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2021-െല 112-ാം നമ്പർ ഓർഡിനൻസ ്

2021-െല േകരള മത്സ്യേലലവും വിപണനവും ഗുണനിലവാര  
പരിപാലനവും ഓർഡിനൻസ് 

ഭാരത റിപ്പബ്ലിക്കിെൻ്റ എഴുപത്തിരണ്ടാം സംവത്സരത്തിൽ േകരള ഗവർണ്ണർ 

വിളംബരെപ്പടുത്തിയത്. 

മ ത്സ്യ േല ല വും  വി പ ണ ന വും  നി യ ്രന്തി ക്കു ന്ന തി നും  വ്യവസ്ഥാപിതവും 
ശുചിത്വ  പൂർണ്ണവും കാര്യക്ഷമവുമായ േലലവും വിപണനവും  

േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഗുണനിലവാരം പരിപാലിക്കുന്നതിനും  
അവയുമായി ബന്ധെപ്പട്ടേതാ അതിന് ആനുഷംഗികമായേതാ  

ആയ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കുംേവണ്ടി വ്യവസ്ഥ  
െചയ്യുന്നതിനുള്ള 

ഒരു 

ഓർഡിനൻസ് 

പീഠിക.—2020-െല േകരള മത്സ്യേലലവും വിപണനവും ഗുണനിലവാര 
പരിപാലനവും ഓർഡിനൻസ് (2020-െല 44) 2020 െസപ്റ്റംബർ 22-ാം തീയതി േകരള 
ഗവർണ്ണർ വിളംബരെപ്പടുത്തിയിരുന്നതിനാലും; 

2020 ഡിസംബർ 31-ാം തീയതി ആരംഭിച്ച് അേന്ന ദിവസം തെന്ന അവസാനിച്ച 
േകരള നിയമസഭയുെട സേമ്മളനത്തിലും (്രപേത്യക സേമ്മളനം), 2021 ജനുവരി 8-ാം തീയതി 
ആരംഭിച്ച് 2021 ജനുവരി 22-ാം തീയതി അവസാനിച്ച സേമ്മളനകാലത്തും ്രപസത്ുത 
ഓർഡിനൻസിന  ുപകരം സംസ്ഥാന നിയമസഭയുെട ഒരു ആക്റ്്റ െകാണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള 
ഒരു ബിൽ നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനും പാസ്സാക്കുന്നതിനും 
കഴിയാതിരുന്നതിനാലും; 

്രപസ്തുത ഓർഡിനൻസിെല വ്യവസ്ഥകൾ നിലനിർത്തുന്നതിനായി, 2021-െല േകരള 
മത്സ്യേലലവും വിപണനവും ഗുണനിലവാര പരിപാലനവും ഓർഡിനൻസ് (2021-െല 28) 
2021 െഫ്രബുവരി 9-ാം തീയതി േകരള ഗവർണ്ണർ വിളംബരെപ്പടുത്തിയിരുന്നതിനാലും; 

2021 േമയ് 24-ാം തീയതി ആരംഭിച്ച് 2021 ജൂൺ 10-ാം തീയതി അവസാനിച്ച േകരള 
നിയമസഭയുെട സേമ്മളനകാലത്ത് ്രപസ്തുത ഓർഡിനൻസിന് പകരം സംസ്ഥാന 
നിയമസഭയുെട ഒരു ആക്റ്്റ െകാണ്ടു വരുന്നതിനുള്ള ഒരു ബിൽ നിയമസഭയിൽ 
അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനും പാസ്സാക്കുന്നതിനും കഴിയാതിരുന്നതിനാലും; 
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്രപസ്തുത ഓർഡിനൻസിെല വ്യവസ്ഥകൾ നിലനിർത്തുന്നതിനായി,  2021-െല  േകരള 
മത്സ്യേലലവും വിപണനവും ഗുണനിലവാരപരിപാലനവും ഓർഡിനൻസ് (2021-െല 64) 
2021 ജൂൈല 1-ാം തീയതി േകരള ഗവർണ്ണർ വിളംബരെപ്പടുത്തിയിരുന്നതിനാലും; 

2021 ജൂൈല 22-ാം തീയതി ആരംഭിച്ച് 2021 ആഗസ്റ്റ് 13-ാം തീയതി അവസാനിച്ച 
േകരള നിയമസഭയുെട സേമ്മളനകാലത്ത് ്രപസ്തുത ഓർഡിനൻസിന് പകരം സംസ്ഥാന 
നിയമസഭയുെട ഒരു ആക്റ്്റ െകാണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ഒരു ബിൽ നിയമസഭയിൽ 
അവതരിപ്പിക്കുന്ന തിനും പാസ്സാക്കുന്നതിനും കഴിയാതിരുന്നതിനാലും; 

ഭാരതത്തിെൻ്റ ഭരണഘടനയുെട 213-ാം അനുേച്ഛദം (2)-ാം ഖണ്ഡം (എ) 
ഉപഖണ്ഡ്രപകാരം ്രപസ്തുത ഓർഡിനൻസിന് 2021 െസപ്റ്റംബർ 2-ാം തീയതി 
്രപാബല്യമില്ലാതായിത്തീരുെമന്നതിനാലും; 

്രപസ്തുത ഓർഡിനൻസിെല വ്യവസ്ഥകൾ നിലനിർത്താതിരിക്കുന്ന പക്ഷം 
ൈവഷമ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുെമന്നതിനാലും; 

േകരള നിയമസഭ സേമ്മളനത്തിലല്ലാത്തതിനാലും താൻ സത്വര നടപടി 
എടുേക്കണ്ടത് ആവശ്യമാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നിലവിലുെണ്ടന്്ന േകരള ഗവർണ്ണർക്്ക 
േബാദ്ധ്യമായിരിക്കുന്നതിനാലും; 

ഇേപ്പാൾ, അതിനാൽ, ഭാരതത്തിെൻ്റ ഭരണഘ ടനയുെട 213-ാം അനുേച്ഛദം (1)-ാം 
ഖണ്ഡ്രപകാരം നൽകെപ്പട്ട അധികാരങ്ങൾ വിനിേയാഗിച്ച് േകരള ഗവർണ്ണർ 
താെഴപ്പറയുന്ന ഓർഡിനൻസ് വിളംബരെപ്പടുത്തുന്നു:— 

1. ചുരുക്കേപ്പരും ്രപാരംഭവും.—(1) ഈ ഓർഡിനൻസിന് 2021-െല േകരള 
മത്സ്യേലലവും വിപണനവും ഗുണനിലവാര പരിപാലനവും ഓർഡിനൻസ ് എന്്ന േപര ്
പറയാം. 

(2) ഇത് 2020 െസപ്റ്റംബർ 24-ാം തീയതി ്രപാബല്യത്തിൽ വന്നതായി 
കരുതെപ്പേടണ്ടതാണ്. 

2. നിർവ്വചനങ്ങൾ.—ഈ ഓർഡിനൻസിൽ സന്ദർഭം മറ്റു വിധത്തിൽ 
ആവശ്യെപ്പടാത്ത പക്ഷം,— 

(എ) “ന്യായനിർണ്ണയ ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ” എന്നാൽ ഈ ഓർഡിനൻസിെല 26-ാം 
വകുപ്പിെൻ്റ (1)-ാം ഉപവകുപ്പ് ്രപകാരം സർക്കാർ അധികാരെപ്പടുത്തിയ ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ 
എന്നർത്ഥമാകുന്നു; 

(ബി) “അപ്പീൽ അധികാരി” എന്നാൽ അതാതു ജില്ലയുെട അധികാരിതയുള്ള 
ജില്ലാ കളക്ടർ എന്നർത്ഥമാകുന്നു; 

(സി) “േലലക്കമ്മീഷൻ” എന്നാൽ േലലം നടത്തിയതിെൻ്റേയാ േലലം 
നടത്തിപ്പിനായി സൗകര്യങ്ങൾ ്രപദാനം െചയത്തിെൻ്റേയാ വകയിൽ മത്സ്യവില്പനക്കാരിൽ 
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നിന്നും സർവ്വീസ ് ചാർജ്ജിനത്തിൽ ഈടാക്കുന്ന തുകേയാ മത്സ്യേമാ 
എന്നർത്ഥമാകുന്നു; 

(ഡി) “േലലക്കാരൻ” എന്നാൽ മത്സ്യേലലത്തിനു േവണ്ടി 5-ാം വകുപ്പ് ്രപകാരം 
സാധുതയുള്ള ഒരു അനുമതിപ്രതം കരസ്ഥമാക്കിയ വ്യക്തി എന്നർത്ഥമാകുന്നു; 

(ഇ) “അധികാരെപ്പടുത്തെപ്പട്ട ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ” എന്നാൽ ഈ ആകറ്്്റ ്രപകാരം 
നൽകെപ്പട്ട അധികാരങ്ങൾ വിനിേയാഗിക്കുന്നതിനും ചുമതലെപ്പട്ട കടമകൾ 
നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനുമായി വിജ്ഞാപനം വഴി സർക്കാർ അധികാരെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള, ആ 
്രപേദശത്ത് അധികാരിതയുള്ള ഫിഷറീസ് വകുപ്പിെല അസിസ്റ്റൻ്്റ ഡയറക്ടർ പദവിയിലുള്ള 
ഒരു ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ എന്നർത്ഥമാകുന്നു; 

(എഫ്) “ചിൽഡ ് േസ്റ്റാേറജ്” എന്നാൽ മത്സ്യെത്ത വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ 
താഴ്ന്ന ഊഷ്മാവിൽ തണുപ്പിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം എന്നർത്ഥമാകുന്നു; 

(ജി) “പരിവഹന സൗകര്യം” എന്നാൽ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ മത്സ്യം േറാഡ ്
മാർഗ്ഗം വിതരണം െചയ്യുന്നതിനുപേയാഗിക്കുന്ന യ്രന്തവത്കൃത വാഹനം എന്നർത്ഥ 
മാകുന്നു; 

(എച്ച്) “മത്സ്യം” എന്നാൽ ഭക്ഷ്യേയാഗ്യമായതും സാമ്പത്തിക 
വാണിജ്യമൂല്യമുളളതുമായ എല്ലാ ജലജീവികളും എന്നർത്ഥമാകുന്നു; 

(ഐ) “മത്സ്യബന്ധനം” എന്നാൽ ഏെതങ്കിലും മാർഗ്ഗങ്ങൾ അവലംബിച്ച് മത്സ്യം 
പിടിക്കുകേയാ േശഖരിക്കുകേയാ ആകർഷിക്കുകേയാ പിന്തുടരുകേയാ െചയ്യുക 
എന്നർത്ഥമാകുന്നു; 

(െജ) “ഫിഷ് ലാൻ്റിംഗ് െസൻ്റർ മാേനജ്െമൻ്്റ െസാൈസറ്റി” എന്നാൽ ഈ 

ഓർഡിനൻസിെല 7-ാം വകുപ്പ് ്രപകാരം ഒരു ലാൻ്റിംഗ് െസൻ്ററിെൻ്റ നടത്തിപ്പിനും 
പരിപാലനത്തിനുമായി രൂപീകരിച്ച െസാൈസറ്റി  എന്നർത്ഥമാകുന്നു; 

(െക) “ഫിഷ ് മാർക്കറ്്റ മാേനജ്െമൻ്്റ െസാൈസറ്റി” എന്നാൽ ഈ 

ഓർഡിനൻസിെല 11-ാം വകുപ്പ് ്രപകാരം ഒരു മാർക്കറ്റിെൻ്റ നടത്തിപ്പിനും 
പരിപാലനത്തിനുമായി രൂപീകരിച്ച െസാൈസറ്റി എന്നർത്ഥമാകുന്നു; 

(എൽ) “മത്സ്യെത്താഴിലാളി” എന്നാൽ പരമ്പരാഗതമായി ജീവസന്ധാരണത്തിനു 
േവണ്ടി മുഖ്യമായും മത്സ്യബന്ധനത്തിേലർെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നർത്ഥമാകുന്നു; 

(എം) “സർക്കാർ” എന്നാൽ േകരള സർക്കാർ എന്നർത്ഥമാകുന്നു; 

(എൻ) “ഹാർബർ” എന്നാൽ മത്സ്യബന്ധന യാനങ്ങൾ കരയക്്കടുപ്പിക്കുന്നതിനും 
സുരക്ഷിതമായും ശുചിത്വപൂർണ്ണമായും മത്സ്യം ഇറക്കുന്നതിനും ൈകകാര്യം 
െചയ്യുന്നതിനും ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങേളാടുകൂടിയ സ്ഥലം 
എന്നർത്ഥമാകുന്നു; 
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(ഒ) “ഹാർബർ മാേനജ്െമൻ്്റ െസാൈസറ്റി” എന്നാൽ ഈ ഓർഡിനൻസിെല 9-ാം 
വകുപ്പ് ്രപകാരം ഒരു മത്സ്യബന്ധന ഹാർബറിെൻ്റ നടത്തിപ്പിനും പരിപാലനത്തിനുമായി 
രൂപീകരിച്ച െസാൈസറ്റി  എന്നർത്ഥമാകുന്നു; 

(പി) “ഐസ് പ്ലാൻ്്റ” എന്നാൽ മത്സ്യം േകടുകൂടാെത സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള 
ഐസ് വ്യാവസായിക/വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന സ്ഥാപനം എന്നർത്ഥ 
മാകുന്നു; 

(ക്യു) “ലാൻ്റിംഗ് െസൻ്റർ” എന്നാൽ ഈ ഓർഡിനൻസിെല 3-ാം വകുപ്പ ് 
്രപകാരം വിജ്ഞാപനം െചയ്യെപ്പട്ടതും മത്സ്യം കടലിൽ നിന്്ന േനരിട്്ട 
കരയിെലത്തിക്കുന്നതിനുേവണ്ടിയുള്ളതുമായ സ്ഥലം എന്നർത്ഥമാകുന്നു; 

(ആർ) “മാർക്കറ്്റ” എന്നാൽ ലാൻ്റിംഗ് െസൻ്റർ, ഹാർബർ, കടമുറി, ബൂത്ത,് മത്സ്യ 
കൃഷിയിടം എന്നിവ ഒഴിെക ആഭ്യന്തര ഉപേഭാഗത്തിേനാ കയറ്റുമതിേക്കാ േവണ്ടി മത്സ്യം 
വിപണനം നടത്തുന്നേതാ അെല്ലങ്കിൽ ൈകമാറ്റം െചയ്യുന്നേതാ ആയതും ഈ 
ഓർഡിനൻസിെല 3-ാം വകുപ്പ് ്രപകാരം വിജ്ഞാപനം െചയ്യെപ്പട്ടതുമായ സ്ഥലം 
എന്നർത്ഥമാകുന്നു; 

(എസ്) “വിജ്ഞാപനം” എന്നാൽ ഔേദ്യാഗിക ഗസറ്റിൽ ്രപസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു 
വിജ്ഞാപനം എന്നർത്ഥമാകുന്നു; 

(റ്റി) “നിർണ്ണയിക്കെപ്പട്ട” എന്നാൽ ഈ ഓർഡിനൻസിൻകീഴിൽ ഉണ്ടാക്കെപ്പട്ട 
ചട്ടങ്ങളാൽ നിർണ്ണയിക്കെപ്പട്ട എന്നർത്ഥമാകുന്നു; 

(യു) “പൂർവ്വ സംസക്രണം” എന്നാൽ മത്സ്യത്തിെൻ്റ തല നീക്കം െചയ്യൽ, മാംസം 
േവർതിരിക്കൽ, െചകിള നീക്കം െചയ്യൽ, കുടൽ നീക്കം െചയ്യൽ, െതാലിെപാളിക്കൽ 
മുതലായവ എന്നർത്ഥമാകുന്നു; 

(വി) “പൂർവ്വ സംസക്രണേക്രന്ദം” എന്നാൽ മത്സ്യത്തിെൻ്റ പൂർവ്വ സംസ്കരണം 
വ്യവസായിക/വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തുന്നതിനായി സജ്ജീകരിച്ച സ്ഥാപനേമാ 
സ്ഥലേമാ ചുറ്റുപാേടാ എന്നർത്ഥമാകുന്നു; 

(ഡബ്ല്യു) “സംസക്രണം” എന്നാൽ മത്സ്യം ടിന്നിലടയ്ക്കുകേയാ അച്ചാറാക്കുകേയാ 
േവവിക്കുകേയാ ഉണക്കുകേയാ ഉപ്പിലിടുകേയാ ശീതീകരിക്കുകേയാ 
പുകച്ചുണക്കുകേയാ സമാനമായ തരത്തിൽ വിപണനത്തിന് സജ്ജമാക്കുകേയാ 
െചയ്യുക എന്നർത്ഥമാകുന്നു; 

(എക്സ)് “സംസക്രണേക്രന്ദം” എന്നാൽ മത്സ്യത്തിെൻ്റ സംസ്കരണ 
്രപവർത്തനങ്ങൾ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തുന്നതിനായി സജ്ജീകരിച്ച 
സ്ഥാപനേമാ സ്ഥലേമാ ചുറ്റുപാേടാ എന്നർത്ഥമാകുന്നു; 
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(ൈവ) “സംസ്ഥാനതല മത്സ്യ ഗുണനിലവാര പരിപാലന കമ്മിറ്റി” എന്നാൽ 16-ാം 
വകുപ്പ് ്രപകാരം രൂപീകരിച്ച കമ്മിറ്റി എന്നർത്ഥമാകുന്നു; 

(ഇസഡ്) “യൂസർ ഫീ” എന്നാൽ സർക്കാേരാ തേദ്ദശ സ്വയംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങേളാ പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുളള ലാൻ്റിംഗ് െസൻ്റർ, ഹാർബർ, 
മാർക്കറ്്റ തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിൽ ്രപസത്ുത സൗകര്യങ്ങൾ ഉപേയാഗെപ്പടുത്തുകേയാ 
അനുഭവിക്കുകേയാ െചയ്യുന്നതിേലക്്ക വ്യക്തികൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, വാഹനങ്ങൾ 
എന്നിവയിൽ നിന്്ന ഈടാക്കുന്ന ഫീസ് എന്നർത്ഥമാകുന്നു; 

(ഇസഡ് എ) “യാനം” എന്നാൽ മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുന്നതിേനാ ജലമാർഗ്ഗം 
മത്സ്യം കടത്തുന്നതിേനാ ഉപേയാഗിക്കുന്ന ഒരു വാഹനം എന്നർത്ഥമാകുന്നു. 

3. ലാൻ്റിംഗ് െസൻ്റർ, ഹാർബർ, മാർക്കറ്്റ എന്നിവ ്രപഖ്യാപിക്കുന്നതിനുള്ള 
അധികാരം.—(1) തൽസമയം ്രപാബല്യത്തിലുള്ള മേറ്റെതങ്കിലും നിയമത്തിൽ 
എന്തുതെന്ന അടങ്ങിയിരുന്നാലും ഈ ഓർഡിനൻസിെല ആവശ്യങ്ങൾക്കായി 
സർക്കാരിന്, ലാൻ്റിംഗ് െസൻ്റർ, ഹാർബർ, മാർക്കറ്്റ എന്നിവ കാലാകാലങ്ങളിൽ 
വിജ്ഞാപനം വഴി ്രപഖ്യാപിക്കാവുന്നതാണ്. 

(2) ലാൻ്റിംഗ് െസൻ്റർ, ഹാർബർ, മാർക്കറ്്റ എന്നിവയുെട അടിസ്ഥാന 
ഭൗതികസൗകര്യങ്ങളുെട നിലവാരം സർക്കാരിന്, വിജ്ഞാപനത്തിലൂെട 
നിഷ്കർഷിക്കാവുന്നതാണ്. 

4. മത്സ്യേലലം വ്യവസ്ഥെപ്പടുത്തൽ.—(1) ഈ ഓർഡിനൻസിെല 3-ാം വകുപ്പിെൻ്റ 
(1)-ാം ഉപവകുപ്പ് ്രപകാരം വിജ്ഞാപനം െചയ്തിട്ടുള്ള ലാൻ്റിംഗ് െസൻ്റർ, ഹാർബർ, 
മാർക്കറ്്റ  എന്നിവിടങ്ങളിൽക്കൂടിയല്ലാെത യാെതാരാളും മത്സ്യേലലം നടത്തുവാൻ 
പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. 

(2) ഈ ഓർഡിനൻസിെല 5-ാം വകുപ്പ് ്രപകാരം അനുമതിപ്രതം േനടാത്ത 
യാെതാരാളും ലാൻ്റിംഗ് െസൻ്റർ, ഹാർബർ, മാർക്കറ്്റ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മത്സ്യേലലം 
നിർവ്വഹിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു: 

എന്നാൽ ഏെതങ്കിലും ്രപേത്യക സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം െചയത് 
ലാൻ്റിംഗ് െസൻ്റർ, ഹാർബർ, മാർക്കറ്്റ എന്നിവയ്ക്കു പുറത്ത് മത്സ്യേലലത്തിൽ 
താൽക്കാലികമായി ഏർെപ്പടുന്നതിനുള്ള അനുമതിപ്രതം നിർണ്ണയിക്കെപ്പട്ട ്രപകാരം 
അധികാരെപ്പടുത്തെപ്പട്ട ഉേദ്യാഗസ്ഥന് നൽകാവുന്നതാണ്. 

(3) മത്സ്യേലലം നിർവ്വഹിേക്കണ്ട രീതി, ബന്ധെപ്പട്ട ്രപവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ 
നിർണ്ണയിക്കെപ്പട്ട ്രപകാരം ആയിരിക്കുന്നതാണ്. 

(4) േലലത്തുകയുെട അഞ്്ച ശതമാനത്തിൽ കവിയാത്ത തുക േലലക്കമ്മീഷൻ 
ആയി സർക്കാരിന്, നിർണ്ണയിക്കെപ്പടുന്ന തരത്തിൽ വസൂലാക്കാവുന്നതാണ്. 

(5) (4)-ാം ഉപവകുപ്്പ ്രപകാരം വസൂലാക്കെപ്പടുന്ന േലലക്കമ്മീഷൻ േലലക്കാരൻ, 
മത്സ്യെത്താഴിലാളി വികസന േക്ഷമ സഹകരണസംഘം, തേദ്ദശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം, 
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ഫിഷ് ലാൻ്റിംഗ് െസൻ്റർ മാേനജ്െമൻ്്റ െസാൈസറ്റി/ഹാർബർ മാേനജ്െമൻ്്റ 
െസാൈസറ്റി/ഫിഷ് മാർക്കറ്്റ മാേനജ്െമൻ്്റ െസാൈസറ്റി, സർക്കാർ എന്നിവർക്കായി 
വിഭജിക്കെപ്പേടണ്ട അനുപാതം സർക്കാരിന്, വിജ്ഞാപനത്താൽ 
നിശ്ചയിക്കാവുന്നതാണ്. 

(6) േലലക്കാരൻ ഉൾെപ്പെട യാെതാരാളും പണമാേയാ മറ്്റ രീതിയിേലാ ഒരു 
തരത്തിലുമുള്ള മറ്്റ ആനുകൂല്യങ്ങൾ, മത്സ്യേലലവുമായി ബന്ധെപ്പട്്ട, വസൂലാക്കാൻ 
പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. 

(7) മത്സ്യത്തിെൻ്റ എണ്ണം, തൂക്കം എന്നിവയുെടേയാ അവ ഉൾെക്കാള്ളുന്ന  
െപട്ടി, കുട്ട എന്നിവയുെട എണ്ണത്തിെൻ്റേയാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ േലലം 
നിർവ്വഹിേക്കണ്ടതാകുന്നു. 

(8) മത്സ്യെത്താഴിലാളി വികസന േക്ഷമ സഹകരണ സംഘത്തിൽ നിന്്ന 
മത്സ്യബന്ധന ഉപകരണങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കുന്നതിനായി വായ്പെയടുത്തിട്ടുള്ള 
ഏെതാരാളും ്രപസ്തുത സംഘം നിേയാഗിച്ചിട്ടുള്ള േലലക്കാരൻ മുേഖനയല്ലാെത 
മത്സ്യേലലത്തിൽ ഏർെപ്പടാൻ പാടുള്ളതല്ല. 

(9) ഈ വകുപ്പിെല ഏെതങ്കിലും വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുന്ന ഏെതാരാളും ഈ 
ഓർഡിനൻസിെല 30-ാം വകുപ്പ് ്രപകാരം ശിക്ഷാനടപടികൾക്്ക വിേധയനാകുന്നതാണ്. 

5. േലലക്കാരനുള്ള അനുമതിപ്രതം.—(1) ലാൻ്റിംഗ് െസൻ്റർ, ഹാർബർ, മാർക്കറ്്റ  
എന്നിവിടങ്ങളിൽ മത്സ്യേലലം നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതിപ്രതം 
ലഭിക്കുന്നതിേലക്കായി  ഒരാൾ ആ ്രപേദശേത്തക്്ക അധികാരെപ്പടുത്തെപ്പട്ട 
ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ മുമ്പാെക നിർണ്ണയിക്കെപ്പട്ട ്രപകാരം അങ്ങെനയുള്ള അേപക്ഷ 
സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ്. 

(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പ് ്രപകാരമുള്ള അേപക്ഷ നിർണ്ണയിക്കെപ്പട്ട ്രപകാരമുള്ള ഫീസ ്
ഒടുക്കി ആവശ്യമായ വിവരങ്ങളും േലലത്തിൽ ഏർെപ്പടാൻ ഉേദ്ദശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത ്
രൂപീകരിക്കെപ്പട്ട, അതതുസംഗതിേപാെല, ഫിഷ് ലാൻ്റിംഗ് െസൻ്റർ മാേനജ്െമൻ്്റ 
െസാൈസറ്റിയുെടേയാ ഹാർബർ മാേനജ്െമൻ്്റ െസാൈസറ്റിയുെടേയാ ഫിഷ് മാർക്കറ്്റ 
മാേനജ്െമൻ്്റ െസാൈസറ്റിയുെടേയാ ആ ്രപേദശത്ത് നിലവിലുള്ള മത്സ്യെത്താഴിലാളി 
വികസന േക്ഷമ സഹകരണ സംഘത്തിേൻ്റേയാ ശിപാർശയും സഹിതം 
സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ്. 

(3) (1)-ാം ഉപവകുപ്പ് ്രപകാരം ഒരു അേപക്ഷ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, 
അധികാരെപ്പടുത്തെപ്പട്ട ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ ആവശ്യമായ അേന്വഷണം നടത്തിേയാ 
നടത്തിച്ചുെകാേണ്ടാ നിർണ്ണയിക്കെപ്പടാവുന്ന അങ്ങെനയുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളുെട 
അടിസ്ഥാനത്തിൽ, അേപക്ഷ ലഭിച്ച തീയതി മുതൽ മുപ്പത് ദിവസത്തിനകം, മത്സ്യേലലം 
നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതിപ്രതം നൽകുകേയാ അേപക്ഷ നിരസിക്കുകേയാ 
െചേയ്യണ്ടതാണ്. 
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(4) അനുമതിപ്രതം അനുവദിച്ചു കിട്ടുന്നതിേലക്കായി അേപക്ഷകൻ 
നിർണ്ണയിക്കെപ്പട്ട തുകയ്ക്കുളള െസക്യൂരിറ്റി നിേക്ഷപം നിർണ്ണയിക്കെപ്പട്ട ്രപകാരം 
ഒടുേക്കണ്ടതാണ്. 

(5) (3)-ാം ഉപവകുപ്പ് ്രപകാരം നൽകുന്ന അനുമതിപ്രതം നിർണ്ണയിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ള 
അങ്ങെനയുള്ള മാതൃകയിൽ ആയിരിേക്കണ്ടതും അതിൽ അനുമതി ലഭിച്ച ഫിഷ ്
ലാൻ്റിംഗ് െസൻ്ററിെൻ്റ/ഹാർബറിെൻ്റ/ മാർക്കറ്റിെൻ്റ േപരും അതു സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന ജില്ലയും 
േരഖെപ്പടുത്തിയിരിേക്കണ്ടതുമാണ്. 

(6) (1)-ാം ഉപവകുപ്പ് ്രപകാരം സമർപ്പിച്ച ഒരു അേപക്ഷ നിരസിക്കുന്ന പക്ഷം 
്രപസ്തുത വിവരം, ആയത് നിരസിക്കാനുള്ള കാരണം സഹിതം, അേപക്ഷ ലഭിച്ച തീയതി 
മുതൽ മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ,  അേപക്ഷകെന േരഖാമൂലം അറിയിേക്കണ്ടതാണ്. 

(7) േലലക്കാരന് േലലം നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം അനുമതിപ്രതത്തിൽ 
േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മാ്രതേമ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ. 

(8) റദ്ദാക്കെപ്പടുകേയാ തടഞ്ഞുവയ്ക്കെപ്പടുകേയാ െചയ്യാത്ത പക്ഷം ഈ 
വകുപ്പ് ്രപകാരം നൽകുന്ന അനുമതിപ്രതത്തിന് മൂന്്ന വർഷക്കാലേത്തക്്ക 
സാധുതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 

(9) (3)-ാം ഉപവകുപ്പ് ്രപകാരം ലഭിച്ച ഒരു അനുമതിപ്രതം അതിെൻ്റ കാലാവധി 
അവസാനിക്കുന്നതിനുമുമ്പായി ഒരു പുതിയ അനുമതിപ്രതം േനടുന്നതിനായി 
അനുവർത്തിേക്കണ്ട നടപടി്രകമങ്ങൾ പാലിച്ചുെകാണ്ടും നിർണ്ണയിക്കെപ്പടാവുന്ന 
അങ്ങെനയുള്ള ഫീസ് ഒടുക്കിെക്കാണ്ടും  പുതുക്കാവുന്നതാണ്. 

6. േലലക്കാരൻ പാലിേക്കണ്ട വ്യവസ്ഥകൾ.—(1) ഈ ഓർഡിനൻസിെല 
വ്യവസ്ഥകൾക്കും അതിൻ കീഴിൽ ഉണ്ടാക്കെപ്പടുന്ന ചട്ടങ്ങൾക്കും വിേധയമായി 
േലലക്കാരൻ താെഴപ്പറയുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചിരിേക്കണ്ടതാണ്, അതായത്:— 

(i) 5-ാം വകുപ്പ് ്രപകാരമുളള അനുമതിപ്രതം ലഭ്യമാക്കുന്നതിേലക്്ക 
നിർണ്ണയിക്കെപ്പട്ട നിബന്ധനകളും ബന്ധെപ്പട്ട വിജ്ഞാപനങ്ങളും/ ഉത്തരവുകളും 
അനുസരിച്ചായിരിക്കണം ്രപവർത്തിേക്കണ്ടത്; 

(ii) അനുമതിപ്രതത്തിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള ഹാർബറിൽ/ലാൻ്റിംഗ് 
െസൻ്ററിൽ/മാർക്കറ്റിൽ മാ്രതം ഈ ഓർഡിനൻസിെലയും അതിൻകീഴിൽ ഉണ്ടാക്കിയ 
ചട്ടങ്ങളിെലയും വ്യവസ്ഥകൾക്കും അനുമതിപ്രതത്തിെല വ്യവസ്ഥകൾക്കും 
നിബന്ധനകൾക്കും വിേധയമായി മത്സ്യത്തിെൻ്റ േലലം നിർവ്വഹിേക്കണ്ടതാണ്; 

(iii) സർക്കാർ കാലാകാലങ്ങളിൽ വിജ്ഞാപനത്താൽ നിശ്ചയിക്കുന്ന 
േലലക്കമ്മീഷൻ ഒഴിെക മറ്്റ യാെതാരുവിധ ഫീസുകേളാ കമ്മീഷേനാ സമാനമായേതാ 
അല്ലാത്തേതാ ആയ തുകേയാ ഈടാക്കുവാൻ േലലക്കാരന് അവകാശം 
ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. 
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(2) ഈ ഓർഡിനൻസിെലേയാ അതിൻകീഴിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങളിെലേയാ 
വ്യവസ്ഥകൾേക്കാ അനുമതിപ്രതത്തിെല  നിബന്ധനകൾേക്കാ വിരുദ്ധമായ ഏെതങ്കിലും 
്രപവർത്തികൾ  േലലക്കാരൻ െചയ്യുന്നപക്ഷം, അയാൾ 30-ാം വകുപ്പ് ്രപകാരമുള്ള 
ശിക്ഷാനടപടികൾക്്ക വിേധയനാകുന്നതാണ്. 

7. ഫിഷ് ലാൻ്റിംഗ് െസൻ്റർ മാേനജ്െമൻ്്റ െസാൈസറ്റിയുെട രൂപീകരണം.—(1) ഓേരാ 
ഫിഷ് ലാൻ്റിംഗ് െസൻ്ററിെൻ്റയും ശരിയായ നടത്തിപ്പിനും പരിപാലനത്തിനും 
നിരീക്ഷണത്തിനുമായി, സർക്കാരിന്, ഓേരാ ഫിഷ് ലാൻ്റിംഗ് െസൻ്റർ മാേനജ്െമൻ്്റ 
െസാൈസറ്റി വിജ്ഞാപനത്താൽ രൂപീകരിക്കാവുന്നതാണ്. അതിൽ താെഴപ്പറയുന്ന 
അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിേക്കണ്ടതാണ്, അതായത്:— 

(i) ്രപേദശെത്ത ്രഗാമപഞ്ചായത്ത് ്രപസിഡൻ്്റ/ 
മുനിസിപ്പാലിറ്റി െചയർമാൻ/മുനിസിപ്പൽ 
േകാർപ്പേറഷൻ ഡിവിഷൻ െമമ്പർ 

 .. െചയർേപഴ്സൺ 

(ii) ്രപേദശം അധികാര പരിധിയിൽ വരുന്ന 
മത്സ്യഭവെൻ്റ ചുമതലയുള്ള ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ 

 .. െമമ്പർ െസ്രകട്ടറി 

(iii) ്രപേദശം അധികാരപരിധിയിൽ വരുന്ന ഭക്ഷ്യ 
സുരക്ഷാ ഓഫീസർ                                                    

 .. അംഗം 

(iv) ്രപേദശം അധികാരപരിധിയിൽ വരുന്ന 
മത്സ്യെഫഡ് േ്രപാജക്ട് ഓഫീസർ                                                    

 .. അംഗം 

(v) ്രപേദശെത്ത ്രഗാമപഞ്ചായത്ത/് 
മുനിസിപ്പാലിറ്റി വികസന സ്റ്റാൻ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി 
െചയർമാൻ (മുനിസിപ്പൽ േകാർപ്പേറഷന് 
ബാധകമല്ല)                                      

 .. അംഗം 

(vi) ഫിഷ് ലാൻ്റിംഗ് െസൻ്റർ സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന 
വാർഡിെല ്രഗാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണ 
സമിതി/മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ െമമ്പർ 
(മുനിസിപ്പൽ േകാർപ്പേറഷന് ബാധകമല്ല) 

 .. അംഗം 

(vii) ്രപേദശം അധികാര പരിധിയായി വരുന്ന 
മത്സ്യെത്താഴിലാളി സഹകരണ സംഘം 
്രപസിഡൻ്റുമാരിൽനിന്നും സർക്കാർ 
നാമനിർേദ്ദശം െചയ്യുന്ന രണ്ടുേപർ                                    

 .. അംഗങ്ങൾ 

(viii) അതത് ്രപേദശെത്ത പരമ്പരാഗത 
മത്സ്യെത്താഴിലാളികളിൽനിന്നും സർക്കാർ 
നാമനിർേദ്ദശം െചയ്യുന്ന, അഞ്ചിൽ 
അധികരിക്കാത്ത ്രപതിനിധികൾ               

 ..  അംഗങ്ങൾ 

9

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



(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പിെല (ii), (iii), (iv) എന്നീ ഇനങ്ങൾ ്രപകാരം ഔേദ്യാഗിക 
സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നതുവഴി അംഗങ്ങളാകുന്നവരുെട കാലാവധി, അവർ 
അത്തരത്തിലുള്ള ഔേദ്യാഗിക സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന കാലേത്താളം ആയിരിക്കുന്നതാണ്. 

(3) (1)-ാം ഉപവകുപ്പിെല (i), (v), (vi) എന്നീ ഇനങ്ങൾ ്രപകാരം  
തേദ്ദശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിെല സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നതുവഴി 
അംഗങ്ങളാകുന്നവരുെട കാലാവധി, അവർ അ്രപകാരമുള്ള സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന 
കാലേത്താളം ആയിരിക്കുന്നതാണ്. 

(4) (1)-ാം ഉപവകുപ്പിെല (vii)-ാം ഇനം ്രപകാരം നാമനിർേദ്ദശം 
െചയ്യെപ്പടുന്നതുവഴി അംഗങ്ങളാകുന്ന മത്സ്യെത്താഴിലാളി സഹകരണ സംഘം 
്രപസിഡൻ്റുമാരുെട കാലാവധി (1)-ാം ഉപവകുപ്പ് ്രപകാരമുള്ള വിജ്ഞാപനം 
്രപസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി മുതൽ അഞ്ചു വർഷേത്തേക്കാ അവരുെട ്രപസിഡൻ്്റ സ്ഥാനം 
അവസാനിക്കുന്നതുവെരേയാ ഏതാേണാ ആദ്യം അതുവെര ആയിരിക്കുന്നതാണ്. 

(5) (1)-ാം ഉപവകുപ്പിെല (viii)-ാം ഇനം ്രപകാരം നാമനിർേദ്ദശം െചയ്യെപ്പടുന്നതുവഴി 
അംഗങ്ങളാകുന്ന പരമ്പരാഗത മത്സ്യെത്താഴിലാളികളുെട കാലാവധി (1)-ാം ഉപവകുപ്്പ 
്രപകാരമുള്ള വിജ്ഞാപനം ്രപസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി മുതൽ അഞ്ചു 
വർഷക്കാലേത്തക്കായിരിക്കുന്നതാണ്. 

(6) (1)-ാം ഉപവകുപ്പിെല (vii), (viii) എന്നീ ഇനങ്ങൾ ്രപകാരം നാമനിർേദ്ദശം 
െചയ്യെപ്പടുന്ന അനൗേദ്യാഗിക അംഗങ്ങൾക്്ക, സർക്കാരിന് ലിഖിതമായ േനാട്ടീസ ്
നൽകിെക്കാണ്ട് തെൻ്റ അംഗത്വം രാജി വയക്്കാവുന്നതും എന്നാൽ, സർക്കാർ രാജി 
സ്വീകരിക്കുന്നതുവെര തൽസ്ഥാനത്ത് തുടരാവുന്നതുമാണ്. 

(7) നാമനിർേദ്ദശം െചയ്യെപ്പടുന്ന ഒരു അനൗേദ്യാഗിക അംഗത്തിെൻ്റ ഇടക്കാല 
ഒഴിേവാ ആകസമ്ിക ഒഴിേവാ അ്രപകാരമുളള ഒഴിവുണ്ടായി മൂന്നു മാസത്തിനകം 
നികേത്തണ്ടതും അ്രപകാരം പുതിയതായി നാമനിർേദ്ദശം െചയ്യെപ്പടുന്ന അംഗം, 
അേദ്ദഹെത്ത ആരുെട സ്ഥാനേത്തക്കാേണാ നാമനിർേദ്ദശം െചയ്യെപ്പട്ടത്, ആ 
അംഗത്തിെൻ്റ േശഷിക്കുന്ന കാലയളവിേലക്്ക മാ്രതം സ്ഥാനം വഹിേക്കണ്ടതുമാണ്. 

(8) സർക്കാരിന്, നാമനിർേദ്ദശം െചയ്യെപ്പട്ട ഏെതാരംഗേത്തയും,—     

(എ) അയാൾക്്ക ബുദ്ധിസ്ഥിരതയില്ലാത്തതായി അധികാരിത യുള്ള  േകാടതിയാൽ 
വിധിക്കെപ്പടുകേയാ; 

(ബി) അയാൾ ഒരു അവിമുക്ത നിർദ്ധനനായി അധികാരിതയുള്ള േകാടതിയാൽ 
വിധിക്കെപ്പടുകേയാ; 

(സി) അയാൾക്്ക ശാരീരികേമാ മാനസികേമാ ആയ ൈവകല്യത്താൽ  അ്രപകാരം 
തുടരാൻ കഴിവില്ലാെത വരികേയാ; 
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(ഡി) സർക്കാരിെൻ്റ അഭി്രപായത്തിൽ സദാചാര വിരുദ്ധമായേതാ സാമ്പത്തിക 
്രകമേക്കടുകൾ ഉൾെപ്പെടയുള്ളേതാ ആയ കുറ്റകൃത്യത്തിന് അയാൾ ശിക്ഷിക്കെപ്പടുകേയാ, 

െചയ്താൽ അംഗത്വത്തിൽ നിന്്ന നീക്കം െചയ്യാവുന്നതാണ്. 

8. ഫിഷ് ലാൻ്റിംഗ് െസൻ്റർ മാേനജ്െമൻ്്റ െസാൈസറ്റിയുെട അധികാരങ്ങളും 
കർത്തവ്യങ്ങളും ചുമതലകളും.—ഈ ഓർഡിനൻസിെല 7-ാം വകുപ്പ് ്രപകാരം 
രൂപീകരിക്കെപ്പടുന്ന ഫിഷ് ലാൻ്റിംഗ് െസൻ്റർ മാേനജ്െമൻ്്റ െസാൈസറ്റിയുെട 
അധികാരങ്ങളും കർത്തവ്യങ്ങളും ചുമതലകളും താെഴപ്പറയും 
്രപകാരമായിരിക്കുന്നതാണ്, അതായത്:— 

(i) ഫിഷ ് ലാൻ്റിംഗ് െസൻ്ററിെൻ്റ അടിസ്ഥാന ഭൗതികസൗകര്യ വികസന 
്രപവർത്തനവും മറ്റു അനുബന്ധ ്രപവൃത്തികളും ആവിഷ്കരിക്കൽ, പദ്ധതികൾ 
രൂപവത്കരിക്കൽ, േമൽേനാട്ടം വഹിക്കൽ എന്നിവയിൽ ഏർെപ്പടുക; 

(ii) ഫിഷ് ലാൻ്റിംഗ് െസൻ്ററിൽ നടത്തെപ്പടുന്ന മത്സ്യേലലം, വിൽപ്പന, ഗുണനിലവാര 
പരിപാലനം എന്നിവ ഈ ഓർഡിനൻസിെല വ്യവസ്ഥകൾക്്ക  അനുസൃതമായിട്ടാെണന്്ന ഉറപ്പ് 
വരുത്തുക; 

(iii) ബന്ധെപ്പട്ട എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഈ ഓർഡിനൻസിെല   വ്യവസ്ഥകെളക്കുറിച്ച ്
േബാധവൽക്കരണം നൽകുക; 

(iv) ഫിഷ് ലാൻ്റിംഗ് െസൻ്ററിൽ മത്സ്യേലലത്തിലും വിൽപ്പനയിലും ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള 
അനാവശ്യ ്രപവണതകെള നിയ്രന്തിച്ചുെകാണ്ട് അതിൽ പെങ്കടുക്കുന്നവർ തമ്മിൽ  തർക്കങ്ങൾ 
ഉണ്ടാവുകയാെണങ്കിൽ  അവ  പരിഹരിക്കുക; 

(v) ഈ ഓർഡിനൻസിെല വ്യവസ്ഥകൾ കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കാൻ ബന്ധെപ്പട്ട 
സർക്കാർ ഉേദ്യാഗസ്ഥെര സഹായിക്കുക; 

(vi) സർക്കാർ വിജ്ഞാപനത്താൽ നിശ്ചയിക്കുന്ന നിരക്കിലുള്ള യൂസർ ഫീസ ് 
ഉപേയാക്താക്കളിൽനിന്നും ഈടാക്കാൻ ഏർപ്പാടാക്കുക; 

(vii) ലഭിക്കുന്ന യൂസർ ഫീസ,് േലലക്കമ്മീഷൻ വിഹിതം എന്നിവ   ബന്ധെപ്പട്ട ഫിഷ ്
ലാൻ്റിംഗ് െസൻ്ററിെൻ്റ വികസനത്തിനും നടത്തിപ്പിനും മറ്റു ്രപവർത്തനങ്ങൾക്കുമായി 
െചലവഴിക്കുക; 

(viii) ലഭിക്കുന്ന യൂസർ ഫീസ,് േലലക്കമ്മീഷൻ എന്നിവയിൽ നിന്നും 
നിർണ്ണയിക്കെപ്പടുന്ന നിരക്കിലുള്ള തുക സർക്കാരിനുള്ള വിഹിതമായി സർക്കാർ 
ഖജനാവിേലക്്ക യഥാസമയം  ഒടുക്കുക; 
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(ix) ഫിഷ് ലാൻ്റിംഗ് െസൻ്ററിെൻ്റ നടത്തിപ്്പ, പരിപാലനം, നിരീക്ഷണം എന്നിവ 
നിർവ്വഹിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ജീവനക്കാെര െസാൈസറ്റിയുെട ധനസ്ഥിതിയുെട 
അടിസ്ഥാനത്തിൽ താൽക്കാലികമായി  നിേയാഗിക്കുക; 

(x) നിർണ്ണയിക്കെപ്പടാവുന്ന അങ്ങെനയുള്ള മറ്റു അധികാരങ്ങൾ 
വിനിേയാഗിക്കുകയും കർത്തവ്യങ്ങളും ചുമതലകളും നിറേവറ്റുകയും െചയ്യുക. 

9. ഹാർബർ മാേനജ്െമൻ്്റ െസാൈസറ്റിയുെട രൂപീകരണം.—(1) ഓേരാ 
മത്സ്യബന്ധന ഹാർബറിെൻ്റയും  ശരിയായ നടത്തിപ്പിനും പരിപാലനത്തിനും 
നിരീക്ഷണത്തിനുമായി,  സർക്കാരിന്, വിജ്ഞാപനത്താൽ ഓേരാ ഹാർബർ 
മാേനജ്െമൻ്്റ െസാൈസറ്റി രൂപീകരിക്കാവുന്നതാണ്. അതിൽ താെഴപ്പറയുന്ന 
അംഗങ്ങളുണ്ടായിരിേക്കണ്ടതാണ്, അതായത്:— 

(i) ജില്ലാ കളക്ടർ                                            .. െചയർേപഴ്സൺ 

(ii) എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്്പ                           

.. ൈവസ്    
  െചയർേപഴ്സൺ 

(iii) ഫിഷറീസ് െഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ                     .. െമമ്പർ െസ്രകട്ടറി 

(iv) മത്സ്യെഫഡ് ജില്ലാ മാേനജർ                         .. അസിസ്റ്റൻ്്റ െമമ്പർ    
  െസ്രകട്ടറി 

(v) മൈറൻ േ്രപാഡക്ട്സ് 
എക്സ്േപാർട്്ട  
െഡവലപ്െമൻ്്റ അേതാറിറ്റിയിൽ 
നിന്നുള്ള ഒരു ്രപതിനിധി 

.. അംഗം 

(vi) അസിസ്റ്റൻ്്റ കമ്മീഷണർ, ഭക്ഷ്യ 
സുരക്ഷാ വകുപ്പ ്           

.. അംഗം 

(vii) ജില്ലാ െമഡിക്കൽ ഓഫീസർ 
(ആേരാഗ്യം)                      

.. അംഗം 

(viii) എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചീനീയർ, 
േകരള ജല അേതാറിറ്റി        

.. അംഗം 

(ix) ്രപേദശെത്ത 
െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട ജില്ലാ 
പഞ്ചായത്ത്        
െമമ്പർമാർ/വാർഡ് 
കൗൺസിലർമാർ എന്നിവരിൽ 
നിന്നും സർക്കാർ നാമനിർേദ്ദശം 
െചയ്യുന്ന ഒരാൾ   

..  അംഗം 
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(x) ഹാർബറിെല അംഗീകൃത േ്രടഡ് 
യൂണിയനുകളിൽ നിന്നും      
സർക്കാർ നാമനിർേദ്ദശം  
െചയ്യുന്ന അഞ്ചിൽ 
അധികരിക്കാത്ത ്രപതിനിധികൾ        

.. അംഗങ്ങൾ 

(xi) ്രപേദശെത്ത യ്രന്തവൽകൃത യാന 
ഉടമകളിൽ നിന്നും            
സർക്കാർ നാമനിർേദ്ദശം 
െചയ്യുന്ന ഒരു ്രപതിനിധി      

.. അംഗം. 

(2) ഹാർബർ മാേനജ്െമൻ്്റ െസാൈസറ്റിയുെട ഭരണച്ചുമതലകളും മറ്റു 

കർത്തവ്യങ്ങളും നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനും അതു സംബന്ധിച്ച തീരുമാനങ്ങൾ 

ൈകെക്കാള്ളുന്നതിനുംേവണ്ടി ആറിൽ കുറയാത്ത അംഗങ്ങെള ഉൾെപ്പടുത്തി 

സർക്കാരിന് ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കാവുന്നതാണ്.  എക്സിക്യൂട്ടീവ ്

കമ്മിറ്റിയുെട അധികാരങ്ങളും ചുമതലകളും നിർണ്ണയിക്കെപ്പടുന്ന 

്രപകാരമായിരിക്കുന്നതാണ്. 

(3) (1)-ാം ഉപവകുപ്പിെല (i) മുതൽ (iv) വെരയും (vi) മുതൽ (viii) വെരയുമുള്ള 

ഇനങ്ങൾ ്രപകാരം ഔേദ്യാഗികസ്ഥാനം വഹിക്കുന്നതു വഴി അംഗങ്ങളാകുന്നവരുെട 

കാലാവധി അവർ ്രപസ്തുത ജില്ലയിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഔേദ്യാഗികസ്ഥാനം 

വഹിക്കുന്ന കാലേത്താളം ആയിരിക്കുന്നതാണ്. 

(4) (1)-ാം ഉപവകുപ്പിെല (ix)-ാം ഇനം ്രപകാരം തേദ്ദശ സ്വയംഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങളിെല െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട ജന്രപതിനിധികളിൽ നിന്നും നാമനിർേദ്ദശം 

െചയ്യെപ്പടുന്ന അംഗത്തിെൻ്റ കാലാവധി, അേദ്ദഹം അങ്ങെനയുള്ള സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്ന 

കാലം വെര ആയിരിക്കുന്നതാണ്. 

(5)  (1)-ാം ഉപവകുപ്പിെല (v)-ാം ഇനം ്രപകാരമുള്ള ്രപതിനിധിയുെടയും   (x), (xi) 

എന്നീ ഇനങ്ങൾ ്രപകാരം നാമനിർേദ്ദശം െചയ്യെപ്പടുന്ന  ്രപതിനിധികളുെടയും  കാലാവധി 

(1)-ാം ഉപവകുപ്പ് ്രപകാരമുള്ള വിജ്ഞാപനം ്രപസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി മുതൽ അഞ്്ച 

വർഷേത്തക്കാ യിരിക്കുന്നതാണ്. 

(6) (1)-ാം ഉപവകുപ്പിെല (x), (xi) എന്നീ ഇനങ്ങൾ ്രപകാരം നാമനിർേദ്ദശം 

െചയ്യെപ്പടുന്ന അനൗേദ്യാഗിക അംഗങ്ങൾക്്ക, സർക്കാരിന്, ലിഖിതമായ േനാട്ടീസ ്

നൽകിെക്കാണ്ട് തെൻ്റ അംഗത്വം രാജി വയക്്കാവുന്നതും എന്നാൽ, സർക്കാർ രാജി 

സ്വീകരിക്കുന്നതുവെര തൽസ്ഥാനത്ത് തുടരാവുന്നതുമാണ്. 

(7) നാമനിർേദ്ദശം െചയ്യെപ്പടുന്ന അനൗേദ്യാഗിക അംഗത്തിെൻ്റ ഇടക്കാല 

ഒഴിേവാ ആകസമ്ിക ഒഴിേവാ അ്രപകാരമുളള ഒഴിവുണ്ടായി മൂന്നു മാസത്തിനകം 

13

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



നികേത്തണ്ടതും അ്രപകാരം പുതിയതായി നാമനിർേദ്ദശം െചയ്യെപ്പടുന്ന ഒരു അംഗം 

അേദ്ദഹെത്ത ആരുെട സ്ഥാനേത്തക്കാേണാ നാമനിർേദ്ദശം െചയ്യെപ്പട്ടത് ആ 

അംഗത്തിെൻ്റ േശഷിക്കുന്ന കാലയളവിേലക്്ക മാ്രതം സ്ഥാനം വഹിേക്കണ്ടതുമാണ്. 

(8)  സർക്കാരിന്, നാമനിർേദ്ദശം െചയ്യെപ്പട്ട ഏെതാരംഗേത്തയും,—       

   (എ) അയാൾക്്ക ബുദ്ധിസ്ഥിരതയില്ലാത്തതായി അധികാരിത യുള്ള േകാടതിയാൽ 
വിധിക്കെപ്പടുകേയാ; 

(ബി) അയാൾ ഒരു അവിമുക്ത നിർദ്ധനനായി അധികാരിത യുള്ള  േകാടതിയാൽ 
വിധിക്കെപ്പടുകേയാ; 

(സി) അയാൾക്്ക ശാരീരികേമാ മാനസികേമാ ആയ ൈവകല്യത്താൽ  അ്രപകാരം 
തുടരാൻ കഴിവില്ലാെത വരികേയാ; 

(ഡി) സർക്കാരിെൻ്റ അഭി്രപായത്തിൽ സദാചാര വിരുദ്ധമായേതാ സാമ്പത്തിക 
്രകമേക്കടുകൾ ഉൾെപ്പെടയുള്ളേതാ ആയ കുറ്റകൃത്യത്തിന് അയാൾ 
ശിക്ഷിക്കെപ്പടുകേയാ, 

 െചയ്താൽ അംഗത്വത്തിൽ നിന്്ന നീക്കം െചയ്യാവുന്നതാണ്. 

10. ഹാർബർ മാേനജ്െമൻ്്റ െസാൈസറ്റിയുെട അധികാരങ്ങളും കർത്തവ്യങ്ങളും 
ചുമതലകളും.—ഈ ഓർഡിനൻസിെൻ്റ  9-ാം വകുപ്പ് ്രപകാരം രൂപീകരിക്കെപ്പടുന്ന 
ഹാർബർ മാേനജ്െമൻ്്റ െസാൈസറ്റിയുെട അധികാരങ്ങളും കർത്തവ്യങ്ങളും 
ചുമതലകളും താെഴപ്പറയും ്രപകാരമായിരിക്കുന്നതാണ്, അതായത്:— 

(i) ഹാർബറിെൻ്റ അടിസ്ഥാന ഭൗതിക സൗകര്യ വികസന ്രപവർത്തനവും മറ്റു 
്രപവൃത്തികളും ആവിഷക്രിക്കുക, പദ്ധതികൾ രൂപവൽക്കരിക്കുക, േമൽേനാട്ടം 
വഹിക്കുക എന്നിവയിൽ ഏർെപ്പടുക; 

(ii) ഹാർബറിൽ നടത്തെപ്പടുന്ന മത്സ്യേലലം, വില്പന, ഗുണനിലവാര പരിപാലനം 
എന്നിവ ഈ ഓർഡിനൻസിെല വ്യവസ്ഥകൾക്്ക അനുസൃതമായിട്ടാെണന്്ന  ഉറപ്്പ 
വരുത്തുക: 

എന്നാൽ ്രപേത്യക സാഹചര്യങ്ങളിൽ സർക്കാർ അനുമതിേയാെട ഹാർബർ 
മാേനജ്െമൻ്്റ െസാൈസറ്റിക്്ക േലലം ഒഴിവാക്കിെക്കാണ്ട് മത്സ്യത്തിെൻ്റ 
ആദ്യവില്പനയും അനുബന്ധ ്രപവർത്തനങ്ങളും ഏെറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്; 

(iii) ബന്ധെപ്പട്ട എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഈ ഓർഡിനൻസിെല  വ്യവസ്ഥകെള 
ക്കുറിച്ച് േബാധവൽക്കരണം നൽകുക; 
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(iv) ഹാർബറിനുള്ളിൽ മത്സ്യേലലത്തിലും വില്പനയിലും ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള 
അനാവശ്യ ്രപവണതകെള നിയ്രന്തിച്ചുെകാണ്ട് അതിൽ പെങ്കടുക്കുന്നവർ               
തമ്മിൽ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാെണങ്കിൽ അവ പരിഹരിക്കുക; 

(v) ഈ ഓർഡിനൻസിെല വ്യവസ്ഥകൾ കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കാൻ 
ബന്ധെപ്പട്ട സർക്കാർ ഉേദ്യാഗസ്ഥെര സഹായിക്കുക; 

(vi) സർക്കാർ വിജ്ഞാപനത്താൽ നിശ്ചയിക്കുന്ന യൂസർ ഫീസ് ഉപേയാക്താ 
ക്കളിൽനിന്്ന ഈടാക്കാൻ ഏർപ്പാടാക്കുക; 

(vii) ഈടാക്കുന്ന േലലക്കമ്മീഷൻ 4-ാം വകുപ്പിെൻ്റ  (5)-ാം  ഉപവകുപ്പ് ്രപകാരം 
നിശ്ചയിക്കുന്ന അനുപാതത്തിൽ വിഭജിച്ചു നൽകുക; 

(viii) ലഭിക്കുന്ന യൂസർ ഫീസ,് േലലക്കമ്മീഷൻ വിഹിതം എന്നിവ ഹാർബറിെൻ്റ 
വികസനത്തിനും നടത്തിപ്പിനും മറ്റു ്രപവർത്തനങ്ങൾക്കുമായി െചലവഴിക്കുക; 

(ix) ലഭിക്കുന്ന യൂസർ ഫീസ,് േലലക്കമ്മീഷൻ വിഹിതം എന്നിവയിൽ നിന്നും 
നിർണ്ണയിക്കെപ്പടുന്ന നിരക്കിലുളള തുക സർക്കാർ വിഹിതമായി സർക്കാർ 
ഖജനാവിേലക്്ക യഥാസമയം ഒടുക്കുക; 

(x) മത്സ്യത്തിെൻ്റ അടിസ്ഥാനവില നിശ്ചയിക്കുകയും മത്സ്യം സംഭരിക്കുകയും 
െചയ്യുക; 

(xi)  ഹാർബറിെൻ്റ നടത്തിപ്്പ, പരിപാലനം, നിരീക്ഷണം എന്നിവ 
നിർവ്വഹിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ജീവനക്കാെര െസാൈസറ്റിയുെട 
ധനസ്ഥിതിയുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ താൽക്കാലികമായി     നിേയാഗിക്കുക; 

(xii) നിർണ്ണയിക്കെപ്പടാവുന്ന അങ്ങെനയുള്ള മറ്റ  ു അധികാരങ്ങൾ 
വിനിേയാഗിക്കുകയും കർത്തവ്യങ്ങളും ചുമതലകളും  നിർവ്വഹിക്കുകയും 
െചയ്യുക. 

11. ഫിഷ് മാർക്കറ്്റ മാേനജ്െമൻ്്റ െസാൈസറ്റിയുെട രൂപീകരണം.—(1) െപാതു 
ഉടമസ്ഥതയിേലാ തേദ്ദശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട അധീനതയിേലാ 
്രപവർത്തിക്കുന്ന ഓേരാ ഫിഷ് മാർക്കറ്റിെൻ്റയും ശരിയായ നടത്തിപ്പിനും 
പരിപാലനത്തിനും നിരീക്ഷണത്തിനുമായി സർക്കാരിന്, വിജ്ഞാപനത്താൽ, ഫിഷ ് 
മാർക്കറ്്റ മാേനജ്െമൻ്്റ െസാൈസറ്റികൾ രൂപീകരിക്കാവുന്നതാണ്.  അതിൽ 
താെഴപ്പറയുന്ന അംഗങ്ങളുണ്ടായിരിേക്കണ്ടതാണ്,  അതായത്:—  
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(i) ആ ്രപേദശെത്ത ്രഗാമപഞ്ചായത്ത് 
്രപസിഡൻ്്റ/മുനിസിപ്പാലിറ്റി 
െചയർമാൻ/ മുനിസിപ്പൽ 
േകാർപ്പേറഷൻ ഡിവിഷൻ െമമ്പർ 

.. െചയർേപഴ്സൺ 

 

(ii) ്രപേദശം അധികാര പരിധിയിൽ 
വരുന്ന മത്സ്യഭവെൻ്റ ചുമതലയുള്ള 
ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ 

.. െമമ്പർ െസ്രകട്ടറി 

(iii) ്രപേദശം അധികാരപരിധിയിൽ 
വരുന്ന  ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ഓഫീസർ 

.. അംഗം 

(iv) മത്സ്യെഫഡ് േ്രപാജക്ട് ഓഫീസർ .. അംഗം 

(v) ബന്ധെപ്പട്ട ്രഗാമപഞ്ചായത്ത് 
വികസന സ്റ്റാൻ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി 
െചയർമാൻ/ മുനിസിപ്പാലിറ്റി 
ആേരാഗ്യകാര്യ സ്റ്റാൻ്റിംഗ്  കമ്മിറ്റി 
െചയർമാൻ 

(മുനിസിപ്പൽ േകാർപ്പേറഷന് 
ബാധകമല്ല) 

.. അംഗം 

(vi) ഫിഷ്  മാർക്കറ്്റ സ്ഥിതി െചയ്യുന്ന 
്രഗാമ പഞ്ചായത്ത/് മുനിസിപ്പാലിറ്റി  
വാർഡിെല െമമ്പർ (മുനിസിപ്പൽ 
േകാർപ്പേറഷന്  
ബാധകമല്ല) 

.. അംഗം 

(vii) മത്സ്യ അനുബന്ധ 
െതാഴിലാളികളുെട അംഗീകൃത 
േ്രടഡ് യൂണിയനുകളിൽ നിന്നും 
സർക്കാർ നാമനിർേദ്ദശം െചയ്യുന്ന 
രണ്ട് ്രപതിനിധികൾ 

.. അംഗങ്ങൾ 

(viii) മത്സ്യെത്താഴിലാളി സഹകരണ 
സംഘങ്ങളുെട ്രപസിഡൻ്റുമാരിൽ 
നിന്നും സർക്കാർ നാമനിർേദ്ദശം 
െചയ്യുന്ന ഒരു ്രപതിനിധി 

.. അംഗം. 

 

(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പിെല (i), (ii), (iii), (iv), (v) എന്നീ ഇനങ്ങൾ  
്രപകാരം ഔേദ്യാഗികസ്ഥാനം വഹിക്കുന്നതു വഴി അംഗങ്ങളാകുന്നവരുെട കാലാവധി, 
അവർ അതത് ്രപേദശത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള ഔേദ്യാഗിക സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന 
കാലേത്താളം ആയിരിക്കുന്നതാണ്. 
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(3) (1)-ാം ഉപവകുപ്പിെല (vi)-ാം ഇനം ്രപകാരം തേദ്ദശ സ്വയംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളിെല െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട ജന്രപതിനിധി ആയ അംഗത്തിെൻ്റ കാലാവധി, 
അേദ്ദഹം അങ്ങെനയുള്ള സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്ന കാലം വെര ആയിരിക്കുന്നതാണ്. 

(4) (1)-ാം ഉപവകുപ്പിെല (vii)-ാം ഇനം ്രപകാരം നാമനിർേദ്ദശം െചയ്യെപ്പടുന്ന 
്രപതിനിധികളുെട കാലാവധി, (1)-ാം ഉപവകുപ്പ് ്രപകാരമുളള വിജ്ഞാപനം 
്രപസിദ്ധീകരിക്കെപ്പടുന്ന തീയതി മുതൽ അഞ്്ച വർഷമായിരിക്കുന്നതാണ്. 

(5) (1)-ാം ഉപവകുപ്പിെല (viii)-ാം ഇനം ്രപകാരം നാമനിർേദ്ദശം െചയ്യെപ്പടുന്ന 
അംഗത്തിെൻ്റ കാലാവധി (1)-ാം ഉപവകുപ്പ് ്രപകാരമുള്ള വിജ്ഞാപനം ്രപസിദ്ധീകരിച്ച 
തീയതി മുതൽ അഞ്ചു വർഷേത്തേക്കാ അേദ്ദഹം മത്സ്യെത്താഴിലാളി സഹകരണ സംഘം 
്രപസിഡൻ്്റ അല്ലാതായിത്തീരുന്നതുവെരേയാ ഏതാേണാ ആദ്യം അതുവെര 
ആയിരിക്കുന്നതാണ്. 

(6) (1)-ാം ഉപവകുപ്പിെല (vii)-ാം ഇനം ്രപകാരം നാമനിർേദ്ദശം െചയ്യെപ്പട്ട 
അനൗേദ്യാഗിക അംഗങ്ങൾക്്ക, സർക്കാരിന് ലിഖിതമായ േനാട്ടീസ ് നൽകിെക്കാണ്ട ്
തെൻ്റ അംഗത്വം രാജിവയ്ക്കാവുന്നതും, എന്നാൽ സർക്കാർ രാജി സ്വീകരിക്കുന്നതുവെര 
തൽസ്ഥാനത്ത് തുടരാവുന്നതുമാണ്. 

(7) നാമനിർേദ്ദശം െചയ്യെപ്പടുന്ന അനൗേദ്യാഗിക അംഗത്തിെൻ്റ ഇടക്കാല 
ഒഴിേവാ ആകസമ്ിക ഒഴിേവാ അ്രപകാരമുളള ഒഴിവുണ്ടായി മൂന്നു മാസത്തിനകം 
നികേത്തണ്ടതും അങ്ങെന നാമനിർേദ്ദശം െചയ്യെപ്പടുന്ന അംഗത്തിെൻ്റ  
കാലാവധി സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞ അംഗത്തിെൻ്റ േശഷിക്കുന്ന കാലയളവിേലക്്ക 
മാ്രതമായിരിക്കുന്നതുമാണ്. 

(8)  സർക്കാരിന്, നാമനിർേദ്ദശം െചയ്യെപ്പട്ട ഏെതാരംഗേത്തയും,—       

(എ) അയാൾക്്ക ബുദ്ധിസ്ഥിരതയില്ലാത്തതായി അധികാരിതയുള്ള േകാടതിയാൽ 
വിധിക്കെപ്പടുകേയാ; 

(ബി) അയാൾ ഒരു അവിമുക്ത നിർദ്ധനനായി അധികാരിതയുള്ള േകാടതിയാൽ 
വിധിക്കെപ്പടുകേയാ; 

(സി) അയാൾക്്ക ശാരീരികേമാ മാനസികേമാ ആയ ൈവകല്യത്താൽ  അ്രപകാരം 
തുടരാൻ കഴിവില്ലാെത വരികേയാ; 

(ഡി) സർക്കാരിെൻ്റ അഭി്രപായത്തിൽ സദാചാര വിരുദ്ധമായേതാ സാമ്പത്തിക 
്രകമേക്കടുകൾ ഉൾെപ്പെടയുള്ളേതാ ആയ കുറ്റകൃത്യത്തിന് അയാൾ 
ശിക്ഷിക്കെപ്പടുകേയാ, 

െചയ്താൽ അംഗത്വത്തിൽ നിന്്ന നീക്കം െചയ്യാവുന്നതാണ്. 

12. ഫിഷ് മാർക്കറ്്റ മാേനജ്െമൻ്്റ െസാൈസറ്റിയുെട അധികാരങ്ങളും 
കർത്തവ്യങ്ങളും ചുമതലകളും.—ഈ ഓർഡിനൻസിെല  11-ാം വകുപ്പ് ്രപകാരം 
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രൂപീകരിക്കെപ്പടുന്ന ഫിഷ് മാർക്കറ്്റ മാേനജ്െമൻ്്റ െസാൈസറ്റിയുെട അധികാരങ്ങളും 
കർത്തവ്യങ്ങളും ചുമതലകളും താെഴപ്പറയും ്രപകാരമായിരിക്കുന്നതാണ്, അതായത്:— 

(i) മാർക്കറ്റിെൻ്റ അടിസ്ഥാന ഭൗതിക സൗകര്യ വികസന ്രപവർത്തനവും മറ്റു 
്രപവൃത്തികളും ആവിഷ്കരിക്കൽ, പദ്ധതികൾ രൂപവത്കരിക്കൽ 
എന്നിവയിൽ ഏർെപ്പടുക; 

(ii) മത്സ്യേലലം, വിൽപ്പന, ഗുണനിലവാര പരിപാലനം എന്നിവ ഈ 
ഓർഡിനൻസിെല വ്യവസ്ഥകൾക്്ക അനുസൃതമായിട്ടാെണന്്ന ഉറപ്്പ 
വരുത്തുക; 

(iii) ബന്ധെപ്പട്ട എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഈ ഓർഡിനൻസിെല  
വ്യവസ്ഥകെളക്കുറിച്ച്  േബാധവത്കരണം നൽകുക; 

  (iv) മാർക്കറ്റിൽ മത്സ്യേലലത്തിലും വിൽപ്പനയിലും ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള   അനാവശ്യ 
്രപവണതകെള നിയ്രന്തിച്ചു െകാണ്ട് അതിൽ പെങ്കടുക്കുന്നവർ തമ്മിൽ  
തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാെണങ്കിൽ അവ പരിഹരിക്കുക; 

(v) ഈ ഓർഡിനൻസിെല വ്യവസ്ഥകൾ കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കാൻ 
ബന്ധെപ്പട്ട സർക്കാർ ഉേദ്യാഗസ്ഥെര സഹായിക്കുക; 

(vi) ്രഗാമപഞ്ചായത്ത്/മുനിസിപ്പാലിറ്റി/മുനിസിപ്പൽ േകാർപ്പേറഷൻ നിശ്ചയിക്കുന്ന 
യൂസർ ഫീസ് ഉപേയാക്താക്കളിൽ നിന്നും ഈടാക്കാൻ ഏർപ്പാടാക്കുക; 
ഇ്രപകാരം ഈടാക്കുന്ന തുകയിൽ നിന്നും നിർണ്ണയിക്കെപ്പടുന്ന 
നിരക്കിലുളള തുക ഫിഷ് മാർക്കറ്്റ സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന സ്ഥലെത്ത തേദ്ദശ 
സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിേലക്്ക യഥാസമയം ഒടുക്കുക; 

(vii) ലഭിക്കുന്ന യൂസർ ഫീസ് മാർക്കറ്റിെൻ്റ വികസനത്തിനും നടത്തിപ്പിനും മറ്റ  ു
്രപവർത്തനങ്ങൾക്കുമായി െചലവഴിക്കുക; 

(viii) മാർക്കറ്റിെൻ്റ നടത്തിപ്്പ, പരിപാലനം, നിരീക്ഷണം എന്നിവ 
നിർവ്വഹിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ജീവനക്കാെര െസാൈസറ്റിയുെട 
ധനസ്ഥിതിയുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ താൽക്കാലികമായി നിേയാഗിക്കുക; 

(ix) നിർണ്ണയിക്കെപ്പടാവുന്ന അങ്ങെനയുള്ള മറ്്റ അധികാരങ്ങൾ 
നിർവ്വഹിക്കുകയും അങ്ങെനയുള്ള കടമകളും ചുമതലകളും നിറേവറ്റുകയും 
െചയ്യുക. 

13. ഐസ് പ്ലാൻ്്റ, ചിൽഡ ് േസ്റ്റാേറജ്, പൂർവ്വ സംസക്രണേക്രന്ദം, 
സംസക്രണേക്രന്ദം, പരിവഹന സൗകര്യം എന്നിവ വ്യവസ്ഥെപ്പടുത്തൽ.—(1) ഈ 
ഓർഡിനൻസിെല  14-ാം വകുപ്പ് ്രപകാരം അനുമതിപ്രതം േനടാത്ത  ഐസ് പ്ലാൻ്്റ, ചിൽഡ ്
േസ്റ്റാേറജ്, പൂർവ്വ സംസക്രണേക്രന്ദം, സംസ്കരണേക്രന്ദം, പരിവഹന സൗകര്യം എന്നിവ 
സംസ്ഥാനത്ത് ്രപവർത്തിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. 
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(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്്പ ്രപകാരമുള്ള നിേരാധനം ലംഘിക്കുന്ന ഏെതാരാളും ഈ 
ഓർഡിനൻസിെല 29-ാം വകുപ്പ് ്രപകാരമുള്ള ശിക്ഷാനടപടികൾക്്ക 
വിേധയനാകുന്നതാണ്. 

(3) ഈ ഓർഡിനൻസിെൻ്റ ്രപാരംഭത്ത ീയതിയിൽ ്രപവർത്തിച്ചു െകാണ്ടിരിക്കുന്ന 
എല്ലാ ഐസ് പ്ലാൻ്്റ, ചിൽഡ ്േസ്റ്റാേറജ്, പൂർവ്വ സംസക്രണേക്രന്ദം, സംസ്കരണേക്രന്ദം, 
പരിവഹന സൗകര്യം എന്നിവ ഈ ഓർഡിനൻസ് നിലവിൽ വന്ന തീയതി മുതൽ  
െതാണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനകം 14-ാം വകുപ്പ് ്രപകാരമുളള അനുമതിപ്രതം 
േനടിയിരിേക്കണ്ടതാണ്. 

14. ഐസ് പ്ലാൻ്്റ, ചിൽഡ ് േസ്റ്റാേറജ്, പൂർവ്വ സംസക്രണേക്രന്ദം, 
സംസക്രണേക്രന്ദം, പരിവഹന സൗകര്യം എന്നിവയ്ക്കുള്ള അനുമതിപ്രതം.—(1) ഐസ ്
പ്ലാൻ്്റ, ചിൽഡ ് േസ്റ്റാേറജ്, പൂർവ്വ സംസ്കരണേക്രന്ദം, സംസക്രണേക്രന്ദം, പരിവഹന 
സൗകര്യം എന്നിവ ്രപവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതിപ്രതം ലഭിക്കുന്നതിനായി ഒരാൾ  
ആ ്രപേദശെത്ത അധികാരെപ്പടുത്തെപ്പട്ട ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ മുമ്പാെക നിർണ്ണയിക്കെപ്പട്ട 
്രപകാരം അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ്. 

(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പ് ്രപകാരം സമർപ്പിക്കുന്ന അേപക്ഷകൾ നിർണ്ണയിക്കെപ്പട്ട 
്രപകാരത്തിലും അങ്ങെനയുള്ള ഫാറത്തിലും അ്രപകാരം ഉളള ഫീസ് ഒടുക്കിയും 2006-െല 
ഫുഡ് േസഫ്റ്റി ആൻ്്റ സ്റ്റാൻേഡർഡസ് ് ആക്റ്റിെല (2006-െല 34-ാം േക്രന്ദ ആക്റ്്റ) 
വ്യവസ്ഥകൾ ്രപകാരം കരസ്ഥമാക്കിയ ൈലസൻസ് ഉെണ്ടങ്കിൽ, ആയതിെൻ്റ ഗസറ്റഡ ്
ഓഫീസർ സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തിയ പകർപ്്പ ഉള്ളടക്കം െചയത്ുെകാണ്ടും ആയിരിക്കണം. 

(3) അധികാരെപ്പടുത്തെപ്പട്ട ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ (1)-ാം ഉപവകുപ്പ് ്രപകാരം ലഭിക്കുന്ന 
അേപക്ഷകളിൽ അേന്വഷണം നടത്തിേയാ നടത്തിപ്പിേച്ചാ നിർണ്ണയിക്കെപ്പടാവുന്ന 
്രപകാരമുള്ള േയാഗ്യതയുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ അേപക്ഷ ലഭിച്ച തീയതി മുതൽ മുപ്പത് 
ദിവസത്തിൽ കവിയാത്ത കാലയളവിനുള്ളിൽ, നിർണ്ണയിക്കെപ്പടാവുന്ന ഫാറത്തിൽ, 
അനുമതിപ്രതം അനുവദിക്കുകേയാ അേപക്ഷ നിരസിക്കുകേയാ െചേയ്യണ്ടതാണ്. 

(4) അനുമതിപ്രതം അനുവദിക്കുന്നതിേലക്്ക അേപക്ഷകൻ നിർണ്ണയിക്കെപ്പട്ട 
തുകയ്ക്കുളള െസക്യൂരിറ്റി നിേക്ഷപം നിർണ്ണയിക്കെപ്പടുന്ന ്രപകാരം ഒടുേക്കണ്ടതാണ്. 

(5) അേപക്ഷ നിരസിക്കുകയാെണങ്കിൽ ്രപസ്തുത വിവരം, ആയതിനുള്ള 
കാരണം സഹിതം അേപക്ഷ സ്വീകരിച്ച് മുപ്പത് ദിവസത്തിനകം, അേപക്ഷകെന 
അറിയിേക്കണ്ടതാണ്. 

(6)  റദ്ദാക്കെപ്പടുകേയാ തടഞ്ഞുവയക്്കെപ്പടുകേയാ െചയ്യാത്തപക്ഷം ഈ  
വകുപ്പ് ്രപകാരം അനുവദിച്ച അനുമതിപ്രതത്തിന് മൂന്നു വർഷം വെര 
സാധുതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 

(7) (3)-ാം ഉപവകുപ്പ് ്രപകാരം ലഭിച്ച ഒരു അനുമതിപ്രതം അതിെൻ്റ കാലാവധി 
അവസാനിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി ഒരു പുതിയ അനുമതിപ്രതം േനടുന്നതിനായി 

19

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



അനുവർത്തിേക്കണ്ട നടപടി്രകമങ്ങൾ പാലിച്ചുെകാണ്ടും നിർണ്ണയിക്കെപ്പടാവുന്ന 
അങ്ങെനയുള്ള ഫീസ് ഒടുക്കിെക്കാണ്ടും  പുതുക്കാവുന്നതാണ്. 

15. മത്സ്യ ഗുണനിലവാര പരിപാലനം വ്യവസ്ഥെപ്പടുത്തൽ.—(1) മത്സ്യം ൈകകാര്യം 
െചയ്യുന്ന യാനം,  ഫിഷ് ലാൻ്റിംഗ് െസൻ്റർ, ഹാർബർ, മാർക്കറ്്റ, കടമുറി, ബൂത്ത,് 
കച്ചവടേക്രന്ദം, ചിൽഡ ്   േസ്റ്റാേറജ്, ഐസ് പ്ലാൻ്്റ, പൂർവ്വ സംസക്രണേക്രന്ദം, 
സംസക്രണേക്രന്ദം, പരിവഹന സൗകര്യം, കെണ്ടയ്നർ എന്നിവയുെട ഉടമസ്ഥർ 
അെല്ലങ്കിൽ ൈകവശക്കാർ, 2006-െല ഫുഡ് േസഫ്റ്റി ആൻ്്റ സ്റ്റാൻേഡർഡസ് ്ആക്റ്റിെല 
(2006-െല 34-ാം േക്രന്ദ ആക്റ്്റ)  വ്യവസ്ഥകേളാെടാപ്പം മത്സ്യ ഗുണനിലവാര പരിപാലനം, 
ശുചിത്വം എന്നിവയക്്കായി സർക്കാർ, വിജ്ഞാപനത്താൽ, നിശ്ചയിക്കുന്ന  
മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിേക്കണ്ടതാണ്. 

(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പിൽ പറയുന്ന ഏെതങ്കിലും വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുകേയാ, 
ആയതിന് േ്രപരിപ്പിക്കുകേയാ െചയ്യുന്ന തരത്തിൽ യാെതാരാളും യാെതാരു 
്രപവൃത്തിയിലും ഏർെപ്പടാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. 

(3) യാെതാരാളും സ്വേമധേയാ മെറ്റാരാളുെട േ്രപരണയാേലാ രാസ/ 
വിഷവസത്ുക്കൾ േചർത്ത ് മത്സ്യം ഭക്ഷ്യേയാഗ്യമല്ലാതാക്കുകേയാ 
ഗുണനിലവാരമില്ലാതാക്കുകേയാ െചയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. 

(4) (1)-ാം ഉപവകുപ്പ് ്രപകാരമുള്ള വ്യവസ്ഥകളും മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കാെത 
മത്സ്യത്തിെൻ്റ േലലം, വിപണനം, പരിവഹനം, വിതരണം എന്നിവയിൽ യാെതാരാളും 
ഏർെപ്പടാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. 

(5) ഈ വകുപ്പിെല ഏെതങ്കിലും വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുന്ന ഏെതാരാളും ഈ 
ഓർഡിനൻസിെല 30-ാം വകുപ്പ് ്രപകാരമുള്ള ശിക്ഷാ നടപടികൾക്്ക 
വിേധയനാകുന്നതാണ്. 

16. സംസ്ഥാനതല മത്സ്യ ഗുണനിലവാര പരിപാലന കമ്മിറ്റിയുെട രൂപീകരണം.—
ഈ ഓർഡിനൻസിെല  വ്യവസ്ഥകൾ ഫല്രപദമായും കാര്യക്ഷമമായും 
നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുേവണ്ടി സർക്കാരിന് ഒരു സംസ്ഥാനതല മത്സ്യഗുണനിലവാര 
പരിപാലന കമ്മിറ്റി, വിജ്ഞാപനത്താൽ, രൂപീകരിക്കാവുന്നതും ആയതിൽ 
താെഴപ്പറയുന്ന അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിേക്കണ്ടതുമാണ്, അതായത്:— 

  (i)  ഫിഷറീസ് ഡയറക്ടർ .. െചയർേപഴ്സൺ 

 (ii)  ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ കമ്മീഷണർ .. അംഗം 

(iii)  ആേരാഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടർ .. അംഗം 

(iv)  പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ .. അംഗം 

 (v)  ചീഫ് ഗവൺെമൻ്്റ അനലിസ്റ്റ ് .. അംഗം 
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(vi)  െസൻ്രടൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്്ട ഓഫ് 
ഫിഷറീസ് െടക്േനാളജിയിൽ  
നിന്നും നാമനിർേദ്ദശം  
െചയ്യെപ്പടുന്ന ഒരു ്രപതിനിധി ..        അംഗം 

(vii)  ഫിഷറീസ് േജായിൻ്്റ ഡയറക്ടർ ..        െമമ്പർ െസ്രകട്ടറി 

17. സംസ്ഥാനതല മത്സ്യ ഗുണനിലവാര പരിപാലന കമ്മിറ്റിയുെട അധികാരങ്ങളും 
കർത്തവ്യങ്ങളും ചുമതലകളും.—16-ാം വകുപ്പ് ്രപകാരം രൂപീകരിക്കെപ്പടുന്ന 
സംസ്ഥാനതല മത്സ്യ ഗുണനിലവാര പരിപാലന കമ്മിറ്റിക്്ക താെഴപ്പറയുന്ന 
അധികാരങ്ങളും കർത്തവ്യങ്ങളും ചുമതലകളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്, അതായത്:— 

(i) ഈ ഓർഡിനൻസിെല വ്യവസ്ഥകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധെപ്പട്്ട 
സർക്കാരിന് ആവശ്യമായ സാേങ്കതിക ഉപേദശവും ശിപാർശയും  നൽകുക; 

(ii) മത്സ്യ ഉപേഭാക്താക്കൾക്്ക ഗുണനിലവാരെത്തക്കുറിച്ച് േബാധവത്കരണം  
നൽകുക; 

(iii) മത്സ്യബന്ധനം നടത്തി ലഭിക്കുന്ന മത്സ്യത്തിന്  േവണ്ടി സർട്ടിഫിക്കറ്്റ 
നൽകുന്നതിേലക്കായി വിജ്ഞാപനം െചയ്യെപ്പട്ട ഉേദ്യാഗസ്ഥർക്്ക സാേങ്കതിക 
സഹായം  നൽകുക; 

(iv) ഈ ഓർഡിനൻസിെല വ്യവസ്ഥകൾ ്രപകാരമുള്ള പരിേശാധനകൾ 
നടത്തുന്നതിന്   ലേബാറട്ടറികൾക്്ക അംഗീകാരം നൽകുക; 

(v) മത്സ്യബന്ധനം നടത്തി ലഭിക്കുന്ന മത്സ്യത്തിെൻ്റ നിലവാരം നിശ്ചയിച്ച ്
്രപസിദ്ധെപ്പടുത്തുക; 

(vi) നിർണ്ണയിക്കെപ്പടാവുന്ന അങ്ങെനയുള്ള മറ്റു ചുമതലകൾ നിർവ്വഹിക്കുക. 

18. ഇനം, വലിപ്പം എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കി മത്സ്യങ്ങളുെട േലലം, വിപണനം 
മുതലായവ നിയ്രന്തിക്കൽ.—(1) ്രപേത്യക ഇനത്തിേലാ ്രപേത്യക വലിപ്പത്തിേലാ ഉള്ള 
മത്സ്യത്തിെൻ്റ േലലം, വിപണനം, പരിവഹനം, വിതരണം എന്നിവയക്്കുള്ള നിയ്രന്തണേമാ 
നിേരാധനേമാ സർക്കാരിന്, വിജ്ഞാപനത്തിലൂെട ഏർെപ്പടുത്താവുന്നതാണ്. 

(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പ് ്രപകാരം ഏർെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള നിയ്രന്തണേമാ 
നിേരാധനേമാ ലംഘിക്കുന്ന ഏെതാരാളും ഈ ഓർഡിനൻസിെല 29-ാം വകുപ്പ ്
്രപകാരമുള്ള ശിക്ഷാനടപടികൾക്്ക വിേധയനാകുന്നതാണ്. 

19. മത്സ്യത്തിെൻ്റ അടിസ്ഥാനവില നിശ്ചയിക്കൽ.—മത്സ്യത്തിെൻ്റ  അടിസ്ഥാനവില 
കാലാകാലങ്ങളിൽ നിർണ്ണയിക്കെപ്പട്ട ്രപകാരം നിശ്ചയിക്കുവാൻ  ഹാർബർ മാേനജ്െമൻ്്റ 
െസാൈസറ്റിക്്ക അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 
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20. മത്സ്യബന്ധനം നടത്തി സ്വായത്തമാക്കിയ മത്സ്യത്തിെൻ്റ സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തൽ.—
(1) മത്സ്യബന്ധനം കഴിഞ്ഞയുടൻ നിർണ്ണയിക്കെപ്പടാവുന്ന രീതിയിൽ അേപക്ഷ 
സമർപ്പിച്ചാൽ, മത്സ്യബന്ധനം നടത്തി സ്വായത്തമാക്കിയ മത്സ്യം നിയമവിേധയമായി 
പിടിെച്ചടുത്തതാെണന്്ന ഉപേഭാക്താവിന് േബാധ്യെപ്പടുന്ന വിധത്തിൽ, മത്സ്യത്തിെൻ്റ 
ഉറവിടം, പിടിെച്ചടുത്ത മാർഗ്ഗം മുതലായ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ സാക്ഷ്യപ്രതം േനടാൻ 
യാന ഉടമയ്ക്്ക  അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 

(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പ് ്രപകാരമുള്ള സാക്ഷ്യപ്രതം, സർക്കാർ വിജ്ഞാപനത്തിലൂെട 
അധികാരെപ്പടുത്തുന്ന, ഫിഷറീസ് വകുപ്പിെല ഫിഷറീസ് എകസ്്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ 
തസ്തികയിൽ താെഴയല്ലാത്ത ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ, നിർണ്ണയിക്കെപ്പടാവുന്ന നടപടി്രകമങ്ങൾ 
പാലിച്ച് നൽേകണ്ടതാണ്. 

21. മത്സ്യബന്ധനം നടത്തി ലഭിക്കുന്ന മത്സ്യത്തിെൻ്റ നിലവാരം സാക്ഷ്യ 
െപ്പടുത്തൽ.—(1) നിർണ്ണയിക്കെപ്പടാവുന്ന രീതിയിൽ അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കുേമ്പാൾ, 
ഭക്ഷ്യേയാഗ്യമാെണന്്ന ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനും ഉപേഭാക്താക്കളുെട താൽപ്പര്യം 
സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും േവണ്ടി മത്സ്യബന്ധനം നടത്തി ലഭിക്കുന്ന മത്സ്യത്തിെൻ്റ 
സാക്ഷ്യപ്രതം േനടാൻ ഉൽപ്പാദകന് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 

(2) മത്സ്യബന്ധനം നടത്തി ലഭിക്കുന്ന ഓേരാ തരം മത്സ്യത്തിെൻ്റയും നിലവാരം, 
16-ാം വകുപ്പ് ്രപകാരം രൂപീകരിക്കെപ്പടുന്ന സംസ്ഥാനതല മത്സ്യ ഗുണനിലവാര 
പരിപാലന കമ്മിറ്റി ്രപേത്യകമായി നിശ്ചയിച്ച് ്രപസിദ്ധെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. 

(3) സർക്കാർ വിജ്ഞാപനത്താൽ അധികാരെപ്പടുത്തുന്ന, ഫിഷറീസ് വകുപ്പിെല 
ഫിഷറീസ് എകസ്്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ താെഴയല്ലാത്ത ഒരു ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ 
(1)-ാം ഉപവകുപ്പ് ്രപകാരമുള്ള സാക്ഷ്യപ്രതം നിർണ്ണയിക്കെപ്പടാവുന്ന നടപടി്രകമങ്ങൾ 
പാലിച്ച് നൽേകണ്ടതാണ്. 

22. അനുമതിപ്രതമുടമയുെട റിേട്ടൺ സമർപ്പിക്കൽ.—(1)  ഐസ് പ്ലാൻ്്റ,  പൂർവ്വ 
സംസക്രണേക്രന്ദം, സംസക്രണേക്രന്ദം എന്നിവയുെട അനുമതിപ്രതം േനടിയ 
ഉടമസ്ഥൻ അെല്ലങ്കിൽ ൈകവശക്കാരൻ, ഫിഷ് ലാൻ്റിംഗ് െസൻ്റർ, ഹാർബർ,  
മാർക്കറ്്റ എന്നിവിടങ്ങളിെല അനുമതിപ്രതം േനടിയ േലലക്കാരൻ എന്നിവർ 
നിർണ്ണയിക്കെപ്പടാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു റിേട്ടൺ, നിർണ്ണയിക്കെപ്പടാവുന്ന 
സമയത്തിനുള്ളിൽ അധികാര െപ്പടുത്തെപ്പട്ട ഉേദ്യാഗസ്ഥന് സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ്. 

(2) അധികാരെപ്പടുത്തെപ്പട്ട ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ റിേട്ടണുകൾ പരിേശാധിച്ച് അവയുെട 
കൃത്യതയും വ്യക്തതയും ഉറപ്പുവരുേത്തണ്ടതാണ്. 

(3) റിേട്ടണുകളുെട കൃത്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുേവണ്ടി അനുമതിപ്രതം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള 
ആളിേനാട് അതുമായി ബന്ധെപ്പട്ട േരഖകൾ ഹാജരാക്കുവാൻ അധികാരെപ്പടുത്തെപ്പട്ട 
ഉേദ്യാഗസ്ഥന് ആവശ്യെപ്പടാവുന്നതാണ്. 
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(4) റിേട്ടണുകളുെട കൃത്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുേവണ്ടി, അധികാരെപ്പടുത്തെപ്പട്ട 
ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ ആവശ്യെപ്പടുന്ന േരഖകൾ ഹാജരാക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം 
അനുമതിപ്രതം േനടിയ ആളിനുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 

(5) ഈ വകുപ്പിെല വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുന്ന ഏെതാരാളും ഈ 
ഓർഡിനൻസിെല 29-ാം വകുപ്പ് ്രപകാരമുള്ള ശിക്ഷാനടപടികൾക്്ക 
വിേധയനാകുന്നതാണ്. 

23. അനുമതിപ്രതം റദ്ദാക്കൽ, തടഞ്ഞു വയ്ക്കൽ, േഭദഗതി െചയ്യൽ.—(1) ഈ 
ഓർഡിനൻസിെല 5, 14 എന്നീ വകുപ്പുകൾ ്രപകാരം അനുവദിച്ച അനുമതിപ്രതം െതറ്റായ 
വിവരങ്ങൾ നൽകി േനടിയതാെണങ്കിേലാ, അനുമതിപ്രതം േനടിയ ആൾ  ഈ 
ഓർഡിനൻസിെല ഏെതങ്കിലും വ്യവസ്ഥകേളാ അതിൻകീഴിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ചട്ടങ്ങേളാ 
പുറെപ്പടുവിച്ച വിജ്ഞാപനങ്ങേളാ ഉത്തരവുകേളാ ലംഘിച്ചിട്ടുെണ്ടങ്കിേലാ, 
അധികാരെപ്പടുത്തെപ്പട്ട ഉേദ്യാഗസ്ഥന് അങ്ങെനയുള്ള അനുമതിപ്രതം റദ്ദാക്കുന്നതിേനാ 
തടഞ്ഞുവയക്്കുന്നതിേനാ േഭദഗതി െചയ്യുന്നതിേനാ ഒടുക്കിയ െസക്യൂരിറ്റി തുക 
പൂർണ്ണമാേയാ ഭാഗികമാേയാ വസൂലാക്കുന്നതിേനാ അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്: 

എന്നാൽ അ്രപകാരം നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ബന്ധെപ്പട്ട വ്യക്തിക്്ക 
അെല്ലങ്കിൽ ഉടമയക്്്ക പറയ ുവാനുള്ളത് പറയുവാൻ ന്യായമായ ഒരവസരം നൽകാെത 
അനുമതിപ്രതം റദ്ദാക്കുവാേനാ തടഞ്ഞുവയ്ക്കുവാേനാ േഭദഗതി െചയ്യുവാേനാ 
െസക്യൂരിറ്റി തുക പൂർണ്ണമാേയാ ഭാഗികമാേയാ വസൂലാക്കുവാേനാ പാടുള്ളതല്ല. 

24. അധികാരെപ്പടുത്തെപ്പട്ട ഉേദ്യാഗസ്ഥെൻ്റ അധികാരങ്ങളും കർത്തവ്യങ്ങളും 
ചുമതലകളും.—ഈ ഓർഡിനൻസ്  ്രപകാരം നൽകെപ്പട്ട അധികാരങ്ങൾ 
വിനിേയാഗിക്കുന്നതിനും കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനുമായി അതത് ്രപേദശത്ത ്
അധികാരിതയുള്ള മത്സ്യബന്ധന വകുപ്പിെല അസിസ്റ്റൻ്്റ ഡയറക്ടർ പദവിയിലുള്ള ഒരു 
ഉേദ്യാഗസ്ഥെന അധികാരെപ്പടുത്തെപ്പട്ട ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ ആയി സർക്കാരിന്, 
വിജ്ഞാപനത്താൽ അധികാരെപ്പടുത്താവുന്നതാണ്. 

25. പരിേശാധന, പിടിെച്ചടുക്കൽ, തീർപ്പാക്കൽ എന്നിവയ്ക്കുള്ള അധികാരം.—(1) 
ഈ ഓർഡിനൻസിെല വ്യവസ്ഥകൾ ഫല്രപദമായി നടപ്പാക്കെപ്പടുന്നുെവന്്ന ഉറപ്പു 
വരുത്തുന്നതിനായി, ഫിഷറീസ് വകുപ്പിെല ഫിഷറീസ് ആഫീസർ പദവിയിൽ  
കുറയാത്ത ഉേദ്യാഗസ്ഥെര പരിേശാധന ഉേദ്യാഗസ്ഥർ ആയി സർക്കാരിന്  
അധികാരെപ്പടുത്താവുന്നതാണ്. 

(2) ഈ ഓർഡിനൻസിെല  13, 18 എന്നീ വകുപ്പുകളിെല വ്യവസ്ഥകൾ 
ലംഘിക്കെപ്പടുന്നതാേയാ, ൈകകാര്യം െചയ്യെപ്പടുന്ന മത്സ്യം ചീഞ്ഞതാെണേന്നാ 
േരാഗാണുക്കളടങ്ങിയതാെണേന്നാ രാസ/ വിഷവസ്തു േചർത്തതാെണേന്നാ 
ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞതാെണേന്നാ േബാധ്യെപ്പടുന്നപക്ഷം, ഏെതാരു യാനം, ഫിഷ ്
ലാൻ്റിംഗ് െസൻ്റർ, ഹാർബർ, മാർക്കറ്്റ, കടമുറി, ബൂത്ത,് ചിൽഡ ്  േസ്റ്റാേറജ്, ഐസ് പ്ലാൻ്്റ, 
പൂർവ്വ സംസ്കരണേക്രന്ദം, സംസക്രണേക്രന്ദം, മത്സ്യ പരിവഹന സൗകര്യം, 
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കെണ്ടയ്നർ എന്നിവയും അതുമായി ബന്ധെപ്പട്ട വസ്തുക്കളും 
പരിേശാധിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം പരിേശാധന ഉേദ്യാഗസ്ഥന് 
ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 

(3) (2)-ാം ഉപവകുപ്പ ് ്രപകാരം പരിേശാധന നടത്തിയ ഇടങ്ങൾ ഈ 
ഓർഡിനൻസിെല വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ചല്ല ്രപവർത്തിക്കുന്നെതങ്കിൽ,  
ആയത് നിർണ്ണയിക്കെപ്പടാവുന്ന രീതിയിൽ നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ 
നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനും അടച്ചുപൂട്ടുന്നതിനും ബന്ധെപ്പട്ട വ്യക്തിക്്ക അെല്ലങ്കിൽ 
സ്ഥാപനത്തിന് പരിേശാധന ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ നിർേദ്ദശം നൽേകണ്ടതാണ്. 

(4) ചീഞ്ഞേതാ േരാഗാണുക്കളടങ്ങിയേതാ രാസ/വിഷവസ്തു േചർത്തേതാ 
താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലുള്ളേതാ ആയ മത്സ്യം പരിേശാധനയിൽ കെണ്ടത്തിയാൽ, ആയത് 
നിർണ്ണയിക്കെപ്പടാവുന്ന രീതിയിൽ പിടിെച്ചടുക്കുന്നതിനും നശിപ്പിക്കുന്നതിനും 
പരിേശാധന ഉേദ്യാഗസ്ഥന് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ 
പിടിെച്ചടുത്തതിെൻ്റ/നശിപ്പിച്ചതിെൻ്റ കാരണം ബന്ധെപ്പട്ട വ്യക്തിക്്ക അെല്ലങ്കിൽ 
സ്ഥാപനത്തിന് േരഖാമൂലം നൽേകണ്ടതാണ്. 

(5) (3)-ഉം (4)-ഉം ഉപവകുപ്പുകൾ ്രപകാരം നടപടിെയടുത്ത േശഷം പരിേശാധന 
ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ ആയതിെൻ്റ വിശദവിവരങ്ങൾ ന്യായനിർണ്ണയ ഓഫീസർക്്ക 
നിർണ്ണയിക്കെപ്പട്ട രീതിയിൽ അടിയന്തിരമായി റിേപ്പാർട്്ട െചേയ്യണ്ടതാണ്. 

26. ന്യായനിർണ്ണയം.—(1) ഈ ഓർഡിനൻസ്  ്രപകാരം നൽകെപ്പട്ട അധികാരങ്ങൾ 
വിനിേയാഗിക്കുന്നതിനും കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനുമായി ആ ജില്ലയിൽ 
അധികാരിതയുള്ള, മത്സ്യബന്ധന വകുപ്പിെല െഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ പദവിയിൽ 
താെഴയല്ലാത്ത ഒരു ഉേദ്യാഗസ്ഥെന ന്യായനിർണ്ണയ ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ ആയി, സർക്കാരിന്, 
വിജ്ഞാപനത്താൽ അധികാരെപ്പടുത്താവുന്നതാണ്. 

(2) 25-ാം വകുപ്പിെല (5)-ാം ഉപവകുപ്പ് ്രപകാരമുള്ള ഒരു റിേപ്പാർട്്ട പരിേശാധന 
ഉേദ്യാഗസ്ഥനിൽ നിന്നും ന്യായനിർണ്ണയ ഉേദ്യാഗസ്ഥന് ലഭിച്ചാൽ, പറയുവാനുള്ളത് 
പറയുവാൻ ന്യായമായ ഒരു അവസരം ബന്ധെപ്പട്ട എല്ലാ കക്ഷികൾക്കും നൽകിയതിന് 
േശഷം റിേപ്പാർട്ടിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങെളപ്പറ്റി, ആവശ്യെമങ്കിൽ, 
നിർണ്ണയിക്കെപ്പടാവുന്ന രീതിയിൽ ന്യായനിർണ്ണയ ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ ഒരു അേന്വഷണം 
നടേത്തണ്ടതാണ്. 

(3) (2)-ാം ഉപവകുപ്പ് ്രപകാരമുള്ള ഒരു അേന്വഷണത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി  13-ാം 
വകുപ്പിെലേയാ 18-ാം വകുപ്പിെലേയാ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ചുെവേന്നാ, ൈകകാര്യം െചയത് 
മത്സ്യം ചീഞ്ഞതാെണേന്നാ േരാഗാണുക്കൾ അടങ്ങിയതാെണേന്നാ രാസ/വിഷവസ്തു 
േചർത്തതാെണേന്നാ ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞതാെണേന്നാ ന്യായനിർണ്ണയ 
ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ കെണ്ടത്തിയാൽ, ആ വ്യക്തിെയ ഈ ഓർഡിനൻസിെല  29-ാം വകുപ്പ ്
്രപകാരമുള്ള പിഴയക്്കും നടപടിയ്ക്കും വിേധയനാേക്കണ്ടതാണ്. 
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27. അപ്പീൽ.—(1) ന്യായനിർണ്ണയ ഉേദ്യാഗസ്ഥെൻ്റ തീരുമാനത്താൽ 
സങ്കടമനുഭവിക്കുന്ന ഏെതാരാൾക്കും ആ തീരുമാനത്തിെൻ്റ തീയതി മുതൽ മുപ്പത് 
ദിവസത്തിനകം ആ സ്ഥലെത്ത അപ്പീൽ അധികാരി മുമ്പാെക അപ്പീൽ 
സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അതിേന്മൽ അപ്പീൽ അധികാരി എടുക്കുന്ന തീരുമാനം 
അന്തിമമായിരിക്കും. 

(2) ഈ ഓർഡിനൻസിെല വ്യവസ്ഥകൾ ്രപകാരം പുറെപ്പടുവിച്ച 
തീരുമാനത്തിെനതിരായി അപ്പീൽ സമർപ്പിക്കുേമ്പാൾ അപ്പീൽ അേപക്ഷകൻ പിഴത്തുക 
പൂർണ്ണമായും െകട്ടിവയ്േക്കണ്ടതും അല്ലാത്തപക്ഷം അപ്പീൽ അധികാരി അപ്പീൽ 
സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു. 

(3) (1)-ാം ഉപവകുപ്പ് ്രപകാരമുള്ള അപ്പീൽ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പീൽ 
അധികാരി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു അേന്വഷണം നടത്തി അപ്പീൽ ലഭിച്ച തീയതി മുതൽ 
മുപ്പത് ദിവസത്തിനകം അത് അന്തിമമായി തീർപ്പാേക്കണ്ടതാണ്. 

(4) അങ്ങെനയുള്ള അപ്പീൽ അേപക്ഷ തീർപ്പാക്കുന്നതുവെര ന്യായ നിർണ്ണയ 
ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ പുറെപ്പടുവിച്ച തീരുമാനെത്ത തുടർന്നുള്ള നടപടികൾ അപ്പീൽ 
അധികാരിക്്ക നിർത്തിവയ്ക്കാവുന്നതാണ്. 

28. ഈ ഓർഡിനൻസ ് ്രപകാരം അേന്വഷണം നടത്തുന്നതിന് ന്യായനിർണ്ണയ 
ഉേദ്യാഗസ്ഥനും അപ്പീൽ അധികാരിക്കുമുള്ള അധികാരം.—(1) ഈ ഓർഡിനൻസിൻ 
കീഴിെല അേന്വഷണത്തിെൻ്റ ആവശ്യത്തിേലക്കായി, ന്യായനിർണ്ണയ ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ, 
അപ്പീൽ അധികാരി എന്നിവർക്്ക 1908-െല സിവിൽ നടപടി നിയമസംഹിത (1908-െല 5-ാം 
േക്രന്ദ ആക്റ്്റ)  ്രപകാരം ഒരു സിവിൽ േകസ ് വിചാരണ നടത്തുേമ്പാൾ ഒരു സിവിൽ 
േകാടതിയിൽ നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ള അേത അധികാരങ്ങൾ താെഴപ്പറയുന്ന സംഗതികെള 
സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്,  അതായത്:— 

(എ) ഏെതാരാെളയും വിളിച്ചുവരുത്തുകയും സത്യ്രപതിജ്ഞയിേന്മൽ  അയാെള 
വിസ്തരിക്കുകയും െചയ്യുക; 

(ബി) ഏെതങ്കിലും േരഖ കെണ്ടത്തുന്നതിനും ഹാജരാക്കുന്നതിനും   
ആവശ്യെപ്പടുക; 

(സി) സത്യവാങമ്ൂലത്തിേന്മൽ െതളിവ് സ്വീകരിക്കുക; 

(ഡി) ഏെതങ്കിലും േകാടതിയിൽ നിേന്നാ ഓഫീസിൽ നിേന്നാ ഏെതങ്കിലും  
െപാതുേരഖേയാ അതിെൻ്റ പകർേപ്പാ ആവശ്യെപ്പടുക; 

(ഇ) സാക്ഷികെള വിസ്തരിക്കുന്നതിനും േരഖകൾ പരിേശാധിക്കുന്നതിനും. 

(2) ന്യായനിർണ്ണയ ഉേദ്യാഗസ്ഥേനാ അപ്പീൽ അധികാരിേയാ ഈ ഓർഡിനൻസ ്
്രപകാരം വിനിേയാഗിക്കുന്ന അധികാരങ്ങൾ സിവിൽ േകാടതിക്്ക തുല്യമായി 
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കരുേതണ്ടതും, ആയത് 1973-െല ്രകിമിനൽ നടപടി നിയമസംഹിതയിെല (1974-െല 2-ാം 
േക്രന്ദ ആക്റ്്റ) 345, 346 എന്നീ വകുപ്പുകളിെല വ്യവസ്ഥകൾക്്ക വിേധയവുമായിരിക്കും. 

29. പിഴശിക്ഷ.—(1) ഈ ഓർഡിനൻസിെല 13, 18, 22 എന്നീ വകുപ്പുകളിെല 
ഏെതങ്കിലും വ്യവസ്ഥകേളാ അനുമതിപ്രതത്തിെല ഏെതങ്കിലും നിബന്ധനകേളാ 
ലംഘിക്കുന്നവർെക്കതിെരേയാ, ചീഞ്ഞേതാ േരാഗാണുക്കൾ അടങ്ങിയേതാ 
രാസ/വിഷവസത്ുക്കൾ േചർത്തേതാ ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞേതാ ആയ മത്സ്യം 
ൈകകാര്യം െചയ്യുന്നവർെക്കതിെരേയാ അയാൾ കുറ്റക്കാരനാെണന്്ന കെണ്ടത്തുന്ന 
പക്ഷം ന്യായനിർണ്ണയ ഉേദ്യാഗസ്ഥന് താെഴപ്പറയുന്ന തുകയിൽ കൂടാത്ത തുക 
പിഴശിക്ഷയായി ചുമത്താവുന്നതാണ്, അതായത്:— 

(എ) ആദ്യെത്ത ്രപാവശ്യെത്ത ഏെതങ്കിലും നിയമ ലംഘനത്തിന്    
പതിനായിരം രൂപ; 

(ബി) രണ്ടാമെത്ത ്രപാവശ്യെത്ത ഏെതങ്കിലും നിയമ ലംഘനത്തിന് ഇരുപത്തി 
അയ്യായിരം രൂപ; 

(സി) മൂന്നും അതിൽ കൂടുതലും ്രപാവശ്യെത്ത ഏെതങ്കിലും  
നിയമ ലംഘനത്തിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ. 

(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പ ് ്രപകാരമുള്ള പിഴശിക്ഷയക്്്ക പുറെമ ന്യായനിർണ്ണയ 
ഉേദ്യാഗസ്ഥന്, അനുമതിപ്രതം തടഞ്ഞുവയക്്കുകേയാ റദ്ദുെചയ്യുകേയാ 
െചയ്യാവുന്നതാണ്. 

(3) ഈ ഓർഡിനൻസിൻകീഴിൽ ചുമത്തെപ്പട്ട ഏെതാരു പിഴത്തുകയും അത് 
ഭൂമിയിേന്മലുളള െപാതു നികുതി കുടിശ്ശിക ആയിരുെന്നങ്കിെലന്നേപാെല 
ഈടാക്കാവുന്നതാണ്. 

30. കുറ്റകൃത്യത്തിനുള്ള വിചാരണ.—(1) ഈ ഓർഡിനൻസിെല 4, 6, 15 എന്നീ 
വകുപ്പുകേളാ അവയുെട കീഴിൽ ഉണ്ടാക്കെപ്പടുന്ന ചട്ടങ്ങേളാ ലംഘിക്കുന്നവർെക്കതിെര 
ജുഡീഷ്യൽ ഒന്നാംക്ലാസ് മജിസ്േ്രടറ്്റ േകാടതിയിൽ വിചാരണ നടേത്തണ്ടതാണ്. 

(2) ഈ ഓർഡിനൻസിെല 4, 6, 15 എന്നീ വകുപ്പുകളിെല ഏെതങ്കിലും 
വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുന്നയാൾ, അയാൾ കുറ്റക്കാരനാെണന്്ന കെണ്ടത്തുന്നപക്ഷം 
താെഴപ്പറയുന്നതിൽ കൂടാത്ത ശിക്ഷയ്ക്്ക അർഹനായിരിക്കുന്നതാണ്, അതായത്:— 

(എ) ആദ്യെത്ത ്രപാവശ്യെത്ത ഏെതങ്കിലും ഒേന്നാ അതിലധികേമാ കുറ്റകൃത്യത്തിന് 
രണ്ടുമാസം ജയിൽ വാസേമാ ഒരു ലക്ഷം രൂപേയാ ഇവ രണ്ടും കൂടിേയാ; 

(ബി) രണ്ടാമെത്ത ്രപാവശ്യെത്ത ഏെതങ്കിലും ഒേന്നാ അതിലധികേമാ 
കുറ്റകൃത്യത്തിന് ഒരു വർഷം ജയിൽ വാസേമാ മൂന്്ന ലക്ഷം രൂപേയാ ഇവ രണ്ടും 
കൂടിേയാ; 
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(സി) രണ്ടിൽ കൂടുതൽ തവണ ഏെതങ്കിലും ഒേന്നാ അതിലധികേമാ കുറ്റകൃത്യം  
െചയ്താൽ ഒരു വർഷം ജയിൽ വാസേമാ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപേയാ ഇവ രണ്ടും 
കൂടിേയാ; 

(ഡി) ഈ ഓർഡിനൻസ ് ്രപകാരേമാ അതിൻകീഴിൽ ഉണ്ടാക്കെപ്പടുന്ന 
ചട്ടങ്ങളുെടേയാ വിജ്ഞാപനങ്ങളുെടേയാ ഉത്തരവുകളുെടേയാ  
ലംഘനം നടത്തിയവർെക്കതിെരേയാ,  ലംഘനം നടത്താൻ 
്രശമിക്കുന്നവർെക്കതിെരേയാ അവർക്്ക ലഭിേച്ചക്കാവുന്ന മറ്്റ 
പിഴകെളക്കുറിച്ചുള്ള മുൻവിധിയില്ലാെത,  കുറ്റം െതളിയിക്കെപ്പടുന്നപക്ഷം, 
ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കാവുന്നതാണ്. 

(3) (2)-ാം ഉപവകുപ്പ് ്രപകാരമുള്ള ശിക്ഷയക്്കു പുറേമ, േയാഗ്യതയുെണ്ടന്്ന 
കെണ്ടത്തുന്നതുവെരയുള്ള കാലം വെര, നൽകെപ്പട്ട അനുമതിപ്രതം 
തടഞ്ഞുവയക്്കുകേയാ റദ്ദു െചയ്യുകേയാ െചയ്യാവുന്നതാണ്. 

(4) ഈ ഓർഡിനൻസിെലേയാ അതിൻകീഴിൽ ഉണ്ടാക്കെപ്പടുന്ന ചട്ടങ്ങളിെലേയാ 
ഏെതങ്കിലും വ്യവസ്ഥകേളാ അതിെൻ്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുറെപ്പടുവിച്ച ഏെതങ്കിലും 
വിജ്ഞാപനേമാ ഉത്തരേവാ ലംഘിക്കുന്നത്,  ഒരു സംഘടനേയാ ഒരു സഹകരണ 
സംഘേമാ ഒരു േകാർപ്പേറഷേനാ ഒരു േബാഡി േകാർപ്പേറേറ്റാ ആെണങ്കിൽ അവയുെട  
ഡയറക്ടേറാ മാേനജേരാ ഓഫീസേറാ ഏജേൻ്റാ ആരു തെന്നയായാലും, കുറ്റകൃത്യ 
നിർവ്വഹണേവളയിൽ ആ സ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്ന വ്യക്തി അങ്ങെനയുള്ള നിയമലംഘനം 
നടത്തിയതായി കരുതെപ്പേടണ്ടതാണ്. 

(5) ഈ ഓർഡിനൻസിെല വ്യവസ്ഥകേളാ അതിൻ കീഴിൽ ഉണ്ടാക്കെപ്പടുന്ന 
ചട്ടങ്ങേളാ വിജ്ഞാപനേമാ ഉത്തരേവാ ലംഘിക്കുകേയാ അതിനുള്ള േ്രപരണ 
നൽകിയേതാ ആയ ഏെതാരാേളയും  നിയമാനുസൃതമായ നടപടികൾക്്ക 
വിേധയനാക്കാവുന്നതാണ്. 

31. ഉത്തമ വിശ്വാസപൂർവ്വം എടുത്ത നടപടിക്്ക സംരക്ഷണം.—(1) ഈ 
ഓർഡിനൻസിെലേയാ അതിൻകീഴിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങളിെലേയാ ഏെതങ്കിലും 
വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ഉത്തമ വിശ്വാസപൂർവ്വം െചയ്തേതാ െചയ്യാനുേദ്ദശിച്ചേതാ ആയ 
ഏെതങ്കിലും കാര്യം സംബന്ധിച്ച ് ഏെതങ്കിലും  ഉേദ്യാഗസ്ഥേനാ 
അധികാരസ്ഥാനത്തിേനാ എതിരായി യാെതാരു വ്യവഹാരേമാ േ്രപാസിക്യൂഷേനാ മറ്്റ 
നിയമ നടപടികേളാ നിലനിൽക്കുന്നതല്ല. 

(2) ഈ ഓർഡിനൻേസാ അതിൻ കീഴിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഏെതങ്കിലും 
ചട്ടങ്ങേളാ അനുസരിച്ച ്ഉത്തമവിശ്വാസപൂർവ്വം െചയ്തേതാ െചയ്യാനുേദ്ദശിച്ചേതാ ആയ 
്രപവൃത്തിമൂലം സംഭവിച്ചേതാ സംഭവിക്കാനിടയുള്ളേതാ ആയ ഏെതങ്കിലും നഷ്ടത്തിെൻ്റ 
േപരിൽ  ഏെതങ്കിലും ഉേദ്യാഗസ്ഥേനാ അധികാരസ്ഥാനത്തിേനാ എതിരായി യാെതാരു 
വ്യവഹാരേമാ നിയമ നടപടികേളാ നിലനിൽക്കുന്നതല്ല. 

32. ൈവഷമ്യങ്ങൾ നീക്കം െചയ്യുന്നതിനുളള അധികാരം.—(1) ഈ 
ഓർഡിനൻസിെല വ്യവസ്ഥകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ എെന്തങ്കിലും ൈവഷമ്യങ്ങൾ 
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ഉണ്ടാകുന്നപക്ഷം, സർക്കാരിന്, അത്തരം ൈവഷമ്യം നീക്കം െചയ്യുന്നതിേലക്്ക 
ആവശ്യെമേന്നാ യുക്തെമേന്നാ അതിന് േതാന്നുന്നതും ഈ ഓർഡിനൻസിെല 
വ്യവസ്ഥകൾക്്ക വിരുദ്ധമല്ലാത്തതുമായ ഏത് കാര്യവും െപാതുവായേതാ 
്രപേത്യകമായേതാ ആയ ഉത്തരവുമുേഖന െചയ്യാവുന്നതാണ്: 

എന്നാൽ അങ്ങെനയുളള യാെതാരു ഉത്തരവും ഈ ഓർഡിനൻസിെൻ്റ ്രപാരംഭ 
തീയതി മുതൽ രണ്ടുവർഷ കാലാവധി അവസാനിച്ചതിനുേശഷം പുറെപ്പടുവിക്കുവാൻ 
പാടില്ലാത്തതാണ്. 

(2) ഈ വകുപ്പിൻകീഴിൽ പുറെപ്പടുവിച്ച എല്ലാ ഉത്തരവുകളും അത് 
പുറെപ്പടുവിച്ചതിനുേശഷം കഴിയുന്ന്രതേവഗം, നിയമസഭ മുമ്പാെക വയ്േക്കണ്ടതാണ്. 

33. ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം.—(1) സർക്കാരിന്, ഗസറ്്റ 
വിജ്ഞാപനം വഴി, ഈ ഓർഡിനൻസിെല എല്ലാേമാ ഏെതങ്കിലുേമാ വ്യവസ്ഥകൾ 
നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. 

(2) ഈ ഓർഡിനൻസ ് ്രപകാരം ഉണ്ടാക്കെപ്പടുന്ന ഏെതാരു ചട്ടവും,  
അത് ഉണ്ടാക്കിയതിനുേശഷം, കഴിയുന്ന്രത േവഗം, നിയമസഭ 
സേമ്മളനത്തിലായിരിക്കുേമ്പാൾ, സഭ മുമ്പാെക ഒരു സേമ്മളനത്തിേലാ അെല്ലങ്കിൽ 
തുടർച്ചയായുള്ള രണ്ടു സേമ്മളനങ്ങളിേലാ െപടാവുന്ന ആെക പതിനാലു ദിവസേത്തക്്ക 
വയ്േക്കണ്ടതും അ്രപകാരം അത് ഏത് സേമ്മളനത്തിൽ വയക്്കുന്നുേവാ ആ 
സേമ്മളനേമാ അതിന് െതാട്ടടുത്ത സേമ്മളനേമാ അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ ്നിയമസഭ 
ആ ചട്ടത്തിൽ എെന്തങ്കിലും രൂപേഭദം വരുത്തുകേയാ അെല്ലങ്കിൽ ആ ചട്ടം 
ഉണ്ടാേക്കണ്ടതിെല്ലന്്ന തീരുമാനിക്കുകേയാ െചയ്യുന്ന പക്ഷം, ആ ചട്ടത്തിന് അതിനു 
േശഷം, അതത് സംഗതി േപാെല, അങ്ങെന േഭദഗതി െചയ്ത രൂപത്തിൽ മാ്രതം ്രപാബല്യം 
ഉണ്ടായിരിക്കുകേയാ അഥവാ യാെതാരു ്രപാബല്യവും ഇല്ലാതിരിക്കുകേയാ െചയ്യുന്നതും, 
എന്നിരുന്നാലും, അങ്ങെനയുള്ള രൂപേഭദെപ്പടുത്തേലാ റദ്ദാക്കേലാ ആ ചട്ട്രപകാരം മുമ്പ ്
െചയ്ത ഏെതങ്കിലും സംഗതിയുെട സാധുതയ്ക്്ക ഭംഗം വരാത്ത വിധത്തിൽ 
ആയിരിേക്കണ്ടതുമാണ്. 

34. റദ്ദാക്കലും ഒഴിവാക്കലും.—(1) 2021-െല േകരള മത്സ്യേലലവും വിപണനവും 
ഗുണനിലവാര പരിപാലനവും ഓർഡിനൻസ് (2021-െല 64) ഇതിനാൽ 
റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നു. 

(2) അങ്ങെന റദ്ദാക്കിയിരുന്നാൽത്തെന്നയും ്രപസ്തുത ഓർഡിനൻസ് ്രപകാരം 
െചയ്തേതാ െചയ്തതായി കരുതെപ്പടുന്നേതാ ആയ ഏെതങ്കിലും കാര്യേമാ എടുത്തേതാ 
എടുത്തതായി കരുതെപ്പടുന്നേതാ ആയ ഏെതങ്കിലും നടപടിേയാ, ഈ ഓർഡിനൻസ ്
്രപകാരം െചയ്തതാേയാ എടുത്തതാേയാ കരുതെപ്പേടണ്ടതാണ്. 

 ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ, 
 ഗവർണ്ണർ. 
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GOVERNMENT OF KERALA 

Law (Legislation-I) Department 

NOTIFICATION 

 

 
 

In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor of 

Kerala is pleased to authorise the publication in the Gazette of the following translation in 

English language of the Kerala Fish Auctioning, Marketing and Maintenance of Quality 

Ordinance, 2021 (112 of 2021). 

 By order of the Governor, 

 V. HARI NAIR, 
 Law Secretary. 

  

No. 18575/Leg. I1/2018/Law. Dated, Thiruvananthapuram, 24th August, 2021 
8th Chingam,1197 
2nd Bhadra, 1943. 
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[Translation in English of “2021-െല േകരള മത്സ്യേലലവും വിപണനവും 
ഗുണനിലവാര പരിപാലനവും ഓർഡിനൻസ്” published under the authority of the 
Governor.] der the authority of the Governor.] 

ORDINANCE No. 112 OF 2021 

THE KERALA FISH AUCTIONING, MARKETING AND MAINTENANCE 

OF  QUALITY  ORDINANCE, 2021 

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

AN 

ORDINANCE 

to provide for regulating of fish auctioning and marketing,  to promote systematic, hygienic 

and efficient auctioning and marketing, to maintain quality and for other matters 

connected  therewith or incidental thereto. 

Preamble.—WHEREAS, the Kerala Fish Auctioning, Marketing and Maintenance of 

Quality Ordinance, 2020 (44 of 2020) was promulgated by the Governor of Kerala on the 22nd  

day of September, 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 

Fish Auctioning, Marketing and Maintenance of Quality Ordinance, 2021 (28 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 Kerala Legislative Assembly during its session 

which commenced  on the 24th day of May, 2021 and ended on the 10th  day of June, 2021; 
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AND WHEREAS, in order to keep alive the provisions of the said Ordinance, the Kerala 

Fish Auctioning, Marketing and Maintenance of Quality Ordinance, 2021 (64 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; 

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 Kerala Legislative Assembly  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 Fish 

Auctioning, Marketing and Maintenance of Quality   Ordinance, 2021. 

(2) It shall be deemed to have come into force on the 24th day of September, 2021. 

2. Definitions.—In this Ordinance, unless the context otherwise requires,— 

(a) “Adjudicating Officer” means the officer authorised by the Government under  

sub-section (1) of section 26 of this Ordinance; 

(b) “Appellate Authority” means the District Collector having jurisdiction over the  

district concerned; 

(c) “auction commission” means the amount or fish realised from fish sellers as 

service charge for the auction conducted or for providing facilities for conducting auction; 
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(d) “auctioneer” means the person who has obtained a valid licence for fish 

auctioning  under section 5; 

(e) “Authorised Officer” means an officer of the rank of  Assistant Director  in the  

Fisheries Department  having jurisdiction over that area, authorised by the Government by 

notification, for exercising the powers and for performing the duties  assigned under  this 

Ordinance; 

(f) “chilled storage” means the facility to store  fish chilled  at low  temperature on 

commercial basis; 

(g) “transportation facility” means  mechanised vehicle used for the distribution of  

fish through road  on commercial basis; 

(h) “fish” means all  aquatic animals which are edible and having economic and 

commercial value; 

(i) “fishing” means catching, collecting, attracting or chasing fish by adopting any 

means; 

(j) “Fish Landing Centre Management Society” means the society constituted under 

section 7 of this Ordinance for the management and maintenance of a landing centre; 

(k) “Fish Market Management Society” means the society constituted under section 

11 of this Ordinance for the management and maintenance  of a market; 

(l) “fisherman” means a person traditionally engaged mainly in fishing for 

livelihood; 

(m) “Government’ means the Government of Kerala; 

(n) “harbour” means the place with necessary infrastructure for landing fishing 

vessels and for unloading and handling fish, safely and hygienically; 

(o) “Harbour Management Society” means the society constituted under section 9 of 

this Ordinance for the management and maintenance of a fishing harbour; 

(p) “ice plant” means the institution producing ice industrially/commercially for 

keeping fish without being spoiled; 
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(q) “landing centre” means the place where fish can be brought directly from the sea 

to the shore  and  notified under section 3 of this Ordinance; 

(r) “market” means the place where marketing or transferring of fish is carried out 

for domestic consumption or exporting, other than landing centre, harbour, shop room, booth 

and fish farm and notified  under section 3 of this Ordinance; 

 (s) “notification” means a notification published in the official gazette; 

(t) “prescribed” means prescribed by rules made under this Ordinance; 

(u) “pre-processing” means beheading, separation of meat, removal of gills,  removal 

of entrails, removal of scales of  fish; 

(v) “pre-processing centre” means an establishment, place or premise set up for 

doing pre-processing of fish,  industrially/commercially; 

(w) “processing” means  canning, pickling, cooking, drying, marinading, freezing, 

drying by smoking or preparing fish for marketing in  similar manner; 

(x) “processing centre” means an establishment, place or premise set up for 

processing  fish  commercially; 

(y) “State Level Fish Quality Maintenance Committee” means the  Committee 

constituted  as per  section 16; 

 (z) ‘user fee’  means fees levied from persons, institutions and vehicles towards the 

utilization or use of infrastructure arranged in the landing centre, harbour or market by the 

Government or Local Self Government  Institutions; 

 (za) ‘vessel’ means a vehicle used for fishing or transporting  fish by water. 

3. Power to declare landing centre, harbour  and  market.—(1) Notwithstanding anything 

contained in any other law for the time being in force, the Government may by notification, 

declare landing centre, harbour and market, from time to time, for the purposes of this 

Ordinance; 

(2) The Government may, by notification, specify the standard of physical 

infrastructure of landing centre,  harbour and market. 
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4. Regulating of fish auctioning.—(1) No person shall conduct fish auctioning through 

places other than the landing centre, harbour and  market which are notified as per sub-section 

(1) of section 3 of this Ordinance; 

(2) A person who has not obtained  licence under section 5 of this Ordinance shall 

not conduct fish auctioning in landing centre, harbour or market: 

Provided that, in any special circumstance, the Authorised Officer may grant  licence 

in the prescribed manner, for engaging in fish auctioning  temporarily outside the landing 

centre, harbour or market notified by the Government. 

(3)  The manner of conducting   fish auctioning and allied activities shall be in the 

manner prescribed. 

(4) The Government may, realise an amount not exceeding five percent of the 

amount of auction as  auction commission, in the manner prescribed. 

(5) The Government may, by notification, fix the ratio of the auction commission 

realised under sub-section (4), to be apportioned among the auctioneer, Fishermen 

Development Welfare Co-operative Society, Local self Government Institution, Fish Landing 

Centre Management Society/Harbour Management Society/Fish Market Management Society 

and Government. 

(6) No person, including the auctioneer, shall realise  any other benefits of any kind, 

as money or otherwise, in connection with the  fish auctioning. 

(7) The auction shall be conducted on the basis of number or weight of fish or  the 

number of box or basket in which they contain. 

(8) Any person who availed loan from the Fishermen Development Welfare  

Co-operative Society  for acquiring fishing equipments shall  not engage in  fish auctioning 

except through  the auctioneer deputed by the said society. 

(9) Any person who contravenes any of the provisions of this section shall be 

subjected to penal actions under section 30 of this Ordinance. 
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5. Licence for auctioneer.—(1) For obtaining  licence for conducting fish auctioning  in 

landing centre, harbour or market, a person  shall submit such application as  prescribed, before 

the Authorised Officer of that area. 

(2) An application under sub-section (1) shall be submitted with required details, 

remitting such fee as prescribed and  along with the recommendation of the Fish Landing 

Centre Management Society or Harbour Management Society or Fish Market Management 

Society, as the case may be, constituted in the place where he is intending to engage in auction 

or the Fisherman Development Welfare Co-operative Society  existing in that place. 

(3) On receipt of an application  as per sub-section (1), the Authorised Officer shall, 

after conducting or causing to be conducted necessary enquiry and on the basis of such criteria 

as may be prescribed,  either  grant licence for conducting fish auctioning or  reject the 

application within thirty days from the date of receipt of application. 

(4) For obtaining licence the applicant shall remit security deposit   of prescribed  

amount, in the manner prescribed. 

(5) The licence  granted as per sub-section (3) shall be in such form as  prescribed  

and the name of the fish landing centre/harbour/market for which the licence is granted  and 

the district  in which it is situated shall be recorded in it. 

(6) In case an application submitted under sub-section (1) is rejected, said 

information shall be intimated to the applicant along with the reason for refusal, within thirty 

days from the date of receipt of the application. 

(7) The auctioneer shall have the right to conduct auction only at the place recorded 

in the  licence. 

(8) The  licence granted under this section shall be valid  for a period of three years, 

unless  cancelled or suspended. 

(9) A licence obtained under sub-section (3) may be renewed, by complying the 

procedure to be followed for obtaining a new licence and by remitting such fee as may be 

prescribed, before its expiry. 
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6. Conditions to be complied by the auctioneer.—(1) Subject to the provisions of this 

Ordinance and the  rules made thereunder, the auctioneer shall comply with the following 

conditions, namely:— 

(i)  shall act in accordance with the conditions prescribed for obtaining licence 

under  section 5 and in  the notifications/ orders related to it; 

(ii)  shall conduct  auctioning of fish only in the harbour/landing centre/market 

specified in the licence subject to the provisions of this Ordinance and the rules made 

thereunder and the conditions and provisions in the licence; 

(iii) auctioneer shall not have the right to realize any kind of fees or commission 

or any amount similar to it or not, except the auction commission fixed by Government 

thorough notification, from time to time; 

(2) If the auctioneer does any act in contravention of the provisions of this Ordinance 

or the rules made thereunder or the conditions in the licence, he shall be subjected to the penal 

actions under section 30. 

7. Constitution of Fish Landing Centre Management Society.—(1) The Government may, 

by notification in the Gazette, constitute Fish Landing Centre Management Society, for the 

proper management, maintenance and  surveillance of each  fish landing centre. It shall consist 

of the following members, namely:— 

(i) President of the Grama panchayat/Chairman  
of the Municipality/Member of Municipal 
Corporation Division of the area 

 
 :  Chairperson 

 
(ii) the officer in charge of  Matsyabhavan  having      

jurisdiction over the area 
 :  Member Secretary 

(iii) Food safety officer having jurisdiction over the 

area. 

 :  Member 

(iv) Project Officer, Matsyafed, having jurisdiction over 

the area.  

:  Member 

 

(v) Chairman of the Development Standing Committee 

of the Grama Panchayat/Municipality of the area  

(not applicable for Municipal Corporation) 

 :  Members 
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(vi) Member of the Administrative Committee of the 

Grama Panchayat/Municipal Council  of the ward 

where the    fish landing centre is situated 

(not applicable for Municipal Corporation) 

: Member 

 

(vii) two persons, nominated by the Government, from 
among the presidents of the Fishermen  
Co-operative Society having area of operation 

: Members  

 

(viii) Not more than five persons, nominated by 

Government,  from among the traditional fishermen 

in the respective area. 

 :  Members 

(2)   The term of those who become members by virtue of the official position they 

hold, as per items  (ii), (iii) and (iv) of sub-section (1) shall be  till they hold such office. 

(3) The term of those who become members by virtue of the official position they 

hold in the Local Self Government Institutions as per  items (i), (v) and (vi) of sub section (1) 

shall be till they hold such position. 

(4) The term of those who become members as  nominated from the presidents of 

Fishermen Co-operative Society,  under item (vii)  of sub-section (1) shall be five years from 

the date of publication of the notification under sub-section (1) or till he ceases to be a president, 

whichever is earlier. 

(5) The term of the traditional fishermen nominated as per item (viii) of the  

sub-section (1) shall be five years from the date of publication of the notification under  

sub-section (1). 

(6) The non-official members nominated as per items (vii) and (viii) of sub-section 

(1) may resign  his membership by giving  notice in writing to the Government, but he may 

continue in the office till Government accept the resignation. 

(7) The interim vacancy or casual vacancy of a nominated non-official member shall 

be filled within three months from the occurrence of vacancy and the member so newly 

nominated  shall hold office for the remainder of the term of office of the member in whose 

place he is so appointed. 
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(8) The Government may remove any nominated member from membership,— 

(a) if he is adjudged as of unsound mind by a court of competent jurisdiction; or 

(b) if he is adjudged as an insolvent by  a court of competent jurisdiction; or 

(c) if he became incapable of continuing as such due to physical or mental 

disabilities; or 

(d) if he is punished for offence which in the opinion of the Government 

involves moral turpitude or financial irregularities. 

8. Powers, duties and functions of Fish Landing Centre Management Society.—The 

powers, duties and functions of the Fish Landing Centre Management Society constituted as 

per section 7 of this Ordinance shall be as follows, namely:— 

(i) to engage in the formulation of infrastructure development works and other 

connected activities of the fish landing centre, formulation of plans and supervision; 

(ii) to ensure that  fish auctioning, sale and maintenance of quality,  in the fish landing 

centre are in accordance with the provisions of this Ordinance; 

(iii) to give awareness  about the provisions of this Ordinance to all stakeholders; 

(iv) to solve disputes, if occur, between the participants of fish auctioning and sale 

in fish landing centre, by restricting unwarranted trends that may occur; 

(v) to help the Government officials concerned, for implementing the provisions of 

this Ordinance, effectively; 

(vi) to arrange for realisation of user fee fixed by the Government  by notification, 

from the users; 

(vii) to spend the user fee and the share of auction commission received,   for the 

development, functioning and for other activities of the fish landing centre concerned; 

(viii) to remit prescribed rate of amount from user fee and auction commission 

received, as Government's share, to the Government Treasury in time; 
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(ix) to depute temporarily required employees for carrying out the management, 

maintenance  and surveillance of the fish landing centre, based on the financial position of the 

Society; 

(x)   to exercise such other powers and fulfill such duties and functions as may be 

prescribed. 

9. Constitution of Harbour Management Society.—(1) The Government may, by 

notification, constitute  Harbour Management Societies for the proper management, 

maintenance and surveillance of each   fishing harbour. It shall consists of the following 

members, namely:— 

 

(i) District Collector : Chairperson 

(ii)    Executive Engineer, 
Harbour Engineering Department 

: Vice 
chairperson 

(iii) Deputy Director of Fisheries : 
 

Member 
Secretary 

(iv) District Manager, Matsyafed                              : Assistant 
Member 
Secretary 

(v) a representative from Marine Products          
Export Development Authority 

: Member 

(vi) 
 
       

Assistant Commissioner (Food Safety   
Department) 

: Member 

 

(vii) District Medical Officer (Health) : Member 

(viii) Executive Engineer (Kerala Water Authority) : Member 

(ix) one person nominated by the Government  from the 
elected  members of the District Panchayat/Ward 
Councilors  of the area 

: Member 

(x) not exceeding five representatives nominated by 
the Government from among the recognised  trade 
unions in the harbour 

: Members 

(xi) one representative  nominated by the Government 
from the owners of the  mechanised vessels  of the 
area 

: Member. 
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(2) For performing administrative functions and other duties of the Harbour 

Management Society and for taking decisions thereon,  Government may  constitute an 

executive committee consisting of members not less than six. The powers and functions of the  

executive committee shall be as  prescribed. 

(3)   The term of  those who become members by virtue of  the official position they 

hold as per items from (i) to (iv) and (vi) to (viii)  of sub-section (1) shall be till they hold such 

office in the said district. 

(4) The term of the nominated member from the elected representatives of the people 

of Local Self Government institutions under item (ix) of sub-section (1), shall be for such 

period till he holds  such office. 

(5) The term of the representative as per item (v) and representatives nominated  

under items (x) and (xi) of sub-section (1) shall be five years from the date of publication of 

the notification under sub-section (1). 

(6) The non-official members nominated under items (x) and (xi) of sub-section (1) 

may resign his membership by giving a notice in writing to the Government, but may continue 

in such office till the Government accept the resignation. 

(7) The interim vacancy or casual vacancy of a nominated non-official member shall 

be filled within three months from the occurrence of  such vacancy and the member so newly 

nominated shall hold office for the remainder of the term of office of the member  in whose 

place he is so nominated. 

(8) If any nominated member,— 

(a) is adjudged by a court of competent jurisdiction as unsound mind or; 

(b) is adjudged as an insolvent by  a court of competent jurisdiction or; 

(c)  is incapable of continuing as such due to physical or mental disabilities or; 

(d)   is punished  for offence which in the opinion of the Government involves 

moral turpitude  or  financial irregularities, 

the Government may remove him from membership. 
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10. Powers, duties and functions of the Harbour Management Society.—The powers, 

duties and functions of the  Harbour Management Society  constituted as per section 9 of this 

Ordinance shall be as follows, namely:— 

(i) to engage in the formulation of infrastructure development works and other 

activities of the harbour, in the formulation of plans and supervision; 

(ii) to ensure that  fish auctioning, sale and maintenance of quality in the harbour are 

in accordance with the provisions of this Ordinance: 

Provided that in special circumstances, the Harbour Management Society may, with the 

permission of the Government, take on the first sale of  fish and connected activities discarding 

auction. 

(iii) to give awareness about the provisions of this Ordinance to all stakeholders; 

(iv) to solve disputes, if occur, between the participants of fish auctioning and sale 

in  the harbour, by restricting unwarranted trends that may occur; 

(v) to help the Government officials concerned for implementing the provisions of 

this Ordinance, effectively; 

(vi) to arrange for the realisation of user fee fixed by the Government by  notification,  

from the users; 

(vii) to apportion the auction commission realised, in the ratio fixed under sub-

section (5) of section 4; 

(viii) to spend the user fee and the share of auction commission received for the 

development, functioning and for other activities of the harbour; 

(ix) to remit prescribed rate of amount from user fee and auction commission, as 

Government's share, to the Government Treasury in time; 

(x) to fix the basic price of fish and procure fish; 

(xi) to depute  temporarily,  required employees for carrying out the management, 

maintenance and surveillance of the harbour based on the financial position of the society; 
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(xii)   to exercise such other powers, and fulfill such other duties and functions as 

may be prescribed. 

11. Constitution of Fish Market Management Society.—(1) The Government may, by 

notification, constitute Fish Market Management Societies for the proper management, 

maintenance and surveillance of  each fish market functioning in public ownership or under 

Local Self Government Institutions.  It shall consists of the following members, namely:— 

 
(i) President of the Grama Panchayat/ Chairman 

of the Municipality/Member of the  Division 

of the Municipal Corporation of that area 

: Chairperson 

 

(ii) The officer in charge of  Matsyabhavan 

having jurisdiction over the area         

: Member Secretary 
 

(iii) Food safety officer, having jurisdiction over 

the area  

:  Member 

 

(iv) Project Officer, Matsyafed :  Member 

(v) Chairman, Grama Panchayat Development 

Standing Committee/ Chairman, Municipality 

Health Standing Committee, concerned. 

(Not applicable to Municipal Corporation) 

: Member 

 

(vi) Member of the ward,  Grama Panchayat/ 

Municipality,  where fish market is situated 

(Not applicable to Municipal Corporation) 

 
: 

 

Member 

 

(vii) two representatives nominated by the 

Government from the recognised  trade 

unions  of fishing allied workers 

: Members 

 

 

(viii) one representative nominated by the 

Government from presidents of Fishermen 

Co-operative Societies 

: Member. 

 

(2)  The term of those  who become members  by virtue  of the official position they 

hold under items (i), (ii), (iii), (iv) and (v) of sub-section (1)  shall be  till  they hold such office 

in the respective  area. 
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(3) The term of the member who is the elected representative of Local Self 

Government Institutions under item (vi) of sub-section (1) shall be till he hold such  position. 

(4) The term of the  representatives  nominated under item (vii) of sub-section (1) 

shall be five years from the date of publication of  the notification under sub-section (1). 

(5) The term of the members nominated as per item (viii) of sub-section (1) shall be 

five years from the date of publication  of the notification under sub section (1) or till he ceases 

to be the president of the Fishermen Co-operative Society, whichever is earlier. 

(6) The non-official members nominated under item (vii) of sub-section (1), may 

resign his membership by giving a  notice in writing to the Government, but may  continue in 

that office till the Government accept the  resignation. 

(7) The interim vacancy or casual vacancy of a nominated   non-official member 

shall be filled within three months from the occurrence of vacancy and the term of the member 

so nominated shall be the remainder of the term of the member who vacated the office. 

(8) If any nominated member,— 

(a)   is  adjudged  by a court of competent jurisdiction as unsound mind or; 

(b)  is  adjudged as   an insolvent by   a court   of    competent jurisdiction  or; 

(c) is incapable of continuing as such due to physical or mental   disability or; 

(d) is punished   for offence which  in the opinion of the Government involves 

moral turpitude or  financial irregularities, 

the Government may remove him from membership. 

12. Powers, Duties and Functions of Fish Market Management Society.—The powers, 

duties and  functions  of the Fish Market Management Society  constituted as per section 11 of 

this Ordinance shall be as follows, namely:— 

(i) to engage in the formulation of infrastructure development works and other 

activities of the market and in the formulation of plans; 
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(ii) to ensure that the fish auctioning, sale and quality maintenance are in   accordance 

with the provisions of this Ordinance; 

(iii) to give awareness about the provisions of this Ordinance  to all stakeholders; 

(iv) to solve  disputes, if occur, between the participants of fish auctioning and sale 

in the market by restricting unwarranted trends that may occur; 

(v) to help the Government officials concerned for implementing the provisions of 

this Ordinance effectively; 

(vi) to arrange for realisation of the user fee fixed by Grama Panchayat/ 

Municipality/Municipal Corporation from users; to remit prescribed rate of amount from the 

amount so realized, in the Local Self Government Institution of the area where the fish market 

is situated, in time. 

(vii) to spend the user fee received, for the development, management and other 

activities of  market. 

(viii) to depute temporarily required employees for carrying out the management, 

maintenance and surveillance of the  market based on the financial position of the society; 

(ix) to exercise such other powers and fulfill such other duties and functions as may 

be prescribed. 

13. Regulation of ice plant, chilled storage, pre-processing centre, processing centre and 

transporting facility.—(1) Ice plant, chilled storage, pre-processing centre, processing centre 

and transporting facility which have not obtained permit as per  section 14 of this Ordinance 

shall not function in the State. 

(2) Any person who contravenes the prohibition under sub-section (1) shall be 

subjected to the penal actions under section 29 of this Ordinance. 

(3) All ice plants, chilled storage, pre-processing centre, processing centre and 

transporting facility functioning on the date of commencement of this Ordinance shall obtain 

permit under section 14 within ninety days from the date on which this Ordinance came into 

force. 
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14. Permit for ice plant, chilled storage, pre-processing centre, processing centre and 

transporting facility.—(1) For obtaining a permit for operating ice plant, chilled storage,  

pre-processing centre, processing centre or transporting facility, a person shall submit an 

application before the Authorised Officer of that area as  prescribed. 

(2) The applications submitted as per sub-section (1) shall be in such form and 

remitting such fee, as prescribed and shall be enclosed with a copy of the licence, if any, 

obtained under the provisions of the Food Safety and Standards  Act, 2006, Act (No. 34 of 

2006), attested by a Gazetted Officer. 

(3) The Authorised Officer shall,  on the applications received as per sub-section (1), 

conduct or cause to be conducted an  enquiry  and based on the qualification, as may be 

prescribed,  either grant the  permit  in the form that may be prescribed or reject the application, 

within a period not exceeding thirty days from the date of receipt of  the application. 

(4) For granting  permit the applicant shall remit security deoposit for prescribed 

amount  as  prescribed. 

(5) If the application is rejected, said information, together with reasons thereof  shall 

be communicated to the applicant within thirty days from the date of receipt of the application. 

(6) The permit issued under this section shall be valid up to three years, unless 

suspended or cancelled. 

(7) A permit obtained under sub-section (3) may be renewed by complying  the  

procedure to be followed for obtaining a new permit and by remitting such fee as may be 

prescribed, before its expiry. 

15. Regulation of quality maintenance of fish.—(1) The owner or possessor of a vessel, 

fish landing centre, harbour, market, shop room, booth, sales outlet, chilled storage, ice plant, 

pre-processing centre, processing centre, transport facility or container handling fish shall 

comply with  all   criteria  fixed by Government, by notification, for maintenance of quality of 

fish and hygiene, along with the  provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 

2006). 

(2) No person shall engage in any activity in such a way  contravening  any of the 

provisions stated  in  sub-section (1) or abetting the same. 

45

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



(3) No person shall, voluntarily or by inducement of another person add any 

chemical/toxic substances to the fish and make it inedible or poor quality. 

(4)  No person shall enagage in auctioning, marketing, transportation and distribution 

of  fish  without complying with the provisions and criteria as per sub-section (1). 

(5) Any person who contravenes any of the provisions of this section shall be  

subjected to the penal actions as per section 30 of this Ordinance. 

6. Constitution of State Level Fish Quality Maintenance Committee.—The Government 

may, by notification, constitute a State Level Fish Quality Maintenance Committee  for the 

effective and efficient implementation of the provisions of this  Ordinance and it shall consist 

of the following members, namely:— 

 (i)  Director of Fisheries :  Chairperson 

(ii)  Commissioner of Food Safety : Member 

(iii) Director of Health Service : Member 

(iv) Director of Panchayat :  Member 

(v)  Chief Government Analyst :  Member 

(vi) A representative nominated from 

       the Central Institute to Fisheries Technology :  Member 

(vii) Joint Director of Fisheries  : Member Secretary. 

17. Powers, duties and functions of the State Level Fish Quality Maintenance 

Committee.—The State Level Fish Quality Maintenance Committee constituted as per section 

16 shall have the following powers, duties and functions, namely:— 

(i)  to  provide necessary technical advice and  recommendation to the Government 

regarding  the implementation of the provisions of this Ordinance; 

(ii)   to give awareness about  quality to the  fish consumers; 

(iii) to provide technical support to the notified officials for issuing quality certificate 

to the fish obtained by fishing; 
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(iv)   to give recognition to the laboratories for conducting examinations under the 

provisions of this Ordinance; 

(v)  to fix and and publish the quality of fish obtained by fishing; 

(vi)   to perform  such other functions as may be prescribed. 

18.  Restriction on auction, marketing etc. of fish based on item and size.—(1)The 

Government may, by notification, impose restriction or prohibition on auction, marketing, 

transportation and distribution of particular item or particular size of fish. 

(2) Any person who contravenes the restriction or prohibition imposed under  

sub-section (1)  shall be subjected to the penal actions  as per section  29 of this Ordinance. 

19. Fixation of basic price of fish.—(1) The Harbour management   Society shall have 

the  power to fix the basic price of  fish,  from time to time, as prescribed. 

20.  Certification of fish obtained by fishing.—(1) If application is submitted immediately 

after fishing, in the manner as may be prescribed, the owner of the fishing vessel shall be 

eligible to get certificate containing the information such as source of fish and the means 

adopted for fishing, in a way  convincing the consumer that the fish acquired by fishing is 

caught legally. 

(2) The certificate  under sub-section (1) shall be issued  by an officer not below the 

rank of Fisheries Extension Officer in the Fisheries Department, authorised by Government 

through notification, by complying  the procedures as may be prescribed. 

21.  Certification of   standard of fish obtained by fishing.—(1)When  application  is 

submitted in the manner as may be prescribed,  the producer shall  be eligible to get  certificate 

for the  fish obtained by fishing, for ensuring that  it is edible and for  protecting  the interest 

of consumers. 

(2)  The standard of each type of fish obtained by fishing  shall  be fixed separately 

and published by the State Level Fish Quality Maintenance Committee constituted as per 

section 16. 
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(3)  The certificate  under sub-section (1) shall be issued by an officer not below the 

rank of Fisheries Extension Officer in Fisheries Department, authorised by Government  

through notification, by complying the procedures as may be prescribed. 

22. Submission of return by the permit holder.—(1) The owner or possessor who has 

obtained permit for ice plant, pre-processing centre  or  processing centre  and the auctioneer 

who has obtained licence for fish landing centre, harbour or market shall submit a return to the 

Authorised Officer, in the manner as may be prescribed and within the time as may be 

prescribed. 

(2) The Authorised Officer shall examine the returns and ensure their accuracy and 

clarity. 

(3) For ensuring the accuracy of the returns,  the Authorised Officer may require the 

licence/permit  holder to produce the connected records. 

(4) For  ensuring the accuracy of the returns, the licence/permit  holder shall have 

the responsibility to produce the records  as required  by the authorised officer. 

(5) Any person who contravenes the provisions in this section shall be  subjected to 

penal actions under section 29 of this Ordinance. 

23. Cancellation, suspension and amendment of permit.—If the licence/ permit granted 

as per sections 5 and 14 is obtained by furnishing false information or the permit holder 

contravenes any of the provisions of this Ordinance or the rules made thereunder or 

notifications or orders issued, the Authorised Officer shall have the power to cancel, suspend 

or amend such licence/ permit or realise wholly or partly the security amount remitted: 

Provided that no licence/permit shall be cancelled or suspended or amended or no 

security amount be realised fully or partly, without affording a reasonable  opportunity of being 

heard to the person or the owner concerned, before taking such action. 

24. Powers, duties and functions of the Authorised Officer.—The Government may, by 

notification, authorize an officer of the Fisheries Department in the  rank of Assistant Director, 

having jurisdiction over the respective area, for exercising the powers and performing the 

duties given under this Ordinance. 
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25. Power to inspect, seize and dispose of.—(1) The Government may authorise officers 

of the Fisheries Department not below the rank of Fisheries Officers as Inspecting Officers to 

ensure that the provisions of this Ordinance are implemented effectively. 

(2)  If the Inspecting Officer is convinced that the provisions in sections 13  and 18 

of this Ordinance are contravened or the fish handled are stale or containing germs or added 

chemicals/ toxic substances or of sub-standard quality, he shall have the power to inspect any 

vessel, fish landing centre, harbour, market, shop room, booth, chilled storage, ice plant, pre-

processing centre, processing centre, fish transportation facility  and container and allied things. 

(3) If the places inspected under sub-section (2)  are not functioning in accordance 

with the provisions of this Ordinance, the Inspecting Officer shall give direction to the person 

or the institution concerned to stop functioning  and close down same within a fixed time, in 

the manner as may be prescribed. 

(4) If stale, infected, chemicals/ toxic substance added or substandard fish is found 

on inspection, the Inspecting Officer shall have the power to seize and destroy it in the manner 

as may be  prescribed.  But the reason for seizure/destruction shall be given in writing to the 

person or the institution concerned. 

(5)  After taking action under sub-sections (3) and (4), the Inspecting Officer shall 

urgently report its details to the Adjudicating Officer in the manner prescribed. 

26. Adjudication.—(1) The Government may, by notification, authorise an officer of the 

Fisheries Department not below the rank of Deputy Director, having jurisdiction over that 

district, as Adjudicating Officer for exercising the powers and performing the functions given 

under this Ordinance. 

(2) The Adjudicating Officer shall, on receipt of  a report from the Inspecting  officer 

under sub-section (5) of section 25, if necessary, hold an enquiry into the matters mentioned in 

the report in the manner as may be prescribed, after giving all the parties concerned a 

reasonable opportunity of being heard. 

(3)  If in an enquiry under sub-section (2) the adjudicating officer finds   that a person 

has contravened the provisions of sections 13 or 18  or the fish handled was stale or contain 
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germs or added chemical or toxic substance  or of substandard  quality, that person shall be 

subjected to fine and action under  section 29 of this Ordinance. 

27. Appeal.—(1) Any person aggrieved by a decision of the  Adjudicating Officer, may 

file an appeal before the Appellate Authority of that area, within thirty days from the date of 

that decision.  The decision taken thereon by the Appellate Authority shall be final. 

(2) When an appeal is preferred  against the decision made  under the provisions of 

this Ordinance, the appellant shall deposit the entire fine amount, otherwise the Appellate 

Authority shall not accept the appeal. 

(3) On receipt of an appeal under sub-section (1), the Appellate Authority shall make 

an inquiry in the matter and shall  finally dispose of it within thirty days from the date of receipt 

of appeal. 

(4) The Appellate Authority may stay the further actions on the decision rendered  by 

the Adjudicating Officer, till the disposal of such appeal. 

28. Powers of  the Adjudicating Officer and the Appellate Authority for conducting 

inquiry as per this Ordinance.—(1)  For the purpose of inquiry under this Ordinance, the 

Adjudicating Officer and the Appellate Authority shall have  the same powers vested in a civil 

court under the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act 5 of 1908),  while trying a civil 

suit, in respect of the following matters, namely:— 

(a) to summon any person and examine him on oath; 

(b) to require the discovery and production of  any document; 

(c) to receive evidence on affidavit; 

(d) to requisition any public records or copy thereof from any court or office, 

and 

(e) to examine witnesses and inspect documents. 

(2) The powers exercised by the Adjudicating Officer or the Appellate Authority  as 

per this Ordinance shall be deemed to be equal to civil court and  be subjected to the provisions 

of  sections 345 and 346 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974). 
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29. Penalty.—(1)Whoever contravenes any of the provisions of sections 13, 18 or 22 of 

this Ordinance or any conditions of licence/permit or  handles fish which is stale or contains 

germs or added chemicals/toxic substance or of standard   quality, and if found guilty, the 

Adjudicating Officer may impose an amount not exceeding the following amount as fine,— 

(a) ten thousand rupees, for the contravention of any law  for the first time; 

(b) twenty five thousand rupees, for the contravention of any law for the second 

time; 

(c) one lakh rupees, for the contravention of any law for the third and more 

times. 

(2) In addition to the fine under sub-section (1), the adjudicating officer may, suspend 

or cancel the licence/permit. 

(3) Any amount of penalty imposed under this Act may be recovered as if it were an 

arrear of public revenue due on land. 

30. Trial for the offence.—(1) Anyone who contravenes sections 4,  6 or 15 or the rules 

made thereunder, shall  be tried by a Court of Judicial Magistrate of  First Class . 

(2) Whoever contravenes any of the provisions of sections 4, 6 or 15 of this 

Ordinance, if found guilty, shall be liable to punishment not exceeding the following, 

namely:— 

(a) imprisonment for two months  or  fine of one lakh rupees or with both, for 

any one or more offences, for the first time; 

(b)  imprisonment for one year or  fine of three lakh rupees or with both, for any 

one or more offences, for the second time; 

(c)  imprisonment for  one year or  fine of five lakh rupees or with both,  for any 

one or more offences, if committed more than two times; 

(d) whoever contravenes or attempt to contravenes the provisions of this 

Ordinance or the rules or notifications or orders made thereunder, shall be convicted,  if proved, 

without prejudice to the other penalties they may get. 
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(3) In addition to the penalty under sub-section (2), the licence/permit issued may be 

suspended or cancelled, until  found eligible. 

(4) The person who contravenes any of the provisions of this Ordinance or the rules 

made thereunder or any notification or order issued on that basis is an association or a co-

operative society or a corporation or a body corporate, or a director or  manager of it, or an 

officer or an agent thereof, whoever may be, it shall be deemed that the person who held the 

position  at the time of commission of offence have committed the contravention of the law. 

(5) Whoever contravened or abetted to contravene the provisions of this Ordinance 

or the rules made thereunder or notification or order,  may be subjected to  action as per law. 

31. Protection of action taken in good faith.—(1) No suit, prosecution or other legal 

proceeding shall lie against  any officer or authority for anything which is done in good faith  

or intended to be done in pursuance of  any of the provisions of this Ordinance or the rules 

made thereunder. 

(2) No suit or other legal proceeding shall lie against  any officer or authority for any 

damage caused or likely to be caused by any action which is done in good faith  or intended to 

be done in pursuance of this Ordinance or any  rule made thereunder. 

32. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the 

provisions of this Ordinance, the Government may, by general or special order, do anything not 

inconsistent with the provisions of this Ordinance, which appears to it to be necessary or 

expedient for the purpose of removing such  difficulty: 

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from 

the date of commencement of this Ordinance. 

(2) Every order made under this section shall be laid as soon as may be after it is 

made, before the Legislative Assembly. 

33. Power to make rules.—(1) The Government may,  by notification in the Gazette make 

rules to carry out all or any of the purposes of this Ordinance. 

(2) Every rule made under this Ordinance shall be laid, as soon as may be after it is 

made, before the Legislative Assembly, while it is in session for a total period of fourteen days, 
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which may be comprised in one session or in two successive sessions, and if, before the expiry 

of the session in which it is so laid or the session immediately following, the Legislative 

Assembly makes any modification in the rule or decides that the rule should not be made, the 

rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may 

be, so however that, any such modification or annulment shall be without prejudice to the 

validity of anything previously done under that rule. 

34. Repeal and saving.—(1) The Kerala Fish Auctioning, Marketing and Maintenance of 

Quality Ordinance, 2021 (64 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 said Ordinance shall be deemed to have 

been done or taken under this Ordinance. 

 ARIF MOHAMMED KHAN, 

 GOVERNOR.  
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