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ORDINANCE No. 71 OF 2020 

THE KERALA MARINE FISHING REGULATION (AMENDMENT) 

ORDINANCE, 2020 

Promulgated by the Governor of Kerala in the Seventy-first Year of the Republic of  

India. 

AN 

ORDINANCE 
 

further to amend the Kerala Marine Fishing Regulation Act, 1980. 

Preamble.—WHEREAS,  it is expedient further to amend  the Kerala Marine Fishing 

Regulation Act, 1980 (10 of 1981) for the purposes hereinafter appearing; 

AND WHEREAS, the Legislative Assembly of the State of Kerala is not in session and the 

Governor of Kerala is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to 

take immediate action; 

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the 

Constitution of India, the Governor of Kerala is pleased to promulgate the following 

Ordinance:— 

1. Short title and commencement.—(1) This Ordinance may be called the Kerala Marine 

Fishing Regulation (Amendment) Ordinance, 2020. 

(2)  It shall come into force at once. 

2. Act 10 of 1981 to be temporarily amended.—During the period of operation of  

this Ordinance, the Kerala Marine Fishing Regulation Act, 1980 (10 of 1981) (hereinafter 

referred to as the principal Act) shall have effect subject to the amendments specified in 

sections 3 to 5. 

3. Amendment of preamble.—In the preamble of the principal Act,  after the words 

“fishing vessels in the sea”, the words “as well as the fishermen in the fishing vessels” shall 

be inserted. 

4. Insertion of new sections.—In the principal Act, section “5” shall be renumbered  

as section “4A” and after section 4A so renumbered,  the following sections shall be inserted, 

namely:— 

2

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/



“5. Power to restrict and regulate fishermen in fishing vessels.—No owner of a fishing 

vessel shall allow any person in his fishing vessel unless he is a fisherman as defined in the 

Kerala Fishermen Welfare Societies Act, 1980 (7 of 1981) and having biometric identity card 

issued by the Fisheries Department: 

Provided that nothing contained in this section shall prevent the owner of a fishing vessel 

from employing labourers in the fishing vessels possessing Aadhar Card and identity card 

issued under the Kerala Migrant Workers’ Welfare Scheme, 2010: 

Provided further that nothing contained in this section shall prevent the owner of a fishing 

vessel from employing licensed crew possessing Aadhar Card for the operation of the fishing 

vessel in the sea. 

5A. Prohibition of use of fishing vessel for the purposes other than fishing.—No owner 

of a fishing vessel shall use, or cause or allow to be used, the fishing vessel for any purpose 

other than fishing without the prior permission of the Authorised Officer.”. 

5. Amendment of  section 17.—In section 17 of the principal Act,— 

(i)  for sub-section (1) and clauses (a) and (b) thereof, following shall be substituted, 

namely:— 

“(1) Where the adjudicating officer, after inquiry under section 16 finds that,— 

(a) any owner/master of a fishing vessel has contravened the provisions of 

sections 4A, 7 or 9, he shall be liable to the following penalty, namely:— 

(i) if the horse power of fishing vessel so used is up to  

ten HP, five thousand rupees; 

(ii) if the horse power of fishing vessel so used is above  

ten HP and up to twenty-five HP, ten thousand rupees; 

(iii)  if the horse power of fishing vessel so used is above twenty-five HP 

and up to fifty HP, twenty-five thousand rupees; 

(iv)  if the horse power of fishing vessel so used is above fifty HP and up 

to ninety HP, fifty thousand rupees; 

(v) if the horse power of fishing vessel so used is above ninety HP and up 

to one hundred and twenty HP, ninety thousand rupees; 

(vi)  if the horse power of fishing vessel so used is above one hundred and 

twenty HP and up to one hundred and fifty HP, one lakh and twenty thousand rupees; 
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(vii)  if the horse power of fishing vessel so used is above one hundred 

and fifty HP and up to two hundred HP, one lakh and fifty thousand rupees; 

(viii)  if the horse power of fishing vessel so used is above two hundred 

HP and up to two hundred and eighty HP, two lakh rupees; and 

(ix) if the horse power of fishing vessel so used is above two hundred and 

eighty HP, two lakh and fifty thousand rupees; 

(b) any person has used or caused or allowed to be used any  

non-motorized fishing vessel in contravention of the provisions of sections 4A, 5A or 9 or any 

rule made or order issued thereunder, shall be liable to penalty of an amount of five thousand 

rupees;”; 

(ii) clause (c) shall be omitted and the remaining clauses shall be relettered 

accordingly; 

(iii) in clause (c), so relettered, the words “any person has used or caused or allowed 

to be used” shall be inserted at the beginning and after “(c)” ; 

(iv) in clause (d), so relettered, the words “any person has used or caused or allowed 

to be used” shall be inserted at the beginning and after “(d)”; 

(v) after sub-section (4), the following sub-sections shall be inserted, namely:— 

“(4a) Whoever contravenes any of the provisions of section 5, shall be liable to 

penalty which may extend to one thousand rupees: 

Provided that in the case of second offence, penalty may extend to two thousand rupees 

and for subsequent offences to five thousand rupees. 

(4b) Whoever contravenes any of the provisions of section 5A shall be liable to 

penalty as mentioned in clause (a) and (b) of sub-section (1) of section 17: 

Provided that for second or subsequent offence, the registration and licence of the vessel 

shall be cancelled and the fishing vessel shall be forfeited. 

(4c) Whoever contravenes any of the provisions of this Act or any rule made 

thereunder shall, if no penalty is provided for the offence, shall be punishable with fine which 

may extend to five thousand rupees.”. 

  

ARIF MOHAMMED KHAN, 

GOVERNOR. 
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കേരള സര്ക്കാര്ക് 

 
നിയമ (നിയമനിര്മ്മാണം-ഐ) വകുപ്പ് 

 

വിജ്ഞാപനം 
2020 ഒകടാബര്ക് 5   

നമ്പര്ക് 25891/ലെഗ്. ഐ1/2019/നിയമം.                      തിരുവനന്തപുരം,        1196 േന്നി 19
                                                               1942 ആശ്വിനം 13.    
 
          
  2020 ഒകടാബര്ക് 4- ാ ാ  തീയതി കേരള ഗവര്ക്ണര്ക് വിളംബരലെടുത്തിയ 

താലെെറയുന്ന ഓര്ക്ഡിനന്സ് ലപാതുജനങ്ങളുലട അറിവികെകായി ഇതിനാല് 

പ്പസിദ്ധലെടുത്തുന്നു. 

 

               ഗവര്ക്ണറുലട ഉത്തരവിന് പ്പോരം, 
 

                        
                                                  അരവിന്ദ ബാബു പി. ലേ., 

                                                  നിയമ ലസപ്േട്ടറി. 
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2020-ലെ 71- ാ ാ  നമ്പര്മ് ഓര്മ്ഡിനന്സ് 

 
2020-ലെ കകരള സമുദ്ര മത്സ്യബന്ധന നിയദ്രണ (കേരഗതി) 

ഓര്മ്ഡിനന്സ് 

ഭാരത റിെബ്ലികിലെ എെുപത്തിലയാന്നാം സംവത്സരത്തില് കേരള ഗവര്ക്ണര്ക് 

വിളംബരലെടുത്തിയത്. 

1980-ലെ കേരള സമുപ്ര മത്സയബന്ധന നിയപ്ന്തണ ആേ്റ് കഭരഗതി 

ലെയ്യുന്നതിനുള്ള 

ഒരു 

ഓര്ക്ഡിനന്സ് 

പീഠിേ.—1980-ലെ കേരള സമുപ്ര മത്സയബന്ധന നിയപ്ന്തണ ആേ്റ് (1981-ലെ 10) ഇതിനു 

കശ്ഷം ോണുന്ന ആവശ്യങ്ങള്ക്കായി വീണ്ും കഭരഗതി ലെയ്യുന്നത് യുക്തമായിരികുേയാെും; 

 

 കേരള സംസ്ഥാന നിയമസഭ സകേളനത്തിെല്ലാത്തതിനാെും താന് സതവര നടപടി 

എടുകകണ്ത് ആവശ്യമാേുന്ന സാഹെരയങ്ങള്ക് നിെവിെുലണ്ന്്ന കേരള ഗവര്ക്ണര്ക്ക് 

കബാദ്ധയമായിരികുന്നതിനാെും; 

ഇകൊള്ക്, അതിനാല്, ഭാരതത്തിലെ ഭരണഘ ടനയുലട 213- ാ ാ  അനുകേരം (1)- ാ ാ  

ഖണ്ഡപ്പോരം നല്േലെട്ട അധിോരങ്ങള്ക് വിനികയാഗിച്ച് കേരള ഗവര്ക്ണര്ക് താലെെറയുന്ന 

ഓര്ക്ഡിനന്സ് വിളംബരലെടുത്തുന്നു:— 

1. െുരുകകെരും പ്പാരംഭവും.—(1) ഈ ഓര്ക്ഡിനന്സിന് 2020-ലെ കേരള സമുപ്ര 

മത്സയബന്ധന നിയപ്ന്തണ (കഭരഗതി) ഓര്ക്ഡിനന്സ് എന്്ന കപര് പറയാം. 

(2) ഇത് ഉടന് പ്പാബെയത്തില് വരുന്നതാണ്. 

2. 1981-ലെ 10- ാ ാ  ആേ്റ് താല്കാെിേമായി കഭരഗതി ലെയ്യലെകടണ്താണ്.—ഈ 

ഓര്ക്ഡിനന്സ് നിെവിെിരികുന്ന ോെയളവില്  1980-ലെ കേരള സമുപ്ര മത്സയബന്ധന നിയപ്ന്തണ 

ആേ്റിന് (1981-ലെ 10) (ഇതിനുകശ്ഷം പ്പധാന ആേ്റ് എന്നാണ് പരാമര്ക്ശ്ികലെടുേ)  3 മുതല് 

5 വലരയുള്ള വേുെുേളില് പരാമര്ക്ശ്ിച്ചിരികുന്ന കഭരഗതിേള്ക്കു വികധയമായി 

പ്പാബെയമുണ്ായിരികുന്നതാണ്. 

6

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/



 3. പീഠിേയുലട കഭരഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിലെ പീഠിേയില്, “മത്സയബന്ധനം 

നടത്തുന്നതിനും" എന്ന വാകുേള്ക്ക് കശ്ഷം “അതുകപാലെ മത്സയബന്ധന നൗേേളിലെ 

മത്സയലത്താെിൊളിേലള സംബന്ധിച്ചും"  എന്ന വാകുേള്ക് കെര്ക്കകണ്താണ്. 

4. പുതിയ വേുെുേള്ക് കെര്ക്കല്.—പ്പധാന ആേ്റിലെ 5- ാ ാ  വേുെിലന, 4എ വേുൊയി 

പുനരകം ലെകയ്യണ്തും അപ്പോരം പുനരകം ലെയ്ത 4എ വേുെിനു കശ്ഷം താലെെറയുന്ന 

വേുെുേള്ക് കെര്ക്കകണ്തുമാണ്, അതായത്:— 

“5. മത്സയബന്ധന നൗേേളില് മത്സയലത്താെിൊളിേലള പരിമിതലെടുത്താനും 

നിയപ്ന്തികാനുമുള്ള അധിോരം.—ഒരു മത്സയബന്ധന നൗേയുലട ഉടമ, 1980-ലെ കേരള 

മത്സയലത്താെിൊളി കേമ സംഘങ്ങള്ക് ആേ്റില് (1981-ലെ 7) നിര്ക്വെിച്ച പ്പോരമുള്ള ഒരു 

മത്സയലത്താെിൊളിയല്ലാത്തതും മത്സയബന്ധനവേുെ് നല്േിയ ബകയാലമപ്ടിേ് തിരിച്ചറിയല് 

ോര്ക്ഡ് ഇല്ലാത്തതുമായ യാലതാരാലളയും  തലെ മത്സയബന്ധന നൗേയില്  അനുവരികാന് 

പാടില്ലാത്തതാേുന്നു: 

 എന്നാല് ഈ വേുെില് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള യാലതാന്നും തലന്ന കേരള േുടികയറലത്താെിൊളി 

കേമപദ്ധതിയിന് േീെില് നല്േിയിട്ടുള്ള തിരിച്ചറിയല് ോര്ക്ഡും ആധാര്ക് ോര്ക്ഡും  

കേവശ്മുള്ള ലതാെിൊളിേലള  മത്സയബന്ധന നൗേേളില് കജാെി ലെയ്യികുന്നതില് നിന്നും 

മത്സയബന്ധന നൗേയുലട ഉടമലയ തടയുന്നതല്ല: 

        എന്നുമാപ്തമല്ല ഈ വേുെില് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള യാലതാന്നും തലന്ന  ആധാര്ക് ോര്ക്ഡ് 

കേവശ്മുള്ള കെസന്സുള്ള കജാെികാലര സമുപ്രത്തില് മത്സയബന്ധനനൗേ 

പ്പവര്ക്ത്തിെികുന്ന കജാെി ലെയ്യിെികുന്നതില് നിന്്ന ഒരു മത്സയബന്ധന നൗേയുലട  ഉടമലയ 

തടയുന്നതല്ല. 

5എ. മത്സയബന്ധനം അല്ലാലതയുള്ള മകറലതങ്കിെും  ആവശ്യങ്ങള്ക്ക് മത്സയബന്ധന 

നൗേ ഉപകയാഗികുന്നതിനുള്ള നികരാധനം.—ഒരു മത്സയബന്ധന നൗേയുലട ഉടമ, 

അധിോരലെടുത്തലെട്ട  ഉകരയാഗസ്ഥലെ മുന്േൂര്ക് അനുമതിയില്ലാലത, മത്സയബന്ധന നൗേ 

മത്സയബന്ധനമല്ലാലതയുള്ള മകറലതങ്കിെും ആവശ്യങ്ങള്ക്കായി ഉപകയാഗികുേകയാ 

ഉപകയാഗികാന് ഇടയാകുേകയാ  അനുവരികുേകയാ ലെയ്യാന് പാടുള്ളതല്ല.". 

 

5. 17- ാ ാ  വേുെിലെ കഭരഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിലെ 17- ാ ാ  വേുെില്,— 

(i) (1)- ാ ാ  ഉപവേുെിനും അതിലെ  (എ)-യും (ബി)-യും ഖണ്ഡങ്ങള്ക്കും പേരം 

താലെെറയുന്നവ കെര്ക്കകണ്താണ്, അതായത്:— 

“(1)  അഡ്ജുഡികകറിംഗ് ആഫീസര്ക്, 16-ാം വേുെുപ്പോരമുള്ള 

അകനവഷണത്തിനുകശ്ഷം,— 
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(എ) ഒരു മത്സയബന്ധന നൗേയുലട ഉടമസ്ഥന്/മാസ്റ്റര്ക് 4എ, 7 അലല്ലങ്കില് 9 

വേുെുേളിലെ  വയവസ്ഥേള്ക് െംഘിലച്ചന്നു േലണ്ത്തുന്നപേം, അയാള്ക് താലെെറയുന്ന 

പിെശ്ിേകു ബാധയസ്ഥനായിരികുന്നതാണ്, അതായത്:— 

(i) അപ്പോരം ഉപകയാഗിച്ച മത്സയബന്ധന നൗേയുലട േുതിരശ്ക്തി പത്ത് 

എച്ച്.പി. വലര ആലണങ്കില് അയ്യായിരം രൂപ; 

(ii) അപ്പോരം ഉപകയാഗിച്ച മത്സയബന്ധന നൗേയുലട  േുതിരശ്ക്തി പത്ത് 

എച്ച്.പി.ക് മുേളിെും ഇരുപത്തിയഞ്്ച  എച്ച്.പി. വലരയും ആലണങ്കില് പതിനായിരം രൂപ; 

(iii) അപ്പോരം ഉപകയാഗിച്ച മത്സയബന്ധന നൗേയുലട  േുതിരശ്ക്തി 

ഇരുപത്തിയഞ്്ച എച്ച്പിക് മുേളിെും അമ്പത് എച്ച്പി വലരയും ആലണങ്കില് ഇരുപത്തയ്യായിരം 

രൂപ; 

(iv) അപ്പോരം ഉപകയാഗിച്ച മത്സയബന്ധന നൗേയുലട  േുതിരശ്ക്തി അമ്പത് 

എച്ച്പിക് മുേളിെും ലതാണൂറ് എച്ച്പി വലരയും ആലണങ്കില്, അമ്പതിനായിരം രൂപ; 

(v) അപ്പോരം ഉപകയാഗിച്ച മത്സയബന്ധന നൗേയുലട  േുതിരശ്ക്തി 

ലതാണൂറ് എച്ച്പിക് മുേളിെും നൂറി ഇരുപത് എച്ച്പി വലരയും ആലണങ്കില്, ലതാണൂറായിരം 

രൂപ; 

(vi) അപ്പോരം ഉപകയാഗിച്ച മത്സയബന്ധന നൗേയുലട  േുതിരശ്ക്തി നൂറി 

ഇരുപത് എച്ച്പിക് മുേളിെും നൂറി അമ്പത് എച്ച്പി  വലരയും ആലണങ്കില്, ഒരു െേത്തി 

ഇരുപതിനായിരം രൂപ; 

(vii) അപ്പോരം ഉപകയാഗിച്ച മത്സയബന്ധന നൗേയുലട േുതിരശ്ക്തി  നൂറി 

അമ്പത് എച്ച്പിക് മുേളിെും ഇരുനൂറ് എച്ച്.പി വലരയും ആലണങ്കില്,  ഒരു െേത്തി 

അമ്പതിനായിരം രൂപ; 

(viii) അപ്പോരം ഉപകയാഗിച്ച മത്സയബന്ധന നൗേയുലട  േുതിരശ്ക്തി 

ഇരുനൂറ് എച്ച്.പി.യ്ക്  മുേളിെും ഇരുനൂറി എൺപത്  എച്ച്.പി. വലരയും ആലണങ്കില്, രണ്് 

െേം രൂപ; േൂടാലത 

(ix) അപ്പോരം ഉപകയാഗിച്ച മത്സയബന്ധന നൗേയുലട  േുതിരശ്ക്തി 

ഇരുനൂറി എൺപത് എച്ച്.പി.യ്ക് മുേളിൊലണങ്കില്, രണ്ു െേത്തി അന്പതിനായിരം രൂപ; 

(ബി) ഏലതാരാളും 4എ, 5എ, 9 എന്നീ വേുെുേളുലടകയാ അലല്ലങ്കില് 

അതിന്േീെില് ഉണ്ാകിയ ഏലതങ്കിെും െട്ടത്തിലെകയാ, പുറലെടുവിച്ച ഉത്തരവിലെകയാ 

വയവസ്ഥേള്ക്ക് വിരുദ്ധമായി, കമാകട്ടാര്ക് ഘടിെികാത്ത  മത്സയബന്ധന നൗേ ഉപകയാഗികുേകയാ  

ഉപകയാഗികാന് ഇടയാകുേകയാ  അനുവരികുേകയാ ലെയ്യുേയാലണങ്കില് അയ്യായിരം രൂപ  

പിെശ്ിേയ്ക് ബാധയസ്ഥനായിരികുന്നതാണ്. 
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(ii) (സി) ഖണ്ഡം ഒെിവാകകണ്തും കശ്ഷികുന്ന ഖണ്ഡങ്ങള്ക് അതിനനുസരിച്്ച 

പുനരേരം ലെകയ്യണ്തുമാണ്; 

(iii) അപ്പോരം  പുനരേരം ലെയ്ത (സി) ഖണ്ഡത്തില് “ഏലതങ്കിെും കബാട്ട് 

നിര്ക്ോണ യാര്ക്ഡ് ആലണങ്കില്” എന്ന വാകുേള്ക്ക് പേരം “ഏലതങ്കിെും കബാട്ട് നിര്ക്ോണ 

യാര്ക്ഡ് ഉപകയാഗികുേകയാ,  ഉപകയാഗികാന് ഇടയാകുേകയാ  അനുവരികുേകയാ 

ലെയ്താല്” എന്ന വാകുേള്ക് കെര്ക്കകണ്താണ്.  

(iv) അപ്പോരം  പുനരേരം ലെയ്ത (ഡി) ഖണ്ഡത്തില് “ഏലതങ്കിെും മത്സയബന്ധന 

വെനിര്ക്ോണ യൂണിറ് ആലണങ്കില്” എന്ന വാകുേള്ക്ക് പേരം “ഏലതങ്കിെും മത്സയബന്ധന 

വെനിര്ക്ോണ യൂണിറ് ഉപകയാഗികുേകയാ,  ഉപകയാഗികാന് ഇടയാകുേകയാ  

അനുവരികുേകയാ ലെയ്താല്” എന്ന വാകുേള്ക് കെര്ക്കകണ്താണ്; 

(v)  (4)-ാ ാ  ഉപവേുെിന് കശ്ഷം, താലെെറയുന്ന  ഉപവേുെുേള്ക് കെര്ക്കകണ്താണ്, 

അതായത്:— 

“(4എ) 5-ാം വേുെിലെ ഏലതങ്കിെും വയവസ്ഥേള്ക് െംഘികുന്ന ഏലതാരാളും 

ആയിരം രൂപ വലരയാോവുന്ന പിെയ്ക്  ബാധയസ്ഥനായിരികുന്നതാണ്: 

         എന്നാല് രണ്ാമലത്ത േുറത്തിലെ  ോരയത്തില് രണ്ായിരം രൂപ വലരയും തുടര്ക്ന്നുള്ള 

േുറങ്ങള്ക്ക് അയ്യായിരം രൂപ വലരയും പിെ വര്ക്ദ്ധിെികാവുന്നതാണ്. 

(4ബി)  5എ  വേുെിലെ വയവസ്ഥേള്ക് െംഘികുന്ന ഏലതാരാളും 17-ാം വേുെിലെ 

(1)-ാം ഉപവേുെിലെ (എ)-യും (ബി)-യും ഖണ്ഡങ്ങളില് പരാമര്ക്ശ്ിച്ചിട്ടുള്ള പിെയ്ക് 

ബാധയസ്ഥനായിരികുന്നതാണ്: 

 എന്നാല് രണ്ാമലത്ത അലല്ലങ്കില് തുടര്ക്ന്നുള്ള േുറത്തിന്,  നൗേയുലട രജിസ്കപ്ടഷനും 

കെസന്സും റദ്ദാകകണ്തും മത്സയബന്ധന നൗേ േണ്ുലേകട്ടണ്തുമാണ്. 

(4സി) ഈ ആേ്റിലെകയാ അതിന് േീെില് ഉണ്ാകിയ ഏലതങ്കിെും െട്ടത്തിലെകയാ 

ഏലതങ്കിെും വയവസ്ഥേള്ക് െംഘികുന്ന ഏലതാരാളും, ആ േുറത്തിന് യാലതാരു പിെയും വയവസ്ഥ 

ലെയ്തിട്ടില്ലാലയങ്കില്, അയ്യായിരം രൂപ വലരയാോവുന്ന പിെക് ശ്ിേികലെടുന്നതാണ്.".   

 
ആരിഫ് മുഹേര് ഖാന്, 

ഗവര്ക്ണര്ക്. 
 

 // ശ്രി തര്ക്ജ്ജമ // 

      എസ്. സന്ധയ 

    അഡീഷണല് നിയമ ലസപ്േട്ടറി 
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