
કોસ્ટલ એક્વાકલ્ચર ઓથોરરટી એક્ટ (સધુારા) બિલ, 2022 

પરિચય: - પર્ાાવરણને અનકૂુળ ટકાઉ ઉત્પાદન હાાંસલ કરવા માટે દેશમાાં જળચરઉછેર પ્રવતૃ્તિના 

ત્તવકાસ અને સાંચાલનને વૈજ્ઞાત્તનક ત્તસદ્ાાંતો પર ત્તનર્ાંત્તિત અને સાંચાબલત કરવાની જરૂર છે. કોસ્ટલ 

એક્વાકલ્ચર ઓથોરરટી એક્ટ, 2005 (CAA એક્ટ, 2005) દેશના દરરર્ાકાાંઠાના ત્તવસ્તારોમાાં 

કોસ્ટલ એક્વાકલ્ચર સાથે જોડારે્લી પ્રવતૃ્તિઓના ત્તનર્મન માટે કોસ્ટલ એક્વાકલ્ચર ઓથોરરટીની 

સ્થાપના કરવા માટે સાંસદ દ્વારા ઘડવામાાં આવ્ર્ો છે. તેના અમલ પછીના છેલ્લા સિર વર્ષોમાાં, 

કાર્દાએ દેશમાાં દરરર્ાકાાંઠાના જળચરઉછેરના ત્તવકાસ અને ત્તવકાસને ત્તનર્ાંત્તિત કરવા સક્ષમ 

િનાવ્ર્ા છે. આ િદલામાાં લાખો નોકરીઓનુાં સર્જન, સ્વ-રોજગારની તકો, એક્વાફામાસાની ઉન્નત 

આવક અને વાઇબ્રન્ટ એક્વાકલ્ચર સપોટા  ઉદ્યોગના ત્તવકાસ સરહત એક્વાકલ્ચરમાાં વ્ર્વસાર્ અને 

ઉદ્યોગસાહત્તસકતાના ઉત્પે્રરક ત્તવકાસને સરળ િનાવે છે. આજે, ભારત ત્તવશ્વમાાં ખારા  

ભાાંભરુાં પાણીના જળચરઉછેર ઉત્પાદનોના અગ્રણી ઉત્પાદકો અને ત્તનકાસકારોમાાંન ુાં એક છે જે 

હજારો કરોડ રૂત્તપર્ામાાં ચાલે છે. 

એક સારો કાર્દો પ્રગત્તતશીલ હોવો જોઈએ, અને તે રદવસના રહસ્સેદારોની ત્તવકાસલક્ષી 

આકાાંક્ષાઓને પણૂા કરવા માટે સમર્ સાથે ત્તવકત્તસત થવો જોઈએ. CAA અત્તધત્તનર્મ, 2005ના 

અમલીકરણમાાં પ્રાપ્ત થરે્લા અનભુવના આધારે, છેલ્લા ઘણા વર્ષોમાાં ત્તવત્તવધ રહસ્સેદારોની 

રજૂઆતો કરવામાાં આવી છે જેમાાં પ્રરિર્ાઓને સરળ િનાવવા અને જળચરઉછેર પ્રવતૃ્તિઓની 

નોંધણી ઝડપથી જારી કરવા, કાર્દા હઠેળ અનપુાલન અને ત્તનર્મનકારી િોજ ઘટાડવા અને 

તેના હઠેળ િનાવેલ ત્તનર્મો, ત્તનર્મન અને માગાદત્તશિકા અને અમલીકરણની મશુ્કેલીઓ દૂર કરવી. 



આથી, જાહરે રહતમાાં, CAA અત્તધત્તનર્મ, 2005 ની જોગવાઈઓની પનુઃત્તવચારણા કરવી 

અને ત્તનર્મનકારી અનપુાલન, ગનુાઓની પનુઃત્તવચારણા કરીને રહસ્સેદારો પર ત્તનર્મનકારી િોજ 

ઘટાડવાના ઉદે્દશ્ર્ો સાથે કે્ષિીર્ જરૂરરર્ાતો અનસુાર અત્તધત્તનર્મમાાં ર્ોગ્ર્ સધુારાની દરખાસ્ત 

કરવી ઉબચત લાગ્્ુાં છે. અને દાંડ; જર્ાાં પણ શક્ય હોર્ ત્ર્ાાં ગનુાઓનુાં અપરાધીકરણ; કોસ્ટલ 

એક્વાકલ્ચરના અથામાાં રહલેા અંતરને દૂર કરવા, મશુ્કેલીઓ દૂર કરવા સરહત કાર્દાના 

અસરકારક અમલીકરણ માટે પ્રરિર્ાઓને સવુ્ર્વસ્સ્થત કરવી અને વ્ર્વસાર્ કરવામાાં સરળતાની 

સતુ્તવધા કરવી. તદનસુાર, કોસ્ટલ એક્વાકલ્ચર ઓથોરરટી એક્ટ, 2005 માાં સધુારાનો મસુદ્દો 

તૈર્ાર કરવામાાં આવ્ર્ો છે અને કોસ્ટલ એક્વાકલ્ચર ઓથોરરટી એક્ટ (સધુારા) બિલ, 2022 જાહરે 

ડોમેન (ભારત સરકારના મત્સ્ર્ોદ્યોગ ત્તવભાગની વેિસાઇટ અને કોસ્ટલ એક્વાકલ્ચર ઓથોરરટીની 

િસાઇટ) માાં મકૂવામાાં આવ્ર્ો છે અને રહતધારકો અને સામાન્ર્ જનતાની રટપ્પણીઓ માંગાવી 

છે. 

અધિધિયમમાાં સચૂચત મખુ્ય સિુાિાઓિો ભાવાર્થ 

"પ્રવધૃિ અર્વા પ્રવધૃિઓ" શબ્દ સારે્ "ફામથ અર્વા ફાર્મસથ" શબ્દિી વ્યાખ્યાઓ અિે અવેજીમાાં 

વ્યાપક સમાવેશ 

તેના ટકાઉ ત્તવકાસ માટે દરરર્ાકાાંઠાના જળચરઉછેરના તમામ વરટિકલ્સ અને પ્રવતૃ્તિઓને આવરી 

લેવા માટે તેના વતામાન સ્વરૂપમાાં સીએએ એક્ટ, 2005ના કાર્ાક્ષેિને કોસ્ટલ એક્વાકલ્ચર 

'ફાર્મસા'થી આગળ વધારવાનો હતે ુ છે. તેથી "ફામા અથવા ફાર્મસા" શબ્દને "પ્રવતૃ્તિ અથવા 

પ્રવતૃ્તિઓ" શબ્દ સાથે િદલવાની દરખાસ્ત કરવામાાં આવી છે. વધમુાાં, વતામાન સધુારાઓ હઠેળ 

વતામાન સમર્ની જરૂરરર્ાતોને અનરુૂપ અમકુ વ્ર્ાખ્ર્ાઓ પ્રસ્તાત્તવત કરવામાાં આવી છે. 



ગૌણ કચેિીઓ સ્ર્ાપવાિી જોગવાઈ 

જર્ાાં સધુી દરરર્ાકાાંઠાના જળચરઉછેરની વૈજ્ઞાત્તનક રીતે દેખરેખ અને ન્ર્ાર્પણૂા રીતે વ્ર્વસ્થાપન 

કરવામાાં ન આવે ત્ર્ાાં સધુી તે ટકાઉ પ્રવતૃ્તિ િની શકશે નહીં અને દરરર્ાકાાંઠાના ત્તવસ્તારોમાાં 

પર્ાાવરણીર્ અને સામાજજક બચિંતાઓનુાં કારણ િની શકે છે. CAA, તેથી, ટાપઓુ સરહત સમગ્ર 

દેશના દરરર્ાઇ રાજર્ો અને કેન્રશાત્તસત પ્રદેશોમાાં દરરર્ાકાાંઠાના જળચરઉછેરની પ્રવતૃ્તિઓનુાં 

ત્તનર્મન કરવાની મોટી જવાિદારી ત્તનભાવી રહ્ુાં છે. CAA ની સ્થાપનાની પ્રરિર્ા દરત્તમર્ાન 

દરરર્ાકાાંઠાના જળચરઉછેરના ત્તવકાસમાાં વેગ, તેન ુાં પ્રમાણ અને વધ ુ મજબતૂ સ્થાપનાની 

જરૂરરર્ાતની અપેક્ષા નહોતી. િદલારે્લ જળચરઉછેરનુાં દૃશ્ર્ દરરર્ાકાાંઠાના જળચરઉછેરની 

પ્રવતૃ્તિઓના કડક ત્તનર્મન અને દેખરેખની ખાતરી આપે છે અને પર્ાાવરણીર્ સાંરક્ષણ અને 

ઉત્પાદન ટકાઉપણુાં સતુ્તનત્તિત કરવા માટે કોસ્ટલ એક્વાકલ્ચર ઓથોરરટીની જવાિદારી ત્તવત્તવધ 

દરરર્ાકાાંઠાના રાજર્માાં સિામાંડળની પ્રાદેત્તશક કચેરીઓની સ્થાપના કરીને કોસ્ટલ એક્વાકલ્ચર 

ઓથોરરટીને પર્ાાપ્ત રીતે મજબતૂ કરવાની જરૂરરર્ાતને ફરજ પાડે છે. અને કેન્રશાત્તસત પ્રદેશો 

ત્તવશાળ જાહરે રહતમાાં દેશમાાં દરરર્ાકાાંઠાના જળચરઉછેરની પ્રવતૃ્તિઓનુાં ત્તવકેન્રીકરણ અને 

ત્તનર્મન કરશે. આથી સીએએ એક્ટની કલમ 4(2)માાં ઓથોરરટી માટે 'ગૌણ કચેરીઓ'ની 

સ્થાપનાનો સમાવેશ કરવા માટે સધુારો કરવાની દરખાસ્ત છે. 

ઓર્ોરિટીિા ધિયધમત અધ્યક્ષિી ગેિહાજિી દિધમયાિ સિામાંડળિી બેઠકોિી માન્યતા 

ઓથોરરટીના અધ્ર્ક્ષની ગેરહાજરીમાાં જળચરઉછેરની પ્રવતૃ્તતઓ માટે રજીસ્રેશન જારી કરવામાાં 

અવરોધ આવી શકે છે. અધ્ર્ક્ષની ગેરહાજરીમાાં અથવા જર્ારે અધ્ર્ક્ષનુાં પદ ખાલી હોર્ ત્ર્ારે 

સિામાંડળની િેઠકોના સાંચાલનની રીત અંગેના અત્તધત્તનર્મમાાં સાંરદગ્ધતા દૂર કરવા માટે, 



અત્તધત્તનર્મમાાં સ્પષ્ટ જોગવાઈઓ કરવા માટે સધુારાની દરખાસ્ત કરવામાાં આવી છે. અધ્ર્ક્ષને 

સિામાંડળની િેઠકની અધ્ર્ક્ષતા માટે અન્ર્ કોઈ સભ્ર્ને નામાાંરકત કરવા અથવા સભ્ર્ોમાાંથી 

અધ્ર્ક્ષ તરીકે પસાંદ કરવા માટે સક્ષમ િનાવવા માટે જેથી કરીને ત્તનર્ત્તમત અધ્ર્ક્ષની 

ગેરહાજરીમાાં સિામાંડળની િેઠક િોલાવી શકાર્. 

ફિજોિી કાયથક્ષમ િીતે ધિમણકૂ માટે સધમધતઓિી ધિમણકૂ કિવા માટે સિાધિકાિીઓિે સશક્ત 

બિાવવાિી જોગવાઈ 

અત્તધત્તનર્મમાાં તેની ફરજોના કાર્ાક્ષમ સશક્ત િનાવવાની જોગવાઈ અને અત્તધત્તનર્મ હઠેળના 

તેના કાર્ોની કામગીરી માટે સત્તમત્તતઓની ત્તનમણકૂ કરવા માટે સિાત્તધકારીને સ્પષ્ટ રીતે સિા 

આપવા માટે અત્તધત્તનર્મમાાં એક સધુારો પ્રસ્તાત્તવત કરવામાાં આવ્ર્ો છે. આનાથી જળચરઉછેરની 

પ્રવતૃ્તતઓની નોંધણીનો ઝડપી ત્તનકાલ સતુ્તનત્તિત થશે, જેમાાં તેમની દેખરેખ અને દેખરેખનો 

સમાવેશ થાર્ છે. વધમુાાં, સિામાંડળ આ સત્તમત્તતઓ દ્વારા ત્તનષ્ણાતની સલાહ મેળવી શકે છે. 

સદસ્ય સચચવ ઓર્ોરિટીિા ચીફ એક્ક્િક્યરુટવ ઓરફસિ િહશેે 

વતામાન અત્તધત્તનર્મ હઠેળ CAAના સદસ્ર્ સબચવની ભતૂ્તમકાઓ અને જવાિદારીઓ ત્તવસ્તતૃ રીતે 

જણાવવામાાં આવી નથી. તેથી, સદસ્ર્ સબચવની ભતૂ્તમકાઓ અને જવાિદારીઓને ર્ોગ્ર્ રીતે 

સશક્ત િનાવવા માટે અને કાર્દા હઠેળ સ્પષ્ટ આદેશો સોંપવા માટે અત્તધત્તનર્મમાાં ર્ોગ્ર્ રીતે 

સધુારો કરવો જરૂરી હોવાન ુાં અનભુવા્ુાં છે. અત્તધત્તનર્મ હઠેળના આદેશોના વધ ુસારા ત્તનર્ાંિણ, 

સાંકલન અને કાર્ાક્ષમ ત્તવતરણ માટે સદસ્ર્ સબચવ ઓથોરરટીના ચીફ એક્ક્ઝક્યરુટવ ઓરફસર 

તરીકે કાર્ા કરે અને ઓછામાાં ઓછા ભારત સરકારના સા્ં કુ્ત સબચવના હોદ્દા પર હોર્ તે ઇચ્છનીર્ 

લાગ્્ુાં છે. 



સિામાંડળિા કાયોિો વ્યાપક ધવસ્તિણ 

અત્તધત્તનર્મનો પ્રકરણ IV, અત્તધત્તનર્મ હઠેળ સ્થપારે્લ કોસ્ટલ એક્વાકલ્ચર ઓથોરરટીને સિાઓ 

અને કાર્ો પરૂા પાડે છે, જે દરરર્ાકાાંઠાના ત્તવસ્તારોમાાં જળચરઉછેરની પ્રવતૃ્તિઓના સાંચાલન માટે, 

રકનારાના જળચરઉછેર સાંસ્થાઓનુાં ત્તનરીક્ષણ કરવા, દરરર્ાકાાંઠાના એક્વાકલ્ચર ફામાની નોંધણી 

કરવા અને હચેરી, દરરર્ાકાાંઠાના જળસાંવધાન સાંસ્થાઓને દૂર કરવા અથવા તોડી પાડવાનો આદેશ 

આપવા કે જે પ્રદૂર્ષણનુાં કારણ િને છે, વગેરે. દરરર્ાકાાંઠાના જળચરઉછેરના અન્ર્ વરટિકલ્સ 

લાવવા માટે કાર્દાના િદલારે્લા અવકાશ અને એક્પ્લકેશન સાથે અનસુાંધાનમાાં ઓથોરરટીના 

કાર્ો હઠેળની જોગવાઈઓનો સમાવેશ કરવાનો પ્રસ્તાવ છે. જેમાાં, હચેરી, ન્્કુ્ક્લર્સ બ્રીરડિંગ 

સેન્ટસા (NBC), બ્રડૂ સ્ટોક મલ્ટીક્પ્લકેશન સેન્ટસા (BMC) અને એક્વાકલ્ચર ઇનપટુ્સ એક્ટના 

દાર્રામાાં છે. 

CAA દ્વાિા જાિી કિાયેલ તમામ િોંિણી અર્વા પ્રમાણપત્રિી માન્યતા અવધિમાાં સગુમતા 

રહસ્સેદારો નોંધણીની માન્ર્તાની અવત્તધની સમીક્ષા કરવાની માાંગ કરી રહ્યા છે જે હાલમાાં 5 વર્ષા 

નક્કી કરવામાાં આવી છે. જર્ારે કેટલાક રહસ્સેદારો નોંધણી અથવા એક વાર નોંધણીની માન્ર્તા 

અવત્તધમાાં વધારો કરવાની માાંગ કરે છે, ત્ર્ારે કેટલાક દ્વારા જમીનની ફાળવણીની મદુત સાથે 

નોંધણીની અવત્તધને સમેુળ કરવા માટે અમકુ રકસ્સાઓમાાં નોંધણીની માન્ર્તા અવત્તધ ઘટાડવાની 

પણ માાંગ છે. સરકાર તદનસુાર, વતામાન અત્તધત્તનર્મમાાં ત્તનધાારરત કઠોર 5 વર્ષાના સમર્ગાળાને 

િદલે ક્ષેિીર્ જરૂરરર્ાતો અને પ્રવતામાન પરરસ્સ્થત્તતઓના આધારે ત્તનર્મોમાાં તેના નવીકરણ 

સરહત નોંધણીની માન્ર્તાની મદુત નક્કી કરવા માટે સિાત્તધકારીને સોંપવા માટે અત્તધત્તનર્મમાાં 



ર્ોગ્ર્ સધુારા સચૂવવામાાં આવ્ર્ા છે. આનાથી કોસ્ટલ એક્વાકલ્ચર ફામા અને અન્ર્ પ્રવતૃ્તિઓની 

નોંધણીમાાં આવતી મશુ્કેલીઓ દૂર થશે. 

'િો ડેવલપમેન્ટ િોિ' િી અંદિ હચેિી, BMC, NBC, કેજ કલ્ચિ વગેિેિે મકુ્ક્ત આપવી 

CAA અત્તધત્તનર્મ 2005 ની કલમ 13 (8) "નો ડેવલપમેન્ટ ઝોન" ની અંદર દરરર્ાકાાંઠાના 

જળચરઉછેરને પ્રત્તતિાંત્તધત કરે છે જે હાઇ ટાઇડ લાઇન (HTL) થી જમીનની િાજુ તરફ 200m 

અને કોસ્ટલ રેગ્્લેુશન ઝોન (CRZ) ની અંદર ખાડીઓ, નદીઓ અને િેકવોટસામાાં છે.  

ઉલ્લેખનીર્ છે કે સરકાર દ્વારા CRZ ત્તનર્મોની સચૂના િાદથી દરરર્ાકાાંઠાના જળચરઉછેર હચેરી 

પ્રવતૃ્તિને મસુ્ક્ત આપવામાાં આવી છે.  CAA કાર્દાની કલમ 13 (8) ની જોગવાઈઓ કે જે ફામા 

પર પ્રત્તતિાંધ મકૂવાનો ઈરાદો ધરાવે છે તે હચેરી માટે પણ લાગ ુપડતી હોવાનો ખોટો અથા 

કાઢવામાાં આવે છે. વધમુાાં, સરકાર દરરર્ાઈ શેવાળ નો ઉછેર અને કેજ કલ્ચરને એક મખુ્ર્ 

ગ્રામીણ આત્તથિક પ્રવતૃ્તિ તરીકે પણ પ્રોત્સાહન આપી રહી છે. આથી આવી પ્રવતૃ્તિઓને CAA 

કાર્દાની કલમ 13(8)માાંથી મસુ્ક્ત આપવાનો પ્રસ્તાવ છે. 

દરિયાકાાંઠાિા જળચિઉછેિ પિ સીઆિિેડ િોરટરફકેશિિી લાગતુા અંગે સ્પષ્ટતા લાવવા માટે 

માન્યતા ધવભાગમાાં સિુાિો 

કોસ્ટલ એક્વાકલ્ચર ઓથોરરટી એક્ટ, 2005 ની કલમ 27 હઠેળ પરૂી પાડવામાાં આવેલ, કોસ્ટલ 

એક્વાકલ્ચરને પર્ાાવરણ (સાંરક્ષણ) અત્તધત્તનર્મ, 1986 ની કલમ 3(1) અને ત્તનર્મ 3(2)(v) 

હઠેળ જારી કરારે્લ CRZ નોરટરફકેશનના કાર્ાક્ષેિ હઠેળ ગણવામાાં આવત ુાં નથી અને પર્ાાવરણ 

(સાંરક્ષણ) ત્તનર્મ, 1986 ના ત્તનર્મ 5(3)(d) માાં દરરર્ાકાાંઠાનો પટ કોસ્ટલ રેગ્્લેુશન ઝોન 

(CRZ) તરીકે જાહરે કરેલ છે અને CRZ માાં પ્રવતૃ્તિઓનુાં ત્તનર્મન કરે છે. સીએએ એક્ટ 2005 



લાવવામાાં સરકારનો હતે ુ"ઓબ્જેક્ટ્સનુાં ત્તનવેદન" અને કોસ્ટલ એક્વાકલ્ચર ઓથોરરટી એક્ટ, 

2005 માટેના કારણો, CRZ નોરટરફકેશનના અથાની અંદર દરરર્ાકાાંઠાના જળચરઉછેરને 

પ્રત્તતિાંત્તધત પ્રવતૃ્તિ તરીકે ગણવાનો ન હતો. સરકારે કામદારોની રોજગારી િચાવવા અને આ 

આત્તથિક પ્રવતૃ્તિમાાં પહલેાથી જ કરવામાાં આવેલ રોકાણને િચાવવા અને પર્ાાવરણની સરુક્ષાની 

જરૂરરર્ાત સાથે સસુાંગત હોર્ તેવી રીતે જળચર ઉછેરના ભાત્તવ ત્તવકાસ માટે પ્રદાન કરવુાં જરૂરી 

માન્્ુાં. ઉપરોક્ત િાિતો હાાંસલ કરવા અને તમામ શાંકાઓને દૂર કરવા માટે, આ CRZ 

નોરટરફકેશનના અથામાાં જળચરઉછેર પ્રત્તતિાંત્તધત પ્રવતૃ્તત તરીકેનો હતે ુન હતો તે સ્પષ્ટ કરવા માટે 

CRZ નોરટરફકેશનમાાં સધુારો કરવાનો ત્તનણાર્ લેવામાાં આવ્ર્ો હતો. જો કે, CAA કાર્દાની કલમ 

27 માાં પ્રવતાતી અસ્પષ્ટતાને કારણ,ે સરકારના હતેનુ ુાં ખોટુાં અથાઘટન કરવામાાં આવ્્ુાં છે. આ 

ઉપરાાંત, દરરર્ાકાાંઠાના જળચરઉછેરમાાં CRZ ત્તનર્મનના અમલીકરણના પરરણામે એક્વા ખેડૂતો 

અને ઉદ્યોગ સાહત્તસકોને ત્તનર્મનની ડુક્પ્લકેશન અને હરેાનગત્તત થશે. તેથી અસ્પષ્ટતા ઘટાડવા 

અને સ્પષ્ટતા લાવવા માટે, પર્ાાવરણની (સાંરક્ષણ) કલમ, 1986 ત્તવભાગ 3(1) અને ત્તવભાગ 

3(2)(v) અને પર્ાાવરણ (સાંરક્ષણ) ત્તનર્મો, 1986 ના ત્તનર્મ 5(3)(d) હઠેળ જારી કરારે્લા CRZ 

નોરટરફકેશનના કાર્ાકે્ષિમાાંથી દરરર્ાકાાંઠાના જળચરઉછેરને મસુ્ક્ત આપવા માટે ત્તવભાગ 27માાં 

સધુારો કરવાનો પ્રસ્તાવ છે.  

રિન્યઅુલ અિજી સબધમટ કિવામાાં ધવલાંબ માફ કિવામાાં આવશે 

દરરર્ાકાાંઠાની જળચરઉછેરની પ્રવતૃ્તિઓના સતત ત્તનર્મન અને અનપુાલનને સતુ્તનત્તિત કરવા 

માટે, ચિવદૃ્ધદ્ ફી સાથે દરરર્ાકાાંઠાની જળચરઉછેરની પ્રવતૃ્તિઓની નોંધણીના નવીકરણ માટે 

અરજીઓ સિત્તમટ કરવામાાં ત્તવત્તવધ કારણોસર થતા ત્તવલાંિને માફ કરવાની જોગવાઈ કરવામાાં 

આવી છે. 



અંગછેદિ, નકુસાિ અર્વા નકુસાિિા રકસ્સામાાં િવુાં પ્રમાણપત્ર આપવાિી જોગવાઈ અિે 

ફેિફાિિી અસિ વગેિે. 

માબલકી અથવા પ્રવતૃ્તિના કદમાાં ફેરફારના રકસ્સામાાં પનુઃ-નોંધણીનુાં વતામાન દૃશ્ર્ નોંધણીને 

અસર કરવામાાં ભારે ત્તવલાંિનુાં કારણ િને છે. વતામાન સધુારામાાં માબલકી અથવા પ્રવતૃ્તિના કદમાાં 

ફેરફારના રકસ્સામાાં નોંધણીના પ્રમાણપિમાાં ફેરફારને અસર કરવાની જોગવાઈ છે અને 

પ્રમાણપિની અંગછેદન, નકુસાન અથવા નકુશાન વગેરેના રકસ્સામાાં નવુાં પ્રમાણપિ પ્રદાન 

કરવાની જોગવાઈ છે. 

અધિકાિીઓ અિે અપીલિી સિા માટેિી જોગવાઈઓ 

સજાના સધુારા સાથે, સિાવાળાઓની પરરણામલક્ષી અત્તધકૃતતા અને અપીલની જોગવાઈ 

અત્તનવાર્ા િની જાર્ છે અને તેથી તેની દરખાસ્ત કરવામાાં આવે છે. 

અધિધિયમનુાં ગિુારહતીકિણ 

CAA એક્ટ, 2005 ની કલમ 14 હઠેળ નોંધણી ત્તવના દરરર્ાઇ જળચરઉછેર હાથ ધરવા માટે 

દાંડની જોગવાઈ કરે છે. આ અત્તધત્તનર્મમાાં િણ વર્ષા સધુીની કેદની સજા અથવા દાંડની જોગવાઈ 

છે જે એક વર્ષા સધુી લાંિાવી શકે છે. લાખ રૂત્તપર્ા, અથવા િાંને સાથે. ખેડૂતો અને અન્ર્ 

રહસ્સેદારોન ુાં માનવુાં છે કે નોંધણી ત્તવના ખેતી કરવા માટે 3 વર્ષા સધુીની જેલની જોગવાઈ કઠોર 

સજા છે અને તેની સમીક્ષા કરવી જોઈએ, વૈકક્લ્પક દાંડની જોગવાઈઓ તેને ગનુાથી મકુ્ત િનાવે 

છે. વધમુાાં, એક્વાકલ્ચર એ ખેડૂતો દ્વારા હાથ ધરવામાાં આવતી કૃત્તર્ષ પ્રવતૃ્તિ છે અને નોન-

રજીસ્રેશનને ગનુારહત િનાવવુાં અન્ર્ાર્ી માનવામાાં આવે છે. તે ત્તનદેશ કરવામાાં આવે છે કે જર્ારે 

CAA કાર્દો 17 વર્ષા પહલેાાં ઘડવામાાં આવ્ર્ો હતો, ત્ર્ારે કાર્દાની કલમ 14 તેના અમલ પછીના 



છેલ્લા 17 વર્ષોમાાં લાગ ુકરવામાાં આવી નથી, જે આ જોગવાઈને ત્તનરથાક િનાવે છે અને તેને 

પનુરાવતાન માટે ર્ોગ્ર્ િનાવે છે. સરકાર દ્વારા ત્તવત્તવધ કાર્દાઓ હઠેળ નાના અપરાધોને 

અપરાધ જાહરે કરવાના પ્રર્ાસોને ધ્ર્ાનમાાં રાખીને, કેદની જોગવાઈઓને દૂર કરવા માટે CAA 

અત્તધત્તનર્મ, 2005 ની કલમ 14 માાં સધુારો કરીને CAA એક્ટ, 2005 ને અપરાત્તધકૃત કરવામાાં 

આવ્ર્ો છે. જો કે, અત્તધત્તનર્મ હઠેળ જેલની સજાને િદલે ર્ોગ્ર્ નાણાકીર્ અને અન્ર્ સજાઓનુાં 

સાંર્ોજન પ્રસ્તાત્તવત કરવામાાં આવ્્ુાં છે. અત્તધત્તનર્મની જોગવાઈઓનુાં પાલન ન કરવા અને બિન-

નોંધણી માટે સબૂચત વૈકક્લ્પક દાંડ નક્કી કરવામાાં આવશે અને તે હતે ુમાટે અત્તધકૃત સિાવાળાઓ 

દ્વારા લાદવામાાં આવશે. નાણાકીર્ દાંડની દરખાસ્ત કરતી વખતે, સિાવાર ત્તવસાંગત્તત પિક ને 

દૂર કરવા માટે દાંડની રકમમાાં પારદત્તશિતા અને વાજિીતા લાવવામાાં આવી છે. નાના ખેડૂતો પર 

બિનજરૂરી િોજ ન આવે તેની ખાતરી કરવા માટે દાંડની રકમની દરખાસ્ત કરતી વખતે ર્ોગ્ર્ 

કાળજી લેવામાાં આવી છે. એ ઉલ્લેખ કરવો ર્ોગ્ર્ છે કે માગાદત્તશિકા દ્વારા સિાત્તધકારીના 

ત્તનર્મનકારી માળખામાાં સાવચેતીના ત્તસદ્ાાંતોનો સમાવેશ કરવામાાં આવ્ર્ો છે. આનાથી પ્રકૃત્તત 

સાથે સમેુળમાાં ભારતમાાં દરરર્ાકાાંઠાના જળચરઉછેરની સાંભાવનાનો ઉપર્ોગ કરવાનો માગા 

મોકળો થશે અને માનવતા માટે સસ્તા અને સલામત પ્રોટીનના ટકાઉ ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન 

મળશે. 
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