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പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ
ബതില് നമ്പര് 75

2021-ലലെ കകേരള ഉള്നഞടന് ഫതിഷററീസഞ്ചാം അകേകഞകേള്ച്ചറഞ്ചാം

(കഭദഗതതി) ബതില്

2010-ലലെ കകേരള ഉള്നഞടന് ഫതിഷററീസഞ്ചാം അകേകഞകേള്ച്ചറഞ്ചാം 
ആകറ കഭദഗതതി ലചെയ്യുന്നതതിനുള

ഒരു 

ബതില്

പറീഠതികേ  .―2010-ലലെ   കകേരള  ഉള്നഞടന്  ഫതിഷററീസഞ്ചാം  അകേകഞകേള്ച്ചറഞ്ചാം  ആകറ  
(2010-ലലെ  15)  ഇതതിനുകശേഷഞ്ചാം കേഞണുന്ന   ആവശേശ്യങള്കഞയതി   കഭദഗതതി  ലചെയ്യുന്നതറ
യുക്തമഞയതിരതിക്കുകേയഞലഞ്ചാം;

ഭഞരത  റതിപ്പബതികതിലന  എഴുപതതിരണഞഞ്ചാം  സഞ്ചാംവത്സരതതില്  തഞലഴെപ്പറയുഞ്ചാം  പകേഞരഞ്ചാം
നതിയമമുണഞക്കുന:―

1.  ചുരുകകപ്പരുഞ്ചാം  പഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം. (1)  ― ഈ  ആകതിനറ  2021-ലലെ  കകേരള  ഉള്നഞടന്
ഫതിഷററീസഞ്ചാം അകേകഞകേള്ച്ചറഞ്ചാം (കഭദഗതതി) ആകറ എന്നറ കപരറ പറയഞഞ്ചാം.

(2)  ഇതറ  2020  ഡതിസഞ്ചാംബര് മഞസഞ്ചാം  18-ാം തറീയതതി പഞബലെശ്യതതില് വന്നതഞയതി
കേരുതലപ്പകടണതഞണറ.

2. 2  -  ാം  വകുപ്പതിലന  കഭദഗതതി. 2010-― ലലെ  കകേരള  ഉള്നഞടന്  ഫതിഷററീസഞ്ചാം
അകേകഞകേള്ച്ചറഞ്ചാം  ആകതിലലെ  (2010-ലലെ  15)  (ഇതതിനുകശേഷഞ്ചാം  പധഞന  ആകറ  എന്നഞണറ
പരഞമര്ശേതികലപ്പടുകേ)  2-ാം വകുപ്പതില്,―

(i) (ഡതി)  ഖണ്ഡതതിനുകശേഷഞ്ചാം  തഞലഴെപ്പറയുന്ന  ഖണ്ഡഞ്ചാം  കചെര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:―

“( ഡതിഎ)   'ബ്രൂഡര്'   എന്നഞല്  വഞ്ചാംശേ  വര്ദ്ധനവതിനറ  പഞയമഞയ
മത്സശ്യങള് എന്നര്ത്ഥമഞകുന;”;

(ii)  (ഇ)  ഖണ്ഡതതിനുകശേഷഞ്ചാം  തഞലഴെപ്പറയുന്ന  ഖണ്ഡഞ്ചാം  കചെര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:―

“(ഇഎ)  'മത്സശ്യക്കൂടറ'  എന്നഞല്  മത്സശ്യകൃഷതി  ലചെയ്യുന്നതതിനഞയതി  വലെ
ഉപകയഞഗതിച്ചറ എലഞ വശേങളഞ്ചാം ലപഞതതിലഞ്ഞെടുതറ ജലെഞശേയതതില് സഞപതിച്ചതിരതിക്കുന്ന കൂടറ
എന്നര്ത്ഥമഞകുന; ”;
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(iii) (എസറ) ഖണ്ഡതതിനുകശേഷഞ്ചാം തഞലഴെപ്പറയുന്ന ഖണ്ഡഞ്ചാം കചെര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:―

“(എസറഎ) 'പഞകദശേതികേ ഫതിഷററീസറ മഞകനലജ്മെനറ കേകൗണ്സതില്'  അഥവഞ
'കേകൗണ്സതില്' എന്നഞല് ഈ ആകതിലലെ 6 എ വകുപ്പറ പകേഞരഞ്ചാം രൂപറീകേരതികലപ്പട്ടേ പഞകദശേതികേ
ഫതിഷററീസറ മഞകനലജ്മെനറ കേകൗണ്സതില് എന്നര്ത്ഥമഞകുന;”;

(iv)  (റതി)  ഖണ്ഡതതിനുകശേഷഞ്ചാം  തഞലഴെപ്പറയുന്ന  ഖണ്ഡഞ്ചാം  കചെര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:―

“(റതിഎ)  'വലെവളപ്പറ' എന്നഞല്  ജലെജറീവതികേലള  കൃഷതി  ലചെയ്യുന്നതതിനഞയതി
ജലെഞശേയതതില്  വലെ  ഉപകയഞഗതിച്ചറ  വളച്ചുലകേട്ടേതി  കവര്തതിരതിച്ചതിരതിക്കുന്ന  സലെഞ്ചാം
എന്നര്ത്ഥമഞകുന;”;

(v)  (എകറ)  ഖണ്ഡതതിനുകശേഷഞ്ചാം  തഞലഴെപ്പറയുന്ന  ഖണ്ഡങള്
കചെര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

“(എകറഎ) 'തട്ടേറ''  എന്നഞല്  ചെതിപ്പതി  വര്ഗ്ഗതതിലള  ജറീവതികേലള
വളര്ത്തുന്നതതിനഞയതി ജലെഞശേയതതില് സഞപതിച്ചതിരതിക്കുന്ന ഉപഞധതി എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(എകറ  ബതി)  'തൂമ്പറ'  എന്നഞല്  ഒരു  അകേകഞകേള്ച്ചര്  ഫഞമതിലനകയഞ
ഫതില്കട്രേഷന്  നതിലെതതിലനകയഞ  പഞടകശേഖരതതിലനകയഞ  അകേകതക്കുഞ്ചാം  പുറകതക്കുമുള
ജലെതതിലന  പവഞഹഞ്ചാം  സഞദ്ധശ്യമഞക്കുന്നതതികനഞ   നതിയനതിക്കുന്നതതികനഞ  ആയതി
സഞപതിച്ചതിരതിക്കുന്ന  സഞ്ചാംവതിധഞനഞ്ചാം  എന്നര്ത്ഥമഞകുന്നതഞ്ചാം  ആയതതില്  'ലപട്ടേതിയുഞ്ചാം  പറയുഞ്ചാം'
ഉള്ലപ്പടുന്നതമഞകുന;

(എകറ  സതി)  'ലകേട്ടു  കേലെകല്'  എന്നഞല്  ലചെമറീന്  ലകേട്ടേറ  പഞടങളതിലലെ
ലചെമറീന് വഞററ കേഴെതിഞ്ഞെതതിനുകശേഷഞ്ചാം ലചെമറീന് ലകേട്ടേതിലന അടതിതട്ടേറ മനുഷശ്യപയത്നതഞല്
ഇളകതി  മറതിച്ചറ  ലകേട്ടേതില്  അവകശേഷതിക്കുന്ന  മത്സശ്യങലള  തനതഞയ  മത്സശ്യബന്ധന
മഞര്ഗ്ഗങളഞല് പതിടതിലച്ചടുക്കുന്ന രറീതതി എന്നര്ത്ഥമഞകുന;”;

(vi) (ഇസഡറ)  ഖണ്ഡതതിനുകശേഷഞ്ചാം തഞലഴെപ്പറയുന്ന ഖണ്ഡഞ്ചാം കചെര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:―

“(ഇസ ഡറഎ)  'വര്ഷലകട്ടേറ'  എന്നഞല്  വര്ഷഞ്ചാം  മുഴുവന്  ഫതില്കട്രേഷന്
നടത്തുന്ന ലചെമറീന് വഞററ നതിലെഞ്ചാം എന്നര്ത്ഥമഞകുന.”

3.  3  -  ാം വകുപ്പതിലന കഭദഗതതി.―പധഞന ആകതിലലെ 3-ാം വകുപ്പതിനറ പകേരഞ്ചാം തഞലഴെപ്പറയുന്ന
വകുപ്പറ കചെര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―
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“3. ലപഞതജലെഞശേയങളതിലലെ മത്സശ്യബന്ധനവഞ്ചാം അനുബന്ധ പവര്തനങളഞ്ചാം. (1)―

ഉള്നഞടന്  ലപഞതജലെഞശേയങളതിലലെ  മത്സശ്യബന്ധനഞ്ചാം,  അകേകഞകേള്ച്ചര്  എന്നറീ  പവര്തനങളലട

നതിയനണവഞ്ചാം,  മത്സശ്യ  സഞ്ചാംരക്ഷണവഞ്ചാം,  അകേകഞകേള്ച്ചര്  വതികേസനവഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന

സര്കഞരതില് നതിക്ഷതിപ്തമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ:

എന്നഞല്  ഏലതഞരു  തകദ്ദേശേ  സകയഞ്ചാംഭരണ  സഞപനതതിലനയുഞ്ചാം  അതതിര്തതിയതില്

മഞതഞ്ചാം  ഉള്ലപ്പടുന്ന  ഒരു  ലപഞത  ജലെഞശേയലത  സഞ്ചാംബന്ധതിച്ച  മത്സശ്യസഞ്ചാംരക്ഷണവഞ്ചാം,

അകേകഞകേള്ച്ചര്  വതികേസനവഞ്ചാം   അതഞതറ  തകദ്ദേശേ  സകയഞ്ചാംഭരണ  സഞപനതതില്

നതിക്ഷതിപ്തമഞയതിരതിക്കുന്നതഞ്ചാം  ആയതതികലെകറ  ആവശേശ്യമഞയ  സഞകങ്കേതതികേ  ഉപകദശേഞ്ചാം,

അതതിനുകവണതി നതികയഞഗതികലപ്പടുന്ന ഫതിഷററീസറ വകുപ്പറ ഉകദശ്യഞഗസന് നല്കകേണതമഞണറ.

(2) ലപഞതജലെഞശേയങളതില് അകേകഞകേള്ച്ചര് പവര്തനങളതില്  ഏര്ലപ്പടുന്നതതിനുള

അനുമതതി നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടുന്ന പകേഞരഞ്ചാം നല്കേഞവന്നതഞണറ.

(3)  തല്സമയഞ്ചാം  പഞബലെശ്യതതിലള  മകറലതങ്കേതിലഞ്ചാം  നതിയമതതില്  എന്തുതലന്ന

അടങതിയതിരുന്നഞലഞ്ചാം  ലപഞത ജലെഞശേയലതകയഞ തണ്ണറീര്തടലതകയഞ തല്സതിതതിയതില്

നതിനഞ്ചാം രൂപഞന്തരലപ്പടുത്തുന്ന യഞലതഞരു പവര്തനവഞ്ചാം മത്സശ്യതതിലന അതതിജറീവനതതിനറ

കദഞഷകേരമഞയതി ബഞധതിക്കുന്ന തരതതില് നതിര്ണ്ണയതികലപ്പട്ടേ പകേഞരമലഞലത നതിര്വ്വഹതികഞന്

പഞടുളതല.

(4)  ഈ വകുപ്പതിലലെ ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം വശ്യവസകേള്കറ വതിരുദ്ധമഞയതി പവര്തതിക്കുന്ന

ഏലതഞരഞളഞ്ചാം 36-ാം വകുപ്പറ പകേഞരഞ്ചാം  ശേതിക്ഷഞനടപടതികേള്കറ വതികധയനഞകുന്നതഞണറ.”.

4.  4-  ാം  വകുപ്പതിലന  കഭദഗതതി.―പധഞന  ആകതിലലെ  4-ാം  വകുപ്പതിനു  പകേരഞ്ചാം

തഞലഴെപ്പറയുന്ന വകുപ്പറ കചെര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

“4.  അകേകഞകേള്ച്ചര്  പകദശേമഞയതി  വതിജഞപനഞ്ചാം  ലചെയ്യല്. (1)  ― സര്കഞരതിനറ,

അകേകഞകേള്ച്ചര് സഞ്ചാംബന്ധതിച്ച വതികേസനതതികനഞ  അകേകഞകേള്ച്ചര് കമഖലെയുലട  ലപഞതവഞയ

തഞല്പ്പരശ്യങള്കകഞ കവണതി,  ഗസററ വതിജഞപനഞ്ചാം വഴെതി,  ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം ലപഞതജലെഞശേയലതകയഞ

അതതിലന  ഭഞഗകതകയഞ  അനുകയഞജശ്യമഞയ  മററ  പകദശേങലളകയഞ  അകേകഞകേള്ച്ചര്

സഞ്ചാംബന്ധതിച്ച  പവര്തനങള്കറ  മഞതമഞയുള  അകേകഞകേള്ച്ചര്  പകദശേമഞയതി

പഖശ്യഞപതികഞവന്നതഞണറ:

എന്നഞല് കകേഞസ്റ്റല് റഗുകലെഷന് കസഞണതില് ഉള്ലപ്പട്ടേ പകദശേങളലട  കേഞരശ്യതതില്

ആയതറ കകേഞസ്റ്റല് അകേകഞകേള്ച്ചര് അകതഞറതിറതിയുലട അനുമതതികറ വതികധയമഞയതിരതികകണതഞണറ
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എനമഞതമല ഒരു തകദ്ദേശേ സകയഞ്ചാംഭരണ സഞപനതതിലന മഞതഞ്ചാം അധറീനതയതിലള
ലപഞതജലെഞശേയകമഞ ലപഞത പകദശേകമഞ അകേകഞകേള്ച്ചര് പകദശേമഞയതി പഖശ്യഞപതിക്കുന്നതതിനറ
ബന്ധലപ്പട്ടേ തകദ്ദേശേ സകയഞ്ചാംഭരണ സഞപനവമഞയതി കൂടതിയഞകലെഞചെതികകണതഞണറ.

(2)  അപകേഞരഞ്ചാം വതിജഞപനഞ്ചാം ലചെയ്യലപ്പട്ടേ ഏലതഞരു അകേകഞകേള്ച്ചര് പകദശേവഞ്ചാം
അകേകഞകേള്ച്ചറമഞയതി  ബന്ധലപ്പട്ടേ  ആവശേശ്യങള്കലഞലത  മകറലതങ്കേതിലഞ്ചാം  വഞണതിജശ്യ
ആവശേശ്യതതിനഞയതി ഉപകയഞഗതിക്കുവഞന് പഞടതിലഞതതഞകുന.

(3)  അകേകഞകേള്ച്ചര്  പകദശേമഞയതി  വതിജഞപനഞ്ചാം  ലചെയ്യലപ്പട്ടേ  കവലെതികയറ-
കവലെതിയതിറക  പതതിഭഞസഞ്ചാം  അനുഭവലപ്പടുന്ന  ഏലതഞരു  പകദശേവഞ്ചാം  മത്സശ്യക്കൂടതിലലെ
മത്സശ്യക്കൃഷതികകഞ  ലമഞളസറ  വതിഭഞഗതതിലള  ജറീവതികേളലട  വളര്തലെതികനഞ  പഞയല്
കൃഷതികകഞ  ഒഴെതിലകേ  മകറലതഞരു  ജലെക്കൃഷതി  പവര്തനങള്ക്കുഞ്ചാം  ഉപകയഞഗതിക്കുവഞന്
പഞടതിലഞതതഞകുന.

(4)  ഒരു  അകേകഞകേള്ച്ചര്  പകദശേതതിലനകയഞ  ലപഞതജലെഞശേയതതിലനകയഞ
അഞ്ഞൂററ  മറീറര്  ചുറളവതില്  മത്സശ്യക്കൃഷതികറ  കദഞഷകേരമഞയതി  ബഞധതിക്കുന്ന  തരതതില്
ജലെഞശേയതതികലെകറ  നതിര്ഗ്ഗമന  സഞ്ചാംവതിധഞനമുള  ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം  വശ്യവസഞയ  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങള്
പുതതിയതഞയതി  ആരഞ്ചാംഭതിക്കുവഞനുകദ്ദേശേതിക്കുനലണങ്കേതില്  ആയതതിലന  ആവശേശ്യതതികലെകറ
അധതികേഞരലപ്പടുതലപ്പട്ടേ  ഉകദശ്യഞഗസലന  പകല്  നതിനഞ്ചാം  നതിരഞകക്ഷപപതഞ്ചാം  മുന്കൂറഞയതി
കനടതിയതിരതികകണതഞണറ.

(5)  ഒരു  ജലെഞശേയതതിലന  വഹനക്ഷമതകയഞ  മകറലതങ്കേതിലഞ്ചാം  സഞകങ്കേതതികേ
കേഞരശ്യങകളഞ പരതിഗണതിച്ചുഞ്ചാം 8 എ വകുപ്പറ പകേഞരഞ്ചാം രൂപറീകേരതികലപ്പടുന്ന ജതിലഞ അകേകഞകേള്ച്ചര്
ലഡവലെപ്ലമനറ  ഏജന്സതിയുലട  ഉപകദശേതതിനനുസൃതമഞയുഞ്ചാം  ഒരു  അകേകഞകേള്ച്ചര്
പകദശേതറ  അകേകഞകേള്ച്ചറതിനഞയുള  രജതികസ്ട്രേഷനുഞ്ചാം  ലലെസന്സഞ്ചാം  നല്കുന്ന  നടപടതി
അധതികേഞരലപ്പടുതലപ്പട്ടേ ഉകദശ്യഞഗസനറ ഏതസമയത്തുഞ്ചാം നതിര്തതിവയഞവന്നതഞണറ.

(6)  ഈ വകുപ്പതിലലെ ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം വശ്യവസകേള്കറ വതിരുദ്ധമഞയതി പവര്തതിക്കുന്ന
ഏലതഞരഞളഞ്ചാം 36-ാം വകുപ്പറ പകേഞരഞ്ചാം ശേതിക്ഷഞനടപടതികേള്കറ വതികധയനഞകുന്നതഞണറ.”.

5. 5-  ാം  വകുപ്പതിലന  കഭദഗതതി  .―പധഞന  ആകതിലലെ  5-ാം  വകുപ്പതിനറ  പകേരഞ്ചാം
തഞലഴെപ്പറയുന്ന വകുപ്പറ കചെര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

 “5.  മത്സശ്യബന്ധന  നതിയനണഞ്ചാം. (1)  ― ഈ  ആകതിലലെയുഞ്ചാം  അതതിന്  കേറീഴെതില്
ഉണഞകലപ്പട്ടേതിട്ടുള  ചെട്ടേങളതിലലെയുഞ്ചാം  വശ്യവസകേള്  പകേഞരഞ്ചാം  മത്സശ്യബന്ധനതതിനഞയതി
രജതികസ്ട്രേഷന്  സര്ട്ടേതിഫതികററ,  ലലെസന്സറ  എന്നതിവ  കനടഞത  ഏലതഞരു  മത്സശ്യബന്ധന
ഉരുകവഞ  സകതനവലെകയഞ  ഉറപ്പതിച്ച  യനകമഞ  ലപഞതജലെഞശേയതതിലലെ  മത്സശ്യബന്ധന
പവര്തനതതിനഞയതി  യഞലതഞരഞളഞ്ചാം  ഉപകയഞഗതിക്കുകേകയഞ  ഉപകയഞഗതിക്കുവഞന്
ഇടയഞക്കുകേകയഞ ലചെയ്യുവഞന് പഞടതിലഞതതഞകുന:
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എന്നഞല്  വതികനഞദഞവശേശ്യതതികനഞ  ആഹഞരമഞയതി  സകയഞ്ചാം  ഉപയുക്തമഞക്കുന്നതതികനഞ
ഒറച്ചൂണ  ഉപകയഞഗതിച്ചറ  മത്സശ്യബന്ധനഞ്ചാം  നടത്തുന്നവര്   രജതികസ്ട്രേഷകനഞ  ലലെസന്കസഞ
കനകടണതതില:

എനമഞതമല  അകേകഞകേള്ച്ചര്  വഴെതി  ഉലഞദതിപ്പതിച്ച  മത്സശ്യഞ്ചാം  വതിളലവടുക്കുന്നതതിനറ  ഈ
വശ്യവസ തടസമഞകുന്നതല.  

(2)  മത്സശ്യസഞ്ചാംരക്ഷണതതിനഞയതി,  സര്കഞരതിനറ,  ഗസററ  വതിജ് ഞഞപനഞ്ചാം  വഴെതി,
തഞലഴെപ്പറയുന്ന  എലഞകമഞ  ഏലതങ്കേതിലകമഞ  പവര്തതികേലള  നതികരഞധതികഞവന്നതഞണറ,
അതഞയതറ:―

(എ) ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം ലപഞതജലെഞശേയതതില് നതിനള മത്സശ്യബന്ധനഞ്ചാം;

(ബതി) ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം ഇനതതിലള മത്സശ്യങള് പതിടതിലച്ചടുക്കുന്നതറ; 

(സതി) ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം  വലെതിപ്പതതികലെഞ  തൂകതതികലെഞ  ഉള  മത്സശ്യങള്
പതിടതിലച്ചടുക്കുന്നതറ;

(ഡതി)ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം കേഞലെയളവതിലളള മത്സശ്യബന്ധനഞ്ചാം;

(ഇ)   ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം തരതതിലള മത്സശ്യബന്ധന രറീതതി;

(എഫറ)  ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം  തരതതിലളകതഞ  കേണ്ണതിവലെതിപ്പതതിലളകതഞ  ആയ
സകതനവലെകയഞ ഉറപ്പതിച്ച യനകമഞ മററ ഉപകേരണങകളഞ ഉപകയഞഗതിച്ചുള മത്സശ്യബന്ധനഞ്ചാം;
കൂടഞലത

(ജതി)  ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം  തരതതിലള  മത്സശ്യബന്ധന  ഉരു  ഉപകയഞഗതിച്ചുള
മത്സശ്യബന്ധനഞ്ചാം.

(3)  മത്സശ്യസഞ്ചാംരക്ഷണതതിനഞയതി  ലപഞതജലെഞശേയങളതില്  നതിന്നറ  തഞലഴെപ്പറയുന്ന
രറീതതിയതിലള മത്സശ്യബന്ധനഞ്ചാം, കശേഖരണഞ്ചാം എന്നതിവ പഞടുളതല, അതഞയതറ:―

(എ) കവലെതികയറ സമയതറ ഉറപ്പതിച്ച യനഞ്ചാം ഉപകയഞഗതിച്ചുള മത്സശ്യബന്ധനഞ്ചാം;

(ബതി)  നഞലെറ  മറീററതില്  കൂടുതല്  വഞയ് വട്ടേമുള കുറതിവലെ അഥവഞ ഊന്നതിവലെ
ഉപകയഞഗതിച്ചുള മത്സശ്യബന്ധനഞ്ചാം;

(സതി)  മത്സശ്യപജനനതതിനറ  സഹഞയകേരമഞയ  വസ്തുകള്  സകകേഞരശ്യമഞയതി
സഞപതിച്ചുള മത്സശ്യബന്ധനഞ്ചാം;

(ഡതി)  സഞ്ചാംരക്ഷതിത മത്സശ്യപകദശേങളതില് നതികന്നഞ സഞ്ചാംരക്ഷതിത മത്സശ്യസകങ്കേതതതില്
നതികന്നഞ ഉള മത്സശ്യബന്ധനഞ്ചാം;
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(ഇ)  അഴെതിമുഖതറ നതിന്നറ കേഞയല് ഭഞഗകതകറ ഒരു കേതികലെഞമറീറര് വലരയുള
ദൂരതതില് കുറതിവലെ അഥവഞ ഊന്നതിവലെ ഉപകയഞഗതിച്ചുള മത്സശ്യബന്ധനഞ്ചാം;

(എഫറ)  ഒരു പഞലെതതിലന ഇരുവശേങളതിലമഞയതി  അമ്പതറ മറീറര് വലരയുള
ദൂരപരതിധതിയതില്  ഒരു  ലപഞതജലെഞശേയതതിലലെ  മത്സശ്യങളലട  സഗമമഞയ  സഞഞരലത
തടസലപ്പടുത്തുന്ന വതിധതതിലള മത്സശ്യബന്ധനഞ്ചാം;

(ജതി)  രഞതതികേഞലെങളതില് ഇരുപതറ വഞട്സതില്  കൂടുതല് ശേക്തതിയുള ഇലെകതികേറ
വതിളക്കുകേള് ഒലരണ്ണമഞകയഞ ഒന്നതിലെധതികേമഞകയഞ  ഉപകയഞഗതിച്ചറ  മത്സശ്യങലള ആകേര്ഷതിച്ചു
ലകേഞണ്ടുള മത്സശ്യബന്ധനഞ്ചാം;

(എച്ചറ)   ലപഞതജലെഞശേയതതിലന  വറീതതിയുലട   അമ്പതറ   ശേതമഞനതതില്
കൂടുതല് ഭഞഗഞ്ചാം തടസലപ്പടുതതിലകഞണ്ടുള മത്സശ്യബന്ധനഞ്ചാം:

എന്നഞല്  ഫതിഷററീസറ  ഡയറക്ടര്കറ  അധതികേഞരലപ്പടുതലപ്പട്ടേ  ഉകദശ്യഞഗസലന
ശേതിപഞര്ശേയുലട  അടതിസഞനതതില്  ഫതിഷററീസറ  കമഖലെയതിലലെ  ഏലതഞരു  സര്കഞര്
സഞപനതതിലനയുഞ്ചാം ഗകവഷണ പവര്തനങള് നടത്തുന്നതതിനഞയതി ഈ ഉപവകുപ്പതിലലെ
ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം നതികരഞധനങളതില് നതിനഞ്ചാം ഇളവറ അനുവദതികഞവന്നതഞണറ.

(4)  മത്സശ്യസഞ്ചാംരക്ഷണതതിനഞയതി  ലപഞതജലെഞശേയങളതില്  ഉറപ്പതിച്ച  യനഞ്ചാം
ഉപകയഞഗതിച്ചുള മത്സശ്യബന്ധനഞ്ചാം നതിര്ണ്ണയതികലപ്പട്ടേ പകേഞരഞ്ചാം ആയതിരതികകണതഞണറ.

(5)  ഒരു ഉറപ്പതിച്ച യനതതിലന പതറ മറീറര് ചുറളവതില് യഞലതഞരഞളഞ്ചാം സകതനവലെ
ഉപകയഞഗതിച്ചുള മത്സശ്യബന്ധനഞ്ചാം നടത്തുവഞന് പഞടതിലഞതതഞകുന.

(6)  ലപഞതജലെഞശേയതതില് സഞപതിച്ച ഉറപ്പതിച്ച യനതതിലന സഞനഞ്ചാം,  ഒരതികല്
അനുവഞദഞ്ചാം ലെഭതിച്ച സഞനത്തുനതിന്നറ മഞറതി മലറഞരതിടകതകറ സഞപതിക്കുന്നതറ, ഈ ആകതിലലെ
6 എ വകുപ്പറ പകേഞരഞ്ചാം രൂപറീകേരതികലപ്പട്ടേ, ബന്ധലപ്പട്ടേ പഞകദശേതികേ ഫതിഷററീസറ മമനനജമമനന
കേകൗണ്സതിലെതിലന  ശേതിപഞര്ശേയുലട  അടതിസഞനതതില്,  നതിര്ണ്ണയതികലപ്പട്ടേ  പകേഞരതതില്
മഞതഞ്ചാം ആയതിരതികകണതഞണറ.

(7)   മത്സശ്യബന്ധനതതില്  ഏര്ലപ്പടുന്നതതിനഞയതി  മത്സശ്യബന്ധന  ഉരു,  ഉറപ്പതിച്ച
യനഞ്ചാം,  സകതനവലെ  എന്നതിവയുലട  രജതികസ്ട്രേഷന്  സര്ട്ടേതിഫതികററ,  ലലെസന്സറ  എന്നതിവ
കനടതിയ  ഏലതഞരഞളതിനുഞ്ചാം  ഉള്നഞടന്  മത്സശ്യബന്ധന  കമഖലെ  സസതിരമഞയതി
നതിലെനതിര്ത്തുന്നതതിനറ നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടുന്ന പകേഞരമുള കേര്തവശ്യങള് ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(8) മത്സശ്യബന്ധന വകുപ്പറ വഴെതി ലെഭതിച്ചതിട്ടുള വശ്യവസഞപതിത ലലെസന്സളവരുലട
ഉറപ്പതിച്ച  യനതതിനലഞലത  പുതതിയതഞയതി  സഞപതിതമഞകുന്നതതിനറ  രജതികസ്ട്രേഷകനഞ
ലലെസന്കസഞ നല്കുവഞന് പഞടുളതല:
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എന്നഞല് ഒരു ശേഞസറീയ പഠനതതിനറ  വതികധയമഞയതി  നതിര്ണ്ണയതികലപ്പട്ടേ  രറീതതിയതില്
പുതതിയ രജതികസ്ട്രേഷന്  നല്കേഞവന്നതഞണറ.

(9)  തകദ്ദേശേ  സകയഞ്ചാംഭരണ  സഞപനതതിലന  നതിയനണതതിലള  ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം
ലപഞതജലെഞശേയതതില്  മത്സശ്യബന്ധന  പവര്തനതതില്   ഏര്ലപ്പടുന്നതതിനഞയതി  ഈ
ആകതിലലെ  വശ്യവസകേള്  പകേഞരഞ്ചാം  കനടതിയ  രജതികസ്ട്രേഷന്  സര്ട്ടേതിഫതികററ,  ലലെസന്സറ
എന്നതിവ  കൂടഞലത  ബന്ധലപ്പട്ടേ  തകദ്ദേശേ  സകയഞ്ചാംഭരണ  സഞപനതതിലന  അനുമതതിയുഞ്ചാം
കനടതിയതിരതികകണതഞണറ.

(10)   യഞലതഞരഞളഞ്ചാം ഒകര സമയഞ്ചാം ഒന്നതില് കൂടുതല്  ചെറീനവലെകയഞ അലലങ്കേതില്
നഞലെതില് കൂടുതല് ഊന്നതിവലെ അഥവഞ കുറതിവലെകേകളഞ അലലങ്കേതില് ഒകര ഇനതതില്ലപ്പടുന്ന
നഞലെതില്  കൂടുതല്  സകതനവലെകേകളഞ  മത്സശ്യബന്ധനതതിനഞയതി  ഉപകയഞഗതിക്കുന്നതതിനുള
രജതികസ്ട്രേഷന്  സര്ട്ടേതിഫതികററ,  ലലെസന്സറ  എന്നതിവ  കനടഞന്  പഞടതിലഞതതഞ്ചാം,
അധതികേഞരലപ്പടുതലപ്പട്ടേ ഉകദശ്യഞഗസന് അപകേഞരഞ്ചാം അനുവദതിക്കുവഞന് പഞടതിലഞതതമഞണറ:

എന്നഞല്  2021-ലലെ  കകേരള  ഉള്നഞടന്  ഫതിഷററീസഞ്ചാം  അകേകഞകേള്ച്ചറഞ്ചാം   (കഭദഗതതി)
ആകറ  പഞബലെശ്യതതില്  വരുന്നതതിനുമുമ്പറ  തത്സമയഞ്ചാം  പഞബലെശ്യതതിലണഞയതിരുന്ന
വശ്യവസകേള്  പകേഞരഞ്ചാം  നതിലെവതില്  സകഞയതമഞകതിയവയുലട  കേഞരശ്യതതില്  കമല്പ്പറഞ്ഞെ
പരതിധതി ബഞധകേമഞയതിരതിക്കുന്നതല.

(11) ആകതിലലെയുഞ്ചാം  അതതിന്  കേറീഴെതില്  ഉണഞകലപ്പട്ടേതിട്ടുള  ചെട്ടേങളതിലലെയുഞ്ചാം
വശ്യവസകേള് പകേഞരഞ്ചാം ഫതില്കട്രേഷന് ഏര്ലപ്പടുത്തുന്നതതിനഞയതി രജതികസ്ട്രേഷന് സര്ട്ടേതിഫതികററ,
ലലെസന്സറ  എന്നതിവ  സകഞയതമഞകഞത  യഞലതഞരഞളഞ്ചാം  സകകേഞരശ്യ  ജലെഞശേയതതികലെഞ
ലപഞത  ജലെഞശേയതതികലെഞ  ഫതില്കട്രേഷന്  ഏര്ലപ്പടുത്തുവഞന്  പഞടുളളതല.  ലലെസന്കസഞ
രജതികസ്ട്രേഷന്  സര്ട്ടേതിഫതികകറഞ  സകഞയതമഞകതിലകഞണറ  ഏര്ലപ്പടുത്തുന്ന  ഫതില്കട്രേഷന്
തഞലഴെപ്പറയുന്ന  നതിയനണങള്ക്കുഞ്ചാം  നതികരഞധനങള്ക്കുഞ്ചാം  വതികധയമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ,
അതഞയതറ:―

(എ) ഫതില്കട്രേഷനുകവണതി  കനടതിയ  ലലെസന്സതിലന  അടതിസഞനതതില്
ജലെഞശേയതതില് മറ്റു യഞലതഞരു അകേകഞകേള്ച്ചര് പവര്തനങളഞ്ചാം നടത്തുവഞന് പഞടുളതല;

(ബതി)  യഞലതഞരഞളഞ്ചാം  അധതികേഞരലപ്പടുതലപ്പട്ടേ  ഉകദശ്യഞഗസലനകയഞ,
ഇതതികലെകഞയതി സര്കഞര് വതിജഞപനഞ്ചാം വഴെതി പസതിദ്ധലപ്പടുത്തുന്ന നതിശതിത കയഞഗശ്യതയുള
ഉകദശ്യഞഗസലനകയഞ മുന്കൂര് അനുമതതിയതിലഞലത ആനതിബകയഞട്ടേതിക്കുകേള്,  രഞസപദഞര്ത്ഥങള്,
കേറീടനഞശേതിനതികേള്,  അകേകഞകേള്ച്ചറതിനുകവണതി  ഉപകയഞഗതിക്കുന്ന  മറ്റു  മരുനകേള്  എന്നതിവ
ഫതില്കട്രേഷനഞയുള പകദശേതറ ഉപകയഞഗതിക്കുവഞന് പഞടുളതല;
1474/2021.
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(സതി) ഏലതഞരു ഫതില്കട്രേഷന്  പകദശേലതയുഞ്ചാം തൂമ്പുകേളതിലഞ്ചാം  രഞതതികേഞലെങളതില്
മത്സശ്യങലള ആകേര്ഷതിച്ചറ  കേയറ്റുന്നതതിനഞയതി  ഇരുപതറ  വഞട്സതില്  കൂടുതല് പകേഞശേമുളള
വതിളക്കുകേള്  ഒലരണ്ണമഞകയഞ  ഒന്നതിലെധതികേമഞകയഞ  യഞലതഞരഞളഞ്ചാം   ഉപകയഞഗതിക്കുവഞന്
പഞടുളതല;

(ഡതി)  യഞലതഞരഞളഞ്ചാം  ഫതില്കട്രേഷന് പകദശേകതകറ മത്സശ്യങലള തറീറ നല്കേതി
ആകേര്ഷതിക്കുവഞന്  പഞടുളതല;

(ഇ)  യഞലതഞരഞളഞ്ചാം   ലചെമറീന്കുഞ്ഞുങലള   ഫതില്കട്രേഷന്   പകദശേങളതില്
കൃതതിമമഞയതി നതികക്ഷപതിക്കുവഞന് പഞടുളതല;

(എഫറ)  യഞലതഞരഞളഞ്ചാം  ഫതില്കട്രേഷന്  പകദശേതറ  നതിന്നറ  മത്സശ്യലത
കശേഖരതിക്കുന്നതതിനഞയതി  ഇരുപതറ  മതിലതിമറീററതില്  കുറഞ്ഞെ  കേണ്ണതിവലെതിപ്പമുള  വലെകേള്
തൂമ്പുകേളതില് ഉപകയഞഗതിക്കുവഞന് പഞടുളതല;

(ജതി) യഞലതഞരഞളഞ്ചാം പരമ്പരഞഗത ഫതില്കട്രേഷന് പകദശേതതിലന നതികേതതിലയടുകഞന്
പഞടുളതല;

(എച്ചറ)   മഞമൂല്  പകേഞരമുള  മത്സശ്യബന്ധന  അവകേഞശേഞ്ചാം  നതിലെവതിലള
ഫതില്കട്രേഷന്  പകദശേതറ  ആയതറ  അനുവദതിച്ചുലകേഞണറ,  സര്കഞര്  കേഞലെഞകേഞലെങളതില്
ഗസററ  വതിജഞപനതതിലൂലട  പസതിദ്ധലപ്പടുത്തുന്ന  കേഞലെയളവതിലെലഞലത  യഞലതഞരഞളഞ്ചാം
അതരതതിലള മത്സശ്യബന്ധനഞ്ചാം നടത്തുവഞന് പഞടുളതല:

എന്നഞല്  അകേകഞകേള്ച്ചര്  പവര്തനങള്  ഏര്ലപ്പടുത്തുന്നതതിനഞയതി  രജതികസ്ട്രേഷന്
സര്ട്ടേതിഫതികററ,  ലലെസന്സറ  എന്നതിവ  കനടതിയ  ജലെ  പകദശേതറ  മഞമൂല്പകേഞരമുളള
മത്സശ്യബന്ധനഞവകേഞശേഞ്ചാം ഇലഞതതിരതിക്കുന്നതഞ്ചാം, പസ്തുത സലെതറ യഞലതഞരു കേഞരണവശേഞലഞ്ചാം
ഫതില്കട്രേഷന് നടത്തുവഞന് പഞടതിലഞതതമഞണറ.  പസ്തുത പകദശേതറ  വറീണ്ടുഞ്ചാം ഫതില്കട്രേഷന്
ഏര്ലപ്പടുകതണതലണങ്കേതില്, അകേകഞകേള്ച്ചര് പവര്തനതതിനഞയതി കനടതിയ രജതികസ്ട്രേഷന്,
ലലെസന്സറ  എന്നതിവ  റദ്ദേഞകതിയ  കശേഷഞ്ചാം  ഫതില്കട്രേഷന്  ഏര്ലപ്പടുത്തുന്നതതിനുള
രജതികസ്ട്രേഷന്, ലലെസന്സറ എന്നതിവ പുതതിയതഞയതി കേരസമഞകകണതഞ്ചാം, പസ്തുത സലെതറ
കമല്പ്പറഞ്ഞെ മത്സശ്യബന്ധനഞവകേഞശേഞ്ചാം  പുനനഃസഞപതികലപ്പകടണതമഞണറ;

(ഐ)  പുതതിയതഞയതി  വര്ഷലകട്ടേറ  ഏര്ലപ്പടുത്തുന്നതതിനുള  രജതികസ്ട്രേഷന്
യഞലതഞരഞള്ക്കുഞ്ചാം നല്കുവഞന് പഞടുളതല;

(ലജ)  മത്സശ്യങലള ജറീവകനഞലടകയഞ അലഞലതകയഞ പതിടതിലച്ചടുക്കുന്നതതിനറ  ഒരു
വതിധതതിലമുള  കേറീടനഞശേതിനതികേകളഞ,  വതിഷവസ്തുകകളഞ,  മത്സശ്യങലള  മയക്കുന്ന
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പദഞര്ത്ഥങകളഞ,  മററ രഞസപദഞര്ത്ഥങകളഞ യഞലതഞരഞളഞ്ചാം ഫതില്കട്രേഷന് ഏര്ലപ്പടുതതിയതിരതിക്കുന്ന
പകദശേതറ  കനരതികട്ടേഞ,  മറ്റു  വസ്തുകകളഞലടഞപ്പഞ്ചാം  കേലെര്തതികയഞ  ഉപകയഞഗതിക്കുവഞന്
പഞടുളതല;

(ലകേ)  യഞലതഞരഞളഞ്ചാം  ഫതില്കട്രേഷന്  പകദശേതറ  ജലെമലെതിനറീകേരണതതിനറ
കേഞരണമഞകുന്ന ഏത തരതതിലമുള ലജവ-രഞസമഞലെതിനശ്യങള്,  ഗഞര്ഹതികേ മഞലെതിനശ്യങള്,
പഞസ്റ്റതികേറ   മഞലെതിനശ്യങള്,  എന്നതിവ  കനരതികട്ടേഞ  മകറലതങ്കേതിലഞ്ചാം  മഞര്ഗ്ഗതതില്  കൂടതികയഞ
നതികക്ഷപതിക്കുകേകയഞ, നതികക്ഷപതിക്കുന്നതതിനറ കേഞരണമഞകുകേകയഞ ലചെയ്യുവഞന് പഞടുളതല;

(12)   ലപഞത  ജലെഞശേയങളതില്  പകൃതതിദതമഞയതി  നതികക്ഷപമുള  കേകവര്ഗ്ഗ
ജറീവതിയുലടകയഞ അവയുലട പുറഞ്ചാംകതഞടതിലനകയഞ വശ്യഞവസഞയതികേ കശേഖരണഞ്ചാം നതിര്ണ്ണയതികലപ്പട്ടേ
പകേഞരമുള നതിയനണതതിനുഞ്ചാം നതികരഞധനതതിനുഞ്ചാം വതികധയമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(13) മത്സശ്യബന്ധനഞ്ചാം നടതതിയകതഞ കശേഖരതിച്ചതിട്ടുളകതഞ സഞ്ചാംഭരതിച്ചതിട്ടുളകതഞ ആയ
കേകവര്ഗ്ഗ  ജറീവതികേലള  അവയുലട  പുറഞ്ചാംകതഞടറ   അവസയതികലെഞ  അലഞലതകയഞ
നതിര്ണ്ണയതികലപ്പട്ടേ  പകേഞരമുള  കേടതറ  ലപര്മതിറതിലന  അടതിസഞനതതിലെലഞലത  ഒരു
സലെത്തു  നതിനഞ്ചാം  മലറഞരു  സലെകതകറ  ഇരുന്നൂററ  കേതികലെഞ   ഗഞമതില്  കൂടുതലെഞയതി
കേടത്തുവഞന് പഞടുളതല.

(14)   ഈ വകുപ്പതിലലെ വശ്യവസകേള് ലെഞ്ചാംഘതിക്കുന്ന ഏലതഞരഞളഞ്ചാം  36-ാം വകുപ്പറ
പകേഞരമുള ശേതിക്ഷഞനടപടതികേള്കറ വതികധയനഞകുന്നതഞണറ.”.

6.  6-  ാം  വകുപ്പതിലന  കഭദഗതതി.―പധഞന  ആകതിലലെ  6-ാം  വകുപ്പതിനറ  പകേരഞ്ചാം
തഞലഴെപ്പറയുന്ന വകുപ്പുകേള് കചെര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

 “6.  ലതരലഞ്ഞെടുത  ജലെഞശേയങളതിലലെ  മത്സശ്യസഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം. (1)  ― മത്സശ്യ
സഞ്ചാംരക്ഷണതതിനഞയതി  നദതികേള്,  കേഞയലകേള്,  തടഞകേങള്,  സര്കഞര്  ഇതതികലെകഞയതി
വതിജഞപനഞ്ചാം  ലചെയതിട്ടുളള  മറ്റു  ജലെഞശേയങള്  എന്നതിവതിടങളതി ല്     തഞലഴെപ്പറയുന്ന
പവര്തതികേള് നടത്തുവഞന് പഞടുളതല, അതഞയതറ:―

(എ) ജലെഞശേയതതിലന സകഞഭഞവതികേ ഒഴുകതിനുഞ്ചാം മത്സശ്യതതിലന പജനനതതിനുഞ്ചാം
തടസഞ്ചാം സൃഷതിക്കുന്ന തരതതിലള  നതിര്മതിതതി;

(ബതി)  ജലെഞശേയതതില്  ഖരരൂപതതിലളകതഞ  ദ്രവരൂപതതിലളകതഞ  ആയ
മലെതിനവസ്തുകള്, രഞസവസ്തുകള്, കേറീടനഞശേതിനതികേള്, പഞസ്റ്റതികേറ എന്നതിവ നതികക്ഷപതികല്;

(സതി)  സര്കഞര്  വതിജഞപനഞ്ചാം  വഴെതി  അനുവദതിച്ചതിട്ടേതിലഞത  വതികദശേ  മത്സശ്യ
ഇനതതിലന പജനനഞ്ചാം, നതികക്ഷപഞ്ചാം, പരതിപഞലെനഞ്ചാം, വതിപണനഞ്ചാം;
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(ഡതി)  വനശ്യജറീവതി സകങ്കേതതതിലലെ ജലെഞശേയങളതില് തകദ്ദേശേറീയമഞയ മത്സശ്യസമ്പതതിനറ
ഹഞനതികേരമഞകയകഞവന്ന മറ്റു മത്സശ്യതതിലന നതികക്ഷപഞ്ചാം.

(2)  പകൃതശ്യഞല്  ഉണഞകുന്ന  മത്സശ്യവതിതറ  ലപഞതജലെഞശേയതതില്  നതിന്നറ
കശേഖരതിക്കുന്നതതികനഞ സൂക്ഷതിക്കുന്നതതികനഞ വളര്ത്തുന്നതതികനഞ വതില്പ്പന നടത്തുന്നതതികനഞ
വഞങ്ങുന്നതതികനഞ പരതിവഹനഞ്ചാം നടത്തുന്നതതികനഞ പഞടുളതല:

എന്നഞല്  ഫതിഷററീസ്  ഡയറക്ടറലട  അനുമതതികയഞലടയുഞ്ചാം  അധതികേഞരലപ്പടുതലപ്പട്ടേ
ഉകദശ്യഞഗസലന കമല്കനഞട്ടേതതിലഞ്ചാം കകേന്ദ്രസര്കഞരതിലനകയഞ സഞ്ചാംസഞന സര്കഞരതിലനകയഞ
ഗകവഷണ, വതികേസന പവര്തനങള്കറ കവണതി അവലയ കശേഖരതികഞവന്നതഞണറ.

 (3)  ഈ വകുപ്പതിലലെ വശ്യവസകേള് ലെഞ്ചാംഘതിക്കുന്ന ഏലതഞരഞളഞ്ചാം  36-ാം വകുപ്പറ
പകേഞരമുളള ശേതിക്ഷഞ നടപടതികേള്കറ വതികധയനഞകുന്നതഞണറ.

6 എ.  പഞകദശേതികേ  ഫതിഷററീസറ  മഞകനലജ്മെനറ  കേകൗണ്സതിലെതിലന  രൂപറീകേരണഞ്ചാം. (1)―
ഉള്നഞടന് ജലെഞശേയങളതിലലെ മത്സശ്യസഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം സസതിരമഞയുഞ്ചാം ഉതരവഞദതിതപരമഞയുഞ്ചാം
നതിര്വ്വഹതികലപ്പടുനലണനഞ്ചാം,  ഈ  ആകതിലലെയുഞ്ചാം  അതതിന്  കേറീഴെതിലണഞകലപ്പടുന്ന
ചെട്ടേങളതിലലെയുഞ്ചാം  വശ്യവസകേള്  ശേരതിയഞയ  രറീതതിയതില്  നടപ്പതിലെഞകലപ്പടുനലണനഞ്ചാം  ഉറപ്പറ
വരുത്തുന്നതതിനഞയതി  നദതികേള്,  കേഞയലകേള്,  തടഞകേങള്,  സര്കഞര്  ഇതതികലെകഞയതി
വതിജഞപനഞ്ചാം ലചെയതിട്ടുളള മറ്റു  ലപഞത ജലെഞശേയങള് എന്നതിവലയ അടതിസഞനലപ്പടുതതി
അവലയ ഒന്നഞലകേകയഞ,  ഭഞഗങളഞയതി തതിരതികച്ചഞ സര്കഞരതിനറ,  ഗസററ വതിജഞപനഞ്ചാം വഴെതി,
പഞകദശേതികേ ഫതിഷററീസറ മഞകനലജ്മെനറ കേകൗണ്സതിലകേള് രൂപറീകേരതികഞവന്നതഞണറ. 

(2) പഞകദശേതികേ  ഫതിഷററീസറ  മമനനജമമനന കേകൗണ്സതിലെതില്  തഞലഴെപ്പറയുന്ന അഞ്ചാംഗങള്
ഉണഞയതിരതികകണതഞണറ,  അതഞയതറ:―

(i) ബന്ധലപ്പട്ടേ  ജലെഞശേയതതിലന  കൂടുതല്  ഭഞഗഞ്ചാം
ഉള്ലപ്പട്ടേ ജതിലയുലട കേളക്ടര്

- ലചെയര്കപഴ്സണ്

(ii) ബന്ധലപ്പട്ടേ  ജലെഞശേയതതിലന  കൂടുതല്  ഭഞഗഞ്ചാം
ഉള്ലപ്പട്ടേ  ഗഞമപഞഞയതറ  പസതിഡനറ/
മുനതിസതിപ്പഞലെതിറതി  ലചെയര്കപഴ്സണ്/മുനതിസതിപ്പല്
കകേഞര്പ്പകറഷന്  സ്റ്റഞനതിഞ്ചാംഗറ  കേമതിറതി  (വതികേസനഞ്ചാം)
ലചെയര്മഞന് (പരമഞവധതി ഏഴു കപര്)

-    അഞ്ചാംഗങള്

(iii) ബന്ധലപ്പട്ടേ  മത്സശ്യലതഞഴെതിലെഞളതി  വതികേസന  കക്ഷമ
സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘഞ്ചാം  പസതിഡന്റുമഞരതില്  നതിനഞ്ചാം
സര്കഞര് നഞമനതിര്കദ്ദേശേഞ്ചാം ലചെയ്യുന്നവര് (പരമഞവധതി
രണ്ടു കപര്)

 -   അഞ്ചാംഗങള്

(iv) ഫതിഷററീസറ  രഞ്ചാംഗലത  വതിദഗ്ദ്ധരതില്  നതിനഞ്ചാം
സര്കഞര് നഞമനതിര്കദ്ദേശേഞ്ചാം ലചെയ്യുന്നവര് (പരമഞവധതി
രണ്ടു കപര്)

 -  അഞ്ചാംഗങള്
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(v) ഉള്നഞടന്  കമഖലെയതിലലെ  മത്സശ്യലതഞഴെതിലെഞളതി
കട്രേഡറ  യൂണതിയന്  പവര്തകേരതില്  നതിനഞ്ചാം
സര്കഞര് നഞമനതിര്കദ്ദേശേഞ്ചാം ലചെയ്യുന്നവര്  (പരമഞവധതി
നഞല കപര്)

    - അഞ്ചാംഗങള്

(vi) അന്പതറ  വയസതിനുകമല്  പഞയമുള  മുതതിര്ന്ന
മത്സശ്യലതഞഴെതിലെഞളതികേളതില്  നതിനഞ്ചാം  സര്കഞര്
നഞമനതിര്കദ്ദേശേഞ്ചാം ലചെയ്യുന്നവര് (പരമഞവധതിരണ്ടു കപര്)

   -  അഞ്ചാംഗങള്

(vii) ബന്ധലപ്പട്ടേ  ജലെഞശേയതതിലന  കൂടുതല്  ഭഞഗഞ്ചാം
ഉള്ലപ്പട്ടേ  ജതിലയതിലലെ  പഞഞയതറ  ലഡപപ്യൂട്ടേതി
ഡയറക്ടര്

   -    അഞ്ചാംഗഞ്ചാം

(viii) ബന്ധലപ്പട്ടേ  ജലെഞശേയതതിലന  കൂടുതല്  ഭഞഗഞ്ചാം
ഉള്ലപ്പട്ടേ എകതികേപ്യൂട്ടേറീവറ എഞതിനറീയര്, ജലെകസചെനഞ്ചാം

   -    അഞ്ചാംഗഞ്ചാം

(ix) സഞ്ചാംസഞന  മലെതിനറീകേരണ  നതിയനണ
കബഞര്ഡതിലലെ ഒരു ആഫറീസര്

   -    അഞ്ചാംഗഞ്ചാം

(x) ഫതിഷററീസറ കജഞയതിനറ ഡയറക്ടര് (കമഖലെ)    -    അഞ്ചാംഗഞ്ചാം

(xi) ബന്ധലപ്പട്ടേ  ജലെഞശേയതതിലന  കൂടുതല്ഭഞഗഞ്ചാം
ഉള്ലപ്പടുന്ന  ജതിലയുലട  ചുമതലെയുളള  ഫതിഷററീസറ
ലഡപപ്യൂട്ടേതി  ഡയറക്ടര്/  ഫതിഷററീസറ  അസതിസ്റ്റനറ
ഡയറക്ടര്

   -    ലമമ്പര്        
        ലസക്രട്ടേറതി

6 ബതി.  പഞകദശേതികേ  ഫതിഷററീസറ  മഞകനലജ്മെനറ  കേകൗണ്സതിലെതിലന  അധതികേഞരങളഞ്ചാം  ,
കേര്തവശ്യങളഞ്ചാം  ,    ചുമതലെകേളഞ്ചാം. (1)  ― പഞകദശേതികേ ഫതിഷററീസറ  മമനനജമമനന കേകൗണ്സതിലെതിനറ
തഞലഴെപ്പറയുന്ന  അധതികേഞരങളഞ്ചാം  കേര്തവശ്യങളഞ്ചാം  ചുമതലെകേളഞ്ചാം  ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ,
അതഞയതറ:―

(എ)     ഉതരവഞദതിതമത്സശ്യബന്ധനഞ്ചാം,  ഉള്നഞടന്  മത്സശ്യസമ്പതതിലന
സഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം  എന്നതിവലയക്കുറതിച്ചറ  മത്സശ്യലതഞഴെതിലെഞളതികേള്,  തറീരകദശേവഞസതികേള്
എന്നതിവര്കതിടയതില് കബഞധവല്കരണഞ്ചാം നടത്തുകേ;

(ബതി)  ഉള്നഞടന്  മത്സശ്യസമ്പതതിലന  സഞ്ചാംരക്ഷണവമഞയതി  ബന്ധലപ്പട്ടേ
പവര്തനങള് നതിരറീക്ഷതിക്കുകേയുഞ്ചാം ആവശേശ്യമഞയ ഉപകദശേഞ്ചാം നല്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്യുകേ;

(സതി)  ഒരു  ലപഞത  ജലെഞശേയതതികനഞ  അതതിലന  ഭഞഗതതികനഞ  കവണതി
തകദ്ദേശേറീയമഞയ ആവശേശ്യങള് പരതിഗണതിച്ചുലകേഞണറ ഉള്നഞടന് ഫതിഷറതി മമനനജമമനന പഞന്
തയ്യഞറഞക്കുകേ;

(ഡതി) മത്സശ്യബന്ധനഞ്ചാം  നടത്തുന്നവരുലടയുഞ്ചാം തറീരകദശേവഞസതികേളലടയുഞ്ചാം ഇടയതിലള
മത്സശ്യബന്ധനവമഞയതി ബന്ധലപ്പട്ടേ പശ്നങളഞ്ചാം സഞമൂഹതികേ കേലെഹങളഞ്ചാം പരതിഹരതിക്കുകേ;
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(ഇ)  ഈ ആകതിലലെ വശ്യവസകേള് കേഞരശ്യക്ഷമമഞയതി  നടപ്പതിലെഞകലപ്പടുനലണന്നറ
പഞകദശേതികേമഞയതി ഉറപ്പറ വരുത്തുകേ; കൂടഞലത

(എഫറ)  ഈ ആകതിലലെ വശ്യവസകേള് കേഞരശ്യക്ഷമമഞയതി  നടപ്പതിലെഞകലപ്പടുന്നതതിനറ
ഗഞമപഞഞയതറ  പസതിഡനറ  ലചെയര്കപഴ്സണഞയുഞ്ചാം   ഫതിഷററീസറ  വകുപ്പതിലലെ  ബന്ധലപ്പട്ടേ
സഞകങ്കേതതികേ  ഉകദശ്യഞഗസന്  കേണ്വറീനറഞയുഞ്ചാം  ബന്ധലപ്പട്ടേ  മത്സശ്യലതഞഴെതിലെഞളതി  വതികേസന
കക്ഷമ  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘഞ്ചാം  പസതിഡന്റുമഞര്,  ഗഞമപഞഞയതതിലലെ  തറീരകദശേ  വഞര്ഡറ
ലമമ്പര്മഞര്  എന്നതിവര്  അഞ്ചാംഗങളമഞയ  വതികലജ്തലെ  ഫതിഷററീസറ  മമനനജമമനന
കേകൗണ്സതിലകേള് ഗഞമപഞഞയതറ തലെതതില് രൂപറീകേരതിക്കുകേ.

(2)  കേകൗണ്സതിലെതിലന  ഭരണ  സഞ്ചാംവതിധഞനഞ്ചാം,  കയഞഗതതിലന  നടപടതിക്രമങള്,
അഞ്ചാംഗങളലട  യഞതഞബത,  സതിറതിഞ്ചാംഗറ  ഫറീസറ  എന്നതിവ  നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടുന്ന
പകേഞരമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

6   സതി.  കേകൗണ്സതിലെതിലലെ  അഞ്ചാംഗങളലട  ഔകദശ്യഞഗതികേ   കേഞലെഞവധതി  ,    രഞജതിവയല്  ,
ആകേസതികേ  ഒഴെതിവകേള്  ,    നറീകഞ്ചാം  ലചെയ്യല്  മുതലെഞയവ.―(1)  ഔകദശ്യഞഗതികേ  സഞനഞ്ചാം
വഹതിക്കുന്നതവഴെതി കേകൗണ്സതിലെതില് അഞ്ചാംഗങളഞകുന്ന ഉകദശ്യഞഗസരുലടയുഞ്ചാം ജനപതതിനതിധതികേളലടയുഞ്ചാം
കേഞലെഞവധതി,  അവര്  അങലനയുള  ഔകദശ്യഞഗതികേ  സഞനഞ്ചാം  വഹതിക്കുന്നതവലരയുഞ്ചാം,
നഞമനതിര്കദ്ദേശേഞ്ചാം  ലചെയ്യലപ്പടുന്നതവഴെതി  അഞ്ചാംഗങളഞകുന്നവരുലട  കേഞലെഞവധതി,  വതിജഞപനഞ്ചാം
പസതിദ്ധലപ്പടുത്തുന്ന തറീയതതി മുതല് അഞറ  വര്ഷകതക്കുഞ്ചാം ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(2)  കേകൗണ്സതിലെതികലെകറ  നഞമനതിര്കദ്ദേശേഞ്ചാം  ലചെയ്യലപ്പട്ടേതിട്ടുളള  അനകൗകദശ്യഞഗതികേ
അഞ്ചാംഗതതിനറ,  സര്കഞരതിനറ,  ലെതിഖതിതമഞയ  കനഞട്ടേറീസറ  നല്കേതിലകഞണറ,  തലന  അഞ്ചാംഗതകഞ്ചാം
രഞജതിവയഞവന്നതഞ്ചാം  എന്നഞല്,  സര്കഞര്  രഞജതി  സകറീകേരതിക്കുന്നതവലര  തല്സഞനതറ
തടകരണതമഞണറ.

 (3)  നഞമനതിര്കദ്ദേശേഞ്ചാം  ലചെയ്യലപ്പടുന്ന അനകൗകദശ്യഞഗതികേ  അഞ്ചാംഗതതിലന ഇടകഞലെ
ഒഴെതികവഞ  ആകേസതികേ  ഒഴെതികവഞ  ഒഴെതിവണഞയ  തറീയതതി  മുതല്  മൂന  മഞസതതിനകേഞ്ചാം
നതികേകതണതഞ്ചാം അപകേഞരഞ്ചാം പുതതിയതഞയതി നഞമനതിര്കദ്ദേശേഞ്ചാം ലചെയ്യലപ്പടുന്ന അഞ്ചാംഗഞ്ചാം, അകദ്ദേഹഞ്ചാം
ആരുലട ഒഴെതിവതികലെകഞകണഞ നഞമനതിര്കദ്ദേശേഞ്ചാം ലചെയ്യലപ്പട്ടേതറ ആ അഞ്ചാംഗതതിലന കശേഷതിക്കുന്ന
കേഞലെയളവതികലെകറ മഞതഞ്ചാം സഞനഞ്ചാം വഹതികകണതമഞണറ.

(4) സര്കഞരതിനറ, നഞമനതിര്കദ്ദേശേഞ്ചാം ലചെയ്യലപ്പട്ടേ ഏലതഞരഞ്ചാംഗകതയുഞ്ചാം,―

(എ)      അകദ്ദേഹതതിനറ  ബുദ്ധതിസതിരതയതിലഞതതഞയതി  അധതികേഞരതിതയുള
കകേഞടതതിയഞല് വതിധതികലപ്പട്ടേഞല്;

(ബതി)     അകദ്ദേഹഞ്ചാം  ഒരു  അവതിമുക്ത  നതിര്ദ്ധനനഞയതി  അധതികേഞരതിതയുള
കകേഞടതതിയഞല് വതിധതികലപ്പട്ടേഞല്;
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(സതി)  ശേഞരറീരതികേകമഞ  മഞനസതികേകമഞ  ആയ  ലവകേലെശ്യതഞല്  അകദ്ദേഹതതിനറ
അപകേഞരഞ്ചാം തടരഞന് കേഴെതിവതിലഞലത വന്നഞല്;

(ഡതി)    സര്കഞരതിലന  അഭതിപഞയതതില്,  സദഞചെഞര  വതിരുദ്ധമഞയകതഞ
അലലങ്കേതില് സഞമ്പതതികേ ക്രമകകടുകേള് ഉള്ലപ്പട്ടേകതഞ ആയ ഒരു കുറകൃതശ്യതതിനറ  അകദ്ദേഹഞ്ചാം
ശേതിക്ഷതികലപ്പട്ടേഞല്,

തല്സഞനത്തുനതിനഞ്ചാം നറീകഞ്ചാം ലചെയ്യഞവന്നതഞണറ.”.

7.  8-  ാം  വകുപ്പതിലന  കഭദഗതതി.―പധഞന  ആകതിലലെ  8-ാം  വകുപ്പതിനറ  പകേരഞ്ചാം
തഞലഴെപ്പറയുന്ന വകുപ്പുകേള് കചെര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

“8.  അകേകഞകേള്ച്ചര് പവര്തനങളലട  നതിയനണഞ്ചാം.―(1)ഈ ആകതിലലെ വശ്യവസകേള്
പകേഞരഞ്ചാം അധതികേഞരലപ്പടുതലപ്പട്ടേ ഉകദശ്യഞഗസനതില് നതിനഞ്ചാം  രജതികസ്ട്രേഷന് സര്ട്ടേതിഫതികററ,
ലലെസന്സറ  എന്നതിവ   കനടഞത  യഞലതഞരഞളഞ്ചാം  ഏലതഞരു  ഉള്നഞടന്  ജലെഞശേയതതിലഞ്ചാം
അകേകഞകേള്ച്ചര് പവര്തനങളതില് ഏര്ലപ്പടുവഞന് പഞടുളതല:

എന്നഞല് ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം ഒരു തകദ്ദേശേ സകയഞ്ചാംഭരണ സഞപനതതിലന അതതിര്തതിയതില്
മഞതഞ്ചാം  ഉള്ലപ്പടുന്ന  ഒരു  ലപഞതജലെഞശേയതതില്  അകേകഞകേള്ച്ചര്  പവര്തനതതില്
ഏര്ലപ്പടുന്നതതിനറ  രജതികസ്ട്രേഷനുഞ്ചാം  ലലെസന്സഞ്ചാം  ലെഭതിക്കുന്നതതിനറ  ബന്ധലപ്പട്ടേ  തകദ്ദേശേ
സകയഞ്ചാംഭരണ സഞപനതതിലന അനുമതതിപതഞ്ചാം കൂടതി ഉണഞയതിരതികകണതഞണറ:

എനമഞതമല  ഗസററ  വതിജഞപനഞ്ചാം  മുകഖന  സര്കഞര്  നതിഷ്കര്ഷതിക്കുന്ന
വലെതിപ്പതതിലഞ്ചാം തരതതിലമുള ലചെറതിയ കുളതതില്/ടഞങ്കേതില്  വതികനഞദതതിനഞയതി മത്സശ്യലത
പരതിപഞലെതിക്കുന്നതതിനറ ഈ വകുപ്പറ പകേഞരഞ്ചാം രജതികസ്ട്രേഷകനഞ ലലെസന്കസഞ  ആവശേശ്യമതില.

 (2)  സര്കഞരതിനറ,  ഗസററ  വതിജഞപനഞ്ചാം വഴെതി,  അകേകഞകേള്ച്ചറമഞയതി ബന്ധലപ്പട്ടേ
പവര്തനങളതില്  തഞലഴെപ്പറയുന്ന  എലഞകമഞ,  ഏലതങ്കേതിലകമഞ  സഞ്ചാംഗതതികേള്,  സതിരകമഞ
തഞല്കഞലെതികേകമഞ ആയതി,  പരതിമതിതലപ്പടുത്തുകേകയഞ നതിയനതിക്കുകേകയഞ നതികരഞധതിക്കുകേകയഞ
ലചെയ്യഞവന്നതഞണറ, അതഞയതറ:―

(എ)  ഓകരഞ  അകേകഞകേള്ച്ചര്  രറീതതിയതിലഞ്ചാം  പരമഞവധതി  ഉപകയഞഗതികഞവന്ന
മത്സശ്യവതിതതിലന എണ്ണഞ്ചാം, ഉപകയഞഗതിക്കുന്ന മത്സശ്യ ഇനതതിനനുസരതിച്ചറ പരതിമതിതലപ്പടുത്തുകേ;

(ബതി)  ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം  മരുനകേള്,  ആനതിബകയഞട്ടേതിക്കുകേള്,  കേറീടനഞശേതിനതികേള്,
മത്സശ്യനഞശേതിനതികേള്,  ലപഞബകയഞട്ടേതിക്കുകേള്,  കഗഞതറ ലപഞകമഞട്ടേറകേള്,  മറ്റു രഞസവസ്തുകള്
എന്നതിവയുലട  ഉപകയഞഗഞ്ചാം  പൂര്ണ്ണമഞയുഞ്ചാം  നതിയനതിക്കുകേ,  ഉപകയഞഗതികഞവന്നവയുലട
പരമഞവധതി അളവറ നതിശയതിക്കുകേ, അവയുലട ശേരതിയഞയ ഉപകയഞഗഞ്ചാം ഉറപ്പറ വരുത്തുന്നതതിനറ
മത്സശ്യക്കൃഷതികഞരനറ  സഞകങ്കേതതികേ  ഉപകദശേഞ്ചാം  നല്കുന്നവരുലട  വതിദശ്യഞഭശ്യഞസ  കയഞഗശ്യത
നതിശയതിക്കുകേ;
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(സതി)  മത്സശ്യങളലട  പജനനകകേന്ദ്രങകളഞ  നഴ്സറതികേകളഞ  ആയ
പഞരതിസതിതതികേപഞധഞനശ്യമുള പകദശേങലള അകേകഞകേള്ച്ചറതിനഞയതി ഉപകയഞഗലപ്പടുത്തുകേ;

( ഡതി) ഓകരഞ  തരഞ്ചാം  അകേകഞകേള്ച്ചര്  രറീതതിയതിലഞ്ചാം  വളര്തഞവന്ന  പരമഞവധതി
മത്സശ്യതതിലന  തൂകഞ്ചാം  അഥവഞ  'ബകയഞമഞസറ'  മത്സശ്യ  ഇനതതിനനുസരതിച്ചറ
പരതിമതിതലപ്പടുത്തുകേ; 

(ഇ)  ഒരു  വതിള  ലനല്കൃഷതിലയങ്കേതിലഞ്ചാം  ലചെയ്യഞന്  അനുകയഞജശ്യമഞയ  ഏലതഞരു
പഞടത്തുഞ്ചാം  ലനല്കൃഷതി  ലചെയ്യഞലത  അകേകഞകേള്ച്ചര്  പവര്തനതതില്  ഏര്ലപ്പടുന്നതറ
നതികരഞധതിക്കുകേ:

എന്നഞല്  ലനല്കൃഷതികറ  അനുകയഞജശ്യമലഞലയന്നറ  ബന്ധലപ്പട്ടേ  കൃഷതി  ഓഫറീസര്
സഞക്ഷശ്യലപ്പടുത്തുന്ന പഞടങള്കറ ഈ നതികരഞധനഞ്ചാം ബഞധകേമല.

(3) കേകഞറലനന്  നടപടതികേള്ക്കുഞ്ചാം  ഗുണകമന്മ  പരതികശേഞധനകേള്ക്കുഞ്ചാം  വതികധയമഞകഞലത,
മത്സശ്യക്കൃഷതികഞയതി തകദ്ദേശേറീയമലഞത യഞലതഞരു മത്സശ്യലതയുഞ്ചാം അവയുലട വതിത്തുകേകളയുഞ്ചാം
ഉപകയഞഗലപ്പടുത്തുവഞന് പഞടുളതല.

(4)  മത്സശ്യകരഞഗഞ്ചാം  ബഞധതിച്ച  കൃഷതിയതിടതതിലലെ  ജലെഞ്ചാം  അധതികേഞരലപ്പടുതലപ്പട്ടേ
ഉകദ്ദേശ്യഞഗസലന കമല്കനഞട്ടേതതില് അണുവതിമുക്തമഞകഞലത യഞലതഞരു ലപഞതജലെഞശേയതതികലെക്കുഞ്ചാം
തറനവതിടുവഞന് പഞടുളതല.

(5) ഓകരഞ  ലപഞതജലെഞശേയതതിലഞ്ചാം  അകേകഞകേള്ച്ചര്  പവര്തനങള്
ഏര്ലപ്പടുത്തുന്നതതിനുള പരമഞവധതി വഹനക്ഷമത,  ഈ ആകതിലലെ  8 എ  വകുപ്പതിലന  (1)-ാം
ഉപവകുപ്പറ  പകേഞരഞ്ചാം  രൂപറീകേരതികലപ്പടുന്ന  ജതിലഞ  അകേകഞകേള്ച്ചര്  ലഡവലെപ്ലമനറ
ഏജന്സതിയുലട  ശേതിപഞര്ശേയുലട  അടതിസഞനതതില്  ഗസററ  വതിജഞപനഞ്ചാം  മുകഖന
സര്കഞരതിനറ  നതിശയതികഞവന്നതഞ്ചാം  ആയതതിനറ  വതിരുദ്ധമഞയതി  യഞലതഞരഞള്ക്കുഞ്ചാം  പുതതിയ
രജതികസ്ട്രേഷനുഞ്ചാം ലലെസന്സഞ്ചാം നല്കുവഞന് പഞടതിലഞതതമഞണറ.

(6)  കവലെതികയറ-കവലെതിയതിറക പതതിഭഞസഞ്ചാം അനുഭവലപ്പടുന്ന ഒരു ലപഞതജലെഞശേയതതില്
അകേകഞകേള്ച്ചര് നടത്തുന്നതതിനഞയുളള രജതികസ്ട്രേഷനുഞ്ചാം ലലെസന്സഞ്ചാം ആ പകദശേതതിനടുതറ
തഞമസതിക്കുന്ന  മത്സശ്യലതഞഴെതിലെഞളതി  ഗ്രൂപ്പറ,  ഉള്നഞടന്  മത്സശ്യലതഞഴെതിലെഞളതി,  വനതിത
അയല്ക്കൂട്ടേഞ്ചാം,  ആകതിവതിറതി  ഗ്രൂപ്പറ  എന്നതിങലനയുളള  മുന്ഗണനഞക്രമഞ്ചാം  പഞലെതികഞലത
യഞലതഞരഞള്ക്കുഞ്ചാം അനുവദതിക്കുവഞന് പഞടുളതല.

(7)  ഏലതഞരു സഞഹചെരശ്യതതിലഞ്ചാം ഏലതഞരഞള്ക്കുഞ്ചാം നൂററ  ഘനമറീറര് വശ്യഞപ്തതിയതില്
കൂടുതല് മത്സശ്യക്കൂടുകേളഞ്ചാം ഇരുപതതിയഞറ ചെതരശ്രമറീറര് വതിസ്തൃതതിയതില് കൂടുതലെഞയതി തട്ടുകേളഞ്ചാം
നൂററ  ചെതരശ്ര  മറീറര്  വതിസ്തൃതതിയതില്  കൂടുതലെഞയതി  വലെ  വളപ്പുകേളഞ്ചാം  അനുവദതിക്കുവഞന്
പഞടുളതല.
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(8)  കവലെതികയറ-കവലെതിയതിറക  പതതിഭഞസഞ്ചാം  അനുഭവലപ്പടഞത,  ഒരു  ലപഞത
ജലെഞശേയതതില് അകേകഞകേള്ച്ചര് പവര്തനതതില് ഏര്ലപ്പടുന്നതതിനഞയുളള രജതികസ്ട്രേഷനുഞ്ചാം
ലലെസന്സഞ്ചാം ആ പകദശേതതിനടുതറ തഞമസതിക്കുന്ന മത്സശ്യലതഞഴെതിലെഞളതി ഗ്രൂപ്പറ,  ഉള്നഞടന്
മത്സശ്യലതഞഴെതിലെഞളതി,  വനതിത  അയല്ക്കൂട്ടേഞ്ചാം,  ആകതിവതിറതി  ഗ്രൂപ്പറ,  പട്ടേതികേജഞതതി  പട്ടേതികേവര്ഗ്ഗ
വതിഭഞഗകഞര്,  വതിമുക്തഭടന്,  നഞമമഞത  കേര്ഷകേന്  എന്നതിങലനയുള  മുന്ഗണനഞക്രമഞ്ചാം
പഞലെതികഞലത യഞലതഞരഞള്ക്കുഞ്ചാം അനുവദതികഞന് പഞടുളതല:

എന്നഞല്  ജലെസഞ്ചാംഭരണതികേളലട  കേഞരശ്യതതില്  ബന്ധലപ്പട്ടേ  പകദശേലത
മത്സശ്യലതഞഴെതിലെഞളതി  സഹകേരണസഞ്ചാംഘതതിലന  അഭഞവതതില്  മഞതകമ  മറ്റുളവലര
പരതിഗണതികകണതള:

എനമഞതമല  വനപകദശേത്തുള  ലപഞത  ജലെഞശേയതതില്  അകേകഞകേള്ച്ചര്
ഏര്ലപ്പടുത്തുന്നതതിനുള  അവകേഞശേഞ്ചാം  പട്ടേതികേവര്ഗ്ഗ  വതിഭഞഗതതില്ലപ്പട്ടേവര്കറ  മഞതമഞയതി
നതിജലപ്പടുതതിയതിരതിക്കുന.

(9) ലപഞതജലെഞശേയങളതിലലെ  അകേകഞകേള്ച്ചര്  പവര്തനങള്  യഞലതഞരു
കേഞരണവശേഞലഞ്ചാം പരതിസതിതതികറ ഹഞനതികേരമഞകേഞന് പഞടുളതല.

(10)  അധതികേഞരലപ്പടുതലപ്പട്ടേ  ഉകദശ്യഞഗസലന  മുന്കൂര്  അനുമതതിയതിലഞലത
യഞലതഞരഞളഞ്ചാം  ജറീവനുള  വളര്ത്തു  മത്സശ്യങലള  ഒരു  അകേകഞകേള്ച്ചര്  സലെതറ  നതിന്നറ
ലപഞതജലെഞശേയതതികലെകറ  നതികക്ഷപതിക്കുവഞകനഞ ഇറക്കുവഞകനഞ പഞടുളതല.

(11)  യഞലതഞരഞളഞ്ചാം  സര്കഞര്  ഉതരവമൂലെഞ്ചാം  ഇതതികലെകഞയതി  നതിശയതിച്ച
വതിദശ്യഞഭശ്യഞസകയഞഗശ്യതയുളള  ആളതിലന  ലെതിഖതിതമഞയ  നതിര്കദ്ദേശേഞ്ചാം  കൂടഞലത  ലപഞത
ജലെഞശേയതതികലെഞ  സകകേഞരശ്യ  ജലെഞശേയതതികലെഞ  കേറീടനഞശേതിനതികേകളഞ  ആനതിബകയഞട്ടേതിക്കുകേകളഞ
കപഞബകയഞട്ടേതിക്കുകേകളഞ രഞസവസ്തുകകളഞ മറ്റു മരുനകേകളഞ ഉപകയഞഗതിക്കുവഞന് പഞടുളതല.

(12)  ലജവസരക്ഷഞ മഞര്ഗ്ഗങള് അവഞ്ചാംലെഞ്ചാംബതികഞലത യഞലതഞരഞളഞ്ചാം എലതങ്കേതിലഞ്ചാം
വതികദശേ  രഞജശ്യങളതില്  നതിനള  അനുവദനറീയമഞയ  മത്സശ്യ  ഇനതതിലന  അകേകഞകേള്ച്ചര്
പവര്തനങളതില് ഏര്ലപ്പടുവഞന് പഞടുളതല.

(13) ശേഞസറീയ ലചെമറീന് കൃഷതി ലചെയ്യുന്ന ജലെഞശേയങളതികലെകറ അധതികേഞരലപ്പടുതലപ്പട്ടേ
ഉകദശ്യഞഗസലന  മുന്കൂര്  അനുമതതി  ഇലഞലത  ലപഞതജലെഞശേയങളതില്  നതിന്നറ  ജലെഞ്ചാം
കേയറ്റുവഞകനഞ തതിരതിലകേ ഇറക്കുവഞകനഞ പഞടുളതല.

 (14)   ജലെഗതഞഗതതതിനറ തടസമഞകുന്ന വതിധതതില് യഞലതഞരു അകേകഞകേള്ച്ചര്
പവര്തനവഞ്ചാം നടത്തുവഞന് പഞടുളതല.
1474/2021.
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(15)  ലപഞതജലെഞശേയതതിലലെ  യഞലതഞരു  അകേകഞകേള്ച്ചര്  പവര്തനവഞ്ചാം  ആ
ജലെഞശേയതതിലന  മറ്റു  ലപഞത  ആവശേശ്യങലള  തടസലപ്പടുത്തുന്ന  വതിധതതില്  ആകുവഞന്
പഞടുളതല.

(16)  അകേകഞകേള്ച്ചര്  പവര്തനതതിലന  ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം  അടതിസഞന
സകൗകേരശ്യതതികനഞ  വതിളയ്കകഞ  നഞശേഞ്ചാം  വരുതഞവന്ന  ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം  പവൃതതിയതില്
യഞലതഞരഞളഞ്ചാം ഏര്ലപ്പടുവഞന് പഞടുളതല.

(17)  ലപഞതജലെഞശേയതതില് അകേകഞകേള്ച്ചര് പവര്തനതതില് ഏര്ലപ്പടുന്നതതിനറ
മത്സശ്യക്കൂടറ,  വലെവളപ്പറ,  തട്ടേറ  എന്നതിവയറ  അനുവഞദഞ്ചാം കനടതിയ ഒരു സഞനതറ നതിന്നറ  മഞറതി
മലറഞരതിടകതകറ സഞപതിക്കുന്നതറ നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടുന്ന പകേഞരതതില് മഞതഞ്ചാം ആയതിരതികകണതഞണറ.

(18)  അകേകഞകേള്ച്ചര്  പവര്തനതതില്  ഏര്ലപ്പടുന്നതതിനറ  രജതികസ്ട്രേഷന്
സര്ട്ടേതിഫതികററ,  ലലെസന്സറ എന്നതിവ കനടതിയ ഏലതഞരഞളതിനുഞ്ചാം അകേകഞകേള്ച്ചര് കമഖലെലയ
സസതിരമഞയതി  നതിലെനതിര്ത്തുന്നതതിനറ  നതിര്ണ്ണയതികലപ്പട്ടേ  പകേഞരമുള  കേര്തവശ്യങള്
ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(19)  ഈ വകുപ്പതിലലെ വശ്യവസകേള് ലെഞ്ചാംഘതിക്കുന്ന ഏലതഞരഞളഞ്ചാം  36-ാം വകുപ്പറ
പകേഞരഞ്ചാം ശേതിക്ഷഞ നടപടതികേള്കറ വതികധയനഞകുന്നതഞണറ.

8 എ  .  ജതിലഞ അകേകഞകേള്ച്ചര് ലഡവലെപ്ലമനറ  ഏജന്സതിയുലട   രൂപറീകേരണഞ്ചാം.―(1)
അകേകഞകേള്ച്ചര്  കമഖലെയുലട  സസതിരവതികേസനഞ്ചാം  ഉറപ്പഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  ഉതരവഞദതിതപരമഞയതി
നടപ്പതിലെഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  ഈ  ആകതിലലെയുഞ്ചാം  അതതിന്കേറീഴെതിലണഞകലപ്പടുന്ന  ചെട്ടേങളതിലലെയുഞ്ചാം
വശ്യവസകേള്  ശേരതിയഞയ  രറീതതിയതില്  നടപ്പതിലെഞകലപ്പടുനലവന്നറ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതതിനുഞ്ചാം
കവണതി  സര്കഞരതിനറ,  ഗസററ  വതിജഞപനഞ്ചാം  വഴെതി,  ജതിലഞതലെതതില്  ഓകരഞ  ജതിലഞ
അകേകഞകേള്ച്ചര്  ലഡവലെപ്ലമനറ  ഏജന്സതി  രൂപറീകേരതികഞവന്നതഞണറ.   അതതില്
തഞലഴെപ്പറയുന്ന അഞ്ചാംഗങള് ഉണഞയതിരതികകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

         (i) ജതിലഞ പഞഞയതറ പസതിഡനറ - ലചെയര്കപഴ്സണ്

(ii) ജതിലഞകേളക്ടര് - അഞ്ചാംഗഞ്ചാം

(iii) ജതിലഞ  പഞഞയതറ  സ്റ്റഞനതിഞ്ചാംഗറ  കേമതിറതി
(വതികേസനഞ്ചാം) ലചെയര്കപഴ്സണ്

- അഞ്ചാംഗഞ്ചാം

  (iv) അകേകഞകേള്ച്ചര്  രഞ്ചാംഗലത  വതിദഗ്ദ്ധരതില്നതിനഞ്ചാം
സര്കഞര് നഞമതിനര്കദ്ദേശേഞ്ചാം ലചെയ്യുന്ന ഒരു പതതിനതിധതി

- അഞ്ചാംഗഞ്ചാം
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(v) മത്സശ്യകേര്ഷകേരതില്  നതിനഞ്ചാം  സര്കഞര്
നഞമനതിര്കദ്ദേശേഞ്ചാം ലചെയ്യുന്ന രണ്ടു പതതിനതിധതികേള്

- അഞ്ചാംഗങള്

     (vi) ഫതിഷററീസറ കജഞയതിനറ ഡയറക്ടര് (കമഖലെ) - അഞ്ചാംഗഞ്ചാം

(vii) ജതിലഞ പഞനതിഞ്ചാംഗറ ഓഫറീസര് - അഞ്ചാംഗഞ്ചാം

(viii) പതിന്സതിപ്പല് അഗതികള്ച്ചര് ഓഫറീസര് - അഞ്ചാംഗഞ്ചാം

(ix) എകതികേപ്യൂട്ടേറീവറ എഞതിനറീയര്, ഇറതികഗഷന് - അഞ്ചാംഗഞ്ചാം

(x) മഞകനജര്, ലെറീഡറ ബഞങ്കേറ - അഞ്ചാംഗഞ്ചാം

(xi) ജതിലയുലട  ചുമതലെയുള  ഫതിഷററീസറ  ലഡപപ്യൂട്ടേതി
ഡയറക്ടര്/ഫതിഷററീസറ അസതിസ്റ്റനറ ഡയറക്ടര്

- ലമമ്പര്
ലസക്രട്ടേറതി.

(2) ജതിലഞതലെതതില് പവര്തതിക്കുന്ന ഫതിഷറ ഫഞര്കമഴ്സറ ലഡവലെപ്പറലമനറ ഏജന്സതി
(എഫറ.എഫറ.ഡതി.എ.)യുലട  പവര്തനഞ്ചാം  അവസഞനതിപ്പതികഞവന്നതഞ്ചാം  ആയതതിലന  ആസതി
ബഞദ്ധശ്യതകേളഞ്ചാം തസതികേകേളഞ്ചാം  (1)-ാം ഉപവകുപ്പറ  പകേഞരഞ്ചാം രൂപറീകേരതികലപ്പടുന്ന ബന്ധലപ്പട്ടേ
ജതിലയതിലലെ  ജതിലഞ  അകേകഞകേള്ച്ചര്  ലഡവലെപ്ലമനറ  ഏജന്സതികറ  ലകേമഞറഞ്ചാം
ലചെയ്യഞവന്നതമഞണറ.  ഈ വതിധതതില് ജതിലഞ അകേകഞകേള്ച്ചര് ലഡവലെപ്ലമനറ ഏജന്സതികറ
ലകേമഞറഞ്ചാം ലചെയ്യലപ്പടുന്ന ഫതിഷറ ഫഞര്കമഴ്സറ ലഡവലെലമനറ ഏജന്സതിയതിലലെ ജറീവനകഞര്കറ,
ഇപകേഞരഞ്ചാം  ഒരു  ലകേമഞറഞ്ചാം  നടതതിയതിലഞയതിരുനലവങ്കേതില്  അവര്കറ  ഉണഞകുമഞയതിരുന്ന
അകത  കേഞലെഞവധതികയഞലടയുഞ്ചാം  അകത  ശേമ്പളകതഞലടയുഞ്ചാം  അകത  നതിബന്ധനകേകളഞലടയുഞ്ചാം
അകത ഉപഞധതികേകളഞലടയുഞ്ചാം ഈ വശ്യവസ പഞബലെശ്യതതില് വന്നകശേഷവഞ്ചാം ഉകദശ്യഞഗതതില്
തടരുവഞന്  അര്ഹത ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(3) (1)-ാം ഉപവകുപ്പറ പകേഞരഞ്ചാം  രൂപറീകേരതികലപ്പട്ടേ ഏജന്സതിയുലട ഭരണസഞ്ചാംവതിധഞനഞ്ചാം,
കയഞഗതതിലന നടപടതിക്രമങള്,  അഞ്ചാംഗങളലട യഞതഞബത,  സതിറതിഞ്ചാംഗറ   ഫറീസറ എന്നതിവ
നതിര്ണ്ണയതികലപ്പട്ടേ പകേഞരമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(4)  (2)-ാം  ഉപവകുപ്പറ  പകേഞരഞ്ചാം  ലകേമഞറഞ്ചാം  ലചെയ്യലപ്പടുന്ന  തസതികേകേളതിലലെ
ജറീവനകഞര്  ലമമ്പര് ലസക്രട്ടേറതിയുലട ഭരണ നതിയനണതതില് ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(5) ജതിലഞ അകേകഞകേള്ച്ചര് ലഡവലെപ്ലമനറ ഏജന്സതിയതില്, ഔകദശ്യഞഗതികേ സഞനഞ്ചാം
വഹതിക്കുന്നതവഴെതി  അഞ്ചാംഗങളഞകുന്ന  ഉകദശ്യഞഗസരുലടയുഞ്ചാം  ജനപതതിനതിധതികേളലടയുഞ്ചാം
കേഞലെഞവധതി,  അവര്  അങലനയുള  ഔകദശ്യഞഗതികേ   സഞനഞ്ചാം  വഹതിക്കുന്നതവലരയുഞ്ചാം
നഞമനതിര്കദ്ദേശേഞ്ചാം  ലചെയ്യലപ്പടുന്നത  വഴെതി  അഞ്ചാംഗങളഞകുന്നവരുലട  കേഞലെഞവധതി  വതിജഞപനഞ്ചാം
പസതിദ്ധലപ്പടുത്തുന്ന തറീയതതി മുതല് അഞറ വര്ഷകതക്കുഞ്ചാം ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.
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(6) (1)-ാം ഉപവകുപ്പറ പകേഞരഞ്ചാം നഞമനതിര്കദ്ദേശേഞ്ചാം ലചെയ്യലപ്പട്ടേതിട്ടുളള അനകൗകദശ്യഞഗതികേ
അഞ്ചാംഗതതിനറ,  സര്കഞരതിനറ  ലെതിഖതിതമഞയ  കനഞട്ടേറീസറ   നല്കേതിലകഞണറ,  തലന  അഞ്ചാംഗതകഞ്ചാം
രഞജതിവയഞവന്നതഞ്ചാം  എന്നഞല്,  സര്കഞര്  രഞജതി  സകറീകേരതിക്കുന്നതവലര  തല്സഞനതറ
തടരഞവന്നതമഞണറ.

(7)  നഞമനതിര്കദ്ദേശേഞ്ചാം  ലചെയ്യലപ്പടുന്ന  അനകൗകദശ്യഞഗതികേ  അഞ്ചാംഗതതിലന  ഇടകഞലെ
ഒഴെതികവഞ  ആകേസതികേ  ഒഴെതികവഞ,  ഒഴെതിവണഞയ  തറീയതതി  മുതല്  മൂനമഞസതതിനകേഞ്ചാം
നതികേകതണതഞ്ചാം അപകേഞരഞ്ചാം പുതതിയതഞയതി നഞമനതിര്കദ്ദേകശേഞ്ചാം ലചെയ്യലപ്പടുന്ന അഞ്ചാംഗഞ്ചാം, ആരുലട
ഒഴെതിവതികലെകഞകണഞ  നഞമനതിര്കദ്ദേശേഞ്ചാം  ലചെയ്യലപ്പട്ടേതറ  ആ  അഞ്ചാംഗതതിലന  കശേഷതിക്കുന്ന
കേഞലെയളവതികലെകറ  മഞതഞ്ചാം സഞനഞ്ചാം വഹതികകണതമഞണറ.

(8) സര്കഞരതിനറ,  നഞമനതിര്കദ്ദേശേഞ്ചാം ലചെയ്യലപ്പട്ടേ ഏലതഞരഞ്ചാംഗകതയുഞ്ചാം,― 

(എ)  അകദ്ദേഹതതിനറ  ബുദ്ധതിസതിരതയതിലഞതതഞയതി  അധതികേഞരതിതയുള
കകേഞടതതിയഞല് വതിധതികലപ്പട്ടേഞല്;

(ബതി)  അകദ്ദേഹഞ്ചാം  ഒരു  അവതിമുക്ത  നതിര്ദ്ധനനഞയതി  അധതികേഞരതിതയുള
കകേഞടതതിയഞല് വതിധതികലപ്പട്ടേഞല്;

(സതി)  ശേഞരറീരതികേകമഞ  മഞനസതികേകമഞ  ആയ  ലവകേലെശ്യതഞല്  അപകേഞരഞ്ചാം
തടരുവഞന് കേഴെതിവതിലഞലത വന്നഞല്;

(ഡതി) സര്കഞരതിലന അഭതിപഞയതതില്, സദഞചെഞര വതിരുദ്ധമഞയകതഞ അലലങ്കേതില്
സഞമ്പതതികേ ക്രമകകടുകേള് ഉള്ലപ്പട്ടേകതഞ ആയ ഒരു കുറകൃതശ്യതതിനറ ശേതിക്ഷതികലപ്പട്ടേഞല്, 

അഞ്ചാംഗതകതതില് നതിനഞ്ചാം നറീകഞ്ചാം ലചെയ്യഞവന്നതഞണറ.

8 ബതി.  ജതിലഞതലെ അകേകകേള്ച്ചര് ലഡവലലെപ്ലമനറ ഏജന്സതിയുലട  അധതികേഞരങളഞ്ചാം
കേര്തവശ്യങളഞ്ചാം   ചുമതലെകേളഞ്ചാം.―8 എ വകുപ്പറ  പകേഞരഞ്ചാം  രൂപറീകേരതികലപ്പടുന്ന  ജതിലഞതലെ
അകേകഞകേള്ച്ചര്  ലഡവലെപ്ലമനറ  ഏജന്സതികറ  തഞലഴെപ്പറയുന്ന  അധതികേഞരങളഞ്ചാം
കേര്തവശ്യങളഞ്ചാം ചുമതലെകേളഞ്ചാം ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ, അതഞയതറ:―

(എ)  4-ാം  വകുപ്പറ   പകേഞരഞ്ചാം  അകേകഞകേള്ച്ചര്  പകദശേമഞയതി  വതിജഞപനഞ്ചാം
ലചെയ്യുന്നതതിനുള  ഉള്നഞടന്  ജലെഞശേയങള്,  പകദശേങള്  എന്നതിവ  സര്കവ്വ  നടതതി
തതിട്ടേലപ്പടുത്തുകേ, അവയറ അതതിര്തതി നതിര്ണ്ണയതിക്കുകേ,  അവ സഞ്ചാംബന്ധതിച്ച കഡറഞ ബുക്കുകേള്,
മഞപ്പുകേള് എന്നതിവ തയ്യഞറഞക്കുകേ;

(ബതി)  അകേകഞകേള്ച്ചര്  പകദശേമഞയതി  തരഞ്ചാം  തതിരതികലപ്പടുന്ന  ജലെഞശേയങളതില്
ഏര്ലപ്പടുതഞവന്ന  അകേകഞകേള്ച്ചര്  രറീതതികേള്  സഞ്ചാംബന്ധതിച്ച  ഗകവഷണങള്
നടതതിപ്പതിക്കുകേയുഞ്ചാം നതിരറീക്ഷതിക്കുകേയുഞ്ചാം തരഞ്ചാംതതിരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്യുകേ;
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(സതി)  അകേകഞകേള്ച്ചര്  പകദശേമഞയതി  തരഞ്ചാംതതിരതികലപ്പടുന്ന  ഉള്നഞടന്
ജലെഞശേയങളതില്  ഏര്ലപ്പടുതഞവന്ന  പരമഞവധതി  അകേകഞകേള്ച്ചര്  യൂണതിറ്റുകേളലട  എണ്ണഞ്ചാം
കേണകഞക്കുകേയുഞ്ചാം നതിജലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്യുകേ;

(ഡതി)   തകദ്ദേശേ സകയഞ്ചാംഭരണ സഞപനങള്, ജലെവതിഭവ വകുപ്പറ,  വനഞ്ചാം വകുപ്പറ,
കകേരള സഞ്ചാംസഞന ലവദദ്യുതതി കബഞര്ഡറ എന്നതിവയുലട അധറീനതയതിലള ജലെഞശേയങളതില്
അകേകഞകേള്ച്ചര്  നടത്തുന്നതതിനുള  പവര്തനങള്  ആവതിഷ്കരതിക്കുകേയുഞ്ചാം
കക്രഞഡറീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്യുകേ;

(ഇ)  മത്സശ്യക്കൃഷതികഞര്കറ  മത്സശ്യക്കൃഷതികറ   സഹഞയകേരമഞയ  രറീതതിയതില്
മത്സശ്യവതിതറ   കകേന്ദ്രങള്,   ലഡകമഞണ്കസ്ട്രേററീവറ  ഫഞമുകേള്,  ആകരഞഗശ്യ  പരതികശേഞധന
കകേന്ദ്രങള്,  മത്സശ്യതറീറ  വതിലന  കകേന്ദ്രങള്  എന്നതിവ  ജതിലഞ  തലെതതില്  സഞപതിച്ചറ
പവര്തതിപ്പതിക്കുകേ;

(എഫറ)   അകേകഞകേള്ച്ചര് കമഖലെയതില് പരതിശേറീലെനപരതിപഞടതികേള്,  ലസമതിനഞര്,
ശേതിലശേഞലെ, പദര്ശേനങള് എന്നതിവ ഏര്ലപ്പടുത്തുകേ;

(ജതി) അകേകഞകേള്ച്ചര് വതിഷയലത ആസ്പദമഞകതി ശേഞസറീയ പഠന റതികപ്പഞര്ട്ടുകേള്,
പുസകേങള്, ദൃശേശ്യ-ശ്രവണ ഉപഞധതികേള് മുതലെഞയവ പസതിദ്ധറീകേരതിക്കുകേ;

(എച്ചറ)  അകേകഞകേള്ച്ചര്  കമഖലെയതില്  ഗകവഷണ  പവര്തനങള്   നടപ്പതില്
വരുത്തുകേയുഞ്ചാം അതതിലൂലട ലെഭതിക്കുന്ന അറതിവകേള് മത്സശ്യക്കൃഷതികഞര്കറ പദഞനഞ്ചാം ലചെയ്യുകേയുഞ്ചാം
ലചെയ്യുകേ;

(ഐ)  കേഞലെഞകേഞലെങളതില്  അകേകഞകേള്ച്ചര്  റതികസഞഴ്സറ  കഡറഞ  ബുക്കുകേള്
പസതിദ്ധറീകേരതിക്കുകേ;

(ലജ)  കമല്തരഞ്ചാം  അകേകഞകേള്ച്ചര്  മമനനജമമനന പവര്തനങള്കഞയതിട്ടുള
മഞര്ഗ്ഗ നതിര്കദ്ദേശേങള് രൂപറീകേരതിക്കുകേ;

(ലകേ) ജതിലഞതലെതതിലള അകേകഞകേള്ച്ചര് മഞസ്റ്റര് പഞനുകേള് തയ്യഞറഞക്കുകേ;

(എല്)  തകദ്ദേശേസകയഞ്ചാംഭരണ  സഞപനങളലട  അകേകഞകേള്ച്ചര്  പദ്ധതതികേള്
ആവതിഷ്കരതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം നടപ്പതില് വരുത്തുന്നതതിനുഞ്ചാം സഹഞയതിക്കുകേ;

(എഞ്ചാം) ലപഞതജലെഞശേയങളതില്  അകേകഞകേള്ച്ചറമഞയതി  ബന്ധലപ്പട്ടേ  പവര്തനങള്
നതിരറീക്ഷതിക്കുകേയുഞ്ചാം ആവശേശ്യമഞയ ഉപകദശേഞ്ചാം നല്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്യുകേ;

(എന്)  പഞകദശേതികേതലെതതിലഞ്ചാം ജതിലഞതലെതതിലഞ്ചാം ഉണഞകേഞവന്ന അകേകഞകേള്ച്ചര്
തര്കങള് പരതിഹരതിക്കുകേ; കൂടഞലത

(ഒ)  അകേകഞകേള്ച്ചര് കമഖലെയുലട വളര്ച്ചയറ ഉതകുന്നകതഞ ജതിലഞ അകേകഞകേള്ച്ചര്
ലഡവലെപ്ലമനറ  ഏജന്സതിയുലട  ഭരണനതിര്വ്വഹണതതിനറ  ആവശേശ്യമഞയകതഞ  ആയ,
അങലനയുള നശ്യഞയമഞയ മറ്റുനടപടതികേള് സകറീകേരതിക്കുകേകയഞ ഏര്ലപ്പടുത്തുകേകയഞ ലചെയ്യുകേ.
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8 സതി.അലെങ്കേഞരമത്സശ്യങളലട  വതിപണനതതിനുഞ്ചാം  പദര്ശേനതതിനുഞ്ചാം  ഉള
നതിയനണഞ്ചാം.―(1)  ഈ ആകതിലലെയുഞ്ചാം  അതതിന് കേറീഴെതില് ഉണഞകലപ്പടുന്ന ചെട്ടേങളതികലെയുഞ്ചാം
വശ്യവസകേള്  പകേഞരഞ്ചാം  രജതികസ്ട്രേഷന്  സര്ട്ടേതിഫതികകറഞ  ലലെസന്കസഞ  കനടഞത
യഞലതഞരഞളഞ്ചാം  വശ്യഞവസഞയതികേഞടതിസഞനതതില്  അലെങ്കേഞര മത്സശ്യങളലട വതിപണനതതില്
ഏര്ലപ്പടുവഞകനഞ  ടതികററ  സമ്പ്രദഞയഞ്ചാം  വഴെതി  തകേ  ഈടഞകതിലകഞണറ  അലെങ്കേഞര
മത്സശ്യങലളയുഞ്ചാം  ഇതര  മത്സശ്യങലളയുഞ്ചാം  മുപ്പതറ  ദതിവസതതില്  കൂടുതല്  കേഞലെകതകറ
പദര്ശേതിപ്പതിക്കുവഞകനഞ പഞടുളതല:

എന്നഞല് ഒരു അലെങ്കേഞര മത്സശ്യ ഉലഞദന യൂണതിറതില് നതിനഞ്ചാം  അലെങ്കേഞര മത്സശ്യങള്
വതിലന  നടത്തുന്നതതിനുഞ്ചാം  വറീടുകേളതില്  ചെതിലെറല്ല്  കപടകേങളതില്  അലെങ്കേഞരമത്സശ്യങലള
പദര്ശേതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം ഈ ഉപവകുപ്പതിലലെ വശ്യവസകേള് ബഞധകേമഞകുന്നതല.

(2)  വതികദശേ രഞജശ്യങളതില്  നതിനള മത്സശ്യ ഇനങളതില്,  രഞജശ്യതറ  ഇറക്കുമതതി
ലചെയ്യുന്നതതിനറ   അനുമതതിയതിലഞതവയുലട  വതിപണനവഞ്ചാം  പദര്ശേനവഞ്ചാം  നടത്തുവഞന്
പഞടുളതല.

(3) നതികരഞധതികലപ്പട്ടേ വതിഭഞഗതതില്ലപ്പടുന്ന ആനതിബകയഞട്ടേതിക്കുകേള്,  മററ മരുനകേള്,
രഞസപദഞര്ത്ഥങള് എന്നതിവയുലട വതിപണനതതില് യഞലതഞരു അലെങ്കേഞര മത്സശ്യ വതിപണന
യൂണതിറ്റുഞ്ചാം ഏര്ലപ്പടുവഞന് പഞടുളതല.

(4)  അനശ്യസഞ്ചാംസഞനങളതില്നതികന്നഞ  വതികദശേരഞജശ്യങളതില്നതികന്നഞ  സഞ്ചാംസഞന
തതിനകേകതകറ ലകേഞണ്ടുവരുന്ന  അലെങ്കേഞരമത്സശ്യങള്  നതിര്ണ്ണയതികലപ്പട്ടേ  ഗുണനതിലെവഞര
സര്ട്ടേതിഫതികകഷനറ  വതികധയമഞകതിയതിരതികകണതഞണറ.   അലഞതപക്ഷഞ്ചാം,  യഞലതഞരഞളഞ്ചാം
യഞലതഞരു   കേഞരണവശേഞലഞ്ചാം  അലെങ്കേഞരമത്സശ്യവതിപണന  യൂണതിറ്റുകേള്  വഴെതി  അവലയ
വതില്ക്കുവഞകനഞ അലെങ്കേഞരമത്സശ്യ പദര്ശേന കവളകേളതില് പദര്ശേതിപ്പതിക്കുവഞകനഞ പഞടുളതല.

(5)  അലെങ്കേഞരമത്സശ്യവതിപണന  യൂണതിറ്റുകേളതിലഞ്ചാം  അലെങ്കേഞര  മത്സശ്യ  പദര്ശേന
കമളകേളതിലഞ്ചാം  സഞ്ചാംഭരതിച്ചതിരതിക്കുന്ന  മത്സശ്യങളതില്  കരഞഗബഞധ  പതശ്യക്ഷലപ്പടുകേയഞലണങ്കേതില്
അതരഞ്ചാം  കരഞഗഞ്ചാം  ബഞധതിച്ച  മത്സശ്യങലളകയഞ  അലലങ്കേതില്  അതരഞ്ചാം  മത്സശ്യങള്
സൂക്ഷതിച്ചതിട്ടുള  ജലെകമഞ  അധതികേഞരലപ്പടുതലപ്പട്ടേ  ഉകദശ്യഞഗസലന  കമല്കനഞട്ടേതതില്
ട്രേറീററലമനതിനറ  വതികധയമഞകഞലത യഞലതഞരഞളഞ്ചാം  സകകേഞരശ്യമഞയകതഞ ലപഞതവഞയകതഞ  ആയ
യഞലതഞരു ജലെഞശേയതതികലെക്കുഞ്ചാം തറനവതിടഞന് പഞടുളതല.

(6)  കമല്  ഉപവകുപ്പുകേളതിലലെ  വശ്യവസകേള്  ലെഞ്ചാംഘതിക്കുന്ന  ഏലതഞരഞളഞ്ചാം  36-ാം
വകുപ്പറ പകേഞരമുള ശേതിക്ഷഞനടപടതികേള്കറ വതികധയനഞകുന്നതഞണറ.”.

8.  11-  ാം  വകുപ്പതിലന  കഭദഗതതി.―പധഞന  ആകതിലലെ  11-ാം  വകുപ്പറ
വതിട്ടുകേളകയണതഞണറ.
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9.  13-  ാം  വകുപ്പതിലന  കഭദഗതതി.―പധഞന  ആക്ടതിലലെ  13-ാം  വകുപ്പതിലന  (1)-ാം
ഉപവകുപ്പതില്  "രജതികസ്ട്രേഷന്  സര്ട്ടേതിഫതികററ  ഉള"  എന്ന  വഞക്കുകേള്കറ  മുമ്പഞയതി
"സകതനവലെയുലട" എന്ന വഞകറ കചെര്കകണതഞണറ.

10.  14-  ാം  വകുപ്പതിലന  കഭദഗതതി.―പധഞന  ആകതിലലെ  14-ാം  വകുപ്പതിനുപകേരമഞയതി
തഞലഴെപ്പറയുന്ന വകുപ്പറ കചെര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

“14.  ഉടമസഞവകേഞശേഞ്ചാം  ലകേമഞറഞ്ചാം  ലചെയ്യല്.―(1)  മത്സശ്യബന്ധന  ഉരു,  ഉറപ്പതിച്ച
യനഞ്ചാം,  സകതനവലെ  എന്നതിവയുലട  ഉടമസഞവകേഞശേഞ്ചാം  തഞലഴെപ്പറയുന്ന  നതിബന്ധനകേള്
പഞലെതിച്ചുലകേഞണറ  മലറഞരു  മത്സശ്യലതഞഴെതിലെഞളതികറ  ലകേമഞറഞ്ചാം  ലചെയ്യഞവന്നതഞണറ,
അതഞയതറ:― 

(എ) ഏലതഞരു ഉറപ്പതിച്ച യനതതിലനയുഞ്ചാം ഉടമസഞവകേഞശേഞ്ചാം അധതികേഞരലപ്പടുതലപ്പട്ടേ
ഉകദ്ദേശ്യഞഗസലന  പകല്  നതിനഞ്ചാം  കരഖഞമൂലെഞ്ചാം  ലെഭതിച്ച  ഒരു  അനുമതതി  പതതതിലന
അടതിസഞനതതില്  മഞതകമ  നതിയമഞനുസൃത  പതിന്തടര്ച്ചഞവകേഞശേതികകഞ  അയഞള്
മത്സശ്യലതഞഴെതിലെഞളതിയലഞത സഞ്ചാംഗതതിയതില്,  മലറഞരു  മത്സശ്യലതഞഴെതിലെഞളതികകഞ  ലകേമഞറഞ്ചാം
ലചെയ്യുവഞന് പഞടുളള:

എന്നഞല്  കമല്പകേഞരമുള  ഉടമസഞവകേഞശേഞ്ചാം  ലകേമഞറഞ്ചാം   ലചെയ്യുന്നതതിനു  മുമ്പഞയതി,
ആയതറ  ലകേവശേഞ്ചാം  വച്ചതറ  സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ  സര്കഞരതികലെകറ  യഞലതഞരു  കുടതിശതികേയുഞ്ചാം
ഉണഞയതിരതികഞന് പഞടുളതല;

(ബതി)  ഉറപ്പതിച്ച  യനതതിലന  ലകേമഞറ  കേഞരശ്യതതില്  അതരഞ്ചാം  യനഞ്ചാം
ലകേമഞറതികതിട്ടുന്ന മത്സശ്യലതഞഴെതിലെഞളതികറ മകറലതങ്കേതിലഞ്ചാം ഉറപ്പതിച്ച യനതതിലന ഉടമസത
ഉണഞയതിരതിക്കുന്ന  സഞ്ചാംഗതതിയതില്  നതിയമപരമഞയതി  ലകേവശേഞ്ചാം  വയഞവന്നതതില്  കൂടുതല്
സകഞയതമഞകഞന് പഞടുളതല;

(സതി)  കമല് പകേഞരഞ്ചാം ഉടമസഞവകേഞശേഞ്ചാം ലകേമഞറഞ്ചാം ലചെയ്യുകമ്പഞള്,  ലകേമഞറഞ്ചാം
നടപ്പതില് വരുതതിയ ദതിവസഞ്ചാം മുതല്  പതതിന ഞറ ദതിവസതതിനകേഞ്ചാം ലകേമഞറഞ്ചാം കേതിട്ടേതിയ ആള്
അധതികേഞരലപ്പടുതലപ്പട്ടേ  ഉകദശ്യഞഗസനറ  നതിര്ണ്ണയതികലപ്പട്ടേ  രറീതതിയതില്  അറതിയതിപ്പറ
നല്കേതിയതിരതികകണതഞ്ചാം, പുതതിയ രജതികസ്ട്രേഷന് സര്ട്ടേതിഫതികററ  നതിര്ണ്ണയതികലപ്പട്ടേ രറീതതിയതില്
സകഞയതമഞകകണതമഞണറ;

(ഡതി)  അധതികേഞരലപ്പടുതലപ്പട്ടേ  ഉകദശ്യഞഗസന്  ഒരു  പുതതിയ  രജതികസ്ട്രേഷന്
നല്കുന്നതതിനഞയതി  12-ാം വകുപ്പതില് അനുശേഞസതിക്കുന്ന നടപടതിക്രമങള് പഞലെതിച്ചുലകേഞണറ
രജതികസ്ട്രേഷന് സര്ട്ടേതിഫതികററ അനുവദതികകണതഞണറ.

1474/2021.
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(2)  ലപഞത  ജലെഞശേയതതിലലെ  അകേകഞകേള്ച്ചര്  അവകേഞശേഞ്ചാം  തഞലഴെപ്പറയുന്ന
നതിബന്ധനകേള് പഞലെതിച്ചുലകേഞണറ ലകേമഞറഞ്ചാം ലചെയ്യഞവന്നതഞണറ, അതഞയതറ:―

(എ) ലപഞത ജലെഞശേയതതില് അകേകഞകേള്ച്ചറതിനഞയതി സഞപതിച്ചതിരതിക്കുന്ന ഏലതഞരു
മത്സശ്യക്കൂടറ,  വലെവളപ്പറ,  തട്ടേറ  എന്നതിവയുലട  അവകേഞശേഞ്ചാം   അധതികേഞരലപ്പടുതലപ്പട്ടേ
ഉകദശ്യഞഗസലന  പകല്  നതിനഞ്ചാം  കരഖഞമൂലെഞ്ചാം  ലെഭതിച്ച  ഒരു  അനുമതതിപതതതിലന
അടതിസഞനതതില് മഞതകമ ലകേമഞറഞ്ചാം ലചെയ്യഞന് പഞടുള: 

എന്നഞല്  അപകേഞരഞ്ചാം  അവകേഞശേഞ്ചാം  ലകേമഞറതി  നല്കുന്നതറ  ഒരു
മത്സശ്യലതഞഴെതിലെഞളതികറ മഞതമഞയതിരതികകണതഞണറ: 

എനമഞതമല,  കമല്പകേഞരമുള  ഉടമസഞവകേഞശേഞ്ചാം  ലകേമഞറഞ്ചാം  ലചെയ്യുന്നതതിനു
മുമ്പഞയതി, ആയതറ ലകേവശേഞ്ചാം വച്ചതറ സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ സര്കഞരതികലെകറ യഞലതഞരു കുടതിശതികേയുഞ്ചാം
ഉണഞയതിരതികഞന് പഞടുളതല:

എനതലന്നയുമല   അപകേഞരമുള  ലകേമഞറതതിനറ  ഒരു  തകദ്ദേശേ  സകയഞ്ചാംഭരണ
സഞപനതതിലന അധതികേഞരപരതിധതിയതില് മഞതഞ്ചാം ഉള്ലപ്പടുന്ന ഒരു ലപഞതജലെഞശേയതതിലന
കേഞരശ്യതതില്  ബന്ധലപ്പട്ടേ  തകദ്ദേശേ  സകയഞ്ചാംഭരണ  സഞപനതതിലന  അനുമതതിപതഞ്ചാം  കൂടതി
ഉണഞയതിരതികകണതഞണറ;

(ബതി)  കമല്പകേഞരഞ്ചാം  ഉടമസഞവകേഞശേഞ്ചാം  ലകേമഞറഞ്ചാം  ലചെയ്യുകമ്പഞള്,  ലകേമഞറഞ്ചാം
നടപ്പതില് വരുതതിയ ദതിവസഞ്ചാം മുതല് പതതിനഞറ ദതിവസതതിനകേഞ്ചാം ലകേമഞറഞ്ചാം കേതിട്ടേതിയ ആള്
അധതികേഞരലപ്പടുതലപ്പട്ടേ  ഉകദശ്യഞഗസനറ  നതിര്ണ്ണയതികലപ്പട്ടേ  രറീതതിയതില്  അറതിയതിപ്പറ
നല്കേതിയതിരതികകണതഞ്ചാം പുതതിയ രജതികസ്ട്രേഷന് സര്ട്ടേതിഫതികററ  നതിര്ണ്ണയതികലപ്പട്ടേ രറീതതിയതില്
സകഞയതമഞകകണതമഞണറ;

(സതി)  അധതികേഞരലപ്പടുതലപ്പട്ടേ  ഉകദശ്യഞഗസന്  ഒരു  പുതതിയ  രജതികസ്ട്രേഷന്
നല്കുന്നതതിനഞയതി  12-ാം  വകുപ്പതില്  അനുശേഞസതിക്കുന്ന  എലഞ  നടപടതിക്രമങളഞ്ചാം
പഞലെതിച്ചുലകേഞണറ രജതികസ്ട്രേഷന് സര്ട്ടേതിഫതികററ അനുവദതികകണതഞണറ.

(3)  സകകേഞരശ്യ  ഉടമസതയതിലള  ജലെഞശേയതതിലലെ  അകേകഞകേള്ച്ചര്  അവകേഞശേഞ്ചാം
തഞലഴെപ്പറയുന്ന  നതിബന്ധനകേള്  പഞലെതിച്ചുലകേഞണറ  ലകേമഞറഞ്ചാം  ലചെയ്യഞവന്നതഞണറ,
അതഞയതറ:―

(എ)  സകകേഞരശ്യ  ഉടമസതയതിലള  ജലെഞശേയതതില്  അകേകഞകേള്ച്ചറതിനഞയതി
സഞപതിച്ചതിരതിക്കുന്ന  ഏലതഞരു  മത്സശ്യക്കൂടറ,  വലെവളപ്പറ,  തട്ടേറ  എന്നതിവയുലട  അവകേഞശേഞ്ചാം
ലകേമഞറഞ്ചാം  ലചെയ്യുന്നതതിനറ മുമ്പഞയതി,  ആയതറ ലകേവശേഞ്ചാംലവച്ചതറ സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ സര്കഞരതികലെകറ
യഞലതഞരു കുടതിശതികേയുഞ്ചാം  ഉണഞയതിരതികഞന് പഞടുളതല;
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(ബതി)  കമല്പകേഞരഞ്ചാം  ഉടമസഞവകേഞശേഞ്ചാം  ലകേമഞറഞ്ചാം  ലചെയ്യുകമ്പഞള്  ലകേമഞറഞ്ചാം
നടപ്പതില്വരുതതിയ  ദതിവസഞ്ചാം  മുതല്  പതതിനഞ്ചുദതിവസതതിനകേഞ്ചാം  ലകേമഞറഞ്ചാം  ലെഭതിച്ചയഞള്
അധതികേഞരലപ്പടുതലപ്പട്ടേ  ഉകദശ്യഞഗസനറ  കരഖഞമൂലെഞ്ചാം  അറതിയതിപ്പറ  നല്കേതിയതിരതികകണതഞ്ചാം
പുതതിയ രജതികസ്ട്രേഷന് സര്ട്ടേതിഫതികററ  നതിര്ണ്ണയതികലപ്പട്ടേ രറീതതിയതില് സകഞയതമഞകകണതമഞണറ;

(സതി)  അധതികേഞരലപ്പടുതലപ്പട്ടേ  ഉകദശ്യഞഗസന്  ഒരു  പുതതിയ  രജതികസ്ട്രേഷന്
നല്കുന്നതതിനഞയതി  12-ാം  വകുപ്പതില്  അനുശേഞസതിക്കുന്ന  എലഞ  നടപടതിക്രമങളഞ്ചാം
പഞലെതിച്ചുലകേഞണറ പുതതിയ രജതികസ്ട്രേഷന് സര്ട്ടേതിഫതികററ അനുവദതികകണതഞണറ. 

(4)  ഈ  വകുപ്പതിലലെ  കേഞരശ്യങള്  സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ,  ആവശേശ്യലമങ്കേതില്  കൂടുതല്
വശ്യവസകേള്  നതിര്ണ്ണയതികലപ്പട്ടേ  രറീതതിയതില്  ഏര്ലപ്പടുതഞവന്നതഞ്ചാം  അപകേഞരമുളള
വശ്യവസകേള്കൂടതി ഇകഞരശ്യതതില് പഞലെതികകണതമഞണറ.”.

11.  17-  ാം  വകുപ്പതിലന  കഭദഗതതി.―പധഞന  ആക്ടതിലലെ  17-ാം  വകുപ്പതിലന  (1)-ാം
ഉപവകുപ്പതിനറ പകേരഞ്ചാം തഞലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പറ കചെര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

“(1)  നതിശതിത  ആവശേശ്യതതിനഞയതി  ഈ  ആകറ  പകേഞരമുള  രജതികസ്ട്രേഷന്
സര്ട്ടേതിഫതികററ കനടഞത യഞലതഞരഞള്ക്കുഞ്ചാം ലലെസന്സറ നല്കുവഞന് പഞടുളതല.”.

12.  19-   ാം  വകുപ്പതിലന  കഭദഗതതി.―പധഞന  ആകതിലലെ  19-ാം  വകുപ്പതിനറ  പകേരഞ്ചാം
തഞലഴെപ്പറയുന്ന വകുപ്പറ കചെര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

 “19. ലലെസന്സകേഞരനറ ലലെസന്സറ ഹഞജരഞക്കുന്നതതിനുള ബഞദ്ധശ്യത.- ഈ ആകറ
പകേഞരഞ്ചാം  നല്കേലപ്പട്ടേ  ലലെസന്സള  ഏലതഞരഞളഞ്ചാം  അധതികേഞരലപ്പടുതലപ്പട്ടേ
ഉകദശ്യഞഗസകനഞ 35 ബതി  വകുപ്പറ പകേഞരഞ്ചാം രൂപറീകേരതികലപ്പട്ടേ ഫതിഷററീസറ എന്കഫഞഴ്സറലമനറ
യൂണതിറതിലലെ ഉകദശ്യഞഗസകനഞ ആവശേശ്യലപ്പടുന്ന പക്ഷഞ്ചാം,  അങലനയുള ലലെസന്സറ ഏതറ
സമയത്തുഞ്ചാം പരതികശേഞധനയഞയതി ഹഞജരഞക്കുവഞന് ബഞദ്ധശ്യസനഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ:

എന്നഞല്  ഒരു  തകദ്ദേശേസകയഞ്ചാംഭരണ  സഞപനതതിലന  അധറീനതയതില്  മഞതഞ്ചാം
ഉള്ലപ്പടുന്ന  ലപഞത  ജലെഞശേയലത  സഞ്ചാംബന്ധതിച്ച  ലലെസന്സറ  ആവശേശ്യലപ്പടുവഞനുഞ്ചാം
പരതികശേഞധതിക്കുവഞനുമുള അധതികേഞരഞ്ചാം  ബന്ധലപ്പട്ടേ തകദ്ദേശേ സകയഞ്ചാംഭരണ സഞപനതതിലലെ,
ഇതതികലെകഞയതി അധതികേഞരലപ്പടുതലപ്പട്ടേ ഉകദശ്യഞഗസനുഞ്ചാം ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.".

13.   20-  ാം  വകുപ്പതിലന  കഭദഗതതി  .-  പധഞന  ആകതിലലെ  20-ാം  വകുപ്പതിനറ  പകേരഞ്ചാം
തഞലഴെപ്പറയുന്ന വകുപ്പറ കചെര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

“20. ലലെസന്സറ  റദ്ദേഞകല്  അഥവഞ  സലസ്പന്ഡറ  ലചെയ്യല്.―ഈ  ആകതിലലെകയഞ
അതതിന്കേറീഴെതില്  ഉണഞകലപ്പട്ടേ  ചെട്ടേങളതിലലെകയഞ  സര്കഞര്  ഇതതികലെകഞയതി
കേഞലെഞകേഞലെങളതില്  പുറലപ്പടുവതിച്ചതിട്ടുളള  ഉതരവകേളതിലലെകയഞ  വശ്യവസകേള്കകഞ
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ലലെസന്സതിലലെ  ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം  നതിബന്ധനകേള്കകഞ  വതിരുദ്ധമഞയതി  ലലെസന്സളളയഞള്
പവര്തതിക്കുകേകയഞ,  ഈ  ആകതിന്  കേറീഴെതിലളള  ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം  കുറഞ്ചാം  ലചെയതഞയതി
സഞപതികലപ്പടുകേകയഞ,  ലലെസന്സളയഞള്  ലതറതിദ്ധരതിപ്പതികച്ചഞ  വസ്തുതകേള്  മറച്ചുവകച്ചഞ
ആണറ ലലെസന്സറ കനടതിയതറ  എന്നറ കേലണത്തുന്നപക്ഷകമഞ,  അയഞളലട അങലനയുള
ഏലതഞരു ലലെസന്സഞ്ചാം അധതികേഞരലപ്പടുതലപ്പട്ടേ ഉകദശ്യഞഗസനറ  റദ്ദേഞക്കുകേകയഞ സലസ്പന്ഡറ
ലചെയ്യുകേകയഞ ലചെയ്യഞവന്നതഞണറ:

എന്നഞല്  ലലെസന്സളയഞള്കറ  പറയുവഞനുളളതറ  പറയുവഞന്  നശ്യഞയമഞയ  ഒരു

അവസരഞ്ചാം  നല്കേഞലത  ലലെസന്സറ   റദ്ദേഞക്കുവഞകനഞ  സലസ്പന്ഡറ  ലചെയ്യുവഞകനഞ

പഞടുളതല.”.

14. 33-  ാം വകുപ്പതിലന കഭദഗതതി  .― പധഞന ആകതിലലെ 33-ാം വകുപ്പറ വതിട്ടുകേളകയണതഞണറ.

15. 35      എ  , 35      ബതി  , 35   സതി എന്നറീ പുതതിയ വകുപ്പുകേള് കചെര്കല്.―പധഞന ആകതില്

35-ാം വകുപ്പതിനുകശേഷഞ്ചാം തഞലഴെപ്പറയുന്ന വകുപ്പുകേള് കചെര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

“35എ. അധതികേഞരലപ്പടുതലപ്പട്ടേ ഉകദശ്യഞഗസലന അധതികേഞരങളഞ്ചാം ചുമതലെകേളഞ്ചാം. (― 1)

ഈ  ആകതിലലെകയഞ  അതതിന്  കേറീഴെതില്  ഉണഞകതിയതിട്ടുള  ചെട്ടേങളതിലലെകയഞ,  സര്കഞര്

ഇതതികലെകഞയതി പുറപ്പടുവതിച്ചതിട്ടുളള ഉതരവകേളതിലലെകയഞ വശ്യവസകേള് ശേരതിയഞയ വതിധതതില്

നതിറകവറലപ്പടുനലണന്നറ  ഉറപ്പറ  വരുത്തുന്നതതിനുള  കേര്തവശ്യഞ്ചാം  അധതികേഞരലപ്പടുതലപ്പട്ടേ

ഉകദശ്യഞഗസനതില് നതിക്ഷതിപ്തമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(2)  ഈ  ആകതിലലെകയഞ  അതതിന്  കേറീഴെതില്  ഉണഞകതിയതിട്ടുള  ചെട്ടേങളതിലലെകയഞ

സര്കഞര്  ഇതതികലെകഞയതി  പുറലപ്പടുവതിച്ചതിട്ടുളള  ഉതരവകേളതിലലെകയഞ   ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം

വശ്യവസയറ വതിരുദ്ധമഞയ ഏലതഞരു പവര്തനവഞ്ചാം തടയുന്നതതിനറ  അധതികേഞരലപ്പടുതലപ്പട്ടേ

ഉകദശ്യഞഗസനറ  ഇനതിപ്പറയുന്ന  അധതികേഞരങളഞ്ചാം  ചുമതലെകേളഞ്ചാം  ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ,

അതഞയതറ:―

(എ)  ആകതിലലെകയഞ  അതതിന്  കേറീഴെതില്  ഉണഞകതിയതിട്ടുള  ചെട്ടേങളതിലലെകയഞ

വശ്യവസകേള്കറ  വതിരുദ്ധമഞയതിട്ടുള  നതിര്മതിതതികേകളഞ  വസ്തുകകളഞ  നറീകഞ്ചാം  ലചെയ്യുകേകയഞ

അതരതതിലള നതിര്മതിതതികേള് നടക്കുകമ്പഞള് അവ തടയുകേകയഞ ലചെയ്യുകേ;

(ബതി)  പതിടതിലച്ചടുകലപ്പട്ടേ  മത്സശ്യലത  ഇരുപതതിനഞലെറ  മണതിക്കൂറതിനുളതില്

നതിര്ണ്ണയതികലപ്പട്ടേ  രറീതതിയതില്  ലപഞതകലെലെതതിലൂലട  വതില്ക്കുകേയുഞ്ചാം  അതരഞ്ചാം  വതിലനയതിലൂലട

ലെഭതിക്കുന്ന തകേ സഞ്ചാംസഞന സര്കഞരതിലന റവനപ്യൂ ശേറീര്ഷകേതതില് ഒടുക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്യുകേ;
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(സതി)  പതിടതിലച്ചടുത  മത്സശ്യബന്ധനയഞനതതിലനകയഞ  വലെയുലടകയഞ
വഞഹനതതിലനകയഞ ഉപകേരണതതിലനകയഞ അലലങ്കേതില് മലറലതങ്കേതിലഞ്ചാം സഞമഗതിയുലടകയഞ
വസ്തുവതിലനകയഞ  ഉടമസര്  35-ാം  വകുപ്പതിലന  (2)-ാം  ഉപവകുപ്പറ  പകേഞരമുള കബഞണറ
വയഞതപക്ഷഞ്ചാം അതരഞ്ചാം മത്സശ്യബന്ധനയഞനവഞ്ചാം വഞഹനവഞ്ചാം വലെയുഞ്ചാം ഉപകേരണവഞ്ചാം വസ്തുവഞ്ചാം
ലപഞതകലെലെഞ്ചാം നടതതി വതില്ക്കുകേയുഞ്ചാം അതരഞ്ചാം വതില്പ്പനയതിലലട ലെഭതിക്കുന്ന തകേ സഞ്ചാംസഞന
സര്കഞരതിലന റവനപ്യൂശേറീര്ഷകേതതില് ഒടുക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്യുകേ;

(ഡതി)  4-ാം  വകുപ്പറ  പകേഞരഞ്ചാം  അകേകഞകേള്ച്ചര്  പകദശേമഞയതി  വതിജഞപനഞ്ചാം
ലചെയ്യുന്നതതിനുള   ഉള്നഞടന്  ജലെഞശേയങള്  സര്കവ്വ  നടത്തുകേയുഞ്ചാം  അവയറ  അതതിര്തതി
നതിര്ണ്ണയതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്യുകേ; 

(ഇ)  ലപഞതജലെഞശേയങളതിലഞ്ചാം  സകകേഞരശ്യ  ജലെഞശേയങളതിലഞ്ചാം  മത്സശ്യകരഞഗഞ്ചാം
പടരുന്നതറ നതിയനതിക്കുന്നതതിനുള നടപടതികേള് ലകേലകേഞള്ളുകേ.

35 ബതി. ഫതിഷററീസറ എന്കഫഞഴ്സറലമനറ യൂണതിറതിലന രൂപറീകേരണഞ്ചാം.―ഈ ആകതിലലെയുഞ്ചാം
അതതിന്കേറീഴെതിലണഞകലപ്പടുന്ന  ചെട്ടേങളതിലലെയുഞ്ചാം  വശ്യവസകേള്  നടപ്പതിലെഞക്കുന്നതതിനഞയതി,
അധതികേഞരലപ്പടുതലപ്പട്ടേ ഉകദശ്യഞഗസലന കേറീഴെതില് നഞമനതിര്കദ്ദേശേഞ്ചാം ലചെയ്യലപ്പടുന്ന ഫതിഷററീസറ
വകുപ്പതിലലെ  അപകേഞരമുള  ഉകദശ്യഞഗസലര  ഉള്ലപ്പടുതതിലകഞണറ  സര്കഞരതിനറ,  ഗസററ
വതിജഞപനഞ്ചാം  വഴെതി,  ജതിലഞതലെതതില്,   ഫതിഷററീസറ  എന്കഫഞഴ് ലസനറ  യൂണതിററ
രൂപറീകേരതികഞവന്നതഞണറ.

35 സതി.  ഫതിഷററീസറ എന്കഫഞഴ്സറലമനറ യൂണതിറതിലന അധതികേഞരങളഞ്ചാം കേര്തവശ്യങളഞ്ചാം
ചുമതലെകേളഞ്ചാം.―(1)  ഈ  ആകതിലലെകയഞ  അതതിന്കേറീഴെതിലണഞകലപ്പടുന്ന  ചെട്ടേങളതിലലെകയഞ
ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം  വശ്യവസകേള്കറ  വതിരുദ്ധമഞയതി  ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം  ആള്  മത്സശ്യബന്ധനതതികലെര്ലപ്പടുകേകയഞ
അകേകഞകേള്ച്ചര്  പവര്തനതതില്  ഏര്ലപ്പടുകേകയഞ  ലചെയ്യുന്നതഞയുളള  പരഞതതിയുലട
അടതിസഞനതതികലെഞ അലലങ്കേതില് സകകമധകയഞ ഫതിഷററീസറ  എന്കഫഞഴ്സറലമനറ  യൂണതിറതിലലെ
ഏലതഞരു  ഉകദശ്യഞഗസനുഞ്ചാം  ആയതറ  പരതികശേഞധതിച്ചറ  ആവശേശ്യമഞയ  നടപടതികേള്
സകറീകേരതികകണതഞണറ. പസസ്തുത പരതികശേഞധനയുലട ഭഞഗമഞയതി ബന്ധലപ്പട്ടേ ഉകദശ്യഞഗസര്കറ
തഞലഴെപ്പറയുന്ന  അധതികേഞരങളഞ്ചാം  ചുമതലെകേളഞ്ചാം  കേര്തവശ്യങളഞ്ചാം  ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ,
അതഞയതറ:―

(എ)  ഏലതഞരു  മത്സശ്യബന്ധന  ഉരുവതിലനയുഞ്ചാം  തടയുകേയുഞ്ചാം  അതതിനുളതില്
പകവശേതിക്കുകേയുഞ്ചാം പരതികശേഞധന നടത്തുകേയുഞ്ചാം;

(ബതി)    മത്സശ്യബന്ധനതതിനഞയതി ഉപകയഞഗതിക്കുന്ന ഏലതഞരു ഉറപ്പതിച്ച യനഞ്ചാം,
സകതനവലെകേള്, മറ്റുപകേരണങള് എന്നതിവ പരതികശേഞധതിക്കുകേയുഞ്ചാം;

(സതി)  അകേകഞകേള്ച്ചര്  ഏര്ലപ്പടുതതിയതിരതിക്കുന്ന  ഏലതഞരു  സലെത്തുഞ്ചാം
പകവശേതിക്കുകേയുഞ്ചാം  അവതിടങളതിലലെ  ജലെതതിലന  ഗുണനതിലെവഞരഞ്ചാം,  തറീറക്രമഞ്ചാം,  അവതിടലത
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നടപടതിക്രമങളലട  കരഖകേകേള്/കുറതിപ്പുകേള്  തടങതിയവ  പരതികശേഞധതിക്കുകേയുഞ്ചാം
പരതികശേഞധനയുലട ആവശേശ്യതതികലെകറ ജലെഞ്ചാം, മണ്ണറ, മത്സശ്യങള് എന്നതിവയുലട സഞമ്പതിളകേള്
സര്കഞരതിനഞല് പുറലപ്പടുവതികലപ്പട്ടേ മഞര്ഗ്ഗകരഖകേള് പകേഞരഞ്ചാം കശേഖരതിക്കുകേയുഞ്ചാം;

(ഡതി)  മത്സശ്യലത  കേടത്തുന്നതതിനഞയതി  ഉപകയഞഗതിക്കുകേകയഞ,  ഉപകയഞഗതിക്കുന്നതഞയതി
സഞ്ചാംശേയതികലപ്പടുകേകയഞ  ലചെയ്യുന്ന  ഏലതഞരു  വഞഹനലതയുഞ്ചാം  തടയുകേയുഞ്ചാം  അതതിനുളതില്
പകവശേതിക്കുകേയുഞ്ചാം പരതികശേഞധതിക്കുകേയുഞ്ചാം;

(ഇ)  അകേകഞകേള്ച്ചര് പവര്തനഞ്ചാം ഏര്ലപ്പടുതതിയതിരതിക്കുന്ന ഏലതഞരു സലെത്തുഞ്ചാം
പകവശേതിക്കുകേയുഞ്ചാം പരതികശേഞധതിക്കുകേയുഞ്ചാം;

(എഫറ) ഏലതഞരഞളതിലനയുഞ്ചാം ലകേവശേമുള മത്സശ്യഞ്ചാം പരതികശേഞധതിക്കുകേയുഞ്ചാം  ലചെയ്യുകേ.

(2)  ഈ  ആകതിലലെകയഞ,  ചെട്ടേങളതിലലെകയഞ,  അതനുസരതിച്ചറ  നല്കേലപ്പട്ടേതിട്ടുള
രജതികസ്ട്രേഷന്  സര്ട്ടേതിഫതികറതിലലെകയഞ,  ലലെസന്സതിലലെകയഞ  ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം  വശ്യവസകേള്
ലെഞ്ചാംഘതിച്ചുലകേഞണറ  ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം  ആള്  മത്സശ്യബന്ധനതതികലെഞ,  അകേകഞകേള്ച്ചര്
പവര്തതിയതികലെഞ  ഏര്ലപ്പട്ടേതിട്ടുലണന്നറ  വതിശേകസതികഞന്  തക  കേഞരണമുലണന്നറ
കബഞധശ്യമുലണങ്കേതില്,―

(എ)  മത്സശ്യബന്ധന ഉരുകവഞ,  സകതനവലെകയഞ,  ഉറപ്പതിച്ച  യനകമഞ,  മത്സശ്യലത
ആകേര്ഷതിക്കുന്ന ഉപഞധതികേകളഞ മററ ഉപകേരണങകളഞ പതിടതിലച്ചടുക്കുകേകയഞ; 

(ബതി)  മത്സശ്യലതയുഞ്ചാം കേകവര്ഗ്ഗ ജറീവതികേലളയുഞ്ചാം  അവയുലട  പുറഞ്ചാംകതഞടതികനയുഞ്ചാം
പതിടതിലച്ചടുക്കുകേകയഞ;

(സതി)  മത്സശ്യലത  വളര്ത്തുന്നകതഞ  അതതിനറ  ഉതകുന്നകതഞ  ആയ  മത്സശ്യക്കൂടറ,
വലെവളപ്പറ,  തട്ടേറ  എന്നതിവ  പതിടതിലച്ചടുക്കുകേകയഞ  മറ്റുതരതതിലള  അകേകഞകേള്ച്ചര്  യൂണതിററ
അടച്ചുപൂട്ടുകേകയഞ,

ലചെകയ്യണതഞണറ.

(3)  ഫതിഷററീസറ  എന്കഫഞഴ്സറലമനറ  യൂണതിറതിലലെ ഏലതഞരു ഉകദശ്യഞഗസനുഞ്ചാം  (2)-ാം
ഉപവകുപ്പറ  പകേഞരഞ്ചാം  പതിടതിലച്ചടുതതതിലനയുഞ്ചാം,  അടച്ചറ  പൂട്ടേതിയതതിലനയുഞ്ചാം  റതികപ്പഞര്ട്ടേറ
നതിര്ണ്ണയതികലപ്പട്ടേ  പകേഞരഞ്ചാം  തയ്യഞറഞകതി  പതിടതിലച്ചടുത  ഇനങള്  സഹതിതഞ്ചാം  കേഴെതിയുന്നത
കവഗതതില് അധതികേഞരലപ്പടുതലപ്പട്ടേ ഉകദശ്യഞഗസന് മുമ്പഞലകേ ഹഞജരഞകകണതഞണറ;

(4)  അധതികേഞരലപ്പടുതലപ്പട്ടേ  ഉകദശ്യഞഗസലന  ചുമതലെകേള്  നതിറകവറ്റുന്നതതിനറ
ആവശേശ്യമഞയ എലഞവതിധ സഹഞയങളഞ്ചാം, അകദ്ദേഹതതിലന ഉതരവതിലന അടതിസഞനതതില്
നല്കകേണതഞണറ.".

16.  36-  ാം  വകുപ്പതിലന  കഭദഗതതി.―പധഞന  ആകതിലന  36-ാം  വകുപ്പറ  (2)-ാം
ഉപവകുപ്പതിലന  (സതി)  ഖണ്ഡതതില്  "ഹഞച്ചറതികയഞ"  എന്ന  വഞകതിനു  പകേരഞ്ചാം
"അലെങ്കേഞരമത്സശ്യങളലട വതിപണനകമഞ പദര്ശേനകമഞ" എന്ന വഞക്കുകേള് കചെര്കകണതഞണറ.
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17.   41-  ാം  വകുപ്പതിലന  കഭദഗതതി.―പധഞന  ആകതിലലെ  41-ാം  വകുപ്പതിനുപകേരഞ്ചാം
തഞലഴെപ്പറയുന്ന വകുപ്പറ കചെര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

“41. സഞ്ചാംസഞന  ഉള്നഞടന്  ഫതിഷററീസറ    മമനനജജനന   കേകൗണ്സതില്.―(1) സര്കഞരതിനറ
സഞ്ചാംസഞനതറ  ഉള്നഞടന്  മത്സശ്യകമഖലെയുലട  സസതിര  വതികേസനഞ്ചാം,  സഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം, പരതിപഞലെനഞ്ചാം
എന്നതിവ ശേഞസറീയമഞയതി ഉറപ്പഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം,  ജലെക്കൃഷതിവതികേസനഞ്ചാം ഉതരവഞദതിതപരമഞയതി
നടപ്പഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  മത്സശ്യലതഞഴെതിലെഞളതികേളലട  ഉപജറീവനസരക്ഷ  ഉറപ്പഞക്കുന്നതതിനുമഞയതി,
ഗസററ വതിജഞപനഞ്ചാം വഴെതി,  സഞ്ചാംസഞനതലെതതില് ഒരു സഞ്ചാംസഞന ഉള്നഞടന് ഫതിഷററീസ് 
മമനനജജനന കേകൗണ്സതില്  രൂപറീകേരതികഞവന്നതഞണറ.

(2) (1)-ാംഉപവകുപ്പറ  പകേഞരഞ്ചാം  രൂപറീകേരതിക്കുന്ന  സഞ്ചാംസഞന  ഉള്നഞടന്  ഫതിഷററീസറ
മമനനജജനന കേകൗണ്സതിലെതില് തഞലഴെപ്പറയുന്ന അഞ്ചാംഗങള് ഉണഞയതിരതികകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

(എ) ഫതിഷററീസറ വകുപ്പുമനതി;

(ബതി) മൂന്നറ നതിയമസഭഞ സഞമഞജതികേര്, അവരതില് ഒരഞള് കവമ്പനഞടറ കേഞയകലെഞ,
അഷമുടതികഞയകലെഞ  ഉള്ലപ്പടുന്ന  ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം  ഒരു  നതിയമസഭഞ  മണ്ഡലെതതില്  നതിനഞ്ചാം
ലതര ലഞ്ഞെടുകലപ്പടുന്ന ആള് ആയതിരതികകണതഞണറ;

(സതി) ഫതിഷററീസറ ലസക്രട്ടേറതി;

(ഡതി) ലചെയര്മഞന്/പതതിനതിധതി, രഞജറീവ്ഗഞന്ധതി ലസനര് കഫഞര് അകേകഞകേള്ച്ചര്;

(ഇ) ഡയറക്ടര്/പതതിനതിധതി, ലസന്ട്രേല് ഇന്ലെഞനറ  ഫതിഷററീസറ റതിസര്ച്ചറ ഇന്സ്റ്റതിറപ്യൂട്ടേറ ;

(എഫറ)  ഡയറക്ടര്/പതതിനതിധതി,  ലസന്ട്രേല്  മലറന്  ഫതിഷററീസറ  റതിസര്ച്ചറ
ഇന്സ്റ്റതിറപ്യൂട്ടേറ ;

(ജതി)  ഡയറക്ടര്/പതതിനതിധതി,  ലസന്ട്രേല്  ഇന്സ്റ്റതിറപ്യൂട്ടേറ  ഓഫറ  ഫ്രഷറ  വഞട്ടേര്
അകേകഞകേള്ച്ചര്;

(എച്ചറ)  ഡയറക്ടര്/പതതിനതിധതി,  ലസന്ട്രേല്  ഇന്സ്റ്റതിറപ്യൂട്ടേറ  ഓഫറ  ബഞകതിഷറ
വഞട്ടേര് അകേകഞകേള്ച്ചര്;

(ഐ)  ലചെയര്മഞന്,  കകേരള  കസ്റ്റററ  കകേഞ-ഓപ്പകറററീവറ  ലഫഡകറഷന് കഫഞര്
ഫതിഷററീസറ ലഡവലെപ്ലമനറ;

(ലജ) ലചെയര്മഞന്, സഞ്ചാംസഞന മത്സശ്യ വതിതറ കകേന്ദ്രഞ്ചാം;

(ലകേ)  ഡറീന്,  ഫഞകല്റതി  ഓഫറ  ഫതിഷററീസറ,  കകേരള  യൂണതികവഴ്സതിറതി  ഓഫറ
ഫതിഷററീസറ ആനറ ഓഷശ്യന് സ്റ്റഡറീസറ;
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(എല്) മത്സശ്യകമഖലെയതിലലെ സഞകങ്കേതതികേ വതിദഗ്ദ്ധകരഞ ശേഞസജന്മഞകരഞ ആയ
രണറ അഞ്ചാംഗങള്;

(എഞ്ചാം) ലചെയര്മഞന്/പതതിനതിധതി, സഞ്ചാംസഞന ബകയഞലഡകവഴ്സതിറതി കബഞര്ഡറ;

(എന്)  ലചെയര്മഞന്/പതതിനതിധതി,  സഞ്ചാംസഞന  മലെതിനറീകേരണ  നതിയനണ
കബഞര്ഡറ;

(ഒ) ഫതിഷററീസറ ഡയറക്ടര്;

(പതി) കേഞര്ഷതികേ വതികേസനവഞ്ചാം കേര്ഷകേകക്ഷമവഞ്ചാം വകുപ്പറ ഡയറക്ടര്;

(കേദ്യു) പഞഞയതറ  ഡയറക്ടര്;

(ആര്) ചെറീഫറ എഞതിനറീയര്, ജലെവതിഭവ വകുപ്പറ;

(എസറ)എകതികേപ്യൂട്ടേറീവറ  ഡയറക്ടര്,  ഏജന്സതി  കഫഞര്  ലഡവലെപ്ലമനറ  ഓഫറ
അകേകഞകേള്ച്ചര്;

(റതി)  മഞകനജതിഞ്ചാംഗറ  ഡയറക്ടര്,  കകേരള അകേകഞലവന്കചെകര്സറ  ഇനര്നഞഷണല്
ലെതിമതിറഡറ (KAVIL);

(യു) ഫതിഷററീസറ അഡറീഷണല് ഡയറക്ടര്;

(വതി) ഫതിഷററീസറ കജഞയതിനറ ഡയറക്ടര് (ഇന്ലെഞനറ);

(ഡബദ്യു) തകദ്ദേശേ സകയഞ്ചാംഭരണ സഞപനങളലട രണറ പതതിനതിധതികേള്;

(എകറ)  മത്സശ്യബന്ധന  കമഖലെയതിലലെ  ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം  നഞലെറ  കട്രേഡറ
യൂണതിയനുകേളതില് നതിനഞ്ചാം ഓകരഞ പതതിനതിധതികേള്; കൂടഞലത

(ലവ) രണറ മത്സശ്യകേര്ഷകേ പതതിനതിധതികേള്.

(3) (1)-ാം ഉപവകുപ്പറ പകേഞരഞ്ചാം രൂപറീകേരതിക്കുന്ന സഞ്ചാംസഞന ഉള്നഞടന് ഫതിഷററീസറ
മമനനജജനന കേകൗണ്സതിലെതില്  നതിയമസഭഞ  സഞമഞജതികേരതില്  നതിനള  പതതിനതിധതികേകളയുഞ്ചാം
തകദ്ദേശേ  സകയഞ്ചാംഭരണ  സഞപനങളതില്  നതിനള  പതതിനതിധതികേകളയുഞ്ചാം  അനകൗകദശ്യഞഗതികേ
അഞ്ചാംഗങകളയുഞ്ചാം സര്കഞര് നഞമനതിര്കദ്ദേശേഞ്ചാം  ലചെകയ്യണതഞ്ചാം ഫതിഷററീസറ  വകുപ്പുമനതി പസ്തുത
കേകൗണ്സതിലെതിലന ലചെയര്കപഴ്സണുഞ്ചാം  ഫതിഷററീസറ ഡയറക്ടര് കേണ്വറീനറമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(4)  കേകൗണ്സതിലെതിലലെ  അഞ്ചാംഗങളലട  കേഞലെഞവധതി,  കേകൗണ്സതിലെതിലകന  കയഞഗ
നടപടതിക്രമങള് നഞമനതിര്കദ്ദേശേഞ്ചാം ലചെയ്യലപ്പട്ടേ അഞ്ചാംഗങളലട സതിറതിഞ്ചാംഗറ ഫറീസറ,  യഞതഞബത
തടങതിയവ നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടഞവന്ന പകേഞരഞ്ചാം ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.”.
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18.  റദ്ദേഞകലഞ്ചാം  ഒഴെതിവഞകലഞ്ചാം.―(1)  2021-ലലെ  കകേരള  ഉള്നഞടന്  ഫതിഷററീസഞ്ചാം
അകേകഞകേള്ച്ചറഞ്ചാം (കഭദഗതതി) ഓര്ഡതിനന്സറ (2021-ലലെ 108) ഇതതിനഞല് റദ്ദേഞകതിയതിരതിക്കുന.

(2)  അങലന  റദ്ദേഞകതിയതിരുന്നഞല്  തലന്നയുഞ്ചാം  പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സറ  പകേഞരഞ്ചാം
കഭദഗതതി ലചെയ്യലപ്പട്ടേ പധഞന ആകതിന് കേറീഴെതില് ലചെയകതഞ ലചെയതഞയതി കേരുതലപ്പടുന്നകതഞ
ആയ  ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം  കേഞരശ്യകമഞ  എടുതകതഞ  എടുതതഞയതി  കേരുതലപ്പടുന്നകതഞ  ആയ
ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം നടപടതികയഞ ഈ ആകറപകേഞരഞ്ചാം കഭദഗതതി ലചെയ്യലപ്പട്ടേ പധഞന ആകതിന് കേറീഴെതില്
ലചെയതഞകയഞ എടുതതഞകയഞ കേരുതലപ്പകടണതഞണറ.

ഉകദ്ദേശേശ്യകേഞരണങളലട വതിവരണഞ്ചാം

ഉള്നഞടന്  മത്സശ്യബന്ധന  കമഖലെയതില്  നഞകശേഞന്മുഖമഞയതി  ലകേഞണതിരതിക്കുന്ന
മത്സശ്യങളലട  സഞ്ചാംരക്ഷണതതിനഞയതി  അവയുലട  പജനനകേഞലെലത  സഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം
ഉറപ്പുവരുകതണതഞ്ചാം  പതിടതിലച്ചടുകഞവന്ന  മത്സശ്യതതിലന  കുറഞ്ഞെ  വലെതിപ്പഞ്ചാം
നതിശയതികകണതഞ്ചാം ഉള്നഞടന് മത്സശ്യസമ്പതതിലണഞയതിലകേഞണതിരതിക്കുന്ന ഇടതിവറ  ശേഞസറീയ
മഞര്ഗ്ഗങള്  അവലെഞ്ചാംബതിച്ചറ  അടതിയന്തതിരമഞയതി  പരതിഹരതിച്ചറ  മത്സശ്യലതഞഴെതിലെഞളതികേളലട
ജറീവകനഞപഞധതി സസതിരമഞയതി നതിലെനതിര്കതണതഞ്ചാം ആവശേശ്യമഞയതി വന്നതിരതിക്കുന.

2  മത്സശ്യ  ഉല്പ്പഞദനതതില്  സകയഞ്ചാം  പരശ്യഞപ്തത  ലകേവരതിക്കുന്നതതിലന  ഭഞഗമഞയതി
അകേകഞകേള്ച്ചര്  രഞ്ചാംഗലത  നൂതനമഞയ  കൃഷതി  രറീതതികേളഞയ  ബകയഞകഫഞകറ  മത്സശ്യകൃഷതി,
കൂടുകേളതിലലെ  മത്സശ്യകൃഷതി,  അകേകഞകപഞണതികറ,  പുനര്ചെഞ്ചാംക്രമണ  കൃഷതി,  ടഞങ്കുകേളതിലലെ
അതതിസഞന്ദ്രത  മത്സശ്യകൃഷതി  എന്നതിവ അവലെഞ്ചാംബതിച്ചതതിനഞലഞ്ചാം,  അതദ്യുല്പഞദനകശേഷതിയഞര്ജതിച്ച
ലനല്തതിലെഞപ്പതിയ,  വനഞമതി  ലചെമറീന്,  പകങ്കേഷശ്യസറ  എന്നറീ  വതികദശേ  മത്സശ്യ  ഇനങള്
ഉപകയഞഗതിക്കുന്നതതിനഞലഞ്ചാം  അകേകഞകേള്ച്ചര്  പവര്തനങള്  ശേഞസറീയമഞയതി
ക്രമറീകേരതികകണതണതതിലന ആവശേശ്യകേതയുഞ്ചാം വന്നതിരതിക്കുന.

3 മത്സശ്യതതിലന  സഞ്ചാംരക്ഷണതതിനഞയതി  മത്സശ്യലതഞഴെതിലെഞളതി  പതതിനതിധതികേലള  കൂടതി
ഉള്ലപ്പടുതതിലകേഞണ്ടുള  പഞകദശേതികേ  ഫതിഷററീസറ  മമനനജമമനന കേകൗണ്സതിലകേളഞ്ചാം  മത്സശ്യകൃഷതി
വതികേസന  പവര്തനങള്കഞയതി  ജതിലഞതലെതതില്  അകേകഞകേള്ച്ചര്  ലഡവലെപ്ലമനറ
ഏജന്സതികേളലട രൂപറീകേരണവഞ്ചാം പവര്തനവഞ്ചാം കപഞത്സഞഹതിപ്പതികകണതണറ.

4 കൂടഞലത  അതതിസഞന്ദ്രത  മത്സശ്യകൃഷതി  ഏലറടുതതിരതിക്കുന്ന  പശഞതലെതതില്
മത്സശ്യതതിലന  ആകരഞഗശ്യ  സഞ്ചാംരക്ഷണവഞ്ചാം  കരഞഗനതിവഞരണ  മഞര്ഗ്ഗങളഞ്ചാം
ക്രമറീകേരതികകണതതിലന ആവശേശ്യകേതയുഞ്ചാം ഉണഞയതിരതിക്കുന.

5.  സഞ്ചാംസഞനതറ ഉള്നഞടന് മത്സശ്യകമഖലെയുലട സസതിര വതികേസനഞ്ചാം സഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം
പരതിപഞലെനഞ്ചാം  എന്നതിവ  ശേഞസറീയമഞയതി  ഉറപ്പഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  ജലെക്കൃഷതി  വതികേസനഞ്ചാം
ഉതരവഞദതിതപരമഞയതി നടപ്പഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം മത്സശ്യലതഞഴെതിലെഞളതികേളലട ഉപജറീവന സരക്ഷ
1474/2021.
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ഉറപ്പഞക്കുന്നതതിനുമഞയതി  നതിലെവതിലണഞയതിരുന്ന  സഞ്ചാംസഞന  ഫതിഷററീസറ  മഞകനലജ്മെനറ
ഉപകദശേകേ സമതിതതിലയ പുനനഃസഞ്ചാംഘടതിപ്പതിക്കുവഞനുഞ്ചാം സര്കഞര് തറീരുമഞനതിച്ചു.  കമല്പ്പറഞ്ഞെ
ഉകദ്ദേശേങള്  നടപ്പതില്  വരുത്തുന്നതതിനഞയതി  2010-ലലെ  കകേരള  ഉള്നഞടന്  ഫതിഷററീസഞ്ചാം
അകേകഞകേള്ച്ചറഞ്ചാം  ആകതില്  ആവശേശ്യമഞയ  കഭദഗതതികേള്  വരുത്തുവഞനുഞ്ചാം  സര്കഞര്
തറീരുമഞനതിച്ചു. 

6. കകേരള  നതിയമസഭ സകമളനതതിലെലഞതതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം പസസ്തുത നതിര്കദ്ദേശേങള്കറ
ഉടന് പഞബലെശ്യഞ്ചാം നല്കകേണതിയതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം  2020-ലലെ  കകേരള ഉള്നഞടന് ഫതിഷററീസഞ്ചാം
അകേകഞകേള്ച്ചറഞ്ചാം  (കഭദഗതതി)   ഓര്ഡതിനന്സറ  2020  ഡതിസഞ്ചാംബര്  16-ാം തറീയതതി  കകേരള
ഗവര്ണര്  വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം  ആയതറ  2020  ഡതിസഞ്ചാംബര്  18-ാം  തറീയതതിയതിലലെ
3023-ാം  നമ്പര്  കകേരള  അസഞധഞരണ  ഗസറതില്  2020-ലലെ  81-ാം  നമ്പര്
ഓര്ഡതിനന്സഞയതി പസതിദ്ധലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.

7.  പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിനറ  പകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമസഭയുലട  ഒരു  ആകറ  
ലകേഞണ്ടു വരുന്നതതിനുള ഒരു ബതില്  2020  ഡതിസഞ്ചാംബര് 31-ാം തറീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിച്ചറ അകന്ന
ദതിവസഞ്ചാം തലന്ന അവസഞനതിച്ച പകതശ്യകേ സകമളനതതിലഞ്ചാം  2021  ജനുവരതി  8-ാം തറീയതതി
ആരഞ്ചാംഭതിച്ചറ  2021  ജനുവരതി  22-ാം  തറീയതതി  അവസഞനതിച്ച  കകേരള  നതിയമസഭയുലട
സകമളനതതിലഞ്ചാം, അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം പഞസഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം കേഴെതിഞ്ഞെതിരുന്നതില.

8. കകേരള  നതിയമസഭ സകമളനതതിലെലഞതതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം പസസ്തുത നതിര്കദ്ദേശേങള്കറ
ഉടന് പഞബലെശ്യഞ്ചാം നല്കകേണതിയതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം  2021-ലലെ  കകേരള ഉള്നഞടന് ഫതിഷററീസഞ്ചാം
അകേകഞകേള്ച്ചറഞ്ചാം  (കഭദഗതതി)   ഓര്ഡതിനന്സറ   2021  ലഫബ്രുവരതി  9-ാം  തറീയതതി  കകേരള
ഗവര്ണര്  വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം,  ആയതറ  2021  ലഫബ്രുവരതി  11-ാം  തറീയതതിയതിലലെ
684-ാം  നമ്പര്  കകേരള  അസഞധഞരണ  ഗസറതില്  2021-ലലെ   29-ാം  നമ്പര്
ഓര്ഡതിനന്സഞയതി പസതിദ്ധലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.

9.  പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിനറ  പകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമസഭയുലട  ഒരു  ആകറ  
ലകേഞണ്ടു വരുന്നതതിനുള ഒരു ബതില്  2021  കമയറ  24-ാം തറീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിച്ചറ  2021  ജൂണ്
10-ാം  തറീയതതി  അവസഞനതിച്ച  കകേരള  നതിയമസഭയുലട  സകമളനതതില്
അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം പഞസഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം കേഴെതിഞ്ഞെതിരുന്നതില.

10.  പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ  വശ്യവസകേള്  നതിലെനതിര്കതണതിയതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം
കകേരള  നതിയമസഭ  സകമളനതതിലെലഞതതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം   2021-ലലെ   കകേരള  ഉള്നഞടന്
ഫതിഷററീസഞ്ചാം  അകേകഞകേള്ച്ചറഞ്ചാം  (കഭദഗതതി)   ഓര്ഡതിനന്സറ  2021  ജൂലലെ  1-ാം  തറീയതതി
കകേരള  ഗവര്ണര്  വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം  ആയതറ  2021-ലലെ  82-ാം  നമ്പര്
ഓര്ഡതിനന്സഞയതി  2021  ജൂലലെ  3-ാം  തറീയതതിയതിലലെ  1948-ാം  നമ്പര്  കകേരള
അസഞധഞരണ ഗസറതില് പസതിദ്ധറീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.
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11.  പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിനറ  പകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമസഭയുലട  ഒരു  ആകറ
ലകേഞണ്ടുവരുന്നതതിനുള ഒരു ബതില് 2021 ജൂലലെ 22-ാം തറീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിച്ചറ 2021 ആഗസ്റ്ററ
13-ാം  തറീയതതി  അവസഞനതിച്ച  കകേരള  നതിയമസഭയുലട  സകമളനതതില്
അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം പഞസഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം കേഴെതിഞ്ഞെതിരുന്നതില.

12.  പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ  വശ്യവസകേള്  നതിലെനതിര്കതണതിയതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം
കകേരള  നതിയമസഭ  സകമളനതതിലെലഞതതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം   2021-ലലെ   കകേരള  ഉള്നഞടന്
ഫതിഷററീസഞ്ചാം അകേകഞകേള്ച്ചറഞ്ചാം  (കഭദഗതതി)  ഓര്ഡതിനന്സറ  2021  ആഗസ്റ്ററ  23-ാം തറീയതതി
കകേരള  ഗവര്ണര്  വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം  ആയതറ  2021-ലലെ  108-ാം  നമ്പര്
ഓര്ഡതിനന്സഞയതി  2021  ആഗസ്റ്ററ  26-ാം  തറീയതതിയതിലലെ  2518-ാം  നമ്പര്  കകേരള
അസഞധഞരണ ഗസറതില് പസതിദ്ധറീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.

13. 2021-ലലെ  108-ാം നമ്പര് ഓര്ഡതിനന്സതിനറ പകേരഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയുലട
ഒരു ആകറ ലകേഞണ്ടുവരുന്നതതിനറ ഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണ്ടുളതഞണറ ഈ ബതില്.

ധനകേഞരശ്യലമകമഞറഞണഞ്ചാം

ഈ  ബതില്   നതിയമമഞക്കുകേയുഞ്ചാം  പഞബലെശ്യതതില്  ലകേഞണ്ടുവരതികേയുഞ്ചാം  ലചെയഞല്
സഞ്ചാംസഞന സഞതിതനതിധതിയതില് നതിനഞ്ചാം യഞലതഞരു അധതികേ ലചെലെവഞ്ചാം ഉണഞകുന്നതല. 

ഏല്പ്പതിച്ചുലകേഞടുത നതിയമനതിര്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിച്ച
ലമകമഞറഞണഞ്ചാം

ബതിലതിലലെ  3-ാം ഖണ്ഡപകേഞരഞ്ചാം കഭദഗതതി ലചെയ്യഞന് ഉകദ്ദേശേതിക്കുന്ന പധഞന ആകതിലലെ
3-ാം  വകുപ്പതിലന  (2)-ാം  ഉപവകുപ്പറ,  ഉള്നഞടന്  ലപഞതജലെഞശേയങളതില്  അകേകഞകേള്ച്ചര്
പവര്തനങളതില്   ഏര്ലപ്പടുന്നതതിനുള  അനുമതതി  നല്കുന്നതതിലന  രറീതതി  ചെട്ടേങളഞല്
നതിര്ണ്ണയതിക്കുന്നതതിനറ സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപ്പടുത്തുന. 

2. ബതിലതിലലെ 3-ാം ഖണ്ഡപകേഞരഞ്ചാം കഭദഗതതി ലചെയ്യഞന് ഉകദ്ദേശേതിക്കുന്ന പധഞന ആകതിലലെ
3-ാം  വകുപ്പതിലന  (3)-ാം  ഉപവകുപ്പറ,  മത്സശ്യതതിലന  അതതിജറീവനതതിനറ  കദഞഷകേരമഞയതി
ബഞധതിക്കുന്ന  തരതതില്  ലപഞത  ജലെഞശേയലതകയഞ  തണ്ണറീര്തടലതകയഞ
തല്സതിതതിയതില്  നതിനഞ്ചാം  രൂപഞന്തരലപ്പടുത്തുന്ന  യഞലതഞരു  പവര്തനവഞ്ചാം,
നതിര്ണ്ണയതികലപ്പട്ടേ പകേഞരമലഞലത, നതിര്വ്വഹതികഞന് പഞടതിലഞലയന്നറ വശ്യവസ ലചെയ്യുന.

3.  ബതിലതിലലെ  4-ാം  ഖണ്ഡപകേഞരഞ്ചാം  കഭദഗതതി  ലചെയ്യഞന്  ഉകദ്ദേശേതിക്കുന്ന  പധഞന
ആകതിലലെ  4-ാം  വകുപ്പതിലന  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പറ,  ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം  ലപഞതജലെഞശേയലതകയഞ
അതതിലന  ഭഞഗകതകയഞ  അനുകയഞജശ്യമഞയ  മററ  പകദശേങലളകയഞ  അകേകഞകേള്ച്ചര്
പകദശേമഞയതി  ഗസററ  വതിജഞപനഞ്ചാം  വഴെതി  പഖശ്യഞപതിക്കുന്നതതിനറ  സര്കഞരതിലന
അധതികേഞരലപ്പടുത്തുന.
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4.  ബതിലതിലലെ  5-ാം  ഖണ്ഡപകേഞരഞ്ചാം  കഭദഗതതി  ലചെയ്യഞന്  ഉകദ്ദേശേതിക്കുന്ന  പധഞന
ആകതിലലെ  5-ാം  വകുപ്പറ  (2)-ാം  ഉപവകുപ്പറ,  മത്സശ്യസഞ്ചാംരക്ഷണതതിനഞയതി,  ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം
ലപഞതജലെഞശേയതതില് നതിനള മത്സശ്യബന്ധനഞ്ചാം;  ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം  ഇനതതിലള മത്സശ്യങള്
പതിടതിലച്ചടുക്കുന്നതറ;  ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം  വലെതിപ്പതതികലെഞ  തൂകതതികലെഞ  ഉള  മത്സശ്യങള്
പതിടതിലച്ചടുക്കുന്നതറ;  ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം  കേഞലെയളവതിലളള  മത്സശ്യബന്ധനഞ്ചാം;  ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം  തരതതിലള
മത്സശ്യബന്ധന  രറീതതി;  ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം  തരതതിലളകതഞ  കേണ്ണതിവലെതിപ്പതതിലളകതഞ ആയ
സകതനവലെകയഞ ഉറപ്പതിച്ച യനകമഞ മററ ഉപകേരണങകളഞ ഉപകയഞഗതിച്ചുള മത്സശ്യബന്ധനഞ്ചാം;
കൂടഞലത  ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം  തരതതിലള മത്സശ്യബന്ധന  ഉരു ഉപകയഞഗതിച്ചുള മത്സശ്യബന്ധനഞ്ചാം
തടങതിയ  പവര്തതികേലള  വതിജഞപനഞ്ചാംവഴെതി  നതികരഞധതിക്കുവഞന്  സര്കഞരതിലന
അധതികേഞരലപ്പടുത്തുന.

5.   ബതിലതിലലെ  5-ാം  ഖണ്ഡപകേഞരഞ്ചാം  കഭദഗതതി  ലചെയ്യഞന്  ഉകദ്ദേശേതിക്കുന്ന  പധഞന
ആകതിലലെ  5-ാം  വകുപ്പതിലന  (4)-ാം  ഉപവകുപ്പറ,  മത്സശ്യസഞ്ചാംരക്ഷണതതിനഞയതി
ലപഞതജലെഞശേയങളതില്  ഉറപ്പതിച്ച  യനഞ്ചാം  ഉപകയഞഗതിച്ചുള  മത്സശ്യബന്ധനഞ്ചാം  സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ
ചെട്ടേങളണഞക്കുവഞന് സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപ്പടുത്തുന.

6. ബതിലതിലലെ 5-ാം ഖണ്ഡപകേഞരഞ്ചാം കഭദഗതതി ലചെയ്യഞന് ഉകദ്ദേശേതിക്കുന്ന പധഞന ആകതിലലെ
5-ാം  വകുപ്പതിലന  (6)-ാം  ഉപവകുപ്പറ,  ലപഞതജലെഞശേയതതില്  സഞപതിച്ച  ഉറപ്പതിച്ച
യനതതിലന  സഞനഞ്ചാം,  മഞറതി  സഞപതിക്കുന്നതതിലന  സഞ്ചാംബന്ധതിച്ച  ചെട്ടേങളണഞക്കുവഞന്
സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപ്പടുത്തുന.

7. ബതിലതിലലെ 5-ാം ഖണ്ഡപകേഞരഞ്ചാം കഭദഗതതി ലചെയ്യഞന് ഉകദ്ദേശേതിക്കുന്ന പധഞന ആകതിലലെ
5-ാം  വകുപ്പതിലന  (7)-ാം  ഉപവകുപ്പറ,  മത്സശ്യബന്ധനതതില്  ഏര്ലപ്പടുന്നതതിനഞയതി
മത്സശ്യബന്ധന  ഉരു,  ഉറപ്പതിച്ച  യനഞ്ചാം,  സകതനവലെ  എന്നതിവയുലട  രജതികസ്ട്രേഷന്
സര്ട്ടേതിഫതികററ,  ലലെസന്സറ  എന്നതിവ  കനടതിയ  വശ്യക്തതികേള്കറ  ഉള്നഞടന്  മത്സശ്യബന്ധന
കമഖലെ  സസതിരമഞയതി  നതിലെനതിര്ത്തുന്നതതിനുള  ചുമതലെകേള്  സഞ്ചാംബന്ധതിച്ച
ചെട്ടേങളണഞക്കുവഞന്    സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപ്പടുത്തുന.

8. ബതിലതിലലെ 5-ാം ഖണ്ഡപകേഞരഞ്ചാം കഭദഗതതി ലചെയ്യഞന് ഉകദ്ദേശേതിക്കുന്ന പധഞന ആകതിലലെ
5-ാം  വകുപ്പതിലന  (8)-ാം  ഉപവകുപ്പുഞ്ചാം  കതിപ്തനതിബന്ധനയുഞ്ചാം,  ഫതിഷററീസറ  വകുപ്പറ  വഴെതി
ലെഭതിച്ചതിട്ടുള  വശ്യവസഞപതിത  ലലെസന്സളവരുലട  ഉറപ്പതിച്ച  യനതതിനറ  മഞതകമ
ലലെസന്കസഞ രജതികസ്ട്രേഷകനഞ  നല്കേഞവൂ എനഞ്ചാം,  എന്നഞല്  ഒരു ശേഞസറീയ പഠനതതിനറ
വതികധയമഞയതി  ഇപകേഞരഞ്ചാം  പുതതിയ  ലലെസന്സറ  നല്കുന്നതറ  സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ
ചെട്ടേങളണഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപ്പടുത്തുന.
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9.   ബതിലതിലലെ  5-ാം  ഖണ്ഡപകേഞരഞ്ചാം  കഭദഗതതി  ലചെയ്യഞന്  ഉകദ്ദേശേതിക്കുന്ന  പധഞന
ആകതിലലെ 5-ാം വകുപ്പതിലന (11)-ാം ഉപവകുപ്പതിലന ഇനഞ്ചാം (ബതി),  ഫതില്കട്രേഷന് പകദശേതറ
ആനതിബകയഞട്ടേതിക്കുകേള്,  രഞസപദഞര്ത്ഥങള്,  കേറീടനഞശേതിനതികേള്,  അകേകഞകേള്ച്ചറതിനുകവണതി
ഉപകയഞഗതിക്കുന്ന മറ്റു  മരുനകേള് എന്നതിവ ആവശേശ്യമഞയതി  വരുന്നപക്ഷഞ്ചാം അതതിനറ  മുന്കൂര്
അനുമതതി  നല്കുന്നതതിനുള  ഉകദശ്യഞഗസലന  കയഞഗശ്യത  വതിജഞപനഞ്ചാംവഴെതി
പസതിദ്ധലപ്പടുത്തുവഞന് സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപ്പടുത്തുന.

10.  ബതിലതിലലെ  6-ാം ഖണ്ഡപകേഞരഞ്ചാം  പധഞന ആകതില് കചെര്ക്കുവഞന് ഉകദ്ദേശേതിക്കുന്ന
6 എ വകുപ്പതിലന  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പറ,   ഉള്നഞടന്  ജലെഞശേയങളതിലലെ  മത്സശ്യസഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം
സസതിരമഞയുഞ്ചാം  ഉതരവഞദതിതപരമഞയുഞ്ചാം  നതിര്വ്വഹതികലപ്പടുനലണനഞ്ചാം,  നദതികേള്,
കേഞയലകേള്, തടഞകേങള്, സര്കഞര് ഇതതികലെകഞയതി വതിജഞപനഞ്ചാം ലചെയതിട്ടുളള മറ്റു  ലപഞത
ജലെഞശേയങള്  എന്നതിവലയ  അടതിസഞനലപ്പടുതതി  അവലയ ഒന്നഞലകേകയഞ,  ഭഞഗങളഞയതി
തതിരതികച്ചഞ  ഓകരഞ  പഞകദശേതികേ  ഫതിഷററീസറ  മഞകനലജ്മെനറ  കേകൗണ്സതിലകേള്
രൂപറീകേരതിച്ചുലകേഞണറ ഗസററ വതിജഞപനഞ്ചാം നടത്തുവഞന് സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപ്പടുത്തുന.

11.  ബതിലതിലലെ  6-ാം ഖണ്ഡപകേഞരഞ്ചാം  പധഞന ആകതില് കചെര്ക്കുവഞന് ഉകദ്ദേശേതിക്കുന്ന
6 ബതി വകുപ്പതിലന  (2)-ാം  ഉപവകുപ്പറ,  പഞകദശേതികേ  ഫതിഷററീസറ  മമനനജമമനന
കേകൗണ്സതിലെതിലന  ഭരണ  സഞ്ചാംവതിധഞനഞ്ചാം,  കയഞഗതതിലന  നടപടതിക്രമങള്,  അഞ്ചാംഗങളലട
യഞതഞബത, സതിറതിഞ്ചാംഗറ ഫറീസറ എന്നതിവ സഞ്ചാംബന്ധതിച്ച ചെട്ടേങളണഞക്കുവഞന് സര്കഞരതിലന
അധതികേഞരലപ്പടുത്തുന.

12.  ബതിലതിലലെ  7-ാം ഖണ്ഡപകേഞരഞ്ചാം  പധഞന ആകതില് കചെര്ക്കുവഞന് ഉകദ്ദേശേതിക്കുന്ന
6 ബതി വകുപ്പതിലന  (2)-ാം ഉപവകുപ്പറ,  അകേകഞകേള്ച്ചറമഞയതി ബന്ധലപ്പട്ടേ പവര്തനങളതില്
സതിരമഞകയഞ  തഞത്കേഞലെതികേമഞകയഞ,  പരതിമതിതലപ്പടുത്തുകേകയഞ  നതിയനതിക്കുകേകയഞ
നതികരഞധതിക്കുകേകയഞ ലചെയ്യഞവന്ന സഞ്ചാംഗതതികേള് വതിജഞപനഞ്ചാം ലചെയ്യുന്നതതിനറ സര്കഞരതിലന
അധതികേഞരലപ്പടുത്തുന.

13.  ബതിലതിലലെ  7-ാം  ഖണ്ഡപകേഞരഞ്ചാം  കഭദഗതതി  ലചെയ്യഞന്  ഉകദ്ദേശേതിക്കുന്ന  പധഞന
ആകതിലലെ  8-ാം  വകുപ്പതിലന  (5)-ാം  ഉപവകുപ്പറ,  ഓകരഞ  ലപഞതജലെഞശേയതതിലഞ്ചാം
അകേകഞകേള്ച്ചര്  പവര്തനങള്  ഏര്ലപ്പടുത്തുന്നതതിനുള  പരമഞവധതി  വഹനക്ഷമത,
വതിജഞപനഞ്ചാം മുകഖന നതിശയതിക്കുവഞന് സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപ്പടുത്തുന.

14.   ബതിലതിലലെ  7-ാം  ഖണ്ഡപകേഞരഞ്ചാം  കഭദഗതതി  ലചെയ്യഞന്  ഉകദ്ദേശേതിക്കുന്ന  പധഞന
ആകതിലലെ  8-ാം  വകുപ്പതിലന  (17)-ാം  ഉപവകുപ്പറ,  ലപഞതജലെഞശേയതതില്  അകേകഞകേള്ച്ചര്
പവര്തനതതില് ഏര്ലപ്പടുന്നതതിനുള മത്സശ്യക്കൂടറ,  വലെവളപ്പറ,  തട്ടേറ  എന്നതിവ,  അനുവഞദഞ്ചാം
ലെഭതിച്ച  ഒരു സഞനതറ നതിന്നറ മലറഞരതിടകതകറ മഞറതി സഞപതിക്കുന്നതതിലന സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ
ചെട്ടേങളണഞക്കുവഞന് സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപ്പടുത്തുന.
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15.  ബതിലതിലലെ  7-ാം  ഖണ്ഡപകേഞരഞ്ചാം  കഭദഗതതി  ലചെയ്യഞന്  ഉകദ്ദേശേതിക്കുന്ന  പധഞന
ആകതിലലെ  8-ാം  വകുപ്പതിലന  (18)-ാം  ഉപവകുപ്പറ,  അകേകഞകേള്ച്ചര്  പവര്തനതതില്
ഏര്ലപ്പടുന്നതതിനറ  രജതികസ്ട്രേഷന്  സര്ട്ടേതിഫതികററ,  ലലെസന്സറ  എന്നതിവ  കനടതിയ
വശ്യക്തതികേള്കറ  അകേകഞകേള്ച്ചര്  കമഖലെലയ  സസതിരമഞയതി  നതിലെനതിര്ത്തുന്നതതിനുള
കേര്തവശ്യങള് സഞ്ചാംബന്ധതിച്ച ചെട്ടേങളണഞക്കുവഞന് അധതികേഞരലപ്പടുത്തുന.

16.  ബതിലതിലലെ  7-ാം  ഖണ്ഡപകേഞരഞ്ചാം  കഭദഗതതി  ലചെയ്യഞന്  ഉകദ്ദേശേതിക്കുന്ന  പധഞന
ആകതിലലെ  8 എ വകുപ്പതിലന  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പറ,  അകേകഞകേള്ച്ചര്  കമഖലെയുലട
സസതിരവതികേസനഞ്ചാം  ഉറപ്പഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  ഉതരവഞദതിതപരമഞയതി  നടപ്പതിലെഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം
കവണതി  ജതിലഞതലെതതില്  ഓകരഞ  ജതിലഞ  അകേകഞകേള്ച്ചര്  ലഡവലെപ്ലമനറ  ഏജന്സതികേള്
ഗസററ വതിജഞപനഞ്ചാം വഴെതി രൂപറീകേരതികഞവഞന് സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപ്പടുത്തുന.

17.  ബതിലതിലലെ  7-ാം  ഖണ്ഡപകേഞരഞ്ചാം  കഭദഗതതി  ലചെയ്യഞന്  ഉകദ്ദേശേതിക്കുന്ന  പധഞന
ആകതിലലെ  8 എ വകുപ്പതിലന  (3)-ാം  ഉപവകുപ്പറ,  ജതിലഞ  അകേകഞകേള്ച്ചര്  ലഡവലെപ്ലമനറ
ഏജന്സതിയുലട  ഭരണസഞ്ചാംവതിധഞനഞ്ചാം,  കയഞഗതതിലന  നടപടതിക്രമങള്,  അഞ്ചാംഗങളലട
യഞതഞബത, സതിറതിഞ്ചാംഗറ  ഫറീസറ എന്നതിവ സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ ചെട്ടേങളണഞക്കുവഞന് സര്കഞരതിലന
അധതികേഞരലപ്പടുത്തുന.

18.  ബതിലതിലലെ  7-ാം  ഖണ്ഡപകേഞരഞ്ചാം  കഭദഗതതി  ലചെയ്യഞന്  ഉകദ്ദേശേതിക്കുന്ന  പധഞന
ആകതിലലെ  8 സതി വകുപ്പതിലന  (4)-ാം  ഉപവകുപ്പറ,  അനശ്യസഞ്ചാംസഞനങളതില്നതികന്നഞ
വതികദശേരഞജശ്യങളതില്നതികന്നഞ  സഞ്ചാംസഞനതതിനകേകതകറ  ലകേഞണ്ടുവരുന്ന അലെങ്കേഞരമത്സശ്യങളലട
വതില്പ്പനയഞ്ചാം പദര്ശേനതതിനുമഞയതി  ഗുണനതിലെവഞര സര്ട്ടേതിഫതികകഷനറ വതികധയമഞക്കുന്നതതിലന
സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ ചെട്ടേങളണഞക്കുവഞന്   സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപ്പടുത്തുന.

19.  ബതിലതിലലെ  10-ാം  ഖണ്ഡപകേഞരഞ്ചാം  കഭദഗതതി  ലചെയ്യഞന്  ഉകദ്ദേശേതിക്കുന്ന  പധഞന
ആകതിലലെ  14-ാം  വകുപ്പതിലന  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പതിലലെ  ഇനഞ്ചാം  (സതി),   മത്സശ്യബന്ധന  ഉരു,
ഉറപ്പതിച്ച യനഞ്ചാം,  സകതനവലെ എന്നതിവയുലട ഉടമസഞവകേഞശേഞ്ചാം ലകേമഞറഞ്ചാം ലചെയ്യുന്നതതിലന
സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ ചെട്ടേങളണഞക്കുവഞന്    സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപ്പടുത്തുന.

20.   ബതിലതിലലെ  10-ാം  ഖണ്ഡപകേഞരഞ്ചാം  കഭദഗതതി  ലചെയ്യഞന്  ഉകദ്ദേശേതിക്കുന്ന  പധഞന
ആകതിലലെ  14-ാം വകുപ്പതിലന  (2)-ാം ഉപവകുപ്പതിലന  (ബതി)  ഇനഞ്ചാം,  ലപഞത ജലെഞശേയതതില്
അകേകഞകേള്ച്ചറതിനഞയതി സഞപതിച്ചതിരതിക്കുന്ന ഏലതഞരു മത്സശ്യകൂടറ,  വലെവളപ്പറ,  തട്ടേറ  എന്നതിവയുലട
ഉടമസഞവകേഞശേഞ്ചാം  ലകേമഞറഞ്ചാം  ലചെയ്യുന്നതതിലന  സഞ്ചാംബന്ധതിച്ച  ചെട്ടേങളണഞക്കുവഞന്
സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപ്പടുത്തുന.

21.  ബതിലതിലലെ  10-ാം  ഖണ്ഡപകേഞരഞ്ചാം  കഭദഗതതി  ലചെയ്യഞന്  ഉകദ്ദേശേതിക്കുന്ന  പധഞന
ആകതിലലെ  14-ാം  വകുപ്പതിലന  (3)-ാം  ഉപവകുപ്പതിലന  (ബതി)   ഇനഞ്ചാം  സകകേഞരശ്യ
ഉടമസതയതിലള  ജലെഞശേയതതില്  അകേകഞകേള്ച്ചര്  ഉടമസഞവകേഞശേഞ്ചാം  ലകേമഞറഞ്ചാം
ലചെയ്യുന്നതതിലന സഞ്ചാംബന്ധതിച്ച ചെട്ടേങളണഞക്കുവഞന് സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപ്പടുത്തുന.
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22.   ബതിലതിലലെ  10-ാം  ഖണ്ഡപകേഞരഞ്ചാം  കഭദഗതതി  ലചെയ്യഞന്  ഉകദ്ദേശേതിക്കുന്ന  പധഞന

ആകതിലലെ 14-ാം വകുപ്പതിലന (4)-ാം ഉപവകുപ്പറ, ഉടമസഞവകേഞശേഞ്ചാം ലകേമഞറഞ്ചാം ലചെയ്യുന്നതതിനറ

ആവശേശ്യലമങ്കേതില്  ഏര്ലപ്പടുകതണ  അധതികേ  വശ്യവസകേള്  സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ  ചെട്ടേങള്

ഉണഞക്കുവഞന് സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപ്പടുത്തുന.

23.  ബതിലതിലലെ  15-ാം ഖണ്ഡപകേഞരഞ്ചാം പധഞന ആകതില്  കചെര്ക്കുവഞന് ഉകദ്ദേശേതിക്കുന്ന

35 എ വകുപ്പതിലന  (2)-ാം  ഉപവകുപ്പതിലലെ  (ബതി)  ഇനഞ്ചാം,  പതിടതിലച്ചടുകലപ്പട്ടേ  മത്സശ്യലത

ലപഞതകലെലെതതിലൂലട  വതില്പ്പന  നടകതണതതിലന  രറീതതി  സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ  ചെട്ടേങള്

ഉണഞക്കുവഞന് സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപ്പടുത്തുന.

24.   ബതിലതിലലെ  15-ാം  ഖണ്ഡപകേഞരഞ്ചാം  കഭദഗതതി  ലചെയ്യഞന്  ഉകദ്ദേശേതിക്കുന്ന  പധഞന

ആകതിലലെ  35 ബതി വകുപ്പറ,  ഫതിഷററീസറ വകുപ്പതിലലെ അധതികേഞരലപ്പടുതലപ്പട്ടേ ഉകദശ്യഞഗസലന

കേറീഴെതില്  നഞമനതിര്കദ്ദേശേഞ്ചാം  ലചെയ്യലപ്പടുന്ന  ഉകദശ്യഞഗസലര  ഉള്ലപ്പടുതതിലകഞണറ

ജതിലഞതലെതതില്  ഫതിഷററീസറ  എന്കഫഞഴ് ലസനറ  യൂണതിററ  വതിജഞപനഞ്ചാംവഴെതി

രൂപറീകേരതിക്കുന്നതതിനറ സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപ്പടുത്തുന.

25.  ബതിലതിലലെ  15-ാം  ഖണ്ഡപകേഞരഞ്ചാം  കഭദഗതതി  ലചെയ്യഞന്  ഉകദ്ദേശേതിക്കുന്ന  പധഞന

ആകതിലലെ   35  സതി വകുപ്പതിലലെ  (3)-ാം  ഉപവകുപ്പറ   ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം  ആള്  രജതികസ്ട്രേഷന്

സര്ട്ടേതിഫതികറതികലെകയഞ  ലലെസന്സതിലലെകയഞ  വശ്യവസകേള്  ലെഞ്ചാംഘതിച്ചുലകേഞണറ

മത്സശ്യബന്ധനതതികലെഞ അകേകഞകേള്ച്ചര് പവര്തനതതികലെഞ ഏര്ലപ്പട്ടേതിട്ടുളപക്ഷഞ്ചാം ഫതിഷററീസറ

എന്കഫഞഴ് ലസനറ  യൂണതിറതിലലെ  ഏലതഞരു  ഉകദശ്യഞഗസനുഞ്ചാം  അവ  പതിടതിലച്ചടുതതതിലനയുഞ്ചാം

അടച്ചുപൂട്ടേതിയതതിലനയുഞ്ചാം  റതികപ്പഞര്ട്ടേറ  തയ്യഞറഞക്കുന്നതതിലന സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ  ചെട്ടേങള് ഉണഞക്കുവഞന്

സര്കഞരതിലന  അധതികേഞരലപ്പടുത്തുന.

26.  ബതിലതിലലെ  17-ാം  ഖണ്ഡപകേഞരഞ്ചാം  കഭദഗതതി  ലചെയ്യഞന്  ഉകദ്ദേശേതിക്കുന്ന  പധഞന

ആകതിലലെ  41-ാം വകുപ്പറ  (1)-ാം ഉപവകുപ്പറ,  സഞ്ചാംസഞനതറ ഉള്നഞടന് മത്സശ്യകമഖലെയുലട

സസതിരവതികേസനഞ്ചാം,  സഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം,  പരതിപഞലെനഞ്ചാം  എന്നതിവ  ശേഞസറീയമഞയതി

ഉറപ്പഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം,  ജലെക്കൃഷതിവതികേസനഞ്ചാം  നടപ്പഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  മത്സശ്യലതഞഴെതിലെഞളതികേളലട

ഉപജറീവന സരക്ഷ ഉറപ്പഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനതലെതതില് ഒരു സഞ്ചാംസഞന ഉള്നഞടന്

ഫതിഷററീസ്  മമനനജജനന കേകൗണ്സതില്  വതിജഞപനഞ്ചാം വഴെതി രൂപറീകേരതിക്കുവഞന് സര്കഞരതിലന

അധതികേഞരലപ്പടുത്തുന.
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27.  ബതിലതിലലെ  17-ാം  ഖണ്ഡപകേഞരഞ്ചാം  കഭദഗതതി  ലചെയ്യഞന്  ഉകദ്ദേശേതിക്കുന്ന  പധഞന

ആകതിലലെ 41-ാം വകുപ്പറ (4)-ാം ഉപവകുപ്പറ, സഞ്ചാംസഞന ഉള്നഞടന് ഫതിഷററീസറ മമനനജജനന

കേകൗണ്സതിലെതിലന  കയഞഗ  നടപടതിക്രമങള്,  നഞമനതിര്കദ്ദേശേഞ്ചാം  ലചെയ്യലപ്പട്ടേ  അഞ്ചാംഗങളലട

സതിറതിഞ്ചാംഗറ  ഫറീസറ,  യഞതഞബത  തടങതിയവ  സഞ്ചാംബന്ധതിച്ച  ചെട്ടേങളണഞക്കുവഞന്

സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപ്പടുത്തുന.

28.  ഏതറ കേഞരശ്യങലള സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചഞകണഞ  ചെട്ടേങള് ഉണഞകഞവന്നതറ അലലങ്കേതില്

വതിജഞപനങകളഞ  ഉതരവകേകളഞ   പുറലപ്പടുവതികഞവന്നതറ  അവലയലഞഞ്ചാം  നടപടതിക്രമഞ്ചാം

സഞ്ചാംബന്ധതിച്ച  കേഞരശ്യങളഞ്ചാം   സഞധഞരണവഞ്ചാം  ഭരണപരവഞ്ചാം  ആയ  സകഭഞവകതഞടുകൂടതിയതഞ്ചാം

ആകുന.  കൂടഞലത അപകേഞരഞ്ചാം  ഉണഞക്കുന്ന ചെട്ടേങളഞ്ചാം വതിജഞപനങളഞ്ചാം  നതിയമസഭയുലട

സൂക്ഷ്മ  പരതികശേഞധനയറ  വതികധയവമഞണറ.  ആയതതിനഞല്  ഏല്പ്പതിച്ചുലകേഞടുത

നതിയമനതിര്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം സഞധഞരണ സകഭഞവകതഞടുകൂടതിയതഞണറ.

                                   

സജതി ലചെറതിയഞന്.
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2010-ലലെ കകേരള ഉള്നഞടന് ഫതിഷററീസഞ്ചാം അകേകഞകേള്ച്ചറഞ്ചാം ആകതില് 

(2010-ലലെ  15) നതിനള  പസക്ത ഭഞഗങള്

 ** **  ** **

2. നതിര്വ്വചെനങള്.―ഈ  ആകതില്  സന്ദര്ഭഞ്ചാം  മററ  വതിധതതില്  ആവശേശ്യലപ്പടഞത
പക്ഷഞ്ചാം,―

** **  ** **

(ഡതി) 'അധതികേഞരലപ്പടുതലപ്പട്ടേ ഉകദശ്യഞഗസന്' എന്നഞല് ഈ പകയഞഗഞ്ചാം വരുന്ന
ഈ  ആകതിലലെ  വശ്യവസകേളതില്  പരഞമര്ശേതിച്ചതിട്ടുള  കേഞരശ്യലത  സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ  ഗസററ
വതിജഞപനഞ്ചാം  മുകഖന  സര്കഞര്  അധതികേഞരലപ്പടുത്തുന്ന  ഫതിഷററീസറ  വകുപ്പതിലലെ  ഒരു
ഉകദശ്യഞഗസന് എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(ഇ)  'ഫതില്കട്രേഷന്'  എന്നഞല്  കേടലെതില്  നതികന്നഞ  കേഞയലെതില്  നതികന്നഞ  മററ
ജലെഞശേയതതില്  നതികന്നഞ  കവലെതികയറകതഞലടഞപ്പഞ്ചാം  കേയറതി  വരുന്ന  മത്സശ്യവതിത്തുകേലള
പഞടകശേഖരങളതികലെഞ ആഴെഞ്ചാം കുറഞ്ഞെ ജലെഞശേയങളതികലെഞ സകഞഭഞവതികേകമഞ, കൃതതിമകമഞ ആയ
വതിധതതില്  തടഞ്ഞുനതിര്തതി  വളരഞന്  അനുവദതിക്കുകേയുഞ്ചാം  പതിന്നറീടറ  വളര്ച്ചലയതതിയ
മത്സശ്യലത അരതിച്ചുപതിടതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്യുന്ന പരമ്പരഞഗത കൃഷതിരറീതതി എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

** **  ** **

(എസറ)  'ഉള്നഞടന്  ജലെഞശേയഞ്ചാം'  എന്നഞല്  സഞ്ചാംസഞനതതിനകേതറ  ഫതിഷററീ
സഞ്ചാംബന്ധതിച്ച  ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം  പവര്തനതതിനറ  ഉപകയഞഗതിക്കുന്നകതഞ
ഉപകയഞഗതികഞവന്നകതഞ ആയ സകകേഞരശ്യകമഞ ലപഞതകവഞ ആയ ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം ജലെഞശേയകമഞ
രൂപഞന്തരലപ്പടുതതി എടുകഞവന്ന പകദശേകമഞ എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(റതി)  'തകദ്ദേശേസകയഞ്ചാംഭരണ സഞപനഞ്ചാം' എന്നഞല് 1994-ലലെ കകേരള പഞഞയതറ
രഞജറ ആകറ (1994-ലലെ 13) 4-ാം വകുപ്പറ പകേഞരഞ്ചാം രൂപറീകേരതിച്ച ഒരു പഞഞയതറ അലലങ്കേതില്
1994-ലലെ  കകേരള  മുനതിസതിപ്പഞലെതിറതി  ആകറ   (1994-ലലെ  20)  4-ാം  വകുപ്പറ  പകേഞരഞ്ചാം
രൂപറീകേരതിച്ച ഒരു മുനതിസതിപ്പഞലെതിറതി എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

** **            **          **

(എകറ)  'ലപഞത ജലെഞശേയഞ്ചാം'  എന്നതതിനറ  സര്കഞരതിലനകയഞ  1994-ലലെ കകേരള

പഞഞയതറ  രഞജറ  ആകറ  218-ാം വകുപ്പറ  പകേഞരകമഞ  1994-ലലെ  കകേരള  മുനതിസതിപ്പഞലെതിറതി

ആകറ  208  (എ)  വകുപ്പറ  പകേഞരകമഞ  ഒരു  തകദ്ദേശേസകയഞ്ചാംഭരണ  സഞപനതതില്

നതിക്ഷതിപ്തമഞയകതഞ,  കബഞര്ഡുകേളലടകയഞ  മകറലതങ്കേതിലഞ്ചാം  സര്കഞര്,  അര്ദ്ധ  സര്കഞര്
1474/2021.
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സഞപനങളലടകയഞ  സഞ്ചാംഘടനകേളലടകയഞ  ഉടമസതയതിലള  അഴെതിമുഖങകളഞ

കേഞയലകേകളഞ  നദതികേകളഞ  തടഞകേങകളഞ  കുളങകളഞ  ടഞങ്കുകേകളഞ  ജലെകസചെനതതിനുള

കേനഞലകേള്  ഉള്ലപ്പലടയുള  കേനഞലകേകളഞ,  ജലെസഞ്ചാംഭരണതികേകളഞ  ലചെകറഡഞമുകേകളഞ

നറീലരഞഴുക്കുകേകളഞ  ഉള്ലപ്പലടയുള  ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം  ജലെഞശേയകമഞ  രൂപഞന്തരലപ്പടുതതി

എടുകഞവന്ന പകദശേങകളഞ എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

**             **  ** **

(ഇസഡറ) 'സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം' എന്നഞല് കകേരള സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം എന്നര്ത്ഥമഞകുന.  

** **  ** **

3.  ലപഞതജലെഞശേയങളതിലലെ  മത്സശ്യബന്ധനവഞ്ചാം  അനുബന്ധ  പവര്തനവഞ്ചാം.―(1)

ഉള്നഞടന് കമഖലെയതിലലെ ലപഞത ജലെഞശേയതതിലലെ മത്സശ്യബന്ധന പവര്തനതതികനകയഞ

മകറലതങ്കേതിലഞ്ചാം അനുബന്ധപവര്തനതതിനകയഞ വതികേസനവഞ്ചാം മമനനജമമനന സര്കഞരതില്

നതിക്ഷതിപ്തമഞയതിരതിക്കുന്നതഞ്ചാം എന്നഞല് ഇതറ ഈ ആകറ മൂലെകമഞ തത്സമയഞ്ചാം പഞബലെശ്യതതിലള

മകറലതങ്കേതിലഞ്ചാം  നതിയമഞ്ചാംമൂലെകമഞ  തകദ്ദേശേസകയഞ്ചാംഭരണ  സഞപനങളതികലെഞ  ജലെവതിഭവ

വകുപ്പതികലെഞ നതിക്ഷതിപ്തമഞയതിട്ടുള അധതികേഞരങള്കറ വതികധയമഞയതിരതിക്കുന്നതമഞണറ.

(2)  ഫതിഷറതി സഞ്ചാംബന്ധതിച്ച കേഞരശ്യങളതില് തകദ്ദേശേസകയഞ്ചാംഭരണ സഞപനങള്കറ

ആവശേശ്യമഞയ  സഞകങ്കേതതികേ  ഉപകദശേഞ്ചാം  നല്കകേണതറ  സഞ്ചാംബന്ധതിച്ച  ചുമതലെ  സര്കഞര്

ഇതതികലെകഞയതി  നതികയഞഗതിക്കുന്ന  ഫതിഷററീസറ  വകുപ്പതിലലെ  ഉകദശ്യഞഗസന്മഞരതില്

നതിക്ഷതിപ്തമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(3)  തല്സമയഞ്ചാം  പഞബലെശ്യതതിലള  മകറലതഞരു  നതിയമതതിലഞ്ചാം  എന്തുതലന്ന

അടങതിയതിരുന്നഞലഞ്ചാം  ഫതിഷറതി  പവര്തനങലള കദഞഷകേരമഞയതി  ബഞധതിക്കുന്ന  തരതതില്

ലപഞത  ജലെഞശേയങലള  തല്സതിതതിയതില്  നതിനഞ്ചാം  രൂപഞന്തരലപ്പടുത്തുന്ന  ഏലതഞരു

പവര്തനവഞ്ചാം  ഫതിഷററീസറ  വകുപ്പുമഞയതി  നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടഞവന്ന  പകേഞരമുള

കൂടതിയഞകലെഞചെനകേള്കറ കശേഷഞ്ചാം നടകതണതഞണറ.

4.  അകേകഞകേള്ച്ചര്  പകദശേമഞയതി  വതിജഞപനഞ്ചാം  ലചെയ്യല്.―(1)  സര്കഞരതിനറ

അകേകഞകേള്ച്ചര് സഞ്ചാംബന്ധതിച്ച വതികേസനതതികനഞ  അകേകഞകേള്ച്ചര് കമഖലെയുലട  ലപഞതവഞയ

തഞല്പ്പരശ്യങള്കകഞ കവണതി ഗസററ വതിജഞപനഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം ലപഞതജലെഞശേയലതകയഞ

അനുകയഞജശ്യമഞയ മററ  പകദശേങലളകയഞ അകേകഞകേള്ച്ചര് സഞ്ചാംബന്ധതിച്ച പവര്തനങള്കറ

മഞതമഞയുള അകേകഞകേള്ച്ചര് പകദശേമഞയതി പഖശ്യഞപതികഞവന്നതഞണറ:
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എന്നഞല്  2005-ലലെ  കകേഞസ്റ്റല്  അകേകഞകേള്ച്ചര്  അകതഞറതിറതി  അകതില്  (2005-ലലെ

24-ാം കകേന്ദ്ര ആകറ)  നതിര്വ്വചെതിച്ചതിരതിക്കുന്ന തറീരപകദശേതതില് ഉള്ലപ്പടുന്ന പകദശേങള്കറ

(1)-ാം ഉപവകുപ്പതിലലെ വശ്യവസകേള് ബഞധകേമഞകുന്നതല.

എനമഞതമല  തകദ്ദേശേസകയഞ്ചാംഭരണ  സഞപനങളലട  അധറീനതയതിലള

ജലെഞശേയങകളഞ,  പകദശേങകളഞ  (1)-ാം ഉപവകുപ്പറ പകേഞരഞ്ചാം അകേകഞകേള്ച്ചര് പകദശേമഞയതി

പഖശ്യഞപതിക്കുന്നതതിനറ, ബന്ധലപ്പട്ടേ തകദ്ദേശേസകയഞ്ചാംഭരണ സഞപനങളമഞയതി കൂടതിയഞകലെഞചെതിച്ചറ

തറീരുമഞനതികകണതഞണറ. 

(2)  സര്കഞരതിനറ,  അകേകഞകേള്ച്ചര്  പകദശേങളതിലള  ഫതിഷറതി  സഞ്ചാംബന്ധതിച്ച

പവര്തനങളലട  ഉപകയഞഗലപ്പടുതലെതിനുഞ്ചാം  പരതിമതിതലപ്പടുതലെതിനുഞ്ചാം  ക്രമറീകേരണതതിനുഞ്ചാം

നതിയനണതതിനുഞ്ചാം  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പതില്  പറഞ്ഞെതിരതിക്കുന്നതലഞലതയുള  മകറലതങ്കേതിലഞ്ചാം

ആവശേശ്യതതിനറ  അങലനയുള  പകദശേങള്  ഉപകയഞഗലപ്പടുത്തുന്നതതില്  നതിന്നറ

സഞ്ചാംരക്ഷതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം കവണതി ചെട്ടേങള് ഉണഞകഞവന്നതഞണറ.    

5. മത്സശ്യബന്ധന നതിയനണഞ്ചാം.―ഈ ആകതിലലെയുഞ്ചാം അതതിന് കേറീഴെതില് ഉണഞകതിയതിട്ടുള

ചെട്ടേങളതികലെയുഞ്ചാം വശ്യവസകേള്കറ വതികധയമഞയതി, സര്കഞരതിനറ ,  ഗസററ വതിജഞപനഞ്ചാം വഴെതി,

ഈ ആവശേശ്യതതികലെകറ വതിജഞപനഞ്ചാം ലചെയതിട്ടുള ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം പകദശേതറ ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം

ഇനഞ്ചാം  മത്സശ്യഞ്ചാം  പതിടതിക്കുന്നതറ  നതിര്ണ്ണയതികഞവന്ന  രറീതതിയതിലഞ്ചാം  കേഞലെകതക്കുഞ്ചാം

പരതിമതിതലപ്പടുത്തുകേകയഞ നതിയനതിക്കുകേകയഞ നതികരഞധതിക്കുകേകയഞ ലചെയ്യഞവന്നതഞണറ .

(2) അധതികേഞരലപ്പടുതലപ്പട്ടേ ഉകദശ്യഞഗസന് ഇതതിനുകശേഷഞ്ചാം ഈ ആകതിലലെ IV-ാം

അദ്ധശ്യഞയതതില് വശ്യവസ ലചെയതിട്ടുള ആവശേശ്യതതികലെയഞയതി അനുവദതിച്ച ലലെസന്സതിലലെ

വശ്യവസകേള്ക്കുഞ്ചാം  നതിബന്ധനകേള്ക്കുഞ്ചാം  അനുസൃതമഞയതിട്ടേലഞലത  ഏലതഞരഞളഞ്ചാം  (1)-ാം

ഉപവകുപ്പറ പകേഞരഞ്ചാം വതിജഞപനഞ്ചാം ലചെയതിട്ടുള ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം പകദശേത്തുനതിനഞ്ചാം ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം

മത്സശ്യലതകയഞ ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം ഇനഞ്ചാം മത്സശ്യങലളകയഞ പതിടതികഞന് പഞടുളതല:

എന്നഞല് തകദ്ദേശേസകയഞ്ചാംഭരണ സഞപനങളലട അധറീനതയതിലള ജലെഞശേയങളതിലലെ

മത്സശ്യബന്ധനതതിനറ  ലലെസന്സറ നല്കുന്നതതിനുള അധതികേഞരഞ്ചാം അതതറ   തകദ്ദേശേസകയഞ്ചാംഭരണ

സഞപനതതില് നതിക്ഷതിപ്തമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

എനമഞതമല  ആദശ്യ  കതിപ്തനതിബന്ധനപകേഞരഞ്ചാം  തകദ്ദേശേസകയഞ്ചാംഭരണ  സഞപനങള്

ലലെസന്സറ നല്കുന്നതതിനറ 3-ാം വകുപ്പറ (2)-ാം ഉപവകുപ്പതില് പറഞ്ഞെതിരതിയന്ന ഫതിഷററീസറ

ഉകദശ്യഞഗസനതില് നതിനഞ്ചാം അതതിനഞവശേശ്യമഞയ ശേതിപഞര്ശേ ഉണഞയതിരതികകണതഞണറ. 
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 6. ലതരലഞ്ഞെടുത ജലെഞശേയങളതിലലെ മത്സശ്യസഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം.―(1) ഇതതിനുകശേഷഞ്ചാം ഈ

വകുപ്പതില്  പറഞ്ഞെതിരതിക്കുന്ന  ആവശേശ്യതതികലെകറ,  സര്കഞരതിനറ,  ചെട്ടേങളണഞകഞവന്നതഞ്ചാം

ഗസററ  വതിജഞപനഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം  അങലനയുള  ഏലതങ്കേതിലകമഞ  എലഞകമഞ  ചെട്ടേങള്  പസ്തുത

വതിജഞപനതതില് പറഞ്ഞെതിട്ടുള ഉള്നഞടന് ജലെഞശേയങള്കറ ബഞധകേമഞകഞവന്നതമഞണറ.

എന്നഞല്  തകദ്ദേശേസകയഞ്ചാംഭരണ  സഞപനങളലട  അധറീനതയതിലള  ജലെഞശേയങലള

സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ  ബന്ധലപ്പട്ടേ  തകദ്ദേശേസകയഞ്ചാംഭരണ  സഞപനങളമഞയതി  കൂടതിയഞകലെഞചെതിച്ചറ

തറീരുമഞനതികകണതഞണറ.

(2)  അധതികേഞരലപ്പടുതലപ്പട്ടേ  ഉകദശ്യഞഗസന്  ഈ  ആവശേശ്യതതിനുകവണതി

അനുവദതിച്ചതിട്ടുള  ലലെസന്സതിനുഞ്ചാം  അതതില്  പറഞ്ഞെതിട്ടുള  വശ്യവസകേള്ക്കുഞ്ചാം

നതിബന്ധനകേള്ക്കുഞ്ചാം  അനുസൃതമഞയതിട്ടേലഞലത,  ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം  ലപഞതജലെഞശേയതതില്

മത്സശ്യബന്ധനഞ്ചാം  നടത്തുകേകയഞ  മത്സശ്യബന്ധന  ഉരുകവഞ  വലെകയഞ  ഉപകയഞഗതിക്കുകേകയഞ

ലചെയ്യുന്നതറ സര്കഞരതിനറ നതികരഞധതികഞവന്നതഞണറ.

(3)  ചെട്ടേങള്ലകേഞണറ  തഞലഴെപ്പറയുന്ന  എലഞകമഞ  ഏലതങ്കേതിലകമഞ  സഞ്ചാംഗതതികേലള

സതിരമഞകയഞ  തഞല്കഞലെതികേമഞകയഞ  പരതിമതിതലപ്പടുത്തുകേകയഞ  നതിയനതിക്കുകേകയഞ

നതികരഞധതിക്കുകേകയഞ ലചെയ്യഞവന്നതഞണറ, അതഞയതറ:―

(എ)  ചെതിറകേളകടകയഞ,  തടയുലടകയഞ കൃതതിമ ബണ്ടുകേളകടകയഞ ലകേട്ടുകേളലടകയഞ

കവലെതികേളലടകയഞ നതിര്മഞണഞ്ചാം;

(ബതി)  മത്സശ്യബന്ധനതതികനഞ  പകതശ്യകേഞ്ചാം  പറഞ്ഞെതിട്ടുള  ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം  ഇനഞ്ചാം

മത്സശ്യഞ്ചാം പതിടതിക്കുന്നതതികനഞ ഉപകയഞഗതിക്കുന്ന മത്സശ്യബന്ധന ഉപകേരണങളലട മഞനങളഞ്ചാം,

തരവഞ്ചാം,  അങലനയുള  ഉപകേരണങള്  ഉപകയഞഗതികകണ  രറീതതിയുഞ്ചാം  മത്സശ്യബന്ധന

വലെകേളലട കേണ്ണതിവലെതിപ്പവഞ്ചാം;

(സതി) ഏറവഞ്ചാം കുറഞ്ഞെതറ ഏതറ വലെതിപ്പതതികലെഞ തൂകതതികലെഞ ഉള മത്സശ്യകതകയഞ

പകതശ്യകേഞ്ചാം  പറഞ്ഞെതിട്ടുള ഇനഞ്ചാം മത്സശ്യലതകയഞ ആണറ  പതിടതിക്കുകേകയഞ  കശേഖരതിക്കുകേകയഞ

വതില്ക്കുകേകയഞ ലചെയകൂടഞതതറ;

(ഡതി)  മലെതിനറീകേരണഞ്ചാംമൂലെകമഞ  ലതഞണഴുകല്മൂലെകമഞ  വശ്യവസഞയശേഞലെകേളതില്

നതിനഞ്ചാം  ഗൃഹങളതില്  നതിനഞ്ചാം  പുറത്തുവരുന്ന  ഖര  രൂപതതികലെഞ  ദ്രവരൂപതതികലെഞ  ഉള

മലെതിനവസ്തുകള്  മൂലെകമഞ  രഞസവസ്തുകള്മൂലെകമഞ  കേറീടനഞശേതിനതികേള്  തളതിക്കുന്നതമൂലെകമഞ

മത്സശ്യതതികനഞ ഫതിഷറതികകഞ നഞശേകമഞ ക്ഷയകമഞ വരുന്നതറ;
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(ഇ)  നതയ,  കേല്ലുകമകഞയ,  മുത്തുച്ചതിപ്പതി,  കേക എന്നതിവയുലട  കശേഖരണവഞ്ചാം

അവയുലട ഇറച്ചതികയഞ, കതഞകടഞ അലലങ്കേതില് ഇവ രണ്ടുകമഞ കേടതതിലകഞണ്ടുകപഞകുന്നതറ;

(എഫറ)  സകകേഞരശ്യ  ജലെഞശേയതതിലലെ  മത്സശ്യതതിലനയുഞ്ചാം  ലചെമറീനതിലനയുഞ്ചാം

ഫതില്കട്രേഷന്;

(ജതി)  ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം  ജലെഞശേയങളതികലെകറ  ചെറീര്കപ്പഞ  വതിടവകേകളഞ  ആകേര്ഷണ

പകേഞശേകമഞ  മകറലതങ്കേതിലഞ്ചാം  ഉപഞയകമഞ  ഉപകയഞഗതിച്ചറ  മത്സശ്യലത  ആകേര്ഷതിക്കുകേകയഞ

അവയുലട  കുടതികയറതതിനറ  ഇടയഞക്കുകേകയഞ  ലചെയ്യുന്നതഞ്ചാം  എന്തുമഞര്കഗ്ഗനയുഞ്ചാം  മററ  ഏതറ

ഉപഞയതഞലഞ്ചാം മത്സശ്യഞ്ചാം പതിടതിക്കുകേകയഞ രക്ഷലപ്പടുന്നതറ തടയുകേകയഞ ലചെയ്യുന്നതഞ്ചാം;

(എച്ചറ)  ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം  മഞര്കഗ്ഗന  ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം  ജലെഞശേയതതിലന  നതിലെവതിലള

പഞരതിസതിതതികേ  അവസയറ  നഞശേഞ്ചാം  വരുന്നകതഞ  ഹഞനതികേരമഞയ  രറീതതിയതില്  മഞറഞ്ചാം

വരുത്തുകേകയഞ ലചെയ്യുന്നതറ;

(ലഎ)  തകദ്ദേശേറീയമലഞത  മത്സശ്യ  ഇനങളലട  പജനനവഞ്ചാം,  പരതിപഞലെനവഞ്ചാം

വതിപണനവഞ്ചാം;

(ലജ) അഴെതിമുഖങളതികലെഞ സഞ്ചാംരക്ഷതിത മത്സശ്യസകങ്കേതങളലട പരതിസരങളതികലെഞ

ഏതറ തരഞ്ചാം ഉപകേരണങകളഞ വലെകേകളഞ ഉപകയഞഗതിച്ചുള മത്സശ്യബന്ധനഞ്ചാം;

(ലകേ)  പതദ്യുലഞദനക്ഷമതയുള  മത്സശ്യങലള  ലപഞതജലെഞശേയങളതില്  നതിന്നറ

ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം വലെകയഞ ഉപകേരണകമഞ ഉപകയഞഗതിച്ചറ പതിടതിക്കുന്നതഞ്ചാം വതിപണനഞ്ചാം ലചെയ്യുന്നതഞ്ചാം;

(എല്)  സകഞഭഞവതികേ  ജലെഞശേയങളമഞകയഞ  തണ്ണറീര്തടങളമഞകയഞ

ബന്ധലപ്പടുത്തുന്ന പഞരതിസതിതതികേഞവസലയ തടസലപ്പടുത്തുന്നതറ;

(എഞ്ചാം)  ഉള്നഞടന്  കമഖലെയതിലലെ  ലപഞത  ജലെഞശേയങളതില്  നതിനഞ്ചാം  അലെങ്കേഞര

മത്സശ്യയതിനങലള പതിടതിക്കുന്നതഞ്ചാം കശേഖരതിക്കുന്നതഞ്ചാം വതിപണനഞ്ചാം ലചെയ്യുന്നതഞ്ചാം;

(എന്)  വഞ്ചാംശേനഞശേഞ്ചാം  സഞ്ചാംഭവതിച്ചുലകേഞണതിരതിയന്ന  തകദ്ദേശേറീയ  മത്സശ്യയതിനങലള

പതിടതിക്കുകേകയഞ കശേഖരതിക്കുകേകയഞ വതിപണനഞ്ചാം ലചെയ്യുകേകയഞ ലചെയ്യുന്നതറ;

(ഒ)  ഉള്നഞടന് ജലെഞശേയങളതില് കമഞകട്ടേഞര് ഘടതിപ്പതിച്ചകതഞ യനവല്ക്കൃതകമഞ

ആയ മത്സശ്യബന്ധന ഉരുകള്, വലെകേള് എന്നതിവ ഉപകയഞഗതിച്ചുള മത്സശ്യബന്ധനഞ്ചാം.

** **  ** **
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8. അകേകഞകേള്ച്ചര്  പവര്തനങളലട  നതിയനണഞ്ചാം.―(1)ഈ  ആകതികലെയുഞ്ചാം  അതതിന്കേറീഴെതില്

ഉണഞകലപ്പട്ടേ  ചെട്ടേങളതിലലെയുഞ്ചാം  വശ്യവസകേള്കറ  വതികധയമഞയതി  ലെഭതിച്ച  രജതികസ്ട്രേഷന്

സര്ട്ടേതിഫതികകറഞ  ലലെസന്കസഞ  ഇലഞത  യഞലതഞരഞളഞ്ചാം  ഉള്നഞടന്  ജലെഞശേയങളതില്

ഹഞച്ചറതി നടതതിപ്പതികലെഞ, അകേകഞകേള്ച്ചറതികലെഞ, ഫതില്കട്രേഷനതികലെഞ ഏര്ലപ്പടഞന് പഞടുളതല.

(2)  സര്കഞര്  വതിജഞപനഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം  വതിനതിര്കദ്ദേശേതിക്കുന്ന  ഇനഞ്ചാം  മത്സശ്യവതിത്തുകേള്

ഒഴെതിലകേ,  പകൃതതിയതില്  നതിനഞ്ചാം  കശേഖരതിക്കുന്ന  യഞലതഞരു  ഇനഞ്ചാം  മത്സശ്യവതിത്തുകേളഞ്ചാം

അകേകഞകേള്ച്ചറതിനഞയതി ഉപകയഞഗതിക്കുവഞന് പഞടുളതല.

(3)  സര്കഞരതിനറ  ചെട്ടേങള്  വഴെതി,  തഞലഴെപ്പറയുന്ന  എലഞകമഞ,  ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം

സഞ്ചാംഗതതികേലള സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ സതിരകമഞ, തഞല്കഞലെതികേകമഞ ആയ പരതിമതിതലപ്പടുതലകേകളഞ

നതിയനണങകളഞ നതികരഞധനങകളഞ ഏര്ലപ്പടുതഞവന്നതഞണറ, അതഞയതറ:―

(എ) മരുനകേള്,  ആനതിബകയഞട്ടേതിക്കുകേള്,  കേറീടനഞശേതിനതികേള്,  മത്സശ്യനഞശേതിനതികേള്

എന്നതിവ അകേകഞകേള്ച്ചറതിനഞയതി ഉപകയഞഗതികല്;

(ബതി)  പരതിസതിതതികറ  കദഞഷഞ്ചാം  ലചെയ്യുന്ന  ഊര്ജതിത/അധതികകേഞര്ജതിത

ജലെകൃഷതി നടതല്;

(സതി)  കേണല്  വനപകദശേങകളഞ  മത്സശ്യങളലട  പജനന  കകേന്ദ്രങകളഞ

നഴ്സറതികേകളഞ  ആയ  പഞരതിസതിതതികേ  പഞധഞനശ്യമുള  പകദശേങലള  അകേകഞകേള്ച്ചറതിനഞയതി

ഉപകയഞഗലപ്പടുതല്;

(ഡതി)  വതിള ചെഞ്ചാംക്രമണഞ്ചാം കൂടഞലത ലനല്കൃഷതികറ  കദഞഷകേരമഞയ രറീതതിയതിലള

സഞ്ചാംകയഞജതിത മത്സശ്യകൃഷതി;

(ഇ)  കേകഞറലനന്  നടപടതികേള്ക്കുഞ്ചാം  ഗുണകമന്മഞ  പരതികശേഞധനകേള്ക്കുഞ്ചാം

വതികധയമഞകഞലത മത്സശ്യകൃഷതികഞയതി തകദ്ദേശേറീയമലഞത മത്സശ്യങളലടയുഞ്ചാം മത്സശ്യവതിത്തുകേളലടയുഞ്ചാം

ഉപകയഞഗലപ്പടുതല്;

(എഫറ)  ഉള്നഞടന് ജലെകസഞതസ്സുകേളലട സഞ്ചാംവഞഹകേകശേഷതി കേണകതിലലെടുകഞലതയുഞ്ചാം

വതികവചെനരഹതിതമഞയുഞ്ചാം മത്സശ്യകൃഷതി ലചെയ്യല്.

** **  ** **
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11.  മത്സശ്യബന്ധന  ഉരുകവഞ  സകതനവലെകയഞ  ഉറപ്പതിച്ച  യനകമഞ  രജതികസ്ട്രേഷന്

കൂടഞലത  ഉപകയഞഗതികല്.―(1)  ഈ  ആകതികലെയുഞ്ചാം  അതതിന്കേറീഴെതില്  ഉണഞകലപ്പട്ടേ

ചെട്ടേങളതികലെയുഞ്ചാം വശ്യവസകേള്കറ വതികധയമഞയതി ലെഭതിച്ച രജതികസ്ട്രേഷന് സര്ട്ടേതിഫതികറതിലഞലത

യഞലതഞരഞളഞ്ചാം  ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം  മത്സശ്യബന്ധന  ഉരുകവഞ  സകതനവലെകയഞ  ഉറപ്പതിച്ച  യനകമഞ

മത്സശ്യബന്ധന പവര്തനങളലട ആവശേശ്യതതിനറ  ഉപകയഞഗതിക്കുകേകയഞ ഉപകയഞഗതികഞന്

ഇടയഞക്കുകേകയഞ അനുവദതിക്കുകേകയഞ ലചെയ്യഞന് പഞടുളതല.

(2)  ഈ  ആകതികലെയുഞ്ചാം  അതതിന്കേറീഴെതില്  ഉണഞകലപ്പട്ടേ  ചെട്ടേങളതികലെയുഞ്ചാം
വശ്യവസകേള്കറ  വതികധയമഞയതി  ലെഭതിച്ച  രജതികസ്ട്രേഷന്  സര്ട്ടേതിഫതികറതിലഞലത  യഞലതഞരഞളഞ്ചാം
ഉള്നഞടന്  ജലെഞശേയങളതില്  അകേകഞകേള്ച്ചറതികലെഞ  ഫതില്കട്രേഷനതികലെഞ  ഏര്ലപ്പടഞന്
പഞടുളതല.

** **  ** **

13.   റതികട്ടേണുകേള് നല്കേഞനുള ബഞദ്ധശ്യത.―(1)  രജതികസ്ട്രേഷന് സര്ട്ടേതിഫതികററ ഉള
മത്സശ്യലതഞഴെതിലെഞളതികേള്  ഒഴെതിലകേ  ഏലതഞരഞളഞ്ചാം  നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടഞവന്ന  സമയത്തുഞ്ചാം
നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടഞവന്ന  രറീതതിയതിലഞ്ചാം  നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടഞവന്ന  റതികട്ടേണുകേള്
അധതികേഞരലപ്പടുതലപ്പട്ടേ ഉകദശ്യഞഗസനറ നല്കകേണതഞണറ.

** **  ** **

14. ഉടമസഞവകേഞശേഞ്ചാം ലകേമഞറഞ്ചാം ലചെയ്യല്.―(1) ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം മത്സശ്യബന്ധന ഉരുകവഞ
ഉറപ്പതിച്ച യനകമഞ സകതനവലെകയഞ അകേകഞകേള്ച്ചര് പകദശേകമഞ ഫതില്കട്രേഷന് പകദശേകമഞ
നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടുന്ന  രറീതതിയതില്  ലകേമഞറഞ്ചാം  ലചെയ്യലപ്പടുന്ന  സഞ്ചാംഗതതിയതില്  ലകേമഞറഞ്ചാം
നടതതിയ  ആള്,  നതിര്ണ്ണയതികലപ്പഞടഞവന്ന  സമയതതിനുളതില്,  ലകേമഞറഞ്ചാം  നടതതിയ
സലെതറ  അധതികേഞരതിതയുള  അധതികേഞരലപ്പടുതലപ്പട്ടേ  ഉകദശ്യഞഗസനറ  ലകേമഞറഞ്ചാം
സഞ്ചാംബന്ധതിച്ച  റതികപ്പഞര്ട്ടേറ  ലചെകയ്യണതഞ്ചാം  തത്സമയഞ്ചാം  തലന്ന  ലകേമഞറഞ്ചാം  വഞങതിയ  ആളതിനറ
പസ്തുത റതികപ്പഞര്ട്ടേതിലന ഒരു പകേര്പ്പറ അയയ്കകണതമഞണറ.

(2)  ലകേമഞറഞ്ചാം  വഞങതിയ  ആള്,  നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടഞവന്ന  സമയതതിനുളതില്,
അധതികേഞരലപ്പടുതലപ്പട്ടേ ഉകദശ്യഞഗസനറ  ലകേമഞറഞ്ചാം  സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ  റതികപ്പഞര്ട്ടേറ  ലചെകയ്യണതഞ്ചാം
റതികപ്പഞര്ട്ടേതികനഞലടഞപ്പഞ്ചാം  നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടഞവന്ന  പകേഞരമുള  ഫറീകസഞടുകൂടതി  രജതികസ്ടേഷന്
സര്ട്ടേതിഫതികററ അധതികേഞരലപ്പടുതലപ്പട്ടേ ഉകദശ്യഞഗസനറ സമര്പ്പതികകണതഞ്ചാം ആയതറ ലെഭതിച്ചു
കേഴെതിഞ്ഞെഞല്  അധതികേഞരലപ്പടുതലപ്പട്ടേ  ഉകദശ്യഞഗസന്   ഉടമസഞവകേഞശേഞ്ചാം  ലകേമഞറഞ്ചാം
സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ  വതിവരങള്  രജതികസ്ട്രേഷന്  സര്ട്ടേതിഫതികറതിലഞ്ചാം  തലന  ഓഫറീസതില്
സൂക്ഷതിച്ചതിരതിക്കുന്ന രജതിസ്റ്ററതിലഞ്ചാം കചെര്കകണതമഞണറ.  

** **  ** **
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17. ലലെസന്സറ നല്കേല്.―(1) ഈ ആകറ പകേഞരമുള രജതികസ്ട്രേഷന് സര്ട്ടേതിഫതികററ
ഇലഞതകതഞ  മത്സശ്യലതഞഴെതിലെഞളതി  അലഞതകതഞ  ആയ  യഞലതഞരഞള്ക്കുഞ്ചാം
അധതികേഞരലപ്പടുതലപ്പട്ടേ  ഉകദശ്യഞഗസന്  അലലങ്കേതില്  തകദ്ദേശേസകയഞ്ചാംഭരണ  സഞപനഞ്ചാം
മത്സശ്യബന്ധനതതികനഞ  ഫതിഷററീസറ  സഞ്ചാംബന്ധതിച്ച  പവര്തനങള്കകഞ  ലലെസന്സറ
നല്കേഞന് പഞടുളതല:

എന്നഞല് മത്സശ്യബന്ധന ഉരു,  ഊന്നതിവലെ,  ചെറീനവലെ,  സകതനവലെ എന്നതിവയുലട
സഞ്ചാംഗതതിയതില്  മത്സശ്യലതഞഴെതിലെഞളതിയലഞത  യഞലതഞരഞള്ക്കുഞ്ചാം  ലലെസന്സറ  നല്കേഞന്
പഞടുളതല.

** **  ** **

19.  ലലെസന്സകേഞരനറ  ലലെസന്സറ  ഹഞജരഞകഞനുള  ബഞദ്ധശ്യത.―ഈ  ആകറ
പകേഞരഞ്ചാം  നല്കേലപ്പട്ടേ  ലലെസന്സള  ഏലതഞരഞളഞ്ചാം  ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം  അധതികേഞരലപ്പടുതലപ്പട്ടേ
ഉകദശ്യഞഗസന്  ആവശേശ്യലപ്പടുന്നപക്ഷഞ്ചാം  അങലനയുള  ലലെസന്സറ  ഏതറ  സമയത്തുഞ്ചാം
പരതികശേഞധനയഞയതി ഹഞജരഞകഞന് ബഞദ്ധശ്യസനഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ:

എന്നഞല്  ഒരു  തകദ്ദേശേസകയഞ്ചാംഭരണ  സഞപനഞ്ചാം  നല്കേതിയതിട്ടുള  ലലെസന്സതിലന
കേഞരശ്യതതില്  ലലെസന്സറ  ആവശേശ്യലപ്പടഞനുഞ്ചാം  പരതികശേഞധതിക്കുവഞനുമുള  അധതികേഞരഞ്ചാം
തകദ്ദേശേസകയഞ്ചാംഭരണ  സഞപനതതികനഞ  അതറ  ഇതതികലെകഞയതി  അധതികേഞരലപ്പടുത്തുന്ന
ഉകദശ്യഞഗസകനഞ മഞതഞ്ചാം ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

20.  ലലെസന്സറ  റദ്ദേഞകല്  അഥവഞ  സലസ്പന്ഡറ  ലചെയ്യല്.―ഇതതികലെകഞയതി
സര്കഞര്  ഉണഞക്കുന്ന  ചെട്ടേങള്കറ  വതികധയമഞയതി,  അധതികേഞരലപ്പടുതലപ്പട്ടേ
ഉകദശ്യഞഗസന്,―

(എ)  ഈ  ആകതിലലെകയഞ  അതതിന്കേറീഴെതില്  ഉണഞകലപ്പട്ടേ  ചെട്ടേങളതിലലെകയഞ
ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം  വശ്യവസകേള്കകഞ  ലലെസന്സതിലന  ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം  നതിബന്ധനകേള്കകഞ
വശ്യവസകേള്കകഞ  വതിരുദ്ധമഞയതി  ലലെസന്സകേഞരന്  ലലെസന്സറ  ഉപകയഞഗതിച്ചതിട്ടുളകപ്പഞള്;
അലലങ്കേതില്

(ബതി)  ലലെസന്സകേഞരന് ഈ ആകതിലലെകയഞ  അതതിന്കേറീഴെതില് ഉണഞകലപ്പട്ടേ
ചെട്ടേങളതിലലെകയഞ വശ്യവസകേള്കറ എതതിരഞയ ഒരു കുറഞ്ചാം ലചെയതഞയതി സഞപതികലപ്പട്ടേതിട്ടുളകപ്പഞള്;
അലലങ്കേതില്

(സതി)  ലലെസന്സകേഞരന്  ലതറതിദ്ധരതിപ്പതികച്ചഞ,  വസ്തുതകേള്  മറച്ചുവച്ചുലകേഞകണഞ
ഒരു ലലെസന്സറ കനടതിയതിട്ടുള പക്ഷഞ്ചാം;
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അങലനയുള  ഏലതഞരു  ലലെസന്സഞ്ചാം  റദ്ദേഞക്കുകേകയഞ  സലസ്പന്ഡറ  ലചെയ്യുകേകയഞ
ലചെയ്യഞവന്നതഞണറ :

എന്നഞല്,  ഒരു  തകദ്ദേശേസകയഞ്ചാംഭരണ  സഞപനഞ്ചാം  നല്കേതിയതിട്ടുള  ലലെസന്സതിലന
സഞ്ചാംഗതതിയതില്,  റദ്ദേഞക്കുവഞകനഞ  സലസ്പന്ഡറ  ലചെയ്യഞകനഞ  ഉള  അധതികേഞരഞ്ചാം
തകദ്ദേശേസകയഞ്ചാംഭരണ  സഞപനതതികനഞ  അതറ  ഇതതികലെകഞയതി  അധതികേഞരലപ്പടുതതിയ
ഉകദശ്യഞഗസകനഞ മഞതമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ:

എനമഞതമല,  ലലെസന്സകേഞരനറ  പറയഞനുളതറ  പറയഞന്  ഒരു  അവസരഞ്ചാം
നല്കേഞലത  ലലെസന്സറ  റദ്ദേഞക്കുകേകയഞ  സലസ്പന്ഡറ  ലചെയ്യുകേകയഞ  ലചെയലകേഞണ്ടുള
യഞലതഞരുതരവഞ്ചാം പഞസഞകഞന് പഞടുളതല.

** **  ** **

33.  സഞ്ചാംരക്ഷതിത  മത്സശ്യസകങ്കേതതതിലന    മമനനജമമനന   പരതിപഞലെനവഞ്ചാം.―(1)
ഫതിഷററീസറ ഡയറക്ടകറഞ അകദ്ദേഹഞ്ചാം അധതികേഞരപ്പടുതതിയ ഫതിഷററീസറ അസതിസ്റ്റനറ ഡയറക്ടര്
പദവതിയതില്  കുറയഞത  മകറലതങ്കേതിലഞ്ചാം  ഉകദശ്യഞഗസകനഞ  സഞ്ചാംരക്ഷതിത  മത്സശ്യസകങ്കേതഞ്ചാം
മഞകനജറ ലചെയ്യുവഞനുഞ്ചാം പരതിപഞലെതിക്കുവഞനുഞ്ചാം ഉള ഉകദശ്യഞഗസനഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(2)  സഞ്ചാംരക്ഷതിത മത്സശ്യസകങ്കേതതതിലന  മമനനജമമനനനന പരതിപഞലെനതതിനുമഞയതി
ഒരു ഫതിഷററീസറ പരതിപഞലെന പദ്ധതതി സര്കഞര് ഇതതിനഞയതി നതിയമതിക്കുന്ന ഒരു സഞകങ്കേതതികേ
സമതിതതി തയ്യഞറഞകകണതഞ്ചാം ആയതറ സര്കഞര് വതിജഞപനഞ്ചാം ലചെകയ്യണതമഞണറ.

(3)  (2)-ാം  ഉപവകുപ്പറ  പകേഞരഞ്ചാം  നതിയമതിക്കുന്ന  സഞകങ്കേതതികേ  സമതിതതിയതില്
തഞലഴെപ്പറയുന്ന  അഞ്ചാംഗങള് ഉണഞയതിരതികകണതഞ്ചാം സഞകങ്കേതതികേ സമതിതതിയുലട പവര്തനങള്
നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടഞവന്ന പകേഞരഞ്ചാം ആയതിരതിക്കുന്നതമഞണറ,- 

1. ഫതിഷററീസറ വകുപ്പറ ഡയറക്ടര്;

2. ഒരു ബകയഞളജതിസ്റ്ററ;

3. ഒരു പരതിസതിതതി ശേഞസജന്;

4. ഒരു കസഞഷശ്യല് സയനതിസ്റ്ററ;

5. ഒരു മമനനജമമനന വതിദഗ്ദന്;

6. ഒരു ലഹകഡഞളജതിസ്റ്ററ;

7. സഞ്ചാംസഞന ബകയഞ ലഡകവഴ്സതിറതി കബഞര്ഡതിലന ഒരു പതതിനതിധതി;

8.  എകതികേപ്യൂട്ടേറീവറ   ഡയറക്ടര്,  ഏജന്സതി  കഫഞര്  ലഡവലെപ്ലമനറ  ഓഫറ
അകേകഞകേള്ച്ചര് (അഡഞകറ);
1474/2021.
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സഞകങ്കേതതികേ  സമതിതതിയുലട  ലചെയര്മഞന്  ഫതിഷററീസറ  ഡയറക്ടറഞ്ചാം,  കേണ്വറീനര്
അഡഞകറ എകതികേപ്യൂട്ടേറീവറ ഡയറക്ടറഞ്ചാം ആയതിരതിക്കുന്നതമഞണറ.

(4)  (2)-ാം ഉപവകുപ്പറ  പകേഞരഞ്ചാം  തയ്യഞറഞക്കുന്ന ഫതിഷററീസറ  പരതിപഞലെന പദ്ധതതി
തഞലഴെപ്പറയുന്ന  എലഞകമഞ  ഏലതങ്കേതിലകമഞ  കേഞരശ്യങള്കറ  വശ്യവസ  ലചെയ്യഞവന്നതഞണറ,
അതഞയതറ:―

(i)  വതിവതിധയതിനഞ്ചാം  മത്സശ്യങള്  ഉള്ലപ്പലടയുള  ജറീവജഞലെങളലട
ലജവലവവതിധശ്യ  സഞ്ചാംരക്ഷണതതിനറ  പുറലമ  പകതശ്യകേഞ്ചാം  നതിര്കദ്ദേശേതികലപ്പട്ടേതഞ്ചാം  വഞ്ചാംശേനഞശേ
ഭറീഷണതി  കനരതിടുന്നതമഞയ  തകദ്ദേശേ  മത്സശ്യയതിനങളലടയുഞ്ചാം  അവയുലട  ആവഞസ
വശ്യവസയുകടയുഞ്ചാം സഞ്ചാംരക്ഷണ നടപടതികേള്;

(ii)  മത്സശ്യലതഞഴെതിലെഞളതികേളലട  ഉപജറീവന  സരക്ഷയുഞ്ചാം  സഞ്ചാംരക്ഷതിത  മത്സശ്യ
സകങ്കേതവഞ്ചാം തമതിലള സമനകയഞ്ചാം;

(iii)  സഞ്ചാംരക്ഷതിത മത്സശ്യസകങ്കേതകതഞടറ  കചെര്ന്നറ  കേതിടക്കുന്ന ജലെഞശേയതതിലന
മത്സശ്യസഞ്ചാംവഞഹകേകശേഷതി നതിര്ണ്ണയതികലഞ്ചാം അതനുസരതിച്ചറ ഉപകയഞഗതികകണ മത്സശ്യബന്ധന
ഉരുകളകടയുഞ്ചാം വലെകേളകടയുഞ്ചാം കശേഷതിയുഞ്ചാം എണ്ണവഞ്ചാം നതിശയതികല്;

(iv)  പദ്ധതതിയതില് വശ്യവസഥ ലചെകയ്യണ്ടുന്ന മകറലതങ്കേതിലഞ്ചാം കേഞരശ്യലതപ്പറതികയഞ,
പദ്ധതതി  നടപ്പഞക്കുന്ന  കേഞരശ്യങള്കറ  ആവശേശ്യമുളകതഞ  കവണകതഞ  ആയ  കേഞരശ്യങലള
കുറതിച്ചുഞ്ചാം.

** **  ** **

35.  പതിടതിലച്ചടുക്കുന്നതതികനഞ അറസ്റ്ററ  ലചെയ്യുന്നതതികനഞ ഉള അധതികേഞരഞ്ചാം.―(1)  തത്സമയഞ്ചാം
പഞബലെശ്യതതിലള  മകറലതങ്കേതിലഞ്ചാം  നതിയമതതില്  എന്തുതലന്ന  അടങതിയതിരുന്നഞലഞ്ചാം
ഫതിഷററീസറ  ഡയറക്ടകറഞ  അധതികേഞരലപ്പടുതലപ്പട്ടേ  ഉകദശ്യഞഗസകനഞ  ഈ  ആകതികനഞ
അതതിന്കേറീഴെതില്  ഉണഞകലപ്പട്ടേതിട്ടുള  ചെട്ടേങള്കകഞ  വതിരുദ്ധമഞയതി  ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം  ആള്  ഒരു
കുറഞ്ചാം ലചെയതഞയതി വതിശേകസതിക്കുവഞന് മതതിയഞയ കേഞരണമുളപക്ഷഞ്ചാം,―

(എ) അങലനയുള ഏലതഞരഞകളഞടുഞ്ചാം അയഞള് പതിടതിച്ച ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം മത്സശ്യകമഞ
അലലങ്കേതില്  കശേഖരതിച്ചതിട്ടുള  കേകകയഞ,  ഇറച്ചതികയഞ  അയഞളലട  അധറീനതയതികലെഞ
നതിയനണതതികലെഞ ലകേവശേകമഞ ഉള മകറലതങ്കേതിലഞ്ചാം മത്സശ്യ ഉലന്നങകളഞ അലലങ്കേതില് ഈ
ആകറ  പകേഞരഞ്ചാം  അയഞള്കറ  അനുവദതികലപ്പട്ടേകതഞ  അയഞള്കറ  ലെഭശ്യമഞയകതഞ  ആയ
ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം  ലലെസന്കസഞ  ലപര്മതികറഞ  രജതികസ്ട്രേഷന്  സര്ട്ടേതിഫതികകറഞ  മററ  കരഖകേകളഞ
പരതികശേഞധനയഞയതി ഹഞജരഞകഞന് ആവശേശ്യലപ്പടുകേകയഞ; അലലങ്കേതില്
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(ബതി)  പരതികശേഞധനകയഞ അകനകഷണകമഞ നടത്തുന്നതതിനുകവണതി ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം

വഞഹനകമഞ,  മത്സശ്യബന്ധന ഉരുകവഞ,  യഞനകമഞ  നതിര്ത്തുകേയുഞ്ചാം അങലനയുള അയഞളലട

ലകേവശേമുള  ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം  പരതിസരങളതികലെഞ,  ഭൂമതിയതികലെഞ,  വഞഹനതതികലെഞ,

മത്സശ്യബന്ധന  ഉരുവതികലെഞ  യഞനതതികലെഞ  പകവശേതിക്കുകേയുഞ്ചാം  തതിരച്ചതില്  നടത്തുകേയുഞ്ചാം

അയഞളലട  ലകേവശേമുള  ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം  ഭഞണ്ഡകമഞ  വലെകയഞ  മകറലതങ്കേതിലഞ്ചാം  സഞധനകമഞ

തറക്കുകേയുഞ്ചാം പരതികശേഞധന നടത്തുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്യുകേകയഞ; അലലങ്കേതില്

(സതി)  അങലനയുള  ആളലട  ലകേവശേതതിലള  ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം  മത്സശ്യകമഞ

കേകകയഞ  ഇറച്ചതികയഞ  ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം  മത്സശ്യ  ഉല്പ്പന്നകമഞ  അങലനയുള  ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം

കുറകൃതശ്യഞ്ചാം  ലചെയ്യുന്നതതിനുഞ്ചാം  ഉപകയഞഗതിച്ച  സകതന  വലെകയഞ  മത്സശ്യബന്ധന  ഉരുകവഞ

മകറലതങ്കേതിലഞ്ചാം  യനകമഞ,  വഞഹനകമഞ  ആയുധകമഞ  സഹതിതഞ്ചാം  പതിടതിലച്ചടുക്കുകേയുഞ്ചാം  വഞറണറ

കൂടഞലത അയഞലള അറസ്റ്ററ ലചെയ്യുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്യഞവന്നതഞണറ.

(2)  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പതില്  പരഞമര്ശേതിച്ചതിട്ടുള  ഏലതഞരുകദശ്യഞഗസനുഞ്ചാം  അയഞള്

ഫതിഷററീസറ  ഡയറക്ടകറഞ,  അധതികേഞരലപ്പടുതലപ്പട്ടേ  ഉകദശ്യഞഗസകനഞ  അലലങ്കേതില്  തഞന്

(1)-ാം ഉപവകുപ്പതിലലെ  (സതി)  ഖണ്ഡപകേഞരഞ്ചാം പതിടതിലച്ചടുത ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം സകതന വലെകയഞ

മത്സശ്യബന്ധന ഉരുകവഞ,  മറ്റുപകേരണകമഞ,  വഞഹനകമഞ,  ആയുധകമഞ അധതികേഞരലപ്പടുതലപ്പട്ടേ

ഉകദശ്യഞഗസലന  മുമ്പഞലകേ  ഹഞജരഞകകണതഞ്ചാം  ആവശേശ്യലപ്പടുന്ന  ഏതറ  സമയത്തുഞ്ചാം

വതിട്ടുലകേഞടുകലപ്പടുന്ന വസ്തു ഹഞജരഞകഞലമന്നറ സമതതിച്ചറ  അതതിലന ഉടമസന് നല്കുന്ന

ഒരു കബഞണതിന്കമല് അധതികേഞരലപ്പടുതലപ്പട്ടേ ഉകദശ്യഞഗസന് ആയതറ വതിട്ടുലകേഞടുകകണതമഞണറ.

(3) (1)-ാം ഉപവകുപ്പതില് പരഞമര്ശേതിച്ചതിട്ടുള ഏലതഞരുകദശ്യഞഗസനുഞ്ചാം ഈ ആകതിലന

വശ്യവസകേള് പകേഞരഞ്ചാം ലലെസന്കസഞ ലപര്മതികറഞ ആവശേശ്യമഞയതിട്ടുള ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം പവൃതതി

ലചെയ്യുന്നതതിനഞയതി  തഞന്  കേഞണുന്ന  ഏലതഞരഞകളയുഞ്ചാം  തടയഞവന്നതഞ്ചാം  ലലെസന്കസഞ

ലപര്മതികറഞ  ഹഞജരഞകഞന്  അയഞകളഞടഞവശേശ്യലപ്പടഞവന്നതഞ്ചാം  ആയതറ  ഹഞജരഞക്കുന്നതതിനറ

വറീഴ്ച വരുത്തുകേയഞലണങ്കേതില് അയഞലള വഞറണറ കൂടഞലത അറസ്റ്ററ ലചെയ്യഞവന്നതമഞണറ.

(4)   കമല്പ്പറഞ്ഞെ  ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം  ഉപവകുപ്പുകേള്  പകേഞരഞ്ചാം  അറസ്റ്ററ  ലചെയ്യലപ്പടുന്ന

ഏലതഞരഞകളയുഞ്ചാം  നശ്യഞയമഞയതഞ്ചാം  എന്നഞല്  അറസ്റ്ററ  ലചെയ്യുന്ന  സലെത്തുനതിനഞ്ചാം  മജതികസ്ട്രേററ

മുമ്പഞലകേ എത്തുന്നതതിനഞവശേശ്യമഞയ  യഞതഞസമയലമഞഴെതിലകേ ഇരുപതതിനഞലെറ  മണതിക്കൂറതില്

കേവതിയഞതതമഞയ സമയതതിനുളതില് നതിയമഞനുസൃതമഞയതി ലകേകേഞരശ്യഞ്ചാം ലചെയ്യുന്നതതികലെകറ,

അധതികേഞരതിതയുള ഒരു മജതികസ്ട്രേറതിലന മുമ്പഞലകേ ഹഞജരഞകകേണതമഞണറ.
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(5)  ഈ ആകതിലലെ വശ്യവസകേള് അനുസരതിച്ചറ ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം മത്സശ്യകമഞ കേകകയഞ
ഇറച്ചതികയഞ പതിടതിലച്ചടുക്കുന്ന സഞ്ചാംഗതതിയതില് ഫതിഷററീസറ  വകുപ്പതിലലെ അസതിസ്റ്റനറ  ഡയറക്ടര്
പദവതിയതില്  തഞലഴെയലഞത  ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം  ഉകദശ്യഞഗസകനഞ  അവയുലട  വതില്പ്പനയകവണ
ഏര്പ്പഞടറ  ലചെകയ്യണതഞ്ചാം  അങലനയുള  വതില്പ്പനയതില്നതിനള  വരുമഞനഞ്ചാം
നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടഞവന്നവതിധഞ്ചാം ലകേകേഞരശ്യഞ്ചാം ലചെകയ്യണതമഞണറ.

(6) ഈ ആകതിലലെ വശ്യവസകേള് അനുസരതിച്ചറ പതിടതിലച്ചടുത മത്സശ്യകമഞ കേകകയഞ
ഇറച്ചതികയഞ  സര്കഞരതിലന  സകതലഞലയന്നറ  ലതളതിയതികലപ്പടുന്ന  സഞ്ചാംഗതതിയതില്  അതതില്
നതിനള വരുമഞനഞ്ചാം ഉടമസനറ തതിരതിച്ചുനല്കകേണതഞണറ.

(7)  (1)-ാം ഉപവകുപ്പതില് പരഞമര്ശേതിച്ചതിട്ടുള ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം ഉകദശ്യഞഗസനുഞ്ചാം,  ഈ
ആകതികനഞ  അതറ  പകേഞരഞ്ചാം  ഉണഞകലപ്പട്ടേ  ചെട്ടേങള്കകഞ  എതതിലരയുള  ഒരു  കുറഞ്ചാം
തടയുന്നതതികനഞ  കേണ്ടുപതിടതിക്കുന്നതതികനഞകവണതി  അലലങ്കേതില്  ഈ  ആകതിലനകയഞ  അതറ
പകേഞരഞ്ചാം  ഉണഞകലപ്പട്ടേ  ചെട്ടേങളലടകയഞ  ലെഞ്ചാംഘനഞ്ചാം  ആകരഞപതികലപ്പട്ടേ  ഒരു  വശ്യക്തതിലയ
പതിടതികൂടുന്നതതിനുകവണതി,  അലലങ്കേതില്  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പറ  (ബതി)  ഖണ്ഡഞ്ചാം  അനുസരതിച്ചറ
പതിടതിലച്ചടുകലെതികനഞ  ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം  ആളലട  സഹഞയഞ്ചാം  ആവശേശ്യമഞയഞല്  അങലനയുള
സഹഞയഞ്ചാം നല്കകേണതറ ആ ആളതിലന ചുമതലെ ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

** **  ** **

36. ശേതിക്ഷകേള്.― **  ** **

(2)  ഈ  ആകതികലെകയഞ  അതതിനുകേറീഴെതില്  ഉണഞകലപ്പട്ടേ  ചെട്ടേങളതികലെകയഞ
ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം  വശ്യവസ  പകേഞരഞ്ചാം  തനതികറ  ലെഭതിച്ച  ലലെസന്സതികലെകയഞ  ലപര്മതിറതികലെകയഞ
ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം നതിബന്ധനകേള്കകഞ വശ്യവസകേള്കകഞ വതിരുദ്ധമഞയതി,―

**  ** ** **

(സതി)  അകേകഞകേള്ച്ചകറഞ ഫതില്കട്രേഷകനഞ ഹഞച്ചറതികയഞ നടത്തുന്ന ഏലതഞരഞളഞ്ചാം
ആററ മഞസഞ്ചാം വലരയഞകേഞവന്ന തടകവഞ, ഇരുപതയ്യഞയതിരഞ്ചാം രൂപ വലര ആകേഞവന്ന പതിഴെകയഞ,
രണ്ടുഞ്ചാംകൂടതികയഞ നല്കേതി ശേതിക്ഷതികലപ്പകടണതഞണറ:

എന്നഞല്  രണഞമകതകതഞ  പതിന്നറീടുളകതഞ  ആയ  കുറതതിലന  സഞ്ചാംഗതതിയതില്
അയഞലള ഒരു വര്ഷഞ്ചാം വലര തടകവഞ അന്പതതിനഞയതിരഞ്ചാം രൂപ വലര ആകേഞവന്ന പതിഴെകയഞ
രണ്ടുഞ്ചാംകൂടതികയഞ നല്കേതി ശേതിക്ഷതികകണതഞണറ.

**  ** ** **
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41.  ഉള്നഞടന്  ഫതിഷററീസറ  മഞകനജറ ലമനറ   ഉപകദശേകേ  സമതിതതികേള്.―(1)

സഞ്ചാംസഞനതറ  ഉള്നഞടന്  മത്സശ്യകമഖലെയുലട  സസതിര  വതികേസനഞ്ചാം,  സഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം,

പരതിപഞലെനഞ്ചാം  എന്നതിവ  ഉറപ്പഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  ജലെകൃഷതി  വതികേസനഞ്ചാം  ഉതരവഞദതിതപരമഞയതി

നടപ്പഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം മത്സശ്യലതഞഴെതിലെഞളതികേളലട ഉപജറീവന സരക്ഷഞ ഉറപ്പഞക്കുന്നതതിനുമഞയതി

സര്കഞരതിലന  ഉപകദശേതിക്കുന്നതതിനുകവണതി  സര്കഞര്  ഗസററ  വതിജഞപനഞ്ചാം  വഴെതി

സഞ്ചാംസഞനതലെതതില് ഒരു "സഞ്ചാംസഞന ഫതിഷററീസറ മഞകനജറ ലമനറ " ഉപകദശേകേ സമതിതതിയുഞ്ചാം

ജതിലഞതലെതതില്  ജതിലഞ  ഫതിഷററീസറ  മഞകനജറ മനറ  ഉപകദശേകേ  സമതിതതികേളഞ്ചാം

രൂപറീകേരതികഞവന്നതഞണറ .

(2) സഞ്ചാംസഞന ഫതിഷററീസറ മഞകനജറ ലമനറ ഉപകദശേകേ സമതിതതിയതില് തഞലഴെപ്പറയുന്ന

അഞ്ചാംഗങള് ഉണഞയതിരതികകണതഞണറ, അതഞയതറ :―

(എ)   ഫതിഷററീസറ വകുപ്പുമനതി;

(ബതി)  മൂന്നറ നതിയമസഭഞ സഞമഞജതികേര്, അതതിലലെഞരഞള് വനതിതയഞയതിരതികണഞ്ചാം;

(സതി)   ഫതിഷററീസറ ലസക്രട്ടേറതി;

(ഡതി) മത്സശ്യകമഖലെയതിലലെ സഞകങ്കേതതികേ വതിദഗറ ദ്ധകരഞ, ശേഞസജന്മഞകരഞ ആയ  

അഞറ അഞ്ചാംഗങള്;

(ഇ) മത്സശ്യകമഖലെയതിലലെ അഞറ കട്രേഡറ യൂണതിയന് പതതിനതിധതികേള്;

(എഫറ) രണറ മത്സശ്യ കേര്ഷകേ പതതിനതിധതികേള്;

(ജതി) തകദ്ദേശേ സകയഞ്ചാംഭരണ സഞപനങളലട രണറ പതതിനതിധതികേള്;

(എച്ചറ) പഞഞയതറ  ഡയറകേറ ടര്;

(ഐ) എകതികേപ്യൂട്ടേറീവറ ഡയറകേറ ടര് , ഏജന്സതി കഫഞര് ലഡവലെപ്ലമനറ ഓഫറ 

അകേകഞകേള്ച്ചര്;

(ലജ) മഞകനജതിഞ്ചാംഗറ ഡയറക്ടര്, കകേരള കസ്റ്റററ കകേഞ-ഓപ്പകറററീവറ  ലഫഡകറഷന് 

കഫഞര് ഫതിഷററീസറ ലഡവലെപ്ലമനറ ;

(ലകേ)   ചെറീഫറ എഞതിനറീയര്, ജലെവതിഭവ വകുപ്പറ ;
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(എല്) ഡയറകേറ ടര്, സഞ്ചാംസഞന ബകയഞ ലഡകവഴെറ സതിറതി  കബഞര്ഡറ;

(എഞ്ചാം)  ലചെയര്മഞന് / ലമമ്പര് ലസക്രട്ടേറതി സഞ്ചാംസഞന മലെതിനറീകേരണ നതിയനണ 

കബഞര്ഡറ;

(എന്) ഫതിഷററീസറ ഡയറക്ടര്.

(3)  (1)-ാം ഉപവകുപ്പുപകേഞരഞ്ചാം രൂപറീകേരതിക്കുന്ന സഞ്ചാംസഞന ഫതിഷററീസറ മഞകനജറ മനറ

ഉപകദശേകേ സമതിതതിയതില് നതിയമസഭഞ സഞമഞജതികേരതില് നതിനള പതതിനതിധതികേലളയുഞ്ചാം തകദ്ദേശേ

സകയഞ്ചാംഭരണ സഞപങളതില് നതിനള പതതിനതിധതികേലളയുഞ്ചാം അനകൗകദശ്യഞഗതികേ അഞ്ചാംഗങലളയുഞ്ചാം

സര്കഞര്  നഞമനതിര്കദ്ദേശേഞ്ചാം  ലചെകയ്യണതഞ്ചാം  ഫതിഷററീസറ  വകുപ്പുമനതി   പസ്തുത  സമതിതതിയുലട

ലചെയര്മഞനുഞ്ചാം ഫതിഷററീസറ ഡയറകേറ ടര് കേണ്വറീനറമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(4)  സമതിതതി  അഞ്ചാംഗങളലട  കേഞലെഞവധതി,  സമതിതതിയുലട  കയഞഗ  നടപടതിക്രമങള്,

നഞമനതിര്കദ്ദേശേഞ്ചാം  ലചെയ്യലപ്പട്ടേ  അഞ്ചാംഗങളലട  സതിറതിഞ്ചാംഗറ  ഫറീസറ,  യഞതഞബത  തടങതിയവ

നതിര്ണ്ണയതികലപ്പട്ടേപകേഞരഞ്ചാം ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(5)  ജതിലഞതലെ ഫതിഷററീസറ  മഞകനജറ ലമനറ  ഉപകദശേകേ സമതിതതിയുലട ഘടന തഞലഴെ

പറയുന്ന പകേഞരമഞയതിരതിക്കുഞ്ചാം, അതഞയതറ :―

(എ)  ജതിലഞ പഞഞയതറ പസതിഡനറ;

(ബതി) ജതിലഞ കേളകേറ ടര് ;

(സതി)  മത്സശ്യകമഖലെയതിലലെ  സഞകങ്കേതതികേ  വതിദഗറ ദ്ധകരഞ/ശേഞസഞ്ജന്മഞകരഞ  ആയ

മൂന്നറ അഞ്ചാംഗങള്;

(ഡതി) മത്സശ്യലഫഡറ ജതിലഞ മഞകനജര്;

(ഇ) മത്സശ്യകമഖലെയതിലലെ പതറ കട്രേഡറ യൂണതിയന് പതതിനതിധതികേള്;

(എഫറ) രണറ മത്സശ്യകേര്ഷകേ പതതിനതിധതികേള്;

(ജതി)  ലഡപപ്യൂട്ടേതി ഡയറകേറ ടര്, പഞഞയതറ;

(എച്ചറ)  എകതികേപ്യൂട്ടേറീവറ എഞതിനറീയര്, ജലെവതിഭവ വകുപ്പറ;
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(ഐ)  സഞ്ചാംസഞന  മലെതിനറീകേരണ  നതിയനണ  കബഞര്ഡതിലന  ജതിലഞതലെ

ഓഫറീസര്;

(ലജ) ജതിലഞ ഫതിഷററീസറ ഓഫറീസര്.

(6)  ജതിലഞതലെ  സമതിതതിയുലട  ലചെയര്മഞന്  ജതിലഞ  പഞഞയതറ  പസതിഡന്റുഞ്ചാം

കേണ്വറീനര് ജതിലഞ  ഫതിഷററീസറ ഓഫറീസറഞ്ചാം  ആയതിരതിക്കുന്നതഞ്ചാം ഇതതില് എകറ  -  ഒഫതികഷശ്യഞ  അഞ്ചാംഗങള്

ഒഴെതിലകേയുളവലര സര്കഞര് നഞമനതിര്കദ്ദേശേഞ്ചാം ലചെകയ്യണതമഞണറ.

(7)  സമതിതതി  അഞ്ചാംഗങളലട  കേഞലെഞവധതി,  സമതിതതിയുലട  കയഞഗ  നടപടതിക്രമങള്,

നഞമനതിര്കദ്ദേശേഞ്ചാം  ലചെയ്യലപ്പട്ടേ  അഞ്ചാംഗങളലട  സതിറതിഞ്ചാംഗറ  ഫറീസറ,  യഞതഞബത  തടങതിയവ

നതിര്ണ്ണയതികലപ്പട്ടേപകേഞരഞ്ചാം ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ .

**  ** ** **


