ಭಾರತೀಯ ಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಸೂದೆ 2021 ,
ಮಸೂದೆ
ಸಾಂಪ್ರ ದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ -ಪ್ರ ಮಾಣ್ದ ಮೀನುಗಾರರ ಜೀವನೀಪಾಯ
ಮತ್ತು
ಸಮಾಜಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಯೀಗಕ್ಷ ೀಮವನುು
ಉತ್ು ೀಜಸಲು, ಭಾರತದ
ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ
ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ಸಂಪ್ನ್ಮೂ ಲಗಳ ಸುಸ್ಥಿ ರ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯನುು ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ಹಡಗುಗಳು
ಎತು ರದ
ಸಮುದರ ಗಳಲ್ಲಿ
ಮೀನುಗಾರಿಕ್ಯನುು
ಜವಾಬ್ದಾ ರಿಯುತವಾಗಿ
ಬಳಸ್ಥಕೊಳುು ವುದನುು ಖಚಿತಪ್ಡಿಸ್ಥಕೊಳು ಲು ಮತ್ತು ಅದಕ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ
ಅಥವಾ ಆಕಸ್ಥೂ ಕವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ.
ಭಾರತ ಗಣ್ರಾಜಯ ದ ಎಪ್ಪ ತ್ು ರಡನೇ ವಷಿದಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತು ಈ ಕ್ಳಗಿನಂತ್
ಅಧಿನಿಯಮತವಾಗಲ್ಲ:

ಚಿಕ್ಕ ಶೀರ್ಷವಕೆ
ಮತ್ತು ಆರಂಭ

ಅನ್ವ ಯ

ವ್ಯಾ ಖ್ಯಾ ನ್ಗಳು

ಅಧ್ಯಾ ಯ I
ಪೂರ್ವಭಾವಿ
1. (1) ಈ ಕಾಯಿದೆಯನುು ಭಾರತೀಯ ಸಮುದರ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ಮಸೂದೆ2021 ,
ಎಾಂದು ಕರೆಯಬಹುದು
(2) ಇದು ಕಾಂದರ ಸಕಾಿರವು ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತ ಗೆಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ
ನೇಮಸಬಹುದಾದ ದ್ಧನಾಂಕದಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬರತಕೆ ದುಾ :
ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ವಿವಿಧ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದ್ಧನಾಂಕಗಳನುು
ನೇಮಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಈ ಕಾಯಿದೆಯ ಆರಂಭಕ್ೆ ಅಾಂತಹ ಯಾವುದೇ
ನಿಬಂಧನೆಯಲ್ಲಿ ನ ಯಾವುದೇ ಉಲ್ಿ ೀಖವನುು ಆ ನಿಬಂಧನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ
ಉಲ್ಿ ೀಖವಾಗಿ ಅರ್ಥಿಸ್ಥಕೊಳು ಬಹುದು.
2. ಈ ಕಾಯಿದೆ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ಮತ್ತು
ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ
ಚಟುವಟಿಕ್ಗಳಿಗೆ ಅನವ ಯಿಸುತು ದೆ (i) ಭಾರತೀಯ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಹಡಗುಗಳಿಾಂದ ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ
ಇದು ಪಾರ ದೇಶಿಕ ನಿೀರು ಮತ್ತು ಎತು ರದ ಸಮುದರ ಗಳ ಆಚೆ ಮತ್ತು ಪ್ಕೆ ದ
ಪ್ರ ದೇಶವಾಗಿದೆ; ಮತ್ತು
(ii) ಭಾರತದ ಕಡಲ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ಹಡಗುಗಳಿಾಂದ
3. ಈ ಕಾಯಿದೆಯಲ್ಲಿ , ಸಂದಭಿವು ಇಲಿ ದ್ಧದಾ ರೆ, (ಎ) "ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರಿ" ಎಾಂದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 22 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ
ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರಿ;
(ಬಿ) "ಸಮಾಲೀಚನ ಸಮತ" ಎಾಂದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 21 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ
ಸಮುದರ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ಯ ಸಮಾಲೀಚನ ಸಮತ;
(ಸ್ಥ) "ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯ" ಎಾಂದರೆ ಪಾರ ದೇಶಿಕ ನಿೀರು, ಕಾಾಂಟಿನೆಾಂಟಲ್ 1976 ರ
ಶೆಲ್್ , ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಡಲ ವಲಯಗಳ ಕಾಯಿದೆ, 1976 80.
ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 7 ರ ಅಥಿದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯ;
(ಡಿ) "ಮೀನು" ಎಾಂದರೆ ಫಿನಿ್ ಶ್, ಮೃದವ ಾಂಗಿಗಳು, ಕಠಿಣ್ಚಮಿಗಳು, ಮತ್ತು
ಸಮುದರ
ಸಸು ನಿಗಳು,
ಸರಿೀಸೃಪ್ಗಳು
ಮತ್ತು
ಸಮುದರ
ಪ್ಕ್ಷಷ ಗಳನುು
ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸ್ಥ ಎಲಾಿ ಇತರ ಸಮುದರ ಪಾರ ಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಸಯ ಗಳು;
(ಇ) "ಮೀನುಗಾರ" ಎಾಂದರೆ ಜೀವನೀಪಾಯ ಅಥವಾ ಲಾಭದ ಉದೆಾ ೀಶಕಾೆ ಗಿ
ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ಮತ್ತು
ಮೀನುಗಾರಿಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ ಚಟುವಟಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ
ತೊಡಗಿರುವ, ಮೀನು ಕಾಮಿಕರನುು ಒಳಗಾಂಡು, ಯಾವುದೇ ವಯ ಕ್ಷು ;
(ಎಫ್) "ಮೀನುಗಾರಿಕ್" ಎಾಂದರೆ ಮೀನುಗಳನುು ಹುಡುಕುವುದು ಅಥವಾ
ಹಾಂಬ್ದಲ್ಲಸುವುದು, ಯಾವುದೇ ವಿಧಾನದ್ಧಾಂದ ಮೀನು ಹಡಿಯುವುದು ಅಥವಾ

ತ್ಗೆದುಕೊಳುು ವುದು ಅಥವಾ ಕೊಯುಿ ಮಾಡುವುದು;
(ಜ)" (ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕ್ಗಳು "ಎಾಂದರೆ ಲಾಯ ಾಂಡಿಾಂಗ್ ,
ಪಾಯ ಕಜಾಂಗ್ ,ಮಾಕ್ಿಟಿಾಂಗ್ ,ಮೀನುಗಳ ಸಂಸೆ ರಣೆ ,ಸಂರಕ್ಷಷ ಸುವುದು ಅಥವಾ
ನೇರ ಸಗಣೆ ,ಈ ಹಾಂದೆ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿದ್ಧರದ ಮೀನುಗಳ ಹಡಗು
ರವಾನೆ ಅಥವಾ ಸಗಣೆ ;ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕಾಯಾಿಚರಣೆಗಳು;
(ಹೆಚ್) "ಮೀನುಗಾರಿಕ್" ಎಾಂದರೆ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ಮತ್ತು
ಮೀನುಗಾರಿಕ್
ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದರ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ಸಂಪ್ನ್ಮೂ ಲಗಳ
ಶೀಷಣೆ, ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನಿವಿಹಣೆಯನುು ಒಳಗಾಂಡಿರುತು ದೆ;
(ಐ) "ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ಮಾಹತ (ಡೇಟಾ)" ಎಾಂದರೆ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ನಡೆಸುವ
ಸಮಾಜಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ಜೈವಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಸರದ ನಿಯತಾಂಕಗಳ ಮೇಲ್ಲನ
ಮಾಹತ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ಸಂಪ್ನ್ಮೂ ಲಗಳ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ
ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ನಿವಿಹಣೆ ಮತ್ತು ವೈಜಾಾ ನಿಕ ತಳುವಳಿಕ್ಗೆ ಇದು ಅವಶಯ ಕವಾಗಿದೆ;
(ಜೆ)
“ಮೀನುಗಾರಿಕ್
ಹಡಗು”
ಎಾಂದರೆ
ಯಾಾಂತರ ೀಕೃತ
ಅಥವಾ
ಯಾಾಂತರ ೀಕೃತಗಾಂಡಿಲಿ ದ್ಧದಾ ರೂ,
ಸಮುದರ ದಲ್ಲಿ
ಮೀನುಗಾರಿಕ್
ಮತ್ತು
ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಹಡಗು ಅಥವಾ
ದೀಣಿ;
(ಕ್) "ವಿದೇಶಿ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಹಡಗು" ಎಾಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ
ಹಡಗು ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸ್ಥ ಬೇರೆ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಹಡಗು;
(ಎಲ್)" (ಎತು ರದ ಸಮುದರ ಗಳು "ಎಾಂದರೆ ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯದ ಹೊರಗಿನ
ಮತಗಳಿಾಂದ ಹೊರಗಿರುವ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಇತರ ದೇಶದ ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ
ವಲಯದಳಗೆ ಬರುವುದ್ಧಲಿ ;
(ಎಾಂ) “ಭಾರತೀಯ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ಹಡಗು” ಎಾಂದರೆ ಭಾರತದ ನಗರಿಕರ 1958
ರಲ್ಲಿ
ಮಾಲ್ಲೀಕತವ ದ ಮತ್ತು ಮಚೆಿಾಂಟ್ ಶಿಪ್ಪ ಾಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ , 1958 ಅಥವಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ
ಸದಯ ಕ್ೆ
ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕಾನ್ಮನಿನ ನಿಬಂಧನೆಗಳ 44.
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಾಂದಾಯಿಸಲಾದ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ಹಡಗು;
(ಯೆನ್) "ಪ್ರವಾನಗಿ" ಎಾಂದರೆ ಈ ಕಾಯಿದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕ್
ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ ಚಟುವಟಿಕ್ಗಳ ಉದೆಾ ೀಶಕಾೆ ಗಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 17
ರ ಉಪ್-ವಿಭಾಗ (5) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿೀಡಲಾದ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಪ್ರವಾನಗಿ;
(ಒ)" (ಪ್ರವಾನಗಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರ "ಎಾಂದರೆ ರಾಜಯ ಸಕಾಿರಗಳು ತಮೂ ಸಂಬಂಧಿತ
ಸಮುದರ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ನಿಯಂತರ ಣ್ ಕಾನ್ಮನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಸ್ಥದ
ಪ್ರವಾನಗಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರ;
(ಪ್)" (ಭಾರತದ ಸಮುದರ ವಲಯಗಳು "ಎಾಂದರೆ ಭಾರತದ ಪಾರ ದೇಶಿಕ ನಿೀರು
ಮತ್ತು ಭಾರತದ ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯ;
(ಕ್ಯಯ ) (ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಹಡಗಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದಂತ್" ಮಾಸ್ ರ್ "ಅಥವಾ
"ಸ್ಥೆ ಪ್ಪ ರ್ "ಎಾಂದರೆ ಯಾವುದೇ ವಯ ಕ್ಷು ಆಜೆಾ ಯನುು ಹೊಾಂದ್ಧರುವವ ಅಥವಾ
ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಹಡಗಿನ ಉಸುು ವಾರಿ ಹೊಾಂದ್ಧರುವವ ಅಥವಾ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ
ಹಡಗಿನ ಜವಾಬ್ದಾ ರಿಯನುು ಹೊಾಂದ್ಧರುವವ;
(ಆರ್)" (ಯಾಾಂತರ ೀಕೃತ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಹಡಗು "ಎಾಂದರೆ ಹೊರಗಿನ ಕವಚ
(llhh)ಕ್ೆ ಇಾಂಜನ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಹಡಗು ,
ಇದು ಯಂತರ ದ ಶಕ್ಷು ಯನುು ಚಾಲನೆ ಗೆ ಹಾಗೂ ಬಲ್ ಹಾಕುವುದು ,ಬಲ್
ಎಳೆಯುವುದು ,ಲೈನ್್ ಕಾಯಾಿಚರಣೆ ,ಇತಯ ದ್ಧ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ಕಾಯಾಿಚರಣೆ
ಎರಡಕ್ಯೆ ಬಳಸುತು ದೆ.
(ಯಸ್) " (ಮೊಟರೈಸ್್ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಹಡಗು "ಎಾಂದರೆ ಹೊರಗಿನ ಕವಚ
(llhh)ಕ್ೆ ಇನ್ಬೀರ್ಡಿ ಎಾಂಜನ್ ಅಥವಾ ಔಟ್ಬೀರ್ಡಿ ಎಾಂಜನ್ ಅನುು

ಸಾಗರ

ಕಾರ ಫ್್ ನ ಹೊರಗೆ ತತೆ ಲ್ಲಕವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ
ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಹಡಗು
(ಟಿ)" (ಸಗರ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ ರೀಯ ನಿೀತ ಅಾಂದರೆ "ಸೆಕ್ಷನ್ 4 ರ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚಿಸಲಾದ ಸಮುದರ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ ರೀಯ ನಿೀತ;
(ಯು) "ನನ್-ಮೊೀಟರೈಸ್್ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಹಡಗು" ಎಾಂದರೆ ಯಾವುದೇ
ರಿೀತಯ
ಯಂತರ
ಶಕ್ಷು ಯನುು
ಚಾಲನೆಗೆ
ಅಥವಾ
ಮೀನುಗಾರಿಕ್
ಕಾಯಾಿಚರಣೆಗೆ ಬಳಸದ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಹಡಗು;
(ವಿ)“ (ಅಧಿಸೂಚನೆ ”ಎಾಂದರೆ ಅಧಿಕೃತ ಗೆಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಕಟವಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಮತ್ತು ‘
ಸೂಚಿಸು
’ಎಾಂಬ
ಅಭಿವಯ ಕ್ಷು ಯನುು
ಅದರ
ಪ್ರ ಕಾರವಾಗಿ
ಅರ್ಥಿಸಲಾಗುತು ದೆ;
(ಡಬಿ ಯ ) " (ನಿವಾಿಹಕ)
ಆಪ್ರೇಟರ್ "(ಎಾಂದರೆ ಮಾಲ್ಲೀಕ ಅಥವಾ
ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ಹಡಗಿನ ನಿಯಂತರ ಣ್ ಮತ್ತು ನಿವಿಹಣೆಯನುು ಹೊಾಂದ್ಧರುವ
ವಯ ಕ್ಷು ;
(ಯಕ್ಟ್ )" (ಮಾಲ್ಲೀಕ ,"ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಹಡಗಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದಂತ್ ,ಅಾಂದರೆ
ಯಾರಿಗೆ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ಹಡಗು ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದೆ ಅಥವಾ ಮೀನುಗಾರಿಕ್
ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಒಾಂದು ಪಾಲು ಸೇರಿದೆ ಅಾಂತಹಾ ವಯ ಕ್ಷು ;
ವಿವರಣೆ - .ಈ ಷರತು ನ ಉದೆಾ ೀಶಗಳಿಗಾಗಿ" ,ವಯ ಕ್ಷು "ಯ ಅಥಿವು ಯಾವುದೇ ವಯ ಕ್ಷು
ಅಥವಾ ಪಾಲುದಾರಿಕ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸವಿಜನಿಕ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ
ಸಂಸೆಿ ಯನುು ಒಳಗಾಂಡಿರುತು ದೆ;
(ವೈ)"
(ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ
"ಎಾಂದರೆ
ಈ
ಅಧಿನಿಯಮದ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ನಿಯಮಗಳಿಾಂದ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ;
(ಜೆರ್ಡ)" (ಮನರಂಜನ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ "ಎಾಂದರೆ ಕ್ಷರ ೀಡೆ ಅಥವಾ ಆನಂದಕಾೆ ಗಿ
ಮೀನುಗಾರಿಕ್;
(ಜೆರ್ಡ) ಎ“ (ಸಣ್ಣ -ಪ್ರ ಮಾಣ್ದ ಮೀನುಗಾರರು ”ಎಾಂದರೆ ದಡ್ ಸಂಸೆಿ ಗಳು
ಅಥವಾ ಕಂಪ್ನಿಗಳನುು
ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸ್ಥ ಮಾಲ್ಲೀಕ-ಚಾಲ್ಲತ ಅಥವಾ
ಉದಯ ಮಶಿೀಲತ್ಯ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ .ಸಣ್ಣ ಪ್ರ ಮಾಣ್ದ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು
ಶಕ್ಷು ಯನುು ಒಳಗಾಂಡಿರುತು ದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನಧಾರ ,ದೇಶಿೀಯ ಬಳಕ್ ಅಥವಾ
ರಫಿು ಗೆ ಏಕ-ದ್ಧನ ಅಥವಾ ಬಹು-ದ್ಧನದ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ಪ್ರ ವಾಸಗಳನುು
ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ;
(ಜೆರ್ಡ) ಬಿ" (ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಾನಗಿ "ಎಾಂದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 18 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿೀಡಲಾದ
ಪ್ರವಾನಗಿ;
(ಜೆರ್ಡ) ಸ್ಥ (ರಾಜಯ ಸಕಾಿರ" ಎಾಂದರೆ ಕರಾವಳಿ ಸಿ ಳವನುು ಹೊಾಂದ್ಧರುವ ರಾಜಯ
ಸಕಾಿರ ಮತ್ತು ಕಾಂದಾರ ಡಳಿತ ಪ್ರ ದೇಶ ಆಡಳಿತ.
(ಜೆರ್ಡ) ಡಿ" (ಪಾರ ದೇಶಿಕ ನಿೀರು "ಎಾಂದರೆ ಭಾರತದ ಪಾರ ದೇಶಿಕ ನಿೀರು , 1976ರ
ಭೂಖಂಡದ ಶೆಲ್್ ,ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಇತರ ಕಡಲ .80
ವಲಯಗಳ ಕಾಯಿದೆ 1976 ,ರ ವಿಭಾಗ 3 ರ ಪ್ರ ಕಾರ;
(ಜೆರ್ಡ) ಇ“ (ಸಾಂಪ್ರ ದಾಯಿಕ ಮೀನುಗಾರರು ”ಎಾಂದರೆ ಪಾರ ಥಮಕವಾಗಿ
ಕರಾವಳಿ
ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ
ವಾಸ್ಥಸುವ
ಮೀನುಗಾರರ
ಸಮುದಾಯವು
ಜೀವನೀಪಾಯದ ಅಗತಯ ಗಳಿಗಾಗಿ ಸಮುದರ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ವೃತು ಯನುು
ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪ್ಡೆಯುತು ದೆ ಹಾಗೂ ಕುಶಲಕಮಿ ಮೀನುಗಾರರನುು
ಒಳಗಾಂಡಿರುತು ದೆ
ಅಧ್ಯಾ ಯII
ಸುಸ್ಥಿ ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಸಂಪನ್ಮೂ ಲಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ
4. (1) ಕಾಂದರ ಸಕಾಿರವು ರಾಜಯ ಸಕಾಿರಗಳಾಂದ್ಧಗೆ ಸಮಾಲೀಚಿಸ್ಥದ ನಂತರ,

ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ
ರಾರ್ಷ್ ರ ೀಯ ನಿೀತ.

ಸಮುದ್ರ
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಯೀಜನೆ

ಸಾಗರ
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ
ನಿರ್ವಹಣೆ
ಯೀಜನೆ.

ಸಗರ
ಮೀನುಗಾರಿಕ್ಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ
ರಾಷ್ಟ್ ರೀಯ
ನಿೀತಯನುು
ಸ್ಥದಿ ಪ್ಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೂಚಿಸಬೇಕು.
(2)ಸಗರ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ ರಾಷ್ಟ್ ರೀಯ ನಿೀತಯು ಈ
ಕಾಯಿದೆಯ
ನಿಬಂಧನೆಗಳನುು
ಅನುಷ್ಠಾ ನಗಳಿಸುವ
ತಂತರ ಗಳನುು
ಒಳಗಾಂಡಂತ್ ಸಮುದರ
ಮೀನುಗಾರಿಕ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗೆ ವಿಶಾಲವಾದ
ಮಾಗಿಸೂಚಿಗಳನುು ಅಥವಾ ತತವ ಗಳನುು ರೂಪ್ಸುತು ದೆ.
(3)ಕಾಂದರ ಸಕಾಿರವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ೆ ,ಉಪ್ವಿಭಾಗ (1) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಅಧಿಸೂಚಿಸಲಾದ ಸಮುದರ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ ರೀಯ ನಿೀತಯನುು
ಪ್ರಿಶಿೀಲ್ಲಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಷೆ ರಿಸಬಹುದು.
5. (1). ಕಾಂದರ ಸಕಾಿರವು ,ರಾಜಯ ಸಕಾಿರಗಳಾಂದ್ಧಗೆ ಸಮಾಲೀಚಿಸ್ಥದ
ನಂತರ ,ಸಮುದರ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ ರೀಯ ನಿೀತಗೆ ಅನುಗುಣ್ವಾಗಿ ಒಾಂದು
ಅಥವಾ ಹೆಚಿಿ ನ ಸಮುದರ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೀಜನೆಗಳನುು
ಸ್ಥದಿ ಪ್ಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸೂಚಿಸಬಹುದು.
(2)ಸಮುದರ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೀಜನೆಯು ಈ ಕ್ಳಗಿನವುಗಳಿಗಾಗಿ
ಕರ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕ್ಗಳನುು ಒಳಗಾಂಡಿರುತು ದೆ(i)ಮೌಲಯ ಸರಪ್ಳಿಯಾಂದ್ಧಗೆ ಸಮುದರ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ಯ ಸುಸ್ಥಿ ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ;
(ii)ಜೀವನೀಪಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಾ
ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರ ದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ -ಪ್ರ ಮಾಣ್ದ ಮೀನುಗಾರರ ಯೀಗಕ್ಷ ೀಮ
(iii)ಕೃತಕ ಆಧಾರ (feer) ಗಳ ಸೃಷ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸಮುದರ ಸಕಣೆಯ ಮೂಲಕ
ಮೀನು ಸಂಗರ ಹದ ವಧಿನೆ;
(ii)ಮನರಂಜನ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ,ಆಕಾವ -ಕ್ಷರ ೀಡೆಗಳು ,ಸಗರ ಪ್ರ ವಾಸೀದಯ ಮ
ಮತ್ತು
ಹೆಚ್ಚಿ ವರಿ ಜೀವನೀಪಾಯದ ಅವಕಾಶಗಳನುು
ಉತ್ು ೀಜಸುವ
ಗುರಿಯನುು ಹೊಾಂದ್ಧರುವ ಇತರ ಚಟುವಟಿಕ್ಗಳು;
(i)ಸಮುದರ ಮೀನುಗಾರರ ಸಮಥಯ ಿ ವೃದ್ಧಿ ;
(ii)ಮೌಲಯ ಸರಪ್ಳಿಯನುು ಬಲಪ್ಡಿಸಲು ಅಗತಯ ವಿರುವಂತ್ ಕೊಯಿಿ ನ
ನಂತರದ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ಮೂಲಸೌಕಯಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ;ಮತ್ತು
(iii)ಸುರಕ್ಷತ ಬಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದರ ದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರರ ಭದರ ತ್.
6. (1) ಕಾಂದರ ಸಕಾಿರವು ರಾಜಯ ಸಕಾಿರಗಳಾಂದ್ಧಗೆ ಸಮಾಲೀಚಿಸ್ಥದ ನಂತರ ,
ಸಮುದರ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ಯ ಸಂಪೂಣ್ಿ ಸಮಥಯ ಿವನುು ಅರಿತ್ತಕೊಳು ಲು ,
ಸಮುದರ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ ರೀಯ ನಿೀತಗೆ ಅನುಗುಣ್ವಾಗಿ ಒಾಂದು ಅಥವಾ
ಹೆಚಿಿ ನ
ಸಮುದರ
ಮೀನುಗಾರಿಕ್
ನಿವಿಹಣಾ
ಯೀಜನೆಗಳನುು
ಸ್ಥದಿ ಪ್ಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸೂಚಿಸಬಹುದು.
(2)ಉಪ್-ವಿಭಾಗ (1) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಸಮುದರ ಮೀನುಗಾರಿಕ್
ನಿವಿಹಣಾ ಯೀಜನೆಯು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿದ್ಧಿಷ್ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಈ
ಕ್ಳಗಿನ ಕರ ಮಗಳನುು ಅಳವಡಿಸ್ಥಕೊಳುು ವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನುು
ಒಳಗಾಂಡಂತ್ ಸಮುದರ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ಸಂಪ್ನ್ಮೂ ಲಗಳ ಸುಸ್ಥಿ ರ ಬಳಕ್ಯ
ಮೇಲ್ ಕಾಂದ್ಧರ ೀಕರಿಸುತು ದೆ(i)ಲಾಭದಾಯಕ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ಗಾಗಿ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಹಡಗಿನ ಗಾತರ ದ ಮತ್ತು
ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ಪ್ರ ಯತು ಗಳ ನಿಧಾಿರ
(ii)ಪಾರ ದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ತತೆ ಲ್ಲಕ ಮುಚ್ಚಿ ವಿಕ್ಗಳು ;
(iii)ಮರಿ ಮೀನುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಜಾತ-ನಿದ್ಧಿಷ್ ಜಾಲರಿಯ ಗಾತರ ವನುು
ನಿದ್ಧಿಷ್ ಪ್ಡಿಸುವುದು ;
(ii)ಪ್ರ ದೇಶ-ನಿದ್ಧಿಷ್
ಮತ್ತು
ಸಂಪ್ನ್ಮೂ ಲ-ನಿದ್ಧಿಷ್
ಮೀನುಗಾರಿಕ್
ಅಭಾಯ ಸಗಳನುು ಉತ್ು ೀಜಸುವುದು ;

ಸಮುದ್ರ
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ
ಮಾಹಿತ.

ಮೀನುಗಾರರು
ಮತ್ತು
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ
ಹಡಗುಗಳ
ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು

(i)ಬೈ ಕಾಯ ಚ್ ಮತ್ತು ತರಸೆ ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿತ.
(1) (3)ಮತ್ತು (2) ಉಪ್-ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗಾಂಡಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ
ಪೂವಾಿಗರ ಹವಿಲಿ ದೆ ,ಕಾಂದರ ಸಕಾಿರವು-,
(i)ಭಾರತೀಯ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಹಡಗುಗಳಿಾಂದ ಸಮುದರ ದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ
ಸಂಪ್ನ್ಮೂ ಲಗಳ ಸಮಥಿನಿೀಯ ಮತ್ತು
ಜವಾಬ್ದಾ ರಿಯುತ ಬಳಕ್ಯ
ಉದೆಾ ೀಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು
ಅಾಂತಹ ಸಂಪ್ನ್ಮೂ ಲಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು
ನಿವಿಹಣೆಗಾಗಿ ,ಅಾಂತರರಾಷ್ಟ್ ರೀಯ ಉಪ್ಕರಣ್ಗಳು ಮತ್ತು
ಒಪ್ಪ ಾಂದಗಳ
ಅನುಸರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮುೂ ವ ನಿಣ್ಿಯಗಳಿಗೆ ಕರ ಮಗಳನುು ಕಾಲಕಾಲಕ್ೆ ,
ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೂಚಿಸುವುದು.
(ii)ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ಸಂಪ್ನ್ಮೂ ಲಗಳ ಸಮಗರ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿ ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯ
ಉದೆಾ ೀಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ರಾಜಯ ಸಕಾಿರಗಳಾಂದ್ಧಗೆ ಸಮಾಲೀಚಿಸ್ಥದ ನಂತರ ,
ಜವಾಬ್ದಾ ರಿಯುತ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ಗಾಗಿ OAF ನಿೀತ ಸಂಹತ್ಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್
ಕರ ಮಗಳನುು ,ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ನಿವಿಹಣೆಗೆ ಪ್ರಿಸರ ವಯ ವಸೆಿ ಯ ವಿಧಾನವನುು
ಅಳವಡಿಸ್ಥಕೊಳುು ವುದು ಮತ್ತು
ಅಗತಯ ವಿರುವಲ್ಲಿ
ಸಹ-ನಿವಿಹಣೆ ಮತ್ತು
ಮುನೆು ಚಿ ರಿಕ್ಯ ವಿಧಾನಗಳನುು ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೂಚಿಸುವುದು.
(4)ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರ ತಯಬಬ ಪ್ರವಾನಗಿ ಹೊಾಂದ್ಧರುವವರು
ಉಪ್ವಿಭಾಗಗಳ (2) ಮತ್ತು (3) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಕರ ಮಗಳನುು
ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.
7. ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂದರ ಸಕಾಿರವು ಸಮುದರ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ಯ
ಮಾಹತಯ ರಾಷ್ಟ್ ರೀಯ ಭಂಡಾರವಾಗಿ ಕಾಯಿನಿವಿಹಸುತು ದೆ.
ಕಾಂದರ ಸಕಾಿರವು ರಾಜಯ ಸಕಾಿರಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತಯ ವಾಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಬಹು
ದಾದ ಸಂಸೆಿ ಗಳು ಅಥವಾ ಏಜೆನಿ್ ಗಳ ಸಮನವ ಯದಾಂದ್ಧಗೆ,
(i)ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ,ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ಸಂಪ್ನ್ಮೂ ಲಗಳು ,ಮೀನು ಇಳಿಯುವಿಕ್ಗಳು ,
ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ಮೂಲಸೌಕಯಿ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರರ ಸಮಾಜಕ-ಆರ್ಥಿಕ
ಸ್ಥಿ ತಗಳಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ
ಎಲಾಿ
ಮಾಹತ
ಮತ್ತು
ಡೇಟಾವನುು
ಸಂಗರ ಹಸುವುದು;
(ii)ಷರತ್ತು (i) ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಿ ೀಖಿಸಲಾದ ಮಾಹತಯನುು ಒಟು್ ಗೂಡಿಸ್ಥ ,ಸಂಸೆ ರಿಸ್ಥ
ಪ್ರ ಸರ ಮಾಡುವುದು.
(3)ಉಪ್-ವಿಭಾಗ (2) ರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಿ ೀಖಿಸಲಾದ ಮಾಹತಯ ಸಂಗರ ಹಣೆ ,ಸಂಕಲನ ,
ಸಂಸೆ ರಣೆ
ಮತ್ತು
ಪ್ರ ಸರಣ್
ವಿಧಾನಗಳು
ನಿಯಮಸಬಹುದಾದಂತ್
ಇರತಕೆ ದುಾ .
(4)ಕಾಂದರ ಸಕಾಿರವು ,ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ,ಉಪ್-ವಿಭಾಗ(2) ರ (i)
ಮತ್ತು (ii) ಖಂಡಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ಧಿಷ್ ಪ್ಡಿಸ್ಥದ ಯಾವುದೇ ಅಥವಾ ಎಲಾಿ
ಕಾಯಿಗಳನುು ಈ ಪ್ರವಾಗಿ ನೇಮಸಬಹುದಾದ ಅಾಂತಹ ಘಟಕ ಅಥವಾ
ಘಟಕಗಳಿಗೆ ನಿಯೀಜಸಬಹುದು.
8.
(1)ಕಾಂದರ ಸಕಾಿರವು ,ರಾಜಯ ಸಕಾಿರಗಳಾಂದ್ಧಗೆ ಸಮಾಲೀಚಿಸ್ಥ ,
ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ನಿವಿಹಣೆಯನುು ಬಾಂಬಲ್ಲಸಲು ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ ,ನಿಯಂತರ ಣ್
ಮತ್ತು ಕಣಾಾ ವಲು ವಯ ವಸೆಿ ಯನುು ನಿವಿಹಸುತು ದೆ ಮತ್ತು ಸಮುದರ ದಲ್ಲಿ
ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ಹಡಗುಗಳು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರರ ಸುರಕ್ಷತ್ ಮತ್ತು ಭದರ ತ್ಯನುು
ಖಚಿತಪ್ಡಿಸುತು ದೆ.

.

ಭದ್ರ ತೆ

(2)ಕಾಂದರ ಸಕಾಿರವು ,ರಾಜಯ ಸಕಾಿಗಳಾಂದ್ಧಗೆ ಸಮಾಲೀಚಿಸ್ಥದ ನಂತರ ,
ಉಪ್-ವಿಭಾಗ (1) ರ ಉದೆಾ ೀಶಗಳಿಗಾಗಿ ,ವಿವಿಧ ವಗಿಗಳ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ

ಅಕ್ರ ಮ ,
ರ್ರದ್ಧಯಾಗದ್
ಮತ್ತು
ಅನಿಯಂತರ ತ
ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯ
ರಾರ್ಷ್ ರ ೀಯ
ಯೀಜನೆ

ಸಾಾಂಪರ ದಾಯಿಕ್
ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ
ಪರ ಮಾಣ್ದ್
ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ
ಬಾಂಬಲ
ವಿದೇಶ
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ
ಹಡಗುಗಳ
ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯ
ನಿಷೇಧ
ವಿದೇಶ
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ
ಹಡಗುಗಳ
ಪರ ಯಾ
ಣ್

ಹಡಗುಗಳ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಕಾಯಾಿಚರಣೆಯ ಪ್ರ ದೇಶಗಳ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ ,
ನಿಯಂತರ ಣ್ ಮತ್ತು
ಕಣಾಾ ವಲುಗಳ ಮಾನದಂಡಗಳನುು
ಒಳಗಾಂಡಂತ್
ಕರ ಮಗಳನುು ಸೂಚಿಸಬೇಕು .
(3)ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ರುವ ಪ್ರ ತಯಬಬ ಮೀನುಗಾರರು ಮತ್ತು
ಸ್ಥಬಬ ಾಂದ್ಧಗಳು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತ್ ಅವರ ಗುರುತನ ಪುರಾವಗಳನುು
ಹೊಾಂದ್ಧರಬೇಕು.
9 (1). ಕಾಂದರ ಸಕಾಿರವು ,ರಾಜಯ ಸಕಾಿರಗಳಾಂದ್ಧಗೆ ಸಮಾಲೀಚಿಸ್ಥದ
ನಂತರ ,ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಟ ಸಂಸೆಿ ಯ (OAF) ಸವ ಯಂಪ್ರ ೀರಿತ ಸಧನದ
[ಕಾನ್ಮನುಬ್ದಹರ ,ವರದ್ಧ ಮಾಡದ ಮತ್ತು ಅನಿಯಂತರ ತ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ UII)
ಮೀನುಗಾರಿಕ್(
ಯನುು
ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು
ನಿಮೂಿಲನೆ ಮಾಡಲು
ಅಾಂತರಾಷ್ಟ್ ರೀಯ ಕ್ಷರ ಯಾ ಯೀಜನೆ ]ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ ರಾಷ್ಟ್ ರೀಯ ಕ್ಷರ ಯಾ
ಯೀಜನೆಯನುು ಅಧಿಸೂಚಿಸುತು ದೆ.
(2)ಉಪ್-ವಿಭಾಗ (1) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಸೂಚಿಸಲಾದ ರಾಷ್ಟ್ ರೀಯ ಕ್ಷರ ಯಾ
ಯೀಜನೆಯು ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ಎತು ರದ ಸಮುದರ ಗಳಲ್ಲಿ UII
ಮೀನುಗಾರಿಕ್ಯನುು ನಿಯಂತರ ಸುವ ಚೌಕಟ್ ನುು ಒದಗಿಸುತು ದೆ ,ಹಾಗೂ
ಇವುಗಳನುು ಒಳಗಾಂಡಿರುತು ದೆ UII (i)ಮೀನುಗಾರಿಕ್ಯ ವಾಯ ಪ್ು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನುು ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ನ
ಮೌಲಯ ಮಾಪ್ನ ;
(ii)ವಿವಿಧ ನಿವಿಹಣೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತರ ಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಾತರ ಗಳು ಮತ್ತು
ಕಾಯಿಗಳನುು ಗುರುತಸುವುದು ;
(iii)ಪಾಲುದಾರರನುು ಸಂವೇದನಶಿೀಲಗಳಿಸುವುದು ;ಮತ್ತು
(ii)ಕಾಂದರ ಸಕಾಿರದದ್ಧಾಂದ ಅಗತಯ ವಾಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದ ಇತರ
ಅವಶಯ ಕತ್ಗಳು.
(3)ಕಾಂದರ ಸಕಾಿರವು ,ಈ ಭಾಗದ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಮೇಲ್ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೀರುವ
ಉದೆಾ ೀಶದ್ಧಾಂದ ,ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರ ತಯಬಬ ಪ್ರವಾನಗಿ
ಹೊಾಂದ್ಧರುವವರು ಕಡಾ್ ಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಲಸಬೇಕಾದ ಉಪ್ವಿಭಾಗ (1) ರ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿೀಡಲಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಬಹುದು.
10. ಕಾಂದರ ಸಕಾಿರವು ,ರಾಜಯ ಸಕಾಿರಗಳಾಂದ್ಧಗೆ ಸಮಾಲೀಚಿಸ್ಥದ ನಂತರ ,
ಯಾಾಂತರ ೀಕೃತವಲಿ ದ
ಮೀನುಗಾರಿಕ್
ಹಡಗುಗಳನುು
ನಡೆಸುತು ರುವ
ಮೀನುಗಾರರು ಸೇರಿದಂತ್ ಸಾಂಪ್ರ ದಾಯಿಕ ಮತ್ತು
ಸಣ್ಣ -ಪ್ರ ಮಾಣ್ದ
ಮೀನುಗಾರರ
ಜೀವನೀಪಾಯ
ಮತ್ತು
ಸಮಾಜಕ-ಆರ್ಥಿಕ
ಯೀಗಕ್ಷ ೀಮವನುು
ಉತ್ು ೀಜಸಲು ಸೂಚಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಕರ ಮಗಳನುು
ತ್ಗೆದುಕೊಳುು ತು ದೆ.
11. ಈ ಕಾಯಿದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ,ಭಾರತದ ಸಗರ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ
ವಿದೇಶಿ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಹಡಗು ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ಅಥವಾ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ ಚಟುವಟಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬ್ದರದು.

12. ಭಾರತದ ಕಡಲ ವಲಯಗಳ ಮೂಲಕ ಸಗುವ ಪ್ರ ತಯಾಂದು ವಿದೇಶಿ
ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ಹಡಗುಗಳು ಸೂಚಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಕಾಯಿವಿಧಾನವನುು
ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.

ವಿನಾಶಕಾರಿ
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ
ನಿಷೇಧ

ಚಿಕ್ಕ ರ್ಯಸ್ಥಿ ನ್
ಮೀನುಗಳ
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ
ನಿಷೇಧ

ಭಾರತೀಯ
ಮೀನುಗಾರಿಕಾ
ಹಡಗುಗಳಾಂದ್
ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ
ಪರವ್ಯನ್ಗಿ

ಪರವ್ಯನ್ಗಿ
ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ
ಪರವ್ಯನ್ಗಿ
ನಿಯಮಗಳು.

13. ಮೀನುಗಳನುು ಹಡಿಯಲು ಅಥವಾ ನಶಮಾಡಲು ,ಡೈನಮೈಟ್ ಅಥವಾ
ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸ್ ೀಟಕ ವಸುು
,ವಿಷ ಅಥವಾ ಹಾನಿಕಾರಕ
ರಾಸಯನಿಕಗಳು ,ವಿನಶಕಾರಿ ವಸುು ಗಳು ಅಥವಾ ಬಳಕ್ಷನ ಬಳಕ್ ಸೇರಿದಂತ್
ಯಾವುದೇ ವಿನಶಕಾರಿ ವಿಧಾನಗಳನುು ಬಳಸಬ್ದರದು.
ಸೂಚಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಕ್ಲವು ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕ್ಷನ
ಬಳಕ್ಯನುು ಅನುಮತಸಬಹುದು:
ಕಾಂದರ ಸಕಾಿರವು ರಾಜಯ ಸಕಾಿರಗಳಾಂದ್ಧಗೆ ಸಮಾಲೀಚಿಸ್ಥದ ನಂತರ ,
ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ,ಸ್ ೀಟಕ ವಸುು ,ವಿನಶಕಾರಿ ವಸುು ಗಳು ಅಥವಾ
ಮೀನುಗಾರಿಕ್ಯ ವಿಧಾನಗಳನುು ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಬಹುದು
ಅಥವಾ ನಿಬಿಾಂಧಿಸಬಹುದು.
14. (1). ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯ ಅಥವಾ ಎತು ರದ ಸಮುದರ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ
ಚಿಕೆ ವಯಸ್ಥ್ ನ ಮೀನುಗಳ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ಅಥವಾ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ ಚಟುವಟಿಕ್ಗಳನುು ಕೈಗಳು ಬ್ದರದು.
(2)ಕಾಂದರ ಸಕಾಿರವು ರಾಜಯ ಸಕಾಿರಗಳಾಂದ್ಧಗೆ ಸಮಾಲೀಚಿಸ್ಥದ ನಂತರ ,
ಚಿಕೆ ವಯಸ್ಥ್ ನ ಮೀನುಗಳ
ಮೀನುಗಾರಿಕ್
ಅಥವಾ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ ಚಟುವಟಿಕ್ಗಳನುು ತಡೆಗಟು್ ವ ಕರ ಮಗಳನುು ಸೂಚಿಸಬೇಕು.
(3)ಈ ವಿಭಾಗದ ಉದೆಾ ೀಶಗಳಿಗಾಗಿ ,ಕಾಂದರ ಸಕಾಿರವು ,ಅಧಿಸೂಚನೆಯ
ಮೂಲಕ ,ಚಿಕೆ ವಯಸ್ಥ್ ನ ಮೀನುಗಳ ವಗಿದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿವಿಧ ಮೀನು
ಜಾತಗಳ ಗಾತರ ವನುು ನಿದ್ಧಿಷ್ ಪ್ಡಿಸಬೇಕು.
15. (1). ಈ ಕಾಯಿದೆಯ ಪಾರ ರಂಭದ ದ್ಧನಾಂಕದ್ಧಾಂದ ನ್ಮರ ಎಾಂಭತ್ತು ದ್ಧನಗಳ
ಮುಕಾು ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
,ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ
ಹಡಗುಗಳು ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಮುದರ ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿದೆ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನಯ ಪ್ರವಾನಗಿ ನಿೀಡದೆ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ಅಥವಾ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ ಚಟುವಟಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬ್ದರದು .
(2)ಉಪ್ವಿಭಾಗ (1) ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಯಾಾಂತರ ಕೃತವಲಿ ದ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ
ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಅನವ ಯಿಸುವುದ್ಧಲಿ .
16. ರಾಜಯ
ಸಕಾಿರಗಳ ಪ್ರವಾನಗಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರವು ,ಈ ಕಾಯಿದೆಯ
ಉದೆಾ ೀಶಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರವಾನಗಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರವಾಗಿರುತು ದೆ.
17. (1) ಭಾರತೀಯ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ಹಡಗಿನ ಯಾವುದೇ ಮಾಲ್ಲೀಕರು ವಿಶೇಷ
ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯ ,ಎತು ರದ ಸಮುದರ ಗಳು ಅಥವಾ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕ್
ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾನಗಿ ನಿೀಡಲು
ಪ್ರವಾನಗಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರಕ್ೆ ಅಜಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಬಹುದು.
(2)ಉಪ್-ವಿಭಾಗ (1) ರ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರ ತಯಾಂದು
ಅಜಿಯು
ನಿಯಮಸಬಹುದಾದಂತಹ
ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ರತಕೆ ದುಾ ,
ನಿಯಮಸಬಹುದಾದಂತಹ
ವಿವರಗಳನುು
ಒಳಗಾಂಡಿರುತು ದೆ
ಮತ್ತು
ನಿಯಮಸಬಹುದಾದಂತಹ ಶುಲೆ ಗಳಾಂದ್ಧಗೆ ಇರುತು ದೆ:
ಪ್ರವಾನಿಗೆಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ವಗಿಗಳು ಅಥವಾ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ಹಡಗುಗಳ
ವಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪ್ರ ದೇಶ ಅಥವಾ ಕಾಯಾಿಚರಣೆಯ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದಂತ್ ವಿವಿಧ ಶುಲೆ ಗಳನುು ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸಬಹುದು.
(3)ರಾಜಯ ಸಕಾಿರಗಳಾಂದ್ಧಗೆ ಸಮಾಲೀಚಿಸ್ಥದ ನಂತರ ಕಾಂದರ ಸಕಾಿರವು
ಉಪ್-ವಿಭಾಗ (2) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾನಗಿಗಾಗಿ ಶುಲೆ ವನುು ನಿಧಿರಿಸುತು ದೆ.
(4)ಉಪ್-ವಿಭಾಗ (2) ರಲ್ಲಿ
ಉಲ್ಿ ೀಖಿಸಲಾದ ಪ್ರವಾನಗಿ ಶುಲೆ ವನುು
ನಿಯಮಸಬಹುದಾದ ರಿೀತಯಲ್ಲಿ ಸಂಗರ ಹಸತಕೆ ದುಾ .

ಕೆಲವು ನಿಗದ್ಧತ
ಚಟುರ್ಟಿಕೆಗಳಗೆ
ವಿಶೇಷ
ಪರವ್ಯನ್ಗಿ.

ಪರವ್ಯನ್ಗಿಯ
ಅಮಾನ್ತ್ತ

(5)ಪ್ರವಾನಗಿಯನುು ನಿದ್ಧಿಷ್ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದ ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ,ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ
ಮತ್ತು
ನಿಗದ್ಧತ ಸಮಯದಳಗೆ ನಿೀಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು
ಅದರಲ್ಲಿ
ನಿದ್ಧಿಷ್ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದ ಅವಧಿಗೆ ಮಾನಯ ವಾಗಿರುತು ದೆ:
ಪಾರ ದೇಶಿಕ ನಿೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ಗೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ
ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ಮತ್ತು
ಮೀನುಗಾರಿಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ ಚಟುವಟಿಕ್ಗಳಿಗೆ
ಪ್ರವಾನಗಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರವು ಸಂಯೀಜತ ಪ್ರವಾನಗಿಯನುು ನಿೀಡುವುದನುು ಈ
ಉಪ್-ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ತಡೆಯುವುದ್ಧಲಿ :
ಯಾವುದಾದರೂ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕ್
ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕ್ಗಳಿಗೆ ಅಜಿ ಸಲ್ಲಿ ಸುವ ವಯ ಕ್ಷು ಯು
ಈಗಾಗಲೇ
ಪಾರ ದೇಶಿಕ
ನಿೀರಿನಲ್ಲಿ
ಮೀನುಗಾರಿಕ್ಗೆ
ಮಾನಯ ವಾದ
ಪ್ರವಾನಗಿಯನುು ಹೊಾಂದ್ಧದಾ ಲ್ಲಿ
,ಪ್ರ ತ್ಯ ೀಕ ಪ್ರವಾನಗಿಯನುು ನಿೀಡುವ
ಬದಲು ,ಅಾಂತಹ ಅಜಿದಾರರ ಪ್ರವಾನಗಿಯನುು
ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ
ವಲಯದಲ್ಲಿ
ಮೀನುಗಾರಿಕ್
ಮತ್ತು
ಮೀನುಗಾರಿಕ್
ಸಂಬಂಧಿತ
ಚಟುವಟಿಕ್ಗಳಿಗೆ
ವಿಸು ರಿಸಲು
,ಪ್ರವಾನಿಗೆ
ನಿೀಡುವ
ಪಾರ ಧಿಕಾರವು
ಅಧಿಕಾರಹೊಾಂದ್ಧದೆ.
(6) ಉಪ್-ವಿಭಾಗ (5) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾನಗಿಯನುು ನಿೀಡುವಾಗ, ಪ್ರವಾನಗಿ
ಪಾರ ಧಿಕಾರವು,(i)ಮಚೆಿಾಂಟ್ ಶಿಪ್ಪ ಾಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ , 1958 ರ ಅನುಸರವಾಗಿ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಹಡಗಿನ 1958
ರಲ್ಲಿ 44.
ಕಡಲ ಸಂಚಾರಕ್ೆ
ಯೀಗಯ ವಾಗಿರುವಿಕ್, ಸುರಕ್ಷತ್ ಮತ್ತು
ಮಾಯ ನಿ೦ಗ್
ನಿಯಮಗಳು; ಕಾನ್ಮನು ಮತ್ತು
ಸುವಯ ವಸೆಿ
ಅಥವಾ ಸವಿಜನಿಕ
ಹತಸಕ್ಷು ಯ ಯಾವುದೇ ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ನಿವಿಹಣೆ ನಿಯಮಗಳು
(ii) ವಿಭಾಗ 6 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಕರ ಮಗಳ ಅಗತಯ ತ್ಗಳು; ಮತ್ತು
(iii) ವಿಭಾಗ 9 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಕರ ಮಗಳ ಅಗತಯ ತ್ಗಳು.
(7)
ಈ
ವಿಭಾಗದ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರವಾನಗಿ
ನಿೀಡಲು
ಯಾವುದೇ
ನಿರಾಕರಣೆಯನುು ಅಜಿದಾರರಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ತಳಿಸಬೇಕು
ಮತ್ತು ಅಾಂತಹ ಆದೇಶವು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಹಡಗು ಅಥವಾ ಒಾಂದು ವಗಿ
ಅಥವಾ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಹಡಗುಗಳ ವಗಿಕ್ೆ ಆದೇಶಕ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ೦ತ್
ನಿದ್ಧಿಷ್ ವಾಗಿರತಕೆ ದುಾ .
(8)
ಈ
ಅಧಿನಿಯಮದ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಮಂಜೂರು
ಮಾಡಲಾದ
ಪ್ರವಾನಗಿಯನುು ವಗಾಿಯಿಸಲು ಅಥವಾ ನಿಯೀಜಸಲಾಗುವುದ್ಧಲಿ ಅಥವಾ
ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ವಯ ಕ್ಷು ಯ ಪ್ರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಆಸಕ್ಷು ಯನುು
ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸಬ್ದರದು (ಕ್ಲವು ಸೂಚಿಸ ಬಹುದಾದಂತಹ ಸಂದಭಿಗಳಲ್ಲಿ
ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸ್ಥ).
18. (1) ಮನರಂಜನ ಮೀನುಗಾರಿಕ್, ಜಲ-ಕ್ಷರ ೀಡೆಗಳು, ಸಗರ ಪ್ರ ವಾಸೀದಯ ಮ
ಮತ್ತು
ಇತರೆ
ಸ೦ಬ೦ಧ
ಪ್ಟ್
ಚಟುವಟಿಕ್ಗಳನುು
ಮೊದಲೇ
ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತು ಗಳ ಮೇಲ್ ವಿಶೇಷ
ಪ್ರವಾನಗಿ ನಿೀಡಲು ರಾಜಯ ಸಕಾಿರಕ್ೆ ಕಾಂದರ
ಸಕಾಿರವು ಅಧಿಕಾರ
ನಿೀಡಬಹುದು.
(2)
ಕಾಂದರ
ಸಕಾಿರವು,
ವಿಶೇಷ
ಪ್ರವಾನಗಿಯ
ಮೂಲಕ,
ಸೂಚಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ನಿದ್ಧಿಷ್ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತು ಗಳ ಮೇಲ್
ಮೀನುಗಾರಿಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ ಸಮೀಕ್ಷ , ವೈಜಾಾ ನಿಕ ಸಂಶೀಧನೆ ಅಥವಾ
ತನಿಖೆಯನುು ಕೈಗಳು ಲು ಹಡಗು ಸ೦ಚಾರಕ್ೆ ಅನುಮತ ನಿೀಡಬಹುದು.
19.
(1)
ಪ್ರವಾನಗಿ
ಪಾರ ಧಿಕಾರವು,
ಯಾವುದೇ
ಪ್ರವಾನಗಿಯನುು
ಹೊಾಂದ್ಧರುವವರು ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕ್ಯನುು ತಪಾಪ ಗಿ ನಿೀಡಿದಾಾ ರೆ ಎಾಂದು

ಅಥವ್ಯ ರದ್ದ ತ.

ಶುಲಕ ಗಳು ಮತ್ತು
ಅದ್ರ
ವಿನಾಯಿತಗಳು

ನಂಬಲು ಸಮಂಜಸವಾದ ಕಾರಣ್ವಿದಾ ಲ್ಲಿ , ಅಥವಾ ಅಾಂತಹ ಪ್ರವಾನಗಿಯ
ಮಂಜೂರಾತ ಅಥವಾ ನವಿೀಕರಣ್ಕಾೆ ಗಿ ಯಾವುದೇ ಅಜಿಯಲ್ಲಿ
ತಪುಪ
ಮಾಹತ ಅಥವಾ ತಪಾಪ ಗಿದೆ ಎ೦ದಾದಲ್ಲಿ , ಸೂಚಿಸ ಬಹುದಾದ ರಿೀತಯಲ್ಲಿ
ಆದೇಶದ
ಮೂಲಕ
ಪ್ರವಾನಗಿಯನುು
ಅಮಾನತ್ತ
ಅಥವಾ
ರದುಾ ಗಳಿಸಬಹುದು.
(2)
ಈ
ಕಾಯಿದೆಯ
ಯಾವುದೇ
ನಿಬಂಧನೆಗಳನುು
ಅನುಸರಿಸಲು
ಪ್ರವಾನಗಿಯನುು
ಹೊಾಂದ್ಧರುವ ಯಾವುದೇ ವಯ ಕ್ಷು ಯು ಪ್ದೇ ಪ್ದೇ
ವಿಫಲವಾದರೆ, ಪ್ರವಾನಗಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರವು ಮೂರನೇ ಮತ್ತು
ನಂತರದ
ಅಪ್ರಾಧದ ಮೇಲ್ ಅಾಂತಹ ಪ್ರವಾನಗಿಯನುು ಅಮಾನತ್ತಗಳಿಸಬಹುದು.
3) ಪ್ರವಾನಗಿಯನುು ಹೊಾಂದ್ಧರುವವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲು / ಅಳವಡಿಸ್ಥಕೊಳು ಲು
ಸಮಂಜಸವಾದ ಅವಕಾಶವನುು ನಿೀಡದ ಹೊರತ್ತ ಈ ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಯಾವುದೇ ಪ್ರವಾನಗಿಯನುು
ಅಮಾನತ್ತಗಳಿಸಲಾಗುವುದ್ಧಲಿ
ಅಥವಾ
ರದುಾ ಗಳಿಸಲಾಗುವುದ್ಧಲಿ .
(4) ಈ ವಿಭಾಗದ ನಿಬ೦ಧನೆಗಳಪ್ಟ್ ೦ತ್, ಕಾಂದರ ಸಕಾಿರವು ಸವಿಜನಿಕ
ಹತಸಕ್ಷು ,
ಕಾನ್ಮನು
ಮತ್ತು
ಸುವಯ ವಸೆಿ
ಕಾಪಾಡುವುದು
ಮತ್ತು
ಪ್ರವಾನಗಿದಾರರು ಈ ಕಾಯಿದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಬಹುದಾದ
ಯಾವುದೇ
ಇತರ ದಂಡಕ್ೆ
ಪೂವಾಿಗರ ಹವಿಲಿ ದೆ, ಪ್ರವಾನಗಿಯನುು
ರದುಾ ಗಳಿಸಲು ಪಾರ ಧಿಕಾರಕ್ೆ ನಿದೇಿಶಿಸಬಹುದು.
(5) ಈ ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರವಾನಗಿಯನುು ಅಮಾನತ್ತಗಳಿಸ್ಥರುವ
ಪ್ರ ತಯಬಬ
ವಯ ಕ್ಷು ಯು, ಅಾಂತಹ ಅಮಾನತ್ತಗಾಂಡ ತಕ್ಷಣ್, ಅಾಂತಹ
ಪ್ರವಾನಗಿಯನುು ನಿೀಡಲಾದ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ಯನುು ಅಥವಾ ಮೀನುಗಾರಿಕ್
ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕ್ಯನುು ನಿಲ್ಲಿ ಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಮಾನತ್ತಗಳಿಸುವ
ಆದೇಶವನುು
ಲ್ಲಖಿತ
ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ
ರದುಾ ಗಳಿಸುವವರೆಗೂ
ಅಾಂತಹ
ಚಟುವಟಿಕ್ಗಳನುು ಪುನರಾರಂಭಿಸಬ್ದರದು.
(6) ಪ್ರವಾನಗಿಯನುು ಅಮಾನತ್ತಗಳಿಸ್ಥದ ಅಥವಾ ರದುಾ ಪ್ಡಿಸ್ಥದ ಯಾವುದೇ
ಪ್ರವಾನಗಿಯನುು ಹೊಾಂದ್ಧರುವವರು, ಅಾಂತಹ ಅಮಾನತ್ತ ಅಥವಾ ರದಾ ತಯ
ನಂತರ, ಪ್ರವಾನಗಿಯನುು ತಕ್ಷಣ್ವೇ ಪ್ರವಾನಗಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರಕ್ೆ ಒಪ್ಪ ಸಬೇಕು.
20. (1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರ ತಯಾಂದು ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ಮತ್ತು
ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕ್ಗಳು ರಾಜಯ
ಸಕಾಿರಗಳಾಂದ್ಧಗೆ
ಸಮಾಲೀಚಿಸ್ಥದ ನಂತರ ಕಾಂದರ ಸಕಾಿರವು ನಿಧಿರಿಸಬಹುದಾದ ಮತ್ತು
ವಿಧಿಸ್ಥದ ರಿೀತಯಲ್ಲಿ ಶುಲೆ ಗಳನುು ಸಂಗರ ಹಸಲು ಬದಾ ವಾಗಿರುತು ವ.
ವಿವಿಧ ಶುಲೆ ಗಳನುು ಮೊದಲೇ ಸೂಚಿಸ್ಥದ ನಿಯಮಾವಳಿಯ೦ತ್ ವಿವಿಧ
ವಗಿಗಳು ಅಥವಾ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ನೌಕ್ಗಳ ವಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪ್ರ ದೇಶ
ಅಥವಾ
ಕಾಯಾಿಚರಣೆಯ
ಪ್ರ ದೇಶಗಳಿಗೆ
ಅನುಗುಣ್ವಾಗಿ
ವಿವಿಧ
ಶುಲೆ ಗಳನುು ವಿಧಿಸಬಹುದು.
(2) ಕಾಂದರ
ಸಕಾಿರವು ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ, ಮೊೀಟಾರುರಹತ
ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ಹಡಗುಗಳು, ಮೊೀಟಾರು ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ಹಡಗುಗಳು, ವೈಜಾಾ ನಿಕ
ಸಂಶೀಧನೆ ಮತ್ತು ಸಮೀಕ್ಷ ಹಡಗುಗಳು ಮತ್ತು ಅಾಂತಹ ವಗಿದ ಇತರೆ
ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ಹಡಗುಗಳನುು
ಈ ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಶುಲೆ ಗಳ
ಪಾವತಯಲ್ಲಿ ವಿನಯಿತ ನಿೀಡಬಹುದು.
(3) ಕಾಂದರ ಸಕಾಿರವು, ರಾಜಯ ಸಕಾಿರಗಳಾಂದ್ಧಗೆ ಸಮಾಲೀಚಿಸ್ಥದ ನಂತರ,
ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ, ಕ್ಲವು ವಗಿಗಳು ಅಥವಾ ಯಾಾಂತರ ೀಕೃತ
ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ಹಡಗುಗಳ ವಗಿಗಳನುು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ
ಚಟುವಟಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಅಾಂತಹ ಇತರ ಹಡಗುಗಳನುು ಈ ವಿಭಾಗದ

ಸಾಗರ
ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯ
ಸಲಹಾ ಸಮತ

ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರಿ

ಅಧಿಕೃತ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ಅಧಿಕಾರಗಳು.

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶುಲೆ ವಿಧಿಸುವಿಕ್ಯಿಾಂದ ವಿನಯಿತ ನಿೀಡಬಹುದು.
ಅಧ್ಯಾ ಯ III
ಸಾಗರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯ ಸಲಹಾ ಸಮತ
21. (1) ಕಾಂದರ ಸಕಾಿರವು ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ, ಕಾಂದರ ಸಕಾಿರದ
ಪ್ರ ತನಿಧಿಗಳು, ರಾಜಯ
ಸಕಾಿರದ ಪ್ರ ತನಿಧಿಗಳು, ಮೀನುಗಾರರು ಮತ್ತು
ಮೀನುಗಾರಿಕಾ
ಸಂಘ-ಸಂಸೆಿ ಗಳ
ಪ್ರ ತನಿಧಿಗಳು
ಮತ್ತು
ತಜ್ಞರ
ಸಹಯೀಗದ೦ದ್ಧಗೆ
ಸಮುದರ
ಮೀನುಗಾರಿಕ್ಯ
ಕುರಿತ್ತ
ಸಲಹಾ
ಸಮತಯನುು ರಚಿಸುತು ದೆ.
(2) ಸಮಾಲೀಚನ ಸಮತಯು ಸಮುದರ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು
ನಿವಿಹಣೆ, ಮೀನುಗಾರರ ಕಲಾಯ ಣ್ ಮತ್ತು ಈ ಕಾಯಿದೆಯ ಅನುಷ್ಠಾ ನದ
ಕುರಿತ್ತ ಕಾಂದರ ಸಕಾಿರಕ್ೆ ಸಲಹೆ ನಿೀಡುತು ದೆ.
(3) ಸಲಹಾ ಸಮತಯ ಸಂಯೀಜನೆ, ಅದರ ಕಾಯಿನಿವಿಹಣೆಯ
ನಿಯಮಗಳು ಅದರ ವಯ ವಹಾರದ ವಹವಾಟಿನ ವಿಧಾನವನುು ಒಳಗಾಂಡಂತ್,
ನಿಯಮಸಬಹುದಾದಂತ್ ಇರತಕೆ ದುಾ .
(4)
ಕಾಂದರ
ಸಕಾಿರವು
ಕಾಲಕಾಲಕ್ೆ
ತನು
ಅಗತಯ ವಾಂದು
ಭಾವಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಲಹಾ ಸಮತಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು
ಸಕಷ್ಟ್ ಸಂಖೆಯ ಯ ಉಪ್-ಸಮತಗಳನುು ರಚಿಸಬಹುದು.
ಅಧ್ಯಾ ಯ IV
ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಗಳ ತೀರ್ಪವ
22. ಕಾಂದರ ಸಕಾಿರವು, ರಾಜಯ ಸಕಾಿರಗಳಾಂದ್ಧಗೆ ಸಮಾಲೀಚಿಸ್ಥದ ನಂತರ,
ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ, ಈ ಕಾಯಿದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿೀಡಲಾದ ಅಧಿಕಾರ
ಮತ್ತು ಕತಿವಯ ಗಳನುು ಚಲಾಯಿಸಲು ಕಾಂದರ ಸಕಾಿರ ಅಥವಾ ರಾಜಯ
ಸಕಾಿರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಾಂದ ಸೂಕು ಸಂಖೆಯ ಯ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುು
ನೇಮಸುತು ದೆ. ವಿವಿಧ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುು ವಿವಿಧ ವಗಿದ ಮೀನುಗಾರಿಕ್
ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ಯ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ವಿವಿಧ
ಚಟುವಟಿಕ್ಗಳಿಗೆ
ನೇಮಸಬಹುದು,
ಇದನುು
ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ
ನಿದ್ಧಿಷ್ ಪ್ಡಿಸಬಹುದು.
(5) ಈ ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರವಾನಗಿಯನುು ಅಮಾನತ್ತಗಳಿಸ್ಥರುವ
ಪ್ರ ತಯಬಬ
ವಯ ಕ್ಷು ಯು, ಅಾಂತಹ ಅಮಾನತ್ತಗಾಂಡ ತಕ್ಷಣ್, ಅಾಂತಹ
ಪ್ರವಾನಗಿಯನುು ನಿೀಡಲಾದ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ಯನುು ಅಥವಾ ಮೀನುಗಾರಿಕ್
ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕ್ಯನುು ನಿಲ್ಲಿ ಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಮಾನತ್ತಗಳಿಸುವ
ಆದೇಶವನುು
ಲ್ಲಖಿತ
ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ
ರದುಾ ಗಳಿಸುವವರೆಗೂ
ಅಾಂತಹ
ಚಟುವಟಿಕ್ಗಳನುು ಪುನರಾರಂಭಿಸಬ್ದರದು.
23. (1) ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರಿಯು, ಈ ಕಾಯಿದೆಯ ನಿಯಮಗಳು
ಅಥವಾ ಆದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳ ಯಾವುದೇ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ
ವಿರುದಿ ವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಹಡಗನುು ಬಳಸಲಾಗುತು ದೆ ಅಥವಾ
ಚಟುವಟಿಕ್ಯನುು ಕೈಗೆತು ಕೊಳು ಲಾಗಿದೆ ಎಾಂದು ತಳಿದ ನಂತರ, ವಾರಂಟ್
ನಾಂದ್ಧಗೆ ಅಥವಾ ಇಲಿ ದೆ –
(ಎ) ಕ್ಯಡಲ್ ಅಾಂತಹ ಹಡಗನುು ನಿಲ್ಲಿ ಸ್ಥ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರ ವೇಶಿಸ್ಥ ಮೀನುಗಳಿಗಾಗಿ
ಅಥವಾ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕ್-ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕ್ಗಳಿಗೆ
ಬಳಸ್ಥದ ಅಥವಾ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಉಪ್ಕರಣ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕುವುದು ಅಥವಾ
ಪ್ರಿಶಿೀಲ್ಲಸುವುದು;
(ಬಿ) ಅಾಂತಹ ಹಡಗಿನ ಮಾಸ್ ರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಥೆ ಪ್ಪ ರ್ ನೀಾಂದಣಿ ದಾಖಲ್ಗಳು,
ಲಾಗ್ಬುಕ್ಟ ಅಥವಾ ಹಡಗಿನ ದಾಖಲ್ಗಳು ಮತ್ತು
ಹಡಗಿನ ವಯ ಕ್ಷು ಗಳ

ವಿವರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ದಾಖಲ್ಗಳನುು ಒದಗಿಸುವ
ಅಗತಯ ವಿದೆ. ಮತ್ತು
ಅಾಂತಹ ದಾಖಲ್ಗಳು ಮತ್ತು
ಅದರ ವಿವರಗಳನುು
ಪ್ರಿೀಕ್ಷಷ ಸುವುದು ಅಥವಾ ನಕಲುಗಳನುು ತ್ಗೆದುಕೊಳು ವುದು;
(ಸ್ಥ) ಅಾಂತಹ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ರುವ ಮೀನಿನ ಸ್0ಗರ ಹಣೆ, ಮೀನುಗಾರಿಕ್ಗೆ ಬಳಸ್ಥದ
ಬಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಉಪ್ಕರಣ್ಗಳನುು
ಅಥವಾ ಹಡಗಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ
ಯಾವುದೇ ದಾಖಲ್ಯನುು ಪ್ರಿೀಕ್ಷಷ ಸ್ಥವುದು;
ಡಿ) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಯಾವುದೇ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅನುಸರಣೆಯನುು
ಖಚಿತಪ್ಡಿಸ್ಥಕೊಳು ಲು ಅಗತಯ ವಾಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾದ0ತಹ ವಿಚಾರಣೆಗಳನುು
ಮಾಡುವುದು.
(2) ಈ ಕಾಯಿದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿದೇಶಿ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಹಡಗು
ಅಪ್ರಾಧ ಎಸಗಿದೆ ಅಥವಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ
ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ಮನುಬ್ದಹರ
ಚಟುವಟಿಕ್ಗಳನುು ಕೈಗಾಂಡಿದೆ ಎಾಂದು ನಂಬಲು ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ
ಕಾರಣ್ವಿದಾ ಲ್ಲಿ , ಅವರು ವಾರಂಟ್ನಾಂದ್ಧಗೆ ಅಥವಾ ಇಲಿ ದೆ,–
(ಎ) ಅಾಂತಹ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ
ಕಂಡುಬರುವ ಅಥವಾ ಹಡಗಿಗೆ ಸೇರಿದ
ಮೀನುಗಾರಿಕ್ಗೆ ಬಳಸ್ಥದ ಬಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಉಪ್ಕರಣ್ಗಳು, ಮೀನಿನ ಸ್0ಗರ ಹಣೆ,
ಅಥವಾ ಸರಕುಗಳಾಂದ್ಧಗೆ ಅಾಂತಹ ಹಡಗನುು
ವಶಪ್ಡಿಸ್ಥಕೊಳಿು ಮತ್ತು
ಬಂಧಿಸುವುದು; ಅಥವಾ
(ಬಿ) ಹಡಗಿನಿಾಂದ ಕೈಬಿಟ್
ಯಾವುದೇ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ಸಧನಗಳನುು
ವಶಪ್ಡಿಸ್ಥಕೊಳಿು ಮತ್ತು ಬಂಧಿಸುವುದು; ಅಥವಾ
(ಸ್ಥ) ಅಪ್ರಾಧ ಎಸಗಿದ ಕಾರಣ್ಕಾೆ ಗಿ ಅಾಂತಹ ವಯ ಕ್ಷು ಯನುು ಬಂಧಿಸ್ಥ, ಮತ್ತು
ಅಾಂತಹ ವಶಪ್ಡಿಸ್ಥಕೊಾಂಡ ವಿದೇಶಿ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ಹಡಗಿನ ಮಾಸ್ ರ್ ಅಥವಾ
ನಿವಾಿಹಕರಿಗೆ ಹಡಗನುು ಕಾಂದರ ಸಕಾಿರವು ಸೂಚಿಸ್ಥದ ಬಂದರಿಗೆ ತರಲು
ಆದೇಶಿಸ್ಥ:
ಹೀಗೆ
ಬಂಧನಕೊೆ ಳಗಾದ
ಅಥವಾ
ವಶಪ್ಡಿಸ್ಥಕೊಾಂಡ
ನೌಕ್ಯು
ವಶಪ್ಡಿಸ್ಥಕೊಾಂಡ ಹಡಗಿನ ಡಾಕ್ಷಾಂಗ್, ನಿವಿಹಣೆ ಮತ್ತು ವಶಪ್ಡಿಸ್ಥಕೊಾಂಡ
ಹಡಗಿನ
ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ
ಮತ್ತು
ಮೀನಿನ
ಸ0ಗರ ಹಣೆ
(ಜೀವ0ತ
ಮೀನನು ಳಗ0ಡ0ತ್),
ಮೀನು
ಹಡಿಯುವಿಕ್ಯ
ಮೇಲ್
ನಿಯಮಾನುಸರವಾಗಿ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ0ತಹ ಶುಲೆ ಗಳಿಗೆ ಬದಾ ವಾಗಿರುತು ದೆ.
(3) ಉಪ್ವಿಭಾಗ (2) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಹಡಗಿನ ವಿರುದಿ
ಯಾವುದೇ
ಕರ ಮವನುು
ತ್ಗೆದುಕೊಳುು ವಲ್ಲಿ ,
ಅಧಿಕೃತ
ಅಧಿಕಾರಿಯು
ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಅಗತಯ ವಿರುವ0ತಹ ಅಧಿಕಾರವನುು ಬಳಸಬಹುದು ಮತ್ತು
ಸಧಯ ವಾದಷ್ಟ್ ಬೇಗ, ಅಾಂತಹ ವಶಪ್ಡಿಸ್ಥಕೊಳುು ವಿಕ್ ಮತ್ತು ಬಂಧನದ
ವಿವರಗಳಾಂದ್ಧಗೆ ಕಾಂದರ ಸಕಾಿರಕ್ೆ ಲ್ಲಖಿತವಾಗಿ ತಳಿಸಬೇಕು. ವಯ ಕ್ಷು ಅಥವಾ
ಬಂಧಿತ ವಯ ಕ್ಷು ಗಳು, ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣೆಯ ಆರಂಭಕಾೆ ಗಿ ಪ್ರ ಥಮ ದಜೆಿಯ
ಮಾಯ ಜಸೆ್ ರೀಟ್ ಅಥವಾ ಮೆಟ್ರರ ಪಾಲ್ಲಟನ್ ಮಾಯ ಜಸೆ್ ರೀಟ್ ಮುಾಂದೆ ಬಂಧಿತ
ವಯ ಕ್ಷು ಅಥವಾ ವಯ ಕ್ಷು ಗಳನುು ಅಪ್ರಾಧದ ವರದ್ಧಯಾಂದ್ಧಗೆ ಹಾಜರುಪ್ಡಿಸಬೇಕು.
(4) ಭಾರತೀಯ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಹಡಗು ಸೆಕ್ಷನ್ 6 ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಷನ್ 8 ರ ಉಪ್ಸೆಕ್ಷನ್ (2) ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಷನ್ 17 ರ ನಿಯಮಗಳನುು ಉಲಿ ಾಂಘಿಸ್ಥದೆ ಎಾಂದು
ನಂಬಲು ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಸಮ0ಜಸವಾದ
ಕಾರಣ್ವಿದಾ ಲ್ಲಿ ,
ಅವರು
ಅಾಂತಹ
ಉಲಿ ಾಂಘನೆಯ
ವರದ್ಧಯನುು
ಸ್ಥದಿ ಪ್ಡಿಸಬೇಕು
ಮತ್ತು
ಅದನುು
ವಿಚಾರಣೆಗಳನುು
ಆರಂಭಿಸಲು
ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ ತೀಪುಿ ನಿೀಡುವ ಪಾರ ಧಿಕಾರಕ್ೆ ಸಲ್ಲಿ ಸಬೇಕು ಮತ್ತು ವರದ್ಧಯ
ಪ್ರ ತಯನುು ಮಾಸ್ ರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಥೆ ಪ್ಪ ರ್ ಅಥವಾ ಹಡಗಿನ ಅಧಿಪ್ತಯ ದಲ್ಲಿ ರುವ
ವಯ ಕ್ಷು ಗೆ ಸಹ ಒದಗಿಸಬೇಕು:

ತೀರ್ಪವ

ಈ ಉಪ್ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಅಪ್ರಾಧಕಾೆ ಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರಿಯು
ಯಾವುದೇ ಹಡಿದ್ಧಟ್ ಮೀನುಗಳನುು ಅಥವಾ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ಸಧನಗಳನುು
ವಶಪ್ಡಿಸ್ಥಕೊಳು ಬ್ದರದು.
(5) ಭಾರತೀಯ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಹಡಗು ಸೆಕ್ಷನ್ 6 ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಷನ್ 13 ಅಥವಾ
ಸೆಕ್ಷನ್ 14 ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಷನ್ 15 ರ ನಿಯಮಗಳನುು ಉಲಿ ಾಂಘಿಸ್ಥದೆ ಎಾಂದು
ನಂಬಲು ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಕಾರಣ್ವಿದಾ ರೆ,(i) ಹಡಗಿನ ದಾಖಲ್ಗಳನುು ವಶಪ್ಡಿಸ್ಥಕೊಳುು ವುದರ ಜೊತ್ಗೆ ಮೀನುಗಳ
ಸ0ಗರ ಹ, ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ಬಳಸ್ಥದ ಬಲ್ಗಳು, ಉಪ್ಕರಣ್ಗಳು, ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರುವ
ಸರಕುಗಳನುು ವಶಪ್ಡಿಸ್ಥಕೊಳುು ವುದು;
(ii) ಹಡಗನುು ಅದರ ನಿದ್ಧಿಷ್ ನಿಲುಗಡೆಯ ಸಿ ಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿ ಸಲು ಹಡಗಿನ
ಮುಖಯ ಸಿ ರು ಅಥವಾ ಸ್ಥೆ ಪ್ಪ ರ್ ಅಥವಾ ಹಡಗಿನ ಅಧಿೀನದಲ್ಲಿ ರುವ ವಯ ಕ್ಷು ಗೆ
ಲ್ಲಖಿತವಾಗಿ ನಿದೇಿಶಿಸುವುದು; ಮತ್ತು
(iii)
ಅಾಂತಹ
ಉಲಿ ಾಂಘನೆಯ
ವರದ್ಧಯನುು
ತಯಾರಿಸ್ಥ
ಮತ್ತು
ಪ್ರ ಕ್ಷರ ಯೆಗಳನುು ಆರಂಭಿಸಲು ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ ತೀಪುಿಗಾರ ಪಾರ ಧಿಕಾರಕ್ೆ ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಥ.
(6) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ಹಡಗು ವಿಶೇಷ
ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯದ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ಮತಗಳನುು ಮೀರಿದರೆ, ಈ ವಿಭಾಗದ್ಧಾಂದ
ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ನಿೀಡಲಾದ ಅಧಿಕಾರವನುು ಅಾಂತಹ ಸಂದಭಿಗಳಲ್ಲಿ
ಮತ-ಮೀರಿ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವು ಅಾಂತರಾಷ್ಟ್ ರೀಯ ಕಾನ್ಮನು
ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನವ ಯವಾಗುವ ಕಾನ್ಮನುಗಳಿಗೆ ಬದಿ ವಾಗಿರುತು ವ.
(7) ಕಾಂದರ ಸಕಾಿರವು ರಾಜಯ ಸಕಾಿರಗಳಾಂದ್ಧಗೆ ಸಮಾಲೀಚಿಸ್ಥದ ನಂತರ,
ಅಧಿಸೂಚನೆಯ
ಮೂಲಕ,
ಅಧಿಕೃತ
ಅಧಿಕಾರಿಗೆ
ಅಗತಯ ವಾಂದು
ಪ್ರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದಂತಹ
ಇತರ
ಅಧಿಕಾರಗಳನುು ,
ಭಾರತೀಯ
ಮೀನುಗಾರಿಕಾ
ಹಡಗುಗಳ
ಎತು ರದ
ಸಮುದರ ಗಳಲ್ಲಿ /ಆಳ
ಸಮುದರ
ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ಉದೆಾ ೀಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕತಿವಯ ಗಳನುು ನಿವಿಹಸಲು ನಿೀಡಬಹುದು.
24. (1) ಸೆಕ್ಷನ್ 23 ರ ಉಪ್-ವಿಭಾಗ (4) ಅಥವಾ ಉಪ್-ವಿಭಾಗ (5) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ವರದ್ಧಯನುು ಸ್ಥವ ೀಕರಿಸ್ಥದ ನಂತರ, ತೀಪುಿ ನಿೀಡುವ ಪಾರ ಧಿಕಾರವು ಅದರ
ವರದ್ಧಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಾಂಡಿರುವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಾ ವಿಚಾರಣಾ ಪ್ರ ಕ್ಷರ ಯೆಗಳನುು
ಪಾರ ರಂಭಿಸುತು ದೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ ಎಲಾಿ ಪ್ಕ್ಷಗಳಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆಯನುು
ಆಲ್ಲಸಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗೆಾ ಅವರ ಸಮ0ಜಸ ನಿಧಾಿರವನುು ನಿೀಡಲು
ಅವಕಾಶವನುು ನಿೀಡುತು ದೆ.
(2) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ದಂಡದ ಜೊತ್ಗೆ, ತೀಪುಿ
ನಿೀಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಪ್ರ ಥಮ ದಜೆಿಯ ಮಾಯ ಜಸೆ್ ರೀಟ್ ಅಥವಾ
ಮೆಟ್ರರ ೀಪಾಲ್ಲಟನ್ ಮಾಯ ಜಸೆ್ ರೀಟ್, ಪ್ರ ಕರಣ್ದ ಪ್ರ ಕಾರ, ಸೆಕ್ಷನ್ 23 ರ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ವಶಪ್ಡಿಸ್ಥಕೊಾಂಡ ಮೀನು ತವ ರಿತಗತಯಲ್ಲಿ
ನೈಸಗಿಿಕವಾಗಿ
ಹಾಳಗುತು ದೆ ಎಾಂದು ಅಭಿಪಾರ ಯಪ್ಟ್ ರೆ, ಅವರು ಅಾಂತಹ ಮೀನುಗಳನುು
ಸವಿಜನಿಕ ಹರಾಜನ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಆದೇಶಿಸಬಹುದು
ಮತ್ತು ಅದರ ಮಾರಾಟದ ಆದಾಯವನುು ಅವರ ಸುರಕ್ಷಷ ತ ಕಸ್ ಡಿಯಲ್ಲಿ
ಇರಿಸಬಹುದು.
(3) ತೀಪುಿ ನಿೀಡುವ ಪಾರ ಧಿಕಾರದ ಅಾಂತಮ ನಿಧಾಿರದ ಮೇಲ್ ಅಥವಾ
ಒಾಂದನೇ
ತರಗತಯ
ಮಾಯ ಜಸೆ್ ರೀಟ್
ಅಥವಾ
ಮೆಟ್ರರ ೀಪಾಲ್ಲಟನ್
ಮಾಯ ಜಸೆ್ ರೀಟ್, ಪ್ರ ಕರಣ್ದ ಪ್ರ ಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಮಾರಾಟದ ವಚಿ ವನುು
ಕಡಿತಗಳಿಸ್ಥದ
ನಂತರ,
ಮಾರಾಟವನುು
ಉಪ್-ವಿಭಾಗ
(2)
ರಲ್ಲಿ
ಉಲ್ಿ ೀಖಿಸಲಾದ ಅಥವಾ ಹರಾಜು ಅಥವಾ ಅದಕ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ ಇತರ
ಪಾರ ಸಂಗಿಕ ವಚಿ ಗಳನುು ಸಮುದರ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿಗೆ ಅಥವಾ
ಮಾಲ್ಲೀಕರು ಅಥವಾ ಮಾಸ್ ರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಥೆ ಪ್ಪ ರ್ ಅಥವಾ ಅದನುು

ತೀರ್ಪವ ನಿೀಡುರ್
ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ

ಮೇಲೂ ನ್ವಿ
ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ

ಮನ್ವಿಗಳು

ದಾಖಲೆಗಳಗಾಗಿ
ಕ್ರೆ ಮಾಡಲು
ಮೇಲೂ ನ್ವಿ
ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದ್
ಅಧಿಕಾರ,
ಇತ್ಯಾ ದ್ಧ.

ವಶಪ್ಡಿಸ್ಥಕೊಾಂಡ ಯಾವುದೇ ವಯ ಕ್ಷು ಗೆ, ಲಾಲಾಸೆಯಾದ ಮೇಲ್ ಪಾವತಸಬೇಕು.
(4) ಸೆಕ್ಷನ್ 18 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿೀಡಲಾದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಾನಗಿಯ ನಿಯಮಗಳು
ಮತ್ತು ಷರತ್ತು ಗಳ ಯಾವುದೇ ಉಲಿ ಾಂಘನೆಯ ತೀಪುಿ ನಿೀಡುವ ವಿಧಾನವು ಈ
ಮೊದಲೇ ಸೂಚಿಸ್ಥದಂತಹದಾಾ ಗಿರಬೇಕು.
25. ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ ರಾಜಯ ಸಕಾಿರದಾಂದ್ಧಗೆ ಸಮಾಲೀಚಿಸ್ಥದ ನಂತರ ಕಾಂದರ
ಸಕಾಿರವು ಸೂಚಿಸಬಹುದಾದಂತ್ ಜಲ್ಿ ಯ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇಿಶಕರ ಶೆರ ೀಣಿಗಿಾಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲಿ ದ ರಾಜಯ ಸಕಾಿರದ ಅಧಿಕಾರಿಯು,
ವಿಭಾಗ 23 ರ ಉಪ್-ವಿಭಾಗ (4) ಮತ್ತು ಉಪ್-ವಿಭಾಗ (5) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಅಪ್ರಾಧಗಳ ನಿಣ್ಿಯದ ಉದೆಾ ೀಶಗಳಿಗಾಗಿ ತೀಪುಿ ನಿೀಡುವ ಅಧಿಕಾರವನುು
ಹೊಾಂದ್ಧರುತು ರೆ.
26. ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ ರಾಜಯ ಸಕಾಿರದಾಂದ್ಧಗೆ ಸಮಾಲೀಚಿಸ್ಥದ ನಂತರ ಕಾಂದರ
ಸಕಾಿರವು ಸೂಚಿಸಬಹುದಾದ ರಾಜಯ ಸಕಾಿರದ ಹೆಚ್ಚಿ ವರಿ ನಿದೇಿಶಕರ
(ಮೀನುಗಾರಿಕ್) ಶೆರ ೀಣಿಗಿಾಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲಿ ದ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಈ ಕಾಯಿದೆಯ
ಉದೆಾ ೀಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮೇಲೂ ನವಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರವಾಗಿರತಕೆ ದುಾ .
27. (1) ಸೆಕ್ಷನ್ 24 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೀಪುಿ ನಿೀಡುವ ಪಾರ ಧಿಕಾರದ ಆದೇಶದ್ಧಾಂದ
ನಾಂದ ಯಾವುದೇ ವಯ ಕ್ಷು ಯು ತನಗೆ ಆದೇಶವು ಲಭಯ ವಾದ ದ್ಧನಾಂಕದ್ಧಾಂದ
ಮೂವತ್ತು ದ್ಧನಗಳ ಒಳಗೆ, ಮೇಲೂ ನವಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರಕ್ೆ ಮನವಿಯನುು ಸಲ್ಲಿ ಸ
ಬಹುದು:
ಪ್ರಂತ್ತ, ಮೇಲೂ ನವಿಯನುು ಸಲ್ಲಿ ಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ , ಮೇಲೂ ನವಿ ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಥದ
ಆದೇಶದ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಪಾವತಸಬೇಕಾದ
ದಂಡದ
ಮೊತು ವನುು
ಅಪ್ೀಲುದಾರರು ಠೇವಣಿ ಮಾಡದ ಹೊರತ್ತ ಮೇಲೂ ನವಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರದ್ಧಾಂದ
ಯಾವುದೇ ಮನವಿಯನುು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದ್ಧಲಿ :
ಮೇಲೂ ನವಿಯನುು
ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ
ಸಲ್ಲಿ ಸಲು
ಸಕಷ್ಟ್
ಕಾರಣ್ಗಳಿ0ದ
ಅಜಿದಾರರನುು
ತಡೆಯಲಾಗಿದೆ
ಎ0ದು
ಮೇಲೂ ನವಿ
ಪಾರ ಧಿಕಾರಕ್ೆ
ಮನವರಿಕ್ಯದಲ್ಲಿ , ಪಾರ ಧಿಕಾರವು ಹೇಳಲಾದ ಮೂವತ್ತು ದ್ಧನಗಳ ಅವಧಿ
ಮುಗಿದ ನಂತರವೂ ಯಾವುದೇ ಮೇಲೂ ನವಿಯನುು ಸಲ್ಲಿ ಸಲು ಮೇಲೆ ಾಂಡ
ದ್ಧನಾಂಕದ್ಧಾಂದ ತೊಾಂಬತ್ತು ದ್ಧನಗಳ ಅವಧಿಯನುು ಕಲ್ಲಪ ಸುವುದು.
(2)
ಮೇಲೂ ನವಿ
ಪಾರ ಧಿಕಾರವು,
ಮೇಲೂ ನವಿಯನುು
ನಿಧಿರಿಸುವಾಗ,
ನಿಯಮಸಬಹುದಾದಂತಹ ಕಾಯಿವಿಧಾನವನುು ಅನುಸರಿಸತಕೆ ದುಾ .
28. ಮೇಲೂ ನವಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರವು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೀಪುಿ ನಿೀಡುವ
ಅಧಿಕಾರಿಯಿಾಂದ
ನಿೀಡಲಾದ
ಯಾವುದೇ
ಆದೇಶದ
ದಾಖಲ್ಗಳನುು
ತರಿಸ್ಥಕೊ೦ಡು ಪ್ರಿಶಿೀಲ್ಲಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಾಂತಹ ಆದೇಶದ ಕಾನ್ಮನುಬದಿ ತ್
ಅಥವಾ ಔಚಿತಯ ದ ಬಗೆಾ ತೃಪ್ು ಪ್ಡಿಸುವ ಉದೆಾ ೀಶಕಾೆ ಗಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 27 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಯಾವುದೇ ಮೇಲೂ ನವಿಗೆ ಆದಯ ತ್ ನಿೀಡಲಾಗಿಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಯಿವಿಧಾನದ
ಕರ ಮಬದಿ ತ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದಂತ್ ಅದಕೆ ನುಗುಣ್ವಾಗಿ ಅಾಂತಹ ಆದೇಶವನುು
ಸೂಕು ವಾಂದು ಭಾವಿಸ್ಥ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದು:
ಅದರ0ತ್, ಯಾವುದೇ ವಯ ಕ್ಷು ಯ ಮೇಲ್ ಪ್ರ ಭಾವ ಬಿೀರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ
ಆದೇಶವನುು ಮಾಡಬ್ದರದು, ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ದಧಿತರಾದ ವಯ ಕ್ಷು ಗೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸಮಂಜಸವಾದ ಅವಕಾಶವನುು ಕಲ್ಲಪ ಸುವುದು.

ವಿಚಾರಣೆಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದಂತೆ
ತೀರ್ಪವ ನಿೀಡುರ್
ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು
ಮೇಲೂ ನ್ವಿ
ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದ್
ಅಧಿಕಾರಗಳು.

29. (1) ತೀಪುಿ ನಿೀಡುವ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಮೇಲೂ ನವಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರವು ವಿಚಾರಣೆ
ನಡೆಸುವಾಗ ಸ್ಥವಿಲ್ ನಯ ಯಾಲಯದ ಎಲಾಿ
ಅಧಿಕಾರಗಳನುು
ಸ್ಥವಿಲ್
ಪ್ರರ ಸ್ಥೀಜರ್ ಕೊೀರ್ಡ, 1908 ರಲ್ಲಿ ರುವ0ತ್ ಈ ಕ್ಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದಂತ್,
ಪಾರ ಧಿಕಾರವು
ಮೊಕದಾ ಮೆಯನುು
ಹೂಡಬಹುದು,
ಅವುಗಳೆಾಂದರೆ: (ಎ) ಸಕ್ಷಷ ಗಳ ಹಾಜರಾತಯನುು ಕರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಜಾರಿಗಳಿಸುವುದು;
(ಬಿ) ಯಾವುದೇ ದಾಖಲ್ಯ ಆವಿಷೆ ರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದನುು ಸಲ್ಲಿ ಸುವುದು;
(ಸ್ಥ) ಯಾವುದೇ ಸವಿಜನಿಕ ದಾಖಲ್ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಯ ಯಾವುದೇ
ನಯ ಯಾಲಯದ್ಧಾಂದ ಅದರ ನಕಲನುು ತರಿಸಲು ವಿನಂತಸುವುದು;
(ಡಿ) ಅಫಿಡವಿಟ್ಗಳ ಮೇಲ್ ಸಕ್ಷಯ ವನುು ಪ್ಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು
(ಇ) ಸಕ್ಷಷ ಗಳು ಅಥವಾ ದಾಖಲ್ಗಳ ಪ್ರಿೀಕ್ಷ ಗಾಗಿ ಸೂಕು ರಾದವರನುು
ಆಯೀಜಸುವುದು.
ಅಧ್ಯಾ ಯ V
ಅಪರಾಧಗಳು ಮತ್ತು ದಂಡಗಳು

ಭಾರತದ್ ಕ್ಡಲ
ರ್ಲಯಗಳಲ್ಲಿ
ವಿದೇಶ
ಮೀನುಗಾರಿಕಾ
ಹಡಗುಗಳು
ಕಾಯ್ದದ ಯ ಕೆಲವು
ನಿಬಂಧನೆಗಳ
ಉಲಿ ಾಂಘನೆಗೆ
ದಂಡ

30. ಯಾವುದೇ ವಿದೇಶಿ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ಹಡಗು,–
(i) ಸೆಕ್ಷನ್ 11 ರ ವಿರುದಿ ವಾಗಿ ಭಾರತದ ಕಡಲ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕ್

ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅದರ ಮೀನು ಸ್0ಗರ ಹಣೆ, ಬಲ್ಗಳು, ಉಪ್ಕರಣ್ಗಳು,
ಮಳಿಗೆಗಳು ಅಥವಾ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ರುವ ಸರಕುಗಳಾಂದ್ಧಗೆ ಮುಟು್ ಗೀಲು
ಹಾಕ್ಷಕೊಳು ಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಾಲ್ಲೀಕರು ಅಥವಾ ನಿವಾಿಹಕರು ಅಥವಾ
ಮಾಸ್ ರ್ ಅನುು ಸಂದಭಾಿನುಸರ, ಎರಡು ವಷಿಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷ
ಅಥವಾ ಒಾಂದು ಕೊೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ವಿಸು ರಿಸುವ ದಂಡ ಅಥವಾ
ಎರಡನ್ಮು ವಿಧಿಸಬಹುದು;

(ii) ಸೆಕ್ಷನ್ 12 ರ ವಿರುದಿ ವಾಗಿ ಭಾರತದ ಕಡಲ ವಲಯಗಳ ಮೂಲಕ ಸ0ಚಾರಸಗಣೆ ಮಾಡುವುದು ಶಿಕಾಷ ಹಿ ಅಪ್ರಾಧವಾಗಿದುಾ , ಅ0ತಹ ಅಪ್ರಾಧಗಳಿಗೆ
ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಿ0ದ ಹಡಿದು ಇಪ್ಪ ತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೂ
ದಂಡವನುು ವಿಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ
31. (1). ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಹಡಗುಗಳು ಮಾನಯ ಪ್ರವಾನಗಿ
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ
ಇಲಿ ಧೇ ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ಅಥವಾ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ಗೆ
ಹಡಗುಗಳು
ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥಧ ಚಟುವಟಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಥಕೊಾಂಡರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 13 ಅಥವಾ 15
ಪರ ತೆಾ ೀಕ್ ಆರ್ಥವಕ್
ರ ಉಲಿ ಾಂಘನೆಯು ಕ್ಳಗಿನ ಮೂರನೆಯ, ನಲೆ ನೇ ಮತ್ತು ಐದನೇ ಕಾಲಮ್
ರ್ಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಿ ೀಖಿಸಲಾದ ವಾಯ ಪ್ು ಯವರೆಗು
ಶಿಕ್ಷ ಗೆ ಒಳಪ್ಡುತು ದೆ ಮತ್ತು
ಖ್ಯಯಿದೆಯ
ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಹಡಗುಗಳ ವಗಿವನುು
ಎರಡನೇ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಯೂ,
ಕೆಲವು
ಅಪ್ರಾಧಗಳನುು ಒಾಂದನೇ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಯೂ ಕರ ಮವಾಗಿ ತಳಿಸಲಾಗಿದೆ -ನಿಬಂಧನೆಗಳನುು
ಅಪರಾಧ ಮೀನುಗಾ
ಮೊದ್ಲ
ಎರಡನೇ
ಮೂರನೇ
ಉಲಿ ಾಂಘಿಸ್ಥದ್ಲ್ಲಿ
ಗಳು
ರಿಕಾ
ಅಪರಾಧ ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು
ವಿದ್ಧಸಬೇಕಾದ್
ಹಡಗುಗಳ ಧ ಮೇಲೆ
ಧ ಮೇಲೆ
ನಂತರದ್
ದಂಡ
ರ್ಗವ
ದಂಡ
ದಂಡ
ಅಪರಾಧಗಳ
ಮೇಲೆದಂಡ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
ಸೆಕ್ಷನ್ 13 ಮೊೀಟಾರಿೀ ಶೂನಯ
ಶೂನಯ
ಎರಡು ಸವಿರ
ಅಥವಾ
ಕೃತ
ರೂಪಾಯಿಗಳ
15
ಹಡಗುಗಳು
ದಂಡ
15
ಮೀ

ಗಿಾಂತ
ಕಡಿಮೆ
ಒಟಾ್ ರೆ
ಉದಾ (OAL)
ಮೊೀಟಾರಿೀ ಎರಡು
ಐಧು
ಹತ್ತು ಸವಿರ
ಕೃತ
ಸವಿರ
ಸವಿರ
ರೂಪಾಯಿಗಳ
ಹಡಗುಗಳು ರೂಪಾಯಿ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ
15
ಮೀ ಗಳ ದಂಡ ಗಳ ದಂಡ
(OAL)
ಮತ್ತು
ಅದಕ್ಷೆ ಾಂತ
ಹೆಚ್ಚಿ
ಯಾಾಂತರ ೀಕೃ ಐಧು
ಹತ್ತು
ಇಪ್ಪ ತೈದು
ತಹಡಗುಗ
ಸವಿರ
ಸವಿರ
ಸವಿರ
ಳು 15 ಮೀ ರೂಪಾಯಿ ರೂಪಾಯಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ
OAL ಗಿಾಂತ ಗಳ ದಂಡ ಗಳ ದಂಡ ದಂಡ
ಕಡಿಮೆ
ಯಾಾಂತರ ೀಕೃ ಹತ್ತು
ಇಪ್ಪ ತೈದು ಐವತ್ತು
ಸವಿರ
ತಹಡಗುಗ
ಸವಿರ
ಸವಿರ
ರೂಪಾಯಿಗಳ
ಳು 15 ಮೀ
ರೂಪಾಯಿ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ
OAL ಮತ್ತು
ಗಳ ದಂಡ ಗಳ ದಂಡ
ಅದಕ್ಷೆ ಾಂತ
ಹೆಚ್ಚಿ
(2). ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ಮೀನುಗಾರಿಕ್
ಹಡಗುಗಳ
ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ಅಥವಾ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ
ಚಟುವಟಿಕ್ಗಳು ಸೆಕ್ಷನ್ 6 ಅಥವಾ ಉಪ್-ಸೆಕ್ಷನ್ (2) ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 8 ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಷನ್
17 ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಕರ ಮಗಳ ವಿರುದಿ ವಾಗಿದುಾ , ಕ್ಳಗಿನ ಮೂರನೆಯ,
ನಲೆ ನೇ ಮತ್ತು ಐದನೇ ಕಾಲಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಿ ೀಖಿಸಲಾದ ವಾಯ ಪ್ು ಯವರೆಗು
ಶಿಕ್ಷ ಗೆ ಒಳಪ್ಡುತು ದೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಹಡಗುಗಳ ವಗಿವನುು ಎರಡನೇ
ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಯೂ, ಅಪ್ರಾಧಗಳನುು ಒಾಂದನೇ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಯೂ ಕರ ಮವಾಗಿ
ತಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಪರಾಧ
ಗಳು

ಮೀನುಗಾ
ರಿಕಾ
ಹಡಗುಗಳ
ರ್ಗವ

ಮೊದ್ಲ
ಅಪರಾಧಧ
ಮೇಲೆ
ದಂಡ

(1)
ಸೆಕ್ಷನ್ 6,
8(2),
ಅಥವಾ 17

(2)
(3)
ಮೊೀಟಾರಿೀ
ಶೂನಯ
ಕೃತ
ಹಡಗುಗಳು
15
ಮೀ
ಗಿಾಂತ ಕಡಿಮೆ
ಒಟಾ್ ರೆ

ಎರಡನೇ
ಅಪರಾ
ಧಧ
ಮೇಲೆ
ದಂಡ
(4)
ಶೂನಯ

ಮೂರನೇ
ಮತ್ತು
ನಂತರದ್
ಅಪರಾಧಗಳ
ಮೇಲೆದಂಡ
(5)
ಒಾಂದು ಸವಿರ
ರೂಪಾಯಿಗಳ
ದಂಡ

ಮೀನುಗಾರಿಕೆ
ಹಡಗುಗಳು
ಎತು ರದ್
ಸಮುದ್ರ ಗಳಲ್ಲಿ
ಈ ಖ್ಯಯಿದೆಯ
ಕೆಲವು
ನಿಬಂಧನೆಗಳನುು
ಉಲಿ ಾಂಘಿಸ್ಥದ್ಲ್ಲಿ
ವಿದ್ಧಸಬೇಕಾದ್
ದಂಡ

ಉದಾ (OAL)
ಮೊೀಟಾರಿೀ
ಒಾಂದು
ಎರಡು
ಐಧು ಸವಿರ
ಕೃತ
ಸವಿರ
ಸವಿರ
ರೂಪಾಯಿಗಳ
ಹಡಗುಗಳು
ರೂಪಾಯಿಗ ರೂಪಾ
ದಂಡ
15
ಮೀ ಳ ದಂಡ
ಯಿಗಳ
(OAL) ಮತ್ತು
ದಂಡ
ಅದಕ್ಷೆ ಾಂತ
ಹೆಚ್ಚಿ
ಯಾಾಂತರ ೀಕೃ ಮೂರು
ಐಧು
ಹತ್ತು ಸವಿರ
ತಹಡಗುಗ
ಸವಿರ
ಸವಿರ
ರೂಪಾಯಿಗಳ
ಳು 15 ಮೀ ರೂಪಾಯಿಗ ರೂಪಾ
ದಂಡ
OAL ಗಿಾಂತ ಳ ದಂಡ
ಯಿಗಳ
ಕಡಿಮೆ
ದಂಡ
ಯಾಾಂತರ ೀಕೃ ಐಧು
ಹತ್ತು
ಇಪ್ತ್ತು ಸವಿರ
ತಹಡಗುಗ
ಸವಿರ
ಸವಿರ
ರೂಪಾಯಿಗಳ
ಳು 15 ಮೀ
ರೂಪಾಯಿಗ ರೂಪಾ
ದಂಡ
OAL ಮತ್ತು
ಳ ದಂಡ
ಯಿಗಳ
ಅದಕ್ಷೆ ಾಂತ
ದಂಡ
ಹೆಚ್ಚಿ
32. (1). ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಹಡಗುಗಳು ಮಾನಯ ಪ್ರವಾನಗಿ
ಇಲಿ ಧೇ ಎತು ರದ ಸಮುದರ ಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ಅಥವಾ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥಧ ಚಟುವಟಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಥಕೊಾಂಡರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 13 ಅಥವಾ 15
ರ ಉಲಿ ಾಂಘನೆಯು ಕ್ಳಗಿನ ಮೂರನೆಯ, ನಲೆ ನೇ ಮತ್ತು ಐದನೇ ಕಾಲಮ್
ಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಿ ೀಖಿಸಲಾದ ವಾಯ ಪ್ು ಯವರೆಗು ಶಿಕ್ಷ ಗೆ ಒಳಪ್ಡುತು ದೆ ಮತ್ತು
ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಹಡಗುಗಳ ವಗಿವನುು ಎರಡನೇ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಯೂ,
ಅಪ್ರಾಧಗಳನುು ಒಾಂದನೇ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಯೂ ಕರ ಮವಾಗಿ ತಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಪರಾಧ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ
ಮೊದ್ಲ
ಎರಡನೇ ಮತ್ತು
ಗಳು
ಹಡಗುಗಳ ರ್ಗವ
ಅಪರಾಧ ನಂತರದ್
ಧ ಮೇಲೆ
ಅಪರಾಧಗಳ
ದಂಡ
ಮೇಲೆ ದಂಡ
(1)
(2)
(3)
(4)
ಸೆಕ್ಷನ್ 13
ಯಾಾಂತರ ೀಕೃತ
ಇಪ್ಪ ತೈದು ಐವತ್ತು
ಸವಿರ
ಅಥವಾ 15 ಹಡಗುಗಳು 15 ಮೀ ಸವಿರ
ರೂಪಾಯಿಗಳ
OAL ಗಿಾಂತ ಕಡಿಮೆ
ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಮತ್ತು
ಗಳ ದಂಡ ಮೂವತ್ತು ದ್ಧನಗಳ
ಅವಧಿಗೆ
ಹಡಗನುು
ವಶಪ್ಡಿಸ್ಥಕೊಳುು
ವುದು
ಯಾಾಂತರ ೀಕೃತ
ಐವತ್ತು
ಎರಡು ಲಕ್ಷ
ಹಡಗುಗಳು 15 ಮೀ
ಸವಿರ
ರೂಪಾಯಿಗಳ
OAL ಮತ್ತು ಅದಕ್ಷೆ ಾಂತ
ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ
ಮತ್ತು
ಹೆಚ್ಚಿ
ಗಳ ದಂಡ ಮೂವತ್ತು ದ್ಧನಗಳ
ಅವಧಿಗೆ

ವಿಶೇಷ
ಪರವ್ಯನ್ಗಿಯ
ನಿಯಮಗಳು
ಮತ್ತು ಷರತ್ತು ಗಳ
ಉಲಿ ಾಂಘನೆಗಾಗಿ
ದಂಡ
ಅಧಿಕೃತ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ಅಡಚಣೆಗಾಗಿ
ದಂಡ

ಹಡಗನುು
ವಶಪ್ಡಿಸ್ಥಕೊಳುು
ವುದು
(2). ಎತು ರದ ಸಮುದರ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ಹಡಗುಗಳ
ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ಅಥವಾ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ ಚಟುವಟಿಕ್ಗಳು ಷರತ್ತು
(i) ರ ಉಪ್-ವಿಭಾಗ (3) ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 6 ರಲ್ಲಿ
ಸೂಚಿಸಲಾದ ಕರ ಮಗಳ
ವಿರುದಿ ವಾಗಿದುಾ , ಕ್ಳಗಿನ ಮೂರನೆಯ, ನಲೆ ನೇ ಮತ್ತು ಐದನೇ ಕಾಲಮ್
ಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಿ ೀಖಿಸಲಾದ ವಾಯ ಪ್ು ಯವರೆಗು
ಶಿಕ್ಷ ಗೆ ಒಳಪ್ಡುತು ದೆ ಮತ್ತು
ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಹಡಗುಗಳ ವಗಿವನುು
ಎರಡನೇ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಯೂ,
ಅಪ್ರಾಧಗಳನುು ಒಾಂದನೇ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಯೂ ಕರ ಮವಾಗಿ ತಳಿಸಲಾಗಿದೆ -ಅಪರಾಧ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ
ಮೊದ್ಲ
ಎರಡನೇ ಮತ್ತು
ಗಳು
ಹಡಗುಗಳ ರ್ಗವ
ಅಪರಾಧ ನಂತರದ್
ಧ ಮೇಲೆ
ಅಪರಾಧಗಳ
ದಂಡ
ಮೇಲೆ ದಂಡ
(1)
(2)
(3)
(4)
ಸೆಕ್ಷನ್ 6
ಯಾಾಂತರ ೀಕೃತ
ಇಪ್ತ್ತು
ನಲವತ್ತು ಸವಿರ
(3) i
ಹಡಗುಗಳು 15 ಮೀ ಸವಿರ
ರೂಪಾಯಿಗಳ
OAL ಗಿಾಂತ ಕಡಿಮೆ
ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಮತ್ತು
ಗಳ ದಂಡ ಮೂವತ್ತು ದ್ಧನಗಳ
ಅವಧಿಗೆ
ಪ್ರವಾನಗಿ
ಅಮಾನತ್ತ
ಯಾಾಂತರ ೀಕೃತ
ಇಪ್ಪ ತೈದು ಒಾಂದು ಲಕ್ಷ
ಹಡಗುಗಳು 15 ಮೀ
ಸವಿರ
ರೂಪಾಯಿಗಳ
OAL ಮತ್ತು ಅದಕ್ಷೆ ಾಂತ
ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ
ಮತ್ತು
ಹೆಚ್ಚಿ
ಗಳ ದಂಡ ಮೂವತ್ತು ದ್ಧನಗಳ
ಅವಧಿಗೆ
ಪ್ರವಾನಗಿ
ಅಮಾನತ್ತ
33. ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಹಡಗು ಸೆಕ್ಷನ್ 18 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ನಿೀಡಲಾದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಾನಗಿಯ ಷರತ್ತು ಗಳು ಮತ್ತು
ನಿಯಮಗಳನುು
ಅನುಸರಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಅಾಂತಹ ಹಡಗಿನ ಮಾಲ್ಲೀಕರು ಅಥವಾ ಅದರ
ಆಪ್ರೇಟರ್ ಒಾಂದು ಲಕ್ಷದ ವರೆಗಿನ ದಂಡ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾನಗಿಯ ಅಮಾನತ್ತ
ಅಥವಾ ರದಾ ತಯಂಥಹ ಶಿಕ್ಷ ಗೆ ಅಹಿರಾಗಿರುತು ರೆ
34. (1) ಯಾವುದೇ ವಯ ಕ್ಷು ಯು ಉದೆಾ ೀಶಪೂವಿಕವಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರಿಯು
ತನು
ಅಧಿಕಾರವನುು
ಚಲಾಯಿಸಲು
ಅಡಿ್ ಪ್ಡಿಸ್ಥದರೆ , ಅವನು
ಶಿಕಾಷ ಹಿನಗಿರುತು ನೆ(i). ಭಾರತೀಯ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಹಡಗಿನ ಒಟಾ್ ರೆ ಉದಾ 15 ಮೀಟರ್ಗಿಾಂತ
ಕಡಿಮೆ ಇದಾ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಿ ಐದು ಸವಿರ ರೂಪಾಯಿಯು ಮತ್ತು ಒಟಾ್ ರೆ
ಉದಾ 15 ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಷೆ ಾಂತ ಹೆಚ್ಚಿ ಇದಾ ಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸವಿರ
ರೂಪಾಯಿ
(ii). ವಿದೇಶಿ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಹಡಗಾಗಿದಾ ಲ್ಲಿ ದಂಡವನುು ಐದು ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ
ವಿಸು ಹರಿಸಬಹುದು

ಕಂಪನಿಗಳಾಂದ್
ಅಪರಾಧಗಳು

35. (1). ಈ ಕಾಯಿದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಧವನುು ಮಾಡಿದ ಕಂಪ್ನಿ, ಅಪ್ರಾಧ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದಾ ಪ್ರ ತಯಬಬ ವಯ ಕ್ಷು ಯೂ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ನಿಯ ಉಸುು ವಾರಿ,
ಅಥವಾ ಕಂಪ್ನಿಯ ಜವಾಬ್ದಾ ರಿ ಮತ್ತು
ವಯ ವಹಾರಿಕ ಮುಖಯ ಸಿ , ಹಾಗೆಯೇ
ಕಂಪ್ನಿಯನುು
ಅಪ್ರಾಧದ ಅಪ್ರಾಧಿ ಎಾಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು
ಇವರ ವಿರುದಿ ಕರ ಮ ಕೈಗಳು ಲು ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರುತು ರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ೆ
ತಕೆ ಾಂತ್ ಶಿಕ್ಷ :
ಯಾವುದೇ
ವಯ ಕ್ಷು ಯು
ಆಗಿರುವ
ಅಪ್ರಾಧವು
ಅವನಿಗರಿವಿಲಿ ದಂತ್
ಆಗಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಾಧವನುು ತಡೆಗಟ್ ಲು ಎಲಿ ರಿೀತಯ
ಪ್ರ ಯತು ವವ ನನುು ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಸಭಿೀತ್ತ ಪ್ಡಿಸ್ಥದರೆ ಅಾಂಥವರಿಗೆ ಈ
ಉಪ್-ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರುವ ಶಿಕ್ಷ ಯಿಾಂದ ವಿನಯತ

ನಿಧಿಯ
ಸಂಯೀಜನೆ

ಸಂಜ್ಞ ೀಯ/
ಗಮನ್ಕೆಕ
ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಬಹು
ದಾದ್
ಅಪರಾಧಗಳು
ಒಳ್ಳಳ ಯ
ಉದೆದ ೀಶದ್ಧಾಂದ್
ಕೈಗಾಂಡಿರುರ್

(2). ಉಪ್-ವಿಭಾಗ (1) ರ ಹೊರತಗಿಯೂ, ಈ ಕಾಯಿದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಅಪ್ರಾಧವನುು ಕಂಪ್ನಿಯಾಂದು ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಾಧವನುು ಮಾಡಲು
ನಿದೇಿಶಕ, ವಯ ವಸಿ ಪ್ಕ, ಕಾಯಿದಶಿಿ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ನಿಯ ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿ,
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿದೇಿಶಕ, ವಯ ವಸಿ ಪ್ಕ, ಕಾಯಿದಶಿಿ ಅಥವಾ ಇತರ
ಅಧಿಕಾರಿಯ ಒಪ್ಪ ಗೆ ಅಥವಾ ಸಹಾನುಭೂತ ಅಥವಾ ನಿಲಿಕ್ಷಯ ಕಾರಣ್ ಎಾಂದು
ಸಬಿೀತದಲ್ಲಿ ಎಲಿ ರೂ ಆ ಅಪ್ರಾಧದ ತಪ್ಪ ತಸಿ ರಾಗಿದುಾ ಮತ್ತು ಅವರ
ವಿರುದಿ
ಮುಾಂದುವರೆಯಲು ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರತಕೆ ದುಾ
ಮತ್ತು ಅದಕ್ೆ
ತಕೆ ಾಂತ್ ಶಿಕ್ಷ .
ಅಧ್ಯಾ ಯ VI
ಇತರೆ
36. (1) ಸಗರ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ೆ ಸಲುಿ ವ--(a) ಈ ಕಾಯಿದೆಯ ಉದೆಾ ೀಶಗಳಿಗೆ ಕಾಂದರ ಸಕಾಿರದ್ಧಾಂದ ಮಾಡಬಹುದಾದ
ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನಗಳು ಅಥವಾ ಸಲಗಳು
(b) ಈ ಕಾಯಿದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗರ ಹಸ್ಥದ ಎಲಾಿ ರಸ್ಥೀದ್ಧಗಳು; ಮತ್ತು
(c) ಈ ಕಾಯಿದೆಯ ಉದೆಾ ೀಶಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಯ ಸಕಾಿರದ್ಧಾಂದ
ಮಾಡಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನಗಳು ಅಥವಾ ಸಲಗಳು
(2) ಈ ನಿಧಿಯನುು
ಯಾಾಂತರ ೀಕೃತವಲಿ ದ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ಹಡಗುಗಳನುು
ನಿವಿಹಸುವ ಸಾಂಪ್ರ ದಾಯಿಕ ಮೀನುಗಾರರು ಬಳಸ್ಥಕೊಳು ಲಾಗುವುದು
ಒಳಗಾಂಡಂತ್ ಮೀನುಗಾರರ ಕಲಾಯ ಣ್ಕಾೆ ಗಿ ಮತ್ತು ಸಗರ ಮೀನುಗಾರಿಕ್
ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಸುಸ್ಥಿ ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿವಿಹಣೆ ಚಟುವಟಿಕ್ಗಳಿಗೆ
ಉಪ್ಯೀಗಿಸತಕದುಾ
(3) ಈ ನಿಧಿಯನುು ನಿವಿಹಸಲು ಕಾಂದರ ಸಕಾಿರವು , ಅಧಿಸೂಚನೆಯ
ಮೂಲಕ, ಒಾಂದು ಘಟಕವನುು ನೇಮಸುತು ದೆ
37. ಕ್ಷರ ಮನಲ್ ಸಂಹತ್ ಕಾಯಿವಿಧಾನ, 1973 ಹೊರತಗಿಯೂ ಸೆಕ್ಷನ್ 28 ರ 1974
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಾಂಡಿರುವ ಯಾವುದೇ ಶಿಕಾಷ ಹಿ ಅಪ್ರಾಧಗಳು ಸಂಜೆಾ ೀಯ ರಲ್ಲಿ 1.
ಅಪಾರದಗಳಾಗಿರುತು ವ

38. (1). ಈ ಕಾಯಿದೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪ್ರ ಕಾರ, ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ
ತೀಪುಿಗಾರರಾಗಿ ನೇಮಕಗಾಂಡ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಮೇಲೂ ನವಿ
ಪಾರ ಧಿಕಾರವು
ಒಳೆು ಯ
ಉದೆಾ ೀಶದ್ಧಾಂದ,
ಈ
ಖಾಯಿದೆಯ

ಕ್ರ ಮಕೆಕ ರಕ್ಷಣೆ

ನಿಯಮಗಳನುು
ರೂಪಿಸುರ್
ಅಧಿಕಾರ

ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನುಸರ, ತನು ಕತಿವಯ ನಿವಿಹಣೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಅಾಂತಹವರ
ವಿರುದಿ ಯಾವುದೇ ಮೊಕದಾ ಮೆ, ಪಾರ ಸ್ಥಕ್ಯಯ ಷನ್ ಅಥವಾ ಸುಳುು ಕಾನ್ಮನು
ಪ್ರ ಕ್ಷರ ಯೆ ತ್ಗೆದುಕೊಳು ಲಾಗುವುದ್ಧಲಿ .
(2). ಈ ಕಾಯಿದೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳನುು , ಒಳೆು ಯ ಉದೆಾ ೀಶದ್ಧಾಂದ, ಜಾರಿಗೆ ತರುವ
ಕರ ಮದಲ್ಲಿ ಉಾಂಟಾದ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಉಾಂಟಾಗಬವುದಾದ
ಹಾನಿಗಾಗಿ ಸಕಾಿರದ ವಿರುದಿ ಯಾವುದೇ ಮೊಕದಾ ಮೆ, ಪಾರ ಸ್ಥಕ್ಯಯ ಷನ್
ಸುಳುು ಕಾನ್ಮನು ಪ್ರ ಕ್ಷರ ಯೆ ತ್ಗೆದುಕೊಳು ಲಾಗುವುದ್ಧಲಿ
39. (1) ಕಾಂದರ ಸಕಾಿರವು ರಾಜಯ ಸಕಾಿರಗಳಾಂದ್ಧಗೆ ಸಮಾಲೀಚಿಸ್ಥದ
ನಂತರ, ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ, ಈ ಖಾಯಿದೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳನುಸರ
ನಿಯಮಗಳನುು ಮಾಡಬವುದು
(2) ನಿದ್ಧಿಷ್ ವಾಗಿ, ಅಧಿಕಾರ ಪೂವಾಿಗರ ಹವಿಲಿ ದ, ಎಲಿ ರ ಸಮಾನಯ ತ್ಗೆ ಮತ್ತು
ಎಲಿ ರಿಗೂ ಅನವ ಯಿಸುವಂಥಹ
ನಿಯಮಗನುು
ಅಥವಾ ಕ್ಳಗೆ
ನಮೂದ್ಧಸ್ಥರುವ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ತಕೆ ಾಂತ್;
(a) ಸೆಕ್ಷನ್ 7 ಉಪ್-ವಿಭಾಗ (3) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹತ ಸಂಗರ ಹಣೆ,
ಸಂಸೆ ರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರ ಸರಣ್ದ ವಿಧಾನ ಕರ ಮ;
(b) ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರರು ಸೇರಿದಂತ್ ಸಾಂಪ್ರ ದಾಯಿಕ
ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪ್ರ ಮಾಣ್ದ ಮೀನುಗಾರರ ಜೀವನೀಪಾಯ ಮತ್ತು
ಸಮಾಜಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಯೀಗಕ್ಷ ೀಮವನುು ಉತ್ು ೀಜಸುವ ಕರ ಮಗಳು;
(c) ಸೆಕ್ಷನ್ 12 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಮುದರ ವಲಯಗಳ ಮೂಲಕ
ವಿದೇಶಿ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಹಡಗುಗಳ ಸಗಣೆಗೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ
ಕಾಯಿವಿಧಾನಗಳು
(d) ಬಳಕ್ಷನ ಬಳಕ್ಯನುು ಅನುಮತಸುವ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ವಿಧಾನಗಳು
ಸೆಕ್ಷನ್ 13 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ;
(e) ಉಪ್-ವಿಭಾಗ (2) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂನೆ, ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಶುಲೆ ಗಳು,
ಉಪ್-ವಿಭಾಗ (4) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶುಲೆ ಸಂಗರ ಹಸುವ ವಿಧಾನ, ಉಪ್ವಿಭಾಗ (5) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂನೆ, ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸಮಯ ನಿಗದ್ಧ,
ಸೆಕ್ಷನ್ 17 ರ ಉಪ್ ವಿಭಾಗ (8) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾನಗಿಯನುು
ವಗಾಿಯಿಸಬಹುದಾದ ಅಸಧಾರಣ್ ಸಂದಭಿಗಳು;
(f) ಸೆಕ್ಷನ್ 8 ರ (1) ಮತ್ತು (2) ಉಪ್-ವಿಭಾಗ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಾನಗಿಯ
ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತು ಗಳು;
(g) ಸೆಕ್ಷನ್ 19 ರ ಉಪ್ ವಿಭಾಗ (1) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾನಗಿಯನುು
ಅಮಾನತ್ತಗಳಿಸುವ ಮತ್ತು ರದುಾ ಗಳಿಸುವ ವಿಧಾನ;
(h) ಸೆಕ್ಷನ್ 20 ರ ಉಪ್ ವಿಭಾಗ (1) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಬೇಕಾದ ಶುಲೆ ಗಳು
ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಗರ ಹಣೆಯ ವಿಧಾನ;
(i) ಸೆಕ್ಷನ್ 21 ರ ಉಪ್-ವಿಭಾಗ (3) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಲಹಾ ಸಮತಯ
ಸಂಯೀಜನೆ
ಮತ್ತು
ಅದರ
ನಿಯಮಗಳು
ಮತ್ತು
ಕಾಯಿನಿವಿಹಸುವುದು;
(j) ಸೆಕ್ಷನ್ 23 ರ ಉಪ್-ವಿಭಾಗ (2) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾದ ವಿದೇಶಿ
ಮೀನುಗಾರಿಕ್ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲ್ ವಿಧಿಸಬೇಕಾದ ಶುಲೆ ಗಳು;
(k) ಉಪ್-ವಿಭಾಗ (1) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ತೀಪುಿ
ನಿೀಡುವ ಪ್ರ ಕ್ಷರ ಯೆ ಆರಂಭಿಸುವುದು, ಸೆಕ್ಷನ್ 24 ಉಪ್-ವಿಭಾಗ (4) ರ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೀಪುಿ ನಿೀಡುವ ವಿಧಾನ;
(l) ಸೆಕ್ಷನ್ 27 ಉಪ್-ವಿಭಾಗ (2) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೂ ನವಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರದ
ಮೇಲೂ ನವಿಯನುು ನಿಧಿರಿಸುವ ವಿಧಾನ;

(m) ಸೆಕ್ಷನ್ 33 ಉಪ್-ವಿಭಾಗ (2) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದರ ಮೀನುಗಾರಿಕ್
ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕ್ಗಳು;
(n) ಇರಬೇಕಾದ ಅಥವಾ ಸೂಚಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ವಿಷಯ;
ಸಂಸತು ನ್ಲ್ಲಿ
40. ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರ ತಯಾಂದು ನಿಯಮವನುು
ಮಂಡಿಸಲು
ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ್, ಅತ ಶಿೀಘರ ದಲ್ಲಿ ಸಂಸತು ನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸುವುದು ಅಥವಾ 30
ಮಾಡಿರುರ್
ದ್ಧನದ ಒಟು್ ಸಂಸತನ ಅವಧಿಯ ಒಾಂದು ಅದ್ಧವೇಹಸನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 30
ನಿಯಮಗಳು
ದ್ಧನದ ಒಳಗೆ ಒಳಗಾಂಡಿರಬಹುದಾದ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿ
ಸತತ
ಮತ್ತು
ಅವಧಿಗಳು, ಮತ್ತು ಅಧಿವೇಶನದ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲು
ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಮೇಲ್ಲನ ಅಧಿವೇಶನ ಅಥವಾ ಸತತ ಅಧಿವೇಶನಗಳ ನಂತರ ಮಂಡಿಸತಕದುಾ ,
ಎರಡೂ ಸದನಗಳು ನಿಯಮ ಅಥವಾ ಮಾಪಾಿಡಿಸ್ಥದ ನಿಯಮಗಳನುು
ಒಪ್ಪ ಬವುದು ಅಥವಾ ಒಪ್ಪ ದ್ಧರಬವುದು, ಯಾವುದೇ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ
ಮಾಪಾಿಡು ಅಥವಾ ರದಾ ತ ಈ ಖಾಯಿದೆಯ ನಿಯಮಾನುಸರ ಪೂವಾಿಗರ ಹ
ಪ್ೀಡಿತವಾಗಿರಬ್ದರದು
1976 ರ ಕಾಯಿದೆ 41. ಸೆಕ್ಷನ್ 7 ರ ಉಪ್-ವಿಭಾಗ (5) ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ
ಬರುವ
80 ರ ಪರಿಣಾಮ
ಟೆರಿಟ್ರೀರಿಯಲ್ ವಾಟಸ್ಿ,ಕಾಾಂಟಿನೆಾಂಟಲ್ ಶೆಲ್್ , ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯ
ಮತ್ತು ಇತರ ಕಡಲತೀರಗಳು ವಲಯಗಳ ಕಾಯಿದೆ,1976 ರ ಕಾಯೆಾ ಗಳು ಈ
ಕಾಯಿದೆಯ ಉದೆಾ ೀಶಗಳ ಮೇಲ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೀರುವುದ್ಧಲಿ .
ತೊಡಕುಗಳನುು
42. (1) ಈ ಕಾಯಿದೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಮೇಲ್ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೀರುವಲ್ಲಿ
ನಿವ್ಯರಿಸುರ್
ಯಾವುದೇ ತೊಾಂದರೆ ಎದುರಾದರೆ, ಕಾಂದರ ಸಕಾಿರವು ಅಧಿಕೃತ ಗೆಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ
ಅಧಿಕಾರ
ಪ್ರ ಕಟಿಸ್ಥದ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ, ಅಾಂತಹ ನಿಬಂಧನೆಗಳನುು ಈ ಕಾಯಿದೆಯ
ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಅಗತಯ ಅಥವಾ ಸೂಕು ವಾಂದು ಅನಿು ಸ್ಥದಲ್ಲಿ
ಕಷ್ ವನುು
ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಅಗತಯ ಕರ ಮ ಕೈಗಳು ಬ್ದವುದು
ಷರತ್ತು ; ಕಾಯಿದೆಯ ಆರಂಭದ ದ್ಧನಾಂಕದ್ಧಾಂದ ಮೂರು ವಷಿಗಳ
ಮುಕಾು ಯದವರೆಗೂ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಾಂತಹ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶವನುು
ಮಾಡಬ್ದರದು
(2) ಈ ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರ ತಯಾಂದು ಆದೇಶವನುು
ಸಧಯ ವಾದಷ್ಟ್ ಬೇಗ ಸಂಸತು ನ ಪ್ರ ತ ಸದನದ ಮುಾಂದೆ ಇರಿಸತಕದುಾ
ಉಳತ್ಯಯ
43. (1) ಭಾರತದ ಸಗರ ವಲಯಗಳು (ವಿದೇಶದ್ಧಾಂದ ಮೀನುಗಾರಿಕ್ಯ
ಮತ್ತು ರದ್ದ ತ
ನಿಯಂತರ ಹಡಗುಗಳು) ಕಾಯಿದೆ, 1981, ಈ ಮೂಲಕ ರದುಾ ಗಳಿಸಲಾಗಿದೆ
(2) ಅಾಂತಹ ರದಾ ತಯ ಹೊರತಗಿಯೂ ಯಾವುದೇ ಕರ ಮ, ಯಾವುದೇ
ಅಧಿಸೂಚನೆ, ಆದೇಶ ಸೇರಿದಂತ್, ರದಾಾ ದ ಕಾಯಿದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತ,
ಪ್ರ ಮಾಣ್ಪ್ತರ , ಸೂಚನೆ, ಅಥವಾ ರಶಿೀದ್ಧ, ಅಜಿ, ಅಥವಾ ಪ್ರವಾನಗಿ,
ಯಾವುದೇ ಕರ ಮ ಈ ಕಾಯಿದೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಹೊಾಂದ್ಧಕ್ಯಾಗದ್ಧದಾ ಲ್ಲಿ
ಅಾಂತಹ ಅಧಿನಿಯಮವನುು ಈ ಕಾಯಿದೆಯ ಅನುಗುಣ್ವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
ಎಾಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುತು ದೆ

1976
ರಲ್ಲಿ
80.

1981
ರಲ್ಲಿ
42.

