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Government of Karnataka
No: RDPR 60 ZPS 2021

Karnataka Government Secretariat,
Multistorey building,
Bangalore, Dated:10-03-2021

RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYAT RAJ SECRETARIAT

NOTIFICATION
Whereas the draft of the Karnataka Gram Swaraj and Panchayat Raj (Reservation of
Seats in Taluk Panchayats and Zilla Panchayats by Rotation) Rules 2021, which the
Government of Karnataka proposes to make in exercise of the powers conferred by
sections 124 and 163 read with section 311 of the Karnataka Gram Swaraj and Panchayat
Raj Act 1993 (Karnataka Act 14 of 1993) was published in the Official Gazette on 17-032021, calling for objections or suggestions within fifteen days from the date of publication
in the Official Gazette,
And whereas objections or suggestions received till 04-03-2021 have been considered
as per law,
Now, therefore, in exercise of power conferred under section 311 of Karnataka Gram
Swaraj and Panchayat Raj Act, 1993 (Karnataka Act 14 of 1993), the Government of
Karnataka hereby makes the following rules namely;

RULES
1. Title and commencement.- (1) Theses rules may be called the Karnataka
Gram Swaraj and Panchayat Raj (Reservation of seats in Taluk Panchayats and Zilla
Panchayats by Rotation) Rules 2021.
(371)
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(2) They shall come into force from the date of their final publication in the Official
Gazette.

2. Definitions :- (1) In these rules unless the context otherwise requires,(a) ‘Act’ means the Karnataka Gram Swaraj and Panchayat Raj Act, 1993
(Karnataka Act 14 of 1993);
(b)‘Census Figures’ means the last preceding census report published by the office
of the Registrar General and Census Commissioner of India, under the provisions of
the Census Act, 1948 (Central Act 37 of- 1948);
(c) ‘Commission’ means the State Election Commission as under section 308;
(d) ‘Delimitation’ means the re-adjustment of boundaries of constituencies and
re-adjustment or determination of seats to the Taluk and Zilla Panchayats, made and
under taken on the basis of the Census figures;
(e) ‘Horizontal Reservation’ means the number of seats to be reserved for women
in each category including unreserved seats;
(f) ‘Seats’ means the seats of Taluk Panchayat and Zilla Panchayat; and
(g) ‘Section’ means section of the Act.
(2) Other words and expressions used in these rules, and not defined, but defined
in the Act shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.
3. Reservation of seats in each Taluk Panchayat by rotation.- (1) The number
of seats in each Taluk Panchayat for each of the reserved and non-reserved categories
of seats, seats for women in both reserved and non-reserved category shall be determined
in accordance with section 123 of the Act and Article 243D of the Constitution of India.
(2) The reservation of seats among the constituencies in each Taluk Panchayat
area shall as nearly as may be, made by rotation in regular succession in the order of
rotation specified in sub-rule (3).
(3) The reservation of seats in each Taluk Panchayat shall be made by taking into
consideration with the following matters, namely:(a) the rotation of reservation of category by succession in each territorial
constituency shall be determined by taking into consideration the reservations made during
the previous General elections commencing from the General election conducted after the
Constitution (Seventy-Third Amendment) Act, 1992;,
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(b) the Commission shall therefore prepare the chart, in a descending order of the
constituencies having the highest percentage of population of the Scheduled Tribes with
reference to the population of the taluk;
(c) the Commission shall prepare a chart, in descending order of the
constituencies having the highest percentage of population of the Scheduled Castes with
reference to the population of the taluk;
(d) the seats reserved for persons belonging to Scheduled Tribes shall thereafter be
determined by the Commission by following rotation of seats having the highest
percentage of population of the Scheduled Tribes with reference to population of the
Taluk, however by ensuring that if the said constituency had been determined for the
Scheduled Tribes seat previously, the same shall not be repeated and the reservation for
the Scheduled Tribes shall flow down to the next seat having highest percentage of
population of the Scheduled Tribes and subject to the terms and conditions as specified
in sub-rule (1);
(e) for allotting the seats to women from the Scheduled Tribes (Horizontal
Reservation), the Commission shall allot the same to the constituency having the highest
population of women belonging to the Scheduled Tribes from among the constituencies
eligible for allotment of the Scheduled Tribes seat;
(f) the seats reserved for persons belonging to the Scheduled Castes shall thereafter
be determined by the Commission by following rotation of seats having the highest
percentage of population of the Scheduled Castes with reference to population of the
Taluk, however by ensuring that if the said constituency had not been determined for the
Scheduled Castes seat previously, the same shall not be repeated and the reservation for the
Scheduled Castes shall flow down to the next seat having highest percentage of population
of the Scheduled Castes and subject to the terms and conditions specified in sub-rule(1);
(g) for allotting the seats to women from the Scheduled Castes (Horizontal
Reservation), the commission shall allot the same to the constituency having the
highest population of women belonging to the Scheduled Castes from among the
constituencies eligible for allotment of the Scheduled Castes seat;
(h) if upon allotment of reservation for the Scheduled Tribes and the Scheduled
Castes in Taluk Panchyat, the aforesaid reservation reached or exceeds fifty percent,
then in such event, the Commission shall not allot any reservation to the Backward
Classes in such Taluk Panchyath; and
(i) subject to provisions as under clause (h), the seats reserved for Backward
Classes in Taluk Panchyats be allotted by the Commission by rotation so far as
practicable:
Provided that, where a constituency had been allotted for Backward Classes-A or
Backward Classes-B seat previously, then the same sub-category reservation shall not be
repeated.
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(j) the seats reserved for women in the Backward Classes shall be allotted by
rotation by the Commission after taking into consideration such factors so far as
practicable;
(k) after completing of the steps set out here in above, for reserving the seat to
women from unreserved seats (Generals, the Commission shall allot or reserve the same
to the constituency having the highest population of women in the total population of the
Constituency:
Provided that, as nearly as possible, the same shall not be repeated.
(1) the seats reserved for women in each category and including the seats reserved
for women from amongst the unreserved seats, shall as far as possible not be repeated
and any such reservation for women in any of the reserved category or unreserved seats
shall flow down to the next of the constituency having the highest percentage of
population of women in the respective category or unreserved seats.
4. Reservation of seats in Zilla Panchayats by rotation.- (1) The number of
seats in each Zilla Panchayats for each determination of the reserved and unreserved
categories of seats, seats for women in both reserved and unreserved category shall be
determined in accordance with the provisions of sections 161, 162 and 163. Out of the
seats reserved for Scheduled Tribes in Zilla Panchayats the State Election Commission
shall allot one seat belonging to Scheduled Tribes to each of the Taluks based on the
highest Scheduled Trbies population by rotation.
Provided, if the number of seats reserved for Scheduled Tribes are more than the
number of Taluks then the remaining seats shall be allotted to the Taluks based on the
Scheduled Tribes population.
The seats reserved for Scheduled Caste shall be allotted to Taluks as explained in
the sub rule above.
(2) The Commission shall mutatis mutandis apply the provisions of rule 3 for
reservation by rotation and other matters in Zilla Panchayats.
5. Factors affecting reservation due to merger with urban bodies /
denotification, delimitation, division of district and taluk.- If in any delimitation of
constituencies after the commencement of these rules,(a) the territorial constituency, which has the larger area of the earlier
constituency, shall be deemed to the successor to the earlier one to carry forward the
rotation under these rules;
(b) the constituency or constituencies formed out of one constituency, which is the
smaller area of previous constituency or formed out of merger of smaller area of
constituencies is to be rounded off, shall be a new constituency for which the reservation
shall start afresh as under rule 3;
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(c) the Constituency that is enlarged by addition of areas of another constituency
or constituencies shall carry forward the rotation of constituency of the previous
constituency to which additions are made; and
(d) the Constituency formed by the merger of two or more constituencies shall
carry forward the reservation of the larger constituency by area among them.
6. Notification of reservation of Constituencies.- (1) The commission shall
publish a draft notification of reservation of constituencies based on the final list prepared
in accordance with rule 3 in the official Gazette for calling objections and suggestions
from the public within seven days from the date of publication.
(2) The Commission shall consider the objections received in respect of the draft
notification and take suitable decision to accept or reject the objectives.
(3) The Commission shall thereafter publish a final notification of the reservation
of constituencies in the Taluk Panchayat and Zilla Panchayat.
7. Power of the Commission.- In respect of any matter which is not
incorporated in these rules, the Commission to formulate in accordance with these rules
and the Constitution (Seventy-Third Amendment) Act, 1992.
8. Repeal and Savings.- The Karnataka Panchayat Raj (Reservation of seats in
Taluk Panchayats and Zilla Panchayats by Rotation) Rules, 1998 is hereby repealed:
Provided that the said repeal shall not affect,(a) the previous operation of the said rules or anything duly done or any action
taken there under; or
b

(b) any right, liability or obligation or liability acquired, accrued or
incurred under the said rules.
By Order and in the name of the
Governor of Karnataka,
(B. Naveen Kumar)
Under Secretary to Government (ZP) (I/C)
Rural Development and Panchayath Raj.
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ಕ ಾರ್ಟಕ ಸಕಾರ್ರ
ಸಂ: ಗಾರ್ಅಪ 60 ಪಸ 2021

ಕ ಾರ್ಟಕ ಸಕಾರ್ರ ಸ

ಾಲಯ

ಬಹುಮಹ ಕಟಟ್ಡ
ಂಗಳೂರು,

ಗಾರ್ ೕ ಾ ವೃ ಧ್ ಮತುತ್ ಪಂ ಾಯತ್ ಾಜ್ ಸ

ಾಂಕ:10-03-2021

ಾಲಯ

ಅ ಸೂಚ
ಕ ಾರ್ಟಕ ಗಾರ್ಮ ಸವ್ ಾಜ್ ಮತುತ್ ಪಂ ಾಯತ್
ಅ

ಯಮ, 1993 (1993ರ ಕ ಾರ್ಟಕ

ಯಮ ಸಂಖೆಯ್ 14)ರ ಪರ್ಕರಣ 124 ಮತುತ್ ಪರ್ಕರಣ 163 ಗಳನುನ್ ಪರ್ಕರಣ 311 ೂಡ ಓ ಕೊಂಡಂ ,

ಪರ್ಕರಣ 311ರ ಉಪಪರ್ಕರಣ (1)ರ

ಕ ಾರ್ಟಕ ಸಕಾರ್ರವು ಕರಡು

2021ರಂದು ಆ ೕಪ ಗಳನುನ್ ಸ ಲ್ಸಲು ಹ
ಅ ಸೂಚ ಯನುನ್ ೂರ

ೖದು

ಅವ ಯ ಲ್ ವ್ೕಕ

ಯಮಗಳನುನ್

ನಗಳ ಕಾ ಾವಕಾಶಗಳನುನ್

ೕ

ಾಂಕ:17-02ಾಜಯ್ ಪತರ್ದ ಲ್

ರುವುದ ಂದ,

ಾಂಕ:04-03-2021ರಂದು ಆ ೕಪ ಗಳನುನ್

ವ್ೕಕ ಸಲು ಕೊ ಯ

ದ ಆ ೕಪ ಗಳು ಮತುತ್ ಸಲ ಗಳನುನ್ ಯ ಾನು ಾರ ಪ ಗ

ಕ ಾರ್ಟಕ ಗಾರ್ಮ ಸವ್ ಾಜ್ ಮತುತ್ ಪಂ ಾಯತ್
ಅ

ಾಜ್ ಅ

ಾಜ್ ಅ

ಾಂಕ ಾಗಿರುವುದ ಂದ, ಈ
ರುವುದ ಂದ,

ಯಮ, 1993ರ (1993ರ ಕ ಾರ್ಟಕ

ಯಮ ಸಂಖೆಯ್ 14), 311 ೕ ಪರ್ಕರಣದ ಮೂಲಕ ಪರ್ದತತ್ ಾದ ಅ ಕಾರವನುನ್ ಚ ಾ

ಸಕಾರ್ರವು, ಈ ಕೆಳಕಂಡಂ

ಕ ಾರ್ಟಕ

ಯಮಗಳನುನ್ ರ ಸುತತ್ ;

ಯಮಗಳು
1. ೕ ರ್ಕೆ ಮತುತ್

ಾರ್ರಂಭ: (1) ಈ ಯಮಗಳನುನ್ ಕ ಾರ್ಟಕ ಗಾರ್ಮ ಸವ್ ಾಜ್ ಮತುತ್ ಪಂ ಾಯತ್ ಾಜ್

( ಾಲೂಲ್ಕು ಪಂ ಾಯ

ಮತುತ್

ಾಲ್ ಪಂ ಾಯ ಗಳ ಲ್

ಾಥ್ನಗಳನುನ್ ಆವತರ್ ಯ

ೕ

ಸ ಡುವ)

ಯಮಗಳು 2021 ಎಂದು ಕ ಯ ಾಗುವುದು.
(2) ಈ

ಯಮಗಳು ಕ ಾರ್ಟಕ

ಾಜಯ್ ಪತರ್ದ ಲ್ ಅಂ ಮ ಾಗಿ ಪರ್ಕಟಗೊಂಡ

ಾಂಕ ಂದ

ಾ ಗೆ

ಬರತಕಕ್ದುದ್.
2. ಪ

ಾ ಗಳು :– ಈ ಯಮಗಳ ಲ್ ಸಂದಭರ್ಕೆಕ್ ಅನಯ್ ಾ ಅಗತಯ್ ರದ ೂರತು:–
(ಎ) ʼಅ

ಯಮʼ ಎಂದ ಕ ಾರ್ಟಕ ಗಾರ್ಮ ಸವ್ ಾಜ್ ಮತುತ್ ಪಂ ಾಯತ್

(1993ರ ಕ ಾರ್ಟಕ ಅ

ಯಮ ಸಂಖೆಯ್ 14) ಎಂದು ಕ ಯುವುದು.

ಾಜ್ ಅ

ಯಮ, 1993
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( ) “ಜನಗಣ ಸಂಖೆಯ್ಗಳು” ಎಂದ ಜನಗಣ ಅ
37) ಉಪಬಂಧಗಳನವ್ಯ
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ಯಮ 1948ರ (ಕೇಂದರ್ ಅ

ಾರತದ ಮ ಾ ೂೕಂದ ಾ ಕಾ ಗಳು

ಯಮ 1948ರ

ಾಗೂ ಜನಗಣ ಆಯುಕತ್ರ ಕ ೕ

ಂದ

ಪರ್ಕಟ ಾದ ಕ ದ ಂ ನ ಜನಗಣ ವರ .
( ) “ಆ

ೕಗ” ಎಂದ ಅ

ಯಮದ ಪರ್ಕರಣ 308ರ ಯ ಲ್ನ ಾಜಯ್ ಚು ಾವ ಾ ಆ

( ) “ ೕತರ್ ಂಗಡ ” ಎಂದ ಜನಗಣ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನುನ್ ಆಧ
ಮತುತ್

ಾಲೂಲ್ಕು ಮತುತ್

ಾಲ್ ಪಂ ಾಯ ಗ ಗೆ

ೕಗ.

ೕತರ್ಗಳ ಗ ಗಳ ಮರು ೂಂ ಾ ಕೆ

ಾಥ್ನಗಳ ಮರು

ೂಂ ಾ ಕೆ ಅಥ ಾ

ಗ ಪ ಸು ಕೆ

ಎಂದು ಅ ೖರ್ಸುವುದು.
(ಇ) “ಅಡಡ್
ಮ

ಯ ಗೆ

ೕಸ ಾ ”

ೕಸ

ೕಸ

ಸದ

ಾಥ್ನಗಳನುನ್ ಒಳಗೊಂಡಂ

( ) “ಪರ್ಕರಣ” ಎಂದ ಅ

ಾಲೂಲ್ಕು ಪಂ ಾಯ ಮತುತ್

ಯಮದ ಲ್ ಪ

ೕಸ

ಸ ಾದ

ಸದ ಪರ್ವಗರ್ಗಳ ಲ್ ಮ
ಛ್ೕದ 243D ರಂ

ಪರ್ ೕಶದ

ೕತರ್ಗಳ ಲ್

(3) ಪರ್

ಾಥ್ನಗಳ

ೕ

ೕಸ ಡ ಾದ

ಾಥ್ನಗಳ
ಾಗೂ

ೕಸ ಡು ಕೆ.- (1) ಾಲೂಲ್ಕು

ೕಸ

ಸದ

ಯ ಗೆ ಾಥ್ನಗಳನುನ್ ಅ

ಾಥ್ನಗಳನುನ್

ಾಗೂ

ಯಮದ ಪರ್ಕರಣ 123

ಧರ್ ಸತಕಕ್ದುದ್;

ಯಮಗಳ ಉಪ ಯಮ (3)ರ ಲ್

ಾಧಯ್ ಾದಷುಟ್ ಮ ಟ್ಗೆ

ರ್ಷಟ್ಪ

ದ

ೕಸಲು ಕರ್ಮದಂ

ೕಸ ಾ ಯನುನ್ ಆವತರ್ ಯ

ೕ

ಪರ್

ಾಲೂಲ್ಕು

ಗ ತ ಅನುಕರ್ಮದ ಲ್

ಾಡತಕಕ್ದುದ್;

ಾಲೂಲ್ಕು ಪಂ ಾಯ ಯ ಲ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಷಯಗಳನುನ್ ಪ ಗಣ ಗೆ ಗೆದುಕೊಂಡು ಾಥ್ನಗಳ

ೕಸ ಾ ಯನುನ್
(ಎ) ಸಂ
ಚು ಾವ ಾ

ೕಸ

ಾನದ ಪ

(2) ಈ

ಾರ್ರಂ

ಲಲ್ದ ಇತ ಪದಗಳು ಮತುತ್ ಪದ ೂೕಡ ಗ ಗೆ,

ಾ ಸ ಾದಂ ಅನುಕರ್ಮ ಾಗಿ ಅಥರ್ವನುನ್ ೂಂ ರತಕಕ್ದುದ್.
ಂದು ಪರ್ವಗರ್ಗ ಗೆ

ಾಗೂ

ರಂ ಮತುತ್ ಸಂ

ಪಂ ಾಯ

ಾ

ಾಲೂಲ್ಕು ಪಂ ಾಯ ಯ ಲ್ ಆವತರ್ ಯ

ಪಂ ಾಯ ಯ ಲ್ ಪರ್

ಾಲ್ ಪಂ ಾಯ ಗಳ ಾಥ್ನಗಳು.

ಯಮದ ಪರ್ಕರಣ.

(2) ಈ ಯಮಗಳ ಲ್ ಬಳಸ ಾದ ಮತುತ್ ಪ
3. ಪರ್

ಂದು ವಗರ್ದ ಲ್ಯೂ

ಸ ೕಕಾದ ಾಥ್ನಗಳು.

(ಎಫ್) “ ಾಥ್ನಗಳು” ಅಂದ

ಆದ ಅ

ಪರ್

ಾಡತಕಕ್ದುದ್, ಅವುಗ ಂದ :ಾನದ (73 ರ ದುದ್ಪ ) ಅ

ಂ ನ

ಾವರ್ ರ್ಕ ಚು ಾವ ಗಳ ಲ್ನ

ೕತರ್ದ ಲ್

ಧರ್ ಸತಕಕ್ದುದ್;

ಯಮ 1992ರ ನಂತರ ನ ದ ಾವರ್ ರ್ಕ ಚು ಾವ

ಮುಂ ನ

ಚು ಾವ ಗೆ

ೕಸ ಾ ಯನುನ್ ಪ ಗ
ಆವತರ್ ಯ

ೕ

ಪರ್

ಪರ್ವಗರ್ಗಳ

ಂದು

ಂದ
ಾರ್ ೕ ಕ

ೕಸ ಾ ಯನುನ್
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( ) ಆದದ್ ಂದ,

ಾಜಯ್ ಚು ಾವ ಾ ಆ

ೕಗವು
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ಾಲೂಲ್ಕಿನ ಜನಸಂಖೆಯ್ಯ ಲ್

ಚುಚ್ ಅನುಸೂ ತ ಪಂಗಡಗಳ ಜನಸಂಖೆಯ್ ಇರುವ ಮತ

ೕಕ ಾ ಾರು ಅ ೕ

ೕತರ್ಗಳನುನ್ ಅವ ೂೕಹಣ ಕರ್ಮದ ಲ್ ಪ ಟ್

ಾಡತಕಕ್ದುದ್;
( ) ಾಜಯ್ ಚು ಾವ ಾ ಆ

ೕಗವು ಾಲೂಲ್ಕಿನ ಜನಸಂಖೆಯ್ಯ ಲ್ ೕಕ ಾ ಾರು ಅ ೕ

ಾ ಜನಸಂಖೆಯ್ ಇರುವ ಮತ ೕತರ್ಗಳನುನ್ ಅವ ೂೕಹಣ ಕರ್ಮದ ಲ್ ಪ ಟ್
( ) ಆ

ೕಗವು ಅನುಸೂ ತ ಪಂಗಡಗ ಗೆ

ಮತ ೕತರ್ಗ ಗೆ ಆವತರ್ ಯ
ಅನುಸೂ ತ

ೕ

ಾಥ್ನ

ಹಂ ಕೆ

ಾಗು ತ್ಲಲ್ ನುನ್ವುದನುನ್

ೕಸ ಾ ಯು

ೕಕ ಾ ಾರು

ೕಸ

ಖಾತ ಪ

ದ

ೕಕ ಾ ಾರು ಅ

ಧರ್ ಸತಕಕ್ದುದ್, ಆ ಾಗೂಯ್ ಈಗಾಗ ೕ ಸದ

ಪಂಗಡ

ಪುನ ಾವತರ್

ಾಡತಕಕ್ದುದ್;

ೕ ದ ವಯ್ಕಿತ್ಗ ಗಾಗಿ

ಾಲೂಲ್ಕಿನ ಜನಸಂಖೆಯ್ಯ ಲ್ ಅನುಸೂ ತ ಪಂಗಡಗಳ ಜನಸಂಖೆಯ್ಯ

ಚುಚ್ ಅನುಸೂ ತ

ಾಗಿದದ್ ಲ್,

ಾಥ್ನಗಳನುನ್

ಚುಚ್ ಇರುವಂತಹ

ಮತ

ೕತರ್ಕೆಕ್ ಈ

ಅ ೕ

ಕೊಳುಳ್ವುದು

ಮತುತ್

ಚ್ನ ಅನುಸೂ ತ ಪಂಗಡಗಳ ಜನಸಂಖೆಯ್

ಂ

ೕಸ ಾ ಯು

ಅನುಸೂ ತ

ಪಂಗಡದ

ರುವ ನಂತರದ ಾಥ್ನಕೆಕ್

ೕ ನ

ಉಪ ಯಮ (1)ರ ಬಂಧ ಗಳು ಾಗೂ ಷರತುತ್ಗ ಗೊಳಪಟುಟ್ ಗ ಗೊ ಸತಕಕ್ದುದ್;
(ಇ) ಆ
ೕಸ ಾ )
ೖಕಿ ಅ

ೕಗವು ಅನುಸೂ ತ ಪಂಗಡ ಂದ ಮ

ಾಡು ಾಗ, ಅನುಸೂ

ಪಂಗಡದ

ಚ್ನ ಅನುಸೂ ತ ಪಂಗಡಗಳ ಮ
(ಎಫ್) ಆ

ೕಗವು ಅನುಸೂ ತ

ಾಥ್ನ
ಪ

ೕ

ಹಂ ಕೆ

ೕಸ ಾ

ರುವ ಮತ ೕತರ್ಕೆಕ್ ಹಂ ಕೆ

ಾ ಗೆ ೕ ದ ವಯ್ಕಿತ್ಗ ಗೆ

ಾಗಿದದ್ ಲ್

ಅ ೕ

ೕಸ

ಾ ಯ ಜನಸಂಖೆಯ್ಯು ಅ ೕ

ೕಸ ಾ ಯು

ರುವ ನಂತರದ ಾಥ್ನಕೆಕ್

ಾ ಯ

ಪುನ ಾವತರ್

ಾಡತಕಕ್ದುದ್;

ದ ಾಥ್ನಗಳನುನ್ ಾಲೂಲ್ಕಿನ
ಚುಚ್ ಇರುವಂತಹ ಮತ ೕತರ್ಗ ಗೆ
ಂ

ಅನುಸೂ ತ

ಾಗು ತ್ಲಲ್ ನುನ್ವುದನುನ್

ೕಸ ಾ ಯು ೕಕ ಾ ಾರು

ೕ ನ ಉಪ ಯಮ (1)ರ

ಹಂ ಕೆ (ಅಡಡ್

ಾಡಲು ಅಹರ್ ಾಗಿರುವ ಮತ ೕತರ್ಗಳ

ಧರ್ ಸತಕಕ್ದುದ್, ಆ ಾಗೂಯ್, ಈಗಾಗ ೕ ಸದ ಮತ ೕತರ್ಕೆಕ್ ಈ

ಕೊಳುಳ್ವುದು ಮತುತ್ ಅನುಸೂ ತ

ಜನಸಂಖೆಯ್

ಾಥ್ನಗಳ

ಾಥ್ನವನುನ್ ಹಂ ಕೆ
ಾ ಜನಸಂಖೆಯ್

ಜನಸಂಖೆಯ್ಯ ಲ್ ೕಕ ಾ ಾರು ಅನುಸೂ ತ
ಆವತರ್ ಯ

ಯ ಗೆ

ಬಂಧ ಗಳು

ಾ

ಖಾತ

ಚ್ನ ಅನುಸೂ ತ

ಾ ಯ

ಾಗೂ ಷರತುತ್ಗ ಗೊಳಪಟುಟ್

ಗ ಗೊ ಸತಕಕ್ದುದ್;
( )ಆ

ೕಗವು ಅನುಸೂ ತ

ಾಡು ಾಗ ಅನುಸೂ ತ

ಾ ಯ

ಚ್ನ ಅನುಸೂ ತ ಾ ಮ
(ಎಚ್) ಾಲೂಲ್ಕು
ೕಸ ಾ ಯನುನ್ ಗ ಪ

ಾ ಯಮ

ಾಥ್ನವನುನ್ ಹಂ ಕೆ

ಾ ಜನಸಂಖೆಯ್
ಪಂ ಾ

ಯರ

ೕಸ ಾ

ಾಥ್ನಗ ಗೆ ಹಂ ಕೆ (ಅಡಡ್

ೕಸ ಾ )

ಾಡಲು ಅಹರ್ ಾಗಿರುವ ಮತ ೕತರ್ಗಳ

ೖಕಿ ಅ ೕ

ರುವ ಮತ ೕತರ್ಕೆಕ್ ಹಂ ಕೆ

ಯ ಲ್

ಅನುಸೂ ತ

ದ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್, ಅಂತಹ

ಪಂಗಡ

ಾಡತಕಕ್ದುದ್;
ಮತುತ್

ಅನುಸೂ ತ

ಾ

ೕಸ ಾ ಯು ೕಕ ಾ ಐವತುತ್ ತಲು ದ ಲ್ ಅಥ ಾ
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ಅದಕಿಕ್ಂತ

ಾಚ್ದ ಲ್, ಅಂತಹ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ ಆ

ವಗರ್ಗ ಗೆ

ಾವು ೕ

(ಐ) ಈ

ೕ

ಪಂ ಾಯ ಯ ಲ್
ೕ ಹಂ ಕೆ

ಮ

ೕಸ ಾದ ಾಥ್ನಗಳನುನ್ ಆವತರ್ ಯ
ೕ

ಯ ಗೆ

ೕಳ ಾದ ಹಂತಗಳನುನ್ ಪೂಣರ್ಗೊ

ಾಥ್ನವನುನ್

ಗೆದುಕೊಂಡು

ಂದು ದ ವಗರ್ಗಳ ಲ್

ಾಡತಕಕ್ದುದ್;

ದ ನಂತರ,

ೕಸ

ಸದ

ಾಥ್ನಗ ಂದ ( ಾ ಾನಯ್)

ೕಸ ಡು ಾಗ, ಮತ ೕತರ್ದ ಒಟುಟ್ ಜನಸಂಖೆಯ್ಯ ಲ್ ಅತಯ್ಂತ
ೕಗವು ಹಂ ಕೆ

ಾಡತಕಕ್ದುದ್ ಅಥ ಾ ಕಾ

ಪರಂತು, ಾಧಯ್ ಾದಷುಟ್ ಹ ತ್ರದ ಲ್ ಪುನ ಾವತರ್

ಾಗತಕಕ್ದದ್ಲಲ್;

(ಎಲ್) ಪರ್

ೕಸ ಡ ಾದ

ಂದು ಪರ್ವಗರ್ದ ಲ್ ಮ

( ಾ ಾನಯ್)

ಂದು ದ ವಗರ್-

ೕಸ ಾ ಯನುನ್ ಪುನ ಾವ ರ್ಸತಕಕ್ದದ್ಲಲ್;

ೕ ಹಂ ಕೆ

ೖಕಿ

ಮ

ಯ ಗೆ
ೕಸ

ಯ ಗೆ

ೕಸ ಡ ಾದ

ಪುನ ಾವತರ್

ಾಗತಕಕ್ದದ್ಲಲ್ ಮತುತ್

ಇರುವಂತಹ

ೕಸ ಾ ಯು ಸಂಬಂಧಪಟಟ್ ಪರ್ವಗರ್ ಅಥ ಾ

ಸ ಾದ

ಾಗೂ

ೕಸ

ೕಸ

ಾಧಯ್ ಾದಷುಟ್

ಸದ ಾಥ್ನಗಳ
ಸದ

ಾ

ದ್ ಸತಕಕ್ದುದ್;

ಾಥ್ನಗಳು ಮತುತ್

ಾಥ್ನಗಳು
ೕಸ

ಚ್ನ ಮ

ಮ ಟ್ಗೆ

ೖಕಿ ಮ

ಾಥ್ನಗಳ

ಸದ

ಯ ಗಾಗಿ

ೖಕಿ ಅತಯ್ಂತ

ಚ್ನ

ಾ ಜನಸಂಖೆಯ್ಯನುನ್ ೂಂ ರುವ ನಂತರದ ಮತ ೕತರ್ಕೆಕ್ ಪರ್ವ ಸತಕಕ್ದುದ್;
4.

ಾಲ್ ಪಂ ಾಯ ಗಳ ಲ್ ಆವತರ್ ಯ

ಾಥ್ನಗಳ ಸಂಖೆಯ್ಯನುನ್, ಪರ್
ೕಸ

ಂದು ದ ವಗರ್-ಎ ಅಥ ಾ

ಾ ದದ್ ಲ್, ಅ ೕ ಉಪ-ಪರ್ವಗರ್ದ

ಜನಸಂಖೆಯ್ ೂಂ ರುವ ಮತ ೕತರ್ಕೆಕ್, ಆ

ಮ

ೕಗ ಂದ ಾಲೂಲ್ಕು

ೕಸ ಾದ ಾಥ್ನಗಳನುನ್ ಕಾಯರ್ ಾಧಯ್ ಾಗುವ ಮ ಟ್ಗೆ ಆವತರ್ ಯ

ೕಗವು ಯ ಾ ಾದಯ್ ಾದ ಅಂಶಗಳನುನ್ ಪ ಗಣ ಗೆ

ಯ ಗೆ

ಾಥ್ನಗಳ

ಂದು ದ

ಾಡತಕಕ್ದದ್ಲಲ್; ಮತುತ್

ಂ ನ ಅವ ಯ ಲ್ ಒಂದು ಮತ ೕತರ್ಕೆಕ್

ೕಸ ಾ ಹಂ ಕೆ

(ಕೆ)

ಯ ಲ್

ಾಡತಕಕ್ದುದ್;

( ) ಆ
ಮ

ೕಗವು ಅಂತಹ ಾಲೂಲ್ಕು ಪಂ ಾ

ಸ ಾದ ಉಪ ಯಮ (ಎಚ್)ರ ಉಪಬಂಧಗ ಗೊಳಪಟುಟ್ ಆ
ಂದು ದ ವಗರ್ಗ ಗೆ

ಪರಂತು,
ಎಂದು

ೕಸ ಾ ಯನುನ್ ಹಂ ಕೆ
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ೕಸ

ಸದ ಾಥ್ನಗಳ ಲ್ ಮ

ದ ಮತುತ್

ಯ ಗೆ ಾಥ್ನಗಳ

ೕ
ೕಸ

ೕಸ ಾ .-(1) ಪರ್

ಾಲ್ ಪಂ ಾಯ ಯ ಲ್

ಸದ ಪರ್ವಗರ್ಗಳ ಾಥ್ನಗಳು;

ಾರ್ರಣವನುನ್ ಅ

ೕಸ

ದ ಮತುತ್

ಯಮದ ಪರ್ಕರಣ 161, 162 ಮತುತ್

163ರ ಉಪ-ಬಂಧಗಳನವ್ಯ ಧರ್ ಸತಕಕ್ದುದ್;
ಾಜಯ್ ಚು ಾವ ಾ ಆ
ೕಸ
ೕ

ೕಗವು

ಾಲ್ ಪಂ ಾಯ ಯ ಲ್ ಅನುಸೂ ತ ಪಂಗಡಗ ಗೆ ೕ ದ ವಯ್ಕಿತ್ಗ ಗೆ

ದ ಾಥ್ನಗಳ ೖಕಿ ಅನುಸೂ ತ ಪಂಗಡಗಳ ಜನಸಂಖೆಯ್
ಲ್ಯ ಲ್ರುವ

ಾಲೂಲ್ಕುಗ ಗೆ

ಒಂ ೂಂದು

ಚುಚ್ ಇರುವ ಾಲೂಲ್ಕುಗ ಗೆ ಆಧಯ್ ಯನುನ್
ಾಥ್ನವನುನ್

ಆವತರ್ ಯ

ಮೂಲಕ

ಹಂ ಕೆ

ಾಡತಕಕ್ದುದ್.
ಪರಂತು, ಅನುಸೂ ತ ಪಂಗಡಗ ಗೆ ೕ ದ ವಯ್ಕಿತ್ಗ ಗೆ
ಾಲೂಲ್ಕುಗಳ ಸಂಖೆಯ್ಗಿಂತ

ಚ್ಗೆ

ೕಸ

ದ ಾಥ್ನಗಳ ಸಂಖೆಯ್ಯು

ಾಗಿದದ್ , ಈ ಖಂಡದ ಅ ಯ ಲ್ ಹಂ ಕೆ

ಲ್ಯ ಲ್ನ

ಾ ದ ತರು ಾಯ ಉ ದ

ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ಪತರ್, ẁ—уłĢỳџ, 12, Ĝỳαă, 2021

380

ಾಥ್ನಗಳನುನ್ ಅನುಸೂ ತ ಪಂಗಡಗಳ ಜನಸಂಖೆಯ್
ಾಲೂಲ್ಕುಗ ಗೆ ಮ ತ್ ಹಂ ಕೆ
ಅನುಸೂ ತ
ಾಥ್ನಗಳನುನ್

ೕಸ

(2) ಆ

ಾಲೂಲ್ಕುಗ ಗೆ ಆದಯ್

ೕ

ಆ

ಾಡತಕಕ್ದುದ್.

ಾ ಗ ಗೆ

ೕಸ ಾದ ಾತ್ನಗಳನುನ್

ದ ೕ ಯ ಲ್
ೕಗವು,

ಚುಚ್ ಇರುವ
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ೕ ನ ಉಪಬಂಧಗಳ ಲ್ ಅನುಸೂ ತ ಪಂಗಡಗ ಗೆ

ೕ ಆವತರ್ ಯ

ೕ ಗೆ ಹಂ ಕೆ

ಾಡತಕಕ್ದುದ್.

ಾಲ್ ಪಂ ಾಯ ಯ ಲ್ನ ಆವತರ್ ಯ

ೕಸ ಾ

ಮತುತ್ ಇತ

ಷಯಗ ಗೆ

ಯಮ 3ರ ಉಪಬಂಧಗಳನುನ್ ಯ ೂೕ ತ ಾಗಿ ಅನುಸ ಸತಕಕ್ದುದ್;
5. ನಗರ ಸಂ ಥ್ಗ ೂಂ ಗೆ
ಾಗೂ ೕತರ್ಗಳ ಮರು ಂಗಡ
ಾರ್ರಂಭಗೊಂಡ ನಂತರ

ೕನ ಾಗುವುದ ಂದ ಮತುತ್ ಾಲೂಲ್ಕು ಮತುತ್
ಂದ

ೕಸ ಾ ಯ

ೕ

ಪ

ಾಮ

ಲ್ಗಳ ಭಜ

ಂ ಾಗಿ

ೕರುವ ಅಂಶಗಳು:- ಈ ಯಮಗಳು

ಾವು ೕ ೕತರ್ ಂಗಡ ಯ ಲ್,-

(ಎ) ಮತ ೕತರ್ದ ಪರ್ ೕಶವು, ಈ
ಯಮಗಳ ಆವತರ್ ಯನುನ್

ದಲ ಮತ ೕತರ್ದ

ಚ್ನ ಪರ್ ೕಶವನುನ್

ೂಂ ದ ಲ್, ಈ

ಾಡುವ ಸಲು ಾಗಿ ಅದನುನ್ ಈ ಂ ನ ಮತ ೕತರ್ದ ಅನುಕರ್ಮ ಮತ ೕತರ್ ಂದು

ಪ ಗ ಸತಕಕ್ದುದ್;
( ) ಮತ ೕತರ್ ಅಥ ಾ ಮತ ೕತರ್ಗ ಂದ ರ ಸ ಾದ ಒಂದು ಮತ ೕತರ್ವನುನ್,

ಂ ನ

ಮತ ೕತರ್ದ

ಸಣಣ್ ಪರ್ ೕಶ ಅಥ ಾ ಮತ ೕತರ್ಗಳ ಸಣಣ್ ಪರ್ ೕಶದ

ೕನಗ ೂಂ ಗೆ ರ ತ ಾಗಿರುತತ್ ೂ ಆ ಮತ ೕತರ್

ಮತ ೕತರ್ ಾಗಿರತಕಕ್ದುದ್. ಈ ಮತ ೕತರ್ಕೆಕ್

ಯಮ (3)ರ ಯ ಲ್

ೕ ನ

ೕಸ ಾ ಯನುನ್

ೂಸ

ೂಸ ಾಗಿ

ಾರ್ರಂ ಸತಕಕ್ದುದ್;
( ) ಮ ೂತ್ಂದು ಮತ ೕತರ್ ಅಥ ಾ ಮತ ೕತರ್ಗಳ ಪರ್ ೕಶವನುನ್
ಮತ ೕತರ್ದ ಲ್ ಈ ೕ

ೕಪರ್ ಗೊಳುಳ್ವ ಂ ನ ೕತರ್ದ ಆವತರ್

( ) ಎರಡು ಅಥ ಾ
ಮತ ೕತರ್ದ
6.

ಚ್ನ ಮತ ೕತರ್ಗಳ

ಸತ್ ಸ ಾದ

ೕಸಲನುನ್ ಮುಂದುವ ಸತಕಕ್ದುದ್; ಮತುತ್

ೕನ ಂದ ರ ಸ ಾದ ಮತ ೕತರ್ಕೆಕ್, ಈ

ೖಕಿ

ೂಡಡ್

ೕಸಲನುನ್ ಮುಂದುವ ಸತಕಕ್ದುದ್;
ೕತರ್ಗಳ

ಪ ಟ್ ಆ ಾರದ

ೕಸ ಾ ಅ ಸೂಚ .- (1) ಆ

ೕ ಮತ ೕತರ್ಗಳ

ಕರಡು

ಅ ಸೂಚ ಗೆ

ೕಗವು ಯಮ 3ರನವ್ಯ ದಧ್ಪ ಸ ಾದ ಅಂ ಮ

ೕಸ ಾ ಯ ಕರಡು ಅ ಸೂಚ ಯನುನ್ ಾವರ್ಜ ಕ ಂದ ಆ ೕಪ ಗಳನುನ್

ಸ ಲ್ಸಲು ಏಳು ನಗಳ ಕಾ ಾವಕಾಶವನುನ್ ೕ
(2)

ೕ ಸುವ ಮೂಲಕ

ಸಂಬಂ

ಾಜಯ್ ಪತರ್ದ ಲ್ ಪರ್ಕ ಸತಕಕ್ದುದ್;
ದಂ

ವ್ೕಕ ಸ ಾದ

ಪ ಗ ಸತಕಕ್ದುದ್ ಮತುತ್ ಆ ೕಪ ಗಳನುನ್ ಒಪಪ್ಲು ಅಥ ಾ
ಕೈಗೊಳಳ್ತಕಕ್ದುದ್.

ಆ ೕಪ ಗಳನುನ್

ರಸಕ್ ಸಲು ಸೂಕತ್

ಆ

ೕಗವು

ಣರ್ಯಗಳನುನ್
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(3) ತದನಂತರ

ಾಲೂಲ್ಕು ಪಂ ಾಯ

ಅಂ ಮ ಅ ಸೂಚ ಯನುನ್ ಆ
7. ಆ
ಈ

ಮತುತ್

381

ಾಲ್ ಪಂ ಾಯ

ಮತ ೕತರ್ಗಳ

ೕಸ ಾ ಯ

ೕಗವು ಪರ್ಕ ಸತಕಕ್ದುದ್.

ೕಗದ ಅ ಕಾರ.- ಈ ಯಮಗಳ ಲ್

ಯಮಗಳು ಮತುತ್ ಸಂ

ಾನದ (73 ೕ

ಾವು ಾದರೂ ಅವಶಯ್ ಅಂಶಗಳು ಒಳಗೊಂ ರ ದದ್ ,
ದುದ್ಪ ) ಅ

ಯಮ,1992ರನು ಾರ ಆ

ೕಗವು

ರೂ ಸುವುದು.
8. ರಸನ ಮತುತ್ ಉ ಸು ಕೆ.- ಕ ಾರ್ಟಕ ಪಂ ಾಯತ್ ಾಜ್ ( ಾಲೂಲ್ಕು ಪಂ ಾಯ ಮತುತ್
ಪಂ ಾಯ ಗಳ

ಾಥ್ನಗಳನುನ್ ಆವತರ್ ಯ

ೕ

ೕಸ ಡುವ)

ಾಲ್

ಯಮಗಳು, 1998 ಈ ಮೂಲಕ

ರಸನಗೊ ಸ ಾಗಿ .
ಪರಂತು, ಅಂತಹ ರಸನವು,(ಎ)
ಾಡ ಾದ
( )

ರ ತ ಾದ

ಯಮಗಳ

ಾವು ೕ ಕಾಯರ್ ಅಥ ಾ ಕೈಗೊಂಡ
ರ ತ ಾದ

ಯಮಗಳ ಯ ಲ್ ಗ

ೂ ಗಾ ಕೆ ಅಥ ಾ ಾಧಯ್ ಯ
ಪ

ಂ ನ ಕಾ

ಾಮ ಉಂಟು

ಾರ್ಚರ

ಅಥ ಾ

ರ ತ ಾಗುವುದಕಿಕ್ಂತ

ದಲು

ಾವು ೕ ಕರ್ಮ; ಅಥ ಾ
ದ,

ಾರ್ಪತ್ ಾದ, ವ ಸ ಾದ,

ಾವು ೕ ಹಕುಕ್,

ೕ ;

ಾಡತಕಕ್ದದ್ಲಲ್.
ಕ ಾರ್ಟಕ ಾಜಯ್ ಾಲರ ಆ ೕ ಾನು ಾರ
ಮತುತ್ ಅವರ ಸ ನ ಲ್
( . ನ ೕನ್ ಕು ಾರ್)
ಸಕಾರ್ರದ ಅ ೕನ ಕಾಯರ್ದ ರ್( .ಪಂ)(ಪರ್)
ಗಾರ್ ೕ ಾ ವೃ ಧ್ ಮತುತ್ ಪಂ. ಾಜ್ ಇ ಾಖೆ.
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