కోసట ల్ ఆకయాకలచర్ అథారిటీ చటట ం(సవరణ) బిలుల, 2022
పరిచయం:-

పరయావరణ

అనుకూలమన
ై

స్థి రమైన

ఉత్పత్తి ని

సయధంచడానికి

దేశంలో

ఆకయాకలచర్

కయరాకలాపయల అభివృది మరియు నిరాహణను శయస్్ి య
సూత్ాాల పై నియంత్తాంచడం మరియు నిరాహంచడం
ీ
అవసరం. కోసట ల్ ఆకయాకలచర్ అథారిటీ చటట ం, 2005 (CAA చటట ం, 2005) దేశంలోని తీర పయాంత్ాలలో

కోసట ల్ ఆకయాకలచర్త్ో అనుసంధానించబడిన కయరాకలాపయలను నియంత్తాంచడానికి కోసట ల్ ఆకయాకలచర్
అథారిటీని ఏరయపటు చేయడానికి పయరల మంటుచే రూప ందంచబడింద. చటట ం అమలులోకి వచ్చచనపపటి నుండి
గత్ పదహేడేళ్లలో పరయావరణానిి పరిరక్ించడానికి త్గిన జాగరత్ిలు అందంచ్చంద మరియు దేశంలో తీరపయాంత్
ఆకయాకలచర్ను నియంత్తాంచడం మరియు అభివృది చేయడం జరిగింద. దీనివలల లక్షలాద ఉదయ ాగయల కలపన,
సాయం ఉపయధ అవకయశయలు, ఆకయాఫయరమరల ఆదాయాలు పరగడం మరియు ఆకయాకలచర్ లో వ్యాపయర మరియు
వావసయిపకత్ అభివృది చందడంత్ోపయటు బలమైన ఆకయాకలచర్ మదద త్ు పరిశరమలు అభివృది చేయడం
వంటివి సులభత్రం చేయబడాాయి. నేడు, భారత్దేశం పాపంచంలోని ఉపపపనీటి ఆకయాకలచర్ ఉత్పత్ు
ి ల
యొకక పాముఖ ఉత్పత్తిదారులు మరియు ఎగుమత్తదారులలో ఒకటిగయ ఉంద.
ఒక మంచ్చ చటట ం పాగత్తశీలంగయ ఉండాలి మరియు వ్యటాదారుల అభివృది ఆకయంక్షలకు
అనుగుణంగయ కయలకరమణ
ే ా అభివృది చందాలి. CAA చటట ం, 2005 అమల ైన కయలంలో అనుభవం ఆధారంగయ,
గత్ కొనేిళ్ల
ల గయ వివిధ వ్యటాదారుల నుండి విధానాలను సరళీకృత్ం చేయాలని మరియు వ్ేగవంత్ం
చేయాలని డిమాండ్ చేసి ునాిరు. ఆకయాకలచర్ కయరాకలాపయల రిజిస్్టష
ే న్ జారీ, చటట ం మరియు దాని కిరంద
రూప ందంచ్చన నియమాలు, నియంత్ాణ మరియు మారగ దరశకయల పాకయరం సమమత్త మరియు నియంత్ాణ
భారయనిి త్గిగంచడం మరియు అమలులో ఇబబందులను త్ొలగించాలని కోరడమైనద.
అందువలల , పాజా పాయోజనాల దృష్టయటా, CAA చటట ం, 2005లోని నిబంధనలను పపనఃసమీక్ించడం
మరియు

నియంత్ాణ

సమమత్ులు,

నేరయలు

మరియు

జరిమానాలను

పపనఃసమీక్ించడం

దాారయ

వ్యటాదారులకు నియంత్ాణ భారయనిి త్గిగంచే లక్యాలత్ో సంబంధత్ రంగయనికి అనుగుణంగయ చటాటనికి త్గిన
సవరణలను పాత్తపయదంచడం సరననదని భావించబడింద సయధామయియా చటట నేరం(ల) యొకక నేర నిరూమలన
తీర పయాంత్ ఆకయాకలచర్ అరి ంలో అంత్రయలను త్ొలగించడం, చటాటనిి సమరి వంత్ంగయ అమలు చేయడానికి
విధానాలను కరమబదీి కరించడం, ఇబబందులను త్ొలగించడం మరియు వ్యాపయరం చేయడం సులభత్రం
చేయడం. దీని పాకయరం, కోసట ల్ ఆకయాకలచర్ అథారిటీ చటట ం, 2005కి సవరణలు రూప ందంచబడాాయి
మరియు కోసట ల్ ఆకయాకలచర్ అథారిటీ చటట ం (సవరణ) బిలు
ల , 2022 పబిల క్ డొ మన్
ై లో ఉంచుత్ూ (భారత్

పాభుత్ా మత్్ా శయఖ వ్ెబస్ట్
ై , మరియు కోసట ల్ ఆకయాకలచర్ అథారిటీ యొకక వ్ెబస్ట్
ై ) వ్యటాదారులు
మరియు సయధారణ పాజల అభిపయాయాల నిమిత్ి ం అరిించడమైనద.
చటట ంలో పాత్తపయదంచబడిన కీలక సవరణల సయరయంశం:
నిరాచనాలను సమగరంగయ చేరచడం మరియు “ఫయర్మ లేదా ఫయర్మ్” అనే పదానిి “కయరాకలాపం లేదా
కయరాకలాపయలు” అనే పదంత్ో భరీి చేయడం
CAA చటట ం, 2005 యొకక పరిధని పాసి ుత్ రూపంలో ఉని కోసట ల్ ఆకయాకలచర్ 'ఫయర్మలు' సయియిని మించ్చ
స్థి రమన
ై అభివృది కోసం తీరపయాంత్ ఆకయాకలచర్ అనిి కోణాలులో ఉని విసు
ి ే త్మన
ై కయరాకలాపయలను చటట ం
పరిధ లోకి తీసుకొని రయవటానికి ఉదేద శంచబడింద. అందువలల "ఫయర్మ లేదా ఫయర్మ్" అనే పదానిి
"కయరాకలాపం లేదా కయరాకలాపయలు" అనే పదంత్ో భరీి చేయాలని పాత్తపయదంచబడింద. అదనంగయ, పాసి ుత్
సవరణల కిరంద పాసి ుత్ అవసరయలకు అనుగుణంగయ కొనిి నిరాచనాలు పాత్తపయదంచబడాాయి.
సబార్డినేట్ కార్ాాలయాలను ఏర్ాాటు చేయడానికి నిబంధన
తీరపయాంత్ ఆకయాకలచర్ను శయస్్ి ీయంగయ పరావ్ేక్ించ్చ, విచక్షణత్ో నిరాహస్్ి త్పప, ఇద స్థి రమన
ై అబివృది కి
దయ హదపడకపో గయ పయాంత్ాలోల పరయావరణ మరియు సయమాజిక ఆందయ ళ్నలకు ధారితీయవచుచ. కయబటిట ,
దీవపలత్ో సహా మొత్ి ం దేశంలోని సముదా తీర పయాంత్ రయష్టయటేలు మరియు కందాపయలిత్ పయాంత్ాలలో తీరపయాంత్
ఆకయాకలచర్ కయరాకలాపయలను నియంత్తాంచే అపయరమన
ై బాధాత్ను CAA భుజానకనత్ి ుకుంద. అత్ాంత్
వ్ేగముత్ో విసు
ి ే త్ పరిధలో జరిగన
ి కోసట ల్ ఆకయాకలచర్ అభివృది ని CAA ఎరయపటు సమయములో
గురిించలేదు. మారిన ఆకయాకలచర్ దృష్టయటా తీరపయాంత్ ఆకయాకలచర్ కయరాకలాపయలపై కఠినమైన నియంత్ాణ
మరియు పరావ్ేక్షణకు హామీ ఇసు
ి ంద మరియు పరయావరణ పరిరక్షణ మరియు ఉత్పత్తి సుస్థి రత్ను
నిరయిరించడంలో కోసట ల్ ఆకయాకలచర్ అథారిటీ యొకక బాధాత్ వివిధ రయష్టయటేల తీరపయాంత్ పయాంతీయ
కయరయాలయాలను ఏరయపటు చేయడం దాారయ కోసట ల్ ఆకయాకలచర్ అథారిటీని త్గినంత్గయ బలోప్త్ం
చేయవలస్థన అవసరయనిి త్పపనిసరి చేసి ుంద. పాజా పాయోజనాల కోసం దేశంలోని తీరపయాంత్ రయష్టయటేలు
మరియు కందాపయలిత్ రయష్టయటేల లో కోసట ల్ ఆకయాకలచర్ కయరాకలాపయలను వికందీాకరించడానికి మరియు
నియంత్తాంచడానికి CAA చటట ంలోని స్క్షన్ 4(2) లో అథారిటీ కోసం 'సబారిానట్
ే కయరయాలయాల' ను ఏరయపటు
చేయడానికి సవరించాలని పాత్తపయదంచబడింద.

అథారిటీ యొకక సయధారణ చైర్పర్న్ లేనపపపడు అథారిటీ సమావ్ేశయల నిరాహణ
అథారిటీ

సమావ్ేశయల

నిరాహణ

సమయములో

అథారిటీ

చైర్పర్న్

లేనపపపడు

ఆకయాకలచర్

కయరాకలాపయలకు, రిజిస్్టష
ే న్ల జారీకి ఆటంకం ఏరపడవచుచ. చైర్పర్న్ లేని పక్షంలో లేదా చైర్పర్న్ పదవి
ఖాళీగయ ఉనిపపపడు అథారిటీ సమావ్ేశయల నిరాహణకు సంబంధంచ్చ చటట ంలోని అసపషట త్ను త్ొలగించడానికి,
చటట ంలో సపషట మైన నిబంధనలను రూప ందంచడానికి సవరణ పాత్తపయదంచబడింద. అథారిటీ సమావ్ేశయనికి
అధాక్షత్ వహంచడానికి ఇత్ర సభుాలను నామినేట్ చేయడానికి చర్
ై పర్న్కు అవకయశం కలిపంచటానికి లేదా
సభుాలు త్మనుండి ఒకరిని చర్
ై పర్న్గయ ఎంపథక చేయడానికి, త్దాారయ సయధారణ చైర్పర్న్ లేనపపపడు
అథారిటీ సమావ్ేశయనిి ఏరయపటు చేయవచుచ.
విధులను సమరివంత్ంగయ నిరారిించేందుకు కమిటీలను నియమించేందుకు అథారిటక
ీ ి అధకయరమిచేచ
నిబంధన
చటట ం కింద త్న విధులను మరియు కయరాకరమాలను సమరి వంత్ంగయ నిరారిించడానికి కమిటీలను
నియమించడానికి అథారిటక
ీ ి సపషట మైన అధకయరం కలిపంచేందుకు చటట ంలో సవరణ పాత్తపయదంచబడింద. ఈ
కమిటీల ఏరయపటు దాారయ అథారిటీ యొకక పరావ్ేక్షణ మరియు సూపరిాజన్ సమరివంత్ంగయ నిరాహంచబడి
ఆకయాకలచర్ కయరాకలాపయల రిజిస్్టష
ే న్లను త్ారగయ జారి చేస్్లా చేసి ుంద. ఇంకయ, ఈ కమిటీల దాారయ అథారిటీ
నిపపణుల సలహాలను కూడా ప ందవచుచ.
అథారిటీ యొకక ముఖా కయరానిరాహణాధకయరిగయ మంబర్ స్కరటరీ
పాసి ుత్ చటట ం పాకయరం CAA సభా కయరాదరిశ పయత్ా మరియు బాధాత్లు వివరించబడలేదు. అందువలల , సభా
కయరాదరిశ

పయత్ా

మరియు

బాధాత్లను

విశదీకరించడానికి,

చటట ం

కింద

సపషట మైన

ఆదేశయలను

అత్నికి/ఆమకు అపపగించడానికి, త్గిన అధకయరయనిి అందంచడానికి, చటాటనిి సముచ్చత్ంగయ సవరించడం
త్పపనిసరి అని భావించబడింద. మంబర్ స్కరటరీ, అథారిటీ యొకక చీఫ్ ఎగిికూాటివ్ ఆఫ్సర్ గయ పని చేయడం
మరియు చటట ం కిరంద మరుగనన నియంత్ాణ, సమనాయం మరియు సమరివంత్ంగయ అమలు కోసం ఆదేశయలు
ఇచుచటకు కనీససయియిలో భారత్ పాభుత్ా జాయింట్ స్కరటరీ హో దాలో ఉండటం అభిలషణీయంగయ
భావించబడింద.

అథారిటీ విధులను సమగరంగయ విసి రించడం
చటట ంలోని అధాాయం IV కింద, తీరపయాంత్ాలలో ఆకయాకలచర్ కయరాకలాపయల నిరాహణకు, తీరపయాంత్
ఆకయాకలచర్ సంసి లను త్నిఖీ చేయడానికి, తీరపయాంత్ ఆకయాకలచర్ ఫయర్మ లను నమోదు చేయడానికి
మరియు హేచరీలు, కయలుష్టయానికి కయరణమయియా తీర పయాంత్ ఆకయాకలచర్ సంసి లను త్ొలగించడం లేదా
కూలిచవ్ేయడం త్దత్రయలను ఆదేశంచడం మొదల ైన అధకయరయలు మరియు విధులు కోసట ల్ ఆకయాకలచర్
అథారిటీకి అందంచ బడింద. తీర పయాంత్ ఆకయాకలచర్ యొకక ఇత్ర అనుబంధమైన హేచరీ, నూాకిలయస్
బ్రాడింగ్ స్ంటర్లు (NBC), బర
ా డ్ సయటక్ మలిటపక
థల షన్ స్ంటర్లు (BMC) మరియు ఆకయాకలచర్ ఇన్పపట్లు
చటట ం యొకక మారిన పరిధ మరియు అనువరి నానికి అనుగుణంగయ అథారిటీ యొకక విధుల కింద
నిబంధనలను చేరయచలని పాత్తపయదంచబడింద.
CAA దాారయ జారీ చేయబడిన అనిి రిజిస్్టష
ే న్ లేదా సరిటఫథకట్ యొకక చలు
ల బాటు వావధలో వ్ేసులుబాటు
పాసి ుత్ం 5 సంవత్్రయలుగయ నిరణయించబడిన రిజిస్్టష
ే న్ చలు
ల బాటు వావధని సమీక్ించాలని వ్యటాదారులు
డిమాండ్ చేసి ునాిరు. కొంత్మంద వ్యటాదారులు రిజిస్్టష
ే న్ యొకక చలు
ల బాటు వావధని పంచాలని లేదా
వన్-టైమ్ రిజిస్్టష
ే న్ అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేసి ునాిరు. కొనిి సందరయాలలో, పాభుత్ాం దాారయ
భరమిని కటాయించే కయలవావధత్ో రిజిస్్టష
ే న్ వావధని సమనాయం చేయడానికి రిజిస్్టష
ే న్ యొకక
చలు
ల బాటు వావధ త్గిగంచాలని డిమాండ్ ఉంద. త్దనుగుణంగయ, పాసి ుత్ చటట ంలో నిరద శంచ్చన విధంగయ
కఠినమైన 5 సంవత్్రయల వావధ కి బదులు స్కోటరల్ అవసరయలు మరియు పాసి ుత్ పరిస్త్ుల
థి
ఆధారంగయ
నిబంధనలలో దాని పపనరుది రణత్ో సహా రిజిస్్టష
ే న్ యొకక చలు
ల బాటు కయలవావధకి సంబంధంచ్చన
నిరణ యాలు

అథారిటక
ీ ి అపపగించడానికి, చటట ంలో త్గిన సవరణలు పాత్తపయదంచబడాాయి. ఇద తీరపయాంత్

ఆకయాకలచర్ ఫయర్మ లను మరియు ఇత్ర కయరాకలాపయల రిజిస్్టష
ే న్లో ఎదురయియా ఇబబందులను త్గిగసి ుంద.
“నో డవలపమంట్ జోన్” పరిధలో హేచరీలు, BMCలు, NBCలు, కజ్ కలచర్ మొదల న
ై వ్యటిని
మినహాయించడం
CAA చటట ం 2005లోని స్క్షన్ 13(8) పాకయరం "నో డవలపమంట్ జోన్" లో అనగయ హై టడ్
ై ల న్
ై (HTL)
నుండి లాాండ్వర్ా వ్ెప
ై ప 200మీ దూరం వరకు మరియు కోసట ల్ రనగుాలేషన్ జోన్ (CRZ) పరిధలోని కీరక్్,
నదులు మరియు బాాక్ వ్యటర్లలో తీరపయాంత్ ఆకయాకలచర్ను నిష్ధసు
ి ంద. పాభుత్ాం స్థఆర్జనడ్

నిబంధనలను నోటిఫక
థ షన్ చేస్న
థ పపటి నుండి కోసట ల్ ఆకయాకలచర్ హేచరీ కయరాకలాపయలు మినహాయించబడిన
కయరయాచరణ

అని

ప్రకకనబడినద.

CAA

చటట ంలోని

స్క్షన్

13(8)లోని

నిబంధనలు

ఫయర్మ్

నిష్ధంచబడినందున హేచరీలకు కూడా ఈ నిబంధనలు వరిిసి యయని త్పపపగయ అరి ం చేసుకునాిరు. ఇంకయ,
పాభుత్ాం కూడా స్్ వీడ్ కలచర్ మరియు కజ్ కలచర్ ని పాధాన గయరమీణ ఆరిిక కయరాకలాపంగయ పో ా త్్హసోి ంద.
అందువలల

CAA చటట ంలోని స్క్షన్ 13(8) నుండి అటువంటి కయరాకలాపయలను మినహాయించాలని

పాత్తపయదంచబడింద.
తీరపయాంత్ ఆకయాకలచర్పై CRZ నోటిఫక
థ షన్ యొకక వరిింపపపై సపషట త్ తీసుకురయవడానికి ధుావీకరణ విభాగం
(వ్యలిడిటి స్క్షన్ ) యొకక సవరణ
కోసట ల్ ఆకయాకలచర్ అథారిటీ చటట ం, 2005లోని స్క్షన్ 27 కింద నిబంధనల పాకయరం, CRZ నోటఫ
ి థకషన్

స్క్షన్ 3(1) మరియు ఎనిారయనెమంట్ (ప ా టక్షన్) చటట ంలోని స్క్షన్ 3(2)(v) ఎనిారయనెమంట్ (ప ా టక్షన్)
చటట ంలోని 1986 రూల్ 5(3)(డి) కింద జారీ చేయబడినటు
ల

CRZ

పరిధలో తీర పయాంత్ ఆకయాకలచర్

ఉనిటుటగయ భావించబడదు. కోసట ల్ ఆకయాకలచర్ అథారిటీ చటట ం, 2005 యొకక “స్్టట్మంట్ ఆఫ్ ఆబజి క్ట్”
మరియు కయరణాలలో సూచ్చంచ్చన విధంగయ CAA చటట ం 2005ని తీసుకురయవడంలో పాభుత్ా ఉదేద శం, CRZ
నోటఫ
ి థకషన్ యొకక అరి ంలో తీరపయాంత్ ఆకయాకలచర్ను నిష్ధత్ చరాగయ పరిగణంచడం కయదు.

కయరిమకుల

ఉపయధని రక్ించడంత్ో పయటు ఈ ఆరిిక కయరాకలాపంలో ఇపపటిక పటిటన పటుటబడిని ఆదా చేయడం మరియు
పరయావరణానిి పరిరక్ించాలి్న అవసరయనికి అనుగుణంగయ ఆకయాకలచర్ భవిషాత్ు
ి లో అభివృది చందడం
అవసరమని పాభుత్ాం భావించ్చంద. పన
ై ప్రకకని అంశయలను సయధంచడానికి మరియు అనిి సందేహాలను
నివృత్తి చేయడానికి, ఈ CRZ నోటఫ
ి థకషన్ యొకక అరి ంలో ఆకయాకలచర్ నిషథది చరాగయ ఉదేద శంచబడదని
సపషట ం చేయడానికి CRZ నోటిఫక
థ షన్ను సవరించాలని నిరణ యించారు. అయిత్ే, CAA చటట ంలోని స్క్షన్
27లో ఉని అసపషట త్ కయరణంగయ పాభుత్ా ఉదేద శం త్పపపగయ అరి ం చేసుకోబడింద. ఇంకయ, కోసట ల్
ఆకయాకలచర్లో CRZ నియంత్ాణను అమలు చేయడం వలల ఆకయా రనత్ులు మరియు పయరిశయరమికవ్ేత్ిలు
వ్ేధంపపలకు మరియు హచుచ సయరుల నియంత్ాణలకు గురి కయవచుచ. అందువలల సందగిత్ను త్గిగంచడానికి
మరియు సపషట త్ తీసుకురయవడానికి, కోసట ల్ ఆకయాకలచర్ చటట ం స్క్షన్ 27 యొకక సవరణ దాారయ, CRZ
నోటఫ
ి థకషన్ స్క్షన్ 3(1), ఎనిారయనెమంట్ (ప ా టక్షన్) చటట ంలోని మరియు స్క్షన్ 3(2)(v), ఎనిారయనెమంట్
(ప ా టక్షన్) చటట ంలోని రూల్ 1986 రూల్ 5(3)(డి) కింద జారీ చేస్న
థ కోసయి తీర పయాంత్ ఆకయా కలచర్
కయరాకలాపయలను వీటి పరిధ నుండి మినహాయించాలని పాత్తపయదంచబడింద.

పపనరుది రణ దరఖాసు
ి ను (రననుావల్ అపథల కషన్్) సమరిపంచడంలో జాపాం మనిించబడుత్ుంద
కోసట ల్ ఆకయాకలచర్
నిరయిరించడానికి

కయరాకలాపయల

కోసట ల్

ఆకయాకలచర్

యొకక

నిరంత్ర

కయరాకలాపయల

నియంత్ాణ
రిజిస్్టష
ే న్

మరియు ఫథరయాదు
పపనరుది రణ

కోసం

ఆపరషన్ ని
దరఖాసు
ి ను

సమరిపంచడంలో వివిధ కయరణాల వలల జరిగిన జాపయానిి మనిిసూ
ి
కయంప ండ్ ఫ్జు త్ో దరఖాసు
ి
చేసుకొనుటకు ప ా విజన్ చేయబడింద.
ముాటిలేషన్, డాామేజ్ లేదా నష్టయటనికి సంబంధంచ్చ కొత్ి సరిటఫథకట్ అందంచడానికి మరియు మారుపలు
మొదల ైన వ్యటి కోసం ప ా విజన్.
యాజమానాం మారుప లేదా యాకిటవిటీ పరిమాణంలో మారుపల విషయంలో మళీల నమోదు చేసుకునే పాసి ుత్
రిజిస్్ట ష
ే న్ పాకయ
ిర
భారీ జాపయానిి కలిగిసి ుంద. పాసి ుత్ సవరణ యాజమానా మారుప లేదా కయరయాచరణ
యొకక పరిమాణంలో మారుపల విషయంలో రిజిస్్టష
ే న్ సరిటఫథకట్ లో మారుపలను అమలు చేయడానికి
మరియు ముాటిలేషన్, డాామేజ్ లేదా సరిటఫథకట్ నషట పో యినపపపడు కొత్ి ధృవీకరణ పత్ాానిి అందంచడానికి
ఉపయోగపడుత్ుంద.
అధకయరులకు అధకయరం ఇవాడం మరియు అప్పల్ కోసం అవకయశం
శక్షల యొకక సవరణత్ో పయటుగయ, అధకయరులకు అధకయరం ఇవాడం మరియు అప్పల్ నిబంధన అనివ్యరాం
అవపత్ుంద అందువలల ఈ సదుపయయం పాత్తపయదంచబడింద
చటట ం లో నేర నిరూమలన
CAA చటట ం, 2005, స్క్షన్ 14 కింద రిజిస్్టష
ే న్ లేకుండా తీరపయాంత్ ఆకయాకలచర్ను కొనసయగించడం శక్యరయహం.
ఈ స్క్షన్ పాకయరం మరడు సంవత్్రయల వరకు జనైలు శక్ష లేదా జరిమానా, లేదా లక్ష రూపయయలు, లేదా
రనండింటిత్ో శక్ష విధంచవచుచ. రిజిస్్టష
ే న్ లేకుండా ఆకయాకలచర్ చేస్థనందుకు 3 సంవత్్రయల వరకు జనల
ై ు శక్ష
విధంచే నిబంధనలు కఠినమైన శక్ష అని రనత్ులు మరియు ఇత్ర భాగసయాములు అభిపయాయపడుత్ునాిరు.
పాత్ాామాియ శక్యసమృత్తత్ో వ్యటిని సరిదదాదలి్న అవసరం ఉంద. ఇంకయ ఆకయాకలచర్ అనేద రనత్ులు చేపటటట
వావసయయ

పకియ
ర .

దీనిి

నమోదు

చేయకపో వడానిి

నేరంగయ

పరిగణంచడం

అనాాయంగయ

పరిగణంచబడుత్ుంద. CAA చటట ం 17 సంవత్్రయల కిరత్ం అమలులోకి వచ్చచనపపటికీ, చటట ంలోని స్క్షన్ 14

అమలులోకి వచ్చచనపపటి నుండి గత్ 17 సంవత్్రయలలో అమలు చేయబడలేదు, ఈ నిబంధనను
అనవసరంగయ మరియు పపనఃపరిశీలనకు అనుకూలంగయ మారిచంద. వివిధ చటాటల కింద చ్చని చ్చని
నేరయలను నేరముగయ పరిగణంచకుండా ఉండుటకు పాభుత్ాం చేసి ుని పాయత్ాిలను దృషథటలో ఉంచుకుని,
జనైలు శక్ష నిబంధనలను త్ొలగించడం కోసం CAA చటట ం, 2005లోని స్క్షన్ 14ను సవరించడం దాారయ CAA
చటట ం, 2005ను నేరరహత్ం చేయాలని పాత్తపయదంచబడింద. ఏద ఏమైనపపటిక,ీ తీరపయాంత్ పరయావరణ
పరిరక్షణ కోసం కయలుషాకయరుడు చలిల ంపప సూత్ాానిి వరిింపజయడం కింద జనైలు శక్షకు బదులుగయ త్గిన దావా
మరియు ఇత్ర జరిమానాల కలయిక పాత్తపయదంచబడింద. చటట పాకయరం రిజిస్్టష
ే న్ చేయనందుకు మరియు
నిబంధనలను పయటించనందుకు పాత్తపయదత్ పాత్ాామాియ జరిమానాలు విధంచుటకు
అధకయరులచే

తీరుప

ఇవాబడత్ాయి

మరియు

అమలు

పరచబడుత్ుంద.

అధకయరం కలిగిన
దావా

పనాల్టటలను

పాత్తపయదసు
ి నిపపపడు, అధకయరిక విచక్షణను త్ొలగించడానికి విధంచే పనాల్టట మొత్ి ంలో పయరదరశకత్
మరియు నిష్టయపక్ికత్ తీసుకురయబడింద. చ్చని రనత్ులకు మిత్తమీరిన భారం పడకుండా ఉండేలా జరిమానాల
పరిమాణానిి పాత్తపయదంచేటపపపడు త్గిన జాగరత్ిలు తీసుకోవడమన
ై ద. మారగ దరశకయల దాారయ అథారిటీ
రనగుాలేటరీ ఫ్ామ్వర్కలో ముందుజాగరత్ి సూత్ాాలు ప ందుపరచబడాాయి. ఇద పాకృత్తకి అనుగుణంగయ
భారత్దేశంలో తీరపయాంత్ ఆకయాకలచర్ యొకక సయమరయిానిి ఉపయోగించుకోవడానికి మారగ ం సుగమం
చేసి ుంద మరియు చౌకనన సురక్ిత్మన
ై పో ా టీన్ మరియు స్థి రమన
ై ఉత్పత్తి ని మానవ్యళికి అందసు
ి ంద.
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