಗ್ಳನ್ತು ಕ ೆೋಷ್ಿಕ್-2.2ರಲಿಾ ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ. 

ಕ ೆೋಷ್ಿಕ್-೨.೨: ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳ ಗ್ುಂಭಿೋರತ್ಯೆನ್ತು ನಿಧಯರಿಸ್ತರ್ಲಿಾ ಅಸ್ಮ್ಯನ್ತ್ಗೆ್ಳು 

ರ್ಷ್ಯ ರ್ರದರ್ಯದ ಗ್ುಂಭಿೋರ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳ ಸ್ುಂಖಾೆ 
ಪಿಸಿಆರ್ ವಿಭಯಗ್ ಇಎಮ್ಟಿಗ್ಳು (ಮತಕಯುಯ) ಇಆರ್ಒ/ಡಿಒ 

2014-15 69,106 71,220 ಶ ನ್ಾ 
2015-16 32,230 31,200 
2016-17 72,223 17,497 
2017-18 66,940 27,806 
2018-19 95,748 17,947 
ಒಟತಿ 3,36,247 1,65,670  

                  ಆಧ್ಯರ: ಪಯಲತದಯರರತ ಒದಗಿಸಿದ ಮ್ಯಹಿತಿಯ ವಿಶೆಾೋಷ್ಣೆ 

2016-17ರಿುಂದ 2018-19ರ ಅರ್ಧಿಯಲಿಾ ಇಆರ್ಸಿಪಿ ಮತ್ತು ಇಎಮ್ಟಿಗ್ಳು ರ್ರದ ಮ್ಯಡಿದ ಅುಂಕಿ 
ಅುಂಶಗ್ಳ ನ್ಡತವ ೆ ಭಯರಿ ಅಸ್ಮ್ಯನ್ತ್ ೆ ಇರತರ್ುದನ್ತು ಕ ೆೋಷ್ಿಕ್ದುಂದ ನಯರ್ು ಗ್ಮನಿಸ್ಬಹತದತ.  
ಅುಂಕಿಅುಂಶಗ್ಳ ಸ್ಮನ್ವಯವಿರಲಿಲಾ ಎುಂಬತದತ ಇದರಿುಂದ ಸ್ಪಷ್ಿವಯಗ್ತತ್ುದೆ. ಸ್ಮನ್ವಯದ 
ಅನ್ತಪಸಿೆತಿಯಲಿಾ, ಇಎಮ್ಟಿಗ್ಳು ಗ್ುಂಭಿೋರ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳ ಪರಿಮ್ಯಣರ್ನ್ತು ಕ್ಡಿಮ ನಿಧಯರಿಸಿದದರೆೋ  
ಅಥವಯ ಇಆರ್ಸಿಪಿಯಿುಂದ ಘಟನಯ-ನ್ುಂತ್ರದ ವಿಮಶೆಯ ಪರಿಣಯಮಕಯರಿರ್ಯಗಿಲಾವೋೆ ಎುಂಬತದನ್ತು 
ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳುಲಯಗ್ಲಿಲಾ. ಆಸ್ಪತ್ಯಾ-ಪ ರ್ಯ ಚಿಕಿತ್ೆೆಯ ಮೋಲೆ ಇದತ ರ್ಾತಿರಿಕ್ು ಪರಿಣಯಮ ಬಿೋರತರ್ 
ಸಯಧಾತ್ೆಯಿದೆ. 

ಇದಲಾದೆ, ಇಆರ್ಸಿಪಿ ಸೆೋವಯೆನ್ತು ಬಳಸಿಕೆ ಳುುರ್ುದನ್ತು ಇಎಮ್ಟಿಗ್ಳಿಗ ೆಬಿಡಲಯಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇಆರ್
ಪಿಸಿ ಸೆೋವಯ ಕೋೆುಂದಾಕೆಕ ಕ್ರೆ ಮ್ಯಡತರ್ ಮ ಲಕ್ ಅದನ್ತು ಪಡೆದತಕೆ ಳುಬಹತದತ್ತು. 2014-15 ರಿುಂದ 
2018-19ರ ಅರ್ಧಿಯಲಿಾ ಇಎಮ್ಟಿಗ್ಳು 1.34 ಲಕ್ಷ್ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ (ಶೆೋಕ್ಡಯ 81) ಇಆರ್ಸಿಪಿಗ್ಳ 
ಮ್ಯಹಿತಿ ಕ ೆೋರಿರತರ್ುದನ್ತು ನಯರ್ು ಗ್ಮನಿಸಿದೆರ್ು. ಇಆರ್ಸಿಪಿಗ್ಳು ಗ್ುಂಭಿೋರವೆುಂದತ ಗ್ತರತತಿಸಿದದ 3.36 
ಲಕ್ಷ್ ನಿದಶಯನ್ಗ್ಳಲಿಾ, ಇಆರ್ಸಿಪಿಯ ಮ್ಯಹಿತಿಗ್ಳನ್ತು ಇಎಮ್ಟಿಗ್ಳು ಶೆೋಕ್ಡಯ 40 ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ ಮ್ಯತ್ಾ 
ಕ ೆೋರಿದದರತ. 

ಹಿೋಗೆ, ಇಆರ್ಸಿಪಿ ಮ್ಯಡ ಾಲ್ನೆ ುಂದಗೆ ಇಆರ್ಒ ಮ್ಯಡ ಾಲ್ಅನ್ತು ಸ್ುಂಯೋಜಿಸ್ದರತರ್ುದತ ಆಸ್ಪತ್ಯಾ-
ಪ ರ್ಯ ಮ್ಯಹಿತಿಯನ್ತು ಸೆರಹೆಿಡಿಯದರತರ್ಲಿಾ ಪರಿಣರ್ಮಸಿತ್ತ, ಇದರಿುಂದ ಪತರಯವೆ ಆಧ್ಯರಿತ್ ಆಸ್ಪತ್ಯಾ-
ಪ ರ್ಯ ಚಿಕಿತ್ೆೆ ರ್ಾರ್ಸೆೆಯನ್ತು ಸಯೆಪಿಸ್ಬಹತದತ್ತು. 

ಪಾತಿ ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ನ್ಲಿಾ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ರೆ ಮ್ಯಡತರ್ ಸೌಲಭಾರ್ನ್ತು ಒದಗಿಸ್ತರ್ುದರ ರ್ೆ ತ್ೆಗ ೆ ಆಸ್ಪತ್ಯಾ-
ಪ ರ್ಯ ಚಿಕಿತ್ೆೆಯನ್ತು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳುಲತ ಇಆರ್ಒ ಮತ್ತು ಇಆರ್ಸಿಪಿ ಮ್ಯಡ ಾಲ್ಗ್ಳ ಏಕಿೋಕ್ರಣದ 
ಮ ಲಕ್ ದತ್ಯುುಂಶರ್ನ್ತು ಹುಂಚಿಕೆ ಳುಲತ ಪಾಸಯುವಿತ್ ಟೆುಂಡರ್ನ್ಲಿಾ ಅರ್ಕಯಶರ್ನ್ತು ಒದಗಿಸ್ಲಯಗಿದೆ ಎುಂದತ 
ರಯಜಾ ಸ್ಕಯಯರರ್ು ಉತ್ುರಿಸಿತ್ತ. 
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2.1.9.9 ದತ್ಯುುಂಶ ಸ್ಮಗ್ಾತ್ ೆ

ದತ್ಯುುಂಶ ಸ್ಮಗ್ಾತ್ೆಯತ ದತ್ಯುುಂಶದ ಒಟಯಿರೆ ಸ್ುಂಪ ಣಯತ್ೆ, ನಿಖರತ್ೆ ಮತ್ತು ಸಿೆರತ್ಯೆನ್ತು ಸ್ ಚಿಸ್ತತ್ುದೆ. 
ತ್ುಂತ್ಯಾುಂಶದ ಮಟಿದಲಿಾ ಸಯಕ್ಷ್ತಿ ದೃಢೋಕ್ರಣ ನಿಯುಂತ್ಾಣಗ್ಳನ್ತು ಸೆೋರಿಸ್ತರ್ುದರ ಮ ಲಕ್ ಮತ್ತು ಬಯಾಕ್
ಎುಂಡ್ನಿುಂದ ದತ್ುಸ್ುಂಚಯಕಕೆ ಪಾವೋೆಶರ್ನ್ತು ನಿಯುಂತಿಾಸ್ತರ್ ಮ ಲಕ್ ದತ್ಯುುಂಶ ಸ್ಮಗ್ಾತ್ಯೆನ್ತು 
ಹೆ ುಂದಬಹತದತ. ದೃಢೋಕ್ರಣ ಕಯಯಯವಿಧ್ಯನ್ಗ್ಳ ಅನ್ತಪಸಿೆತಿಯತ ದತ್ುಸ್ುಂಚಯದ ಗ್ತಣಮಟಿದ 
ಮೋಲೆ ಪರಿಣಯಮ ಬಿೋರತರ್ ಅಪ ಣಯ ಅಥವಯ ತ್ಪಯಪದ ಮ್ಯಹಿತಿ ದತ್ಯುುಂಶರ್ನ್ತು ಸೆರಹೆಿಡಿಯಲತ 
ಕಯರಣವಯಗ್ತತ್ುದೆ. ಕಲೆರ್ು ಉದಯಹರಣಯತ್ಮಕ್ ನಿದಶಯನ್ಗ್ಳನ್ತು ಕಳೆಗೆ ಚಚಿಯಸ್ಲಯಗಿದೆ: 

 ತ್ಪಯಪದ ಪಾತಿಕಿಾರ್ಯ ಅರ್ಧಿ ದತ್ಯುುಂಶ 

ಪಾತಿಕಿಾಯ ಅರ್ಧಿಯತ ತ್ತತ್ತಯ ಪಾತಿಕಿಾಯ ಸೆೋವಯೆ ವಿತ್ರಣಯೆಲಿಾ ಕಯಯಯಕ್ಷ್ಮತ್ಯೆ ಪಾಮತಖ 
ಅಳತ್ೆಗ ೆೋಲಯಗಿದೆ. ಆದತದರಿುಂದ ಹೆಚತಾ ವಿಶಯವಸಯಹಯ ಮತ್ತು ನಿಖರವಯದ ದತ್ಯುುಂಶರ್ನ್ತು ಉತ್ಯಪದಸ್ಲತ 
ರ್ಯುಂತಿಾೋಕ್ೃತ್ವಯಗಿ ಸ್ಮಯರ್ನ್ತು ಸೆರಹೆಿಡಿಯತರ್ುದತ ಮತ್ತು ಮ್ಯನ್ರ್ ಹಸ್ುಕ್ಷೋೆಪರ್ನ್ತು ಸ್ುಂಪ ಣಯವಯಗಿ 
ತ್ಪಿಪಸ್ತರ್ುದತ ಅತ್ಾಗ್ತ್ಾವಯಗಿದ.ೆ ಈ ಪಾಮತಖ ಮ್ಯಹಿತಿಯನ್ತು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲತ ಸ್ವಯುಂಚ್ಯಲಿತ್ ಸ್ಮಯ 
ಸಯಿಾುಂಪಿುಂಗ್ ವಿಧ್ಯನ್ಗ್ಳನ್ತು ಬಳಸಿರಲಿಲಾ ಎುಂಬತದನ್ತು ನಯರ್ು ಗ್ಮನಿಸಿದೆರ್ು. ಅಭಯಾಸ್ದ ಅನ್ವಯ, 
ಇಎಮ್ಟಿ ಕೈೆಯಿುಂದ ಪಿಸಿಆರ್ ಫಯಮ್ಯನ್ಲಿಾ ದತ್ಯುುಂಶರ್ನ್ತು ನ್ಮ ದಸ್ತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಮ ಲ ಸ್ೆಳರ್ನ್ತು 
ತ್ಲತಪಿದ ನ್ುಂತ್ರ ಇದನ್ತು ವಯಯ್ಸೆ ಫೆ ೋನ್ ಮ ಲಕ್ ಕಯಲ್ ಸೆುಂಟರ್ಗೆ ರ್ರದ ಮ್ಯಡಲಯಗ್ತತ್ುದೆ. 
ಇಎಮ್ಟಿ ರೆ ೋಗಿಗ್ಳಿಗ ೆ ಚಿಕಿತ್ೆೆ ನಿೋಡತರ್ ಒತ್ುಡದಲಿಾರತರ್ುದತ, ಕಯಗ್ದಪತ್ಾಗ್ಳನ್ತು ಸ್ಪಷ್ಿವಯಗಿ ಮತ್ತು 
ನಿಖರವಯಗಿ ಪ ಣಯಗೆ ಳಿಸ್ತರ್ ತ್ವರಿತ್ತ್ೆ ಮತುಂತ್ಯದ ಅುಂಶಗ್ಳಿುಂದಯಗಿ ಹಸ್ುಲಿಖಿತ್ ಪಾಕಿಾಯಯತ 
ಪರಿಪ ಣಯವಯಗಿರತರ್ುದಲಾ. ಈ ಸ್ಮಯ ಸ್ರಣಿಯ ಮ್ಯಹಿತಿಯತ ಕಲೆರ್ು ನಿರ್ಮಷ್ಗ್ಳ 
ಪರಿಭಯಷ್ೆಯಲಿಾರತರ್ುದರಿುಂದ ಇಎಮ್ಟಿಯ ನೆನ್ಪಿನ್ ಕೌಶಲಾತ್ೆಯ ಮೋಲೆ ಅದನ್ತು ಅರ್ಲುಂಬಿಸ್ತರ್ುದತ 
ಸ್ ಕ್ುರ್ಲಾ. 

ಮೋಲೆ ಚಚಿಯಸಿದುಂತ್ೆ, ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ ಸಿಬಬುಂದಯಿುಂದ ಹಸ್ುಲಿಖಿತ್ ಮ್ಯಹಿತಿ ಆಧ್ಯರದ ಮೋಲೆ 
ತ್ರ್ಯರಿಸ್ಲಯದ ಪಿಸಿಆರ್ನಿುಂದ ತ್ೆಗದೆ ದತ್ಯುುಂಶರ್ನ್ತು ಆಧರಿಸಿ ಸ್ಪುಂದಸ್ತವಿಕೆಯ ಅುಂಕಿಅುಂಶಗ್ಳನ್ತು 
ಸ್ುಂಗ್ಾಹಿಸ್ಲಯಗ್ತತ್ುದೆ. 2014-15ರಿುಂದ 2018-19ರ ಅರ್ಧಿಯ ಇಎಮ್ಸಿಎ ದತ್ುಸ್ುಂಚಯದ 
ವಿಶೆಾೋಷ್ಣೆಯತ 28,061 ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ (ಶೋೆಕ್ಡಯ ಒುಂದಕಿಕುಂತ್ ಕ್ಡಿಮ) ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ಗ್ಳು ಗ್ುಂಟೆಗ ೆ 150 
ಕಿ.ರ್ಮೋ.ಗಿುಂತ್ ಅತಿ ಹೆಚಿಾನ್ ವೆೋಗ್ರ್ನ್ತು23 ಮತ್ತು 20,710 ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ (ಶೋೆಕ್ಡಯ ಒುಂದಕಿಕುಂತ್ ಹೆಚತಾ) 
ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳು ಗ್ುಂಟೆಗ ೆ 100ರಿುಂದ 150 ಕಿ.ರ್ಮೋ ವೆೋಗ್ರ್ನ್ತು ದಯಖಲಿಸಿದದರ್ು ಎುಂದತ ತ್ೆ ೋರಿಸಿತ್ತ, 
ಆದರ,ೆ ಇದನ್ತು ನ್ುಂಬಲತ ಸಯಧಾವಿಲಾ. ತ್ುಂತ್ಯಾುಂಶ ರ್ಾರ್ಸೆೆಯಲಿಾ ಸ್ವಯುಂಚ್ಯಲಿತ್ ಸ್ಮಯ ಸಯಿಾುಂಪಿುಂಗ್ 
ಅಗ್ತ್ಾರ್ನ್ತು ಇದತ ಒತಿು ಹೆೋಳುತ್ುದೆ. 

ಸ್ವಯುಂಚ್ಯಲಿತ್ ಸ್ೆಳ ಗ್ತರತತಿನ್ ರ್ಾರ್ಸೆೆಯ ಅನ್ತಪಸಿೆತಿಯನ್ತು ರಯಜಾ ಸ್ಕಯಯರರ್ು ನಿಗ್ಯಮನ್ ಸ್ಭಯೆಲಿಾ 
ಒಪಿಪಕ ೆುಂಡಿತ್ತ. ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ ಚಲನ/ೆಸ್ಮಯರ್ನ್ತು ಪತ್ೆುಹಚತಾರ್ಲಿಾ ಸ್ಹಯಯವಯಗ್ತರ್ ಮತಖಾ 
ವಿಷ್ಯವೆುಂದರೆ ಹಸ್ುಲಿಖಿತ್ ದಯಖಲೆಗ್ಳಯಗಿದದರ್ು ಮತ್ತು ಹೆ ಸ್ ಟೆುಂಡರ್ನ್ಲಿಾ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ ಚಲನ ೆಮತ್ತು 
ಪಾತಿಕಿಾಯ ಸ್ಮಯದ ಹಸ್ುಲಿಖಿತ್ ದಯಖಲೆಯನ್ತು ಎಲೆಕಯಾನಿಕ್ ಸ್ವಯುಂಚ್ಯಲಿತ್ ರ್ರದಯುಂದಗೆ 
ಬದಲಯಯಿಸ್ಲತ ಪಾಸಯುವಿಸ್ಲಯಗಿದೆ ಎುಂದತ ಸ್ಕಯಯರರ್ು ತಿಳಿಸಿತ್ತ. 

                                                           
23 ವೆೋಗ್ = ಪಾರ್ಯಣಿಸಿದ ದ ರ ÷ ದ ರರ್ನ್ತು ಕ್ಾರ್ಮಸ್ಲತ ತ್ೆಗೆದತಕೆ ುಂಡ ಸ್ಮಯ, ಸ್ ತ್ಾರ್ನ್ತು ಬಳಸಿಕೆ ುಂಡತ ವೆೋಗ್ರ್ನ್ತು 

ಲಕೆ್ಕಹಯಕ್ಲಯಗಿದೆ. 
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 ಅಪ ಣಯ ದತ್ಯುುಂಶಗ್ಳು ಮತ್ತು ದತ್ಯುುಂಶದಲಿಾನ್ ತ್ಪತಪಗ್ಳು  

ದತ್ಯುುಂಶರ್ನ್ತು ಅಪ ಣಯವಯಗಿ ಸೆರಹೆಿಡಿದರತರ್ುದನ್ತು ಸ್ ಚಿಸ್ತರ್ ಹೆಚಿಾನ್ ಸ್ುಂಖಾೆಯ ಶ ನ್ಾ ಮ್ೌಲಾಗ್ಳ 
ಉಪಸಿೆತಿಯನ್ತು ನಯರ್ು ಗ್ಮನಿಸಿದೆರ್ು. 5.76 ಲಕ್ಷ್ ತ್ತತ್ತಯ ರವಯನೆಗ್ಳಲಿಾ, ಸ್ಮಯದ ಮ್ೌಲಾಗ್ಳು 
ಶ ನ್ಾವೆುಂದತ ಕ್ುಂಡತಬುಂದತ್ತು ಮತ್ತು 7,274 ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ ತ್ತತ್ತಯಸಿೆತಿಯ ಪಾಕಯರರ್ು ಶ ನ್ಾವಯಗಿತ್ೆುುಂದತ 
ಕ್ುಂಡತಬುಂದತ್ತ. ದತ್ುಸ್ುಂಚಯದ 1.57 ಲಕ್ಷ್ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ ರೆ ೋಗಿಗ್ಳನ್ತು ಸೆೋರಿಸಿದ ಆಸ್ಪತ್ೆಾಯ 
ಐಡಿಯನ್ತು ಶ ನ್ಾವೆುಂದತ ದಯಖಲಿಸ್ಲಯಗಿತ್ತು. ಅುಂತ್ಹ ಪಾಮತಖ ಅುಂಶಗ್ಳಿಗೆ ಸ್ುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತ್ೆ 
ಅಪ ಣಯ ದತ್ಯುುಂಶರ್ು ಪಾತಿಕಿಾಯ ಸ್ಮಯದ ಲೆಕಯಕಚ್ಯರ, ಅನ್ತಸ್ರಣೆ ಮತ್ತು ರ ೆೋಗಿಯ ಫಲಿತ್ಯುಂಶಗ್ಳ 
ವಿಶೆಾೋಷ್ಣೆಯ ಮೋಲ ೆಪರಿಣಯಮ ಬಿೋರತತ್ುದೆ. ತ್ುಂತ್ಯಾುಂಶದಲಿಾ ತ್ಪಯಪದ ದತ್ಯುುಂಶರ್ನ್ತು ಒಳಸೋೆರಿಸ್ಲತ 
ಕಯರಣವಯಗ್ತರ್ ಅಸ್ಮಪಯಕ್ ದೃಢೋಕ್ರಣ ನಿಯುಂತ್ಾಣಗ್ಳು ಮತ್ತು ತ್ುಂತ್ಯಾುಂಶದಲಿಾನ್ ಫಾುಂಟ್-ಎುಂಡ್ 
ದೃಢೋಕ್ರಣಗೆ ಳಿಸ್ತವಿಕೆಯ ನಿಯುಂತ್ಾಣಗ್ಳಿಗೆ ಹೆ ುಂದಕರೆ್ಯಗ್ದ ದತ್ಯುುಂಶರ್ನ್ತು ಹೆ ುಂದರತರ್ 
ದತ್ುಸ್ುಂಚಯದ ನಿದಶಯನ್ಗ್ಳನ್ತು ಅನ್ತಬುಂಧ-2.3(ಎ) ಯಿುಂದ 2.3(ಸಿ)ನ್ಲಿಾ ವಿರ್ರಿಸ್ಲಯಗಿದೆ. 

ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯಲಿಾ ತ್ೆ ೋರಿಸಿದ ನ್ ಾನ್ತ್ೆಗ್ಳನ್ತು ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ಲತ ಪಯಲತದಯರರಿಗೆ ಸ್ ಚನಗೆ್ಳನ್ತು 
ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ ಮತ್ತು ಉದದೆೋಶಿತ್ ಟೆುಂಡರ್ನ್ಲಿಾ ಅುಂತ್ಹ ದತ್ಯುುಂಶ ಹಸ್ುಕ್ಷೋೆಪರ್ನ್ತು ತ್ಡೆಯಲತ ಸ್ ಕ್ು ಕ್ಾಮ 
ಕೈೆಗ ೆಳುಲಯಗ್ತತಿುದೆ ಎುಂದತ ರಯಜಾ ಸ್ಕಯಯರರ್ು ತಿಳಿಸಿತ್ತ. 

 ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳನ್ತು ಮ್ಯನ್ರ್ ಹಸ್ುಕ್ಷೋೆಪದುಂದ ಸೋೆರಿಸಿರತರ್ುದತ ತ್ತತ್ತಯಸಿೆತಿಗ್ಳನ್ತು ಅಧಿಕ್ವಯಗಿಸ್ತರ್ಲಿಾ 
ಪರಿಣರ್ಮಸಿತ್ತ 

ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳನ್ತು ಮ್ಯನ್ರ್ ಹಸ್ುಕ್ಷೋೆಪದುಂದ ಸೆೋರಿಸಿದ ಉದಯಹರಣೆಗ್ಳನ್ತು ಮತ್ತು 
ದತ್ುಸ್ುಂಚಯದಲಿಾ ಅರ್ುಗ್ಳ ಮತಕಯುಯಗೆ ಳಿಸ್ತವಿಕೆಗ್ಳನ್ತು ನಯರ್ು ಗ್ಮನಿಸಿದೆರ್ು. ವಿರ್ರಣಯತ್ಮಕ್ 
ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳನ್ತು ಅನ್ತಬುಂಧ-2.3(ಡಿ)ಯಲಿಾ ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ. ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಯ ವಿಧ್ಯನ್ದ24 
ಅನ್ತಪಸಿೆತಿಯಲಿಾ, ಅುಂತ್ಹ ಒಳಸೋೆರಿಸ್ತವಿಕಗೆ ೆ ಕಯರಣಗ್ಳನ್ತು ಕ್ುಂಡತಹಿಡಿಯಲಯಗ್ಲಿಲಾ. ಆದರ , 
ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳನ್ತು ಹಸ್ುಕ್ಷೋೆಪದುಂದ ಒಳಸೋೆರಿಸಿರತರ್ುದತ ನಿರ್ಯಹಿಸಿದ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳ ಸ್ುಂಖಾೆಯನ್ತು ಹೆಚಿಾಸ್ತತ್ುದೆ. 

ಪಯಲತದಯರರಿುಂದ ವಿರ್ರಗ್ಳನ್ತು ಪಡೆದ ನ್ುಂತ್ರ ಉತ್ುರರ್ನ್ತು ಸ್ಲಿಾಸ್ಲಯಗ್ತರ್ುದತ ಎುಂದತ ರಯಜಾ 
ಸ್ಕಯಯರರ್ು ತಿಳಿಸಿತ್ತ.  

 ಪಾತಿಕಿಾರ್ಯ ಸ್ಮಯ ಮತ್ತು ದ ರಮ್ಯಪಕ್ ಅುಂಕ್ಗ್ಳನ್ತು ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಯ ವಿಧ್ಯನ್ಗ್ಳಿಲಾದೋೆ 
ಬಯಾಕ್ ಎುಂಡ್ನ್ಲಿಾ ಇುಂದೋಕ್ರಿಸಿರತರ್ುದತ 

ಆಗ್ಸ್ಿ 2016ರಿುಂದ ಮ್ಯರ್ಚಯ 2019ರ ಅರ್ಧಿಯಲಿಾ ಪಾತಿಕಿಾಯ ಸ್ಮಯ ಮತ್ತು ದ ರಮ್ಯಪಕ್ 
ಅುಂಕ್ಗ್ಳಿಗೆ ಸ್ುಂಬುಂಧಿಸಿದ ದತ್ಯುುಂಶ ನ್ಮ ದತಗ್ಳನ್ತು ಬಯಾಕ್ ಎುಂಡ್ ಮ ಲಕ್ ನ್ವಿೋಕ್ರಿಸ್ತರ್, 
ಮ್ಯಪಯಡಿಸ್ತರ್ ಕ್ನಿಷ್ಠ 3,445 ನಿದಶಯನ್ಗ್ಳಿರತರ್ುದನ್ತು ನಯರ್ು ಗ್ಮನಿಸಿದೆರ್ು. ದತ್ುಸ್ುಂಚಯದಲಿಾ 
ಮ್ಯಪಯಯಡಯಗಿದದ ಮ ಲ ನ್ಮ ದತಗ್ಳು, ಇುಂದೋಕ್ರಣರ್ನ್ತು ಕೈೆಗ ೆಳುಲತ ಕಯರಣಗ್ಳು ಇತ್ಯಾದಗ್ಳನ್ತು 
ನಿರ್ಯಹಿಸ್ಲಯಗಿಲಾ ಮತ್ತು ಈ ಚಟತರ್ಟಿಕಗೆ್ಳಿಗ ೆಸ್ುಂಬುಂಧಿಸಿದ ರ್ಯರ್ುದೆೋ ಪರಿಶೆ ೋಧನಯ ವಿಧ್ಯನ್ ಕ್ ಡ 
ಲಭಾವಿಲಾ. ಬಯಾಕ್ ಎುಂಡ್ನ್ಲಿಾ ಮ್ಯಡಿರತರ್ ಇುಂತ್ಹ ಅನಿಯುಂತಿಾತ್ ಇುಂದೋಕ್ರಣಗ್ಳು ಇಡಿೋ 
ದತ್ುಸ್ುಂಚಯದ ಸ್ಮಗ್ಾತ್ೆಯನ್ತು ಅನ್ತಮ್ಯನಯಸ್ಪದವಯಗಿಸ್ತತ್ುದೆ. 
                                                           
24 ಲೆಕ್ಕಪರಿಶ ೆೋಧನಯ ವಿಧ್ಯನ್ ಎುಂಬತದತ ಭದಾತ್ಯ ಸ್ುಂಬುಂಧಿ ಘಟನಯರ್ಳಿ ದಯಖಲೆ, ದಯಖಲಗೆ್ಳ ಗ್ತಚಛ ಮತ್ತು/ಅಥವಯ 
ಒುಂದತ ನಿದಯಷ್ಿ ಘಟನಯ ವಿಧ್ಯನ್, ಕಯರ್ಯಯಚರಣೆಗ್ಳ ಸ್ರತಿಯ ಸಯಕ್ಷಿೋಕ್ೃತ್ ದಯಖಲಯೆನ್ತು ಒದಗಿಸ್ತರ್ ಮ ಲ ಮತ್ತು 
ಅುಂತಿಮ ದಯಖಲಗೆ್ಳು. 
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ಪಯಲತದಯರರಿುಂದ ವಿರ್ರಗ್ಳನ್ತು ಪಡೆದ ನ್ುಂತ್ರ ಉತ್ುರರ್ನ್ತು ಸ್ಲಿಾಸ್ಲಯಗ್ತರ್ುದತ ಎುಂದತ ರಯಜಾ 
ಸ್ಕಯಯರರ್ು ತಿಳಿಸಿತ್ತ.  

 ಒಬಬರಿಗಿುಂತ್ ಹಚೆಿಾಗ ೆರ್ಾಕಿುಗ್ಳನ್ತು ಸಯಗ್ಣ ೆಮ್ಯಡಿರತರ್ುದತ 

ಅಸ್ಹಜವಯಗಿ ಹೆಚಿಾನ್ ಸ್ುಂಖಾೆಯ ರ್ಾಕಿುಗ್ಳನ್ತು ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳಲಿಾ ಸಯಗ್ಣ ೆಮ್ಯಡಿರತರ್ುದನ್ತು ನಯರ್ು 
ಗ್ಮನಿಸಿದೆರ್ು. 2014-15ರಿುಂದ 2018-19ರ ಅರ್ಧಿಯಲಿಾ 3 ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ 45ಕ್ ಕ ಹೆಚತಾ ರೆ ೋಗಿಗ್ಳು, 
19 ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ 21ರಿುಂದ 45 ರೆ ೋಗಿಗ್ಳು, 200 ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ 11ರಿುಂದ 20 ರೆ ೋಗಿಗ್ಳು, 2,803 
ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ 6ರಿುಂದ 10 ರೆ ೋಗಿಗ್ಳು, 7,459 ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ 5 ರೆ ೋಗಿಗ್ಳು, 11,757 ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ 4 
ರೆ ೋಗಿಗ್ಳು, 21,773 ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ 3 ರ ೆೋಗಿಗ್ಳು ಮತ್ತು 1.41 ಲಕ್ಷ್ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ 2 ರ ೆೋಗಿಗ್ಳನ್ತು 
ಸಯಗಿಸ್ಲಯಗಿತ್ತು. ಒುಂದತ ಬಯರಿ ಒಬಬ ರೆ ೋಗಿಯನ್ತು ಮ್ಯತ್ಾ ಸಯಗಿಸ್ಲತ ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ಗ್ಳನ್ತು 
ಸ್ಜತುಗ ೆಳಿಸ್ಲಯಗಿದೆ ಎುಂಬ ಅುಂಶರ್ನ್ತು ಪರಿಗ್ಣಿಸಿ, ಒುಂದೆೋ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆನ್ಲಿಾ ಅಸ್ಹಜವಯಗಿ ಹೆಚಿಾನ್ 
ಸ್ುಂಖಾೆಯ ರ್ಾಕಿುಗ್ಳನ್ತು ಸಯಗ್ಣೆ ಮ್ಯಡಿರತರ್ುದತ ವಿರ್ರವಯದ ತ್ನಿಖಗೆೆ ಕ್ರೆ ನಿೋಡತತ್ುದೆ. 

ಅುಂತ್ಹ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳನ್ತು ತ್ಯರ್ೂ ಕ್ ಡ ಗ್ಮನಿಸಿದೆದೋವೆ ಮತ್ತು ಈ ವಿಷ್ಯದಲಿಾ ವಿರ್ರಣೆಯನ್ತು ಕೆ ೋರಿ 
ಪಯಲತದಯರನಿಗೆ ನೆ ೋಟಿಸ್ ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ ಎುಂದತ ರಯಜಾ ಸ್ಕಯಯರ ಉತ್ುರಿಸಿತ್ತ. ಇನ್ತು ಮತುಂದೆ ಇುಂತ್ಹ 
ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳನ್ತು ತ್ಡೆಗ್ಟಿಲತ ಸ್ ಚನಗೆ್ಳನ್ತು ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ ಎುಂದ  ಸ್ಕಯಯರರ್ು ತಿಳಿಸಿತ್ತ. 

ರಯಜಾ ಸ್ಕಯಯರರ್ು ನಿಯತ್ಕಯಲಿಕ್ವಯಗಿ ದತ್ಯುುಂಶದ ಬಯಾಕ್-ಅಪ್ ತ್ಗೆದೆತಕ ೆಳುುರ್ುದನ್ತು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿ 
ಕ ೆಳುಬೋೆಕ್ತ ಮತ್ತು ರ್ಾರ್ಹಯರ ಮತುಂದತರ್ರಿಕ ೆ ಮತ್ತು ನಿಗ್ಯಮನ್ ಕಯಯಯನಿೋತಿ ಏಪಯಯಟತ25 
ಯೋಜನಗೆ್ಳನ್ತು ಸಿದಿಪಡಿಸ್ಬೋೆಕ್ತ ಎುಂದತ ಶಿಫಯರಸ್ತ ಮ್ಯಡಲಯಗಿದ.ೆ ಪರಿಣಯಮಕಯರಿ ಪಾವೋೆಶ ಮತ್ತು 
ಊಜಿಯತ್ಗ ೆಳಿಸ್ತರ್ ನಿಯುಂತ್ಾಣಗ್ಳ ಮ ಲಕ್ ದತ್ು ಸ್ಮಗ್ಾತ್ಯೆನ್ತು ರಕ್ಷಿಸ್ಬೋೆಕ್ತ. ಹಚೆತಾ ವಿಶಯವಸಯಹಯ 
ಮತ್ತು ನಿಖರವಯದ ದತ್ಯುುಂಶರ್ನ್ತು ಉತ್ಯಪದಸ್ಲತ ಸ್ಮಯ ಮ್ೌಲಾಗ್ಳನ್ತು ಸ್ವಯುಂಚ್ಯಲಿತ್ವಯಗಿ 
ಸರೆಹೆಿಡಿಯತರ್ುದನ್ತು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕ ೆಳುಬೋೆಕ್ತ. ದೈೆಹಿಕ್ ಹಸ್ುಕ್ಷೋೆಪರ್ು ಕ್ನಿಷ್ಠ ಮಟದಿಲಿಾರತರ್ುದನ್ತು 
ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕ ೆಳುಬೋೆಕ್ತ. 

2.1.10 ಸ್ವಯುಂಚ್ಯಲಿತ್ ವಯಹನ್ ಸ್ೆಳ ಟಯಾಾಕಿುಂಗ್ ರ್ಾರ್ಸೆೆ 

ಮ ರನೆೋ ಏರ್ನೆಿೆಗೆ ಸೆೋವಯೆನ್ತು ಹೆ ರಗ್ತತಿುಗೆ ನಿೋಡತರ್ ಮ ಲಕ್ ಸ್ವಯುಂಚ್ಯಲಿತ್ ವಯಹನ್ ಸ್ೆಳ 
ಟಯಾಾಕಿುಂಗ್ ರ್ಾರ್ಸೆೆಯನ್ತು (ಎವಿಎಲ್ಟಿಎಸ್) ಮ್ಯರ್ಚಯ 2017ರಲಿಾ ರ್ಯರಿಗೆ ತ್ರಲಯಯಿತ್ತ. ಎವಿಎಲ್
ಟಿಎಸ್ ವಯಹನ್ ಸಯವಧಿೋನ್ದುಂದ ವಿಲೆೋವಯರಿರ್ರಗೆಿನ್ ಎಲಯಾ ಕಯರ್ಯಯಚರಣೆಗ್ಳನ್ತು ಮೋಲಿವಚ್ಯರಣೆ 
ಮ್ಯಡತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಆುಂಬತಾಲನೆ್ೆಗ್ಳ ಸ್ೆಳ ಟಯಾಾಕಿುಂಗ್, ಪಾರ್ಯಣದ ಚರಿತ್ೆಾ, ಪೆಾೋಬಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಟಯಾಾಕಿುಂಗ್, 
ವೆೋಗ್ದ ಸ್ ಚನ,ೆ ಜಿಯೋ-ಫೆನೆಿುಂಗ್ ಅಲಟ್ಯ, ವಯಹನ್ಗ್ಳಿರತರ್ ಸ್ೆಳದ ಸ್ ಚನ,ೆ ಟಿಾಪ್ ವಿರ್ರಗ್ಳು, 
ಕ್ಡಿಮ ಬಯಾಟರಿ ಎಚಾರಿಕೆ, ಇಗಿುಷ್ನ್ ಸಿೆತಿ, ಸ್ತಲಭ ಸಯಧನ್, ವಯಹನ್ ಮತ್ತು ಚ್ಯಲಕ್ ಮ್ಯಾಪಿುಂಗ್ 
ವೆೈಶಿಷ್ಿಾಗ್ಳು, ಎಸ್ಒಎಸ್ ಎಚಾರಿಕಗೆ್ಳು ಇತ್ಯಾದ ಗ್ತಣಲಕ್ಷ್ಣಗ್ಳನ್ತು ಹೆ ುಂದರತತ್ುದೆ.  

 

                                                           
25 ನಿಗ್ಯಮನ್ ಏಪಯಯಟತ ಎನ್ತುರ್ುದತ ಯೋಜನೆಯ ಕೆ ನೆಯಲಿಾ ಯೋಜನೆಯನ್ತು ಹಸಯುುಂತ್ರಿಸ್ತರ್ ಕಯಯಯನಿೋತಿ. ಇದತ 
ಎಲಯಾ ಪರವಯನ್ಗಿಗ್ಳನ್ತು ನಿೋಡತರ್ುದತ, ಎಲಯಾ ತ್ಪಯಸ್ಣೆಗ್ಳನ್ತು ನ್ಡೆಸ್ತರ್ುದತ, ಯೋಜನೆಯ ಸ್ವತ್ತುಗ್ಳ ರ್ಗಯಯರ್ಣೆ, ಕೆಲರ್ು 
ಒಪಪುಂದಗ್ಳ ರ್ಗಯಯರ್ಣೆ ಇತ್ಯಾದಗ್ಳನ್ತು ಒಳಗೆ ುಂಡಿದೆ. ನಿಗ್ಯಮನ್ ನಿರ್ಯಹಣೆಯತ ಒಪಪುಂದದ ಕೆ ನೆಯಲಿಾ ಸ್ತಗ್ಮ 
ಹಸಯುುಂತ್ರರ್ನ್ತು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸ್ತತ್ುದೆ. 
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2.1.10.1 ಇಎಮ್ಸಿಎ ರ್ ೆತ್ಗೆ ೆಸ್ುಂಯೋಜನಗೆ ೆಳುದರತರ್ುದತ 

ಒಪಪುಂದದ ನಿಯಮಗ್ಳು ಮತ್ತು ಷ್ರತ್ತುಗ್ಳ ಅನ್ವಯ, ಏರ್ನೆಿಯೆತ ಎವಿಎಲ್ಟಿಎಸ್ ದತ್ಯುುಂಶರ್ನ್ತು 
ಇಎಮ್ಸಿಎಯುಂದಗೆ ಸ್ುಂಯೋಜಿಸ್ಬೆೋಕಿತ್ತು. ತ್ತತ್ತಯಸಿೆತಿಗ್ಳಿಗ ೆ ಪಾತಿಕಿಾಯರ್ಯಗಿ ವಯಹನ್ಗ್ಳನ್ತು 
ನಿಯೋಜಿಸ್ತರ್ ಇಆರ್ಒ ಮ್ಯಡ ಾಲ್ನೆ ುಂದಗೆ ಎವಿಎಲ್ಟಿಎಸ್ ದತ್ಯುುಂಶರ್ನ್ತು ಸ್ುಂಪ ಣಯವಯಗಿ 
ಸ್ುಂಯೋಜಿಸಿರಲಿಲಾ ಎುಂಬತದನ್ತು ನಯರ್ು ಗ್ಮನಿಸಿದೆರ್ು. ಆದದರಿುಂದ ಸ್ ಕ್ುವಯದ ಆುಂಬತಾಲನೆ್ೆಗ್ಳನ್ತು 
ಆಯಕ ಮ್ಯಡಲತ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ ಮತ್ತು ಘಟನಯ ಸ್ೆಳದ ನ್ಡತವಿನ್ ನಿಜವಯದ ಅುಂತ್ರರ್ು ಲಭಾವಿರಲಿಲಾ. 
ಎವಿಎಲ್ಟಿಎಸ್ಅನ್ತು ಡಿಒ ಮ್ಯಡ ಾಲ್ನೆ ುಂದಗೆ ಸ್ಹ ಸ್ುಂಯೋಜಿಸಿರಲಿಲಾ. ಹಿೋಗಯಗಿ ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ 
ಪಾರ್ಯಣದ ವಿರ್ರಗ್ಳಯದ ಮ ಲ ಸ್ೆಳದುಂದ ಘಟನಯ ಸ್ೆಳ, ಘಟನಯೆ ಸ್ೆಳದಲಿಾನ್ ಸ್ಮಯ, ಘಟನಯ 
ಸ್ೆಳದುಂದ ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ,ೆ ಆಸ್ಪತ್ೆಾಯಿುಂದ ಮ ಲಸ್ೆಳಕೆಕ, ಇತ್ಯಾದಗ್ಳನ್ತು ಡಿಒ ಮ್ಯಡ ಾಲ್ನ್ಲಿಾ ಹಸ್ುಲಿಖಿತ್ವಯಗಿ 
ದಯಖಲಿಸ್ಲಯಗಿತ್ತು. 

ರಯಜಾ ಸ್ಕಯಯರರ್ು ಇದನ್ತು ಒಪಿಪಕ ೆುಂಡಿತ್ತ ಮತ್ತು ಪಾಸಯುವಿತ್ ಟುೆಂಡರ್ನ್ಲಿಾ ಇದನ್ತು ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ಲಯಗ್ತರ್ುದತ 
ಎುಂದತ ತಿಳಿಸಿತ್ತ.  

2.1.10.2 ಆುಂಬತಾಲನೆೆ್ಗ್ಳ ನಿಯೋಜನ ೆ

ಅಕೆ ಿೋಬರ್ 2019ರ ಅುಂತ್ಾಕಕೆ 35 ಬಯಾಕ್-ಅಪ್ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳು ಸೆೋರಿದುಂತ್ೆ 746 ಸ್ಕಿಾಯ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ
ಗ್ಳಿದದರ್ು (ಪರಿಚರ್ಯತ್ಮಕ್ ಕ್ುಂಡಿಕೆಯಲಿಾ ತಿಳಿಸಿದುಂತ್ೆ), ಅರ್ುಗ್ಳಲಿಾ 181 ಎಎಲ್ಎಸ್ ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ಗ್ಳಿದದರ್ು 
ಮತ್ತು 565 ಬಿಎಲ್ಎಸ್ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳಿದದರ್ು. 

ಕೋೆರ್ಲ ಜನ್ಸ್ುಂಖಾೆಯ ಆಧ್ಯರದ ಮೋಲೆ ಆುಂಬತಾಲನೆ್ೆಗ್ಳನ್ತು ನಿಯೋಜಿಸಿದದಕಕೆ ಕಯರಣಗ್ಳು 
ದಯಖಲೆಗ್ಳಿರಲಿಲಾ. ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳ ನಿಲತಗ್ಡೆ ನೆಲ/ೆಸ್ೆಳಕೆಕ ಸ್ುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತ್ೆ ರ್ಯರ್ುದೆೋ ನಿೋತಿಯ  
ಇರಲಿಲಾ. ಆದರ,ೆ ಎಮ್ಒಯತಗ ೆಅನ್ತಗ್ತಣವಯಗಿ, ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ ಕೋೆುಂದಾಗ್ಳಿಲಾದ ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ಗ್ಳು ಶೆೋಕ್ಡಯ 
ಐದತ ಅಥವಯ ಅದಕಿಕುಂತ್ ಕ್ಡಿಮಯಿರಬಹತದಯಗಿತ್ತು. 

ಪಾತಿಕಿಾಯ ಅರ್ಧಿ ಪರಿಣಯಮಕಯರಿರ್ಯಗ್ಲತ, ಆುಂಬತಾಲನೆ್ೆಗ್ಳ ನಿಯೋಜನೆಯತ ಭೌಗೆ ೋಳಿಕ್ 
ಪರಿಸಿೆತಿಗ್ಳು, ಸ್ುಂಚ್ಯರ ಪರಿಸಿೆತಿಗ್ಳು, ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ಗ್ಳ ನ್ಡತವಿನ್ ಅುಂತ್ರ, ವೆೈದಾಕಿೋಯ ಸೌಲಭಾಗ್ಳ 
ಲಭಾತ್ೆ, ಸಯರ್ಯಜನಿಕ್ರಿುಂದ ನಿದಯಷ್ಿ ಪಾದೋೆಶದಲಿಾ ಆುಂಬತಾಲನೆ್ೆಗ್ಳ ಬೆೋಡಿಕೆ, ಅಪಘಾತ್ ರ್ಲಯಗ್ಳು, 
ಮತುಂತ್ಯದ ನಿಯತ್ಯುಂಕ್ಗ್ಳನ್ತು ಆಧರಿಸಿರಬೆೋಕ್ತ. ರ್ಯರ್ುದೆೋ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ ಕೋೆುಂದಾಗ್ಳನ್ತು 
ಸಯೆಪಿಸಿರಲಿಲಾವೆುಂದತ ನಯರ್ು ಗ್ಮನಿಸಿದೆರ್ು. ತ್ತ್ಪರಿಣಯಮವಯಗಿ, ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳನ್ತು ಚದತರಿದ ರಿೋತಿಯಲಿಾ 
ನೆಲೆಗ ೆಳಿಸಿರಲಿಲಾ ಮತ್ತು ಬದಲಿಗೆ ಒುಂದೆೋ ಸ್ೆಳದಲಿಾ ಅನೆೋಕ್ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳನ್ತು ನೆಲೆಗ ೆಳಿಸ್ಲಯಗಿತ್ತು. 
20 ಸ್ೆಳಗ್ಳಲಿಾ ತ್ಲಯ 2 ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳನ್ತು ನೆಲೆಗ ೆಳಿಸಿದದರೆ ಒುಂದೆೋ ಸ್ೆಳದಲಿಾ 3 ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ಗ್ಳನ್ತು 
ನೆಲೆಗ ೆಳಿಸ್ಲಯಗಿತ್ತು. ಇದಲಾದೆ, ಹೆಚಿಾನ್ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳನ್ತು ಸ್ಕಯಯರಿ ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ್ಳ ಆರ್ರಣದಲಿಾಯೋ 
ನೆಲೆಗ ೆಳಿಸ್ಲಯಗಿತ್ತು. ಗ್ತರತತಿಸ್ಲಯದ 711 ಮ ಲ ಸ್ೆಳಗ್ಳಲಿಾ, 645 ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ್ಳ ಆರ್ರಣದಲಿಾದದರ್ು ಮತ್ತು 
ಅರ್ುಗ್ಳಲಿಾ 207 ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ್ಳು ಪಾಮತಖ ತ್ಯಣಗ್ಳಯದ ತ್ಯಲ ಾಕ್ತ ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ್ಳು, ಜಿಲಯಾ ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ್ಳು ಮತ್ತು 
ಸ್ ಪರ್-ಸೆಪಷ್ಯಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ್ಳಯಗಿದದರ್ು. ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ್ಳ ಆರ್ರಣದಲಿಾ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳನ್ತು ನೆಲೆಗ ೆಳಿಸ್ತರ್ುದತ 
ಸ್ತತ್ತು ಪಾರ್ಯಣಗ್ಳಲಿಾ ಪರಿಣರ್ಮಸ್ತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಪಾತಿಕಿಾಯ ಸ್ಮಯದ ಮೋಲೆ ಪರಿಣಯಮ ಬಿೋರತತ್ುದೆ. 

ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ ಸಿಬಬುಂದಗ ೆಮ ಲ ಸೌಕ್ಯಯಗ್ಳನ್ತು ಒದಗಿಸ್ಲತ ಸಯಧಾವಿರತರ್ ಕಯರಣ ಆಸ್ಪತ್ೆಾ ಆರ್ರಣದಲಿಾ 
ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳನ್ತು ನೆಲೆಗ ೆಳಿಸ್ಲಯಗಿತ್ತು ಎುಂದತ ರಯಜಾ ಸ್ಕಯಯರರ್ು ಉತ್ುರಿಸಿತ್ತ. ಆದರ,ೆ 
ತ್ರ್ಮಳುನಯಡಿನ್ಲಿಾ ಮ್ಯಡತತಿುರತರ್ುಂತ್ೆ ಅಪಘಾತ್ ರ್ಲಯಗ್ಳನ್ತು ಗ್ತರತತಿಸ್ತರ್ ಮ ಲಕ್ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ
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ಗ್ಳನ್ತು ನೆಲೆಗ ೆಳಿಸ್ಲತ ನಿಗ್ಯಮನ್ ಸ್ಭೆಯಲಿಾ ಒಪಿಪಕ ೆುಂಡಿತ್ತ. ಜನ್ಸ್ುಂಖಾೆಯ ಆಧ್ಯರದ ಮೋಲೆ 
ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳ ನಿಯೋಜನೆಯ ಅಸಿುತ್ವದಲಿಾರತರ್ ಮ್ಯನ್ದುಂಡರ್ನ್ತು ಪರಿಶಿೋಲಿಸ್ಲತ ಸ್ಹ ಅದತ 
ಒಪಿಪಕ ೆುಂಡಿತ್ತ. 

2.1.10.3 ಆುಂಬತಾಲನೆೆ್ಗ್ಳಲಿಾ ಕಯಯಯ ನಿರ್ಯಹಿಸ್ದ ಸೌಲಭಾಗ್ಳು 

ರಯಷ್ಟಾೋಯ ಆುಂಬತಾಲನೆ್ೆ ಸ್ುಂಹಿತ್ೆಯ ಅನ್ವಯ, ಎಲಯಾ ಪಾಕಯರದ ರಸೆು ಆುಂಬತಾಲನೆ್ೆಗ್ಳಲಿಾ 
ಹವಯನಿಯುಂತ್ಾಣರ್ು ಐಚಿಛಕ್ವಯಗಿದ ೆ ಮತ್ತು ಎಎಲ್ಎಸ್ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳಲಿಾ ಕ್ಡಯಿಯವಯಗಿದೆ. ಈ 
ಯೋಜನೆಯತ ಎಲಯಾ ಬಿಎಲ್ಎಸ್ ಮತ್ತು ಎಎಲ್ಎಸ್ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳಲಿಾ ಹವಯನಿಯುಂತ್ಾಣ 
ಸಯಧನ್ಗ್ಳನ್ತು ಒದಗಿಸಿತ್ತು. 

ಕ್ಷೋೆತ್ಾ ಭೆೋಟಿಯ ಸ್ಮಯದಲಿಾ 24 ಎಎಲ್ಎಸ್ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ ಮತ್ತು 66 ಬಿಎಲ್ಎಸ್ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳ 
ಜುಂಟಿ ಭೌತಿಕ್ ಪರಿಶಿೋಲನೆಯತ ಕ್ಾಮವಯಗಿ 7 ಎಎಲ್ಎಸ್ ಮತ್ತು 21 ಬಿಎಲ್ಎಸ್ ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ಗ್ಳಲಿಾ 
ಹವಯನಿಯುಂತ್ಾಣಗ್ಳು ಕಯಯಯನಿರ್ಯಹಿಸ್ತತಿುರಲಿಲಾ ಎುಂದತ ತ್ೆ ೋರಿಸಿತ್ತ. ಎರಡತ ಎಎಲ್ಎಸ್ 
ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳಲಿಾ ವುೆಂಟಿಲೆೋಟರ್ಗ್ಳು ಮತ್ತು ಡಿಫ್ಬಿಾಲೆೋಟರ್ಗ್ಳು ಕಯಯಯನಿರ್ಯಹಿಸ್ತತಿುರಲಿಲಾ. ಆದರ , 
ಈ ವಯಹನ್ಗ್ಳನ್ತು ಎಎಲ್ಎಸ್ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳಯಗಿ ಬಳಸ್ಲಯಗ್ತತಿುತ್ತು. 

2.1.10.4 ಆುಂಬತಾಲನೆೆ್ಗ್ಳ ನಿಯೋಜನ ೆ
ಯೋಜನೆಯತ ಎಎಲ್ಎಸ್, ಬಿಎಲ್ಎಸ್ ಮತ್ತು ಬೆೈಕ್ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳುೆಂಬ ಮ ರತ ರಿೋತಿಯ 
ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳನ್ತು ಬಳಸ್ತತಿುತ್ತು. ಎಎಲ್ಎಸ್ನ್ ಪಯಾಥರ್ಮಕ್ ಬಳಕೆಯತ ಅಪಘಾತ್ ಮತ್ತು ಹೃದಯ 
ಸ್ುಂಬುಂಧಿ ಲಕ್ಷ್ಣಗ್ಳು ಮತ್ತು ಕಯಯಿಲೆಗ್ಳಿಗಯಗಿತ್ತು. ಆದತದರಿುಂದ ಅುಂತ್ಹ ತ್ತತ್ತಯ ಸ್ುಂದಭಯಗ್ಳಲಿಾ 
ಎಎಲ್ಎಸ್ ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ಗ್ಳನ್ತು ಸ್ತಲಭವಯಗಿ ಹುಂಚಿಕೆ ಮ್ಯಡಲತ ಕಯಲ್ ಸೆುಂಟರ್ ಅುಂತ್ರಸ್ುಂಪಕ್ಯರ್ು 
ಈ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳನ್ತು ಸ್ಪಷ್ಿವಯಗಿ ಗ್ತರತತಿಸ್ತರ್ುದತ ಮತಖಾವಯಗಿತ್ತು. ಆದರ,ೆ ತ್ುಂತ್ಯಾುಂಶರ್ು ಎಎಲ್ಎಸ್ 
ಮತ್ತು ಬಿಎಲ್ಎಸ್ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳ ನ್ಡತವ ೆ ರ್ಾತ್ಯಾಸ್ರ್ನ್ತು ಗ್ತರತತಿಸ್ತತಿುರಲಿಲಾ ಎುಂಬತದನ್ತು 
ಗ್ಮನಿಸ್ಲಯಯಿತ್ತ. ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಅಪಘಾತ್ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಿಗ ೆಸಯಮ್ಯನ್ಾ ಪಾತಿಕಿಾಯಗ್ಳು ಸ್ತಧ್ಯರಿತ್ ಜಿೋರ್ 
ರಕ್ಷ್ಕ್ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳ ಅಗ್ತ್ಾವಿರತರ್ ರೆ ೋಗಿಗ್ಳ ಜಿೋರ್ಕೆಕ ಅಪಯಯರ್ನ್ತುುಂಟತ ಮ್ಯಡತತ್ುದೆ. 

2014-15ರಿುಂದ 2018-19ರ ಅರ್ಧಿಯಲಿಾ ವೆೈದಾಕಿೋಯ ತ್ತತ್ತಯಸಿೆತಿಗ್ಳ 51.05 ಲಕ್ಷ್ ಕ್ರೆಗ್ಳಲಿಾ 41.94 
ಲಕ್ಷ್ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ (44.63 ಲಕ್ಷ್ ರೆ ೋಗಿಗ್ಳಿಗೆ) ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ಗ್ಳನ್ತು ರವಯನಿಸ್ಲಯಗಿತ್ತು. ನ್ಕ್ಷ-ೆ2.2ರಲಿಾ 
ತ್ೆ ೋರಿಸಿರತರ್ುಂತ್ೆ ರ್ಷ್ಯವಯರತ ವಿಶೆಾೋಷ್ಣೆಯತ ಆುಂಬತಾಲನೆ್ೆಗ್ಳನ್ತು ರವಯನಿಸ್ತರ್ಲಿಾ ಬೃಹತ್ ಪಾಮ್ಯಣದ 
ರ್ಾತ್ಯಾಸ್ಗ್ಳನ್ತು ತ್ೆ ೋರಿಸಿತ್ತ. 

ನ್ಕ್ಷ-ೆ೨.೨: ಆುಂಬತಾಲನೆೆ್ಗ್ಳ ರ್ಷ್ಯಯವಯರತ ರವಯನಗೆ್ಳು 

 
ಆಧ್ಯರ: ಪಯಲತದಯರರತ ಒದಗಿಸಿದ ಮ್ಯಹಿತಿಯ ವಿಶೆಾೋಷ್ಣೆ 
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ನ್ಕ್ಷ-ೆ2.3ರಲಿಾ ತ್ೆ ೋರಿಸಿರತರ್ುಂತ್ೆ 2014-15ರಿುಂದ 2018-19ರ ಅರ್ಧಿಯಲಿಾ ಹೃದಯ, ಉಸಿರಯಟ ಮತ್ತು 
ಆಘಾತ್ದುಂತ್ಹ ಗ್ುಂಭಿೋರ ತ್ತತ್ತಯಸಿೆತಿಗ್ಳ ಶೆೋಕ್ಡಯ 75 ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ ಬಿಎಲ್ಎಸ್ ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ಗ್ಳನ್ತು 
ನಿಯೋಜಿಸ್ಲಯಗಿತ್ತು ಎುಂಬತದನ್ತು ತ್ತತ್ತಯಸಿೆತಿವಯರತ ವಿಶೆಾೋಷ್ಣಯೆತ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿತ್ತ. ರ್ಷ್ಯವಯರತ 
ವಿರ್ರಗ್ಳನ್ತು ಅನ್ತಬುಂಧ-2.4ರಲಿಾ ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ. 

ನ್ಕ್ಷ-ೆ೨.೩: ಗ್ುಂಭಿೋರ ತ್ತತ್ತಯಸಿೆತಿಗ್ಳಿಗ ೆಆುಂಬತಾಲನೆೆ್ಗ್ಳ ನಿಯೋಜನ ೆ

 
ಆಧ್ಯರ: ಪಯಲತದಯರರತ ಒದಗಿಸಿದ ಮ್ಯಹಿತಿಯ ವಿಶೆಾೋಷ್ಣೆ 

ತ್ತತ್ತಯಸಿೆತಿಯತ ಗ್ಮನ್ಕಕೆ ಬುಂದಯಗ್ ಆುಂಬತಲೆನ್ೆ ಪಾಕಯರರ್ನ್ತು ಲೆಕಿಕಸ್ದ ೆಲಭಾವಿರತರ್ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಅನ್ತು 
ಹುಂಚಿಕೆ ಮ್ಯಡಲಯಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಎಲ್ಎಸ್ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳ ಸ್ುಂಖಾೆ ತ್ತಲನಯತ್ಮಕ್ವಯಗಿ ಕ್ಡಿಮ 
ಇರತರ್ುದರಿುಂದ ಬಿಎಲ್ಎಸ್ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳನ್ತು ಗ್ುಂಭಿೋರ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲ ಾ ಹುಂಚಿಕೆ ಮ್ಯಡಲಯಗಿತ್ತು 
ಎುಂದತ ರಯಜಾ ಸ್ಕಯಯರರ್ು ನಿಗ್ಯಮನ್ ಸ್ಭಯೆಲಿಾ ತಿಳಿಸಿತ್ತ. ಪಾಸಯುವಿತ್ ಟೆುಂಡರ್ನ್ಲಿಾ ಎಎಲ್ಎಸ್ 
ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳನ್ತು ಮ್ಯತ್ಾ ನಿಯೋಜಿಸ್ಲತ ಅರ್ಕಯಶ ಒದಗಿಸ್ಲಯಗಿದೆ ಎುಂದ  ಕ್ ಡ ಸ್ಕಯಯರರ್ು 
ತಿಳಿಸಿತ್ತ. 

 ಕಿರತ ಸ್ುಂದೋೆಶ ಸೋೆವ ೆ(ಎಸ್ಎಮ್ಎಸ್) 
ತ್ತತ್ತಯಸಿೆತಿಗೆ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಅನ್ತು ನಿಯೋಜಿಸಿದಯಗ್ ಕ್ರೆ-ಐಡಿ, ಫೆ ೋನ್ ನ್ುಂಬರ್, ರೆ ೋಗಿಯ ಹೆಸ್ರತ, 
ಸ್ೆಳದ ಗ್ತರತತ್ತ ಮತ್ತು ಘಟನೆಯ ಪಾಕಯರರ್ನ್ತು ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ ಸಿಬಬುಂದಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲತ ಯೋಜನೆಯತ ಎಸ್
ಎಮ್ಎಸ್ ರ ಟಿುಂಗ್ ತ್ುಂತ್ಯಾುಂಶರ್ನ್ತು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತತಿುತ್ತು. 5 ಸೆಪೆಿುಂಬರ್ 2018ರುಂದತ ಕ್ಳುಹಿಸ್ಲಯದ 
1,374 ಎಸ್ಎಮ್ಎಸ್ಗ್ಳ ವಿಶೆಾೋಷ್ಣೆಯತ 1,282 ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ ಎಸ್ಎಮ್ಎಸ್ ತ್ಲತಪಿಸ್ಲಯಗಿತ್ತು 
ಎುಂಬತದನ್ತು ತ್ೆ ೋರಿಸಿತ್ತ. ಉಳಿದ 92 ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ ಎಸ್ಎಮ್ಎಸ್ ತ್ಲತಪಿಸ್ದೋೆ ಇರತರ್ುದಕಕೆ 
ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ ಸಿಬಬುಂದ ತ್ಮಮ ಫೆ ೋನ್ಗ್ಳನ್ತು ಸಿವರ್ಚಆಫ್ಟ ಮ್ಯಡಿರತರ್ುದತ ಕಯರಣವಯಗಿತ್ತು. ಹೆಚಿಾನ್ 
ವಿಶೆಾೋಷ್ಣೆಯತ ಎಸ್ಎಮ್ಎಸ್ ವಿತ್ರಣೆಯಲಿಾ ವಿಳುಂಬರ್ನ್ತು ತ್ೆ ೋರಿಸಿತ್ತ. 1,128 ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ 30 
ಸೆಕೆುಂಡತಗ್ಳಲಿಾ, 47 ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ 31-60 ಸೆಕೆುಂಡತಗ್ಳು, 2 ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ 60-180 ಸೆಕೆುಂಡತಗ್ಳು, 75 
ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ 180-600 ಸೆಕೆುಂಡತಗ್ಳು ಮತ್ತು 30 ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ 600 ಸೆಕೆುಂಡತಗ್ಳನ್ತು ರ್ಮೋರಿ ಎಸ್
ಎಮ್ಎಸ್ಗ್ಳು ತ್ಲತಪಿದದರ್ು. ಎಸ್ಎಮ್ಎಸ್ಗ್ಳ ತ್ಲತಪತರ್ಲಿಾನ್ ವಿಳುಂಬರ್ು ಪಾತಿಕಿಾಯ ಸ್ಮಯದ 
ಮೋಲೆ ಪರಿಣಯಮ ಬಿೋರತತ್ುದೆ. ಕೋೆರ್ಲ ಒುಂದತ ದನ್ದ ದತ್ಯುುಂಶರ್ನ್ತು ಮ್ಯತ್ಾ ಲಭಾಗೆ ಳಿಸಿದದರಿುಂದ, 
ಪ ಣಯ ಅರ್ಧಿಗೆ ಈ ಅುಂಶರ್ನ್ತು ನಿಧಯರಿಸ್ಲತ ಸಯಧಾವಯಗ್ಲಿಲಾ. 
ವಿಳುಂಬಗ್ಳನ್ತು ತ್ಡೆಗ್ಟಿಲತ ಸ್ ಕ್ು ಕ್ಾಮಗ್ಳನ್ತು ಕೆೈಗ ೆಳುಬೆೋಕ್ತ ಎುಂದತ ಪಯಲತದಯರರಿಗೆ ನಿದೆೋಯಶನ್ಗ್ಳನ್ತು 
ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ ಎುಂದತ ಸ್ಕಯಯರರ್ು ತಿಳಿಸಿತ್ತ.  
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 ಸ್ವಯುಂಚ್ಯಲಿತ್ ಸ್ೆಳ ಗ್ತರತತಿಸ್ತವಿಕಯೆ ಅಲಭಾತ್ ೆ
ದ ರವಯಣಿ ಕ್ರೆಗ್ಳಿುಂದ ಕ್ರೆ ಮ್ಯಡಿದರ್ರ ಸ್ೆಳ ವಿರ್ರಗ್ಳನ್ತು ಸ್ವಯುಂಚ್ಯಲಿತ್ವಯಗಿ ಸೆರಹೆಿಡಿಯಲತ 
ಇಎಮ್ಸಿಎ ರ್ಾರ್ಸೆೆಯಲಿಾ ಅರ್ಕಯಶವಿರಲಿಲಾ. ಕ್ರೆ ಮ್ಯಡತರ್ರ್ರತ ತಿಳಿಸ್ತರ್ ಆಧ್ಯರದ ಮೋಲೆ ಕಯಲ್ 
ಸೆುಂಟರ್ ಸಿಬಬುಂದ ಹಸ್ುಲಿಖಿತ್ವಯಗಿ ಸ್ೆಳ ವಿರ್ರಗ್ಳನ್ತು ನ್ಮ ದಸ್ತತ್ಯುರೆ. ಇದರಿುಂದ ತ್ಪತಪಗ್ಳಯಗ್ತರ್ 
ಸಯಧಾತ್ೆಯಿರತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಆುಂಬಾಲೆನ್ೆಗ್ಳ ನಿಯೋಜನೆಯಲಿಾ ವಿಳುಂಬವಯಗ್ತತ್ುದೆ. ಸ್ೆಳದ ವಿರ್ರಗ್ಳ 
ಅನ್ತಪಸಿೆತಿಯತ ಘಟನಯ ಸ್ೆಳದ ಸ್ತತ್ುಮತತ್ುಲಿನ್ ಆುಂಬತಾಲನೆ್ೆಗ್ಳನ್ತು ಗ್ತರತತಿಸ್ತರ್ಲಿಾ ಸ್ಹ ಅಡಚಣೆ 
ಉುಂಟತ ಮ್ಯಡತತ್ುದೆ. ಹಸ್ುಲಿಖಿತ್ವಯಗಿ ನ್ಮ ದಸಿದ ತ್ಯಲ ಾಕ್ತ ಹೆಸ್ರತಗ್ಳ ಆಧ್ಯರದ ಮೋಲೆ 
ತ್ುಂತ್ಯಾುಂಶರ್ು ಹತಿುರದ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳನ್ತು ನಿಧಯರಿಸ್ತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಅದತ ವಿಶಯಲ ಪಾದೋೆಶರ್ನ್ತು 
ಪಾತಿನಿಧಿಸ್ತತ್ುದೆ. ನ್ಗ್ರ ಪಾದೋೆಶಗ್ಳಲಿಾ ತ್ಯಲ ಾಕ್ತ ಹೆಸ್ರತಗ್ಳನ್ತು ನ್ಮ ದಸಿದ ನ್ುಂತ್ರ, ಘಟನಯ ಸ್ೆಳರ್ು 
ನ್ಗ್ರ ಪಾದೋೆಶದ ಪರಿಧಿಯಲಿಾದದರ  ಸ್ಹ ನ್ಗ್ರ ಸ್ೆಳದ ಮಧಾಭಯಗ್ದ ಆಧ್ಯರದ ಮೋಲೆ ಹತಿುರದಲಿಾರತರ್ 
ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳ ಪಟಿಿಯನ್ತು ತ್ೆ ೋರಿಸ್ತತ್ುದೆ. ಮ್ಯಹಿತಿಯಲಿಾನ್ ಈ ನ್ ಾನ್ತ್ೆಗ್ಳು ಆುಂಬತಾಲನೆ್ೆಗ್ಳ 
ಸ್ ಕ್ುವಯದ ಹುಂಚಿಕೆಯ ಮೋಲೆ ಪರಿಣಯಮ ಬಿೋರತತ್ುವೆ. 2014-19ರ ಅರ್ಧಿಯಲಿಾ, 19,870 
ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ ಮದಲತ ನಿಯೋಜಿಸಿದದ ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ಅನ್ತು ರದತದಗೆ ಳಿಸಿ ಮತ್ೆು ನಿಯೋಜಿಸಿರತರ್ುದನ್ತು 
ನಯರ್ು ಗ್ಮನಿಸಿದೆರ್ು ಮತ್ತು ಇದತ ಮದಲ ನಿಯೋಜನೆಯತ ತ್ಪಯಪಗಿದದತ್ತ ಎುಂಬತದನ್ತು ಸ್ ಚಿಸ್ತತಿುತ್ತು. 

ಸ್ವಯುಂಚ್ಯಲಿತ್ ಸ್ೆಳ ಗ್ತರತತಿಸ್ತವಿಕಯೆ ಅಲಭಾತ್ೆಯತ ಚಿಕಿತ್ೆೆಯ ಸ್ರದ ನಿಧ್ಯಯರ ವಿಳುಂಬಕೆಕ 
ಕಯರಣವಯಗ್ತತ್ುದ ೆಎುಂಬತದನ್ತು ನಿಗ್ಯಮನ್ ಸ್ಭಯೆಲಿಾ ಸ್ಕಯಯರರ್ು ಒಪಿಪಕ ೆುಂಡಿತ್ತ ಮತ್ತು ಉದದೆೋಶಿತ್ 
ಹೆ ಸ್ ಟೆುಂಡರ್ನ್ಲಿಾ ನಿಬುಂಧನೆಗ್ಳನ್ತು ಸೆೋರಿಸ್ಲಯಗ್ತರ್ುದತ ಎುಂದತ ತಿಳಿಸಿತ್ತ. 

 ರದತದಗ ೆಳಿಸಿರತರ್ ಆುಂಬತಾಲನೆೆ್ಅನ್ತು ಬಿಡತಗ್ಡ ೆಮ್ಯಡತರ್ಲಿಾ ವಿಳುಂಬ 
ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಅನ್ತು ನಿಯೋಜಿಸಿದ ನ್ುಂತ್ರ ಕ್ರೆ ಮ್ಯಡಿದರ್ರಿಗೆ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆನ್ ಅಗ್ತ್ಾವಿಲಾ ಎುಂದತ 
ಕ್ುಂಡತಬುಂದಯಗ್ ಅದನ್ತು ರದತದ ಮ್ಯಡಲತ ಇಎಮ್ಟಿ ರವಯನ ೆಕೋೆುಂದಾಕೆಕ ತಿಳಿಸ್ತತ್ುದೆ. ರವಯನ ೆಕೋೆುಂದಾರ್ು 
ಪಾಕ್ರಣರ್ನ್ತು ರದತದಗೆ ಳಿಸಿ ಆುಂಬತಲೆನ್ೆಅನ್ತು ಬಿಡತಗ್ಡ ೆಮ್ಯಡತರ್ರ್ರೆಗ ೆಆ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಅನ್ತು ಇಆರ್
ಒ ತ್ುಂತ್ಯಾುಂಶ ಕಯಯಯನಿರತ್ವಯಗಿದೆ ಎುಂದತ ತ್ೆ ೋರಿಸ್ಲಯಗ್ತತ್ುದೆ. 2.09 ಲಕ್ಷ್ ನಿದಶಯನ್ಗ್ಳಲಿಾ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ
ಗ್ಳನ್ತು ರದತದಗೆ ಳಿಸ್ತರ್ಲಿಾ ಗ್ಮನಯಹಯ ವಿಳುಂಬಗ್ಳನ್ತು ಮತ್ತು ಇದರಿುಂದಯಗಿ 29.39 ಲಕ್ಷ್ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ ೆ
ಗ್ುಂಟೆಗ್ಳ ನ್ಷ್ಿವಯಗಿರತರ್ುದನ್ತು ನಯರ್ು ಗ್ಮನಿಸಿದೆರ್ು. 

 ವಹೆಿಕ್ಲ್ ಬಿಸಿಿ಼ ಡಸೆ್ಕಗ ೆರ್ಗಯಯಯಿಸಿದ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳು 
ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳು ಲಭಾವಿಲಾದ ಸ್ುಂದಭಯಗ್ಳಲಿಾ, ತ್ತತ್ತಯ ಪಾತಿಕಿಾಯ ಕೋೆುಂದಾರ್ು ಕ್ರೆಯನ್ತು ವೆಹಿಕ್ಲ್ ಬಿಸಿಿ಼ 
(ವಿಬಿ) ಡೆಸ್ಕ ಎುಂದತ ಕ್ರೆಯಲಯಗ್ತರ್ ಪಾತ್ೆಾೋಕ್ ಟರ್ಮಯನ್ಲ್ಗ ೆರ್ಗಯಯಯಿಸ್ತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ವಿಬಿ ಡೆಸ್ಕ 
ಸ್ ಕ್ುವಯದ ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ ಲಭಾವಯದಯಗ್ ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ಅನ್ತು ನಿಯೋಜಿಸ್ತತ್ುದೆ. ವಿಬಿ ಡೆಸ್ಕ ದತ್ಯುುಂಶದ 
ವಿಶೆಾೋಷ್ಣೆಯತ ಕ ೆೋಷ್ಿಕ್-2.3ರಲಿಾ ತ್ೆ ೋರಿಸಿರತರ್ುಂತ್ೆ ಶೆೋಕ್ಡಯ 50ಕಿಕುಂತ್ ಹೆಚಿಾನ್ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ 
ಕ ೆೋರಿಕಗೆ್ಳನ್ತು ಪ ರೆೈಸ್ಲಯಗಿರಲಿಲಾ ಎುಂದತ ತ್ ೆೋರಿಸಿತ್ತ. 

ಕ ೆೋಷ್ಿಕ್-೨.೩: ಆುಂಬತಾಲನೆೆ್ ಕ ೆೋರಿಕಗೆ್ಳನ್ತು ಪ ರೈೆಸ್ಲಯಗ್ದ ವಿರ್ರಗ್ಳು 

ರ್ಷ್ಯ 
ವಿಬಿ ಡಸೆ್ಕಗ ೆ

ರ್ಗಯಯಯಿಸ್ಲಯದ ಕ್ರಗೆ್ಳ 
ಸ್ುಂಖಾೆ 

ವಿಬಿ ಡಸೆ್ಕನ್ಲಿಾ 
ನಿಯೋಜಿಸ್ಲಯದ 
ಆುಂಬತಾಲನೆ್ಗೆ್ಳು 

ಆುಂಬತಾಲನೆ್ಗೆ್ಳನ್ತು 
ನಿಯೋಜಿಸ್ದ 
ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳು 

ನಿಯೋಜಿಸ್ದ 
ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳ 
ಶೆೋಕ್ಡಯವಯರತ 

2014-15 82,437 18,027 64,410 78 
2015-16 1,02,733 22,447 80,286 78 
2016-17 1,38,751 53,752 84,999 61 
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ರ್ಷ್ಯ 
ವಿಬಿ ಡಸೆ್ಕಗ ೆ

ರ್ಗಯಯಯಿಸ್ಲಯದ ಕ್ರಗೆ್ಳ 
ಸ್ುಂಖಾೆ 

ವಿಬಿ ಡಸೆ್ಕನ್ಲಿಾ 
ನಿಯೋಜಿಸ್ಲಯದ 
ಆುಂಬತಾಲನೆ್ಗೆ್ಳು 

ಆುಂಬತಾಲನೆ್ಗೆ್ಳನ್ತು 
ನಿಯೋಜಿಸ್ದ 
ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳು 

ನಿಯೋಜಿಸ್ದ 
ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳ 
ಶೆೋಕ್ಡಯವಯರತ 

2017-18 2,79,595 1,37,899 1,41,696 51 
2018-19 2,83,771 1,42,168 1,41,603 50 
ಒಟತಿ  8,87,287 3,74,293 5,12,994 58 

  ಆಧ್ಯರ: ಪಯಲತದಯರರತ ಒದಗಿಸಿದ ಮ್ಯಹಿತಿಯ ವಿಶೆಾೋಷ್ಣೆ 

ಸಯಕ್ಷ್ತಿ ಸ್ುಂಖಾೆಯ ಆುಂಬತಾಲನೆ್ೆಗ್ಳು ಲಭಾವಿಲಾದರತರ್ುದನ್ತು ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ಗ್ಳನ್ತು ನಿಯೋಜಿಸ್ದ 
ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳ ಹೆಚಿಾನ್ ಶೆೋಕ್ಡಯವಯರಿಗೆ ಕಯರಣವಯಗಿ ಪಯಲತದಯರರತ ಅಧ್ಯಾರೆ ೋಪಿಸಿದರತ. ಈ ಕಳೆಗಿನ್ 
ದೃಷ್ಯಿುಂತ್ಗ್ಳಿುಂದ ಅದತ ಸ್ರಿರ್ಯದ ಕಯರಣವಯಗಿರಲಿಲಾ.  

ದೃಷ್ಯಿುಂತ್ಗ್ಳು–ವಿಬಿ ಡಸೆ್ಕನ್ಲಿಾ ಆುಂಬತಾಲನೆೆ್ಗ್ಳನ್ತು ನಿಯೋಜಿಸ್ದರತರ್ುದತ 
4 ಏಪಿಾಲ್ 2017ರುಂದತ ರ್ಯದಗಿರಿ ಜಿಲೆಾಯ ಓರ್ಯ ಗ್ಭಿಯಣಿ ಮಹಿಳಗೆೆ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಅನ್ತು ಕ ೆೋರಿ 21.21 
ಗ್ುಂಟೆಗೆ ತ್ತತ್ತಯ ಕ್ರೆ ಬುಂದತ್ತ. ಕ್ರೆ ತ್ೆಗದೆತಕೆ ುಂಡರ್ರತ ಹತಿುರದ ಎಲಯಾ ಆುಂಬತಾಲನೆ್ೆಗ್ಳು 
ಕಯಯಯನಿರತ್ವಯಗಿವೆ ಎುಂದತ ದಯಖಲಿಸಿ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಅನ್ತು ನಿಯೋಜಿಸ್ಲಿಲಾ ಮತ್ತು ಲಭಾತ್ೆಯ ಮೋಲೆ 
ಆುಂಬತಲೆನ್ೆ ನಿಯೋಜನೆಗಯಗಿ ಕ್ರಯೆನ್ತು ವಿಬಿ ಡೆಸ್ಕಗ ೆರ್ಗಯಯಯಿಸಿದರತ. ಆದರ,ೆ ಕ್ರೆ ಮ್ಯಡಿದರ್ರಿಗೆ 
23 ಗ್ುಂಟೆಗ್ಳ ನ್ುಂತ್ರರ್ೂ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ ಸೆೋವೆ ಲಭಾವಯಗ್ಲಿಲಾ ಮತ್ತು ಮಗ್ತರ್ು ಮೃತ್ಪಟಿಿತ್ತ. 
ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ ಸೆೋವ ೆಲಭಾವಯಗ್ದರತರ್ ಬಗೆೆ ದ ರತ ನಿೋಡತರ್ ಮದಲತ ಕ್ರೆ ಮ್ಯಡಿದರ್ರತ 23 ಗ್ುಂಟೆಗ್ಳ 
ಅರ್ಧಿಯಲಿಾ ಕಯಲ್ ಸೆುಂಟರ್ಗ ೆ ಏಳು ಕ್ರೆಗ್ಳನ್ತು ಮ್ಯಡಿದದರತ ಎುಂಬತದನ್ತು ನಯರ್ು ಗ್ಮನಿಸಿದೆರ್ು. 
ಅರ್ುಗ್ಳಲಿಾ ಎರಡತ ಕ್ರೆಗ್ಳನ್ತು ವೆೈದಾಕಿೋಯ ತ್ತತ್ತಯಸಿೆತಿ ಎುಂದತ ಗ್ತರತತಿಸ್ಲಯಗಿತ್ತು, ಒುಂದತ ಕ್ರೆ ಸ್ುಂಪಕ್ಯ 
ಕ್ಡಿತ್ಗ ೆುಂಡಿತ್ತು, ಒುಂದತ ಕ್ರೆಯನ್ತು ಕಿರತಕ್ತಳ ಕ್ರೆಯುಂದತ ಗ್ತರತತಿಸ್ಲಯಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮ ರತ 
ಕ್ರೆಗ್ಳನ್ತು, ರ್ಯರ್ುದೆೋ ಆುಂಬತಲೆನ್ೆಅನ್ತು ನಿಯೋಜಿಸ್ದದದರ  ಅನ್ತಸ್ರಣಯ ಕ್ರೆಗ್ಳುೆಂದತ 
ಗ್ತರತತಿಸ್ಲಯಗಿತ್ತು. 23 ಗ್ುಂಟೆಗ್ಳ ಕಯಲ ಕಯಯತತಿುದದರ  ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮ್ಯಡದರತರ್ುದತ 
ವಿಬಿ ಡೆಸ್ಕ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳ ನಿಕ್ಟ ಮೋಲಿವಚ್ಯರಣೆಯ ಅಗ್ತ್ಾತ್ೆಯನ್ತು ಸ್ ಚಿಸ್ತತ್ುದೆ. 
15 ಏಪಿಾಲ್ 2018ರುಂದತ ಬೆಳಿಗೆೆ 7.26ಕಕೆ ಓರ್ಯ ಗ್ಭಿಯಣಿ ಮಹಿಳಗೆೆ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಅನ್ತು ಕ ೆೋರಿ ತ್ತತ್ತಯ 
ಕ್ರೆ ಬುಂದತ್ತ. ಹತಿುರದ ನಯಲತಕ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳ ಸಿಬಬುಂದಯ ಮಬೆೈಲ್ಗ್ಳು ಸಿವರ್ಚ ಆಫ್ಟ ಆಗಿದದರಿುಂದ 
ಅರ್ುಗ್ಳನ್ತು ತ್ಲತಪಲಯಗ್ದ ಕಯರಣ ಕ್ರೆ ತ್ೆಗದೆತಕೆ ುಂಡರಿಗ ೆಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ ನಿಯೋಜಿಸ್ಲತ ಸಯಧಾವಯಗ್ಲಿಲಾ. 
ಕ್ರೆಯನ್ತು ವಿಬಿ ಡೆಸ್ಕಗ ೆರ್ಗಯಯಯಿಸ್ಲಯಯಿತ್ತ. ಕ್ರೆ ಮ್ಯಡಿದರ್ರತ ಮತ್ೆು ಬೆಳಿಗೆೆ 7.41ಕಕೆ ಅನ್ತಸ್ರಣಯ 
ಕ್ರೆ ಮ್ಯಡಿದರತ ಮತ್ತು ಹತಿುರದ ಎಲಯಾ ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ಗ್ಳು ಕಯಯಯನಿರತ್ವಯಗಿವೆ ಹಯಗ್  ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ
ಗ್ಳು ಲಭಾವಯದಯಗ್ ತಿಳಿಸ್ಲಯಗ್ತರ್ುದತ ಎುಂದತ ಅರ್ರಿಗ ೆ ತಿಳಿಸ್ಲಯಯಿತ್ತ. ವಿಬಿ ಡೆಸ್ಕ ಕ್ರೆಯನ್ತು 
ಹಿುಂತಿರತಗಿಸ್ಲಿಲಾ. ಕ್ರೆ ಮ್ಯಡಿದರ್ರತ ಬೆಳಿಗೆೆ 9.29ಕೆಕ ಮತ್ತು ನ್ುಂತ್ರ ಬೆಳಿಗೆೆ 10.23ಕಕೆ ಕ್ರೆ ಮ್ಯಡಿದದರತ 
ಹಯಗ್  ನ್ುಂತ್ರ ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ಅನ್ತು ನಿಯೋಜಿಸ್ಲಯಯಿತ್ತ. ಆದರ,ೆ ಮಗ್ತರ್ು ಮೃತ್ಪಟಿಿತ್ತ. 
ಬಸ್ವಯಪಟಿಣದಲಿಾದದ ಆುಂಬತಾಲನೆ್ೆನ್ ವಿದತಾತ್ ಭಯಗ್ಗ್ಳು, ಹೆಡ್ಲೆೈಟ್ ಮತ್ತು ಡೆೈನೆ ೋಮೋಗ್ಳಲಿಾ ಹಯಗ್  
ಸಿಬಬುಂದಯ ಮಬೆೈಲ್ಗ್ಳಲಿಾ ಸ್ಮಸಾೆಗ್ಳಿದದರ್ು ಎುಂದತ ತಿಳಿಸ್ತತ್ಯು ಪಯಲತದಯರರತ ಈ ವಿಷ್ಯದ ಬಗೆೆ 
ಸಿವೋಕ್ರಿಸಿದ ದ ರನ್ತು ಮತಕಯುಯಗೆ ಳಿಸಿದರತ. ಬಸ್ವಯಪಟಿಣದ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆನ್ಲಿಾ ಡೆೈನ್ಮೋ ಸ್ಮಸಾೆ 
ಇದ ೆಎುಂದತ ಹೆೋಳಲಯಗಿದದರ  ಅದನ್ತು ತ್ತತ್ತಯ ಕೋೆುಂದಾಕೆಕ ರ್ರದ ಮ್ಯಡಿರಲಿಲಾ ಎುಂಬತದನ್ತು ನಯರ್ು 
ಗ್ಮನಿಸಿದೆರ್ು. ಮಬೆೈಲ್ ಫೆ ೋನ್ಗ್ಳು ಸಿವರ್ಚ ಆಫ್ಟ ಆಗಿದದರೆ/ತ್ಲತಪಲತ ಸಯಧಾವಯಗ್ದದದರೆ ಪರ್ಯಯಯ 
ಸ್ುಂರ್ಹನ್ ಮ್ಯಗ್ಯಗ್ಳನ್ತು ಸಯೆಪಿಸ್ತರ್ ಅರ್ಶಾಕ್ತ್ೆಯನ್ತು ಇದತ ಒತಿು ಹೆೋಳುತ್ುದೆ. 



೨೦೨೦ನೆೋ ರ್ಷ್ಯದ ರ್ರದ ಸ್ುಂಖೆಾ-3 

38 

ವಿಬಿ ಡಸೆ್ಕಗ ೆಕ್ರೆಗ್ಳನ್ತು ರ್ಗಯಯಯಿಸ್ತರ್ ಸ್ುಂದಭಯಗ್ಳಲಿಾ, ಸ್ ಕ್ುವಯದ ಆುಂಬತಾಲನೆೆ್ ಲಭಾವಯದ ತ್ಕ್ಷ್ಣ 
ಆುಂಬತಾಲನೆೆ್ಅನ್ತು ಹುಂಚಿಕ ೆಮ್ಯಡಲಯಗಿದಯೆ ಎುಂದತ ಡಸೆ್ಕ ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕ ೆಳುಬೋೆಕ್ತ ಎುಂದತ ಶಿಫಯರಸ್ತ 
ಮ್ಯಡಲಯಗಿದ.ೆ ನಿಗ್ದತ್ ಪಾತಿಕಿಾಯ ಸ್ಮಯದ ೆಳಗ ೆಆುಂಬತಾಲನೆೆ್ಅನ್ತು ನಿಯೋಜಿಸ್ಲತ ಸಯಧಾವಯಗ್ದದದರ,ೆ 
ಕ್ರೆ ಮ್ಯಡಿದರ್ರಿಗ ೆ ತಿಳಿಸ್ಬೋೆಕ್ತ, ಇದರಿುಂದಯಗಿ ಅರ್ನ್ತ/ಅರ್ಳು ಆುಂಬತಾಲನೆೆ್ಗಯಗಿ ಅನಿದಯಷ್ವಿಯಗಿ 
ಕಯಯತರ್ುದಲಾ ಮತ್ತು ತ್ಮಮ ಸ್ವುಂತ್ ರ್ಾರ್ಸೆೆಗ್ಳನ್ತು ಮ್ಯಡಿಕ ೆಳುಲತ ಅನ್ತಕ್ ಲವಯಗ್ತತ್ುದ.ೆ 

 108 ವಯಹನ್ ಪಡಯೆುಂದಗ ೆಸ್ಕಯಯರಿ ಆುಂಬತಾಲನೆೆ್ಗ್ಳನ್ತು ಸ್ುಂಯೋಜಿಸ್ದರತರ್ುದತ 
827 ಸ್ಕಯಯರಿ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳನ್ತು ಇಎಮ್ಎಸ್-108 ವಯಹನ್ ಪಡೆಯುಂದಗೆ ಸ್ುಂಯೋಜಿಸ್ಲತ ಸ್ಕಯಯರ 
ಆದೆೋಶ ಹೆ ರಡಿಸಿತ್ತ (ಜತಲೈೆ 2017). ಆದರ,ೆ ಸ್ಕಯಯರರ್ು 108 ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ ಪಡೆಯುಂದಗೆ 
ಸ್ುಂಯೋಜನೆಗ ೆಳುಲತ ಪಯಲತದಯರನಿಗೆ 542 ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳ ವಿರ್ರಗ್ಳನ್ತು ಒದಗಿಸಿತ್ತ ಮತ್ತು ಈ 
ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳನ್ತು ಜತಲೈೆ 2017ರಿುಂದ ಇಎಮ್ಸಿಎ ಹುಂಚಿಕೆ ಪಟಿಿಯ ಭಯಗ್ವಯಗಿಸ್ಲಯಯಿತ್ತ. ಮ ಲತ್: 
ಯೋಜಿಸಿದುಂತ್ೆ ೨೫ ಕಿಲೆ ೋರ್ಮೋಟರ್ಗ್ಳ ಅುಂತ್ರದಲಿಾ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳನ್ತು ಸಿೆತ್ಗೆ ಳಿಸ್ತರ್ ಬದಲತ 
೧೦ರಿುಂದ ೧೫ ಕಿಲ ೆೋರ್ಮೋಟರ್ಗ್ಳ ದ ರದಲಿಾ ಸಿೆತ್ಗೆ ಳಿಸ್ಲತ ವಿಶೆೋಷ್ ಮ್ಯಾಪಿುಂಗ್ ರ್ಾರ್ಸೆೆಯನ್ ು ಸ್ಹ 
ಪಯಲತದಯರರತ ಒದಗಿಸಿದದರತ. ಈ ರ್ಾರ್ಸೆೆಯ ಅನ್ವಯ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ ನಿರ್ಯಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಿಬಬುಂದ 
ಆಡಳಿತ್ರ್ು ಸ್ಕಯಯರದೆ ುಂದಗೆ ಮತುಂದತರ್ರಿಯತತ್ುದೆ. ಸ್ಕಯಯರಿ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳಿಗ ೆನಿೋಡಲಯದ 36,799 
ನಿಯೋಜನೆಗ್ಳಲಿಾ ಕೋೆರ್ಲ 927 ರವಯನಗೆ್ಳನ್ತು ಮ್ಯತ್ಾ ಒಪಿಪಕ ೆಳುಲಯಯಿತ್ತ ಎುಂಬತದನ್ತು 
ಗ್ಮನಿಸ್ಲಯಯಿತ್ತ. ಸ್ುಂಪನ್ ಮಲಗ್ಳ ಕ ೆರತ್ೆ, ಇುಂಧನ್ದ ಕ ೆರತ್ೆ ಇತ್ಯಾದಗ್ಳನ್ತು ಉಲೆಾೋಖಿಸಿ ರವಯನ ೆ
ವಿನ್ುಂತಿಗ್ಳಿಗೆ ಸ್ಪುಂದಸ್ತರ್ಲಿಾ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ ಸಿಬಬುಂದಯಿುಂದ ಕ್ಳಪ ೆ ಪಾತಿಕಿಾಯ ಬುಂದದದರಿುಂದ, 108 
ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ ಪಡೆಗ ೆಸ್ಕಯಯರಿ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳ ಸ್ುಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು 10 ರಿುಂದ 15 ಕಿ.ರ್ಮೋ ಅುಂತ್ರದಲಿಾ 
ಒುಂದತ ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ ಸಿೆತ್ಗ ೆಳಿಸ್ತರ್ ಉದೆದೋಶರ್ು ಕಯಯಯರ ಪಕೆಕ ಬರಲಿಲಾ. 
ಈ ವಿಷ್ಯವಯಗಿ ಸ್ಕಯಯರರ್ು ರ್ಯರ್ುದೆೋ ಉತ್ುರರ್ನ್ತು ನಿೋಡಲಿಲಾ. ಆದರ ೆಜನ್ಸ್ುಂಖಯಾ ಆಧ್ಯರದ ಮೋಲ ೆ
ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳ ನಿಯೋಜನೆಯ ಅಸಿುತ್ವದಲಿಾರತರ್ ಮ್ಯನ್ದುಂಡಗ್ಳನ್ತು ಪರಿಶಿೋಲಿಸ್ತರ್ುದಯಗಿ ನಿಗ್ಯಮನ್ 
ಸ್ಭಯೆಲಿಾ ಸ್ಕಯಯರರ್ು ಒಪಿಪಕ ೆುಂಡಿತ್ತ.  

 ಸ್ುಂರ್ಹನ್ದಲಿಾ ಅಡಚಣರೆ್ಯದ ಕಯರಣ ಆುಂಬತಾಲನೆೆ್ಗ್ಳನ್ತು ನಿಯೋಜಿಸ್ದರತರ್ುದತ 
ಪರಿಣಯಮಕಯರಿ ಸ್ುಂರ್ಹನ್ ರ್ಯಲದ ಬೆುಂಬಲವಿದಯದಗ್ ತ್ತತ್ತಯ ಪಾತಿಕಿಾಯ ರ್ಾರ್ಸೆೆಯತ ಉತ್ುಮವಯಗಿ 
ಕಯಯಯನಿರ್ಯಹಿಸ್ತತ್ುದೆ. ತ್ತತ್ತಯ ಕ್ರೆ ಸಿವೋಕ್ರಿಸಿದ ನ್ುಂತ್ರ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ ಸಿಬಬುಂದ ಮತ್ತು ಇತ್ರ 
ಸ್ುಂಬುಂಧಪಟಿರ್ರೆ ುಂದಗೆ ತ್ಕ್ಷ್ಣ ಸ್ುಂರ್ಹನ್ ನ್ಡೆಸ್ಲತ ಕಯಲ್ ಸೆುಂಟರ್ಗ ೆಸಯಧಾವಿರಬೆೋಕ್ತ. 108 ತ್ತತ್ತಯ 
ಕೋೆುಂದಾಕೆಕ ಸ್ುಂಪಕ್ಯ ಕ್ಲಿಪಸ್ಲತ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ ಸಿಬಬುಂದಗೆ ಮಬೆೈಲ್ ಫೆ ೋನ್ಗ್ಳನ್ತು ನಿೋಡಲಯಗಿತ್ತು. ಈ 
ಸ್ುಂಪಕ್ಯ ವಿಫಲತ್ೆಯ ಕ್ನಿಷ್ಠ ನಯಲತಕ ನಿದಶಯನ್ಗ್ಳನ್ತು ನಯರ್ು ಗ್ಮನಿಸಿದೆರ್ು ಮತ್ತು ಆ ಕಯರಣದುಂದಯಗಿ 
ಕಯಲ್ ಸೆುಂಟರ್ಗ ೆ ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ ಸಿಬಬುಂದಯನ್ತು ಸ್ುಂಪಕಿಯಸ್ಲತ ಸಯಧಾವಯಗ್ಲಿಲಾ. ಇದತ, ಕಳೆಗೆ 
ತಿಳಿಸಿರತರ್ುಂತ್ೆ ತ್ತತ್ತಯ ರೆ ೋಗಿಗ್ಳಿಗ ೆಸೆೋವೆ ನಿೋಡತರ್ಲಿಾ ಪರಿಣಯಮ ಬಿೋರಿತ್ತು. 
 ಏಪಿಾಲ್ 2018ರಲಿಾ, ಉಸಿರಯಟದ ತ್ೆ ುಂದರಯೆ ಪಾಕ್ರಣವುಂದರಲಿಾ ಹಯವೆೋರಿ ಜಿಲೆಾಯಿುಂದ ಕ್ರೆ 

ಮ್ಯಡಿದರ್ರಿಗೆ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ ಸೆೋವೆ ಸಿಗ್ಲಿಲಾ ಮತ್ತು ರೆ ೋಗಿಯತ ಮೃತ್ನಯದನ್ತ. ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳು 
ತ್ಮಮ ಮ ಲ ಸ್ೆಳಗ್ಳಲಿಾ ಲಭಾವಿದದರ  ಹತಿುರದ ಎರಡತ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳನ್ತು ಮಬೆೈಲ್ ಮ ಲಕ್ 
ಸ್ುಂಪಕಿಯಸ್ಲಯಗ್ಲಿಲಾ. 

 ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ ಸಿಬಬುಂದಯನ್ತು ಮಬೆೈಲ್ ಮ ಲಕ್ ಸ್ುಂಪಕಿಯಸ್ಲತ ಸಯಧಾವಯಗ್ದ ಕಯರಣ ಆಗ್ಸ್ಿ 
2018ರಲಿಾ ವಯುಂತಿ ಪಾಕ್ರಣವುಂದರಲಿಾ ಅಥಣಿ ತ್ಯಲ ಾಕಿನಿುಂದ ಕ್ರೆ ಮ್ಯಡಿದರ್ರಿಗೆ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ 
ಸೆೋವಯೆನ್ತು ಒದಗಿಸ್ಲಯಗ್ಲಿಲಾ. 
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 ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ ಸಿಬಬುಂದಯನ್ತು ಫೆ ೋನ್ ಮ ಲಕ್ ಸ್ುಂಪಕಿಯಸ್ಲತ ಸಯಧಾವಯಗ್ದ ಕಯರಣ ಡಿಸೆುಂಬರ್ 
2018ರಲಿಾ ಪಾಜ್ಞಯೆಿಲಾದ ರೆ ೋಗಿಯಬಬರ ಪಾಕ್ರಣದಲಿಾ, ರೆ ೋಣ ತ್ಯಲ ಾಕಿನಿುಂದ ಕ್ರೆ ಮ್ಯಡಿದರ್ರತ 
ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ ಸೋೆವೆಯನ್ತು ಪಡೆಯಲಿಲಾ  

ತ್ತತ್ತಯಸಿೆತಿ ನಿರ್ಯಹಣಯ ಕೋೆುಂದಾ ಮತ್ತು ಆುಂಬತಾಲನೆ್ೆ ಸಿಬಬುಂದಯ ನ್ಡತವಿನ್ ಅುಂತ್ಹ ಸ್ುಂಪಕ್ಯ 
ವಿಫಲತ್ೆಗ್ಳ ದತ್ಯುುಂಶರ್ನ್ತು ರ್ಾರ್ಸಿೆತ್ವಯಗಿ ದಯಖಲಿಸ್ಲಿಲಾ ಮತ್ತು ವಿಶೆಾೋಷ್ಟಸ್ಲಿಲಾ ಎುಂಬತದನ್ತು ನಯರ್ು 
ಗ್ಮನಿಸಿದೆರ್ು. ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ ಸಿಬಬುಂದಯ ಮಬೆೈಲ್ಗ್ಳನ್ತು ಸ್ುಂಪಕಿಯಸ್ಲಯಗ್ದದದಲಿಾ ತ್ತತ್ತಯಸಿೆತಿ 
ನಿರ್ಯಹಣಯ ಕೋೆುಂದಾಕೆಕ ಅನ್ತಸ್ರಿಸ್ಲತ ರ್ಯರ್ುದೆೋ ನಿಗ್ದತ್ ಕಯರ್ಯಯಚರಣಯ ವಿಧ್ಯನ್ಗ್ಳು 
ಅಸಿುತ್ವದಲಿಾರಲಿಲಾ. 

 ಆುಂಬತಾಲನೆೆ್ಗ್ಳನ್ತು ಎರಡತ ಬಯರಿ ರವಯನಿಸಿರತರ್ುದತ 
ಒುಂದೆೋ ತ್ತತ್ತಯ ಪಾಕ್ರಣರ್ನ್ತು ಸಯಗಿಸ್ಲತ ಎರಡತ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳನ್ತು ರವಯನಿಸಿದ (ಡಬಲ್ ಡೆಸಯಪಾರ್ಚ) 
1,81,217 ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳನ್ತು ನಯರ್ು ಗ್ಮನಿಸಿದೆರ್ು. ಸ್ವಲಪ ದ ರ ಹೆ ೋದ ನ್ುಂತ್ರ ರೆ ೋಗಿಯನ್ತು ಮದಲ 
ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆನಿುಂದ ಇಳಿಸಿ ಎರಡನೆೋ ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ನ್ಲಿಾ ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗೆ ಕ್ರೆದ ೆಯಾಲಯಯಿತ್ತ. ಅನ್ತಸ್ರಿಸ್ ಬೆೋಕಯದ 
ವಿಧ್ಯನ್ಗ್ಳನ್ತು ಹಯಗ್  ರೆ ೋಗಿಗ್ಳ ಚಿಕಿತ್ೆೆ ಮ್ಯಹಿತಿಯನ್ತು ಎರಡನೆೋ ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ನೆ ುಂದಗೆ 
ಹುಂಚಿಕೆ ಳುಲತ ರ್ಯರ್ುದೆೋ ಔಪಚ್ಯರಿಕ್ ಕಯಯಯವಿಧ್ಯನ್ರ್ು ಅಸಿುತ್ವದಲಿಾರಲಿಲಾ. ಎರಡತ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳನ್ತು 
ರವಯನಿಸಿದ ರ್ಷ್ಯವಯರತ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳನ್ತು ಕ ೆೋಷ್ಿಕ್-2.4ರಲಿಾ ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ. 

ಕ ೆೋಷ್ಿಕ್-2.4: ಎರಡತ ಆುಂಬತಾಲನೆೆ್ಗ್ಳನ್ತು ರವಯನಿಸಿದ ರ್ಷ್ಯಯವಯರತ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳು 

ರ್ಷ್ಯ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳ ಒಟತಿ ಸ್ುಂಖಾೆ ಎರಡತ ಆುಂಬತಾಲನೆ್ಗೆ್ಳನ್ತು 
ರವಯನಿಸಿದ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳ ಸ್ುಂಖಾೆ 

2014-15 7,01,735 16,239 
2015-16 6,03,719 10,661 
2016-17 10,57,154 48,945 
2017-18 11,49,603 65,361 
2018-19 9,50,699 40,011 
ಒಟತಿ 44,62,910 1,81,217 

ಆಧ್ಯರ: ಪಯಲತದಯರರತ ಒದಗಿಸಿದ ದತ್ಯುುಂಶದ ವಿಶೆಾೋಷ್ಣೆ    

ಎರಡತ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳನ್ತು ರವಯನಿಸ್ತರ್ುಂತ್ಹ ಅಭಯಾಸ್ರ್ು ಸ್ಮಥಯನೆಯನ್ತು ಹೆ ುಂದರಲಿಲಾ ಮತ್ತು 
ರೆ ೋಗಿಗ್ಳಿಗೆ ಪಾತಿಕ್ ಲವಯಗ್ತರ್ಲಿಾ ಪರಿಣರ್ಮಸಿತ್ತ. ಇದಲಾದೆ, ಇದತ ಸಯರಿಗೆ ಸ್ಮಯ, ಸ್ರಯಸ್ರಿ ಪಾತಿಕಿಾಯ 
ಸ್ಮಯ ಇತ್ಯಾದಗ್ಳಿಗ ೆ ಸ್ುಂಬುಂಧಿಸಿದ ದತ್ಯುುಂಶರ್ನ್ತು ವಿರ ಪಗೆ ಳಿಸ್ತತ್ುದೆ. ಈ ರೆ ೋಗಿಗ್ಳಿಗೆ 
ಸ್ುಂಬುಂಧಿಸಿದ ಚಿಕಿತ್ೆೆಯ ಸ್ರದ ನಿಧ್ಯಯರ ಮ್ಯಹಿತಿಯತ ಒುಂದತ ನಿದಯಷ್ಿ ಕೋೆಸ್ ಐಡಿಯಲಿಾ ಲಭಾವಿದದರ , 
ಸೆೋರಿಸಿದ ಆಸ್ಪತ್ೆಾಯ ಮ್ಯಹಿತಿಯತ ಬೆೋರೆ ಕೋೆಸ್ ಐಡಿಯಲಿಾ ಕ್ುಂಡತಬುಂದದತದ, ಇದರಿುಂದ ಪಾಕ್ರಣದ 
ಫಲಿತ್ಯುಂಶದ ಅನ್ತಸ್ರಣೆಯನ್ತು ಕೈೆಗ ೆಳುಲತ ಕ್ಷ್ಿಸಯಧಾವಯಗಿತ್ತು. 
ಒುಂದತ ನಿದಯಷ್ಿ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆನ್ ಪಾರ್ಯಣದ ದ ರರ್ನ್ತು ಕ್ಡಿಮ ಮ್ಯಡಲತ ಮತ್ತು ದೋಘಯಕಯಲದರ್ರಗೆೆ 
ನಿದಯಷ್ಿ ಸ್ೆಳವುಂದರಲಿಾ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆನ್ ಅನ್ತಪಸಿೆತಿಯನ್ತು ತ್ಪಿಪಸ್ಲತ ಎರಡತ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳನ್ 
ರವಯನಯೆನ್ತು ಪಾಯತಿುಸ್ಲಯಯಿತ್ತ ಎುಂದತ ಪಯಲತದಯರರತ ತಿಳಿಸಿದರತ. ಅುಂತ್ಹ ನಿದಶಯನ್ಗ್ಳನ್ತು 
ತ್ಯರ್ೂ ಗ್ಮನಿಸಿದತದ ಈ ವಿಷ್ಯದಲಿಾ ವಿರ್ರಣೆಯನ್ತು ಕ ೆೋರಿ ಪಯಲತದಯರನಿಗೆ ನೆ ೋಟಿಸ್ ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ 
ಎುಂದತ ರಯಜಾ ಸ್ಕಯಯರರ್ು ಉತ್ುರಿಸಿತ್ತ. ಭವಿಷ್ಾದಲಿಾ ಇುಂತ್ಹ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳನ್ತು ತ್ಡೆಗ್ಟಿಲತ ಸ್ ಚನೆಗ್ಳನ್ತು 
ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ ಎುಂದ  ಸ್ಕಯಯರರ್ು ತಿಳಿಸಿತ್ತ. 
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 ಆುಂಬತಾಲನೆೆ್ ಓಡಿದ ಸ್ಮಯ ಮತ್ತು ಪಾತಿದನ್ದ ಸ್ರಯಸ್ರಿ ಟಿಾಪ್ಗ್ಳು 

ಎಮ್ಒಯತ ಅನ್ವಯ, ಆುಂಬತಾಲನೆ್ೆಗ್ಳು ಓಡತರ್ ಸ್ಮಯರ್ನ್ತು ಶೆೋಕ್ಡಯ 98ರಷ್ತಿ ನಿರ್ಯಹಿಸ್ಬೋೆಕಯಗಿತ್ತು 
(ರ್ಯರ್ುದೆೋ ಸ್ಮಯದಲಿಾ ಅನೆೋಕ್ ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ಗ್ಳು ತ್ತತ್ತಯ ಪರಿಸಿೆತಿಗ್ಳಿಗೆ ಹಯಜರಯಗ್ತತಿುರತತ್ುವೆ). 
ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ ಸ್ಮಯರ್ನ್ತು ನಿಧಯರಿಸ್ಲತ ಎಲಯಾ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳ ಸ್ಕಿಾಯತ್ ೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಟಕಿಯತ್ೆ 
ದತ್ುಸ್ುಂಚಯರ್ನ್ತು ನಿರ್ಯಹಿಸ್ಬೋೆಕಯಗಿತ್ತು. ಪಯಲತದಯರರತ ಒದಗಿಸಿದ ಮ್ಯಹಿತಿಯ ಅನ್ವಯ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ 
ಓಡಿದ ಸ್ಮಯರ್ು 2014-19ರ ಅರ್ಧಿಯಲಿಾ ಶೆೋಕ್ಡಯ 91ರಿುಂದ 95ರ ವಯಾಪಿುಯಲಿಾದದತ್ತ. ಪಯಲತದಯರರತ 
ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳು ಓಡಿದ ಸ್ಮಯದ ರ್ಯರ್ುದೆೋ ದತ್ುಸ್ುಂಚಯರ್ನ್ತು ನಿರ್ಯಹಿಸ್ದ ಕಯರಣ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ
ಗ್ಳ ರ್ರದ ಮ್ಯಡಿದದ ಓಡತರ್ ಸ್ಮಯರ್ನ್ತು ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯಲಿಾ ಪರಿಶಿೋಲಿಸ್ಲಯಗ್ಲಿಲಾ. 

ಇದಲಾದೆ, ಪಾತಿ ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ ದನ್ಕಕೆ ಎುಂಟತ ತ್ತತ್ತಯಸಿೆತಿ/ರವಯನಗೆ್ಳನ್ತು ನಿರ್ಯಹಿಸ್ತರ್ುದತ ಅಗ್ತ್ಾವಯಗಿತ್ತು. 
ಬೆೋರ ೆುಂದತ ರಿೋತಿಯಲಿಾ ಹೆೋಳಬೆೋಕೆುಂದರ ೆಪಾತಿ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆನ್ ಸ್ರಯಸ್ರಿ ಕಯಯಯಕ್ಷ್ಮತ್ಯೆ ಮಟಿರ್ು 
ದನ್ಕಕೆ ಕ್ನಿಷ್ಠ ಎುಂಟತ ಟಿಾಪ್ಗ್ಳಯಗಿರಬೋೆಕ್ತ. 2014-15ರಿುಂದ 2018-19ರ ಅರ್ಧಿಯಲಿಾ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳು 
ದನ್ಕಕೆ ಸ್ರಯಸ್ರಿ 3.32ರಿುಂದ 4.36 ಟಿಾಪ್ಗ್ಳನ್ತು ನಿರ್ಯಹಿಸಿರತರ್ುದನ್ತು ಗ್ಮನಿಸ್ಲಯಯಿತ್ತ. ಮೋಲಿನ್ 
ಅರ್ಧಿಯಲಿಾ ಕೋೆರ್ಲ ಐದತ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳು ದನ್ಕಕೆ ಎುಂಟತ ಟಿಾಪ್ಗ್ಳ ನಿಗ್ದತ್ ಕಯಯಯಕ್ಷ್ಮತ್ೆಯ 
ಮಟಿರ್ನ್ತು ಸಯಧಿಸಿದದರ್ು. ಹೆಚಿಾನ್ ಸ್ುಂಖಾೆಯ ಕ್ರೆಗ್ಳಲಿಾ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳು ಕಯಯಯನಿರತ್ವಯಗಿದದರಿುಂದ 
ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳನ್ತು ನಿಯೋಜಿಸಿರಲಿಲಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ್ಳಲಿಾ ರೆ ೋಗಿಗ್ಳನ್ತು ರ್ಗಯಯರ್ಣೆ ಮ್ಯಡತರ್ಲಿಾನ್ 
ವಿಳುಂಬದುಂದಯಗಿ ಅಮ ಲಾ ಆುಂಬತಲೆನ್ೆ ಸ್ಮಯ ಕ್ಳದೆತಹೆ ೋಗಿದೆ, ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ ಪಾರ್ಯಣರ್ನ್ತು 
ಮತಕಯುಯಗೆ ಳಿಸ್ತರ್ಲಿಾ ವಿಳುಂಬ ಇತ್ಯಾದಗ್ಳ ಹಿನೆುಲೆಯಲಿಾ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳ ಪಾತಿದನ್ದ ಸ್ರಯಸ್ರಿ ಟಿಾಪ್
ಗ್ಳನ್ತು ಸ್ತಧ್ಯರಿಸ್ತರ್ ಸಯಧಾತ್ೆಯನ್ತು ಪರಿೋಕ್ಷಿಸ್ಬೆೋಕಿದ.ೆ 

ಎಮ್ಒಯತನ್ಲಿಾ ದುಂಡದ ಷ್ರತಿುನ್ ಅನ್ತಪಸಿೆತಿಯಲಿಾ ರ್ಯರ್ುದೆೋ ಕ್ಾಮ ತ್ೆಗದೆತಕೆ ಳುಲತ ತ್ನ್ಗೆ 
ಸಯಧಾವಯಗ್ಲಿಲಾ ಎುಂದತ ರಯಜಾ ಸ್ಕಯಯರರ್ು ತಿಳಿಸಿತ್ತ. ಸೆೋವಯ ಮಟಿದ ಒಪಪುಂದದ ಅನ್ವಯ ಗ್ತರಿಗ್ಳನ್ತು 
ಸಯಧಿಸ್ದದದಕಯಕಗಿ ಮತುಂಬರತರ್ ಟೆುಂಡರ್ನ್ಲಿಾ ದುಂಡದ ಷ್ರತ್ತುಗ್ಳನ್ತು ಸೆೋರಿಸ್ಲಯಗ್ತರ್ುದತ ಎುಂದ  ಸ್ಹ 
ಸ್ಕಯಯರರ್ು ತಿಳಿಸಿತ್ತ. 

ಸ್ಮಯಕಕೆ ಸ್ರಿರ್ಯಗಿ ರ ೆೋಗಿಗ್ಳಿಗ ೆಆುಂಬತಾಲನೆೆ್ಅನ್ತು ಲಭಾಗ ೆಳಿಸ್ತರ್ುದತ 108 ಸೋೆವಯೆ ಪಯಾಥರ್ಮಕ್ 
ಉದದೆೋಶವಯಗಿರತರ್ುದರಿುಂದ ಆುಂಬತಾಲನೆೆ್ಗ ೆದನ್ವುಂದಕಕೆ ಸ್ರಯಸ್ರಿ ಪಾರ್ಯಣದ ಸ್ುಂಖಾೆಗ ೆರ್ಯರ್ುದೋೆ ರ್ಮತಿ 
ಇರಬಯರದತ ಮತ್ತು ಈಗಯಗ್ಲೋೆ ಕೈೆಗ ೆುಂಡ ಪಾರ್ಯಣದ ಸ್ುಂಖಾೆಯನ್ತು ಲಕೆಿಕಸ್ದ ೆಲಭಾವಿರತರ್ ಆುಂಬತಲೆನೆ್
ಗ್ಳನ್ತು ಸ್ಜತುಗೆ ಳಿಸಿ ಅಗ್ತ್ಾವಿದಯದಗ್ ಸ್ಮಯಕಕೆ ಸ್ರಿರ್ಯಗಿ ರ ೆೋಗಿಗ ೆ ಲಭಾವಯಗ್ತರ್ುಂತ್ ೆ
ರ್ಯರಿಗ ೆಳಿಸ್ತವಿಕಯೆನ್ತು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕ ೆಳುಲತ ಶಿಫಯರಸ್ತ ಮ್ಯಡಲಯಗಿದ.ೆ ಇದತ ರ್ಯರಿರ್ಯಗ್ತರ್ುಂತ್ೆ 
ಮ್ಯಡಲತ ಸ್ುಂಬುಂಧಿತ್ ಎುಂಒಯತ ನಿಬುಂಧನಯೆ ಸ್ ಕ್ು ಪರಿಷ್ಕರಣಯೆನ್ತು ಸ್ಕಯಯರ ಪರಿಗ್ಣಿಸ್ಬಹತದತ. 

 ಹ ೆೋಗ್ತರ್ ಮತ್ತು ಹಿುಂಬರತರ್ ಪಾರ್ಯಣ ಸ್ಮಯದ ನ್ಡತವ ೆರ್ಾತ್ಯಾಸ್ಗ್ಳು 
ತ್ಯತಿವಕ್ವಯಗಿ ಆಸ್ಪತ್ೆಾಯಿುಂದ ಮ ಲಸ್ೆಳದರ್ರಗೆಿನ್ (ಹಿುಂಬರತರ್ ಪಾರ್ಯಣ) ದ ರರ್ು ಮ ಲಸ್ೆಳದುಂದ 
ಘಟನಯ ಸ್ೆಳದ ಮ ಲಕ್ ಆಸ್ಪತ್ೆಾಯರ್ರಗೆಿನ್ (ಹೆ ೋಗ್ತರ್ ಪಾರ್ಯಣ) ದ ರಕೆಕ ಸ್ಮನಯಗಿರತತ್ುದೆ ಅಥವಯ 
ಕ್ಡಿಮ ಇರತತ್ುದೆ. 2014-15ರಿುಂದ 2018-19ರ ಅರ್ಧಿಯಲಿಾ ಹಿುಂಬರತರ್ ಪಾರ್ಯಣದ ದ ರರ್ು 
ಹೆ ೋಗ್ತರ್ ಪಾರ್ಯಣದ ದ ರಕಿಕುಂತ್ ಐದತ ಕಿಲ ೆೋರ್ಮೋಟರ್ಗಿುಂತ್ (ಕಿರ್ಮೋ) ಅಧಿಕ್ವಯಗಿರತರ್ 3.70 ಲಕ್ಷ್ 
ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಿದದರ್ು ಎುಂದತ ದತ್ುಸ್ುಂಚಯರ್ು ತ್ೆ ೋರಿಸಿತ್ತ. ಈ ಎರಡತ ದ ರಗ್ಳ ನ್ಡತವಿನ್ ರ್ಾತ್ಯಾಸ್ರ್ು 
500 ಕಿ.ರ್ಮೋ.ನ್ಷ್ತಿ ಅಧಿಕ್ವಯಗಿತ್ತು. ಈ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ ಪಾರ್ಯಣಿಸಿದ ಹೆಚತಾರ್ರಿ ದ ರ 86.49 ಲಕ್ಷ್ 
ಕಿ.ರ್ಮೋ.ಗ್ಳಯಗಿದದತ್ತ. 
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ಜನ್ರ್ರಿ 2019ರಿುಂದ ಮ್ಯರ್ಚಯ 2019ರ ಅರ್ಧಿಯಲಿಾ 42,033 ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಿದದರ್ು, ಅರ್ುಗ್ಳಲಿಾ 381 
ನಿದಶಯನ್ಗ್ಳನ್ತು ನಯರ್ು ವಯಹನ್ ಟಯಾಾಕಿುಂಗ್ ರ್ಾರ್ಸೆೆಯಲಿಾ ಲಭಾವಿರತರ್ ಜಿಪಿಎಸ್ ಡೆೋಟಯಗೆ ಹೆ ೋಲಿಸಿ 
ನೆ ೋಡಿದೆರ್ು. ಜಿಪಿಎಸ್ ದತ್ಯುುಂಶರ್ನ್ತು ಕೋೆರ್ಲ 129 ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ ಮ್ಯತ್ಾ ದಯಖಲಿಸ್ಲಯಗಿದ ೆಎುಂದತ 
ಗ್ಮನಿಸ್ಲಯಯಿತ್ತ. ಈ 129ರಲಿಾ 73 ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ ಜಿಪಿಎಸ್ ಡೆೋಟಯಗೆ ಹೆ ೋಲಿಸಿದರೆ ಹಸ್ುಲಿಖಿತ್ವಯಗಿ 
ರ್ರದ ಮ್ಯಡಲಯದ ಮತ್ತು ದತ್ುಸ್ುಂಚಯದಲಿಾ ದಯಖಲಿಸ್ಲಯದ ಅುಂತ್ರರ್ು ಐದತ ಕಿ.ರ್ಮೋ.ಗಿುಂತ್ 
ಹೆಚ್ಯಾಗಿದದತ್ತ ಎುಂದತ ವಿಶೆಾೋಷ್ಣಯೆತ ತ್ೆ ೋರಿಸಿತ್ತ. ಈ 73 ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ ಪಾರ್ಯಣಿಸಿದ ಹೆಚತಾರ್ರಿ ದ ರ 
1,417 ಕಿ.ರ್ಮೋ.ಗ್ಳಯಗಿದದತ್ತ. ಈ ಸ್ುಂದಭಯಗ್ಳಲಿಾ ಪಾರ್ಯಣಿಸಿದ ದ ರರ್ನ್ತು ಹೆಚಿಾಸ್ಲತ ಮ್ಯನ್ರ್ 
ಹಸ್ುಕ್ಷೋೆಪರ್ು ಕಯರಣವಯಗಿತ್ತು ಎುಂದತ ಇದತ ತ್ೆ ೋರಿಸ್ತತಿುತ್ತು. ಈ 3.70 ಲಕ್ಷ್ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ ಇುಂತ್ಹ 
ಹಿಗಿೆಸಿದ ರ್ರದಗ್ಳಿುಂದಯದ ಅುಂದಯಜತ ಪರಿಣಯಮರ್ು ಇುಂಧನ್ ವೆಚಾದ ದೃಷ್ಟಿಯಿುಂದ `6.23 ಕ ೆೋಟಿಗಿುಂತ್ 
ಅಧಿಕ್ವಯಗಿತ್ತು. 

 ತ್ತತ್ತಯರಹಿತ್ ಉದದೆೋಶಗ್ಳಿಗ ೆಆುಂಬತಾಲನೆೆ್ ಬಳಕ ೆ
ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲಿಾ, ಮ್ಯರಣಯುಂತಿಕ್ ಅಥವಯ ಗ್ುಂಭಿೋರ ವೆೈದಾಕಿೋಯ ಕಯಯಿಲೆ ಅಥವಯ 
ಗಯಯಗೆ ುಂಡರ್ರಿಗೆ ಮ್ಯತ್ಾ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ ಸೋೆವೆಗ್ಳನ್ತು ನಿೋಡಲತ ಉದೆದೋಶಿಸ್ಲಯಗಿತ್ತು. ಇಎಮ್ಸಿಎ 
ದತ್ುಸ್ುಂಚಯದ ವಿಶೆಾೋಷ್ಣೆಯ ಸ್ಮಯದಲಿಾ, ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ಗ್ಳನ್ತು ಹಲವಯರತ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ 
ತ್ತತ್ತಯರಹಿತ್ ಉದೆದೋಶಗ್ಳಿಗಯಗಿ ಬಳಸ್ಲಯಗಿದೆಯುಂದತ ನಯರ್ು ಗ್ಮನಿಸಿದೆರ್ು. 2017-18ರಿುಂದ  
2018-19ರ ಅರ್ಧಿಯಲಿಾ 50,865 ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ ಆಸ್ಪತ್ೆಾಯಿುಂದ ಬಿಡತಗ್ಡೆರ್ಯದ ರ್ಾಕಿುಗ್ಳನ್ತು ಮನೆಗ್ಳಿಗೆ 
ತ್ಲತಪಿಸ್ಲತ ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ಗ್ಳನ್ತು ಬಳಸ್ಲಯಗಿತ್ತು. 
ಪಯಲತದಯರರಿಗೆ ಅರ್ಶಾಕ್ ಸ್ ಚನೆಗ್ಳನ್ತು ರ್ಯರಿ ಮ್ಯಡಲಯಗಿದೆ ಎುಂದತ ರಯಜಾ ಸ್ಕಯಯರರ್ು ತಿಳಿಸಿತ್ತ.  

 ಸ್ಮ ಹ ಅಪಘಾತ್/ಬಹತ-ಅಪಘಾತ್ ಘಟನಗೆ್ಳಿಗ ೆಆುಂಬತಾಲನೆೆ್ಗ್ಳ ನಿಯೋಜನ ೆ
ಬಹತ-ಅಪಘಾತ್ ಘಟನಯೆತ (ಎಮ್ಸಿಐ) ರೆ ೋಗಿಗ್ಳ ಸ್ುಂಖಾೆಯತ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ತ್ತತ್ತಯ 
ಸ್ುಂಪನ್ ಮಲಗ್ಳ ಸಯಮಥಾಯರ್ನ್ತು ರ್ಮೋರಿಸ್ತರ್ ತ್ತತ್ತಯ ಸಿೆತಿರ್ಯಗಿರತತ್ುದೆ. ಅುಂತ್ಹ ಸ್ಮಯದಲಿಾ 
ಘಟನಗೆ್ಳಿಗೆ ಪಾತಿಕಿಾಯಿಸ್ಲತ ಒುಂದಕಿಕುಂತ್ ಹೆಚತಾ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳನ್ತು ನಿಯೋಜಿಸ್ಬೋೆಕಯಗ್ತತ್ುದೆ. 
ಪರಿಣಯಮಕಯರಿ ಸ್ಮನ್ವಯರ್ನ್ತು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳುಲತ ಘಟನೆಗ್ಳ ಉನ್ುತ್ ಮಟಿದ ನಿರ್ಯಹಣೆ 
ಅರ್ಶಾಕ್ತ್ೆಯಿರತತ್ುದೆ. 

ಬಹತ-ಅಪಘಾತ್ ಘಟನೆಗ್ಳ ಸ್ುಂದಭಯದಲಿಾ ಒುಂದಕಿಕುಂತ್ ಹೆಚತಾ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳನ್ತು ನಿಯೋಜಿಸ್ಲತ 
ಇಎಮ್ಸಿಎ ಅರ್ಕಯಶರ್ನ್ತು ಒದಗಿಸಿರಲಿಲಾ ಎುಂಬತದನ್ತು ನಯರ್ು ಗ್ಮನಿಸಿದೆರ್ು. ಈ ಅರ್ಕಯಶರ್ು 
ಲಭಾವಿದದದದರ ೆ ಒುಂದೋೆ ಕ್ರೆಯ ಆಧ್ಯರದ ಮೋಲ ೆ ಹೆಚತಾ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳನ್ತು ನಿಯೋಜಿಸ್ಲತ 
ಸಯಧಾವಯಗ್ತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳ ನಿಯೋಜನೆಗ ೆ ಪಾತಿಕಿಾಯ ಸ್ಮಯರ್ನ್ ು ಸ್ಹ ಕ್ಡಿಮ 
ಮ್ಯಡತತ್ುದೆ. ಆದರ ೆಘಟನಯೆನ್ತು ಎಮ್ಸಿಐ ಎುಂದತ ಟಯಾಗ್ ಮ್ಯಡಲತ ತ್ುಂತ್ಾುಂಶದಲಿಾ ಅರ್ಕಯಶವಿದದತ್ತ. 
ಒುಂದತ ಘಟನಯೆನ್ತು ಎಮ್ಸಿಐ ಎುಂದತ ಟಯಾಗ್ ಮ್ಯಡಿದಯಗ್, ಮತುಂದನ್ ಕ್ರೆ ತ್ೆಗದೆತಕೆ ಳುುರ್ರ್ರಿಗೆ 
ಹೆಚತಾರ್ರಿ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳ ಅಗ್ತ್ಾತ್ೆಯ ಬಗೆೆ ಎಚಾರಿಕೆ ನಿೋಡಲಯಗ್ತತ್ುದೆ. ಆದರ,ೆ ಅುಂತ್ಹ 
ಸ್ುಂದಭಯಗ್ಳಲಿಾಯ  ಹೆಚತಾರ್ರಿ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳನ್ತು ಹೆಚತಾರ್ರಿ ಕ್ರೆಗ್ಳ ಸಿವೋಕ್ೃತಿಯ ಮೋರೆಗ ೆಮ್ಯತ್ಾ 
ನಿಯೋಜಿಸ್ಬಹತದತ್ತು ಮತ್ತು ಇದರಿುಂದ ಪಾತಿಕಿಾಯ ಸ್ಮಯರ್ು ಅಧಿಕ್ವಯಗ್ತತಿುತ್ತು. 
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ದೃಷ್ಯಿುಂತ್ 
ನ್ವೆುಂಬರ್ 2018ರಲಿಾ ಅನೆೋಕ್ ಗಯರ್ಯಳುಗ್ಳನ್ತು ಒಳಗೆ ುಂಡ ಅಪಘಾತ್ಕೆಕ ಸ್ುಂಬುಂಧಿಸಿದ ಕ್ರೆಯುಂದನ್ತು 
ಕಯಲ್ ಸೆುಂಟರ್ ಸಿವೋಕ್ರಿಸಿತ್ತ. ಕ್ರೆ ಸಿವೋಕ್ರಿಸಿದ ಇಆರ್ಒ ಇದನ್ತು ಎಮ್ಸಿಐ ಪಾಕ್ರಣವೆುಂದತ ಗ್ತರತತಿಸ್ಲಿಲಾ 
ಮತ್ತು ರ್ಾರ್ಸೆೆಯಲಿಾ ಎಮ್ಸಿಐ ಎುಂದತ ಟಯಾಗ್ ಮ್ಯಡಲಿಲಾ. ಒುಂದತ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಅನ್ತು ಮ್ಯತ್ಾ 
ನಿಯೋಜಿಸ್ಲಯಯಿತ್ತ. ಮ ರತ ನಿರ್ಮಷ್ಗ್ಳ ನ್ುಂತ್ರ, ಅದೆೋ ಘಟನಗೆ ೆಸ್ುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತ್ೆ ಆುಂಬತಲೆನ್ೆಅನ್ತು 
ಕ ೆೋರಿ ಮತ್ೆು ಕ್ರೆ ಬುಂದತ್ತ. ಮದಲ ಇಆರ್ಒ ಆುಂಬತಾಲನೆ್ೆ ಅನ್ತು ಈಗಯಗ್ಲೆೋ ನಿಯೋಜಿಸಿದದರಿುಂದ 
ಕ್ರೆ ಸಿವೋಕ್ರಿಸಿದ ಇಆರ್ಒ ರ್ಯರ್ುದೆೋ ಆುಂಬತಲೆನೆ್ಅನ್ತು ನಿಯೋಜಿಸ್ಲಿಲಾ. ಪರಿಣಯಮವಯಗಿ, ಒುಂದೆೋ 
ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆನ್ಲಿಾ ಆರತ ಗಯರ್ಯಳುಗ್ಳನ್ತು ಸಯಗಿಸ್ಲಯಯಿತ್ತ. 15 ನಿರ್ಮಷ್ಗ್ಳ ನ್ುಂತ್ರ ಅದೆೋ ಘಟನಯ 
ಸ್ೆಳದುಂದ ಆುಂಬತಲೆನ್ೆಅನ್ತು ಕೆ ೋರಿ ಕಯಲ್ ಸೆುಂಟರ್ಗ ೆಮತ್ೆ ುುಂದತ ಕ್ರೆ ಬುಂದತ್ತ. ನ್ುಂತ್ರ ಎರಡನೆೋ 
ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ ನಿಯೋಜಿಸ್ಲಯಯಿತ್ತ ಮತ್ತು ಇಬಬರತ ರೆ ೋಗಿಗ್ಳನ್ತು ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗೆ ಸಯಗಿಸ್ಲಯಯಿತ್ತ. ಎಮ್ಸಿಐನ್ 
ಮದಲ ಕ್ರೆಯ 50 ನಿರ್ಮಷ್ಗ್ಳ ನ್ುಂತ್ರ ಎರಡನೆೋ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ ಘಟನಯ ಸ್ೆಳರ್ನ್ತು ತ್ಲತಪಿತ್ತ. 
ಅನ್ತಚಿತ್ ಸ್ರದ ನಿಧ್ಯಯರರ್ು ಅನೆೋಕ್ ಗಯರ್ಯಳುಗ್ಳನ್ತು ಒುಂದೆೋ ಆುಂಬತಾಲನೆ್ೆನ್ಲಿಾ ಸಯಗಿಸ್ಲತ 
ಕಯರಣವಯಯಿತ್ತ ಮತ್ತು ತ್ತತ್ತಯ ಸಿೆತಿಗೆ ಸ್ಪುಂದಸ್ತರ್ಲಿಾ ಅತಿರ್ಯದ ವಿಳುಂಬವಯಯಿತ್ತ. 

ಅಲಾದೆ, ಇಆರ್ಒ ತ್ುಂತ್ಯಾುಂಶದಲಿಾ ಘಟನಯೆನ್ತು ಗ್ುಂಭಿೋರ ಸ್ವರ ಪದತದ ಎುಂದತ ನಿಧಯರಿಸ್ತರ್ 
ಅರ್ಕಯಶವಿದದರ  ಸ್ಹ, ಎಮ್ಸಿಐಅನ್ತು ಪೆ ಲಿೋಸ್, ಜಿಲಯಾಡಳಿತ್ ಮತುಂತ್ಯದ ರಯಜಾ ಸ್ಕಯಯರದ ಸ್ ಕ್ು 
ಆಡಳಿತ್ ಕೋೆುಂದಾಗ್ಳಿಗ ೆರ್ರದ ಮ್ಯಡಲತ ರ್ಯರ್ುದೆೋ ಅರ್ಕಯಶರ್ನ್ತು ಹೆ ುಂದರಲಿಲಾ. 2014-15ರಿುಂದ 
2018-19ರ ಅರ್ಧಿಯಲಿಾನ್ ೪,೭೭೭ರಲಿಾ 2,406 ಘಟನಗೆ್ಳಲಿಾ ಪೆ ಲಿೋಸ್ರನ್ತು ತ್ುಂತ್ಯಾುಂಶದಲಿಾ ಟಯಾಗ್ 
ಮ್ಯಡಲಯಗಿತ್ತು ಆದರ ೆವಯಸ್ುರ್ವಯಗಿ ರ್ರದ ಮ್ಯಡಿರಲಿಲಾ ಎುಂಬತದನ್ತು ನಯರ್ು ಗ್ಮನಿಸಿದೆರ್ು.  

2.1.10.5 ಆುಂಬತಾಲನೆೆ್ ಚ್ಯಲನಯ ನಿೋತಿ 
ಸಯಧಾವಯದಷ್ತಿ ಬೆೋಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ತರಕ್ಷಿತ್ವಯಗಿ ಜನ್ರನ್ತು ಹತಿುರದ ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ ೆಸಯಗಿಸ್ಲತ ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ ಚ್ಯಲಕ್ರತ 
ಹೆಚಿಾನ್ ಒತ್ುಡದಲಿಾರತತ್ಯುರ.ೆ ಚ್ಯಲಕ್ ತ್ೆಗದೆತಕೆ ಳುುರ್ ರ್ಯರ್ುದೆೋ ಅಪಯಯಕಯರಿ ನಿಣಯಯರ್ು ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ
ನ್ಲಿಾರತರ್ ಪಾರ್ಯಣಿಕ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ತತ್ುಮತತ್ುಲಿನ್ ಜನ್ರಿಗ ೆ ಅಪಯಯರ್ನ್ತುುಂಟತ ಮ್ಯಡತರ್ 
ಸಯಧಾತ್ೆಯಿರತತ್ುದೆ. ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆನ್ ವೆೋಗ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ಯಹಣೆಯತ ರೆ ೋಗಿಗ್ಳ ಮೋಲೆ ರ್ಯರ್ುದೆೋ 
ಹಯನಿಕಯರಕ್ ಪರಿಣಯಮಗ್ಳನ್ತು ಕ್ಡಿಮ ಮ್ಯಡಲತ ಸ್ತಗ್ಮ ಚ್ಯಲನೆಯನ್ತು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳುಬೆೋಕ್ತ 
ಮತ್ತು ರ ೆೋಗಿಗ್ಳನ್ತು ನೆ ೋಡಿಕ ೆಳುುರ್ ಆುಂಬತಲೆನ್ೆ ಸಿಬಬುಂದಗ ೆಸ್ತರಕ್ಷಿತ್ ವಯತ್ಯರ್ರಣರ್ನ್ತು ಕ್ಲಿಪಸ್ಬೋೆಕ್ತ. 
ಆದದರಿುಂದ, ಸ್ತರಕ್ಷಿತ್ ಚ್ಯಲನಯ ಸ್ುಂಸ್ೃತಿಯನ್ತು ಉತ್ೆುೋಜಿಸ್ಲತ ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿಕೆ ಳುಲತ ಮತ್ತು ಇಎಮ್
ಎಸ್ನ್ಲಿಾನ್ ಎಲಯಾ ರ್ಾಕಿುಗ್ಳು ಮತ್ತು ಆಸಿುಯ ಸ್ತರಕ್ಷ್ತ್ಗೆಯಗಿ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳ ಕಯರ್ಯಯಚರಣೆಯನ್ತು ಸ್ ಕ್ು 
ನಿಯಮಗ್ಳು, ನಿಬುಂಧನೆಗ್ಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ನಿೋತಿಗ್ಳನ್ತು ಬಳಸಿಕೆ ುಂಡತ ನಿಯುಂತಿಾಸ್ಬೆೋಕ್ತ ಹಯಗ್  
ಎಲಯಾ ಇಎಮ್ಎಸ್ ಸಿಬಬುಂದಗ ೆ ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ಗ್ಳ ಕಯರ್ಯಯಚರಣೆಗ ೆ ಸ್ುಂಬುಂಧಿಸಿದ ಕಯನ್ ನ್ತಗ್ಳು, 
ನಿಯಮಗ್ಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ನಿೋತಿಗ್ಳನ್ತು ಅನ್ತಸ್ರಿಸ್ತರ್ ಅಗ್ತ್ಾತ್ೆಯ ಬಗೆೆ ಅರಿರ್ು ಮ ಡಿಸ್ಬೆೋಕ್ತ. 
ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ ಅಪಘಾತ್ದ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ ವಿರ್ರವಯದ ತ್ನಿಖೆ ನ್ಡೆಸ್ಬೆೋಕ್ತ. 

2014-15ರಿುಂದ 2018-19ರ ಅರ್ಧಿಯಲಿಾ ಇಎಮ್ಎಸ್-108 ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳು 453 ಅಪಘಾತ್ಗ್ಳಲಿಾ 
ಭಯಗಿರ್ಯಗಿದದರ್ು. ಆದರ , ಈ ಅಪಘಾತ್ಗ್ಳಲಿಾ ಭಯಗಿರ್ಯಗಿರತರ್ ರ್ಾಕಿುಗ್ಳ ಅಪಘಾತ್-ಪ ರ್ಯ 
ಚಟತರ್ಟಿಕಗೆ್ಳನ್ತು ಮತ್ತು ಅಪಘಾತ್ಕಕೆ ಕಯರಣವಯದ ಸ್ುಂದಭಯಗ್ಳನ್ತು ಅಥಯಮ್ಯಡಿಕ ೆಳುುರ್ 
ಉದೆದೋಶದುಂದ ಅಪಘಾತ್ಗ್ಳನ್ತು ತ್ನಿಖೆ ಮ್ಯಡಿರಲಿಲಾ. 
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ದೃಷ್ಯಿುಂತ್ 
27 ಮೋ 2019ರುಂದತ ಬೆುಂಗ್ಳೂರಿನ್ ಅುಂತ್ಯರಯಷ್ಟಾೋಯ ವಿಮ್ಯನ್ ನಿಲಯದಣ ರಸೆುಯಲಿಾ ವೋೆಗ್ವಯಗಿ 
ಚಲಿಸ್ತತಿುದದ ಆುಂಬತಾಲನೆ್ೆ ರಸೆು ವಿಭಜಕ್ರ್ನ್ತು ದಯಟಿ ಎದತರಿನಿುಂದ ಬರತತಿುದದ ಕಯರಿಗ ೆಡಿಕಿಕ ಹೆ ಡೆದ 
ಪರಿಣಯಮವಯಗಿ ಒುಂದೋೆ ಕ್ತಟತುಂಬದ ಐರ್ರತ ಮೃತ್ಪಟಿರತ. ರೆ ೋಗಿಯನ್ತು ನಿಮ್ಯಾನ್ೆನ್ಲಿಾ ಇಳಿಸಿ 
ಆುಂಬತಲೆನ್ೆ ಮ ಲ ಸ್ೆಳಕೆಕ ಮರಳುತಿುತ್ತು ಮತ್ತು ಅದನ್ತು ಗ್ುಂಟೆಗ ೆ80 ಕಿ.ರ್ಮೋ ವೆೋಗ್ದಲಿಾ ಓಡಿಸ್ಲಯಗ್ತತಿುತ್ತು. 
ಪೆ ಲಿೋಸ್ರತ ಪಾಕ್ರಣರ್ನ್ತು ದಯಖಲಿಸಿದತದ ತ್ನಿಖೆ ಪಾಗ್ತಿಯಲಿಾದೆ.  

 ರ ೆೋಗಿಗ್ಳ ಸ್ತರಕ್ಷ್ತ್ ೆ

ಸಯಗ್ಣೆ ಸ್ಮಯದಲಿಾ ರೆ ೋಗಿಗ್ಳು ಮತ್ತು ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ ಸಿಬಬುಂದಯನ್ತು ರಕ್ಷಿಸ್ತರ್ುದತ ಅರ್ಶಾಕ್ವಯಗಿದೆ. 
ಉತ್ುಮ ಅಭಯಾಸ್ಗ್ಳ ಅನ್ತಸಯರ ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ ಕಯರ್ಯಯಚರಣೆಯ ಸ್ಮಯದಲಿಾ ರ ೆೋಗಿಗ್ಳು ಮತ್ತು 
ಸಿಬಬುಂದಯನ್ತು ರಕ್ಷಿಸ್ಲತ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳನ್ತು ಸ್ಜತುಗ ೆಳಿಸ್ಲತ ಮತ್ತು ವಿನಯಾಸ್ಗ ೆಳಿಸ್ತರ್ ಅರ್ಶಾಕ್ತ್ ೆಇದೆ 
ಮತ್ತು ಮುಂಚ ಸ್ತರಕ್ಷಯ ರ್ಾರ್ಸೆೆಗ್ಳು, ರೆ ೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಿಬಬುಂದಯ ನಿಬಯುಂಧಗ್ಳು ಮತ್ತು ಉಪಕ್ರಣಗ್ಳನ್ತು 
ಆರೆ ೋಹಿಸ್ತರ್ ರ್ಾರ್ಸೆೆಗ್ಳನ್ತು ಒಳಗ ೆಳುಬೆೋಕಿದೆ. ಆಸ್ನ್ಗ್ಳು, ಸಿೋಟ್ ಬೆಲ್ಿಗ್ಳು, ಸಿೋಟ್ ಬೆಲ್ಿ ಪೆ ೋಟ್ಯ
ಗ್ಳು ಇತ್ಯಾದಗ್ಳು ಹಠಯತ್ ವೆೋಗ್ರ್ಧಯನೆ/ವೆೋಗ್ಕ್ತಸಿತ್ ಮತ್ತು ಅಪಘಾತ್ಗ್ಳ ಸ್ುಂದಭಯದಲಿಾ ಪಾರ್ಯಣ 
ಮ್ಯಡತರ್ರ್ರ ಸ್ತರಕ್ಷ್ತ್ಗೆಯಗಿ ಅತಿ ನಿಣಯಯಯಕ್ ರ್ಸ್ತುಗ್ಳಯಗಿವೆ. ಅಲಾದೆ, ಆಸ್ನ್ಗ್ಳು ಮತ್ತು ಅರ್ುಗ್ಳ 
ವಿನಯಾಸ್, ಆರೆ ೋಹಣ ಇತ್ಯಾದಗ್ಳು ವಯಹನ್ ಬಳಕದೆಯರರ ಸ್ವಯರಿ ಅನ್ತಕ್ ಲಗ್ಳಿಗೆ ಗ್ಣನಿೋಯವಯಗಿ 
ಕ ೆಡತಗೆ ನಿೋಡತತ್ುವೆ. ಆದರ  ರೆ ೋಗಿಗ್ಳನ್ತು ಸ್ತರಕ್ಷಿತ್ವಯಗಿ ಸಯಗಿಸ್ಲತ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳಲಿಾ 
ಮುಂಚಗ್ಳು/ಸೆಾಚರ್ಗ್ಳನ್ತು ಭದಾಪಡಿಸ್ತರ್ ಬೆಲ್ಿಗ್ಳನ್ತು ಒದಗಿಸಿರಲಿಲಾ ಎುಂಬತದನ್ತು ನಯರ್ು ಗ್ಮನಿಸಿದೆರ್ು. 

2.1.11 ವಯಹನ್ ನಿರ್ಯಹಣೆ ರ್ಾರ್ಸೆೆ 

ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳನ್ತು ನಿರ್ಯಹಿಸ್ಲತ ಯೋಜನೆಯತ ಆುಂತ್ರಿಕ್ ರ್ಯಲ-ಆಧ್ಯರಿತ್ ವಯಹನ್ ನಿರ್ಯಹಣೆ 
ತ್ುಂತ್ಯಾುಂಶ ರ್ಾರ್ಸೆೆಯನ್ತು (ಎಫ್ಟಎಮ್ಎಸ್) ಅಭಿರ್ೃದಿಪಡಿಸಿತ್ತ. ಈ ತ್ುಂತ್ಯಾುಂಶದ ಕಯಯಯವಯಹಿ 
ಘಟಕ್ಗ್ಳ ಬಳಕೆಯ ಸಿೆತಿಯನ್ತು ಕ ೆೋಷ್ಿಕ್-2.5ರಲಿಾ ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ. 

ಕ ೆೋಷ್ಿಕ್-೨.೫: ಎಫ್ಟಎಮ್ಎಸ್ ಅನ್ವಯದ ವಿವಿಧ ಘಟಕ್ಗ್ಳ ಬಳಕಯೆ ಸಿೆತಿ 
ಕಯಯಯವಯಹಿ ಘಟಕ್ಗ್ಳು ಬಳಕಯೆ ಸಿೆತಿ 

ಮ್ಯಲಿನ್ಾ ನಿಯುಂತ್ಾಣ, ಫ್ಟ್ನೆಸ್, ವಿಮ ಮತುಂತ್ಯದ 
ಶಯಸ್ನ್ಬದಿ ಅರ್ಶಾಕ್ತ್ೆಗ್ಳ ಅನ್ತಸ್ರಣೆಯನ್ತು ಮೋಲಿವಚ್ಯರಣೆ 
ಮ್ಯಡತರ್ುದತ. 

ಮ್ಯಲಿನ್ಾ ನಿಯುಂತ್ಾಣ ಪಾಮ್ಯಣಪತ್ಾ, ಫ್ಟ್ನೆಸ್ ಪಾಮ್ಯಣಪತ್ಾ ಮತ್ತು ವಿಮ್ಯ ನ್ವಿೋಕ್ರಣಕೆಕ 
ಸ್ುಂಬುಂಧಿಸಿದ ದತ್ಯುುಂಶರ್ನ್ತು ಜ ನ್ 2016ರ ನ್ುಂತ್ರ ದಯಖಲಿಸ್ದರತರ್ುದತ, ಅದನ್ತು 
ಬಳಸಿಕೆ ಳುಲಯಗಿಲಾ ಎುಂಬತದನ್ತು ಸ್ ಚಿಸ್ತತ್ುದೆ. 

ವಯಹನ್ಗ್ಳ ಅಪಘಾತ್ಗ್ಳ ದತ್ಯುುಂಶ ವಯಹನ್ ಅಪಘಾತ್ ವಿರ್ರಗ್ಳು ಮತ್ತು ತ್ನಿಖೆ (ಎನ್ಐಎಲ್); ಅಪಘಾತ್ಗ್ಳಿಗೆ ಕಯರಣ; 
ಮ್ಯರಣಯುಂತಿಕ್ ಅಪಘಾತ್ಗ್ಳು; ಗ್ುಂಭಿೋರ ಅಪಘಾತ್ಗ್ಳು; ಸ್ಣಣ ಅಪಘಾತ್ಗ್ಳು ಮತ್ತು 
ಅಪಘಾತ್ಗ್ಳ ಪರಿಸಿೆತಿ (2015 ರರ್ರೆಗೆ). 

ವಯಹನ್ರ್ನ್ತು ಹಸಯುುಂತ್ರಿಸ್ತರ್ ದತ್ಯುುಂಶ ವಯಹನ್ಗ್ಳನ್ತು ಹಸಯುುಂತ್ರಿಸ್ತರ್ ರ್ಯರ್ುದೆೋ ದಯಖಲಗೆ್ಳಿಲಾ 
ಟೆೈರ್ಗ್ಳನ್ತು ಪಡೆದರತರ್ ವಿರ್ರಗ್ಳು ದತ್ಯುುಂಶದಲಿಾ ಕೆೋರ್ಲ ೩೦ ದಯಖಲಗೆ್ಳು ಲಭಾವಿವ.ೆ 
ಬಿಡಿಭಯಗ್ಗ್ಳಿಗ ೆ ಕೆ ೋರಿಕೆ, ಸಿವೋಕ್ೃತಿ ಮತ್ತು ನಿೋಡಿರತರ್ 
ವಿರ್ರಗ್ಳು 

ಕೆ ೋರಿಕೆಯ ಎರಡತ ದಯಖಲಗೆ್ಳು ಹಯಗ್  ಸಿವೋಕ್ೃತಿ ಮತ್ತು ನಿೋಡಿರತರ್ ವಿರ್ರಗ್ಳು ಶ ನ್ಾ  

ವಯಹನ್ ತ್ರ್ಯರಕ್ರ, ಬಿಡಿಭಯಗ್ಗ್ಳ ಮ ಲ ದತ್ಯುುಂಶ ಬಿಡಿ ಭಯಗ್ಗ್ಳ ಮ ಲ ದತ್ಯುುಂಶರ್ನ್ತು ೨೦೧೫ರರ್ರೆಗೆ ಮ್ಯತ್ಾ ಇುಂದೋಕ್ರಿಸ್ಲಯಗಿದೆ. 
ವಯಹನ್ ತ್ರ್ಯರಕ್ರಲಿಾ ಕೆೋರ್ಲ ಒುಂದತ ದಯಖಲ.ೆ 

ಬಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಬಿಡಿಭಯಗ್ಗ್ಳ ಕೆ ೋರಿಕೆ, ಸಿವೋಕ್ೃತಿ ಮತ್ತು 
ವಿತ್ರಣೆಗ ೆಸ್ುಂಬುಂಧಿಸಿದ ತ್ಪಶಿೋಲತ 

998 ಬಯಾಟರಿಗ್ಳಿಗೆ ಸ್ುಂಬುಂಧಿಸಿದ ಮ್ಯಹಿತಿ ಲಭಾವಿದೆ. ಬಯಾಟರಿ ಸಿವೋಕ್ೃತಿ ಮತ್ತು ಹುಂಚಿಕೆಗೆ 
ಸ್ುಂಬುಂಧಿಸಿದ ಕೆೋರ್ಲ 24 ಮತ್ತು 19 ದಯಖಲಗೆ್ಳು. 

ಟೆೈರ್ ಮತ್ತು ಬಯಾಟರಿ ಬದಲಿಸ್ತರ್ುದತ ದತ್ುಸ್ುಂಚಯದಲಿಾ ವಿರ್ರಗ್ಳು ಲಭಾವಿಲಾ. 



೨೦೨೦ನೆೋ ರ್ಷ್ಯದ ರ್ರದ ಸ್ುಂಖೆಾ-3 

44 

ಕಯಯಯವಯಹಿ ಘಟಕ್ಗ್ಳು ಬಳಕಯೆ ಸಿೆತಿ 
ನಿರ್ಯಹಣೆ ಮತ್ತು ದತರಸಿು, ಮ್ಯರಯಟಗಯರರ ವಿರ್ರಗ್ಳು, 
ವಯಹನ್ ನಿರ್ಯಹಣೆ ಕೆ ೋರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅನ್ತಮೋದನೆ, ವಯಹನ್ 
ಓಡಯಟ ಸೆೋವಯ ಕೆ ೋರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅನ್ತಮೋದನೆಗೆ 
ಸ್ುಂಬುಂಧಿಸಿದ ದತ್ಯುುಂಶ. 

ಮ್ಯರಯಟಗಯರರ ವಿರ್ರಗ್ಳಿಲಾ. ೨೦೧೫ಕೆಕ ಸ್ುಂಬುಂಧಿಸಿದ ಓಡಯಟ ಸೆೋವಯ ಕೆ ೋರಿಕೆಗೆ ಕೆೋರ್ಲ 
೯ ದಯಖಲಗೆ್ಳು ಮತ್ತು ಓಡಯಟ ಸೆೋವಯ ಎಚಾರಿಕೆಗ್ಳಲಿಾ ರ್ಯರ್ುದೆೋ ದಯಖಲಗೆ್ಳಿಲಾ. 

ಪೆಟ ೆಾೋಕಯಡ್ಯ ಮ್ಯಾಪಿುಂಗ್, ಇುಂಧನ್ ನ್ಮ ದತ ದತ್ಯುುಂಶರ್ನ್ತು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಯಗ್ತತಿುದೆ ಮತ್ತು ಬಳಸ್ಲಯಗ್ತತಿುದೆ. 
ನಿಷ್ಟಕಿಯ ವಯಹನ್ಗ್ಳ ವಿರ್ರಗ್ಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಯಹಣೆ ದತ್ಯುುಂಶರ್ನ್ತು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಯಗ್ತತಿುದೆ ಮತ್ತು ಬಳಸ್ಲಯಗ್ತತಿುದೆ. ಆದರೆ, ದತ್ಯುುಂಶರ್ನ್ತು 

ನಿಯರ್ಮತ್ವಯಗಿ ಇುಂದೋಕ್ರಿಸ್ತತಿುಲಾ. 

ಆದದರಿುಂದ, ಉದದೆೋಶಿತ್ ವಿರ್ರಗ್ಳನ್ತು ದಯಖಲಿಸ್ಲತ ಪಯಲತದಯರರತ ಎಫ್ಟಎಮ್ಎಸ್ಅನ್ತು ಪ ಣಯವಯಗಿ 
ಬಳಸ್ಲಿಲಾ. ತ್ತ್ಪರಿಣಯಮವಯಗಿ, ದತರಸಿು, ವಿಮ ಮತ್ತು ಮ್ಯಲಿನ್ಾ ನಿಯುಂತ್ಾಣ ಪಾಮ್ಯಣಪತ್ಾಗ್ಳ 
ಮೋಲಿವಚ್ಯರಣೆ, ಇುಂಧನ್ ಬಳಕೆ, ಬಿಡಿ ಭಯಗ್ಗ್ಳ ಬದಲಿಕೆ, ಚ್ಯಲನಯ ವೆಚಾಗ್ಳು ಇತ್ಯಾದಗ್ಳನ್ತು 
ಹಸ್ುಲಿಖಿತ್ವಯಗಿ ದಯಖಲಿಸ್ಲಯಗ್ತತಿುತ್ತು ಮತ್ತು ಅರ್ುಗ್ಳಿುಂದ ತ್ ೆುಂದರಯೆತುಂಟಯಗ್ತರ್ ಸ್ುಂಭರ್ವಿದದತ್ತ. 

2.1.12 ಆಸ್ಪತ್ೆಾ ಮ್ಯಹಿತಿ ರ್ಾರ್ಸೆೆ ತ್ುಂತ್ಯಾುಂಶ 

ಇಆರ್ಒ ಮ್ಯಡ ಾಲ್ ಮತ್ತು ಡಿಒ ಮ್ಯಡ ಾಲ್ ರ್ಯಲ ಆಧ್ಯರಿತ್ ಆಸ್ಪತ್ೆಾ ಮ್ಯಹಿತಿ ರ್ಾರ್ಸೆೆಯಿುಂದ  
(ಎರ್ಚಐಎಸ್) ಘಟನಯೆ ಸ್ೆಳಕೆಕ ಸ್ುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತ್ೆ ಹತಿುರದ ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ್ಳ ವಿರ್ರಗ್ಳನ್ತು ಪಡೆದತಕ ೆಳುುತ್ುದೆ, 
ಇದನ್ತು ಪಯಲತದಯರರತ ನಿರ್ಯಹಿಸ್ತತ್ಯುರೆ ಮತ್ತು ನ್ವಿೋಕ್ರಿಸ್ತತ್ಯುರೆ. ಆಸ್ಪತ್ೆಾಯ ಹೆಸ್ರತ, ಸ್ೆಳ, ಹಯಸಿಗೆ 
ಸಯಮಥಾಯ, ಮ್ಯಲಿೋಕ್ತ್ವದ ರ್ಗ್ಯ, ವೆೈದಾಕಿೋಯ ಉಪಕ್ರಣಗ್ಳು, ತಿೋರ್ಾ ನಿಗಯ, ರೆ ೋಗ್ನಿಣಯಯ, ತ್ಜ್ಞ 
ಸ್ುಂಪನ್ ಮಲಗ್ಳು, ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ಗ್ಳು, ಪಯರ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿಮ್ಯ ಸೌಲಭಾಗ್ಳುಂತ್ಹ ವಿರ್ರಗ್ಳನ್ತು 
ದಯಖಲಿಸ್ಲತ ಹೆರ್ಚಐಎಸ್ ಸ್ಹಯಯ ಮ್ಯಡತತ್ುದೆ. ಚಿಕಿತ್ೆೆ, ಸಿೆರಿೋಕ್ರಣ, ಇತ್ರ ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ್ಳಿಗೆ 
ರ್ಗಯಯಯಿಸ್ಲಯದ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳು ಮತುಂತ್ಯದ ತ್ತತ್ತಯಸಿೆತಿಗ್ಳಲಿಾ ನಿರ್ಯಹಿಸ್ಲಯದ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಿಗೆ 
ಸ್ುಂಬುಂಧಿಸಿದ ದತ್ಯುುಂಶರ್ನ್ತು ದಯಖಲಿಸ್ಲತ ಸ್ಹ ಹೆರ್ಚಐಎಸ್ ಸ್ಹಯಯ ಮ್ಯಡತತ್ುದೆ. 

ಬಳಕದೆಯರರಿಗೆ ಪರಿಣಯಮಕಯರಿ ಮ್ಯಹಿತಿಯನ್ತು ಒದಗಿಸ್ತರ್ ಸ್ಲತವಯಗಿ, ಎರ್ಚಐಎಸ್ಅನ್ತು 
ನಿಯತ್ಕಯಲಿಕ್ವಯಗಿ ಸ್ುಂಬುಂಧಿತ್ ದತ್ಯುುಂಶದೆ ುಂದಗ ೆಇುಂದೋಕ್ರಿಸ್ಬೆೋಕಿತ್ತು. ಆದಯಗ್ ಾ, ಎರ್ಚಐಎಸ್ ಅನ್ತು 
ನಿಗ್ದತ್ ಮಟಿದ ಮ್ಯಹಿತಿಯುಂದಗೆ ಇುಂದೋಕ್ರಿಸಿರಲಿಲಾ ಎುಂಬತದನ್ತು ಗ್ಮನಿಸ್ಲಯಯಿತ್ತ. ಎರ್ಚಐಎಸ್
ನ್ಲಿಾ ಪಟಿಿ ಮ್ಯಡಲಯದ 3,202 ಸ್ಕಯಯರಿ ಮತ್ತು 4,778 ಖಯಸ್ಗಿ ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ್ಳಲಿಾ ವೆೈದಾಕಿೋಯ 
ಉಪಕ್ರಣಗ್ಳು, ತಿೋರ್ಾ ನಿಗಯ ಘಟಕ್ಗ್ಳು, ತ್ಜ್ಞ ವೆೈದಾರತ ಮತ್ತು ವಿಮ್ಯ ಸೌಲಭಾಗ್ಳ ವಿರ್ರಗ್ಳು ಕ್ಾಮವಯಗಿ 
414, 412, 409 ಮತ್ತು 396 ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ್ಳ ಬಗೆೆ ಮ್ಯತ್ಾ ಲಭಾವಿದದರ್ು. ಈ ರಿೋತಿಯ ವಿರ್ರಗ್ಳು ಕೋೆರ್ಲ 
159 ಸ್ಕಯಯರಿ ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ್ಳ ಸ್ುಂಬುಂಧವಯಗಿ ಮ್ಯತ್ಾ ಲಭಾವಿದದರ್ು. 

ಸ್ುಂಪ ಣಯ ದತ್ಯುುಂಶದ ಅನ್ತಪಸಿೆತಿಯತ ರೆ ೋಗಿಗ್ಳನ್ತು ಸೆೋರಿಸ್ತರ್ ಆಸ್ಪತ್ೆಾಯ ಆಯಕಯನ್ತು 
ನಿಧಯರಿಸ್ಲತ ಮತ್ತು ಪರಿಣಯಮಕಯರಿರ್ಯದ ಅನ್ತಸ್ರಣೆಗ ೆಬಳಕೆದಯರರಿಗ ೆಅಗ್ತ್ಾವಯದ ಮ್ಯಹಿತಿಯನ್ತು 
ಒದಗಿಸ್ಲತ ಎರ್ಚಐಎಸ್ ತ್ುಂತ್ಯಾುಂಶದ ಬಳಕಯೆನ್ತು ಕ್ತುಂಠಿತ್ಗೆ ಳಿಸಿತ್ತು. 

ಶೆೋಕ್ಡಯ 70ರಷ್ತಿ ಇಎಮ್ಟಿಗ್ಳು, ವಿವಿಧ ರಿೋತಿಯ ತ್ತತ್ತಯಸಿೆತಿಗ್ಳನ್ತು ನಿಭಯಯಿಸ್ತರ್ ತ್ಮಮ 
ಪಾದೋೆಶಗ್ಳಲಿಾ ಲಭಾವಿರತರ್ ಆಸ್ಪತ್ೆಾ ಸೌಲಭಾಗ್ಳ ಬಗೆೆ ಮ್ಯಹಿತಿಯನ್ತು ತ್ಮಗೆ ಲಭಾಗೆ ಳಿಸಿರಲಿಲಾ ಎುಂದತ 
ಸ್ರ್ಮೋಕೆ್ಷಯ ಸ್ಮಯದಲಿಾ ತಿಳಿಸಿದರತ. ಅಲಾದೆ, ಮದಲ ಆಸ್ಪತ್ೆಾಯಲಿಾ ಸೌಲಭಾಗ್ಳ ಕ ೆರತ್ಯೆಿುಂದಯಗಿ 
ರೆ ೋಗಿಗ್ಳನ್ತು ದಯಖಲಿಸ್ಲತ ನಿರಯಕ್ರಿಸಿದದರಿುಂದ ಬೆೋರ ೆ ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ ೆ ರ್ಗಯಯಯಿಸ್ಬೆೋಕಯಯಿತ್ತ ಎುಂದತ 
ಶೆೋಕ್ಡಯ 74ರಷ್ತಿ ಇಎಮ್ಟಿಗ್ಳು ಮತ್ತು ಶೆೋಕ್ಡಯ 86ರಷ್ತಿ ಪೆೈಲಟ್ಗ್ಳು ತಿಳಿಸಿದರತ. 
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ಸ್ಕಯಯರಿ ಮತ್ತು ಖಯಸ್ಗಿ ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ್ಳ ಎಲಯಾ ವಿರ್ರಗ್ಳನ್ತು ಒಳಗೆ ುಂಡಿರತರ್ ದತ್ುಸ್ುಂಚಯರ್ನ್ತು 
ತ್ರ್ಯರಿಸ್ಲತ ಮತ್ತು ಅದನ್ತು ಇ-ಆಸ್ಪತ್ೆಾ ತ್ುಂತ್ಯಾುಂಶದೆ ುಂದಗೆ ಸ್ುಂಯೋಜಿಸ್ಲತ ಕ್ಾಮ ಕೈೆಗ ೆಳುಲಯಗಿದೆ 
ಎುಂದತ ರಯಜಾ ಸ್ಕಯಯರರ್ು ತಿಳಿಸಿತ್ತ. ಹಯಸಿಗೆಗ್ಳು ಮತ್ತು ವೆುಂಟಿಲೆೋಟರ್ಗ್ಳ ಲಭಾತ್ೆಯುಂತ್ಹ ಆಸ್ಪತ್ೆಾಯ 
ಸೌಲಭಾಗ್ಳ ಬಗೆೆ ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ ಸಿಬಬುಂದಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲತ ರ್ಯರ್ುದೆೋ ಸೌಲಭಾವಿಲಾ ಮತ್ತು ಇದತ ಸ್ ಕ್ು 
ಸೌಲಭಾಗ್ಳ ಹತಡತಕಯಟದಲಿಾ ಅನೆೋಕ್ ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ್ಳಿಗ ೆಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳ ಭೆೋಟಿಗೆ ಕಯರಣವಯಯಿತ್ತ ಎುಂದತ 
ಸ್ಕಯಯರರ್ು ನಿಗ್ಯಮನ್ ಸ್ಭಯೆಲಿಾ ಒಪಿಪಕ ೆುಂಡಿತ್ತ ಹಯಗ್  ಪಾಸಯುವಿತ್ ಟುೆಂಡರ್ನ್ಲಿಾ ಇದನ್ತು 
ಪರಿಹರಿಸ್ಲಯಗ್ತರ್ುದತ ಎುಂದತ ತಿಳಿಸಿತ್ತ. 

2.1.13 ಆಸ್ಪತ್ಯಾ-ಪ ರ್ಯ ಚಿಕಿತ್ೆೆ ದಯಖಲ ೆತ್ುಂತ್ಯಾುಂಶ 

ಆಸ್ಪತ್ಯಾ-ಪ ರ್ಯ ತ್ತತ್ತಯ ಚಿಕಿತ್ೆೆ ರೆ ೋಗಿಗ್ಳು ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ್ಳನ್ತು ತ್ಲತಪತರ್ ಮದಲತ ನಿೋಡತರ್ ಚಿಕಿತ್ೆೆಯನ್ತು 
ಸ್ ಚಿಸ್ತತ್ುದೆ. ಆಸ್ಪತ್ಯಾ-ಪ ರ್ಯ ಚಿಕಿತ್ೆೆಗೆ ಸ್ುಂಬುಂಧಿಸಿದ ಹಲವಯರತ ಪಾಮತಖ ದತ್ಯುುಂಶರ್ನ್ತು 
ಹಸ್ುಲಿಖಿತ್ವಯಗಿ ದಯಖಲಿಸ್ಲತ ಪಿಸಿಆರ್ಅನ್ತು ವಿನಯಾಸ್ಗ ೆಳಿಸ್ಲಯಗಿದೆ. ಆದರ , ಇಎಮ್ಟಿಗ್ಳು 
ನಿಗ್ದಪಡಿಸಿದ ದತ್ಯುುಂಶರ್ನ್ತು ಸ್ುಂಪ ಣಯವಯಗಿ ಸ್ುಂಗ್ಾಹಿಸಿಲಾ ಎುಂಬತದನ್ತು ಗ್ಮನಿಸ್ಲಯಯಿತ್ತ. 
ಸ್ುಂಗ್ಾಹಿಸಿದ ದತ್ಯುುಂಶರ್ನ್ತು ಹೆಚಿಾನ್ ವಿಶೆಾೋಷ್ಣೆಗಯಗಿ ಒಟತಿಗ್ ಡಿಸಿರಲಿಲಾ ಮತ್ತು ಸ್ುಂಯೋಜಿಸಿರಲಿಲಾ. 
ಪಿಸಿಆರ್ ಮ್ಯಹಿತಿಯನ್ತು ಅುಂಕಿೋಕ್ರಣ ಮ್ಯಡದರತರ್ುದತ ಮತ್ತು ಒಟತಿಗ್ ಡಿಸ್ದರತರ್ುದತ ಪಿಸಿಆರ್ 
ನ್ಮ ನೆಗ್ಳಲಿಾ ದಯಖಲಿಸಿದ ಆಸ್ಪತ್ಯಾ-ಪ ರ್ಯ ಚಿಕಿತ್ೆೆಯ ಸ್ಮಯದಲಿಾ ಜಿೋರ್ಕೆ ೋಶಗ್ಳ ಸ್ತಧ್ಯರಣೆಗೆ 
ಬಳಸ್ತರ್ ಔಷ್ಧಿಗ್ಳುಂತ್ಹ ನಿಣಯಯಯಕ್ ಮ್ಯಹಿತಿಯ ಬಳಕಯೆನ್ತು ಸಿೋರ್ಮತ್ಗೆ ಳಿಸಿತ್ತು. 

ತ್ದನ್ುಂತ್ರ, ಆಸ್ಪತ್ಯಾ-ಪ ರ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಯೆ ದಯಖಲೆಗ್ಳ ತ್ುಂತ್ಯಾುಂಶವುಂದನ್ತು ಪರಿಚಯಿಸ್ಲಯಯಿತ್ತ 
(ಫೆಬಾರ್ರಿ 2016), ಇದತ ಇಎಮ್ಟಿಗ್ಳಿುಂದ ಹಸ್ುಲಿಖಿತ್ ಪಿಸಿಆರ್ ನ್ಮ ನೆಗ್ಳ ಸಿವೋಕ್ೃತಿಯ ನಿಗಯ 
ರ್ಹಿಸ್ಲತ ಅರ್ಕಯಶಗ್ಳನ್ತು ಹೆ ುಂದತ್ತು. ಆದರ,ೆ ಹಳಯೆದಯದ ತ್ುಂತ್ಯಾುಂಶರ್ನ್ತು ನಿಯತ್ಕಯಲಿಕ್ವಯಗಿ 
ನ್ವಿೋಕ್ರಿಸ್ದರತರ್ುದತ ದತ್ಯುುಂಶರ್ನ್ತು ಹಳಯೆದನಯುಗಿ ಮ್ಯಡಿತ್ತು. ಹಿೋಗಯಗಿ ಇಎಮ್ಟಿಗ್ಳು ಸ್ಲಿಾಸಿದ 
ಪಿಸಿಆರ್ ನ್ಮ ನೆಗ್ಳ ಸ್ುಂಖಾೆ, ಬಯಕಿ ಉಳಿದರತರ್ ನ್ಮ ನೆಗ್ಳ ಸ್ುಂಖಾೆ ಇತ್ಯಾದಗ್ಳನ್ತು 
ಕ್ುಂಡತಹಿಡಿಯಲಯಗ್ಲಿಲಾ. 

ಪಾಸಯುವಿತ್ ಟೆುಂಡರ್ನ್ಲಿಾ ಪಿಸಿಆರ್ ದತ್ಯುುಂಶರ್ನ್ತು ನ್ವಿೋಕ್ರಿಸ್ತರ್ ಅರ್ಕಯಶರ್ನ್ತು ಒದಗಿಸ್ಲಯಗಿದೆ ಎುಂದತ 
ರಯಜಾ ಸ್ಕಯಯರರ್ು ಉತ್ುರಿಸಿತ್ತ.  

2.1.13.1 ಅನ್ತಸ್ರಣ ೆ

ರೆ ೋಗಿಗ್ಳಿಗೆ ನಿೋಡಿದ ಚಿಕಿತ್ೆೆಯ ಫಲಿತ್ಯುಂಶರ್ನ್ತು ತಿಳಿಯಲತ ಮತ್ತು ಅರ್ರಿಗ ೆಒದಗಿಸಿದ ಸಯರಿಗೆ ಮತ್ತು 
ಆಸ್ಪತ್ಯಾ-ಪ ರ್ಯ ಚಿಕಿತ್ೆೆಯತ ಸ್ ಕ್ುವಯಗಿದೆಯುಂದತ ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳುಲತ ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ ೆ ರ್ಗಯಯಯಿಸ್ಲಪಟಿ 
ಎಲಯಾ ರ ೆೋಗಿಗ್ಳ ಪಾಗ್ತಿಯನ್ತು ಗ್ಮನಿಸ್ತರ್ ಅರ್ಶಾಕ್ತ್ೆಯಿದೆ. ಅನ್ತಸ್ರಣೆಯತ ಗ್ತಣಮಟಿದ ಸ್ತಧ್ಯರಣಯ 
ಚಟತರ್ಟಿಕಗೆ್ಳನ್ತು ನಿರುಂತ್ರವಯಗಿ ಬೆುಂಬಲಿಸ್ತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚಿಾನ್ ತ್ರಬೆೋತಿಯ ಅಗ್ತ್ಾವಿರತರ್ 
ಅುಂಶಗ್ಳನ್ತು ಗ್ತರತತಿಸ್ಲತ ಸ್ಹಯಯ ಮ್ಯಡತತ್ುದೆ. ಉತ್ುಮ ಅಭಯಾಸ್ಗ್ಳು ಹೃದಯ ಸ್ೆುಂಭನ್ದ ನ್ುಂತ್ರ 
ಸ್ತಗ್ಮ ರಕ್ುಪರಿಚಲನೆ, ಬದತಕ್ತಳಿದತ ಆಸ್ಪತ್ೆಾಯಿುಂದ ಬಿಡತಗ್ಡೆರ್ಯಗ್ತರ್ುದತ, ಪಯಶವಯವಯಯತವಿನಿುಂದ 
ಉುಂಟಯಗ್ತರ್ ಫಲಿತ್ಯುಂಶಗ್ಳು, ಆಘಾತ್ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಿುಂದ ಉುಂಟಯಗ್ತರ್ ಫಲಿತ್ಯುಂಶಗ್ಳು ಮತುಂತ್ಯದ 
ಫಲಿತ್ಯುಂಶ ಸ್ ಚಕ್ಗ್ಳನ್ತು ಕಯಯಯಕ್ಷ್ಮತ್ಯೆನ್ತು ಅಳಯೆಲತ ಬಳಸ್ತತ್ುವೆ. ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ನ್ಲಿಾ ನಿೋಡಲಯದ 
ಚಿಕಿತ್ೆೆಯ ಮ್ಯಹಿತಿಯನ್ತು ರೆ ೋಗಿಗ್ಳನ್ತು ಸೆೋರಿಸಿದ ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ್ಳಲಿಾನ್ ದಯಖಲೆಗ್ಳೂೆುಂದಗೆ ರ್ೆ ೋಡಿಸಿದರೆ 
ಮ್ಯತ್ಾ ರೆ ೋಗಿಗ್ಳ ಫಲಿತ್ಯುಂಶರ್ು ನಿಖರವಯಗಿ ತಿಳಿಯತತ್ುದೆ. ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ್ಳಲಿಾ ಚಿಕಿತ್ೆ ೆ ನಿೋಡಿದ ತ್ತತ್ತಯ 
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ಸಿಬಬುಂದಯ ಪಾತಿಕಿಾಯಯತ ಸ್ಹ ಆಸ್ಪತ್ಯಾ-ಪ ರ್ಯ ಚಿಕಿತ್ೆೆಯ ಗ್ತಣಮಟಿ ಮತ್ತು ಸಯರಿಗೆ ಸ್ಮಯದಲಿಾ 
ರೆ ೋಗಿಗ್ಳ ನಿರ್ಯಹಣೆಯ ಗ್ತಣಮಟಿರ್ನ್ತು ಅರಿಯಲತ ಸ್ಹಯಯ ಮ್ಯಡತತ್ುದೆ. 

ರ್ಯರ್ುದೆೋ ಫಲಿತ್ಯುಂಶ ಸ್ ಚಕ್ಗ್ಳನ್ತು ನಿಗ್ದಪಡಿಸ್ದದದರ  ಸ್ಹ, ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ ಸೆೋವ ೆ ಮತ್ತು 
ರೆ ೋಗಿಗ್ಳನ್ತು ಸೆೋರಿಸಿದ ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ್ಳ ನ್ಡತವಿನ್ ಸ್ುಂರ್ಹನ್ ಕ್ ಡ ಇರಲಿಲಾ ಎುಂಬತದನ್ತು ನಯರ್ು 
ಗ್ಮನಿಸಿದೆರ್ು. ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ್ಳ ತ್ತತ್ತಯ ವಿಭಯಗ್ಗ್ಳಿುಂದ ಸ್ಹ ಪಾತಿಕಿಾಯಗ್ಳನ್ತು ಸ್ುಂಗ್ಾಹಿಸ್ಲಯಗ್ಲಿಲಾ. ಹಯಗಯಗಿ, 
ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ್ಳಿಗೆ ಸಯಗಿಸಿದದ ರೆ ೋಗಿಗ್ಳ ವೆೈದಾಕಿೋಯ ಫಲಿತ್ಯುಂಶ, ಅರ್ರ ಬದತಕ್ತಳಿಯತವಿಕೆಯ ಪಾಮ್ಯಣ, 
ಆಸ್ಪತ್ಯಾ-ಪ ರ್ಯ ಚಿಕಿತ್ೆೆಯ ಪರಿಣಯಮಕಯರಿತ್ವ ಇತ್ಯಾದಗ್ಳನ್ತು ನಿಧಯರಿಸ್ಲಯಗ್ಲಿಲಾ. 

ಆದರ,ೆ ತ್ುಂತ್ಯಾುಂಶದಲಿಾನ್ ರೆ ೋಗಿಯ ಸಿೆತಿ ಮ್ಯಡ ಾಲ್ಅನ್ತು 48 ಗ್ುಂಟೆಗ್ಳ ಅರ್ಧಿಯ ನ್ುಂತ್ರ ರೆ ೋಗಿಗ್ಳ 
ಸಿೆತಿಯನ್ತು ಮೋಲಿವಚ್ಯರಣೆ ಮ್ಯಡಲತ ಬಳಸ್ಲಯಯಿತ್ತ. ರೆ ೋಗಿಯಿುಂದ ಅಥವಯ ಅರ್ರ ಸ್ಹಯಯಕ್ರಿುಂದ 
48 ಗ್ುಂಟೆಗ್ಳ ನ್ುಂತ್ರ ಹಿುಂಮ್ಯಹಿತಿ ಕ್ರೆ ತ್ೆಗದೆತಕೆ ಳುಲತ ಡಿಒ ಮ್ಯಡ ಾಲ್ನ್ ದತ್ಯುುಂಶರ್ನ್ತು ಈ 
ತ್ುಂತ್ಯಾುಂಶಕಕೆ ಒದಗಿಸ್ಲಯಗ್ತತ್ುದೆ. ಈ ಪಾಕಿಾಯಯತ ರೆ ೋಗಿಯ ಸಿೆತಿ, ಅರ್ರತ ದಯಖಲಯಗಿದದ ಆಸ್ಪತ್ೆಾ, 
ಇತ್ಯಾದಗ್ಳ ಬಗೆೆ ವಿಚ್ಯರಿಸ್ಲತ ರ ೆೋಗಿಯನ್ತು/ಸ್ಹಯಯಕ್ರನ್ತು ಸ್ುಂಪಕಿಯಸ್ತರ್ುದನ್ತು ಒಳಗೆ ುಂಡಿರತತ್ುದೆ. 
ಒಟತಿ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ ಶೆೋಕ್ಡಯ ಒುಂದರಷ್ಿರಲಿಾ ಮ್ಯತ್ಾ ಹಿುಂಮ್ಯಹಿತಿಯನ್ತು ಸಿವೋಕ್ರಿಸಿದದರಿುಂದ ಈ 
ಹಿುಂಮ್ಯಹಿತಿ ಕಯಯಯವಿಧ್ಯನ್ರ್ು ಹೆಚತಾ ಪರಿಣಯಮಕಯರಿರ್ಯಗಿರಲಿಲಾ ಎುಂಬತದನ್ತು ನಯರ್ು ಗ್ಮನಿಸಿದೆರ್ು. 
ಹಿುಂಮ್ಯಹಿತಿ ಕಯಯಯವಿಧ್ಯನ್ರ್ು 48 ಗ್ುಂಟೆಗ್ಳ ನ್ುಂತ್ರ ರ ೆೋಗಿಯ ಸಿೆತಿಯನ್ತು ತಿಳಿದತಕೆ ಳುುರ್ುದಕೆಕ 
ಸಿೋರ್ಮತ್ವಯಗಿತ್ತು. 250ಕ್ ಕ ಹೆಚತಾ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ ರೆ ೋಗಿಯ ಸಿೆತಿ ಗ್ುಂಭಿೋರವಯಗಿದೆ ಎುಂದತ 
ಹಿುಂಮ್ಯಹಿತಿಯತ ಸ್ ಚಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತು 37,407 ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ 48 ಗ್ುಂಟೆಗ್ಳ ಹಿುಂಮ್ಯಹಿತಿ ಸ್ರ್ಮೋಕೆ್ಷಯಲಿಾ 
ರೆ ೋಗಿಗ್ಳು ಇನ್ ು ಆಸ್ಪತ್ೆಾಯಲಿಾದದರತ. ಅುಂತಿಮ ಫಲಿತ್ಯುಂಶರ್ನ್ತು ಕ್ುಂಡತಹಿಡಿಯಲತ ಹೆಚಿಾನ್ 
ಅನ್ತಸ್ರಣೆಯನ್ತು ನ್ಡೆಸ್ಲಯಗಿಲಾ. 

ಹಿುಂಮ್ಯಹಿತಿಗ್ಳ ವಿಶೆಾೋಷ್ಣೆಯತ ಕಳೆಗಿನ್ ಅುಂಶಗ್ಳನ್ತು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿತ್ತ: 
 2014-15ರಿುಂದ 2018-19ರ ಅರ್ಧಿಯಲಿಾ ಹಿುಂಮ್ಯಹಿತಿ ಡೆಸ್ಕಗ ೆಉಲೆಾೋಖಿಸ್ಲಯದ 5.65 ಲಕ್ಷ್ 

ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ, 42,484 ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ ಮ್ಯತ್ಾ ಹಿುಂಮ್ಯಹಿತಿಯನ್ತು ಪಡೆಯಲಯಗಿತ್ತು. ಇದತ 
ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗೆ ಸಯಗಿಸ್ಲಪಟಿ ರೆ ೋಗಿಗ್ಳ ಫಲಿತ್ಯುಂಶರ್ನ್ತು ನಿಧಯರಿಸ್ತರ್ ಹಿುಂಮ್ಯಹಿತಿ ಕಯಯಯವಿಧ್ಯನ್ರ್ು 
ಅಪ ಣಯವಯಗಿತ್ತು ಎುಂಬತದನ್ತು ಸ್ ಚಿಸ್ತತ್ುದೆ. 

 ೪.೦೭ ಲಕ್ಷ್ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ ಹಿುಂಮ್ಯಹಿತಿಗ್ಳನ್ತು ಕಲೆರ್ು ಸಕೆುೆಂಡತಗ್ಳ ಅುಂತ್ರದಲಿಾ ಗ್ತುಂಪತಗ್ಳಲಿಾ 
ಮತಕಯುಯಗೆ ಳಿಸ್ಲಯಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇದತ ಬಯಾಕ್ಎುಂಡ್ನ್ಲಿಾ ಒಟಯಿರ ೆ ಮತಕಯುಯ 
ಗೆ ಳಿಸ್ತವಿಕೆಯನ್ತು ಸ್ ಚಿಸ್ತತಿುತ್ತು. ಹಿುಂಮ್ಯಹಿತಿ ಪಾಕಿಾಯಯನ್ತು ವಯಸ್ುರ್ವಯಗಿ 
ಪ ಣಯಗೆ ಳಿಸ್ದೋೆ ಬಯಾಕ್ಎುಂಡ್ನ್ಲಿಾ ಮತಕಯುಯಗೆ ಳಿಸ್ತರ್ುದನ್ತು ಅರ್ಲುಂಬಿಸಿದತದ 
ಹಿುಂಮ್ಯಹಿತಿಗಯಗಿನ್ ಕಯಯಯವಿಧ್ಯನ್ದುಂದ ತ್ಪಿಪಸಿಕ ೆಳುುರ್ ಉದೆದೋಶ ಹೆ ುಂದತ್ತು.  

ಸ್ರ್ಮೋಕೆ್ಷಯ ಸ್ಮಯದಲಿಾ, ರೆ ೋಗಿಗ್ಳನ್ತು ಸೆೋರಿಸಿದ ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ್ಳಲಿಾನ್ ಶೆೋಕ್ಡಯ 77 ಮತ್ತು 71ರಷ್ತಿ ತ್ತತ್ತಯ 
ಸಿಬಬುಂದಗ್ಳು ಕ್ಾಮವಯಗಿ ರೆ ೋಗಿಗ್ಳನ್ತು ಹಸಯುುಂತ್ರಿಸ್ತರ್ ಗ್ತಣಮಟಿ ಮತ್ತು ಸಯರಿಗೆ ಸ್ಮಯದಲಿಾ 
ರೆ ೋಗಿಗ್ಳ ನಿರ್ಯಹಣೆಯ ಬಗೆೆ ಇಎಮ್ಆರ್ಐಗೆ ಹಿುಂಮ್ಯಹಿತಿ ನಿೋಡತರ್ ರ್ಾರ್ಸೆೆಯನ್ತು ತ್ಯರ್ು 
ಹೆ ುಂದರಲಿಲಾ ಎುಂದತ ತಿಳಿಸಿದರತ. 

ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ್ಳ ನ್ಡತವಿನ್ ಸ್ುಂಪಕ್ಯರ್ನ್ತು ಸ್ತಧ್ಯರಿಸ್ಲಯಗ್ತರ್ುದತ ಎುಂದತ ನಿಗ್ಯಮನ್ 
ಸ್ಭಯೆಲಿಾ ಸ್ಕಯಯರರ್ು ತಿಳಿಸಿತ್ತ.  
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2.1.13.2 ತ್ಪಯಪಗಿ ರ್ರದ ಮ್ಯಡಿರತರ್ುದತ 

ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ ಸಿಬಬುಂದ ರೆ ೋಗಿಗ್ಳ ಸಯಗ್ಣೆಯ ವಿರ್ರಗ್ಳನ್ತು ಡಿಒ ಡೆಸ್ಕಗ ೆರ್ರದ ಮ್ಯಡತತ್ಯುರೆ ಮತ್ತು 
ಹೆಚಿಾನ್ ಖಚಿತ್ವಯದ ಚಿಕಿತ್ೆೆಗಯಗಿ ಅರ್ರನ್ತು ರ್ಯರ್ ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗೆ ಹಸಯುುಂತ್ರಿಸ್ಲಯಗಿದೆ ಎುಂಬತದನ್ತು ಸ್ ಚಿಸ್ತರ್ 
ಮ ಲಕ್ ಪಾಕ್ರಣರ್ನ್ತು ಮತಕಯುಯ ಮ್ಯಡತತ್ಯುರೆ. ಹಿುಂಮ್ಯಹಿತಿ ಸ್ಮಯದಲಿಾ, ರೆ ೋಗಿಯನ್ತು 
ಆರುಂಭದಲಿಾ ಸೆೋರಿಸಿದ ಆಸ್ಪತ್ೆಾ ಸೆೋರಿದುಂತ್ೆ 48 ಗ್ುಂಟೆಗ್ಳ ನ್ುಂತ್ರದ ರೆ ೋಗಿಯ ಸಿೆತಿಯನ್ತು 
ಸ್ುಂಗ್ಾಹಿಸ್ಲಯಗ್ತತ್ುದೆ. 2014-15ರಿುಂದ 2018-19ರ ಅರ್ಧಿಯಲಿಾ 972 ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ ರೆ ೋಗಿಗ್ಳನ್ತು 
ಸ್ಕಯಯರಿ ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ್ಳಿಗ ೆಹಸಯುುಂತ್ರಿಸಿದೆದವೆುಂದತ ಆುಂಬತಾಲನೆ್ೆ ಸಿಬಬುಂದ ರ್ರದ ಮ್ಯಡಿದದರತ ಆದರ ೆರೆ ೋಗಿಗ್ಳ 
ಹಿುಂಮ್ಯಹಿತಿಯತ ಅರ್ರನ್ತು ಖಯಸ್ಗಿ ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ್ಳಿಗ ೆಕ್ರೆದ ೆಯಾಲಯಗಿದೆ ಎುಂದತ ತ್ೆ ೋರಿಸಿತ್ತು. 

ಖಯಸ್ಗಿ ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ್ಳಿಗ ೆದಯಖಲತ-ದೃಷ್ಯಿುಂತ್ಗ್ಳು 
ಜತಲೈೆ 2019ರಲಿಾ, ಸೆ ುಂಡೆಕೆ ಪಪದ ಪಯಾಥರ್ಮಕ್ ಆರೆ ೋಗ್ಾ ಕೋೆುಂದಾದುಂದ ರೆ ೋಗಿಯನ್ತು ನಿಮ್ಯಾನೆ್ಗ ೆ
ಸ್ೆಳಯುಂತ್ರಿಸ್ತರ್ುಂತ್ೆ ವೆೈದಾರತ ಸ್ ಚಿಸಿದುಂತ್ೆ 108 ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ ೆಮನ್ವಿ ಮ್ಯಡಲಯಯಿತ್ತ. ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ 
ಸಿಬಬುಂದ ರೆ ೋಗಿಯನ್ತು ಖಯಸ್ಗಿ ಆಸ್ಪತ್ೆಾರ್ಯದ ಕ್ಣವ ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ ೆಕ್ರೆದ ೆಯದರತ. ಆಸ್ಪತ್ೆಾಯತ `7 ಲಕ್ಷ್ ಬಿಲ್ 
ಪಯರ್ತಿಸ್ಲತ ಹೆೋಳಿತ್ತ ಮತ್ತು ಅದಕಯಕಗಿ ಚಿನ್ುರ್ನ್ತು ಅಡವಿಟತಿ ಸಯಲ ತ್ೆಗದೆತಕೆ ಳುಬೆೋಕಯಯಿತ್ತ ಎುಂದತ 
ರೆ ೋಗಿಯತ ನ್ುಂತ್ರ ದ ರಿದರತ. ಯೋಜನೆಯ ಗ್ತಣಮಟಿ ವಿಭಯಗ್ರ್ು ತ್ಮಮ ಆುಂತ್ರಿಕ್ ವಿಚ್ಯರಣಯೆಲಿಾ 
ಈ ಅುಂಶಗ್ಳನ್ತು ದೃಢಪಡಿಸಿತ್ತ. 

ಸೆಪೆಿುಂಬರ್ 2018ರಲಿಾ, ಆುಂಬತಾಲನೆ್ೆ ಸಿಬಬುಂದ ರೆ ೋಗಿಯನ್ತು ಖಯಸ್ಗಿ ಆಸ್ಪತ್ೆಾಯುಂದಕೆಕ ಸಯಗಿಸಿದರತ ಮತ್ತು 
ನ್ುಂತ್ರ ರೆ ೋಗಿಯತ ಬಿಲ್ ಪಯರ್ತಿಸ್ಲತ ಅನ್ತಭವಿಸಿದ ತ್ೆ ುಂದರಗೆ್ಳ ಬಗೆೆ ದ ರತ ನಿೋಡಿದರತ. ಆುಂತ್ರಿಕ್ 
ವಿಚ್ಯರಣೆಯತ ಈ ಅುಂಶಗ್ಳನ್ತು ದೃಢಪಡಿಸಿತ್ತ. 

ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ ಸಿಬಬುಂದಗ್ಳು ರ ೆೋಗಿಗ್ಳನ್ತು ಖಯಸ್ಗಿ ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ್ಳಿಗ ೆ ಕ್ರೆದ ೆಯತಾರ್ ದ ರತಗ್ಳನ್ತು 
ಸಿವೋಕ್ರಿಸಿರತರ್ುದನ್ತು ರಯಜಾ ಸ್ಕಯಯರ ನಿಗ್ಯಮನ್ ಸ್ಭಯೆಲಿಾ ಒತಿು ಹೆೋಳಿತ್ತ. ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆನ್ ಚಲನಯೆನ್ತು 
ಮೋಲಿವಚ್ಯರಣೆ ಮ್ಯಡಲತ ಪಾಸಯುವಿತ್ ಟೆುಂಡರ್ನ್ಲಿಾ ಸ್ಮರ್ಯಧ್ಯರಿತ್ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳ ಜಿಪಿಎಸ್ ಟಯಾಾಕಿುಂಗ್ 
ಮ್ಯಡತರ್ುದನ್ತು ಪಾಸಯುವಿಸ್ಲಯಗಿದ ೆಎುಂದ  ಸ್ಕಯಯರರ್ು ತಿಳಿಸಿತ್ತ. 

ಅುಂತ್ಹ ತ್ಪಯಪದ ರ್ರದಗ್ಳು ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ ಸಿಬಬುಂದಯ ವೆೈಯಕಿುಕ್ ಹಿತ್ಯಸ್ಕಿುಗ್ಳನ್ತು ತ್ೆ ೋರಿಸ್ತತ್ುವ.ೆ  

2.1.13.3 ರ ೆೋಗಿಗ್ಳ ರ್ಯಡತ ಹಿಡಿಯತವಿಕ ೆ

ಕ್ಷೋೆತ್ಾ ಅಧಾಯನ್ದ ಸ್ಮಯದಲಿಾ ರೆ ೋಗಿಗ್ಳನ್ತು ಸೆೋರಿಸಿದ ಹತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ್ಳಿಗ ೆಸಯಗಿಸಿದದ 3,804 ಮ್ಯದರಿ 
ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ ರೆ ೋಗಿಗ್ಳ ರ್ಯಡತ ಹಿಡಿಯಲತ ನಯರ್ು ಪಾಯತಿುಸಿದೆರ್ು. ರೆ ೋಗಿಗ್ಳನ್ತು ಸೆೋರಿಸಿದ ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ್ಳು 
ಕೋೆರ್ಲ 1,952 ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ್ಳ ತ್ತತ್ತಯ ವಿಭಯಗ್ಕಕೆ ತ್ತತ್ತಯ ರೆ ೋಗಿಗ್ಳು ಹೆ ೋಗಿರತರ್ 
ವಿರ್ರಗ್ಳನ್ತು ಪತ್ೆು ಹಚಿಾದರೆ್ು ಮತ್ತು 1,852 ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳನ್ತು ಪತ್ೆು ಮ್ಯಡಲಯಗ್ಲಿಲಾ. ನಯಲತಕ ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ್ಳಲಿಾನ್ 
ಮರತ ಪರಿಶಿೋಲನೆಯಲಿಾ, ಪಯಲತದಯರರತ ಹೆಚತಾರ್ರಿ 406 ರೆ ೋಗಿಗ್ಳನ್ತು ಪತ್ೆುಹಚಿಾದರತ ಮತ್ತು 235 
ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ, ರೆ ೋಗಿಗ್ಳನ್ತು ಸ್ಕಯಯರಿ ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ್ಳಿಗ ೆಸೆೋರಿಸ್ಲಯಗಿದೆ ಎುಂದತ ರ್ರದ ಮ್ಯಡಿದದರ  ಸ್ಹ 
ರೆ ೋಗಿಗ್ಳು ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ ೆ ತ್ಲತಪಿರಲಿಲಾ ಎುಂಬತದನ್ತು ದೃಢಪಡಿಸಿದರತ. ತ್ತತ್ತಯ ಸೆೋವಗೆ್ಳಿುಂದ 
ಹಸಯುುಂತ್ರಿಸ್ಲಪಟಿ ರ ೆೋಗಿಗ್ಳನ್ತು ಪತ್ೆುಹಚಾರ್ಲಿಾನ್ ರೆ ೋಗಿಗ್ಳನ್ತು ಸೆೋರಿಸಿದ ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ್ಳ ಅಸ್ಮಥಯತ್ೆಯತ 
ಆುಂಬತಲೆನ್ೆ ಮತ್ತು ರೆ ೋಗಿಗ್ಳನ್ತು ಸೆೋರಿಸಿದ ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ್ಳ ನ್ಡತವಿನ್ ಸ್ುಂಪಕ್ಯರ್ನ್ತು ಬಲಪಡಿಸ್ತರ್ 
ಅಗ್ತ್ಾತ್ೆಯನ್ತು ಪತನ್ರತಚಾರಿಸ್ತತ್ುದೆ. ನಯಲತಕ ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ್ಳಲಿಾನ್ 1,557ರಲಿಾ ೨೩೫ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಿಗ ೆ(ಶೆೋಕ್ಡಯ 15) 
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ಸ್ುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತ್ೆ ಪಯಲತದಯರರತ ಮ್ಯಡಿದ ದೃಢೋಕ್ರಣರ್ು ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ ಸಿಬಬುಂದ ಖಯಸ್ಗಿ ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ್ಳಿಗೆ 
ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳನ್ತು ಮ್ಯಗ್ಯಪಲಾಟ ಮ್ಯಡಿರತರ್ ಸಯಧಾತ್ೆಯನ್ತು ಸ್ ಚಿಸ್ತತ್ುದೆ. 

2.1.14 ಹಣಕಯಸ್ತ ನಿರ್ಯಹಣೆ 

ಈ ರ್ರದಯ ಪರಿಚರ್ಯತ್ಮಕ್ ಕ್ುಂಡಿಕೆಯತ ಯೋಜನೆಗಯಗಿ ಸ್ಕಯಯರ ಮತ್ತು ಪಯಲತದಯರರ ನ್ಡತವೆ 
ಅಸಿುತ್ವದಲಿಾರತರ್ ಹಣಕಯಸಿನ್ ರ್ಾರ್ಸೆೆಯನ್ತು ಸ್ ಚಿಸ್ತತ್ುದೆ. ಕೋೆುಂದಾೋಕ್ೃತ್ ಹಣಕಯಸ್ತ ನಿರ್ಯಹಣಯ 
ರ್ಾರ್ಸೆೆಯನ್ತು ಪಯಲತದಯರರತ ಸಿಕ್ುಂದರಯಬಯದ್ನ್ಲಿಾರತರ್ ತ್ನ್ು ಪಾಧ್ಯನ್ ಕ್ಚೆ್ೋರಿಯಲಿಾ ನಿರ್ಯಹಿಸ್ತತಿುದದರತ. 
ರಯಜಾದ ಆಯದ ಬಳಕದೆಯರರಿಗ ೆಫಾುಂಟ್-ಎುಂಡ್ ತ್ುಂತ್ಯಾುಂಶವುಂದನ್ತು ಒದಗಿಸ್ಲಯಗಿತ್ತು. 2014-15ರಿುಂದ 
2018-19ರ ಅರ್ಧಿಯಲಿಾ ಮ್ಯಡಿದ ರ್ಷ್ಯವಯರತ ಮತ್ತು ಘಟಕ್ವಯರತ ವೆಚಾರ್ನ್ತು ಕ ೆೋಷ್ಿಕ್-2.6ರಲಿಾ 
ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ. 

ಕ ೆೋಷ್ಿಕ್-2.6: ರ್ಷ್ಯವಯರತ ಮತ್ತು ಘಟಕ್ವಯರತ ವಚೆಾದ ತ್:ಖೆು 
 (` ಕ ೆೋಟಿಗ್ಳಲಿಾ) 

ಘಟಕ್ 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 ಒಟತಿ  
ಆುಂಬತಾಲನೆ್ೆ ನಿರ್ಯಹಣಯ ವೆಚಾ 33.83 32.3 38.61 39.21 38.63 182.58 (37) 
ಆಡಳಿತ್ಯತ್ಮಕ್ ವೆಚಾ  3.31 8.31 2.73 3.4 2.97 20.72  (4) 
ಸ್ುಂರ್ಹನಯ ವೆಚಾ  0.52 0.68 0.65 0.66 0.54 3.05  (1) 
ನೌಕ್ರರಿಗೆ ಪಾಯೋಜನ್ಗ್ಳು 44.44 51.57 56.46 56.42 56.93 265.82 (53) 
ವೆೈದಾಕಿೋಯ ಉಪಭೆ ೋಗ್ಾಗ್ಳು 1.33 1.71 1.58 1.69 1.42 7.73  (2) 
ನೆೋಮಕಯತಿ ಮತ್ತು ತ್ರಬೆೋತಿ 1.74 2.8 2.83 3.43 1.39 12.19  (2) 
ಪಾರ್ಯಣ ಮತ್ತು ಸಯಗ್ಣ ೆ 1.62 1.34 1.33 1.21 0.87 6.37  (1) 
ಇತ್ರ ೆ 0.47 0.18 0.94 0.02 0 1.61  (0) 

ಒಟತಿ  87.26 98.89 105.15 106.03 102.78 500.07 (100) 
ಆರ್ರಣದ ಅುಂಕಿಗ್ಳು ಒಟತಿ ವೆಚಾದ ಶೆೋಕ್ಡಯವಯರತ ಪಾಮ್ಯಣರ್ನ್ತು ಸ್ ಚಿಸ್ತತ್ುವ ೆ
ಆಧ್ಯರ: ಇಲಯಖೆ/ಪಯಲತದಯರರತ ಒದಗಿಸಿದ ಮ್ಯಹಿತಿ 

ಮೋಲಿನ್ ಕ ೆೋಷ್ಿಕ್ರ್ು ವೆೋತ್ನ್ದ ಮೋಲಿನ್ ವೆಚಾರ್ು ಅತಿ ಹೆಚತಾ ಎುಂದತ ತ್ೆ ೋರಿಸ್ತತ್ುದೆ (ಶೋೆಕ್ಡಯ 53), 
ನ್ುಂತ್ರದಲಿಾ ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ ನಿರ್ಯಹಣಯ ವೆಚಾವಿದದತ್ತ (ಶೆೋಕ್ಡಯ 36). 2014-15ರಿುಂದ 2018-19ರ 
ಅರ್ಧಿಯಲಿಾ ಪಾತಿ ರ್ಷ್ಯಕಕೆ ಪಾತಿ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆನ್ ಕಯಯಯನಿರ್ಯಹಣಯ ವೆಚಾರ್ು ಅರ್ುಗ್ಳ ಬದಲಿಕ ೆವೆಚಾರ್ನ್ತು 
ಹೆ ರತ್ತಪಡಿಸಿ ರ್ಷ್ಯಕಕೆ `12.27 ಲಕ್ಷ್ದುಂದ `14.46 ಲಕ್ಷ್ಕೆಕ ಏರಿರತರ್ುದನ್ತು ವಿಶೆಾೋಷ್ಣೆಯತ 
ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿತ್ತ. ಮೋಲಿನ್ ಅರ್ಧಿಯಲಿಾ ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ನ್ ಪಾತಿ ಟಿಾಪ್ಗ ೆ `1,023.26ರಿುಂದ `1,664.68 
ರರ್ರೆಗೆ ಮತ್ತು ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ ಓಡಿಸ್ತರ್ ವೆಚಾರ್ು ಪಾತಿ ಕಿಲ ೆೋರ್ಮೋಟರ್ಗ ೆ̀ 23.79 ಮತ್ತು ̀ 36.11ರ ನ್ಡತವೆ 
ಇದದತ್ತ. 

2.1.14.1 ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಯ ಪಾಮ್ಯಣಪತ್ಾರ್ನ್ತು ನಿೋಡದರತರ್ುದತ 

ಎಮ್ಒಯತ ಅನ್ವಯ, ಪಯಲತದಯರನ್ತ ಕ್ನಯಯಟಕ್ದಲಿಾ ತ್ನ್ು ಕಯರ್ಯಯಚರಣೆಗ್ಳ ಪಾತ್ೆಾೋಕ್ ಹಣಕಯಸ್ತ 
ಖಯತ್ೆಗ್ಳನ್ತು ಮತ್ತು ದಯಖಲೆಗ್ಳನ್ತು ನಿರ್ಯಹಿಸ್ಬೆೋಕಿತ್ತು. ಈ ಲೆಕ್ಕಪತ್ಾಗ್ಳನ್ತು ರಯಷ್ಟಾೋಯ ಗಯಾರ್ಮೋಣ 
ಆರೆ ೋಗ್ಾ ರ್ಮಷ್ನ್/ಕ್ನಯಯಟಕ್ ಸ್ಕಯಯರದುಂದ ಅನ್ತಮೋದಸ್ಲಪಟಿ ರ್ಯರ್ುದೆೋ ಸ್ನ್ುದತ ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಯ 
(ಸಿಎ) ಸ್ುಂಸೆೆಯಿುಂದ ಇತ್ರ ರ್ಯರ್ುದೆೋ ಶಯಸ್ನ್ಬದಿ ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯ ರ್ೆ ತ್ೆಗೆ ಮತುಂದನ್ ರ್ಷ್ಯದ 
ಮದಲ ತ್ೆೈಮ್ಯಸಿಕ್ದ ಅುಂತ್ಾದ ವೆೋಳಗೆೆ ವಯಷ್ಟಯಕ್ವಯಗಿ ಲಕೆ್ಕಪರಿಶ ೆೋಧನೆ ಮ್ಯಡಿಸ್ಬೋೆಕಿತ್ತು. 
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ಯೋಜನೆಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ಾಗ್ಳನ್ತು ವಯಷ್ಟಯಕ್ವಯಗಿ ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆ ಮ್ಯಡಲತ ರಯಜಾ ಸ್ಕಯಯರರ್ು ೨೦೧೪-
೧೫ರಿುಂದ ೨೦೧೮-೧೯ರ ಅರ್ಧಿಯಲಿಾ ಮ ರತ ಸಿಎ ಸ್ುಂಸೆೆಗ್ಳನ್ತು26 ಗ್ತರತತಿಸಿತ್ತು. ನ್ಡೆಸಿದ 
ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಗಯಗಿ ರ್ಯರ್ುದೆೋ ಸಿಎ ಸ್ುಂಸೆೆಗ್ಳು ರ್ಯರ್ುದೆೋ ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಯ ರ್ರದ/ 
ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಯ ಪಾಮ್ಯಣಪತ್ಾರ್ನ್ತು ನಿೋಡಿಲಾದರತರ್ುದನ್ತು ಮತ್ತು ಮತುಂದನ್ ರ್ಷ್ಯಗ್ಳಲಿಾ 
ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಯ ಪಾಮ್ಯಣಪತ್ಾಗ್ಳನ್ತು ಸ್ಲಿಾಸಿರತರ್ುದಕಕೆ ರ್ಯರ್ುದೆೋ ಹಣರ್ನ್ತು ಬಿಡತಗ್ಡೆ 
ಮ್ಯಡಿರತರ್ುದಕಕೆ ಎಮ್ಒಯತನ್ಲಿಾ ರ್ಯರ್ುದೆೋ ಲಿುಂಕ್ ಇರಲಿಲಾವೆುಂಬತದನ್ತು ನಯರ್ು ಗ್ಮನಿಸಿದೆರ್ು. ಹಿೋಗೆ, 
ಸ್ಕಯಯರದ ಮಟಿದಲಿಾ ವೆಚಾದ ಬಗೆೆ ರ್ಯರ್ುದೆೋ ಮೋಲಿವಚ್ಯರಣೆ ಇರಲಿಲಾ. 
ಈ ವಿಷ್ಯವಯಗಿ ಅಗ್ತ್ಾ ಕ್ಾಮಗ್ಳನ್ತು ಕೈೆಗ ೆಳುುರ್ುದಯಗಿ ಸ್ಕಯಯರರ್ು ತಿಳಿಸಿತ್ತ.  

2.1.14.2 ರಯಜಾ ಸ್ಕಯಯರರ್ು ಭರಿಸಿದ ಅುಂಗಿೋಕ್ರಿಸ್ಲಯಗ್ದ ವಚೆಾ  

2014-15ರಿುಂದ 2018-19ರ ಅರ್ಧಿಯಲಿಾ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಯರಿಗ್ಳ ವೆೋತ್ನ್ ವೆಚಾ ಹಯಗ್  ಪಾರ್ಯಣ ಮತ್ತು 
ಓಡಯಟದ ವೆಚಾಗ್ಳು ಕ್ಾಮವಯಗಿ `56.27 ಲಕ್ಷ್ ಮತ್ತು `21.66 ಲಕ್ಷ್ಗ್ಳಯಗಿದದರ್ು ಎುಂದತ ವಿಶೆಾೋಷ್ಣಯೆತ 
ತ್ೆ ೋರಿಸಿತ್ತ ಮತ್ತು ಇದನ್ತು ಇಎಮ್ಆರ್ಐ ಭರಿಸ್ಬೆೋಕಿತ್ತು ಆದರ,ೆ ಇದನ್ತು ರಯಜಾ ಸ್ಕಯಯರದುಂದ ಕಾೆೈಮ್ 
ಮ್ಯಡಲಯಗಿತ್ತು. ಇಎಮ್ಆರ್ಐ ಮ್ಯಡತರ್ ಕಾೆೈಮ್ಗ್ಳನ್ತು ಪರಿಶಿೋಲಿಸ್ಲತ ರಯಜಾ ಸ್ಕಯಯರದಲಿಾ ರ್ಯರ್ುದೆೋ 
ಕಯಯಯವಿಧ್ಯನ್ವಿರಲಿಲಾ. ಇದತ `77.93 ಲಕ್ಷ್ ಅುಂಗಿೋಕ್ರಿಸ್ಲಯಗ್ದ ವೆಚಾದಲಿಾ ಪರಿಣರ್ಮಸಿತ್ತ. 
ಆ ಮತ್ುರ್ನ್ತು ರ್ಸ್ ಲತ ಮ್ಯಡಲತ ಕ್ಾಮಗ್ಳನ್ತು ಕೈೆಗ ೆಳುಲಯಗಿದೆ ಎುಂದತ ರಯಜಾ ಸ್ಕಯಯರರ್ು ತಿಳಿಸಿತ್ತ. 
ಆದರ,ೆ ಅುಂತ್ಹ ಕಾೆೈಮ್ಗ್ಳನ್ತು ತ್ಡೆಯಲತ ರ ಪಿಸಿರತರ್ ವಿಧ್ಯನ್ದ ಬಗೆೆ ಏನ್ನ್ ು ಉತ್ುರಿಸಿಲಾ.  

2.1.14.3 ಇ-ವಿಸಿಟ್ (ಪಾರ್ಯಣ ನಿರ್ಯಹಣಯ ರ್ಾರ್ಸೆೆ) ಮ್ಯಡ ಾಲ್ 

ಯೋಜನೆಯತ ಪಯಾದೆೋಶಿಕ್, ಜಿಲಯಾ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಕಿಾರ್ಯತ್ಮಕ್ ಮಟಿದ ಅಧಿಕಯರಿಗ್ಳ ಮೋಲಿವಚ್ಯರಣಯ 
ಭೆೋಟಿಗ್ಳನ್ತು ನಿರ್ಯಹಿಸ್ಲತ ಪಾರ್ಯಣ ನಿರ್ಯಹಣಯ ರ್ಾರ್ಸೆೆ ಮ್ಯಡ ಾಲ್ ‘ಇ-ವಿಸಿಟ್’ ಅನ್ತು 
ಅಭಿರ್ೃದಿಪಡಿಸಿತ್ತ. ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ಗ್ಳಿಗ ೆ ನಿಯೋಜಿಸ್ಲಯದ ಮಬೆೈಲ್ ಸ್ುಂಖಾೆಗ್ಳನ್ತು ಬಳಸಿಕೆ ುಂಡತ  
ಇ-ವಿಸಿಟ್ ತ್ುಂತ್ಯಾುಂಶ ಡೆಸ್ಕಗ ೆಡಯಲ್ ಮ್ಯಡತರ್ ಮ ಲಕ್ ಆುಂಬತಲೆನ್ೆ ಸ್ೆಳಗ್ಳಿಗ ೆಭೆೋಟಿ ನಿೋಡತರ್ 
ಅಧಿಕಯರಿಗ್ಳು ಭೆೋಟಿ ಐಡಿಯನ್ತು ಪಡೆಯಬೆೋಕಿತ್ತು. ಇದತ ಭೆೋಟಿಯ ಸ್ೆಳರ್ನ್ತು ತ್ಲತಪಿದದಕಕೆ ಸಯಕ್ಷಿರ್ಯಗಿ 
ಕಯಯಯನಿರ್ಯಹಿಸ್ತತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಭೆೋಟಿಗ್ಳ ಪಯಾರುಂಭದ ಸ್ಮಯ ಮತ್ತು ಅರ್ಧಿಯನ್ತು ಸ್ ಚಿಸ್ತತಿುತ್ತು. ಆ 
ಭೆೋಟಿಯತ ಮತಗಿದ ನ್ುಂತ್ರ ಭೆೋಟಿ ನಿೋಡತರ್ ಅಧಿಕಯರಿಗ್ಳು ಭೆೋಟಿ ಐಡಿಯನ್ತು ಮತಕಯುಯಗೆ ಳಿಸಿ 
ಮತುಂದನ್ ಸ್ೆಳದಲಿಾ ಹೆ ಸ್ ಐಡಿಯನ್ತು ಪಡೆಯಬೆೋಕಿತ್ತು. ಭೆೋಟಿ ಐಡಿಗ್ಳನ್ತು ಅರ್ರ ಸ್ೆಳ ಭೆೋಟಿಗ್ಳು 
ಮತ್ತು ಪಾರ್ಯಣದ ಪತರಯವೆರ್ಯಗಿ ಪಾರ್ಯಣದ ಕಾೆೈಮ್ಗ್ಳಲಿಾ ಉಲೆಾೋಖಿಸ್ಲಯಗ್ತತಿುತ್ತು. 

ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ ೆಭೆೋಟಿ ನಿೋಡಿದ ಸ್ೆಳ ಮತ್ತು ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ ಸ್ುಂಖಾೆಯಿುಂದ ಒಳಬರತರ್ ಕ್ರೆಯನ್ತು ಆಧರಿಸಿ 
ಭೆೋಟಿ ಐಡಿಗ್ಳನ್ತು ರಚಿಸ್ಬೋೆಕಿತ್ತು. ಇ-ವಿಸಿಟ್ ಐಡಿಗ್ಳ ಏಕ್ಕಯಲಿಕ್ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಇ-ವಿಸಿಟ್ ಮ್ಯಡ ಾಲ್
ನ್ಲಿಾ ಕೈೆಬರಹ ನ್ಮ ದತಗ್ಳ ಮ ಲಕ್ ಅರ್ುಗ್ಳನ್ತು ಮತಕಯುಯಗೆ ಳಿಸಿರತರ್ುದತ, ವಿವಿಧ ಸ್ೆಳಗ್ಳ 
ಭೆೋಟಿಗ್ಳ ಸ್ಮಯ ಒುಂದೆೋ ಆಗಿರತರ್ುದತ, ಇ-ವಿಸಿಟ್ ಐಡಿಗ್ಳನ್ತು ಸ್ಗ್ಟಯಗಿ ರಚನೆ ಮ್ಯಡಿ ಅರ್ುಗ್ಳನ್ತು 
ಮತಕಯುಯ ಮ್ಯಡಿರತರ್ುದತ, ಇತ್ಯಾದಗ್ಳನ್ತು ನಯರ್ು ಗ್ಮನಿಸಿದೆರ್ು ಮತ್ತು ಇರ್ು ಅನ್ತಮ್ಯನಯಸ್ಪದ 
ಅಭಯಾಸ್ಗ್ಳು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಯಣ ಭತ್ೆಾ ಕಾೆೈಮ್ ಮ್ಯಡಿರತರ್ುದನ್ತು ಸ್ ಚಿಸ್ತತ್ುದೆ. ಕಲೆರ್ು ವಿರ್ರಣಯತ್ಮಕ್ 
ದೃಷ್ಯಿುಂತ್ಗ್ಳನ್ತು ಅನ್ತಬುಂಧ-2.5ರಲಿಾ ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ. 

                                                           
26 ಮ.ಎಸ್.ಬಿ.ಜಿೋಡಿ & ಕ್ುಂ. (೨೦೧೪-೧೫), ಮ.ಹೆರ್ಚ ಆರ್ ಆಳವ & ಕ್ುಂ. (೨೦೧೫-೧೬) ಮತ್ತು ಮ.ಸ್ುಂಜಯ್ಸ ಕೆ & ಕ್ುಂ. 

(೨೦೧೬-೧೭ರಿುಂದ ೨೦೧೮-೧೯). 



೨೦೨೦ನೆೋ ರ್ಷ್ಯದ ರ್ರದ ಸ್ುಂಖೆಾ-3 

50 

2.1.15 ಮ್ಯನ್ರ್ ಸ್ುಂಪನ್ ಮಲ ನಿರ್ಯಹಣೆ 

ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಣಯಮಕಯರಿ ಅನ್ತಷ್ಯಠನ್ಕಕೆ ಅಗ್ತ್ಾ ಸಿಬಬುಂದಯನ್ತು ನಿಯೋಜಿಸ್ತರ್ುದತ ಇಎಮ್ಆರ್ಐ 
ಅರ್ಶಾಕ್ತ್ೆರ್ಯಗಿತ್ತು. ನಯರ್ು ಈ ಕಳೆಗಿನ್ ನ್ ಾನ್ತ್ೆಗ್ಳನ್ತು ಗ್ಮನಿಸಿದೆರ್ು: 
(i) ಎಮ್ಒಯತ ಅನ್ವಯ, ಪಾತಿ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ ೆ2:75ರ ಅನ್ತಪಯತ್ದಲಿಾ ಪೆೈಲಟ್ಗ್ಳು ಮತ್ತು ಇಎಮ್

ಟಿಗ್ಳನ್ತು ಒದಗಿಸ್ಬೋೆಕಿತ್ತು. 711 ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ ವಯಹನ್ಗ್ಳಿಗಯಗಿ, 1,955 ಡೆೈರ್ರ್ಗ್ಳು ಮತ್ತು ಇಎಮ್
ಟಿಗ್ಳನ್ತು ನಿಯೋಜಿಸ್ಬೋೆಕಯಗಿತ್ತು. ಮ್ಯರ್ಚಯ 2019ರ ಅುಂತ್ಾಕಕೆ, ಡೆೈರ್ರ್ಗ್ಳ ಮತ್ತು ಇಎಮ್ಟಿಗ್ಳ 
ನಿಯೋಜನಯ ಸಿೆತಿಯತ ಕ್ಾಮವಯಗಿ 1,556 ಮತ್ತು 1,548 ಆಗಿತ್ತು. ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ ಸಿಬಬುಂದಯ 
ಕ ೆರತ್ಯೆತ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ ಸೆೋವಯೆ ಕಯಯಯನಿರ್ಯಹಣೆಯ ಮೋಲೆ ಪರಿಣಯಮ ಬಿೋರಿತ್ತು ಮತ್ತು 
2014-15ರಿುಂದ 2018-19ರ ಅರ್ಧಿಯಲಿಾ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳು 41,342 ದನ್ಗ್ಳರ್ರೆಗ ೆ ಕಯಯಯ 
ನಿರ್ಯಹಿಸ್ಲಿಲಾ. ಕಯಯಯ ನಿರ್ಯಹಿಸ್ತತಿುದದ ಸಿಬಬುಂದಗೆ ದೋಘಯ ಅರ್ಧಿಯರ್ರಗೆೆ ಕಲೆಸ್ ಮ್ಯಡತರ್ 
ಹೆಚತಾರ್ರಿ ಹೆ ರೆಯ  ಇದದತ್ತ. ಕ್ಷೋೆತ್ಾ ಭೆೋಟಿಯಲಿಾ ನಯರ್ು ಕಳೆಗಿನ್ ಅುಂಶಗ್ಳನ್ತು ಗ್ಮನಿಸಿದೆರ್ು. 
 ಐದತ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ, ರ್ಯರ್ುದೋೆ ಇಎಮ್ಟಿ ಬೆುಂಬಲವಿಲಾದೆ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳನ್ತು ಡೆೈರ್ರ್ಗ್ಳಿಗೆ 

ನಿಯೋಜಿಸ್ತರ್ ಮ ಲಕ್ ಎಎಲ್ಎಸ್ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳನ್ತು ನಿರ್ಯಹಿಸ್ಲಯಗಿತ್ತು, ಇದರಿುಂದಯಗಿ 
ತ್ತತ್ತಯ ಸ್ುಂತ್ಾಸ್ುರಿಗೆ ಅಪಯಯವಯಗ್ತರ್ ಪರಿಸಿೆತಿಯಿದದತ್ತ. 

 ಎರಡತ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ, ಸಯಕ್ಷ್ತಿ ಸಿಬಬುಂದಯಿಲಾದ ಕಯರಣ ರಯತಿಾ ಪಯಳಿಗ್ಳಲಿಾ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ
ಗ್ಳನ್ತು ಕಯರ್ಯಯಚರಣೆಗ ೆಳಿಸಿರಲಿಲಾ.  

(ii) ಕ್ುಂಡಿಕೆ-2.1.9.8ರಲಿಾ ತಿಳಿಸಿರತರ್ುಂತ್ೆ, ಕ್ಷೋೆತ್ಾದಲಿಾರತರ್ ಇಎಮ್ಟಿಗ್ಳಿಗೆ ಇಆರ್ಸಿಪಿಗ್ಳು ವಯಸ್ುರ್ 
ವೆೈದಾಕಿೋಯ ನಿದೆೋಯಶನ್ಗ್ಳನ್ತು ನಿೋಡಬೆೋಕಯಗಿತ್ತು. 2017-18 ಮತ್ತು 2018-19ರ ಎರಡತ 
ರ್ಷ್ಯಗ್ಳಿಗ ೆಲಭಾವಿರತರ್ ಸಿಸಿಎಮ್ಎಸ್ ದತ್ಯುುಂಶದ ವಿಶೆಾೋಷ್ಣಯೆತ ಇಆರ್ಸಿಪಿಗ್ಳು ಉತ್ುರಿಸ್ದ 
ಕ್ರೆಗ್ಳ ಶೆೋಕ್ಡಯವಯರತ ಕ್ಾಮವಯಗಿ 58.20 ಮತ್ತು 65.52 ಎುಂದತ ತ್ೆ ೋರಿಸಿತ್ತ. ತ್ತತ್ತಯ ಪಾತಿಕಿಾಯ 
ಕೋೆುಂದಾದಲಿಾ ಕೋೆರ್ಲ ಮ ರತ ಇಆರ್ಸಿಪಿಗ್ಳು ಲಭಾವಿದದರತ ಎುಂಬತದನ್ತು ನಯರ್ು ಗ್ಮನಿಸಿದೆರ್ು 
ಮತ್ತು ಅಷ್ತಿ ಕ್ಡಿಮ ಸ್ುಂಖಾೆಯಲಿಾ ಅರ್ರತಗ್ಳು ಎಲಯಾ ಕ್ರೆಗ್ಳನ್ತು ಸಿವೋಕ್ರಿಸ್ತರ್ುದತ ಸಯಧಾವಯಗಿರಲಿಲಾ 
ಎುಂಬತದತ ಸ್ಪಷ್ಿವಯಗ್ತತ್ುದೆ. ಅಲಾದ,ೆ ನಿಯೋಜನೆಗ ೆಳಿಸ್ಬೆೋಕಿರತರ್ ಇಆರ್ಸಿಪಿಗ್ಳ ಸ್ುಂಖಾೆಯನ್ತು 
ಎಮ್ಒಯತ ಸ್ ಚಿಸಿರಲಿಲಾ. 

(iii) ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲಿಾ ವಿವಿಧ ಸಿಬಬುಂದಯನ್ತು ನಿಯೋಜಿಸ್ಲತ ಎಮ್ಒಯತ ರ್ಯರ್ುದೆೋ 
ಅಹಯತ್ೆಯನ್ತು ನಿಗ್ದಪಡಿಸಿರಲಿಲಾ. ಮ್ಯರ್ಚಯ 2019ರ ಅುಂತ್ಾಕಕೆ ಕಯಯಯನಿರ್ಯಹಿಸ್ತತಿುದದ 1,563 
ಇಎಮ್ಟಿಗ್ಳಲಿಾ, ಕ್ಾಮವಯಗಿ ಪಾಯೋಗಯಲಯ ತ್ುಂತ್ಾಜ್ಞಯನ್ ಮತ್ತು ಆರೆ ೋಗ್ಾ ತ್ಪಯಸ್ಣೆಯಲಿಾ 
ಅಹಯತ್ೆ ಹೆ ುಂದರತರ್ 7 ಮತ್ತು 46 ಸಿಬಬುಂದಯನ್ತು ಇಎಮ್ಟಿಗ್ಳನಯುಗಿ ನೆೋಮಕ್ 
ಮ್ಯಡಿರತರ್ುದನ್ತು ನಯರ್ು ಗ್ಮನಿಸಿದೆರ್ು. ಅಹಯತ್ಯ ಮ್ಯನ್ದುಂಡಗ್ಳ ಅನ್ತಪಸಿೆತಿಯತ ತ್ತತ್ತಯ 
ಸ್ುಂದಭಯಗ್ಳಲಿಾ ಔಷ್ಧಿಗ್ಳನ್ತು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ಯಾ-ಪ ರ್ಯ ಆರೆೈಕಯೆನ್ತು ನಿರ್ಯಹಿಸ್ಲತ ಅಹಯರಲಾದ 
ಸಿಬಬುಂದಯನ್ತು ನಿಯೋಜಿಸ್ಲತ ಕಯರಣವಯಯಿತ್ತ. ಕ್ಷೋೆತ್ಾ ಭೆೋಟಿಯಲಿಾ ನಯರ್ು ಕಳೆಗಿನ್ ಅುಂಶರ್ನ್ತು 
ಗ್ಮನಿಸಿದೆರ್ು. 
 ಒುಂದತ ಪಾಕ್ರಣದಲಿಾ, ಪಾಯೋಗಯಲಯ ತ್ುಂತ್ಾಜ್ಞಯನ್ದ ವಿದಯಾಹಯತ್ೆ ಹೆ ುಂದದದ ಇಎಮ್

ಟಿಯನ್ತು ಎಎಲ್ಎಸ್ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ ೆನಿಯೋಜಿಸ್ಲಯಗಿತ್ತು. 
(iv) ವಿಶೆೋಷ್ ಪೆ ಲಿೋಸ್ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳು ಮತ್ತು ವೆೈದಾಕಿೋಯ-ಕಯನ್ ನ್ತ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳ ಬಗೆೆ ಕ್ಾಮ ರ್ಹಿಸ್ಲತ 

ಪೆ ಲಿೋಸ್ ಇಲಯಖಯೆಿುಂದ ಒದಗಿಸಿದ ಪೆ ಲಿೋಸ್ ಸಿಬಬುಂದಯನ್ತು ಪೆ ಲಿೋಸ್ ರವಯನೆ 
ಅಧಿಕಯರಿಗ್ಳನಯುಗಿ (ಪಿಡಿಒ) ನಿಯೋಜಿಸ್ಲತ ಎಮ್ಒಯತ ಉದದೆೋಶಿಸಿದದರ  ಸ್ಹ ಇಲಯಖೆಯಿುಂದ 
ರ್ಯರ್ುದೆೋ ಸಿಬಬುಂದಯನ್ತು ನಿಯೋಜಿಸಿರಲಿಲಾ. ಹಗ್ಲತ ಪಯಳಿಗಯಗಿ ಗ್ತತಿುಗ ೆ ಆಧ್ಯರದ ಮೋಲ ೆ
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ನಿರ್ೃತ್ು ಪೆ ಲಿೋಸ್ ಸಿಬಬುಂದಯನ್ತು ನೆೋರ್ಮಸ್ಲಯಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ರಯತಿಾ ಪಯಳಿಯಲಿಾ ರ್ಯರ್ುದೆೋ ಸೆೋವಗೆ್ಳು 
ಲಭಾವಿರಲಿಲಾ. 

(v) ಎಮ್ಒಯತ ಅನ್ವಯ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ ಸಿಬಬುಂದ ತ್ಲಯ 12 ಗ್ುಂಟಗೆ್ಳ ಎರಡತ ಪಯಳಿಯಲಿಾ ಕಲೆಸ್ 
ಮ್ಯಡಬೆೋಕಯಗಿತ್ತು. ಕಲೆಸ್ದ ಹೆಚತಾ ಒತ್ುಡದ ಸ್ವರ ಪರ್ನ್ತು ಪರಿಗ್ಣಿಸಿ, ಪಾತಿ ಮ ರತ ದನ್ಗ್ಳ 
ಕ್ತ್ಯರ್ಾದ ನ್ುಂತ್ರ ಸಿಬಬುಂದಗ ೆಒುಂದತ ದನ್ ರರೆ್ ನಿೋಡಬೆೋಕ್ತ ಎುಂದತ ಎಮ್ಒಯತ ನಿಗ್ದಪಡಿಸಿತ್ತು. 
ಆದರ ೆಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ ಸಿಬಬುಂದಗ ೆಪಾತಿ ನಯಲತಕ ದನ್ಗ್ಳ ಕ್ತ್ಯರ್ಾದ ನ್ುಂತ್ರ ಮ್ಯತ್ಾ ರರೆ್ ನಿೋಡಲಯಗಿತ್ತು 
ಎುಂಬತದನ್ತು ಗ್ಮನಿಸ್ಲಯಯಿತ್ತ. 2018-19ನೆೋ ಸಯಲಿನ್ ರ ೆೋಗಿಗ್ಳ ಚಿಕಿತ್ೆ ೆ ಮ್ಯಹಿತಿಯ 
ವಿಶೆಾೋಷ್ಣೆಯತ 53,079 ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ ಇಎಮ್ಟಿಗ್ಳು 14 ಗ್ುಂಟೆಗ್ಳಿಗ್  ರ್ಮೋರಿ ಕಲೆಸ್ ಮ್ಯಡಿದದರತ 
ಎುಂಬತದನ್ತು ತ್ೆ ೋರಿಸಿತ್ತ. 17,297 ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ ನಿರುಂತ್ರ ಕಲೆಸ್ದ ಅರ್ಧಿಯತ ಒುಂದತ 
ದನ್ರ್ನ್ ು ರ್ಮೋರಿತ್ತು ಮತ್ತು ರ್ಯರ್ುದೆೋ ವಿರಯಮವಿಲಾದೆ 25 ದನ್ಗ್ಳ ವಯಾಪಿುಯಲಿಾದದತ್ತ. 
ನಿಗ್ಯಮನ್ ಸ್ಭಯೆಲಿಾ ರಯಜಾ ಸ್ಕಯಯರರ್ು ದೋಘಯಕಯಲದ ಕಲೆಸ್ದ ಒತ್ುಡಕೆಕ ಸಿಬಬುಂದ ಕ ೆರತ್ಯೆನ್ತು 
ಅಧ್ಯಾರೆ ೋಪಿಸಿತ್ತ. ಸ್ರ್ಮೋಕೆ್ಷಯಲಿಾ ಕ್ುಂಡತಬುಂದ ಅುಂಶಗ್ಳನ್ತು ಅನ್ತಬುಂಧ-2.6ರಲಿಾ ನಿೋಡಲಯಗಿದ.ೆ 

ಮೋಲಿನ್ ವಿಷ್ಯಗ್ಳ ಬಗೆೆ ವಿರ್ರಣೆಗ್ಳನ್ತು ಕ ೆೋರಿ ಪಯಲತದಯರರಿಗೆ ನೆ ೋಟಿೋಸ್ನ್ತು ರ್ಯರಿ ಮ್ಯಡಲಯಗಿದೆ 
ಎುಂದತ ರಯಜಾ ಸ್ಕಯಯರರ್ು ತಿಳಿಸಿತ್ತ. 

ಆುಂಬತಲನೆೆ್ಗ್ಳನ್ತು ಸ್ತಗ್ಮವಯಗಿ ಕಯರ್ಯಯಚರಣಗೆ ೆಳಿಸ್ಲತ ಎುಂಒಯತನ್ಲಿಾ ಖಯಸ್ಗಿ ಪಯಲತದಯರರತ 
ಒಪಿಪದುಂತ್ ೆಮ್ಯನ್ರ್ಶಕಿು ನಿಯೋಜನಯೆನ್ತು ಕ್ಟತನಿಿಟಯಿಗಿ ಪಯಲಿಸ್ಬೋೆಕ್ತ ಎುಂದತ ಶಿಫಯರಸ್ತ ಮ್ಯಡಲಯಗಿದ.ೆ 
ಈ ಉದದೆೋಶಕಯಕಗಿ ಮ್ಯನ್ರ್ಶಕಿು ನಿಯೋಜನಯೆ ಬಗೆೆ ನಿಯತ್ಕಯಲಿಕ್ವಯಗಿ ಪರಿಶಿೋಲನ ೆನ್ಡಸೆ್ಬೋೆಕ್ತ ಮತ್ತು 
ಖಯಸ್ಗಿ ಪಯಲತದಯರರಿುಂದ ನಿಯೋಜನ ೆನಿಬುಂಧನಗೆ್ಳಲಿಾನ್ ಉಲಾುಂಘನಯೆನ್ತು ತ್ಪಿಪಸ್ಲತ ಎಮ್ಒಯತ ನ್ಲಿಾ 
ದುಂಡಸ್ುಂಹಿತ್ಯೆನ್ತು ವಿಧಿಸ್ಬೋೆಕ್ತ. 

2.1.16 ಸಯಮ್ಯನ್ಾ ಮ್ಯಹಿತಿ ರ್ಾರ್ಸೆೆ ನಿಯುಂತ್ಾಣಗ್ಳು 

2.1.16.1  ಬಳಕದೆಯರರ ಅರ್ಶಾಕ್ತ್ ೆವಿಶಿಷ್ಿತ್ಗೆ್ಳು 

ಬಳಕದೆಯರರ ಅರ್ಶಾಕ್ತ್ ೆವಿಶಿಷ್ಿತ್ಯೆತ (ಯತಆರ್ಎಸ್) ಸಯಫ್ಟಿವೋೆರ್ ಎುಂಜಿನಿಯರಿುಂಗ್ನ್ಲಿಾ ಬಳಸ್ತರ್ 
ಒುಂದತ ದಯಖಲೆರ್ಯಗಿದತದ, ಅದತ ತ್ುಂತ್ಯಾುಂಶರ್ು ಏನ್ತ ಮ್ಯಡಬೆೋಕೆುಂದತ ಬಳಕದೆಯರರತ ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸ್ತತ್ಯುರೆ 
ಎುಂಬತದನ್ತು ಹೆೋಳುತ್ುದೆ ಮತ್ತು ತ್ುಂತ್ಯಾುಂಶದ ವಿನಯಾಸ್, ಅಭಿರ್ೃದಿ ಅಥವಯ ಖರಿೋದಗಯಗಿನ್ 
ಷ್ರತಿುನ್ುಂತಿರತತ್ುದೆ. ಎಲಯಾ ಬಳಕದೆಯರರತ ಮತ್ತು ಹ ಡಿಕದೆಯರರತ, ಅುಂತಿಮ ಬಳಕದೆಯರರತ ಮತ್ತು 
ನಿರ್ಯಹಿಸ್ತರ್ರ್ರೆ ುಂದಗೆ ಯತಆರ್ಎಸ್ ದಯಖಲೆಯನ್ತು ತ್ರ್ಯರಿಸ್ತವಯಗ್ ಸ್ಮ್ಯಲೆ ೋಚಿಸ್ಬೆೋಕಿತ್ತು. 
ಯತಆರ್ಸ್ ದಯಖಲೆಯನ್ತು ಎಲಯಾ ರಿೋತಿಯಲ ಾ ಒುಂದತ ಉನ್ುತ್ ಮಟಿದಲಿಾ ಮತ್ತು ಸ್ ಕ್ುವಯದ 
ಯೋಜನಯ ಪಯಾಧಿಕಯರದುಂದ ಮ್ೌಲಾಮ್ಯಪನ್ ಮತ್ತು ಅನ್ತಮೋದನೆಗೆ ಸ್ ಕ್ುವಯದ ರಿೋತಿಯಲಿಾ 
ತ್ರ್ಯರಿಸ್ಬೆೋಕ್ತ. ಯತಆರ್ಎಸ್ಅನ್ತು ತ್ರ್ಯರಿಸಿರಲಿಲಾ ಮತ್ತು ಸ್ಕಯಯರ ಅನ್ತಮೋದಸಿರಲಿಲಾ 
ಎುಂಬತದನ್ತು ನಯರ್ು ಗ್ಮನಿಸಿದೆರ್ು.  

2.1.16.2 ಹಳಯೆದಯಗ್ತರ್ುದತ 

ಮ್ಯಹಿತಿ ತ್ುಂತ್ಾಜ್ಞಯನ್ (ಐಟಿ) ಸ್ವತ್ತುಗ್ಳು ಶಿೋಘಾವಯಗಿ ಹಳಯೆದಯಗ್ತರ್ ಲಕ್ಷ್ಣರ್ುಳುರ್ುಗ್ಳಯಗಿವೆ.  ಭವಿಷ್ಾದ 
ತ್ುಂತ್ಾಜ್ಞಯನ್ದ ಅಗ್ತ್ಾತ್ೆಗ್ಳಿಗಯಗಿ ಯೋಜಿಸ್ತರ್ುದತ ಐಟಿ ನಿರ್ಯಹಣೆಯ ಪಾಮತಖ ಅುಂಶವಯಗಿದೆ. 
ಹಳಯೆದಯಗ್ತರ್ುದನ್ತು ನಿರ್ಯಹಿಸ್ತರ್ ಯೋಜನೆಯತ ತ್ುಂತ್ಾಜ್ಞಯನ್ದ ಮ್ಯಗ್ಯಸ್ ಚಿ, ಘಟಕ್ಗ್ಳ 
ಅರ್ಶಾಕ್ತ್ಯೆನ್ತು ಗ್ತರತತಿಸ್ತರ್ುದತ, ಹಳಯೆದಯಗ್ತರ್ುದರ ವಿರತದಿ ಎಲಯಾ ಅುಂಶಗ್ಳನ್ತು ಮೋಲಿವಚ್ಯರಣೆ 
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ಮ್ಯಡತರ್ುದತ ಮತುಂತ್ಯದ ವಿವಿಧ ಅುಂಶಗ್ಳನ್ತು ಒಳಗೆ ುಂಡಿರತತ್ುದೆ. ನಿಣಯಯಯಕ್ ರ್ಾರ್ಸೆೆಗ್ಳಲಿಾ ಹಳತ್ಯದ 
ಅಥವಯ ಬಳಕಯೆಲಿಾಲಾದ ತ್ುಂತ್ಾಜ್ಞಯನ್ದ ಬಳಕಯೆನ್ತು ಸಯಧಾವಯದಷ್ತಿ ತ್ಪಿಪಸ್ಬೆೋಕ್ತ. 

ಆದರ,ೆ ಯೋಜನೆಯಲಿಾ ಬಳಸ್ಲಯದ ತ್ುಂತ್ಾಜ್ಞಯನ್ ತ್ುಂತ್ಯಾುಂಶಗ್ಳು ಮತ್ತು ಪೆ ೋಷ್ಕ್ ಯುಂತ್ಯಾುಂಶ 
ಮ ಲಸೌಕ್ಯಯಗ್ಳನ್ತು 2008-10ರ ಅರ್ಧಿಯಲಿಾ ಖರಿೋದಸಿರತರ್ುದನ್ತು ನಯರ್ು ಗ್ಮನಿಸಿದೆರ್ು. ತ್ತತ್ತಯ 
ಪಾತಿಕಿಾಯ ಕೋೆುಂದಾ ಅಥವಯ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳಲಿಾ ಬಳಸ್ತತಿುದದ ತ್ುಂತ್ಾಜ್ಞಯನ್ ಮತ್ತು ಯುಂತ್ಯಾುಂಶಗ್ಳನ್ತು 
ಉನ್ುತಿೋಕ್ರಿಸಿರಲಿಲಾ. ತ್ುಂತ್ಾಜ್ಞಯನ್ದ ಉನ್ುತಿೋಕ್ರಣಕಯಕಗಿ ಪಯಲತದಯರ ಸ್ಲಿಾಸಿದ ಪಾಸಯುರ್ನೆಯನ್ತು ಸ್ಕಯಯರ 
ಇನ್ ು ಪರಿಗ್ಣಿಸ್ಬೋೆಕಯಗಿದ.ೆ 

ಪಾಸಯುವಿತ್ ಟೆುಂಡರ್ನ್ಲಿಾನ್ ತ್ುಂತ್ಾಜ್ಞಯನ್ ರ್ಾರ್ಸೆೆಯತ ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯಲಿಾ ಆಕೆ್ಷೋಪಿಸ್ಲಯದ ಅುಂಶಗ್ಳನ್ತು 
ಪರಿಹರಿಸ್ತತ್ುದೆ ಎುಂದತ ರಯಜಾ ಸ್ಕಯಯರರ್ು ನಿಗ್ಯಮನ್ ಸ್ಭೆಯಲಿಾ ತಿಳಿಸಿತ್ತ.  

2.1.16.3 ಘಟನ ೆನಿರ್ಯಹಣ ೆಮತ್ತು ರ್ಾರ್ಹಯರ ಮತುಂದತರ್ರಿಕ ೆಯೋಜನಗೆ್ಳು  
ವಿದತಾತ್ ಮತ್ತು ಶಕಿು ಅಡಚಣೆಗ್ಳು, ಸ್ುಂರ್ಹನ್, ಸಯರಿಗೆ, ಸ್ತರಕ್ಷ್ತ್ ೆಮತ್ತು ಸೆೋವಯ ರ್ಲಯದ ವೆೈಫಲಾ, 
ಸೆೈಬರ್ ದಯಳಿ ಮತ್ತು ಹಯಾಕ್ರ್ ಚಟತರ್ಟಿಕ,ೆ ಭ ಕ್ುಂಪಗ್ಳು ಮತ್ತು ಬೆುಂಕಿಯುಂತ್ಹ ನೆೈಸ್ಗಿಯಕ್ ವಿಪತ್ತುಗ್ಳು, 
ಅಪಘಾತ್ಗ್ಳು, ವಿಧವುಂಸ್ಕ್ ಕ್ೃತ್ಾಗ್ಳು ಮತುಂತ್ಯದರ್ು ಸೆೋರಿದುಂತ್ೆ ಸ್ುಂಭಯರ್ಾ ವಿಪತ್ತುಗ್ಳಿುಂದ ಪಾತಿ 
ಸ್ುಂಸೆೆಯ  ಅಪಯಯ ಎದತರಿಸ್ತತಿುವೆ. ಈ ಘಟನಗೆ್ಳು ಸ್ುಂಸೆೆಯುಂದರ ಕಯರ್ಯಯಚರಣೆಗ್ಳು, ಸೆೋವಗೆ್ಳು 
ಅಥವಯ ಕಯಯಯಗ್ಳಿಗ ೆ ನ್ಷ್ಿ ಅಥವಯ ಅಡಿಿ ಉುಂಟತ ಮ್ಯಡಬಹತದತ. ಆದತದರಿುಂದ ಪರಸ್ಪರ 
ಹೆ ುಂದಕ ೆುಂಡತ್ಹ ಘಟನ ೆ ನಿರ್ಯಹಣೆ ಮತ್ತು ರ್ಾರ್ಹಯರ ಮತುಂದತರ್ರಿಕೆ ಯೋಜನೆಗ್ಳ27 
ಅರ್ಶಾಕ್ತ್ೆಯಿದೆ. 
ಹಯಗಿದಯದಗ್ ಾ, ರ್ಯರ್ುದೆೋ ಘಟನೆ ನಿರ್ಯಹಣೆ ಯೋಜನೆ ಅಥವಯ ರ್ಾರ್ಹಯರ ಮತುಂದತರ್ರಿಕೆ ಯೋಜನೆ 
ಇರಲಿಲಾ ಎುಂಬತದನ್ತು ನಯರ್ು ಗ್ಮನಿಸಿದೆರ್ು. ಇದತ ಸ್ಣಣ ಪಾಮ್ಯಣದ, ತಿೋರ್ಾ ಸ್ವರ ಪದ ಮತ್ತು ಗ್ುಂಭಿೋರ 
ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳನ್ತು ಅರೆೈಯಸಿ ಪರಿಹಯರಕ್ ಕ್ಾಮಗ್ಳನ್ತು ಕೈೆಗ ೆಳುುರ್ಲಿಾ ಯೋಜನೆ ಸಯಮಥಾಯರ್ನ್ತು 
ಕ್ತುಂಠಿತ್ಗೆ ಳಿಸಿದೆ.  

2.1.16.4 ಏಕೈೆಕ್ ವಿಫಲತ್ ೆಘಟಕ್ 
ಏಕೆೈಕ್ ವಿಫಲತ್ೆ ಘಟಕ್ರ್ು (ಎಸ್ಪಿಒಎಫ್ಟ) ರ್ಾರ್ಸೆೆಯ ಒುಂದತ ಭಯಗ್ವಯಗಿದತದ ಅದತ ವಿಫಲವಯದರ,ೆ 
ಇಡಿೋ ರ್ಾರ್ಸೆೆಯತ ನಿಷ್ಟಕಿಯವಯಗ್ತತ್ುದೆ. ತ್ತತ್ತಯಸಿೆತಿ ನಿರ್ಯಹಣಯ ಕೋೆುಂದಾಕೆಕ ಅತ್ತಾನ್ುತ್ ಮಟಿದ ಲಭಾತ್ೆಯ 
ಅಗ್ತ್ಾವಿರತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪಾಕಯರ ಏಕ್ ಹುಂತ್ದ ವೆೈಫಲಾಗ್ಳ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ತು ತ್ಗಿೆಸ್ಲತ ಅದರ 
ರಚನೆಯಲಿಾ ಸಯಕ್ಷ್ತಿ ಪಾತಿರೆ ೋಧಗ್ಳನ್ತು ಸೆೋರಿಸ್ತರ್ ಅಗ್ತ್ಾವಿದ.ೆ ಕಳೆಗ ೆಚಚಿಯಸಿದುಂತ್ೆ ಯೋಜನೆಯ 
ರಚನೆಯಲಿಾ ಪಾಮತಖ ಎಸ್ಪಿಒಎಫ್ಟಗ್ಳು ಇದದರ  ಏಕೆೈಕ್ ವಿಫಲತ್ೆ ಘಟಕ್ದ ಅಪಯಯದ 
ವಿಶೆಾೋಷ್ಣೆಯನ್ತು ಕೈೆಗ ೆಳುಲಯಗಿಲಾ ಎುಂದತ ನಯರ್ು ಗ್ಮನಿಸಿದೆರ್ು. 
 ಏಕೈೆಕ್ ಸಯರ್ಯಜನಿಕ್ ಸ್ತರಕ್ಷ್ತ್ಯ ಉತ್ುರ ಸ್ೆಳ (ಪಿಎಸ್ಎಪಿ) - ಬೆುಂಗ್ಳೂರಿನ್ಲಿಾ 108 ಸೆೋವಯೆನ್ತು 

ಒುಂದೆೋ ಪಿಎಸ್ಎಪಿ ಸ್ೆಳದ ಮ ಲಕ್ ನ್ಡೆಸ್ಲಯಗ್ತತ್ುದೆ. ಕ್ಡಿಮ ಸ್ಮಯದಲಿಾ ರ್ಯಲತ್ಯಣರ್ನ್ತು 

                                                           
27 ರ್ಾರ್ಹಯರ ಮತುಂದತರ್ರಿಕೆ ಯೋಜನೆಯತ ರ್ಾರ್ಹಯರ ಪಾಕಿಾಯಗ್ಳ ಮತುಂದತರ್ರಿಕೆಯನ್ತು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳುಲತ 
ಸ್ುಂಘಟನೆರ್ಯದಾುಂತ್ದ ನ್ಡೆಯತರ್ ಪಾಕಿಾಯಗ್ಳ ಮತ್ತು ಸ್ ಚನೆಗ್ಳ ಒುಂದತ ಗ್ತುಂಪಯಗಿದತದ-ಆದರೆ ಐಟಿಗೆ ಸಿೋರ್ಮತ್ವಯಗಿಲಾ 
- ಅಡಚಣೆಯ ಸ್ುಂದಭಯದಲಿಾ. ಸ್ಣಣ ಘಟನೆಗ್ಳಿುಂದ (ಉದಯಹರಣೆಗೆ ವಯಾಪಯರ ಘಟಕ್ಗ್ಳ ಸ್ೆಳಿೋಯ ಅಡೆತ್ಡೆಗ್ಳು) 
ಪಾಮತಖ ಅಡಚಣೆಗ್ಳಿುಂದ (ಉದಯಹರಣೆಗೆ ಬೆುಂಕಿ, ನೆೈಸ್ಗಿಯಕ್ ವಿಪತ್ತುಗ್ಳು, ವಿಸ್ೃತ್ ವಿದತಾತ್ ವೆೈಫಲಾಗ್ಳು, ಉಪಕ್ರಣಗ್ಳು 
ಮತ್ತು/ಅಥವಯ ದ ರಸ್ುಂಪಕ್ಯ ವೆೈಫಲಾ) ಚ್ೋೆತ್ರಿಸಿಕೆ ಳುಲತ ಇದತ ಯೋಜನೆಗ್ಳನ್ತು ಒದಗಿಸ್ತತ್ುದೆ. 
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ಪತನ್ರಯರುಂಭಿಸ್ತರ್ ಉದೆದೋಶದುಂದ ರ್ಯರ್ುದೆೋ ವಿಪತ್ತು ಮರತಪಡೆಯತವಿಕೆ ರ್ಯಲರ್ನ್ತು ಯೋಜಿಸಿ 
ಕಯಯಯಗ್ತ್ಗೆ ಳಿಸ್ಲಯಗಿರಲಿಲಾ. 

 ಏಕ್ ದ ರವಯಣಿ ವಿನಿಮಯ ಕೋೆುಂದಾ ಸ್ೆಳ - ಬೆುಂಗ್ಳೂರಿನ್ಲಿಾ 108ಕಕೆ ಎಲಯಾ ಕ್ರೆಗ್ಳನ್ತು ಒುಂದೆೋ 
ವಿನಿಮಯ ಕೋೆುಂದಾದ ಮ ಲಕ್ ರವಯನಿಸ್ಲಯಗ್ತತ್ುದ.ೆ ವಿನಿಮಯ ಕೋೆುಂದಾದ ಕಯರ್ಯಯಚರಣೆಯಲಿಾನ್ 
ರ್ಯರ್ುದೆೋ ವಿಫಲತ್ೆಯತ ಯೋಜನೆಯ ಚಟತರ್ಟಿಕಗೆ್ಳನ್ತು ಸ್ುಂಪ ಣಯವಯಗಿ ಸ್ೆಗಿತ್ಗ ೆಳಿಸ್ತತ್ುದ.ೆ 

2.1.17 ಆಡಳಿತ್ 

ಯೋಜನಯ ಪರಿಸ್ರದಲಿಾ ಪರಿಣಯಮಕಯರಿತ್ವ, ದಕ್ಷ್ತ್ೆ, ಆಸಿು ಸ್ುಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಮತ್ತು ದತ್ಯುುಂಶ ಸ್ಮಗ್ಾತ್ೆಯ 
ಉದೆದೋಶಗ್ಳನ್ತು ಎಷ್ಿರ ಮಟಿಿಗ ೆಸಯಧಿಸ್ಬಹತದತ ಎುಂಬತದರ ಮೋಲೆ ನಿರ್ಯಹಣಯ ರ್ಾರ್ಸೆೆಗ್ಳ ಗ್ತಣಮಟಿ 
ಪಾಮತಖ ಪರಿಣಯಮ ಬಿೋರತತ್ುದ.ೆ ಸ್ಕಯಯರದ ಮಟಿದಲಿಾ ನಿರ್ಯಹಣಯ ರ್ಾರ್ಸೆೆಗ್ಳ ಅನ್ತಪಸಿೆತಿ ಮತ್ತು 
ಇಎಮ್ಎಸ್-108ರ ನಿರ್ಯಹಣೆಯ ಪಿಪಿಪಿಯಲಿಾ ಕ್ುಂಡತಬುಂದ ನ್ ಾನ್ತ್ೆಗ್ಳನ್ತು ಕಳೆಗ ೆಚಚಿಯಸ್ಲಯಗಿದೆ: 

2.1.17.1 ಕ್ತಶಲ ಕಯಯಯತ್ುಂತ್ಾ ಯೋಜನಯೆನ್ತು ರ ಪಿಸ್ದರತರ್ುದತ 

ಕ್ತಶಲ ಕಯಯಯತ್ುಂತ್ಾ ಯೋಜನೆ ಒುಂದತ ಪಾಕಿಾಯರ್ಯಗಿದತದ, ಅದತ ಕಯಯಯತ್ುಂತ್ಾದ ಯೋಜನೆಯಲಿಾ 
ಪರಿಣರ್ಮಸ್ತತ್ುದೆ. ಯೋಜನೆಯತ ಪಾತಿ ತ್ತತ್ತಯಸಿೆತಿಗೆ ಸ್ುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತ್ೆ ಪರಿಣಯಮಕಯರಿರ್ಯದ 
ಪಾತಿಕಿಾಯಯ ಸ್ರಪಳಿಯ ಮ್ೌಲಾಮ್ಯಪನ್ರ್ನ್ತು ಒಳಗೆ ುಂಡಿರಬೆೋಕ್ತ, ಅಗ್ತ್ಾವಿರತರ್ ಸ್ುಂಪನ್ ಮಲಗ್ಳನ್ತು 
ಗ್ತರತತಿಸ್ಬೋೆಕ್ತ, ಸ್ುಂಪನ್ ಮಲಗ್ಳ ಅರ್ಶಾಕ್ತ್ೆಯನ್ತು ಲಭಾವಿರತರ್ ಸ್ುಂಪನ್ ಮಲಗ್ಳೂೆುಂದಗೆ ಹೆ ೋಲಿಸಿ 
ಅುಂತ್ರರ್ನ್ತು ಗ್ತರತತಿಸಿ ನಿವಯರಿಸ್ಲತ ಮತ್ತು ಫಲಿತ್ಯುಂಶಗ್ಳನ್ತು ಸ್ತಧ್ಯರಿಸ್ಲತ ಅಗ್ತ್ಾವಯದ 
ಮಧಾಸಿೆಕಗೆ್ಳನ್ತು ಯೋಜಿಸ್ಬೋೆಕ್ತ. ಇದಲಾದೆ, ಇಎಮ್ಎಸ್ ರ್ಾರ್ಸೆೆಯತ ರ್ಯಸ್ತೆ ಅಥವಯ ಸ್ಹ-ಅಸ್ವಸ್ೆತ್ೆ, 
ಭೌಗೆ ೋಳಿಕ್ತ್ೆ ಇತ್ಯಾದಗ್ಳನ್ತು ಲೆಕಿಕಸ್ದ ೆಎಲಯಾ ರೆ ೋಗಿಗ್ಳ ತ್ತತ್ತಯ ಆರೆ ೋಗ್ಾ ಅಗ್ತ್ಾತ್ೆಯನ್ತು ಪ ರೆೈಸ್ತರ್ 
ನಿರಿೋಕ್ಷ ೆ ಹೆ ುಂದರಬೆೋಕ್ತ. ವಿಶೆೋಷ್ ಗ್ತುಂಪತಗ್ಳು, ಮಕ್ಕಳು, ರ್ೃದಿರತ ಮತ್ತು ಅುಂಗ್ವಿಕ್ಲ ರೆ ೋಗಿಗ್ಳು 
ಹಯಗ್  ಭೌಗೆ ೋಳಿಕ್, ಜನ್ಸ್ುಂಖಯಾ, ಸಯಮ್ಯಜಿಕ್-ಆರ್ಥಯಕ್ ಅಥವಯ ಇತ್ರ ಕಯರಣಗ್ಳಿುಂದ ಸಿೋರ್ಮತ್ 
ಆರೆ ೋಗ್ಾ ಸೆೋವ ೆಹೆ ುಂದರತರ್ ರೆ ೋಗಿಗ್ಳನ್ತು ಒಳಗೆ ುಂಡಿರತತ್ುವೆ. 

ರಯಜಾದ ಸ್ುಂಪ ಣಯ ಜನ್ಸ್ುಂಖಾೆಗೆ ತ್ತತ್ತಯ ವೆೈದಾಕಿೋಯ ಸೆೋವೆಗ್ಳನ್ತು ಒದಗಿಸ್ತರ್ ಉದೆದೋಶದುಂದ ಕ್ತಶಲ 
ಕಯಯಯತ್ುಂತ್ಾ ನಿರ್ಯಹಣಯ ಯೋಜನೆಯನ್ತು ರ ಪಿಸಿರಲಿಲಾ ಎುಂಬತದನ್ತು ನಯರ್ು ಗ್ಮನಿಸಿದೆರ್ು. 
ತ್ತ್ಪರಿಣಯಮವಯಗಿ, 
 ದ ರದ/ಬತಡಕ್ಟತಿ ಪಾದೋೆಶಗ್ಳಲಿಾ ವಯಸಿಸ್ತರ್ ಜನ್ರಿಗ ೆ ಇಎಮ್ಎಸ್ ಸೌಲಭಾ ದ ೆರೆತಿರಲಿಲಾ. 

ಗ್ತಡಿಗಯಡತ ಮತ್ತು ದ ರದ ಪಾದೋೆಶಗ್ಳಿಗೆ ಸ್ುಂಪಕ್ಯ ಸಯಧಿಸ್ತರ್ ವಿವಿಧ ರಸೆುಗ್ಳಲಿಾ ಸ್ ಕ್ು ಸಯಗ್ಣೆ 
ವಯಹನ್ಗ್ಳನ್ತು ನಿಯೋಜಿಸ್ಲತ ನಿಣಯಯಯಕ್ ಸ್ೆಳಗ್ಳನ್ತು ಇನ್ ು ಗ್ತರತತಿಸ್ಬೋೆಕಯಗಿದ.ೆ 

 ಯೋಜನೆಯತ ರ್ಮೋನ್ತಗಯರರ28 ತ್ತತ್ತಯ ವೆೈದಾಕಿೋಯ ಅರ್ಶಾಕ್ತ್ೆಗ್ಳನ್ತು ಪರಿಗ್ಣಿಸಿಲಾ ಮತ್ತು 
ಸ್ಮತದಾದಲಿಾರತರ್ ರ್ಮೋನ್ತಗಯರರ ಕ್ರೆಯನ್ತು ಕ ೆೋಸ್ಿಗಯಡ್ಯ ಅಥವಯ ಸ್ುಂಬುಂಧಪಟಿ ಜಿಲಯಾ 
ಅಧಿಕಯರಿಗ್ಳಿಗ್ಳುಂತ್ಹ ಸ್ ಕ್ು ನಿಯುಂತ್ಾಣ ಕೋೆುಂದಾಗ್ಳಿಗ ೆ ತ್ಲತಪಿಸ್ಲತ ರ್ಯರ್ುದೆೋ 
ಕಯಯಯವಿಧ್ಯನ್ಗ್ಳಿರಲಿಲಾ. ಗ್ತಜರಯತ್, ಕೋೆರಳ ಮತ್ತು ಒಡಿಸಯೆ ರಯಜಾಗ್ಳು ಸ್ಮತದಾದಲಿಾನ್ ತ್ತತ್ತಯ 
ಪರಿಸಿೆತಿಗ್ಳಿಗೆ ಸ್ಪುಂದಸ್ಲತ ದ ೆೋಣಿ ಆುಂಬತಾಲನೆ್ೆ ಸೆೋವಗೆ್ಳನ್ತು ಪಯಾರುಂಭಿಸಿವೆ ಎುಂಬತದನ್ತು ಇಲಿಾ 
ಉಲೆಾೋಖಿಸ್ತರ್ುದತ ಸ್ ಕ್ುವಯಗ್ತತ್ುದೆ. 

                                                           
28 ಕ್ನಯಯಟಕ್ರ್ು ೩೨೦ ಕಿಲ ೆೋರ್ಮೋಟರ್ ಉದದದ ಕ್ರಯರ್ಳಿ ತಿೋರರ್ನ್ತು ಮತ್ತು ಸ್ತಮ್ಯರತ ೩.೨೮ ಲಕ್ಷ್ ಸ್ಮತದಾ 

ರ್ಮೋನ್ತಗಯರರನ್ತು ಹೆ ುಂದದ.ೆ 
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 ರಯಜಾದ ಗ್ಡಿ ಪಾದೋೆಶಗ್ಳಲಿಾ ತ್ೆ ುಂದರೆಯಲಿಾರತರ್ರ್ರತ ಮ್ಯಡತರ್ ಕ್ರೆಗ್ಳಿಗೆ ಸ್ುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತ್,ೆ ಆ 
ಕ್ರೆಗ್ಳು ಪಕ್ಕದ ರಯಜಾದ ಗ್ಡಿಗ್ಳಲಿಾ ಸಿೆತ್ವಯಗಿರತರ್ ನಿಯುಂತ್ಾಣ ಕೋೆುಂದಾಗ್ಳಿಗೆ 
ರವಯನರೆ್ಯಗ್ತರ್ುದರಿುಂದ ನೆರಯೆ ರಯಜಾಗ್ಳಿಗ2ೆ9 ಕ್ರೆಗ್ಳನ್ತು ರ್ಾರ್ಸಿೆತ್ವಯಗಿ ರ್ಗಯಯಯಿಸ್ಲತ ಮತ್ತು 
ಅಲಿಾುಂದ ಸಿವೋಕ್ರಿಸ್ಲತ ರ್ಯರ್ುದೆೋ ಕಯಯಯವಿಧ್ಯನ್ವಿರಲಿಲಾ. 2014-19ರ ಅರ್ಧಿಯಲಿಾ ಇತ್ರ 
ರಯಜಾದ ಭೌಗೆ ೋಳಿಕ್ ಪಾದೋೆಶಗ್ಳಿುಂದ 6,503 ಕ್ರೆಗ್ಳು ಬುಂದರತರ್ುದನ್ತು ನಯರ್ು ಗ್ಮನಿಸಿದೆರ್ು.. 
ಕ್ನಯಯಟಕ್ದುಂದ ಇತ್ರ ರಯಜಾಗ್ಳ ತ್ತತ್ತಯ ಕೋೆುಂದಾಗ್ಳಿಗ ೆಕ್ರೆಗ್ಳು ಎಷ್ತಿ ಸ್ುಂಖಾೆಯಲಿಾ ಹೆ ೋಗಿದದರ್ು 
ಎುಂಬತದನ್ತು ಕ್ುಂಡತಹಿಡಿಯಲಯಗ್ಲಿಲಾ. 

 ವಿೋಡಿಯ ರಿಲೆೋ ಸೆೋವ ೆ ಮತ್ತು ಪಠಾ ಸ್ುಂದೆೋಶ ಕ್ಳುಹಿಸ್ತವಿಕೆಯ ಮ ಲಕ್ ಕಿರ್ುಡ ಅಥವಯ 
ಮುಂದಕಿವಿಯ ರ್ಾಕಿುಗ್ಳಿುಂದ30 ಕ್ರೆಗ್ಳನ್ತು ಸಿವೋಕ್ರಿಸ್ತರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಸಾೆ ಪರಿಹರಿಸ್ತರ್ ಸಯಮಥಾಯರ್ನ್ತು 
ಕಯಲ್ ಸೆುಂಟರ್ ಹೆ ುಂದರಲಿಲಾ. 

 ಟೆಲಿ-ಕ್ನೆಕಿಿವಿಟಿ ಸೌಲಭಾವಿಲಾದ ರಯಜಾದ 27,397ರಲಿಾ ೮೬೯ ಹಳಿುಗ್ಳಿಗೆ ತ್ತತ್ತಯ ವೆೈದಾಕಿೋಯ 
ಸೆೋವಗೆ್ಳು ಲಭಾವಯಗ್ತರ್ುಂತ್ ೆ ಮ್ಯಡಲತ ಸ್ಕಯಯರ ಅಥವಯ ಪಯಲತದಯರರತ ರ್ಯರ್ುದೆೋ ಕ್ಾಮ 
ಕೈೆಗ ೆುಂಡಿರಲಿಲಾ. 

ಇದಲಾದೆ, ವಿವಿಧ ರ್ಗ್ಯಗ್ಳ ತ್ತತ್ತಯ ಪರಿಸಿೆತಿಗ್ಳಿಗ ೆ ಪರಿಣಯಮಕಯರಿ ಪಾತಿಕಿಾಯ ಸ್ಮಯರ್ನ್ತು 
ನಿಣಯಯಿಸ್ತರ್ುದತ, ಕಯಲ್ ಸೆುಂಟರ್ನಿುಂದ ಆಗ್ಮನ್-ಪ ರ್ಯ ಸ್ ಚನೆಗ್ಳು, ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ್ಳಿಗ ೆಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ 
ಸಿಬಬುಂದಯಿುಂದ ಪ ರ್ಯ-ಎಚಾರಿಕೆ, ರೆ ೋಗಿಗ್ಳ ಫಲಿತ್ಯುಂಶಗ್ಳ ಬಗೆೆ ಅನ್ತಸ್ರಣೆ, ಆಸ್ಪತ್ಯಾ-ಪ ರ್ಯ 
ಚಿಕಿತ್ೆೆಯ ಪರಿಣಯಮಕಯರಿತ್ವದ ಸ್ುಂಶೆ ೋಧನೆ, ರೆ ೋಗಿಗ್ಳ ಫಲಿತ್ಯುಂಶಗ್ಳ ಮೋಲಿವಚ್ಯರಣೆ, ಐಸಿಟಿ 
ಮ ಲಸೌಕ್ಯಯಗ್ಳ ಉನ್ುತಿೋಕ್ರಣ ಇತ್ಯಾದ ಅನೆೋಕ್ ಚಟತರ್ಟಿಕಗೆ್ಳು ಸ್ಕಯಯರದ ಮಟಿದಲಿಾ ಉನ್ುತ್ 
ನಿರ್ಯಹಣೆಯ ಪರಿಗ್ಣನೆಯಿುಂದ ಮತ್ತು ಕಯಯಯತ್ತ್ಪರತ್ಯೆಿುಂದ ಹೆ ರಗ್ತಳಿದವೆ. 

ಎಲಯಾ ಸೌಲಭಾರ್ುಂಚಿತ್ ವಿಭಯಗ್ಗ್ಳಿಗ ೆವೆೈದಾಕಿೋಯ ತ್ತತ್ತಯ ಸೆೋವೆಗ್ಳನ್ತು ಒದಗಿಸ್ಲತ ಸ್ ಕ್ು ಕಯಯಯ 
ಯೋಜನೆಗ್ಳನ್ತು ಸಿದಿಪಡಿಸ್ಲತ ಕ್ಾಮ ಕೈೆಗ ೆಳುಲಯಗ್ತತಿುದೆ ಎುಂದತ ರಯಜಾ ಸ್ಕಯಯರರ್ು ಉತ್ುರಿಸಿತ್ತ. 

ದ ರದ/ಗ್ತಡಿಗಯಡತ/ಗ್ಡಿ/ಕ್ರಯರ್ಳಿ ಪಾದೋೆಶಗ್ಳಲಿಾ ವಯಸಿಸ್ತರ್ ಸ್ಮ್ಯಜದ ಎಲಯಾ ಹಿುಂದತಳಿದ ರ್ಗ್ಯಗ್ಳಿಗ ೆ
ಇಎುಂಎಸ್ ಲಭಾತ್ಯೆನ್ತು ರಯಜಾ ಸ್ಕಯಯರರ್ು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕ ೆಳುಬೋೆಕುೆಂದತ ಶಿಫಯರಸ್ತ ಮ್ಯಡಲಯಗಿದ.ೆ 

2.1.17.2 ಸಯರ್ಯಜನಿಕ್ ಖಯಸ್ಗಿ ಸ್ಹಭಯಗಿತ್ವದ ಯೋಜನಗೆ್ಳ ನಿರ್ಯಹಣ ೆ

ಪಿಪಿಪಿಗ್ಳು ದೋಘಾಯರ್ಧಿಯ ಒಪಪುಂದಗ್ಳಯಗಿರತತ್ುವೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯತ ತ್ನ್ು ಉದೆದೋಶರ್ನ್ತು 
ನಿರುಂತ್ರವಯಗಿ ಸಯಧಿಸ್ತತಿುದೆಯೋ ಎುಂಬತದನ್ತು ನಿಯುಂತ್ಾಣಯಧಿಕಯರಿಗ್ಳು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳುಬೆೋಕ್ತ. ಹಿೋಗೆ, 
ಯೋಜನೆಯ ಜಿೋವಿತ್ಯರ್ಧಿಯನ್ತು ಉತ್ುಮವಯಗಿಸಿಕೆ ಳುಲತ ಯೋಜನೆಯ ಚಟತರ್ಟಿಕೆಗ್ಳನ್ತು 
ಮೋಲಿವಚ್ಯರಣೆ ಮ್ಯಡತರ್ುದತ ಅರ್ಶಾಕ್ವಯಗಿತ್ತು. ಸೆೋವಯೆ ಪಯಾರುಂಭದಲಿಾಯೋ ಮೋಲಿವಚ್ಯರಣಯ 
ಪಾಕಿಾಯಗ್ಳು ಮತ್ತು ಕಯಯಯವಿಧ್ಯನ್ಗ್ಳು ರ್ಯರಿಯಲಿಾವೆ ಎುಂದತ ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳುಬೆೋಕ್ತ, ಪಯತ್ಾಗ್ಳು 
ಮತ್ತು ಜವಯಬಯದರಿಗ್ಳನ್ತು ಸ್ಪಷ್ಿವಯಗಿ ವಿರ್ರಿಸ್ಬೆೋಕ್ತ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯ ಅರ್ಶಾಕ್ತ್ೆಗ್ಳನ್ತು ಸ್ಪಷ್ಿವಯಗಿ 
ನಿದಯಷ್ಿಪಡಿಸ್ಬೆೋಕ್ತ, ಇರ್ುಗ್ಳಿುಂದಯಗಿ ಕಯಯಯಕ್ಷ್ಮತ್ಯೆನ್ತು ಮದಲಿನಿುಂದಲ  ನಿರ್ಯಹಿಸ್ಬಹತದತ. 
ಅರ್ುಗ್ಳಲಿಾ ಕ್ುಂಡತಬರತರ್ ನ್ ಾನ್ತ್ೆಗ್ಳನ್ತು ಕ ೆೋಷ್ಿಕ್-2.7ರಲಿಾ ನಿೋಡಲಯಗಿದೆ. 

 
                                                           
29 ಕ್ನಯಯಟಕ್ದ ಗ್ಡಿಗೆ ಹೆ ುಂದಕೆ ುಂಡಿರತರ್ ಎಲಾ ರಯಜಾಗ್ಳೂ ಒುಂದೆೋ ತ್ತತ್ತಯ ಸ್ುಂಖೆಾ ೧೦೮ನ್ತು ಬಳಸ್ತತ್ುವೆ. 
30 ೨೦೧೧ರ ಜನ್ಗ್ಣತಿ ದತ್ಯುುಂಶ ಅನ್ವಯ ರಯಜಾದಲಿಾ ಸ್ತಮ್ಯರತ ೩.೨೬ ಲಕ್ಷ್ ಶಾರ್ಣದೆ ೋಷ್ರ್ುಳುರ್ರತ ಮತ್ತು ಮ್ಯತ್ನಯಡಲತ 

ತ್ೆ ುಂದರೆಯಿರತರ್ರ್ರತ ಇದದರತ. 
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ಕ ೆೋಷ್ಿಕ್-2.7: ಯೋಜನಯೆ ನಿರ್ಯಹಣಯೆಲಿಾ ಗ್ಮನಿಸಿದ ನ್ ಾನ್ತ್ಗೆ್ಳು  
ಕ್ಾಮ 
ಸ್ುಂಖಾೆ ವಿಷ್ಯ ಲಕೆ್ಕಪರಿಶ ೆೋಧನಯ ಆಕ್ಷೋೆಪಣಗೆ್ಳು ಸ್ಕಯಯರದ ಉತ್ುರ 

1 ಅಸ್ಮಪಯಕ್ 
ಮೋಲಿವಚ್ಯರಣಯ 
ಚ್ೌಕ್ಟತಿ  

ಸೆೋವಯ ವಿತ್ರಣೆಗೆ ಸ್ುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತ್ೆ ಪಾಮತಖ ಕಯಯಯಕ್ಷ್ಮತ್ೆಯ 
ಸ್ ಚಕ್ಗ್ಳು ಸಯಕ್ಷ್ಟಿಲಾ. ಅಸಿುತ್ವದಲಿಾರಬೆೋಕಯದ ಮೋಲಿವಚ್ಯರಣಯ 
ಕಯಯಯವಿಧ್ಯನ್ರ್ನ್ತು ಎಮ್ಒಯತ ನಿದಯಷ್ಿ ಪಡಿಸಿರಲಿಲಾ 

ರಯಜಾ ಸ್ಕಯಯರರ್ು ಲಕೆ್ಕಪರಿಶ ೆೋಧನೆಯ 
ಅರ್ಲೆ ೋಕ್ನ್ಗ್ಳನ್ತು ಅುಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿತ್ತ ಮತ್ತು 
ವಿರ್ರವಯದ ಸೆೋವಯ ಮಟಿದ ಒಪಪುಂದರ್ು ಎಮ್
ಒಯತನ್ ಭಯಗ್ವಯಗಿರದ ಕಯರಣ ಎಮ್
ಒಯತನ್ಲಿಾ ಕೆ ರತ್ೆಯಿದೆ ಎುಂದತ ನಿಗ್ಯಮನ್ 
ಸ್ಭೆಯಲಿಾ ಒಪಿಪಕೆ ುಂಡಿತ್ತ. ಯೋಜನೆಯನ್ತು 
ಮತುಂದತರ್ರಸೆ್ತರ್ ಸ್ಲತವಯಗಿ ಪಯಲತದಯರನ್ನ್ತು 
ಗ್ತರತತಿಸ್ಲತ ಈಗ್ ಟೆುಂಡರ್ ಪಾಕಿಾಯಯನ್ತು 
ಪಯಾರುಂಭಿಸ್ಲಯಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ತುತ್ ಎಮ್
ಒಯತನ್ಲಿಾನ್ ನ್ ಾನ್ತ್ೆಗ್ಳನ್ತು ಸೆೋವಯ ಮಟಿದ 
ಒಪಪುಂದಗ್ಳು, ದುಂಡದ ಷ್ರತ್ತು ಇತ್ಯಾದಗ್ಳನ್ತು 
ಉದೆದೋಶಿತ್ ಟೆುಂಡರ್ ದಯಖಲೆಯಲಿಾ ಸೆೋರಿಸ್ತರ್ 
ಮ ಲಕ್ ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ಲಯಗಿದೆ ಎುಂದ  ತಿಳಿಸಿತ್ತ.  

2 ನಿರ್ಯಹಣೆ ಮ್ಯಹಿತಿ 
ರ್ಾರ್ಸೆೆ 

ನಿರ್ಯಹಣಯ ಮ್ಯಹಿತಿಯನ್ತು ಒದಗಿಸ್ತರ್ ಸಯಮಥಾಯರ್ನ್ತು 
ಹೆ ುಂದರತರ್ ದತ್ಯುುಂಶರ್ನ್ತು ಇಎಮ್ಸಿಎ ಹೆಚಿಾನ್ ಪಾಮ್ಯಣದಲಿಾ 
ಉತ್ಯಪದಸ್ತತ್ುದೆ ರ್ಯದರ , ರ್ಯರ್ುದೋೆ ಎಮ್ಐಎಸ್ ರ್ರದಗ್ಳನ್ತು 
ತ್ುಂತ್ಯಾುಂಶದ ಭಯಗ್ವಯಗಿ ವಿನಯಾಸ್ಗೆ ಳಿಸ್ಲಯಗಿಲಾ ಮತ್ತು ರಚಿಸ್ಲಯಗಿಲಾ. 

3 ಕಯಯಯಕ್ಷ್ಮತ್ೆ 
ಭದಾತ್ೆಯನ್ತು 
ನಿಗ್ದಪಡಿಸಿರಲಿಲಾ 

ಯೋಜನಯ ಕಯರ್ಯಯಚರಣೆಯ ಹುಂತ್ದಲಿಾ ತ್ನ್ು ಹೆ ಣೆಗಯರಿಕೆಗ್ಳ 
ಸ್ ಕ್ುವಯದ ಕಯಯಯಕ್ಷ್ಮತ್ೆಗಯಗಿ ಪಯಲತದಯರರಿುಂದ ರ್ಯರ್ುದೋೆ 
ಕಯಯಯಕ್ಷ್ಮತ್ೆಯ ಭದಾತ್ಯೆನ್ತು ಒದಗಿಸ್ಲತ ಎಮ್ಒಯತ 
ನಿಗ್ದಪಡಿಸಿರಲಿಲಾ. 

4 ದುಂಡದ ಷ್ರತ್ತು 
ಸೆೋರಿಸ್ದರತರ್ುದತ 

ಸೆೋವೆಗ್ಳ ವಿತ್ರಣೆಯಲಿಾ ಕೆ ರತ್ೆಗೆ ಎಮ್ಒಯತ ರ್ಯರ್ುದೋೆ ದುಂಡದ 
ಷ್ರತ್ತುಗ್ಳನ್ತು ವಿಧಿಸಿರಲಿಲಾ. 

5 ರ್ರದ ಮ್ಯಡತರ್ 
ರ್ಾರ್ಸೆೆ 

ಸ್ಕಯಯರ ಮತ್ತು ಖಯಸ್ಗಿ ಪಯಲತದಯರರ ನ್ಡತವಿನ್ ಮೋಲತೆರದ ರ್ರದ 
ರ್ಾರ್ಸೆೆಗ್ಳನ್ತು ಎಮ್ಒಯತ ನಿಗ್ದಪಡಿಸಿರಲಿಲಾ. 

6 ಕಯಲ್ ಸೆುಂಟರ್ಗ ೆ
ದ ರವಯಣಿ 
ಮ ಲಸೌಕ್ಯಯಗ್ಳ 
ಕ್ಡಿತ್  
 

ಅತ್ಾಗ್ತ್ಾ ತ್ತತ್ತಯ ದ ರವಯಣಿ ಮ ಲಸೌಕ್ಯಯರ್ನ್ತು ನಿೋರತ 
ಸ್ರಬರಯಜತ, ಲೆ ೋಕೆ ೋಪಯೋಗಿ ಇತ್ಯಾದಗ್ಳಿುಂದ ರಕ್ಷಿಸ್ಲಯಗಿದೆಯ 
ಎುಂದತ ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳುಲತ ವಿವಿಧ ನಯಗ್ರಿಕ್ ಸ್ುಂಸೆೆಗ್ಳೂೆುಂದಗೆ 
ರ್ಯರ್ುದೋೆ ಹೆ ುಂದಯಣಿಕೆ ಮ್ಯಡಿಕೆ ುಂಡಿರಲಿಲಾ. 2014-19ರ 
ಅರ್ಧಿಯಲಿಾ ನಯಗ್ರಿೋಕ್ ಪಯಾಧಿಕಯರಗ್ಳು ಫೆೈಬರ್ ಮತ್ತು ತ್ಯಮಾದ ಕೆೋಬಲ್ 
ಕ್ತ್ುರಿಸಿದದರಿುಂದ 108 ಕಯಲ್ ಸೆುಂಟರ್ ಲೈೆನ್ಗ್ಳು ಸ್ೆಬದವಯಗಿದದ ಮ ರತ 
ನಿದಶಯನ್ಗ್ಳನ್ತು ನಯರ್ು ಗ್ಮನಿಸಿದೆರ್ು ಮತ್ತು ಮ್ಯರ್ಚಯ 2016 ಮತ್ತು 
ಜ ನ್ 2016ರಲಿಾ ನ್ಡೆದ ಎರಡತ ಪಾತ್ೆಾೋಕ್ ಘಟನೆಗ್ಳಲಿಾ ಕಯಲ್ ಸೆುಂಟರ್ 
ಬಳಿ ಫತಟ್ಪಯತ್ ಮತ್ತು ಅುಂಡರ್ಪಯಸ್ ಕೆಲಸ್ಕಯಕಗಿ ಕೆೋಬಲ್ ಕ್ತ್ುರಿಸಿ 
ದ ರವಯಣಿ ಮ್ಯಗ್ಯಗ್ಳು 10 ನಿರ್ಮಷ್ಗ್ಳಿಗಿುಂತ್ ಹೆಚತಾ ಕಯಲ 
ಸ್ೆಬದವಯಗಿದದರ್ು. 

ಈ ವಿಷ್ಯವಯಗಿ ರಯಜಾ ಸ್ಕಯಯರರ್ು 
ರ್ಯರ್ುದೋೆ ಉತ್ುರರ್ನ್ತು ನಿೋಡಿಲಾ 

7 ವಿವಿಧ ತ್ತತ್ತಯ 
ನಿರ್ಯಹಣಯ 
ಸ್ುಂಸೆೆಗ್ಳ ನ್ಡತವಿನ್ 
ಸ್ುಂಪಕ್ಯಗ್ಳನ್ತು 
ನಿದಯಷ್ಿಪಡಿಸಿಲಾ 

ವಿವಿಧ ಇಲಯಖೆಗ್ಳ ನ್ಡತವಿನ್ ಸ್ುಂಪಕ್ಯರ್ನ್ತು ಹೆ ುಂದರಲಿಲಾ ಅಥವಯ 
ಅುಂತ್ರ-ವಿಭಯಗಿೋಯ ಸ್ಮನ್ವಯರ್ನ್ತು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳುಲತ ಆಡಳಿತ್ 
ರಚನೆಯನ್ತು ಸಯೆಪಿಸಿರಲಿಲಾ. ದತ್ಯುುಂಶ ಹುಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಇಲಯಖೆಗ್ಳ 
ನ್ಡತವಿನ್ ಸ್ುಂಪಕ್ಯದ ಅನ್ತಪಸಿೆತಿಯತ ಅಪಘಾತ್ ಮ್ಯಾಪಿುಂಗ್ ಮತ್ತು 
ಅಪಘಾತ್ ರ್ಲಯಗ್ಳನ್ತು ಗ್ತರತತಿಸ್ತರ್ ಸ್ ಕ್ಷ್ಮ ವಿಷ್ಯಗ್ಳ ಮೋಲೆ 
ಪರಿಣಯಮ ಬಿೋರಿತ್ತ ಹಯಗ್  ಇದತ ಅಪಘಾತ್ ರ್ಲಯಗ್ಳ ಬಳಿ 
ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ಗ್ಳನ್ತು ಪರಿಣಯಮಕಯರಿರ್ಯಗಿ ನಿಯೋಜಿಸ್ಲತ ಸ್ಹಯಯ 
ಮ್ಯಡಬಹತದತ್ತು ಮತ್ತು ಇದರಿುಂದಯಗಿ “ಗೆ ೋಲನಿ್ ಅರ್ರ್” 
ಸ್ಮಯರ್ನ್ತು ಕ್ಡಿಮ ಮ್ಯಡಬಹತದತ. 

8 ನಿಗ್ಯಮನ್ 
ಕಯಯಯನಿೋತಿ 
ಏಪಯಯಟತ 

ಸ್ವತ್ತುಗ್ಳು ಮತ್ತು ಬೌದಿಕ್ ಹಕ್ತಕಗ್ಳ ಸ್ುಂಪ ಣಯ ಮತ್ತು ಅುಂತಿಮ 
ರ್ಗಯಯರ್ಣಯೆನ್ತು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿ ಕೆ ಳುಲತ ಒಪಪುಂದದ ಬಯಧಾತ್ೆಯನ್ತು 
ಸ್ ಚಿಸ್ತರ್ ರ್ಯರ್ುದೋೆ ನಿಗ್ಯಮನ್ ಕಯಯಯನಿೋತಿ ಏಪಯಯಟನ್ತು ಎಮ್
ಒಯತ ಒಳಗೆ ುಂಡಿರಲಿಲಾ ಅಥವಯ ಸೆೋವೆಗ್ಳಲಿಾನ್ ನ್ ಾನ್ತ್ೆಗ್ಳನ್ತು 
ಉಲೆಾೋಖಿಸಿ ನಿಗ್ದತ್ 10 ರ್ಷ್ಯಗ್ಳ ಅರ್ಧಿಗೆ ಮತುಂಚಿತ್ವಯಗಿ ಪಯಲತದಯರ 
ರೆ ುಂದಗಿನ್ ಸ್ುಂಬುಂಧರ್ನ್ತು ನಿಲಿಾಸ್ಲತ ನಿಧಯರಿಸಿದರ  ಸ್ಕಯಯರರ್ು 
ಅುಂತ್ಹ ಯೋಜನೆಯನ್ತು ತ್ರ್ಯರಿಸಿರಲಿಲಾ. ಕಯಯಯತ್ುಂತ್ಾ 
ಯೋಜನೆಯ ಅನ್ತಪಸಿೆತಿಯತ ಯೋಜನೆಯ ಅನ್ತಷ್ಯಠನ್ಕೆಕ 
ಅಡಿಿರ್ಯಗ್ತರ್ ಅಪಯಯದುಂದ ಕ್ ಡಿದತದ ಪಯಲತದಯರರ ಮೋಲ ೆ
ಸ್ಕಯಯರರ್ು ನಿರುಂತ್ರವಯಗಿ ಅರ್ಲುಂಬಿತ್ವಯಗಿರಬೆೋಕಯಗ್ತತ್ುದೆ. 

ನಿಗ್ಯಮನ್ ಕಯಯಯನಿೋತಿ ಏಪಯಯಟಿಗೆ 
ಸ್ುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತ್ೆ ಸ್ ಕ್ು ಕ್ಾಮ 
ಕೆೈಗೆ ಳುಲಯಗ್ತರ್ುದತ ಎುಂದತ ರಯಜಾ ಸ್ಕಯಯರರ್ು 
ಉತ್ುರಿಸಿತ್ತ. 

ಆಧ್ಯರ: ಪಯಲತದಯರರತ ಮತ್ತು ರಯಜಾ ಸ್ಕಯಯರರ್ು ಒದಗಿಸಿದ ಮ್ಯಹಿತಿ 
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2.1.17.3 ತ್ತತ್ತಯ ಚಿಕಿತ್ೆಯೆ ಬಗೆೆ ಸಯರ್ಯಜನಿಕ್ರ ಕ್ಳರ್ಳಗ್ಳನ್ತು ನಿಭಯಯಿಸ್ತರ್ುದತ 

ತ್ತತ್ತಯ ವೆೈದಾಕಿೋಯ ಸೆೋವಗೆ್ಳು ಬಹತಮತಖಾ ಸಯರ್ಯಜನಿಕ್ ಸೆೋವೆಗ್ಳಯಗಿವೆ ಮತ್ತು ಸಯರ್ಯಜನಿಕ್ರತ 
ಸ್ತರಕ್ಷಿತ್, ಪರಿಣಯಮಕಯರಿ ಮತ್ತು ಗ್ತಣಮಟಿದ ಆರೆ ೋಗ್ಾ ಸೆೋವಯೆನ್ತು ಪಡೆಯತರ್ುದನ್ತು 
ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳುಲತ ಸಯಕ್ಷ್ತಿ ರ್ಾರ್ಸೆೆಗ್ಳು ಅಸಿುತ್ವದಲಿಾರಬೆೋಕ್ತ. ತ್ತತ್ತಯಸಿೆತಿಗ್ಳ ನಿರ್ಯಹಣೆಯತ 
ಸ್ೆಳದಲಿಾನ್ ಪಾತಿಕ್ ಲ ಘಟನಗೆ್ಳನ್ತು ಎದತರಿಸ್ಲತ ವಿಧ್ಯನ್, ಅರ್ುಗ್ಳ ತ್ನಿಖೆಗ ೆ ಕಯಯಯವಿಧ್ಯನ್, 
ಪಾತಿಕ್ ಲ ಘಟನಗೆ್ಳ ತ್ನಿಖೆಯಿುಂದ ಉುಂಟಯಗ್ತರ್ ಸ್ುಂಬುಂಧಿತ್ ಕ್ಲಿಕೆಯಿುಂದ ತ್ೆಗದೆತಕೆ ಳುಬೆೋಕಯದ 
ಪರಿಹಯರ ಕ್ಾಮಗ್ಳು, ಇರ್ುಗ್ಳನ್ತು ಒಳಗೆ ುಂಡಿರಬೆೋಕ್ತ. ಸಯರ್ಯಜನಿಕ್ ಕ್ಳರ್ಳಗ್ಳನ್ತು ಮತ್ತು ಅರ್ುಗ್ಳ 
ಪರಿಹಯರಕಕೆ ರ್ಯರ್ುದೆೋ ಕಯಯಯವಿಧ್ಯನ್ರ್ನ್ತು ಎಮ್ಒಯತನ್ಲಿಾ ನಿಗ್ದಪಡಿಸಿರಲಿಲಾ. ಪಯಲತದಯರನ್ತ 
ಸ್ಕಯಯರಕಕೆ ರ್ರದ ಮ್ಯಡಲತ ತಿೋರ್ಾತ್ೆಯ ಆಧ್ಯರದ ಮೋಲೆ ಸ್ಮಸೆಾಗ್ಳನ್ತು ರ್ಗಿೋಯಕ್ರಿಸ್ಲಿಲಾ. ನಯರ್ು 
ಕಳೆಕ್ುಂಡುಂತ್ೆ ಗ್ಮನಿಸಿದೆರ್ು. 
 2014-15ರಿುಂದ 2018-19ರ ಅರ್ಧಿಯಲಿಾ ತ್ತತ್ತಯ ಸೆೋವಯ ಬಳಕದೆಯರರಿುಂದ 6,411 ದ ರತಗ್ಳನ್ತು 

ಸಿವೋಕ್ರಿಸ್ಲಯಗಿತ್ತು. 
 2018-19ರಲಿಾ, ಸಿವೋಕ್ರಿಸಿದ 591 ದ ರತಗ್ಳಲಿಾ, ಕೋೆರ್ಲ 418 ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳನ್ತು ಮ್ಯತ್ಾ ಗ್ತಣಮಟಿ 

ವಿಭಯಗ್ರ್ು ಪರಿಶಿೋಲನೆಗ ೆತ್ೆಗದೆತಕೆ ುಂಡಿತ್ತು, ಅರ್ುಗ್ಳಲಿಾ 34 ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳು ಸಯವಿಗೆ ಸ್ುಂಬುಂಧಿಸಿದದರ್ು. 
 ಗ್ತಣಮಟಿ ವಿಭಯಗ್ರ್ು ತ್ಮಮ ತ್ನಿಖೆಯ ನ್ುಂತ್ರ 81 ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳನ್ತು ಸಯಬಿೋತ್ಯಗಿದೆ ಎುಂದತ 

ತಿೋಮ್ಯಯನಿಸಿತ್ತು, ಹಯಗಯಗಿ ದ ರತಗ್ಳು ನೆೈಜವಯಗಿದದರ್ು. 
 ಸಯಬಿೋತ್ಯದ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ ರೆ ೋಗಿಗ್ಳ ಸಯವಿಗೆ ಕಯರಣವಯದ 4 ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳು, ರೆ ೋಗಿಗ್ಳನ್ತು ಖಯಸ್ಗಿ 

ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ್ಳಿಗೆ ಸಯಗಿಸಿದ 4 ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳು ಮತ್ತು ಲುಂಚಕೆಕ ಸ್ುಂಬುಂಧಿಸಿದ 23 ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳು ಸೆೋರಿದದರ್ು. 

ಆದರ , ಘಟನಯೆ ವಿರ್ರವಯದ ತ್ನಿಖೆ, ಕ್ಲಿತ್ ಪಯಠಗ್ಳು ಮತ್ತು ತ್ೆಗದೆತಕೆ ುಂಡ ಪರಿಹಯರ ಕ್ಾಮಗ್ಳನ್ತು 
ಸ್ ಚಿಸ್ತರ್ ರ್ಯರ್ುದೆೋ ದಯಖಲೆಗ್ಳು ಲಭಾವಿರಲಿಲಾ. ಇದಲಾದ,ೆ ಸಯರ್ಯಜನಿಕ್ರತ ಎತಿುದ ಸೆೋವಯ 
ವಿತ್ರಣೆಯ ಗ್ುಂಭಿೋರ ಕಯಳಜಿಗ್ಳು ಮತ್ತು ಅರ್ುಗ್ಳ ಪರಿಹಯರ ಕ್ಾಮರ್ನ್ತು ಸ್ಕಯಯರಕಕೆ ತಿಳಿಸ್ಲಿಲಾ. 

ಎಮ್ಒಯತ ಅನ್ವಯ ಸಯರ್ಯಜನಿಕ್ರಿುಂದ ಬುಂದರತರ್ ದ ರತಗ್ಳನ್ತು ಸ್ಕಯಯರಕೆಕ ರ್ರದ ಮ್ಯಡತರ್ 
ಹೆ ಣೆಗಯರಿಕೆ ಪಯಲತದಯರರ ಮೋಲೆ ಇರಲಿಲಾ ಎುಂದತ ರಯಜಾ ಸ್ಕಯಯರರ್ು ನಿಗ್ಯಮನ್ ಸ್ಭಯೆಲಿಾ ತಿಳಿಸಿತ್ತ. 
ತ್ತ್ಪರಿಣಯಮವಯಗಿ, ಸಯರ್ಯಜನಿಕ್ರತ ನೆೋರವಯಗಿ ಇಲಯಖೆಯ ಸಿಬಬುಂದಯನ್ತು ಸ್ುಂಪಕಿಯಸ್ದ ಹೆ ರತ್ತ ಈ 
ಬಗೆೆ ಸ್ಕಯಯರಕಕೆ ರ್ಯರ್ುದೆೋ ಮ್ಯಹಿತಿ ಸಿಗ್ತತಿುರಲಿಲಾ. ಪಾಸಯುವಿತ್ ಟೆುಂಡರ್ನ್ಲಿಾ ರ್ರದ ಮ್ಯಡತರ್ ಸ್ ಕ್ು 
ರ್ಾರ್ಸೆೆಯನ್ತು ಸೆೋರಿಸ್ಲಯಗ್ತರ್ುದತ ಎುಂದ  ಸ್ಕಯಯರರ್ು ತಿಳಿಸಿತ್ತ. 

2.1.17.4 ಯೋಜನಯ ದತ್ುಸ್ುಂಚಯರ್ನ್ತು ಸ್ಕಯಯರಕಕೆ ನಿೋಡದರತರ್ುದತ 

ದತ್ಯುುಂಶರ್ು ಮಹತ್ವದ ಸ್ುಂಪನ್ ಮಲವಯಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ತು ಸ್ಮಪಯಕ್ವಯಗಿ ನಿರ್ಯಹಿಸ್ಬೋೆಕ್ತ. 108 
ಯೋಜನೆಯತ ತ್ತತ್ತಯ ಸಿೆತಿಗ್ಳಿಗ ೆಸ್ುಂಬುಂಧಿಸಿದ ಬೃಹತ್ ಪಾಮ್ಯಣದ ದತ್ಯುುಂಶರ್ನ್ತು ಉತ್ಯಪದಸ್ತತ್ುದೆ 
ಮತ್ತು ಈ ದತ್ಯುುಂಶ ಸ್ುಂಪನ್ ಮಲರ್ನ್ತು ಉತ್ುಮವಯಗಿ ಬಳಸಿಕೆ ಳುಲತ ಮತ್ತು ನಿರ್ಯಹಿಸ್ಲತ, ಸ್ಕಯಯರರ್ು 
ಯೋಜನೆಯ ದತ್ುಸ್ುಂಚಯರ್ನ್ತು ಹೆ ುಂದರಬೆೋಕ್ತ. ದತ್ುಸ್ುಂಚಯರ್ನ್ತು ಅರೆೈಯಸಿಕ ೆಳುಲತ ಹಯಗ್  
ಒಪಪುಂದದ ಅರ್ಧಿಯ ನ್ುಂತ್ರ ಮ್ಯರಯಟಗಯರ ಮತ್ತು ಅರ್ರ ಸಿಬಬುಂದಯ ಮೋಲ ೆ ನಿರುಂತ್ರ 
ಅರ್ಲುಂಬನೆಯನ್ತು ಕ್ಡಿಮ ಮ್ಯಡಲತ ವಿವಿಧ ದತ್ುಸ್ುಂಚಯಗ್ಳಿುಂದ ದತ್ಯುುಂಶರ್ನ್ತು ಹೆ ರತ್ೆಗೆಯಲತ 
ಬಳಸ್ತರ್ ವಿಧ್ಯನ್ಗ್ಳನ್ತು ಅರಿಯಲತ ಸ್ಕಯಯರರ್ು ಪಾಮತಖವಯದ ದತ್ಯುುಂಶ ನಿಘುಂಟತಗ್ಳನ್ತು 
ಹೆ ುಂದರಬೆೋಕ್ತ. ಅನೆೋಕ್ ಬಯಾಕ್-ಅಪ್ ಹುಂತ್ಗ್ಳನ್ತು ನಿದಯಷ್ಿಪಡಿಸಿರತರ್ ಬಯಾಕ್ಅಪ್ ನಿೋತಿಯತ 
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ದತ್ಯುುಂಶದ ನಿರುಂತ್ರ ಲಭಾತ್ಯೆನ್ತು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳುಲತ ಮತ್ತು ದತ್ಯುುಂಶದ ಸ್ಮಗ್ಾತ್ೆಯನ್ತು 
ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳುಲತ ಸ್ಹಯಯ ಮ್ಯಡತತ್ುದೆ. 

ಪಾ ಲನದಾ ರ ನಿವುಹಿಸ್ನವ ವಿ ವಿಧ ದತತ ಸ್ಂಚಯ ಸ್ಥ ಳಗಳಿಂದ31 ನಿಯತಕಾಲ್ಲಕವಾಗಿ ಬ್ಾಯ ಕ್ಅಪ್ 
ದತ್ಾತ ಂಶವನ್ನು ಹಸ್ಾತ ಂತ ರಿಸ್ನವ ಯಾವುದ ೀ ಬ್ಾಯ ಕ್ಅಪ್ ನಿೀತಿ  ಮತನತ ವಿಧಾನ್ವನ್ನು ಸ್ಕಾುರ 
ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿರಲ್ಲಲ ಿ  ಎಂ ಬ್ನದನ್ನು  ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ ವು . ಸ್ಕಾುರವು  ಈ ದತತ ಸ್ಂಚಯಗ ಳ ಮೀಲ   ಬ್ಳ ಕ  
ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ು ಹ ೂಂ ದಿರಲ್ಲಲಿ  ಮತನತ  ಯೀಜನಾ ದತತ ಸ್ಂಚಯಗಳಿಗ  ಸ್ಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತ್  ಸ್ಾಕಷ್ನಟ 
ದಾ ಖಲ ಗಳನ್ೂ ು ಸ್ಹ ಪಾ ಲನದಾರರಿಂದ ಪ್ಡ ದಿರಲ್ಲಲ ಿ . ದತ್ಾತ ಂಶ ನಿಘಂಟ್ ನಗಳು, ನಿಯಮಿತ ನಿವು ಹಣ ಾ 
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ು ಹ ೂರತ್ ಗ ಯಲನ ದತತ ಸ್ಂಚಯ ವಿಧಾನ್ಗಳು ಇತ್ಾ ಯ ದಿಗಳನ್ನು ಪ್ಡ ದಿರಲ್ಲಲ ಿ . ದತ್ಾತ ಂಶ 
ಭ್ಂಡಾ ರ ಅನ್ನಷ್ಾ ಾ ನ್, ಪ್ರವ ೀಶ ನಿಬ್ಂಧನ ಗಳು ಮತನತ  ಸ್ಂಬ್ಂಧಿತ ದಸ್ಾತ ವ ೀ ಜನಗಳಿಲಿ ದ  ಬ್ಹನ ಸ್ಥ ಳಗಳು  
ಮತನತ  ಬ್ಹನ ದತತ ಸ್ಂಚಯ ನಿವು ಹಣ ಾ ವಯ ವಸ್ ಥಗಳು ಯೀಜನ ಯ ದತತ ಸ್ಂಚಯವನ್ನು ಬ್ ಳಸಿಕ ೂಳುು ವಲ್ಲಿ  
ಸ್ಕಾುರದ ಸ್ಾಮ ರ್ಥಯ ುವನ್ನ ು ಕನ ಂಠಿತ ಗ ೂಳಿಸ್ನತತ ವ . ಯೀಜನಾ ದತತ ಸ್ಂಚಯಕ ಕ ಪ್ರವ ೀಶದ ಕ ೂ ರ ತ್ ಯನ  
ಯೀಜನ ಯ ಚಟ್ನವಟಿ ಕ ಗಳನ್ ನು ಮೀಲ್ಲ ವಚಾರಣ   ಮಾಡನವ ಸ್ಕಾುರದ ಸ್ಾಮ ರ್ಥಯ ುವನ್ನು  ಸ್ಹ 
ಕಿರಿದನಗ ೂಳಿಸಿತನ. ಇದಲಿ ದ , ಯೀಜನ ಯಡಿ ಉ ತಪತಿ ತ ಯಾಗನವ ದತ್ಾತ ಂಶಗ ಳ ಅನ್ನಪ್ಸಿಥ ತಿ ಯಿಂದಾ ಗಿ, 
ರಾ ಜಯ  ಸ್ಕಾ ುರವು ಅದನ್ನು  ತನ್ು ಯೀ ಜನ  ಮತನತ  ಸ್ಂ ಶ  ೀ ಧನಾ  ಉ ದ ದ ೀ ಶಗಳಿಗಾ ಗಿ 
ಬ್ಳಸಿಕ ೂಳುಲ ಾಗಲ್ಲ ಲಿ . 

ಪಯಲತದಯರರತ ತ್ನ ೆುುಂದಗೆ ದತ್ುಸ್ುಂಚಯರ್ನ್ತು ಹುಂಚಿಕ ೆಳುಲಿಲಾ ಎುಂದತ ರಯಜಾ ಸ್ಕಯಯರರ್ು 
ಒಪಿಪಕ ೆುಂಡಿತ್ತ ಮತ್ತು ಇಲಯಖಯೆ ಬಳಕಗೆಯಗಿ ವಿಶೆೋಷ್ ಡಯಾಶ್ಬ ೆೋಡ್ಯವುಂದನ್ತು ರಚಿಸ್ಲತ ಪಾಸಯುವಿತ್ 
ಟೆುಂಡರ್ನ್ಲಿಾ ಅರ್ಕಯಶ ಒದಗಿಸ್ಲಯಗಿದೆ ಎುಂದತ ತಿಳಿಸಿತ್ತ. ಮತುಂದನ್ ದನ್ಗ್ಳಲಿಾ ಸಯರ್ಯಜನಿಕ್ ಆರೆ ೋಗ್ಾ 
ಸ್ುಂಸೆೆ, ಕ್ನಯಯಟಕ್ ರಯಜಾ ಆರೆ ೋಗ್ಾ ರ್ಾರ್ಸೆೆ ಸ್ುಂಪನ್ ಮಲ ಕೋೆುಂದಾ ಮತ್ತು ಇತ್ರೆ ಏರ್ನೆಿೆಗ್ಳ ಮ ಲಕ್ 
ಸ್ುಂಶೆ ೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿರ್ೃದಿಯ ಯೋಜನೆಗ್ಳನ್ತು ರ ಪಿಸ್ಲಯಗ್ತರ್ುದತ ಎುಂದತ ಸ್ಹ ತಿಳಿಸಿತ್ತ.  

2.1.17.5 ರಯಜಾ/ಜಿಲಯಾ ಮಟದಿ ಸ್ರ್ಮತಿಗ್ಳನ್ತು ರಚಿಸ್ದರತರ್ುದತ 

ಎಮ್ಒಯತ ಅನ್ವಯ ರಯಜಾ ಸ್ಕಯಯರರ್ು ನಿಯತ್ಕಯಲಿಕ್ವಯಗಿ ಸ್ಭ ೆನ್ಡೆಸ್ಲತ ಮತ್ತು ಇಎಮ್ಎಸ್ನ್ 
ಪರಿಣಯಮಕಯರಿ ಕಯಯಯನಿರ್ಯಹಣೆಗ ೆಅನ್ತಕ್ ಲವಯಗ್ತರ್ುಂತ್ೆ ಶಿಫಯರಸ್ತಗ್ಳನ್ತು ಮ್ಯಡಲತ ರಯಜಾ ಮತ್ತು 
ಜಿಲಯಾ ಮಟಿದಲಿಾ ಸ್ ಕ್ು ಪರಿಷ್ತ್ತು/ಸ್ರ್ಮತಿಯನ್ತು ರಚಿಸ್ಬೆೋಕಿತ್ತು. ಆದರ,ೆ ರಯಜಾ ಮತ್ತು ಜಿಲಯಾ ಮಟಿದ 
ಸ್ರ್ಮತಿಗ್ಳನ್ತು ರಚಿಸಿರಲಿಲಾ. 
 ರಯಜಾ ಮಟಿದ ಮೋಲಿವಚ್ಯರಣಯ ಸ್ರ್ಮತಿಯ ಅನ್ತಪಸಿೆತಿಯತ, ಸ್ಮಗ್ಾ ತ್ತತ್ತಯಸಿೆತಿ ನಿರ್ಯಹಣಯ 

ಸೆೋವರೆ್ಯಗಿ, ಯೋಜನೆಯ ಕಯಯಯನಿರ್ಯಹಣೆಯ ಮೋಲೆ ಪರಿಣಯಮ ಬಿೋರಿತ್ತ. ವೆೈದಾಕಿೋಯ, 
ಅಗಿುಶಯಮಕ್ ಮತ್ತು ಪೆ ಲಿೋಸ್ ತ್ತತ್ತಯಸಿೆತಿಗ್ಳನ್ತು ಒಳಗೆ ಳುಲತ ಯೋಜಿಸ್ಲಯದ ಯೋಜನೆಯತ 
ಹೆಚ್ಯಾಗಿ ತ್ತತ್ತಯ ವೆೈದಾಕಿೋಯ ಪಾತಿಕಿಾಯ ಸೆೋವರೆ್ಯಗಿ ಮ್ಯತ್ಾವೆೋ ಉಳಿದತ್ತು. ಇತ್ರ ಇಲಯಖಯ 
ಸ್ುಂಸೆೆಗ್ಳಯದ ಅಗಿುಶಯಮಕ್, ಸಯರಿಗ ೆಮತ್ತು ಪೆ ಲಿೋಸ್ರ ನ್ಡತವಿನ್ ಸ್ುಂಪಕ್ಯರ್ನ್ತು ಸ್ುಂಪ ಣಯವಯಗಿ 
ಸಯೆಪಿಸಿರಲಿಲಾ. 7,58,804 ಪ ೆಲಿೋಸ್ ಮತ್ತು ಅಗಿುಶಯಮಕ್ ಕ್ರೆಗ್ಳನ್ತು ಆ ಇಲಯಖೆಗ್ಳಿಗೆ 
ರವಯನಿಸ್ದೆಯೋ ಮತಕಯುಯಗೆ ಳಿಸಿರತರ್ುದನ್ತು ನಯರ್ು ಗ್ಮನಿಸಿದೆರ್ು. 

                                                           
31 ಯೋಜನೆ 10೮ರ ದತ್ಯುುಂಶರ್ನ್ತು ವಿವಿಧ ದತ್ುಸ್ುಂಚಯ ತ್ುಂತ್ಯಾುಂಶಗ್ಳಲಿಾ ಮತ್ತು ಅನೆೋಕ್ ಹುಂತ್ಗ್ಳಲಿಾ ಸ್ುಂಗ್ಾಹಿಸ್ಲಯಗ್ತತ್ುದೆ. 

ಕ್ರೆ ಮ್ಯಹಿತಿ ದತ್ುಸ್ುಂಚಯ ಮತ್ತು ವಯಹನ್ ನಿರ್ಯಹಣೆ ಮ್ಯಡ ಾಲ್ ದತ್ಯುುಂಶರ್ನ್ತು ಬೆುಂಗ್ಳೂರಿನ್ ಯೋಜನಯ 
ಕ್ಛೆೋರಿಯಲಿಾ ನಿರ್ಯಹಿಸ್ಲಯಗಿದೆ. ಎವಿಎಲ್ಟಿ ದತ್ಯುುಂಶರ್ು ಕ ಾೌಡ್ ಪೆ ಾವೆೈಡರ್ನೆ ುಂದಗೆ ಲಭಾವಿದೆ. ಹಣಕಯಸಿನ್ ದತ್ಯುುಂಶ, 
ಖರಿೋದಗೆ ಸ್ುಂಬುಂಧಿಸಿದ ದತ್ಯುುಂಶ, ಉದೆ ಾೋಗಿಗ್ಳಿಗೆ ಸ್ುಂಬುಂಧಿಸಿದ ದತ್ಯುುಂಶ ಇತ್ಯಾದಗ್ಳನ್ತು ಪಯಲತದಯರರ ದತ್ಯುುಂಶ 
ಕೆೋುಂದಾಗ್ಳಲಿಾ ನಿರ್ಯಹಿಸ್ಲಯಗಿದೆ. 
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 ಜಿಲಯಾ ಮೋಲಿವಚ್ಯರಣಯ ಸ್ರ್ಮತಿಗ್ಳ ಅನ್ತಪಸಿೆತಿಯತ ಆುಂಬತಲೆನ್ೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ್ಳ ನ್ಡತವಿನ್ 
ಸ್ುಂಪಕ್ಯದ ಮೋಲೆ ಪರಿಣಯಮ ಬಿೋರಿತ್ತ. ಜಿಲಯಾ ಮಟಿದ ವೆೋದಕಯೆ ಅನ್ತಪಸಿೆತಿಯಲಿಾ 
ಫಲಯನ್ತಭವಿಗ್ಳು ಮತ್ತು ಸಯರ್ಯಜನಿಕ್ರತ ತ್ೆ ೋರಿದ ಕ್ಳರ್ಳಗ್ಳನ್ತು ಹುಂಚಿಕೆ ಳುಲಿಲಾ ಮತ್ತು 
ಚಚಿಯಸ್ಲಿಲಾ. 

ಈ ಸ್ರ್ಮತಿಗ್ಳ ರಚನೆರ್ಯಗಿ ಅರ್ು ನಿಯತ್ಕಯಲಿಕ್ವಯಗಿ ಸ್ಭ ೆನ್ಡೆಸಿದದರೆ ಇಎಮ್ಎಸ್ನ್ಲಿಾ ಉದಭವಿಸ್ತರ್ 
ಸ್ಮಸಾೆಗ್ಳನ್ತು ಪರಿಹರಿಸ್ಬಹತದಯಗಿದತದ ಆ ಮ ಲಕ್ ಸೆೋವಯ ವಿತ್ರಣೆಯತ ಸ್ತಧ್ಯರಿಸ್ಬಹತದತ್ತು. 
ಪರಿಣಯಮಕಯರಿ ಮೋಲಿವಚ್ಯರಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮನ್ವಯರ್ನ್ತು ಬಲಪಡಿಸ್ತರ್ ಅಗ್ತ್ಾರ್ನ್ತು ರಯಜಾ ಸ್ಕಯಯರರ್ು 
ಸ್ಹ ಒಪಿಪಕ ೆುಂಡಿತ್ತ. ಜಿಲೆಾಗ್ಳ ಜಿಲಯಾಧಿಕಯರಿಗ್ಳನ್ತು ಜಿಲಯಾ ಮಟಿದಲಿಾ ಮೋಲಿವಚ್ಯರಣಯ ಸ್ರ್ಮತಿಗ್ಳ 
ಅಧಾಕ್ಷ್ರನಯುಗಿ ಮ್ಯಡಲಯಗ್ತರ್ುದತ ಎುಂದತ ಸ್ಕಯಯರರ್ು ತಿಳಿಸಿತ್ತ. 

2.1.17.6 ಯೋಜನಯ ಮ್ೌಲಾಮ್ಯಪನ್ 

ಮ್ೌಲಾಮ್ಯಪನ್ ಅಧಾಯನ್ಗ್ಳು ಅನ್ತಭರ್ದುಂದ ಪಯಠಗ್ಳನ್ತು ಕ್ಲಿಯಲತ ಮತ್ತು ಸ್ತಧ್ಯರಣೆಗ ೆಅಮ ಲಾ 
ಸಯಧನ್ಗ್ಳಯಗಿವೆ. ಒುಂದತ ದಶಕ್ಕ್ ಕ ಹೆಚಿಾನ್ ಕಯಲದುಂದ ಕಯಯಯ ನಿರ್ಯಹಿಸ್ತತಿುರತರ್ ಯೋಜನೆಯ 
ಮ್ೌಲಾಮ್ಯಪನ್ರ್ನ್ತು ರಯಜಾ ಸ್ಕಯಯರರ್ು ಕೆೈಗ ೆುಂಡಿರಲಿಲಾ ಎುಂಬತದನ್ತು ನಯರ್ು ಗ್ಮನಿಸಿದೆರ್ು. 
ಯೋಜನೆಯನ್ತು ಮ್ೌಲಾಮ್ಯಪನ್ ಮ್ಯಡಲಯಗ್ತರ್ುದತ ಎುಂದತ ರಯಜಾ ಸ್ಕಯಯರರ್ು ಉತ್ುರಿಸಿತ್ತ. 

ಯೋಜನಯ ದತ್ುಸ್ುಂಚಯಗ್ಳಿಗ ೆ ಪಾವೋೆಶ, ನಿಯತ್ಕಯಲಿಕ್ ಸ್ಲಿಾಕಗೆ್ಳನ್ತು ಸ್ಲಿಾಸ್ತರ್ುದತ, ಅನಿೋರಿಕ್ಷಿತ್ 
ತ್ಪಯಸ್ಣಗೆ್ಳನ್ತು ನ್ಡಸೆ್ತರ್ುದತ ಮತ್ತು ಎುಂಐಎಸ್ ರ್ರದಗ್ಳ ಉತ್ಯಪದನಯೆನ್ತು ಒಳಗ ೆುಂಡ 
ಮೋಲಿವಚ್ಯರಣಯ ಕಯಯಯವಿಧ್ಯನ್ರ್ನ್ತು ರಯಜಾ ಸ್ಕಯಯರ ರ ಪಿಸ್ಬೋೆಕ್ತ ಎುಂದತ ಶಿಫಯರಸ್ತ ಮ್ಯಡಲಯಗಿದ.ೆ 
ಉತ್ಪತಿುರ್ಯಗಿರತರ್ ಬೃಹತ್ ದತ್ಯುುಂಶರ್ನ್ತು ಇಎುಂಎಸ್ನ್ ಪರಿಣಯಮಕಯರಿತ್ವರ್ನ್ತು ಸ್ತಧ್ಯರಿಸ್ತರ್ ನಿಟಿಿನ್ಲಿಾ 
ಸ್ುಂಶೆ ೋಧನ ೆಮತ್ತು ವಿಶೆಾೋಷ್ಣಗೆ ೆಬಳಸ್ಲಯಗಿದಯೆ ಎುಂದತ ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕ ೆಳುುರ್ುದರ ರ್ ೆತ್ಗೆ ೆರಯಜಾ 
ಸ್ಕಯಯರರ್ು ಯೋಜನಯೆ ಮ್ೌಲಾಮ್ಯಪನ್ಕಕೆ ಕ್ ಡಲೋೆ ರ್ಾರ್ಸೆೆ ಮ್ಯಡಬೋೆಕ್ತ. 

2.1.18 ಫಲಯನ್ತಭವಿ ಸ್ರ್ಮೋಕ್ಷಯೆ ಫಲಿತ್ಯುಂಶಗ್ಳು 

ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯ ಸ್ಮಯದಲಿಾ ಎುಂಟತ ಪರಿೋಕ್ಷಯ-ತ್ನಿಖೆ ನ್ಡೆಸಿದ ಜಿಲೆಾಗ್ಳಲಿಾನ್ ರೆ ೋಗಿಗ್ಳನ್ತು 
ಸೆೋರಿಸಿದ ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ್ಳಲಿಾ ದಯಖಲಯಗಿದದ ಮತ್ತು ಲಭಾವಿದದ ೩೭೧ ರೆ ೋಗಿಗ್ಳ ಸ್ರ್ಮೋಕೆ್ಷಯನ್ತು ನಯರ್ು 
ನ್ಡೆಸಿದರೆ್ು. ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ ಸಯಗ್ಣ ೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ಯಾ-ಪ ರ್ಯ ಚಿಕಿತ್ೆೆಯತ ಸ್ರ್ಮೋಕೆ್ಷಯ ಕೋೆುಂದಾ 
ಬಿುಂದತವಯಗಿತ್ತು.  

ಫಲಯನ್ತಭವಿಗ್ಳು ಒದಗಿಸಿದ ಸೆೋವಗೆ್ಳಿುಂದ ಸಯಧ್ಯರಣವಯಗಿ ತ್ೃಪುರಯಗಿದಯದರೆುಂದತ ಸ್ರ್ಮೋಕ್ಷೆಯ 
ಫಲಿತ್ಯುಂಶಗ್ಳು ತ್ೆ ೋರಿಸಿದರ್ು. ಆದರ , ಶೆೋಕ್ಡಯ 16ರಷ್ತಿ ರೆ ೋಗಿಗ್ಳು ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ ಒದಗಿಸ್ತರ್ ಸೆೋವಗೆೆ 
ಹಣರ್ನ್ತು ಪಯರ್ತಿಸಿದವೆೆುಂದತ ತಿಳಿಸಿದರತ ಮತ್ತು ಶೆೋಕ್ಡಯ ೪೯ರಷ್ತಿ ರೆ ೋಗಿಗ್ಳು ತ್ಮಗೆ ಸಯಗ್ಣೆ 
ಸ್ಮಯದಲಿಾ ರ್ಯರ್ುದೆೋ ಚಿಕಿತ್ೆಯೆನ್ತು ಒದಗಿಸ್ಲಿಲಾ ಎುಂದತ ತಿಳಿಸಿದರತ. 

ತ್ಮಮ ಗ್ಮನ್ಕಕೆ ಬುಂದ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಿಗ ೆಸ್ುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತ್ೆ ಸ್ುಂಬುಂಧಪಟಿರ್ರ ವಿರತದಿ ಕ್ಾಮ ಕೈೆಗ ೆಳುಲಯಗಿದೆ 
ಎುಂದತ ರಯಜಾ ಸ್ಕಯಯರರ್ು ತಿಳಿಸಿತ್ತ. ಪಾಸಯುವಿತ್ ಟೆುಂಡರ್ನ್ಲಿಾ ಸ್ ಕ್ುವಯದ ಮೋಲಿವಚ್ಯರಣಯ 
ಚಟತರ್ಟಿಕಗೆ್ಳನ್ತು ಖಯತ್ರಿಪಡಿಸ್ತರ್ುದರ ರ್ೆ ತ್ೆಗೆ ಕ್ಠಿಣ ನಿಬುಂಧನೆಗ್ಳನ್ತು ಮ್ಯಡಲಯಗ್ತರ್ುದತ ಎುಂದ  
ಸ್ಕಯಯರರ್ು ತಿಳಿಸಿತ್ತ. 
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2.1.19 ನಿಣಯಯ 

ಸಯರ್ಯಜನಿಕ್ ಖಯಸ್ಗಿ ಸ್ಹಭಯಗಿತ್ವದ ಮ ಲಕ್ ತ್ನ್ು ನಯಗ್ರಿಕ್ರಿಗೆ ತ್ತತ್ತಯ ವೆೈದಾಕಿೋಯ ಸೆೋವಗೆ್ಳನ್ತು 
ಒದಗಿಸ್ತರ್ ಸ್ಕಯಯರದ ಗ್ಮನಯಹಯ ಉಪಕ್ಾಮರ್ು ಅಪೆೋಕ್ಷಿತ್ ಉದದೆೋಶಗ್ಳನ್ತು ಸ್ುಂಪ ಣಯವಯಗಿ 
ಸಯಧಿಸ್ಲಿಲಾ. ಒದಗಿಸ್ಬೋೆಕಿದದ ಸೆೋವಯ ವಿತ್ರಣೆಗ್ಳ ಬಗೆೆ ಸ್ಪಷ್ಿತ್,ೆ ನಿಗ್ಯಮನ್ ಕಯಯಯನಿೋತಿ, ಸಯರ್ಯಜನಿಕ್ 
ಕಯಳಜಿಗ್ಳ ಪರಿಹಯರಕಯಕಗಿ ಒುಂದತ ಸ್ಮಗ್ಾ ಕಯಯಯವಿಧ್ಯನ್ (ಕ್ುಂಡಿಕೆ 2.1.17.3), ದ ರದ/ಬತಡಕ್ಟತಿ 
ಪಾದೋೆಶಗ್ಳ, ಗ್ಡಿ ಪಾದೋೆಶಗ್ಳ ಜನ್ರಿಗ ೆ ನಿದಯಷ್ಿ ಕ್ಾಮಗ್ಳು (ಕ್ುಂಡಿಕೆ 2.1.17.1) ಮತ್ತು ದೃಢವಯದ 
ಮೋಲಿವಚ್ಯರಣಯ ಕಯಯಯವಿಧ್ಯನ್ ಇರ್ುಗ್ಳನ್ತು ಎಮ್ಒಯತ ಹೆ ುಂದರಲಿಲಾ. ಪಾತಿಕಿಾಯ ಸ್ಮಯ, ಪಾತಿ 
ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ ೆಪಾತಿ ದನ್ಕಕೆ ತ್ತತ್ತಯಸಿೆತಿ/ರವಯನಗೆ್ಳ ಸ್ುಂಖಾೆ ಮತುಂತ್ಯದ ಘ ೋಷ್ಟತ್ ಸೆೋವಯ ವಿತ್ರಣಯ 
ಗ್ತರಿಗ್ಳನ್ತು ಸಯಧಿಸ್ಲಯಗ್ಲಿಲಾ. 2014-15ರಿುಂದ 2018-19ರ ಅರ್ಧಿಯಲಿಾ ಶೆೋಕ್ಡಯ 72ರಷ್ತಿ 
ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ ಮ್ಯತ್ಾ 30 ನಿರ್ಮಷ್ಗ್ಳ ಪಾತಿಕಿಾಯ ಸ್ಮಯರ್ನ್ತು ಸಯಧಿಸ್ಲಯಯಿತ್ತ. ವೆಹಿಕ್ಲ್ ಬಿಸಿಿ಼ ಡೆಸ್ಕ
ಗ ೆರ್ಗಯಯಯಿಸ್ಲಯದ 8.87 ಲಕ್ಷ್ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆ ವಿನ್ುಂತಿಗ್ಳಿಗ ೆಪಾತಿರ್ಯಗಿ ಕೋೆರ್ಲ ೩.೭೪ ಲಕ್ಷ್ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ 
ಮ್ಯತ್ಾ ಆುಂಬತಾಲೆನ್ೆಗ್ಳನ್ತು ರವಯನಿಸ್ಲಯಗಿತ್ತು. ಆುಂಬತಾಲೆನೆ್ಗ್ಳ ಹುಂಚಿಕೆಯತ ತ್ತತ್ತಯಸಿೆತಿಗ್ಳ 
ಗ್ುಂಭಿೋರತ್ೆಯನ್ತು ಆಧರಿಸಿರಲಿಲಾ. ಹೆಚಿಾನ್ ಸ್ುಂಖಾೆಯ ನಿಷ್ಪರಿಣಯಮಕಯರಿ ಕ್ರೆಗ್ಳು ಕಯಲ್ ಸೆುಂಟರ್ನ್ ದಕ್ಷ್ 
ಕಯಯಯನಿರ್ಯಹಣೆಗ ೆತ್ೆ ುಂದರ ೆಉುಂಟತ ಮ್ಯಡಿದದರ್ು. 

ಒಟತಿ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ ಕೋೆರ್ಲ ಶೆೋಕ್ಡಯ ಒುಂದರಷ್ತಿ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳಲಿಾ ಮ್ಯತ್ಾ ಹಿುಂಮ್ಯಹಿತಿಯನ್ತು 
ಪಡದೆದದರಿುಂದ ಹಿುಂಮ್ಯಹಿತಿ ಕಯಯಯವಿಧ್ಯನ್ರ್ು ಬಹಳಷ್ತಿ ನಿಷ್ಪರಿಣಯಮಕಯರಿರ್ಯಗಿತ್ತು. ತ್ಪಯಪದ 
ರ್ರದಗಯರಿಕೆಯ ಪಾಕ್ರಣಗ್ಳು ಮತ್ತು ಬಯಾಕ್ಎುಂಡ್ನ್ಲಿಾ ದಯಖಲೆಗ್ಳ ಒಳಸೋೆರಿಸ್ತವಿಕಯೆನ್ತು 
ಗ್ಮನಿಸ್ಲಯಯಿತ್ತ ಮತ್ತು ಇದತ ದತ್ಯುುಂಶ ಸ್ತ್ಯಾುಂಶದ ಬಗೆೆ ಕ್ಳರ್ಳರ್ನ್ತು ಉುಂಟತಮ್ಯಡಿತ್ತು. 
ಯೋಜನೆಗಯಗಿ, ಬಯಾಕ್ಅಪ್ ಯೋಜನೆಗ್ಳು, ಘಟನ ೆ ನಿರ್ಯಹಣೆ ಮತ್ತು ರ್ಾರ್ಹಯರ ಮತುಂದತರ್ರಿಕೆ 
ಯೋಜನೆಗ್ಳನ್ತು ಸಿದಿಪಡಿಸಿರಲಿಲಾ. ರಯಜಾ ಸ್ಕಯಯರದುಂದ ಯೋಜನೆಯ ಅನ್ತಷ್ಯಠನ್ದ 
ಮೋಲಿವಚ್ಯರಣೆಯತ ಸಯಕ್ಷ್ಟಿರಲಿಲಾ. ಯೋಜನಯ ದತ್ುಸ್ುಂಚಯಗ್ಳಿಗ ೆರಯಜಾ ಸ್ಕಯಯರರ್ು ಬಳಕ ೆಅಧಿಕಯರ 
ಹೆ ುಂದರಲಿಲಾ ಹಯಗ್  ಸ್ಕಯಯರ ಮತ್ತು ಪಯಲತದಯರರ ನ್ಡತವ ೆ ರ್ರದ ಮ್ಯಡತರ್ ರ್ಾರ್ಸೆೆಯನ್ತು 
ನಿದಯಷ್ಿಪಡಿಸ್ಲಯಗಿರಲಿಲಾ. ಎಮ್ಐಎಸ್ ರ್ರದಗ್ಳನ್ತು ವಿನಯಾಸ್ಗ ೆಳಿಸಿರಲಿಲಾ ಮತ್ತು ರಚಿಸಿರಲಿಲಾ. 
ರೆ ೋಗಿಗ್ಳ ಚಿಕಿತ್ೆೆಯನ್ತು ಸ್ತಧ್ಯರಿಸ್ಲತ ಹೆೋರಳವಯದ ಮ್ಯಹಿತಿಯ ಲಭಾತ್ೆಯ ಹೆ ರತ್ಯಗಿಯ  
ಸ್ುಂಶೆ ೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿರ್ೃದಿ ಚಟತರ್ಟಿಕಗೆ್ಳನ್ತು ನ್ಡೆಸಿರಲಿಲಾ. ರಯಜಾ ಸ್ಕಯಯರ ಯೋಜನೆಯ 
ಮ್ೌಲಾಮ್ಯಪನ್ರ್ನ್ತು ಕೆೈಗ ೆುಂಡಿಲಾ. ಹಿೋಗೆ, ರಯಜಾ ಸ್ಕಯಯರರ್ು, ಅನ್ತಭರ್ದುಂದ ಕ್ಲಿಯತರ್ ಮತ್ತು ತ್ನ್ು 
ನಯಗ್ರಿಕ್ರಿಗೆ ತ್ತತ್ತಯ ಪಾತಿಕಿಾಯ ಸೆೋವಗೆ್ಳನ್ತು ಒದಗಿಸ್ತರ್ ಪಾಯತ್ುದಲಿಾ ಸ್ತಧ್ಯರಣೆಗ್ಳನ್ತು ತ್ರತರ್ 
ಅರ್ಕಯಶರ್ನ್ತು ಕ್ಳದೆತಕ ೆುಂಡಿತ್ತ.  

2.1.20 ಶಿಫಯರಸ್ತಗ್ಳು 

ಸ್ುಂಬುಂಧಿತ್ ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಯ ಆವಿಷ್ಯಕರಗ್ಳಿಗೆ ಸ್ುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತ್ ೆ ಈ ಕಯಯಯ ನಿರ್ಯಹಣಯ 
ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆಯಲಿಾ ನಿದಯಷ್ಿ ಲಕೆ್ಕಪರಿಶೆ ೋಧನಯ ಶಿಫಯರಸ್ತಗ್ಳನ್ತು ಮ್ಯಡಲಯಗಿದೆ ಹಯಗ್  ಇದಕೆಕ 
ಕ್ನಯಯಟಕ್ ಸ್ಕಯಯರದ ತ್ಕ್ಷ್ಣ ಗ್ಮನ್ ನಿೋಡತರ್ ಅಗ್ತ್ಾವಿದೆ. ಇದಲಾದೆ, ಆರೆ ೋಗ್ಾ ಕ್ರ್ಚ-108 
ಯೋಜನೆಯ ಕಯಯಯವೆೈಖರಿ ಮತ್ತು ಕಯಯಯಕ್ಷ್ಮತ್ಯೆನ್ತು ಸ್ತಧ್ಯರಿಸ್ಲತ ಯೋಜನೆಯ ಪಾಮತಖ 
ವಿಷ್ಯಗ್ಳಿಗೆ ಸ್ುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತ್ೆ ಸಯಮ್ಯನ್ಾ ಶಿಫಯರಸ್ತಗ್ಳನ್ತು ಸ್ಹ ಮ್ಯಡಲಯಗ್ತತಿುದೆ. ಅರ್ುಗ್ಳನ್ತು ಕಳೆಗೆ 
ವಿರ್ರಿಸ್ಲಯಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕಯಯರರ್ು ಇರ್ುಗ್ಳ ತ್ಕ್ಷ್ಣದ ಅನ್ತಷ್ಯಠನ್ಕಕೆ ಆದಾತ್ೆ ನಿೋಡಬೆೋಕ್ತ. 
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 ಎುಂಒಯತ ಷ್ರತ್ತುಗ್ಳನ್ತು ಕ್ಟತನಿಿಟಯಿಗಿ ಪಯಲಿಸ್ತರ್ುದರ ರ್ ೆತ್ಗೆ,ೆ ತ್ತತ್ತಯ ವೈೆದಾಕಿೋಯ ಸೋೆವಯೆ 
ಕಯರ್ಯಯಚರಣಗೆ ೆಸ್ ಕ್ುವಯದ ನಿದಯಷ್ಿ ಕಯರ್ಯಯಚರಣ ೆವಿಧ್ಯನ್ರ್ನ್ತು (ಎಸ್ಒಪಿ) ರ ಪಿಸ್ಬೋೆಕ್ತ. 
ಇದತ ಆುಂಬತಾಲನೆೆ್ಗ್ಳ ಕಯರ್ಯಯಚರಣಯೆನ್ತು ನಿಯುಂತಿಾಸ್ಬೋೆಕ್ತ, ಪರಿಣಯಮಕಯರಿಯಲಾದ ಕ್ರೆಗ್ಳನ್ತು 
ವಿಶೋೆಷ್ವಯಗಿ ಉಪದಾರ್ ಕ್ರೆಗ್ಳನ್ತು ಸ್ಮಪಯಕ್ವಯಗಿ ಪರಿಹರಿಸ್ಬೋೆಕ್ತ ಮತ್ತು ರ ೆೋಗಿಗ್ಳ ಆಗ್ಮನ್ದ 
ಬಗೆೆ ಆಸ್ಪತ್ೆಾಗ್ಳನ್ತು ಮದಲೋೆ ಎಚಾರಿಸ್ತರ್ುದನ್ತು ಸ್ಹ ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕ ೆಳುಬೋೆಕ್ತ. ಉತ್ುಮ ಫಲಿತ್ಯುಂಶ 
ಮ್ಯಪನ್ ಸ್ ಚಕ್ಗ್ಳೂೆುಂದಗ ೆನಿದಯಷ್ಿ ಕಯರ್ಯಯಚರಣ ೆವಿಧ್ಯನ್ರ್ನ್ತು ಅಭಿರ್ೃದಿಪಡಿಸ್ಬೋೆಕ್ತ ಮತ್ತು 
ಕಯಯಯಗ್ತ್ಗ ೆಳಿಸ್ಬೋೆಕ್ತ. 

 ರ ೆೋಗಿಗ್ಳ ಆಸ್ಪತ್ಯಾ-ಪ ರ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಯೆ ದತ್ಯುುಂಶರ್ನ್ತು ಖಚಿತ್ವಯದ ಆರೈೆಕ ೆ ಫಲಿತ್ಯುಂಶಗ್ಳೂೆುಂದಗೆ 
ಸ್ುಂಯೋಜಿಸ್ಲತ ಅುಂಕಿೋಕ್ೃತ್ಗ ೆಳಿಸ್ಬೋೆಕಯಗಿದ.ೆ ಪರಿಣಯಮಕಯರಿ ಪಾತಿಕಿಾಯಗಯಗಿ ಆಸ್ಪತ್ಯಾ-ಪ ರ್ಯ 
ಚಿಕಿತ್ೆೆ ಮತ್ತು ವಯಸ್ುವಿಕ್ವಯದ ಆಸ್ಪತ್ೆಾಯ ಚಿಕಿತ್ೆೆಯ ನ್ಡತವಿನ್ ಸ್ುಂಪಕ್ಯದ ಮ ಲಕ್ ಅನ್ತಸ್ರಣಯ 
ಕಯಯಯವಿಧ್ಯನ್ರ್ನ್ತು ಬಲಪಡಿಸ್ಬೋೆಕ್ತ. 
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