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ପାରମ୍ପାରିକ ତଥା କ୍ଷୁଦ୍ର-ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଜୀବିକା ତଥା ସାମାଜିକ-ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି
ପାଇଁ, ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୋନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦର ନିରନ୍ତର
ବିକାଶ, ତଥା ଗଭୀର ଏବଂ ଦୂର ସମୁଦ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜଗୁଡକ
ି ର
କାର୍ଯୟ
୍ ପ୍ରଣାଳୀ (ମାଛଧରା ଓ ତାହା ସହିତ ଜଡିତ ବିଷୟ) ଗୁଡିକର ଦାୟିତବ
୍ ବୋଧ
ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରତର ସତୁରି ବର୍ଷରେ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୟିତ:

ଭାଗ ୧
ଉପକ୍ରମଣିକା
1. (1) ଏହି ଅଧିନିୟମକୁ ଭାରତୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିନୟ
ି ମ, 2021 କୁହାଯାଇପାରେ |

ସଂକ୍ଷପ
ି ତ
୍
ଶୀର୍ଷକ

ଏବଂ

ଆରମ୍ଭ

ଉପଭୋକ୍ତା

(2) ସରକାରୀ ଗେଜେଟରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦର
୍ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ
କାର୍ଯୟ
୍ କାରୀ କରାଯିବ:
ଏହି ଆଇନର ବିଭିନନ
୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ
ଏବଂ ଏହି ଅଧିନିୟମ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା
ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେକୌଣସି ସନ୍ଦର୍ଭକୁ, ଅଧିନିୟମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଳବତ୍ତର ହେବା ପାଇଁ ଏକ
ସନ୍ଦର୍ଭ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେବ |
2. ମାଛଧରା ଏବଂ ମାଛଧରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ନିୟୋଜିତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ଏହି ନିୟମ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ –

ସଂଜ୍ଞା

(i) ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୋନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଛଧରା ରେ ନିୟୋଜିତ ବ୍ୟକ୍ତି
ଭାରତୀୟ ମାଛଧରା ଜାହାଜ, ଯେଉଁମାନେ ନିକଟବର୍ତୀ ଟେରିଟୋରିଆଲ ୱାଟର୍ ପରେ
ଓ ଗଭୀର/ଉଚ୍ଚ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ (୧୨ ରୁ ୨୦୦ ନଟିକାଲ ମାଇଲ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ
ଅଂଚଳ) କାର୍ଯୟ
୍ କ୍ଷମ ମାଛଧରା ଜାହାଜ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ
(ii) ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୋନ୍ ରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବିଦେଶୀ ମାଛଧରା ଜାହାଜ ଦ୍ୱାରା
3. ଏହି ଅଧିନିୟମ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଅନ୍ୟଥା ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନାହି,ଁ –
(କ) “ପ୍ରାଧିକୃତ ଅଧିକାରୀ” ଅର୍ଥାତ୍ ଧାରା 22 ଅନୁଯାୟୀ ସୂଚିତ ଜଣେ ପ୍ରାଧିକୃତ ଅଧିକାରୀ;
(ଖ) “ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟ”ି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧାରା 21 ଅନୁଯାୟୀ ଗଠିତ ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସୟ
୍
ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି;
(ଗ) “ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୋନ” ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଟେରିଟୋରିଆଲ ୱାଟର୍, 1976 ର
କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ୍ ସେଲ୍, ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜୋନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମୁଦ୍ରିକ 80.

ଜୋନ୍ ଆକ୍ଟ, 1976 ର ଧାରା 7 ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୋନ୍;
(ଘ) “ମାଛ” ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଫିନ ଫିସ, ଗେଣ୍ଡା ଶାମୁକା, ଚିଙ୍ଗୁଡି କଙ୍କଡା ଆଦି ସେଲ ଫିସ
ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରକ
ି ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ, ସରୀସୃପ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପକ୍ଷୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ
ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ;
(ଙ) “ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ” ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବିକା କିମ୍ବା ଲାଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ, ମାଛ ଧରା
ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ନିୟୋଜିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ;
(ଚ) “ମାଛଧରା” ଅର୍ଥ ମାଛ ଖୋଜିବା କିମ୍ବା ଅନୁସରଣ କରିବା ଅଥବା ଯେକୌଣସି
ପ୍ରଣାଳୀରେ ମାଛ ଧରିବା କିମ୍ବା ଅମଳ କରିବା;
(ଛ) “ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ” ଅର୍ଥାତ ମାଛ ଖଲାସି, ପ୍ୟାକେଜିଂ, ମାର୍କେଟିଂ,
ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ସଂରକ୍ଷଣ, କିମ୍ବା ଜୀବନ୍ତ ପରିବହନ, ମାଛ ପରିବହନ କିମ୍ବା ପରିବହନ
ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦରରେ ଖଲାସି ହୋଇନଥିବା ମାଛର ପରିବହନ; କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି
କାର୍ଯୟ
୍ ;
(ଜ) “ମାଛଧରା” ଅର୍ଥ ମତ୍ସୟ
୍ ଏବଂ ମତ୍ସୟ
୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରକ
ି
ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦର ଧରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଅନ୍ତର୍ଭକ
ୁ ୍ତ କରେ;
(ଝ) “ମତ୍ସ୍ୟଭିତ୍ତିକ ତଥ୍ୟ” ଅର୍ଥ ମାଛଧରା ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନର ସାମାଜିକ,
ଅର୍ଥନୈତିକ,ଜୈବିକ ଏବଂ ପରିବେଶ ସହିତ ଜଡିତ ପାରାମିଟର ଗୁଡିକ ଉପରେ ସୂଚନା ଏବଂ
ଭାରତର ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସଂରକ୍ଷଣ, ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସମ୍ପଦ
ବିଜ୍ଞାନଭିତ୍ତକ
ି ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏହା ଜରୁରୀ ଅଟେ;
(ଞ) “ମାଛଧରା ଜାହାଜ” ଅର୍ଥ ଏକ ଜାହାଜ କିମ୍ବା ମୋଟର ଚାଳିତ ଡଙ୍ଗା କିମ୍ବା ଭୁଟୁଭୁଟି ,
କାଠ ଡଙ୍ଗା (ବିନା ମୋଟର ଚାଳିତ), ଯାହା ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରିବା ଏବଂ ମାଛ ଧରିବା
ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ;
(ଟ) “ବିଦେଶୀ ମାଛଧରା ଜାହାଜ” ଅର୍ଥ ଭାରତୀୟ ମାଛଧରା ଜାହାଜ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ମାଛଧରା
ଜାହାଜ;
(ଠ) “ଉଚ୍ଚ ସମୁଦ୍ର” ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଳ ଯାହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୋନର ବାହ୍ୟ
ସୀମା ବାହାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର
ମଧ୍ୟରେ ପଡେ ନାହି;ଁ
(ଡ) “ଭାରତୀୟ ମାଛଧରା ଜାହାଜ” ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ମାଛଧରା ଜାହାଜ ଯାହାକି ଭାରତର 1958 ର
ନାଗରିକଙ୍କର ମାଲିକାନା ରେ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ସିପିଂ ଆକ୍ଟ, 1958 କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି 44.
ଆଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବ;
(ଢ) “ଲାଇସେନ୍ସ” ଅର୍ଥ ଏହି ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମାଛଧରା ଏବଂ ମାଛଧରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ
କାର୍ଯୟ
୍ କଳାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧାରା 17 ର ଉପ-ଧାରା (5) ଅନୁଯାୟୀ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ
ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଲାଇସେନ୍ସ;
(ଣ) “ଲାଇସେନ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ” ଅର୍ଥାତ୍ ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ
ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ଲାଇସେନ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ;
(ତ) “ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୋନ୍” ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାରତର ଆଞ୍ଚଳିକ ଜଳ ଭାଗ ଏବଂ ଭାରତର
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର;

(ଥ) “ମତ୍ସ୍ୟସମ୍ପଦ ତଥ୍ୟ” ଅର୍ଥ ମାଛ ଧରୁଥିବା ଅଂଚଳର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସାମାଜିକ,
ଅର୍ଥନୈତିକ, ଜୈବିକ ଓ ପରିବେଶ ସହ ଜଡିତ ପାରାମିଟର ଗୁଡିକ ଉପରେ ସୂଚନା ଏବଂ ଏହା
ଭାରତର ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ସଂରକ୍ଷଣ, ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଜରୁରୀ
ଅଟେ;
(ଦ) ମାଛଧରା ଜାହାଜର ମାଷ୍ଟର ବା ସ୍କିପର ଅର୍ଥ ମାଛଧରା ଜାହାଜର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା
କିମ୍ବା ମାଛଧରା ଜାହାଜକୁ ଚଳେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ
(ଧ) “ଯାନ୍ତ୍ରକ
ି ମାଛଧରା ଜାହାଜ /ଡଙ୍ଗା” ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଜାହାଜର ହଲରେ ଇଞ୍ଜନ
ି
ସଂସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ଯାନ୍ତ୍ରକ
ି ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଡଙ୍ଗା ଚାଲିବା, ଜାଲ
ପକେଇବା, ଜାଲକୁ ଟାଣିବା, ମାଛ ଧରିବା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ହୋଇଥାଏ I
(ନ) “ମୋଟର ଚଳିତ ଡଙ୍ଗା ବା ଭୁଟୁଭୁଟ”ି ଅର୍ଥ ମାଛଧରା ଡଙ୍ଗା ଯେଉଁଥିରେ ଡଙ୍ଗାର
ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନ ଡଙ୍ଗାର ହଲରେ ଲାଗିଥିବା କିମ୍ବା ଡଙ୍ଗା ବାହାରେ ସାମୟିକ ଭାବେ
ସଂସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବ;
(ପ) “ସାମୁଦ୍ରକ
ି ମତ୍ସ୍ୟ ଉପରେ ଜାତୀୟ ନୀତି” ଅର୍ଥ ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ ଉପରେ ଜାତୀୟ
ନୀତି ଧାରା 4 ଅନୁଯାୟୀ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି;
(ଫ) “କାଠ ଡଙ୍ଗା” ଅର୍ଥ ମାଛ ଧରା କିମ୍ବା ଡଙ୍ଗା ଚାଲିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରକ
ି ଶକ୍ତି
ବ୍ୟବହାର ହେଉନଥିବା ଡଙ୍ଗା;
(ବ) “ବିଜ୍ଞପ୍ତ”ି ଅର୍ଥ ଅଫିସିଆଲ୍ ଗେଜେଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଏବଂ ସେହି
ବିଜ୍ଞପ୍ତି କ୍ରମେ ବିଜ୍ଞାପିତ ହୋଇଥାଏ;
(ଭ) “ଅପରେଟର” ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ମାଛଧରା ଡଙ୍ଗାର ନିୟନ୍ତର
୍ ଣ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା
ମାଲିକ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତ;ି
(ମ) “ମାଲିକ”, ଅର୍ଥାତ୍ ଡଙ୍ଗାକୁ ନିଜସ୍ୱ ମାଲିକାନାରେ ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ;
ବ୍ୟାଖ୍ୟା – ଏହି ଧାରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ, “ବ୍ୟକ୍ତ”ି ଅର୍ଥ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା
ସହଭାଗୀତା କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସାର୍ବଜନୀନ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ;
(ଯ) “ନିର୍ଦ୍ଦିଷଟ
୍ ” ଅର୍ଥ ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି;
(ୟ) “ରିକ୍ରିଏସନାଲ ଫିସିଙ୍ଗ” ଅର୍ଥ କ୍ରୀଡା କିମ୍ବା ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ପାଇଁ ମାଛ
ଧରିବା;
(ର) “କ୍ଷୁଦ୍ର-ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ” ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୃହତ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀ ବ୍ୟତୀତ ଜୀବନଜୀବିକା, ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ମାଲିକ କିମ୍ବା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ପରିଚାଳିତ
ଏଂବ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ପୁଞ୍ଜି ଓ ଶକ୍ତି ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ସହିତ ଏକ ଦିନିଆ କିମ୍ବା ବହୁ
ଦିନିଆ ମାଛଧରା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ;
(ଳ) “ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲାଇସେନ୍ସ” ଅର୍ଥ ଧାରା 18 ଅନୁଯାୟୀ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲାଇସେନ୍ସ;
(ଲ) “ରାଜ୍ୟ ସରକାର” ଅର୍ଥ ଉପକୂଳ ଅବସ୍ଥାନ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦର
୍ ୀୟ
କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଶାସନ
(ଶ) “ଆଞ୍ଚଳିକ ଜଳ ଭାଗ” ଅର୍ଥାତ୍ ଟେରିଟେରାଲ୍ ୱାଟର୍, କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ୍ ସେଲ୍, 1976 ର

ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜୋନ୍ ଏବଂ ଅଦର ମେରିଟାଇମ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ, 1976ର 80.
ଧାରା 3ର ଅର୍ଥ ଆଧାରରେ ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଜଳ ରାଶି;
(ଷ) “ପାରମ୍ପାରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ” ଅର୍ଥାତ ମାଛଧରା ଯାହାର କୌଳିକ ବୃତତ
୍ ି, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ
ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟତ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରନ୍ତି ଓ
ସମୁଦ୍ରରୁ ମାଛଧରା ବୃତ୍ତିକୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ପାଇ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତ;ି

ଭାଗ ୨
ମତ୍ସୟ
୍ ସମ୍ପଦର ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଏବଂ ପରିଚାଳନା
ସାମୁଦର
୍ କ
ି
ଉପରେ
ନୀତି.

ମତ୍ସୟ
୍
ଜାତୀୟ

ସାମୁଦର
୍ କ
ି
ମତ୍ସୟ
୍
ବିକାଶ ଯୋଜନା.

ସାମୁଦର
୍ କ
ି

ମତ୍ସୟ
୍

ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା

4. (1) କେନ୍ଦର
୍ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରିବା ପରେ ସାମୁଦ୍ରିକ
ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଉପରେ ଜାତୀୟ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତତ
ୁ କରିବେ ଏବଂ ଜଣାଇବେ
(2) ସାମୁଦ୍ରକ
ି ମତ୍ସ୍ୟ ଉପରେ ଜାତୀୟ ନୀତି ଆଇନର ଆଧାରରେ ସାମୁଦ୍ରକ
ି ମତ୍ସୟ
୍ ର
ବିକାଶ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ କିମ୍ବା ନୀତି ନିର୍ଧାରିତ ହେବ।
(3) କେନ୍ଦର
୍ ସରକାର ସମୟ ସମୟରେ ଉପ-ବିଭାଗ (୧) ଅନୁଯାୟୀ ସାମୁଦ୍ରିକ
ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଉପରେ ଜାତୀୟ ନୀତିର ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ପୁନଃବିଚାର କରିପାରନ୍ତ।ି
5. (1) କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ପରେ,
ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷର ଜାତୀୟ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଏକ କିମବ
୍ ା ଅଧିକ ସାମୁଦର
୍ ିକ ମତ୍ସ୍ୟ
ବିକାଶ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି |
(2) ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ ନିମ୍ନରେ ଦର୍ଶିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ
ପଦକ୍ଷେପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ–
(i) ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସୟ
୍ ସମ୍ପଦର ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ;
(ii) ପାରମ୍ପାରିକ ତଥା କ୍ଷୁଦ୍ର-ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଜୀବିକା ଏବଂ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ
ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
(iii) କୃତ୍ରିମ ରିଫ୍ ଏବଂ ରାଁଚିଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଷ୍ଟକ ଗୁଡିକର ବୃଦ୍ଧ;ି
(iv) ରିକ୍ରିଏସନାଲ ଫିସିଙ୍ଗ, ଆକ୍ୱା-କ୍ରୀଡା, ସାମୁଦ୍ରକ
ି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
କାର୍ଯୟ
୍ କଳାପ ଦ୍ୱାରା ଅତିରିକ୍ତ ଜୀବିକା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ;
(v) ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦଧ
୍ ;ି
(vi) ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମତ୍ସ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମର
ି ବିକାଶ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାଛର
ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ବା ଭାଲ୍ୟୁ ଚେନରେ ଉନ୍ନତି ହେବ; ଏବଂ
(vii) ସୁରକ୍ଷା ଜାଲ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା |
6. (1) ସାମୁଦର
୍ ିକ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର
ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ପରେ, ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷର
ଜାତୀୟ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଏକ କିମ୍ବା ଅଧିକ ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତIି
(2) ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଉପ-ବିଭାଗ ଗୁଡିକ ସୂଚିତ
କରାଯାଇଛିI
(1) ସାମୁଦ୍ରକ
ି ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦର ନିରନ୍ତର ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦର
ସଂରକ୍ଷଣ ୱ୍ୟୱସ୍ଥାକୁ ନଜର ଦେଇ କରିବାକୁ ପଡିବ; ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ ୱ୍ୟୱସ୍ଥା –

(i) ଡଙ୍ଗାର ଆକାର ଏବଂ ଫିସିଙ୍ଗ ଇଫୋର୍ଟର ଆକଳନ;
(ii) ମାଛଧରା ପାଇଁ କଟକଣା (ସ୍ଥାନିକ ଏବଂ ସାମୟିକ ବନ୍ଦ);
(iii) ଛୋଟ ମାଛର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଜାତି ଓ ଆକାର ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷଟ
୍ ଜାଲ ବା
ଜାଲର ଆକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବା;
(iv) ନିର୍ଦ୍ଦିଷଟ
୍ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାଛ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ମାଛ ଧରା
ପ୍ରଣାଳୀର ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା;
(v) ବାଇ କ୍ୟାଚ୍ କମ ଧରିବା;
(3) ଉପ-ବିଭାଗ (୧) ଏବଂ (୨) ଅନ୍ତର୍ଭୂକତ
୍ ୱ୍ୟୱସ୍ଥା ବ୍ୟତୀତ, କେନ୍ଦର
୍ ସରକାର
(i) ଭାରତୀୟ ମାଛଧରା ଜାହାଜ ଦ୍ୱାରା ଦୂର ସମୁଦ୍ରରେ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦର ସଂରକ୍ଷଣ,
ପରିଚାଳନା ଓ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ତ୍ୱପୁରଣ
୍ ୍ଣ ଉପଯୋଗ ପାଇଁ, ସମୟ ସମୟରେ
ଭାରତ ଅଂଶବିଶେଷ ଥିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂକଳ୍ପ ଓ ଚୁକ୍ତିନାମା ଦ୍ୱାରା ଜାରି
କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯୟ
୍ ାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡକ
ି
ଅନୁଯାୟୀ ନୂଆ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ
କରିପାରିବେ
(ii) ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦର ସାମଗ୍ରିକ ତଥା ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ରାଜ୍ୟ
ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ପରେ, ଦାୟିତୱ
୍ ବୋଧକ ମାଛ ଧରା ପାଇଁ FAO
ଆଚରଣ ସଂହିତା ମୁତାବକ, ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଅନୁକୂଳ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି
ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସତର୍କତା ପଦ୍ଧତି ନିର୍ଦଦ
୍ ିଷ୍ଟ କରିପାରିବେ I
(4) ଏହି ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇସେନ୍ସଧାରୀ ଉପ-ଧାରା (୨) ଅନୁଯାୟୀ ସୂଚିତ
ପଦକ୍ଷେପଗୁଡକ
ି ପାଳନ କରିବେ I
ସାମୁଦର
୍ କ
ି
ମତ୍ସୟ
୍
ସମ୍ପଦ
ତଥ୍ୟ

ମାଛ ଧରା ଏବଂ ମାଛ
ଧରା ଡଙ୍ଗାର
ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ
ସୁରକ୍ଷା.

7. (1) ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ମତ୍ସୟ
୍ ବିଭାଗ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର
ଜାତୀୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଭାବରେ କାର୍ଯୟ
୍ କରିବେI
(2) କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଏହିପରି ସଂଗଠନ କିମ୍ବା ଏଜେନ୍ସି ସହିତ
ଆବଶ୍ୟକ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି –
(i)ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ, ମାଛଧରା, ମାଛଖଲାସି, ଅନ୍ୟାନ ଭିତତ
୍ ିଭୂମି ଏବଂ
ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ସାମାଜିକ- ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ
ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ;
(ii) ଧାରା (i) ଅନୁଯାୟୀ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ, ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ |
(3) ଉପ-ବିଭାଗ (୨)ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ
ବିସ୍ତାରର ପଦ୍ଧତିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଶୀଳନ କରାଯାଇପାରେ|
(4) କେନ୍ଦର
୍ ସରକାର, ଉପ-ବିଭାଗ (୨)ର ଧାରା (i) ଏବଂ (ii) ଅନୁଯାୟୀ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା
ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବା ପ୍ରତିନିଧି ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ସଂସ୍ଥାକୁ ନିଯକ
ୁ ୍ତ କରିପାରିବେ I
8. (1) ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦର ସୁପରିଚାଳନା ଏବଂ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛଧରା ଡଙ୍ଗା ଏବଂ
ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ତଥା ନିରାପତ୍ତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ମନିଟରିଂ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ନୀରିକ୍ଷଣର ଏକ
ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବେ।

(2) ଉପ-ବିଭାଗ (୧)ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ
ପରାମର୍ଶ କରିବା ପରେ, ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ କିମ୍ବା ବର୍ଗର ମାଛ ଧରା ଡଙ୍ଗା ଏବଂ
ସେମାନଙ୍କ ମାଛ ଧରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳ କିମ୍ବା ମାଛ ଧରା ପ୍ରଣାଳୀର ମନିଟରିଂ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ
ନୀରିକ୍ଷଣର ପାଇଁ ମାନଦଣ୍ଡ ରଖିବା ସହିତ ଏହାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାର ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ
ନିର୍ଦେଶ ଦେବେ I
(3) ଏକ ମାଛ ଧରା ଡଙ୍ଗାରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଧାର
କାର୍ଡ ସହିତ ତାଙ୍କର ପରିଚୟର ପ୍ରମାଣ ବହନ କରିବେ I
“ବେଆଇନ,
ରିପୋର୍ଟ ରହିତ
ଏବଂ ଅନିୟନ୍ତର
୍ ତ
ି
ଫିସଙ
ି ୍ଗ” ଉପରେ
ଜାତୀୟ କାର୍ଯୟ
୍
ଯୋଜନା

ପାରମ୍ପାରିକ
ଏବଂ
କ୍ଷଦ
ୁ ର
୍
ମତ୍ସୟ
୍ ଜୀବୀଙ୍କୁ
ସମର୍ଥନ
ବିଦେଶୀ ମାଛ ଧରା
ଡଙ୍ଗା ମାନଙ୍କର
ମାଛଧରା କୁ ନିଷେଧ
କରିବା
ବିଦେଶୀ ମାଛ ଧରା
ଡଙ୍ଗା ମାନଙ୍କର
ଗମନାଗମନ

9. (1) କେନ୍ଦର
୍ ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ପରେ, ଖାଦ୍ୟ
ଏବଂ କୃଷି ସଂଗଠନ (FAO) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ଲାନ ଅଫ ଆକ୍ସନ
ଟୁ ପ୍ରିଭେନ୍ଟ , ଡିଟର ଆଣ୍ଡ ଏଲିମିନେଟ ଇଲେଗାଲ, ଅନରିପୋର୍ଟେଡ ଆଣ୍ଡ
ଅନରେଗୁଲେଟେଡ ଫିସିଙ୍ଗ (IPOA ON IUU) ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଜାତୀୟ କାର୍ଯୟ
୍
ଯୋଜନା କୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି କରିବେ I
(2) ଉପଧାରା (୧) ଅଧୀନ ରେ ବିଜ୍ଞାପିତ ହୋଇଥିବା ଜାତୀୟ କାର୍ଯୟ
୍ ଯୋଜନା ଭାରତର
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୋନ ଓ ଉଚ୍ଚ ସମୁଦ୍ର ରେ ହେଉଥିବା IUU ଫିସିଙ୍ଗକୁ
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯୟ
୍
କରିବେ, ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା
କାର୍ଯୟ
୍ ପନ୍ଥା ଗୁଡିକ –
(i) IUU ଫିସିଙ୍ଗ କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ବାଧା ବିଘ୍ନତାର
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ;
(ii) ବିଭିନ୍ନ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ନିୟାମକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଭୂମିକା ଏବଂ ସେମାନଂକ
କାର୍ଯୟ
୍ ଗୁଡିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା;
(iii) ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରେଇବା; ଏବଂ
(iv) ଅନ୍ୟକିଛି ଯେପରିକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିପାରନ୍ତି
.
(3) ଏହି ନିୟମାବଳୀକୁ କାର୍ଯୟ
୍ କାରୀ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉପଧାରା (୧) ଅନୁଯାୟୀ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତ,ି ଯାହାକୁ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇସେନ୍ସଧାରୀଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା ବାଧ୍ୟତା ମୂଳକ।
10. କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରିବା ପରେ, କାଠ ଡଙ୍ଗା
(ଅଣ-ମୋଟର ଚାଳିତ) ଚଳାଉଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ସମେତ ପାରମ୍ପାରିକ ତଥା କ୍ଷୁଦ୍ରମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଜୀବିକା ତଥା ସାମାଜିକ- ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ
କରାଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।
11. କୌଣସି ବିଦେଶୀ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏହି ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ
ଜୋନରେ ମାଛଧରା କିମ୍ବା ମାଛଧରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ନାହିଁ।

12. ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୋନ ଦେଇ ଗମନାଗମନ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦେଶୀ
ମାଛଧରା ଜାହାଜ ଏହି ନିର୍ଦେଶକୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ I

ବିନାଶକାରୀ

13. କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମାଛ ଧରିବା କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଡାଇନାମାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ

ମାଛଧରାକୁ ନିଷେଧ.

କୌଣସି ବିସ୍ଫୋରକ ପଦାର୍ଥ, ବିଷ କିମ୍ବା ବିଷାକ୍ତ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, କିମ୍ବା
ବିନାଶକାରୀ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆଲୋକର ବ୍ୟବହାର ସହିତ କୌଣସି
ବିନାଶକାରୀ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ I

ଛୋଟ ମାଛ ଧରିବା
ଉପରେ
ପ୍ରତିବନ୍ଧକ

ଭାରତୀୟ ମାଛଧରା
ଡଙ୍ଗା ଦ୍ୱାରା
ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ
ଲାଇସେନ୍ସ

ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାଛଧରା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆଲୋକର ବ୍ୟବହାର
ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇପାରେ :
ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦର
୍ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ ପରେ ନିଷେଧ
ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରକ ପଦାର୍ଥ, ବିନାଶକାରୀ ମାଛଧରା ପଦ୍ଧତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି ଏହି
ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ।
14. (1) କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୋନ୍ କିମ୍ବା ଦୂର ସମୁଦ୍ରରେ
ଛୋଟ ମାଛକୁ ମାଛ ଧରିବା କିମ୍ବା ମାଛଧରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିବେ ନାହିଁ I
(2) ଛୋଟମାଛକୁ ମାଛଧରିବା କିମ୍ବା ମାଛଧରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯୟ
୍ କଳାପକୁ ରୋକିବା
ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରିବା ପରେ ପଦକ୍ଷେପ
ଗ୍ରହଣ କରିବେ I
(3) ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ, କେନ୍ଦର
୍ ସରକାର, ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ବିଭିନ୍ନ ମାଛ
ପ୍ରଜାତିର ଆକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବେ ଯାହା କି ଛୋଟ ମାଛ ବର୍ଗରେ ଅଛି I
15. (1) ଏହି ଅଧିନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ଆରମ୍ଭଦିନ ଠାରୁ ଏକ ଶହ ଅଶୀ
ଦିନର ସମାପ୍ତି ପରେ, କୌଣସି ଭାରତୀୟ ମାଛଧରା ଡଙ୍ଗା ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଜାରି
କରାଯାଇଥିବା ବୈଧ ଲାଇସେନ୍ସ ବିନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୋନ୍ ତଥା ଦୂର
ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛଧରା କିମ୍ବା ମାଛଧରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିବେ ନାହିଁ।
(2) ଅଣ-ମୋଟର ଚାଳିତ ଡଙ୍ଗା ବା କାଠ ଡଙ୍ଗା ପାଇଁ ଉପ-ଧାରା (୧)ର ବ୍ୟବସ୍ଥା
ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ I

ଲାଇସେନ୍ସ

16. ଏହି ଆଇନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନକାରୀ

ପ୍ରଦାନକାରୀ

କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରାଧୀକୃତ ହେବେI

କର୍ତତ
୍ ପ
ୃ କ୍ଷ
ଲାଇସେନ୍ସର
ସର୍ତତ
୍ ାବଳି

17. (1) ଏକ ଭାରତୀୟ ମାଛଧରା ଡଙ୍ଗାର ଯେକୌଣସି ମାଲିକ ସ୍ୱତନ୍ତର
୍ ଅର୍ଥନୈତିକ
ଜୋନ୍, ଦୂର ସମୁଦ୍ର କିମ୍ବା ଉଭୟରେ ମାଛଧରା ଏବଂ ମାଛଧରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ
କାର୍ଯୟ
୍ କଳାପ ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ
ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
(2) ଉପ-ବିଭାଗ (୧) ଅଧୀନରେ ଥିବା ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବେଦନ ଫର୍ମରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ
କରାଯାଇ ଥିବା ଦେୟ ସହ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ବିଶେଷତା ରହିବ I
ସର୍ତ୍ତାବଳି ଅନୁଯାୟୀ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଦେୟ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ କିମ୍ବା ବର୍ଗ ମାଛ
ଧରା ଡଙ୍ଗା

ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମାଛଧରା ପଦ୍ଧତି କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରେ I

(3) କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ ପରେ ଉପ-ଧାରା (୨) ଅନୁଯାୟୀ
ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଦେୟ ସ୍ଥିର କରିବେ I
(4) ଉପ-ବିଭାଗ (୨)ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପଦ୍ଧତିରେ ଲାଇସେନ୍ସ ଫି ସଂଗ୍ରହ
କରାଯିବ |
(5) ଲାଇସେନ୍ସ ନିର୍ଦିଷଟ
୍ ହୋଇଥିବା ଢ଼ଙ୍ଗ ବା ପଦ୍ଧତିରେ ଏବଂ ଉଲ୍ଲେଖିତ ସମୟ ସୀମା
ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ବୈଧ ହେବ I
ଏହି ଉପ-ବିଭାଗରେ

ଥିବା ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ

ଲାଇସେନ୍ସ କର୍ତତ
୍ ୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଆଞ୍ଚଳିକ

ଜଳରେ ମାଛ ଧରିବା ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୋନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଛ ଧରିବା ଏବଂ
ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯୟ
୍ କଳାପ ପାଇଁ ମିଳିତ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ କୌଣସି
ବାରଣ ନାହିଁ I
ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯଦି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୋନରେ ମାଛ ଧରା ଏବଂ ମାଛ
ଧରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ,ଆଞ୍ଚଳିକ
ଜଳରେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଏକ ବୈଧ ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବ ଏବଂ ଆବେଦନକାରୀ ଆବଶ୍ୟକ
ନିୟମାବଳୀ ପୂରଣ କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପୃଥକ
ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଲାଇସେନ୍ସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି।
(6) ଉପ-ଧାରା (5) ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାବେଳେ, ଲାଇସେନ୍ସ
କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, –
(i) ମର୍ଚାଣ୍ଟ ସିପିଂ ଆକ୍ଟ, 1958 ଅନୁଯାୟୀ ମାଛ ଧରା ଡଙ୍ଗା ସମୁଦ୍ରରେ ଯାତ୍ରା 1958
ପାଇଁ ଯୁକ୍ତିଯକ
ୁ ୍ତ, ନିରାପଦ, ପରିଚାଳନା ନିୟମ ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପଯୋଗୀ 44
ହେବ ଉଚିତ;
(ii) ଧାରା ୬ ଅନୁଯାୟୀ ସୂଚିତ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡକ
ି ର ଆବଶ୍ୟକତା; ଏବଂ
(iii) ଧାରା 9 ଅନୁଯାୟୀ ସୂଚିତ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡକ
ି ର ଆବଶ୍ୟକତା I
(7) ଏହି ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ, କୌଣସି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଲାଇସେନ୍ସ
ପ୍ରଦାନ କରାନଗଲେ, ମନା କରିବା ପାଇଁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଏହି
ଉଲ୍ଲେଖିତ ହୋଇଥିବା ଆଦେଶ ଏକ ମାଛଧରା ଡଙ୍ଗା କିମ୍ବା ଏକ ଶ୍ରେଣୀ ବା ବର୍ଗର
ଡଙ୍ଗା ସହିତ ଜଡିତ ଆବଶ୍ୟକତା କୁ ଭିତ୍ତି କରି ହୋଇପାରେ, ଅଥବା ସେହିପରି କ୍ରମରେ
ଲେଖାଯାଇ ପାରେ I
(8) ଏହି ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ଲାଇସେନ୍ସ କିଛି ନିର୍ଦଦ
୍ ିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତି
ବ୍ୟତୀତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବା ନ୍ୟସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ
ଯୋଗ୍ୟହେବ ନାହି,ଁ
ନିରଦ
୍ ଦ
୍ ଷ
ି ଟ
୍
କାର୍ଯୟ
୍ କଳାପ ପାଇଁ
ସ୍ୱତନ୍ତର
୍
ଲାଇସେନ୍ସ.

18. (1) ରିକ୍ରିଏସନାଲ ଫିସିଙ୍ଗ, ଆକ୍ୱା-କ୍ରୀଡା, ସାମୁଦ୍ରିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ତଥା
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରନ୍ତି।

ର

ଲାଇସେନ୍ସ କୁ

(2) କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲାଇସେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସହ
ଏକ ଜାହାଜକୁ ମାଛ ଧରା ସହିତ ଜଡିତ ସର୍ବେକ୍ଷଣ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କିମ୍ବା
ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ।
19. (1) ଯଦି ଲାଇସେନ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ କିମ୍ବା ନଜିର ଆସେ କି

ସ୍ଥଗିତ କିମବ
୍ ା

ଆବେଦନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ମିଥ୍ୟା ବା ଭୁଲ କାରଣ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି, ସେହି

ବାତିଲ

ସମୟରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ବାତିଲ୍ କିମ୍ବା ସ୍ଥଗିତ
କରିପାରନ୍ତି I
(2) ଯଦି କୌଣସିଲାଇସେନ୍ସ ଉପଭୋକ୍ତା ବାରମ୍ବାର ଏହି ଆଇନର କିଛି ଧାରା ପାଳନ
କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତ,ି ତେବେ ଲାଇସେନ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ତଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ
ଅପରାଧରେ ଏହି ଲାଇସେନ୍ସକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିପାରନ୍ତି।
(3) ଏହି ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଲାଇସେନ୍ସଧାରୀଙ୍କୁ ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ
ଦିଆଯାଇ ଥାଏ, ଉଚିତ ସୁଯୋଗ ନଦେଇ କୌଣସି ଲାଇସେନ୍ସଧାରୀଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସକୁ
ସ୍ଥଗିତ କିମ୍ବା ବାତିଲ କରାଯିବ ନାହିIଁ
(4) ଏହି ବିଭାଗରେ ଥିବା ଧାରା ଓ ଉପଧାରାର ଉପରାନ୍ତେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି
ଭେଦଭାବ ନଥାଇ ଲାଇସେନ୍ସଧାରୀ ଏହି ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି
ଅଥବା ଲାଇସେନ୍ସ କର୍ତତ
୍ ପ
ୃ କ୍ଷଙ୍କୁ ଲାଇସେନ୍ସ ସ୍ଥଗିତ କିମ୍ବା ବାତିଲ କରିବାକୁ
ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରନ୍ତି।.
(5) ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାର ଲାଇସେନ୍ସ ଏହି ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି,
ଏପରି ନିଲମ୍ବନ ପରେ ତୁରନ୍ତ ଯେଉଁ ମାଛଧରା

କିମ୍ବା ମାଛ ଧରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ

କାର୍ଯୟ
୍ କଳାପ ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ସେଗୁଡିକକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ, ଏବଂ
ନିଲମ୍ବନ ଆଦେଶ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏପରି କାର୍ଯୟ
୍
ଆରମ୍ଭ କରିବେ ନାହିIଁ
(6) ଯେକୌଣସି ଲାଇସେନ୍ସର ଧାରକ ଯାହାର ଲାଇସେନ୍ସ ସ୍ଥଗିତ କିମ୍ବା ବାତିଲ
ହୋଇଛି, ଏହିପରି ନିଲମ୍ବନ କିମ୍ବା ବାତିଲ ପରେ ତୁରନ୍ତ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାଧିକରଣକୁ
ଲାଇସେନ୍ସ ସମର୍ପଣ କରିବI.
ଦେୟ ଏବଂ ଏହାର

20. (1) ଏହି ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଛଧରା ଏବଂ ମାଛଧରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ

ଛାଡ

କାର୍ଯୟ
୍ କଳାପଗୁଡିକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର
ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଦେୟ ସଂଗ୍ରହ
କରାଯାଇପାରିବ;
ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ କିମ୍ବା ବର୍ଗ ମାଛ ଧରା ଡଙ୍ଗା

ଏବଂ

ସେମାନଙ୍କ ବର୍ଗ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବିଭନ
ି ୍ନ ଦେୟ ଆଦାୟ କରାଯାଇପାରେ |
(2) କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ କାଠ ଡଙ୍ଗା, ଭୁଟୁଭୁଟ,ି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ
ଏବଂ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଜାହାଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବର୍ଗର ମାଛଧରା ଡଙ୍ଗାକୁ ଏହି ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ
ଦେୟ ରହିତ କରି ପାରିବେ ।.
(3) କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ପରେ, ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦ୍ୱାରା
କେତେକ ଶ୍ରେଣୀ କିମ୍ବା ବର୍ଗୀକୃତ ଯାନ୍ତ୍ରକ
ି ମାଛଧରା ଜାହାଜ ଏବଂ ମାଛଧରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ
କାର୍ଯୟ
୍ କଳାପରେ ନିୟୋଜିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାହାଜକୁ ଏହି ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଦେୟ ଆଦାୟରୁ
ମୁକ୍ତ କରିପାରିବେ।

ସାମୁଦର
୍ କ
ି
ମତ୍ସୟ
୍
ଉପରେ
ପରାମର୍ଶଦାତା
କମିଟି

ଭାଗ ୩
ସାମୁଦର
୍ କ
ି ମତ୍ସୟ
୍ ଉପରେ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି
21. (1) କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ତଥା
ମତ୍ସ୍ୟ ସଂଗଠନ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପ୍ରତିନଧ
ି ୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି
ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ ଉପରେ ଏକ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି ଗଠନ କରିବେ।.
(2) ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ ବିକାଶ ଏବଂ ପରିଚାଳନା, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ଏହି
ଆଇନର କାର୍ଯୟ
୍ କାରିତା ଉପରେ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ
ଦେବ ।

ପ୍ରାଧିକତ
ୃ ଅଧିକାରୀ

(3) ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟର
ି ଗଠନ, ଏହାର ବ୍ୟବସାୟ ଓ କାର୍ଯୟ
୍ କଳାପର ପ୍ରଣାଳୀ
ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚିତ ହୋଇପାରେ |
(4) କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମୟ ସମୟରେ ଏହିପରି କିଛି ଉପ-କମିଟି ଗଠନ କରିପାରନ୍ତି ଯାହା
ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟିକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସହାୟତା କରିଥାଏ।.
ଭାଗ ୪
ପ୍ରାଧିକତ
ୃ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଅପରାଧର ବିଚାର
22. କେନ୍ଦ୍ର ସରୋର, ରାଜ୍ୟ ସରୋରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ପକର, ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାଧ୍ୟମକର, ଏହି
ମାଧ୍ୟମକର, ଏହି ଅଧ ିନିୟମ ଅନୁ ଯାୟୀ ଦିଆଯାଇଥ ିବା କ୍ଷମତା ଏବଂ େର୍ତ୍ଶବୟେୁ ୋଯଶୟୋରୀ
ୋଯଶୟୋରୀ େରି ବା ପାଇ ଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରୋର େିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରୋରଙ୍କ ଅଧ ିୋରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟକର
ମଧ୍ୟକର ଉପଯୁକ୍ତ ସଂଖ୍ୟେ ପ୍ରାଧ ିେୃତ ଅଧ ିୋରୀ ନିଯକ୍ତ
ୁ େରି କବ। ବିଭିନ୍ନ କେଣୀର ମତ୍ସ୍ୟଜ୍ୀବୀ
ମତ୍ସ୍ୟଜ୍ୀବୀ ଜ୍ାହାଜ୍ େିମ୍ବା ମତ୍ସ୍ୟଜ୍ୀବୀ କକ୍ଷତ୍ର େିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ୋଯଶୟେଳାପ ପାଇ ଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଧ ିେୃତ
ବିଭିନ୍ନ

ପ୍ରାଧ ିେୃତ

ଅଧ ିୋରୀଙ୍କୁ

ନିଯକ୍ତ
ୁ

େରାଯାଇପାକର,

ଯାହା

ବିଜ୍ଞପ୍ତି କର

ଉକେଖ୍

େରାଯାଇପାକର |

ପ୍ରାଧିକତ
ୃ

23. (1) ଯଦି ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ, ବିଶ୍ୱାସବୋଧ ହୁଏକି କୌଣସି ମାଛଧରା

ଅଧିକାରୀଙ୍କ

ଡଙ୍ଗାର ବ୍ୟବହାର ଆଇନର କୌଣସି ଧାରାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛ,ି ତେବେ ସେଠାରେ

କ୍ଷମତା

ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁସାରେ ଅଧିକାରୀ ୱାରେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ବିନା ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରିପାରନ୍ତି
–
(କ) ଡଙ୍ଗା ବା ଜାହାଜ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇ ଡଙ୍ଗାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମାଛ
ଧରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ମାଛ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବ୍ୟବହୃତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି,

ଏପରିକି ଜାହାଜକୁ ସନ୍ଧାନ କିମ୍ବା ଯାଞ୍ଚ କର;
(ଖ) ଏହି ଜାହାଜର ମାଷ୍ଟର କିମ୍ବା ସ୍କିପର ଦ୍ୱାରା ଜାହାଜ ର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍
ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ,୍ ଲଗ୍ ବୁକ,୍ କିମ୍ବା ଜାହାଜ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍,
ବୋର୍ଡରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ଏବଂ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ
ଏବଂ ଏହିପରି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ଏବଂ ଏହାର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟର ନକଲ ଯାଞ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକ
କରେ;
(ଗ) ଏହିପରି ଜାହାଜରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ମାଛ ଧରା ଜାଲ, କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରପାତି କୁ ଏହା
ସହିତ ଜଡିତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ;
(ଘ) ଏହି ଆଇନର ଯେକୌଣସି ଧାରା ଅନ୍ୟ ଧରା ଓ ଉପଧାରା ସହିତ ଅନୁପାଳନ ଜାଣିବା
ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅଟେ I.
(2)

ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରାଧିକୃତ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ବିଶୱ
୍ ାସ ଅଛି ଯେ କୌଣସି ବିଦେଶୀ

ମାଛଧରା ଜାହାଜ ଏହି ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାଧ କରିଛି କିମ୍ବା ଭାରତରେ କୌଣସି
ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିଛ,ି ଏହିପରି ସ୍ଥଳେ ସେ ୱାରେଣ୍ଟରେ କିମ୍ବା ବିନା
ୱାରେଣ୍ଟରେ –
(କ) ଏହିପରି ଜାହାଜକୁ ତାହାର ମାଛଧରା ଜାଲ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଷ୍ଟୋର୍ କିମ୍ବା
କାର୍ଗୋ ସହିତ ଧରିବା ଏବଂ ବନ୍ଦ କରିବା; କିମ୍ବା
(ଖ) ଜାହାଜ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୌଣସି ମାଛଧରା ଜାଲ ଓ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଧରିବା
ଏବଂ ବନ୍ଦ କରିବା; କିମ୍ବା
(ଗ) ଏପରି ଅପରାଧ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କର,
ଏହି ଜବତ ବିଦେଶୀ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଜାହାଜର ମାଷ୍ଟର କିମ୍ବା ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଗିରଫ ବା
ଯାଞ୍ଚ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ ଏକ ବନ୍ଦରକୁ ଆଣିବାକୁ
ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ:
ସର୍ତ୍ତ

ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ଯେ,

ଜବତ ହୋଇଥିବା ଜାହାଜକୁ ଡକିଂ,

ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ମାଛ ଧରିବା ସହିତ ଲାଇଭ୍ କ୍ୟାଚ୍ ର ଦେୟ ସହିତ ଚାର୍ଜସିଟ୍
ଦିଆଯିବ,
(3)

ଉପ-ଧାରା (୨) ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ବିଦେଶୀ ମତ୍ସୟ
୍ ଜୀବୀ ଜାହାଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି

କାର୍ଯୟ
୍ ାନୁଷଠ
୍ ାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ, ପ୍ରାଧିକୃତ ଅଧିକାରୀ ଏପରି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ
କରିପାରନ୍ତି ଯାହା ଯଥା ସମ୍ଭବ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର କେନ୍ଦ୍ର
ସରକାରଙ୍କୁ ଏପରି ଜବରଦଖଲ ଏବଂ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ବିଷୟରେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣାଇବେ।
ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ବିବରଣୀ, ଏବଂ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା
ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅପରାଧର ରିପୋର୍ଟ ସହିତ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର
ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କିମ୍ବା ମହାନଗର ନିଗମର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ
କରିବେ
(4) ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରାଧିକତ
ୃ ଅଧିକାରୀ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର କାରଣ ରହିଛି ଯେ ଏକ ଭାରତୀୟ

ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଜାହାଜ ଧାରା 8 କିମ୍ବା ଧାରା 17 ର ଉପ-ଧାରା (2) ର ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ
କରିଛ,ି ସେ ଏପରି ଉଲ୍ଲଂଘନ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିବେ। ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ରିପୋର୍ଟର ଏକ
ନକଲ ମାଷ୍ଟର କିମ୍ବା ସ୍କିପର କିମ୍ବା ଜାହାଜର କମାଣ୍ଡର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ
କରାଯିବ:
ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି ଯେ ଏହି ଉପ-ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଅପରାଧ ପାଇଁ ପ୍ରାଧିକତ
ୃ
ଅଧିକାରୀ କୌଣସି ମାଛ ଧରିବା କିମ୍ବା ମାଛ ଧରିବା ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିବେ ନାହିଁ।
(5)

ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରାଧିକୃତ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ବିଶୱ
୍ ାସ କରିବାର କାରଣ ଅଛି ଯେ

ଏକ ଭାରତୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଜାହାଜ ଧାରା 6 କିମ୍ବା ଧାରା 13 କିମ୍ବା ଧାରା 14 କିମ୍ବା
ଧାରା 15 ର ନିୟମକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛ,ି ସେ–
(i) ଧରିଥିବା ମାଛ, ମାଛ ଧରା ଜାଲ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଷ୍ଟୋର୍ କିମ୍ବା ମାଲ ସହିତ ଜାହାଜର
ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ଜବତ କରିବେ;
(ii) ମାଷ୍ଟର କିମ୍ବା ସ୍କିପର କିମ୍ବା ଜାହାଜର କମାଣ୍ଡରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଲିଖିତ
ଆକାରରେ, ଜାହାଜକୁ ଏହାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ
(iii) ଏହିପରି ପ୍ରତିବାଦର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ
ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଚାରପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିବେ.
(6) ଏହି ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ମାଛ ଧରା ଡଙ୍ଗା ଯଦି ଅପରାଧ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୋନର ସୀମା ବାହାରେ ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା
ଜଣେ ପ୍ରାଧିକତ
ୃ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା କ୍ଷମତା ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଅପରାଧ ର ଦଣ୍ଡ
ବିଧାନ ସୀମା ବାହାରେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ
ନିୟମ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇପାରେ;
(7) କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ପରେ, ବିଜ୍ଞପ୍ତି
ଅନୁଯାୟୀ, ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ମତ୍ସୟ
୍ ଜୀବୀ ଜାହାଜ
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରାଧିକୃତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ
ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି।
ବିଚାର

24. (1) ଧାରା 23 ର ଉପ-ଧାରା (4) କିମ୍ବା ଉପ-ଧାରା (5) ଅନୁଯାୟୀ ରିପୋର୍ଟ ଗ୍ରହଣ
କରିବା ପରେ, ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏହାର ରିପୋର୍ଟରେ ଥିବା ବିଷୟଗୁଡିକ ଉପରେ
ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ସଂପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷ ଶୁଣିବାକୁ
ଏକ ଯୁକ୍ତିଯକ
ୁ ୍ତ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପରେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେବେ.
(2) ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିମ୍ବା
ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ମାଜିଷ୍ଟର
୍ େଟ୍ କିମ୍ବା ମହାନଗର ନିଗମର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଧାରା 23
ଅନୁଯାୟୀ ଜବତ ହୋଇଥିବା ମାଛଗୁଡିକର ଶୀଘ୍ର ପ୍ରାକୃତିକ ଅବନତି ହେବ ମନେକରନ୍ତ,ି ସେ
ମାମଲା ଅନୁଯାୟୀ ଏପରି ମାଛକୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ନିଲାମ ଦ୍ୱାରା ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଆଦେଶ

ଦେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ବିକ୍ରୟ ଅର୍ଥକୁ ତାଙ୍କ ଜିମାରେ ନିରାପଦରେ ରଖାଯିବ |.
(3)

ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିମ୍ବା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କିମ୍ବା

ମହାନଗର ନିଗମର ମାଜିଷ୍ଟର
୍ େଟ୍ ତାଙ୍କ ଚୂଡାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ, କୌଣସି ବିକ୍ରୟ କିମ୍ବା
ନିଲାମର ଖର୍ଚଚ
୍ କଟାଯିବା ପରେ ଉପ-ବିଭାଗ (୨) ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ବିକ୍ରୟ ଅର୍ଥ କିମ୍ବା
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ଖର୍ଚଚ
୍ ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ ବିକାଶ ପାଣ୍ଠି କିମ୍ବା ମାଲିକ କିମ୍ବା
ମାଷ୍ଟର କିମ୍ବା ସ୍କିପର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ
କରାଯିବ।
(4) ଧାରା 18 ଅନୁଯାୟୀ ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲାଇସେନ୍ସର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ
ସର୍ତ୍ତଗୁଡିକର କୌଣସି ଉଲ୍ଲଂଘନର ବିଚାର ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ |
ବିଚାର ପ୍ରାଧିକରଣ

25. ଅପରାଧର ବିଚାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲାର
ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦବୀରୁ କମ୍ ନଥିବା ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ
ସଂପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ପରେ ଉପ-ବିଭାଗ (4) ଏବଂ ବିଭାଗ 23 ର
ଉପ-ବିଭାଗ (5) ଅନୁଯାଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରାଯାଇପାରେ|

ଅପିଲ୍ କର୍ତତ
୍ ପ
ୃ କ୍ଷ.

26. ଏହି ଆଇନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଅପିଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅତିରିକ୍ତ
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ମତ୍ସ୍ୟ) ପଦବୀରୁ କମ୍ ନଥିବା ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ସଂପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟ
ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରାଯାଇପାରେ I

ଅପିଲ୍

27. (1) ଧାରା 24 ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯୟ
୍ କାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷର ଏକ ଆଦେଶ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି
ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତି ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ତାରିଖ ଠାରୁ ତିରିଶ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପିଲ୍
କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ଆବେଦନକୁ ପସନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତ:ି
ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନକାରୀ, ଆବେଦନ ଦାଖଲ ସମୟରେ,
ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିବା ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ଜରିମାନା ପରିମାଣ ଜମା
ନକରନ୍ତ,ି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପିଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅପିଲ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହି:ଁ
ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଯେ ଉକ୍ତ ତିରିଶ ଦିନର ଅବଧି ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ
ମଧ୍ୟ ଉପରୋକ୍ତ ତାରିଖରୁ ନବେ ଦିନର ସମାପ୍ତି ପୂରବ
୍ ରୁ ଅପିଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅପିଲ୍
ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତ,ି ଯଦି ଏହା ବିଶ୍ୱାସବୋଧ ହୁଏ ଯେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ
ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା।.
(2) ଅପିଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଅପିଲ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାବେଳେ, ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ପରି
ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରିବେI

ଅପିଲ୍
କର୍ତତ
୍ ପ
ୃ କ୍ଷଙ୍କ

28. ଏହି ଅଧିନୟ
ି ମ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଥିବା ଆଦେଶର
ରେକର୍ଡ ଗୁଡିକ ପାଇଁ ଅପିଲ୍ କର୍ତତ
୍ ୃପକ୍ଷ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ଆଦେଶର

କ୍ଷମତା
.

ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା
ସଂପର୍କରେ
ବିଚାରପତି ଏବଂ
ଆପିଲ୍ ଅଥରିଟର
ି
କ୍ଷମତା

ଆଇନଗତତା କିମ୍ବା ଅଧିକାରକୁ ସନ୍ତୁଷଟ
୍ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧାରା 27 ଅନୁଯାୟୀ
କୌଣସି ଆବେଦନକୁ ଚୟନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପ୍ରଣାଳୀର ନିୟମିତତା ଏବଂ ସହିତ ସଠିକତା
ବଜାୟ ରଖିଲା ଭଳି ଆଦେଶ ପାସ କର;
ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଆଦେଶ
ଦିଆଯିବ ନାହି,ଁ କେବଳ ମାମଲାରେ ଶୁଣିବାକୁ ଏକ ଯୁକ୍ତିଯକ
ୁ ୍ତ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବା ପରେ
ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦିଆଯିବ.
29. (1) ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଅପିଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅନୁସନ୍ଧାନ
କରିବାବେଳେ ସିଭିଲ୍ ପ୍ରୋସିଡର୍, 1908 ଅନୁଯାୟୀ ସିଭଲ
ି ୍ କୋର୍ଟର ସମସ୍ତ
କ୍ଷମତା, ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟଗୁଡକ
ି ଉପରେ ପାଇବେ, ଯେପରି:
(କ) ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଡକାଇବା ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା;
(ଖ) ଯେକୌଣସି ଦଲିଲର ଆବିଷ୍କାର ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଆବଶ୍ୟକ;
(ଗ) ସାର୍ବଜନୀନ ରେକର୍ଡ କିମ୍ବା ଏହାର କପି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯୟ
୍ ାଳୟରୁ ପାଇବା;
(ଘ) ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଉପରେ ପ୍ରମାଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଏବଂ
(ଙ) ସାକ୍ଷୀ କିମ୍ବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆୟୋଗ ପ୍ରଦାନ |

ଭାଗ ୫
ଅପରାଧ ଏବଂ ଦଣ୍ଡବିଧାନ
ଭାରତର
ସାମୁଦର
୍ କ
ି
ଜୋନରେ
ବିଦେଶୀ ମାଛଧରା
ଜାହାଜ ଦ୍ୱାରା
ଆଇନର
କିଛି
ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ
ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ

ସ୍ୱତନ୍ତର
୍
ଅର୍ଥନୈତିକ
ଜୋନରେ ନିୟମ
ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ
ଦଣ୍ଡ

30. କୌଣସି ବିଦେଶୀ ମାଛଧରା ଜାହାଜ, ଯଦି ଧାରା 11 ର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୋନରେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ମିଳିଲା,
ଏହାର ମାଛ ଧରା ଜାଲ, ଯନ୍ତର
୍ ପାତି, ଷ୍ଟୋର୍ କିମ୍ବା କାର୍ଗୋ ଅନବୋର୍ଡ ସହିତ ଜବତ
କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ମାଲିକ କିମ୍ବା ଅପରେଟର କିମ୍ବା ମାଷ୍ଟର, ଏଥିପାଇଁ ଏକ ବର୍ଷ
ଅବଧି ଜେଲ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ, ଯାହାକି ଦୁଇ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢିପାରେ, କିମ୍ବା
ଜୋରିମାନା ସହିତ ଯାହା ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ଉଭୟ ହୋଇପାରେ;

(ii) ଧାରା 12 ର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୋନ୍ ଦେଇ ଗମନାଗମନ ସମୟରେ
ଅପରାଧ ପାଇଁ, ଜୋରିମାନା ସହିତ ଦଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହିତ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ କିମ୍ବା କୋଡିଏ
ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ |
31. (1) କୌଣସି ଭାରତୀୟ ମାଛଧରା ଜାହାଜ, ଧାରା 13 କିମ୍ବା ଧାରା 15 ର ଉଲ୍ଲଂଘନ
କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୋନରେ ବୈଧ ଲାଇସେନ୍ସ ବିନା ମାଛଧରା କିମ୍ବା
ମାଛଧରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯୟ
୍ କଳାପରେ ନିୟୋଜିତ, ନିମନ
୍ ସାରଣୀର ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ
ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ପରି ଦଣ୍ଡନୀୟ ହେବ | ପ୍ରଥମ
ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅପରାଧ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଉଲ୍ଲେଖ
କରାଯାଇଥିବା ମାଛଧରା ଜାହାଜ ଗୁଡିକର ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି –
ଟେବୁଲ
ଅପରା
ମାଛଧରା
ପ୍ରଥମ
ଦ୍ୱିତୀୟ
ତୃତୀୟ
ଏବଂ
ଧ
ଜାହାଜର ବର୍ଗ
ଅପରାଧ ଉପରେ ଅପରାଧରେ
ପରବର୍ତ୍ତୀ
ଦଣ୍ଡ
ଦଣ୍ଡ
ଅପରାଧ

1908 ର 5.

ଉପରେ ଦଣ୍ଡ |
(1)
ବିଭାଗ
13
ଏବଂ
15

(2)
(3)
(4)
(5)
ମୋଟ ଲମ୍ବା 15 ନାହିଁ
ନାହିଁ
ଦୁଇ ହଜାର
ମିଟରରୁ
କମ୍
ଟଙ୍କା
ମୋଟର ଚାଳିତ
ଜୋରିମାନା
ଜାହାଜଗୁଡକ
ି
(OAL)
15 ମିଟର OAL ଦୁଇ
ହଜାର ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଦଶ ହଜାର
ଏବଂ
ତଦୁରଦ
୍ ୍ଧ ଟଙ୍କା
ଟଙ୍କା
ଟଙ୍କା
ମୋଟର ଚାଳିତ ଜୋରିମାନା |
ଜୋରିମାନା |
ଜୋରିମାନା
ଜାହାଜ
15mOAL ରୁ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଦଶ
ହଜାର ପଚିଶ ହଜାର
କମ୍
ଯାନ୍ତର
୍ ିକ ଟଙ୍କା
ଟଙ୍କା
ଟଙ୍କା
ଜାହାଜ |
ଜୋରିମାନା |
ଜୋରିମାନା
ଜୋରିମାନା
15 ମିଟର OAL ଦଶ
ହଜାର କୋଡିଏ ହଜାର ପଚାଶ ହଜାର
ଏବଂ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କା
ଟଙ୍କା
ଟଙ୍କା
ଯାନ୍ତର
୍ ିକ ଜାହାଜ ଜୋରିମାନା
ଜୋରିମାନା
ଜୋରିମାନା
|
(2) କୌଣସି ଭାରତୀୟ ମାଛଧରା ଜାହାଜ, ଧାରା 6 କିମ୍ବା ଧାରା 8 ଉପଧାରା 2 କିମ୍ବା
ଧାରା 17 ଅନୁଯାୟୀ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡକ
ି ର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ପ୍ରଥମ
ସ୍ତମ୍ଭରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ଅପରାଧଗୁଡିକ ପାଇଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଉଲ୍ଲେଖ
କରାଯାଇଥିବା ମାଛଧରା ଜାହାଜଗୁଡିକର ବର୍ଗ ଅନୁସାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଟେବୁଲର ତୃତୀୟ,
ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ଦଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଣ୍ଡତ
ି
ହେବ
ଟେବୁଲ
ଅପରା
ମାଛଧରା
ପ୍ରଥମ
ଦ୍ୱିତୀୟ
ତୃତୀୟ
ଏବଂ
ଧ
ଜାହାଜ
ଅପରାଧ
ଅପରାଧରେ
ପରବର୍ତ୍ତୀ
ଉପରେ ଦଣ୍ଡ
ଦଣ୍ଡ
ଅପରାଧ
ଉପରେ ଦଣ୍ଡ |
(1)
ବିଭାଗ
6, 8
(2)
ଏବଂ
17

(2)
ସମୁଦାୟ ଲମ୍ବ
15
ମିଟରରୁ
କମ୍ ମୋଟର
ଚାଳିତ ଜାହାଜ
(OAL
15
ମିଟର
OAL
ଏବଂ
ତଦୁର୍ଦ୍ଧ

(3)
ନାହିଁ

(4)
ନାହିଁ

(5)
ଏକ ହଜାର
ଟଙ୍କା
ଜୋରିମାନା

ଏକ
ହଜାର
ଟଙ୍କା
ଜୋରିମାନା

ଦୁଇ
ହଜାର
ଟଙ୍କା
ଜୋରିମାନା

ପାଞ୍ଚହଜାର
ଟଙ୍କା
ଜୋରିମାନା

ମୋଟର ଚାଳିତ
ଜାହାଜ |
15 ମିଟରରୁ
କମ୍ OAL ର
ଯାନ୍ତର
୍ ିକ
ଜାହାଜ
15
ମିଟର
OAL
ଏବଂ
ତଦୁର୍ଦ୍ଧ
ଯାନ୍ତର
୍ ିକ
ଜାହାଜ
ଉଚ୍ଚ ସମୁଦର
୍ ରେ
ଭାରତୀୟ
ମାଛଧରା ଜାହାଜ
ଦ୍ୱାରା ଆଇନର
କିଛି
ନିୟମ
ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ
ଦଣ୍ଡ

ତିନି
ହଜାର
ଟଙ୍କା
ଜୋରିମାନା

ପାଞ୍ଚହଜାର
ଟଙ୍କା
ଜୋରିମାନା

ଦଶ ହଜାର
ଟଙ୍କା
ଜୋରିମାନା |

ପାଞ୍ଚହଜାର
ଟଙ୍କା
ଜୋରିମାନା

ଦଶ
ହଜାର
ଟଙ୍କା
ଜୋରିମାନା

କୋଡିଏ
ହଜାର ଟଙ୍କା
ଜୋରିମାନା

32. (1) ଧାରା 13 କିମ୍ବା ଧାରା 15 ର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଉଚ୍ଚ ସମୁଦ୍ରରେ ବୈଧ
ଲାଇସେନ୍ସ ବିନା ମାଛଧରା କିମ୍ବା ମାଛଧରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ନିୟୋଜିତ
କୌଣସି ଭାରତୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, ନିମ୍ନଲିଖତ
ି ସାରଣୀର ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ
ସ୍ତମ୍ଭରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ପରି | ପ୍ରଥମ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା
ଅପରାଧ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ମାଛଧରା ଜାହାଜ ଶ୍ରେଣୀ
ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ହେବ
ଟେବୁଲ
ଅପରାଧ
ମାଛଧରା
ପ୍ରଥମ
ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ
ଜାହାଜର ବର୍ଗ
ଅପରାଧ
ଅପରାଧ ଉପରେ ଦଣ୍ଡ
ଉପରେ ଦଣ୍ଡ
(1)
(2)
(3)
(4)
ବିଭାଗ 13 15mOAL ରୁ ପଚିଶ ହଜାର ପଚାଶ ହଜାର ଟଙ୍କା
ଏବଂ 15
କମ୍ ଯାନ୍ତର
୍ କ
ି
ଟଙ୍କା
ଜୋରିମାନା ଏବଂ ତିରିଶ
ଜାହାଜ |
ଜୋରିମାନା
ଦିନ
ପାଇଁ
ଜାହାଜ
ଅବରୋଧ
15
ମିଟର ପଚାଶ ହଜାର ଦୁଇ
ଲକ୍ଷ
ଟଙ୍କା
OAL
ଏବଂ ଟଙ୍କା
ଜୋରିମାନା ଏବଂ ତିରିଶ
ତଦୁର୍ଦ୍ଧ
ଜୋରିମାନା
ଦିନ
ପାଇଁ
ଜାହାଜ
ଯାନ୍ତର
୍ ିକ
ଅବରୋଧ
ଜାହାଜ |
(2) ଉଚ୍ଚ ସମୁଦ୍ରରେ ଧାରା 6 ର ଉପ-ଧାରା (3) ର ଧାରା (i) ର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି
ମାଛଧରା କିମ୍ବା ମାଛଧରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯୟ
୍ କଳାପରେ ନିୟୋଜିତ କୌଣସି ଭାରତୀୟ
ମାଛଧରା ଜାହାଜ, ପ୍ରଥମ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ଅପରାଧ ପାଇଁ ଯଥାକ୍ରମେ
ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଜାହାଜଗୁଡିକର ବର୍ଗକୁ
ଅନୁସରଣ କରି ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ,
ଟେବୁଲ
ଅପରାଧ
ମାଛଧରା ଜାହାଜ ପ୍ରଥମ ଅପରାଧ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ

(1)
ଧାରା 6
(3) (i)

ର ବର୍ଗ

ଉପରେ ଦଣ୍ଡ

(2)
15mOAL
ରୁ
କମ୍
ଯାନ୍ତର
୍ ିକ
ଜାହାଜ

(3)
କୋଡିଏ ହଜାର
ଟଙ୍କା
ଜୋରିମାନା

15 ମିଟର OAL
ଏବଂ
ତଦୁରଦ
୍ ୍ଧ
ଯାନ୍ତର
୍ ିକ ଜାହାଜ
|

ପଚିଶ
ହଜାର
ଟଙ୍କା
ଜୋରିମାନା

ପରବର୍ତ୍ତୀ
ଅପରାଧ ଉପରେ
ଦଣ୍ଡ
(4)
ଚାଳିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା
ଜୋରିମାନା
ଏବଂ
ତିରିଶ
ଦିନ
ପାଇଁ
ଲାଇସେନ୍ସ ସ୍ଥଗିତ |
ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
ଜୋରିମାନା
ଏବଂ
ତିରିଶ
ଦିନ
ପାଇଁ
ଲାଇସେନ୍ସ ସ୍ଥଗିତ
ରଖିବା

ସ୍ୱତନ୍ତର
୍

33. ଯଦି କୌଣସି ଭାରତୀୟ ମାଛଧରା ଜାହାଜ ଧାରା 18 ଅନୁଯାୟୀ ଦିଆଯାଇଥିବା

ଲାଇସେନ୍ସର

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲାଇସେନ୍ସର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତଗୁଡିକ ପାଳନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ,

ସର୍ତତ
୍ ଏବଂ

ତେବେ ଏପରି ଜାହାଜର ମାଲିକ କିମ୍ବା ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଜୋରିମାନା ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ଯାହା

ସର୍ତତ
୍ ଗୁଡକ
ି ର

ଲାଇସେନ୍ସ ସ୍ଥଗିତ କିମ୍ବା ବାତିଲ ସହିତ ଜୋରିମାନା ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି

ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ

ହୋଇ ପାରେ |

ଦଣ୍ଡ
ପ୍ରାଧିକତ
ୃ

34. ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଜଣେ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ

ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବାଧା

ତାଙ୍କ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗରେ ବାଧା ଦିଅନ୍ତ,ି ତେବେ ସେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ-

ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ

(i) ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଯଦି ଭାରତୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମୁଦାୟ ଲମ୍ବା 15
ମିଟରରୁ କମ୍ ଏବଂ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଯଦି ଭାରତୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଜାହାଜର
ସମୁଦାୟ ଲମ୍ବା15 ମିଟର ଏବଂ ତଦୁରଦ
୍ ୍ଧ୍ୱ
(ii) ବିଦେଶୀ ଜାହାଜର ଜୋରିମାନା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

କମ୍ପାନୀଗୁଡକ
ି
ଦ୍ୱାରା ଅପରାଧ

35. (1) ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାଧ ଏକ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା
କରାଯାଇଛି, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଏହି ଅପରାଧ ଘଟାଇଥିଲେ କିମ୍ବା
ସେହି କମ୍ପାନୀର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ସେ ଦାୟୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏହି ଅପରାଧରେ ଦୋଷୀ
ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏବଂ
ସେ ତଦନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ:
ସର୍ତ୍ତ ଅଛି ଯେ ଏହି ଉପ-ବିଭାଗରେ ଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ
କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରିବେ ନାହିଁ ଯଦି ସେ ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ
ବିନା ଅପରାଧ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ଏପରି ଅପରାଧର ଆୟୋଗକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ

ଯତ୍ନବାନ ହୋଇଥିଲେ।
(2) ଉପ-ଧାରା (୧) ରେ ଥିବା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଖାତିର ନକରି, ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ଅଧିନିୟମ
ଅନୁଯାୟୀ ଏକ କମ୍ପାନୀ ଏକ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ
ହୋଇଛି ଯେ ଏହି ଅପରାଧ ସମ୍ମତି କିମ୍ବା ସହଭାଗୀତା ସହିତ କରାଯାଇଛି କିମ୍ବା ଏହା
ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଅବହେଳା ହେତୁ ଦାୟୀ ଅଟେ।, ଯେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ପରିଚାଳକ,
ସଚିବ କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀର ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ, ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ପରିଚାଳକ, ସଚିବ କିମ୍ବା
ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅପରାଧରେ ଦୋଷୀ ବିବେଚିତ ହେବେ ଏବଂ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ
କାର୍ଯୟ
୍ ାନୁଷଠ
୍ ାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏବଂ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ।
ଭାଗ ୭
ବିବଧ
ି
ପାଣ୍ଠର
ି ଗଠନ

36. (1) ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ ବିକାଶ ପାଣ୍ଠି କୁହାଯିବାକୁ ଏକ ପାଣ୍ଠି ରହିବ ଏବଂ ସେଠାରେ
କ୍ରେଡିଟ୍ ହେବ |
(a) ଯେ କୌଣସି ଅନୁଦାନ କିମ୍ବା ଋଣ ଯାହା ଏହି ଆଇନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର
ସରକାର ଦେଇପାରନ୍ତ;ି
(b) ଏହି ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସଂଗୃହିତ ସମସ୍ତ ରସିଦ; ଏବଂ
(c) ଯେ କୌଣସି ଅନୁଦାନ କିମ୍ବା ଋଣ ଯାହା ଏହି ଆଇନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ କୌଣସି
ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିମ୍ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇପାରେ |
(2) କାଠ ଡଙ୍ଗା ଚଳାଉଥିବା ପାରମ୍ପାରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ସମେତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ
କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ତଥା ସାମୁଦର
୍ ିକ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷର ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ତଥା ପରିଚାଳନା ତଥା
ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଏହି ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ।
(3) କେନ୍ଦର
୍ ସରକାର, ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପାଣ୍ଠିର ପରିଚାଳନା ତଥା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ
ସଂସ୍ଥା ନିଯୁକ୍ତ କରିବେ।

ଜଣାଶୁଣା

37. ଅପରାଧିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, 1973 ରେ ଥିବା କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଖାତିର ନକରି, ଧାରା 28 1974 ର 1.

ଅପରାଧଗୁଡକ
ି

ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧଗୁଡିକ ଜଣାଶୁଣା |

ଉତ୍ତମ
ବିଶୱ
୍ ାସରେ
ନିଆଯାଇଥିବା
କାର୍ଯୟ
୍ ର
ସୁରକ୍ଷା

38. କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଯାହା ଉତ୍ତମ ବିଶୱ
୍ ାସରେ କରାଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା ଏହି ଆଇନର
ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ କରାଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଧିକୃତ
ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ବିଚାରପତି କିମ୍ବା ଆପିଲ୍ ଅଥରିଟି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କୌଣସି
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ମକଦ୍ଦମା, ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଇନଗତ
ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିବ ନାହି,ଁ
(2) ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଅଥବା ଯାହା ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱାସରେ
କରାଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା ଏହି ଆଇନର ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ କରାଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ
|କୌଣସି ମକଦ୍ଦମା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିବ ନାହିଁ

ନିୟମ ତିଆରି

39. (1) ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ପରେ କେନ୍ଦର
୍ ସରକାର ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତିର

କରିବାର କ୍ଷମତା.

ନିୟମାବଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି
(2) ବିଶେଷ ଭାବରେ, ଏବଂ ଉପରୋକ୍ତ କ୍ଷମତାର ସାଧାରଣତାକୁ ଭେଦ ନକରି, ଏହିପରି
ନିୟମଗୁଡିକ ନିମନ
୍ ଲିଖିତ ବିଷୟଗୁଡିକ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଯେ କୌଣସି ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି
(a) ଧାରା 7 ର ଉପ-ବିଭାଗ (3) ଅଧୀନରେ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ, ସଂଗ୍ରହ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ
ଏବଂ ବିସ୍ତାର କରିବାର ପଦ୍ଧତି;
(b) ପାରମ୍ପାରିକ ତଥା କ୍ଷୁଦ୍ର-ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଜୀବିକା ତଥା ସାମାଜିକ- ଅର୍ଥନୈତିକ
ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଧାରା 10 ଅନୁଯାୟୀ ଅଣ ମୋଟର ଚାଳିତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଜାହାଜ ଚଳାଉଥିବା
ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ;
(b) ଧାରା 12 ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଗମନାଗମନ କରୁଥବ
ି ା ବିଦେଶୀ
ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଜାହାଜ ଦ୍ୱାରା ଅନୁସରଣ କରାଯିବାକୁ ପ୍ରଣାଳୀ;
(d) ମତ୍ସ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଯେଉଁଥିରେ ଆଲୋକର ବ୍ୟବହାର ଧାରା 13 ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁମତି
ଦିଆଯାଇପାରେ |
(e) ଉପ-ବିଭାଗ (2) ଅଧୀନରେ ଫର୍ମ, ବିଶେଷତା ଏବଂ ଦେୟ; ଉପ-ବିଭାଗ (4)
ଅଧୀନରେ ଦେୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ପଦ୍ଧତି; ଫର୍ମ, ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ସମୟ ଯେଉଁଥିରେ ଉପବିଭାଗ (5) ଅନୁଯାୟୀ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରେ; ଏବଂ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ପରିସ୍ଥିତି
ଯେଉଁଥିରେ ଧାରା 17 ର ଉପ-ବିଭାଗ (8) ଅନୁଯାୟୀ ଲାଇସେନ୍ସ ସ୍ଥାନାନ୍ତର
ହୋଇପାରେ
(f) 18 ର ଉପ-ବିଭାଗ (1) ଏବଂ (2) ଅଧୀନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲାଇସେନ୍ସର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ;
(g) ଧାରା 19 ର ଉପ-ଧାରା (1) ଅନୁଯାୟୀ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ ଏବଂ ବାତିଲ କରିବାର
ପଦ୍ଧତି;
(h) ଆଦାୟ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ଦେୟ ଏବଂ ଧାରା 20 ର ଉପ-ଧାରା (1) ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର
ସଂଗ୍ରହର ପଦ୍ଧତି;
(i) ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟିର ଗଠନ ଏବଂ ଧାରା 21 ର ଉପ-ବିଭାଗ (3) ଅଧୀନରେ ଏହାର
କାର୍ଯୟ
୍ କାରିତା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ;
(j) ଧାରା 23 ର ଉପ-ଧାରା (2) ଅନୁଯାୟୀ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିବା ବିଦେଶୀ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ
ଜାହାଜ ଉପରେ ଆଦାୟ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ;
(k) ଉପ-ଧାରା (୧) ଅଧୀନରେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ
ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଧାରା 24 ର ଉପ-ବିଭାଗ (4) ଅଧୀନରେ ବିଚାର ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା;
(l) ଧାରା 27 ର ଉପ-ଧାରା (2) ଅନୁଯାୟୀ ଆପିଲ୍ ଅଥରିଟି ଦ୍ୱାରା ଅପିଲ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି
କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା;
(m) ଧାରା 33 ର ଉପ-ବିଭାଗ (2) ଅଧୀନରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ
କାର୍ଯୟ
୍ କଳାପ;
(n) ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ଯାହା ହେବ, କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ

ସଂସଦରେ ରଖିବାକୁ

40. ଏହି ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ମିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିୟମ, ଏହା ପ୍ରସ୍ତତ
ୁ ହେବା ମାତ୍ରେ,

ଦିଆଯାଇଥିବା ନିୟମ

ସଂସଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହ ସମ୍ମୁଖରେ, ଅଧିବେଶନରେ ଥିବାବେଳେ ସମୁଦାୟ ତିରିଶ ଦିନ ପାଇଁ

ଏବଂ ବିଜଞ
୍ ପ୍ତଗ
ି ଡ
ୁ କ
ି
|.

ରଖାଯିବ ଯାହା ଗୋଟିଏ ଅଧିବେଶନରେ କିମ୍ବା ଦୁଇ କିମ୍ବା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ |
କ୍ରମାଗତ ଅଧିବେଶନ, ଏବଂ ଯଦି, ଅଧିବେଶନ ସମାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ଉପରୋକ୍ତ
ଅଧିବେଶନଗୁଡକ
ି ତୁରନ୍ତ, ଉଭୟ ଗୃହ ନିୟମରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି
କିମ୍ବା ଉଭୟ ଗୃହ ଏକମତ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ନିୟମ ତିଆରି କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତେବେ ନିୟମ
ପରେ କାର୍ଯୟ
୍ କାରୀ ହେବ | କେବଳ ଏହିପରି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଫର୍ମରେ କିମ୍ବା କୌଣସି
ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନାହି,ଁ ଯେପରି ମାମଲା ହୋଇପାରେ; ତେଣୁ, ଯଦିଓ, କୌଣସି ପରିବର୍ତତ
୍ ନ
କିମ୍ବା ବାତିଲ୍ ସେହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ବୈଧତାକୁ
କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିବ ନାହିଁ |

1976 ର ଆକ୍ଟ
80 ର ପ୍ରଭାବ

41. ଟେରିଟେରାଲ୍ ୱାଟର୍, କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ୍ ସେଲ୍, ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜୋନ୍ 1976 ର
ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୋନ୍ ଆକ୍ଟ, 1976 ର ଧାରା 7 ର ଉପ-ଧାରା (5) ର 80
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହି ଆଇନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ |

ଅସୁବିଧା ଦୂର

42. (1) ଯଦି ଏହି ଆଇନର ଧାରାକୁ କାର୍ଯୟ
୍ କାରୀ କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଉପୁଜେ,

କରିବାକୁ ଶକ୍ତି

ତେବେ କେନ୍ଦର
୍ ସରକାର ସରକାରୀ ଗେଜେଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ଆଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଏହି
ନିୟମାବଳୀକୁ ଏହି ଆଇନର ନିୟମାବଳୀ ସହିତ ଅସଙ୍ଗତ କରି ପାରିବେ, ଯଦି ଏହା ଅସୁବିଧାକୁ
ହଟାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କିମ୍ବା ଉତ୍ତମ ବୋଲି ମନେହୁଏ। |
ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି ଯେ ଏହି ଅଧିନିୟମ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ତିନି ବର୍ଷ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ
ଏହି ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ କୌଣସି ଆଦେଶ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।
(2) ଏହି ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଦେଶ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ହେବ
ସଂସଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଉ I

ପ୍ରତ୍ୟାହାର
ସଞ୍ଚୟ

ଏବଂ

43. ମ୍ୟାରିଟାଇମ୍ ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (ରେଗୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଫିସିଙ୍ଗ୍ ଦ୍ୱାରା ବିଦେଶୀ
ଜାହାଜ) ଅଧିନିୟମ, 1981, ଏହାକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା |.
(2) ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ସତ୍ତ୍ୱେ, ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ନିଆଯାଇଥିବା କୌଣସି
କାର୍ଯୟ
୍ , କୌଣସି ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ଆଦେଶ, ନିଯୁକ୍ତ,ି ସାର୍ଟଫ
ି ିକେଟ୍, ବିଜ୍ଞପ୍ତି, କିମ୍ବା
ରସିଦ, ଦିଆଯାଇଥିବା ଆବେଦନ, କିମ୍ବା ଲାଇସେନ୍ସ, ଯାହା ଏହି ଆଇନର ଧାରା ସହିତ
ଅସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ, ତାହାକୁ ଏହି ଆଇନର ଅନୁରୂପ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଇଛି କିମ୍ବା
ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଧରାଯିବ |
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ର

