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இந்திய கடல் மீன்வள மச ோதோ, 2021  

 இந்த 

மச ோதோ 

 

 போரம்பரிய மற்றும் சிறிய அளவில் மீன்பிடிக்கும் மீனவர்களின் 

வோழ்வோதோரம் மற்றும்  மூகப் பபோருளோதோர நல்வோழ்வவ சமம்படுத்துதல், 

இந்தியோவின் பிரத்திசயகப் பபோருளோதோர மண்டலத்தில் 

மீன் வளங்கவள நிவலயோக சமம்படுத்துதல் மற்றும் இந்திய 

மீன்பிடிக்கலன்கள் மூலம் ஆழ்கடலின் மீன்வளத்வதப் பபோறுப்புடன் 

பயன்படுத்துவவத உறுதிப ய்தல் மற்றும் அதனுடன் பதோடர்புவடய 

அல்லது தற்ப யலோன விஷயங்களுக்கு. 

 

 

 

 

 

  

இந்தியக் குடியரசின் எழுபத்தி இரண்டோம் ஆண்டில் போரோளுமன்றத்தில் 

கீழ்க்கண்டவோறு  ட்டமோக்கப்படும். 

 

 
அத்தியாயம் 1 

அறிமுகம் 

 

சுருக்கமோன 

தவலப்பு 

மற்றும் 

பதோடக்கம் 

1. (1) இந்தச்  ட்டம் இந்திய கடல் மீன்வளச்  ட்டம், 2021 என்று 

அவைக்கப்படும். 

 

 
(2) இந்தச்  ட்டம் மத்திய அரசு அதிகோரப்பூர்வ அரசிதழில் 

அறிவிக்கும் சததியிலிருந்து அமலுக்கு வரும் 
 

 
       இந்தச்  ட்டத்தின் பவவ்சவறு விதிகள் பவவ்சவறு 

சததிகளில் நவடமுவறப்படுத்தப்படலோம். இந்தச்  ட்டம் 

பதோடங்குவதற்கோன எந்தபவோரு விதிமுவறயிலும் அந்த குறிப்பு அந்த 

விதி நவடமுவறக்கு வருவதற்கோன குறிப்போக கருதப்படும். 

 

பபோருத்தப்போ

டு 

2. இந்தச்  ட்டம் மீன்பிடி மற்றும் மீன்பிடி பதோடர்போன 

நடவடிக்வககளுக்குப் பபோருந்தும். 

 

 
(i) பிரத்திசயக பபோருளோதோர மண்டலத்திலும் அதற்கு அப்போல் உள்ள 

பன்னோட்டு மீன்பிடிக்கும் இந்திய மீன்பிடிக்கலன்களுக்கும்; 
 

 
(ii)  இந்திய கடல் பிரோந்தியத்தில் மீன்பிடிக்கும் அயல்நோட்டு 

மீன்பிடிக்கலன்களுக்கும்; 
 

வவரயவறகள் 3.  இந்தச்  ட்டத்தின் படி,  
 

(a)  “அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகோரி” என்பவர் பிரிவு 22-ன் கீழ் 

அறிவிக்கப்பட்ட அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகோரி ஆவோர்; 
 

  
(b) “ஆசலோ வனக்குழு” என்பது பிரிவு 21-ன் கீழ் அவமக்கப்பட்ட 

கடல்மீன்வளம் பற்றிய ஆசலோ வனக் குழு; 
 

 
(c) “பிரத்திசயகப் பபோருளோதோர மண்டலம்” என்பது பிரோந்தியக் கடல் 

பகுதி, கண்டத்திட்டு, பிரத்திசயகப் பபோருளோதோர மண்டலம் மற்றும் 

இதர கடல் மண்டலங்கள்  ட்டம் 1976-இன் பிரிவு 7-க்குள் அடங்கிய 

இந்திய பிரத்சயகப் பபோருளோதோர மண்டலம் ஆகும்; 

 

 

 

80   of 1976. 

  
(d) “மீன்” என்பது கடல் போலூட்டிகள், கடல் ஊர்வன மற்றும் கடல் 

பறவவகவள தவிர்த்த துடுப்பு மீன்கள், பமல்லுடலிகள், 

கணுக்கோலிகள் மற்றும் இதர கடல்வோழ் விலங்குகள் மற்றும் 

தோவரங்கவள குறிக்கும்; 

 

 

 

 
(e) “மீனவர்” என்பது வோழ்வோதோரம் அல்லது இலோப சநோக்கத்திற்கோக 

மீன்பிடித்தல் மற்றும் மீன்பிடித்தல் பதோடர்போன நடவடிக்வககளில் 

ஈடுபட்டுள்ள நபர்கவள குறிக்கும்; 
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(f) “மீன்பிடித்தல்” என்பது எசதோ ஒரு முவறயில் மீன்கவளத் சதடுதல், 

பின்பதோடர்தல், பிடித்தல், எடுத்தல் அல்லது அறுவவட ப ய்தல்; 

 

 
(g) “மீன்பிடித்தல் பதோடர்போன நடவடிக்வககள்” என்பவவ மீன்கவளத் 

தவரயிறக்குதல், சிப்பமிடுதல்,  ந்வதப்படுத்துதல், பதப்படுத்துதல், 

போதுகோத்தல் அல்லது உயிர் மீன் சபோக்குவரத்து அல்லது 

தவரயிறக்கப்படோத மீன்  சபோக்குவரத்து மற்றும் இதர 

ப யல்போடுகவளக் குறிக்கும்; 

 

 
(h) “மீன்வளம்” என்பது மீன்பிடித்தல் மற்றும் மீன்பிடி பதோடர்போன 

நடவடிக்வககள் மற்றும் கடல் மீன் வளங்கவள பயன்படுத்துதல், 

போதுகோத்தல் மற்றும் சமலோண்வம ப ய்தல் ஆகியவற்வற 

உள்ளடக்கியது; 

 

 
(i) “மீன்வளத் தரவுகள்” என்பவவ மீன்பிடித்தல் சமற்க்பகோள்ளப்படும் 

 மூகப்பபோருளோதோர, உயிரியல் மற்றும் சுற்றுச்சூைல் அளவுருக்கள் 

பற்றிய தகவல்கள் ஆகும். இந்தத் தரவுகள் இந்தியோவின் மீன்வள 

ஆதோரங்களின் போதுகோப்பு, சமலோண்வம மற்றும் அறிவியல் 

புரிதலுக்கு அவசியமோனவவ; 

 

 
(j) “மீன்பிடிக்கலன்கள்” என்பவவ கடலில் மீன்பிடிக்க அது  ோர்ந்த   

நடவடிக்வககளில்   இயந்திரமயமோக்கப்பட்ட அல்லது 

இயந்திரமயமோக்கப்படோத ஒரு கப்பல் அல்லது படகு ஆகும்; 

 

 
(k) “அயல்நோட்டு மீன்பிடிக்கலன்கள்” என்பவவ இந்திய 

மீன்பிடிக்கலன்கவளத் தவிர மற்ற மீன்பிடிக்கலன்கள் ஆகும்; 
 

 
(l) “ஆழ்கடல்” என்பது பிரத்திசயகப் பபோருளோதோர மண்டலத்தின் 

எல்வலகளுக்கு பவளிசய இருக்கும் சவறு எந்த நோட்டின் 

பிரத்திசயகப் பபோருளோதோர மண்டலத்திற்குள்ளும் வரோத கடல்நீர் 

பகுதிவய குறிக்கும்; 

 

 
(m) “இந்திய மீன்பிடிக்கலன்கள்” என்பவவ இந்தியக் குடிமக்களுக்குச் 

ப ோந்தமோன மீன்பிடிக்கலன்கள் மற்றும் வணிகக் கப்பல்  ட்டம், 

1958 அல்லது இந்தியோவில் தற்சபோது நவடமுவறயில் உள்ள சவறு 

ஏசதனும்  ட்டத்தின் விதிகளின் கீழ் பதிவுப ய்யப்பட்ட 

மீன்பிடிக்கலன்கள் என்று பபோருள்படும்; 

 

 

44 of 1958. 

 
(n) “உரிமம்” என்பது மீன்பிடித்தல் மற்றும் மீன்பிடித்தல் பதோடர்போன 

நடவடிக்வககளுக்கோக பிரிவு 17-இன் உட்பிரிவு 5-இன் கீழ் 

வைங்கப்பட்ட மீன்பிடி உரிமம் ஆகும்; 

 

 
(o) “உரிமம் வைங்கும் அதிகோரி” என்பவர்  ம்பந்தப்பட்ட மோநில 

அரசின் கடல் மீன்பிடி ஒழுங்குமுவறச்  ட்டங்களின் கீழ் 

நியமிக்கப்பட்ட அதிகோரி ஆவோர்; 

 

 
(p) “இந்தியோவின் கடல் ோர் மண்டலங்கள்” என்பவவ இந்தியோவின் 

பிரோந்திய கடற்ப்பகுதி மற்றும் இந்தியோவின் பிரத்திசயகப் 

பபோருளோதோர மண்டலம் ஆகியவற்வறக் குறிக்கும்; 

 

 
(q) மீன்பிடிக்கலன்கவளப் பபோறுத்த வவர, “தவலவர்” என்பவர் 

மீன்பிடிக்கலனில் கட்டவள இடும் அதிகோரம் மற்றும் 

பபோறுப்புகவளக் பகோண்ட நபர் ஆவோர்; 

 

 
(r) “இயந்திரமயமோக்கப்பட்ட மீன்பிடிக்கலன்” (Mechanised fishing vessel) 

என்பது   மீன்பிடிக்கலனின் உடற்பகுதியில் இயந்திரம் 

பபோருத்தப்பட்டு அந்த இயந்திர  க்திவயப் பயன்படுத்தி 

மீன்பிடிக்கலவன ப லுத்துவதற்கும், மீன்பிடி வவலவய வீசுதல் 

மற்றும் இழுத்தல் சபோன்ற மீன்பிடி ப யல்போடுகளுக்கும் 

பயன்படுத்தப்படும் எந்த மீன்பிடிக்கலவனயும் குறிக்கும்;  

 

 
(s) “இயந்திரம் பபோறுத்தப்பட்ட மீன்பிடிக்கலன்” (Motorised fishing vessel) 

என்பது மீன்பிடிக்கலவன ப லுத்துவதற்கோக உட்பக்கம் அல்லது 

தற்கோலிகமோக பவளிப்பக்கம் இயந்திரம் பபோருத்தப்பட்ட 

மீன்பிடிக்கலன் ஆகும்; 

 

 
(t) “சதசியக் கடல் மீன்வளக் பகோள்வக” என்பது பிரிவு 4-இன் கீழ் 

அறிவிக்கப்பட்ட சதசியக் கடல் மீன்வளக் பகோள்வக ஆகும்; 
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(u) “இயந்திரம் பபோருத்தப்படோத மீன்பிடிக்கலன்” (Non-motorised fishing 

vessels) என்பது மீன்பிடிக்கலவன உந்துவதற்க்சகோ அல்லது 

மீன்பிடிப்பதற்க்சகோ எந்தவிதமோன இயந்திர  க்திவயயும் 

பயன்படுத்தோத மீன்பிடிக்கலன் ஆகும்; 

 

 
(v)  “அறிவிப்பு” என்பது அதிகோரப்பூர்வ அரசிதழில் பவளியிடப்பட்ட 

அறிவிப்பு ஆகும். “அறிவித்தல்” என்ற பதம்  அதற்சகற்ப பபோருள் 

பகோள்ளப்படும்; 

 

 
(w) “இயக்குபவர்” என்பது ஒரு மீன்பிடிக்கலனின் உரிவமயோளர் 

அல்லது தற்சபோவதக்கு மீன்பிடிக்கலனின்  கட்டுப்போட்வடயும், 

நிர்வோகத்வதயும் பகோண்டவர் என்று பபோருள்படும்; 

 

 
(x) “மீன்பிடிக்கலனின் உரிவமயோளர்” என்பவர் மீன்பிடிக்கலனின் முழு 

உரிவமயோளர் அல்லது பங்குதோரர் ஆவோர். 

விளக்கம்:-  இந்த உட்பிரிவின் சநோக்கங்களுக்கோக, “நபர்” என்பது,  

இவைக்கப்பட்டோலும்  இவைக்கப்படோமல் இருந்தோலும், 

எந்தபவோரு தனிநபவரசயோ  அல்லது கூட்டோண்வமவயசயோ 

அல்லது எந்தபவோரு பபோது அல்லது தனியோர் நிறுவனத்வதசயோ  

உள்ளடக்கியது.  

 

 
(y) “பரிந்துவரக்கப்பட்ட” என்பது இந்த  ட்டத்தின் கீழ் விதிகளோல் 

பரிந்துவரக்கப்படுகிறது என்று பபோருள்படும். 
 

 
(z) “பபோழுதுசபோக்கு மீன்பிடித்தல்” என்பது விவளயோட்டு அல்லது 

மகிழ்ச்சிக்கோக மீன் பிடிப்பதோகும் 
 

 
 (za) “சிறிய அளவிலோன மீனவர்கள்” என்பவர்கள் பபரிய  நிறுவனங்கவளத் 

தவிர மற்ற உரிவமயோளர் அல்லது பதோழில்முவனசவோரோல் சிறிய 

அளவிலோன முதலீடு மற்றும் ஆற்றவல பயன்படுத்தி 

வோழ்வோதோரத்திற்கோகசவோ, உள்நுகர்வுக்கோகசவோ அல்லது 

ஏற்றுமதிக்கோகசவோ  ஒரு நோள் அல்லது பல நோள் மீன்பிடி 

பயைங்கவள சமற்பகோள்சவோர்; 

 

 
(zb) “சிறப்பு உரிமம்” என்பது பிரிவு 18-இன் கீழ் வைங்கப்பட்ட உரிமம் 

ஆகும்; 
 

 
(zc) “மோநில அரசு” என்பது கடசலோரப் பரப்புகவளக் பகோண்ட மோநில அரசு 

மற்றும் யூனியன் பிரசத  நிர்வோகம் ஆகும்; 
 

 
(zd) “பிரோந்தியக் கடல்நீர் பகுதி” என்பது இந்தியோவின் பிரோந்தியக் 

கடற்பகுதி, கண்டத்திட்டு, பிரத்திசயகப் பபோருளோதோர மண்டலம் 

மற்றும் மற்ற கடல் ோர் மண்டலங்கள்  ட்டம் 1976 உட்பிரிவு 3-இன் 

படி இந்தியோவின் பிரோந்தியக் கடற்ப்பகுதிவய  குறிப்பதோகும்;  

 
 

80 of 1976. 

 
 (ze) “போரம்பரிய மீனவர்கள்” என்பவர்கள் வோழ்வோதோரத்திற்கோன 

நற்சதவவகளுக்கோக கடல் மீன்பிடித்பதோழிவல மரபோகக் பகோண்டு 

கடசலோரப் பகுதிகளில் பதோன்றுபதோட்டு வசிக்கும் போரம்பரிய 

மீனவர்கள்  மூகம் மற்றும் வகவிவன மீனவர்கள் ஆவர்; 

 

 அத்தியாயம் 2  

மீன் வளங்களின் நிலையான வளர்ச்சி மற்றும் 

மமைாண்லம 

 

சதசியக் கடல் 
மீன்வளக் 
பகோள்வக  

4. (1) மத்திய அரசு, மோநில அரசுகளுடன் கலந்தோசலோசித்த பிறகு, கடல் 

மீன்வளம் குறித்த சதசியக் பகோள்வகவய தயோரித்து அறிவிக்கும். 

 

 (2) சதசியக் கடல் மீன்வளக் பகோள்வக  ட்டத்தின் விதிகவள 

ப யல்படுத்துவதற்கோன உத்திகள் உட்பட கடல் மீன்வள 

சமம்போட்டிற்கோன பரந்த வழிகோட்டுதல்கள் அல்லது பகோள்வககவள 

வகுக்கும். 

 

 (3) மத்திய அரசு அவ்வப்சபோது, துவைப்பிரிவு 1-ன் கீழ் 

அறிவிக்கப்பட்ட சதசியக் கடல் மீன்வளக் பகோள்வகவய 

மறுபரிசீலவன ப ய்து திருத்தலோம். 
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கடல் மீன்வள 

சமம்போட்டுத் 

திட்டம் 

5. (1) மத்திய அரசு, மோநில அரசுகளுடன் கலந்தோசலோசித்த பிறகு, கடல் 

மீன்வளம் குறித்த சதசியக் பகோள்வகக்கு ஏற்ப ஒன்று அல்லது அதற்கு 

சமற்பட்ட கடல் மீன்வள சமம்போட்டுத் திட்டங்கவளத் தயோரித்து 

அறிவிக்கலோம். 

 

 (2) கடல் மீன்வள சமம்போட்டுத் திட்டம் பின்வருவனவற்வற 

சமம்படுத்துவதற்கோன நடவடிக்வககள் மற்றும் ப யல்போடுகவள 

உள்ளடக்கியதோக இருக்க சவண்டும் 

 

 (i) மதிப்புச்  ங்கிலியுடன் கடல் மீன்வளத்தின் நிவலயோன 

வளர்ச்சி; 
 

 (ii) போரம்பரிய மற்றும் சிறிய அளவிலோன மீனவர்களின் 

வோழ்வோதோரம் மற்றும் நல்வோழ்வவ சமம்படுத்துதல்; 
 

 (iii) ப யற்வகப்போவறகள் மற்றும் கடல் வளர்ப்பின் மூலம் 

மீன் வளத்வத சமம்படுத்துதல்; 
 

 (iv) பபோழுதுசபோக்கு மீன்பிடித்தல், நீர் விவளயோட்டு, கடல் 

 ோர் சுற்றுலோ சபோன்ற கூடுதல் வோழ்வோதோர வோய்ப்புகவள 

சமம்படுத்துவவத சநோக்கமோகக் பகோண்ட பிற 

நடவடிக்வககள்; 

 

 (v) கடல் மீனவர்களின் திறவன வளர்ப்பது;  

 (vi) மதிப்புச் ங்கிலிவய வலுப்படுத்துவதற்குத் சதவவயோன 

அறுவவடக்கு பிந்வதய மீன்வள உள்கட்டவமப்பின் 

வளர்ச்சிவய சமம்படுத்துதல்; 

 

 (vii)  கடலில் மீனவர்களின் போதுகோப்பு.  

கடல் மீன்வள 

சமலோண்வமத் 

திட்டம் 

6. (1) மத்திய அரசு, மோநில அரசுகளுடன் கலந்தோசலோசித்த பிறகு, கடல் 

மீன்வளத்தின் முழுத்திறவன உைர்ந்து, கடல் மீன்வளம் பற்றிய சதசியக் 

பகோள்வகக்கு ஏற்ப ஒன்று அல்லது அதற்கு சமற்பட்ட கடல் மீன்வள 

சமலோண்வமத் திட்டங்கவளத் தயோர் ப ய்து அறிவிக்கலோம். 

 

 (2) துவைப்பிரிவு 1-ன் கீழ் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள கடல் மீன்வள 

சமலோண்வமத் திட்டம், கடல் ோர் மீன்வள போதுகோப்வப 

உள்ளடக்கியதோக கீழ்க்கண்ட நடவடிக்வககவளப் பின்பற்றுவதன் மூலம் 

கடல் மீன்வளங்களின் நீடித்தப் பயன்போட்டில் கவனம் ப லுத்தும். 

 

 (i) மீன்பிடிக்கலங்களின் அளவு மற்றும் எண்ணிக்வகவய 

முவறப்படுத்துதல்; 

(ii) இடம் மற்றும் கோலத்திற்சகற்ப மீன்பிடிப்வப தவட 

ப ய்தல்; 

(iii) மீன் இனங்களின் வவககளுக்சகற்ப வவலகளின் கண்ணி 

அளவவ நிர்ையம் ப ய்வதன் மூலம் குஞ்சு மீன்கவள 

போதுகோத்தல்; 

(iv) இடம் மற்றும் மீன் வவககளுக்சகற்ப மீன்பிடி 

நவடமுவறகவள ஊக்குவித்தல்; 

(v) சதவவயில்லோத கடல்வோழ் உயிரினங்கள் வவலயில் 

அகப்படுவவத குவறத்தல். 

 

 (3) மத்திய அர ோனது துவைப்பிரிவுகள் (1) மற்றும் (2) இல் உள்ள 

விதிகளுக்கு போரபட் ம் இல்லோமல் 
 

(i) இந்திய மீன்பிடிக்கலன்களோல் ஆழ்கடலில் உள்ள மீன்வளங்கவள 

நிவலயோன மற்றும் பபோறுப்புடன் பயன்படுத்துவதற்கோன 

சநோக்கங்களுக்கோக, பன்னோட்டு நிறுவனங்களில் இருந்து 

பவளிவரும் தீர்மோனங்களுக்கு இைங்குவதற்கோன நடவடிக்வககள் 

மற்றும் இந்தியோ வகபயழுத்திட்டு இருக்கும் ஒப்பந்தங்கள் 

ஆகியவவ பற்றிய குறிப்புவரகவள அவ்வப்சபோது பதரிவிக்கும்; 
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 (ii) மீன் வளங்களின் முழுவமயோன மற்றும் நிவலயோன வளர்ச்சி 

சநோக்கங்களுக்கோக மோநில அரசுகளின் கலந்தோசலோசித்த பிறகு 

பபோறுப்போன மீன்வளத்திற்கோன உலக உைவு மற்றும் சவளோண் 

அவமப்பின் (FAO) நடத்வத பநறிமுவறயின் அடிப்பவடயிலோன 

நடவடிக்வககள், மீன்வள சமலோண்வம மற்றும் இவை 

சமலோண்வமக்கோன சுற்றுச்சூைல் அணுகுமுவறவய 

ஏற்றுக்பகோள்வது மற்றும் சதவவயோன இடங்களில் 

முன்பனச் ரிக்வக அணுகுமுவறவய சமற்பகோள்வது சபோன்றவவ 

பதோடர்போன அறிவிப்புகவள ப ய்யும். 

 

 

 

 (4) இந்தச்  ட்டத்தின் கீழ் உள்ள ஒவ்பவோரு உரிமதோரரும் உட்பிரிவுகள் (2) 

மற்றும் (3) -இன் கீழ் அறிவிக்கப்பட்ட நடவடிக்வககளுக்கு இைங்க 

சவண்டும் 
 

கடல் 

மீன்வளத் 

தரவுகள் 

7. (1) மத்திய அரசின் மீன்வளத்துவற, கடல் மீன்வளம் பற்றிய சதசிய 

தகவல் களஞ்சியமோக ப யல்படும். 

 

 (2) மத்திய அரசு, மோநில அரசுகள் மற்றும் நிறுவனங்கள் மற்றும் 

அவ்வப்சபோவதய சதவவகளுக்கோன பிரதிநிதித்துவ ஸ்தோபனங்கள் 

ஆகியவற்றுடன் ஒருங்கிவைந்து 

(i) மீன்பிடி, மீன்வளங்கள், மீன் இறங்குதல், மீன்பிடி 

உள்கட்டவமப்பு, மீனவர்களின்  மூகப் பபோருளோதோர 

நிவலவமகள் பதோடர்போன அவனத்துத் தகவல்கவளயும் 

தரவுகவளயும் ச கரிக்கும்; 

(ii) பிரிவு (1)-இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தகவல்கவள 

ஒருங்கிவைத்தல், ப யலோக்குதல் மற்றும் பரப்புதல் 

சபோன்றவற்வற சமற்பகோள்ளும். 

 

 (3) துவைப்பிரிவு (2) -இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தகவல்கவள 

ச கரித்தல், பதோகுத்தல், ப யலோக்குதல் மற்றும் பரப்புதல் ஆகியவவ 

பரிந்துவரக்கப்பட்டபடி நவடபபற சவண்டும். 

 

 (4) மத்திய அரசு, அறிவிப்பின் மூலம், உட்பிரிவு (2) -ன் துவை  ோர்பு (1) 

மற்றும் (2) -ன் கீழ்   குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஒரு சில அல்லது அவனத்து 

ப யல்போடுகவளயும், ஒன்று அதற்க்கு சமற்ப்பட்ட நிறுவனங்களிடம் 

ஒப்பவடக்கலோம்.  

 

மீனவர்கள் 

மற்றும் 

மீன்பிடிக்கலன்

களின் நலம் 

மற்றும் 

போதுகோப்பு 

8. (1) மத்திய அரசு, மோநில அரசுகளுடன் கலந்தோசலோசித்து, மீன்வள 

சமலோண்வமக்கு ஆதரவளிப்பதற்கும், கடலில் உள்ள மீன்பிடிக்கலன்கள் 

மற்றும் மீனவர்களின் போதுகோப்வப உறுதி ப ய்வதற்கும் கண்கோணிப்பு, 

கட்டுப்போடு மற்றும் கண்கோணிப்பு அவமப்புகள் பரோமரிக்கும். 

 

 

 

 (2) மத்திய அரசு, துவைப்பிரிவு (1) -இன் சநோக்கங்களுக்கோக, மோநில 

அரசுகளுடன் கலந்தோசலோசித்த பிறகு, பல்சவறு வவக மீன்பிடிக்கலன்கள் 

மற்றும் அவற்றின் பரப்பளவு அல்லது ப யல்படும் பகுதிகளுக்கோன 

கண்கோணிப்பு, கட்டுப்போடு மற்றும் கண்கோணிப்பு தரநிவலகவள வகுத்தல் 

உள்ளிட்ட நடவடிக்வககவள பரிந்துவரக்கும். 

 

 

 (3) மீன்பிடிக்கலனில் உள்ள ஒவ்பவோரு மீனவரும் மற்றும் 

ஊழியர்களும் ஆதோர் அட்வட உட்பட அவர்களது அவடயோளச் ோன்வற 

எடுத்துச் ப ல்ல சவண்டும் 
 

 ட்டவிசரோத, 

பதறிவிக்கப்ப

டோத மற்றும் 

ஒழுங்குபடுத்த

ப்படோத 

மீன்பிடித்தல் 

மீதோன சதசிய 

நடவடிக்வகத் 

திட்டம் 

9. (1) மத்திய அரசு, மோநில அரசுகளுடன் கலந்தோசலோசித்த பிறகு, உலக 

உைவு மற்றும் சவளோண் அவமப்பின் வழிகோட்டுதல்களின் 

அடிப்பவடயில் ஏற்படுத்தப்பட்ட,  ட்டவிசரோத, பதறிவிக்கப்படோத 

மற்றும் ஒழுங்குபடுத்தப்படோத மீன்பிடி தடுப்பு மற்றும் அத்தவகய 

மீன்பிடிப்வப அறசவ ஒழித்தல் பதோடர்போன  ர்வசத  

ப யல்திட்டத்திற்கிைங்க  சதசிய ப யல் திட்டத்வத அறிவிக்கும். 
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 (2) உட்பிரிவு (1) -இன் கீழ் அறிவிக்கப்பட்ட சதசிய ப யல்திட்டம், 

பிரத்திசயக பபோருளோதோர மண்டலம் மற்றும் ஆழ்கடல்களில் 

 ட்டவிசரோதமோன, பதறிவிக்கப்படோத மற்றும் ஒழுங்குபடுத்தப்படோத 

மீன்பிடித்தவலக் (IUU fishing) கட்டுப்படுத்துவதற்கோக பின்வரும் 

கட்டவமப்வப வைங்கும். 

 

(i) IUU மீன்பிடித்தவல எதிர்பகோள்வதன் சநோக்கம் மற்றும் 

 வோல்கவள மதிப்பீடு ப ய்தல்; 

(ii) பல்சவறு சமலோண்வம மற்றும் ஒழுங்குபடுத்தும் 

அதிகோரிகளின் பங்கு மற்றும் ப யல்போடுகவள 

அவடயோளம் கோணுதல்; 

(iii) பங்குதோரர்களின் பபோறுப்புகவள உைர வவத்தல் ; மற்றும் 

(iv) மத்திய அரசு அத்தியோவசியம் என்று கருதும் பிற 

சதவவகள். 

 

 (3) மத்திய அரசு, இந்த பிரிவின் விதிகவள நவடமுவறப்படுத்தும் 

சநோக்கங்களுக்கோக, இந்த  ட்டத்தின் கீழ் ஒவ்பவோரு உரிமதோரரும் 

கவடப்பிடிக்க சவண்டிய அத்தவகய நடவடிக்வககவள துவைப்பிரிவு (1) 

-இன் கீழ் பவளியிடப்பட்ட அறிவிப்பில் குறிப்பிடலோம். 

 

போரம்பரிய 

மற்றும் சிறிய 

அளவிலோன 

மீனவர்களுக்

கு ஆதரவு 

10. இயந்திரம் பபோருத்தப்படோத மீன்பிடிக்கலன்கவள இயக்கும் 

மீனவர்கள் உட்பட போரம்பரிய மற்றும் சிறிய அளவிலோன மீனவர்களின் 

வோழ்வோதோரம் மற்றும்  மூகப் பபோருளோதோர நல்வோழ்வவ 

சமம்படுத்துவதற்கோக, மோநில அரசுகளுடன் கலந்தோசலோசித்த பிறகு, 

மத்திய அரசு பரிந்துவரக்கக்கூடிய நடவடிக்வககவள சமற்பகோள்ளும். 

 

 

அயல்நோட்டு 

பிடிக்கலன்கள் 

மூலம் 

மீன்பிடிக்க 

தவட 

11. இந்தச்  ட்டத்தின் கீழ் இந்திய கடல் பகுதிகளில் எந்த அயல்நோட்டு 

மீன்பிடிக்கலனும் மீன்பிடித்தல் அல்லது மீன்பிடித்தல் பதோடர்போன 

நடவடிக்வககளில் ஈடுபடக்கூடோது. 

 

அயல்நோட்டு 

மீன்பிடிக்கல

ன்கள் கடந்து 

ப ல்லுதல்  

12. இந்திய கடற்பகுதி வழியோகச் ப ல்லும் ஒவ்பவோரு அயல்நோட்டு 

மீன்பிடிக்கலனும், பரிந்துவரக்கப்படும் நவடமுவறவயப் பின்பற்ற 

சவண்டும். 

 

அழிவவ 

ஏற்படுத்தக்கூடி

ய மீன் 

பிடிப்பதற்கோன 

தவட 

13.  எந்தபவோரு நபரும் பவடி, பவடிக்கும் பபோருட்கள், விஷம்,  தீங்கு 

விவளவிக்கும் இர ோயனங்கள், அழிவவ ஏற்படுத்தக்கூடிய பபோருட்கள், 

ப யற்வக ஒளி  சபோன்ற மீன்களுக்கு போதிப்வப ஏற்படுத்தக்கூடிய 

முவறகள் ஆகியவற்வற பயன்படுத்தக்கூடோது.  

 

 

            இருந்தசபோதிலும் பரிந்துவரக்கப்பட்ட சில மீன்பிடி முவறகளில் 
ப யற்வக ஒளியின் பயன்போடு அனுமதிக்கப்படலோம் 

 

 
சமலும், மத்திய அரசு, மோநில அரசுகளுடன் கலந்தோசலோசித்த பிறகு, இந்த 

பிரிவின் கீழ் தவடப ய்யப்பட்ட அல்லது தவடப ய்யப்பட்ட பவடிக்கும் 

பபோருள், அழிவவ ஏற்படுத்தும் பபோருட்கள் அல்லது மீன்பிடி 

முவறகவள அறிவிப்பின் மூலம் பவளியிடும். 

 

இளம்குஞ்சு 

மீன்கவள 

பிடிக்கத் 

தவட 

14. (1) பிரத்திசயகப் பபோருளோதோர மண்டலத்திசலோ அல்லது 

ஆழ்கடலிசலோ எந்தபவோரு நபரும் இளம்குஞ்சு மீன்பிடித்தல் அல்லது 

மீன்பிடித்தல் பதோடர்போன நடவடிக்வககவள சமற்பகோள்ளக்கூடோது 

 

 
(2) மத்திய அரசு, மோநில அரசுகளுடன் கலந்தோசலோசித்த பிறகு, 

இளம்குஞ்சு மீன்பிடித்தல் அல்லது மீன்பிடித்தல் பதோடர்போன 

நடவடிக்வககவளத் தடுப்பதற்கோன நடவடிக்வககவள பரிந்துவரக்கும் 

 

 
(3) இந்த பிரிவின் சநோக்கங்களுக்கோக, மத்திய அரசு, அறிவிப்பின் 

மூலம், இளம்குஞ்சு மீன் வவகக்குள் வரும் பல்சவறு மீன் 

இனங்களுக்கோன இளம்குஞ்சு மீன் அளவுகவளக் குறிப்பிடும். 
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இந்திய 

மீன்பிடிக்கலன்

களின்  மீன்பிடி 

உரிமம் 

15. (1) இந்தச்  ட்டம் அமல்படுத்தப்பட்ட நோளிலிருந்து 180 நோட்கள் 

முடியும்சபோது, இந்தச்  ட்டத்தின் கீழ் ப ல்லுபடியோகும் உரிமம் 

இல்லோமல் பிரத்திசயகப் பபோருளோதோர மண்டலம் மற்றும் ஆழ்கடலில் 

எந்த ஒரு இந்திய மீன்பிடிக்கலனும் மீன்பிடித்தல் மற்றும் மீன்பிடித்தல் 

பதோடர்போன நடவடிக்வககளில்  ஈடுபடக்கூடோது. 

 

 
(2) துவைப்பிரிவு (1) -இன் விதிகள் இயந்திரம் பபோருத்தப்படோத 

மீன்பிடிக்கலன்களுக்கு பபோருந்தோது  
உரிமம் 

வைங்கும் 

அதிகோரி 

16. மோநில அரசுகளின் உரிமம் வைங்கும் அதிகோரி இந்தச்  ட்டத்தின் 

சநோக்கங்களுக்கோக உரிமம் வைங்கும் அதிகோரியோக  இருப்போர்.  

உரிமத்திற்கோன 

நிபந்தவனகள் 
17. (1) எந்த இந்திய மீன்பிடிக்கலனின் உரிவமயோளரும், பிரத்திசயகப் 

பபோருளோதோர மண்டலம்,  ஆழ்கடல் அல்லது இரண்டிலும் மீன்பிடித்தல் 

மற்றும் மீன்பிடித்தல் பதோடர்போன நடவடிக்வககளுக்கு உரிமம் வைங்கும் 

ஆவையத்திடம் விண்ைப்பிக்கலோம். 

 

 (2) உட்பிரிவு (1) -இன் கீழ் உள்ள ஒவ்பவோரு விண்ைப்பமும் உரிய 

படிவத்தில் உரிய  விவரங்கவளக் பகோண்டிருப்பதுடன்  

பரிந்துவரக்கப்படக்கூடிய கட்டைங்களுடன் இருக்க சவண்டும். 

 

        மீன்பிடிக்கலன்கள், அவற்றின் வவககள் மற்றும் பரப்பளவு அல்லது 

ப யல்படும் பகுதிகள் அடிப்பவடயில் உரிமத்திற்கோன பவவ்சவறு  

கட்டைங்கள் பரிந்துவரக்கப்படலோம் 

 

  (3)  மோநில அரசுகளுடன் கலந்தோசலோசித்த பிறகு துவைப்பிரிவு (2) -

இன் கீழ் உரிமத்திற்கோன கட்டைத்வத மத்திய அரசு தீர்மோனிக்கும்  

 (4) துவைப்பிரிவு (2) -இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள உரிமக்கட்டைம் 

நிர்ையிக்கப்பட்ட முவறயில் வசூலிக்கப்படும் 

 

 (5) உரிமம் உரிய வடிவத்திலும், முவறயிலும் மற்றும் 

பரிந்துவரக்கப்பட்ட சநரத்திற்குள்ளும் வைங்கப்பட சவண்டும். அந்த 

உரிமமோனது, உரிமத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள கோலத்திற்குள் மட்டுசம 

ப ல்லுபடியோகும். 

 

 இந்த உட்பிரிவில் உள்ள எதுவும், பிரோந்தியக் கடற்பகுதியில் மீன்பிடித்தல் 

மற்றும் பிரத்திசயகப் பபோருளோதோர மண்டலத்தில் மீன்பிடித்தல் மற்றும் 

மீன்பிடித்தல் பதோடர்போன நடவடிக்வககளுக்கோன ஒருங்கிவைந்த 

உரிமத்வத வைங்கும் உரிம அதிகோரத்வத தடுக்கோது. 

 

 சமலும், பிரோந்திய கடற்பகுதியில் மீன்பிடிப்பதற்கோன உரிமம் பபற்றுள்ள 

ஒரு நபர் பிரத்திசயகப் பபோருளோதோர மண்டலத்தில் மீன்பிடித்தல் மற்றும் 

மீன்பிடித்தல் பதோடர்போன நடவடிக்வககளுக்கோகவும் விண்ைப்பித்தோல், 

தனித்தனி உரிமம் வைங்குவதற்குப் பதிலோக, ஒருங்கிவைந்த உரிமம் 

வைங்கப்படலோம். 

 

 (6) துவைப்பிரிவு (5) -இன் கீழ் உரிமம் வைங்கும்சபோது, உரிமம் 

வைங்கும் அதிகோரம் பின்வருவனவற்வறக் பகோண்டிருக்கும் 

 

 (i) மீன்பிடிக்கலனின் கடலில் ப ல்வதற்கோன தகுதி மற்றும் 

போதுகோப்பு மற்றும் பரோமரிப்பு விதிமுவறகள் வணிகக் கப்பல் 

 ட்டம், 1958 –ன் படியும்; மற்றும்  ட்டம் ஒழுங்வக 

பரோமரித்தல் அல்லது பபோது நலன்  ோர்ந்த சவறு எந்த 

விஷயங்களும்; 

 

44 of 

1958. 

 (ii) பிரிவு 6 -இன் கீழ் அறிவிக்கப்பட்ட நடவடிக்வககளின் 

சதவவகள்; 
 

 (iii) பிரிவு 9 -இன் கீழ் அறிவிக்கப்பட்ட நடவடிக்வககளின் 

சதவவகள் .   
 

 (7)  இந்தப் பிரிவின் கீழ் உரிமம் வைங்க மறுப்பது விண்ைப்பதோரருக்கு 

எழுத்துப்பூர்வ உத்தரவின் மூலம் பதரிவிக்கப்படும். சமலும் அத்தவகய 

உத்தரவு மீன்பிடிக்கலனின் ஒரு வவக அல்லது பிரிவுடன் 

பதோடர்புவடயதோக இருக்கலோம் என அந்த உத்தரவில் 

குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும். 
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  (8) இச் ட்டத்தின் கீழ் வைங்கப்பட்ட உரிமம், சவறு யோருக்கும் 

மோறுதல் ப ய்யப்படக் கூடியதோகசவோ, பரிந்துவரக்கப்பட்ட 

சூழ்நிவலகவளத் தவிர, சவறு எந்த மூன்றோம் தரப்பினருக்கும் 

ஆதரவோகசவோ இருக்கோது. 

 

 

குறிப்பிட்ட 

மீன்பிடி 

ப யல்போடுக

ளுக்கோன 

சிறப்பு உரிமம் 

18. (1) பபோழுதுசபோக்கிற்கோன மீன்பிடித்தல், நீர் விவளயோட்டுகள், 

கடல் ோர் சுற்றுலோ மற்றும் சவறு எந்த நடவடிக்வககவளயும் 

அனுமதிப்பதற்கோன சிறப்பு உரிமம் வைங்க மத்திய அரசு மோநில அரசுக்கு 

அங்கீகோரம் அளிக்கலோம். 

 

 (2) மத்திய அரசு ஒரு மீன்பிடிக்கலவன ஆய்வுக்கோகசவோ, மீன் வளம் 

பதோடர்போன அறிவியல் ஆரோய்ச்சிக்கோகசவோ ஒரு சிறப்பு உரிமத்தின் 

மூலம் சில  நிபந்தவனகளின்  பபயரில் அனுமதிக்கலோம். 

 

உரிமத்வத 

நிறுத்தி 

வவத்தல் 

அல்லது ரத்து 

ப ய்தல். 

19. (1) ஒர் உரிமதோரர், உரிமம் பபறுவதற்கோன அல்லது உரிமத்வத 

புதுப்பிப்பதற்கோன விண்ைப்பத்தில் ஏசதனும் தவறோன அல்லது 

உண்வமக்குப் புறம்போன தகவல்கவள அளித்திருந்தோல், அந்த உரிமத்வத 

ஒர் ஆவையின் மூலம் நிறுத்தி வவக்கசவோ அல்லது ரத்து ப ய்யசவோ 

உரிமம் வைங்கும் அதிகோர அவமப்புக்கு உரிவம உண்டு. 

 

 

 

 

 

 (2) உரிமதோரர் இந்த  ட்டத்தின் எந்தபவோரு விதிகளுக்கும் மீண்டும் 

மீண்டும் இைங்கோமல் இருந்திருந்தோல், அதுசபோன்ற முவறசகடுகள் 

இனிவரும் கோலங்களில் நடக்கோமல் இருக்க உரிமம் வைங்கும் அதிகோர 

அவமப்போனது அத்தவகய உரிமத்வத  நிறுத்தி வவக்க முடியும். 

 

  (3) உரிமம் வவத்திருப்பவர் தன் தரப்வப ப ோல்வதற்க்கு  நியோயமோன 

வோய்ப்புகள் வைங்கப்படோமல், இந்தப் பிரிவின் கீழ் எந்த உரிமமும் 

இவடநிறுத்தப்படசவோ அல்லது ரத்து ப ய்யப்படசவோ கூடோது. 

 

 (4) மத்திய அரசு பபோதுநலத்திற்கோகவும்,  ட்டம் மற்றும் ஒழுங்வகப் 

போதுகோக்கவும், இச் ட்டத்தின்படி உரிமதோரர் அரசுக்கு ஏசதனும் அபரோதம் 

ப லுத்தப்பட சவண்டியது இருந்தோலும், சமற்கண்டவவ பதோடர்போக 

இச் ட்டத்தில் எதுவும் ப ோல்லப்படவில்வல என்றோலும், அவ்வித 

உரிமத்வத எந்தவித போரபட் மும் இல்லோமல் நிறுத்திவவக்கசவோ அல்லது 

ரத்து ப ய்யசவோ மத்திய அர ோங்கத்திற்கு உரிவம உண்டு. 

 

 (5) இந்தப் பிரிவின் கீழ் உரிமம் இவடநிறுத்தப்பட்ட ஒவ்பவோரு 

நபரும், அத்தவகய இவடநீக்கம் ப ய்யப்பட்ட உடசனசய, மீன்பிடிப்பவத 

நிறுத்த சவண்டும் அல்லது அத்தவகய உரிமம் வைங்கப்பட்ட மீன்பிடி 

பதோடர்போன நடவடிக்வககளில் ஈடுபடக்கூடோது, சமலும் இவடநீக்க 

உத்தரவவ எழுத்துப்பூர்வமோக ரத்து ப ய்யப்படும் வவர அத்தவகய 

நடவடிக்வககவள மீண்டும் ப ய்யக்கூடோது. 

 

 (6) உரிமம் இவடநிறுத்தப்பட்ட அல்லது ரத்து ப ய்யப்பட்ட 

உரிமத்வத வவத்திருப்பவர், இவடநீக்கம் ப ய்யப்பட்ட அல்லது ரத்து 

ப ய்யப்பட்ட உடசனசய, உரிமத்வத உரிமம் வைங்கும் அதிகோரியிடம் 

ஒப்பவடக்க சவண்டும். 

 

கட்டைங்கள்  

விதிப்பு மற்றும்  

கட்டை 

விலக்கு 

20. (1) இந்தச்  ட்டத்தின் கீழ் ஒவ்பவோரு மீன்பிடித்தல் மற்றும் மீன்பிடித்தல் 

பதோடர்போன நடவடிக்வககளும், மோநில அரசுகளுடன் கலந்தோசலோசித்த 

பிறகு, மத்திய அர ோல் நிர்ையிக்கப்படும் கட்டைங்களுக்கு உட்பட்டது. 

 

       மீன்பிடிக்கலன்களின் வவககள் மற்றும் பிரிவுகளுக்கு ஏற்ப அல்லது 

மீன்பிடிக்கலன்களின் ப யல்படும் பகுதிகளுக்கு ஏற்ப பல்சவறு விதமோன 

கட்டைங்கள்  விதிக்கப்படலோம். 

 

  (2)  ட்டப்பிரிவின் கீழ் மத்திய அர ோனது, ஒரு அறிவிப்பின் மூலம், 

இயந்திரம் அல்லோத மீன்பிடிக்கலன்கள், இயந்திரம் பபோருத்தப்பட்ட 

மீன்பிடிக்கலன்கள், அறிவியல் ஆரோய்ச்சி ஆய்வுக்கலன்கள் மற்றும் பிற 

வவக மீன்பிடிக்கலன்களுக்கு கட்டை விதிப்பிலிருந்து விலக்கு அளிக்கும். 
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 (3) மத்திய அரசு, மோநில அரசுகளுடன் கலந்தோசலோசித்த பிறகு, ஓர் 

அறிவிப்பின் மூலம், சில மீன்பிடிக்கலன் வவககள் மற்றும் பிரிவுகளுக்கும், 

அல்லது இயந்திரமயமோக்கப்பட்ட மீன்பிடிக்கலன்கள் மற்றும் மீன்பிடி 

பதோடர்போன நடவடிக்வககளில் ஈடுபடும் பிற கலன்களுக்கும்  இந்தப் 

பிரிவின் கீழ் விதிக்கப்படும் கட்டை விதிப்பிலிருந்து விலக்கு அளிக்கலோம். 

 

 அத்தியாயம் 3 

  கடல் மீன்வளம் த ாடர்பான ஆமைாசலனக் குழு 

 

கடல்மீன்வளம் 

பற்றிய 

ஆசலோ வனக் 

குழு 

21. (1) மத்திய அரசு, ஓர் அறிவிப்பின் மூலம், மத்திய அரசு, மோநில 

அரசுகள், மீனவர்கள் மற்றும் மீன்பிடி அவமப்புகள் மற்றும்  ங்கங்கள், 

நிறுவனங்கள் மற்றும் நிபுைர்களின் பிரதிநிதிகவளக் பகோண்ட கடல் 

மீன்வளம் குறித்த ஆசலோ வனக் குழு ஒன்வற அவமக்கும். 

 

 (2) கடல் மீன் வளம் பதோடர்போன ஆசலோ வனக் குழு, கடல்மீன்வள 

சமம்போடு மற்றும் சமலோண்வம, மீனவர்கள் நலன் மற்றும் இந்தச் 

 ட்டத்வத அமல்படுத்துவது குறித்த ஆசலோ வனகவள மத்திய அரசுக்கு 

வைங்கும். 

 

 (3) ஆசலோ வனக் குழுவின் அவமப்பு, அதன் பரிவர்த்தவன முவற 

உட்பட்ட அதன் ப யல்போட்டின் விதிமுவறகள், அவ்வப்சபோது அர ோல் 

பரிந்துவரக்கப்படுவதற்சகற்ப அவமயும். 

 

 

 (4) ஆசலோ வனக் குழுவுக்கு உதவியோகவும், துவையோகவும் 

ப யல்படுவதற்கு பல உப ஆசலோ வனக் குழுக்கவள மத்திய அரசு 

அவ்வப்சபோது உருவோக்கலோம். 

 

 

 

 

அத்தியாயம் 4 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரிகள் மற்றும் குற்றங்களின் 

தீர்ப்பு 

 

 

 

அங்கீகரிக்கப்ப

ட்ட 

அதிகோரிகள் 

 

22. மோநில அரசுகளுடன் கலந்தோசலோசித்த பிறகு, மத்திய அரசு ஓர் 

அறிவிப்பின் மூலம், மத்திய அல்லது மோநில அரசு அதிகோரிகள் ஆகிசயோவர 

உள்ளடக்கிய குழுவவ  நியமிக்கும்.  அவ்வப்சபோது ப ோல்லப்படும் 

எண்ணிக்வகக்சகற்ப அமர்த்தப்படும் இக்குழுவில் உள்ள 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகோரிகள்,   குறிப்பிடப்படும் மீன்பிடிக்கலன்களின் 

வவககள் மற்றும் அவற்றின் ப யல்போட்டு இடங்கள் ஆகியவற்வறப் 

பபோறுத்து இச் ட்டத்வத ப யல்படுத்தும் அதிகோரிகளோக இருப்பர்.  

 

 

 

 
30 of 1978. 

அங்கீகரிக்கப்ப

ட்ட 

அதிகோரிகளின் 

அதிகோரங்கள் 

 

23. (1) எந்தபவோரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகோரியும், எந்த 

மீன்பிடிக்கலனோவது இந்தச்  ட்டத்தின்  விதிகளுக்கு முரைோகப்  

பயன்படுத்தப்படுவதோகசவோ அல்லது ப யல்போடு 

சமற்பகோள்ளப்படுவதோகசவோ கண்டறிந்தோல் எந்தவித பிடியோவையுடசனோ  

அல்லது பிடியோவை  இல்லோமசலோ- 

 

 (a) மீன்பிடிக்கலன்கவள நிறுத்தி அதில் ஏறி அம்மீன்பிடிக்கலனில் 

உள்ள மீன் மற்றும் மீன் பிடிப்பதற்கோனத் தளவோடங்கள் 

சபோன்றவற்வறத் சதடசவோ, ச ோதவனயிடசவோ  ப ய்யலோம்; 

 

 (b) மீன்பிடிக்கலவன இயக்குபவரின் பதிவு ஆவைங்கள், தின ரிக் 

குறிப்புப் புத்தகம், மீன்பிடிக்கலன் பதோடர்போன மற்ற 

ஆவைங்கள் அல்லது அந்த ஆவைங்களின் நகல்கள் 

சபோன்றவற்வற ச ோதிக்கசவோ, போர்க்கசவோ சகட்டுப்பபறலோம்; 

 

 (c) மீன்பிடிக்கலனில் உள்ள கடலில் பிடித்தவவகவளசயோ, மீன்பிடி 

உபகரைங்கள் அல்லது மீன்பிடிக்கலத்திற்குச் ப ோந்தமோன 

உபகரைங்கள், அவவ பதோடர்போன ஆவைங்கள் சபோன்றவற்வற 

ஆய்வு ப ய்யலோம்; 

 

 (d) இந்தச்  ட்டத்தின் விதிகளுக்கு இைங்குவவத உறுதி 

ப ய்வதற்குத் சதவவயோன வி ோரவைகவள சமற்பகோள்ளலோம். 
 



Page 10 of 19 

 

 (2) இந்தச்  ட்டத்தின் கீழ் எந்தபவோரு அயல்நோட்டு மீன்பிடிக்கலனும் 

இந்தியோவில் ஏசதனும்  ட்டவிசரோதச் ப யலில் ஈடுபட்டிருந்து, அது ஒரு 

குற்றத்வதச் ப ய்திருப்பதோக அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகோரி நம்புவதற்குக் 

கோரைமோக  இருந்தோல், அந்த அதிகோரி பிடியோவையுடசனோ, பிடியோவை 

இல்லோமசலோ- 

 

 (a) அத்தவகய கலன் மற்றும் கலனுக்கு ப ோந்தமோன 

துவைக்கருவி, மீன்பிடிப்பு, மீன்பிடி உபகரைங்கள், 

ச கரிப்புகள் அல்லது  ரக்குகளுடன் அத்தவகய கலவனப் 

பறிமுதல் ப ய்து தடுத்து வவக்கலோம்; 

(b) அக்கலனோல் வகவிடப்பட்ட மீன்பிடி உபகரைங்கவள 

வகப்பற்றி பிடித்து வவக்கலோம்; 

(c) குற்றத்வதச் ப ய்த அத்தவகய நபவரக் வகது ப ய்து, 

மத்திய அர ோல் அறிவிக்கப்பட்ட துவறமுகத்திற்குக் 

கலவனக் பகோண்டு வருமோறு பறிமுதல் ப ய்யப்பட்ட 

பவளிநோட்டு மீன்பிடிக்கலனின் தவலவர் அல்லது 

நடத்துனருக்குக் கட்டவளயிடலோம். 

 

 சமற்கண்ட வவகயில் பறிமுதல் ப ய்யப்பட்ட மீன்பிடிக்கலனின்மீது, 

பிடிபட்ட கலவன பழுது போர்க்கும் இடத்திற்குக் பகோண்டு வருதல், 

அம்மீன்பிடிக்கலவனப் பரோமரித்தல், அம்மீன்பிடிக்கலனோல் 

பிடிக்கப்பட்ட உயிர் மீன்பிடிப்வப, உரிய வவகயில் பரோமரித்தல் 

சபோன்றவற்றுக்கோன கட்டைங்கள் விதிக்கப்படும். 

 

 

 (3)  துவைப்பிரிவு (2) -இன் கீழ், அயல்நோட்டு மீன்பிடிக்கலனுக்கு 

எதிரோக எந்த நடவடிக்வகயும் எடுக்கும்சபோது, அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகோரி 

நியோயமோகத் சதவவயோன பலத்வதப் பயன்படுத்தலோம். அவ்வோறு 

பிடிக்கப்பட்டவரின் விவரங்கவள எவ்வளவு விவரவோக பதரிவிக்க 

முடியுசமோ அவ்வளவு விவரவில் மத்திய அரசுக்கு எழுத்துப்பூர்வமோகத் 

பதரிவிக்க சவண்டும். வகது ப ய்யப்பட்ட நபர்கவள குற்றத்தின் 

அறிக்வகயுடன், ஒரு முதல் வகுப்பு மோஜிஸ்திசரட் அல்லது ஒரு பபருநகர 

மோஜிஸ்திசரட் முன்பு வி ோரவைவயத் பதோடங்கும் வவகயில் ஒப்பவடக்க 

சவண்டும். 

 

 (4) அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகோரி, ஓர் இந்திய மீன்பிடிக்கலனோனது பிரிவு 6 

அல்லது பிரிவு 8 -இன் உட்பிரிவு (2) அல்லது பிரிவு 17 ஆகிய விதிமுவறகவள 

மீறியதோக நம்புவதற்கு கோரைம் இருந்தோல், அவர் அத்தவகய மீறல் 

அறிக்வகவயத் தயோரித்து, பிடிபட்ட மீன்பிடிக்கலனுக்கு எதிரோன 

நடவடிக்வககவளத் பதோடங்க,  ம்பந்தப்பட்ட தீர்ப்பு அதிகோரியிடம் 

 மர்ப்பிக்க சவண்டும். அறிக்வகயின் நகல் கலனின் உரிவமயோளர் அல்லது 

கலனின் கட்டவளயிடும் நபருக்கும் வைங்கப்பட சவண்டும். 

 

             இந்த உட்பிரிவின் கீழ் ஒரு குற்றத்திற்கோக அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகோரி 

எந்த மீன் பிடிப்வபயும் அல்லது மீன்பிடி  ோதனங்கவளயும் பறிமுதல் 

ப ய்யக்கூடோது. 

 

 (5) அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகோரி, இந்திய மீன்பிடிக்கலன் பிரிவு 6 அல்லது 

பிரிவு 13 அல்லது பிரிவு 14 அல்லது பிரிவு 15 ஆகியவற்றின் விதிகவள 

மீறியதோக நம்புவதற்கு கோரைம் உள்ளது எனில், அவர் 

(i) மீன்பிடிப்பு, மீன்பிடி உபகரைங்கள், ச கரிப்புகள் அல்லது 

 ரக்குகளுடன் கலனின் ஆவைங்கவளயும் 

வகப்பற்றலோம்; 

(ii) கலனின் உரிவமயோளர் அல்லது கலனின் கட்டவளயிடும் 

நபவர, கலவன குறிப்பிட்ட இடத்தில் நிறுத்துவதற்கு 

எழுத்துப்பூர்வமோக வழிநடத்தலோம்; 

(iii) அத்தவகய மீறல் பற்றிய அறிக்வகவயத் தயோரித்து, 

நடவடிக்வககவளத் பதோடங்குவதற்கு  ம்பந்தப்பட்ட 

தீர்ப்பளிக்கும் அதிகோரியிடம்  மர்ப்பிக்கலோம் 
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 (6) இந்தச்  ட்டத்தின் கீழ் எந்தபவோரு மீன்பிடிக்கலனும் பிரத்திசயகப் 

பபோருளோதோர மண்டலத்வதத் தோண்டி மீன் பிடிக்கும் குற்றம் ப ய்வவத, 

அதிகோரம்  அளிக்கப்பட்ட ஓர் அலுவலர் கண்டுபிடிக்கும் சபோது, இந்தப்  

பிரிவோல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகோரிக்கு வைங்கப்பட்ட அதிகோரங்கள் 

மற்றும் வரம்புகவளயும் தோண்டியும் தன் அதிகோரத்வத  பயன்படுத்தலோம். 

அசத சநரத்தில் அது நடப்பிலுள்ள பன்னோட்டு மற்றும் இந்திய 

 ட்டங்களுக்கு பபோருந்துவதோகவும் இருக்க சவண்டும். 

 

 (7) மத்திய அரசு, மோநில அரசுகளுடன் கலந்தோசலோசித்த பிறகு, 

ஆழ்கடலில் இயங்கும் இந்திய மீன்பிடிக்கலன்கவளக் கட்டுப்படுத்தும்  

அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகோரிக்கோன ப யல்போடுகள் மற்றும் கடவமகள் 

சபோன்றவற்வற ஓர் அறிவிப்பு  மூலம் வைங்கலோம். 

 

தீர்ப்பு 24. (1) பிரிவு 23 -இன் உட்பிரிவு (4) அல்லது உட்பிரிவு (5) -இன் கீழ், அறிக்வக 

கிவடத்தவுடன், தீர்ப்பு வைங்கும் அதிகோரி, பரிந்துவரக்கப்பட்ட விதத்தில் 

நடவடிக்வககவளத் பதோடங்கி, அறிக்வகயில் உள்ள விஷயங்கள் குறித்து 

வி ோரவை நடத்தி,  ம்பந்தப்பட்ட அவனத்து தரப்பினரிடமிருந்தும்  

நியோயமோகக் சகட்க சவண்டியவற்வற சகட்டு, பிறகு அதன் மீது தனது 

முடிவவ அளிக்க சவண்டும். 

 

 (2) இந்த  ட்டத்தின் கீழ் விதிக்கப்படும் அபரோதத்துக்கும் சமலோக, தீர்ப்பு 

வைங்கும் அதிகோரம் பபற்ற நபர் அல்லது முதல் வகுப்பு மோஜிஸ்திசரட் 

அல்லது ஒரு பபருநகர மோஜிஸ்திசரட் ஆகியவர்களில் யோரோக இருந்தோலும், 

பிரிவு 23 -இன் கீழ், வகப்பற்றப்பட்ட மீன் இயற்வகயிசலசய விவரவோகக் 

பகட்டுப்சபோகக் கூடியது எனக் கருதினோல், அவர் அத்தவகய மீன்கவள 

பபோது ஏலத்தில் விற்க உத்தரவிடலோம். பபோது ஏல விற்பவன மூலம் 

பபறப்பட்ட பதோவகவய அவர் தன்னுவடய போதுகோப்போனக் 

கட்டுப்போட்டில் வவத்திருக்க சவண்டும். 

 

 (3)  தீர்ப்பு வைங்கும் அதிகோரம் பபற்ற நபர் அல்லது முதல் வகுப்பு 

மோஜிஸ்திசரட் அல்லது ஒரு பபருநகர மோஜிஸ்திசரட்டின் இறுதி முடிவின் 

சபரில், உட்பிரிவு (2) -இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி, விற்பவன அல்லது 

ஏலம் அல்லது அதனுடன் பதோடர்புவடய பிற ப லவுகவளக் கழித்த பிறகு, 

மீதமுள்ள பதோவக கடல் மீன்வள சமம்போட்டு நிதியில் வரவு வவக்கப்படும். 

அல்லது அந்தத் பதோவக மீன்பிடிக்கலத்தின் உரிவமயோளர் அல்லது 

யோரிடமிருந்து குற்றம் சுமத்தப்பட்ட பிறகு வகப்பற்றப்பட்டசதோ அந்த நபர் 

குற்றமற்றவர் என்று நிரூபிக்கப்பட்ட பிறகு அத்பதோவக அந்நபருக்கு 

அளிக்கப்படும்.  

 

 (4) பிரிவு 18 -இன் கீழ் வைங்கப்பட்ட சிறப்பு உரிமத்தின் விதிமுவறகள் 

மற்றும் நிபந்தவனகளின் எந்தபவோரு மீறவலயும் தீர்ப்பதற்கோன 

நவடமுவற, பரிந்துவரக்கப்பட்டபடி இருக்க சவண்டும். 

 

தீர்ப்பளிக்கும் 

அதிகோரி 
25. பிரிவு 23 இன் உட்பிரிவு (4) மற்றும் உட்பிரிவு  (5) -இன் படி, தீர்ப்பு 

வைங்கும் அதிகோரம் பபற்ற நபர், மோநில அரவ க்  கலந்தோசலோசித்த பிறகு 

மத்திய அர ோல் அறிவிக்கப்படக்கூடிய, மோவட்டத்தின் மீன்வள உதவி 

இயக்குநர் பதவிக்குக் குவறவோக இல்லோத மோநில அரசு அதிகோரியோக 

இருப்போர். 

 

சமல்முவறயீட்

டு அதிகோரி 
26.  ம்பந்தப்பட்ட மோநில அரசுடன் கலந்தோசலோசித்த பிறகு மத்திய அர ோல் 

அறிவிக்கப்படும் மோநில அரசின் கூடுதல் இயக்குநர் (மீன்வளத்துவற) 

பதவிக்குக் கீசை இல்லோத அதிகோரி இந்த  ட்டத்தின் சநோக்கங்களுக்கோக 

சமல்முவறயீட்டு அதிகோரியோக இருப்போர். 

 

சமல்முவறயீடு

கள் 
27. (1) பிரிவு 24 -இன் படி தீர்ப்பளிக்கும் அதிகோரத்தின் உத்தரவோல் 

போதிக்கப்பட்ட எந்த நபரும், அவருக்கு உத்தரவு கிவடக்கப்பபற்ற 

நோளிலிருந்து 30 நோட்களுக்குள், சமல்முவறயீட்டு அதிகோரியிடம் முவறயீடு 

ப ய்யலோம். 

 

 சமல்முவறயீடு ப ய்யும் சநரத்தில், சமல்முவறயீடு ப ய்யப்பட்ட 

உத்தரவின் படி ப லுத்த சவண்டிய அபரோதத் பதோவகவய ப லுத்தோத வவர, 

சமல்முவறயீடு ப ய்ய முடியோது. 
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 சமல்முவறயீட்டு அதிகோரி, குறிப்பிட்ட கோலக்பகடுவோன 30 நோட்களுக்குப் 

பிறகும், 90 நோட்கள் முடிவவடவதற்கு முன்பும், சமல்முவறயீட்வட  ரியோன 

சநரத்தில் தோக்கல் ப ய்வதிலிருந்து சபோதுமோன கோரைத்தோல் 

முவறயீட்டோளர் தடுக்கப்பட்டதோக திருப்தி அடந்தோல், சமல்முவறயீட்வட 

ஏற்றுக்பகோள்ளலோம். 

 

 (2) சமல்முவறயீட்வட தீர்மோனிக்கும் சபோது, சமல்முவறயீட்டு 

அதிகோரம் பபற்ற நபர் பரிந்துவரக்கப்பட்ட நவடமுவறவயப் பின்பற்ற 

சவண்டும். 

 

ஆவைங்கவள 

சகட்டுப்பபறு

வதற்கோன  

சமல்முவறயீட்

டு அதிகோரியின் 

அதிகோரம் 

28. பிரிவு 27 -இன் படி பபறப்பட்ட தீர்ப்பளிக்கும் அதிகோரியின்  

உத்தரவின்  ட்டப்பூர்வ தன்வம மற்றும் சநர்வமவயப் பற்றி 

திருப்திப்படுத்தும் சநோக்கில் சமல்முவறயீட்டு அதிகோரி, எந்த ஒரு 

ஆவைங்கவளயும் சகட்டு ஆய்வு ப ய்து ஒழுங்கோன நவடமுவற மற்றும் 

பபோருத்தமோனது என்று கருதும் வவகயில் அதற்கோன உத்தரவவ 

நிவறசவற்றலோம் 

 

             போதிக்கப்பட்ட நபருக்கு இவ்விவகோரத்தில் நியோயமோன முவறயில் 

வி ோரவை ப ய்ய வோய்ப்பு அளிக்கப்படும் வவர எந்தபவோரு நபவரயும் 

போதிக்கும் வவகயில் ஒரு தவலபட் மோன உத்தரவு எதுவும் 

பிறப்பிக்கப்படக்கூடோது. 

 

வி ோரவை 

நடத்துவது 

பதோடர்போக 

தீர்ப்பளிக்கும் 

அதிகோரி 

மற்றும் 

சமல்முவறயீட்

டு அதிகோரிக்கு 

உள்ள 

அதிகோரங்கள் 

29. (1) தீர்ப்பளிக்கும் அதிகோரி மற்றும் சமல்முவறயீட்டு அதிகோரி 

ஆகிசயோர் பின்வரும் விஷயங்கவள பற்றி எந்தபவோரு வி ோரவைவயயும் 

நடத்தும் சபோது, சிவில் நவடமுவறச்  ட்டம் 1908 -இன் படி சிவில் 

நீதிமன்றத்தின் அவனத்து அதிகோரங்கவளயும் பபறுவர். 

 

(a)  ோட்சிகவள அவைத்தல் மற்றும் அவர்களின் வருவகவய 

உறுதிப ய்தல்; 

(b) சதவவயோன ஆவைங்கவள கண்டறிந்து  மர்ப்பிக்க 

அறிவுறுத்துதல்;  

(c) எந்தபவோரு நீதிமன்றத்திலிருந்தும், எந்தபவோரு பபோது 

ஆவைத்வதசயோ அல்லது அதன் நகவலசயோ சகோருதல்; 

(d) பிரமோைப் பத்திரங்களின் மீதோன ஆதோரங்கவளப் பபறுதல் 

மற்றும் 

(e)  ோட்சிகவளயும் அல்லது ஆவைங்கவளயும் 

ஆரோய்வதற்கோன குழுக்கவள அவமத்தல். 

 

 

5 of 1908. 

 
அத்தியாயம் 5 

குற்றங்களும் அபரா ங்களும் 

 

இந்திய கடல் 

பகுதிகளில் 

 ட்ட 

விதிமீறலில் 

ஈடுபடும் 

அயல்நோட்டு 

மீன்பிடிக்கல

ன்களுக்கோன 

அபரோதம் 

30. (i) பிரிவு 11 -க்கு முரைோக இந்தியோவின் கடல் ோர் மண்டலங்களில் 

மீன்பிடிப்பதோகக் கண்டறியப்பட்ட  எந்த அயல்நோட்டு மீன்பிடிக்கலமும் 

அதன் மீன்பிடி, வவல, உபகரைங்கள், கலனில் உள்ள பபோருட்கள் 

அல்லது   ரக்குகளுடன் பறிமுதல் ப ய்யப்படும். அவ்வோறு பறிமுதல் 

ப ய்யப்படும். அக்கலத்தின் உரிவமயோளருக்சகோ அல்லது கலவன 

இயக்குபவருக்சகோ இரண்டு ஆண்டுகள் வவர நீட்டிக்கப் படக்கூடிய 

சிவறத் தண்டவனயும் அல்லது 1 சகோடி ரூபோய் வவர அபரோதமும் அல்லது 

இரண்டும் ச ர்த்சதோ விதிக்கப்படலோம்; 

 

 (ii) பிரிவு 12 -க்கு முரைோக இந்திய கடல் பகுதியின் வழியோகச் 

ப ல்லும் மீன்பிடிக்கலன்களுக்கு 10 லட் ம் ரூபோய்க்கு குவறயோமல் 20 

லட் ம் ரூபோய் வவர நீட்டிக்கப்படக்கூடிய அபரோதம் விதிக்கப்படலோம். 
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பிரத்திசயகப் 

பபோருளோதோர 

மண்டலங்க

ளில்  ட்ட 

விதிகவள 

மீறும் இந்திய 

மீன்பிடிக் 

கலன்களுக்கோ

ன அபரோதம் 

31. (1) பிரிவு 13 அல்லது பிரிவு 15 -க்கு முரைோக பிரத்திசயகப் 

பபோருளோதோர மண்டலத்தில் ப ல்லுபடியோகும், உரிமம் இல்லோமல் 

மீன்பிடித்தல் மற்றும் மீன்பிடித்தல் பதோடர்போன நடவடிக்வககளில் 

ஈடுபடும் இந்திய மீன்பிடிக்கலன்களுக்கு பின்வரும் அட்டவவையின் 

மூன்றோவது, நோன்கோவது மற்றும் ஐந்தோவது பத்திகளில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அளவிற்கு அபரோதம் விதிக்கப்படலோம். முவறசய 

முதல் பநடுவரிவ யில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குற்றங்கள் மற்றும் 

இரண்டோவது பநடுவரிவ யில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

மீன்பிடிக்கலன்களின் வவககள் சபோன்றவற்வற கவனிக்கவும். 

 
அட்டவவை 

 
 
குற்ற

ங்கள் 

 
மீன்பிடிக்கலனி

ன் வவக 

 
முதல் 

குற்றத்திற்கோ

ன அபரோதம் 

 
இரண்டோவ

து 

குற்றத்திற்கோ

ன அபரோதம் 

 
மூன்றோவது 

மற்றும் 

அதற்கடுத்த 

குற்றங்களுக்

கோன 

அபரோதம் 

(1)  (2) (3) (4) (5) 

 
பிரிவு

கள் 13 

மற்று

ம் 15 

 

 
15 மீட்டருக்கு 

குவறவோன 

ஒட்டுபமோத்த  

நீளமுள்ள 

இயந்திரம் 

பபோருத்தப்பட்ட 

மீன்பிடிக்கலன்க

ள் 

 

இல்வல 

 

இல்வல 

 

ரூ. 2,000 

அபரோதம் 

 
15 மீட்டருக்கு 

அதிகமோன 

ஒட்டுபமோத்த  

நீளமுள்ள 

இயந்திரம் 

பபோருத்தப்பட்ட 

மீன்பிடிக்கலன்க

ள்  

 

ரூ. 2,000 

அபரோதம் 

 

ரூ. 5,000 

அபரோதம் 

 

ரூ. 10,000 

அபரோதம் 

 
15 மீட்டருக்கு 

குவறவோன 

ஒட்டுபமோத்த  

நீளமுள்ள 

இயந்திரமயமோக்

கப்பட்ட 

மீன்பிடிக்கலன்க

ள் 

 

ரூ. 5,000 

அபரோதம் 

 

ரூ. 10,000 

அபரோதம் 

 

ரூ. 25,000 

அபரோதம் 

 
15 மீட்டருக்கு 

அதிகமோன 

ஒட்டுபமோத்த  

நீளமுள்ள 

இயந்திரமயமோ

க்கப்பட்ட 

மீன்பிடிக்கலன்

கள் 

  

 

ரூ. 10,000 

அபரோதம் 

 

ரூ. 20,000 

அபரோதம் 

 

ரூ. 50,000 

அபரோதம் 
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(2) பிரிவு 6 அல்லது பிரிவு 8 -இன் உட்பிரிவு (2) அல்லது பிரிவு 17 -

இன் படி குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நடவடிக்வககளுக்கு மோறோக பிரத்திசயகப் 

பபோருளோதோர மண்டலத்தில் மீன்பிடித்தல் மற்றும் மீன்பிடித்தல் 

பதோடர்போன நடவடிக்வககளில் ஈடுபடும் எந்த ஒரு இந்திய 

மீன்பிடிக்கலனும் பின்வரும் அட்டவவையின் மூன்றோவது, நோன்கோவது 

மற்றும் ஐந்தோவது பநடுவரிவ களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அளவுக்கு 

அபரோதம் விதிக்கப்படும். முதல் பநடுவரிவ யில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

குற்றங்கள் மற்றும் இரண்டோவது பநடுவரிவ யில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

மீன்பிடிக்கலனின் வவககள் சபோன்றவற்வற கவனிக்கவும். 

 
 

அட்டவவை 

 
 

குற்ற

ங்கள் 

 

மீன்பிடிக்கல

னின் வவக 

 

முதல் 

குற்றத்திற்கோ

ன அபரோதம் 

 

இரண்டோவ

து 

குற்றத்திற்கோ

ன அபரோதம் 

 

மூன்றோவது 

மற்றும் 

அதற்கடுத்த 

குற்றங்களுக்

கோன 

அபரோதம் 

(1)  (2) (3) (4) (5) 

 

பிரிவு

கள்  

6,8 (2) 

மற்று

ம் 17 

 

 

15 மீட்டருக்கு 

குவறவோன 

ஒட்டுபமோத்த  

நீளமுள்ள 

இயந்திரம் 

பபோருத்தப்பட்

ட 

மீன்பிடிக்கலன்

கள் 

 

இல்வல 

 

இல்வல 

 

ரூ. 1,000 

அபரோதம் 

 
15 மீட்டருக்கு 

அதிகமோன 

ஒட்டுபமோத்த  

நீளமுள்ள 

இயந்திரம் 

பபோருத்தப்பட்

ட 

மீன்பிடிக்கலன்

கள்  

 

ரூ. 1,000 

அபரோதம் 

 

ரூ. 2,000 

அபரோதம் 

 

ரூ. 5,000 

அபரோதம் 

 
15 மீட்டருக்கு 

குவறவோன 

ஒட்டுபமோத்த  

நீளமுள்ள 

இயந்திரமய

மோக்கப்பட்ட 

மீன்பிடிக்கல

ன்கள் 

 

ரூ. 3,000 

அபரோதம் 

 

ரூ. 5,000 

அபரோதம் 

 

ரூ. 10,000 

அபரோதம் 

 
15 மீட்டருக்கு 

அதிகமோன 

ஒட்டுபமோத்த  

நீளமுள்ள 

இயந்திரமய

மோக்கப்பட்ட 

மீன்பிடிக்கல

ன்கள் 

 

ரூ. 5,000 

அபரோதம் 

 

ரூ. 10,000 

அபரோதம் 

 

ரூ. 20,000 

அபரோதம் 
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ஆழ்கடல் 

மீன்பிடிப்பில்  

 ட்ட 

விதிகவள 

மீறும் இந்திய 

ஆழ்கடல் 

மீன்பிடிப்பு 

கலன்களுக்கோ

ன அபரோதம் 

 

32. (1) பிரிவு 13 அல்லது பிரிவு 15 -க்கு முரைோக ஆழ்கடலில் 

ப ல்லுபடியோகும், உரிமம் இல்லோமல் மீன்பிடித்தல் அல்லது 

மீன்பிடித்தல் பதோடர்போன நடவடிக்வககளில் ஈடுபடும் எந்த ஒரு இந்திய 

மீன்பிடிக்கலன்களும் பின்வரும் அட்டவவையின் மூன்றோவது மற்றும் 

நோன்கோவது பநடுவரிவ களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அளவுக்கு அபரோதம் 

விதிக்கப்படும். முதல் பநடுவரிவ யில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குற்றங்கள் 

மற்றும் இரண்டோவது பநடுவரிவ யில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

மீன்பிடிக்கலங்களின் வவககள் இவற்வற கவனிக்கவும். 
 

அட்டவவை 
 

 

குற்றங்கள் 

 

மீன்பிடிக்கல

னின் வவக 

 

முதல் 

குற்றத்திற்கோ

ன அபரோதம் 

 

இரண்டோவது மற்றும் 

அடுத்தடுத்த 

குற்றங்களுக்கோன  

அபரோதம்  

(1)  (2) (3) (4) 

 

பிரிவுகள் 13 

மற்றும் 15  

15 மீட்டருக்கு 

குவறவோனஒ

ட்டுபமோத்த  

நீளமுள்ள  

இயந்திரமய

மோக்கப்பட்ட 

மீன்பிடிக்கல

ன்கள்  

ரூ. 25,000 

அபரோதம் 

ரூ. 50,000 அபரோதம் 

மற்றும் 30 நோட்களுக்கு 

மீன்பிடிக்கலன் பறிமுதல் 

15 மீட்டருக்கு 

அதிகமோன 

ஒட்டுபமோத்த  

நீளமுள்ள 

இயந்திரமய

மோக்கப்பட்ட 

மீன்பிடிக்கல

ன்கள் 

  

ரூ. 50,000 

அபரோதம் 

ரூ. 2,00,000 அபரோதம் 

மற்றும் 30 நோட்களுக்கு 

மீன்பிடிக்கலன் பறிமுதல் 

 

 

 (2) மீன்பிடித்தல் மற்றும் மீன்பிடித்தல் பதோடர்போன நடவடிக்வககளில் 

ஈடுபடும் இந்திய மீன்பிடிக்கலன்கள், பிரிவு 6 -இன் உட்பிரிவு (3) -இன் 

வவகப்போடு (1) -ஐ மீறும் வவகயில், கீழ்க்கண்ட அட்டவவையின் 

மூன்றோவது மற்றும் நோன்கோவது பநடுவரிவ களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

அளவிற்கு அபரோதம் விதிக்கப்படும். முதல் பநடுவரிவ யில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குற்றங்களுக்கோக இரண்டோவது பநடுவரிவ யில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மீன்பிடிக்கலங்களின் வவக இவற்வற கவனிக்கவும். 
 

அட்டவவை 
 

 

குற்றங்க

ள் 

 

மீன்பிடிக்கலனி

ன் வவக 

 

முதல் 

குற்றத்திற்கோன 

அபரோதம் 

 

இரண்டோவது 

மற்றும் 

அடுத்தடுத்த 

குற்றங்களுக்கோ

ன  அபரோதம்  

(1)  (2) (3) (4) 

 

பிரிவு 6 

(3)  

(i) 

15 மீட்டருக்கு 

குவறவோனஒட்டு

பமோத்த  

நீளமுள்ள  

இயந்திரமயமோக்க

ப்பட்ட 

மீன்பிடிக்கலன்கள்  

ரூ. 20,000 

அபரோதம் 

ரூ. 40,000 அபரோதம் 

மற்றும் உரிமம் 30 

நோட்கள் வவர 

நிறுத்திவவக்கப்படும் 
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15 மீட்டருக்கு 

அதிகமோன 

ஒட்டுபமோத்த  

நீளமுள்ள 

இயந்திரமயமோக்க

ப்பட்ட 

மீன்பிடிக்கலன்கள்  

ரூ. 25,000 

அபரோதம் 

ரூ. 1,00,000 அபரோதம் 

மற்றும் உரிமம் 30 

நோட்கள் வவர 

நிறுத்திவவக்கப்படும் 

 
   

 

 சிறப்பு 
உரிமத்தின் 

விதிமுவறகள் 

மற்றும் 

நிபந்தவனக

வள 

மீறியதற்கோன 

அபரோதம் 

33. பிரிவு 18 -இன் படி வைங்கப்பட்ட சிறப்பு உரிமத்தின் விதிமுவறகள் 

மற்றும் நிபந்தவனகளுக்கிைங்க எந்த ஒரு இந்திய மீன்பிடிக்கலனும் 

தவறினோல், அக்கலனின் உரிவமயோளர் அல்லது இயக்குபவருக்கு ஒரு 

லட் ம் ரூபோய் வவர அபரோதம் விதிக்கப்படும் அத்துடன் அவருவடய 

மீன்பிடிக்கலனின் உரிமம் நிறுத்தி வவக்கப்படும் அல்லது ரத்து 

ப ய்யப்படும். 

 

 
அங்கீகரிக்கப்ப

ட்ட 
அதிகோரிகவள 

பணிபுரிய 

விடோமல் 

தடுத்ததற்கோன 

அபரோதம் 

34. (1) அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகோரியின் அதிகோரத்வதப் பயன்படுத்துவதில் 

யோசரனும் ஒருவர் சவண்டுபமன்சற தவட ப ய்தோல், அவர் 

தண்டிக்கப்படலோம் 

(i) இந்திய மீன்பிடிக்கலனின் ஒட்டுபமோத்த நீளம் 15 மீட்டருக்கு 

குவறவோக இருந்தோல் ஐந்தோயிரம் ரூபோய் அபரோதமும் மற்றும் 

ஒட்டு பமோத்த நீளம் 15 மீட்டருக்கு அதிகமோக இருந்தோல்  

பத்தோயிரம் ரூபோய் அபரோதமும் விதிக்கப்படும்; 

(ii) அயல்நோட்டு மீன்பிடிக்கலனிற்கோன அபரோதம் 5 லட் ம் ரூபோய் 

வவர நீட்டிக்கப்படலோம். 

 

 
நிறுவனங்களி

ன்  குற்றங்கள்  

35. (1) இந்தச்  ட்டத்தின் படி, ஒரு குற்றம் ஒரு நிறுவனத்தோல் 

ப ய்யப்பட்டிருந்தோல், குற்றம் நடந்த சநரத்தில் நிறுவனத்தில் பணியில் 

இருந்த  ஒவ்பவோரு நபரும் அல்லது நிறுவனத்தின் வணிகத்வத நடத்தும்  

பபோறுப்போனவர் அல்லது நிறுவனம், அந்தக் குற்றத்தின் குற்றவோளியோகக் 

கருதப்பட்டு, அவர் மீது நடவடிக்வக எடுக்கப்பட்டு அதற்சகற்ப 

தண்டிக்கப்படுவோர் 

 

 
இந்த உட்பிரிவின் படி, ஒருவருக்குத் பதரியோமல் குற்றம் நவடபபற்றது 

மற்றும் அந்தக் குற்றம் நவடபபறோமல் இருக்க தன்னோல் முடிந்த 

எல்லோவற்வறயும் ப ய்தோர் என்று நிரூபிக்கப்பட்டோல் எத்தவகய 

தண்டவனக்கும் அந்த நபர் உள்ளோக மோட்டோர். 

 

 (2) இருந்த சபோதிலும், உட்பிரிவு (1) -இன் படி, ஒரு நிறுவனம் ஒரு 

குற்றத்வதச் ப ய்திருந்தோலும், அந்த குற்றம் எந்த இயக்குநரின் 

ஒப்புதலுடன் அல்லது உறுதுவையுடன் ப ய்யப்பட்டுள்ளது அல்லது 

எந்த ஒரு இயக்குனரின் புறக்கணிப்பு கோரைமோக ப ய்யப்பட்டுள்ளது 

என்பது நிரூபிக்கப்பட்டோல்  அந்நிறுவனத்தின் சமலோளர், ப யலோளர் 

அல்லது மற்ற அதிகோரி, அத்தவகய இயக்குனர், சமலோளர், ப யலோளர் 

அல்லது பிற அதிகோரியும் அந்தக் குற்றத்தின் குற்றவோளியோகக் 

கருதப்பட்டு, அவருக்கு எதிரோக வைக்கு  பதோடரப்பட்டு, அதற்சகற்ப 

தண்டிக்கப்படுவர். 

 

 அத்தியாயம் 6 

இ ர விவரங்கள் 

 

நிதி ஆதோர 

அவமப்பு 
36. (1) கடல் மீன்வள சமம்போட்டு நிதி என்று அவைக்கப்படும் ஒரு நிதி 

ஏற்படுத்தப்பட்டு அதில் கீழ்கண்டவவ வரவு வவக்கப்படும். 
 

 (a)  இந்தச்  ட்டத்தின் சநோக்கங்கவள நிவறசவற்றுவதற்கோக மத்திய 

அரசு பகோடுக்கக்கூடிய  மோனியங்கள் அல்லது கடன்கள்;  
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 (b) இந்தச்  ட்டத்தின் கீழ் ச கரிக்கப்பட்ட அவனத்து ரசீதுகள் ; 

மற்றும் 
 

 (c) இந்தச்  ட்டத்தின் சநோக்கங்கவள நிவறசவற்றுவதற்கோக மோநில 

அரசு அல்லது நிறுவனத்தோல் பகோடுக்கப்படக்கூடிய  

 மோனியங்கள் அல்லது கடன்கள். 
 

 (2) இயந்திரம் பபோருத்தப்படோத மீன்பிடிக்கலன்கவள இயக்கும் 

போரம்பரிய மீனவர்கள் உட்பட அவனத்து மீனவர்களின் நலனுக்கோகவும், 

கடல் மீன்பிடி மற்றும்  அது பதோடர்புவடய நடவடிக்வககளின் நிவலயோன 

வளர்ச்சி மற்றும் சமலோண்வமக்கோகவும் இந்த நிதி பயன்படுத்தப்படும். 

 

 (3) மத்திய அரசு, ஓர் அறிவிப்பின் மூலம், இந்நிதிவயப் பரோமரிக்க மற்றும் 

நிர்வகிக்க ஒரு நிறுவனத்வத நியமிக்கும்.  
தண்டவனக்கு

றிய குற்றங்கள் 
37.  கிரிமினல் நவடமுவறச்  ட்டம், 1973 -இல் இல்லோவிட்டோலும், பிரிவு 28 

-இன் கீழ் குற்றங்களோக அறியப்பட்டோல் அவவ தண்டிக்கப்படக்கூடியவவ. 

 

1 of 1974. 

நல்பலண்ைத்

தில் 

எடுக்கப்பட்ட 

நடவடிக்வகக

ளுக்கோன 

போதுகோப்பு 

38. (1) அதிகோரப்பூர்வ அதிகோரி அல்லது தீர்ப்பு வைங்கும் அதிகோரி அல்லது 

சமல்முவறயீட்டு அதிகோரியோக நியமிக்கப்பட்டுள்ள எந்த அதிகோரியும் 

இச் ட்டத்வத நிவறசவற்றும் பபோருட்டு அவரது கடவமவய 

ப ய்வதற்கோகவும், நல்பலண்ை அடிப்பவடயிலும் எடுத்த 

நடவடிக்வககளுக்கு எதிரோக அவர் மீது வைக்குத் பதோடரசவோ அல்லது 

குற்றம் சுமத்தசவோ முடியோது. 

 

 (2) இந்த  ட்டத்தின் விதிகளின் படி நல்பலண்ைத்தில் ப ய்யப்பட்ட 

அல்லது ப ய்யப்பட விரும்பும் எந்தபவோரு ச தத்திற்கும் அல்லது 

ஏற்படக்கூடிய எந்தபவோரு ச தத்திற்கும் அர ோங்கத்திற்கு எதிரோக எந்த 

வைக்சகோ அல்லது பிற  ட்ட நடவடிக்வககசளோ எடுக்க முடியோது. 

 

விதிகவள 

உருவோக்கும் 

அதிகோரம் 

39. (1) மத்திய அரசு, மோநில அரசுடன் கலந்தோசலோசித்த பிறகு, ஓர் 

அறிவிப்பின் மூலம், இந்தச்  ட்டத்தின் விதிகவள நிவறசவற்றுவதற்கோன 

விதிகவள உருவோக்கலோம். 

 

 (2)  குறிப்போக, சமற்கூறிய அதிகோரங்களின் பபோதுத்தன்வமக்கு போரபட் ம் 

இல்லோமல், அத்தவகய விதிகள் பின்வரும் அல்லது அவனத்து 

விஷயங்களுக்கும் வைங்கப்படலோம் 

 

 (a) பிரிவு 7 -இன் உட்பிரிவு (3) -இன் படி  தகவல்கவள ச கரித்தல், 

பதோகுத்தல், ப யலோக்குதல் மற்றும் பரப்புதல்; 

 

 (b) பிரிவு 10 -இன் படி இயந்திரம் பபோருத்தப்படோத 

மீன்பிடிக்கலவன  இயக்கும் மீனவர்கள் உட்பட போரம்பரிய 

மற்றும் சிறிய அளவிலோன மீனவர்களின் வோழ்வோதோரம் மற்றும் 

 மூகப் பபோருளோதோர நல்வோழ்வவ சமம்படுத்துவதற்கோன 

நடவடிக்வககள்; 

 

 
(c) பிரிவு 12 -இன் படி  இந்திய கடல் பகுதி வழியோகச் ப ல்லும்  

அயல்நோட்டு மீன்பிடிக்கலன்கள் பின்பற்றப்பட சவண்டிய 

நவடமுவற; 

 

 (d) பிரிவு 13 -இன் படி  ப யற்வக ஒளிவயப் பயன்படுத்த 

அனுமதிக்கப்படும் மீன்பிடி முவறகள்; 

 

 (e) உட்பிரிவு (2) -இன் படி படிவம், விவரங்கள் மற்றும் கட்டைம், 

உட்பிரிவு (4) -இன் படி  கட்டைம் வசூலிக்கும் முவற, உட்பிரிவு 

(5) -இன் படி  உரிமம் வைங்கப்பட சவண்டிய  படிவம், முவற 

மற்றும் சநரம் மற்றும் பிரிவு 17 -இன் உட்பிரிவு  (8) -இன் படி 

உரிமத்வத மோற்றுவதற்கோன விதிவிலக்கோன சூழ்நிவலகள்; 

 

 (f)    பிரிவு 18 -இன் உட்பிரிவுகள் (1) மற்றும் (2) -இன் படி சிறப்பு 

உரிமத்தின் விதிமுவறகள் மற்றும் நிபந்தவனகள்; 
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 (g) பிரிவு 19 -இன் உட்பிரிவு (1) -இன் படி உரிமத்வத இவடநீக்கம் 

மற்றும் ரத்து ப ய்யும் முவற; 

 

 (h) பிரிவு 20 -இன் உட்பிரிவு (1) -இன் கீழ் விதிக்கப்படும் கட்டைம் 

மற்றும் அவத வசூலிக்கும் விதம்; 

 

 (i) பிரிவு 21 -இன் உட்பிரிவு (3) -இன் படி  ஆசலோ வனக் குழுவின் 

அவமப்பு மற்றும் அதன் ப யல்போட்டின் விதிமுவறகள்; 
 

 (j) பிரிவு 23 -இன் உட்பிரிவு (2) -இன் படி  தடுத்து வவக்கப்பட்டுள்ள 

அயல்நோட்டு மீன்பிடிக்கலன்களுக்கு விதிக்கப்படும் 

கட்டைங்கள்; 

 

 (k) பிரிவு 24 -இன் உட்பிரிவு (1) -இன் படி  தீர்ப்பளிக்கும் 

அதிகோரியோல் வி ோரவை மற்றும் நடவடிக்வககவளத் 

பதோடங்குதல் மற்றும் பிரிவு 24 -இன் உட்பிரிவு (4) -இன் படி 

தீர்ப்பளிப்பதற்கோன நவடமுவற; 

 

 (l) பிரிவு 27 -இன் உட்பிரிவு (2) -இன் படி சமல்முவறயீட்டு அதிகோரி 

சமல்முவறயீட்டின்  மீது முடிபவடுப்பதற்கோன நவடமுவறகள்; 
 

 (m) பிரிவு 33 -இன் உட்பிரிவு (2) -இன் படி கடல் மீன்வளம் 

பதோடர்போன நடவடிக்வககள்; 

 

 (n) ச ர்க்கப்படக்கூடிய அல்லது பரிந்துவரக்கப்பட கூடிய இன்ன 

பிற விஷயங்கள். 

 

போரோளுமன்றத்

தில் முன் 

வவக்கப்படுவ

தற்கோன 

விதிகள் மற்றும் 

அறிவிப்புகள்   

40. இந்தச்  ட்டத்தின் கீழ் உருவோக்கப்பட்ட ஒவ்பவோரு விதியும், அது 

உருவோக்கப்பட்டவுடன் கூடிய விவரவில், நோடோளுமன்றத்தின் இரு 

அவவகளின் அமர்வின்சபோதும், பமோத்தம் 30 நோட்களுக்கு, ஓர் அமர்வு 

அல்லது இரண்டு அல்லது அதற்கு சமற்பட்ட அமர்வுகளில் வவக்கப்படும். 

அடுத்தடுத்த அமர்வுகள் மற்றும் அமர்வு முடிந்த உடசனசய அல்லது 

சமற்கூறிய அடுத்தடுத்த அமர்வுகள் முடிவவடவதற்கு முன்பு, இரு 

அவவகளும் விதியில் ஏசதனும் மோற்றங்கவளச் ப ய்ய ஒப்புக்பகோண்டோல் 

அல்லது விதிவய உருவோக்கக்கூடோது என்று இரு அவவகளும் 

ஒப்புக்பகோண்டோல், விதி அதன்பிறகு ஏற்படக்கூடிய சூழ்நிவலகளுக்கு ஏற்ப 

மோற்றப்பட்ட வடிவில் நவடமுவறக்கு வரும் அல்லது நவடமுவறக்கு 

வரோமசல சபோகும். எனினும் எந்தவிதமோன மோற்றமும் அல்லது 

ரத்துப ய்தலும் போரபட் மின்றி இருக்க சவண்டும். 

 

1976 ஆம் 

ஆண்டின் 

80ஆம் 

 ட்டத்தின் 

விவளவு 

41. பிரோந்தியக் கடல் பகுதி, கண்டத்திட்டு, பிரத்திசயகப் பபோருளோதோர 

மண்டலம் மற்றும் பிற கடல் ோர் மண்டலங்கள்  ட்டம், 1976 -இன் பிரிவு 7 -

இன் உட்பிரிவு (5) இந்த  ட்டம் பதோடர்போக எந்த விவளவவயும் 

ஏற்படுத்தோது. 

 

80 of 1976. 

சிரமங்கவள 

நீக்கும் 

அதிகோரம் 

42. (1) இந்தச்  ட்டத்தின் விதிகவளச் ப யல்படுத்துவதில் ஏசதனும் சிரமம் 

ஏற்பட்டோல், மத்திய அரசு, அதிகோரப்பூர்வ அரசிதழில் பவளியிடப்பட்ட 

உத்தரவின் மூலம், இந்தச்  ட்டத்தின் விதிகளுக்கு முரைோனவவ, 

சதவவயோனவவ ஆகியவற்வற குறிப்பிட்டு சிரமத்வத நீக்கலோம். 

 

 
 இந்தச்  ட்டம் பதோடங்கப்பட்ட நோளிலிருந்து மூன்று ஆண்டுகள் 

முடிவவடந்த பிறகு இந்தப் பிரிவின் கீழ் எத்தவகய உத்தரவும் சபோட 

முடியோது. 

 

 
(2) இந்தப்பிரிவின் கீழ் ப ய்யப்படும் ஒவ்பவோரு ஆவையும், அது 

இயற்றப்பட்டவுடன், போரோளுமன்றத்தின் ஒவ்பவோரு அவவயிலும் 

 மர்ப்பிக்கப்படும் 

 

ரத்து மற்றும் 

இருப்பு 

ப ய்தல் 

43. (1) இந்தியக் கடல் மண்டலங்கள் (அயல்நோட்டுக்கலன்கள் மூலமோக 

மீன்பிடிக்க கட்டுப்போடு)  ட்டம், 1981, இதன் மூலம் ரத்து 

ப ய்யப்படுகிறது. 

 

42 of 1981. 
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(2) சமற்கண்ட  ட்டம் ரத்து ப ய்யப்பட்ட சபோதிலும், இந்தச் 

 ட்டத்தின் விதிகளுடன் முரண்படோத எந்த ஒரு அறிவிப்பு, உத்தரவு, 

நியமனம்,  ோன்றிதழ், அறிவிப்பு அல்லது வைங்கப்பட்ட ரசீது, 

வைங்கப்பட்ட விண்ைப்பம் அல்லது வைங்கப்பட்ட உரிமம் உட்பட, 

ரத்து ப ய்யப்பட்ட  ட்டத்தின் கீழ் எடுக்கப்பட்ட ஏசதனும் அல்லது 

எந்த ஒரு நடவடிக்வகயும் இந்தச்  ட்டத்தின் பதோடர்புவடய 

ஏற்போடுகளின் கீழ் ப ய்யப்பட்டதோக அல்லது எடுக்கப்பட்டதோகக் 

கருதப்படுகிறது.  

 

 


