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ORDINANCE No. 81 OF 2021 

THE  KERALA  MARINE  FISHING  REGULATION 

(AMENDMENT)  ORDINANCE,  2021 

Promulgated by the Governor of Kerala in the Seventy-second Year of the Republic of  

India. 

AN 

ORDINANCE 
 

further to amend the Kerala Marine Fishing Regulation Act, 1980. 

Preamble.—WHEREAS, the Kerala Marine Fishing Regulation (Amendment) Ordinance, 

2020 (71 of 2020) was promulgated by the Governor of Kerala on the 4th day of October, 2020;  

AND WHEREAS, a Bill to replace the said Ordinance by an Act of the State Legislature 

could not be introduced in and passed by the Legislative Assembly of the State of Kerala during 

its session which commenced on the 31st day of December, 2020 and ended on the same day 

(special session) and in the session which commenced on the 8th day of January, 2021 and 
ended on the 22nd day of January, 2021; 

AND WHEREAS, in order to keep alive the provisions of the said Ordinance, the Kerala 

Marine Fishing Regulation (Amendment) Ordinance, 2021 (25 of 2021) was promulgated by 

the Governor of Kerala on the 9th  day of February, 2021; 

AND WHEREAS, a Bill to replace the said Ordinance by an Act of the State Legislature 

could not be introduced in, and passed by the Legislative Assembly of the State of Kerala 

during its session which commenced on the 24th day of May, 2021 and ended on the 10th day 

of June, 2021; 

AND WHEREAS, under sub-clause (a) of clause (2) of Article 213 of the Constitution of 

India the said Ordinance will cease to operate on the 5th day of July, 2021; 

AND WHEREAS, difficulties will arise if the provisions of the said Ordinance are not kept 

alive;    
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AND WHEREAS, the Legislative Assembly of the State of Kerala is not in session and the 

Governor of Kerala is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to 

take immediate action; 

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the 

Constitution of India, the Governor of Kerala is pleased to promulgate the following 

Ordinance:— 

1. Short title and commencement.—(l) This Ordinance may be called the Kerala Marine 

Fishing Regulation (Amendment)  Ordinance, 2021. 

(2) It shall be deemed to have come into force on the 5th day of October, 2020. 

2. Act 10 of 1981 to be temporarily amended.—During the period of operation of this 

Ordinance, the Kerala Marine Fishing Regulation Act, 1980 (10 of 1981) (hereinafter referred 

to as the principal Act) shall have effect subject to the amendments specified in sections 3 to 5. 

3. Amendment of preamble.—In the preamble of the principal Act,  after the words 

“fishing vessels in the sea”, the words “as well as the fishermen in the fishing vessels” shall be 

inserted. 

4. Insertion of new sections.—In the principal Act, section “5” shall be renumbered as 

section “4A’’ and after section 4A so renumbered,  the following sections shall be inserted, 

namely:— 

“5. Power to restrict and regulate fishermen in fishing vessels.—No owner of a fishing 

vessel shall allow any person in his fishing vessel unless he is a fisherman as defined in the 

Kerala Fishermen Welfare Societies Act, 1980 (7 of 1981) and having Biometric Identity Card 

issued by the Fisheries Department: 

Provided that nothing contained in this section shall prevent the owner of a fishing vessel 

from employing labourers in the fishing vessels  possessing Aadhaar Card and Identity Card 

issued under the  Kerala Migrant Workers’ Welfare  Scheme, 2010: 
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Provided further that nothing contained in this section shall prevent the owner of a fishing 

vessel from employing licensed crew possessing Aadhaar Card for the operation of the fishing 

vessel in the sea. 

5A. Prohibition of use of fishing vessel for the purposes other than fishing.—No owner 

of a fishing vessel shall use or cause or allow to be used, the fishing vessel for any purpose 

other than fishing without the prior permission of the Authorised Officer.”. 

5. Amendment of  section 17.—In section 17 of the principal Act,— 

(i)  for sub-section (1) and clauses (a) and (b) thereof, following shall be substituted, 

namely:— 

“(1) Where the adjudicating officer, after inquiry under section 16 finds that,— 

(a) any owner/master of a fishing vessel has contravened the provisions of 

sections 4A, 7 or 9, he shall be liable to the following penalty, namely:— 

(i) if the horse power of fishing vessel so used is up to ten HP, five thousand 

rupees; 

(ii) if the horse power of fishing vessel so used is above ten HP and up to 

twenty-five HP, ten thousand rupees; 

(iii)  if the horse power of fishing vessel so used is above twenty-five HP 

and up to fifty HP, twenty-five thousand rupees; 

(iv)  if the horse power of fishing vessel so used is above fifty HP and up to 

ninety HP, fifty thousand rupees; 

(v) if the horse power of fishing vessel so used is above ninety HP and 

up to one hundred and twenty HP, ninety thousand rupees; 

(vi)  if the horse power of fishing vessel so used is above one hundred and 

twenty HP and up to one hundred and fifty HP, one lakh and twenty thousand rupees; 
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(vii)  if the horse power of fishing vessel so used is above one hundred and 

fifty HP and up to two hundred HP, one lakh and fifty thousand rupees; 

(viii)  if the horse power of fishing vessel so used is above two hundred HP 

and up to two hundred and eighty HP, two lakh rupees; and 

(ix) if the horse power of fishing vessel so used is above two hundred and 

eighty HP, two lakh and fifty thousand rupees; 

(b) any person has used or caused or allowed to be used any non-motorized 

fishing vessel in contravention of the provisions of sections 4A, 5A or 9 or any rule made or 

order issued thereunder, shall be liable to penalty of an amount of five thousand rupees;”; 

(ii) clause (c) shall be omitted and the remaining clauses shall be relettered 

accordingly; 

(iii) in clause (c), so relettered, the words “any person has used or caused or allowed 

to be used” shall be inserted at the beginning and after “(c)”; 

(iv) in clause (d), so relettered, the words “any person has used or caused or allowed 

to be used” shall be inserted at the beginning and after “(d)”; 

(v) after sub-section (4), the following sub-sections shall be inserted, namely:— 

“(4a) Whoever contravenes any of the provisions of section 5, shall be liable 

to penalty which may extend to one thousand rupees: 

Provided that in the case of second offence, penalty may extend to two 

thousand rupees and for subsequent offences to five thousand rupees. 

(4b) Whoever contravenes any of the provisions of section 5A shall be liable 

to penalty as mentioned in clause (a) and (b) of sub-section (1) of section 17: 

Provided that for second or subsequent offence, the registration and licence of 

the vessel shall be cancelled and the fishing vessel shall be forfeited. 
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(4c) Whoever contravenes any of the provisions of this Act or any rule made 

thereunder shall, if no penalty is provided for the offence, shall be punishable with fine which 

may extend to five thousand rupees.”. 

6. Repeal and saving.—(1) The Kerala Marine Fishing Regulation (Amendment) 

Ordinance, 2021 (25 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 the principal Act as amended by the said 

Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the principal Act, as amended by 

this Ordinance. 

  

 ARIF MOHAMMED KHAN, 

 GOVERNOR.  
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കേരള സർക്കാർ 

 

വിജ്ഞാപനം 

 

 

 

2021 ജൂലൈ 1-ാം തീയതി കേരള ഗവര്ണ്ണര്ണ് വിളംബരപ്പെടുത്തിയ താപ്പെെറയുന്ന 
ഓര്ണ്ഡിനന്സ ്പ്പപാതുജനങ്ങളുപ്പട അറിവികൈക്കായി ഇതിനാല് പ്പസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നു. 

 ഗവര്ണ്ണറുപ്പട ഉത്തരവിന്പ്പോരം, 

 സാദിഖ് എം. കെ., 
 സ്പ്പപഷ്യല് പ്പസപ്േട്ടറി (നിയമം). 
  

തിരുവനന്തപുരം, 2021 ജൂലൈ 2 
1196  മിഥുനം 18 

1943 ആഷ്ാഢം 11.  
 

 

 

നമ്പര്ണ് 25891/പ്പൈഗ്.ഐ1/2019/നിയമം.   

നിയമ (നിയമനിര്ണ്മ്മാണ-ഐ) വേുെ് 
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2021-ലെ 81-ാാം നമ്പർ ഓർഡിനന്സ് 

2021-ലെ കേരള സമുദ്ര മത്സ്യബന്ധന നിയദ്രണ  
(കേരഗതി) ഓർഡിനന്സ് 

 ഭാരത റിെബ്ലിക്കിപ്പെ എെുപത്തിരണ്ാം സംവത്സരത്തില് കേരള ഗവര്ണ്ണര്ണ് 

വിളംബരപ്പെടുത്തിയത്. 

1980-പ്പൈ കേരള സമുപ്ദ മത്സയബന്ധന നിയപ്ന്തണ ആേ്റ് വീണ്ും 

കഭദഗതി പ്പെയ്യുന്നതിനുള്ള 

ഒരു 

ഓര്ണ്ഡിനന്സ് 

പീഠിേ.—2020-പ്പൈ കേരള സമുപ്ദ മത്സയബന്ധന നിയപ്ന്തണ (കഭദഗതി) 

ഓര്ണ്ഡിനന്സ ് (2020-പ്പൈ 71) 2020 ഒകടാബര്ണ് 4- ം തീയതി കേരള ഗവര്ണ്ണര്ണ് 

വിളംബരപ്പെടുത്തിയിരുന്നതിനാൈും; 

2020 ഡിസംബര്ണ് 31- ം തീയതി ആരംഭിച്ച് അകന്ന ദിവസം തപ്പന്ന അവസാനിച്ച 

സകമ്മളനത്തിൈും (പ്പകതയേ സകമ്മളനം), 2021 ജനുവരി 8- ം തീയതി ആരംഭിച്ച് 2021 

ജനുവരി 22- ം തീയതി അവസാനിച്ചതുമായ കേരള നിയമസഭയുപ്പട സകമ്മളനക്കാൈത്തും  

പ്പസ്തുത ഓര്ണ്ഡിനന്സിനു പേരം നിയമസഭയുപ്പട ഒരു ആേ്റ് പ്പോണ്ുവരുന്നതിനുള്ള 

ഒരു ബില്  നിയമസഭയില് അവതരിെിക്കുന്നതിനും പാസ്സാക്കുന്നതിനും   

േെിയാതിരുന്നതിനാൈും; 

പ്പസ്തുത ഓര്ണ്ഡിനന്സിപ്പൈ വയവസ്ഥേള് നിൈനിര്ണ്ത്തുന്നതിനായി, 2021-പ്പൈ കേരള     

സമുപ്ദ മത്സയബന്ധന നിയപ്ന്തണ (കഭദഗതി) ഓര്ണ്ഡിനന്സ് (2021-പ്പൈ 25) 2021 

പ്പെപ്ബുവരി 9- ം തീയതി കേരള ഗവര്ണ്ണര്ണ് വിളംബരപ്പെടുത്തിയിരുന്നതിനാൈും; 

2021 കമയ് 24- ം തീയതി ആരംഭിച്ച് 2021 ജൂണ് 10- ം തീയതി അവസാനിച്ച കേരള 

നിയമസഭയുപ്പട സകമ്മളനക്കാൈത്ത് പ്പസത്ുത ഓര്ണ്ഡിനന്സിനു പേരം സംസ്ഥാന 

നിയമസഭയുപ്പട ഒരു ആേ്റ് പ്പോണ്ുവരുന്നതിനുള്ള ഒരു ബില് നിയമസഭയില് 

അവതരിെിക്കുന്നതിനും പാസ്സാക്കുന്നതിനും  േെിയാതിരുന്നതിനാൈും; 
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പ്പസ്തുത ഓര്ണ്ഡിനന്സിന് ഭാരതത്തിപ്പെ ഭരണഘടനയുപ്പട 213- ം അനുകേദം 

(2)- ം ഖണ്ഡം (എ) ഉപഖണ്ഡപ്പോരം 2021 ജൂലൈ 5- ം തീയതി 

പ്പാബൈയമില്ലാതായിത്തീരുപ്പമന്നതിനാൈും; 

പ്പസ്തുത ഓര്ണ്ഡിനന്സിപ്പൈ വയവസ്ഥേള് നിൈനിര്ണ്ത്താതിരിക്കുന്നപക്ഷം 

ലവഷ്മയങ്ങള് ഉണ്ാേുപ്പമന്നതിനാൈും; 

കേരള സംസ്ഥാന നിയമസഭ സകമ്മളനത്തിൈല്ലാത്തതിനാൈും താന് സതവര നടപടി 

എടുകക്കണ്ത് ആവശ്യമാേുന്ന സാഹെരയങ്ങള് നിൈവിൈുപ്പണ്ന്ന് കേരള ഗവര്ണ്ണര്ണ്ക്ക ്

കബാദ്ധയമായിരിക്കുന്നതിനാൈും; 

ഇകൊള്, അതിനാല്, ഭാരതത്തിപ്പെ ഭരണഘ ടനയുപ്പട 213- ം അനുകേദം (1)- ം 

ഖണ്ഡപ്പോരം നല്േപ്പെട്ട അധിോരങ്ങള് വിനികയാഗിച്ച് കേരള ഗവര്ണ്ണര്ണ് 

താപ്പെെറയുന്ന ഓര്ണ്ഡിനന്സ് വിളംബരപ്പെടുത്തുന്നു:— 

1. െുരുക്കകെരും പ്പാരംഭവും.—(1) ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സിന് 2021-പ്പൈ കേരള സമുപ്ദ 

മത്സയബന്ധന നിയപ്ന്തണ (കഭദഗതി) ഓര്ണ്ഡിനന്സ് എന്ന് കപര് പറയാം. 

(2) ഇത് 2020 ഒകടാബര്ണ് 5- ം തീയതി പ്പാബൈയത്തില് വന്നതായി 

േരുതപ്പെകടണ്താണ്. 

2. 1981-പ്പൈ 10- ം ആേറ്് താല്ക്കാൈിേമായി കഭദഗതി പ്പെയ്യപ്പെകടണ്താണ്.—ഈ 

ഓര്ണ്ഡിനന്സ ് നിൈവിൈിരിക്കുന്ന ോൈയളവില്  1980-പ്പൈ കേരള സമുപ്ദ മത്സയബന്ധന 

നിയപ്ന്തണ ആേ്റിന് (1981-പ്പൈ 10) (ഇതിനുകശ്ഷ്ം പ്പധാന ആേ്റ് എന്നാണ ്

പരാമര്ണ്ശ്ിക്കപ്പെടുേ),  3 മുതല് 5 വപ്പരയുള്ള വേുെുേളില് പരാമര്ണ്ശ്ിച്ചിരിക്കുന്ന 

കഭദഗതിേള്ക്കു വികധയമായി പ്പാബൈയമുണ്ായിരിക്കുന്നതാണ്. 

3. പീഠിേയുപ്പട കഭദഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പെ പീഠിേയില്, “മത്സയബന്ധനം 

നടത്തുന്നതിനും” എന്ന വാക്കുേള്ക്ക ് കശ്ഷ്ം “അതുകപാപ്പൈ മത്സയബന്ധന 

നൗേേളിപ്പൈ മത്സയപ്പത്താെിൈാളിേപ്പള സംബന്ധിച്ചും"  എന്ന വാക്കുേള് 

കെര്ണ്കക്കണ്താണ്. 

4. പുതിയ വേുെുേള് കെര്ണ്ക്കല്.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പൈ 5- ം വേുെിപ്പന, 4എ 

വേുൊയി പുനരക്കം പ്പെകയ്യണ്തും അപ്പോരം പുനരക്കം പ്പെയത് 4എ വേുെിനു 

കശ്ഷ്ം താപ്പെെറയുന്ന വേുെുേള് കെര്ണ്കക്കണ്തുമാണ്, അതായത്:— 
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“5. മത്സയബന്ധന നൗേേളില് മത്സയപ്പത്താെിൈാളിേപ്പള പരിമിതപ്പെടുത്താനും 

നിയപ്ന്തിക്കാനുമുള്ള അധിോരം.—ഒരു മത്സയബന്ധന നൗേയുപ്പട ഉടമ, 1980-പ്പൈ കേരള 

മത്സയപ്പത്താെിൈാളി കക്ഷമ സംഘങ്ങള് ആേ്റില് (1981-പ്പൈ 7) നിര്ണ്വെിച്ച പ്പോരമുള്ള 

ഒരു മത്സയപ്പത്താെിൈാളിയല്ലാത്തതും മത്സയബന്ധനവേുെ് നല്േിയ ബകയാപ്പമപ്ടിേ ്

തിരിച്ചറിയല് ോര്ണ്ഡ് ഇല്ലാത്തതുമായ യാപ്പതാരാപ്പളയും  തപ്പെ മത്സയബന്ധന നൗേയില്  

അനുവദിക്കാന് പാടില്ലാത്തതാേുന്നു: 

എന്നാല് ഈ വേുെില് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള യാപ്പതാന്നും തപ്പന്ന കേരള 

േുടികയറപ്പത്താെിൈാളി കക്ഷമപദ്ധതിയിന് േീെില് നല്േിയിട്ടുള്ള തിരിച്ചറിയല് ോര്ണ്ഡും 

ആധാര്ണ് ോര്ണ്ഡും  ലേവശ്മുള്ള പ്പതാെിൈാളിേപ്പള  മത്സയബന്ധന നൗേേളില് കജാൈി 

പ്പെയ്യിക്കുന്നതില് നിന്നും മത്സയബന്ധന നൗേയുപ്പട ഉടമപ്പയ തടയുന്നതല്ല: 

എന്നുമാപ്തമല്ല ഈ വേുെില് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള യാപ്പതാന്നും തപ്പന്ന  ആധാര്ണ് ോര്ണ്ഡ ്

ലേവശ്മുള്ള ലൈസന്സുള്ള കജാൈിക്കാപ്പര, സമുപ്ദത്തില് മത്സയബന്ധന നൗേ 

പ്പവര്ണ്ത്തിെിക്കുന്ന കജാൈി പ്പെയ്യിെിക്കുന്നതില് നിന്്ന ഒരു മത്സയബന്ധന നൗേയുപ്പട  

ഉടമപ്പയ തടയുന്നതല്ല. 

5എ. മത്സയബന്ധനം അല്ലാപ്പതയുള്ള മകറപ്പതങ്കിൈും ആവശ്യങ്ങള്ക്ക ്

മത്സയബന്ധന നൗേ ഉപകയാഗിക്കുന്നതിനുള്ള നികരാധനം.—ഒരു മത്സയബന്ധന 

നൗേയുപ്പട ഉടമ, അധിോരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട  ഉകദയാഗസ്ഥപ്പെ മുന്േൂര്ണ് അനുമതിയില്ലാപ്പത, 

മത്സയബന്ധന നൗേ മത്സയബന്ധനമല്ലാപ്പതയുള്ള മകറപ്പതങ്കിൈും ആവശ്യങ്ങള്ക്കായി 

ഉപകയാഗിക്കുേകയാ ഉപകയാഗിക്കാന് ഇടയാക്കുേകയാ  അനുവദിക്കുേകയാ പ്പെയ്യാന് 

പാടുള്ളതല്ല.”. 

5. 17- ം വേുെിപ്പെ കഭദഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പൈ 17- ം വേുെില്,— 

(i) (1)- ം ഉപവേുെിനും അതിപ്പെ  (എ)-യും (ബി)-യും ഖണ്ഡങ്ങള്ക്കും പേരം 

താപ്പെെറയുന്നവ കെര്ണ്കക്കണ്താണ,് അതായത്:— 

(1) അഡ്ജുഡികക്കറിംഗ് ആെീസര്ണ്, 16-ാം വേുെുപ്പോരമുള്ള 

അകനവഷ്ണത്തിനുകശ്ഷ്ം,— 
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(എ) ഒരു മത്സയബന്ധന നൗേയുപ്പട ഉടമസ്ഥന്/മാസ്റ്റര്ണ് 4എ, 7 

അപ്പല്ലങ്കില് 9 വേുെുേളിപ്പൈ  വയവസ്ഥേള് ൈംഘിപ്പച്ചന്നു േപ്പണ്ത്തുന്നപക്ഷം, അയാള് 

താപ്പെെറയുന്ന പിെശ്ിക്ഷക്കു ബാധയസ്ഥനായിരിക്കുന്നതാണ്, അതായത:്— 

(i) അപ്പോരം ഉപകയാഗിച്ച മത്സയബന്ധന നൗേയുപ്പട 

േുതിരശ്ക്തി പത്ത് എച്ച്.പി. വപ്പര ആപ്പണങ്കില് അയ്യായിരം രൂപ; 

(ii) അപ്പോരം ഉപകയാഗിച്ച മത്സയബന്ധന നൗേയുപ്പട  

േുതിരശ്ക്തി പത്ത് എച്ച്.പി.ക്്ക മുേളിൈും ഇരുപത്തിയഞ്ച്  എച്ച്.പി. വപ്പരയും 

ആപ്പണങ്കില് പതിനായിരം രൂപ; 

(iii) അപ്പോരം ഉപകയാഗിച്ച മത്സയബന്ധന നൗേയുപ്പട  

േുതിരശ്ക്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് എച്ച്പിക്്ക മുേളിൈും അമ്പത ് എച്ച്.പി. വപ്പരയും 

ആപ്പണങ്കില് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ; 

(iv) അപ്പോരം ഉപകയാഗിച്ച മത്സയബന്ധന നൗേയുപ്പട  

േുതിരശ്ക്തി അമ്പത് എച്ച്പിക്്ക മുേളിൈും പ്പതാണൂറ് എച്ച്.പി. വപ്പരയും ആപ്പണങ്കില്, 

അമ്പതിനായിരം രൂപ; 

(v) അപ്പോരം ഉപകയാഗിച്ച മത്സയബന്ധന നൗേയുപ്പട  

േുതിരശ്ക്തി പ്പതാണൂറ് എച്ച്പിക്്ക മുേളിൈും നൂറി ഇരുപത് എച്ച്.പി. വപ്പരയും 

ആപ്പണങ്കില്, പ്പതാണൂറായിരം രൂപ; 

(vi) അപ്പോരം ഉപകയാഗിച്ച മത്സയബന്ധന നൗേയുപ്പട  

േുതിരശ്ക്തി നൂറി ഇരുപത് എച്ചപ്ിക്്ക മുേളിൈും നൂറി അമ്പത് എച്ച്.പി.  വപ്പരയും 

ആപ്പണങ്കില്, ഒരു ൈക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ; 

(vii) അപ്പോരം ഉപകയാഗിച്ച മത്സയബന്ധന നൗേയുപ്പട 

േുതിരശ്ക്തി  നൂറി അമ്പത് എച്ച്പിക്്ക മുേളിൈും ഇരുനൂറ ് എച്ച്.പി. വപ്പരയും 

ആപ്പണങ്കില്,  ഒരു ൈക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപ; 

(viii) അപ്പോരം ഉപകയാഗിച്ച മത്സയബന്ധന നൗേയുപ്പട  

േുതിരശ്ക്തി ഇരുനൂറ് എച്ച്.പി.യക്്ക്  മുേളിൈും ഇരുനൂറി എണ്പത്  എച്ച്.പി. വപ്പരയും 

ആപ്പണങ്കില്, രണ്് ൈക്ഷം രൂപ; േൂടാപ്പത 
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(ix) അപ്പോരം ഉപകയാഗിച്ച മത്സയബന്ധന നൗേയുപ്പട  

േുതിരശ്ക്തി ഇരുനൂറി എണ്പത് എച്ച്.പി.യക്്ക് മുേളിൈാപ്പണങ്കില്, രണ്ു ൈക്ഷത്തി             

അന്പതിനായിരം രൂപ; 

(ബി) ഏപ്പതാരാളും 4എ, 5എ, 9 എന്നീ വേുെുേളുപ്പടകയാ അപ്പല്ലങ്കില് 

അതിന്േീെില് ഉണ്ാക്കിയ ഏപ്പതങ്കിൈും െട്ടത്തിപ്പൈകയാ, പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിപ്പൈകയാ 

വയവസ്ഥേള്ക്ക് വിരുദ്ധമായി, കമാകട്ടാര്ണ് ഘടിെിക്കാത്ത മത്സയബന്ധന നൗേ 

ഉപകയാഗിക്കുേകയാ  ഉപകയാഗിക്കാന് ഇടയാക്കുേകയാ  അനുവദിക്കുേകയാ 

പ്പെയ്യുേയാപ്പണങ്കില് അയ്യായിരം രൂപ വപ്പരയുള്ള പിെശ്ിക്ഷയക്്ക ്

ബാധയസ്ഥനായിരിക്കുന്നതാണ്. 

(ii) (സി) ഖണ്ഡം ഒെിവാകക്കണ്തും കശ്ഷ്ിക്കുന്ന ഖണ്ഡങ്ങള്  

അതിന നുസരിച്ച് പുനരക്ഷരം പ്പെകയ്യണ്തുമാണ്; 

(iii) അപ്പോരം  പുനരക്ഷരം പ്പെയ്ത (സി) ഖണ്ഡത്തില് “ഏപ്പതങ്കിൈും 

കബാട്ട് നിര്ണ്മ്മാണ യാര്ണ്ഡ് ആപ്പണങ്കില്” എന്ന വാക്കുേള്ക്ക് പേരം “ഏപ്പതങ്കിൈും 

കബാട്ട് നിര്ണ്മ്മാണ യാര്ണ്ഡ് ഉപകയാഗിക്കുേകയാ,  ഉപകയാഗിക്കാന് ഇടയാക്കുേകയാ  

അനുവദിക്കുേകയാ പ്പെയ്താല്” എന്ന വാക്കുേള് കെര്ണ്കക്കണ്താണ;് 

(iv) അപ്പോരം  പുനരക്ഷരം പ്പെയ്ത (ഡി) ഖണ്ഡത്തില് “ഏപ്പതങ്കിൈും 

മത്സയബന്ധന വൈനിര്ണ്മ്മാണ യൂണിറ് ആപ്പണങ്കില്” എന്ന വാക്കുേള്ക്ക് പേരം 

“ഏപ്പതങ്കിൈും മത്സയബന്ധന വൈനിര്ണ്മ്മാണ യൂണിറ് ഉപകയാഗിക്കുേകയാ,  

ഉപകയാഗിക്കാന് ഇടയാക്കുേകയാ അനുവദിക്കുേകയാ പ്പെയ്താല്” എന്ന വാക്കുേള് 

കെര്ണ്കക്കണ്താണ;് 

(v) (4)-ാം ഉപവേുെിന് കശ്ഷ്ം, താപ്പെെറയുന്ന  ഉപവേുെുേള്          

കെര്ണ്കക്കണ്താണ,് അതായത്:— 

“(4എ) 5-ാം വേുെിപ്പൈ ഏപ്പതങ്കിൈും വയവസ്ഥേള് ൈംഘിക്കുന്ന 

ഏപ്പതാരാളും ആയിരം രൂപ വപ്പരയാോവുന്ന പിെയ്ക്ക് ബാധയസ്ഥനായിരിക്കുന്നതാണ്: 

എന്നാല് രണ്ാമപ്പത്ത േുറത്തിപ്പെ  ോരയത്തില് രണ്ായിരം രൂപ വപ്പരയും 

തുടര്ണ്ന്നുള്ള േുറങ്ങള്ക്ക് അയ്യായിരം രൂപ വപ്പരയും പിെ വര്ണ്ദ്ധിെിക്കാവുന്നതാണ്. 
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(4ബി)  5എ  വേുെിപ്പൈ വയവസ്ഥേള് ൈംഘിക്കുന്ന ഏപ്പതാരാളും 

17-ാം വേുെിപ്പെ (1)-ാം ഉപവേുെിപ്പൈ (എ)-യും (ബി)-യും ഖണ്ഡങ്ങളില് 

പരാമര്ണ്ശ്ിച്ചിട്ടുള്ള പിെയ്ക്ക് ബാധയസ്ഥനായിരിക്കുന്നതാണ്: 

എന്നാല് രണ്ാമപ്പത്ത അപ്പല്ലങ്കില് തുടര്ണ്ന്നുള്ള േുറത്തിന്,  നൗേയുപ്പട 

രജിസ്കപ്ടഷ്നും ലൈസന്സും റദ്ദാകക്കണ്തും മത്സയബന്ധന നൗേ 

േണ്ുപ്പേകട്ടണ്തുമാണ.് 

(4സി) ഈ ആേ്റിപ്പൈകയാ അതിന് േീെില് ഉണ്ാക്കിയ ഏപ്പതങ്കിൈും 

െട്ടത്തിപ്പൈകയാ ഏപ്പതങ്കിൈും വയവസ്ഥേള് ൈംഘിക്കുന്ന ഏപ്പതാരാളും, ആ േുറത്തിന് 

യാപ്പതാരു പിെയും വയവസ്ഥ പ്പെയ്തിട്ടില്ലാപ്പയങ്കില്, അയ്യായിരം രൂപ വപ്പരയാോവുന്ന 

പിെക്ക് ശ്ിക്ഷിക്കപ്പെടാവുന്നതാണ്.”. 

6. റദ്ദാക്കൈും ഒെിവാക്കൈും.—(1) 2021-പ്പൈ കേരള സമുപ്ദ മത്സയബന്ധന നിയപ്ന്തണ 

(കഭദഗതി) ഓര്ണ്ഡിനന്സ് (2021-പ്പൈ 25) ഇതിനാല് റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നു. 

(2) അങ്ങപ്പന റദ്ദാക്കിയിരുന്നാല് തപ്പന്നയും പ്പസ്തുത ഓര്ണ്ഡിനന്സ് പ്പോരം 

കഭദഗതി പ്പെയ്യപ്പെട്ട പ്പധാന ആേ്റിന് േീെില് പ്പെയ്തകതാ പ്പെയ്തതായി 

േരുതപ്പെടുന്നകതാ ആയ ഏപ്പതങ്കിൈും ോരയകമാ എടുത്തകതാ എടുത്തതായി 

േരുതപ്പെടുന്ന ഏപ്പതങ്കിൈും നടപടികയാ ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സ ്പ്പോരം കഭദഗതി പ്പെയ്യപ്പെട്ട 

പ്പധാന ആേ്റിന് േീെില് പ്പെയ്തതാകയാ എടുത്തതാകയാ േരുതപ്പെകടണ്താണ്. 

 ആരിെ് മുഹമ്മദ് ഖാന്, 
 ഗവര്ണ്ണര്ണ്. 

(ശ്രി തര്ണ്ജമ) 

എസ്. സന്ധയ, 
അഡീഷ്ണല് നിയമ പ്പസപ്േട്ടറി. 

 

 

13

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

____________________________________________________________________________________________________________________________

PUBLISHED BY THE SUPERINTENDENT OF GOVERNMENT PRESSES
AT THE GOVERNMENT CENTRAL PRESS, THIRUVANANTHAPURAM, 2021


		2021-07-03T15:11:32+0530
	Salim A




