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3. അനുബനക:

സബജജകജടജ കമമിറമി I
കൃഷമിയുക മൃഗസകരക്ഷണവക മതത്സ്യബനനവക
(2021-2023)
ഘടന
ടചെയര്മപ്പോന :
ശശ. പേമി. പ്രസപ്പോദജ,
കൃഷമി വകുപ്പുമനമി.
എകജ-ഒഫശപഷത്സ്യപ്പോ അകഗങ്ങള :
ശശമതമി ടജ. ചെമിഞ്ചുറപ്പോണമി,
മൃഗസകരക്ഷണ-ക്ഷശരവമികസന വകുപ്പുമനമി,
ശശ. സജമി ടചെറമിയപ്പോന,
മതത്സ്യബനനക, സപ്പോകസപ്പോരമികക, യുവജനപക്ഷമ വകുപ്പുമനമി.
അകഗങ്ങള:
ശശ. അനൂപേജ പജകബജ, എക.എല.എ.
ശശ. പേമി. പേമി. ചെമിത്തരഞ്ജന, എക.എല.എ.
ശശ. പേമി. ടജ. പജപ്പോസഫജ, എക.എല.എ.
ശശ. സമി. എചജ. കുഞ്ഞമ, എക.എല.എ.
ശശ. ടക. പേമി. പമപ്പോഹനന, എക.എല.എ.
ശശ. കുറുപകപ്പോളമി ടമപ്പോയ്തശന, എക.എല.എ.
ശശ. മുരളമി ടപേരുടനലമി, എക.എല.എ.
ശശ. എക. വമിനടസനജ, എക.എല.എ.
നമിയമസഭപ്പോ ടസക്രപടറമിയറജ :
ശശ. എസജ. വമി. ഉണമികൃഷ്ണന നപ്പോയര്, ടസക്രടറമി
ശശ. ഷപ്പോനവപ്പോസജ പേമി. പേമി., പജപ്പോയമിനജ ടസക്രടറമി
ശശമതമി ഷശന ശമിവദപ്പോസജ, ടഡെപേപ്യൂടമി ടസക്രടറമി
ശശമതമി ദശപേ എന. ജമി., അണ്ടര് ടസക്രടറമി.

2021-ലലെ കകേരള ഉള്നനാടന് ഫഫിഷററീസസും അകേകനാകേള്ച്ചറസും
(കഭേദഗതഫി) ബഫില
(സബ്ജകക്ട് കേമഫിറഫി റഫികപനാര്ടക്ട്)
കൃഷഫിയസും മൃഗസസുംരക്ഷണവസും മതത്സ്യബന്ധനവസും സസുംബന്ധഫിച്ച സബ്ജകക്ട് കേമഫിറഫി I-ലന
പരഫിഗണനയനായഫി അയച്ച 2021-ലലെ കകേരള ഉള്നനാടന് ഫഫിഷററീസസും അകേകനാകേള്ച്ചറസും
(കഭേദഗതഫി) ബഫില (ബഫില നമ്പര് 75), സമഫിതഫി പരഫിഗണഫിച്ചതനുസരഫിച്ചുള്ള സബ്ജകക്ട്
കേമഫിറഫിയലട റഫികപനാര്ടസും, സബ്ജകക്ട് കേമഫിറഫി
റഫികപനാര്ടക്ട് ലചെയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള ബഫിലസും
സമര്പഫിക്കുന.
2. 2021-ലലെ കകേരള ഉള്നനാടന് ഫഫിഷററീസസും അകേകനാകേള്ച്ചറസും (കഭേദഗതഫി) ബഫില,
2021 ഒകകനാബര് 2-ാ തറീയതഫി ഒരു അസനാധനാരണ ഗസറനായഫി പ്രസഫിദറീകേരഫിച്ചു. ഈ ബഫില
2021 ഒകകനാബര് 28-ാ തറീയതഫി സഭേയഫില അവതരഫിപഫിക്കുകേയസും, അകന്നേ ദഫിവസസും തലന്നേ
സഭേ സബ്ജകക്ട് കേമഫിറഫിയലട പരഫിഗണനയക്ട് അയയ്ക്കുകേയസും ലചെയ.
3. 2021 ഒകകനാബര് 28-ാ തറീയതഫി സമഫിതഫി കയനാഗസും കചെര്ന്നേക്ട് പ്രസ്തുത ബഫില ഖണസും
ഖണമനായഫി പരഫിഗണഫിക്കുകേയസും തനാലഴെപറയന്നേ കഭേദഗതഫികേകളനാലട അസുംഗറീകേരഫിക്കുകേയസും ലചെയ:
2-ാ ഖണസും
2-ാഖണപ്രകേനാരസും കഭേദഗതഫി ലചെയ്യുന്നേ പ്രധനാന ആകഫിലലെ വകുപക്ട് 2(i) (ഡഫിഎ)-ല
"പ്രനായമനായ”എന്നേ വനാകഫിനക്ട് പകേരസും "പനാകേമനായ”എന്നേ വനാകക്ട് കചെര്ക്കുകേ.
3-ാ ഖണസും
3-ാ ഖണപ്രകേനാരസും പ്രധനാന ആകഫില പകേരസും കചെര്കനാന് ഉകദ്ദേശഫിക്കുന്നേ
വകുപക്ട് 3 (3)-ല "മതത്സ്യതഫിലന അതഫിജറീവനതഫിനക്ട് കദനാഷകേരമനായഫി ബനാധഫിക്കുന്നേ
തരതഫില നഫിര്ണ്ണയഫികലപട പ്രകേനാരമലനാലത നഫിര്വ്വഹഫികനാന് പനാടുള്ളതല”എന്നേറീ
വനാക്കുകേള്കക്ട് പകേരസും "മതത്സ്യതഫിലന അതഫിജറീവനതഫിലന കദനാഷകേരമനായഫി ബനാധഫിക്കുന്നേ
തരതഫിലസും നഫിര്ണ്ണയഫികലപട പ്രകേനാരമലനാലതയസും നഫിര്വ്വഹഫിക്കുവനാന് പനാടഫിലനാതതനാകുന”
എന്നേറീ വനാക്കുകേള് കചെര്ക്കുകേ.
4-ാ ഖണസും
4-ാഖണപ്രകേനാരസും പ്രധനാന ആകഫില പകേരസും കചെര്കനാന് ഉകദ്ദേശഫിക്കുന്നേ വകുപക്ട് 4(3)-ല
"മതത്സ്യക്കൂടഫിലലെ മതത്സ്യക്കൃഷഫികകനാ”എന്നേറീ വനാക്കുകേള്കക്ട് കശഷസും "വലെവളപഫിലലെ
മതത്സ്യക്കൃഷഫികകനാ”എന്നേറീ വനാക്കുകേള് കചെര്ക്കുകേ.

2
5-ാ ഖണസും
5-ാ

ഖണപ്രകേനാരസും

പ്രധനാന

ആകഫില

പകേരസും

കചെര്കനാന്

ഉകദ്ദേശഫിക്കുന്നേ

5-ാ വകുപഫിലന (11)-ാ ഉപവകുപഫില,—
(i) (എ) ഇനതഫില "ജലെനാശയതഫില മറ്റു”എന്നേറീ വനാക്കുകേള്കക്ട് പകേരസും
"സനാക്ഷത്സ്യലപടുതഫിയ

മതത്സ്യവഫിതക്ട്

ഉപകയനാഗഫിച്ചുള്ളതലനാലത

മറക്ട്”എന്നേറീ

വനാക്കുകേള്

കചെര്ക്കുകേ.
(ii)

(ബഫി)

ഇനതഫില

"അധഫികേനാരലപടുതലപട

ഉകദത്സ്യനാഗസ്ഥലനകയനാ,

ഇതഫികലെകനായഫി സര്കനാര് വഫിജനാപനസും വഴെഫി പ്രസഫിദലപടുത്തുന്നേ നഫിശഫിത കയനാഗത്സ്യതയള്ള
ഉകദത്സ്യനാഗസ്ഥലനകയനാ മുന്കൂര് അനുമതഫിയഫിലനാലത”എന്നേറീ വനാക്കുകേള് ഒഴെഫിവനാക്കുകേ.
(iii) (ഇ) ഇനതഫില "യനാലതനാരനാളസും”എന്നേതഫിനുകശഷസും "2014-ലലെ മതത്സ്യവഫിതക്ട്
ആകക്ട് (2015 -ലലെ 4-ാആകക്ട്) പ്രകേനാരസും സനാക്ഷത്സ്യലപടുതനാത”എന്നേതക്ട് കചെര്ക്കുകേ.
(iv) (ജഫി) ഇനതഫില "പ്രകദശതഫിലന”എന്നേ വനാകഫിനുപകേരസും "പ്രകദശലത”എന്നേ
വനാകക്ട് കചെര്ക്കുകേ.
(v) (എച്ചക്ട്) ഇനതഫില "മനാമൂല പ്രകേനാരമുള്ള”എന്നേറീ

വനാക്കുകേള്കക്ട് പകേരസും

"മതത്സ്യലതനാഴെഫിലെനാളഫികേള്ക്കുള്ള പരമ്പരനാഗത”എന്നേറീ വനാക്കുകേള് കചെര്ക്കുകേ.
6-ാ ഖണസും
(1) 6-ാ ഖണപ്രകേനാരസും പ്രധനാന ആകഫില പകേരസും കചെര്കനാന് ഉകദ്ദേശഫിക്കുന്നേ 6-ാ
വകുപഫില,—
(എ) (1)-ാ ഉപവകുപഫില,—
(i)

(എ)

ഇനതഫില

“മതത്സ്യതഫിലന

”എന്നേ

വനാകഫിനുകശഷസും

“സഞനാരതഫിനുസും”എന്നേ വനാകക്ട് കചെര്ക്കുകേ.
(ii) (സഫി) ഇനതഫില "അനുവദഫിച്ചഫിടഫിലനാത ”എന്നേ വനാകഫിനുപകേരസും
"അനുവദഫിച്ചഫിടള്ളവയലനാത”എന്നേ വനാകക്ട് കചെര്ക്കുകേ.
(iii)

(ഡഫി)

ഇനതഫില

"മറ്റു

മതത്സ്യതഫിലന

നഫികക്ഷപസും”എന്നേറീ

വനാക്കുകേള്ക്കു പകേരസും "മറക്ട് മതത്സ്യങ്ങലള നഫികക്ഷപഫികല”എന്നേറീ വനാക്കുകേള് കചെര്ക്കുകേ.

3
(ബഫി)
"മതത്സ്യവഫിതഫിലന

(2)-ാ

ഉപവകുപഫില,

കേനാരത്സ്യതഫില

സര്കനാര്

“മതത്സ്യവഫിതക്ട്”എന്നേ

വനാകഫിനുപകേരസും

വഫിജനാപനതഫിലൂലട

അനുവദഫിച്ചഫിടള്ള

ഇനങ്ങളഫില ഉള്ലപടനാതവ”എന്നേറീ വനാക്കുകേള് കചെര്ക്കുകേ.
(2)

6-ാഖണപ്രകേനാരസും

പ്രധനാന ആകഫില പകേരസും കചെര്കനാന് ഉകദ്ദേശഫിക്കുന്നേ

6 എ വകുപഫില,—
(i)

(1)-ാ

ഉപവകുപഫില

"തടനാകേങ്ങള്”എന്നേ

വനാകഫിനുകശഷസും

"ഫഫിലകട്രേഷന് പ്രകദശങ്ങള്, മറക്ട് പനാടങ്ങള്, ചെതുപക്ട് പ്രകദശങ്ങള്,”എന്നേറീ വനാക്കുകേളസും
ചെഫിഹ്നങ്ങളസും കചെര്ക്കുകേ.
(ii) (2)-ാ ഉപവകുപഫില,—
(എ) (i), (ii), (vii)

ഇനങ്ങളഫില

" ഉള്ലപട” എന്നേ വനാകഫിനു പകേരസും

"ഉള്ലപടുന്നേ ”എന്നേ വനാകക്ട് കചെര്ക്കുകേ.
(ബഫി) viii-ാ ഇനതഫില "ഉള്ലപട " എന്നേ വനാകഫിനു പകേരസും "ഉള്ലപടുന്നേ
പ്രകദശലത ”എന്നേറീ വനാക്കുകേള് കചെര്ക്കുകേ.
7-ാ ഖണസും
7-ാ

ഖണപ്രകേനാരസും

പ്രധനാന

ആകഫില

പകേരസും

കചെര്കനാന്

ഉകദ്ദേശഫിക്കുന്നേ

8-ാ വകുപഫില,—
(i)

(2)-ാ

ഉപവകുപഫിലന

(ഇ)

ഇനതഫില

“ലനലകൃഷഫി

ലചെയനാലത”എന്നേറീ വനാക്കുകേള്കക്ട് പകേരസും “ലനലക്കൃഷഫികനാലെയളവഫില”എന്നേ വനാകക്ട് കചെര്ക്കുകേ.
(ii)
നഫിബന്ധനയഫില

(2)-ാ

ഉപവകുപഫിലന

(ഇ)

ഇനതഫിനക്ട്

കശഷമുള്ള

കഫിപ

“ബന്ധലപട കൃഷഫി ഓഫറീസര്” എന്നേറീ വനാക്കുകേള്കക്ട് പകേരസും

"ബന്ധലപട ജഫിലയലട പ്രഫിന്സഫിപല

അഗഫികേള്ച്ചര് ഓഫറീസര്”എന്നേറീ വനാക്കുകേള്

കചെര്ക്കുകേ.
(iii) (3)-ാ ഉപവകുപഫില "തകദ്ദേശറീയമലനാത”എന്നേ വനാകഫിനു പകേരസും
"രനാജത്സ്യതഫിനക്ട് പുറത്തുള്ള”എന്നേറീ വനാക്കുകേള് കചെര്ക്കുകേ.
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(iv) (6)-ാ ഉപവകുപഫില "ആകഫിവഫിറഫി ഗ്രൂപക്ട്”എന്നേറീ വനാക്കുകേള്കക്ട്
കശഷസും ",നനാമമനാത്രകേര്ഷകേന്”എന്നേ ചെഫിഹ്നവസും വനാക്കുസും, ഉപവകുപഫിലന അവസനാനമനായഫി
"ഇവരുലട അഭേനാവതഫില മനാത്രകമ മറ്റുള്ളവലര പരഫിഗണഫികനാവ.”എന്നേ വനാചെകേവസും ചെഫിഹ്നവസും
കചെര്ക്കുകേ.
(v) (13)-ാ ഉപവകുപഫില "ലപനാതുജലെനാശയങ്ങളഫില നഫിന്നേക്ട് ജലെസും കേയറ്റുവനാകനനാ
തഫിരഫിലകേ ഇറക്കുവനാകനനാ”എന്നേറീ വനാക്കുകേള്കക്ട് പകേരസും "ലപനാതുജലെനാശയതഫികലെയക്ട് ജലെസും
ഇറക്കുവനാന്”എന്നേറീ വനാക്കുകേള് കചെര്ക്കുകേ.
4. മറക്ട് കഭേദഗതഫികേള് ആനുഷസുംഗഫികേകമനാ ഘടനനാപരകമനാ ആണക്ട്.
5. വഫികയനാജനക്കുറഫിപസും സബ്ജകക്ട് കേമഫിറഫി റഫികപനാര്ടക്ട് ലചെയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള ബഫിലസും
അനുബന്ധമനായഫി കചെര്തഫിരഫിക്കുന.

പഫി. പ്രസനാദക്ട്,
തഫിരുവനന്തപുരസും,
2021 ഒകകനാബര് 28.

ലചെയര്മനാന്,
സബ്ജകക്ട് കേമഫിറഫി I.

അനുബനന്ധം I

വവിയയയോജനക്കുറവിപപ
ഉള്നയോടന്
അവലന്ധംബവിചപ

മതത്സ്യസമ്പതവില്

ഉണയോയവിരവിക്കുന്ന

പരവിഹരവിക്കുന്നതവിനുന്ധം

ഇടവിവപ

ശയോസസ്ത്രീയ

മതത്സ്യതതയോഴവിലയോളവികളുതട

മയോര്ഗ്ഗങ്ങള്

ജസ്ത്രീവയനയോപയോധവി

സുസവിരമയോയവി നവിലനവിര്ത്തുന്നതവിനുന്ധം അകകയോകള്ചര് പ്രവര്തനങ്ങള് ശയോസസ്ത്രീയമയോയവി
ക്രമസ്ത്രീകരവിക്കുന്നതവിനുന്ധം പ്രയോയദേശവിക ഫവിഷറസ്ത്രീസപ മയോയനജ്തമനപ കകൗണ്സവിലുകളുന്ധം മതത്സ്യ കൃഷവി
വവികസന

പ്രവര്തനങ്ങള്കയോയവി

ജവിലയോതലതവില്

അകകയോകള്ചര്

തഡെവലപപതമനപ

ഏജന്സവിയുതട രൂപസ്ത്രീകരണവന്ധം ഉള്തപതടയുള്ള കയോരത്സ്യങ്ങള്കപ വത്സ്യവസ തചെയ്യുന്നതവിനയോണപ
ബവില്

അവതരവിപവിചവിരവിക്കുന്നതപ.

സയോധത്സ്യമയോക്കുന്നതവിനുള്ള

എന്നയോല്

പ്രയോയയയോഗവിക

യമല്പറഞ്ഞ

സമസ്ത്രീപനന്ധം

ഉയദ്ദേശത്സ്യലകത്സ്യങ്ങള്

ബവിലവിതല

വത്സ്യവസകളവില്

ഉള്തപടുതവിയവിടവിലയോതതവിനയോല് ബവിലവിയനയോടപ വവിയയയോജവിപപ യരഖതപടുത്തുന.

അനൂപപ യജകബപ

(ഒപപ)

കുറുയകയോളവി തമയോയസ്ത്രീന്

(ഒപപ)

എന്ധം. വവിന്തസനപ

(ഒപപ)

അനുബനന്ധം II

2021-ലലെ കകേരള ഉള്നനാടന് ഫഫിഷററീസന്ധം അകേകനാകേള്ച്ചറന്ധം
(കഭേദഗതഫി) ബഫില
(സബ്ജകക്ട് കേമഫിറഫി റഫികപനാര്ടക്ട് ലചെയ്ത പ്രകേനാരമുള്ളതക്ട്)
[അടഫിവരയഫിടതന്ധം വശത്തു വരച്ചതന്ധം സബ്ജകക്ട് കേമഫിറഫി നഫിര്കദ്ദേശഫിച്ച കഭേദഗതഫികേലളയന്ധം
നക്ഷത്രചെഫിഹന്ധം ഒഴഫിവനാക്കലെഫിലനയന്ധം സസൂചെഫിപഫിക്കുന]

2010-ലലെ കകേരള ഉള്നനാടന് ഫഫിഷററീസന്ധം അകേകനാകേള്ച്ചറന്ധം
ആകക്ട് കഭേദഗതഫി ലചെയ്യുന്നതഫിനുള്ള
ഒരു
ബഫില
പറീഠഫികേ.―2010-ലലെ

കകേരള ഉള്നനാടന് ഫഫിഷററീസന്ധം അകേകനാകേള്ച്ചറന്ധം ആകക്ട്

(2010-ലലെ 15) ഇതഫിനുകശഷന്ധം കേനാണുന്ന

ആവശശ്യങള്ക്കനായഫി

കഭേദഗതഫി ലചെയ്യുന്നതക്ട്

യക്തമനായഫിരഫിക്കുകേയനാലന്ധം;
ഭേനാരത റഫിപബഫിക്കഫിലന്റെ എഴുപതഫിരണനാന്ധം സന്ധംവത്സരതഫില തനാലഴപറയന്ധം പ്രകേനാരന്ധം
നഫിയമമുണനാക്കുന:―
1. ചുരുക്കകപരുന്ധം പ്രനാരന്ധംഭേവന്ധം.―(1) ഈ ആകഫിനക്ട് 2021-ലലെ കകേരള ഉള്നനാടന്
ഫഫിഷററീസന്ധം അകേകനാകേള്ച്ചറന്ധം (കഭേദഗതഫി) ആകക്ട് എന്നക്ട് കപരക്ട് പറയനാന്ധം.
(2) ഇതക്ട് 2020 ഡഫിസന്ധംബര് മനാസന്ധം 18-ാം തറീയതഫി പ്രനാബലെശ്യതഫില വന്നതനായഫി
കേരുതലപകടണതനാണക്ട്.
2.

2-ാം

വകുപഫിലന്റെ

കഭേദഗതഫി.―2010-ലലെ

കകേരള

ഉള്നനാടന്

ഫഫിഷററീസന്ധം

അകേകനാകേള്ച്ചറന്ധം ആകഫിലലെ (2010-ലലെ 15) (ഇതഫിനുകശഷന്ധം പ്രധനാന ആകക്ട് എന്നനാണക്ട്
പരനാമര്ശഫിക്കലപടുകേ) 2-ാം വകുപഫില,―
(i) (ഡഫി) ഖണ്ഡതഫിനുകശഷന്ധം തനാലഴപറയന്ന ഖണ്ഡന്ധം കചെര്കക്കണതനാണക്ട്,
അതനായതക്ട്:―
“(ഡഫിഎ) 'ബ്രൂഡര്' എന്നനാല വന്ധംശ വര്ദ്ധനവഫിനക്ട് പനാകേമനായ മത്സശ്യങള്
എന്നര്ത്ഥമനാകുന;”;
1789/2021.
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(ii)

(ഇ)

ഖണ്ഡതഫിനുകശഷന്ധം തനാലഴപറയന്ന

ഖണ്ഡന്ധം കചെര്കക്കണതനാണക്ട്,

അതനായതക്ട്:―
“(ഇഎ) 'മത്സശ്യക്കൂടക്ട്' എന്നനാല മത്സശ്യകൃഷഫി ലചെയ്യുന്നതഫിനനായഫി വലെ
ഉപകയനാഗഫിച്ചക്ട് എലനാ വശങളന്ധം ലപനാതഫിലഞ്ഞെടുതക്ട് ജലെനാശയതഫില സനാപഫിച്ചഫിരഫിക്കുന്ന കൂടക്ട്
എന്നര്ത്ഥമനാകുന; ”;
(iii) (എസക്ട്) ഖണ്ഡതഫിനുകശഷന്ധം തനാലഴപറയന്ന ഖണ്ഡന്ധം കചെര്കക്കണതനാണക്ട്,
അതനായതക്ട്:―
“(എസക്ട്എ) 'പ്രനാകദശഫികേ ഫഫിഷററീസക്ട് മനാകനലജ്മെന്റെക്ട് കേകൗണ്സഫില' അഥവനാ
'കേകൗണ്സഫില' എന്നനാല ഈ ആകഫിലലെ 6 എ വകുപക്ട് പ്രകേനാരന്ധം രൂപറീകേരഫിക്കലപട പ്രനാകദശഫികേ
ഫഫിഷററീസക്ട് മനാകനലജ്മെന്റെക്ട് കേകൗണ്സഫില എന്നര്ത്ഥമനാകുന;”;
(iv) (റഫി) ഖണ്ഡതഫിനുകശഷന്ധം തനാലഴപറയന്ന ഖണ്ഡന്ധം കചെര്കക്കണതനാണക്ട് ,
അതനായതക്ട്:―
“(റഫിഎ) 'വലെവളപക്ട്' എന്നനാല ജലെജറീവഫികേലള കൃഷഫി ലചെയ്യുന്നതഫിനനായഫി
ജലെനാശയതഫില വലെ ഉപകയനാഗഫിച്ചക്ട് വളച്ചുലകേടഫി കവര്തഫിരഫിച്ചഫിരഫിക്കുന്ന സലെന്ധം
എന്നര്ത്ഥമനാകുന;”;
(v) (എകക്ട്)
കചെര്കക്കണതനാണക്ട്, അതനായതക്ട്:―

ഖണ്ഡതഫിനുകശഷന്ധം

തനാലഴപറയന്ന

ഖണ്ഡങള്

“(എകക്ട്എ) 'തടക്ട്'' എന്നനാല ചെഫിപഫി വര്ഗ്ഗതഫിലള്ള ജറീവഫികേലള
വളര്ത്തുന്നതഫിനനായഫി ജലെനാശയതഫില സനാപഫിച്ചഫിരഫിക്കുന്ന ഉപനാധഫി എന്നര്ത്ഥമനാകുന;
(എകക്ട്ബഫി) 'തൂമക്ട്' എന്നനാല ഒരു അകേകനാകേള്ച്ചര് ഫനാമഫിലന്റെകയനാ
ഫഫിലകട്രേഷന് നഫിലെതഫിലന്റെകയനാ പനാടകശഖരതഫിലന്റെകയനാ അകേകതക്കുന്ധം പുറകതക്കുമുള്ള
ജലെതഫിലന്റെ
പ്രവനാഹന്ധം
സനാദ്ധശ്യമനാക്കുന്നതഫികനനാ
നഫിയനഫിക്കുന്നതഫികനനാ
ആയഫി
സനാപഫിച്ചഫിരഫിക്കുന്ന സന്ധംവഫിധനാനന്ധം എന്നര്ത്ഥമനാകുന്നതന്ധം ആയതഫില 'ലപടഫിയന്ധം പറയന്ധം'
ഉള്ലപടുന്നതമനാകുന;
(എകക്ട്സഫി) 'ലകേട്ടു കേലെക്കല' എന്നനാല ലചെമറീന് ലകേടക്ട് പനാടങളഫിലലെ
ലചെമറീന് വനാറക്ട് കേഴഫിഞ്ഞെതഫിനുകശഷന്ധം ലചെമറീന് ലകേടഫിലന്റെ അടഫിതടക്ട് മനുഷശ്യപ്രയത്നതനാല
ഇളക്കഫി മറഫിച്ചക്ട് ലകേടഫില അവകശഷഫിക്കുന്ന മത്സശ്യങലള തനതനായ മത്സശ്യബനന
മനാര്ഗ്ഗങളനാല പഫിടഫിലച്ചടുക്കുന്ന രറീതഫി എന്നര്ത്ഥമനാകുന;”;
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(vi) (ഇസഡക്ട്) ഖണ്ഡതഫിനുകശഷന്ധം തനാലഴപറയന്ന ഖണ്ഡന്ധം കചെര്കക്കണതനാണക്ട് ,
അതനായതക്ട്:―
“(ഇസഡക്ട്എ) 'വര്ഷലക്കടക്ട്' എന്നനാല വര്ഷന്ധം മുഴുവന് ഫഫിലകട്രേഷന്
നടത്തുന്ന ലചെമറീന് വനാറക്ട് നഫിലെന്ധം എന്നര്ത്ഥമനാകുന.”.
3. 3-ാം വകുപഫിലന്റെ കഭേദഗതഫി.―പ്രധനാന ആകഫിലലെ 3-ാം വകുപഫിനക്ട് പകേരന്ധം തനാലഴപറയന്ന
വകുപക്ട് കചെര്കക്കണതനാണക്ട്, അതനായതക്ട്:―
“3. ലപനാതജലെനാശയങളഫിലലെ മത്സശ്യബനനവന്ധം അനുബന പ്രവര്തനങളന്ധം.―(1)
ഉള്നനാടന് ലപനാതജലെനാശയങളഫിലലെ മത്സശ്യബനനന്ധം, അകേകനാകേള്ച്ചര് എന്നറീ പ്രവര്തനങളലട
നഫിയനണവന്ധം,

മത്സശ്യ

സന്ധംരക്ഷണവന്ധം,

അകേകനാകേള്ച്ചര്

വഫികേസനവന്ധം

സന്ധംസനാന

സര്ക്കനാരഫില നഫിക്ഷഫിപ്തമനായഫിരഫിക്കുന്നതനാണക്ട്:
എന്നനാല ഏലതനാരു തകദ്ദേശ സകയന്ധംഭേരണ സനാപനതഫിലന്റെയന്ധം അതഫിര്തഫിയഫില
മനാത്രന്ധം ഉള്ലപടുന്ന ഒരു ലപനാത ജലെനാശയലത സന്ധംബനഫിച്ച മത്സശ്യസന്ധംരക്ഷണവന്ധം,
അകേകനാകേള്ച്ചര്

വഫികേസനവന്ധം

നഫിക്ഷഫിപ്തമനായഫിരഫിക്കുന്നതന്ധം

അതനാതക്ട്

ആയതഫികലെക്കക്ട്

തകദ്ദേശ

സകയന്ധംഭേരണ

ആവശശ്യമനായ

സനാപനതഫില

സനാകങ്കേതഫികേ

ഉപകദശന്ധം,

അതഫിനുകവണഫി നഫികയനാഗഫിക്കലപടുന്ന ഫഫിഷററീസക്ട് വകുപക്ട് ഉകദശ്യനാഗസന് നലകകേണതമനാണക്ട് .
(2) ലപനാതജലെനാശയങളഫില അകേകനാകേള്ച്ചര് പ്രവര്തനങളഫില ഏര്ലപടുന്നതഫിനുള്ള
അനുമതഫി നഫിര്ണ്ണയഫിക്കലപടുന്ന പ്രകേനാരന്ധം നലകേനാവന്നതനാണക്ട്.
(3) തലസമയന്ധം പ്രനാബലെശ്യതഫിലള്ള മകറലതങ്കേഫിലന്ധം നഫിയമതഫില എന്തുതലന്ന
അടങഫിയഫിരുന്നനാലന്ധം ലപനാത ജലെനാശയലതകയനാ തണ്ണറീര്തടലതകയനാ തലസഫിതഫിയഫില
നഫിനന്ധം രൂപനാന്തരലപടുത്തുന്ന യനാലതനാരു പ്രവര്തനവന്ധം മത്സശ്യതഫിലന്റെ അതഫിജറീവനതഫിലന
കദനാഷകേരമനായഫി

ബനാധഫിക്കുന്ന

തരതഫിലന്ധം

നഫിര്ണ്ണയഫിക്കലപട

പ്രകേനാരമലനാലതയന്ധം

നഫിര്വ്വഹഫിക്കുവനാന് പനാടഫിലനാതതനാകുന.
(4) ഈ വകുപഫിലലെ ഏലതങ്കേഫിലന്ധം വശ്യവസകേള്ക്കക്ട് വഫിരുദ്ധമനായഫി പ്രവര്തഫിക്കുന്ന
ഏലതനാരനാളന്ധം 36-ാം വകുപക്ട് പ്രകേനാരന്ധം ശഫിക്ഷനാനടപടഫികേള്ക്കക്ട് വഫികധയനനാകുന്നതനാണക്ട് .”.
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4. 4-ാം വകുപഫിലന്റെ കഭേദഗതഫി.―പ്രധനാന ആകഫിലലെ 4-ാം വകുപഫിനു പകേരന്ധം
തനാലഴപറയന്ന വകുപക്ട് കചെര്കക്കണതനാണക്ട്, അതനായതക്ട്:―
“4. അകേകനാകേള്ച്ചര് പ്രകദശമനായഫി വഫിജനാപനന്ധം ലചെയ്യല.―(1) സര്ക്കനാരഫിനക്ട്,
അകേകനാകേള്ച്ചര് സന്ധംബനഫിച്ച വഫികേസനതഫികനനാ അകേകനാകേള്ച്ചര് കമഖലെയലട ലപനാതവനായ
തനാലപരശ്യങള്കക്കനാ കവണഫി, ഗസറക്ട് വഫിജനാപനന്ധം വഴഫി, ഏലതങ്കേഫിലന്ധം ലപനാതജലെനാശയലതകയനാ
അതഫിലന്റെ

ഭേനാഗകതകയനാ

സന്ധംബനഫിച്ച

അനുകയനാജശ്യമനായ

പ്രവര്തനങള്ക്കക്ട്

മറക്ട്

മനാത്രമനായള്ള

പ്രകദശങലളകയനാ

അകേകനാകേള്ച്ചര്

അകേകനാകേള്ച്ചര്

പ്രകദശമനായഫി

പ്രഖശ്യനാപഫിക്കനാവന്നതനാണക്ട്:
എന്നനാല കകേനാസ്റ്റല റഗുകലെഷന് കസനാണഫില ഉള്ലപട പ്രകദശങളലട കേനാരശ്യതഫില
ആയതക്ട് കകേനാസ്റ്റല അകേകനാകേള്ച്ചര് അകതനാറഫിറഫിയലട അനുമതഫിക്കക്ട് വഫികധയമനായഫിരഫികക്കണതനാണക്ട് :
എനമനാത്രമല ഒരു തകദ്ദേശ സകയന്ധംഭേരണ സനാപനതഫിലന്റെ മനാത്രന്ധം അധറീനതയഫിലള്ള
ലപനാതജലെനാശയകമനാ ലപനാത പ്രകദശകമനാ അകേകനാകേള്ച്ചര് പ്രകദശമനായഫി പ്രഖശ്യനാപഫിക്കുന്നതഫിനക്ട്
ബനലപട തകദ്ദേശ സകയന്ധംഭേരണ സനാപനവമനായഫി കൂടഫിയനാകലെനാചെഫികക്കണതനാണക്ട് .
(2) അപ്രകേനാരന്ധം വഫിജനാപനന്ധം ലചെയ്യലപട ഏലതനാരു അകേകനാകേള്ച്ചര് പ്രകദശവന്ധം
അകേകനാകേള്ച്ചറമനായഫി

ബനലപട

ആവശശ്യങള്ക്കലനാലത

മകറലതങ്കേഫിലന്ധം

വനാണഫിജശ്യ

ആവശശ്യതഫിനനായഫി ഉപകയനാഗഫിക്കുവനാന് പനാടഫിലനാതതനാകുന.
(3)
കവലെഫിയഫിറക്ക

അകേകനാകേള്ച്ചര്

പ്രകദശമനായഫി

വഫിജനാപനന്ധം

പ്രതഫിഭേനാസന്ധം

അനുഭേവലപടുന്ന

ഏലതനാരു

ലചെയ്യലപട
പ്രകദശവന്ധം

കവലെഫികയറമത്സശ്യക്കൂടഫിലലെ

മത്സശ്യക്കൃഷഫികക്കനാ വലെവളപഫിലലെ മത്സശ്യക്കൃഷഫികക്കനാ ലമനാളസക്ട് വഫിഭേനാഗതഫിലള്ള ജറീവഫികേളലട
വളര്തലെഫികനനാ പനായല കൃഷഫികക്കനാ ഒഴഫിലകേ മകറലതനാരു ജലെക്കൃഷഫി പ്രവര്തനങള്ക്കുന്ധം
ഉപകയനാഗഫിക്കുവനാന് പനാടഫിലനാതതനാകുന.
(4)

ഒരു

അകേകനാകേള്ച്ചര്

പ്രകദശതഫിലന്റെകയനാ

ലപനാതജലെനാശയതഫിലന്റെകയനാ

അഞ്ഞൂറക്ട് മറീറര് ചുറളവഫില മത്സശ്യക്കൃഷഫിക്കക്ട് കദനാഷകേരമനായഫി ബനാധഫിക്കുന്ന തരതഫില
ജലെനാശയതഫികലെക്കക്ട് നഫിര്ഗ്ഗമന സന്ധംവഫിധനാനമുള്ള ഏലതങ്കേഫിലന്ധം വശ്യവസനായ സന്ധംരന്ധംഭേങള്
പുതഫിയതനായഫി

ആരന്ധംഭേഫിക്കുവനാനുകദ്ദേശഫിക്കുനലണങ്കേഫില

ആയതഫിലന്റെ

ആവശശ്യതഫികലെക്കക്ട്

അധഫികേനാരലപടുതലപട ഉകദശ്യനാഗസലന്റെ പക്കല നഫിനന്ധം നഫിരനാകക്ഷപപത്രന്ധം മുന്കൂറനായഫി
കനടഫിയഫിരഫികക്കണതനാണക്ട് .
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(5)

ഒരു

ജലെനാശയതഫിലന്റെ

വഹനക്ഷമതകയനാ

മകറലതങ്കേഫിലന്ധം

സനാകങ്കേതഫികേ

കേനാരശ്യങകളനാ പരഫിഗണഫിച്ചുന്ധം 8 എ വകുപക്ട് പ്രകേനാരന്ധം രൂപറീകേരഫിക്കലപടുന്ന ജഫിലനാ അകേകനാകേള്ച്ചര്
ലഡവലെപ്ലമന്റെക്ട്

ഏജന്സഫിയലട

ഉപകദശതഫിനനുസൃതമനായന്ധം

ഒരു

അകേകനാകേള്ച്ചര്

പ്രകദശതക്ട് അകേകനാകേള്ച്ചറഫിനനായള്ള രജഫികസ്ട്രേഷനുന്ധം ലലെസന്സന്ധം നലകുന്ന നടപടഫി
അധഫികേനാരലപടുതലപട ഉകദശ്യനാഗസനക്ട് ഏതസമയത്തുന്ധം നഫിര്തഫിവയനാവന്നതനാണക്ട് .
(6) ഈ വകുപഫിലലെ ഏലതങ്കേഫിലന്ധം വശ്യവസകേള്ക്കക്ട് വഫിരുദ്ധമനായഫി പ്രവര്തഫിക്കുന്ന
ഏലതനാരനാളന്ധം 36-ാം വകുപക്ട് പ്രകേനാരന്ധം ശഫിക്ഷനാനടപടഫികേള്ക്കക്ട് വഫികധയനനാകുന്നതനാണക്ട് .”.
5. 5-ാം വകുപഫിലന്റെ കഭേദഗതഫി.―പ്രധനാന ആകഫിലലെ 5-ാം വകുപഫിനക്ട് പകേരന്ധം
തനാലഴപറയന്ന വകുപക്ട് കചെര്കക്കണതനാണക്ട്, അതനായതക്ട്:―
“5. മത്സശ്യബനന നഫിയനണന്ധം.―(1) ഈ ആകഫിലലെയന്ധം അതഫിന് കേറീഴഫില
ഉണനാക്കലപടഫിട്ടുള്ള

ചെടങളഫിലലെയന്ധം

വശ്യവസകേള്

പ്രകേനാരന്ധം

മത്സശ്യബനനതഫിനനായഫി

രജഫികസ്ട്രേഷന് സര്ടഫിഫഫിക്കറക്ട്, ലലെസന്സക്ട് എന്നഫിവ കനടനാത ഏലതനാരു മത്സശ്യബനന
ഉരുകവനാ സകതനവലെകയനാ ഉറപഫിച്ച യനകമനാ ലപനാതജലെനാശയതഫിലലെ മത്സശ്യബനന
പ്രവര്തനതഫിനനായഫി

യനാലതനാരനാളന്ധം

ഉപകയനാഗഫിക്കുകേകയനാ

ഉപകയനാഗഫിക്കുവനാന്

ഇടയനാക്കുകേകയനാ ലചെയ്യുവനാന് പനാടഫിലനാതതനാകുന:
എന്നനാല വഫികനനാദനാവശശ്യതഫികനനാ ആഹനാരമനായഫി സകയന്ധം ഉപയക്തമനാക്കുന്നതഫികനനാ
ഒറച്ചൂണ ഉപകയനാഗഫിച്ചക്ട് മത്സശ്യബനനന്ധം നടത്തുന്നവര്

രജഫികസ്ട്രേഷകനനാ ലലെസന്കസനാ

കനകടണതഫില:
എനമനാത്രമല അകേകനാകേള്ച്ചര് വഴഫി ഉലനാദഫിപഫിച്ച മത്സശ്യന്ധം വഫിളലവടുക്കുന്നതഫിനക്ട് ഈ
വശ്യവസ തടസ്സമനാകുന്നതല.
(2) മത്സശ്യസന്ധംരക്ഷണതഫിനനായഫി, സര്ക്കനാരഫിനക്ട്, ഗസറക്ട് വഫിജ്ഞനാപനന്ധം വഴഫി,
തനാലഴപറയന്ന

എലനാകമനാ

ഏലതങ്കേഫിലകമനാ

പ്രവൃതഫികേലള

നഫികരനാധഫിക്കനാവന്നതനാണക്ട് ,

അതനായതക്ട്:―
(എ) ഏലതങ്കേഫിലന്ധം ലപനാതജലെനാശയതഫില നഫിനള്ള മത്സശ്യബനനന്ധം;
(ബഫി) ഏലതങ്കേഫിലന്ധം ഇനതഫിലള്ള മത്സശ്യങള് പഫിടഫിലച്ചടുക്കുന്നതക്ട്;

12
(സഫി)

ഏലതങ്കേഫിലന്ധം

വലെഫിപതഫികലെനാ

തൂക്കതഫികലെനാ

ഉള്ള

മത്സശ്യങള്

പഫിടഫിലച്ചടുക്കുന്നതക്ട്;
(ഡഫി)ഏലതങ്കേഫിലന്ധം കേനാലെയളവഫിലളള മത്സശ്യബനനന്ധം;
(ഇ) ഏലതങ്കേഫിലന്ധം തരതഫിലള്ള മത്സശ്യബനന രറീതഫി;
(എഫക്ട്) ഏലതങ്കേഫിലന്ധം തരതഫിലള്ളകതനാ കേണ്ണഫിവലെഫിപതഫിലള്ളകതനാ ആയ
സകതനവലെകയനാ ഉറപഫിച്ച യനകമനാ മറക്ട് ഉപകേരണങകളനാ ഉപകയനാഗഫിച്ചുള്ള മത്സശ്യബനനന്ധം;
കൂടനാലത
(ജഫി)

ഏലതങ്കേഫിലന്ധം

തരതഫിലള്ള

മത്സശ്യബനന

ഉരു

ഉപകയനാഗഫിച്ചുള്ള

മത്സശ്യബനനന്ധം.
(3) മത്സശ്യസന്ധംരക്ഷണതഫിനനായഫി ലപനാതജലെനാശയങളഫില നഫിന്നക്ട് തനാലഴപറയന്ന
രറീതഫിയഫിലള്ള മത്സശ്യബനനന്ധം, കശഖരണന്ധം എന്നഫിവ പനാടുള്ളതല, അതനായതക്ട്:―
(എ) കവലെഫികയറ സമയതക്ട് ഉറപഫിച്ച യനന്ധം ഉപകയനാഗഫിച്ചുള്ള മത്സശ്യബനനന്ധം;
(ബഫി) നനാലെക്ട് മറീററഫില കൂടുതല വനായ്വടമുള്ള കുറഫിവലെ അഥവനാ ഊന്നഫിവലെ
ഉപകയനാഗഫിച്ചുള്ള മത്സശ്യബനനന്ധം;
(സഫി) മത്സശ്യപ്രജനനതഫിനക്ട് സഹനായകേരമനായ വസ്തുക്കള് സകകേനാരശ്യമനായഫി
സനാപഫിച്ചുള്ള മത്സശ്യബനനന്ധം;
(ഡഫി) സന്ധംരക്ഷഫിത മത്സശ്യപ്രകദശങളഫില നഫികന്നനാ സന്ധംരക്ഷഫിത മത്സശ്യസകങ്കേതതഫില
നഫികന്നനാ ഉള്ള മത്സശ്യബനനന്ധം;
(ഇ) അഴഫിമുഖതക്ട് നഫിന്നക്ട് കേനായല ഭേനാഗകതക്കക്ട് ഒരു കേഫികലെനാമറീറര് വലരയള്ള
ദൂരതഫില കുറഫിവലെ അഥവനാ ഊന്നഫിവലെ ഉപകയനാഗഫിച്ചുള്ള മത്സശ്യബനനന്ധം;
(എഫക്ട്) ഒരു പനാലെതഫിലന്റെ ഇരുവശങളഫിലമനായഫി അമതക്ട് മറീറര് വലരയള്ള
ദൂരപരഫിധഫിയഫില ഒരു ലപനാതജലെനാശയതഫിലലെ മത്സശ്യങളലട സഗമമനായ സഞനാരലത
തടസ്സലപടുത്തുന്ന വഫിധതഫിലള്ള മത്സശ്യബനനന്ധം;
(ജഫി) രനാത്രഫികേനാലെങളഫില ഇരുപതക്ട് വനാട്സഫില കൂടുതല ശക്തഫിയള്ള ഇലെകഫികേക്ട്
വഫിളക്കുകേള് ഒലരണ്ണമനാകയനാ ഒന്നഫിലെധഫികേമനാകയനാ ഉപകയനാഗഫിച്ചക്ട് മത്സശ്യങലള ആകേര്ഷഫിച്ചു
ലകേനാണ്ടുള്ള മത്സശ്യബനനന്ധം;
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(എച്ചക്ട്) ലപനാതജലെനാശയതഫിലന്റെ വറീതഫിയലട
കൂടുതല ഭേനാഗന്ധം തടസ്സലപടുതഫിലക്കനാണ്ടുള്ള മത്സശ്യബനനന്ധം:

അമതക്ട്

ശതമനാനതഫില

എന്നനാല ഫഫിഷററീസക്ട് ഡയറകര്ക്കക്ട് അധഫികേനാരലപടുതലപട ഉകദശ്യനാഗസലന്റെ
ശഫിപനാര്ശയലട അടഫിസനാനതഫില ഫഫിഷററീസക്ട് കമഖലെയഫിലലെ ഏലതനാരു സര്ക്കനാര്
സനാപനതഫിലന്റെയന്ധം ഗകവഷണ പ്രവര്തനങള് നടത്തുന്നതഫിനനായഫി ഈ ഉപവകുപഫിലലെ
ഏലതങ്കേഫിലന്ധം നഫികരനാധനങളഫില നഫിനന്ധം ഇളവക്ട് അനുവദഫിക്കനാവന്നതനാണക്ട് .
(4) മത്സശ്യസന്ധംരക്ഷണതഫിനനായഫി ലപനാതജലെനാശയങളഫില ഉറപഫിച്ച യനന്ധം
ഉപകയനാഗഫിച്ചുള്ള മത്സശ്യബനനന്ധം നഫിര്ണ്ണയഫിക്കലപട പ്രകേനാരന്ധം ആയഫിരഫികക്കണതനാണക്ട്.
(5) ഒരു ഉറപഫിച്ച യനതഫിലന്റെ പതക്ട് മറീറര് ചുറളവഫില യനാലതനാരനാളന്ധം സകതനവലെ
ഉപകയനാഗഫിച്ചുള്ള മത്സശ്യബനനന്ധം നടത്തുവനാന് പനാടഫിലനാതതനാകുന.
(6) ലപനാതജലെനാശയതഫില സനാപഫിച്ച ഉറപഫിച്ച യനതഫിലന്റെ സനാനന്ധം, ഒരഫിക്കല
അനുവനാദന്ധം ലെഭേഫിച്ച സനാനത്തുനഫിന്നക്ട് മനാറഫി മലറനാരഫിടകതക്കക്ട് സനാപഫിക്കുന്നതക്ട് , ഈ ആകഫിലലെ
6 എ വകുപക്ട് പ്രകേനാരന്ധം രൂപറീകേരഫിക്കലപട, ബനലപട പ്രനാകദശഫികേ ഫഫിഷററീസക്ട് മമനനജമമനന
കേകൗണ്സഫിലെഫിലന്റെ ശഫിപനാര്ശയലട അടഫിസനാനതഫില, നഫിര്ണ്ണയഫിക്കലപട പ്രകേനാരതഫില
മനാത്രന്ധം ആയഫിരഫികക്കണതനാണക്ട്.
(7) മത്സശ്യബനനതഫില ഏര്ലപടുന്നതഫിനനായഫി മത്സശ്യബനന ഉരു, ഉറപഫിച്ച
യനന്ധം, സകതനവലെ എന്നഫിവയലട രജഫികസ്ട്രേഷന് സര്ടഫിഫഫിക്കറക്ട്, ലലെസന്സക്ട് എന്നഫിവ
കനടഫിയ
ഏലതനാരനാളഫിനുന്ധം
ഉള്നനാടന്
മത്സശ്യബനന
കമഖലെ
സസഫിരമനായഫി
നഫിലെനഫിര്ത്തുന്നതഫിനക്ട് നഫിര്ണ്ണയഫിക്കലപടുന്ന പ്രകേനാരമുള്ള കേര്തവശ്യങള് ഉണനായഫിരഫിക്കുന്നതനാണക്ട് .
(8) മത്സശ്യബനന വകുപക്ട് വഴഫി ലെഭേഫിച്ചഫിട്ടുള്ള വശ്യവസനാപഫിത ലലെസന്സള്ളവരുലട
ഉറപഫിച്ച യനതഫിനലനാലത പുതഫിയതനായഫി സനാപഫിതമനാകുന്നതഫിനക്ട് രജഫികസ്ട്രേഷകനനാ
ലലെസന്കസനാ നലകുവനാന് പനാടുള്ളതല:
എന്നനാല ഒരു ശനാസറീയ പഠനതഫിനക്ട് വഫികധയമനായഫി നഫിര്ണ്ണയഫിക്കലപട രറീതഫിയഫില
പുതഫിയ രജഫികസ്ട്രേഷന് നലകേനാവന്നതനാണക്ട്.
(9) തകദ്ദേശ സകയന്ധംഭേരണ സനാപനതഫിലന്റെ നഫിയനണതഫിലള്ള ഏലതങ്കേഫിലന്ധം
ലപനാതജലെനാശയതഫില മത്സശ്യബനന പ്രവര്തനതഫില
ഏര്ലപടുന്നതഫിനനായഫി ഈ
ആകഫിലലെ വശ്യവസകേള് പ്രകേനാരന്ധം കനടഫിയ രജഫികസ്ട്രേഷന് സര്ടഫിഫഫിക്കറക്ട് , ലലെസന്സക്ട്
എന്നഫിവ കൂടനാലത ബനലപട തകദ്ദേശ സകയന്ധംഭേരണ സനാപനതഫിലന്റെ അനുമതഫിയന്ധം
കനടഫിയഫിരഫികക്കണതനാണക്ട്.
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(10)

യനാലതനാരനാളന്ധം ഒകര സമയന്ധം ഒന്നഫില കൂടുതല ചെറീനവലെകയനാ അലലങ്കേഫില

നനാലെഫില കൂടുതല ഊന്നഫിവലെ അഥവനാ കുറഫിവലെകേകളനാ അലലങ്കേഫില ഒകര ഇനതഫിലലപടുന്ന
നനാലെഫില കൂടുതല സകതനവലെകേകളനാ മത്സശ്യബനനതഫിനനായഫി ഉപകയനാഗഫിക്കുന്നതഫിനുള്ള
രജഫികസ്ട്രേഷന്

സര്ടഫിഫഫിക്കറക്ട്,

ലലെസന്സക്ട്

എന്നഫിവ

കനടനാന്

പനാടഫിലനാതതന്ധം,

അധഫികേനാരലപടുതലപട ഉകദശ്യനാഗസന് അപ്രകേനാരന്ധം അനുവദഫിക്കുവനാന് പനാടഫിലനാതതമനാണക്ട് :
എന്നനാല 2021-ലലെ കകേരള ഉള്നനാടന് ഫഫിഷററീസന്ധം അകേകനാകേള്ച്ചറന്ധം
ആകക്ട്

പ്രനാബലെശ്യതഫില

വരുന്നതഫിനുമുമക്ട്

തത്സമയന്ധം

(കഭേദഗതഫി)

പ്രനാബലെശ്യതഫിലണനായഫിരുന്ന

വശ്യവസകേള് പ്രകേനാരന്ധം നഫിലെവഫില സകനായതമനാക്കഫിയവയലട കേനാരശ്യതഫില കമലപറഞ്ഞെ
പരഫിധഫി ബനാധകേമനായഫിരഫിക്കുന്നതല.
(11) ആകഫിലലെയന്ധം

അതഫിന്

കേറീഴഫില

ഉണനാക്കലപടഫിട്ടുള്ള

ചെടങളഫിലലെയന്ധം

വശ്യവസകേള് പ്രകേനാരന്ധം ഫഫിലകട്രേഷന് ഏര്ലപടുത്തുന്നതഫിനനായഫി രജഫികസ്ട്രേഷന് സര്ടഫിഫഫിക്കറക്ട് ,
ലലെസന്സക്ട് എന്നഫിവ സകനായതമനാക്കനാത യനാലതനാരനാളന്ധം സകകേനാരശ്യ ജലെനാശയതഫികലെനാ
ലപനാത ജലെനാശയതഫികലെനാ ഫഫിലകട്രേഷന് ഏര്ലപടുത്തുവനാന് പനാടുള്ളതല. ലലെസന്കസനാ
രജഫികസ്ട്രേഷന് സര്ടഫിഫഫിക്കകറനാ സകനായതമനാക്കഫിലക്കനാണക്ട് ഏര്ലപടുത്തുന്ന ഫഫിലകട്രേഷന്
തനാലഴപറയന്ന നഫിയനണങള്ക്കുന്ധം നഫികരനാധനങള്ക്കുന്ധം വഫികധയമനായഫിരഫിക്കുന്നതനാണക്ട് ,
അതനായതക്ട്:―
(എ)

ഫഫിലകട്രേഷനുകവണഫി

കനടഫിയ

ലലെസന്സഫിലന്റെ

അടഫിസനാനതഫില

സനാക്ഷശ്യലപടുതഫിയ മത്സശ്യവഫിതക്ട് ഉപകയനാഗഫിച്ചുള്ളതലനാലത മറക്ട് യനാലതനാരു അകേകനാകേള്ച്ചര്
പ്രവര്തനങളന്ധം നടത്തുവനാന് പനാടുള്ളതല;
(ബഫി)

യനാലതനാരനാളന്ധം

[***]

ആന്റെഫിബകയനാടഫിക്കുകേള്,

രനാസപദനാര്ത്ഥങള്,

കേറീടനനാശഫിനഫികേള്, അകേകനാകേള്ച്ചറഫിനുകവണഫി ഉപകയനാഗഫിക്കുന്ന മറ്റു മരുനകേള് എന്നഫിവ
ഫഫിലകട്രേഷനനായള്ള പ്രകദശതക്ട് ഉപകയനാഗഫിക്കുവനാന് പനാടുള്ളതല;
(സഫി) ഏലതനാരു ഫഫിലകട്രേഷന് പ്രകദശലതയന്ധം തൂമ്പുകേളഫിലന്ധം രനാത്രഫികേനാലെങളഫില
മത്സശ്യങലള ആകേര്ഷഫിച്ചക്ട് കേയറ്റുന്നതഫിനനായഫി ഇരുപതക്ട് വനാട്സഫില
വഫിളക്കുകേള്

ഒലരണ്ണമനാകയനാ

ഒന്നഫിലെധഫികേമനാകയനാ

യനാലതനാരനാളന്ധം

കൂടുതല പ്രകേനാശമുളള
ഉപകയനാഗഫിക്കുവനാന്

പനാടുള്ളതല;
(ഡഫി) യനാലതനാരനാളന്ധം ഫഫിലകട്രേഷന് പ്രകദശകതക്കക്ട് മത്സശ്യങലള തറീറ നലകേഫി
ആകേര്ഷഫിക്കുവനാന് പനാടുള്ളതല;
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(ഇ) യനാലതനാരനാളന്ധം 2014-ലലെ മത്സശ്യവഫിതക്ട് ആകക്ട് (2015-ലലെ 4-ാംആകക്ട്)
പ്രകേനാരന്ധം സനാക്ഷശ്യലപടുതനാത ലചെമറീന്കുഞ്ഞുങലള

ഫഫിലകട്രേഷന്

പ്രകദശങളഫില

കൃത്രഫിമമനായഫി നഫികക്ഷപഫിക്കുവനാന് പനാടുള്ളതല;
(എഫക്ട്)

യനാലതനാരനാളന്ധം

ഫഫിലകട്രേഷന്

പ്രകദശതക്ട്

നഫിന്നക്ട്

മത്സശ്യലത

കശഖരഫിക്കുന്നതഫിനനായഫി ഇരുപതക്ട് മഫിലഫിമറീററഫില കുറഞ്ഞെ കേണ്ണഫിവലെഫിപമുള്ള വലെകേള്
തൂമ്പുകേളഫില ഉപകയനാഗഫിക്കുവനാന് പനാടുള്ളതല;
(ജഫി) യനാലതനാരനാളന്ധം പരമരനാഗത ഫഫിലകട്രേഷന് പ്രകദശലത നഫികേതഫിലയടുക്കനാന്
പനാടുള്ളതല;
(എച്ചക്ട്) മത്സശ്യലതനാഴഫിലെനാളഫികേള്ക്കുള്ള പരമരനാഗത മത്സശ്യബനന അവകേനാശന്ധം
നഫിലെവഫിലള്ള

ഫഫിലകട്രേഷന്

പ്രകദശതക്ട്

ആയതക്ട്

അനുവദഫിച്ചുലകേനാണക്ട് ,

സര്ക്കനാര്

കേനാലെനാകേനാലെങളഫില ഗസറക്ട് വഫിജനാപനതഫിലൂലട പ്രസഫിദ്ധലപടുത്തുന്ന കേനാലെയളവഫിലെലനാലത
യനാലതനാരനാളന്ധം അതരതഫിലള്ള മത്സശ്യബനനന്ധം നടത്തുവനാന് പനാടുള്ളതല:
എന്നനാല അകേകനാകേള്ച്ചര് പ്രവര്തനങള് ഏര്ലപടുത്തുന്നതഫിനനായഫി രജഫികസ്ട്രേഷന്
സര്ടഫിഫഫിക്കറക്ട്, ലലെസന്സക്ട് എന്നഫിവ കനടഫിയ ജലെ പ്രകദശതക്ട് മനാമൂലപ്രകേനാരമുളള
മത്സശ്യബനനനാവകേനാശന്ധം ഇലനാതഫിരഫിക്കുന്നതന്ധം, പ്രസ്തുത സലെതക്ട് യനാലതനാരു കേനാരണവശനാലന്ധം
ഫഫിലകട്രേഷന് നടത്തുവനാന് പനാടഫിലനാതതമനാണക്ട്. പ്രസ്തുത പ്രകദശതക്ട് വറീണ്ടുന്ധം ഫഫിലകട്രേഷന്
ഏര്ലപടുകതണതലണങ്കേഫില, അകേകനാകേള്ച്ചര് പ്രവര്തനതഫിനനായഫി കനടഫിയ രജഫികസ്ട്രേഷന്,
ലലെസന്സക്ട്

എന്നഫിവ

റദ്ദേനാക്കഫിയ

കശഷന്ധം

ഫഫിലകട്രേഷന്

ഏര്ലപടുത്തുന്നതഫിനുള്ള

രജഫികസ്ട്രേഷന്, ലലെസന്സക്ട് എന്നഫിവ പുതഫിയതനായഫി കേരസമനാകക്കണതന്ധം, പ്രസ്തുത സലെതക്ട്
കമലപറഞ്ഞെ മത്സശ്യബനനനാവകേനാശന്ധം പുനനഃസനാപഫിക്കലപകടണതമനാണക്ട്;
(ഐ)

പുതഫിയതനായഫി

വര്ഷലക്കടക്ട്

ഏര്ലപടുത്തുന്നതഫിനുള്ള

രജഫികസ്ട്രേഷന്

യനാലതനാരനാള്ക്കുന്ധം നലകുവനാന് പനാടുള്ളതല;
(ലജ) മത്സശ്യങലള ജറീവകനനാലടകയനാ അലനാലതകയനാ പഫിടഫിലച്ചടുക്കുന്നതഫിനക്ട് ഒരു
വഫിധതഫിലമുള്ള

കേറീടനനാശഫിനഫികേകളനാ,

വഫിഷവസ്തുക്കകളനാ,

മത്സശ്യങലള

മയക്കുന്ന

പദനാര്ത്ഥങകളനാ, മറക്ട് രനാസപദനാര്ത്ഥങകളനാ യനാലതനാരനാളന്ധം ഫഫിലകട്രേഷന് ഏര്ലപടുതഫിയഫിരഫിക്കുന്ന
പ്രകദശതക്ട്
പനാടുള്ളതല;
1789/2021.

കനരഫികടനാ,

മറ്റു

വസ്തുക്കകളനാലടനാപന്ധം

കേലെര്തഫികയനാ

ഉപകയനാഗഫിക്കുവനാന്
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(ലകേ)

യനാലതനാരനാളന്ധം

ഫഫിലകട്രേഷന്

പ്രകദശതക്ട്

ജലെമലെഫിനറീകേരണതഫിനക്ട്

കേനാരണമനാകുന്ന ഏത തരതഫിലമുള്ള ലജവ-രനാസമനാലെഫിനശ്യങള്, ഗനാര്ഹഫികേ മനാലെഫിനശ്യങള്,
പനാസ്റ്റഫികേക്ട്
മനാലെഫിനശ്യങള്, എന്നഫിവ കനരഫികടനാ മകറലതങ്കേഫിലന്ധം മനാര്ഗ്ഗതഫില കൂടഫികയനാ
നഫികക്ഷപഫിക്കുകേകയനാ, നഫികക്ഷപഫിക്കുന്നതഫിനക്ട് കേനാരണമനാകുകേകയനാ ലചെയ്യുവനാന് പനാടുള്ളതല;
(12) ലപനാത ജലെനാശയങളഫില പ്രകൃതഫിദതമനായഫി നഫികക്ഷപമുള്ള കേക്കവര്ഗ്ഗ
ജറീവഫിയലടകയനാ അവയലട പുറന്ധംകതനാടഫിലന്റെകയനാ വശ്യനാവസനായഫികേ കശഖരണന്ധം നഫിര്ണ്ണയഫിക്കലപട
പ്രകേനാരമുള്ള നഫിയനണതഫിനുന്ധം നഫികരനാധനതഫിനുന്ധം വഫികധയമനായഫിരഫിക്കുന്നതനാണക്ട് .
(13) മത്സശ്യബനനന്ധം നടതഫിയകതനാ കശഖരഫിച്ചഫിട്ടുള്ളകതനാ സന്ധംഭേരഫിച്ചഫിട്ടുള്ളകതനാ ആയ
കേക്കവര്ഗ്ഗ ജറീവഫികേലള അവയലട പുറന്ധംകതനാടക്ട്
അവസയഫികലെനാ അലനാലതകയനാ
നഫിര്ണ്ണയഫിക്കലപട പ്രകേനാരമുള്ള കേടതക്ട് ലപര്മഫിറഫിലന്റെ അടഫിസനാനതഫിലെലനാലത ഒരു
സലെത്തു നഫിനന്ധം മലറനാരു സലെകതക്കക്ട് ഇരുന്നൂറക്ട് കേഫികലെനാ
ഗനാമഫില കൂടുതലെനായഫി
കേടത്തുവനാന് പനാടുള്ളതല.
(14) ഈ വകുപഫിലലെ വശ്യവസകേള് ലെന്ധംഘഫിക്കുന്ന ഏലതനാരനാളന്ധം 36-ാം വകുപക്ട്
പ്രകേനാരമുള്ള ശഫിക്ഷനാനടപടഫികേള്ക്കക്ട് വഫികധയനനാകുന്നതനാണക്ട്.”.
6. 6-ാം വകുപഫിലന്റെ കഭേദഗതഫി.―പ്രധനാന ആകഫിലലെ 6-ാം വകുപഫിനക്ട് പകേരന്ധം
തനാലഴപറയന്ന വകുപ്പുകേള് കചെര്കക്കണതനാണക്ട്, അതനായതക്ട്:―
“6. ലതരലഞ്ഞെടുത
ജലെനാശയങളഫിലലെ
മത്സശ്യസന്ധംരക്ഷണന്ധം.―(1)
മത്സശ്യ
സന്ധംരക്ഷണതഫിനനായഫി നദഫികേള്, കേനായലകേള്, തടനാകേങള്, സര്ക്കനാര് ഇതഫികലെക്കനായഫി
വഫിജനാപനന്ധം ലചെയ്തഫിട്ടുളള മറ്റു ജലെനാശയങള് എന്നഫിവഫിടങളഫില
തനാലഴപറയന്ന
പ്രവൃതഫികേള് നടത്തുവനാന് പനാടുള്ളതല, അതനായതക്ട്:―
(എ) ജലെനാശയതഫിലന്റെ സകനാഭേനാവഫികേ ഒഴുക്കഫിനുന്ധം മത്സശ്യതഫിലന്റെ സഞനാരതഫിനുന്ധം
പ്രജനനതഫിനുന്ധം തടസ്സന്ധം സൃഷഫിക്കുന്ന തരതഫിലള്ള നഫിര്മഫിതഫി;
(ബഫി) ജലെനാശയതഫില ഖരരൂപതഫിലള്ളകതനാ ദ്രവരൂപതഫിലള്ളകതനാ ആയ
മലെഫിനവസ്തുക്കള്, രനാസവസ്തുക്കള്, കേറീടനനാശഫിനഫികേള്, പനാസ്റ്റഫികേക്ട് എന്നഫിവ നഫികക്ഷപഫിക്കല;
(സഫി) സര്ക്കനാര് വഫിജനാപനന്ധം വഴഫി അനുവദഫിച്ചഫിട്ടുള്ളവയലനാത വഫികദശ മത്സശ്യ
ഇനതഫിലന്റെ പ്രജനനന്ധം, നഫികക്ഷപന്ധം, പരഫിപനാലെനന്ധം, വഫിപണനന്ധം;
(ഡഫി) വനശ്യജറീവഫി സകങ്കേതതഫിലലെ ജലെനാശയങളഫില തകദ്ദേശറീയമനായ മത്സശ്യസമതഫിനക്ട്
ഹനാനഫികേരമനാകയക്കനാവന്ന മറക്ട് മത്സശ്യങലള നഫികക്ഷപഫിക്കല.
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(2) പ്രകൃതശ്യനാല ഉണനാകുന്ന മത്സശ്യവഫിതഫിലന്റെ കേനാരശ്യതഫില സര്ക്കനാര്
വഫിജനാപനതഫിലൂലട അനുവദഫിച്ചഫിട്ടുള്ള ഇനങളഫില ഉള്ലപടനാതവ ലപനാതജലെനാശയതഫില
നഫിന്നക്ട്
കശഖരഫിക്കുന്നതഫികനനാ
സൂക്ഷഫിക്കുന്നതഫികനനാ
വളര്ത്തുന്നതഫികനനാ
വഫിലപന
നടത്തുന്നതഫികനനാ വനാങ്ങുന്നതഫികനനാ പരഫിവഹനന്ധം നടത്തുന്നതഫികനനാ പനാടുള്ളതല:
എന്നനാല ഫഫിഷററീസ് ഡയറകറലട അനുമതഫികയനാലടയന്ധം അധഫികേനാരലപടുതലപട
ഉകദശ്യനാഗസലന്റെ കമലകനനാടതഫിലന്ധം കകേന്ദ്രസര്ക്കനാരഫിലന്റെകയനാ സന്ധംസനാന സര്ക്കനാരഫിലന്റെകയനാ
ഗകവഷണ, വഫികേസന പ്രവര്തനങള്ക്കക്ട് കവണഫി അവലയ കശഖരഫിക്കനാവന്നതനാണക്ട്.
(3) ഈ വകുപഫിലലെ വശ്യവസകേള് ലെന്ധംഘഫിക്കുന്ന ഏലതനാരനാളന്ധം 36-ാം വകുപക്ട്
പ്രകേനാരമുളള ശഫിക്ഷനാ നടപടഫികേള്ക്കക്ട് വഫികധയനനാകുന്നതനാണക്ട്.
6 എ. പ്രനാകദശഫികേ ഫഫിഷററീസക്ട് മനാകനലജ്മെന്റെക്ട് കേകൗണ്സഫിലെഫിലന്റെ രൂപറീകേരണന്ധം.―(1)
ഉള്നനാടന് ജലെനാശയങളഫിലലെ മത്സശ്യസന്ധംരക്ഷണന്ധം സസഫിരമനായന്ധം ഉതരവനാദഫിതപരമനായന്ധം
നഫിര്വ്വഹഫിക്കലപടുനലണനന്ധം, ഈ ആകഫിലലെയന്ധം അതഫിന് കേറീഴഫിലണനാക്കലപടുന്ന
ചെടങളഫിലലെയന്ധം വശ്യവസകേള് ശരഫിയനായ രറീതഫിയഫില നടപഫിലെനാക്കലപടുനലണനന്ധം ഉറപക്ട്
വരുത്തുന്നതഫിനനായഫി നദഫികേള്, കേനായലകേള്, തടനാകേങള്, ഫഫിലകട്രേഷന് പ്രകദശങള്, മറക്ട്
പനാടങള്, ചെതപക്ട് പ്രകദശങള്, സര്ക്കനാര് ഇതഫികലെക്കനായഫി വഫിജനാപനന്ധം ലചെയ്തഫിട്ടുളള മറ്റു
ലപനാത ജലെനാശയങള് എന്നഫിവലയ അടഫിസനാനലപടുതഫി അവലയ ഒന്നനാലകേകയനാ,
ഭേനാഗങളനായഫി തഫിരഫികച്ചനാ സര്ക്കനാരഫിനക്ട്, ഗസറക്ട് വഫിജനാപനന്ധം വഴഫി, പ്രനാകദശഫികേ ഫഫിഷററീസക്ട്
മനാകനലജ്മെന്റെക്ട് കേകൗണ്സഫിലകേള് രൂപറീകേരഫിക്കനാവന്നതനാണക്ട്.
(2) പ്രനാകദശഫികേ ഫഫിഷററീസക്ട് മമനനജമമനന കേകൗണ്സഫിലെഫില തനാലഴപറയന്ന അന്ധംഗങള്
ഉണനായഫിരഫികക്കണതനാണക്ട്, അതനായതക്ട്:―
(i) ബനലപട ജലെനാശയതഫിലന്റെ കൂടുതല ഭേനാഗന്ധം ഉള്ലപടുന്ന - ലചെയര്കപഴ്സണ്
ജഫിലയലട കേളകര്
(ii) ബനലപട ജലെനാശയതഫിലന്റെ കൂടുതല ഭേനാഗന്ധം ഉള്ലപടുന്ന ഗനാമപഞനായതക്ട് പ്രസഫിഡന്റെക്ട്/ മുനഫിസഫിപനാലെഫിറഫി ലചെയര്കപഴ്സണ്/
മുനഫിസഫിപല കകേനാര്പകറഷന് സ്റ്റനാന്റെഫിന്ധംഗക്ട് കേമഫിറഫി (വഫികേസനന്ധം)
ലചെയര്മനാന് (പരമനാവധഫി ഏഴു കപര്)

അന്ധംഗങള്

(iii) ബനലപട മത്സശ്യലതനാഴഫിലെനാളഫി വഫികേസന കക്ഷമ സഹകേരണ - അന്ധംഗങള്
സന്ധംഘന്ധം പ്രസഫിഡന്റുമനാരഫില നഫിനന്ധം സര്ക്കനാര് നനാമനഫിര്കദ്ദേശന്ധം
ലചെയ്യുന്നവര് (പരമനാവധഫി രണ്ടു കപര്)
(iv) ഫഫിഷററീസക്ട് രന്ധംഗലത വഫിദഗ്ദ്ധരഫില നഫിനന്ധം സര്ക്കനാര് - അന്ധംഗങള്
നനാമനഫിര്കദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യുന്നവര് (പരമനാവധഫി രണ്ടു കപര്)
(v) ഉള്നനാടന് കമഖലെയഫിലലെ മത്സശ്യലതനാഴഫിലെനാളഫി കട്രേഡക്ട് യൂണഫിയന്
പ്രവര്തകേരഫില നഫിനന്ധം സര്ക്കനാര് നനാമനഫിര്കദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യുന്നവര്
(പരമനാവധഫി നനാല കപര്)

- അന്ധംഗങള്
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(vi) അന്പതക്ട്
വയസ്സഫിനുകമല
പ്രനായമുള്ള
മുതഫിര്ന്ന
മത്സശ്യലതനാഴഫിലെനാളഫികേളഫില നഫിനന്ധം സര്ക്കനാര് നനാമനഫിര്കദ്ദേശന്ധം
ലചെയ്യുന്നവര് (പരമനാവധഫി രണ്ടു കപര്)

- അന്ധംഗങള്

(vii) ബനലപട ജലെനാശയതഫിലന്റെ കൂടുതല ഭേനാഗന്ധം ഉള്ലപടുന്ന
ജഫിലയഫിലലെ പഞനായതക്ട് ലഡപപ്യൂടഫി ഡയറകര്

-

അന്ധംഗന്ധം

(viii) ബനലപട ജലെനാശയതഫിലന്റെ കൂടുതല ഭേനാഗന്ധം ഉള്ലപടുന്ന
പ്രകദശലത എകഫികേപ്യൂടറീവക്ട് എഞഫിനറീയര്, ജലെകസചെനന്ധം

-

അന്ധംഗന്ധം

-

അന്ധംഗന്ധം

(x) ഫഫിഷററീസക്ട് കജനായഫിന്റെക്ട് ഡയറകര് (കമഖലെ)

-

അന്ധംഗന്ധം

(xi) ബനലപട ജലെനാശയതഫിലന്റെ കൂടുതലഭേനാഗന്ധം ഉള്ലപടുന്ന
ജഫിലയലട ചുമതലെയളള ഫഫിഷററീസക്ട് ലഡപപ്യൂടഫി ഡയറകര്/
ഫഫിഷററീസക്ട് അസഫിസ്റ്റന്റെക്ട് ഡയറകര്

-

ലമമര്

(ix) സന്ധംസനാന മലെഫിനറീകേരണ നഫിയനണ
ആഫറീസര്

കബനാര്ഡഫിലലെ ഒരു

ലസക്രടറഫി

6 ബഫി. പ്രനാകദശഫികേ ഫഫിഷററീസക്ട് മനാകനലജ്മെന്റെക്ട് കേകൗണ്സഫിലെഫിലന്റെ അധഫികേനാരങളന്ധം ,
കേര്തവശ്യങളന്ധം, ചുമതലെകേളന്ധം.―(1) പ്രനാകദശഫികേ ഫഫിഷററീസക്ട് മമനനജമമനന കേകൗണ്സഫിലെഫിനക്ട്
തനാലഴപറയന്ന അധഫികേനാരങളന്ധം കേര്തവശ്യങളന്ധം ചുമതലെകേളന്ധം ഉണനായഫിരഫിക്കുന്നതനാണക്ട് ,
അതനായതക്ട്:―
(എ)
സന്ധംരക്ഷണന്ധം

ഉതരവനാദഫിതമത്സശ്യബനനന്ധം,
എന്നഫിവലയക്കുറഫിച്ചക്ട്

ഉള്നനാടന്

മത്സശ്യസമതഫിലന്റെ

മത്സശ്യലതനാഴഫിലെനാളഫികേള്,

തറീരകദശവനാസഫികേള്

എന്നഫിവര്ക്കഫിടയഫില കബനാധവലക്കരണന്ധം നടത്തുകേ;
(ബഫി)

ഉള്നനാടന്

മത്സശ്യസമതഫിലന്റെ

സന്ധംരക്ഷണവമനായഫി

ബനലപട

പ്രവര്തനങള് നഫിരറീക്ഷഫിക്കുകേയന്ധം ആവശശ്യമനായ ഉപകദശന്ധം നലകുകേയന്ധം ലചെയ്യുകേ;
(സഫി)

ഒരു

ലപനാത

ജലെനാശയതഫികനനാ

അതഫിലന്റെ

ഭേനാഗതഫികനനാ

കവണഫി

തകദ്ദേശറീയമനായ ആവശശ്യങള് പരഫിഗണഫിച്ചുലകേനാണക്ട് ഉള്നനാടന് ഫഫിഷറഫി മമനനജമമനന പനാന്
തയ്യനാറനാക്കുകേ;
(ഡഫി) മത്സശ്യബനനന്ധം നടത്തുന്നവരുലടയന്ധം തറീരകദശവനാസഫികേളലടയന്ധം ഇടയഫിലള്ള
മത്സശ്യബനനവമനായഫി ബനലപട പ്രശ്നങളന്ധം സനാമൂഹഫികേ കേലെഹങളന്ധം പരഫിഹരഫിക്കുകേ;
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(ഇ) ഈ ആകഫിലലെ വശ്യവസകേള് കേനാരശ്യക്ഷമമനായഫി നടപഫിലെനാക്കലപടുനലണന്നക്ട്
പ്രനാകദശഫികേമനായഫി ഉറപക്ട് വരുത്തുകേ; കൂടനാലത
(എഫക്ട്) ഈ ആകഫിലലെ വശ്യവസകേള് കേനാരശ്യക്ഷമമനായഫി നടപഫിലെനാക്കലപടുന്നതഫിനക്ട്
ഗനാമപഞനായതക്ട് പ്രസഫിഡന്റെക്ട് ലചെയര്കപഴ്സണനായന്ധം ഫഫിഷററീസക്ട് വകുപഫിലലെ ബനലപട
സനാകങ്കേതഫികേ ഉകദശ്യനാഗസന് കേണ്വറീനറനായന്ധം ബനലപട മത്സശ്യലതനാഴഫിലെനാളഫി വഫികേസന
കക്ഷമ സഹകേരണ സന്ധംഘന്ധം പ്രസഫിഡന്റുമനാര്, ഗനാമപഞനായതഫിലലെ തറീരകദശ വനാര്ഡക്ട്
ലമമര്മനാര് എന്നഫിവര് അന്ധംഗങളമനായ വഫികലജ്തലെ ഫഫിഷററീസക്ട് മമനനജമമനന
കേകൗണ്സഫിലകേള് ഗനാമപഞനായതക്ട് തലെതഫില രൂപറീകേരഫിക്കുകേ.
(2) കേകൗണ്സഫിലെഫിലന്റെ ഭേരണ സന്ധംവഫിധനാനന്ധം, കയനാഗതഫിലന്റെ നടപടഫിക്രമങള്,
അന്ധംഗങളലട യനാത്രനാബത, സഫിറഫിന്ധംഗക്ട് ഫറീസക്ട് എന്നഫിവ നഫിര്ണ്ണയഫിക്കലപടുന്ന
പ്രകേനാരമനായഫിരഫിക്കുന്നതനാണക്ട്.
6സഫി. കേകൗണ്സഫിലെഫിലലെ അന്ധംഗങളലട ഔകദശ്യനാഗഫികേ
കേനാലെനാവധഫി , രനാജഫിവയല,
ആകേസഫികേ ഒഴഫിവകേള്, നറീക്കന്ധം ലചെയ്യല മുതലെനായവ.―(1) ഔകദശ്യനാഗഫികേ സനാനന്ധം
വഹഫിക്കുന്നതവഴഫി കേകൗണ്സഫിലെഫില അന്ധംഗങളനാകുന്ന ഉകദശ്യനാഗസരുലടയന്ധം ജനപ്രതഫിനഫിധഫികേളലടയന്ധം
കേനാലെനാവധഫി, അവര് അങലനയള്ള ഔകദശ്യനാഗഫികേ സനാനന്ധം വഹഫിക്കുന്നതവലരയന്ധം,
നനാമനഫിര്കദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യലപടുന്നതവഴഫി അന്ധംഗങളനാകുന്നവരുലട കേനാലെനാവധഫി, വഫിജനാപനന്ധം
പ്രസഫിദ്ധലപടുത്തുന്ന തറീയതഫി മുതല അഞക്ട് വര്ഷകതക്കുന്ധം ആയഫിരഫിക്കുന്നതനാണക്ട് .
(2) കേകൗണ്സഫിലെഫികലെക്കക്ട് നനാമനഫിര്കദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യലപടഫിട്ടുളള അനകൗകദശ്യനാഗഫികേ
അന്ധംഗതഫിനക്ട്, സര്ക്കനാരഫിനക്ട്, ലെഫിഖഫിതമനായ കനനാടറീസക്ട് നലകേഫിലക്കനാണക്ട്, തലന്റെ അന്ധംഗതകന്ധം
രനാജഫിവയനാവന്നതന്ധം എന്നനാല, സര്ക്കനാര് രനാജഫി സകറീകേരഫിക്കുന്നതവലര തലസനാനതക്ട്
തടകരണതമനാണക്ട്.
(3) നനാമനഫിര്കദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യലപടുന്ന അനകൗകദശ്യനാഗഫികേ അന്ധംഗതഫിലന്റെ ഇടക്കനാലെ
ഒഴഫികവനാ ആകേസഫികേ ഒഴഫികവനാ ഒഴഫിവണനായ തറീയതഫി മുതല മൂന മനാസതഫിനകേന്ധം
നഫികേകതണതന്ധം അപ്രകേനാരന്ധം പുതഫിയതനായഫി നനാമനഫിര്കദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യലപടുന്ന അന്ധംഗന്ധം, അകദ്ദേഹന്ധം
ആരുലട ഒഴഫിവഫികലെക്കനാകണനാ നനാമനഫിര്കദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യലപടതക്ട് ആ അന്ധംഗതഫിലന്റെ കശഷഫിക്കുന്ന
കേനാലെയളവഫികലെക്കക്ട് മനാത്രന്ധം സനാനന്ധം വഹഫികക്കണതമനാണക്ട്.
(4) സര്ക്കനാരഫിനക്ട്, നനാമനഫിര്കദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യലപട ഏലതനാരന്ധംഗകതയന്ധം,―
(എ)
അകദ്ദേഹതഫിനക്ട് ബുദ്ധഫിസഫിരതയഫിലനാതതനായഫി അധഫികേനാരഫിതയള്ള
കകേനാടതഫിയനാല വഫിധഫിക്കലപടനാല;
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(ബഫി)

അകദ്ദേഹന്ധം

ഒരു

അവഫിമുക്ത

നഫിര്ദ്ധനനനായഫി

അധഫികേനാരഫിതയള്ള

കകേനാടതഫിയനാല വഫിധഫിക്കലപടനാല;
(സഫി) ശനാരറീരഫികേകമനാ മനാനസഫികേകമനാ ആയ ലവകേലെശ്യതനാല അകദ്ദേഹതഫിനക്ട്
അപ്രകേനാരന്ധം തടരനാന് കേഴഫിവഫിലനാലത വന്നനാല;
(ഡഫി)

സര്ക്കനാരഫിലന്റെ

അഭേഫിപ്രനായതഫില,

സദനാചെനാര

വഫിരുദ്ധമനായകതനാ

അലലങ്കേഫില സനാമതഫികേ ക്രമകക്കടുകേള് ഉള്ലപടകതനാ ആയ ഒരു കുറകൃതശ്യതഫിനക്ട് അകദ്ദേഹന്ധം
ശഫിക്ഷഫിക്കലപടനാല,
തലസനാനത്തുനഫിനന്ധം നറീക്കന്ധം ലചെയ്യനാവന്നതനാണക്ട്.”.
7. 8-ാം വകുപഫിലന്റെ കഭേദഗതഫി.―പ്രധനാന ആകഫിലലെ 8-ാം വകുപഫിനക്ട് പകേരന്ധം
തനാലഴപറയന്ന വകുപ്പുകേള് കചെര്കക്കണതനാണക്ട്, അതനായതക്ട്:―
“8. അകേകനാകേള്ച്ചര് പ്രവര്തനങളലട നഫിയനണന്ധം.―(1)ഈ ആകഫിലലെ വശ്യവസകേള്
പ്രകേനാരന്ധം അധഫികേനാരലപടുതലപട ഉകദശ്യനാഗസനഫില നഫിനന്ധം രജഫികസ്ട്രേഷന് സര്ടഫിഫഫിക്കറക്ട് ,
ലലെസന്സക്ട് എന്നഫിവ

കനടനാത യനാലതനാരനാളന്ധം ഏലതനാരു ഉള്നനാടന് ജലെനാശയതഫിലന്ധം

അകേകനാകേള്ച്ചര് പ്രവര്തനങളഫില ഏര്ലപടുവനാന് പനാടുള്ളതല:
എന്നനാല ഏലതങ്കേഫിലന്ധം ഒരു തകദ്ദേശ സകയന്ധംഭേരണ സനാപനതഫിലന്റെ അതഫിര്തഫിയഫില
മനാത്രന്ധം

ഉള്ലപടുന്ന

ഒരു

ലപനാതജലെനാശയതഫില

ഏര്ലപടുന്നതഫിനക്ട് രജഫികസ്ട്രേഷനുന്ധം

ലലെസന്സന്ധം

അകേകനാകേള്ച്ചര്

പ്രവര്തനതഫില

ലെഭേഫിക്കുന്നതഫിനക്ട് ബനലപട

തകദ്ദേശ

സകയന്ധംഭേരണ സനാപനതഫിലന്റെ അനുമതഫിപത്രന്ധം കൂടഫി ഉണനായഫിരഫികക്കണതനാണക്ട് :
എനമനാത്രമല

ഗസറക്ട്

വഫിജനാപനന്ധം

മുകഖന

സര്ക്കനാര്

നഫിഷ്കര്ഷഫിക്കുന്ന

വലെഫിപതഫിലന്ധം തരതഫിലമുള്ള ലചെറഫിയ കുളതഫില/ടനാങ്കേഫില വഫികനനാദതഫിനനായഫി മത്സശ്യലത
പരഫിപനാലെഫിക്കുന്നതഫിനക്ട് ഈ വകുപക്ട് പ്രകേനാരന്ധം രജഫികസ്ട്രേഷകനനാ ലലെസന്കസനാ ആവശശ്യമഫില.
(2) സര്ക്കനാരഫിനക്ട്, ഗസറക്ട് വഫിജനാപനന്ധം വഴഫി, അകേകനാകേള്ച്ചറമനായഫി ബനലപട
പ്രവര്തനങളഫില തനാലഴപറയന്ന എലനാകമനാ, ഏലതങ്കേഫിലകമനാ സന്ധംഗതഫികേള്, സഫിരകമനാ
തനാലക്കനാലെഫികേകമനാ ആയഫി, പരഫിമഫിതലപടുത്തുകേകയനാ നഫിയനഫിക്കുകേകയനാ നഫികരനാധഫിക്കുകേകയനാ
ലചെയ്യനാവന്നതനാണക്ട്, അതനായതക്ട്:―
(എ) ഓകരനാ അകേകനാകേള്ച്ചര് രറീതഫിയഫിലന്ധം പരമനാവധഫി ഉപകയനാഗഫിക്കനാവന്ന
മത്സശ്യവഫിതഫിലന്റെ എണ്ണന്ധം, ഉപകയനാഗഫിക്കുന്ന മത്സശ്യ ഇനതഫിനനുസരഫിച്ചക്ട് പരഫിമഫിതലപടുത്തുകേ;
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(ബഫി) ഏലതങ്കേഫിലന്ധം മരുനകേള്, ആന്റെഫിബകയനാടഫിക്കുകേള്, കേറീടനനാശഫിനഫികേള്,
മത്സശ്യനനാശഫിനഫികേള്, ലപ്രനാബകയനാടഫിക്കുകേള്, കഗനാതക്ട് ലപ്രനാകമനാടറകേള്, മറ്റു രനാസവസ്തുക്കള്
എന്നഫിവയലട

ഉപകയനാഗന്ധം

പൂര്ണ്ണമനായന്ധം

നഫിയനഫിക്കുകേ,

ഉപകയനാഗഫിക്കനാവന്നവയലട

പരമനാവധഫി അളവക്ട് നഫിശ്ചയഫിക്കുകേ, അവയലട ശരഫിയനായ ഉപകയനാഗന്ധം ഉറപക്ട് വരുത്തുന്നതഫിനക്ട്
മത്സശ്യക്കൃഷഫിക്കനാരനക്ട് സനാകങ്കേതഫികേ ഉപകദശന്ധം നലകുന്നവരുലട വഫിദശ്യനാഭേശ്യനാസ കയനാഗശ്യത
നഫിശ്ചയഫിക്കുകേ;
(സഫി)

മത്സശ്യങളലട

പ്രജനനകകേന്ദ്രങകളനാ

നഴ്സറഫികേകളനാ

ആയ

പനാരഫിസഫിതഫികേപ്രനാധനാനശ്യമുള്ള പ്രകദശങലള അകേകനാകേള്ച്ചറഫിനനായഫി ഉപകയനാഗലപടുത്തുകേ;
(ഡഫി) ഓകരനാ തരന്ധം അകേകനാകേള്ച്ചര് രറീതഫിയഫിലന്ധം വളര്തനാവന്ന പരമനാവധഫി
മത്സശ്യതഫിലന്റെ

തൂക്കന്ധം

അഥവനാ

'ബകയനാമനാസ്സക്ട്'

മത്സശ്യ

ഇനതഫിനനുസരഫിച്ചക്ട്

പരഫിമഫിതലപടുത്തുകേ;
(ഇ) ഒരു വഫിള ലനലകൃഷഫിലയങ്കേഫിലന്ധം ലചെയ്യനാന് അനുകയനാജശ്യമനായ ഏലതനാരു
പനാടത്തുന്ധം ലനലക്കൃഷഫിക്കനാലെയളവഫില അകേകനാകേള്ച്ചര് പ്രവര്തനതഫില ഏര്ലപടുന്നതക്ട്
നഫികരനാധഫിക്കുകേ:
എന്നനാല ലനലകൃഷഫിക്കക്ട് അനുകയനാജശ്യമലനാലയന്നക്ട് ബനലപട ജഫിലയലട പ്രഫിന്സഫിപല
അഗഫിക്കള്ച്ചര് ഓഫറീസര് സനാക്ഷശ്യലപടുത്തുന്ന പനാടങള്ക്കക്ട് ഈ നഫികരനാധനന്ധം ബനാധകേമല.
(3) കേകനാറലന്റെന് നടപടഫികേള്ക്കുന്ധം ഗുണകമന്മ പരഫികശനാധനകേള്ക്കുന്ധം വഫികധയമനാക്കനാലത,
മത്സശ്യക്കൃഷഫിക്കനായഫി

രനാജശ്യതഫിനക്ട്

പുറത്തുള്ള

യനാലതനാരു

മത്സശ്യലതയന്ധം

അവയലട

വഫിത്തുകേകളയന്ധം ഉപകയനാഗലപടുത്തുവനാന് പനാടുള്ളതല.
(4) മത്സശ്യകരനാഗന്ധം ബനാധഫിച്ച കൃഷഫിയഫിടതഫിലലെ ജലെന്ധം അധഫികേനാരലപടുതലപട
ഉകദശ്യനാഗസലന്റെ കമലകനനാടതഫില അണുവഫിമുക്തമനാക്കനാലത യനാലതനാരു ലപനാതജലെനാശയതഫികലെക്കുന്ധം
തറനവഫിടുവനാന് പനാടുള്ളതല.
(5)

ഓകരനാ

ലപനാതജലെനാശയതഫിലന്ധം

അകേകനാകേള്ച്ചര്

പ്രവര്തനങള്

ഏര്ലപടുത്തുന്നതഫിനുള്ള പരമനാവധഫി വഹനക്ഷമത, ഈ ആകഫിലലെ 8 എ വകുപഫിലന്റെ (1)-ാം
ഉപവകുപക്ട്

പ്രകേനാരന്ധം

ഏജന്സഫിയലട

രൂപറീകേരഫിക്കലപടുന്ന

ശഫിപനാര്ശയലട

ജഫിലനാ

അടഫിസനാനതഫില

അകേകനാകേള്ച്ചര്
ഗസറക്ട്

ലഡവലെപ്ലമന്റെക്ട്

വഫിജനാപനന്ധം

മുകഖന

സര്ക്കനാരഫിനക്ട് നഫിശ്ചയഫിക്കനാവന്നതന്ധം ആയതഫിനക്ട് വഫിരുദ്ധമനായഫി യനാലതനാരനാള്ക്കുന്ധം പുതഫിയ
രജഫികസ്ട്രേഷനുന്ധം ലലെസന്സന്ധം നലകുവനാന് പനാടഫിലനാതതമനാണക്ട്.
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(6) കവലെഫികയറ-കവലെഫിയഫിറക്ക പ്രതഫിഭേനാസന്ധം അനുഭേവലപടുന്ന ഒരു ലപനാതജലെനാശയതഫില
അകേകനാകേള്ച്ചര് നടത്തുന്നതഫിനനായളള രജഫികസ്ട്രേഷനുന്ധം ലലെസന്സന്ധം ആ പ്രകദശതഫിനടുതക്ട്
തനാമസഫിക്കുന്ന മത്സശ്യലതനാഴഫിലെനാളഫി ഗ്രൂപക്ട്, ഉള്നനാടന് മത്സശ്യലതനാഴഫിലെനാളഫി, വനഫിത
അയലക്കൂടന്ധം, ആകഫിവഫിറഫി ഗ്രൂപക്ട്, നനാമമനാത്രകേര്ഷകേന് എന്നഫിങലനയളള മുന്ഗണനനാക്രമന്ധം
പനാലെഫിക്കനാലത യനാലതനാരനാള്ക്കുന്ധം അനുവദഫിക്കുവനാന് പനാടുള്ളതല. ഇവരുലട അഭേനാവതഫില
മനാത്രകമ മറ്റുള്ളവലര പരഫിഗണഫിക്കനാവ.
(7) ഏലതനാരു സനാഹചെരശ്യതഫിലന്ധം ഏലതനാരനാള്ക്കുന്ധം നൂറക്ട് ഘനമറീറര് വശ്യനാപ്തഫിയഫില
കൂടുതല മത്സശ്യക്കൂടുകേളന്ധം ഇരുപതഫിയഞക്ട് ചെതരശ്രമറീറര് വഫിസ്തൃതഫിയഫില കൂടുതലെനായഫി തട്ടുകേളന്ധം
നൂറക്ട് ചെതരശ്ര മറീറര് വഫിസ്തൃതഫിയഫില കൂടുതലെനായഫി വലെ വളപ്പുകേളന്ധം അനുവദഫിക്കുവനാന്
പനാടുള്ളതല.
(8) കവലെഫികയറ-കവലെഫിയഫിറക്ക പ്രതഫിഭേനാസന്ധം അനുഭേവലപടനാത, ഒരു ലപനാത
ജലെനാശയതഫില അകേകനാകേള്ച്ചര് പ്രവര്തനതഫില ഏര്ലപടുന്നതഫിനനായളള രജഫികസ്ട്രേഷനുന്ധം
ലലെസന്സന്ധം ആ പ്രകദശതഫിനടുതക്ട് തനാമസഫിക്കുന്ന മത്സശ്യലതനാഴഫിലെനാളഫി ഗ്രൂപക്ട് , ഉള്നനാടന്
മത്സശ്യലതനാഴഫിലെനാളഫി, വനഫിത അയലക്കൂടന്ധം, ആകഫിവഫിറഫി ഗ്രൂപക്ട്, പടഫികേജനാതഫി പടഫികേവര്ഗ്ഗ
വഫിഭേനാഗക്കനാര്, വഫിമുക്തഭേടന്, നനാമമനാത്ര കേര്ഷകേന് എന്നഫിങലനയള്ള മുന്ഗണനനാക്രമന്ധം
പനാലെഫിക്കനാലത യനാലതനാരനാള്ക്കുന്ധം അനുവദഫിക്കനാന് പനാടുള്ളതല:
എന്നനാല
ജലെസന്ധംഭേരണഫികേളലട
കേനാരശ്യതഫില
ബനലപട
പ്രകദശലത
മത്സശ്യലതനാഴഫിലെനാളഫി സഹകേരണസന്ധംഘതഫിലന്റെ അഭേനാവതഫില മനാത്രകമ മറ്റുള്ളവലര
പരഫിഗണഫികക്കണതള:
എനമനാത്രമല വനപ്രകദശത്തുള്ള ലപനാത ജലെനാശയതഫില അകേകനാകേള്ച്ചര്
ഏര്ലപടുത്തുന്നതഫിനുള്ള അവകേനാശന്ധം പടഫികേവര്ഗ്ഗ വഫിഭേനാഗതഫിലലപടവര്ക്കക്ട് മനാത്രമനായഫി
നഫിജലപടുതഫിയഫിരഫിക്കുന.
(9) ലപനാതജലെനാശയങളഫിലലെ അകേകനാകേള്ച്ചര് പ്രവര്തനങള്
കേനാരണവശനാലന്ധം പരഫിസഫിതഫിക്കക്ട് ഹനാനഫികേരമനാകേനാന് പനാടുള്ളതല.

യനാലതനാരു

(10) അധഫികേനാരലപടുതലപട ഉകദശ്യനാഗസലന്റെ മുന്കൂര് അനുമതഫിയഫിലനാലത
യനാലതനാരനാളന്ധം ജറീവനുള്ള വളര്ത്തു മത്സശ്യങലള ഒരു അകേകനാകേള്ച്ചര് സലെതക്ട് നഫിന്നക്ട്
ലപനാതജലെനാശയതഫികലെക്കക്ട് നഫികക്ഷപഫിക്കുവനാകനനാ ഇറക്കുവനാകനനാ പനാടുള്ളതല.
(11) യനാലതനാരനാളന്ധം സര്ക്കനാര് ഉതരവമൂലെന്ധം ഇതഫികലെക്കനായഫി നഫിശ്ചയഫിച്ച
വഫിദശ്യനാഭേശ്യനാസകയനാഗശ്യതയളള ആളഫിലന്റെ ലെഫിഖഫിതമനായ നഫിര്കദ്ദേശന്ധം കൂടനാലത ലപനാത
ജലെനാശയതഫികലെനാ സകകേനാരശ്യ ജലെനാശയതഫികലെനാ കേറീടനനാശഫിനഫികേകളനാ ആന്റെഫിബകയനാടഫിക്കുകേകളനാ
കപ്രനാബകയനാടഫിക്കുകേകളനാ രനാസവസ്തുക്കകളനാ മറ്റു മരുനകേകളനാ ഉപകയനാഗഫിക്കുവനാന് പനാടുള്ളതല.
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(12) ലജവസരക്ഷനാ മനാര്ഗ്ഗങള് അവന്ധംലെന്ധംബഫിക്കനാലത യനാലതനാരനാളന്ധം എലതങ്കേഫിലന്ധം
വഫികദശ രനാജശ്യങളഫില നഫിനള്ള അനുവദനറീയമനായ മത്സശ്യ ഇനതഫിലന്റെ അകേകനാകേള്ച്ചര്
പ്രവര്തനങളഫില ഏര്ലപടുവനാന് പനാടുള്ളതല.
(13) ശനാസറീയ ലചെമറീന് കൃഷഫി ലചെയ്യുന്ന ജലെനാശയങളഫികലെക്കക്ട് അധഫികേനാരലപടുതലപട
ഉകദശ്യനാഗസലന്റെ മുന്കൂര് അനുമതഫി ഇലനാലത ലപനാതജലെനാശയതഫികലെയക്ട് ജലെന്ധം ഇറക്കുവനാന്
പനാടുള്ളതല.
(14)

ജലെഗതനാഗതതഫിനക്ട് തടസ്സമനാകുന്ന വഫിധതഫില യനാലതനാരു അകേകനാകേള്ച്ചര്

പ്രവര്തനവന്ധം നടത്തുവനാന് പനാടുള്ളതല.
(15) ലപനാതജലെനാശയതഫിലലെ യനാലതനാരു അകേകനാകേള്ച്ചര് പ്രവര്തനവന്ധം ആ
ജലെനാശയതഫിലന്റെ മറ്റു ലപനാത ആവശശ്യങലള തടസ്സലപടുത്തുന്ന വഫിധതഫില ആകുവനാന്
പനാടുള്ളതല.
(16)

അകേകനാകേള്ച്ചര്

സകൗകേരശ്യതഫികനനാ

വഫിളയ്കക്കനാ

പ്രവര്തനതഫിലന്റെ
നനാശന്ധം

വരുതനാവന്ന

ഏലതങ്കേഫിലന്ധം

അടഫിസനാന

ഏലതങ്കേഫിലന്ധം

പ്രവൃതഫിയഫില

യനാലതനാരനാളന്ധം ഏര്ലപടുവനാന് പനാടുള്ളതല.
(17) ലപനാതജലെനാശയതഫില അകേകനാകേള്ച്ചര് പ്രവര്തനതഫില ഏര്ലപടുന്നതഫിനക്ട്
മത്സശ്യക്കൂടക്ട്, വലെവളപക്ട്, തടക്ട് എന്നഫിവയക്ട് അനുവനാദന്ധം കനടഫിയ ഒരു സനാനതക്ട് നഫിന്നക്ട് മനാറഫി
മലറനാരഫിടകതക്കക്ട് സനാപഫിക്കുന്നതക്ട് നഫിര്ണ്ണയഫിക്കലപടുന്ന പ്രകേനാരതഫില മനാത്രന്ധം ആയഫിരഫികക്കണതനാണക്ട് .
(18)

അകേകനാകേള്ച്ചര്

പ്രവര്തനതഫില

ഏര്ലപടുന്നതഫിനക്ട്

രജഫികസ്ട്രേഷന്

സര്ടഫിഫഫിക്കറക്ട്, ലലെസന്സക്ട് എന്നഫിവ കനടഫിയ ഏലതനാരനാളഫിനുന്ധം അകേകനാകേള്ച്ചര് കമഖലെലയ
സസഫിരമനായഫി

നഫിലെനഫിര്ത്തുന്നതഫിനക്ട്

നഫിര്ണ്ണയഫിക്കലപട

പ്രകേനാരമുള്ള

കേര്തവശ്യങള്

ഉണനായഫിരഫിക്കുന്നതനാണക്ട്.
(19) ഈ വകുപഫിലലെ വശ്യവസകേള് ലെന്ധംഘഫിക്കുന്ന ഏലതനാരനാളന്ധം 36-ാം വകുപക്ട്
പ്രകേനാരന്ധം ശഫിക്ഷനാ നടപടഫികേള്ക്കക്ട് വഫികധയനനാകുന്നതനാണക്ട്.
8 എ. ജഫിലനാ അകേകനാകേള്ച്ചര് ലഡവലെപ്ലമന്റെക്ട് ഏജന്സഫിയലട

രൂപറീകേരണന്ധം.―(1)

അകേകനാകേള്ച്ചര് കമഖലെയലട സസഫിരവഫികേസനന്ധം ഉറപനാക്കുന്നതഫിനുന്ധം ഉതരവനാദഫിതപരമനായഫി
നടപഫിലെനാക്കുന്നതഫിനുന്ധം ഈ ആകഫിലലെയന്ധം അതഫിന്കേറീഴഫിലണനാക്കലപടുന്ന ചെടങളഫിലലെയന്ധം
വശ്യവസകേള് ശരഫിയനായ രറീതഫിയഫില നടപഫിലെനാക്കലപടുനലവന്നക്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതഫിനുന്ധം
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കവണഫി സര്ക്കനാരഫിനക്ട്, ഗസറക്ട് വഫിജനാപനന്ധം വഴഫി, ജഫിലനാതലെതഫില ഓകരനാ ജഫിലനാ
അകേകനാകേള്ച്ചര്

ലഡവലെപ്ലമന്റെക്ട്

ഏജന്സഫി

രൂപറീകേരഫിക്കനാവന്നതനാണക്ട് .

അതഫില

തനാലഴപറയന്ന അന്ധംഗങള് ഉണനായഫിരഫികക്കണതനാണക്ട്, അതനായതക്ട്:―
(i) ജഫിലനാ പഞനായതക്ട് പ്രസഫിഡന്റെക്ട്

-

ലചെയര്കപഴ്സണ്

-

അന്ധംഗന്ധം

(iii) ജഫിലനാ പഞനായതക്ട് സ്റ്റനാന്റെഫിന്ധംഗക്ട് കേമഫിറഫി (വഫികേസനന്ധം) ലചെയര്കപഴ്സണ്

അന്ധംഗന്ധം

(iv) അകേകനാകേള്ച്ചര്
രന്ധംഗലത
വഫിദഗ്ദ്ധരഫിലനഫിനന്ധം സര്ക്കനാര് നനാമനഫിര്കദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രതഫിനഫിധഫി

അന്ധംഗന്ധം

(v) മത്സശ്യകേര്ഷകേരഫില
നഫിനന്ധം
സര്ക്കനാര് നനാമനഫിര്കദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യുന്ന രണ്ടു പ്രതഫിനഫിധഫികേള്

അന്ധംഗങള്

(ii) ജഫിലനാകേളകര്

(vi) ഫഫിഷററീസക്ട് കജനായഫിന്റെക്ട് ഡയറകര് (കമഖലെ)

-

അന്ധംഗന്ധം

(vii) ജഫിലനാ പനാനഫിന്ധംഗക്ട് ഓഫറീസര്

-

അന്ധംഗന്ധം

(viii) പ്രഫിന്സഫിപല അഗഫിക്കള്ച്ചര് ഓഫറീസര്

-

അന്ധംഗന്ധം

(ix) എകഫികേപ്യൂടറീവക്ട് എഞഫിനറീയര്, ഇറഫികഗഷന്

-

അന്ധംഗന്ധം

(x) മനാകനജര്, ലെറീഡക്ട് ബനാങ്കേക്ട്

-

അന്ധംഗന്ധം

(xi) ജഫിലയലട ചുമതലെയള്ള ഫഫിഷററീസക്ട് ലഡപപ്യൂടഫി ഡയറകര്/ഫഫിഷററീസക്ട് അസഫിസ്റ്റന്റെക്ട് ഡയറകര്

ലമമര്
ലസക്രടറഫി.

(2) ജഫിലനാതലെതഫില പ്രവര്തഫിക്കുന്ന ഫഫിഷക്ട് ഫനാര്കമഴ്സക്ട് ലഡവലെപക്ട്ലമന്റെക്ട് ഏജന്സഫി
(എഫക്ട്.എഫക്ട്.ഡഫി.എ.)യലട പ്രവര്തനന്ധം അവസനാനഫിപഫിക്കനാവന്നതന്ധം ആയതഫിലന്റെ ആസഫി
ബനാദ്ധശ്യതകേളന്ധം തസഫികേകേളന്ധം (1)-ാം ഉപവകുപക്ട് പ്രകേനാരന്ധം രൂപറീകേരഫിക്കലപടുന്ന ബനലപട
ജഫിലയഫിലലെ
ജഫിലനാ
അകേകനാകേള്ച്ചര്
ലഡവലെപ്ലമന്റെക്ട്
ഏജന്സഫിക്കക്ട്
ലകേമനാറന്ധം
ലചെയ്യനാവന്നതമനാണക്ട്. ഈ വഫിധതഫില ജഫിലനാ അകേകനാകേള്ച്ചര് ലഡവലെപ്ലമന്റെക്ട് ഏജന്സഫിക്കക്ട്
ലകേമനാറന്ധം ലചെയ്യലപടുന്ന ഫഫിഷക്ട് ഫനാര്കമഴ്സക്ട് ലഡവലെപ്ലമന്റെക്ട് ഏജന്സഫിയഫിലലെ
ജറീവനക്കനാര്ക്കക്ട്, ഇപ്രകേനാരന്ധം ഒരു ലകേമനാറന്ധം നടതഫിയഫിലനായഫിരുനലവങ്കേഫില അവര്ക്കക്ട്
ഉണനാകുമനായഫിരുന്ന അകത കേനാലെനാവധഫികയനാലടയന്ധം അകത ശമളകതനാലടയന്ധം അകത
നഫിബനനകേകളനാലടയന്ധം
അകത ഉപനാധഫികേകളനാലടയന്ധം ഈ വശ്യവസ പ്രനാബലെശ്യതഫില
വന്നകശഷവന്ധം ഉകദശ്യനാഗതഫില തടരുവനാന് അര്ഹത ഉണനായഫിരഫിക്കുന്നതനാണക്ട് .
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(3) (1)-ാം ഉപവകുപക്ട് പ്രകേനാരന്ധം രൂപറീകേരഫിക്കലപട ഏജന്സഫിയലട ഭേരണസന്ധംവഫിധനാനന്ധം,
കയനാഗതഫിലന്റെ നടപടഫിക്രമങള്, അന്ധംഗങളലട യനാത്രനാബത, സഫിറഫിന്ധംഗക്ട് ഫറീസക്ട് എന്നഫിവ
നഫിര്ണ്ണയഫിക്കലപട പ്രകേനാരമനായഫിരഫിക്കുന്നതനാണക്ട്.
(4) (2)-ാം ഉപവകുപക്ട് പ്രകേനാരന്ധം ലകേമനാറന്ധം ലചെയ്യലപടുന്ന തസഫികേകേളഫിലലെ
ജറീവനക്കനാര് ലമമര് ലസക്രടറഫിയലട ഭേരണ നഫിയനണതഫില ആയഫിരഫിക്കുന്നതനാണക്ട്.
(5) ജഫിലനാ അകേകനാകേള്ച്ചര് ലഡവലെപ്ലമന്റെക്ട് ഏജന്സഫിയഫില, ഔകദശ്യനാഗഫികേ സനാനന്ധം
വഹഫിക്കുന്നതവഴഫി അന്ധംഗങളനാകുന്ന ഉകദശ്യനാഗസരുലടയന്ധം
ജനപ്രതഫിനഫിധഫികേളലടയന്ധം
കേനാലെനാവധഫി, അവര് അങലനയള്ള ഔകദശ്യനാഗഫികേ
സനാനന്ധം വഹഫിക്കുന്നതവലരയന്ധം
നനാമനഫിര്കദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യലപടുന്നത വഴഫി അന്ധംഗങളനാകുന്നവരുലട കേനാലെനാവധഫി വഫിജനാപനന്ധം
പ്രസഫിദ്ധലപടുത്തുന്ന തറീയതഫി മുതല അഞക്ട് വര്ഷകതക്കുന്ധം ആയഫിരഫിക്കുന്നതനാണക്ട് .
(6) (1)-ാം ഉപവകുപക്ട് പ്രകേനാരന്ധം നനാമനഫിര്കദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യലപടഫിട്ടുളള അനകൗകദശ്യനാഗഫികേ
അന്ധംഗതഫിനക്ട്, സര്ക്കനാരഫിനക്ട് ലെഫിഖഫിതമനായ കനനാടറീസക്ട് നലകേഫിലക്കനാണക്ട്, തലന്റെ അന്ധംഗതകന്ധം
രനാജഫിവയനാവന്നതന്ധം എന്നനാല, സര്ക്കനാര് രനാജഫി സകറീകേരഫിക്കുന്നതവലര തലസനാനതക്ട്
തടരനാവന്നതമനാണക്ട്.
(7) നനാമനഫിര്കദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യലപടുന്ന അനകൗകദശ്യനാഗഫികേ അന്ധംഗതഫിലന്റെ ഇടക്കനാലെ
ഒഴഫികവനാ ആകേസഫികേ ഒഴഫികവനാ, ഒഴഫിവണനായ തറീയതഫി മുതല മൂനമനാസതഫിനകേന്ധം
നഫികേകതണതന്ധം അപ്രകേനാരന്ധം പുതഫിയതനായഫി നനാമനഫിര്കദ്ദേകശന്ധം ലചെയ്യലപടുന്ന അന്ധംഗന്ധം, ആരുലട
ഒഴഫിവഫികലെക്കനാകണനാ നനാമനഫിര്കദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യലപടതക്ട് ആ അന്ധംഗതഫിലന്റെ കശഷഫിക്കുന്ന
കേനാലെയളവഫികലെക്കക്ട് മനാത്രന്ധം സനാനന്ധം വഹഫികക്കണതമനാണക്ട്.
(8) സര്ക്കനാരഫിനക്ട്, നനാമനഫിര്കദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യലപട ഏലതനാരന്ധംഗകതയന്ധം,―
(എ) അകദ്ദേഹതഫിനക്ട്
കകേനാടതഫിയനാല വഫിധഫിക്കലപടനാല;
(ബഫി) അകദ്ദേഹന്ധം ഒരു
കകേനാടതഫിയനാല വഫിധഫിക്കലപടനാല;

ബുദ്ധഫിസഫിരതയഫിലനാതതനായഫി
അവഫിമുക്ത

നഫിര്ദ്ധനനനായഫി

അധഫികേനാരഫിതയള്ള
അധഫികേനാരഫിതയള്ള

(സഫി) ശനാരറീരഫികേകമനാ മനാനസഫികേകമനാ ആയ ലവകേലെശ്യതനാല അപ്രകേനാരന്ധം
തടരുവനാന് കേഴഫിവഫിലനാലത വന്നനാല;
(ഡഫി) സര്ക്കനാരഫിലന്റെ അഭേഫിപ്രനായതഫില, സദനാചെനാര വഫിരുദ്ധമനായകതനാ അലലങ്കേഫില
സനാമതഫികേ ക്രമകക്കടുകേള് ഉള്ലപടകതനാ ആയ ഒരു കുറകൃതശ്യതഫിനക്ട് ശഫിക്ഷഫിക്കലപടനാല,
അന്ധംഗതകതഫില നഫിനന്ധം നറീക്കന്ധം ലചെയ്യനാവന്നതനാണക്ട്.
1789/2021.
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8 ബഫി. ജഫിലനാതലെ അകേകനാകേള്ച്ചര് ലഡവലെപ്ലമന്റെക്ട് ഏജന്സഫിയലട അധഫികേനാരങളന്ധം
കേര്തവശ്യങളന്ധം ചുമതലെകേളന്ധം.―8 എ വകുപക്ട് പ്രകേനാരന്ധം രൂപറീകേരഫിക്കലപടുന്ന ജഫിലനാതലെ
അകേകനാകേള്ച്ചര്
ലഡവലെപ്ലമന്റെക്ട്
ഏജന്സഫിക്കക്ട്
തനാലഴപറയന്ന
അധഫികേനാരങളന്ധം
കേര്തവശ്യങളന്ധം ചുമതലെകേളന്ധം ഉണനായഫിരഫിക്കുന്നതനാണക്ട്, അതനായതക്ട്:―
(എ) 4-ാം വകുപക്ട് പ്രകേനാരന്ധം അകേകനാകേള്ച്ചര് പ്രകദശമനായഫി വഫിജനാപനന്ധം
ലചെയ്യുന്നതഫിനുള്ള ഉള്നനാടന് ജലെനാശയങള്, പ്രകദശങള് എന്നഫിവ സര്കവ്വ നടതഫി
തഫിടലപടുത്തുകേ, അവയക്ട് അതഫിര്തഫി നഫിര്ണ്ണയഫിക്കുകേ, അവ സന്ധംബനഫിച്ച കഡറനാ ബുക്കുകേള്,
മനാപ്പുകേള് എന്നഫിവ തയ്യനാറനാക്കുകേ;
(ബഫി) അകേകനാകേള്ച്ചര് പ്രകദശമനായഫി തരന്ധം തഫിരഫിക്കലപടുന്ന ജലെനാശയങളഫില
ഏര്ലപടുതനാവന്ന
അകേകനാകേള്ച്ചര്
രറീതഫികേള്
സന്ധംബനഫിച്ച
ഗകവഷണങള്
നടതഫിപഫിക്കുകേയന്ധം നഫിരറീക്ഷഫിക്കുകേയന്ധം തരന്ധംതഫിരഫിക്കുകേയന്ധം ലചെയ്യുകേ;
(സഫി) അകേകനാകേള്ച്ചര് പ്രകദശമനായഫി തരന്ധംതഫിരഫിക്കലപടുന്ന ഉള്നനാടന്
ജലെനാശയങളഫില ഏര്ലപടുതനാവന്ന പരമനാവധഫി അകേകനാകേള്ച്ചര് യൂണഫിറ്റുകേളലട എണ്ണന്ധം
കേണക്കനാക്കുകേയന്ധം നഫിജലപടുത്തുകേയന്ധം ലചെയ്യുകേ;
(ഡഫി) തകദ്ദേശ സകയന്ധംഭേരണ സനാപനങള്, ജലെവഫിഭേവ വകുപക്ട്, വനന്ധം വകുപക്ട്,
കകേരള സന്ധംസനാന ലവദദ്യുതഫി കബനാര്ഡക്ട് എന്നഫിവയലട അധറീനതയഫിലള്ള ജലെനാശയങളഫില
അകേകനാകേള്ച്ചര്
നടത്തുന്നതഫിനുള്ള
പ്രവര്തനങള്
ആവഫിഷ്കരഫിക്കുകേയന്ധം
കക്രനാഡറീകേരഫിക്കുകേയന്ധം ലചെയ്യുകേ;
(ഇ) മത്സശ്യക്കൃഷഫിക്കനാര്ക്കക്ട് മത്സശ്യക്കൃഷഫിക്കക്ട്
സഹനായകേരമനായ രറീതഫിയഫില
മത്സശ്യവഫിതക്ട്
കകേന്ദ്രങള്, ലഡകമനാണ്കസ്ട്രേററീവക്ട് ഫനാമുകേള്, ആകരനാഗശ്യ പരഫികശനാധന
കകേന്ദ്രങള്, മത്സശ്യതറീറ വഫിലന കകേന്ദ്രങള് എന്നഫിവ ജഫിലനാ തലെതഫില സനാപഫിച്ചക്ട്
പ്രവര്തഫിപഫിക്കുകേ;
(എഫക്ട്) അകേകനാകേള്ച്ചര് കമഖലെയഫില പരഫിശറീലെനപരഫിപനാടഫികേള്, ലസമഫിനനാര്,
ശഫിലശനാലെ, പ്രദര്ശനങള് എന്നഫിവ ഏര്ലപടുത്തുകേ;
(ജഫി) അകേകനാകേള്ച്ചര് വഫിഷയലത ആസ്പദമനാക്കഫി ശനാസറീയ പഠന റഫികപനാര്ട്ടുകേള്,
പുസകേങള്, ദൃശശ്യ-ശ്രവണ ഉപനാധഫികേള് മുതലെനായവ പ്രസഫിദ്ധറീകേരഫിക്കുകേ;
(എച്ചക്ട്) അകേകനാകേള്ച്ചര് കമഖലെയഫില ഗകവഷണ പ്രവര്തനങള് നടപഫില
വരുത്തുകേയന്ധം അതഫിലൂലട ലെഭേഫിക്കുന്ന അറഫിവകേള് മത്സശ്യക്കൃഷഫിക്കനാര്ക്കക്ട് പ്രദനാനന്ധം ലചെയ്യുകേയന്ധം
ലചെയ്യുകേ;
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(ഐ) കേനാലെനാകേനാലെങളഫില
പ്രസഫിദ്ധറീകേരഫിക്കുകേ;

അകേകനാകേള്ച്ചര്

റഫികസനാഴ്സക്ട് കഡറനാ ബുക്കുകേള്

(ലജ) കമലതരന്ധം അകേകനാകേള്ച്ചര് മമനനജമമനന പ്രവര്തനങള്ക്കനായഫിട്ടുള്ള
മനാര്ഗ്ഗനഫിര്കദ്ദേശങള് രൂപറീകേരഫിക്കുകേ;
(ലകേ) ജഫിലനാതലെതഫിലള്ള അകേകനാകേള്ച്ചര് മനാസ്റ്റര് പനാനുകേള് തയ്യനാറനാക്കുകേ;
(എല) തകദ്ദേശസകയന്ധംഭേരണ സനാപനങളലട അകേകനാകേള്ച്ചര് പദ്ധതഫികേള്
ആവഫിഷ്കരഫിക്കുന്നതഫിനുന്ധം നടപഫില വരുത്തുന്നതഫിനുന്ധം സഹനായഫിക്കുകേ;
(എന്ധം) ലപനാതജലെനാശയങളഫില അകേകനാകേള്ച്ചറമനായഫി ബനലപട പ്രവര്തനങള്
നഫിരറീക്ഷഫിക്കുകേയന്ധം ആവശശ്യമനായ ഉപകദശന്ധം നലകുകേയന്ധം ലചെയ്യുകേ;
(എന്) പ്രനാകദശഫികേതലെതഫിലന്ധം ജഫിലനാതലെതഫിലന്ധം ഉണനാകേനാവന്ന അകേകനാകേള്ച്ചര്
തര്ക്കങള് പരഫിഹരഫിക്കുകേ; കൂടനാലത
(ഒ) അകേകനാകേള്ച്ചര് കമഖലെയലട വളര്ച്ചയക്ട് ഉതകുന്നകതനാ ജഫിലനാ അകേകനാകേള്ച്ചര്
ലഡവലെപ്ലമന്റെക്ട് ഏജന്സഫിയലട ഭേരണനഫിര്വ്വഹണതഫിനക്ട് ആവശശ്യമനായകതനാ ആയ,
അങലനയള്ള നശ്യനായമനായ മറ്റുനടപടഫികേള് സകറീകേരഫിക്കുകേകയനാ ഏര്ലപടുത്തുകേകയനാ ലചെയ്യുകേ.
8 സഫി.
അലെങ്കേനാരമത്സശ്യങളലട
വഫിപണനതഫിനുന്ധം
പ്രദര്ശനതഫിനുന്ധം
ഉള്ള
നഫിയനണന്ധം.―(1) ഈ ആകഫിലലെയന്ധം അതഫിന് കേറീഴഫില ഉണനാക്കലപടുന്ന ചെടങളഫികലെയന്ധം
വശ്യവസകേള് പ്രകേനാരന്ധം രജഫികസ്ട്രേഷന് സര്ടഫിഫഫിക്കകറനാ ലലെസന്കസനാ കനടനാത
യനാലതനാരനാളന്ധം വശ്യനാവസനായഫികേനാടഫിസനാനതഫില അലെങ്കേനാര മത്സശ്യങളലട വഫിപണനതഫില
ഏര്ലപടുവനാകനനാ ടഫിക്കറക്ട് സമ്പ്രദനായന്ധം വഴഫി തകേ ഈടനാക്കഫിലക്കനാണക്ട് അലെങ്കേനാര
മത്സശ്യങലളയന്ധം ഇതര മത്സശ്യങലളയന്ധം മുപതക്ട് ദഫിവസതഫില കൂടുതല കേനാലെകതക്കക്ട്
പ്രദര്ശഫിപഫിക്കുവനാകനനാ പനാടുള്ളതല:
എന്നനാല ഒരു അലെങ്കേനാര മത്സശ്യ ഉലനാദന യൂണഫിറഫില നഫിനന്ധം അലെങ്കേനാര മത്സശ്യങള്
വഫിലന നടത്തുന്നതഫിനുന്ധം വറീടുകേളഫില ചെഫിലെക്ട്ല്ല് കപടകേങളഫില അലെങ്കേനാരമത്സശ്യങലള
പ്രദര്ശഫിപഫിക്കുന്നതഫിനുന്ധം ഈ ഉപവകുപഫിലലെ വശ്യവസകേള് ബനാധകേമനാകുന്നതല.
(2) വഫികദശ രനാജശ്യങളഫില നഫിനള്ള മത്സശ്യ ഇനങളഫില, രനാജശ്യതക്ട് ഇറക്കുമതഫി
ലചെയ്യുന്നതഫിനക്ട്
അനുമതഫിയഫിലനാതവയലട വഫിപണനവന്ധം പ്രദര്ശനവന്ധം നടത്തുവനാന്
പനാടുള്ളതല.
(3) നഫികരനാധഫിക്കലപട വഫിഭേനാഗതഫിലലപടുന്ന ആന്റെഫിബകയനാടഫിക്കുകേള്, മറക്ട് മരുനകേള്,
രനാസപദനാര്ത്ഥങള് എന്നഫിവയലട വഫിപണനതഫില യനാലതനാരു അലെങ്കേനാര മത്സശ്യ വഫിപണന
യൂണഫിറ്റുന്ധം ഏര്ലപടുവനാന് പനാടുള്ളതല.
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(4) അനശ്യസന്ധംസനാനങളഫിലനഫികന്നനാ വഫികദശരനാജശ്യങളഫിലനഫികന്നനാ സന്ധംസനാന
തഫിനകേകതക്കക്ട് ലകേനാണ്ടുവരുന്ന അലെങ്കേനാരമത്സശ്യങള് നഫിര്ണ്ണയഫിക്കലപട ഗുണനഫിലെവനാര
സര്ടഫിഫഫികക്കഷനക്ട് വഫികധയമനാക്കഫിയഫിരഫികക്കണതനാണക്ട്.
അലനാതപക്ഷന്ധം, യനാലതനാരനാളന്ധം
യനാലതനാരു
കേനാരണവശനാലന്ധം അലെങ്കേനാരമത്സശ്യവഫിപണന യൂണഫിറ്റുകേള് വഴഫി അവലയ
വഫിലക്കുവനാകനനാ അലെങ്കേനാരമത്സശ്യ പ്രദര്ശന കവളകേളഫില പ്രദര്ശഫിപഫിക്കുവനാകനനാ പനാടുള്ളതല.
(5) അലെങ്കേനാരമത്സശ്യവഫിപണന യൂണഫിറ്റുകേളഫിലന്ധം അലെങ്കേനാര മത്സശ്യ പ്രദര്ശന
കമളകേളഫിലന്ധം സന്ധംഭേരഫിച്ചഫിരഫിക്കുന്ന മത്സശ്യങളഫില കരനാഗബനാധ പ്രതശ്യക്ഷലപടുകേയനാലണങ്കേഫില
അതരന്ധം കരനാഗന്ധം ബനാധഫിച്ച മത്സശ്യങലളകയനാ അലലങ്കേഫില അതരന്ധം മത്സശ്യങള്
സൂക്ഷഫിച്ചഫിട്ടുള്ള ജലെകമനാ അധഫികേനാരലപടുതലപട ഉകദശ്യനാഗസലന്റെ കമലകനനാടതഫില
ട്രേറീറക്ട്ലമന്റെഫിനക്ട് വഫികധയമനാക്കനാലത യനാലതനാരനാളന്ധം സകകേനാരശ്യമനായകതനാ ലപനാതവനായകതനാ ആയ
യനാലതനാരു ജലെനാശയതഫികലെക്കുന്ധം തറനവഫിടനാന് പനാടുള്ളതല.
(6) കമല ഉപവകുപ്പുകേളഫിലലെ വശ്യവസകേള് ലെന്ധംഘഫിക്കുന്ന ഏലതനാരനാളന്ധം 36-ാം
വകുപക്ട് പ്രകേനാരമുള്ള ശഫിക്ഷനാനടപടഫികേള്ക്കക്ട് വഫികധയനനാകുന്നതനാണക്ട് .”.
8.
11-ാം
വകുപഫിലന്റെ
വഫിട്ടുകേളകയണതനാണക്ട്.

കഭേദഗതഫി.―പ്രധനാന

ആകഫിലലെ

11-ാം

വകുപക്ട്

9. 13-ാം വകുപഫിലന്റെ കഭേദഗതഫി.―പ്രധനാന ആകഫിലലെ 13-ാം വകുപഫിലന്റെ (1)-ാം
ഉപവകുപഫില "രജഫികസ്ട്രേഷന് സര്ടഫിഫഫിക്കറക്ട് ഉള്ള" എന്ന വനാക്കുകേള്ക്കക്ട് മുമനായഫി
"സകതനവലെയലട" എന്ന വനാക്കക്ട് കചെര്കക്കണതനാണക്ട്.
10. 14-ാം വകുപഫിലന്റെ കഭേദഗതഫി.―പ്രധനാന ആകഫിലലെ 14-ാം വകുപഫിനുപകേരമനായഫി
തനാലഴപറയന്ന വകുപക്ട് കചെര്കക്കണതനാണക്ട്, അതനായതക്ട്:―
“14. ഉടമസനാവകേനാശന്ധം ലകേമനാറന്ധം ലചെയ്യല.―(1) മത്സശ്യബനന ഉരു, ഉറപഫിച്ച
യനന്ധം, സകതനവലെ എന്നഫിവയലട ഉടമസനാവകേനാശന്ധം തനാലഴപറയന്ന നഫിബനനകേള്
പനാലെഫിച്ചുലകേനാണക്ട് മലറനാരു
മത്സശ്യലതനാഴഫിലെനാളഫിക്കക്ട് ലകേമനാറന്ധം
ലചെയ്യനാവന്നതനാണക്ട് ,
അതനായതക്ട്:―
(എ) ഏലതനാരു ഉറപഫിച്ച യനതഫിലന്റെയന്ധം ഉടമസനാവകേനാശന്ധം അധഫികേനാരലപടുതലപട
ഉകദ്ദേശ്യനാഗസലന്റെ പക്കല നഫിനന്ധം കരഖനാമൂലെന്ധം ലെഭേഫിച്ച ഒരു അനുമതഫി പത്രതഫിലന്റെ
അടഫിസനാനതഫില മനാത്രകമ നഫിയമനാനുസൃത പഫിന്തടര്ച്ചനാവകേനാശഫികക്കനാ അയനാള്
മത്സശ്യലതനാഴഫിലെനാളഫിയലനാത സന്ധംഗതഫിയഫില, മലറനാരു മത്സശ്യലതനാഴഫിലെനാളഫികക്കനാ ലകേമനാറന്ധം
ലചെയ്യുവനാന് പനാടുളള:
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എന്നനാല കമലപ്രകേനാരമുള്ള ഉടമസനാവകേനാശന്ധം ലകേമനാറന്ധം ലചെയ്യുന്നതഫിനു മുമനായഫി,
ആയതക്ട് ലകേവശന്ധം വച്ചതക്ട് സന്ധംബനഫിച്ചക്ട് സര്ക്കനാരഫികലെക്കക്ട് യനാലതനാരു കുടഫിശഫികേയന്ധം
ഉണനായഫിരഫിക്കനാന് പനാടുള്ളതല;
(ബഫി) ഉറപഫിച്ച യനതഫിലന്റെ ലകേമനാറ കേനാരശ്യതഫില അതരന്ധം യനന്ധം
ലകേമനാറഫിക്കഫിട്ടുന്ന മത്സശ്യലതനാഴഫിലെനാളഫിക്കക്ട് മകറലതങ്കേഫിലന്ധം ഉറപഫിച്ച യനതഫിലന്റെ ഉടമസത
ഉണനായഫിരഫിക്കുന്ന സന്ധംഗതഫിയഫില നഫിയമപരമനായഫി ലകേവശന്ധം വയനാവന്നതഫില കൂടുതല
സകനായതമനാക്കനാന് പനാടുള്ളതല;
(സഫി) കമല പ്രകേനാരന്ധം ഉടമസനാവകേനാശന്ധം ലകേമനാറന്ധം ലചെയ്യുകമനാള്, ലകേമനാറന്ധം
നടപഫില വരുതഫിയ ദഫിവസന്ധം മുതല പതഫിനഞക്ട് ദഫിവസതഫിനകേന്ധം ലകേമനാറന്ധം കേഫിടഫിയ ആള്
അധഫികേനാരലപടുതലപട ഉകദശ്യനാഗസനക്ട് നഫിര്ണ്ണയഫിക്കലപട രറീതഫിയഫില അറഫിയഫിപക്ട്
നലകേഫിയഫിരഫികക്കണതന്ധം, പുതഫിയ രജഫികസ്ട്രേഷന് സര്ടഫിഫഫിക്കറക്ട് നഫിര്ണ്ണയഫിക്കലപട രറീതഫിയഫില
സകനായതമനാകക്കണതമനാണക്ട്;
(ഡഫി) അധഫികേനാരലപടുതലപട ഉകദശ്യനാഗസന് ഒരു പുതഫിയ രജഫികസ്ട്രേഷന്
നലകുന്നതഫിനനായഫി 12-ാം വകുപഫില അനുശനാസഫിക്കുന്ന നടപടഫിക്രമങള് പനാലെഫിച്ചുലകേനാണക്ട്
രജഫികസ്ട്രേഷന് സര്ടഫിഫഫിക്കറക്ട് അനുവദഫികക്കണതനാണക്ട്.
(2) ലപനാത ജലെനാശയതഫിലലെ അകേകനാകേള്ച്ചര് അവകേനാശന്ധം തനാലഴപറയന്ന
നഫിബനനകേള് പനാലെഫിച്ചുലകേനാണക്ട് ലകേമനാറന്ധം ലചെയ്യനാവന്നതനാണക്ട്, അതനായതക്ട്:―
(എ) ലപനാത ജലെനാശയതഫില അകേകനാകേള്ച്ചറഫിനനായഫി സനാപഫിച്ചഫിരഫിക്കുന്ന
ഏലതനാരു മത്സശ്യക്കൂടക്ട്, വലെവളപക്ട്, തടക്ട് എന്നഫിവയലട അവകേനാശന്ധം അധഫികേനാരലപടുതലപട
ഉകദശ്യനാഗസലന്റെ പക്കല നഫിനന്ധം കരഖനാമൂലെന്ധം ലെഭേഫിച്ച ഒരു അനുമതഫിപത്രതഫിലന്റെ
അടഫിസനാനതഫില മനാത്രകമ ലകേമനാറന്ധം ലചെയ്യനാന് പനാടുള:
എന്നനാല
അപ്രകേനാരന്ധം
അവകേനാശന്ധം
മത്സശ്യലതനാഴഫിലെനാളഫിക്കക്ട് മനാത്രമനായഫിരഫികക്കണതനാണക്ട്:

ലകേമനാറഫി

നലകുന്നതക്ട്

ഒരു

എനമനാത്രമല, കമലപ്രകേനാരമുള്ള ഉടമസനാവകേനാശന്ധം ലകേമനാറന്ധം ലചെയ്യുന്നതഫിനു
മുമനായഫി, ആയതക്ട് ലകേവശന്ധം വച്ചതക്ട് സന്ധംബനഫിച്ചക്ട് സര്ക്കനാരഫികലെക്കക്ട് യനാലതനാരു കുടഫിശഫികേയന്ധം
ഉണനായഫിരഫിക്കനാന് പനാടുള്ളതല:
എനതലന്നയമല അപ്രകേനാരമുള്ള ലകേമനാറതഫിനക്ട് ഒരു തകദ്ദേശ സകയന്ധംഭേരണ
സനാപനതഫിലന്റെ അധഫികേനാരപരഫിധഫിയഫില മനാത്രന്ധം ഉള്ലപടുന്ന ഒരു ലപനാതജലെനാശയതഫിലന്റെ
കേനാരശ്യതഫില ബനലപട തകദ്ദേശ സകയന്ധംഭേരണ സനാപനതഫിലന്റെ അനുമതഫിപത്രന്ധം കൂടഫി
ഉണനായഫിരഫികക്കണതനാണക്ട്;
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(ബഫി) കമലപ്രകേനാരന്ധം ഉടമസനാവകേനാശന്ധം ലകേമനാറന്ധം ലചെയ്യുകമനാള്, ലകേമനാറന്ധം
നടപഫില വരുതഫിയ ദഫിവസന്ധം മുതല പതഫിനഞക്ട് ദഫിവസതഫിനകേന്ധം ലകേമനാറന്ധം കേഫിടഫിയ ആള്
അധഫികേനാരലപടുതലപട ഉകദശ്യനാഗസനക്ട് നഫിര്ണ്ണയഫിക്കലപട രറീതഫിയഫില അറഫിയഫിപക്ട്
നലകേഫിയഫിരഫികക്കണതന്ധം പുതഫിയ രജഫികസ്ട്രേഷന് സര്ടഫിഫഫിക്കറക്ട് നഫിര്ണ്ണയഫിക്കലപട രറീതഫിയഫില
സകനായതമനാകക്കണതമനാണക്ട്;
(സഫി) അധഫികേനാരലപടുതലപട ഉകദശ്യനാഗസന് ഒരു പുതഫിയ രജഫികസ്ട്രേഷന്
നലകുന്നതഫിനനായഫി 12-ാം വകുപഫില അനുശനാസഫിക്കുന്ന എലനാ നടപടഫിക്രമങളന്ധം
പനാലെഫിച്ചുലകേനാണക്ട് രജഫികസ്ട്രേഷന് സര്ടഫിഫഫിക്കറക്ട് അനുവദഫികക്കണതനാണക്ട് .
(3) സകകേനാരശ്യ ഉടമസതയഫിലള്ള ജലെനാശയതഫിലലെ അകേകനാകേള്ച്ചര് അവകേനാശന്ധം
തനാലഴപറയന്ന
നഫിബനനകേള്
പനാലെഫിച്ചുലകേനാണക്ട്
ലകേമനാറന്ധം
ലചെയ്യനാവന്നതനാണക്ട് ,
അതനായതക്ട്:―
(എ) സകകേനാരശ്യ ഉടമസതയഫിലള്ള ജലെനാശയതഫില അകേകനാകേള്ച്ചറഫിനനായഫി
സനാപഫിച്ചഫിരഫിക്കുന്ന ഏലതനാരു മത്സശ്യക്കൂടക്ട്, വലെവളപക്ട്, തടക്ട് എന്നഫിവയലട അവകേനാശന്ധം
ലകേമനാറന്ധം ലചെയ്യുന്നതഫിനക്ട് മുമനായഫി, ആയതക്ട് ലകേവശന്ധംലവച്ചതക്ട് സന്ധംബനഫിച്ചക്ട് സര്ക്കനാരഫികലെക്കക്ട്
യനാലതനാരു കുടഫിശഫികേയന്ധം ഉണനായഫിരഫിക്കനാന് പനാടുള്ളതല;
(ബഫി) കമലപ്രകേനാരന്ധം ഉടമസനാവകേനാശന്ധം ലകേമനാറന്ധം ലചെയ്യുകമനാള് ലകേമനാറന്ധം
നടപഫിലവരുതഫിയ ദഫിവസന്ധം മുതല പതഫിനഞ്ചുദഫിവസതഫിനകേന്ധം ലകേമനാറന്ധം ലെഭേഫിച്ചയനാള്
അധഫികേനാരലപടുതലപട ഉകദശ്യനാഗസനക്ട് കരഖനാമൂലെന്ധം അറഫിയഫിപക്ട് നലകേഫിയഫിരഫികക്കണതന്ധം
പുതഫിയ രജഫികസ്ട്രേഷന് സര്ടഫിഫഫിക്കറക്ട് നഫിര്ണ്ണയഫിക്കലപട രറീതഫിയഫില സകനായതമനാകക്കണതമനാണക്ട്;
(സഫി) അധഫികേനാരലപടുതലപട ഉകദശ്യനാഗസന് ഒരു പുതഫിയ രജഫികസ്ട്രേഷന്
നലകുന്നതഫിനനായഫി 12-ാം വകുപഫില അനുശനാസഫിക്കുന്ന എലനാ നടപടഫിക്രമങളന്ധം
പനാലെഫിച്ചുലകേനാണക്ട് പുതഫിയ രജഫികസ്ട്രേഷന് സര്ടഫിഫഫിക്കറക്ട് അനുവദഫികക്കണതനാണക്ട് .
(4) ഈ വകുപഫിലലെ കേനാരശ്യങള് സന്ധംബനഫിച്ചക്ട്, ആവശശ്യലമങ്കേഫില കൂടുതല
വശ്യവസകേള് നഫിര്ണ്ണയഫിക്കലപട രറീതഫിയഫില ഏര്ലപടുതനാവന്നതന്ധം അപ്രകേനാരമുളള
വശ്യവസകേള്കൂടഫി ഇക്കനാരശ്യതഫില പനാലെഫികക്കണതമനാണക്ട്.”.
11. 17-ാം വകുപഫിലന്റെ കഭേദഗതഫി.―പ്രധനാന ആകഫിലലെ 17-ാം വകുപഫിലന്റെ (1)-ാം
ഉപവകുപഫിനക്ട് പകേരന്ധം തനാലഴപറയന്ന ഉപവകുപക്ട് കചെര്കക്കണതനാണക്ട് , അതനായതക്ട്:―
“(1) നഫിശ്ചഫിത ആവശശ്യതഫിനനായഫി ഈ ആകക്ട് പ്രകേനാരമുള്ള രജഫികസ്ട്രേഷന്
സര്ടഫിഫഫിക്കറക്ട് കനടനാത യനാലതനാരനാള്ക്കുന്ധം ലലെസന്സക്ട് നലകുവനാന് പനാടുള്ളതല.”.
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12. 19- ാം വകുപഫിലന്റെ കഭേദഗതഫി.―പ്രധനാന ആകഫിലലെ 19-ാം വകുപഫിനക്ട് പകേരന്ധം
തനാലഴപറയന്ന വകുപക്ട് കചെര്കക്കണതനാണക്ട്, അതനായതക്ട്:―
“19. ലലെസന്സകേനാരനക്ട് ലലെസന്സക്ട് ഹനാജരനാക്കുന്നതഫിനുള്ള ബനാദ്ധശ്യത.―ഈ
ആകക്ട്

പ്രകേനാരന്ധം

നലകേലപട

ലലെസന്സള്ള

ഏലതനാരനാളന്ധം

അധഫികേനാരലപടുതലപട

ഉകദശ്യനാഗസകനനാ 35 ബഫി വകുപക്ട് പ്രകേനാരന്ധം രൂപറീകേരഫിക്കലപട ഫഫിഷററീസക്ട് എന്കഫനാഴ്സക്ട്ലമന്റെക്ട്
യൂണഫിറഫിലലെ ഉകദശ്യനാഗസകനനാ ആവശശ്യലപടുന്ന പക്ഷന്ധം, അങലനയള്ള ലലെസന്സക്ട് ഏതക്ട്
സമയത്തുന്ധം പരഫികശനാധനയനായഫി ഹനാജരനാക്കുവനാന് ബനാദ്ധശ്യസനനായഫിരഫിക്കുന്നതനാണക്ട് :
എന്നനാല
ഉള്ലപടുന്ന

ഒരു

ലപനാത

തകദ്ദേശസകയന്ധംഭേരണ
ജലെനാശയലത

സനാപനതഫിലന്റെ

സന്ധംബനഫിച്ച

അധറീനതയഫില

ലലെസന്സക്ട്

മനാത്രന്ധം

ആവശശ്യലപടുവനാനുന്ധം

പരഫികശനാധഫിക്കുവനാനുമുള്ള അധഫികേനാരന്ധം ബനലപട തകദ്ദേശ സകയന്ധംഭേരണ സനാപനതഫിലലെ,
ഇതഫികലെക്കനായഫി അധഫികേനാരലപടുതലപട ഉകദശ്യനാഗസനുന്ധം ഉണനായഫിരഫിക്കുന്നതനാണക്ട് .".
13.

20-ാം വകുപഫിലന്റെ കഭേദഗതഫി.―പ്രധനാന ആകഫിലലെ 20-ാം വകുപഫിനക്ട് പകേരന്ധം

തനാലഴപറയന്ന വകുപക്ട് കചെര്കക്കണതനാണക്ട്, അതനായതക്ട്:―
“20. ലലെസന്സക്ട് റദ്ദേനാക്കല അഥവനാ സലസ്പന്ഡക്ട് ലചെയ്യല.―ഈ ആകഫിലലെകയനാ
അതഫിന്കേറീഴഫില

ഉണനാക്കലപട

കേനാലെനാകേനാലെങളഫില

ചെടങളഫിലലെകയനാ

പുറലപടുവഫിച്ചഫിട്ടുളള

സര്ക്കനാര്

ഉതരവകേളഫിലലെകയനാ

ഇതഫികലെക്കനായഫി
വശ്യവസകേള്കക്കനാ

ലലെസന്സഫിലലെ ഏലതങ്കേഫിലന്ധം നഫിബനനകേള്കക്കനാ വഫിരുദ്ധമനായഫി ലലെസന്സളളയനാള്
പ്രവര്തഫിക്കുകേകയനാ,

ഈ

ആകഫിന്

കേറീഴഫിലളള

ഏലതങ്കേഫിലന്ധം

കുറന്ധം

ലചെയ്തതനായഫി

സനാപഫിക്കലപടുകേകയനാ, ലലെസന്സള്ളയനാള് ലതറഫിദ്ധരഫിപഫികച്ചനാ വസ്തുതകേള് മറച്ചുവകച്ചനാ
ആണക്ട് ലലെസന്സക്ട് കനടഫിയതക്ട് എന്നക്ട് കേലണത്തുന്നപക്ഷകമനാ, അയനാളലട അങലനയള്ള
ഏലതനാരു ലലെസന്സന്ധം അധഫികേനാരലപടുതലപട ഉകദശ്യനാഗസനക്ട് റദ്ദേനാക്കുകേകയനാ സലസ്പന്ഡക്ട്
ലചെയ്യുകേകയനാ ലചെയ്യനാവന്നതനാണക്ട്:
എന്നനാല ലലെസന്സള്ളയനാള്ക്കക്ട് പറയവനാനുളളതക്ട് പറയവനാന് നശ്യനായമനായ ഒരു
അവസരന്ധം

നലകേനാലത

ലലെസന്സക്ട്

റദ്ദേനാക്കുവനാകനനാ

സലസ്പന്ഡക്ട്

ലചെയ്യുവനാകനനാ

പനാടുള്ളതല.”.
14. 33-ാം വകുപഫിലന്റെ കഭേദഗതഫി.― പ്രധനാന ആകഫിലലെ 33-ാം വകുപക്ട് വഫിട്ടുകേളകയണതനാണക്ട്.

32
15. 35 എ, 35 ബഫി, 35 സഫി എന്നറീ പുതഫിയ വകുപ്പുകേള് കചെര്ക്കല.―പ്രധനാന ആകഫില
35-ാം വകുപഫിനുകശഷന്ധം തനാലഴപറയന്ന വകുപ്പുകേള് കചെര്കക്കണതനാണക്ട്, അതനായതക്ട്:―
“35 എ.

അധഫികേനാരലപടുതലപട

ഉകദശ്യനാഗസലന്റെ

അധഫികേനാരങളന്ധം

ചുമതലെകേളന്ധം.―(1) ഈ ആകഫിലലെകയനാ അതഫിന് കേറീഴഫില ഉണനാക്കഫിയഫിട്ടുള്ള ചെടങളഫിലലെകയനാ,
സര്ക്കനാര് ഇതഫികലെക്കനായഫി പുറപടുവഫിച്ചഫിട്ടുളള ഉതരവകേളഫിലലെകയനാ വശ്യവസകേള് ശരഫിയനായ
വഫിധതഫില

നഫിറകവറലപടുനലണന്നക്ട്

ഉറപക്ട്

വരുത്തുന്നതഫിനുള്ള

കേര്തവശ്യന്ധം

അധഫികേനാരലപടുതലപട ഉകദശ്യനാഗസനഫില നഫിക്ഷഫിപ്തമനായഫിരഫിക്കുന്നതനാണക്ട്.
(2) ഈ ആകഫിലലെകയനാ അതഫിന് കേറീഴഫില ഉണനാക്കഫിയഫിട്ടുള്ള ചെടങളഫിലലെകയനാ
സര്ക്കനാര്

ഇതഫികലെക്കനായഫി

പുറലപടുവഫിച്ചഫിട്ടുളള

ഉതരവകേളഫിലലെകയനാ

ഏലതങ്കേഫിലന്ധം

വശ്യവസയക്ട് വഫിരുദ്ധമനായ ഏലതനാരു പ്രവര്തനവന്ധം തടയന്നതഫിനക്ട് അധഫികേനാരലപടുതലപട
ഉകദശ്യനാഗസനക്ട് ഇനഫിപറയന്ന

അധഫികേനാരങളന്ധം

ചുമതലെകേളന്ധം

ഉണനായഫിരഫിക്കുന്നതനാണക്ട് ,

അതനായതക്ട്:―
(എ) ആകഫിലലെകയനാ അതഫിന് കേറീഴഫില ഉണനാക്കഫിയഫിട്ടുള്ള ചെടങളഫിലലെകയനാ
വശ്യവസകേള്ക്കക്ട് വഫിരുദ്ധമനായഫിട്ടുള്ള നഫിര്മഫിതഫികേകളനാ വസ്തുക്കകളനാ നറീക്കന്ധം ലചെയ്യുകേകയനാ
അതരതഫിലള്ള നഫിര്മഫിതഫികേള് നടക്കുകമനാള് അവ തടയകേകയനാ ലചെയ്യുകേ;
(ബഫി) പഫിടഫിലച്ചടുക്കലപട മത്സശ്യലത ഇരുപതഫിനനാലെക്ട് മണഫിക്കൂറഫിനുള്ളഫില
നഫിര്ണ്ണയഫിക്കലപട രറീതഫിയഫില ലപനാതകലെലെതഫിലൂലട വഫില്ക്കുകേയന്ധം അതരന്ധം വഫിലനയഫിലൂലട
ലെഭേഫിക്കുന്ന തകേ സന്ധംസനാന സര്ക്കനാരഫിലന്റെ റവനപ്യൂ ശറീര്ഷകേതഫില ഒടുക്കുകേയന്ധം ലചെയ്യുകേ;
(സഫി)
പഫിടഫിലച്ചടുത
മത്സശ്യബനനയനാനതഫിലന്റെകയനാ
വലെയലടകയനാ
വനാഹനതഫിലന്റെകയനാ ഉപകേരണതഫിലന്റെകയനാ അലലങ്കേഫില മലറലതങ്കേഫിലന്ധം സനാമഗഫിയലടകയനാ
വസ്തുവഫിലന്റെകയനാ ഉടമസര് 35-ാം വകുപഫിലന്റെ (2)-ാം ഉപവകുപക്ട് പ്രകേനാരമുള്ള കബനാണക്ട്
വയനാതപക്ഷന്ധം അതരന്ധം മത്സശ്യബനനയനാനവന്ധം വനാഹനവന്ധം വലെയന്ധം ഉപകേരണവന്ധം വസ്തുവന്ധം
ലപനാതകലെലെന്ധം നടതഫി വഫിലക്കുകേയന്ധം അതരന്ധം വഫിലപനയഫിലൂലട ലെഭേഫിക്കുന്ന തകേ സന്ധംസനാന
സര്ക്കനാരഫിലന്റെ റവനപ്യൂശറീര്ഷകേതഫില ഒടുക്കുകേയന്ധം ലചെയ്യുകേ;
(ഡഫി) 4-ാം വകുപക്ട് പ്രകേനാരന്ധം അകേകനാകേള്ച്ചര് പ്രകദശമനായഫി വഫിജനാപനന്ധം
ലചെയ്യുന്നതഫിനുള്ള ഉള്നനാടന് ജലെനാശയങള് സര്കവ്വ നടത്തുകേയന്ധം അവയക്ട് അതഫിര്തഫി
നഫിര്ണ്ണയഫിക്കുകേയന്ധം ലചെയ്യുകേ;
(ഇ) ലപനാതജലെനാശയങളഫിലന്ധം സകകേനാരശ്യ ജലെനാശയങളഫിലന്ധം മത്സശ്യകരനാഗന്ധം
പടരുന്നതക്ട് നഫിയനഫിക്കുന്നതഫിനുള്ള നടപടഫികേള് ലകേലകേനാള്ളുകേ.
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35 ബഫി. ഫഫിഷററീസക്ട് എന്കഫനാഴ്സക്ട്ലമന്റെക്ട് യൂണഫിറഫിലന്റെ രൂപറീകേരണന്ധം.―ഈ ആകഫിലലെയന്ധം
അതഫിന്കേറീഴഫിലണനാക്കലപടുന്ന ചെടങളഫിലലെയന്ധം വശ്യവസകേള് നടപഫിലെനാക്കുന്നതഫിനനായഫി,
അധഫികേനാരലപടുതലപട ഉകദശ്യനാഗസലന്റെ കേറീഴഫില നനാമനഫിര്കദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യലപടുന്ന ഫഫിഷററീസക്ട്
വകുപഫിലലെ അപ്രകേനാരമുള്ള ഉകദശ്യനാഗസലര ഉള്ലപടുതഫിലക്കനാണക്ട് സര്ക്കനാരഫിനക്ട് , ഗസറക്ട്
വഫിജനാപനന്ധം വഴഫി, ജഫിലനാതലെതഫില,
ഫഫിഷററീസക്ട് എന്കഫനാഴ്ലസന്റെക്ട് യൂണഫിറക്ട്
രൂപറീകേരഫിക്കനാവന്നതനാണക്ട്.
35 സഫി. ഫഫിഷററീസക്ട് എന്കഫനാഴ്സക്ട്ലമന്റെക്ട് യൂണഫിറഫിലന്റെ അധഫികേനാരങളന്ധം കേര്തവശ്യങളന്ധം
ചുമതലെകേളന്ധം.―(1) ഈ ആകഫിലലെകയനാ അതഫിന്കേറീഴഫിലണനാക്കലപടുന്ന ചെടങളഫിലലെകയനാ
ഏലതങ്കേഫിലന്ധം വശ്യവസകേള്ക്കക്ട് വഫിരുദ്ധമനായഫി ഏലതങ്കേഫിലന്ധം ആള് മത്സശ്യബനനതഫികലെര്ലപടുകേകയനാ
അകേകനാകേള്ച്ചര് പ്രവര്തനതഫില ഏര്ലപടുകേകയനാ ലചെയ്യുന്നതനായളള പരനാതഫിയലട
അടഫിസനാനതഫികലെനാ അലലങ്കേഫില സകകമധകയനാ ഫഫിഷററീസക്ട് എന്കഫനാഴ്സക്ട്ലമന്റെക്ട് യൂണഫിറഫിലലെ
ഏലതനാരു ഉകദശ്യനാഗസനുന്ധം ആയതക്ട് പരഫികശനാധഫിച്ചക്ട് ആവശശ്യമനായ നടപടഫികേള്
സകറീകേരഫികക്കണതനാണക്ട്. പ്രസസ്തുത പരഫികശനാധനയലട ഭേനാഗമനായഫി ബനലപട ഉകദശ്യനാഗസര്ക്കക്ട്
തനാലഴപറയന്ന അധഫികേനാരങളന്ധം ചുമതലെകേളന്ധം കേര്തവശ്യങളന്ധം ഉണനായഫിരഫിക്കുന്നതനാണക്ട് ,
അതനായതക്ട്:―
(എ) ഏലതനാരു മത്സശ്യബനന ഉരുവഫിലനയന്ധം തടയകേയന്ധം അതഫിനുള്ളഫില
പ്രകവശഫിക്കുകേയന്ധം പരഫികശനാധന നടത്തുകേയന്ധം;
(ബഫി) മത്സശ്യബനനതഫിനനായഫി ഉപകയനാഗഫിക്കുന്ന ഏലതനാരു ഉറപഫിച്ച യനന്ധം,
സകതനവലെകേള്, മറ്റുപകേരണങള് എന്നഫിവ പരഫികശനാധഫിക്കുകേയന്ധം;
(സഫി) അകേകനാകേള്ച്ചര് ഏര്ലപടുതഫിയഫിരഫിക്കുന്ന ഏലതനാരു സലെത്തുന്ധം
പ്രകവശഫിക്കുകേയന്ധം അവഫിടങളഫിലലെ ജലെതഫിലന്റെ ഗുണനഫിലെവനാരന്ധം, തറീറക്രമന്ധം, അവഫിടലത
നടപടഫിക്രമങളലട
കരഖകേകേള്/കുറഫിപ്പുകേള്
തടങഫിയവ
പരഫികശനാധഫിക്കുകേയന്ധം
പരഫികശനാധനയലട ആവശശ്യതഫികലെക്കക്ട് ജലെന്ധം, മണ്ണക്ട്, മത്സശ്യങള് എന്നഫിവയലട സനാമഫിളകേള്
സര്ക്കനാരഫിനനാല പുറലപടുവഫിക്കലപട മനാര്ഗ്ഗകരഖകേള് പ്രകേനാരന്ധം കശഖരഫിക്കുകേയന്ധം;
(ഡഫി) മത്സശ്യലത കേടത്തുന്നതഫിനനായഫി ഉപകയനാഗഫിക്കുകേകയനാ, ഉപകയനാഗഫിക്കുന്നതനായഫി
സന്ധംശയഫിക്കലപടുകേകയനാ ലചെയ്യുന്ന ഏലതനാരു വനാഹനലതയന്ധം തടയകേയന്ധം അതഫിനുള്ളഫില
പ്രകവശഫിക്കുകേയന്ധം പരഫികശനാധഫിക്കുകേയന്ധം;
(ഇ) അകേകനാകേള്ച്ചര് പ്രവര്തനന്ധം ഏര്ലപടുതഫിയഫിരഫിക്കുന്ന ഏലതനാരു സലെത്തുന്ധം
പ്രകവശഫിക്കുകേയന്ധം പരഫികശനാധഫിക്കുകേയന്ധം;
(എഫക്ട്) ഏലതനാരനാളഫിലന്റെയന്ധം ലകേവശമുള്ള മത്സശ്യന്ധം പരഫികശനാധഫിക്കുകേയന്ധം ലചെയ്യുകേ.
1789/2021.
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(2) ഈ ആകഫിലലെകയനാ, ചെടങളഫിലലെകയനാ, അതനുസരഫിച്ചക്ട് നലകേലപടഫിട്ടുള്ള
രജഫികസ്ട്രേഷന് സര്ടഫിഫഫിക്കറഫിലലെകയനാ, ലലെസന്സഫിലലെകയനാ ഏലതങ്കേഫിലന്ധം വശ്യവസകേള്
ലെന്ധംഘഫിച്ചുലകേനാണക്ട് ഏലതങ്കേഫിലന്ധം ആള് മത്സശ്യബനനതഫികലെനാ, അകേകനാകേള്ച്ചര് പ്രവര്തഫിയഫികലെനാ
ഏര്ലപടഫിട്ടുലണന്നക്ട് വഫിശകസഫിക്കനാന് തക്ക കേനാരണമുലണന്നക്ട് കബനാധശ്യമുലണങ്കേഫില,―
(എ)

മത്സശ്യബനന ഉരുകവനാ, സകതനവലെകയനാ, ഉറപഫിച്ച യനകമനാ, മത്സശ്യലത

ആകേര്ഷഫിക്കുന്ന ഉപനാധഫികേകളനാ മറക്ട് ഉപകേരണങകളനാ പഫിടഫിലച്ചടുക്കുകേകയനാ;
(ബഫി) മത്സശ്യലതയന്ധം കേക്കവര്ഗ്ഗ ജറീവഫികേലളയന്ധം അവയലട പുറന്ധംകതനാടഫികനയന്ധം
പഫിടഫിലച്ചടുക്കുകേകയനാ;
(സഫി) മത്സശ്യലത വളര്ത്തുന്നകതനാ അതഫിനക്ട് ഉതകുന്നകതനാ ആയ മത്സശ്യക്കൂടക്ട്,
വലെവളപക്ട്, തടക്ട് എന്നഫിവ പഫിടഫിലച്ചടുക്കുകേകയനാ മറ്റുതരതഫിലള്ള അകേകനാകേള്ച്ചര് യൂണഫിറക്ട്
അടച്ചുപൂട്ടുകേകയനാ,
ലചെകയ്യണതനാണക്ട്.
(3) ഫഫിഷററീസക്ട് എന്കഫനാഴ്സക്ട്ലമന്റെക്ട് യൂണഫിറഫിലലെ ഏലതനാരു ഉകദശ്യനാഗസനുന്ധം (2)-ാം
ഉപവകുപക്ട്

പ്രകേനാരന്ധം

പഫിടഫിലച്ചടുതതഫിലന്റെയന്ധം,

അടച്ചക്ട്

പൂടഫിയതഫിലന്റെയന്ധം

റഫികപനാര്ടക്ട്

നഫിര്ണ്ണയഫിക്കലപട പ്രകേനാരന്ധം തയ്യനാറനാക്കഫി പഫിടഫിലച്ചടുത ഇനങള് സഹഫിതന്ധം കേഴഫിയന്നത്ര
കവഗതഫില അധഫികേനാരലപടുതലപട ഉകദശ്യനാഗസന് മുമനാലകേ ഹനാജരനാകക്കണതനാണക്ട് ;
(4)

അധഫികേനാരലപടുതലപട

ഉകദശ്യനാഗസലന്റെ

ചുമതലെകേള്

നഫിറകവറ്റുന്നതഫിനക്ട്

ആവശശ്യമനായ എലനാവഫിധ സഹനായങളന്ധം, അകദ്ദേഹതഫിലന്റെ ഉതരവഫിലന്റെ അടഫിസനാനതഫില
നലകകേണതനാണക്ട്.".
16. 36-ാം വകുപഫിലന്റെ കഭേദഗതഫി.―പ്രധനാന ആകഫിലന്റെ 36-ാം വകുപക്ട് (2)-ാം
ഉപവകുപഫിലന്റെ

(സഫി)

ഖണ്ഡതഫില

"ഹനാച്ചറഫികയനാ"

എന്ന

വനാക്കഫിനു

പകേരന്ധം

"അലെങ്കേനാരമത്സശ്യങളലട വഫിപണനകമനാ പ്രദര്ശനകമനാ" എന്ന വനാക്കുകേള് കചെര്കക്കണതനാണക്ട്.
17.

41-ാം വകുപഫിലന്റെ കഭേദഗതഫി.―പ്രധനാന ആകഫിലലെ 41-ാം വകുപഫിനുപകേരന്ധം

തനാലഴപറയന്ന വകുപക്ട് കചെര്കക്കണതനാണക്ട്, അതനായതക്ട്:―
“41. സന്ധംസനാന ഉള്നനാടന് ഫഫിഷററീസക്ട് മനാകനലജ്മെന്റെക്ട് കേകൗണ്സഫില.―(1) സര്ക്കനാരഫിനക്ട്
സന്ധംസനാനതക്ട് ഉള്നനാടന് മത്സശ്യകമഖലെയലട സസഫിര വഫികേസനന്ധം, സന്ധംരക്ഷണന്ധം, പരഫിപനാലെനന്ധം
എന്നഫിവ ശനാസറീയമനായഫി ഉറപനാക്കുന്നതഫിനുന്ധം, ജലെക്കൃഷഫിവഫികേസനന്ധം ഉതരവനാദഫിതപരമനായഫി
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നടപനാക്കുന്നതഫിനുന്ധം മത്സശ്യലതനാഴഫിലെനാളഫികേളലട ഉപജറീവനസരക്ഷ ഉറപനാക്കുന്നതഫിനുമനായഫി,
ഗസറക്ട് വഫിജനാപനന്ധം വഴഫി, സന്ധംസനാനതലെതഫില ഒരു സന്ധംസനാന ഉള്നനാടന് ഫഫിഷററീസ്
മമനനജജനന കേകൗണ്സഫില രൂപറീകേരഫിക്കനാവന്നതനാണക്ട്.
(2) (1)-ാംഉപവകുപക്ട് പ്രകേനാരന്ധം രൂപറീകേരഫിക്കുന്ന സന്ധംസനാന ഉള്നനാടന് ഫഫിഷററീസക്ട്
മമനനജജനന കേകൗണ്സഫിലെഫില തനാലഴപറയന്ന അന്ധംഗങള് ഉണനായഫിരഫികക്കണതനാണക്ട്, അതനായതക്ട്:―
(എ) ഫഫിഷററീസക്ട് വകുപ്പുമനഫി;
(ബഫി) മൂന്നക്ട് നഫിയമസഭേനാ സനാമനാജഫികേര്, അവരഫില ഒരനാള് കവമനനാടക്ട് കേനായകലെനാ,
അഷമുടഫിക്കനായകലെനാ ഉള്ലപടുന്ന ഏലതങ്കേഫിലന്ധം ഒരു നഫിയമസഭേനാ മണ്ഡലെതഫില നഫിനന്ധം
ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപടുന്ന ആള് ആയഫിരഫികക്കണതനാണക്ട്;
(സഫി) ഫഫിഷററീസക്ട് ലസക്രടറഫി;
(ഡഫി) ലചെയര്മനാന്/പ്രതഫിനഫിധഫി, രനാജറീവ്ഗനാനഫി ലസന്റെര് കഫനാര് അകേകനാകേള്ച്ചര്;
(ഇ) ഡയറകര്/പ്രതഫിനഫിധഫി, ലസന്ട്രേല ഇന്ലെനാന്റെക്ട് ഫഫിഷററീസക്ട് റഫിസര്ച്ചക്ട് ഇന്സ്റ്റഫിറപ്യൂടക്ട് ;
(എഫക്ട്) ഡയറകര്/പ്രതഫിനഫിധഫി, ലസന്ട്രേല മലറന് ഫഫിഷററീസക്ട് റഫിസര്ച്ചക്ട്
ഇന്സ്റ്റഫിറപ്യൂടക്ട് ;
(ജഫി) ഡയറകര്/പ്രതഫിനഫിധഫി, ലസന്ട്രേല ഇന്സ്റ്റഫിറപ്യൂടക്ട് ഓഫക്ട് ഫ്രഷക്ട് വനാടര്
അകേകനാകേള്ച്ചര്;
(എച്ചക്ട്) ഡയറകര്/പ്രതഫിനഫിധഫി, ലസന്ട്രേല ഇന്സ്റ്റഫിറപ്യൂടക്ട് ഓഫക്ട് ബനാക്കഫിഷക്ട്
വനാടര് അകേകനാകേള്ച്ചര്;
(ഐ) ലചെയര്മനാന്, കകേരള കസ്റ്ററക്ട് കകേനാ-ഓപകറററീവക്ട് ലഫഡകറഷന് കഫനാര്
ഫഫിഷററീസക്ട് ലഡവലെപ്ലമന്റെക്ട്;
(ലജ) ലചെയര്മനാന്, സന്ധംസനാന മത്സശ്യ വഫിതക്ട് കകേന്ദ്രന്ധം;
(ലകേ) ഡറീന്, ഫനാക്കലറഫി ഓഫക്ട് ഫഫിഷററീസക്ട്, കകേരള യൂണഫികവഴ്സഫിറഫി ഓഫക്ട്
ഫഫിഷററീസക്ട് ആന്റെക്ട് ഓഷശ്യന് സ്റ്റഡറീസക്ട്;
(എല) മത്സശ്യകമഖലെയഫിലലെ സനാകങ്കേതഫികേ വഫിദഗ്ദ്ധകരനാ ശനാസജന്മനാകരനാ ആയ
രണക്ട് അന്ധംഗങള്;
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(എന്ധം) ലചെയര്മനാന്/പ്രതഫിനഫിധഫി, സന്ധംസനാന ബകയനാലഡകവഴ്സഫിറഫി കബനാര്ഡക്ട്;
(എന്) ലചെയര്മനാന്/പ്രതഫിനഫിധഫി, സന്ധംസനാന മലെഫിനറീകേരണ നഫിയനണ
കബനാര്ഡക്ട്;
(ഒ) ഫഫിഷററീസക്ട് ഡയറകര്;
(പഫി) കേനാര്ഷഫികേ വഫികേസനവന്ധം കേര്ഷകേകക്ഷമവന്ധം വകുപക്ട് ഡയറകര്;
(കേദ്യു) പഞനായതക്ട് ഡയറകര്;
(ആര്) ചെറീഫക്ട് എഞഫിനറീയര്, ജലെവഫിഭേവ വകുപക്ട്;
(എസക്ട്)എകഫികേപ്യൂടറീവക്ട് ഡയറകര്, ഏജന്സഫി കഫനാര് ലഡവലെപ്ലമന്റെക്ട് ഓഫക്ട്
അകേകനാകേള്ച്ചര്;
(റഫി) മനാകനജഫിന്ധംഗക്ട് ഡയറകര്, കകേരള അകേകനാലവന്കചെകര്സക്ട് ഇന്റെര്നനാഷണല
ലെഫിമഫിറഡക്ട് (KAVIL);
(യ) ഫഫിഷററീസക്ട് അഡറീഷണല ഡയറകര്;
(വഫി) ഫഫിഷററീസക്ട് കജനായഫിന്റെക്ട് ഡയറകര് (ഇന്ലെനാന്റെക്ട്);
(ഡബദ്യു) തകദ്ദേശ സകയന്ധംഭേരണ സനാപനങളലട രണക്ട് പ്രതഫിനഫിധഫികേള്;
(എകക്ട്)

മത്സശ്യബനന

കമഖലെയഫിലലെ

ഏലതങ്കേഫിലന്ധം

നനാലെക്ട്

കട്രേഡക്ട്

യൂണഫിയനുകേളഫില നഫിനന്ധം ഓകരനാ പ്രതഫിനഫിധഫികേള്; കൂടനാലത
(ലവ) രണക്ട് മത്സശ്യകേര്ഷകേ പ്രതഫിനഫിധഫികേള്.
(3) (1)-ാം ഉപവകുപക്ട് പ്രകേനാരന്ധം രൂപറീകേരഫിക്കുന്ന സന്ധംസനാന ഉള്നനാടന് ഫഫിഷററീസക്ട്
മമനനജജനന കേകൗണ്സഫിലെഫില നഫിയമസഭേനാ സനാമനാജഫികേരഫില നഫിനള്ള പ്രതഫിനഫിധഫികേകളയന്ധം
തകദ്ദേശ സകയന്ധംഭേരണ സനാപനങളഫില നഫിനള്ള പ്രതഫിനഫിധഫികേകളയന്ധം അനകൗകദശ്യനാഗഫികേ
അന്ധംഗങകളയന്ധം സര്ക്കനാര് നനാമനഫിര്കദ്ദേശന്ധം ലചെകയ്യണതന്ധം ഫഫിഷററീസക്ട് വകുപ്പുമനഫി പ്രസ്തുത
കേകൗണ്സഫിലെഫിലന്റെ ലചെയര്കപഴ്സണുന്ധം ഫഫിഷററീസക്ട് ഡയറകര് കേണ്വറീനറമനായഫിരഫിക്കുന്നതനാണക്ട് .
(4)

കേകൗണ്സഫിലെഫിലലെ

അന്ധംഗങളലട കേനാലെനാവധഫി,

കേകൗണ്സഫിലെഫിലന്റെ

കയനാഗ

നടപടഫിക്രമങള് നനാമനഫിര്കദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യലപട അന്ധംഗങളലട സഫിറഫിന്ധംഗക്ട് ഫറീസക്ട് , യനാത്രനാബത
തടങഫിയവ നഫിര്ണ്ണയഫിക്കലപടനാവന്ന പ്രകേനാരന്ധം ആയഫിരഫിക്കുന്നതനാണക്ട്.”.
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18. റദ്ദേനാക്കലന്ധം ഒഴഫിവനാക്കലന്ധം.―(1) 2021-ലലെ കകേരള ഉള്നനാടന് ഫഫിഷററീസന്ധം
അകേകനാകേള്ച്ചറന്ധം (കഭേദഗതഫി) ഓര്ഡഫിനന്സക്ട് (2021-ലലെ 108) ഇതഫിനനാല റദ്ദേനാക്കഫിയഫിരഫിക്കുന.
(2) അങലന റദ്ദേനാക്കഫിയഫിരുന്നനാല തലന്നയന്ധം പ്രസ്തുത ഓര്ഡഫിനന്സക്ട് പ്രകേനാരന്ധം
കഭേദഗതഫി ലചെയ്യലപട പ്രധനാന ആകഫിന് കേറീഴഫില ലചെയ്തകതനാ ലചെയ്തതനായഫി കേരുതലപടുന്നകതനാ
ആയ ഏലതങ്കേഫിലന്ധം കേനാരശ്യകമനാ എടുതകതനാ എടുതതനായഫി കേരുതലപടുന്നകതനാ ആയ
ഏലതങ്കേഫിലന്ധം നടപടഫികയനാ ഈ ആകക്ട്പ്രകേനാരന്ധം കഭേദഗതഫി ലചെയ്യലപട പ്രധനാന ആകഫിന് കേറീഴഫില
ലചെയ്തതനാകയനാ എടുതതനാകയനാ കേരുതലപകടണതനാണക്ട്.

കകേരള നഫിയമസഭേനാ ലസക്രകടറഫിയറക്ട്,
തഫിരുവനന്തപുരന്ധം,
2021 ഒകകനാബര് 28.

എസക്ട്. വഫി. ഉണ്ണഫികൃഷ്ണന് നനായര്,
ലസക്രടറഫി.

