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ORDINANCE No. 110 OF 2021
THE KERALA MARINE FISHING REGULATION
(AMENDMENT) ORDINANCE, 2021
India.

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

AN
ORDINANCE
further to amend the Kerala Marine Fishing Regulation Act, 1980.
Preamble.—WHEREAS, the Kerala Marine Fishing Regulation (Amendment) Ordinance,
2020 (71 of 2020) was promulgated by the Governor of Kerala on the 4th day of October, 2020;
AND WHEREAS, a Bill to replace the said Ordinance by an Act of the State Legislature
could not be introduced in and passed by the Legislative Assembly of the State of Kerala during
its session which commenced on the 31st day of December, 2020 and ended on the same day
(special session) and in the session which commenced on the 8th day of January, 2021 and
ended on the 22nd day of January, 2021;
AND WHEREAS, in order to keep alive the provisions of the said Ordinance, the Kerala
Marine Fishing Regulation (Amendment) Ordinance, 2021 (25 of 2021) was promulgated by
the Governor of Kerala on the 9th day of February, 2021;
AND WHEREAS, a Bill to replace the said Ordinance by an Act of the State Legislature
could not be introduced in and passed by the Legislative Assembly of the State of Kerala during
its session which commenced on the 24th day of May, 2021 and ended on the 10th day of June,
2021;
AND WHEREAS, in order to keep alive the provisions of the said Ordinance, the Kerala
Marine Fishing Regulation (Amendment) Ordinance, 2021 (81 of 2021) was promulgated by
the Governor of Kerala on the 1st day of July, 2021;
AND WHEREAS, a Bill to replace the said Ordinance by an Act of the State Legislature
could not be introduced in and passed by the Legislative Assembly of the State of Kerala,
during its session which commenced on the 22nd day of July, 2021 and ended on the 13th day
of August, 2021;

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

3

AND WHEREAS, under sub-clause (a) of clause (2) of Article 213 of the Constitution of
India, the said Ordinance will cease to operate on the 2nd day of September, 2021;
AND WHEREAS, difficulties will arise if the provisions of the said Ordinance are not kept
alive;
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.—(l) This Ordinance may be called the Kerala Marine
Fishing Regulation (Amendment) Ordinance, 2021.
(2) It shall be deemed to have come into force on the 5th day of October, 2020.
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:—
“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 Aadhaar 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 Aadhaar Card for the operation of the fishing
vessel in the sea.
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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;
(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;”;
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(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.”.
6. Repeal and saving.—(1) The Kerala Marine Fishing Regulation (Amendment)
Ordinance, 2021 (81 of 2021) is hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, anything done or deemed to have been done or any
action taken or deemed to have been taken under the principal Act as amended by the said
Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the principal Act, as amended by
this Ordinance.

ARIF MOHAMMED KHAN,
GOVERNOR.
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േകരള സർക്കാർ
നിയമ (നിയമനിർമ്മാണം-ഐ) വകുപ്പ്

വിജ്ഞാപനം
നമ്പർ 25891/െലഗ്.ഐ1/2019/നിയമം.

തിരുവനന്തപുരം, 2021 ആഗസ്റ്റ് 24
1197 ചിങ്ങം 8
1943 ഭാ്രദം 2.

2021 ആഗസ്റ്റ് 23-ാം തീയതി േകരള ഗവർണ്ണർ വിളംബരെപ്പടുത്തിയ താെഴപ്പറയുന്ന
ഓർഡിനൻസ് െപാതുജനങ്ങളുെട അറിവിേലക്കായി ഇതിനാൽ ്രപസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നു.
ഗവർണ്ണറുെട ഉത്തരവിൻ്രപകാരം,

വി. ഹരി നായർ,
നിയമ െസ്രകട്ടറി.
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2021-െല 110-ാം നമ്പർ ഓർഡിനൻസ്
2021-െല േകരള സമു്രദ മത്സ്യബന്ധന നിയ്രന്തണ
(േഭദഗതി) ഓർഡിനൻസ്
ഭാരത റിപ്പബ്ലിക്കിെൻ്റ എഴുപത്തിരണ്ടാം സംവത്സരത്തിൽ േകരള ഗവർണ്ണർ
വിളംബരെപ്പടുത്തിയത്.

1980-െല േകരള സമു്രദ മത്സ്യബന്ധന നിയ്രന്തണ ആക്റ്റ് വീണ്ടും
േഭദഗതി െചയ്യുന്നതിനുള്ള
ഒരു
ഓർഡിനൻസ്
പീഠിക.—2020-െല
ഓർഡിനൻസ്

േകരള

(2020-െല

71)

സമു്രദ
2020

മത്സ്യബന്ധന

ഒേക്ടാബർ

4-ാം

നിയ്രന്തണ

തീയതി

േകരള

(േഭദഗതി)
ഗവർണ്ണർ

വിളംബരെപ്പടുത്തിയിരുന്നതിനാലും;
2020 ഡിസംബർ 31-ാം തീയതി ആരംഭിച്ച് അേന്ന ദിവസം തെന്ന അവസാനിച്ച
സേമ്മളനത്തിലും (്രപേത്യക സേമ്മളനം), 2021 ജനുവരി 8-ാം തീയതി ആരംഭിച്ച് 2021
ജനുവരി 22-ാം തീയതി അവസാനിച്ചതുമായ േകരള നിയമസഭയുെട സേമ്മളനക്കാലത്തും
്രപസ്തുത

ഓർഡിനൻസിനു

െകാണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള

ഒരു

പകരം
ബിൽ

സംസ്ഥാന

നിയമസഭയുെട

നിയമസഭയിൽ

ഒരു

ആക്റ്റ്

അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനും

പാസ്സാക്കുന്നതിനും കഴിയാതിരുന്നതിനാലും;
്രപസ്തുത ഓർഡിനൻസിെല വ്യവസ്ഥകൾ നിലനിർത്തുന്നതിനായി, 2021-െല േകരള
സമു്രദ മത്സ്യബന്ധന നിയ്രന്തണ (േഭദഗതി) ഓർഡിനൻസ് (2021-െല 25), 2021
െഫ്രബുവരി 9-ാം തീയതി േകരള ഗവർണ്ണർ വിളംബരെപ്പടുത്തിയിരുന്നതിനാലും;
2021 േമയ് 24-ാം തീയതി ആരംഭിച്ച് 2021 ജൂൺ 10-ാം തീയതി അവസാനിച്ച േകരള
നിയമസഭയുെട സേമ്മളനക്കാലത്ത് ്രപസ്തുത ഓർഡിനൻസിനു പകരം സംസ്ഥാന
നിയമസഭയുെട

ഒരു

ആക്റ്റ്

െകാണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള

ഒരു

ബിൽ

അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനും പാസ്സാക്കുന്നതിനും കഴിയാതിരുന്നതിനാലും;
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്രപസ്തുത ഓർഡിനൻസിെല വ്യവസ്ഥകൾ നിലനിർത്തുന്നതിനായി, 2021-െല േകരള
സമു്രദ മത്സ്യബന്ധന നിയ്രന്തണ (േഭദഗതി) ഓർഡിനൻസ് (2021-െല 81), 2021 ജൂൈല
1-ാം തീയതി േകരള ഗവർണ്ണർ വിളംബരെപ്പടുത്തിയിരുന്നതിനാലും;
2021 ജൂൈല 22-ാം തീയതി ആരംഭിച്ച് 2021 ആഗസ്റ്റ് 13-ാം തീയതി അവസാനിച്ച
േകരള

നിയമസഭയുെട

സംസ്ഥാന

സേമ്മളനക്കാലത്ത്

നിയമസഭയുെട

ഒരു

ആക്റ്റ്

്രപസ്തുത

ഓർഡിനൻസിനു

െകാണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള

ഒരു

പകരം
ബിൽ

നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനും പാസ്സാക്കുന്നതിനും കഴിയാതിരുന്നതിനാലും;
്രപസ്തുത ഓർഡിനൻസിന് ഭാരതത്തിെൻ്റ ഭരണഘടനയുെട 213-ാം അനുേച്ഛദം
(2)-ാം

ഖണ്ഡം

(എ)

ഉപഖണ്ഡ്രപകാരം

2021

െസപ്റ്റംബർ

2-ാം

തീയതി

്രപാബല്യമില്ലാതായിത്തീരുെമന്നതിനാലും;
്രപസ്തുത

ഓർഡിനൻസിെല

വ്യവസ്ഥകൾ

നിലനിർത്താതിരിക്കുന്നപക്ഷം

ൈവഷമ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുെമന്നതിനാലും;
േകരള സംസ്ഥാന നിയമസഭ സേമ്മളനത്തിലല്ലാത്തതിനാലും താൻ സത്വര നടപടി
എടുേക്കണ്ടത് ആവശ്യമാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നിലവിലുെണ്ടന്ന് േകരള ഗവർണ്ണർക്ക്
േബാദ്ധ്യമായിരിക്കുന്നതിനാലും;
ഇേപ്പാൾ, അതിനാൽ, ഭാരതത്തിെൻ്റ ഭരണഘടനയുെട 213-ാം അനുേച്ഛദം (1)-ാം
ഖണ്ഡ്രപകാരം

നൽകെപ്പട്ട

അധികാരങ്ങൾ

വിനിേയാഗിച്ച്

േകരള

ഗവർണ്ണർ

താെഴപ്പറയുന്ന ഓർഡിനൻസ് വിളംബരെപ്പടുത്തുന്നു:—
1. ചുരുക്കേപ്പരും ്രപാരംഭവും.—(1) ഈ ഓർഡിനൻസിന് 2021-െല േകരള സമു്രദ
മത്സ്യബന്ധന നിയ്രന്തണ (േഭദഗതി) ഓർഡിനൻസ് എന്ന് േപര് പറയാം.
(2)

ഇത്

2020

ഒേക്ടാബർ

5-ാം

തീയതി

്രപാബല്യത്തിൽ

വന്നതായി

കരുതെപ്പേടണ്ടതാണ്.
2. 1981-െല 10-ാം ആക്റ്റ് താൽക്കാലികമായി േഭദഗതി െചയ്യെപ്പേടണ്ടതാണ്.—ഈ
ഓർഡിനൻസ് നിലവിലിരിക്കുന്ന കാലയളവിൽ 1980-െല േകരള സമു്രദ മത്സ്യബന്ധന
നിയ്രന്തണ

ആക്റ്റിന്

പരാമർശിക്കെപ്പടുക),

(1981-െല

10)

(ഇതിനുേശഷം

്രപധാന

ആക്റ്റ്

എന്നാണ്

3 മുതൽ 5 വെരയുള്ള വകുപ്പുകളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന

േഭദഗതികൾക്കു വിേധയമായി ്രപാബല്യമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
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3.

പീഠികയുെട േഭദഗതി.—്രപധാന ആക്റ്റിെൻ്റ പീഠികയിൽ,

നടത്തുന്നതിനും”
നൗകകളിെല

എന്ന

വാക്കുകൾക്ക്

മത്സ്യെത്താഴിലാളികെള

േശഷം

“മത്സ്യബന്ധനം

“അതുേപാെല

സംബന്ധിച്ചും"

മത്സ്യബന്ധന

എന്ന

വാക്കുകൾ

േചർേക്കണ്ടതാണ്.
4. പുതിയ വകുപ്പുകൾ േചർക്കൽ.—്രപധാന ആക്റ്റിെല 5-ാം വകുപ്പിെന, 4എ
വകുപ്പായി പുനരക്കം െചേയ്യണ്ടതും അ്രപകാരം പുനരക്കം െചയ്ത 4എ വകുപ്പിനു
േശഷം താെഴപ്പറയുന്ന വകുപ്പുകൾ േചർേക്കണ്ടതുമാണ്, അതായത്:—
“5. മത്സ്യബന്ധന നൗകകളിൽ മത്സ്യെത്താഴിലാളികെള പരിമിതെപ്പടുത്താനും
നിയ്രന്തിക്കാനുമുള്ള അധികാരം.—ഒരു മത്സ്യബന്ധന നൗകയുെട ഉടമ, 1980-െല േകരള
മത്സ്യെത്താഴിലാളി േക്ഷമ സംഘങ്ങൾ ആക്റ്റിൽ (1981-െല 7) നിർവചിച്ച ്രപകാരമുള്ള
ഒരു

മത്സ്യെത്താഴിലാളിയല്ലാത്തതും

മത്സ്യബന്ധനവകുപ്പ്

നൽകിയ

ബേയാെമ്രടിക്

തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് ഇല്ലാത്തതുമായ യാെതാരാെളയും തെൻ്റ മത്സ്യബന്ധന നൗകയിൽ
അനുവദിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു:
എന്നാൽ

ഈ

വകുപ്പിൽ

അടങ്ങിയിട്ടുള്ള

യാെതാന്നും

തെന്ന

േകരള

കുടിേയറ്റെത്താഴിലാളി േക്ഷമപദ്ധതിയിൻ കീഴിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും
ആധാർ കാർഡും ൈകവശമുള്ള െതാഴിലാളികെള മത്സ്യബന്ധന നൗകകളിൽ േജാലി
െചയ്യിക്കുന്നതിൽ നിന്നും മത്സ്യബന്ധന നൗകയുെട ഉടമെയ തടയുന്നതല്ല:
എന്നുമാ്രതമല്ല ഈ വകുപ്പിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള യാെതാന്നും തെന്ന ആധാർ കാർഡ്
ൈകവശമുള്ള ൈലസൻസുള്ള േജാലിക്കാെര,

സമു്രദത്തിൽ മത്സ്യബന്ധന നൗക

്രപവർത്തിപ്പിക്കുന്ന േജാലി െചയ്യിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു മത്സ്യബന്ധന നൗകയുെട
ഉടമെയ തടയുന്നതല്ല.
5എ.
മത്സ്യബന്ധന

മത്സ്യബന്ധനം
നൗക

അല്ലാെതയുള്ള

ഉപേയാഗിക്കുന്നതിനുള്ള

മേറ്റെതങ്കിലും

ആവശ്യങ്ങൾക്ക്

നിേരാധനം.—ഒരു

മത്സ്യബന്ധന

നൗകയുെട ഉടമ, അധികാരെപ്പടുത്തെപ്പട്ട ഉേദ്യാഗസ്ഥെൻ്റ മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാെത,
മത്സ്യബന്ധന നൗക മത്സ്യബന്ധനമല്ലാെതയുള്ള മേറ്റെതങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്കായി
ഉപേയാഗിക്കുകേയാ ഉപേയാഗിക്കാൻ ഇടയാക്കുകേയാ അനുവദിക്കുകേയാ െചയ്യാൻ
പാടുള്ളതല്ല.”.
5. 17-ാം വകുപ്പിെൻ്റ േഭദഗതി.—്രപധാന ആക്റ്റിെല 17-ാം വകുപ്പിൽ,—
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(i) (1)-ാം ഉപവകുപ്പിനും അതിെൻ്റ (എ)-യും (ബി)-യും ഖണ്ഡങ്ങൾക്കും പകരം
താെഴപ്പറയുന്നവ േചർേക്കണ്ടതാണ്, അതായത്:—
(1)

അഡ്ജുഡിേക്കറ്റിംഗ്

ആഫീസർ,

16-ാം

വകുപ്പു്രപകാരമുള്ള

അേന്വഷണത്തിനുേശഷം,—
(എ)

ഒരു

മത്സ്യബന്ധന

നൗകയുെട

ഉടമസ്ഥൻ/മാസ്റ്റർ

4എ,

7

അെല്ലങ്കിൽ 9 വകുപ്പുകളിെല വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിെച്ചന്നു കെണ്ടത്തുന്നപക്ഷം, അയാൾ
താെഴപ്പറയുന്ന പിഴശിക്ഷക്കു ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കുന്നതാണ്, അതായത്:—
(i)

അ്രപകാരം

ഉപേയാഗിച്ച

മത്സ്യബന്ധന

നൗകയുെട

കുതിരശക്തി പത്ത് എച്ച്പി വെര ആെണങ്കിൽ അയ്യായിരം രൂപ;
(ii)
കുതിരശക്തി

പത്ത്

അ്രപകാരം

എച്ച്പിക്ക്

ഉപേയാഗിച്ച

മുകളിലും

മത്സ്യബന്ധന

ഇരുപത്തിയഞ്ച്

നൗകയുെട

എച്ച്പി

വെരയും

ആെണങ്കിൽ പതിനായിരം രൂപ;
(iii)
കുതിരശക്തി

അ്രപകാരം

ഇരുപത്തിയഞ്ച്

ഉപേയാഗിച്ച

എച്ച്പിക്ക്

മുകളിലും

മത്സ്യബന്ധന
അമ്പത്

നൗകയുെട

എച്ച്പി

വെരയും

ആെണങ്കിൽ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ;
(iv)

അ്രപകാരം

ഉപേയാഗിച്ച

മത്സ്യബന്ധന

നൗകയുെട

കുതിരശക്തി അമ്പത് എച്ച്പിക്ക് മുകളിലും െതാണ്ണൂറ് എച്ച്പി വെരയും ആെണങ്കിൽ,
അമ്പതിനായിരം രൂപ;
(v)
കുതിരശക്തി

െതാണ്ണൂറ്

അ്രപകാരം
എച്ച്പിക്ക്

ഉപേയാഗിച്ച
മുകളിലും

നൂറ്റി

മത്സ്യബന്ധന
ഇരുപത്

നൗകയുെട

എച്ച്പി

വെരയും

ആെണങ്കിൽ, െതാണ്ണൂറായിരം രൂപ;
(vi)

അ്രപകാരം

ഉപേയാഗിച്ച

മത്സ്യബന്ധന

നൗകയുെട

കുതിരശക്തി നൂറ്റി ഇരുപത് എച്ച്പിക്ക് മുകളിലും നൂറ്റി അമ്പത് എച്ച്പി

വെരയും

ആെണങ്കിൽ, ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ;
(vii)
കുതിരശക്തി

നൂറ്റി

അ്രപകാരം

അമ്പത്

ഉപേയാഗിച്ച

എച്ച്പിക്ക്

മുകളിലും

ആെണങ്കിൽ, ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപ;
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(viii)

അ്രപകാരം

ഉപേയാഗിച്ച

മത്സ്യബന്ധന

നൗകയുെട

കുതിരശക്തി ഇരുനൂറ് എച്ച്.പി.യ്ക്ക് മുകളിലും ഇരുനൂറ്റി എൺപത് എച്ച്.പി. വെരയും
ആെണങ്കിൽ, രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ; കൂടാെത
(ix)

അ്രപകാരം

ഉപേയാഗിച്ച

മത്സ്യബന്ധന

നൗകയുെട

കുതിരശക്തി ഇരുനൂറ്റി എൺപത് എച്ച്.പി.യ്ക്ക് മുകളിലാെണങ്കിൽ, രണ്ടു ലക്ഷത്തി
അൻപതിനായിരം രൂപ.
(ബി) ഏെതാരാളും 4എ, 5എ, 9 എന്നീ വകുപ്പുകളുെടേയാ അെല്ലങ്കിൽ
അതിൻകീഴിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഏെതങ്കിലും ചട്ടത്തിെലേയാ, പുറെപ്പടുവിച്ച ഉത്തരവിെലേയാ
വ്യവസ്ഥകൾക്ക്

വിരുദ്ധമായി,

ഉപേയാഗിക്കുകേയാ

േമാേട്ടാർ

ഉപേയാഗിക്കാൻ

െചയ്യുകയാെണങ്കിൽ

അയ്യായിരം

ഘടിപ്പിക്കാത്ത

മത്സ്യബന്ധന

ഇടയാക്കുകേയാ
രൂപ

നൗക

അനുവദിക്കുകേയാ

വെരയുള്ള

പിഴശിക്ഷയ്ക്ക്

ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കുന്നതാണ്.
(ii)

(സി)

ഖണ്ഡം

ഒഴിവാേക്കണ്ടതും

േശഷിക്കുന്ന

ഖണ്ഡങ്ങൾ

അതിനനുസരിച്ച് പുനരക്ഷരം െചേയ്യണ്ടതുമാണ്;
(iii) അ്രപകാരം പുനരക്ഷരം െചയ്ത (സി) ഖണ്ഡത്തിൽ “ഏെതങ്കിലും
േബാട്ട് നിർമ്മാണ യാർഡ് ആെണങ്കിൽ” എന്ന വാക്കുകൾക്ക് പകരം “ഏെതങ്കിലും
േബാട്ട് നിർമ്മാണ യാർഡ് ഉപേയാഗിക്കുകേയാ,

ഉപേയാഗിക്കാൻ ഇടയാക്കുകേയാ

അനുവദിക്കുകേയാ െചയ്താൽ” എന്ന വാക്കുകൾ േചർേക്കണ്ടതാണ്;
(iv) അ്രപകാരം പുനരക്ഷരം െചയ്ത (ഡി) ഖണ്ഡത്തിൽ “ഏെതങ്കിലും
മത്സ്യബന്ധന വലനിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് ആെണങ്കിൽ” എന്ന വാക്കുകൾക്ക് പകരം
“ഏെതങ്കിലും

മത്സ്യബന്ധന

വലനിർമ്മാണ

യൂണിറ്റ്

ഉപേയാഗിക്കുകേയാ,

ഉപേയാഗിക്കാൻ ഇടയാക്കുകേയാ അനുവദിക്കുകേയാ െചയ്താൽ” എന്ന വാക്കുകൾ
േചർേക്കണ്ടതാണ്;
(v)

(4)-ാം ഉപവകുപ്പിന് േശഷം, താെഴപ്പറയുന്ന

ഉപവകുപ്പുകൾ

േചർേക്കണ്ടതാണ്, അതായത്:—
“(4എ) 5-ാം വകുപ്പിെല ഏെതങ്കിലും വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുന്ന
ഏെതാരാളും ആയിരം രൂപ വെരയാകാവുന്ന പിഴയ്ക്ക് ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കുന്നതാണ്:
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എന്നാൽ രണ്ടാമെത്ത കുറ്റത്തിെൻ്റ

കാര്യത്തിൽ രണ്ടായിരം രൂപ വെരയും

തുടർന്നുള്ള കുറ്റങ്ങൾക്ക് അയ്യായിരം രൂപ വെരയും പിഴ വർദ്ധിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
(4ബി)
17-ാം

വകുപ്പിെൻ്റ

5എ

(1)-ാം

വകുപ്പിെല വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുന്ന ഏെതാരാളും

ഉപവകുപ്പിെല

(എ)-യും

(ബി)-യും

ഖണ്ഡങ്ങളിൽ

പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള പിഴയ്ക്ക് ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കുന്നതാണ്:
എന്നാൽ

രണ്ടാമെത്ത

രജിസ്േ്രടഷനും

അെല്ലങ്കിൽ

ൈലസൻസും

തുടർന്നുള്ള

കുറ്റത്തിന്,

റദ്ദാേക്കണ്ടതും

നൗകയുെട

മത്സ്യബന്ധന

നൗക

കണ്ടുെകേട്ടണ്ടതുമാണ്.
(4സി) ഈ ആക്റ്റിെലേയാ അതിൻ കീഴിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഏെതങ്കിലും
ചട്ടത്തിെലേയാ ഏെതങ്കിലും വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുന്ന ഏെതാരാളും, ആ കുറ്റത്തിന്
യാെതാരു പിഴയും വ്യവസ്ഥ െചയ്തിട്ടില്ലാെയങ്കിൽ, അയ്യായിരം രൂപ വെരയാകാവുന്ന
പിഴക്ക് ശിക്ഷിക്കെപ്പടാവുന്നതാണ്.”.
6. റദ്ദാക്കലും ഒഴിവാക്കലും.—(1) 2021-െല േകരള സമു്രദ മത്സ്യബന്ധന നിയ്രന്തണ
(േഭദഗതി) ഓർഡിനൻസ് (2021-െല 81) ഇതിനാൽ റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നു.
(2) അങ്ങെന റദ്ദാക്കിയിരുന്നാൽ തെന്നയും ്രപസ്തുത ഓർഡിനൻസ് ്രപകാരം
േഭദഗതി

െചയ്യെപ്പട്ട

കരുതെപ്പടുന്നേതാ

്രപധാന

ആയ

ആക്റ്റിൻ

ഏെതങ്കിലും

കീഴിൽ
കാര്യേമാ

െചയ്തേതാ

െചയ്തതായി

എടുത്തേതാ

എടുത്തതായി

കരുതെപ്പടുന്നേതാ ആയ ഏെതങ്കിലും നടപടിേയാ ഈ ഓർഡിനൻസ് ്രപകാരം േഭദഗതി
െചയ്യെപ്പട്ട

്രപധാന

ആക്റ്റിൻ

കീഴിൽ

െചയ്തതാേയാ

എടുത്തതാേയാ

കരുതെപ്പേടണ്ടതാണ്.

ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ,

ഗവർണ്ണർ.
(ശരി തർജ്ജമ)
എസ്. സന്ധ്യ,
അഡീഷണൽ നിയമ െസ്രകട്ടറി.
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