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ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ,
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟಟ ಡ
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿರ್ನೆಂಕ:24.03.2021
ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾ ಮ ಸವ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ, 1993 (1993ರ
ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 14)ರ ಾ ಕರಣ 308ಎಎ ಮತ್ತು 308ಎಬಿ ಾ ಕರಣಗಳೆಂದಿಗೆ
ಓದಿಕೆಂಡಂತೆ ಾ ಕರಣ 311ರ ಮೂಲಕ ಾ ದತ್ು ವಾದ ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ
ಸರ್ಕಾರವು ಕರ್ನಾಟಕ ಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ಚುರ್ನಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸು) ನಿಯಮಗಳು, 1993ನ್ನು
ಮತ್ು ಷ್ಟಟ ತಿದದ ಡಿ ಮಾಡಲು ಉದ್ದ ೇಶಿಸಿರು ಕರಡು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ದಿರ್ನೆಂಕ:16.02.2021ರಂದು
ರಾಜ್ೆ ತ್ಾ ದಲ್ಲಿ ಾ ಕಟಡಿಸಿ, ಆಕ್ಷ ೇಣೆ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಈ ನಿಯಮಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ
ರಾಜ್ೆ ತ್ಾ ದಲ್ಲಿ
ಾ ಕಟಿತ್ವಾದ ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ ಮೂತ್ತು
ದಿನಗಳಳಗ್ರಗಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಲು
ರ್ಕಲಾರ್ಕವನ್ನು ನಿೇಡಲಾಗಿರುತ್ು ದ್.
ಈ ಸಂಬಂಧ ದಿರ್ನೆಂಕ:19.03.2021
ಸಿವ ೇಕೃತ್ಗೆಂಡಿರುವುದಿಲಿ .

ರರೆಗೆ

ಯಾವುದೇ

ಆಕ್ಷ ೇಣೆ/ಸಲಹೆಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾ ಮ ಸವ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ, 1993 (1993ರ
ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 14)ರ 311ನೇ ಾ ಕರಣದ ಮೂಲಕ ಾ ದತ್ು ವಾದ ಅಧಿರ್ಕರನ್ನು
ಚಲಾಯಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕ್ಳಕಂಡಂತೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ು ದ್;
ನಿಯಮಗಳು
1. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾ ರಂಭ: (1) ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾ ಮ ಸವ ರಾಜ್ ಮತ್ತು
ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ಚುರ್ನಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸು) (ತಿದುದ ಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2020 ಎೆಂದು
ಕರೆಯತ್ಕಕ ದುದ .
(2)ಇವು ರಾಜ್ೆ ತ್ಾ ದಲ್ಲಿ ಅೆಂತಿಮವಾಗಿ ಾ ಕಟಿಸಿದ ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ು ದ್.
2. ಪೀಠಿಕೆ ಮತ್ತು
1ನೇ ನಿಯಮದ ತಿದ್ದು ಪಡಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್
(ಚುರ್ನಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸು) ನಿಯಮಗಳು, 1993 (ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮೆಂದ್ ಮೂಲ ನಿಯಮಗಳೆಂದು
ಉಲ್ಿ ೇಖಿತ್ವಾಗಿದ್) ರ ಪೇಠಿಕ್ ಮತ್ತು 1 ರಲ್ಲಿ “ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್” ಎೆಂಬ ದಗಳಿಗೆ “ಗ್ರಾ ಮ
ಸವ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ “ ಎೆಂಬ ದಗಳನ್ನು ಾ ತಿಯೇಜಿಸತ್ಕಕ ದುದ .
3. 12ನೇ ನಿಯಮದ ತಿದು ಪಡಿ: ಮೂಲ ನಿಯಮಗಳ, ನಿಯಮ 12ರಲ್ಲಿ ,(i) ಉ-ನಿಯಮ (1)ರಲ್ಲಿ , “ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಬಂಧಗಳಿಗೆ ಒಳಟ್ಟಟ ” ಎೆಂಬ ದಗಳ
ಪೂಾದಲ್ಲಿ “ರಾಜ್ೆ ಚುರ್ನಣಾ ಆಯೇಗವು ಚುರ್ನಣಾ ಾ ಕ್ರಾ ಯೆಯನ್ನು ಪೂಣಾಗಳಿಸಿದ
ನಂತ್ರ” ಎೆಂಬ ದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು; ಮತ್ತು
(ii) ಉ-ನಿಯಮ (2)ರ ಖಂಡ (i) ರಲ್ಲಿ “ಏಳನೇ” ಎೆಂಬ ದದ ಬದಲಾಗಿ “ರ್ನಲಕ ನೆಯ
ಕ್ಲಸದ” ಎೆಂಬ ದಗಳನ್ನು ಾ ತಿಯೇಜಿಸತ್ಕಕ ದುದ .
4. ಪಾ ಪತ್ಾ 4ರ ತಿದ್ದು ಪಡಿ,- ಮೂಲ ನಿಯಮಗಳ, ಾ ತ್ಾ 4 ರಲ್ಲಿ “ಅನ/ಅಳ/
ತಂದ್ಯ/ಗಂಡನ
ಹೆಸರು
_________”
ಎೆಂಬ
ದಗಳ
ಬದಲಾಗಿ

“ಅನ/ಅಳ/ಇತ್ರೆ/ತಂದ್ಯ/ಗಂಡನ/ತಿು ಯ/ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು _________” ಎೆಂಬ ದಗಳನ್ನು
ಾ ತಿಯೇಜಿಸತ್ಕಕ ದುದ .
5. ಪಾ ಪತ್ಾ 5ರ ತಿದ್ದು ಪಡಿ,- ಮೂಲ ನಿಯಮಗಳ, ಾ ತ್ಾ 5ರಲ್ಲಿ ಅನ/ಅಳ/
ತಂದ್ಯ/ಗಂಡನ
ಹೆಸರು
_________”
ಎೆಂಬ
ದಗಳ
ಬದಲಾಗಿ
“ಅನ/ಅಳ/ಇತ್ರೆ/ತಂದ್ಯ/ಗಂಡನ/ತಿು ಯ/ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು _________” ಎೆಂಬ ದಗಳನ್ನು
ಾ ತಿಯೇಜಿಸತ್ಕಕ ದುದ .

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಪಾಲರ ಅಜಾಾ ನ್ನಸಾರ
ಮತ್ತು ಅರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ,
(ಬಿ.ನವೇನ್ ಕುಮಾರ್)
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿೇನ ರ್ಕಯಾದಶಿಾ (ಜಿ.ಪಂ)(ಾ )
ಗ್ರಾ ಮೇಣಾಭಿವೃದಿಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖ್ಯ.

