ಕರಾವಳಿ ಜಲಕೃಷಿ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ಯ (ತಿದ್ದೆ ಪಡಿ) ಮಸೂದೆ, 2022
ಪರಿಚಯ: - ಪರಿಸರ ಸ್ನ ೇಹಿ ಸುಸ್ಥಿ ರ ಉತ್ಪಾ ದನೆಯನ್ನನ ಸಾಧಿಸಲು ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ತತವ ಗಳ ಮೇಲೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ
ಜಲಕೃಷಿ

ಚಟುವಟಿಕೆಯ

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಮತ್ತು

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನನ

ನಿವಾಹಿಸುವ ಅವಶಯ ಕತೆ ಇದೆ. ದೇಶದ ಕರಾವಳಿ ಪಿ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ
ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನನ

ನಿಯಂತ್ರಿ ಸುವ

ಕರಾವಳಿ ಜಲಚರ ಸಾಕಣೆಗೆ

ನಿಯಂತ್ರಿ ಸಲು ಕರಾವಳಿ ಜಲಕೃಷಿ ಪ್ರಿ ಧಿಕಾರವನ್ನನ

ಕರಾವಳಿ ಜಲಕೃಷಿ ಪ್ರಿ ಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ , 2005 (CAA Act, 2005)ನ್ನನ

ಸಾಿ ಪಿಸಲು

ಸಂಸತ್ತು ಜ್ಞರಿಗೆ ತಂದ್ಧದೆ. ಇದು

ಜ್ಞರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಕಳೆದ ಹದ್ಧನೇಳು ವರ್ಾಗಳಲ್ಲಿ , ಈ ಕಾಯಿದೆಯು ಪರಿಸರವನ್ನನ
ಕಾಳಜಿಯನ್ನನ

ಹೊಂದ್ಧದುೆ , ದೇಶದಲ್ಲಿ

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯನ್ನನ

ಮತ್ತು

ರಕ್ಷಿ ಸುವ

ಕರಾವಳಿ ಜಲಚರಗಳ ನಿಯಂತ್ರಿ ತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು

ಸಕ್ಷಿ ಯಗೊಳಿಸ್ಥದೆ. ಇದು ಲಕಾಿ ೊಂತರ ಉದ್ಯ ೇಗಗಳ ಸೃಷಿಿ , ಸವ -ಉದ್ಯ ೇಗದ

ಅವಕಾಶಗಳು, ಜಲಚರಗಳ ವಧಿಾತ ಆದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಸದಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿೊಂದ ಕೂಡಿದ ಜಲಕೃಷಿ
ಬೆೊಂಬಲ ಉದಯ ಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಸೇರಿದಂತೆ ಜಲಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಯ ಪ್ರರ ಮತ್ತು ಉದಯ ಮಶೇಲತೆಯ

ವರ್ಾನೆಯನ್ನನ ಸುಗಮಗೊಳಿಸ್ಥದೆ. ಇೊಂದು, ಭಾರತವು ವಿಶವ ದ ಹಿನಿನ ೇರು ಜಲಕೃಷಿ ಉತಾ ನ್ನ ಗಳ ಪಿ ಮುಖ
ಉತ್ಪಾ ದಕರು ಮತ್ತು ರಫ್ತು ದಾರರಲ್ಲಿ ಒೊಂದಾಗಿದುೆ , ಸಾವಿರಾರು ಕೇಟಿ ರೂಪ್ರಯಿಗಳ ವಹಿವ್ಯಟು
ನ್ಡೆಸುವತು ಸಾಗಿದೆ.
ಒೊಂದು ಉತು ಮ ಶಾಸನ್ವು ಪಿ ಗತ್ರಪರವ್ಯಗಿರತಕಕ ದುೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವ
ಆಕಾೊಂಕೆಿ ಗಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವ್ಯಗಿರಬೇಕು. CAA ಕಾಯ್ದೆ 2005 ರ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ್ದ ಅನ್ನಭವದ ಹಿನೆನ ಲೆಯಲ್ಲಿ ,
ಕಾಯಾವಿಧಾನ್ಗಳನ್ನನ

ಸರಳಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಜಲಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನೇೊಂದಣಿಯನ್ನನ

ತವ ರಿತವ್ಯಗಿ ನಿೇಡುವುದು, ಕಾಯಿದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನಸರಣೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತಿ ಣದ ಹರೆಯನ್ನನ
ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು

ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಮಾಡಿದ ನಿಯಮಗಳು, ನಿಯಂತಿ ಣ ಮತ್ತು

ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ್ದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನನ ನಿವ್ಯರಿಸುವ ಕುರಿತಂತೆ, ಕಳೆದ ಹಲವ್ಯರು
ವರ್ಾಗಳಿೊಂದ ಜಲಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ವಿವಿರ್ ಪ್ರಲುದಾರರಿೊಂದ ಮನ್ವಿಗಳು ಸ್ಥವ ೇಕೃತವ್ಯಗಿದೆ.
ಆದೆ ರಿೊಂದ, ಸಾವಾಜನಿಕ ಹಿತ್ಪಸಕ್ಷು ಯಿೊಂದ, ನಿಯಂತಿ ಕ ಅನ್ನಸರಣೆಗಳು, ಅಪರಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು
ದಂಡಗಳು; ಕಾಯಾಸಾರ್ಯ ವ್ಯದಲೆಿ ಲಾಿ

ಅಪರಾರ್(ಗಳ) ನಿರಪರಾಧಿೇಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು; ಕರಾವಳಿ

ಜಲಕೃಷಿಯ ವ್ಯಯ ಖ್ಯಯ ಯಲ್ಲಿ ನ್ ಗೊೊಂದಲಗಳನ್ನನ ನಿವ್ಯರಿಸುವುದು, ಕಾಯ್ದೆ ಯನ್ನನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿರ್ಯಗಿ
ಜ್ಞರಿಗೊಳಿಸಲು ಪಿ ಸುು ತ ಇರುವ ವಿಧಾನ್ಗಳನ್ನನ

ಸರಳಿೇಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು; ಸದರಿ ಕಾಯ್ದೆ ಯನ್ನನ

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿರ್ಯಗಿ ಅನ್ನರ್ಾ ನ್ಕೆಕ ತಂದು ವಿಧಿವಿಧಾನ್ಗಳಲ್ಲನ್ ತಡಕುಗಳನ್ನನ ನಿವ್ಯರಿಸುವುದನ್ನನ
ಒಳಗೊೊಂಡಂತೆ ಸುಗಮ ವಯ ವಹಾರಕೆಕ ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕಡುವ ಉದೆೆ ೇಶಗಳಿೊಂದ CAA ಕಾಯ್ದೆ , 2005 ರ
ಕಾಯ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ ನ್

ಅವಕಾಶಗಳನ್ನನ

ಮರುಪರಿಶೇಲ್ಲಸ್ಥ

ಕೆಿ ೇತಿ ದ

ಅಗತಯ ಕಕ ನ್ನಗುಣವ್ಯಗಿ,

ಹಾಗೂ

ಪ್ರಲುದಾರರಿಗೆ ನಿಯಂತಿ ಣ ಹರೆ ತಗಿಿ ಸುವ ನಿಟಿಿ ನ್ಲ್ಲಿ ಶೇಘ್ಿ ವ್ಯಗಿ ತ್ರದುೆ ಪಡಿಗಳನ್ನನ ಅಳವಡಿಸುವ
ಅವಶಯ ಕತೆಯನ್ನನ ಮನ್ಗಾಣಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಕರಾವಳಿ ಜಲಕೃಷಿ ಪ್ರಿ ಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ಯ (ತ್ರದುೆ ಪಡಿ)
ಮಸೂದೆ, 2022 ಇದರ ಕರಡನ್ನನ

ತರ್ಯರಿಸ್ಥ ಇಲಾಖ್ಯಯ (ಭಾರತ ಸಕಾಾರದ ಮೇನ್ನಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯ,

ಕರಾವಳಿ ಜಲಕೃಷಿ ಪ್ರಿ ಧಿಕಾರ) ಜ್ಞಲತ್ಪಣ (ವೆಬ್ಸೈಟ್)ದ ಸಾವಾಜನಿಕರ ಡೊಮೈನ್ನ್ಲ್ಲಿ ಪಿ ದಶಾಸ್ಥ
ಸಾವಾಜನಿಕರಿೊಂದ ಆಕೆಿ ೇಪಣೆ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನನ ಆಹಾವ ನಿಸಲಾಗಿದೆ.
.

ಕಾಯ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ ಪಾ ಸ್ತಾ ಪಿಸಲಾದ ಪಾ ಮುಖ ತಿದ್ದೆ ಪಡಿಗಳ ಸ್ತರಾಾಂಶ
ವ್ಯಯ ಖ್ಯಯ ನ್ಗಳ ಸಮಗಿ ಸೇಪಾಡೆ ಮತ್ತು "ಫಾರ್ಮಾ ಅಥವ್ಯ ಫಾರ್ಮಸ ಾ" ಪದಗಳ ಬದಲ್ಲಗೆ "ಚಟುವಟಿಕೆ
ಅಥವ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು" ಎೊಂಬ ಪದಗಳನ್ನನ ಪರ್ಯಾಯವ್ಯಗಿ ಸೇರಿಸುವುದು
ಕರಾವಳಿ

ಜಲಕೃಷಿಯ

ಸುಸ್ಥಿ ರ

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗಾಗಿ

ಕಾಯಿದೆಯ

'ಫಾರ್ಮಾ'ಗಳಿಗಷ್ಿ ೇ ಸ್ಥೇಮತಗೊಳಿಸದೆ, ಎಲಾಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನನ

ವ್ಯಯ ಪಿು ಯನ್ನನ

ಜಲಕೃಷಿ

ಒಳಗೊೊಂಡಂತೆ ಅದರ ಪಿ ಸುು ತ

ರೂಪದಲ್ಲಿ CAA ಕಾಯ್ದೆ , 2005 ರ ವ್ಯಯ ಪಿು ಯನ್ನನ ವಿಸು ರಿಸಲು ಉದೆೆ ೇಶಸಲಾಗಿದೆ. ಆದೆ ರಿೊಂದ "ಫಾರ್ಮಾ
ಅಥವ್ಯ ಫಾರ್ಮಸ ಾ" ಪದವನ್ನನ

"ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಥವ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು" ಎೊಂಬ ಪದದ್ೊಂದ್ಧಗೆ

ಬದಲ್ಲಸಲು ಪಿ ಸಾು ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ವರಿರ್ಯಗಿ, ಪಿ ಸುು ತ ತ್ರದುೆ ಪಡಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವತಾಮಾನ್ದ
ಅಗತಯ ಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಗುಣವ್ಯಗಿ ಕೆಲವು ವ್ಯಯ ಖ್ಯಯ ನ್ಗಳನ್ನನ ಪಿ ಸಾು ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಧಿೀನ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಸ್ತಾ ಪಿಸಲು ಅವಕಾಶ
ಕರಾವಳಿ

ಜಲಕೃಷಿಯನ್ನನ

ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕವ್ಯಗಿ

ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ

ಮಾಡದ

ಹರತ್ತ

ಮತ್ತು

ನ್ಯಯ ಯಯುತವ್ಯಗಿ ನಿವಾಹಿಸದ ಹರತ್ತ, ಇದು ಸುಸ್ಥಿ ರ ಚಟುವಟಿಕೆರ್ಯಗದೇ, ಕರಾವಳಿ ಪಿ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ
ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಳಜಿಗೆ ರ್ಕೆಕ ಉೊಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದೆ ರಿೊಂದ, ಜಲಕೃಷಿ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರವು,
ದ್ಧವ ೇಪಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡಿೇ ದೇಶದ ಕರಾವಳಿ ರಾಜಯ ಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಂದಾಿ ಡಳಿತ ಪಿ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ
ಜಲಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನನ

ನಿಯಂತ್ರಿ ಸುವ ಅಗಾರ್ವ್ಯದ ಜವ್ಯಬ್ದೆ ರಿಯನ್ನನ

ಹೆ ಂದಿದೆ. ಕರಾವಳಿ

ಜಲಕೃಷಿ ಪ್ರಿ ಧಿಕಾರ ಸಾಿ ಪನೆಯ ಪ್ರಿ ರಂಭಿಕ ಪಿ ಕ್ಷಿ ಯ್ದಯಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಜಲಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಲ್ಲಿ ನ್
ಬೆಳವಣಿಗೆ

ವೇಗ

ಮತ್ತು

ಅೊಂದಾಜಿಲಾಗಿರಲ್ಲಲಿ .

ಪಿ ಮಾಣ,

ಬದಲಾದ

ಹಾಗೂ

ಜಲಕೃಷಿ

ಸಧೃಢ

ಸಂಸ್ೆೆಯ

ಸನಿನ ವೇಶವು

ಸಾಿ ಪನೆಯ

ಕರಾವಳಿ

ಜಲಕೃಷಿ

ಅಗತಯ ತೆಯನ್ನನ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ

ಕಟುಿ ನಿಟ್ಟಿ ದ ನಿಯಂತಿ ಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆಯ ಅಗತಯ ತೆ ಅನಿವಾಯಯವಾಗಿದದು, ದೇಶದ ಸಾವಾಜನಿಕ
ಹಿತ್ಪಸಕ್ಷು ಯಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಜಲಕೃಷಿ ನಿಯಂತಿ ಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನನ
ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾ ದನ್ಯ ಸುಸ್ಥಿ ರತೆಯನ್ನನ

ವಿಕೊಂದ್ಧಿ ೇಕರಿಸಲು, ಪರಿಸರ

ಖ್ಯತ್ರಿ ಪಡಿಸುವ ನಿಟಿಿ ನ್ಲ್ಲಿ ವಿವಿರ್ ರಾಜಯ ಗಳ ಮತ್ತು

ಕೊಂದಾಿ ಡಳಿತ ಪಿ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಜಲಕೃಷಿ ಪ್ರಿ ಧಿಕಾರದ ಪ್ರಿ ದೇಶಕ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನನ ಸಾಿ ಪಿಸುವ
ಮೂಲಕ ಕರಾವಳಿ ಜಲಕೃಷಿ ಪ್ರಿ ಧಿಕಾರವನ್ನನ ಸಮಪಾಕವ್ಯಗಿ ಸಧೃಢಗೆ ಳಿಸುವ ಅಗತಯ ವಿದೆ. ಆದೆ ರಿೊಂದ
CAA ಕಾಯ್ದೆ ಯ ಸ್ಕ್ಷನ 4(2) ಅನ್ನನ ಪ್ರಿ ಧಿಕಾರಕೆಕ 'ಅಧಿೇನ್ ಕಚೇರಿ'ಗಳ ಸಾಿ ಪನೆಯನ್ನನ ಸೇಪಾಡೆಗೊಳಿಸ್ಥ
ತ್ರದುೆ ಪಡಿ ಮಾಡಲು ಪಿ ಸಾು ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರದ ನಿಯಮಿತ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರ ಅನ್ನಪಸ್ಥಾ ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರದ ಸಭೆಗಳನ್ನು
ಊರ್ಜಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ
ಪ್ರಿ ಧಿಕಾರದ ಅರ್ಯ ಕ್ಷರ ಅನ್ನಪಸ್ಥಿ ತ್ರಯಲ್ಲಿ ಜಲಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೇೊಂದಣಿಗಳನ್ನನ ನಿೇಡುವುದು
ಅಡಿಿ ರ್ಯಗಬಹುದು. ಅರ್ಯ ಕ್ಷರ ಅನ್ನಪಸ್ಥಿ ತ್ರಯಲ್ಲಿ ಅಥವ್ಯ ಅರ್ಯ ಕ್ಷರ ಹುದೆೆ ಖ್ಯಲ್ಲ ಇದಾೆ ಗ ಪ್ರಿ ಧಿಕಾರದ
ಸಭೆಗಳ ನ್ಡವಳಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದಂತೆ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ನ್ ಅಸಾ ರ್ಿ ತೆಯನ್ನನ

ತೆಗೆದುಹಾಕಲು,

ಕಾಯ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ ಸಾ ರ್ಿ ವ್ಯದ ನಿಬಂರ್ನೆಗಳನ್ನನ ಮಾಡಲು ತ್ರದುೆ ಪಡಿಯನ್ನನ ಪಿ ಸಾು ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಯ ಕ್ಷರ
ಅನ್ನಪಸ್ಥಿ ತ್ರಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿ ಧಿಕಾರದ ಸಭೆಯ ಅರ್ಯ ಕ್ಷತೆಯನ್ನನ

ವಹಿಸಲು ಅರ್ಯ ಕ್ಷರು ರ್ಯವುದೇ ಇತರ

ಸದಸಯ ರನ್ನನ ನ್ಯಮನಿದೇಾಶನ್ ಮಾಡಲು ಅಥವ್ಯ ಸದಸಯ ರಿೊಂದ ಅರ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ದಕ ಮಾಡಿ ನಿಯಮತ
ಪ್ರಿ ಧಿಕಾರದ ಸಭೆಯನ್ನನ ಕರೆದು ನ್ಡೆಸಲು ಅನ್ನವುಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಕತಿವಯ ಗಳ ಸಮರ್ಿ ನಿವಿಹಣೆಗಾಗಿ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಲು ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರಕೆೆ ಅಧಿಕಾರ
ಪಾ ತ್ಯಯ ಯೀರ್ಜಸುವ ನಿಬಂಧ್ನೆ
ಕಾಯ್ದೆ ಯಡಿಯಲ್ಲಿ
ಸಮತ್ರಗಳನ್ನನ

ತನ್ನ

ಕತಾವಯ ಗಳ ಸಮಥಾ ನಿವಾಹಣೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಾಗಳ ನಿವಾಹಣೆಗಾಗಿ

ನೇಮಸಲು

ತ್ರದುೆ ಪಡಿಯನ್ನನ

ಪ್ರಿ ಧಿಕಾರಕೆಕ

ಸಾ ರ್ಿ ವ್ಯಗಿ

ಅಧಿಕಾರ

ನಿೇಡಲು

ಕಾಯ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ

ಪಿ ಸಾು ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವುಗಳ ವಿಲೇವ್ಯರಿ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ

ಜಲಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನೇೊಂದಣಿಗಳ ತವ ರಿತ ವಿಲೇವ್ಯರಿಯನ್ನನ

ಖ್ಯತ್ರಿ ಪಡಿಸುತು ದೆ. ಇದಲಿ ದೆ,

ಪ್ರಿ ಧಿಕಾರವು ಈ ಸಮತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯನ್ನನ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಸದಸಯ ಕಾಯಿದರ್ಶಿಗಳು ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರದ ಮುಖಯ ಕಾಯಿನಿರ್ವಿಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ಯಾ ರೆ
ಪಿ ಸುು ತ ಕಾಯ್ದೆ ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಜಲಕೃಷಿ ಪ್ರಿ ಧಿಕಾರದ ಸದಸಯ

ಕಾಯಾದಶಾಯ ಪ್ರತಿ ಗಳು

ಮತ್ತು ಜವ್ಯಬ್ದೆ ರಿಗಳನ್ನನ ವಿವರಿಸಲಾಗಿಲಿ . ಆದೆ ರಿೊಂದ, ಸದಸಯ ಕಾಯಾದಶಾಗೆ ಸೂಕು ವ್ಯಗಿ ಅಧಿಕಾರ
ನಿೇಡಲು ಮತ್ತು ಕಾಯ್ದೆ ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾ ರ್ಿ ವ್ಯದ ಆದೇಶಗಳನ್ನನ ಹರಡಿಸಲು ಸದಸಯ ಕಾಯಾದಶಾಯ
ಪ್ರತಿ ಗಳು ಮತ್ತು ಜವ್ಯಬ್ದೆ ರಿಗಳನ್ನನ ವಿವರಿಸಲು ಕಾಯ್ದೆ ಯನ್ನನ ಸೂಕು ವ್ಯಗಿ ತ್ರದುೆ ಪಡಿ ಮಾಡುವುದು
ಅತಯ ಗತಯ ಎೊಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದಸಯ ಕಾಯಾದಶಾಯು ಪ್ರಿ ಧಿಕಾರದ ಮುಖಯ ಕಾಯಾನಿವ್ಯಾಹಕ
ಅಧಿಕಾರಿರ್ಯಗಿ ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಾಯ್ದೆ ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಆದೇಶಗಳ ಉತು ಮ ನಿಯಂತಿ ಣ,
ಸಮನ್ವ ಯ ಮತ್ತು ಸಮಥಾ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಕನಿರ್ಾ ಭಾರತ ಸಕಾಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾಯಾದಶಾ ಶ್ಿ ೇಣಿಯ
ಹುದೆೆ ಯಲ್ಲಿ ರುವುದು ಅಪೇಕ್ಷಣಿೇಯವ್ಯಗಿದೆ ಎೊಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರದ ಕಾಯಿಗಳ ಸಮಗಾ ವಿಸಾ ರಣೆ
ಕಾಯ್ದೆ ಯ IVನೇ ಅಧಾಯ ಯವು ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಿ ಪಿಸಲಾದ ಕರಾವಳಿ ಜಲಕೃಷಿ ಪ್ರಿ ಧಿಕಾರಕೆಕ
ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕಾಯಾಗಳನ್ನನ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ
ಸಂಸ್ಿ ಗಳನ್ನನ

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ
ಪರಿಶೇಲ್ಲಸಲು,

ಒದಗಿಸುತು ದೆ. ಇದು ಕರಾವಳಿ ಪಿ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಚರ ಸಾಕಣೆ
ನಿಯಂತಿ ಣಗಳನ್ನನ

ಕರಾವಳಿ

ಜಲಚರ

ಮಾಡಲು,

ಸಾಕಣೆ

ಕರಾವಳಿ

ಕೊಂದಿ ಗಳು

ಜಲಚರ

ಮತ್ತು

ನೇೊಂದಾಯಿಸಲು, ಮಾಲ್ಲನ್ಯ ಕೆಕ ಕಾರಣವ್ಯಗುವ ಕರಾವಳಿ ಜಲಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಿ ಗಳನ್ನನ

ಸಾಕಣೆ

ಹಾಾಚರಿಗಳನ್ನನ
ತೆಗೆದುಹಾಕಲು

ಅಥವ್ಯ ಕೆಡವಲು ಆದೇಶಸಲು, ಇತ್ಪಯ ದ್ಧ ಅೊಂಶಗಳು ಒಳಗೊೊಂಡಿರುತು ದೆ. ಬದಲಾದ ಜಲಕೃಷಿ
ಸನಿನ ವೇಶವು

ಪಿ ಸುು ತವಿರುವ

ಕರಾವಳಿ

ಜಲಕೃಷಿ

ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ

ಮಾತಿ ವಲಿ ದೆ,

ಹಾಯ ಚರಿಗಳು,

ನ್ಯಯ ಕ್ಷಿ ಯಸ್ ಬ್ಿ ೇಡಿೊಂಗ್ ಸ್ೊಂಟರ್ಗಳು (ಎನ್ಬ್ಸ್ಥ), ಬ್ರಿ ಡ್ ಸಾಿ ಕ್ ಮಲ್ಲಿ ಪಿಿ ಕಶನ ಕೊಂದಿ ಗಳು (ಬ್ಎೊಂಸ್ಥ)
ಮತ್ತು ಜಲಕೃಷಿ ಹೂಡಿಕೆ ಘ್ಟಕಗಳನ್ಯನ

ಸಹ ಕಾಯ್ದೆ ಯ ವ್ಯಯ ಪಿು ಯಲ್ಲಿ ತರುವುದು ಅಗತಯ ವಿದುೆ

ಕಾಯ್ದೆ ಯ ತ್ರದುೆ ಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇಪಾಡೆಗೆ ಪಿ ಸಾು ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
CAA ನಿೀಡಿದ ಎಲಾಿ ನೀಾಂದಣಿ ಅರ್ರ್ವ ಪಾ ಮಾಣಪತಾ ದ ಮಾನಯ ತೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮಯ ತೆ
ಪಿ ಸುು ತ 5 ವರ್ಾಗಳಿಗೆ ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸ್ಥರುವ ನೇೊಂದಣಿ ಅವಧಿಯನ್ನನ

ಪರಿಶೇಲ್ಲಸುವಂತೆ ವಿವಿರ್

ಪ್ರಲುದಾರರು ಒತ್ಪು ಯಿಸುತ್ರು ದಾೆ ರೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಲುದಾರರು ನೇೊಂದಣಿ ಅಥವ್ಯ ಒೊಂದು-ಬ್ದರಿ
ನೇೊಂದಣಿಯ ಸ್ಥೊಂಧುತವ ದ ಅವಧಿಯನ್ನನ

ಹೆಚಿು ಸುವಂತೆ ಒತ್ಪು ಯಿಸ್ಥದರೆ, ಕೆಲವು ಸಂದಭಾಗಳಲ್ಲಿ

ನೇೊಂದಣಿ ಅವಧಿಯನ್ನನ

ಭೂ ಮಂಜೂರಾತ್ರ ಅವಧಿಯೊಂದ್ಧಗೆ ಸಮನ್ವ ಯಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವ್ಯಗಿ

ನೇೊಂದಣಿಯ ಅವಧಿಯನ್ನನ

ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಿೊಂದ

ಸಕಾಾರಕೆಕ

ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ.

ಅದರಂತೆ, ಕೆಿ ೇತಿ ದ ಅಗತಯ ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಿ ರುವ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಯ ಸಂದಭಾಗಳಿಗೆ
ಅನ್ನಗುಣಾಗಿ ಅದರ ನ್ವಿೇಕರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ನೇೊಂದಣಿಯ ಮಾನ್ಯ ತೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನನ

ಪಿ ಸುು ತ

ಕಾಯ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸ್ಥದಂತೆ 5 ವರ್ಾಗಳ ಅವಧಿಗಿೊಂತ ಹೆಚಾು ಗಿ ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಲು ಪ್ರಿ ಧಿಕಾರಕೆಕ ಅಧಿಕಾರ
ನಿೇಡಲು

ಸೂಕು ತ್ರದುೆ ಪಡಿಗಳನ್ನನ

ಪಿ ಸಾು ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕರಾವಳಿಯ ಜಲಕೃಷಿ ಫಾರ್ಮ್ಾಗಳ

ನೇೊಂದಣಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನನ ನಿವ್ಯರಿಸುತು ದೆ.
‘ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಕಾ ವಲಯ’ ರ್ವಯ ಪಿಾ ಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಯ ಚರಿಗಳು, ಬಿಎಾಂಸ್ಥಗಳು, ಎನ್ಬಿಸ್ಥಗಳು, ಪಂಜರ
ಮಿೀನ್ನಕೃಷಿ ಇತ್ಯಯ ದ್ಧಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನಿೀಡುವುದ್ದ
CAA ಕಾಯ್ದೆ 2005 ರ ಸ್ಕ್ಷನ 13(8) “ಅಭಿವೃದಿಿ ಮದಕತ ವಲಯ (ನೇ ಡೆವಲಪ್ಮೆೊಂಟ್ ಝೇನ)” ವ್ಯಯ ಪಿು ಯಲ್ಲಿ
ಕರಾವಳಿ ಜಲಕೃಷಿಯನ್ನನ ನಿಷೇಧಿಸುತು ದೆ, ಇದು ಹೈ ಟೈಡ್ ಲೈನ (HTL) ನಿೊಂದ ಭೂಮುಖದ ಕಡೆಗೆ 200
ಮೇ ದೂರದಲ್ಲಿ ದುೆ , ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತಿ ಣ ವಲಯದ (CRZ) ತರೆಗಳು, ನ್ದ್ಧಗಳು ಮತ್ತು ಹಿನಿನ ೇರು
ಪಿ ದೇಶಗಳು ಒಳಗೊೊಂಡಿರುತು ದೆ. ಸಕಾಾರವು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತಿ ಣ ವಲಯದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ
ಅಧಿಸೂಚನೆಯಿೊಂದ

ಕರಾವಳಿಯ

ಜಲಕೃಷಿ

ಹಾಯ ಚರಿ

ಚಟುವಟಿಕೆಯು

ವಿನ್ಯಯಿತ್ರ

ಪಡೆದ

ಚಟುವಟಿಕೆರ್ಯಗಿದೆ ಎೊಂದು ಉಲೆಿ ೇಖಿಸುವುದು ಸೂಕು ವ್ಯಗಿದೆ. ಕರಾವಳಿ ಜಲಕೃಷಿ ಪ್ರಿ ಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ಯ
ಸ್ಕ್ಷನ 13(8) ರ ನಿಬಂರ್ನೆಗಳು ʼಫಾರ್ಮಾʼ ಅನ್ನನ ನಿಬಾೊಂಧಿಸುವ ಉದೆೆ ೇಶವನ್ನನ

ಹೊಂದ್ಧದುೆ , ಅದು

ಹಾಯ ಚರಿಗಳಿಗೂ ಅನ್ವ ಯಿಸುತು ದೆ ಎೊಂದು ತಪ್ರಾ ಗಿ ಅರ್ಥಾಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲಿ ದೆ, ಸಕಾಾರವು ಸಮುದಿ ಕಳೆ
ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪಂಜರ ಕೃಷಿಯನ್ನನ

ಪಿ ಮುಖ ಗಾಿ ಮೇಣ ಆರ್ಥಾಕ ಚಟುವಟಿಕೆರ್ಯಗಿ ಉತೆು ೇಜಿಸುತ್ರು ದೆ.

ಆದೆ ರಿೊಂದ ಅೊಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನನ

CAA ಕಾಯ್ದೆ ಯ ಸ್ಕ್ಷನ 13(8) ನಿೊಂದ ವಿನ್ಯಯಿತ್ರ ನಿೇಡಲು

ಪಿ ಸಾು ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕರಾವಳಿ ಜಲಚರಗಳ ಮೇಲೆ CRZ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಅನವ ಯದ ಬಗೆೆ ಸಪ ಷ್ಟ ತೆಯನ್ನು ತರಲು
ಊರ್ಜಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ವಿಭಾಗದ ತಿದ್ದೆ ಪಡಿ
ಕರಾವಳಿ ಜಲಕೃಷಿ ಪ್ರಿ ಧಿಕಾರ ಕಾಯಿದೆ, 2005 ರ ಸ್ಕ್ಷನ 27 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸ್ಥದಂತೆ, ಪರಿಸರ (ರಕ್ಷಣೆ)
ಕಾಯ್ದೆ

1986ರ

ಸ್ಕ್ಷನ 3(1) ಮತ್ತು 3(2)(v) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು

ಪರಿಸರ (ರಕ್ಷಣೆ) ನಿಯಮಾವಳಿ

5(3)(ಡಿ)ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಪಿ ದೇಶಗಳನ್ನನ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತಿ ಣ ವಲಯ (CRZ) ಎೊಂದು ಘೇಷಿಸ್ಥ
CRZ ನ್ಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನನ

ನಿಯಂತ್ರಿ ಸಲು ಹರಡಿಸಲಾದ CRZ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ವ್ಯಯ ಪಿು ಯಲ್ಲಿ

ಕರಾವಳಿ ಜಲಕೃಷಿಯು ಪರಿಗಣಿತವ್ಯಗುವುದ್ಧಲಿ ವೆೊಂದು ಅರ್ಥಾಸಲಾಗಿದೆ. "ಸ್ಿ ೇಟ್ಮ ೊಂಟ್್ ಆಪ್ ಆಬೆೆ ಕ್ಿ ಸ "
ಮತ್ತು

ಕರಾವಳಿ ಜಲಕೃಷಿ ಪ್ರಿ ಧಿಕಾರ ಕಾಯಿದೆ, 2005 ರ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ

ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಅಥಾದಲ್ಲಿ

ಕರಾವಳಿ ಜಲಕೃಷಿಯನ್ನನ

ಒೊಂದು

ಸೂಚಿಸ್ಥದಂತೆ, CRZ

ನಿಷೇಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆರ್ಯಗಿ

ಪರಿಗಣಿಸಬ್ದರದು ಎನ್ನನ ವ ಉದೆೆ ೇಶದ್ಧೊಂದ ಸಕಾಾರವು CAA ಕಾಯ್ದೆ 2005 ಅನ್ನನ ತಂದ್ಧದೆ. ಕಾಮಾಕರ
ಉದ್ಯ ೇಗದ
ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನನ

ಉಳಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ

ಮತ್ತು

ಉಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು

ಈ

ಆರ್ಥಾಕ

ಪರಿಸರವನ್ನನ

ಜಲಚರ ಕೃಷಿಯ ಭವಿರ್ಯ ದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನನ

ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ

ಈಗಾಗಲೇ

ಮಾಡಿದ

ಸಂರಕ್ಷಿ ಸುವ ಅವಶಯ ಕತೆಗೆ ಅನ್ನಗುಣವ್ಯಗಿ

ಒದಗಿಸುವುದು ಅಗತಯ ವೆೊಂದು ಸಕಾಾರ ಪರಿಗಣಿಸ್ಥದೆ.

ಮೇಲ್ಲನ್ ಗುರಿಗಳನ್ನನ ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಎಲಾಿ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನನ ನಿವ್ಯರಿಸಲು, ಈ CRZ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ
ಅಥಾದಲ್ಲಿ ಜಲಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ನಿಷೇಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಉದೆೆ ೇಶವನ್ನನ

ಹೊಂದ್ಧಲಿ ಎೊಂದು

ಸಾ ರ್ಿ ಪಡಿಸಲು CRZ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನನ

ತ್ರದುೆ ಪಡಿ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಾರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಆದಾಗೂಯ ,

ಕರಾವಳಿ ಜಲಕೃಷಿ ಪ್ರಿ ಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ಯ ಸ್ಕ್ಷನ 27 ರಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಿ ರುವ ಅಸಾ ರ್ಿ ತೆಯಿೊಂದಾಗಿ
ಸಕಾಾರದ ಉದೆೆ ೇಶವನ್ನನ

ತಪ್ರಾ ಗಿ ಅರ್ಥಾಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲಿ ದೆ, ಕರಾವಳಿ ಜಲಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ

CRZ

ನಿಯಂತಿ ಣದ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ್ವು ಬಹದಮದಖ ನಿಯಂತಿ ಣ ಮತ್ತು ಮೇನ್ನಕೃಷಿಕರು ಮತ್ತು ಉದಯ ಮಗಳಿಗೆ
ಕ್ಷರುಕುಳವನ್ನನ ಉೊಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಆದೆ ರಿೊಂದ, ಈ ಅಸಾ ರ್ಿ ತೆಯನ್ನನ ನಿವ್ಯರಿಸ್ಥ, ಸಾ ರ್ಿ ತೆಯನ್ನನ ತರಲು,
ಪರಿಚ್ಛ ೇದ 27 ರ ತ್ರದುೆ ಪಡಿಯನ್ನನ ಪರಿಸರ (ರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯ್ದೆ 1986ಯ ಸ್ಕ್ಷನ 3(1) ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಷನ 3(2)(v)
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ (ರಕ್ಷಣೆ) ನಿಯಮ, 1986 ರ ನಿಯಮ 5(3)(ಡಿ)ಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿಸಲಾದ CRZ
ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ವ್ಯಯ ಪಿು ಯಿೊಂದ ಕರಾವಳಿ ಜಲಕೃಷಿಯನ್ನನ ವಿನ್ಯಯಿತ್ರ ಮಾಡಲು ಪಿ ಸಾು ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನವಿೀಕರಣ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿ ಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮನಾು ನಿೀಡುವಿಕೆ
ಕರಾವಳಿ ಜಲಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನಿರಂತರ ನಿಯಂತ್ರಿ ತ ಮತ್ತು ದೂರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನನ
ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಥಕಳಳ ಲು ಸಂಯೇಜಿತ ಶುಲಕ ದ್ೊಂದ್ಧಗೆ ಕರಾವಳಿ ಜಲಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ನೇೊಂದಣಿ
ನ್ವಿೇಕರಣಕಾಕ ಗಿ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಿ ಸುವಲ್ಲಿ

ವಿವಿರ್ ಕಾರಣಗಳಿೊಂದ ಉೊಂಟ್ಟದ ವಿಳಂಬವನ್ನನ

ಮನ್ಯನ

ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಲಾ ಸಲಾಗಿದೆ.
ಪಾ ಮಾಣ ಪತಾ ದ ವಿರೂಪ / ಹ್ಯನಿ / ಕಳೆದ್ದ ಹೀದ ಸಂದರ್ಿದಲ್ಲಿ ಹಸ ಪಾ ಮಾಣಪತಾ ವನ್ನು
ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಅವಕಾಶ.
ಮಾಲ್ಲೇಕತವ

ಅಥವ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಪಿ ಮಾಣದಲ್ಲಿ

ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ , ಪಿ ಸುು ತ

ಸನಿನ ವೇಶದಲ್ಲಿ , ಮರು-ನೇೊಂದಣಿ/ ನೇೊಂದಣಿ ಮಾಡಿಕಡುವುದರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವಿಳಂಬ ಉೊಂಟ್ಟಗುತ್ರು ದೆ.
ಪಿ ಸುು ತ ತ್ರದುೆ ಪಡಿಯು ಮಾಲ್ಲೇಕತವ ಅಥವ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಗಾತಿ ದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ
ನೇೊಂದಣಿ ಪಿ ಮಾಣಪತಿ ಕೆಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನನ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಪಿ ಮಾಣ ಪತಿ ದ ವಿರೂಪ /ಹಾನಿ
ಕಳೆದದ ಹೆ ೋದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಹಸ ಪಿ ಮಾಣಪತಿ ವನ್ನನ ಒದಗಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಲಾ ಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೇಲಮ ನವಿ ಮತ್ತಾ ಮೇಲಮ ನವಿ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಕೆೆ ಅವಕಾಶ
ಶಕೆಿ

ಕುರಿತ್ಪದ ತ್ರದುೆ ಪಡಿ ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಲಾ ಸ್ಥರುವುದ್ಧೊಂದ

ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಕ್ಕೆ

ಮೇಲ್ಮ ನವಿ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮ ನವಿ

ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಲಾ ಸುವುದ ಅನಿವ್ಯಯಾವ್ಯಗಿದುೆ

ಅದರಂತೆ ತ್ರದುೆ ಪಡಿ

ಸೇಪಾಡಿಸಲು ಪಿ ಸಾು ಪಿಸ್ಥದೆ.
ಕಾಯ್ದೆ ಯ ನಿರಪರಾಧಿೀಕರಣ
CAA ಕಾಯ್ದೆ , 2005 ರ ಸ್ಕ್ಷನ 14 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೇೊಂದಣಿ ಇಲಿ ದೆ ಕರಾವಳಿ ಜಲಕೃಷಿ ಕೈಗೊಳುಳ ವುದು
ಶಕಾಿ ಹಾ ಅಪರಾರ್ವ್ಯಗಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾಯ್ದೆ ಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಾಗಳವರೆಗೆ ವಿಸು ರಿಸಬಹುದಾದ
ಜೈಲು ಶಕೆಿ

ಅಥವ್ಯ ಒೊಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ರಯಿಗಳವರೆಗೆ ದಂಡವನ್ನನ

ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ, ಅಥವ್ಯ

ಎರಡನ್ನನ ಜೊತೆಗೇ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಅೊಂಶ ಒಳಗೊೊಂಡಿದೆ. ನೇೊಂದಣಿ ಇಲಿ ದೆ ಕೃಷಿಗಾಗಿ ವಿಧಿಸುವ 3
ವರ್ಾಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಕೆಿ ಯ ನಿಬಂರ್ನೆಗಳು ಅತ್ರಕಠಿಣ ಶಕೆಿ ರ್ಯಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ದಂಡದ
ನಿಬಂರ್ನೆಗಳೊಂದ್ಧಗೆ ಅದನ್ನನ
ಪ್ರಲುದಾರರು ಅಭಿಪ್ರಿ ಯಪಟುಿ

ಮರುಪರಿಶೇಲ್ಲಸುವ ಅಗತಯ ವಿದೆ ಎೊಂದು ಕೃಷಿಕರು ಮತ್ತು ಇತರ
ಮನ್ವಿ ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಥರುತ್ಪು ರೆ. ಇದಲಿ ದೆ, ಜಲಕೃಷಿಕರು ಕೈಗೊಳುಳ ವ ಕೃಷಿ

ಚಟುವಟಿಕೆರ್ಯಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೇೊಂದಣಿ ಮಾಡದ್ಧರುವುದನ್ನನ
ಸೂಕು ವಲಿ ವೆೊಂದು

ಮನ್ವಿ

ಮಾಡಿರುತ್ಪು ರೆ.

ಸ್ಥಎಎ

ಕ್ಷಿ ಮನ್ಲ್ ಎೊಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು

ಕಾಯ್ದೆ ಯನ್ನನ

ವರ್ಾಗಳ

17

ಹಿೊಂದೆ

ಜ್ಞರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ರೂ, ಅದು ಜ್ಞರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಕಳೆದ 17 ವರ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಿದೆಯ ಸ್ಕ್ಷನ 14
ಅನ್ನನ ಇದುವರೆಗೂ ಲಾಗೂಗೊಳಿಸ್ಥರುವುದ್ಧಲಿ . ಈ ನಿಬಂರ್ನೆಯು ಅನ್ಗತಯ ಮತ್ತು ಮರುಪರಿಶೇಲನೆಗೆ
ಸೂಕು ವ್ಯಗಿದೆ ಎೊಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿರ್ ಕಾನ್ಯನ್ನಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಣಣ
ನಿರಪರಾಧಿೇಕರಿಸಲು ಸಕಾಾರವು ಮಾಡುತ್ರು ರುವ ಪಿ ಯತನ ಗಳನ್ನನ

ಅಪರಾರ್ಗಳನ್ನನ

ಗಮನ್ದಲ್ಲಿ ಟುಿ ಕೊಂಡು, ಜೈಲು

ಶಕೆಿ ಯ ನಿಬಂರ್ನೆಗಳನ್ನನ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು CAA ಕಾಯಿದೆ, 2005 ರ ಸ್ಕ್ಷನ 14 ಅನ್ನನ ತ್ರದುೆ ಪಡಿ ಮಾಡುವ
ಮೂಲಕ CAA ಕಾಯಿದೆ, 2005 ಅನ್ನನ

ನಿರಪರಾಧಿೇಕರಿಸಲು ಪಿ ಸಾು ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗೂಯ , ಕರಾವಳಿ

ಪರಿಸರದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನನ ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಥಕಳಳ ಲು ಮಾಲ್ಲನ್ಯ ಕಾರಕ ಪ್ರವತ್ರಸುವ ತತವ ವನ್ನನ ಅನ್ವ ಯಿಸುವ
ಕಾಯ್ದೆ ಯಡಿಯಲ್ಲಿ
ಸಂಯೇಜನೆಯನ್ನನ
ಮತ್ತು

ಜೈಲು

ಶಕೆಿ ಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಸೂಕು ವ್ಯದ ವಿತ್ರು ೇಯ ಮತ್ತು

ಪಿ ಸಾು ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಯಿದೆಯ ನಿಬಂರ್ನೆಗಳನ್ನನ

ಇತರ ದಂಡಗಳ

ನೇೊಂದಾಯಿಸದ್ಧರುವುದು

ಅನ್ನಸರಣೆ ಮಾಡದ್ಧದೆ ಕಾಕ ಗಿ ಪಿ ಸಾು ಪಿಸಲಾದ ಪರ್ಯಾಯ ದಂಡಗಳನ್ನನ

ಉದೆೆ ೇಶಕಾಕ ಗಿ

ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದ್ಧರುವ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರಿಗಳಿೊಂದ ನಿಣಾಯಿಸಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು ವಿಧಿಸಲಾಗುತು ದೆ. ವಿತ್ರು ೇಯ
ದಂಡಗಳನ್ನನ ಪಿ ಸಾು ಪಿಸುವ್ಯಗ, ಅಧಿಕೃತ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನನ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ದಂಡದ
ಮೊತು ದಲ್ಲಿ ಪ್ರರದಶಾಕತೆ ಮತ್ತು ವಸುು ನಿರ್ಾ ತೆಯನ್ನನ

ತರಲಾಗಿದೆ. ಸಣಣ

ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಗತಯ ವ್ಯಗಿ

ಹರೆರ್ಯಗದಂತೆ ಖ್ಯತ್ರಿ ಪಡಿಸಲು ದಂಡದ ಪಿ ಮಾಣವನ್ನನ ಪಿ ಸಾು ಪಿಸುವ್ಯಗ ಸರಿರ್ಯದ ಕಾಳಜಿಯನ್ನನ
ತೆಗೆದುಕಳಳ ಲಾಗಿದೆ. ಮಾಗಾದಶಾ ಸೂತಿ ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಿ ಧಿಕಾರದ ನಿಯಂತಿ ಣ ಚೌಕಟಿಿ ನ್ಲ್ಲಿ
ಮುನೆನ ಚು ರಿಕೆ

ತತವ ಗಳನ್ನನ

ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ

ಎೊಂದು

ಉಲೆಿ ೇಖಿಸುವುದು

ಸೂಕು ವ್ಯಗಿದೆ.

ಇದು

ಪರಿಸರದ್ೊಂದ್ಧಗೆ ಸಾಮರಸಯ ದ್ಧೊಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಜಲಕೃಷಿ ಸಾಮಥಯ ಾವನ್ನನ ಬಳಸ್ಥಕಳಳ ಲು
ಅನ್ನವು

ಮಾಡಿಕಡುತು ದೆ

ಮತ್ತು

ಜನ್ತೆಗೆ

ಅಗಿ ದ

ಮತ್ತು

ಸುರಕ್ಷಿ ತ

ಪ್ಿ ೇಟಿೇನ್ನ್

ಸುಸ್ಥಿ ರ

ಉತ್ಪಾ ದನೆಯನ್ನನ ಹೆಚಿು ಸುತು ದೆ.
ಸಹಿ/ಡಾ.ಜೆ.ಬ್ದಲಾಜಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.
ಜಂಟಿ ಕಾಯಾದಶಾ
ಮೇನ್ನಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯ
ಭಾರತ ಸಕಾಾರ

