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സബജ ജകജ ടജ കമറിററി I
കൃഷറിയക മൃഗസകരക്ഷണവക മതത്സ്യബനനവക

(2021-2023)

ഘടന
ചചെയര്മപ്പോന്   :

 ശശ. പേറി. പ്രസപ്പോദജ,
കൃഷറി വകുപ്പുമനറി.

   എകജ  -  ഒഫശപഷത്സ്യപ്പോ അകഗങ്ങള :

 ശശമതറി ചജ. ചെറിഞ്ചുറപ്പോണറി,

മൃഗസകരക്ഷണ- ക്ഷശരവറികസന വകുപ്പുമനറി.

ശശ. സജറി ചചെററിയപ്പോന്
മതത്സ്യബനനക, സപ്പോകസപ്പോരറികക, യവജനപക്ഷമ വകുപ്പുമനറി 

അകഗങ്ങള  :

 ശശ. അനൂപേജ പജകബജ, എക. എല. എ. 

ശശ. പേറി. പേറി. ചെറിത്തരഞ്ജന്, എക. എല. എ. 

ശശ. പേറി. ചജ. പജപ്പോസഫജ, എക. എല. എ. 

ശശ. സറി. എചജ. കുഞ്ഞമ, എക. എല. എ. 

ശശ. ചക. പേറി. പമപ്പോഹനന്, എക. എല. എ. 

ശശ. കുറുപകപ്പോളറി ചമപ്പോയ്തശന്, എക. എല. എ. 

ശശ. മുരളറി ചപേരുചനലറി,  എക. എല. എ.

ശശ. എക. വറിന്ചസനജ, എക. എല. എ.

   നറിയമസഭപ്പോ ചസക്രപടററിയറജ :

 ശശ. എസജ. വറി. ഉണറികൃഷ്ണന്നപ്പോയര്, ചസക്രടററി

ശശ. ഷപ്പോനവപ്പോസജ പേറി.പേറി., പജപ്പോയറിനജ ചസക്രടററി

ശശമതറി ഷശന ശറിവദപ്പോസജ, ചഡെപേപ്യൂടറി ചസക്രടററി

ശശമതറി ദശപേ എന്.ജറി., അണ്ടര് ചസക്രടററി.



2021 -ലലെ കകേരള മതത്സ്യകലെലെവവും വവിപണനവവും ഗുണനവിലെവവാര 
പരവിപവാലെനവവും ബവില

 (സബ്ജകക്ട് കേമവിറവി റവികപവാര്ടക്ട്) 

കൃഷവിയവും  മൃഗസവുംരക്ഷണവവും  മതത്സ്യബന്ധനവവും  സവുംബന്ധവിച്ച  സബ്ജകക്ട്  കേമവിറവി
I-ലന്റെ  പരവിഗണനയവായവി  അയച്ച  2021-ലലെ  കകേരള  മതത്സ്യകലെലെവവും  വവിപണനവവും
ഗുണനവിലെവവാര പരവിപവാലെനവവും ബവില (ബവില നമ്പര് 63),  സമവിതവി പരവിഗണവിച്ചതനുസരവിച്ചുള
സബ്ജകക്ട് കേമവിറവിയലടെ റവികപവാര്ടവും,  സബ്ജകക്ട് കേമവിറവി  റവികപവാര്ടക്ട്  ലചെയ്ത പ്രകേവാരമുള ബവിലവും
സമര്പവിക്കുന. 

2.  2021-ലലെ  കകേരള മതത്സ്യകലെലെവവും വവിപണനവവും ഗുണനവിലെവവാര പരവിപവാലെനവവും ബവില
2021  ലസപ്റവുംബര്  29-ാ തതീയതവി ഒരു അസവാധവാരണ ഗസറവായവി പ്രസവിദതീകേരവിച്ചു.  ഈ
ബവില  2021  ഒകകവാബര്  28-ാ തതീയതവി സഭയവില അവതരവിപവിക്കുകേയവും അകന്നേ ദവിവസവും
തലന്നേ  സബ്ജകക്ട് കേമവിറവിയലടെ പരവിഗണനയക്ട് അയയ്ക്കുകേയവും ലചെയ. 

 3. 2021 ഒകകവാബര് 28-ാ തതീയതവി സമവിതവി കയവാഗവും കചെര്ന്നേക്ട് പ്രസ്തുത ബവില ഖണവും
ഖണമവായവി പരവിഗണവിക്കുകേയവും തവാലഴെപറയന്നേ കഭദഗതവികേകളവാലടെ അവുംഗതീകേരവിക്കുകേയവും ലചെയ.

ശതീര്ഷകേവും

ശതീര്ഷകേതവില  “  ”  മതതലലലവവ എന്നേ വവാകവിനു പകേരവും   “ ”മതതസവഭരണവവ  എന്നേ
വവാകക്ട് കചെര്ക്കുകേ. 

ദതീര്ഘശതീര്ഷകേവും

ദതീര്ഘശതീര്ഷകേതവില  “ ” മതതലലലവവ എന്നേ വവാകവിനു പകേരവും  “മതതസവഭരണവവ
 ”ലലലവവ  എന്നേതീ വവാക്കുകേള് കചെര്ക്കുകേ. 

പതീഠവികേ

പതീഠവികേയവില  “  ”  മതതലലലവവ എന്നേ വവാകവിനു പകേരവും  “   ”മതതസവഭരണവവ ലലലവവ
എന്നേതീ വവാക്കുകേള് കചെര്ക്കുകേ. 

ഖണവും   1

(1)-ാ  ഉപഖണതവില  “ ”  മതതലലലവവ എന്നേ  വവാകവിനു  പകേരവും
“മതത്സ്യസവുംഭരണവവും” എന്നേ വവാകക്ട് കചെര്ക്കുകേ.  
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ഖണവും   4

(i) (1)-ാ ഉപഖണതവില തവാലഴെപറയന്നേ കവിപ്തനവിബന്ധന കചെര്ക്കുകേ. 

“എനനല  കലെലെതവിലൂലടെയലവാലത  മതത്സ്യലതവാഴെവിലെവാളവികേള്കക്ട്  കനരവിടക്ട്
മതത്സ്യവവിപണനവും നടെത്തുന്നേതവിനക്ട് ഈ ഉപവകുപക്ട് തടെസ്സമവാകുന്നേതല.”

(ii)  (2)-ാ  ഉപഖണതവിലന്റെ  കവിപ്തനവിബന്ധനയവില  "നവിര്ണ്ണയവികലപട
പ്രകേവാരവും"  എന്നേതീ  വവാക്കുകേള്കക്ട്  മുമ്പവായവി  "ബന്ധലപട  ഹവാര്ബര്  മവാകനജ് ലമന്റെക്ട്
ലസവാസസറവി/ഫവിഷക്ട്  ലെവാന്റെവിവുംഗക്ട്  ലസന്റെര്  മവാകനജ് ലമന്റെക്ട്  ലസവാസസറവിയലടെ  ശവിപവാര്ശയലടെ
അടെവിസവാനതവില" എന്നേതീ വവാക്കുകേള് കചെര്ക്കുകേ. 

(iii)  (4)-ാ  ഉപഖണതവിലലെ  "  ”  സരകനരരനന എന്നേ  വവാക്കുവും  ചെവിഹ്നവവും
ഒഴെവിവവാക്കുകേ. 

(iv) (5)-ാ ഉപഖണതവിനക്ട് പകേരവും തവാലഴെപറയന്നേ ഉപഖണവും കചെര്ക്കുകേ.

''(5) (4)-ാ ഉപവകുപക്ട് പ്രകേവാരവും വസൂലെവാകലപടുന്നേ കലെലെകമതീഷന് തവാലഴെപറയവും
പ്രകേവാരവും വവിഭജവികലപടെവാവന്നേതവാണക്ട്, അതവായതക്ട്:  ―

(എ) ഫവിഷക്ട് ലെവാന്റെവിവുംഗക്ട് ലസന്റെര്  /  ഫവിഷവിവുംഗക്ട് ഹവാര്ബര് 

(i) കലെലെകവാരനക്ട് - ഇരുപതക്ട് ശതമവാനവും ;

(ii)  ഹവാര്ബര്  മവാകനജ് ലമന്റെക്ട്  ലസവാസസറവിയക്ട്/  ഫവിഷക്ട്  ലെവാന്റെവിവുംഗക്ട്  ലസന്റെര്
മവാകനജ് ലമന്റെക്ട് ലസവാസസറവിയക്ട്- ഇരുപതക്ട് ശതമവാനവും ;

(iii)  ബന്ധലപട  മതത്സ്യലതവാഴെവിലെവാളവികേള്കക്ട്  വവാര്ഷവികേ  ഉലപവാദന
കബവാണസവായവി തവിരവിലകേ നലകുന്നേതവിനവായവി - നവാലപതക്ട് ശതമവാനവും ;

(iv) കലെലെതവില പങവാളവിയവാകുന്നേ ലസവാസസറവികേള്കക്ട് - ഇരുപതക്ട് ശതമവാനവും 

(ബവി) ഫവിഷക്ട് മവാര്കറക്ട് 

(i) കലെലെകവാരനക്ട് - ഇരുപതക്ട് ശതമവാനവും ;

(ii) ഫവിഷക്ട് മവാര്കറക്ട് മവാകനജ് ലമന്റെക്ട് ലസവാസസറവിയക്ട് -ഇരുപതക്ട് ശതമവാനവും ;

(iii)  കക്ഷമ  പ്രവര്തനങ്ങള്  നടെപവിലെവാക്കുന്നേതവിനവായവി  കകേരള  മതത്സ്യലതവാഴെവിലെവാളവി
കക്ഷമനവിധവി കബവാര്ഡവിനക്ട് - മുപതക്ട് ശതമവാനവും ; 

(iv)  തകദ്ദേശ  സസ്വയവുംഭരണ  സവാപനതവിനക്ട്/മവാര്കറവിലന്റെ  ഉടെമയക്ട്-മുപതക്ട്
ശതമവാനവ.”
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8-  ാഖണവും

(viii)-ാഇനതവില  "യൂസര്ഫതീസക്ട്,  കലെലെകമതീഷന്  എന്നേവിവയവില"  എന്നേതീ
വവാക്കുകേള്ക്കുവും ചെവിഹ്നതവിനുവും പകേരവും "യൂസര്ഫതീസവില" എന്നേ വവാകക്ട് കചെര്ക്കുകേ. 

9-  ാഖണവും
(i)(1)-ാഉപഖണതവിലലെ ഇനവും  (i)-നു കശഷവും ഇനവും  (ii)  ആയവി തവാലഴെപറയന്നേവ

കചെര്കകണ്ടതവും തടെര്ന വരുന്നേ ഇനങ്ങള് പുനരകവും ലചെകയ്യേണ്ടതമവാണക്ട്.

"(ii)  പ്രകദശലത എവും.എല.എ-അവുംഗവും" 

(ii)  പുനരകവും  ലചെയ്യുന്നേ   (iii)-ാ  ഇനതവില  "സവസക്ട്  ലചെയര്കപഴ്സണ്  "  എന്നേ
വവാക്കുകേള്കക്ട് പകേരവും ''അവുംഗവും'' എന്നേ വവാകക്ട് കചെര്ക്കുകേ

10-  ാ ഖണവും

(ix)-ാ ഇനതവില "യൂസര്ഫതീസക്ട്, കലെലെകമതീഷന് വവിഹവിതവും എന്നേവിവയവില" എന്നേതീ
വവാക്കുകേള്ക്കുവും ചെവിഹ്നതവിനുവും  പകേരവും "യൂസര്ഫതീസവില" എന്നേ വവാകക്ട് കചെര്ക്കുകേ. 

11-  ാ ഖണവും

(1)-ാഉപഖണതവില  "അധതീനതയവികലെവാ"  എന്നേ  വവാകവിനു  കശഷവും  "സസ്വകേവാരത്സ്യ
കമഖലെയവികലെവാ" എന്നേതീ വവാക്കുകേള് കചെര്ക്കുകേ. 

17-  ാ ഖണവും

(v)-ാ ഇനതവില  "നവിലെവവാരവും"  എന്നേ വവാകവിനു പകേരവും  "ഗുണനവിലെവവാരവും"  എന്നേ
വവാകക്ട് കചെര്ക്കുകേ. 

19-  ാ ഖണവും 

 19-ാ ഖണതവിനക്ട് പകേരവും തവാലഴെപറയന്നേ ഖണവും കചെര്ക്കുകേ

“19. മതത്സ്യതവിലന്റെ സവുംഭരണവവും അടെവിസവാനവവിലെ നവിശ്ചയവികലവും :―

(1)  മതത്സ്യതവിലന്റെ  അടെവിസവാനവവിലെ  കേവാലെവാകേവാലെങ്ങളവില  നവിര്ണ്ണയവികലപട
പ്രകേവാരവും  നവിശ്ചയവിക്കുവവാന്  ഹവാര്ബര്  മവാകനജ് ലമന്റെക്ട്   ലസവാസസറവികക്ട്  അധവികേവാരവും
ഉണ്ടവായവിരവിക്കുന്നേതവാണക്ട്. 

(2)  മതത്സ്യലതവാഴെവിലെവാളവികേള്  പവിടെവിച്ചു  ലകേവാണ്ടുവരുന്നേ  മതത്സ്യവും  അവര്കക്ട്
തവാലപരത്സ്യമുളപക്ഷവും  അവുംഗങ്ങളവായ  മതത്സ്യലതവാഴെവിലെവാളവി  വവികേസന  കക്ഷമ  സഹകേരണ
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സവുംഘങ്ങള് മുകഖന  (1)-ാ ഉപവകുപക്ട് പ്രകേവാരവും നവിശ്ചയവിക്കുന്നേ അടെവിസവാനവവിലെ നലകേവി
നവിര്ണ്ണയവികലപട  പ്രകേവാരവും  സവുംഭരവികവാവന്നേതവാണക്ട്.  ഇതവിനക്ട്  ആവശത്സ്യമവായ  സവുംഭരണ
സസൗകേരത്സ്യങ്ങള് നവിര്ണ്ണയവികലപട പ്രകേവാരവും ആയവിരവികകണ്ടതവാണക്ട്. “

21-  ാ ഖണവും

(1)-ാ  ഉപഖണതവില  "സവുംരക്ഷവിക്കുന്നേതവിനക്ട്"  എന്നേ  വവാകവിനു  പകേരവും
"സവുംരക്ഷവിക്കുന്നേതവിനുവും"  എന്നേ  വവാക്കുവും  “സനക്ഷത്സ്യപതവും”എന്നേ  വവാകവിനു  മുമ്പവായവി
"ഗുണനവിലെവവാര" എന്നേ വവാക്കുവും കചെര്ക്കുകേ. 

23-  ാ ഖണവും

"(1)”എന്നേ അകവവും ബവാകറ്റുകേളവും ഒഴെവിവവാക്കുകേ.

24-  ാ ഖണവും

"ഉകദത്സ്യവാഗസരവായവി"  എന്നേ  വവാകവിനു  പകേരവും  "ഉകദത്സ്യവാഗസനവായവി"  എന്നേ  വവാകക്ട്
കചെര്ക്കുകേ. 

26-  ാ ഖണവും

(3)-ാ  ഉപഖണതവില  "ഒരു  അകനസ്വഷണതവില"  എന്നേതീ  വവാക്കുകേള്കക്ട്  പകേരവും
"നടെപടെവിലയ  തടെര്ന്നേക്ട്"  എന്നേതീ  വവാക്കുകേളവും  "ഉകദത്സ്യവാഗസന്  കേലണ്ടതവിയവാല"  എന്നേതീ
വവാക്കുകേള്കക്ട്  പകേരവും  "ഉകദത്സ്യവാഗസനക്ട്  കബവാധത്സ്യമവാകുന്നേപക്ഷവും"  എന്നേതീ  വവാക്കുകേളവും
കചെര്ക്കുകേ.  

4. മറക്ട് കഭദഗതവികേള് ആനുഷവുംഗവികേകമവാ ഘടെനവാപരകമവാ ആണക്ട്. 

5.   വവികയവാജനക്കുറവിപവും  സബ്ജകക്ട്  കേമവിറവി  റവികപവാര്ടക്ട്  ലചെയ്ത  പ്രകേവാരമുള  ബവിലവും
അനുബന്ധമവായവി കചെര്തവിരവിക്കുന.

പവി. പ്രസവാദക്ട്,
തവിരുവനന്തപുരവും, ലചെയര്മവാന്,
2021 ഒകകവാബര് 28. സബ്ജകക്ട് കേമവിറവി I.



അനുബനന  -I

വവിയയയോജനക്കുറവിപപ

2021 -ലലെ യകേരള മതത്സ്യയലെലെവന വവിപണനവന ഗുണനവിലെവയോര 
പരവിപയോലെനവന ബവില് 

മതത്സ്യയലെലെവന  അവയുമയോയവി  ബനലപട്ട  പ്രവര്ത്തനങ്ങളന  ക്രമലപടുത്തുന്നതവിനപ

യവണവിയയോണപ 2021-ലലെ മതത്സ്യയലെലെവന വവിപണനവന ഗുണനവിലെവയോര പരവിപയോലെനവന ബവില്

അവതരവിപവിചവിട്ടുള്ളതപ.  എന്നയോല്  ബവിലവിലലെ  പലെ  വത്സ്യവസ്ഥകേളന  അപ്രയോയയയോഗവികേന  ആയവി

കേയോണുന.  യകേരളത്തവിലലെ മതത്സ്യ ഗയോമങ്ങളവില്  23  ഹയോര്ബറുകേളന  ഏതയോനുന  ചവിലെ ഫവിഷപ

ലെയോനവിനഗപ  ലസെനറുകേളന  മയോത്രമയോണപ  സെര്കയോരവിലന  സെമ്പൂര്ണ്ണ  നവിയന്ത്രണത്തവിലുള്ളതപ.

മലറ്റെലയോ ഗയോമങ്ങളവിലുന പരമ്പരയോഗത മതത്സ്യലത്തയോഴവിലെയോളവികേള് തലെമുറകേളയോയവി മതത്സ്യബനനന

നടത്തവിവരവികേയയോണപ.  ഈ  ബവിലവിലലെ  3-ാം  വകുപപ  നവിലെവവില്  വരുന്നയതയോലട

ബഹുഭൂരവിപകന വരുന്ന ഈ യയോനങ്ങളവിലലെ മതത്സ്യബനനന നവിയമവവിരുദ്ധമയോയവി മയോറുകേയുന

ഈ ലതയോഴവിലെയോളവികേള് ശവികവികലപടുന്ന സെയോഹചരത്സ്യന സെനജയോതമയോവകേയുന ലചയ്യുന്നതയോണപ. 

ബവിലവിലന  4-ാം  വകുപവില്  യലെലെത്തുകേയുലട  5%  സെര്കയോരവിനപ  വസൂലെയോകയോലമനന

വത്സ്യവസ്ഥ  ലചയവിരവിക്കുന.  മതത്സ്യലത്തയോഴവിലെയോളവിയുലട  വരുമയോനത്തവില്  നവിന്നപ  യലെലെ  ഫഫീസെപ

എന്നയപരവില് സെര്കയോരവിയലെകപ  പണന സെസ്വരൂപവിക്കുന്നതപ  പയരയോകനവികുതവി  ആണപ.  ഇതപ

ജവിഎസ് ടവി ആകവിനുന ഇന്കേന ടയോകപ ആകവിനുന വവിരുദ്ധമയോണപ.  

ബവിലവിലന  19-ാം  വകുപവില്  മതത്സ്യത്തവിലന  അടവിസ്ഥയോന  വവിലെ  നവിശ്ചയവികയോനുള്ള

അധവികേയോരന  ഹയോര്ബര്  മയോയനജ് ലമനപ  ലസെയോസസെറ്റെവികപ  ആണപ  നല്കേവിയവിരവിക്കുന്നതപ.

എന്നയോല്  വത്സ്യതത്സ്യസ്തമയോയ  മതത്സ്യബനന  രഫീതവികേള്  കേയോരണന  പലെയവിനന  മതത്സ്യങ്ങള്ക്കുന

വത്സ്യതത്സ്യസ്തമയോയ ലലസെസന വത്സ്യതത്സ്യസ്തമയോയ ഗുണനവിലെവയോരവന നവിലെനവില്ക്കുന്നതവിനയോല് സെര്കയോര്

ജഫീവനകയോരുന  യട്രേഡപ  യൂണവിയന്  യനതയോകന്മയോരുമടങ്ങുന്ന  ഈ  സെമവിതവികപ  എങ്ങലന

പ്രയോയയയോഗവികേമയോയവി ഒറ്റെ വവിലെ നവിശ്ചയവികയോന് സെയോധവിക്കുന എന്നതപ വത്സ്യക്തമല. 

രയോത്രവികേയോലെങ്ങളവില്  മതത്സ്യബനനത്തവിനപ  യപയോയവി  വരുന്ന   മതത്സ്യലത്തയോഴവിലെയോളവി

പവിയറ്റെന്നപ  പകേല്  മുഴുവന്  സെര്കയോര്  ഉയദത്സ്യയോഗസ്ഥരുലട  മുന്നവില്  യപയോയവി  മതത്സ്യത്തവിലന

ഉറവവിടന,  പവിടവിലചടുത്ത  മയോര്ഗന,  ഗുണനവിലെവയോരത്തവിലന  വവിശദയോനശങ്ങള്,
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ഭകത്സ്യയയയോഗത്സ്യമയോലണന്ന  യരഖകേള്  തുടങ്ങവിയവ  നല്കേവി  സെയോകത്സ്യപത്രന  വയോങ്ങവികണന

എനള്ള 20, 21 വകുപ്പുകേളവിലലെ വത്സ്യവസ്ഥകേള് തവികേചന അപ്രയോയയയോഗവികേമയോണപ. വകുപപ 29-ല്

പ്രതവിപയോദവിക്കുന്ന  ഉയര്ന്ന  പവിഴശവിക  ഈ  ബവിലവിലലെ  വത്സ്യവസ്ഥകേള്  മതത്സ്യലത്തയോഴവിലെയോളവി

വവിരുദ്ധമയോണപ എന്നതവിലന യനര്സെയോകത്സ്യമയോണപ.  

യമല്പറഞ്ഞ  കേയോരണങ്ങളയോല്  ബവിലവിലലെ  വത്സ്യവസ്ഥകേയളയോടപ  വവിയയയോജവിപപ
യരഖലപടുത്തുന. 

അനൂപപ യജകബപ                            (ഒപപ) 

കുറുയകയോളവി ലമയോയഫീന്                        (ഒപപ) 

എന. വവിന്ലസെനപ                              (ഒപപ)



അനുബനന്ധം   II

2021-ലലെ കകേരള മതത്സ്യസന്ധംഭരണവന്ധം വവിപണനവന്ധം  
ഗുണനവിലെവവാര പരവിപവാലെനവന്ധം ബവില

(സബ്ജകക്ട് കേമവിറവി റവികപവാര്ടക്ട് ലചെയ്തപ്രകേവാരമുള്ളതക്ട്)

[അടവിവരയവിടതന്ധം വശതക്ട് വരച്ചതന്ധം സബ്ജകക്ട് കേമവിറവി നവിര്കദ്ദേശവിച്ച കഭദഗതവികേലളയന്ധം
നക്ഷത്രചെവിഹന്ധം ഒഴവിവവാക്കലെവിലനയന്ധം സൂചെവിപവിക്കുന]

മതത്സ്യസന്ധംഭരണവന്ധം കലെലെവന്ധം വവിപണനവന്ധം നവിയനവിക്കുന്നതവിനുന്ധം
വത്സ്യവസവാപവിതവന്ധം ശുചെവിതത്വപൂര്ണ്ണവന്ധം കേവാരത്സ്യക്ഷമവമവായ കലെലെവന്ധം 

വവിപണനവന്ധം കപ്രവാതവാഹവിപവിക്കുന്നതവിനുന്ധം ഗുണനവിലെവവാരന്ധം 
പരവിപവാലെവിക്കുന്നതവിനുന്ധം അവയമവായവിബനലപടകതവാ 

അതവിനക്ട്  ആനുഷന്ധംഗവികേമവായകതവാ ആയ മറ്റു 
കേവാരത്സ്യങ്ങള്ക്കുന്ധം കവണവി  വത്സ്യവസ 

ലചെയ്യുന്നതവിനുള്ള 

ഒരു 

ബവില

പപീഠവികേ.―കകേരള  സന്ധംസവാനതക്ട്  മതത്സ്യസന്ധംഭരണവന്ധം  കലെലെവന്ധം വവിപണനവന്ധം
നവിയനവിക്കുന്നതവിനുന്ധം  വത്സ്യവസവാപവിതവന്ധം  ശുചെവിതത്വപൂര്ണ്ണവന്ധം  കേവാരത്സ്യക്ഷമവമവായ  കലെലെവന്ധം
വവിപണനവന്ധം കപ്രവാതവാഹവിപവിക്കുന്നതവിനുന്ധം ഗുണനവിലെവവാരന്ധം പരവിപവാലെവിക്കുന്നതവിനുന്ധം അവയമവായവി
ബനലപടകതവാ അതവിനക്ട്  ആനുഷന്ധംഗവികേമവായകതവാ ആയ മറ്റു കേവാരത്സ്യങ്ങള്ക്കുന്ധംകവണവി വത്സ്യവസ
ലചെയ്യുന്നതക്ട്  യക്തമവായവിരവിക്കുകേയവാലന്ധം; 

ഭവാരത റവിപബവിക്കവിലന്റെ എഴുപതവിരണവാന്ധം സന്ധംവതരതവില തവാലഴപറയന്ധം  പ്രകേവാരന്ധം
നവിയമമുണവാക്കുന:―

1.  ചുരുക്കകപരുന്ധം  പ്രവാരന്ധംഭവന്ധം.― (1)  ഈ  ആകവിനക്ട്  2021-ലലെ  കകേരള
മതത്സ്യസന്ധംഭരണവന്ധം വവിപണനവന്ധം   ഗുണനവിലെവവാര  പരവിപവാലെനവന്ധം  ആകക്ട്  എന്നക്ട്  കപരക്ട്
പറയവാന്ധം.

(2)  ഇതക്ട്  2020  ലസപ്റന്ധംബര്  24-ാം  തപീയതവി   പ്രവാബലെത്സ്യതവില  വന്നതവായവി
കേരുതലപകടണതവാണക്ട്.

1786/2021.
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2. നവിര്വ്വചെനങ്ങള്.―ഈ  ആകവില  സന്ദര്ഭന്ധം  മറ്റു  വവിധതവില  ആവശത്സ്യലപടവാത
പക്ഷന്ധം,―

(എ)  “നത്സ്യവായനവിര്ണ്ണയ  ഉകദത്സ്യവാഗസന"  എന്നവാല  ഈ  ആകവിലലെ  26-ാം
വകുപവിലന്റെ  (1)-ാം  ഉപവകുപക്ട്  പ്രകേവാരന്ധം  സര്ക്കവാര്  അധവികേവാരലപടുതവിയ  ഉകദത്സ്യവാഗസന
എന്നര്ത്ഥമവാകുന;

(ബവി)  “അപപീല അധവികേവാരവി"  എന്നവാല അതത ജവില്ലയലട അധവികേവാരവിതയള്ള
ജവില്ലവാ കേളകര് എന്നര്ത്ഥമവാകുന;

(സവി)  “കലെലെക്കമപീഷന"  എന്നവാല  കലെലെന്ധം  നടതവിയതവിലന്റെകയവാ  കലെലെന്ധം
നടതവിപവിനവായവി സസൗകേരത്സ്യങ്ങള് പ്രദവാനന്ധം ലചെയ്തതവിലന്റെകയവാ വകേയവില മതത്സ്യവവില്പനക്കവാരവില
നവിനന്ധം സര്വ്വപീസക്ട് ചെവാര്ജവിനതവില ഈടവാക്കുന്ന തകേകയവാ മതത്സ്യകമവാ എന്നര്ത്ഥമവാകുന;

(ഡവി)  “കലെലെക്കവാരന"  എന്നവാല  മതത്സ്യകലെലെതവിനു  കവണവി  5-ാം  വകുപക്ട്
പ്രകേവാരന്ധം സവാധുതയള്ള ഒരു അനുമതവിപത്രന്ധം കേരസമവാക്കവിയ വത്സ്യക്തവി എന്നര്ത്ഥമവാകുന;

(ഇ)  “അധവികേവാരലപടുതലപട ഉകദത്സ്യവാഗസന"  എന്നവാല ഈ ആകക്ട് പ്രകേവാരന്ധം
നലകേലപട അധവികേവാരങ്ങള് വവിനവികയവാഗവിക്കുന്നതവിനുന്ധം ചുമതലെലപട കേടമകേള് നവിര്വ്വഹവിക്കു
ന്നതവിനുമവായവി  വവിജവാപനന്ധം വഴവി  സര്ക്കവാര് അധവികേവാരലപടുതവിയവിട്ടുള്ള,  ആ പ്രകദശതക്ട്
അധവികേവാരവിതയള്ള  ഫവിഷറപീസക്ട്  വകുപവിലലെ  അസവിസ്റ്റന്റെക്ട്  ഡയറകര്  പദവവിയവിലള്ള  ഒരു
ഉകദത്സ്യവാഗസന എന്നര്ത്ഥമവാകുന;

(എഫക്ട്)  “ചെവിലഡക്ട്  കസ്റ്റവാകറജക്ട്  " എന്നവാല മതത്സ്യലത വവാണവിജത്സ്യവാടവിസവാനതവില
തവാഴ്ന്ന ഊഷവാവവില തണുപവിച്ചക്ട് സൂക്ഷവിക്കുന്നതവിനുള്ള സസൗകേരത്സ്യന്ധം എന്നര്ത്ഥമവാകുന;

(ജവി)  “പരവിവഹന  സസൗകേരത്സ്യന്ധം"  എന്നവാല  വവാണവിജത്സ്യവാടവിസവാനതവില  മതത്സ്യന്ധം
കറവാഡക്ട് മവാര്ഗന്ധം വവിതരണന്ധം ലചെയ്യുന്നതവിനുപകയവാഗവിക്കുന്ന യനവത്കൃത വവാഹനന്ധം എന്നര്ത്ഥമവാകുന;

(എച്ചക്ട്)  “മതത്സ്യന്ധം"  എന്നവാല  ഭക്ഷത്സ്യകയവാഗത്സ്യമവായതന്ധം  സവാമ്പതവികേ  വവാണവിജത്സ്യ
മൂലെത്സ്യമുളളതമവായ എല്ലവാ ജലെജപീവവികേളന്ധം എന്നര്ത്ഥമവാകുന;

(ഐ)  “മതത്സ്യബനനന്ധം"  എന്നവാല  ഏലതങവിലന്ധം  മവാര്ഗങ്ങള്  അവലെന്ധംബവിച്ചക്ട്
മതത്സ്യന്ധം  പവിടവിക്കുകേകയവാ  കശഖരവിക്കുകേകയവാ  ആകേര്ഷവിക്കുകേകയവാ  പവിന്തുടരുകേകയവാ  ലചെയ്യുകേ
എന്നര്ത്ഥമവാകുന;

(ലജ)  “ഫവിഷക്ട് ലെവാന്റെവിന്ധംഗക്ട് ലസന്റെര് മവാകനജ് ലമന്റെക്ട്  ലസവാസസറവി"  എന്നവാല ഈ
ആകവിലലെ  7-ാം വകുപക്ട്  പ്രകേവാരന്ധം ഒരു ലെവാന്റെവിന്ധംഗക്ട്  ലസന്റെറവിലന്റെ നടതവിപവിനുന്ധം പരവിപവാലെനതവിനുമവായവി
രൂപപീകേരവിച്ച ലസവാസസറവി  എന്നര്ത്ഥമവാകുന;
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(ലകേ) “ഫവിഷക്ട് മവാര്ക്കറക്ട്  മവാകനജ് ലമന്റെക്ട്  ലസവാസസറവി" എന്നവാല ഈ ആകവിലലെ
11-ാം വകുപക്ട് പ്രകേവാരന്ധം ഒരു മവാര്ക്കറവിലന്റെ നടതവിപവിനുന്ധം പരവിപവാലെനതവിനുമവായവി രൂപപീകേരവിച്ച
ലസവാസസറവി എന്നര്ത്ഥമവാകുന;

(എല)  “മതത്സ്യലതവാഴവിലെവാളവി"  എന്നവാല  പരമ്പരവാഗതമവായവി  ജപീവസനവാരണ
തവിനുകവണവി മുഖത്സ്യമവായന്ധം മതത്സ്യബനനതവികലെര്ലപടവിരവിക്കുന്ന ഒരു വത്സ്യക്തവി എന്നര്ത്ഥമവാകുന;

(എന്ധം) “സര്ക്കവാര്" എന്നവാല കകേരള സര്ക്കവാര്  എന്നര്ത്ഥമവാകുന;

(എന) “ഹവാര്ബര്" എന്നവാല  മതത്സ്യബനന യവാനങ്ങള് കേരയ്ക്കടുപവിക്കുന്നതവിനുന്ധം
സുരക്ഷവിതമവായന്ധം ശുചെവിതത്വപൂര്ണ്ണമവായന്ധം മതത്സ്യന്ധം ഇറക്കുന്നതവിനുന്ധം സകേകേവാരത്സ്യന്ധം ലചെയ്യുന്നതവിനുന്ധം
ആവശത്സ്യമവായ അടവിസവാന സസൗകേരത്സ്യങ്ങകളവാടുകൂടവിയ സലെന്ധം എന്നര്ത്ഥമവാകുന;

(ഒ)  “ഹവാര്ബര് മവാകനജ് ലമന്റെക്ട്  ലസവാസസറവി"  എന്നവാല ഈ ആകവിലലെ  9-ാം
വകുപക്ട് പ്രകേവാരന്ധം ഒരു മതത്സ്യബനന ഹവാര്ബറവിലന്റെ നടതവിപവിനുന്ധം പരവിപവാലെനതവിനുമവായവി
രൂപപീകേരവിച്ച ലസവാസസറവി  എന്നര്ത്ഥമവാകുന;

(പവി)  “ഐസക്ട്  പവാന്റെക്ട്"  എന്നവാല  മതത്സ്യന്ധം  കകേടുകൂടവാലത  സൂക്ഷവിക്കുന്നതവിനുള്ള
ഐസക്ട്, വത്സ്യവാവസവായവികേ/വവാണവിജത്സ്യവാടവിസവാനതവില, നവിര്മവിക്കുന്ന സവാപനന്ധം എന്നര്ത്ഥമവാകുന;

(കേക)  “ലെവാന്റെവിന്ധംഗക്ട് ലസന്റെര്" എന്നവാല ഈ ആകവിലലെ 3-ാം വകുപക്ട് പ്രകേവാരന്ധം വവിജവാപനന്ധം
ലചെയ്യലപടതന്ധം മതത്സ്യന്ധം കേടലെവിലനവിന്നക്ട് കനരവിടക്ട്  കേരയവിലലെതവിക്കുന്നതവിനുകവണവിയള്ളതമവായ
സലെന്ധം എന്നര്ത്ഥമവാകുന;

(ആര്)  “മവാര്ക്കറക്ട്"  എന്നവാല ലെവാന്റെവിന്ധംഗക്ട്  ലസന്റെര്,  ഹവാര്ബര്,  കേടമുറവി,  ബൂതക്ട്,
മതത്സ്യ കൃഷവിയവിടന്ധം എന്നവിവ ഒഴവിലകേ ആഭത്സ്യന്തര ഉപകഭവാഗതവികനവാ കേയറ്റുമതവികക്കവാ കവണവി
മതത്സ്യന്ധം  വവിപണനന്ധം  നടത്തുന്നകതവാ  അലല്ലങവില  സകേമവാറന്ധം  ലചെയ്യുന്നകതവാ  ആയതന്ധം  ഈ
ആകവിലലെ 3-ാം വകുപക്ട് പ്രകേവാരന്ധം  വവിജവാപനന്ധം ലചെയ്യലപടതമവായ സലെന്ധം എന്നര്ത്ഥമവാകുന;

(എസക്ട്) “വവിജവാപനന്ധം" എന്നവാല ഔകദത്സ്യവാഗവികേ ഗസറവില പ്രസവിദപീകേരവിച്ച ഒരു
വവിജവാപനന്ധം  എന്നര്ത്ഥമവാകുന;

(റവി)  “നവിര്ണ്ണയവിക്കലപട"  എന്നവാല  ഈ  ആകവിന  കേപീഴവില  ഉണവാക്കലപട
ചെടങ്ങളവാല നവിര്ണ്ണയവിക്കലപട  എന്നര്ത്ഥമവാകുന;

(യ)  “പൂര്വ്വ  സന്ധംസ്കരണന്ധം"  എന്നവാല  മതത്സ്യതവിലന്റെ  തലെ  നപീക്കന്ധം  ലചെയ്യല,
മവാന്ധംസന്ധം കവര്തവിരവിക്കല,  ലചെകേവിള നപീക്കന്ധം ലചെയ്യല,  കുടല നപീക്കന്ധം ലചെയ്യല,  ലതവാലെവിലപവാളവിക്കല
മുതലെവായവ എന്നര്ത്ഥമവാകുന;
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(വവി)  “പൂര്വ്വ സന്ധംസ്കരണകകേനന്ധം"  എന്നവാല മതത്സ്യതവിലന്റെ പൂര്വ്വ സന്ധംസ്കരണന്ധം
വത്സ്യവസവായവികേ/വവാണവിജത്സ്യവാടവിസവാനതവില  നടത്തുന്നതവിനവായവി  സജപീകേരവിച്ച  സവാപനകമവാ
സലെകമവാ ചുറ്റുപവാകടവാ  എന്നര്ത്ഥമവാകുന;

(ഡബബ) “സന്ധംസ്കരണന്ധം" എന്നവാല മതത്സ്യന്ധം ടവിന്നവിലെടയ്ക്കുകേകയവാ അച്ചവാറവാക്കുകേകയവാ
കവവവിക്കുകേകയവാ  ഉണക്കുകേകയവാ  ഉപവിലെവിടുകേകയവാ  ശപീതപീകേരവിക്കുകേകയവാ  പുകേച്ചുണക്കുകേകയവാ
സമവാനമവായ തരതവില വവിപണനതവിനക്ട് സജമവാക്കുകേകയവാ ലചെയ്യുകേ  എന്നര്ത്ഥമവാകുന;

(എകക്ട്)  “സന്ധംസ്കരണകകേനന്ധം"  എന്നവാല മതത്സ്യതവിലന്റെ  സന്ധംസ്കരണപ്രവര്തനങ്ങള്
വവാണവിജത്സ്യവാടവിസവാനതവില  നടത്തുന്നതവിനവായവി  സജപീകേരവിച്ച  സവാപനകമവാ  സലെകമവാ
ചുറ്റുപവാകടവാ എന്നര്ത്ഥമവാകുന;

(സവ)  “സന്ധംസവാനതലെ മതത്സ്യ ഗുണനവിലെവവാര പരവിപവാലെന കേമവിറവി"  എന്നവാല
16-ാം വകുപക്ട് പ്രകേവാരന്ധം രൂപപീകേരവിച്ച കേമവിറവി  എന്നര്ത്ഥമവാകുന;

(ഇസഡക്ട്) “യൂസര് ഫപീ" എന്നവാല സര്ക്കവാകരവാ തകദ്ദേശ സത്വയന്ധംഭരണ സവാപനങ്ങകളവാ
പശവാതലെ സസൗകേരത്സ്യങ്ങള് ഒരുക്കവിയവിട്ടുളള ലെവാന്റെവിന്ധംഗക്ട് ലസന്റെര്,  ഹവാര്ബര്,  മവാര്ക്കറക്ട് തടങ്ങവിയ
ഇടങ്ങളവില പ്രസസ്തുത സസൗകേരത്സ്യങ്ങള് ഉപകയവാഗലപടുത്തുകേകയവാ അനുഭവവിക്കുകേകയവാ ലചെയ്യുന്ന
തവികലെക്കക്ട്  വത്സ്യക്തവികേള്,  സവാപനങ്ങള്,  വവാഹനങ്ങള്  എന്നവിവയവില  നവിന്നക്ട്  ഈടവാക്കുന്ന
ഫപീസക്ട് എന്നര്ത്ഥമവാകുന;

(ഇസഡക്ട്എ) “യവാനന്ധം" എന്നവാല  മതത്സ്യബനനന്ധം നടത്തുന്നതവികനവാ ജലെമവാര്ഗന്ധം
മതത്സ്യന്ധം കേടത്തുന്നതവികനവാ ഉപകയവാഗവിക്കുന്ന ഒരു വവാഹനന്ധം എന്നര്ത്ഥമവാകുന.

3. ലെവാന്റെവിന്ധംഗക്ട് ലസന്റെര്  ,   ഹവാര്ബര്  ,   മവാര്ക്കറക്ട് എന്നവിവ പ്രഖത്സ്യവാപവിക്കുന്നതവിനുള്ള അധവികേവാരന്ധം.―

(1)  തലസമയന്ധം  പ്രവാബലെത്സ്യതവിലള്ള  മകറലതങവിലന്ധം  നവിയമതവില  എന്തുതലന്ന
അടങ്ങവിയവിരുന്നവാലന്ധം ഈ ആകവിലലെ ആവശത്സ്യങ്ങള്ക്കവായവി സര്ക്കവാരവിനക്ട്,  ലെവാന്റെവിന്ധംഗക്ട് ലസന്റെര്,
ഹവാര്ബര്, മവാര്ക്കറക്ട് എന്നവിവ കേവാലെവാകേവാലെങ്ങളവില വവിജവാപനന്ധം വഴവി പ്രഖത്സ്യവാപവിക്കവാവന്നതവാണക്ട്.

(2)  ലെവാന്റെവിന്ധംഗക്ട്  ലസന്റെര്,  ഹവാര്ബര്,  മവാര്ക്കറക്ട് എന്നവിവയലട അടവിസവാന ഭസൗതവികേ
സസൗകേരത്സ്യങ്ങളലട നവിലെവവാരന്ധം സര്ക്കവാരവിനക്ട്, വവിജവാപനതവിലൂലട നവിഷ്കര്ഷവിക്കവാവന്നതവാണക്ട്.

4.  മതത്സ്യകലെലെന്ധം വത്സ്യവസലപടുതല.―(1)  ഈ ആകവിലലെ  3-ാം വകുപവിലന്റെ  (1)-ാം
ഉപവകുപക്ട്  പ്രകേവാരന്ധം  വവിജവാപനന്ധം  ലചെയ്തവിട്ടുള്ള  ലെവാന്റെവിന്ധംഗക്ട്  ലസന്റെര്,  ഹവാര്ബര്,  മവാര്ക്കറക്ട്
എന്നവിവവിടങ്ങളവിലക്കൂടവിയല്ലവാലത യവാലതവാരവാളന്ധം മതത്സ്യകലെലെന്ധം നടത്തുവവാന പവാടവില്ലവാതതവാകുന.
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എന്നവാല കലെലെതവിലൂലടയല്ലവാലത മതത്സ്യലതവാഴവിലെവാളവികേള്ക്കക്ട് കനരവിടക്ട്  മതത്സ്യ വവിപണനന്ധം
നടത്തുന്നതവിനക്ട് ഇസൗ ഉപവകുപക്ട് തടസ്സമവാകുന്നതല്ല

(2) ഈ ആകവിലലെ 5-ാം വകുപക്ട് പ്രകേവാരന്ധം അനുമതവിപത്രന്ധം കനടവാത യവാലതവാരവാളന്ധം
ലെവാന്റെവിന്ധംഗക്ട്  ലസന്റെര്,  ഹവാര്ബര്,  മവാര്ക്കറക്ട്  എന്നവിവവിടങ്ങളവില  മതത്സ്യകലെലെന്ധം നവിര്വ്വഹവിക്കവാന
പവാടവില്ലവാതതവാകുന:

എന്നവാല ഏലതങവിലന്ധം പ്രകതത്സ്യകേ സവാഹചെരത്സ്യതവില സര്ക്കവാര് വവിജവാപനന്ധം ലചെയ്ത
ലെവാന്റെവിന്ധംഗക്ട്  ലസന്റെര്,  ഹവാര്ബര്,  മവാര്ക്കറക്ട്  എന്നവിവയ്ക്കു  പുറതക്ട്  മതത്സ്യകലെലെതവില  തവാലക്കവാലെവികേമവായവി
ഏര്ലപടുന്നതവിനുള്ള  അനുമതവിപത്രന്ധം  ബനലപട  ഹവാര്ബര്  മവാകനജ് ലമന്റെക്ട്
ലസവാലലസറവി  /  ഫവിഷക്ട്  ലെവാന്റെവിന്ധംഗക്ട്  ലസന്റെര്  മവാകനജ് ലമന്റെക്ട്  ലസവാലലസറവിയലട  ശവിപവാര്ശയലട
അടവിസവാനതവില നവിര്ണ്ണയവിക്കലപട  പ്രകേവാരന്ധം  അധവികേവാരലപടുതലപട  ഉകദത്സ്യവാഗസനക്ട്
നലകേവാവന്നതവാണക്ട്.

(3)  മതത്സ്യകലെലെന്ധം നവിര്വ്വഹവികക്കണ രപീതവി,  ബനലപട പ്രവര്തനങ്ങള് എന്നവിവ
നവിര്ണ്ണയവിക്കലപട പ്രകേവാരന്ധം ആയവിരവിക്കുന്നതവാണക്ട്.

(4)  കലെലെത്തുകേയലട  അഞ്ചു  ശതമവാനതവില  കേവവിയവാത  തകേ  കലെലെക്കമപീഷന
ആയവി [*] നവിര്ണ്ണയവിക്കലപടുന്ന തരതവില വസൂലെവാക്കവാവന്നതവാണക്ട്.

(5)  (4)-ാംഉപവകുപക്ട് പ്രകേവാരന്ധം വസൂലെവാക്കലപടുന്ന കലെലെക്കമപീഷന തവാലഴപറയന്ധം
പ്രകേവാരന്ധം വവിഭജവിക്കലപടവാവന്നതവാവാണക്ട്, അതവായതക്ട് :―

(എ) ഫവിഷക്ട് ലെവാന്റെവിന്ധംഗക്ട്  ലസന്റെര്  /  ഫവിഷവിന്ധംഗക്ട് ഹവാര്ബര്

(i) കലെലെക്കവാരനക്ട് -ഇരുപതക്ട് ശതമവാനന്ധം;

(ii)  ഹവാര്ബര്   മവാകനജ് ലമന്റെക്ട്  ലസവാലലസറവിയ്ക്കക്ട്/  ഫവിഷക്ട്  ലെവാന്റെവിന്ധംഗക്ട്  ലസന്റെര്
മവാകനജ് ലമന്റെക്ട്  ലസവാലലസറവിയ്ക്കക്ട് -ഇരുപതക്ട് ശതമവാനന്ധം;

(iii) ബനലപട  മതത്സ്യലതവാഴവിലെവാളവികേള്ക്കക്ട്  വവാര്ഷവികേ  ഉലപവാദന
കബവാണസവായവി തവിരവിലകേ നലകുന്നതവിനവായവി - നവാലപതക്ട് ശതമവാനന്ധം ;

(iv) കലെലെതവില പങവാളവിയവാകുന്ന ലസവാസസറവികേള്ക്കക്ട് - ഇരുപതക്ട് ശതമവാനന്ധം 

(ബവി) ഫവിഷക്ട് മവാര്ക്കറക്ട് 

(i) കലെലെക്കവാരനക്ട് - ഇരുപതക്ട് ശതമവാനന്ധം ;

(ii) ഫവിഷക്ട് മവാര്ക്കറക്ട് മവാകനജ് ലമന്റെക്ട് ലസവാസസറവിയ്ക്കക്ട് -ഇരുപതക്ട് ശതമവാനന്ധം ;

(iii)  കക്ഷമ  പ്രവര്തനങ്ങള്  നടപവിലെവാക്കുന്നതവിനവായവി  കകേരള  മതത്സ്യലതവാഴവിലെവാളവി
കക്ഷമനവിധവി കബവാര്ഡവിനക്ട് - മുപതക്ട് ശതമവാനന്ധം ;

(iv)  തകദ്ദേശ  സത്വയന്ധംഭരണ  സവാപനതവിനക്ട്/മവാര്ക്കറവിലന്റെ  ഉടമയ്ക്കക്ട്-മുപതക്ട്
ശതമവാനന.
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 (6) കലെലെക്കവാരന ഉള്ലപലട യവാലതവാരവാളന്ധം  പണമവാകയവാ മറക്ട്  രപീതവിയവികലെവാ  ഒരു
തരതവിലമുള്ള  മറക്ട്  ആനുകൂലെത്സ്യങ്ങള്  മതത്സ്യകലെലെവമവായവി  ബനലപടക്ട്  വസൂലെവാക്കവാന
പവാടവില്ലവാതതവാകുന.

(7)  മതത്സ്യതവിലന്റെ എണ്ണന്ധം, തൂക്കന്ധം എന്നവിവയലടകയവാ അവ ഉള്ലക്കവാള്ളുന്ന ലപടവി,
കുട എന്നവിവയലട എണ്ണതവിലന്റെകയവാ അടവിസവാനതവില കലെലെന്ധം നവിര്വ്വഹവികക്കണതവാകുന

(8)  മതത്സ്യലതവാഴവിലെവാളവി  വവികേസന  കക്ഷമ  സഹകേരണ  സന്ധംഘതവില  നവിന്നക്ട്
മതത്സ്യബനന ഉപകേരണങ്ങള്  സത്വവായതമവാക്കുന്നതവിനവായവി  വവായ്പലയടുതവിട്ടുള്ള ഏലതവാരവാളന്ധം
പ്രസ്തുത  സന്ധംഘന്ധം  നവികയവാഗവിച്ചവിട്ടുള്ള  കലെലെക്കവാരന  മുകഖനയല്ലവാലത   മതത്സ്യകലെലെതവില
ഏര്ലപടവാന പവാടുള്ളതല്ല.

(9)  ഈ വകുപവിലലെ ഏലതങവിലന്ധം  വത്സ്യവസകേള് ലെന്ധംഘവിക്കുന്ന ഏലതവാരവാളന്ധം  ഈ
ആകവിലലെ 30-ാം വകുപക്ട് പ്രകേവാരന്ധം ശവിക്ഷവാനടപടവികേള്ക്കക്ട് വവികധയനവാകുന്നതവാണക്ട്.

5.  കലെലെക്കവാരനുള്ള  അനുമതവിപത്രന്ധം.―(1)  ലെവാന്റെവിന്ധംഗക്ട്  ലസന്റെര്,  ഹവാര്ബര്, മവാര്ക്കറക്ട്
എന്നവിവവിടങ്ങളവില  മതത്സ്യകലെലെന്ധം  നവിര്വ്വഹവിക്കുന്നതവിനുള്ള  അനുമതവിപത്രന്ധം  ലെഭവിക്കുന്നതവികലെക്കവായവി
ഒരവാള്  ആ  പ്രകദശകതക്കക്ട്  അധവികേവാരലപടുതലപട  ഉകദത്സ്യവാഗസന  മുമ്പവാലകേ  നവിര്ണ്ണയവിക്കലപട
പ്രകേവാരന്ധം അങ്ങലനയള്ള അകപക്ഷ സമര്പവികക്കണതവാണക്ട്.

(2)  (1)-ാം  ഉപവകുപക്ട്   പ്രകേവാരമുള്ള  അകപക്ഷ  നവിര്ണ്ണയവിക്കലപട  പ്രകേവാരമുള്ള
ഫപീസക്ട് ഒടുക്കവി ആവശത്സ്യമവായ വവിവരങ്ങളന്ധം കലെലെതവില ഏര്ലപടവാന ഉകദ്ദേശവിക്കുന്ന  സലെതക്ട്
രൂപപീകേരവിക്കലപട,  അതതസന്ധംഗതവികപവാലലെ,  ഫവിഷക്ട്  ലെവാന്റെവിന്ധംഗക്ട്  ലസന്റെര്  മവാകനജ് ലമന്റെക്ട്
ലസവാസസറവിയലടകയവാ  ഹവാര്ബര് മവാകനജ് ലമന്റെക്ട്   ലസവാസസറവിയലടകയവാ  ഫവിഷക്ട്  മവാര്ക്കറക്ട്
മവാകനജ് ലമന്റെക്ട്   ലസവാസസറവിയലടകയവാ,  ആ പ്രകദശതക്ട് നവിലെവവിലള്ള മതത്സ്യലതവാഴവിലെവാളവി
വവികേസന കക്ഷമ സഹകേരണ സന്ധംഘതവികന്റെകയവാ ശവിപവാര്ശയന്ധം സഹവിതന്ധം  സമര്പവികക്കണതവാണക്ട്.

(3) (1)-ാം ഉപവകുപക്ട് പ്രകേവാരന്ധം ഒരു അകപക്ഷ ലെഭവിച്ചു കേഴവിഞവാല, അധവികേവാരലപടു
തലപട  ഉകദത്സ്യവാഗസന   ആവശത്സ്യമവായ  അകനത്വഷണന്ധം  നടതവികയവാ  നടതവിച്ചുലകേവാകണവാ
നവിര്ണ്ണയവിക്കലപടവാവന്ന  അങ്ങലനയള്ള  മവാനദണ്ഡങ്ങളലട  അടവിസവാനതവില,  അകപക്ഷ
ലെഭവിച്ച  തപീയതവി  മുതല  മുപതക്ട്  ദവിവസതവിനകേന്ധം  മതത്സ്യകലെലെന്ധം  നവിര്വ്വഹവിക്കുന്നതവിനുള്ള
അനുമതവിപത്രന്ധം നലകുകേകയവാ അകപക്ഷ നവിരസവിക്കുകേകയവാ ലചെകയ്യണതവാണക്ട്.

(4) അനുമതവിപത്രന്ധം അനുവദവിച്ചു കേവിട്ടുന്നതവികലെക്കവായവി അകപക്ഷകേന നവിര്ണ്ണയവിക്കലപട
തകേയ്ക്കുളള ലസകേബരവിറവി നവികക്ഷപന്ധം നവിര്ണ്ണയവിക്കലപട പ്രകേവാരന്ധം ഒടുകക്കണതവാണക്ട്.

(5) (3)-ാം ഉപവകുപക്ട് പ്രകേവാരന്ധം നലകുന്ന അനുമതവിപത്രന്ധം നവിര്ണ്ണയവിക്കലപടവിട്ടുള്ള
അങ്ങലനയള്ള മവാതൃകേയവില ആയവിരവികക്കണതന്ധം അതവില അനുമതവി ലെഭവിച്ച ഫവിഷക്ട് ലെവാന്റെവിന്ധംഗക്ട്
ലസന്റെര്/ഹവാര്ബറവിലന്റെ/മവാര്ക്കറവിലന്റെ കപരുന്ധം അത സവിതവിലചെയ്യുന്ന ജവില്ലയന്ധം കരഖലപടുതവി
യവിരവികക്കണതമവാണക്ട്.
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(6) (1)-ാം ഉപവകുപക്ട് പ്രകേവാരന്ധം സമര്പവിച്ച ഒരു അകപക്ഷ നവിരസവിക്കുന്ന പക്ഷന്ധം
പ്രസ്തുത വവിവരന്ധം ആയതക്ട് നവിരസവിക്കവാനുള്ള കേവാരണന്ധം സഹവിതന്ധം  അകപക്ഷ ലെഭവിച്ച തപീയതവി
മുതല മുപതക്ട് ദവിവസതവിനുള്ളവില  അകപക്ഷകേലന കരഖവാമൂലെന്ധം അറവിയവികക്കണതവാണക്ട്.

(7) കലെലെക്കവാരനക്ട് കലെലെന്ധം നവിര്വ്വഹവിക്കുന്നതവിനുള്ള അവകേവാശന്ധം അനുമതവിപത്രതവില
കരഖലപടുതവിയവിരവിക്കുന്ന സലെതക്ട് മവാത്രകമ ഉണവായവിരവിക്കുകേയള.

(8)  റദ്ദേവാക്കലപടുകേകയവാ  തടഞ്ഞുവയ്ക്കലപടുകേകയവാ  ലചെയ്യവാത  പക്ഷന്ധം  ഈ  വകുപക്ട്
പ്രകേവാരന്ധം  നലകുന്ന  അനുമതവിപത്രതവിനക്ട്  മൂന്നക്ട്  വര്ഷക്കവാലെകതക്കക്ട്  സവാധുതയണവായവി
രവിക്കുന്നതവാണക്ട്.

(9) (3)-ാം ഉപവകുപക്ട് പ്രകേവാരന്ധം ലെഭവിച്ച ഒരു അനുമതവിപത്രന്ധം അതവിലന്റെ കേവാലെവാവധവി
അവസവാനവിക്കുന്നതവിനു മുമ്പവായവി ഒരു പുതവിയ അനുമതവിപത്രന്ധം കനടുന്നതവിനവായവി അനുവര്തവികക്കണ
നടപടവിക്രമങ്ങള്  പവാലെവിച്ചുലകേവാണന്ധം  നവിര്ണ്ണയവിക്കലപടവാവന്ന  അങ്ങലനയള്ള  ഫപീസക്ട്
ഒടുക്കവിലക്കവാണന്ധം  പുതക്കവാവന്നതവാണക്ട്.

6.  കലെലെക്കവാരന  പവാലെവികക്കണ  വത്സ്യവസകേള്.―(1)  ഈ  ആകവിലലെ  വത്സ്യവസകേള്ക്കുന്ധം
അതവിന കേപീഴവില ഉണവാക്കലപടുന്ന ചെടങ്ങള്ക്കുന്ധം വവികധയമവായവി കലെലെക്കവാരന തവാലഴപറയന്ന
വത്സ്യവസകേള് പവാലെവിച്ചവിരവികക്കണതവാണക്ട്, അതവായതക്ട്:―

(i)  5-ാം  വകുപക്ട്  പ്രകേവാരമുളള  അനുമതവിപത്രന്ധം  ലെഭത്സ്യമവാക്കുന്നതവികലെക്കക്ട്
നവിര്ണ്ണയവിക്കലപട നവിബനനകേളന്ധം ബനലപട വവിജവാപനങ്ങളന്ധം/ഉതരവകേളന്ധം  അനുസരവിച്ചവാ
യവിരവിക്കണന്ധം പ്രവര്തവികക്കണതക്ട്;

(ii)  അനുമതവിപത്രതവില നവിഷ്കര്ഷവിച്ചവിട്ടുള്ള ഹവാര്ബറവില/ലെവാന്റെവിന്ധംഗക്ട്  ലസന്റെറവില/

മവാര്ക്കറവില  മവാത്രന്ധം  ഈ  ആകവിലലെയന്ധം  അതവിനകേപീഴവില  ഉണവാക്കവിയവിട്ടുള്ള  ചെടങ്ങളവിലലെയന്ധം

വത്സ്യവസകേള്ക്കുന്ധം  അനുമതവിപത്രതവിലലെ  വത്സ്യവസകേള്ക്കുന്ധം  നവിബനനകേള്ക്കുന്ധം  വവികധയമവായവി

മതത്സ്യതവിലന്റെ കലെലെന്ധം നവിര്വ്വഹവികക്കണതവാണക്ട്;

(iii)  സര്ക്കവാര്  കേവാലെവാകേവാലെങ്ങളവില  വവിജവാപനതവാല  നവിശയവിക്കുന്ന

കലെലെക്കമപീഷന ഒഴവിലകേ മറക്ട്  യവാലതവാരുവവിധ ഫപീസുകേകളവാ  കേമപീഷകനവാ  സമവാനമവായകതവാ

അല്ലവാതകതവാ ആയ  തകേകയവാ ഈടവാക്കുവവാന കലെലെക്കവാരനക്ട് അവകേവാശന്ധം ഉണവായവിരവിക്കുന്നതല്ല.

(2)  ഈ  ആകവിലലെകയവാ  അതവിനകേപീഴവില  ഉണവാക്കവിയവിട്ടുള്ള  ചെടങ്ങളവിലലെകയവാ

വത്സ്യവസകേള്കക്കവാ അനുമതവിപത്രതവിലലെ  നവിബനനകേള്കക്കവാ വവിരുദമവായ ഏലതങവിലന്ധം
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പ്രവര്തവികേള്  കലെലെക്കവാരന ലചെയ്യുന്നപക്ഷന്ധം, അയവാള് 30-ാം വകുപക്ട് പ്രകേവാരമുളള ശവിക്ഷവാ

നടപടവികേള്ക്കക്ട് വവികധയനവാകുന്നതവാണക്ട്.

7.  ഫവിഷക്ട് ലെവാന്റെവിന്ധംഗക്ട് ലസന്റെര് മവാകനജ് ലമന്റെക്ട്  ലസവാസസറവിയലട രൂപപീകേരണന്ധം.―

(1)  ഓകരവാ ഫവിഷക്ട് ലെവാന്റെവിന്ധംഗക്ട്  ലസന്റെറവിലന്റെയന്ധം ശരവിയവായ നടതവിപവിനുന്ധം പരവിപവാലെനതവിനുന്ധം

നവിരപീക്ഷണതവിനുമവായവി,  സര്ക്കവാരവിനക്ട്,  ഓകരവാ  ഫവിഷക്ട്  ലെവാന്റെവിന്ധംഗക്ട്  ലസന്റെര്  മവാകനജ് ലമന്റെക്ട്

ലസവാസസറവി  വവിജവാപനതവാല  രൂപപീകേരവിക്കവാവന്നതവാണക്ട്.  അതവില  തവാലഴപറയന്ന

അന്ധംഗങ്ങള് ഉണവായവിരവികക്കണതവാണക്ട്, അതവായതക്ട്:―

(i) പ്രകദശലത  ഗവാമപഞവായതക്ട്  പ്രസവിഡന്റെക്ട്
മുനവിസവിപവാലെവിറവിലചെയര്മവാന/മുനവിസവിപല
കകേവാര്പകറഷന ഡവിവവിഷന ലമമ്പര്

- ലചെയര്കപഴ്സണ

(ii) പ്രകദശന്ധം  അധവികേവാര  പരവിധവിയവില  വരുന്ന
മതത്സ്യഭവലന്റെ ചുമതലെയള്ള ഉകദത്സ്യവാഗസന 

- ലമമ്പര്
ലസക്രടറവി

(iii) പ്രകദശന്ധം  അധവികേവാര  പരവിധവിയവില  വരുന്ന
ഭക്ഷത്സ്യ സുരക്ഷവാ ഓഫപീസര്

- അന്ധംഗന്ധം

(iv) പ്രകദശന്ധം  അധവികേവാരപരവിധവിയവില  വരുന്ന
മതത്സ്യലഫഡക്ട്    കപ്രവാജകക്ട് ഓഫപീസര്

- അന്ധംഗന്ധം

(v) പ്രകദശലത  ഗവാമപഞവായതക്ട്/  മുനവിസവിപവാലെവിറവി
വവികേസന സ്റ്റവാന്റെവിന്ധംഗക്ട് കേമവിറവി ലചെയര്മവാന
 (മുനവിസവിപല കകേവാര്പകറഷനക്ട് ബവാധകേമല്ല)

 - അന്ധംഗന്ധം

(vi) ഫവിഷക്ട്  ലെവാന്റെവിന്ധംഗക്ട്  ലസന്റെര്  സവിതവിലചെയ്യുന്ന
വവാര്ഡവിലലെ  ഗവാമപഞവായതക്ട്  ഭരണ  സമവിതവി/
മുനവിസവിപല കേസൗണസവില ലമമ്പര്
 (മുനവിസവിപല കകേവാര്പകറഷനക്ട് ബവാധകേമല്ല)

 - അന്ധംഗന്ധം

(vii) പ്രകദശന്ധം  അധവികേവാര  പരവിധവിയവായവി  വരുന്ന
മതത്സ്യലതവാഴവിലെവാളവി  സഹകേരണ  സന്ധംഘന്ധം
പ്രസവിഡന്റുമവാരവില  നവിനന്ധം  സര്ക്കവാര്
നവാമനവിര്കദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യുന്ന രണ കപര്

 - അന്ധംഗങ്ങള്
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(viii) അതതക്ട്  പ്രകദശലത  പരമ്പരവാഗത  മതത്സ്യലതവാഴവി
ലെവാളവികേളവില  നവിനന്ധം  സര്ക്കവാര്  നവാമനവിര്കദ്ദേശന്ധം
ലചെയ്യുന്ന,  അഞവില അധവികേരവിക്കവാത പ്രതവി
നവിധവികേള്              

 -  അന്ധംഗങ്ങള്

(2) (1)-ാം ഉപവകുപവിലലെ  (ii), (iii), (iv) എന്നപീ ഇനങ്ങള് പ്രകേവാരന്ധം ഔകദത്സ്യവാഗവികേ

സവാനന്ധം വഹവിക്കുന്നത വഴവി അന്ധംഗങ്ങളവാകുന്നവരുലട കേവാലെവാവധവി,  അവര് അതരതവിലള്ള

ഔകദത്സ്യവാഗവികേ സവാനന്ധം വഹവിക്കുന്ന കേവാലെകതവാളന്ധം ആയവിരവിക്കുന്നതവാണക്ട്.

(3)  (1)-ാം  ഉപവകുപവിലലെ  (i),  (v),  (vi)  എന്നപീ  ഇനങ്ങള്  പ്രകേവാരന്ധം  തകദ്ദേശ

സത്വയന്ധംഭരണ സവാപനങ്ങളവിലലെ സവാനന്ധം വഹവിക്കുന്നതവഴവി അന്ധംഗങ്ങളവാകുന്നവരുലട കേവാലെവാവധവി,

അവര് അപ്രകേവാരമുളള സവാനന്ധം വഹവിക്കുന്ന കേവാലെകതവാളന്ധം ആയവിരവിക്കുന്നതവാണക്ട്.

(4)  (1)-ാം ഉപവകുപവിലലെ (vii)-ാം ഇനന്ധം പ്രകേവാരന്ധം നവാമനവിര്കദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യലപടുന്നതവഴവി

അന്ധംഗങ്ങളവാകുന്ന മതത്സ്യലതവാഴവിലെവാളവി സഹകേരണ സന്ധംഘന്ധം പ്രസവിഡന്റുമവാരുലട കേവാലെവാവധവി

(1)-ാം  ഉപവകുപക്ട്  പ്രകേവാരമുള്ള  വവിജവാപനന്ധം  പ്രസവിദപീകേരവിച്ച  തപീയതവി  മുതല  അഞ്ചു

വര്ഷകതകക്കവാ അവരുലട പ്രസവിഡന്റെക്ട് സവാനന്ധം അവസവാനവിക്കുന്നതവലരകയവാ ഏതവാകണവാ

ആദത്സ്യന്ധം അതവലര ആയവിരവിക്കുന്നതവാണക്ട്.

(5) (1)-ാം ഉപവകുപവിലലെ  (viii)-ാം ഇനന്ധം പ്രകേവാരന്ധം നവാമനവിര്കദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യലപടുന്നതവഴവി

അന്ധംഗങ്ങളവാകുന്ന  പരമ്പരവാഗത  മതത്സ്യലതവാഴവിലെവാളവികേളലട  കേവാലെവാവധവി  (1)-ാം  ഉപവകുപക്ട്

പ്രകേവാരമുള്ള വവിജവാപനന്ധം പ്രസവിദപീകേരവിച്ച തപീയതവി മുതല അഞ്ചു വര്ഷക്കവാലെകതക്കവായവി

രവിക്കുന്നതവാണക്ട്.

(6) (1)-ാം ഉപവകുപവിലലെ (vii), (viii)  എന്നപീ ഇനങ്ങള് പ്രകേവാരന്ധം നവാമനവിര്കദ്ദേശന്ധം

ലചെയ്യലപടുന്ന  അനസൗകദത്സ്യവാഗവികേ  അന്ധംഗങ്ങള്ക്കക്ട്,  സര്ക്കവാരവിനക്ട്  ലെവിഖവിതമവായ  കനവാടപീസക്ട്

നലകേവിലക്കവാണക്ട്  തലന്റെ   അന്ധംഗതത്വന്ധം  രവാജവിവയ്ക്കവാവന്നതന്ധം  എന്നവാല,  സര്ക്കവാര്  രവാജവി

സത്വപീകേരവിക്കുന്നതവലര തലസവാനതക്ട് തടരവാവന്നതമവാണക്ട്.

(7)  നവാമനവിര്കദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യലപടുന്ന ഒരു അനസൗകദത്സ്യവാഗവികേ അന്ധംഗതവിലന്റെ ഇടക്കവാലെ

ഒഴവികവവാ ആകേസവികേ ഒഴവികവവാ അപ്രകേവാരമുളള ഒഴവിവണവായവി മൂന മവാസതവിനകേന്ധം നവികേകതണതന്ധം

അപ്രകേവാരന്ധം  പുതവിയതവായവി  നവാമനവിര്കദ്ദേശന്ധം  ലചെയ്യലപടുന്ന  അന്ധംഗന്ധം,  അകദ്ദേഹലത  ആരുലട
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സവാനകതക്കവാകണവാ  നവാമനവിര്കദ്ദേശന്ധം  ലചെയ്യലപടതക്ട്,  ആ  അന്ധംഗതവിലന്റെ  കശഷവിക്കുന്ന

കേവാലെയളവവികലെക്കക്ട് മവാത്രന്ധം സവാനന്ധം വഹവികക്കണതമവാണക്ട്.

(8) സര്ക്കവാരവിനക്ട്, നവാമനവിര്കദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യലപട ഏലതവാരന്ധംഗകതയന്ധം,―     

(എ)  അയവാള്ക്കക്ട് ബുദവിസവിരതയവില്ലവാതതവായവി അധവികേവാരവിതയള്ള കകേവാടതവിയവാല

വവിധവിക്കലപടുകേകയവാ;

(ബവി)  അയവാള് ഒരു അവവിമുക്ത നവിര്ദനനവായവി  അധവികേവാരവിതയള്ള കകേവാടതവിയവാല

വവിധവിക്കലപടുകേകയവാ;

(സവി)  അയവാള്ക്കക്ട്  ശവാരപീരവികേകമവാ  മവാനസവികേകമവാ  ആയ  സവകേലെത്സ്യതവാല

അപ്രകേവാരന്ധം തടരവാന കേഴവിവവില്ലവാലത വരവികേകയവാ;

(ഡവി)  സര്ക്കവാരവിലന്റെ  അഭവിപ്രവായതവില  സദവാചെവാര  വവിരുദമവായകതവാ

സവാമ്പതവികേ  ക്രമകക്കടുകേള്  ഉള്ലപലടയള്ളകതവാ  ആയ  കുറകൃതത്സ്യതവികനവാ  അയവാള്

ശവിക്ഷവിക്കലപടുകേകയവാ, 

ലചെയ്തവാല, അന്ധംഗതത്വതവില നവിന്നക്ട് നപീക്കന്ധം ലചെയ്യവാവന്നതവാണക്ട്. 

8. ഫവിഷക്ട് ലെവാന്റെവിന്ധംഗക്ട് ലസന്റെര് മവാകനജ് ലമന്റെക്ട്  ലസവാസസറവിയലട അധവികേവാരങ്ങളന്ധം കേര്തവത്സ്യങ്ങളന്ധം

ചുമതലെകേളന്ധം  .―ഈ ആകവിലലെ 7-ാം വകുപക്ട് പ്രകേവാരന്ധം രൂപപീകേരവിക്കലപടുന്ന ഫവിഷക്ട് ലെവാന്റെവിന്ധംഗക്ട്

ലസന്റെര് മവാകനജ് ലമന്റെക്ട്   ലസവാസസറവിയലട അധവികേവാരങ്ങളന്ധം കേര്തവത്സ്യങ്ങളന്ധം ചുമതലെകേളന്ധം

തവാലഴപറയന്ധം പ്രകേവാരമവായവിരവിക്കുന്നതവാണക്ട്, അതവായതക്ട്:―

(i)  ഫവിഷക്ട് ലെവാന്റെവിന്ധംഗക്ട് ലസന്റെറവിലന്റെ അടവിസവാന ഭസൗതവികേസസൗകേരത്സ്യ വവികേസന

പ്രവര്തനവന്ധം  മറ്റു  അനുബന  പ്രവൃതവികേളന്ധം  ആവവിഷ്കരവിക്കല,  പദതവികേള്

രൂപവത്ക്കരവിക്കല, കമലകനവാടന്ധം വഹവിക്കല എന്നവിവയവില ഏര്ലപടുകേ;

(ii)  ഫവിഷക്ട്  ലെവാന്റെവിന്ധംഗക്ട്  ലസന്റെറവില നടതലപടുന്ന മതത്സ്യകലെലെന്ധം,  വവിലപന,

ഗുണനവിലെവവാര  പരവിപവാലെനന്ധം  എന്നവിവ  ഈ  ആകവിലലെ  വത്സ്യവസകേള്ക്കക്ട്

അനുസൃതമവായവിടവാലണന്നക്ട് ഉറപക്ട് വരുത്തുകേ;

(iii)  ബനലപട എല്ലവാ ആളകേള്ക്കുന്ധം ഈ ആകവിലലെ വത്സ്യവസകേലളക്കുറവിച്ചക്ട്

കബവാധവലക്കരണന്ധം നലകുകേ;
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(iv)  ഫവിഷക്ട്  ലെവാന്റെവിന്ധംഗക്ട്  ലസന്റെറവില  മതത്സ്യകലെലെതവിലന്ധം  വവിലപനയവിലന്ധം

ഉണവാകേവാനവിടയള്ള അനവാവശത്സ്യ പ്രവണതകേലള നവിയനവിച്ചുലകേവാണക്ട് അതവില പലങടുക്കുന്നവര്

തമവില  തര്ക്കങ്ങള് ഉണവാവകേയവാലണങവില  അവ  പരവിഹരവിക്കുകേ;

(v)  ഈ  ആകവിലലെ  വത്സ്യവസകേള്  കേവാരത്സ്യക്ഷമമവായവി  നടപവിലെവാക്കവാന

ബനലപട സര്ക്കവാര് ഉകദത്സ്യവാഗസലര സഹവായവിക്കുകേ;

(vi)  സര്ക്കവാര്  വവിജവാപനതവാല  നവിശയവിക്കുന്ന  നവിരക്കവിലള്ള  യൂസര്

ഫപീസക്ട്  ഉപകയവാക്തവാക്കളവില നവിനന്ധം ഈടവാക്കവാന ഏര്പവാടവാക്കുകേ;

(vii)  ലെഭവിക്കുന്ന  യൂസര്  ഫപീസക്ട്,  കലെലെക്കമപീഷന  വവിഹവിതന്ധം  എന്നവിവ

ബനലപട  ഫവിഷക്ട്  ലെവാന്റെവിന്ധംഗക്ട്  ലസന്റെറവിലന്റെ  വവികേസനതവിനുന്ധം  നടതവിപവിനുന്ധം  മറ്റു

പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുമവായവി ലചെലെവഴവിക്കുകേ;

(viii)  ലെഭവിക്കുന്ന  യൂസര്  ഫപീസവില നവിനന്ധം  നവിര്ണ്ണയവിക്കലപടുന്ന

നവിരക്കവിലളള തകേ സര്ക്കവാരവിനുളള വവിഹവിതമവായവി സര്ക്കവാര് ഖജനവാവവികലെക്കക്ട് യഥവാസമയന്ധം

ഒടുക്കുകേ;

(ix)  ഫവിഷക്ട്  ലെവാന്റെവിന്ധംഗക്ട്  ലസന്റെറവിലന്റെ നടതവിപക്ട്,  പരവിപവാലെനന്ധം,  നവിരപീക്ഷണന്ധം

എന്നവിവ  നവിര്വ്വഹവിക്കുന്നതവിനക്ട്  ആവശത്സ്യമവായ  ജപീവനക്കവാലര  ലസവാസസറവിയലട

ധനസവിതവിയലട അടവിസവാനതവില തവാലക്കവാലെവികേമവായവി നവികയവാഗവിക്കുകേ;

(x)  നവിര്ണ്ണയവിക്കലപടവാവന്ന  അങ്ങലനയള്ള  മറ്റു  അധവികേവാരങ്ങള്

വവിനവികയവാഗവിക്കുകേയന്ധം കേര്തവത്സ്യങ്ങളന്ധം ചുമതലെകേളന്ധം നവിറകവറ്റുകേയന്ധം ലചെയ്യുകേ.

9.  ഹവാര്ബര് മവാകനജ് ലമന്റെക്ട്  ലസവാസസറവിയലട രൂപപീകേരണന്ധം.―(1)  ഓകരവാ മതത്സ്യബനന

ഹവാര്ബറവിലന്റെയന്ധം   ശരവിയവായ നടതവിപവിനുന്ധം  പരവിപവാലെനതവിനുന്ധം നവിരപീക്ഷണതവിനുമവായവി,

സര്ക്കവാരവിനക്ട്,  വവിജവാപനതവാല  ഓകരവാ  ഹവാര്ബര്  മവാകനജ് ലമന്റെക്ട്  ലസവാസസറവി

രൂപപീകേരവിക്കവാവന്നതവാണക്ട്.  അതവില  തവാലഴപറയന്ന  അന്ധംഗങ്ങളണവായവിരവികക്കണതവാണക്ട്,

അതവായതക്ട്:―
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(i) ജവില്ലവാ കേളകര് -
 
ലചെയര്കപഴ്സണ

(ii) പ്രകദശലത എന്ധം.എല.എ . - അന്ധംഗന്ധം

(iii) എകവികേബടപീവക്ട് എഞവിനപീയര്,
ഹവാര്ബര് എഞവിനപീയറവിന്ധംഗക്ട് വകുപക്ട്

-  അന്ധംഗന്ധം

(iv) ഫവിഷറപീസക്ട് ലഡപബടവി ഡയറകര് -  ലമമ്പര് ലസക്രടറവി

(v)  മതത്സ്യലഫഡക്ട് ജവില്ലവാ മവാകനജര് - അസവിസ്റ്റന്റെക്ട് ലമമ്പര് ലസക്രടറവി

(vi) മസറന  കപ്രവാ ഡകക്ട്സക്ട്  എകക്ട്കപവാര്ടക്ട്
 ലഡവലെപ്ലമന്റെക്ട് അകതവാറവിറവിയവില
നവിനളള ഒരു പ്രതവിനവിധവി

- അന്ധംഗന്ധം

(vii) അസവിസ്റ്റന്റെക്ട്  കേമപീഷണര്  (ഭക്ഷത്സ്യ
സുരക്ഷവാ വകുപക്ട്)           

- അന്ധംഗന്ധം

(viii) ജവില്ലവാ  ലമഡവിക്കല  ഓഫപീസര്  
(ആകരവാഗത്സ്യന്ധം)                     

- അന്ധംഗന്ധം

(ix) എകവികേബടപീവക്ട്  എഞപീനപീയര്  (കകേരള
ജലെ അകതവാറവിറവി)       

- അന്ധംഗന്ധം

(x) പ്രകദശലത  ലതരലഞടുക്കലപട
ജവില്ലവാ പഞവായതക്ട്    ലമമ്പര്മവാര്/
വവാര്ഡക്ട്  കേസൗണസവിലെര്മവാര്
എന്നവിവരവില  നവിനന്ധം  സര്ക്കവാര്
നവാമനവിര്കദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യുന്ന ഒരവാള്  

-  അന്ധംഗന്ധം

(xi) ഹവാര്ബറവിലലെ  അന്ധംഗപീകൃത  കട്രേഡക്ട്
യണവിയനുകേളവില  നവിനന്ധം  സര്ക്കവാര്
നവാമനവിര്കദ്ദേശന്ധം  ലചെയ്യുന്ന അഞവില
അധവികേരവിക്കവാത പ്രതവിനവിധവികേള്

- അന്ധംഗങ്ങള്

(xii) പ്രകദശലത യനവലകൃത യവാന
ഉടമകേളവിലനവിനന്ധം      സര്ക്കവാര്
നവാമനവിര്കദ്ദേശന്ധം  ലചെയ്യുന്ന  ഒരു
പ്രതവിനവിധവി     

- അന്ധംഗന്ധം
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(2)  ഹവാര്ബര് മവാകനജ് ലമന്റെക്ട്   ലസവാസസറവിയലട ഭരണച്ചുമതലെകേളന്ധം മറ്റു കേര്തവത്സ്യങ്ങളന്ധം
നവിര്വ്വഹവിക്കുന്നതവിനുന്ധം അത സന്ധംബനവിച്ച തപീരുമവാനങ്ങള് സകേലക്കവാളളന്നതവിനുന്ധം ആറവില
കുറയവാത  അന്ധംഗങ്ങലള  ഉള്ലപടുതവി  സര്ക്കവാരവിനക്ട്   ഒരു  എകവികേബടപീവക്ട്  കേമവിറവി
രൂപപീകേരവിക്കവാവന്നതവാണക്ട്.   എകവികേബടപീവക്ട്  കേമവിറവിയലട  അധവികേവാരങ്ങളന്ധം  ചുമതലെകേളന്ധം
നവിര്ണ്ണയവിക്കലപടുന്ന പ്രകേവാരമവായവിരവിക്കുന്നതവാണക്ട്.

(3) (1)-ാം ഉപവകുപവിലലെ  (i)  മുതല  (iv)വലരയന്ധം  (vi)മുതല  (viii)  വലരയമുള്ള
ഇനങ്ങള്  പ്രകേവാരന്ധം  ഔകദത്സ്യവാഗവികേസവാനന്ധം  വഹവിക്കുന്നത  വഴവി  അന്ധംഗങ്ങളവാകുന്നവരുലട
കേവാലെവാവധവി അവര് പ്രസ്തുത ജവില്ലയവില അതരതവിലള്ള ഔകദത്സ്യവാഗവികേസവാനന്ധം വഹവിക്കുന്ന
കേവാലെകതവാളന്ധം ആയവിരവിക്കുന്നതവാണക്ട്.

(4)  (1)-ാം  ഉപവകുപവിലലെ  (ix)-ാം  ഇനന്ധം  പ്രകേവാരന്ധം  തകദ്ദേശ  സത്വയന്ധംഭരണ
സവാപനങ്ങളവിലലെ  ലതരലഞടുക്കലപട  ജനപ്രതവിനവിധവികേളവില  നവിനന്ധം  നവാമനവിര്കദ്ദേശന്ധം
ലചെയ്യലപടുന്ന  അന്ധംഗതവിലന്റെ  കേവാലെവാവധവി,  അകദ്ദേഹന്ധം  അങ്ങലനയള്ള  സവാനതക്ട്  തടരുന്ന
കേവാലെന്ധം വലര ആയവിരവിക്കുന്നതവാണക്ട്.

(5) (1)-ാം ഉപവകുപവിലലെ (v)-ാം ഇനപ്രകേവാരമുള്ള പ്രതവിനവിധവിയലടയന്ധം   (x), (xi)
എന്നപീ ഇനങ്ങള് പ്രകേവാരന്ധം നവാമനവിര്കദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യലപടുന്ന  പ്രതവിനവിധവികേളലടയന്ധം  കേവാലെവാവധവി
(1)-ാം  ഉപവകുപക്ട്  പ്രകേവാരമുള്ള  വവിജവാപനന്ധം  പ്രസവിദപീകേരവിച്ച  തപീയതവി  മുതല  അഞക്ട്
വര്ഷകതക്കവായവിരവിക്കുന്നതവാണക്ട്.

(6) (1)-ാം ഉപവകുപവിലലെ  (x),  (xi)  എന്നപീ ഇനങ്ങള് പ്രകേവാരന്ധം നവാമനവിര്കദ്ദേശന്ധം
ലചെയ്യലപടുന്ന  അനസൗകദത്സ്യവാഗവികേ  അന്ധംഗങ്ങള്ക്കക്ട്,  സര്ക്കവാരവിനക്ട്,  ലെവിഖവിതമവായ  കനവാടപീസക്ട്
നലകേവിലക്കവാണക്ട്  തലന്റെ  അന്ധംഗതത്വന്ധം  രവാജവിവയ്ക്കവാവന്നതന്ധം  എന്നവാല,  സര്ക്കവാര്  രവാജവി
സത്വപീകേരവിക്കുന്നതവലര തലസവാനതക്ട് തടരവാവന്നതമവാണക്ട്.

(7)  നവാമനവിര്കദ്ദേശന്ധം  ലചെയ്യലപടുന്ന  അനസൗകദത്സ്യവാഗവികേ  അന്ധംഗതവിലന്റെ  ഇടക്കവാലെ
ഒഴവികവവാ  ആകേസവികേ  ഒഴവികവവാ  അപ്രകേവാരമുളള  ഒഴവിവണവായവി  മൂന  മവാസതവിനകേന്ധം
നവികേകതണതന്ധം  അപ്രകേവാരന്ധം  പുതവിയതവായവി  നവാമനവിര്കദ്ദേശന്ധം  ലചെയ്യലപടുന്ന  ഒരു  അന്ധംഗന്ധം,
അകദ്ദേഹന്ധം ആരുലട സവാനകതക്കവാകണവാ നവാമനവിര്കദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യലപടതക്ട്  ആ അന്ധംഗതവിലന്റെ
കശഷവിക്കുന്ന കേവാലെയളവവികലെക്കക്ട് മവാത്രന്ധം സവാനന്ധം വഹവികക്കണതമവാണക്ട്.

(8) സര്ക്കവാരവിനക്ട്, നവാമനവിര്കദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യലപട ഏലതവാരന്ധംഗകതയന്ധം,―   

(എ)  അയവാള്ക്കക്ട്  ബുദവിസവിരതയവില്ലവാതതവായവി  അധവികേവാരവിതയള്ള
കകേവാടതവിയവാല വവിധവിക്കലപടുകേകയവാ;
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(ബവി)  അയവാള്  ഒരു  അവവിമുക്ത  നവിര്ദനനവായവി  അധവികേവാരവിതയള്ള
കകേവാടതവിയവാല വവിധവിക്കലപടുകേകയവാ;

(സവി)  അയവാള്ക്കക്ട്  ശവാരപീരവികേകമവാ  മവാനസവികേകമവാ  ആയ  സവകേലെത്സ്യതവാല
അപ്രകേവാരന്ധം തടരവാന കേഴവിവവില്ലവാലത വരവികേകയവാ;

(ഡവി)  സര്ക്കവാരവിലന്റെ  അഭവിപ്രവായതവില  സദവാചെവാര  വവിരുദമവായകതവാ
സവാമ്പതവികേ  ക്രമകക്കടുകേള്  ഉള്ലപലടയള്ളകതവാ  ആയ  കുറകൃതത്സ്യതവികനവാ  അയവാള്
ശവിക്ഷവിക്കലപടുകേകയവാ 

ലചെയ്തവാല, അന്ധംഗതത്വതവില നവിന്നക്ട് നപീക്കന്ധം ലചെയ്യവാവന്നതവാണക്ട്.

10.  ഹവാര്ബര്  മവാകനജ് ലമന്റെക്ട്   ലസവാസസറവിയലട  അധവികേവാരങ്ങളന്ധം  കേര്തവത്സ്യങ്ങളന്ധം
ചുമതലെകേളന്ധം.― ഈ  ആകവിലന്റെ   9-ാം  വകുപക്ട്  പ്രകേവാരന്ധം  രൂപപീകേരവിക്കലപടുന്ന  ഹവാര്ബര്
മവാകനജ് ലമന്റെക്ട്   ലസവാസസറവിയലട അധവികേവാരങ്ങളന്ധം കേര്തവത്സ്യങ്ങളന്ധം ചുമതലെകേളന്ധം തവാലഴപറയന്ധം
പ്രകേവാരമവായവിരവിക്കുന്നതവാണക്ട്, അതവായതക്ട്:―

(i) ഹവാര്ബറവിലന്റെ അടവിസവാന ഭസൗതവികേ സസൗകേരത്സ്യ വവികേസന പ്രവര്തനവന്ധം,
മറ്റു  പ്രവൃതവികേളന്ധം  ആവവിഷ്കരവിക്കുകേ,  പദതവികേള്  രൂപവലക്കരവിക്കുകേ,  കമലകനവാടന്ധം
വഹവിക്കുകേ എന്നവിവയവില ഏര്ലപടുകേ;

(ii)  ഹവാര്ബറവില  നടതലപടുന്ന  മതത്സ്യകലെലെന്ധം,  വവില്പന,  ഗുണനവിലെവവാര
പരവിപവാലെനന്ധം എന്നവിവ ഈ ആകവിലലെ വത്സ്യവസകേള്ക്കക്ട്  അനുസൃതമവായവിടവാലണന്നക്ട്   ഉറപക്ട്
വരുത്തുകേ:

എന്നവാല  പ്രകതത്സ്യകേ  സവാഹചെരത്സ്യങ്ങളവില  സര്ക്കവാര്  അനുമതവികയവാലട  ഹവാര്ബര്
മവാകനജ് ലമന്റെക്ട്  ലസവാസസറവിക്കക്ട് കലെലെന്ധം ഒഴവിവവാക്കവിലക്കവാണക്ട് മതത്സ്യതവിലന്റെ ആദത്സ്യവവില്പനയന്ധം
അനുബന പ്രവര്തനങ്ങളന്ധം ഏലറടുക്കവാവന്നതവാണക്ട്; 

(iii) ബനലപട എല്ലവാ ആളകേള്ക്കുന്ധം ഈ ആകവിലലെ  വത്സ്യവസകേലളക്കുറവിച്ചക്ട്
കബവാധവലക്കരണന്ധം നലകുകേ;

(iv) ഹവാര്ബറവിനുള്ളവില മതത്സ്യകലെലെതവിലന്ധം വവില്പനയവിലന്ധം ഉണവാകേവാനവിടയള്ള
അനവാവശത്സ്യ  പ്രവണതകേലള  നവിയനവിച്ചുലക്കവാണക്ട്  അതവില  പലങടുക്കുന്നവര്  തമവില
തര്ക്കങ്ങള് ഉണവാവകേയവാലണങവില അവ പരവിഹരവിക്കുകേ;

(v)  ഈ  ആകവിലലെ  വത്സ്യവസകേള്  കേവാരത്സ്യക്ഷമമവായവി  നടപവിലെവാക്കവാന
ബനലപട സര്ക്കവാര് ഉകദത്സ്യവാഗസലര സഹവായവിക്കുകേ;
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(vi)  സര്ക്കവാര്,  വവിജവാപനതവാല  നവിശയവിക്കുന്ന  യൂസര്  ഫപീസക്ട്
ഉപകയവാക്തവാക്കളവില നവിന്നക്ട് ഈടവാക്കവാന ഏര്പവാടവാക്കുകേ;

(vii)  ഈടവാക്കുന്ന കലെലെ കേമപീഷന  4-ാം വകുപവിലന്റെ  (5)-ാം  ഉപവകുപക്ട്
പ്രകേവാരന്ധം നവിശയവിക്കുന്ന അനുപവാതതവില വവിഭജവിച്ചു നലകുകേ;

(viii)  ലെഭവിക്കുന്ന  യൂസര്  ഫപീസക്ട്,  കലെലെ  കേമപീഷന  വവിഹവിതന്ധം  എന്നവിവ
ഹവാര്ബറവിലന്റെ വവികേസനതവിനുന്ധം നടതവിപവിനുന്ധം മറ്റു പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുമവായവി ലചെലെവഴവിക്കുകേ;

(ix) ലെഭവിക്കുന്ന യൂസര് ഫപീസവില നവിനന്ധം  നവിര്ണ്ണയവിക്കലപടുന്ന നവിരക്കവിലളള
തകേ സര്ക്കവാര് വവിഹവിതമവായവി സര്ക്കവാര് ഖജനവാവവികലെക്കക്ട് യഥവാസമയന്ധം ഒടുക്കുകേ;

(x)  മതത്സ്യതവിലന്റെ  അടവിസവാനവവിലെ  നവിശയവിക്കുകേയന്ധം  മതത്സ്യന്ധം
സന്ധംഭരവിക്കുകേയന്ധം ലചെയ്യുകേ;

(xi)  ഹവാര്ബറവിലന്റെ  നടതവിപക്ട്,   പരവിപവാലെനന്ധം,   നവിരപീക്ഷണന്ധം   എന്നവിവ
നവിര്വ്വഹവിക്കുന്നതവിനക്ട്  ആവശത്സ്യമവായ  ജപീവനക്കവാലര  ലസവാസസറവിയലട  ധനസവിതവിയലട
അടവിസവാനതവില തവാലക്കവാലെവികേമവായവി     നവികയവാഗവിക്കുകേ;

(xii)  നവിര്ണ്ണയവിക്കലപടവാവന്ന  അങ്ങലനയള്ള  മറ്റു  അധവികേവാരങ്ങള്
വവിനവികയവാഗവിക്കുകേയന്ധം കേര്തവത്സ്യങ്ങളന്ധം ചുമതലെകേളന്ധം  നവിര്വ്വഹവിക്കുകേയന്ധം ലചെയ്യുകേ.

11.  ഫവിഷക്ട്  മവാര്ക്കറക്ട്  മവാകനജ്  ലമന്റെക്ട്   ലസവാസസറവിയലട  രൂപപീകേരണന്ധം.―(1)  ലപവാത
ഉടമസതയവികലെവാ  തകദ്ദേശ  സത്വയന്ധംഭരണ  സവാപനങ്ങളലട  അധപീനതയവികലെവാ
സത്വകേവാരത്സ്യകമഖലെയവികലെവാ പ്രവര്തവിക്കുന്ന  ഓകരവാ  ഫവിഷക്ട്  മവാര്ക്കറവിലന്റെയന്ധം  ശരവിയവായ
നടതവിപവിനുന്ധം പരവിപവാലെനതവിനുന്ധം നവിരപീക്ഷണ  തവിനുമവായവി സര്ക്കവാരവിനക്ട്,  വവിജവാപനതവാല,
ഫവിഷക്ട്   മവാര്ക്കറക്ട്  മവാകനജ്  ലമന്റെക്ട് ലസവാസസറവികേള് രൂപപീകേരവിക്കവാവന്നതവാണക്ട്.   അതവില
തവാലഴപറയന്ന അന്ധംഗങ്ങളണവായവിരവികക്കണതവാണക്ട്,  അതവായതക്ട്:―

(i) ആ  പ്രകദശലത  ഗവാമപഞവായതക്ട്
പ്രസവിഡന്റെക്ട്/മുനവിസവിപവാലെവിറവി  ലചെയര്മവാന/
മുനവിസവിപല കകേവാര്പകറഷന ഡവിവവിഷന
ലമമ്പര്

- ലചെയര്കപഴ്സണ
 

 

(ii) പ്രകദശന്ധം  അധവികേവാര  പരവിധവിയവില
വരുന്ന  മതത്സ്യഭവലന്റെ  ചുമതലെയള്ള
ഉകദത്സ്യവാഗസന

- ലമമ്പര് ലസക്രടറവി

(iii) പ്രകദശന്ധം അധവികേവാരപരവിധവിയവില വരുന്ന
ഭക്ഷത്സ്യ സുരക്ഷവാ ഓഫപീസര്

-   അന്ധംഗന്ധം
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(iv)  മതത്സ്യലഫഡക്ട് കപ്രവാജകക്ട് ഓഫപീസര് - അന്ധംഗന്ധം

(v) ബനലപട ഗവാമപഞവായതക്ട് വവികേസന
സ്റ്റവാന്റെവിന്ധംഗക്ട്  കേമവിറവി  ലചെയര്മവാന/
മുനവിസവിപവാലെവിറവി  ആകരവാഗത്സ്യകേവാരത്സ്യ
സ്റ്റവാന്റെവിന്ധംഗക്ട്  കേമവിറവി ലചെയര്മവാന 
(മുനവിസവിപല കകേവാര്പകറഷനക്ട് ബവാധകേമല്ല)

-  അന്ധംഗന്ധം 

(vi) ഫവിഷക്ട്  മവാര്ക്കറക്ട് സവിതവി ലചെയ്യുന്ന ഗവാമ
പഞവായതക്ട്/മുനവിസവിപവാലെവിറവി
വവാര്ഡവിലലെ  ലമമ്പര്  (മുനവിസവിപല
കകേവാര്പകറഷനക്ട് ബവാധകേമല്ല)

-  അന്ധംഗന്ധം 

(vii) മതത്സ്യ  അനുബനലതവാഴവിലെവാളവികേളലട
അന്ധംഗപീകൃത  കട്രേഡക്ട്  യൂണവിയനുകേളവില
നവിനന്ധം  സര്ക്കവാര്  നവാമനവിര്കദ്ദേശന്ധം
ലചെയ്യുന്ന രണക്ട് പ്രതവിനവിധവികേള്

-  അന്ധംഗങ്ങള്

(viii) മതത്സ്യലതവാഴവിലെവാളവി  സഹകേരണ
സന്ധംഘങ്ങളലട  പ്രസവിഡന്റുമവാരവില
നവിനന്ധം  സര്ക്കവാര്  നവാമനവിര്കദ്ദേശന്ധം
ലചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രതവിനവിധവി

 -    അന്ധംഗന്ധം 

(2) (1)-ാം  ഉപവകുപവിലലെ  (i),  (ii),  (iii),  (iv),  (v)  എന്നപീ ഇനങ്ങള് പ്രകേവാരന്ധം
ഔകദത്സ്യവാഗവികേസവാനന്ധം  വഹവിക്കുന്നത  വഴവി  അന്ധംഗങ്ങളവാകുന്നവരുലട  കേവാലെവാവധവി,  അവര്
അതതക്ട്  പ്രകദശതക്ട്  അതരതവിലള്ള  ഔകദത്സ്യവാഗവികേ  സവാനന്ധം  വഹവിക്കുന്ന  കേവാലെകതവാളന്ധം
ആയവിരവിക്കുന്നതവാണക്ട്.

(3)  (1)-ാം  ഉപവകുപവിലലെ  (vi)   ഇനന്ധം   പ്രകേവാരന്ധം  തകദ്ദേശ  സത്വയന്ധംഭരണ
സവാപനങ്ങളവിലലെ  ലതരലഞടുക്കലപട ജനപ്രതവിനവിധവി  ആയ അന്ധംഗതവിലന്റെ കേവാലെവാവധവി,
അകദ്ദേഹന്ധം അങ്ങലനയള്ള സവാനതക്ട് തടരുന്ന കേവാലെന്ധം  വലര ആയവിരവിക്കുന്നതവാണക്ട്.

(4) (1)-ാം ഉപവകുപവിലലെ  (vii)-ാം ഇനന്ധം പ്രകേവാരന്ധം നവാമനവിര്കദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യലപടുന്ന
പ്രതവിനവിധവികേളലട   കേവാലെവാവധവി,  (1)-ാം  ഉപവകുപക്ട്  പ്രകേവാരമുളള  വവിജവാപനന്ധം
പ്രസവിദപീകേരവിക്കലപടുന്ന തപീയതവി മുതല അഞക്ട് വര്ഷമവായവിരവിക്കുന്നതവാണക്ട്.

(5) (1)-ാം ഉപവകുപവിലലെ  (viii)-ാം ഇനന്ധം പ്രകേവാരന്ധം നവാമനവിര്കദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യലപടുന്ന
അന്ധംഗതവിലന്റെ  കേവാലെവാവധവി  (1)-ാം ഉപവകുപക്ട്  പ്രകേവാരമുള്ള വവിജവാപനന്ധം  പ്രസവിദപീകേരവിച്ച
തപീയതവി മുതല അഞ്ചു വര്ഷകതകക്കവാ അകദ്ദേഹന്ധം മതത്സ്യലതവാഴവിലെവാളവി സഹകേരണ സന്ധംഘന്ധം
പ്രസവിഡന്റെക്ട് അല്ലവാതവായവിതപീരുന്നതവലരകയവാ ഏതവാകണവാ ആദത്സ്യന്ധം അതവലര ആയവിരവിക്കുന്നതവാണക്ട്.
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(6) (1)-ാം  ഉപവകുപവിലലെ  (vii)-ാം ഇനന്ധം  പ്രകേവാരന്ധം നവാമനവിര്കദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യലപട

അനസൗകദത്സ്യവാഗവികേ   അന്ധംഗങ്ങള്ക്കക്ട്,  സര്ക്കവാരവിനക്ട്  ലെവിഖവിതമവായ  കനവാടപീസക്ട്  നലകേവിലക്കവാണക്ട്

തലന്റെ  അന്ധംഗതത്വന്ധം  രവാജവിവയ്ക്കവാവന്നതന്ധം,  എന്നവാല  സര്ക്കവാര്  രവാജവി  സത്വപീകേരവിക്കുന്നതവലര

തലസവാനതക്ട് തടരവാവന്നതമവാണക്ട്.

(7)  നവാമനവിര്കദ്ദേശന്ധം  ലചെയ്യലപടുന്ന  അനസൗകദത്സ്യവാഗവികേ   അന്ധംഗതവിലന്റെ  ഇടക്കവാലെ

ഒഴവികവവാ  ആകേസവികേ  ഒഴവികവവാ  അപ്രകേവാരമുള്ള  ഒഴവിവണവായവി  മൂന  മവാസതവിനകേന്ധം

നവികേകതണതന്ധം  അപ്രകേവാരന്ധം  നവാമനവിര്കദ്ദേശന്ധം  ലചെയ്യലപടുന്ന  അന്ധംഗതവിലന്റെ  കേവാലെവാവധവി

സവാനന്ധം ഒഴവിഞ അന്ധംഗതവിലന്റെ കശഷവിക്കുന്ന കേവാലെയളവവികലെയ്ക്കക്ട് മവാത്രമവായവിരവിക്കുന്നതമവാണക്ട്.

(8)  സര്ക്കവാരവിനക്ട്, നവാമനവിര്കദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യലപട ഏലതവാരന്ധംഗകതയന്ധം,―

(എ)  അയവാള്ക്കക്ട്  ബുദവിസവിരതയവില്ലവാതതവായവി  അധവികേവാരവിതയള്ള

കകേവാടതവിയവാല വവിധവിക്കലപടുകേകയവാ;

(ബവി)  അയവാള്  ഒരു  അവവിമുക്ത  നവിര്ദനനവായവി  അധവികേവാരവിതയള്ള

കകേവാടതവിയവാല വവിധവിക്കലപടുകേകയവാ;

(സവി)  അയവാള്ക്കക്ട്  ശവാരപീരവികേകമവാ  മവാനസവികേകമവാ  ആയ  സവകേലെത്സ്യതവാല

അപ്രകേവാരന്ധം തടരവാന കേഴവിവവില്ലവാലത വരവികേകയവാ;

(ഡവി)  സര്ക്കവാരവിലന്റെ  അഭവിപ്രവായതവില  സദവാചെവാര  വവിരുദമവായകതവാ

സവാമ്പതവികേ  ക്രമകക്കടുകേള്  ഉള്ലപലടയള്ളകതവാ  ആയ  കുറകൃതത്സ്യതവികനവാ  അയവാള്

ശവിക്ഷവിക്കലപടുകേകയവാ 

ലചെയ്തവാല, അന്ധംഗതത്വതവില നവിന്നക്ട് നപീക്കന്ധം ലചെയ്യവാവന്നതവാണക്ട്.

12.  ഫവിഷക്ട്   മവാര്ക്കറക്ട് മവാകനജ് ലമന്റെക്ട്  ലസവാസസറവിയലട അധവികേവാരങ്ങളന്ധം കേര്തവത്സ്യങ്ങളന്ധം

ചുമതലെകേളന്ധം.―ഈ ആകവിലലെ  11-ാം വകുപക്ട്   പ്രകേവാരന്ധം   രൂപപീകേരവിക്കലപടുന്ന  ഫവിഷക്ട്  

മവാര്ക്കറക്ട് മവാകനജ് ലമന്റെക്ട്  ലസവാസസറവിയലട അധവികേവാരങ്ങളന്ധം കേര്തവത്സ്യങ്ങളന്ധം ചുമതലെകേളന്ധം

തവാലഴപറയന്ധം പ്രകേവാരമവായവിരവിക്കുന്നതവാണക്ട്, അതവായതക്ട്:―

(i)  മവാര്ക്കറവിലന്റെ അടവിസവാന ഭസൗതവികേ സസൗകേരത്സ്യ വവികേസന പ്രവര്തനവന്ധം

മറ്റു  പ്രവൃതവികേളന്ധം  ആവവിഷ്കരവിക്കല,  പദതവികേള്  രൂപവത്കേരവിക്കല  എന്നവിവയവില

ഏര്ലപടുകേ;
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(ii)  മതത്സ്യകലെലെന്ധം,  വവിലപന,  ഗുണനവിലെവവാര  പരവിപവാലെനന്ധം   എന്നവിവ ഈ

ആകവിലലെ വത്സ്യവസകേള്ക്കക്ട് അനുസൃതമവായവിടവാലണന്നക്ട് ഉറപക്ട് വരുത്തുകേ;

(iii) ബനലപട എല്ലവാ ആളകേള്ക്കുന്ധം ഈ ആകവിലലെ  വത്സ്യവസകേലളക്കുറവിച്ചക്ട്
കബവാധവത്കേരണന്ധം നലകുകേ;

(iv)  മവാര്ക്കറവില  മതത്സ്യകലെലെതവിലന്ധം  വവിലപനയവിലന്ധം  ഉണവാകേവാനവിടയള്ള
അനവാവശത്സ്യ  പ്രവണതകേലള  നവിയനവിച്ചു  ലകേവാണക്ട്  അതവില  പലങടുക്കുന്നവര്  തമവില
തര്ക്കങ്ങള് ഉണവാവകേയവാലണങവില അവ പരവിഹരവിക്കുകേ;

(v)  ഈ  ആകവിലലെ  വത്സ്യവസകേള്  കേവാരത്സ്യക്ഷമമവായവി  നടപവിലെവാക്കവാന
ബനലപട സര്ക്കവാര് ഉകദത്സ്യവാഗസലര സഹവായവിക്കുകേ;

(vi)  ഗവാമപഞവായതക്ട്/മുനവിസവിപവാലെവിറവി/മുനവിസവിപല  കകേവാര്പകറഷന  നവിശയവിക്കുന്ന
യൂസര്  ഫപീസക്ട്  ഉപകയവാക്തവാക്കളവില  നവിനന്ധം  ഈടവാക്കവാന  ഏര്പവാടവാക്കുകേ;  ഇപ്രകേവാരന്ധം
ഈടവാക്കുന്ന തകേയവില നവിനന്ധം  നവിര്ണ്ണയവിക്കലപടുന്ന നവിരക്കവിലളള തകേ ഫവിഷക്ട്  മവാര്ക്കറക്ട്
സവിതവിലചെയ്യുന്ന  സലെലത  തകദ്ദേശ  സത്വയന്ധംഭരണ  സവാപനതവികലെക്കക്ട്  യഥവാസമയന്ധം
ഒടുക്കുകേ;

(vii) ലെഭവിക്കുന്ന യൂസര് ഫപീസക്ട് മവാര്ക്കറവിലന്റെ വവികേസനതവിനുന്ധം നടതവിപവിനുന്ധം
മറ്റു പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുമവായവി ലചെലെവഴവിക്കുകേ;

(viii)  മവാര്ക്കറവിലന്റെ  നടതവിപക്ട്,  പരവിപവാലെനന്ധം,  നവിരപീക്ഷണന്ധം  എന്നവിവ
നവിര്വ്വഹവിക്കുന്നതവിനക്ട്  ആവശത്സ്യമവായ  ജപീവനക്കവാലര  ലസവാസസറവിയലട  ധനസവിതവിയലട
അടവിസവാനതവില തവാലക്കവാലെവികേമവായവി നവികയവാഗവിക്കുകേ;

(ix)  നവിര്ണ്ണയവിക്കലപടവാവന്ന  അങ്ങലനയള്ള  മറക്ട്  അധവികേവാരങ്ങള്
വവിനവികയവാഗവിക്കുകേയന്ധം കേടമകേളന്ധം ചുമതലെകേളന്ധം നവിറകവറ്റുകേയന്ധം,

ലചെയ്യുകേ.

13.  ഐസക്ട് പവാന്റെക്ട്  ,    ചെവിലഡക്ട് കസ്റ്റവാകറജക്ട്  ,    പൂര്വ്വ സന്ധംസ്കരണകകേനന്ധം  ,    സന്ധംസ്കരണകകേനന്ധം  ,
പരവിവഹന സസൗകേരത്സ്യന്ധം എന്നവിവ വത്സ്യവസലപടുതല.― (1)  ഈ ആകവിലലെ  14-ാം വകുപക്ട്
പ്രകേവാരന്ധം അനുമതവിപത്രന്ധം കനടവാത  ഐസക്ട് പവാന്റെക്ട്,  ചെവിലഡക്ട് കസ്റ്റവാകറജക്ട്,  പൂര്വ്വ സന്ധംസ്കരണകകേനന്ധം,
സന്ധംസ്കരണകകേനന്ധം,  പരവിവഹന  സസൗകേരത്സ്യന്ധം  എന്നവിവ  സന്ധംസവാനതക്ട്  പ്രവര്തവിക്കുവവാന
പവാടവില്ലവാതതവാകുന.
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(2)  (1)-ാം ഉപവകുപക്ട്  പ്രകേവാരമുള്ള നവികരവാധനന്ധം ലെന്ധംഘവിക്കുന്ന ഏലതവാരവാളന്ധം  ഈ

ആകവിലലെ 29-ാം വകുപക്ട് പ്രകേവാരമുള്ള ശവിക്ഷവാനടപടവികേള്ക്കക്ട് വവികധയനവാകുന്നതവാണക്ട്.

(3)  ഈ ആകവിലന്റെ പ്രവാരന്ധംഭ തപീയതവിയവില പ്രവര്തവിച്ചു ലകേവാണവിരവിക്കുന്ന എല്ലവാ

ഐസക്ട് പവാന്റെക്ട്, ചെവിലഡക്ട് കസ്റ്റവാകറജക്ട്, പൂര്വ്വ സന്ധംസ്കരണകകേനന്ധം, സന്ധംസ്കരണകകേനന്ധം, പരവിവഹന

സസൗകേരത്സ്യന്ധം എന്നവിവ ഈ ആകക്ട് നവിലെവവില വന്ന തപീയതവി മുതല ലതവാണ്ണൂറക്ട് ദവിവസതവിനകേന്ധം

14-ാം വകുപക്ട് പ്രകേവാരമുളള അനുമതവിപത്രന്ധം കനടവിയവിരവികക്കണതവാണക്ട്.

14. ഐസക്ട് പവാന്റെക്ട്  ,    ചെവിലഡക്ട് കസ്റ്റവാകറജക്ട്  ,    പൂര്വ്വ സന്ധംസ്കരണകകേനന്ധം  ,    സന്ധംസ്കരണകകേനന്ധം  ,

പരവിവഹന  സസൗകേരത്സ്യന്ധം  എന്നവിവയ്ക്കുള്ള  അനുമതവിപത്രന്ധം  .―(1)  ഐസക്ട്  പവാന്റെക്ട്,  ചെവിലഡക്ട്

കസ്റ്റവാകറജക്ട്,  പൂര്വ്വ സന്ധംസ്കരണകകേനന്ധം,  സന്ധംസ്കരണകകേനന്ധം,  പരവിവഹന സസൗകേരത്സ്യന്ധം  എന്നവിവ

പ്രവര്തവിപവിക്കുന്നതവിനുള്ള അനുമതവിപത്രന്ധം ലെഭവിക്കുന്നതവിനവായവി  ഒരവാള്  ആ പ്രകദശലത

അധവികേവാരലപടുതലപട  ഉകദത്സ്യവാഗസന  മുമ്പവാലകേ  നവിര്ണ്ണയവിക്കലപട  പ്രകേവാരന്ധം  അകപക്ഷ

സമര്പവികക്കണതവാണക്ട്.

(2) (1)-ാം ഉപവകുപക്ട് പ്രകേവാരന്ധം  സമര്പവിക്കുന്ന അകപക്ഷകേള് നവിര്ണ്ണയവിക്കലപട

പ്രകേവാരതവിലന്ധം അങ്ങലനയള്ള ഫവാറതവിലന്ധം അപ്രകേവാരന്ധം ഉള്ള ഫപീസക്ട് ഒടുക്കവിയന്ധം 2006-ലലെ

ഫു ഡക്ട്  കസഫവി  ആന്റെക്ട്  സ്റ്റവാനകഡര്ഡ്സക്ട്  ആകവിലലെ  (2006-ലലെ   34-ാം  കകേന  ആകക്ട്)

വത്സ്യവസകേള് പ്രകേവാരന്ധം കേരസമവാക്കവിയ സലെസനസക്ട് ഉലണങവില,  ആയതവിലന്റെ  ഗസറഡക്ട്

ഓഫപീസര് സവാക്ഷത്സ്യലപടുതവിയ പകേര്പക്ട് ഉള്ളടക്കന്ധം ലചെയ്തുലകേവാണന്ധം ആയവിരവിക്കണന്ധം.

(3) അധവികേവാരലപടുതലപട ഉകദത്സ്യവാഗസന (1)-ാം ഉപവകുപക്ട് പ്രകേവാരന്ധം ലെഭവിക്കുന്ന

അകപക്ഷകേളവില  അകനത്വഷണന്ധം  നടതവികയവാ  നടതവിപവികച്ചവാ  നവിര്ണ്ണയവിക്കലപടവാവന്ന

പ്രകേവാരമുള്ള  കയവാഗത്സ്യതയലട  അടവിസവാനതവില  അകപക്ഷ  ലെഭവിച്ച  തപീയതവി  മുതല  മുപതക്ട്

ദവിവസതവില  കേവവിയവാത  കേവാലെയളവവിനുള്ളവില  നവിര്ണ്ണയവിക്കലപടവാവന്ന  ഫവാറതവില

അനുമതവിപത്രന്ധം അനുവദവിക്കുകേകയവാ അകപക്ഷ നവിരസവിക്കുകേകയവാ ലചെകയ്യണതവാണക്ട്.

(4)  അനുമതവിപത്രന്ധം  അനുവദവിക്കുന്നതവികലെക്കക്ട്  അകപക്ഷകേന  നവിര്ണ്ണയവിക്കലപട

തകേയ്ക്കുളള ലസകേബരവിറവി നവികക്ഷപന്ധം നവിര്ണ്ണയവിക്കലപടുന്ന പ്രകേവാരന്ധം ഒടുകക്കണതവാണക്ട്.

(5)  അകപക്ഷ  നവിരസവിക്കുകേയവാലണങവില  പ്രസ്തുത  വവിവരന്ധം  ആയതവിനുള്ള

കേവാരണന്ധം  സഹവിതന്ധം  അകപക്ഷ  സത്വപീകേരവിച്ചക്ട്  മുപതക്ട്  ദവിവസതവിനകേന്ധം  അകപക്ഷകേലന

അറവിയവികക്കണതവാണക്ട്.
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(6)   റദ്ദേവാക്കലപടുകേകയവാ തടഞ്ഞു വയ്ക്കലപടുകേകയവാ ലചെയ്യവാതപക്ഷന്ധം ഈ വകുപക്ട്

പ്രകേവാരന്ധം അനുവദവിച്ച അനുമതവിപത്രതവിനക്ട് മൂന വര്ഷന്ധം വലര സവാധുതയണവായവിരവിക്കുന്നതവാണക്ട്.

(7)  (3)-ാം  ഉപവകുപക്ട്  പ്രകേവാരന്ധം  ലെഭവിച്ച  ഒരു  അനുമതവിപത്രന്ധം  കേവാലെവാവധവി
അവസവാനവിക്കുന്നതവിനുമുമ്പവായവി  ഒരു  പുതവിയ  അനുമതവിപത്രന്ധം  കനടുന്നതവിനവായവി
അനുവര്തവികക്കണ  നടപടവിക്രമങ്ങള്  പവാലെവിച്ചുലകേവാണന്ധം  നവിര്ണ്ണയവിക്കലപടവാവന്ന
അങ്ങലനയള്ള ഫപീസക്ട് ഒടുക്കവിലക്കവാണന്ധം  പുതക്കവാവന്നതവാണക്ട്.

15.  മതത്സ്യ  ഗുണനവിലെവവാര  പരവിപവാലെനന്ധം  വത്സ്യവസലപടുതല.―(1)  മതത്സ്യന്ധം
സകേകേവാരത്സ്യന്ധം  ലചെയ്യുന്ന യവാനന്ധം,   ഫവിഷക്ട്  ലെവാന്റെവിന്ധംഗക്ട്  ലസന്റെര്,  ഹവാര്ബര്,  മവാര്ക്കറക്ട്,  കേടമുറവി,
ബൂതക്ട്,  കേച്ചവടകകേനന്ധം,  ചെവിലഡക്ട്    കസ്റ്റവാകറജക്ട്,  ഐസക്ട്  പവാന്റെക്ട്,  പൂര്വ്വ സന്ധംസ്കരണകകേനന്ധം,
സന്ധംസ്കരണകകേനന്ധം, പരവിവഹന സസൗകേരത്സ്യന്ധം, കേലണയ്നര് എന്നവിവയലട  ഉടമസര് അലല്ലങവില
സകേവശക്കവാര്, 2006-ലലെ ഫുഡക്ട് കസഫവി ആന്റെക്ട് സ്റ്റവാനകഡര്ഡ്സക്ട് ആകവിലലെ  (2006-ലലെ
34-ാം കകേന ആകക്ട്)  വത്സ്യവസകേകളവാലടവാപന്ധം മതത്സ്യ ഗുണനവിലെവവാര പരവിപവാലെനന്ധം, ശുചെവിതത്വന്ധം
എന്നവിവയ്ക്കവായവി,  സര്ക്കവാര്,  വവിജവാപനതവാല  നവിശയവിക്കുന്ന   മവാനദണ്ഡങ്ങളന്ധം
പവാലെവികക്കണതവാണക്ട്.

(2)  (1)-ാം ഉപവകുപവില പറയന്ന ഏലതങവിലന്ധം വത്സ്യവസകേള് ലെന്ധംഘവിക്കുകേകയവാ,
ആയതവിനക്ട് കപ്രരവിപവിക്കുകേകയവാ ലചെയ്യുന്ന തരതവില യവാലതവാരവാളന്ധം യവാലതവാരു പ്രവൃതവിയവിലന്ധം
ഏര്ലപടവാന പവാടവില്ലവാതതവാണക്ട്.

(3)  യവാലതവാരവാളന്ധം  സത്വകമധയവാകലെവാ  മലറവാരവാളലട  കപ്രരണയവാകലെവാ   രവാസ/വവിഷ
വസ്തുക്കള് കചെര്തക്ട് മതത്സ്യന്ധം ഭക്ഷത്സ്യകയവാഗത്സ്യമല്ലവാതവാക്കുകേകയവാ ഗുണനവിലെവവാരമവില്ലവാതവാക്കുകേകയവാ
ലചെയ്യവാന പവാടവില്ലവാതതവാണക്ട്.

(4) (1)-ാം ഉപവകുപക്ട് പ്രകേവാരമുള്ള വത്സ്യവസകേളന്ധം മവാനദണ്ഡങ്ങളന്ധം പവാലെവിക്കവാലത
മതത്സ്യതവിലന്റെ കലെലെന്ധം,  വവിപണനന്ധം,  പരവിവഹനന്ധം,  വവിതരണന്ധം എന്നവിവയവില യവാലതവാരവാളന്ധം
ഏര്ലപടവാന പവാടവില്ലവാതതവാകുന.

           (5) ഈ വകുപവിലലെ ഏലതങവിലന്ധം  വത്സ്യവസകേള് ലെന്ധംഘവിക്കുന്ന ഏലതവാരവാളന്ധം ഈ
ആകവിലലെ 30-ാം വകുപക്ട് പ്രകേവാരമുള്ള ശവിക്ഷവാ നടപടവികേള്ക്കക്ട് വവികധയനവാകുന്നതവാണക്ട്.

16.  സന്ധംസവാനതലെ  മതത്സ്യ ഗുണനവിലെവവാര പരവിപവാലെന കേമവിറവിയലട രൂപപീകേരണന്ധം  .―ഈ
ആകവിലലെ   വത്സ്യവസകേള്  ഫലെപ്രദമവായന്ധം  കേവാരത്സ്യക്ഷമമവായന്ധം  നടപവിലെവാക്കുന്നതവിനുകവണവി
സര്ക്കവാരവിനക്ട്,  ഒരു  സന്ധംസവാനതലെ  മതത്സ്യഗുണനവിലെവവാര  പരവിപവാലെന  കേമവിറവി,
വവിജവാപനതവാല,  രൂപപീകേരവിക്കവാവന്നതന്ധം  ആയതവില  തവാലഴപറയന്ന  അന്ധംഗങ്ങള്
ഉണവായവിരവികക്കണതമവാണക്ട്, അതവായതക്ട്:―
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(i)  ഫവിഷറപീസക്ട് ഡയറകര്     - ലചെയര്കപഴ്സണ

(ii)  ഭക്ഷത്സ്യസുരക്ഷ കേമപീഷണര്     - അന്ധംഗന്ധം

(iii) ആകരവാഗത്സ്യ വകുപക്ട് ഡയറകര്    - അന്ധംഗന്ധം

(iv) പഞവായതക്ട് വകുപക്ട് ഡയറകര്  - അന്ധംഗന്ധം

(v) ചെപീഫക്ട് ഗവലണ്മെന്റെക്ട് അനലെവിസ്റ്റക്ട്     - അന്ധംഗന്ധം

(vi) ലസനട്രേല ഇനസ്റ്റവിറബടക്ട് ഓഫക്ട് 
                          ഫവിഷറപീസക്ട് ലടകകവാളജവിയവില നവിനന്ധം 
                          നവാമനവിര്കദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യലപടുന്ന ഒരു
                          പ്രതവിനവിധവി                              -     അന്ധംഗന്ധം

           (vii) ഫവിഷറപീസക്ട് കജവായവിന്റെക്ട് ഡയറകര്  -     ലമമ്പര് ലസക്രടറവി

      17.  സന്ധംസവാനതലെ മതത്സ്യ ഗുണനവിലെവവാര പരവിപവാലെന കേമവിറവിയലട അധവികേവാരങ്ങളന്ധം
കേര്തവത്സ്യങ്ങളന്ധം ചുമതലെകേളന്ധം  .― 16-ാം വകുപക്ട് പ്രകേവാരന്ധം രൂപപീകേരവിക്കലപടുന്ന സന്ധംസവാനതലെ
മതത്സ്യ  ഗുണനവിലെവവാര  പരവിപവാലെന  കേമവിറവിക്കക്ട്  തവാലഴപറയന്ന  അധവികേവാരങ്ങളന്ധം
കേര്തവത്സ്യങ്ങളന്ധം ചുമതലെകേളന്ധം ഉണവായവിരവിക്കുന്നതവാണക്ട്, അതവായതക്ട്:―

(i)  ഈ  ആകവിലലെ  വത്സ്യവസകേള്  നടപവിലെവാക്കുന്നതമവായവി  ബനലപടക്ട്
സര്ക്കവാരവിനക്ട് ആവശത്സ്യമവായ സവാകങതവികേ ഉപകദശവന്ധം ശവിപവാര്ശയന്ധം  നലകുകേ;

(ii) മതത്സ്യ ഉപകഭവാക്തവാക്കള്ക്കക്ട് ഗുണനവിലെവവാരലതക്കുറവിച്ചക്ട് കബവാധവത്കേരണന്ധം
നലകുകേ;

(iii) മതത്സ്യബനനന്ധം നടതവി ലെഭവിക്കുന്ന മതത്സ്യതവിനക്ട് കവണവി സര്ടവിഫവിക്കറക്ട്
നലകുന്നതവികലെക്കവായവി വവിജവാപനന്ധം ലചെയ്യലപട ഉകദത്സ്യവാഗസര്ക്കക്ട് സവാകങതവികേ സഹവായന്ധം
നലകുകേ;

(iv)  ഈ  ആകവിലലെ  വത്സ്യവസകേള്  പ്രകേവാരമുള്ള  പരവികശവാധനകേള്
നടത്തുന്നതവിനക്ട്   ലെകബവാറടറവികേള്ക്കക്ട് അന്ധംഗപീകേവാരന്ധം നലകുകേ;

(v)  മതത്സ്യബനനന്ധം  നടതവി  ലെഭവിക്കുന്ന  മതത്സ്യതവിലന്റെ  ഗുണനവിലെവവാരന്ധം
നവിശയവിച്ചക്ട് പ്രസവിദലപടുത്തുകേ;

(vi)  നവിര്ണ്ണയവിക്കലപടവാവന്ന  അങ്ങലനയള്ള  മറ്റു  ചുമതലെകേള്
നവിര്വ്വഹവിക്കുകേ.
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18.  ഇനന്ധം  ,    വലെവിപന്ധം  എന്നവിവ അടവിസവാനമവാക്കവി മതത്സ്യതവിലന്റെ കലെലെന്ധം  ,    വവിപണനന്ധം
മുതലെവായവ  നവിയനവിക്കല.―(1)  പ്രകതത്സ്യകേ  ഇനതവികലെവാ  പ്രകതത്സ്യകേ  വലെവിപതവികലെവാ  ഉള്ള
മതത്സ്യതവിലന്റെ കലെലെന്ധം,  വവിപണനന്ധം,  പരവിവഹനന്ധം,  വവിതരണന്ധം എന്നവിവയ്ക്കുള്ള നവിയനണകമവാ
നവികരവാധനകമവാ സര്ക്കവാരവിനക്ട്, വവിജവാപനതവിലൂലട ഏര്ലപടുതവാവന്നതവാണക്ട്.

(2)  (1)-ാം ഉപവകുപക്ട്  പ്രകേവാരന്ധം ഏര്ലപടുതവിയവിട്ടുള്ള നവിയനണകമവാ നവികരവാധനകമവാ
ലെന്ധംഘവിക്കുന്ന ഏലതവാരവാളന്ധം ഈ ആകവിലലെ  29-ാം വകുപക്ട് പ്രകേവാരമുള്ള ശവിക്ഷവാനടപടവികേള്ക്കക്ട്
വവികധയനവാകുന്നതവാണക്ട്.

19.  മതത്സ്യതവിലന്റെ  സന്ധംഭരണവന്ധം  അടവിസവാനവവിലെ  നവിശയവിക്കലന്ധം  .  (1)  ― മതത്സ്യതവിലന്റെ
അടവിസവാനവവിലെ  കേവാലെവാകേവാലെങ്ങളവില  നവിര്ണ്ണയവിക്കലപട  പ്രകേവാരന്ധം  നവിശയവിക്കുവവാന
ഹവാര്ബര് മവാകനജ് ലമന്റെക്ട് ലസവാസസറവിക്കക്ട് അധവികേവാരന്ധം ഉണവായവിരവിക്കുന്നതവാണക്ട്. 

(2)  മതത്സ്യലതവാഴവിലെവാളവികേള്  പവിടവിച്ചു  ലകേവാണവരുന്ന  മതത്സ്യന്ധം  അവര്ക്കക്ട്
തവാലപരത്സ്യമുള്ളപക്ഷന്ധം  അന്ധംഗങ്ങളവായ  മതത്സ്യലതവാഴവിലെവാളവി  വവികേസന  കക്ഷമ  സഹകേരണ
സന്ധംഘങ്ങള് മുകഖന  (1)-ാം ഉപവകുപക്ട് പ്രകേവാരന്ധം നവിശയവിക്കുന്ന അടവിസവാനവവിലെ നലകേവി
നവിര്ണ്ണയവിക്കലപട  പ്രകേവാരന്ധം  സന്ധംഭരവിക്കവാവന്നതവാണക്ട്.  ഇതവിനക്ട്  ആവശത്സ്യമവായ  സന്ധംഭരണ
സസൗകേരത്സ്യങ്ങള് നവിര്ണ്ണയവിക്കലപട പ്രകേവാരന്ധം ആയവിരവികക്കണതവാണക്ട്. 

20. മതത്സ്യബനനന്ധം നടതവി സത്വവായതമവാക്കവിയ മതത്സ്യതവിലന്റെ സവാക്ഷത്സ്യലപടുതല.―

(1)  മതത്സ്യബനനന്ധം കേഴവിഞയടന നവിര്ണ്ണയവിക്കലപടവാവന്ന രപീതവിയവില അകപക്ഷ
സമര്പവിച്ചവാല,  മതത്സ്യബനനന്ധം  നടതവി  സത്വവായതമവാക്കവിയ  മതത്സ്യന്ധം  നവിയമവവികധയമവായവി
പവിടവിലച്ചടുതതവാലണന്നക്ട്  ഉപകഭവാക്തവാവവിനക്ട്  കബവാധത്സ്യലപടുന്ന  വവിധതവില  മതത്സ്യതവിലന്റെ
ഉറവവിടന്ധം,  പവിടവിലച്ചടുത മവാര്ഗന്ധം  മുതലെവായ വവിവരങ്ങള് അടങ്ങവിയ സവാക്ഷത്സ്യപത്രന്ധം  കന ടവാന
യവാന ഉടമയ്ക്കക്ട്  അര്ഹതയണവായവിരവിക്കുന്നതവാണക്ട്.

(2) (1)-ാം ഉപവകുപക്ട് പ്രകേവാരമുള്ള സവാക്ഷത്സ്യപത്രന്ധം, സര്ക്കവാര് വവിജവാപനതവിലൂലട
അധവികേവാരലപടുത്തുന്ന  ഫവിഷറപീസക്ട്  വകുപവിലലെ  ഫവിഷറപീസക്ട്  എകക്ട്റനഷന  ഓഫപീസര്
തസവികേയവില  തവാലഴയല്ലവാത  ഉകദത്സ്യവാഗസന,  നവിര്ണ്ണയവിക്കലപടവാവന്ന  നടപടവിക്രമങ്ങള്
പവാലെവിച്ചക്ട് നലകകേണതവാണക്ട്.

21. മതത്സ്യബനനന്ധം നടതവി ലെഭവിക്കുന്ന മതത്സ്യതവിലന്റെ നവിലെവവാരന്ധം സവാക്ഷത്സ്യലപടുതല.―

(1)  നവിര്ണ്ണയവിക്കലപടവാവന്ന  രപീതവിയവില  അകപക്ഷ  സമര്പവിക്കുകമ്പവാള്,
ഭക്ഷത്സ്യകയവാഗത്സ്യമവാലണന്നക്ട്  ഉറപ്പു  വരുത്തുന്നതവിനുന്ധം  ഉപകഭവാക്തവാക്കളലട  തവാലപരത്സ്യന്ധം
സന്ധംരക്ഷവിക്കുന്നതവിനുന്ധം  കവണവി  മതത്സ്യബനനന്ധം  നടതവി  ലെഭവിക്കുന്ന  മതത്സ്യതവിലന്റെ
ഗുണനവിലെവവാര സവാക്ഷത്സ്യപത്രന്ധം കനടവാന ഉലപവാദകേനക്ട് അര്ഹതയണവായവിരവിക്കുന്നതവാണക്ട്.
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(2) മതത്സ്യബനനന്ധം നടതവി ലെഭവിക്കുന്ന ഓകരവാ തരന്ധം മതത്സ്യതവിലന്റെയന്ധം നവിലെവവാരന്ധം,
16-ാം  വകുപക്ട്  പ്രകേവാരന്ധം  രൂപപീകേരവിക്കലപടുന്ന  സന്ധംസവാനതലെ  മതത്സ്യ  ഗുണനവിലെവവാര
പരവിപവാലെന കേമവിറവി പ്രകതത്സ്യകേമവായവി നവിശയവിച്ചക്ട് പ്രസവിദലപടുകതണതവാണക്ട്.

(3)  സര്ക്കവാര് വവിജവാപനതവാല അധവികേവാരലപടുത്തുന്ന ഫവിഷറപീസക്ട് വകുപവിലലെ
ഫവിഷറപീസക്ട്  എകക്ട്റനഷന  ഓഫപീസര്  തസവികേയവില  തവാലഴയല്ലവാത  ഒരു  ഉകദത്സ്യവാഗസന
(1)-ാം  ഉപവകുപക്ട്  പ്രകേവാരമുള്ള  സവാക്ഷത്സ്യപത്രന്ധം  നവിര്ണ്ണയവിക്കലപടവാവന്ന  നടപടവിക്രമങ്ങള്
പവാലെവിച്ചക്ട് നലകകേണതവാണക്ട്.

22.  അനുമതവിപത്രമുടമയലട  റവികടണ സമര്പവിക്കല.―(1)   ഐസക്ട്  പവാന്റെക്ട്,   പൂര്വ്വ
സന്ധംസ്കരണകകേനന്ധം,  സന്ധംസ്കരണകകേനന്ധം  എന്നവിവയലട  അനുമതവിപത്രന്ധം  കനടവിയ  ഉടമസന
അലല്ലങവില സകേവശക്കവാരന, ഫവിഷക്ട് ലെവാന്റെവിന്ധംഗക്ട് ലസന്റെര്, ഹവാര്ബര്, മവാര്ക്കറക്ട് എന്നവിവവിടങ്ങളവിലലെ
അനുമതവിപത്രന്ധം കനടവിയ കലെലെക്കവാരന എന്നവിവര് നവിര്ണ്ണയവിക്കലപടവാവന്ന രപീതവിയവില ഒരു
റവികടണ  നവിര്ണ്ണയവിക്കലപടവാവന്ന  സമയതവിനുള്ളവില  അധവികേവാരലപടുതലപട  ഉകദത്സ്യവാഗസനക്ട്
സമര്പവികക്കണതവാണക്ട്.

(2) അധവികേവാരലപടുതലപട ഉകദത്സ്യവാഗസന റവികടണുകേള് പരവികശവാധവിച്ചക്ട് അവയലട
കൃതത്സ്യതയന്ധം വത്സ്യക്തതയന്ധം ഉറപ്പുവരുകതണതവാണക്ട്.

(3)  റവികടണുകേളലട കൃതത്സ്യത ഉറപവാക്കുന്നതവിനുകവണവി അനുമതവിപത്രന്ധം ലെഭവിച്ചവിട്ടുള്ള
ആളവികനവാടക്ട്  അതമവായവി  ബനലപട  കരഖകേള്  ഹവാജരവാക്കുവവാന  അധവികേവാരലപടുതലപട
ഉകദത്സ്യവാഗസനക്ട് ആവശത്സ്യലപടവാവന്നതവാണക്ട്.

(4)  റവികടണുകേളലട  കൃതത്സ്യത  ഉറപവാക്കുന്നതവിനുകവണവി,  അധവികേവാരലപടുതലപട
ഉകദത്സ്യവാഗസന  ആവശത്സ്യലപടുന്ന  കരഖകേള്  ഹവാജരവാക്കുന്നതവിനുള്ള  ഉതരവവാദവിതന്ധം
അനുമതവിപത്രന്ധം കനടവിയ ആളവിനുണവായവിരവിക്കുന്നതവാണക്ട്.

(5)  ഈ  വകുപവിലലെ  വത്സ്യവസകേള്  ലെന്ധംഘവിക്കുന്ന  ഏലതവാരവാളന്ധം  ഈ  ആകവിലലെ
29-ാം വകുപക്ട് പ്രകേവാരമുള്ള ശവിക്ഷവാനടപടവികേള്ക്കക്ട് വവികധയനവാകുന്നതവാണക്ട്.

23.  അനുമതവിപത്രന്ധം റദ്ദേവാക്കല  ,    തടഞ്ഞു വയ്ക്കല  ,    കഭദഗതവി ലചെയ്യല.― [***] 5, 14
എന്നപീ  വകുപ്പുകേള്  പ്രകേവാരന്ധം  അനുവദവിച്ച  അനുമതവിപത്രന്ധം  ലതറവായ  വവിവരങ്ങള്  നലകേവി
കനടവിയതവാലണങവികലെവാ  അനുമതവിപത്രന്ധം  കനടവിയ  ആള്   ഈ  ആകവിലലെ  ഏലതങവിലന്ധം
വത്സ്യവസകേകളവാ  അതവിന  കേപീഴവില  ഉണവാക്കവിയ  ചെടങ്ങകളവാ  പുറലപടുവവിച്ച  വവിജവാപനകമവാ
ഉതരവകേകളവാ  ലെന്ധംഘവിച്ചവിട്ടുലണങവികലെവാ,  അധവികേവാരലപടുതലപട  ഉകദത്സ്യവാഗസനക്ട്
അങ്ങലനയള്ള  അനുമതവിപത്രന്ധം  റദ്ദേവാക്കുന്നതവികനവാ,  തടഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നതവികനവാ,  കഭദഗതവി
ലചെയ്യുന്നതവികനവാ  ഒടുക്കവിയ  ലസകേബരവിറവി  തകേ  പൂര്ണ്ണമവാകയവാ  ഭവാഗവികേമവാകയവാ
വസൂലെവാക്കുന്നതവികനവാ അധവികേവാരന്ധം ഉണവായവിരവിക്കുന്നതവാണക്ട്:
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എന്നവാല,  അപ്രകേവാരന്ധം നടപടവി  സത്വപീകേരവിക്കുന്നതവിനക്ട്  മുമ്പവായവി ബനലപട വത്സ്യക്തവിക്കക്ട്
അലല്ലങവില  ഉടമയ്ക്കക്ട്  പറയവവാനുള്ളതക്ട്  പറയവവാന  നത്സ്യവായമവായ  ഒരവസരന്ധം  നലകേവാലത
അനുമതവിപത്രന്ധം  റദ്ദേവാക്കുവവാകനവാ,  തടഞ്ഞുവയ്ക്കുവവാകനവാ,  കഭദഗതവി  ലചെയ്യുവവാകനവാ  ലസകേബരവിറവി
തകേ പൂര്ണ്ണമവാകയവാ ഭവാഗവികേമവാകയവാ വസൂലെവാക്കുവവാകനവാ പവാടുള്ളതല്ല.

24.  അധവികേവാരലപടുതലപട  ഉകദത്സ്യവാഗസലന്റെ  അധവികേവാരങ്ങളന്ധം  കേര്തവത്സ്യങ്ങളന്ധം
ചുമതലെകേളന്ധം.― ഈ ആകക്ട്  പ്രകേവാരന്ധം നലകേലപട അധവികേവാരങ്ങള് വവിനവികയവാഗവിക്കുന്നതവിനുന്ധം
കേര്തവത്സ്യങ്ങള്  നവിര്വ്വഹവിക്കുന്നതവിനുമവായവി  അതതക്ട്  പ്രകദശതക്ട്  അധവികേവാരവിതയള്ള
മതത്സ്യബനന  വകുപവിലലെ  അസവിസ്റ്റന്റെക്ട്  ഡയറകര്  പദവവിയവിലള്ള  ഒരു  ഉകദത്സ്യവാഗസലന
അധവികേവാരലപടുതലപട  ഉകദത്സ്യവാഗസനവായവി സര്ക്കവാരവിനക്ട്,  വവിജവാപനതവാല
അധവികേവാരലപടുതവാവന്നതവാണക്ട്.

25. പരവികശവാധന  ,   പവിടവിലച്ചടുക്കല  ,   തപീര്പവാക്കല എന്നവിവയ്ക്കുള്ള  അധവികേവാരന്ധം.―

(1)  ഈ  ആകവിലലെ  വത്സ്യവസകേള്  ഫലെപ്രദമവായവി  നടപവാക്കലപടുനലവന്നക്ട്  ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നതവിനവായവി, ഫവിഷറപീസക്ട് വകുപവിലലെ ഫവിഷറപീസക്ട് ആഫപീസര് പദവവിയവില കുറയവാത
ഉകദത്സ്യവാഗസലര പരവികശവാധന ഉകദത്സ്യവാഗസരവായവി സര്ക്കവാരവിനക്ട്  അധവികേവാരലപടുതവാവന്നതവാണക്ട്.

(2)  ഈ  ആകവിലലെ   13,  18  എന്നപീ  വകുപ്പുകേളവിലലെ  വത്സ്യവസകേള്  ലെന്ധംഘവിക്ക
ലപടുന്നതവാകയവാ,  സകേകേവാരത്സ്യന്ധം  ലചെയ്യലപടുന്ന മതത്സ്യന്ധം  ചെപീഞതവാലണകന്നവാ കരവാഗവാണുക്കളട
ങ്ങവിയതവാലണകന്നവാ  രവാസ/വവിഷവസ്തു  കചെര്തതവാലണകന്നവാ  ഗുണനവിലെവവാരന്ധം
കുറഞതവാലണകന്നവാ കബവാധത്സ്യലപടുന്ന പക്ഷന്ധം, ഏലതവാരു യവാനന്ധം, ഫവിഷക്ട് ലെവാന്റെവിന്ധംഗക്ട് ലസന്റെര്,
ഹവാര്ബര്,  മവാര്ക്കറക്ട്,  കേടമുറവി,  ബൂതക്ട്,  ചെവിലഡക്ട്    കസ്റ്റവാകറജക്ട്,  ഐസക്ട്  പവാന്റെക്ട്,  പൂര്വ്വ
സന്ധംസ്കരണകകേനന്ധം,  സന്ധംസ്കരണകകേനന്ധം,  മതത്സ്യ  പരവിവഹന  സസൗകേരത്സ്യന്ധം,  കേലണയ്നര്
എന്നവിവയന്ധം  അതമവായവി  ബനലപട  വസ്തുക്കളന്ധം  പരവികശവാധവിക്കുന്നതവിനുള്ള  അധവികേവാരന്ധം
പരവികശവാധന ഉകദത്സ്യവാഗസനക്ട് ഉണവായവിരവിക്കുന്നതവാണക്ട്.

(3) (2)-ാം ഉപവകുപക്ട് പ്രകേവാരന്ധം പരവികശവാധന നടതവിയ ഇടങ്ങള് ഈ ആകവിലലെ
വത്സ്യവസകേള്  അനുസരവിച്ചല്ല  പ്രവര്തവിക്കുന്നലതങവില,  ആയതക്ട്  നവിര്ണ്ണയവിക്കലപടവാവന്ന
രപീതവിയവില  നവിശവിത  സമയപരവിധവിക്കുള്ളവില  നവിര്തവിവയ്ക്കുന്നതവിനുന്ധം  അടച്ചുപൂട്ടുന്നതവിനുന്ധം
ബനലപട വത്സ്യക്തവിക്കക്ട് അലല്ലങവില സവാപനതവിനക്ട് പരവികശവാധന ഉകദത്സ്യവാഗസന നവിര്കദ്ദേശന്ധം
നലകകേണതവാണക്ട്.

(4)  ചെപീഞകതവാ കരവാഗവാണുക്കളടങ്ങവിയകതവാ രവാസ/വവിഷവസ്തു കചെര്തകതവാ,  തവാഴ്ന്ന
നവിലെവവാരതവിലള്ളകതവാ  ആയ  മതത്സ്യന്ധം  പരവികശവാധനയവില  കേലണതവിയവാല,  ആയതക്ട്
നവിര്ണ്ണയവിക്കലപടവാവന്ന  രപീതവിയവില  പവിടവിലച്ചടുക്കുന്നതവിനുന്ധം  നശവിപവിക്കുന്നതവിനുന്ധം  പരവികശവാധന
ഉകദത്സ്യവാഗസനക്ട്  അധവികേവാരമുണവായവിരവിക്കുന്നതവാണക്ട്.  എന്നവാല  പവിടവിലച്ചടുതതവിലന്റെ/
നശവിപവിച്ചതവിലന്റെ കേവാരണന്ധം ബനലപട വത്സ്യക്തവിക്കക്ട് അലല്ലങവില സവാപനതവിനക്ട് കരഖവാമൂലെന്ധം
നലകകേണതവാണക്ട്.
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(5)  (3)-ഉന്ധം (4)-ഉന്ധം ഉപവകുപ്പുകേള് പ്രകേവാരന്ധം നടപടവിലയടുത കശഷന്ധം പരവികശവാധന
ഉകദത്സ്യവാഗസന  ആയതവിലന്റെ  വവിശദവവിവരങ്ങള്  നത്സ്യവായനവിര്ണ്ണയ  ഓഫപീസര്ക്കക്ട്
നവിര്ണ്ണയവിക്കലപട രപീതവിയവില അടവിയന്തവിരമവായവി റവികപവാര്ടക്ട് ലചെകയ്യണതവാണക്ട്.

26.  നത്സ്യവായനവിര്ണ്ണയന്ധം.―(1)  ഈ  ആകക്ട്   പ്രകേവാരന്ധം  നലകേലപട  അധവികേവാരങ്ങള്
വവിനവികയവാഗവിക്കുന്നതവിനുന്ധം  കേര്തവത്സ്യങ്ങള്  നവിര്വ്വഹവിക്കുന്നതവിനുമവായവി  ആ  ജവില്ലയവില
അധവികേവാരവിതയള്ള,  മതത്സ്യബനന  വകുപവിലലെ  ലഡപബടവി  ഡയറകര്  പദവവിയവില
തവാലഴയല്ലവാത ഒരു ഉകദത്സ്യവാഗസലന നത്സ്യവായനവിര്ണ്ണയ ഉകദത്സ്യവാഗസന ആയവി,  സര്ക്കവാരവിനക്ട്,
വവിജവാപനതവാല അധവികേവാരലപടുതവാവന്നതവാണക്ട്.

(2) 25-ാം വകുപവിലലെ (5)-ാം ഉപവകുപക്ട് പ്രകേവാരമുള്ള ഒരു റവികപവാര്ടക്ട് പരവികശവാധന
ഉകദത്സ്യവാഗസനവില  നവിനന്ധം  നത്സ്യവായനവിര്ണ്ണയ  ഉകദത്സ്യവാഗസനക്ട്  ലെഭവിച്ചവാല,  പറയവവാനുള്ളതക്ട്
പറയവവാന നത്സ്യവായമവായ ഒരു അവസരന്ധം ബനലപട എല്ലവാ കേക്ഷവികേള്ക്കുന്ധം നലകേവിയതവിനക്ട്
കശഷന്ധം  റവികപവാര്ടവില  പരവാമര്ശവിച്ചവിട്ടുള്ള  കേവാരത്സ്യങ്ങലളപറവി,  ആവശത്സ്യലമങവില,
നവിര്ണ്ണയവിക്കലപടവാവന്ന രപീതവിയവില  നത്സ്യവായനവിര്ണ്ണയ   ഉകദത്സ്യവാഗസന  ഒരു  അകനത്വഷണന്ധം
നടകതണതവാണക്ട്.

(3)  (2)-ാം  ഉപവകുപക്ട്  പ്രകേവാരമുള്ള  നടപടവിലയ  തടര്ന്നക്ട് ഒരു  വത്സ്യക്തവി   13-ാം
വകുപവികലെകയവാ, 18-ാം വകുപവികലെകയവാ വത്സ്യവസകേള് ലെന്ധംഘവിച്ചുലവകന്നവാ, സകേകേവാരത്സ്യന്ധം ലചെയ്ത
മതത്സ്യന്ധം  ചെപീഞതവാലണകന്നവാ,  കരവാഗവാണുക്കള്  അടങ്ങവിയതവാലണകന്നവാ,  രവാസ/വവിഷവസ്തു
കചെര്തതവാലണകന്നവാ,  ഗുണനവിലെവവാരന്ധം  കുറഞതവാലണകന്നവാ  നത്സ്യവായനവിര്ണ്ണയ  ഉകദത്സ്യവാഗസനക്ട്
കബവാദത്സ്യമവാകുന്ന പക്ഷന്ധം, ആ വത്സ്യക്തവിലയ ഈ ആകവിലലെ  29-ാം വകുപക്ട് പ്രകേവാരമുള്ള പവിഴയ്ക്കുന്ധം
നടപടവിയ്ക്കുന്ധം വവികധയനവാകക്കണതവാണക്ട്.

27. അപപീല.―(1) നത്സ്യവായനവിര്ണ്ണയ ഉകദത്സ്യവാഗസലന്റെ തപീരുമവാനതവാല സങടമനുഭവവിക്കുന്ന
ഏലതവാരവാള്ക്കുന്ധം  ആ  തപീരുമവാനതവിലന്റെ  തപീയതവി  മുതല  മുപതക്ട്  ദവിവസതവിനകേന്ധം  ആ
സലെലത അപപീല അധവികേവാരവി മുമ്പവാലകേ അപപീല സമര്പവിക്കവാവന്നതവാണക്ട്.  അതവികന്മേല
അപപീല അധവികേവാരവി എടുക്കുന്ന തപീരുമവാനന്ധം അന്തവിമമവായവിരവിക്കുന്നതവാണക്ട്.

(2)  ഈ  ആകവിലലെ   വത്സ്യവസകേള്  പ്രകേവാരന്ധം  പുറലപടുവവിച്ച  തപീരുമവാനതവിലന
തവിരവായവി  അപപീല  സമര്പവിക്കുകമ്പവാള്  അപപീല  അകപക്ഷകേന  പവിഴത്തുകേ  പൂര്ണ്ണമവായന്ധം
ലകേടവിവയ്കക്കണതന്ധം  അല്ലവാതപക്ഷന്ധം  അപപീല  അധവികേവാരവി  അപപീല  സത്വപീകേരവിക്കവാന
പവാടവില്ലവാതതമവാകുന.

(3)  (1)-ാം  ഉപവകുപക്ട്  പ്രകേവാരമുള്ള  അപപീല  സത്വപീകേരവിച്ചു  കേഴവിഞവാല  അപപീല
അധവികേവാരവി  ഇക്കവാരത്സ്യതവില ഒരു അകനത്വഷണന്ധം നടതവി അപപീല ലെഭവിച്ച  തപീയതവി  മുതല
മുപതക്ട് ദവിവസതവിനകേന്ധം അതക്ട് അന്തവിമമവായവി തപീര്പവാകക്കണതവാണക്ട്.
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(4)  അങ്ങലനയള്ള  അപപീല  അകപക്ഷ  തപീര്പവാക്കുന്നതവലര  നത്സ്യവായ  നവിര്ണ്ണയ
ഉകദത്സ്യവാഗസന  പുറലപടുവവിച്ച  തപീരുമവാനലത  തടര്നള്ള  നടപടവികേള്  അപപീല
അധവികേവാരവിക്കക്ട് നവിര്തവിവയ്ക്കവാവന്നതവാണക്ട്.

28.  ഈ ആകക്ട്  പ്രകേവാരന്ധം  അകനത്വഷണന്ധം നടത്തുന്നതവിനക്ട്  നത്സ്യവായനവിര്ണ്ണയ ഉകദത്സ്യവാഗസനുന്ധം
അപപീല അധവികേവാരവിക്കുമുള്ള അധവികേവാരന്ധം.― (1)  ഈ ആകവിന  കേപീഴവിലലെ അകനത്വഷണതവിലന്റെ
ആവശത്സ്യതവികലെക്കവായവി, നത്സ്യവായനവിര്ണ്ണയ ഉകദത്സ്യവാഗസന, അപപീല അധവികേവാരവി എന്നവിവര്ക്കക്ട്
1908-ലലെ സവിവവില നടപടവി നവിയമസന്ധംഹവിത (1908-ലലെ 5-ാം കകേന ആകക്ട്)  പ്രകേവാരന്ധം ഒരു
സവിവവില കകേസക്ട് വവിചെവാരണ നടത്തുകമ്പവാള് ഒരു സവിവവില കകേവാടതവിയവില നവിക്ഷവിപ്തമവായവിട്ടുള്ള
അകത അധവികേവാരങ്ങള് തവാലഴപറയന്ന സന്ധംഗതവികേലള സന്ധംബനവിച്ചക്ട് ഉണവായവിരവിക്കുന്നതവാണക്ട്,
അതവായതക്ട്:―

(എ)  ഏലതവാരവാലളയന്ധം വവിളവിച്ചു വരുത്തുകേയന്ധം സതത്സ്യപ്രതവിജയവികന്മേല  അയവാലള
വവിസരവിക്കുകേയന്ധം ലചെയ്യുകേ;

(ബവി)  ഏലതങവിലന്ധം  കരഖ  കേലണത്തുന്നതവിനുന്ധം  ഹവാജരവാക്കുന്നതവിനുന്ധം
ആവശത്സ്യലപടുകേ;

(സവി) സതത്സ്യവവാങ്മൂലെതവികന്മേല ലതളവിവക്ട് സത്വപീകേരവിക്കുകേ;

(ഡവി)  ഏലതങവിലന്ധം കകേവാടതവിയവില നവികന്നവാ ഓഫപീസവില നവികന്നവാ ഏലതങവിലന്ധം
ലപവാതകരഖകയവാ അതവിലന്റെ പകേര്കപവാ ആവശത്സ്യലപടുകേ;

(ഇ) സവാക്ഷവികേലള വവിസരവിക്കുന്നതവിനുന്ധം കരഖകേള് പരവികശവാധവിക്കുന്നതവിനുന്ധം.

(2)  നത്സ്യവായനവിര്ണ്ണയ  ഉകദത്സ്യവാഗസകനവാ  അപപീല  അധവികേവാരവികയവാ  ഈ  ആകക്ട്
പ്രകേവാരന്ധം  വവിനവികയവാഗവിക്കുന്ന  അധവികേവാരങ്ങള്  സവിവവില  കകേവാടതവിക്കക്ട്  തലെത്സ്യമവായവി  കേരുകതണതന്ധം,
ആയതക്ട് 1973-ലലെ ക്രവിമവിനല നടപടവി നവിയമസന്ധംഹവിതയവിലലെ (1974-ലലെ 2-ാം കകേന ആകക്ട്)
345, 346 എന്നപീ വകുപ്പുകേളവിലലെ വത്സ്യവസകേള്ക്കക്ട് വവികധയവമവായവിരവിക്കുന്ധം.

29. പവിഴശവിക്ഷ.― (1) ഈ ആകവിലലെ 13, 18, 22 എന്നപീ വകുപ്പുകേളവിലലെ ഏലതങവിലന്ധം
വത്സ്യവസകേകളവാ  അനുമതവിപത്രതവിലലെ  ഏലതങവിലന്ധം  നവിബനനകേകളവാ  ലെന്ധംഘവിക്കുന്നവര്
ലക്കതവിലരയന്ധം  ചെപീഞകതവാ,  കരവാഗവാണുക്കള്  അടങ്ങവിയകതവാ,  രവാസ/വവിഷവസ്തുക്കള്
കചെര്തകതവാ,  ഗുണനവിലെവവാരന്ധം  കുറഞകതവാ  ആയ  മതത്സ്യന്ധം  സകേകേവാരത്സ്യന്ധം  ലചെയ്യുന്നവര്
ലക്കതവിലരയന്ധം,  അയവാള്  കുറക്കവാരനവാലണന്നക്ട്  കേലണത്തുന്ന  പക്ഷന്ധം  നത്സ്യവായനവിര്ണ്ണയ
ഉകദത്സ്യവാഗസനക്ട്  തവാലഴപറയന്ന  തകേയവില  അധവികേരവിക്കവാത  തകേ  പവിഴശവിക്ഷയവായവി
ചുമതവാവന്നതവാണക്ട്, അതവായതക്ട്:―
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(എ) ആദത്സ്യ പ്രവാവശത്സ്യലത ഏലതങവിലന്ധം നവിയമ ലെന്ധംഘനതവിനു പതവിനവായവിരന്ധം രൂപ;

(ബവി)  രണവാമലത  പ്രവാവശത്സ്യലത  ഏലതങവിലന്ധം  നവിയമലെന്ധംഘനതവിനു
ഇരുപതവി അയ്യവായവിരന്ധം രൂപ;

(സവി)  മൂനന്ധം  അതവില  കൂടുതലന്ധം  പ്രവാവശത്സ്യലത  ഏലതങവിലന്ധം  നവിയമ
ലെന്ധംഘനതവിനു ഒരു ലെക്ഷന്ധം രൂപ.

(2)  (1)-ാം  ഉപവകുപക്ട് പ്രകേവാരമുള്ള പവിഴശവിക്ഷയ്ക്കക്ട് പുറലമ നത്സ്യവായനവിര്ണ്ണയ ഉകദത്സ്യവാഗസനക്ട്,
അനുമതവിപത്രന്ധം തടഞ്ഞുവയ്ക്കുകേകയവാ റദ്ദുലചെയ്യുകേകയവാ ലചെയ്യവാവന്നതവാണക്ട്.

(3)  ഈ ആകവിന കേപീഴവില ചുമതലപട ഏലതവാരു പവിഴത്തുകേയന്ധം അതക്ട് ഭൂമവിയവികന്മേലള്ള
ലപവാത നവികുതവി കുടവിശവികേ ആയവിരുലന്നങവിലലെന്നകപവാലലെ ഈടവാക്കവാവന്നതവാണക്ട്.

30.  കുറകൃതത്സ്യതവിനുള്ള വവിചെവാരണ.― (1)  4,  6,  15  എന്നപീ വകുപ്പുകേകളവാ അവയലട
കേപീഴവില ഉണവാക്കലപടുന്ന ചെടങ്ങകളവാ ലെന്ധംഘവിക്കുന്നവര്ലക്കതവിലര ജു ഡപീഷത്സ്യല ഒന്നവാന്ധം കവാസക്ട്
മജവികസ്ട്രേറക്ട് കകേവാടതവി മുമ്പവാലകേ വവിചെവാരണ നടകതണതവാണക്ട്.

(2)  ഈ ആകവിലലെ  4,  6,  15  എന്നപീ വകുപ്പുകേളവിലലെ ഏലതങവിലന്ധം  വത്സ്യവസകേള്
ലെന്ധംഘവിക്കുന്നയവാള്, അയവാള് കുറക്കവാരനവാലണന്നക്ട് കേലണത്തുന്ന പക്ഷന്ധം തവാലഴപറയന്നതവില
അധവികേരവിക്കവാത ശവിക്ഷയ്ക്കക്ട് അര്ഹനവായവിരവിക്കുന്നതവാണക്ട്, അതവായതക്ട്:―

(എ)  ആദത്സ്യലത  പ്രവാവശത്സ്യലത  ഏലതങവിലന്ധം  ഒകന്നവാ  അതവിലെധവികേകമവാ
കുറകൃതത്സ്യതവിനക്ട് രണമവാസന്ധം തടകവവാ ഒരു ലെക്ഷന്ധം രൂപകയവാ ഇവ രണന്ധം കൂടവികയവാ;

(ബവി)  രണവാമലത  പ്രവാവശത്സ്യലത  ഏലതങവിലന്ധം  ഒകന്നവാ  അതവിലെധവികേകമവാ
കുറകൃതത്സ്യതവിനക്ട് ഒരു വര്ഷന്ധം തടകവവാ  മൂന്നക്ട് ലെക്ഷന്ധം രൂപകയവാ ഇവ രണന്ധം കൂടവികയവാ;

(സവി) രണവില കൂടുതല തവണ ഏലതങവിലന്ധം ഒകന്നവാ അതവിലെധവികേകമവാ കുറകൃതത്സ്യന്ധം
ലചെയ്തവാല ഒരു വര്ഷന്ധം തടകവവാ അഞ്ചു ലെക്ഷന്ധം രൂപകയവാ ഇവ രണന്ധം കൂടവികയവാ;

( ഡവി) ഈ ആകക്ട്  പ്രകേവാരകമവാ അതവിന കേപീഴവില ഉണവാക്കലപടുന്ന ചെടങ്ങളലടകയവാ
വവിജവാപനങ്ങളലടകയവാ  ഉതരവകേളലടകയവാ  ലെന്ധംഘനന്ധം  നടതവിയവര്ലക്കതവിലരകയവാ,
ലെന്ധംഘനന്ധം  നടതവാന  ശ്രമവിക്കുന്നവര്ലക്കതവിലരകയവാ  അവര്ക്കക്ട്  ലെഭവികച്ചക്കവാവന്ന  മറ്റു
പവിഴകേലളക്കുറവിച്ചുള്ള  മുനവവിധവിയവില്ലവാലത,   കുറന്ധം  ലതളവിയവിക്കലപടുന്ന  പക്ഷന്ധം  ശവിക്ഷ
നടപവിലെവാക്കവാവന്നതവാണക്ട്.

(3) (2)-ാം ഉപവകുപക്ട് പ്രകേവാരമുള്ള ശവിക്ഷയ്ക്കു പുറകമ, കയവാഗത്സ്യതയലണന്നക്ട് കേലണത്തുന്നതവലര
നലകേലപട അനുമതവിപത്രന്ധം തടഞ്ഞുവയ്ക്കുകേകയവാ റദ്ദു ലചെയ്യുകേകയവാ ലചെയ്യവാവന്നതവാണക്ട്.
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(4)  ഈ  ആകവിലലെകയവാ  അതവിന  കേപീഴവില  ഉണവാക്കലപടുന്ന  ചെടങ്ങളവിലലെകയവാ
ഏലതങവിലന്ധം  വത്സ്യവസകേകളവാ  അതവിലന്റെ  അടവിസവാനതവില  പുറലപടുവവിച്ച  ഏലതങവിലന്ധം
വവിജവാപനകമവാ  ഉതരകവവാ  ലെന്ധംഘവിക്കുന്നതക്ട്,   ഒരു  സന്ധംഘടനകയവാ,  ഒരു  സഹകേരണ
സന്ധംഘകമവാ,  ഒരു കകേവാര്പകറഷകനവാ,  ഒരു കബവാഡവി കകേവാര്പകറകറവാ ആലണങവില അവയലട
ഡയറകകറവാ,  മവാകനജകറവാ,  ഓഫപീസകറവാ,  ഏജകന്റെവാ,  ആരു  തലന്നയവായവാലന്ധം,  കുറകൃതത്സ്യ
നവിര്വ്വഹണകവളയവില ആ സവാനന്ധം വഹവിച്ചവിരുന്ന വത്സ്യക്തവി അങ്ങലനയള്ള നവിയമലെന്ധംഘനന്ധം
നടതവിയതവായവി കേരുതലപകടണതവാണക്ട്.

(5)  ഈ ആകവിലലെ വത്സ്യവസകേകളവാ അതവിന കേപീഴവില ഉണവാക്കലപടുന്ന ചെടങ്ങകളവാ
വവിജവാപനകമവാ  ഉതരകവവാ  ലെന്ധംഘവിക്കുകേകയവാ  അതവിനുള്ള കപ്രരണ നലകേവിയകതവാ  ആയ
ഏലതവാരവാകളയന്ധം  നവിയമവാനുസൃതമവായ നടപടവികേള്ക്കക്ട് വവികധയനവാക്കവാവന്നതവാണക്ട്.

31.  ഉതമ  വവി  ശത്വവാസപൂര്വ്വന്ധം  എടുത  നടപടവിക്കക്ട്  സന്ധംരക്ഷണന്ധം.― (1)  ഈ
ആകവിലലെകയവാ അതവിന കേപീഴവില ഉണവാക്കവിയവിട്ടുള്ള ചെടങ്ങളവിലലെകയവാ ഏലതങവിലന്ധം വത്സ്യവസ
അനുസരവിച്ചക്ട്  ഉതമ വവിശത്വവാസപൂര്വ്വന്ധം ലചെയ്തകതവാ ലചെയ്യവാനുകദ്ദേശവിച്ചകതവാ ആയ ഏലതങവിലന്ധം
കേവാരത്സ്യന്ധം സന്ധംബനവിച്ചക്ട് ഏലതങവിലന്ധം  ഉകദത്സ്യവാഗസകനവാ അധവികേവാരസവാനതവികനവാ എതവിരവായവി
യവാലതവാരു വത്സ്യവഹവാരകമവാ കപ്രവാസവികേബഷകനവാ മറക്ട് നവിയമ നടപടവികേകളവാ നവിലെനവിലക്കുന്നതല്ല.

(2)  ഈ  ആകകവാ   അതവിന  കേപീഴവില  ഉണവാക്കവിയവിട്ടുള്ള  ഏലതങവിലന്ധം  ചെടങ്ങകളവാ
അനുസരവിച്ചക്ട്  ഉതമവവിശത്വവാസപൂര്വ്വന്ധം ലചെയ്തകതവാ ലചെയ്യവാനുകദ്ദേശവിച്ചകതവാ ആയ പ്രവൃതവിമൂലെന്ധം
സന്ധംഭവവിച്ചകതവാ  സന്ധംഭവവിക്കവാനവിടയള്ളകതവാ  ആയ  ഏലതങവിലന്ധം  നഷ്ടതവിലന്റെ  കപരവില
ഏലതങവിലന്ധം  ഉകദത്സ്യവാഗസകനവാ  അധവികേവാരസവാനതവികനവാ  എതവിരവായവി  യവാലതവാരു
വത്സ്യവഹവാരകമവാ നവിയമ നടപടവികേകളവാ നവിലെനവിലക്കുന്നതല്ല.

32.  സവഷമത്സ്യങ്ങള്  നപീക്കന്ധം  ലചെയ്യുന്നതവിനുള്ള  അധവികേവാരന്ധം.―(1)  ഈ  ആകവിലലെ
വത്സ്യവസകേള്  നടപവിലെവാക്കുന്നതവില  എലന്തങവിലന്ധം  സവഷമത്സ്യങ്ങള്  ഉണവാകുന്നപക്ഷന്ധം,
സര്ക്കവാരവിനക്ട്,  അതരന്ധം  സവഷമത്സ്യന്ധം  നപീക്കന്ധം  ലചെയ്യുന്നതവികലെക്കക്ട്  ആവശത്സ്യലമകന്നവാ
യക്തലമകന്നവാ  അതവിനക്ട്  കതവാനന്നതന്ധം  ഈ  ആകവിലലെ  വത്സ്യവസകേള്ക്കക്ട്
വവിരുദമല്ലവാതതമവായ ഏതക്ട് കേവാരത്സ്യവന്ധം, ലപവാതവവായകതവാ പ്രകതത്സ്യകേമവായകതവാ ആയ ഉതരവ
മുകഖന ലചെയ്യവാവന്നതവാണക്ട്:

എന്നവാല അങ്ങലനയള്ള യവാലതവാരു ഉതരവന്ധം ഈ ആകവിലന്റെ പ്രവാരന്ധംഭ തപീയതവി മുതല
രണവര്ഷ കേവാലെവാവധവി അവസവാനവിച്ചതവിനുകശഷന്ധം ഉണവാക്കുവവാന പവാടവില്ലവാതതവാണക്ട്.

(2)  ഈ  വകുപവിനകേപീഴവില  പുറലപടുവവിച്ച  എല്ലവാ  ഉതരവകേളന്ധം  അതക്ട്
പുറലപടുവവിച്ചതവിനുകശഷന്ധം കേഴവിയന്നത്രകവഗന്ധം, നവിയമസഭ മുമ്പവാലകേ വയ്കക്കണതവാണക്ട്.
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33.  ചെടങ്ങള്  ഉണവാക്കുന്നതവിനുള്ള  അധവികേവാരന്ധം.― (1)  സര്ക്കവാരവിനക്ട്,  ഗസറക്ട്

വവി ജവാപനന്ധം  വഴവി,  ഈ  ആകവിലലെ  എല്ലവാകമവാ  ഏലതങവിലകമവാ  വത്സ്യവസകേള്

നടപവിലെവാക്കുന്നതവിനവായവി ചെടങ്ങള് ഉണവാക്കവാവന്നതവാണക്ട്.

(2)  ഈ  ആകക്ട്  പ്രകേവാരന്ധം  ഉണവാക്കലപടുന്ന  ഏലതവാരു  ചെടവന്ധം,  അതക്ട്

ഉണവാക്കവിയതവിനുകശഷന്ധം, കേഴവിയന്നത്ര കവഗന്ധം, നവിയമസഭ സകമളനതവിലെവായവിരവിക്കുകമ്പവാള്,

സഭ  മുമ്പവാലകേ  ഒരു  സകമളനതവികലെവാ  അലല്ലങവില  തടര്ച്ചയവായള്ള  രണ

സകമളനങ്ങളവികലെവാ  ലപടവാവന്ന  ആലകേ  പതവിനവാല  ദവിവസകതയ്ക്കക്ട്  വയ്കക്കണതന്ധം

അപ്രകേവാരന്ധം  അതക്ട്  വയ്ക്കുന്ന  സകമളനകമവാ  അതവിനക്ട്  ലതവാടടുത  സകമളനകമവാ

അവസവാനവിക്കുന്നതവിനക്ട്  മുമ്പക്ട്,  നവിയമസഭ  ആ  ചെടതവില  എലന്തങവിലന്ധം  രൂപകഭദന്ധം

വരുത്തുകേകയവാ അലല്ലങവില ആ ചെടന്ധം ഉണവാകക്കണതവിലല്ലന്നക്ട് തപീരുമവാനവിക്കുകേകയവാ ലചെയ്യുന്ന

പക്ഷന്ധം,  ആ ചെടതവിനക്ട്  അതവിനു കശഷന്ധം,  അതതക്ട്  സന്ധംഗതവി കപവാലലെ,  അങ്ങലന കഭദഗതവി

ലചെയ്ത രൂപതവില മവാത്രന്ധം പ്രവാബലെത്സ്യന്ധം ഉണവായവിരവിക്കുകേകയവാ അഥവവാ യവാലതവാരു പ്രവാബലെത്സ്യവന്ധം

ഇല്ലവാതവിരവിക്കുകേയന്ധം  ലചെയ്യുന്നതന്ധം,  എന്നവിരുന്നവാലന്ധം,  അങ്ങലനയള്ള  രൂപകഭദലപടുതകലെവാ

റദ്ദേവാക്കകലെവാ  ആ  ചെടപ്രകേവാരന്ധം  മുമ്പക്ട്  ലചെയ്ത  ഏലതങവിലന്ധം  സന്ധംഗതവിയലട  സവാധുതയ്ക്കക്ട്  ഭന്ധംഗന്ധം

വരവാത വവിധതവില ആയവിരവികക്കണതമവാണക്ട്.

34. റദ്ദേവാക്കലന്ധം ഒഴവിവവാക്കലന്ധം.―(1) 2021-ലലെ കകേരള     മതത്സ്യകലെലെവന്ധം വവിപണനവന്ധം

ഗുണനവിലെവവാര പരവിപവാലെനവന്ധം ഓര്ഡവിനനസക്ട് (2021-ലലെ 112) ഇതവിനവാല റദ്ദേവാക്കവിയവിരവിക്കുന.

(2)  അങ്ങലന  റദ്ദേവാക്കവിയവിരുന്നവാലതലന്നയന്ധം,  പ്രസ്തുത  ഓര്ഡവിനനസക്ട്  പ്രകേവാരന്ധം

ലചെയ്തകതവാ  ലചെയ്തതവായവി  കേരുതലപടുന്നകതവാ  ആയ  ഏലതങവിലന്ധം  കേവാരത്സ്യകമവാ  എടുതകതവാ

എടുതതവായവി  കേരുതലപടുന്നകതവാ  ആയ ഏലതങവിലന്ധം  നടപടവികയവാ   ഈ ആകക്ട്  പ്രകേവാരന്ധം

ലചെയ്തതവാകയവാ  എടുതതവാകയവാ കേരുതലപകടണതവാണക്ട്.

കകേരള നവിയമസഭവാ ലസക്രകടറവിയറക്ട്, എസക്ട്. വവി. ഉണ്ണവികൃഷ്ണന നവായര്,
തവിരുവനന്തപുരന്ധം, ലസക്രടറവി.
2021 ഒകകവാബര് 28.


