
 

 തീരദേശ ജലകൃഷി അധികാര നിയമം (ദേേഗതി) ബിൽ, 2022  

 

ആമുഖം: - 

പ്രകൃതിസൗഹൃദ സുസ്ഥിര ഉൽരാദനം കകവരിക്കുന്നതിനായി രാജ്യത്തെ ജ്ലകൃഷിയുത്തെ 

വികസനവും പ്രവർെനങ്ങളും ശാസതപ്തീയ തതവങ്ങളുത്തെ അെിസ്ഥാനെിൽ നിയപ്രിക്കുകയും 

രരിരാലിക്കുകയും ത്തെയ്യേണ്ടതത അനിവാരയമാണത. രാജ്യത്തെ തീരപ്രയ്യദശങ്ങളിത്തല 

ജ്ലകൃഷിയുമായി ബന്ധത്തെട്ട പ്രവർെനങ്ങൾ നിയപ്രിക്കുന്നതിനതത്തെ ഭാഗമായി ഒരു തീരയ്യദശ 

ജ്ലകൃഷി അയ്യതാെിറ്റി (സിഎഎ) സ്ഥാരിക്കുന്നതിനത രാർലത്തമനതെിൽ നിയമനിർമാണം നെെി 

രൂരീകൃതമായ നിയമമാണത തീരയ്യദശ ജ്ലകൃഷി അധികാര നിയമം, 2005.  പ്രാബലയെിൽ 

വന്നതിനത യ്യശഷമുള്ള കഴിഞ്ഞ രതിയ്യനഴു വർഷങ്ങളിൽ, രരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണെിനത 

ആവശയമായ പ്ശദ്ധ നൽകുകയും രാജ്യെത തീരയ്യദശ മത്സ്യകൃഷിയുത്തെ നിയപ്രിത വളർച്ചയും 

വികാസവും പ്രാപ്തമാക്കുകയും ത്തെേുന്നതിൽ ഈ നിയമം വലിയ രങ്കു വഹിച്ചിട്ടുണ്ടത. ഇതത 

ദശലക്ഷക്കണക്കിനത ത്തതാഴിൽ സൃഷ്ടിെത, സവയം ത്തതാഴിലവസരങ്ങൾ  ജ്ലകർഷകരുത്തെ വരുമാന 

വർധനവത, ഊർജ്ജസവലമായ ജ്ലകൃഷിസഹായക വയവസായെിനതത്തെ വികസനമുൾത്തെത്തെയുള്ള 

ബിസിനസത സംരംഭകതവെിനതത്തെ വളർച്ച എന്നിവ സാധയമാക്കിയിട്ടുണ്ടത. ഇരയ ഇന്നത 

ആയിരക്കണക്കിനത യ്യകാെി രൂരയ്യയാളം വരുന്ന ഓരുജ്ലകൃഷി ഉൽരന്നങ്ങളുത്തെ ഉൽൊദകരിലും 

കയറ്റുമതിയിലും മുൻരരിയിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിത്തലാന്നാണത. 

 

ഒരു നല്ല നിയമനിർമ്മാണം രുയ്യരാഗമനരരവും കാലപ്കയ്യമണ വികസിച്ചു വരുന്നതും അതാതു 

കാലത്തെ ഗുണയ്യഭാക്താക്കളുത്തെ വികസന അഭിലാഷങ്ങൾ നിെയ്യവറ്റുകയും ത്തെേുന്നതാവണം. 

തീരയ്യദശ ജ്ലകൃഷി അധികാര നിയമം, 2005 നെൊക്കുന്നതിലൂത്തെ യ്യനെിയ അനുഭവെിൻത്തെ 

അെിസ്ഥാനെിൽ, നെരെിപ്കമങ്ങൾ ലളിതമാക്കാനും ജ്ലകൃഷി പ്രവർെനങ്ങളുത്തെ 

രജ്ിസത്യ്യപ്െഷൻ യ്യവഗെിലാക്കാനും നിയമെിനത കീഴിലുള്ള നിയപ്രണവും മറ്റും 

ലഘൂകരിക്കണത്തമന്നുമുള്ള ആവശയം കഴിഞ്ഞ കുയ്യെ വർഷങ്ങളായി വിവിധ 

ഗുണയ്യഭാക്താക്കളിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ടത.  

 

തദവസരെിൽ, തീരയ്യദശകൃഷിയ്യമഖലയിൽ കായ്യലാെിതമായ മാറ്റങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിനു 

യ്യവണ്ടി, 2005 ത്തല തീരയ്യദശ ജ്ലകൃഷി അധികാരനിയമം മൂലം ഗുണയ്യഭാക്താക്കൾ അനുഭവിക്കുന്ന 

നിയപ്രണ ഭാരങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുക, നിയപ്രണ വയവസ്ഥകൾ, നിയമലംഘനങ്ങൾ, 

രിഴത്തയാെുക്കൽ, സാധയമാകുന്നിെെു നിയമലംഘനങ്ങത്തള കുറ്റകൃതയം എന്ന ഗണെിൽ 

നിത്തന്നാഴിവാക്കൽ, തീരയ്യദശ ജ്ലകൃഷിയുമായി ബന്ധത്തെട്ട വയാഖയാനങ്ങളിത്തല രരിമിതികൾ 

ഇല്ലാതാക്കൽ, വയവസായ സംരംഭങ്ങൾ യ്യനരിെുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കി പ്രവർെനം 

സുഗമമാക്കൽ, നിയമവയവസ്ഥ കാരയക്ഷമമായി നെൊക്കുന്നതിനു യ്യവണ്ട പ്രപ്കിയകൾ 

നിജ്ത്തെെുെൽ തുെങ്ങി തീരയ്യദശ ജ്ലകൃഷി അധികാര നിയമം മൂലം ഗുണയ്യഭാക്താക്കൾ 

അനുഭവിക്കുന്ന നിയപ്രണ ഭാരങ്ങൾ ലഖൂകരിക്കുക എന്ന ലക്ഷയയ്യൊത്തെ ത്തരാതുതാല്പരയാർത്ഥം 

പ്രസ്തു ത നിയമെിൽ കായ്യലാെിതമായ യ്യഭദഗതികൾ നിർയ്യദശിക്കുന്നതത തികച്ചും 

പ്രയ്യയാെനകരവും സന്ദർയ്യഭാെിതവുമാണത. 

 

ഇതനുസരിച്ചത യ്യഭദഗതികൾ വരുെിയ 2005ത്തല തീരയ്യദശ ജ്ലകൃഷി അധികാര നിയമെിനതത്തെ 

കരെത തോൊക്കുകയും ഗുണയ്യഭാക്താക്കളുത്തെയും ത്തരാതുജ്നങ്ങളുത്തെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ 

ക്ഷണിച്ചുത്തകാണ്ടത തീരയ്യദശ ജ്ലകൃഷി അയ്യതാെിറ്റി നിയമം (യ്യഭദഗതി) ബിൽ, 2022 എന്ന യ്യരരിൽ 

ത്തരാതുജ്നസമക്ഷം ത്തവക്കുകയും ത്തെേുന്നു. (ഫിഷെീസത വകുെത, ഇരയാ ഗവൺത്തമനതെത, തീരയ്യദശ 

ജ്ലകൃഷി അയ്യതാെിറ്റി (സിഎഎ) എന്നിവയുത്തെ ത്തവബത കസറ്റുകളിൽ ലഭയമാണത)  

 

 

 

 

 



നിയമത്തിൽ നിർദേശിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാന ദേേഗതികളുടെ സാരം 

 

നിർവചനങ്ങളുടെ സമപ്ഗമായ ഉൾടെെുത്തലും 'ഫാം'' അടെങ്കിൽ ''ഫാമുകൾ' എന്ന 

രേത്തിന് രകരം 'പ്രവർത്തനം അടെങ്കിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ' എന്നിവ 

ഉൾടെെുത്താനുമുള്ള നിർദേശം 

തീരയ്യദശ ജ്ലകൃഷിയിെം ('ഫാം') എന്നതിലുരരി തീരയ്യദശ ജ്ലകൃഷിയുമായി ബന്ധത്തെട്ട 

സമപ്ഗപ്രവർെനങ്ങത്തളയും സുസ്ഥിരവികസനം ലക്ഷയമാക്കി ഉൾത്തെെുെുന്ന വിധെിൽ  

നിലവിത്തല തീരയ്യദശ ജ്ലകൃഷി അധികാര നിയമെിൻത്തെ (2005) വയാപ്തി വിരുലമാക്കാൻ 

ഉയ്യേശിക്കുന്നു. അതിനാൽ 'ഫാം അത്തല്ലങ്കിൽ ഫാമുകൾ' എന്ന രദെിനത രകരം  'പ്രവർെനം 

അത്തല്ലങ്കിൽ പ്രവർെനങ്ങൾ' എന്ന രദം ഉരയ്യയാഗിക്കുവാൻ നിർയ്യേശിക്കുന്നു. കൂൊത്തത, 

വർെമാനകാല ആവശയങ്ങൾക്കത അനുസൃതമായി െില നിർവെനങ്ങൾ ഉൾത്തകാള്ളിക്കാനും ഈ 

യ്യഭദഗതി നിർയ്യേശിക്കുന്നു.  

 

ഉരകാരയാലയങ്ങൾ (കീഴ ്ഓഫീസുകൾ) സ്ഥാരിക്കുന്നതിനുള്ള വയവസ്ഥ 

തീരയ്യദശ ജ്ലകൃഷി പ്രവർെനങ്ങൾ ശാസതപ്തീയ യ്യബാധയ്യൊത്തെയും വിയ്യവക ബുദ്ധിയ്യയാത്തെയും 

കകകാരയം ത്തെയ്തിത്തല്ലങ്കിൽ അവ സുസ്ഥിര വികസനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും 

തീരയ്യദശങ്ങളിൽ രാരിസ്ഥിതികവും സാമൂഹികവുമായ പ്രശത്നങ്ങൾ ഉെത്തലെുക്കാൻ 

കാരണമാവുകയും ത്തെേും. 

അതിനാൽ, ദവീരുകൾ ഉൾത്തെത്തെ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ തീരയ്യദശ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും യ്യകപ്ന്ദ ഭരണ 

പ്രയ്യദശങ്ങളിലും തീരയ്യദശ അകവാകൾച്ചർ പ്രവർെനങ്ങൾ നിയപ്രിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വലിയ 

ഉെരവാദിെമാണത സിഎഎ ഏത്തറ്റെുെിരിക്കുന്നതത. എന്നാൽ സിഎഎ സ്ഥാരിക്കുന്ന ഘട്ടെിൽ 

തീരയ്യദശ ജ്ലകൃഷിയുത്തെ തവരിതഗതിയിലുള്ള വികാസവും മുയ്യന്നറ്റവും ബന്ധത്തെട്ട ശക്തമായ 

സ്ഥാരനങ്ങളുത്തെ ആവശയകതയും മുൻകൂട്ടി കണ്ടിരുന്നില്ല. 

തീരയ്യദശ ജ്ലകൃഷി പ്രവർെനങ്ങളുത്തെ മാെിയ സാഹെരയം കണക്കിത്തലെുെത തീരയ്യദശ 

ജ്ലകൃഷി പ്രവർെനങ്ങളുത്തെ പ്കമീകരണവും യ്യമൽയ്യനാട്ടവും ശക്തമാക്കുന്നതിനും രരിസ്ഥിതി 

സംരക്ഷണവും ഉതതരാദന സുസ്ഥിരതയും ഉെൊക്കുന്നതിനും തീരയ്യദശ ജ്ലകൃഷി അയ്യതാെിറ്റി 

ഉെരവാദരൂർണ്ണമായ സമീരനം കകത്തക്കായ്യള്ളണ്ടതുണ്ടത.  ഇതത പ്രകാരം തീരയ്യദശ അയ്യതാെിറ്റിത്തയ 

ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനായി, ത്തരാതുജ്ന താൽരരയാർത്ഥം, വിവിധ തീരയ്യദശ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും 

യ്യകപ്ന്ദഭരണ പ്രയ്യദശങ്ങളിലും, അധികാരവിയ്യകപ്ന്ദീകരണവും രാജ്യത്തെ തീരയ്യദശ ജ്ലകൃഷി 

പ്രവർെനങ്ങളുത്തെ പ്കമീകരണവും ലക്ഷയം ത്തവച്ചത ത്തകാണ്ടുള്ള പ്രായ്യദശിക  കാരയാലയങ്ങൾ 

സ്ഥാരിയ്യക്കണ്ടതാണത. ഇപ്രകാരം അയ്യതാെിറ്റിക്കത 'ഉരകാരയാലയങ്ങൾ' സ്ഥാരിക്കുന്നതിനുള്ള 

വകുെത ഉൾത്തെെുെിത്തക്കാണ്ടത തീരയ്യദശ ജ്ലകൃഷി അധികാര നിയമെിത്തല ത്തസക്ഷൻ 4(2) 

യ്യഭദഗതി ത്തെോൻ നിർയ്യേശിക്കുന്നു.  

 

സ്ഥിര ടചയർദരഴ്്സൻടെ അോവത്തിൽ അദതാെിറ്റിയുടെ ദയാഗങ്ങളുടെ 

നിയമസാധുത 

അയ്യതാെിറ്റി ത്തെയർയ്യരഴ്സൻത്തെ അഭാവം ജ്ലകൃഷി പ്രവർെനങ്ങളുത്തെ രജ്ിസത്യ്യപ്െഷൻ 

നെരെികൾക്കത തെസ്സമുണ്ടാക്കാൻ സാധയതയുണ്ടത. ത്തെയർയ്യരഴ്സൻത്തെ അഭാവെിയ്യലാ ത്തെയർയ്യരഴ്സൺ 

സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞുകിെക്കുയ്യപായ്യഴാ നെെത്തരെുന്ന അയ്യതാെിറ്റിയുത്തെ യ്യയാഗങ്ങത്തള സംബന്ധിച്ച 

നിയമെിത്തല അവയക്തത നീക്കുന്നതിനത, വയക്തമായ വയവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള യ്യഭദഗതി 

നിർയ്യേശിച്ചിട്ടുണ്ടത. അയ്യതാെിറ്റിയുത്തെ യ്യയാഗെിൽ അധയക്ഷനായി മയ്യറ്റത്തതങ്കിലും അംഗത്തെ 

നാമനിർയ്യേശം ത്തെോൻ ത്തെയർയ്യരഴ്സത്തനത്തയാ, ഒരു അംഗത്തെ യ്യയാഗെിൻത്തെ അധയക്ഷനായി 

തിരത്തഞ്ഞെുക്കുന്നതിനത മറ്റത അംഗങ്ങത്തളത്തയാ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിനുള്ള വയവസ്ഥകൾ യ്യഭദഗതിയിൽ 

നിർയ്യേശിക്കുന്നു.  

 

 



ചുമതലകൾ കാരയക്ഷമമായി നിർവഹിക്കുന്നതിന് കമ്മിറ്റികടള നിയമിക്കാൻ 

അദതാെിറ്റിക്ക് അധികാരം നൽകുന്ന വയവസ്ഥ 

നിയമെിനത കീഴിലുള്ള െുമതലകളുത്തെ കാരയക്ഷമമായ നിർവഹണെിനും മറ്റത 

പ്രവർെനങ്ങൾക്കും കമ്മിറ്റികത്തള നിയമിക്കാൻ അയ്യതാെിറ്റിക്കത വയക്തമായ അധികാരം 

നൽകുന്നതിനായി നിയമെിൽ യ്യഭദഗതി നിർയ്യേശിച്ചിട്ടുണ്ടത. ജ്ലകൃഷി പ്രവർെനങ്ങളുത്തെ 

നിരീക്ഷണവും യ്യമൽയ്യനാട്ടവും ഉൾത്തെത്തെ അവയുത്തെ രജ്ിസത്യ്യപ്െഷനുകളും യ്യവഗെിൽ 

തീർൊക്കുന്നതിനത ഇതത സഹായിക്കും. കൂൊത്തത, അയ്യതാെിറ്റിക്കത ഈ കമ്മിറ്റികളിൽ നിന്നത 

വിദഗത്യ്യധാരയ്യദശം യ്യതൊനും പ്രയ്യയാജ്നത്തെെുൊനും സാധിക്കും 

 

ടമംബർ ടസപ്കട്ടെിടയ അദതാെിറ്റിയുടെ ചീഫ് എക്സികയൂട്ടീവ് ഓഫീസൊക്കാനുള്ള 

ദേേഗതി 

നിലവിത്തല നിയമപ്രകാരം സിഎഎയുത്തെ ത്തമംബർ ത്തസപ്കട്ടെിയുത്തെ കെമകളും 

ഉെരവാദിെങ്ങളും വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല. അതിനാൽ, ത്തമംബർ ത്തസപ്കട്ടെിയുത്തെ 

ഉെരവാദിെങ്ങളും കെമകളും കൃതയമായി നിർവ്വെിച്ചത ത്തമംബർ ത്തസപ്കട്ടെിത്തയ നിയമെിനത 

കീഴിലുള്ള വയക്തമായ ഉെരവുകൾ നെെിലാക്കുന്നതിനത ഉെിതമായി അധികാരങ്ങൾ 

നൽകാനും യ്യഭദഗതി ആവശയമാണത. നിയമസംവിധാനങ്ങളുത്തെ  നിയപ്രണവും  ഏയ്യകാരനവും 

കാരയക്ഷമമായും മികച്ച രീതിയിലും നെൊക്കുന്നതിനത ത്തമംബർ ത്തസപ്കട്ടെി അയ്യതാെിറ്റിയുത്തെ 

െീഫത എക്സികയൂട്ടീവത ഓഫീസൊയി പ്രവർെിയ്യക്കണ്ടതും  പ്രസ്തു ത വയക്തി ഇരയാ 

ഗവൺത്തമനതെിനതത്തെ യ്യജ്ായിനതെത ത്തസപ്കട്ടെി രദവിക്കത താത്തഴയല്ലാെ ൊങ്കിൽ ആയിരിക്കണത്തമന്നും 

യ്യഭദഗതി നിഷത്കർഷിക്കുന്നു. 

അദതാെിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സമപ്ഗമായ വിരുലീകരണം 

നിയമെിനതത്തെ നാലാം അധയായെിത്തല വകുെുകൾ പ്രകാരം തീരയ്യദശ ജ്ലകൃഷി 

പ്രവർെനങ്ങൾ നിയപ്രണ വിയ്യധയമാക്കുന്നതിനും,  തീരയ്യദശ   ജ്ലകൃഷി സ്ഥാരനങ്ങൾ 

രരിയ്യശാധിക്കുന്നതിനും  തീരയ്യദശ ജ്ലകൃഷി ഫാമുകളും ഹാച്ചെികളും രജ്ിസ്റ്റർ ത്തെേുന്നതിനും  

മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന അകവാകൾച്ചർ സ്ഥാരനങ്ങൾ നീക്കം ത്തെേുന്നതിയ്യനാ  

ത്തരാളിക്കുന്നതിയ്യനാ  ഉെരവിൊനുമുള്ള  അധികാരവും നിർവഹണച്ചുമതലയും തീരയ്യദശ 

ജ്ലകൃഷി അയ്യതാെിറ്റിയിൽ  നിക്ഷിപ്തമാണത.  നിയമെിനതത്തെ  കാലാനുസൃതമായ വയാപ്തിക്കും 

പ്രയ്യയാഗെിനും അനുസൃതമായി,  തീരയ്യദശ ജ്ലകൃഷിയുത്തെ മറ്റത സംരംഭങ്ങളായ ഹാച്ചെി, 

നയൂക്ലിയസത പ്ബീഡിംഗത ത്തസനതെെുകൾ (NBC), പ്ബൂഡത യ്യസ്റ്റാക്കത മൾട്ടിപ്ലിയ്യക്കഷൻ ത്തസനതെെുകൾ (BMC), 

അകവാകൾച്ചർ ഇൻരുട്ടുകൾ എന്നിവ കൂെി ഉൾത്തെെുെുന്ന വിധെിൽ നിയമരരിധി  

വിരുലീകരിക്കാനും യ്യഭദഗതി നിർയ്യേശിക്കുന്നു.  

 

സിഎഎ യുടെ രജിസ്്ദപ്െഷൻ/സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സാധുതയുടെ കാലാവധിയിടല അയവ്  

രജ്ിസത്യ്യപ്െഷനതത്തെ കാലാവധി നിലവിൽ 5 വർഷമായി നിജ്ത്തെെുെിയിരിക്കുന്നതത 

രുനഃരരിയ്യശാധിക്കണത്തമന്നത ഗുണയ്യഭാക്താക്കൾ ആവശയമുന്നയിച്ചു ത്തകാണ്ടിരിക്കുകയാണത. െില 

ഗുണയ്യഭാക്താക്കൾ രജ്ിസത്യ്യപ്െഷൻ കാലാവധി ഉയർെുകയ്യയാ ഒറ്റെവണയായി 

നിജ്ത്തെെുെുകയ്യയാ യ്യവണത്തമന്നത ആവശയത്തെട്ടയ്യൊൾ, മറ്റത െില യ്യകാണുകളിൽ നിന്നും 

രജ്ിസത്യ്യെഷനതത്തെ കാലാവധി സർക്കാരിനതത്തെ രാട്ടക്കാലാവധിക്കനുസൃതമായി 

കുെയതക്കണത്തമന്നും ആവശയമുണ്ടത. തദനുസൃതമായി, നിലവിത്തല നിയമെിൽ 

നിർയ്യേശിച്ചിരിക്കുന്നതുയ്യരാത്തല കർശനമായ 5 വർഷത്തെ കാലയളവിനുരകരം യ്യമഖലാ 

ആവശയങ്ങളും നിലവിലുള്ള സാഹെരയങ്ങളും അെിസ്ഥാനമാക്കി െട്ടങ്ങളിത്തല രുതുക്കൽ 

ഉൾത്തെത്തെ രജ്ിസത്യ്യപ്െഷനതത്തെ കാലാവധി നിശ്ചയിക്കുന്നതിനത അയ്യതാെിറ്റിത്തയ 

അധികാരത്തെെുെുന്നതിനത അനുയ്യയാജ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ യ്യഭദഗതിയിൽ നിർയ്യേശിച്ചിട്ടുണ്ടത.  

 

'ദനാ ടെവലര്്ടമൻെ് ദസാൺ' രരിധിയിൽ നിന്നും ഹാച്ചെികൾ, ബിഎംസികൾ, 

എൻബിസികൾ, കൂട്കൃ ഷി തുെങ്ങിയവടയ ഒഴിവാക്കൽ  

2005 ത്തല തീരയ്യദശ ജ്ലകൃഷി അധികാര നിയമെിത്തല വകുെത 13 (8) പ്രകാരം ഉയർന്ന യ്യവലിയ്യയറ്റ 

യ്യരഖ (HTL) യിൽ നിന്നും 200 മീറ്റെിനുള്ളിൽ ഭൂമിയ്യയാെത യ്യെർന്നത  നിൽക്കുന്ന 'യ്യനാ ത്തഡവലരത്ത്തമൻെത  

യ്യസാണി'ലും തീരയ്യദശ നിയപ്രണ യ്യമഖലയിലുൾത്തെെുന്ന (CRZ) അരുവികൾ, നദികൾ, കായലുകൾ 



എന്നിവയിലും തീരയ്യദശ ജ്ലകൃഷിക്കത നിയ്യരാധനമുണ്ടത. തീരയ്യദശ ഹാച്ചെി പ്രവർെനം 

ഗവൺത്തമനതെത CRZ െട്ടങ്ങൾ വിജ്ഞാരനം ത്തെയ്തതുമുതൽ അതിൻത്തെ വിലക്കിൽ നിന്നത 

ഒഴിവാക്കത്തെട്ടതാത്തണന്നതത ്ത എെുെുരെയ്യയണ്ടതാണത. എന്നിരുന്നാലും ഫാമുകൾ 'യ്യനാ 

ത്തഡവലരത്ത്തമൻെത  യ്യസാണിൽ പ്രവർെിക്കുന്നതത വിലക്കുന്ന ത്തസക്ഷൻ 13(8) ത്തല വയവസ്ഥകൾ 

ഹാച്ചെികൾക്കും ബാധകമാത്തണന്നത ത്തതറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടത. കൂൊത്തത, ഒരു പ്രധാന പ്ഗാമീണ 

സാപെിക യ്യപ്സാതസ്സായി കണക്കാക്കുന്ന കെൽരായൽ കൃഷി, കൂട്കൃ ഷി എന്നിവ ഗവൺത്തമനതെത 

യ്യപ്രാത്സ്ാഹിെിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഇെരം പ്രവർെനങ്ങത്തള തീരയ്യദശ ജ്ലകൃഷി അധികാര 

നിയമെിത്തല ത്തസക്ഷൻ 13(8)ൽ നിന്നത ഒഴിവാക്കാൻ യ്യഭദഗതി നിർയ്യേശിക്കുന്നു.  

 

തീരദേശ ജലകൃഷിയിൽ CRZ വിജ്ഞാരനത്തിന്ടെ പ്രദയാഗക്ഷമതടയക്കുെിച്ച ്

വയക്തത വരുത്തുന്ന വിോഗത്തിടല ദേേഗതി 

തീരയ്യദശ ജ്ലകൃഷി അയ്യതാെിറ്റി ആകതറ്റത, 2005 ത്തല ത്തസക്ഷൻ 27 പ്രകാരം, തീരയ്യദശ യ്യമഖലകത്തള 

തീരയ്യദശ നിയപ്രണ യ്യമഖലയായി (CRZ) പ്രഖയാരിക്കുകയും CRZ-ത്തല പ്രവർെനങ്ങൾ 

നിയപ്രിക്കുകയും ത്തെേുന്നതിനായി രരിസ്ഥിതി (സംരക്ഷണ) നിയമെിത്തല ത്തസക്ഷൻ 3(1), 

ത്തസക്ഷൻ 3(2)(v), രരിസ്ഥിതി (സംരക്ഷണം) െൂൾ, 1986-ത്തല െൂൾ 5(3)(ഡി) എന്നിവ പ്രകാരം 

രുെത്തെെുവിച്ച CRZ വിജ്ഞാരനെിനതത്തെ രരിധിയിൽ തീരയ്യദശ ജ്ലകൃഷി ഉൾത്തെെുന്നില്ല. 

തീരയ്യദശ ജ്ലകൃഷിപ്രവർെനങ്ങത്തള തീരയ്യദശ രരിരാലന വിജ്ഞാരനമനുസരിച്ചുള്ള 

നിയ്യരാധിത പ്രവർെനമായി കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന ഉയ്യേശലക്ഷയങ്ങയ്യളാെു കൂെിയാണത 

സർക്കാർ 2005 ത്തല തീരയ്യദശ ജ്ലകൃഷി അയ്യതാെിറ്റി നിയമം നെെിലാക്കിയതത. ഈ യ്യമഖലയിത്തല 

ത്തതാഴിൽ സംരക്ഷണം, നിയ്യക്ഷര സംരക്ഷണം, ജ്ലകൃഷി പ്രവർെനങ്ങളുത്തെ ഭാവി എന്നിവ 

കണക്കിത്തലെുെും അവ രരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ പ്രവർെനങ്ങളുമായി 

ഇണങ്ങിത്തക്കാണ്ടുള്ളതാത്തണന്ന കാഴ്ചൊെിലുമാണത സർക്കാർ ഇെരത്തമാരു വീക്ഷണം 

കകത്തക്കാള്ളുന്നതത. ഈ ഉയ്യേശലക്ഷയങ്ങത്തള മുൻനിർെിയും സംശയനിവാരണെിനു 

യ്യവണ്ടിയും തീരയ്യദശ രരിരാലന വിജ്ഞാരനെിൽ വയാഖയാനിക്കുന്ന തരെിലുള്ള നിയ്യരാധിത 

പ്രവർെനമല്ല ജ്ലകൃഷി എന്നത വയക്തമാക്കുന്ന രീതിയിൽ തീരയ്യദശ രരിരാലന നിയമം യ്യഭദഗതി 

ത്തെോൻ തീരുമാനിക്കത്തെട്ടു. എന്നാൽ തീരയ്യദശ ജ്ലകൃഷി അധികാര നിയമെിൻത്തെ വകുെത 27 

ത്തല അവയക്തത മൂലം സർക്കാരിനതത്തെ ഉയ്യേശയം ത്തതറ്റിദ്ധരിക്കത്തെട്ടതായി കാണുന്നു. കൂൊത്തത 

തീരയ്യദശ രരിരാലന നിയമം തീരയ്യദശ ജ്ലകൃഷി പ്രവർെനങ്ങൾക്കത യ്യമൽ നെൊക്കുന്നതത ഇരട്ട 

നിയപ്രണങ്ങൾ നിലവിൽ വരുെുകയും കർഷകർക്കും സംരഭകർക്കും 

ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാക്കുകയും ത്തെേും. അതിനാൽ അവയക്തത ഒഴിവാക്കാനായി, 1986 ത്തല 

രരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നിയമെിത്തല വകുെത 3(1) നതത്തെയും വകുെത 3 (2)(v) നതത്തെയും 1986 ത്തല 

രരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണെട്ടങ്ങളിത്തല 5 (3) (d) നതത്തെയും കീഴിൽ നിലവിൽ വന്ന തീരയ്യദശ 

രരിരാലനനിയമ വിജ്ഞാരനെിനതത്തെ രരിധിയിൽ നിന്നും തീരയ്യദശ ജ്ലകൃഷി 

പ്രവർെനങ്ങത്തള ഒഴിവാക്കിത്തക്കാണ്ടത വകുെത 27 യ്യഭദഗതി ത്തെോൻ നിർയ്യേശിക്കുന്നു.  

 

രുതുക്കൽ അദരക്ഷ സമർെണത്തിടല കാലതാമസത്തിൽ ഇളവ് നൽകും 

വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ തീരയ്യദശ ജ്ലകൃഷി പ്രവർെനങ്ങളുത്തെ  രജ്ിസത്യ്യപ്െഷൻ രുതുക്കുവാൻ 

കാലതാമസം വരുന്ന സാഹെരയെിൽ രിഴെുക വർദ്ധിെിച്ചത ത്തകാണ്ടത തുെർച്ചയുള്ളതും 

നിയപ്രിതവും  രരാതി രഹിതവുമായ തീരയ്യദശ ജ്ലകൃഷി പ്രവർെനങ്ങൾ നെെിലാക്കാൻ 

യ്യഭദഗതി വയവസ്ഥ ത്തെേുന്നു.  

 

ദകെുരാെുകൾ അടെങ്കിൽ നഷ്ടം സംേവിച്ചാൽ രുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതിനും 

മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിനുമുള്ള വയവസ്ഥ. 

നിലവിത്തല സാഹെരയെിൽ കൃഷിയിെെിനതത്തെ ഉെമസ്ഥാവകാശം മാെുയ്യപായ്യഴാ, 

കൃഷിയിെെിനതത്തെ വയാപ്തിയിൽ മാറ്റം വരുെുയ്യപായ്യഴാ ത്തെയ്യേണ്ട െീരജ്ിസത്യ്യപ്െഷൻ വലിയ കാല 

താമസം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടത. ഇങ്ങത്തനയുള്ള സാഹെരയങ്ങളിൽ രജ്ിസത്യ്യപ്െഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ 

മാറ്റങ്ങൾ വരുെുന്നതിനും, സർട്ടിഫിക്കറ്റത നഷ്ടത്തെെുകയ്യയാ, കീെിയ്യൊവുകയ്യയാ, യ്യകെുരാെത 

വരുകയ്യയാ ത്തെേുയ്യപായ്യഴാ രുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റത നൽകുന്നതിനും നിലവിത്തല യ്യഭദഗതി വയവസ്ഥ 

ത്തെേുന്നു.  

 



ഉദേയാഗസ്ഥടര അധികാരടെെുത്തുന്നതിനും അെീൽ നൽകുന്നതിനുമുള്ള വയവസ്ഥ 

ശിക്ഷയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന യ്യഭദഗതി കണക്കിത്തലെുെത, ഉയ്യദയാഗസ്ഥർക്കത നെെിൽ വരുൊനുള്ള 

അധികാരവും ഒെം അെീൽ നൽകുന്നതിനുള്ള നിയമ വയവസ്ഥയും ഉൾത്തെെുയ്യെണ്ടതത 

അനിവാരയമായതിനാൽ യ്യഭദഗതിയായി നിർയ്യേശിക്കുന്നു.  

 

നിയമത്തിന്ടെ കുറ്റവിമുക്തമാക്കൽ  

രജ്ിസത്യ്യപ്െഷൻ ഇല്ലാത്തത തീരയ്യദശ മത്സ്യകൃഷി നെെുന്നതത  2005 ത്തല  തീരയ്യദശ ജ്ലകൃഷി 

അധികാര നിയമെിത്തല വകുെത 14 പ്രകാരം ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന  കുറ്റകൃതയമാണത. ഇതത പ്രകാരം 

കുറ്റം ത്തെേുന്ന ആൾക്കത മൂന്നത വർഷം വത്തര തെവത ശിക്ഷയ്യയാ ഒരു ലക്ഷം രൂര വത്തര രിഴയ്യയാ ഇതത 

രണ്ടും കൂെിയ്യയാ അനുഭവിയ്യക്കണ്ടതായി വരും. എന്നാൽ കർഷകരും ബന്ധത്തെട്ട മറ്റത 

ഗുണയ്യഭാക്താക്കളും ഈ ശിക്ഷ കഠിനമാത്തണന്നും അതിനാൽ രുന:രരിയ്യശാധന 

ആവശയമാത്തണന്നും പ്രവൃെിയുത്തെ കുറ്റകൃതയ സവഭാവം ഒഴിവാക്കി ഇതരശിക്ഷാവിധികൾ  

നിർയ്യദശിക്കണത്തമന്നും അഭിപ്രായത്തെെുന്നു. കൂൊത്തത ജ്ലകൃഷി എന്നതത കർഷകർ നെെുന്ന ഒരു 

കാർഷിക പ്രവർെനമായതിനാൽ രജ്ിസത്യ്യപ്െഷൻ ത്തെോെതത കുറ്റകരമാക്കുന്ന നിയമ വയവസ്ഥ 

അനീതിയായി കണക്കാക്കത്തെെുന്നു. 17 വർഷം മുപത നിലവിൽ വന്ന തീരയ്യദശ ജ്ലകൃഷി 

അധികാര നിയമെിത്തല വകുെത 14 ഇതത വത്തരയും മാറ്റങ്ങൾക്കത വിയ്യധയമാകാെ സാഹെരയെിൽ 

ഈ വകുെത രുനഃരരിയ്യശാധിക്കുകയും യ്യഭദഗതി വരുെുകയും ത്തെയ്യേണ്ടതത അനിവാരയമാണത. 

സർക്കാർ വിവിധ നിയമങ്ങൾക്കത കീഴിലുള്ള ത്തെെിയ കുറ്റകൃതയങ്ങൾ പ്കിമിനൽ 

കുറ്റങ്ങളിൽനിന്നും മാറ്റുവാനുള്ള പ്ശമങ്ങൾ നെന്നുത്തകാണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാഹെരയെിൽ 

തീരയ്യദശ ജ്ലകൃഷി അധികാര നിയമെിത്തല ത്തസക്ഷൻ 14 പ്രകാരമുള്ള കഠിന ശിക്ഷ 

ഒഴിവാക്കുവാനുള്ള നിയമ യ്യഭദഗതി വരുെുവാൻ നിർയ്യേശിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും നിയമം 

ലംഘിക്കുകയും തീരയ്യദശ രരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണെിനത യ്യകാട്ടം തട്ടുന്ന പ്രവർെനം 

നെെുകയും ത്തെേുന്നവർക്കത തീരയ്യദശ രരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും മലിനീകരണ 

ഉെരവാദിെ തതവവും മുൻ നിർെി യ്യവണ്ടപ്ത രിഴയും, തെവത ശിക്ഷയല്ലാത്തതയുള്ള മറ്റത 

ശിക്ഷാവിധികളും നെെിലാക്കുന്നതിനും നിർയ്യേശിക്കുന്നു. രുതിയതായി രൂരത്തെെുെുന്ന 

ശിക്ഷാ വിധി െുമതലത്തെട്ട ഉയ്യദയാഗസ്ഥർ നിയമ വയവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുന്നവർത്തക്കതിത്തര 

നെരെിത്തയെുക്കും. രണരരമായ രിഴകൾ നിർയ്യേശിക്കുയ്യപാൾ, ഔയ്യദയാഗിക വിയ്യവെനാധികാരം 

നീക്കം ത്തെേുന്നതിനായി െുമൊവുന്ന രിഴയുത്തെ അളവിൽ സുതാരയതയും വസ്തു നിഷ്ഠതയും 

ത്തകാണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടത. ത്തെെുകിെ കർഷകർക്കത അമിതഭാരം ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ രിഴയുത്തെ അളവത 

നിർയ്യദശിക്കുയ്യപാൾ കൃതയമായ പ്ശദ്ധ ത്തെലുെിയിട്ടുണ്ടത. മാർഗനിർയ്യദശങ്ങളിലൂത്തെ 

അയ്യതാെിറ്റിയുത്തെ നിയപ്രണ െട്ടക്കൂെിൽ മുൻകരുതൽ തെവങ്ങൾ ഉൾത്തെെുെിയിട്ടുണ്ടത എന്നതത 

എെുെുരെയ്യയണ്ടതാണത. പ്രകൃതിയുമായി ഇണങ്ങിയ്യച്ചർന്നത ഇരയയിത്തല തീരയ്യദശ ജ്ലകൃഷിയുത്തെ 

സാധയതകൾ പ്രയ്യയാജ്നത്തെെുെുന്നതിനും മനുഷയരാശിക്കത വിലകുെഞ്ഞതും സുരക്ഷിതവുമായ 

യ്യപ്രാട്ടീനതത്തെ സുസ്ഥിര ഉൽൊദനം വർദ്ധിെിക്കുന്നതിനും ഇതത വഴി സാധിക്കും. 
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