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ಬೇಕೆಂದು ಆದೇ
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2. 2ನೇ ಪರ್ಕರಣದ ತಿದುದ್ಪಡಿ.- ಕನಾರ್ಟಕ ಗಾರ್ಮ ಸವ್ರಾಜ್ ಮತುತ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ, 1993ನುನ್ 
(1993ರ ಕನಾರ್ಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖೆಯ್ 14) (ಇ ಲ್ ಇನುನ್ಮುಂದೆ ಮೂಲ ಅಧಿನಿಯಮವೆಂದು ಉಲ ಲೆ್ೕಖಿಸಲಾಗಿದೆ) 2ನೇ 
ಪರ್ಕರಣದ (18)ನೇ ಖಂಡದ ಲ್ “ಕುಷಠ್ರೋಗ” ಎಂಬ ಪದವನುನ್ ಬಿಟುಟ್ಬಿಡತಕಕ್ದುದ್.  

3. 5ನೇ ಪರ್ಕರಣದ ತಿದುದ್ಪಡಿ.- ಮೂಲ ಅಧಿನಿಯಮದ 5ನೇ ಪರ್ಕರಣದ ಉಪಪರ್ಕರಣ (4)ರ ಪರಂತುಕದ ಲ್ “ಹತುತ್ 
ವಷರ್ಗಳು” ಎಂಬ ಪದಗ ಗೆ “ಐದು ವಷರ್ಗಳು” ಎಂಬ ಪದಗಳನುನ್ ಪರ್ತಿ ೕಜಿಸತಕಕ್ದುದ್.  

4. 7ನೇ ಪರ್ಕರಣದತಿದುದ್ಪಡಿ.-ಮೂಲ ಅಧಿನಿಯಮದ 7ನೇ ಪರ್ಕರಣದ (2)ನೇಉಪಪರ್ಕರಣದ ಲ್ “ಪಕಷ್ದ ಆಧಾರದ 
ಮೇಲಲಲ್ದೆ” ಎಂಬ ಪದಗ ಗೆ “ಪಕಷ್ದ ಆಧಾರ ರ ತವಾಗಿ” ಎಂಬ ಪದಗಳನುನ್ ಪರ್ತಿ ೕಜಿಸತಕಕ್ದುದ್.  

5. 12ನೇ ಪರ್ಕರಣದ ತಿದುದ್ಪಡಿ.- ಮೂಲ ಅಧಿನಿಯಮದ 12ನೇ ಪರ್ಕರಣದ ಲ್,- 
(i) (ಎಲ್ ) ಖಂಡದ ಲ್ “ಸದಸಯ್ತವ್ದ ಅವಧಿಯ ಲ್” ಎಂಬ ಪದಗಳ ತರುವಾಯ “ಅಥವಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನ ಯಾವುದೇ 

ಪದವನುನ್ ಹೊಂದಿರುವಾಗ” ಎಂಬ ಪದಗಳನುನ್ ಸೇರಿಸತಕಕ್ದುದ್. 
(ii) ಪರಂತುಕದ ಲ್ನ (ಡಿ)ನಮೂದಿನ ತರುವಾಯ ಈ ಮುಂದಿನದನುನ್ ಸೇರಿಸತಕಕ್ದುದ್ ಎಂದರೆ :- 

 “(ಇ) (ಎಲ್) ಖಂಡದ ಅಡಿಯ ಲ್ನ ಅನಹರ್ತೆಯ ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆಯು (Operate) ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಆರು 
ವಷರ್ಗಳು ಮುಕಾತ್ಯವಾದ ತರುವಾಯ ನಿಂತುಹೋಗತಕಕ್ದುದ್” 

6. 43-ಎ ಪರ್ಕರಣದ ತಿದುದ್ಪಡಿ.- ಮೂಲ ಅಧಿನಿಯಮದ 43-ಎ ಪರ್ಕರಣದ (1)ನೇ ಉಪಪರ್ಕರಣದ ಲ್,- 
(i) “ಸಕಾರ್ರವು” ಎಂಬ ಪದದ ತರುವಾಯ “ಅಥವಾ ಸಕಾರ್ರವು ಅಧಿಕೃತಗೊ ದ ಪಾರ್ಧಿಕಾರವು” ಎಂಬ 

ಪದಗಳನುನ್ ಸೇರಿಸತಕಕ್ದುದ್. 
(ii) (iii)ನೇ ಖಂಡದ ತರುವಾಯ ಈ ಮುಂದಿನದನುನ್ ಸೇರಿಸತಕಕ್ದುದ್, ಎಂದರೆ:- 
``ಪರಂತು, ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಲು ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಸದಸಯ್ನು ಗಾರ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ದದ್ ಲ್ ಮತುತ್ 

ಅಜಿರ್ಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಏಳು ದಿನಗಳ ಅವಧಿ ಳಗೆ ಆ ಅಜಿರ್ಯ ಸಂಬಂಧದ ಲ್ ತನನ್ ತೀಮಾರ್ನವನುನ್ ಅಜಿರ್ದಾರರಿಗೆ 
ತಿ ಸಲು ಗಾರ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿ ತಪಿಪ್ದದ್ ಲ್ ಕೋರಲಾದ ಅನುಮತಿಯನುನ್ ಗಾರ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿಯು ಮಂಜೂರು 
ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಭಾ ಸತಕಕ್ದುದ್.”; ಮತುತ್  

(iii)  (v)ನೇ ಖಂಡದ ತರುವಾಯ ಈ ಮುಂದಿನದನುನ್ ಸೇರಿಸತಕಕ್ದುದ್, ಎಂದರೆ:- 
 “(vi) ಅವನು ಮಾಜಿ ಅಧಯ್ಕಷ್ ಅಥವಾ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧಯ್ಕಷ್ ಅಥವಾ ಮಾಜಿ ಸದಸಯ್ನಾಗಿ ದುನರ್ಡತೆ, ಅನುದಾನ 

ದುರುಪ ೕಗ ಮತುತ್ ಇನಿನ್ತರೆ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಕರಣದಡಿ ಆರೋಪಿತನಾಗಿದುದ್, ತನಿಖೆಯ ಲ್ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾದರೆ”. 
7. 44ನೇ ಪರ್ಕರಣದ ತಿದುದ್ಪಡಿ.-ಮೂಲ ಅಧಿನಿಯಮದ 44ನೇ ಪರ್ಕರಣದ (2)ನೇ ಉಪಪರ್ಕರಣದ ( ) ಖಂಡದ ಲ್ನ 

ಪರಂತುಕದ ತರುವಾಯ ಈ ಮುಂದಿನದನುನ್ ಸೇರಿಸತಕಕ್ದುದ್, ಎಂದರೆ:- 
``ಮತುತ್ ಪರಂತು, ಈ ಉಪಪರ್ಕರಣದಡಿಯ ಲ್ ಮೀಸ ರಿ ದ ಪದಾವಧಿಯು ಮೂವತುತ್ ತಿಂಗಳಾಗಿರತಕಕ್ದುದ್.’’  
8. 46ನೇ ಪರ್ಕರಣದ ತಿದುದ್ಪಡಿ.- ಮೂಲ ಅಧಿನಿಯಮದ 46ನೇ ಪರ್ಕರಣದ(1)ನೇ ಉಪಪರ್ಕರಣದ ಲ್ “ಐದು 

ವಷರ್ಗಳು” ಎಂಬ ಪದಗ ಗೆ “ಮೂವತುತ್ ತಿಂಗಳು” ಎಂಬ ಪದಗಳನುನ್ ಪರ್ತಿ ೕಜಿಸತಕಕ್ದುದ್.  
9. 48ನೇ ಪರ್ಕರಣದ ತಿದುದ್ಪಡಿ.- ಮೂಲ ಅಧಿನಿಯಮದ 48ನೇ ಪರ್ಕರಣದ ಲ್,- 
(i) (1)ನೇ ಉಪಪರ್ಕರಣದ ಲ್ ಮೂರನೇ ಪರಂತುಕವನುನ್ ಬಿಟುಟ್ಬಿಡತಕಕ್ದುದ್; ಮತುತ್  
(ii) (4)ನೇ ಉಪಪರ್ಕರಣದ ಲ್ ``ಸಕಾರ್ರವು’’ ಎಂಬ ಪದದ ತರುವಾಯ ``ಅಥವಾ ಸಕಾರ್ರವು 

ಅಧಿಕೃತಗೊ ದ ಪಾರ್ಧಿಕಾರವು’’ ಎಂಬ ಪದಗಳನುನ್ ಸೇರಿಸತಕಕ್ದುದ್. 
10. 49ನೇ ಪರ್ಕರಣದ ತಿದುದ್ಪಡಿ.-ಮೂಲ ಅಧಿನಿಯಮದ 49ನೇ ಪರ್ಕರಣದ ,- 
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(i) (1)ನೇ ಉಪಪರ್ಕರಣದ ಲ್,- 
         (ಎ) ಎರಡನೇ ಪರಂತುಕದ ಲ್ “ಮೂವತುತ್ ತಿಂಗಳುಗಳ” ಎಂಬ ಪದಗ ಗೆ “ಹದಿನೈದು ತಿಂಗಳುಗಳ” 
ಎಂಬಪದಗಳನುನ್ ಪರ್ತಿ ೕಜಿಸತಕಕ್ದುದ್. 
         (ಬಿ) ಮೂರನೇ ಪರಂತುಕದ ಲ್ “ಎರಡು ವಷರ್ಗಳ ಒಳಗೆ” ಎಂಬ ಪದಗ ಗೆ “ಆರು ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ” ಎಂಬ ಪದಗಳನುನ್ 
ಪರ್ತಿ ೕಜಿಸತಕಕ್ದುದ್; ಮತುತ್ 
         (ii) (2)ನೇ ಉಪಪರ್ಕರಣವನುನ್ ಬಿಟುಟ್ಬಿಡತಕಕ್ದುದ್. 

11. 58ನೇ ಪರ್ಕರಣದ ತಿದುದ್ಪಡಿ.- ಮೂಲ ಅಧಿನಿಯಮದ 58ನೇಪರ್ಕರಣದ (1ಎ) ಉಪಪರ್ಕರಣದ ಲ್,-  
(i) (i)ನೇ ಖಂಡದ ತರುವಾಯ ಈ ಮುಂದಿನದನುನ್ ಸೇರಿಸತಕಕ್ದುದ್, ಎಂದರೆ:- 

``(i-ಎ) ಪರ್ತಿ ವಷರ್ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಮನೆಗಳು ನಿಮಾರ್ಣವಾದಾಗ ಆ ಎಲಾಲ್ ಮನೆಗ ಗೆ ಕಡಾಡ್ಯವಾಗಿ 
ಶೌಚಗೃಹಗಳನುನ್ ನಿಮಿರ್ಸುವುದು;’’ ಮತುತ್ 

(ii) (xiii)ನೇ ಖಂಡದ ಲ್ “ಮತುತ್ ಮಾ ೕಕರಿಲಲ್ದ ನಾಯಿಗಳನುನ್” ಎಂಬ ಪದಗಳನುನ್ ಬಿಟುಟ್ಬಿಡತಕಕ್ದುದ್ಹಾಗೂ 
“ಸಾಯಿಸುವುದು” ಎಂಬ ಪದದ ತರವಾಯ “ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಮತುತ್ ಮಾ ೕಕರಿಲಲ್ದ ನಾಯಿಗಳ ಸಂಖೆಯ್ಯನುನ್ 
ನಿಯಂತಿರ್ಸಲು ಸಂತಾನ ಹರಣ ಚಿಕಿತೆಸ್ (ABC) ಮಾಡುವುದು” ಎಂಬ ಪದಗಳನುನ್ ಸೇರಿಸತಕಕ್ದುದ್. 

12. 64ನೇ ಪರ್ಕರಣದ ತಿದುದ್ಪಡಿ.- ಮೂಲ ಅಧಿನಿಯಮದ 64ನೇ ಪರ್ಕರಣದ (1)ನೇ ಉಪಪರ್ಕರಣದ ಲ್ “ಕಟಟ್ಡವನುನ್ 
ಬದಲಾಯಿಸತಕಕ್ದದ್ಲಲ್” ಎಂಬ ಪದಗಳ ತರುವಾಯ “ಅಥವಾ ಜಾ ರಾತು ಫಲಕಗಳನುನ್ ನಿ ಲ್ಸಲು” ಎಂಬ ಪದಗಳನುನ್ 
ಸೇರಿಸತಕಕ್ದುದ್. 

13. 111ನೇ ಪರ್ಕರಣದ ತಿದುದ್ಪಡಿ.- ಮೂಲ ಅಧಿನಿಯಮದ 111ನೇ ಪರ್ಕರಣದ (3)ನೇ ಉಪಪರ್ಕರಣದ (ಎಫ್) ಖಂಡದ 
ತರುವಾಯ ಈ ಮುಂದಿನದನುನ್ ಸೇರಿಸತಕಕ್ದುದ್, ಎಂದರೆ,- 
      “(ಜಿ) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳ ಅಡಿಯ ಲ್ ಗಾರ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿಯು ಕೈಗೊಂಡ ಎಲಾಲ್ ಕಾನೂನು ಬದಧ್ 
ನಿಣರ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಧಾರ್ರಗಳನುನ್ ಜಾರಿಗೊ ಸುವ ಮತುತ್ ಗಾರ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಆದೇಶಗ ಗೆ ಸ  ಮಾಡುವ 
ಜವಾಬಾದ್ರಿ ಹೊಂದಿರುವುದು.”  

14. 123ನೇ ಪರ್ಕರಣದ ತಿದುದ್ಪಡಿ.- ಮೂಲ ಅಧಿನಿಯಮದ 123ನೇ ಪರ್ಕರಣದ (3)ನೇ ಉಪಪರ್ಕರಣದ 
ಪರಂತುಕದ ಲ್ “ಹತುತ್ ವಷರ್ಗಳ” ಎಂಬ ಪದಗ ಗೆ “ಐದು ವಷರ್ಗಳ” ಎಂಬ ಪದಗಳನುನ್ ಪರ್ತಿ ೕಜಿಸತಕಕ್ದುದ್.  
 15. 128ನೇ ಪರ್ಕರಣದ ತಿದುದ್ಪಡಿ.- ಮೂಲ ಅಧಿನಿಯಮದ 128ನೇ ಪರ್ಕರಣದ (1)ನೇ ಉಪಪರ್ಕರಣದ ಲ್,- 

(i) (ಕೆ)ಖಂಡದ ತರುವಾಯ (ಎಲ್)  ಖಂಡವನುನ್ ಸೇರಿಸತಕಕ್ದುದ್ಎಂದರೆ:- 
 “(ಎಲ್)  ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸದಸಯ್ನಾಗಿ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಯಾವುದೇ ಕ್ೕಮು, ೕಜನೆ, ಪಾರ್ಜೆಕಟ್ನುನ್ 
ಕಾಯರ್ಗತಗೊ ಸುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾಯರ್ದ ಲ್ ಅಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಧಿಕಾರದ ದುರುಪ ೕಗ ಅಥವಾ ದುಬರ್ಳಕೆಯ ಲ್ 
ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಆತನ ಸದಸಯ್ತವ್ದ ಅವಧಿಯ ಲ್ ಅಥವಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಯಾವುದೇ ಪದವನುನ್ ಹೊಂದಿರುವಾಗ, 
ಪಂಚಾಯತಿಯ ನಿಧಿಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸವ್ತುತ್ಗಳ ದು ರ್ನಿ ೕಗದ ಲ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿ, ಆತನು ತಪಿಪ್ತಸಥ್ನೆಂದು ಕಂಡು 
ಬಂದರೆ”; 
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(ii) ಪರಂತುಕದ ಲ್,- 
(ಎ) ( ) ನಮೂದಿನ ಲ್ “ಮೂರು ವಷರ್ಗಳು” ಎಂಬ ಪದಗ ಗೆ “ಆರು ವಷರ್ಗಳು” ಎಂಬ ಪದಗಳನುನ್ 

ಸೇರಿಸತಕಕ್ದುದ್. 
(ಬಿ) (ಡಿ) ನಮೂದಿನ ತರುವಾಯ ಈ ಮುಂದಿನದನುನ್ ಸೇರಿಸತಕಕ್ದುದ್ ಎಂದರೆ:- 
“(ಇ) (ಎಲ್) ಖಂಡದ ಅಡಿಯ ಲ್ನ ಅನಹರ್ತೆಯ ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆಯು (Operate) ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಆರು 

ವಷರ್ಗಳು ಮುಕಾತ್ಯವಾದ ತರುವಾಯ ನಿಂತುಹೋಗತಕಕ್ದುದ್” 
16. 136ನೇ ಪರ್ಕರಣದ ತಿದುದ್ಪಡಿ.- ಮೂಲ ಅಧಿನಿಯಮದ 136ನೇ ಪರ್ಕರಣದ (1)ನೇ ಉಪಪರ್ಕರಣದ ಲ್,- 
(i) ``ಸಕಾರ್ರವು’’ ಎಂಬ ಪದದ ತರುವಾಯ ``ಅಥವಾ ಈ ಕುರಿತುಸಕಾರ್ರವು ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ 

ಅಧಿಕೃತಗೊ ದ ಪಾರ್ಧಿಕಾರವು’’ ಎಂಬ ಪದಗಳನುನ್ ಸೇರಿಸತಕಕ್ದುದ್. 
(ii) (i)ನೇ ಖಂಡದ ತರುವಾಯ ಈ ಮುಂದಿನದನುನ್ ಸೇರಿಸತಕಕ್ದುದ್, ಎಂದರೆ:- 

    ``ಪರಂತು, ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಲು ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಸದಸಯ್ನು ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ದದ್ ಲ್ ಮತುತ್ ಅಜಿರ್ಯ 
ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಏಳು ದಿನಗಳ ಅವಧಿ ಳಗೆ ಆ ಅಜಿರ್ಯ ಸಂಬಂಧದ ಲ್ ತನನ್ ತೀಮಾರ್ನವನುನ್ ಅಜಿರ್ದಾರರಿಗೆ ತಿ ಸಲು 
ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯತಿ ತಪಿಪ್ದದ್ ಲ್ ಕೋರಲಾದ ಅನುಮತಿಯನುನ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯತಿಯು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ 
ಭಾ ಸತಕಕ್ದುದ್.”; ಮತುತ್ 

(iii) (v)ನೇ ಖಂಡದ ತರುವಾಯ ಈ ಮುಂದಿನದನುನ್ ಸೇರಿಸತಕಕ್ದುದ್, ಎಂದರೆ:- 
“(vi) ಅವನು ಮಾಜಿ ಅಧಯ್ಕಷ್ ಅಥವಾ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧಯ್ಕಷ್ ಅಥವಾ ಮಾಜಿ ಸದಸಯ್ನಾಗಿ ದುನರ್ಡತೆ, ಅನುದಾನ 

ದುರುಪ ೕಗ ಮತುತ್ ಇನಿನ್ತರೆ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಕರಣದಡಿ ಆರೋಪಿತನಾಗಿದುದ್, ತನಿಖೆಯ ಲ್ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾದರೆ” 
17. 138ನೇ ಪರ್ಕರಣದ ತಿದುದ್ಪಡಿ.- ಮೂಲ ಅಧಿನಿಯಮದ 138ನೇ ಪರ್ಕರಣದ ಲ್,- 
(i) (2)ನೇ ಉಪಪರ್ಕರಣದ (ಎ) ಖಂಡದ ಲ್ನ ಪರಂತುಕದ ತರುವಾಯ ಈ ಮುಂದಿನದನುನ್ ಸೇರಿಸತಕಕ್ದುದ್, 

ಎಂದರೆ:- 
 “ಪರಂತು, ಈ ಉಪಪರ್ಕರಣದಡಿಯ ಲ್ ಮೀಸ ರಿ ದ ಪದಾವಧಿಯು ಮೂವತುತ್ ತಿಂಗಳುಗಳಾಗಿರತಕಕ್ದುದ್.’’ ; 

ಮತುತ್ 
(ii) (3)ನೇ ಉಪಪರ್ಕರಣದ ಲ್  “ಐದು ವಷರ್ಗಳು” ಎಂಬ ಪದಗ ಗೆ “ಮೂವತುತ್ ತಿಂಗಳುಗಳು” ಎಂಬ ಪದಗಳನುನ್ 

ಪರ್ತಿ ೕಜಿಸತಕಕ್ದುದ್. 
18. 140ನೇ ಪರ್ಕರಣದ ತಿದುದ್ಪಡಿ.- ಮೂಲ ಅಧಿನಿಯಮದ 140ನೇ ಪರ್ಕರಣದ ಲ್,- 
(i) (3)ನೇ ಉಪಪರ್ಕರಣದ ಲ್,-  
(ಎ) ದಲನೇ ಪರಂತುಕದ ಲ್ “ಮೂವತುತ್ ತಿಂಗಳೂೆಳಗೆ” ಎಂಬ ಪದಗ ಗೆ “ಹದಿನೈದು ತಿಂಗಳೂೆಳಗೆ” 

ಎಂಬಪದಗಳನುನ್ ಪರ್ತಿ ೕಜಿಸತಕಕ್ದುದ್; 
(ಬಿ) ಎರಡನೇ ಪರಂತುಕದ ಲ್ “ಎರಡು ವಷರ್ಗಳೂೆಳಗೆ” ಎಂಬ ಪದಗ ಗೆ “ಆರು ತಿಂಗಳೂೆಳಗೆ” ಎಂಬ ಪದಗಳನುನ್ 

ಪರ್ತಿ ೕಜಿಸತಕಕ್ದುದ್; ಮತುತ್ 
 (ii) (4)ನೇ ಉಪಪರ್ಕರಣದ ಲ್ ``ಸಕಾರ್ರವು’’ ಎಂಬ ಪದದ ತರುವಾಯ ``ಅಥವಾ ಈ ಕುರಿತು 

ಸಕಾರ್ರವುಅಧಿಕೃತಗೊ ದ ಪಾರ್ಧಿಕಾರವು’’ ಎಂಬ ಪದಗಳನುನ್ ಸೇರಿಸತಕಕ್ದುದ್. 
19. 141ನೇ ಪರ್ಕರಣ ತಿದುದ್ಪಡಿ.- ಮೂಲ ಅಧಿನಿಯಮದ 141ನೇ ಪರ್ಕರಣದ  (6)ನೇ ಉಪಪರ್ಕರಣಕೆಕ್ ಈ 

ಮುಂದಿನದನುನ್ ಪರ್ತಿ ೕಜಿಸತಕಕ್ದುದ್, ಎಂದರೆ:- 
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“(6) ಅಧಯ್ಕಷ್ಅಥವಾಉಪಾಧಯ್ಕಷ್ನ ರುದಧ್ ಯಾವುದೇ ಅ ಶಾವ್ಸ ಗೊತುತ್ವ  ಇದೆ ಎಂದು ತಾಲೂಲ್ಕು 
ಪಂಚಾಯತಿಯು ಪರಿಗಣಿ ದರೆ, ಡೆಪೂಯ್ಟಿ ಕಮೀಷನರನು ಸಭೆಯ ಅಧಯ್ಕಷ್ತೆಯನುನ್ ವ ಸತಕಕ್ದುದ್.” 

20. 160ನೇ ಪರ್ಕರಣದ ತಿದುದ್ಪಡಿ.- ಮೂಲ ಅಧಿನಿಯಮದ 160ನೇ ಪರ್ಕರಣದ ಲ್ ಪರಂತುಕದ ಲ್ನ (ii) ನೇ 
ಬಾಬುವನುನ್ ಬಿಟುಟ್ಬಿಡತಕಕ್ದುದ್.  

21. 162ನೇ ಪರ್ಕರಣದ ತಿದುದ್ಪಡಿ.- ಮೂಲ ಅಧಿನಿಯಮದ 162ನೇ ಪರ್ಕರಣದ (3)ನೇ ಉಪಪರ್ಕರಣದ 
ಪರಂತುಕದ ಲ್ “ಹತುತ್ ವಷರ್ಗಳ” ಎಂಬ ಪದಗ ಗೆ “ಐದು ವಷರ್ಗಳ” ಎಂಬ ಪದಗಳನುನ್ ಪರ್ತಿ ೕಜಿಸತಕಕ್ದುದ್.  

22. 167ನೇ ಪರ್ಕರಣದ ತಿದುದ್ಪಡಿ.-ಮೂಲ ಅಧಿನಿಯಮದ 167ನೇ ಪರ್ಕರಣದ (1)ನೇ ಉಪಪರ್ಕರಣದ ಲ್,- 
(i)  (ಕೆ) ಖಂಡದ ತರುವಾಯ ಈ ಮುಂದಿನ (ಎಲ್)  ಖಂಡವನುನ್ ಸೇರಿಸತಕಕ್ದುದ್, ಎಂದರೆ:- 
“(ಎಲ್)  ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸದಸಯ್ನಾಗಿ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಯಾವುದೇ ಕ್ೕಮು, ೕಜನೆ, ಪಾರ್ಜೆಕಟ್ನುನ್ 

ಕಾಯರ್ಗತಗೊ ಸುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾಯರ್ದ ಲ್ ಅಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಧಿಕಾರದ ದುರುಪ ೕಗ ಅಥವಾ ದುಬರ್ಳಕೆಯ ಲ್ 
ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಆತನ ಸದಸಯ್ತವ್ದ ಅವಧಿಯ ಲ್ ಅಥವಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಯಾವುದೇ ಪದವನುನ್ ಹೊಂದಿರುವಾಗ, 
ಪಂಚಾಯತಿಯ ನಿಧಿಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸವ್ತುತ್ಗಳ ದು ರ್ನಿ ೕಗದ ಲ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿ, ಆತನು ತಪಿಪ್ತಸಥ್ನೆಂದು ಕಂಡು 
ಬಂದರೆ;” 

(ii) ಪರಂತುಕದ ಲ್,- 
(ಎ) ( ) ನಮೂದಿನ ಲ್ ಮೂರು ವಷರ್ಗಳು ಎಂಬ ಪದಗ ಗೆ ಆರು ವಷರ್ಗಳು ಎಂಬ ಪದಗಳನುನ್ ಸೇರಿಸತಕಕ್ದುದ್. 
(ಬಿ) (ಡಿ) ನಮೂದಿನ ತರುವಾಯ ಈ ಮುಂದಿನದನುನ್ ಸೇರಿಸತಕಕ್ದುದ್ ಎಂದರೆ:- 
“(ಇ) (ಎಲ್) ಖಂಡದ ಅಡಿಯ ಲ್ನ ಅನಹರ್ತೆಯ ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆಯು (Operate) ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಆರು 

ವಷರ್ಗಳು ಮುಕಾತ್ಯವಾದ ತರುವಾಯ ನಿಂತುಹೋಗತಕಕ್ದುದ್”  
23. 175ನೇ ಪರ್ಕರಣದತಿದುದ್ಪಡಿ.- ಮೂಲ ಅಧಿನಿಯಮದ 175ನೇ ಪರ್ಕರಣದ (1)ನೇ ಉಪಪರ್ಕರಣದ ಲ್,- 
(i) ``ಸಕಾರ್ರವು’’ ಎಂಬ ಪದದ ತರುವಾಯ ``ಅಥವಾ ಈ ಕುರಿತು ಸಕಾರ್ರವು ಅಧಿಕೃತಗೊ ದ 

ಪಾರ್ಧಿಕಾರವು’’ ಎಂಬ ಪದಗಳನುನ್ ಸೇರಿಸತಕಕ್ದುದ್. 
(ii) (iii)ನೇ ಖಂಡದ ತರುವಾಯ ಈ ಮುಂದಿನದನುನ್ ಸೇರಿಸತಕಕ್ದುದ್, ಎಂದರೆ:- 

    ``ಪರಂತು, ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಲು ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಸದಸಯ್ನು ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ದದ್ ಲ್ ಮತುತ್ ಅಜಿರ್ಯ 
ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಏಳು ದಿನಗಳ ಅವಧಿ ಳಗೆ ಆ ಅಜಿರ್ಯ ಸಂಬಂಧದ ಲ್ ತನನ್ ತೀಮಾರ್ನವನುನ್ ಅಜಿರ್ದಾರರಿಗೆ ತಿ ಸಲು 
ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತಿ ತಪಿಪ್ದದ್ ಲ್ ಕೋರಲಾದ ಅನುಮತಿಯನುನ್ ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತಿಯು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ 
ಭಾ ಸತಕಕ್ದುದ್.” 

(iii) (v)ನೇ ಖಂಡದ ತರುವಾಯ ಈ ಮುಂದಿನದನುನ್ ಸೇರಿಸತಕಕ್ದುದ್, ಎಂದರೆ:- 
“(vi) ಅವನು ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧಯ್ಕಷ್ ಅಥವಾ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧಯ್ಕಷ್ ಅಥವಾ ಮಾಜಿ ಸದಸಯ್ನಾಗಿ 

ದುನರ್ಡತೆ, ಅನುದಾನ ದುರುಪ ೕಗ ಮತುತ್ ಇನಿನ್ತರೆ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಕರಣದಡಿ ಆರೋಪಿತನಾಗಿದುದ್, ತನಿಖೆಯ ಲ್ ಆರೋಪ 
ಸಾಬೀತಾದರೆ;” 

24. 177ನೇ ಪರ್ಕರಣದ ತಿದುದ್ಪಡಿ.- ಮೂಲ ಅಧಿನಿಯಮದ 177ನೇ ಪರ್ಕರಣದ ಲ್,-  
 (i) (2)ನೇಉಪಪರ್ಕರಣದ ( ) ಖಂಡದ ಲ್ ಪರಂತುಕದ ತರುವಾಯ ಈ ಮುಂದಿನದನುನ್ ಸೇರಿಸತಕಕ್ದುದ್, ಎಂದರೆ:- 
“ಮತುತ್ ಪರಂತು, ಈ ಉಪಪರ್ಕರಣದಡಿಯ ಲ್ ಮೀಸ ರಿ ದ ಪದಾವಧಿಯು ಮೂವತುತ್ ತಿಂಗಳುಗಳಾಗಿರತಕಕ್ದುದ್.’’; 

ಮತುತ್ 
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(ii) (3)ನೇಉಪಪರ್ಕರಣದ ಲ್ “ಐದು ವಷರ್ಗಳು” ಎಂಬ ಪದಗ ಗೆ “ಮೂವತುತ್ ತಿಂಗಳು” ಎಂಬ ಪದಗಳನುನ್ 
ಪರ್ತಿ ೕಜಿಸತಕಕ್ದುದ್. 

25. 179ನೇ ಪರ್ಕರಣದ ತಿದುದ್ಪಡಿ.- ಮೂಲ ಅಧಿನಿಯಮದ 179ನೇ ಪರ್ಕರಣದ (3)ನೇ ಉಪಪರ್ಕರಣದ ಲ್,- 
  (i)  ವಾಕಯ್ದ ಪಾರ್ರಂಭದ ಲ್ “ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದ ಅಂಥ ನಿಯಮಗ ಗೆ ಒಳಪಟುಟ್” ಎಂಬ ಪದಗಳನುನ್ 
ಸೇರಿಸತಕಕ್ದುದ್; 
 (ii)   ದಲನೇ ಪರಂತುಕದ ಲ್ ``ಮೂವತುತ್ ತಿಂಗಳೂೆಳಗೆ’’ ಎಂಬ ಪದಗ ಗೆ ``ಹದಿನೈದು ತಿಂಗಳೂೆಳಗೆ’’ 
ಎಂಬ ಪದಗಳನುನ್ ಪರ್ತಿ ೕಜಿಸತಕಕ್ದುದ್; ಮತುತ್  
 (iii) ಎರಡನೇ ಪರಂತುಕದ ಲ್ ``ಎರಡು ವಷರ್ಗಳೂೆಳಗೆ’’ ಎಂಬ ಪದಗ ಗೆ ``ಆರು ತಿಂಗಳೂೆಳಗೆ” ಎಂಬ ಪದಗಳನುನ್ 
ಪರ್ತಿ ೕಜಿಸತಕಕ್ದುದ್.  
 26. 180ನೇ ಪರ್ಕರಣದ ತಿದುದ್ಪಡಿ.- ಮೂಲ ಅಧಿನಿಯಮದ 180ನೇ ಪರ್ಕರಣ (6)ನೇ ಉಪಪರ್ಕರಣಕೆಕ್ ಈ 
ಮುಂದಿನದನುನ್ ಪರ್ತಿ ೕಜಿಸತಕಕ್ದುದ್, ಎಂದರೆ:-  
      “(6) ಅಧಯ್ಕಷ್ ಅಥವಾ ಉಪಾಧಯ್ಕಷ್ನ ರುದಧ್ ಯಾವುದೇ ಅ ಶಾವ್ಸ ಗೊತುತ್ವ  ಇದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿ ದರೆ, ಪಾರ್ದೇ ಕ 
ಆಯುಕತ್ನು ಅಥವಾ ಸಕಾರ್ರವು ಅಧಿಕೃತಗೊ ದ ಯಾ ಬಬ್ ಇತರ ತತಸ್ಮಾನ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಸಭೆಯ ಅಧಯ್ಕಷ್ತೆಯನುನ್ 
ವ ಸತಕಕ್ದುದ್”  

27. 196ನೇ ಪರ್ಕರಣ ತಿದುದ್ಪಡಿ.-ಮೂಲ ಅಧಿನಿಯಮದ 196ನೇಪರ್ಕರಣದ(1)ನೇ ಉಪಪರ್ಕರಣದ ಪರಂತುಕದ ಲ್ 
“1988ರ ಕನಾರ್ಟಕ ಪಂಚಾಯತ್  ರಾಜ್  (ತಿದುದ್ಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ  ಪಾರ್ರಂಭವಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮೂರು ವಷರ್ಗಳ 
ಅವಧಿಗಾಗಿ”ಎಂಬ ಪದಗಳು,ಆವರಣ ಚಿಹೆನ್ಗಳು ಮತುತ್ ಅಂಕಿಗಳನುನ್ ಬಿಟುಟ್ಬಿಡತಕಕ್ದುದ್. 

28. 197ನೇ ಪರ್ಕರಣ ತಿದುದ್ಪಡಿ.-ಮೂಲ ಅಧಿನಿಯಮದ 197ನೇ ಪರ್ಕರಣದ(3)ನೇ ಉಪಪರ್ಕರಣದ ಲ್ನ 
ಪರಂತುಕದ ಲ್ “ಹದಿನೈದುದಿನಗಳೂೆಳಗೆ”ಎಂಬ ಪದಗ ಗೆ “ಅರವತುತ್ ದಿನಗಳೂೆಳಗೆ”ಎಂಬ ಪದಗಳನುನ್ 
ಪರ್ತಿ ೕಜಿಸತಕಕ್ದುದ್. 

29. 237ನೇ ಪರ್ಕರಣ ತಿದುದ್ಪಡಿ.-ಮೂಲ ಅಧಿನಿಯಮದ 237ನೇ ಪರ್ಕರಣದ (1)ನೇ ಉಪಪರ್ಕರಣದ ಲ್ “ಯಾವುದೇ 
ಆದೇಶದ ಅಮಲಾಜ್ರಿ ಅಥವಾ”ಎಂಬ ಪದಗಳ ತರುವಾಯ “ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ 64,70,113 ಮತುತ್ 269ನೇ ಪರ್ಕರಣದ ಲ್ 
ನಿದಿರ್ಷಟ್ಪಡಿ ದ ಪಾರ್ಧಿಕಾರಗಳು ಕೈಗೊಂಡ ಕಾನೂನು ಬದಧ್ ತೀಮಾರ್ನಗಳ ಹೊರತಾಗಿ”ಎಂಬ ಪದಗಳನುನ್ ಸೇರಿಸತಕಕ್ದುದ್.  

30. 308ಎಎನೇ ಪರ್ಕರಣದ ತಿದುದ್ಪಡಿ.-ಮೂಲ ಅಧಿನಿಯಮದ 308ಎಎ ಪರ್ಕರಣಕೆಕ್ ಈ ಮುಂದಿನದನುನ್ 
ಪರ್ತಿ ೕಜಿಸತಕಕ್ದುದ್. ಎಂದರೆ,- 

“308ಎಎ ಚುನಾವಣೆಗಳ ವೇಳಾಪಟಿಟ್,-ರಾಜಯ್ ಚುನಾವಣಾ ಆ ೕಗವು ಪಂಚಾಯತ್ ನ ಅವಧಿಯು 
ಪೂಣರ್ಗೊಳುಳ್ವುದಕೆಕ್ ದಲು ಚುನಾವಣಾ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯನುನ್ ಪೂಣರ್ಗೊ ಸತಕಕ್ದುದ್ ಮತುತ್ ಚುನಾವಣಾ ಅನುಸೂಚಿಯನುನ್ 
ಹೊರಡಿಸುವುದಕೆಕ್ ಮುಂಚೆ ನಲವತೆದು ದಿನಗ ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲಲ್ದಂತೆ ಸಾಥ್ನಗಳಮೀಸಲಾತಿಯನುನ್ ಮತುತ್ ಚುನಾವಣಾ 
ವೇಳಾಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಪರ್ಕಟಿಸತಕಕ್ದುದ್” 

31. 308ಎಬಿಪರ್ಕರಣದತಿದುದ್ಪಡಿ.-ಮೂಲಅಧಿನಿಯಮದ 308ಎಬಿಪರ್ಕರಣದ ಲ್,- 
(i)(ಎ) ಖಂಡದ ಲ್ “ಮೂರನೆಯ ದಿನವಾಗಿರತಕಕ್ದುದ್”ಎಂಬ ಪದಗ ಗೆ “ನಾಲಕ್ನೆಯ ಕೆಲಸದ 

ದಿನವಾಗಿರತಕಕ್ದುದ್”ಎಂಬ ಪದಗಳನುನ್ ಪರ್ತಿ ೕಜಿಸತಕಕ್ದುದ್.; ಮತುತ್ 
(ii) (ಡಿ) ಖಂಡದ ಲ್ “ಏಳನೆಯ ದಿನಕಿಕ್ಂತ ಮುಂಚಿನ”ಪದಗ ಗೆ “ಏಳನೆಯ ದಿನಕೆಕ್ ಮುಂಚಿನದಲಲ್ದ”ಎಂಬ 

ಪದಗಳನುನ್ ಪರ್ತಿ ೕಜಿಸತಕಕ್ದುದ್. 
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32. 308ಎ  ಪರ್ಕರಣದ ತಿದುದ್ಪಡಿ.-ಮೂಲ ಅಧಿನಿಯಮದ 308ಎ  ಪರ್ಕರಣದ (1)ನೇ ಉಪಪರ್ಕರಣದ ಲ್,-   
(i) (ಬಿ) ಖಂಡದ ಲ್ “ಪರ್ತಿ ಂದು”ಎಂಬ ಪದಕೆಕ್ “ಅತಿಸೂಕಷ್ಮ್”ಎಂಬಪದವನುನ್ಪರ್ತಿ ೕಜಿಸತಕಕ್ದುದ್; ಮತುತ್  
(ii) ( ) ಖಂಡದ ಲ್,- 
(ಎ)“ನೀತಿ ಸಂ ತೆಯು ಜಾರಿಯ ಲ್ರುವ ಇಡೀ ಅವಧಿವರೆಗೆ” ಎಂಬ ಪದಗ ಗೆ“ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತದಾನವು 

ಮುಕಾತ್ಯಗೊಳುಳ್ವ ನಲವತ ತೆ್ಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ದ ನ”ಎಂಬ ಪದಗಳನುನ್ ಪರ್ತಿ ೕಜಿಸತಕಕ್ದುದ್. 
(ಬಿ) “ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂ ತೆಯು ಜಾರಿಯ ಲ್ರುವ” ಎಂಬ ಪದಗ ಗೆ “ಚುನಾವಣೆಯ ಮತದಾನವು 

ಮುಕಾತ್ಯಗೊಳುಳ್ವ ನಲವತ ತೆ್ಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ದ ನ”ಎಂಬ ಪದಗಳನುನ್ ಸೇರಿಸತಕಕ್ದುದ್.  
33. 308ಬಿ ಪರ್ಕರಣದ ತಿದುದ್ಪಡಿ.-ಮೂಲ ಅಧಿನಿಯಮದ 308ಬಿ ಪರ್ಕರಣದ ಲ್ “308ಎ”ಎಂಬ ಸಂಖೆಯ್ ಮತುತ್ 

ಅಕಷ್ರಕೆಕ್ “308ಎಡಿ”ಎಂಬ ಸಂಖೆಯ್ ಮತುತ್ ಅಕಷ್ರಗಳನುನ್ ಪರ್ತಿ ೕಜಿಸತಕಕ್ದುದ್. 
34. 309ಡಿ ಪರ್ಕರಣದತಿದುದ್ಪಡಿ.-ಮೂಲ ಅಧಿನಿಯಮದ 309ಡಿ ಪರ್ಕರಣದ ಲ್(1)ನೇ ಉಪ ಪರ್ಕರಣದ 

ಕೋಷಟ್ಕದ ಲ್,- 
(i) (i)ನೇ ಖಂಡದ ತರುವಾಯ ಈಮುಂದಿನ ನಮೂದನುನ್ಸೇರಿಸತಕಕ್ದುದ್, ಎಂದರೆ:- 
(i-ಎ) ಸಂಬಂಧಪಟಟ್ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಮತದಾರರಾಗಿರುವ ಧಾನಪರಿಷತ್  

ಸದಸಯ್ರು 
ಉಪಾಧಯ್ಕಷ್ರು 
 

 

 (ii) ಖಂಡ (ii), (iii) ಮತುತ್ (iv) ರ ಲ್ “ಕೋ ಛೇಮರ್ನ್ , ಕೋ ಛೇರ್  ಪಸರ್ನ್  ಮತುತ್ ವೈಸ್  ಛೇರ್  ಪಸರ್ನ್” ಎಂಬ 
ಪದಗ ಗೆ “ಸದಸಯ್” ಎಂಬ ಪದವನುನ್ ಅನುಕರ್ಮವಾಗಿ ಪರ್ತಿ ೕಜಿಸತಕಕ್ದುದ್ 

35. 310ನೇ ಪರ್ಕರಣದ ತಿದುದ್ಪಡಿ.- ಮೂಲ ಅಧಿನಿಯಮದ 310ನೇ ಪರ್ಕರಣದ (2)ನೇ ಉಪಪರ್ಕರಣದ (ಇ) 
ಖಂಡಕೆಕ್ಈ ಮುಂದಿನದನುನ್ ಪರ್ತಿ ೕಜಿಸತಕಕ್ದುದ್, ಎಂದರೆ:- 

“(ಇ) ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳು, ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳು, ಪಟಟ್ಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಮತುತ್ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಲ್ನ ನಗರ 
ಪಾ ಕೆಗಳು ಮತುತ್ ಪೌರನಿಗಮಗಳ ಕೌನಿಸ್ಲರುಗಳು ತಮಮ್ ಪೈಕಿಯಿಂದ ನಿಯಮಿ ದ ರೀತಿಯ ಲ್ ಚುನಾಯಿತರಾದ, 
ಸಕಾರ್ರವು ನಿದಿರ್ಷಟ್ ಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಅಂಥ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸಯ್ರ ಒಟುಟ್ ಸಂಖೆಯ್ಯ ಐದನೇ ನಾಲಕ್ಕಿಕ್ಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲಲ್ದಷುಟ್ 
ಸದಸಯ್ರನುನ್ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಲ್ನ ಗಾರ್ಮೀಣ ಪರ್ದೇಶಗಳು ಮತುತ್ ನಗರ ಪರ್ದೇಶಗಳ ಜನಸಂಖೆಯ್ಯ ನಡುವಣ ಧಾಮಾಷಾ 
ಪರ್ಮಾಣಕೆಕ್ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಚುನಾಯಿಸತಕಕ್ದುದ್”. 
 36. IVನೇ ಅನುಸೂಚಿಯ ತಿದುದ್ಪಡಿ.-ಮೂಲ ಅಧಿನಿಯಮದ IVನೇ ಅನುಸೂಚಿಯ ಲ್,-  

(i) ಎಖಂಡದ “ಕಟಟ್ಡಗಳಮೇಲೆತೆರಿಗೆ” ೕ ರ್ಕೆಯಭಾಗದ ಲ್ (iii) 
ನೇಬಾಬುಮತುತ್ಅದಕೆಕ್ಸಂಬಂಧಿ ದನಮೂದುಗ ಗೆಈಮುಂದಿನದನುನ್ಪರ್ತಿ ೕಜಿಸತಕಕ್ದುದ್, ಎಂದರೆ:- 

“ಎ  ಕಟಟ್ಡಗಳಮೇಲೆತೆರಿಗೆ  ವಾ ರ್ಕದರ 
 (ಎ) ಅತಿಸಣಣ್ಕೈಗಾರಿಕೆ 

 
(ಬಿ) ಮಧಯ್ಮಕೈಗಾರಿಕೆ 
 
( ) ಬೃಹತೆಕ್ೖಗಾರಿಕೆ 
 
ಸವ್ತಿತ್ನ ಪರ್ಧಾನ ಮೌಲಯ್ದ ಮೇಲೆ 

ಶೇ.0.40.  
 
ಶೇ.0.50.  
 
ಶೇ.0.60” 
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(ii) “ಬಿ. ಖಾ  ಜಮೀನುಗಳ ಮೇಲೆ ಧಿಸುವ ತೆರಿಗೆ” ಎಂಬ ಖಂಡ ಮತುತ್ಅದಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ನಮೂದುಗಳ ತರುವಾಯ 
ಈ ಮುಂದಿನದನುನ್ ಸೇರಿಸತಕಕ್ದುದ್, ಎಂದರೆ:- 
“    
  (1) ಮಾನ ನಿಲಾದ್ಣದ ರನ್ ವೇ ಪರ್ದೇಶ 

  
(ಬಿ) ಮಾನ ನಿಲಾದ್ಣ ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪರ್ದೇಶದ ಖಾ
ಜಮೀನುಗಳ ಲ್ ನೆಡುತೋಪುಗಳನುನ್ ಬೆಳೆ ರುವ
ಪರ್ದೇಶಗಳು 
 

ಸವ್ತಿತ್ನ ಪರ್ಧಾನ ಮೌಲಯ್ದ ಮೇಲೆ ಶೇ.0.10  
 
ತೆರಿಗೆ ಇಲಲ್” 
 

 
ªÀdÆ s̈Á¬Ä ªÁ¯Á 

PÀ£ÁðlPÀzÀ gÁdå¥Á®gÀÄ 
 

PÀ£ÁðlPÀ gÁdå¥Á®gÀ DeÁÕ£ÀÄ¸ÁgÀ 
ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è, 

 
 
 

(PÉ. zÁégÀPÀ£Áxï ¨Á§Ä) 
¸ÀPÁðgÀzÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð 

¸ÀA¸À¢ÃAiÀÄ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 
±Á¸À£À gÀZÀ£ÉÀ E¯ÁSÉ. 

 

ಸಂಸದೀಯ ವಯ್ವಹಾರಗಳು ಮತುತ್ ಶಾಸನ ರಚನೆ ಸಚಿವಾಲಯ 
 C¢s À̧ÆZÀ£É 

 

À̧ASÉå: À̧AªÀå±ÁE 17 ±Á À̧£À 2020 É̈AUÀ¼ÀÆgÀÄ, ¢£ÁAPÀ: 31.03.2020 
 

The Karnataka Gram Swaraj and Panchayat Raj (Amendment) Ordinance, 
2020 EzÀPÉÌ 2020gÀ ಮಾಚ್ರ್ wAUÀ¼À 30£ÉÃ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ gÁdå¥Á®gÀ M¦àUÉ zÉÆgÉwzÀÄÝ, ¸ÁªÀiÁ£Àå 
w¼ÀÄªÀ½PÉUÁV EzÀ£ÀÄß 2020gÀ PÀ£ÁðlPÀ CzsÁåzÉÃ±À À̧ASÉå: 02   JA§ÄzÁV PÀ£ÁðlPÀ gÁdå 
¥ÀvÀçzÀ°è ¥ÀçPÀn À̧̈ ÉÃPÉAzÀÄ DzÉÃ²¸À̄ ÁVzÉ. 

KARNATAKA ORDINANCE NO. 02  OF 2020 
THE KARNATAKA GRAM SWARAJ AND PANCHAYAT RAJ 

(AMENDMENT) ORIDNANCE, 2020 

  (Promulgated by the Governor of Karnataka in the Seventy first year of the 

Republic of India and First published in the Karnataka Gazette Extra-ordinary on the  

31st  day of March, 2020) 
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An Ordinance further to amend the Karnataka Gram Swaraj and Panchayat 
Raj Act, 1993 (Karnataka Act 14 of 1993) and for matters connected therewith or 
incidental thereto;  
 Whereas the Karnataka Legislative Assembly and the Karnataka Legislative 
Council are not in session and the Governor of Karnataka is satisfied that the 
circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action to 
promulgate the Ordinance for the purposes hereinafter appearing; 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 
of the Constitution of India, the Governor of Karnataka is pleased to promulgate the 
following Ordinance, namely:- 

1. Short title and commencement.-(1) This Ordinance may be called the 

Karnataka Gram Swaraj and Panchayat Raj (Amendment) Ordinance, 2020.  

(2) It shall come into force at once. 

2. Amendment of section 2.-In section 2of the Karnataka Gram Swaraj and 

Panchayat Raj Act, 1993 (Karnataka Act 14 of 1993) (hereinafter referred to as the 

Principal Act), in clause (18),the word “leprosy” shall be omitted. 

3. Amendment of section 5.-In section 5 of the Principal Act, in sub-section 

(4), in the first proviso, for the words “ten years”, the words “five years”, shall be 

substituted. 

4.Amendment of section 7.- In section 7 of the Principal Act, in sub-section 

(2), for the words “on non party basis”, the words “on non party basis”, shall be 

substituted. 

5.Amendment of section 12.- In section 12 of the Principal Act,-     (i) in 

clause (l) the following shall be inserted at the end, namely:-  

“or while holding any office of panchayat”  

(ii) in the proviso, after item (d), the following shall be inserted, namely:- 

“(e) the disqualification under clause (l) shall cease to operate after the expiry 

of six years from the date of the order.” 

6. Amendment of section 43-A.- In section 43-A of the Principal Act in sub 

section (1),- 

(i) after the words “the Government”, the words “or an Authority authorised by 

the Government”, shall be inserted; 

(ii) after clause (iii),the following shall be inserted, namely:- 

“Provided that where an application is made by a member to the Grama 

Panchayat for leave to absent himself and Grama panchayat fails to inform the 

applicant of its decision on the application within a period of seven days from the 

date of the application, the leave applied for shall be deemed to have been granted by 

the Grama Panchayat.”; and 
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(iii) after clause (v),the following shall be inserted namely:- 

“(vi) if a former Adhyaksha or Upadhyaksha or member of Grama Panchayat 

has been accused and proved guilty for misconduct or misappropriation in an 

Inquiry”. 

7. Amendment of section 44.- In section 44 of the Principal Act, in    sub-

section (2), in clause (c) after the proviso, the following shall be inserted, namely:- 

“Provided further that the duration of the offices reserved under this sub-

section shall be thirty months”. 

8. Amendment of section 46.- In section 46 of the Principal Act, in    sub-

section (1), for the words “five years”, the words “thirty months” shall be substituted. 

9. Amendment of section 48.- In section 48 of the Principal Act,- 

(i) in sub-section (1), the third proviso shall be omitted; and 

(ii) in sub-section (4), after the word “Government” the words “or an authority 

authorised by the Government” shall be inserted. 

10. Amendment of section 49.- In section 49 of the Principal Act,- 

(i) in sub-section (1),- 

(a) in the second proviso, for the words “thirty months” the words “fifteen 

months” shall be substituted; 

(b) in the third proviso, for the words “within two years” the words “six 

months” shall be substituted; and 

(ii) sub-section (2) shall be omitted. 

11. Amendment of section 58.- In section 58 of the Principal Act, in sub-
section (1A),- 
(i) after clause (i), the following shall be inserted, namely:- 

“(i-a) providing sanitary latrines to all new house constructed every year”; and 
(ii) in clause (xiii),forthe words “and owner less dogs” the words “and to conduct 

animal birth control measures to control the number of street dogs, ownerless dogs”. 

shall be substituted; 

12. Amendment of section 64.- In section 64 of the Principal Act, in sub-

section (1), after the words “any existing building” the words “or erect advertisement 

hoarding” shall be inserted.  

13. Amendment of section 111.- In section 111 of the Principal Act, in sub-

section (3), after the clause (f),  the following shall be inserted, namely:- 

“(g) to execute all lawful decision and resolutions taken by the Grama 

Panchayath under the Act and sign all the orders of the Grama Panchayath”. 
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14. Amendment of section 123.- In section 123 of the Principal Act, in the 

proviso to sub-section (3),for the words “ten years” the words “five years” shall be 

substituted.  

15. Amendment of section 128.- In section 128 of the Principal Act, in sub-

section (1),  

(i) after clause (k), clause (l) shall be inserted, namely:- 

“(l) if he is found guilty, directly involved in any act of misuse or abuse of 

power or authority as member of the panchayat in executing any scheme, plan or 

project of the panchayat or of misappropriation of funds or other assets of the 

panchayat during the term of his membership or while holding any office of 

panchayat.” 

(ii) in the proviso,- 
(a) in item (cc), for the words “after expiry of three years”, the words “after 

expiry of six years” shall be substituted. and 
(b) after item (d), the following clause shall be inserted, namely:- 
“(e) the disqualification under clause (l) shall cease to operate after the expiry 
of six years from the date of the order.” 
16. Amendment of section 136.- In section 136 of the Principal Act, in sub-

section (1),- 

(i) after the words “Government” the words “or the authority authorized by the 

Government by order in this behalf.” shall be inserted; 

(ii) after clause (i), the following shall be inserted, namely:- 

“Provided that where an application is made by a member to the Taluk 
Panchayat for leave of absence to himself and Taluk Panchayat fails to inform the 
applicant of its decision on the application within a period of seven days from the 
date of the application, the leave applied for, shall be deemed to have been granted 
by the Taluk Panchayat”.; and 

(iii) after clause (v), the following shall be inserted, namely:- 

“(vi) if a former Adhyaksha or Upadhyaksha or member of Taluk Panchayat 

has been accused and proved guilty of misconduct or misappropriation in an 

Inquiry.” 

17. Amendment of section 138.- In section 138 of the Principal Act,- 
(i) in sub-section (2), after clause (a),the following shall be inserted, namely:- 
“Provided that, the duration of the offices reserved under this sub-section shall 

be thirty months”; and  
(ii)in sub-section (3), for the words “five years” the words “thirty   months” shall 

be substituted. 
18. Amendment of section 140.- In section 140 of the Principal Act,- 
(i) in sub-section (3),- 
(a) in the first proviso, for the words “Thirty months” the words “fifteen 

months” shall be substituted; 
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(b) in the second proviso, for the words “two years” the words “six months” 

shall be substituted; and 

(ii) in sub-section (4), after the words “Government” the words “or an authority 

authorized by the Government in this behalf ” shall be inserted. 

19. Amendment of section 141.- In section 141 of the Principal Act, for sub-
section (6),the following shall be substituted, namely:- 

“(6) the Deputy Commissioner shall preside over the meeting in which no 
confidence motion against Adhyaksha or Upadhyaksha is being considered by the 
Taluk Panchayat.” 

 
20. Amendment of section 160.- In section 160 of the Principal Act, in the 

proviso, item (ii) shall be omitted.  
21. Amendment of section 162.- In section 162 of the Principal Act, in sub 

section (3), in the proviso, for the words “ten years” the words “five years” shall be 
substituted. 

22. Amendment of section 167.- In section 167 of the Principal Act, in sub 
section (1),- 

(i) after clause (k), the following clause (l) shall be inserted, namely:- 
“(l) if he is found guilty, directly involved in any act of misuse or abuse of 

power or authority as member of the panchayat in executing any scheme, plan or 
project of the panchayat or of misappropriation of funds or other assets of the 
panchayat during the term of his membership or while holding any office of 
panchayat.” 

 
(ii) in the proviso,- 
(a) in item (cc), for the words “three years” the words “six years” shall be 

substituted. 

 (b) after item (d), the following shall be inserted namely:- 

“(e) the disqualification under clause (l) shall cease to operate after the expiry 

of six years from the date of the order.” 

23. Amendment of section 175.-In section 175 of the principal Act, in sub–

section (1),- 

(i) after the word “Government” the words “or an authority authorized by the 

Government in this behalf” shall be inserted; 

(ii) after the clause (iii), the following shall be inserted, namely:- 

“Provided that where an application is made by a member to the Zilla 

Panchayat for leave of absence to himself and Zilla Panchayat fails to inform the 

applicant of its decision on the application within a period of seven days from the 

date of the application, the leave applied for shall be deemed to have been granted by 

the Zilla Panchayat”. 
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(iii) after clause (v), the following shall be inserted, namely:- 

“(vi) if a former Adhyaksha or Upadhyaksha or member of Zilla Panchayat has 

been accused and proved guilty for misconduct or misappropriation in an enquiry.” 

24. Amendment of section 177.-In section 177 of the principal Act,- 

(i) in sub-section(2), in clause (c), after the proviso the following shall be 

inserted, namely:- 

“Provided further that the duration of the offices reserved under this sub-

section shall be for thirty months”; and 

(ii) in sub-section (3), for the words “five years” the words “thirty months” shall 
be substituted. 

 
25. Amendment of section 179.-In section 179 of the principal Act, in sub-

section (3),- 

(i) in the beginning the words “Subject to such rules as may be prescribed” 

shall be inserted; 

(ii) in the first proviso, for the words “thirty months” the words “fifteen months” 

shall be substituted; and  

(iii) in the second proviso, for the words “two years” the words “six months” 

shall be substituted. 

26. Amendment of section 180.-In section 180 of the principal Act, for sub-

section (6),the following shall be substituted, namely:- 

“(6) The Regional Commissioner or any other equivalent officer authorized by 

the Government shall preside over the meeting in which no confidence motion 

against to Adhyaksha or upadhyaksha is being considered.” 

27. Amendment of section 196.-In section 196 of the principal Act, in sub–

section (1),in the proviso, the words, brackets and figures “for a period of three year 

from the date of commencement of the Karnataka Panchayat Raj (Amendment) Act, 

1998” shall be omitted. 

28. Amendment of section 197.-In section 197 of the principal Act, in the 

proviso to sub-section (3), for the words “fifteen days” the words “thirty days” shall be 

substituted. 

29. Amendment of section 237.-In section 237 of the principal Act, in sub-

section (1),after the words “on behalf of Gram panchayat” the following shall be 

inserted, namely:- 

“other than law full resolutions and decisions taken by the authorities 

specified in section 64, 70, 113 and 269 of this Act.” 
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30. Amendment of section 308 AA.-In section 308AA of the principal Act,- 
(i) in the heading and in section for the words “the schedule of elections” 

occurring in two places, the words “schedule of elections” shall be substituted; and  
(ii) for the words “announced” the words “published” shall be substituted. 
31. Amendment of section 308 AB.-In section 308AB of the principal Act, in 

sub-section (1),- 
(i)in clause (a), for the words, “the third day” the words “the fourth working 

day” shall be substituted; and 
(ii) in clause (d), for the words “not earlier than” the words “not earlier than” 

shall be substituted. 
32. Amendment of section 308 AC.-In section 308AC of the principal Act, in 

sub section (1),- 
 
(i) in clause (b), for the word “each” the words “hyper sensitive” shall be 

substituted; and 
(ii) in clause (c),- 
(a) for the words “the entire period during which code of conduct of election is 

in force” the words “during the period of forty eight hours before closing the polling of 
election” shall be substituted; and  

(b) for the words “the code of conduct is in force” the words of “forty eight 
hours before closing the polling of election” shall be substituted. 

33. Amendment of section 308B.- In section 308B of the principal Act, for 
the figures and letter “308A” the figures and letters “308 AD” shall be substituted. 

34. Amendment of section 309D.- In section 309D of the principal Act, in 
sub-section (1), in the Table,- 

(i) after clause (i), the following entry shall be inserted, namely:- 
i-a the member of the Legislative 

council registered as voter in 
that Taluk. 

Vice chairman 

 
(ii) in clause (ii), (iii) and (iv) for the words “Co chairman, Co-chairperson and 

Vice chairperson” the word “Member” shall respectively be substituted. 
35. Amendment of section 310.-In section 310 of the principal Act, in sub – 

section (2), for clause (e), the following substituted, namely:- 
“(e) such number of person not less than four fifth of the total number of 

members of committees as may be specified by the Government elected in the 
prescribed manner from amongst the members of the Zilla Panchayats, Taluk 
Panchayats, Town Panchayats and Councilors of the Municipal corporations and 
Municipal councils in the district in proportion to the ratio between population of the 
rural areas and urban areas in the District”. 

36. Amendment of schedule IV.- In the schedule IV of the Principal Act,- 
(i) under the heading ‘A Tax on building’  in item (ii), for the entries in 

column (3), the following shall be substituted, namely:- 
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(ii) after the entries relating to “B. Vacant land measuring” the following 
shall be inserted, namely:- 

(iii)  

 

 

 

 

 

 

 

VAJUBHAI VALA 
GOVERNOR OF KARNATAKA 

 
 

By order and in the name of the 
    Governor of Karnataka, 

 
 (K. DWARAKANATH BABU) 

 Secretary to Government 
Department of Parliamentary Affairs and 

Legislation. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಮುದರ್ಕರು ಹಾಗೂ ಪರ್ಕಾಶಕರು:- ಸಂಕಲನಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ಪತರ್, ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು 

“(a)  Small Scale Industry - 0.40 percent 

(b) Medium Scale Industry - 0.50 percent 

(c)  Large Scale Industries - 0.60 percent  

 on the capital value of the property  

(1)  Run way area of an 
Airport 

- 0.10 percent on 
the Capital value 
of the property  

(b) In case of vacant Land in 
Airport or Industrial area 
where plantations are 
grown  

-  
      No tax  
 
                         ”   
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