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प्र्तावना : 
 

समुद्रातील अनेक दुमीळ प्रजाती असून कासव, िॉच्ल्िन, शाकध  व इतर प्रजाती आढळतात. 
वन्यजीव संरक्षण अरर्रनयम,1972 अंत धत समुद्रातील दुमीळ प्रजाती संररक्षत करण्यात आलेले आहे. 
मासेमारी करतेवळेी मासेमाऱयाछंया जाळ्यांमध्ये अशा अनेक प्रजाती अटकल्यामुळे तयानंा सोिरवण्यासाठी 
मच्छिमारसुद्धा अथक प्रयतन करतात. परंतु मच्छिमाराछंया जाळ्याचंे नुकसान होत असल्यामुळे काही 
वळेेस मच्छिमार अशा प्रजाती पुन्हा समुद्रात सोिण्याचे प्रयतन करीत नाही. सबब मच्छिमारानंी सा री 
प्रजातींचे संरक्षण करण्याकररता तयाछंया मासेमारी करतेवळेी मच्छिमाराछंया जाळ्यामध्ये अटकलेले अशा 
दुमीळ प्रजातींना सुटका करण्याकररता तयाचंे जाळे िािून/कापून तया दुमीळ प्रजातीची सुटका केल्यास 
अशा मासेमारी जाळ्याछया नुकसान ारपाई पोटी तया मच्छिमारास नुकसान ारपाई देण्याची बाब 
शासनाचा रवचारार्ीन होती. 
      

शासन रनणधय : 
 

 मच्छिमारानंी सा री प्रजातींचे संरक्षण करण्याकररता तयाछंया मासेमारी करतेवळेी मच्छिमाराछंया 
जाळ्यामध्ये अटकलेले अशा दुमीळ प्रजातींना सुटका करण्याकररता तयाचंे जाळे िािून/कापून तया 
दुमीळ प्रजातीची सुटका केल्यास अशा मासेमारी जाळ्याछया नुकसान ारपाई पोटी तया मच्छिमारास रू. 
25,000/- इतके अनुदान मुख्य वनसंरक्षक, कादंळवन रवाा  याछंया मॅंगु्रव्ह सेलमािध त खाली नमूद अटी 
व शतीछया अर्ीन राहून देण्यात येईल. 
अटी व शती : 

1) नौका मालकाचे नाव व पुणध पत्त्यासहीत अनुदानाकररता अजध 
2) नौकेचे नाव व क्रमाकं 
3) मासेमारी परवाना 



शासन रनणधय क्रमांकः मत्यरव-1118/प्र.क्र. 75/पदुम-14 

 

पषृ्ठ 3 पैकी 2  
 

4) नौका नोंदणी प्रमाणपत्र 
5) नौकेवर उपच््थत सवध सद्याचंी नाव ेव आवश्यक का दपत्रे 
6) ज्या रठकाणी दुमीळ प्रजाती पकिल्या आहेत तया रठकाणचे GPS क्रमाकं 
7) जाळी िािताना व दुमीळ प्रजातीची सुटका करतानाचे िायारचत्र व रचत्रिीत सादर करावी. 

 

समुद्रातील दुमीळ प्रजातींचे संरक्षण करण्याबाबत मच्छिमारांमध्ये जनजा ृती करण्याकररता 
मॅंगु्रव्ह सेलमािध त सहाय्यक आयुक्त मत्यव्यवसाय याछंया ्तरावर 2 मरहन्यानंी मच्छिमार सहकारी 
सं्थेमध्ये जाऊन तयानंा दुमीळ प्रजातींचे संरक्षण करण्याबाबत प्ररशक्षण देण्यात याव,े या कररता 
ला णारा प्ररत प्ररशक्षण खचध मॅंगु्रव्ह सेलमािध त देण्यात येईल. 

तसेच समुद्रातील दुमीळ प्रजातींचे संरक्षण करण्याबाबत मच्छिमारांमध्ये जनजा ृती 
करण्याकररता मत्यव्यवसाय रवाा  व मॅंगु्रव्ह सेल याछंया संयुक्त रवद्यमानाने राज्य्तरीय कायधशाळा 
आयोरजत करण्यात यावी.   

सदर शासन रनणधय महाराष्ट्र शासनाछया www.maharashtra.gov.in या संकेत्थळावर 
उपलब्र् करण्यात आला असून तयाचा संकेताक 201812211635121901 असा आहे. हा आदेश 
रिजीटल ्वाक्षरीने साक्षारंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याछंया आदेशानुसार व नावाने.  
 

        
        (रवजय चौर्री) 
           उप सरचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1. मा. राज्यपाल याचंे सरचव 
2. मा. मुख्यमंत्री याचंे प्रर्ान सरचव 
3. मा. मंत्री / राज्यमंत्री याचंे खाज ी सरचव (सवध) 
4. मा. मुख्य सरचव, महाराष्ट्र राज्य 
5. प्रर्ान सरचव (पदुम), मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 
6. अरतररक्त प्रर्ान मुख्य वनसंरक्षक (कादंळवन), रुम नं 302, रतसरा मजला, वीकरिल्ि 

हाऊस, रिटारनया हॉटेलछया जवळ,बलािध ई्टेट, मुंबई - 400 001  
7. आयुक्त मत्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 
8. रवाा ीय आयुक्त, कोकण रवाा , कोकण. 
9. रजल्हारर्कारी, पालघर/ठाणे/मंुबई उपन र/मंुबई शहर/राय ि/रतनार री/ससरु्दु ध  
10. व्यव्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र मत्योद्यो  रवकास महामंिळ, मंुबई. 
11. प्रादेरशक उपायुक्त, मत्यव्यवसाय, मंुबई रवाा , मंुबई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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12. सहाय्यक आयुक्त मत्यव्यवसाय, पालघर/ठाणे/मंुबई उपन र/मंुबई शहर/ राय ि/ 
रतनार री/ससरु्दु ध  

13.  रजल्हा मत्यव्यवसाय रवकास अरर्कारी, पालघर/ठाणे/मंुबई उपन र/मंुबई शहर/ 
राय ि/रतनार री/ससरु्दु ध 

14. महालेखापाल (लेखापरीक्षक/लेखा अनुज्ञयेता) मंुबई/ना पूर 
15. रनविन्ती.   
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