
2021-ലലെ കകേരള ഉള്നനാടന് ഫഫിഷററീസസും അകേകനാകേള്ച്ചറസും
(കഭേദഗതഫി) ബഫില

(നഫിയമസഭേ പനാസനാകഫിയ പ്രകേനാരമുളളതത)

2010-ലലെ കകേരള ഉള്നനാടന് ഫഫിഷററീസസും അകേകനാകേള്ച്ചറസും 
ആകത കഭേദഗതഫി ലചെയ്യുന്നതഫിനുള

ഒരു 

ബഫില

പറീഠഫികേ  .―2010-ലലെ  കകേരള  ഉള്നനാടന്  ഫഫിഷററീസസും  അകേകനാകേള്ച്ചറസും  ആകത  
(2010-ലലെ  15)  ഇതഫിനുകശേഷസും  കേനാണുന്ന   ആവശേശ്യങള്കനായഫി   കഭേദഗതഫി  ലചെയ്യുന്നതത
യുക്തമനായഫിരഫിക്കുകേയനാല;

ഭേനാരത  റഫിപ്പബഫികഫിലന്റെ  എഴുപതഫിരണനാസും  സസുംവത്സരതഫില  തനാലഴെപ്പറയുസും  പ്രകേനാരസും
നഫിയമമുണനാക്കുന:―

1.  ചുരുകകപ്പരുസും  പ്രനാരസുംഭേവസും. (1)  ― ഈ  ആകഫിനത  2021-ലലെ  കകേരള  ഉള്നനാടന്
ഫഫിഷററീസസും അകേകനാകേള്ച്ചറസും (കഭേദഗതഫി) ആകത എന്നത കപരത പറയനാസും.

(2)  ഇതത  2020  ഡഫിസസുംബര് മനാസസും  18-ാം തറീയതഫി പ്രനാബലെശ്യതഫില വന്നതനായഫി
കേരുതലപ്പകടണതനാണത.

2. 2  -  ാം  വകുപ്പഫിലന്റെ  കഭേദഗതഫി. 2010-― ലലെ  കകേരള  ഉള്നനാടന്  ഫഫിഷററീസസും
അകേകനാകേള്ച്ചറസും  ആകഫിലലെ  (2010-ലലെ  15)  (ഇതഫിനുകശേഷസും  പ്രധനാന  ആകത  എന്നനാണത
പരനാമര്ശേഫികലപ്പടുകേ)  2-ാം വകുപ്പഫില,―

(i) (ഡഫി)  ഖണ്ഡതഫിനുകശേഷസും  തനാലഴെപ്പറയുന്ന  ഖണ്ഡസും  കചെര്കകണതനാണത,
അതനായതത:―

“( ഡഫിഎ)   'ബ്രൂഡര്'   എന്നനാല വസുംശേ വര്ദ്ധനവഫിനത  പനാകേമനായ മത്സശ്യസും
എന്നര്ത്ഥമനാകുന;”;

(ii)  (ഇ)  ഖണ്ഡതഫിനുകശേഷസും  തനാലഴെപ്പറയുന്ന  ഖണ്ഡസും  കചെര്കകണതനാണത,
അതനായതത:―

“(ഇഎ) 'മത്സശ്യക്കൂടത ' എന്നനാല മത്സശ്യകൃഷഫി ലചെയ്യുന്നതഫിനനായഫി വലെ ഉപകയനാഗഫിച്ചത
എലനാ  വശേങളസും  ലപനാതഫിലഞ്ഞെടുതത  ജലെനാശേയതഫില  സനാപഫിച്ചഫിരഫിക്കുന്ന  കൂടത
എന്നര്ത്ഥമനാകുന; ”;
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(iii) (എസത) ഖണ്ഡതഫിനുകശേഷസും തനാലഴെപ്പറയുന്ന ഖണ്ഡസും കചെര്കകണതനാണത,

അതനായതത:―

“(എസതഎ)  'പ്രനാകദശേഫികേ  ഫഫിഷററീസത  മനാകനജ്ല മന്റെത  കേകൗണ്സഫില'

അഥവനാ  'കേകൗണ്സഫില'  എന്നനാല ഈ ആകഫിലലെ  6 എ വകുപ്പത പ്രകേനാരസും രൂപറീകേരഫികലപ്പട

പ്രനാകദശേഫികേ ഫഫിഷററീസത മനാകനജ്ല മന്റെത കേകൗണ്സഫില എന്നര്ത്ഥമനാകുന;”;

(iv)  (റഫി)  ഖണ്ഡതഫിനുകശേഷസും  തനാലഴെപ്പറയുന്ന  ഖണ്ഡസും  കചെര്കകണതനാണത,

അതനായതത:―

“(റഫിഎ)  'വലെവളപ്പത  ' എന്നനാല  ജലെജറീവഫികേലള  കൃഷഫി  ലചെയ്യുന്നതഫിനനായഫി

ജലെനാശേയതഫില  വലെ  ഉപകയനാഗഫിച്ചത  വളച്ചുലകേടഫി  കവര്തഫിരഫിച്ചഫിരഫിക്കുന്ന  സലെസും

എന്നര്ത്ഥമനാകുന;”;

(v)  (എകത)  ഖണ്ഡതഫിനുകശേഷസും  തനാലഴെപ്പറയുന്ന  ഖണ്ഡങള്

കചെര്കകണതനാണത, അതനായതത:―

“(എകതഎ) 'തടത''  എന്നനാല  ചെഫിപ്പഫി  വര്ഗ്ഗതഫിലുള  ജറീവഫികേലള

വളര്ത്തുന്നതഫിനനായഫി ജലെനാശേയതഫില സനാപഫിച്ചഫിരഫിക്കുന്ന ഉപനാധഫി എന്നര്ത്ഥമനാകുന;

(എകതബഫി) 'തൂമത  '  എന്നനാല ഒരു അകേകനാകേള്ച്ചര് ഫനാമഫിലന്റെകയനാ ഫഫിലകട്രേഷന്

നഫിലെതഫിലന്റെകയനാ  പനാടകശേഖരതഫിലന്റെകയനാ  അകേകതക്കുസും  പുറകതക്കുമുള  ജലെതഫിലന്റെ

പ്രവനാഹസും  സനാദ്ധശ്യമനാക്കുന്നതഫികനനാ  നഫിയനഫിക്കുന്നതഫികനനാ  ആയഫി  സനാപഫിച്ചഫിരഫിക്കുന്ന

സസുംവഫിധനാനസും എന്നര്ത്ഥമനാകുന്നതസും ആയതഫില 'ലപടഫിയുസും പറയുസും'  ഉള്ലപ്പടുന്നതമനാകുന;

(എകതസഫി)  'ലകേട്ടു  കേലെകല'  എന്നനാല  ലചെമറീന്  ലകേടത  പനാടങളഫിലലെ

ലചെമറീന് വനാറത കേഴെഫിഞ്ഞെതഫിനുകശേഷസും ലചെമറീന് ലകേടഫിലന്റെ അടഫിതടത മനുഷശ്യപ്രയത്നതനാല

ഇളകഫി  മറഫിച്ചത  ലകേടഫില  അവകശേഷഫിക്കുന്ന  മത്സശ്യങലള  തനതനായ  മത്സശ്യബന്ധന

മനാര്ഗ്ഗങളനാല പഫിടഫിലച്ചടുക്കുന്ന രറീതഫി എന്നര്ത്ഥമനാകുന;”;

(vi) (ഇസഡത)  ഖണ്ഡതഫിനുകശേഷസും തനാലഴെപ്പറയുന്ന ഖണ്ഡസും കചെര്കകണതനാണത,

അതനായതത:―

“(ഇസ ഡതഎ)  'വര്ഷലകടത'  എന്നനാല  വര്ഷസും  മുഴുവന്  ഫഫിലകട്രേഷന്

നടത്തുന്ന ലചെമറീന് വനാറത നഫിലെസും എന്നര്ത്ഥമനാകുന.”.
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3.  3  -  ാം വകുപ്പഫിലന്റെ കഭേദഗതഫി.―പ്രധനാന ആകഫിലലെ 3-ാം വകുപ്പഫിനത പകേരസും തനാലഴെപ്പറയുന്ന

വകുപ്പത കചെര്കകണതനാണത, അതനായതത:―

“3. ലപനാതജലെനാശേയങളഫിലലെ മത്സശ്യബന്ധനവസും അനുബന്ധ പ്രവര്തനങളസും. (1)―

ഉള്നനാടന്  ലപനാതജലെനാശേയങളഫിലലെ  മത്സശ്യബന്ധനസും,  അകേകനാകേള്ച്ചര്  എന്നറീ  പ്രവര്തനങളലട

നഫിയനണവസും,  മത്സശ്യസസുംരക്ഷണവസും,  അകേകനാകേള്ച്ചര്  വഫികേസനവസും  അനുബന്ധ

പ്രവര്തനങളസും സസുംസനാന സര്കനാരഫില നഫിക്ഷഫിപ്തമനായഫിരഫിക്കുന്നതനാണത:

എന്നനാല  ഏലതനാരു  തകദ്ദേശേ  സകയസുംഭേരണ  സനാപനതഫിലന്റെയുസും  അതഫിര്തഫിയഫില

മനാതസും  ഉള്ലപ്പടുന്ന  ഒരു  ലപനാത  ജലെനാശേയലത  സസുംബന്ധഫിച്ച  മത്സശ്യസസുംരക്ഷണവസും,

അകേകനാകേള്ച്ചര്  വഫികേസനവസും  അതനാതത  തകദ്ദേശേ  സകയസുംഭേരണ  സനാപനതഫില

നഫിക്ഷഫിപ്തമനായഫിരഫിക്കുന്നതസും  ആയതഫികലെകത  ആവശേശ്യമനായ  സനാകങ്കേതഫികേ  ഉപകദശേസും,

അതഫിനുകവണഫി നഫികയനാഗഫികലപ്പടുന്ന ഫഫിഷററീസത വകുപ്പത ഉകദശ്യനാഗസന് നലകകേണതമനാണത.

(2) ലപനാതജലെനാശേയങളഫില അകേകനാകേള്ച്ചര് പ്രവര്തനങളഫില  ഏര്ലപ്പടുന്നതഫിനുള

അനുമതഫി നഫിര്ണ്ണയഫികലപ്പടുന്ന പ്രകേനാരസും നലകേനാവന്നതനാണത.

(3)  തലസമയസും  പ്രനാബലെശ്യതഫിലുള  മകറലതങ്കേഫിലുസും  നഫിയമതഫില  എന്തുതലന്ന

അടങഫിയഫിരുന്നനാലുസും  ലപനാത ജലെനാശേയലതകയനാ തണ്ണറീര്തടലതകയനാ തലസഫിതഫിയഫില

നഫിനസും  രൂപനാന്തരലപ്പടുത്തുന്ന  യനാലതനാരു  പ്രവര്തനവസും  മത്സശ്യതഫിലന്റെ

അതഫിജറീവനതഫിലനകയനാ സകനാഭേനാവഫികേ പ്രജനന ആവനാസ കകേന്ദ്രങലളകയനാ കദനാഷകേരമനായഫി

ബനാധഫിക്കുന്ന  തരതഫിലുസും  നഫിര്ണ്ണയഫികലപ്പട  പ്രകേനാരമലനാലതയുസും  നഫിര്വ്വഹഫിക്കുവനാന്

പനാടഫിലനാതതനാകുന.

(4)  ഈ വകുപ്പഫിലലെ ഏലതങ്കേഫിലുസും വശ്യവസകേള്കത വഫിരുദ്ധമനായഫി പ്രവര്തഫിക്കുന്ന

ഏലതനാരനാളസും 36-ാം വകുപ്പത പ്രകേനാരസും  ശേഫിക്ഷനാനടപടഫികേള്കത വഫികധയനനാകുന്നതനാണത.”.

4.  4-  ാം  വകുപ്പഫിലന്റെ  കഭേദഗതഫി.―പ്രധനാന  ആകഫിലലെ  4-ാം  വകുപ്പഫിനുപകേരസും

തനാലഴെപ്പറയുന്ന വകുപ്പത കചെര്കകണതനാണത, അതനായതത:―

 “4.  അകേകനാകേള്ച്ചര്  പ്രകദശേമനായഫി  വഫിജനാപനസും  ലചെയ്യല. (1)  ― സര്കനാരഫിനത,

അകേകനാകേള്ച്ചര് സസുംബന്ധഫിച്ച വഫികേസനതഫികനനാ  അകേകനാകേള്ച്ചര് കമഖലെയുലട  ലപനാതവനായ
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തനാലപ്പരശ്യങള്കകനാ കവണഫി,  ഗസറത  വഫിജനാപനസും വഴെഫി,  ഏലതങ്കേഫിലുസും ലപനാതജലെനാശേയലതകയനാ

അതഫിലന്റെ  ഭേനാഗകതകയനാ  അനുകയനാജശ്യമനായ  മറത  പ്രകദശേങലളകയനാ  അകേകനാകേള്ച്ചര്

സസുംബന്ധഫിച്ച  പ്രവര്തനങള്കത  മനാതമനായുള  അകേകനാകേള്ച്ചര്  പ്രകദശേമനായഫി

പ്രഖശ്യനാപഫികനാവന്നതനാണത:

എന്നനാല കകേനാസ്റ്റല റഗുകലെഷന് കസനാണഫില ഉള്ലപ്പട പ്രകദശേങളലട കേനാരശ്യതഫില

ആയതത കകേനാസ്റ്റല അകേകനാകേള്ച്ചര് അകതനാറഫിറഫിയുലട അനുമതഫികത വഫികധയമനായഫിരഫികകണതനാണത:

എനമനാതമല ഒരു തകദ്ദേശേ സകയസുംഭേരണ സനാപനതഫിലന്റെ മനാതസും അധറീനതയഫിലുള

ലപനാതജലെനാശേയകമനാ ലപനാത പ്രകദശേകമനാ അകേകനാകേള്ച്ചര് പ്രകദശേമനായഫി പ്രഖശ്യനാപഫിക്കുന്നതഫിനത

ബന്ധലപ്പട തകദ്ദേശേ സകയസുംഭേരണ സനാപനവമനായഫി കൂടഫിയനാകലെനാചെഫികകണതനാണത.

(2)  അപ്രകേനാരസും വഫിജനാപനസും ലചെയ്യലപ്പട ഏലതനാരു അകേകനാകേള്ച്ചര് പ്രകദശേവസും

അകേകനാകേള്ച്ചറമനായഫി  ബന്ധലപ്പട  ആവശേശ്യങള്കലനാലത  മകറലതങ്കേഫിലുസും  വനാണഫിജശ്യ

ആവശേശ്യതഫിനനായഫി ഉപകയനാഗഫിക്കുവനാന് പനാടഫിലനാതതനാകുന.

(3)  അകേകനാകേള്ച്ചര്  പ്രകദശേമനായഫി  വഫിജനാപനസും  ലചെയ്യലപ്പട  കവലെഫികയറ-

കവലെഫിയഫിറക  പ്രതഫിഭേനാസസും  അനുഭേവലപ്പടുന്ന  ഏലതനാരു  പ്രകദശേവസും  മത്സശ്യക്കൂടഫിലലെ

മത്സശ്യക്കൃഷഫികകനാ  വലെവളപ്പഫിലലെ മത്സശ്യക്കൃഷഫികകനാ ലമനാളസത വഫിഭേനാഗതഫിലുള ജറീവഫികേളലട

വളര്തലെഫികനനാ പനായല കൃഷഫികകനാ ഒഴെഫിലകേ മകറലതനാരു ജലെക്കൃഷഫി പ്രവര്തനങള്ക്കുസും

ഉപകയനാഗഫിക്കുവനാന് പനാടഫിലനാതതനാകുന.

(4)  ഒരു  അകേകനാകേള്ച്ചര്  പ്രകദശേതഫിലന്റെകയനാ  ലപനാതജലെനാശേയതഫിലന്റെകയനാ

അഞ്ഞൂറത  മറീറര്  ചുറളവഫില  മത്സശ്യക്കൃഷഫികത  കദനാഷകേരമനായഫി  ബനാധഫിക്കുന്ന  തരതഫില

ജലെനാശേയതഫികലെകത  നഫിര്ഗ്ഗമന  സസുംവഫിധനാനമുള  ഏലതങ്കേഫിലുസും  വശ്യവസനായ  സസുംരസുംഭേങള്

പുതഫിയതനായഫി  ആരസുംഭേഫിക്കുവനാനുകദ്ദേശേഫിക്കുനലണങ്കേഫില  ആയതഫിലന്റെ  ആവശേശ്യതഫികലെകത

അധഫികേനാരലപ്പടുതലപ്പട  ഉകദശ്യനാഗസലന്റെ  പകല  നഫിനസും  നഫിരനാകക്ഷപപതസും  മുന്കൂറനായഫി

കനടഫിയഫിരഫികകണതനാണത .

(5)  ഒരു  ജലെനാശേയതഫിലന്റെ  വഹനക്ഷമതകയനാ  മകറലതങ്കേഫിലുസും  സനാകങ്കേതഫികേ

കേനാരശ്യങകളനാ പരഫിഗണഫിച്ചുസും 8 എ വകുപ്പത പ്രകേനാരസും രൂപറീകേരഫികലപ്പടുന്ന ജഫിലനാ അകേകനാകേള്ച്ചര്

ലഡവലെപ്ലമന്റെത  ഏജന്സഫിയുലട  ഉപകദശേതഫിനനുസൃതമനായുസും  ഒരു  അകേകനാകേള്ച്ചര്

പ്രകദശേതത  അകേകനാകേള്ച്ചറഫിനനായുള  രജഫികസ്ട്രേഷനുസും  ലലെസന്സസും  നലകുന്ന  നടപടഫി

അധഫികേനാരലപ്പടുതലപ്പട ഉകദശ്യനാഗസനത ഏതസമയത്തുസും നഫിര്തഫിവയനാവന്നതനാണത.
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(6)  ഈ വകുപ്പഫിലലെ ഏലതങ്കേഫിലുസും വശ്യവസകേള്കത വഫിരുദ്ധമനായഫി പ്രവര്തഫിക്കുന്ന

ഏലതനാരനാളസും 36-ാം വകുപ്പത പ്രകേനാരസും ശേഫിക്ഷനാനടപടഫികേള്കത വഫികധയനനാകുന്നതനാണത.”.

5. 5-  ാം  വകുപ്പഫിലന്റെ  കഭേദഗതഫി  .―പ്രധനാന  ആകഫിലലെ  5-ാം  വകുപ്പഫിനത  പകേരസും

തനാലഴെപ്പറയുന്ന വകുപ്പത കചെര്കകണതനാണത, അതനായതത:―

 “5.  മത്സശ്യബന്ധന  നഫിയനണസും. (1)  ― ഈ  ആകഫിലലെയുസും  അതഫിന്  കേറീഴെഫില

ഉണനാകലപ്പടഫിട്ടുള  ചെടങളഫിലലെയുസും  വശ്യവസകേള്  പ്രകേനാരസും  മത്സശ്യബന്ധനതഫിനനായഫി

രജഫികസ്ട്രേഷന്  സര്ടഫിഫഫികറത,  ലലെസന്സത  എന്നഫിവ  കനടനാത  ഏലതനാരു  മത്സശ്യബന്ധന

ഉരുകവനാ  സകതനവലെകയനാ  ഉറപ്പഫിച്ച  യനകമനാ  അപ്രകേനാരമുള  മറത  ഉപനാധഫികേകളനാ

ലപനാതജലെനാശേയതഫിലലെ  മത്സശ്യബന്ധന  പ്രവര്തനതഫിനനായഫി  യനാലതനാരനാളസും

ഉപകയനാഗഫിക്കുകേകയനാ ഉപകയനാഗഫിക്കുവനാന് ഇടയനാക്കുകേകയനാ ലചെയ്യുവനാന് പനാടഫിലനാതതനാകുന:

എന്നനാല  വഫികനനാദനാവശേശ്യതഫികനനാ  ആഹനാരമനായഫി  സകയസും  ഉപയുക്തമനാക്കുന്നതഫികനനാ

ഒറച്ചൂണ  ഉപകയനാഗഫിച്ചത  മത്സശ്യബന്ധനസും  നടത്തുന്നവര്   രജഫികസ്ട്രേഷകനനാ  ലലെസന്കസനാ

കനകടണതഫില:

എനമനാതമല  അകേകനാകേള്ച്ചര്  വഴെഫി  ഉലനാദഫിപ്പഫിച്ച  മത്സശ്യസും  വഫിളലവടുക്കുന്നതഫിനത  ഈ

വശ്യവസ തടസമനാകുന്നതല.  

(2)  മത്സശ്യസസുംരക്ഷണതഫിനനായഫി,  സര്കനാരഫിനത,  ഗസറത  വഫിജ് ഞനാപനസും  വഴെഫി,

തനാലഴെപ്പറയുന്ന  എലനാകമനാ  ഏലതങ്കേഫിലുകമനാ  പ്രവൃതഫികേലള  നഫികരനാധഫികനാവന്നതനാണത,

അതനായതത:―

(എ) ഏലതങ്കേഫിലുസും ലപനാതജലെനാശേയതഫില നഫിനള മത്സശ്യബന്ധനസും;

(ബഫി) ഏലതങ്കേഫിലുസും ഇനതഫിലുള മത്സശ്യങള് പഫിടഫിലച്ചടുക്കുന്നതത; 

(സഫി) ഏലതങ്കേഫിലുസും  വലെഫിപ്പതഫികലെനാ  തൂകതഫികലെനാ  ഉള  മത്സശ്യങള്

പഫിടഫിലച്ചടുക്കുന്നതത;

(ഡഫി)ഏലതങ്കേഫിലുസും കേനാലെയളവഫിലുളള മത്സശ്യബന്ധനസും;

(ഇ)   ഏലതങ്കേഫിലുസും തരതഫിലുള മത്സശ്യബന്ധന രറീതഫി;
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(എഫത)  ഏലതങ്കേഫിലുസും  തരതഫിലുളകതനാ  കേണ്ണഫിവലെഫിപ്പതഫിലുളകതനാ  ആയ
സകതനവലെകയനാ ഉറപ്പഫിച്ച യനകമനാ മറത ഉപകേരണങകളനാ ഉപകയനാഗഫിച്ചുള മത്സശ്യബന്ധനസും;
കൂടനാലത

(ജഫി)  ഏലതങ്കേഫിലുസും  തരതഫിലുള  മത്സശ്യബന്ധന  ഉരു  ഉപകയനാഗഫിച്ചുള
മത്സശ്യബന്ധനസും.

(3)  മത്സശ്യസസുംരക്ഷണതഫിനനായഫി  ലപനാതജലെനാശേയങളഫില  നഫിന്നത  തനാലഴെപ്പറയുന്ന
രറീതഫിയഫിലുള മത്സശ്യബന്ധനസും, കശേഖരണസും എന്നഫിവ പനാടുളതല, അതനായതത:―

(എ) കവലെഫികയറ സമയതത ഉറപ്പഫിച്ച യനസും ഉപകയനാഗഫിച്ചുള മത്സശ്യബന്ധനസും;

(ബഫി)  നനാലെത  മറീററഫില  കൂടുതല  വനായ് വടമുള കുറഫിവലെ അഥവനാ  ഊന്നഫിവലെ
ഉപകയനാഗഫിച്ചുള മത്സശ്യബന്ധനസും;

(സഫി)  മത്സശ്യപ്രജനനതഫിനത  സഹനായകേരമനായ  വസ്തുകള്  സകകേനാരശ്യമനായഫി
സനാപഫിച്ചുള മത്സശ്യബന്ധനസും;

(ഡഫി)  സസുംരക്ഷഫിത മത്സശ്യപ്രകദശേങളഫില നഫികന്നനാ സസുംരക്ഷഫിത മത്സശ്യസകങ്കേതതഫില
നഫികന്നനാ ഉള മത്സശ്യബന്ധനസും;

(ഇ)  അഴെഫിമുഖതത നഫിന്നത കേനായല ഭേനാഗകതകത ഒരു കേഫികലെനാമറീറര് വലരയുള
ദൂരതഫില കുറഫിവലെ അഥവനാ ഊന്നഫിവലെ ഉപകയനാഗഫിച്ചുള മത്സശ്യബന്ധനസും;

(എഫത)  ഒരു പനാലെതഫിലന്റെ ഇരുവശേങളഫിലുമനായഫി  അമതത മറീറര് വലരയുള
ദൂരപരഫിധഫിയഫില  ഒരു  ലപനാതജലെനാശേയതഫിലലെ  മത്സശ്യങളലട  സഗമമനായ  സഞനാരലത
തടസലപ്പടുത്തുന്ന വഫിധതഫിലുള മത്സശ്യബന്ധനസും;

(ജഫി)  രനാതഫികേനാലെങളഫില ഇരുപതത വനാട്സഫില  കൂടുതല ശേക്തഫിയുള ഇലെകഫികേത
വഫിളക്കുകേള് ഒലരണ്ണമനാകയനാ ഒന്നഫിലെധഫികേമനാകയനാ  ഉപകയനാഗഫിച്ചത  മത്സശ്യങലള ആകേര്ഷഫിച്ചു
ലകേനാണ്ടുള മത്സശ്യബന്ധനസും; കൂടനാലത

(എച്ചത)   ലപനാതജലെനാശേയതഫിലന്റെ  വറീതഫിയുലട   അമതത   ശേതമനാനതഫില
കൂടുതല ഭേനാഗസും തടസലപ്പടുതഫിലകനാണ്ടുള മത്സശ്യബന്ധനസും:

എന്നനാല  ഫഫിഷററീസത  ഡയറക്ടര്കത,  അധഫികേനാരലപ്പടുതലപ്പട  ഉകദശ്യനാഗസലന്റെ
ശേഫിപനാര്ശേയുലട  അടഫിസനാനതഫില  ഫഫിഷററീസത  കമഖലെയഫിലലെ  ഏലതനാരു  സര്കനാര്
സനാപനതഫിലന്റെയുസും ഗകവഷണ പ്രവര്തനങള് നടത്തുന്നതഫിനനായഫി ഈ ഉപവകുപ്പഫിലലെ
ഏലതങ്കേഫിലുസും നഫികരനാധനങളഫില നഫിനസും ഇളവത അനുവദഫികനാവന്നതനാണത.
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(4)  മത്സശ്യസസുംരക്ഷണതഫിനനായഫി  ലപനാതജലെനാശേയങളഫില  ഉറപ്പഫിച്ച  യനസും
ഉപകയനാഗഫിച്ചുള മത്സശ്യബന്ധനസും നഫിര്ണ്ണയഫികലപ്പട പ്രകേനാരസും ആയഫിരഫികകണതനാണത.

(5)  ഒരു ഉറപ്പഫിച്ച യനതഫിലന്റെ പതത മറീറര് ചുറളവഫില യനാലതനാരനാളസും സകതനവലെ
ഉപകയനാഗഫിച്ചുള മത്സശ്യബന്ധനസും നടത്തുവനാന് പനാടഫിലനാതതനാകുന.

(6)  ലപനാതജലെനാശേയതഫില സനാപഫിച്ച ഉറപ്പഫിച്ച യനതഫിലന്റെ സനാനസും,  ഒരഫികല
അനുവനാദസും ലെഭേഫിച്ച സനാനത്തുനഫിന്നത മനാറഫി മലറനാരഫിടകതകത സനാപഫിക്കുന്നതത, ഈ ആകഫിലലെ
6 എ വകുപ്പത പ്രകേനാരസും രൂപറീകേരഫികലപ്പട, ബന്ധലപ്പട പ്രനാകദശേഫികേ ഫഫിഷററീസത മമനനജമമനന
കേകൗണ്സഫിലെഫിലന്റെ  ശേഫിപനാര്ശേയുലട  അടഫിസനാനതഫില,  നഫിര്ണ്ണയഫികലപ്പട  പ്രകേനാരതഫില
മനാതസും ആയഫിരഫികകണതനാണത.

(7)   മത്സശ്യബന്ധനതഫില  ഏര്ലപ്പടുന്നതഫിനനായഫി  മത്സശ്യബന്ധന  ഉരു,  ഉറപ്പഫിച്ച
യനസും,  സകതനവലെ  എന്നഫിവയുലട  രജഫികസ്ട്രേഷന്  സര്ടഫിഫഫികറത,  ലലെസന്സത  എന്നഫിവ
കനടഫിയ  ഏലതനാരനാളഫിനുസും  ഉള്നനാടന്  മത്സശ്യബന്ധന  കമഖലെ  സസഫിരമനായഫി
നഫിലെനഫിര്ത്തുന്നതഫിനത നഫിര്ണ്ണയഫികലപ്പടുന്ന പ്രകേനാരമുള കേര്തവശ്യങള് ഉണനായഫിരഫിക്കുന്നതനാണത.

(8) മത്സശ്യബന്ധന വകുപ്പത വഴെഫി ലെഭേഫിച്ചഫിട്ടുള വശ്യവസനാപഫിത ലലെസന്സളവരുലട
ഉറപ്പഫിച്ച  യനതഫിനലനാലത  പുതഫിയതനായഫി  സനാപഫിതമനാകുന്നതഫിനത  രജഫികസ്ട്രേഷകനനാ
ലലെസന്കസനാ നലകുവനാന് പനാടുളതല:

എന്നനാല  ഒരു ശേനാസറീയ പഠനതഫിനത  വഫികധയമനായഫി  നഫിര്ണ്ണയഫികലപ്പട  രറീതഫിയഫില
പുതഫിയ രജഫികസ്ട്രേഷന്  നലകേനാവന്നതനാണത.

(9)  തകദ്ദേശേ  സകയസുംഭേരണ  സനാപനതഫിലന്റെ  നഫിയനണതഫിലുള  ഏലതങ്കേഫിലുസും
ലപനാതജലെനാശേയതഫില  മത്സശ്യബന്ധന  പ്രവര്തനതഫില   ഏര്ലപ്പടുന്നതഫിനനായഫി  ഈ
ആകഫിലലെ  വശ്യവസകേള്  പ്രകേനാരസും  കനടഫിയ  രജഫികസ്ട്രേഷന്  സര്ടഫിഫഫികറത,  ലലെസന്സത
എന്നഫിവ  കൂടനാലത  ബന്ധലപ്പട  തകദ്ദേശേ  സകയസുംഭേരണ  സനാപനതഫിലന്റെ  അനുമതഫിയുസും
കനടഫിയഫിരഫികകണതനാണത.

(10)   യനാലതനാരനാളസും ഒകര സമയസും ഒന്നഫില കൂടുതല  ചെറീനവലെകയനാ അലലങ്കേഫില
നനാലെഫില  കൂടുതല  ഊന്നഫിവലെകേകളനാ  അഥവനാ  കുറഫിവലെകേകളനാ  അലലങ്കേഫില  ഒകര
ഇനതഫിലലപ്പടുന്ന  നനാലെഫില  കൂടുതല  സകതനവലെകേകളനാ  മത്സശ്യബന്ധനതഫിനനായഫി
ഉപകയനാഗഫിക്കുന്നതഫിനുള  രജഫികസ്ട്രേഷന്  സര്ടഫിഫഫികറത,  ലലെസന്സത  എന്നഫിവ  കനടനാന്
പനാടഫിലനാതതസും,   അധഫികേനാരലപ്പടുതലപ്പട  ഉകദശ്യനാഗസന്  അപ്രകേനാരസും  അനുവദഫിക്കുവനാന്
പനാടഫിലനാതതമനാണത:
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എന്നനാല  2021-ലലെ  കകേരള  ഉള്നനാടന്  ഫഫിഷററീസസും  അകേകനാകേള്ച്ചറസും   (കഭേദഗതഫി)

ആകത  പ്രനാബലെശ്യതഫില  വരുന്നതഫിനുമുമത  തത്സമയസും  പ്രനാബലെശ്യതഫിലുണനായഫിരുന്ന

വശ്യവസകേള്  പ്രകേനാരസും  നഫിലെവഫില  സകനായതമനാകഫിയവയുലട  കേനാരശ്യതഫില  കമലപ്പറഞ്ഞെ

പരഫിധഫി ബനാധകേമനായഫിരഫിക്കുന്നതല.

(11) ആകഫിലലെയുസും  അതഫിന്  കേറീഴെഫില  ഉണനാകലപ്പടഫിട്ടുള  ചെടങളഫിലലെയുസും

വശ്യവസകേള് പ്രകേനാരസും ഫഫിലകട്രേഷന് ഏര്ലപ്പടുത്തുന്നതഫിനനായഫി രജഫികസ്ട്രേഷന് സര്ടഫിഫഫികറത,

ലലെസന്സത  എന്നഫിവ  സകനായതമനാകനാത  യനാലതനാരനാളസും  സകകേനാരശ്യ  ജലെനാശേയതഫികലെനാ

ലപനാത  ജലെനാശേയതഫികലെനാ  ഫഫിലകട്രേഷന്  ഏര്ലപ്പടുത്തുവനാന്  പനാടുളതല.  ലലെസന്കസനാ

രജഫികസ്ട്രേഷന്  സര്ടഫിഫഫികകറനാ  സകനായതമനാകഫിലകനാണത  ഏര്ലപ്പടുത്തുന്ന  ഫഫിലകട്രേഷന്

തനാലഴെപ്പറയുന്ന  നഫിയനണങള്ക്കുസും  നഫികരനാധനങള്ക്കുസും  വഫികധയമനായഫിരഫിക്കുന്നതനാണത,

അതനായതത:―

(എ) ഫഫിലകട്രേഷനുകവണഫി  കനടഫിയ  ലലെസന്സഫിലന്റെ  അടഫിസനാനതഫില  2014-ലലെ

മത്സശ്യവഫിതത  ആകത  (2015-ലലെ  4-ാംആകത)  പ്രകേനാരസും  സനാക്ഷശ്യലപ്പടുതഫിയ  മത്സശ്യവഫിതത

ഉപകയനാഗഫിച്ചുളതലനാലത  മറത യനാലതനാരു  അകേകനാകേള്ച്ചര്  പ്രവര്തനങളസും  നടത്തുവനാന്

പനാടുളതല;

(ബഫി)  യനാലതനാരനാളസും ആന്റെഫിബകയനാടഫിക്കുകേള്,  രനാസപദനാര്ത്ഥങള്,

കേറീടനനാശേഫിനഫികേള്,  അകേകനാകേള്ച്ചറഫിനുകവണഫി  ഉപകയനാഗഫിക്കുന്ന  മറ്റു  മരുനകേള്  എന്നഫിവ

ഫഫിലകട്രേഷനനായുള പ്രകദശേതത ഉപകയനാഗഫിക്കുവനാന് പനാടുളതല;

(സഫി) ഏലതനാരു ഫഫിലകട്രേഷന്  പ്രകദശേലതയുസും തൂമ്പുകേളഫില  രനാതഫികേനാലെങളഫില

മത്സശ്യങലള ആകേര്ഷഫിച്ചത  കേയറ്റുന്നതഫിനനായഫി  ഇരുപതത  വനാട്സഫില  കൂടുതല പ്രകേനാശേമുളള

വഫിളക്കുകേള്  ഒലരണ്ണമനാകയനാ  ഒന്നഫിലെധഫികേമനാകയനാ  യനാലതനാരനാളസും   ഉപകയനാഗഫിക്കുവനാന്

പനാടുളതല;

(ഡഫി)  യനാലതനാരനാളസും  ഫഫിലകട്രേഷന് പ്രകദശേകതകത മത്സശ്യങലള തറീറ നലകേഫി

ആകേര്ഷഫിക്കുവനാന്  പനാടുളതല;

(ഇ)  യനാലതനാരനാളസും  2014-ലലെ  മത്സശ്യവഫിതത  ആകത  (2015-ലലെ  4-ാംആകത)

പ്രകേനാരസും  സനാക്ഷശ്യലപ്പടുതനാത  ലചെമറീന്കുഞ്ഞുങലള  ഫഫിലകട്രേഷന്  പ്രകദശേങളഫില

നഫികക്ഷപഫിക്കുവനാന് പനാടുളതല;
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(എഫത)  യനാലതനാരനാളസും  ഫഫിലകട്രേഷന്  പ്രകദശേതത  നഫിന്നത  മത്സശ്യലത

കശേഖരഫിക്കുന്നതഫിനനായഫി  ഇരുപതത  മഫിലഫിമറീററഫില  കുറഞ്ഞെ  കേണ്ണഫിവലെഫിപ്പമുള  വലെകേള്

തൂമ്പുകേളഫില ഉപകയനാഗഫിക്കുവനാന് പനാടുളതല;

(ജഫി) യനാലതനാരനാളസും  പരമരനാഗത  ഫഫിലകട്രേഷന്  പ്രകദശേസും  നഫികേതഫിലയടുകനാന്

പനാടുളതല;

(എച്ചത)  മത്സശ്യലതനാഴെഫിലെനാളഫികേള്ക്കുള പരമരനാഗത മത്സശ്യബന്ധന അവകേനാശേസും

നഫിലെവഫിലുള  ഫഫിലകട്രേഷന്  പ്രകദശേതത  ആയതത  അനുവദഫിച്ചുലകേനാണത,  സര്കനാര്

കേനാലെനാകേനാലെങളഫില  ഗസറത  വഫിജനാപനതഫിലൂലട  പ്രസഫിദ്ധലപ്പടുത്തുന്ന  കേനാലെയളവഫിലെലനാലത

യനാലതനാരനാളസും അതരതഫിലുള മത്സശ്യബന്ധനസും നടത്തുവനാന് പനാടുളതല:

എന്നനാല  അകേകനാകേള്ച്ചര്  പ്രവര്തനങള്  ഏര്ലപ്പടുത്തുന്നതഫിനനായഫി  രജഫികസ്ട്രേഷന്

സര്ടഫിഫഫികറത,  ലലെസന്സത  എന്നഫിവ  കനടഫിയ  ജലെ  പ്രകദശേതത  പരമരനാഗത

മത്സശ്യബന്ധനനാവകേനാശേസും ഇലനാതഫിരഫിക്കുന്നതസും, പ്രസ്തുത സലെതത യനാലതനാരു കേനാരണവശേനാലുസും

ഫഫിലകട്രേഷന് നടത്തുവനാന് പനാടഫിലനാതതമനാണത.  പ്രസ്തുത പ്രകദശേതത  വറീണ്ടുസും ഫഫിലകട്രേഷന്

ഏര്ലപ്പടുകതണതലണങ്കേഫില, അകേകനാകേള്ച്ചര് പ്രവര്തനതഫിനനായഫി കനടഫിയ രജഫികസ്ട്രേഷന്,

ലലെസന്സത  എന്നഫിവ  റദ്ദേനാകഫിയ  കശേഷസും  ഫഫിലകട്രേഷന്  ഏര്ലപ്പടുത്തുന്നതഫിനുള

രജഫികസ്ട്രേഷന്, ലലെസന്സത എന്നഫിവ പുതഫിയതനായഫി കേരസമനാകകണതസും, പ്രസ്തുത സലെതത

കമലപ്പറഞ്ഞെ മത്സശ്യബന്ധനനാവകേനാശേസും  പുനനഃസനാപഫികലപ്പകടണതമനാണത;

(ഐ)  പുതഫിയതനായഫി  വര്ഷലകടത  ഏര്ലപ്പടുത്തുന്നതഫിനുള  രജഫികസ്ട്രേഷന്

യനാലതനാരനാള്ക്കുസും നലകുവനാന് പനാടുളതല;

(ലജ)  മത്സശ്യങലള ജറീവകനനാലടകയനാ അലനാലതകയനാ പഫിടഫിലച്ചടുക്കുന്നതഫിനത  ഒരു

വഫിധതഫിലുമുള കേറീടനനാശേഫിനഫികേകളനാ,  വഫിഷവസ്തുകകളനാ,  കസനാടകേ വസ്തുകകളനാ,  മത്സശ്യങലള

മയക്കുന്ന  പദനാര്ത്ഥങകളനാ,  മറത  രനാസപദനാര്ത്ഥങകളനാ  യനാലതനാരനാളസും  ഫഫിലകട്രേഷന്

ഏര്ലപ്പടുതഫിയഫിരഫിക്കുന്ന പ്രകദശേതത  കനരഫികടനാ,  മറ്റു  വസ്തുകകളനാലടനാപ്പസും  കേലെര്തഫികയനാ

ഉപകയനാഗഫിക്കുവനാന് പനാടുളതല;

(ലകേ)  യനാലതനാരനാളസും  ഫഫിലകട്രേഷന്  പ്രകദശേതത  ജലെമലെഫിനറീകേരണതഫിനത

കേനാരണമനാകുന്ന ഏത തരതഫിലുമുള ലജവ-രനാസമനാലെഫിനശ്യങള്,  ഗനാര്ഹഫികേ മനാലെഫിനശ്യങള്,

പനാസ്റ്റഫികേത   മനാലെഫിനശ്യങള്,  എന്നഫിവ  കനരഫികടനാ  മകറലതങ്കേഫിലുസും  മനാര്ഗ്ഗതഫില  കൂടഫികയനാ

നഫികക്ഷപഫിക്കുകേകയനാ, നഫികക്ഷപഫിക്കുന്നതഫിനത കേനാരണമനാകുകേകയനാ ലചെയ്യുവനാന് പനാടുളതല;
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(12)   ലപനാത  ജലെനാശേയങളഫില  പ്രകൃതഫിദതമനായഫി  നഫികക്ഷപമുള  കേകവര്ഗ്ഗ
ജറീവഫിയുലടകയനാ അവയുലട പുറസുംകതനാടഫിലന്റെകയനാ വശ്യനാവസനായഫികേ കശേഖരണസും നഫിര്ണ്ണയഫികലപ്പട
പ്രകേനാരമുള നഫിയനണതഫിനുസും നഫികരനാധനതഫിനുസും വഫികധയമനായഫിരഫിക്കുന്നതനാണത.

(13) മത്സശ്യബന്ധനസും നടതഫിയകതനാ കശേഖരഫിച്ചഫിട്ടുളകതനാ സസുംഭേരഫിച്ചഫിട്ടുളകതനാ ആയ
കേകവര്ഗ്ഗ  ജറീവഫികേലള  അവയുലട  പുറസുംകതനാടത   അവസയഫികലെനാ  അലനാലതകയനാ
നഫിര്ണ്ണയഫികലപ്പട  പ്രകേനാരമുള  കേടതത  ലപര്മഫിറഫിലന്റെ  അടഫിസനാനതഫിലെലനാലത  ഒരു
സലെത്തു  നഫിനസും  മലറനാരു  സലെകതകത  ഇരുന്നൂറത  കേഫികലെനാ   ഗനാമഫില  കൂടുതലെനായഫി
കേടത്തുവനാന് പനാടുളതല.

(14)   ഈ വകുപ്പഫിലലെ വശ്യവസകേള് ലെസുംഘഫിക്കുന്ന ഏലതനാരനാളസും  36-ാം വകുപ്പത
പ്രകേനാരമുള ശേഫിക്ഷനാനടപടഫികേള്കത വഫികധയനനാകുന്നതനാണത.”.

6.  6-  ാം  വകുപ്പഫിലന്റെ  കഭേദഗതഫി.―പ്രധനാന  ആകഫിലലെ  6-ാം  വകുപ്പഫിനത  പകേരസും
തനാലഴെപ്പറയുന്ന വകുപ്പുകേള് കചെര്കകണതനാണത, അതനായതത:―

 “6.  ലതരലഞ്ഞെടുത  ജലെനാശേയങളഫിലലെ  മത്സശ്യസസുംരക്ഷണസും. (1)  ― മത്സശ്യ
സസുംരക്ഷണതഫിനനായഫി നദഫികേള്,  കേനായലുകേള്,  റഫിസര്കവനായറകേള്,  തടനാകേങള്,സര്കനാര്
ഇതഫികലെകനായഫി  വഫിജനാപനസും  ലചെയഫിട്ടുളള  മറ്റു  ജലെനാശേയങള്  എന്നഫിവഫിടങളഫി ല
തനാലഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃതഫികേള് നടത്തുവനാന് പനാടുളതല, അതനായതത:―

(എ) ജലെനാശേയതഫിലന്റെ സകനാഭേനാവഫികേ ഒഴുകഫിനുസും മത്സശ്യതഫിലന്റെ സഞനാരതഫിനുസും
പ്രജനനതഫിനുസും  തടസസും സൃഷഫിക്കുന്ന തരതഫിലുള  നഫിര്മഫിതഫി;

(ബഫി)  ജലെനാശേയതഫില  ഖരരൂപതഫിലുളകതനാ  ദ്രവരൂപതഫിലുളകതനാ  ആയ
മലെഫിനവസ്തുകള്, രനാസവസ്തുകള്, കേറീടനനാശേഫിനഫികേള്, പനാസ്റ്റഫികേത എന്നഫിവ നഫികക്ഷപഫികല;

(സഫി)  സര്കനാര്  വഫിജനാപനസും  വഴെഫി  അനുവദഫിച്ചഫിട്ടുളവയലനാത വഫികദശേ  മത്സശ്യ
ഇനതഫിലന്റെ പ്രജനനസും, നഫികക്ഷപസും, പരഫിപനാലെനസും, വഫിപണനസും;

(ഡഫി)  വനശ്യജറീവഫി സകങ്കേതതഫിലലെ ജലെനാശേയങളഫില തകദ്ദേശേറീയമനായ മത്സശ്യസമതഫിനത
ഹനാനഫികേരമനാകയകനാവന്ന മറത മത്സശ്യങലള നഫികക്ഷപഫികല.

(2)  പ്രകൃതശ്യനാല  ഉണനാകുന്ന  മത്സശ്യവഫിതഫിലന്റെ  കേനാരശ്യതഫില  സര്കനാര്
വഫിജനാപനതഫിലൂലട അനുവദഫിച്ചഫിട്ടുള ഇനങളഫില ഉള്ലപ്പടനാതവ ലപനാതജലെനാശേയതഫില
നഫിന്നത  കശേഖരഫിക്കുന്നതഫികനനാ  സൂക്ഷഫിക്കുന്നതഫികനനാ  വളര്ത്തുന്നതഫികനനാ  വഫിലപ്പന
നടത്തുന്നതഫികനനാ വനാങ്ങുന്നതഫികനനാ പരഫിവഹനസും നടത്തുന്നതഫികനനാ പനാടുളതല:
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എന്നനാല  ഫഫിഷററീസ്  ഡയറക്ടറലട  അനുമതഫികയനാലടയുസും  അധഫികേനാരലപ്പടുതലപ്പട
ഉകദശ്യനാഗസലന്റെ കമലകനനാടതഫിലുസും കകേന്ദ്രസര്കനാരഫിലന്റെകയനാ സസുംസനാന സര്കനാരഫിലന്റെകയനാ
ഗകവഷണ, വഫികേസന പ്രവര്തനങള്കത കവണഫി അവലയ കശേഖരഫികനാവന്നതനാണത.

 (3)  ഈ വകുപ്പഫിലലെ വശ്യവസകേള് ലെസുംഘഫിക്കുന്ന ഏലതനാരനാളസും  36-ാം വകുപ്പത
പ്രകേനാരമുളള ശേഫിക്ഷനാ നടപടഫികേള്കത വഫികധയനനാകുന്നതനാണത.

6 എ.  പ്രനാകദശേഫികേ  ഫഫിഷററീസത  മനാകനജ്ല മന്റെത  കേകൗണ്സഫിലെഫിലന്റെ  രൂപറീകേരണസും. (1)―

ഉള്നനാടന് ജലെനാശേയങളഫിലലെ മത്സശ്യസസുംരക്ഷണസും സസഫിരമനായുസും ഉതരവനാദഫിതപരമനായുസും
നഫിര്വ്വഹഫികലപ്പടുനലണനസും,  ഈ  ആകഫിലലെയുസും  അതഫിന്  കേറീഴെഫിലുണനാകലപ്പടുന്ന
ചെടങളഫിലലെയുസും  വശ്യവസകേള്  ശേരഫിയനായ  രറീതഫിയഫില  നടപ്പഫിലെനാകലപ്പടുനലണനസും  ഉറപ്പത
വരുത്തുന്നതഫിനനായഫി  നദഫികേള്,  കേനായലുകേള്,  തടനാകേങള്,  ഫഫിലകട്രേഷന് പ്രകദശേങള്,  മറത
പനാടങള്,  ചെതപ്പത പ്രകദശേങള്,  സര്കനാര് ഇതഫികലെകനായഫി വഫിജനാപനസും ലചെയഫിട്ടുളള മറ്റു
ലപനാത  ജലെനാശേയങള്  എന്നഫിവലയ  അടഫിസനാനലപ്പടുതഫി  അവലയ  ഒന്നനാലകേകയനാ,
ഭേനാഗങളനായഫി തഫിരഫികച്ചനാ സര്കനാരഫിനത,  ഗസറത വഫിജനാപനസും വഴെഫി,  പ്രനാകദശേഫികേ ഫഫിഷററീസത
മനാകനജ്ല മന്റെത കേകൗണ്സഫിലുകേള് രൂപറീകേരഫികനാവന്നതനാണത. 

(2) പ്രനാകദശേഫികേ  ഫഫിഷററീസത  മമനനജമമനന കേകൗണ്സഫിലെഫില  തനാലഴെപ്പറയുന്ന  അസുംഗങള്
ഉണനായഫിരഫികകണതനാണത,  അതനായതത:―

(i) ബന്ധലപ്പട  ജലെനാശേയതഫിലന്റെ  കൂടുതല  ഭേനാഗസും  ഉള്ലപ്പടുന്ന

ജഫിലയുലട കേളക്ടര്

- ലചെയര്കപഴ്സണ്

(ii) ബന്ധലപ്പട  ജലെനാശേയതഫിലന്റെ  കൂടുതല  ഭേനാഗസും  ഉള്ലപ്പടുന്ന

ഗനാമപഞനായതത പ്രസഫിഡന്റെത/ മുനഫിസഫിപ്പനാലെഫിറഫി ലചെയര്കപഴ്സണ്/

മുനഫിസഫിപ്പല കകേനാര്പ്പകറഷന് സ്റ്റനാന്റെഫിസുംഗത  കേമഫിറഫി  (വഫികേസനസും)

ലചെയര്മനാന് (പരമനാവധഫി ഏഴു കപര്)

-    അസുംഗങള്

(iii) ബന്ധലപ്പട മത്സശ്യലതനാഴെഫിലെനാളഫി വഫികേസന കക്ഷമ സഹകേരണ

സസുംഘസും  പ്രസഫിഡന്റുമനാരഫില  നഫിനസും  സര്കനാര്  നനാമനഫിര്കദ്ദേശേസും

ലചെയ്യുന്നവര് (പരമനാവധഫി  രണ്ടു കപര്)

 -   അസുംഗങള്

(iv) ഫഫിഷററീസത  രസുംഗലത  വഫിദഗ്ദ്ധരഫില  നഫിനസും  സര്കനാര്

നനാമനഫിര്കദ്ദേശേസും ലചെയ്യുന്നവര് (പരമനാവധഫി രണ്ടു കപര്)

 -  അസുംഗങള്
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(v) ഉള്നനാടന് കമഖലെയഫിലലെ മത്സശ്യലതനാഴെഫിലെനാളഫി കട്രേഡത യൂണഫിയന്

പ്രവര്തകേരഫില നഫിനസും സര്കനാര് നനാമനഫിര്കദ്ദേശേസും ലചെയ്യുന്നവര്

(പരമനാവധഫി നനാലു കപര്)

    - അസുംഗങള്

(vi) അന്പതത  വയസഫിനുകമല  പ്രനായമുള  മുതഫിര്ന്ന

മത്സശ്യലതനാഴെഫിലെനാളഫികേളഫില  നഫിനസും  സര്കനാര്  നനാമനഫിര്കദ്ദേശേസും

ലചെയ്യുന്നവര് (പരമനാവധഫി രണ്ടു കപര്)

   -  അസുംഗങള്

(vii) ബന്ധലപ്പട  ജലെനാശേയതഫിലന്റെ  കൂടുതല  ഭേനാഗസും  ഉള്ലപ്പടുന്ന

ജഫിലയഫിലലെ പഞനായതത ലഡപപ്യൂടഫി ഡയറക്ടര്

   -    അസുംഗസും

(viii) ബന്ധലപ്പട  ജലെനാശേയതഫിലന്റെ  കൂടുതല  ഭേനാഗസും  ഉള്ലപ്പടുന്ന

പ്രകദശേലത എകഫികേപ്യൂടറീവത എഞഫിനറീയര്, ജലെകസചെനസും

   -    അസുംഗസും

(ix) സസുംസനാന  മലെഫിനറീകേരണ  നഫിയനണ   കബനാര്ഡഫിലലെ  ഒരു

ആഫറീസര്

   -    അസുംഗസും

(x) ഫഫിഷററീസത കജനായഫിന്റെത ഡയറക്ടര് (കമഖലെ)    -    അസുംഗസും

(xi) ബന്ധലപ്പട  ജലെനാശേയതഫിലന്റെ  കൂടുതലഭേനാഗസും  ഉള്ലപ്പടുന്ന

ജഫിലയുലട  ചുമതലെയുളള  ഫഫിഷററീസത  ലഡപപ്യൂടഫി  ഡയറക്ടര്/

ഫഫിഷററീസത അസഫിസ്റ്റന്റെത ഡയറക്ടര്

   -    ലമമര്
        ലസക്രടറഫി

6 ബഫി.  പ്രനാകദശേഫികേ  ഫഫിഷററീസത  മനാകനജ്ല മന്റെത  കേകൗണ്സഫിലെഫിലന്റെ  അധഫികേനാരങളസും  ,

കേര്തവശ്യങളസും  ,    ചുമതലെകേളസും. (1)  ― പ്രനാകദശേഫികേ ഫഫിഷററീസത മമനനജമമനന കേകൗണ്സഫിലെഫിനത

തനാലഴെപ്പറയുന്ന  അധഫികേനാരങളസും  കേര്തവശ്യങളസും  ചുമതലെകേളസും  ഉണനായഫിരഫിക്കുന്നതനാണത,

അതനായതത:―

(എ) ഉതരവനാദഫിതമത്സശ്യബന്ധനസും, ഉള്നനാടന് മത്സശ്യസമതഫിലന്റെ സസുംരക്ഷണസും,

സസഫിര  വഫികേസനസും  എന്നഫിവലയക്കുറഫിച്ചത  മത്സശ്യലതനാഴെഫിലെനാളഫികേള്,  തറീരകദശേവനാസഫികേള്

എന്നഫിവര്കഫിടയഫില കബനാധവലകരണസും നടത്തുകേ;

(ബഫി)  ഉള്നനാടന്  മത്സശ്യസമതഫിലന്റെ  സസുംരക്ഷണവമനായഫി  ബന്ധലപ്പട

പ്രവര്തനങള് നഫിരറീക്ഷഫിക്കുകേയുസും ആവശേശ്യമനായ ഉപകദശേസും നലകുകേയുസും ലചെയ്യുകേ;
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(സഫി)  ഒരു  ലപനാത  ജലെനാശേയതഫികനനാ  അതഫിലന്റെ  ഭേനാഗതഫികനനാ  കവണഫി

തകദ്ദേശേറീയമനായ ആവശേശ്യങള് പരഫിഗണഫിച്ചുലകേനാണത ഉള്നനാടന് ഫഫിഷറഫി മമനനജമമനന പനാന്

തയ്യനാറനാക്കുകേ;

(ഡഫി) മത്സശ്യബന്ധനസും  നടത്തുന്നവരുലടയുസും തറീരകദശേവനാസഫികേളലടയുസും ഇടയഫിലുള

മത്സശ്യബന്ധനവമനായഫി ബന്ധലപ്പട പ്രശ്നങളസും സനാമൂഹഫികേ കേലെഹങളസും പരഫിഹരഫിക്കുകേ;

(ഇ)  ഈ  ആകഫിലലെ വശ്യവസകേള്  കേനാരശ്യക്ഷമമനായഫി  നടപ്പഫിലെനാകലപ്പടുനലണന്നത

പ്രനാകദശേഫികേമനായഫി ഉറപ്പത വരുത്തുകേ; കൂടനാലത

(എഫത)  ഈ ആകഫിലലെ വശ്യവസകേള് കേനാരശ്യക്ഷമമനായഫി നടപ്പഫിലെനാകലപ്പടുന്നതഫിനത

ഗനാമപഞനായതത  പ്രസഫിഡന്റെത  ലചെയര്കപഴ്സണനായുസും   ഫഫിഷററീസത  വകുപ്പഫിലലെ  ബന്ധലപ്പട

സനാകങ്കേതഫികേ  ഉകദശ്യനാഗസന്  കേണ്വറീനറനായുസും  ബന്ധലപ്പട  മത്സശ്യലതനാഴെഫിലെനാളഫി  വഫികേസന

കക്ഷമ  സഹകേരണ  സസുംഘസും  പ്രസഫിഡന്റുമനാര്,  ഗനാമപഞനായതഫിലലെ  തറീരകദശേ  വനാര്ഡത

ലമമര്മനാര്  എന്നഫിവര്  അസുംഗങളമനായ  വഫികലജ്തലെ  ഫഫിഷററീസത  മമനനജമമനന

കേകൗണ്സഫിലുകേള് ഗനാമപഞനായതത തലെതഫില രൂപറീകേരഫിക്കുകേ.

(2)  കേകൗണ്സഫിലെഫിലന്റെ  ഭേരണ  സസുംവഫിധനാനസും,  കയനാഗതഫിലന്റെ  നടപടഫിക്രമങള്,

അസുംഗങളലട  യനാതനാബത,  സഫിറഫിസുംഗത  ഫറീസത  എന്നഫിവ  നഫിര്ണ്ണയഫികലപ്പടുന്ന

പ്രകേനാരമനായഫിരഫിക്കുന്നതനാണത.

6   സഫി.  കേകൗണ്സഫിലെഫിലലെ  അസുംഗങളലട  ഔകദശ്യനാഗഫികേ   കേനാലെനാവധഫി  ,    രനാജഫിവയല  ,

ആകേസഫികേ  ഒഴെഫിവകേള്  ,    നറീകസും  ലചെയ്യല  മുതലെനായവ.―(1)  ഔകദശ്യനാഗഫികേ  സനാനസും

വഹഫിക്കുന്നതവഴെഫി കേകൗണ്സഫിലെഫില അസുംഗങളനാകുന്ന ഉകദശ്യനാഗസരുലടയുസും ജനപ്രതഫിനഫിധഫികേളലടയുസും

കേനാലെനാവധഫി,  അവര്  അങലനയുള  ഔകദശ്യനാഗഫികേ  സനാനസും  വഹഫിക്കുന്നതവലരയുസും,

നനാമനഫിര്കദ്ദേശേസും  ലചെയ്യലപ്പടുന്നതവഴെഫി  അസുംഗങളനാകുന്നവരുലട  കേനാലെനാവധഫി,  വഫിജനാപനസും

പ്രസഫിദ്ധലപ്പടുത്തുന്ന തറീയതഫി മുതല അഞത  വര്ഷകതക്കുസും ആയഫിരഫിക്കുന്നതനാണത.

(2)  കേകൗണ്സഫിലെഫികലെകത  നനാമനഫിര്കദ്ദേശേസും  ലചെയ്യലപ്പടഫിട്ടുളള  അനകൗകദശ്യനാഗഫികേ

അസുംഗതഫിനത,  സര്കനാരഫിനത,  ലെഫിഖഫിതമനായ  കനനാടറീസത  നലകേഫിലകനാണത,  തലന്റെ  അസുംഗതകസും

രനാജഫിവയനാവന്നതസും  എന്നനാല,  സര്കനാര്  രനാജഫി  സകറീകേരഫിക്കുന്നതവലര  തലസനാനതത

തടകരണതമനാണത.
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 (3)  നനാമനഫിര്കദ്ദേശേസും  ലചെയ്യലപ്പടുന്ന അനകൗകദശ്യനാഗഫികേ  അസുംഗതഫിലന്റെ  ഇടകനാലെ

ഒഴെഫികവനാ  ആകേസഫികേ  ഒഴെഫികവനാ  ഒഴെഫിവണനായ  തറീയതഫി  മുതല  മൂന  മനാസതഫിനകേസും

നഫികേകതണതസും അപ്രകേനാരസും പുതഫിയതനായഫി നനാമനഫിര്കദ്ദേശേസും ലചെയ്യലപ്പടുന്ന അസുംഗസും, അകദ്ദേഹസും

ആരുലട ഒഴെഫിവഫികലെകനാകണനാ നനാമനഫിര്കദ്ദേശേസും ലചെയ്യലപ്പടതത ആ അസുംഗതഫിലന്റെ കശേഷഫിക്കുന്ന

കേനാലെയളവഫികലെകത മനാതസും സനാനസും വഹഫികകണതമനാണത.

(4) സര്കനാരഫിനത, നനാമനഫിര്കദ്ദേശേസും ലചെയ്യലപ്പട ഏലതനാരസുംഗകതയുസും,―

(എ)      അകദ്ദേഹതഫിനത  ബുദ്ധഫിസഫിരതയഫിലനാതതനായഫി  അധഫികേനാരഫിതയുള

കകേനാടതഫിയനാല വഫിധഫികലപ്പടനാല;

(ബഫി)     അകദ്ദേഹസും  ഒരു  അവഫിമുക്ത  നഫിര്ദ്ധനനനായഫി  അധഫികേനാരഫിതയുള

കകേനാടതഫിയനാല വഫിധഫികലപ്പടനാല;

(സഫി)  ശേനാരറീരഫികേകമനാ  മനാനസഫികേകമനാ  ആയ  ലവകേലെശ്യതനാല  അകദ്ദേഹതഫിനത

അപ്രകേനാരസും തടരുവനാന് കേഴെഫിവഫിലനാലത വന്നനാല;

(ഡഫി)    സര്കനാരഫിലന്റെ  അഭേഫിപ്രനായതഫില,  സദനാചെനാര  വഫിരുദ്ധമനായകതനാ

അലലങ്കേഫില സനാമതഫികേ ക്രമകകടുകേള് ഉള്ലപ്പടകതനാ ആയ കുറകൃതശ്യതഫിനത   അകദ്ദേഹസും

ശേഫിക്ഷഫികലപ്പടനാല,

തലസനാനത്തുനഫിനസും നറീകസും ലചെയ്യനാവന്നതനാണത.”.

7.  8-  ാം  വകുപ്പഫിലന്റെ  കഭേദഗതഫി.―പ്രധനാന  ആകഫിലലെ  8-ാം  വകുപ്പഫിനത  പകേരസും

തനാലഴെപ്പറയുന്ന വകുപ്പുകേള് കചെര്കകണതനാണത, അതനായതത:―

“8.  അകേകനാകേള്ച്ചര് പ്രവര്തനങളലട  നഫിയനണസും.―(1)ഈ ആകഫിലലെ വശ്യവസകേള്

പ്രകേനാരസും അധഫികേനാരലപ്പടുതലപ്പട ഉകദശ്യനാഗസനഫില നഫിനസും  രജഫികസ്ട്രേഷന് സര്ടഫിഫഫികറത,

ലലെസന്സത  എന്നഫിവ   കനടനാത  യനാലതനാരനാളസും  ഏലതനാരു  ഉള്നനാടന്  ജലെനാശേയതഫിലുസും

അകേകനാകേള്ച്ചര് പ്രവര്തനങളഫില ഏര്ലപ്പടുവനാന് പനാടുളതല:

എന്നനാല ഏലതങ്കേഫിലുസും ഒരു തകദ്ദേശേ സകയസുംഭേരണ സനാപനതഫിലന്റെ അതഫിര്തഫിയഫില

മനാതസും  ഉള്ലപ്പടുന്ന  ഒരു  ലപനാതജലെനാശേയതഫില  അകേകനാകേള്ച്ചര്  പ്രവര്തനതഫില

ഏര്ലപ്പടുന്നതഫിനത  രജഫികസ്ട്രേഷനുസും  ലലെസന്സസും  ലെഭേഫിക്കുന്നതഫിനത  ബന്ധലപ്പട  തകദ്ദേശേ

സകയസുംഭേരണ സനാപനതഫിലന്റെ അനുമതഫിപതസും കൂടഫി ഉണനായഫിരഫികകണതനാണത:
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എനമനാതമല  ഗസറത  വഫിജനാപനസും  മുകഖന  സര്കനാര്  നഫിഷ്കര്ഷഫിക്കുന്ന

വലെഫിപ്പതഫിലുസും തരതഫിലുമുള ലചെറഫിയ കുളതഫില/ടനാങ്കേഫില  വഫികനനാദതഫിനനായഫി മത്സശ്യലത

പരഫിപനാലെഫിക്കുന്നതഫിനത ഈ വകുപ്പത പ്രകേനാരസും രജഫികസ്ട്രേഷകനനാ ലലെസന്കസനാ  ആവശേശ്യമഫില.

 (2)  സര്കനാരഫിനത,  ഗസറത  വഫിജനാപനസും വഴെഫി,  അകേകനാകേള്ച്ചറമനായഫി ബന്ധലപ്പട

പ്രവര്തനങളഫില  തനാലഴെപ്പറയുന്ന  എലനാകമനാ,  ഏലതങ്കേഫിലുകമനാ  സസുംഗതഫികേള്,  സഫിരകമനാ

തനാലകനാലെഫികേകമനാ ആയഫി,  പരഫിമഫിതലപ്പടുത്തുകേകയനാ നഫിയനഫിക്കുകേകയനാ നഫികരനാധഫിക്കുകേകയനാ

ലചെയ്യനാവന്നതനാണത, അതനായതത:―

(എ)  ഓകരനാ  അകേകനാകേള്ച്ചര്  രറീതഫിയഫിലുസും  പരമനാവധഫി  ഉപകയനാഗഫികനാവന്ന

മത്സശ്യവഫിതഫിലന്റെ എണ്ണസും, ഉപകയനാഗഫിക്കുന്ന മത്സശ്യ ഇനതഫിനനുസരഫിച്ചത പരഫിമഫിതലപ്പടുത്തുകേ;

(ബഫി)  ഏലതങ്കേഫിലുസും  മരുനകേള്,  ആന്റെഫിബകയനാടഫിക്കുകേള്,  കേറീടനനാശേഫിനഫികേള്,

മത്സശ്യനനാശേഫിനഫികേള്,  ലപ്രനാബകയനാടഫിക്കുകേള്,  കഗനാതത ലപ്രനാകമനാടറകേള്,  മറ്റു രനാസവസ്തുകള്

എന്നഫിവയുലട  ഉപകയനാഗസും  പൂര്ണ്ണമനായുസും  നഫിയനഫിക്കുകേ,  ഉപകയനാഗഫികനാവന്നവയുലട

പരമനാവധഫി അളവത നഫിശ്ചയഫിക്കുകേ, അവയുലട ശേരഫിയനായ ഉപകയനാഗസും ഉറപ്പത വരുത്തുന്നതഫിനത

മത്സശ്യക്കൃഷഫികനാരനത  സനാകങ്കേതഫികേ  ഉപകദശേസും  നലകുന്നവരുലട  വഫിദശ്യനാഭേശ്യനാസ  കയനാഗശ്യത

നഫിശ്ചയഫിക്കുകേ;

(സഫി)  മത്സശ്യങളലട  പ്രജനനകകേന്ദ്രങകളനാ  നഴ്സറഫികേകളനാ  ആയ

പനാരഫിസഫിതഫികേപ്രനാധനാനശ്യമുള പ്രകദശേങലള അകേകനാകേള്ച്ചറഫിനനായഫി ഉപകയനാഗലപ്പടുത്തുകേ;

( ഡഫി) ഓകരനാ  തരസും  അകേകനാകേള്ച്ചര്  രറീതഫിയഫിലുസും  വളര്തനാവന്ന  പരമനാവധഫി

മത്സശ്യതഫിലന്റെ  തൂകസും  അഥവനാ  'ബകയനാമനാസത'  മത്സശ്യ  ഇനതഫിനനുസരഫിച്ചത

പരഫിമഫിതലപ്പടുത്തുകേ; 

(ഇ)  ഒരു  വഫിള  ലനലകൃഷഫിലയങ്കേഫിലുസും  ലചെയ്യനാന്  അനുകയനാജശ്യമനായ  ഏലതനാരു

പനാടത്തുസും  ലനലക്കൃഷഫികനാലെയളവഫില അകേകനാകേള്ച്ചര്  പ്രവര്തനതഫില  ഏര്ലപ്പടുന്നതത

നഫികരനാധഫിക്കുകേ:

എന്നനാല ലനലകൃഷഫികത അനുകയനാജശ്യമലനാലയന്നത ബന്ധലപ്പട ജഫിലയുലട പ്രഫിന്സഫിപ്പല

അഗഫികള്ച്ചര് ഓഫറീസര് സനാക്ഷശ്യലപ്പടുത്തുന്ന പനാടങള്കത ഈ നഫികരനാധനസും ബനാധകേമല.

(3) കേകനാറലന്റെന്  നടപടഫികേള്ക്കുസും  ഗുണകമന്മ  പരഫികശേനാധനകേള്ക്കുസും  വഫികധയമനാകനാലത,

മത്സശ്യക്കൃഷഫികനായഫി  രനാജശ്യതഫിനത  പുറത്തുള യനാലതനാരു  മത്സശ്യലതയുസും  അവയുലട

വഫിത്തുകേകളയുസും ഉപകയനാഗലപ്പടുത്തുവനാന് പനാടുളതല .
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(4)  മത്സശ്യകരനാഗസും  ബനാധഫിച്ച  കൃഷഫിയഫിടതഫിലലെ  ജലെസും  അധഫികേനാരലപ്പടുതലപ്പട
ഉകദശ്യനാഗസലന്റെ കമലകനനാടതഫില അണുവഫിമുക്തമനാകനാലത യനാലതനാരു ലപനാതജലെനാശേയതഫികലെക്കുസും
തറനവഫിടുവനാന് പനാടുളതല.

(5) ഓകരനാ  ലപനാതജലെനാശേയതഫിലുസും  അകേകനാകേള്ച്ചര്  പ്രവര്തനങള്
ഏര്ലപ്പടുത്തുന്നതഫിനുള പരമനാവധഫി വഹനക്ഷമത,  ഈ ആകഫിലലെ  8 എ  വകുപ്പഫിലന്റെ  (1)-ാം
ഉപവകുപ്പത  പ്രകേനാരസും  രൂപറീകേരഫികലപ്പടുന്ന  ജഫിലനാ  അകേകനാകേള്ച്ചര്  ലഡവലെപ്ലമന്റെത
ഏജന്സഫിയുലട  ശേഫിപനാര്ശേയുലട  അടഫിസനാനതഫില  ഗസറത  വഫിജനാപനസും  മുകഖന
സര്കനാരഫിനത  നഫിശ്ചയഫികനാവന്നതസും  ആയതഫിനത  വഫിരുദ്ധമനായഫി  യനാലതനാരനാള്ക്കുസും  പുതഫിയ
രജഫികസ്ട്രേഷനുസും ലലെസന്സസും നലകുവനാന് പനാടഫിലനാതതമനാണത.

(6)  കവലെഫികയറ-കവലെഫിയഫിറക പ്രതഫിഭേനാസസും അനുഭേവലപ്പടുന്ന ഒരു ലപനാതജലെനാശേയതഫില
അകേകനാകേള്ച്ചര് നടത്തുന്നതഫിനനായുളള രജഫികസ്ട്രേഷനുസും ലലെസന്സസും ആ പ്രകദശേതഫിനടുതത
തനാമസഫിക്കുന്ന  മത്സശ്യലതനാഴെഫിലെനാളഫി  ഗ്രൂപ്പത,  ഉള്നനാടന്  മത്സശ്യലതനാഴെഫിലെനാളഫി,  വനഫിത
അയലക്കൂടസും,  ആകഫിവഫിറഫി  ഗ്രൂപ്പത,  നനാമമനാതകേര്ഷകേന്  എന്നഫിങലനയുളള മുന്ഗണനനാക്രമസും
പനാലെഫികനാലത യനാലതനാരനാള്ക്കുസും അനുവദഫിക്കുവനാന് പനാടുളതല  .  ഇവരുലട അഭേനാവതഫില
മനാതകമ മറ്റുളവലര പരഫിഗണഫികനാവ.

(7)  ഏലതനാരു സനാഹചെരശ്യതഫിലുസും ഏലതനാരനാള്ക്കുസും നൂറത  ഘനമറീറര് വശ്യനാപ്തഫിയഫില
കൂടുതല മത്സശ്യക്കൂടുകേളസും ഇരുപതഫിയഞത ചെതരശ്രമറീറര് വഫിസ്തൃതഫിയഫില കൂടുതലെനായഫി തട്ടുകേളസും
നൂറത  ചെതരശ്ര  മറീറര്  വഫിസ്തൃതഫിയഫില  കൂടുതലെനായഫി  വലെ  വളപ്പുകേളസും  അനുവദഫിക്കുവനാന്
പനാടുളതല.

(8)  കവലെഫികയറ-കവലെഫിയഫിറക  പ്രതഫിഭേനാസസും  അനുഭേവലപ്പടനാത,  ഒരു  ലപനാത
ജലെനാശേയതഫില അകേകനാകേള്ച്ചര് പ്രവര്തനതഫില ഏര്ലപ്പടുന്നതഫിനനായുളള രജഫികസ്ട്രേഷനുസും
ലലെസന്സസും ആ പ്രകദശേതഫിനടുതത തനാമസഫിക്കുന്ന മത്സശ്യലതനാഴെഫിലെനാളഫി ഗ്രൂപ്പത,  ഉള്നനാടന്
മത്സശ്യലതനാഴെഫിലെനാളഫി,  വനഫിത  അയലക്കൂടസും,  ആകഫിവഫിറഫി  ഗ്രൂപ്പത,  പടഫികേജനാതഫി  പടഫികേവര്ഗ്ഗ
വഫിഭേനാഗകനാര്,  വഫിമുക്തഭേടന്,  നനാമമനാത  കേര്ഷകേന്  എന്നഫിങലനയുള  മുന്ഗണനനാക്രമസും
പനാലെഫികനാലത യനാലതനാരനാള്ക്കുസും അനുവദഫികനാന് പനാടുളതല:

എന്നനാല  ജലെസസുംഭേരണഫികേളലട  കേനാരശ്യതഫില  ബന്ധലപ്പട  പ്രകദശേലത
മത്സശ്യലതനാഴെഫിലെനാളഫി  സഹകേരണസസുംഘതഫിലന്റെ  അഭേനാവതഫില  മനാതകമ  മറ്റുളവലര
പരഫിഗണഫികകണതള:

എനമനാതമല  വനപ്രകദശേത്തുള  ലപനാത  ജലെനാശേയതഫില  അകേകനാകേള്ച്ചര്
ഏര്ലപ്പടുത്തുന്നതഫിനുള  അവകേനാശേസും  പടഫികേവര്ഗ്ഗ  വഫിഭേനാഗതഫിലലപ്പടവര്കത  മനാതമനായഫി
നഫിജലപ്പടുതഫിയഫിരഫിക്കുന.
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(9) ലപനാതജലെനാശേയങളഫിലലെ  അകേകനാകേള്ച്ചര്  പ്രവര്തനങള്  യനാലതനാരു
കേനാരണവശേനാലുസും പരഫിസഫിതഫികത ഹനാനഫികേരമനാകേനാന് പനാടുളതല.

(10)  അധഫികേനാരലപ്പടുതലപ്പട  ഉകദശ്യനാഗസലന്റെ  മുന്കൂര്  അനുമതഫിയഫിലനാലത
യനാലതനാരനാളസും  ജറീവനുള  വളര്ത്തു  മത്സശ്യങലള  ഒരു  അകേകനാകേള്ച്ചര്  സലെതത  നഫിന്നത
ലപനാതജലെനാശേയതഫികലെകത  നഫികക്ഷപഫിക്കുവനാകനനാ ഇറക്കുവനാകനനാ പനാടുളതല.

(11)  യനാലതനാരനാളസും  സര്കനാര്  ഉതരവമൂലെസും  ഇതഫികലെകനായഫി  നഫിശ്ചയഫിച്ച
വഫിദശ്യനാഭേശ്യനാസകയനാഗശ്യതയുളള  ആളഫിലന്റെ  ലെഫിഖഫിതമനായ  നഫിര്കദ്ദേശേസും  കൂടനാലത  ലപനാത
ജലെനാശേയതഫികലെനാ  സകകേനാരശ്യ  ജലെനാശേയതഫികലെനാ  കേറീടനനാശേഫിനഫികേകളനാ  ആന്റെഫിബകയനാടഫിക്കുകേകളനാ
ലപ്രനാബകയനാടഫിക്കുകേകളനാ രനാസവസ്തുകകളനാ മറ്റു മരുനകേകളനാ ഉപകയനാഗഫിക്കുവനാന് പനാടുളതല.

(12)  ലജവസരക്ഷനാ മനാര്ഗ്ഗങള് അവസുംലെസുംബഫികനാലത യനാലതനാരനാളസും എലതങ്കേഫിലുസും
വഫികദശേ  രനാജശ്യങളഫില  നഫിനള  അനുവദനറീയമനായ  മത്സശ്യ  ഇനതഫിലന്റെ  അകേകനാകേള്ച്ചര്
പ്രവര്തനങളഫില ഏര്ലപ്പടുവനാന് പനാടുളതല.

(13)  ശേനാസറീയ  ലചെമറീന്  കൃഷഫി  ലചെയ്യുന്ന  ജലെനാശേയതഫില  നഫിനസും
അധഫികേനാരലപ്പടുതലപ്പട ഉകദശ്യനാഗസലന്റെ  മുന്കൂര്  അനുമതഫി  ഇലനാലത
ലപനാതജലെനാശേയതഫികലെയത ജലെസും ഇറക്കുവനാന് പനാടുളതല.

 (14)   ജലെഗതനാഗതതഫിനത തടസമനാകുന്ന വഫിധതഫില യനാലതനാരു അകേകനാകേള്ച്ചര്
പ്രവര്തനവസും നടത്തുവനാന് പനാടുളതല.

(15)  ലപനാതജലെനാശേയതഫിലലെ  യനാലതനാരു  അകേകനാകേള്ച്ചര്  പ്രവര്തനവസും  ആ
ജലെനാശേയതഫിലന്റെ  മറ്റു  ലപനാത  ആവശേശ്യങലള  തടസലപ്പടുത്തുന്ന  വഫിധതഫില  ആകുവനാന്
പനാടുളതല.

(16)  അകേകനാകേള്ച്ചര്  പ്രവര്തനതഫിലന്റെ  ഏലതങ്കേഫിലുസും  അടഫിസനാന
സകൗകേരശ്യതഫികനനാ  വഫിളയ്കകനാ  നനാശേസും  വരുതനാവന്ന  ഏലതങ്കേഫിലുസും  പ്രവൃതഫിയഫില
യനാലതനാരനാളസും ഏര്ലപ്പടുവനാന് പനാടുളതല.

(17)  ലപനാതജലെനാശേയതഫില അകേകനാകേള്ച്ചര് പ്രവര്തനതഫില ഏര്ലപ്പടുന്നതഫിനത
മത്സശ്യക്കൂടത,  വലെവളപ്പത,  തടത  എന്നഫിവയത  അനുവനാദസും കനടഫിയ ഒരു സനാനതത നഫിന്നത മനാറഫി
മലറനാരഫിടകതകത സനാപഫിക്കുന്നതത നഫിര്ണ്ണയഫികലപ്പടുന്ന പ്രകേനാരതഫില മനാതസും ആയഫിരഫികകണതനാണത.

(18)  അകേകനാകേള്ച്ചര്  പ്രവര്തനതഫില  ഏര്ലപ്പടുന്നതഫിനത  രജഫികസ്ട്രേഷന്
സര്ടഫിഫഫികറത,  ലലെസന്സത എന്നഫിവ കനടഫിയ ഏലതനാരനാളഫിനുസും അകേകനാകേള്ച്ചര് കമഖലെലയ
സസഫിരമനായഫി  നഫിലെനഫിര്ത്തുന്നതഫിനത  നഫിര്ണ്ണയഫികലപ്പട  പ്രകേനാരമുള  കേര്തവശ്യങള്
ഉണനായഫിരഫിക്കുന്നതനാണത.
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(19)  ഈ വകുപ്പഫിലലെ വശ്യവസകേള് ലെസുംഘഫിക്കുന്ന ഏലതനാരനാളസും   36-ാം വകുപ്പത
പ്രകേനാരസും ശേഫിക്ഷനാ നടപടഫികേള്കത വഫികധയനനാകുന്നതനാണത.

8 എ  .  ജഫിലനാ അകേകനാകേള്ച്ചര് ലഡവലെപ്ലമന്റെത  ഏജന്സഫിയുലട   രൂപറീകേരണസും.―(1)
അകേകനാകേള്ച്ചര്  കമഖലെയുലട  സസഫിരവഫികേസനസും  ഉറപ്പനാക്കുന്നതഫിനുസും  ഉതരവനാദഫിതപരമനായഫി
നടപ്പഫിലെനാക്കുന്നതഫിനുസും  ഈ  ആകഫിലലെയുസും  അതഫിന്കേറീഴെഫിലുണനാകലപ്പടുന്ന  ചെടങളഫിലലെയുസും
വശ്യവസകേള്  ശേരഫിയനായ  രറീതഫിയഫില  നടപ്പഫിലെനാകലപ്പടുനലവന്നത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതഫിനുസും
കവണഫി  സര്കനാരഫിനത,  ഗസറത  വഫിജനാപനസും  വഴെഫി,  ജഫിലനാതലെതഫില  ഓകരനാ  ജഫിലനാ
അകേകനാകേള്ച്ചര്  ലഡവലെപ്ലമന്റെത  ഏജന്സഫി  രൂപറീകേരഫികനാവന്നതനാണത.  അതഫില
തനാലഴെപ്പറയുന്ന അസുംഗങള് ഉണനായഫിരഫികകണതനാണത, അതനായതത:―

         (i) ജഫിലനാ പഞനായതത പ്രസഫിഡന്റെത - ലചെയര്കപഴ്സണ്

(ii) ജഫിലനാകേളക്ടര് - അസുംഗസും

(iii) ജഫിലനാ പഞനായതത സ്റ്റനാന്റെഫിസുംഗത കേമഫിറഫി (വഫികേസനസും)
ലചെയര്കപഴ്സണ്

- അസുംഗസും

  (iv) അകേകനാകേള്ച്ചര്  രസുംഗലത  വഫിദഗ്ദ്ധരഫിലനഫിനസും
സര്കനാര് നനാമനഫിര്കദ്ദേശേസും ലചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രതഫിനഫിധഫി 

- അസുംഗസും

(v) മത്സശ്യകേര്ഷകേരഫില  നഫിനസും  സര്കനാര്
നനാമനഫിര്കദ്ദേശേസും ലചെയ്യുന്ന രണ്ടു പ്രതഫിനഫിധഫികേള്

- അസുംഗങള്

     (vi) ഫഫിഷററീസത കജനായഫിന്റെത ഡയറക്ടര് (കമഖലെ) - അസുംഗസും

(vii) ജഫിലനാ പനാനഫിസുംഗത ഓഫറീസര് - അസുംഗസും

(viii) പ്രഫിന്സഫിപ്പല അഗഫികള്ച്ചര് ഓഫറീസര് - അസുംഗസും

(ix) എകഫികേപ്യൂടറീവത എഞഫിനറീയര്, ഇറഫികഗഷന് - അസുംഗസും

(x) മനാകനജര്, ലെറീഡത ബനാങ്കേത - അസുംഗസും

(xi) ജഫിലയുലട  ചുമതലെയുള  ഫഫിഷററീസത  ലഡപപ്യൂടഫി
ഡയറക്ടര്/ഫഫിഷററീസത അസഫിസ്റ്റന്റെത ഡയറക്ടര്

- ലമമര്
ലസക്രടറഫി
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(2) ജഫിലനാതലെതഫില പ്രവര്തഫിക്കുന്ന ഫഫിഷത ഫനാര്കമഴ്സത ലഡവലെപ്പതലമന്റെത ഏജന്സഫി

(എഫത.എഫത.ഡഫി.എ.)യുലട  പ്രവര്തനസും  അവസനാനഫിപ്പഫികനാവന്നതസും  ആയതഫിലന്റെ  ആസഫി

ബനാദ്ധശ്യതകേളസും തസഫികേകേളസും  (1)-ാം ഉപവകുപ്പത പ്രകേനാരസും രൂപറീകേരഫികലപ്പടുന്ന ബന്ധലപ്പട

ജഫിലയഫിലലെ  ജഫിലനാ  അകേകനാകേള്ച്ചര്  ലഡവലെപ്ലമന്റെത  ഏജന്സഫികത  ലകേമനാറസും

ലചെയ്യനാവന്നതമനാണത.  ഈ വഫിധതഫില ജഫിലനാ അകേകനാകേള്ച്ചര് ലഡവലെപ്ലമന്റെത ഏജന്സഫികത

ലകേമനാറസും  ലചെയ്യലപ്പടുന്ന  ഫഫിഷത  ഫനാര്കമഴ്സത  ലഡവലെപ്ലമന്റെത  ഏജന്സഫിയഫിലലെ

ജറീവനകനാര്കത,  ഇപ്രകേനാരസും  ഒരു  ലകേമനാറസും  നടതഫിയഫിലനായഫിരുനലവങ്കേഫില  അവര്കത

ഉണനാകുമനായഫിരുന്ന  അകത  കേനാലെനാവധഫികയനാലടയുസും  അകത  ശേമളകതനാലടയുസും  അകത

നഫിബന്ധനകേകളനാലടയുസും   അകത  ഉപനാധഫികേകളനാലടയുസും  ഈ  വശ്യവസ  പ്രനാബലെശ്യതഫില

വന്നകശേഷവസും ഉകദശ്യനാഗതഫില തടരുവനാന്  അര്ഹത ഉണനായഫിരഫിക്കുന്നതനാണത.

(3) (1)-ാം ഉപവകുപ്പത പ്രകേനാരസും  രൂപറീകേരഫികലപ്പട ഏജന്സഫിയുലട ഭേരണസസുംവഫിധനാനസും,

കയനാഗതഫിലന്റെ നടപടഫിക്രമങള്,  അസുംഗങളലട യനാതനാബത,  സഫിറഫിസുംഗത   ഫറീസത എന്നഫിവ

നഫിര്ണ്ണയഫികലപ്പട പ്രകേനാരമനായഫിരഫിക്കുന്നതനാണത.

(4)  (2)-ാം  ഉപവകുപ്പത  പ്രകേനാരസും  ലകേമനാറസും  ലചെയ്യലപ്പടുന്ന  തസഫികേകേളഫിലലെ

ജറീവനകനാര്  ലമമര് ലസക്രടറഫിയുലട ഭേരണ നഫിയനണതഫില ആയഫിരഫിക്കുന്നതനാണത.

(5) ജഫിലനാ അകേകനാകേള്ച്ചര് ലഡവലെപ്ലമന്റെത ഏജന്സഫിയഫില, ഔകദശ്യനാഗഫികേ സനാനസും

വഹഫിക്കുന്നതവഴെഫി  അസുംഗങളനാകുന്ന  ഉകദശ്യനാഗസരുലടയുസും  ജനപ്രതഫിനഫിധഫികേളലടയുസും

കേനാലെനാവധഫി,  അവര്  അങലനയുള  ഔകദശ്യനാഗഫികേ   സനാനസും  വഹഫിക്കുന്നതവലരയുസും

നനാമനഫിര്കദ്ദേശേസും  ലചെയ്യലപ്പടുന്നത  വഴെഫി  അസുംഗങളനാകുന്നവരുലട  കേനാലെനാവധഫി  വഫിജനാപനസും

പ്രസഫിദ്ധലപ്പടുത്തുന്ന തറീയതഫി മുതല അഞത വര്ഷകതക്കുസും ആയഫിരഫിക്കുന്നതനാണത.

(6) (1)-ാം ഉപവകുപ്പത പ്രകേനാരസും നനാമനഫിര്കദ്ദേശേസും ലചെയ്യലപ്പടഫിട്ടുളള അനകൗകദശ്യനാഗഫികേ

അസുംഗതഫിനത,  സര്കനാരഫിനത  ലെഫിഖഫിതമനായ  കനനാടറീസത   നലകേഫിലകനാണത,  തലന്റെ  അസുംഗതകസും

രനാജഫിവയനാവന്നതസും  എന്നനാല,  സര്കനാര്  രനാജഫി  സകറീകേരഫിക്കുന്നതവലര  തലസനാനതത

തടരനാവന്നതമനാണത.

(7)  നനാമനഫിര്കദ്ദേശേസും  ലചെയ്യലപ്പടുന്ന  അനകൗകദശ്യനാഗഫികേ  അസുംഗതഫിലന്റെ  ഇടകനാലെ

ഒഴെഫികവനാ  ആകേസഫികേ  ഒഴെഫികവനാ,  ഒഴെഫിവണനായ  തറീയതഫി  മുതല  മൂനമനാസതഫിനകേസും

നഫികേകതണതസും അപ്രകേനാരസും പുതഫിയതനായഫി നനാമനഫിര്കദ്ദേശേസും ലചെയ്യലപ്പടുന്ന അസുംഗസും,  ആരുലട

ഒഴെഫിവഫികലെകനാകണനാ  നനാമനഫിര്കദ്ദേശേസും  ലചെയ്യലപ്പടതത  ആ  അസുംഗതഫിലന്റെ  കശേഷഫിക്കുന്ന

കേനാലെയളവഫികലെകത  മനാതസും സനാനസും വഹഫികകണതമനാണത.
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(8) സര്കനാരഫിനത,  നനാമനഫിര്കദ്ദേശേസും ലചെയ്യലപ്പട ഏലതനാരസുംഗകതയുസും,― 

(എ)  അകദ്ദേഹതഫിനത  ബുദ്ധഫിസഫിരതയഫിലനാതതനായഫി  അധഫികേനാരഫിതയുള
കകേനാടതഫിയനാല വഫിധഫികലപ്പടനാല;

(ബഫി)  അകദ്ദേഹസും  ഒരു  അവഫിമുക്ത  നഫിര്ദ്ധനനനായഫി  അധഫികേനാരഫിതയുള
കകേനാടതഫിയനാല വഫിധഫികലപ്പടനാല;

(സഫി)  ശേനാരറീരഫികേകമനാ  മനാനസഫികേകമനാ  ആയ  ലവകേലെശ്യതനാല  അപ്രകേനാരസും
തടരുവനാന് കേഴെഫിവഫിലനാലത വന്നനാല;

(ഡഫി) സര്കനാരഫിലന്റെ അഭേഫിപ്രനായതഫില, സദനാചെനാര വഫിരുദ്ധമനായകതനാ അലലങ്കേഫില
സനാമതഫികേ ക്രമകകടുകേള് ഉള്ലപ്പടകതനാ ആയ ഒരു കുറകൃതശ്യതഫിനത ശേഫിക്ഷഫികലപ്പടനാല, 

അസുംഗതകതഫില നഫിനസും നറീകസും ലചെയ്യനാവന്നതനാണത.

8 ബഫി.  ജഫിലനാതലെ അകേകനാകേള്ച്ചര് ലഡവലെപ്ലമന്റെത  ഏജന്സഫിയുലട  അധഫികേനാരങളസും
കേര്തവശ്യങളസും   ചുമതലെകേളസും.―8 എ വകുപ്പത  പ്രകേനാരസും  രൂപറീകേരഫികലപ്പടുന്ന  ജഫിലനാതലെ
അകേകനാകേള്ച്ചര്  ലഡവലെപ്ലമന്റെത  ഏജന്സഫികത  തനാലഴെപ്പറയുന്ന  അധഫികേനാരങളസും
കേര്തവശ്യങളസും ചുമതലെകേളസും ഉണനായഫിരഫിക്കുന്നതനാണത, അതനായതത:―

(എ)  4-ാം  വകുപ്പത   പ്രകേനാരസും  അകേകനാകേള്ച്ചര്  പ്രകദശേമനായഫി  വഫിജനാപനസും
ലചെയ്യുന്നതഫിനുള  ഉള്നനാടന്  ജലെനാശേയങള്,  പ്രകദശേങള്  എന്നഫിവ  സര്കവ്വ  നടതഫി
തഫിടലപ്പടുത്തുകേ, അവയത അതഫിര്തഫി നഫിര്ണ്ണയഫിക്കുകേ,  അവ സസുംബന്ധഫിച്ച കഡറനാ ബുക്കുകേള്,
മനാപ്പുകേള് എന്നഫിവ തയ്യനാറനാക്കുകേ;

(ബഫി)  അകേകനാകേള്ച്ചര്  പ്രകദശേമനായഫി  തരസും  തഫിരഫികലപ്പടുന്ന  ജലെനാശേയങളഫില
ഏര്ലപ്പടുതനാവന്ന  അകേകനാകേള്ച്ചര്  രറീതഫികേള്  സസുംബന്ധഫിച്ച  ഗകവഷണങള്
നടതഫിപ്പഫിക്കുകേയുസും നഫിരറീക്ഷഫിക്കുകേയുസും തരസുംതഫിരഫിക്കുകേയുസും ലചെയ്യുകേ;

(സഫി)  അകേകനാകേള്ച്ചര്  പ്രകദശേമനായഫി  തരസുംതഫിരഫികലപ്പടുന്ന  ഉള്നനാടന്
ജലെനാശേയങളഫില  ഏര്ലപ്പടുതനാവന്ന  പരമനാവധഫി  അകേകനാകേള്ച്ചര്  യൂണഫിറ്റുകേളലട  എണ്ണസും
കേണകനാക്കുകേയുസും നഫിജലപ്പടുത്തുകേയുസും ലചെയ്യുകേ;

(ഡഫി) തകദ്ദേശേ സകയസുംഭേരണ സനാപനങള്, ജലെവഫിഭേവ വകുപ്പത, വനസും-വനശ്യജറീവഫി
വകുപ്പത,  കകേരള  സസുംസനാന  ലവദദ്യുതഫി  കബനാര്ഡത  എന്നഫിവയുലട  അധറീനതയഫിലുള
ജലെനാശേയങളഫില  അകേകനാകേള്ച്ചര്  നടത്തുന്നതഫിനുള പ്രവര്തനങള് ആവഫിഷ്കരഫിക്കുകേയുസും
നഫിയനഫിയ്ക്കുകേയുസും കക്രനാഡറീകേരഫിക്കുകേയുസും ലചെയ്യുകേ;
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(ഇ)  മത്സശ്യക്കൃഷഫികനാര്കത  മത്സശ്യക്കൃഷഫികത  സഹനായകേരമനായ  രറീതഫിയഫില

മത്സശ്യവഫിതത   കകേന്ദ്രങള്,   ലഡകമനാണ്കസ്ട്രേററീവത  ഫനാമുകേള്,  ആകരനാഗശ്യ  -  പരഫികശേനാധന

കകേന്ദ്രങള്,  മത്സശ്യതറീറ  വഫിലന  കകേന്ദ്രങള്  എന്നഫിവ  ജഫിലനാ  തലെതഫില  സനാപഫിച്ചത

പ്രവര്തഫിപ്പഫിക്കുകേ;

(എഫത)   അകേകനാകേള്ച്ചര് കമഖലെയഫില പരഫിശേറീലെനപരഫിപനാടഫികേള്,  ലസമഫിനനാര്,

ശേഫിലശേനാലെ, പ്രദര്ശേനങള് എന്നഫിവ ഏര്ലപ്പടുത്തുകേ;

(ജഫി) അകേകനാകേള്ച്ചര് വഫിഷയലത ആസദമനാകഫി ശേനാസറീയ പഠന റഫികപ്പനാര്ട്ടുകേള്,

പുസകേങള്, ദൃശേശ്യ-ശ്രവണ ഉപനാധഫികേള് മുതലെനായവ പ്രസഫിദ്ധറീകേരഫിക്കുകേ;

(എച്ചത)  അകേകനാകേള്ച്ചര്  കമഖലെയഫില  ഗകവഷണ  പ്രവര്തനങള്   നടപ്പഫില

വരുത്തുകേയുസും അതഫിലൂലട ലെഭേഫിക്കുന്ന അറഫിവകേള് മത്സശ്യക്കൃഷഫികനാര്കത പ്രദനാനസും ലചെയ്യുകേയുസും

ലചെയ്യുകേ;

(ഐ)  കേനാലെനാകേനാലെങളഫില  അകേകനാകേള്ച്ചര്  റഫികസനാഴ്സത  കഡറനാ  ബുക്കുകേള്

പ്രസഫിദ്ധറീകേരഫിക്കുകേ;

(ലജ)  കമലതരസും  അകേകനാകേള്ച്ചര്  മമനനജമമനന പ്രവര്തനങള്ക്കുകവണഫി

മനാര്ഗ്ഗനഫിര്കദ്ദേശേങള് രൂപറീകേരഫിക്കുകേ;

(ലകേ) ജഫിലനാതലെതഫിലുള അകേകനാകേള്ച്ചര് മനാസ്റ്റര് പനാനുകേള് തയ്യനാറനാക്കുകേ;

(എല)  തകദ്ദേശേസകയസുംഭേരണ  സനാപനങളലട  അകേകനാകേള്ച്ചര്  പദ്ധതഫികേള്

ആവഫിഷ്കരഫിക്കുന്നതഫിനുസും നടപ്പഫില വരുത്തുന്നതഫിനുസും സഹനായഫിക്കുകേ;

(എസും) ലപനാതജലെനാശേയങളഫില  അകേകനാകേള്ച്ചറമനായഫി  ബന്ധലപ്പട  പ്രവര്തനങള്

നഫിരറീക്ഷഫിക്കുകേയുസും ആവശേശ്യമനായ ഉപകദശേസും നലകുകേയുസും ലചെയ്യുകേ;

(എന്)  പ്രനാകദശേഫികേതലെതഫിലുസും ജഫിലനാതലെതഫിലുസും ഉണനാകേനാവന്ന അകേകനാകേള്ച്ചര്

തര്കങള് പരഫിഹരഫിക്കുകേ; കൂടനാലത

(ഒ)  അകേകനാകേള്ച്ചര് കമഖലെയുലട വളര്ച്ചയത ഉതകുന്നകതനാ ജഫിലനാ അകേകനാകേള്ച്ചര്

ലഡവലെപ്ലമന്റെത  ഏജന്സഫിയുലട  ഭേരണനഫിര്വ്വഹണതഫിനത  ആവശേശ്യമനായകതനാ  ആയ,

അങലനയുള നശ്യനായമനായ മറ്റുനടപടഫികേള് സകറീകേരഫിക്കുകേകയനാ ഏര്ലപ്പടുത്തുകേകയനാ ലചെയ്യുകേ.
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8 സഫി.  അലെങ്കേനാരമത്സശ്യങളലട  വഫിപണനതഫിനുസും  പ്രദര്ശേനതഫിനുസും  ഉള
നഫിയനണസും.―(1)  ഈ ആകഫിലലെയുസും  അതഫിന് കേറീഴെഫില ഉണനാകലപ്പടുന്ന ചെടങളഫികലെയുസും
വശ്യവസകേള്  പ്രകേനാരസും  രജഫികസ്ട്രേഷന്  സര്ടഫിഫഫികകറനാ  ലലെസന്കസനാ  കനടനാത
യനാലതനാരനാളസും  വശ്യനാവസനായഫികേനാടഫിസനാനതഫില  അലെങ്കേനാര മത്സശ്യങളലട വഫിപണനതഫില
ഏര്ലപ്പടുവനാകനനാ  ടഫികറത  സമ്പ്രദനായസും  വഴെഫി  തകേ  ഈടനാകഫിലകനാണത  അലെങ്കേനാര
മത്സശ്യങലളയുസും  ഇതര  മത്സശ്യങലളയുസും  മുപ്പതത  ദഫിവസതഫില  കൂടുതല  കേനാലെകതകത
പ്രദര്ശേഫിപ്പഫിക്കുവനാകനനാ പനാടുളതല:

എന്നനാല ഒരു അലെങ്കേനാര മത്സശ്യ ഉലനാദന യൂണഫിറഫില നഫിനസും  അലെങ്കേനാര മത്സശ്യങള്
വഫിലന  നടത്തുന്നതഫിനുസും  വറീടുകേളഫില  ചെഫിലെതല്ല്  കപടകേങളഫില  അലെങ്കേനാരമത്സശ്യങലള
പ്രദര്ശേഫിപ്പഫിക്കുന്നതഫിനുസും ഈ ഉപവകുപ്പഫിലലെ വശ്യവസകേള് ബനാധകേമനാകുന്നതല.

(2)  വഫികദശേ  രനാജശ്യങളഫില  നഫിനള മത്സശ്യ ഇനങളഫില,  രനാജശ്യതത  ഇറക്കുമതഫി
ലചെയ്യുന്നതഫിനത   അനുമതഫിയഫിലനാതവയുലട  വഫിപണനവസും  പ്രദര്ശേനവസും  നടത്തുവനാന്
പനാടുളതല.

(3) നഫികരനാധഫികലപ്പട വഫിഭേനാഗതഫിലലപ്പടുന്ന ആന്റെഫിബകയനാടഫിക്കുകേള്,  മറത മരുനകേള്,
രനാസപദനാര്ത്ഥങള് എന്നഫിവയുലട വഫിപണനതഫില യനാലതനാരു അലെങ്കേനാര മത്സശ്യ വഫിപണന
യൂണഫിറ്റുസും ഏര്ലപ്പടുവനാന് പനാടുളതല.

(4)  അനശ്യസസുംസനാനങളഫിലനഫികന്നനാ  വഫികദശേരനാജശ്യങളഫിലനഫികന്നനാ  സസുംസനാന
തഫിനകേകതകത ലകേനാണ്ടുവരുന്ന  അലെങ്കേനാരമത്സശ്യങള്  നഫിര്ണ്ണയഫികലപ്പട  ഗുണനഫിലെവനാര
സര്ടഫിഫഫികകഷനത  വഫികധയമനാകഫിയഫിരഫികകണതനാണത.   അലനാതപക്ഷസും,  യനാലതനാരനാളസും
യനാലതനാരു   കേനാരണവശേനാലുസും  അലെങ്കേനാരമത്സശ്യവഫിപണന  യൂണഫിറ്റുകേള്  വഴെഫി  അവലയ
വഫിലക്കുവനാകനനാ അലെങ്കേനാരമത്സശ്യ പ്രദര്ശേന കവളകേളഫില പ്രദര്ശേഫിപ്പഫിക്കുവനാകനനാ പനാടുളതല.

(5)  അലെങ്കേനാരമത്സശ്യവഫിപണന  യൂണഫിറ്റുകേളഫിലുസും  അലെങ്കേനാര  മത്സശ്യ  പ്രദര്ശേന
കമളകേളഫിലുസും  സസുംഭേരഫിച്ചഫിരഫിക്കുന്ന  മത്സശ്യങളഫില  കരനാഗബനാധ  പ്രതശ്യക്ഷലപ്പടുകേയനാലണങ്കേഫില
അതരസും  കരനാഗസും  ബനാധഫിച്ച  മത്സശ്യങലളകയനാ  അലലങ്കേഫില  അതരസും  മത്സശ്യങള്
സൂക്ഷഫിച്ചഫിട്ടുള  ജലെകമനാ  അധഫികേനാരലപ്പടുതലപ്പട  ഉകദശ്യനാഗസലന്റെ  കമലകനനാടതഫില
ട്രേറീറതലമന്റെഫിനത  വഫികധയമനാകനാലത യനാലതനാരനാളസും  സകകേനാരശ്യമനായകതനാ  ലപനാതവനായകതനാ ആയ
യനാലതനാരു ജലെനാശേയതഫികലെക്കുസും തറനവഫിടനാന് പനാടുളതല.

(6)  കമല  ഉപവകുപ്പുകേളഫിലലെ  വശ്യവസകേള്  ലെസുംഘഫിക്കുന്ന  ഏലതനാരനാളസും
36-ാം വകുപ്പത പ്രകേനാരമുള ശേഫിക്ഷനാനടപടഫികേള്കത വഫികധയനനാകുന്നതനാണത.”.
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8.  11-  ാം  വകുപ്പഫിലന്റെ  കഭേദഗതഫി.―പ്രധനാന  ആകഫിലലെ  11-ാം  വകുപ്പത

വഫിട്ടുകേളകയണതനാണത.

9.  13-  ാം  വകുപ്പഫിലന്റെ  കഭേദഗതഫി.―പ്രധനാന  ആക്ടഫിലലെ  13-ാം  വകുപ്പഫിലന്റെ  (1)-ാം

ഉപവകുപ്പഫില  "രജഫികസ്ട്രേഷന്  സര്ടഫിഫഫികറത  ഉള"  എന്ന  വനാക്കുകേള്കത  മുമനായഫി

"സകതനവലെയുലട" എന്ന വനാകത കചെര്കകണതനാണത.

10.  14-  ാം  വകുപ്പഫിലന്റെ  കഭേദഗതഫി.―പ്രധനാന  ആകഫിലലെ  14-ാം  വകുപ്പഫിനുപകേരമനായഫി

തനാലഴെപ്പറയുന്ന വകുപ്പത കചെര്കകണതനാണത, അതനായതത:―

“14.  ഉടമസനാവകേനാശേസും  ലകേമനാറസും  ലചെയ്യല.―(1)  മത്സശ്യബന്ധന  ഉരു,  ഉറപ്പഫിച്ച

യനസും,  സകതനവലെ  എന്നഫിവയുലട  ഉടമസനാവകേനാശേസും  തനാലഴെപ്പറയുന്ന  നഫിബന്ധനകേള്

പനാലെഫിച്ചുലകേനാണത  മലറനാരു  മത്സശ്യലതനാഴെഫിലെനാളഫികത  ലകേമനാറസും  ലചെയ്യനാവന്നതനാണത,

അതനായതത:― 

(എ) ഏലതനാരു ഉറപ്പഫിച്ച യനതഫിലന്റെയുസും ഉടമസനാവകേനാശേസും അധഫികേനാരലപ്പടുതലപ്പട

ഉകദശ്യനാഗസലന്റെ  പകല  നഫിനസും  കരഖനാമൂലെസും  ലെഭേഫിച്ച  ഒരു  അനുമതഫി  പതതഫിലന്റെ

അടഫിസനാനതഫില  മനാതകമ  നഫിയമനാനുസൃത  പഫിന്തടര്ച്ചനാവകേനാശേഫികകനാ  അയനാള്

മത്സശ്യലതനാഴെഫിലെനാളഫിയലനാത സസുംഗതഫിയഫില,  മലറനാരു  മത്സശ്യലതനാഴെഫിലെനാളഫികകനാ ലകേമനാറസും

ലചെയ്യുവനാന് പനാടുള:

എന്നനാല  കമലപ്രകേനാരമുള  ഉടമസനാവകേനാശേസും  ലകേമനാറസും   ലചെയ്യുന്നതഫിനു  മുമനായഫി,

ആയതത  ലകേവശേസും  വച്ചതത  സസുംബന്ധഫിച്ചത  സര്കനാരഫികലെകത  യനാലതനാരു  കുടഫിശഫികേയുസും

ഉണനായഫിരഫികനാന് പനാടുളതല;

(ബഫി)  ഉറപ്പഫിച്ച  യനതഫിലന്റെ  ലകേമനാറ  കേനാരശ്യതഫില  അതരസും  യനസും

ലകേമനാറഫികഫിട്ടുന്ന മത്സശ്യലതനാഴെഫിലെനാളഫികത മകറലതങ്കേഫിലുസും ഉറപ്പഫിച്ച യനതഫിലന്റെ ഉടമസത

ഉണനായഫിരഫിക്കുന്ന  സസുംഗതഫിയഫില  നഫിയമപരമനായഫി  ലകേവശേസും  വയനാവന്നതഫില  കൂടുതല

സകനായതമനാകനാന് പനാടുളതല;

(സഫി)  കമല പ്രകേനാരസും ഉടമസനാവകേനാശേസും ലകേമനാറസും ലചെയ്യുകമനാള്,  ലകേമനാറസും

നടപ്പഫില വരുതഫിയ ദഫിവസസും മുതല  പതഫിന ഞത ദഫിവസതഫിനകേസും ലകേമനാറസും കേഫിടഫിയ ആള്

അധഫികേനാരലപ്പടുതലപ്പട  ഉകദശ്യനാഗസനത  നഫിര്ണ്ണയഫികലപ്പട  രറീതഫിയഫില  കരഖനാമൂലെസും

അറഫിയഫിപ്പത നലകേഫിയഫിരഫികകണതസും, പുതഫിയ രജഫികസ്ട്രേഷന് സര്ടഫിഫഫികറത  നഫിര്ണ്ണയഫികലപ്പട

രറീതഫിയഫില സകനായതമനാകകണതമനാണത;
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(ഡഫി)  അധഫികേനാരലപ്പടുതലപ്പട  ഉകദശ്യനാഗസന്  ഒരു  പുതഫിയ  രജഫികസ്ട്രേഷന്

നലകുന്നതഫിനനായഫി  12-ാം വകുപ്പഫില അനുശേനാസഫിക്കുന്ന നടപടഫിക്രമങള് പനാലെഫിച്ചുലകേനാണത

രജഫികസ്ട്രേഷന് സര്ടഫിഫഫികറത അനുവദഫികകണതനാണത.

(2)  ലപനാത  ജലെനാശേയതഫിലലെ  അകേകനാകേള്ച്ചര്  അവകേനാശേസും  തനാലഴെപ്പറയുന്ന

നഫിബന്ധനകേള് പനാലെഫിച്ചുലകേനാണത ലകേമനാറസും ലചെയ്യനാവന്നതനാണത, അതനായതത:―

(എ)  ലപനാത  ജലെനാശേയതഫില  അകേകനാകേള്ച്ചറഫിനനായഫി  സനാപഫിച്ചഫിരഫിക്കുന്ന

ഏലതനാരു മത്സശ്യക്കൂടത,  വലെവളപ്പത,  തടത എന്നഫിവയുലട അവകേനാശേസും  അധഫികേനാരലപ്പടുതലപ്പട

ഉകദശ്യനാഗസലന്റെ  പകല  നഫിനസും  കരഖനാമൂലെസും  ലെഭേഫിച്ച  ഒരു  അനുമതഫിപതതഫിലന്റെ

അടഫിസനാനതഫില മനാതകമ ലകേമനാറസും ലചെയ്യനാന് പനാടുള: 

എന്നനാല  അപ്രകേനാരസും  അവകേനാശേസും  ലകേമനാറഫി  നലകുന്നതത  ഒരു

മത്സശ്യലതനാഴെഫിലെനാളഫികത മനാതമനായഫിരഫികകണതനാണത: 

എനമനാതമല,  കമലപ്രകേനാരമുള  ഉടമസനാവകേനാശേസും  ലകേമനാറസും  ലചെയ്യുന്നതഫിനു

മുമനായഫി, ആയതത ലകേവശേസും വച്ചതത സസുംബന്ധഫിച്ചത സര്കനാരഫികലെകത യനാലതനാരു കുടഫിശഫികേയുസും

ഉണനായഫിരഫികനാന് പനാടുളതല:

എനതലന്നയുമല   അപ്രകേനാരമുള  ലകേമനാറതഫിനത  ഒരു  തകദ്ദേശേ  സകയസുംഭേരണ

സനാപനതഫിലന്റെ അധഫികേനാരപരഫിധഫിയഫില മനാതസും ഉള്ലപ്പടുന്ന ഒരു ലപനാതജലെനാശേയതഫിലന്റെ

കേനാരശ്യതഫില  ബന്ധലപ്പട  തകദ്ദേശേ  സകയസുംഭേരണ  സനാപനതഫിലന്റെ  അനുമതഫിപതസും  കൂടഫി

ഉണനായഫിരഫികകണതനാണത;

(ബഫി)  കമലപ്രകേനാരസും  ഉടമസനാവകേനാശേസും  ലകേമനാറസും  ലചെയ്യുകമനാള്,  ലകേമനാറസും

നടപ്പഫില വരുതഫിയ ദഫിവസസും മുതല പതഫിനഞത ദഫിവസതഫിനകേസും ലകേമനാറസും കേഫിടഫിയ ആള്

അധഫികേനാരലപ്പടുതലപ്പട  ഉകദശ്യനാഗസനത  നഫിര്ണ്ണയഫികലപ്പട  രറീതഫിയഫില  അറഫിയഫിപ്പത

നലകേഫിയഫിരഫികകണതസും പുതഫിയ രജഫികസ്ട്രേഷന് സര്ടഫിഫഫികറത  നഫിര്ണ്ണയഫികലപ്പട രറീതഫിയഫില

സകനായതമനാകകണതമനാണത;

(സഫി)  അധഫികേനാരലപ്പടുതലപ്പട  ഉകദശ്യനാഗസന്  ഒരു  പുതഫിയ  രജഫികസ്ട്രേഷന്

നലകുന്നതഫിനനായഫി  12-ാം  വകുപ്പഫില  അനുശേനാസഫിക്കുന്ന  എലനാ  നടപടഫിക്രമങളസും

പനാലെഫിച്ചുലകേനാണത രജഫികസ്ട്രേഷന് സര്ടഫിഫഫികറത അനുവദഫികകണതനാണത.
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(3)  സകകേനാരശ്യ  ഉടമസതയഫിലുള  ജലെനാശേയതഫിലലെ  അകേകനാകേള്ച്ചര്  അവകേനാശേസും

തനാലഴെപ്പറയുന്ന  നഫിബന്ധനകേള്  പനാലെഫിച്ചുലകേനാണത  ലകേമനാറസും  ലചെയ്യനാവന്നതനാണത,

അതനായതത:―

(എ)  സകകേനാരശ്യ  ഉടമസതയഫിലുള  ജലെനാശേയതഫില  അകേകനാകേള്ച്ചറഫിനനായഫി

സനാപഫിച്ചഫിരഫിക്കുന്ന  ഏലതനാരു  മത്സശ്യക്കൂടത,  വലെവളപ്പത,  തടത  എന്നഫിവയുലട  അവകേനാശേസും

ലകേമനാറസും  ലചെയ്യുന്നതഫിനത മുമനായഫി,  ആയതത ലകേവശേസും വച്ചതത സസുംബന്ധഫിച്ചത സര്കനാരഫികലെകത

യനാലതനാരു കുടഫിശഫികേയുസും  ഉണനായഫിരഫികനാന് പനാടുളതല;

(ബഫി)  കമലപ്രകേനാരസും  ഉടമസനാവകേനാശേസും  ലകേമനാറസും  ലചെയ്യുകമനാള്  ലകേമനാറസും

നടപ്പഫിലവരുതഫിയ  ദഫിവസസും  മുതല  പതഫിനഞ്ചുദഫിവസതഫിനകേസും  ലകേമനാറസും  ലെഭേഫിച്ചയനാള്

അധഫികേനാരലപ്പടുതലപ്പട  ഉകദശ്യനാഗസനത  കരഖനാമൂലെസും  അറഫിയഫിപ്പത  നലകേഫിയഫിരഫികകണതസും

പുതഫിയ രജഫികസ്ട്രേഷന് സര്ടഫിഫഫികറത  നഫിര്ണ്ണയഫികലപ്പട രറീതഫിയഫില സകനായതമനാകകണതമനാണത;

(സഫി)  അധഫികേനാരലപ്പടുതലപ്പട  ഉകദശ്യനാഗസന്  ഒരു  പുതഫിയ  രജഫികസ്ട്രേഷന്

നലകുന്നതഫിനനായഫി  12-ാം  വകുപ്പഫില  അനുശേനാസഫിക്കുന്ന  എലനാ  നടപടഫിക്രമങളസും

പനാലെഫിച്ചുലകേനാണത പുതഫിയ രജഫികസ്ട്രേഷന് സര്ടഫിഫഫികറത അനുവദഫികകണതനാണത. 

(4)  ഈ  വകുപ്പഫിലലെ  കേനാരശ്യങള്  സസുംബന്ധഫിച്ചത,  ആവശേശ്യലമങ്കേഫില  കൂടുതല

വശ്യവസകേള്  നഫിര്ണ്ണയഫികലപ്പട  രറീതഫിയഫില  ഏര്ലപ്പടുതനാവന്നതസും  അപ്രകേനാരമുള

വശ്യവസകേള്കൂടഫി ഇകനാരശ്യതഫില പനാലെഫികകണതമനാണത.”.

11.  17-  ാം  വകുപ്പഫിലന്റെ  കഭേദഗതഫി.―പ്രധനാന  ആക്ടഫിലലെ  17-ാം  വകുപ്പഫിലന്റെ  (1)-ാം

ഉപവകുപ്പഫിനത പകേരസും തനാലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പത കചെര്കകണതനാണത, അതനായതത:―

“(1)  നഫിശ്ചഫിത  ആവശേശ്യതഫിനനായഫി  ഈ  ആകത  പ്രകേനാരമുള  രജഫികസ്ട്രേഷന്

സര്ടഫിഫഫികറത കനടനാത യനാലതനാരനാള്ക്കുസും ലലെസന്സത നലകുവനാന് പനാടുളതല.”.

12.  19-  ാം  വകുപ്പഫിലന്റെ  കഭേദഗതഫി.―പ്രധനാന  ആകഫിലലെ  19-ാം  വകുപ്പഫിനത  പകേരസും

തനാലഴെപ്പറയുന്ന വകുപ്പത കചെര്കകണതനാണത, അതനായതത:―

 “19. ലലെസന്സകേനാരനത ലലെസന്സത ഹനാജരനാക്കുന്നതഫിനുള ബനാദ്ധശ്യത.―ഈ

ആകത  പ്രകേനാരസും  നലകേലപ്പട  ലലെസന്സള  ഏലതനാരനാളസും  അധഫികേനാരലപ്പടുതലപ്പട

ഉകദശ്യനാഗസകനനാ 35 ബഫി  വകുപ്പത പ്രകേനാരസും രൂപറീകേരഫികലപ്പട ഫഫിഷററീസത എന്കഫനാഴ്സതലമന്റെത

യൂണഫിറഫിലലെ ഉകദശ്യനാഗസകനനാ ആവശേശ്യലപ്പടുന്ന പക്ഷസും,  അങലനയുള ലലെസന്സത ഏതത

സമയത്തുസും പരഫികശേനാധനയനായഫി ഹനാജരനാക്കുവനാന് ബനാദ്ധശ്യസനനായഫിരഫിക്കുന്നതനാണത:
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എന്നനാല  ഒരു  തകദ്ദേശേസകയസുംഭേരണ  സനാപനതഫിലന്റെ  അധറീനതയഫില  മനാതസും

ഉള്ലപ്പടുന്ന  ലപനാത  ജലെനാശേയലത  സസുംബന്ധഫിച്ച  ലലെസന്സത  ആവശേശ്യലപ്പടുവനാനുസും

പരഫികശേനാധഫിക്കുവനാനുമുള അധഫികേനാരസും  ബന്ധലപ്പട തകദ്ദേശേ സകയസുംഭേരണ സനാപനതഫിലലെ,

ഇതഫികലെകനായഫി അധഫികേനാരലപ്പടുതലപ്പട ഉകദശ്യനാഗസനുസും ഉണനായഫിരഫിക്കുന്നതനാണത.".

13.   20-  ാം  വകുപ്പഫിലന്റെ  കഭേദഗതഫി  .―പ്രധനാന  ആകഫിലലെ  20-ാം  വകുപ്പഫിനത  പകേരസും

തനാലഴെപ്പറയുന്ന വകുപ്പത കചെര്കകണതനാണത, അതനായതത:―

“20. ലലെസന്സത റദ്ദേനാകല അഥവനാ സലസന്ഡത ലചെയ്യല.―ഈ ആകഫിലലെകയനാ

അതഫിന്കേറീഴെഫില  ഉണനാകലപ്പട  ചെടങളഫിലലെകയനാ  സര്കനാര്  ഇതഫികലെകനായഫി

കേനാലെനാകേനാലെങളഫില  പുറലപ്പടുവഫിച്ചഫിട്ടുള  ഉതരവകേളഫിലലെകയനാ  വശ്യവസകേള്കകനാ

ലലെസന്സഫിലലെ  ഏലതങ്കേഫിലുസും  നഫിബന്ധനകേള്കകനാ  വഫിരുദ്ധമനായഫി  ലലെസന്സളയനാള്

പ്രവര്തഫിക്കുകേകയനാ,  ഈ  ആകഫിന്  കേറീഴെഫിലുള  ഏലതങ്കേഫിലുസും  കുറസും  ലചെയതനായഫി

സനാപഫികലപ്പടുകേകയനാ,  ലലെസന്സളയനാള്  ലതറഫിദ്ധരഫിപ്പഫികച്ചനാ  വസ്തുതകേള്  മറച്ചുവകച്ചനാ

ആണത ലലെസന്സത  കനടഫിയതത  എന്നത  കേലണത്തുന്നപക്ഷകമനാ,  അയനാളലട അങലനയുള

ഏലതനാരു ലലെസന്സസും അധഫികേനാരലപ്പടുതലപ്പട ഉകദശ്യനാഗസനത  റദ്ദേനാക്കുകേകയനാ സലസന്ഡത

ലചെയ്യുകേകയനാ ലചെയ്യനാവന്നതനാണത:

എന്നനാല  ലലെസന്സളയനാള്കത  പറയുവനാനുളതത  പറയുവനാന്  നശ്യനായമനായ  ഒരു

അവസരസും  നലകേനാലത  ലലെസന്സത  റദ്ദേനാക്കുവനാകനനാ  സലസന്ഡത  ലചെയ്യുവനാകനനാ

പനാടുളതല.”.

14. 33-  ാം വകുപ്പഫിലന്റെ കഭേദഗതഫി  .―പ്രധനാന ആകഫിലലെ 33-ാം വകുപ്പത വഫിട്ടുകേളകയണതനാണത.

15. 35      എ  , 35      ബഫി  , 35   സഫി എന്നറീ പുതഫിയ വകുപ്പുകേള് കചെര്കല.―പ്രധനാന ആകഫില

35-ാം വകുപ്പഫിനുകശേഷസും തനാലഴെപ്പറയുന്ന വകുപ്പുകേള് കചെര്കകണതനാണത, അതനായതത:―

“35എ. അധഫികേനാരലപ്പടുതലപ്പട  ഉകദശ്യനാഗസലന്റെ  അധഫികേനാരങളസും

ചുമതലെകേളസും. (― 1) ഈ ആകഫിലലെകയനാ അതഫിന് കേറീഴെഫില ഉണനാകഫിയഫിട്ടുള ചെടങളഫിലലെകയനാ,

സര്കനാര് ഇതഫികലെകനായഫി പുറപ്പടുവഫിച്ചഫിട്ടുള ഉതരവകേളഫിലലെകയനാ വശ്യവസകേള് ശേരഫിയനായ

വഫിധതഫില  നഫിറകവറലപ്പടുനലണന്നത  ഉറപ്പത  വരുത്തുന്നതഫിനുള  കേര്തവശ്യസും

അധഫികേനാരലപ്പടുതലപ്പട ഉകദശ്യനാഗസനഫില നഫിക്ഷഫിപ്തമനായഫിരഫിക്കുന്നതനാണത.

(2)  ഈ  ആകഫിലലെകയനാ  അതഫിന്  കേറീഴെഫില  ഉണനാകഫിയഫിട്ടുള  ചെടങളഫിലലെകയനാ

സര്കനാര്  ഇതഫികലെകനായഫി  പുറലപ്പടുവഫിച്ചഫിട്ടുള  ഉതരവകേളഫിലലെകയനാ  ഏലതങ്കേഫിലുസും
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വശ്യവസയത വഫിരുദ്ധമനായ ഏലതനാരു പ്രവര്തനവസും തടയുന്നതഫിനത  അധഫികേനാരലപ്പടുതലപ്പട

ഉകദശ്യനാഗസനത  ഇനഫിപ്പറയുന്ന  അധഫികേനാരങളസും  ചുമതലെകേളസും  ഉണനായഫിരഫിക്കുന്നതനാണത,

അതനായതത:―

(എ)  ഇകൗ ആകഫിലലെകയനാ അതഫിന് കേറീഴെഫില ഉണനാകഫിയഫിട്ടുള ചെടങളഫിലലെകയനാ
വശ്യവസകേള്കത  വഫിരുദ്ധമനായഫിട്ടുള  നഫിര്മഫിതഫികേകളനാ  വസ്തുകകളനാ  നറീകസും  ലചെയ്യുകേകയനാ
അതരതഫിലുള നഫിര്മഫിതഫികേള് നടക്കുകമനാള് അവ തടയുകേകയനാ ലചെയ്യുകേ;

(ബഫി)  പഫിടഫിലച്ചടുകലപ്പട  മത്സശ്യലത  ഇരുപതഫിനനാലെത  മണഫിക്കൂറഫിനുളഫില
നഫിര്ണ്ണയഫികലപ്പട രറീതഫിയഫില ലപനാതകലെലെതഫിലൂലട വഫിലക്കുകേയുസും അതരസും വഫിലനയഫിലൂലട
ലെഭേഫിക്കുന്ന തകേ സസുംസനാന സര്കനാരഫിലന്റെ റവനപ്യൂ ശേറീര്ഷകേതഫില ഒടുക്കുകേയുസും ലചെയ്യുകേ;

(സഫി)  പഫിടഫിലച്ചടുത  മത്സശ്യബന്ധനയനാനതഫിലന്റെകയനാ  വലെയുലടകയനാ
വനാഹനതഫിലന്റെകയനാ ഉപകേരണതഫിലന്റെകയനാ അലലങ്കേഫില മകറലതങ്കേഫിലുസും സനാമഗഫിയുലടകയനാ
വസ്തുവഫിലന്റെകയനാ  ഉടമസര്  35-ാം വകുപ്പഫിലന്റെ  (2)-ാം ഉപവകുപ്പത  പ്രകേനാരമുള കബനാണത
വയനാതപക്ഷസും അതരസും മത്സശ്യബന്ധനയനാനവസും വനാഹനവസും വലെയുസും ഉപകേരണവസും വസ്തുവസും
ലപനാതകലെലെസും നടതഫി വഫിലക്കുകേയുസും അതരസും വഫിലപ്പനയഫിലൂലട ലെഭേഫിക്കുന്ന തകേ സസുംസനാന
സര്കനാരഫിലന്റെ റവനപ്യൂ ശേറീര്ഷകേതഫില ഒടുക്കുകേയുസും ലചെയ്യുകേ;

(ഡഫി)  4-ാം  വകുപ്പത  പ്രകേനാരസും  അകേകനാകേള്ച്ചര്  പ്രകദശേമനായഫി  വഫിജനാപനസും
ലചെയ്യുന്നതഫിനുള   ഉള്നനാടന്  ജലെനാശേയങള്  സര്കവ്വ  നടത്തുകേയുസും  അവയത  അതഫിര്തഫി
നഫിര്ണ്ണയഫിക്കുകേയുസും ലചെയ്യുകേ; 

(ഇ)  ലപനാതജലെനാശേയങളഫിലുസും  സകകേനാരശ്യ  ജലെനാശേയങളഫിലുസും  മത്സശ്യകരനാഗസും
പടരുന്നതത നഫിയനഫിക്കുന്നതഫിനുള നടപടഫികേള് ലകേലകനാള്ളുകേ.

35 ബഫി. ഫഫിഷററീസത എന്കഫനാഴ്സതലമന്റെത യൂണഫിറഫിലന്റെ രൂപറീകേരണസും.―ഈ ആകഫിലലെയുസും
അതഫിന്കേറീഴെഫിലുണനാകലപ്പടുന്ന  ചെടങളഫിലലെയുസും  വശ്യവസകേള്  നടപ്പഫിലെനാക്കുന്നതഫിനനായഫി,
അധഫികേനാരലപ്പടുതലപ്പട ഉകദശ്യനാഗസലന്റെ കേറീഴെഫില നനാമനഫിര്കദ്ദേശേസും ലചെയ്യലപ്പടുന്ന ഫഫിഷററീസത
വകുപ്പഫിലലെ  അപ്രകേനാരമുള  ഉകദശ്യനാഗസലര  ഉള്ലപ്പടുതഫിലകനാണത  സര്കനാരഫിനത,
ഗസറത  വഫിജനാപനസും  വഴെഫി,  ജഫിലനാതലെതഫില,  ഫഫിഷററീസത  എന്കഫനാഴ്സത ലമന്റെത  യൂണഫിറത
രൂപറീകേരഫികനാവന്നതനാണത.

35 സഫി.  ഫഫിഷററീസത എന്കഫനാഴ്സതലമന്റെത യൂണഫിറഫിലന്റെ അധഫികേനാരങളസും കേര്തവശ്യങളസും
ചുമതലെകേളസും.―(1)  ഈ  ആകഫിലലെകയനാ  അതഫിന്കേറീഴെഫിലുണനാകലപ്പടുന്ന  ചെടങളഫിലലെകയനാ
ഏലതങ്കേഫിലുസും  വശ്യവസകേള്കത  വഫിരുദ്ധമനായഫി  ഏലതങ്കേഫിലുസും  ആള്  മത്സശ്യബന്ധനതഫികലെര്ലപ്പടുകേകയനാ
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അകേകനാകേള്ച്ചര്  പ്രവര്തനതഫില  ഏര്ലപ്പടുകേകയനാ  ലചെയ്യുന്നതനായുള  പരനാതഫിയുലട
അടഫിസനാനതഫികലെനാ അലലങ്കേഫില സകകമധകയനാ ഫഫിഷററീസത എന്കഫനാഴ്സതലമന്റെത  യൂണഫിറഫിലലെ
ഏലതനാരു  ഉകദശ്യനാഗസനുസും  ആയതത  പരഫികശേനാധഫിച്ചത  ആവശേശ്യമനായ  നടപടഫികേള്
സകറീകേരഫികകണതനാണത. പ്രസസ്തുത പരഫികശേനാധനയുലട ഭേനാഗമനായഫി ബന്ധലപ്പട ഉകദശ്യനാഗസര്കത
തനാലഴെപ്പറയുന്ന  അധഫികേനാരങളസും  ചുമതലെകേളസും  കേര്തവശ്യങളസും  ഉണനായഫിരഫിക്കുന്നതനാണത,
അതനായതത:―

(എ)  ഏലതനാരു  മത്സശ്യബന്ധന  ഉരുവഫിലനയുസും  തടയുകേയുസും  അതഫിനുളഫില
പ്രകവശേഫിക്കുകേയുസും പരഫികശേനാധന നടത്തുകേയുസും;

(ബഫി)    മത്സശ്യബന്ധനതഫിനനായഫി ഉപകയനാഗഫിക്കുന്ന ഏലതനാരു ഉറപ്പഫിച്ച യനസും,
സകതനവലെകേള്, മറ്റുപകേരണങള് എന്നഫിവ പരഫികശേനാധഫിക്കുകേയുസും;

(സഫി)  അകേകനാകേള്ച്ചര്  ഏര്ലപ്പടുതഫിയഫിരഫിക്കുന്ന  ഏലതനാരു  സലെത്തുസും
പ്രകവശേഫിക്കുകേയുസും  അവഫിടങളഫിലലെ  ജലെതഫിലന്റെ  ഗുണനഫിലെവനാരസും,  തറീറക്രമസും,  അവഫിടലത
നടപടഫിക്രമങളലട  കരഖകേള്/കുറഫിപ്പുകേള്  തടങഫിയവ  പരഫികശേനാധഫിക്കുകേയുസും
പരഫികശേനാധനയുലട ആവശേശ്യതഫികലെകത ജലെസും, മണ്ണത, മത്സശ്യങള് എന്നഫിവയുലട സനാമഫിളകേള്
സര്കനാരഫിനനാല പുറലപ്പടുവഫികലപ്പട മനാര്ഗ്ഗകരഖകേള് പ്രകേനാരസും കശേഖരഫിക്കുകേയുസും;

(ഡഫി)  മത്സശ്യലത  ജറീവകനനാലടകയനാ  അലനാലതകയനാ  കേടത്തുന്നതഫിനനായഫി
ഉപകയനാഗഫിക്കുകേകയനാ,  ഉപകയനാഗഫിക്കുന്നതനായഫി സസുംശേയഫികലപ്പടുകേകയനാ  ലചെയ്യുന്ന  ഏലതനാരു
വനാഹനലതയുസും തടയുകേയുസും അതഫിനുളഫില പ്രകവശേഫിക്കുകേയുസും പരഫികശേനാധഫിക്കുകേയുസും;

(ഇ)  അകേകനാകേള്ച്ചര് പ്രവര്തനസും ഏര്ലപ്പടുതഫിയഫിരഫിക്കുന്ന ഏലതനാരു സലെത്തുസും
പ്രകവശേഫിക്കുകേയുസും പരഫികശേനാധഫിക്കുകേയുസും;

(എഫത) ഏലതനാരനാളഫിലന്റെയുസും ലകേവശേമുള മത്സശ്യസും പരഫികശേനാധഫിക്കുകേയുസും  ലചെയ്യുകേ.

(2)  ഈ  ആകഫിലലെകയനാ,  ചെടങളഫിലലെകയനാ,  അതനുസരഫിച്ചത  നലകേലപ്പടഫിട്ടുള
രജഫികസ്ട്രേഷന്  സര്ടഫിഫഫികറഫിലലെകയനാ,  ലലെസന്സഫിലലെകയനാ  ഏലതങ്കേഫിലുസും  വശ്യവസകേള്
ലെസുംഘഫിച്ചുലകേനാണത  ഏലതങ്കേഫിലുസും  ആള്  മത്സശ്യബന്ധനതഫികലെനാ,  അകേകനാകേള്ച്ചര്  പ്രവൃതഫിയഫികലെനാ
ഏര്ലപ്പടഫിട്ടുലണന്നത വഫിശേകസഫികനാന് തക കേനാരണമുലണന്നത കബനാധശ്യമുലണങ്കേഫില,―

(എ)  മത്സശ്യബന്ധന ഉരുകവനാ,  സകതനവലെകയനാ,  ഉറപ്പഫിച്ച  യനകമനാ,  മത്സശ്യലത
ആകേര്ഷഫിക്കുന്ന ഉപനാധഫികേകളനാ മറത ഉപകേരണങകളനാ പഫിടഫിലച്ചടുക്കുകേകയനാ; 

(ബഫി)  മത്സശ്യലതയുസും  കേകവര്ഗ്ഗ ജറീവഫികേലളയുസും  അവയുലട  പുറസുംകതനാടഫികനയുസും
പഫിടഫിലച്ചടുക്കുകേകയനാ;
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(സഫി)  മത്സശ്യലത  വളര്ത്തുന്നകതനാ  അതഫിനത  ഉതകുന്നകതനാ  ആയ  മത്സശ്യക്കൂടത,

വലെവളപ്പത,  തടത  എന്നഫിവ  പഫിടഫിലച്ചടുക്കുകേകയനാ  മറ്റുതരതഫിലുള  അകേകനാകേള്ച്ചര്  യൂണഫിറത

അടച്ചുപൂട്ടുകേകയനാ;

ലചെകയ്യണതനാണത.

(3)  ഫഫിഷററീസത  എന്കഫനാഴ്സതലമന്റെത  യൂണഫിറഫിലലെ ഏലതനാരു ഉകദശ്യനാഗസനുസും  (2)-ാം

ഉപവകുപ്പത  പ്രകേനാരസും  പഫിടഫിലച്ചടുതതഫിലന്റെയുസും,  അടച്ചത  പൂടഫിയതഫിലന്റെയുസും  റഫികപ്പനാര്ടത

നഫിര്ണ്ണയഫികലപ്പട  പ്രകേനാരസും  തയ്യനാറനാകഫി  പഫിടഫിലച്ചടുത  ഇനങള്  സഹഫിതസും  കേഴെഫിയുന്നത

കവഗതഫില അധഫികേനാരലപ്പടുതലപ്പട ഉകദശ്യനാഗസന് മുമനാലകേ ഹനാജരനാകകണതനാണത.

(4)  അധഫികേനാരലപ്പടുതലപ്പട  ഉകദശ്യനാഗസലന്റെ  ചുമതലെകേള്  നഫിറകവറ്റുന്നതഫിനത

ആവശേശ്യമനായ എലനാവഫിധ സഹനായങളസും, അകദ്ദേഹതഫിലന്റെ ഉതരവഫിലന്റെ അടഫിസനാനതഫില

നലകകേണതനാണത.".

16.  36-  ാം  വകുപ്പഫിലന്റെ  കഭേദഗതഫി.―പ്രധനാന  ആകഫിലന്റെ  36-ാം  വകുപ്പത  (2)-ാം

ഉപവകുപ്പഫിലന്റെ  (സഫി)  ഖണ്ഡതഫില  "ഹനാച്ചറഫികയനാ"  എന്ന  വനാകഫിനു  പകേരസും

"അലെങ്കേനാരമത്സശ്യങളലട വഫിപണനകമനാ പ്രദര്ശേനകമനാ" എന്ന വനാക്കുകേള് കചെര്കകണതനാണത.

17.   41-  ാം  വകുപ്പഫിലന്റെ  കഭേദഗതഫി.―പ്രധനാന  ആകഫിലലെ  41-ാം  വകുപ്പഫിനുപകേരസും

തനാലഴെപ്പറയുന്ന വകുപ്പത കചെര്കകണതനാണത, അതനായതത:―

“41. സസുംസനാന ഉള്നനാടന് ഫഫിഷററീസത    മനാകനജത ലമന്റെത    കേകൗണ്സഫില.―(1) സര്കനാരഫിനത

സസുംസനാനതത  ഉള്നനാടന്  മത്സശ്യകമഖലെയുലട  സസഫിര  വഫികേസനസും,  സസുംരക്ഷണസും, പരഫിപനാലെനസും

എന്നഫിവ ശേനാസറീയമനായഫി ഉറപ്പനാക്കുന്നതഫിനുസും,  ജലെകൃഷഫിവഫികേസനസും ഉതരവനാദഫിതപരമനായഫി

നടപ്പനാക്കുന്നതഫിനുസും  മത്സശ്യലതനാഴെഫിലെനാളഫികേളലട  ഉപജറീവനസരക്ഷ  ഉറപ്പനാക്കുന്നതഫിനുമനായഫി,

ഗസറത വഫിജനാപനസും വഴെഫി,  സസുംസനാനതലെതഫില ഒരു സസുംസനാന ഉള്നനാടന് ഫഫിഷററീസ് 

മനാകനജ്ല മന്റെത  കേകൗണ്സഫില  രൂപറീകേരഫികനാവന്നതനാണത.

(2) (1)-ാംഉപവകുപ്പത  പ്രകേനാരസും  രൂപറീകേരഫിക്കുന്ന  സസുംസനാന  ഉള്നനാടന്  ഫഫിഷററീസത

മനാകനജ്ല മന്റെത  കേകൗണ്സഫിലെഫില തനാലഴെപ്പറയുന്ന അസുംഗങള് ഉണനായഫിരഫികകണതനാണത, അതനായതത:―

(എ) മത്സശ്യബന്ധന  വകുപ്പുമനഫി;
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(ബഫി) മൂന്നത നഫിയമസഭേനാ സനാമനാജഫികേര്, അവരഫില ഒരനാള് കവമനനാടത കേനായകലെനാ,
അഷമുടഫികനായകലെനാ  ഉള്ലപ്പടുന്ന  ഏലതങ്കേഫിലുസും  ഒരു  നഫിയമസഭേനാ  മണ്ഡലെതഫില  നഫിനസും
ലതര ലഞ്ഞെടുകലപ്പടുന്ന ആള് ആയഫിരഫികകണതനാണത;

(സഫി) ഫഫിഷററീസത  ലസക്രടറഫി;

(ഡഫി) ലചെയര്മനാന്/പ്രതഫിനഫിധഫി, രനാജറീവ്ഗനാന്ധഫി ലസന്റെര് കഫനാര് അകേകനാകേള്ച്ചര്;

(ഇ) ഡയറക്ടര്/പ്രതഫിനഫിധഫി, ലസന്ട്രേല ഇന്ലെനാന്റെത  ഫഫിഷററീസത റഫിസര്ച്ചത ഇന്സ്റ്റഫിറപ്യൂടത ;

(എഫത)  ഡയറക്ടര്/പ്രതഫിനഫിധഫി,  ലസന്ട്രേല  മലറന്  ഫഫിഷററീസത  റഫിസര്ച്ചത
ഇന്സ്റ്റഫിറപ്യൂടത ;

(ജഫി)  ഡയറക്ടര്/പ്രതഫിനഫിധഫി,  ലസന്ട്രേല  ഇന്സ്റ്റഫിറപ്യൂടത  ഓഫത  ഫ്രഷത  വനാടര്
അകേകനാകേള്ച്ചര്;

(എച്ചത)  ഡയറക്ടര്/പ്രതഫിനഫിധഫി,  ലസന്ട്രേല  ഇന്സ്റ്റഫിറപ്യൂടത  ഓഫത  ബനാകഫിഷത
വനാടര് അകേകനാകേള്ച്ചര്;

(ഐ)  ലചെയര്മനാന്,  കകേരള  കസ്റ്ററത  കകേനാ-ഓപ്പകറററീവത  ലഫഡകറഷന് കഫനാര്
ഫഫിഷററീസത ലഡവലെപ്ലമന്റെത;

(ലജ) ലചെയര്മനാന്, സസുംസനാന മത്സശ്യ വഫിതത കകേന്ദ്രസും;

(ലകേ)  ഡറീന്,  ഫനാകലറഫി  ഓഫത  ഫഫിഷററീസത,  കകേരള  യൂണഫികവഴ്സഫിറഫി  ഓഫത
ഫഫിഷററീസത ആന്റെത ഓഷശ്യന് സ്റ്റഡറീസത;

(എല) മത്സശ്യകമഖലെയഫിലലെ സനാകങ്കേതഫികേ വഫിദഗ്ദ്ധകരനാ ശേനാസജന്മനാകരനാ ആയ
രണത അസുംഗങള്;

(എസും) ലചെയര്മനാന്/പ്രതഫിനഫിധഫി, സസുംസനാന ബകയനാലഡകവഴ്സഫിറഫി കബനാര്ഡത;

(എന്)  ലചെയര്മനാന്/പ്രതഫിനഫിധഫി,  സസുംസനാന  മലെഫിനറീകേരണ  നഫിയനണ
കബനാര്ഡത;

(ഒ) ഫഫിഷററീസത ഡയറക്ടര്;

(പഫി) കേനാര്ഷഫികേ വഫികേസനവസും കേര്ഷകേകക്ഷമവസും വകുപ്പത ഡയറക്ടര്;

(കേദ്യു) പഞനായതത  ഡയറക്ടര്;

(ആര്) ചെറീഫത എഞഫിനറീയര്, ജലെവഫിഭേവ വകുപ്പത;

(എസത)  എകഫികേപ്യൂടറീവത  ഡയറക്ടര്,  ഏജന്സഫി കഫനാര് ലഡവലെപ്ലമന്റെത  ഓഫത

അകേകനാകേള്ച്ചര്;
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(റഫി)  മനാകനജഫിസുംഗത  ഡയറക്ടര്,  കകേരള  അകേകനാലവന്കചെകര്സത  ഇന്റെര്നനാഷണല

ലെഫിമഫിറഡത (KAVIL);

(യു) ഫഫിഷററീസത അഡറീഷണല ഡയറക്ടര്;

(വഫി) ഫഫിഷററീസത കജനായഫിന്റെത ഡയറക്ടര് (ഇന്ലെനാന്റെത);

(ഡബദ്യു) തകദ്ദേശേ സകയസുംഭേരണ സനാപനങളലട രണത പ്രതഫിനഫിധഫികേള്;

(എകത)  മത്സശ്യബന്ധന  കമഖലെയഫിലലെ  ഏലതങ്കേഫിലുസും  നനാലെത  കട്രേഡത

യൂണഫിയനുകേളഫില നഫിനസും ഓകരനാ പ്രതഫിനഫിധഫികേള്; കൂടനാലത

(ലവ) രണത മത്സശ്യകേര്ഷകേ പ്രതഫിനഫിധഫികേള്.

(3) (1)-ാം ഉപവകുപ്പത പ്രകേനാരസും രൂപറീകേരഫിക്കുന്ന സസുംസനാന ഉള്നനാടന് ഫഫിഷററീസത

മനാകനജ്ല മന്റെത കേകൗണ്സഫിലെഫില നഫിയമസഭേനാ  സനാമനാജഫികേരഫില നഫിനള പ്രതഫിനഫിധഫികേകളയുസും

തകദ്ദേശേ  സകയസുംഭേരണ  സനാപനങളഫില  നഫിനള  പ്രതഫിനഫിധഫികേകളയുസും  അനകൗകദശ്യനാഗഫികേ

അസുംഗങകളയുസും  സര്കനാര് നനാമനഫിര്കദ്ദേശേസും  ലചെകയ്യണതസും ഫഫിഷററീസത  വകുപ്പുമനഫി പ്രസ്തുത

കേകൗണ്സഫിലെഫിലന്റെ ലചെയര്കപഴ്സണുസും  ഫഫിഷററീസത ഡയറക്ടര് കേണ്വറീനറമനായഫിരഫിക്കുന്നതനാണത.

(4)  കേകൗണ്സഫിലെഫിലലെ  അസുംഗങളലട  കേനാലെനാവധഫി,  കേകൗണ്സഫിലെഫിലന്റെ  കയനാഗ

നടപടഫിക്രമങള് നനാമനഫിര്കദ്ദേശേസും ലചെയ്യലപ്പട അസുംഗങളലട സഫിറഫിസുംഗത ഫറീസത,  യനാതനാബത

തടങഫിയവ നഫിര്ണ്ണയഫികലപ്പടനാവന്ന പ്രകേനാരസും ആയഫിരഫിക്കുന്നതനാണത.”.

18.  റദ്ദേനാകലുസും  ഒഴെഫിവനാകലുസും.―(1)  2021-ലലെ  കകേരള  ഉള്നനാടന്  ഫഫിഷററീസസും

അകേകനാകേള്ച്ചറസും (കഭേദഗതഫി) ഓര്ഡഫിനന്സത (2021-ലലെ 108) ഇതഫിനനാല റദ്ദേനാകഫിയഫിരഫിക്കുന.

(2)  അങലന  റദ്ദേനാകഫിയഫിരുന്നനാല  തലന്നയുസും  പ്രസ്തുത  ഓര്ഡഫിനന്സത  പ്രകേനാരസും

കഭേദഗതഫി ലചെയ്യലപ്പട പ്രധനാന ആകഫിന് കേറീഴെഫില ലചെയകതനാ ലചെയതനായഫി കേരുതലപ്പടുന്നകതനാ

ആയ  ഏലതങ്കേഫിലുസും  കേനാരശ്യകമനാ  എടുതകതനാ  എടുതതനായഫി  കേരുതലപ്പടുന്നകതനാ  ആയ

ഏലതങ്കേഫിലുസും  നടപടഫികയനാ  ഈ  ആകത  പ്രകേനാരസും  കഭേദഗതഫി  ലചെയ്യലപ്പട  പ്രധനാന  ആകഫിന്

കേറീഴെഫില ലചെയതനാകയനാ എടുതതനാകയനാ കേരുതലപ്പകടണതനാണത.


