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An election awareness initiative by B.PAC to encourage greater citizen 

participation in the electoral process 

ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಚನನಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರರಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲೆಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹನರಿದನಂಬಿಸನವ
ಉಪ್ಕರಮ



ELECTION HABBA INITIATIVES
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My City My 
Pride

One Million 
New Votes 
Campaign

My 
Constituency, 
My Manifesto 

Bengaluru City 
MLA Rating

Know Your 
Candidate

Candidate 
Endorsement

Vote Bengaluru 



ಮತದಾರರ ಪಾಲೆಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಗಾಗಿ ಚಟನವಟಿಕೆ
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ನನನ ನಗರ ನನನ ಹೆಮ್ಮೆ
ದಶಲಕ್ಷ ಮತದಾರರ 
ಸೆೇರ್ಪಡೆ ಆಂದೆ ೇಲನ

ನನನ ಕ್ೆೇತರ, ನನನ 
ರ್ರಣಾಳಿಕೆ

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 
ಶಾಸಕರ ಮೌಲಯಮಾರ್ನ

ನಿಮಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಬಗೆೊ
ಅರಿತನಕೆಗಳ್ಳು

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ್ 
ಅನ್ನಮೋದನೆ

ಬೆಂಗಳೂರಿಗಾಗಿ ಮತ 
ಚಲಾಯಿಸಿ



Current Scenario

• The disengagement between candidates contesting for 

elections and the average voter is intense in large cities 

such as ours. 

• Many voters are not aware of the candidates who are 

standing for elections and their credentials, and hence, 

not motivated to vote. 

• Our aim through this initiative is to help citizens know 

about their candidates and to make informed choices 

while electing their representative. 
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ಪ್ರಸನುತ ಸನಿುವೆೋಶ

• ಬಹಳಷ್ುು ಮತದಾರರು ತಮೆ ಕ್ೆೇತರದಲ್ಲ ಿಯಾವ ಅಭ್ಯರ್ಥಪ 
ಸಪರ್ಧಪಸಿದಾಾರೆ, ಅವರ ಹಿನ್ೆನಲೆ ಏನು ಎಂಬುದನುನ ತಿಳಿಯದೆೇ 
ಮತ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಗೆ ೇಜಿಗೆೇ ಹೆ ೇಗುವುದಿಲಿ. 

• ಈ ಉರ್ಕರಮದ ಮ ಲಕ ನ್ಾಗರಿಕರಿಗೆ ತಮೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಪಗಳ ಬಗೆೆ 
ತಿಳಿವಳಿಕೆ ನೇಡುವುದು ಮತುು ತಮೆ ರ್ರತಿನರ್ಧಗಳನುನ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡುವಾಗ ಅಭ್ಯರ್ಥಪಯ ಬಗೆೆ ಸಂರ್ೂರ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಹೆ ಂದಲು 
ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ನಮೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. 
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https://politics.bpac.in/know_your_candidates/
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INDEPENDENT CRITERIA 

BASED ASSESSMENT
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B.PAC & Elections

9

Effort to set in motion a

positive trend for

parties to field better

candidates who will

emphasize and work on

development issues and

will engage with the

citizens and deliver to

the city’s needs.

2013 - Assembly Elections

2014 - Lok Sabha Elections

2015 - BBMP Elections



ಬಿ.ಪಾಯಕ್ ಹಾಗಗ ಚನನಾವಣೆ
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ನಗರದ ಅಗತಯಗಳಿಗೆ ಸಪಂದಿಸಿ, 

ಅಭಿವೃದಿಿಯತು ಒತುು ನೇಡಿ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುವ ಹಾಗ ಸಮಸೆಯಗಳನುನ
ರ್ರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ತೆ ಡಗಿಕೆ ಳಳುವ
ಉತುಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಪಗಳನುನ
ಆರಿಸಿಕೆ ಳುಲು ವಿವಿಧ ರಾಜಕೇಯ
ರ್ಕ್ಷಗಳಳ ಧನ್ಾತೆಕ
ರ್ರವೃತಿುಯನುನ ರ ಪಿಸಿಕೆ ಳಳುವಲ್ಲಿ
ಇದು ಮಹತವರ್ೂರ್ಪವಾದ
ರ್ರಯತನವಾಗಿದೆ

2013 - ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನ್ಾವಣೆ

2014 - ಲೆ ೇಕಸಭಾ ಚುನ್ಾವಣೆ

2015 - ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನ್ಾವಣೆ



Assembly Elections 2018

• Polling - Saturday, May 12th, 2018

• Karnataka State – 224 AC & Bangalore Urban -27 AC

• Major Political Parties – INC, BJP, JD-S, AAP, New age 

parties and Independents

• Candidates – 438 candidates in 27 Bengaluru city 

Assembly Constituencies including 27 incumbent MLA’s 
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The endorsement process consisted of two step review:

Step 1 - Bengaluru City Assembly Constituencies
(Anekal AC not considered)

Step 2 - Application of Endorsement Criteria on the 

candidates  

Endorsement process 

Alignment with citizens’ perception on key issues affecting their

constituencies based on feedback from constituency (RWAs and Citizens)

by over 3000 respondents



ಅನುಮೇದನ್ೆ ರ್ರಕರಯ್ಕ ಎರಡು ಹಂತ:

ಮದಲ ಹಂತ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ೆೇತರಗಳಳ
(ಅನೆಕಲ್ ವಿಧಾನ್ಸಭಾ ಕ್ೆೋತರವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದನಕೆಗಂಡಿಲ)ಿ

ಎರಡನೆಯ ಹಂತ: ಅಭ್ಯರ್ಥಪಗಳ ಮ್ಮೇಲೆ ಅನುಮೇದನ್ೆ ಮಾನದಂಡಗಳ
ರ್ರಯೇಗ

ಅನ್ನಮೋದನೆ ಪ್ರಕ್ರರಯೆ

3000 ನ್ಾಗರಿಕರಿ0ದ ಕ್ೆೇತರದ ರ್ರಮುಖ ವಿಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂರ್ಧಸಿದಂತೆ
ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಲಾದ ಕರಮಗಳ ಬಗೆೆ ರ್ಡೆಯಲಾದ ರ್ರತಿಕರಯ್ಕ (ನವಾಸಿ ಸಂಘಗಳಳ
ಹಾಗ ಸಾವಪಜನಕರು)



Candidate Categories
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Ministers Representing Bangalore AC's 

Incumbent MLAs

New Age Parties 

B.CLIP Leaders 

Independents



ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ್ಳ ವಿಭಾಗಗಳ್
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ಬೆಂಗಳ್ೂರನ ವಿಧಾನ್ಸಭಾ ಕ್ೆೋತರ ಪ್ರತಿನಿಿಸಸನವ ಸಿವವರನ

ಸ್ಾಾನಿಕ ಶಾಸಕರನ

ನ್ಗತನ್ ಪ್ಕ್ಷಗಳ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ್ಳ

ಬಿ.ಕ್ರಿಪ್ ನಾಯಕರನ

ಸವತಂತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ್ಳ



Endorsement Criteria
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1. Elimination 
Criteria

• Serious criminal record

• History of violence/abuse (whether convicted in a court of law or not) 
against women or children

• Record of misuse of any public office for private gain

• Serious negative feedback from socially active opinion makers & RWA’s 
in the AC

• For Ministers and Incumbent MLA’s who have scored 50% or less in our 
MLA Rating exercise 

2. Selection 
Criteria

• Visible engagement in public service

• Recognition in the community for leadership on civic issues

• Demonstrated capability to improve the constituency

• Accessibility to Public

• No conflict of interest between public office and private interest

• Educational qualification, youth and women has an added weightage



ಅನ್ನಮೋದನೆಯ ಮಾನ್ದಂಡ
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1. ಪ್ರಿಗಣಿಸದೆೋ
ಇರಲನ ಬಳ್ಸಿದ 

ಮಾನ್ದಂಡ

•ತಿೇವರ ಅರ್ರಾಧ ಹಿನ್ೆನಲೆ
•ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗ  ಮಕೆಳ ಮ್ಮೇಲೆ ಎಸಗಿದ ದೌಜಪನಯದ ಹಿನ್ೆನಲೆ (ನ್ಾಯಯಾಲಯದಿಂದ ಶಿಕ್ೆಗೆ 
ಒಳಗಾಗಿರುವವರೆೇ ಇಲಿವೆೇ)

•ಯಾವುದೆೇ ಸಾವಪಜನಕ ಲಾಭ್ವನುನ ಸವಂತಕಾೆಗಿ ಬಳಸಿಕೆ ಂಡ ಇತಿಹಾಸ
•ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ೆೇತರದಲಿ್ಲ ಅಭಿಪ್ಾರಯ ರ ರ್ಕರು ಅಥವ ನವಾಸಿ ಕ್ೆೇಮಾಭಿವೃದಿಿ ಸಂಘಗಳಿಂದ ತಿೇವರ ರ್ರತಿಕ ಲ 
ವರದಿ

•ನಮೆ ಶಾಸಕರ ಮೌಲಯಮಾರ್ನ ರ್ರಕರಯ್ಕಯಲ್ಲಿ ಶೆೇ.50ಕೆಂತಲ  ಕಡಿಮ್ಮ ಅಂಕ ರ್ಡೆದವರು

2.ಆಯ್ಕೆ 
ಮಾನದಂಡ

•ಸಾವಪಜನಕ ಸೆೇವೆಗಳಲಿ್ಲ ಹೆಚುು ತೆ ಡಗಿಕೆ ಂಡವರು
•ಸಮುದಾಯ ನ್ಾಗರಿಕ ಸೆೇವೆಗಳಲಿ್ಲ ನ್ಾಯಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೆ ಂಡವರು
• ಕ್ೆೇತರವನುನ ಅಭಿವೃದಿಿರ್ಥದತು ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡು ಹೆ ೇಗಬಲಿ ಸಾಮಾಥಯಪ
•ಸಾವಪಜನಕರಿಗೆ ಸುಲಭ್ವಾಗಿ ಸಿಗಬಲಿಂತಹವರು
•ಸಾವಪಜನಕ ಕೆಲಸಗಳಲಿ್ಲ ಸವಹಿತವನುನ ಕೆ ೇರದೆ ಇರುವವರು
•ವಿದಾಯಹಪತೆ, ಯುವಕರು ಹಾಗ  ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ಾರಶಸಯ



https://politics.bpac.in/candidate_endorsement/
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Endorsed Candidates



Thank you!

forbangalore@bpac.in


