राज्याच्या जलधी क्षेत्रात एलईडी दिवयाांच्या
सहाय्याने मासेमारी करणाऱ्या नौकाांवर
करावयाच्या कारवाईबाबत....

महाराष्ट्र शासन
कृषी, पशुसांवधधन, िु ग्धवयवसाय दवकास व म््यवयवसाय दवाा
शासन पदरपत्रक क्रमाांकः म््यदव -११18/प्र.क्र. 72/पिु म-14,
मांत्रालय दव्तार, मुांबई- 400 032.
दिनाांक : 18 नोवहेंबर, 2019
वाचा :- 1) केंद्र शासनाचे आिे श क्र. 21001/3/2014-Fy(Ind), दि. 10.11.2017
2) राज्य शासनाची अदधसुचना क्र. म््यदव-1118/प्र.क्र. 72/पिु म 14, दि. 27.04.2018
3) दजल्हादधकारी तथा दजल्हािां डादधकारी, राय ड-अदलबा याांचे पत्र क्र.
सीपीएसआर /पी/ ्वीस/कायिा व सुवयव्था/राय ड/2019, दि. 15.11.2019
प्र्तावना :केंद्र शासनाने वाचा - 1 येथील आिे शान्वये राज्याच्या सा री जलधी क्षेत्राबाहेरील ाारतीय
दवशाल आर्थथक क्षेत्रात रॉलल , पसधसीन आदण अथवा जाळी याांचा वापर करणाऱ्या याांदत्रक तसेच
यांत्रचदलत मासेमारी नौकाांवर जनरेटर अथवा जनरेटरदशवाय चालणारी दवनाशकारी मासेमारी पद्धती,
ज्यात बुल व पेअररॉलल चा समावेश आहे, तसेच पाण्याखाली /बुडीत अथवा पाण्याच्या पृष्ट्ठाा ावर
तरां ते कृदत्रम दिवे/एलईडी लाईट, माशाांना आकर्थषत करणारे दिवे लकवा कोणतीही इतर प्रकाश
उ्सर्थजत करणारी कृदत्रम साधने/उपकरणे बसवणे अथवा ्याच्या कायान्वयास प्रदतबांध करण्यात
आला आहे.
केंद्र शासनाच्या सिर आिे शाच्या अनुषां ाने राज्य शासनाने वाचा 2 अन्वये महाराष्ट्र सा री
मासेमारी दनयमन अदधदनयम, 1981 च्या कलम 4 च्या पोट कलम (1) द्वारे प्रिान करण्यात आलेल्या
अदधकाराांचा वापर करुन व कलम 4 मधील पोट कलम (2) च्या खांड (अ), (ब) आदण (क) मधील बाबी
लक्षात घेऊन तसेच या कायद्याच्या कलम 3 नुसार

दठत करण्यात आलेल्या सल्ला ार सदम्याांशी

दवचारदवदनमय करुन महाराष्ट्र राज्याच्या सा री जलधी क्षेत्रात (12 सा री मैल) पाण्याच्या
पृष्ट्ठाा ावर तरां ते कृदत्रम दिवे/एलईडी लाईट, माशाांना आकर्थषत करणारे दिवे लकवा कोणतीही इतर
प्रकाश उ्सर्थजत करणारी कृदत्रम साधने/उपकरणे याांचा वापर करुन मासेमारी करणाऱ्या नौकाांवर
प्रदतबांध करण्यात आलेला आहे.
तथादप, अद्यादप तरां ते कृदत्रम दिवे/एलईडी लाईट, माशाांना आकर्थषत करणारे दिवे लकवा
कोणतीही इतर प्रकाश उ्सर्थजत करणारी कृदत्रम साधने/उपकरणे याांचा वापर करुन मोठ्या
प्रमाणावर मासेमारी चालू असल्याचे आढळू न आले आहे. या्तव ्थादनक मच्च्िमार व एलईडी
लाईटद्वारे मासेमारी करणाऱ्या मच्च्िमाराांमध्ये सांघषध होत असुन, ्यामुळे कायिा व सुवयव्थेचा ांाीर
प्रश्न दनमाण होत असल्याचे दजल्हादधकारी व दजल्हािां डादधकारी, राय ड-अदलबा याांनी वाचा - 3
येथील पत्रान्वये दनिशधनास आणलेले आहे.

शासन पदरपत्रक क्रमाांकः म््यदव -११18/प्र.क्र. 72/पिु म-14,

शासन पदरपत्रक एलईडीद्वारे मासेमारी करणाऱ्या नौकाांबाबत कठोर कारवाई करण्यासाठी खालीलप्रमाणे सूचना
िे ण्यात येत आहेत.
1) म््यवयवसाय दवाा ाच्या अदधन्त असणाऱ्या दजल्हा कायालयातील सहाय्यक आयुक्त
म््यवयवसाय, म््यवयवसाय दवकास अदधकारी, म््यवयवसाय प्रदशक्षण अदधकारी व
सहाय्यक म््यवयवसाय दवकास अदधकारी याांनी या अदधसुचनेमध्ये प्रदतबांध केलेली सामुग्री
धारण करणारी मासेमारी नौका ्याांच्या कायधक्षत्र
े ातील मासेमारी बांिर/मासळी उतरदवण्याचे
केंद्र/खाडी क्षेत्रातून समुद्रात जाण्यास सक्त प्रदतबांध करण्यात यावा.
2) तथादप, राज्याच्या जलधी क्षेत्रात (12 नॉटीकल मैल) अशा प्रकारे एलईडी लाईटद्वारे
मासेमारी करताना आढ़ळू न आल्यास अनुज्ञापन अदधकाऱ्याने या अदधसुचनेच्या तरतुिीचे
उल्लांघन करणाऱ्या नौकेचा, महाराष्ट्र सा री मासेमारी दनयमन अदधदनयम, 1981 च्या कलम
6 अन्वये िे ण्यात आलेला मासेमारी परवाना, कलम 8 (1) ब नुसार रद्द करण्याबाबत कारवाई
करण्यात यावी व कलम 9 अन्वये िे ण्यात आलेले नोंिणी प्रमाणपत्र, कलम 9 (4) नुसार
यथाच््थतीत दनलांदबत अथवा रद्द करण्याची कायधवाही ता्काळ करण्यात यावी.
3) अांमलबजावणी अदधकारी याांनी राज्य शासनाच्या दि. 27.04.2018 अन्वये दन धदमत
करण्यात आलेल्या अदधसुचनेमधील तरतुिीचे उल्लघांन करुन राज्याच्या जलधी क्षेत्रात
मासेमारी करणाऱ्या नौकाांना, महाराष्ट्र सा री मासेमारी दनयमन अदधदनयम, 1981 च्या
कलम 15 (1) अन्वये अवरुद्ध करुन सिर अदधसुचनेच्या तरतुिींचे उल्लांघन केल्याचे
ठळकपणे नमूि करावे व सांबांदधत अदादनणधय अदधकारी याांचेकडे ता्काळ प्रदतवृत्त सािर
करावे.
4) प्रदतवृत्तामध्ये, महाराष्ट्र सा री मासेमारी दनयमन अदधदनयम, 1981 च्या कायद्याच्या कलम
17 पोट कलम (1) अन्वये जा्तीत जा्त शा्ती होण्यासाठी सांबांदधत अदादनणधय अदधकारी
याांचेकडे सक्षम पाठपुरावा करण्यात यावा.
5) कलम 17 (3) (अ) नुसार लबताचे नोंिणी प्रमाणपत्र व मासेमारी परवाना रद्द करण्याबाबत
लकवा परत घेण्याबाबत सांबांदधत अदादनणधय अदधकारी याांच्याकडे प्रदतवृत्ताद्वारे सक्षम
पाठपुरावा करण्यात यावा.
6) अांमलबजावणी अदधकाऱ्याांच्या आिे शान्वये अवरुद्ध करण्यात आलेले मासेमारी

लबत हे

लबताच्या मालकाने वाचा - 2 येथील शासन अदधसुचनाांमधील तरतुिींचे उल्लांघन होणार
नाहीत याची योग्य ती खबरिारी घेतली नसल्याचे अदादनणधय अदधकाऱ्याांसमोर सक्षम व ठोस
पुरावयासह माांडण्यात यावे; तसेच कलम 17 (3) ब मधील पदरच्िे ि 2 नुसार अवैध एलईडीच्या
सहाय्याने मासेमारी करणारे

लबत व ्यास सहाय्य करणारे

लबत हे शासनाकडे जप्त

(forfeit) करण्यासाठी सक्षमपणे माांडणी करण्यात यावी.
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7) उपरोक्त सुचनाांची सवध सांबांदधत अदधकाऱ्याांनी काटे कोरपणे अांमलबजावणी करण्यात यावी.
अांमलबजावणी करण्यात कसुर करणाऱ्या सांबांदधत जबाबिार अदधकाऱ्याांदवरुद्ध आयुक्त,
म््यवयवसाय याांनी दश्ताां दवषयक कारवाई करावी.
२.

सिर शासन पदरपत्रक हे महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या

सांकेत्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून ्याचा सांकेताक 201911181659584601 असा
आहे . सिर पदरपत्रक दडजीटल ्वाक्षरीने साक्षाांदकत करुन काढण्यात येत आहे .

Anoop Kumar
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( अनूप कुमार )
प्रधान सदचव, पिु म
प्रत,
1. आयुक्त, म््यवयवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई
2. दजल्हादधकारी पालघर/ठाणे/मुांबई शहर/मुांबई उपन र/राय ड/र्नाद री/लसधुिु ध.
3. प्रािे दशक उपायुक्त, म््यवयवसाय, मुांबई
4. सवध अदादनणधय अदधकारी तथा दनवासी दजल्हादधकारी/ तहसीलिार.
5. सहाय्यक आयुक्त, म््यवयवसाय, मुांबई शहर/ मुांबई उपन र, ठाणे, राय ड, र्नाद री, लसधुिू ध
6. उपसांचालक, मादहती व जनसांपकध दवाा , मांत्रालय, मुबई ४०० ०३२
7. दनवड न्ती, पिु म-१४
प्रत मादहतीकदरता :1. मा.राज्यपालाांचे सदचव
2. मा.मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सदचव
3. मा.सवध मांत्री / राज्यमांत्री याांचे खाज ी सदचव / ्वीय सहाय्यक
4. मा. दवरोधी पक्षनेता, दवधानसाा / दवधान पदरषि, महाराष्ट्र दवधानमांडळ सदचवालय, दवधानावन,
मुांबई
5. दनवड न्ती, पिु म-१४
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