
 

పరిచయం:- పరయావరణ అనుకూలమ నై స్థి రమ ైన ఉత్పతి్తని సయధ ంచడానికి దేశంలో ఆకయాకలచర్ 
కయరాకలాపయల అభివృద ి  మరయిు నిరాహణను శయస్్ి యీ సూత్ాా ల ప ై నియంత్తాంచడం మరియు నిరాహ ంచడం 
అవసరం. కోసటల్ ఆకయాకలచర్ అథారిట ీ చటటం, 2005 (CAA చటటం, 2005) దశేంలోని తీర పయాంత్ాలలో 
కోసటల్ ఆకయాకలచర్ త్ో అనుసంధానించబడిన కయరాకలాపయలను నియంత్తాంచడానికి కోసటల్ ఆకయాకలచర్ 
అథారటిీని ఏరయపటు చయేడానికి పయరలమ ంటుచే రూప ంద ంచబడింద . చటటం అమలులోకి వచ్చచనపపటి నుండ ి
గత్ పద హడేేళ్లలో పరయావరణానిి పరరిక్ించడానికి త్గని జాగరతి్లు అంద ంచ్చంద  మరియు దశేంలో తీరపయాంత్ 
ఆకయాకలచర్ ను నియంత్తాంచడం మరియు అభివృద ి  చయేడం జరిగింద . దనీివలల  లక్షలాద  ఉదయాగయల కలపన, 
సాయం ఉపయధ  అవకయశయలు, ఆకయాఫయరమరల ఆదాయాలు ప రగడం మరయిు ఆకయాకలచర్ లో వ్యాపయర మరయిు 
వావసయి పకత్ అభివృద ి  చ ందడంత్ోపయటు బలమ ైన ఆకయాకలచర్ మదదత్ు పరిశరమలు అభివృద ి  చేయడం 
వంటివి సులభత్రం చయేబడాా యి. నేడు, భారత్దశేం పాపంచంలోని ఉపపపనీటి ఆకయాకలచర్ ఉత్పత్ుి ల 
యొకక పాముఖ ఉత్పతి్తదారులు మరయిు ఎగుమత్తదారులలో ఒకటగియ ఉంద . 
 

 ఒక మంచ్చ చటటం పగాత్తశీలంగయ ఉండాలి మరియు వ్యటాదారుల అభివృద ి  ఆకయంక్షలకు 
అనుగుణంగయ కయలకరమణేా అభివృద ి  చ ందాలి. CAA చటటం, 2005 అమల ైన కయలంలో అనుభవం ఆధారంగయ, 
గత్ కొనేిళ్లల గయ వివిధ వ్యటాదారుల నుండ ి విధానాలను సరళీకృత్ం చేయాలని మరయిు వ్ేగవంత్ం 
చేయాలని డిమాండ్ చేసుి నాిరు. ఆకయాకలచర్ కయరాకలాపయల రజిిస్్ట షేన్ జారీ, చటటం మరయిు దాని కిరంద 
రూప ంద ంచ్చన నియమాలు, నియంత్ాణ మరయిు మారగదరశకయల పాకయరం సమమత్త మరయిు నియంత్ణా 
భారయనిి త్గిగంచడం మరయిు అమలులో ఇబబందులను త్ొలగించాలని కోరడమ ైనద .   
 

 అందువలల , పాజా పాయోజనాల దృష్టయట ా, CAA చటటం, 2005లోని నిబంధనలను పపనఃసమీక్ించడం 
మరియు నియంత్ణా సమమత్ులు, నేరయలు మరయిు జరిమానాలను పపనఃసమీక్ించడం దాారయ 
వ్యటాదారులకు నియంత్ాణ భారయనిి త్గిగంచే లక్యాలత్ో సంబంధ త్ రంగయనిక ి అనుగుణంగయ చటాట నికి త్గని 
సవరణలను పతా్తపయద ంచడం సరన నదని భావించబడింద   సయధామయియా చటట నేరం(ల) యొకక నేర నిరూమలన  
తీర పయాంత్ ఆకయాకలచర్ అరింలో అంత్రయలను త్ొలగించడం, చటాట నిి సమరివంత్ంగయ అమలు చేయడానిక ి
విధానాలను కరమబదీి కరించడం, ఇబబందులను త్ొలగంిచడం మరియు వ్యాపయరం చయేడం సులభత్రం 
చేయడం. దీని పాకయరం, కోసటల్ ఆకయాకలచర్ అథారిట ీ చటటం, 2005కి సవరణలు రూప ంద ంచబడాా యి 
మరియు కోసటల్ ఆకయాకలచర్ అథారటిీ చటటం (సవరణ) బిలుల , 2022 పబిల క్ డొమ నై్ లో ఉంచుత్ూ (భారత్ 

కోసటల్ ఆకయాకలచర్ అథారిటీ చటటం(సవరణ) బిలుల , 2022 
 



పాభుత్ా మత్్ా శయఖ వ్బె స్ టై్, మరయిు కోసటల్ ఆకయాకలచర్ అథారటిీ యొకక వ్ెబ స్ టై్) వ్యటాదారులు 
మరియు సయధారణ పాజల అభిపయాయాల నిమితి్ం అరిించడమ ైనద . 
 

చటటంలో పాత్తపయద ంచబడని కీలక సవరణల సయరయంశం: 
 

నిరాచనాలను సమగరంగయ చరేచడం మరయిు “ఫయర్మ లేదా ఫయర్మ్” అనే పదానిి “కయరాకలాపం లేదా 
కయరాకలాపయలు” అనే పదంత్ో భరీి చేయడం 
 

CAA చటటం, 2005 యొకక పరధి ని పసాుి త్ రూపంలో ఉని కోసటల్ ఆకయాకలచర్ 'ఫయర్మ లు' సయి యిని మించ్చ  
స్థి రమ నై అభివృద ి  కోసం తీరపయాంత్ ఆకయాకలచర్ అనిి కోణాలులో ఉని విసుి ే త్మ నై కయరాకలాపయలను చటటం 
పరిధ  లోకి తీసుకొని రయవటానిక ి ఉదేద శంచబడింద . అందువలల  "ఫయర్మ లేదా ఫయర్మ్" అన ే పదానిి 
"కయరాకలాపం లేదా కయరాకలాపయలు" అన ే పదంత్ో భరీి చేయాలని పతా్తపయద ంచబడింద . అదనంగయ, పాసుి త్ 
సవరణల కిరంద పాసుి త్ అవసరయలకు అనుగుణంగయ కొనిి నిరాచనాలు పాత్తపయద ంచబడాా యి. 
 

సబార్డినేట్ కార్ాాలయాలను ఏర్ాాటు చేయడానికి నిబంధన 
 

తీరపయాంత్ ఆకయాకలచర్ ను శయస్్ి ీయంగయ పరావ్కే్ించ్చ, విచక్షణత్ో నిరాహ స్్ి  త్పప, ఇద  స్థి రమ నై అబివృద ి క ి
దయహదపడకపో గయ పయాంత్ాలోల  పరయావరణ మరియు సయమాజిక ఆందయళ్నలకు ధారితీయవచుచ. కయబటిట , 
దీవపలత్ో సహా మొతి్ం దేశంలోని సముదా తీర పయాంత్ రయష్టయట ే లు మరియు క ందాపయలిత్ పయాంత్ాలలో తీరపయాంత్ 
ఆకయాకలచర్ కయరాకలాపయలను నియంత్తాంచే అపయరమ నై బాధాత్ను CAA భుజానకనత్ుి కుంద . అత్ాంత్ 
వ్ేగముత్ో విసుి ే త్ పరిధ లో జరిగని కోసటల్ ఆకయాకలచర్ అభివృద ిని CAA ఎరయపటు సమయములో 
గురిించలేదు. మారిన ఆకయాకలచర్ దృష్టయట ా తీరపయాంత్ ఆకయాకలచర్ కయరాకలాపయలప ై కఠినమ ైన నియంత్ాణ 
మరియు పరావ్ేక్షణకు హామీ ఇసుి ంద  మరియు పరయావరణ పరిరక్షణ మరియు ఉత్పతి్త సుస్థి రత్ను 
నిరయి రించడంలో కోసటల్ ఆకయాకలచర్ అథారటిీ యొకక బాధాత్ వివిధ రయష్టయట ే ల తీరపయాంత్ పయాంతీయ 
కయరయాలయాలను ఏరయపటు చేయడం దాారయ కోసటల్ ఆకయాకలచర్ అథారటిీని త్గనింత్గయ బలోప్త్ం 
చేయవలస్థన అవసరయనిి త్పపనిసరి చేసుి ంద . పజాా పాయోజనాల కోసం దేశంలోని తీరపయాంత్ రయష్టయట ే లు 
మరియు క ందాపయలిత్ రయష్టయట ే ల లో కోసటల్ ఆకయాకలచర్ కయరాకలాపయలను విక ందీాకరించడానికి మరయిు 
నియంత్తాంచడానికి CAA చటటంలోని స్ క్షన్ 4(2) లో అథారిటీ కోసం 'సబారిానటే్ కయరయాలయాల' ను ఏరయపటు 
చేయడానికి సవరించాలని పాత్తపయద ంచబడింద . 



అథారటిీ యొకక సయధారణ చ ైర్ పర్న్ లేనపపపడు అథారటిీ సమావ్శేయల నిరాహణ  
 

అథారటిీ సమావ్శేయల నిరాహణ సమయములో అథారటిీ చ ైర్ పర్న్ లేనపపపడు ఆకయాకలచర్ 
కయరాకలాపయలకు,  రిజిస్్ట షేన్ ల జారీక ిఆటంకం ఏరపడవచుచ. చ ైర్ పర్న్ లేని పక్షంలో లేదా చ ైర్ పర్న్ పదవి 
ఖాళీగయ ఉనిపపపడు అథారటి ీసమావ్శేయల నిరాహణకు సంబంధ ంచ్చ చటటంలోని అసపషటత్ను త్ొలగించడానిక,ి 
చటటంలో సపషటమ ైన నిబంధనలను రూప ంద ంచడానికి సవరణ పాత్తపయద ంచబడింద . అథారటిీ సమావ్శేయనిక ి
అధాక్షత్ వహ ంచడానికి ఇత్ర సభుాలను నామినటే్ చయేడానికి చ రై్ పర్న్కు అవకయశం కలిపంచటానిక ిలేదా 
సభుాలు త్మనుండ ిఒకరనిి  చ రై్ పర్న్ గయ ఎంపథక చయేడానికి, త్దాారయ సయధారణ చ ైర్ పర్న్ లేనపపపడు 
అథారటిీ సమావ్శేయనిి ఏరయపటు చయేవచుచ. 
 

విధులను సమరివంత్ంగయ నిరారిించేందుకు కమిటీలను నియమించేందుకు అథారిటకీి అధ కయరమిచేచ 
నిబంధన 
 

చటటం కింద త్న విధులను మరియు కయరాకరమాలను సమరివంత్ంగయ నిరారిించడానికి కమిటీలను 
నియమించడానిక ి అథారిటకీి సపషటమ ైన అధ కయరం కలిపంచేందుకు చటటంలో సవరణ పతా్తపయద ంచబడింద . ఈ 
కమిటలీ ఏరయపటు దాారయ అథారటిీ యొకక పరావ్ేక్షణ మరియు సూపరిాజన్ సమరివంత్ంగయ నిరాహ ంచబడ ి 
ఆకయాకలచర్ కయరాకలాపయల రజిిస్్ట షేన్ లను త్ారగయ జారి చేస్్లా చేసుి ంద . ఇంకయ, ఈ కమిటలీ దాారయ అథారిటీ 
నిపపణుల సలహాలను కూడా ప ందవచుచ. 
 

అథారటిీ యొకక ముఖా కయరానిరాహణాధ కయరగియ మ ంబర్ స్ కరటరీ 
 

పాసుి త్ చటటం పకాయరం CAA సభా కయరాదరిశ పయత్ా మరయిు బాధాత్లు వివరించబడలేదు. అందువలల , సభా 
కయరాదరిశ పయత్ా మరయిు బాధాత్లను విశదీకరించడానికి, చటటం కింద సపషటమ ైన ఆదేశయలను 
అత్నికి/ఆమ కు అపపగించడానిక,ి త్గని అధ కయరయనిి అంద ంచడానికి,  చటాట నిి సముచ్చత్ంగయ సవరించడం 
త్పపనిసరి అని భావించబడింద . మ ంబర్ స్ కరటరీ, అథారటిీ యొకక చీఫ్ ఎగిికూాటవి్ ఆఫ్సర్ గయ పని చయేడం 
మరియు చటటం కిరంద మ రుగన న నియంత్ాణ, సమనాయం మరయిు సమరివంత్ంగయ అమలు కోసం ఆదశేయలు 
ఇచుచటకు కనీససయి యిలో భారత్ పభాుత్ా జాయింట్ స్ కరటర ీ హో దాలో ఉండటం అభిలషణయీంగయ 
భావించబడింద . 
 



అథారటిీ విధులను సమగరంగయ విసిరించడం 
 

చటటంలోని అధాాయం IV కింద, తీరపయాంత్ాలలో ఆకయాకలచర్ కయరాకలాపయల నిరాహణకు, తీరపయాంత్ 
ఆకయాకలచర్ సంసిలను త్నిఖీ చేయడానిక,ి తీరపయాంత్ ఆకయాకలచర్ ఫయర్మ లను నమోదు చయేడానిక ి
మరియు హేచరీలు, కయలుష్టయానిక ి కయరణమయియా తీర పయాంత్ ఆకయాకలచర్ సంసిలను త్ొలగించడం లేదా 
కూలిచవ్ేయడం త్ద త్రయలను ఆదేశంచడం మొదల ైన అధ కయరయలు మరియు విధులు కోసటల్ ఆకయాకలచర్ 
అథారటిీకి అంద ంచ బడింద . తీర పయాంత్ ఆకయాకలచర్ యొకక ఇత్ర అనుబంధమ ైన హేచరీ, నూాకిలయస్ 
బ్రాడింగ్ స్ ంటర్ లు (NBC), బరా డ్ సయట క్ మలిటపథల క షన్ స్ ంటర్ లు (BMC) మరియు ఆకయాకలచర్ ఇన్ పపట్ లు 
చటటం యొకక మారిన పరధి  మరయిు అనువరినానికి అనుగుణంగయ అథారిటీ యొకక విధుల కింద 
నిబంధనలను చేరయచలని పాత్తపయద ంచబడింద .  
 

CAA దాారయ జార ీచయేబడిన అనిి రజిిస్్ట షేన్ లేదా సరిటఫథక ట్ యొకక చ లుల బాటు వావధ లో వ్సేులుబాటు 
 

పాసుి త్ం 5 సంవత్్రయలుగయ నిరణయించబడని రజిిస్్ట షేన్ చ లుల బాటు వావధ ని సమీక్ించాలని వ్యటాదారులు 
డిమాండ్ చసేుి నాిరు. కొంత్మంద  వ్యటాదారులు రజిిస్్ట షేన్ యొకక చ లుల బాటు వావధ ని ప ంచాలని లేదా 
వన్-ట ైమ్ రజిిస్్ట షేన్ అమలు చయేాలని డిమాండ్ చసేుి నాిరు. కొనిి సందరయాలలో, పాభుత్ాం దాారయ 
భరమిని క టాయించ ే కయలవావధ త్ో రిజిస్్ట షేన్ వావధ ని సమనాయం చయేడానికి రిజిస్్ట షేన్ యొకక 
చ లుల బాటు వావధ  త్గిగంచాలని డిమాండ్ ఉంద . త్దనుగుణంగయ, పాసుి త్ చటటంలో నిర దశంచ్చన విధంగయ 
కఠినమ ైన 5 సంవత్్రయల వావధ  కి బదులు స్ కోట రల్ అవసరయలు మరయిు పసాుి త్ పరసి్థిత్ుల ఆధారంగయ 
నిబంధనలలో దాని పపనరుదిరణత్ో సహా రజిిస్్ట షేన్ యొకక చ లుల బాటు కయలవావధ క ి సంబంధ ంచ్చన  
నిరణయాలు  అథారిటకీి అపపగించడానికి, చటటంలో త్గని సవరణలు పతా్తపయద ంచబడాా యి. ఇద  తీరపయాంత్ 
ఆకయాకలచర్ ఫయర్మ లను మరయిు ఇత్ర కయరాకలాపయల రిజిస్్ట షేన్ లో ఎదురయియా  ఇబబందులను త్గిగసుి ంద . 
 

“నో డ వలప మ ంట్ జోన్” పరిధ లో హచేరలీు, BMCలు, NBCలు, క జ్ కలచర్ మొదల నైవ్యటిని 
మినహాయించడం 
 

CAA చటటం 2005లోని స్ క్షన్ 13(8) పకాయరం  "నో డ వలప మ ంట్ జోన్" లో అనగయ హ ై ట డై్ ల నై్ (HTL) 
నుండ ిలాాండ్ వరా్ వ్ెపైప 200మీ దూరం వరకు మరియు కోసటల్ రనగుాలేషన్ జోన్ (CRZ) పరధి లోని కీరక్్, 
నదులు మరయిు బాాక్ వ్యటర్ లలో తీరపయాంత్ ఆకయాకలచర్ ను నిష్ధ సుి ంద . పాభుత్ాం స్థఆర్ జనడ్ 



నిబంధనలను నోటిఫథక షన్ చేస్థనపపటి నుండి కోసటల్ ఆకయాకలచర్ హేచరీ కయరాకలాపయలు మినహాయించబడని 
కయరయాచరణ అని ప్రకకనబడినద . CAA చటటంలోని స్ క్షన్ 13(8)లోని నిబంధనలు ఫయర్మ్ 
నిష్ధ ంచబడినందున హచేరీలకు కూడా ఈ నిబంధనలు వరిిసయి యని త్పపపగయ అరిం చసేుకునాిరు. ఇంకయ, 
పాభుత్ాం కూడా స్్ వీడ్ కలచర్ మరియు క జ్ కలచర్ ని పాధాన గయర మీణ ఆరిిక కయరాకలాపంగయ పో ా త్్హ సోి ంద . 
అందువలల  CAA చటటంలోని స్ క్షన్ 13(8) నుండ ి అటువంట ి కయరాకలాపయలను మినహాయించాలని 
పాత్తపయద ంచబడింద . 
 

తీరపయాంత్ ఆకయాకలచర్ ప  ైCRZ నోటిఫథక షన్ యొకక వరిింపపప ై సపషటత్ తీసుకురయవడానికి ధుా వీకరణ విభాగం 
(వ్యలిడిట ిస్ క్షన్ )  యొకక సవరణ 
 

కోసటల్ ఆకయాకలచర్ అథారటిీ చటటం, 2005లోని స్ క్షన్ 27 కింద నిబంధనల పాకయరం, CRZ నోటఫిథక షన్ 
స్ క్షన్ 3(1) మరియు ఎనిారయనెమంట్ (ప ా ట క్షన్) చటటంలోని స్ క్షన్ 3(2)(v)  ఎనిారయనెమంట్ (ప ా ట క్షన్) 
చటటంలోని 1986 రూల్ 5(3)(డి) కింద జారీ చేయబడినటుల  CRZ  పరిధ లో తీర పయాంత్ ఆకయాకలచర్ 
ఉనిటుట గయ భావించబడదు. కోసటల్ ఆకయాకలచర్ అథారిటీ చటటం, 2005 యొకక “స్్టట్ మ ంట్ ఆఫ్ ఆబజి క్ట్” 
మరియు కయరణాలలో సూచ్చంచ్చన విధంగయ CAA చటటం 2005ని తీసుకురయవడంలో పాభుత్ా ఉదేదశం, CRZ 
నోటఫిథక షన్ యొకక అరింలో తీరపయాంత్ ఆకయాకలచర్ ను నిష్ధ త్ చరాగయ పరగిణ ంచడం కయదు.  కయరిమకుల 
ఉపయధ ని రక్ించడంత్ో పయటు ఈ ఆరిిక కయరాకలాపంలో ఇపపటిక  ప టిటన ప టుట బడిని ఆదా చేయడం మరియు 
పరయావరణానిి పరరిక్ించాలి్న అవసరయనికి అనుగుణంగయ ఆకయాకలచర్ భవిషాత్ుి లో అభివృద ి  చ ందడం 
అవసరమని పాభుత్ాం భావించ్చంద . ప నై ప్రకకని అంశయలను సయధ ంచడానిక ిమరియు అనిి సందేహాలను 
నివృతి్త చేయడానిక,ి ఈ CRZ నోటఫిథక షన్ యొకక అరింలో ఆకయాకలచర్ నిషథది చరాగయ ఉదేద శంచబడదని 
సపషటం చయేడానికి CRZ నోటిఫథక షన్ ను సవరించాలని నిరణయించారు. అయిత్ే, CAA చటటంలోని స్ క్షన్ 
27లో ఉని అసపషటత్ కయరణంగయ పాభుత్ా ఉదేద శం త్పపపగయ అరిం చేసుకోబడింద . ఇంకయ, కోసటల్ 
ఆకయాకలచర్ లో CRZ నియంత్ాణను అమలు చేయడం వలల  ఆకయా రన త్ులు మరయిు పయరిశయర మికవ్తిే్లు  
వ్ేధ ంపపలకు మరయిు  హ చుచ సయరుల  నియంత్ణాలకు గురి కయవచుచ. అందువలల  సంద గిత్ను త్గిగంచడానిక ి
మరియు సపషటత్ తీసుకురయవడానికి, కోసటల్ ఆకయాకలచర్ చటటం స్ క్షన్ 27 యొకక సవరణ దాారయ, CRZ 
నోటఫిథక షన్ స్ క్షన్ 3(1), ఎనిారయనెమంట్ (ప ా ట క్షన్) చటటంలోని మరయిు స్ క్షన్ 3(2)(v), ఎనిారయనెమంట్ 
(ప ా ట క్షన్) చటటంలోని రూల్ 1986 రూల్ 5(3)(డి) కింద జారీ చేస్థన కోసయి  తీర పయాంత్ ఆకయా కలచర్ 
కయరాకలాపయలను వీటి పరిధ  నుండ ిమినహాయించాలని పాత్తపయద ంచబడింద .  



పపనరుదిరణ దరఖాసుి ను (రననుావల్ అపథల క షన్్)  సమరిపంచడంలో జాపాం మనిించబడుత్ుంద  
 

కోసటల్ ఆకయాకలచర్ కయరాకలాపయల యొకక నిరంత్ర నియంత్ాణ మరియు ఫథరయాదు ఆపర షన్ ని 
నిరయి రించడానిక ి కోసటల్ ఆకయాకలచర్ కయరాకలాపయల రజిిస్్ట షేన్ పపనరుదిరణ కోసం దరఖాసుి ను 
సమరపించడంలో వివిధ కయరణాల వలల  జరగిిన జాపయానిి మనిిసూి  కయంప ండ్ ఫ్జు త్ో దరఖాసుి  
చేసుకొనుటకు ప ా విజన్ చేయబడింద . 
 

ముాటిలేషన్, డాామజే్ లేదా నష్టయట నిక ి సంబంధ ంచ్చ కొతి్ సరిటఫథక ట్ అంద ంచడానికి మరయిు మారుపలు 
మొదల ైన వ్యటి కోసం ప ా విజన్. 
 

యాజమానాం మారుప లేదా యాకిటవిట ీపరిమాణంలో మారుపల విషయంలో మళీల నమోదు చేసుకునే పాసుి త్ 
రిజిస్్ట షేన్ పాకిరయ భారీ జాపయానిి కలిగిసుి ంద . పాసుి త్ సవరణ యాజమానా మారుప లేదా కయరయాచరణ 
యొకక పరిమాణంలో మారుపల విషయంలో రిజిస్్ట షేన్ సరిటఫథక ట్ లో మారుపలను అమలు చయేడానిక ి
మరియు ముాటిలేషన్, డాామజే్ లేదా సరిటఫథక ట్ నషటపో యినపపపడు కొతి్ ధృవీకరణ పత్ాా నిి అంద ంచడానిక ి
ఉపయోగపడుత్ుంద . 
 

అధ కయరులకు అధ కయరం ఇవాడం మరయిు అప్పల్ కోసం అవకయశం 

   

శక్షల యొకక సవరణత్ో పయటుగయ, అధ కయరులకు అధ కయరం ఇవాడం మరియు అప్పల్ నిబంధన అనివ్యరాం 
అవపత్ుంద  అందువలల   ఈ సదుపయయం పతా్తపయద ంచబడంిద  
 

చటటం లో నరే నిరూమలన 
 

CAA చటటం, 2005, స్ క్షన్ 14  కింద రజిిస్్ట షేన్ లేకుండా తీరపయాంత్ ఆకయాకలచర్ ను కొనసయగించడం శక్యరయహ ం. 
ఈ స్ క్షన్ పకాయరం మరడు సంవత్్రయల వరకు జనైలు శక్ష లేదా జరమిానా, లేదా లక్ష రూపయయలు, లేదా 
రనండింటతి్ో శక్ష విధ ంచవచుచ. రజిిస్్ట షేన్ లేకుండా ఆకయాకలచర్ చేస్థనందుకు 3 సంవత్్రయల వరకు జనలైు శక్ష 
విధ ంచే నిబంధనలు కఠినమ ైన శక్ష అని రన త్ులు మరయిు ఇత్ర భాగసయాములు అభిపయాయపడుత్ునాిరు. 
పాత్ాామాియ శక్యసమృత్తత్ో వ్యటిని సరిద దాద లి్న అవసరం ఉంద . ఇంకయ ఆకయాకలచర్ అనదే  రన త్ులు చపేటటట  
వావసయయ పకిరయ. దీనిి నమోదు చయేకపో వడానిి నరేంగయ పరగిణ ంచడం అనాాయంగయ 
పరిగణ ంచబడుత్ుంద . CAA చటటం 17 సంవత్్రయల కిరత్ం అమలులోక ివచ్చచనపపటకిీ, చటటంలోని స్ క్షన్ 14 



అమలులోకి వచ్చచనపపటి నుండి గత్ 17 సంవత్్రయలలో అమలు చేయబడలేదు, ఈ నిబంధనను 
అనవసరంగయ మరియు పపనఃపరిశీలనకు అనుకూలంగయ మారిచంద . వివిధ చటాట ల కింద చ్చని చ్చని 
నేరయలను నరేముగయ పరిగణ ంచకుండా ఉండుటకు  పభాుత్ాం చసేుి ని పయాత్ాిలను దృషథటలో ఉంచుకుని, 
జనైలు శక్ష నిబంధనలను త్ొలగించడం కోసం CAA చటటం, 2005లోని స్ క్షన్ 14ను సవరించడం దాారయ CAA 
చటటం, 2005ను నేరరహ త్ం చేయాలని పతా్తపయద ంచబడింద . ఏద  ఏమ ైనపపటిక,ీ తీరపయాంత్ పరయావరణ 
పరిరక్షణ కోసం కయలుషాకయరుడు చ లిలంపప సూత్ాా నిి వరిింపజ యడం కింద జనైలు శక్షకు బదులుగయ త్గని దవాా 
మరియు ఇత్ర జరమిానాల కలయిక పాత్తపయద ంచబడింద . చటట పకాయరం రిజిస్్ట షేన్ చేయనందుకు మరియు 
నిబంధనలను పయటించనందుకు పతా్తపయద త్ పతా్ాామాియ జరమిానాలు విధ ంచుటకు  అధ కయరం కలిగిన 
అధ కయరులచే తీరుప ఇవాబడత్ాయి మరయిు అమలు పరచబడుత్ుంద . దవాా ప నాల్టటలను 
పాత్తపయద సుి నిపపపడు, అధ కయరిక విచక్షణను త్ొలగించడానికి విధ ంచ ే ప నాల్టట మొతి్ంలో పయరదరశకత్ 
మరియు నిష్టయపక్కిత్ తీసుకురయబడింద . చ్చని రన త్ులకు మిత్తమీరని భారం పడకుండా ఉండేలా జరిమానాల 
పరిమాణానిి పతా్తపయద ంచేటపపపడు త్గిన జాగరతి్లు తీసుకోవడమ నైద . మారగదరశకయల దాారయ అథారటి ీ
రనగుాలేటరీ ఫ్ామ్ వర్క లో ముందుజాగరతి్ సూత్ాా లు ప ందుపరచబడాా యి. ఇద  పకాృత్తకి అనుగుణంగయ 
భారత్దశేంలో తీరపయాంత్ ఆకయాకలచర్ యొకక సయమరయి ానిి ఉపయోగించుకోవడానిక ి మారగం సుగమం 
చేసుి ంద  మరయిు చౌకన న సురక్ిత్మ నై పో ా టీన్ మరయిు స్థి రమ నై ఉత్పతి్తని మానవ్యళిక ిఅంద సుి ంద .  
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