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The Ka
arnataka Agricultural Produ
uce Marketing (Regulation and
Development) (Ame
endment) Ordinanc
ce, 2020 ಇದಕೆಕ್ ಮೇ ತಿಂಗಳ 15ನ
ನೇ ದಿನಾಂಕದ
ದಂದು
ಾನಯ್ ತಿಳುವ ಕಕೆಗಾಗಿ ಇದನುನ್ುನ್ 2020 ರ ಕನಾರ್ಟಕ ಅಧಾ
ಾಯ್ದೇಶ ಸಂಖೆಯ್ೆಯ್: 8
ರಾಜಯ್ಪಾಲರ ಒಪಿಪ್ಗೆ ದೊರೆತಿದುದ್, ಸಾಮಾ
ಜಯ್ ಪತರ್ದ ಲ್ ಪರ್ಕಟಿಸಬೇಕೆಂದು
ದು ಆದೇ ಸಲಾ
ಾಗಿದೆ.
ಎಂಬುದಾಗಿ ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜ
KARNATAK
K
KA ORDIN
NANCE NO
O. 08 OF 2020
2
ARNATAKA
A AGRICU
ULTURAL PRODUCE MARKE
ETING (RE
EGULATIO
ON
THE KA
AND DE
EVELOPME
ENT) (AMENDMENT
T) ORDINA
ANCE,202
20
(Promu
ulgated by
y the Gove
ernor of Ka
arnataka in
n the Seve
enty-first year
y
of the
e
Republic of India an
nd first pu
ublished in
n the Karn
nataka Gazzette Extra
a-Ordinary
y on
th
16 day o
of May, 20
020)
An Ordinanc
ce furtherr to amen
nd the Karnataka
K
Agricultu
ural Produ
uce
Marketing
g (Regulatiion and De
evelopmen
nt) Act, 196
66.
Whe
ereas both
h Houses of the State
S
Legislature arre not in session and
Hon’ble Governor
G
o Karnata
of
aka is satiisfied thatt the circu
umstances
s exist wh
hich
render
r
it necessary
y for him
m to take immediate action, further to amend the
Karnataka
a Agricultural Prod
duce Mark
keting (Regulation a
and Devellopment) Act,
1966 (Karrnataka Ac
ct 27 of 19
966) for the
e purposes
s hereinaffter appearring;
Now
w, thereforre in exerc
cise of the
e powers conferred
c
by clause
e (1) of Artticle
213 of the Constitu
ution of In
ndia, Hon
n’ble Governor of Karnataka is pleased
d to
promulgat
p
te the follo
owing Ordiinance, na
amely:1.
Short title and
d comme
encementt.-(1) Thiis Ordina
ance may be
called th
he Karna
ataka Ag
gricultural Produce
e Marketting (Reg
gulation and
Development) (Amen
ndment) Ordinance,
O
, 2020.

(2) It
I shall co
ome into force
f
at once.
1
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2. Amendment of section 8.- In section 8 of the Karnataka Agricultural
Produce Marketing (Regulation and Development) Act, 1966 (Karnataka Act 27 of
1966) (herein after referred to as the Principal Act),(i)

for sub-section (2), the following shall be substituted, namely;-

“(2) The Market Committee shall regulate the marketing of notified
agricultural produce in the market yards, market sub-yards and submarket yards.”; and
(ii)
sub-section (3) shall be omitted.
3. Amendment of section 117.-In section 117 of the Principal Act, the
words “or whoever in contravention of the provisions of sub-section (2) of section
8 uses any place for purchase or sale of notified agricultural produce” shall be
omitted.

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

ಸಂಸ ೕಯ ವಯ್ವ ಾರಗಳು ಮತುತ್ ಾಸನ ರಚ ಇ ಾಖೆ ಸ

ಾಲಯ

ಅ ಸೂಚ
ಸಂಖೆಯ್: ಸಂವಯ್ ಾಇ 26 ಾಸನ 2020,
The

Karnataka

Agricultural

Produce

ಾಂಕ: 16.05.2020
Marketing

(Regulation

and

Development) (Amendment) Ordinance, 2020 (Karnataka Ordinance : 8 of 2020) in
the Kannada language, be published as authorised by the Governor of Karnataka
under section 5-A of the Karnataka Official Language Act, 1963 in the Karnataka
Gazette for general information.
The following translation of the Karnataka Agricultural Produce Marketing
(Regulation and Development) (Amendment) Ordinance, 2020 (Karnataka Ordinance
: 8 of 2020) in the Kannada language is published in the Official Gazette under
the authority of the Governor of Karnataka under section 5-A of the Karnataka

Official Language Act, 1963.
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2020ರ ಕನಾರ್ಟಕ ಅಧಾಯ್ದೇಶ ಸಂಖೆಯ್ :08
ಕನಾರ್ಟಕ ಕೃ ಉತಪ್ನನ್ ಮಾರುಕಟೆಟ್ ವಯ್ವಹಾರ (ನಿಯಂತರ್ಣ ಮತುತ್ಅಭಿವೃದಿಧ್) (ತಿದುದ್ಪಡಿ) ಅಧಾಯ್ದೇಶ, 2020
(ಭಾರತ ಗಣರಾಜಯ್ದ ಎಪಪ್ತೊತ್ಂದನೇ ವಷರ್ದ ಲ್ ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ಪಾಲರಿಂದ ಪರ್ಖಾಯ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತುತ್
2020ರ ಮೇ 16ನೇ ದಿನಾಂಕದಂದು ಕನಾರ್ಟಕ ಶೇಷ ರಾಜಯ್ಪತರ್ದ ಲ್
ಕನಾರ್ಟಕ ಕೃ

ದಲು ಪರ್ಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ).

ಉತಪ್ನನ್ ಮಾರುಕಟೆಟ್ ವಯ್ವಹಾರ (ನಿಯಂತರ್ಣ ಮತುತ್ ಅಭಿವೃದಿಧ್) ಅಧಿನಿಯಮ, 1966ನುನ್

ಮತತ್ಷುಟ್ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಅಧಾಯ್ದೇಶ.
ರಾಜಯ್ ಧಾನ ಮಂಡಲದ ಉಭಯ ಸದನಗಳು ಅಧಿವೇಶನದ ಲ್ ಇಲಲ್ದಿರುವುದರಿಂದ ಮತುತ್ ಇ ಲ್ ಇನುನ್ ಮುಂದೆ
ಕಂಡು ಬರುವ ಉದೆದ್ೕಶಗ ಗಾಗಿ ಕನಾರ್ಟಕ ಕೃ

ಉತಪ್ನನ್ ಮಾರುಕಟೆಟ್ ವಯ್ವಹಾರ (ನಿಯಂತರ್ಣ ಮತುತ್ಅಭಿವೃದಿಧ್)

ಅಧಿನಿಯಮ, 1966ನುನ್ (1966ರ ಕನಾರ್ಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 27) ಮತತ್ಷುಟ್ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಮಾಡಲು
ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವುದು ಅವಶಯ್ಗೊ ಸುವಂಥ

ರ್ೕಘರ್ ಕರ್ಮವನುನ್

ದಯ್ಮಾನಗಳು ಉಂಟಾಗಿವೆಯೆಂದು ಕನಾರ್ಟಕ ಮಾನಯ್ ರಾಜಯ್ಪಾಲರಿಗೆ

ಮನದಟಾಟ್ಗಿರುವುದರಿಂದ;
ಈಗ, ಭಾರತಸಂ ಧಾನದ 213ನೇ ಅನುಚೆಛ್ೕದದ (1)ನೇ ಖಂಡದ ಮೂಲಕ ಪರ್ದತತ್ವಾದ ಅಧಿಕಾರವನುನ್
ಚಲಾಯಿ ಕನಾರ್ಟಕದ ರಾಜಯ್ಪಾಲರು ಈ ಮುಂದಿನ ಅಧಾಯ್ದೇಶವನುನ್ ಪರ್ಖಾಯ್ಪಿ ದಾದ್ರೆ, ಎಂದರೆ:1. ಸಂ ಪತ್ ಹೆಸರು ಮತುತ್ ಪಾರ್ರಂಭ.- (1) ಅಧಾಯ್ದೇಶವನುನ್ ಕನಾರ್ಟಕ ಕೃ

ಉತಪ್ನನ್ ಮಾರುಕಟೆಟ್ ವಯ್ವಹಾರ

(ನಿಯಂತರ್ಣ ಮತುತ್ಅಭಿವೃದಿಧ್) (ತಿದುದ್ಪಡಿ) ಅಧಾಯ್ದೇಶ, 2020 ಎಂದು ಕರೆಯತಕಕ್ದುದ್.
(2) ಇದು ಈ ಕೂಡಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರತಕಕ್ದುದ್.
2. 8ನೇ ಪರ್ಕರಣದ ತಿದುದ್ಪಡಿ.- ಕನಾರ್ಟಕ ಕೃ

ಉತಪ್ನನ್ ಮಾರುಕಟೆಟ್ ವಯ್ವಹಾರ (ನಿಯಂತರ್ಣ ಮತುತ್

ಅಭಿವೃದಿಧ್) ಅಧಿನಿಯಮ, 1966ರ (1966ರ ಕನಾರ್ಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖೆಯ್ 27) (ಇ ಲ್ ಇನುನ್ ಮುಂದೆ ಮೂಲ
ಅಧಿನಿಯಮವೆಂದು ಉಲೆಲ್ೕಖಿಸಲಾಗಿದೆ) 8ನೇ ಪರ್ಕರಣದ ಲ್,(i)(2)ನೇ ಉಪಪರ್ಕರಣಕೆಕ್ ಈ ಮುಂದಿನದನುನ್ ಪರ್ತಿ

ೕಜಿಸತಕಕ್ದುದ್, ಎಂದರೆ:-

“(2) ಮಾರುಕಟೆಟ್ ಸಮಿತಿಯು, ಮಾರುಕಟೆಟ್ ಪಾರ್ಂಗಣಗಳ ಲ್, ಮಾರುಕಟೆಟ್ ಉಪಪಾರ್ಂಗಣಗಳ ಲ್ ಮತುತ್
ಉಪಮಾರುಕಟೆಟ್ ಪಾರ್ಂಗಣಗಳ ಲ್ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಕೃ ಉತಪ್ನನ್ಗಳ ಮಾರಾಟವನುನ್ ನಿಯಂತಿರ್ಸತಕಕ್ದುದ್.”; ಮತುತ್
(ii) (3) ನೇ ಉಪಪರ್ಕರಣವನುನ್ ಬಿಟುಟ್ ಬಿಡತಕಕ್ದುದ್.
3. 117ನೇ ಪರ್ಕರಣದ ತಿದುದ್ಪಡಿ.- ಮೂಲ ಅಧಿನಿಯಮದ 117ನೇ ಪರ್ಕರಣದ ಲ್ “ಅಥವಾ 8ನೇಪರ್ಕರಣದ
(2)ನೇ ಉಪಪರ್ಕರಣದ ಉಪಬಂಧಗಳನುನ್ ಉಲಲ್ಂಘಿ ಯಾವುದೇ ಸಥ್ಳವನುನ್ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಕೃ ಉತಪ್ನನ್ದ ಖರೀದಿಗಾಗಿ,
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ಅಥವಾ ಮಾರಾಟಕಾಕ್ಗಿ ಬಳಸುವ ಯಾವನೇ ವಯ್ಕಿತ್ಯು” ಎಂಬ ಪದಗಳು, ಅಂಕಿಗಳು ಮತುತ್ ಆವರಣ ಚಿಹೆನ್ಗಳನುನ್ ಬಿಟುಟ್
ಬಿಡತಕಕ್ದುದ್.
The above translation of the Karnataka Agricultural Produce Marketing
(Regulation and Development) (Amendment) Ordinance, 2020 (Karnataka Ordinance
:08 of 2020) shall be authoritative text in the Kannada language under section 5-A
of the Karnataka Official Language Act, 1963 (Karnataka Act 26 of 1963).
ವಜುಭಾಯಿ ವಾಲಾ
ಕನಾರ್ಟಕದ ರಾಜಯ್ಪಾಲರು
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ
ಮತುತ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಲ್
(ಕೆ. ದಾವ್ರಕನಾಥ್ ಬಾಬು)
ಸಕಾರ್ರದ ಕಾಯರ್ದ ರ್
ಸಂಸದೀಯ ವಯ್ವಹಾರಗಳು ಮತುತ್
ಶಾಸನ ರಚನೆ ಇಲಾಖೆ

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

SUNIL GARDE
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