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നിയമ (നിയമനിർമാണം-ഐ) വേുെ്
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തിരുവനന്തപുരം, 2021 ആഗസ്റ്റ് 24
1197 ചിങ്ങം 8
1943 ഭാപ്രം 2.

2021 ആഗസ്റ്റ് 23- ാം തീയതി കേരള ഗവർണർ വിളംബരപ്പെടുത്തിയ താപ്പെ പറയുന്ന
ഓർഡിനന്സ് പ്പപാതുജനങ്ങളുപ്പട അറിവികേക്കായി ഇതിനാല് പ്പസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നു.

ഗവർണറുപ്പട ഉത്തരവിന്പ്പോരം,

വി. ഹരി നായർ,
നിയമ പ്പസപ്േട്ടറി.
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2021-ലെ 108- ാം നമ്പര് ഓര്ഡിനന്സ്
2021-ലെ കേരള ഉൾന ടന് ഫിഷറീസ ാം അേവ േൾച്ചറ ാം (കേദഗതി)
ഓര്ഡിനന്സ്
ഭാരത റിെബ്ലിക്കിപ്പെ എെുപത്തിരണ്ാം സംവത്സരത്തില്

കേരള

ഗവർണർ

വിളംബരപ്പെടുത്തിയത്.

2010-പ്പേ കേരള ഉൾനാടന് ഫിഷറീസും അേവാേൾച്ചറും ആേ്റ്
കഭരഗതി പ്പചയ്യുന്നതിനുള്ള
ഒരു
ഓർഡിനന്സ്
പീഠിേ.—2020-പ്പേ കേരള ഉൾനാടന് ഫിഷറീസും അേവാേൾച്ചറും (കഭരഗതി)
ഓർഡിനന്സ് (2020-പ്പേ 81) 2020 ഡിസംബർ 16-ാം തീയതി കേരള ഗവർണർ
വിളംബരപ്പെടുത്തിയിരുന്നതിനാേും;
2020 ഡിസംബർ 31-ാം തീയതി ആരംഭിച്ച് അകന്ന രിവസംതപ്പന്ന അവസാനിച്ച
സകമളനത്തിേും (പ്പകതേേ സകമളനം), 2021 ജനുവരി 8-ാംതീയതി ആരംഭിച്ച് 2021
ജനുവരി 22-ാം തീയതി അവസാനിച്ചതുമായ കേരള നിയമസഭയുപ്പട സകമളന ോേത്തും
പ്പസ്തുത

ഓർഡിനന്സിന്

പ്പോണ്ുവരുന്നതിനുള്ള

ഒരു

പേരം

സംസ്ഥാന

ബില്

നിയമസഭയുപ്പട

നിയമസഭയില്

ഒരു

ആേ്റ്

അവതരിെിക്കുന്നതിനും

പാസ്സാക്കുന്നതിനും േെിയാതിരുന്നതിനാേും;
പ്പസ്തുത ഓർഡിനന്സിപ്പേ വേവസ്ഥേൾ നിേനിർത്തുന്നതിനായി, 2021-പ്പേ കേരള
ഉൾനാടന് ഫിഷറീസും അേവാേൾച്ചറും (കഭരഗതി) ഓർഡിനന്സ് (2021-പ്പേ 29) 2021
പ്പഫപ്ബുവരി 9-ാം തീയതി കേരള ഗവർണർ വിളംബരപ്പെടുത്തിയിരുന്നതിനാേും;
2021 കമയ് 24-ാം തീയതി ആരംഭിച്ച് 2021 ജൂൺ 10-ാം തീയതി അവസാനിച്ച കേരള
നിയമസഭയുപ്പട സകമളനോേത്ത് പ്പസ്തുത ഓർഡിനന്സിന് പേരം സംസ്ഥാന
നിയമസഭയുപ്പട

ഒരു

ആേ്റ്

പ്പോണ്ുവരുന്നതിനുള്ള

ഒരു

ബില്

അവതരിെിക്കുന്നതിനും പാസ്സാക്കുന്നതിനും േെിയാതിരുന്നതിനാേും;
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പ്പസ്തുത ഓർഡിനന്സിപ്പേ വേവസ്ഥേൾ നിേനിർത്തുന്നതിനായി 2021-പ്പേ കേരള
ഉൾനാടന് ഫിഷറീസും അേവാേൾച്ചറും (കഭരഗതി) ഓർഡിനന്സ് (2021-പ്പേ 82) 2021
ജൂലേ 1-ാം തീയതി കേരള ഗവർണർ വിളംബരപ്പെടുത്തിയിരുന്നതിനാേും;
2021 ജൂലേ 22-ാം തീയതി ആരംഭിച്ച് 2021 ആഗസ്റ്റ് 13-ാം തീയതി അവസാനിച്ച
കേരള നിയമസഭയുപ്പട സകമളനോേത്ത് പ്പസ്തുത ഓർഡിനന്സിന് പേരം സംസ്ഥാന
നിയമസഭയുപ്പട

ഒരു

ആേ്റ്

പ്പോണ്ുവരുന്നതിനുള്ള

ഒരു

ബില്

നിയമസഭയില്

അവതരിെിക്കുന്നതിനും പാസ്സാക്കുന്നതിനും േെിയാതിരുന്നതിനാേും;
പ്പസ്തുത ഓർഡിനന്സിന് ഭാരതത്തിപ്പെ ഭരണഘടനയുപ്പട 213-ാം അനുകേരം
(2)-ാം

ഖണ്ഡം

(എ)

ഉപഖണ്ഡപ്പോരം

2021

പ്പസപ്റംബർ

2-ാം

തീയതി

പ്പാബേേമില്ലാതായിത്തീരുപ്പമന്നതിനാേും;
പ്പസ്തുത

ഓർഡിനന്സിപ്പേ

വേവസ്ഥേൾ

നിേനിർത്താതിരിക്കുന്ന

പക്ഷം

ലവഷമേങ്ങൾ ഉണ്ാേുപ്പമന്നതിനാേും;
കേരള സംസ്ഥാന നിയമസഭ സകമളനത്തിേല്ലാത്തതിനാേും താന് സതവര നടപടി
എടുകക്കണ്ത് ആവശ്േമാേുന്ന സാഹചരേങ്ങൾ നിേവിേുപ്പണ്ന്ന് കേരള ഗവർണർക്ക്
കബാദ്ധേമായിരിക്കുന്നതിനാേും;
ഇകൊൾ, അതിനാല്, ഭാരതത്തിപ്പെ ഭരണഘടനയുപ്പട 213-ാം അനുകേരം (1)-ാം
ഖണ്ഡപ്പോരം

നല്േപ്പെട്ട

അധിോരങ്ങൾ

വിനികയാഗിച്ച്

കേരള

ഗവർണർ

താപ്പെെറയുന്ന ഓർഡിനന്സ് വിളംബരപ്പെടുത്തുന്നു:—
1. ചുരുക്കകെരും പ്പാരംഭവും.—(1) ഈ ഓർഡിനന്സിന് 2021-പ്പേ കേരള ഉൾനാടന്
ഫിഷറീസും അേവാേൾച്ചറും (കഭരഗതി) ഓർഡിനന്സ് എന്ന് കപര് പറയാം.
(2)

ഇത്

2020

ഡിസംബർ

18-ാം

തീയതി

പ്പാബേേത്തില്

വന്നതായി

േരുതപ്പെകടണ്താണ്.
2. 2010-പ്പേ 15-ാം ആേ്റ് താല്ക്കാേിേമായി കഭരഗതി പ്പചയ്യപ്പെകടണ്താണ്.—ഈ
ഓർഡിനന്സ് നിേവിേിരിക്കുന്ന ോേയളവില് 2010-പ്പേ കേരള ഉൾനാടന് ഫിഷറീസും
അേവാേൾച്ചറും ആേ്റിന്
പരാമർശ്ിക്കപ്പെടുേ)

3

(2010-പ്പേ 15) (ഇതിനുകശ്ഷം പ്പധാന ആേ്റ് എന്നാണ്

മുതല്

18

വപ്പര

വേുെുേളില്

പരാമർശ്ിച്ചിരിക്കുന്ന

കഭരഗതിേൾക്ക് വികധയമായി പ്പാബേേമുണ്ായിരിക്കുന്നതാണ്.
3.

2-ാം വേുെിപ്പെ കഭരഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ, 2-ാം വേുെില്,—
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(i) (ഡി) ഖണ്ഡത്തിനുകശ്ഷം താപ്പെെറയുന്ന ഖണ്ഡം കചർകക്കണ്താണ്,
അതായത്:—
“(ഡിഎ) ‘പ്ബൂഡർ’ എന്നാല് വംശ് വർദ്ധനവിന് പ്പായമായ മത്സേങ്ങൾ
എന്നർഥമാേുന്നു;”;
(ii) (ഇ) ഖണ്ഡത്തിനുകശ്ഷം താപ്പെെറയുന്ന ഖണ്ഡം കചർകക്കണ്താണ്,
അതായത്:—
“(ഇഎ)

‘മത്സേക്കൂട്’

എന്നാല്

മത്സേക്കൃഷി

പ്പചയ്യുന്നതിനായി

വേ

ഉപകയാഗിച്ച് എല്ലാ വശ്ങ്ങളും പ്പപാതിപ്പെടുത്ത് ജോശ്യത്തില് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന
േൂട് എന്നർഥമാേുന്നു;”;
(iii)

(എസ്)

ഖണ്ഡത്തിനുകശ്ഷം

താപ്പെെറയുന്ന

ഖണ്ഡം

കചർകക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“(എസ്എ) ‘പ്പാകരശ്ിേ ഫിഷറീസ് മാകനജ്പ്പമെ് േൗൺസില്’ അഥവാ
‘േൗൺസില്’ എന്നാല് ഈ ആേ്റിപ്പേ 6എ വേുെ് പ്പോരം രൂപീേരിക്കപ്പെട്ട പ്പാകരശ്ിേ
ഫിഷറീസ് മാകനജ്പ്പമെ് േൗൺസില് എന്നർഥമാേുന്നു;”;
(iv) (റി) ഖണ്ഡത്തിനുകശ്ഷം താപ്പെെറയുന്ന ഖണ്ഡം കചർകക്കണ്താണ്,
അതായത്:—
“(റിഎ) ‘വേവളെ്’ എന്നാല് ജേജീവിേപ്പള േൃഷി പ്പചയ്യുന്നതിനായി
ജോശ്യത്തില്

വേ

ഉപകയാഗിച്ച്

വളച്ചുപ്പേട്ടി

കവർതിരിച്ചിരിക്കുന്ന

സ്ഥേം

എന്നർഥമാേുന്നു;”;
(v)

(എേ്സ്)

ഖണ്ഡത്തിനുകശ്ഷം

താപ്പെെറയുന്ന

ഖണ്ഡങ്ങൾ

കചർകക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“(എേ്സ്

എ)

‘തട്ട്’

എന്നാല്

ചിെി

വർഗത്തിേുള്ള

ജീവിേപ്പള

വളർത്തുന്നതിനായി ജോശ്യത്തില് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപാധി എന്നർഥമാേുന്നു;
(എേ്സ്

ബി)

‘തൂമ്പ്’

എന്നാല്

ഒരു

അേവാേൾച്ചർ

ഫാമിപ്പെകയാ

ഫില്കപ്ടഷന് നിേത്തിപ്പെകയാ പാടകശ്ഖരത്തിപ്പെകയാ അേകത്തക്കും പുറകത്തക്കുമുള്ള
ജേത്തിപ്പെ

പ്പവാഹം

സാദ്ധേമാക്കുന്നതികനാ

നിയപ്ന്തിക്കുന്നതികനാ

ആയി

സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന സംവിധാനം എന്നർഥമാേുന്നതും ആയതില് ‘പ്പപട്ടിയും പറയും’
ഉൾപ്പെടുന്നതുമാേുന്നു;
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(എേ്സ് സി) ‘പ്പേട്ടു േേക്കല്’ എന്നാല് പ്പചമീന് പ്പേട്ട് പാടങ്ങളിപ്പേ
പ്പചമീന് വാറ് േെിെതിനുകശ്ഷം പ്പചമീന് പ്പേട്ടിപ്പെ അടിത്തട്ട് മനുഷേപ്പയത്നത്താല്
ഇളക്കി

മറിച്ച്

പ്പേട്ടില്

അവകശ്ഷിക്കുന്ന

മത്സേങ്ങപ്പള

തനതായ

മത്സേബന്ധന

മാർഗങ്ങളാല് പിടിപ്പച്ചടുക്കുന്ന രീതി എന്നർഥമാേുന്നു;”;
(vi) (ഇസഡ്) ഖണ്ഡത്തിനുകശ്ഷം താപ്പെെറയുന്ന ഖണ്ഡം കചർകക്കണ്താണ്,
അതായത്:—
“(ഇസഡ് എ) ‘വർഷപ്പക്കട്ട്’ എന്നാല് വർഷം മുെുവന് ഫില്കപ്ടഷന്
നടത്തുന്ന പ്പചമീന് വാറ് നിേം എന്നർഥമാേുന്നു.”.
4.

3-ാം വേുെിപ്പെ കഭരഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ 3-ാം വേുെിനു പേരം

താപ്പെെറയുന്ന വേുെ് കചർകക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“3. പ്പപാതുജോശ്യങ്ങളിപ്പേ മത്സേബന്ധനവും അനുബന്ധ പ്പവർത്തനങ്ങളും.—(1)
ഉൾനാടന്

പ്പപാതുജോശ്യങ്ങളിപ്പേ

മത്സേബന്ധനം,

അേവാേൾച്ചർ

എന്നീ

പ്പവർത്തനങ്ങളുപ്പട നിയപ്ന്തണവും മത്സേ സംരക്ഷണവും അേവാേൾച്ചർ വിേസനവും
സംസ്ഥാന സർക്കാരില് നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നതാണ്:
എന്നാല് ഏപ്പതാരു തകേശ് സവയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിപ്പെയും അതിർത്തിയില്
മാപ്തം

ഉൾപ്പെടുന്ന

അേവാേൾച്ചർ

ഒരു

പ്പപാതുജോശ്യപ്പത്ത

വിേസനവും

നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നതും
അതിനുകവണ്ി

അതാത്

സംബന്ധിച്ച

തകേശ്

ആയതികേക്ക്

നികയാഗിക്കപ്പെടുന്ന

മത്സേസംരക്ഷണവും

സവയംഭരണ

ആവശ്േമായ
ഫിഷറീസ്

സ്ഥാപനത്തില്

സാകേതിേ
വേുെ്

ഉപകരശ്ം

ഉകരോഗസ്ഥന്

നല്കേണ്തുമാണ്.
(2)

പ്പപാതുജോശ്യങ്ങളില്

അേവാേൾച്ചർ

പ്പവർത്തനങ്ങളില്

ഏർപ്പെടുന്നതിനുള്ള അനുമതി നിർണയിക്കപ്പെടുന്ന പ്പോരം നല്ോവുന്നതാണ്.
(3)

തല്സമയം

പ്പാബേേത്തിേുള്ള

മകറപ്പതേിേും

നിയമത്തില്

എന്തുതപ്പന്ന അടങ്ങിയിരുന്നാേും മത്സേത്തിപ്പെ അതിജീവനത്തിന് കരാഷേരമായി
ബാധിക്കുന്ന

തരത്തില്

തല്സ്ഥിതിയില്

നിന്നും

പ്പപാതുജോശ്യപ്പത്തകയാ
രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന

തണീർത്തടപ്പത്തകയാ

യാപ്പതാരു

പ്പവർത്തനവും

നിർണയിക്കപ്പെട്ട പ്പോരമല്ലാപ്പത നിർവഹിക്കാന് പാടുള്ളതല്ല.
(4)
പ്പവർത്തിക്കുന്ന

ഈ

വേുെിപ്പേ

ഏപ്പതാരാളും

ഏപ്പതേിേും

36-ാം

വികധയനാേുന്നതാണ്.”.
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5.

4-ാം

വേുെിപ്പെ

കഭരഗതി.—പ്പധാന

ആേ്റിപ്പേ

4-ാം

വേുെിനു

പേരം

താപ്പെെറയുന്ന വേുെ് കചർകക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“4. അേവാേൾച്ചർ പ്പകരശ്മായി വിജ്ഞാപനം പ്പചയ്യല്.—(1) സർക്കാരിന്,
അേവാേൾച്ചർ സംബന്ധിച്ച വിേസനത്തികനാ അേവാേൾച്ചർ കമഖേയുപ്പട പ്പപാതുവായ
താല്പരേങ്ങൾകക്കാ

കവണ്ി,

പ്പപാതുജോശ്യപ്പത്തകയാ
പ്പകരശ്ങ്ങപ്പളകയാ

ഗസറ്

അതിപ്പെ

അേവാേൾച്ചർ

വിജ്ഞാപനംവെി,

ഭാഗപ്പത്തകയാ

സംബന്ധിച്ച

ഏപ്പതേിേും

അനുകയാജേമായ

പ്പവർത്തനങ്ങൾക്ക്

മറ്

മാപ്തമായുള്ള

അേവാേൾച്ചർ പ്പകരശ്മായി പ്പഖോപിക്കാവുന്നതാണ്:
എന്നാല്
ോരേത്തില്

കോസ്റ്റല്

ആയത്

റഗുകേഷന്

കോസ്റ്റല്

കസാണില്

അേവാേൾച്ചർ

ഉൾപ്പെട്ട

പ്പകരശ്ങ്ങളുപ്പട

അകതാറിറിയുപ്പട

അനുമതിക്ക്

വികധയമായിരികക്കണ്താണ്:
എന്നുമാപ്തമല്ല

ഒരു

തകേശ്

സവയംഭരണ

സ്ഥാപനത്തിപ്പെ

മാപ്തം

അധീനതയിേുള്ള പ്പപാതുജോശ്യകമാ പ്പപാതു പ്പകരശ്കമാ അേവാേൾച്ചർ പ്പകരശ്മായി
പ്പഖോപിക്കുന്നതിന്

ബന്ധപ്പെട്ട

തകേശ്

സവയംഭരണ

സ്ഥാപനവുമായി

േൂടിയാകോചികക്കണ്താണ്.
(2) അപ്പോരം വിജ്ഞാപനം പ്പചയ്യപ്പെട്ട ഏപ്പതാരു അേവാേൾച്ചർ
പ്പകരശ്വും അേവാേൾച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്േങ്ങൾക്കല്ലാപ്പതയുള്ള മകറപ്പതേിേും
വാണിജേ ആവശ്േത്തിനായി ഉപകയാഗിക്കുവാന് പാടുള്ളതല്ല.
(3)
കവേിയിറക്ക

അേവാേൾച്ചർ പ്പകരശ്മായി വിജ്ഞാപനം പ്പചയ്യപ്പെട്ട, കവേികയറ-

പ്പതിഭാസം

അനുഭവപ്പെടുന്ന

ഏപ്പതാരു

പ്പകരശ്വും

മത്സേക്കൂടിപ്പേ

മത്സേക്കൃഷികക്കാ പ്പമാളാസ്േ് വിഭാഗത്തിേുള്ള ജീവിേളുപ്പട വളർത്തേികനാ പായല്
േൃഷികക്കാ ഒെിപ്പേ മകറപ്പതാരു ജേക്കൃഷി പ്പവർത്തനങ്ങൾക്കും ഉപകയാഗിക്കുവാന്
പാടുള്ളതല്ല.
(4) ഒരു അേവാേൾച്ചർ പ്പകരശ്ത്തിപ്പെകയാ പ്പപാതുജോശ്യത്തിപ്പെകയാ
അെൂറ് മീറർ ചുറളവില് മത്സേക്കൃഷിക്ക് കരാഷേരമായി ബാധിക്കുന്ന തരത്തില്
ജോശ്യത്തികേക്ക് നിർഗമന സംവിധാനമുള്ള ഏപ്പതേിേും വേവസായ സംരംഭങ്ങൾ
പുതിയതായി ആരംഭിക്കുവാനുകേശ്ിക്കുന്നുപ്പണ്േില് ആയതിപ്പെ ആവശ്േത്തികേക്ക്
അധിോരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഉകരോഗസ്ഥപ്പെ പക്കല് നിന്നും നിരാകക്ഷപപപ്തം മുന്േൂറായി
കനടിയിരികക്കണ്താണ്.
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(5) ഒരു ജോശ്യത്തിപ്പെ വഹനക്ഷമതകയാ മകറപ്പതേിേും സാകേതിേ
ോരേങ്ങകളാ പരിഗണിച്ചും 8എ വേുെ് പ്പോരം രൂപീേരിക്കപ്പെടുന്ന ജില്ലാ അേവാേൾച്ചർ
പ്പഡവേപ്പ്പമെ്

ഏജന്സിയുപ്പട

ഉപകരശ്ത്തിനനുസൃതമായും

ഒരു

അേവാേൾച്ചർ

പ്പകരശ്ത്ത് അേവാേൾച്ചറിനായുള്ള രജിസ്കപ്ടഷനും ലേസന്സും നല്േുന്ന

നടപടി

അധിോരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഉകരോഗസ്ഥന് ഏതുസമയത്തും നിറുത്തി വയ്ക്കാവുന്നതാണ്.
(6)
പ്പവർത്തിക്കുന്ന

ഈ

വേുെിപ്പേ

ഏപ്പതാരാളും

ഏപ്പതേിേും

36-ാം

വേുെ്

വേവസ്ഥേൾക്ക്
പ്പോരം

വിരുദ്ധമായി

ശ്ിക്ഷാനടപടിേൾക്ക്

വികധയനാേുന്നതാണ്.”.
6.

5-ാം

വേുെിപ്പെ

കഭരഗതി.—പ്പധാന

ആേ്റിപ്പേ

5-ാം

വേുെിനു

പേരം

താപ്പെെറയുന്ന വേുെ് കചർകക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“5.

മത്സേബന്ധന നിയപ്ന്തണം.—(1) ഈ ആേ്റിപ്പേയും അതിന് േീെില്

ഉണ്ാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങളിപ്പേയും വേവസ്ഥേൾ

പ്പോരം മത്സേബന്ധനത്തിനായി

രജിസ്കപ്ടഷന് സർട്ടിഫിക്കറ്, ലേസന്സ് എന്നിവ കനടാത്ത ഏപ്പതാരു മത്സേബന്ധന
ഉരുകവാ സവതപ്ന്തവേകയാ ഉറെിച്ച യപ്ന്തകമാ പ്പപാതുജോശ്യത്തിപ്പേ മത്സേബന്ധന
പ്പവർത്തനത്തിനായി

യാപ്പതാരാളും

ഉപകയാഗിക്കുേകയാ

ഉപകയാഗിക്കുവാന്

ഇടയാക്കുേകയാ പ്പചയ്യാന് പാടുള്ളതല്ല:
എന്നാല്

വികനാരാവശ്േത്തികനാ

ഉപയുക്തമാക്കുന്നതികനാ

ഒറച്ചൂണ്

ഉപകയാഗിച്ച്

ആഹാരമായി
മത്സേബന്ധനം

സവയം
നടത്തുന്നവർ

രജിസ്കപ്ടഷകനാ ലേസന്കസാ കനകടണ്തില്ല:
എന്നുമാപ്തമല്ല അേവാേൾച്ചർ വെി ഉല്പാരിെിച്ച മത്സേം വിളപ്പവടുക്കുന്നതിന് ഈ
വേവസ്ഥ തടസ്സമാേുന്നതല്ല.
(2) മത്സേസംരക്ഷണത്തിനായി, സർക്കാരിന്, ഗസറ് വിജ്ഞാപനം വെി,
താപ്പെെറയുന്ന എല്ലാകമാ ഏപ്പതേിേുകമാ പ്പവർത്തനങ്ങപ്പള നികരാധിക്കാവുന്നതാണ്,
അതായത്:—
(എ) ഏപ്പതേിേും പ്പപാതുജോശ്യത്തില് നിന്നുള്ള മത്സേബന്ധനം;
(ബി) ഏപ്പതേിേും ഇനത്തിേുള്ള മത്സേങ്ങൾ പിടിപ്പച്ചടുക്കുന്നത്;
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(സി)

ഏപ്പതേിേും വേിെത്തികോ തൂക്കത്തികോ ഉള്ള മത്സേങ്ങൾ

പിടിപ്പച്ചടുക്കുന്നത്;
(ഡി) ഏപ്പതേിേും ോേയളവിേുള്ള മത്സേബന്ധനം;
(ഇ) ഏപ്പതേിേും തരത്തിേുള്ള മത്സേബന്ധന രീതി;
(എഫ്) ഏപ്പതേിേും തരത്തിേുള്ളകതാ േണിവേിെത്തിേുള്ളകതാ
ആയ

സവതപ്ന്തവേകയാ

ഉറെിച്ച

യപ്ന്തകമാ

മറ്

ഉപേരണങ്ങകളാ

ഉപകയാഗിച്ചുള്ള

മത്സേബന്ധനം; േൂടാപ്പത
(ജി) ഏപ്പതേിേും തരത്തിേുള്ള മത്സേബന്ധന ഉരു ഉപകയാഗിച്ചുള്ള
മത്സേബന്ധനം.
(3)
താപ്പെെറയുന്ന

മത്സേസംരക്ഷണത്തിനായി

രീതിയിേുള്ള

മത്സേബന്ധനം,

പ്പപാതുജോശ്യങ്ങളില്
കശ്ഖരണം

എന്നിവ

നിന്ന്

പാടുള്ളതല്ല,

അതായത്:—
(എ)

കവേികയറ

സമയത്ത്

ഉറെിച്ച

യപ്ന്തം

ഉപകയാഗിച്ചുള്ള

മത്സേബന്ധനം;
(ബി) നാേ് മീററില് േൂടുതല് വായ്വട്ടമുള്ള േുറിവേ അഥവാ
ഊന്നിവേ ഉപകയാഗിച്ചുള്ള മത്സേബന്ധനം;
(സി)

മത്സേപ്പജനനത്തിന്

സഹായേരമായ

വസ്തുക്കൾ

സവോരേമായി സ്ഥാപിച്ചുള്ള മത്സേബന്ധനം;
(ഡി)

സംരക്ഷിത

മത്സേപ്പകരശ്ങ്ങളില്

നികന്നാ

സംരക്ഷിത

മത്സേസകേതത്തില് നികന്നാ ഉള്ള മത്സേബന്ധനം;
(ഇ) അെിമുഖത്ത് നിന്ന് ോയല് ഭാഗകത്തക്ക് ഒരു േികോമീറർ
വപ്പരയുള്ള രൂരത്തില് േുറിവേ അഥവാ ഊന്നിവേ ഉപകയാഗിച്ചുള്ള മത്സേബന്ധനം;
(എഫ്) ഒരു പാേത്തിപ്പെ ഇരുവശ്ങ്ങളിേുമായി അമ്പത് മീറർ
വപ്പരയുള്ള രൂരപരിധിയില് ഒരു പ്പപാതുജോശ്യത്തിപ്പേ മത്സേങ്ങളുപ്പട സുഗമമായ
സഞ്ചാരപ്പത്ത തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിേുള്ള മത്സേബന്ധനം;
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(ജി) രാപ്തിോേങ്ങളില് ഇരുപത് വാട്സില് േൂടുതല് ശ്ക്തിയുള്ള
ഇേപ്രിേ് വിളക്കുേൾ ഒപ്പരണമാകയാ ഒന്നിേധിേമാകയാ ഉപകയാഗിച്ച് മത്സേങ്ങപ്പള
ആേർഷിച്ചുപ്പോണ്ുള്ള മത്സേബന്ധനം;
(എച്ച്) പ്പപാതുജോശ്യത്തിപ്പെ വീതിയുപ്പട അമ്പത് ശ്തമാനത്തില്
േൂടുതല് ഭാഗം തടസ്സപ്പെടുത്തിപ്പക്കാണ്ുള്ള മത്സേബന്ധനം:
എന്നാല്

ഫിഷറീസ്

ഡയറരർക്ക്,

അധിോരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട

ഉകരോഗസ്ഥപ്പെ ശ്ിപാർശ്യുപ്പട അടിസ്ഥാനത്തില് ഫിഷറീസ് കമഖേയിപ്പേ ഏപ്പതാരു
സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിപ്പെയും ഗകവഷണ പ്പവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനായി ഈ
ഉപവേുെിപ്പേ ഏപ്പതേിേും നികരാധനങ്ങളില് നിന്നും ഇളവ് അനുവരിക്കാവുന്നതാണ്.
(4) മത്സേസംരക്ഷണത്തിനായി പ്പപാതുജോശ്യങ്ങളില് ഉറെിച്ച യപ്ന്തം
ഉപകയാഗിച്ചുള്ള മത്സേബന്ധനം നിർണയിക്കപ്പെട്ട പ്പോരം ആയിരികക്കണ്താണ്.
(5) ഒരു ഉറെിച്ച യപ്ന്തത്തിപ്പെ പത്ത് മീറർ ചുറളവില് യാപ്പതാരാളും
സവതപ്ന്തവേ ഉപകയാഗിച്ചുള്ള മത്സേബന്ധനം നടത്തുവാന് പാടുള്ളതല്ല.
(6) പ്പപാതുജോശ്യത്തില് സ്ഥാപിച്ച ഉറെിച്ച യപ്ന്തത്തിപ്പെ സ്ഥാനം,
ഒരിക്കല് അനുവാരം േഭിച്ച സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറി മപ്പറാരിടകത്തക്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നത്, ഈ
ആേ്റിപ്പേ 6എ വേുെ് പ്പോരം രൂപീേരിക്കപ്പെട്ട, ബന്ധപ്പെട്ട പ്പാകരശ്ിേ ഫിഷറീസ്
മാകനജ്പ്പമെ് േൗൺസിേിപ്പെ ശ്ിപാർശ്യുപ്പട അടിസ്ഥാനത്തില് നിർണയിക്കപ്പെട്ട
പ്പോരത്തില് മാപ്തം ആയിരികക്കണ്താണ്.
(7) മത്സേബന്ധനത്തില് ഏർപ്പെടുന്നതിനായി മത്സേബന്ധന ഉരു, ഉറെിച്ച
യപ്ന്തം, സവതപ്ന്തവേ എന്നിവയുപ്പട രജിസ്കപ്ടഷന് സർട്ടിഫിക്കറ്, ലേസന്സ് എന്നിവ
കനടിയ

ഏപ്പതാരാളിനും

നിേനിർത്തുന്നതിന്

ഉൾനാടന്

മത്സേബന്ധന

നിർണയിക്കപ്പെടുന്ന

കമഖേ

പ്പോരമുള്ള

സുസ്ഥിരമായി
േർത്തവേങ്ങൾ

ഉണ്ായിരിക്കുന്നതാണ്.
(8)

ഫിഷറീസ്

വേുെ്

വെി

േഭിച്ചിട്ടുള്ള

വേവസ്ഥാപിത

ലേസന്സുള്ളവരുപ്പട ഉറെിച്ച യപ്ന്തത്തിനല്ലാപ്പത പുതിയതായി സ്ഥാപിതമാേുന്നതിന്
രജിസ്കപ്ടഷകനാ ലേസന്കസാ നല്േുവാന് പാടുള്ളതല്ല:
എന്നാല് ഒരു ശ്ാസ്പ്തീയ പഠനത്തിന് വികധയമായി നിർണയിക്കപ്പെട്ട
രീതിയില് പുതിയ രജിസ്കപ്ടഷന് നല്ോവുന്നതാണ്.
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(9)

തകേശ്

ഏപ്പതേിേും

സവയംഭരണ

സ്ഥാപനത്തിപ്പെ

പ്പപാതുജോശ്യത്തില്

നിയപ്ന്തണത്തിേുള്ള

മത്സേബന്ധന

പ്പവർത്തനത്തില്

ഏർപ്പെടുന്നതിനായി ഈ ആേ്റിപ്പേ വേവസ്ഥേൾ പ്പോരം കനടിയ രജിസ്കപ്ടഷന്
സർട്ടിഫിക്കറ്,

ലേസന്സ്

എന്നിവ

േൂടാപ്പത

ബന്ധപ്പെട്ട

തകേശ്

സവയംഭരണ

േൂടുതല്

ചീനവേകയാ

സ്ഥാപനത്തിപ്പെ അനുമതിയും കനടിയിരികക്കണ്താണ്.
(10)

യാപ്പതാരാളും

ഒകര

സമയം

ഒന്നില്

അപ്പല്ലേില് നാേില് േൂടുതല് ഊന്നിവേ അഥവാ േുറിവേേകളാ അപ്പല്ലേില് ഒകര
ഇനത്തില്പ്പെടുന്ന

നാേില്

േൂടുതല്

സവതപ്ന്തവേേകളാ

മത്സേബന്ധനത്തിനായി

ഉപകയാഗിക്കുന്നതിനുള്ള രജിസ്കപ്ടഷന് സർട്ടിഫിക്കറ്, ലേസന്സ് എന്നിവ കനടാന്
പാടില്ലാത്തതും, അധിോരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഉകരോഗസ്ഥന് അപ്പോരം അനുവരിക്കുവാന്
പാടില്ലാത്തതുമാണ്:
എന്നാല്

2021-പ്പേ കേരള ഉൾനാടന് ഫിഷറീസും

അേവാേൾച്ചറും

(കഭരഗതി) ആര് പ്പാബേേത്തില് വരുന്നതിനുമുമ്പ് തത്സമയം പ്പാബേേത്തിേുണ്ായിരുന്ന
വേവസ്ഥേൾ പ്പോരം നിേവില് സവായത്തമാക്കിയവയുപ്പട ോരേത്തില് കമല്െറെ
പരിധി ബാധേമായിരിക്കുന്നതല്ല.
(11) ആേ്റിപ്പേയും അതിന്േീെില് ഉണ്ാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങളിപ്പേയും
വേവസ്ഥേൾ

പ്പോരം

സർട്ടിഫിക്കറ്,

ലേസന്സ്

ജോശ്യത്തികോ

ഫില്കപ്ടഷന്
എന്നിവ

ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനായി

സവായത്തമാക്കാത്ത

പ്പപാതുജോശ്യത്തികോ

രജിസ്കപ്ടഷന്

യാപ്പതാരാളും

ഫില്കപ്ടഷന്

സവോരേ

ഏർപ്പെടുത്തുവാന്

പാടുള്ളതല്ല. ലേസന്കസാ രജിസ്കപ്ടഷന് സർട്ടിഫിക്കകറാ സവായത്തമാക്കിപ്പക്കാണ്്
ഏർപ്പെടുത്തുന്ന

ഫില്കപ്ടഷന്

താപ്പെെറയുന്ന

നിയപ്ന്തണങ്ങൾക്കും

നികരാധനങ്ങൾക്കും വികധയമായിരിക്കുന്നതാണ്, അതായത്:—
(എ)

ഫില്കപ്ടഷനുകവണ്ി

കനടിയ

ലേസന്സിപ്പെ

അടിസ്ഥാനത്തില് ജോശ്യത്തില് മറു യാപ്പതാരു അേവാേൾച്ചർ പ്പവർത്തനങ്ങളും
നടത്തുവാന് പാടുള്ളതല്ല;
(ബി) യാപ്പതാരാളും അധിോരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഉകരോഗസ്ഥപ്പെകയാ,
ഇതികേക്കായി

സർക്കാർ

വിജ്ഞാപനംവെി
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കയാഗേതയുള്ള

ഉകരോഗസ്ഥപ്പെകയാ

മുന്േൂർ

അനുമതിയില്ലാപ്പത

ആെിബകയാട്ടിക്കുേൾ, രാസപരാർഥങ്ങൾ, േീടനാശ്ിനിേൾ, അേവാേൾച്ചറിനുകവണ്ി
ഉപകയാഗിക്കുന്ന

മറു

മരുന്നുേൾ

എന്നിവ

ഫില്കപ്ടഷനായുള്ള

പ്പകരശ്ത്ത്

ഉപകയാഗിക്കുവാന് പാടുള്ളതല്ല;
(സി)

ഏപ്പതാരു

ഫില്കപ്ടഷന്

പ്പകരശ്പ്പത്തയും

തൂമ്പുേളില്

രാപ്തിോേങ്ങളില് മത്സേങ്ങപ്പള ആേർഷിച്ച് േയറുന്നതിനായി ഇരുപത് വാട്സില്
േൂടുതല് പ്പോശ്മുള്ള വിളക്കുേൾ ഒപ്പരണമാകയാ ഒന്നിേധിേമാകയാ യാപ്പതാരാളും
ഉപകയാഗിക്കുവാന് പാടുള്ളതല്ല;
(ഡി) യാപ്പതാരാളും ഫില്കപ്ടഷന് പ്പകരശ്കത്തക്ക് മത്സേങ്ങപ്പള തീറ
നല്േി ആേർഷിക്കുവാന് പാടുള്ളതല്ല;
(ഇ)

യാപ്പതാരാളും

പ്പചമീന്േുെുങ്ങപ്പള

ഫില്കപ്ടഷന്

പ്പകരശ്ങ്ങളില് േൃപ്തിമമായി നികക്ഷപിക്കുവാന് പാടുള്ളതല്ല;
(എഫ്) യാപ്പതാരാളും ഫില്കപ്ടഷന് പ്പകരശ്ത്ത് നിന്ന് മത്സേപ്പത്ത
കശ്ഖരിക്കുന്നതിനായി

ഇരുപത്

മില്ലിമീററില്

േുറെ

േണിവേിെമുള്ള

വേേൾ

തൂമ്പുേളില് ഉപകയാഗിക്കുവാന് പാടുള്ളതല്ല;
(ജി)

യാപ്പതാരാളും

പരമ്പരാഗത

ഫില്കപ്ടഷന്

പ്പകരശ്പ്പത്ത

നിേത്തിപ്പയടുക്കുവാന് പാടുള്ളതല്ല;
(എച്ച്) മാമൂല് പ്പോരമുള്ള മത്സേബന്ധന അവോശ്ം നിേവിേുള്ള
ഫില്കപ്ടഷന് പ്പകരശ്ത്ത് ആയത് അനുവരിച്ചുപ്പോണ്്, സർക്കാർ ോോോേങ്ങളില്
ഗസറ് വിജ്ഞാപനത്തിേൂപ്പട പ്പസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന ോേയളവിേല്ലാപ്പത, യാപ്പതാരാളും
അത്തരത്തിേുള്ള മത്സേബന്ധനം നടത്തുവാന് പാടുള്ളതല്ല:
എന്നാല് അേവാേൾച്ചർ പ്പവർത്തനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനായി
രജിസ്കപ്ടഷന്

സർട്ടിഫിക്കറ്,

ലേസന്സ്

എന്നിവ

കനടിയ

ജേപ്പകരശ്ത്ത്

മാമൂല്പ്പോരമുള്ള മത്സേബന്ധനാവോശ്ം ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതും, പ്പസ്തുത സ്ഥേത്ത്
യാപ്പതാരു ോരണവശ്ാേും ഫില്കപ്ടഷന് നടത്തുവാന് പാടില്ലാത്തതുമാണ്. പ്പസ്തുത
പ്പകരശ്ത്ത്

വീണ്ും

ഫില്കപ്ടഷന്

ഏർപ്പെടുകത്തണ്തുപ്പണ്േില്,

അേവാേൾച്ചർ

പ്പവർത്തനത്തിനായി കനടിയ രജിസ്കപ്ടഷന്, ലേസന്സ് എന്നിവ റോക്കിയ കശ്ഷം
ഫില്കപ്ടഷന്

ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള
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പുതിയതായി

േരസ്ഥമാകക്കണ്തും,

പ്പസ്തുത

സ്ഥേത്ത്

കമല്െറെ

മത്സേബന്ധനാവോശ്ം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെകടണ്തുമാണ്;
(ഐ)

പുതിയതായി

വർഷപ്പക്കട്ട്

ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള

രജിസ്കപ്ടഷന് യാപ്പതാരാൾക്കും നല്േുവാന് പാടുള്ളതല്ല;
(പ്പജ) മത്സേങ്ങപ്പള ജീവകനാപ്പടകയാ അല്ലാപ്പതകയാ പിടിപ്പച്ചടുക്കുന്നതിന്
യാപ്പതാരുവിധ

േീടനാശ്ിനിേകളാ

പരാർഥങ്ങകളാ

മറ്

വിഷ

വസ്തുക്കകളാ

രാസപരാർഥങ്ങകളാ

മത്സേങ്ങപ്പള

യാപ്പതാരാളും

മയക്കുന്ന
ഫില്കപ്ടഷന്

ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്പകരശ്ത്ത് കനരികട്ടാ മറു വസ്തുക്കകളാപ്പടാെം േേർത്തികയാ
ഉപകയാഗിക്കുവാന് പാടുള്ളതല്ല;
(പ്പേ) യാപ്പതാരാളും ഫില്കപ്ടഷന് പ്പകരശ്ത്ത് ജേമേിനീേരണത്തിന്
ോരണമാേുന്ന

ഏതു

രൂപത്തിേുമുള്ള

ലജവ-രാസമാേിനേങ്ങൾ,

ഗാർഹിേ

മാേിനേങ്ങൾ, പ്ലാസ്റ്റിേ് മാേിനേങ്ങൾ എന്നിവ കനരികട്ടാ മകറപ്പതേിേും മാർഗത്തില്
േൂടികയാ നികക്ഷപിക്കുേകയാ നികക്ഷപിക്കുന്നതിന് ോരണമാക്കുേകയാ പ്പചയ്യുവാന്
പാടുള്ളതല്ല.
(12) പ്പപാതുജോശ്യങ്ങളില് പ്പേൃതിരത്തമായി നികക്ഷപമുള്ള േക്കവർഗ
ജീവിയുപ്പടകയാ

അവയുപ്പട

നിർണയിക്കപ്പെട്ട

പുറംകതാടിപ്പെകയാ

പ്പോരമുള്ള

വോവസായിേ

നിയപ്ന്തണത്തിനും

കശ്ഖരണം

നികരാധനത്തിനും

വികധയമായിരിക്കുന്നതാണ്.
(13) മത്സേബന്ധനം നടത്തിയകതാ കശ്ഖരിച്ചിട്ടുള്ളകതാ സംഭരിച്ചിട്ടുള്ളകതാ
ആയ േക്കവർഗ ജീവിേകളയും അവയുപ്പട പുറംകതാട് അവസ്ഥയികോ അല്ലാപ്പതകയാ
നിർണയിക്കപ്പെട്ട പ്പോരമുള്ള േടത്ത് പ്പപർമിറിപ്പെ അടിസ്ഥാനത്തിേല്ലാപ്പത ഒരു
സ്ഥേത്തുനിന്നും

മപ്പറാരു

സ്ഥേകത്തക്ക്

ഇരുന്നൂറ്

േികോപ്ഗാമില്

േൂടുതോയി

േടത്തുവാന് പാടുള്ളതല്ല.
(14)

ഈ വേുെിപ്പേ വേവസ്ഥേൾ േംഘിക്കുന്ന ഏപ്പതാരാളും 36-ാം

വേുെ് പ്പോരമുള്ള ശ്ിക്ഷാനടപടിേൾക്ക് വികധയനാേുന്നതാണ്.”.
7.

6-ാം വേുെിപ്പെ കഭരഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ 6-ാം വേുെിനു പേരം

താപ്പെെറയുന്ന വേുെുേൾ കചർകക്കണ്താണ്, അതായത്:—
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“6.

പ്പതരപ്പെടുത്ത

ജോശ്യങ്ങളിപ്പേ

മത്സേസംരക്ഷണം.—(1)

മത്സേ

സംരക്ഷണത്തിനായി നരിേൾ, ോയേുേൾ, തടാേങ്ങൾ, സർക്കാർ ഇതികേക്കായി
വിജ്ഞാപനം പ്പചയ്തിട്ടുള്ള മറു ജോശ്യങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളില്

താപ്പെെറയുന്ന

പ്പവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുവാന് പാടുള്ളതല്ല, അതായത്:—
(എ)

ജോശ്യത്തിപ്പെ

സവാഭാവിേ

ഒെുക്കിനും

മത്സേത്തിപ്പെ

പ്പജനനത്തിനും തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്ന തരത്തിേുള്ള നിർമിതി;
(ബി)
മേിനവസ്തുക്കൾ,

ജോശ്യത്തില്

രാസവസ്തുക്കൾ,

ഖരരൂപത്തികോ

പ്രവരൂപത്തികോ

േീടനാശ്ിനിേൾ,

പ്ലാസ്റ്റിേ്

ഉള്ള

എന്നിവ

നികക്ഷപിക്കല്;
(സി) സർക്കാർ വിജ്ഞാപനംവെി അനുവരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വികരശ്
മത്സേ ഇനത്തിപ്പെ പ്പജനനം, നികക്ഷപം, പരിപാേനം, വിപണനം;
(ഡി) വനേജീവി സകേതത്തിപ്പേ ജോശ്യങ്ങളില് തകേശ്ീയമായ
മത്സേസമ്പത്തിന് ഹാനിേരമാകയക്കാവുന്ന മറു മത്സേത്തിപ്പെ നികക്ഷപം.
(2) പ്പേൃതോല് ഉണ്ാേുന്ന മത്സേവിത്ത് പ്പപാതുജോശ്യത്തില് നിന്ന്
കശ്ഖരിക്കുന്നതികനാ

സൂക്ഷിക്കുന്നതികനാ

വളർത്തുന്നതികനാ

വില്െന

നടത്തുന്നതികനാ വാങ്ങുന്നതികനാ പരിവഹനം നടത്തുന്നതികനാ പാടുള്ളതല്ല:
എന്നാല്

ഫിഷറീസ്

ഡയറരറുപ്പട

അനുമതികയാപ്പടയും

അധിോരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഉകരോഗസ്ഥപ്പെ കമല്കനാട്ടത്തിേും കേപ്രസർക്കാരിപ്പെകയാ
സംസ്ഥാന

സർക്കാരിപ്പെകയാ

ഗകവഷണ,

വിേസന

പ്പവർത്തനങ്ങൾക്ക്

കവണ്ി

അവപ്പയ കശ്ഖരിക്കാവുന്നതാണ്.
(3) ഈ വേുെിപ്പേ വേവസ്ഥേൾ േംഘിക്കുന്ന ഏപ്പതാരാളും 36-ാം വേുെ്
പ്പോരമുള്ള ശ്ിക്ഷാ നടപടിേൾക്ക് വികധയനാേുന്നതാണ്.
6എ. പ്പാകരശ്ിേ ഫിഷറീസ് മാകനജ്പ്പമെ് േൗൺസിേിപ്പെ രൂപീേരണം.—(1)
ഉൾനാടന് ജോശ്യങ്ങളിപ്പേ മത്സേസംരക്ഷണം സുസ്ഥിരമായും ഉത്തരവാരിത്തപരമായും
നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നുപ്പണ്ന്നും, ഈ ആേ്റിപ്പേയും അതിന് േീെിേുണ്ാക്കപ്പെടുന്ന
ചട്ടങ്ങളിപ്പേയും വേവസ്ഥേൾ ശ്രിയായ രീതിയില് നടെിോക്കപ്പെടുന്നുപ്പണ്ന്നും ഉറെ്
വരുത്തുന്നതിനായി നരിേൾ, ോയേുേൾ, തടാേങ്ങൾ, സർക്കാർ ഇതികേക്കായി
വിജ്ഞാപനം പ്പചയ്തിട്ടുള്ള മറു പ്പപാതുജോശ്യങ്ങൾ എന്നിവപ്പയ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി
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അവപ്പയ ഒന്നാപ്പേകയാ ഭാഗങ്ങളായി തിരികച്ചാ സർക്കാരിന്, ഗസറ് വിജ്ഞാപനം വെി,
ഓകരാ പ്പാകരശ്ിേ ഫിഷറീസ് മാകനജ്പ്പമെ് േൗൺസിേുേൾ രൂപീേരിക്കാവുന്നതാണ്.
(2) പ്പാകരശ്ിേ ഫിഷറീസ് മാകനജ്പ്പമെ് േൗൺസിേില് താപ്പെെറയുന്ന
അംഗങ്ങൾ ഉണ്ായിരികക്കണ്താണ്, അതായത്:—
(i) ബന്ധപ്പെട്ട ജോശ്യത്തിപ്പെ േൂടുതല് ഭാഗം ഉൾപ്പെട്ട : പ്പചയർ
ജില്ലയുപ്പട േളരർ
കപെ്സൺ
(ii) ബന്ധപ്പെട്ട ജോശ്യത്തിപ്പെ േൂടുതല് ഭാഗം ഉൾപ്പെട്ട : അംഗങ്ങൾ
പ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് പ്പസിഡെ്/മുന്സിൊേിറി പ്പചയർ
കപെ്സൺ/മുന്സിെല് കോർെകറഷന് സ്റ്റാെിംഗ്
േമിറി (വിേസനം) പ്പചയർമാന് (പരമാവധി ഏെു
കപർ)
(iii) ബന്ധപ്പെട്ട മത്സേപ്പത്താെിോളി വിേസന കക്ഷമ : അംഗങ്ങൾ
സഹേരണ സംഘം പ്പസിഡെുമാരില് നിന്നും
സർക്കാർ നാമനിർകേശ്ം പ്പചയ്യുന്നവർ (പരമാവധി
രണ്ു കപർ)
(iv) ഫിഷറീസ് രംഗപ്പത്ത വിരഗ്ധരില് നിന്നും സർക്കാർ : അംഗങ്ങൾ
നാമനിർകേശ്ം പ്പചയ്യുന്നവർ (പരമാവധി രണ്ു കപർ)
കമഖേയിപ്പേ മത്സേപ്പത്താെിോളി കപ്ടഡ് : അംഗങ്ങൾ
(v)ഉൾനാടന്
(v)
യൂണിയന്
പ്പവർത്തേരില്
നിന്നും
സർക്കാർ
നാമനിർകേശ്ം പ്പചയ്യുന്നവർ
(പരമാവധി നാേു കപർ)
പ്പായമുള്ള മുതിർന്ന : അംഗങ്ങൾ
(vi) അന്പത് വയസ്സിനുകമല്
മത്സേപ്പത്താെിോളിേളില്
നിന്നും
സർക്കാർ
നാമനിർകേശ്ം പ്പചയ്യുന്നവർ (പരമാവധി രണ്ു കപർ)
(vii) ബന്ധപ്പെട്ട ജോശ്യത്തിപ്പെ േൂടുതല് ഭാഗം ഉൾപ്പെട്ട : അംഗം
ജില്ലയിപ്പേ പഞ്ചായത്ത് പ്പഡപേൂട്ടി ഡയറരർ
(viii) ബന്ധപ്പെട്ട ജോശ്യത്തിപ്പെ േൂടുതല് ഭാഗം ഉൾപ്പെട്ട : അംഗം
എേ്സിേേൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ജേകസചനം
(ix) സംസ്ഥാന മേിനീേരണ നിയപ്ന്തണ കബാർഡിപ്പേ ഒരു : അംഗം
ആഫീസർ
(x) ഫിഷറീസ് കജായിെ് ഡയറരർ (കമഖേ)

: അംഗം

ജോശ്യത്തിപ്പെ
േൂടുതല്
ഭാഗം
(xi) ബന്ധപ്പെട്ട
ഉൾപ്പെടുന്ന ജില്ലയുപ്പട ചുമതേയുളള ഫിഷറീസ്
പ്പഡപേൂട്ടി ഡയറരർ/ഫിഷറീസ് അസിസ്റ്റെ് ഡയറരർ

: പ്പമമ്പർ
പ്പസപ്േട്ടറി

6ബി. പ്പാകരശ്ിേ ഫിഷറീസ് മാകനജ്പ്പമെ് േൗൺസിേിപ്പെ അധിോരങ്ങളും
േർത്തവേങ്ങളും ചുമതേേളും.—(1) പ്പാകരശ്ിേ ഫിഷറീസ് മാകനജ്പ്പമെ് േൗൺസിേിന്
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താപ്പെെറയുന്ന അധിോരങ്ങളും േർത്തവേങ്ങളും ചുമതേേളും ഉണ്ായിരിക്കുന്നതാണ്,
അതായത്:—
(എ) ഉത്തരവാരിത്ത മത്സേബന്ധനം, ഉൾനാടന് മത്സേ സമ്പത്തിപ്പെ
സംരക്ഷണം

എന്നിവപ്പയക്കുറിച്ച്

മത്സേപ്പത്താെിോളിേൾ,

തീരകരശ്വാസിേൾ

എന്നിവർക്കിടയില് കബാധവല്ക്കരണം നടത്തുേ;
(ബി) ഉൾനാടന് മത്സേസമ്പത്തിപ്പെ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട
പ്പവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുേയും ആവശ്േമായ ഉപകരശ്ം നല്േുേയും പ്പചയ്യുേ;
(സി) ഒരു പ്പപാതുജോശ്യത്തികനാ അതിപ്പെ ഭാഗത്തികനാ കവണ്ി
തകേശ്ീയമായ ആവശ്േങ്ങൾ പരിഗണിച്ചുപ്പോണ്് ഉൾനാടന് ഫിഷറീസ് മാകനജ്പ്പമെ്
പ്ലാന് തയ്യാറാക്കുേ;
(ഡി) മത്സേബന്ധനം നടത്തുന്നവരുപ്പടയും തീരകരശ്വാസിേളുപ്പടയും
ഇടയിേുള്ള മത്സേബന്ധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്പശ്്നങ്ങളും സാമൂഹിേ േേഹങ്ങളും
പരിഹരിക്കുേ;
(ഇ)

ഈ

ആേ്റിപ്പേ

വേവസ്ഥേൾ

ോരേക്ഷമമായി

നടെിോക്കപ്പെടുന്നുപ്പണ്ന്ന് പ്പാകരശ്ിേമായി ഉറെ് വരുത്തുേ; േൂടാപ്പത
(എഫ്)

ഈ

ആേ്റിപ്പേ

വേവസ്ഥേൾ

ോരേക്ഷമമായി

നടെിോക്കപ്പെടുന്നതിന് പ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് പ്പസിഡെ് പ്പചയർമാനായും, ഫിഷറീസ്
വേുെിപ്പേ

ബന്ധപ്പെട്ട

മത്സേപ്പത്താെിോളി
പ്ഗാമപഞ്ചായത്തിപ്പേ

സാകേതിേ

വിേസന
തീരകരശ്

ഉകരോഗസ്ഥന്

േൺവീനറായും

ബന്ധപ്പെട്ട

കക്ഷമ

സഹേരണ

സംഘം

പ്പസിഡെുമാർ,

വാർഡ്

പ്പമമ്പർമാർ

എന്നിവർ

അംഗങ്ങളുമായ

വികല്ലജ്തേ ഫിഷറീസ് മാകനജ്പ്പമെ് േൗൺസിേുേൾ പ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് തേത്തില്
രൂപീേരിക്കുേ.
(2) േൗൺസിേിപ്പെ ഭരണ സംവിധാനം, കയാഗത്തിപ്പെ നടപടിപ്േമങ്ങൾ,
അംഗങ്ങളുപ്പട

യാപ്താബത്ത,

സിറിംഗ്

പ്പോരമായിരിക്കുന്നതാണ്.
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6സി. േൗൺസിേിപ്പേ അംഗങ്ങളുപ്പട ഔകരോഗിേ

ോോവധി, രാജിവയ്ക്കല്,

ആേസ്മിേ ഒെിവുേൾ, നീക്കം പ്പചയ്യല് മുതോയവ.—(1)
വഹിക്കുന്നതുവെി

േൗൺസിേില്

ഔകരോഗിേ സ്ഥാനം

അംഗങ്ങളാേുന്ന

ഉകരോഗസ്ഥരുപ്പടയും

ജനപ്പതിനിധിേളുപ്പടയും ോോവധി, അവർ അങ്ങപ്പനയുള്ള ഔകരോഗിേ സ്ഥാനം
വഹിക്കുന്നതുവപ്പരയും നാമനിർകേശ്ം പ്പചയ്യപ്പെടുന്നതുവെി അംഗങ്ങളാേുന്നവരുപ്പട
ോോവധി,

വിജ്ഞാപനം

പ്പസിദ്ധീേരിക്കപ്പെടുന്ന

തീയതി

മുതല്

അഞ്ച്

വർഷകത്തക്കും ആയിരിക്കുന്നതാണ്.
(2) േൗൺസിേികേക്ക് നാമനിർകേശ്ം പ്പചയ്യപ്പെട്ടിട്ടുളള അനൗകരോഗിേ
അംഗത്തിന്, സർക്കാരിന്, േിഖിതമായ കനാട്ടീസ് നല്േിപ്പക്കാണ്്, തപ്പെ അംഗതവം രാജി
വയ്ക്കാവുന്നതും എന്നാല്, സർക്കാർ രാജി സവീേരിക്കുന്നതുവപ്പര തല്സ്ഥാനത്ത്
തുടകരണ്തുമാണ്.
(3) നാമനിർകേശ്ം പ്പചയ്യപ്പെടുന്ന അനൗകരോഗിേ അംഗത്തിപ്പെ ഇടക്കാേ
ഒെികവാ ആേസ്മിേ ഒെികവാ ഒെിവുണ്ായ തീയതി മുതല് മൂന്നു മാസത്തിനേം
നിേകത്തണ്തും

അപ്പോരം

പുതിയതായി

നാമനിർകേശ്ം

പ്പചയ്യപ്പെടുന്ന

അംഗം,

അകേഹം ആരുപ്പട ഒെിവികേക്കാകണാ നാമനിർകേശ്ം പ്പചയ്യപ്പെട്ടത് ആ അംഗത്തിപ്പെ
കശ്ഷിക്കുന്ന ോേയളവികേക്ക് മാപ്തം സ്ഥാനം വഹികക്കണ്തുമാണ്.
(4) സർക്കാരിന് നാമനിർകേശ്ം പ്പചയ്യപ്പെട്ട ഏപ്പതാരംഗകത്തയും,—
(എ) അകേഹത്തിന് ബുദ്ധിസ്ഥിരതയില്ലാത്തതായി അധിോരിതയുള്ള
കോടതിയാല് വിധിക്കപ്പെട്ടാല്;
(ബി) അകേഹം ഒരു അവിമുക്ത നിർദ്ധനനായി അധിോരിതയുള്ള
കോടതിയാല് വിധിക്കപ്പെട്ടാല്;
(സി)

ശ്ാരീരിേകമാ

മാനസിേകമാ

ആയ

ലവേേേത്താല്

അകേഹത്തിന് അപ്പോരം തുടരാന് േെിവില്ലാപ്പത വന്നാല്;
(ഡി) സർക്കാരിപ്പെ അഭിപ്പായത്തില്, സരാചാര വിരുദ്ധമായകതാ
അപ്പല്ലേില് സാമ്പത്തിേ പ്േമകക്കടുേകളാ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു േുറേൃതേത്തിന്
ശ്ിക്ഷിക്കപ്പെട്ടാല്,
തല്സ്ഥാനത്തുനിന്നും നീക്കം പ്പചയ്യാവുന്നതാണ്.”.
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8.

8-ാം

വേുെിപ്പെ

കഭരഗതി.—പ്പധാന

ആേ്റിപ്പേ

8-ാം

വേുെിനു

പേരം

താപ്പെെറയുന്ന വേുെുേൾ കചർകക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“8. അേവാേൾച്ചർ പ്പവർത്തനങ്ങളുപ്പട നിയപ്ന്തണം.—(1) ഈ ആേ്റിപ്പേ
വേവസ്ഥേൾ പ്പോരം അധിോരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഉകരോഗസ്ഥനില് നിന്നും രജിസ്കപ്ടഷന്
സർട്ടിഫിക്കറ്, ലേസന്സ് എന്നിവ കനടാത്ത യാപ്പതാരാളും ഏപ്പതാരു ഉൾനാടന്
ജോശ്യത്തിേും അേവാേൾച്ചർ പ്പവർത്തനങ്ങളില് ഏർപ്പെടുവാന് പാടുള്ളതല്ല:
എന്നാല്
അതിർത്തിയില്

ഏപ്പതേിേും
മാപ്തം

ഒരു

ഉൾപ്പെടുന്ന

തകേശ്

ഒരു

സവയംഭരണ

സ്ഥാപനത്തിപ്പെ

പ്പപാതുജോശ്യത്തില്

അേവാേൾച്ചർ

പ്പവർത്തനത്തില് ഏർപ്പെടുന്നതിന് രജിസ്കപ്ടഷനും ലേസന്സും േഭിക്കുന്നതിന്
ബന്ധപ്പെട്ട

തകേശ്

സവയംഭരണ

സ്ഥാപനത്തിപ്പെ

അനുമതിപപ്തം

േൂടി

ഉണ്ായിരികക്കണ്താണ്:
എന്നുമാപ്തമല്ല ഗസറ് വിജ്ഞാപനം മുകഖന സർക്കാർ നിഷ്േർഷിക്കുന്ന
വേിെത്തിേും തരത്തിേുമുള്ള പ്പചറിയ േുളത്തില്/ടാേില് വികനാരത്തിനായി മത്സേപ്പത്ത
പരിപാേിക്കുന്നതിന് ഈ വേുെ് പ്പോരം രജിസ്കപ്ടഷകനാ ലേസന്കസാ ആവശ്േമില്ല.
(2) സർക്കാരിന്, ഗസറ് വിജ്ഞാപനം വെി, അേവാേൾച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട
പ്പവർത്തനങ്ങളില്
സ്ഥിരകമാ

താപ്പെെറയുന്ന

താല്ക്കാേിേകമാ

എല്ലാകമാ,

ആയി

ഏപ്പതേിേുകമാ

പരിമിതപ്പെടുത്തുേകയാ

സംഗതിേൾ,

നിയപ്ന്തിക്കുേകയാ

നികരാധിക്കുേകയാ പ്പചയ്യാവുന്നതാണ്, അതായത്:—
(എ) ഓകരാ അേവാേൾച്ചർ രീതിയിേും പരമാവധി ഉപകയാഗിക്കാവുന്ന
മത്സേവിത്തിപ്പെ എണം, ഉപകയാഗിക്കുന്ന മത്സേ ഇനത്തിനനുസരിച്ച് പരിമിതപ്പെടുത്തുേ;
(ബി) ഏപ്പതേിേും മരുന്നുേൾ, ആെിബകയാട്ടിക്കുേൾ, േീടനാശ്ിനിേൾ,
മത്സേനാശ്ിനിേൾ,
രാസവസ്തുക്കൾ

പ്പപ്പാബകയാട്ടിക്കുേൾ,
എന്നിവയുപ്പട

കപ്ഗാത്ത്

ഉപകയാഗം

പ്പപ്പാകമാട്ടറുേൾ,

പൂർണമായും

മറു

നിയപ്ന്തിക്കുേ,

ഉപകയാഗിക്കാവുന്നവയുപ്പട പരമാവധി അളവ് നിശ്ചയിക്കുേ, അവയുപ്പട ശ്രിയായ
ഉപകയാഗം

ഉറെ്

വരുത്തുന്നതിന്

മത്സേക്കൃഷിക്കാരന്

സാകേതിേ

ഉപകരശ്ം

നല്േുന്നവരുപ്പട വിരോഭോസ കയാഗേത നിശ്ചയിക്കുേ;
(സി)

മത്സേങ്ങളുപ്പട

പ്പജനന

കേപ്രങ്ങകളാ

നെ്സറിേകളാ

ആയ

പാരിസ്ഥിതിേ പ്പാധാനേമുള്ള പ്പകരശ്ങ്ങപ്പള അേവാേൾച്ചറിനായി ഉപകയാഗപ്പെടുത്തുേ;
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(ഡി) ഓകരാ തരം അേവാേൾച്ചർ രീതിയിേും വളർത്താവുന്ന പരമാവധി
മത്സേത്തിപ്പെ

തൂക്കം

അഥവാ

‘ബകയാമാസ്സ്’

മത്സേ

ഇനത്തിനനുസരിച്ച്

പരിമിതപ്പെടുത്തുേ;
(ഇ)
ഏപ്പതാരു

ഒരു

പാടത്തും

വിള

പ്പനല്േൃഷിപ്പയേിേും

പ്പനല്േൃഷി

പ്പചയ്യാപ്പത

പ്പചയ്യാന്

അേവാേൾച്ചർ

അനുകയാജേമായ
പ്പവർത്തനത്തില്

ഏർപ്പെടുന്നത് നികരാധിക്കുേ:
എന്നാല് പ്പനല്േൃഷിക്ക് അനുകയാജേമല്ലാപ്പയന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട േൃഷി
ഓഫീസർ സാക്ഷേപ്പെടുത്തുന്ന പാടങ്ങൾക്ക് കമല്നികരാധനം ബാധേമല്ല.
(3)

േവാറലെന്

നടപടിേൾക്കും

ഗുണകമന്മ

പരികശ്ാധനേൾക്കും

വികധയമാക്കാപ്പത, മത്സേക്കൃഷിക്കായി തകേശ്ീയമല്ലാത്ത യാപ്പതാരു മത്സേപ്പത്തയും
അവയുപ്പട വിത്തുേകളയും ഉപകയാഗപ്പെടുത്തുവാന് പാടുള്ളതല്ല.
(4) മത്സേകരാഗം ബാധിച്ച േൃഷിയിടത്തിപ്പേ ജേം അധിോരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട
ഉകരോഗസ്ഥപ്പെ

കമല്കനാട്ടത്തില്

അണുവിമുക്തമാക്കാപ്പത

യാപ്പതാരു

പ്പപാതുജോശ്യത്തികേക്കും തുറന്നുവിടുവാന് പാടുള്ളതല്ല.
(5)

ഓകരാ

പ്പപാതുജോശ്യത്തിേും

അേവാേൾച്ചർ

പ്പവർത്തനങ്ങൾ

ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പരമാവധി വഹനക്ഷമത ഈ ആേ്റിപ്പേ 8എ വേുെിപ്പെ (1)-ാം
ഉപവേുെ്

പ്പോരം

ഏജന്സിയുപ്പട

രൂപീേരിക്കപ്പെടുന്ന

ശ്ിപാർശ്യുപ്പട

ജില്ലാ

അടിസ്ഥാനത്തില്

അേവാേൾച്ചർ
ഗസറ്

പ്പഡവേപ്പ്പമെ്

വിജ്ഞാപനം

മുകഖന

സർക്കാരിന് നിശ്ചയിക്കാവുന്നതും ആയതിന് വിരുദ്ധമായി യാപ്പതാരാൾക്കും പുതിയ
രജിസ്കപ്ടഷനും ലേസന്സും നല്േുവാന് പാടില്ലാത്തതുമാണ്.
(6)

കവേികയറ-കവേിയിറക്ക

പ്പപാതുജോശ്യത്തില്
ലേസന്സും
ഉൾനാടന്

ആ

അേവാേൾച്ചർ

പ്പകരശ്ത്തിനടുത്ത്

മത്സേപ്പത്താെിോളി,

എന്നിങ്ങപ്പനയുളള

പ്പതിഭാസം

മുന്ഗണനാ

അനുഭവപ്പെടുന്ന

നടത്തുന്നതിനായുളള
താമസിക്കുന്ന

വനിത
പ്േമം

രജിസ്കപ്ടഷനും

മത്സേപ്പത്താെിോളി

അയല്ക്കൂട്ടം,

ആേ്റിവിറി

പാേിക്കാപ്പത

ഒരു

പ്ഗൂെ്,
പ്ഗൂെ്

യാപ്പതാരാൾക്കും

അനുവരിക്കുവാന് പാടുള്ളതല്ല.
(7)

ഏപ്പതാരു

സാഹചരേത്തിേും

ഏപ്പതാരാൾക്കും

നൂറ്

ഘനമീറർ

വോപ്തിയില് േൂടുതല് മത്സേക്കൂടുേളും ഇരുപത്തിയഞ്ച് ചതുരപ്ശ്മീറർ വിസ്തൃതിയില്
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േൂടുതോയി തട്ടുേളും നൂറ് ചതുരപ്ശ് മീറർ വിസ്തൃതിയില് േൂടുതോയി വേവളെുേളും
അനുവരിക്കുവാന് പാടുള്ളതല്ല.
(8) കവേികയറ-കവേിയിറക്ക പ്പതിഭാസം അനുഭവപ്പെടാത്ത ഒരു പ്പപാതു
ജോശ്യത്തില്

അേവാേൾച്ചർ

പ്പവർത്തനങ്ങൾ

ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനായുളള

രജിസ്കപ്ടഷനും ലേസന്സും ആ പ്പകരശ്ത്തിനടുത്ത് താമസിക്കുന്ന മത്സേപ്പത്താെിോളി
പ്ഗൂെ്, ഉൾനാടന് മത്സേപ്പത്താെിോളി, വനിത അയല്ക്കൂട്ടം, ആേ്റിവിറി പ്ഗൂെ്, പട്ടിേജാതി
പട്ടിേവർഗ

വിഭാഗക്കാർ,

വിമുക്തഭടന്,

നാമമാപ്ത

േർഷേന്

എന്നിങ്ങപ്പനയുള്ള

മുന്ഗണനാപ്േമം പാേിക്കാപ്പത യാപ്പതാരാൾക്കും അനുവരിക്കുവാന് പാടുള്ളതല്ല:
എന്നാല്
മത്സേപ്പത്താെിോളി

ജേസംഭരണിേളുപ്പട

സഹേരണസംഘത്തിപ്പെ

ോരേത്തില്

ബന്ധപ്പെട്ട

അഭാവത്തില്

മാപ്തകമ

പ്പകരശ്പ്പത്ത
മറുള്ളവപ്പര

പരിഗണികക്കണ്തുള്ളൂ:
എന്നുമാപ്തമല്ല വനപ്പകരശ്ത്തുള്ള പ്പപാതു ജോശ്യത്തില് അേവാേൾച്ചർ
ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള അവോശ്ം പട്ടിേവർഗ വിഭാഗത്തില്പ്പെട്ടവർക്ക് മാപ്തമായി
നിജപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
(9) പ്പപാതുജോശ്യങ്ങളിപ്പേ അേവാേൾച്ചർ പ്പവർത്തനങ്ങൾ യാപ്പതാരു
ോരണവശ്ാേും പരിസ്ഥിതിക്ക് ഹാനിേരമാോന് പാടുള്ളതല്ല.
(10) അധിോരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഉകരോഗസ്ഥപ്പെ മുന്േൂർ അനുമതിയില്ലാപ്പത
യാപ്പതാരാളും ജീവനുള്ള വളർത്തു മത്സേങ്ങപ്പള ഒരു അേവാേൾച്ചർ സ്ഥേത്ത് നിന്ന്
പ്പപാതുജോശ്യത്തികേക്ക് നികക്ഷപിക്കുവാകനാ ഇറക്കുവാകനാ പാടുള്ളതല്ല.
(11) യാപ്പതാരാളും സർക്കാർ, ഉത്തരവുമൂേം, ഇതികേക്കായി നിശ്ചയിച്ച
വിരോഭോസകയാഗേതയുളള

ആളിപ്പെ

േിഖിതമായ

നിർകേശ്ം

േൂടാപ്പത

പ്പപാതു

ജോശ്യത്തികോ സവോരേജോശ്യത്തികോ േീടനാശ്ിനിേകളാ ആെിബകയാട്ടിക്കുേകളാ
പ്പപ്പാബകയാട്ടിക്കുേകളാ

രാസവസ്തുക്കകളാ

മറു

മരുന്നുേകളാ

ഉപകയാഗിക്കുവാന്

പാടുള്ളതല്ല.
(12)

ലജവസുരക്ഷാ

മാർഗങ്ങൾ

അവേംബിക്കാപ്പത

യാപ്പതാരാളും

ഏപ്പതേിേും വികരശ് രാജേങ്ങളില് നിന്നുള്ള അനുവരനീയമായ മത്സേ ഇനത്തിപ്പെ
അേവാേൾച്ചർ പ്പവർത്തനങ്ങളില് ഏർപ്പെടുവാന് പാടുള്ളതല്ല.
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(13)

ശ്ാസ്പ്തീയ

അധിോരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട

പ്പചമീന്

േൃഷി

ഉകരോഗസ്ഥപ്പെ

പ്പചയ്യുന്ന

മുന്േൂർ

ജോശ്യങ്ങളികേക്ക്

അനുമതി

ഇല്ലാപ്പത

പ്പപാതുജോശ്യങ്ങളില് നിന്ന് ജേം േയറുവാകനാ തിരിപ്പേ ഇറക്കുവാകനാ പാടുള്ളതല്ല.
(14)

ജേഗതാഗതത്തിന്

തടസ്സമാേുന്ന

വിധത്തില്

യാപ്പതാരു

അേവാേൾച്ചർ പ്പവർത്തനവും നടത്തുവാന് പാടുള്ളതല്ല.
(15) പ്പപാതുജോശ്യത്തിപ്പേ യാപ്പതാരു അേവാേൾച്ചർ പ്പവർത്തനവും ആ
ജോശ്യത്തിപ്പെ മറു പ്പപാതു ആവശ്േങ്ങപ്പള തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തില് ആേുവാന്
പാടുള്ളതല്ല.
(16)
സൗേരേത്തികനാ

അേവാേൾച്ചർ
വിളയ്കക്കാ

പ്പവർത്തനത്തിപ്പെ

നാശ്ം

വരുത്താവുന്ന

ഏപ്പതേിേും
ഏപ്പതേിേും

അടിസ്ഥാന
പ്പവൃത്തിയില്

യാപ്പതാരാളും ഏർപ്പെടുവാന് പാടുള്ളതല്ല.
(17)

പ്പപാതുജോശ്യത്തില്

അേവാേൾച്ചർ

പ്പവർത്തനത്തില്

ഏർപ്പെടുന്നതിന് മത്സേക്കൂട്, വേവളെ്, തട്ട് എന്നിവക്ക് അനുവാരം കനടിയ ഒരു
സ്ഥാനത്ത്

നിന്ന്

മാറി

മപ്പറാരിടകത്തക്ക്

സ്ഥാപിക്കുന്നത്

നിർണയിക്കപ്പെടുന്ന

പ്പോരത്തില് മാപ്തം ആയിരികക്കണ്താണ്.
(18) അേവാേൾച്ചർ പ്പവർത്തനത്തില് ഏർപ്പെടുന്നതിന് രജിസ്കപ്ടഷന്
സർട്ടിഫിക്കറ്, ലേസന്സ് എന്നിവ കനടിയ ഏപ്പതാരാളിനും അേവാേൾച്ചർ കമഖേപ്പയ
സുസ്ഥിരമായി നിേനിർത്തുന്നതിന് നിർണയിക്കപ്പെട്ട പ്പോരമുള്ള േർത്തവേങ്ങൾ
ഉണ്ായിരിക്കുന്നതാണ്.
(19) ഈ വേുെിപ്പേ വേവസ്ഥേൾ േംഘിക്കുന്ന ഏപ്പതാരാളും 36-ാം വേുെ്
പ്പോരം ശ്ിക്ഷാ നടപടിേൾക്ക് വികധയനാേുന്നതാണ്.
8എ. ജില്ലാ അേവാേൾച്ചർ പ്പഡവേപ്പ്പമെ് ഏജന്സിയുപ്പട
അേവാേൾച്ചർ

കമഖേയുപ്പട

ഉത്തരവാരിത്തപരമായി

നടെിോക്കുന്നതിനും

അതിന്േീെിേുണ്ാക്കപ്പെടുന്ന
നടെിോക്കപ്പെടുന്നുപ്പവന്ന്
വിജ്ഞാപനം

വെി,

സുസ്ഥിരവിേസനം

ചട്ടങ്ങളിപ്പേയും

ജില്ലാതേത്തില് ഓകരാ
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ഉറൊക്കുന്നതിനും
ഈ

വേവസ്ഥേൾ

ഉറെുവരുത്തുന്നതിനും
ജില്ലാ

രൂപീേരണം.—(1)

കവണ്ി

ആേ്റിപ്പേയും
ശ്രിയായ

രീതിയില്

സർക്കാരിന്,

അേവാേൾച്ചർ

ഗസറ്

പ്പഡവേപ്പ്പമെ്
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ഏജന്സിേൾ

രൂപീേരിക്കാവുന്നതാണ്.

അതില്

താപ്പെെറയുന്ന

അംഗങ്ങൾ

ഉണ്ായിരികക്കണ്താണ്, അതായത്:—
(i)

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്പസിഡെ്

..

പ്പചയർ
കപെ്സൺ

(ii)

ജില്ലാേളരർ

..

അംഗം

(iii)

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാെിംഗ് േമിറി
(വിേസനം) പ്പചയർകപെ്സൺ

..

അംഗം

(iv)

അേവാേൾച്ചർ
രംഗപ്പത്ത
വിരഗ്ധരില്നിന്നും
സർക്കാർ
നാമനിർകേശ്ം
പ്പചയ്യുന്ന
ഒരു
പ്പതിനിധി

..

അംഗം

(v)

മത്സേേർഷേരില് നിന്നും സർക്കാർ
നാമനിർകേശ്ം
പ്പചയ്യുന്ന
രണ്ു
പ്പതിനിധിേൾ

..

അംഗങ്ങൾ

(vi)

ഫിഷറീസ്
(കമഖേ)

..

അംഗം

(vii)

ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ

..

അംഗം

(viii)

പ്പിന്സിെല്
ഓഫീസർ

അപ്ഗിക്കൾച്ചർ

..

അംഗം

(ix)

എേ്സിേേൂട്ടീവ്
ഇറികഗഷന്

എഞ്ചിനീയർ,

..

അംഗം

(x)

മാകനജർ, േീഡ് ബാേ്

..

അംഗം

(xi)

ജില്ലയുപ്പട ചുമതേയുള്ള ഫിഷറീസ്
പ്പഡപേൂട്ടി
ഡയറരർ/ഫിഷറീസ്
അസിസ്റ്റെ് ഡയറരർ

..

പ്പമമ്പർ പ്പസപ്േട്ടറി.

കജായിെ്

ഡയറരർ

(2) ജില്ലാതേത്തില് പ്പവർത്തിക്കുന്ന ഫിഷ് ഫാർകമെ്സ് പ്പഡവേെ്പ്പമെ്
ഏജന്സി

(എഫ്.എഫ്.ഡി.എ.)-യുപ്പട

ആയതിപ്പെ

ആസ്തി

രൂപീേരിക്കപ്പെടുന്ന
ഏജന്സിക്ക്
പ്പഡവേപ്പ്പമെ്
പ്പഡവേപ്പമെ്

ബാദ്ധേതേളും

ബന്ധപ്പെട്ട

ലേമാറം

പ്പവർത്തനം
തസ്തിേേളും

ജില്ലയിപ്പേ

ജില്ലാ

പ്പചയ്യാവുന്നതുമാണ്.

ഏജന്സിക്ക്
ഏജന്സിയിപ്പേ

ലേമാറം

അവസാനിെിക്കാവുന്നതും
(1)-ാം

ഉപവേുെ്

അേവാേൾച്ചർ

ഇപ്പോരം

ജില്ലാ

പ്പചയ്യപ്പെടുന്ന

ജീവനക്കാർക്ക്,

ഇപ്പോരം

പ്പോരം

പ്പഡവേപ്പ്പമെ്
അേവാേൾച്ചർ

ഫിഷ്
ഒരു

ഫാർകമെ്സ്
ലേമാറം

നടത്തിയില്ലായിരുന്നുപ്പവേില് അവർക്ക് ഉണ്ാേുമായിരുന്ന അകത ോോവധികയാപ്പടയും
അകത ശ്മ്പളകത്താപ്പടയും അകത നിബന്ധനേകളാപ്പടയും അകത ഉപാധിേകളാപ്പടയും ഈ
വേവസ്ഥ

പ്പാബേേത്തില്

വന്നകശ്ഷവും

ഉണ്ായിരിക്കുന്നതാണ്.
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തുടരുവാന്

അർഹത
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(3)

(1)-ാം

ഭരണസംവിധാനം,

ഉപവേുെ്

കയാഗത്തിപ്പെ

പ്പോരം

രൂപീേരിക്കപ്പെട്ട

നടപടിപ്േമങ്ങൾ,

ഏജന്സിയുപ്പട

അംഗങ്ങളുപ്പട

യാപ്താബത്ത,

സിറിംഗ് ഫീസ് എന്നിവ നിർണയിക്കപ്പെട്ട പ്പോരമായിരിക്കുന്നതാണ്.
(4) (2)-ാം ഉപവേുെ് പ്പോരം ലേമാറം പ്പചയ്യപ്പെടുന്ന തസ്തിേേളിപ്പേ
ജീവനക്കാർ പ്പമമ്പർ പ്പസപ്േട്ടറിയുപ്പട ഭരണ നിയപ്ന്തണത്തില് ആയിരിക്കുന്നതാണ്.
(5) ജില്ലാ അേവാേൾച്ചർ പ്പഡവേപ്പ്പമെ് ഏജന്സിയില് ഔകരോഗിേ
സ്ഥാനം

വഹിക്കുന്നതുവെി

ജനപ്പതിനിധിേളുപ്പടയും

അംഗങ്ങളാേുന്ന

ോോവധി,

അവർ

അങ്ങപ്പനയുള്ള

ഉകരോഗസ്ഥരുപ്പടയും
ഔകരോഗിേസ്ഥാനം

വഹിക്കുന്നതുവപ്പരയും നാമനിർകേശ്ം പ്പചയ്യപ്പെടുന്നതു വെി അംഗങ്ങളാേുന്നവരുപ്പട
ോോവധി വിജ്ഞാപനം പ്പസിദ്ധീേരിക്കപ്പെടുന്ന തീയതി മുതല് അഞ്ച് വർഷകത്തക്കും
ആയിരിക്കുന്നതാണ്.
(6)

(1)-ാം

ഉപവേുെ്

പ്പോരം

നാമനിർകേശ്ം

പ്പചയ്യപ്പെട്ടിട്ടുളള

അനൗകരോഗിേ അംഗത്തിന്, സർക്കാരിന് േിഖിതമായ കനാട്ടീസ് നല്േിപ്പക്കാണ്്, തപ്പെ
അംഗതവം രാജിവയ്ക്കാവുന്നതും എന്നാല്, സർക്കാർ രാജി സവീേരിക്കുന്നതുവപ്പര
തല്സ്ഥാനത്ത് തുടരാവുന്നതുമാണ്.
(7) നാമനിർകേശ്ം പ്പചയ്യപ്പെടുന്ന അനൗകരോഗിേ അംഗത്തിപ്പെ ഇടക്കാേ
ഒെികവാ

ആേസ്മിേ

ഒെികവാ,

ഒെിവുണ്ായ

തീയതി

മുതല്

മൂന്നുമാസത്തിനേം

നിേകത്തണ്തും അപ്പോരം പുതിയതായി നാമനിർകേശ്ം പ്പചയ്യപ്പെടുന്ന അംഗം, ആരുപ്പട
ഒെിവികേക്കാകണാ

നാമനിർകേശ്ം

പ്പചയ്യപ്പെട്ടത്,

ആ

അംഗത്തിപ്പെ

കശ്ഷിക്കുന്ന

ോേയളവികേക്ക് മാപ്തം സ്ഥാനം വഹികക്കണ്തുമാണ്.
(8) സർക്കാരിന്, നാമനിർകേശ്ം പ്പചയ്യപ്പെട്ട ഏപ്പതാരംഗകത്തയും,—
(എ) അകേഹത്തിന് ബുദ്ധിസ്ഥിരതയില്ലാത്തതായി അധിോരിതയുള്ള
കോടതിയാല് വിധിക്കപ്പെട്ടാല്;
(ബി) അകേഹം ഒരു അവിമുക്ത നിർദ്ധനനായി അധിോരിതയുള്ള
കോടതിയാല് വിധിക്കപ്പെട്ടാല്;
(സി) ശ്ാരീരിേകമാ മാനസിേകമാ ആയ ലവേേേത്താല് അപ്പോരം
തുടരുവാന് േെിവില്ലാപ്പത വന്നാല്;
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(ഡി) സർക്കാരിപ്പെ അഭിപ്പായത്തില്, സരാചാര വിരുദ്ധമായകതാ
അപ്പല്ലേില്

സാമ്പത്തിേ

പ്േമകക്കടുേകളാ

ഉൾപ്പെട്ട

ഒരു

േുറേൃതേത്തിന്

ശ്ിക്ഷിക്കപ്പെട്ടാല്,
അംഗതവത്തില് നിന്നും നീക്കം പ്പചയ്യാവുന്നതാണ്.
8ബി. ജില്ലാതേ അേവാേൾച്ചർ പ്പഡവേെ്പ്പമെ് ഏജന്സിയുപ്പട അധിോരങ്ങളും
േർത്തവേങ്ങളും
അേവാേൾച്ചർ

ചുമതേേളും.—8എ വേുെ് പ്പോരം രൂപീേരിക്കപ്പെടുന്ന ജില്ലാതേ
പ്പഡവേപ്പ്പമെ്

ഏജന്സിക്ക്

താപ്പെെറയുന്ന

അധിോരങ്ങളും

േർത്തവേങ്ങളും ചുമതേേളും ഉണ്ായിരിക്കുന്നതാണ്, അതായത്:—
(എ) 4-ാം വേുെ് പ്പോരം അേവാേൾച്ചർ പ്പകരശ്മായി വിജ്ഞാപനം
പ്പചയ്യുന്നതിനുള്ള ഉൾനാടന് ജോശ്യങ്ങൾ, പ്പകരശ്ങ്ങൾ എന്നിവ സർകവ നടത്തി
തിട്ടപ്പെടുത്തുേ, അവയ്ക്ക് അതിർത്തി നിർണയിക്കുേ, അവ സംബന്ധിച്ച കഡറാ
ബുക്കുേൾ, മാെുേൾ എന്നിവ തയ്യാറാക്കുേ;
(ബി) അേവാേൾച്ചർ പ്പകരശ്മായി തരംതിരിക്കപ്പെടുന്ന ജോശ്യങ്ങളില്
ഏർപ്പെടുത്താവുന്ന

അേവാേൾച്ചർ

രീതിേൾ

സംബന്ധിച്ച

ഗകവഷണങ്ങൾ

നടത്തിെിക്കുേയും നിരീക്ഷിക്കുേയും തരംതിരിക്കുേയും പ്പചയ്യുേ;
(സി)

അേവാേൾച്ചർ

പ്പകരശ്മായി

തരംതിരിക്കപ്പെടുന്ന

ഉൾനാടന്

ജോശ്യങ്ങളില് ഏർപ്പെടുത്താവുന്ന പരമാവധി അേവാേൾച്ചർ യൂണിറുേളുപ്പട എണം
േണക്കാക്കുേയും നിജപ്പെടുത്തുേയും പ്പചയ്യുേ;
(ഡി) തകേശ് സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ജേവിഭവ വേുെ്, വനം വേുെ്,
കേരള സംസ്ഥാന ലവരേുതി കബാർഡ് എന്നിവയുപ്പട അധീനതയിേുള്ള ജോശ്യങ്ങളില്
അേവാേൾച്ചർ

നടത്തുന്നതിനുള്ള

പ്പവർത്തനങ്ങൾ

ആവിഷ്േരിക്കുേയും

കപ്ോഡീേരിക്കുേയും പ്പചയ്യുേ;
(ഇ) മത്സേക്കൃഷിക്കാർക്ക് മത്സേക്കൃഷിക്ക് സഹായേരമായ രീതിയില്
മത്സേവിത്ത്

കേപ്രങ്ങൾ,

പ്പഡകമാൺസ്കപ്ടറീവ്

ഫാമുേൾ,

ആകരാഗേ

പരികശ്ാധനകേപ്രങ്ങൾ, മത്സേത്തീറ വില്പന കേപ്രങ്ങൾ എന്നിവ ജില്ലാ തേത്തില്
സ്ഥാപിച്ച് പ്പവർത്തിെിക്കുേ;
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(എഫ്) അേവാേൾച്ചർ കമഖേയില് പരിശ്ീേനപരിപാടിേൾ, പ്പസമിനാർ,
ശ്ില്പശ്ാേ, പ്പരർശ്നങ്ങൾ എന്നിവ ഏർപ്പെടുത്തുേ;
(ജി) അേവാേൾച്ചർ വിഷയപ്പത്ത ആസ്പരമാക്കി ശ്ാസ്പ്തീയ പഠന
റികൊർട്ടുേൾ, പുസ്തേങ്ങൾ, രൃശ്േ-പ്ശ്വണ ഉപാധിേൾ മുതോയവ പ്പസിദ്ധീേരിക്കുേ;
(എച്ച്) അേവാേൾച്ചർ കമഖേയില് ഗകവഷണ പ്പവർത്തനങ്ങൾ നടെില്
വരുത്തുേയും

അതിേൂപ്പട

േഭിക്കുന്ന

അറിവുേൾ

മത്സേക്കൃഷിക്കാർക്ക്

പ്പരാനം

പ്പചയ്യുേയും പ്പചയ്യുേ;
(ഐ) ോോോേങ്ങളില് അേവാേൾച്ചർ റികസാെ്സ് കഡറാ ബുക്കുേൾ
പ്പസിദ്ധീേരിക്കുേ;
(പ്പജ) കമല്ത്തരം അേവാേൾച്ചർ മാകനജ്പ്പമെ് പ്പവർത്തനങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ള
മാർഗനിർകേശ്ങ്ങൾ രൂപീേരിക്കുേ;
(പ്പേ) ജില്ലാതേത്തിേുള്ള അേവാേൾച്ചർ മാസ്റ്റർ പ്ലാനുേൾ തയ്യാറാക്കുേ;
(എല്) തകേശ് സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുപ്പട അേവാേൾച്ചർ പദ്ധതിേൾ
ആവിഷ്േരിക്കുന്നതിനും നടെില് വരുത്തുന്നതിനും സഹായിക്കുേ;

(എം)

പ്പപാതുജോശ്യങ്ങളില്

അേവാേൾച്ചറുമായി

ബന്ധപ്പെട്ട

പ്പവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുേയും ആവശ്േമായ ഉപകരശ്ം നല്േുേയും പ്പചയ്യുേ;
(എന്)

പ്പാകരശ്ിേതേത്തിേും

ജില്ലാതേത്തിേും

ഉണ്ാോവുന്ന

അേവാേൾച്ചർ തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുേ; േൂടാപ്പത

(ഒ)
അേവാേൾച്ചർ

അേവാേൾച്ചർ
പ്പഡവേപ്പ്പമെ്

കമഖേയുപ്പട

വളർച്ചയ്ക്ക്

ഏജന്സിയുപ്പട

ഭരണ

ഉതേുന്നകതാ

ജില്ലാ

നിർവഹണത്തിന്

ആവശ്േമായകതാ ആയ, അങ്ങപ്പനയുള്ള നോയമായ മറുനടപടിേൾ സവീേരിക്കുേകയാ
ഏർപ്പെടുത്തുേകയാ പ്പചയ്യുേ.
8സി.

അേോരമത്സേങ്ങളുപ്പട

വിപണനത്തിനും

പ്പരർശ്നത്തിനും

ഉള്ള

നിയപ്ന്തണം.—(1) ഈ ആേ്റിപ്പേയും അതിന്േീെില് ഉണ്ാക്കപ്പെടുന്ന ചട്ടങ്ങളികേയും
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വേവസ്ഥേൾ

പ്പോരം

രജിസ്കപ്ടഷന്

സർട്ടിഫിക്കകറാ

ലേസന്കസാ

കനടാത്ത

യാപ്പതാരാളും വോവസായിോടിസ്ഥാനത്തില് അേോര മത്സേങ്ങളുപ്പട വിപണനത്തില്
ഏർപ്പെടുവാകനാ

ടിക്കറ്

സപ്മ്പരായം

വെി

തുേ

ഈടാക്കിപ്പക്കാണ്്

അേോര

മത്സേങ്ങപ്പളയും ഇതര മത്സേങ്ങപ്പളയും മുെത് രിവസത്തില് േൂടുതല് ോേകത്തക്ക്
പ്പരർശ്ിെിക്കുവാകനാ പാടുള്ളതല്ല:
എന്നാല് ഒരു അേോര മത്സേ ഉല്പാരന യൂണിറില്നിന്നും അേോര മത്സേങ്ങൾ
വില്പന

നടത്തുന്നതിനും

വീടുേളില്

ചില്ല്

കപടേങ്ങളില്

അേോരമത്സേങ്ങപ്പള

പ്പരർശ്ിെിക്കുന്നതിനും ഈ ഉപവേുെിപ്പേ വേവസ്ഥേൾ ബാധേമാേുന്നതല്ല.
(2) വികരശ് രാജേങ്ങളില് നിന്നുള്ള മത്സേ ഇനങ്ങളില്, രാജേത്ത് ഇറക്കുമതി
പ്പചയ്യുന്നതിന് അനുമതിയില്ലാത്തവയുപ്പട വിപണനവും

പ്പരർശ്നവും

നടത്തുവാന്

പാടുള്ളതല്ല.
(3)

നികരാധിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗത്തില്പ്പെടുന്ന ആെിബകയാട്ടിക്കുേൾ, മറ്

മരുന്നുേൾ, രാസപരാർഥങ്ങൾ എന്നിവയുപ്പട വിപണനത്തില് യാപ്പതാരു അേോര
മത്സേ വിപണന യൂണിറും ഏർപ്പെടുവാന് പാടുള്ളതല്ല.
(4)

അനേസംസ്ഥാനങ്ങളില്നികന്നാ

സംസ്ഥാനത്തിനേകത്തക്ക്

പ്പോണ്ുവരുന്ന

വികരശ്രാജേങ്ങളില്നികന്നാ

അേോരമത്സേങ്ങൾ

നിർണയിക്കപ്പെട്ട

ഗുണനിേവാര സർട്ടിഫികക്കഷന് വികധയമാക്കിയിരികക്കണ്താണ്.

അല്ലാത്ത പക്ഷം,

യാപ്പതാരാളും യാപ്പതാരു ോരണവശ്ാേും അേോരമത്സേവിപണന യൂണിറുേൾ വെി
അവപ്പയ വില്ക്കുവാകനാ അേോരമത്സേ പ്പരർശ്ന കവളേളില് പ്പരർശ്ിെിക്കുവാകനാ
പാടുള്ളതല്ല.
(5) അേോരമത്സേവിപണന യൂണിറുേളിേും അേോര മത്സേ പ്പരർശ്ന
കമളേളിേും സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന മത്സേങ്ങളില് കരാഗബാധ പ്പതേക്ഷപ്പെടുേയാപ്പണേില്
അത്തരം

കരാഗം

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള

ബാധിച്ച

ജേകമാ

മത്സേങ്ങപ്പളകയാ

അധിോരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട

അപ്പല്ലേില്

അത്തരം

ഉകരോഗസ്ഥപ്പെ

മത്സേങ്ങൾ

കമല്കനാട്ടത്തില്

പ്ടീറ്പ്പമെിന് വികധയമാക്കാപ്പത യാപ്പതാരാളും സവോരേമായകതാ പ്പപാതുവായകതാ ആയ
യാപ്പതാരു ജോശ്യത്തികേക്കും തുറന്നു വിടാന് പാടുള്ളതല്ല.
(6) കമല് ഉപവേുെുേളിപ്പേ വേവസ്ഥേൾ േംഘിക്കുന്ന ഏപ്പതാരാളും 36-ാം
വേുെ് പ്പോരമുള്ള ശ്ിക്ഷാനടപടിേൾക്ക് വികധയനാേുന്നതാണ്.”.
9. 11-ാം വേുെിപ്പെ കഭരഗതി.—പ്പധാന ആരിപ്പേ 11-ാം വേുെ് വിട്ടുേളകയണ്താണ്.
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10. 13-ാം വേുെിപ്പെ കഭരഗതി.—പ്പധാന ആരിപ്പേ 13-ാം വേുെിപ്പെ (1)-ാം
ഉപവേുെില് “രജിസ്കപ്ടഷന് സർട്ടിഫിക്കറ് ഉള്ള” എന്ന വാക്കുേൾക്ക് മുമ്പായി
“സവതപ്ന്തവേയുപ്പട” എന്ന വാക്ക് കചർകക്കണ്താണ്.
11. 14-ാം വേുെിപ്പെ കഭരഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ 14-ാം വേുെിനുപേരം
താപ്പെെറയുന്ന വേുെ് കചർകക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“14. ഉടമസ്ഥാവോശ്ം ലേമാറം പ്പചയ്യല്.—(1) മത്സേബന്ധന ഉരു, ഉറെിച്ച
യപ്ന്തം, സവതപ്ന്തവേ എന്നിവയുപ്പട ഉടമസ്ഥാവോശ്ം താപ്പെെറയുന്ന നിബന്ധനേൾ
പാേിച്ചുപ്പോണ്്

മപ്പറാരു

മത്സേപ്പത്താെിോളിക്ക്

ലേമാറം

പ്പചയ്യാവുന്നതാണ്,

യപ്ന്തത്തിപ്പെയും

ഉടമസ്ഥാവോശ്ം

അതായത്:—
(എ)

ഏപ്പതാരു

ഉറെിച്ച

അധിോരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഉകരോഗസ്ഥപ്പെ പക്കല് നിന്നും കരഖാമൂേം േഭിച്ച ഒരു അനുമതി
പപ്തത്തിപ്പെ അടിസ്ഥാനത്തില് മാപ്തകമ നിയമാനുസൃത പിന്തുടർച്ചാവോശ്ികക്കാ
അയാൾ മത്സേപ്പത്താെിോളിയല്ലാത്ത സംഗതിയില്, മപ്പറാരു മത്സേപ്പത്താെിോളികക്കാ
ലേമാറം പ്പചയ്യുവാന് പാടുള്ളൂ:
എന്നാല്

അപ്പോരമുള്ള

ഉടമസ്ഥാവോശ്ം

പ്പചയ്യുന്നതിനുമുമ്പായി, ആയത് ലേവശ്ം വച്ചത് സംബന്ധിച്ച്

ലേമാറം
സർക്കാരികേക്ക്

യാപ്പതാരു േുടിശ്ശിേയും ഉണ്ായിരിക്കുവാന് പാടുള്ളതല്ല;
(ബി) ഉറെിച്ച യപ്ന്തത്തിപ്പെ ലേമാറ ോരേത്തില് അത്തരം യപ്ന്തം
ലേമാറിക്കിട്ടുന്ന മത്സേപ്പത്താെിോളിക്ക് മകറപ്പതേിേും ഉറെിച്ച യപ്ന്തത്തിപ്പെ ഉടമസ്ഥത
ഉണ്ായിരിക്കുന്ന സംഗതിയില് നിയമപരമായി ലേവശ്ം വയ്ക്കാവുന്നതില് േൂടുതല്
സവായത്തമാക്കാന് പാടുള്ളതല്ല;
(സി)

കമല്പ്പോരം

ഉടമസ്ഥാവോശ്ം

ലേമാറം

പ്പചയ്യുകമ്പാൾ,

ലേമാറം നടെില് വരുത്തിയ രിവസം മുതല് പതിനഞ്ച് രിവസത്തിനേം ലേമാറം
േിട്ടിയ

ആൾ

അറിയിെ്

അധിോരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഉകരോഗസ്ഥന്
നല്േിയിരികക്കണ്തും,

പുതിയ

നിർണയിക്കപ്പെട്ട

രജിസ്കപ്ടഷന്

രീതിയില്

സർട്ടിഫിക്കറ്

നിർണയിക്കപ്പെട്ട രീതിയില് സവായത്തമാകക്കണ്തുമാണ്;
(ഡി)

അധിോരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട

ഉകരോഗസ്ഥന്,

ഒരു

പുതിയ

രജിസ്കപ്ടഷന് നല്േുന്നതിനായി 12-ാം വേുെില് അനുശ്ാസിക്കുന്ന നടപടിപ്േമങ്ങൾ
പാേിച്ചുപ്പോണ്് രജിസ്കപ്ടഷന് സർട്ടിഫിക്കറ് അനുവരികക്കണ്താണ്.

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

27

(2) പ്പപാതുജോശ്യത്തിപ്പേ അേവാേൾച്ചർ അവോശ്ം താപ്പെെറയുന്ന
നിബന്ധനേൾ പാേിച്ചുപ്പോണ്് ലേമാറം പ്പചയ്യാവുന്നതാണ്, അതായത്:—
(എ) പ്പപാതുജോശ്യത്തില് അേവാേൾച്ചറിനായി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന
ഏപ്പതാരു മത്സേക്കൂട്, വേവളെ്, തട്ട് എന്നിവയുപ്പട അവോശ്ം അധിോരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട
ഉകരോഗസ്ഥപ്പെ

പക്കല്നിന്നും

കരഖാമൂേം

േഭിച്ച

ഒരു

അനുമതിപപ്തത്തിപ്പെ

അടിസ്ഥാനത്തില് മാപ്തകമ ലേമാറം പ്പചയ്യാന് പാടുള്ളൂ:
എന്നാല്

അപ്പോരം

അവോശ്ം

ലേമാറി

നല്േുന്നത്

ഒരു

മത്സേപ്പത്താെിോളിക്ക് മാപ്തമായിരികക്കണ്താണ്:
എന്നുമാപ്തമല്ല
പ്പചയ്യുന്നതിനുമുമ്പായി,

കമല്പ്പോരമുള്ള

ആയത്

ലേവശ്ം

ഉടമസ്ഥാവോശ്ം

വച്ചത്

സംബന്ധിച്ച്

ലേമാറം

സർക്കാരികേക്ക്

യാപ്പതാരു േുടിശ്ശിേയും ഉണ്ായിരിക്കാന് പാടുള്ളതല്ല:
എന്നുതപ്പന്നയുമല്ല
സവയംഭരണ

സ്ഥാപനത്തിപ്പെ

അപ്പോരമുള്ള ലേമാറത്തിന് ഒരു തകേശ്

അധിോരപരിധിയില്

മാപ്തം

ഉൾപ്പെടുന്ന

ഒരു

പ്പപാതുജോശ്യത്തിപ്പെ ോരേത്തില് ബന്ധപ്പെട്ട തകേശ്സവയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിപ്പെ
അനുമതിപപ്തംേൂടി ഉണ്ായിരികക്കണ്താണ്;
(ബി)

കമല്പ്പോരം

ഉടമസ്ഥാവോശ്ം

ലേമാറം

പ്പചയ്യുകമ്പാൾ,

ലേമാറം നടെില് വരുത്തിയ രിവസം മുതല് പതിനഞ്ച് രിവസത്തിനേം ലേമാറം
േിട്ടിയ

ആൾ

അധിോരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഉകരോഗസ്ഥന്

നിർണയിക്കപ്പെട്ട

രീതിയില്

അറിയിെ് നല്േിയിരികക്കണ്തും പുതിയ രജിസ്കപ്ടഷന് സർട്ടിഫിക്കറ് നിർണയിക്കപ്പെട്ട
രീതിയില് സവായത്തമാകക്കണ്തുമാണ്;
(സി)
രജിസ്കപ്ടഷന്

അധിോരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട

നല്േുന്നതിനായി

12-ാം

ഉകരോഗസ്ഥന്,

വേുെില്

ഒരു

അനുശ്ാസിക്കുന്ന

പുതിയ
എല്ലാ

നടപടിപ്േമങ്ങളും പാേിച്ചുപ്പോണ്് രജിസ്കപ്ടഷന് സർട്ടിഫിക്കറ് അനുവരികക്കണ്താണ്.
(3) സവോരേ ഉടമസ്ഥതയിേുള്ള ജോശ്യത്തിപ്പേ അേവാേൾച്ചർ അവോശ്ം
താപ്പെെറയുന്ന

നിബന്ധനേൾ

പാേിച്ചുപ്പോണ്്

ലേമാറം

പ്പചയ്യാവുന്നതാണ്,

അതായത്:—
(എ) സവോരേ ഉടമസ്ഥതയിേുള്ള ജോശ്യത്തില് അേവാേൾച്ചറിനായി
സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഏപ്പതാരു മത്സേക്കൂട്, വേവളെ്, തട്ട് എന്നിവയുപ്പട അവോശ്ം
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ലേമാറം

പ്പചയ്യുന്നതിന്

മുമ്പായി,

ആയത്

ലേവശ്ം

വച്ചത്

സംബന്ധിച്ച്

സർക്കാരികേക്ക് യാപ്പതാരു േുടിശ്ശിേയും ഉണ്ായിരിക്കാന് പാടുള്ളതല്ല;
(ബി)

കമല്പ്പോരം

ഉടമസ്ഥാവോശ്ം

ലേമാറം

പ്പചയ്യുകമ്പാൾ

ലേമാറം നടെില്വരുത്തിയ രിവസം മുതല് പതിനഞ്ചുരിവസത്തിനേം ലേമാറം
േഭിച്ചയാൾ

അധിോരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട

ഉകരോഗസ്ഥന്

കരഖാമൂേം

അറിയിെ്

നല്േിയിരികക്കണ്തും പുതിയ രജിസ്കപ്ടഷന് സർട്ടിഫിക്കറ് നിർണയിക്കപ്പെട്ട രീതിയില്
സവായത്തമാകക്കണ്തുമാണ്;
(സി)
രജിസ്കപ്ടഷന്

അധിോരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട

നല്േുന്നതിനായി

നടപടിപ്േമങ്ങളും

12-ാം

പാേിച്ചുപ്പോണ്്

ഉകരോഗസ്ഥന്,

വേുെില്

പുതിയ

ഒരു

പുതിയ

അനുശ്ാസിക്കുന്ന

രജിസ്കപ്ടഷന്

എല്ലാ

സർട്ടിഫിക്കറ്

അനുവരികക്കണ്താണ്.
(4) ഈ വേുെിപ്പേ ോരേങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച്, ആവശ്േപ്പമേില് േൂടുതല്
വേവസ്ഥേൾ

നിർണയിക്കപ്പെട്ട

രീതിയില്

ഏർപ്പെടുത്താവുന്നതും

അപ്പോരമുളള

വേവസ്ഥേൾേൂടി ഇക്കാരേത്തില് പാേികക്കണ്തുമാണ്.”.
12. 17-ാം വേുെിപ്പെ കഭരഗതി.—പ്പധാന ആരിപ്പേ 17-ാം വേുെിപ്പെ (1)-ാം
ഉപവേുെിന് പേരം താപ്പെെറയുന്ന ഉപവേുെ് കചർകക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“(1) നിശ്ചിത ആവശ്േത്തിനായി ഈ ആര് പ്പോരമുള്ള രജിസ്കപ്ടഷന്
സർട്ടിഫിക്കറ് കനടാത്ത യാപ്പതാരാൾക്കും ലേസന്സ് നല്േുവാന് പാടുള്ളതല്ല.”.
13. 19-ാം വേുെിപ്പെ കഭരഗതി.—പ്പധാന ആരിപ്പേ 19-ാം വേുെിനു പേരം
താപ്പെെറയുന്ന വേുെ് കചർകക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“19. ലേസന്സുോരന് ലേസന്സ് ഹാജരാക്കുന്നതിനുള്ള ബാദ്ധേത.—ഈ
ആേ്റ് പ്പോരം നല്േപ്പെട്ട ലേസന്സുള്ള ഏപ്പതാരാളും അധിോരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട
ഉകരോഗസ്ഥകനാ 35ബി വേുെ് പ്പോരം രൂപീേരിക്കപ്പെട്ട ഫിഷറീസ് എന്കഫാെ്സ്പ്പമെ്
വിഭാഗം ഉകരോഗസ്ഥകനാ ആവശ്േപ്പെടുന്ന പക്ഷം, അങ്ങപ്പനയുള്ള ലേസന്സ് ഏത്
സമയത്തും പരികശ്ാധനയ്ക്കായി ഹാജരാക്കുവാന് ബാദ്ധേസ്ഥനായിരിക്കുന്നതാണ്:
എന്നാല് ഒരു തകേശ്സവയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിപ്പെ അധീനതയില് മാപ്തം
ഉൾപ്പെടുന്ന

പ്പപാതുജോശ്യപ്പത്ത

പരികശ്ാധിക്കുവാനുമുള്ള

സംബന്ധിച്ച

അധിോരം
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ലേസന്സ്

ബന്ധപ്പെട്ട

ആവശ്േപ്പെടാനും

തകേശ്

സവയംഭരണ
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സ്ഥാപനത്തിപ്പേ,

ഇതികേക്കായി

അധിോരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട

ഉകരോഗസ്ഥനും

ഉണ്ായിരിക്കുന്നതാണ്.”.
14. 20-ാം വേുെിപ്പെ കഭരഗതി.—പ്പധാന ആരിപ്പേ 20-ാം വേുെിന് പേരം
താപ്പെെറയുന്ന വേുെ് കചർകക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“20.

ലേസന്സ്

റോക്കല്

അഥവാ

സസ്പ്പപന്ഡ്

പ്പചയ്യല്.—ഈ

ആേ്റിപ്പേകയാ അതിന്േീെില് ഉണ്ാക്കപ്പെട്ട ചട്ടങ്ങളിപ്പേകയാ, സർക്കാർ ഇതികേക്കായി
ോോോേങ്ങളില്

പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുളള

ഉത്തരവുേളിപ്പേകയാ

വേവസ്ഥേൾകക്കാ

ലേസന്സിപ്പേ ഏപ്പതേിേും നിബന്ധനേൾകക്കാ വിരുദ്ധമായി ലേസന്സുള്ളയാൾ
പ്പവർത്തിക്കുേകയാ, ഈ ആേ്റിന് േീെിേുള്ള ഏപ്പതേിേും േുറം പ്പചയ്തതായി
സ്ഥാപിക്കപ്പെടുേകയാ,

ലേസന്സുള്ളയാൾ

പ്പതറിദ്ധരിെികച്ചാ

വസ്തുതേൾ

മറച്ചുവകച്ചാ ആണ് ലേസന്സ് കനടിയത് എന്ന് േപ്പണ്ത്തുന്നപക്ഷകമാ, അയാളുപ്പട
അങ്ങപ്പനയുള്ള

ഏപ്പതാരു

ലേസന്സും

അധിോരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട

ഉകരോഗസ്ഥന്

റോക്കുേകയാ സസ്പ്പപന്ഡ് പ്പചയ്യുേകയാ പ്പചയ്യാവുന്നതാണ്:
എന്നാല് ലേസന്സുള്ളയാൾക്ക് പറയുവാനുള്ളത് പറയുവാന് നോയമായ
ഒരു അവസരം നല്ോപ്പത ലേസന്സ് റോക്കുവാകനാ സസ്പ്പപന്ഡ് പ്പചയ്യുവാകനാ
പാടുള്ളതല്ല.”.
15.

33-ാം

വേുെിപ്പെ

കഭരഗതി.—പ്പധാന

ആരിപ്പേ

33-ാം

വേുെ്

വിട്ടുേളകയണ്താണ്.
16. 35എ, 35ബി, 35സി എന്നീ പുതിയ വേുെുേൾ കചർക്കല്.—പ്പധാന ആേ്റില്
35-ാം വേുെിനുകശ്ഷം താപ്പെെറയുന്ന വേുെുേൾ കചർകക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“35എ.

അധിോരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട

ഉകരോഗസ്ഥപ്പെ

അധിോരങ്ങളും

ചുമതേേളും.—(1) ഈ ആേ്റിപ്പേകയാ അതിന്േീെില് ഉണ്ാക്കിയിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങളിപ്പേകയാ,
സർക്കാർ

ഇതികേക്കായി

പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള

ഉത്തരവുേളിപ്പേകയാ

വേവസ്ഥേൾ

ശ്രിയായ വിധത്തില് നിറകവറപ്പെടുന്നുപ്പണ്ന്ന് ഉറെ് വരുത്തുന്നതിനുള്ള േർത്തവേം
അധിോരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഉകരോഗസ്ഥനില് നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നതാണ്.
(2) ഈ ആേ്റിപ്പേകയാ അതിന്േീെില് ഉണ്ാക്കിയിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങളിപ്പേകയാ
സർക്കാർ

ഇതികേക്കായി

വേവസ്ഥയ്ക്ക്

പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള

വിരുദ്ധമായ

ഏപ്പതാരു
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ഉത്തരവുേളിപ്പേകയാ
പ്പവർത്തനവും

ഏപ്പതേിേും
തടയുന്നതിന്
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അധിോരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഉകരോഗസ്ഥന് ഇനിെറയുന്ന അധിോരങ്ങളും ചുമതേേളും
ഉണ്ായിരിക്കുന്നതാണ്, അതായത്:—
(എ) ആേ്റിപ്പേകയാ അതിന്േീെില് ഉണ്ാക്കിയിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങളിപ്പേകയാ
വേവസ്ഥേൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള നിർമിതിേകളാ വസ്തുക്കകളാ നീക്കം പ്പചയ്യുേകയാ
അത്തരത്തിേുള്ള നിർമിതിേൾ നടക്കുകമ്പാൾ അവ തടയുേകയാ പ്പചയ്യുേ;
(ബി) പിടിപ്പച്ചടുക്കപ്പെട്ട മത്സേപ്പത്ത ഇരുപത്തിനാേ് മണിക്കൂറിനുള്ളില്
നിർണയിക്കപ്പെട്ട

രീതിയില്

പ്പപാതുകേേത്തിേൂപ്പട

വില്ക്കുേയും

അത്തരം

വില്പനയിേൂപ്പട േഭിക്കുന്ന തുേ സംസ്ഥാന സർക്കാരിപ്പെ റവനേൂ ശ്ീർഷേത്തില്
ഒടുക്കുേയും പ്പചയ്യുേ;
(സി) പിടിപ്പച്ചടുത്ത മത്സേബന്ധനയാനത്തിപ്പെകയാ വേയുപ്പടകയാ
വാഹനത്തിപ്പെകയാ ഉപേരണത്തിപ്പെകയാ അപ്പല്ലേില് മകറപ്പതേിേും സാമപ്ഗിയുപ്പടകയാ
വസ്തുവിപ്പെകയാ ഉടമസ്ഥർ 35-ാം വേുെിപ്പെ (2)-ാം ഉപവേുെ് പ്പോരമുള്ള കബാണ്്
വയ്ക്കാത്ത പക്ഷം അത്തരം മത്സേബന്ധനയാനവും വാഹനവും വേയും ഉപേരണവും
വസ്തുവും പ്പപാതുകേേം നടത്തി വില്ക്കുേയും അത്തരം വില്പനയിേൂപ്പട േഭിക്കുന്ന
തുേ സംസ്ഥാന സർക്കാരിപ്പെ റവനേൂശ്ീർഷേത്തില് ഒടുക്കുേയും പ്പചയ്യുേ;
(ഡി) 4-ാം വേുെ് പ്പോരം അേവാേൾച്ചർ പ്പകരശ്മായി വിജ്ഞാപനം
പ്പചയ്യുന്നതിനുള്ള ഉൾനാടന് ജോശ്യങ്ങൾ സർകവ നടത്തുേയും അവയ്ക്ക് അതിർത്തി
നിർണയിക്കുേയും പ്പചയ്യുേ;
(ഇ) പ്പപാതുജോശ്യങ്ങളിേും സവോരേജോശ്യങ്ങളിേും മത്സേകരാഗം
പടരുന്നത് നിയപ്ന്തിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിേൾ ലേപ്പക്കാള്ളുേ.
35ബി.
ആേ്റിപ്പേയും

ഫിഷറീസ്

എന്കഫാെ്സ്പ്പമെ്

അതിന്േീെിേുണ്ാക്കപ്പെടുന്ന

യൂണിറിപ്പെ

രൂപീേരണം.—ഈ

ചട്ടങ്ങളിപ്പേയും

വേവസ്ഥേൾ

നടെിോക്കുന്നതിനായി, അധിോരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഉകരോഗസ്ഥപ്പെ േീെില് നാമനിർകേശ്ം
പ്പചയ്യപ്പെടുന്ന

ഫിഷറീസ്

ഉൾപ്പെടുത്തിപ്പക്കാണ്്

വേുെിപ്പേ

സർക്കാരിന്,

ഗസറ്

അപ്പോരമുള്ള
വിജ്ഞാപനം

വെി,

ഉകരോഗസ്ഥപ്പര
ജില്ലാതേത്തില്

ഫിഷറീസ് എന്കഫാെ്സ്പ്പമെ് യൂണിറ് രൂപീേരിക്കാവുന്നതാണ്.
35സി.

ഫിഷറീസ്

എന്കഫാെ്സ്പ്പമെ്

യൂണിറിപ്പെ

അധിോരങ്ങളും

േർത്തവേങ്ങളും ചുമതേേളും.—(1) ഈ ആേ്റിപ്പേകയാ അതിന് േീെിേുണ്ാക്കപ്പെടുന്ന
ചട്ടങ്ങളിപ്പേകയാ

ഏപ്പതേിേും

വേവസ്ഥേൾക്ക്
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വിരുദ്ധമായി

ഏപ്പതേിേും

ആൾ
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മത്സേബന്ധനത്തികേർപ്പെടുേകയാ അേവാേൾച്ചർ പ്പവർത്തനത്തില് ഏർപ്പെടുേകയാ
പ്പചയ്യുന്നതായുള്ള പരാതിയുപ്പട അടിസ്ഥാനത്തികോ അപ്പല്ലേില് സവകമധകയാ ഫിഷറീസ്
എന്കഫാെ്സ്പ്പമെ്

യൂണിറിപ്പേ

ഏപ്പതാരു

ഉകരോഗസ്ഥനും

ആയത്

പരികശ്ാധിച്ച്

ആവശ്േമായ നടപടിേൾ സവീേരികക്കണ്താണ്. പ്പസ്തുത പരികശ്ാധനയുപ്പട ഭാഗമായി
ബന്ധപ്പെട്ട

ഉകരോഗസ്ഥർക്ക്

താപ്പെെറയുന്ന

അധിോരങ്ങളും

ചുമതേേളും

േർത്തവേങ്ങളും ഉണ്ായിരിക്കുന്നതാണ്, അതായത്:—
(എ) ഏപ്പതാരു മത്സേബന്ധന ഉരുവിപ്പനയും തടയുേയും അതിനുള്ളില്
പ്പകവശ്ിക്കുേയും പരികശ്ാധന നടത്തുേയും;
(ബി) മത്സേബന്ധനത്തിനായി ഉപകയാഗിക്കുന്ന ഏപ്പതാരു ഉറെിച്ച യപ്ന്തം,
സവതപ്ന്തവേേൾ, മറുപേരണങ്ങൾ എന്നിവ പരികശ്ാധിക്കുേയും;
(സി) അേവാേൾച്ചർ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഏപ്പതാരു സ്ഥേത്തും
പ്പകവശ്ിക്കുേയും അവിടങ്ങളിപ്പേ ജേത്തിപ്പെ ഗുണനിേവാരം, തീറപ്േമം, അവിടപ്പത്ത
നടപടിപ്േമങ്ങളുപ്പട

കരഖേൾ/േുറിെുേൾ

തുടങ്ങിയവ

പരികശ്ാധിക്കുേയും

പരികശ്ാധനയുപ്പട ആവശ്േത്തികേക്ക് ജേം, മണ്, മത്സേങ്ങൾ എന്നിവയുപ്പട സാമ്പിളുേൾ
സർക്കാരിനാല് പുറപ്പെടുവിക്കപ്പെട്ട മാർഗകരഖേൾ പ്പോരം കശ്ഖരിക്കുേയും;
(ഡി)

മത്സേപ്പത്ത

േടത്തുന്നതിനായി

ഉപകയാഗിക്കുേകയാ,

ഉപകയാഗിക്കുന്നതായി സംശ്യിക്കപ്പെടുേകയാ പ്പചയ്യുന്ന ഏപ്പതാരു വാഹനപ്പത്തയും
തടയുേയും അതിനുള്ളില് പ്പകവശ്ിക്കുേയും പരികശ്ാധിക്കുേയും;
(ഇ) അേവാേൾച്ചർ പ്പവർത്തനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഏപ്പതാരു
സ്ഥേത്തും പ്പകവശ്ിക്കുേയും പരികശ്ാധിക്കുേയും;
(എഫ്) ഏപ്പതാരാളിപ്പെയും ലേവശ്മുള്ള മത്സേം പരികശ്ാധിക്കുേയും,
പ്പചയ്യുേ.
(2) ഈ ആേ്റിപ്പേകയാ, ചട്ടങ്ങളിപ്പേകയാ, അതനുസരിച്ച് നല്േപ്പെട്ടിട്ടുള്ള
രജിസ്കപ്ടഷന് സർട്ടിഫിക്കറിപ്പേകയാ ലേസന്സിപ്പേകയാ ഏപ്പതേിേും വേവസ്ഥേൾ
േംഘിച്ചുപ്പോണ്്
പ്പവൃത്തിയികോ

ഏപ്പതേിേും

ആൾ

ഏർപ്പെട്ടിട്ടുപ്പണ്ന്ന്

മത്സേബന്ധനത്തികോ

വിശ്വസിക്കാന്

തക്ക

അേവാേൾച്ചർ
ോരണമുപ്പണ്ന്ന്

കബാധേമുപ്പണ്േില്,—
(എ) മത്സേബന്ധന ഉരുകവാ, സവതപ്ന്തവേകയാ, ഉറെിച്ച യപ്ന്തകമാ,
മത്സേപ്പത്ത ആേർഷിക്കുന്ന ഉപാധിേകളാ മറ് ഉപേരണങ്ങകളാ പിടിപ്പച്ചടുക്കുേകയാ;
(ബി)

മത്സേപ്പത്തയും

പുറംകതാടികനയും പിടിപ്പച്ചടുക്കുേകയാ;
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(സി) മത്സേപ്പത്ത വളർത്തുന്നകതാ അതിന് ഉതേുന്നകതാ ആയ
മത്സേക്കൂട്, വേവളെ്, തട്ട് എന്നിവ പിടിപ്പച്ചടുക്കുേകയാ മറുതരത്തിേുള്ള അേവാേൾച്ചർ
യൂണിറ് അടച്ചുപൂട്ടുേകയാ,
പ്പചകയ്യണ്താണ്.
(3) ഫിഷറീസ് എന്കഫാെ്സ്പ്പമെ് യൂണിറിപ്പേ ഏപ്പതാരു ഉകരോഗസ്ഥനും
(2)-ാം ഉപവേുെ് പ്പോരം പിടിപ്പച്ചടുത്തതിപ്പെയും അടച്ച് പൂട്ടിയതിപ്പെയും റികൊർട്ട്
നിർണയിക്കപ്പെട്ട പ്പോരം തയ്യാറാക്കി പിടിപ്പച്ചടുത്ത ഇനങ്ങൾ സഹിതം േെിയുന്നപ്ത
കവഗത്തില് അധിോരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഉകരോഗസ്ഥന് മുമ്പാപ്പേ ഹാജരാകക്കണ്താണ്.
(4) അധിോരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഉകരോഗസ്ഥപ്പെ ചുമതേേൾ നിറകവറുന്നതിന്
ആവശ്േമായ

എല്ലാവിധ

സഹായങ്ങളും,

അകേഹത്തിപ്പെ

ഉത്തരവിപ്പെ

അടിസ്ഥാനത്തില് നല്കേണ്താണ്.”.
17. 36-ാം വേുെിപ്പെ കഭരഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ 36-ാം വേുെിപ്പേ (2)-ാം
ഉപവേുെിപ്പെ

(സി)

ഖണ്ഡത്തില്

“അേോരമത്സേങ്ങളുപ്പട

“ഹാച്ചറികയാ”

വിപണനകമാ

എന്ന

പ്പരർശ്നകമാ”

വാക്കിനു
എന്ന

പേരം

വാക്കുേൾ

കചർകക്കണ്താണ്.
18.

41-ാം വേുെിപ്പെ കഭരഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ 41-ാം വേുെിനു പേരം

താപ്പെെറയുന്ന വേുെ് കചർകക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“41.

സംസ്ഥാന

ഉൾനാടന്

ഫിഷറീസ്

മാകനജ്പ്പമെ്

േൗൺസില്.—(1)

സർക്കാരിന്, സംസ്ഥാനത്ത് ഉൾനാടന് മത്സേ കമഖേയുപ്പട സുസ്ഥിര വിേസനം,
സംരക്ഷണം,

പരിപാേനം

ജേക്കൃഷിവിേസനം
വെി,

ശ്ാസ്പ്തീയമായി

ഉത്തരവാരിത്തപരമായി

മത്സേപ്പത്താെിോളിേളുപ്പട
വിജ്ഞാപനം

എന്നിവ

ഉപജീവന

സുരക്ഷ

സംസ്ഥാനതേത്തില്

ഒരു

ഉറൊക്കുന്നതിനും,
നടൊക്കുന്നതിനും

ഉറൊക്കുന്നതിനുമായി,
സംസ്ഥാന

ഉൾനാടന്

ഗസറ്

ഫിഷറീസ്

മാകനജ്പ്പമെ് േൗൺസില് രൂപീേരിക്കാവുന്നതാണ്.
(2) (1)-ാം ഉപവേുെ് പ്പോരം രൂപീേരിക്കുന്ന സംസ്ഥാന ഉൾനാടന്
ഫിഷറീസ്

മാകനജ്പ്പമെ്

േൗൺസിേില്

താപ്പെെറയുന്ന

അംഗങ്ങൾ

ഉണ്ായിരികക്കണ്താണ്, അതായത്:—
(എ) ഫിഷറീസ് വേുെുമപ്ന്തി;
(ബി) മൂന്ന് നിയമസഭാ സാമാജിേർ, അവരില് ഒരാൾ കവമ്പനാട്
ോയകോ, അഷ്ടമുടിക്കായകോ ഉൾപ്പെടുന്ന ഏപ്പതേിേും ഒരു നിയമസഭാ മണ്ഡേത്തില്
നിന്നും പ്പതരപ്പെടുക്കപ്പെടുന്ന ആൾ ആയിരികക്കണ്താണ്;
(സി) ഫിഷറീസ് പ്പസപ്േട്ടറി;
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(ഡി)

പ്പചയർമാന്/പ്പതിനിധി,

രാജീവ്ഗാന്ധി

പ്പസെർ

കഫാർ

അേവാേൾച്ചർ;
(ഇ) ഡയറരർ/പ്പതിനിധി, പ്പസന്പ്ടല് ഇന്ോെ് ഫിഷറീസ് റിസർച്ച്
ഇന്സ്റ്റിറേൂട്ട്;
(എഫ്) ഡയറരർ/പ്പതിനിധി, പ്പസന്പ്ടല് മലറന് ഫിഷറീസ് റിസർച്ച്
ഇന്സ്റ്റിറേൂട്ട്;
(ജി) ഡയറരർ/പ്പതിനിധി, പ്പസന്പ്ടല് ഇന്സ്റ്റിറേൂട്ട് ഓഫ് പ്ഫഷ് വാട്ടർ
അേവാേൾച്ചർ;
(എച്ച്) ഡയറരർ/പ്പതിനിധി, പ്പസന്പ്ടല് ഇന്സ്റ്റിറേൂട്ട് ഓഫ് പ്ബാക്കിഷ്
വാട്ടർ അേവാേൾച്ചർ;
(ഐ) പ്പചയർമാന്, കേരള കസ്റ്ററ് കോ-ഓെകററീവ് പ്പഫഡകറഷന് കഫാർ
ഫിഷറീസ് പ്പഡവേപ്പ്പമെ്;
(പ്പജ) പ്പചയർമാന്, സംസ്ഥാന മത്സേ വിത്ത് കേപ്രം;
(പ്പേ) ഡീന്, ഫാക്കല്റി ഓഫ് ഫിഷറീസ്, കേരള യൂണികവെ്സിറി ഓഫ്
ഫിഷറീസ് ആെ് ഓഷേന് സ്റ്റഡീസ്;
(എല്)

മത്സേകമഖേയിപ്പേ

സാകേതിേ

വിരഗ്ധകരാ

ശ്ാസ്പ്തജ്ഞന്മാകരാ ആയ രണ്് അംഗങ്ങൾ;
(എം) പ്പചയർമാന്/പ്പതിനിധി, സംസ്ഥാന ബകയാ ലഡകവെ്സിറി കബാർഡ്;
(എന്) പ്പചയർമാന്/പ്പതിനിധി, സംസ്ഥാന മേിനീേരണ നിയപ്ന്തണ
കബാർഡ്;
(ഒ) ഫിഷറീസ് ഡയറരർ;
(പി) ോർഷിേ വിേസനവും േർഷേകക്ഷമവും വേുെ് ഡയറരർ;
(േേു) പഞ്ചായത്ത് ഡയറരർ;
(ആർ) ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, ജേവിഭവ വേുെ്;
(എസ്) എേ്സിേേൂട്ടീവ് ഡയറരർ, ഏജന്സി കഫാർ പ്പഡവേപ്പ്പമെ്
ഓഫ് അേവാേൾച്ചർ;
(റി)

മാകനജിംഗ്

ഡയറരർ,

നാഷണല് േിമിറഡ് (KAVIL);
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(യു) ഫിഷറീസ് അഡീഷണല് ഡയറരർ;
(വി) ഫിഷറീസ് കജായിെ് ഡയറരർ (ഇന്ോെ്);
(ഡബ്ലേു) തകേശ് സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുപ്പട രണ്് പ്പതിനിധിേൾ;
(എേ്സ)്

മത്സേബന്ധന

കമഖേയിപ്പേ

ഏപ്പതേിേും

നാേ്

കപ്ടഡ്

യൂണിയനുേളില് നിന്നും ഓകരാ പ്പതിനിധിേൾ; േൂടാപ്പത
(ലവ) രണ്് മത്സേേർഷേ പ്പതിനിധിേൾ.
(3) (1)-ാം ഉപവേുെ് പ്പോരം രൂപീേരിക്കപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാന ഉൾനാടന്
ഫിഷറീസ്

മാകനജ്പ്പമെ്

േൗൺസിേില്

നിയമസഭാ

സാമാജിേരില്

നിന്നുള്ള

പ്പതിനിധിേകളയും തകേശ് സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്നുള്ള പ്പതിനിധിേകളയും
അനൗകരോഗിേ അംഗങ്ങകളയും സർക്കാർ നാമനിർകേശ്ം പ്പചകയ്യണ്തും ഫിഷറീസ്
വേുെുമപ്ന്തി പ്പസ്തുത

േൗൺസിേിപ്പെ പ്പചയർകപെ്സണും

ഫിഷറീസ് ഡയറരർ

േൺവീനറുമായിരിക്കുന്നതാണ്.
(4) േൗൺസിേിപ്പേ അംഗങ്ങളുപ്പട ോോവധി, േൗൺസിേിപ്പെ കയാഗ
നടപടിപ്േമങ്ങൾ, നാമനിർകേശ്ം പ്പചയ്യപ്പെട്ട അംഗങ്ങളുപ്പട സിറിംഗ് ഫീസ്, യാപ്താബത്ത
തുടങ്ങിയവ നിർണയിക്കപ്പെടാവുന്ന പ്പോരം ആയിരിക്കുന്നതാണ്.”.
19.

റോക്കേും ഒെിവാക്കേും.—(1) 2021-പ്പേ കേരള ഉൾനാടന് ഫിഷറീസും

അേവാേൾച്ചറും (കഭരഗതി) ഓർഡിനന്സ് (2021-പ്പേ 82) ഇതിനാല് റോക്കിയിരിക്കുന്നു.
(2)

അങ്ങപ്പന

റോക്കിയിരുന്നാല്തപ്പന്നയും

പ്പസ്തുത

ഓർഡിനന്സ്

പ്പോരം കഭരഗതി പ്പചയ്യപ്പെട്ട പ്പധാന ആേ്റിന്േീെില് പ്പചയ്തകതാ പ്പചയ്തതായി
േരുതപ്പെടുന്നകതാ

ആയ

ഏപ്പതേിേും

ോരേകമാ

എടുത്തകതാ

എടുത്തതായി

േരുതപ്പെടുന്നകതാ ആയ ഏപ്പതേിേും നടപടികയാ ഈ ഓർഡിനന്സ് പ്പോരം കഭരഗതി
പ്പചയ്യപ്പെട്ട

പ്പധാന

ആേ്റിന്

േീെില്

പ്പചയ്തതാകയാ

എടുത്തതാകയാ

േരുതപ്പെകടണ്താണ്.

ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖ ൻ,

ഗവർണർ.
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GOVERNMENT OF KERALA
Law (Legislation-I) Department
NOTIFICATION
No. 26085/Leg. I1/2019/Law.

Dated, Thiruvananthapuram, 24th August, 2021
8th Chingam, 1197
2nd Bhadra, 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 Inland Fisheries and Aquaculture (Amendment) Ordinance,
2021 (108 Of 2021).

By order of the Governor,

V. HARI NAIR,
Law Secretary.
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[Translation in English of “2021-പ്പേ കേരള ഉൾനാടന് ഫിഷറീസും
അേവാേൾച്ചറും (കഭരഗതി) ഓർഡിനന്സ്” published under the authority of the
Governor.] der the authority of the Governor.]

ORDINANCE No. 108 OF 2021
THE KERALA INLAND FISHERIES AND AQUACULTURE
(AMENDMENT) ORDINANCE, 2021
Promulgated by the Governor of Kerala in the Seventy-second Year of the Republic of
India.

AN
ORDINANCE

to amend the Kerala Inland Fisheries and Aquaculture Act, 2010.
Preamble.—WHEREAS, the Kerala Inland Fisheries and Aquaculture (Amendment)
Ordinance, 2020 (81 of 2020) was promulgated by the Governor of Kerala on the 16th day of
December, 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
Inland Fisheries and Aquaculture (Amendment) Ordinance, 2021 (29 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;
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AND WHEREAS, in order to keep alive the provisions of the said Ordinance, the Kerala
Inland Fisheries and Aquaculture (Amendment) Ordinance, 2021 (82 of 2021) was
promulgated by the Governor of Kerala on the 1st day of July, 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 22nd day of July, 2021 and ended on the 13th day
of August, 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 2nd day of September, 2021;
AND WHEREAS, difficulties will arise if the provisions of the said Ordinance are not kept
alive;
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.—(1) This Ordinance may be called the Kerala Inland
Fisheries and Aquaculture (Amendment) Ordinance, 2021.
(2) It shall deemed to have come into force on the 18th day of December, 2020.
2. Act 15 of 2010 to be temporarily amended.—During the period of operation of this
Ordinance, the Kerala Inland Fisheries and Aquaculture Act, 2010 (15 of 2010 ) (hereinafter
referred to as the principal Act) shall have effect subject to the amendments specified in
sections 3 to 18.
3. Amendment of section 2.—In the principal Act, in section 2.—
(i) after clause (d), following clause shall be inserted, namely:—
“(da) ‘brooder’ means fishes matured for breeding;”;

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

38

(ii) after clause (e), following clause shall be inserted, namely:—
“(ea) ‘fish cage’ means the cage set up in the water by covering all the sides
using net, for fish farming;”;
(iii) after clause (s), following clause shall be inserted, namely:—
“(sa) ‘Local Fisheries Management Council’ or ‘Council’ means the Local
Fisheries Management Council constituted under section 6A of this Act; ”;
(iv) after clause (t), the following clause shall be inserted, namely:—
“(ta) ‘fish pen’ means the area in the water body seperated by using net for
farming aquatic organisms; ”;
(v) after clause (x), following clauses shall be inserted, namely:—
“(xa) ‘rack’ means a device placed in the water body for culturing mussel
species organisms;
(xb) ‘sluice’ means a system set up to enable or control the flow of water into
and out of an aquaculture farm or a filtration land or paddy field and which includes ‘pettiyum
parayum’;
(xc) ‘final harvesting’ (Kettu kalakkal) means the method of stirring the bottom
of the shrimp farms by human effort after harvesting shrimp fields and capturing the
remaining fish by own fishing methods;”;
(vi) after clause (z), following clause shall be inserted, namely:—
“(za) ‘perennial filteration’ means the shrimp farm which is filtered through out
the year.
4. Amendment of Section 3.—In the principle Act, for section 3, the following section
shall be substituted, namely:—
“3. Fishery and allied activities in public water bodies.—(1) The regulation of
fishery and aquaculture activities in inland public water bodies and fish conservation and
aquaculture development, shall be vested with the State Government:
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Provided that the fish conservation and aquaculture development regarding a public
water body exclusively within the boundaries of any Local Self Government Institution shall
be vested with the respective Local Self Government Institution and the officer of the Fisheries
Department deputed in this behalf shall give necessary technical advice for that.
(2) Permission to engage in aquaculture activities in public water bodies may be
granted as prescribed.
(3) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in
force, no activity to transform the public water body or wet land from its original state, in
such a manner adversely affecting the survival of fish, shall be carried out, other than as
prescribed.
(4) Whoever acts contrary to any of the provisions of this section shall be
subjected to penal actions under section 36.”.
5. Amendment of section 4.—In the principle Act, for section 4, following section shall
be substituted, namely:—
“4. Notifying as aquaculture area.—(1) The Government may, for the aquaculture
related development or for general interest of aquaculture sector, declare, by Gazette
notification, any public water body or part thereof or other suitable area as aquaculture area
exclusively for aquaculture related activities:
Provided that in the case of areas included in the Coastal Regulation Zone, it shall be
subject to the permission of the Coastal Aquaculture Authority:
Provided further that for declaring a public water body or public area which is under the
exclusive control of a Local Self Government Institution, as an aquaculture area, the Local
Self-Government Institution concerned shall be consulted.
(2) Any aquaculture area so notified shall not be used for any other commercial
purpose than aquaculture related purposes.
(3) Any area notified as acquaculture area experiencing tidal phenomenon,
shall not be used for any other aquaculture activities except for fish farming in fish cage or
culturing of molluscs, or algae cultivation.
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(4) If any industrial enterprises proposed to be newly started within a radius of
five hundred meters of an aquaculture area or public water body with drainage system opening
to water body in such a way detrimental to the fish farming, No Objection Certificate shall be
obtained in advance from the Officer Authorized for the purpose.
(5) Considering the capacity or any other technical matters of a water body and
in accordance with the advice of the District Aquaculture Development Agency constituted as
per section 8A, the Authorised Officer may, stop the procedure of giving registration and
licence for aquaculture in an aquaculture area at any time.
(6) Whoever acts in contravention of the provisions of this section shall be
subjected to penal actions under section 36.”.
6. Amendment of section 5.—In the principle Act, for section 5, the following section
shall be substituted, namely:—
“5. Restriction on fishing.—(1) No person shall, use or cause to be used any fishing
vessel, free net or fixed machine which has not obtained certificate of registration and licence
for fishing under the provisions of this Act and the rules made thereunder, for fishing activities
in public water bodies:
Provided that persons fishing with single hook for entertainment or for own use as food
need not obtain registration or license:
Provided further that this provision shall not be an imepediment to the harvesting of fish
cultivated by aquaculture.
(2) For fish conservation, Government may, prohibit all or any of the following
activities, through gazette notification, namely:—
(a) fishing from any public water body;
(b) catching any species of fish;
(c) catching fish of any size or weight;
(d) fishing for any period;
(e) any type of fishing method;
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(f) fishing by using free net of any kind or link size, or fixed machine or
other equipments; and
(g) fishing by using any type of fishing vessel.
(3) For conservation of fish following types of fishing and collection from public
water bodies shall not be done, namely:—
(a) fishing by using fixed machine during high tide;
(b) fishing by using stake net or dip net having more than four metres
diameter;
(c) fishing by installing privately, materials helpful for fish breeding;
(d) fishing from protected fish areas or protected fish coverts;
(e) fishing by using stake nets or dip nets upto a distance of one kilometre
from the estuary to the backwaters;
(f) fishing in such a manner as to impede the free movement of fish in a
public water body upto a distance of fifty metres on both sides of a bridge;
(g) fishing at night by attracting fishes with one or more electric lamps having
power of more than twenty watts;
(h) fishing by obstructing over fifty percent of width of the public water body:
Provided that the Director of Fisheries may, on the basis of the recommendation of the
Authorised Officer, grant relaxation from any of the prohibitions in this sub-section to carry
out research activities of any Government Institution in the fisheries sector.
(4) For conservation of fish, fishing with fixed machine in public water bodies
shall be as prescribed.
(5) No person shall conduct fishing with free net within the radius of ten metres
from a fixed machine.

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

42

(6) Shifting of the place of a fixed machine installed in a public water body from
a place for which permission has been once obtained to another place shall be on the
recommendation of the Local Fisheries Management Council concerned, constituted under
section 6A of this Act, in the prescribed manner.
(7) Any person who obtained a registration certificate and license for fishing
vessel, fixed machine and free net for engaging in fishing, shall have the duties as prescribed,
to sustain the inland fishing zone.
(8) No registration or license shall be granted for the installation of a new fixed
machine other than that of the holders of the conventional license obtained through the
Department of Fisheries:
Provided that new registration may be given in the manner as prescribed, subject
to scientific studies.
(9) For engaging in fishing activities in any public water body under the control
of the Local Self Government institution, apart from the the registration certificate and license
obtained under the provisions of this Act, permission of the Local Self Government Institution
concerned shall also be obtained.
(10) No person shall obtain certificate of registration and license for more than
one china net or more than four dip nets or stake nets or more than four free nets of the same
type, simultaneously for the use in fishing and the authorised officer shall not allow the same:
Provided that the aforesaid limit shall not apply to those which are already
acquired under the provisions in force prior to the commencement of the Kerala Inland
Fisheries and Aquaculture (Amendment) Ordinance, 2021.
(11) No person who has not acquired registration certificate and license to
arrange filtration as per the provisions of the Act and the rules made there under shall arrange
filteration in a private or public water body. Filteration arranged after acquiring licence or
registration certificate shall be subject to the following restrictions and prohibitions, namely:—
(a) no other aquaculture activities shall be carried out in the water body on
the basis of the license obtained for filtration;
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(b) no person shall use antibiotics, chemicals, pesticides and other drugs used
for aquaculture in the area for filtration area without the prior permission of the authorized
officer or the officer having fixed qualification published by Government through notification,
for this purpose;
(c) no person shall use one or more lamps having light more than twenty
watts for attracting fishes into the sluice in the filteration area at night;
(d) no person shall attract fishes to the filtration area by giving feed;
(e) no person shall artificially deposit fry in the filtration areas;
(f) no person shall use nets of mesh size less than twenty millimeters in the
sluices, to collect fish from the filtration area;
(g) no person shall fill up the conventional filtration area;
(h) in the filteration area where the right of fishing exists as per the covenant,
no person shall conduct such fishing except for the period allowed by the Government through
Gazette notification, published from time to time:
Provided that in the water area in respect of which registration certificate and licence
have been obtained for carrying out acquaculture activities, there shall not be any right of
fishing through covenant and filteration shall not be carried out in that area for any reason. If
filteration is to be carried out again, in the said area after cancelling the registration and licence
obtained for acquaculture activities, registration and licence for carrying out filteration are to
be newly obtained and above said fishing right is to be restored in the said area.
(i) no registration shall be given to anyone to engage perennial filteration
freshly;
(j) no person shall use any kind of pesticides, toxins, fish anesthetics or other
chemicals directly or in combination with any other material to catch fish alive or otherwise,
in areas where filtration is engaged; and
(k) no person shall deposit or cause to be deposited, directly or otherwise,
any form of bio-chemical waste, household waste and plastic waste which cause water
pollution in the filtration area;
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(12) The industrial collection of shell fish or their shell, which are naturally
deposited in public water bodies, shall be subject to such restrictions and prohibitions as
prescribed.
(13) Not more than two hundred kilograms of the shell or shellfish species,
whether alive or not, that has been fished, collected or stored, shall be transported from one
place to another except on the basis of a transit permit as prescribed.
(14) Whoever contravenes the provisions of this section shall be subjected to
penal actions under section 36.”.
7. Amendment of Section 6.—In the principal Act, for section 6, the following sections
shall be substituted, namely:—
“6. Conservation of fish in selected water bodies.—(1) For conservation of fish
following activities shall not be carried out in rivers, backwaters, lakes and other water bodies
notified by the Government in this behalf, namely:—
(a) construction in such a manner as to obstruct the natural flow of the water
body and the propagation of fish;
(b) depositing of solid or liquid contaminants, chemicals, pesticides and
plastic in the water body;
(c) propagation, deposit, rearing and marketing of foreign fish species, not
permitted by Government through notification, and
(d) depositing other fish in water bodies in the wildlife sanctuary which
may endanger the native fish wealth.
(2) Naturally occurring fish seed shall not be collected from public water body
or stored, raised, sold, purchased or transported:
Provided that for the purpose of research and developmental activities of the Central
Government or State Government they may be collected with the permission of the Director
of Fisheries and under the supervision of authorised officer.
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(3) Whoever contravenes the provisions of this section shall be subjected to
penal actions under section 36.
6A. Constitution of the Local Fisheries Management Council.—(1) In order to
ensure that conservation of fish in inland water bodies is carried out in a sustainable and
responsible manner and the provisions of this Act and the rules made thereunder, are properly
implemented, the Government may, based on the rivers, backwaters, lakes and other public
water bodies notified by the Government on this behalf, as a whole or dividing them into parts,
constitute each Local Fisheries Management Councils, by notification in the official gazette.
(2) The Local Fisheries Management Council shall have the following members,
namely:—
(i)

Collector of the district which covers :
most of the water body concerned

Chairperson

(ii)

President of the Grama Panchayat/ :
Chairperson of the Municipality/
Standing Committee (Development)
Chairman of the Municipal Corporation,
covering most of the water body
concerned (maximum seven persons)

Members

(iii)

Government
nominees
from
the :
Presidents of the Fishermen Development
and Welfare
Co-operative
Societies concerned (maximum two
persons)

Members

(iv)

Government nominees from Experts in :
the field of fisheries (maximum two
persons)

Members

(v)

Government nominees from Inland :
Fishermen Trade Union Activists
(maximum four persons)

Members

(vi)

Government nominees from Senior :
Fishermen above the age of fifty
years (Maximum two persons)

Members

(vii)

Deputy Director of the District Panchayat :
covering
most
of
the water
body concerned.

Member

(viii) Executive Engineer, Irrigation covering :
most of the water body concerned

Member
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(ix)

An officer of the State Pollution Control :
Board

Member

(x)

Joint Director of Fisheries (Regional)

Member

(xi)

Deputy Director/Assistant Director of :
Fisheries in charge of the district covering
most of the water body concerned

:

Member Secretary.

6B. Powers, Duties and Functions of the Local Fisheries Management Council.—(1) The
Local Fisheries Management Council shall have the following powers, duties and functions,
namely:—
(a) create awareness among fishermen and coastal dwellers on responsible
fishing and conservation of inland fish wealth;
(b) monitor activities related to the conservation of inland fish wealth and
provide necessary advice;
(c) prepare inland fisheries management plan for a public water body or part
thereof, taking into account the local needs;
(d) resolve fishing-related issues and social discords among fishermen and
coastal dwellers;
(e) ensure that the provisions of this Act are effectively enforced locally, and
(f) for the effective implementation of the provisions of this Act constitute
Village Level Fisheries Management Councils at the level of Gram Panchayat with president
of the Grama Panchayat as the Chairman and the technical officer concerned of the Fisheries
Department as the Convener, the Presidents of the Fishermen Development Welfare
Co-operative Societies concerned and the members of the Coastal Wards of the Grama
Panchayat as members.
(2) The administrative setup of the Council, procedure for meeting, travelling
allowance and sitting fee of the members shall be as prescribed.
6C. Tenure of office, resignation, casual vacancies and removal of the members of
the Council.—(1)The term of officials and people's representatives who become members
of the council by virtue of their official capacity they hold shall be till they hold such office
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and the term of nominated members shall be five years from the date of publication of the
notification.
(2) A non-official member nominated to the council may resign his membership,
by giving a notice in writing, to the Government, but shall continue in the office till the
Government accepts the resignation.
(3) The interim vacancy or casual vacancy of a nominated non-official member
shall be filled within three months from the date of occurrence of such vacancy and the member
so newly nominated shall hold office only for the remainder of the term of office of the member
in whose place he is so nominated.
(4) The Government may, 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 disability; or
(d) is punished for offence which in the opinion of the Government involves
moral turpitude or financial irregularities,
remove him from such position.”.
8. Amendment of Section 8.—In the principal Act, for section 8, the following sections
shall be substituted, namely:—
“8. Restriction on aquaculture activities.—(1) No person who has not obtained a
certificate of registration and license from an officer authorized under the provisions of this
Act, shall engage in aquaculture activities in any inland water body:
Provided that in order to get the registration and license to engage in aquaculture
activities in a public water body which falls within the boundaries of only one Local Self
Government Institution, the permit of the Local Self Government Institution concerned shall
also be obtained.
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Provided further that no registration or license is required under this section for the
maintenance of fish, for entertainment, in small ponds/tanks of the size and type specified by
the Government through Gazette Notification.
(2) The Government may, by gazette notification, limit, restrict or prohibit all or
any of the following matters in the aquaculture allied activitites, whether permanently or
temporarily, namely:—
(a) limit the maximum number of fish seeds that can be used in each
aquaculture method, depending on the species of fish used;
(b) completely control the use of any drugs, antibiotics, pesticides, fish
pesticides, probiotics, growth promoters and other chemicals, fix the maximum quantity of it
that can be used and fix the educational qualifications of those who provide technical advice
to the fish farmer in order to ensure their proper use;
(c) utilize the ecologically important areas which are fish breeding centers
or nurseries, for acquaculture;
(d) limit the maximum weight of fish or ‘biomass’ depending on the species
of fish, that can be reared in each type of aquaculture, and
(e) prohibit engaging in aquaculture in any paddy field, which are suitable
for paddy cultivation of at least one crop, without cultivating paddy:
Provided that the above prohibition is not applicable to the fields which are certified by
the agriculture officer concerned as unsuitable for paddy cultivation.
(3) No non domestic fish and their seeds shall be used for aquaculture without
subjecting to quarantine procedures and quality check.
(4) Water from the farm affected by fish disease shall not be released into any
public water body without disinfecting, under the supervision of the authorized officer
(5) The maximum carrying capacity for engaging aquaculture activities in each
public water body may be determined by the Government through the Gazette Notification on
the recommendation of the District Aquaculture Development Agency constituted as per
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sub-section (1) of section 8A of this Act and no new registration and license shall be issued to
any person in contravention to it.
(6) Registration and licence for engaging in aquaculture in a public water body
experiencing high tide and low tide phenomenon, shall not be issued without complying the
prioritization of fishermen’s group, inland fisherman, Women’s Neighbourhood Group and
Activity Group residing near that area.
(7) Under any circumstance, a person shall not be allowed fish cages having
volume of more than one hundred cubic meters racks having areas of more than twenty-five
square meters and fish pens having area of more than one hundred square meters.
(8) Registration and licence for engaging in aquaculture activities in a public
water body which is not experiencing high tide and low tide phenomenon, shall not be issued
without complying the prioritization of fishermen's group, inland fisherman, Women's
Neighbourhood Group, Activity Group, those belonging to Scheduled Castes and Scheduled
Tribes, ex-service man and nominal farmer, residing near that area:
Provided that in the case of reservoirs, others shall be considered only in the absence of
the Fishermen’s Co-operative Society in the area concerned:
Provided further that the right to arrange aquaculture in public water bodies in forest
areas is limited only for Scheduled Tribes.
(9) Aquaculture activities in public water bodies shall not be harmful to the
environment for any reason.
(10) No person shall deposit or release live domestic fish into a public water
body from an aquaculture area without the prior permission of the authorized officer.
(11) No person shall use pesticides, antibiotics, probiotics, chemicals or other
drugs in public water body or private water body, without written instructions of the person
having educational qualification in this regard and fixed by the Government through order.
(12) No person shall engage in aquaculture activities of permitted fish species
from any foreign country without adopting biosafety measures.
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(13) Water from the public water bodies shall not be pumped into or taken back
from the water bodies where the scientific shrimp farming is carried out, without the prior
permission of the authorized officer.
(14) No aquaculture activity shall be carried out in a manner obstructing water
transport.
(15) No aquaculture activity in a public water body shall obstruct the other
public needs of that water body.
(16) No person shall engage in any activity which may cause damage to any
infrastructure or produce of aquaculture activity.
(17) The relocation of fish cage, fish pen or rack from a permitted place to
another place for acquaculture activitites in a public water body shall only be in the prescribed
manner.
(18) Any person who obtained registration certificate and licence to engage in
aquaculture activities shall have the duties as prescribed, to sustain the aquaculture sector.
(19) Whoever contravenes the provisions of this section shall be subjected to
penal actions under section 36.
8A. Constitution of District Aquaculture Development Agency.—(1) The
Government may, by Gazette notification, constitute, at the district level, each District
Aquaculture Development Agency to ensure the sustainable development of the aquaculture
sector and to impelement in a responsible manner and to ensure that the provisions of this Act
and the rules made thereunder are properly implemented. It shall have the following members,
namely:—
(i)

District Panchayat President

:

Chairperson

(ii)

District Collector

:

Member

(iii)

Chairperson, District Panchayat :
Standing Committee (Development)

Member

(iv)

A representative nominated by the :
Government from the experts in the
field of aquaculture

Member
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(v)

Two
representatives
nominated :
by Government from the fish farmers

Members

(vi)

Joint Director of Fisheries (Regional) :

Member

(vii)

District Planning Officer

:

Member

(viii)

Principal Agriculture Officer

:

Member

(ix)

Executive Engineer, Irrigation

:

Member

(x)

Manager, Lead Bank

:

Member

(xi)

Deputy Director of Fisheries having :
charge of the District Assistant
Director of Fisheries

Member Secretary.

(2) The Fish Farmers’ Development Agency (F.F.D.A.) functioning at the
district level may be wound up and its assets and liabilities and posts may be transferred to the
District Aquaculture Development Agency of the district concerned constituted as per subsection (1). Employees of the Fish Farmers Development Agency, so transferred to the District
Aquaculture Development Agency, shall be entitled to continue in office for the same period,
with the same pay, with the same terms and with the same conditions they would have, if such
a transfer had not been taken place, even after the coming into force of this provision.
(3) The administrative set up, procedure for meeting, travelling allowance and
sitting fee of the members of the Agency constituted as per sub-section (1) shall be as
prescribed.
(4) The employees in the posts transferred under sub-section (2), shall be under
the administrative control of the Member Secretary.
(5) The term of

officer of those who become members of the District

Acquaculture Development Agency by virtue of holding

official position and people’s

representatives shall be till they hold such office and the term of those who become members
by nomination shall be five years from the date of publication of the notification.
(6) The non-official member nominated under sub-section (1) may resign his
membership by giving notice in writing to the Government, but may continue in such office
till the Government accepts the resignation.
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(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 vacancy and the member so
nominated newly shall hold office for the remainder of the term of office of the member in
whose place he is nominated.
(8) The Government may remove any nominated member from membership,
(a) if he is adjudged as 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 convicted for an offence which in the opinion of the Government
involves moral turpitude or financial irregularities.
8B. Powers, Duties and Responsibilities of the District Level Aquaculture
Development Agency.—The District Level Aquaculture Development Agency constituted
under section 8A shall have the following powers, duties and responsibilities, namely:—
(a) to determine by surveying the inland water bodies and areas to be notified as
aquaculture areas under section 4, demarcate them and prepare data books and maps relating
to them;
(b) to conduct, monitor and classify research regarding aquaculture practices
that may be arranged in water bodies classified as aquaculture areas;
(c) to calculate and limit the maximum number of aquaculture units that may be
installed in inland water bodies classified as aquaculture area;
(d) to formulate and codify activities for aquaculture in water bodies under the
control of Local Self Government Institutions, Water Resources Department, Forest
Department and Kerala State Electricity Board;
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(e) to establish and operate fish seed centers, demonstrative farms, health
inspection centers and fish feed outlets at the district level to facilitate fish farming for fish
farmers;
(f) to arrange training programs, seminars, workshops and exhibitions in the
field of aquaculture;
(g) to publish scientific study reports, books, audio-visual means etc., based on
the subject of aquaculture;
(h) to carry out research activities in the field of aquaculture and to impart the
knowledge obtained thereby to the fish farmers;
(i) to publish aquaculture resource data books from time to time;
(j) to formulate guidelines for advanced aquaculture management activities;
(k) to prepare aquaculture master plans at the district level;
(l) to assist in the formulation and implementation of aquaculture schemes of
Local Self Government Institutions;
(m) to monitor and give necessary advice on aquaculture related activities in
public water bodies;
(n) to resolve aquaculture disputes that may occur at local and district levels;
and
(o) to take or arrange such other reasonable measures conducive to the growth
of aquaculture sector or necessary for the administration of District Aquaculture Development
Agency.
8C. Regulation of marketing and display of ornamental fishes.—(1) No person who
has not obtained a certificate of registration or license under the provisions of this Act and the
rules made thereunder shall engage in the commercial sale of ornamental fishes or exhibit
ornamental fishes and other fishes for a period exceeding thirty days by charging amount by
ticketing system:
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Provided that the provisions of this sub-section shall not apply to the sale of ornamental
fishes from an ornamental fish production unit and displaying ornamental fishes in glass
containers at houses.
(2) In the species of fish from foreign countries, sale and display of those having
no permission to import into the country, shall not be done.
(3) No ornamental fish marketing unit shall engage in the sale of antibiotics,
other drugs and chemicals which belong to the prohibited category.
(4) Ornamental fishes brought from other States or foreign countries into the
State, shall be subjected to prescribed quality certification. Otherwise, no person shall, for any
reason, sell them through ornamental fish marketing units or display during occasions of
ornamental fish exhibition.
(5) If infection appears in the fishes stored in ornamental fish marketing units
and ornamental fish exhibition fairs, no person shall release such infected fish or the water in
which such fishes are kept, into any private or public water body, without subjecting it to
treatment under the supervision of an authorised officer.
(6) Whoever contravenes the provisions of the above sub-sections shall be
subjected to penal actions under section 36.”.
9. Amendment of Section 11.—Section 11 of the principal Act shall be omitted.
10. Amendment of Section 13.—In sub-section (1) of section 13 of the principal Act, after
the words “registration certificate” the words “for free net” shall be inserted.
11. Amendment of section 14.—In the principal Act, for section 14, the following section
shall be substituted, namely:—
“14. Transfer of ownership.—(1) The ownership of fishing vessel, fixed machine
and free net may be transferred to another fisherman after complying the following conditions,
namely:—
(a) the ownership of any fixed machine can be transferred to the legal heir
or in the event he is not a fisherman, to another fisherman, only on the basis of a written
permission from the authorized officer:
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Provided that before transferring such ownership, there shall not be any arrears to the
Government regarding its possession;
(b) regarding the transfer of a fixed machine, in case the fisherman who
gets the machine transferred has ownership of any other fixed machine, shall not acquire more
than that he may legally possess;
(c) on transferring the ownership as above, the transferee shall give notice
to the authorised officer within fifteen days from the date on which transfer effected in the
prescribed manner and shall obtain new registration certificate as prescribed;
(d) The Authorized Officer shall issue a Certificate of Registration in
compliance with the procedure provided in section 12 for granting a new registration.
(2) Right of aquaculture in public water bodies may be transferred complying
the following conditions, namely:—
(a) right of any fish cage, fish pen and rack set up in public water bodies
for aquaculture shall be transferred only on the basis of a written permit obtained from the
authorised officer:
Provided that such transfer of right shall only be in favour of a fisherman:
Provided further that, before transferring the ownership as above there shall not be any
arrears to the Government regarding its possession:
Provided also that for such transfer, in respect of a public water body falling exclusively
within the jurisdiction of one Local Self Government Institution, there shall also be the permit
of the Local Self Government Institution concerned.
(b) on transfering the ownership as above, the transferee shall give notice
to the authorized officer within fifteen days from the date on which the transfer effected in the
prescribed manner, and a new registration certificate shall be obtained

in the prescribed

manner;
(c) the Authorized Officer shall issue a Certificate of Registration in
compliance with all the procedures provided in section 12 for granting a new registration.
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(3) Right of aquaculture in privately owned water bodies may be transferred
complying the following conditions, namely:—
(a) there shall not be any arrears to the Government regarding the
possession of any fish cage, fish pen and rack set up for aquaculture in privately owned water
body, prior to its transfer;
(b) on transfering the ownership as above, the transferee shall give notice
to the authorized officer within fifteen days from the date on which the transfer effected in the
prescribed manner, and a new registration certificate shall be obtained

in the prescribed

manner;
(c) the Authorized officer shall issue a new registration certificate in
compliance with all the procedures prescribed in section 12 for granting a new registration.
(4) Regarding the matters in this section, additional provisions, if necessary,
may be made in the prescribed manner and such provisions shall also be complied with in this
regard.”.
12. Amendment of Section 17.—In the principal Act, for sub-section(1) of section 17, the
following sub-section shall be substituted, namely:—
“(1) No license shall be granted to any person who has not obtained Certificate of
Registration under this Act for specific purpose.”.
13. Amendment of section 19.—In the principal Act, for section 19, the following section
shall be substituted, namely:—
“19. Liability of the license holder to produce license.—Any person having license
given under this Act shall be bound to produce such license at any time for inspection, if so
required by an authorized officer or an officer of the Fisheries Enforcement Unit constituted
under section 35B:
Provided that in respect of a public water body which is exclusively under the control of
one Local Self Government Institution, the power to require to produce and inspect license
shall, also be vested in the officer of the Local Self Government Institution concerned,
authorized in this behalf.”.

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

57

14. Amendment of section 20.—In the principal Act, for section 20, the following section
shall be substituted, namely:—
“20. Cancellation or Suspension of License.—If the licensee, acts contrary to the
provisions of this Act or the rules made thereunder or the orders issued by Government in this
regard, from time to time or any of the conditions of licence, or is convicted for any offence
under this Act, or if the licensee is found to have obtained license by misrepresentation or
concealment of facts, any such licence of him may be cancelled or suspended by the authorized
officer:
Provided that no licence shall be cancelled or suspended without affording a
reasonable opportunity of being heard to the licence holder.”.
15. Amendment of Section 33.- Section 33 of the principal Act shall be omitted.
16. Insertion of new sections 35A, 35B and 35C.—In the principal Act, after section 35,
the following sections shall be inserted, namely:—
“35A. Powers and Duties of the Authorized Officer.—(1) The authorized officer
shall be vested with the duty to ensure that the provisions of this Act or the rules made
thereunder or the orders issued by the Government in this regard are duly fulfilled.
(2) The Authorized Officer shall have the following powers and duties, for
preventing any activities contrary to any of the provisions of this Act or the rules made
thereunder or orders issued by the Government in this regard, namely:—
(a) to remove structures or objects that are in violation of the provisions of
this Act or the rules made thereunder, or prevent such constructions while it is taking place;
(b) to sell the seized fish through public auction in the prescribed manner,
within twenty four hours and remit the amount obtained through such sale into the revenue
head of the State Government;
(c) if the owners of the fishing vessel, net, vehicle, equipment or any other
material or objects seized have not executed the bond as per sub-section (2) of section 35, to
sell such fishing vessel, vehicle, net, equipment and object by conducting public auction and
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to remit the amount obtained through such sale in to the revenue head of the
State Government;
(d) to conduct survey of inland water bodies for notifying as aquaculture
area under section 4 and demarcate them, and
(e) to take steps to control the spreading of fish disease in public water
bodies and private water bodies.
35B. Constitution of Fisheries Enforcement Unit.—Government may, for
implementing the provisions of this Act and the rules made thereunder, constitute by Gazette
notification, Fisheries Enforcement Unit at district level, including such nominated officers of
Fisheries Department, under the Authorised Officer.
35C. Powers, duties and functions of the Fisheries Enforcement Unit.—(1) Any
officer of the Fisheries Enforcement Unit shall, voluntarily or on the basis of a complaint that
any person is engaged in fishing or in aquaculture activities, contrary to any of the provisions
of this Act or the rules made thereunder inspect the same and take necessary action thereon.
The officers concerned shall, as part of the said inspection, have the following powers,
functions and duties, namely:—
(a) to stop any fishing vessel and enter in it and conduct inspection;
(b) to inspect any fixed machine, free nets and other equipments used for
fishing;
(c) to enter any area where aquaculture is carried out and inspect the quality
of water, feeding system and records / notes of the procedures therein and collect samples of
water, soil and fish for testing purposes, as per the guidelines issued by the Government;
(d) to stop, enter and inspect any vehicle used or suspected to be used for
transporting fish;
(e) to enter and inspect any place where aquaculture activity is carried out,
and;
(f) to inspect fish in the possession of any person.
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(2) If it is convinced that there is reason to believe that any person has engaged
in fishing or aquaculture activities contrary to any of the provisions of this Act or the rules or
the certificate of registration or licence issued thereon, shall,—
(a) seize the fishing vessel, free net, fixed machine, devices attracting fish
or other equipments;
(b) seize fish, shell fish and its outershell;
(c) seize the fish cage, fish pen or rack used for rearing fish or congenial for
it or close down other type of aquaculture unit.
(3) Any officer of the Fisheries Enforcement Unit shall prepare a report of
seizure and closure under sub-section (2) as prescribed and submit it before the authorized
officer as early as possible along with the seized items.
(4) All necessary assistance for the discharge of the duties of the authorized
officer shall be provided on the basis of his order.”.
17. Amendment of section 36.—In the principal Act, in clause (c) of sub-section (2) of
section 36 for the word “hatchery” the words “sale or display of ornamental fish” shall be
substituted.
18. Amendment of section 41.—In the principal Act, for section 41, the following section
shall be substituted, namely:—
“41. State Inland Fisheries Management Council.—(1) The Government may, by
notification in the Gazette, constitute a State Inland Fisheries Management Council at the State
level for ensuring the sustainable development, protection and conservation of inland fisheries
scientifically, for responsible implementation of aquaculture development and for ensuring
protection of livelihood of fishermen in the State.
(2) The State Inland Fisheries Management Council, constituted under subsection(1) shall consist of the following members, namely:—
(a) Minister for Fisheries;
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(b) Three members of the Legislative Assembly, one of whom shall be
elected from any of the Assembly constituencies, comprising Vembanad Lake or Ashtamudi
Lake;
(c) Secretary, Fisheries;
(d) Chairman/representative, Rajiv Gandhi Center for Aquaculture;
(e) Director/representative, Central Inland Fisheries Research Institute;
(f) Director/representative, Central Marine Fisheries Research Institute;
(g) Director/representative, Central Institute of Freshwater Aquaculture;
(h)

Director/representative,

Central

Institute

of

Brackish

Water

Aquaculture;
(i) Chairman, Kerala State Co-operative Federation for Fisheries
Development;
(j) Chairman, State Fish Seed Centre;
(k) Dean, Faculty of Fisheries, Kerala University of Fisheries and Ocean
Studies;
(l) Two members who are technical experts or scientists in the fisheries
sector;
(m) Chairman/representative, State Biodiversity Board;
(n) Chairman/representative, State Pollution Control Board;
(o) Director of Fisheries;
(p) Director, Department of Agriculture Development and Farmers'
Welfare;
(q) Director of Panchayats;
(r) Chief Engineer, Water Resources Department;
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(s) Executive Director, Agency for Development of Aquaculture;
(t) Managing Director, Kerala

Acquaventures International Limited

(KAVIL);
(u) Additional Director of Fisheries;
(v) Joint Director of Fisheries (Inland);
(w) Two representatives of Local Self Government Institutions;
(x) One representative each from any of the four trade unions in the fisheries
sector; and
(y) Two representatives of fish farmers.
(3) In the State Inland Fisheries Management Council constituted under subsection (1), the Government shall nominate the representatives from members of Legislative
Assembly, representatives from Local Self Government Institutions and non-official members
and the Minister for Fisheries shall be the Chairperson and the Director of Fisheries shall be
the convenor.
(4) The term of office of the council members, meeting procedure of the
Council, sitting fee, travelling allowance etc., of the nominated members shall be such as may
be prescribed.
19. Repeal and saving.—(1) The Kerala Inland Fisheries and Aquaculture (Amendment)
Ordinance, 2021 (82 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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