
                  

 2021-ലലെ കകേരള മതത്സ്യസസംഭരണവസം വവിപണനവസം  
ഗുണനവിലെവവാര പരവിപവാലെനവസം ബവില് 

(നവിയമസഭ പവാസവാകവിയ പ്രകേവാരമുള്ളതത)

മതത്സ്യസസംഭരണവസം കലെലെവസം വവിപണനവസം നവിയനവിക്കുന്നതവിനസം
വത്സ്യവസവാപവിതവസം ശുചവിതത്വപൂര്ണ്ണവസം കേവാരത്സ്യക്ഷമവമവായ കലെലെവസം 

വവിപണനവസം കപ്രവാതവാഹവിപവിക്കുന്നതവിനസം ഗുണനവിലെവവാരസം 
പരവിപവാലെവിക്കുന്നതവിനസം അവയുമവായവിബന്ധലപട്ടകതവാ 

അതവിനത  ആനഷസംഗവികേമവായകതവാ ആയ മറ്റു 
കേവാരത്സ്യങ്ങള്ക്കുസം കവണവി  വത്സ്യവസ 

ലചയ്യുന്നതവിനള്ള 

ഒരു 

ബവില്

പപീഠവികേ.―കകേരള  സസംസവാനതത  മതത്സ്യസസംഭരണവസം  കലെലെവസം വവിപണനവസം
നവിയനവിക്കുന്നതവിനസം  വത്സ്യവസവാപവിതവസം  ശുചവിതത്വപൂര്ണ്ണവസം  കേവാരത്സ്യക്ഷമവമവായ  കലെലെവസം
വവിപണനവസം കപ്രവാതവാഹവിപവിക്കുന്നതവിനസം ഗുണനവിലെവവാരസം പരവിപവാലെവിക്കുന്നതവിനസം അവയുമവായവി
ബന്ധലപട്ടകതവാ അതവിനത  ആനഷസംഗവികേമവായകതവാ ആയ മറ്റു കേവാരത്സ്യങ്ങള്ക്കുസംകവണവി വത്സ്യവസ
ലചയ്യുന്നതത  യുക്തമവായവിരവിക്കുകേയവാലസം; 

ഭവാരത റവിപബവികവിലന്റെ എഴുപതവിരണവാസം സസംവതരതവില് തവാലഴെപറയുസം  പ്രകേവാരസം
നവിയമമുണവാക്കുന:―

1.  ചുരുകകപരുസം  പ്രവാരസംഭവസം.― (1)  ഈ  ആകവിനത  2021-ലലെ  കകേരള
മതത്സ്യസസംഭരണവസം  വവിപണനവസം   ഗുണനവിലെവവാര  പരവിപവാലെനവസം  ആകത  എന്നത  കപരത
പറയവാസം.

(2)  ഇതത  2020  ലസപ്റസംബര്  24-ാം  തപീയതവി   പ്രവാബലെത്സ്യതവില്  വന്നതവായവി
കേരുതലപകടേണതവാണത.

2. നവിര്വ്വചനങ്ങള്.―ഈ  ആകവില്  സന്ദര്ഭസം  മറ്റു  വവിധതവില്  ആവശത്സ്യലപടേവാത
പക്ഷസം,―

(എ)  “നത്സ്യവായനവിര്ണ്ണയ  ഉകദത്സ്യവാഗസന"  എന്നവാല്  ഈ  ആകവിലലെ  26-ാം
വകുപവിലന്റെ  (1)-ാം  ഉപവകുപത  പ്രകേവാരസം  സര്കവാര്  അധവികേവാരലപടുതവിയ  ഉകദത്സ്യവാഗസന
എന്നര്ത്ഥമവാകുന;
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(ബവി)  “അപപീല് അധവികേവാരവി"  എന്നവാല് അതതു ജവില്ലയുലടേ അധവികേവാരവിതയുള്ള
ജവില്ലവാ കേളക്ടര് എന്നര്ത്ഥമവാകുന;

(സവി)  “കലെലെകമപീഷന"  എന്നവാല്  കലെലെസം  നടേതവിയതവിലന്റെകയവാ  കലെലെസം
നടേതവിപവിനവായവി സസൗകേരത്സ്യങ്ങള് പ്രദവാനസം ലചയ്തതവിലന്റെകയവാ വകേയവില് മതത്സ്യവവില്പനകവാരവില്
നവിനസം സര്വ്വപീസത ചവാര്ജവിനതവില് ഈടേവാക്കുന്ന തുകേകയവാ മതത്സ്യകമവാ എന്നര്ത്ഥമവാകുന;

(ഡവി)  “കലെലെകവാരന"  എന്നവാല്  മതത്സ്യകലെലെതവിന  കവണവി  5-ാം  വകുപത
പ്രകേവാരസം സവാധുതയുള്ള ഒരു അനമതവിപതസം കേരസമവാകവിയ വത്സ്യക്തവി എന്നര്ത്ഥമവാകുന;

(ഇ)  “അധവികേവാരലപടുതലപട്ട ഉകദത്സ്യവാഗസന"  എന്നവാല് ഈ ആകത പ്രകേവാരസം
നല്കേലപട്ട അധവികേവാരങ്ങള് വവിനവികയവാഗവിക്കുന്നതവിനസം ചുമതലെലപട്ട കേടേമകേള് നവിര്വ്വഹവിക്കു
ന്നതവിനമവായവി  വവിജവാപനസം  വഴെവി  സര്കവാര് അധവികേവാരലപടുതവിയവിട്ടുള്ള,  ആ പ്രകദശതത
അധവികേവാരവിതയുള്ള  ഫവിഷറപീസത  വകുപവിലലെ  അസവിസ്റ്റന്റെത  ഡയറക്ടര്  പദവവിയവിലള്ള  ഒരു
ഉകദത്സ്യവാഗസന എന്നര്ത്ഥമവാകുന;

(എഫത)  “ചവില്ഡത  കസ്റ്റവാകറജത  " എന്നവാല് മതത്സ്യലത വവാണവിജത്സ്യവാടേവിസവാനതവില്
തവാഴ്ന്ന ഊഷവാവവില് തണുപവിചത സൂക്ഷവിക്കുന്നതവിനള്ള സസൗകേരത്സ്യസം എന്നര്ത്ഥമവാകുന;

(ജവി)  “പരവിവഹന  സസൗകേരത്സ്യസം"  എന്നവാല്  വവാണവിജത്സ്യവാടേവിസവാനതവില്  മതത്സ്യസം
കറവാഡത മവാര്ഗസം വവിതരണസം ലചയ്യുന്നതവിനപകയവാഗവിക്കുന്ന യനവത്കൃത വവാഹനസം എന്നര്ത്ഥമവാകുന;

(എചത)  “മതത്സ്യസം"  എന്നവാല്  ഭക്ഷത്സ്യകയവാഗത്സ്യമവായതുസം  സവാമ്പതവികേ  വവാണവിജത്സ്യ
മൂലെത്സ്യമുള്ളതുമവായ എല്ലവാ ജലെജപീവവികേളസം എന്നര്ത്ഥമവാകുന;

(ഐ)  “മതത്സ്യബന്ധനസം"  എന്നവാല്  ഏലതങവിലസം  മവാര്ഗങ്ങള്  അവലെസംബവിചത
മതത്സ്യസം  പവിടേവിക്കുകേകയവാ  കശഖരവിക്കുകേകയവാ  ആകേര്ഷവിക്കുകേകയവാ  പവിന്തുടേരുകേകയവാ  ലചയ്യുകേ
എന്നര്ത്ഥമവാകുന;

(ലജ)  “ഫവിഷത ലെവാന്റെവിസംഗത ലസന്റെര് മവാകനജ് ലമന്റെത  ലസവാസസറവി"  എന്നവാല് ഈ
ആകവിലലെ  7-ാം വകുപത  പ്രകേവാരസം ഒരു ലെവാന്റെവിസംഗത  ലസന്റെറവിലന്റെ നടേതവിപവിനസം പരവിപവാലെനതവിനമവായവി
രൂപപീകേരവിച ലസവാസസറവി  എന്നര്ത്ഥമവാകുന;

(ലകേ) “ഫവിഷത മവാര്കറത  മവാകനജ് ലമന്റെത  ലസവാസസറവി" എന്നവാല് ഈ ആകവിലലെ
11-ാം വകുപത പ്രകേവാരസം ഒരു മവാര്കറവിലന്റെ നടേതവിപവിനസം പരവിപവാലെനതവിനമവായവി രൂപപീകേരവിച
ലസവാസസറവി എന്നര്ത്ഥമവാകുന;

(എല്)  “മതത്സ്യലതവാഴെവിലെവാളവി"  എന്നവാല്  ജപീവസന്ധവാരണതവിനകവണവി
മുഖത്സ്യമവായുസം മതത്സ്യബന്ധനതവികലെര്ലപട്ടവിരവിക്കുന്ന ഒരു വത്സ്യക്തവി എന്നര്ത്ഥമവാകുന;
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(എസം) “സര്കവാര്" എന്നവാല് കകേരള സര്കവാര്  എന്നര്ത്ഥമവാകുന;

(എന) “ഹവാര്ബര്" എന്നവാല്  മതത്സ്യബന്ധന യവാനങ്ങള് കേരയ്ക്കടുപവിക്കുന്നതവിനസം

സുരക്ഷവിതമവായുസം ശുചവിതത്വപൂര്ണ്ണമവായുസം മതത്സ്യസം ഇറക്കുന്നതവിനസം സകേകേവാരത്സ്യസം ലചയ്യുന്നതവിനസം

ആവശത്സ്യമവായ അടേവിസവാന സസൗകേരത്സ്യങ്ങകളവാടുകൂടേവിയ സലെസം എന്നര്ത്ഥമവാകുന;

(ഒ)  “ഹവാര്ബര് മവാകനജ് ലമന്റെത  ലസവാസസറവി"  എന്നവാല് ഈ ആകവിലലെ  9-ാം

വകുപത പ്രകേവാരസം ഒരു മതത്സ്യബന്ധന ഹവാര്ബറവിലന്റെ നടേതവിപവിനസം പരവിപവാലെനതവിനമവായവി

രൂപപീകേരവിച ലസവാസസറവി  എന്നര്ത്ഥമവാകുന;

(പവി)  “ഐസത  പവാന്റെത"  എന്നവാല്  മതത്സ്യസം  കകേടുകൂടേവാലത  സൂക്ഷവിക്കുന്നതവിനള്ള

ഐസത, വത്സ്യവാവസവായവികേ/വവാണവിജത്സ്യവാടേവിസവാനതവില്, നവിര്മവിക്കുന്ന സവാപനസം എന്നര്ത്ഥമവാകുന;

(കേക) “ലെവാന്റെവിസംഗത ലസന്റെര്" എന്നവാല് ഈ ആകവിലലെ 3-ാം വകുപത പ്രകേവാരസം വവിജവാപനസം

ലചയ്യലപട്ടതുസം മതത്സ്യസം കേടേലെവില്നവിന്നത കനരവിട്ടത കേരയവിലലെതവിക്കുന്നതവിനകവണവിയുള്ളതുമവായ

സലെസം എന്നര്ത്ഥമവാകുന;

(ആര്)  “മവാര്കറത"  എന്നവാല് ലെവാന്റെവിസംഗത  ലസന്റെര്,  ഹവാര്ബര്,  കേടേമുറവി,  ബൂതത,

മതത്സ്യ കൃഷവിയവിടേസം എന്നവിവ ഒഴെവിലകേ ആഭത്സ്യന്തര ഉപകഭവാഗതവികനവാ കേയറ്റുമതവികകവാ കവണവി

മതത്സ്യസം  വവിപണനസം  നടേത്തുന്നകതവാ  അലല്ലങവില്  സകേമവാറസം  ലചയ്യുന്നകതവാ  ആയതുസം  ഈ

ആകവിലലെ 3-ാം വകുപത പ്രകേവാരസം  വവിജവാപനസം ലചയ്യലപട്ടതുമവായ സലെസം എന്നര്ത്ഥമവാകുന;

(എസത) “വവിജവാപനസം" എന്നവാല് ഔകദത്സ്യവാഗവികേ ഗസറവില് പ്രസവിദപീകേരവിച ഒരു

വവിജവാപനസം  എന്നര്ത്ഥമവാകുന;

(റവി)  “നവിര്ണ്ണയവികലപട്ട"  എന്നവാല്  ഈ  ആകവിന  കേപീഴെവില്  ഉണവാകലപട്ട

ചട്ടങ്ങളവാല് നവിര്ണ്ണയവികലപട്ട  എന്നര്ത്ഥമവാകുന;

(യു)  “പൂര്വ്വ  സസംസ്കരണസം"  എന്നവാല്  മതത്സ്യതവിലന്റെ  തലെ  നപീകസം  ലചയ്യല്,

മവാസംസസം കവര്തവിരവികല്,  ലചകേവിള നപീകസം ലചയ്യല്,  കുടേല് നപീകസം ലചയ്യല്,  ലതവാലെവിലപവാളവികല്

മുതലെവായവ എന്നര്ത്ഥമവാകുന;

(വവി)  “പൂര്വ്വ സസംസ്കരണകകേനസം"  എന്നവാല് മതത്സ്യതവിലന്റെ പൂര്വ്വ സസംസ്കരണസം

വത്സ്യവാവസവായവികേ/വവാണവിജത്സ്യവാടേവിസവാനതവില് നടേത്തുന്നതവിനവായവി സജപീകേരവിച സവാപനകമവാ

സലെകമവാ ചുറ്റുപവാകടേവാ  എന്നര്ത്ഥമവാകുന;
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(ഡബബ) “സസംസ്കരണസം" എന്നവാല് മതത്സ്യസം ടേവിന്നവിലെടേയ്ക്കുകേകയവാ അചവാറവാക്കുകേകയവാ

കവവവിക്കുകേകയവാ  ഉണക്കുകേകയവാ  ഉപവിലെവിടുകേകയവാ  ശപീതപീകേരവിക്കുകേകയവാ  പുകേച്ചുണക്കുകേകയവാ

സമവാനമവായ തരതവില് വവിപണനതവിനത സജമവാക്കുകേകയവാ ലചയ്യുകേ  എന്നര്ത്ഥമവാകുന;

(എകത)  “സസംസ്കരണകകേനസം"  എന്നവാല് മതത്സ്യതവിലന്റെ  സസംസ്കരണപ്രവര്തനങ്ങള്

വവാണവിജത്സ്യവാടേവിസവാനതവില്  നടേത്തുന്നതവിനവായവി  സജപീകേരവിച  സവാപനകമവാ  സലെകമവാ

ചുറ്റുപവാകടേവാ എന്നര്ത്ഥമവാകുന;

(സവ)  “സസംസവാനതലെ മതത്സ്യ ഗുണനവിലെവവാര പരവിപവാലെന കേമവിറവി"  എന്നവാല്

16-ാം വകുപത പ്രകേവാരസം രൂപപീകേരവിച കേമവിറവി  എന്നര്ത്ഥമവാകുന;

(ഇസഡത) “യൂസര് ഫപീ" എന്നവാല് സര്കവാകരവാ തകദ്ദേശ സത്വയസംഭരണ സവാപനങ്ങകളവാ

പശവാതലെ സസൗകേരത്സ്യങ്ങള് ഒരുകവിയവിട്ടുള്ള ലെവാന്റെവിസംഗത ലസന്റെര്,  ഹവാര്ബര്,  മവാര്കറത തുടേങ്ങവിയ

ഇടേങ്ങളവില് പ്രസ്തുത സസൗകേരത്സ്യങ്ങള് ഉപകയവാഗലപടുത്തുകേകയവാ അനഭവവിക്കുകേകയവാ ലചയ്യുന്നതവികലെകത

വത്സ്യക്തവികേള്,  സവാപനങ്ങള്,  വവാഹനങ്ങള്  എന്നവിവയവില്  നവിന്നത  ഈടേവാക്കുന്ന  ഫപീസത

എന്നര്ത്ഥമവാകുന;

(ഇസഡതഎ) “യവാനസം" എന്നവാല്  മതത്സ്യബന്ധനസം നടേത്തുന്നതവികനവാ ജലെമവാര്ഗസം

മതത്സ്യസം കേടേത്തുന്നതവികനവാ ഉപകയവാഗവിക്കുന്ന ഒരു വവാഹനസം എന്നര്ത്ഥമവാകുന.

3. ലെവാന്റെവിസംഗത ലസന്റെര്  ,   ഹവാര്ബര്  ,   മവാര്കറത എന്നവിവ പ്രഖത്സ്യവാപവിക്കുന്നതവിനള്ള അധവികേവാരസം.―

(1)  തല്സമയസം  പ്രവാബലെത്സ്യതവിലള്ള  മകറലതങവിലസം  നവിയമതവില്  എന്തുതലന്ന

അടേങ്ങവിയവിരുന്നവാലസം ഈ ആകവിലലെ ആവശത്സ്യങ്ങള്കവായവി സര്കവാരവിനത,  ലെവാന്റെവിസംഗത ലസന്റെര്,

ഹവാര്ബര്, മവാര്കറത എന്നവിവ കേവാലെവാകേവാലെങ്ങളവില് വവിജവാപനസം വഴെവി പ്രഖത്സ്യവാപവികവാവന്നതവാണത.

(2)  ലെവാന്റെവിസംഗത  ലസന്റെര്,  ഹവാര്ബര്,  മവാര്കറത  എന്നവിവയുലടേ അടേവിസവാന ഭസൗതവികേ

സസൗകേരത്സ്യങ്ങളലടേ നവിലെവവാരസം സര്കവാരവിനത, വവിജവാപനതവിലൂലടേ നവിഷ്കര്ഷവികവാവന്നതവാണത.

4.  മതത്സ്യകലെലെസം വത്സ്യവസലപടുതല്.―(1)  ഈ ആകവിലലെ  3-ാം വകുപവിലന്റെ  (1)-ാം

ഉപവകുപത  പ്രകേവാരസം  വവിജവാപനസം  ലചയ്തവിട്ടുള്ള  ലെവാന്റെവിസംഗത  ലസന്റെര്,  ഹവാര്ബര്,  മവാര്കറത

എന്നവിവവിടേങ്ങളവില്ക്കൂടേവിയല്ലവാലത യവാലതവാരവാളസം മതത്സ്യകലെലെസം നടേത്തുവവാന പവാടേവില്ലവാതതവാകുന:
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എന്നവാല് കലെലെതവിലൂലടേയല്ലവാലത മതത്സ്യലതവാഴെവിലെവാളവികേള്കത കനരവിട്ടത  മതത്സ്യ വവിപണനസം
നടേത്തുന്നതവിനത ഇസൗ ഉപവകുപത തടേസമവാകുന്നതല്ല.

(2) ഈ ആകവിലലെ 5-ാം വകുപത പ്രകേവാരസം അനമതവിപതസം കനടേവാത യവാലതവാരവാളസം
ലെവാന്റെവിസംഗത  ലസന്റെര്,  ഹവാര്ബര്,  മവാര്കറത   എന്നവിവവിടേങ്ങളവില്  മതത്സ്യകലെലെസം നവിര്വ്വഹവികവാന
പവാടേവില്ലവാതതവാകുന:

എന്നവാല് ഏലതങവിലസം പ്രകതത്സ്യകേ സവാഹചരത്സ്യതവില് സര്കവാര് വവിജവാപനസം ലചയ്ത
ലെവാന്റെവിസംഗത  ലസന്റെര്,  ഹവാര്ബര്,  മവാര്കറത  എന്നവിവയ്ക്കു  പുറതത  മതത്സ്യകലെലെതവില്  തവാല്കവാലെവികേമവായവി
ഏര്ലപടുന്നതവിനള്ള  അനമതവിപതസം  ബന്ധലപട്ട  ഹവാര്ബര്  മവാകനജ് ലമന്റെത
ലസവാലലസറവി/ഫവിഷത  ലെവാന്റെവിസംഗത  ലസന്റെര്  മവാകനജ് ലമന്റെത  ലസവാലലസറവിയുലടേ  ശവിപവാര്ശയുലടേ
അടേവിസവാനതവില് നവിര്ണ്ണയവികലപട്ട  പ്രകേവാരസം  അധവികേവാരലപടുതലപട്ട  ഉകദത്സ്യവാഗസനത
നല്കേവാവന്നതവാണത.

(3)  മതത്സ്യകലെലെസം നവിര്വ്വഹവികകണ രപീതവി,  ബന്ധലപട്ട പ്രവര്തനങ്ങള് എന്നവിവ
നവിര്ണ്ണയവികലപട്ട പ്രകേവാരസം ആയവിരവിക്കുന്നതവാണത.

(4)  കലെലെത്തുകേയുലടേ  അഞ്ചു  ശതമവാനതവില്  കേവവിയവാത  തുകേ  കലെലെകമപീഷന
ആയവി  നവിര്ണ്ണയവികലപടുന്ന തരതവില് വസൂലെവാകവാവന്നതവാണത.

(5)  (4)-ാംഉപവകുപത പ്രകേവാരസം വസൂലെവാകലപടുന്ന കലെലെകമപീഷന തവാലഴെപറയുസം
പ്രകേവാരസം വവിഭജവികലപടേവാവന്നതവാണത, അതവായതത :―

(എ) ഫവിഷത ലെവാന്റെവിസംഗത  ലസന്റെര്/ഫവിഷവിസംഗത ഹവാര്ബര്

(i) കലെലെകവാരനത -ഇരുപതത ശതമവാനസം;

(ii)  ഹവാര്ബര്   മവാകനജ് ലമന്റെത  ലസവാലലസറവിയ്ക്കത/  ഫവിഷത  ലെവാന്റെവിസംഗത  ലസന്റെര്
മവാകനജ് ലമന്റെത  ലസവാലലസറവിയ്ക്കത -ഇരുപതത ശതമവാനസം;

(iii) ബന്ധലപട്ട  മതത്സ്യലതവാഴെവിലെവാളവികേള്കത  വവാര്ഷവികേ  ഉല്പവാദന
കബവാണസവായവി തവിരവിലകേ നല്കുന്നതവിനവായവി - നവാല്പതത ശതമവാനസം ;

(iv) കലെലെതവില് പങവാളവിയവാകുന്ന ലസവാസസറവികേള്കത - ഇരുപതത ശതമവാനസം 

(ബവി) ഫവിഷത മവാര്കറത 

(i) കലെലെകവാരനത - ഇരുപതത ശതമവാനസം ;

(ii) ഫവിഷത മവാര്കറത മവാകനജ് ലമന്റെത ലസവാസസറവിയ്ക്കത -ഇരുപതത ശതമവാനസം ;

(iii)  കക്ഷമ  പ്രവര്തനങ്ങള്  നടേപവിലെവാക്കുന്നതവിനവായവി  കകേരള  മതത്സ്യലതവാഴെവിലെവാളവി
കക്ഷമനവിധവി കബവാര്ഡവിനത - മുപതത ശതമവാനസം ;

(iv)  തകദ്ദേശ  സത്വയസംഭരണ  സവാപനതവിനത/മവാര്കറവിലന്റെ  ഉടേമയ്ക്കത-മുപതത
ശതമവാനന.
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 (6) കലെലെകവാരന ഉള്ലപലടേ  യവാലതവാരവാളസം  പണമവാകയവാ  മറത  രപീതവിയവികലെവാ  ഒരു
തരതവിലമുള്ള  മറത  ആനകൂലെത്സ്യങ്ങള്  മതത്സ്യകലെലെവമവായവി  ബന്ധലപട്ടത  വസൂലെവാകവാന
പവാടേവില്ലവാതതവാകുന.

(7)  മതത്സ്യതവിലന്റെ എണ്ണസം, തൂകസം എന്നവിവയുലടേകയവാ അവ ഉള്ലകവാള്ളുന്ന ലപട്ടവി,
കുട്ട എന്നവിവയുലടേ എണ്ണതവിലന്റെകയവാ അടേവിസവാനതവില് കലെലെസം നവിര്വ്വഹവികകണതവാകുന.

(8)  മതത്സ്യലതവാഴെവിലെവാളവി  വവികേസന  കക്ഷമ  സഹകേരണ  സസംഘതവില്  നവിന്നത
മതത്സ്യബന്ധന ഉപകേരണങ്ങള്  സത്വവായതമവാക്കുന്നതവിനവായവി  വവായ്പലയടുതവിട്ടുള്ള ഏലതവാരവാളസം
പ്രസ്തുത  സസംഘസം  നവികയവാഗവിചവിട്ടുള്ള  കലെലെകവാരന  മുകഖനയല്ലവാലത   മതത്സ്യകലെലെതവില്
ഏര്ലപടേവാന പവാടുള്ളതല്ല.

(9)  ഈ വകുപവിലലെ ഏലതങവിലസം വത്സ്യവസകേള് ലെസംഘവിക്കുന്ന ഏലതവാരവാളസം  ഈ
ആകവിലലെ 30-ാം വകുപത പ്രകേവാരസം ശവിക്ഷവാനടേപടേവികേള്കത വവികധയനവാകുന്നതവാണത.

5.  കലെലെകവാരനള്ള  അനമതവിപതസം.―(1)  ലെവാന്റെവിസംഗത  ലസന്റെര്,  ഹവാര്ബര്, മവാര്കറത
എന്നവിവവിടേങ്ങളവില്  മതത്സ്യകലെലെസം  നവിര്വ്വഹവിക്കുന്നതവിനള്ള  അനമതവിപതസം  ലെഭവിക്കുന്നതവികലെകവായവി
ഒരവാള്  ആ  പ്രകദശകതകത  അധവികേവാരലപടുതലപട്ട  ഉകദത്സ്യവാഗസന  മുമ്പവാലകേ  നവിര്ണ്ണയവികലപട്ട
പ്രകേവാരസം അങ്ങലനയുള്ള അകപക്ഷ സമര്പവികകണതവാണത.

(2)  (1)-ാം  ഉപവകുപത   പ്രകേവാരമുള്ള  അകപക്ഷ  നവിര്ണ്ണയവികലപട്ട  പ്രകേവാരമുള്ള
ഫപീസത ഒടുകവി ആവശത്സ്യമവായ വവിവരങ്ങളസം കലെലെതവില് ഏര്ലപടേവാന ഉകദ്ദേശവിക്കുന്ന  സലെതത
രൂപപീകേരവികലപട്ട,  അതതുസസംഗതവികപവാലലെ,  ഫവിഷത  ലെവാന്റെവിസംഗത  ലസന്റെര്  മവാകനജ് ലമന്റെത
ലസവാസസറവിയുലടേകയവാ  ഹവാര്ബര് മവാകനജ് ലമന്റെത   ലസവാസസറവിയുലടേകയവാ  ഫവിഷത  മവാര്കറത
മവാകനജ് ലമന്റെത   ലസവാസസറവിയുലടേകയവാ,  ആ പ്രകദശതത  നവിലെവവിലള്ള മതത്സ്യലതവാഴെവിലെവാളവി
വവികേസന കക്ഷമ സഹകേരണ സസംഘതവികന്റെകയവാ ശവിപവാര്ശയുസം സഹവിതസം  സമര്പവികകണതവാണത.

(3) (1)-ാം ഉപവകുപത പ്രകേവാരസം ഒരു അകപക്ഷ ലെഭവിച്ചു കേഴെവിഞവാല്, അധവികേവാരലപടുതലപട്ട
ഉകദത്സ്യവാഗസന   ആവശത്സ്യമവായ  അകനത്വഷണസം  നടേതവികയവാ  നടേതവിച്ചുലകേവാകണവാ
നവിര്ണ്ണയവികലപടേവാവന്ന  അങ്ങലനയുള്ള  മവാനദണ്ഡങ്ങളലടേ  അടേവിസവാനതവില്,  അകപക്ഷ
ലെഭവിച  തപീയതവി  മുതല്  മുപതത  ദവിവസതവിനകേസം  മതത്സ്യകലെലെസം  നവിര്വ്വഹവിക്കുന്നതവിനള്ള
അനമതവിപതസം നല്കുകേകയവാ അകപക്ഷ നവിരസവിക്കുകേകയവാ ലചകയ്യണതവാണത.

(4) അനമതവിപതസം അനവദവിച്ചു കേവിട്ടുന്നതവികലെകവായവി അകപക്ഷകേന നവിര്ണ്ണയവികലപട്ട
തുകേയ്ക്കുള്ള ലസകേബരവിറവി നവികക്ഷപസം നവിര്ണ്ണയവികലപട്ട പ്രകേവാരസം ഒടുകകണതവാണത.

(5) (3)-ാം ഉപവകുപത പ്രകേവാരസം നല്കുന്ന അനമതവിപതസം നവിര്ണ്ണയവികലപട്ടവിട്ടുള്ള
അങ്ങലനയുള്ള മവാതൃകേയവില് ആയവിരവികകണതുസം അതവില് അനമതവി ലെഭവിച ഫവിഷത ലെവാന്റെവിസംഗത
ലസന്റെറവിലന്റെ/ഹവാര്ബറവിലന്റെ/മവാര്കറവിലന്റെ  കപരുസം  അതു  സവിതവിലചയ്യുന്ന  ജവില്ലയുസം
കരഖലപടുതവിയവിരവികകണതുമവാണത.
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(6) (1)-ാം ഉപവകുപത പ്രകേവാരസം സമര്പവിച ഒരു അകപക്ഷ നവിരസവിക്കുന്ന പക്ഷസം

പ്രസ്തുത വവിവരസം ആയതത നവിരസവികവാനള്ള കേവാരണസം സഹവിതസം  അകപക്ഷ ലെഭവിച തപീയതവി

മുതല് മുപതത ദവിവസതവിനള്ളവില്  അകപക്ഷകേലന കരഖവാമൂലെസം അറവിയവികകണതവാണത.

(7) കലെലെകവാരനത കലെലെസം നവിര്വ്വഹവിക്കുന്നതവിനള്ള അവകേവാശസം അനമതവിപതതവില്

കരഖലപടുതവിയവിരവിക്കുന്ന സലെതത മവാതകമ ഉണവായവിരവിക്കുകേയുള.

(8)  റദ്ദേവാകലപടുകേകയവാ  തടേഞ്ഞുവയ്ക്കലപടുകേകയവാ  ലചയ്യവാത  പക്ഷസം  ഈ  വകുപത

പ്രകേവാരസം  നല്കുന്ന  അനമതവിപതതവിനത  മൂന്നത  വര്ഷകവാലെകതകത  സവാധുതയുണവായവി

രവിക്കുന്നതവാണത.

(9) (3)-ാം ഉപവകുപത പ്രകേവാരസം ലെഭവിച ഒരു അനമതവിപതസം അതവിലന്റെ കേവാലെവാവധവി

അവസവാനവിക്കുന്നതവിന മുമ്പവായവി ഒരു പുതവിയ അനമതവിപതസം കനടുന്നതവിനവായവി അനവര്തവികകണ

നടേപടേവിക്രമങ്ങള്  പവാലെവിച്ചുലകേവാണസം  നവിര്ണ്ണയവികലപടേവാവന്ന  അങ്ങലനയുള്ള  ഫപീസത

ഒടുകവിലകവാണസം  പുതുകവാവന്നതവാണത.

6.  കലെലെകവാരന  പവാലെവികകണ  വത്സ്യവസകേള്.―(1)  ഈ  ആകവിലലെ  വത്സ്യവസകേള്ക്കുസം

അതവിന കേപീഴെവില് ഉണവാകലപടുന്ന ചട്ടങ്ങള്ക്കുസം വവികധയമവായവി കലെലെകവാരന തവാലഴെപറയുന്ന

വത്സ്യവസകേള് പവാലെവിചവിരവികകണതവാണത, അതവായതത:―

(i)  5-ാം  വകുപത  പ്രകേവാരമുള്ള  അനമതവിപതസം  ലെഭത്സ്യമവാക്കുന്നതവികലെകത

നവിര്ണ്ണയവികലപട്ട നവിബന്ധനകേളസം ബന്ധലപട്ട വവിജവാപനങ്ങളസം/ഉതരവകേളസം  അനസരവിചവാ

യവിരവികണസം പ്രവര്തവികകണതത;

(ii)  അനമതവിപതതവില് നവിഷ്കര്ഷവിചവിട്ടുള്ള ഹവാര്ബറവില്/ലെവാന്റെവിസംഗത  ലസന്റെറവില്/

മവാര്കറവില്  മവാതസം  ഈ  ആകവിലലെയുസം  അതവിനകേപീഴെവില്  ഉണവാകവിയവിട്ടുള്ള  ചട്ടങ്ങളവിലലെയുസം

വത്സ്യവസകേള്ക്കുസം  അനമതവിപതതവിലലെ  വത്സ്യവസകേള്ക്കുസം  നവിബന്ധനകേള്ക്കുസം  വവികധയമവായവി

മതത്സ്യതവിലന്റെ കലെലെസം നവിര്വ്വഹവികകണതവാണത;

(iii)  സര്കവാര്  കേവാലെവാകേവാലെങ്ങളവില്  വവിജവാപനതവാല്  നവിശയവിക്കുന്ന

കലെലെകമപീഷന ഒഴെവിലകേ മറത  യവാലതവാരുവവിധ ഫപീസുകേകളവാ  കേമപീഷകനവാ സമവാനമവായകതവാ

അല്ലവാതകതവാ ആയ  തുകേകയവാ ഈടേവാക്കുവവാന കലെലെകവാരനത അവകേവാശസം ഉണവായവിരവിക്കുന്നതല്ല.

(2)  ഈ  ആകവിലലെകയവാ  അതവിനകേപീഴെവില്  ഉണവാകവിയവിട്ടുള്ള  ചട്ടങ്ങളവിലലെകയവാ

വത്സ്യവസകേള്കകവാ അനമതവിപതതവിലലെ  നവിബന്ധനകേള്കകവാ വവിരുദമവായ ഏലതങവിലസം
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പ്രവര്തവികേള്  കലെലെകവാരന ലചയ്യുന്നപക്ഷസം, അയവാള് 30-ാം വകുപത പ്രകേവാരമുളള ശവിക്ഷവാ

നടേപടേവികേള്കത വവികധയനവാകുന്നതവാണത.

7.  ഫവിഷത ലെവാന്റെവിസംഗത ലസന്റെര് മവാകനജ് ലമന്റെത  ലസവാസസറവിയുലടേ രൂപപീകേരണസം.―

(1)  ഓകരവാ ഫവിഷത ലെവാന്റെവിസംഗത  ലസന്റെറവിലന്റെയുസം ശരവിയവായ നടേതവിപവിനസം പരവിപവാലെനതവിനസം

നവിരപീക്ഷണതവിനമവായവി,  സര്കവാരവിനത,  ഓകരവാ  ഫവിഷത  ലെവാന്റെവിസംഗത  ലസന്റെര്  മവാകനജ് ലമന്റെത

ലസവാസസറവി  വവിജവാപനതവാല്  രൂപപീകേരവികവാവന്നതവാണത.  അതവില്  തവാലഴെപറയുന്ന

അസംഗങ്ങള് ഉണവായവിരവികകണതവാണത, അതവായതത:―

(i) പ്രകദശലത  ഗവാമപഞവായതത  പ്രസവിഡന്റെത

മുനവിസവിപവാലെവിറവിലചയര്മവാന/മുനവിസവിപല്

കകേവാര്പകറഷന ഡവിവവിഷന ലമമ്പര്

- ലചയര്കപഴ്സണ

(ii) പ്രകദശസം  അധവികേവാര  പരവിധവിയവില്  വരുന്ന

മതത്സ്യഭവലന്റെ ചുമതലെയുള്ള ഉകദത്സ്യവാഗസന 

- ലമമ്പര്

ലസക്രട്ടറവി

(iii) പ്രകദശസം  അധവികേവാര  പരവിധവിയവില്  വരുന്ന

ഭക്ഷത്സ്യ സുരക്ഷവാ ഓഫപീസര്

- അസംഗസം

(iv) പ്രകദശസം  അധവികേവാരപരവിധവിയവില്  വരുന്ന

മതത്സ്യലഫഡത    കപ്രവാജക്ടത ഓഫപീസര്

- അസംഗസം

(v) പ്രകദശലത  ഗവാമപഞവായതത/  മുനവിസവിപവാലെവിറവി

വവികേസന സ്റ്റവാന്റെവിസംഗത കേമവിറവി ലചയര്മവാന

 (മുനവിസവിപല് കകേവാര്പകറഷനത ബവാധകേമല്ല)

 - അസംഗസം

(vi) ഫവിഷത  ലെവാന്റെവിസംഗത  ലസന്റെര്  സവിതവിലചയ്യുന്ന

വവാര്ഡവിലലെ  ഗവാമപഞവായതത  ഭരണ  സമവിതവി/

മുനവിസവിപല് കേസൗണസവില് ലമമ്പര്

 (മുനവിസവിപല് കകേവാര്പകറഷനത ബവാധകേമല്ല)

 - അസംഗസം

(vii) പ്രകദശസം  അധവികേവാര  പരവിധവിയവായവി  വരുന്ന

മതത്സ്യലതവാഴെവിലെവാളവി  സഹകേരണ  സസംഘസം

പ്രസവിഡന്റുമവാരവില്  നവിനസം  സര്കവാര്

നവാമനവിര്കദ്ദേശസം ലചയ്യുന്ന രണ കപര്

 - അസംഗങ്ങള്
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(viii) അതതത  പ്രകദശലത  പരമ്പരവാഗത  മതത്സ്യലതവാഴെവി
ലെവാളവികേളവില്  നവിനസം  സര്കവാര്  നവാമനവിര്കദ്ദേശസം
ലചയ്യുന്ന,  അഞവില് അധവികേരവികവാത പ്രതവി
നവിധവികേള്              

 -  അസംഗങ്ങള്.

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

സവാനസം വഹവിക്കുന്നതു വഴെവി അസംഗങ്ങളവാകുന്നവരുലടേ കേവാലെവാവധവി,  അവര് അതരതവിലള്ള

ഔകദത്സ്യവാഗവികേ സവാനസം വഹവിക്കുന്ന കേവാലെകതവാളസം ആയവിരവിക്കുന്നതവാണത.

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

സത്വയസംഭരണ സവാപനങ്ങളവിലലെ സവാനസം വഹവിക്കുന്നതുവഴെവി അസംഗങ്ങളവാകുന്നവരുലടേ കേവാലെവാവധവി,

അവര് അപ്രകേവാരമുള്ള സവാനസം വഹവിക്കുന്ന കേവാലെകതവാളസം ആയവിരവിക്കുന്നതവാണത.

(4)  (1)-ാം ഉപവകുപവിലലെ (vii)-ാം ഇനസം പ്രകേവാരസം നവാമനവിര്കദ്ദേശസം ലചയ്യലപടുന്നതുവഴെവി

അസംഗങ്ങളവാകുന്ന മതത്സ്യലതവാഴെവിലെവാളവി സഹകേരണ സസംഘസം പ്രസവിഡന്റുമവാരുലടേ കേവാലെവാവധവി

(1)-ാം  ഉപവകുപത  പ്രകേവാരമുള്ള  വവിജവാപനസം  പ്രസവിദപീകേരവിച  തപീയതവി  മുതല്  അഞ്ചു

വര്ഷകതകകവാ അവരുലടേ പ്രസവിഡന്റെത സവാനസം അവസവാനവിക്കുന്നതുവലരകയവാ ഏതവാകണവാ

ആദത്സ്യസം അതുവലര ആയവിരവിക്കുന്നതവാണത.

(5) (1)-ാം ഉപവകുപവിലലെ  (viii)-ാം ഇനസം പ്രകേവാരസം നവാമനവിര്കദ്ദേശസം ലചയ്യലപടുന്നതുവഴെവി

അസംഗങ്ങളവാകുന്ന  പരമ്പരവാഗത  മതത്സ്യലതവാഴെവിലെവാളവികേളലടേ  കേവാലെവാവധവി  (1)-ാം  ഉപവകുപത

പ്രകേവാരമുള്ള വവിജവാപനസം പ്രസവിദപീകേരവിച തപീയതവി മുതല് അഞ്ചു വര്ഷകവാലെകതകവായവി

രവിക്കുന്നതവാണത.

(6) (1)-ാം ഉപവകുപവിലലെ (vii), (viii)  എന്നപീ ഇനങ്ങള് പ്രകേവാരസം നവാമനവിര്കദ്ദേശസം

ലചയ്യലപടുന്ന  അനസൗകദത്സ്യവാഗവികേ  അസംഗങ്ങള്കത,  സര്കവാരവിനത  ലെവിഖവിതമവായ  കനവാട്ടപീസത

നല്കേവിലകവാണത  തലന്റെ   അസംഗതത്വസം  രവാജവിവയ്ക്കവാവന്നതുസം  എന്നവാല്,  സര്കവാര്  രവാജവി

സത്വപീകേരവിക്കുന്നതുവലര തല്സവാനതത തുടേരവാവന്നതുമവാണത.

(7)  നവാമനവിര്കദ്ദേശസം ലചയ്യലപടുന്ന ഒരു അനസൗകദത്സ്യവാഗവികേ അസംഗതവിലന്റെ ഇടേകവാലെ

ഒഴെവികവവാ ആകേസവികേ ഒഴെവികവവാ  അപ്രകേവാരമുള്ള ഒഴെവിവണവായവി മൂന മവാസതവിനകേസം നവികേകതണതുസം

അപ്രകേവാരസം  പുതവിയതവായവി  നവാമനവിര്കദ്ദേശസം  ലചയ്യലപടുന്ന  അസംഗസം,  അകദ്ദേഹലത  ആരുലടേ

 1979/2021.
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സവാനകതകവാകണവാ  നവാമനവിര്കദ്ദേശസം  ലചയ്യലപട്ടതത,  ആ  അസംഗതവിലന്റെ  കശഷവിക്കുന്ന

കേവാലെയളവവികലെകത മവാതസം സവാനസം വഹവികകണതുമവാണത.

(8) സര്കവാരവിനത, നവാമനവിര്കദ്ദേശസം ലചയ്യലപട്ട ഏലതവാരസംഗകതയുസം,―     

(എ)  അയവാള്കത ബുദവിസവിരതയവില്ലവാതതവായവി അധവികേവാരവിതയുള്ള കകേവാടേതവിയവാല്

വവിധവികലപടുകേകയവാ;

(ബവി)  അയവാള് ഒരു അവവിമുക്ത നവിര്ദനനവായവി  അധവികേവാരവിതയുള്ള കകേവാടേതവിയവാല്

വവിധവികലപടുകേകയവാ;

(സവി)  അയവാള്കത  ശവാരപീരവികേകമവാ  മവാനസവികേകമവാ  ആയ  സവകേലെത്സ്യതവാല്

അപ്രകേവാരസം തുടേരവാന കേഴെവിവവില്ലവാലത വരവികേകയവാ;

(ഡവി)  സര്കവാരവിലന്റെ  അഭവിപ്രവായതവില്  സദവാചവാര  വവിരുദമവായകതവാ

സവാമ്പതവികേ  ക്രമകകടുകേള്  ഉള്ലപലടേയുള്ളകതവാ  ആയ  കുറകൃതത്സ്യതവികനവാ  അയവാള്

ശവിക്ഷവികലപടുകേകയവാ, 

ലചയ്തവാല്, അസംഗതത്വതവില് നവിന്നത നപീകസം ലചയ്യവാവന്നതവാണത. 

8. ഫവിഷത ലെവാന്റെവിസംഗത ലസന്റെര് മവാകനജ് ലമന്റെത  ലസവാസസറവിയുലടേ അധവികേവാരങ്ങളസം കേര്തവത്സ്യങ്ങളസം

ചുമതലെകേളസം  .―ഈ ആകവിലലെ 7-ാം വകുപത പ്രകേവാരസം രൂപപീകേരവികലപടുന്ന ഫവിഷത ലെവാന്റെവിസംഗത

ലസന്റെര് മവാകനജ് ലമന്റെത   ലസവാസസറവിയുലടേ അധവികേവാരങ്ങളസം കേര്തവത്സ്യങ്ങളസം ചുമതലെകേളസം

തവാലഴെപറയുസം പ്രകേവാരമവായവിരവിക്കുന്നതവാണത, അതവായതത:―

(i)  ഫവിഷത ലെവാന്റെവിസംഗത ലസന്റെറവിലന്റെ അടേവിസവാന ഭസൗതവികേസസൗകേരത്സ്യ വവികേസന

പ്രവര്തനവസം  മറ്റു  അനബന്ധ  പ്രവൃതവികേളസം  ആവവിഷ്കരവികല്,  പദതവികേള്

രൂപവല്കരവികല്, കമല്കനവാട്ടസം വഹവികല് എന്നവിവയവില് ഏര്ലപടുകേ;

(ii)  ഫവിഷത  ലെവാന്റെവിസംഗത  ലസന്റെറവില്  നടേതലപടുന്ന മതത്സ്യകലെലെസം,  വവില്പന,

ഗുണനവിലെവവാര  പരവിപവാലെനസം  എന്നവിവ  ഈ  ആകവിലലെ  വത്സ്യവസകേള്കത

അനസൃതമവായവിട്ടവാലണന്നത ഉറപത വരുത്തുകേ;

(iii)  ബന്ധലപട്ട എല്ലവാ ആളകേള്ക്കുസം ഈ ആകവിലലെ വത്സ്യവസകേലളക്കുറവിചത

കബവാധവല്കരണസം നല്കുകേ;
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(iv)  ഫവിഷത  ലെവാന്റെവിസംഗത  ലസന്റെറവില്  മതത്സ്യകലെലെതവിലസം  വവില്പനയവിലസം

ഉണവാകേവാനവിടേയുള്ള അനവാവശത്സ്യ പ്രവണതകേലള നവിയനവിച്ചുലകേവാണത അതവില് പലങടുക്കുന്നവര്

തമവില്  തര്കങ്ങള് ഉണവാവകേയവാലണങവില്  അവ  പരവിഹരവിക്കുകേ;

(v)  ഈ  ആകവിലലെ  വത്സ്യവസകേള്  കേവാരത്സ്യക്ഷമമവായവി  നടേപവിലെവാകവാന

ബന്ധലപട്ട സര്കവാര് ഉകദത്സ്യവാഗസലര സഹവായവിക്കുകേ;

(vi)  സര്കവാര്  വവിജവാപനതവാല്  നവിശയവിക്കുന്ന  നവിരകവിലള്ള  യൂസര്

ഫപീസത  ഉപകയവാക്തവാകളവില് നവിനസം ഈടേവാകവാന ഏര്പവാടേവാക്കുകേ;

(vii)  ലെഭവിക്കുന്ന  യൂസര്  ഫപീസത,  കലെലെകമപീഷന  വവിഹവിതസം  എന്നവിവ

ബന്ധലപട്ട  ഫവിഷത  ലെവാന്റെവിസംഗത  ലസന്റെറവിലന്റെ  വവികേസനതവിനസം  നടേതവിപവിനസം  മറ്റു

പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുമവായവി ലചലെവഴെവിക്കുകേ;

(viii)  ലെഭവിക്കുന്ന  യൂസര്  ഫപീസവില്  നവിനസം  നവിര്ണ്ണയവികലപടുന്ന

നവിരകവിലള്ള തുകേ സര്കവാരവിനള്ള വവിഹവിതമവായവി സര്കവാര് ഖജനവാവവികലെകത യഥവാസമയസം

ഒടുക്കുകേ;

(ix)  ഫവിഷത  ലെവാന്റെവിസംഗത  ലസന്റെറവിലന്റെ നടേതവിപത,  പരവിപവാലെനസം,  നവിരപീക്ഷണസം

എന്നവിവ  നവിര്വ്വഹവിക്കുന്നതവിനത  ആവശത്സ്യമവായ  ജപീവനകവാലര  ലസവാസസറവിയുലടേ

ധനസവിതവിയുലടേ അടേവിസവാനതവില് തവാല്കവാലെവികേമവായവി നവികയവാഗവിക്കുകേ;

(x)  നവിര്ണ്ണയവികലപടേവാവന്ന  അങ്ങലനയുള്ള  മറ്റു  അധവികേവാരങ്ങള്

വവിനവികയവാഗവിക്കുകേയുസം കേര്തവത്സ്യങ്ങളസം ചുമതലെകേളസം നവിറകവറ്റുകേയുസം ലചയ്യുകേ.

9.  ഹവാര്ബര് മവാകനജ് ലമന്റെത  ലസവാസസറവിയുലടേ രൂപപീകേരണസം.―(1)  ഓകരവാ മതത്സ്യബന്ധന

ഹവാര്ബറവിലന്റെയുസം   ശരവിയവായ നടേതവിപവിനസം  പരവിപവാലെനതവിനസം  നവിരപീക്ഷണതവിനമവായവി,

സര്കവാരവിനത,  വവിജവാപനതവാല്  ഓകരവാ  ഹവാര്ബര്  മവാകനജ് ലമന്റെത  ലസവാസസറവി

രൂപപീകേരവികവാവന്നതവാണത.  അതവില്  തവാലഴെപറയുന്ന  അസംഗങ്ങളണവായവിരവികകണതവാണത,

അതവായതത:―
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(i) ജവില്ലവാ കേളക്ടര് -
 
ലചയര്കപഴ്സണ

(ii) പ്രകദശലത എസം.എല്.എ . - അസംഗസം

(iii) എകവികേബട്ടപീവത എഞവിനപീയര്,
ഹവാര്ബര് എഞവിനപീയറവിസംഗത വകുപത

-  അസംഗസം

(iv) ഫവിഷറപീസത ലഡപബട്ടവി ഡയറക്ടര് -  ലമമ്പര് ലസക്രട്ടറവി

(v)  മതത്സ്യലഫഡത ജവില്ലവാ മവാകനജര് - അസവിസ്റ്റന്റെത ലമമ്പര് ലസക്രട്ടറവി

(vi) മസറന  കപ്രവാ ഡക്ടതസത  എകതകപവാര്ട്ടത
 ലഡവലെപ്ലമന്റെത അകതവാറവിറവിയവില്
നവിനളള ഒരു പ്രതവിനവിധവി

- അസംഗസം

(vii) അസവിസ്റ്റന്റെത  കേമപീഷണര്  (ഭക്ഷത്സ്യ
സുരക്ഷവാ വകുപത)           

- അസംഗസം

(viii) ജവില്ലവാ  ലമഡവികല്  ഓഫപീസര്  
(ആകരവാഗത്സ്യസം)                     

- അസംഗസം

(ix) എകവികേബട്ടപീവത  എഞവിനപീയര്  (കകേരള
ജലെ അകതവാറവിറവി)       

- അസംഗസം

(x) പ്രകദശലത  ലതരലഞടുകലപട്ട
ജവില്ലവാ പഞവായതത    ലമമ്പര്മവാര്/
വവാര്ഡത  കേസൗണസവിലെര്മവാര്
എന്നവിവരവില്  നവിനസം  സര്കവാര്
നവാമനവിര്കദ്ദേശസം ലചയ്യുന്ന ഒരവാള്  

-  അസംഗസം

(xi) ഹവാര്ബറവിലലെ  അസംഗപീകൃത  കട്രേഡത
യുണവിയനകേളവില്  നവിനസം  സര്കവാര്
നവാമനവിര്കദ്ദേശസം   ലചയ്യുന്ന അഞവില്
അധവികേരവികവാത പ്രതവിനവിധവികേള്

- അസംഗങ്ങള്

(xii) പ്രകദശലത യനവല്കൃത യവാന
ഉടേമകേളവില്നവിനസം      സര്കവാര്
നവാമനവിര്കദ്ദേശസം  ലചയ്യുന്ന  ഒരു
പ്രതവിനവിധവി     

- അസംഗസം.
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(2)  ഹവാര്ബര് മവാകനജ് ലമന്റെത   ലസവാസസറവിയുലടേ ഭരണച്ചുമതലെകേളസം മറ്റു കേര്തവത്സ്യങ്ങളസം
നവിര്വ്വഹവിക്കുന്നതവിനസം അതു സസംബന്ധവിച തപീരുമവാനങ്ങള് സകേലകവാളളന്നതവിനസം ആറവില്
കുറയവാത  അസംഗങ്ങലള  ഉള്ലപടുതവി  സര്കവാരവിനത   ഒരു  എകവികേബട്ടപീവത  കേമവിറവി
രൂപപീകേരവികവാവന്നതവാണത.   എകവികേബട്ടപീവത  കേമവിറവിയുലടേ  അധവികേവാരങ്ങളസം  ചുമതലെകേളസം
നവിര്ണ്ണയവികലപടുന്ന പ്രകേവാരമവായവിരവിക്കുന്നതവാണത.

(3)  (1)-ാം ഉപവകുപവിലലെ  (i)  മുതല്  (v)വലരയുസം  (vii)മുതല്  (ix)  വലരയുമുള്ള
ഇനങ്ങള്  പ്രകേവാരസം  ഔകദത്സ്യവാഗവികേസവാനസം  വഹവിക്കുന്നതു  വഴെവി  അസംഗങ്ങളവാകുന്നവരുലടേ
കേവാലെവാവധവി  അവര്   അതരതവിലള്ള  ഔകദത്സ്യവാഗവികേസവാനസം  വഹവിക്കുന്ന  കേവാലെകതവാളസം
ആയവിരവിക്കുന്നതവാണത.

(4)  (1)-ാം  ഉപവകുപവിലലെ  (x)-ാം  ഇനസം  പ്രകേവാരസം  തകദ്ദേശ  സത്വയസംഭരണ
സവാപനങ്ങളവിലലെ  ലതരലഞടുകലപട്ട  ജനപ്രതവിനവിധവികേളവില്  നവിനസം  നവാമനവിര്കദ്ദേശസം
ലചയ്യലപടുന്ന  അസംഗതവിലന്റെ  കേവാലെവാവധവി,  അകദ്ദേഹസം  അങ്ങലനയുള്ള  സവാനതത  തുടേരുന്ന
കേവാലെസം വലര ആയവിരവിക്കുന്നതവാണത.

(5)  (1)-ാം  ഉപവകുപവിലലെ  (vi)-ാം  ഇനപ്രകേവാരമുള്ള  പ്രതവിനവിധവിയുലടേയുസം  (xi),  (xii)
എന്നപീ ഇനങ്ങള് പ്രകേവാരസം നവാമനവിര്കദ്ദേശസം ലചയ്യലപടുന്ന  പ്രതവിനവിധവികേളലടേയുസം  കേവാലെവാവധവി
(1)-ാം  ഉപവകുപത  പ്രകേവാരമുള്ള  വവിജവാപനസം  പ്രസവിദപീകേരവിച  തപീയതവി  മുതല്  അഞത
വര്ഷകതകവായവിരവിക്കുന്നതവാണത.

(6) (1)-ാം ഉപവകുപവിലലെ  (xi), (xii)  എന്നപീ ഇനങ്ങള് പ്രകേവാരസം നവാമനവിര്കദ്ദേശസം
ലചയ്യലപടുന്ന  അനസൗകദത്സ്യവാഗവികേ  അസംഗങ്ങള്കത,  സര്കവാരവിനത,  ലെവിഖവിതമവായ  കനവാട്ടപീസത
നല്കേവിലകവാണത  തലന്റെ  അസംഗതത്വസം  രവാജവിവയ്ക്കവാവന്നതുസം  എന്നവാല്,  സര്കവാര്  രവാജവി
സത്വപീകേരവിക്കുന്നതുവലര തല്സവാനതത തുടേരവാവന്നതുമവാണത.

(7)  നവാമനവിര്കദ്ദേശസം  ലചയ്യലപടുന്ന  അനസൗകദത്സ്യവാഗവികേ  അസംഗതവിലന്റെ  ഇടേകവാലെ
ഒഴെവികവവാ  ആകേസവികേ  ഒഴെവികവവാ  അപ്രകേവാരമുള്ള  ഒഴെവിവണവായവി  മൂന  മവാസതവിനകേസം
നവികേകതണതുസം  അപ്രകേവാരസം  പുതവിയതവായവി  നവാമനവിര്കദ്ദേശസം  ലചയ്യലപടുന്ന  ഒരു  അസംഗസം,
അകദ്ദേഹസം ആരുലടേ സവാനകതകവാകണവാ നവാമനവിര്കദ്ദേശസം ലചയ്യലപട്ടതത  ആ അസംഗതവിലന്റെ
കശഷവിക്കുന്ന കേവാലെയളവവികലെകത മവാതസം സവാനസം വഹവികകണതുമവാണത.

(8) സര്കവാരവിനത, നവാമനവിര്കദ്ദേശസം ലചയ്യലപട്ട ഏലതവാരസംഗകതയുസം,―   

(എ)  അയവാള്കത  ബുദവിസവിരതയവില്ലവാതതവായവി  അധവികേവാരവിതയുള്ള
കകേവാടേതവിയവാല് വവിധവികലപടുകേകയവാ;
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(ബവി)  അയവാള്  ഒരു  അവവിമുക്ത  നവിര്ദനനവായവി  അധവികേവാരവിതയുള്ള
കകേവാടേതവിയവാല് വവിധവികലപടുകേകയവാ;

(സവി)  അയവാള്കത  ശവാരപീരവികേകമവാ  മവാനസവികേകമവാ  ആയ  സവകേലെത്സ്യതവാല്
അപ്രകേവാരസം തുടേരവാന കേഴെവിവവില്ലവാലത വരവികേകയവാ;

(ഡവി)  സര്കവാരവിലന്റെ  അഭവിപ്രവായതവില്  സദവാചവാര  വവിരുദമവായകതവാ
സവാമ്പതവികേ  ക്രമകകടുകേള്  ഉള്ലപലടേയുള്ളകതവാ  ആയ  കുറകൃതത്സ്യതവികനവാ  അയവാള്
ശവിക്ഷവികലപടുകേകയവാ 

ലചയ്തവാല്, അസംഗതത്വതവില് നവിന്നത നപീകസം ലചയ്യവാവന്നതവാണത.

10.  ഹവാര്ബര്  മവാകനജ് ലമന്റെത   ലസവാസസറവിയുലടേ  അധവികേവാരങ്ങളസം  കേര്തവത്സ്യങ്ങളസം
ചുമതലെകേളസം.― ഈ  ആകവിലന്റെ   9-ാം  വകുപത  പ്രകേവാരസം  രൂപപീകേരവികലപടുന്ന  ഹവാര്ബര്
മവാകനജ് ലമന്റെത   ലസവാസസറവിയുലടേ അധവികേവാരങ്ങളസം കേര്തവത്സ്യങ്ങളസം ചുമതലെകേളസം തവാലഴെപറയുസം
പ്രകേവാരമവായവിരവിക്കുന്നതവാണത, അതവായതത:―

(i) ഹവാര്ബറവിലന്റെ അടേവിസവാന ഭസൗതവികേ സസൗകേരത്സ്യ വവികേസന പ്രവര്തനവസം,
മറ്റു  പ്രവൃതവികേളസം  ആവവിഷ്കരവിക്കുകേ,  പദതവികേള്  രൂപവല്കരവിക്കുകേ,  കമല്കനവാട്ടസം
വഹവിക്കുകേ എന്നവിവയവില് ഏര്ലപടുകേ;

(ii)  ഹവാര്ബറവില്  നടേതലപടുന്ന  മതത്സ്യകലെലെസം,  വവില്പന,  ഗുണനവിലെവവാര
പരവിപവാലെനസം എന്നവിവ ഈ ആകവിലലെ വത്സ്യവസകേള്കത അനസൃതമവായവിട്ടവാലണന്നത   ഉറപത
വരുത്തുകേ:

എന്നവാല്  പ്രകതത്സ്യകേ  സവാഹചരത്സ്യങ്ങളവില്  സര്കവാര്  അനമതവികയവാലടേ  ഹവാര്ബര്
മവാകനജ് ലമന്റെത  ലസവാസസറവികത കലെലെസം ഒഴെവിവവാകവിലകവാണത മതത്സ്യതവിലന്റെ ആദത്സ്യവവില്പനയുസം
അനബന്ധ പ്രവര്തനങ്ങളസം ഏലറടുകവാവന്നതവാണത; 

(iii) ബന്ധലപട്ട എല്ലവാ ആളകേള്ക്കുസം ഈ ആകവിലലെ  വത്സ്യവസകേലളക്കുറവിചത
കബവാധവല്കരണസം നല്കുകേ;

(iv) ഹവാര്ബറവിനള്ളവില് മതത്സ്യകലെലെതവിലസം വവില്പനയവിലസം ഉണവാകേവാനവിടേയുള്ള
അനവാവശത്സ്യ  പ്രവണതകേലള  നവിയനവിച്ചുലകവാണത  അതവില്  പലങടുക്കുന്നവര്  തമവില്
തര്കങ്ങള് ഉണവാവകേയവാലണങവില് അവ പരവിഹരവിക്കുകേ;

(v)  ഈ  ആകവിലലെ  വത്സ്യവസകേള്  കേവാരത്സ്യക്ഷമമവായവി  നടേപവിലെവാകവാന
ബന്ധലപട്ട സര്കവാര് ഉകദത്സ്യവാഗസലര സഹവായവിക്കുകേ;



15

(vi)  സര്കവാര്,  വവിജവാപനതവാല്  നവിശയവിക്കുന്ന  യൂസര്  ഫപീസത
ഉപകയവാക്തവാകളവില് നവിന്നത ഈടേവാകവാന ഏര്പവാടേവാക്കുകേ;

(vii)  ഈടേവാക്കുന്ന കലെലെ കേമപീഷന 4-ാം വകുപവിലന്റെ (5)-ാം  ഉപവകുപവില്
നവിശയവിചവിരവിക്കുന്ന പ്രകേവാരസം അനപവാതതവില് വവിഭജവിച്ചു നല്കുകേ;

(viii)  ലെഭവിക്കുന്ന  യൂസര്  ഫപീസത,  കലെലെ  കേമപീഷന  വവിഹവിതസം  എന്നവിവ
ഹവാര്ബറവിലന്റെ വവികേസനതവിനസം നടേതവിപവിനസം മറ്റു പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുമവായവി ലചലെവഴെവിക്കുകേ;

(ix) ലെഭവിക്കുന്ന യൂസര് ഫപീസവില് നവിനസം  നവിര്ണ്ണയവികലപടുന്ന നവിരകവിലള്ള
തുകേ സര്കവാര് വവിഹവിതമവായവി സര്കവാര് ഖജനവാവവികലെകത യഥവാസമയസം ഒടുക്കുകേ;

(x)  മതത്സ്യതവിലന്റെ  അടേവിസവാനവവിലെ  നവിശയവിക്കുകേയുസം  മതത്സ്യസം
സസംഭരവിക്കുകേയുസം ലചയ്യുകേ;

(xi)  ഹവാര്ബറവിലന്റെ  നടേതവിപത,   പരവിപവാലെനസം,   നവിരപീക്ഷണസം   എന്നവിവ
നവിര്വ്വഹവിക്കുന്നതവിനത  ആവശത്സ്യമവായ  ജപീവനകവാലര  ലസവാസസറവിയുലടേ  ധനസവിതവിയുലടേ
അടേവിസവാനതവില് തവാല്കവാലെവികേമവായവി     നവികയവാഗവിക്കുകേ;

(xii)  നവിര്ണ്ണയവികലപടേവാവന്ന  അങ്ങലനയുള്ള  മറ്റു  അധവികേവാരങ്ങള്
വവിനവികയവാഗവിക്കുകേയുസം കേര്തവത്സ്യങ്ങളസം ചുമതലെകേളസം  നവിര്വ്വഹവിക്കുകേയുസം ലചയ്യുകേ.

11.  ഫവിഷത  മവാര്കറത  മവാകനജ്  ലമന്റെത   ലസവാസസറവിയുലടേ  രൂപപീകേരണസം.―(1)  ലപവാതു
ഉടേമസതയവികലെവാ  ലപവാതു  സത്വകേവാരത്സ്യപങവാളവിതതവികലെവാ  തകദ്ദേശ  സത്വയസംഭരണ  സവാപനങ്ങളലടേ
അധപീനതയവികലെവാ  സത്വകേവാരത്സ്യകമഖലെയവികലെവാ  സഹകേരണകമഖലെയവികലെവാ പ്രവര്തവിക്കുന്ന
ഓകരവാ ഫവിഷത  മവാര്കറവിലന്റെയുസം ശരവിയവായ നടേതവിപവിനസം  പരവിപവാലെനതവിനസം നവിരപീക്ഷണ
തവിനമവായവി  സര്കവാരവിനത,  വവിജവാപനതവാല്,  ഫവിഷത   മവാര്കറത  മവാകനജ്  ലമന്റെത ലസവാസസറവികേള്
രൂപപീകേരവികവാവന്നതവാണത.  അതവില്  തവാലഴെപറയുന്ന  അസംഗങ്ങളണവായവിരവികകണതവാണത,
അതവായതത:―

(i) ആ  പ്രകദശലത  ഗവാമപഞവായതത
പ്രസവിഡന്റെത/മുനവിസവിപവാലെവിറവി  ലചയര്മവാന/
മുനവിസവിപല് കകേവാര്പകറഷന ഡവിവവിഷന
ലമമ്പര്

- ലചയര്കപഴ്സണ
 

 

(ii) പ്രകദശസം  അധവികേവാര  പരവിധവിയവില്
വരുന്ന  മതത്സ്യഭവലന്റെ  ചുമതലെയുള്ള
ഉകദത്സ്യവാഗസന

- ലമമ്പര് ലസക്രട്ടറവി

(iii) പ്രകദശസം  അധവികേവാരപരവിധവിയവില് വരുന്ന
ഭക്ഷത്സ്യ സുരക്ഷവാ ഓഫപീസര്

-   അസംഗസം
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(iv)  മതത്സ്യലഫഡത കപ്രവാജക്ടത ഓഫപീസര് - അസംഗസം

(v) ബന്ധലപട്ട ഗവാമപഞവായതത വവികേസന
സ്റ്റവാന്റെവിസംഗത  കേമവിറവി  ലചയര്മവാന/
മുനവിസവിപവാലെവിറവി  ആകരവാഗത്സ്യകേവാരത്സ്യ
സ്റ്റവാന്റെവിസംഗത  കേമവിറവി ലചയര്മവാന 
(മുനവിസവിപല് കകേവാര്പകറഷനത ബവാധകേമല്ല)

-  അസംഗസം 

(vi) ഫവിഷത  മവാര്കറത സവിതവി ലചയ്യുന്ന ഗവാമ
പഞവായതത/മുനവിസവിപവാലെവിറവി
വവാര്ഡവിലലെ  ലമമ്പര്  (മുനവിസവിപല്
കകേവാര്പകറഷനത ബവാധകേമല്ല)

-  അസംഗസം 

(vii) മതത്സ്യ  അനബന്ധലതവാഴെവിലെവാളവികേളലടേ
അസംഗപീകൃത  കട്രേഡത  യൂണവിയനകേളവില്
നവിനസം  സര്കവാര്  നവാമനവിര്കദ്ദേശസം
ലചയ്യുന്ന രണത പ്രതവിനവിധവികേള്

-  അസംഗങ്ങള്

(viii) മതത്സ്യലതവാഴെവിലെവാളവി  സഹകേരണ
സസംഘങ്ങളലടേ  പ്രസവിഡന്റുമവാരവില്
നവിനസം  സര്കവാര്  നവാമനവിര്കദ്ദേശസം
ലചയ്യുന്ന ഒരു പ്രതവിനവിധവി

 -    അസംഗസം. 

(2) (1)-ാം  ഉപവകുപവിലലെ  (i),  (ii),  (iii),  (iv),  (v)  എന്നപീ ഇനങ്ങള് പ്രകേവാരസം
ഔകദത്സ്യവാഗവികേസവാനസം  വഹവിക്കുന്നതു  വഴെവി  അസംഗങ്ങളവാകുന്നവരുലടേ  കേവാലെവാവധവി,  അവര്
അതതത  പ്രകദശതത  അതരതവിലള്ള  ഔകദത്സ്യവാഗവികേ  സവാനസം  വഹവിക്കുന്ന  കേവാലെകതവാളസം
ആയവിരവിക്കുന്നതവാണത.

(3)  (1)-ാം  ഉപവകുപവിലലെ  (vi)   ഇനസം   പ്രകേവാരസം  തകദ്ദേശ  സത്വയസംഭരണ
സവാപനങ്ങളവിലലെ ലതരലഞടുകലപട്ട ജനപ്രതവിനവിധവി  ആയ അസംഗതവിലന്റെ കേവാലെവാവധവി,
അകദ്ദേഹസം അങ്ങലനയുള്ള സവാനതത തുടേരുന്ന കേവാലെസം  വലര ആയവിരവിക്കുന്നതവാണത.

(4) (1)-ാം ഉപവകുപവിലലെ  (vii)-ാം ഇനസം പ്രകേവാരസം നവാമനവിര്കദ്ദേശസം ലചയ്യലപടുന്ന
പ്രതവിനവിധവികേളലടേ   കേവാലെവാവധവി,  (1)-ാം  ഉപവകുപത  പ്രകേവാരമുള്ള  വവിജവാപനസം
പ്രസവിദപീകേരവികലപടുന്ന തപീയതവി മുതല് അഞത വര്ഷമവായവിരവിക്കുന്നതവാണത.

(5) (1)-ാം ഉപവകുപവിലലെ  (viii)-ാം ഇനസം പ്രകേവാരസം നവാമനവിര്കദ്ദേശസം ലചയ്യലപടുന്ന
അസംഗതവിലന്റെ  കേവാലെവാവധവി  (1)-ാം  ഉപവകുപത  പ്രകേവാരമുള്ള വവിജവാപനസം  പ്രസവിദപീകേരവിച
തപീയതവി മുതല് അഞ്ചു വര്ഷകതകകവാ അകദ്ദേഹസം മതത്സ്യലതവാഴെവിലെവാളവി സഹകേരണ സസംഘസം
പ്രസവിഡന്റെത അല്ലവാതവായവിതപീരുന്നതുവലരകയവാ ഏതവാകണവാ ആദത്സ്യസം അതുവലര ആയവിരവിക്കുന്നതവാണത.
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(6) (1)-ാം  ഉപവകുപവിലലെ  (vii)-ാം ഇനസം  പ്രകേവാരസം നവാമനവിര്കദ്ദേശസം ലചയ്യലപട്ട

അനസൗകദത്സ്യവാഗവികേ   അസംഗങ്ങള്കത,  സര്കവാരവിനത  ലെവിഖവിതമവായ  കനവാട്ടപീസത  നല്കേവിലകവാണത

തലന്റെ  അസംഗതത്വസം  രവാജവിവയ്ക്കവാവന്നതുസം,  എന്നവാല്  സര്കവാര്  രവാജവി  സത്വപീകേരവിക്കുന്നതുവലര

തല്സവാനതത തുടേരവാവന്നതുമവാണത.

(7)  നവാമനവിര്കദ്ദേശസം ലചയ്യലപടുന്ന ഒരു അനസൗകദത്സ്യവാഗവികേ  അസംഗതവിലന്റെ ഇടേകവാലെ

ഒഴെവികവവാ  ആകേസവികേ  ഒഴെവികവവാ  അപ്രകേവാരമുള്ള  ഒഴെവിവണവായ  തപീയതവി  മുതല്   മൂന്നത

മവാസതവിനകേസം  നവികേകതണതുസം  അപ്രകേവാരസം  പുതവിയതവായവി  നവാമനവിര്കദ്ദേശസം  ലചയ്യലപടുന്ന

അസംഗതവിലന്റെ കേവാലെവാവധവി സവാനസം ഒഴെവിഞ അസംഗതവിലന്റെ കശഷവിക്കുന്ന കേവാലെയളവവികലെയ്ക്കത

മവാതമവായവിരവിക്കുന്നതുമവാണത.

(8)  സര്കവാരവിനത, നവാമനവിര്കദ്ദേശസം ലചയ്യലപട്ട ഏലതവാരസംഗകതയുസം,―

(എ)  അയവാള്കത  ബുദവിസവിരതയവില്ലവാതതവായവി  അധവികേവാരവിതയുള്ള

കകേവാടേതവിയവാല് വവിധവികലപടുകേകയവാ;

(ബവി)  അയവാള്  ഒരു  അവവിമുക്ത  നവിര്ദനനവായവി  അധവികേവാരവിതയുള്ള

കകേവാടേതവിയവാല് വവിധവികലപടുകേകയവാ;

(സവി)  അയവാള്കത  ശവാരപീരവികേകമവാ  മവാനസവികേകമവാ  ആയ  സവകേലെത്സ്യതവാല്

അപ്രകേവാരസം തുടേരവാന കേഴെവിവവില്ലവാലത വരവികേകയവാ;

(ഡവി)  സര്കവാരവിലന്റെ  അഭവിപ്രവായതവില്  സദവാചവാര  വവിരുദമവായകതവാ

സവാമ്പതവികേ  ക്രമകകടുകേള്  ഉള്ലപലടേയുള്ളകതവാ  ആയ  കുറകൃതത്സ്യതവികനവാ  അയവാള്

ശവിക്ഷവികലപടുകേകയവാ 

ലചയ്തവാല്, അസംഗതത്വതവില് നവിന്നത നപീകസം ലചയ്യവാവന്നതവാണത.

12.  ഫവിഷത   മവാര്കറത മവാകനജ് ലമന്റെത  ലസവാസസറവിയുലടേ അധവികേവാരങ്ങളസം കേര്തവത്സ്യങ്ങളസം

ചുമതലെകേളസം.―ഈ ആകവിലലെ  11-ാം വകുപത   പ്രകേവാരസം  രൂപപീകേരവികലപടുന്ന  ഫവിഷത  

മവാര്കറത മവാകനജ് ലമന്റെത  ലസവാസസറവിയുലടേ അധവികേവാരങ്ങളസം കേര്തവത്സ്യങ്ങളസം ചുമതലെകേളസം

തവാലഴെപറയുസം പ്രകേവാരമവായവിരവിക്കുന്നതവാണത, അതവായതത:―

(i)  മവാര്കറവിലന്റെ അടേവിസവാന ഭസൗതവികേ സസൗകേരത്സ്യ വവികേസന പ്രവര്തനവസം

മറ്റു പ്രവൃതവികേളസം ആവവിഷ്കരവികല്, പദതവികേള് രൂപവത്കേരവികല്, കമല്കനവാട്ടസം വഹവികല്

എന്നവിവയവില് ഏര്ലപടുകേ;

 1979/2021.
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(ii)  മതത്സ്യകലെലെസം,  വവില്പന,  ഗുണനവിലെവവാര  പരവിപവാലെനസം   എന്നവിവ  ഈ

ആകവിലലെ വത്സ്യവസകേള്കത അനസൃതമവായവിട്ടവാലണന്നത ഉറപത വരുത്തുകേ;

(iii) ബന്ധലപട്ട എല്ലവാ ആളകേള്ക്കുസം ഈ ആകവിലലെ  വത്സ്യവസകേലളക്കുറവിചത

കബവാധവത്കേരണസം നല്കുകേ;

(iv)  മവാര്കറവില്  മതത്സ്യകലെലെതവിലസം  വവില്പനയവിലസം  ഉണവാകേവാനവിടേയുള്ള

അനവാവശത്സ്യ  പ്രവണതകേലള  നവിയനവിച്ചു  ലകേവാണത  അതവില്  പലങടുക്കുന്നവര്  തമവില്

തര്കങ്ങള് ഉണവാവകേയവാലണങവില് അവ പരവിഹരവിക്കുകേ;

(v)  ഈ  ആകവിലലെ  വത്സ്യവസകേള്  കേവാരത്സ്യക്ഷമമവായവി  നടേപവിലെവാകവാന

ബന്ധലപട്ട സര്കവാര് ഉകദത്സ്യവാഗസലര സഹവായവിക്കുകേ;

(vi)  ഗവാമപഞവായതത/മുനവിസവിപവാലെവിറവി/മുനവിസവിപല്  കകേവാര്പകറഷന  നവിശയവിക്കുന്ന

യൂസര്  ഫപീസത  ഉപകയവാക്തവാകളവില്  നവിനസം  ഈടേവാകവാന  ഏര്പവാടേവാക്കുകേ;  ഇപ്രകേവാരസം

ഈടേവാക്കുന്ന തുകേയവില് നവിനസം നവിര്ണ്ണയവികലപടുന്ന നവിരകവിലളള തുകേ ഫവിഷത  മവാര്കറത

സവിതവിലചയ്യുന്ന  സലെലത  തകദ്ദേശ  സത്വയസംഭരണ  സവാപനതവികലെകത  യഥവാസമയസം

ഒടുക്കുകേ;

(vii) ലെഭവിക്കുന്ന യൂസര് ഫപീസത മവാര്കറവിലന്റെ വവികേസനതവിനസം നടേതവിപവിനസം

മറ്റു പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുമവായവി ലചലെവഴെവിക്കുകേ;

(viii)  മവാര്കറവിലന്റെ  നടേതവിപത,  പരവിപവാലെനസം,  നവിരപീക്ഷണസം  എന്നവിവ

നവിര്വ്വഹവിക്കുന്നതവിനത  ആവശത്സ്യമവായ  ജപീവനകവാലര  ലസവാസസറവിയുലടേ  ധനസവിതവിയുലടേ

അടേവിസവാനതവില് തവാല്കവാലെവികേമവായവി നവികയവാഗവിക്കുകേ;

(ix)  നവിര്ണ്ണയവികലപടേവാവന്ന  അങ്ങലനയുള്ള  മറത  അധവികേവാരങ്ങള്

വവിനവികയവാഗവിക്കുകേയുസം കേടേമകേളസം ചുമതലെകേളസം നവിറകവറ്റുകേയുസം,

ലചയ്യുകേ.

13.  ഐസത പവാന്റെത  ,    ചവില്ഡത കസ്റ്റവാകറജത  ,    പൂര്വ്വ സസംസ്കരണകകേനസം  ,    സസംസ്കരണകകേനസം  ,

പരവിവഹന സസൗകേരത്സ്യസം എന്നവിവ വത്സ്യവസലപടുതല്.― (1)  ഈ ആകവിലലെ  14-ാം വകുപത

പ്രകേവാരസം അനമതവിപതസം കനടേവാത  ഐസത പവാന്റെത,  ചവില്ഡത കസ്റ്റവാകറജത,  പൂര്വ്വ സസംസ്കരണകകേനസം,

സസംസ്കരണകകേനസം,  പരവിവഹന  സസൗകേരത്സ്യസം  എന്നവിവ  സസംസവാനതത  പ്രവര്തവിക്കുവവാന

പവാടേവില്ലവാതതവാകുന.
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(2)  (1)-ാം ഉപവകുപത  പ്രകേവാരമുള്ള നവികരവാധനസം ലെസംഘവിക്കുന്ന ഏലതവാരവാളസം  ഈ

ആകവിലലെ 29-ാം വകുപത പ്രകേവാരമുള്ള ശവിക്ഷവാനടേപടേവികേള്കത വവികധയനവാകുന്നതവാണത.

(3)  ഈ ആകവിലന്റെ പ്രവാരസംഭ തപീയതവിയവില് പ്രവര്തവിച്ചു ലകേവാണവിരവിക്കുന്ന എല്ലവാ

ഐസത പവാന്റെത, ചവില്ഡത കസ്റ്റവാകറജത, പൂര്വ്വ സസംസ്കരണകകേനസം, സസംസ്കരണകകേനസം, പരവിവഹന

സസൗകേരത്സ്യസം  എന്നവിവ  2022  ജൂണ  30-ാം  തപീയതവിയ്ക്കകേസം  14-ാം  വകുപത  പ്രകേവാരമുളള

അനമതവിപതസം കനടേവിയവിരവികകണതവാണത.

14. ഐസത പവാന്റെത  ,    ചവില്ഡത കസ്റ്റവാകറജത  ,    പൂര്വ്വ സസംസ്കരണകകേനസം  ,    സസംസ്കരണകകേനസം  ,

പരവിവഹന  സസൗകേരത്സ്യസം  എന്നവിവയ്ക്കുള്ള  അനമതവിപതസം  .―(1)  ഐസത  പവാന്റെത,  ചവില്ഡത

കസ്റ്റവാകറജത,  പൂര്വ്വ സസംസ്കരണകകേനസം,  സസംസ്കരണകകേനസം,  പരവിവഹന സസൗകേരത്സ്യസം  എന്നവിവ

പ്രവര്തവിപവിക്കുന്നതവിനള്ള അനമതവിപതസം ലെഭവിക്കുന്നതവിനവായവി  ഒരവാള്  ആ പ്രകദശലത

അധവികേവാരലപടുതലപട്ട  ഉകദത്സ്യവാഗസന  മുമ്പവാലകേ  നവിര്ണ്ണയവികലപട്ട  പ്രകേവാരസം  അകപക്ഷ

സമര്പവികകണതവാണത.

(2) (1)-ാം ഉപവകുപത പ്രകേവാരസം  സമര്പവിക്കുന്ന അകപക്ഷകേള് നവിര്ണ്ണയവികലപട്ട

പ്രകേവാരതവിലസം  അങ്ങലനയുള്ള  ഫവാറതവിലസം  അപ്രകേവാരമുള്ള  ഫപീസത  ഒടുകവിയുസം

ആയവിരവികകണതവാ  ണണ . 

(3) അധവികേവാരലപടുതലപട്ട ഉകദത്സ്യവാഗസന (1)-ാം ഉപവകുപത പ്രകേവാരസം ലെഭവിക്കുന്ന

അകപക്ഷകേളവില്  അകനത്വഷണസം  നടേതവികയവാ  നടേതവിപവികചവാ  നവിര്ണ്ണയവികലപടേവാവന്ന

പ്രകേവാരമുള്ള  കയവാഗത്സ്യതയുലടേ  അടേവിസവാനതവില്  അകപക്ഷ  ലെഭവിച  തപീയതവി  മുതല്  മുപതത

ദവിവസതവില്  കേവവിയവാത  കേവാലെയളവവിനള്ളവില്  നവിര്ണ്ണയവികലപടേവാവന്ന  ഫവാറതവില്

അനമതവിപതസം അനവദവിക്കുകേകയവാ അകപക്ഷ നവിരസവിക്കുകേകയവാ ലചകയ്യണതവാണത.

(4)  അനമതവിപതസം  അനവദവിക്കുന്നതവികലെകത  അകപക്ഷകേന  നവിര്ണ്ണയവികലപട്ട

തുകേയ്ക്കുളള ലസകേബരവിറവി നവികക്ഷപസം നവിര്ണ്ണയവികലപടുന്ന പ്രകേവാരസം ഒടുകകണതവാണത.

(5)  അകപക്ഷ  നവിരസവിക്കുകേയവാലണങവില്  പ്രസ്തുത  വവിവരസം  ആയതവിനള്ള

കേവാരണസം  സഹവിതസം  അകപക്ഷ  സത്വപീകേരവിചത  മുപതത  ദവിവസതവിനകേസം  അകപക്ഷകേലന

കരഖവാമൂലെസം അറവിയവികകണതവാണത.
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(6)   റദ്ദേവാകലപടുകേകയവാ തടേഞ്ഞു വയ്ക്കലപടുകേകയവാ ലചയ്യവാതപക്ഷസം ഈ വകുപത

പ്രകേവാരസം അനവദവിച അനമതവിപതതവിനത മൂന വര്ഷസം വലര സവാധുതയുണവായവിരവിക്കുന്നതവാണത.

(7)  (3)-ാം  ഉപവകുപത  പ്രകേവാരസം  ലെഭവിച  ഒരു  അനമതവിപതസം  കേവാലെവാവധവി

അവസവാനവിക്കുന്നതവിനമുമ്പവായവി  ഒരു  പുതവിയ  അനമതവിപതസം  കനടുന്നതവിനവായവി

അനവര്തവികകണ  നടേപടേവിക്രമങ്ങള്  പവാലെവിച്ചുലകേവാണസം  നവിര്ണ്ണയവികലപടേവാവന്ന

അങ്ങലനയുള്ള ഫപീസത ഒടുകവിലകവാണസം  പുതുകവാവന്നതവാണത.

15.  മതത്സ്യ  ഗുണനവിലെവവാര  പരവിപവാലെനസം  വത്സ്യവസലപടുതല്.―(1)  മതത്സ്യസം

സകേകേവാരത്സ്യസം  ലചയ്യുന്ന  ഫവിഷത  ലെവാന്റെവിസംഗത  ലസന്റെര്,  ഹവാര്ബര്,  മവാര്കറത,  കേടേമുറവി,  ബൂതത,

കേചവടേകകേനസം, ചവില്ഡത   കസ്റ്റവാകറജത, ഐസത പവാന്റെത, പൂര്വ്വ സസംസ്കരണകകേനസം, സസംസ്കരണകകേനസം,

പരവിവഹന സസൗകേരത്സ്യസം,  കേലണയ്നര് എന്നവിവയുലടേ  ഉടേമസര് അലല്ലങവില് സകേവശകവാര്,

മതത്സ്യ  ഗുണനവിലെവവാര  പരവിപവാലെനസം,  ശുചവിതത്വസം  എന്നവിവയ്ക്കവായവി,  സര്കവാര്,  വവിജവാപനതവാല്

നവിശയവിക്കുന്ന  മവാനദണ്ഡങ്ങള് പവാലെവികകണതവാണത.

(2)  (1)-ാം ഉപവകുപവില് പറയുന്ന ഏലതങവിലസം വത്സ്യവസകേള് ലെസംഘവിക്കുകേകയവാ,

ആയതവിനത കപ്രരവിപവിക്കുകേകയവാ ലചയ്യുന്ന തരതവില് യവാലതവാരവാളസം യവാലതവാരു പ്രവൃതവിയവിലസം

ഏര്ലപടേവാന പവാടേവില്ലവാതതവാണത.

(3)  യവാലതവാരവാളസം  സത്വകമധയവാകലെവാ  മലറവാരവാളലടേ  കപ്രരണയവാകലെവാ   രവാസ/വവിഷ

വസ്തുകള് കചര്തത മതത്സ്യസം ഭക്ഷത്സ്യകയവാഗത്സ്യമല്ലവാതവാക്കുകേകയവാ ഗുണനവിലെവവാരമവില്ലവാതവാക്കുകേകയവാ

ലചയ്യവാന പവാടേവില്ലവാതതവാണത.

(4) (1)-ാം ഉപവകുപത പ്രകേവാരമുള്ള വത്സ്യവസകേളസം മവാനദണ്ഡങ്ങളസം പവാലെവികവാലത

മതത്സ്യതവിലന്റെ  കലെലെസം,  വവിപണനസം,  പരവിവഹനസം,  വവിതരണസം എന്നവിവയവില്  യവാലതവാരവാളസം

ഏര്ലപടേവാന പവാടേവില്ലവാതതവാകുന.

           (5) ഈ വകുപവിലലെ ഏലതങവിലസം  വത്സ്യവസകേള് ലെസംഘവിക്കുന്ന ഏലതവാരവാളസം ഈ

ആകവിലലെ 30-ാം വകുപത പ്രകേവാരമുള്ള ശവിക്ഷവാ നടേപടേവികേള്കത വവികധയനവാകുന്നതവാണത.

16.  സസംസവാനതലെ  മതത്സ്യ ഗുണനവിലെവവാര പരവിപവാലെന കേമവിറവിയുലടേ രൂപപീകേരണസം  .―ഈ

ആകവിലലെ   വത്സ്യവസകേള്  ഫലെപ്രദമവായുസം  കേവാരത്സ്യക്ഷമമവായുസം  നടേപവിലെവാക്കുന്നതവിനകവണവി

സര്കവാരവിനത,  ഒരു  സസംസവാനതലെ  മതത്സ്യഗുണനവിലെവവാര  പരവിപവാലെന  കേമവിറവി,

വവിജവാപനതവാല്,  രൂപപീകേരവികവാവന്നതുസം  ആയതവില്  തവാലഴെപറയുന്ന  അസംഗങ്ങള്

ഉണവായവിരവികകണതുമവാണത, അതവായതത:―
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(i)  ഫവിഷറപീസത ഡയറക്ടര്     - ലചയര്കപഴ്സണ

(ii)  ഭക്ഷത്സ്യസുരക്ഷവാ കേമപീഷണര്     - അസംഗസം

(iii) ആകരവാഗത്സ്യ വകുപത ഡയറക്ടര്    - അസംഗസം

(iv) പഞവായതത വകുപത ഡയറക്ടര്  - അസംഗസം

(v) ചപീഫത ഗവലണ്മെന്റെത അനലെവിസ്റ്റത     - അസംഗസം

(vi) ലസനട്രേല് ഇനസ്റ്റവിറബട്ടത ഓഫത 
                          ഫവിഷറപീസത ലടേകകവാളജവിയവില് നവിനസം 
                          നവാമനവിര്കദ്ദേശസം ലചയ്യലപടുന്ന ഒരു
                          പ്രതവിനവിധവി                              -     അസംഗസം

           (vii) ഫവിഷറപീസത കജവായവിന്റെത ഡയറക്ടര്  -     ലമമ്പര് ലസക്രട്ടറവി

      17.  സസംസവാനതലെ മതത്സ്യ ഗുണനവിലെവവാര പരവിപവാലെന കേമവിറവിയുലടേ അധവികേവാരങ്ങളസം
കേര്തവത്സ്യങ്ങളസം ചുമതലെകേളസം  .― 16-ാം വകുപത പ്രകേവാരസം രൂപപീകേരവികലപടുന്ന സസംസവാനതലെ
മതത്സ്യ  ഗുണനവിലെവവാര  പരവിപവാലെന  കേമവിറവികത  തവാലഴെപറയുന്ന  അധവികേവാരങ്ങളസം
കേര്തവത്സ്യങ്ങളസം ചുമതലെകേളസം ഉണവായവിരവിക്കുന്നതവാണത, അതവായതത:―

(i)  ഈ  ആകവിലലെ  വത്സ്യവസകേള്  നടേപവിലെവാക്കുന്നതുമവായവി  ബന്ധലപട്ടത
സര്കവാരവിനത ആവശത്സ്യമവായ സവാകങതവികേ ഉപകദശവസം ശവിപവാര്ശയുസം  നല്കുകേ;

(ii) മതത്സ്യ ഉപകഭവാക്തവാകള്കത ഗുണനവിലെവവാരലതക്കുറവിചത കബവാധവത്കേരണസം
നല്കുകേ;

(iii) മതത്സ്യബന്ധനസം നടേതവി ലെഭവിക്കുന്ന മതത്സ്യതവിനത കവണവി സര്ട്ടവിഫവികറത
നല്കുന്നതവികലെകവായവി വവിജവാപനസം ലചയ്യലപട്ട ഉകദത്സ്യവാഗസര്കത സവാകങതവികേ സഹവായസം
നല്കുകേ;

(iv)  ഈ  ആകവിലലെ  വത്സ്യവസകേള്  പ്രകേവാരമുള്ള  പരവികശവാധനകേള്
നടേത്തുന്നതവിനത   ലെകബവാറട്ടറവികേള്കത അസംഗപീകേവാരസം നല്കുകേ;

(v)  മതത്സ്യബന്ധനസം  നടേതവി  ലെഭവിക്കുന്ന  മതത്സ്യതവിലന്റെ  ഗുണനവിലെവവാരസം
നവിശയവിചത പ്രസവിദലപടുത്തുകേ;

(vi)  നവിര്ണ്ണയവികലപടേവാവന്ന  അങ്ങലനയുള്ള  മറ്റു  ചുമതലെകേള്
നവിര്വ്വഹവിക്കുകേ.
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18.  ഇനസം  ,    വലെവിപസം എന്നവിവ അടേവിസവാനമവാകവി മതത്സ്യതവിലന്റെ കലെലെസം  ,    വവിപണനസം

മുതലെവായവ  നവിയനവികല്.―(1)  പ്രകതത്സ്യകേ  ഇനതവികലെവാ  പ്രകതത്സ്യകേ  വലെവിപതവികലെവാ  ഉള്ള

മതത്സ്യതവിലന്റെ കലെലെസം,  വവിപണനസം,  പരവിവഹനസം,  വവിതരണസം എന്നവിവയ്ക്കുള്ള നവിയനണകമവാ

നവികരവാധനകമവാ സര്കവാരവിനത, വവിജവാപനതവിലൂലടേ ഏര്ലപടുതവാവന്നതവാണത.

(2)  (1)-ാം ഉപവകുപത  പ്രകേവാരസം ഏര്ലപടുതവിയവിട്ടുള്ള നവിയനണകമവാ നവികരവാധനകമവാ

ലെസംഘവിക്കുന്ന ഏലതവാരവാളസം ഈ ആകവിലലെ  29-ാം വകുപത പ്രകേവാരമുള്ള ശവിക്ഷവാനടേപടേവികേള്കത

വവികധയനവാകുന്നതവാണത.

19.  മതത്സ്യതവിലന്റെ  സസംഭരണവസം  അടേവിസവാനവവിലെ  നവിശയവികലസം  .  (1)  ― മതത്സ്യതവിലന്റെ

അടേവിസവാനവവിലെ  കേവാലെവാകേവാലെങ്ങളവില്  നവിര്ണ്ണയവികലപട്ട  പ്രകേവാരസം  നവിശയവിക്കുവവാന

ഹവാര്ബര് മവാകനജ് ലമന്റെത ലസവാസസറവികത അധവികേവാരസം ഉണവായവിരവിക്കുന്നതവാണത. 

(2)  മതത്സ്യലതവാഴെവിലെവാളവികേള്  പവിടേവിച്ചു  ലകേവാണവരുന്ന  മതത്സ്യസം  അവര്കത

തവാല്പരത്സ്യമുള്ളപക്ഷസം,  അവര്  അസംഗങ്ങളവായ  മതത്സ്യലതവാഴെവിലെവാളവി  വവികേസന  കക്ഷമ

സഹകേരണ  സസംഘങ്ങള്  മുകഖന  (1)-ാം  ഉപവകുപത  പ്രകേവാരസം  നവിശയവിക്കുന്ന

അടേവിസവാനവവിലെ  നല്കേവി  നവിര്ണ്ണയവികലപട്ട  പ്രകേവാരസം  സസംഭരവികവാവന്നതവാണത.  ഇതവിനത

ആവശത്സ്യമവായ സസംഭരണ സസൗകേരത്സ്യങ്ങള് നവിര്ണ്ണയവികലപട്ട പ്രകേവാരസം ആയവിരവികകണതവാണത. 

20. മതത്സ്യബന്ധനസം നടേതവി സത്വവായതമവാകവിയ മതത്സ്യതവിലന്റെ സവാക്ഷത്സ്യലപടുതല്.―

(1)  മതത്സ്യസം  കേയറ്റുമതവി  ലചയ്യുന്നതവിനത  ആവശത്സ്യമുളള  പക്ഷസം,  നവിര്ണ്ണയവികലപട്ട

പ്രകേവാരതവിലളള സവാക്ഷത്സ്യപതസം കനടേവാന യവാന ഉടേമയ്ക്കത അര്ഹത ഉണവായവിരവിക്കുന്നതവാണത. 

(2) (1)-ാം ഉപവകുപത പ്രകേവാരമുള്ള സവാക്ഷത്സ്യപതസം, സര്കവാര് വവിജവാപനതവിലൂലടേ

അധവികേവാരലപടുത്തുന്ന  ഫവിഷറപീസത  വകുപവിലലെ  ഫവിഷറപീസത  എകതറനഷന  ആഫപീസറുലടേ

പദവവിയവില് കുറയവാത  ഉകദത്സ്യവാഗസന, നവിര്ണ്ണയവികലപടേവാവന്ന നടേപടേവിക്രമങ്ങള് പവാലെവിചത

നല്കകേണതവാണത.

21.    മതത്സ്യതവിലന്റെ  ഗുണനവിലെവവാരസം സവാക്ഷത്സ്യലപടുതല്.―

(1)  നവിര്ണ്ണയവികലപടേവാവന്ന  രപീതവിയവില്  അകപക്ഷ  സമര്പവിക്കുകമ്പവാള്,

ഭക്ഷത്സ്യകയവാഗത്സ്യമവാലണന്നത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതവിനസം ഉപകഭവാക്തവാകളലടേ തവാല്പരത്സ്യസം സസംരക്ഷവിക്കുന്നതവിനസം

കവണവി  മതത്സ്യതവിലന്റെ  ഗുണനവിലെവവാര  സവാക്ഷത്സ്യപതസം  കനടേവാന  ഉല്പവാദകേനത

അര്ഹതയുണവായവിരവിക്കുന്നതവാണത.
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(2)  (1)-ാം  ഉപവകുപത  പ്രകേവാരമുളള  സവാക്ഷത്സ്യപതസം  കനടുന്നതവിനത
മതത്സ്യതവിനണവായവിരവികകണ ഗുണനവിലെവവാരസം, 16-ാം വകുപത പ്രകേവാരസം രൂപപീകേരവികലപടുന്ന
സസംസവാനതലെ  മതത്സ്യ  ഗുണനവിലെവവാര  പരവിപവാലെന  കേമവിറവി  പ്രകതത്സ്യകേമവായവി  നവിശയവിചത
പ്രസവിദലപടുകതണതവാണത.

(3)  സര്കവാര് വവിജവാപനതവാല് അധവികേവാരലപടുത്തുന്ന ഫവിഷറപീസത  വകുപവിലലെ
ഫവിഷറപീസത  എകതറനഷന  ഓഫപീസര്  തസവികേയവില്  തവാലഴെയല്ലവാത  ഒരു  ഉകദത്സ്യവാഗസന
(1)-ാം  ഉപവകുപത  പ്രകേവാരമുള്ള  സവാക്ഷത്സ്യപതസം  നവിര്ണ്ണയവികലപടേവാവന്ന  നടേപടേവിക്രമങ്ങള്
പവാലെവിചത നല്കകേണതവാണത.

22.  അനമതവിപതമുടേമയുലടേ  റവികട്ടണ സമര്പവികല്.―(1)   ഐസത  പവാന്റെത,   പൂര്വ്വ
സസംസ്കരണകകേനസം,  സസംസ്കരണകകേനസം  എന്നവിവയുലടേ  അനമതവിപതസം  കനടേവിയ  ഉടേമസന
അലല്ലങവില് സകേവശകവാരന, ഫവിഷത ലെവാന്റെവിസംഗത ലസന്റെര്, ഹവാര്ബര്, മവാര്കറത എന്നവിവവിടേങ്ങളവിലലെ
അനമതവിപതസം കനടേവിയ കലെലെകവാരന എന്നവിവര് നവിര്ണ്ണയവികലപടേവാവന്ന രപീതവിയവില് ഒരു
റവികട്ടണ  നവിര്ണ്ണയവികലപടേവാവന്ന  സമയതവിനള്ളവില്  അധവികേവാരലപടുതലപട്ട  ഉകദത്സ്യവാഗസനത
സമര്പവികകണതവാണത.

(2) അധവികേവാരലപടുതലപട്ട ഉകദത്സ്യവാഗസന റവികട്ടണുകേള് പരവികശവാധവിചത അവയുലടേ
കൃതത്സ്യതയുസം വത്സ്യക്തതയുസം ഉറപ്പുവരുകതണതവാണത.

(3)  റവികട്ടണുകേളലടേ കൃതത്സ്യത ഉറപവാക്കുന്നതവിനകവണവി അനമതവിപതസം ലെഭവിചവിട്ടുള്ള
ആളവികനവാടേത  അതുമവായവി  ബന്ധലപട്ട  കരഖകേള്  ഹവാജരവാക്കുവവാന  അധവികേവാരലപടുതലപട്ട
ഉകദത്സ്യവാഗസനത ആവശത്സ്യലപടേവാവന്നതവാണത.

(4)  റവികട്ടണുകേളലടേ  കൃതത്സ്യത  ഉറപവാക്കുന്നതവിനകവണവി,  അധവികേവാരലപടുതലപട്ട
ഉകദത്സ്യവാഗസന  ആവശത്സ്യലപടുന്ന  കരഖകേള്  ഹവാജരവാക്കുന്നതവിനള്ള  ഉതരവവാദവിതസം
അനമതവിപതസം കനടേവിയ ആളവിനണവായവിരവിക്കുന്നതവാണത.

(5)  ഈ  വകുപവിലലെ  വത്സ്യവസകേള്  ലെസംഘവിക്കുന്ന  ഏലതവാരവാളസം  ഈ  ആക്ടവിലലെ
29-ാം വകുപത പ്രകേവാരമുള്ള ശവിക്ഷവാനടേപടേവികേള്കത വവികധയനവാകുന്നതവാണത.

23.  അനമതവിപതസം റദ്ദേവാകല്  ,    തടേഞ്ഞു വയ്ക്കല്  ,    കഭദഗതവി ലചയ്യല്.―5,  14  എന്നപീ
വകുപ്പുകേള്  പ്രകേവാരസം  അനവദവിച  അനമതവിപതസം  ലതറവായ  വവിവരങ്ങള്  നല്കേവി
കനടേവിയതവാലണങവികലെവാ  അനമതവിപതസം  കനടേവിയ  ആള്   ഈ  ആകവിലലെ  ഏലതങവിലസം
വത്സ്യവസകേകളവാ  അതവിന  കേപീഴെവില്  ഉണവാകവിയ  ചട്ടങ്ങകളവാ  പുറലപടുവവിച  വവിജവാപനകമവാ
ഉതരവകേകളവാ  ലെസംഘവിചവിട്ടുലണങവികലെവാ,  അധവികേവാരലപടുതലപട്ട  ഉകദത്സ്യവാഗസനത
അങ്ങലനയുള്ള  അനമതവിപതസം  റദ്ദേവാക്കുന്നതവികനവാ,  തടേഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നതവികനവാ,  കഭദഗതവി
ലചയ്യുന്നതവികനവാ  ഒടുകവിയ  ലസകേബരവിറവി  തുകേ  പൂര്ണ്ണമവാകയവാ  ഭവാഗവികേമവാകയവാ
വസൂലെവാക്കുന്നതവികനവാ അധവികേവാരസം ഉണവായവിരവിക്കുന്നതവാണത:
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എന്നവാല്,  അപ്രകേവാരസം നടേപടേവി സത്വപീകേരവിക്കുന്നതവിനത  മുമ്പവായവി ബന്ധലപട്ട വത്സ്യക്തവികത
അലല്ലങവില്  ഉടേമയ്ക്കത  പറയുവവാനള്ളതത  പറയുവവാന  നത്സ്യവായമവായ  ഒരവസരസം  നല്കേവാലത
അനമതവിപതസം  റദ്ദേവാക്കുവവാകനവാ,  തടേഞ്ഞുവയ്ക്കുവവാകനവാ,  കഭദഗതവി  ലചയ്യുവവാകനവാ  ലസകേബരവിറവി
തുകേ പൂര്ണ്ണമവാകയവാ ഭവാഗവികേമവാകയവാ വസൂലെവാക്കുവവാകനവാ പവാടുള്ളതല്ല.

24.  അധവികേവാരലപടുതലപട്ട  ഉകദത്സ്യവാഗസലന്റെ  അധവികേവാരങ്ങളസം  കേര്തവത്സ്യങ്ങളസം
ചുമതലെകേളസം.― ഈ ആകത  പ്രകേവാരസം നല്കേലപട്ട അധവികേവാരങ്ങള് വവിനവികയവാഗവിക്കുന്നതവിനസം
കേര്തവത്സ്യങ്ങള്  നവിര്വ്വഹവിക്കുന്നതവിനമവായവി  അതതത  പ്രകദശതത  അധവികേവാരവിതയുള്ള
മതത്സ്യബന്ധന  വകുപവിലലെ  അസവിസ്റ്റന്റെത  ഡയറക്ടര്  പദവവിയവിലള്ള  ഒരു  ഉകദത്സ്യവാഗസലന
അധവികേവാരലപടുതലപട്ട  ഉകദത്സ്യവാഗസനവായവി  സര്കവാരവിനത,  വവിജവാപനതവാല്
അധവികേവാരലപടുതവാവന്നതവാണത.

25. പരവികശവാധന  ,   പവിടേവിലചടുകല്  ,   തപീര്പവാകല് എന്നവിവയ്ക്കുള്ള  അധവികേവാരസം.―

(1)  ഈ  ആകവിലലെ  വത്സ്യവസകേള്  ഫലെപ്രദമവായവി  നടേപവാകലപടുനലവന്നത  ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നതവിനവായവി, ഫവിഷറപീസത വകുപവിലലെ ഫവിഷറപീസത ആഫപീസര് പദവവിയവില് കുറയവാത
ഉകദത്സ്യവാഗസലര പരവികശവാധനവാ  ഉകദത്സ്യവാഗസരവായവി സര്കവാരവിനത  അധവികേവാരലപടുതവാവന്നതവാണത.

(2)  ഈ  ആകവിലലെ   13,  18  എന്നപീ  വകുപ്പുകേളവിലലെ  വത്സ്യവസകേള്  ലെസംഘവിക
ലപടുന്നതവാകയവാ,  സകേകേവാരത്സ്യസം  ലചയ്യലപടുന്ന മതത്സ്യസം  ചപീഞതവാലണകന്നവാ കരവാഗവാണുകളടേ
ങ്ങവിയതവാലണകന്നവാ  രവാസ/വവിഷവസ്തു  കചര്തതവാലണകന്നവാ  ഗുണനവിലെവവാരസം
കുറഞതവാലണകന്നവാ കബവാധത്സ്യലപടുന്ന പക്ഷസം, ഏലതവാരു യവാനസം, ഫവിഷത ലെവാന്റെവിസംഗത ലസന്റെര്,
ഹവാര്ബര്,  മവാര്കറത,  കേടേമുറവി,  ബൂതത,  ചവില്ഡത    കസ്റ്റവാകറജത,  ഐസത  പവാന്റെത,  പൂര്വ്വ
സസംസ്കരണകകേനസം,  സസംസ്കരണകകേനസം,  മതത്സ്യ  പരവിവഹന  സസൗകേരത്സ്യസം,  കേലണയ്നര്
എന്നവിവയുസം  അതുമവായവി  ബന്ധലപട്ട  വസ്തുകളസം  പരവികശവാധവിക്കുന്നതവിനള്ള  അധവികേവാരസം
പരവികശവാധനവാ ഉകദത്സ്യവാഗസനത ഉണവായവിരവിക്കുന്നതവാണത.

(3) (2)-ാം ഉപവകുപത പ്രകേവാരസം പരവികശവാധന നടേതവിയ ഇടേങ്ങള് ഈ ആകവിലലെ
വത്സ്യവസകേള്  അനസരവിചല്ല  പ്രവര്തവിക്കുന്നലതങവില്,  ആയതത  നവിര്ണ്ണയവികലപടേവാവന്ന
രപീതവിയവില്  നവിശവിത  സമയപരവിധവിക്കുള്ളവില്  നവിര്തവിവയ്ക്കുന്നതവിനസം  അടേച്ചുപൂട്ടുന്നതവിനസം
ബന്ധലപട്ട  വത്സ്യക്തവികത  അലല്ലങവില്  സവാപനതവിനത  പരവികശവാധനവാ  ഉകദത്സ്യവാഗസന  നവിര്കദ്ദേശസം
നല്കകേണതവാണത.

(4)  ചപീഞകതവാ കരവാഗവാണുകളടേങ്ങവിയകതവാ രവാസ/വവിഷവസ്തു കചര്തകതവാ,  തവാഴ്ന്ന
നവിലെവവാരതവിലള്ളകതവാ  ആയ  മതത്സ്യസം  പരവികശവാധനയവില്  കേലണതവിയവാല്,  ആയതത
നവിര്ണ്ണയവികലപടേവാവന്ന  രപീതവിയവില്  പവിടേവിലചടുക്കുന്നതവിനസം  നശവിപവിക്കുന്നതവിനസം  പരവികശവാധനവാ
ഉകദത്സ്യവാഗസനത  അധവികേവാരമുണവായവിരവിക്കുന്നതവാണത.  എന്നവാല്  പവിടേവിലചടുതതവിലന്റെ/
നശവിപവിചതവിലന്റെ കേവാരണസം ബന്ധലപട്ട വത്സ്യക്തവികത അലല്ലങവില് സവാപനതവിനത കരഖവാമൂലെസം
നല്കകേണതവാണത.
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(5)   (3)-ഉസം  (4)-ഉസം  ഉപവകുപ്പുകേള് പ്രകേവാരസം  നടേപടേവിലയടുത കശഷസം പരവികശവാധനവാ
ഉകദത്സ്യവാഗസന  ആയതവിലന്റെ  വവിശദവവിവരങ്ങള്  നത്സ്യവായനവിര്ണ്ണയ  ഓഫപീസര്കത
നവിര്ണ്ണയവികലപട്ട രപീതവിയവില് അടേവിയന്തവിരമവായവി റവികപവാര്ട്ടത ലചകയ്യണതവാണത.

26.  നത്സ്യവായനവിര്ണ്ണയസം.―(1)  ഈ  ആകത   പ്രകേവാരസം  നല്കേലപട്ട  അധവികേവാരങ്ങള്
വവിനവികയവാഗവിക്കുന്നതവിനസം  കേര്തവത്സ്യങ്ങള്  നവിര്വ്വഹവിക്കുന്നതവിനമവായവി  ആ  ജവില്ലയവില്
അധവികേവാരവിതയുള്ള,  മതത്സ്യബന്ധന  വകുപവിലലെ  ലഡപബട്ടവി  ഡയറക്ടര്  പദവവിയവില്
തവാലഴെയല്ലവാത ഒരു ഉകദത്സ്യവാഗസലന നത്സ്യവായനവിര്ണ്ണയ ഉകദത്സ്യവാഗസന ആയവി,  സര്കവാരവിനത,
വവിജവാപനതവാല് അധവികേവാരലപടുതവാവന്നതവാണത.

(2) 25-ാം വകുപവിലലെ  (5)-ാം ഉപവകുപത പ്രകേവാരമുള്ള ഒരു റവികപവാര്ട്ടത  പരവികശവാധനവാ
ഉകദത്സ്യവാഗസനവില്  നവിനസം  നത്സ്യവായനവിര്ണ്ണയ  ഉകദത്സ്യവാഗസനത  ലെഭവിചവാല്,  പറയുവവാനള്ളതത
പറയുവവാന നത്സ്യവായമവായ ഒരു അവസരസം ബന്ധലപട്ട എല്ലവാ കേക്ഷവികേള്ക്കുസം നല്കേവിയതവിനത
കശഷസം  റവികപവാര്ട്ടവില്  പരവാമര്ശവിചവിട്ടുള്ള  കേവാരത്സ്യങ്ങലളപറവി,  ആവശത്സ്യലമങവില്,
നവിര്ണ്ണയവികലപടേവാവന്ന  രപീതവിയവില്  നത്സ്യവായനവിര്ണ്ണയ   ഉകദത്സ്യവാഗസന  ഒരു അകനത്വഷണസം
നടേകതണതവാണത.

(3)  (2)-ാം  ഉപവകുപത  പ്രകേവാരമുള്ള  നടേപടേവിലയ  തുടേര്ന്നത  ഒരു  വത്സ്യക്തവി   13-ാം
വകുപവികലെകയവാ, 18-ാം വകുപവികലെകയവാ വത്സ്യവസകേള് ലെസംഘവിച്ചുലവകന്നവാ, സകേകേവാരത്സ്യസം ലചയ്ത
മതത്സ്യസം  ചപീഞതവാലണകന്നവാ,  കരവാഗവാണുകള്  അടേങ്ങവിയതവാലണകന്നവാ,  രവാസ/വവിഷവസ്തു
കചര്തതവാലണകന്നവാ,  ഗുണനവിലെവവാരസം  കുറഞതവാലണകന്നവാ  നത്സ്യവായനവിര്ണ്ണയ  ഉകദത്സ്യവാഗസനത
കബവാദത്സ്യമവാകുന്ന പക്ഷസം, ആ വത്സ്യക്തവിലയ ഈ ആകവിലലെ  29-ാം വകുപത പ്രകേവാരമുള്ള പവിഴെയ്ക്കുസം
നടേപടേവിയ്ക്കുസം വവികധയനവാകകണതവാണത.

27. അപപീല്.―(1) നത്സ്യവായനവിര്ണ്ണയ ഉകദത്സ്യവാഗസലന്റെ തപീരുമവാനതവാല് സങടേമനഭവവിക്കുന്ന
ഏലതവാരവാള്ക്കുസം  ആ  തപീരുമവാനതവിലന്റെ  തപീയതവി  മുതല്  മുപതത  ദവിവസതവിനകേസം  ആ
സലെലത അപപീല് അധവികേവാരവി  മുമ്പവാലകേ അപപീല് സമര്പവികവാവന്നതവാണത.  അതവികന്മേല്
അപപീല് അധവികേവാരവി എടുക്കുന്ന തപീരുമവാനസം അന്തവിമമവായവിരവിക്കുന്നതവാണത.

(2)  ഈ  ആകവിലലെ   വത്സ്യവസകേള്  പ്രകേവാരസം  പുറലപടുവവിച  തപീരുമവാനതവിലന
തവിരവായവി  അപപീല്  സമര്പവിക്കുകമ്പവാള്  അപപീല്  അകപക്ഷകേന  പവിഴെത്തുകേ  പൂര്ണ്ണമവായുസം
ലകേട്ടവിവയ്കകണതുസം  അല്ലവാതപക്ഷസം  അപപീല്  അധവികേവാരവി  അപപീല്  സത്വപീകേരവികവാന
പവാടേവില്ലവാതതുമവാകുന.

(3)  (1)-ാം  ഉപവകുപത  പ്രകേവാരമുള്ള  അപപീല്  സത്വപീകേരവിച്ചു  കേഴെവിഞവാല്  അപപീല്
അധവികേവാരവി  ഇകവാരത്സ്യതവില് ഒരു അകനത്വഷണസം നടേതവി അപപീല് ലെഭവിച  തപീയതവി  മുതല്
മുപതത ദവിവസതവിനകേസം അതത അന്തവിമമവായവി തപീര്പവാകകണതവാണത.

 1979/2021.



26

(4)  അങ്ങലനയുള്ള  അപപീല്  അകപക്ഷ  തപീര്പവാക്കുന്നതുവലര  നത്സ്യവായ  നവിര്ണ്ണയ
ഉകദത്സ്യവാഗസന  പുറലപടുവവിച  തപീരുമവാനലത  തുടേര്നള്ള  നടേപടേവികേള്  അപപീല്
അധവികേവാരവികത നവിര്തവിവയ്ക്കവാവന്നതവാണത.

28.  ഈ ആകത  പ്രകേവാരസം  അകനത്വഷണസം നടേത്തുന്നതവിനത  നത്സ്യവായനവിര്ണ്ണയ ഉകദത്സ്യവാഗസനസം
അപപീല് അധവികേവാരവിക്കുമുള്ള അധവികേവാരസം.― (1)  ഈ ആകവിന  കേപീഴെവിലലെ അകനത്വഷണതവിലന്റെ
ആവശത്സ്യതവികലെകവായവി, നത്സ്യവായനവിര്ണ്ണയ ഉകദത്സ്യവാഗസന, അപപീല് അധവികേവാരവി എന്നവിവര്കത
1908-ലലെ സവിവവില് നടേപടേവി നവിയമസസംഹവിത (1908-ലലെ 5-ാം കകേന ആകത)  പ്രകേവാരസം ഒരു
സവിവവില് കകേസത വവിചവാരണ നടേത്തുകമ്പവാള് ഒരു സവിവവില് കകേവാടേതവിയവില് നവിക്ഷവിപ്തമവായവിട്ടുള്ള
അകത അധവികേവാരങ്ങള് തവാലഴെപറയുന്ന സസംഗതവികേലള സസംബന്ധവിചത ഉണവായവിരവിക്കുന്നതവാണത,
അതവായതത:―

(എ)  ഏലതവാരവാലളയുസം വവിളവിച്ചു വരുത്തുകേയുസം സതത്സ്യപ്രതവിജയവികന്മേല്  അയവാലള
വവിസരവിക്കുകേയുസം ലചയ്യുകേ;

(ബവി)  ഏലതങവിലസം  കരഖ  കേലണത്തുന്നതവിനസം  ഹവാജരവാക്കുന്നതവിനസം
ആവശത്സ്യലപടുകേ;

(സവി) സതത്സ്യവവാങ്മൂലെതവികന്മേല് ലതളവിവത സത്വപീകേരവിക്കുകേ;

(ഡവി)  ഏലതങവിലസം കകേവാടേതവിയവില് നവികന്നവാ ഓഫപീസവില് നവികന്നവാ ഏലതങവിലസം
ലപവാതുകരഖകയവാ അതവിലന്റെ പകേര്കപവാ ആവശത്സ്യലപടുകേ;

(ഇ) സവാക്ഷവികേലള വവിസരവിക്കുന്നതവിനസം കരഖകേള് പരവികശവാധവിക്കുന്നതവിനസം.

(2)  നത്സ്യവായനവിര്ണ്ണയ  ഉകദത്സ്യവാഗസകനവാ  അപപീല്  അധവികേവാരവികയവാ  ഈ  ആകത
പ്രകേവാരസം  വവിനവികയവാഗവിക്കുന്ന  അധവികേവാരങ്ങള്  സവിവവില്  കകേവാടേതവികത  തുലെത്സ്യമവായവി  കേരുകതണതുസം,
ആയതത 1973-ലലെ ക്രവിമവിനല് നടേപടേവി നവിയമസസംഹവിതയവിലലെ (1974-ലലെ 2-ാം കകേന ആകത)
345, 346 എന്നപീ വകുപ്പുകേളവിലലെ വത്സ്യവസകേള്കത വവികധയവമവായവിരവിക്കുസം.

29. പവിഴെശവിക്ഷ.― (1) ഈ ആകവിലലെ 13, 18, 22 എന്നപീ വകുപ്പുകേളവിലലെ ഏലതങവിലസം
വത്സ്യവസകേകളവാ  അനമതവിപതതവിലലെ  ഏലതങവിലസം  നവിബന്ധനകേകളവാ  ലെസംഘവിക്കുന്നവര്
ലകതവിലരയുസം  ചപീഞകതവാ,  കരവാഗവാണുകള്  അടേങ്ങവിയകതവാ,  രവാസ/വവിഷവസ്തുകള്
കചര്തകതവാ,  ഗുണനവിലെവവാരസം  കുറഞകതവാ  ആയ  മതത്സ്യസം  സകേകേവാരത്സ്യസം  ലചയ്യുന്നവര്
ലകതവിലരയുസം,  അയവാള്  കുറകവാരനവാലണന്നത  കേലണത്തുന്ന  പക്ഷസം  നത്സ്യവായനവിര്ണ്ണയ
ഉകദത്സ്യവാഗസനത  തവാലഴെപറയുന്ന  തുകേയവില്  അധവികേരവികവാത  തുകേ  പവിഴെശവിക്ഷയവായവി
ചുമതവാവന്നതവാണത, അതവായതത:―
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(എ) ആദത്സ്യ പ്രവാവശത്സ്യലത ഏലതങവിലസം നവിയമ ലെസംഘനതവിന പതവിനവായവിരസം രൂപ;

(ബവി)  രണവാമലത  പ്രവാവശത്സ്യലത  ഏലതങവിലസം  നവിയമലെസംഘനതവിന

ഇരുപതവി അയ്യവായവിരസം രൂപ;

(സവി)  മൂനസം  അതവില്  കൂടുതലസം  പ്രവാവശത്സ്യലത  ഏലതങവിലസം  നവിയമ

ലെസംഘനതവിന ഒരു ലെക്ഷസം രൂപ.

(2)  (1)-ാം  ഉപവകുപത പ്രകേവാരമുള്ള പവിഴെശവിക്ഷയ്ക്കത പുറലമ നത്സ്യവായനവിര്ണ്ണയ ഉകദത്സ്യവാഗസനത,

അനമതവിപതസം തടേഞ്ഞുവയ്ക്കുകേകയവാ റദ്ദുലചയ്യുകേകയവാ ലചയ്യവാവന്നതവാണത.

(3)  ഈ ആകവിന കേപീഴെവില് ചുമതലപട്ട ഏലതവാരു പവിഴെത്തുകേയുസം അതത ഭൂമവിയവികന്മേലള്ള

ലപവാതു നവികുതവി കുടേവിശവികേ ആയവിരുലന്നങവിലലെന്നകപവാലലെ ഈടേവാകവാവന്നതവാണത.

30. കുറകൃതത്സ്യതവിനള്ള വവിചവാരണ.― (1) ഇസൗ ആകവിലലെ 4, 6, 15 എന്നപീ വകുപ്പുകേകളവാ

അവയുലടേ  കേപീഴെവില്  ഉണവാകലപടുന്ന  ചട്ടങ്ങകളവാ  ലെസംഘവിക്കുന്നവര്ലകതവിലര  ജു ഡപീഷത്സ്യല്

ഒന്നവാസം കവാസത മജവികസ്ട്രേറത കകേവാടേതവി മുമ്പവാലകേ വവിചവാരണ നടേകതണതവാണത.

(2)  ഈ ആകവിലലെ  4,  6,  15  എന്നപീ വകുപ്പുകേളവിലലെ ഏലതങവിലസം വത്സ്യവസകേള്

ലെസംഘവിക്കുന്നയവാള്, അയവാള് കുറകവാരനവാലണന്നത കേലണത്തുന്ന പക്ഷസം തവാലഴെപറയുന്നതവില്

അധവികേരവികവാത ശവിക്ഷയ്ക്കത അര്ഹനവായവിരവിക്കുന്നതവാണത, അതവായതത:―

(എ)  ആദത്സ്യലത  പ്രവാവശത്സ്യലത  ഏലതങവിലസം  ഒകന്നവാ  അതവിലെധവികേകമവാ

കുറകൃതത്സ്യതവിനത രണമവാസസം തടേകവവാ ഒരു ലെക്ഷസം രൂപകയവാ ഇവ രണസം കൂടേവികയവാ;

(ബവി)  രണവാമലത  പ്രവാവശത്സ്യലത  ഏലതങവിലസം  ഒകന്നവാ  അതവിലെധവികേകമവാ

കുറകൃതത്സ്യതവിനത ഒരു വര്ഷസം തടേകവവാ  മൂന്നത ലെക്ഷസം രൂപകയവാ ഇവ രണസം കൂടേവികയവാ;

(സവി) രണവില് കൂടുതല് തവണ ഏലതങവിലസം ഒകന്നവാ അതവിലെധവികേകമവാ കുറകൃതത്സ്യസം

ലചയ്തവാല് ഒരു വര്ഷസം തടേകവവാ അഞ്ചു ലെക്ഷസം രൂപകയവാ ഇവ രണസം കൂടേവികയവാ;

( ഡവി) ഈ ആകത  പ്രകേവാരകമവാ അതവിന കേപീഴെവില് ഉണവാകലപടുന്ന ചട്ടങ്ങളലടേകയവാ

വവിജവാപനങ്ങളലടേകയവാ  ഉതരവകേളലടേകയവാ  ലെസംഘനസം  നടേതവിയവര്ലകതവിലരകയവാ,

ലെസംഘനസം  നടേതവാന  ശ്രമവിക്കുന്നവര്ലകതവിലരകയവാ  അവര്കത  ലെഭവികചകവാവന്ന  മറ്റു
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പവിഴെകേലളക്കുറവിച്ചുള്ള  മുനവവിധവിയവില്ലവാലത,   കുറസം  ലതളവിയവികലപടുന്ന  പക്ഷസം  ശവിക്ഷ

നടേപവിലെവാകവാവന്നതവാണത.

(3) (2)-ാം ഉപവകുപത പ്രകേവാരമുള്ള ശവിക്ഷയ്ക്കു പുറകമ, കയവാഗത്സ്യതയുലണന്നത കേലണത്തുന്നതുവലര

നല്കേലപട്ട അനമതവിപതസം തടേഞ്ഞുവയ്ക്കുകേകയവാ റദ്ദു ലചയ്യുകേകയവാ ലചയ്യവാവന്നതവാണത.

(4)  ഈ  ആകവിലലെകയവാ  അതവിന  കേപീഴെവില്  ഉണവാകലപടുന്ന  ചട്ടങ്ങളവിലലെകയവാ

ഏലതങവിലസം  വത്സ്യവസകേകളവാ  അതവിലന്റെ  അടേവിസവാനതവില്  പുറലപടുവവിച  ഏലതങവിലസം

വവിജവാപനകമവാ  ഉതരകവവാ  ലെസംഘവിക്കുന്നതത,   ഒരു  സസംഘടേനകയവാ,  ഒരു  സഹകേരണ

സസംഘകമവാ,  ഒരു കകേവാര്പകറഷകനവാ,  ഒരു കബവാഡവി കകേവാര്പകറകറവാ ആലണങവില് അവയുലടേ

ഡയറക്ടകറവാ,  മവാകനജകറവാ,  ഓഫപീസകറവാ,  ഏജകന്റെവാ,  ആരു  തലന്നയവായവാലസം,  കുറകൃതത്സ്യ

നവിര്വ്വഹണകവളയവില് ആ സവാനസം വഹവിചവിരുന്ന വത്സ്യക്തവി അങ്ങലനയുള്ള നവിയമലെസംഘനസം

നടേതവിയതവായവി കേരുതലപകടേണതവാണത.

(5)  ഈ ആകവിലലെ വത്സ്യവസകേകളവാ അതവിന കേപീഴെവില് ഉണവാകലപടുന്ന ചട്ടങ്ങകളവാ

വവിജവാപനകമവാ  ഉതരകവവാ ലെസംഘവിക്കുകേകയവാ  അതവിനള്ള കപ്രരണ നല്കേവിയകതവാ  ആയ

ഏലതവാരവാകളയുസം  നവിയമവാനസൃതമവായ നടേപടേവികേള്കത വവികധയനവാകവാവന്നതവാണത.

31.  ഉതമ  വവി  ശത്വവാസപൂര്വ്വസം  എടുത  നടേപടേവികത  സസംരക്ഷണസം.― (1)  ഈ

ആകവിലലെകയവാ അതവിന കേപീഴെവില് ഉണവാകവിയവിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങളവിലലെകയവാ ഏലതങവിലസം വത്സ്യവസ

അനസരവിചത ഉതമ വവിശത്വവാസപൂര്വ്വസം ലചയ്തകതവാ ലചയ്യവാനകദ്ദേശവിചകതവാ ആയ ഏലതങവിലസം

കേവാരത്സ്യസം സസംബന്ധവിചത ഏലതങവിലസം  ഉകദത്സ്യവാഗസകനവാ അധവികേവാരസവാനതവികനവാ എതവിരവായവി

യവാലതവാരു വത്സ്യവഹവാരകമവാ കപ്രവാസവികേബഷകനവാ മറത നവിയമ നടേപടേവികേകളവാ നവിലെനവില്ക്കുന്നതല്ല.

(2)  ഈ  ആകകവാ  അതവിന  കേപീഴെവില്  ഉണവാകവിയവിട്ടുള്ള ഏലതങവിലസം  ചട്ടങ്ങകളവാ

അനസരവിചത  ഉതമവവിശത്വവാസപൂര്വ്വസം ലചയ്തകതവാ ലചയ്യവാനകദ്ദേശവിചകതവാ ആയ പ്രവൃതവിമൂലെസം

സസംഭവവിചകതവാ  സസംഭവവികവാനവിടേയുള്ളകതവാ  ആയ  ഏലതങവിലസം  നഷ്ടതവിലന്റെ  കപരവില്

ഏലതങവിലസം  ഉകദത്സ്യവാഗസകനവാ  അധവികേവാരസവാനതവികനവാ  എതവിരവായവി  യവാലതവാരു

വത്സ്യവഹവാരകമവാ നവിയമ നടേപടേവികേകളവാ നവിലെനവില്ക്കുന്നതല്ല.

32.  സവഷമത്സ്യങ്ങള്  നപീകസം  ലചയ്യുന്നതവിനള്ള  അധവികേവാരസം.―(1)  ഈ  ആകവിലലെ
വത്സ്യവസകേള്  നടേപവിലെവാക്കുന്നതവില്  എലന്തങവിലസം  സവഷമത്സ്യങ്ങള്  ഉണവാകുന്നപക്ഷസം,
സര്കവാരവിനത,  അതരസം  സവഷമത്സ്യസം  നപീകസം  ലചയ്യുന്നതവികലെകത  ആവശത്സ്യലമകന്നവാ
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യുക്തലമകന്നവാ  അതവിനത  കതവാനന്നതുസം  ഈ  ആകവിലലെ  വത്സ്യവസകേള്കത
വവിരുദമല്ലവാതതുമവായ ഏതത കേവാരത്സ്യവസം, ലപവാതുവവായകതവാ പ്രകതത്സ്യകേമവായകതവാ ആയ ഉതരവ
മുകഖന ലചയ്യവാവന്നതവാണത:

എന്നവാല് അങ്ങലനയുള്ള യവാലതവാരു ഉതരവസം ഈ ആകവിലന്റെ പ്രവാരസംഭ തപീയതവി മുതല്
രണവര്ഷ കേവാലെവാവധവി അവസവാനവിചതവിനകശഷസം ഉണവാക്കുവവാന പവാടേവില്ലവാതതവാണത.

(2)  ഈ  വകുപവിനകേപീഴെവില്  പുറലപടുവവിച  എല്ലവാ  ഉതരവകേളസം  അതത
പുറലപടുവവിചതവിനകശഷസം കേഴെവിയുന്നതകവഗസം, നവിയമസഭ മുമ്പവാലകേ വയ്കകണതവാണത.

33.  ചട്ടങ്ങള്  ഉണവാക്കുന്നതവിനള്ള  അധവികേവാരസം.― (1)  സര്കവാരവിനത,  ഗസറത
വവി ജവാപനസം  വഴെവി,  ഈ  ആകവിലലെ  എല്ലവാകമവാ  ഏലതങവിലകമവാ  വത്സ്യവസകേള്
നടേപവിലെവാക്കുന്നതവിനവായവി ചട്ടങ്ങള് ഉണവാകവാവന്നതവാണത.

(2)  ഈ  ആകത  പ്രകേവാരസം  ഉണവാകലപടുന്ന  ഏലതവാരു  ചട്ടവസം,  അതത
ഉണവാകവിയതവിനകശഷസം, കേഴെവിയുന്നത കവഗസം, നവിയമസഭ സകമളനതവിലെവായവിരവിക്കുകമ്പവാള്,
സഭ  മുമ്പവാലകേ  ഒരു  സകമളനതവികലെവാ  അലല്ലങവില്  തുടേര്ചയവായുള്ള  രണ
സകമളനങ്ങളവികലെവാ  ലപടേവാവന്ന  ആലകേ  പതവിനവാല  ദവിവസകതയ്ക്കത  വയ്കകണതുസം
അപ്രകേവാരസം  അതത  വയ്ക്കുന്ന  സകമളനകമവാ  അതവിനത  ലതവാട്ടടുത  സകമളനകമവാ
അവസവാനവിക്കുന്നതവിനത  മുമ്പത,  നവിയമസഭ  ആ  ചട്ടതവില്  എലന്തങവിലസം  രൂപകഭദസം
വരുത്തുകേകയവാ അലല്ലങവില് ആ ചട്ടസം ഉണവാകകണതവിലല്ലന്നത തപീരുമവാനവിക്കുകേകയവാ ലചയ്യുന്ന
പക്ഷസം,  ആ ചട്ടതവിനത  അതവിന കശഷസം,  അതതത  സസംഗതവി  കപവാലലെ,  അങ്ങലന കഭദഗതവി
ലചയ്ത രൂപതവില് മവാതസം പ്രവാബലെത്സ്യസം ഉണവായവിരവിക്കുകേകയവാ അഥവവാ യവാലതവാരു പ്രവാബലെത്സ്യവസം
ഇല്ലവാതവിരവിക്കുകേയുസം  ലചയ്യുന്നതുസം,  എന്നവിരുന്നവാലസം,  അങ്ങലനയുള്ള  രൂപകഭദലപടുതകലെവാ
റദ്ദേവാകകലെവാ  ആ  ചട്ടപ്രകേവാരസം  മുമ്പത  ലചയ്ത  ഏലതങവിലസം  സസംഗതവിയുലടേ  സവാധുതയ്ക്കത  ഭസംഗസം
വരവാത വവിധതവില് ആയവിരവികകണതുമവാണത.

34. റദ്ദേവാകലസം ഒഴെവിവവാകലസം.―(1) 2021-ലലെ കകേരള     മതത്സ്യകലെലെവസം വവിപണനവസം
ഗുണനവിലെവവാര പരവിപവാലെനവസം ഓര്ഡവിനനസത (2021-ലലെ 112) ഇതവിനവാല് റദ്ദേവാകവിയവിരവിക്കുന.

(2)  അങ്ങലന  റദ്ദേവാകവിയവിരുന്നവാല്തലന്നയുസം,  പ്രസ്തുത  ഓര്ഡവിനനസത  പ്രകേവാരസം
ലചയ്തകതവാ  ലചയ്തതവായവി  കേരുതലപടുന്നകതവാ  ആയ  ഏലതങവിലസം  കേവാരത്സ്യകമവാ  എടുതകതവാ
എടുതതവായവി  കേരുതലപടുന്നകതവാ ആയ ഏലതങവിലസം  നടേപടേവികയവാ   ഈ ആകത പ്രകേവാരസം
ലചയ്തതവാകയവാ  എടുതതവാകയവാ കേരുതലപകടേണതവാണത.


