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1. ಸಂ ಪತ್ ಹೆಸರು ಮತುತ್ ಪಾರ್ರಂಭ.- (1) ಈ ಅಧಾಯ್ದೇಶವನುನ್ ಕನಾರ್ಟಕ ಭೂ ಕಬ ಕೆ ನಿಷೇಧ (ತಿದುದ್ಪಡಿ) 

ಅಧಾಯ್ದೇಶ, 2020 ಎಂದು ಕರೆಯತಕಕ್ದುದ್. 

(2) ಇದು ಈ ಕೂಡಲೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರತಕಕ್ದುದ್. 

 2. 2ನೇ ಪರ್ಕರಣದ ತಿದುದ್ಪಡಿ.-ಕನಾರ್ಟಕ ಭೂ ಕಬ ಕೆ ನಿಷೇಧ ಅಧಿನಿಯಮ, 2011ರ (2014ರ ಕನಾರ್ಟಕ 

ಅಧಿನಿಯಮ 38) (ಇ ಲ್ ಇನುನ್ ಮುಂದೆ ಮೂಲ ಅಧಿನಿಯಮವೆಂದು ಉಲೆಲ್ೕಖಿಸಲಾಗಿದೆ) 2ನೇ ಪರ್ಕರಣದ ಲ್ (ಡಿ) ಖಂಡದ 

ತರುವಾಯ ಈ ಮುಂದಿನ ಪರಂತುಕವನುನ್ ಸೇರಿಸತಕಕ್ದುದ್ ಮತುತ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ 

ಭಾ ಸತಕಕ್ದುದ್, ಎಂದರೆ:- 

 ‘’ಪರಂತು, ಈ ಅಧಾಯ್ದೇಶದ ಪಾರ್ರಂಭದ ದಿನಾಂಕದಂದು ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಬಾಕಿಯಿರುವ ಅಜಿರ್ಗಳ 

ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ ‘’ಭೂಮಿ’’ ಎಂಬುದು,- 

 (ಎ)  ಕನಾರ್ಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 1964ರ (1964ರ ಕನಾರ್ಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 12) 94ಎ, 94ಬಿ, 

94  ಮತುತ್ 94  ಪರ್ಕರಣಗಳ ಅಡಿಯ ಲ್ನ; 

 (ಬಿ) ಅನುಸೂಚಿತ ಬುಡಕಟುಟ್ಗಳು ಮತುತ್ ಇತರ ಸಾಂಪರ್ದಾಯಿಕ ಅರಣಯ್ ನಿವಾ ಗಳ (ಅರಣಯ್ ಹಕುಕ್ಗಳ 

ಗುರುತಿಸು ಕೆ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2006ರ (2007ರ ಕೇಂದರ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2) ಅಡಿಯ ಲ್ನ; 

 ಭೂಮಿಗಳನುನ್ ಒಳಗೊಳುಳ್ವುದಿಲಲ್. 

3.  9ನೇ ಪರ್ಕರಣದ ತಿದುದ್ಪಡಿ.-ಮೂಲ ಅಧಿನಿಯಮದ 9ನೇ ಪರ್ಕರಣದ ಲ್,- 

(i) (3)ನೇ ಉಪಪರ್ಕರಣಕೆಕ್ ಈ ಮುಂದಿನದನುನ್ ಪರ್ತಿ ೕಜಿಸತಕಕ್ದುದ್, ಎಂದರೆ:- 

‘’(3) ಎಲಾಲ್ ಆರೋಪಿತ ಭೂ ಕಬ ಕೆ ಕೃತಯ್ಗಳು, ಕಬ ಸಲಾದ ಭೂಮಿ ಎ ಲ್ದೆ ೕ ಆ ಪರ್ದೇಶಕಾಕ್ಗಿ 

ರಚಿಸಲಾದ ಶೇಷ ನಾಯ್ಯಾಲಯ ಮಾತರ್ವೇ ಅಥವಾ ಅಂಥ ಪರ್ದೇಶಕಾಕ್ಗಿ ಒಂದಕಿಕ್ಂತ ಹೆಚಿಚ್ನ ಶೇಷ 

ನಾಯ್ಯಾಲಯಗ ದದ್ರೆ, ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ ಸಕಾರ್ರವು ಈ ಕುರಿತು ನಿದಿರ್ಷಟ್ಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಅಂಥ ಒಂದರ ಲ್ 

ಚಾರಣೆಯನುನ್ ಮಾಡತಕಕ್ದುದ್.’’ 

(ii) (5)ನೇ ಉಪ ಪರ್ಕರಣದ ಲ್, (ಬಿ) ಖಂಡಕೆಕ್ ಈ ಮುಂದಿನದನುನ್ ಪರ್ತಿ ೕಜಿಸತಕಕ್ದುದ್, ಎಂದರೆ:- 
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‘’(ಬಿ)  ಶೇಷ ನಾಯ್ಯಾಲಯವು, ಅದು ಸೂಕತ್ವೆಂದು ಭಾ ದ ಲ್, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯ ಲ್ನ ಯಾವುದೇ 

ಅಪರಾಧವನುನ್ ಪರ್ವಾಗಿ ಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು: 

ಪರಂತು, ವಯ್ವಹರಣೆಯನುನ್ ನಡೆಸಲು ಸಾಕಷುಟ್ ಆಧಾರಗಳು ಇಲಲ್ವೆಂದು ಶೇಷ ನಾಯ್ಯಾಲವು 

ಅಭಿಪಾರ್ಯಪಟಟ್ರೆ, ನಾಯ್ಯಾಲಯವು ದೂರನುನ್ ವಜಾಗೊ ಸತಕಕ್ದುದ್ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ವಯ್ವಹರಣೆಗಳನುನ್ 

ಕೈಬಿಡತಕಕ್ದುದ್ ಹಾಗೂ ಅಂಥ ಪರ್ತಿ ಂದು ಪರ್ಕರಣದ ಲ್ ಅದು ಸಂ ಪತ್ವಾಗಿ ಕಾರಣಗಳನುನ್ ದಾಖ ಸತಕಕ್ದುದ್: 

ಮತುತ್ ಪರಂತು,  ಈ ಅಧಾಯ್ದೇಶದ ಅಡಿಯ ಲ್ನ ಅಪರಾಧಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಸಮನುಗಳ ಪರ್ಕರಣದ 

ಚಾರಣೆಯ ಕರ್ಮವು, ವಾರೆಂಟು ಪರ್ಕರಣಗಳ ಚಾರಣೆಗಾಗಿರುವ ಕಾಯರ್ ಧಾನದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಚಾರಿಸತಕಕ್ 

ಅಪರಾಧವೆಂದು ಶೇಷ ನಾಯ್ಯಾಲಯಕೆಕ್ ತೋರಿದರೆ, ವಾರೆಂಟು ಪರ್ಕರಣಗಳ ಚಾರಣೆಗಾಗಿ ದಂಡ ಪರ್ಕಿರ್ಯಾ 

ಸಂ ತೆ, 1973ರ ಲ್ (1974ರ ಕೇಂದರ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2) ಉಪಬಂಧಿ ದ ಧಾನದ ಲ್ ಪರ್ಕರಣವನುನ್ ಮರುಆ ಸಲು 

ಮುಂದುವರೆಯಬಹುದು ಮತುತ್ ಚಾರಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಸಾ ಯನುನ್ ಪುನಃಕರೆಸಬಹುದು.’’ 

4. 10-ಎ ಮತುತ್ 10-ಬಿ ಹೊಸ ಪರ್ಕರಣದ ಸೇಪರ್ಡೆ.-ಮೂಲ ಅಧಿನಿಯಮದ 10ನೇ ಪರ್ಕರಣದ ತರುವಾಯ ಈ 

ಮುಂದಿನದನುನ್ ಸೇರಿಸತಕಕ್ದುದ್, ಎಂದರೆ:- 

 “10-ಎ ಲ್  ನಾಯ್ಯಾಲಯಗಳ ಅಧಿಕಾರ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಪರ್ತಿಷೇಧ.- ಶೇಷ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಮೂಲಕ 

ನಿಧರ್ರಿಸಬೇಕಾದುದು ಎಂದು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅದರಡಿಯ ಲ್ ಅಗತಯ್ಪಡಿಸಲಾದ ಸಕಾರ್ರದ 

ಯಾವುದೇ ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಷಯಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಯಾವುದೇ ವಾದ, ಪರ್ಶೆನ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಷಯದ 

ಸಂಬಂಧದ ಲ್ ಯಾವುದೇ ಲ್  ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ಯಾವುದೇ ದಾವೆ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಕಾನೂನಿನ ವಯ್ವಹರಣೆಯನುನ್ 

ಹೂಡತಕಕ್ದದ್ಲಲ್. 

 10-ಬಿ ಶೇಷ ನಾಯ್ಯಾಲಯಗಳು ವಯ್ವಹರಣೆಗಳನುನ್ ೕಘರ್ವಾಗಿ ನಡೆಸುವುದು ಮತುತ್ ತನನ್ ತೀಮಾರ್ನದ 

ಪರ್ತಿಗಳನುನ್ ಪಕಷ್ಕಾರರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವುದು.-ಭೂ ಕಬ ಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಯಾವುದೇ ವಾದ, ಪರ್ಶೆನ್ ಅಥವಾ ಇತರ 

ಷಯದ ನಿಧರ್ರಣೆಗಾಗಿ ಶೇಷ ನಾಯ್ಯಾಲಯಕೆಕ್ ಅಜಿರ್ಯನುನ್ ಸ ಲ್ ದಾಗಲೆಲಾಲ್ ಅಥವಾ ಸವ್ಯಂ ಪೆರ್ೕರಣೆಯಿಂದ 

ವಯ್ವಹರಣೆಯನುನ್ ಹೂಡಿದಾಗ, ಶೇಷ ನಾಯ್ಯಾಲಯವು ಅಂಥ ವಯ್ವಹರಣೆಯನುನ್ ಹೂಡಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಆರು 
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ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ ಳಗೆ ವಯ್ವಹರಣೆಗಳನುನ್ ಮುಕಾತ್ಯಗೊ ಸತಕಕ್ದುದ್ ಮತುತ್ ವಾದದ ಪರ್ತಿ ಬಬ್ ಪಕಷ್ಕಾರನಿಗೂ 

ಖಿತದ ಲ್ ತನನ್ ತೀಮಾರ್ನವನುನ್ ನೀಡತಕಕ್ದುದ್.” 

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

ಸೇರಿಸತಕಕ್ದುದ್, ಎಂದರೆ:- 

``17-ಎ.   ಅಪೀಲುಗಳು.- (1) ಪಕಷ್ಕಾರರ ನಾಗರೀಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನುನ್ ನಿಧರ್ರಿಸುವ ಶೇಷ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ 

ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶದ ರುದಧ್ದ ಯಾವುದೇ ಅಪೀಲು,- 

(i) ಈ ಉಪಪರ್ಕರಣದ ಅಡಿಯ ಲ್ನ ಅಪೀ ನ ಲ್ ಅಪೀಲು ವರಣಾ ಪತರ್ವು ಅಪೀ ನ ಲ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ 

ಮುಖಯ್ವಾದ ಕಾನೂನು ಪರ್ಶೆನ್ಯನುನ್ ಸಂ ಪತ್ವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸತಕಕ್ದುದ್ ;ಮತುತ್ 

(ii) ಹಾಗೆ ರೂಪಿಸಲಾದ ಪರ್ಶೆನ್ಯ ಮೇ ನ ಅಪೀಲನುನ್ ಆ ಸತಕಕ್ದುದ್ ಮತುತ್ ಅಪೀ ನ ಅಹವಾಲನುನ್ 

ಆ ದಾಗ ಪರ್ತಿವಾದಿಗೆ ಅಂಥ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಶೆನ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡಿಲಲ್ವೆಂದು ವಾದ ಮಾಡುವುದಕೆಕ್ ಅನಮತಿಸತಕಕ್ದುದ್, 

- ಎಂಬ ಮುಖಯ್ವಾದ ಕಾನೂನಿನ ಪರ್ಶೆನ್ಯನುನ್ ಪರ್ಕರಣವು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಉಚಚ್ನಾಯ್ಯಾಲಯವು ಮನಗಂಡರೆ, 

ಅದನುನ್ ಉಚಚ್ನಾಯ್ಯಾಯಲದ ಮುಂದೆ ಹೂಡತಕಕ್ದುದ್: (Lie) 

ಪರಂತು, ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮೂವತುತ್ ದಿನಗಳೂೆಳಗಾಗಿ ಉಚಚ್ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಅಪೀಲನುನ್ 

ದಾಖಲು ಮಾಡತಕಕ್ದುದ್: 

ಮತುತ್ ಪರಂತು, ಅಪೀಲನುನ್ ಮೂವತುತ್ ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಮೀರಿ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದದ್ ಲ್,   ತಕಕ್ ಕಾರಣಗಳನುನ್ 

ತೋರಿ ದಾಗ ಆದರೆ ಅರವತುತ್ ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯನುನ್ ಮೀರದಂತೆ ಉಚಚ್ನಾಯ್ಯಾಲಯವು ಅದನುನ್ ಮನಾನ್ 

ಮಾಡಬಹುದು. 

(2)   ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯ ಲ್ ಯಾವುದೇ ಕಿರ್ಮಿನಲ್  ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನುನ್ ನಿಧರ್ರಿಸುವ ನಿರಪರಾಧದ 

ನಿಣರ್ಯ ಅಥವಾ ಅಪರಾಧದ ನಿಣರ್ಯದ ಆದೇಶದ ರುದಧ್ವಾದ ಯಾವುದೇ ಅಪೀಲು ಉಚಛ್ನಾಯ್ಯಾಲಯಕೆಕ್ 

ಬರತಕಕ್ದುದ್. ಶೇಷ ನಾಯ್ಯಾಲಯಗಳು, ಉಚಚ್ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಸಥ್ ೕಯ ಮಿತಿಗಳೂೆಳಗೆ ಪರ್ಕರಣಗಳನುನ್ 

ಅಧಿ ಚಾರಣೆ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಸೆಷನ್ಸ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯಗ ಗಿದದ್ಂಥದೆದ್ೕ,   ಉಚಚ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಕುರಿತು ಕಿರ್ಮಿನಲ್  
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ಪರ್ಕಿರ್ಯಾ ಸಂ ತೆ, 1973ರ (1974ರ ಕೇಂದರ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2)  XXIX ಮತುತ್ XXXನೇ ಅಧಾಯ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ 

ಪರ್ದತತ್ವಾದ ಎಲಾಲ್ ಅಧಿಕಾರಗಳನುನ್,   ಅನವ್ಯವಾಗುವಷಟ್ರ ಮಟಿಟ್ಗೆ,   ಉಚಚ್ನಾಯ್ಯಾಲಯವು ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು.’’ 

6. 22ನೇ ಹೊಸ ಪರ್ಕರಣದ ಸೇಪರ್ಡೆ.-ಮೂಲ ಅಧಿನಿಯಮದ 22ನೇ ಪರ್ಕರಣದ ತರುವಾಯ ಈ 

ಮುಂದಿನದನುನ್ ಸೇರಿಸತಕಕ್ದುದ್, ಎಂದರೆ:- 

 “22. ರದಧ್ತಿ (Abatement).- ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ 2ನೇ ಪರ್ಕರಣದ (ಡಿ) ಉಪಖಂಡದ ಪರಂತುಕದ ಅಡಿಯ ಲ್ 

ಹೊರತುಪಡಿಸಲಾದ ಭೂಮಿಯ ಸಂಬಂಧದ ಲ್ ಬಾಕಿಯಿರುವ ಮತುತ್ ಉದೆದ್ೕ ಸಲಾದ ಎಲಾಲ್ ವಯ್ವಹರಣೆಗಳು ಕನಾರ್ಟಕ 

ಭೂಕಬ ಕೆ ನಿಷೇಧ (ತಿದುದ್ಪಡಿ) ಅಧಾಯ್ದೇಶ, 2020ರ ಪಾರ್ರಂಭದ ದಿನಾಂಕದಂದು ರದಾದ್ಗತಕಕ್ದುದ್.” 

ವಜೂಭಾಯಿ ವಾಲಾ 
ಕನಾರ್ಟಕದ ರಾಜಯ್ಪಾಲರು 

 
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ಪಾಲರ ಆ ಾನುಸಾರ  

ಮತುತ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಲ್, 
 

(ಕೆ. ದಾವ್ರಕನಾಥ್  ಬಾಬು) 
ಸಕಾರ್ರದ ಕಾಯರ್ದ ರ್ 

ಸಂಸದೀಯ ವಯ್ವಹಾರಗಳು ಮತುತ್ ಶಾಸನ  
ರಚನೆ ಇಲಾಖೆ. 

m 

 
KARNATAKA ORDINANCE NO. 06 OF 2020 

THE KARNATAKA LAND GRABBING PROHIBITION (AMENDMENT) 

ORDINANCE, 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 10thday of  

April, 2020) 
 

An Ordinance further to amend the Karnataka Land Grabbing 
Prohibition Act, 2011, (Karnataka Act 38 of 2014) 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 
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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 Land Grabbing Prohibition (Amendment) Ordinance, 
2020 

(2) It shall come into force at once. 
 
2. Amendment of Section 2.- In section 2 of the Karnataka Land 

Grabbing Prohibition Act, 2011, (Karnataka Act 38 of 2014) (hereinafter 
referred to as the Principal Act) after clause (d), the following proviso shall 
be and shall always be deemed to have been inserted, namely:- 

 
“Provided that ‘land’ shall not include lands in respect of which 

applications for grant are pending on the date of commencement of this 
Ordinance,- 

 
(a) under sections 94A, 94B, 94C and 94CC of the Karnataka 

Land Revenue Act, 1964 (Karnataka Act 12 of 1964); 

(b) under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers 
(Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (Central Act 2 of 2007);” 

 
3. Amendment of section 9.-  In section 9 of the Principal Act,- 
 
(i) for sub-section (3), the following shall be substituted, namely:- 

“(3) All alleged acts of land grabbing shall be tried only by the Special 
Court constituted for the area in which the land is situated, or where there 
are more Special Courts than one for such area, by such one of them as 
may be specified in this behalf by the Government.” 

 
(ii) in sub-section (5), for clause (b), the following shall be 

substituted, namely:- 

“(b) the Special Court may, if it thinks fit, try in a summary manner 
any offence under this Act: 

 
Provided that, if the Special Court is of the opinion that there are no 

sufficient grounds for proceeding, the Court shall dismiss the complaint or 
drop further proceedings and in every such case it shall briefly record 
reasons. 
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Provided further that, the course of the trial of summons case relating 
to an offence under this Ordinance, it appears to the special Court that in 
the interests of justice, the offence shall be tried in accordance with the 
procedure for trial of warrant cases, the special Court may proceed to re-
hear the case in the manner provided by the code of Criminal procedure, 
1973 (Central Act 2 of 1974) for the trial of warrant-cases and may recall 
any witness who may have been examined.” 

 
4. Insertion of new section 10-Aand 10-B.- After section 10 of the 

principal Act, the following shall be inserted, namely:- 
 

"10-A. Bar of jurisdiction of civil Courts.- No suit or other legal 
proceeding shall lie in any civil court in respect of any dispute, question or 
other matter relating to any Government land or other matter which is 
required by or under this Act to be determined by a special Court. 

 

10-B. Special Court to hold proceedings expeditiously and to 
furnish to the parties copies of its decision.- Whenever an application is 
made to the special Court or when proceedings are initiatedsuo moto for 
the determination of any dispute, question or other matter relating to 
grabbed land, the special Court shall conclude its proceedings within a 
period of six months from the date of initiation of such proceedings and 
give its decision in writing to each of the parties to the dispute." 

 

5. Insertion of new section 17-A.- After section 17 of the principal 
Act, the following shall be inserted, namely:- 

  "17-A. Appeals.- (1) An appeal against any final order by the 
special Court determining the civil liability of the parties shall lie to the 
High Court, if the High Court is satisfied that the case involves a 
substantial question of law,- 

(i) in an appeal under this sub section, the memorandum of 
appeal shall precisely state the substantial question of law 
involved in the appeal; and 

(ii) the appeal shall be heard on the question so formulated and 
the respondent shall, at the hearing of the appeal be allowed 
to argue that the case does not involve any such question: 

Provided that, appeal shall be filed before the High Court Within Thirty 
days from the date of the order. 
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Provided further that, if the appeal is field beyond the period of 30 
days; the High Court shall condone the same, on sufficient cause being 
shown, but not beyond a period of Sixty days. 

(2) Any appeal against order of acquittal or conviction determining 
any criminal liability under this Act shall lie to the High Court.  The 
High Court may exercise, so far as may be applicable, all the powers 
conferred by the chapters XXIX and XXX of the Code of Criminal 
Procedure, 1973 (Central Act 2 of 1974) on a High Court as if, the 
special Court were a court of sessions trying cases within the local limits 
of the jurisdiction of the High Court". 

6. Insertion of new section 22.-  After section 21 of the Principal Act, 
the following shall be inserted, namely:- 

"22. Abatement.- All proceedings pending and completed with 
respect to land as excluded under the proviso to sub-clause (d) of 
section 2 of this Act, on the date of commencement of the Karnataka 
Land grabbing (Prohibition) (Amendment) Ordinance, 2020 shall stand 
abated." 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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