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2021-ലെ 64- ാം നമ്പര് ഓര്ഡിനന്സ് 

2021-ലെ കേരള മത്സ്യകെെവുാം വിപണനവുാം ഗുണനിെവ ര  
പരിപ െനവുാം ഓര്ഡിനന്സ് 

ഭാരത റിെബ്ലിക്കിപ്പെ എെുപത്തിരണ്ാം സംവത്സരത്തില് കേരള ഗവർണർ 

വിളംബരപ്പെടുത്തിയത്. 

മ ത്സയ കൈ ൈ വും  വി പ ണ ന വും  നി യ പ്ന്തി ക്കു ന്ന തി നും  വയവസ്ഥാപിതവും 
ശുചിതവ  പൂർണവും ോരയക്ഷമവുമായ കൈൈവും വിപണനവും  

കപ്പാത്സാഹിെിക്കുന്നതിനും ഗുണനിൈവാരം പരിപാൈിക്കുന്നതിനും  
അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടകതാ അതിന് ആനുഷ്ംഗിേമായകതാ  

ആയ മറ്റു ോരയങ്ങള്കക്കുംകവണ്ി വയവസ്ഥ  
പ്പചയ്യുന്നതിനുള്ള 

ഒരു 

ഓർഡിനന്സ് 

പീഠിേ.—2020-പ്പൈ കേരള മത്സയകൈൈവും വിപണനവും ഗുണനിൈവാര 
പരിപാൈനവും ഓർഡിനന്സ് (2020-പ്പൈ 44) 2020 പ്പസപ്റ്റംബർ 22-ാം തീയതി കേരള 
ഗവർണർ വിളംബരപ്പെടുത്തിയിരുന്നതിനാൈും; 

2020 ഡിസംബർ 31-ാം തീയതി ആരംഭിച്ച് അകന്ന ദിവസം തപ്പന്ന അവസാനിച്ച 
കേരള നിയമസഭയുപ്പട സകമളനത്തിൈും (പ്പകതയേ സകമളനം), 2021 ജനുവരി 8-ാം തീയതി 
ആരംഭിച്ച് 2021 ജനുവരി 22-ാം തീയതി അവസാനിച്ച സകമളനക്കാൈത്തും പ്പസ്തുത 
ഓർഡിനന്സിന  ുപേരം സംസ്ഥാന നിയമസഭയുപ്പട ഒരു ആേ്റ്റ് പ്പോണ്ുവരുന്നതിനുള്ള 
ഒരു ബില് നിയമസഭയില് അവതരിെിക്കുന്നതിനും പാസ്സാക്കുന്നതിനും 
േെിയാതിരുന്നതിനാൈും; 

പ്പസ്തുത ഓർഡിനന്സിപ്പൈ വയവസ്ഥേള്ക നിൈനിർത്തുന്നതിനായി, 2021-പ്പൈ കേരള 
മത്സയകൈൈവും വിപണനവും ഗുണനിൈവാര പരിപാൈനവും ഓർഡിനന്സ് (2021-പ്പൈ 28) 
2021 പ്പെപ്ബുവരി 9-ാം തീയതി കേരള ഗവർണർ വിളംബരപ്പെടുത്തിയിരുന്നതിനാൈും; 

2021 കമയ് 24-ാം തീയതി ആരംഭിച്ച് 2021 ജൂൺ 10-ാം തീയതി അവസാനിച്ച കേരള 
നിയമസഭയുപ്പട സകമളനക്കാൈത്ത് പ്പസ്തുത ഓർഡിനന്സിനു പേരം സംസ്ഥാന 
നിയമസഭയുപ്പട ഒരു ആേ്റ്റ് പ്പോണ്ു വരുന്നതിനുള്ള ഒരു ബില് നിയമസഭയില് 
അവതരിെിക്കുന്നതിനും പാസ്സാക്കുന്നതിനും േെിയാതിരുന്നതിനാൈും; 
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ഭാരതത്തിപ്പെ ഭരണഘടനയുപ്പട 213-ാം അനുകേദം (2)-ാം ഖണ്ഡം (എ) 
ഉപഖണ്ഡപ്പോരം പ്പസ്തുത ഓർഡിനന്സിന് 2021 ജൂലൈ 5-ാം തീയതി 
പ്പാബൈയമില്ലാതായിത്തീരുപ്പമന്നതിനാൈും; 

പ്പസ്തുത ഓർഡിനന്സിപ്പൈ വയവസ്ഥേള്ക നിൈനിർത്താതിരിക്കുന്ന പക്ഷം 
ലവഷ്മയങ്ങള്ക ഉണ്ാേുപ്പമന്നതിനാൈും; 

കേരള നിയമസഭ സകമളനത്തിൈല്ലാത്തതിനാൈും താന് സതവര നടപടി 
എടുകക്കണ്ത് ആവശയമാേുന്ന സാഹചരയങ്ങള്ക നിൈവിൈുപ്പണ്ന്ന് കേരള ഗവർണർക്ക ്
കബാദ്ധയമായിരിക്കുന്നതിനാൈും; 

ഇകൊള്ക, അതിനാല്, ഭാരതത്തിപ്പെ ഭരണഘ ടനയുപ്പട 213-ാം അനുകേദം (1)-ാം 
ഖണ്ഡപ്പോരം നല്േപ്പെട്ട അധിോരങ്ങള്ക വിനികയാഗിച്ച് കേരള ഗവർണർ 
താപ്പെെറയുന്ന ഓർഡിനന്സ് വിളംബരപ്പെടുത്തുന്നു:— 

1. ചുരുക്കകെരും പ്പാരംഭവും.—(1) ഈ ഓർഡിനന്സിന് 2021-പ്പൈ കേരള 
മത്സയകൈൈവും വിപണനവും ഗുണനിൈവാര പരിപാൈനവും ഓർഡിനന്സ് എന്ന് കപര ്
പറയാം. 

(2) ഇത് 2020 പ്പസപ്റ്റംബർ 24-ാം തീയതി പ്പാബൈയത്തില് വന്നതായി 
േരുതപ്പെകടണ്താണ.് 

2. നിർവചനങ്ങള്ക.—ഈ ഓർഡിനന്സില് സന്ദർഭം മറ്റു വിധത്തില് 
ആവശയപ്പെടാത്ത പക്ഷം,— 

(എ) “നയായനിർണയ ഉകദയാഗസ്ഥന്” എന്നാല് ഈ ഓർഡിനന്സിപ്പൈ 26-ാം 

വേുെിപ്പെ (1)-ാം ഉപവേുെ് പ്പോരം സർക്കാർ അധിോരപ്പെടുത്തിയ ഉകദയാഗസ്ഥന് 
എന്നർഥമാേുന്നു; 

(ബി) “അെീല് അധിോരി” എന്നാല് അതാതു ജില്ലയുപ്പട അധിോരിതയുള്ള 
ജില്ലാ േളക്ടർ എന്നർഥമാേുന്നു; 

(സി) “കൈൈക്കമീഷ്ന്” എന്നാല് കൈൈം നടത്തിയതിപ്പെകയാ കൈൈം 
നടത്തിെിനായി സൗേരയങ്ങള്ക പ്പദാനം പ്പചയ്തതിപ്പെകയാ വേയില് 
മത്സയവില്പനക്കാരില് നിന്നും സർവീസ് ചാർജിനത്തില് ഈടാക്കുന്ന തുേകയാ 
മത്സയകമാ എന്നർഥമാേുന്നു; 

(ഡി) “കൈൈക്കാരന്” എന്നാല് മത്സയകൈൈത്തിനു കവണ്ി 5-ാം വേുെ് പ്പോരം 
സാധുതയുള്ള ഒരു അനുമതിപപ്തം േരസ്ഥമാക്കിയ വയക്തി എന്നർഥമാേുന്നു; 

(ഇ) “അധിോരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഉകദയാഗസ്ഥന്” എന്നാല് ഈ ആേറ്്റ് പ്പോരം 
നല്േപ്പെട്ട അധിോരങ്ങള്ക വിനികയാഗിക്കുന്നതിനും ചുമതൈപ്പെട്ട േടമേള്ക 
നിർവഹിക്കുന്നതിനുമായി വിജ്ഞാപനം വെി സർക്കാർ അധിോരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള, ആ 
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പ്പകദശത്ത് അധിോരിതയുള്ള െിഷ്റീസ് വേുെിപ്പൈ അസിസ്റ്റെ് ഡയറക്ടർ പദവിയിൈുള്ള 
ഒരു ഉകദയാഗസ്ഥന് എന്നർഥമാേുന്നു; 

(എെ്) “ചില്ഡ് കസ്റ്റാകറജ്” എന്നാല് മത്സയപ്പത്ത വാണിജയാടിസ്ഥാ നത്തില് 
താെ്ന്ന ഊഷ്്മാവില് തണുെിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സൗേരയം എന്നർഥമാേുന്നു; 

(ജി) “പരിവഹന സൗേരയം” എന്നാല് വാണിജയാടിസ്ഥാനത്തില് മത്സയം, കറാഡ ്
മാർഗം വിതരണം പ്പചയ്യുന്നതിനുപകയാഗിക്കുന്ന യപ്ന്തവത്േൃത വാഹനം 
എന്നർഥമാേുന്നു; 

(എച്ച്) “മത്സയം” എന്നാല് ഭക്ഷയകയാഗയമായതും സാമ്പത്തിേ 
വാണിജയമൂൈയമുളളതുമായ എല്ലാ ജൈജീവിേളും എന്നർഥമാേുന്നു; 

(ഐ) “മത്സയബന്ധനം” എന്നാല് ഏപ്പതങ്കിൈും മാർഗങ്ങള്ക അവൈംബിച്ച് മത്സയം 
പിടിക്കുേകയാ കശഖരിക്കുേകയാ ആേർഷ്ി ക്കുേകയാ പിന്തുടരുേകയാ പ്പചയ്യുേ 
എന്നർഥമാേുന്നു; 

(പ്പജ) “െിഷ്് ൈാെിംഗ ് പ്പസെർ മാകനജ്പ്പമെ് പ്പസാലസറ്റി” എന്നാല് ഈ 

ഓർഡിനന്സിപ്പൈ 7-ാം വേുെ് പ്പോരം ഒരു ൈാെിംഗ് പ്പസെറിപ്പെ നടത്തിെിനും 
പരിപാൈനത്തിനുമായി രൂപീേരിച്ച പ്പസാലസറ്റി  എന്നർഥമാേുന്നു; 

(പ്പേ) “െിഷ്് മാർക്കറ്റ് മാകനജ്പ്പമെ ് പ്പസാലസറ്റി” എന്നാല് ഈ 

ഓർഡിനന്സിപ്പൈ 11-ാം വേുെ് പ്പോരം ഒരു മാർക്കറ്റിപ്പെ നടത്തിെിനും 
പരിപാൈനത്തിനുമായി രൂപീേരിച്ച പ്പസാലസറ്റി എന്നർഥമാേുന്നു; 

(എല്) “മത്സയപ്പത്താെിൈാളി” എന്നാല് പരമ്പരാഗതമായി ജീവസന്ധാരണത്തിന കുവണ്ി 
മുഖയമായും മത്സയബന്ധന ത്തികൈർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വയക്തി എന്നർഥമാേുന്നു; 

(എം) “സർക്കാർ” എന്നാല് കേരള സർക്കാർ എന്നർഥമാേുന്നു; 

(എന്) “ഹാർബർ” എന്നാല് മത്സയബന്ധന യാനങ്ങള്ക േരയക്്കടുെിക്കുന്നതിനും 
സുരക്ഷിതമായും ശുചിതവപൂർണമായും മത്സയം ഇറക്കുന്നതിനും ലേോരയം 
പ്പചയ്യുന്നതിനും ആവശയമായ അടിസ്ഥാന സൗേരയങ്ങകളാടുേൂടിയ സ്ഥൈം 
എന്നർഥമാേുന്നു; 

(ഒ) “ഹാർബർ മാകനജപ്്പമെ് പ്പസാലസറ്റി” എന്നാല് ഈ ഓർഡിനന്സിപ്പൈ 9-ാം 
വേുെ് പ്പോരം ഒരു മത്സയബന്ധന ഹാർബറിപ്പെ നടത്തിെിനും പരിപാൈനത്തിനുമായി 
രൂപീേരിച്ച പ്പസാലസറ്റി  എന്നർഥമാേുന്നു; 

(പി) “ഐസ് പ്ലാെ്” എന്നാല് മത്സയം കേടുേൂടാപ്പത സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള 
ഐസ്, വയാവസായിേ/വാണിജയാടിസ്ഥാനത്തില് നിർമിക്കുന്ന സ്ഥാപനം 
എന്നർഥമാേുന്നു; 
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(േയു) “ൈാെിംഗ് പ്പസെർ” എന്നാല് ഈ ഓർഡിനന്സിപ്പൈ 3-ാം വേുെ ് 
പ്പോരം വിജ്ഞാപനം പ്പചയ്യപ്പെട്ടതും മത്സയം േടൈില് നിന്്ന കനരിട്്ട 
േരയിപ്പൈത്തിക്കുന്നതിനുകവണ്ിയുള്ളതുമായ സ്ഥൈം എന്നർഥമാേുന്നു; 

(ആർ) “മാർക്കറ്്റ” എന്നാല് ൈാെിംഗ് പ്പസെർ, ഹാർബർ, േടമുറി, ബൂത്ത്, മത്സയ 
േൃഷ്ിയിടം എന്നിവ ഒെിപ്പേ ആഭയന്തര ഉപകഭാഗത്തികനാ േയറ്റുമതികക്കാ കവണ്ി മത്സയം 
വിപണനം നടത്തുന്നകതാ അപ്പല്ലങ്കില് ലേമാറ്റം പ്പചയ്യുന്നകതാ ആയതും ഈ 
ഓർഡിനന്സിപ്പൈ 3-ാം വേുെ് പ്പോരം വിജ്ഞാപനം പ്പചയ്യപ്പെട്ടതുമായ സ്ഥൈം 
എന്നർഥമാേുന്നു; 

(എസ്) “വിജ്ഞാപനം” എന്നാല് ഔകദയാഗിേ ഗസറ്റില് പ്പസിദ്ധീേരിച്ച ഒരു 
വിജ്ഞാപനം എന്നർഥമാേുന്നു; 

(റ്റി) “നിർണയിക്കപ്പെട്ട" എന്നാല് ഈ ഓർഡിനന്സിന്േീെില് ഉണ്ാക്കപ്പെട്ട 
ചട്ടങ്ങളാല് നിർണയിക്കപ്പെട്ട എന്നർഥമാേുന്നു; 

(യു) “പൂർവ സംസേ്രണം” എന്നാല് മത്സയത്തിപ്പെ തൈ നീക്കം പ്പചയ്യല്, മാംസം 
കവർതിരിക്കല്, പ്പചേിള നീക്കം പ്പചയ്യല്, േുടല് നീക്കം പ്പചയ്യല്, പ്പതാൈിപ്പപാളിക്കല് 
മുതൈായവ എന്നർഥമാേുന്നു; 

(വി) “പൂർവ സംസേ്രണകേപ്ന്ദം” എന്നാല് മത്സയത്തിപ്പെ പൂർവ സംസ്േരണം 
വയവസായിേ/വാണിജയാടിസ്ഥാനത്തില് നടത്തുന്നതിനായി സജീേരിച്ച സ്ഥാപനകമാ 
സ്ഥൈകമാ ചുറ്റുപാകടാ എന്നർഥമാേുന്നു; 

(ഡബ്ലയു) “സംസേ്രണം” എന്നാല് മത്സയം ടിന്നിൈടയ്ക്കുേകയാ 
അച്ചാറാക്കുേകയാ കവവിക്കുേകയാ ഉണക്കുേകയാ ഉെിൈിടുേകയാ ശീതീേരിക്കുേകയാ 
പുേച്ചുണക്കുേകയാ സമാനമായ തരത്തില് വിപണനത്തിന് സജമാക്കുേകയാ 
പ്പചയ്യുേ എന്നർഥമാേുന്നു; 

(എേ്സ)് “സംസേ്രണകേപ്ന്ദം” എന്നാല് മത്സയത്തിപ്പെ സംസ്േരണ 
പ്പവർത്തനങ്ങള്ക വാണിജയാടിസ്ഥാനത്തില് നടത്തുന്ന തിനായി സജീേരിച്ച 
സ്ഥാപനകമാ സ്ഥൈകമാ ചുറ്റുപാകടാ എന്നർഥമാേുന്നു; 

(ലവ) “സംസ്ഥാനതൈ മത്സയ ഗുണനിൈവാര പരിപാൈന േമിറ്റി” എന്നാല് 16-ാം 
വേുെ് പ്പോരം രൂപീേരിച്ച േമിറ്റി എന്നർഥമാേുന്നു; 

(ഇസഡ്) “യൂസർ െീ” എന്നാല് സർക്കാകരാ തകേശ സവയംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങകളാ പശ്ചാത്തൈ സൗേരയങ്ങള്ക ഒരുക്കിയിട്ടുളള ൈാെിംഗ ്പ്പസെർ, ഹാർബർ, 
മാർക്കറ്റ് തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളില് പ്പസത്ുത സൗേരയങ്ങള്ക ഉപകയാഗപ്പെടുത്തുേകയാ 
അനുഭവിക്കുേകയാ പ്പചയ്യുന്നതികൈക്്ക വയക്തിേള്ക, സ്ഥാപനങ്ങള്ക, വാഹനങ്ങള്ക 
എന്നിവയില് നിന്്ന ഈടാക്കുന്ന െീസ് എന്നർഥമാേുന്നു; 

(ഇസഡ് എ) “യാനം” എന്നാല് മത്സയബന്ധനം നടത്തുന്നതികനാ ജൈമാർഗം 
മത്സയം േടത്തുന്നതികനാ ഉപകയാഗിക്കുന്ന ഒരു വാഹനം എന്നർഥമാേുന്നു. 
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3. ൈാെിംഗ് പ്പസെർ, ഹാർബർ, മാർക്കറ്റ ് എന്നിവ പ്പഖയാപിക്കുന്നതിനുള്ള 
അധിോരം.—(1) തല്സമയം പ്പാബൈയത്തിൈുള്ള മകറ്റപ്പതങ്കിൈും നിയമത്തില് 
എന്തുതപ്പന്ന അടങ്ങിയിരുന്നാൈും ഈ ഓർഡിനന്സിപ്പൈ ആവശയങ്ങള്കക്കായി 
സർക്കാരിന് ൈാെിംഗ ് പ്പസെർ, ഹാർബർ, മാർക്കറ്റ് എന്നിവ ോൈാോൈങ്ങളില് 
വിജ്ഞാപനം വെി പ്പഖയാപിക്കാവുന്നതാണ്. 

(2) ൈാെിംഗ് പ്പസെർ, ഹാർബർ, മാർക്കറ്റ് എന്നിവയുപ്പട അടിസ്ഥാന 
ഭൗതിേസൗേരയങ്ങളുപ്പട നിൈവാരം സർക്കാരിന് വിജ്ഞാപനത്തിൈൂപ്പട 
നിഷ്്േർഷ്ിക്കാവുന്നതാണ്. 

4. മത്സയകൈൈം വയവസ്ഥപ്പെടുത്തല്.—(1) ഈ ഓർഡിനന്സിപ്പൈ 3-ാം വേുെിപ്പെ 
(1)-ാം ഉപവേുെ് പ്പോരം വിജ്ഞാപനം പ്പചയ്തിട്ടുള്ള ൈാെിംഗ് പ്പസെർ, ഹാർബർ, 
മാർക്കറ്റ്  എന്നിവിടങ്ങളില്ക്കൂടിയല്ലാപ്പത യാപ്പതാരാളും മത്സയകൈൈം നടത്തുവാന് 
പാടില്ലാത്തതാേുന്നു. 

(2) ഈ ഓർഡിനന്സിപ്പൈ 5-ാം വേുെ് പ്പോരം അനുമതിപപ്തം കനടാത്ത 
യാപ്പതാരാളും ൈാെിംഗ ് പ്പസെർ, ഹാർബർ, മാർക്കറ്റ് എന്നിവിടങ്ങളില് മത്സയകൈൈം 
നിർവഹിക്കാന് പാടില്ലാത്തതാേുന്നു: 

എന്നാല് ഏപ്പതങ്കിൈും പ്പകതയേ സാഹചരയത്തില് സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം പ്പചയത് 
ൈാെിംഗ് പ്പസെർ, ഹാർബർ, മാർക്കറ്റ് എന്നിവയ്ക്കു പുറത്ത് മത്സയകൈൈത്തില് 
താല്ക്കാൈിേമായി ഏർപ്പെടുന്നതിനുള്ള അനുമതിപപ്തം നിർണയിക്കപ്പെട്ട പ്പോരം 
അധിോരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഉകദയാഗസ്ഥന് നല്ോവുന്നതാണ്. 

(3) മത്സയകൈൈം നിർവഹികക്കണ് രീതി, ബന്ധപ്പെട്ട പ്പവർത്തനങ്ങള്ക എന്നിവ 
നിർണയിക്കപ്പെട്ട പ്പോരം ആയിരിക്കുന്നതാണ്. 

(4) കൈൈത്തുേയുപ്പട അഞ്ച് ശതമാനത്തില് േവിയാത്ത തുേ കൈൈക്കമീഷ്ന് 
ആയി സർക്കാരിന് നിർണയിക്കപ്പെടുന്ന തരത്തില് വസൂൈാക്കാവുന്നതാണ്. 

(5) (4)-ാം ഉപവേുെ് പ്പോരം വസൂൈാക്കപ്പെടുന്ന കൈൈക്കമീഷ്ന് കൈൈക്കാരന്, 
മത്സയപ്പത്താെിൈാളി വിേസന കക്ഷമ സഹേരണസംഘം, തകേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനം, 
െിഷ്് ൈാെിംഗ് പ്പസെർ മാകനജ്പ്പമെ ് പ്പസാലസറ്റി/ഹാർബർ മാകനജ്പ്പമെ ്
പ്പസാലസറ്റി/െിഷ്് മാർക്കറ്റ് മാകനജ്പ്പമെ് പ്പസാലസറ്റി, സർക്കാർ എന്നിവർക്കായി 
വിഭജിക്കപ്പെകടണ് അനുപാതം സർക്കാരിന് വിജ്ഞാപനത്താല് 
നിശ്ചയിക്കാവുന്നതാണ്. 

(6) കൈൈക്കാരന് ഉള്കപ്പെപ്പട യാപ്പതാരാളും പണമാകയാ മറ്റ് രീതിയികൈാ ഒരു 
തരത്തിൈുമുള്ള മറ്റ് ആനുേൂൈയങ്ങള്ക, മത്സയകൈൈവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, വസൂൈാക്കാന് 
പാടില്ലാത്തതാേുന്നു. 
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(7) മത്സയത്തിപ്പെ എണം, തൂക്കം എന്നിവയുപ്പടകയാ അവ ഉള്കപ്പക്കാള്ളുന്ന  
പ്പപട്ടി, േുട്ട എന്നിവയുപ്പട എണത്തിപ്പെകയാ അടിസ്ഥാനത്തില് കൈൈം 
നിർവഹികക്കണ്താേുന്നു. 

(8) മത്സയപ്പത്താെിൈാളി വിേസന കക്ഷമ സഹേരണ സംഘത്തില് നിന്്ന 
മത്സയബന്ധന ഉപേരണങ്ങള്ക സവായത്തമാക്കുന്നതിനായി വായ്പപ്പയടുത്തിട്ടുള്ള 
ഏപ്പതാരാളും പ്പസ്തുത സംഘം നികയാഗിച്ചിട്ടുള്ള കൈൈക്കാരന് മുകഖനയല്ലാപ്പത 
മത്സയകൈൈത്തില് ഏർപ്പെടാന് പാടുള്ളതല്ല. 

(9) ഈ വേുെിപ്പൈ ഏപ്പതങ്കിൈും വയവസ്ഥേള്ക ൈംഘിക്കുന്ന ഏപ്പതാരാളും ഈ 
ഓർഡിനന്സിപ്പൈ 30-ാം വേുെ് പ്പോരം ശിക്ഷാനടപടിേള്കക്ക് വികധയനാേുന്നതാണ.് 

5. കൈൈക്കാരനുള്ള അനുമതിപപ്തം.—(1) ൈാെിംഗ് പ്പസെർ, ഹാർബർ, മാർക്കറ്്റ  
എന്നിവിടങ്ങളില് മത്സയകൈൈം നിർവഹിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതിപപ്തം 
ൈഭിക്കുന്നതികൈക്കായി  ഒരാള്ക ആ പ്പകദശകത്തക്ക് അധിോരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട 
ഉകദയാഗസ്ഥന് മുമ്പാപ്പേ നിർണയിക്കപ്പെട്ട പ്പോരം അങ്ങപ്പനയുള്ള അകപക്ഷ 
സമർെികക്കണ്താണ്. 

(2) (1)-ാം ഉപവേുെ് പ്പോരമുള്ള അകപക്ഷ നിർണയിക്കപ്പെട്ട പ്പോരമുള്ള െീസ ്
ഒടുക്കി ആവശയമായ വിവരങ്ങളും കൈൈത്തില് ഏർപ്പെടാന് ഉകേശിക്കുന്ന സ്ഥൈത്ത ്
രൂപീേരിക്കപ്പെട്ട, അതതുസംഗതികപാപ്പൈ, െിഷ്് ൈാെിംഗ് പ്പസെർ മാകനജ്പ്പമെ് 
പ്പസാലസറ്റിയുപ്പടകയാ ഹാർബർ മാകനജ്പ്പമെ് പ്പസാലസറ്റിയുപ്പടകയാ െിഷ്് മാർക്കറ്റ ്
മാകനജ്പ്പമെ് പ്പസാലസറ്റിയുപ്പടകയാ, ആ പ്പകദശത്ത് നിൈവിൈുള്ള മത്സയപ്പത്താെിൈാളി 
വിേസന കക്ഷമ സഹേരണ സംഘത്തികെകയാ ശിപാർശയും സഹിതം 
സമർെികക്കണ്താണ്. 

(3) (1)-ാം ഉപവേുെ് പ്പോരം ഒരു അകപക്ഷ ൈഭിച്ചു േെിഞ്ഞാല്, 
അധിോരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഉകദയാഗസ്ഥന് ആവശയമായ അകനവഷ്ണം നടത്തികയാ 
നടത്തിച്ചുപ്പോകണ്ാ നിർണയിക്കപ്പെടാവുന്ന അങ്ങപ്പനയുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളുപ്പട 
അടിസ്ഥാനത്തില്, അകപക്ഷ ൈഭിച്ച തീയതി മുതല് മുെത് ദിവസത്തിനേം മത്സയകൈൈം 
നിർവഹിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതിപപ്തം നല്േുേകയാ അകപക്ഷ നിരസിക്കുേകയാ 
പ്പചകയ്യണ്താണ്. 

(4) അനുമതിപപ്തം അനുവദിച്ചു േിട്ടുന്നതികൈക്കായി അകപക്ഷേന് 
നിർണയിക്കപ്പെട്ട തുേയ്ക്കുളള പ്പസേയൂരിറ്റി നികക്ഷപം നിർണയിക്കപ്പെട്ട പ്പോരം 
ഒടുകക്കണ്താണ്. 

(5) (3)-ാം ഉപവേുെ് പ്പോരം നല്േുന്ന അനുമതിപപ്തം നിർണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള 
അങ്ങപ്പനയുള്ള മാതൃേയില് ആയിരികക്കണ്തും അതില് അനുമതി ൈഭിച്ച െിഷ് ്
ൈാെിംഗ് പ്പസെറിപ്പെ/ഹാർബറിപ്പെ/ മാർക്കറ്റിപ്പെ കപരും അതു സ്ഥിതിപ്പചയ്യുന്ന ജില്ലയും 
കരഖപ്പെടുത്തിയിരികക്കണ്തുമാണ്. 
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(6)  (1)-ാം ഉപവേുെ് പ്പോരം സമർെിച്ച ഒരു അകപക്ഷ നിരസിക്കുന്ന പക്ഷം 
പ്പസ്തുത വിവരം, ആയത് നിരസിക്കാനുള്ള ോരണം സഹിതം, അകപക്ഷ ൈഭിച്ച തീയതി 
മുതല് മുെത് ദിവസത്തിനുള്ളില്  അകപക്ഷേപ്പന കരഖാമൂൈം അറിയികക്കണ്താണ്. 

(7) കൈൈക്കാരന് കൈൈം നിർവഹിക്കുന്നതിനുള്ള അവോശം അനുമതിപപ്തത്തില് 
കരഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സ്ഥൈത്ത് മാപ്തകമ ഉണ്ായിരിക്കുേയുള്ളൂ. 

(8) റോക്കപ്പെടുേകയാ തടഞ്ഞുവയ്ക്കപ്പെടുേകയാ പ്പചയ്യാത്ത പക്ഷം ഈ 
വേുെ് പ്പോരം നല്േുന്ന അനുമതിപപ്തത്തിന് മൂന്ന് വർഷ്ക്കാൈകത്തക്ക ്
സാധുതയുണ്ായിരിക്കുന്നതാണ്. 

(9) (3)-ാം ഉപവേുെ് പ്പോരം ൈഭിച്ച ഒരു അനുമതിപപ്തം അതിപ്പെ ോൈാവധി 
അവസാനിക്കുന്നതിനുമുമ്പായി ഒരു പുതിയ അനുമതിപപ്തം കനടുന്നതിനായി 
അനുവർത്തികക്കണ് നടപടിപ്േമങ്ങള്ക പാൈിച്ചുപ്പോണ്ും നിർണയിക്കപ്പെടാവുന്ന 
അങ്ങപ്പനയുള്ള െീസ് ഒടുക്കിപ്പക്കാണ്ും  പുതുക്കാവുന്നതാണ്. 

6. കൈൈക്കാരന് പാൈികക്കണ് വയവസ്ഥേള്ക.—(1) ഈ ഓർഡിനന്സിപ്പൈ 
വയവസ്ഥേള്കക്കും അതിന് േീെില് ഉണ്ാക്കപ്പെടുന്ന ചട്ടങ്ങള്കക്കും വികധയമായി 
കൈൈക്കാരന് താപ്പെെറയുന്ന വയവസ്ഥേള്ക പാൈിച്ചിരികക്കണ്താണ്, അതായത്:— 

(i) 5-ാം വേുെ് പ്പോരമുളള അനുമതിപപ്തം ൈഭയമാക്കുന്നതികൈക്്ക 
നിർണയിക്കപ്പെട്ട നിബന്ധനേളും ബന്ധപ്പെട്ട വിജ്ഞാപനങ്ങളും/ ഉത്തരവുേളും 
അനുസരിച്ചായിരിക്കണം പ്പവർത്തികക്കണ്ത;് 

(ii) അനുമതിപപ്തത്തില് നിഷ്്േർഷ്ിച്ചിട്ടുള്ള ഹാർബറില്/ 
ൈാെിംഗ് പ്പസെറില്/മാർക്കറ്റില് മാപ്തം ഈ ഓർഡിനന്സിപ്പൈയും അതിന്േീെില് 
ഉണ്ാക്കിയ ചട്ടങ്ങളിപ്പൈയും വയവസ്ഥേള്കക്കും അനുമതിപപ്തത്തിപ്പൈ വയവസ്ഥേള്കക്കും 
നിബന്ധനേള്കക്കും വികധയമായി മത്സയത്തിപ്പെ കൈൈം നിർവഹികക്കണ്താണ്; 

(iii) സർക്കാർ ോൈാോൈങ്ങളില് വിജ്ഞാപനത്താല് നിശ്ചയി ക്കുന്ന 
കൈൈക്കമീഷ്ന് ഒെിപ്പേ മറ്റ് യാപ്പതാരുവിധ െീസുേകളാ േമീഷ്കനാ സമാനമായകതാ 
അല്ലാത്തകതാ ആയ തുേകയാ ഈടാക്കുവാന് കൈൈക്കാരന് അവോശം 
ഉണ്ായിരിക്കുന്നതല്ല. 

(2) ഈ ഓർഡിനന്സിപ്പൈകയാ അതിന്േീെില് ഉണ്ാക്കിയിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങളിപ്പൈകയാ 
വയവസ്ഥേള്കകക്കാ അനുമതിപപ്തത്തിപ്പൈ  നിബന്ധനേള്കകക്കാ വിരുദ്ധമായ ഏപ്പതങ്കിൈും 
പ്പവർത്തിേള്ക  കൈൈക്കാരന് പ്പചയ്യുന്നപക്ഷം, അയാള്ക 30-ാം വേുെ് പ്പോരമുള്ള 
ശിക്ഷാനടപടിേള്കക്ക ്വികധയനാേുന്നതാണ്. 

7. െിഷ്് ൈാെിംഗ് പ്പസെർ മാകനജ്പ്പമെ് പ്പസാലസറ്റിയുപ്പട രൂപീേരണം.—(1) ഓകരാ 
െിഷ്് ൈാെിംഗ് പ്പസെറിപ്പെയും ശരിയായ നടത്തിെിനും പരിപാൈനത്തിനും 
നിരീക്ഷണത്തിനുമായി, സർക്കാരിന്, ഓകരാ െിഷ്് ൈാെിംഗ് പ്പസെർ മാകനജ്പ്പമെ ്
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പ്പസാലസറ്റി വിജ്ഞാപനത്താല് രൂപീേരിക്കാവുന്നതാണ്. അതില് താപ്പെെറയുന്ന 
അംഗങ്ങള്ക ഉണ്ായിരികക്കണ്താണ്, അതായത്:— 

(i) പ്പകദശപ്പത്ത പ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് പ്പസിഡെ/് 
മുനിസിൊൈിറ്റി പ്പചയർമാന്/മുനിസിെല് 
കോർെകറഷ്ന് ഡിവിഷ്ന് പ്പമമ്പർ 

 .. പ്പചയർകപെ്സൺ 

(ii) പ്പകദശം അധിോര പരിധിയില് വരുന്ന 
മത്സയഭവപ്പെ ചുമതൈയുള്ള ഉകദയാഗസ്ഥന് 

 .. പ്പമമ്പർ പ്പസപ്േട്ടറി 

(iii) പ്പകദശം അധിോരപരിധിയില് വരുന്ന ഭക്ഷയ 
സുരക്ഷാ ഓെീസർ                                                    

 .. അംഗം 

(iv) പ്പകദശം അധിോരപരിധിയില് വരുന്ന 
മത്സയപ്പെഡ് കപ്പാജക്ട് ഓെീസർ                                                    

 .. അംഗം 

(v) പ്പകദശപ്പത്ത പ്ഗാമപഞ്ചായത്ത/് 
മുനിസിൊൈിറ്റി വിേസന സ്റ്റാെിംഗ് േമിറ്റി 
പ്പചയർമാന് (മുനിസിെല് കോർെകറഷ്ന് 
ബാധേമല്ല)                                      

 .. അംഗം 

(vi) െിഷ്് ൈാെിംഗ് പ്പസെർ സ്ഥിതിപ്പചയ്യുന്ന 
വാർഡിപ്പൈ പ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണ 
സമിതി/മുനിസിെല് േൗൺസില് പ്പമമ്പർ 
(മുനിസിെല് കോർെകറഷ്ന് ബാധേമല്ല) 

 .. അംഗം 

(vii) പ്പകദശം അധിോര പരിധിയായി വരുന്ന 
മത്സയപ്പത്താെിൈാളി സഹേരണ സംഘം 
പ്പസിഡെുമാരില്നിന്നും സർക്കാർ 
നാമനിർകേശം പ്പചയ്യുന്ന രണ്ുകപർ                                    

 .. അംഗങ്ങള്ക 

(viii) അതത് പ്പകദശപ്പത്ത പരമ്പരാഗത 
മത്സയപ്പത്താെിൈാളിേളില്നിന്നും സർക്കാർ 
നാമനിർകേശം പ്പചയ്യുന്ന, അഞ്ചില് 
അധിേരിക്കാത്ത പ്പതിനിധിേള്ക               

 ..  അംഗങ്ങള്ക 

(2) (1)-ാം ഉപവേുെിപ്പൈ (ii), (iii), (iv) എന്നീ ഇനങ്ങള്ക പ്പോരം ഔകദയാഗിേ 
സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നതുവെി അംഗങ്ങളാേുന്നവരുപ്പട ോൈാവധി, അവർ 
അത്തരത്തിൈുള്ള ഔകദയാഗിേ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ോൈകത്താളം ആയിരിക്കുന്നതാണ്. 
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(3) (1)-ാം ഉപവേുെിപ്പൈ (i), (v), (vi) എന്നീ ഇനങ്ങള്ക പ്പോരം  
തകേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിപ്പൈ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നതുവെി 
അംഗങ്ങളാേുന്നവരുപ്പട ോൈാവധി, അവർ അപ്പോരമുള്ള സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന 
ോൈകത്താളം ആയിരിക്കുന്നതാണ്. 

(4) (1)-ാം ഉപവേുെിപ്പൈ (vii)-ാം ഇനം പ്പോരം നാമനിർകേശം 
പ്പചയ്യപ്പെടുന്നതുവെി അംഗങ്ങളാേുന്ന മത്സയപ്പത്താെിൈാളി സഹേരണ സംഘം 
പ്പസിഡെുമാരുപ്പട ോൈാവധി (1)-ാം ഉപവേുെ് പ്പോരമുള്ള വിജ്ഞാപനം 
പ്പസിദ്ധീേരിച്ച തീയതി മുതല് അഞ്ചു വർഷ്കത്തകക്കാ അവരുപ്പട പ്പസിഡെ് സ്ഥാനം 
അവസാനിക്കുന്നതുവപ്പരകയാ ഏതാകണാ ആദയം അതുവപ്പര ആയിരിക്കുന്നതാണ്. 

(5) (1)-ാം ഉപവേുെിപ്പൈ (viii)-ാം ഇനം പ്പോരം നാമനിർകേശം പ്പചയ്യപ്പെടുന്നതുവെി 
അംഗങ്ങളാേുന്ന പരമ്പരാഗത മത്സയപ്പത്താെിൈാളിേളുപ്പട ോൈാവധി (1)-ാം ഉപവേുെ ്
പ്പോരമുള്ള വിജ്ഞാപനം പ്പസിദ്ധീേരിച്ച തീയതി മുതല് അഞ്ചു 
വർഷ്ക്കാൈകത്തക്കായിരിക്കുന്നതാണ്. 

(6) (1)-ാം ഉപവേുെിപ്പൈ (vii), (viii) എന്നീ ഇനങ്ങള്ക പ്പോരം നാമനിർകേശം 
പ്പചയ്യപ്പെടുന്ന അനൗകദയാഗിേ അംഗങ്ങള്കക്ക,് സർക്കാരിന് ൈിഖിതമായ കനാട്ടീസ ്
നല്േിപ്പക്കാണ്് തപ്പെ അംഗതവം രാജി വയക്്കാവുന്നതും എന്നാല്, സർക്കാർ രാജി 
സവീേരിക്കുന്നതുവപ്പര തല്സ്ഥാനത്ത് തുടരാവുന്നതുമാണ്. 

(7) നാമനിർകേശം പ്പചയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു അനൗകദയാഗിേ അംഗത്തിപ്പെ ഇടക്കാൈ 
ഒെികവാ ആേസമ്ിേ ഒെികവാ അപ്പോരമുളള ഒെിവുണ്ായി മൂന്നു മാസത്തിനേം 
നിേകത്തണ്തും അപ്പോരം പുതിയതായി നാമനിർകേശം പ്പചയ്യപ്പെടുന്ന അംഗം, 
അകേഹപ്പത്ത ആരുപ്പട സ്ഥാനകത്തക്കാകണാ നാമനിർകേശം പ്പചയ്യപ്പെട്ടത്, ആ 
അംഗത്തിപ്പെ കശഷ്ിക്കുന്ന ോൈയളവികൈക്ക് മാപ്തം സ്ഥാനം വഹികക്കണ്തുമാണ.് 

(8) സർക്കാരിന്, നാമനിർകേശം പ്പചയ്യപ്പെട്ട ഏപ്പതാരംഗകത്തയും,—     

(എ) അയാള്കക്ക് ബുദ്ധിസ്ഥിരതയില്ലാത്തതായി അധിോരിത യുള്ള  കോടതിയാല് 
വിധിക്കപ്പെടുേകയാ; 

(ബി) അയാള്ക ഒരു അവിമുക്ത നിർദ്ധനനായി അധിോരിതയുള്ള കോടതിയാല് 
വിധിക്കപ്പെടുേകയാ; 

(സി) അയാള്കക്ക് ശാരീരിേകമാ മാനസിേകമാ ആയ ലവേൈയത്താല്  അപ്പോരം 
തുടരാന് േെിവില്ലാപ്പത വരിേകയാ; 

(ഡി) സർക്കാരിപ്പെ അഭിപ്പായത്തില് സദാചാര വിരുദ്ധമായകതാ സാമ്പത്തിേ 
പ്േമകക്കടുേള്ക ഉള്കപ്പെപ്പടയുള്ളകതാ ആയ േുറ്റേൃതയത്തിന് അയാള്ക ശിക്ഷിക്കപ്പെടുേകയാ, 

പ്പചയ്താല് അംഗതവത്തില് നിന്്ന നീക്കം പ്പചയ്യാവുന്നതാണ്. 
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8. െിഷ്് ൈാെിംഗ് പ്പസെർ മാകനജ്പ്പമെ് പ്പസാലസറ്റിയുപ്പട അധിോരങ്ങളും 
േർത്തവയങ്ങളും ചുമതൈേളും.—ഈ ഓർഡിനന്സിപ്പൈ 7-ാം വേുെ് പ്പോരം 
രൂപീേരിക്കപ്പെടുന്ന െിഷ്് ൈാെിംഗ് പ്പസെർ മാകനജ്പ്പമെ ് പ്പസാലസറ്റിയുപ്പട 
അധിോരങ്ങളും േർത്തവയങ്ങളും ചുമതൈേളും താപ്പെെറയും 
പ്പോരമായിരിക്കുന്നതാണ്, അതായത്:— 

(i) െിഷ് ് ൈാെിംഗ ് പ്പസെറിപ്പെ അടിസ്ഥാന ഭൗതിേസൗേരയ വിേസന 
പ്പവർത്തനവും മറ്റു അനുബന്ധ പ്പവൃത്തിേളും ആവിഷ്്േരിക്കല്, പദ്ധതിേള്ക 
രൂപവതേ്രിക്കല്, കമല്കനാട്ടം വഹിക്കല് എന്നിവയില് ഏർപ്പെടുേ; 

(ii) െിഷ്് ൈാെിംഗ് പ്പസെറില് നടത്തപ്പെടുന്ന മത്സയകൈൈം, വില്െന, ഗുണനിൈവാര 
പരിപാൈനം എന്നിവ ഈ ഓർഡിനന്സിപ്പൈ വയവസ്ഥേള്കക്ക്  അനുസൃതമായിട്ടാപ്പണന്്ന ഉറെ് 
വരുത്തുേ; 

(iii) ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ആളുേള്കക്കും ഈ ഓർഡിനന്സിപ്പൈ   വയവസ്ഥേപ്പളക്കുറിച്ച ്
കബാധവല്ക്കരണം നല്േുേ; 

(iv) െിഷ്് ൈാെിംഗ് പ്പസെറില് മത്സയകൈൈത്തിൈും വില്െനയിൈും ഉണ്ാോനിടയുള്ള 
അനാവശയ പ്പവണതേപ്പള നിയപ്ന്തിച്ചുപ്പോണ്് അതില് പപ്പങ്കടുക്കുന്നവർ തമില്  തർക്കങ്ങള്ക 
ഉണ്ാവുേയാപ്പണങ്കില്  അവ  പരിഹരിക്കുേ; 

(v) ഈ ഓർഡിനന്സിപ്പൈ വയവസ്ഥേള്ക ോരയക്ഷമമായി നടെിൈാക്കാന് ബന്ധപ്പെട്ട 
സർക്കാർ ഉകദയാഗസ്ഥപ്പര സഹായിക്കുേ; 

(vi) സർക്കാർ വിജ്ഞാപനത്താല് നിശ്ചയിക്കുന്ന നിരക്കിൈുള്ള യൂസർ െീസ ് 
ഉപകയാക്താക്കളില്നിന്നും ഈടാക്കാന് ഏർൊടാക്കുേ; 

(vii) ൈഭിക്കുന്ന യൂസർ െീസ,് കൈൈക്കമീഷ്ന് വിഹിതം എന്നിവ   ബന്ധപ്പെട്ട െിഷ് ്
ൈാെിംഗ് പ്പസെറിപ്പെ വിേസനത്തിനും നടത്തിെിനും മറ്റു പ്പവർത്തനങ്ങള്കക്കുമായി 
പ്പചൈവെിക്കുേ; 

(viii) ൈഭിക്കുന്ന യൂസർ െീസ,് കൈൈക്കമീഷ്ന് എന്നിവയില് നിന്നും 
നിർണയിക്കപ്പെടുന്ന നിരക്കിൈുള്ള തുേ സർക്കാരിനുള്ള വിഹിതമായി സർക്കാർ 
ഖജനാവികൈക്്ക യഥാസമയം  ഒടുക്കുേ; 

(ix) െിഷ്് ൈാെിംഗ ് പ്പസെറിപ്പെ നടത്തിെ്, പരിപാൈനം, നിരീക്ഷണം എന്നിവ 
നിർവഹിക്കുന്നതിന് ആവശയമായ ജീവനക്കാപ്പര പ്പസാലസറ്റിയുപ്പട ധനസ്ഥിതിയുപ്പട 
അടിസ്ഥാനത്തില് താല്ക്കാൈിേമായി  നികയാഗിക്കുേ; 
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(x) നിർണയിക്കപ്പെടാവുന്ന അങ്ങപ്പനയുള്ള മറ്റു അധിോരങ്ങള്ക 
വിനികയാഗിക്കുേയും േർത്തവയങ്ങളും ചുമതൈേളും നിറകവറ്റുേയും പ്പചയ്യുേ. 

9. ഹാർബർ മാകനജ്പ്പമെ് പ്പസാലസറ്റിയുപ്പട രൂപീേരണം.—(1) ഓകരാ 
മത്സയബന്ധന ഹാർബറിപ്പെയും  ശരിയായ നടത്തിെിനും പരിപാൈന ത്തിനും 
നിരീക്ഷണത്തിനുമായി,  സർക്കാരിന്, വിജ്ഞാപനത്താല് ഓകരാ ഹാർബർ 
മാകനജ്പ്പമെ് പ്പസാലസറ്റി രൂപീേരിക്കാവുന്നതാണ്. അതില് താപ്പെെറയുന്ന 
അംഗങ്ങളുണ്ായിരികക്കണ്താണ്, അതായത:്— 

(i) ജില്ലാ േളക്ടർ                                            
.. പ്പചയർകപെ്സൺ 

(ii) എേ്സിേയൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വേുെ്                           .. ലവസ് 

പ്പചയർകപെ്സൺ 

(iii) െിഷ്റീസ് പ്പഡപയൂട്ടി ഡയറക്ടർ                     
.. പ്പമമ്പർ പ്പസപ്േട്ടറി 

(iv) മത്സയപ്പെഡ് ജില്ലാ മാകനജർ                         
.. അസിസ്റ്റെ് പ്പമമ്പർ   

പ്പസപ്േട്ടറി 

(v) മലറന് കപ്പാഡക്ട്സ് 
എേ്സ്കപാർട്ട്  
പ്പഡവൈപ്പ്പമെ് അകതാറിറ്റിയില് 
നിന്നുള്ള ഒരു പ്പതിനിധി 

.. അംഗം 

(vi) അസിസ്റ്റെ് േമീഷ്ണർ, ഭക്ഷയ 
സുരക്ഷാ വേുെ്            .. അംഗം 

(vii) ജില്ലാ പ്പമഡിക്കല് ഓെീസർ 
(ആകരാഗയം)                      .. അംഗം 

(viii) എേ്സിേയൂട്ടീവ് എഞ്ചീനീയർ, 
കേരള ജൈ അകതാറിറ്റി        .. അംഗം 

(ix) പ്പകദശപ്പത്ത 
പ്പതരപ്പഞ്ഞടുക്കപ്പെട്ട ജില്ലാ 
പഞ്ചായത്ത്        
പ്പമമ്പർമാർ/വാർഡ് 
േൗൺസിൈർമാർ എന്നിവരില് 
നിന്നും സർക്കാർ നാമനിർകേശം 
പ്പചയ്യുന്ന ഒരാള്ക   

..  അംഗം 
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(x) ഹാർബറിപ്പൈ അംഗീേൃത കപ്ടഡ് 
യൂണിയനുേളില് നിന്നും      
സർക്കാർ നാമനിർകേശം  
പ്പചയ്യുന്ന അഞ്ചില് 
അധിേരിക്കാത്ത പ്പതിനിധിേള്ക        

.. അംഗങ്ങള്ക 

(xi) പ്പകദശപ്പത്ത യപ്ന്തവല്േൃത യാന 
ഉടമേളില് നിന്നും            
സർക്കാർ നാമനിർകേശം 
പ്പചയ്യുന്ന ഒരു പ്പതിനിധി      

.. അംഗം. 

(2) ഹാർബർ മാകനജ്പ്പമെ് പ്പസാലസറ്റിയുപ്പട ഭരണച്ചുമതൈേളും മറ്റു 
േർത്തവയങ്ങളും നിർവഹിക്കുന്നതിനും അതു സംബന്ധിച്ച തീരുമാനങ്ങള്ക 
ലേപ്പക്കാള്ളുന്നതിനുംകവണ്ി ആറില് േുറയാത്ത അംഗങ്ങപ്പള ഉള്കപ്പെടുത്തി 
സർക്കാരിന് ഒരു എേ്സിേയൂട്ടീവ് േമിറ്റി രൂപീേരിക്കാവുന്നതാണ്.  എേ്സിേയൂട്ടീവ ്
േമിറ്റിയുപ്പട അധിോരങ്ങളും ചുമതൈേളും നിർണയിക്കപ്പെടുന്ന 
പ്പോരമായിരിക്കുന്നതാണ്. 

(3) (1)-ാം ഉപവേുെിപ്പൈ (i) മുതല് (iv) വപ്പരയും (vi) മുതല് (viii) വപ്പരയുമുള്ള 
ഇനങ്ങള്ക പ്പോരം ഔകദയാഗിേസ്ഥാനം വഹിക്കുന്നതു വെി അംഗങ്ങളാേുന്നവരുപ്പട 
ോൈാവധി അവർ പ്പസ്തുത ജില്ലയില് അത്തരത്തിൈുള്ള ഔകദയാഗിേസ്ഥാനം 
വഹിക്കുന്ന ോൈകത്താളം ആയിരിക്കുന്നതാണ്. 

(4) (1)-ാം ഉപവേുെിപ്പൈ (ix)-ാം ഇനം പ്പോരം തകേശ സവയംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളിപ്പൈ പ്പതരപ്പഞ്ഞടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്പതിനിധിേളില് നിന്നും നാമനിർകേശം 
പ്പചയ്യപ്പെടുന്ന അംഗത്തിപ്പെ ോൈാവധി, അകേഹം അങ്ങപ്പനയുള്ള സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്ന 
ോൈം വപ്പര ആയിരിക്കുന്നതാണ്. 

(5)  (1)-ാം ഉപവേുെിപ്പൈ (v)-ാം ഇനം പ്പോരമുള്ള പ്പതിനിധിയുപ്പടയും   (x), (xi) 
എന്നീ ഇനങ്ങള്ക പ്പോരം നാമനിർകേശം പ്പചയ്യപ്പെടുന്ന  പ്പതിനിധിേളുപ്പടയും  ോൈാവധി 
(1)-ാം ഉപവേുെ് പ്പോരമുള്ള വിജ്ഞാപനം പ്പസിദ്ധീേരിച്ച തീയതി മുതല് അഞ്ച ്
വർഷ്കത്തക്കാ യിരിക്കുന്നതാണ്. 

(6) (1)-ാം ഉപവേുെിപ്പൈ (x), (xi) എന്നീ ഇനങ്ങള്ക പ്പോരം നാമനിർകേശം 
പ്പചയ്യപ്പെടുന്ന അനൗകദയാഗിേ അംഗങ്ങള്കക്ക്, സർക്കാരിന്, ൈിഖിതമായ കനാട്ടീസ ്
നല്േിപ്പക്കാണ്് തപ്പെ അംഗതവം രാജി വയക്്കാവുന്നതും എന്നാല്, സർക്കാർ രാജി 
സവീേരിക്കുന്നതുവപ്പര തല്സ്ഥാനത്ത് തുടരാവുന്നതുമാണ്. 

(7) നാമനിർകേശം പ്പചയ്യപ്പെടുന്ന അനൗകദയാഗിേ അംഗത്തിപ്പെ ഇടക്കാൈ 
ഒെികവാ ആേസമ്ിേ ഒെികവാ അപ്പോരമുളള ഒെിവുണ്ായി മൂന്നു മാസത്തിനേം 
നിേകത്തണ്തും അപ്പോരം പുതിയതായി നാമനിർകേശം പ്പചയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു അംഗം 
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അകേഹപ്പത്ത ആരുപ്പട സ്ഥാനകത്തക്കാകണാ നാമനിർകേശം പ്പചയ്യപ്പെട്ടത് ആ 
അംഗത്തിപ്പെ കശഷ്ിക്കുന്ന ോൈയളവികൈക്ക് മാപ്തം സ്ഥാനം വഹികക്കണ്തുമാണ.് 

(8)  സർക്കാരിന്, നാമനിർകേശം പ്പചയ്യപ്പെട്ട ഏപ്പതാരംഗകത്തയും,—       

(എ) അയാള്കക്ക് ബുദ്ധിസ്ഥിരതയില്ലാത്തതായി അധിോരിത യുള്ള 
കോടതിയാല് വിധിക്കപ്പെടുേകയാ; 

(ബി) അയാള്ക ഒരു അവിമുക്ത നിർദ്ധനനായി അധിോരിത യുള്ള  കോടതിയാല് 
വിധിക്കപ്പെടുേകയാ; 

(സി) അയാള്കക്ക ്ശാരീരിേകമാ മാനസിേകമാ ആയ ലവേൈയത്താല്  അപ്പോരം 
തുടരാന് േെിവില്ലാപ്പത വരിേകയാ; 

(ഡി) സർക്കാരിപ്പെ അഭിപ്പായത്തില് സദാചാര വിരുദ്ധ മായകതാ സാമ്പത്തിേ 
പ്േമകക്കടുേള്ക ഉള്കപ്പെപ്പടയുള്ളകതാ ആയ േുറ്റേൃതയത്തിന് അയാള്ക 
ശിക്ഷിക്കപ്പെടുേകയാ, 

 പ്പചയ്താല് അംഗതവത്തില് നിന്്ന നീക്കം പ്പചയ്യാവുന്നതാണ്. 

10. ഹാർബർ മാകനജ്പ്പമെ് പ്പസാലസറ്റിയുപ്പട അധിോരങ്ങളും േർത്തവയങ്ങളും 
ചുമതൈേളും.—ഈ ഓർഡിനന്സിപ്പെ  9-ാം വേുെ് പ്പോരം രൂപീേരിക്കപ്പെടുന്ന 
ഹാർബർ മാകനജ്പ്പമെ് പ്പസാലസറ്റിയുപ്പട അധിോരങ്ങളും േർത്തവയങ്ങളും 
ചുമതൈേളും താപ്പെെറയും പ്പോരമായിരിക്കുന്നതാണ്, അതായത്:— 

(i) ഹാർബറിപ്പെ അടിസ്ഥാന ഭൗതിേ സൗേരയ വിേസന പ്പവർത്തനവും മറ്റു 
പ്പവൃത്തിേളും ആവിഷ്ക്്കരിക്കുേ, പദ്ധതിേള്ക രൂപവല്ക്കരിക്കുേ, കമല്കനാട്ടം 
വഹിക്കുേ എന്നിവയില് ഏർപ്പെടുേ; 

(ii) ഹാർബറില് നടത്തപ്പെടുന്ന മത്സയകൈൈം, വില്പന, ഗുണനിൈവാര പരിപാൈനം 
എന്നിവ ഈ ഓർഡിനന്സിപ്പൈ വയവസ്ഥേള്കക്ക് അനുസൃതമായിട്ടാപ്പണന്്ന  ഉറെ ്
വരുത്തുേ; 

എന്നാല് പ്പകതയേ സാഹചരയങ്ങളില് സർക്കാർ അനുമതികയാപ്പട ഹാർബർ 
മാകനജ്പ്പമെ് പ്പസാലസറ്റിക്ക് കൈൈം ഒെിവാക്കിപ്പക്കാണ്് മത്സയത്തിപ്പെ 
ആദയവില്പനയും അനുബന്ധ പ്പവർത്തനങ്ങളും ഏപ്പറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്; 

(iii) ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ആളുേള്കക്കും ഈ ഓർഡിനന്സിപ്പൈ  
വയവസ്ഥേപ്പളക്കുറിച്ച് കബാധവല്ക്കരണം നല്േുേ; 

(iv) ഹാർബറിനുള്ളില് മത്സയകൈൈത്തിൈും വില്പനയിൈും ഉണ്ാോനിടയുള്ള  
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അനാവശയ പ്പവണതേപ്പള നിയപ്ന്തിച്ചുപ്പോണ്് അതില് പപ്പങ്കടുക്കുന്നവർ               
തമില് തർക്കങ്ങള്ക ഉണ്ാവുേയാപ്പണങ്കില് അവ പരിഹരിക്കുേ; 

(v) ഈ ഓർഡിനന്സിപ്പൈ വയവസ്ഥേള്ക ോരയക്ഷമമായി നടെിൈാക്കാന് 
ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ ഉകദയാഗസ്ഥപ്പര സഹായിക്കുേ; 

(vi) സർക്കാർ വിജ്ഞാപനത്താല് നിശ്ചയിക്കുന്ന യൂസർ െീസ് 
ഉപകയാക്താക്കളില്നിന്ന് ഈടാക്കാന് ഏർൊടാക്കുേ; 

(vii) ഈടാക്കുന്ന കൈൈക്കമീഷ്ന് 4-ാം വേുെിപ്പെ  (5)-ാം  ഉപവേുെ് പ്പോരം 
നിശ്ചയിക്കുന്ന അനുപാതത്തില് വിഭജിച്ചു നല്േുേ; 

(viii) ൈഭിക്കുന്ന യൂസർ െീസ,് കൈൈക്കമീഷ്ന് വിഹിതം എന്നിവ ഹാർബറിപ്പെ 
വിേസനത്തിനും നടത്തിെിനും മറ്റു പ്പവർത്തനങ്ങള്കക്കുമായി പ്പചൈവെിക്കുേ; 

(ix) ൈഭിക്കുന്ന യൂസർ െീസ,് കൈൈക്കമീഷ്ന് വിഹിതം എന്നിവയില് നിന്നും 
നിർണയിക്കപ്പെടുന്ന നിരക്കിൈുളള തുേ സർക്കാർ വിഹിതമായി സർക്കാർ 
ഖജനാവികൈക്്ക യഥാസമയം ഒടുക്കുേ; 

(x) മത്സയത്തിപ്പെ അടിസ്ഥാനവിൈ നിശ്ചയിക്കുേയും മത്സയം സംഭരിക്കുേയും 
പ്പചയ്യുേ; 

(xi) ഹാർബറിപ്പെ നടത്തിെ്, പരിപാൈനം, നിരീക്ഷണം എന്നിവ 
നിർവഹിക്കുന്നതിന് ആവശയമായ ജീവനക്കാപ്പര പ്പസാലസറ്റിയുപ്പട 
ധനസ്ഥിതിയുപ്പട അടിസ്ഥാനത്തില് താല്ക്കാൈിേമായി     നികയാഗിക്കുേ; 

(xii) നിർണയിക്കപ്പെടാവുന്ന അങ്ങപ്പനയുള്ള മറ്റു അധിോരങ്ങള്ക 
വിനികയാഗിക്കുേയും േർത്തവയങ്ങളും ചുമതൈേളും  നിർവഹിക്കുേയും 
പ്പചയ്യുേ. 

11. െിഷ്് മാർക്കറ്റ് മാകനജ്പ്പമെ് പ്പസാലസറ്റിയുപ്പട രൂപീേരണം.—(1) പ്പപാതു 
ഉടമസ്ഥതയികൈാ തകേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുപ്പട അധീനതയികൈാ 
പ്പവർത്തിക്കുന്ന ഓകരാ െിഷ്് മാർക്കറ്റിപ്പെയും ശരിയായ നടത്തിെിനും 
പരിപാൈനത്തിനും നിരീക്ഷണത്തിനുമായി സർക്കാരിന്, വിജ്ഞാപനത്താല്, െിഷ് ് 
മാർക്കറ്റ് മാകനജ്പ്പമെ് പ്പസാലസറ്റിേള്ക രൂപീേരിക്കാവുന്നതാണ്.  അതില് 
താപ്പെെറയുന്ന അംഗങ്ങളുണ്ായിരികക്കണ്താണ്,  അതായത്:—  
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(i) ആ പ്പകദശപ്പത്ത പ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് 
പ്പസിഡെ/്മുനിസിൊൈിറ്റി 
പ്പചയർമാന്/ മുനിസിെല് 
കോർെകറഷ്ന് ഡിവിഷ്ന് പ്പമമ്പർ 

.. പ്പചയർകപെ്സൺ 

 

(ii) പ്പകദശം അധിോര പരിധിയില് 
വരുന്ന മത്സയഭവപ്പെ ചുമതൈയുള്ള 
ഉകദയാഗസ്ഥന് 

.. പ്പമമ്പർ പ്പസപ്േട്ടറി 

(iii) പ്പകദശം അധിോരപരിധിയില് 
വരുന്ന  ഭക്ഷയ സുരക്ഷാ ഓെീസർ 

.. അംഗം 

(iv) മത്സയപ്പെഡ് കപ്പാജക്ട് ഓെീസർ .. അംഗം 

(v) ബന്ധപ്പെട്ട പ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് 
വിേസന സ്റ്റാെിംഗ് േമിറ്റി 
പ്പചയർമാന്/ മുനിസിൊൈിറ്റി 
ആകരാഗയോരയ സ്റ്റാെിംഗ്  േമിറ്റി 
പ്പചയർമാന് 

(മുനിസിെല് കോർെകറഷ്ന് 
ബാധേമല്ല) 

.. അംഗം 

(vi) െിഷ്്  മാർക്കറ്റ് സ്ഥിതി പ്പചയ്യുന്ന 
പ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത/് മുനിസിൊൈിറ്റി  
വാർഡിപ്പൈ പ്പമമ്പർ (മുനിസിെല് 
കോർെകറഷ്ന്  
ബാധേമല്ല) 

.. അംഗം 

(vii) മത്സയ അനുബന്ധ 
പ്പതാെിൈാളിേളുപ്പട അംഗീേൃത 
കപ്ടഡ് യൂണിയനുേളില് നിന്നും 
സർക്കാർ നാമനിർകേശം പ്പചയ്യുന്ന 
രണ്് പ്പതിനിധിേള്ക 

.. അംഗങ്ങള്ക 

(viii) മത്സയപ്പത്താെിൈാളി സഹേരണ 
സംഘങ്ങളുപ്പട പ്പസിഡെുമാരില് 
നിന്നും സർക്കാർ നാമനിർകേശം 
പ്പചയ്യുന്ന ഒരു പ്പതിനിധി 

.. അംഗം. 

 

(2) (1)-ാം ഉപവേുെിപ്പൈ (i), (ii), (iii), (iv), (v) എന്നീ ഇനങ്ങള്ക പ്പോരം 
ഔകദയാഗിേസ്ഥാനം വഹിക്കുന്നതു വെി അംഗങ്ങളാേുന്നവരുപ്പട ോൈാവധി, അവർ 
അതത് പ്പകദശത്ത് അത്തരത്തിൈുള്ള ഔകദയാഗിേ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ോൈകത്താളം 
ആയിരിക്കുന്നതാണ്. 
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(3) (1)-ാം ഉപവേുെിപ്പൈ (vi)-ാം ഇനം പ്പോരം തകേശ സവയംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളിപ്പൈ പ്പതരപ്പഞ്ഞടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്പതിനിധി ആയ അംഗത്തിപ്പെ ോൈാവധി, 
അകേഹം അങ്ങപ്പനയുള്ള സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്ന ോൈം വപ്പര ആയിരിക്കുന്നതാണ്. 

(4) (1)-ാം ഉപവേുെിപ്പൈ (vii)-ാം ഇനം പ്പോരം നാമനിർകേശം പ്പചയ്യപ്പെടുന്ന 
പ്പതിനിധിേളുപ്പട ോൈാവധി, (1)-ാം ഉപവേുെ് പ്പോരമുളള വിജ്ഞാപനം 
പ്പസിദ്ധീേരിക്കപ്പെടുന്ന തീയതി മുതല് അഞ്ച് വർഷ്മായിരിക്കുന്നതാണ്. 

(5) (1)-ാം ഉപവേുെിപ്പൈ (viii)-ാം ഇനം പ്പോരം നാമനിർകേശം പ്പചയ്യപ്പെടുന്ന 
അംഗത്തിപ്പെ ോൈാവധി (1)-ാം ഉപവേുെ് പ്പോരമുള്ള വിജ്ഞാപനം പ്പസിദ്ധീേരിച്ച 
തീയതി മുതല് അഞ്ചു വർഷ്കത്തകക്കാ അകേഹം മത്സയപ്പത്താെിൈാളി സഹേരണ സംഘം 
പ്പസിഡെ് അല്ലാതായിത്തീരുന്നതുവപ്പരകയാ ഏതാകണാ ആദയം അതുവപ്പര 
ആയിരിക്കുന്നതാണ്. 

(6) (1)-ാം ഉപവേുെിപ്പൈ (vii)-ാം ഇനം പ്പോരം നാമനിർകേശം പ്പചയ്യപ്പെട്ട 
അനൗകദയാഗിേ അംഗങ്ങള്കക്ക്, സർക്കാരിന് ൈിഖിതമായ  
കനാട്ടീസ് നല്േിപ്പക്കാണ്് തപ്പെ അംഗതവം രാജിവയക്്കാവുന്നതും, എന്നാല് സർക്കാർ 
രാജി സവീേരിക്കുന്നതുവപ്പര തല്സ്ഥാനത്ത് തുടരാവുന്നതുമാണ്. 

(7) നാമനിർകേശം പ്പചയ്യപ്പെടുന്ന അനൗകദയാഗിേ അംഗത്തിപ്പെ ഇടക്കാൈ 
ഒെികവാ ആേസമ്ിേ ഒെികവാ അപ്പോരമുളള ഒെിവുണ്ായി മൂന്നു മാസത്തിനേം 
നിേകത്തണ്തും അങ്ങപ്പന നാമനിർകേശം പ്പചയ്യപ്പെടുന്ന അംഗത്തിപ്പെ ോൈാവധി 
സ്ഥാനം ഒെിഞ്ഞ അംഗത്തിപ്പെ കശഷ്ിക്കുന്ന ോൈയളവികൈക്്ക 
മാപ്തമായിരിക്കുന്നതുമാണ്. 

(8)  സർക്കാരിന്, നാമനിർകേശം പ്പചയ്യപ്പെട്ട ഏപ്പതാരംഗകത്തയും,—       

(എ) അയാള്കക്ക് ബുദ്ധിസ്ഥിരതയില്ലാത്തതായി അധിോരിതയുള്ള കോടതിയാല് 
വിധിക്കപ്പെടുേകയാ; 

(ബി) അയാള്ക ഒരു അവിമുക്ത നിർദ്ധനനായി അധിോരിതയുള്ള കോടതിയാല് 
വിധിക്കപ്പെടുേകയാ; 

(സി) അയാള്കക്ക് ശാരീരിേകമാ മാനസിേകമാ ആയ ലവേൈയത്താല്  അപ്പോരം 
തുടരാന് േെിവില്ലാപ്പത വരിേകയാ; 

(ഡി) സർക്കാരിപ്പെ അഭിപ്പായത്തില് സദാചാര വിരുദ്ധമായകതാ സാമ്പത്തിേ 
പ്േമകക്കടുേള്ക ഉള്കപ്പെപ്പടയുള്ളകതാ ആയ േുറ്റേൃതയത്തിന് അയാള്ക 
ശിക്ഷിക്കപ്പെടുേകയാ, 

പ്പചയ്താല് അംഗതവത്തില് നിന്്ന നീക്കം പ്പചയ്യാവുന്നതാണ്. 
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12. െിഷ്് മാർക്കറ്റ ് മാകനജ്പ്പമെ് പ്പസാലസറ്റിയുപ്പട അധിോരങ്ങളും 
േർത്തവയങ്ങളും ചുമതൈേളും.—ഈ ഓർഡിനന്സിപ്പൈ  11-ാം വേുെ് പ്പോരം 
രൂപീേരിക്കപ്പെടുന്ന െിഷ്് മാർക്കറ്റ് മാകനജ്പ്പമെ് പ്പസാലസറ്റിയുപ്പട അധിോരങ്ങളും 
േർത്തവയങ്ങളും ചുമതൈേളും താപ്പെെറയും പ്പോരമായിരിക്കുന്നതാണ്, അതായത്:— 

(i) മാർക്കറ്റിപ്പെ അടിസ്ഥാന ഭൗതിേ സൗേരയ വിേസന പ്പവർത്തനവും മറ്റു 
പ്പവൃത്തിേളും ആവിഷ്്േരിക്കല്, പദ്ധതിേള്ക രൂപവതേ്രിക്കല് 
എന്നിവയില് ഏർപ്പെടുേ; 

(ii) മത്സയകൈൈം, വില്െന, ഗുണനിൈവാര പരിപാൈനം എന്നിവ ഈ 
ഓർഡിനന്സിപ്പൈ വയവസ്ഥേള്കക്ക ് അനുസൃതമായിട്ടാപ്പണന്്ന ഉറെ ്
വരുത്തുേ; 

(iii) ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ആളുേള്കക്കും ഈ ഓർഡിനന്സിപ്പൈ  
വയവസ്ഥേപ്പളക്കുറിച്ച്  കബാധവതേ്രണം നല്േുേ; 

  (iv) മാർക്കറ്റില് മത്സയകൈൈത്തിൈും വില്െനയിൈും ഉണ്ാോനിടയുള്ള   അനാവശയ 
പ്പവണതേപ്പള നിയപ്ന്തിച്ചു പ്പോണ്് അതില് പപ്പങ്കടുക്കുന്നവർ തമില്  
തർക്കങ്ങള്ക ഉണ്ാവുേയാപ്പണങ്കില് അവ പരിഹരിക്കുേ; 

(v) ഈ ഓർഡിനന്സിപ്പൈ വയവസ്ഥേള്ക ോരയക്ഷമമായി നടെിൈാക്കാന് 
ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ ഉകദയാഗസ്ഥപ്പര സഹായിക്കുേ; 

(vi) പ്ഗാമപഞ്ചായത്ത്/മുനിസിൊൈിറ്റി/മുനിസിെല് കോർെകറഷ്ന് നിശ്ചയിക്കുന്ന 
യൂസർ െീസ് ഉപകയാക്താക്കളില് നിന്നും ഈടാക്കാന് ഏർൊടാക്കുേ; 
ഇപ്പോരം ഈടാക്കുന്ന തുേയില് നിന്നും നിർണയിക്കപ്പെടുന്ന 
നിരക്കിൈുളള തുേ െിഷ്് മാർക്കറ്റ് സ്ഥിതിപ്പചയ്യുന്ന സ്ഥൈപ്പത്ത തകേശ 
സവയംഭരണ സ്ഥാപനത്തികൈക്്ക യഥാസമയം ഒടുക്കുേ; 

(vii) ൈഭിക്കുന്ന യൂസർ െീസ് മാർക്കറ്റിപ്പെ വിേസനത്തിനും നടത്തിെിനും മറ്റ  ു
പ്പവർത്തനങ്ങള്കക്കുമായി പ്പചൈവെിക്കുേ; 

(viii) മാർക്കറ്റിപ്പെ നടത്തിെ്, പരിപാൈനം, നിരീക്ഷണം എന്നിവ 
നിർവഹിക്കുന്നതിന് ആവശയമായ ജീവനക്കാപ്പര പ്പസാലസറ്റിയുപ്പട 
ധനസ്ഥിതിയുപ്പട അടിസ്ഥാനത്തില് താല്ക്കാൈിേമായി നികയാഗിക്കുേ; 
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(ix) നിർണയിക്കപ്പെടാവുന്ന അങ്ങപ്പനയുള്ള മറ്റ് അധിോരങ്ങള്ക 
നിർവഹിക്കുേയും അങ്ങപ്പനയുള്ള േടമേളും ചുമതൈേളും നിറകവറ്റുേയും 
പ്പചയ്യുേ. 

13. ഐസ് പ്ലാെ്, ചില്ഡ് കസ്റ്റാകറജ്, പൂർവ സംസ്േരണ കേപ്ന്ദം, 
സംസേ്രണകേപ്ന്ദം, പരിവഹന സൗേരയം എന്നിവ വയവസ്ഥപ്പെടുത്തല്.—(1) ഈ 
ഓർഡിനന്സിപ്പൈ  14-ാം വേുെ് പ്പോരം അനുമതിപപ്തം കനടാത്ത  ഐസ് പ്ലാെ്, ചില്ഡ ്
കസ്റ്റാകറജ്, പൂർവ സംസേ്രണകേപ്ന്ദം, സംസ്േരണകേപ്ന്ദം, പരിവഹന സൗേരയം എന്നിവ 
സംസ്ഥാനത്ത് പ്പവർത്തിക്കുവാന് പാടില്ലാത്തതാേുന്നു. 

(2) (1)-ാം ഉപവേുെ് പ്പോരമുള്ള നികരാധനം ൈംഘിക്കുന്ന ഏപ്പതാരാളും ഈ 
ഓർഡിനന്സിപ്പൈ 29-ാം വേുെ് പ്പോരമുള്ള ശിക്ഷാനടപടിേള്കക്ക് 
വികധയനാേുന്നതാണ്. 

(3) ഈ ഓർഡിനന്സിപ്പെ പ്പാരംഭ തീയതിയില് പ്പവർത്തിച്ചു പ്പോണ്ിരിക്കുന്ന 
എല്ലാ ഐസ് പ്ലാെ,് ചില്ഡ് കസ്റ്റാകറജ്, പൂർവ സംസേ്രണകേപ്ന്ദം, സംസ്േരണകേപ്ന്ദം, 
പരിവഹന സൗേരയം എന്നിവ ഈ ഓർഡിനന്സ് നിൈവില് വന്ന തീയതി മുതല്  
പ്പതാണൂറ് ദിവസത്തിനേം 14-ാം വേുെ് പ്പോരമുളള അനുമതിപപ്തം 
കനടിയിരികക്കണ്താണ്. 

14. ഐസ് പ്ലാെ്, ചില്ഡ് കസ്റ്റാകറജ്, പൂർവ സംസേ്രണകേപ്ന്ദം, 
സംസേ്രണകേപ്ന്ദം, പരിവഹന സൗേരയം എന്നിവയ്ക്കുള്ള അനുമതിപപ്തം.—(1) ഐസ ്
പ്ലാെ,് ചില്ഡ് കസ്റ്റാകറജ്, പൂർവ സംസ്േരണകേപ്ന്ദം, സംസേ്രണകേപ്ന്ദം, പരിവഹന 
സൗേരയം എന്നിവ പ്പവർത്തിെിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതിപപ്തം ൈഭിക്കുന്നതിനായി ഒരാള്ക  
ആ പ്പകദശപ്പത്ത അധിോരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഉകദയാഗസ്ഥന് മുമ്പാപ്പേ നിർണയിക്കപ്പെട്ട 
പ്പോരം അകപക്ഷ സമർെികക്കണ്താണ്. 

(2) (1)-ാം ഉപവേുെ് പ്പോരം സമർെിക്കുന്ന അകപക്ഷേള്ക നിർണയിക്കപ്പെട്ട 
പ്പോരത്തിൈും അങ്ങപ്പനയുള്ള ൊറത്തിൈും അപ്പോരം ഉളള െീസ് ഒടുക്കിയും 2006-പ്പൈ 
െുഡ് കസെ്റ്റി ആെ ് സ്റ്റാന്കഡർഡസ്് ആേ്റ്റിപ്പൈ (2006-പ്പൈ 34-ാം കേപ്ന്ദ ആേ്റ്റ)് 
വയവസ്ഥേള്ക പ്പോരം േരസ്ഥമാക്കിയ ലൈസന്സ് ഉപ്പണ്ങ്കില് ആയതിപ്പെ ഗസറ്റഡ ്
ഓെീസർ സാക്ഷയപ്പെടുത്തിയ പേർെ് ഉള്ളടക്കം പ്പചയത്ുപ്പോണ്ും ആയിരിക്കണം. 

(3) അധിോരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഉകദയാഗസ്ഥന് (1)-ാം ഉപവേുെ് പ്പോരം ൈഭിക്കുന്ന 
അകപക്ഷേളില് അകനവഷ്ണം നടത്തികയാ നടത്തിെികച്ചാ നിർണയിക്കപ്പെടാവുന്ന 
പ്പോരമുള്ള കയാഗയതയുപ്പട അടിസ്ഥാനത്തില് അകപക്ഷ ൈഭിച്ച തീയതി മുതല് മുെത ്
ദിവസത്തില് േവിയാത്ത ോൈയളവിനുള്ളില് നിർണയിക്കപ്പെടാവുന്ന ൊറത്തില് 
അനുമതിപപ്തം അനുവദിക്കുേകയാ അകപക്ഷ നിരസിക്കുേകയാ പ്പചകയ്യണ്താണ്. 

(4) അനുമതിപപ്തം അനുവദിക്കുന്നതികൈക്ക് അകപക്ഷേന് നിർണയിക്കപ്പെട്ട 
തുേയ്ക്കുളള പ്പസേയൂരിറ്റി നികക്ഷപം നിർണയിക്കപ്പെടുന്ന പ്പോരം ഒടുകക്കണ്താണ്. 

19

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



(5) അകപക്ഷ നിരസിക്കുേയാപ്പണങ്കില് പ്പസ്തുത വിവരം ആയതിനുള്ള 
ോരണം സഹിതം അകപക്ഷ സവീേരിച്ച ് മുെത് ദിവസത്തിനേം അകപക്ഷേപ്പന 
അറിയികക്കണ്താണ്. 

(6) റോക്കപ്പെടുേകയാ തടഞ്ഞു വയ്ക്കപ്പെടുേകയാ പ്പചയ്യാത്തപക്ഷം ഈ  
വേുെ് പ്പോരം അനുവദിച്ച അനുമതിപപ്തത്തിന് മൂന്നു വർഷ്ം വപ്പര 
സാധുതയുണ്ായിരിക്കുന്നതാണ്. 

(7) (3)-ാം ഉപവേുെ് പ്പോരം ൈഭിച്ച ഒരു അനുമതിപപ്തം അതിപ്പെ ോൈാവധി 
അവസാനിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി ഒരു പുതിയ അനുമതിപപ്തം കനടുന്നതിനായി 
അനുവർത്തികക്കണ് നടപടിപ്േമങ്ങള്ക പാൈിച്ചുപ്പോണ്ും നിർണയിക്കപ്പെടാവുന്ന 
അങ്ങപ്പനയുള്ള െീസ് ഒടുക്കിപ്പക്കാണ്ും  പുതുക്കാവുന്നതാണ്. 

15. മത്സയ ഗുണനിൈവാര പരിപാൈനം വയവസ്ഥപ്പെടുത്തല്.—(1) മത്സയം ലേോരയം 
പ്പചയ്യുന്ന യാനം,  െിഷ്് ൈാെിംഗ് പ്പസെർ, ഹാർബർ, മാർക്കറ്്റ, േടമുറി, ബൂത്ത്, 
േച്ചവടകേപ്ന്ദം, ചില്ഡ്   കസ്റ്റാകറജ്, ഐസ് പ്ലാെ്, പൂർവ സംസേ്രണകേപ്ന്ദം, 
സംസേ്രണകേപ്ന്ദം, പരിവഹന സൗേരയം, േപ്പണ്യ്നർ എന്നിവയുപ്പട ഉടമസ്ഥർ 
അപ്പല്ലങ്കില് ലേവശക്കാർ, 2006-പ്പൈ െുഡ് കസെ്റ്റി ആെ് സ്റ്റാന്കഡർഡസ്് ആേ്റ്റിപ്പൈ 
(2006-പ്പൈ 34-ാം കേപ്ന്ദ ആേ്റ്റ)്  വയവസ്ഥേകളാപ്പടാെം മത്സയ ഗുണനിൈവാര പരിപാൈനം, 
ശുചിതവം എന്നിവയക്്കായി, സർക്കാർ, വിജ്ഞാപനത്താല് നിശ്ചയിക്കുന്ന  
മാനദണ്ഡങ്ങളും പാൈികക്കണ്താണ്. 

(2) (1)-ാം ഉപവേുെില് പറയുന്ന ഏപ്പതങ്കിൈും വയവസ്ഥേള്ക ൈംഘിക്കുേകയാ, 
ആയതിന് കപ്പരിെിക്കുേകയാ പ്പചയ്യുന്ന തരത്തില് യാപ്പതാരാളും യാപ്പതാരു 
പ്പവൃത്തിയിൈും ഏർപ്പെടാന് പാടില്ലാത്തതാണ്. 

(3) യാപ്പതാരാളും സവകമധകയാ മപ്പറ്റാരാളുപ്പട കപ്പരണയാകൈാ രാസ/ 
വിഷ്വസത്ുക്കള്ക കചർത്ത ് മത്സയം ഭക്ഷയകയാഗയമല്ലാതാക്കുേകയാ 
ഗുണനിൈവാരമില്ലാതാക്കുേകയാ പ്പചയ്യാന് പാടില്ലാത്തതാണ്. 

(4) (1)-ാം ഉപവേുെ് പ്പോരമുള്ള വയവസ്ഥേളും മാനദണ്ഡങ്ങളും പാൈിക്കാപ്പത 
മത്സയത്തിപ്പെ കൈൈം, വിപണനം, പരിവഹനം, വിതരണം എന്നിവയില് യാപ്പതാരാളും 
ഏർപ്പെടാന് പാടില്ലാത്തതാേുന്നു. 

(5) ഈ വേുെിപ്പൈ ഏപ്പതങ്കിൈും വയവസ്ഥേള്ക ൈംഘിക്കുന്ന ഏപ്പതാരാളും ഈ 
ഓർഡിനന്സിപ്പൈ 30-ാം വേുെ് പ്പോരമുള്ള ശിക്ഷാ നടപടിേള്കക്ക ്
വികധയനാേുന്നതാണ്. 

16. സംസ്ഥാനതൈ മത്സയ ഗുണനിൈവാര പരിപാൈന േമിറ്റിയുപ്പട രൂപീേരണം.—
ഈ ഓർഡിനന്സിപ്പൈ  വയവസ്ഥേള്ക െൈപ്പദമായും ോരയക്ഷമമായും 
നടെിൈാക്കുന്നതിനുകവണ്ി സർക്കാരിന് ഒരു സംസ്ഥാനതൈ മത്സയഗുണനിൈവാര 
പരിപാൈന േമിറ്റി, വിജ്ഞാപനത്താല്, രൂപീേരിക്കാവുന്നതും ആയതില് 
താപ്പെെറയുന്ന അംഗങ്ങള്ക ഉണ്ായിരികക്കണ്തുമാണ്, അതായത്:— 
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  (i)  െിഷ്റീസ് ഡയറക്ടർ .. പ്പചയർകപെ്സൺ 

 (ii)  ഭക്ഷയസുരക്ഷ േമീഷ്ണർ .. അംഗം 

(iii)  ആകരാഗയവേുെ് ഡയറക്ടർ .. അംഗം 

(iv)  പഞ്ചായത്ത് വേുെ് ഡയറക്ടർ .. അംഗം 

 (v)  ചീെ് ഗവപ്പെെ് അനൈിസ്റ്റ ് .. അംഗം 

(vi)  പ്പസന്പ്ടല് ഇന്സ്റ്റിറ്റയൂട്ട് ഓെ് 
െിഷ്റീസ് പ്പടേ്കനാളജിയില്  
നിന്നും നാമനിർകേശം  
പ്പചയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പ്പതിനിധി ..        അംഗം 

(vii)  െിഷ്റീസ് കജായിെ് ഡയറക്ടർ ..        പ്പമമ്പർ പ്പസപ്േട്ടറി 

17. സംസ്ഥാനതൈ മത്സയ ഗുണനിൈവാര പരിപാൈന േമിറ്റിയുപ്പട അധിോരങ്ങളും 
േർത്തവയങ്ങളും ചുമതൈേളും.—16-ാം വേുെ് പ്പോരം രൂപീേരിക്കപ്പെടുന്ന 
സംസ്ഥാനതൈ മത്സയ ഗുണനിൈവാര പരിപാൈന േമിറ്റിക്്ക താപ്പെെറയുന്ന 
അധിോരങ്ങളും േർത്തവയങ്ങളും ചുമതൈേളും ഉണ്ായിരിക്കുന്നതാണ്, അതായത്:— 

(i) ഈ ഓർഡിനന്സിപ്പൈ വയവസ്ഥേള്ക നടെിൈാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ്
സർക്കാരിന് ആവശയമായ സാകങ്കതിേ ഉപകദശവും ശിപാർശയും  നല്േുേ; 

(ii) മത്സയ ഉപകഭാക്താക്കള്കക്ക് ഗുണനിൈവാരപ്പത്തക്കുറിച്ച് കബാധവത്േരണം  
നല്േുേ; 

(iii) മത്സയബന്ധനം നടത്തി ൈഭിക്കുന്ന മത്സയത്തിന്  കവണ്ി സർട്ടിെിക്കറ്റ ്
നല്േുന്നതികൈക്കായി വിജ്ഞാപനം പ്പചയ്യപ്പെട്ട ഉകദയാഗസ്ഥർക്ക് സാകങ്കതിേ 
സഹായം  നല്േുേ; 

(iv) ഈ ഓർഡിനന്സിപ്പൈ വയവസ്ഥേള്ക പ്പോരമുള്ള പരികശാധനേള്ക 
നടത്തുന്നതിന്   ൈകബാറട്ടറിേള്കക്ക് അംഗീോരം നല്േുേ; 

(v) മത്സയബന്ധനം നടത്തി ൈഭിക്കുന്ന മത്സയത്തിപ്പെ നിൈവാരം നിശ്ചയിച്ച ്
പ്പസിദ്ധപ്പെടുത്തുേ; 

(vi) നിർണയിക്കപ്പെടാവുന്ന അങ്ങപ്പനയുള്ള മറ്റു ചുമതൈേള്ക നിർവഹിക്കുേ. 

18. ഇനം, വൈിെം എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കി മത്സയങ്ങളുപ്പട കൈൈം, വിപണനം 
മുതൈായവ നിയപ്ന്തിക്കല്.—(1) പ്പകതയേ ഇനത്തികൈാ പ്പകതയേ വൈിെത്തികൈാ ഉള്ള 
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മത്സയത്തിപ്പെ കൈൈം, വിപണനം, പരിവഹനം, വിതരണം എന്നിവയക്്കുള്ള നിയപ്ന്തണകമാ 
നികരാധനകമാ സർക്കാരിന്, വിജ്ഞാപനത്തിൈൂപ്പട ഏർപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. 

(2) (1)-ാം ഉപവേുെ് പ്പോരം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നിയപ്ന്തണകമാ 
നികരാധനകമാ ൈംഘിക്കുന്ന ഏപ്പതാരാളും ഈ ഓർഡിനന്സിപ്പൈ 29-ാം വേുെ ്
പ്പോരമുള്ള ശിക്ഷാനടപടിേള്കക്ക് വികധയനാേുന്നതാണ്. 

19. മത്സയത്തിപ്പെ അടിസ്ഥാനവിൈ നിശ്ചയിക്കല്.—മത്സയത്തിപ്പെ  അടിസ്ഥാനവിൈ 
ോൈാോൈങ്ങളില് നിർണയിക്കപ്പെട്ട പ്പോരം നിശ്ചയിക്കുവാന്  ഹാർബർ മാകനജ്പ്പമെ ്
പ്പസാലസറ്റിക്ക് അധിോരം ഉണ്ായിരിക്കുന്നതാണ്. 

20. മത്സയബന്ധനം നടത്തി സവായത്തമാക്കിയ മത്സയത്തിപ്പെ സാക്ഷയപ്പെടുത്തല്.—
(1) മത്സയബന്ധനം േെിഞ്ഞയുടന് നിർണയിക്ക പ്പെടാവുന്ന രീതിയില് അകപക്ഷ 
സമർെിച്ചാല്, മത്സയബന്ധനം നടത്തി സവായത്തമാക്കിയ മത്സയം നിയമവികധയമായി 
പിടിപ്പച്ചടുത്തതാപ്പണന്്ന ഉപകഭാക്താവിന് കബാധയപ്പെടുന്ന വിധത്തില്, മത്സയത്തിപ്പെ 
ഉറവിടം, പിടിപ്പച്ചടുത്ത മാർഗം മുതൈായ വിവരങ്ങള്ക അടങ്ങിയ സാക്ഷയപപ്തം കനടാന് 
യാന ഉടമയ്ക്ക്  അർഹതയുണ്ായിരിക്കുന്നതാണ്. 

(2) (1)-ാം ഉപവേുെ് പ്പോരമുള്ള സാക്ഷയപപ്തം, സർക്കാർ വിജ്ഞാപനത്തിൈൂപ്പട 
അധിോരപ്പെടുത്തുന്ന, െിഷ്റീസ് വേുെിപ്പൈ െിഷ്റീസ് എേസ്്റ്റന്ഷ്ന് ഓെീസർ 
തസ്തിേയില് താപ്പെയല്ലാത്ത ഉകദയാഗസ്ഥന്, നിർണയിക്കപ്പെടാവുന്ന നടപടിപ്േമങ്ങള്ക 
പാൈിച്ച് നല്കേണ്താണ്. 

21. മത്സയബന്ധനം നടത്തി ൈഭിക്കുന്ന മത്സയത്തിപ്പെ നിൈവാരം സാക്ഷയപ്പെടുത്തല്.—(1) 
നിർണയിക്കപ്പെടാവുന്ന രീതിയില് അകപക്ഷ സമർെിക്കുകമ്പാള്ക, ഭക്ഷയകയാഗയമാപ്പണന്ന ്
ഉറെു വരുത്തുന്നതിനും ഉപകഭാക്താക്കളുപ്പട താല്െരയം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും കവണ്ി 
മത്സയബന്ധനം നടത്തി ൈഭിക്കുന്ന മത്സയത്തിപ്പെ സാക്ഷയപപ്തം കനടാന് ഉല്ൊദേന് 
അർഹതയുണ്ായിരിക്കുന്നതാണ്. 

(2) മത്സയബന്ധനം നടത്തി ൈഭിക്കുന്ന ഓകരാ തരം മത്സയത്തിപ്പെയും നിൈവാരം, 
16-ാം വേുെ് പ്പോരം രൂപീേരിക്കപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനതൈ മത്സയ ഗുണനിൈവാര 
പരിപാൈന േമിറ്റി പ്പകതയേമായി നിശ്ചയിച്ച് പ്പസിദ്ധപ്പെടുകത്തണ്താണ്. 

(3) സർക്കാർ വിജ്ഞാപനത്താല് അധിോരപ്പെടുത്തുന്ന, െിഷ്റീസ ്വേുെിപ്പൈ 
െിഷ്റീസ് എേസ്്റ്റന്ഷ്ന് ഓെീസർ തസ്തിേയില് താപ്പെയല്ലാത്ത ഒരു ഉകദയാഗസ്ഥന് 
(1)-ാം ഉപവേുെ് പ്പോരമുള്ള സാക്ഷയപപ്തം നിർണയിക്കപ്പെടാവുന്ന നടപടിപ്േമങ്ങള്ക 
പാൈിച്ച് നല്കേണ്താണ്. 

22. അനുമതിപപ്തമുടമയുപ്പട റികട്ടൺ സമർെിക്കല്.—(1)  ഐസ് പ്ലാെ്,  പൂർവ 
സംസേ്രണകേപ്ന്ദം, സംസേ്രണകേപ്ന്ദം എന്നിവയുപ്പട അനുമതിപപ്തം കനടിയ 
ഉടമസ്ഥന് അപ്പല്ലങ്കില് ലേവശക്കാരന്, െിഷ്് ൈാെിംഗ് പ്പസെർ, ഹാർബർ, മാർക്കറ്റ ്
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എന്നിവിടങ്ങളിപ്പൈ അനുമതിപപ്തം കനടിയ കൈൈക്കാരന് എന്നിവർ 
നിർണയിക്കപ്പെടാവുന്ന രീതിയില് ഒരു റികട്ടൺ, നിർണയിക്കപ്പെടാവുന്ന 
സമയത്തിനുള്ളില് അധിോര പ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഉകദയാഗസ്ഥന് സമർെികക്കണ്താണ്. 

(2) അധിോരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഉകദയാഗസ്ഥന് റികട്ടണുേള്ക പരികശാധിച്ച് അവയുപ്പട 
േൃതയതയും വയക്തതയും ഉറെുവരുകത്തണ്താണ്. 

(3) റികട്ടണുേളുപ്പട േൃതയത ഉറൊക്കുന്നതിനുകവണ്ി അനുമതിപപ്തം ൈഭിച്ചിട്ടുള്ള 
ആളികനാട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കരഖേള്ക ഹാജരാക്കുവാന് അധിോരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട 
ഉകദയാഗസ്ഥന് ആവശയപ്പെടാവുന്നതാണ്. 

(4) റികട്ടണുേളുപ്പട േൃതയത ഉറൊക്കുന്നതിനുകവണ്ി, അധിോരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട 
ഉകദയാഗസ്ഥന് ആവശയപ്പെടുന്ന കരഖേള്ക ഹാജരാക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം 
അനുമതിപപ്തം കനടിയ ആളിനുണ്ായിരിക്കുന്നതാണ്. 

(5) ഈ വേുെിപ്പൈ വയവസ്ഥേള്ക ൈംഘിക്കുന്ന ഏപ്പതാരാളും ഈ 
ഓർഡിനന്സിപ്പൈ 29-ാം വേുെ് പ്പോരമുള്ള ശിക്ഷാനടപടിേള്കക്ക് 
വികധയനാേുന്നതാണ്. 

23. അനുമതിപപ്തം റോക്കല് ,  തടഞ്ഞു വയ്ക്കല് ,  കഭദഗതി പ്പചയ്യല്.—(1) ഈ 
ഓർഡിനന്സിപ്പൈ 5, 14 എന്നീ വേുെുേള്ക പ്പോരം അനുവദിച്ച അനുമതിപപ്തം പ്പതറ്റായ 
വിവരങ്ങള്ക നല്േി കനടിയതാപ്പണങ്കികൈാ, അനുമതിപപ്തം കനടിയ ആള്ക  ഈ 
ഓർഡിനന്സിപ്പൈ ഏപ്പതങ്കിൈും വയവസ്ഥേകളാ അതിന്േീെില് ഉണ്ാക്കിയ ചട്ടങ്ങകളാ 
പുറപ്പെടുവിച്ച വിജ്ഞാപനങ്ങകളാ ഉത്തരവുേകളാ ൈംഘിച്ചിട്ടുപ്പണ്ങ്കികൈാ, 
അധിോരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഉകദയാഗസ്ഥന് അങ്ങപ്പനയുള്ള അനുമതിപപ്തം റോക്കുന്നതികനാ 
തടഞ്ഞുവയക്്കുന്നതികനാ കഭദഗതി പ്പചയ്യുന്നതികനാ ഒടുക്കിയ പ്പസേയൂരിറ്റി തുേ 
പൂർണമാകയാ ഭാഗിേമാകയാ വസൂൈാക്കുന്നതികനാ അധിോരം ഉണ്ായിരിക്കുന്നതാണ്: 

എന്നാല് അപ്പോരം നടപടി സവീേരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ബന്ധപ്പെട്ട വയക്തിക്്ക 
അപ്പല്ലങ്കില് ഉടമയക്്ക ് പറയാനുള്ളത് പറയുവാന് നയായമായ ഒരവസരം നല്ോപ്പത 
അനുമതിപപ്തം റോക്കുവാകനാ തടഞ്ഞുവയ്ക്കുവാകനാ കഭദഗതി പ്പചയ്യുവാകനാ 
പ്പസേയൂരിറ്റി തുേ പൂർണമാകയാ ഭാഗിേമാകയാ വസൂൈാക്കുവാകനാ പാടുള്ളതല്ല. 

24. അധിോരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഉകദയാഗസ്ഥപ്പെ അധിോരങ്ങളും േർത്തവയങ്ങളും 
ചുമതൈേളും.—ഈ ഓർഡിനന്സ ്  പ്പോരം നല്േപ്പെട്ട അധിോരങ്ങള്ക 
വിനികയാഗിക്കുന്നതിനും േർത്തവയങ്ങള്ക നിർവഹിക്കുന്നതിനുമായി അതത് പ്പകദശത്ത ്
അധിോരിതയുള്ള മത്സയബന്ധന വേുെിപ്പൈ അസിസ്റ്റെ് ഡയറക്ടർ പദവിയിൈുള്ള ഒരു 
ഉകദയാഗസ്ഥപ്പന അധിോരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഉകദയാഗസ്ഥന് ആയി സർക്കാരിന്, 
വിജ്ഞാപനത്താല് അധിോരപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. 
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25. പരികശാധന, പിടിപ്പച്ചടുക്കല്, തീർൊക്കല് എന്നിവയ്ക്കുള്ള  അധിോരം.—(1) 
ഈ ഓർഡിനന്സിപ്പൈ വയവസ്ഥേള്ക െൈപ്പദമായി നടൊക്കപ്പെടുന്നുപ്പവന്ന് ഉറെു 
വരുത്തുന്നതിനായി, െിഷ്റീസ് വേുെിപ്പൈ െിഷ്റീസ് ആെീസർ പദവിയില് േുറയാത്ത 
ഉകദയാഗസ്ഥപ്പര പരികശാധന ഉകദയാഗസ്ഥർ ആയി സർക്കാരിന്  
അധിോരപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. 

(2) ഈ ഓർഡിനന്സിപ്പൈ 13, 18 എന്നീ വേുെുേളിപ്പൈ വയവസ്ഥേള്ക 
ൈംഘിക്കപ്പെടുന്നതാകയാ, ലേോരയം പ്പചയ്യപ്പെടുന്ന മത്സയം ചീഞ്ഞതാപ്പണകന്നാ 
കരാഗാണുക്കളടങ്ങിയതാപ്പണകന്നാ രാസ/ വിഷ്വസ്തു കചർത്തതാപ്പണകന്നാ 
ഗുണനിൈവാരം േുറഞ്ഞതാപ്പണകന്നാ കബാധയപ്പെടുന്നപക്ഷം, ഏപ്പതാരു യാനം, െിഷ് ്
ൈാെിംഗ് പ്പസെർ, ഹാർബർ, മാർക്കറ്്റ, േടമുറി, ബൂത്ത്, ചില്ഡ്   കസ്റ്റാകറജ്, ഐസ് പ്ലാെ,് 
പൂർവ സംസ്േരണകേപ്ന്ദം, സംസേ്രണകേപ്ന്ദം, മത്സയ പരിവഹന സൗേരയം, 
േപ്പണ്യ്നർ എന്നിവയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുക്കളും 
പരികശാധിക്കുന്നതിനുള്ള അധിോരം പരികശാധന ഉകദയാഗസ്ഥന് 
ഉണ്ായിരിക്കുന്നതാണ്. 

(3) (2)-ാം ഉപവേുെ ് പ്പോരം പരികശാധന നടത്തിയ ഇടങ്ങള്ക ഈ 
ഓർഡിനന്സിപ്പൈ വയവസ്ഥേള്ക അനുസരിച്ചല്ല പ്പവർത്തിക്കുന്നപ്പതങ്കില്, ആയത ്
നിർണയിക്കപ്പെടാവുന്ന രീതിയില് നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളില് 
നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനും അടച്ചുപൂട്ടുന്നതിനും ബന്ധപ്പെട്ട വയക്തിക്ക് അപ്പല്ലങ്കില് 
സ്ഥാപനത്തിന് പരികശാധന ഉകദയാഗസ്ഥന് നിർകേശം നല്കേണ്താണ്. 

(4) ചീഞ്ഞകതാ കരാഗാണുക്കളടങ്ങിയകതാ രാസ/വിഷ്വസ്തു കചർത്തകതാ 
താെ്ന്ന നിൈവാരത്തിൈുള്ളകതാ ആയ മത്സയം പരികശാധനയില് േപ്പണ്ത്തിയാല്, ആയത ്
നിർണയിക്കപ്പെടാവുന്ന രീതിയില് പിടിപ്പച്ചടുക്കുന്നതിനും നശിെിക്കുന്നതിനും 
പരികശാധന ഉകദയാഗസ്ഥന് അധിോരമുണ്ായിരിക്കുന്നതാണ്. എന്നാല് 
പിടിപ്പച്ചടുത്തതിപ്പെ/നശിെിച്ചതിപ്പെ ോരണം ബന്ധപ്പെട്ട വയക്തിക്്ക അപ്പല്ലങ്കില് 
സ്ഥാപനത്തിന് കരഖാമൂൈം നല്കേണ്താണ.് 

(5) (3)-ഉം (4)-ഉം ഉപവേുെുേള്ക പ്പോരം നടപടിപ്പയടുത്ത കശഷ്ം പരികശാധന 
ഉകദയാഗസ്ഥന് ആയതിപ്പെ വിശദവിവരങ്ങള്ക നയായനിർണയ ഓെീസർക്ക ്
നിർണയിക്കപ്പെട്ട രീതിയില് അടിയന്തിരമായി റികൊർട്ട് പ്പചകയ്യണ്താണ്. 

26. നയായനിർണയം.—(1) ഈ ഓർഡിനന്സ ് പ്പോരം നല്േപ്പെട്ട അധിോരങ്ങള്ക 
വിനികയാഗിക്കുന്നതിനും േർത്തവയങ്ങള്ക നിർവഹിക്കുന്നതിനുമായി ആ ജില്ലയില് 
അധിോരിതയുള്ള, മത്സയബന്ധന വേുെിപ്പൈ പ്പഡപയൂട്ടി ഡയറക്ടർ പദവിയില് 
താപ്പെയല്ലാത്ത ഒരു ഉകദയാഗസ്ഥപ്പന നയായനിർണയ ഉകദയാഗസ്ഥന് ആയി, സർക്കാരിന്, 
വിജ്ഞാപനത്താല് അധിോരപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. 

(2) 25-ാം വേുെിപ്പൈ (5)-ാം ഉപവേുെ് പ്പോരമുള്ള ഒരു റികൊർട്ട് പരികശാധന 
ഉകദയാഗസ്ഥനില് നിന്നും നയായനിർണയ ഉകദയാഗസ്ഥന് ൈഭിച്ചാല്, പറയുവാനുള്ളത ്
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പറയുവാന് നയായമായ ഒരു അവസരം ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ േക്ഷിേള്കക്കും നല്േിയതിന് 
കശഷ്ം റികൊർട്ടില് പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള ോരയങ്ങപ്പളെറ്റി, ആവശയപ്പമങ്കില്, 
നിർണയിക്കപ്പെടാവുന്ന രീതിയില് നയായനിർണയ ഉകദയാഗസ്ഥന് ഒരു അകനവഷ്ണം 
നടകത്തണ്താണ്. 

(3) (2)-ാം ഉപവേുെ് പ്പോരമുള്ള ഒരു അകനവഷ്ണത്തില് ഒരു വയക്തി 13-ാം 
വേുെിപ്പൈകയാ 18-ാം വേുെിപ്പൈകയാ വയവസ്ഥേള്ക ൈംഘിച്ചുപ്പവകന്നാ, ലേോരയം പ്പചയത് 
മത്സയം ചീഞ്ഞതാപ്പണകന്നാ കരാഗാണുക്കള്ക അടങ്ങിയതാപ്പണകന്നാ രാസ/വിഷ്വസ്തു 
കചർത്തതാപ്പണകന്നാ ഗുണനിൈവാരം േുറഞ്ഞതാപ്പണകന്നാ നയായനിർണയ 
ഉകദയാഗസ്ഥന് േപ്പണ്ത്തിയാല്, ആ വയക്തിപ്പയ ഈ ഓർഡിനന്സിപ്പൈ 29-ാം വേുെ ്
പ്പോരമുള്ള പിെയക്്കും നടപടിയ്ക്കും വികധയനാകക്കണ്താണ്. 

27. അെീല്.—(1) നയായനിർണയ ഉകദയാഗസ്ഥപ്പെ തീരുമാനത്താല് 
സങ്കടമനുഭവിക്കുന്ന ഏപ്പതാരാള്കക്കും ആ തീരുമാനത്തിപ്പെ തീയതി മുതല് മുെത ്
ദിവസത്തിനേം ആ സ്ഥൈപ്പത്ത അെീല് അധിോരി മുമ്പാപ്പേ അെീല് 
സമർെിക്കാവുന്നതാണ.് അതികേല് അെീല് അധിോരി എടുക്കുന്ന തീരുമാനം 
അന്തിമമായിരിക്കും. 

(2) ഈ ഓർഡിനന്സിപ്പൈ വയവസ്ഥേള്ക പ്പോരം പുറപ്പെടുവിച്ച 
തീരുമാനത്തിപ്പനതിരായി അെീല് സമർെിക്കുകമ്പാള്ക അെീല് അകപക്ഷേന് പിെത്തുേ 
പൂർണമായും പ്പേട്ടിവയ്കക്കണ്തും അല്ലാത്തപക്ഷം അെീല് അധിോരി അെീല് 
സവീേരിക്കാന് പാടില്ലാത്തതുമാേുന്നു. 

(3) (1)-ാം ഉപവേുെ് പ്പോരമുള്ള അെീല് സവീേരിച്ചു േെിഞ്ഞാല് അെീല് 
അധിോരി ഇക്കാരയത്തില് ഒരു അകനവഷ്ണം നടത്തി അെീല് ൈഭിച്ച തീയതി മുതല് 
മുെത് ദിവസത്തിനേം അത് അന്തിമമായി തീർൊകക്കണ്താണ.് 

(4) അങ്ങപ്പനയുള്ള അെീല് അകപക്ഷ തീർൊക്കുന്നതുവപ്പര നയായ നിർണയ 
ഉകദയാഗസ്ഥന് പുറപ്പെടുവിച്ച തീരുമാനപ്പത്ത തുടർന്നുള്ള നടപടിേള്ക അെീല് 
അധിോരിക്ക് നിർത്തിവയ്ക്കാവുന്നതാണ്. 

28. ഈ ഓർഡിനന്സ് പ്പോരം അകനവഷ്ണം നടത്തുന്നതിന് നയായനിർണയ 
ഉകദയാഗസ്ഥനും അെീല് അധിോരിക്കുമുള്ള അധിോരം.—(1) ഈ ഓർഡിനന്സിന് 
േീെിപ്പൈ അകനവഷ്ണത്തിപ്പെ ആവശയത്തികൈക്കായി, നയായനിർണയ ഉകദയാഗസ്ഥന്, 
അെീല് അധിോരി എന്നിവർക്ക് 1908-പ്പൈ സിവില് നടപടി നിയമസംഹിത (1908-പ്പൈ 5-ാം 
കേപ്ന്ദ ആേ്റ്റ്)  പ്പോരം ഒരു സിവില് കേസ ് വിചാരണ നടത്തുകമ്പാള്ക ഒരു സിവില് 
കോടതിയില് നിക്ഷിപത്മായിട്ടുള്ള അകത അധിോരങ്ങള്ക താപ്പെെറയുന്ന സംഗതിേപ്പള 
സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ായിരിക്കുന്നതാണ്,  അതായത്:— 

(എ) ഏപ്പതാരാപ്പളയും വിളിച്ചുവരുത്തുേയും സതയപ്പതിജ്ഞയികേല്  അയാപ്പള 
വിസ്തരിക്കുേയും പ്പചയ്യുേ; 
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(ബി) ഏപ്പതങ്കിൈും കരഖ േപ്പണ്ത്തുന്നതിനും ഹാജരാക്കുന്നതിനും   
ആവശയപ്പെടുേ; 

(സി) സതയവാങമ്ൂൈത്തികേല് പ്പതളിവ് സവീേരിക്കുേ; 

(ഡി) ഏപ്പതങ്കിൈും കോടതിയില് നികന്നാ ഓെീസില് നികന്നാ ഏപ്പതങ്കിൈും  
പ്പപാതുകരഖകയാ അതിപ്പെ പേർകൊ ആവശയപ്പെടുേ; 

(ഇ) സാക്ഷിേപ്പള വിസ്തരിക്കുന്നതിനും കരഖേള്ക പരികശാധിക്കുന്നതിനും. 

(2) നയായനിർണയ ഉകദയാഗസ്ഥകനാ അെീല് അധിോരികയാ ഈ ഓർഡിനന്സ ്
പ്പോരം വിനികയാഗിക്കുന്ന അധിോരങ്ങള്ക സിവില് കോടതിക്ക് തുൈയമായി 
േരുകതണ്തും, ആയത ്1973-പ്പൈ പ്േിമിനല് നടപടി നിയമസംഹിതയിപ്പൈ (1974-പ്പൈ 2-ാം 
കേപ്ന്ദ ആേ്റ്റ്) 345, 346 എന്നീ വേുെുേളിപ്പൈ വയവസ്ഥേള്കക്ക് വികധയവുമായിരിക്കും. 

29. പിെശിക്ഷ.—(1) ഈ ഓർഡിനന്സിപ്പൈ 13, 18, 22 എന്നീ വേുെുേളിപ്പൈ 
ഏപ്പതങ്കിൈും വയവസ്ഥേകളാ അനുമതിപപ്തത്തിപ്പൈ ഏപ്പതങ്കിൈും നിബന്ധനേകളാ 
ൈംഘിക്കുന്നവർപ്പക്കതിപ്പരകയാ, ചീഞ്ഞകതാ കരാഗാണുക്കള്ക അടങ്ങിയകതാ 
രാസ/വിഷ്വസത്ുക്കള്ക കചർത്തകതാ ഗുണനിൈവാരം േുറഞ്ഞകതാ ആയ മത്സയം 
ലേോരയം പ്പചയ്യുന്നവർപ്പക്കതിപ്പരകയാ അയാള്ക േുറ്റക്കാരനാപ്പണന്്ന േപ്പണ്ത്തുന്ന 
പക്ഷം നയായനിർണയ ഉകദയാഗസ്ഥന് താപ്പെെറയുന്ന തുേയില് േൂടാത്ത തുേ 
പിെശിക്ഷയായി ചുമത്താവുന്നതാണ്, അതായത:്— 

(എ) ആദയ പ്പാവശയപ്പത്ത ഏപ്പതങ്കിൈും നിയമ ൈംഘനത്തിന് പതിനായിരം  
രൂപ; 

(ബി) രണ്ാമപ്പത്ത പ്പാവശയപ്പത്ത ഏപ്പതങ്കിൈും നിയമ ൈംഘനത്തിന് ഇരുപത്തി 
അയ്യായിരം രൂപ; 

(സി) മൂന്നും അതില് േൂടുതൈും പ്പാവശയപ്പത്ത ഏപ്പതങ്കിൈും  
നിയമ ൈംഘനത്തിന് ഒരു ൈക്ഷം രൂപ. 

(2) (1)-ാം ഉപവേുെ ് പ്പോരമുള്ള പിെശിക്ഷയക്്ക് പുറപ്പമ നയായനിർണയ 
ഉകദയാഗസ്ഥന്, അനുമതിപപ്തം തടഞ്ഞുവയക്്കുേകയാ റേുപ്പചയ്യുേകയാ 
പ്പചയ്യാവുന്നതാണ്. 

(3) ഈ ഓർഡിനന്സിന്േീെില് ചുമത്തപ്പെട്ട ഏപ്പതാരു പിെത്തുേയും അത ്

ഭൂമിയികേൈുളള പ്പപാതു നിേുതി േുടിശ്ശിേ ആയിരുപ്പന്നങ്കിപ്പൈന്നകപാപ്പൈ 

ഈടാക്കാവുന്നതാണ്. 
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30. േുറ്റേൃതയത്തിനുള്ള വിചാരണ.—(1) ഈ ഓർഡിനന്സിപ്പൈ 4, 6, 15 എന്നീ 

വേുെുേകളാ അവയുപ്പട േീെില് ഉണ്ാക്കപ്പെടുന്ന ചട്ടങ്ങകളാ ൈംഘിക്കുന്നവർപ്പക്കതിപ്പര 

ജുഡീഷ്യല് ഒന്നാംക്ലാസ് മജിസ്കപ്ടറ്റ് കോടതിയില് വിചാരണ നടകത്തണ്താണ്. 

(2) ഈ ഓർഡിനന്സിപ്പൈ 4, 6, 15 എന്നീ വേുെുേളിപ്പൈ ഏപ്പതങ്കിൈും 

വയവസ്ഥേള്ക ൈംഘിക്കുന്നയാള്ക, അയാള്ക േുറ്റക്കാരനാപ്പണന്്ന േപ്പണ്ത്തുന്നപക്ഷം 

താപ്പെെറയുന്നതില് േൂടാത്ത ശിക്ഷയ്ക്ക് അർഹനായിരിക്കുന്നതാണ്, അതായത്:— 

(എ) ആദയപ്പത്ത പ്പാവശയപ്പത്ത ഏപ്പതങ്കിൈും ഒകന്നാ അതിൈധിേകമാ േുറ്റേൃതയത്തിന് 

രണ്ുമാസം ജയില് വാസകമാ ഒരു ൈക്ഷം രൂപകയാ ഇവ രണ്ും േൂടികയാ; 

(ബി) രണ്ാമപ്പത്ത പ്പാവശയപ്പത്ത ഏപ്പതങ്കിൈും ഒകന്നാ അതിൈധിേകമാ 

േുറ്റേൃതയത്തിന് ഒരു വർഷ്ം ജയില് വാസകമാ മൂന്ന് ൈക്ഷം രൂപകയാ ഇവ രണ്ും 

േൂടികയാ; 

(സി) രണ്ില് േൂടുതല് തവണ ഏപ്പതങ്കിൈും ഒകന്നാ അതിൈധിേകമാ േുറ്റേൃതയം  

പ്പചയ്താല് ഒരു വർഷ്ം ജയില് വാസകമാ അഞ്ചു ൈക്ഷം രൂപകയാ ഇവ രണ്ും 

േൂടികയാ; 

(ഡി) ഈ ഓർഡിനന്സ ് പ്പോരകമാ അതിന്േീെില് ഉണ്ാക്കപ്പെടുന്ന 

ചട്ടങ്ങളുപ്പടകയാ വിജ്ഞാപനങ്ങളുപ്പടകയാ ഉത്തരവുേളുപ്പടകയാ ൈംഘനം 

നടത്തിയവർപ്പക്കതിപ്പരകയാ, ൈംഘനം നടത്താന് പ്ശമിക്കുന്നവർപ്പക്കതിപ്പരകയാ  

അവർക്്ക ൈഭികച്ചക്കാവുന്ന മറ്്റ പിെേപ്പളക്കുറിച്ചുള്ള മുന്വിധിയില്ലാപ്പത,  േുറ്റം 

പ്പതളിയിക്കപ്പെടുന്നപക്ഷം, ശിക്ഷ നടെിൈാക്കാവുന്നതാണ്. 

(3) (2)-ാം ഉപവേുെ് പ്പോരമുള്ള ശിക്ഷയക്്കു പുറകമ, കയാഗയതയുപ്പണ്ന്ന ്
േപ്പണ്ത്തുന്നതുവപ്പരയുള്ള ോൈം വപ്പര, നല്േപ്പെട്ട അനുമതിപപ്തം 
തടഞ്ഞുവയക്്കുേകയാ റേു പ്പചയ്യുേകയാ പ്പചയ്യാവുന്നതാണ്. 

(4) ഈ ഓർഡിനന്സിപ്പൈകയാ അതിന്േീെില് ഉണ്ാക്കപ്പെടുന്ന ചട്ടങ്ങളിപ്പൈകയാ 
ഏപ്പതങ്കിൈും വയവസ്ഥേകളാ അതിപ്പെ അടിസ്ഥാനത്തില് പുറപ്പെടുവിച്ച ഏപ്പതങ്കിൈും 
വിജ്ഞാപനകമാ ഉത്തരകവാ ൈംഘിക്കുന്നത്, ഒരു സംഘടനകയാ ഒരു സഹേരണ 
സംഘകമാ ഒരു കോർെകറഷ്കനാ ഒരു കബാഡി കോർെകറകറ്റാ ആപ്പണങ്കില് അവയുപ്പട  
ഡയറക്ടകറാ മാകനജകരാ ഓെീസകറാ ഏജകൊ ആരു തപ്പന്നയായാൈും, േുറ്റേൃതയ 
നിർവഹണകവളയില് ആ സ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്ന വയക്തി അങ്ങപ്പനയുള്ള നിയമൈംഘനം 
നടത്തിയതായി േരുതപ്പെകടണ്താണ്. 
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(5) ഈ ഓർഡിനന്സിപ്പൈ വയവസ്ഥേകളാ അതിന് േീെില് ഉണ്ാക്കപ്പെടുന്ന 
ചട്ടങ്ങകളാ വിജ്ഞാപനകമാ ഉത്തരകവാ ൈംഘിക്കുേകയാ അതിനുള്ള കപ്പരണ 
നല്േിയകതാ ആയ ഏപ്പതാരാകളയും നിയമാനുസൃതമായ നടപടിേള്കക്ക് 
വികധയനാക്കാവുന്നതാണ്. 

31. ഉത്തമ വിശവാസപൂർവം എടുത്ത നടപടിക്്ക സംരക്ഷണം.—(1) ഈ 
ഓർഡിനന്സിപ്പൈകയാ അതിന്േീെില് ഉണ്ാക്കിയിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങളിപ്പൈകയാ ഏപ്പതങ്കിൈും 
വയവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ഉത്തമ വിശവാസപൂർവം പ്പചയ്തകതാ പ്പചയ്യാനുകേശിച്ചകതാ ആയ 
ഏപ്പതങ്കിൈും ോരയം സംബന്ധിച്ച ് ഏപ്പതങ്കിൈും  ഉകദയാഗസ്ഥകനാ 
അധിോരസ്ഥാനത്തികനാ എതിരായി യാപ്പതാരു വയവഹാരകമാ കപ്പാസിേയൂഷ്കനാ മറ്റ ്
നിയമ നടപടിേകളാ നിൈനില്ക്കുന്നതല്ല. 

(2) ഈ ഓർഡിനന്കസാ അതിന് േീെില് ഉണ്ാക്കിയിട്ടുള്ള ഏപ്പതങ്കിൈും 
ചട്ടങ്ങകളാ അനുസരിച്ച ്ഉത്തമവിശവാസപൂർവം പ്പചയ്തകതാ പ്പചയ്യാനുകേശിച്ചകതാ ആയ 
പ്പവൃത്തിമൂൈം സംഭവിച്ചകതാ സംഭവിക്കാനിടയുള്ളകതാ ആയ ഏപ്പതങ്കിൈും നഷ്ടത്തിപ്പെ 
കപരില്  ഏപ്പതങ്കിൈും ഉകദയാഗസ്ഥകനാ അധിോരസ്ഥാനത്തികനാ എതിരായി യാപ്പതാരു 
വയവഹാരകമാ നിയമ നടപടിേകളാ നിൈനില്ക്കുന്നതല്ല. 

32. ലവഷ്മയങ്ങള്ക നീക്കം പ്പചയ്യുന്നതിനുളള അധിോരം.—(1) ഈ 
ഓർഡിനന്സിപ്പൈ വയവസ്ഥേള്ക നടെിൈാക്കുന്നതില് എപ്പന്തങ്കിൈും ലവഷ്മയങ്ങള്ക 
ഉണ്ാേുന്നപക്ഷം, സർക്കാരിന്, അത്തരം ലവഷ്മയം നീക്കം പ്പചയ്യുന്നതികൈക്ക ്
ആവശയപ്പമകന്നാ യുക്തപ്പമകന്നാ അതിന് കതാന്നുന്നതും ഈ ഓർഡിനന്സിപ്പൈ 
വയവസ്ഥേള്കക്ക ് വിരുദ്ധ മല്ലാത്തതുമായ ഏത് ോരയവും പ്പപാതുവായകതാ 
പ്പകതയേമായകതാ ആയ ഉത്തരവുമുകഖന പ്പചയ്യാവുന്നതാണ്: 

എന്നാല് അങ്ങപ്പനയുളള യാപ്പതാരു ഉത്തരവും ഈ ഓർഡിനന്സിപ്പെ പ്പാരംഭ 
തീയതി മുതല് രണ്ുവർഷ് ോൈാവധി അവസാനിച്ചതിനുകശഷ്ം പുറപ്പെടുവിക്കുവാന് 
പാടില്ലാത്തതാണ്. 

(2) ഈ വേുെിന്േീെില് പുറപ്പെടുവിച്ച എല്ലാ ഉത്തരവും അത ്
പുറപ്പെടുവിച്ചതിനുകശഷ്ം േെിയുന്നപ്തകവഗം, നിയമസഭ മുമ്പാപ്പേ വയ്കക്കണ്താണ്. 

33. ചട്ടങ്ങള്ക ഉണ്ാക്കുന്നതിനുള്ള അധിോരം.—(1) സർക്കാരിന്, ഗസറ്റ ്
വിജ്ഞാപനം വെി, ഈ ഓർഡിനന്സിപ്പൈ എല്ലാകമാ ഏപ്പതങ്കിൈുകമാ വയവസ്ഥേള്ക 
നടെിൈാക്കുന്നതിനായി ചട്ടങ്ങള്ക ഉണ്ാക്കാവുന്നതാണ്. 

(2) ഈ ഓർഡിനന്സ് പ്പോരം ഉണ്ാക്കപ്പെടുന്ന ഏപ്പതാരു ചട്ടവും,  
അത് ഉണ്ാക്കിയതിനുകശഷ്ം, േെിയുന്നപ്ത കവഗം, നിയമസഭ 
സകമളനത്തിൈായിരിക്കുകമ്പാള്ക, സഭ മുമ്പാപ്പേ ഒരു സകമളനത്തികൈാ അപ്പല്ലങ്കില് 
തുടർച്ചയായുള്ള രണ്ു സകമളനങ്ങളികൈാ പ്പപടാവുന്ന ആപ്പേ പതിനാൈു ദിവസകത്തക്്ക 
വയ്കക്കണ്തും അപ്പോരം അത് ഏത് സകമളനത്തില് വയക്്കുന്നുകവാ ആ 
സകമളനകമാ അതിന് പ്പതാട്ടടുത്ത സകമളനകമാ അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിയമസഭ 

28

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



ആ ചട്ടത്തില് എപ്പന്തങ്കിൈും രൂപകഭദം വരുത്തുേകയാ അപ്പല്ലങ്കില് ആ ചട്ടം 
ഉണ്ാകക്കണ്തിപ്പല്ലന്്ന തീരുമാനിക്കുേകയാ പ്പചയ്യുന്ന പക്ഷം, ആ ചട്ടത്തിന് അതിനു 
കശഷ്ം, അതത് സംഗതി കപാപ്പൈ, അങ്ങപ്പന കഭദഗതി പ്പചയ്ത രൂപത്തില് മാപ്തം പ്പാബൈയം 
ഉണ്ായിരിക്കുേകയാ അഥവാ യാപ്പതാരു പ്പാബൈയവും ഇല്ലാതിരിക്കുേകയാ പ്പചയ്യുന്നതും, 
എന്നിരുന്നാൈും, അങ്ങപ്പനയുള്ള രൂപകഭദപ്പെടുത്തകൈാ റോക്കകൈാ ആ ചട്ടപ്പോരം മുമ്പ ്
പ്പചയ്ത ഏപ്പതങ്കിൈും സംഗതിയുപ്പട സാധുതയ്ക്ക് ഭംഗം വരാത്ത വിധത്തില് 
ആയിരികക്കണ്തുമാണ.് 

34. റോക്കൈും ഒെിവാക്കൈും.—(1) 2021-പ്പൈ കേരള മത്സയകൈൈവും വിപണനവും 
ഗുണനിൈവാര പരിപാൈനവും ഓർഡിനന്സ് (2021-പ്പൈ 28) ഇതിനാല് 
റോക്കിയിരിക്കുന്നു. 

(2) അങ്ങപ്പന റോക്കിയിരുന്നാല് തപ്പന്നയും പ്പസ്തുത ഓർഡിനന്സ് പ്പോരം 
പ്പചയ്തകതാ പ്പചയ്തതായി േരുതപ്പെടുന്നകതാ ആയ ഏപ്പതങ്കിൈും ോരയകമാ എടുത്തകതാ 
എടുത്തതായി േരുതപ്പെടുന്നകതാ ആയ ഏപ്പതങ്കിൈും നടപടികയാ, ഈ ഓർഡിനന്സ ്
പ്പോരം പ്പചയ്തതാകയാ എടുത്തതാകയാ േരുതപ്പെകടണ്താണ്.  

  

 ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖ ൻ, 
 ഗവർണർ. 
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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 (64 of 2021). 

 By order of the Governor, 

 SADIQUE M. K., 
 Special Secretary (Law). 

  

No. 18575/Leg. I1/2018/Law. Dated, Thiruvananthapuram, 2nd July, 2021 
18th Mithunam,1196 
11th Ashadha, 1943. 
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[Translation in English of “2021-പ്പൈ കേരള മത്സയകൈൈവും വിപണനവും 
ഗുണനിൈവാര പരിപാൈനവും ഓർഡിനന്സ്” published under the authority of the 

Governor.] der the authority of the Governor.] 

ORDINANCE No. 64 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, under sub-clause (a) of clause (2) of Article 213 of the Constitution of 

India the said Ordinance will cease to operate on the 5th day of July, 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 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; 

(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; 
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(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 safe and hygiene; 

(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; 

(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; 
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 (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. 

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: 
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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, 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. 

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 
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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. 

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; 

36

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



(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) 

 :  Member 

 

(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 
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(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. 

 :  Member 

(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. 

(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 
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(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; 

(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. 
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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. 

(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. 

40

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



(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, 

Government may remove him from membership. 

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:— 
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(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; 

(xii)   to exercise such other powers, and fulfill such other duties and functions as 

may be prescribed. 
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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. 

(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. 
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(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 or as unsound mind; 

(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, 

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; 

(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; 
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(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; from the amount so realised, remit prescribed 

rate of amount 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. 

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. 
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(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. 

(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. 
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(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; 

(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; 
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(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. 

(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 
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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. 

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 
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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 sub-standard 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 

germs or added chemical or toxic substance  or of sub standard  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. 
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(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 

enquiry 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) 

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; 
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(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 contravene 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. 

(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 
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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, 

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

Quality Ordinance, 2021 (28 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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