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ಚೈತರ್ 11, ಶಕವ
thra 11, Shaka

ಸಚಿವಾಲಯ

APÀ: 31.03.2

ದುದ್ಪಡಿ) ಅಧಾಯ್ದ
¦àUÉ zÉÆgÉ
JA§ÄzÁV 

ಡಿ)  ಅಧಾಯ್ದೇಶ
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ಈಗ, ಭಾರತ ಸಂ ಧಾನದ 213ನೇ ಅನುಚೆಛ್ೕದದ (1)ನೇ ಖಂಡದ ಮೂಲಕ ಪರ್ದತತ್ವಾದ ಅಧಿಕಾರವನುನ್ 

ಚಲಾಯಿ  ಕನಾರ್ಟಕದ ರಾಜಯ್ಪಾಲರು ಈ ಮುಂದಿನ ಅಧಾಯ್ದೇಶವನುನ್ ಪರ್ಖಾಯ್ಪಿ ದಾದ್ರೆ,  ಎಂದರೆ:- 

 1. ಸಂ ಪತ್ ಹೆಸರು ಮತುತ್ ಪಾರ್ರಂಭ.Š (1) ಈ ಅಧಾಯ್ದೇಶವನುನ್ ಕನಾರ್ಟಕ ಕಲುಲ್ಪುಡಿ ಮಾಡುವ 

ಘಟಕಗಳ (ಕರ್ಷರ್ಗಳ) ನಿಯಂತರ್ಣ (ತಿದುದ್ಪಡಿ) ಅಧಾಯ್ದೇಶ, 2020 ಎಂದು ಕರೆಯತಕಕ್ದುದ್. 

 (2) ಇದು  2020ರ ಮಾಚ್ರ್ 30ನೇ ದಿನದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರತಕಕ್ದುದ್. 

 2. 2ನೇ ಪರ್ಕರಣದ ತಿದುದ್ಪಡಿ.- ಕನಾರ್ಟಕ ಕಲುಲ್ಪುಡಿ ಮಾಡುವ ಘಟಕಗಳ (ಕರ್ಷರ್ಗಳ) ನಿಯಂತರ್ಣ 

ಅಧಿನಿಯಮ, 2011ರ (2012ರ ಕನಾರ್ಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖೆಯ್ 8) (ಇ ಲ್ ಇನುನ್ಮುಂದೆ ಮೂಲ ಅಧಿನಿಯಮವೆಂದು 

ಉಲೆಲ್ೕಖಿಸಲಾಗಿದೆ) 2ನೇ ಪರ್ಕರಣದ (1)ನೇ ಉಪಪರ್ಕರಣದ ಲ್,- 

 (i) (ಜಿ) ಖಂಡದ ತರುವಾಯ ಈ ಮುಂದಿನದನುನ್ ಸೇರಿಸತಕಕ್ದುದ್, ಎಂದರೆ:- 

 ``(ಜಿ-ಎ) ``ಇತರ ರಸೆತ್À’’ ಎಂದರೆ, ಕಾಲುದಾರಿ ಅಥವಾ ಬಂಡಿದಾರಿ ಮತುತ್ ಕಲುಲ್ಪುಡಿ ಮಾಡುವ 

ಘಟಕಗಳ(ಕರ್ಷರ್ಗಳ)ನುನ್ ತಲುಪುವ ರಸೆತ್ಗಳನುನ್ ಹೊರತುಪಡಿ   ಎಲಾಲ್ ಇತರ ರಸೆತ್;” 

3. 3ನೇ ಪರ್ಕರಣದ ತಿದುದ್ಪಡಿ.- ಮೂಲ ಅಧಿನಿಯಮದ 3ನೇ ಪರ್ಕರಣದ (2), (3), (4), (5), (6) ಮತುತ್ (7)ನೇ 

ಉಪಪರ್ಕರಣಗಳನುನ್ ಬಿಟುಟ್ಬಿಡತಕಕ್ದುದ್.  

      4. 4ನೇ ಪರ್ಕರಣದ ತಿದುದ್ಪಡಿ.- ಮೂಲ ಅಧಿನಿಯಮದ 4ನೇ ಪರ್ಕರಣದ (1)ನೇ ಉಪಪರ್ಕರಣದ ತರುವಾಯ ಈ 

ಮುಂದಿನ ಪರಂತುಕವನುನ್ ಸೇರಿಸತಕಕ್ದುದ್, ಎಂದರೆ:- 

“ಪರಂತು, ಅಜಿರ್ದಾರನು ಲೈಸೆನುಸ್ ಮುಕಾತ್ಯವಾಗುವುದಕೆಕ್ ಮೂರು ತಿಂಗ ಗೆ ದಲು ಅಜಿರ್ಯನುನ್ 

ಸ ಲ್ಸದಿದದ್ ಲ್ ಆದರೆ ಲೈಸೆನುಸ್ ಮುಕಾತ್ಯವಾಗುವ ಒಂದು ತಿಂಗ ಗೆ ದಲು ಅಜಿರ್ಯನುನ್ ಸ ಲ್ ದದ್ ಲ್, ಜಂಟಿ 

ಪರಿ ೕಲನೆ ಮತುತ್ ಸುರ ತ ವಲಯದ ಸೂಕತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಮಾನದಂಡಗಳನುನ್ ತವ್ರಿತಗೊ ಸುವುದಕಾಕ್ಗಿ 

ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಶುಲಕ್ವನುನ್ ಪಾವತಿಸುವುದಕೆಕ್ ಒಳಪಟುಟ್ ಸಮುಚಿತ ಕಾರಣಗ ಗಾಗಿ ಅದನುನ್ 

ಒಪಪ್ಬಹುದು.” 

5. 4ಎ ಮತುತ್ 4ಬಿ ಹೊಸ ಪರ್ಕರಣಗಳ ಸೇಪರ್ಡೆ.- ಮೂಲ ಅಧಿನಿಯಮದ 4ನೇ ಪರ್ಕರಣದ ತರುವಾಯ ಈ ಮುಂದಿನ 4ಎ 

ಮತುತ್ 4ಬಿ ಹೊಸ ಪರ್ಕರಣಗಳನುನ್ ಸೇರಿಸತಕಕ್ದುದ್, ಎಂದರೆ:- 
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“4ಎ. ಕಲುಲ್ಪುಡಿ ಮಾಡುವ ಘಟಕದ (ಕರ್ಷರ್) ಲೈಸೆನ್ಸ್ ವಗಾರ್ವಣೆ:- (1) ಕಲುಲ್ಪುಡಿ ಮಾಡುವ ಘಟಕದ (ಕರ್ಷರ್) 

ಲೈಸೆನಿಸ್ನ ವಗಾರ್ವಣೆಯ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್, ಲೈಸೆನುಸ್ದಾರನು ಲೈಸೆನಿಸ್ನ ವಗಾರ್ವಣೆಗಾಗಿ ಲೈಸೆನಿಸ್ಂಗ್  ಪಾರ್ಧಿಕಾರಕೆಕ್ ಈ 

ಮುಂದಿನವುಗಳೂೆಂದಿಗೆ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ಸತಕಕ್ದುದ್,-  

(ಎ) ಪರ್ಕಿರ್ಯಾ ಶುಲಕ್ವಾಗಿ ಇಪಪ್ತೆದು ಸಾ ರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮರುಪಾವತಿಸದಿರುವ ಅಜಿರ್ಶುಲಕ್; 

(ಬಿ) ವಗಾರ್ವಣೆದಾರನು ತಾನು ಲೈಸೆನಿಸ್ನ ಎಲಾಲ್ ನಿಬಂಧನೆಗಳು, ಷರತುತ್ಗಳು ಮತುತ್ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು 

ಅಥವಾ ಬಾಧಯ್ತೆಗ ಗೆ ಬದಧ್ನಾಗಿರುವನೆಂದು ಹೇ ಕೆಯುಳಳ್ ಒಂದು ಶಪಥಪತರ್ (Affidavit); 

( ) ಉದ ದೆ್ೕ ತ ವಗಾರ್ವಣೆದಾರನು ಇಂದಿನವರೆಗೆ ದಾಖ ದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವರ ಪಟಿಟ್ಕೆಗಳು, ಆತನಿಗೆ 

ನಿಧರ್ರಿತವಾದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನುನ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೂ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 1961ರ (1961ರ ಕೇಂದರ್ 

ಅಧಿನಿಯಮ 43) ಅಡಿಯ ಲ್ ಒದಗಿ ದ ಸವ್ಯಂ ನಿಧರ್ರಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನುನ್ ಪಾವತಿ ದ 

ಹೇ ಕೆಯುಳಳ್ ಒಂದು ಶಪಥಪತರ್ (Affidavit); 

(ಡಿ) ವಗಾರ್ವಣೆದಾರನು ಅಂಥ ಕಲುಲ್ಪುಡಿ ಮಾಡುವ ಘಟಕವುಳಳ್ ಸಥ್ಳ ರುವ ಭೂಮಿಯ ಮಾ ೕಕನ 

ಒಪಿಪ್ಗೆಯನುನ್ ಪಡೆದಿರುವುದಕಾಕ್ಗಿ ದಸಾತ್ವೇಜುಗಳ ಪುರಾವೆಯನುನ್ ಒದಗಿಸತಕಕ್ದುದ್. ಭೂಮಿಯನುನ್ ಗುತಿತ್ಗೆ ಪಡೆದ 

ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ ಮಾ ೕಕನು ಅಂಥ ಭೂಮಿಗಾಗಿ ಸತ್ರಿ ದ ಗುತಿತ್ಗೆ; 

  (ಇ) ವಗಾರ್ವಣೆಗಾಗಿ ಅಜಿರ್ಸ ಲ್ ದ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೂ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಸಂದಾಯವಾಗಬೇಕಾದ ಎಲಾಲ್ 

ಬಾಕಿಗಳನೂನ್ ವಗಾರ್ವಣೆದಾರ ಮತುತ್ ವಗಾರ್ಯಿಸಬೇಕಾದವನು ಪಾವತಿ ದ ಹೇ ಕೆಯುಳಳ್ ಒಂದು ಶಪಥಪತರ್ 

(Affidavit):  

ಪರಂತು, ಲೈಸೆನುಸ್ದಾರನ ಸವ್ಂತ ವೆಚಚ್ಗಳ ಲ್ ಲೈಸೆನುಸ್ದಾರ ಮತುತ್ ಉದೆದ್ೕ ತ ವಗಾರ್ವಣೆದಾರನೊಂದಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಪಟಟ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕ/ ರಿಯ ಭೂ ಾನಿಯು ಸವೇರ್ಕಷ್ಣಾ ಗಡಿಗುರುತಿಸು ಕೆಯನುನ್ ಮಾಡಿದ 

ಹೊರತು ಅಂಥ ವಗಾರ್ವಣೆಯನುನ್ ಅನುಮತಿಸತಕಕ್ದದ್ಲಲ್. 

 (2) ಅಂಥ ಲೈಸೆನಿಸ್ನ ವಗಾರ್ವಣೆಗಾಗಿ ಲೈಸೆನಿಸ್ಂಗ್ ಪಾರ್ಧಿಕಾರವು, ಸಮಮ್ತಿ ನೀಡಿದರೆ, ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದ 

ಅಂಥ ನಮೂನೆಯ ಲ್ ಕಲುಲ್ಪುಡಿಮಾಡುವ ಘಟಕದ (ಕರ್ಷರ್) ಡೀಡ್-ನ ವಗಾರ್ವಣೆಯನುನ್, ಪತರ್ವಯ್ವಹಾರದ 
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ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಈ ಕುರಿತು ಲೈಸೆನಿಸ್ಂಗ್ ಪಾರ್ಧಿಕಾರವು ಅನುಮತಿಸಬಹುದಾದ 

ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳನುನ್ ಮೀರದ ಅಂಥ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಅವಧಿಯ ಒಳಗಾಗಿ ಜಾರಿ ಮಾಡತಕಕ್ದುದ್. 
 

  4ಬಿ. ಲೈಸೆನುಸ್ದಾರ ಮೃತನಾದಾಗ ಕಲುಲ್ಪುಡಿ ಮಾಡುವ ಘಟಕದ (ಕರ್ಷರ್) ಲೈಸೆನಿಸ್ನ ಥ್ತಿಗತಿ.- ಕಲುಲ್ 

ಪುಡಿಮಾಡುವ ಘಟಕದ ಲೈಸೆನುಸ್ ಚಲಾವಣೆಯ ಲ್ರುವಾಗ ಲೈಸೆನುಸ್ದಾರನು ಮೃತನಾದರೆ ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದ ಅಂಥ 

ಷರತುತ್ಗ ಗೆ ಒಳಪಟುಟ್ ಆತನ ಕಾನೂನು ಸಮಮ್ತ ಪರ್ತಿನಿಧಿಯು ಲೈಸೆನಿಸ್ನ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಅಹರ್ನಾಗತಕಕ್ದುದ್.” 

6. 5ನೇ ಪರ್ಕರಣದ ಪರ್ತಿ ೕಜನೆ.- ಮೂಲ ಅಧಿನಿಯಮದ 5ನೇ ಪರ್ಕರಣವನುನ್ (1)ನೇ ಉಪಪರ್ಕರಣ ಎಂದು 

ಮರುಸಂಖೆಯ್ ನೀಡತಕಕ್ದುದ್, ಮತುತ್,- 
  

(i) ಹಾಗೆ ಮರುಸಂಖೆಯ್ ನೀಡಲಾದ (1)ನೇ ಉಪಪರ್ಕರಣದ ಲ್ “ಐದು ವಷರ್ಗಳ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ 

ಂಧುವಾಗಿರತಕಕ್ದುದ್” ಮತುತ್ “ಐದು ವಷರ್ಗಳ ಮತತ್ಷುಟ್ ಅವಧಿಗಾಗಿ” ಎಂಬ ಪದಗ ಗೆ “ಇಪಪ್ತುತ್ 

ವಷರ್ಗಳ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಂಧುವಾಗಿರತಕಕ್ದುದ್” ಮತುತ್ “ಹತುತ್ ವಷರ್ಗಳ ಮತತ್ಷುಟ್ ಅವಧಿಗಾಗಿ” ಎಂಬ 

ಪದಗಳನುನ್ ಅನುಕರ್ವಾಗಿ ಪರ್ತಿ ೕಜಿಸತಕಕ್ದುದ್; 

(ii) (1)ನೇ ಉಪಪರ್ಕರಣದ ತರುವಾಯ ಈ ಮುಂದಿನದನುನ್ ಸೇರಿಸತಕಕ್ದುದ್, ಎಂದರೆ:-   
 

 “(2) ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದ ಅಂಥ ವಾ ರ್ಕ ನಿಯಂತರ್ಣಾ ಶುಲಕ್ ಪಾವತಿಗೆ ಒಳಪಟುಟ್, ಕನಾರ್ಟಕ 

ಕಲುಲ್ಪುಡಿಮಾಡುವ ಘಟಕಗಳ (ಕರ್ಷರ್ಗಳ) ನಿಯಂತರ್ಣ (ತಿದುದ್ಪಡಿ) ಅಧಾಯ್ದೇಶ, 2020ಕಿಕ್ಂತ ದಲು ಮಂಜೂರಾದ 

ಅ ತ್ತವ್ದ ಲ್ರುವ ಎಲಲ್ ಕಲುಲ್ಪುಡಿಮಾಡುವ ಘಟಕಗಳ (ಕರ್ಷಗರ್ಳ) ಲೈಸೆನುಸ್ಗಳು ಮಂಜೂರಾದ ಮೂಲ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 

ಇಪಪ್ತುತ್ ವಷರ್ಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾ ಸತಕಕ್ದುದ್ ಮತುತ್ ತದನುಸಾರವಾಗಿ 

ಸತ್ರಿಸತಕಕ್ದುದ್. 

 (3) ಈ ಪರ್ಕರಣದ (2)ನೇ ಉಪಪರ್ಕರಣದ ಅಡಿಯ ಲ್ನ ಸತ್ರಣೆಯ ಪರ್ ೕಜನವು,- 

  (i) ಲೈಸೆನಿಸ್ಂಗ್ ಪಾರ್ಧಿಕಾರದ ಮುಂದೆ ಪರಿಗಣನೆಗಾಗಿ ಬಾಕಿಯಿರುವ ಅಂಥ ಲೈಸನುಸ್ ಮುಕಾತ್ಯಗೊಳುಳ್ವ 

ದಲು ದಾಖ ರುವ ಕಲುಲ್ಪುಡಿಮಾಡುವ ಘಟಕದ ಲೈಸೆನುಸ್ ನ ೕಕರಣ ಅಜಿರ್ಯ ಪರ್ಕರಣಗ ಗೆ; ಹಾಗೂ  
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(ii) ಅಂಥ ಲೈಸೆನುಸ್ ಮುಕಾತ್ಯಗೊಳುಳ್ವ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳ ದಲು ಅಂಥ ಅಜಿರ್ಗಳನುನ್ ಸ ಲ್ ಲಲ್ದ 

ಏಕಮಾತರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನ ೕಕರಣ ಅಜಿರ್ಗಳನುನ್ ಲೈಸೆನಿಸ್ಂಗ್ ಪಾರ್ಧಿಕಾರವು ತಿರಸಕ್ರಿ ದುದ್, ಆದರೆ (1)ನೇ 

ಉಪಪರ್ಕರಣದ ಅಡಿಯ ಲ್ ನಿಗದಿಪಡಿ ದಂತೆ (ii)ನೇ ಖಂಡದ ಅಡಿಯ ಲ್ ನ ೕಕರಣಕಾಕ್ಗಿ ಎರಡು ಲಕಷ್ ರೂಪಾಯಿಗಳ 

ದಂಡ ಪಾವತಿಗೆ ಒಳಪಟುಟ್ ಲೈಸೆನುಸ್ ಮುಕಾತ್ಯಗೊಳುಳ್ವ ಅವಧಿಯ ಒಳಗೆ ನ ೕಕರಣಕಾಕ್ಗಿ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ದ 

ಪರ್ಕರಣಗ ಗೂ, 

- ಸಹ ಅನವ್ಯವಾಗತಕಕ್ದುದ್. 

 (4) ಈ ಪರ್ಕರಣದ (1) ಮತುತ್ (2)ನೇ ಉಪಪರ್ಕರಣಗಳ ಲ್ ನಿದಿರ್ಷಟ್ಪಡಿದ ಕಲುಲ್ಪುಡಿಮಾಡುವ ಘಟಕದ (ಕರ್ಷರ್) 

ಲೈಸೆನಿಸ್ನ ಅವಧಿ ಮುಕಾತ್ಯಗೊಳುಳ್ವ ಮೇರೆಗೆ ನ ೕಕರಣಕಾಕ್ಗಿ ಅಜಿರ್ಯನುನ್ ಸ ಲ್ ದಾಗ, ಲೈಸೆನಿಸ್ಂಗ್ ಪಾರ್ಧಿಕಾರವು 

ಹತುತ್ ವಷರ್ಗಳ ಮತೊತ್ಂದು ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಲೈಸೆನಸ್ನುನ್ ಸತ್ರಿಸಬಹುದು.” 

 7. 6ನೇ ಪರ್ಕರಣದ ತಿದುದ್ಪಡಿ.- ಮೂಲ ಅಧಿನಿಯಮದ 6ನೇ ಪರ್ಕರಣದ ಲ್,- 

(i) (1)ನೇ ಉಪಪರ್ಕರಣದ (ಬಿ) ಖಂಡದ ಲ್ “ಅಥವಾ ಇತರ ರಸ ತೆ್ಗಳ” ಎಂಬ ಪದಗಳನುನ್ ಬಿಟುಟ್ಬಿಡತಕಕ್ದುದ್ 

ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ಲ್ “ಮತುತ್ ಇತರ ರಸೆತ್ಗಳ ಗಡಿಯಿಂದ ಐವತುತ್ ಮೀಟರುಗಳೂೆಳಗೆ”  ಎಂಬ ಪದಗಳನುನ್ 

ಪರ್ತಿ ೕಜಿಸತಕಕ್ದುದ್. 
 

 (ii) (3)ನೇ ಉಪಪರ್ಕರಣದ ಲ್ ಪರಂತುಕದ ತರುವಾಯ  ಈ ಮುಂದಿನದನುನ್ ಸೇರಿಸತಕಕ್ದುದ್, ಎಂದರೆ:- 

 “ ವರಣೆ: ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉದೆದ್ೕಶಕಾಕ್ಗಿ ಯಾವುದೇ ಜನವಸತಿ, ಶಾಲೆ, ದೇವಾಲಯಗಳು ಅಥವಾ 

ರಸೆತ್ಯು ಸುರ ತ ವಲಯದ ಘೋಷಣೆಯ ಆನಂತರ ಬಂದರೆ, ಅಂಥ ಘೋಷಣೆಯ ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆ ಅಥವಾ 

ಮುಂದುವರಿಕೆಗೆ ಪರಿಣಮಿಸತಕಕ್ದದ್ಲಲ್ ಮತುತ್ 5ನೇ ಪರ್ಕರಣದ ಅಡಿಯ ಲ್ ಲೈಸೆನಿಸ್ನ ಯಾವುದೇ ಮಂಜೂರಾತಿ ಅಥವಾ 

ಸತ್ರಣೆಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರತಕಕ್ದದ್ಲಲ್.” 

 8. 6ಎ ಪರ್ಕರಣದ ತಿದುದ್ಪಡಿ.-  ಮೂಲ ಅಧಿನಿಯಮದ 6ಎ ಪರ್ಕರಣದ ಲ್ನ (2)ನೇ ಉಪಪರ್ಕರಣದ ಲ್ (2)ನೇ 

ಖಂಡದ ತರುವಾಯ ಈ ಮುಂದಿನದನುನ್ ಸೇರಿಸತಕಕ್ದುದ್, ಎಂದರೆ:-  
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 “(2ಎ) ಪರ್ತಿ ಬಬ್ ಲೈಸೆನುಸ್ದಾರನು, ಕನಾರ್ಟಕ ಕಲುಲ್ಪುಡಿ ಮಾಡುವ ಘಟಕಗಳ (ಕರ್ಷರ್ ಗಳ) (ತಿದುದ್ಪಡಿ) 

ಅಧಾಯ್ದೇಶ, 2020 ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದ ಅಂಥ ವಾ ರ್ಕ ನಿಯಂತರ್ಣಾ ಶುಲಕ್ವನುನ್ 

ಪಾವತಿಸತಕಕ್ದುದ್.” 

 9. 16ನೇ ಪರ್ಕರಣದ ತಿದುದ್ಪಡಿ.- 16ನೇ ಪರ್ಕರಣದ (1)ನೇ ಉಪಪರ್ಕರಣಕೆಕ್ ಈ ಮುಂದಿನದನುನ್ 

ಪರ್ತಿ ೕಜಿಸತಕಕ್ದುದ್, ಎಂದರೆ:- 

 “16. ದಂಡಗಳು.- (1) (3)ನೇ ಪರ್ಕರಣದ ಉಪಬಂಧಗಳನುನ್ ಉಲಲ್ಂಘಿಸುವ ಯಾ ಬಬ್ನು ಅಪರಾಧ 

ನಿಣೀರ್ತನಾದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ವಷರ್ಗಳ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಸತ್ರಿಸಬಹುದಾದ ಕಾರವಾಸದಿಂದ ಅಥವಾ ಎರಡು ಲಕಷ್ 

ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಸತ್ರಿಸಬಹುದಾದ  ಜುಲಾಮ್ನೆ ಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಎರಡರಿಂದಲೂ ಹಾಗೂ ಉಲಲ್ಂಘನೆಯನುನ್ 

ಮುಂದುವರೆ ದ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್, ಅಂಥ ದಲ ಉಲಲ್ಂಘನೆಯ ತರುವಾಯ ಮುಂದುವರಿದ ಅಂಥ ಉಲಲ್ಂಘನೆಗೆ 

ಪರ್ತಿ ಂದು ದಿವಸಕಾಕ್ಗಿ ಐದು ಸಾ ರ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಸತ್ರಿಸಬಹುದಾದ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಜುಲಾಮ್ನೆ ಂದಿಗೆ 

ದಂಡಿತನಾಗತಕಕ್ದುದ್. 

 (1ಎ) ಲೈಸೆನುಸ್ದಾರನು ಲೈಸೆನಿಸ್ನ ಷರತುತ್ಗಳನುನ್ ಉಲಲ್ಂಘಿ ದ ಲ್ ಅಪರಾಧ ನಿಣೀರ್ತನಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು 

ವಷರ್ದ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಸತ್ರಿಸಬಹುದಾದ ಕಾರವಾಸದಿಂದ ಅಥವಾ ಇಪಪ್ತೆದು ಸಾ ರ ರೂಪಾಯಿಗಳ 

ಜುಲಾಮ್ನೆ ಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಎರಡರಿಂದಲೂ ಹಾಗೂ ಉಲಲ್ಂಘನೆಯನುನ್ ಮುಂದುವರೆ ದ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್, ಅಂಥ 

ದಲ ಉಲಲ್ಂಘನೆಯ ತರುವಾಯ ಮುಂದುವರಿದ ಅಂಥ ಉಲಲ್ಂಘನೆಗೆ ಪರ್ತಿ ಂದು ದಿವಸಕಾಕ್ಗಿ ಐದು ನೂರು 

ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಸತ್ರಿಸಬಹುದಾದ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಜುಲಾಮ್ನೆ ಂದಿಗೆ ದಂಡಿತನಾಗತಕಕ್ದುದ್. 

10. 17ನೇ ಪರ್ಕರಣದ ತಿದುದ್ಪಡಿ.- ಮೂಲ ಅಧಿನಿಯಮದ 17ನೇ ಪರ್ಕರಣದ (1)ನೇ ಉಪಪರ್ಕರಣದ ಲ್ 

“ಲೈಸೆನಿಸ್ಂಗ್ ಪಾರ್ಧಿಕಾರವು” ಎಂಬ ಪದಗ ಗೆ “ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರವು” ಎಂಬ ಪದಗಳನುನ್ ಪರ್ತಿ ೕಜಿಸತಕಕ್ದುದ್.  

 11. 17-ಎ ಹೊಸ ಪರ್ಕರಣದ ಸೇಪರ್ಡೆ.- ಮೂಲ ಅಧಿನಿಯಮದ 17ನೇ ಪರ್ಕರಣದ ತರುವಾಯ ಈ 

ಮುಂದಿನದನುನ್ ಸೇರಿಸತಕಕ್ದುದ್, ಎಂದರೆ:- 

"17ಎ. ಅಪರಾಧಗಳ ರಾಜಿ.- (1) 16ನೇ ಪರ್ಕರಣದ (1ಎ) ಉಪಪರ್ಕರಣದ ಅಡಿಯ ಲ್ನ ಯಾವುದೇ ದಂಡನೀಯ 

ಅಪರಾಧಕೆಕ್ ಅಭಿ ೕಜನೆಯನುನ್ ನಡೆಸುವ ದಲು ಅಥವಾ ನಡೆ ದ ತರುವಾಯ, 16ನೇ ಪರ್ಕರಣದ ಲ್ 
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ನಿದಿರ್ಷಟ್ಪಡಿ ದ ತತ್ವನುನ್ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಜಮೆಗೊ  ಪಾವತಿ ದ ಮೇಲೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಗಣಿ ಮತುತ್ ಭೂ 

ಾನ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕ ಅಥವಾ ರಿಯ ಭೂ ಾನಿ ಅಥವಾ ಸಕಾರ್ರವು ಗೊತುತ್ಪಡಿ ದ 

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮೂಲಕ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಬಹುದು. 

(2) ಈ ಪರ್ಕರಣದ (1)ನೇ ಉಪಪರ್ಕರಣದ ಅಡಿಯ ಲ್ ಅಪರಾಧವನುನ್ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಹಾಗೆ ರಾಜಿ 

ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅಪರಾಧದ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ ಅಪರಾಧಿಯ ರುದಧ್ ಯಾವುದೇ ವಯ್ವಹರಣೆಗಳನುನ್ ಅಥವಾ 

ಸಂದಭಾರ್ನುಸಾರವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದ ವಯ್ವಹರಣೆಗಳನುನ್ ನಡೆಸತಕಕ್ದದ್ಲಲ್ ಹಾಗೂ ಅಪರಾಧಿಯು ಅಭಿರ ೆಯ ಲ್ದದ್ರೆ 

ಕೂಡಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಗೊ ಸತಕಕ್ದುದ್. 

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. 

 
 

PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LEGISLATION SECRETARIAT  

NOTIFICATION 

No. DPAL 19 SHASANA 2020, Bengaluru, dated: 31.03.2020 
 

THE KARNATAKA REGULATION OF STONE CRUSHERS   

(AMENDMENT) ORDINANCE, 2020 EzÀPÉÌ 2020gÀ ಮಾಚ್ರ್ wAUÀ¼À  31£ÉÃ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ 

gÁdå¥Á®gÀ M¦àUÉ zÉÆgÉwzÀÄÝ, ¸ÁªÀiÁ£Àå w¼ÀÄªÀ½PÉUÁV EzÀ£ÀÄß 2020gÀ PÀ£ÁðlPÀ CzsÁåzÉÃ±À ¸ÀASÉå: 

03  JA§ÄzÁV PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÀvÀçzÀ°è ¥ÀçPÀn À̧̈ ÉÃPÉAzÀÄ DzÉÃ² À̧ÁVzÉ. 

KARNATAKA ORDINANCE NO. 03 OF 2020 

THE KARNATAKA REGULATION OF STONE CRUSHERS   

(AMENDMENT) ORDINANCE, 2020 
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(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) 

 

An Ordinance to amend the Karnataka Regulation of Stone Crushers Act, 2011. 

 
Whereas both the Houses of the state legislature are not in session and His 

Excellency the Governor of Karnataka is satisfied that the circumstances exist which render 

it necessary for him to take immediate action, further to amend the Karnataka Regulation of 

Stone Crushers Act, 2011. (Karnataka Act 08 of 2012)  for the purposes hereinafter 

appearing; 

 
Now, therefore in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 

213 of the Constitution of India, His Excellency 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 Regulation of Stone Crushers (Amendment) Ordinance, 

2020.  

(2) It shall come into force with effect from 30th  day of March 2020. 

  2. Amendment of section 2.- In the Karnataka Regulation of Stone 

Crushers Act, 2011 (Karnataka Act 08 of 2012) (hereinafter referred to as the 

principal Act), in section 2, in sub-section (1),- 

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

"(g-a) other road" means all other road excluding foot or cart road, and road 

approaching stone crushers;"                                                                  

        3. Amendment of section 3.- In section 3 of the principal Act, sub-

sections (2), (3), (4), (5), (6) and (7) shall be omitted.  

 

4. Amendment of section 4.- In section 4 of the principal Act, after sub-

section (1) the following proviso shall be inserted, namely:- 
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“Provided that, where an applicant has not submitted application three 

months before the expiry of the licence but makes an application one month 

before expiry of the licence, it may be accepted for the valid reasons, subject to 

payment of an additional fee as may be prescribed for expediting the joint 

inspection and suitability of safer zone and other parameters." 
 

5. Insertion of new section 4A and 4B.- After section 4 of the principal 

Act, the following new sections 4A and 4B shall be inserted, namely:- 

“4A. Transfer of Crusher license:- (1) In case of transfer of crusher 

license, the licensee shall apply to the Licensing Authority for transfer of license 

along with,- 

(a) non-refundable application fee of rupees twenty-five thousand as a 

processing fee; 

(b) an affidavit by the transferee stating that he shall abide by all the 

terms, conditions and liabilities or obligations of the license; 

(c)  an affidavit stating that intending transferee has filed an up-to-date 

income tax returns, paid the income tax assessed on him and paid the income tax 

on the basis of self-assessment as provided under the Income-tax Act, 1961 

(Central Act No. 43 of 1961); 

(d) The transferee shall furnish the proof of documents for having consent 

of the owner of land on which such crusher is located. Lease on such land 

extended by the owner in case of leased land.  

(e) an affidavit stating that intending Transferee and transferor have paid all 

the dues payable to the state Government up to the date of make application for 

transfer. 

Provided that, such transfer shall not be allowed unless a survey 

demarcation is made by the Deputy Director or Senior Geologist of the concerned 

District along with licensee and intending transferee at licensee’s own expenses. 

(2) Where the Licensing authority has given consent for transfer of such 

license, a transfer of crusher license deed in such form, as may be prescribed, 

shall be executed within six months from the date of communication or within 

such further period not exceeding six months as the Licensing Authority may 

allow in this behalf.  
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4B. Status of crusher license on death of the licensee,-  Where a 

licensee expires during the currency of crusher license, legal representative shall 

be eligible for transfer subject to such conditions as may be prescribed.” 
 

6. Substitution of section 5.- section 5 of the principal Act, shall be 

renumbered as sub-section (1) thereof and,- 

(i) in sub-section (1) as to re-numbered, for the words “valid for five years” 

and for the words “for further period of five years” the words “valid for twenty 

years” and the words “further period of ten years” shall be substituted. 

(ii) after sub-section (1) the following shall be inserted, namely:- 

 

"(2) Subject to payment of such annual regulation fee as may be prescribed, 

all existing crusher licenses granted before the commencement of Karnataka 

Stone Crusher Regulation (Amendment) Ordinance, 2020, shall be deemed to 

have been granted for a period of twenty Years from the date of original grant and 

shall be extended accordingly. 

(3) The benefit of extension under sub-section (2) of this section shall also 

apply,- 

(i) for cases where crusher license renewal application was filed before the 

expiry of such license which is pending consideration before the licensing 

Authority; and  

(ii) for the cases where the licensing Authority has rejected renewal 

applications solely on the ground of non-filling of such applications three months 

prior to expiry of such license but has applied for renewal before the expiry of 

licence as stipulated under sub-section (1), the renewal under clause (ii) shall be 

subject to payment of the penalty of rupees two lakh. 

(4) Upon expiry of the period of crusher license specified in sub-section (1) 

and (2) of this section, the Licensing Authority may renew the licence on an 

application for renewal for further period for ten years”. 

7. Amendment of section 6.- In section 6 of the principal Act,- 

(i) in sub-section (1), in clause (b), for the word “or” the words “and fifty 

meter from the limits of ” shall be substituted. 
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(ii) in sub-section (3), after the proviso the following explanation shall be 

inserted, namely:- 

“Explanation: For the purpose of this Act, any habitation, school, temples 

or road coming up subsequent to declaration of safer zone shall not affect the 

operation or continuance of such declaration and shall not affect any extension of 

licence under section 5.” 

 

8. Amendment of section 6A.- In section 6A of the principal Act, in sub-

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

“(2A) Every licencee shall pay such an annual regulation fee as may be 

prescribed, with effect from the date of commencement of the Karnataka 

Regulation of Stone Crushers (Amendment) Ordinance, 2020.” 

9.Amendment of section 16.- In section 16 of the principal Act, for sub-

section (1) the following shall be substituted, namely:- 

“16. Penalties.- (1) whoever contravenes the provisions of section 3 shall 

on conviction be punished with imprisonment for a term which may extend to two 

years or with fine which may extend upto of two lakh rupee or with both and in 

case continuing contravention, with and additional fine which may extend to five 

thousand rupees for every day during which such contravention continues after 

first such contravention. 

(1A) If Licensee contravenes the conditions of the License shall on 

conviction be publishable with imprisonment for a term which may extend to one 

year, or with fine of twenty-five thousand rupees or with both and in case of 

continuing contravention, with an additional fine which may extend to five 

hundred rupees for every day during which such contravention continues after 

first such contravention". 

10. Amendment of section 17.- In section 17 of the principal Act, in sub-

section (1), for the words “Licensing Authority”, the words “State Government” 

shall be substituted. 

11. Insertion of new section 17-A.- After section 17 of the principal Act, 

the following shall be inserted, namely:- 
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“17-A. Compounding of offences.- (1) Any offence punishable under sub-

section (1A) of section 16 may, either before or after the institution of the 

prosecution, be compounded by the Deputy Director or Senior geologist of the 

concerned district belonging to Department of Mines and Geology or an officer 

designated  by government  on payment of amount not exceeding the penalty 

specified in section 16, for credit to the Government. 

 

(2) Where an offence is compounded under sub-section (1) of this section, 

no proceedings or further proceeding, as the case may be, shall be taken against 

the offender in respect of the offence so compounded, and the offender, if in 

custody, shall be released forthwith.”       

 

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 
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