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മതത്സ്യകലെലെവഞ്ചാം വതിപണനവഞ്ചാം നതിയനതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം വത്സ്യവസഞപതിതവഞ്ചാം
ശുചതിതത്വപൂര്ണ്ണവഞ്ചാം കേഞരത്സ്യക്ഷമവമഞയ കലെലെവഞ്ചാം വതിപണനവഞ്ചാം

കപഞതഞഹതിപതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം ഗുണനതിലെവഞരഞ്ചാം പരതിപഞലെതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം
അവയുമഞയതിബന്ധലപട്ടകതഞ അതതിനന് ആനഷഞ്ചാംഗതികേമഞയകതഞ 

ആയ മറ്റു കേഞരത്സ്യങ്ങള്ക്കുഞ്ചാംകവണതി 
വത്സ്യവസ ലചയ്യുന്നതതിനള്ള 

ഒരു 

ബതില്

പപീഠതികേ.―കകേരള സഞ്ചാംസഞനതന് മതത്സ്യകലെലെവഞ്ചാം വതിപണനവഞ്ചാം നതിയനതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം
വത്സ്യവസഞപതിതവഞ്ചാം  ശുചതിതത്വപൂര്ണ്ണവഞ്ചാം  കേഞരത്സ്യക്ഷമവമഞയ  കലെലെവഞ്ചാം  വതിപണനവഞ്ചാം
കപഞതഞഹതിപതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം ഗുണനതിലെവഞരഞ്ചാം പരതിപഞലെതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം അവയുമഞയതി ബന്ധലപട്ടകതഞ
അതതിനന്  ആനഷഞ്ചാംഗതികേമഞയകതഞ  ആയ  മറ്റു  കേഞരത്സ്യങ്ങള്ക്കുഞ്ചാംകവണതി  വത്സ്യവസ  ലചയ്യുന്നതന്
യുക്തമഞയതിരതിക്കുകേയഞലഞ്ചാം; 

ഭഞരത റതിപബതികതിലന്റെ എഴുപതതിരണഞഞ്ചാം സഞ്ചാംവതരതതില് തഞലഴെപറയുഞ്ചാം  പകേഞരഞ്ചാം
നതിയമമുണഞക്കുന:―

1.  ചുരുകകപരുഞ്ചാം പഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.― (1)  ഈ ആകതിനന്  2021-ലലെ കകേരള മതത്സ്യകലെലെവഞ്ചാം
വതിപണനവഞ്ചാം  ഗുണനതിലെവഞര പരതിപഞലെനവഞ്ചാം ആകന് എന്നന് കപരന് പറയഞഞ്ചാം.

(2)  ഇതന്  2020  ലസപ്റഞ്ചാംബര്  24-ാം  തപീയതതി   പഞബലെത്സ്യതതില്  വന്നതഞയതി
കേരുതലപകടേണതഞണന്.

2. നതിര്വ്വചനങ്ങള്.―ഈ  ആകതില്  സന്ദര്ഭഞ്ചാം  മറ്റു  വതിധതതില്  ആവശത്സ്യലപടേഞത
പക്ഷഞ്ചാം,―

(എ)  “നത്സ്യഞയനതിര്ണ്ണയ  ഉകദത്സ്യഞഗസന"  എന്നഞല്  ഈ  ആകതിലലെ  26-ാം
വകുപതിലന്റെ  (1)-ാം  ഉപവകുപന്  പകേഞരഞ്ചാം  സര്കഞര്  അധതികേഞരലപടുതതിയ  ഉകദത്സ്യഞഗസന
എന്നര്ത്ഥമഞകുന;
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(ബതി)  “അപപീല് അധതികേഞരതി"  എന്നഞല് അതതു ജതില്ലയുലടേ അധതികേഞരതിതയുള്ള
ജതില്ലഞ കേളക്ടര് എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(സതി)  “കലെലെകമപീഷന"  എന്നഞല്  കലെലെഞ്ചാം  നടേതതിയതതിലന്റെകയഞ  കലെലെഞ്ചാം
നടേതതിപതിനഞയതി സസൗകേരത്സ്യങ്ങള് പദഞനഞ്ചാം ലചയ്തതതിലന്റെകയഞ വകേയതില് മതത്സ്യവതില്പനകഞരതില്
നതിനഞ്ചാം സര്വ്വപീസന് ചഞര്ജതിനതതില് ഈടേഞക്കുന്ന തുകേകയഞ മതത്സ്യകമഞ എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(ഡതി)  “കലെലെകഞരന"  എന്നഞല്  മതത്സ്യകലെലെതതിന  കവണതി  5-ാം  വകുപന്
പകേഞരഞ്ചാം സഞധുതയുള്ള ഒരു അനമതതിപതഞ്ചാം കേരസമഞകതിയ വത്സ്യക്തതി എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(ഇ)  “അധതികേഞരലപടുതലപട്ട ഉകദത്സ്യഞഗസന"  എന്നഞല് ഈ ആകന് പകേഞരഞ്ചാം
നല്കേലപട്ട അധതികേഞരങ്ങള് വതിനതികയഞഗതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം ചുമതലെലപട്ട കേടേമകേള് നതിര്വ്വഹതിക്കു
ന്നതതിനമഞയതി  വതിജഞപനഞ്ചാം  വഴെതി  സര്കഞര് അധതികേഞരലപടുതതിയതിട്ടുള്ള,  ആ പകദശതന്
അധതികേഞരതിതയുള്ള  ഫതിഷറപീസന്  വകുപതിലലെ  അസതിസ്റ്റന്റെന്  ഡയറക്ടര്  പദവതിയതിലള്ള  ഒരു
ഉകദത്സ്യഞഗസന എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(എഫന്)  “ചതില്ഡന്  കസ്റ്റഞകറജന്  " എന്നഞല് മതത്സ്യലത വഞണതിജത്സ്യഞടേതിസഞനതതില്
തഞഴ്ന്ന ഊഷഞവതില് തണുപതിചന് സൂക്ഷതിക്കുന്നതതിനള്ള സസൗകേരത്സ്യഞ്ചാം എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(ജതി)  “പരതിവഹന  സസൗകേരത്സ്യഞ്ചാം"  എന്നഞല്  വഞണതിജത്സ്യഞടേതിസഞനതതില്  മതത്സ്യഞ്ചാം
കറഞഡന് മഞര്ഗഞ്ചാം വതിതരണഞ്ചാം ലചയ്യുന്നതതിനപകയഞഗതിക്കുന്ന യനവത്കൃത വഞഹനഞ്ചാം എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(എചന്)  “മതത്സ്യഞ്ചാം"  എന്നഞല്  ഭക്ഷത്സ്യകയഞഗത്സ്യമഞയതുഞ്ചാം  സഞമ്പതതികേ  വഞണതിജത്സ്യ
മൂലെത്സ്യമുളളതുമഞയ എല്ലഞ ജലെജപീവതികേളഞ്ചാം എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(ഐ)  “മതത്സ്യബന്ധനഞ്ചാം"  എന്നഞല്  ഏലതങതിലഞ്ചാം  മഞര്ഗങ്ങള്  അവലെഞ്ചാംബതിചന്
മതത്സ്യഞ്ചാം  പതിടേതിക്കുകേകയഞ  കശഖരതിക്കുകേകയഞ  ആകേര്ഷതിക്കുകേകയഞ  പതിന്തുടേരുകേകയഞ  ലചയ്യുകേ
എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(ലജ)  “ഫതിഷന് ലെഞന്റെതിഞ്ചാംഗന് ലസന്റെര് മഞകനജ് ലമന്റെന്  ലസഞസസറതി"  എന്നഞല് ഈ
ആകതിലലെ  7-ാം വകുപന്  പകേഞരഞ്ചാം ഒരു ലെഞന്റെതിഞ്ചാംഗന്  ലസന്റെറതിലന്റെ നടേതതിപതിനഞ്ചാം പരതിപഞലെനതതിനമഞയതി
രൂപപീകേരതിച ലസഞസസറതി  എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(ലകേ) “ഫതിഷന് മഞര്കറന്  മഞകനജ് ലമന്റെന്  ലസഞസസറതി" എന്നഞല് ഈ ആകതിലലെ
11-ാം വകുപന് പകേഞരഞ്ചാം ഒരു മഞര്കറതിലന്റെ നടേതതിപതിനഞ്ചാം പരതിപഞലെനതതിനമഞയതി രൂപപീകേരതിച
ലസഞസസറതി എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(എല്)  “മതത്സ്യലതഞഴെതിലെഞളതി"  എന്നഞല്  പരമ്പരഞഗതമഞയതി  ജപീവസന്ധഞരണ
തതിനകവണതി മുഖത്സ്യമഞയുഞ്ചാം മതത്സ്യബന്ധനതതികലെര്ലപട്ടതിരതിക്കുന്ന ഒരു വത്സ്യക്തതി എന്നര്ത്ഥമഞകുന;
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(എഞ്ചാം) “സര്കഞര്" എന്നഞല് കകേരള സര്കഞര്  എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(എന) “ഹഞര്ബര്" എന്നഞല്  മതത്സ്യബന്ധന യഞനങ്ങള് കേരയ്ക്കടുപതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം
സുരക്ഷതിതമഞയുഞ്ചാം ശുചതിതത്വപൂര്ണ്ണമഞയുഞ്ചാം മതത്സ്യഞ്ചാം ഇറക്കുന്നതതിനഞ്ചാം സകേകേഞരത്സ്യഞ്ചാം ലചയ്യുന്നതതിനഞ്ചാം
ആവശത്സ്യമഞയ അടേതിസഞന സസൗകേരത്സ്യങ്ങകളഞടുകൂടേതിയ സലെഞ്ചാം എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(ഒ)  “ഹഞര്ബര് മഞകനജ് ലമന്റെന്  ലസഞസസറതി"  എന്നഞല് ഈ ആകതിലലെ  9-ാം
വകുപന് പകേഞരഞ്ചാം ഒരു മതത്സ്യബന്ധന ഹഞര്ബറതിലന്റെ നടേതതിപതിനഞ്ചാം പരതിപഞലെനതതിനമഞയതി
രൂപപീകേരതിച ലസഞസസറതി  എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(പതി)  “ഐസന്  പഞന്റെന്"  എന്നഞല്  മതത്സ്യഞ്ചാം  കകേടുകൂടേഞലത  സൂക്ഷതിക്കുന്നതതിനള്ള
ഐസന്, വത്സ്യഞവസഞയതികേ/വഞണതിജത്സ്യഞടേതിസഞനതതില്, നതിര്മതിക്കുന്ന സഞപനഞ്ചാം എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(കേക) “ലെഞന്റെതിഞ്ചാംഗന് ലസന്റെര്" എന്നഞല് ഈ ആകതിലലെ 3-ാം വകുപന് പകേഞരഞ്ചാം വതിജഞപനഞ്ചാം
ലചയ്യലപട്ടതുഞ്ചാം മതത്സ്യഞ്ചാം കേടേലെതില്നതിന്നന് കനരതിട്ടന് കേരയതിലലെതതിക്കുന്നതതിനകവണതിയുള്ളതുമഞയ
സലെഞ്ചാം എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(ആര്)  “മഞര്കറന്"  എന്നഞല് ലെഞന്റെതിഞ്ചാംഗന്  ലസന്റെര്,  ഹഞര്ബര്,  കേടേമുറതി,  ബൂതന്,
മതത്സ്യ കൃഷതിയതിടേഞ്ചാം എന്നതിവ ഒഴെതിലകേ ആഭത്സ്യന്തര ഉപകഭഞഗതതികനഞ കേയറ്റുമതതികകഞ കവണതി
മതത്സ്യഞ്ചാം  വതിപണനഞ്ചാം  നടേത്തുന്നകതഞ  അലല്ലങതില്  സകേമഞറഞ്ചാം  ലചയ്യുന്നകതഞ  ആയതുഞ്ചാം  ഈ
ആകതിലലെ 3-ാം വകുപന് പകേഞരഞ്ചാം  വതിജഞപനഞ്ചാം ലചയ്യലപട്ടതുമഞയ സലെഞ്ചാം എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(എസന്) “വതിജഞപനഞ്ചാം" എന്നഞല് ഔകദത്സ്യഞഗതികേ ഗസറതില് പസതിദപീകേരതിച ഒരു
വതിജഞപനഞ്ചാം  എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(റതി)  “നതിര്ണ്ണയതികലപട്ട"  എന്നഞല്  ഈ  ആകതിന  കേപീഴെതില്  ഉണഞകലപട്ട
ചട്ടങ്ങളഞല് നതിര്ണ്ണയതികലപട്ട  എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(യു)  “പൂര്വ്വ  സഞ്ചാംസ്കരണഞ്ചാം"  എന്നഞല്  മതത്സ്യതതിലന്റെ  തലെ  നപീകഞ്ചാം  ലചയ്യല്,
മഞഞ്ചാംസഞ്ചാം കവര്തതിരതികല്,  ലചകേതിള നപീകഞ്ചാം ലചയ്യല്,  കുടേല് നപീകഞ്ചാം ലചയ്യല്,  ലതഞലെതിലപഞളതികല്
മുതലെഞയവ എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(വതി)  “പൂര്വ്വ സഞ്ചാംസ്കരണകകേനഞ്ചാം"  എന്നഞല് മതത്സ്യതതിലന്റെ പൂര്വ്വ സഞ്ചാംസ്കരണഞ്ചാം
വത്സ്യവസഞയതികേ/വഞണതിജത്സ്യഞടേതിസഞനതതില്  നടേത്തുന്നതതിനഞയതി  സജപീകേരതിച  സഞപനകമഞ
സലെകമഞ ചുറ്റുപഞകടേഞ  എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(ഡബബ) “സഞ്ചാംസ്കരണഞ്ചാം" എന്നഞല് മതത്സ്യഞ്ചാം ടേതിന്നതിലെടേയ്ക്കുകേകയഞ അചഞറഞക്കുകേകയഞ
കവവതിക്കുകേകയഞ  ഉണക്കുകേകയഞ  ഉപതിലെതിടുകേകയഞ  ശപീതപീകേരതിക്കുകേകയഞ  പുകേച്ചുണക്കുകേകയഞ
സമഞനമഞയ തരതതില് വതിപണനതതിനന് സജമഞക്കുകേകയഞ ലചയ്യുകേ  എന്നര്ത്ഥമഞകുന;
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(എകന്)  “സഞ്ചാംസ്കരണകകേനഞ്ചാം"  എന്നഞല് മതത്സ്യതതിലന്റെ  സഞ്ചാംസ്കരണപവര്തനങ്ങള്
വഞണതിജത്സ്യഞടേതിസഞനതതില്  നടേത്തുന്നതതിനഞയതി  സജപീകേരതിച  സഞപനകമഞ  സലെകമഞ
ചുറ്റുപഞകടേഞ എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(സവ)  “സഞ്ചാംസഞനതലെ മതത്സ്യ ഗുണനതിലെവഞര പരതിപഞലെന കേമതിറതി"  എന്നഞല്
16-ാം വകുപന് പകേഞരഞ്ചാം രൂപപീകേരതിച കേമതിറതി  എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(ഇസഡന്) “യൂസര് ഫപീ" എന്നഞല് സര്കഞകരഞ തകദ്ദേശ സത്വയഞ്ചാംഭരണ സഞപനങ്ങകളഞ
പശഞതലെ സസൗകേരത്സ്യങ്ങള് ഒരുകതിയതിട്ടുളള ലെഞന്റെതിഞ്ചാംഗന് ലസന്റെര്,  ഹഞര്ബര്,  മഞര്കറന് തുടേങ്ങതിയ
ഇടേങ്ങളതില് പസസ്തുത സസൗകേരത്സ്യങ്ങള് ഉപകയഞഗലപടുത്തുകേകയഞ അനഭവതിക്കുകേകയഞ ലചയ്യുന്ന
തതികലെകന്  വത്സ്യക്തതികേള്,  സഞപനങ്ങള്,  വഞഹനങ്ങള്  എന്നതിവയതില്  നതിന്നന്  ഈടേഞക്കുന്ന
ഫപീസന് എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(ഇസഡന്എ) “യഞനഞ്ചാം" എന്നഞല്  മതത്സ്യബന്ധനഞ്ചാം നടേത്തുന്നതതികനഞ ജലെമഞര്ഗഞ്ചാം
മതത്സ്യഞ്ചാം കേടേത്തുന്നതതികനഞ ഉപകയഞഗതിക്കുന്ന ഒരു വഞഹനഞ്ചാം എന്നര്ത്ഥമഞകുന.

3. ലെഞന്റെതിഞ്ചാംഗന് ലസന്റെര്  ,   ഹഞര്ബര്  ,   മഞര്കറന് എന്നതിവ പഖത്സ്യഞപതിക്കുന്നതതിനള്ള അധതികേഞരഞ്ചാം.―

(1)  തല്സമയഞ്ചാം  പഞബലെത്സ്യതതിലള്ള  മകറലതങതിലഞ്ചാം  നതിയമതതില്  എന്തുതലന്ന
അടേങ്ങതിയതിരുന്നഞലഞ്ചാം ഈ ആകതിലലെ ആവശത്സ്യങ്ങള്കഞയതി സര്കഞരതിനന്,  ലെഞന്റെതിഞ്ചാംഗന് ലസന്റെര്,
ഹഞര്ബര്, മഞര്കറന് എന്നതിവ കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളതില് വതിജഞപനഞ്ചാം വഴെതി പഖത്സ്യഞപതികഞവന്നതഞണന്.

(2)  ലെഞന്റെതിഞ്ചാംഗന്  ലസന്റെര്,  ഹഞര്ബര്,  മഞര്കറന്  എന്നതിവയുലടേ അടേതിസഞന ഭസൗതതികേ
സസൗകേരത്സ്യങ്ങളലടേ നതിലെവഞരഞ്ചാം സര്കഞരതിനന്, വതിജഞപനതതിലൂലടേ നതിഷ്കര്ഷതികഞവന്നതഞണന്.

4.  മതത്സ്യകലെലെഞ്ചാം വത്സ്യവസലപടുതല്.―(1)  ഈ ആകതിലലെ  3-ാം വകുപതിലന്റെ  (1)-ാം
ഉപവകുപന്  പകേഞരഞ്ചാം  വതിജഞപനഞ്ചാം  ലചയ്തതിട്ടുള്ള  ലെഞന്റെതിഞ്ചാംഗന്  ലസന്റെര്,  ഹഞര്ബര്,  മഞര്കറന്
എന്നതിവതിടേങ്ങളതില്ക്കൂടേതിയല്ലഞലത യഞലതഞരഞളഞ്ചാം മതത്സ്യകലെലെഞ്ചാം നടേത്തുവഞന പഞടേതില്ലഞതതഞകുന.

(2) ഈ ആകതിലലെ 5-ാം വകുപന് പകേഞരഞ്ചാം അനമതതിപതഞ്ചാം കനടേഞത യഞലതഞരഞളഞ്ചാം
ലെഞന്റെതിഞ്ചാംഗന്  ലസന്റെര്,  ഹഞര്ബര്,  മഞര്കറന്   എന്നതിവതിടേങ്ങളതില്  മതത്സ്യകലെലെഞ്ചാം നതിര്വ്വഹതികഞന
പഞടേതില്ലഞതതഞകുന:

എന്നഞല് ഏലതങതിലഞ്ചാം പകതത്സ്യകേ സഞഹചരത്സ്യതതില് സര്കഞര് വതിജഞപനഞ്ചാം ലചയ്ത
ലെഞന്റെതിഞ്ചാംഗന്  ലസന്റെര്,  ഹഞര്ബര്,  മഞര്കറന്  എന്നതിവയ്ക്കു  പുറതന്  മതത്സ്യകലെലെതതില്  തഞല്കഞലെതികേമഞയതി
ഏര്ലപടുന്നതതിനള്ള  അനമതതിപതഞ്ചാം  നതിര്ണ്ണയതികലപട്ട  പകേഞരഞ്ചാം  അധതികേഞരലപടുതലപട്ട
ഉകദത്സ്യഞഗസനന് നല്കേഞവന്നതഞണന്.
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(3)  മതത്സ്യകലെലെഞ്ചാം നതിര്വ്വഹതികകണ രപീതതി,  ബന്ധലപട്ട പവര്തനങ്ങള് എന്നതിവ
നതിര്ണ്ണയതികലപട്ട പകേഞരഞ്ചാം ആയതിരതിക്കുന്നതഞണന്.

(4)  കലെലെത്തുകേയുലടേ  അഞ്ചു  ശതമഞനതതില്  കേവതിയഞത  തുകേ  കലെലെകമപീഷന
ആയതി സര്കഞരതിനന്,  നതിര്ണ്ണയതികലപടുന്ന തരതതില് വസൂലെഞകഞവന്നതഞണന്.

(5) (4)-ാം ഉപവകുപന് പകേഞരഞ്ചാം  വസൂലെഞകലപടുന്ന കലെലെകമപീഷന,  കലെലെകഞരന,
മതത്സ്യലതഞഴെതിലെഞളതി വതികേസന കക്ഷമ സഹകേരണസഞ്ചാംഘഞ്ചാം, തകദ്ദേശ സത്വയഞ്ചാംഭരണ സഞപനഞ്ചാം,
ഫതിഷന്  ലെഞന്റെതിഞ്ചാംഗന്  ലസന്റെര്  മഞകനജ് ലമന്റെന്   ലസഞസസറതി/ഹഞര്ബര്  മഞകനജ് ലമന്റെന്
ലസഞസസറതി/ഫതിഷന്  മഞര്കറന്  മഞകനജ് ലമന്റെന്   ലസഞസസറതി,  സര്കഞര് എന്നതിവര്കഞയതി
വതിഭജതികലപകടേണ അനപഞതഞ്ചാം സര്കഞരതിനന്, വതിജഞപനതഞല് നതിശയതികഞവന്നതഞണന്.

(6) കലെലെകഞരന  ഉള്ലപലടേ  യഞലതഞരഞളഞ്ചാം  പണമഞകയഞ  മറന്  രപീതതിയതികലെഞ  ഒരു
തരതതിലമുള്ള  മറന്  ആനകൂലെത്സ്യങ്ങള്  മതത്സ്യകലെലെവമഞയതി  ബന്ധലപട്ടന്  വസൂലെഞകഞന
പഞടേതില്ലഞതതഞകുന.

(7)  മതത്സ്യതതിലന്റെ എണ്ണഞ്ചാം, തൂകഞ്ചാം എന്നതിവയുലടേകയഞ അവ ഉള്ലകഞള്ളുന്ന ലപട്ടതി,
കുട്ട എന്നതിവയുലടേ എണ്ണതതിലന്റെകയഞ അടേതിസഞനതതില് കലെലെഞ്ചാം നതിര്വ്വഹതികകണതഞകുന

(8)  മതത്സ്യലതഞഴെതിലെഞളതി  വതികേസന  കക്ഷമ  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘതതില്  നതിന്നന്
മതത്സ്യബന്ധന ഉപകേരണങ്ങള്   സത്വഞയതമഞക്കുന്നതതിനഞയതി  വഞയ്പലയടുതതിട്ടുള്ള ഏലതഞരഞളഞ്ചാം
പസ്തുത  സഞ്ചാംഘഞ്ചാം  നതികയഞഗതിചതിട്ടുള്ള  കലെലെകഞരന  മുകഖനയല്ലഞലത   മതത്സ്യകലെലെതതില്
ഏര്ലപടേഞന പഞടുള്ളതല്ല.

(9)  ഈ വകുപതിലലെ ഏലതങതിലഞ്ചാം വത്സ്യവസകേള് ലെഞ്ചാംഘതിക്കുന്ന ഏലതഞരഞളഞ്ചാം  ഈ
ആകതിലലെ 30-ാം വകുപന് പകേഞരഞ്ചാം ശതിക്ഷഞനടേപടേതികേള്കന് വതികധയനഞകുന്നതഞണന്.

5.  കലെലെകഞരനള്ള  അനമതതിപതഞ്ചാം.―(1)  ലെഞന്റെതിഞ്ചാംഗന്  ലസന്റെര്,  ഹഞര്ബര്, മഞര്കറന്
എന്നതിവതിടേങ്ങളതില്  മതത്സ്യകലെലെഞ്ചാം  നതിര്വ്വഹതിക്കുന്നതതിനള്ള  അനമതതിപതഞ്ചാം  ലെഭതിക്കുന്നതതികലെകഞയതി
ഒരഞള്  ആ  പകദശകതകന്  അധതികേഞരലപടുതലപട്ട  ഉകദത്സ്യഞഗസന  മുമ്പഞലകേ  നതിര്ണ്ണയതികലപട്ട
പകേഞരഞ്ചാം അങ്ങലനയുള്ള അകപക്ഷ സമര്പതികകണതഞണന്.

(2)  (1)-ാം  ഉപവകുപന്   പകേഞരമുള്ള  അകപക്ഷ  നതിര്ണ്ണയതികലപട്ട  പകേഞരമുള്ള
ഫപീസന് ഒടുകതി ആവശത്സ്യമഞയ വതിവരങ്ങളഞ്ചാം കലെലെതതില് ഏര്ലപടേഞന ഉകദ്ദേശതിക്കുന്ന  സലെതന്
രൂപപീകേരതികലപട്ട,  അതതുസഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ,  ഫതിഷന്  ലെഞന്റെതിഞ്ചാംഗന്  ലസന്റെര്  മഞകനജ് ലമന്റെന്
ലസഞസസറതിയുലടേകയഞ  ഹഞര്ബര് മഞകനജ് ലമന്റെന്   ലസഞസസറതിയുലടേകയഞ  ഫതിഷന്  മഞര്കറന്
മഞകനജ് ലമന്റെന്   ലസഞസസറതിയുലടേകയഞ,  ആ പകദശതന്  നതിലെവതിലള്ള മതത്സ്യലതഞഴെതിലെഞളതി
വതികേസന കക്ഷമ സഹകേരണ സഞ്ചാംഘതതികന്റെകയഞ ശതിപഞര്ശയുഞ്ചാം സഹതിതഞ്ചാം  സമര്പതികകണതഞണന്.
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(3) (1)-ാം ഉപവകുപന് പകേഞരഞ്ചാം ഒരു അകപക്ഷ ലെഭതിച്ചു കേഴെതിഞഞല്, അധതികേഞരലപടു
തലപട്ട  ഉകദത്സ്യഞഗസന   ആവശത്സ്യമഞയ  അകനത്വഷണഞ്ചാം  നടേതതികയഞ  നടേതതിച്ചുലകേഞകണഞ
നതിര്ണ്ണയതികലപടേഞവന്ന  അങ്ങലനയുള്ള  മഞനദണ്ഡങ്ങളലടേ  അടേതിസഞനതതില്,  അകപക്ഷ
ലെഭതിച  തപീയതതി  മുതല്  മുപതന്  ദതിവസതതിനകേഞ്ചാം  മതത്സ്യകലെലെഞ്ചാം  നതിര്വ്വഹതിക്കുന്നതതിനള്ള
അനമതതിപതഞ്ചാം നല്കുകേകയഞ അകപക്ഷ നതിരസതിക്കുകേകയഞ ലചകയ്യണതഞണന്.

(4) അനമതതിപതഞ്ചാം അനവദതിച്ചു കേതിട്ടുന്നതതികലെകഞയതി അകപക്ഷകേന നതിര്ണ്ണയതികലപട്ട
തുകേയ്ക്കുളള ലസകേബരതിറതി നതികക്ഷപഞ്ചാം നതിര്ണ്ണയതികലപട്ട പകേഞരഞ്ചാം ഒടുകകണതഞണന്.

(5) (3)-ാം ഉപവകുപന് പകേഞരഞ്ചാം നല്കുന്ന അനമതതിപതഞ്ചാം നതിര്ണ്ണയതികലപട്ടതിട്ടുള്ള
അങ്ങലനയുള്ള മഞതൃകേയതില് ആയതിരതികകണതുഞ്ചാം അതതില് അനമതതി ലെഭതിച ഫതിഷന് ലെഞന്റെതിഞ്ചാംഗന്
ലസന്റെര്/ഹഞര്ബറതിലന്റെ/മഞര്കറതിലന്റെ കപരുഞ്ചാം അതു സതിതതിലചയ്യുന്ന ജതില്ലയുഞ്ചാം കരഖലപടുതതി
യതിരതികകണതുമഞണന്.

(6) (1)-ാം ഉപവകുപന് പകേഞരഞ്ചാം സമര്പതിച ഒരു അകപക്ഷ നതിരസതിക്കുന്ന പക്ഷഞ്ചാം
പസ്തുത വതിവരഞ്ചാം ആയതന് നതിരസതികഞനള്ള കേഞരണഞ്ചാം സഹതിതഞ്ചാം  അകപക്ഷ ലെഭതിച തപീയതതി
മുതല് മുപതന് ദതിവസതതിനള്ളതില്  അകപക്ഷകേലന കരഖഞമൂലെഞ്ചാം അറതിയതികകണതഞണന്.

(7) കലെലെകഞരനന് കലെലെഞ്ചാം നതിര്വ്വഹതിക്കുന്നതതിനള്ള അവകേഞശഞ്ചാം അനമതതിപതതതില്
കരഖലപടുതതിയതിരതിക്കുന്ന സലെതന് മഞതകമ ഉണഞയതിരതിക്കുകേയുള.

(8)  റദ്ദേഞകലപടുകേകയഞ  തടേഞ്ഞുവയ്ക്കലപടുകേകയഞ  ലചയ്യഞത  പക്ഷഞ്ചാം  ഈ  വകുപന്
പകേഞരഞ്ചാം  നല്കുന്ന  അനമതതിപതതതിനന്  മൂന്നന്  വര്ഷകഞലെകതകന്  സഞധുതയുണഞയതി
രതിക്കുന്നതഞണന്.

(9) (3)-ാം ഉപവകുപന് പകേഞരഞ്ചാം ലെഭതിച ഒരു അനമതതിപതഞ്ചാം അതതിലന്റെ കേഞലെഞവധതി
അവസഞനതിക്കുന്നതതിന മുമ്പഞയതി ഒരു പുതതിയ അനമതതിപതഞ്ചാം കനടുന്നതതിനഞയതി അനവര്തതികകണ
നടേപടേതിക്രമങ്ങള്  പഞലെതിച്ചുലകേഞണഞ്ചാം  നതിര്ണ്ണയതികലപടേഞവന്ന  അങ്ങലനയുള്ള  ഫപീസന്
ഒടുകതിലകഞണഞ്ചാം  പുതുകഞവന്നതഞണന്.

6.  കലെലെകഞരന  പഞലെതികകണ  വത്സ്യവസകേള്.―(1)  ഈ  ആകതിലലെ  വത്സ്യവസകേള്ക്കുഞ്ചാം
അതതിന കേപീഴെതില് ഉണഞകലപടുന്ന ചട്ടങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം വതികധയമഞയതി കലെലെകഞരന തഞലഴെപറയുന്ന
വത്സ്യവസകേള് പഞലെതിചതിരതികകണതഞണന്, അതഞയതന്:―

(i)  5-ാം  വകുപന്  പകേഞരമുളള  അനമതതിപതഞ്ചാം  ലെഭത്സ്യമഞക്കുന്നതതികലെകന്
നതിര്ണ്ണയതികലപട്ട നതിബന്ധനകേളഞ്ചാം ബന്ധലപട്ട വതിജഞപനങ്ങളഞ്ചാം/ഉതരവകേളഞ്ചാം  അനസരതിചഞ
യതിരതികണഞ്ചാം പവര്തതികകണതന്;
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(ii)  അനമതതിപതതതില് നതിഷ്കര്ഷതിചതിട്ടുള്ള ഹഞര്ബറതില്/ലെഞന്റെതിഞ്ചാംഗന്  ലസന്റെറതില്/

മഞര്കറതില്  മഞതഞ്ചാം  ഈ  ആകതിലലെയുഞ്ചാം  അതതിനകേപീഴെതില്  ഉണഞകതിയതിട്ടുള്ള  ചട്ടങ്ങളതിലലെയുഞ്ചാം

വത്സ്യവസകേള്ക്കുഞ്ചാം  അനമതതിപതതതിലലെ  വത്സ്യവസകേള്ക്കുഞ്ചാം  നതിബന്ധനകേള്ക്കുഞ്ചാം  വതികധയമഞയതി

മതത്സ്യതതിലന്റെ കലെലെഞ്ചാം നതിര്വ്വഹതികകണതഞണന്;

(iii)  സര്കഞര്  കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളതില്  വതിജഞപനതഞല്  നതിശയതിക്കുന്ന

കലെലെകമപീഷന ഒഴെതിലകേ മറന്  യഞലതഞരുവതിധ ഫപീസുകേകളഞ  കേമപീഷകനഞ സമഞനമഞയകതഞ

അല്ലഞതകതഞ ആയ  തുകേകയഞ ഈടേഞക്കുവഞന കലെലെകഞരനന് അവകേഞശഞ്ചാം ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതല്ല.

(2)  ഈ  ആകതിലലെകയഞ  അതതിനകേപീഴെതില്  ഉണഞകതിയതിട്ടുള്ള  ചട്ടങ്ങളതിലലെകയഞ

വത്സ്യവസകേള്കകഞ അനമതതിപതതതിലലെ  നതിബന്ധനകേള്കകഞ വതിരുദമഞയ ഏലതങതിലഞ്ചാം

പവര്തതികേള്  കലെലെകഞരന ലചയ്യുന്നപക്ഷഞ്ചാം, അയഞള് 30-ാം വകുപന് പകേഞരമുളള ശതിക്ഷഞ

നടേപടേതികേള്കന് വതികധയനഞകുന്നതഞണന്.

7.  ഫതിഷന് ലെഞന്റെതിഞ്ചാംഗന് ലസന്റെര് മഞകനജ് ലമന്റെന്  ലസഞസസറതിയുലടേ രൂപപീകേരണഞ്ചാം.―

(1)  ഓകരഞ ഫതിഷന് ലെഞന്റെതിഞ്ചാംഗന്  ലസന്റെറതിലന്റെയുഞ്ചാം ശരതിയഞയ നടേതതിപതിനഞ്ചാം പരതിപഞലെനതതിനഞ്ചാം

നതിരപീക്ഷണതതിനമഞയതി,  സര്കഞരതിനന്,  ഓകരഞ  ഫതിഷന്  ലെഞന്റെതിഞ്ചാംഗന്  ലസന്റെര്  മഞകനലജ്മെന്റെന്

ലസഞസസറതി  വതിജഞപനതഞല്  രൂപപീകേരതികഞവന്നതഞണന്.  അതതില്  തഞലഴെപറയുന്ന

അഞ്ചാംഗങ്ങള് ഉണഞയതിരതികകണതഞണന്, അതഞയതന്;―

(i) പകദശലത  ഗഞമപഞഞയതന്  പസതിഡന്റെന്
മുനതിസതിപഞലെതിറതിലചയര്മഞന/മുനതിസതിപല്
കകേഞര്പകറഷന ഡതിവതിഷന ലമമ്പര്

- ലചയര്കപഴ്സണ

(ii) പകദശഞ്ചാം  അധതികേഞര  പരതിധതിയതില്  വരുന്ന
മതത്സ്യഭവലന്റെ ചുമതലെയുള്ള ഉകദത്സ്യഞഗസന 

- ലമമ്പര്
ലസക്രട്ടറതി

(iii) പകദശഞ്ചാം  അധതികേഞര  പരതിധതിയതില്  വരുന്ന
ഭക്ഷത്സ്യ സുരക്ഷഞ ഓഫപീസര്

- അഞ്ചാംഗഞ്ചാം

(iv) പകദശഞ്ചാം  അധതികേഞരപരതിധതിയതില്  വരുന്ന
മതത്സ്യലഫഡന്    കപഞജക്ടന് ഓഫപീസര്

- അഞ്ചാംഗഞ്ചാം

(v) പകദശലത  ഗഞമപഞഞയതന്/  മുനതിസതിപഞലെതിറതി
വതികേസന സ്റ്റഞന്റെതിഞ്ചാംഗന് കേമതിറതി ലചയര്മഞന
 (മുനതിസതിപല് കകേഞര്പകറഷനന് ബഞധകേമല്ല)

 - അഞ്ചാംഗഞ്ചാം
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(vi) ഫതിഷന്  ലെഞന്റെതിഞ്ചാംഗന്  ലസന്റെര്  സതിതതിലചയ്യുന്ന
വഞര്ഡതിലലെ  ഗഞമപഞഞയതന്  ഭരണ  സമതിതതി/
മുനതിസതിപല് കേസൗണസതില് ലമമ്പര്
 (മുനതിസതിപല് കകേഞര്പകറഷനന് ബഞധകേമല്ല)

 - അഞ്ചാംഗഞ്ചാം

(vii) പകദശഞ്ചാം  അധതികേഞര  പരതിധതിയഞയതി  വരുന്ന
മതത്സ്യലതഞഴെതിലെഞളതി  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘഞ്ചാം
പസതിഡന്റുമഞരതില്  നതിനഞ്ചാം  സര്കഞര്
നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന രണ കപര്

 - അഞ്ചാംഗങ്ങള്

(viii) അതതന്  പകദശലത  പരമ്പരഞഗത  മതത്സ്യലതഞഴെതി
ലെഞളതികേളതില്  നതിനഞ്ചാം  സര്കഞര്  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം
ലചയ്യുന്ന,  അഞതില് അധതികേരതികഞത പതതി
നതിധതികേള്              

 -  അഞ്ചാംഗങ്ങള്

(2) (1)-ാം ഉപവകുപതിലലെ  (ii), (iii), (iv) എന്നപീ ഇനങ്ങള് പകേഞരഞ്ചാം ഔകദത്സ്യഞഗതികേ

സഞനഞ്ചാം വഹതിക്കുന്നതു വഴെതി അഞ്ചാംഗങ്ങളഞകുന്നവരുലടേ കേഞലെഞവധതി,  അവര് അതരതതിലള്ള

ഔകദത്സ്യഞഗതികേ സഞനഞ്ചാം വഹതിക്കുന്ന കേഞലെകതഞളഞ്ചാം ആയതിരതിക്കുന്നതഞണന്.

(3)  (1)-ാം  ഉപവകുപതിലലെ  (i),  (v),  (vi)  എന്നപീ  ഇനങ്ങള്  പകേഞരഞ്ചാം  തകദ്ദേശ

സത്വയഞ്ചാംഭരണ സഞപനങ്ങളതിലലെ സഞനഞ്ചാം വഹതിക്കുന്നതുവഴെതി അഞ്ചാംഗങ്ങളഞകുന്നവരുലടേ കേഞലെഞവധതി,

അവര് അപകേഞരമുളള സഞനഞ്ചാം വഹതിക്കുന്ന കേഞലെകതഞളഞ്ചാം ആയതിരതിക്കുന്നതഞണന്.

(4)  (1)-ാം ഉപവകുപതിലലെ (vii)-ാം ഇനഞ്ചാം പകേഞരഞ്ചാം നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യലപടുന്നതുവഴെതി

അഞ്ചാംഗങ്ങളഞകുന്ന മതത്സ്യലതഞഴെതിലെഞളതി സഹകേരണ സഞ്ചാംഘഞ്ചാം പസതിഡന്റുമഞരുലടേ കേഞലെഞവധതി

(1)-ാം  ഉപവകുപന്  പകേഞരമുള്ള  വതിജഞപനഞ്ചാം  പസതിദപീകേരതിച  തപീയതതി  മുതല്  അഞ്ചു

വര്ഷകതകകഞ അവരുലടേ പസതിഡന്റെന് സഞനഞ്ചാം അവസഞനതിക്കുന്നതുവലരകയഞ ഏതഞകണഞ

ആദത്സ്യഞ്ചാം അതുവലര ആയതിരതിക്കുന്നതഞണന്.

(5) (1)-ാം ഉപവകുപതിലലെ  (viii)-ാം ഇനഞ്ചാം പകേഞരഞ്ചാം നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യലപടുന്നതുവഴെതി

അഞ്ചാംഗങ്ങളഞകുന്ന  പരമ്പരഞഗത  മതത്സ്യലതഞഴെതിലെഞളതികേളലടേ  കേഞലെഞവധതി  (1)-ാം  ഉപവകുപന്

പകേഞരമുള്ള വതിജഞപനഞ്ചാം പസതിദപീകേരതിച തപീയതതി മുതല് അഞ്ചു വര്ഷകഞലെകതകഞയതി

രതിക്കുന്നതഞണന്.
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(6) (1)-ാം ഉപവകുപതിലലെ (vii), (viii)  എന്നപീ ഇനങ്ങള് പകേഞരഞ്ചാം നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം

ലചയ്യലപടുന്ന  അനസൗകദത്സ്യഞഗതികേ  അഞ്ചാംഗങ്ങള്കന്,  സര്കഞരതിനന്  ലെതിഖതിതമഞയ  കനഞട്ടപീസന്

നല്കേതിലകഞണന്  തലന്റെ   അഞ്ചാംഗതത്വഞ്ചാം  രഞജതിവയ്ക്കഞവന്നതുഞ്ചാം  എന്നഞല്,  സര്കഞര്  രഞജതി

സത്വപീകേരതിക്കുന്നതുവലര തല്സഞനതന് തുടേരഞവന്നതുമഞണന്.

(7)  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യലപടുന്ന ഒരു അനസൗകദത്സ്യഞഗതികേ അഞ്ചാംഗതതിലന്റെ ഇടേകഞലെ

ഒഴെതികവഞ ആകേസതികേ ഒഴെതികവഞ അപകേഞരമുളള ഒഴെതിവണഞയതി മൂന മഞസതതിനകേഞ്ചാം നതികേകതണതുഞ്ചാം

അപകേഞരഞ്ചാം  പുതതിയതഞയതി  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യലപടുന്ന  അഞ്ചാംഗഞ്ചാം,  അകദ്ദേഹലത  ആരുലടേ

സഞനകതകഞകണഞ  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യലപട്ടതന്,  ആ  അഞ്ചാംഗതതിലന്റെ  കശഷതിക്കുന്ന

കേഞലെയളവതികലെകന് മഞതഞ്ചാം സഞനഞ്ചാം വഹതികകണതുമഞണന്.

(8) സര്കഞരതിനന്, നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യലപട്ട ഏലതഞരഞ്ചാംഗകതയുഞ്ചാം,―     

(എ)  അയഞള്കന് ബുദതിസതിരതയതില്ലഞതതഞയതി അധതികേഞരതിതയുള്ള കകേഞടേതതിയഞല്

വതിധതികലപടുകേകയഞ;

(ബതി)  അയഞള് ഒരു അവതിമുക്ത നതിര്ദനനഞയതി  അധതികേഞരതിതയുള്ള കകേഞടേതതിയഞല്

വതിധതികലപടുകേകയഞ;

(സതി)  അയഞള്കന്  ശഞരപീരതികേകമഞ  മഞനസതികേകമഞ  ആയ  സവകേലെത്സ്യതഞല്

അപകേഞരഞ്ചാം തുടേരഞന കേഴെതിവതില്ലഞലത വരതികേകയഞ;

(ഡതി)  സര്കഞരതിലന്റെ  അഭതിപഞയതതില്  സദഞചഞര  വതിരുദമഞയകതഞ

സഞമ്പതതികേ  ക്രമകകടുകേള്  ഉള്ലപലടേയുള്ളകതഞ  ആയ  കുറകൃതത്സ്യതതികനഞ  അയഞള്

ശതിക്ഷതികലപടുകേകയഞ, 

ലചയ്തഞല്, അഞ്ചാംഗതത്വതതില് നതിന്നന് നപീകഞ്ചാം ലചയ്യഞവന്നതഞണന്. 

8. ഫതിഷന് ലെഞന്റെതിഞ്ചാംഗന് ലസന്റെര് മഞകനജ് ലമന്റെന്  ലസഞസസറതിയുലടേ അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം കേര്തവത്സ്യങ്ങളഞ്ചാം

ചുമതലെകേളഞ്ചാം  .―ഈ ആകതിലലെ 7-ാം വകുപന് പകേഞരഞ്ചാം രൂപപീകേരതികലപടുന്ന ഫതിഷന് ലെഞന്റെതിഞ്ചാംഗന്

ലസന്റെര് മഞകനജ് ലമന്റെന്   ലസഞസസറതിയുലടേ അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം കേര്തവത്സ്യങ്ങളഞ്ചാം ചുമതലെകേളഞ്ചാം

തഞലഴെപറയുഞ്ചാം പകേഞരമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണന്, അതഞയതന്:―

(i)  ഫതിഷന് ലെഞന്റെതിഞ്ചാംഗന് ലസന്റെറതിലന്റെ അടേതിസഞന ഭസൗതതികേസസൗകേരത്സ്യ വതികേസന

പവര്തനവഞ്ചാം  മറ്റു  അനബന്ധ  പവൃതതികേളഞ്ചാം  ആവതിഷ്കരതികല്,  പദതതികേള്

രൂപവത്കരതികല്, കമല്കനഞട്ടഞ്ചാം വഹതികല് എന്നതിവയതില് ഏര്ലപടുകേ;

1437/2021.
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(ii)  ഫതിഷന്  ലെഞന്റെതിഞ്ചാംഗന്  ലസന്റെറതില്  നടേതലപടുന്ന മതത്സ്യകലെലെഞ്ചാം,  വതില്പന,

ഗുണനതിലെവഞര  പരതിപഞലെനഞ്ചാം  എന്നതിവ  ഈ  ആകതിലലെ  വത്സ്യവസകേള്കന്

അനസൃതമഞയതിട്ടഞലണന്നന് ഉറപന് വരുത്തുകേ;

(iii)  ബന്ധലപട്ട എല്ലഞ ആളകേള്ക്കുഞ്ചാം ഈ ആകതിലലെ വത്സ്യവസകേലളക്കുറതിചന്

കബഞധവല്കരണഞ്ചാം നല്കുകേ;

(iv)  ഫതിഷന്  ലെഞന്റെതിഞ്ചാംഗന്  ലസന്റെറതില്  മതത്സ്യകലെലെതതിലഞ്ചാം  വതില്പനയതിലഞ്ചാം

ഉണഞകേഞനതിടേയുള്ള അനഞവശത്സ്യ പവണതകേലള നതിയനതിച്ചുലകേഞണന് അതതില് പലങടുക്കുന്നവര്

തമതില്  തര്കങ്ങള് ഉണഞവകേയഞലണങതില്  അവ  പരതിഹരതിക്കുകേ;

(v)  ഈ  ആകതിലലെ  വത്സ്യവസകേള്  കേഞരത്സ്യക്ഷമമഞയതി  നടേപതിലെഞകഞന

ബന്ധലപട്ട സര്കഞര് ഉകദത്സ്യഞഗസലര സഹഞയതിക്കുകേ;

(vi)  സര്കഞര്  വതിജഞപനതഞല്  നതിശയതിക്കുന്ന  നതിരകതിലള്ള  യൂസര്

ഫപീസന്  ഉപകയഞക്തഞകളതില് നതിനഞ്ചാം ഈടേഞകഞന ഏര്പഞടേഞക്കുകേ;

(vii)  ലെഭതിക്കുന്ന  യൂസര്  ഫപീസന്,  കലെലെകമപീഷന  വതിഹതിതഞ്ചാം  എന്നതിവ

ബന്ധലപട്ട  ഫതിഷന്  ലെഞന്റെതിഞ്ചാംഗന്  ലസന്റെറതിലന്റെ  വതികേസനതതിനഞ്ചാം  നടേതതിപതിനഞ്ചാം  മറ്റു

പവര്തനങ്ങള്ക്കുമഞയതി ലചലെവഴെതിക്കുകേ;

(viii)  ലെഭതിക്കുന്ന യൂസര് ഫപീസന്,  കലെലെകമപീഷന  എന്നതിവയതില് നതിനഞ്ചാം

നതിര്ണ്ണയതികലപടുന്ന  നതിരകതിലളള  തുകേ  സര്കഞരതിനളള  വതിഹതിതമഞയതി  സര്കഞര്

ഖജനഞവതികലെകന് യഥഞസമയഞ്ചാം  ഒടുക്കുകേ;

(ix)  ഫതിഷന്  ലെഞന്റെതിഞ്ചാംഗന്  ലസന്റെറതിലന്റെ നടേതതിപന്,  പരതിപഞലെനഞ്ചാം,  നതിരപീക്ഷണഞ്ചാം

എന്നതിവ  നതിര്വ്വഹതിക്കുന്നതതിനന്  ആവശത്സ്യമഞയ  ജപീവനകഞലര  ലസഞസസറതിയുലടേ

ധനസതിതതിയുലടേ അടേതിസഞനതതില് തഞല്കഞലെതികേമഞയതി നതികയഞഗതിക്കുകേ;

(x)  നതിര്ണ്ണയതികലപടേഞവന്ന  അങ്ങലനയുള്ള  മറ്റു  അധതികേഞരങ്ങള്

വതിനതികയഞഗതിക്കുകേയുഞ്ചാം കേര്തവത്സ്യങ്ങളഞ്ചാം ചുമതലെകേളഞ്ചാം നതിറകവറ്റുകേയുഞ്ചാം ലചയ്യുകേ.

9.  ഹഞര്ബര് മഞകനജ് ലമന്റെന്  ലസഞസസറതിയുലടേ രൂപപീകേരണഞ്ചാം.―(1)  ഓകരഞ മതത്സ്യബന്ധന

ഹഞര്ബറതിലന്റെയുഞ്ചാം   ശരതിയഞയ നടേതതിപതിനഞ്ചാം  പരതിപഞലെനതതിനഞ്ചാം  നതിരപീക്ഷണതതിനമഞയതി,

സര്കഞരതിനന്,  വതിജഞപനതഞല്  ഓകരഞ  ഹഞര്ബര്  മഞകനജ് ലമന്റെന്  ലസഞസസറതി
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രൂപപീകേരതികഞവന്നതഞണന്.  അതതില്  തഞലഴെപറയുന്ന  അഞ്ചാംഗങ്ങളണഞയതിരതികകണതഞണന്,

അതഞയതന്:―

(i) ജതില്ലഞ കേളക്ടര് -
 
ലചയര്കപഴ്സണ

(ii) എകതികേബട്ടപീവന് എഞതിനപീയര്,
ഹഞര്ബര് എഞതിനപീയറതിഞ്ചാംഗന് വകുപന്

-  സവസന് ലചയര്കപഴ്സണ

(iii) ഫതിഷറപീസന് ലഡപബട്ടതി ഡയറക്ടര് -  ലമമ്പര് ലസക്രട്ടറതി

(iv)  മതത്സ്യലഫഡന് ജതില്ലഞ മഞകനജര് - അസതിസ്റ്റന്റെന് ലമമ്പര് ലസക്രട്ടറതി

(v) മസറന  കപഞ ഡക്ടന്സന്  എകന്കപഞര്ട്ടന്
 ലഡവലെപ്ലമന്റെന് അകതഞറതിറതിയതില്
നതിനളള ഒരു പതതിനതിധതി

- അഞ്ചാംഗഞ്ചാം

(vi) അസതിസ്റ്റന്റെന്  കേമപീഷണര്  (ഭക്ഷത്സ്യ
സുരക്ഷഞ വകുപന്)           

- അഞ്ചാംഗഞ്ചാം

(vii) ജതില്ലഞ  ലമഡതികല്  ഓഫപീസര്  (ആ
കരഞഗത്സ്യഞ്ചാം)                     

- അഞ്ചാംഗഞ്ചാം

(viii) എകതികേബട്ടപീവന്  എഞപീനപീയര്  (കകേരള
ജലെ അകതഞറതിറതി)       

- അഞ്ചാംഗഞ്ചാം

(ix) പകദശലത  ലതരലഞടുകലപട്ട
ജതില്ലഞ പഞഞയതന്    ലമമ്പര്മഞര്/
വഞര്ഡന്  കേസൗണസതിലെര്മഞര്
എന്നതിവരതില്  നതിനഞ്ചാം  സര്കഞര്
നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന ഒരഞള്  

-  അഞ്ചാംഗഞ്ചാം

(x) ഹഞര്ബറതിലലെ  അഞ്ചാംഗപീകൃത  കട്രേഡന്
യുണതിയനകേളതില്  നതിനഞ്ചാം  സര്കഞര്
നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം   ലചയ്യുന്ന അഞതില്
അധതികേരതികഞത പതതിനതിധതികേള്

- അഞ്ചാംഗങ്ങള്

(xi) പകദശലത യനവല്കൃത യഞന
ഉടേമകേളതില്നതിനഞ്ചാം      സര്കഞര്
നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന  ഒരു
പതതിനതിധതി     

- അഞ്ചാംഗഞ്ചാം
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(2)  ഹഞര്ബര് മഞകനജ് ലമന്റെന്   ലസഞസസറതിയുലടേ ഭരണച്ചുമതലെകേളഞ്ചാം മറ്റു കേര്തവത്സ്യങ്ങളഞ്ചാം
നതിര്വ്വഹതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം അതു സഞ്ചാംബന്ധതിച തപീരുമഞനങ്ങള് സകേലകഞളളന്നതതിനഞ്ചാം ആറതില്
കുറയഞത  അഞ്ചാംഗങ്ങലള  ഉള്ലപടുതതി  സര്കഞരതിനന്   ഒരു  എകതികേബട്ടപീവന്  കേമതിറതി
രൂപപീകേരതികഞവന്നതഞണന്.   എകതികേബട്ടപീവന്  കേമതിറതിയുലടേ  അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം  ചുമതലെകേളഞ്ചാം
നതിര്ണ്ണയതികലപടുന്ന പകേഞരമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണന്.

(3) (1)-ാം ഉപവകുപതിലലെ  (i)  മുതല്  (iv)വലരയുഞ്ചാം  (vi)മുതല്  (viii)  വലരയുമുള്ള
ഇനങ്ങള്  പകേഞരഞ്ചാം  ഔകദത്സ്യഞഗതികേസഞനഞ്ചാം  വഹതിക്കുന്നതു  വഴെതി  അഞ്ചാംഗങ്ങളഞകുന്നവരുലടേ
കേഞലെഞവധതി അവര് പസ്തുത ജതില്ലയതില് അതരതതിലള്ള ഔകദത്സ്യഞഗതികേസഞനഞ്ചാം വഹതിക്കുന്ന
കേഞലെകതഞളഞ്ചാം ആയതിരതിക്കുന്നതഞണന്.

(4)  (1)-ാം  ഉപവകുപതിലലെ  (ix)-ാം  ഇനഞ്ചാം  പകേഞരഞ്ചാം  തകദ്ദേശ  സത്വയഞ്ചാംഭരണ
സഞപനങ്ങളതിലലെ  ലതരലഞടുകലപട്ട  ജനപതതിനതിധതികേളതില്  നതിനഞ്ചാം  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം
ലചയ്യലപടുന്ന  അഞ്ചാംഗതതിലന്റെ  കേഞലെഞവധതി,  അകദ്ദേഹഞ്ചാം  അങ്ങലനയുള്ള  സഞനതന്  തുടേരുന്ന
കേഞലെഞ്ചാം വലര ആയതിരതിക്കുന്നതഞണന്.

(5) (1)-ാം ഉപവകുപതിലലെ (v)-ാം ഇനപകേഞരമുള്ള പതതിനതിധതിയുലടേയുഞ്ചാം   (x), (xi)
എന്നപീ ഇനങ്ങള് പകേഞരഞ്ചാം നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യലപടുന്ന  പതതിനതിധതികേളലടേയുഞ്ചാം  കേഞലെഞവധതി
(1)-ാം  ഉപവകുപന്  പകേഞരമുള്ള  വതിജഞപനഞ്ചാം  പസതിദപീകേരതിച  തപീയതതി  മുതല്  അഞന്
വര്ഷകതകഞയതിരതിക്കുന്നതഞണന്.

(6) (1)-ാം ഉപവകുപതിലലെ  (x),  (xi)  എന്നപീ ഇനങ്ങള് പകേഞരഞ്ചാം നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം
ലചയ്യലപടുന്ന  അനസൗകദത്സ്യഞഗതികേ  അഞ്ചാംഗങ്ങള്കന്,  സര്കഞരതിനന്,  ലെതിഖതിതമഞയ  കനഞട്ടപീസന്
നല്കേതിലകഞണന്  തലന്റെ  അഞ്ചാംഗതത്വഞ്ചാം  രഞജതിവയ്ക്കഞവന്നതുഞ്ചാം  എന്നഞല്,  സര്കഞര്  രഞജതി
സത്വപീകേരതിക്കുന്നതുവലര തല്സഞനതന് തുടേരഞവന്നതുമഞണന്.

(7)  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യലപടുന്ന  അനസൗകദത്സ്യഞഗതികേ  അഞ്ചാംഗതതിലന്റെ  ഇടേകഞലെ
ഒഴെതികവഞ  ആകേസതികേ  ഒഴെതികവഞ  അപകേഞരമുളള  ഒഴെതിവണഞയതി  മൂന  മഞസതതിനകേഞ്ചാം
നതികേകതണതുഞ്ചാം  അപകേഞരഞ്ചാം  പുതതിയതഞയതി  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യലപടുന്ന  ഒരു  അഞ്ചാംഗഞ്ചാം,
അകദ്ദേഹഞ്ചാം ആരുലടേ സഞനകതകഞകണഞ നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യലപട്ടതന്  ആ അഞ്ചാംഗതതിലന്റെ
കശഷതിക്കുന്ന കേഞലെയളവതികലെകന് മഞതഞ്ചാം സഞനഞ്ചാം വഹതികകണതുമഞണന്.

(8) സര്കഞരതിനന്, നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യലപട്ട ഏലതഞരഞ്ചാംഗകതയുഞ്ചാം,―   

(എ)  അയഞള്കന്  ബുദതിസതിരതയതില്ലഞതതഞയതി  അധതികേഞരതിതയുള്ള
കകേഞടേതതിയഞല് വതിധതികലപടുകേകയഞ;
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(ബതി)  അയഞള്  ഒരു  അവതിമുക്ത  നതിര്ദനനഞയതി  അധതികേഞരതിതയുള്ള
കകേഞടേതതിയഞല് വതിധതികലപടുകേകയഞ;

(സതി)  അയഞള്കന്  ശഞരപീരതികേകമഞ  മഞനസതികേകമഞ  ആയ  സവകേലെത്സ്യതഞല്
അപകേഞരഞ്ചാം തുടേരഞന കേഴെതിവതില്ലഞലത വരതികേകയഞ;

(ഡതി)  സര്കഞരതിലന്റെ  അഭതിപഞയതതില്  സദഞചഞര  വതിരുദമഞയകതഞ
സഞമ്പതതികേ  ക്രമകകടുകേള്  ഉള്ലപലടേയുള്ളകതഞ  ആയ  കുറകൃതത്സ്യതതികനഞ  അയഞള്
ശതിക്ഷതികലപടുകേകയഞ 

ലചയ്തഞല്, അഞ്ചാംഗതത്വതതില് നതിന്നന് നപീകഞ്ചാം ലചയ്യഞവന്നതഞണന്.

10.  ഹഞര്ബര്  മഞകനജ് ലമന്റെന്   ലസഞസസറതിയുലടേ  അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം  കേര്തവത്സ്യങ്ങളഞ്ചാം
ചുമതലെകേളഞ്ചാം.― ഈ  ആകതിലന്റെ   9-ാം  വകുപന്  പകേഞരഞ്ചാം  രൂപപീകേരതികലപടുന്ന  ഹഞര്ബര്
മഞകനജ് ലമന്റെന്   ലസഞസസറതിയുലടേ അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം കേര്തവത്സ്യങ്ങളഞ്ചാം ചുമതലെകേളഞ്ചാം തഞലഴെപറയുഞ്ചാം
പകേഞരമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണന്, അതഞയതന്:―

(i) ഹഞര്ബറതിലന്റെ അടേതിസഞന ഭസൗതതികേ സസൗകേരത്സ്യ വതികേസന പവര്തനവഞ്ചാം,
മറ്റു  പവൃതതികേളഞ്ചാം  ആവതിഷ്കരതിക്കുകേ,  പദതതികേള്  രൂപവല്കരതിക്കുകേ,  കമല്കനഞട്ടഞ്ചാം
വഹതിക്കുകേ എന്നതിവയതില് ഏര്ലപടുകേ;

(ii)  ഹഞര്ബറതില്  നടേതലപടുന്ന  മതത്സ്യകലെലെഞ്ചാം,  വതില്പന,  ഗുണനതിലെവഞര
പരതിപഞലെനഞ്ചാം എന്നതിവ ഈ ആകതിലലെ വത്സ്യവസകേള്കന് അനസൃതമഞയതിട്ടഞലണന്നന്   ഉറപന്
വരുത്തുകേ:

എന്നഞല്  പകതത്സ്യകേ  സഞഹചരത്സ്യങ്ങളതില്  സര്കഞര്  അനമതതികയഞലടേ  ഹഞര്ബര്
മഞകനജ് ലമന്റെന്  ലസഞസസറതികന് കലെലെഞ്ചാം ഒഴെതിവഞകതിലകഞണന് മതത്സ്യതതിലന്റെ ആദത്സ്യവതില്പനയുഞ്ചാം
അനബന്ധ പവര്തനങ്ങളഞ്ചാം ഏലറടുകഞവന്നതഞണന്; 

(iii) ബന്ധലപട്ട എല്ലഞ ആളകേള്ക്കുഞ്ചാം ഈ ആകതിലലെ  വത്സ്യവസകേലളക്കുറതിചന്
കബഞധവല്കരണഞ്ചാം നല്കുകേ;

(iv) ഹഞര്ബറതിനള്ളതില് മതത്സ്യകലെലെതതിലഞ്ചാം വതില്പനയതിലഞ്ചാം ഉണഞകേഞനതിടേയുള്ള
അനഞവശത്സ്യ  പവണതകേലള  നതിയനതിച്ചുലകഞണന്  അതതില്  പലങടുക്കുന്നവര്  തമതില്
തര്കങ്ങള് ഉണഞവകേയഞലണങതില് അവ പരതിഹരതിക്കുകേ;

(v)  ഈ  ആകതിലലെ  വത്സ്യവസകേള്  കേഞരത്സ്യക്ഷമമഞയതി  നടേപതിലെഞകഞന
ബന്ധലപട്ട സര്കഞര് ഉകദത്സ്യഞഗസലര സഹഞയതിക്കുകേ;
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(vi)  സര്കഞര്,  വതിജഞപനതഞല്  നതിശയതിക്കുന്ന  യൂസര്  ഫപീസന്
ഉപകയഞക്തഞകളതില് നതിന്നന് ഈടേഞകഞന ഏര്പഞടേഞക്കുകേ;

(vii)  ഈടേഞക്കുന്ന കലെലെ കേമപീഷന  4-ാം വകുപതിലന്റെ  (5)-ാം  ഉപവകുപന്
പകേഞരഞ്ചാം നതിശയതിക്കുന്ന അനപഞതതതില് വതിഭജതിച്ചു നല്കുകേ;

(viii)  ലെഭതിക്കുന്ന  യൂസര്  ഫപീസന്,  കലെലെ  കേമപീഷന  വതിഹതിതഞ്ചാം  എന്നതിവ
ഹഞര്ബറതിലന്റെ വതികേസനതതിനഞ്ചാം നടേതതിപതിനഞ്ചാം മറ്റു പവര്തനങ്ങള്ക്കുമഞയതി ലചലെവഴെതിക്കുകേ;

(ix)  ലെഭതിക്കുന്ന യൂസര് ഫപീസന്,  കലെലെ കേമപീഷന വതിഹതിതഞ്ചാം  എന്നതിവയതില്
നതിനഞ്ചാം  നതിര്ണ്ണയതികലപടുന്ന  നതിരകതിലളള  തുകേ  സര്കഞര്  വതിഹതിതമഞയതി  സര്കഞര്
ഖജനഞവതികലെകന് യഥഞസമയഞ്ചാം ഒടുക്കുകേ;

(x)  മതത്സ്യതതിലന്റെ അടേതിസഞനവതിലെ നതിശയതിക്കുകേയുഞ്ചാം മതത്സ്യഞ്ചാം സഞ്ചാംഭരതിക്കുകേയുഞ്ചാം
ലചയ്യുകേ;

(xi)  ഹഞര്ബറതിലന്റെ  നടേതതിപന്,   പരതിപഞലെനഞ്ചാം,   നതിരപീക്ഷണഞ്ചാം   എന്നതിവ
നതിര്വ്വഹതിക്കുന്നതതിനന്  ആവശത്സ്യമഞയ  ജപീവനകഞലര  ലസഞസസറതിയുലടേ  ധനസതിതതിയുലടേ
അടേതിസഞനതതില് തഞല്കഞലെതികേമഞയതി     നതികയഞഗതിക്കുകേ;

(xii)  നതിര്ണ്ണയതികലപടേഞവന്ന  അങ്ങലനയുള്ള  മറ്റു  അധതികേഞരങ്ങള്
വതിനതികയഞഗതിക്കുകേയുഞ്ചാം കേര്തവത്സ്യങ്ങളഞ്ചാം ചുമതലെകേളഞ്ചാം  നതിര്വ്വഹതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചയ്യുകേ.

11.  ഫതിഷന്  മഞര്കറന്  മഞകനജ്  ലമന്റെന്   ലസഞസസറതിയുലടേ  രൂപപീകേരണഞ്ചാം.―(1)  ലപഞതു
ഉടേമസതയതികലെഞ തകദ്ദേശ സത്വയഞ്ചാംഭരണ സഞപനങ്ങളലടേ അധപീനതയതികലെഞ പവര്തതിക്കുന്ന
ഓകരഞ ഫതിഷന്  മഞര്കറതിലന്റെയുഞ്ചാം ശരതിയഞയ നടേതതിപതിനഞ്ചാം  പരതിപഞലെനതതിനഞ്ചാം നതിരപീക്ഷണ
തതിനമഞയതി  സര്കഞരതിനന്,  വതിജഞപനതഞല്,  ഫതിഷന്   മഞര്കറന്  മഞകനജ്  ലമന്റെന് ലസഞസസറതികേള്
രൂപപീകേരതികഞവന്നതഞണന്.   അതതില്  തഞലഴെപറയുന്ന  അഞ്ചാംഗങ്ങളണഞയതിരതികകണതഞണന്,
അതഞയതന്:―

(i) ആ  പകദശലത  ഗഞമപഞഞയതന്
പസതിഡന്റെന്/മുനതിസതിപഞലെതിറതി  ലചയര്മഞന/
മുനതിസതിപല് കകേഞര്പകറഷന ഡതിവതിഷന
ലമമ്പര്

- ലചയര്കപഴ്സണ
 

 

(ii) പകദശഞ്ചാം  അധതികേഞര  പരതിധതിയതില്
വരുന്ന  മതത്സ്യഭവലന്റെ  ചുമതലെയുള്ള
ഉകദത്സ്യഞഗസന

- ലമമ്പര് ലസക്രട്ടറതി
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(iii) പകദശഞ്ചാം  അധതികേഞരപരതിധതിയതില് വരുന്ന
ഭക്ഷത്സ്യ സുരക്ഷഞ ഓഫപീസര്

-   അഞ്ചാംഗഞ്ചാം

(iv)  മതത്സ്യലഫഡന് കപഞജക്ടന് ഓഫപീസര് - അഞ്ചാംഗഞ്ചാം

(v) ബന്ധലപട്ട ഗഞമപഞഞയതന് വതികേസന
സ്റ്റഞന്റെതിഞ്ചാംഗന്  കേമതിറതി  ലചയര്മഞന/
മുനതിസതിപഞലെതിറതി  ആകരഞഗത്സ്യകേഞരത്സ്യ
സ്റ്റഞന്റെതിഞ്ചാംഗന്  കേമതിറതി ലചയര്മഞന 
(മുനതിസതിപല് കകേഞര്പകറഷനന് ബഞധകേമല്ല)

-  അഞ്ചാംഗഞ്ചാം 

(vi) ഫതിഷന്  മഞര്കറന് സതിതതി ലചയ്യുന്ന ഗഞമ
പഞഞയതന്/മുനതിസതിപഞലെതിറതി
വഞര്ഡതിലലെ  ലമമ്പര്  (മുനതിസതിപല്
കകേഞര്പകറഷനന് ബഞധകേമല്ല)

-  അഞ്ചാംഗഞ്ചാം 

(vii) മതത്സ്യ  അനബന്ധലതഞഴെതിലെഞളതികേളലടേ
അഞ്ചാംഗപീകൃത  കട്രേഡന്  യൂണതിയനകേളതില്
നതിനഞ്ചാം  സര്കഞര്  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം
ലചയ്യുന്ന രണന് പതതിനതിധതികേള്

-  അഞ്ചാംഗങ്ങള്

(viii) മതത്സ്യലതഞഴെതിലെഞളതി  സഹകേരണ
സഞ്ചാംഘങ്ങളലടേ  പസതിഡന്റുമഞരതില്
നതിനഞ്ചാം  സര്കഞര്  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം
ലചയ്യുന്ന ഒരു പതതിനതിധതി

 -    അഞ്ചാംഗഞ്ചാം 

(2) (1)-ാം  ഉപവകുപതിലലെ  (i),  (ii),  (iii),  (iv),  (v)  എന്നപീ ഇനങ്ങള് പകേഞരഞ്ചാം
ഔകദത്സ്യഞഗതികേസഞനഞ്ചാം  വഹതിക്കുന്നതു  വഴെതി  അഞ്ചാംഗങ്ങളഞകുന്നവരുലടേ  കേഞലെഞവധതി,  അവര്
അതതന്  പകദശതന്  അതരതതിലള്ള  ഔകദത്സ്യഞഗതികേ  സഞനഞ്ചാം  വഹതിക്കുന്ന  കേഞലെകതഞളഞ്ചാം
ആയതിരതിക്കുന്നതഞണന്.

(3)  (1)-ാം  ഉപവകുപതിലലെ  (vi)   ഇനഞ്ചാം   പകേഞരഞ്ചാം  തകദ്ദേശ  സത്വയഞ്ചാംഭരണ
സഞപനങ്ങളതിലലെ ലതരലഞടുകലപട്ട ജനപതതിനതിധതി  ആയ അഞ്ചാംഗതതിലന്റെ കേഞലെഞവധതി,
അകദ്ദേഹഞ്ചാം അങ്ങലനയുള്ള സഞനതന് തുടേരുന്ന കേഞലെഞ്ചാം  വലര ആയതിരതിക്കുന്നതഞണന്.

(4) (1)-ാം ഉപവകുപതിലലെ  (vii)-ാം ഇനഞ്ചാം പകേഞരഞ്ചാം നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യലപടുന്ന
പതതിനതിധതികേളലടേ   കേഞലെഞവധതി,  (1)-ാം  ഉപവകുപന്  പകേഞരമുളള  വതിജഞപനഞ്ചാം
പസതിദപീകേരതികലപടുന്ന തപീയതതി മുതല് അഞന് വര്ഷമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണന്.
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(5) (1)-ാം ഉപവകുപതിലലെ  (viii)-ാം ഇനഞ്ചാം പകേഞരഞ്ചാം നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യലപടുന്ന

അഞ്ചാംഗതതിലന്റെ  കേഞലെഞവധതി  (1)-ാം  ഉപവകുപന്  പകേഞരമുള്ള വതിജഞപനഞ്ചാം  പസതിദപീകേരതിച

തപീയതതി മുതല് അഞ്ചു വര്ഷകതകകഞ അകദ്ദേഹഞ്ചാം മതത്സ്യലതഞഴെതിലെഞളതി സഹകേരണ സഞ്ചാംഘഞ്ചാം

പസതിഡന്റെന് അല്ലഞതഞയതിതപീരുന്നതുവലരകയഞ ഏതഞകണഞ ആദത്സ്യഞ്ചാം അതുവലര ആയതിരതിക്കുന്നതഞണന്.

(6) (1)-ാം  ഉപവകുപതിലലെ  (vii)-ാം ഇനഞ്ചാം  പകേഞരഞ്ചാം നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യലപട്ട

അനസൗകദത്സ്യഞഗതികേ   അഞ്ചാംഗങ്ങള്കന്,  സര്കഞരതിനന്  ലെതിഖതിതമഞയ  കനഞട്ടപീസന്  നല്കേതിലകഞണന്

തലന്റെ  അഞ്ചാംഗതത്വഞ്ചാം  രഞജതിവയ്ക്കഞവന്നതുഞ്ചാം,  എന്നഞല്  സര്കഞര്  രഞജതി  സത്വപീകേരതിക്കുന്നതുവലര

തല്സഞനതന് തുടേരഞവന്നതുമഞണന്.

(7)  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യലപടുന്ന  അനസൗകദത്സ്യഞഗതികേ   അഞ്ചാംഗതതിലന്റെ  ഇടേകഞലെ

ഒഴെതികവഞ  ആകേസതികേ  ഒഴെതികവഞ  അപകേഞരമുളള  ഒഴെതിവണഞയതി  മൂന  മഞസതതിനകേഞ്ചാം

നതികേകതണതുഞ്ചാം  അപകേഞരഞ്ചാം  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യലപടുന്ന  അഞ്ചാംഗതതിലന്റെ  കേഞലെഞവധതി

സഞനഞ്ചാം ഒഴെതിഞ അഞ്ചാംഗതതിലന്റെ കശഷതിക്കുന്ന കേഞലെയളവതികലെയ്ക്കന് മഞതമഞയതിരതിക്കുന്നതുമഞണന്

(8)  സര്കഞരതിനന്, നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യലപട്ട ഏലതഞരഞ്ചാംഗകതയുഞ്ചാം,―

(എ)  അയഞള്കന്  ബുദതിസതിരതയതില്ലഞതതഞയതി  അധതികേഞരതിതയുള്ള

കകേഞടേതതിയഞല് വതിധതികലപടുകേകയഞ;

(ബതി)  അയഞള്  ഒരു  അവതിമുക്ത  നതിര്ദനനഞയതി  അധതികേഞരതിതയുള്ള

കകേഞടേതതിയഞല് വതിധതികലപടുകേകയഞ;

(സതി)  അയഞള്കന്  ശഞരപീരതികേകമഞ  മഞനസതികേകമഞ  ആയ  സവകേലെത്സ്യതഞല്

അപകേഞരഞ്ചാം തുടേരഞന കേഴെതിവതില്ലഞലത വരതികേകയഞ;

(ഡതി)  സര്കഞരതിലന്റെ  അഭതിപഞയതതില്  സദഞചഞര  വതിരുദമഞയകതഞ

സഞമ്പതതികേ  ക്രമകകടുകേള്  ഉള്ലപലടേയുള്ളകതഞ  ആയ  കുറകൃതത്സ്യതതികനഞ  അയഞള്

ശതിക്ഷതികലപടുകേകയഞ 

ലചയ്തഞല്, അഞ്ചാംഗതത്വതതില് നതിന്നന് നപീകഞ്ചാം ലചയ്യഞവന്നതഞണന്.

12.  ഫതിഷന്   മഞര്കറന് മഞകനജ് ലമന്റെന്  ലസഞസസറതിയുലടേ അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം കേര്തവത്സ്യങ്ങളഞ്ചാം

ചുമതലെകേളഞ്ചാം.―ഈ ആകതിലലെ  11-ാം വകുപന്   പകേഞരഞ്ചാം  രൂപപീകേരതികലപടുന്ന  ഫതിഷന്  

മഞര്കറന് മഞകനജ് ലമന്റെന്  ലസഞസസറതിയുലടേ അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം കേര്തവത്സ്യങ്ങളഞ്ചാം ചുമതലെകേളഞ്ചാം

തഞലഴെപറയുഞ്ചാം പകേഞരമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണന്, അതഞയതന്:―



17

(i)  മഞര്കറതിലന്റെ അടേതിസഞന ഭസൗതതികേ സസൗകേരത്സ്യ വതികേസന പവര്തനവഞ്ചാം

മറ്റു  പവൃതതികേളഞ്ചാം  ആവതിഷ്കരതികല്,  പദതതികേള്  രൂപവത്കേരതികല്  എന്നതിവയതില്

ഏര്ലപടുകേ;

(ii)  മതത്സ്യകലെലെഞ്ചാം,  വതില്പന,  ഗുണനതിലെവഞര  പരതിപഞലെനഞ്ചാം   എന്നതിവ  ഈ

ആകതിലലെ വത്സ്യവസകേള്കന് അനസൃതമഞയതിട്ടഞലണന്നന് ഉറപന് വരുത്തുകേ;

(iii) ബന്ധലപട്ട എല്ലഞ ആളകേള്ക്കുഞ്ചാം ഈ ആകതിലലെ  വത്സ്യവസകേലളക്കുറതിചന്

കബഞധവത്കേരണഞ്ചാം നല്കുകേ;

(iv)  മഞര്കറതില്  മതത്സ്യകലെലെതതിലഞ്ചാം  വതില്പനയതിലഞ്ചാം  ഉണഞകേഞനതിടേയുള്ള

അനഞവശത്സ്യ  പവണതകേലള  നതിയനതിച്ചു  ലകേഞണന്  അതതില്  പലങടുക്കുന്നവര്  തമതില്

തര്കങ്ങള് ഉണഞവകേയഞലണങതില് അവ പരതിഹരതിക്കുകേ;

(v)  ഈ  ആകതിലലെ  വത്സ്യവസകേള്  കേഞരത്സ്യക്ഷമമഞയതി  നടേപതിലെഞകഞന

ബന്ധലപട്ട സര്കഞര് ഉകദത്സ്യഞഗസലര സഹഞയതിക്കുകേ;

(vi)  ഗഞമപഞഞയതന്/മുനതിസതിപഞലെതിറതി/മുനതിസതിപല്  കകേഞര്പകറഷന  നതിശയതിക്കുന്ന

യൂസര്  ഫപീസന്  ഉപകയഞക്തഞകളതില്  നതിനഞ്ചാം  ഈടേഞകഞന  ഏര്പഞടേഞക്കുകേ;  ഇപകേഞരഞ്ചാം

ഈടേഞക്കുന്ന തുകേയതില് നതിനഞ്ചാം നതിര്ണ്ണയതികലപടുന്ന നതിരകതിലളള തുകേ ഫതിഷന്  മഞര്കറന്

സതിതതിലചയ്യുന്ന  സലെലത  തകദ്ദേശ  സത്വയഞ്ചാംഭരണ  സഞപനതതികലെകന്  യഥഞസമയഞ്ചാം

ഒടുക്കുകേ;

(vii) ലെഭതിക്കുന്ന യൂസര് ഫപീസന് മഞര്കറതിലന്റെ വതികേസനതതിനഞ്ചാം നടേതതിപതിനഞ്ചാം

മറ്റു പവര്തനങ്ങള്ക്കുമഞയതി ലചലെവഴെതിക്കുകേ;

(viii)  മഞര്കറതിലന്റെ  നടേതതിപന്,  പരതിപഞലെനഞ്ചാം,  നതിരപീക്ഷണഞ്ചാം  എന്നതിവ

നതിര്വ്വഹതിക്കുന്നതതിനന്  ആവശത്സ്യമഞയ  ജപീവനകഞലര  ലസഞസസറതിയുലടേ  ധനസതിതതിയുലടേ

അടേതിസഞനതതില് തഞല്കഞലെതികേമഞയതി നതികയഞഗതിക്കുകേ;

(ix)  നതിര്ണ്ണയതികലപടേഞവന്ന  അങ്ങലനയുള്ള  മറന്  അധതികേഞരങ്ങള്

വതിനതികയഞഗതിക്കുകേയുഞ്ചാം കേടേമകേളഞ്ചാം ചുമതലെകേളഞ്ചാം നതിറകവറ്റുകേയുഞ്ചാം,

ലചയ്യുകേ.

1437/2021.
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13.  ഐസന് പഞന്റെന്  ,    ചതില്ഡന് കസ്റ്റഞകറജന്  ,    പൂര്വ്വ സഞ്ചാംസ്കരണകകേനഞ്ചാം  ,    സഞ്ചാംസ്കരണകകേനഞ്ചാം  ,
പരതിവഹന സസൗകേരത്സ്യഞ്ചാം എന്നതിവ വത്സ്യവസലപടുതല്.― (1)  ഈ ആകതിലലെ  14-ാം വകുപന്
പകേഞരഞ്ചാം അനമതതിപതഞ്ചാം കനടേഞത  ഐസന് പഞന്റെന്,  ചതില്ഡന് കസ്റ്റഞകറജന്,  പൂര്വ്വ സഞ്ചാംസ്കരണകകേനഞ്ചാം,
സഞ്ചാംസ്കരണകകേനഞ്ചാം,  പരതിവഹന  സസൗകേരത്സ്യഞ്ചാം  എന്നതിവ  സഞ്ചാംസഞനതന്  പവര്തതിക്കുവഞന
പഞടേതില്ലഞതതഞകുന.

(2)  (1)-ാം ഉപവകുപന്  പകേഞരമുള്ള നതികരഞധനഞ്ചാം ലെഞ്ചാംഘതിക്കുന്ന ഏലതഞരഞളഞ്ചാം  ഈ
ആകതിലലെ 29-ാം വകുപന് പകേഞരമുള്ള ശതിക്ഷഞനടേപടേതികേള്കന് വതികധയനഞകുന്നതഞണന്.

(3)  ഈ ആകതിലന്റെ പഞരഞ്ചാംഭ തപീയതതിയതില് പവര്തതിച്ചു ലകേഞണതിരതിക്കുന്ന എല്ലഞ
ഐസന് പഞന്റെന്, ചതില്ഡന് കസ്റ്റഞകറജന്, പൂര്വ്വ സഞ്ചാംസ്കരണകകേനഞ്ചാം, സഞ്ചാംസ്കരണകകേനഞ്ചാം, പരതിവഹന
സസൗകേരത്സ്യഞ്ചാം എന്നതിവ ഈ ആകന് നതിലെവതില് വന്ന തപീയതതി മുതല് ലതഞണ്ണൂറന് ദതിവസതതിനകേഞ്ചാം
14-ാം വകുപന് പകേഞരമുളള അനമതതിപതഞ്ചാം കനടേതിയതിരതികകണതഞണന്.

14. ഐസന് പഞന്റെന്  ,    ചതില്ഡന് കസ്റ്റഞകറജന്  ,    പൂര്വ്വ സഞ്ചാംസ്കരണകകേനഞ്ചാം  ,    സഞ്ചാംസ്കരണകകേനഞ്ചാം  ,
പരതിവഹന  സസൗകേരത്സ്യഞ്ചാം  എന്നതിവയ്ക്കുള്ള  അനമതതിപതഞ്ചാം  .―(1)  ഐസന്  പഞന്റെന്,  ചതില്ഡന്
കസ്റ്റഞകറജന്,  പൂര്വ്വ സഞ്ചാംസ്കരണകകേനഞ്ചാം,  സഞ്ചാംസ്കരണകകേനഞ്ചാം,  പരതിവഹന സസൗകേരത്സ്യഞ്ചാം  എന്നതിവ
പവര്തതിപതിക്കുന്നതതിനള്ള അനമതതിപതഞ്ചാം ലെഭതിക്കുന്നതതിനഞയതി  ഒരഞള്  ആ പകദശലത
അധതികേഞരലപടുതലപട്ട  ഉകദത്സ്യഞഗസന  മുമ്പഞലകേ  നതിര്ണ്ണയതികലപട്ട  പകേഞരഞ്ചാം  അകപക്ഷ
സമര്പതികകണതഞണന്.

(2) (1)-ാം ഉപവകുപന് പകേഞരഞ്ചാം  സമര്പതിക്കുന്ന അകപക്ഷകേള് നതിര്ണ്ണയതികലപട്ട
പകേഞരതതിലഞ്ചാം അങ്ങലനയുള്ള ഫഞറതതിലഞ്ചാം അപകേഞരഞ്ചാം ഉള്ള ഫപീസന് ഒടുകതിയുഞ്ചാം 2006-ലലെ
ഫു ഡന്  കസഫതി  ആന്റെന്  സ്റ്റഞനകഡര്ഡ്സന്  ആകതിലലെ  (2006-ലലെ   34-ാം  കകേന  ആകന്)
വത്സ്യവസകേള് പകേഞരഞ്ചാം കേരസമഞകതിയ സലെസനസന് ഉലണങതില്,  ആയതതിലന്റെ  ഗസറഡന്
ഓഫപീസര് സഞക്ഷത്സ്യലപടുതതിയ പകേര്പന് ഉള്ളടേകഞ്ചാം ലചയ്തുലകേഞണഞ്ചാം ആയതിരതികണഞ്ചാം.

(3) അധതികേഞരലപടുതലപട്ട ഉകദത്സ്യഞഗസന (1)-ാം ഉപവകുപന് പകേഞരഞ്ചാം ലെഭതിക്കുന്ന
അകപക്ഷകേളതില്  അകനത്വഷണഞ്ചാം  നടേതതികയഞ  നടേതതിപതികചഞ  നതിര്ണ്ണയതികലപടേഞവന്ന
പകേഞരമുള്ള  കയഞഗത്സ്യതയുലടേ  അടേതിസഞനതതില്  അകപക്ഷ  ലെഭതിച  തപീയതതി  മുതല്  മുപതന്
ദതിവസതതില്  കേവതിയഞത  കേഞലെയളവതിനള്ളതില്  നതിര്ണ്ണയതികലപടേഞവന്ന  ഫഞറതതില്
അനമതതിപതഞ്ചാം അനവദതിക്കുകേകയഞ അകപക്ഷ നതിരസതിക്കുകേകയഞ ലചകയ്യണതഞണന്.

(4)  അനമതതിപതഞ്ചാം  അനവദതിക്കുന്നതതികലെകന്  അകപക്ഷകേന  നതിര്ണ്ണയതികലപട്ട
തുകേയ്ക്കുളള ലസകേബരതിറതി നതികക്ഷപഞ്ചാം നതിര്ണ്ണയതികലപടുന്ന പകേഞരഞ്ചാം ഒടുകകണതഞണന്.



19

(5)  അകപക്ഷ  നതിരസതിക്കുകേയഞലണങതില്  പസ്തുത  വതിവരഞ്ചാം  ആയതതിനള്ള  
കേഞരണഞ്ചാം  സഹതിതഞ്ചാം  അകപക്ഷ  സത്വപീകേരതിചന്  മുപതന്  ദതിവസതതിനകേഞ്ചാം  അകപക്ഷകേലന
അറതിയതികകണതഞണന്.

(6)   റദ്ദേഞകലപടുകേകയഞ തടേഞ്ഞു വയ്ക്കലപടുകേകയഞ ലചയ്യഞതപക്ഷഞ്ചാം ഈ വകുപന്
പകേഞരഞ്ചാം അനവദതിച അനമതതിപതതതിനന് മൂന വര്ഷഞ്ചാം വലര സഞധുതയുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണന്.

(7)  (3)-ാം  ഉപവകുപന്  പകേഞരഞ്ചാം  ലെഭതിച  ഒരു  അനമതതിപതഞ്ചാം  കേഞലെഞവധതി
അവസഞനതിക്കുന്നതതിനമുമ്പഞയതി  ഒരു  പുതതിയ  അനമതതിപതഞ്ചാം  കനടുന്നതതിനഞയതി
അനവര്തതികകണ  നടേപടേതിക്രമങ്ങള്  പഞലെതിച്ചുലകേഞണഞ്ചാം  നതിര്ണ്ണയതികലപടേഞവന്ന
അങ്ങലനയുള്ള ഫപീസന് ഒടുകതിലകഞണഞ്ചാം  പുതുകഞവന്നതഞണന്.

15.  മതത്സ്യ  ഗുണനതിലെവഞര  പരതിപഞലെനഞ്ചാം  വത്സ്യവസലപടുതല്.―(1)  മതത്സ്യഞ്ചാം
സകേകേഞരത്സ്യഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന യഞനഞ്ചാം,   ഫതിഷന്  ലെഞന്റെതിഞ്ചാംഗന്  ലസന്റെര്,  ഹഞര്ബര്,  മഞര്കറന്,  കേടേമുറതി,
ബൂതന്,  കേചവടേകകേനഞ്ചാം,  ചതില്ഡന്    കസ്റ്റഞകറജന്,  ഐസന്  പഞന്റെന്,  പൂര്വ്വ സഞ്ചാംസ്കരണകകേനഞ്ചാം,
സഞ്ചാംസ്കരണകകേനഞ്ചാം, പരതിവഹന സസൗകേരത്സ്യഞ്ചാം, കേലണയ്നര് എന്നതിവയുലടേ  ഉടേമസര് അലല്ലങതില്
സകേവശകഞര്, 2006-ലലെ ഫുഡന് കസഫതി ആന്റെന് സ്റ്റഞനകഡര്ഡ്സന് ആക്ടതിലലെ  (2006-ലലെ
34-ാം കകേന ആകന്)  വത്സ്യവസകേകളഞലടേഞപഞ്ചാം മതത്സ്യ ഗുണനതിലെവഞര പരതിപഞലെനഞ്ചാം, ശുചതിതത്വഞ്ചാം
എന്നതിവയ്ക്കഞയതി,  സര്കഞര്,  വതിജഞപനതഞല്  നതിശയതിക്കുന്ന   മഞനദണ്ഡങ്ങളഞ്ചാം
പഞലെതികകണതഞണന്.

(2)  (1)-ാം ഉപവകുപതില് പറയുന്ന ഏലതങതിലഞ്ചാം വത്സ്യവസകേള് ലെഞ്ചാംഘതിക്കുകേകയഞ,
ആയതതിനന് കപരതിപതിക്കുകേകയഞ ലചയ്യുന്ന തരതതില് യഞലതഞരഞളഞ്ചാം യഞലതഞരു പവൃതതിയതിലഞ്ചാം
ഏര്ലപടേഞന പഞടേതില്ലഞതതഞണന്.

(3)  യഞലതഞരഞളഞ്ചാം  സത്വകമധയഞകലെഞ  മലറഞരഞളലടേ  കപരണയഞകലെഞ   രഞസ/വതിഷ
വസ്തുകള് കചര്തന് മതത്സ്യഞ്ചാം ഭക്ഷത്സ്യകയഞഗത്സ്യമല്ലഞതഞക്കുകേകയഞ ഗുണനതിലെവഞരമതില്ലഞതഞക്കുകേകയഞ
ലചയ്യഞന പഞടേതില്ലഞതതഞണന്.

(4) (1)-ാം ഉപവകുപന് പകേഞരമുള്ള വത്സ്യവസകേളഞ്ചാം മഞനദണ്ഡങ്ങളഞ്ചാം പഞലെതികഞലത
മതത്സ്യതതിലന്റെ  കലെലെഞ്ചാം,  വതിപണനഞ്ചാം,  പരതിവഹനഞ്ചാം,  വതിതരണഞ്ചാം എന്നതിവയതില്  യഞലതഞരഞളഞ്ചാം
ഏര്ലപടേഞന പഞടേതില്ലഞതതഞകുന.

           (5) ഈ വകുപതിലലെ ഏലതങതിലഞ്ചാം  വത്സ്യവസകേള് ലെഞ്ചാംഘതിക്കുന്ന ഏലതഞരഞളഞ്ചാം ഈ
ആകതിലലെ 30-ാം വകുപന് പകേഞരമുള്ള ശതിക്ഷഞ നടേപടേതികേള്കന് വതികധയനഞകുന്നതഞണന്.

16.  സഞ്ചാംസഞനതലെ  മതത്സ്യ ഗുണനതിലെവഞര പരതിപഞലെന കേമതിറതിയുലടേ രൂപപീകേരണഞ്ചാം  .―ഈ
ആകതിലലെ   വത്സ്യവസകേള്  ഫലെപദമഞയുഞ്ചാം  കേഞരത്സ്യക്ഷമമഞയുഞ്ചാം  നടേപതിലെഞക്കുന്നതതിനകവണതി
സര്കഞരതിനന്,  ഒരു  സഞ്ചാംസഞനതലെ  മതത്സ്യഗുണനതിലെവഞര  പരതിപഞലെന  കേമതിറതി,
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വതിജഞപനതഞല്,  രൂപപീകേരതികഞവന്നതുഞ്ചാം  ആയതതില്  തഞലഴെപറയുന്ന  അഞ്ചാംഗങ്ങള്
ഉണഞയതിരതികകണതുമഞണന്, അതഞയതന്:―

(i)  ഫതിഷറപീസന് ഡയറക്ടര്     - ലചയര്കപഴ്സണ

(ii)  ഭക്ഷത്സ്യസുരക്ഷ കേമപീഷണര്     - അഞ്ചാംഗഞ്ചാം

(iii) ആകരഞഗത്സ്യ വകുപന് ഡയറക്ടര്    - അഞ്ചാംഗഞ്ചാം

(iv) പഞഞയതന് വകുപന് ഡയറക്ടര്  - അഞ്ചാംഗഞ്ചാം

(v) ചപീഫന് ഗവലണ്മെന്റെന് അനലെതിസ്റ്റന്     - അഞ്ചാംഗഞ്ചാം

(vi) ലസനട്രേല് ഇനസ്റ്റതിറബട്ടന് ഓഫന് 
                          ഫതിഷറപീസന് ലടേകകഞളജതിയതില് നതിനഞ്ചാം 
                          നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യലപടുന്ന ഒരു
                          പതതിനതിധതി                              -     അഞ്ചാംഗഞ്ചാം

           (vii) ഫതിഷറപീസന് കജഞയതിന്റെന് ഡയറക്ടര്  -     ലമമ്പര് ലസക്രട്ടറതി

      17.  സഞ്ചാംസഞനതലെ മതത്സ്യ ഗുണനതിലെവഞര പരതിപഞലെന കേമതിറതിയുലടേ അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം
കേര്തവത്സ്യങ്ങളഞ്ചാം ചുമതലെകേളഞ്ചാം  .― 16-ാം വകുപന് പകേഞരഞ്ചാം രൂപപീകേരതികലപടുന്ന സഞ്ചാംസഞനതലെ
മതത്സ്യ  ഗുണനതിലെവഞര  പരതിപഞലെന  കേമതിറതികന്  തഞലഴെപറയുന്ന  അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം
കേര്തവത്സ്യങ്ങളഞ്ചാം ചുമതലെകേളഞ്ചാം ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണന്, അതഞയതന്:―

(i)  ഈ  ആകതിലലെ  വത്സ്യവസകേള്  നടേപതിലെഞക്കുന്നതുമഞയതി  ബന്ധലപട്ടന്
സര്കഞരതിനന് ആവശത്സ്യമഞയ സഞകങതതികേ ഉപകദശവഞ്ചാം ശതിപഞര്ശയുഞ്ചാം  നല്കുകേ;

(ii) മതത്സ്യ ഉപകഭഞക്തഞകള്കന് ഗുണനതിലെവഞരലതക്കുറതിചന് കബഞധവത്കേരണഞ്ചാം
നല്കുകേ;

(iii) മതത്സ്യബന്ധനഞ്ചാം നടേതതി ലെഭതിക്കുന്ന മതത്സ്യതതിനന് കവണതി സര്ട്ടതിഫതികറന്
നല്കുന്നതതികലെകഞയതി വതിജഞപനഞ്ചാം ലചയ്യലപട്ട ഉകദത്സ്യഞഗസര്കന് സഞകങതതികേ സഹഞയഞ്ചാം
നല്കുകേ;

(iv)  ഈ  ആകതിലലെ  വത്സ്യവസകേള്  പകേഞരമുള്ള  പരതികശഞധനകേള്
നടേത്തുന്നതതിനന്   ലെകബഞറട്ടറതികേള്കന് അഞ്ചാംഗപീകേഞരഞ്ചാം നല്കുകേ;

(v) മതത്സ്യബന്ധനഞ്ചാം നടേതതി ലെഭതിക്കുന്ന മതത്സ്യതതിലന്റെ നതിലെവഞരഞ്ചാം നതിശയതിചന്
പസതിദലപടുത്തുകേ;
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(vi)  നതിര്ണ്ണയതികലപടേഞവന്ന  അങ്ങലനയുള്ള  മറ്റു  ചുമതലെകേള്
നതിര്വ്വഹതിക്കുകേ.

18.  ഇനഞ്ചാം  ,    വലെതിപഞ്ചാം എന്നതിവ അടേതിസഞനമഞകതി മതത്സ്യതതിലന്റെ കലെലെഞ്ചാം  ,    വതിപണനഞ്ചാം

മുതലെഞയവ  നതിയനതികല്.―(1)  പകതത്സ്യകേ  ഇനതതികലെഞ  പകതത്സ്യകേ  വലെതിപതതികലെഞ  ഉള്ള

മതത്സ്യതതിലന്റെ കലെലെഞ്ചാം,  വതിപണനഞ്ചാം,  പരതിവഹനഞ്ചാം,  വതിതരണഞ്ചാം എന്നതിവയ്ക്കുള്ള നതിയനണകമഞ

നതികരഞധനകമഞ സര്കഞരതിനന്, വതിജഞപനതതിലൂലടേ ഏര്ലപടുതഞവന്നതഞണന്.

(2)  (1)-ാം ഉപവകുപന്  പകേഞരഞ്ചാം ഏര്ലപടുതതിയതിട്ടുള്ള നതിയനണകമഞ നതികരഞധനകമഞ

ലെഞ്ചാംഘതിക്കുന്ന ഏലതഞരഞളഞ്ചാം ഈ ആകതിലലെ  29-ാം വകുപന് പകേഞരമുള്ള ശതിക്ഷഞനടേപടേതികേള്കന്

വതികധയനഞകുന്നതഞണന്.

19.  മതത്സ്യതതിലന്റെ  അടേതിസഞനവതിലെ  നതിശയതികല്.―മതത്സ്യതതിലന്റെ   അടേതിസഞനവതിലെ

കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളതില് നതിര്ണ്ണയതികലപട്ട പകേഞരഞ്ചാം നതിശയതിക്കുവഞന  ഹഞര്ബര് മഞകനജ് ലമന്റെന്

ലസഞസസറതികന് അധതികേഞരഞ്ചാം ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണന്.

20. മതത്സ്യബന്ധനഞ്ചാം നടേതതി സത്വഞയതമഞകതിയ മതത്സ്യതതിലന്റെ സഞക്ഷത്സ്യലപടുതല്.―

(1)  മതത്സ്യബന്ധനഞ്ചാം കേഴെതിഞയുടേന നതിര്ണ്ണയതികലപടേഞവന്ന രപീതതിയതില് അകപക്ഷ

സമര്പതിചഞല്,  മതത്സ്യബന്ധനഞ്ചാം  നടേതതി  സത്വഞയതമഞകതിയ  മതത്സ്യഞ്ചാം  നതിയമവതികധയമഞയതി

പതിടേതിലചടുതതഞലണന്നന്  ഉപകഭഞക്തഞവതിനന്  കബഞധത്സ്യലപടുന്ന  വതിധതതില്  മതത്സ്യതതിലന്റെ

ഉറവതിടേഞ്ചാം,  പതിടേതിലചടുത മഞര്ഗഞ്ചാം  മുതലെഞയ വതിവരങ്ങള് അടേങ്ങതിയ സഞക്ഷത്സ്യപതഞ്ചാം കന ടേഞന

യഞന ഉടേമയ്ക്കന്  അര്ഹതയുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണന്.

(2) (1)-ാം ഉപവകുപന് പകേഞരമുള്ള സഞക്ഷത്സ്യപതഞ്ചാം, സര്കഞര് വതിജഞപനതതിലൂലടേ

അധതികേഞരലപടുത്തുന്ന  ഫതിഷറപീസന്  വകുപതിലലെ  ഫതിഷറപീസന്  എകന്റനഷന  ഓഫപീസര്

തസതികേയതില്  തഞലഴെയല്ലഞത  ഉകദത്സ്യഞഗസന,  നതിര്ണ്ണയതികലപടേഞവന്ന  നടേപടേതിക്രമങ്ങള്

പഞലെതിചന് നല്കകേണതഞണന്.

21. മതത്സ്യബന്ധനഞ്ചാം നടേതതി ലെഭതിക്കുന്ന മതത്സ്യതതിലന്റെ നതിലെവഞരഞ്ചാം സഞക്ഷത്സ്യലപടുതല്.―

(1)  നതിര്ണ്ണയതികലപടേഞവന്ന  രപീതതിയതില്  അകപക്ഷ  സമര്പതിക്കുകമ്പഞള്,

ഭക്ഷത്സ്യകയഞഗത്സ്യമഞലണന്നന്  ഉറപ്പു  വരുത്തുന്നതതിനഞ്ചാം  ഉപകഭഞക്തഞകളലടേ  തഞല്പരത്സ്യഞ്ചാം

സഞ്ചാംരക്ഷതിക്കുന്നതതിനന്  കവണതി  മതത്സ്യബന്ധനഞ്ചാം  നടേതതി  ലെഭതിക്കുന്ന  മതത്സ്യതതിലന്റെ

സഞക്ഷത്സ്യപതഞ്ചാം കനടേഞന ഉല്പഞദകേനന് അര്ഹതയുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണന്.
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(2) മതത്സ്യബന്ധനഞ്ചാം നടേതതി ലെഭതിക്കുന്ന ഓകരഞ തരഞ്ചാം മതത്സ്യതതിലന്റെയുഞ്ചാം നതിലെവഞരഞ്ചാം,
16-ാം  വകുപന്  പകേഞരഞ്ചാം  രൂപപീകേരതികലപടുന്ന  സഞ്ചാംസഞനതലെ  മതത്സ്യ  ഗുണനതിലെവഞര
പരതിപഞലെന കേമതിറതി പകതത്സ്യകേമഞയതി നതിശയതിചന് പസതിദലപടുകതണതഞണന്.

(3)  സര്കഞര് വതിജഞപനതഞല് അധതികേഞരലപടുത്തുന്ന ഫതിഷറപീസന്  വകുപതിലലെ
ഫതിഷറപീസന്  എകന്റനഷന  ഓഫപീസര്  തസതികേയതില്  തഞലഴെയല്ലഞത  ഒരു  ഉകദത്സ്യഞഗസന
(1)-ാം  ഉപവകുപന്  പകേഞരമുള്ള  സഞക്ഷത്സ്യപതഞ്ചാം  നതിര്ണ്ണയതികലപടേഞവന്ന  നടേപടേതിക്രമങ്ങള്
പഞലെതിചന് നല്കകേണതഞണന്.

22.  അനമതതിപതമുടേമയുലടേ  റതികട്ടണ സമര്പതികല്.―(1)   ഐസന്  പഞന്റെന്,   പൂര്വ്വ
സഞ്ചാംസ്കരണകകേനഞ്ചാം,  സഞ്ചാംസ്കരണകകേനഞ്ചാം  എന്നതിവയുലടേ  അനമതതിപതഞ്ചാം  കനടേതിയ  ഉടേമസന
അലല്ലങതില് സകേവശകഞരന, ഫതിഷന് ലെഞന്റെതിഞ്ചാംഗന് ലസന്റെര്, ഹഞര്ബര്, മഞര്കറന് എന്നതിവതിടേങ്ങളതിലലെ
അനമതതിപതഞ്ചാം കനടേതിയ കലെലെകഞരന എന്നതിവര് നതിര്ണ്ണയതികലപടേഞവന്ന രപീതതിയതില് ഒരു
റതികട്ടണ  നതിര്ണ്ണയതികലപടേഞവന്ന  സമയതതിനള്ളതില്  അധതികേഞരലപടുതലപട്ട  ഉകദത്സ്യഞഗസനന്
സമര്പതികകണതഞണന്.

(2) അധതികേഞരലപടുതലപട്ട ഉകദത്സ്യഞഗസന റതികട്ടണുകേള് പരതികശഞധതിചന് അവയുലടേ
കൃതത്സ്യതയുഞ്ചാം വത്സ്യക്തതയുഞ്ചാം ഉറപ്പുവരുകതണതഞണന്.

(3)  റതികട്ടണുകേളലടേ കൃതത്സ്യത ഉറപഞക്കുന്നതതിനകവണതി അനമതതിപതഞ്ചാം ലെഭതിചതിട്ടുള്ള
ആളതികനഞടേന്  അതുമഞയതി  ബന്ധലപട്ട  കരഖകേള്  ഹഞജരഞക്കുവഞന  അധതികേഞരലപടുതലപട്ട
ഉകദത്സ്യഞഗസനന് ആവശത്സ്യലപടേഞവന്നതഞണന്.

(4)  റതികട്ടണുകേളലടേ  കൃതത്സ്യത  ഉറപഞക്കുന്നതതിനകവണതി,  അധതികേഞരലപടുതലപട്ട
ഉകദത്സ്യഞഗസന  ആവശത്സ്യലപടുന്ന  കരഖകേള്  ഹഞജരഞക്കുന്നതതിനള്ള  ഉതരവഞദതിതഞ്ചാം
അനമതതിപതഞ്ചാം കനടേതിയ ആളതിനണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണന്.

(5)  ഈ  വകുപതിലലെ  വത്സ്യവസകേള്  ലെഞ്ചാംഘതിക്കുന്ന  ഏലതഞരഞളഞ്ചാം  ഈ  ആക്ടതിലലെ
29-ാം വകുപന് പകേഞരമുള്ള ശതിക്ഷഞനടേപടേതികേള്കന് വതികധയനഞകുന്നതഞണന്.

23. അനമതതിപതഞ്ചാം റദ്ദേഞകല്  ,   തടേഞ്ഞു വയ്ക്കല്  ,   കഭദഗതതി ലചയ്യല്.― (1) 5, 14 എന്നപീ
വകുപ്പുകേള്  പകേഞരഞ്ചാം  അനവദതിച  അനമതതിപതഞ്ചാം  ലതറഞയ  വതിവരങ്ങള്  നല്കേതി
കനടേതിയതഞലണങതികലെഞ  അനമതതിപതഞ്ചാം  കനടേതിയ  ആള്   ഈ  ആകതിലലെ  ഏലതങതിലഞ്ചാം
വത്സ്യവസകേകളഞ  അതതിന  കേപീഴെതില്  ഉണഞകതിയ  ചട്ടങ്ങകളഞ  പുറലപടുവതിച  വതിജഞപനകമഞ
ഉതരവകേകളഞ  ലെഞ്ചാംഘതിചതിട്ടുലണങതികലെഞ,  അധതികേഞരലപടുതലപട്ട  ഉകദത്സ്യഞഗസനന്
അങ്ങലനയുള്ള  അനമതതിപതഞ്ചാം  റദ്ദേഞക്കുന്നതതികനഞ,  തടേഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നതതികനഞ,  കഭദഗതതി
ലചയ്യുന്നതതികനഞ  ഒടുകതിയ  ലസകേബരതിറതി  തുകേ  പൂര്ണ്ണമഞകയഞ  ഭഞഗതികേമഞകയഞ
വസൂലെഞക്കുന്നതതികനഞ അധതികേഞരഞ്ചാം ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണന്:
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എന്നഞല്,  അപകേഞരഞ്ചാം നടേപടേതി സത്വപീകേരതിക്കുന്നതതിനന്  മുമ്പഞയതി ബന്ധലപട്ട വത്സ്യക്തതികന്
അലല്ലങതില്  ഉടേമയ്ക്കന്  പറയുവഞനള്ളതന്  പറയുവഞന  നത്സ്യഞയമഞയ  ഒരവസരഞ്ചാം  നല്കേഞലത
അനമതതിപതഞ്ചാം  റദ്ദേഞക്കുവഞകനഞ,  തടേഞ്ഞുവയ്ക്കുവഞകനഞ,  കഭദഗതതി  ലചയ്യുവഞകനഞ  ലസകേബരതിറതി
തുകേ പൂര്ണ്ണമഞകയഞ ഭഞഗതികേമഞകയഞ വസൂലെഞക്കുവഞകനഞ പഞടുള്ളതല്ല.

24.  അധതികേഞരലപടുതലപട്ട  ഉകദത്സ്യഞഗസലന്റെ  അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം  കേര്തവത്സ്യങ്ങളഞ്ചാം
ചുമതലെകേളഞ്ചാം.― ഈ ആകന്  പകേഞരഞ്ചാം നല്കേലപട്ട അധതികേഞരങ്ങള് വതിനതികയഞഗതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം
കേര്തവത്സ്യങ്ങള്  നതിര്വ്വഹതിക്കുന്നതതിനമഞയതി  അതതന്  പകദശതന്  അധതികേഞരതിതയുള്ള
മതത്സ്യബന്ധന  വകുപതിലലെ  അസതിസ്റ്റന്റെന്  ഡയറക്ടര്  പദവതിയതിലള്ള  ഒരു  ഉകദത്സ്യഞഗസലന
അധതികേഞരലപടുതലപട്ട  ഉകദത്സ്യഞഗസരഞയതി  സര്കഞരതിനന്,  വതിജഞപനതഞല്
അധതികേഞരലപടുതഞവന്നതഞണന്.

25. പരതികശഞധന  ,   പതിടേതിലചടുകല്  ,   തപീര്പഞകല് എന്നതിവയ്ക്കുള്ള  അധതികേഞരഞ്ചാം.―

(1)  ഈ  ആകതിലലെ  വത്സ്യവസകേള്  ഫലെപദമഞയതി  നടേപഞകലപടുനലവന്നന്  ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നതതിനഞയതി, ഫതിഷറപീസന് വകുപതിലലെ ഫതിഷറപീസന് ആഫപീസര് പദവതിയതില് കുറയഞത
ഉകദത്സ്യഞഗസലര പരതികശഞധന ഉകദത്സ്യഞഗസരഞയതി സര്കഞരതിനന്  അധതികേഞരലപടുതഞവന്നതഞണന്.

(2)  ഈ  ആകതിലലെ   13,  18  എന്നപീ  വകുപ്പുകേളതിലലെ  വത്സ്യവസകേള്  ലെഞ്ചാംഘതിക
ലപടുന്നതഞകയഞ,  സകേകേഞരത്സ്യഞ്ചാം  ലചയ്യലപടുന്ന മതത്സ്യഞ്ചാം  ചപീഞതഞലണകന്നഞ കരഞഗഞണുകളടേ
ങ്ങതിയതഞലണകന്നഞ  രഞസ/വതിഷവസ്തു  കചര്തതഞലണകന്നഞ  ഗുണനതിലെവഞരഞ്ചാം
കുറഞതഞലണകന്നഞ കബഞധത്സ്യലപടുന്ന പക്ഷഞ്ചാം, ഏലതഞരു യഞനഞ്ചാം, ഫതിഷന് ലെഞന്റെതിഞ്ചാംഗന് ലസന്റെര്,
ഹഞര്ബര്,  മഞര്കറന്,  കേടേമുറതി,  ബൂതന്,  ചതില്ഡന്    കസ്റ്റഞകറജന്,  ഐസന്  പഞന്റെന്,  പൂര്വ്വ
സഞ്ചാംസ്കരണകകേനഞ്ചാം,  സഞ്ചാംസ്കരണകകേനഞ്ചാം,  മതത്സ്യ  പരതിവഹന  സസൗകേരത്സ്യഞ്ചാം,  കേലണയ്നര്
എന്നതിവയുഞ്ചാം  അതുമഞയതി  ബന്ധലപട്ട  വസ്തുകളഞ്ചാം  പരതികശഞധതിക്കുന്നതതിനള്ള  അധതികേഞരഞ്ചാം
പരതികശഞധന ഉകദത്സ്യഞഗസനന് ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണന്.

(3) (2)-ാം ഉപവകുപന് പകേഞരഞ്ചാം പരതികശഞധന നടേതതിയ ഇടേങ്ങള് ഈ ആകതിലലെ
വത്സ്യവസകേള്  അനസരതിചല്ല  പവര്തതിക്കുന്നലതങതില്,  ആയതന്  നതിര്ണ്ണയതികലപടേഞവന്ന
രപീതതിയതില്  നതിശതിത  സമയപരതിധതിക്കുള്ളതില്  നതിര്തതിവയ്ക്കുന്നതതിനഞ്ചാം  അടേച്ചുപൂട്ടുന്നതതിനഞ്ചാം
ബന്ധലപട്ട വത്സ്യക്തതികന് അലല്ലങതില് സഞപനതതിനന് പരതികശഞധന ഉകദത്സ്യഞഗസന നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം
നല്കകേണതഞണന്.

(4)  ചപീഞകതഞ കരഞഗഞണുകളടേങ്ങതിയകതഞ രഞസ/വതിഷവസ്തു കചര്തകതഞ,  തഞഴ്ന്ന
നതിലെവഞരതതിലള്ളകതഞ  ആയ  മതത്സ്യഞ്ചാം  പരതികശഞധനയതില്  കേലണതതിയഞല്,  ആയതന്
നതിര്ണ്ണയതികലപടേഞവന്ന  രപീതതിയതില്  പതിടേതിലചടുക്കുന്നതതിനഞ്ചാം  നശതിപതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം  പരതികശഞധന
ഉകദത്സ്യഞഗസനന്  അധതികേഞരമുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണന്.  എന്നഞല്  പതിടേതിലചടുതതതിലന്റെ/
നശതിപതിചതതിലന്റെ കേഞരണഞ്ചാം ബന്ധലപട്ട വത്സ്യക്തതികന് അലല്ലങതില് സഞപനതതിനന് കരഖഞമൂലെഞ്ചാം
നല്കകേണതഞണന്.
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(5)  (3)-ഉഞ്ചാം (4)-ഉഞ്ചാം ഉപവകുപ്പുകേള് പകേഞരഞ്ചാം നടേപടേതിലയടുത കശഷഞ്ചാം പരതികശഞധന
ഉകദത്സ്യഞഗസന  ആയതതിലന്റെ  വതിശദവതിവരങ്ങള്  നത്സ്യഞയനതിര്ണ്ണയ  ഓഫപീസര്കന്
നതിര്ണ്ണയതികലപട്ട രപീതതിയതില് അടേതിയന്തതിരമഞയതി റതികപഞര്ട്ടന് ലചകയ്യണതഞണന്.

26.  നത്സ്യഞയനതിര്ണ്ണയഞ്ചാം.―(1)  ഈ  ആകന്   പകേഞരഞ്ചാം  നല്കേലപട്ട  അധതികേഞരങ്ങള്
വതിനതികയഞഗതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം  കേര്തവത്സ്യങ്ങള്  നതിര്വ്വഹതിക്കുന്നതതിനമഞയതി  ആ  ജതില്ലയതില്
അധതികേഞരതിതയുള്ള,  മതത്സ്യബന്ധന  വകുപതിലലെ  ലഡപബട്ടതി  ഡയറക്ടര്  പദവതിയതില്
തഞലഴെയല്ലഞത ഒരു ഉകദത്സ്യഞഗസലന നത്സ്യഞയനതിര്ണ്ണയ ഉകദത്സ്യഞഗസന ആയതി,  സര്കഞരതിനന്,
വതിജഞപനതഞല് അധതികേഞരലപടുതഞവന്നതഞണന്.

(2) 25-ാം വകുപതിലലെ (5)-ാം ഉപവകുപന് പകേഞരമുള്ള ഒരു റതികപഞര്ട്ടന് പരതികശഞധന
ഉകദത്സ്യഞഗസനതില്  നതിനഞ്ചാം  നത്സ്യഞയനതിര്ണ്ണയ  ഉകദത്സ്യഞഗസനന്  ലെഭതിചഞല്,  പറയുവഞനള്ളതന്
പറയുവഞന നത്സ്യഞയമഞയ ഒരു അവസരഞ്ചാം ബന്ധലപട്ട എല്ലഞ കേക്ഷതികേള്ക്കുഞ്ചാം നല്കേതിയതതിനന്
കശഷഞ്ചാം  റതികപഞര്ട്ടതില്  പരഞമര്ശതിചതിട്ടുള്ള  കേഞരത്സ്യങ്ങലളപറതി,  ആവശത്സ്യലമങതില്,
നതിര്ണ്ണയതികലപടേഞവന്ന  രപീതതിയതില്  നത്സ്യഞയനതിര്ണ്ണയ   ഉകദത്സ്യഞഗസന  ഒരു അകനത്വഷണഞ്ചാം
നടേകതണതഞണന്.

(3) (2)-ാം ഉപവകുപന് പകേഞരമുള്ള ഒരു അകനത്വഷണതതില് ഒരു വത്സ്യക്തതി  13-ാം
വകുപതികലെകയഞ, 18-ാം വകുപതികലെകയഞ വത്സ്യവസകേള് ലെഞ്ചാംഘതിച്ചുലവകന്നഞ, സകേകേഞരത്സ്യഞ്ചാം ലചയ്ത
മതത്സ്യഞ്ചാം  ചപീഞതഞലണകന്നഞ,  കരഞഗഞണുകള്  അടേങ്ങതിയതഞലണകന്നഞ,  രഞസ/വതിഷവസ്തു
കചര്തതഞലണകന്നഞ, ഗുണനതിലെവഞരഞ്ചാം കുറഞതഞലണകന്നഞ നത്സ്യഞയനതിര്ണ്ണയ ഉകദത്സ്യഞഗസന
കേലണതതിയഞല്,  ആ  വത്സ്യക്തതിലയ  ഈ  ആകതിലലെ   29-ാം  വകുപന്  പകേഞരമുള്ള  പതിഴെയ്ക്കുഞ്ചാം
നടേപടേതിയ്ക്കുഞ്ചാം വതികധയനഞകകണതഞണന്.

27. അപപീല്.―(1) നത്സ്യഞയനതിര്ണ്ണയ ഉകദത്സ്യഞഗസലന്റെ തപീരുമഞനതഞല് സങടേമനഭവതിക്കുന്ന
ഏലതഞരഞള്ക്കുഞ്ചാം  ആ  തപീരുമഞനതതിലന്റെ  തപീയതതി  മുതല്  മുപതന്  ദതിവസതതിനകേഞ്ചാം  ആ
സലെലത അപപീല് അധതികേഞരതി  മുമ്പഞലകേ അപപീല് സമര്പതികഞവന്നതഞണന്.  അതതികന്മേല്
അപപീല് അധതികേഞരതി എടുക്കുന്ന തപീരുമഞനഞ്ചാം അന്തതിമമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണന്.

(2)  ഈ  ആകതിലലെ   വത്സ്യവസകേള്  പകേഞരഞ്ചാം  പുറലപടുവതിച  തപീരുമഞനതതിലന
തതിരഞയതി  അപപീല്  സമര്പതിക്കുകമ്പഞള്  അപപീല്  അകപക്ഷകേന  പതിഴെത്തുകേ  പൂര്ണ്ണമഞയുഞ്ചാം
ലകേട്ടതിവയ്കകണതുഞ്ചാം  അല്ലഞതപക്ഷഞ്ചാം  അപപീല്  അധതികേഞരതി  അപപീല്  സത്വപീകേരതികഞന
പഞടേതില്ലഞതതുമഞകുന.

(3)  (1)-ാം  ഉപവകുപന്  പകേഞരമുള്ള  അപപീല്  സത്വപീകേരതിച്ചു  കേഴെതിഞഞല്  അപപീല്
അധതികേഞരതി  ഇകഞരത്സ്യതതില് ഒരു അകനത്വഷണഞ്ചാം നടേതതി അപപീല് ലെഭതിച  തപീയതതി  മുതല്
മുപതന് ദതിവസതതിനകേഞ്ചാം അതന് അന്തതിമമഞയതി തപീര്പഞകകണതഞണന്.
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(4)  അങ്ങലനയുള്ള  അപപീല്  അകപക്ഷ  തപീര്പഞക്കുന്നതുവലര  നത്സ്യഞയ  നതിര്ണ്ണയ
ഉകദത്സ്യഞഗസന  പുറലപടുവതിച  തപീരുമഞനലത  തുടേര്നള്ള  നടേപടേതികേള്  അപപീല്
അധതികേഞരതികന് നതിര്തതിവയ്ക്കഞവന്നതഞണന്.

28.  ഈ ആകന്  പകേഞരഞ്ചാം  അകനത്വഷണഞ്ചാം നടേത്തുന്നതതിനന്  നത്സ്യഞയനതിര്ണ്ണയ ഉകദത്സ്യഞഗസനഞ്ചാം

അപപീല് അധതികേഞരതിക്കുമുള്ള അധതികേഞരഞ്ചാം.― (1)  ഈ ആകതിന  കേപീഴെതിലലെ അകനത്വഷണതതിലന്റെ

ആവശത്സ്യതതികലെകഞയതി, നത്സ്യഞയനതിര്ണ്ണയ ഉകദത്സ്യഞഗസന, അപപീല് അധതികേഞരതി എന്നതിവര്കന്

1908-ലലെ സതിവതില് നടേപടേതി നതിയമസഞ്ചാംഹതിത (1908-ലലെ 5-ാം കകേന ആക്ടന്)  പകേഞരഞ്ചാം ഒരു

സതിവതില് കകേസന് വതിചഞരണ നടേത്തുകമ്പഞള് ഒരു സതിവതില് കകേഞടേതതിയതില് നതിക്ഷതിപ്തമഞയതിട്ടുള്ള

അകത അധതികേഞരങ്ങള് തഞലഴെപറയുന്ന സഞ്ചാംഗതതികേലള സഞ്ചാംബന്ധതിചന് ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണന്,

അതഞയതന്:―

(എ)  ഏലതഞരഞലളയുഞ്ചാം വതിളതിച്ചു വരുത്തുകേയുഞ്ചാം സതത്സ്യപതതിജയതികന്മേല്  അയഞലള

വതിസരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചയ്യുകേ;

(ബതി)  ഏലതങതിലഞ്ചാം  കരഖ  കേലണത്തുന്നതതിനഞ്ചാം  ഹഞജരഞക്കുന്നതതിനഞ്ചാം

ആവശത്സ്യലപടുകേ;

(സതി) സതത്സ്യവഞങ്മൂലെതതികന്മേല് ലതളതിവന് സത്വപീകേരതിക്കുകേ;

(ഡതി)  ഏലതങതിലഞ്ചാം കകേഞടേതതിയതില് നതികന്നഞ ഓഫപീസതില് നതികന്നഞ ഏലതങതിലഞ്ചാം

ലപഞതുകരഖകയഞ അതതിലന്റെ പകേര്കപഞ ആവശത്സ്യലപടുകേ;

(ഇ) സഞക്ഷതികേലള വതിസരതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം കരഖകേള് പരതികശഞധതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം.

(2)  നത്സ്യഞയനതിര്ണ്ണയ  ഉകദത്സ്യഞഗസകനഞ  അപപീല്  അധതികേഞരതികയഞ  ഈ  ആകന്

പകേഞരഞ്ചാം  വതിനതികയഞഗതിക്കുന്ന  അധതികേഞരങ്ങള്  സതിവതില്  കകേഞടേതതികന്  തുലെത്സ്യമഞയതി  കേരുകതണതുഞ്ചാം,

ആയതന് 1973-ലലെ ക്രതിമതിനല് നടേപടേതി നതിയമസഞ്ചാംഹതിതയതിലലെ (1974-ലലെ 2-ാം കകേന ആക്ടന്)

345, 346 എന്നപീ വകുപ്പുകേളതിലലെ വത്സ്യവസകേള്കന് വതികധയവമഞയതിരതിക്കുഞ്ചാം.

29.  പതിഴെശതിക്ഷ.― (1)  ഈ  ആകതിലലെ  13,  18,  22  എന്നപീ  വകുപ്പുകേളതിലലെ  ഏലതങതിലഞ്ചാം

വത്സ്യവസകേകളഞ  അനമതതിപതതതിലലെ  ഏലതങതിലഞ്ചാം  നതിബന്ധനകേകളഞ  ലെഞ്ചാംഘതിക്കുന്നവര്

ലകതതിലരയുഞ്ചാം  ചപീഞകതഞ,  കരഞഗഞണുകള്  അടേങ്ങതിയകതഞ,  രഞസ/വതിഷവസ്തുകള്

കചര്തകതഞ,  ഗുണനതിലെവഞരഞ്ചാം  കുറഞകതഞ  ആയ  മതത്സ്യഞ്ചാം  സകേകേഞരത്സ്യഞ്ചാം  ലചയ്യുന്നവര്

1437/2021.
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ലകതതിലരയുഞ്ചാം,  അയഞള്  കുറകഞരനഞലണന്നന്  കേലണത്തുന്ന  പക്ഷഞ്ചാം  നത്സ്യഞയനതിര്ണ്ണയ

ഉകദത്സ്യഞഗസനന്  തഞലഴെപറയുന്ന  തുകേയതില്  അധതികേരതികഞത  തുകേ  പതിഴെശതിക്ഷയഞയതി

ചുമതഞവന്നതഞണന്, അതഞയതന്:―

(എ) ആദത്സ്യ പഞവശത്സ്യലത ഏലതങതിലഞ്ചാം നതിയമ ലെഞ്ചാംഘനതതിന പതതിനഞയതിരഞ്ചാം രൂപ

(ബതി)  രണഞമലത  പഞവശത്സ്യലത  ഏലതങതിലഞ്ചാം  നതിയമലെഞ്ചാംഘനതതിന
ഇരുപതതി അയ്യഞയതിരഞ്ചാം രൂപ;

(സതി)  മൂനഞ്ചാം  അതതില്  കൂടുതലഞ്ചാം  പഞവശത്സ്യലത  ഏലതങതിലഞ്ചാം  നതിയമ
ലെഞ്ചാംഘനതതിന ഒരു ലെക്ഷഞ്ചാം രൂപ.

(2)  (1)-ാം  ഉപവകുപന് പകേഞരമുള്ള പതിഴെശതിക്ഷയ്ക്കന് പുറലമ നത്സ്യഞയനതിര്ണ്ണയ ഉകദത്സ്യഞഗസനന്,
അനമതതിപതഞ്ചാം തടേഞ്ഞുവയ്ക്കുകേകയഞ റദ്ദുലചയ്യുകേകയഞ ലചയ്യഞവന്നതഞണന്.

(3)  ഈ ആകതിന കേപീഴെതില് ചുമതലപട്ട ഏലതഞരു പതിഴെത്തുകേയുഞ്ചാം അതന് ഭൂമതിയതികന്മേലള്ള
ലപഞതു നതികുതതി കുടേതിശതികേ ആയതിരുലന്നങതിലലെന്നകപഞലലെ ഈടേഞകഞവന്നതഞണന്.

30.  കുറകൃതത്സ്യതതിനള്ള വതിചഞരണ.― (1)  4, 6,  15  എന്നപീ വകുപ്പുകേകളഞ അവയുലടേ
കേപീഴെതില് ഉണഞകലപടുന്ന ചട്ടങ്ങകളഞ ലെഞ്ചാംഘതിക്കുന്നവര്ലകതതിലര ജു ഡപീഷത്സ്യല് ഒന്നഞഞ്ചാം കഞസന്
മജതികസ്ട്രേറന് കകേഞടേതതി മുമ്പഞലകേ വതിചഞരണ നടേകതണതഞണന്.

(2)  ഈ ആകതിലലെ  4,  6,  15  എന്നപീ വകുപ്പുകേളതിലലെ ഏലതങതിലഞ്ചാം വത്സ്യവസകേള്
ലെഞ്ചാംഘതിക്കുന്നയഞള്, അയഞള് കുറകഞരനഞലണന്നന് കേലണത്തുന്ന പക്ഷഞ്ചാം തഞലഴെപറയുന്നതതില്
അധതികേരതികഞത ശതിക്ഷയ്ക്കന് അര്ഹനഞയതിരതിക്കുന്നതഞണന്, അതഞയതന്:―

(എ)  ആദത്സ്യലത  പഞവശത്സ്യലത  ഏലതങതിലഞ്ചാം  ഒകന്നഞ  അതതിലെധതികേകമഞ
കുറകൃതത്സ്യതതിനന് രണമഞസഞ്ചാം തടേകവഞ ഒരു ലെക്ഷഞ്ചാം രൂപകയഞ ഇവ രണഞ്ചാം കൂടേതികയഞ;

(ബതി)  രണഞമലത  പഞവശത്സ്യലത  ഏലതങതിലഞ്ചാം  ഒകന്നഞ  അതതിലെധതികേകമഞ
കുറകൃതത്സ്യതതിനന് ഒരു വര്ഷഞ്ചാം തടേകവഞ  മൂന്നന് ലെക്ഷഞ്ചാം രൂപകയഞ ഇവ രണഞ്ചാം കൂടേതികയഞ;

(സതി) രണതില് കൂടുതല് തവണ ഏലതങതിലഞ്ചാം ഒകന്നഞ അതതിലെധതികേകമഞ കുറകൃതത്സ്യഞ്ചാം
ലചയ്തഞല് ഒരു വര്ഷഞ്ചാം തടേകവഞ അഞ്ചു ലെക്ഷഞ്ചാം രൂപകയഞ ഇവ രണഞ്ചാം കൂടേതികയഞ;

( ഡതി) ഈ ആകന്  പകേഞരകമഞ അതതിന കേപീഴെതില് ഉണഞകലപടുന്ന ചട്ടങ്ങളലടേകയഞ
വതിജഞപനങ്ങളലടേകയഞ  ഉതരവകേളലടേകയഞ  ലെഞ്ചാംഘനഞ്ചാം  നടേതതിയവര്ലകതതിലരകയഞ,
ലെഞ്ചാംഘനഞ്ചാം  നടേതഞന  ശ്രമതിക്കുന്നവര്ലകതതിലരകയഞ  അവര്കന്  ലെഭതികചകഞവന്ന  മറ്റു
പതിഴെകേലളക്കുറതിച്ചുള്ള  മുനവതിധതിയതില്ലഞലത,   കുറഞ്ചാം  ലതളതിയതികലപടുന്ന  പക്ഷഞ്ചാം  ശതിക്ഷ
നടേപതിലെഞകഞവന്നതഞണന്.
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(3) (2)-ാം ഉപവകുപന് പകേഞരമുള്ള ശതിക്ഷയ്ക്കു പുറകമ, കയഞഗത്സ്യതയുലണന്നന് കേലണത്തുന്നതുവലര
നല്കേലപട്ട അനമതതിപതഞ്ചാം തടേഞ്ഞുവയ്ക്കുകേകയഞ റദ്ദു ലചയ്യുകേകയഞ ലചയ്യഞവന്നതഞണന്.

(4)  ഈ  ആകതിലലെകയഞ  അതതിന  കേപീഴെതില്  ഉണഞകലപടുന്ന  ചട്ടങ്ങളതിലലെകയഞ
ഏലതങതിലഞ്ചാം  വത്സ്യവസകേകളഞ  അതതിലന്റെ  അടേതിസഞനതതില്  പുറലപടുവതിച  ഏലതങതിലഞ്ചാം
വതിജഞപനകമഞ  ഉതരകവഞ  ലെഞ്ചാംഘതിക്കുന്നതന്,   ഒരു  സഞ്ചാംഘടേനകയഞ,  ഒരു  സഹകേരണ
സഞ്ചാംഘകമഞ,  ഒരു കകേഞര്പകറഷകനഞ,  ഒരു കബഞഡതി കകേഞര്പകറകറഞ ആലണങതില് അവയുലടേ
ഡയറക്ടകറഞ,  മഞകനജകറഞ,  ഓഫപീസകറഞ,  ഏജകന്റെഞ,  ആരു  തലന്നയഞയഞലഞ്ചാം,  കുറകൃതത്സ്യ
നതിര്വ്വഹണകവളയതില് ആ സഞനഞ്ചാം വഹതിചതിരുന്ന വത്സ്യക്തതി അങ്ങലനയുള്ള നതിയമലെഞ്ചാംഘനഞ്ചാം
നടേതതിയതഞയതി കേരുതലപകടേണതഞണന്.

(5)  ഈ ആകതിലലെ വത്സ്യവസകേകളഞ അതതിന കേപീഴെതില് ഉണഞകലപടുന്ന ചട്ടങ്ങകളഞ
വതിജഞപനകമഞ  ഉതരകവഞ ലെഞ്ചാംഘതിക്കുകേകയഞ  അതതിനള്ള കപരണ നല്കേതിയകതഞ  ആയ
ഏലതഞരഞകളയുഞ്ചാം  നതിയമഞനസൃതമഞയ നടേപടേതികേള്കന് വതികധയനഞകഞവന്നതഞണന്.

31.  ഉതമ  വതി  ശത്വഞസപൂര്വ്വഞ്ചാം  എടുത  നടേപടേതികന്  സഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം.― (1)  ഈ
ആകതിലലെകയഞ അതതിന കേപീഴെതില് ഉണഞകതിയതിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങളതിലലെകയഞ ഏലതങതിലഞ്ചാം വത്സ്യവസ
അനസരതിചന് ഉതമ വതിശത്വഞസപൂര്വ്വഞ്ചാം ലചയ്തകതഞ ലചയ്യഞനകദ്ദേശതിചകതഞ ആയ ഏലതങതിലഞ്ചാം
കേഞരത്സ്യഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിചന് ഏലതങതിലഞ്ചാം  ഉകദത്സ്യഞഗസകനഞ അധതികേഞരസഞനതതികനഞ എതതിരഞയതി
യഞലതഞരു വത്സ്യവഹഞരകമഞ കപഞസതികേബഷകനഞ മറന് നതിയമ നടേപടേതികേകളഞ നതിലെനതില്ക്കുന്നതല്ല.

(2)  ഈ  ആകകഞ  അതതിന  കേപീഴെതില്  ഉണഞകതിയതിട്ടുള്ള ഏലതങതിലഞ്ചാം  ചട്ടങ്ങകളഞ
അനസരതിചന്  ഉതമവതിശത്വഞസപൂര്വ്വഞ്ചാം ലചയ്തകതഞ ലചയ്യഞനകദ്ദേശതിചകതഞ ആയ പവൃതതിമൂലെഞ്ചാം
സഞ്ചാംഭവതിചകതഞ  സഞ്ചാംഭവതികഞനതിടേയുള്ളകതഞ  ആയ  ഏലതങതിലഞ്ചാം  നഷ്ടതതിലന്റെ  കപരതില്
ഏലതങതിലഞ്ചാം  ഉകദത്സ്യഞഗസകനഞ  അധതികേഞരസഞനതതികനഞ  എതതിരഞയതി  യഞലതഞരു
വത്സ്യവഹഞരകമഞ നതിയമ നടേപടേതികേകളഞ നതിലെനതില്ക്കുന്നതല്ല.

32.  സവഷമത്സ്യങ്ങള്  നപീകഞ്ചാം  ലചയ്യുന്നതതിനള്ള  അധതികേഞരഞ്ചാം.―(1)  ഈ  ആകതിലലെ
വത്സ്യവസകേള്  നടേപതിലെഞക്കുന്നതതില്  എലന്തങതിലഞ്ചാം  സവഷമത്സ്യങ്ങള്  ഉണഞകുന്നപക്ഷഞ്ചാം,
സര്കഞരതിനന്,  അതരഞ്ചാം  സവഷമത്സ്യഞ്ചാം  നപീകഞ്ചാം  ലചയ്യുന്നതതികലെകന്  ആവശത്സ്യലമകന്നഞ
യുക്തലമകന്നഞ  അതതിനന്  കതഞനന്നതുഞ്ചാം  ഈ  ആകതിലലെ  വത്സ്യവസകേള്കന്
വതിരുദമല്ലഞതതുമഞയ ഏതന് കേഞരത്സ്യവഞ്ചാം, ലപഞതുവഞയകതഞ പകതത്സ്യകേമഞയകതഞ ആയ ഉതരവ
മുകഖന ലചയ്യഞവന്നതഞണന്:

എന്നഞല് അങ്ങലനയുള്ള യഞലതഞരു ഉതരവഞ്ചാം ഈ ആകതിലന്റെ പഞരഞ്ചാംഭ തപീയതതി മുതല്
രണവര്ഷ കേഞലെഞവധതി അവസഞനതിചതതിനകശഷഞ്ചാം ഉണഞക്കുവഞന പഞടേതില്ലഞതതഞണന്.
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(2)  ഈ  വകുപതിനകേപീഴെതില്  പുറലപടുവതിച  എല്ലഞ  ഉതരവകേളഞ്ചാം  അതന്
പുറലപടുവതിചതതിനകശഷഞ്ചാം കേഴെതിയുന്നതകവഗഞ്ചാം, നതിയമസഭ മുമ്പഞലകേ വയ്കകണതഞണന്.

33.  ചട്ടങ്ങള്  ഉണഞക്കുന്നതതിനള്ള  അധതികേഞരഞ്ചാം.― (1)  സര്കഞരതിനന്,  ഗസറന്
വതി ജഞപനഞ്ചാം  വഴെതി,  ഈ  ആകതിലലെ  എല്ലഞകമഞ  ഏലതങതിലകമഞ  വത്സ്യവസകേള്
നടേപതിലെഞക്കുന്നതതിനഞയതി ചട്ടങ്ങള് ഉണഞകഞവന്നതഞണന്.

(2)  ഈ  ആകന്  പകേഞരഞ്ചാം  ഉണഞകലപടുന്ന  ഏലതഞരു  ചട്ടവഞ്ചാം,  അതന്
ഉണഞകതിയതതിനകശഷഞ്ചാം, കേഴെതിയുന്നത കവഗഞ്ചാം, നതിയമസഭ സകമളനതതിലെഞയതിരതിക്കുകമ്പഞള്,
സഭ  മുമ്പഞലകേ  ഒരു  സകമളനതതികലെഞ  അലല്ലങതില്  തുടേര്ചയഞയുള്ള  രണ
സകമളനങ്ങളതികലെഞ  ലപടേഞവന്ന  ആലകേ  പതതിനഞല  ദതിവസകതയ്ക്കന്  വയ്കകണതുഞ്ചാം
അപകേഞരഞ്ചാം  അതന്  വയ്ക്കുന്ന  സകമളനകമഞ  അതതിനന്  ലതഞട്ടടുത  സകമളനകമഞ
അവസഞനതിക്കുന്നതതിനന്  മുമ്പന്,  നതിയമസഭ  ആ  ചട്ടതതില്  എലന്തങതിലഞ്ചാം  രൂപകഭദഞ്ചാം
വരുത്തുകേകയഞ അലല്ലങതില് ആ ചട്ടഞ്ചാം ഉണഞകകണതതിലല്ലന്നന് തപീരുമഞനതിക്കുകേകയഞ ലചയ്യുന്ന
പക്ഷഞ്ചാം,  ആ ചട്ടതതിനന്  അതതിന കശഷഞ്ചാം,  അതതന്  സഞ്ചാംഗതതി  കപഞലലെ,  അങ്ങലന കഭദഗതതി
ലചയ്ത രൂപതതില് മഞതഞ്ചാം പഞബലെത്സ്യഞ്ചാം ഉണഞയതിരതിക്കുകേകയഞ അഥവഞ യഞലതഞരു പഞബലെത്സ്യവഞ്ചാം
ഇല്ലഞതതിരതിക്കുകേയുഞ്ചാം  ലചയ്യുന്നതുഞ്ചാം,  എന്നതിരുന്നഞലഞ്ചാം,  അങ്ങലനയുള്ള  രൂപകഭദലപടുതകലെഞ
റദ്ദേഞകകലെഞ  ആ  ചട്ടപകേഞരഞ്ചാം  മുമ്പന്  ലചയ്ത  ഏലതങതിലഞ്ചാം  സഞ്ചാംഗതതിയുലടേ  സഞധുതയ്ക്കന്  ഭഞ്ചാംഗഞ്ചാം
വരഞത വതിധതതില് ആയതിരതികകണതുമഞണന്.

34. റദ്ദേഞകലഞ്ചാം ഒഴെതിവഞകലഞ്ചാം.―(1) 2021-ലലെ കകേരള     മതത്സ്യകലെലെവഞ്ചാം വതിപണനവഞ്ചാം
ഗുണനതിലെവഞര പരതിപഞലെനവഞ്ചാം ഓര്ഡതിനനസന് (2021-ലലെ 112) ഇതതിനഞല് റദ്ദേഞകതിയതിരതിക്കുന.

(2)  അങ്ങലന  റദ്ദേഞകതിയതിരുന്നഞല്തലന്നയുഞ്ചാം,  പസ്തുത  ഓര്ഡതിനനസന്  പകേഞരഞ്ചാം
ലചയ്തകതഞ  ലചയ്തതഞയതി  കേരുതലപടുന്നകതഞ  ആയ  ഏലതങതിലഞ്ചാം  കേഞരത്സ്യകമഞ  എടുതകതഞ
എടുതതഞയതി  കേരുതലപടുന്നകതഞ ആയ ഏലതങതിലഞ്ചാം  നടേപടേതികയഞ   ഈ ആകന് പകേഞരഞ്ചാം
ലചയ്തതഞകയഞ  എടുതതഞകയഞ കേരുതലപകടേണതഞണന്.

ഉകദ്ദേശത്സ്യകേഞരണങ്ങളലടേ വതിവരണഞ്ചാം

ഫതിഷന് ലെഞന്റെതിഞ്ചാംഗന് ലസന്റെര്,  ഫതിഷതിഞ്ചാംഗന് ഹഞര്ബര്,  മതത്സ്യ മഞര്കറന്  എന്നതിവതിടേങ്ങളതില്
മതത്സ്യകലെലെഞ്ചാം  നതിര്വ്വഹതിക്കുന്നതതിനന്  നതിയനണങ്ങള്  ഇല്ലഞതതതിനഞല്
മതത്സ്യലതഞഴെതിലെഞളകേളതില്  നതിനഞ്ചാം  ഭപീമമഞയ  തുകേ  കേമപീഷന  ആയതി  കലെലെകഞര്
പതിരതിച്ചുവരുന.   ഇതന്   ക്രമസമഞധഞനപശ്നങ്ങള്  സൃഷ്ടതിച്ചുലകേഞണതിരതിക്കുന.    ആയതന്
ഒഴെതിവഞക്കുന്നതതിനഞയതി   മതത്സ്യകലെലെവഞ്ചാം  അവയുമഞയതി  ബന്ധലപട്ട  പവര്തനങ്ങളഞ്ചാം
ക്രമലപടുകതണതന് ആവശത്സ്യമഞണന്. 
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2.  ഫതിഷന്  ലെഞന്റെതിഞ്ചാംഗന്  ലസന്റെറുകേള്,  ഹഞര്ബറുകേള്,  മതത്സ്യമഞര്കറ്റുകേള്  എന്നതിവയുലടേ
നടേതതിപതിനഞ്ചാം  പരതിപഞലെനതതിനഞ്ചാം  നതിലെവതിലലെ  സഞ്ചാംവതിധഞനങ്ങള്  ഒട്ടുഞ്ചാം  പരത്സ്യഞപ്തമല്ല.
ആയതതിനഞല്  വത്സ്യവസഞപതിതവഞ്ചാം  സുസജവമഞയ  മഞകനജ് ലമന്റെന്   സഞ്ചാംവതിധഞനങ്ങള്
ഏര്ലപടുകതണതന് അതത്സ്യഞവശത്സ്യമഞണന്.

      3. മതത്സ്യതതിലന്റെ ഗുണനതിലെവഞരഞ്ചാം, മതത്സ്യഞ്ചാം പതിടേതിലചടുക്കുന്നതു മുതല് ഉപകഭഞക്തഞവതിലന്റെ
കേരങ്ങളതിലലെത്തുന്നതുവലര  ശഞസപീയമഞയതി  നതിലെനതിര്തലപകടേണതുണന്.   മതത്സ്യതതിലന്റെ
ഗുണനതിലെവഞരഞ്ചാം ഉറപഞക്കുന്നതതിനന്  വത്സ്യവസഞപതിതവഞ്ചാം ശുചതിതത്വപൂര്ണ്ണവഞ്ചാം കേഞരത്സ്യക്ഷമവമഞയ
നടേപടേതികേള് ഏര്ലപടുകതണതന് ആവശത്സ്യമഞയതിരതിക്കുന.

4.  പതിടേതിലചടുക്കുന്ന  മതത്സ്യതതിനന്  മതത്സ്യലതഞഴെതിലെഞളതികന്  നത്സ്യഞയമഞയ  വതിലെ
ഉറപഞക്കുന്നതതിനഞ്ചാം  ശുചതിതത്വപൂര്ണ്ണമഞയ  സഞഹചരത്സ്യതതിലഞ്ചാം  രപീതതിയതിലഞ്ചാം  അതതിലന്റെ
വതിപണനഞ്ചാം നടേത്തുന്നതതിനഞ്ചാം ആവശത്സ്യമഞയ  സഞ്ചാംവതിധഞനങ്ങള്  ഏര്ലപടുകതണതഞണന്.

5.  മതത്സ്യകലെലെഞ്ചാം,  വതിപണനഞ്ചാം  എന്നതിവ  നതിയനതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം  വത്സ്യവസഞപതിതവഞ്ചാം
ശുചതിതത്വപൂര്ണ്ണവഞ്ചാം  കേഞരത്സ്യക്ഷമവമഞയ  മതത്സ്യകലെലെവഞ്ചാം  വതിപണനവഞ്ചാം  കപഞതഞഹതിപതി
ക്കുന്നതതിനഞ്ചാം  അവയുമഞയതി  ബന്ധലപട്ട  കേഞരത്സ്യങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  കവണതി  ഒരു  നതിയമനതിര്മഞണഞ്ചാം
നടേത്തുവഞന  സര്കഞര് തപീരുമഞനതിക്കുകേയുണഞയതി.

6. കകേരള  നതിയമസഭ സകമളനതതിലെല്ലഞതതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം പസസ്തുത നതിര്കദ്ദേശങ്ങള്കന്
ഉടേന  പഞബലെത്സ്യഞ്ചാം  നല്കകേണതിയതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം  2020-ലലെ  കകേരള  മതത്സ്യകലെലെവഞ്ചാം
വതിപണനവഞ്ചാം  ഗുണനതിലെവഞര  പരതിപഞലെനവഞ്ചാം  ഓര്ഡതിനനസന്  2020  ലസപ്റഞ്ചാംബര്  22-ാം
തപീയതതി  കകേരള  ഗവര്ണര്  വതിളഞ്ചാംബരലപടുത്തുകേയുഞ്ചാം  ആയതന് 2020-ലലെ  44-ാം  നമ്പര്
ഓര്ഡതിനനസഞയതി  2020  ലസപ്റഞ്ചാംബര്  24-ാം  തപീയതതിയതിലലെ  2173-ാം  നമ്പര്  കകേരള
അസഞധഞരണ ഗസറതില്  പസതിദപീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം  ലചയ്തു.

7. പസ്തുത ഓര്ഡതിനനസതിന പകേരഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയുലടേ ഒരു ആകന് ലകേഞണ
വരുന്നതതിനള്ള ഒരു ബതില്  2020  ഡതിസഞ്ചാംബര് 31-ാം തപീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിചന് അകന്ന ദതിവസഞ്ചാം
തലന്ന അവസഞനതിച പകതത്സ്യകേ സകമളനതതിലഞ്ചാം 2021 ജനവരതി 8-ാം തപീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിചന്
ജനവരതി  22-ാം  തപീയതതി  അവസഞനതിച  കകേരള  നതിയമസഭയുലടേ  സകമളനതതിലഞ്ചാം,
അവതരതിപതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം പഞസഞക്കുന്നതതിനഞ്ചാം കേഴെതിഞതിരുന്നതില്ല.

8.  പസ്തുത  ഓര്ഡതിനനസതിലലെ  വത്സ്യവസകേള്  നതിലെനതിര്കതണതിയതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം
കകേരള  നതിയമസഭ  സകമളനതതിലെല്ലഞതതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം  2021-ലലെ  കകേരള  മതത്സ്യകലെലെവഞ്ചാം
വതിപണനവഞ്ചാം  ഗുണനതിലെവഞര  പരതിപഞലെനവഞ്ചാം  ഓര്ഡതിനനസന്  2021  ലഫബ്രുവരതി  9-ാം
തപീയതതി  കകേരള  ഗവര്ണര്  വതിളഞ്ചാംബരലപടുത്തുകേയുഞ്ചാം  ആയതന്  2021-ലലെ  28-ാം  നമ്പര്
ഓര്ഡതിനനസഞയതി  2021  ലഫബ്രുവരതി  11-ാം  തപീയതതിയതിലലെ  694-ാം  നമ്പര്  കകേരള
അസഞധഞരണ ഗസറതില് പസതിദപീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചയ്തു.
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9. പസ്തുത ഓര്ഡതിനനസതിന പകേരഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയുലടേ ഒരു ആകന് ലകേഞണ
വരുന്നതതിനള്ള ഒരു ബതില്  2021  കമയന്  24-ാം തപീയതതി  ആരഞ്ചാംഭതിചന്  2021  ജൂണ  10-ാം
തപീയതതി  അവസഞനതിച കകേരള  നതിയമസഭയുലടേ  സകമളനതതില് അവതരതിപതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം
പഞസഞക്കുന്നതതിനഞ്ചാം കേഴെതിഞതിരുന്നതില്ല.

10.  പസ്തുത  ഓര്ഡതിനനസതിലലെ  വത്സ്യവസകേള്  നതിലെനതിര്കതണതിയതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം
കകേരള  നതിയമസഭ  സകമളനതതിലെല്ലഞതതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം  2021-ലലെ  കകേരള  മതത്സ്യകലെലെവഞ്ചാം
വതിപണനവഞ്ചാം ഗുണനതിലെവഞര പരതിപഞലെനവഞ്ചാം ഓര്ഡതിനനസന്  2021  ജൂസലെ  1-ാം തപീയതതി
കകേരള  ഗവര്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപടുത്തുകേയുഞ്ചാം  ആയതന്  2021-ലലെ  64-ാം  നമ്പര് ഓര്ഡതിനനസഞയതി
2021  ജൂസലെ  3-ാം  തപീയതതിയതിലലെ  1951-ാം  നമ്പര്  കകേരള  അസഞധഞരണ  ഗസറതില്
പസതിദപീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചയ്തു.

11. പസ്തുത ഓര്ഡതിനനസതിന പകേരഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയുലടേ ഒരു ആകന് ലകേഞണ
വരുന്നതതിനള്ള ഒരു ബതില് 2021 ജൂസലെ 22-ാം തപീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിചന് 2021 ആഗസ്റ്റന് 13-ാം
തപീയതതി  അവസഞനതിച കകേരള  നതിയമസഭയുലടേ  സകമളനതതില് അവതരതിപതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം
പഞസഞക്കുന്നതതിനഞ്ചാം കേഴെതിഞതിരുന്നതില്ല.

12.  പസ്തുത  ഓര്ഡതിനനസതിലലെ  വത്സ്യവസകേള്  നതിലെനതിര്കതണതിയതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം
കകേരള  നതിയമസഭ  സകമളനതതിലെല്ലഞതതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം  2021-ലലെ  കകേരള  മതത്സ്യകലെലെവഞ്ചാം
വതിപണനവഞ്ചാം ഗുണനതിലെവഞര പരതിപഞലെനവഞ്ചാം ഓര്ഡതിനനസന് 2021 ആഗസ്റ്റന് 23-ാം തപീയതതി
കകേരള ഗവര്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതന്  2021-ലലെ  112-ാം നമ്പര് ഓര്ഡതിനനസഞയതി
2021  ആഗസ്റ്റന്  26-ാം തപീയതതിയതിലലെ  2505-ാം നമ്പര് കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതില്
പസതിദപീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചയ്തു.

13. 2021-ലലെ  112-ാം നമ്പര് ഓര്ഡതിനനസതിന പകേരഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയുലടേ
ഒരു ആകന് ലകേഞണവരുന്നതതിനന് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണന് ഈ ബതില്.

ധനകേഞരത്സ്യലമകമഞറഞണഞ്ചാം

2020-ലലെ  കകേരള  മതത്സ്യകലെലെവഞ്ചാം  വതിപണനവഞ്ചാം  ഗുണനതിലെവഞര  പരതിപഞലെനവഞ്ചാം
ബതില്ലതിലലെ  7,  9,  11  എന്നപീ  ഖണ്ഡങ്ങള്  പകേഞരഞ്ചാം  യഥഞക്രമഞ്ചാം  രൂപപീകൃതമഞകുന്ന  ഫതിഷന്
ലെഞന്റെതിഞ്ചാംഗന്  ലസന്റെര് മഞകനജ്ല മന്റെന്   ലസഞസസറതി,  ഹഞര്ബര് മഞകനജ് ലമന്റെന്   ലസഞസസറതി,
മതത്സ്യമഞര്കറന്  മഞകനജ് ലമന്റെന്   ലസഞസസറതി  എന്നപീ  ലസഞസസറതികേളലടേ  കയഞഗങ്ങളതില്
പലങടുക്കുന്ന അനസൗകദത്സ്യഞഗതികേ അഞ്ചാംഗങ്ങള്ക്കുള്ള സതിറതിഞ്ചാംഗന് ഫപീസന് ഇനതതില്  25  ലെക്ഷഞ്ചാം
രൂപ ലചലെവന് പതപീക്ഷതിക്കുന.
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2.  പസ്തുത  ലസഞസസറതികേളതിലലെ  അനസൗകദത്സ്യഞഗതികേ  അഞ്ചാംഗങ്ങള്കന്  യഞതഞ
ലചലെവതിനതതിലഞ്ചാം കേമതിറതികേളലടേ കയഞഗനടേപടേതി ലചലെവതിനതതിലഞ്ചാം  5 ലെക്ഷഞ്ചാം രൂപ ലചലെവന്
പതപീക്ഷതിക്കുന.

3.  ഈ  നതിയമലത കുറതിചന്  ലപഞതുജനങ്ങള്കന്  ആവശത്സ്യമഞയ  കബഞധവല്കരണഞ്ചാം
നടേത്തുന്നതതിനന് കവണതിയുള്ള പസ്തുത ലസഞസസറതികേളലടേ പവര്തനതതിനഞയതി  15 ലെക്ഷഞ്ചാം
രൂപ ലചലെവന് പതപീക്ഷതിക്കുന.

4.  5-ാം വകുപന് പകേഞരഞ്ചാം കലെലെകഞരനന്  സലെസനസന്,  15-ാം വകുപന് പകേഞരഞ്ചാം മതത്സ്യ
ഗുണനതിലെവഞര  പരതികശഞധന  എന്നതിവയ്ക്കുഞ്ചാം  16-ാം  വകുപന്  പകേഞരഞ്ചാം  രൂപപീകൃതമഞകുന്ന
മതത്സ്യഗുണനതിലെവഞര  പരതിപഞലെന  കേമതിറതിയുലടേ  കയഞഗ  ലചലെവതിനതതിലഞ്ചാം  ഈ  ബതില്ലതിലലെ
വത്സ്യവസകേള് നടേപതിലെഞക്കുന്നതന് സഞ്ചാംബന്ധതിചന് വരുന്ന മറന് ലചലെവകേള് എന്നതിവയ്ക്കുമഞയതി  20
ലെക്ഷഞ്ചാം രൂപ ലചലെവന് പതപീക്ഷതിക്കുന.

5.  പസ്തുത  ലസഞസസറതികേളലടേ  പരതിപഞലെനതതിനഞ്ചാം  നടേതതിപതിനമഞയതി  ദതിവസ
കവതനഞടേതിസഞനതതില്  ആള്കഞലര  നതികയഞഗതിക്കുന്നതന്  സഞ്ചാംബന്ധതിചന്  15  ലെക്ഷഞ്ചാം  രൂപ
ആവര്തകേ ലചലെവന് പതപീക്ഷതിക്കുന.

ഏല്പതിച്ചുലകേഞടുത നതിയമനതിര്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിച
ലമകമഞറഞണഞ്ചാം

1.  ലെഞന്റെതിഞ്ചാംഗന് ലസന്റെര്,  ഹഞര്ബര്,  മഞര്കറന് എന്നതിവ വതിജഞപനഞ്ചാം വഴെതി പഖത്സ്യഞപതിക്കുവഞന
ബതില്ലതിലലെ 3-ാം ഖണ്ഡതതിലന്റെ (1)-ാം ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപടുത്തുന.

2.  ലെഞന്റെതിഞ്ചാംഗന്  ലസന്റെര്,  ഹഞര്ബര്,  മഞര്കറന്  എന്നതിവയുലടേ  അടേതിസഞന  ഭസൗതതികേ
സസൗകേരത്സ്യങ്ങളലടേ നതിലെവഞരഞ്ചാം നതിഷ്കര്ഷതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം ബതില്ലതിലലെ  3-ാം ഖണ്ഡതതിലന്റെ  (2)-ാം
ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപടുത്തുന.  

      3.  സര്കഞര് വതിജഞപനഞ്ചാം ലചയ്ത ലെഞന്റെതിഞ്ചാംഗന് ലസന്റെര്, ഹഞര്ബര്, മഞര്കറന് എന്നതിവയ്ക്കു
പുറതന്  മതത്സ്യകലെലെതതില്  തഞത്കഞലെതികേമഞയതി  ഏര്ലപടുന്നതതിനള്ള  അനമതതിപതഞ്ചാം
അധതികേഞരലപടുതലപട്ട  ഉകദത്സ്യഞഗസന  നല്കകേണ  രപീതതി  നതിര്ണ്ണയതിക്കുവഞന  ബതില്ലതിലലെ
4-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം (2)-ാം ഉപഖണ്ഡതതിലന്റെ കതിപ്തനതിബന്ധന സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപടുത്തുന.

4.  മതത്സ്യകലെലെഞ്ചാം  നതിര്വ്വഹതികകണ  രപീതതി,  ബന്ധലപട്ട  പവര്തനങ്ങള്  എന്നതിവ
നതിര്ണ്ണയതിക്കുന്നതതിനന്  ബതില്ലതിലലെ  4-ാം  ഖണ്ഡതതിലന്റെ  (3)-ാം  ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം  സര്കഞരതിലന
അധതികേഞരലപടുത്തുന.

5.  കലെലെത്തുകേയുലടേ  അഞന്  ശതമഞനതതില്  കേവതിയഞത  തുകേ  കലെലെകേമപീഷനഞയതി
സര്കഞര്  ഈടേഞകകണ  രപീതതി   നതിര്ണ്ണയതിക്കുന്നതതിനന്   ബതില്ലതിലന്റെ  4-ാം  ഖണ്ഡതതിലന്റെ
(4)-ാം ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപടുത്തുന.
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     6.  ബതില്ലതിലലെ  4-ാം ഖണ്ഡതതിലന്റെ (4)-ാം ഉപഖണ്ഡപകേഞരഞ്ചാം വസൂല് ആകലപടുന്ന
കലെലെകേമപീഷന, കലെലെകഞരന, മതത്സ്യലതഞഴെതിലെഞളതി വതികേസന കക്ഷമ  സഹകേരണ സഞ്ചാംഘഞ്ചാം,
തകദ്ദേശസത്വയഞ്ചാംഭരണ സഞപനഞ്ചാം,  ഫതിഷന്  ലെഞന്റെതിഞ്ചാംഗന്  ലസന്റെര് മഞകനജ് ലമന്റെന്   ലസഞസസറതി/
ഹഞര്ബര്  മഞകനജ് ലമന്റെന്   ലസഞസസറതി/  ഫതിഷന്  മഞര്കറന്  മഞകനജ് ലമന്റെന്   ലസഞസസറതി,
സര്കഞര്  എന്നതിവര്കഞയതി  വതിഭജതികലപകടേണ  അനപഞതഞ്ചാം  വതിജഞപനതഞല്
നതിശയതിക്കുവഞന  ബതില്ലതിലലെ  4-ാം  ഖണ്ഡതതിലന്റെ  (5)-ാം  ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം  സര്കഞരതിലന
അധതികേഞരലപടുത്തുന. 

7.  ലെഞന്റെതിഞ്ചാംഗന്  ലസന്റെര്,  ഹഞര്ബര്,  മഞര്കറന്  എന്നതിവതിടേങ്ങളതില്  മതത്സ്യകലെലെഞ്ചാം
നതിര്വ്വഹതിക്കുന്നതതിനകവണതി അനമതതിപതഞ്ചാം ലെഭതിക്കുന്നതതിനഞയതി അകപക്ഷ സമര്പതികകണ
രപീതതി നതിര്ണ്ണയതിക്കുവഞന ബതില്ലതിലലെ 5-ാം ഖണ്ഡതതിലന്റെ  (1)-ാം ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം സര്കഞരതിലന
അധതികേഞരലപടുത്തുന.

8.  മതത്സ്യകലെലെഞ്ചാം  നതിര്വ്വഹതിക്കുന്നതതിനളള  അനമതതിപതതതിനഞയതി  സമര്പതിക്കുന്ന
അകപക്ഷകയഞലടേഞപഞ്ചാം  ഒടുകകണതഞയ  ഫപീസന്  നതിര്ണ്ണയതിക്കുവഞന  ബതില്ലതിലലെ  5-ാം
ഖണ്ഡതതിലന്റെ (2)-ാം ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപടുത്തുന.

9.  മതത്സ്യകലെലെഞ്ചാം  നതിര്വ്വഹതിക്കുന്നതതിനള്ള  അനമതതിപതഞ്ചാം  നല്കുന്നതതിനള്ള
മഞനദണ്ഡങ്ങള്  നതിര്ണ്ണയതിക്കുവഞന  ബതില്ലതിലലെ  5-ാം  ഖണ്ഡതതിലന്റെ  (3)-ാം  ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം
സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപടുത്തുന.

10.  മതത്സ്യകലെലെഞ്ചാം  നതിര്വ്വഹതിക്കുന്നതതിനളള  അനമതതിപതഞ്ചാം  ലെഭതിക്കുന്നതതിനഞയതി
അകപക്ഷകേന  ഒടുകകണ  ലസകേബരതിറതി  നതികക്ഷപഞ്ചാം  നതിര്ണ്ണയതിക്കുവഞന  ബതില്ലതിലലെ  5-ാം
ഖണ്ഡതതിലന്റെ (4)-ാം ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപടുത്തുന.

11.  മതത്സ്യകലെലെഞ്ചാം  നതിര്വ്വഹതിക്കുന്നതതിനഞയതി  ലെഭതിച   അനമതതിപതതതിലന്റെ  മഞതൃകേ
നതിര്ണ്ണയതിക്കുവഞന  ബതില്ലതിലലെ  5-ാം  ഖണ്ഡതതിലന്റെ  (5)-ാം  ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം  സര്കഞരതിലന
അധതികേഞരലപടുത്തുന.

12.  മതത്സ്യകലെലെഞ്ചാം നതിര്വ്വഹതിക്കുന്നതതിനഞയതി ലെഭതിച അനമതതിപതതതിലന്റെ കേഞലെഞവധതി
അവസഞനതിക്കുന്നതതിനമുമ്പഞയതി  ആയതന്  പുതുക്കുന്നതതിനഞയതി  ഒടുകകണ  ഫപീസന്
നതിര്ണ്ണയതിക്കുവഞന  ബതില്ലതിലലെ  5-ാം  ഖണ്ഡതതിലന്റെ  (9)-ാം  ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം  സര്കഞരതിലന
അധതികേഞരലപടുത്തുന.

13.  ഓകരഞ  ഫതിഷന്  ലെഞന്റെതിഞ്ചാംഗന്  ലസന്റെറതിലന്റെയുഞ്ചാം  ശരതിയഞയ  നടേതതിപതിനഞ്ചാം
പരതിപഞലെനതതിനഞ്ചാം  നതിരപീക്ഷണതതിനമഞയതി  ഫതിഷന്  ലെഞന്റെതിഞ്ചാംഗന്  ലസന്റെര്  മഞകനജ് ലമന്റെന്
ലസഞസസറതികേള്  വതിജഞപനഞ്ചാം  വഴെതി  രൂപപീകേരതിക്കുവഞന  ബതില്ലതിലലെ  7-ാം  ഖണ്ഡതതിലന്റെ
(1)-ാം ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപടുത്തുന.
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14.  ഫതിഷന് ലെഞന്റെതിഞ്ചാംഗന് ലസന്റെര് ഉപകയഞഗതിക്കുന്നതുമഞയതി ബന്ധലപട്ട യൂസര്ഫപീസതിലന്റെ
നതിരകന് വതിജഞപനഞ്ചാം വഴെതി നതിശയതിക്കുവഞന ബതില്ലതിലലെ 8-ാം ഖണ്ഡതതിലന്റെ (vi)-ാം ഇനഞ്ചാം
സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപടുത്തുന.

15.  ഫതിഷന് ലെഞന്റെതിഞ്ചാംഗന് ലസന്റെര് വഴെതി ലെഭതിക്കുന്ന യൂസര്ഫപീസന്,  കലെലെകേമപീഷന എന്നതിവയതില്
നതിനഞ്ചാം  സര്കഞര്  ഖജനഞവതികലെയ്ക്കന്  ഒടുകകണ  തുകേയുലടേ  നതിരകന്  നതിര്ണ്ണയതിക്കുന്നതതിനന്
ബതില്ലതിലലെ 8-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം (viii)-ാം ഇനഞ്ചാം സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപടുത്തുന.

16.   ഫതിഷന്  ലെഞന്റെതിഞ്ചാംഗന്  ലസന്റെര് മഞകനജ് ലമന്റെന്   ലസഞസസറതി  നതിര്വ്വഹതികകണ മറന്
അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം  കേടേമകേളഞ്ചാം  ചുമതലെകേളഞ്ചാം  നതിര്ണ്ണയതിക്കുവഞന  8-ാം  ഖണ്ഡഞ്ചാം  (x)-ാം  ഇനഞ്ചാം
സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപടുത്തുന.

17.  ഓകരഞ  മതത്സ്യ  ഹഞര്ബറതിലന്റെയുഞ്ചാം  ശരതിയഞയ  നടേതതിപതിനഞ്ചാം  പരതിപഞലെനതതിനഞ്ചാം
നതിരപീക്ഷണതതിനമഞയതി  വതിജഞപനഞ്ചാം  വഴെതി  ഹഞര്ബര്  മഞകനജ് ലമന്റെന്  ലസഞസസറതികേള്
രൂപപീകേരതിക്കുന്നതതിനന്  ബതില്ലതിലലെ  9-ാം  ഖണ്ഡതതിലന്റെ  (1)-ാം  ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം  സര്കഞരതിലന
അധതികേഞരലപടുത്തുന.

18.  ഹഞര്ബര്  മഞകനജ് ലമന്റെന്   ലസഞസസറതിയുലടേ  എകതികേബട്ടപീവന്  കേമതിറതിയുലടേ
അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം ചുമതലെകേളഞ്ചാം നതിര്ണ്ണയതിക്കുന്നതതിനന് ബതില്ലതിലലെ 9-ാം ഖണ്ഡതതിലന്റെ (2)-ാം
ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപടുത്തുന.

19.  ഹഞര്ബര്  ഉപകയഞഗതിക്കുന്നതുമഞയതി  ബന്ധലപട്ടന്  യൂസര്ഫപീസതിലന്റെ  നതിരകന്
വതിജഞപനഞ്ചാം  വഴെതി  നതിശയതിക്കുവഞന  ബതില്ലതിലലെ  10-ാം  ഖണ്ഡതതിലന്റെ  (vi)-ാം  ഇനഞ്ചാം
സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപടുത്തുന.

20.  ഹഞര്ബര്  മഞകനജ് ലമന്റെന്  ലസഞസസറതി  വഴെതി  ലെഭതിക്കുന്ന  യൂസര്ഫപീസന്,
കലെലെകേമപീഷന  വതിഹതിതഞ്ചാം  എന്നതിവയതില്  നതിനഞ്ചാം  സര്കഞര്  ഖജനഞവതികലെയ്ക്കന്  ഒടുകകണ
തുകേയുലടേ  നതിരകന്   നതിര്ണ്ണയതിക്കുവഞന  ബതില്ലതിലലെ  10-ാം  ഖണ്ഡതതിലന്റെ  (ix)-ാം  ഇനഞ്ചാം
സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപടുത്തുന.

21.  ഹഞര്ബര് മഞകനജ് ലമന്റെന്   ലസഞസസറതി  നതിര്വ്വഹതികകണ മറന്  അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം
കേര്തവത്സ്യങ്ങളഞ്ചാം ചുമതലെകേളഞ്ചാം നതിര്ണ്ണയതിക്കുവഞന ബതില്ലതിലലെ 10-ാം ഖണ്ഡതതിലന്റെ (xii)-ാം
ഇനഞ്ചാം സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപടുത്തുന.

22.  ഓകരഞ  ഫതിഷന്  മഞര്കറതിലന്റെയുഞ്ചാം  ശരതിയഞയ  നടേതതിപതിനഞ്ചാം  പരതിപഞലെനതതിനഞ്ചാം
നതിരപീക്ഷണതതിനമഞയതി വതിജഞപനഞ്ചാം വഴെതി ഫതിഷന് മഞര്കറന് മഞകനജ് ലമന്റെന് ലസഞസസറതികേള്
രൂപപീകേരതിക്കുന്നതതിനന്  ബതില്ലതിലലെ  11-ാം  ഖണ്ഡതതിലന്റെ  (1)-ാം  ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം  സര്കഞരതിലന
അധതികേഞരലപടുത്തുന.

1437/2021.
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23.   ഗഞമപഞഞയതന്  /മുനതിസതിപഞലെതിറതി/  മുനതിസതിപല്  കകേഞര്പകറഷന  എന്നതിവ
നതിശയതിക്കുന്നതുഞ്ചാം ഉപകയഞക്തഞകളതില് നതിനഞ്ചാം ഈടേഞക്കുന്നതുമഞയ  യൂസര്ഫപീസതില് നതിനഞ്ചാം
തകദ്ദേശസത്വയഞ്ചാംഭരണസഞപനങ്ങളതികലെകന് ഒടുകകണ നതിരകന് നതിര്ണ്ണയതിക്കുവഞന ബതില്ലതിലലെ
12-ാം ഖണ്ഡതതിലന്റെ  (vi)-ാം ഇനഞ്ചാം സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപടുത്തുന.

24. ഐസന് പഞന്റെന്/ചതില്ഡന് കസ്റ്റഞകറജന്/പൂര്വ്വ സഞ്ചാംസ്കരണ കകേനഞ്ചാം/സഞ്ചാംസ്കരണ കകേനഞ്ചാം/
പരതിവഹന സസൗകേരത്സ്യഞ്ചാം എന്നതിവ പവര്തതിപതിക്കുന്നതതിനള്ള അനമതതിപതഞ്ചാം ലെഭതിക്കുന്നതതിനന്
അകപക്ഷതികകണ  രപീതതി  നതിര്ണ്ണയതിക്കുവഞന  ബതില്ലതിലലെ  14-ാം  ഖണ്ഡതതിലന്റെ  (1)-ാം
ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപടുത്തുന.

25.  ഐസന് പഞന്റെന്/ചതില്ഡന് കസ്റ്റഞകറജന്/പൂര്വ്വ സഞ്ചാംസ്കരണ കകേനഞ്ചാം/സഞ്ചാംസ്കരണ കകേനഞ്ചാം/
പരതിവഹന സസൗകേരത്സ്യഞ്ചാം എന്നതിവ പവര്തതിപതിക്കുന്നതതിനള്ള അനമതതിപതഞ്ചാം ലെഭതിക്കുന്നതതിനന്
സമര്പതികകണ  അകപക്ഷയുലടേ  ഫഞറവഞ്ചാം  അകതഞലടേഞപഞ്ചാം  ഒടുകകണതഞയ  ഫപീസുഞ്ചാം
നതിര്ണ്ണയതിക്കുവഞന  ബതില്ലതിലലെ  14-ാം  ഖണ്ഡതതിലന്റെ  (2)-ാം  ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം  സര്കഞരതിലന
അധതികേഞരലപടുത്തുന.

26.  ഐസന് പഞന്റെന്/ചതില്ഡന് കസ്റ്റഞകറജന്/പൂര്വ്വ സഞ്ചാംസ്കരണ കകേനഞ്ചാം/സഞ്ചാംസ്കരണ കകേനഞ്ചാം/
പരതിവഹന  സസൗകേരത്സ്യഞ്ചാം  എന്നതിവയ്ക്കുള്ള   അനമതതിപതഞ്ചാം  ലെഭതിക്കുന്നതതിനള്ള  കയഞഗത്സ്യതയുഞ്ചാം
അനമതതി പതതതിലന്റെ ഫഞറവഞ്ചാം നതിര്ണ്ണയതിക്കുവഞന ബതില്ലതിലലെ 14-ാം ഖണ്ഡതതിലന്റെ (3)-ാം
ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപടുത്തുന.

27.  ഐസന് പഞന്റെന്/ചതില്ഡന് കസ്റ്റഞകറജന്/പൂര്വ്വ സഞ്ചാംസ്കരണ കകേനഞ്ചാം/സഞ്ചാംസ്കരണ കകേനഞ്ചാം/
പരതിവഹന  സസൗകേരത്സ്യഞ്ചാം  എന്നതിവയ്ക്കുള്ള   അനമതതിപതഞ്ചാം  അനവദതിക്കുന്നതതികലെകഞയതി
അകപക്ഷകേന  ഒടുകകണ  ലസകേബരതിറതി  നതികക്ഷപവഞ്ചാം   അതന്  ഒടുകകണ  രപീതതിയുഞ്ചാം
നതിര്ണ്ണയതിക്കുവഞന  ബതില്ലതിലലെ  14-ാം  ഖണ്ഡതതിലന്റെ   (4)-ാം  ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം  സര്കഞരതിലന
അധതികേഞരലപടുത്തുന.

28.  ലെഭതിച  അനമതതിപതഞ്ചാം  പുതുക്കുന്നതതിനന്  ഒടുകകണ  ഫപീസന്  നതിര്ണ്ണയതിക്കുവഞന
ബതില്ലതിലലെ 14-ാം ഖണ്ഡതതിലന്റെ  (7)-ാം ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപടുത്തുന.

29.  മതത്സ്യഞ്ചാം  സകേകേഞരത്സ്യഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന യഞനഞ്ചാം,   ഫതിഷന്  ലെഞന്റെതിഞ്ചാംഗന്  ലസന്റെര്,  ഹഞര്ബര്,
മഞര്കറന്,  കേടേമുറതി,  ബൂതന്,  കേചവടേകകേനഞ്ചാം,  ചതില്ഡന്    കസ്റ്റഞകറജന്,  ഐസന്  പഞന്റെന്,  പൂര്വ്വ
സഞ്ചാംസ്കരണകകേനഞ്ചാം,  സഞ്ചാംസ്കരണകകേനഞ്ചാം,  പരതിവഹന  സസൗകേരത്സ്യഞ്ചാം,  കേലണയ്നര്  എന്നതിവയുലടേ
ഉടേമസര്  അലല്ലങതില്  സകേവശകഞര്,   മതത്സ്യ  ഗുണനതിലെവഞര  പരതിപഞലെനഞ്ചാം,  ശുചതിതത്വഞ്ചാം
എന്നതിവയ്ക്കഞയതി  പഞലെതികകണ  മഞനദണ്ഡങ്ങള്   വതിജഞപനതഞല്  നതിശയതിക്കുവഞന
ബതില്ലതിലലെ 15-ാം ഖണ്ഡതതിലന്റെ (1)-ാം ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപടുത്തുന.
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30.  ബതില്ലതിലലെ  വത്സ്യവസകേള് ഫലെപദമഞയുഞ്ചാം കേഞരത്സ്യക്ഷമമഞയുഞ്ചാം നടേപതിലെഞക്കുന്നതതിനഞയതി

ഒരു  സഞ്ചാംസഞനതലെ  മതത്സ്യഗുണനതിലെവഞര  പരതിപഞലെന  കേമതിറതി   വതിജഞപനതഞല്

രൂപപീകേരതിക്കുന്നതതിനന് 16-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപടുത്തുന.

31.  സഞ്ചാംസഞനതലെ  മതത്സ്യ  ഗുണനതിലെവഞര  പരതിപഞലെന  കേമതിറതി  വതിനതികയഞഗതികകണതുഞ്ചാം

നതിര്വ്വഹതികകണതുമഞയ  മറ്റു അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം ചുമതലെകേളഞ്ചാം  നതിര്ണ്ണയതിക്കുവഞന ബതില്ലതിലലെ

17-ാം ഖണ്ഡതതിലന്റെ  (vi)-ാം ഇനഞ്ചാം സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപടുത്തുന.

32. പകതത്സ്യകേ ഇനതതികലെഞ വലെതിപതതികലെഞ ഉള്ള മതത്സ്യതതിലന്റെ കലെലെഞ്ചാം, വതിപണനഞ്ചാം,

പരതിവഹനഞ്ചാം,  വതിതരണഞ്ചാം എന്നതിവയുലടേ നതിയനണകമഞ നതികരഞധനകമഞ വതിജഞപനഞ്ചാം വഴെതി

ഏര്ലപടുത്തുവഞന  ബതില്ലതിലലെ  18-ാം  ഖണ്ഡതതിലന്റെ  (1)-ാം  ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം  സര്കഞരതിലന

അധതികേഞരലപടുത്തുന.

33.  ഹഞര്ബര് മഞകനജ് ലമന്റെന്  ലസഞസസറതി മതത്സ്യതതിലന്റെ അടേതിസഞന വതിലെ നതിശയതികകണ

രപീതതി നതിര്ണ്ണയതിക്കുവഞന ബതില്ലതിലലെ 19-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപടുത്തുന.

34.  മതത്സ്യബന്ധനഞ്ചാം  നടേതതി  സത്വഞയതമഞകതിയ  മതത്സ്യഞ്ചാം  നതിയമവതികധയമഞയതി

പതിടേതിലചടുതതഞലണന്നന്  കേഞണതിക്കുന്ന  സഞക്ഷത്സ്യപതഞ്ചാം  ലെഭതിക്കുന്നതതിനഞയതി  അകപക്ഷ

സമര്പതികകണ  രപീതതി  നതിര്ണ്ണയതിക്കുവഞന  ബതില്ലതിലലെ  20-ാം  ഖണ്ഡതതിലന്റെ  (1)-ാം

ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപടുത്തുന.

35.   മതത്സ്യബന്ധനഞ്ചാം  നടേതതി  സത്വഞയതമഞകതിയ  മതത്സ്യഞ്ചാം  നതിയമവതികധയമഞയതി

പതിടേതിലചടുതതഞലണന്നന്  കേഞണതിക്കുന്ന  സഞക്ഷത്സ്യപതഞ്ചാം  നല്കേഞന  പഞലെതികകണ

നടേപടേതിക്രമങ്ങള് നതിര്ണ്ണയതിക്കുവഞന ബതില്ലതിലലെ  20-ാം ഖണ്ഡതതിലന്റെ  (2)-ാം ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം

സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപടുത്തുന.

36.  മതത്സ്യബന്ധനഞ്ചാം നടേതതി ലെഭതിക്കുന്ന മതത്സ്യതതിലന്റെ സഞക്ഷത്സ്യപതഞ്ചാം കനടുന്നതതിനന്

ഉല്പഞദകേന അകപക്ഷ സമര്പതികകണ രപീതതി നതിര്ണ്ണയതിക്കുവഞന ബതില്ലതിലലെ 21-ാം ഖണ്ഡതതിലന്റെ

(1)-ാം ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപടുത്തുന.

37.  മതത്സ്യബന്ധനഞ്ചാം നടേതതി ലെഭതിക്കുന്ന ഓകരഞ തരഞ്ചാം മതത്സ്യലതയുഞ്ചാം  സഞ്ചാംബന്ധതിച

സഞക്ഷത്സ്യപതഞ്ചാം  നല്കുന്നതതിനന്  ഫതിഷറപീസന്  എകന്റനഷന  ഓഫപീസര്  തസതികേയതില്

തഞലഴെയല്ലഞത  ഉകദത്സ്യഞഗസലന  വതിജഞപനഞ്ചാം  വഴെതി  അധതികേഞരലപടുത്തുവഞനഞ്ചാം

പഞലെതികകണ നടേപടേതിക്രമങ്ങള് നതിര്ണ്ണയതിക്കുവഞനഞ്ചാം ബതില്ലതിലലെ 21-ാം ഖണ്ഡതതിലന്റെ (3)-ാം

ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപടുത്തുന.
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38.   ഐസന്  പഞന്റെന്,  പൂര്വ്വ സഞ്ചാംസ്കരണ കകേനഞ്ചാം,  സഞ്ചാംസ്കരണ കകേനഞ്ചാം എന്നതിവയുലടേ

ഉടേമസര് അലല്ലങതില്  സകേവശകഞരന,  ഫതിഷന്  ലെഞന്റെതിഞ്ചാംഗന്  ലസന്റെര്,  ഹഞര്ബര്,  മഞര്കറന്

എന്നതിവതിടേങ്ങളതിലലെ കലെലെകഞരന എന്നതിവര് റതികട്ടണ സമര്പതികകണ രപീതതിയുഞ്ചാം  സമയവഞ്ചാം

നതിര്ണ്ണയതിക്കുവഞന  ബതില്ലതിലലെ  22-ാം  ഖണ്ഡതതിലന്റെ  (1)-ാം  ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം  സര്കഞരതിലന

അധതികേഞരലപടുത്തുന.

39.  ബതിലെന്ല്ല്   പകേഞരഞ്ചാം  നല്കേലപട്ട  അധതികേഞരങ്ങള്  വതിനതികയഞഗതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം

കേര്തവത്സ്യങ്ങള്  നതിര്വ്വഹതിക്കുന്നതതിനമഞയതി  അതതന്  പകദശതന്  അധതികേഞരതിതയുള്ള

മതത്സ്യബന്ധന  വകുപതിലലെ  അസതിസ്റ്റന്റെന്  ഡയറക്ടര്  പദവതിയതിലള്ള   ഉകദത്സ്യഞഗസലന

അധതികേഞരലപടുതലപട്ട  ഉകദത്സ്യഞഗസനഞയതി  വതിജഞപനതഞല്  അധതികേഞരലപടുത്തുവഞന

ബതില്ലതിലലെ 24-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപടുത്തുന.

40.  ബതില്ലതിലലെ  വത്സ്യവസകേള്  ഫലെപദമഞയതി  നടേപഞകലപടുനലവന

ഉറപഞക്കുന്നതതികലെയ്ക്കന്   പരതികശഞധന നടേകതണ ഉകദത്സ്യഞഗസലര അധതികേഞരലപടുത്തുവഞന

ബതില്ലതിലലെ 25-ാം ഖണ്ഡതതിലന്റെ (1)-ാം ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപടുത്തുന.

41.  പരതികശഞധന  ഉകദത്സ്യഞഗസന  പരതികശഞധന  നടേതതിയ  ഇടേങ്ങള്  ബതില്ലതിലലെ

വത്സ്യവസകേള്  അനസരതിചല്ല  പവര്തതിക്കുന്നതന്  എങതില്  അതന്  നതിറുതതി  വയ്ക്കുന്നതതിനഞ്ചാം

അടേച്ചു  പൂട്ടുന്നതതിനഞ്ചാം  നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  നല്കകേണതതിലന്റെ  രപീതതി  നതിര്ണ്ണയതിക്കുവഞന  ബതില്ലതിലലെ

25-ാം ഖണ്ഡതതിലന്റെ (3)-ാം ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപടുത്തുന.

42.  ചപീഞകതഞ  കരഞഗഞണുകളടേങ്ങതിയകതഞ  രഞസവസ്തു  കചര്തകതഞ  തഞഴ്ന്ന

നതിലെവഞരതതിലള്ളകതഞ  ആയ  മതത്സ്യഞ്ചാം  പരതികശഞധനയതില്  കേലണതതിയഞല്  ആയതന്

പതിടേതിലചടുക്കുന്നതതിനഞ്ചാം നശതിപതിക്കുന്നതതിനമുള്ള രപീതതി നതിര്ണ്ണയതിക്കുവഞന ബതില്ലതിലലെ  25-ാം

ഖണ്ഡതതിലന്റെ (4)-ാം ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപടുത്തുന.

43.  (3),  (4)  എന്നപീ  ഉപഖണ്ഡങ്ങള്  പകേഞരഞ്ചാം  പരതികശഞധന  ഉകദത്സ്യഞഗസന

നത്സ്യഞയനതിര്ണ്ണയ ഓഫപീസര്കന് വതിശദവതിവരങ്ങള് റതികപഞര്ട്ടന്  ലചകയ്യണ രപീതതി നതിര്ണ്ണയതിക്കുവഞന

ബതില്ലതിലലെ 25-ാം ഖണ്ഡതതിലന്റെ (5)-ാം ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപടുത്തുന.

44.  മതത്സ്യബന്ധന വകുപതിലലെ ലഡപബട്ടതി ഡയറക്ടര് പദവതിയതില് തഞലഴെയല്ലഞത ഒരു

ഉകദത്സ്യഞഗസലന  നത്സ്യഞയനതിര്ണ്ണയ  ഉകദത്സ്യഞഗസനഞയതി  വതിജഞപനതഞല്  അധതികേഞരലപടു

ത്തുന്നതതിനന്  ബതില്ലതിലലെ 26-ാം ഖണ്ഡതതിലന്റെ (1)-ാം ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം സര്കഞരതിലന അധതികേഞര

ലപടുത്തുന.
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45.  നത്സ്യഞയനതിര്ണ്ണയ  ഉകദത്സ്യഞഗസന  അകനത്വഷണഞ്ചാം  നടേകതണ  രപീതതി
നതിര്ണ്ണയതിക്കുവഞന  ബതില്ലതിലലെ  26-ാം  ഖണ്ഡതതിലന്റെ  (2)-ാം  ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം  സര്കഞരതിലന
അധതികേഞരലപടുത്തുന.

46.  ബതില്ലതിലലെ  വത്സ്യവസകേള്  നടേപതിലെഞക്കുന്നതതില്  എലന്തങതിലഞ്ചാം  സവഷമത്സ്യങ്ങള്
ഉണഞകുന്നപക്ഷഞ്ചാം,  ആയതന്  നപീക്കുന്നതതിനന് ആവശത്സ്യലമകന്നഞ യുക്തലമകന്നഞ  കതഞനന്നതുഞ്ചാം
ബതില്ലതിലലെ വത്സ്യവസകേള്കന് വതിരുദമല്ലഞതതുമഞയ ഉതരവന് പുറലപടുവതിക്കുവഞന ബതില്ലതിലലെ
32-ാം ഖണ്ഡതതിലന്റെ (1)-ാം ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപടുത്തുന.

47. ബതില്ലതിലലെ  വത്സ്യവസകേള് നടേപതിലെഞകകണ ആവശത്സ്യതതികലെകഞയതി വതിജഞപനഞ്ചാം
വഴെതി  ചട്ടങ്ങള്  ഉണഞക്കുന്നതതിനന്  ബതില്ലതിലലെ  33-ാം  ഖണ്ഡതതിലന്റെ  (1)-ാം  ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം
സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപടുത്തുന.

48.  ഏതു  കേഞരത്സ്യങ്ങലള  സഞ്ചാംബന്ധതിചഞകണഞ  ചട്ടങ്ങള്  ഉണഞകഞവന്നതന്  അലല്ലങതില്
ഉതരവകേളഞ്ചാം  വതിജഞപനങ്ങളഞ്ചാം  പുറലപടുവതികഞവന്നതന്  അവലയല്ലഞഞ്ചാം  നടേപടേതിക്രമങ്ങള്
സഞ്ചാംബന്ധതിച  കേഞരത്സ്യങ്ങളഞ്ചാം  സഞധഞരണകമഞ  ഭരണപരകമഞ  ആയ  സത്വഭഞവകതഞടുകൂടേതിയതുഞ്ചാം
ആകുന.   കൂടേഞലത,  ചട്ടങ്ങളഞ്ചാം  ഉതരവകേളഞ്ചാം  അവ  ഉണഞകതിയകശഷഞ്ചാം  നതിയമസഭയുലടേ
സൂക്ഷ്മപരതികശഞധനയ്ക്കന്  വതികധയവമഞണന്.  ആയതതിനഞല്,  ഏല്പതിച്ചുലകേഞടുത
നതിയമനതിര്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം സഞധഞരണ സത്വഭഞവകതഞടുകൂടേതിയതഞണന്.

സജതി ലചറതിയഞന
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ഖണ്ഡങ്ങളതികന്മേലള്ള കുറതിപ്പുകേള്

2-  ാം  ഖണ്ഡഞ്ചാം.―ബതില്ലതില്  ഉപകയഞഗതിചതിട്ടുള്ള  ചതിലെ  വഞക്കുകേളഞ്ചാം  പദപകയഞഗങ്ങളഞ്ചാം
നതിര്വ്വചതിക്കുവഞന ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണന് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

3-  ാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―ലെഞന്റെതിഞ്ചാംഗന് ലസന്റെര്, ഹഞര്ബര്, മഞര്കറന് എന്നതിവ പഖത്സ്യഞപതിക്കുന്നതതിനന്
വത്സ്യവസ ലചയ്യഞന ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണന് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

4-  ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.―മതത്സ്യകലെലെഞ്ചാം വത്സ്യവസലപടുതഞന ഉകദ്ദേശതിച്ചു ലകേഞണള്ളതഞണന് ഈ
ഖണ്ഡഞ്ചാം.

5-  ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.  ― മതത്സ്യകലെലെഞ്ചാം നതിര്വ്വഹതിക്കുന്നതതിനന്  കലെലെകഞരനന്   അനമതതിപതഞ്ചാം
നല്കുന്നതതിലന സഞ്ചാംബന്ധതിചന്  വത്സ്യവസ ലചയ്യഞന ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണന് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

6-  ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.  ― കലെലെകഞരന പഞലെതികകണ വത്സ്യവസകേള് ഏലതല്ലഞലമന്നന് വത്സ്യവസ
ലചയ്യഞന ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണന് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

7-  ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.―ഫതിഷന്  ലെഞന്റെതിഞ്ചാംഗന്  ലസന്റെര് മഞകനജ് ലമന്റെന്   ലസഞസസറതി  രൂപപീകേരതി
ക്കുവഞന  വത്സ്യവസ ലചയ്യുന്നതതിനന് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണന് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

8-  ാം  ഖണ്ഡഞ്ചാം.―ഫതിഷന്  ലെഞന്റെതിഞ്ചാംഗന്  ലസന്റെര്  മഞകനജ് ലമന്റെന്   ലസഞസസറതിയുലടേ
അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം  കേര്തവത്സ്യങ്ങളഞ്ചാം  ചുമതലെകേളഞ്ചാം  വത്സ്യവസ  ലചയ്യുന്നതതിനന്  ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണ
ള്ളതഞണന് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

9-  ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.―ഹഞര്ബര് മഞകനജ് ലമന്റെന്  ലസഞസസറതി രൂപപീകേരതിക്കുവഞന വത്സ്യവസ
ലചയ്യുന്നതതിനന് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണന് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

10-  ാം  ഖണ്ഡഞ്ചാം.―ഹഞര്ബര്  മഞകനജ് ലമന്റെന്   ലസഞസസറതിയുലടേ  അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം
കേര്തവത്സ്യങ്ങളഞ്ചാം  ചുമതലെകേളഞ്ചാം  വത്സ്യവസ  ലചയ്യുന്നതതിനന്  ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണന്  ഈ
ഖണ്ഡഞ്ചാം.

11-  ാം  ഖണ്ഡഞ്ചാം.―ഫതിഷന്  മഞര്കറന്  മഞകനജ് ലമന്റെന്   ലസഞസസറതി  രൂപപീകേരതിക്കുവഞന
വത്സ്യവസ ലചയ്യുന്നതതിനന് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണന് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

12-  ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.  ― ഫതിഷന് മഞര്കറന് മഞകനജ് ലമന്റെന്  ലസഞസസറതിയുലടേ അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം
കേര്തവത്സ്യങ്ങളഞ്ചാം  ചുമതലെകേളഞ്ചാം  വത്സ്യവസ  ലചയ്യുന്നതതിനന്  ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണന്  ഈ
ഖണ്ഡഞ്ചാം.

13-  ാം  ഖണ്ഡഞ്ചാം.―ഐസന്  പഞന്റെന്,  ചതില്ഡന്  കസ്റ്റഞകറജന്,  പൂര്വ്വ  സഞ്ചാംസ്കരണ  കകേനഞ്ചാം,
പരതിവഹന  സസൗകേരത്സ്യഞ്ചാം  എന്നതിവയുലടേ  പവര്തനങ്ങള്  വത്സ്യവസലപടുത്തുന്നതതിനന്
ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണന് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.
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14-  ാം  ഖണ്ഡഞ്ചാം.―ഐസന്  പഞന്റെന്/ചതില്ഡന്  കസ്റ്റഞകറജന്/പൂര്വ്വ  സഞ്ചാംസ്കരണ  കകേനഞ്ചാം/
സഞ്ചാംസ്കരണ കകേനഞ്ചാം/പരതിവഹന സസൗകേരത്സ്യഞ്ചാം എന്നതിവയ്ക്കുള്ള അനമതതിപതഞ്ചാം അനവദതിക്കുന്നതതിനന്
വത്സ്യവസ ലചയ്യുന്നതതിനന് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണന് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

15-  ാം  ഖണ്ഡഞ്ചാം.―മതത്സ്യ  ഗുണനതിലെവഞര  പരതിപഞലെനഞ്ചാം,  ശുചതിതത്വഞ്ചാം  എന്നതിവ
വത്സ്യവസലപടുത്തുന്നതതിനന് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണന് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

16-  ാം  ഖണ്ഡഞ്ചാം.―സഞ്ചാംസഞനതലെ  മതത്സ്യ  ഗുണനതിലെവഞര  പരതിപഞലെന  കേമതിറതി
രൂപപീകേരതിക്കുവഞന വത്സ്യവസ ലചയ്യുന്നതതിനന് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണന് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

17-  ാം  ഖണ്ഡഞ്ചാം.―സഞ്ചാംസഞനതലെ  മതത്സ്യ  ഗുണനതിലെവഞര  പരതിപഞലെന  കേമതിറതിയുലടേ
അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം  കേര്തവത്സ്യങ്ങളഞ്ചാം  ചുമതലെകേളഞ്ചാം  വത്സ്യവസ  ലചയ്യുന്നതതിനന്
ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണന് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

18-  ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.―ഇനഞ്ചാം,  വലെതിപഞ്ചാം എന്നതിവ അടേതിസഞനമഞകതി മതത്സ്യങ്ങളലടേ കലെലെഞ്ചാം,
വതിപണനഞ്ചാം, പരതിവഹനഞ്ചാം, വതിതരണഞ്ചാം എന്നതിവ  നതിയനതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം നതികരഞധതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം
വത്സ്യവസ ലചയ്യുന്നതതിനന് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണന് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

19-  ാം  ഖണ്ഡഞ്ചാം.―മതത്സ്യതതിലന്റെ  അടേതിസഞന  വതിലെ  നതിശയതികഞന  വത്സ്യവസ
ലചയ്യുന്നതതിനന് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണന് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

20-  ാം  ഖണ്ഡഞ്ചാം  .―മതത്സ്യബന്ധനഞ്ചാം  നടേതതി  സത്വഞയതമഞകതിയ  മതത്സ്യതതിലന്റെ
സഞക്ഷത്സ്യലപടുതല് വത്സ്യവസ ലചയ്യുന്നതതിനന് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണന് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

21-  ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.―മതത്സ്യതതിലന്റെ നതിലെവഞരഞ്ചാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതതിനഞ്ചാം ഉപകഭഞക്തഞകളലടേ
തഞല്പരത്സ്യഞ്ചാം  സഞ്ചാംരക്ഷതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം  ഗുണനതിലെവഞര  സഞക്ഷത്സ്യപതഞ്ചാം  നല്കേഞന  വത്സ്യവസ
ലചയ്യുന്നതതിനന് ഉകദ്ദേശതിച്ചു ലകേഞണള്ളതഞണന് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

22-  ാം  ഖണ്ഡഞ്ചാം.―അനമതതിപതമുടേമ  റതികട്ടണ  സമര്പതികകണ  രപീതതി  വത്സ്യവസ
ലചയ്യുന്നതതിനന് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണന് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

23-  ാം  ഖണ്ഡഞ്ചാം.―അനമതതിപതഞ്ചാം  റദ്ദേഞക്കുകേ,  തടേഞ്ഞുവയ്ക്കുകേ,  കഭദഗതതി  ലചയ്യുകേ,
ലസകേബരതിറതി  തുകേ  വസൂലെഞക്കുകേ  എന്നതിവയുലടേ  നടേപടേതിക്രമഞ്ചാം   വത്സ്യവസ  ലചയ്യുന്നതതിനന്
ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണന് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

24-  ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.―ഈ ബതിലെന്ല്ല്  പകേഞരഞ്ചാം നല്കേലപട്ട അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം കേര്തവത്സ്യങ്ങളഞ്ചാം
ചുമതലെകേളഞ്ചാം  നതിര്വ്വഹതിക്കുന്നതതിനന്  അധതികേഞരലപടുതലപട്ട ഉകദത്സ്യഞഗസലന നതിയമതികഞന
സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപടുതഞന ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണന് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

25-  ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.―മതത്സ്യതതിലന്റെ ഗുണനതിലെവഞരഞ്ചാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതതികലെകഞയതി യഞനങ്ങള്,
കേടേമുറതി  തുടേങ്ങതിയവ  പരതികശഞധതികഞനഞ്ചാം  നതിലെവഞരമതില്ലഞത  മതത്സ്യഞ്ചാം  പതിടേതിലചടുകഞനഞ്ചാം
നടേപടേതി എടുകഞനഞ്ചാം പരതികശഞധന ഉകദത്സ്യഞഗസലന അധതികേഞരലപടുതഞന ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണ
ള്ളതഞണന് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.
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26-  ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.  ― ബതിലെന്ല്ല്  പകേഞരഞ്ചാം നല്കേലപട്ട അധതികേഞരങ്ങള് വതിനതികയഞഗതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം
ചുമതലെലപട്ട  കേടേമകേള്  നതിറകവറ്റുന്നതതിനമഞയതി  മതത്സ്യബന്ധന  വകുപതിലലെ  ലഡപബട്ടതി
ഡയറക്ടര് പദവതിയതില് തഞലഴെയല്ലഞത ഉകദത്സ്യഞഗസലന നത്സ്യഞയനതിര്ണ്ണയ ഉകദത്സ്യഞഗസനഞയതി
അധതികേഞരലപടുതഞന ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണന് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

27-  ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.―നത്സ്യഞയനതിര്ണ്ണയ ഉകദത്സ്യഞഗസന സമര്പതിച ഉതരവതികന്മേല് അപപീല്
സമര്പതിക്കുന്നതതിനന് വത്സ്യവസ ലചയ്യുവഞന ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണന് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

28-  ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.―ഈ ബതിലെന്ല്ല്  പകേഞരഞ്ചാം അകനത്വഷണഞ്ചാം നടേത്തുന്നതതിനന് നത്സ്യഞയനതിര്ണ്ണയ
ഉകദത്സ്യഞഗസലനയുഞ്ചാം അപപീല് അധതികേഞരതിലയയുഞ്ചാം അധതികേഞരലപടുതഞന ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ള
തഞണന് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

29-  ാം  ഖണ്ഡഞ്ചാം.―ബതില്ലതിലലെ  വത്സ്യവസകേള്  ലെഞ്ചാംഘതിക്കുന്നവര്കന്  ചുമകതണ
പതിഴെശതിക്ഷ  വത്സ്യവസ ലചയ്യുന്നതതിനന് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണന് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

30-  ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം. 4, 6, 15  ― എന്നപീ വകുപ്പുകേകളഞ അവയുലടേ കേപീഴെതില് ഉണഞകലപടുന്ന
ചട്ടങ്ങകളഞ ലെഞ്ചാംഘതിക്കുന്നവലര ജുഡപീഷത്സ്യല് ഒന്നഞഞ്ചാം കഞസന് മജതികസ്ട്രേറന് കകേഞടേതതി മുമ്പഞലകേ വതിചഞരണ
ലചയ്യുന്നതതിനഞ്ചാം  നല്കകേണ  ശതിക്ഷകേളഞ്ചാം  വത്സ്യവസ  ലചയ്യുവഞന  ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണന്
ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

31-  ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം  .― ബതില്ലതിലലെകയഞ അതതിന കേപീഴെതില് ഉണഞകതിയതിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങളതിലലെകയഞ
വത്സ്യവസകേള്  അനസരതിചന്  ഉതമ  വതിശത്വഞസതഞല്  ലചയ്ത  ഏലതഞരു  കേഞരത്സ്യവഞ്ചാം
സഞ്ചാംരക്ഷതിക്കുന്നതതിനന് വത്സ്യവസ ലചയ്യുവഞന ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണന് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

32-  ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.―ബതില്ലതിലലെ വത്സ്യവസകേള് നടേപഞക്കുന്നതതിനന് ഉണഞകുന്ന സവഷമത്സ്യഞ്ചാം
നപീകഞ്ചാം  ലചയ്യുന്നതതിനഞയതി   കവണതി  ഉതരവന്  പുറലപടുവതിക്കുവഞന  സര്കഞരതിലന
അധതികേഞരലപടുതഞന ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണന് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.  

33-  ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.―ബതില്ലതിലലെ  ഉകദ്ദേശത്സ്യങ്ങള് നടേപഞക്കുന്നതതിനള്ള ചട്ടങ്ങള് ഉണഞക്കുന്നതതിനന്
സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപടുതഞന ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണന് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

34-  ാം  ഖണ്ഡഞ്ചാം. 2021-― ലലെ  കകേരള  മതത്സ്യകലെലെവഞ്ചാം  വതിപണനവഞ്ചാം   ഗുണനതിലെവഞര
പരതിപഞലെനവഞ്ചാം  ഒഞര്ഡതിനനസന്  (2021-ലലെ  112)  റദ്ദേഞക്കുന്നതതിനഞ്ചാം  അതതിനകേപീഴെതില്  ലചയ്ത
കേഞരത്സ്യങ്ങളഞ്ചാം എടുത നടേപടേതികേളഞ്ചാം സഞധൂകേരതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം വത്സ്യവസ ലചയ്യുന്നതതിനന് ഉകദ്ദേശതിച്ചു
ലകേഞണള്ളതഞണന് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.


