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ബതില് നമ്പര്   48

2021-ലലെ കകേരള സമുദ്ര മതത്സ്യബന്ധന നതിയന്ത്രണ (കഭദഗതതി) ബതില്

1980-ലലെ കകേരള സമുദ്ര മതത്സ്യബന്ധന നതിയന്ത്രണ ആകക്റ്റ് 
വവീണഞ്ചാം കഭദഗതതി ലചെയ്യുന്നതതിനുള്ള 

ഒരു 

ബതില്

 പവീഠതികേ.—1980-ലലെ കകേരള സമുദ്രമതത്സ്യബന്ധന നതിയന്ത്രണ ആകക്റ്റ്  (1981-ലലെ  10)
ഇതതിനുകശേഷഞ്ചാം  കേഞണുന്ന  ആവശേത്സ്യങ്ങള്കഞയതി  വവീണഞ്ചാം  കഭദഗതതി  ലചെയ്യുന്നതക്റ്റ്
യുക്തമഞയതിരതിക്കുകേയഞല്;

    ഭഞരത  റതിപ്പബതികതിലന്റെ  എഴുപതതിരണഞഞ്ചാം  സഞ്ചാംവതരതതില്  തഞലഴെപ്പറയുഞ്ചാം  പ്രകേഞരഞ്ചാം
നതിയമമുണഞക്കുന:—

1.  ചുരുകകപ്പരുഞ്ചാം  പ്രഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.—(1)  ഈ  ആകതിനക്റ്റ്  2021-ലലെ  കകേരള  സമുദ്ര
മതത്സ്യബന്ധന നതിയന്ത്രണ (കഭദഗതതി) ആകക്റ്റ് എന്നക്റ്റ് കപരക്റ്റ് പറയഞഞ്ചാം.

(2)  ഇതക്റ്റ്  2020  ഒകകഞബര്  5-ാം  തവീയതതി  പ്രഞബലെത്സ്യതതില്  വന്നതഞയതി
കേരുതലപ്പകടേണതഞണക്റ്റ്.

2.  പവീഠതികേയുലടേ  കഭദഗതതി.—1980-ലലെ  കകേരള  സമുദ്രമതത്സ്യബന്ധന  നതിയന്ത്രണ
ആകതിലന്റെ  (1981-ലലെ  10) (ഇതതിനുകശേഷഞ്ചാം പ്രധഞന ആകക്റ്റ് എന്നഞണക്റ്റ് പരഞമര്ശേതികലപ്പടുകേ)
പവീഠതികേയതില്,  “മതത്സ്യബന്ധനഞ്ചാം  നടേത്തുന്നതതിനുഞ്ചാം"  എന്ന  വഞക്കുകേള്കക്റ്റ്  കശേഷഞ്ചാം
“അതുകപഞലലെ  മതത്സ്യബന്ധന  നനൗകേകേളതിലലെ  മതത്സ്യലതഞഴെതിലെഞളതികേലള  സഞ്ചാംബന്ധതിചഞ്ചാം"
എന്ന വഞക്കുകേള് കചെര്കകണതഞണക്റ്റ്.

3.  പുതതിയ  വകുപ്പുകേള്  കചെര്കല്.—പ്രധഞന  ആകതിലലെ  5-ാം  വകുപ്പതിലന,  4 എ
വകുപ്പഞയതി പുനരകഞ്ചാം ലചെകയ്യേണതുഞ്ചാം അപ്രകേഞരഞ്ചാം പുനരകഞ്ചാം ലചെയ്ത  4 എ വകുപ്പതിനു കശേഷഞ്ചാം
തഞലഴെപ്പറയുന്ന വകുപ്പുകേള് കചെര്കകണതുമഞണക്റ്റ്, അതഞയതക്റ്റ്:—

“5.  മതത്സ്യബന്ധന നനൗകേകേളതില് മതത്സ്യലതഞഴെതിലെഞളതികേലള പരതിമതിതലപ്പടുത്തുന്നതതിനുഞ്ചാം

നതിയന്ത്രതിക്കുന്നതതിനുമുള്ള  അധതികേഞരഞ്ചാം.—ഒരു  മതത്സ്യബന്ധന  നനൗകേയുലടേ  ഉടേമ,  1980-ലലെ

കകേരള  മതത്സ്യലതഞഴെതിലെഞളതി  കക്ഷേമ  സഞ്ചാംഘങ്ങള്  ആകതില് (1981-ലലെ  7) നതിര്വ്വചെതിച്ചതു
1552/2021.
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കപഞലലെയുള്ള  പ്രകേഞരമുള്ള  ഒരു  മതത്സ്യലതഞഴെതിലെഞളതിയലഞതതുഞ്ചാം,  മതത്സ്യബന്ധനവകുപ്പക്റ്റ്

നല്കേതിയ ബകയഞലമടതികേക്റ്റ് തതിരതിച്ചറതിയല് കേഞര്ഡക്റ്റ് ഇലഞതതുമഞയ യഞലതഞരഞലളയുഞ്ചാം  തലന്റെ

മതത്സ്യബന്ധന നനൗകേയതില്  അനുവദതികഞന് പഞടേതിലഞതതഞകുന:

എന്നഞല്  ഈ  വകുപ്പതില്  അടേങ്ങതിയതിട്ടുള്ള  യഞലതഞനഞ്ചാം  തലന്ന  ആധഞര്  കേഞര്കഡഞ

2010-ലലെ  കകേരള  കുടേതികയറ്റലതഞഴെതിലെഞളതി  കക്ഷേമപദ്ധതതിയതിന്  കേവീഴെതില്  നല്കേതിയതിട്ടുള്ള

തതിരതിച്ചറതിയല് കേഞര്കഡഞ  കകേവശേമുള്ള  ലതഞഴെതിലെഞളതികേലള   മതത്സ്യബന്ധന  നനൗകേകേളതില്

കജഞലെതി ലചെയ്യേതിക്കുന്നതതില് നതിനഞ്ചാം മതത്സ്യബന്ധന നനൗകേയുലടേ ഉടേമലയ തടേയുന്നതല:

എനമഞത്രമല ഈ വകുപ്പതില് അടേങ്ങതിയതിട്ടുള്ള യഞലതഞനഞ്ചാം തലന്ന  ആധഞര് കേഞര്ഡക്റ്റ്

കകേവശേമുള്ള കലെസന്സുള്ള കബഞടക്റ്റ്  കജഞലെതികഞലര  സമുദ്രതതില്  മതത്സ്യബന്ധന  നനൗകേ

പ്രവര്തതിപ്പതിക്കുന്ന  കജഞലെതി  ലചെയ്യേതിപ്പതിക്കുന്നതതില്  നതിന്നക്റ്റ്  ഒരു  മതത്സ്യബന്ധന  നനൗകേയുലടേ

ഉടേമലയ തടേയുന്നതല.

5 എ. മതത്സ്യബന്ധനഞ്ചാം അലഞലതയുള്ള മകറ്റലതങതിലഞ്ചാം  ആവശേത്സ്യങ്ങള്കക്റ്റ് മതത്സ്യബന്ധന

നനൗകേ  ഉപകയഞഗതിക്കുന്നതതിനുള്ള  നതികരഞധനഞ്ചാം.—ഒരു  മതത്സ്യബന്ധന  നനൗകേയുലടേ  ഉടേമ,

അധതികേഞരലപ്പടുതലപ്പട  ഉകദത്സ്യഞഗസ്ഥലന്റെ  മുന്കൂര്  അനുമതതിയതിലഞലത,

മതത്സ്യബന്ധനമലഞലതയുള്ള  മകറ്റലതങതിലഞ്ചാം  ആവശേത്സ്യങ്ങള്കഞയതി  മതത്സ്യബന്ധന  നനൗകേ

ഉപകയഞഗതിക്കുകേകയഞ  ഉപകയഞഗതിക്കുവഞന്  ഇടേയഞക്കുകേകയഞ   അനുവദതിക്കുകേകയഞ  ലചെയ്യേഞന്

പഞടുള്ളതല.".

4. 17-  ാം വകുപ്പതിലന്റെ കഭദഗതതി.—പ്രധഞന ആകതിലലെ 17-ാം വകുപ്പതില്,—

(i) (1)-ാം ഉപവകുപ്പതിനുഞ്ചാം അതതിലന്റെ (എ)-യുഞ്ചാം (ബതി)-യുഞ്ചാം ഖണ്ഡങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം

പകേരഞ്ചാം തഞലഴെപ്പറയുന്നവ കചെര്കകണതഞണക്റ്റ്, അതഞയതക്റ്റ്:—

"(1)  അഡ്ജുഡതികകറ്റതിഞ്ചാംഗക്റ്റ്  ആഫവീസര്,  16-ാം  വകുപ്പുപ്രകേഞരമുള്ള  അകനന്വേഷണ

തതിനുകശേഷഞ്ചാം,—

(എ) ഒരു മതത്സ്യബന്ധന നനൗകേയുലടേ ഉടേമസ്ഥന്/ മഞസ്റ്റര് 4 എ, 7 അലലങതില്

9 വകുപ്പുകേളതിലലെ വത്സ്യവസ്ഥകേള് ലെഞ്ചാംഘതിച്ചതിട്ടുലണന കേലണത്തുന്നപക്ഷേഞ്ചാം, അയഞള് തഞലഴെപ്പറയുന്ന

പതിഴെശേതിക്ഷേക്കു ബഞധത്സ്യസ്ഥനഞയതിരതിക്കുന്നതഞണക്റ്റ്, അതഞയതക്റ്റ്:—

(i)  അപ്രകേഞരഞ്ചാം ഉപകയഞഗതിച്ച  മതത്സ്യബന്ധന നനൗകേയുലടേ കുതതിരശേക്തതി

പതക്റ്റ് എച്ചക്റ്റ്.പതി. വലര ആലണങതില് അയ്യേഞയതിരഞ്ചാം രൂപ;
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(ii)  അപ്രകേഞരഞ്ചാം  ഉപകയഞഗതിച്ച  മതത്സ്യബന്ധന  നനൗകേയുലടേ   കുതതിരശേക്തതി
പതക്റ്റ്  എച്ചക്റ്റ്.പതി.കക്റ്റ്  മുകേളതിലഞ്ചാം  ഇരുപതതിയഞക്റ്റ്   എച്ചക്റ്റ്.പതി.  വലരയുഞ്ചാം  ആലണങതില്
പതതിനഞയതിരഞ്ചാം രൂപ;

(iii)  അപ്രകേഞരഞ്ചാം  ഉപകയഞഗതിച്ച  മതത്സ്യബന്ധന  നനൗകേയുലടേ   കുതതിരശേക്തതി
ഇരുപതതിയഞക്റ്റ്  എച്ചക്റ്റ്.പതി.കക്റ്റ്  മുകേളതിലഞ്ചാം  അമ്പതക്റ്റ്  എച്ചക്റ്റ്.പതി.  വലരയുഞ്ചാം  ആലണങതില്
ഇരുപതയ്യേഞയതിരഞ്ചാം രൂപ;

(iv)  അപ്രകേഞരഞ്ചാം  ഉപകയഞഗതിച്ച  മതത്സ്യബന്ധന  നനൗകേയുലടേ   കുതതിരശേക്തതി
അമ്പതക്റ്റ്  എച്ചക്റ്റ്.പതി.കക്റ്റ്  മുകേളതിലഞ്ചാം  ലതഞണ്ണൂറക്റ്റ്  എച്ചക്റ്റ്.പതി.  വലരയുഞ്ചാം   ആലണങതില്,
അമ്പതതിനഞയതിരഞ്ചാം രൂപ;

(v)  അപ്രകേഞരഞ്ചാം  ഉപകയഞഗതിച്ച  മതത്സ്യബന്ധന  നനൗകേയുലടേ   കുതതിരശേക്തതി
ലതഞണ്ണൂറക്റ്റ്  എച്ചക്റ്റ്.പതി.കക്റ്റ്  മുകേളതിലഞ്ചാം  നൂറ്റതി  ഇരുപതക്റ്റ്  എച്ചക്റ്റ്.പതി.  വലരയുഞ്ചാം  ആലണങതില്,
ലതഞണ്ണൂറഞയതിരഞ്ചാം രൂപ;

(vi) അപ്രകേഞരഞ്ചാം ഉപകയഞഗതിച്ച മതത്സ്യബന്ധന നനൗകേയുലടേ  കുതതിരശേക്തതി നൂറ്റതി
ഇരുപതക്റ്റ്  എച്ചക്റ്റ്.പതി.കക്റ്റ്  മുകേളതിലഞ്ചാം  നൂറ്റതി  അമ്പതക്റ്റ്  എച്ചക്റ്റ്.പതി.   വലരയുഞ്ചാം  ആലണങതില്,  ഒരു
ലെക്ഷേതതി ഇരുപതതിനഞയതിരഞ്ചാം രൂപ;

(vii) അപ്രകേഞരഞ്ചാം ഉപകയഞഗതിച്ച മതത്സ്യബന്ധന നനൗകേയുലടേ കുതതിരശേക്തതി  നൂറ്റതി
അമ്പതക്റ്റ് എച്ചക്റ്റ്.പതി.കക്റ്റ് മുകേളതിലഞ്ചാം ഇരുനൂറക്റ്റ് എച്ചക്റ്റ്.പതി.  വലരയുഞ്ചാം ആലണങതില്,  ഒരു ലെക്ഷേതതി
അമ്പതതിനഞയതിരഞ്ചാം രൂപ;

(viii)  അപ്രകേഞരഞ്ചാം  ഉപകയഞഗതിച്ച  മതത്സ്യബന്ധന  നനൗകേയുലടേ   കുതതിരശേക്തതി
ഇരുനൂറക്റ്റ്  എച്ചക്റ്റ്.പതി.യക്റ്റ്   മുകേളതിലഞ്ചാം ഇരുനൂറ്റതി എണ്പതക്റ്റ്  എച്ചക്റ്റ്.പതി.  വലരയുഞ്ചാം ആലണങതില്,
രണക്റ്റ് ലെക്ഷേഞ്ചാം രൂപ; കൂടേഞലത

(ix)  അപ്രകേഞരഞ്ചാം  ഉപകയഞഗതിച്ച  മതത്സ്യബന്ധന  നനൗകേയുലടേ   കുതതിരശേക്തതി
ഇരുനൂറ്റതി  എണ്പതക്റ്റ്  എച്ചക്റ്റ്.പതി.യക്റ്റ്  മുകേളതിലെഞലണങതില്,  രണ  ലെക്ഷേതതി
അന്പതതിനഞയതിരഞ്ചാം രൂപ;

(ബതി)  ഏലതഞരഞളഞ്ചാം  4 എ,  5 എ അലലങതില്  9  എന്നവീ  വകുപ്പുകേളലടേകയഞ
അലലങതില്  അതതിന്കേവീഴെതില്  ഉണഞകതിയ  ഏലതങതിലഞ്ചാം  ചെടതതിലലെകയഞ,  പുറലപ്പടുവതിച്ച
ഉതരവതിലലെകയഞ വത്സ്യവസ്ഥകേള്കക്റ്റ് വതിരുദ്ധമഞയതി, കമഞകടഞര് ഘടേതിപ്പതികഞത  മതത്സ്യബന്ധന
നനൗകേ  ഉപകയഞഗതിക്കുകേകയഞ   ഉപകയഞഗതികഞന്  ഇടേയഞക്കുകേകയഞ   അനുവദതിക്കുകേകയഞ
ലചെയ്യുകേയഞലണങതില് അയ്യേഞയതിരഞ്ചാം രൂപ പതിഴെശേതിക്ഷേയക്റ്റ് ബഞധത്സ്യസ്ഥനഞയതിരതിക്കുന്നതഞണക്റ്റ്.
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(ii)  (സതി)  ഖണ്ഡഞ്ചാം ഒഴെതിവഞകകണതുഞ്ചാം  കശേഷതിക്കുന്ന  ഖണ്ഡങ്ങള്
അതതിനനുസരതിച്ചക്റ്റ് പുനരക്ഷേരഞ്ചാം ലചെകയ്യേണതുമഞണക്റ്റ്;

(iii)  അപ്രകേഞരഞ്ചാം  പുനരക്ഷേരഞ്ചാം ലചെയ്ത (സതി) ഖണ്ഡതതില് “ഏലതങതിലഞ്ചാം
കബഞടക്റ്റ്  നതിര് മഞണ  യഞര്ഡക്റ്റ്  ആലണങതില്”  എന്ന  വഞക്കുകേള്കക്റ്റ്  പകേരഞ്ചാം  “ഏലതങതിലഞ്ചാം
കബഞടക്റ്റ്  നതിര് മഞണ  യഞര്ഡക്റ്റ്  ഉപകയഞഗതിക്കുകേകയഞ,   ഉപകയഞഗതികഞന്  ഇടേയഞക്കുകേകയഞ
അനുവദതിക്കുകേകയഞ ലചെയ്തഞല്” എന്ന വഞക്കുകേള് കചെര്കകണതഞണക്റ്റ്. 

(iv)  അപ്രകേഞരഞ്ചാം  പുനരക്ഷേരഞ്ചാം ലചെയ്ത (ഡതി)  ഖണ്ഡതതില് “ഏലതങതിലഞ്ചാം
മതത്സ്യബന്ധന  വലെനതിര് മഞണ  യൂണതിറ്റക്റ്റ്  ആലണങതില്”  എന്നവീ  വഞക്കുകേള്കക്റ്റ്  പകേരഞ്ചാം
“ഏലതങതിലഞ്ചാം  മതത്സ്യബന്ധന  വലെനതിര് മഞണ  യൂണതിറ്റക്റ്റ്  ഉപകയഞഗതിക്കുകേകയഞ,
ഉപകയഞഗതികഞന്  ഇടേയഞക്കുകേകയഞ   അനുവദതിക്കുകേകയഞ  ലചെയ്തഞല്”എന്നവീ  വഞക്കുകേള്
കചെര്കകണതഞണക്റ്റ്;

(v) (4)-ാം  ഉപവകുപ്പതിനക്റ്റ് കശേഷഞ്ചാം,  തഞലഴെപ്പറയുന്ന   ഉപവകുപ്പുകേള്
കചെര്കകണതഞണക്റ്റ്, അതഞയതക്റ്റ്:—

“(4 എ) 5-ാം വകുപ്പതിലലെ ഏലതങതിലഞ്ചാം വത്സ്യവസ്ഥകേള് ലെഞ്ചാംഘതിക്കുന്ന ഏലതഞരഞളഞ്ചാം
ആയതിരഞ്ചാം രൂപ വലരയഞകേഞവന്ന പതിഴെശേതിക്ഷേയക്റ്റ്  ബഞധത്സ്യസ്ഥനഞയതിരതിക്കുന്നതഞണക്റ്റ്:

എന്നഞല്  രണഞമലത കുറ്റതതിലന്റെ  കേഞരത്സ്യതതില് രണഞയതിരഞ്ചാം  രൂപ വലര  പതിഴെയുഞ്ചാം
തുടേര്നള്ള കുറ്റങ്ങള്കക്റ്റ് അയ്യേഞയതിരഞ്ചാം രൂപ വലര പതിഴെയുഞ്ചാം വര്ദ്ധതിപ്പതികഞവന്നതഞണക്റ്റ്. 

(4 ബതി) 5 എ  വകുപ്പതിലലെ  വത്സ്യവസ്ഥകേള്  ലെഞ്ചാംഘതിക്കുന്ന  ഏലതഞരഞളഞ്ചാം  17-ാം
വകുപ്പതിലന്റെ  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പതിലലെ  (എ)-യുഞ്ചാം  (ബതി)-യുഞ്ചാം  ഖണ്ഡങ്ങളതില്  പരഞമര്ശേതിച്ചതിട്ടുള്ള
പതിഴെശേതിക്ഷേയക്റ്റ് ബഞധത്സ്യസ്ഥനഞയതിരതിക്കുന്നതഞണക്റ്റ്: 

എന്നഞല് രണഞമലത അലലങതില് തുടേര്നള്ള കുറ്റതതിനക്റ്റ്,  നനൗകേയുലടേ രജതികസ്ട്രേഷനുഞ്ചാം
കലെസന്സുഞ്ചാം റദഞകകണതുഞ്ചാം മതത്സ്യബന്ധന നനൗകേ കേണലകേകടണതുമഞണക്റ്റ്. 

(4 സതി)  ഈ  ആകതിലലെകയഞ  അതതിന്  കേവീഴെതില്  ഉണഞകതിയതിട്ടുള്ള  ഏലതങതിലഞ്ചാം
ചെടതതിലലെകയഞ  ഏലതങതിലഞ്ചാം  വത്സ്യവസ്ഥകേള്  ലെഞ്ചാംഘതിക്കുന്ന  ഏലതഞരഞളഞ്ചാം,  ആ  കുറ്റതതിനക്റ്റ്
യഞലതഞരു  പതിഴെയുഞ്ചാം  ഈ  ആകതില്  വത്സ്യവസ്ഥ  ലചെയ്തതിടതിലഞലയങതില്,  അയ്യേഞയതിരഞ്ചാം  രൂപ
വലരയഞകേഞവന്ന പതിഴെകക്റ്റ് ശേതിക്ഷേതികലപ്പകടേണതഞണക്റ്റ്.".  

5. റദഞകലഞ്ചാം ഒഴെതിവഞകലഞ്ചാം.—(1) 2021-ലലെ കകേരള സമുദ്ര മതത്സ്യബന്ധന നതിയന്ത്രണ
(കഭദഗതതി) ഓര്ഡതിനന്സക്റ്റ് (2021-ലലെ 110) ഇതതിനഞല് റദഞകതിയതിരതിക്കുന.
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(2) അങ്ങലന  റദഞകതിയതിരുന്നഞല്  തലന്നയുഞ്ചാം  പ്രസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സക്റ്റ്  പ്രകേഞരഞ്ചാം

കഭദഗതതി  ലചെയ്യേലപ്പട  പ്രധഞന  ആകതിന്  കേവീഴെതില്  ലചെയ്ത  ഏലതങതിലഞ്ചാം  കേഞരത്സ്യകമഞ  എടുത

ഏലതങതിലഞ്ചാം  നടേപടേതികയഞ  ഈ  ആകക്റ്റ്  പ്രകേഞരഞ്ചാം  കഭദഗതതി  ലചെയ്യേലപ്പട  പ്രധഞന  ആകതിന്

കേവീഴെതില് ലചെയ്തതഞകയഞ എടുതതഞകയഞ കേരുതലപ്പകടേണതഞണക്റ്റ്.

ഉകദശേത്സ്യകേഞരണങ്ങളലടേ വതിവരണഞ്ചാം

സഞ്ചാംസ്ഥഞനതതിലന്റെ  തവീരകരഖയതിലള്ള  സമുദ്രതതില്  മതത്സ്യബന്ധന  നനൗകേകേലള

നതിയന്ത്രതിക്കുന്നതതിനഞയതി  1980-ലലെ  കകേരള  സമുദ്ര  മതത്സ്യബന്ധന  നതിയന്ത്രണ  ആകക്റ്റ്

പഞസഞകതിയതിട്ടുണക്റ്റ്.   പ്രസ്തുത  ആകതിലലെ  വത്സ്യവസ്ഥകേളലടേ  ലെഞ്ചാംഘനതതിനുള്ള പതിഴെ  നതിരകക്റ്റ്

വര്ദ്ധതിപ്പതിച്ചക്റ്റ് 2017-ല് ഈ ആകക്റ്റ് കഭദഗതതി ലചെയ്തതിരുന. എന്നഞല്  അപ്രകേഞരഞ്ചാം വര്ദ്ധതിപ്പതിച്ച

പതിഴെനതിരകക്റ്റ്  കുറയണലമന്നക്റ്റ്  മതത്സ്യലതഞഴെതിലെഞളതി  സമൂഹഞ്ചാം  സര്കഞരതികനഞടേക്റ്റ്  അഭത്സ്യര്തതിച.

വര്ദ്ധതിപ്പതിച്ച പതിഴെനതിരകക്റ്റ് കുറയ്ക്കുണലമനള്ള അവരുലടേ അഭത്സ്യര്തന പരതിഗണതിച്ചക്റ്റ്  ആകതിലന്റെ

17-ാം വകുപ്പതില് കഭദഗതതി വരുതഞന് സഞ്ചാംസ്ഥഞന സര്കഞര് തവീരുമഞനതിച.

2.  മതത്സ്യബന്ധന  നനൗകേകേളതില്  മതത്സ്യലതഞഴെതിലെഞളതികേലള  നതിയന്ത്രതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം

സര്കഞര്  തവീരുമഞനതിക്കുകേയുണഞയതി.  1980-ലലെ  കകേരള  മതത്സ്യലതഞഴെതിലെഞളതി

കക്ഷേമസഞ്ചാംഘങ്ങള്  ആകതില്  നതിര്വ്വചെതിച്ചതിട്ടുള്ള  മതത്സ്യലതഞഴെതിലെഞളതികേലളയുഞ്ചാം  സഞധുവഞയ

തതിരതിച്ചറതിയല്  കേഞര്ഡുള്ള  ലതഞഴെതിലെഞളതികേലളയുഞ്ചാം  മഞത്രമഞണക്റ്റ്  മതത്സ്യബന്ധന  നനൗകേയതില്

അനുവദതിച്ചതിട്ടുള്ളതക്റ്റ്.  ഇതതിനഞയതി  ഒരു പുതതിയ വകുപ്പക്റ്റ്   പ്രധഞന ആകതില്  5-ാം വകുപ്പഞയതി

ഉള്ലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം  നതിലെവതിലള്ള  5-ാം  വകുപ്പക്റ്റ്  4(എ)  വകുപ്പഞയതി   പുനരകഞ്ചാം  ലചെയ്യുകേയുഞ്ചാം

ലചെയ്യുന.  പ്രസ്തുത  വകുപ്പതിലന്റെ  ലെഞ്ചാംഘനതതിനുള്ള  പതിഴെശേതിക്ഷേ,  പുതതിയ  വകുപ്പക്റ്റ്  17  (4 എ)

പ്രകേഞരഞ്ചാം   വത്സ്യവസ്ഥ  ലചെയ്യുന.  മതത്സ്യബന്ധനതതിനലഞലത  കതിമതിനല്  പ്രവര്തനങ്ങള്

ഉള്ലപ്പലടേയുള്ള  കേഞരത്സ്യങ്ങള്കഞയുഞ്ചാം  മതത്സ്യബന്ധന  നനൗകേകേള്  ഉപകയഞഗതിക്കുന്നതഞയതി

സര്കഞരതിലന്റെ  ശ്രദ്ധയതില്ലപ്പടതിട്ടുണക്റ്റ്.  ആയതതിനഞല്,  മതത്സ്യബന്ധനതതിനലഞലത  മറ്റക്റ്റ്

ആവശേത്സ്യങ്ങള്കഞയുള്ള  മതത്സ്യബന്ധന  നനൗകേകേളലടേ  ഉപകയഞഗഞ്ചാം  നതിയന്ത്രതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം

അതരഞ്ചാം  നതിയന്ത്രണങ്ങള്  ലെഞ്ചാംഘതിച്ചക്റ്റ്  നനൗകേകേള്  ഉപകയഞഗതിക്കുന്നതതിനക്റ്റ്  പതിഴെ

ചുമത്തുന്നതതിനുമഞയതി  പുതതിയ  5 എ വകുപ്പക്റ്റ്  കചെര്ക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  ആകതില്  ആവശേത്സ്യമഞയ

കഭദഗതതികേള് വരുത്തുവഞന്  സര്കഞര് തവീരുമഞനതിച.   

3.  കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭ  സകമളനതതിലെലഞതതതിനഞലഞ്ചാം  പ്രസ്തുത

നതിര്കദശേങ്ങള്കക്റ്റ് ഉടേന് പ്രഞബലെത്സ്യഞ്ചാം നല്കകേണതിയതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം,  2020-ലലെ കകേരള സമുദ്ര

മതത്സ്യബന്ധന നതിയന്ത്രണ  (കഭദഗതതി)  ഓര്ഡതിനന്സക്റ്റ്  (2020-ലലെ  71)  2020  ഒകകഞബര്
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മഞസഞ്ചാം 4-ാം തവീയതതി കകേരള ഗവര്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതക്റ്റ് 2020 ഒകകഞബര്

5-ാം തവീയതതിയതിലലെ  2264-ാം നമ്പര്  കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറ്റതില്  2020-ലലെ  71-ാം

നമ്പര്  ഓര്ഡതിനന്സഞയതി പ്രസതിദ്ധവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.

4.  പ്രസ്തുത   ഓര്ഡതിനന്സതിനു  പകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയുലടേ  ഒരു  ആകക്റ്റ്

ലകേഞണവരുന്നതതിനുള്ള ഒരു ബതില്  2020  ഡതിസഞ്ചാംബര് 31-ാം തവീയതതി  ആരഞ്ചാംഭതിച്ചക്റ്റ് അകന്ന

ദതിവസഞ്ചാം   അവസഞനതിച്ച സകമളനതതിലഞ്ചാം  (പ്രകതത്സ്യകേ സകമളനഞ്ചാം); 2021  ജനുവരതി  8-ാം

തവീയതതി  ആരഞ്ചാംഭതിച്ചക്റ്റ്  2021  ജനുവരതി  22-ാം  തവീയതതി  അവസഞനതിച്ചതുമഞയ  കകേരള

നതിയമസഭയുലടേ  സകമളനകഞലെത്തുഞ്ചാം   അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  പഞസഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം

കേഴെതിഞതിരുന്നതില.  പ്രസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ  വത്സ്യവസ്ഥകേള്  നതിലെനതിര്ത്തുന്നതതിനഞയതി

2021-ലലെ  കകേരള  സമുദ്ര  മതത്സ്യബന്ധന  നതിയന്ത്രണ  (കഭദഗതതി)  ഓര്ഡതിനന്സക്റ്റ്

2021  ലഫബ്രുവരതി  9-ാം  തവീയതതി  കകേരള  ഗവര്ണര്  വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം  ആയതക്റ്റ്

2021  ലഫബ്രുവരതി 10-ാം തവീയതതിയതിലലെ  676-ാം നമ്പര്  കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറ്റതില്

2021-ലലെ 25-ാം നമ്പര്  ഓര്ഡതിനന്സഞയതി പ്രസതിദ്ധവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.

5.  പ്രസ്തുത   ഓര്ഡതിനന്സതിനു  പകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയുലടേ  ഒരു  ആകക്റ്റ്

ലകേഞണവരുന്നതതിനുള്ള ഒരു ബതില്  2021  കമയക്റ്റ്  24-ാം തവീയതതി  ആരഞ്ചാംഭതിച്ചക്റ്റ്  2021  ജൂണ്

10-ാം  തവീയതതി    അവസഞനതിച്ച   കകേരള  നതിയമസഭയുലടേ  സകമളനകഞലെത്തുഞ്ചാം

അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം പഞസഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം കേഴെതിഞതിരുന്നതില.

6. പ്രസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ വത്സ്യവസ്ഥകേള് നതിലെനതിര്ത്തുന്നതതിനഞയതി,     2021-ലലെ

കകേരള സമുദ്ര മതത്സ്യബന്ധന നതിയന്ത്രണ  (കഭദഗതതി)  ഓര്ഡതിനന്സക്റ്റ്   2021  ജൂകലെ  1-ാം

തവീയതതി  കകേരള  ഗവര്ണര്  വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം  ആയതക്റ്റ്  2021  ജൂകലെ  3-ാം

തവീയതതിയതിലലെ  1942-ാം നമ്പര് കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറ്റതില്  2021-ലലെ  81-ാം നമ്പര്

ഓര്ഡതിനന്സഞയതി പ്രസതിദ്ധവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.  

7.  പ്രസ്തുത   ഓര്ഡതിനന്സതിനുപകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയുലടേ  ഒരു  ആകക്റ്റ്

ലകേഞണവരുന്നതതിനുള്ള  ഒരു ബതില്   2021  ജൂകലെ  22-ാം  തവീയതതി   ആരഞ്ചാംഭതിച്ചക്റ്റ്  2021

ആഗസ്റ്റക്റ്റ്  13-ാം തവീയതതി    അവസഞനതിച്ച   കകേരള  നതിയമസഭയുലടേ  സകമളനകഞലെത്തുഞ്ചാം

അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം പഞസഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം കേഴെതിഞതില. 

8.  പ്രസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ  വത്സ്യവസ്ഥകേള്  നതിലെനതിര്ത്തുന്നതതിനഞയതി  2021-ലലെ

കകേരള  സമുദ്ര  മതത്സ്യബന്ധന  നതിയന്ത്രണ  (കഭദഗതതി)  ഓര്ഡതിനന്സക്റ്റ്  2021  ആഗസ്റ്റക്റ്റ്
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23-ാം  തവീയതതി  കകേരള  ഗവര്ണര്  വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം  ആയതക്റ്റ്  2021  ആഗസ്റ്റക്റ്റ്

26-ാം തവീയതതിയതിലലെ 2502-ാം നമ്പര് കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറ്റതില് 2021-ലലെ 110-ാം

നമ്പര്  ഓര്ഡതിനന്സഞയതി പ്രസതിദ്ധവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.  

9.   2021-ലലെ 110-ാം നമ്പര് ഓര്ഡതിനന്സതിനക്റ്റ് പകേരഞ്ചാം സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലടേ

ഒരു ആകക്റ്റ് ലകേഞണവരുന്നതതിനക്റ്റ് ഉകദശേതിചലകേഞണള്ളതഞണക്റ്റ് ഈ ബതില്.

ധനകേഞരത്സ്യലമകമഞറഞണഞ്ചാം

ഈ  ബതില്  നതിയമമഞക്കുകേയുഞ്ചാം  പ്രഞബലെത്സ്യതതില്  ലകേഞണവരതികേയുഞ്ചാം  ലചെയ്തഞല്

സഞ്ചാംസ്ഥഞന സഞതിതനതിധതിയതില് നതിനഞ്ചാം യഞലതഞരു അധതികേ ലചെലെവഞ്ചാം ഉണഞകുന്നതല.  

സജതി ലചെറതിയഞന്.

 (ശേരതി തര്ജ്ജമ)
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1980-ലലെ കകേരള സമുദ്ര മതത്സ്യബന്ധന നതിയന്ത്രണ  ആകതില്

(1981-ലലെ  10) നതിനള്ള  പ്രസക്ത ഭഞഗങ്ങള്

   ** ** ** **

പവീഠതികേ.—മതത്സ്യ ബന്ധന നനൗകേകേള്കക്റ്റ് സഞ്ചാംസ്ഥഞനലത തവീരകരഖയതിലള്ള സമുദ്രതതില്
മതത്സ്യബന്ധനഞ്ചാം  നടേത്തുന്നതതിനുഞ്ചാം  കബഞടക്റ്റ്  നതിര്മഞണ  യഞര്ഡതിലന്റെയുഞ്ചാം  മതത്സ്യബന്ധന  വലെ
നതിര്മഞണ യൂണതിറ്റതിലന്റെയുഞ്ചാം രജതികസ്ട്രേഷന്,  മതത്സ്യബന്ധന മഞകനജ ക്റ്റ്ലമന്റെക്റ്റ് കേനൗണ്സതിലകേളലടേ
രൂപവീകേരണഞ്ചാം,  അവയുമഞയതി  ബന്ധലപ്പടകതഞ  അവയക്റ്റ്  ആനുഷഞ്ചാംഗതികേമഞയകതഞ  ആയ
കേഞരത്സ്യങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം വത്സ്യവസ്ഥ ലചെയ്യുന്നതക്റ്റ് ആവശേത്സ്യമഞയതിരതിക്കുകേയഞല്; 

   ** ** ** **

5. 4-  ാം വകുപ്പതിനു കേവീഴെതില് പുറലപ്പടുവതിച്ച  ഏലതങതിലഞ്ചാം  ഉതരവതിനക്റ്റ്   വതിരുദ്ധമഞയതി
മതത്സ്യബന്ധന  നനൗകേയുലടേ  ഉപകയഞഗതതിനുള്ള  നതികരഞധനഞ്ചാം.—ഒരു  മതത്സ്യബന്ധന
നനൗകേയുലടേ യഞലതഞരു ഉടേമസ്ഥനുഞ്ചാം അലലങതില് യജമഞനനുഞ്ചാം അങ്ങലനയുള്ള മതത്സ്യബന്ധന
നനൗകേ  4-ാം വകുപ്പതിനുകേവീഴെതില് പുറലപ്പടുവതിച്ച ഒരു ഉതരവതിനു വതിരുദ്ധമഞയതി  ഏലതങതിലഞ്ചാം
തരതതില്  മതത്സ്യബന്ധനതതിനഞയതി  ഉപകയഞഗതിക്കുകേകയഞ  ഉപകയഞഗതിക്കുന്നതതിനക്റ്റ്
ഇടേനല്കുകേകയഞ അനുവദതിക്കുകേകയഞ ലചെയ്യേഞന് പഞടുള്ളതല.

എന്നഞല്  അങ്ങലനയുള്ള  ഉതരവതിലലെ  യഞലതഞനഞ്ചാം  മതത്സ്യബന്ധന  നനൗകേയുലടേ
തവീരത്തുനതികന്നഞ  തവീരകതകകഞ,  ഏലതങതിലഞ്ചാം  വതിനതിര്കദശേതികലപ്പട  പ്രകദശേതതിലൂലടേ
അവതിലടേ  നതികന്നഞ,  അലലങതില്  അവതികടേയ്കകഞ  മതത്സ്യബന്ധനഞവശേത്സ്യതതികലെയഞയുള്ള
വതിനതിര്കദശേതികലപ്പട പ്രകദശേമലഞത അങ്ങലനയുള്ള മറ്റക്റ്റ് ഏലതങതിലഞ്ചാം പ്രകദശേകതയ്കകഞ
ഉള്ള  ഏലതങതിലഞ്ചാം   മതത്സ്യബന്ധന  നനൗകേയുലടേ  അലലങതില്  മകറ്റലതങതിലഞ്ചാം
ആവശേത്സ്യതതികലെയ്കകഞ ഗതതി തടേസലപ്പടുത്തുന്നതഞയതി വത്സ്യഞഖത്സ്യഞനതികഞന് പഞടുള്ളതല.

എന്നതിരുന്നഞലഞ്ചാം  ഏലതങതിലഞ്ചാം  വതിനതിര്കദശേതികലപ്പട  പ്രകദശേത്തു  കൂടേതിയുള്ള
അങ്ങലനയുള്ള  മതത്സ്യബന്ധന  നനൗകേയുലടേ  ഗതതി,  ആ  വതിനതിര്കദശേതികലപ്പട  പ്രകദശേത്തു
ലകേട്ടുമരകമഞ,  നഞടേന്  വള്ളകമഞ  കതഞണതികയഞ  കപഞലള്ള  ഏലതങതിലഞ്ചാം  പരമ്പരഞഗത
മതത്സ്യബന്ധനയഞനഞ്ചാം  ഉപകയഞഗതിച്ചക്റ്റ്  മതത്സ്യബന്ധനതതില്  ഏര്ലപ്പടതിരതിക്കുന്ന  ഏലതങതിലഞ്ചാം
ആളലടേ ഏലതങതിലഞ്ചാം മതത്സ്യബന്ധന വലെകേള്കകഞ മതത്സ്യബന്ധനതതിനക്റ്റ് ഉപകയഞഗതിക്കുന്ന
ഉപകേരണങ്ങള്കകഞ യഞലതഞരു വതിധതതിലള്ള കകേടുകേളഞ്ചാം വരുത്തുവഞന് പഞടുള്ളതല.

   ** ** ** **
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17.  പതിഴെ:—(1)  അഡ്ജജ്യൂഡതികകറ്റതിഞ്ചാംഗക്റ്റ്  ഓഫവീസര്,  16-ാം  വകുപ്പതിന്  കേവീഴെതിലള്ള

അകനന്വേഷണതതിനക്റ്റ്  കശേഷഞ്ചാം  ഏലതങതിലഞ്ചാം  ഒരു  വത്സ്യക്തതി  ഉപകയഞഗതിലച്ചകന്നഞ  അലലങതില്

ഉപകയഞഗതിക്കുവഞന്  കേഞരണമഞലയകന്നഞ  അലലങതില്  ഉപകയഞഗതിക്കുവഞന്  അനുവദതിക

ലപ്പലടകന്നഞ കേലണതതിയഞല്,—

(എ) ഈ ആകതിലലെ 5-ാം വകുപ്പതിലന്റെകയഞ 7-ാം വകുപ്പതിലന്റെകയഞ, അലലങതില്

അതതിന്കേവീഴെതില് ഉണഞകതിയ ഏലതങതിലഞ്ചാം ചെടതതിലലെകയഞ,  പുറലപ്പടുവതിച്ച ഉതരവതിലലെകയഞ

വത്സ്യവസ്ഥകേള്കക്റ്റ്  വതിരുദ്ധമഞയതി,  ഒന്നഞകയഞ  കൂടഞകയഞ  100  കുതതിരശേക്തതിയതികലെഞ  അതതിനക്റ്റ്

മുകേളതികലെഞ  ഉള്ള  എഞതിന്  ഘടേതിപ്പതിച്ച  ഏലതങതിലഞ്ചാം  മതത്സ്യബന്ധന  നനൗകേ  അലലങതില്

ഏലതങതിലഞ്ചാം  യന്ത്രവല്കരതിച്ച  മതത്സ്യബന്ധന  നനൗകേ  ആലണങതില്,  രണ  ലെക്ഷേതതി

അന്പതതിനഞയതിരഞ്ചാം രൂപ പതിഴെയക്റ്റ് ബഞധത്സ്യസ്ഥനഞയതിരതിക്കുന്നതുഞ്ചാം;

(ബതി)  ഈ  ആകതിലലെ  5-ാം  വകുപ്പതിലന്റെകയഞ  7-ാം  വകുപ്പതിലന്റെകയഞ,

അലലങതില്  അതതിന്കേവീഴെതില്  ഉണഞകതിയ  ഏലതങതിലഞ്ചാം  ചെടതതിലലെകയഞ  പുറലപ്പടുവതിച്ച

ഉതരവതിലലെകയഞ വത്സ്യവസ്ഥകേള്കക്റ്റ് വതിരുദ്ധമഞയതി, ഒന്നഞകയഞ കൂടഞകയഞ 10 കുതതിരശേക്തതിക്കുഞ്ചാം

100 കുതതിരശേക്തതിക്കുഞ്ചാം ഇടേയതിലള്ള എഞതിന് ഘടേതിപ്പതിച്ച ഏലതങതിലഞ്ചാം യന്ത്രവല്കൃതമലഞത

മതത്സ്യബന്ധന നനൗകേയഞലണങതില് ഒരു ലെക്ഷേഞ്ചാം രൂപ പതിഴെയക്റ്റ് ബഞധത്സ്യസ്ഥനഞയതിരതിക്കുന്നതുഞ്ചാം;

(സതി) ഈ ആകതിലലെ 5-ാം വകുപ്പതിലന്റെകയഞ 7-ാം വകുപ്പതിലന്റെകയഞ അലലങതില്

അതതിന്കേവീഴെതില് ഉണഞകതിയ ഏലതങതിലഞ്ചാം ചെടതതിലലെകയഞ പുറലപ്പടുവതിച്ച ഉതരവതികലെകയഞ

വത്സ്യവസ്ഥകേള്കക്റ്റ് വതിരുദ്ധമഞയതി  10  കുതതിരശേക്തതികകഞ അതതിനക്റ്റ്  തഞലഴെകയഞ ഉള്ള എഞതിന്

ഘടേതിപ്പതിച്ച  ഏലതങതിലഞ്ചാം  കമഞകടഞര്  ഘടേതിപ്പതികഞത  മതത്സ്യബന്ധന  നനൗകേ  അലലങതില്

കമഞകടഞര്  ഘടേതിപ്പതിച്ച  മതത്സ്യബന്ധന  നനൗകേയഞലണങതില്,  പതതിനഞയതിരഞ്ചാം  രൂപ  പതിഴെയക്റ്റ്

ബഞധത്സ്യസ്ഥന് ആയതിരതിക്കുന്നതുഞ്ചാം;

(ഡതി)  ഈ  ആകതിലലെ  9 സതി വകുപ്പതിലന്റെകയഞ  അലലങതില്  അതതിന്കേവീഴെതില്

ഉണഞകതിയ ഏലതങതിലഞ്ചാം ചെടതതിലലെകയഞ, പുറലപ്പടുവതിച്ച ഉതരവതികലെകയഞ വത്സ്യവസ്ഥകേള്കക്റ്റ്

വതിരുദ്ധമഞയതി,  അലലങതില്  രജതികസ്ട്രേഷന്  സര്ടതിഫതികറ്റതിലന്റെകയഞ  കലെസന്സതിലന്റെകയഞ

വത്സ്യവസ്ഥകേള്കക്റ്റ് വതിരുദ്ധമഞയതി ഏലതങതിലഞ്ചാം കബഞടക്റ്റ് നതിര്മഞണ യഞര്ഡക്റ്റ് ആലണങതില്, രണക്റ്റ്

ലെക്ഷേതതി അന്പതതിനഞയതിരഞ്ചാം രൂപ പതിഴെയക്റ്റ് ബഞധത്സ്യസ്ഥമഞയതിരതിക്കുന്നതുഞ്ചാം;

(ഇ)  ഈ  ആകതിലലെ  9 എഫക്റ്റ് വകുപ്പതിലന്റെകയഞ,  അലലങതില്  അതതിന്  കേവീഴെതില്
ഉണഞകതിയ ഏലതങതിലഞ്ചാം ചെടതതിലലെകയഞ, പുറലപ്പടുവതിച്ച ഉതരവതിലലെകയഞ വത്സ്യവസ്ഥകേള്കക്റ്റ്

1552/2021.
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വതിരുദ്ധമഞയതി,  അലലങതില്  രജതികസ്ട്രേഷന്  സര്ടതിഫതികറ്റതിലന്റെകയഞ  കലെസന്സതിലന്റെകയഞ
വത്സ്യവസ്ഥകേള് ലെഞ്ചാംഘതിചലകേഞണക്റ്റ് ഏലതങതിലഞ്ചാം മതത്സ്യബന്ധ വലെനതിര്മഞണ യൂണതിറ്റക്റ്റ് ആലണങതില്,
രണലെക്ഷേതതി അന്പതതിനഞയതിരഞ്ചാം രൂപ പതിഴെയക്റ്റ് ബഞധത്സ്യസ്ഥനഞയതിരതിക്കുന്നതുമഞണക്റ്റ്:

എന്നഞല്,   ഈ  ഉപവകുപ്പതിന്കേവീഴെതിലള്ള  പതിഴെ  അകത കുറ്റതതിനക്റ്റ്  ഒരഞളതില്  രണഞഞ്ചാം

തവണകയഞ  അലലങതില്  തുടേര്ച്ചയഞകയഞ  ചുമത്തുന്നപക്ഷേഞ്ചാം  അങ്ങലനയുള്ള  ആള്  ആ

കുറ്റകൃതത്സ്യതതിനക്റ്റ് നതിശ്ചയതിച്ചതിട്ടുള്ള പതിഴെ തുകേയുലടേ രണക്റ്റ് ഇരടതി നല്കേതി ശേതിക്ഷേതികലപ്പകടേണതുഞ്ചാം

രജതികസ്ട്രേഷകനഞ  കലെസന്കസഞ  രണഞ്ചാംകൂടേതികയഞ  തഞല്കഞലെതികേമഞയതി  നതിര്തലെഞക്കുന്നകതഞ

റദ്ദു ലചെയ്യുന്നകതഞ ആണക്റ്റ്.

എനമഞത്രമല,  ഈ  ഉപവകുപ്പതിന്  കേവീഴെതില്  ചുമതലപ്പട  പതിഴെ  അയഞള്  ഒടുകഞലത

വന്നഞല്  മതത്സ്യബന്ധന  നനൗകേ  പതിടേതിലച്ചടുകകണതുഞ്ചാം  കബഞടക്റ്റ്  നതിര്മഞണ  യഞര്ഡതിലന്റെയുഞ്ചാം

വലെനതിര്മഞണ  യൂണതിറ്റതിലന്റെയുഞ്ചാം  കേഞരത്സ്യതതില്,  നതിര്ണ്ണയതികലപ്പട  രവീതതിയതില്  ശേരതിയഞയ

കനഞടവീസക്റ്റ്  നലതിയതതിനുകശേഷഞ്ചാം,  അതതക്റ്റ്  സഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ,  ഇവ  സവീല്  ലചെയ്യുകേയുഞ്ചാം,

കേണലകേട്ടുകേയുഞ്ചാം ലചെകയ്യേണതുഞ്ചാം അലലങതില് ജപക്റ്റ് തതി ലചെയക്റ്റ് തക്റ്റ്  സര്കഞരതികലെകക്റ്റ് വകേകചെര്തക്റ്റ്

വതില്കകണതുമഞണക്റ്റ്.

(2)  (1)-ാം ഉപവകുപ്പതിന്കേവീഴെതില് ചുമതഞവന്ന പതിഴെയ് കക്റ്റ് പുറലമ  14-ാം വകുപ്പക്റ്റ്

പ്രകേഞരഞ്ചാം പതിടേതിലച്ചടുക്കുന്ന മതത്സ്യഞ്ചാം സര്കഞരതികലെകക്റ്റ് കേണലകേകടണതഞണക്റ്റ്.

(3) സര്കഞര് വതിജഞപനഞ്ചാം ലചെയക്റ്റ് കതകഞവന്ന തവീയതതിയതിലഞ്ചാം അതു മുതലഞ്ചാം ഏലതഞരു

വത്സ്യക്തതിയുഞ്ചാം  അങ്ങലനയുള്ള  വതിജഞപനതതില്  വതിനതിര്കദശേതിച്ചതിരതിക്കുന്ന   തരതതിലള്ള

മതത്സ്യബന്ധന നനൗകേ,—

(എ) കഹഞകളഞഗഞഫതികേക്റ്റ് രജതിസക്റ്റ് കടഷന് കപ്ലേറ്റക്റ്റ് ഇലഞലത;

(ബതി) ജവീവന്രക്ഷേഞ ഉപകേരണങ്ങള് ഇലഞലത; 

(സതി)  സഞക്ഷേത്സ്യലപ്പടുതതിയ സഞങക്റ്റ് ഇലഞലത;

(ഡതി)   സഞക്ഷേത്സ്യലപ്പടുതതിയ എഞതിന് കഡ്രൈവര് ഇലഞലത;

(ഇ) സതിഗ്നല് ലകേഞടേതിയുഞ്ചാം കലെറഞ്ചാം ഇലഞലത;

(എഫക്റ്റ്) കേളര് കകേഞഡതിങക്റ്റ് ഇലഞലത;

ഉപകയഞഗതിക്കുവഞന് പഞടേതിലഞതതഞണക്റ്റ്.
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(4)  (3)- ാം  ഉപവകുപ്പതിലന്റെ വത്സ്യവസ്ഥകേള് ലെഞ്ചാംഘതിക്കുകേയുഞ്ചാം കുറ്റവഞളതിയഞലണന്നക്റ്റ്

കേലണത്തുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്യുന്ന ഏലതഞരഞളഞ്ചാം,—

(എ)  10 കുതതിരശേക്തതിയതികലെഞ അതതിനക്റ്റ് തഞലഴെകയഞ ഉള്ള എഞതിന് ഘടേതിപ്പതിച്ച

കമഞകടഞര് ഘടേതിപ്പതികഞത മതത്സ്യബന്ധന നനൗകേയുലടേ സഞ്ചാംഗതതിയതില് രണഞയതിരതതി അഞ്ഞൂറക്റ്റ്

രൂപ പതിഴെ നല്കേഞന് ബഞധത്സ്യസ്ഥനഞയതിരതിക്കുന്നതുഞ്ചാം;

(ബതി)  10-നുഞ്ചാം  100  നുഞ്ചാം  ഇടേയതില്  കുതതിരശേക്തതിയുള്ള  എഞതിന്  ഘടേതിപ്പതിച്ച

മതത്സ്യബന്ധന  നനൗകേയുലടേ  സഞ്ചാംഗതതിയതില്  പതതിനഞയതിരഞ്ചാം  രൂപ  പതിഴെ  നല്കേഞന്

ബഞധത്സ്യസ്ഥനഞയതിരതിക്കുന്നതുഞ്ചാം;

(സതി)  100 കുതതിരശേക്തതികകഞ അതതിനു മുകേളതികലെഞ ഉള്ള എഞതിന് ഘടേതിപ്പതിച്ച

നനൗകേയുലടേ  സഞ്ചാംഗതതിയതില്  ഇരുപതതി  അയ്യേഞയതിരഞ്ചാം  രൂപ  പതിഴെ  നന്കേഞന്

ബഞധത്സ്യസ്ഥനഞയതിരതിക്കുന്നതുമഞണക്റ്റ്:

എന്നഞല്  ഈ  ഉപവകുപ്പതിന്  കേവീഴെതിലള്ള  പതിഴെ  അകത  കുറ്റതതിനക്റ്റ്  ഒരഞളതില്  രണഞഞ്ചാം

തവണകയഞ  അലലങതില്  തുടേര്ച്ചയഞകയഞ  ചുമത്തുന്നപക്ഷേഞ്ചാം  അങ്ങലനയുള്ള  ആള്  പതിഴെ

തുകേയുലടേ  രണക്റ്റ്  ഇരടതി  നല്കേതിയുഞ്ചാം  കലെസന്സക്റ്റ്  തഞല്കഞലെതികേമഞയതി  തടേഞ്ഞുവകച്ചഞ  റദക്റ്റ്

ലചെയ്കതഞ ശേതിക്ഷേതികലപ്പകടേണതഞണക്റ്റ്:

എനമഞത്രമല  ഈ  ഉപവകുപ്പതിന്  കേവീഴെതില്  ചുമതലപ്പട  പതിഴെ  അയഞള്  ഒടുകഞത

പക്ഷേഞ്ചാം മതത്സ്യബന്ധന നനൗകേ പതിടേതിലച്ചടുകകണതഞണക്റ്റ്. 

(5)  ഈ  ആകതിന്  കേവീഴെതില്  ചുമതലപ്പട  ഏലതഞരു  പതിഴെത്തുകേയുഞ്ചാം  അതു

ഭൂമതിയതിന്കമലള്ള  ലപഞതു  നതികുതതി  കുടേതിശതികേ  ആയതിരുലന്നങതിലലെന്നകപഞലലെ

ഈടേഞകഞവന്നതഞണക്റ്റ്. 

   ** ** ** **

      


