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భారతీయ సముద్ర మత్స్య సంపద బిల్లు, 2021 
 

 

 A 
BILL 

 

 సాంప్రదాయ మరియు చిన్న తరహా మత్స్యకారుల జీవనోపాధి 

మరియు సామాజిక-ఆర్థిక శ్రేయస్సును 

ప్రోత్సహించడానికి, భారతదేశంలోని సముద్ర జలాల 

ప్రత్యేక పరిధి (EEZ) లో మత్స్య వనరుల స్థిరమైన 

అభివృద్ధిని అందించడానికి మరియు భారతీయ చేపల వేట 

ద్వారా ఏ దేశానికి చ ందని సముద్ర జలాలలో మత్స్య 

సంపదను బాధ్యతాయుతమైన నియంత్రణతో  వినియోగించేలా 

చూసేందుకు చేపల వేట నౌకలు మరియు వాటితో 

అనుసంధానించబడిన లేదా వాటికి సంబంధించిన విషయాల కోసం. 

 
 
 
 

 

 భారత రిపబ్లిక్ యొక్క డ బ్భై ర ండవ సంవత్సరంలో 

పార్లమ ంటు ద్వారా ఈ క్రింది విధంగా శాసనము 

చేయబడుతుంది: 

 

 1 వ అధ్యాయము 
ప్రాథమిక 

 

చిన్న శీర్షిక 
మరియు 
ప్రారంభం 

1. (1) ఈ చట్టాన్ని ఇండియన్ మ రైన్ ఫిషరీస్ యాక్ట్, 
2021 అని పిలవవచ్చు. 
 

 

 (2) కేంద్ర ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్ ద్వారా అధికారిక 

గ జిట్ లో నియమించిన తేదీ నుండి ఇది అమల్లోకి వస్తుంది: 
 

 ఈ చట్టం యొక్క వివిధ నిబంధనల కోసం వేర్వేరు తేదీలు 

నియమించబడవచ్చు మరియు ఈ చట్టం ప్రారంభానికి 

సంబంధించిన ఏదైనా నిబంధనలోని ఏదైనా సూచన ఆ నిబంధన 

అమలులోకి రావడానికి సూచనగా భావించబడుతుంది. 

 

అప్లికేషన్ 2. ఈ చట్టం ఫిషింగ్ మరియు ఫిషింగ్ సంబంధిత 

కార్యకలాపాలకు వర్తిస్తుంది– 
 

 (i) ప్రాదేశిక జలాలు మరియు ఏ దేశానికి చ ందని సముద్ర 

జలాలు,  ఆవల మరియు ప్రక్కనే ఉన్న ప్రత్యేక ఆర్థిక 

మండలంలో భారతీయ ఫిషింగ్ నౌకల ద్వారా; మరియు 
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 (ii) భారతదేశంలోని సముద్ర ప్రాంతాలలో విదేశీ ఫిషింగ్ 

నౌకల ద్వారా. 
 

నిర్వచనాలు 3. ఈ చట్టంలో, సందర్భం లేకుంటే తప్ప,–  
 (a)“అధీకృత అధికారి” అంటే స క్షన్ 22 ప్రకారం నోటిఫై 

చేయబడిన అధీకృత అధికారి; 
 

 
 (b)“కన్సల్టేటివ్ కమిటీ” అంటే స క్షన్ 21 ప్రకారం 

ఏర్పడిన సముద్ర మత్స్య సంపదపై సంప్రదింపుల కమిటీ; 
 

 (c)"సముద్ర జలాల ప్రత్యేక పరిధి (EEZ)" అంటే 

ట రిటోరియల్ వాటర్స్, కాంటిన ంటల్ ష ల్ఫ్, 
ఎక్స్ క్లూజివ్ ఎకనామిక్ జోన్ మరియు ఇతర సముద్ర 

మండలాల చట్టం, 1976లోని స క్షన్ 7 అర్థంలో ఉన్న 

భారతదేశం యొక్క సముద్ర జలాల ప్రత్యేక పరిధి (EEZ); 

 
80   of 
1976. 

 

 (d) "చేప" అంటే ఫిన్ ఫిష్, మొలస్క్లు, క్రస్టేసియన్లు 

మరియు సముద్రపు క్షీరదాలు, సరీసృపాలు మరియు సముద్ర 

పక్షులు కాకుండా ఇతర అన్ని రకాల సముద్ర జంతువులు మరియు 

మొక్కలు; 

 
 
 

 (e) “మత్స్యకారుడు” అంటే జీవనోపాధి లేదా లాభం కోసం 
ఫిషింగ్ మరియు ఫిషింగ్ సంబంధిత కార్యకలాపాలలో 

నిమగ్నమై ఉన్న మరియు ఒక మత్స్య కార్మికుడిని కలిగి 

ఉన్న వ్యక్తి; 

 

 (f) "చేపలు పట్టడం" అంటే చేపలను వ తకడం లేదా 

వ ంబడించడం లేదా అనుసరించడం, ఏదైనా పద్ధతిలో చేపలను 
పట్టుకోవడం లేదా తీసుకోవడం; 

 

 (g) "ఫిషింగ్ సంబంధిత కార్యకలాపాలు" అంటే ల్యాండింగ్, 
ప్యాకేజింగ్, మార్క టింగ్, ప్రాస సింగ్, సంరక్షించడం 
లేదా చేపలను ప్రత్యక్షంగా రవాణా చేయడం, పోర్ట్ లో 
ఇంతకు ముందు దిగని చేపలను రవాణా చేయడం లేదా ఏదైనా ఇతర 

కార్యకలాపాలు; 

 

  (h) ఫిషరీస్" అంటే ఫిషింగ్ మరియు ఫిషింగ్ సంబంధిత 

కార్యకలాపాలు మరియు సముద్ర మత్స్య వనరుల వినియోగం, 
పరిరక్షణ మరియు నిర్వహణ 

 

 (i) "ఫిషరీస్ డేటా" అంటే ఫిషింగ్ నిర్వహించబడే సామాజిక, 
ఆర్థిక, జీవ మరియు పర్యావరణ పారామితులపై సమాచారం 
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మరియు భారతదేశంలోని మత్స్య వనరుల సమర్థవంతమైన 

పరిరక్షణ, నిర్వహణ మరియు శాస్త్రీయ అవగాహనకు ఇది 

అవసరం; 
 (j) "ఫిషింగ్ ఓడ" అంటే సముద్రంలో చేపలు పట్టడం మరియు 

చేపలు పట్టడం సంబంధిత కార్యకలాపాలలో నిమగ్నమై 

ఉన్న మోటారు లేదా యాంత్రికీకరించబడినా లేదా 

చేయకపోయినా ఓడ లేదా పడవ 

 

 (k) "విదేశీ ఫిషింగ్ ఓడ" అంటే భారతీయ ఫిషింగ్ కాకుండా 

వేరే ఫిషింగ్ ఓడ; 
 

 (l) " ఏ దేశానికి చ ందని సముద్ర జలాలు (హై సీస్)" అంటే 
సముద్ర జలాల ప్రత్యేక పరిధి (EEZ) యొక్క బాహ్య 

పరిమితుల వ లుపల ఉన్న జలాలు, మరియు ఏ ఇతర దేశం యొక్క 

సముద్ర జలాల ప్రత్యేక పరిధి (EEZ) లోకి రానివి; 

 

 (m) “భారతీయ ఫిషింగ్ ఓడ” అంటే భారతదేశ పౌరునికి చ ందిన 

మరియు మర్చంట్ షిప్పింగ్ చట్టం, 1958 లేదా 

భారతదేశంలో ప్రస్తుతానికి అమలులో ఉన్న ఏదైనా ఇతర 

చట్టంలోని నిబంధనల ప్రకారం నమోదు చేయబడిన ఒక 

మత్స్యకార నౌక; 

 
 

44 of 
1958. 

 (n) “లైస న్స్” అంటే ఈ చట్టం కింద చేపలు పట్టడం 

మరియు చేపలు పట్టడం సంబంధిత కార్యకలాపాల కోసం 

స క్షన్ 17లోని సబ్-స క్షన్ (5) కింద జారీ చేయబడిన 

ఫిషింగ్ లైస న్స్; 

 

 (o) "లైస న్సింగ్ అథారిటీ" అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు 
వారి సంబంధిత సముద్ర చేపల వేట నియంత్రణ చట్టాల 

క్రింద నియమించిన లైస న్సింగ్ అధికారం; 

 

 (p) “భారతదేశ సముద్ర ప్రాంతాలు” అంటే భారతదేశ 

ప్రాదేశిక జలాలు మరియు భారతదేశపు సముద్ర జలాల 

ప్రత్యేక పరిధి (EEZ); 

 

 (q) ఫిషింగ్ ఓడకు సంబంధించి “మాస్టర్” లేదా “స్కిప్పర్” 
అంటే, ఫిషింగ్ ఓడ యొక్క కమాండ్ లేదా ఛార్జ్ లేదా 
ఫిషింగ్ ఓడ యొక్క బాధ్యత కలిగి ఉన్న వ్యక్తి;  

 

 (r) "యాంత్రిక ఫిషింగ్ నౌక" అంటే హల్ కు అమర్చిన ఇంజిన్ 
ఉన్న ఏదైనా ఫిషింగ్ నౌక, ఇది ప్రొపల్షన్ మరియు న ట్ 
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కాస్టింగ్ మరియు లాగడం, ఆపరేటింగ్ లైన్లు మొదలైనవి 
వంటి ఫిషింగ్ ఆపరేషన్ ర ండింటికీ మ షిన్ పవర్ ను 

ఉపయోగిస్తుంది; 
 (s) "మోటరైజ్డ్ ఫిషింగ్ వ స ల్" అంటే ఏదైనా ఫిషింగ్ 

నౌక అంటే హల్  కు అమర్చిన ఇన్ బోర్డ్ ఇంజిన్ లేదా 

క్రాఫ్ట్ వ లుపల తాత్కాలికంగా అమర్చబడిన 

అవుట్ బోర్డ్ ఇంజిన్, ప్రొపల్షన్ కోసం 

ఉపయోగించబడుతుంది; 

 

 (t) “మ రైన్ ఫిషరీస్ పై జాతీయ విధానం” అంటే స క్షన్ 4 
కింద నోటిఫై చేయబడిన మ రైన్ ఫిషరీస్ పై జాతీయ విధానం; 

 

 (u) "నాన్-మోటరైజ్డ్ ఫిషింగ్ నౌక" అంటే ప్రొషిప్షన్ 
లేదా ఫిషింగ్ ఆపరేషన్ కోసం ఎలాంటి మ షిన్ పవర్ 

ఉపయోగించని ఫిషింగ్ ఓడ; 

 

 (v) "నోటిఫికేషన్" అంటే అధికారిక గ జిట్ లో 

ప్రచురించబడిన నోటిఫికేషన్ మరియు 'నోటిఫై' అనే 

వ్యక్తీకరణ తదనుగుణంగా అర్థం చేసుకోవాలి; 

 

 (w) "ఆపరేటర్" అంటే ప్రస్తుతానికి యజమాని లేదా 

వ్యక్తి ఫిషింగ్ నౌక నియంత్రణ మరియు నిర్వహణ కలిగి 
ఉన్న వ్యక్తి; 

 

  (x) "యజమాని", ఒక ఫిషింగ్ నౌకకు సంబంధించి, అంటే ఫిషింగ్ 
నౌక లేదా ఫిషింగ్ నౌకలో వాటా ఉన్న వ్యక్తి; 
వివరణ.– ఈ నిబంధన ప్రయోజనాల కోసం, “వ్యక్తి” అనేది 
ఏదైనా వ్యక్తి లేదా భాగస్వామ్యం లేదా ఏదైనా 

పబ్లిక్ లేదా ప్రైవేట్ బాడీని కలిగి ఉంటుంది, విలీనం 

చేసినా లేదా చేయకపోయినా; 

 

 (y) "సూచించినది" అంటే ఈ చట్టం కింద నియమాల ద్వారా 

సూచించబడినది; 
 

 (z) "రిక్రియేషనల్ ఫిషింగ్" అంటే క్రీడ లేదా ఆనందం 
కోసం చేపలు పట్టడం; 

 

 (za) "చిన్న-స్థాయి మత్స్యకారులు" అంటే ప ద్ద 

కంప నీలు లేదా కంప నీలు కాకుండా యజమానులు నిర్వహించే 

లేదా వ్యవస్థాపక మత్స్య సంపద చిన్న మొత్తంలో 

మూలధనం మరియు శక్తిని కలిగి ఉండటం మరియు జీవనాధారం, 
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గృహ వినియోగం లేదా ఎగుమతి కోసం ఒకే రోజు లేదా బహుళ-
రోజుల ఫిషింగ్ ట్రిప్పులు చేయడం;  

 (zb) "ప్రత్యేక లైస న్స్" అంటే స క్షన్ 18 కింద జారీ 
చేసిన లైస న్స్; 

 

 (zc) “స్టేట్ గవర్నమ ంట్” అంటే తీర ప్రాంతాన్ని కలిగి 
ఉన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరియు కేంద్ర పాలిత 

ప్రాంతము. 

 

 (zd)"ప్రాదేశిక జలాలు" అంటే ట రిటోరియల్ వాటర్స్, 
కాంటిన ంటల్ ష ల్ఫ్, సముద్ర జలాల ప్రత్యేక పరిధి 
(EEZ) మరియు ఇతర సముద్ర మండలాల చట్టం, 1976లోని 
స క్షన్ 3 అర్థంలో భారతదేశం యొక్క ప్రాదేశిక జలాలు; 

 
 

80 of 
1976. 

  (ze) "సాంప్రదాయ మత్స్యకారులు" అంటే జీవనోపాధి 

అవసరాల కోసం సముద్రపు చేపలు పట్టే వృత్తిని 

వారసత్వంగా పొందుతూ, ప్రధానంగా తీరప్రాంతాలలో 

నివసించే మత్స్యకారుల సాంప్రదాయ సంఘం అని అర్థం; 

 

 అధ్యాయం II 
స్థిరమైన అభివృద్ధి మరియు మత్స్య 

వనరుల నిర్వహణ 

 

సముద్రపు  
మత్స్య 

సంపద మీద 

జాతీయ 

విధానం 

4. (1)కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో 

సంప్రదింపులు జరిపిన తర్వాత, సముద్ర చేపల ప ంపకంపై 
జాతీయ విధానాన్ని సిద్ధం చేసి నోటిఫై చేస్తుంది. 

 

 (2) సముద్ర మత్స్య సంపదపై జాతీయ విధానం ఈ 

చట్టంలోని నిబంధనలను అమలు చేసే వ్యూహాలతో సహా 

సముద్ర మత్స్య అభివృద్ధికి విస్తృత మార్గదర్శకాలు 

లేదా సూత్రాలను నిర్దేశిస్తుంది. 

 

 (3) సబ్-స క్షన్ (1) కింద నోటిఫై చేయబడిన మ రైన్ 

ఫిషరీస్ జాతీయ విధానాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం 

ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షించవచ్చు మరియు సవరించవచ్చు. 

 

సముద్ర 

మత్స్య 

అభివృద్ధి 

5. (1) కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో 

సంప్రదింపులు జరిపిన తర్వాత, సముద్ర చేపల ప ంపకంపై 

జాతీయ విధానానికి అనుగుణంగా ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ 
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ప్రణాళిక. సముద్ర మత్స్య అభివృద్ధి ప్రణాళికలను సిద్ధం చేసి 

త లియజేయవచ్చు. 

 (2) సముద్ర మత్స్య అభివృద్ధి ప్రణాళికలో చర్యలు 

మరియు కార్యకలాపాలు ఈ విధంగా ఉంటాయి- 
 

 (i) మత్స్య విలువ ప ంపు చర్యలతో పాటు సముద్ర 

మత్స్య సంపద యొక్క స్థిరమైన అభివృద్ధి; 
 

 (ii) సాంప్రదాయ మరియు చిన్న తరహా మత్స్యకారుల 

జీవనోపాధి మరియు శ్రేయస్సును ప్రోత్సహించడం 
 

 (iii) కృత్రిమ దిబ్బల (ఆర్టిఫిషియల్ రీఫ్స్) సృష్టి 

మరియు సముద్రపు రాంచింగ్ ద్వారా చేపల నిల్వలను ప ంచడం; 
 

 (iv) రిక్రియేషనల్ ఫిషింగ్, ఆక్వా-స్పోర్ట్స్, మ రైన్ 
టూరిజం మరియు ఇతర జీవనోపాధి అవకాశాలను ఉద్దేశించిన 

కార్యకలాపాలు ప్రోత్సహించడం; 

 

 (v) సముద్ర మత్స్యకారుల సామర్థ్యాన్ని 

ప ంపొందించడం; 
 

 (vi) మత్స్య విలువలను బలోపేతం చేయడానికి అవసరమైన 

విధంగా చేపల పట్టుబడి అనంతర మత్స్య మౌలిక సదుపాయాల 

అభివృద్ధి; మరియు 

 

 (vii) సముద్రంలో మత్స్యకారుల సురక్షణ మరియు భద్రత.  
సముద్ర 

మత్స్య 

సంపద 
 నిర్వహణ 

ప్రణాళిక.  

6. (1) కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో 

సంప్రదింపులు జరిపిన తర్వాత, సముద్ర చేపల నిల్వల యొక్క 

పూర్తి సామర్థ్యాన్ని గ్రహించడం కోసం జాతీయ సముద్ర 

మత్స్య విధానానికి అనుగుణంగా ఒకటి లేదా అంతకంటే 

ఎక్కువ సముద్ర మత్స్య సంపద నిర్వహణ ప్రణాళికలను 

సిద్ధం చేసి త లియజేయవచ్చు. 

 

 (2) సబ్-స క్షన్ (1) కింద నోటిఫై చేయబడిన సముద్ర 

మత్స్య సంపద నిర్వహణ ప్రణాళిక, సముద్ర చేపల వనరుల 
స్థిరమైన వినియోగంపై వాటితో సహా పేర్కొన్న 

చర్యలను స్వీకరించడం ద్వారా వాటి పరిరక్షణపై దృష్టి 

సారించాలి 

 

 (i) ఫ్లీట్-సైజ్ మరియు ఫిషింగ్ ప్రయత్నం యొక్క 

ఆప్టిమైజేషన్;  
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(ii) ప్రాదేశిక మరియు తాత్కాలిక మూసివేతలు; 
(iii) చేపల రక్షణ కోసం జాతుల నిర్దిష్ట మ ష్ 

పరిమాణాన్ని పేర్కొనడం; 
(iv) నిర్దిష్ట-ప్రాంతం మరియు నిర్దిష్ట-వనరుల ఫిషింగ్ 
పద్ధతులను ప్రోత్సహించడం; 
(v) బై-క్యాచ్ మరియు డిస్కార్డ్ లలో తగ్గింపు. 

 (3) ఉప-విభాగాలు (1) మరియు (2)లో ఉన్న నిబంధనలకు 

పక్షపాతం లేకుండా, కేంద్ర ప్రభుత్వం,– 
(i) భారతీయ ఫిషింగ్ నౌకల ద్వారా ఏ దేశానికి చ ందని 

సముద్రాలలో మత్స్య వనరుల స్థిరమైన మరియు 

బాధ్యతాయుతమైన ప్రయోజనాల కోసం మరియు అటువంటి 

వనరుల పరిరక్షణ మరియు నిర్వహణ కోసం, ఎప్పటికప్పుడు, 
నోటిఫికేషన్ ద్వారా పేర్కొనడం, భారతదేశం ఒక 

భాగస్వామిగా ఉన్న అంతర్జాతీయ సాధనాలు మరియు 

ఒప్పందాల నుండి ఉద్భవించిన తీర్మానాలకు అనుగుణంగా 

చర్యలు ఉంటాయి; 

 

 (ii) మత్స్య వనరుల సమగ్ర మరియు స్థిరమైన అభివృద్ధి 

ప్రయోజనాల కోసం, మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో 

సంప్రదింపుల తర్వాత, బాధ్యతాయుతమైన మత్స్యసంపద 

కోసం FAO ప్రవర్తనా నియమావళి ఆధారంగా చేపట్టిన 

చర్యలను నోటిఫికేషన్ ద్వారా పేర్కొనడం, మత్స్య 

నిర్వహణకు పర్యావరణ విధానాన్ని అనుసరించడం మరియు 

అవసరమైన చోట సహ నిర్వహణ మరియు ముందు జాగ్రత్త 

విధానం అనుసరించడం జరుగుతుంది. 

 

 

 

 (4) ఈ చట్టం కింద ప్రతి లైస న్స్ హోల్డర్ సబ్ 

స క్షన్ (2) మరియు (3) కింద నోటిఫై చేయబడిన చర్యలకు 

కట్టుబడి ఉండాలి. 

 

మ రైన్ 
మత్స్య 
డేటా. 

7. (1) కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిద్ధి లోని ఫిషరీస్ శాఖ మ రైన్ 
ఫిషరీస్ పై నేషనల్ రిపోజిటరీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ గా 

వ్యవహరిస్తుంది. 

 

 (2) కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మరియు 

అటువంటి సంస్థలు లేదా ఏజ న్సీల సమన్వయంతో -  
i) ఫిషరీస్, ఫిషరీస్ రిసోర్స స్, ఫిష్ ల్యాండింగ్ లు, 
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ఫిషరీస్ ఇన్ ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మరియు మత్స్యకారుల 

సామాజిక-ఆర్థిక పరిస్థితులకు సంబంధించిన మొత్తం 

సమాచారం మరియు డేటాను సేకరించడం; 
(ii) క్లాజ్ (i) లో సూచించిన సమాచారాన్ని కలపి ప్రాస స్ 
చేయడం మరియు వ్యాప్తి చేయడం. 

 (3) ఉప-విభాగం (2) లో సూచించబడిన సమాచారాన్ని సేకరించడం, 
ప్రాస స్ చేయడం మరియు వ్యాప్తి చేసే విధానం 

నిర్దేశించబడిన విధంగా ఉండాలి. 

 

 (4) కేంద్ర ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్ ద్వారా, దాని కొరకు 
నియమించబడే అటువంటి ఎంటిటీ లేదా ఎంటిటీలకు (i) మరియు 

(ii) సబ్-స క్షన్ (2) క్లాజుల కింద పేర్కొన్న ఏదైనా లేదా 
అన్ని విధులను అప్పగించవచ్చు. 

 

మత్స్యకా

రులు మరియు 

ఫిషింగ్ ఓడల 

సంరక్షణ 

మరియు 

భద్రత 

8. (1) కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో 

సంప్రదింపులు జరుపుతూ, మత్స్య నిర్వహణకు మద్దతు 

ఇవ్వడానికి మరియు సముద్రంలో చేపలు పట్టే నౌకలు మరియు 

మత్స్యకారుల సంరక్షణ మరియు భద్రతను నిర్ధారించడానికి 

పర్యవేక్షణ, నియంత్రణ మరియు నిఘా వ్యవస్థను 

నిర్వహిస్తుంది. 

 
 
 

 (2) కేంద్ర ప్రభుత్వం, సబ్ స క్షన్ (1) ప్రయోజనాల 

కోసం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో సంప్రదించిన తర్వాత, 
ఫిషింగ్ నౌకల యొక్క వివిధ తరగతులు లేదా కేటగిరీలు మరియు 

వాటి ప్రాంతం లేదా ఫిషింగ్ ఆపరేషన్ ప్రాంతాలకు 

పర్యవేక్షణ, నియంత్రణ మరియు నిఘా ప్రమాణాలను 

నిర్దేశించడంతో సహా అటువంటి చర్యలను సూచిస్తుంది. 

 
 

 (3) ఫిషింగ్ ఓడలో ఉన్న ప్రతి మత్స్యకారుడు మరియు 

సిబ్బంది ఆధార్ కార్డుతో సహా తన గుర్తింపు రుజువును కలిగి 

ఉండాలి. 
 

చట్టవిరుద్

ధమైన, 
నివేదించని 

మరియు 

క్రమబద్ధీక

రించని  చేపల 

వేటపై 

9. (1) కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో 

సంప్రదించిన తర్వాత, ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ 

ఆర్గనైజేషన్ (FAO) యొక్క స్వచ్ఛంద సాధనం ద్వారా 
“చట్టవిరుద్ధమైన, నివేదించబడని మరియు 

క్రమబద్ధీకరించబడని ఫిషింగ్ (IUU ఫిషింగ్)” 
నిరోధించడానికి మరియు నిర్మూలించడానికి అంతర్జాతీయ 
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జాతీయ 

కార్యాచరణ 

ప్రణాళిక. 

కార్యాచరణ ప్రణాళిక ఆధారంగా జాతీయ కార్యాచరణ 

ప్రణాళికను తయారుచేయాలి 

 (2) సబ్-స క్షన్ (1) కింద నోటిఫై చేయబడిన జాతీయ 

కార్యాచరణ ప్రణాళిక సముద్ర జలాల ప్రత్యేక పరిధి 

(EEZ) మరియు ఏ దేశానికి చ ందని సముద్రాలలో IUU 
ఫిషింగ్ ను నియంత్రించడానికి ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ ను 

అందిస్తుంది, వీటిలో-  
(i) IUU ఫిషింగ్ ను పరిష్కరించడంలో పరిధి మరియు సవాళ్ల 

మూల్యాంకనం 
చేపలు పట్టడం; 
(ii) వివిధ నిర్వహణ మరియు నియంత్రణ అధికారుల పాత్రలు 

మరియు విధులను గుర్తించడం;  
(iii) వాటాదారులను చైతన్యపరచడం; మరియు 
(iv) కేంద్ర ప్రభుత్వం అవసరనమని భావించే ఇతర విషయాలు . 

 

 (3) కేంద్ర ప్రభుత్వం, ఈ స క్షన్ యొక్క నిబంధనలను 

అమలు చేయడానికి, సబ్ స క్షన్ (1) కింద జారీ చేసిన 

నోటిఫికేషన్ లో ఈ చట్టం కింద ప్రతి లైస న్స్ 

హోల్డర్ తప్పనిసరిగా పాటించాల్సిన చర్యలను 

పేర్కొనవచ్చు. 

 

సాంప్రదాయ 

మరియు 

చిన్న-
స్థాయి 

మత్స్యకా

రులకు 

మద్దతు. 

10. కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో 

సంప్రదింపులు జరిపిన తర్వాత, మోటారు లేని ఫిషింగ్ 

ఓడలను నడుపుతున్న మత్స్యకారులతో సహా సాంప్రదాయ 

మరియు చిన్న తరహా మత్స్యకారుల జీవనోపాధి మరియు 

సామాజిక-ఆర్థిక శ్రేయస్సు కోసం సూచించిన విధంగా 

చర్యలు తీసుకుంటుంది. 

 
 

విదేశీ 

ఫిషింగ్ ఓడలు 

ద్వారా 

చేపలు 

పట్టడం 
యొక్క 

నిషేధం 
 

11. ఈ చట్టం ప్రకారం భారతదేశంలోని సముద్ర 

ప్రాంతాలలో ఎటువంటి విదేశీ మత్స్యకార నౌకలు చేపలు 

పట్టడం లేదా చేపలు పట్టడం సంబంధిత 

కార్యకలాపాలలో పాల్గొనకూడదు. 
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విదేశీ 

ఫిషింగ్ ఓడ 

యొక్క 

రవాణా 
 

12. భారతదేశంలోని సముద్ర ప్రాంతాల గుండా 

ప్రయాణించే ప్రతి విదేశీ ఫిషింగ్ ఓడ సూచించిన విధంగా 

అటువంటి విధానాన్ని అనుసరించాలి. 

 

విధ్వంసక 

చేపల వేట 

నిషేధం. 

13. చేపలను పట్టుకోవడానికి లేదా నాశనం చేయడానికి ఏ 

వ్యక్తి డైనమైట్ లేదా ఏదైనా ఇతర పేలుడు పదార్ధం, 
విషం లేదా హానికరమైన రసాయనాలు లేదా విధ్వంసక 

పదార్థాలను లేదా కాంతి వినియోగంతో సహా ఏదైనా 

విధ్వంసక పద్ధతులను ఉపయోగించకూడదు: 

 

 సూచించిన విధంగా కొన్ని ఫిషింగ్ పద్ధతుల్లో కాంతి 

వినియోగాన్ని అనుమతించవచ్చు: 
 

 అయితే, కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో 

సంప్రదింపులు జరిపిన తర్వాత, నోటిఫికేషన్ ద్వారా, ఈ 

స క్షన్ కింద నిషేధించబడిన లేదా పరిమితం చేయబడిన 

పేలుడు పదార్ధం, విధ్వంసక పదార్థాలు లేదా చేపలు పట్టే 
పద్ధతులను పేర్కొనాలి. 

 

చేప పిల్లల 

వేట నిషేధం 
14. (1) ఏ దేశానికి చ ందని సముద్ర జలాలు (హై సీస్) 
మరియు సముద్ర జలాల ప్రత్యేక పరిధి (EEZ) లో చేప 
పిల్లలు పట్టడం లేదా చేపల వేట సంబంధిత 

కార్యకలాపాలను ఎవరూ చేపట్టకూడదు. 

 

 (2) కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో 

సంప్రదింపులు జరిపిన తర్వాత, చేప పిల్లల వేట లేదా చేపల 
వేట సంబంధిత కార్యకలాపాలను నిరోధించడానికి చర్యలను 

నిర్దేశిస్తుంది. 

 

 (3) ఈ స క్షన్ ప్రయోజనాల కోసం, కేంద్ర ప్రభుత్వం, 
నోటిఫికేషన్ ద్వారా, వివిధ చేప జాతుల కేటగిరీకి చ ందిన 
చిన్న చేపల పరిమాణాన్ని పేర్కొనాలి. 

 

భారతీయ 

ఫిషింగ్ నౌకల 

ద్వారా 

చేపలు 

పట్టడం 

కోసం 

లైస న్స్. 

15. (1) ఈ చట్టం ప్రారంభమైన తేదీ నుండి నూట ఎనభై 

రోజుల గడువు ముగిసిన తర్వాత, ఈ చట్టం కింద చ ల్లుబాటు 

అయ్యే లైస న్స్ లేకుండా సముద్ర జలాల ప్రత్యేక 

పరిధి (EEZ) మరియు ఏ దేశానికి చ ందని సముద్ర జలాలు (హై 
సీస్) లలో భారతీయ మత్స్యకార నౌకలు చేపలు పట్టడం 

లేదా చేపల వేట సంబంద్ధిత కార్యకలాపాలలో 

 



Page 11 of 30 

 

పాల్గొనకూడదు. 
 (2) సబ్-స క్షన్ (1) లోని నిబంధనలు మోటారు లేని ఫిషింగ్ 

పడవలకు వర్తించవు.  

లైస న్సిం

గ్ 
అధికారం. 

16. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల లైస న్సింగ్ అథారిటీకీ, ఈ 

చట్టాన్ని అమలుపరచటానికి ఇచ్చే లైస న్సింగ్ 

అధికారంగా ఉంటుంది. 
 

లైస న్స్ 

యొక్క 

షరతులు 

17. (1) భారతీయ ఫిషింగ్ ఓడ యొక్క యజమాని సముద్ర జలాల 

ప్రత్యేక పరిధి (EEZ) మరియు ఏ దేశానికి చ ందని సముద్ర 

జలాలు (హై సీస్) లలో లేదా ర ండింటిలో ఫిషింగ్ మరియు 

ఫిషింగ్ సంబంధిత కార్యకలాపాల కోసం లైస న్స్ మంజూరు 

కోసం లైస న్సింగ్ అథారిటీకి దరఖాస్తు చేయవచ్చు. 

 

 (2) ఉప-విభాగం (1) క్రింద ఉన్న ప్రతి దరఖాస్తు సూచించిన 
రూపంలో, అవసరమైన వివరాలను కలిగి ఉండాలి మరియు 

నిర్దేశించబడిన రుసుములతో పాటుగా ఉండాలి: 

 

        ఫిషింగ్ ఓడల యొక్క వివిధ తరగతులు లేదా కేటగిరీలు 

మరియు వాటి ప్రాంతం లేదా కార్యకలాపాల ప్రాంతాలకు 

సంబంధించి లైస న్స్ కోసం వేర్వేరు రుసుములు 

సూచించబడవచ్చు. 

 

  (3) రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో సంప్రదించిన తర్వాత, సబ్-
స క్షన్ (2) కింద లైస న్స్ కోసం ఫీజులను కేంద్ర 

ప్రభుత్వం నిర్ణయిస్తుంది. 

 

 (4) ఉప-విభాగం (2)లో సూచించబడిన లైస న్స్ రుసుము 

నిర్దేశించబడిన విధంగా వసూలు చేయబడుతుంది. 
 

 (5) లైస న్స్ ఇవ్వడం అనేది నిర్ధేశిత పద్ధతిలో మరియు 

నిర్దేశించబడిన సమయంలో మరియు అందులో పేర్కొనబడిన 

కాలానికి చ ల్లుబాటు అయ్యే విధంగా జారీ చేయబడుతుంది: 
 

 ఈ సబ్-స క్షన్ లో ఏదీ లైస న్సింగ్ అథారిటీ ప్రాదేశిక 
జలాల్లో చేపల వేట కోసం మరియు సముద్ర జలాల ప్రత్యేక 

పరిధి (EEZ) లలో చేపలు పట్టడం మరియు ఫిషింగ్ సంబంధిత 

కార్యకలాపాల కోసం సంయుక్త లైస న్స్ జారీ చేయకుండా 

నిరోధించదు: 

 

 అలాగే, ప్రాదేశిక జలాల్లో చేపలు పట్టడానికి 

చ ల్లుబాటు అయ్యే లైస న్స్ ని కలిగి ఉన్న ఏ వ్యక్తి 
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అయినా సముద్ర జలాల ప్రత్యేక పరిధి (EEZ) లో ఫిషింగ్ 
మరియు ఫిషింగ్ సంబంధిత కార్యకలాపాల కోసం దరఖాస్తు 

చేసుకున్న ఏ వ్యక్తి విషయంలోనైనా, లైస న్సింగ్ 

అథారిటీ ప్రత్యేక లైస న్స్ జారీ చేయడానికి బదులుగా 

పొడిగించవచ్చు. అటువంటి దరఖాస్తుదారు యొక్క 

లైస న్స్, ఈ విభాగం యొక్క అవసరాలను తీర్చడానికి 

లోబడి ఉంటుంది. 
 (6) సబ్-స క్షన్ (5) కింద లైస న్స్ జారీ చేసేటప్పుడు, 

లైస న్సింగ్ అథారిటీ వీటిని పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి,– 
 

 (i) మర్చంట్ షిప్పింగ్ యాక్ట్, 1958 మరియు 

శాంతిభద్రతల నిర్వహణకు సంబంధించిన లేదా ప్రజా 

ప్రయోజనాలకు సంబంధించిన ఇతర విషయాల ప్రకారం 

సముద్రములో నౌక పనిసామర్ధ్యము మరియు ఫిషింగ్ నౌక 

యొక్క భద్రత మరియు నిర్వహణ నియమాలు; 

 
44 of 
1958. 

 (ii) స క్షన్ 6 కింద త లియజేయబడిన చర్యల అవసరాలు; 
మరియు 

 

 (iii) స క్షన్ 9 కింద నోటిఫై చేయబడిన చర్యల అవసరాలు.  
 (7) ఈ స క్షన్ కింద లైస న్స్ ఇవ్వడానికి ఏవైనా 

తిరస్కరణ ఉంటే దరఖాస్తుదారునికి లిఖితపూర్వకంగా ఒక 

ఆర్డర్ ద్వారా త లియజేయబడుతుంది మరియు అటువంటి 

క్రమంలో పేర్కొన్న విధంగా, ఫిషింగ్ ఓడ లేదా వివిధ నౌకల 

రకాలు, ఫిషింగ్ నౌకల వర్గానికి సంబంధించి ఉండవచ్చు. 

 

 (8) ఈ చట్టం కింద మంజూరు చేయబడిన లైస న్స్, 
నిర్దేశించబడినటువంటి పరిస్థితులలో తప్ప బదిలీ 

చేయబడదు మరియు కేటాయించబడదు లేదా, ఏదైనా మూడవ 

పక్షానికి అనుకూలంగా ఏదైనా ఆసక్తిని కేటాయించడం లేదా 

సృష్టించడం చేయదు. 

 
 

కొన్ని 

కార్యకలాపా

ల కోసం 

ప్రత్యేక 

లైస న్స్. 

18. (1) నిర్దేశించబడినటువంటి నిబంధనలు మరియు షరతులపై 

రిక్రియేషనల్ ఫిషింగ్, ఆక్వా-స్పోర్ట్స్, మ రైన్ 

టూరిజం మరియు ఏదైనా ఇతర కార్యకలాపాలను 

అనుమతించడానికి ప్రత్యేక లైస న్స్ మంజూరు చేయడానికి 

కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అధికారం 

ఇవ్వవచ్చు. 

 

 (2) కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక ప్రత్యేక లైస న్స్ ద్వారా,  
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నిర్దేశించిన విధంగా షరతులు మరియు షరతులపై ఫిషరీకి 

సంబంధించిన సర్వే, శాస్త్రీయ పరిశోధన లేదా పరిశోధన 

చేయడానికి ఒక నౌకను అనుమతించవచ్చు. 
లైస న్స్ 

సస్ప న్షన్ 

లేదా రద్దు. 

19. (1) లైస న్సింగ్ అథారిటీ, ఏదైనా లైస న్స్ కలిగి 
ఉన్న వ్యక్తి సంబంధిత లైస న్స్ మంజూరు లేదా 

పునరుద్ధరణకు సంబంధించిన ఏదైనా దరఖాస్తు, వివరాలలో 

తప్పు లేదా తప్పుడు సమాచారం ఇవ్వడం లేదా ఏదైనా 

ప్రకటన చేసినట్లు విశ్వసించడానికి ఏదైనా సహేతుకమైన 

కారణం ఉంటే, సూచించిన విధంగా లైస న్స్ ను తాత్కాలికంగా 
నిలిపివేయడం లేదా రద్దు చేయబడుతుంది.  

 
 
 
 
 

 (2) లైస న్స్ కలిగి ఉన్న వారు ఎవరైనా ఈ చట్టంలోని 

ఏవైనా నిబంధనలను పాటించడంలో పదేపదే విఫలమైతే, 
లైస న్సింగ్ అథారిటీ అటువంటి లైస న్స్ ను మూడవ మరియు 

తదుపరి నేరంపై నిలిపివేయవచ్చు. 

 

 (3) లైస న్స్ హోల్డర్ కు వినిపించడానికి సహేతుకమైన 

అవకాశం ఇవ్వకపోతే ఈ స క్షన్ కింద లైస న్స్ 

నిలిపివేయబడదు లేదా రద్దు చేయబడదు. 

 

 (4) ఈ స క్షన్ లో ఏదైనా ప్రత్యేక కారణం లేనప్పటికీ, 
కేంద్ర ప్రభుత్వం, ప్రజా ప్రయోజనాల దృష్ట్యా, 
శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ దృష్ట్యా మరియు ఈ చట్టం 

ప్రకారం లైస న్స్ హోల్డర్ బాధ్యత వహించే ఇతర 

జరిమానాలు లేకుండా, లైస న్స్ సస్ప ండ్ చేయడానికి 

లేదా రద్దు చేయడానికి లైస న్సింగ్ అథారిటీని 

ఆదేశించవచ్చు. 

 

 5) ఈ స క్షన్ కింద లైస న్స్ సస్ప ండ్ చేయబడిన ప్రతి 

వ్యక్తి, అటువంటి సస్ప న్షన్ తర్వాత, చేపలు పట్టడం 
మానేయాలి అలాంటి లైస న్స్ జారీ చేయబడిన చేపల వేటను 

మరియు సంబంధిత కార్యకలాపాలను మానేయాలి మరియు 

సస్ప న్షన్ ఉత్తర్వు లిఖితపూర్వకంగా ఉపసంహరించబడే 

వరకు అలాంటి కార్యకలాపాలను తిరిగి ప్రారంభించకూడదు . 

 

 6) లైస న్స్ సస్ప ండ్ చేయబడిన లేదా రద్దు చేయబడిన 

లైస న్స్ ఉన్న ఎవరైనా, అటువంటి సస్ప న్షన్ లేదా 

రద్దు చేసిన వ ంటనే, లైస న్స్ ను లైస న్సింగ్ అధికారికి 
అప్పగించాలి. 
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ఛార్జీలు 

మరియు దాని 

నుండి 

మినహాయింపు

లు విధించడం. 

20. (1) ఈ చట్టం కింద చేపలు పట్టడం మరియు చేపలు 

పట్టడం సంబంధించిన ప్రతి కార్యకలాపాలు కొరకు 

రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో సంప్రదించిన తర్వాత కేంద్ర 

ప్రభుత్వం నిర్ణయించే ఛార్జీలను విధించబడతాయి మరియు 

నిర్దేశించిన విధంగా సేకరించబడతాయి. 

 

 ఫిషింగ్ నౌకల యొక్క వివిధ తరగతులు లేదా కేటగిరీలకు 

మరియు వాటి ప్రాంతం లేదా నిర్దేశించబడిన కార్యాచరణ 

ప్రాంతాలకు వేర్వేరు ఛార్జీలు విధించవచ్చు. 

 

 (2) కేంద్ర ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్ ద్వారా, ఈ స క్షన్ 

కింద ఛార్జీల వసూలు నుండి మోటారు లేని ఫిషింగ్ నౌకలు, 
మోటరైజ్డ్ ఫిషింగ్ నౌకలు, శాస్త్రీయ పరిశోధన మరియు 

సర్వే నౌకలు మరియు ఇతర వర్గపు చేపల వేట నౌకలను 

మినహాయించాలి. 

 

 (3) కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో 

సంప్రదింపులు జరిపిన తర్వాత, నోటిఫికేషన్ ద్వారా, ఈ 

స క్షన్ కింద ఛార్జీల వసూలు నుండి ఫిషింగ్ సంబంధిత 

కార్యకలాపాలలో నిమగ్నమైన కొన్ని తరగతుల నౌకలు లేదా 

యాంత్రిక ఫిషింగ్ నౌకలను మరియు ఇతర నౌకలను 

మినహాయించవచ్చు. 

 

 
అధ్యాయం III 

మ రైన్ ఫిషరీస్ పై కన్సల్టేటివ్ కమిటీ 

 

మ రైన్ 

ఫిషరీస్ 
పై 

సలహాదారు 
కమిటీ 
 

21. (1) కేంద్ర ప్రభుత్వం, నోటిఫికేషన్ ద్వారా, కేంద్ర 
ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, మత్స్యకారులు 

మరియు మత్స్యసంస్థలు మరియు సంఘాలు, సంస్థలు మరియు 

నిపుణుల ప్రతినిధులతో సముద్ర మత్స్యశాఖపై 

సంప్రదింపుల కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తుంది. 

 

 (2) సముద్ర మత్స్య అభివృద్ధి మరియు నిర్వహణ, 
మత్స్యకారుల సంక్షేమం మరియు ఈ చట్టం అమలుపై 

సంప్రదింపుల కమిటీ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సలహా ఇస్తుంది. 

 

  (3) సంప్రదింపుల కమిటీ కూర్పు, దాని వ్యాపార లావాదేవీల 

విధానంతో సహా దాని పనితీరు యొక్క నిబంధనలు 

నిర్దేశించబడిన విధంగా ఉండాలి. 
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 (4) కేంద్ర ప్రభుత్వం అవసరమైనదిగా భావించినపుడు, వివిధ  
విషయాలపై సంప్రదింపుల కమిటీకి సహాయం చేయడానికి ఉప-
కమిటీలను ఎప్పటికప్పుడు ఏర్పాటు చేయవచ్చు. 

 

 
 
 

అధ్యాయం IV 
అధీకృత అధికారులు మరియు నేరాల తీర్పు 

 
 
 

అధీకృత 

అధికారులు. 
  

22. సంప్రదింపులు జరిపిన తర్వాత, నోటిఫికేషన్ ద్వారా, 
ఈ చట్టం కింద అందించబడిన అధికారాలు మరియు విధులను అమలు 

చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం లేదా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ 

అధికారుల నుండి తగిన సంఖ్యలో అధీకృత అధికారులను 

నియమించాలి. వివిధ అధీకృత అధికారులను వివిధ తరగతుల ఫిషింగ్ 

ఓడలు లేదా చేపలు పట్టే ప్రాంతాలు లేదా వివిధ 

కార్యకలాపాల కోసం నియమించబడవచ్చు, వీటిని 

నోటిఫికేషన్ లో పేర్కొనవచ్చు. 

 
 
 
 

అధీకృత 

అధికారుల 
అధికారాలు 
 

23. (1) ఏదైనా అధీకృత అధికారి, ఈ చట్టంలోని ఏదైనా 

నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఏదైనా ఫిషింగ్ ఓడను 

ఉపయోగిస్తున్నారని లేదా దాని క్రింద చేసిన నియమాలు 

లేదా ఆదేశాలు లేదా నోటిఫికేషన్ లకు విరుద్ధంగా 

కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నారని త లుసు కున్న తర్వాత, 
వార ంట్ తో లేదా వార ంట్  లేకుండా- 

 

 (a) చేపల కోసం లేదా ఫిషింగ్ మరియు ఫిషింగ్ సంబంధిత 

కార్యకలాపాలకు ఉపయోగించే లేదా ఉపయోగించగల పరికరాల 

కోసం అటువంటి నౌకను ఆపి, ఎక్కి శోధించడం లేదా తనిఖీ 
చేయడం; 

 

 (b) ఓడకు సంబంధించిన రిజిస్ట్రేషన్ పత్రాలు, లాగ్ బుక్ 
లేదా ఏదైనా ఇతర పత్రాలు మరియు ఆన్ బోర్డులో ఉన్న 

వ్యక్తుల వివరాలు మరియు వాటి పత్రాలు మరియు వివరాలను 

పరిశీలించడం లేదా కాపీలు తీసుకోవడం కోసం ఓడకు మాస్టర్ 

లేదా స్కిప్పర్ అవసరం; 

 

 (c) అటువంటి ఓడలో ఉన్న ఏదైనా క్యాచ్, ఫిషింగ్ గేర్ 
లేదా పరికరాలను లేదా ఓడకు సంబంధించిన ఏదైనా పత్రంతో 

సహా పరిశీలించండి; 

 

 (d) ఈ చట్టంలోని ఏవైనా నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఉన్నాయో 

లేదో నిర్ధారించడానికి అవసరమైన విచారణలను చేయడం. 
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 (2) ఈ చట్టం ప్రకారం ఏదైనా విదేశీ ఫిషింగ్ నౌక నేరం 

చేసిందని లేదా భారతదేశంలో ఏదైనా చట్టవిరుద్ధ 

కార్యకలాపాలను చేపట్టిందని అధీకృత అధికారి నమ్మడానికి 

కారణం ఉన్నట్లయితే, అతను వార ంట్ తో లేదా వార ంట్  
లేకుండా, - 

 

 (a) గేర్, క్యాచ్, ఎక్విప్ మ ంట్, స్టోర్ లు లేదా 

సరుకుతో పాటుగా ఆ నౌకను స్వాధీనం చేసుకుని, డిపాజిట్ 
చేసుకోవడం; లేదా 
(b) నౌక ద్వారా వదిలివేసిన ఏదైనా ఫిషింగ్ వలలను స్వాధీనం 

చేసుకోవడం మరియు అదుపులోకి తీసుకోవడం; లేదా  
(c) నేరం చేసిన వ్యక్తిని అర స్ట్ చేయడం, మరియు ఈ 

ప్రయోజనం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం నోటిఫై చేసిన 

నౌకాశ్రయానికి నౌకను తీసుకురావాలని అటువంటి స్వాధీనం 

చేసుకున్న విదేశీ ఫిషింగ్ ఓడ యొక్క మాస్టర్ లేదా 

ఆపరేటర్ ను ఆదేశించడం.  

 

 అలా నిర్బంధించిన లేదా స్వాధీనం చేసుకున్న నౌకను 

నిర్దేశించిన విధంగా లైవ్ క్యాచ్ తో సహా, స్వాధీనం 

చేసుకున్న నౌకకు డాకింగ్, మ యింట న న్స్ మరియు 

నిర్వహణ మరియు చేపలను పట్టుకోవడం వంటి ఛార్జీలు 

విధించబడతాయి. 

 
 

 (3) సబ్-స క్షన్ (2) ప్రకారం విదేశీ ఫిషింగ్ నౌకపై 

ఏదైనా చర్య తీసుకోవడంలో, అధీకృత అధికారి సహేతుకంగా 
అవసరమైన శక్తిని ఉపయోగించుకోవచ్చు మరియు వీలైనంత 

త్వరగా, అటువంటి స్వాధీనం మరియు నిర్బంధాన్ని 

లిఖితపూర్వకంగా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి త లియజేయాలి. 
అర స్టయిన వ్యక్తి లేదా వ్యక్తుల వివరాలతో పాటు, 
నేరానికి సంబంధించిన నివేదికతో పాటు అర స్టయిన 

వ్యక్తి లేదా వ్యక్తులను మొదటి తరగతి మేజిస్ట్రేట్ 

లేదా మ ట్రోపాలిటన్ మేజిస్ట్రేట్ ముందు విచారణ 

ప్రారంభించడానికి సమర్పించాలి. 

 

 (4) ఒక భారతీయ మత్స్యకార నౌక స క్షన్ 6 లేదా 

స క్షన్ 8 లేదా స క్షన్ 17లోని సబ్-స క్షన్ (2)లోని 
నిబంధనలను ఉల్లంఘించిందని అధీకృత అధికారి నమ్మడానికి 

కారణం ఉంటే, అతను అలాంటి ఉల్లంఘన నివేదికను సిద్ధం 
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చేసి, న్యాయనిర్ణేతకి సమర్పించాలి. ప్రొసీడింగ్ లను 

ప్రారంభించడానికి సంబంధించిన అధికారం మరియు నివేదిక 

కాపీని మాస్టర్ లేదా స్కిప్పర్ లేదా ఓడ యొక్క ఆదేశం 

ఉన్న వ్యక్తికి కూడా అందించాలి: 
 ఈ ఉప-విభాగం క్రింద నేరం కోసం అధీకృత అధికారి చేపలను 

లేదా చేపలు పట్టే సామాగ్రిని స్వాధీనం చేసుకోకూడదు. 
 

 (5) భారతీయ ఫిషింగ్ నౌక స క్షన్ 6 లేదా స క్షన్ 13 
లేదా స క్షన్ 14 లేదా స క్షన్ 15 నిబంధనలను 

ఉల్లంఘించిందని విశ్వసించడానికి అధీకృత అధికారికి కారణం 

ఉన్నట్లయితే, అతను –  
(i) ఫిష్ క్యాచ్, ఫిషింగ్ గేర్, ఎక్విప్ మ ంట్, 
స్టోర్స్ లేదా కార్గోతో పాటు నౌక యొక్క పత్రాలను 

స్వాధీనం చేసుకోవాలి; 
(ii) మాస్టర్ లేదా స్కిప్పర్ లేదా నౌకను ఆదేశించిన 

వ్యక్తిని వ్రాతపూర్వకంగా, ఓడను దాని నోటిఫైడ్ 

బ ర్తింగ్ ప్రదేశంలో బ ర్త్ చేయడానికి నిర్దేశించాలి; 
మరియు 
(iii) నౌక యొక్క ఉల్లంఘన నివేదికను సిద్ధం చేసి, 
విచారణను ప్రారంభించేందుకు సంబంధిత న్యాయనిర్ణేత 

అధికారికి సమర్పించాలి. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (6) ఈ చట్టం ప్రకారం ఏదైనా నేరం జరిగినప్పుడు, 
ఏదైనా ఫిషింగ్ నౌక సముద్ర జలాల ప్రత్యేక పరిధి (EEZ) 
పరిమితికి మించి వ ంబడించబడితే, ఈ స క్షన్ ద్వారా ఒక 
అధీకృత అధికారికి ఇచ్చే అధికారాలు అత్యవసర 

పరిస్థితులలో మరియు అంతర్జాతీయ చట్టం మరియు 
భారతదేశంలో వర్తించే చట్టాల ద్వారా గుర్తించబడిన 
మేరకు పరిమితులకు మించి అమలు చేయబడవచ్చు.  

 

 (7) కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో 
సంప్రదింపులు జరిపిన తర్వాత, నోటిఫికేషన్ ద్వారా, 
అవసరమైన ఇతర అధికారాలను అధికారం కలిగిన అధికారికి 
అందించవచ్చు, అవసరమైన భారతీయ అధికారులు చేపలు 
పట్టే నౌకల ప్రయోజనాల కోసం ఏ దేశానికి చ ందని 

సముద్ర జలాలలో (హై సీస్) అధీకృత అధికారికి విధించిన 
విధులను నిర్వర్తించవచ్చు. 
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తీర్పు లేదా 

న్యాయనిర్

ణయం. 
 

24. (1) స క్షన్ 23లోని సబ్-స క్షన్ (4) లేదా సబ్-
స క్షన్ (5) కింద నివేదిక అందిన తర్వాత, 
న్యాయనిర్ణేత అధికారి దాని నివేదికలో ఉన్న 
విషయాలపై విచారణను నిర్వహించాలి మరియు ఆ విధంగా 
చర్యలను ప్రారంభించాలి. సూచించిన విధంగా, సంబంధిత 
పక్షాలన్నింటికీ ఒక సహేతుకమైన అవకాశాన్ని అందించిన 
తర్వాత దానిపై తన నిర్ణయాన్ని ఇవ్వాలి. 

 

 (2) ఈ చట్టం కింద విధించే జరిమానాతో పాటు, తీర్పు 
ఇచ్చే అధికారం లేదా ఫస్ట్ క్లాస్ మేజిస్ట్రేట్ 
లేదా మ ట్రోపాలిటన్ మేజిస్ట్రేట్, కేసు ప్రకారం, 
స క్షన్ 23 ప్రకారం అలా స్వాధీనం చేసుకున్న చేపలు 
వేగవంతమైన మరియు సహజమైన క్షీణతకు లోబడతాయని  

అభిప్రాయపడినప్పుడు, అతను అటువంటి చేపలను బహిరంగ 
వేలం ద్వారా విక్రయించమని ఆదేశించవచ్చు మరియు దాని 
అమ్మకపు ఆదాయం, అతని సురక్షిత కస్టడీలో ఉంచవచ్చు. 

 

 (3) న్యాయనిర్ణేత అధికారి లేదా ఫస్ట్ క్లాస్ 
మేజిస్ట్రేట్ లేదా మ ట్రోపాలిటన్ మేజిస్ట్రేట్ 
యొక్క తుది నిర్ణయంపై, ఏదైనా విక్రయం యొక్క 
ఖర్చులను తీసివేసిన తర్వాత, ఉప-విభాగం (2) లో 
సూచించబడిన విక్రయ ఆదాయం లేదా వేలం లేదా దానికి 
సంబంధించిన ఇతర యాదృచ్ఛిక ఖర్చులు, సముద్ర మత్స్య 
అభివృద్ధి నిధికి లేదా నిర్దోషిగా విడుదలైనప్పుడు 
యజమానికి లేదా స్కిప్పర్ కు లేదా దానిని స్వాధీనం 
చేసుకున్న ఇతర వ్యక్తికి చ ల్లించాలి. 

 

 (4) స క్షన్ 18 కింద మంజూరు చేయబడిన ప్రత్యేక 

లైస న్స్ యొక్క నిబంధనలు మరియు షరతులకు సంబంధించిన 

ఏదైనా ఉల్లంఘనపై తీర్పునిచ్చే విధానం నిర్దేశించబడిన 

విధంగా ఉండాలి. 

 

న్యాయనిర్

ణేత 

అధికారము. 

25. సంబంధిత రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో సంప్రదించిన తర్వాత 
కేంద్ర ప్రభుత్వం నోటిఫై చేసిన జిల్లా మత్స్యశాఖ 

అసిస్ట ంట్ డైర క్టర్ స్థాయి కంటే తక్కువ కాని 

రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారి, స క్షన్ 23లోని సబ్ 

స క్షన్ (4) మరియు సబ్ స క్షన్ (5) కింద నేరాలను 

నిర్ధారించే ప్రయోజనాల కోసం న్యాయనిర్ణేత 

అధికారిగా ఉంటారు.  
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అప్పీలేట్ 
అధికారం. 

26. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క అదనపు డైర క్టర్ 

(ఫిషరీస్) ర్యాంక్ కంటే తక్కువ కాని అధికారి, సంబంధిత 
రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో సంప్రదించిన తర్వాత కేంద్ర 

ప్రభుత్వం ద్వారా, ఈ చట్టం యొక్క ప్రయోజనాల కోసం 

అప్పీలేట్ అధికారిగా నియమించబడతారు 

 

అప్పీల్స్. 
 

27. (1) స క్షన్ 24 ప్రకారం న్యాయనిర్ణేత అథారిటీ 

యొక్క ఉత్తర్వు ద్వారా బాధించబడిన ఏ వ్యక్తి అయినా, 
అతనికి ఆర్డర్ అందుబాటులోకి వచ్చిన తేదీ నుండి ముప్పై 

రోజులలోపు, అప్పీల్ అధికారికి అప్పీల్ చేయవచ్చు: 

 

 అప్పీల్ దాఖలు చేసే సమయంలో, అప్పీల్ చేసిన ఆర్డర్ 
కింద చ ల్లించాల్సిన ప నాల్టీ మొత్తాన్ని డిపాజిట్ 

చేయకపోతే, అప్పీలేట్ అథారిటీ ద్వారా అప్పీల్ 

చేయబడదు: 

 

 అప్పీల్ అథారిటీ ముప్పై రోజుల గడువు ముగిసిన తర్వాత 

కూడా ఒకవేళ అప్పీలుదారు సరైన కారణంతో అప్పీలు దాఖలు 

చేయకుండా నిరోధించబడ్డాడని సంతృప్తి చ ందితే, పైన 
పేర్కొన్న తేదీ నుండి తొంభై రోజుల గడువు ముగిసేలోపు 

ఏదైనా అప్పీల్ ను స్వీకరించవచ్చు,  

 

 (2) అప్పీలేట్ అథారిటీ, అప్పీల్ ని నిర్ణయించేటప్పుడు, 
నిర్దేశించిన విధంగా, ఆ ప్రక్రియను అనుసరించాలి. 

 

రికార్డుల 

కోసం 

పిలవడానికి 

అప్పీల్ 

అథారిటీ 

అధికారం 

మొదలైనవి. 

28. అప్పీలేట్ అథారిటీ ఈ చట్టం కింద ఒక 

న్యాయాధికారిచే జారీ చేయబడిన ఏదైనా ఆర్డర్ యొక్క 

రికార్డులను తనిఖీ చేయవచ్చు మరియు స క్షన్ 27 ప్రకారం 
ఎలాంటి అప్పీల్ కు ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడదు లేదా అలాంటి 

ఆర్డర్ యొక్క చట్టబద్ధత లేదా సముచితత కొరకు 

సంతృప్తి చ ందడానికి లేదా ప్రక్రియ యొక్క క్రమబద్ధత 

గురించి మరియు దానికి తగినట్లుగా అనుకునే విధంగా ఆర్డర్ ని 

జారీ చేయడం: 

 

 అయితే, ప్రభావితం చేసిన వ్యక్తికి ఈ విషయంలో 

వినిపించడానికి సహేతుకమైన అవకాశం ఇచ్చిన తర్వాత తప్ప, 
ఎలాంటి వ్యక్తిని ప్రభావితం చేసేలా ఎటువంటి ఆదేశం 

జారీ చేయబడదు. 

 

విచారణ 

జరపడానికి 

సంబంధించి 

29. (1) న్యాయనిర్ణేత అధికారి మరియు అప్పీలేట్ 

అథారిటీ విచారణ జరుపుతున్నప్పుడు, సివిల్ ప్రొసీజర్ 
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న్యాయనిర్

ణేత అధికారి 

మరియు 

అప్పీలేట్ 

అధికారుల 

అధికారాలు. 

కోడ్, 1908 ప్రకారం కింది విషయాలకు సంబంధించి దావాను 

ప్రయత్నించేటప్పుడు సివిల్ కోర్టు యొక్క అన్ని 

అధికారాలను కలిగి ఉండాలి, అవి:–  
(a) సాక్షుల హాజరును పిలిపించుట మరియు అమలు చేయడం;  
(b) ఏదైనా పత్రాన్ని కనుగొనడం మరియు ఉత్పత్తి 
చేయడం అవసరం;  
(c) ఏదైనా న్యాయస్థానం నుండి ఏదైనా పబ్లిక్ 
రికార్డు లేదా దాని కాపీని అభ్యర్థించడం;  
(d) అఫిడవిట్ లపై ఆధారాలు స్వీకరించడం, మరియు  
(e) సాక్షులు లేదా పత్రాల పరిశీలన కోసం కమిషన్ లను జారీ 
చేయడం. 

 

5 of 

1908. 

 
అధ్యాయం V 

నేరాలు మరియు జరిమానాలు 

 

భారతదేశంలో

ని 
సముద్రతీర 
ప్రాంతాలలో 

విదేశీ 
ఫిషింగ్ ఓడలు 
చట్టంలోని 

కొన్ని 
నిబంధనలను 
ఉల్లంఘించి

నందుకు 
జరిమానా. 

30. ఏదైనా విదేశీ ఫిషింగ్ ఓడ,– 
(i) స క్షన్ 11 కి విరుద్ధంగా భారతదేశంలోని సముద్ర 
ప్రాంతాలలో చేపలు పట్టడం కనుగొనబడిన య డల, దాని 
పట్టుబడి, వలలు, పరికరాలు, స్టోర్ లు లేదా కార్గో 

ఆన్ బోర్డ్ తో పాటు జప్తు చేయబడవచ్చు మరియు 

యజమాని లేదా ఆపరేటర్ లేదా మాస్టర్, కేసు ప్రకారం, 
శిక్షార్హులు. వీరికి ర ండు సంవత్సరాల వరకు జైలు శిక్ష, 
లేదా కోటి రూపాయల వరకు జరిమానా లేదా ర ండూ 

విధించబడును;  

 

 (ii) స క్షన్ 12కి విరుద్ధంగా భారతదేశంలోని సముద్ర 
ప్రాంతాల గుండా రవాణా చేస్తే, పది లక్షల రూపాయల 
కంటే తక్కువ కాకుండా ఇరవై లక్షల రూపాయల వరకు 
జరిమానాతో శిక్షించబడుతుంది. 

 

సముద్ర జలాల 

ప్రత్యేక 

పరిధి (EEZ) 
లో భారతీయ 
ఫిషింగ్ 

31. (1) స క్షన్ 13 లేదా స క్షన్ 15 కి విరుద్ధంగా 
సముద్ర జలాల ప్రత్యేక పరిధి (EEZ) లో చ ల్లుబాటు 
అయ్యే లైస న్స్ లేకుండా ఫిషింగ్ లేదా ఫిషింగ్ 
సంబంధిత కార్యకలాపాలలో నిమగ్నమయ్యే ఏదైనా 
భారతీయ ఫిషింగ్ నౌకలు, మూడవ, నాల్గవ మరియు ఐదవ 
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నౌకల 
ద్వారా 
చట్టంలోని 
కొన్ని 
నిబంధనలను 
ఉల్లంఘించి

నందుకు 
జరిమానా. 

కాలమ్ లలో పేర్కొన్న మేరకు శిక్షించబడతాయి. కింది 
పట్టిక, మొదటి కాలమ్ లో పేర్కొన్న నేరాల కోసం 
ర ండవ కాలమ్ లో పేర్కొన్న ఫిషింగ్ నౌకల వర్గాన్ని 
సూచిస్తూ, వరుసగా, -  

పట్టిక  
నేరాలు ఫిషింగ్ 

ఓడ 
యొక్క 
వర్గం 

మొదటి 
నేరానికి 
జరిమానా 

ర ండవ 
నేరానికి 
జరిమానా 

మూడవ 
మరియు 
తదుపరి 
నేరంపై 
జరిమానా 

(1)  (2) (3) (4) (5) 
స క్ష

న్  13 
మరియు  
15. 
 
 

మొత్తం 
పొడవు 15 
మీటర్ల 
కంటే 
తక్కువ 
మోటారు 
పడవలు 
(OAL) 

శూన్యం శూన్యం ర ండు 
వేల 
రూపాయల 
జరిమానా 

15 మీ 
OAL 
మరియు 
అంతకంటే 
ఎక్కువ 
మోటారు 
బోట్లు  

ర ండు వేల 
రూపాయల 
జరిమానా 

ఐదు వేల 
రూపాయల 
జరిమానా 

పదివేల 
రూపాయల 
జరిమానా 

15 
మీటర్ల 
OAL 
కంటే 
తక్కువ 
మ కనై

జ్డ్ 
షిప్స్  

ఐదు వేల 
రూపాయల 
జరిమానా  

పదివేల 
రూపాయల 
జరిమానా  

ఇరవై 
ఐదు వేల 
రూపాయల 
జరిమానా  

15 m 
OAL 

పదివేల 
రూపాయల 
జరిమానా 

ఇరవై వేల 
రూపాయల 
జరిమానా 

యాభై 
వేల 
రూపాయల 
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మరియు 
అంతకం

టే 
ఎక్కువ 
మ కనై

జ్డ్ 
షిప్స్  

జరిమానా 

 

 
 

(2) నిర్దేశించిన చర్యలకు విరుద్ధంగా విరుద్ధంగా 
సముద్ర జలాల ప్రత్యేక పరిధి (EEZ) లో చేపలు పట్టడం 
లేదా చేపలు పట్టడం వంటి కార్యకలాపాలలో నిమగ్నమైన 

ఏదైనా భారతీయ ఫిషింగ్ ఓడస క్షన్ 6 లేదా స క్షన్ 8 
లేదా స క్షన్ 17లోని సబ్-స క్షన్ (2) కింద పేర్కొన్న 
మేరకు శిక్షార్హులు. క్రింది పట్టికలోని మూడవ, 
నాల్గవ మరియు ఐదవ నిలువు వరుసలు, ర ండవ కాలమ్ లో 

పేర్కొన్న ఫిషింగ్ ఓడల వర్గానికి సంబంధించి, మొదటి 
కాలమ్ లో పేర్కొన్న నేరాలకు వరుసగా,–  

పట్టిక  
నేరా

లు 
ఫిషింగ్ 
ఓడ 
యొక్క 
వర్గం 

మొదటి 
నేరానికి 
జరిమానా 

ర ండవ 
నేరానికి 
జరిమానా 

మూడవ 
మరియు 
తదుపరి 
నేరంపై 
జరిమానా 

(1)  (2) (3) (4) (5) 
స క్

షన్ 
6, 8 
(2) 
మరి

యు  

17.  
 

మొత్తం 
పొడవు 15 
మీటర్ల 
కంటే 
తక్కువ 
మోటారు 
పడవలు 
(OAL) 

శూన్యం శూన్యం వ య్

యి 

రూపాయల 
జరిమానా 

15 మీ 
OAL 
మరియు 
అంతకంటే 
ఎక్కువ 

వ య్యి 

రూపాయల 
జరిమానా  

ర ండు వేల 
రూపాయల 
జరిమానా 
 

ఇదు వేల 
రూపాయల 
జరిమానా 
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మోటారు 
బోట్లు  
15 
మీటర్ల 
OAL 
కంటే 
తక్కువ 
మ కనైజ్

డ్ 
షిప్స్  

మూడు వేల 
రూపాయల 
జరిమానా 
 

ఇదు వేల 
రూపాయల 
జరిమానా 
 

పది వేల 
రూపాయల 
జరిమానా 
 

15 m OAL 
మరియు 
అంతకంటే 
ఎక్కువ 
మ కనైజ్

డ్ 
షిప్స్  

ఇదు వేల 
రూపాయల 
జరిమానా 
 

పది వేల 
రూపాయల 
జరిమానా 
 

ఇరవై 
వేల 
రూపాయల 
జరిమానా 

 

ఏ దేశానికి 

చ ందని 

సముద్రాలలో 

భారతీయ 

ఫిషింగ్ ఓడలు 

చట్టంలోని 

కొన్ని 

నిబంధనలను 

ఉల్లంఘించి

నందుకు 

జరిమానా. 

 
32. (1) స క్షన్ 13 లేదా స క్షన్ 15 కు విరుద్ధంగా 
సముద్రంపై చ ల్లుబాటు అయ్యే లైస న్స్ లేకుండా 

ఫిషింగ్ లేదా ఫిషింగ్ సంబంధిత కార్యకలాపాలలో 

నిమగ్నమయ్యే ఏదైనా భారతీయ ఫిషింగ్ నౌకలు, మూడవ, 
నాల్గవ మరియు ఐదవ నిలువు వరుసలలో క్రింది పట్టిక, 

మొదటి కాలమ్ లో పేర్కొన్న నేరాలకు సంబంధించి ర ండవ 

కాలమ్ లో పేర్కొన్న ఫిషింగ్ ఓడల వర్గానికి సంబంధించి 

పేర్కొన్న మేరకు శిక్షార్హులు,-  
పట్టిక  

నేరాలు ఫిషింగ్ 
ఓడ 
యొక్క 
వర్గం 

మొదటి 
నేరానికి 
జరిమానా 

ర ండవ నేరానికి 
జరిమానా మరియు 
తదుపరి నేరంపై 
జరిమానా 

(1)  (2) (3) (4) 
స క్ష

న్ 13 
మరియు 

స క్ష

న్ 15 

15 
మీటర్ల 
OAL 
కంటే 
తక్కువ 

ఇరవై 
ఐదు వేల 
రూపాయల 
జరిమానా 

యాభై వేల 
రూపాయల 
జరిమానా మరియు 
ఓడను ముప్పై 
రోజుల పాటు 
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మ కనైజ్

డ్ 
షిప్స్  

స్వాధీనం 
చేసుకోవడం 

15 m OAL 
మరియు 
అంతకంటే 
ఎక్కువ 
మ కనైజ్

డ్ 
షిప్స్  

యాభై 
వేల 
రూపాయల 
జరిమానా 

ర ండు లక్షల 
రూపాయల 
జరిమానా మరియు 
ముప్పై రోజుల 
పాటు నౌకను 
జప్తు చేయడం 

 

 (2) ఏ దేశానికి చ ందని సముద్రాలలో (హై సీస్) స క్షన్ 
6 స క్షన్ (3) యొక్క స క్షన్ (i) యొక్క నిబంధన (i) కు 
విరుద్ధంగా చేపలు పట్టడం లేదా ఫిషింగ్ సంబంధిత 
కార్యకలాపాలలో నిమగ్నమయ్యే ఏదైనా భారతీయ 
ఫిషింగ్ నౌకలు, మూడవ, నాల్గవ మరియు ఐదవ కింది 
కాలమ్ లోని నిలువు వరుసలు, మొదటి కాలమ్ లో 
పేర్కొన్న నేరాలకు, ర ండవ కాలమ్ లో పేర్కొన్న 
ఫిషింగ్ నాళాల వర్గాన్ని సూచిస్తూ పేర్కొన్న మేరకు 
శిక్షార్హులు, - 

పట్టిక 
నేరాలు ఫిషింగ్ ఓడ 

యొక్క 
వర్గం 

మొదటి 
నేరానికి 
జరిమానా 

ర ండవ 
నేరానికి 
జరిమానా 

మరియు 
తదుపరి 
నేరంపై 
జరిమానా 

(1)  (2) (3) (4) 
స క్ష

న్ 6(3) 
(i). 

15 మీటర్ల 

OAL కంటే 

తక్కువ 

మ కనైజ్

డ్ షిప్స్  

ఇరవై వేల 
రూపాయల 
జరిమానా 

నలభై వేల 

రూపాయల 

జరిమానా 

మరియు 

ముప్పై రోజుల 

పాటు 

లైస న్స్ 

సస్ప న్షన్ 
15 m OAL ఇరవై ఐదు లక్ష రూపాయల 
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మరియు 

అంతకంటే 

ఎక్కువ 

మ కనైజ్

డ్ షిప్స్  

వేల 
రూపాయల 
జరిమానా 

జరిమానా 
మరియు 
ముప్పై 
రోజుల పాటు 
లైస న్స్ 
సస్ప న్షన్ 

    
 

ప్రత్యేక 

లైస న్స్ 

యొక్క 

నిబంధనలు 

మరియు 

షరతులను 

ఉల్లంఘించి

నందుకు 

జరిమానా.  

33. ఏదైనా భారతీయ ఫిషింగ్ నౌక స క్షన్ 18 ప్రకారం 
మంజూరు చేయబడిన ప్రత్యేక లైస న్స్ యొక్క 
నిబంధనలు మరియు షరతులను పాటించడంలో విఫలమైతే, 
అలాంటి ఓడ యజమాని లేదా ఆపరేటర్ కు ఒక లక్ష రూపాయల 
జరిమానా తో పాటు, లైస న్స్ సస్ప న్షన్ లేదా రద్దు 
చేయబడుతుంది.  

 

అధీకృత 
అధికారులను 
అడ్డుకున్నం

దుకు 
జరిమానా. 

34. (1) ఏ వ్యక్తి అయినా ఉద్దేశపూర్వకంగా అధీకృత 
అధికారిని తన అధికారాల వినియోగంలో అడ్డుకుంటే, అతడు 
శిక్షార్హుడవుతాడు–  
(i) మొత్తం 15 మీటర్ల కంటే తక్కువ పొడవు కలిగిన 
భారతీయ ఫిషింగ్ నౌక విషయంలో ఐదు వేల రూపాయలు 
జరిమానా మరియు మొత్తం 15 మీటర్ల పొడవు లేదా 

అంతకంటే ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే పది వేల రూపాయల 
జరిమానా;  
(ii) విదేశీ ఫిషింగ్ నౌక విషయంలో, జరిమానా ఐదు లక్షల 
రూపాయల వరకు పొడిగించవచ్చు 

 

కంప నీల 
నేరాలు.  

35. (1) ఈ చట్టం కింద ఒక కంప నీ ఒక నేరం 
చేసినట్లయితే, నేరం జరిగిన సమయంలో కంప నీకి 
సంబంధించిన వ్యాపార నిర్వహణకు వహించే లేదా బాధ్యత 
వహించే ప్రతి వ్యక్తి, నేరానికి పాల్పడినట్లుగా 
అలాగే కంప నీ కూడా నేరానికి పాల్పడినట్లుగా 
పరిగణించబడుతుంది మరియు తదనుగుణంగా శిక్ష 

విధించబడుతుంది:  

 

 అయితే, ఈ సబ్ స క్షన్ లో నేరం మోపబడిన వ్యక్తి 
తనకు త లియకుండా నేరం చేసినట్లు రుజువు చేస్తే 
ఎలాంటి శిక్షకు గురికాదు మరియు నేరం జరగకుండా 
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నిరోధించడానికి అతను అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాడు 
అని రుజువు చేస్తే ఎలాంటి శిక్షకు గురికారు 

 (2) సబ్-స క్షన్ (1)లో ఏదైనా ఉన్నప్పటికీ, ఈ చట్టం 
కింద ఒక కంప నీ చేసిన నేరం మరియు ఆ నేరం సమ్మతితో 
లేదా సహకారంతో జరిగిందని రుజువైంది, లేదా సంస్థ 
యొక్క ఏదైనా డైర క్టర్, మేనేజర్, స క్రటరీ లేదా 
ఇతర అధికారి యొక్క నిర్లక్ష్యానికి 
ఆపాదించబడినప్పుడు, అటువంటి డైర క్టర్, మేనేజర్, 
స క్రటరీ లేదా ఇతర ఆఫీసర్ కూడా ఆ నేరానికి 
పాల్పడినట్లుగా పరిగణించబడతారు, తదనుగుణంగా 
విచారించబడతారు మరియు తగిన శిక్ష విధించబడుతుంది. 

 

 అధ్యాయం VI  
మైస లానియస్ 

 

నిధుల 

ఏర్పాటు 
36. (1) మ రైన్ ఫిషరీస్ డ వలప్ మ ంట్ ఫండ్ అని 
పిలువబడే ఒక ఫండ్ ఉంటుంది మరియు నిధులు దానిలో జమ 
చేయబడతాయి- 

 

 (a) ఈ చట్టం యొక్క ప్రయోజనాల కోసం కేంద్ర 
ప్రభుత్వం మంజూరు చేసే గ్రాంట్లు లేదా రుణాలు;  

 (b)  ఈ చట్టం కింద సేకరించిన అన్ని రశీదులు; మరియు  
 (c) ఈ చట్టం ప్రయోజనాల కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 

లేదా ఏదైనా సంస్థ ద్వారా ఇవ్వబడే గ్రాంట్లు లేదా 
రుణాలు. 

 

 (2) ఈ నిధి సంప్రదాయ మత్స్యకారులతో సహా మోటారు 
లేని ఫిషింగ్ నౌకలను నిర్వహిస్తున్న మత్స్యకారుల 
సంక్షేమానికి మరియు సముద్ర మత్స్య మరియు సంబంధిత 
కార్యకలాపాల స్థిరమైన అభివృద్ధి మరియు నిర్వహణ 
కోసం ఉపయోగించబడుతుంది. 

 

 (3) (3) కేంద్ర ప్రభుత్వం, నోటిఫికేషన్ ద్వారా, నిధిని 
నిర్వహించడానికి మరియు నియంత్రించడానికి ఒక సంస్థను 
నియమించాలి. 

 

గుర్తించదగిన 
నేరాలు. 

37. క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్, 1973 లో ఏమైనా 
ఉన్నప్పటికీ, స క్షన్ 28 కింద శిక్షార్హమైన నేరాలు 
గుర్తించబడతాయి. 

 
1 of 
1974. 
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చిత్తశుద్

ధితో 
తీసుకున్న 
చర్యల 
రక్షణ. 

38. (1) ఈ చట్టం యొక్క నిబంధనల ప్రకారం 
చిత్తశుద్ధితో విధి నిర్వర్తించిన అధీకృత అధికారి లేదా 
న్యాయాధికారిగా లేదా అప్పీలేట్ అథారిటీగా 
నియమించబడిన ఏ అధికారికి వ్యతిరేకంగా ఎలాంటి దావా, 
ప్రాసిక్యూషన్ లేదా ఇతర చట్టపరమైన చర్యలు 
స్వీకరించబడవు. 

 

 (2) ఈ చట్టంలోని నిబంధనల ప్రకారం చిత్తశుద్ధితో 
చేయాలని ఉద్దేశించిన ఏదైనా నష్టం లేదా నష్టం 

సంభవించే అవకాశం ఉన్నా ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా 
ఎటువంటి దావా లేదా ఇతర చట్టపరమైన చర్యలు 
తీసుకోబడవు. 

 

నియమాలను 
రూపొందించే 
అధికారం. 

39. (1) కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో 
సంప్రదింపుల తర్వాత, నోటిఫికేషన్ ద్వారా, ఈ 
చట్టంలోని నిబంధనలను అమలు చేయడానికి నియమాలను 
రూపొందించవచ్చు. 

 

 (2) ప్రత్యేకించి, మరియు పైన పేర్కొన్న అధికారాల 
సాధారణతకు ఎలాంటి పక్షపాతం లేకుండా, అటువంటి 
నియమాలు ఈ కింది అన్ని విషయాలకు లేదా ఏవైనా 
విషయాలకు అందించవచ్చు, అవి:- 

 

 (ఎ) స క్షన్ 7 లోని సబ్-స క్షన్ (3) కింద 
సమాచారాన్ని సేకరించడం, కల క్ట్ చేయడం, ప్రాస స్ 
చేయడం మరియు వ్యాప్తి చేయడం; 

 

 (బి) స క్షన్ 10 ప్రకారం మోటారు లేని ఫిషింగ్ నౌకను 
నిర్వహిస్తున్న మత్స్యకారులతో సహా సాంప్రదాయ 
మరియు చిన్న-స్థాయి మత్స్యకారుల జీవనోపాధి 
మరియు సామాజిక-ఆర్థిక శ్రేయస్సును 
ప్రోత్సహించడానికి చర్యలు; 

 

 (సి) స క్షన్ 12 ప్రకారం భారతదేశంలోని సముద్ర 
మండలాల గుండా ప్రయాణించే విదేశీ ఫిషింగ్ ఓడలు 
అనుసరించాల్సిన విధానం; 

 

 (డి) స క్షన్ 13 ప్రకారం కాంతిని ఉపయోగించడానికి 
సంబంధించిన ఫిషింగ్ పద్ధతులు; 

 

 (ఇ) సబ్ స క్షన్ (2) కింద ఫారం, వివరాలు మరియు ఫీజులు,  
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సబ్ స క్షన్ (4) కింద ఫీజు వసూలు చేసే విధానం సబ్-
స క్షన్ (5) కింద లైస న్స్ జారీ చేయబడే రూపం, 
విధానం మరియు సమయం మరియు స క్షన్ 17 లోని సబ్-
స క్షన్ (8) కింద లైస న్స్ బదిలీ చేయబడే అసాధారణ 
పరిస్థితులు; 

 (f) 18 లోని సబ్ స క్షన్లు (1) మరియు (2) కింద 
ప్రత్యేక లైస న్స్ నిబంధనలు మరియు షరతులు; 

 

 (g) స క్షన్ 19లోని సబ్-స క్షన్ (1) కింద లైస న్స్ 
సస్ప న్షన్ మరియు రద్దు విధానం; 

 

 (h) స క్షన్ 20 లోని సబ్ స క్షన్ (1) కింద 
విధించాల్సిన ఛార్జీలు మరియు దాని సేకరణ విధానం; 

 

 (i) స క్షన్ 21లోని సబ్-స క్షన్ (3) కింద 
కన్సల్టేటివ్ కమిటీ కూర్పు మరియు దాని పనితీరు 
యొక్క నిబంధనలు; 

 

 (j) స క్షన్ 23లోని సబ్-స క్షన్ (2) కింద 
నిర్బంధించబడిన విదేశీ ఫిషింగ్ ఓడలపై విధించే 
ఛార్జీలు; 

 

 (k) స క్షన్ 24లోని సబ్-స క్షన్ (1) కింద తీర్పు 
ఇచ్చే అధికారం మరియు స క్షన్ 24లోని సబ్-స క్షన్ 
(4) కింద తీర్పు ఇచ్చే విధానం ద్వారా విచారణ మరియు 
ప్రక్రియను ప్రారంభించడం; 

 

 (l) స క్షన్ 27లోని సబ్-స క్షన్ (2) కింద అప్పీలేట్ 
అథారిటీ ద్వారా అప్పీలును నిర్ణయించే విధానం; 

 

 (m) స క్షన్ 33లోని సబ్-స క్షన్ (2) కింద సముద్ర 
మత్స్య సంబంధిత కార్యకలాపాలు; 

 

 (n) ఏదైనా, లేదా సూచించబడే ఏదైనా ఇతర విషయం.  
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పార్లమ ంటు 
ముందు 
ఉంచడానికి 
లేదా జారీ 
చేసిన 
నియమాలు 
మరియు 
నోటిఫికేషన్ 

లు. 

40. ఈ చట్టం కింద చేసిన ప్రతి నియమం, అది జరిగిన 
వ ంటనే, పార్లమ ంటు ప్రతి సభ ముందు, అది స షన్ లో 
ఉన్నప్పుడు, మొత్తం ముప్పై రోజుల పాటు, ఒక స షన్ లో 
లేదా ర ండింటిలో ఉంటుంది లేదా మరిన్ని వరుస స షన్ లు, 
మరియు, స షన్ ముగిసిన వ ంటనే లేదా పైన పేర్కొన్న 
వరుస స షన్ ల తర్వాత స షన్ ముగిసేలోపు, ఉభయ సభలు 
రూల్ లో ఏదైనా సవరణ చేయడానికి అంగీకరిస్తే లేదా 
రూల్ చేయకూడదని ఉభయ సభలు అంగీకరిస్తే, ఆ తర్వాత ఆ 
నియమం సవరించిన రూపం లేదా ప్రభావం లేకుండా 

సందర్భానుసరంగా మార్పు  చూపుతుంది; అయితే, అటువంటి 
సవరణ లేదా రద్దు ఆ నియమం క్రింద గతంలో చేసిన 
ఏదైనా చ ల్లుబాటుకు పక్షపాతం లేకుండా ఉండాలి. 

 

1976 చట్టం 
80 ప్రభావం. 

41. ప్రాదేశిక జలాలు, కాంటిన ంటల్ ష ల్ఫ్, 
ఎక్స్ క్లూజివ్ ఎకనామిక్ జోన్ మరియు ఇతర సముద్ర 
మండలాల చట్టం, 1976లోని స క్షన్ 7లోని సబ్-స క్షన్ 
(5)లోని నిబంధనలు ఈ చట్టం ప్రయోజనాల కోసం ఎటువంటి 
ప్రభావం చూపవు. 

 
80 of 
1976. 

ఇబ్బందులను 
తొలగించే 
అధికారం. 

42. (1)ఈ చట్టంలోని నిబంధనలను అమలు చేయడంలో ఏదైనా 
ఇబ్బంది తల త్తితే, అధికారిక గ జిట్ లో ప్రచురించబడిన 
ఉత్తర్వు ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వం, ఇబ్బందిని 
తొలగించడానికి అవసరమైన లేదా ఉపయోగకరం అని 
అనిపించినటువంటి నిబంధనలను ఈ చట్టంలోని నిబంధనలకు 
విరుద్ధంగా మార్పుచేయవచ్చు: 

 

               ఈ చట్టం ప్రారంభమైన తేదీ నుండి మూడు 
సంవత్సరాల గడువు ముగిసిన తర్వాత ఈ స క్షన్ కింద 
అలాంటి ఆర్డర్ చేయరాదు. 

 

 (2) ఈ స క్షన్ కింద చేసిన ప్రతి ఉత్తర్వు, అది చేసిన 
తర్వాత వీలైనంత త్వరగా, ప్రతి పార్లమ ంటు సభ ముందు 
ఉంచబడుతుంది. 

 

రద్దు 
మరియు 

43. (1) భారతదేశ సముద్రతీర ప్రాంతాలు (విదేశీ నౌకల 
ద్వారా చేపల వేట నియంత్రణ) చట్టం, 1981, ఈ 
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రక్షణ. విధంగా రద్దు చేయబడింది. 42 of 

1981. 

 (2) అలా రద్దు చేసినప్పటికీ, చట్టం ప్రకారం చేసిన 
ఏదైనా లేదా తీసుకున్న ఏదైనా చర్య కాబట్టి 
రద్దు చేయబడింది, ఈ చట్టంలోని నిబంధనలకు 
విరుద్ధంగా లేని ఏదైనా నోటిఫికేషన్, ఆర్డర్, 
అపాయింట్ మ ంట్, సర్టిఫికేట్, నోటీసు లేదా జారీ 
చేయబడిన రసీదు, దరఖాస్తు చేసుకున్న లేదా 
లైస న్స్ మంజూరు చేయడంతో సహా ఈ చట్టం 
యొక్క సంబంధిత నిబంధనల ప్రకారం చేసినట్లు లేదా 
తీసుకున్నట్లుగా పరిగణించబడుతుంది. 

 

 


