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2021-ലെ 16- ാം ആക്റ്റ്
2021-ലെ കക്റരള മത്സ്യസാംഭരണവ ാം വിപണനവ ാം
ഗ ണനിെവ ര പരിപ െനവ ാം ആക്റ്റ്
മത്സ്യസംഭരണവും കെെവും വിപണനവും നിയപ്ന്തിക്കുന്നതിനും
വയവസ്ഥാപിതവും ശുചിതവപൂർണ്ണവും ോരയക്ഷമവുമായ കെെവും
വിപണനവും കപ്പാത്സ്ാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഗുണനിെവാരം
പരിപാെിക്കുന്നതിനും അവയുമായിബന്ധടപ്പട്ടകതാ
അതിന് ആനുഷംഗിേമായകതാ ആയ മറ്റ്
ോരയങ്ങള്കക്കും കവണ്ടി വയവസ്ഥ
ടചയ്യുന്നതിനുള്ള
ഒരു
ആേ്റ്റ്
പീഠിേ.―കേരള

സംസ്ഥാനത്ത്

മത്സ്യസംഭരണവും

കെെവും

വിപണനവും

നിയപ്ന്തിക്കുന്നതിനും വയവസ്ഥാപിതവും ശുചിതവപൂർണ്ണവും ോരയക്ഷമവുമായ കെെവും
വിപണനവും
അവയുമായി

കപ്പാത്സ്ാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും
ബന്ധടപ്പട്ടകതാ

അതിന്

ഗുണനിെവാരം

പരിപാെിക്കുന്നതിനും

ആനുഷംഗിേമായകതാ

ആയ

മറ്റ്

ോരയങ്ങള്കക്കുംകവണ്ടി വയവസ്ഥ ടചയ്യുന്നത് യുക്തമായിരിക്കുേയാെും;
ഭാരത റിപ്പബ്ലിക്കിടെ എഴുപത്തിരണ്ടാം സംവത്സ്രത്തില് താടഴപ്പറയും പ്പോരം
നിയമമുണ്ടാക്കുന്നു:―
1.

ചുരുക്കകപ്പരും

പ്പാരംഭവും.―(1)

മത്സ്യസംഭരണവും വിപണനവും

ഈ

ആേ്റ്റിന്

2021-ടെ

കേരള

ഗുണനിെവാര പരിപാെനവും ആേ്റ്റ് എന്ന് കപര്

പറയാം.
(2) ഇത് 2020 ടസപ്റ്റംബർ 24-ാം തീയതി

പ്പാബെയത്തില് വന്നതായി

േരുതടപ്പകെണ്ടതാണ്.
2. നിർവചനങ്ങള്ക.―ഈ ആേ്റ്റില് സന്ദർഭം മറ്റ് വിധത്തില് ആവശയടപ്പൊത്ത
പക്ഷം,―
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(എ) “നയായനിർണ്ണയ ഉക്യാഗസ്ഥൻ" എന്നാല് ഈ ആേ്റ്റിടെ 26-ാം വേുപ്പിടെ
(1)-ാം

ഉപവേുപ്പ്

പ്പോരം

സർക്കാർ

അധിോരടപ്പെുത്തിയ

ഉക്യാഗസ്ഥൻ

എന്നർഥമാേുന്നു;
(ബി) “അപ്പീല് അധിോരി" എന്നാല് അതത് ജില്ലയുടെ അധിോരിതയുള്ള
ജില്ലാ േളക്ടർ എന്നർഥമാേുന്നു;
(സി)

“കെെക്കമീഷൻ"

നെത്തിപ്പിനായി

എന്നാല്

സൗേരയങ്ങള്ക

മത്സ്യവില്പനക്കാരില്

നിന്നും

പ്പ്ാനം

സർവീസ്

കെെം

നെത്തിയതിടെകയാ

ടചയ്തതിടെകയാ

ചാർജിനത്തില്

ഈൊക്കുന്ന

കെെം

വേയില്
തുേകയാ

മത്സ്യകമാ എന്നർഥമാേുന്നു;
(ഡി) “കെെക്കാരൻ" എന്നാല് മത്സ്യകെെത്തിന് കവണ്ടി 5-ാം വേുപ്പ് പ്പോരം
സാധുതയുള്ള ഒരു അനുമതിപപ്തം േരസ്ഥമാക്കിയ വയക്തി എന്നർഥമാേുന്നു;
(ഇ) “അധിോരടപ്പെുത്തടപ്പട്ട ഉക്യാഗസ്ഥൻ" എന്നാല് ഈ ആേ്റ്റ് പ്പോരം
നല്േടപ്പട്ട

അധിോരങ്ങള്ക

വിനികയാഗിക്കുന്നതിനും

ചുമതെടപ്പട്ട

േെമേള്ക

നിർവഹിക്കുന്നതിനുമായി വിജ്ഞാപനം വഴി സർക്കാർ അധിോരടപ്പെുത്തിയിട്ടുള്ള, ആ
പ്പക്ശത്ത് അധിോരിതയുള്ള ഫിഷറീസ് വേുപ്പിടെ അസിസ്റ്റെ് ഡയറക്ടർ പ്വിയിെുള്ള
ഒരു ഉക്യാഗസ്ഥൻ എന്നർഥമാേുന്നു;
(എഫ്) “ചില്ഡ് കസ്റ്റാകറജ് " എന്നാല് മത്സ്യടത്ത വാണിജയാെിസ്ഥാനത്തില് താഴ്ന്ന
ഊഷ്മാവില് തണുപ്പിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സൗേരയം എന്നർഥമാേുന്നു;
(ജി) “പരിവഹന സൗേരയം" എന്നാല് വാണിജയാെിസ്ഥാനത്തില് മത്സ്യം കറാഡ്
മാർഗം വിതരണം ടചയ്യുന്നതിനുപകയാഗിക്കുന്ന യപ്ന്തവത്േൃത വാഹനം എന്നർഥമാേുന്നു;
(എച്ച്)

“മത്സ്യം"

എന്നാല്

ഭക്ഷയകയാഗയമായതും

സാമ്പത്തിേ

വാണിജയ

മൂെയമുള്ളതുമായ എല്ലാ ജെജീവിേളും എന്നർഥമാേുന്നു;
(ഐ) “മത്സ്യബന്ധനം" എന്നാല് ഏടതങ്കിെും മാർഗങ്ങള്ക അവെംബിച്ച് മത്സ്യം
പിെിക്കുേകയാ

കശഖരിക്കുേകയാ

ആേർഷിക്കുേകയാ

പിന്തുെരുേകയാ

ടചയ്യുേ

എന്നർഥമാേുന്നു;
(ടജ) “ഫിഷ് ൊെിംഗ് ടസെർ മാകനജ്ടമെ്

ടസാസസറ്റി" എന്നാല് ഈ

ആേ്റ്റിടെ 7-ാം വേുപ്പ് പ്പോരം ഒരു ൊെിംഗ് ടസെറിടെ നെത്തിപ്പിനും പരിപാെനത്തിനുമായി
രൂപീേരിച്ച ടസാസസറ്റി എന്നർഥമാേുന്നു;
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(ടേ) “ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് മാകനജ്ടമെ് ടസാസസറ്റി" എന്നാല് ഈ ആേ്റ്റിടെ
11-ാം വേുപ്പ് പ്പോരം ഒരു മാർക്കറ്റിടെ നെത്തിപ്പിനും പരിപാെനത്തിനുമായി രൂപീേരിച്ച
ടസാസസറ്റി എന്നർഥമാേുന്നു;
(എല്) “മത്സ്യടത്താഴിൊളി" എന്നാല് ജീവസന്ധാരണത്തിനുകവണ്ടി മുഖയമായും
മത്സ്യബന്ധനത്തികെർടപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വയക്തി എന്നർഥമാേുന്നു;
(എം) “സർക്കാർ" എന്നാല് കേരള സർക്കാർ എന്നർഥമാേുന്നു;
(എൻ)

“ഹാർബർ"

േരയ്ക്കെുപ്പിക്കുന്നതിനും
ഇറക്കുന്നതിനും

എന്നാല്

മത്സ്യബന്ധന

സുരക്ഷിതമായും

സേോരയം

യാനങ്ങള്ക

ശുചിതവപൂർണ്ണമായും

ടചയ്യുന്നതിനും

ആവശയമായ

മത്സ്യം
അെിസ്ഥാന

സൗേരയങ്ങകളാെുേൂെിയ സ്ഥെം എന്നർഥമാേുന്നു;
(ഒ) “ഹാർബർ മാകനജ്ടമെ്

ടസാസസറ്റി" എന്നാല് ഈ ആേ്റ്റിടെ

9-ാം

വേുപ്പ് പ്പോരം ഒരു മത്സ്യബന്ധന ഹാർബറിടെ നെത്തിപ്പിനും പരിപാെനത്തിനുമായി
രൂപീേരിച്ച ടസാസസറ്റി എന്നർഥമാേുന്നു;
(പി) “ഐസ് പ്ലാെ്" എന്നാല് മത്സ്യം കേെുേൂൊടത സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള
ഐസ്,

വയാവസായിേ/വാണിജയാെിസ്ഥാനത്തില്,

നിർമിക്കുന്ന

സ്ഥാപനം

എന്നർഥമാേുന്നു;
(േയു)
പ്പോരം

“ൊെിംഗ്

ടസെർ"

വിജ്ഞാപനം

എന്നാല്

ടചയ്യടപ്പട്ടതും

ഈ
മത്സ്യം

ആേ്റ്റിടെ

3-ാം

വേുപ്പ്

േെെില്നിന്ന്

കനരിട്ട്

േരയിടെത്തിക്കുന്നതിനുകവണ്ടിയുള്ളതുമായ സ്ഥെം എന്നർഥമാേുന്നു;
(ആർ) “മാർക്കറ്റ്" എന്നാല് ൊെിംഗ് ടസെർ, ഹാർബർ, േെമുറി, ബൂത്ത്, മത്സ്യ
േൃഷിയിെം എന്നിവ ഒഴിടേ ആഭയന്തര ഉപകഭാഗത്തികനാ േയറ്റുമതികക്കാ കവണ്ടി മത്സ്യം
വിപണനം നെത്തുന്നകതാ അടല്ലങ്കില് സേമാറ്റം ടചയ്യുന്നകതാ ആയതും ഈ ആേ്റ്റിടെ
3-ാം വേുപ്പ് പ്പോരം വിജ്ഞാപനം ടചയ്യടപ്പട്ടതുമായ സ്ഥെം എന്നർഥമാേുന്നു;
(എസ്) “വിജ്ഞാപനം" എന്നാല് ഔക്യാഗിേ ഗസറ്റില് പ്പസിദ്ധീേരിച്ച ഒരു
വിജ്ഞാപനം എന്നർഥമാേുന്നു;
(റ്റി) “നിർണ്ണയിക്കടപ്പട്ട" എന്നാല് ഈ ആേ്റ്റിൻ േീഴില് ഉണ്ടാക്കടപ്പട്ട
ചട്ടങ്ങളാല് നിർണ്ണയിക്കടപ്പട്ട എന്നർഥമാേുന്നു;
(യു) “പൂർവ സംസ്േരണം" എന്നാല് മത്സ്യത്തിടെ തെ നീക്കം ടചയ്യല്,
മാംസം കവർതിരിക്കല്, ടചേിള നീക്കം ടചയ്യല്, േുെല് നീക്കം ടചയ്യല്, ടതാെിടപാളിക്കല്
മുതൊയവ എന്നർഥമാേുന്നു;
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(വി) “പൂർവ സംസ്േരണകേപ്ന്ദം" എന്നാല് മത്സ്യത്തിടെ പൂർവ സംസ്േരണം
വയാവസായിേ/വാണിജയാെിസ്ഥാനത്തില് നെത്തുന്നതിനായി സജീേരിച്ച സ്ഥാപനകമാ
സ്ഥെകമാ ചുറ്റുപാകൊ എന്നർഥമാേുന്നു;
(ഡബ്ലയൂ)

“സംസ്േരണം"

എന്നാല്

മത്സ്യം

െിന്നിെെയ്ക്കുേകയാ

അച്ചാറാക്കുേകയാ കവവിക്കുേകയാ ഉണക്കുേകയാ ഉപ്പിെിെുേകയാ ശീതീേരിക്കുേകയാ
പുേച്ചുണക്കുേകയാ

സമാനമായ

തരത്തില്

വിപണനത്തിന്

സജമാക്കുേകയാ

ടചയ്യുേ എന്നർഥമാേുന്നു;
(എേ്സ്)

“സംസ്േരണകേപ്ന്ദം"

പ്പവർത്തനങ്ങള്ക

എന്നാല്

വാണിജയാെിസ്ഥാനത്തില്

മത്സ്യത്തിടെ

സംസ്േരണ

നെത്തുന്നതിനായി

സജീേരിച്ച

സ്ഥാപനകമാ സ്ഥെകമാ ചുറ്റുപാകൊ എന്നർഥമാേുന്നു;
(സവ) “സംസ്ഥാനതെ മത്സ്യ ഗുണനിെവാര പരിപാെന േമിറ്റി" എന്നാല് 16-ാം
വേുപ്പ് പ്പോരം രൂപീേരിച്ച േമിറ്റി എന്നർഥമാേുന്നു;
(ഇസഡ്) “യൂസർ ഫീ" എന്നാല് സർക്കാകരാ തകേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങകളാ
പശ്ചാത്തെ സൗേരയങ്ങള്ക ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ൊെിംഗ് ടസെർ, ഹാർബർ, മാർക്കറ്റ് തുെങ്ങിയ
ഇെങ്ങളില്

പ്പസ്തുത

ടചയ്യുന്നതികെക്ക്

സൗേരയങ്ങള്ക

വയക്തിേള്ക,

ഉപകയാഗടപ്പെുത്തുേകയാ

സ്ഥാപനങ്ങള്ക,

വാഹനങ്ങള്ക

അനുഭവിക്കുേകയാ
എന്നിവയില്

നിന്ന്

ഈൊക്കുന്ന ഫീസ് എന്നർഥമാേുന്നു;
(ഇസഡ്എ) “യാനം" എന്നാല്

മത്സ്യബന്ധനം നെത്തുന്നതികനാ ജെമാർഗം

മത്സ്യം േെത്തുന്നതികനാ ഉപകയാഗിക്കുന്ന ഒരു വാഹനം എന്നർഥമാേുന്നു.
3.

ൊെിംഗ്

ടസെർ,

ഹാർബർ,

മാർക്കറ്റ്

എന്നിവ

പ്പഖയാപിക്കുന്നതിനുള്ള

അധിോരം.―
(1) തല്സമയം പ്പാബെയത്തിെുള്ള മകറ്റടതങ്കിെും നിയമത്തില് എന്തുതടന്ന
അെങ്ങിയിരുന്നാെും
ടസെർ,

ഈ

ഹാർബർ,

ആേ്റ്റിടെ

മാർക്കറ്റ്

ആവശയങ്ങള്കക്കായി

എന്നിവ

സർക്കാരിന്,

ോൊോെങ്ങളില്

ൊെിംഗ്

വിജ്ഞാപനം

വഴി

പ്പഖയാപിക്കാവുന്നതാണ്.
(2)
ഭൗതിേ

ൊെിംഗ്

ടസെർ,

സൗേരയങ്ങളുടെ

ഹാർബർ,

നിെവാരം

മാർക്കറ്റ്

എന്നിവയുടെ

സർക്കാരിന്,

അെിസ്ഥാന

വിജ്ഞാപനത്തിെൂടെ

നിഷ്േർഷിക്കാവുന്നതാണ്.
4. മത്സ്യകെെം വയവസ്ഥടപ്പെുത്തല്.―(1) ഈ ആേ്റ്റിടെ 3-ാം വേുപ്പിടെ (1)-ാം
ഉപവേുപ്പ്
മാർക്കറ്റ്

പ്പോരം

വിജ്ഞാപനം

ടചയ്തിട്ടുള്ള

എന്നിവിെങ്ങളില്ക്കൂെിയല്ലാടത

പാെില്ലാത്തതാേുന്നു:
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എന്നാല്

കെെത്തിെൂടെയല്ലാടത

മത്സ്യടത്താഴിൊളിേള്കക്ക്

കനരിട്ട്

മത്സ്യ

വിപണനം നെത്തുന്നതിന് ഈ ഉപവേുപ്പ് തെസ്സമാേുന്നതല്ല.
(2) ഈ ആേ്റ്റിടെ 5-ാം വേുപ്പ് പ്പോരം അനുമതിപപ്തം കനൊത്ത യാടതാരാളും
ൊെിംഗ് ടസെർ, ഹാർബർ, മാർക്കറ്റ്

എന്നിവിെങ്ങളില് മത്സ്യകെെം നിർവഹിക്കാൻ

പാെില്ലാത്തതാേുന്നു:
എന്നാല് ഏടതങ്കിെും പ്പകതയേ സാഹചരയത്തില് സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം
ടചയ്ത ൊെിംഗ് ടസെർ, ഹാർബർ, മാർക്കറ്റ് എന്നിവയ്ക്ക് പുറത്ത് മത്സ്യകെെത്തില്
താല്ക്കാെിേമായി

ഏർടപ്പെുന്നതിനുള്ള

അനുമതിപപ്തം

ബന്ധടപ്പട്ട

ഹാർബർ

മാകനജ്ടമെ് ടസാസസറ്റി/ഫിഷ് ൊെിംഗ് ടസെർ മാകനജ്ടമെ് ടസാസസറ്റിയുടെ
ശിപാർശയുടെ അെിസ്ഥാനത്തില് നിർണ്ണയിക്കടപ്പട്ട പ്പോരം അധിോരടപ്പെുത്തടപ്പട്ട
ഉക്യാഗസ്ഥന് നല്ോവുന്നതാണ്.
(3) മത്സ്യകെെം നിർവഹികക്കണ്ട രീതി, ബന്ധടപ്പട്ട പ്പവർത്തനങ്ങള്ക എന്നിവ
നിർണ്ണയിക്കടപ്പട്ട പ്പോരം ആയിരിക്കുന്നതാണ്.
(4) കെെത്തുേയുടെ അഞ്ചു ശതമാനത്തില് േവിയാത്ത തുേ കെെക്കമീഷൻ
ആയി നിർണ്ണയിക്കടപ്പെുന്ന തരത്തില് വസൂൊക്കാവുന്നതാണ്.
(5) (4) -ാം ഉപവേുപ്പ് പ്പോരം വസൂൊക്കടപ്പെുന്ന കെെക്കമീഷൻ താടഴപ്പറയും
പ്പോരം വിഭജിക്കടപ്പൊവുന്നതാണ്, അതായത് :―
(എ) ഫിഷ് ൊെിംഗ് ടസെർ/ഫിഷിംഗ് ഹാർബർ
(i) കെെക്കാരന് -ഇരുപത് ശതമാനം;
(ii) ഹാർബർ മാകനജ്ടമെ് ടസാസസറ്റിയ്ക്ക/് ഫിഷ് ൊെിംഗ് ടസെർ
മാകനജ്ടമെ് ടസാസസറ്റിയ്ക്ക് -ഇരുപത് ശതമാനം;
(iii)

ബന്ധടപ്പട്ട

മത്സ്യടത്താഴിൊളിേള്കക്ക്

വാർഷിേ

ഉല്പ്പാ്ന

കബാണസായി തിരിടേ നല്േുന്നതിനായി - നാല്പ്പത് ശതമാനം ;
(iv) കെെത്തില് പങ്കാളിയാേുന്ന ടസാസസറ്റിേള്കക്ക് - ഇരുപത്
ശതമാനം
(ബി) ഫിഷ് മാർക്കറ്റ്
(i) കെെക്കാരന് - ഇരുപത് ശതമാനം ;
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(ii)

ഫിഷ്

മാർക്കറ്റ്

മാകനജ്ടമെ്

ടസാസസറ്റിയ്ക്ക്

-ഇരുപത്

ശതമാനം ;
(iii) കക്ഷമ പ്പവർത്തനങ്ങള്ക നെപ്പിൊക്കുന്നതിനായി കേരള മത്സ്യടത്താഴിൊളി
കക്ഷമനിധി കബാർഡിന് - മുപ്പത് ശതമാനം ;
(iv) തകേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്/മാർക്കറ്റിടെ ഉെമയ്ക്ക-് മുപ്പത്
ശതമാനം.
(6) കെെക്കാരൻ ഉള്കടപ്പടെ യാടതാരാളും പണമാകയാ മറ്റ് രീതിയികൊ ഒരു
തരത്തിെുമുള്ള മറ്റ് ആനുേൂെയങ്ങള്ക മത്സ്യകെെവുമായി ബന്ധടപ്പട്ട് വസൂൊക്കാൻ
പാെില്ലാത്തതാേുന്നു.
(7) മത്സ്യത്തിടെ എണ്ണം, തൂക്കം എന്നിവയുടെകയാ അവ ഉള്കടക്കാള്ളുന്ന
ടപട്ടി,

േുട്ട

എന്നിവയുടെ

എണ്ണത്തിടെകയാ

അെിസ്ഥാനത്തില്

കെെം

നിർവഹികക്കണ്ടതാേുന്നു.
(8) മത്സ്യടത്താഴിൊളി വിേസന കക്ഷമ സഹേരണ സംഘത്തില് നിന്ന്
മത്സ്യബന്ധന

ഉപേരണങ്ങള്ക

ഏടതാരാളും

പ്പസ്തുത

സവായത്തമാക്കുന്നതിനായി

സംഘം

നികയാഗിച്ചിട്ടുള്ള

വായ്പടയെുത്തിട്ടുള്ള

കെെക്കാരൻ

മുകഖനയല്ലാടത

മത്സ്യകെെത്തില് ഏർടപ്പൊൻ പാെുള്ളതല്ല.
(9) ഈ വേുപ്പിടെ ഏടതങ്കിെും വയവസ്ഥേള്ക െംഘിക്കുന്ന ഏടതാരാളും ഈ
ആേ്റ്റിടെ 30-ാം വേുപ്പ് പ്പോരം ശിക്ഷാനെപെിേള്കക്ക് വികധയനാേുന്നതാണ്.
5. കെെക്കാരനുള്ള അനുമതിപപ്തം.―(1) ൊെിംഗ് ടസെർ, ഹാർബർ, മാർക്കറ്റ്
എന്നിവിെങ്ങളില് മത്സ്യകെെം നിർവഹിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതിപപ്തം െഭിക്കുന്നതികെക്കായി
ഒരാള്ക ആ പ്പക്ശകത്തക്ക് അധിോരടപ്പെുത്തടപ്പട്ട ഉക്യാഗസ്ഥൻ മുമ്പാടേ നിർണ്ണയിക്കടപ്പട്ട
പ്പോരം അങ്ങടനയുള്ള അകപക്ഷ സമർപ്പികക്കണ്ടതാണ്.
(2) (1)-ാം ഉപവേുപ്പ്
ഫീസ്

ഒെുക്കി

സ്ഥെത്ത്

ആവശയമായ

പ്പോരമുള്ള അകപക്ഷ നിർണ്ണയിക്കടപ്പട്ട പ്പോരമുള്ള
വിവരങ്ങളും

രൂപീേരിക്കടപ്പട്ട,

മാകനജ്ടമെ്

കെെത്തില്

അതതുസംഗതികപാടെ,

ഏർടപ്പൊൻ
ഫിഷ്

ടസാസസറ്റിയുടെകയാ ഹാർബർ മാകനജ്ടമെ്

ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് മാകനജ്ടമെ്

ഉകേശിക്കുന്ന

ൊെിംഗ്

ടസെർ

ടസാസസറ്റിയുടെകയാ

ടസാസസറ്റിയുടെകയാ, ആ പ്പക്ശത്ത് നിെവിെുള്ള

മത്സ്യടത്താഴിൊളി വിേസന കക്ഷമ സഹേരണ സംഘത്തികെകയാ ശിപാർശയും സഹിതം
സമർപ്പികക്കണ്ടതാണ്.
(3)

(1)-ാം

അധിോരടപ്പെുത്തടപ്പട്ട
നെത്തിച്ചുടോകണ്ടാ

ഉപവേുപ്പ്

പ്പോരം

ഉക്യാഗസ്ഥൻ

അകപക്ഷ

ആവശയമായ

നിർണ്ണയിക്കടപ്പൊവുന്ന
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െഭിച്ചു

േഴിഞ്ഞാല്,

അകനവഷണം

നെത്തികയാ

അങ്ങടനയുള്ള

മാന്ണ്ഡങ്ങളുടെ
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അെിസ്ഥാനത്തില്, അകപക്ഷ െഭിച്ച തീയതി മുതല് മുപ്പത് ്ിവസത്തിനേം മത്സ്യകെെം
നിർവഹിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതിപപ്തം നല്േുേകയാ അകപക്ഷ നിരസിക്കുേകയാ
ടചകയ്യണ്ടതാണ്.
(4)

അനുമതിപപ്തം

അനുവ്ിച്ചു

േിട്ടുന്നതികെക്കായി

അകപക്ഷേൻ

നിർണ്ണയിക്കടപ്പട്ട തുേയ്ക്കുള്ള ടസേയൂരിറ്റി നികക്ഷപം നിർണ്ണയിക്കടപ്പട്ട പ്പോരം
ഒെുകക്കണ്ടതാണ്.
(5) (3)-ാം ഉപവേുപ്പ് പ്പോരം നല്േുന്ന അനുമതിപപ്തം നിർണ്ണയിക്കടപ്പട്ടിട്ടുള്ള
അങ്ങടനയുള്ള മാതൃേയില് ആയിരികക്കണ്ടതും അതില് അനുമതി െഭിച്ച ഫിഷ്
ൊെിംഗ് ടസെറിടെ/ഹാർബറിടെ/മാർക്കറ്റിടെ കപരും അത് സ്ഥിതിടചയ്യുന്ന ജില്ലയും
കരഖടപ്പെുത്തിയിരികക്കണ്ടതുമാണ്.
(6) (1)-ാം ഉപവേുപ്പ് പ്പോരം സമർപ്പിച്ച ഒരു അകപക്ഷ നിരസിക്കുന്ന പക്ഷം
പ്പസ്തുത വിവരം ആയത് നിരസിക്കാനുള്ള ോരണം സഹിതം അകപക്ഷ െഭിച്ച തീയതി
മുതല് മുപ്പത് ്ിവസത്തിനുള്ളില് അകപക്ഷേടന കരഖാമൂെം അറിയികക്കണ്ടതാണ്.
(7)

കെെക്കാരന്

അനുമതിപപ്തത്തില്

കെെം

നിർവഹിക്കുന്നതിനുള്ള

കരഖടപ്പെുത്തിയിരിക്കുന്ന

അവോശം

സ്ഥെത്ത്

മാപ്തകമ

ഉണ്ടായിരിക്കുേയുള്ളൂ.
(8) റോക്കടപ്പെുേകയാ തെഞ്ഞുവയ്ക്കടപ്പെുേകയാ ടചയ്യാത്ത പക്ഷം ഈ
വേുപ്പ്

പ്പോരം

നല്േുന്ന

അനുമതിപപ്തത്തിന്

മൂന്ന്

വർഷക്കാെകത്തക്ക്

സാധുതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
(9) (3)-ാം ഉപവേുപ്പ് പ്പോരം െഭിച്ച ഒരു അനുമതിപപ്തം അതിടെ ോൊവധി
അവസാനിക്കുന്നതിനുമുമ്പായി
അനുവർത്തികക്കണ്ട

ഒരു

പുതിയ

നെപെിപ്േമങ്ങള്ക

അനുമതിപപ്തം

പാെിച്ചുടോണ്ടും

കനെുന്നതിനായി

നിർണ്ണയിക്കടപ്പൊവുന്ന

അങ്ങടനയുള്ള ഫീസ് ഒെുക്കിടക്കാണ്ടും പുതുക്കാവുന്നതാണ്.
6. കെെക്കാരൻ പാെികക്കണ്ട വയവസ്ഥേള്ക.―(1) ഈ ആേ്റ്റിടെ വയവസ്ഥേള്കക്കും
അതിൻേീഴില്

ഉണ്ടാക്കടപ്പെുന്ന

ചട്ടങ്ങള്കക്കും

വികധയമായി

കെെക്കാരൻ

താടഴപ്പറയുന്ന വയവസ്ഥേള്ക പാെിച്ചിരികക്കണ്ടതാണ്, അതായത്:―
(i)
നിർണ്ണയിക്കടപ്പട്ട

5-ാം

വേുപ്പ്

പ്പോരമുള്ള

നിബന്ധനേളും

അനുമതിപപ്തം

ബന്ധടപ്പട്ട

െഭയമാക്കുന്നതികെക്ക്

വിജ്ഞാപനങ്ങളും/ഉത്തരവുേളും

അനുസരിച്ചായിരിക്കണം പ്പവർത്തികക്കണ്ടത്;
(ii) അനുമതിപപ്തത്തില് നിഷ്േർഷിച്ചിട്ടുള്ള ഹാർബറില്/ൊെിംഗ് ടസെറില്/
മാർക്കറ്റില് മാപ്തം ഈ ആേ്റ്റിടെയും അതിൻേീഴില് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങളിടെയും
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വയവസ്ഥേള്കക്കും അനുമതിപപ്തത്തിടെ വയവസ്ഥേള്കക്കും നിബന്ധനേള്കക്കും വികധയമായി
മത്സ്യത്തിടെ കെെം നിർവഹികക്കണ്ടതാണ്;
(iii) സർക്കാർ ോൊോെങ്ങളില് വിജ്ഞാപനത്താല് നിശ്ചയിക്കുന്ന
കെെക്കമീഷൻ ഒഴിടേ മറ്റ് യാടതാരുവിധ ഫീസുേകളാ േമീഷകനാ സമാനമായകതാ
അല്ലാത്തകതാ ആയ തുേകയാ ഈൊക്കുവാൻ കെെക്കാരന് അവോശം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.
(2) ഈ ആേ്റ്റിടെകയാ അതിൻേീഴില് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങളിടെകയാ
വയവസ്ഥേള്കകക്കാ അനുമതിപപ്തത്തിടെ നിബന്ധനേള്കകക്കാ വിരുദ്ധമായ ഏടതങ്കിെും
പ്പവർത്തിേള്ക

കെെക്കാരൻ ടചയ്യുന്നപക്ഷം, അയാള്ക 30-ാാാം വേുപ്പ് പ്പോരമുളള

ശിക്ഷാ നെപെിേള്കക്ക് വികധയനാേുന്നതാണ്.
7. ഫിഷ് ൊെിംഗ് ടസെർ മാകനജ്ടമെ് ടസാസസറ്റിയുടെ രൂപീേരണം.―(1) ഓകരാ
ഫിഷ്

ൊെിംഗ്

ടസെറിടെയും

ശരിയായ

നെത്തിപ്പിനും

പരിപാെനത്തിനും

നിരീക്ഷണത്തിനുമായി, സർക്കാരിന്, ഓകരാ ഫിഷ് ൊെിംഗ് ടസെർ മാകനജ്ടമെ്
ടസാസസറ്റി വിജ്ഞാപനത്താല് രൂപീേരിക്കാവുന്നതാണ്. അതില് താടഴപ്പറയുന്ന
അംഗങ്ങള്ക ഉണ്ടായിരികക്കണ്ടതാണ്, അതായത്:―

(i)

പ്പക്ശടത്ത
പ്ഗാമപഞ്ചായത്ത്
മുനിസിപ്പാെിറ്റിടചയർമാൻ/മുനിസിപ്പല്
ഡിവിഷൻ ടമമ്പർ

പ്പസിഡെ്/ - ടചയർകപഴ്സണ്
കോർപ്പകറഷൻ

(ii)

പ്പക്ശം അധിോര പരിധിയില് വരുന്ന മത്സ്യഭവടെ - ടമമ്പർ ടസപ്േട്ടറി
ചുമതെയുള്ള ഉക്യാഗസ്ഥൻ

(iii)

പ്പക്ശം അധിോര പരിധിയില് വരുന്ന ഭക്ഷയ സുരക്ഷാ - അംഗം
ഓഫീസർ

(iv)

പ്പക്ശം അധിോരപരിധിയില്
കപ്പാജക്ട് ഓഫീസർ

(v)

പ്പക്ശടത്ത പ്ഗാമപഞ്ചായത്ത്/ മുനിസിപ്പാെിറ്റി വിേസന - അംഗം
സ്റ്റാെിംഗ് േമിറ്റി ടചയർമാൻ

വരുന്ന

മത്സ്യടഫഡ് - അംഗം

(മുനിസിപ്പല് കോർപ്പകറഷന് ബാധേമല്ല)
(vi)

ഫിഷ് ൊെിംഗ് ടസെർ സ്ഥിതിടചയ്യുന്ന വാർഡിടെ - അംഗം
പ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതി/ മുനിസിപ്പല് േൗണ്സില്
ടമമ്പർ
(മുനിസിപ്പല് കോർപ്പകറഷന് ബാധേമല്ല)
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അധിോര
പരിധിയായി
വരുന്ന - അംഗങ്ങള്ക
(vii) പ്പക്ശം
മത്സ്യടത്താഴിൊളി
സഹേരണ
സംഘം
പ്പസിഡെുമാരില് നിന്നും സർക്കാർ നാമനിർകേശം
ടചയ്യുന്ന രണ്ട് കപർ
(viii) അതത് പ്പക്ശടത്ത പരമ്പരാഗത മത്സ്യടത്താഴിൊളിേളില് - അംഗങ്ങള്ക.
നിന്നും സർക്കാർ നാമനിർകേശം ടചയ്യുന്ന, അഞ്ചില്
അധിേരിക്കാത്ത പ്പതിനിധിേള്ക
(2) (1)-ാം ഉപവേുപ്പിടെ (ii), (iii), (iv) എന്നീ ഇനങ്ങള്ക പ്പോരം ഔക്യാഗിേ
സ്ഥാനം

വഹിക്കുന്നതു

വഴി

അംഗങ്ങളാേുന്നവരുടെ

ോൊവധി,

അവർ

അത്തരത്തിെുള്ള ഔക്യാഗിേ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ോെകത്താളം ആയിരിക്കുന്നതാണ്.
(3) (1)-ാം ഉപവേുപ്പിടെ (i), (v), (vi) എന്നീ ഇനങ്ങള്ക പ്പോരം തകേശ സവയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളിടെ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നതുവഴി അംഗങ്ങളാേുന്നവരുടെ ോൊവധി, അവർ
അപ്പോരമുള്ള സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ോെകത്താളം ആയിരിക്കുന്നതാണ്.
(4) (1)-ാം ഉപവേുപ്പിടെ (vii)-ാം ഇനം പ്പോരം നാമനിർകേശം ടചയ്യടപ്പെുന്നതുവഴി
അംഗങ്ങളാേുന്ന മത്സ്യടത്താഴിൊളി സഹേരണ സംഘം പ്പസിഡെുമാരുടെ ോൊവധി
(1)-ാം ഉപവേുപ്പ് പ്പോരമുള്ള വിജ്ഞാപനം പ്പസിദ്ധീേരിച്ച തീയതി മുതല് അഞ്ച്
വർഷകത്തകക്കാ

അവരുടെ

പ്പസിഡെ്

സ്ഥാനം

അവസാനിക്കുന്നതുവടരകയാ

ഏതാകണാ ആ്യം അതുവടര ആയിരിക്കുന്നതാണ്.
(5) (1)-ാം ഉപവേുപ്പിടെ (viii)-ാം ഇനം പ്പോരം നാമനിർകേശം ടചയ്യടപ്പെുന്നതുവഴി
അംഗങ്ങളാേുന്ന പരമ്പരാഗത മത്സ്യടത്താഴിൊളിേളുടെ ോൊവധി (1)-ാം ഉപവേുപ്പ്
പ്പോരമുള്ള

വിജ്ഞാപനം

പ്പസിദ്ധീേരിച്ച

തീയതി

മുതല്

അഞ്ച്

വർഷക്കാെകത്തക്കായിരിക്കുന്നതാണ്.
(6) (1)-ാം ഉപവേുപ്പിടെ (vii), (viii) എന്നീ ഇനങ്ങള്ക പ്പോരം നാമനിർകേശം
ടചയ്യടപ്പെുന്ന അനൗക്യാഗിേ അംഗങ്ങള്കക്ക്, സർക്കാരിന് െിഖിതമായ കനാട്ടീസ്
നല്േിടക്കാണ്ട് തടെ

അംഗതവം രാജിവയ്ക്കാവുന്നതും എന്നാല്, സർക്കാർ രാജി

സവീേരിക്കുന്നതുവടര തല്സ്ഥാനത്ത് തുെരാവുന്നതുമാണ്.
(7) നാമനിർകേശം ടചയ്യടപ്പെുന്ന ഒരു അനൗക്യാഗിേ അംഗത്തിടെ ഇെക്കാെ
ഒഴികവാ ആേസ്മിേ ഒഴികവാ അപ്പോരമുള്ള ഒഴിവുണ്ടായി മൂന്ന് മാസത്തിനേം നിേകത്തണ്ടതും
അപ്പോരം പുതിയതായി നാമനിർകേശം ടചയ്യടപ്പെുന്ന അംഗം, അകേഹടത്ത ആരുടെ
സ്ഥാനകത്തക്കാകണാ നാമനിർകേശം ടചയ്യടപ്പട്ടത്, ആ അംഗത്തിടെ കശഷിക്കുന്ന
ോെയളവികെക്ക് മാപ്തം സ്ഥാനം വഹികക്കണ്ടതുമാണ്.
(8) സർക്കാരിന്, നാമനിർകേശം ടചയ്യടപ്പട്ട ഏടതാരംഗകത്തയും,―
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(എ)

അയാള്കക്ക്

ബുദ്ധിസ്ഥിരതയില്ലാത്തതായി

അധിോരിതയുള്ള

കോെതിയാല് വിധിക്കടപ്പെുേകയാ;
(ബി) അയാള്ക ഒരു അവിമുക്ത നിർദ്ധനനായി അധിോരിതയുള്ള കോെതിയാല്
വിധിക്കടപ്പെുേകയാ;
(സി) അയാള്കക്ക് ശാരീരിേകമാ മാനസിേകമാ ആയ സവേെയത്താല്
അപ്പോരം തുെരാൻ േഴിവില്ലാടത വരിേകയാ;
(ഡി)

സർക്കാരിടെ

അഭിപ്പായത്തില്

സ്ാചാര

വിരുദ്ധമായകതാ

സാമ്പത്തിേ പ്േമകക്കെുേള്ക ഉള്കടപ്പടെയുള്ളകതാ ആയ േുറ്റേൃതയത്തികനാ അയാള്ക
ശിക്ഷിക്കടപ്പെുേകയാ, ടചയ്താല്, അംഗതവത്തില് നിന്ന് നീക്കം ടചയ്യാവുന്നതാണ്.
8. ഫിഷ് ൊെിംഗ് ടസെർ മാകനജ്ടമെ്
േർത്തവയങ്ങളും

ചുമതെേളും.―ഈ

രൂപീേരിക്കടപ്പെുന്ന

ഫിഷ്

അധിോരങ്ങളും

ൊെിംഗ്

ടസാസസറ്റിയുടെ അധിോരങ്ങളും

ആേ്റ്റിടെ
ടസെർ

7-ാം

വേുപ്പ്

മാകനജ്ടമെ്

േർത്തവയങ്ങളും

പ്പോരം

ടസാസസറ്റിയുടെ

ചുമതെേളും

താടഴപ്പറയും

പ്പോരമായിരിക്കുന്നതാണ്, അതായത്:―
(i)

ഫിഷ്

പ്പവർത്തനവും

ൊെിംഗ്

മറ്റ്

ടസെറിടെ

അനുബന്ധ

അെിസ്ഥാന

പ്പവൃത്തിേളും

ഭൗതിേസൗേരയ വിേസന

ആവിഷ്േരിക്കല്,

പദ്ധതിേള്ക

രൂപവല്ക്കരിക്കല്, കമല്കനാട്ടം വഹിക്കല് എന്നിവയില് ഏർടപ്പെുേ;
(ii)

ഫിഷ്

ഗുണനിെവാര

ൊെിംഗ്

ടസെറില്

പരിപാെനം

നെത്തടപ്പെുന്ന

എന്നിവ

ഈ

മത്സ്യകെെം,

ആേ്റ്റിടെ

വില്പ്പന,

വയവസ്ഥേള്കക്ക്

അനുസൃതമായിട്ടാടണന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുേ;
(iii) ബന്ധടപ്പട്ട എല്ലാ ആളുേള്കക്കും ഈ ആേ്റ്റിടെ വയവസ്ഥേടളക്കുറിച്ച്
കബാധവല്ക്കരണം നല്േുേ;
(iv)

ഫിഷ്

ഉണ്ടാോനിെയുള്ള

ൊെിംഗ്
അനാവശയ

ടസെറില്

മത്സ്യകെെത്തിെും

പ്പവണതേടള

വില്പ്പനയിെും

നിയപ്ന്തിച്ചുടോണ്ട്

അതില്

പടങ്കെുക്കുന്നവർ തമില് തർക്കങ്ങള്ക ഉണ്ടാവുേയാടണങ്കില് അവ പരിഹരിക്കുേ;
(v) ഈ ആേ്റ്റിടെ വയവസ്ഥേള്ക ോരയക്ഷമമായി നെപ്പിൊക്കാൻ ബന്ധടപ്പട്ട
സർക്കാർ ഉക്യാഗസ്ഥടര സഹായിക്കുേ;
(vi) സർക്കാർ വിജ്ഞാപനത്താല് നിശ്ചയിക്കുന്ന നിരക്കിെുള്ള യൂസർ ഫീസ്
ഉപകയാക്താക്കളില് നിന്നും ഈൊക്കാൻ ഏർപ്പാൊക്കുേ;
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(vii) െഭിക്കുന്ന യൂസർ ഫീസ്, കെെക്കമീഷൻ വിഹിതം എന്നിവ
ഫിഷ്

ൊെിംഗ്

ടസെറിടെ

വിേസനത്തിനും

ബന്ധടപ്പട്ട

നെത്തിപ്പിനും

മറ്റ്

പ്പവർത്തനങ്ങള്കക്കുമായി ടചെവഴിക്കുേ;
(viii) െഭിക്കുന്ന യൂസർ ഫീസില് നിന്നും നിർണ്ണയിക്കടപ്പെുന്ന നിരക്കിെുളള
തുേ സർക്കാരിനുളള വിഹിതമായി സർക്കാർ ഖജനാവികെക്ക് യഥാസമയം ഒെുക്കുേ;
(ix) ഫിഷ് ൊെിംഗ് ടസെറിടെ നെത്തിപ്പ്, പരിപാെനം, നിരീക്ഷണം എന്നിവ
നിർവഹിക്കുന്നതിന് ആവശയമായ ജീവനക്കാടര ടസാസസറ്റിയുടെ

ധനസ്ഥിതിയുടെ

അെിസ്ഥാനത്തില് താല്ക്കാെിേമായി നികയാഗിക്കുേ;
(x)

നിർണ്ണയിക്കടപ്പൊവുന്ന

അങ്ങടനയുള്ള

മറ്റ്

അധിോരങ്ങള്ക

വിനികയാഗിക്കുേയും േർത്തവയങ്ങളും ചുമതെേളും നിറകവറ്റുേയും ടചയ്യുേ.
9. ഹാർബർ മാകനജ്ടമെ് ടസാസസറ്റിയുടെ രൂപീേരണം.―(1) ഓകരാ മത്സ്യബന്ധന
ഹാർബറിടെയും ശരിയായ നെത്തിപ്പിനും പരിപാെനത്തിനും നിരീക്ഷണത്തിനുമായി,
സർക്കാരിന്,

വിജ്ഞാപനത്താല്

ഓകരാ

ഹാർബർ

മാകനജ്ടമെ്

ടസാസസറ്റി

രൂപീേരിക്കാവുന്നതാണ്. അതില് താടഴപ്പറയുന്ന അംഗങ്ങളുണ്ടായിരികക്കണ്ടതാണ്,
അതായത്:―
(i)

ജില്ലാ േളക്ടർ

-

ടചയർകപഴ്സണ്

(ii)

പ്പക്ശടത്ത എം.എല്.എ .

- അംഗം

(iii)

എേ്സിേയൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,

-

അംഗം

-

ടമമ്പർ ടസപ്േട്ടറി

ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വേുപ്പ്
(iv)

ഫിഷറീസ് ടഡപയൂട്ടി ഡയറക്ടർ

(v)

മത്സ്യടഫഡ് ജില്ലാ മാകനജർ

- അസിസ്റ്റെ്
ടസപ്േട്ടറി

(vi)

മസറൻ കപ്പാഡക്ട്സ് എേ്സ്കപാർട്ട് ടഡവെപ്ടമെ് - അംഗം
അകതാറിറ്റിയില് നിന്നുളള ഒരു പ്പതിനിധി

(vii)

അസിസ്റ്റെ് േമീഷണർ (ഭക്ഷയ സുരക്ഷാ വേുപ്പ്)

- അംഗം

(viii)

ജില്ലാ ടമഡിക്കല് ഓഫീസർ (ആകരാഗയം)

- അംഗം

(ix)

എേ്സിേയൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ (കേരള ജെ അകതാറിറ്റി)

- അംഗം

(x)

പ്പക്ശടത്ത
ടതരടഞ്ഞെുക്കടപ്പട്ട
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ടമമ്പർമാർ/ വാർഡ് േൗണ്സിെർമാർ
എന്നിവരില് നിന്നും സർക്കാർ നാമനിർകേശം
ടചയ്യുന്ന ഒരാള്ക
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(xi)

ഹാർബറിടെ അംഗീേൃത കപ്െഡ് യുണിയനുേളില് - അംഗങ്ങള്ക
നിന്നും സർക്കാർ നാമനിർകേശം ടചയ്യുന്ന അഞ്ചില്
അധിേരിക്കാത്ത പ്പതിനിധിേള്ക

(xii)

പ്പക്ശടത്ത യപ്ന്തവല്േൃത യാന ഉെമേളില്നിന്നും - അംഗം.
സർക്കാർ നാമനിർകേശം ടചയ്യുന്ന ഒരു പ്പതിനിധി
(2)

ഹാർബർ

േർത്തവയങ്ങളും

മാകനജ്ടമെ്

ടസാസസറ്റിയുടെ

നിർവഹിക്കുന്നതിനും

അത്

ഭരണച്ചുമതെേളും

സംബന്ധിച്ച

മറ്റ്

തീരുമാനങ്ങള്ക

സേടക്കാളളുന്നതിനും ആറില് േുറയാത്ത അംഗങ്ങടള ഉള്കടപ്പെുത്തി സർക്കാരിന് ഒരു
എേ്സിേയൂട്ടീവ്

േമിറ്റി

രൂപീേരിക്കാവുന്നതാണ്.

എേ്സിേയൂട്ടീവ്

േമിറ്റിയുടെ

അധിോരങ്ങളും ചുമതെേളും നിർണ്ണയിക്കടപ്പെുന്ന പ്പോരമായിരിക്കുന്നതാണ്.
(3) (1)-ാം ഉപവേുപ്പിടെ

(i) മുതല് (v)വടരയും (vii)മുതല് (ix) വടരയുമുള്ള

ഇനങ്ങള്ക പ്പോരം ഔക്യാഗിേസ്ഥാനം വഹിക്കുന്നതു വഴി അംഗങ്ങളാേുന്നവരുടെ
ോൊവധി അവർ

അത്തരത്തിെുള്ള ഔക്യാഗിേസ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ോെകത്താളം

ആയിരിക്കുന്നതാണ്.
(4)

(1)-ാം

ഉപവേുപ്പിടെ

(x)-ാം

ഇനം

പ്പോരം

തകേശ

സവയംഭരണ

സ്ഥാപനങ്ങളിടെ ടതരടഞ്ഞെുക്കടപ്പട്ട ജനപ്പതിനിധിേളില് നിന്നും നാമനിർകേശം
ടചയ്യടപ്പെുന്ന അംഗത്തിടെ ോൊവധി, അകേഹം അങ്ങടനയുള്ള സ്ഥാനത്ത് തുെരുന്ന
ോെം വടര ആയിരിക്കുന്നതാണ്.
(5) (1)-ാം ഉപവേുപ്പിടെ (vi)-ാം ഇനപ്പോരമുള്ള പ്പതിനിധിയുടെയും (xi), (xii) എന്നീ
ഇനങ്ങള്ക പ്പോരം നാമനിർകേശം ടചയ്യടപ്പെുന്ന പ്പതിനിധിേളുടെയും ോൊവധി (1) -ാം
ഉപവേുപ്പ്

പ്പോരമുള്ള

വിജ്ഞാപനം

പ്പസിദ്ധീേരിച്ച

തീയതി

മുതല്

അഞ്ച്

വർഷകത്തക്കായിരിക്കുന്നതാണ്.
(6) (1)-ാം ഉപവേുപ്പിടെ

(xi), (xii) എന്നീ ഇനങ്ങള്ക പ്പോരം നാമനിർകേശം

ടചയ്യടപ്പെുന്ന അനൗക്യാഗിേ അംഗങ്ങള്കക്ക്, സർക്കാരിന്, െിഖിതമായ കനാട്ടീസ്
നല്േിടക്കാണ്ട് തടെ അംഗതവം രാജിവയ്ക്കാവുന്നതും എന്നാല്, സർക്കാർ രാജി
സവീേരിക്കുന്നതുവടര തല്സ്ഥാനത്ത് തുെരാവുന്നതുമാണ്.
(7) നാമനിർകേശം ടചയ്യടപ്പെുന്ന അനൗക്യാഗിേ അംഗത്തിടെ ഇെക്കാെ
ഒഴികവാ ആേസ്മിേ ഒഴികവാ അപ്പോരമുളള ഒഴിവുണ്ടായി മൂന്ന് മാസത്തിനേം
നിേകത്തണ്ടതും അപ്പോരം പുതിയതായി നാമനിർകേശം ടചയ്യടപ്പെുന്ന ഒരു അംഗം,
അകേഹം ആരുടെ സ്ഥാനകത്തക്കാകണാ നാമനിർകേശം ടചയ്യടപ്പട്ടത് ആ അംഗത്തിടെ
കശഷിക്കുന്ന ോെയളവികെക്ക് മാപ്തം സ്ഥാനം വഹികക്കണ്ടതുമാണ്.
(8) സർക്കാരിന്, നാമനിർകേശം ടചയ്യടപ്പട്ട ഏടതാരംഗകത്തയും,―
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(എ)

അയാള്കക്ക്

ബുദ്ധിസ്ഥിരതയില്ലാത്തതായി

അധിോരിതയുള്ള

കോെതിയാല് വിധിക്കടപ്പെുേകയാ;
(ബി)

അയാള്ക

ഒരു

അവിമുക്ത

നിർദ്ധനനായി

അധിോരിതയുള്ള

കോെതിയാല് വിധിക്കടപ്പെുേകയാ;
(സി) അയാള്കക്ക് ശാരീരിേകമാ മാനസിേകമാ ആയ സവേെയത്താല്
അപ്പോരം തുെരാൻ േഴിവില്ലാടത വരിേകയാ;
(ഡി)

സർക്കാരിടെ

അഭിപ്പായത്തില്

സ്ാചാര

വിരുദ്ധമായകതാ

സാമ്പത്തിേ പ്േമകക്കെുേള്ക ഉള്കടപ്പടെയുള്ളകതാ ആയ േുറ്റേൃതയത്തികനാ അയാള്ക
ശിക്ഷിക്കടപ്പെുേകയാ ടചയ്താല്, അംഗതവത്തില് നിന്ന് നീക്കം ടചയ്യാവുന്നതാണ്.
10. ഹാർബർ മാകനജ്ടമെ് ടസാസസറ്റിയുടെ അധിോരങ്ങളും േർത്തവയങ്ങളും
ചുമതെേളും.― ഈ ആേ്റ്റിടെ
മാകനജ്ടമെ്

9-ാം വേുപ്പ് പ്പോരം രൂപീേരിക്കടപ്പെുന്ന ഹാർബർ

ടസാസസറ്റിയുടെ

അധിോരങ്ങളും

േർത്തവയങ്ങളും

ചുമതെേളും

താടഴപ്പറയും പ്പോരമായിരിക്കുന്നതാണ്, അതായത്:―
(i) ഹാർബറിടെ അെിസ്ഥാന ഭൗതിേ സൗേരയ വിേസന പ്പവർത്തനവും, മറ്റ്
പ്പവൃത്തിേളും

ആവിഷ്േരിക്കുേ,

പദ്ധതിേള്ക

രൂപവല്ക്കരിക്കുേ,

കമല്കനാട്ടം

വഹിക്കുേ എന്നിവയില് ഏർടപ്പെുേ;
(ii) ഹാർബറില് നെത്തടപ്പെുന്ന മത്സ്യകെെം, വില്പന, ഗുണനിെവാര പരിപാെനം
എന്നിവ ഈ ആേ്റ്റിടെ വയവസ്ഥേള്കക്ക് അനുസൃതമായിട്ടാടണന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുേ:
എന്നാല് പ്പകതയേ സാഹചരയങ്ങളില് സർക്കാർ അനുമതികയാടെ ഹാർബർ
മാകനജ്ടമെ് ടസാസസറ്റിക്ക് കെെം ഒഴിവാക്കിടക്കാണ്ട് മത്സ്യത്തിടെ ആ്യവില്പനയും
അനുബന്ധ പ്പവർത്തനങ്ങളും ഏടറ്റെുക്കാവുന്നതാണ്.
(iii) ബന്ധടപ്പട്ട എല്ലാ ആളുേള്കക്കും ഈ ആേ്റ്റിടെ

വയവസ്ഥേടളക്കുറിച്ച്

കബാധവല്ക്കരണം നല്േുേ;
(iv) ഹാർബറിനുള്ളില് മത്സ്യകെെത്തിെും വില്പനയിെും ഉണ്ടാോനിെയുള്ള
അനാവശയ പ്പവണതേടള നിയപ്ന്തിച്ചുടക്കാണ്ട് അതില് പടങ്കെുക്കുന്നവർ തമില്
തർക്കങ്ങള്ക ഉണ്ടാവുേയാടണങ്കില് അവ പരിഹരിക്കുേ;
(v) ഈ ആേ്റ്റിടെ വയവസ്ഥേള്ക ോരയക്ഷമമായി നെപ്പിൊക്കാൻ ബന്ധടപ്പട്ട
സർക്കാർ ഉക്യാഗസ്ഥടര സഹായിക്കുേ;
(vi)

സർക്കാർ,

വിജ്ഞാപനത്താല്

നിശ്ചയിക്കുന്ന

ഉപകയാക്താക്കളില് നിന്ന് ഈൊക്കാൻ ഏർപ്പാൊക്കുേ;
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(vii)

ഈൊക്കുന്ന

കെെേമീഷൻ

4-ാം

വേുപ്പിടെ

(5)-ാം

ഉപവേുപ്പില്

നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന പ്പോരം വിഭജിച്ചു നല്േുേ;
(viii) െഭിക്കുന്ന യൂസർ ഫീസ്, കെെേമീഷൻ വിഹിതം എന്നിവ ഹാർബറിടെ
വിേസനത്തിനും നെത്തിപ്പിനും മറ്റ് പ്പവർത്തനങ്ങള്കക്കുമായി ടചെവഴിക്കുേ;
(ix) െഭിക്കുന്ന യൂസർ ഫീസില് നിന്നും

നിർണ്ണയിക്കടപ്പെുന്ന നിരക്കിെുളള

തുേ സർക്കാർ വിഹിതമായി സർക്കാർ ഖജനാവികെക്ക് യഥാസമയം ഒെുക്കുേ;
(x) മത്സ്യത്തിടെ അെിസ്ഥാനവിെ നിശ്ചയിക്കുേയും മത്സ്യം സംഭരിക്കുേയും
ടചയ്യുേ;
(xi)

ഹാർബറിടെ

നെത്തിപ്പ്,

പരിപാെനം,

നിരീക്ഷണം

എന്നിവ

നിർവഹിക്കുന്നതിന് ആവശയമായ ജീവനക്കാടര ടസാസസറ്റിയുടെ ധനസ്ഥിതിയുടെ
അെിസ്ഥാനത്തില് താല്ക്കാെിേമായി
(xii)

നികയാഗിക്കുേ;

നിർണ്ണയിക്കടപ്പൊവുന്ന

അങ്ങടനയുള്ള

മറ്റ്

അധിോരങ്ങള്ക

വിനികയാഗിക്കുേയും േർത്തവയങ്ങളും ചുമതെേളും നിർവഹിക്കുേയും ടചയ്യുേ.
11. ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് മാകനജ്ടമെ്

ടസാസസറ്റിയുടെ രൂപീേരണം.―(1) ടപാതു

ഉെമസ്ഥതയികൊ ടപാതു സവോരയപങ്കാളിത്തത്തികൊ തകേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ
അധീനതയികൊ

സവോരയകമഖെയികൊ

സഹേരണകമഖെയികൊ

പ്പവർത്തിക്കുന്ന

ഓകരാ ഫിഷ് മാർക്കറ്റിടെയും ശരിയായ നെത്തിപ്പിനും പരിപാെനത്തിനും നിരീക്ഷണ
ത്തിനുമായി സർക്കാരിന്, വിജ്ഞാപനത്താല്, ഫിഷ്

മാർക്കറ്റ് മാകനജ്ടമെ് ടസാസസറ്റിേള്ക

രൂപീേരിക്കാവുന്നതാണ്. അതില് താടഴപ്പറയുന്ന അംഗങ്ങളുണ്ടായിരികക്കണ്ടതാണ്,
അതായത്:―

(i)

ആ
പ്പക്ശടത്ത
പ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് - ടചയർകപഴ്സണ്
പ്പസിഡെ്/മുനിസിപ്പാെിറ്റി
ടചയർമാൻ/
മുനിസിപ്പല്
കോർപ്പകറഷൻ ഡിവിഷൻ ടമമ്പർ

(ii)

പ്പക്ശം അധിോര പരിധിയില് വരുന്ന മത്സ്യഭവടെ - ടമമ്പർ ടസപ്േട്ടറി
ചുമതെയുള്ള ഉക്യാഗസ്ഥൻ

(iii)

പ്പക്ശം അധിോരപരിധിയില് വരുന്ന
ഓഫീസർ

(iv)
(v)

മത്സ്യടഫഡ് കപ്പാജക്ട് ഓഫീസർ

ഭക്ഷയ സുരക്ഷാ -

- അംഗം

ബന്ധടപ്പട്ട പ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് വിേസന സ്റ്റാെിംഗ് േമിറ്റി -
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ടചയർമാൻ/ മുനിസിപ്പാെിറ്റി ആകരാഗയോരയ സ്റ്റാെിംഗ്
േമിറ്റി ടചയർമാൻ
(മുനിസിപ്പല് കോർപ്പകറഷന് ബാധേമല്ല)
(vi)

ഫിഷ്
മാർക്കറ്റ്
സ്ഥിതി
ടചയ്യുന്ന
പഞ്ചായത്ത്/മുനിസിപ്പാെിറ്റി
വാർഡിടെ
(മുനിസിപ്പല് കോർപ്പകറഷന് ബാധേമല്ല)

പ്ഗാമ ടമമ്പർ

അംഗം

(vii) മത്സ്യ അനുബന്ധടത്താഴിൊളിേളുടെ അംഗീേൃത കപ്െഡ് യൂണിയനുേളില് നിന്നും സർക്കാർ നാമനിർകേശം
ടചയ്യുന്ന രണ്ട് പ്പതിനിധിേള്ക
സഹേരണ
(viii) മത്സ്യടത്താഴിൊളി
പ്പസിഡെുമാരില് നിന്നും സർക്കാർ
ടചയ്യുന്ന ഒരു പ്പതിനിധി
(2) (1)-ാം

അംഗങ്ങള്ക

സംഘങ്ങളുടെ നാമനിർകേശം

അംഗം.

ഉപവേുപ്പിടെ (i), (ii), (iii), (iv), (v) എന്നീ ഇനങ്ങള്ക പ്പോരം

ഔക്യാഗിേസ്ഥാനം വഹിക്കുന്നതു വഴി അംഗങ്ങളാേുന്നവരുടെ ോൊവധി, അവർ
അതത് പ്പക്ശത്ത് അത്തരത്തിെുള്ള ഔക്യാഗിേ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ോെകത്താളം
ആയിരിക്കുന്നതാണ്.
(3)

(1)-ാം

ഉപവേുപ്പിടെ

(vi)

ഇനം

പ്പോരം

തകേശ

സവയംഭരണ

സ്ഥാപനങ്ങളിടെ ടതരടഞ്ഞെുക്കടപ്പട്ട ജനപ്പതിനിധി ആയ അംഗത്തിടെ ോൊവധി,
അകേഹം അങ്ങടനയുള്ള സ്ഥാനത്ത് തുെരുന്ന ോെം വടര ആയിരിക്കുന്നതാണ്.
(4) (1)-ാം ഉപവേുപ്പിടെ (vii)-ാം ഇനം പ്പോരം നാമനിർകേശം ടചയ്യടപ്പെുന്ന
പ്പതിനിധിേളുടെ

ോൊവധി,

(1)-ാം

ഉപവേുപ്പ്

പ്പോരമുളള

വിജ്ഞാപനം

പ്പസിദ്ധീേരിക്കടപ്പെുന്ന തീയതി മുതല് അഞ്ച് വർഷമായിരിക്കുന്നതാണ്.
(5) (1)-ാം ഉപവേുപ്പിടെ (viii)-ാം ഇനം പ്പോരം നാമനിർകേശം ടചയ്യടപ്പെുന്ന
അംഗത്തിടെ ോൊവധി (1)-ാം ഉപവേുപ്പ് പ്പോരമുള്ള വിജ്ഞാപനം പ്പസിദ്ധീേരിച്ച
തീയതി മുതല് അഞ്ച് വർഷകത്തകക്കാ അകേഹം മത്സ്യടത്താഴിൊളി സഹേരണ
സംഘം

പ്പസിഡെ്

അല്ലാതായിത്തീരുന്നതുവടരകയാ

ഏതാകണാ

ആ്യം

അതുവടര

ആയിരിക്കുന്നതാണ്.
(6) (1)-ാം
അനൗക്യാഗിേ

ഉപവേുപ്പിടെ

(vii)-ാം ഇനം

പ്പോരം നാമനിർകേശം ടചയ്യടപ്പട്ട

അംഗങ്ങള്കക്ക്, സർക്കാരിന് െിഖിതമായ കനാട്ടീസ് നല്േിടക്കാണ്ട്

തടെ അംഗതവം രാജിവയ്ക്കാവുന്നതും, എന്നാല് സർക്കാർ രാജി സവീേരിക്കുന്നതുവടര
തല്സ്ഥാനത്ത് തുെരാവുന്നതുമാണ്.
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(7) നാമനിർകേശം ടചയ്യടപ്പെുന്ന ഒരു അനൗക്യാഗിേ അംഗത്തിടെ ഇെക്കാെ
ഒഴികവാ ആേസ്മിേ ഒഴികവാ അപ്പോരമുള്ള ഒഴിവുണ്ടായ തീയതി മുതല്

മൂന്ന്

മാസത്തിനേം നിേകത്തണ്ടതും അപ്പോരം പുതിയതായി നാമനിർകേശം ടചയ്യടപ്പെുന്ന
അംഗത്തിടെ

ോൊവധി

സ്ഥാനം

ഒഴിഞ്ഞ

അംഗത്തിടെ

കശഷിക്കുന്ന

ോെയളവികെയ്ക്ക് മാപ്തമായിരിക്കുന്നതുമാണ്.
(8) സർക്കാരിന്, നാമനിർകേശം ടചയ്യടപ്പട്ട ഏടതാരംഗകത്തയും,―
(എ)

അയാള്കക്ക്

ബുദ്ധിസ്ഥിരതയില്ലാത്തതായി

അധിോരിതയുള്ള

കോെതിയാല് വിധിക്കടപ്പെുേകയാ;
(ബി)

അയാള്ക

ഒരു

അവിമുക്ത

നിർദ്ധനനായി

അധിോരിതയുള്ള

കോെതിയാല് വിധിക്കടപ്പെുേകയാ;
(സി) അയാള്കക്ക് ശാരീരിേകമാ മാനസിേകമാ ആയ സവേെയത്താല്
അപ്പോരം തുെരാൻ േഴിവില്ലാടത വരിേകയാ;
(ഡി)

സർക്കാരിടെ

അഭിപ്പായത്തില്

സ്ാചാര

വിരുദ്ധമായകതാ

സാമ്പത്തിേ പ്േമകക്കെുേള്ക ഉള്കടപ്പടെയുള്ളകതാ ആയ േുറ്റേൃതയത്തികനാ അയാള്ക
ശിക്ഷിക്കടപ്പെുേകയാ ടചയ്താല്,
അംഗതവത്തില് നിന്ന് നീക്കം ടചയ്യാവുന്നതാണ്.
12. ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് മാകനജ്ടമെ് ടസാസസറ്റിയുടെ അധിോരങ്ങളും േർത്തവയങ്ങളും
ചുമതെേളും.―ഈ ആേ്റ്റിടെ
മാർക്കറ്റ്

മാകനജ്ടമെ്

11-ാം വേുപ്പ്

ടസാസസറ്റിയുടെ

പ്പോരം

രൂപീേരിക്കടപ്പെുന്ന

അധിോരങ്ങളും

ഫിഷ്

േർത്തവയങ്ങളും

ചുമതെേളും താടഴപ്പറയും പ്പോരമായിരിക്കുന്നതാണ്, അതായത്:―
(i) മാർക്കറ്റിടെ അെിസ്ഥാന ഭൗതിേ സൗേരയ വിേസന പ്പവർത്തനവും മറ്റ്
പ്പവൃത്തിേളും ആവിഷ്േരിക്കല്, പദ്ധതിേള്ക രൂപവത്േരിക്കല്, കമല്കനാട്ടം വഹിക്കല്
എന്നിവയില് ഏർടപ്പെുേ;
(ii) മത്സ്യകെെം, വില്പ്പന, ഗുണനിെവാര പരിപാെനം എന്നിവ ഈ ആേ്റ്റിടെ
വയവസ്ഥേള്കക്ക് അനുസൃതമായിട്ടാടണന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുേ;
(iii) ബന്ധടപ്പട്ട എല്ലാ ആളുേള്കക്കും ഈ ആേ്റ്റിടെ

വയവസ്ഥേടളക്കുറിച്ച്

കബാധവത്േരണം നല്േുേ;
(iv)

മാർക്കറ്റില്

മത്സ്യകെെത്തിെും

വില്പ്പനയിെും

ഉണ്ടാോനിെയുള്ള

അനാവശയ പ്പവണതേടള നിയപ്ന്തിച്ചു ടോണ്ട് അതില് പടങ്കെുക്കുന്നവർ തമില്
തർക്കങ്ങള്ക ഉണ്ടാവുേയാടണങ്കില് അവ പരിഹരിക്കുേ;
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(v) ഈ ആേ്റ്റിടെ വയവസ്ഥേള്ക ോരയക്ഷമമായി നെപ്പിൊക്കാൻ ബന്ധടപ്പട്ട
സർക്കാർ ഉക്യാഗസ്ഥടര സഹായിക്കുേ;
(vi)

പ്ഗാമപഞ്ചായത്ത്/മുനിസിപ്പാെിറ്റി/മുനിസിപ്പല്

കോർപ്പകറഷൻ

നിശ്ചയിക്കുന്ന യൂസർ ഫീസ് ഉപകയാക്താക്കളില് നിന്നും ഈൊക്കാൻ ഏർപ്പാൊക്കുേ;
ഇപ്പോരം ഈൊക്കുന്ന തുേയില് നിന്നും നിർണ്ണയിക്കടപ്പെുന്ന നിരക്കിെുളള തുേ ഫിഷ്
മാർക്കറ്റ്

സ്ഥിതിടചയ്യുന്ന

സ്ഥെടത്ത

തകേശ

സവയംഭരണ

സ്ഥാപനത്തികെക്ക്

യഥാസമയം ഒെുക്കുേ;
(vii) െഭിക്കുന്ന യൂസർ ഫീസ് മാർക്കറ്റിടെ വിേസനത്തിനും നെത്തിപ്പിനും മറ്റ്
പ്പവർത്തനങ്ങള്കക്കുമായി ടചെവഴിക്കുേ;
(viii)

മാർക്കറ്റിടെ

നെത്തിപ്പ്,

പരിപാെനം,

നിരീക്ഷണം

എന്നിവ

നിർവഹിക്കുന്നതിന് ആവശയമായ ജീവനക്കാടര ടസാസസറ്റിയുടെ ധനസ്ഥിതിയുടെ
അെിസ്ഥാനത്തില് താല്ക്കാെിേമായി നികയാഗിക്കുേ;
(ix)

നിർണ്ണയിക്കടപ്പൊവുന്ന

അങ്ങടനയുള്ള

മറ്റ്

അധിോരങ്ങള്ക

വിനികയാഗിക്കുേയും േെമേളും ചുമതെേളും നിറകവറ്റുേയും,
ടചയ്യുേ.
13.

ഐസ്

സംസ്േരണകേപ്ന്ദം,

പ്ലാെ്,

ചില്ഡ്

കസ്റ്റാകറജ്,

പൂർവ

സംസ്േരണകേപ്ന്ദം,

പരിവഹന സൗേരയം എന്നിവ വയവസ്ഥടപ്പെുത്തല്.―(1)

ഈ

ആേ്റ്റിടെ 14-ാം വേുപ്പ് പ്പോരം അനുമതിപപ്തം കനൊത്ത ഐസ് പ്ലാെ്, ചില്ഡ് കസ്റ്റാകറജ്,
പൂർവ

സംസ്േരണകേപ്ന്ദം,

സംസ്േരണകേപ്ന്ദം,

പരിവഹന

സൗേരയം

എന്നിവ

സംസ്ഥാനത്ത് പ്പവർത്തിക്കുവാൻ പാെില്ലാത്തതാേുന്നു.
(2) (1)-ാം ഉപവേുപ്പ് പ്പോരമുള്ള നികരാധനം െംഘിക്കുന്ന ഏടതാരാളും ഈ
ആേ്റ്റിടെ 29-ാം വേുപ്പ് പ്പോരമുള്ള ശിക്ഷാനെപെിേള്കക്ക് വികധയനാേുന്നതാണ്.
(3) ഈ ആേ്റ്റിടെ പ്പാരംഭ തീയതിയില് പ്പവർത്തിച്ചു ടോണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ
ഐസ് പ്ലാെ്, ചില്ഡ് കസ്റ്റാകറജ്, പൂർവ സംസ്േരണകേപ്ന്ദം, സംസ്േരണകേപ്ന്ദം,
പരിവഹന സൗേരയം എന്നിവ 2022 ജൂണ് 30-ാം തീയതിയ്ക്കേം 14-ാം വേുപ്പ് പ്പോരമുളള
അനുമതിപപ്തം കനെിയിരികക്കണ്ടതാണ്.
14.

ഐസ്

പ്ലാെ്,

ചില്ഡ്

കസ്റ്റാകറജ്,

പൂർവ

സംസ്േരണകേപ്ന്ദം,

സംസ്േരണകേപ്ന്ദം, പരിവഹന സൗേരയം എന്നിവയ്ക്കുള്ള അനുമതിപപ്തം.―(1) ഐസ്
പ്ലാെ്, ചില്ഡ് കസ്റ്റാകറജ്, പൂർവ സംസ്േരണകേപ്ന്ദം, സംസ്േരണകേപ്ന്ദം, പരിവഹന
സൗേരയം എന്നിവ പ്പവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതിപപ്തം െഭിക്കുന്നതിനായി ഒരാള്ക
ആ പ്പക്ശടത്ത അധിോരടപ്പെുത്തടപ്പട്ട ഉക്യാഗസ്ഥൻ മുമ്പാടേ നിർണ്ണയിക്കടപ്പട്ട
പ്പോരം അകപക്ഷ സമർപ്പികക്കണ്ടതാണ്.
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(2) (1)-ാം ഉപവേുപ്പ് പ്പോരം സമർപ്പിക്കുന്ന അകപക്ഷേള്ക നിർണ്ണയിക്കടപ്പട്ട
പ്പോരത്തിെും

അങ്ങടനയുള്ള

ഫാറത്തിെും

അപ്പോരമുള്ള

ഫീസ്

ഒെുക്കിയും

ആയിരികക്കണ്ടതാണ് .
(3) അധിോരടപ്പെുത്തടപ്പട്ട ഉക്യാഗസ്ഥൻ (1)-ാം ഉപവേുപ്പ് പ്പോരം െഭിക്കുന്ന
അകപക്ഷേളില് അകനവഷണം നെത്തികയാ നെത്തിപ്പികച്ചാ നിർണ്ണയിക്കടപ്പൊവുന്ന
പ്പോരമുള്ള കയാഗയതയുടെ അെിസ്ഥാനത്തില് അകപക്ഷ െഭിച്ച തീയതി മുതല് മുപ്പത്
്ിവസത്തില് േവിയാത്ത ോെയളവിനുള്ളില് നിർണ്ണയിക്കടപ്പൊവുന്ന ഫാറത്തില്
അനുമതിപപ്തം അനുവ്ിക്കുേകയാ അകപക്ഷ നിരസിക്കുേകയാ ടചകയ്യണ്ടതാണ്.
(4) അനുമതിപപ്തം അനുവ്ിക്കുന്നതികെക്ക് അകപക്ഷേൻ നിർണ്ണയിക്കടപ്പട്ട
തുേയ്ക്കുളള ടസേയൂരിറ്റി നികക്ഷപം നിർണ്ണയിക്കടപ്പെുന്ന പ്പോരം ഒെുകക്കണ്ടതാണ്.
(5) അകപക്ഷ നിരസിക്കുേയാടണങ്കില് പ്പസ്തുത വിവരം ആയതിനുള്ള
ോരണം

സഹിതം

അകപക്ഷ

സവീേരിച്ച്

മുപ്പത്

്ിവസത്തിനേം

അകപക്ഷേടന

കരഖാമൂെം അറിയികക്കണ്ടതാണ്.
(6)
വേുപ്പ്

റോക്കടപ്പെുേകയാ തെഞ്ഞുവയ്ക്കടപ്പെുേകയാ ടചയ്യാത്തപക്ഷം ഈ
പ്പോരം

അനുവ്ിച്ച

അനുമതിപപ്തത്തിന്

മൂന്ന്

വർഷം

വടര

സാധുതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
(7)

(3)-ാം

ഉപവേുപ്പ്

അവസാനിക്കുന്നതിനുമുമ്പായി
അനുവർത്തികക്കണ്ട

പ്പോരം
ഒരു

െഭിച്ച

പുതിയ

നെപെിപ്േമങ്ങള്ക

ഒരു

അനുമതിപപ്തം

അനുമതിപപ്തം

പാെിച്ചുടോണ്ടും

ോൊവധി

കനെുന്നതിനായി

നിർണ്ണയിക്കടപ്പൊവുന്ന

അങ്ങടനയുള്ള ഫീസ് ഒെുക്കിടക്കാണ്ടും പുതുക്കാവുന്നതാണ്.
15. മത്സ്യ ഗുണനിെവാര പരിപാെനം വയവസ്ഥടപ്പെുത്തല്.―(1) മത്സ്യം സേോരയം
ടചയ്യുന്ന ഫിഷ് ൊെിംഗ് ടസെർ, ഹാർബർ, മാർക്കറ്റ്, േെമുറി, ബൂത്ത്, േച്ചവെകേപ്ന്ദം,
ചില്ഡ് കസ്റ്റാകറജ്, ഐസ് പ്ലാെ്, പൂർവ സംസ്േരണകേപ്ന്ദം, സംസ്േരണകേപ്ന്ദം, പരിവഹന
സൗേരയം, േടണ്ടയ്നർ എന്നിവയുടെ
ഗുണനിെവാര

പരിപാെനം,

ശുചിതവം

ഉെമസ്ഥർ അടല്ലങ്കില് സേവശക്കാർ,
എന്നിവയ്ക്കായി,

സർക്കാർ,

മത്സ്യ

വിജ്ഞാപനത്താല്

നിശ്ചയിക്കുന്ന മാന്ണ്ഡങ്ങള്ക പാെികക്കണ്ടതാണ്.
(2) (1)-ാം ഉപവേുപ്പില് പറയുന്ന ഏടതങ്കിെും വയവസ്ഥേള്ക െംഘിക്കുേകയാ,
ആയതിന്

കപ്പരിപ്പിക്കുേകയാ

ടചയ്യുന്ന

തരത്തില്

യാടതാരാളും

യാടതാരു

(3) യാടതാരാളും സവകമധയാകൊ മടറ്റാരാളുടെ കപ്പരണയാകൊ

രാസ/വിഷ

പ്പവൃത്തിയിെും ഏർടപ്പൊൻ പാെില്ലാത്തതാണ്.

വസ്തുക്കള്ക

കചർത്ത്

മത്സ്യം

ഭക്ഷയകയാഗയമല്ലാതാക്കുേകയാ

ഗുണനിെവാരമില്ലാതാക്കുേകയാ ടചയ്യാൻ പാെില്ലാത്തതാണ്.
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(4) (1)-ാം ഉപവേുപ്പ് പ്പോരമുള്ള വയവസ്ഥേളും മാന്ണ്ഡങ്ങളും പാെിക്കാടത
മത്സ്യത്തിടെ കെെം, വിപണനം, പരിവഹനം, വിതരണം എന്നിവയില് യാടതാരാളും
ഏർടപ്പൊൻ പാെില്ലാത്തതാേുന്നു.
(5) ഈ വേുപ്പിടെ ഏടതങ്കിെും വയവസ്ഥേള്ക െംഘിക്കുന്ന ഏടതാരാളും ഈ
ആേ്റ്റിടെ 30-ാം വേുപ്പ് പ്പോരമുള്ള ശിക്ഷാ നെപെിേള്കക്ക് വികധയനാേുന്നതാണ്.
16.

സംസ്ഥാനതെ

രൂപീേരണം.―ഈ

മത്സ്യ

ആേ്റ്റിടെ

നെപ്പിൊക്കുന്നതിനുകവണ്ടി
പരിപാെന

േമിറ്റി,

ഗുണനിെവാര

വയവസ്ഥേള്ക

സർക്കാരിന്,

ഒരു

പരിപാെന

ഫെപ്പ്മായും
സംസ്ഥാനതെ

വിജ്ഞാപനത്താല്,

േമിറ്റിയുടെ

ോരയക്ഷമമായും

മത്സ്യഗുണനിെവാര

രൂപീേരിക്കാവുന്നതും

ആയതില്

താടഴപ്പറയുന്ന അംഗങ്ങള്ക ഉണ്ടായിരികക്കണ്ടതുമാണ്, അതായത്:―
(i) ഫിഷറീസ് ഡയറക്ടർ

-

ടചയർകപഴ്സണ്

(ii) ഭക്ഷയസുരക്ഷാ േമീഷണർ

-

അംഗം

(iii) ആകരാഗയ വേുപ്പ് ഡയറക്ടർ

-

അംഗം

(iv) പഞ്ചായത്ത് വേുപ്പ് ഡയറക്ടർ -

അംഗം

(v) ചീഫ് ഗവടെെ് അനെിസ്റ്റ്

അംഗം

-

(vi) ടസൻപ്െല് ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ട് ഓഫ്
ഫിഷറീസ് ടെേ്കനാളജിയില് നിന്നും
നാമനിർകേശം ടചയ്യടപ്പെുന്ന ഒരു
പ്പതിനിധി

-

(vii) ഫിഷറീസ് കജായിെ് ഡയറക്ടർ -

അംഗം
ടമമ്പർ ടസപ്േട്ടറി

17. സംസ്ഥാനതെ മത്സ്യ ഗുണനിെവാര പരിപാെന േമിറ്റിയുടെ അധിോരങ്ങളും
േർത്തവയങ്ങളും ചുമതെേളും.― 16-ാം വേുപ്പ് പ്പോരം രൂപീേരിക്കടപ്പെുന്ന സംസ്ഥാനതെ
മത്സ്യ

ഗുണനിെവാര

പരിപാെന

േമിറ്റിക്ക്

താടഴപ്പറയുന്ന

അധിോരങ്ങളും

േർത്തവയങ്ങളും ചുമതെേളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്, അതായത്:―
(i)

ഈ

ആേ്റ്റിടെ

വയവസ്ഥേള്ക

നെപ്പിൊക്കുന്നതുമായി

സർക്കാരിന് ആവശയമായ സാകങ്കതിേ ഉപക്ശവും ശിപാർശയും നല്േുേ;
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(ii) മത്സ്യ ഉപകഭാക്താക്കള്കക്ക് ഗുണനിെവാരടത്തക്കുറിച്ച് കബാധവത്േരണം
നല്േുേ;
(iii) മത്സ്യബന്ധനം നെത്തി െഭിക്കുന്ന മത്സ്യത്തിന് കവണ്ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
നല്േുന്നതികെക്കായി വിജ്ഞാപനം ടചയ്യടപ്പട്ട ഉക്യാഗസ്ഥർക്ക് സാകങ്കതിേ സഹായം
നല്േുേ;
(iv) ഈ ആേ്റ്റിടെ വയവസ്ഥേള്ക പ്പോരമുള്ള പരികശാധനേള്ക നെത്തുന്നതിന്
െകബാറട്ടറിേള്കക്ക് അംഗീോരം നല്േുേ;
(v) മത്സ്യബന്ധനം നെത്തി െഭിക്കുന്ന മത്സ്യത്തിടെ ഗുണനിെവാരം നിശ്ചയിച്ച്
പ്പസിദ്ധടപ്പെുത്തുേ;
(vi) നിർണ്ണയിക്കടപ്പൊവുന്ന അങ്ങടനയുള്ള മറ്റു ചുമതെേള്ക നിർവഹിക്കുേ.
18. ഇനം, വെിപ്പം എന്നിവ അെിസ്ഥാനമാക്കി മത്സ്യത്തിടെ കെെം, വിപണനം
മുതൊയവ നിയപ്ന്തിക്കല്.―(1) പ്പകതയേ ഇനത്തികൊ പ്പകതയേ വെിപ്പത്തികൊ ഉള്ള
മത്സ്യത്തിടെ കെെം, വിപണനം, പരിവഹനം, വിതരണം എന്നിവയ്ക്കുള്ള നിയപ്ന്തണകമാ
നികരാധനകമാ സർക്കാരിന്, വിജ്ഞാപനത്തിെൂടെ ഏർടപ്പെുത്താവുന്നതാണ്.
(2) (1)-ാം ഉപവേുപ്പ് പ്പോരം ഏർടപ്പെുത്തിയിട്ടുള്ള നിയപ്ന്തണകമാ നികരാധനകമാ
െംഘിക്കുന്ന ഏടതാരാളും ഈ ആേ്റ്റിടെ 29-ാം വേുപ്പ് പ്പോരമുള്ള ശിക്ഷാനെപെിേള്കക്ക്
വികധയനാേുന്നതാണ്.
19. മത്സ്യത്തിടെ സംഭരണവും അെിസ്ഥാനവിെ നിശ്ചയിക്കെും.―(1) മത്സ്യത്തിടെ
അെിസ്ഥാനവിെ

ോൊോെങ്ങളില്

നിർണ്ണയിക്കടപ്പട്ട

പ്പോരം

നിശ്ചയിക്കുവാൻ

ഹാർബർ മാകനജ്ടമെ് ടസാസസറ്റിക്ക് അധിോരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
(2)

മത്സ്യടത്താഴിൊളിേള്ക

താല്പരയമുള്ളപക്ഷം,
സഹേരണ

അവർ

സംഘങ്ങള്ക

പിെിച്ചു

അംഗങ്ങളായ

മുകഖന

(1)-ാം

ടോണ്ടുവരുന്ന

മത്സ്യം

മത്സ്യടത്താഴിൊളി
ഉപവേുപ്പ്

പ്പോരം

അവർക്ക്

വിേസന

കക്ഷമ

നിശ്ചയിക്കുന്ന

അെിസ്ഥാനവിെ നല്േി നിർണ്ണയിക്കടപ്പട്ട പ്പോരം സംഭരിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിന്
ആവശയമായ സംഭരണ സൗേരയങ്ങള്ക നിർണ്ണയിക്കടപ്പട്ട പ്പോരം ആയിരികക്കണ്ടതാണ്.
20. മത്സ്യബന്ധനം നെത്തി സവായത്തമാക്കിയ മത്സ്യത്തിടെ സാക്ഷയടപ്പെുത്തല്.― (1)
മത്സ്യം

േയറ്റുമതി

പ്പോരത്തിെുളള

ടചയ്യുന്നതിന്
സാക്ഷയപപ്തം

ആവശയമുളള
കനൊൻ

പക്ഷം,

യാന

നിർണ്ണയിക്കടപ്പട്ട

ഉെമയ്ക്ക്

അർഹത

സാക്ഷയപപ്തം,

സർക്കാർ

ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
(2)

(1)-ാം

വിജ്ഞാപനത്തിെൂടെ

ഉപവേുപ്പ്

പ്പോരമുള്ള

അധിോരടപ്പെുത്തുന്ന
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ഫിഷറീസ്

വേുപ്പിടെ

ഫിഷറീസ്
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എേ്സ്റ്റൻഷൻ

ആഫീസറുടെ

പ്വിയില്

േുറയാത്ത

ഉക്യാഗസ്ഥൻ,

നിർണ്ണയിക്കടപ്പൊവുന്ന നെപെിപ്േമങ്ങള്ക പാെിച്ച് നല്കേണ്ടതാണ്.
21.

മത്സ്യത്തിടെ

ടപ്പൊവുന്ന

രീതിയില്

ഗുണനിെവാരം

അകപക്ഷ

സാക്ഷയടപ്പെുത്തല്.―(1)

സമർപ്പിക്കുകമ്പാള്ക,

നിർണ്ണയിക്ക

ഭക്ഷയകയാഗയമാടണന്ന്

ഉറപ്പു

വരുത്തുന്നതിനും ഉപകഭാക്താക്കളുടെ താല്പ്പരയം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും കവണ്ടി മത്സ്യത്തിടെ
ഗുണനിെവാര സാക്ഷയപപ്തം കനൊൻ ഉല്പ്പാ്േന് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
(2)

(1)-ാം

ഉപവേുപ്പ്

പ്പോരമുളള

സാക്ഷയപപ്തം

കനെുന്നതിന്

മത്സ്യത്തിനുണ്ടായിരികക്കണ്ട ഗുണനിെവാരം, 16-ാം വേുപ്പ് പ്പോരം രൂപീേരിക്കടപ്പെുന്ന
സംസ്ഥാനതെ മത്സ്യ ഗുണനിെവാര പരിപാെന േമിറ്റി പ്പകതയേമായി നിശ്ചയിച്ച്
പ്പസിദ്ധടപ്പെുകത്തണ്ടതാണ്.
(3) സർക്കാർ വിജ്ഞാപനത്താല് അധിോരടപ്പെുത്തുന്ന ഫിഷറീസ് വേുപ്പിടെ
ഫിഷറീസ് എേ്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ തസ്തിേയില് താടഴയല്ലാത്ത ഒരു ഉക്യാഗസ്ഥൻ
(1)-ാം ഉപവേുപ്പ് പ്പോരമുള്ള സാക്ഷയപപ്തം നിർണ്ണയിക്കടപ്പൊവുന്ന നെപെിപ്േമങ്ങള്ക
പാെിച്ച് നല്കേണ്ടതാണ്.
22. അനുമതിപപ്തമുെമയുടെ റികട്ടണ് സമർപ്പിക്കല്.―(1)
സംസ്േരണകേപ്ന്ദം,

സംസ്േരണകേപ്ന്ദം

എന്നിവയുടെ

ഐസ് പ്ലാെ്,

അനുമതിപപ്തം

പൂർവ
കനെിയ

ഉെമസ്ഥൻ അടല്ലങ്കില് സേവശക്കാരൻ, ഫിഷ് ൊെിംഗ് ടസെർ, ഹാർബർ, മാർക്കറ്റ്
എന്നിവിെങ്ങളിടെ

അനുമതിപപ്തം

കനെിയ

കെെക്കാരൻ

എന്നിവർ

നിർണ്ണയിക്കടപ്പൊവുന്ന രീതിയില് ഒരു റികട്ടണ് നിർണ്ണയിക്കടപ്പൊവുന്ന സമയത്തിനുള്ളില്
അധിോരടപ്പെുത്തടപ്പട്ട ഉക്യാഗസ്ഥന് സമർപ്പികക്കണ്ടതാണ്.
(2)

അധിോരടപ്പെുത്തടപ്പട്ട

ഉക്യാഗസ്ഥൻ

റികട്ടണുേള്ക

പരികശാധിച്ച്

അവയുടെ േൃതയതയും വയക്തതയും ഉറപ്പുവരുകത്തണ്ടതാണ്.
(3)
െഭിച്ചിട്ടുള്ള

റികട്ടണുേളുടെ
ആളികനാെ്

േൃതയത

അതുമായി

ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുകവണ്ടി
ബന്ധടപ്പട്ട

കരഖേള്ക

അനുമതിപപ്തം
ഹാജരാക്കുവാൻ

അധിോരടപ്പെുത്തടപ്പട്ട ഉക്യാഗസ്ഥന് ആവശയടപ്പൊവുന്നതാണ്.
(4) റികട്ടണുേളുടെ േൃതയത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുകവണ്ടി, അധിോരടപ്പെുത്തടപ്പട്ട
ഉക്യാഗസ്ഥൻ

ആവശയടപ്പെുന്ന

കരഖേള്ക

ഹാജരാക്കുന്നതിനുള്ള

ഉത്തരവാ്ിത്തം

അനുമതിപപ്തം കനെിയ ആളിനുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
(5) ഈ വേുപ്പിടെ വയവസ്ഥേള്ക െംഘിക്കുന്ന ഏടതാരാളും ഈ ആക്ടിടെ 29-ാം
വേുപ്പ് പ്പോരമുള്ള ശിക്ഷാനെപെിേള്കക്ക് വികധയനാേുന്നതാണ്.
23. അനുമതിപപ്തം റോക്കല്, തെഞ്ഞു വയ്ക്കല്, കഭ്ഗതി ടചയ്യല്.―5, 14 എന്നീ
വേുപ്പുേള്ക

പ്പോരം

അനുവ്ിച്ച

അനുമതിപപ്തം

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

ടതറ്റായ

വിവരങ്ങള്ക

നല്േി
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കനെിയതാടണങ്കികൊ അനുമതിപപ്തം കനെിയ ആള്ക

ഈ ആേ്റ്റിടെ ഏടതങ്കിെും

വയവസ്ഥേകളാ അതിൻ േീഴില് ഉണ്ടാക്കിയ ചട്ടങ്ങകളാ പുറടപ്പെുവിച്ച വിജ്ഞാപനകമാ
ഉത്തരവുേകളാ

െംഘിച്ചിട്ടുടണ്ടങ്കികൊ,

അധിോരടപ്പെുത്തടപ്പട്ട

ഉക്യാഗസ്ഥന്

അങ്ങടനയുള്ള അനുമതിപപ്തം റോക്കുന്നതികനാ തെഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നതികനാ കഭ്ഗതി
ടചയ്യുന്നതികനാ

ഒെുക്കിയ

ടസേയൂരിറ്റി

തുേ

പൂർണ്ണമാകയാ

ഭാഗിേമാകയാ

വസൂൊക്കുന്നതികനാ അധിോരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്:
എന്നാല് അപ്പോരം നെപെി സവീേരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ബന്ധടപ്പട്ട വയക്തിക്ക്
അടല്ലങ്കില് ഉെമയ്ക്ക് പറയുവാനുള്ളത് പറയുവാൻ നയായമായ ഒരവസരം നല്ോടത
അനുമതിപപ്തം

റോക്കുവാകനാ

തെഞ്ഞുവയ്ക്കുവാകനാ

കഭ്ഗതി

ടചയ്യുവാകനാ

ടസേയൂരിറ്റി തുേ പൂർണ്ണമാകയാ ഭാഗിേമാകയാ വസൂൊക്കുവാകനാ പാെുള്ളതല്ല.
24. അധിോരടപ്പെുത്തടപ്പട്ട ഉക്യാഗസ്ഥടെ അധിോരങ്ങളും േർത്തവയങ്ങളും
ചുമതെേളും.―ഈ

ആേ്റ്റ്

പ്പോരം

നല്േടപ്പട്ട

അധിോരങ്ങള്ക

വിനികയാഗിക്കുന്നതിനും േർത്തവയങ്ങള്ക നിർവഹിക്കുന്നതിനുമായി അതത് പ്പക്ശത്ത്
അധിോരിതയുള്ള മത്സ്യബന്ധന വേുപ്പിടെ അസിസ്റ്റെ് ഡയറക്ടർ പ്വിയിെുള്ള ഒരു
ഉക്യാഗസ്ഥടന

അധിോരടപ്പെുത്തടപ്പട്ട

ഉക്യാഗസ്ഥനായി

സർക്കാരിന്,

വിജ്ഞാപനത്താല് അധിോരടപ്പെുത്താവുന്നതാണ്.
25. പരികശാധന, പിെിടച്ചെുക്കല്, തീർപ്പാക്കല് എന്നിവയ്ക്കുള്ള അധിോരം.―(1)
ഈ

ആേ്റ്റിടെ

വയവസ്ഥേള്ക

ഫെപ്പ്മായി

നെപ്പാക്കടപ്പെുന്നുടവന്ന്

ഉറപ്പു

വരുത്തുന്നതിനായി, ഫിഷറീസ് വേുപ്പിടെ ഫിഷറീസ് ആഫീസർ പ്വിയില് േുറയാത്ത
ഉക്യാഗസ്ഥടര പരികശാധനാ ഉക്യാഗസ്ഥരായി സർക്കാരിന് അധിോരടപ്പെുത്താവുന്നതാണ്.
(2) ഈ ആേ്റ്റിടെ

13, 18 എന്നീ വേുപ്പുേളിടെ വയവസ്ഥേള്ക െംഘിക്ക

ടപ്പെുന്നതാകയാ, സേോരയം ടചയ്യടപ്പെുന്ന മത്സ്യം ചീഞ്ഞതാടണകന്നാ കരാഗാണുക്കളെ
ങ്ങിയതാടണകന്നാ

രാസ/വിഷവസ്തു

കചർത്തതാടണകന്നാ

ഗുണനിെവാരം

േുറഞ്ഞതാടണകന്നാ കബാധയടപ്പെുന്ന പക്ഷം, ഏടതാരു യാനം, ഫിഷ് ൊെിംഗ് ടസെർ,
ഹാർബർ, മാർക്കറ്റ്, േെമുറി, ബൂത്ത്, ചില്ഡ്

കസ്റ്റാകറജ്, ഐസ് പ്ലാെ്, പൂർവ

സംസ്േരണകേപ്ന്ദം, സംസ്േരണകേപ്ന്ദം, മത്സ്യ പരിവഹന സൗേരയം, േടണ്ടയ്നർ
എന്നിവയും അതുമായി ബന്ധടപ്പട്ട വസ്തുക്കളും പരികശാധിക്കുന്നതിനുള്ള അധിോരം
പരികശാധനാ ഉക്യാഗസ്ഥന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
(3) (2)-ാം ഉപവേുപ്പ് പ്പോരം പരികശാധന നെത്തിയ ഇെങ്ങള്ക ഈ ആേ്റ്റിടെ
വയവസ്ഥേള്ക അനുസരിച്ചല്ല പ്പവർത്തിക്കുന്നടതങ്കില്, ആയത് നിർണ്ണയിക്കടപ്പൊവുന്ന
രീതിയില്

നിശ്ചിത

അെച്ചുപൂട്ടുന്നതിനും

ബന്ധടപ്പട്ട

സമയപരിധിക്കുള്ളില്
വയക്തിക്ക്

അടല്ലങ്കില്

നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനും
സ്ഥാപനത്തിന്

പരികശാധനാ

ഉക്യാഗസ്ഥൻ നിർകേശം നല്കേണ്ടതാണ്.
(4) ചീഞ്ഞകതാ കരാഗാണുക്കളെങ്ങിയകതാ രാസ/വിഷവസ്തു കചർത്തകതാ,
താഴ്ന്ന നിെവാരത്തിെുള്ളകതാ ആയ മത്സ്യം പരികശാധനയില് േടണ്ടത്തിയാല്, ആയത്
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നിർണ്ണയിക്കടപ്പൊവുന്ന രീതിയില് പിെിടച്ചെുക്കുന്നതിനും നശിപ്പിക്കുന്നതിനും പരികശാധനാ
ഉക്യാഗസ്ഥന്

അധിോരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

എന്നാല്

പിെിടച്ചെുത്തതിടെ/

നശിപ്പിച്ചതിടെ ോരണം ബന്ധടപ്പട്ട വയക്തിക്ക് അടല്ലങ്കില് സ്ഥാപനത്തിന് കരഖാമൂെം
നല്കേണ്ടതാണ്.
(5)
ഉക്യാഗസ്ഥൻ

(3)-ഉം (4)-ഉം ഉപവേുപ്പുേള്ക പ്പോരം നെപെിടയെുത്ത കശഷം പരികശാധനാ
ആയതിടെ

വിശ്വിവരങ്ങള്ക

നയായനിർണ്ണയ

ഓഫീസർക്ക്

നിർണ്ണയിക്കടപ്പട്ട രീതിയില് അെിയന്തിരമായി റികപ്പാർട്ട് ടചകയ്യണ്ടതാണ്.
26. നയായനിർണ്ണയം.―(1) ഈ ആേ്റ്റ്
വിനികയാഗിക്കുന്നതിനും
അധിോരിതയുള്ള,

േർത്തവയങ്ങള്ക

മത്സ്യബന്ധന

പ്പോരം നല്േടപ്പട്ട അധിോരങ്ങള്ക

നിർവഹിക്കുന്നതിനുമായി

വേുപ്പിടെ

ടഡപയൂട്ടി

ആ

ഡയറക്ടർ

ജില്ലയില്
പ്വിയില്

താടഴയല്ലാത്ത ഒരു ഉക്യാഗസ്ഥടന നയായനിർണ്ണയ ഉക്യാഗസ്ഥൻ ആയി, സർക്കാരിന്,
വിജ്ഞാപനത്താല് അധിോരടപ്പെുത്താവുന്നതാണ്.
(2) 25-ാം വേുപ്പിടെ (5)-ാം ഉപവേുപ്പ് പ്പോരമുള്ള ഒരു റികപ്പാർട്ട് പരികശാധനാ
ഉക്യാഗസ്ഥനില് നിന്നും നയായനിർണ്ണയ ഉക്യാഗസ്ഥന് െഭിച്ചാല്, പറയുവാനുള്ളത്
പറയുവാൻ നയായമായ ഒരു അവസരം ബന്ധടപ്പട്ട എല്ലാ േക്ഷിേള്കക്കും നല്േിയതിന്
കശഷം

റികപ്പാർട്ടില്

പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള

ോരയങ്ങടളപ്പറ്റി,

നിർണ്ണയിക്കടപ്പൊവുന്ന രീതിയില് നയായനിർണ്ണയ

ആവശയടമങ്കില്,

ഉക്യാഗസ്ഥൻ ഒരു അകനവഷണം

നെകത്തണ്ടതാണ്.
(3) (2)-ാം ഉപവേുപ്പ് പ്പോരമുള്ള നെപെിടയ തുെർന്ന് ഒരു വയക്തി

13-ാം

വേുപ്പികെകയാ, 18-ാം വേുപ്പികെകയാ വയവസ്ഥേള്ക െംഘിച്ചുടവകന്നാ, സേോരയം ടചയ്ത
മത്സ്യം ചീഞ്ഞതാടണകന്നാ കരാഗാണുക്കള്ക അെങ്ങിയതാടണകന്നാ രാസ/വിഷവസ്തു
കചർത്തതാടണകന്നാ

ഗുണനിെവാരം

േുറഞ്ഞതാടണകന്നാ

നയായനിർണ്ണയ

ഉക്യാഗസ്ഥന് കബാദ്ധയമാേുന്ന പക്ഷം, ആ വയക്തിടയ ഈ ആേ്റ്റിടെ 29-ാം വേുപ്പ്
പ്പോരമുള്ള പിഴയ്ക്കും നെപെിയ്ക്കും വികധയനാകക്കണ്ടതാണ്.
27. അപ്പീല്.―(1) നയായനിർണ്ണയ ഉക്യാഗസ്ഥടെ തീരുമാനത്താല് സങ്കെമനുഭവിക്കുന്ന
ഏടതാരാള്കക്കും ആ തീരുമാനത്തിടെ തീയതി മുതല് മുപ്പത് ്ിവസത്തിനേം ആ
സ്ഥെടത്ത അപ്പീല് അധിോരി മുമ്പാടേ അപ്പീല് സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അതികേല്
അപ്പീല് അധിോരി എെുക്കുന്ന തീരുമാനം അന്തിമമായിരിക്കുന്നതാണ്.
(2) ഈ ആേ്റ്റിടെ

വയവസ്ഥേള്ക പ്പോരം പുറടപ്പെുവിച്ച തീരുമാനത്തിടന

തിരായി അപ്പീല് സമർപ്പിക്കുകമ്പാള്ക അപ്പീല് അകപക്ഷേൻ പിഴത്തുേ പൂർണ്ണമായും
ടേട്ടിവയ്കക്കണ്ടതും അല്ലാത്തപക്ഷം അപ്പീല് അധിോരി അപ്പീല് സവീേരിക്കാൻ
പാെില്ലാത്തതുമാേുന്നു.
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(3) (1)-ാം ഉപവേുപ്പ് പ്പോരമുള്ള അപ്പീല് സവീേരിച്ച് േഴിഞ്ഞാല് അപ്പീല്
അധിോരി ഇക്കാരയത്തില് ഒരു അകനവഷണം നെത്തി അപ്പീല് െഭിച്ച തീയതി മുതല്
മുപ്പത് ്ിവസത്തിനേം അത് അന്തിമമായി തീർപ്പാകക്കണ്ടതാണ്.
(4) അങ്ങടനയുള്ള അപ്പീല് അകപക്ഷ തീർപ്പാക്കുന്നതുവടര നയായനിർണ്ണയ
ഉക്യാഗസ്ഥൻ

പുറടപ്പെുവിച്ച

തീരുമാനടത്ത

തുെർന്നുള്ള

നെപെിേള്ക

അപ്പീല്

അധിോരിക്ക് നിർത്തിവയ്ക്കാവുന്നതാണ്.
28.

ഈ

ആേ്റ്റ്

പ്പോരം

അകനവഷണം

നെത്തുന്നതിന്

നയായനിർണ്ണയ

ഉക്യാഗസ്ഥനും അപ്പീല് അധിോരിക്കുമുള്ള അധിോരം.― (1) ഈ ആേ്റ്റിൻ േീഴിടെ
അകനവഷണത്തിടെ

ആവശയത്തികെക്കായി, നയായനിർണ്ണയ ഉക്യാഗസ്ഥൻ, അപ്പീല്

അധിോരി എന്നിവർക്ക് 1908-ടെ സിവില് നെപെി നിയമസംഹിത (1908-ടെ 5-ാം കേപ്ന്ദ
ആേ്റ്റ)്

പ്പോരം ഒരു സിവില് കേസ് വിചാരണ നെത്തുകമ്പാള്ക ഒരു സിവില്

കോെതിയില് നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ള അകത അധിോരങ്ങള്ക താടഴപ്പറയുന്ന സംഗതിേടള
സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്, അതായത്:―
(എ) ഏടതാരാടളയും വിളിച്ചു വരുത്തുേയും സതയപ്പതിജ്ഞയികേല് അയാടള
വിസ്തരിക്കുേയും ടചയ്യുേ;
(ബി)

ഏടതങ്കിെും

കരഖ

േടണ്ടത്തുന്നതിനും

ഹാജരാക്കുന്നതിനും

ആവശയടപ്പെുേ;
(സി) സതയവാങ്മൂെത്തികേല് ടതളിവ് സവീേരിക്കുേ;
(ഡി) ഏടതങ്കിെും കോെതിയില് നികന്നാ ഓഫീസില് നികന്നാ ഏടതങ്കിെും
ടപാതുകരഖകയാ അതിടെ പേർകപ്പാ ആവശയടപ്പെുേ;
(ഇ) സാക്ഷിേടള വിസ്തരിക്കുന്നതിനും കരഖേള്ക പരികശാധിക്കുന്നതിനും.
(2) നയായനിർണ്ണയ ഉക്യാഗസ്ഥകനാ അപ്പീല് അധിോരികയാ ഈ ആേ്റ്റ്
പ്പോരം വിനികയാഗിക്കുന്ന അധിോരങ്ങള്ക സിവില് കോെതിക്ക് തുെയമായി േരുകതണ്ടതും,
ആയത് 1973-ടെ പ്േിമിനല് നെപെി നിയമസംഹിതയിടെ (1974-ടെ 2-ാം കേപ്ന്ദ ആേ്റ്റ്)
345, 346 എന്നീ വേുപ്പുേളിടെ വയവസ്ഥേള്കക്ക് വികധയവുമായിരിക്കും.
29. പിഴശിക്ഷ.― (1) ഈ ആേ്റ്റിടെ 13, 18, 22 എന്നീ വേുപ്പുേളിടെ ഏടതങ്കിെും
വയവസ്ഥേകളാ അനുമതിപപ്തത്തിടെ ഏടതങ്കിെും നിബന്ധനേകളാ െംഘിക്കുന്നവർ
ടക്കതിടരയും ചീഞ്ഞകതാ കരാഗാണുക്കള്ക അെങ്ങിയകതാ രാസ/വിഷവസ്തുക്കള്ക
കചർത്തകതാ ഗുണനിെവാരം േുറഞ്ഞകതാ ആയ മത്സ്യം സേോരയം ടചയ്യുന്നവർ
ടക്കതിടരയും, അയാള്ക േുറ്റക്കാരനാടണന്ന് േടണ്ടത്തുന്ന പക്ഷം നയായനിർണ്ണയ
ഉക്യാഗസ്ഥന്

താടഴപ്പറയുന്ന

തുേയില്

ചുമത്താവുന്നതാണ്, അതായത്:―
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(എ) ആ്യ പ്പാവശയടത്ത ഏടതങ്കിെും നിയമ െംഘനത്തിനു പതിനായിരം രൂപ;
(ബി) രണ്ടാമടത്ത പ്പാവശയടത്ത ഏടതങ്കിെും നിയമെംഘനത്തിന് ഇരുപത്തി
അയ്യായിരം രൂപ;
(സി)

മൂന്നും

അതില്

േൂെുതെും

പ്പാവശയടത്ത

ഏടതങ്കിെും

നിയമ

െംഘനത്തിന് ഒരു െക്ഷം രൂപ.
(2) (1)-ാം ഉപവേുപ്പ് പ്പോരമുള്ള പിഴശിക്ഷയ്ക്ക് പുറടമ നയായനിർണ്ണയ
ഉക്യാഗസ്ഥന്,

അനുമതിപപ്തം

തെഞ്ഞുവയ്ക്കുേകയാ

റേുടചയ്യുേകയാ

ടചയ്യാവുന്നതാണ്.
(3) ഈ ആേ്റ്റിൻ േീഴില് ചുമത്തടപ്പട്ട ഏടതാരു പിഴത്തുേയും അത്
ഭൂമിയികേെുള്ള

ടപാതു

നിേുതി

േുെിശ്ശിേ

ആയിരുടന്നങ്കിടെന്നകപാടെ

ഈൊക്കാവുന്നതാണ്.
30. േുറ്റേൃതയത്തിനുള്ള വിചാരണ.―(1) ഈ ആേ്റ്റിടെ 4, 6, 15 എന്നീ വേുപ്പുേകളാ
അവയുടെ േീഴില് ഉണ്ടാക്കടപ്പെുന്ന ചട്ടങ്ങകളാ െംഘിക്കുന്നവർടക്കതിടര ജുഡീഷയല്
ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്കപ്െറ്റ് കോെതി മുമ്പാടേ വിചാരണ നെകത്തണ്ടതാണ്.
(2) ഈ ആേ്റ്റിടെ 4, 6, 15 എന്നീ വേുപ്പുേളിടെ ഏടതങ്കിെും വയവസ്ഥേള്ക
െംഘിക്കുന്നയാള്ക,

അയാള്ക

േുറ്റക്കാരനാടണന്ന്

താടഴപ്പറയുന്നതില്

അധിേരിക്കാത്ത

േടണ്ടത്തുന്ന

ശിക്ഷയ്ക്ക്

പക്ഷം

അർഹനായിരിക്കുന്നതാണ്,

അതായത്:―
(എ)

ആ്യടത്ത

പ്പാവശയടത്ത

ഏടതങ്കിെും

ഒകന്നാ

അതിെധിേകമാ

േുറ്റേൃതയത്തിന് രണ്ടുമാസം തെകവാ ഒരു െക്ഷം രൂപകയാ ഇവ രണ്ടും േൂെികയാ;
(ബി) രണ്ടാമടത്ത പ്പാവശയടത്ത ഏടതങ്കിെും ഒകന്നാ അതിെധിേകമാ
േുറ്റേൃതയത്തിന് ഒരു വർഷം തെകവാ മൂന്ന് െക്ഷം രൂപകയാ ഇവ രണ്ടും േൂെികയാ;
(സി) രണ്ടില് േൂെുതല് തവണ ഏടതങ്കിെും ഒകന്നാ അതിെധിേകമാ
േുറ്റേൃതയം ടചയ്താല് ഒരു വർഷം തെകവാ അഞ്ച് െക്ഷം രൂപകയാ ഇവ രണ്ടും േൂെികയാ;
(ഡി)
ചട്ടങ്ങളുടെകയാ

ഈ

ആേ്റ്റ്

വിജ്ഞാപനങ്ങളുടെകയാ

നെത്തിയവർടക്കതിടരകയാ,
അവർക്ക്

പ്പോരകമാ

െഭികച്ചക്കാവുന്ന

െംഘനം
മറ്റു

അതിൻ

ഉണ്ടാക്കടപ്പെുന്ന

ഉത്തരവുേളുടെകയാ

നെത്താൻ

പിഴേടളക്കുറിച്ചുള്ള

െംഘനം

പ്ശമിക്കുന്നവർടക്കതിടരകയാ
മുൻവിധിയില്ലാടത,

ടതളിയിക്കടപ്പെുന്ന പക്ഷം ശിക്ഷ നെപ്പിൊക്കാവുന്നതാണ്.
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(3) (2)-ാം ഉപവേുപ്പ് പ്പോരമുള്ള ശിക്ഷയ്ക്കു പുറകമ, കയാഗയതയുടണ്ടന്ന്
േടണ്ടത്തുന്നതുവടര

നല്േടപ്പട്ട

അനുമതിപപ്തം

തെഞ്ഞുവയ്ക്കുേകയാ

റേു

ടചയ്യുേകയാ ടചയ്യാവുന്നതാണ്.
(4) ഈ ആേ്റ്റിടെകയാ അതിൻ േീഴില് ഉണ്ടാക്കടപ്പെുന്ന ചട്ടങ്ങളിടെകയാ
ഏടതങ്കിെും വയവസ്ഥേകളാ അതിടെ അെിസ്ഥാനത്തില് പുറടപ്പെുവിച്ച ഏടതങ്കിെും
വിജ്ഞാപനകമാ ഉത്തരകവാ െംഘിക്കുന്നത്,

ഒരു സംഘെനകയാ ഒരു സഹേരണ

സംഘകമാ ഒരു കോർപ്പകറഷകനാ ഒരു കബാഡി കോർപ്പകറകറ്റാ ആടണങ്കില് അവയുടെ
ഡയറക്ടകറാ മാകനജകറാ ഓഫീസകറാ ഏജകൊ ആരു തടന്നയായാെും േുറ്റേൃതയ
നിർവഹണകവളയില് ആ സ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്ന വയക്തി അങ്ങടനയുള്ള നിയമെംഘനം
നെത്തിയതായി േരുതടപ്പകെണ്ടതാണ്.
(5) ഈ ആേ്റ്റിടെ വയവസ്ഥേകളാ അതിൻ േീഴില് ഉണ്ടാക്കടപ്പെുന്ന ചട്ടങ്ങകളാ
വിജ്ഞാപനകമാ ഉത്തരകവാ െംഘിക്കുേകയാ അതിനുള്ള കപ്പരണ നല്േിയകതാ ആയ
ഏടതാരാകളയും നിയമാനുസൃതമായ നെപെിേള്കക്ക് വികധയനാക്കാവുന്നതാണ്.
31.

ഉത്തമ

ആേ്റ്റിടെകയാ
വയവസ്ഥ
ആയ

വിശവാസപൂർവം

അതിൻ

അനുസരിച്ച്
ഏടതങ്കിെും

േീഴില്

എെുത്ത

നെപെിക്ക്

ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള

സംരക്ഷണം.―(1)

ചട്ടങ്ങളിടെകയാ

ഈ

ഏടതങ്കിെും

ഉത്തമ

വിശവാസപൂർവം

ടചയ്തകതാ

ടചയ്യാനുകേശിച്ചകതാ

ോരയം

സംബന്ധിച്ച്

ഏടതങ്കിെും

ഉക്യാഗസ്ഥകനാ

അധിോരസ്ഥാനത്തികനാ

എതിരായി

യാടതാരു

വയവഹാരകമാ

കപ്പാസിേയൂഷകനാ

മറ്റ് നിയമ നെപെിേകളാ നിെനില്ക്കുന്നതല്ല.
(2) ഈ ആേ്കറ്റാ അതിൻ േീഴില് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഏടതങ്കിെും ചട്ടങ്ങകളാ
അനുസരിച്ച്

ഉത്തമവിശവാസപൂർവം

ടചയ്തകതാ

ടചയ്യാനുകേശിച്ചകതാ

ആയ

പ്പവൃത്തിമൂെം സംഭവിച്ചകതാ സംഭവിക്കാനിെയുള്ളകതാ ആയ ഏടതങ്കിെും നഷ്ടത്തിടെ
കപരില് ഏടതങ്കിെും ഉക്യാഗസ്ഥകനാ അധിോരസ്ഥാനത്തികനാ എതിരായി യാടതാരു
വയവഹാരകമാ നിയമ നെപെിേകളാ നിെനില്ക്കുന്നതല്ല.
32. സവഷമയങ്ങള്ക നീക്കം ടചയ്യുന്നതിനുള്ള അധിോരം.―(1) ഈ ആേ്റ്റിടെ
വയവസ്ഥേള്ക നെപ്പിൊക്കുന്നതില് എടന്തങ്കിെും സവഷമയങ്ങള്ക ഉണ്ടാേുന്നപക്ഷം,
സർക്കാരിന്,

അത്തരം

യുക്തടമകന്നാ

സവഷമയം

അതിന്

വിരുദ്ധമല്ലാത്തതുമായ

നീക്കം

കതാന്നുന്നതും

ഏത്

ോരയവും,

ടചയ്യുന്നതികെക്ക്
ഈ

ആേ്റ്റിടെ

ടപാതുവായകതാ

ആവശയടമകന്നാ
വയവസ്ഥേള്കക്ക്

പ്പകതയേമായകതാ

ആയ

ഉത്തരവു മുകഖന ടചയ്യാവുന്നതാണ്:
എന്നാല് അങ്ങടനയുള്ള യാടതാരു ഉത്തരവും ഈ ആേ്റ്റിടെ പ്പാരംഭ തീയതി
മുതല്

രണ്ടുവർഷ

ോൊവധി

പാെില്ലാത്തതാണ്.
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(2)

ഈ

വേുപ്പിൻേീഴില്

പുറടപ്പെുവിച്ച

എല്ലാ

ഉത്തരവുേളും

അത്

പുറടപ്പെുവിച്ചതിനുകശഷം േഴിയുന്നപ്തകവഗം, നിയമസഭ മുമ്പാടേ വയ്കക്കണ്ടതാണ്.
33.

ചട്ടങ്ങള്ക

വിജ്ഞാപനം

വഴി,

ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള
ഈ

ആേ്റ്റിടെ

അധിോരം.―(1)
എല്ലാകമാ

സർക്കാരിന്,

ഏടതങ്കിെുകമാ

ഗസറ്റ്

വയവസ്ഥേള്ക

നെപ്പിൊക്കുന്നതിനായി ചട്ടങ്ങള്ക ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്.
(2)

ഈ

ആേ്റ്റ്

പ്പോരം

ഉണ്ടാക്കിയതിനുകശഷം,

ഉണ്ടാക്കടപ്പെുന്ന

േഴിയുന്നപ്ത

ഏടതാരു

ചട്ടവും,

കവഗം,

അത്

നിയമസഭ

സകമളനത്തിൊയിരിക്കുകമ്പാള്ക, സഭ മുമ്പാടേ ഒരു സകമളനത്തികൊ അടല്ലങ്കില്
തുെർച്ചയായുള്ള

രണ്ടു

സകമളനങ്ങളികൊ

ടപൊവുന്ന

ആടേ

പതിനാെു

്ിവസകത്തയ്ക്ക് വയ്കക്കണ്ടതും അപ്പോരം അത് വയ്ക്കുന്ന സകമളനകമാ അതിന്
ടതാട്ടെുത്ത സകമളനകമാ അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, നിയമസഭ ആ ചട്ടത്തില്
എടന്തങ്കിെും രൂപകഭ്ം വരുത്തുേകയാ അടല്ലങ്കില് ആ ചട്ടം ഉണ്ടാകക്കണ്ടതിടല്ലന്ന്
തീരുമാനിക്കുേകയാ ടചയ്യുന്ന പക്ഷം, ആ ചട്ടത്തിന് അതിനു കശഷം, അതത് സംഗതി
കപാടെ, അങ്ങടന കഭ്ഗതി ടചയ്ത രൂപത്തില് മാപ്തം പ്പാബെയം ഉണ്ടായിരിക്കുേകയാ
അഥവാ യാടതാരു പ്പാബെയവും ഇല്ലാതിരിക്കുേയും ടചയ്യുന്നതും, എന്നിരുന്നാെും,
അങ്ങടനയുള്ള രൂപകഭ്ടപ്പെുത്തകൊ
ഏടതങ്കിെും

സംഗതിയുടെ

റോക്കകൊ ആ ചട്ടപ്പോരം

സാധുതയ്ക്ക്

ഭംഗം

വരാത്ത

മുമ്പ് ടചയ്ത
വിധത്തില്

ആയിരികക്കണ്ടതുമാണ്.
34. റോക്കെും ഒഴിവാക്കെും.―(1) 2021-ടെ കേരള മത്സ്യകെെവും വിപണനവും
ഗുണനിെവാര പരിപാെനവും ഓർഡിനൻസ് (2021-ടെ 112) ഇതിനാല് റോക്കിയിരിക്കുന്നു.
(2) അങ്ങടന റോക്കിയിരുന്നാല്ത്തടന്നയും, പ്പസ്തുത ഓർഡിനൻസ് പ്പോരം
ടചയ്തകതാ ടചയ്തതായി േരുതടപ്പെുന്നകതാ ആയ ഏടതങ്കിെും ോരയകമാ എെുത്തകതാ
എെുത്തതായി േരുതടപ്പെുന്നകതാ ആയ ഏടതങ്കിെും നെപെികയാ ഈ ആേ്റ്റ് പ്പോരം
ടചയ്തതാകയാ എെുത്തതാകയാ േരുതടപ്പകെണ്ടതാണ്.
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GOVERNMENT OF KERALA
Law (Legislation-I) Department
NOTIFICATION
No. 18575/Leg. I1/2018/Law.

Dated, Thiruvananthapuram, 14th November, 2021
29th Thulam,1197
23rd Karthika, 1943.

In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor of
Kerala is pleased to authorise the publication in the Gazette of the following translation in
English language of the Kerala Fish Procurment, Marketing and Maintenance of
Quality Act, 2021 (16 of 2021).

By order of the Governor,

V. HARI NAIR,
Law Secretary.
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[Translation in English of “2021-ടെ കേരള മത്സ്യസംഭരണവും വിപണനവും
ഗുണനിെവാര പരിപാെനവും ആേ്റ്റ്” published under the authority of the Governor.]

der the authority of the Governor.]
ACT 16 OF 2021
THE KERALA FISH PROCUREMENT, MARKETING AND MAINTENANCE
OF QUALITY ACT, 2021
An Act to provide for regulating of fish procurement, auctioning and marketing, to promote
systematic, hygienic and efficient auctioning and

marketing, to maintain quality and

for other matters connected therewith or incidental thereto.

Preamble.- WHEREAS, it is expedient to provide for regulating fish procurement,
auctioning and marketing and to promote systematic, hygienic and efficient auctioning and
marketing, to maintain quality and other matters connected therewith or incidental thereto;
BE it enacted in the Seventy- second Year of the Republic of India as follows:1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Kerala Fish
Procurement, Marketing and Maintenance of Quality Act, 2021.
(2) It shall be deemed to have come into force on the 24th day of September, 2021.
2. Definitions.-In this Act, unless the context otherwise requires,(a) “Adjudicating Officer” means an officer authorised by the Government under
sub-section (1) of section 26 of this Act;
(b) “Appellate Authority” means the District Collector having jurisdiction over the
district concerned;
(c) “auction commission” means the amount or fish realised from fish sellers as
service charge for the auction conducted or for providing facilities for conducting auction;
(d) “auctioneer” means the person who has obtained a valid licence for fish
auctioning under section 5;
(e) “Authorised Officer” means an officer of the rank of Assistant Director in the
Fisheries Department having jurisdiction over that area, authorised by the Government by
notification, for exercising the powers and for performing the duties assigned under this Act;
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(f) “chilled storage” means the facility to store fish chilled at low temperature on
commercial basis;
(g) “transportation facility” means mechanised vehicle used for the distribution of
fish through road, on commercial basis;
(h) “fish” means all aquatic animals which are edible and having economic and
commercial value;
(i) “fishing” means catching, collecting, attracting or chasing fish by adopting any
means;
(j) “Fish Landing Centre Management Society” means the society constituted under
section 7 of this Act for the management and maintenance of a landing centre ;
(k) “Fish Market Management Society” means the society constituted under section
11 of this Act for the management and maintenance of a market;
(l) “fisherman” means a person engaged mainly in fishing for livelihood;
(m) “Government” means the Government of Kerala;
(n) “harbour” means the place with necessary infrastructure for landing fishing
vessels and for unloading and handling fish safely and hygienically;
(o) “Harbour Management Society” means the society constituted under section 9
of this Act for the management and maintenance of a fishing harbour ;
(p) “ice plant” means the establishment producing ice industrially/ commercially
for keeping fish without being spoiled;
(q) “landing centre” means the place notified under section 3 of this Act, where
fish can be brought directly from the sea to the shore;
(r) “market” means the place notified under section 3 of this Act where marketing
or transferring of fish is carried out for domestic consumption or exporting other than landing
centre, harbour, shop room, booth and fish farm ;
(s) “notification” means a notification published in the official gazette;
(t) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act;
(u) “pre-processing” means beheading, separation of meat,
removal of entrails, removal of scales etc of fish
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(v) “pre-processing” centre” means an establishment, place or premise set up for
doing pre-processing of fish industrially / commercially;
(w) “processing” means canning, pickling, cooking, drying, marinading, freezing,
drying by smoking or preparing fish for marketing in similar manner;
(x) “processing centre” means an establishment, place or premise set up for
processing fish commercially;
(y) “State Level Fish Quality Maintenance Committee” means the Committee
constituted as per section 16;
(z) “user fee” means the fees realised from persons, institutions and vehicles
towards the utilization or use of infrastructure arranged by the Government or Local Self
Government Institutions in the landing centre, harbour or market;
(za) “vessel” means a vehicle used for fishing or transporting fish by water.
3. Power to declare landing centre, harbour and market.-(1) Notwithstanding
anything contained in any other law for the time being in force, the Government may, by
notification, declare landing centre, harbour and market, from time to time, for the purposes of
this Act;
(2) The Government may, by notification, specify the standards of physical
infrastructure of landing centre, harbour and market.
4. Regulating of fish auctioning.- (1) No person shall conduct fish auctioning through
places other than the landing centre, harbour and market which are notified as per sub-section
(1) of section 3 of this Act;
Provided that nothing in this sub-section prevents the fishermen from directly
marketing the fish without auction.
(2) No person who has not obtained licence under section 5 of this Act shall conduct
fish auctioning in landing centre, harbour or market:
Provided that in any special circumstance, the Authorised Officer may grant licence
in the prescribed manner, on the basis of the recommendation of the Harbour Management
Society / Fish Landing Centre Management Society concerned, for engaging in fish auctioning
temporarily outside the landing centre, harbour or market notified by the Government.
(3) The manner of conducting fish auctioning and allied activities shall be, in the
prescribed manner.
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(4) An amount not exceeding five percent of the amount of auction may be realised
as auction commission, in the manner prescribed.
(5) The auction commission realised as per sub-section (4), may be apportioned
as follows, namely:—
(a) Fish Landing Centre /Fishing Harbour
(i) to the Auctioneer- twenty percentage;
(ii) to the Harbour Management Society/ Fish Landing Centre Management
Society- twenty percentage;
(iii) to return to the fishermen concerned as annual production bonus- forty
percentage.
(iv) to the societies taking part in the auction-twenty percentage.
(b) Fish Market
(i) to the Auctioneer- twenty percentage;
(ii) to the Fish Market Management Society- twenty percentage;
(iii) to the Fishermen Welfare Fund Board
activities- thirty percentage.

for carrying out welfare

(iv) to the Local Self Government Institutions/ owner of the market- thirty
percentage.
(6) No person, including the auctioneer, shall realise any other benefits of any kind,
as money or otherwise, in connection with fish auctioning.
(7) The auction shall be conducted on the basis of the number or weight of fish or
the number of box or basket in which they contain.
(8) Any person who has availed loan from the Fishermen Development Welfare Cooperative Society for acquiring fishing equipments shall not engage in fish auctioning except
through the auctioneer deputed by the said society.
(9) Any person who contravenes any of the provisions of this section shall be
subjected to penal actions under section 30 of this Act.
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5. Licence for auctioneer.-(1) For obtaining licence for conducting fish auctioning in
landing centre, harbour and market, a person shall submit such application as prescribed,
before the Authorised Officer of that area.
(2) An application under sub-section (1) shall be submitted with required details and
remitting such fee as prescribed, along with the recommendation of the Fish Landing Centre
Management Society or Harbour Management Society or Fish Market Management Society,
as the case may be, constituted in the place where he intends to engage in auction or the
Fisherman Development Welfare Co-operative Society existing in that area.
(3) On receipt of an application under sub-section (1), the Authorised Officer shall, after
conducting or causing to be conducted necessary enquiry and on the basis of such criteria as
may be prescribed, either grant licence for conducting fish auctioning or reject the application,
within thirty days from the date of receipt of application.
(4) For obtaining licence, the applicant shall remit security deposit of prescribed amount,
in the manner prescribed.
(5) The licence granted under sub-section (3) shall be in such form as prescribed and
the name of the fish landing centre/harbour/market for which the licence is granted and the
district in which it is situated shall be recorded in it.
(6) In case an application submitted under sub-section (1) is rejected, said information
shall be intimated to the applicant in writing along with the reason for rejection, within thirty
days from the date of receipt of the application.
(7) The auctioneer shall have right to conduct auction only at the place recorded in the
licence.
(8) The licence granted under this section shall be valid for a period of three years,
unless cancelled or suspended.
(9) A licence obtained under sub-section (3) may be renewed, by complying the
procedure to be followed for obtaining a new licence and by remitting such fee as may be
prescribed, before its expiry.
6. Conditions to be complied with by the auctioneer.—(1) Subject to the provisions of this
Act and the rules made thereunder, the auctioneer shall comply with the following conditions,
namely:—
(i) shall act in accordance with the conditions prescribed for obtaining licence under
section 5 and the notifications/ orders related to it;
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(ii) shall conduct auctioning of fish only in the harbour/ landing centre/ market
specified in the licence subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder and
the terms and conditions in the licence;
(iii) auctioneer shall not have the right to realize any kind of fees or commission or
any amount similar to it or not, except the auction commission fixed by Government from time
to time, through notification;
(2) If the auctioneer does any act in contravention of the provisions of this Act
or the rules made thereunder or the conditions in the licence, he shall be subjected to the penal
actions under section 30.
7. Constitution of Fish Landing Centre Management Society.—(1) The Government may,
by notification, constitute Fish Landing Centre Management Society, for the proper
management, maintenance and surveillance of each fish landing centre. It shall consist of the
following members, namely:-

(i)

President of the Grama panchayat/ Chairman of the
Municipality/Member of Municipal Corporation Division of the
area

(ii)

Officer in charge of Matsyabhavan having
the area

(iii)

Food Safety Officer having jurisdiction over the area.

(iv)

Project Officer, Matsyafed, having jurisdiction over the area. : Member

(v)

Chairman of the Development Standing Committee of the : Member
Grama Panchayat/Municipality of the area (not applicable to
Municipal Corporation)

(vi)

Member of the Administrative Committee of the Grama : Member
Panchayat /Municipal Council of the ward where the
fish
landing centre is situated
(not applicable for Municipal Corporation)

(vii)

two persons, nominated by the Government, from among the : Members
presidents of the Fishermen Co-operative Society within whose
area of operation, the area situates.
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(viii) not more than five representatives, nominated by the : Members
Government, from among the traditional fishermen in the
respective area.
(2) The term of those who become members by virtue of the official position they
hold, as per items (ii), (iii) and (iv) of sub-section (1), shall be till they hold such office.
(3) The term of those who become members by virtue of the of position they hold in
the Local Self Government Institutions as per items (i), (v) and (vi) of sub section (1), shall
be till they hold such position.
(4) The term of those who become members nominated from the presidents of
Fishermen Co-operative Society, under item (vii) of sub-section (1) shall be five years from
the date of publication of the notification under sub-section (1) or till he ceases to be the
president, whichever is earlier.
(5) The term of the traditional fishermen nominated as members as per item (viii) of
the sub-section (1) shall be five years from the date of publication of the notification under subsection (1).
(6) The non-official members nominated as per items (vii) and (viii) of sub-section
(1) may resign his membership by giving notice in writing to the Government, but he may
continue in the office till the Government accept the resignation.
(7) The interim vacancy or casual vacancy of a nominated non-official member shall
be filled within three months from the occurrence of vacancy and the member so newly
nominated shall hold office for the remainder of the term of office of the member in whose
place he is so nominated.
(8) The Government may, remove any nominated member from membership,—
(a) if he is adjudged as of unsound mind by a court of competent jurisdiction; or
(b) if he is adjudged as an insolvent by a court of competent jurisdiction; or
(c) if he became incapable of continuing as such due to physical or mental
disabilities; or
(d) if he is punished for offence which in the opinion of the Government,
involves moral turpitude or financial irregularities.
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8. Powers, duties and functions of Fish Landing Centre Management Society.-The
powers, duties and functions of the Fish Landing Centre Management Society constituted as
per section 7 of this Act shall be as follows, namely:—
(i) to engage in the formulation of infrastructure development works and other
connected activities of the Fish Landing Centre, formulation of plans and supervision;
(ii) to ensure that fish auctioning, sale and maintenance of quality, in the Fish
Landing Centre are in accordance with the provisions of this Act;
(iii) to give awareness about the provisions of this Act, to all stakeholders;
(iv) to solve disputes, if occur, between the participants of fish auctioning and sale
in Fish Landing Centre, by restricting unwarranted trends that may occur;
(v) to assist Government officials concerned, for implementing the provisions of
this Act effectively;
(vi) to arrange for realisation of user fee fixed by the Government by notification,
from the users;
(vii) to spend the user fee and the share of auction commission received, for the
development, management and for other activities of the Fish Landing Centre concerned;
(viii) to remit prescribed rate of amount from the user fee received, as Government's
share, to the Government treasury in time;
(ix) to depute temporarily, required employees for carrying out management,
maintenance and surveillance of the Fish Landing Centre, based on the financial position of
the Society;
(x) to exercise such other powers and perform such other duties and functions as
may be prescribed.
9. Constitution of Harbour Management Society.—(1) The Government may, by
notification, constitute Harbour Management Societies for the proper management,
maintenance and surveillance of each fishing harbour. It shall consists of the following
members, namely:—
(i)

District Collector

: Chairperson

(ii)

Member of the Legislative Assembly of the area

: Member

(iii)

Executive Engineer, Harbour Engineering Department

: Member
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(iv)

Deputy Director of Fisheries

: Member
Secretary

(v)

District Manager, Matsyafed

: Assistant
Member
Secretary

(vi)

a representative from Marine Products
Export Development Authority

: Member

(vii)

Assistant Commissioner (Food Safety Department)

: Member

(viii) District Medical Officer (Health)

: Member

(ix)

Executive Engineer (Kerala Water Authority)

: Member

(x)

one person nominated by the Government from the elected : Member
members of the District Panchayat /Ward Councilors of the area

(xi)

not exceeding five representatives nominated by the Government : Members
from among the recognised trade unions in the harbour.

(xii)

one representative nominated by the Government from the : Member.
owners of the mechanised vessels of the area

(2) For performing administrative functions and other duties of the Harbour
Management Society and for taking decisions thereon, Government may constitute an
executive committee consisting of not less than six members. The powers and functions of the
executive committee shall be as prescribed.
(3) The term of those who become members by virtue of the official position they
hold, as per items from (i) to (v) and (vii) to (ix) of sub-section (1) shall be, till they hold such
office.
(4) The term of the member nominated from the elected representatives of people of
the Local Self Government Institutions under item (x) of sub-section (1), shall be for such
period, till he holds such office.
(5) The term of the representative as per item (vi) and representatives nominated
under items (xi) and (xii) of sub-section (1) shall be five years from the date of publication of
the notification under sub-section (1).
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(6) The non-official members nominated under items (xi) and (xii) of sub-section (1)
may resign his membership by giving a notice in writing to the Government, but may continue
in such office till the Government accept the resignation.
(7) The interim vacancy or casual vacancy of a nominated non-official member shall
be filled within three months from the occurrence of such vacancy and the member so newly
nominated shall hold office for the remainder of the term of office of the member in whose
place he is so nominated.
(8) If any nominated member,—
(a) is adjudged by a court of competent jurisdiction as unsound mind or;
(b) is adjudged as an insolvent by a court of competent jurisdiction or;
(c) is incapable of continuing as such due to physical or mental disabilities or;
(d) is punished for offence which in the opinion of the Government involves
moral turpitude or financial irregularities, Government may remove him from membership.
10. Powers, duties and functions of the Harbour Management Society.—The powers,
duties and functions of the Harbour Management Society constituted as per section 9 of this
Act, shall be as follows, namely:—
(i) to engage in the formulation of infrastructure development works, other activities
of the harbour, formulation of plans and supervision;
(ii) to ensure that fish auctioning, sale and maintenance of quality in the harbour
are in accordance with the provisions of this Act:
Provided that in special circumstances, the Harbour Management Society may, with
the permission of the Government, take over the first sale of fish and connected activities by
avoiding auction.
(iii) to give awareness about the provisions of this Act to all stakeholders;
(iv) to solve disputes, if occur, between the participants of fish auctioning and sale
in the harbour, by restricting unwarranted trends that may occur;
(v) to assist Government officials concerned for implementing the provisions of this
Act effectively;
(vi) to arrange for the realisation of user fee fixed by the Government by
notification, from the users;
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(vii) to apportion the auction commission realised, as fixed in sub-section (5) of
section 4;
(viii) to spend the user fee and the share of auction commission received, for the
development, functioning and for other activities of the harbour;
(ix) to remit prescribed rate of amount from user fee, as Government's share, to the
Government treasury, in time;
(x) to fix the basic price of fish and procure fish;
(xi) to depute temporarily, required employees for carrying out management,
maintenance and surveillance of the harbour, based on the financial position of the society;
(xii) to exercise such other powers, and fulfill such other duties and functions as
may be prescribed.
11. Constitution of Fish Market Management Society.—(1) The Government may, by
notification, constitute Fish Market Management Societies for the proper management,
maintenance and surveillance of each fish market functioning in public ownership or publicprivate partnership or under Local Self Government Institutions or in private sector or in
co-operative sector. It shall consist of the following members, namely:(i)

President of the Grama Panchayat/ Chairman of the Municipality/
Member of the Division of the Municipal Corporation, of that area : Chairperson

(ii)

The officer in charge of Matsyabhavan having jurisdiction over : Member
the area
Secretary

(iii)

Food safety officer, having jurisdiction over the area

: Member

(iv)

Project Officer, Matsyafed

: Member

(v)

Chairman, Grama Panchayat Development Standing Committee/ : Member
Chairman, Municipality Health Standing Committee, concerned.
(Not applicable to Municipal Corporation)

(vi)

Member of the ward, Grama Panchayat/ Municipality, where fish : Member
market is situated
(Not applicable to Municipal Corporation)

(vii)

two representatives nominated by the Government from the : Members
recognised trade unions of fishing allied workers
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(viii) one representative nominated by the Government from presidents : Member.
of Fishermen Co-operative Societies
(2) The term of those who become members by virtue of the official position they
hold under items (i), (ii), (iii), (iv) and (v) of sub-section (1) shall be till they hold such office
in the respective area.
(3) The term of the member who is the elected representative of Local Self
Government Institution under item (vi) of sub-section (1) shall be till he holds such position.
(4) The term of the representatives nominated under item (vii) of sub-section (1)
shall be five years from the date of publication of the notification under sub-section (1).
(5) The term of the members nominated as per item (viii) of sub-section(1) shall be
five years from the date of publication of the notification under sub-section (1) or till he ceases
to be the president of the Fishermen Co-operative Society, whichever is earlier.
(6) The non-official members nominated under item (vii) of sub-section (1), may
resign his membership by giving a notice in writing to the Government, but may continue in
that office till the Government accept the resignation.
(7) The interim vacancy or casual vacancy of a nominated
non-official member
shall be filled within three months from the date of occurrence of the vacancy and the term of
the member so newly nominated shall be only for the remainder of the term of the member who
vacated the office.
(8) If any nominated member,—
(a) is adjudged as unsound mind by a court of competent jurisdiction or;
(b) is adjudged as an insolvent by a court of

competent jurisdiction or;

(c) is incapable of continuing as such due to physical or mental disability or;
(d) is punished for offence which in the opinion of the Government involves
moral turpitude or financial irregularities, Government may remove him from membership.
12. Powers, Duties and Functions of Fish Market Management Society.—The powers,
duties and functions of the Fish Market Management Society constituted as per section 11 of
this Act shall be as follows, namely:—
(i) to engage in the formulation of infrastructure development works and other
activities of the market, formulation of plans and supervision;

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

42

(ii) to ensure that the fish auctioning, sale and quality
accordance with the provisions of this Act;

maintenance are in

(iii) to give awareness about the provisions of this Act to all stakeholders;
(iv) to solve disputes, if occur, between the participants of fish auctioning and sale
in the market by restricting unwarranted trends that may occur;
(v) to assist Government officials concerned for implementing the provisions of
this Act effectively;
(vi) to arrange for the realisation of the user fee fixed by Grama Panchayat/
Municipality/ Municipal Corporation from users; from the amount so realised, remit the
prescribed rate of amount in the Local Self Government Institution of the area where the fish
market is situated, in time
(vii) to spend the user fee received, for the development, management and other
activities of the market;
(viii) to depute temporarily, required employees for carrying out the management,
maintenance and surveillance of the market based on the financial position of the society;
(ix) to exercise such other powers and fulfill such other duties and functions as may
be prescribed.
13. Regulation of ice plant, chilled storage, pre-processing centre, processing centre and
transporting facility.—(1) Ice plant, chilled storage, pre-processing centre, processing centre
and transporting facility which have not obtained permit under section 14 of this Act shall not
function in the State.
(2) Any person who contravenes the prohibition under sub-section (1) shall be
subjected to the penal actions under section 29 of this Act.
(3) All ice plants, chilled storage, pre-processing centre, processing centre and
transporting facility functioning on the date of commencement of this Act shall obtain permit
under section 14 within 30th June, 2022.
14. Permit for ice plant, chilled storage, pre-processing centre, processing centre and
transporting facility.—(1) For obtaining a permit for operating ice plant, chilled storage,
pre-processing centre, processing centre or transporting facility, a person shall submit an
application before the Authorised Officer of that area, in the prescribed manner.
(2) The applications submitted as per sub-section (1) shall be as prescribed, in such
form and remitting such fee.
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(3) The Authorised Officer shall, on the applications received as per sub-section (1),
conduct or cause to be conducted an enquiry and based on the eligibility as may be prescribed,
either grant the permit in the form that may be prescribed or reject the application, within a
period not exceeding thirty days from the date of receipt of the application.
(4) For granting permit, the applicant shall remit prescribed amount of security
deoposit in the manner prescribed.
(5) If the application is rejected, said information, together with reasons thereof shall
be intimated to the applicant in writing within thirty days from the date of receipt of the
application.
(6) The permit issued under this section shall be valid up to three years, unless
suspended or cancelled.
(7) A permit obtained under sub-section (3) may be renewed before its expiry by
complying the procedure to be followed for obtaining a new permit and by remitting such fee
as may be prescribed.
15. Regulation of quality maintenance of fish.—(1) The owner or possessor of a fish
landing centre, harbour, market, shop room, booth, sales outlet, chilled storage, ice plant, preprocessing centre, processing centre, transport facility or container where fish is handled shall
comply with all the criteria fixed by the Government, by notification, for maintenance of
quality of fish and hygiene.
(2) No person shall engage in any activity in such a way contravening any of the
provisions stated in sub-section (1) or abetting the same.
(3) No person shall, voluntarily or by inducement of another person add any
chemical/toxic substances to the fish and make it inedible or poor quality.
(4) No person shall enagage in auctioning, marketing, transportation and distribution
of fish without complying with the provisions and criteria as per sub-section (1).
(5) Whoever contravenes any of the provisions of this section shall be subjected to
the penal actions under section 30 of this Act.
16. Constitution of State Level Fish Quality Maintenance Committee.—
The Government may, by notification, constitute a State Level Fish Quality Maintenance
Committee for the effective and efficient implementation of the provisions of this Act and it
shall consist of the following members, namely:—
(i) Director of Fisheries—Chairperson
(ii) Commissioner of Food Safety—Member
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(iii) Director of Health Services—Member
(iv) Director of Panchayats—Member
(v) Chief Government Analyst—Member
(vi) A representative nominated from the Central Institute of Fisheries Technology
—Member
(vii) Joint Director of Fisheries—Member Secretary
17. Powers, duties and functions of the State Level Fish Quality Maintenance
Committee.—The State Level Fish Quality Maintenance Committee constituted as per section
16 shall have the following powers, duties and functions, namely:—
(i) to provide necessary technical advice and recommendation to the Government
regarding the implementation of the provisions of this Act;
(ii) to give awareness to the fish consumers about the quality;
(iii) to provide technical support to the notified officials for issuing quality certificate
to the fish obtained by fishing;
(iv) to give recognition to the laboratories for conducting examinations under the
provisions of this Act;
(v) to fix and and publish the quality of fish obtained by fishing;
(vi) to perform such other functions as may be prescribed.
18. Restriction on auction, marketing etc. of fish based on item and size.—(1)The
Government may, by notification, impose, restriction or prohibition on auction, marketing,
transportation and distribution of particular item or particular size of fish.
(2) Whoever contravenes the restriction or prohibition imposed under sub-section
(1) shall be subjected to the penal actions under section 29 of this Act.
19. Procurement of Fish and Fixation of basic price.—(1) The Harbour Management
Society shall have the power to fix the basic price of fish, from time to time, as prescribed.
(2) The fish caught and brought by fishermen, if they are interested may be procured
as prescribed, through the Fishermen Development Welfare Co-operative Societies in which
they are members, after giving the basic price fixed as per sub-section (1). The procurement
facilities needed for this shall be, as prescribed.
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20. Certification of fish obtained by fishing.—(1) If it is necessary for exporting fish,
the owner of the fishing vessel shall be eligible to obtain certificate as prescribed.
(2) The certificate under sub-section (1) shall be issued by an officer not below the
rank of Fisheries Extension Officer in the Fisheries Department, authorised by Government
through notification, by complying the procedures as may be prescribed.
21. Certification of quality of fish.—(1)When an application is submitted in the manner
as may be prescribed, the producer shall be eligible to get quality certificate for the fish, for
ensuring that it is edible and for protecting the interest of consumers.
(2) The quality needed for the fish for obtaining certificate as per sub-section (1)
shall be fixed separately and published by the State Level Fish Quality Maintenance
Committee constituted as per section 16.
(3) The certificate under sub-section (1) shall be issued by an officer not below the
rank of Fisheries Extension Officer in the Fisheries Department, authorised by Government
through notification, by complying the procedures as may be prescribed
22. Submission of return by the permit holder.—(1) The owner or possessor who has
obtained permit for ice plant, pre-processing centre or processing centre and the auctioneer
who has obtained licence for fish landing centre, harbour or market shall submit a return to the
Authorised Officer, in the manner as may be prescribed and within the time as may be
prescribed.
(2) The Authorised Officer shall examine the returns and ensure their accuracy and
clarity.
(3) For ensuring the accuracy of the returns, the Authorised Officer may require the
licence/permit holder to produce the connected records.
(4) For ensuring the accuracy of the returns, the licence/permit holder shall have
the responsibility to produce the records as required by the Authorised Officer.
(5) Any person who contravenes the provisions in this section shall be subjected to
penal actions under section 29 of this Act.
23. Cancellation, suspension and amendment of permit.— If the licence/permit granted
as per sections 5 and 14 is obtained by furnishing false information or the permit holder
contravenes any of the provisions of this Act or the rules made thereunder or notifications or
orders issued, the Authorised Officer shall have the power to cancel, suspend or amend such
licence/ permit or realise wholly or partly the security amount remitted:
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Provided that no licence/ permit shall be cancelled or suspended or amended or no
security amount be realised fully or partly, without affording a reasonable opportunity of being
heard to the person or the owner concerned, before taking such action.
24. Powers, duties and functions of the Authorised Officer.—The Government may, by
notification, authorize an officer of the Fisheries Department in the rank of Assistant Director,
having jurisdiction over the respective area, as Authorised Officer for exercising the powers
and performing the duties given under this Act.
25. Power for inspection, seizure and disposal of.—(1) The Government may authorise
officers of the Fisheries Department not below the rank of Fisheries Officer as Inspecting
Officers to ensure that the provisions of this Act are implemented effectively.
(2) If the Inspecting Officer is convinced that the provisions in sections 13 and 18
of this Act are contravened or the fish handled are stale or containing germs or added chemicals/
toxic substances or of sub-standard quality, he shall have the power to inspect any vessel, fish
landing centre, harbour, market, shop room, booth, chilled storage, ice plant, pre-processing
centre, processing centre, fish transportation facility and container and allied things.
(3) If the places inspected under sub-section (2) are not functioning in accordance
with the provisions of this Act, the Inspecting Officer shall give direction to the person or the
establishment concerned to stop functioning and close down the same within a fixed time, in
the manner as may be prescribed.
(4) If stale, infected, chemicals/ toxic substance added or sub-standard fish is found
on inspection, the Inspecting Officer shall have the power to seize and destroy it in the manner
as may be prescribed. Provided the reason for seizure/destruction shall be given in writing to
the person or the institution concerned.
(5) After taking action under sub-sections (3) and (4), the Inspecting Officer shall
urgently report its details to the Adjudicating Officer in the manner prescribed.
26. Adjudication.-(1) The Government may, by notification, authorise an officer of the
Fisheries Department not below the rank of Deputy Director, having jurisdiction over that
district, as Adjudicating Officer for exercising the powers and performing the functions given
under this Act.
(2) The Adjudicating Officer shall, on receipt of a report from the Inspecting officer
under sub-section (5) of section 25, hold an enquiry into the matters mentioned in the report if
necessary in the manner as may be prescribed, after giving all the parties concerned a
reasonable opportunity of being heard.
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(3) On an action taken under sub-section (2), if the adjudicating officer is satisfied
that a person has contravened the provisions of sections 13 or 18 or the fish handled was stale
or contain germs or added chemical or toxic substance or of substandard quality, that person
shall be subjected to fine and action under section 29 of this Act.
27. Appeal.—(1) Any person aggrieved by the decision of the Adjudicating Officer, may
prefer an appeal before the Appellate Authority of that area, within thirty days from the date of
that decision. The decision taken thereon by the Appellate Authority shall be final.
(2) When an appeal is preferred against the decision made under the provisions of
this Act, the appellant shall deposit the entire fine amount, otherwise the Appellate Authority
shall not accept the appeal.
(3) On receipt of an appeal under sub-section (1), the Appellate Authority shall make
an inquiry in to the matter and shall finally dispose of it within thirty days from the date of
receipt of appeal.
(4) The Appellate Authority may stay further actions on the decision rendered by
the Adjudicating Officer, till the disposal of such appeal.
28. Powers of the Adjudicating Officer and the Appellate Authority for conducting
enquiry under this Act.—(1) For the purpose of inquiry under this Act, the Adjudicating Officer
and the Appellate Authority shall have the same powers vested in a civil court under the Code
of Civil Procedure, 1908 (Central Act 5 of 1908), while trying a civil suit, in respect of the
following matters, namely:—
(a) to summon any person and examine him on oath;
(b) to require the discovery and production of any document;
(c) to receive evidence on affidavit;
(d) to requisition any public records or copy thereof from any court or office, and
(e) to examine witnesses and inspect documents.
(2) The powers exercised by the Adjudicating Officer or the Appellate Authority
as per this Act shall be deemed to be equal to civil court and be subjected to the provisions of
sections 345 and 346 of the Code of Criminal Procedure, 1973. (Central Act 2 of 1974)
29. Penalty.—(1)Whoever contravenes any of the provisions of sections 13, 18 or 22 of
this Act or any conditions of licence/ permit or handles fish which is stale or contains germs
or added chemicals/ toxic substance or of poor quality, and if found guilty, the Adjudicating
Officer may impose an amount not exceeding the following amount as fine,—
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(a) ten thousand rupees, for any contravention of law for the first time;
(b) twenty five thousand rupees, for any contravention of law for the second time;
(c) one lakh rupees, for any contravention of law for the third or more times.
(2) In addition to the fine under sub-section (1), the adjudicating officer may,
suspend or cancel the licence/permit.
(3) Any amount of penalty imposed under this Act may be recovered as if it
were any arrear of public revenue due on land.
30. Trial for the offence.—(1) Anyone who contravenes sections 4, 6 or 15 of this Act or
the rules made thereunder, shall be tried by a Court of Judicial Magistrate of First Class .
(2) Whoever contravenes any of the provisions of sections 4, 6 or 15 of this Act, if
found guilty, shall be liable to punishment not exceeding the following, namely:—
(a) imprisonment for two months or fine of one lakh rupees or with both, for
any one or more offences, for the first time;
(b) imprisonment for one year or fine of three lakh rupees or with both, for
any one or more offences, for the second time;
(c) imprisonment for one year or fine of five lakh rupees or with both, for any
one or more offences, if committed more than two times;
(d) whoever contravenes or attempt to contravene the provisions of this Act or
the rules or notifications or orders made thereunder, shall be convicted, if proved, without
prejudice to other penalties he may get.
(3) In addition to the penalty under sub-section (2), the licence / permit issued may
be suspended or cancelled until found eligible.
(4) The person who contravenes any of the provisions of this Act or the rules made
thereunder or any notification or order issued on that basis is an association or a co-operative
society or a corporation or a body corporate, or a director or a manager of it, or an officer or
an agent thereof, whoever may be, it shall be deemed that the person who held the position at
the time of commission of the offence have committed the contravention of the law.
(5) Whoever contravened or abetted to contravene the provisions of this Act or the
rules or notification or order made thereunder, may be subjected to action as per law.
31. Protection of action taken in good faith.—(1) No suit, prosecution or other legal
proceeding shall lie against any officer or authority for anything which is done in good faith
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or intended to be done in pursuance of any of the provisions of this Act or the rules made
thereunder.
(2) No suit or other legal proceeding shall lie against any officer or authority for any
damage caused or likely to be caused by any action which is done in good faith or intended to
be done in pursuance of this Act or any rule made thereunder.
32. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the
provisions of this Act, the Government may, by general or special order, do anything not
inconsistent with the provisions of this Act, which appears to it to be necessary or expedient
for the purpose of removing such difficulty:
Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from
the date of commencement of this Act.
(2) Every order made under this section shall be laid as soon as may be after it is
made, before the Legislative Assembly.
33. Power to make rules.—(1) The Government may, by notification in the Gazette,
make rules to carry out all or any of the purposes of this Act.
(2) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made,
before the Legislative Assembly, while it is in session for a total period of fourteen days, which
may be comprised in one session or in two successive sessions, and if, before the expiry of the
session in which it is so laid or the session immediately following, the Legislative Assembly
makes any modification in the rule or decides that the rule should not be made, the rule shall,
thereafter, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so
however that, any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of
anything previously done under that rule.
34. Repeal and saving.—(1) The Kerala Fish Auctioning, Marketing and Maintenance of
Quality Ordinance, 2021 (112 of 2021) is hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, anything done or deemed to have been done or
any action taken or deemed to have been taken under said Ordinance shall be deemed to have
been done or taken under this Act.

____________________________________________________________________________________________________________________________
PUBLISHED BY THE SUPERINTENDENT OF GOVERNMENT PRESSES
AT THE GOVERNMENT CENTRAL PRESS, THIRUVANANTHAPURAM, 2021
This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

