ભારતીય મરીન ફિશરીઝ બિલ(ખરડો), 2021
A
બિલ(ખરડો)

પરંપરાગત અને નાના પાયે માછીમારોની આજીબિકા અને સામાબિક-આર્થિક
સુખાકારીને પ્રોત્સાહન આપિા, ભારતના બિબશષ્ટ આર્થિક ક્ષેત્રમાં મત્્ય સંસાધનોના
ટકાઉ બિકાસ માટે અને ભારતીય માછીમારી દ્િારા ઉચ્ચ સમુદ્રમાં માછીમારીના
િિાિદાર ઉપયોગની ખાતરી કરિા માટે. િહાિો અને તેની સાથે િોડાયેલી અથિા
આકબ્મક િાિતો માટે.

તે ભારતના પ્રજાસત્તાકના બસત્તેરમા િર્િમાં સંસદ દ્િારા નીચે પ્રમાણે ઘડિામાં આિે
છે :
પ્રકરણ I
પ્રારંબભક
ટંકા શીર્િક અને

1. (1) આ અબધબનયમને ઇબડડયન મરીન ફિશરીઝ એક્ટ, 2021 કહી શકાય.

પ્રારંભ.
(2) તે એિી તારીખે અમલમાં આિશે જ્યારે કેડદ્ર સરકાર, સત્તાિાર ગેઝેટમાં સચના
દ્િારા બનમણૂક કરશે:
િો કે આ અબધબનયમની બિબિધ િોગિાઈઓ માટે િુ દી િુ દી તારીખોની
બનમણૂક કરી શકાશે અને આ અબધબનયમની શરૂઆત માટે આિી કોઈપણ
િોગિાઈમાંનો કોઈપણ સંદભિ તે િોગિાઈના અમલમાં આિિાના સંદભિ તરીકે
સમિિામાં આિશે.
અરજી.

2. આ કાયદો માછીમારી અને માછીમારી સંિંબધત પ્રિૃબત્તઓને લાગુ પડશે(i) ઉચ્ચ સમુદ્રોમાં; અને બિબશષ્ટ આર્થિક ક્ષેત્રમાં ભારતીય માછીમારી િહાિો દ્િારા
િે પ્રાદેબશક પાણીની િહાર અને નજીકનો બિ્તાર છે ॰
(ii) ભારતના દફરયાઈ ક્ષેત્રોમાં બિદેશી માછીમારી િહાિો દ્િારા.

વ્યાખ્યાઓ.

3.આ અબધબનયમમાં, બસિાય કે સંદભિ અડયથા િરૂરી હોય,(a) “અબધકૃત અબધકારી” એટલે કલમ 22 હેઠળ સબચત અબધકૃત અબધકારી;
(b) “કડસલ્ટેફટિ કબમટી” એટલે સેક્શન 21 હેઠળ ગફઠત દફરયાઈ માછીમારી પરની
સલાહકાર સબમબત;
(c) “એક્સક્લુબઝિ ઇકોનોબમક ઝોન” એટલે પ્રાદેબશક િળ, કોબડટનેડટલ શેલ્િ, બિબશષ્ટ
આર્થિક ક્ષેત્ર અને અડય મેરીટાઇમ ઝોન એક્ટ, 1976 ના સેક્શન 7 ના અથિમાં
ભારતનો બિબશષ્ટ આર્થિક ઝોન;
(d) "માછલી" નો અથિ થાય છે ફિનફિશ, મોલ્ક, ક્ર્ટેબશયન અને દફરયાઈ પ્રાણીઓ

1976 ના 80.

અને દફરયાઈ સ્તન પ્રાણીઓ, સફરસૃપ અને દફરયાઈ પક્ષીઓ બસિાયના અડય તમામ
્િરૂપો;
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(e) "માછીમાર" નો અથિ છે આજીબિકા અથિા નિાના હેતુ માટે માછીમારી અને
માછીમારી સંિંબધત પ્રિૃબત્તઓમાં રોકાયેલ કોઈપણ વ્યબક્ત અને તેમાં માછલી
કામદારનો સમાિેશ થાય છે ;
(f) "માછીમારી" નો અથિ છે માછલીની શોધ કરિી અથિા તેની પાછળ િિું
અથિા તેનો પીછો કરિો, કોઈપણ પદ્ધબત દ્િારા માછલી પકડિી અથિા લેિી
અથિા લણણી કરિી;
(g) “માછીમારીને લગતી પ્રિૃબત્તઓ” નો અથિ છે લેનડડંગ, પેકેનિં ગ, માકેટટંગ, પ્રોસેનસંગ,
જાળિણી અથિા માછલીનું જીિંત પફરિહન, પોટિ પર અગાઉ લેનડડંગ કરિામાં આિી
ન હોય તેિી માછલીનું િહાણિદલી- અથિા પફરિહન; અથિા અડય કોઇ કામગીરી;
(h) "માછીમારી" નો અથિ માછીમારી અને માછીમારી સંિંબધત પ્રિૃબત્તઓ છે અને
તેમાં દફરયાઈ માછીમારી સંસાધનોનું શોર્ણ, સંરક્ષણ અને સંચાલન શામેલ છે ;
(i) “ફિશરીઝ ડેટા” એટલે સામાબિક, આર્થિક, િૈ બિક અને પયાિિરણીય પફરમાણો પરની
માબહતી કે િે માં માછીમારી હાથ ધરિામાં આિે છે અને તે ભારતના મત્્ય
સંસાધનોના અસરકારક સંરક્ષણ, વ્યિ્થાપન અને િૈજ્ઞાબનક સમિ માટે િરૂરી છે ;
(j) "માછીમારી િહાિ" નો અથિ િહાિ અથિા િોટ છે કે મોટરચાબલત અથિા
યાંબત્રક, િે દફરયામાં માછીમારી અને માછીમારી સંિબં ધત પ્રિૃબત્તઓમાં રોકાયેલ છે ;
(k) “બિદેશી માછીમારી િહાિ” એટલે ભારતીય માછીમારી િહાિ બસિાયનું
માછીમારીનું િહાિ;
(l) "ઉચ્ચ સમુદ્રો" નો અથિ એિો થાય છે કે િે બિબશષ્ટ આર્થિક ક્ષેત્રની િહારની
મયાિદાની િહાર હોય અને િે અડય કોઈ દેશના બિબશષ્ટ આર્થિક ક્ષેત્રની અંદર ન
આિે;
(m) "ભારતીય માછીમારી િહાિ" એટલે ભારતના નાગફરકની માબલકીનું માછીમારી
િહાિ અને ભારતના િેપારી બશનપંગ અબધબનયમ, 1958 અથિા ભારતમાં અત્યારે
અમલમાં રહેલા અડય કાયદાની િોગિાઈઓ હેઠળ નોંધાયેલ;
(n) “લાયસડસ” એટલે આ અબધબનયમ હેઠળ માછીમારી અને માછીમારી સંિંબધત
પ્રિૃબત્તઓના હેતુઓ માટે કલમ 17 ની પેટા-કલમ (5) હેઠળ જારી કરાયેલ માછીમારી

1958 ના 44.

માટેની પરિાનગી પત્ર;
(o) "લાઇસનડસંગ ઓથોફરટી" નો અથિ રાજ્ય સરકારો દ્િારા તેમના સંિંબધત
દફરયાઇ માછીમારી બનયમન કાયદા હેઠળ બનયુક્ત લાઇસનડસંગ સત્તા;
(p) “ભારતના દફરયાઈ ક્ષેત્રો” નો અથિ ભારતના પ્રાદેબશક િળ અને ભારતનો બિબશષ્ટ
આર્થિક ક્ષેત્ર છે ;
(q) માછીમારીના િહાિના સંિંધમાં "મા્ટર" અથિા "સુકાની", એટલે કે કોઈપણ
વ્યબક્ત િે માછીમારી િહાિનો આદેશ ધરાિે છે , અથિા માછીમારી િહાિની
િિાિદારી ધરાિે છે ;
(r) “બમકેનાઈઝ્ડ ફિનશંગ િેસલ” એટલે હલમાં િીટ કરાયેલ એબડિન સાથેનું કોઈપણ
માછીમારીનું િહાિ, િે પ્રોપલ્શન તેમિ ફિનશંગ ઑપરેશન િે િા કે કાન્ટંગ અને
નેટ ખેંચિા, ઑપરેટટંગ લાઈડસ િગેરે માટે મશીન પાિરનો ઉપયોગ કરે છે ;
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(s) “મોટરાઈઝ્ડ ફિનશંગ િેસલ” એટલે કોઈ પણ માછીમારી િહાિ કે િે નું ઇનિોડિ
એબડિન હલ અથિા આઉટિોડિ એબડિન સાથે અ્થાયી રૂપે હોડીની િહાર િીટ
કરિામાં આવ્યું હોય, પ્રોપલ્શન એટલેકે આગળ ધકેલિા માટે િપરાય છે ;
(t) “દફરયાઈ મત્્યઉદ્યોગ પરની રાષ્ટ્રીય નીબત” એટલે કલમ 4 હેઠળ સબચત દફરયાઈ
મત્્યોદ્યોગ પરની રાષ્ટ્રીય નીબત;
(u) "નોન-મોટરાઇઝ્ડ માછીમારી િહાિ" નો અથિ માછીમારી િહાિ છે િે
પ્રોપલ્શન એટલેકે આગળ ધકેલિા અથિા માછીમારી કામગીરી માટે કોઈપણ પ્રકારની
મશીન પાિરનો ઉપયોગ કરતું નથી;
(v) “જાહેરનામું” એટલે અબધકૃત ગેઝેટમાં પ્રબસદ્ધ થયેલ સચના અને તે મુિિ
અબભવ્યબક્ત ‘સચના’નો અથિ કાઢિામાં આિશે;
(w) "ઓપરેટર" એટલે કે માછીમારીના િહાિનું બનયંત્રણ અને સંચાલન ધરાિતા
માબલક અથિા વ્યબક્ત;
(x) "માછીમાર", માછીમારીના િહાિના સંિંધમાં, િે નો અથિ માછીમારી િહાિ
અથિા માછીમારીના િહાિમાં ભાગ લે છે તે વ્યબક્ત;
સમિતી. - આ કલમના હેતુઓ માટે, "વ્યબક્ત" માં કોઈપણ વ્યબક્તગત અથિા
ભાગીદારી અથિા કોઈપણ જાહેર અથિા ખાનગી સં્થાનો સમાિેશ થાય છે , પછી
ભલે તે સામેલ હોય કે ન હોય;
(y) “બનધાિફરત” એટલે આ અબધબનયમ હેઠળના બનયમો દ્િારા બનધાિફરત;
(z) "મનોરંિન માછીમારી" નો અથિ રમત અથિા આનંદ માટે માછીમારી છે ;
(za) "નાના પાયે માછીમારી" એટલેકે એિી માછીમારી કે િે માં મોટી કંપનીઓ અથિા
કંપનીઓ બસિાય માબલક સંચાબલત અથિા ઉદ્યોગસાહબસક મત્્યઉદ્યોગ, ઓછી મડી
અને ઉજાિની નાની રકમનો સમાિેશ થાય છે અને નસંગલ-ડે અથિા મબલ્ટ-ડે ફિનશંગ
ટ્રીપ કરે છે , િે માં ગુિરાનચલાિા કે ઘરેલુ િપરાશ અથિા બનકાસ માટે થઈ શકે;
(zb) “બિશેર્ લાયસડસ” એટલે કલમ 18 હેઠળ જારી કરાયેલ લાયસડસ;
(zc) “રાજ્ય સરકાર” એટલે રાજ્ય સરકાર અને કેડદ્રશાબસત પ્રદેશ પ્રશાસન િે
દફરયાકાંઠાનું ્થાન ધરાિે છે .
(zd) "ટેફરટોફરયલ િોટર" એટલે િે પાણી કોબડટનેડટલ શેલ્િ, એક્સક્લબસિ ઇકોનોબમક
ઝોન અને અડય મેરીટાઇમ ઝોન ઓિ ઇબડડયા એક્ટ, 1976 ની કલમ 3 ના અથિમાં
ભારતનો પ્રાદેબશક િળ;
(ze) “પરંપરાગત માછીમારો” એટલે માછીમારોનો પરંપરાગત સમુદાય કે િે ઓ
મુખ્યત્િે દફરયાકાંઠાના બિ્તારોમાં િસિાટ કરે છે અને આજીબિકાની િરૂફરયાતો માટે
દફરયાઈ માછીમારીનો વ્યિસાય િારસામાં મેળિે છે અને તેમાં કારીગર માછીમારોનો
સમાિેશ થાય છે ;
પ્રકરણ II
ટકાઉ બિકાસ અને મત્્ય સંસાધનોનું સંચાલન

1976 ના 80.

મરીન ફિશરીઝ પર 4. (1) કેડદ્ર સરકાર, રાજ્ય સરકારો સાથે પરામશિ કયાિ પછી, દફરયાઈ મત્્યોદ્યોગ
રાષ્ટ્રીય નીબત.
પરની રાષ્ટ્રીય નીબત તૈયાર અને સબચત કરશે.
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(2) દફરયાઈ મત્્યોદ્યોગ અંગેની રાષ્ટ્રીય નીબત આ અબધબનયમની િોગિાઈઓના
અમલીકરણ માટેની વ્યહરચના સબહત દફરયાઈ મત્્યોદ્યોગના બિકાસ માટે વ્યાપક
માગિદર્શિકા અથિા બસદ્ધાંતો મકશે.
(3) કેડદ્ર સરકાર, સમય-સમય પર, પેટા-બિભાગ (1) હેઠળ સબચત દફરયાઈ મત્્યોદ્યોગ
પરની રાષ્ટ્રીય નીબતની સમીક્ષા અને સંશોધન કરી શકે છે .

મરીન
ફિશરીઝ 5. (1) કેડદ્ર સરકાર, રાજ્ય સરકારો સાથે પરામશિ કયાિ પછી, દફરયાઈ મત્્યોદ્યોગ
ડેિલપમેડટ પ્લાન. પરની રાષ્ટ્રીય નીબત અનુસાર એક અથિા િધુ મરીન ફિશરીઝ ડેિલપમેડટ પ્લાન
તૈયાર અને સબચત કરી શકે છે .
(2) મરીન ફિશરીઝ ડેિલપમેડટ પ્લાનમાં પગલાં અને પ્રિૃબત્તઓનો સમાિેશ થશે.
(i) મલ્ય શૃંખલા સાથે દફરયાઈ માછીમારીનો ટકાઉ બિકાસ;
(ii) પરંપરાગત અને નાના પાયે માછીમારોની આજીબિકા અને સુખાકારીને પ્રોત્સાહન
(iii) કૃબત્રમ ખડકો અને દફરયાઈ પશુપાલન દ્િારા માછલીના ભંડારમાં િધારો;
(iv) મનોરંિક માછીમારી, એક્િા-્પોર્ટસિ, દફરયાઈ પયિટન અને િધારાની
આજીબિકાની તકોને પ્રોત્સાહન આપિાના હેતુથી અડય પ્રિૃબત્તઓ;
(v) દફરયાઈ માછીમારોની ક્ષમતા બનમાિણ;
(vi) મલ્ય સાંકળને મિિુત િનાિિા માટે લણણી પછીના મત્્યઉદ્યોગ માળખાનો
બિકાસ; અને
(vii) જાળની સલામતી અને દફરયામાં માછીમારોની સુરક્ષા.
ફિશરીઝ 6. (1) કેડદ્ર સરકાર, રાજ્ય સરકારો સાથે પરામશિ કયાિ પછી, દફરયાઈ મત્્યઉદ્યોગની
સંપણિ સંભાિનાને સાકાર કરિા માટે, દફરયાઈ મત્્યોદ્યોગ પરની રાષ્ટ્રીય નીબત
મેનેિમેડટ પ્લાન.
અનુસાર એક અથિા િધુ દફરયાઈ મત્્યઉદ્યોગ વ્યિ્થાપન યોિનાઓ તૈયાર કરી
શકે છે અને સબચત કરી શકે છે .
મરીન

(2) પેટા-કલમ (1) હેઠળ સબચત કરાયેલ મરીન ફિશરીઝ મેનેિમેડટ પ્લાન દફરયાઈ
મત્્યોદ્યોગ સંસાધનોના ટકાઉ ઉપયોગ પર ધ્યાન કેબડદ્રત કરશે, િે માં તેમાં સંરક્ષણ
સબહત ઉલ્લેબખત કરી શકાય તેિા પગલાં અપનાિિા આિશે.
(i) માછીમારીના પ્રયત્નો અને કાિલાના કદને શક્ય ઍટલુ સારુ કરિું
(ii) અિકાશી અને ટેમ્પોરલ િંધ;
(iii) નાની માછલીના રક્ષણ માટે જાબત-બિબશષ્ટ જાળીનું કદ ્પષ્ટ કરિું;
(iv) બિ્તાર-બિબશષ્ટ અને સાધન-બિબશષ્ટ માછીમારી પદ્ધબતઓને પ્રોત્સાહન આપિું;
(v) કુર્ટટા અને ફડ્કાર્ડસિમાં ઘટાડો.
કેડદ્ર સરકાર, – (3) પેટા-બિભાગો (1) અને (2) માં સમાબિષ્ટ િોગિાઈઓને પિિગ્રહ
રાખ્યા બિના કરશે,
(i) ભારતીય માછીમારી િહાિો દ્િારા ઉંચા દફરયામાં મત્્યઉદ્યોગ સંસાધનોના
ટકાઉ અને િિાિદાર ઉપયોગના હેતુઓ માટે અને આિા સંસાધનોના સંરક્ષણ અને
સંચાલન માટે, સમયાંતરે, સચના દ્િારા બનર્દિષ્ટ કરેલા ઠરાિોના પાલન માટેના પગલાં
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આંતરરાષ્ટ્રીય સાધનો અને કરારો િે માં ભારત પક્ષકાર છે ;
(ii) મત્્યોદ્યોગ સંસાધનોના સિિગ્રાહી અને ટકાઉ બિકાસના હેતુઓ માટે, અને રાજ્ય
સરકારો સાથે પરામશિ કયાિ પછી, સચના દ્િારા ્પષ્ટ કરો, િિાિદાર મત્્યોદ્યોગ
માટે FAO આચાર સંબહતા પર આધાફરત પગલાં, મત્્યોદ્યોગ વ્યિ્થાપન માટે
ઇકોબસ્ટમ અબભગમ અપનાિિા અને જ્યાં િરૂરી હોય ત્યાં સહ-વ્યિ્થાપન અને
સાિચેતીનો અબભગમ.
(4) આ અબધબનયમ હેઠળ દરેક લાઇસડસ ધારક પેટા-કલમ (2) અને (3) હેઠળ
સબચત પગલાંનું પાલન કરશે.
દફરયાઈ
માછીમારી ડેટા.

7. (1) મત્્યોદ્યોગ બિભાગમાં કેડદ્ર સરકાર દફરયાઈ માછીમારી પર માબહતીના રાષ્ટ્રીય
ભંડાર તરીકે કાયિ કરશે.
(2) કેડદ્ર સરકાર, રાજ્ય સરકારો અને એિી સં્થાઓ અથિા એિડસીઓ સાથે
સંકલન સાધીને, િે મ કે તે િરૂરી િણાશે,
(i) માછીમારી, મત્્યઉદ્યોગ સંસાધનો, માછલી ઉતરાણ, મત્્યઉદ્યોગ માળખા અને
માછીમારોની સામાબિક-આર્થિક બ્થબત સંિંબધત તમામ માબહતી અને ડેટા એકબત્રત
કરો;
(ii) કલમ (i) માં ઉલ્લેબખત માબહતીને એકબત્રત કરો, પ્રફક્રયા કરો અને પ્રસાફરત કરો.
(3) પેટા-કલમ(2) માં ઉલ્લેબખત માબહતીના સંગ્રહ, સંકલન, પ્રફક્રયા અને પ્રસારની રીત
એિી હોિી િોઈએ કે િે સચિિામાં આિી હોય.
(4) કેડદ્ર સરકાર, નોફટફિકેશન દ્િારા, પેટા-કલમ (2) ની કલમો (i) અને (ii) હેઠળ
બનર્દિષ્ટ તેના કોઈપણ અથિા િધા કાયો, આિા િતી બનયુક્ત કરી શકે તેિી સં્થા
અથિા સં્થાઓને સોંપી શકે છે .

માછીમારો અને
માછીમારીના
િહાિોની
સલામતી અને
સુરક્ષા.

8. (1) કેડદ્ર સરકાર, રાજ્ય સરકારો સાથે પરામશિ કરીને, માછીમારી વ્યિ્થાપનને ટેકો
આપિા અને દફરયામાં માછીમારીના િહાિો અને માછીમારોની સલામતી અને
સુરક્ષા સુબનબચચત કરિા માટે દેખરેખ, બનયંત્રણ અને દેખરેખની બસ્ટમ જાળિી
રાખશે.
(2) કેડદ્ર સરકાર, પેટા-કલમ (1) ના હેતુઓ માટે, રાજ્ય સરકારો સાથે પરામશિ કયાિ
પછી, માછીમારીના િહાિોના બિબિધ િગો, બિ્તાર અથિા કામગીરીના ક્ષેત્રો અને
તેમના માટે દેખરેખ, બનયંત્રણ અને દેખરેખના ધોરણો મકિા સબહત આિા પગલાં
નક્કી કરશે.
(3) માછીમારીના િહાિમાં સિાર દરેક માછીમાર અને ક્ર આધાર કાડિ સબહત તેની
ઓળખનો પુરાિો સાથે રાખશે.

ગેરકાયદેસર,
અનફરપોટેડ અને
અનરેગ્યુલેટેડ
માછીમારી પર

9. (1) કેડદ્ર સરકાર, રાજ્ય સરકારો સાથે પરામશિ કયાિ પછી, ફૂડ એડડ એગ્રીકલ્ચર
ઓગેનાઈઝેશન (FAO) ના ્િૈબચ્છક સાધન પર આધાફરત રાષ્ટ્રીય કાયિ યોિનાને
સબચત કરશે, એટલે કે, અટકાિિા અને અટકાિિા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય કાયિ યોિના
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નેશનલ પ્લાન
ઓિ એક્શન.

ગેરકાયદેસર, અનફરપોટેડ અને અનરેગ્યુલેટેડ ફિનશંગ (IUU ફિનશંગ) નાિદ કરો.
(2) પેટા-કલમ (1) હેઠળ સબચત કરાયેલ રાષ્ટ્રીય કાયિ યોિના બિબશષ્ટ આર્થિક ક્ષેત્ર
અને ઉચ્ચ સમુદ્રમાં IUU મત્્યઉદ્યોગને બનયંબત્રત કરિા માટેનું માળખું પ્રદાન કરશે,
િે માં નીચેના મુદ્દા શામેલ હોઈ શકે છે (i) IUU માછીમારીને સંિોધિામાં અિકાશ અને પડકારોનું મલ્યાંકન;
(ii) બિબિધ વ્યિ્થાપન અને બનયમનકારી સત્તાબધકારીઓની ભબમકાઓ અને કાયોની
ઓળખ;
(iii) બહ્સેદારોની સંિેદના; અને
(iv) કેડદ્ર સરકાર િરૂરી માની શકે તેિી અડય િરૂફરયાતો.
(3) કેડદ્ર સરકાર, આ કલમની િોગિાઈઓને પ્રભાબિત કરિાના હેતુઓ માટે, પેટાકલમ (1) હેઠળ જારી કરાયેલા નોફટફિકેશનમાં આિા પગલાંનો ઉલ્લેખ કરી શકે છે કે
િે નું પાલન આ અબધબનયમ હેઠળના દરેક લાયસડસ ધારકે કરિાનું રહેશ.ે

પરંપરાગત અને
નાના
પાયે
માછીમારોને
ટેકો.

10. કેડદ્ર સરકાર, રાજ્ય સરકારો સાથે પરામશિ કયાિ પછી, બિન-મોટર ચલાિતા

બિદેશી માછીમારી
િહાિો દ્િારા
માછીમારી પ્રબતિંધ.

11. આ અબધબનયમ હેઠળ ભારતના દફરયાઈ ઝોનમાં કોઈ બિદેશી માછીમારી
િહાિ માછીમારી અથિા માછીમારી સંિંબધત પ્રિૃબત્તઓમાં સામેલ થશે નહીં.

માછીમારી િહાિો ચલાિતા માછીમારો સબહત પરંપરાગત અને નાના પાયે
માછીમારોની આજીબિકા અને સામાબિક-આર્થિક સુખાકારીને પ્રોત્સાહન આપિા માટે
બનધાિફરત કરેલા પગલાં લેશે.

બિદેશી માછીમારી 12. ભારતના દફરયાઈ ક્ષેત્રોમાંથી પસાર થતા દરેક બિદેશી માછીમારી િહાિ એિી
િહાિો
નું પ્રફક્રયાને અનુસરશે, િે સચિિામાં આિેલી છે .
પફરિહન
બિનાશક માછીમારી
પર પ્રબતિંધ.

13. કોઈ વ્યબક્ત ડાયનામાઈટ અથિા અડય કોઈપણ બિ્િોટક પદાથિ, ઝેર અથિા
હાબનકારક રસાયણો, અથિા બિનાશક સામગ્રીનો ઉપયોગ કરશે નહીં અથિા માછલીને
પકડિા અથિા નાશ કરિા માટે પ્રકાશના ઉપયોગ સબહત કોઈપણ બિનાશક
પદ્ધબતઓનો ઉપયોગ કરશે નહીં:
ચોક્કસ માછીમારી પદ્ધબતઓમાં પ્રકાશના ઉપયોગની મંિરી પરી પાડિામાં આિી
શકે છે .
િધુમાં, કેડદ્ર સરકાર, રાજ્ય સરકારો સાથે પરામશિ કયાિ પછી, સચના દ્િારા, બિ્િોટક
પદાથિ, બિનાશક સામગ્રી અથિા માછીમારીની પદ્ધબતઓનો ઉલ્લેખ કરશે િે આ
કલમ હેઠળ પ્રબતિંબધત અથિા પ્રબતિંબધત હોઈ શકે છે .

નાની માછલીની
માછીમારી પકડાસ
પર પ્રબતિંધ

14. (1) કોઈપણ વ્યબક્ત બિબશષ્ટ આર્થિક ક્ષેત્ર અથિા ઉચ્ચ સમુદ્રમાં નાની માછીમારી
અથિા માછીમારી સંિબં ધત પ્રિૃબત્તઓ હાથ ધરશે નહીં.
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(2) કેડદ્ર સરકાર, રાજ્ય સરકારો સાથે પરામશિ કયાિ પછી, નાની માછલીની માછીમારી
અથિા માછીમારી સંિબં ધત પ્રિૃબત્તઓને રોકિા માટે પગલાં નક્કી કરશે.
(3) આ બિભાગના હેતુઓ માટે, કેડદ્ર સરકાર, સચના દ્િારા, િુ દી િુ દી માછલીઓની
શ્રેણીમાં આિતી બિબિધ માછલીની પ્રજાબતઓનું કદ ્પષ્ટ કરશે.
માછીમારી માટે

ભારતીય માછીમારી
િહાિો ને
લાયસડસ.

15. (1) આ કાયદા હેઠળ અબધબનયમની શરૂઆતની તારીખથી એકસો એંસી ફદિસની
સમાબપ્ત પર, કોઈપણ ભારતીય માછીમારીના િહાિો માડય લાયસડસ જારી કયાિ
બિના બિબશષ્ટ આર્થિક ક્ષેત્રમાં અને ઉચ્ચ સમુદ્રોમાં માછીમારી અથિા માછીમારી
સંિંબધત પ્રિૃબત્તઓમાં િોડાશે નહીં.
(2) પેટા-કલમ (1) ની િોગિાઈઓ બિન-મોટરચાબલત માછીમારી િહાિોને લાગુ
પડતી નથી.

લાઇસનડસંગ સત્તા.

16. આ કાયદાના હેતુઓ માટે રાજ્ય સરકારોની લાઇસનડસંગ ઓથોફરટી લાઈસડસ
અબધકારીની હશે.

લાયસડસની શરતો.

17.(1) ભારતીય માછીમારી િહાિના કોઈપણ માબલક બિબશષ્ટ આર્થિક ક્ષેત્ર, ઉચ્ચ
સમુદ્ર અથિા િંનેમાં માછીમારી અને માછીમારી સંિંબધત પ્રિૃબત્તઓ માટે લાયસડસ
આપિા માટે લાઇસનડસંગ ઓથોફરટીને અરજી કરી શકે છે .
(2) પેટા-કલમ (1) હેઠળની દરેક અરજી આિા િોમિમાં હોિી િોઈએ, તેમાં આિી
બિગતો હોિી િોઈએ, અને એિી િી સાથે હોિી િોઈએ, િે સચિિામાં આિી શકે
છે :
પરંતુ માછીમારીના િહાિોના બિબિધ િગો અથિા િગો અને તેમના બિ્તાર અથિા
કામગીરીના ક્ષેત્રોના સંદભિમાં લાયસડસ માટેની િુ દી િુ દી િી બનધાિફરત કરિામાં
આિી શકે છે .
(3) કેડદ્ર સરકાર રાજ્ય સરકારો સાથે પરામશિ કયાિ પછી પેટા-કલમ (2) હેઠળ
લાયસડસ માટેની િી નક્કી કરશે.
(4) પેટા-કલમ (2) માં ઉલ્લેબખત લાઇસડસ િી એિી રીતે એકબત્રત કરિામાં આિશે કે
િે બનધાિફરત હોય.
(5) લાઇસડસ આિા િોમિ, રીતે અને બનધાિફરત સમયની અંદર જારી કરિામાં આિશે
અને તેમાં ઉલ્લેબખત કરિામાં આિેલ સમયગાળા માટે માડય રહેશ:ે
િો કે, આ પેટા-બિભાગમાં કંઈપણ લાઇસનડસંગ સત્તાિાળાને પ્રાદેબશક િળમાં
માછીમારી માટે અને બિબશષ્ટ આર્થિક ક્ષેત્રમાં માછીમારી અને માછીમારી સંિબં ધત
પ્રિૃબત્તઓ માટે સંયુક્ત લાઇસડસ જારી કરતા અટકાિશે નહીં:
િધુ િોગિાઈ છે કે લાયસનડસંગ ઓથોફરટી, બિબશષ્ટ આર્થિક ઝોનમાં માછીમારી અને
માછીમારી સંિંબધત પ્રિૃબત્તઓ માટે અરજી કરતી કોઈપણ વ્યબક્તના ફક્સામાં, િે ની
પાસે પ્રાદેબશક પાણીમાં માછીમારી માટેનું માડય લાયસડસ પહેલેથી િ છે , અલગ
લાઇસડસ જારી કરિાને િદલે, લંિાિી શકે છે . આિા અરિદારનું લાઇસડસ, બિબશષ્ટ
આર્થિક ક્ષેત્રમાં માછીમારી અને માછીમારી સંિંબધત પ્રિૃબત્તઓ માટે, આ બિભાગની
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િરૂફરયાતોને આધીન રહેશ.ે
(6) પેટા-કલમ (5) હેઠળ લાયસડસ આપતી િખતે, લાઇસડસ આપનાર સત્તાબધકારી,
(i) મચિડટ બશનપંગ એક્ટ, 1958 અને કાયદા અને વ્યિ્થાની જાળિણી અથિા જાહેર
બહતની અડય કોઈ િાિત મુિિ માછીમારી િહાિની સલામતી અને સંચાલનનાં
ધોરણો;
(ii) કલમ 6 હેઠળ સબચત પગલાંની િરૂફરયાતો; અને
(iii) કલમ 9 હેઠળ સબચત પગલાંની િરૂફરયાતો.

44 ના
1958.

(7) આ કલમ હેઠળ લાયસડસ આપિાનો કોઈપણ ઇનકાર અરિદારને લેબખતમાં
ઓડિર દ્િારા િણાિિામાં આિશે અને આિો ઓડિર માછીમારીના િહાિ અથિા
માછીમારીના િહાિોના િગિ અથિા િગિ સાથે સંિંબધત હોઈ શકે છે , િે ઓડિરમાં
ઉલ્લેબખત છે .
(8) આ અબધબનયમ હેઠળ બનધાિફરત સંિોગો બસિાય મંિર કરાયેલ લાઇસડસ ટ્રાડસિર
કરી શકાય નહીં અથિા સોંપિામાં આિશે નહીં, અથિા કોઈ પણ તૃતીય પક્ષની
તરિેણમાં રસ પેદા કરી શકશે નહીં.
અમુક
પ્રિૃબત્તઓ
માટે
ખાસ
લાયસડસ.

18. (1) કેડદ્ર સરકાર રાજ્ય સરકારને મનોરંિન માછીમારી, એક્િા-્પોર્ટસિ, દફરયાઇ
પયિટન અને અડય બનયમો અને શરતો પરની પરિાનગી માટે બિશેર્ લાયસડસ
આપિા માટે અબધકૃત કરી શકે છે .
(2) કેડદ્ર સરકાર, ખાસ લાયસડસ દ્િારા, િહાિને આિા બનયમો અને શરતો પર
માછીમારી સાથે સંિંબધત સિેક્ષણ, િૈજ્ઞાબનક સંશોધન અથિા તપાસ કરિાની મંિરી
આપી શકે છે .

લાઇસડસ સ્પેડડ
અથિા રદ કરિું.

19.(1) લાયસનડસંગ ઓથોફરટી, િો એિું માનિાનું યોગ્ય કારણ હોય કે લાયસડસ
ધારકે આિા લાયસડસની અનુદાન અથિા નિીકરણ માટેની કોઈપણ અરજીમાં અથિા
તેના સંિંધમાં કોઈ બનિેદન આપ્યું છે િે સામગ્રીની બિગતોમાં ખોટું અથિા ખોટું છે .
ઓડિર દ્િારા લાઇસડસ સ્પેડડ અથિા રદ કરી શકાય છે , િે બનધાિફરત છે .
(2) િો કોઈ લાઇસડસ ધારક િારંિાર આ અબધબનયમની કોઈપણ િોગિાઈઓનું
પાલન કરિામાં બનષ્િળ જાય, તો લાયસનડસંગ ઓથોફરટી ત્રીજા અને અનુગામી ગુના
પર આિા લાઇસડસને સ્પેડડ કરી શકે છે .
(3) જ્યાં સુધી લાયસડસ ધારકને સુનાિણીની િાિિી તક આપિામાં ન આિે ત્યાં
સુધી આ બિભાગ હેઠળ કોઈ લાયસડસ સ્પેડડ અથિા રદ કરિામાં આિશે નહીં.
(4) આ બિભાગમાં કંઈપણ સમાબિષ્ટ હોિા છતાં, કેડદ્ર સરકાર, જાહેર બહતમાં, કાયદો
અને વ્યિ્થા જાળિી શકે છે અને કોઈપણ અડય દંડ માટે પિિગ્રહ બિના કે િે ના
પર લાયસડસ ધારક આ કાયદા હેઠળ િિાિદાર હોઈ શકે છે , લાયસનડસંગ સત્તાને
્થબગત કરિાનો બનદેશ કરી શકે છે . અથિા લાયસડસ રદ કરી શકે છે .
(5) આ કલમ હેઠળ િે નું લાઇસડસ સ્પેડડ કરિામાં આવ્યું છે તે દરેક વ્યબક્ત, આિા
સ્પેડશન પછી તરત િ, માછીમારી િંધ કરશે અથિા માછીમારી સંિંબધત પ્રિૃબત્ત
હાથ ધરશે િે ના સંિંધમાં આ પ્રકારનું લાઇસડસ આપિામાં આવ્યું હતું અને જ્યાં
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સુધી સ્પેડશનનો હુ કમ લેબખતમાં રદ કરિામાં ન આિે ત્યાં સુધી આિી પ્રિૃબત્તઓ
િરી શરૂ કરી શકશે નહીં.
(6) લાઇસડસનો કોઇપણ ધારક કે િે નું લાઇસડસ સ્પેડડ અથિા રદ કરિામાં આવ્યું
છે , તે આિા સ્પેડશન અથિા રદ થયા પછી તરત િ લાઇસડસ લાઇસનડસંગ
ઓથોફરટીને સોંપશે.
તેના શુલ્ક અને
મુબક્તની િસલાત.

20. (1) આ અબધબનયમ હેઠળ દરેક માછીમારી અને માછીમારી-સંિંબધત પ્રિૃબતઓ
એિી િી િસલિામાં આિશે િે કેડદ્ર સરકાર દ્િારા રાજ્ય સરકારો સાથે પરામશિ
કરીને બનધાિફરત કરિામાં આિશે અને તે નક્કી કરી શકાય તેિી રીતે એકબત્રત કરિામાં
આિશે.
િો કે, માછીમારીના િહાિોના બિબિધ િગો અથિા કેટગ
ે રીઓ અને તેમના બિ્તાર
અથિા ઓપરેશનના ક્ષેત્રો માટે અલગ અલગ ચાિિ િસલિામાં આિી શકે છે .
(2) કેડદ્ર સરકાર, નોફટફિકેશન દ્િારા, બિન-મોટરાઇઝ્ડ માછીમારી િહાિો, મોટરચાલક
માછીમારી િહાિો, િૈજ્ઞાબનક સંશોધન અને સિે િહાિો અને માછીમારી િહાિોની
આિી અડય શ્રેણીને આ બિભાગ હેઠળના ચાિિ િસલાતમાંથી મુબક્ત આપશે.
(3) કેડદ્ર સરકાર, રાજ્ય સરકારો સાથે પરામશિ કયાિ પછી, સચના દ્િારા, બમકેનાઇઝ્ડ
માછીમારીના િહાિોના અમુક િગો અથિા િગોને અને માછીમારી સંિંબધત
પ્રિૃબત્તઓમાં રોકાયેલા આિા અડય િહાિોને આ કલમ હેઠળના શુલ્ક િસલિામાંથી
મુબક્ત આપી શકે છે .

દફરયાઈ મત્્યઉદ્યોગ
પર
સલાહકાર
સબમબત

પ્રકરણ III દફરયાઈ મત્્યઉદ્યોગ પર સલાહકાર સબમબત
21. (1) કેડદ્ર સરકાર, જાહેરનામા દ્િારા, કેડદ્ર સરકારના, રાજ્ય સરકારોના, માછીમારો
અને માછીમારી સંગઠનોના અને સં્થાઓ તથા બનષ્ણાતોના પ્રબતબનબધઓ સાથે
દફરયાઈ મત્્યોદ્યોગ પર સલાહકાર સબમબતની રચના કરશે.
(2) સલાહકાર સબમબત કેડદ્ર સરકારને દફરયાઇ મત્્યઉદ્યોગ બિકાસ અને સંચાલન,
માછીમારોના કલ્યાણ અને આ કાયદાના અમલ અંગે સલાહ આપશે.
(3) સલાહકાર સબમબત ની રચના, તેના વ્યિસાયના વ્યિહારની રીત સબહત તેની
કામગીરીની શરતો, બનધાિફરત કરી શકાય તેિી હોિી િોઈએ.
(4) કેડદ્ર સરકાર સમય-સમય પર િરૂરી લાગે.ત્યારે સલાહકાર સબમબતને મદદ કરિા
માટે આટલી સંખ્યામાં પેટા-સબમબતઓની રચના કરી શકે છે .
પ્રકરણ IV
અબધકૃત અબધકારીઓ અને ગુનાઓના ચુકાદાઓ

અબધકૃત
અબધકારીઓ.

22. કેડદ્ર સરકાર, રાજ્ય સરકારો સાથે પરામશિ કયાિ પછી, સચના દ્િારા, આ અબધબનયમ
હેઠળ આપિામાં આિેલી સત્તાઓ અને િરિોનો ઉપયોગ કરિા માટે કેડદ્ર સરકાર અથિા
રાજ્ય સરકારના અબધકારીઓમાંથી યોગ્ય સંખ્યામાં અબધકૃત અબધકારીઓની બનમણૂક કરશે.
માછીમારીના િહાિોના બિબિધ િગો અથિા માછીમારીના ક્ષેત્રો અથિા બિબિધ પ્રિૃબત્તઓ
માટે િુ દા િુ દા અબધકૃત અબધકારીઓની બનમણૂક કરી શકાય છે , િે સચનામાં ઉલ્લેબખત
હોઈ શકે છે .
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અબધકૃત
અબધકારીઓ ની
સત્તાઓ.

23. (1) કોઈપણ અબધકૃત અબધકારી, આ કાયદાની કોઈપણ િોગિાઈઓ, િહાર
પાડિામાં આિેલા બનયમો અથિા આદેશો અથિા સચનાઓના ઉલ્લંઘનમાં કોઈ પણ
માછીમારીના િહાિનો ઉપયોગ કરિામાં આિી રહ્યો છે અથિા પ્રિૃબત્ત કરિામાં
આિી રહી છે તેિું માલુમ પડતા, િોરંટ સાથે અથિા િગર,(a) િહાિ ને રોકી, માછલી માટે અથિા માછીમારી અને માછીમારી સંિબં ધત
પ્રિૃબત્તઓ માટે ઉપયોગી અથિા ઉપયોગમાં લેિાતા સાધનો માટે આિા
િહાિની તલાશી લઇ શકશે અથિા બનરીક્ષણ કરી શકશે;
(b) આિા િહાિના િડા અથિા સુકાનીને નોંધણી દ્તાિેિો, લોગ િુક, અથિા
િહાિને લગતા અડય કોઈપણ દ્તાિેિો, િહાિમાં રહેલા વ્યબક્તઓની
બિગતો અને દ્તાિેિો અને તેની બિગતોની તપાસ કરી શકશે અથિા નકલો
લઇ શકશે.
(c) આિા િહાિ અથિા િહાણ સાથે સંિબં ધત કોઈપણ કેચ, ફિનશંગ બગયર
અથિા સાધનો િે માં તેને સંિંબધત કોઈપણ દ્તાિેિનો સમાિેશ થાય છે
તેની તપાસ કરી શકશે;
(d) આ અબધબનયમની કોઈપણ િોગિાઈઓનું પાલન સુબનબચચત કરિા માટે િરૂરી
લાગે તેિી પછપરછ કરી શકશે;
(2)
જ્યાં અબધકૃત અબધકારી પાસે એિું માનિાનું કારણ હોય કે કોઈપણ બિદેશી
માછીમારીના િહાિએ આ કાયદા હેઠળ ગુનો આચયો છે , અથિા ભારતમાં કોઈપણ
ગેરકાયદેસર પ્રિૃબત્ત હાથ ધરી છે , તો તે િોરંટ સાથે અથિા િગર,(a) આિા િહાિને, બગયર, કેચ, સાધનસામગ્રી, ્ટોર અથિા કાગો િે આિા
િહાિ પર મળી આિે છે અથિા તે િહાિથી સંિંબધત છે તેને
પકડી અને અટકાયતમાં રાખી શકશે; અથિા
(b) િહાિ દ્િારા છોડિામાં આિેલા કોઈપણ માછીમારી બગયરને િપ્ત કરી
શકશે અને અટકાયત કરી શકશે; અથિા
(c) િે ણે ગુનો કયો હોય એિા વ્યબક્તની ધરપકડ કરી શકશે અને આિા િપ્ત
બિદેશી માછીમારી િહાિના િડા અથિા પ્રચાલકને આ હેતુ માટે કેડદ્ર સરકાર
દ્િારા સબચત િંદર પર િહાિ લાિિા આદેશ કરી શકશે.
િો કે આ રીતે અટકાયત કરેલ અથિા િપ્ત કરાયેલ િહાિ ડોકીંગ,
જાળિણી અને સંભાળ માટે આિા ખચિિોિને પાત્ર રહેશે અને માછલી પકડિા
પર જીિંત પકડ, િો કોઈ હોય તો, બનધાિફરત કરિામાં આિશે.
(3)

પેટા-કલમ (2) હેઠળ બિદેશી માછીમારી િહાિ સામે કોઈ કાયિિાહી કરિા

માટે, અબધકૃત અબધકારી વ્યાિિી રીતે િરૂરી હોય તેિા િળનો ઉપયોગ કરી શકે છે
અને શક્ય તેટલી િહેલી તકે, કેડદ્ર સરકારને આિી િપ્તી અને અટકાયતની લેબખતમાં
જાણ કરશે. ધરપકડ કરાયેલ વ્યબક્ત અથિા વ્યબક્તઓની બિગતો, અને ધરપકડ કરાયેલ
વ્યબક્ત અથિા વ્યબક્તઓને ગુનાના અહેિાલ સાથે, કાયિિાહીની શરૂઆત માટે પ્રથમ
િગિના મેબિ્ટ્રેટ અથિા મેટ્રોપોબલટન મેબિ્ટ્રેટ સમક્ષ રિ કરી શકશે.
(4) જ્યાં અબધકૃત અબધકારી પાસે એિું માનિાનું કારણ હોય કે ભારતીય માછીમારી
િહાિ કલમ 6 અથિા કલમ 8 અથિા કલમ 17 ની પેટા-કલમ (2) ની
Page 10 of 18

િોગિાઈઓનું ઉલ્લંઘન થયેલ છે , તો તેણે આિા ઉલ્લંઘનનો અહેિાલ તૈયાર કરિો
િોઈએ અને સંિંબધત ડયાયાધીશને સુપરત કરિો િોઈએ. કાયિિાહી શરૂ કરિી અને
અહેિાલની નકલ િહાિના િડા અથિા સુકાની અથિા િહાિના કમાડડમાં રહેલી
વ્યબક્તને પણ પ્રદાન કરિામાં આિશે:
અબધકૃત અબધકારી આ પેટા-કલમ હેઠળના ગુના માટે કોઈ માછલીના િથ્થાને
અથિા માછીમારીના સાધનોને િપ્ત કરશે નહીં.
(5) જ્યાં અબધકૃત અબધકારી પાસે એિું માનિાનું કારણ હોય કે ભારતીય માછીમારીના
િહાિએ કલમ 6 અથિા કલમ 13 અથિા કલમ 14 અથિા કલમ 15ની િોગિાઈઓનું
ઉલ્લંઘન કયુું છે , તો તે(i) માછલીના િથ્થા, માછીમારી બગયર, સાધનો, ્ટોસિ અથિા કાગો સાથે
િહાિના દ્તાિેિો િપ્ત કરી શકશે;
(ii) િહાિ ના િડા અથિા સુકાનીને અથિા િહાિની કમાડડ ધરાિતી
વ્યબક્તને િહાિને તેની િર્થુંગની સબચત િગ્યાએ િથિ કરિાના બનદેશ
લેબખતમાં બનદેબશત કરી શકશે, ; અને
(iii) આિા ઉલ્લંઘનનો અહેિાલ તૈયાર કરી અને કાયિિાહી શરૂ કરિા માટે
સંિંબધત બનણાિયક સત્તાબધકારીને સોંપશે.
(6) જ્યાં, આ અબધબનયમ હેઠળના કોઈપણ ગુનાના અનુસંધાનમાં, કોઈપણ
માછીમારીના િહાિને બિબશષ્ટ આર્થિક ક્ષેત્રની મયાિદાની િહાર ચલાિિામાં આિે છે ,
ત્યારે આિા સંિોગોમાં બિભાગ દ્િારા અબધકૃત અબધકારીને આપિામાં આિેલી
સત્તાનો ઉપયોગ આિી આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા અને ભારતના લાગુ કાયદાઓ દ્િારા
માડય હદમયાિદાઓથી િધુ કરી શકાય છે .

ડયાયબનણિય

(7) કેડદ્ર સરકાર, રાજ્ય સરકારો સાથે પરામશિ કયાિ પછી, ઉચ્ચ સમુદ્રમાં કાયિરત ભારતીય
માછીમારી િહાિોના હેતઓ
ુ
માટે અબધકૃત અબધકારી પર લાદિામાં આિેલી િરિો
બનભાિિા માટે, અબધકૃત અબધકારીને તે િરૂરી િણાય તે મુિિ, સચના દ્િારા, અડય
સત્તાઓ આપી શકે છે .
24. (1) કલમ 23 ની પેટા-કલમ (4) અથિા પેટા-કલમ (5) હેઠળ અહેિાલ પ્રાપ્ત
થયા પછી, બનણાિયક સત્તાબધકારી તેના અહેિાલમાં િે સચિિામાં આિી છે તે
િાિતોની તપાસ કરશે અને કાયિિાહી શરૂ કરશે અને
સંિંબધત તમામ પક્ષોને
સાંભળિાની િાિિી તક આપ્યા પછી અને તેના પર બનણિય આપશે.
(2) આ અબધબનયમ હેઠળ લાદિામાં આિી શકે તેિા દંડ ઉપરાંત, િો બનણાિયક
સત્તાબધકારી અથિા પ્રથમ િગિના મેબિ્ટ્રેટ અથિા મેટ્રોપોબલટન મેબિ્ટ્રેટ, િે મ િને
તેમ, એિો અબભપ્રાય ધરાિે કે કલમ 23 હેઠળ આ રીતે િપ્ત કરાયેલી માછલી ઝડપી
અને કુદરતી િગડે છે , તો તે આિી માછલીઓને જાહેર હરાજી દ્િારા િેચિાનો
આદેશ આપી શકે છે અને તેના િેચાણની આિક તેની સલામત ક્ટડીમાં રાખિામાં
આિશે.
(3) બનણાિયક સત્તાબધકારી અથિા પ્રથમ િગિના મેબિ્ટ્રેટ અથિા મેટ્રોપોબલટન
મેબિ્ટ્રેટના અંબતમ બનણિય પર, કોઈપણ િેચાણ અથિા હરાજીના ખચિમાં કપાત કયાિ
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પછી, પેટા-બિભાગ (2) માં ઉલ્લેબખત િેચાણની આિક અથિા તેને લગતા અડય
આકબ્મક ખચિ, દફરયાઈ મત્્યોદ્યોગ બિકાસ બનબધમાં અથિા માબલક અથિા િડા
અથિા સુકાની અથિા અડય કોઈ વ્યબક્ત કે િે ની પાસેથી તે િપ્ત કરિામાં આિે છે ,
તેને બનદોર્ જાહેર કરિામાં આિશે.

ડયાબયક સત્તા.

(4) કલમ 18 હેઠળ આપિામાં આિેલ બિશેર્ લાયસડસના બનયમો અને શરતોના કોઈપણ
ઉલ્લંઘન અંગે બનણિય લેિાની પ્રફક્રયા બનધાિફરત હોય તેિી હશે.
25. રાજ્ય સરકારનો એ અબધકારી િે બિલ્લાના સહાયક બનયામક મંડળના પદથી
નીચે નથી િે કેડદ્ર સરકાર દ્િારા સંિંબધત રાજ્ય સરકાર સાથે પરામશિ કયાિ પછી
સબચત કરી શકાય છે , તે પેટા-કલમ (4) અને કલમ 23 ની પેટા-કલમ (5) હેઠળ
ગુનાઓના ડયાયના હેતુઓ માટે ડયાબયક સત્તા હશે.

અપીલ અબધકારી

26. રાજ્ય સરકારના અબધક બનયામક (મત્્યપાલન) ના પદથી નીચે ન હોય તેિા
અબધકારી, િે સંિંબધત રાજ્ય સરકાર સાથે પરામશિ કયાિ પછી કેડદ્ર સરકાર દ્િારા
સબચત કરિામાં આિે તે આ કાયદાના હેતુઓ માટે અપીલ અબધકારી હશે.

અપીલ.

27. (1) કલમ 24 હેઠળ ડયાબયક સત્તાના હુ કમથી વ્યબથત કોઈપણ વ્યબક્ત િે તારીખે
તેને ઓડિર ઉપલબ્ધ કરાિિામાં આવ્યો છે તે તારીખથી ત્રીસ ફદિસની અંદર, અપીલ
અબધકારીને અપીલ કરી શકે છે :
િો કે, અપીલકતાિએ અપીલ દાખલ કરતી િખતે, તેની સામે અપીલ કરાયેલા હુ કમ હેઠળ
ચકિિાપાત્ર દંડની રકમ િમા ન કરાિી હોય ત્યાં સુધી, અપીલ અબધકારી દ્િારા કોઈ અપીલ
્િીકારિામાં આિશે નહીં:
િો અપીલ અબધકારી સંતોર્ાય કે અપીલકતાિને સમયસર અપીલ દાખલ કરિાથી
પરતા કારણથી અટકાિિામાં આિી હતી તો તે ત્રીસ ફદિસના સમયગાળાની સમાબપ્ત
પછી પણ ઉપરોક્ત તારીખથી નેિું ફદિસની સમાબપ્ત પહેલા કોઈપણ અપીલ કરી શકે
છે .

અપીલ અબધકારીના
રેકોડિ િગેરે
િોલાિિા માટેના
અબધકાર

(2) અપીલ અબધકારી, અપીલનો બનણિય કરતી િખતે િે સચિિામાં આિી છે આિી
પ્રફક્રયાને અનુસરશે, .
28. અપીલ અબધકારી આ અબધબનયમ હેઠળ બનણાિયક અબધકારી દ્િારા પસાર
કરાયેલા કોઈપણ આદેશના રેકોડિની માંગણી કરી શકે છે અને તેની તપાસ કરી શકે
છે અને િે ની સામે કલમ 27 હેઠળ કોઈ અપીલ કરિામાં આિી શકશે નહીં અને
આિા હુ કમની કાયદેસરતા અથિા ઔપચાફરકતાને સંતોર્િાના હેતથ
ુ ી પ્રફક્રયાની
બનયબમતતા બિશે અને તેને યોગ્ય લાગે તે પ્રમાણે આિો આદેશ પસાર કરી શકે છે .
િો કે કોઈ પણ વ્યબક્તને અસર કરતી વ્યબક્તને આ િાિતે સુનાિણીની િાિિી તક
આપિામાં આિે તે બસિાય કોઈ પણ વ્યબક્તને પિિગ્રહપિિક અસર કરતો કોઈ આદેશ
આપિામાં આિશે નહીં.
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તપાસ હાથ ધરિાના
સંિંધમાં ડયાબયક
અબધકારી અને
અપીલ અબધકારીની
સત્તા.

29. (1) બનણાિયક અબધકારી અને અપીલ અબધકારી તપાસ કરતી િખતે નીચેની
િાિતોના સંદભિમાં દાિો અિમાિતી િખતે દીિાની કાયિરીબત સંબહતા(બસબિલ
પ્રોબસિર કોડ), 1908 હેઠળ બસબિલ કોટિની તમામ સત્તાઓ ધરાિે છે : -

1908 નું 5.

(a) સાક્ષીઓની હાિરીને િોલાિિા અને લાગુ કરિા;
(b) કોઈપણ દ્તાિેિની તપાસ અને રિુ કરિાની આિશ્યકતા;
(c) કોઈપણ જાહેર રેકોડિ અથિા તેની નકલ કોઈપણ કોટિઓફિસમાંથી માંગિી;
(d) સોગંદનામા પર પુરાિા પ્રાપ્ત કરિા, અને
(e) સાક્ષીઓ અથિા દ્તાિેિોની તપાસ માટે આયોગ િહાર પાડિું.
પ્રકરણ V

ગુનાઓ અને દંડ
ભારતના દફરયાઈ
બિ્તારોમાં બિદેશી
માછીમારીના
િહાિો
દ્િારા
કાયદાની
અમુક
િોગિાઈઓનું
ઉલ્લંઘન
કરિા
િદલ દંડ.

30. કોઈપણ બિદેશી માછીમારી િહાિ,(i) ભારતના દફરયાઈ ઝોનમાં કલમ 11 ના ઉલ્લંઘનમાં માછીમારી કરિા પર તેના
કેચ, બગયર, સાધનો, ્ટોસિ િપ્ત કરી શકાય છે અને માબલક અથિા પ્રચાલક અથિા
િડા, િે પણ હોય તે માટે િે િર્િ સુધીની કેદની સજા થઈ શકે છે અથિા એક
કરોડ રૂબપયા સુધીનો દંડ, અથિા િંને સાથે;

(ii) ભારતના દફરયાઈ ઝોનમાં કલમ 12 ના ઉલ્લંઘનમાં પફરિહન કરિા પર દસ
લાખ રૂબપયાથી ઓછો નહીં પણ િીસ લાખ રૂબપયા સુધીનો દંડ થઇ શકે છે .
બિબશષ્ટ
આર્થિક
ક્ષેત્રમાં
ભારતીય
માછીમારી િહાિો
દ્િારા
કાયદાની
અમુક
િોગિાઈઓનું
ઉલ્લંઘન
કરિા
િદલ દંડ.

31. (1) કલમ 13 અથિા કલમ 15 ના ઉલ્લંઘનમાં બિબશષ્ટ આર્થિક ઝોનમાં માડય
લાયસડસ બિના માછીમારી અથિા માછીમારી સંિંબધત પ્રિૃબત્તઓમાં રોકાયેલા કોઈપણ
ભારતીય માછીમારીના િહાિો, નીચેના કોષ્ટકના ત્રીજા, ચોથા અને પાંચમા ્તંભમાં
ઉલ્લેબખત હદ સુધી બશક્ષાને પાત્ર હશે. પ્રથમ ્તંભમાં ઉલ્લેબખત ગુનાઓ માટે િીજા
્તંભમાં ઉલ્લેબખત માછીમારી િહાિોની શ્રેણીનો સંદભિ, કોષ્ટક
ગુનાઓ

માછીમારીના
િહાિની શ્રેણી

પ્રથમ ગુના પર દંડ

િીજા ગુના પર
દંડ

ત્રીજા
અને
ત્યારિાદના
ગુના પર દંડ

(1)
કલમ
13
અને
15.

(2)
15 મીટરથી ઓછી
લંિાઈના
મોટરચાબલત
િહાિો (OAL)
15 મીટર અને તેથી
િધુ
લંિાઈના
મોટરચાબલત

(3)
શડય

(4)
શડય

(5)
િે
હજાર
રૂબપયાનો દંડ

િે
હજાર
રૂબપયાનો દંડ

પાંચ
હજાર
રૂબપયાનો દંડ

દસ
હજાર
રૂબપયાનો દંડ
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િહાિો
15 મીટર કરતા
ઓછી
લંિાઈના
યાંબત્રક િહાિો
15 મીટર અને તેથી
િધુ
લંિાઈના
યાંબત્રક િહાિો

પાંચ
હજાર
રૂબપયાનો દંડ

દસ
હજાર
રૂબપયાનો દંડ

પચીસ હજાર
રૂબપયાનો દંડ

દસ
હજાર
રૂબપયાનો દંડ

પચીસ
હજાર
રૂબપયાનો દંડ

પચાસ હજાર
રૂબપયાનો દંડ

(2) કલમ 6 અથિા કલમ 8 અથિા કલમ 17 ની પેટા-કલમ (2) હેઠળ બનધાિફરત
પગલાંનું ઉલ્લંઘન કરીને બિબશષ્ટ આર્થિક ક્ષેત્રમાં માછીમારી અથિા માછીમારી
સંિંબધત પ્રિૃબત્તઓમાં રોકાયેલ કોઈપણ ભારતીય માછીમારી િહાિ, અનુક્રમે પ્રથમ
કૉલમમાં ઉલ્લેબખત ગુનાઓ માટે, િીજા કૉલમમાં ઉલ્લેબખત માછીમારીના િહાિોની
શ્રેણીના સંદભિમાં, નીચેના કોષ્ટકના ત્રીજા, ચોથા અને પાંચમા કૉલમમાં ઉલ્લેબખત હદ
સુધી બશક્ષાને પાત્ર રહેશે,
કોષ્ટક
ગુનાઓ

માછીમારીના
િહાિની શ્રેણી

પ્રથમ ગુના પર
દંડ

િીજા ગુના પર
દંડ

ત્રીજા
અને
ત્યારિાદના
ગુના પર દંડ

(1)
કલમ
6, 8

(2)
15 મીટરથી ઓછી
લંિાઈના
મોટરચાબલત
િહાિો (OAL)
15 મીટર અને
તેથી
િધુ
લંિાઈના
મોટરચાબલત
િહાિો

(3)
શડય

(4)
શડય

(5)
એક
હજાર રૂબપયાનો
દંડ

એક
હજાર રૂબપયાનો
દંડ

િે
હજાર
રૂબપયાનો દંડ

પાંચ
હજાર
રૂબપયાનો દંડ

15 મીટર કરતા
ઓછી લંિાઈના
યાંબત્રક િહાિો
15 મીટર અને
તેથી
િધુ
લંિાઈના યાંબત્રક
િહાિો

ત્રણ
હજાર
રૂબપયાનો દંડ

પાંચ
હજાર
રૂબપયાનો દંડ

દસ
હજાર
રૂબપયાનો દંડ

પાંચ
હજાર
રૂબપયાનો દંડ

દસ
હજાર
રૂબપયાનો દંડ

પચીસ હજાર
રૂબપયાનો દંડ

(2)
અને
17.

ઉચ્ચ
સમુદ્રમાં
ભારતીય માછીમારી
િહાિો
દ્િારા

32. (1) કલમ 13 અથિા કલમ 15 ના ઉલ્લંઘનમાં ઉચ્ચ સમુદ્રમાં માડય લાયસડસ બિના
માછીમારી અથિા માછીમારી સંિબં ધત પ્રિૃબત્તઓમાં રોકાયેલા કોઈપણ ભારતીય
માછીમારીના િહાિો, નીચેના કોષ્ટકના ત્રીજા, ચોથા ્તંભમાં ઉલ્લેબખત હદ સુધી
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કાયદાની
અમુક
િોગિાઈઓનું
ઉલ્લંઘન
કરિા
િદલ દંડ.

બશક્ષાને પાત્ર હશે. પ્રથમ ્તંભમાં ઉલ્લેબખત ગુનાઓ માટે િીજા ્તંભમાં ઉલ્લેબખત
માછીમારી િહાિોની શ્રેણીનો સંદભિ, કોષ્ટક
ગુનાઓ

માછીમારીના
િહાિની શ્રેણી

પ્રથમ ગુના પર
દંડ

િીજા અને ત્યારિાદના ગુના
પર દંડ

(1)
કલમ 13 અને
15.

(2)
15 મીટર કરતા
ઓછી લંિાઈના
યાંબત્રક િહાિો

(3)
પચીસ હજાર
રૂબપયાનો દંડ

(4)
પચાસ હજારનો દંડ અને ત્રીસ
ફદિસના સમયગાળા માટે
િહાિ િપ્ત કરિું

15 મીટર અને
તેથી
િધુ
લંિાઈના યાંબત્રક
િહાિો

પચીસ હજાર
રૂબપયાનો દંડ

િે લાખ રૂબપયાનો દંડ અને
ત્રીસ ફદિસના સમયગાળા માટે
િહાિ િપ્ત કરિું

(2) ઉચ્ચ સમુદ્રમાં કલમ 6 ની પેટા-કલમ( 3) ની કલમ( i) ના ઉલ્લંઘનમાં માછીમારી
અથિા માછીમારી સંિંબધત પ્રિૃબત્તઓમાં રોકાયેલા કોઈપણ ભારતીય માછીમારીના
િહાિો, ત્રીજી અને ચોથી કૉલમમાં ઉલ્લેબખત હદ સુધી સજાને પાત્ર રહેશે .અનુક્રમે
પ્રથમ ્તંભમાં ઉલ્લેબખત ગુનાઓ માટે, િીજા ્તંભમાં દશાિિલ
ે માછીમારીના િહાિોની
શ્રેણીના સંદભિમાં નીચેનું કોષ્ટક, –
કોષ્ટક
ગુનાઓ

માછીમારીના
િહાિની શ્રેણી

પ્રથમ ગુના પર દંડ

િીજા અને ત્યારિાદના
ગુના પર દંડ

(1)

(2)
15 મીટર કરતા
ઓછી
લંિાઈના
યાંબત્રક િહાિો

(3)
િીસ હજાર રૂબપયાનો
દંડ

(4)
ચાલીસ હજાર રૂબપયાનો
દંડ અને ત્રીસ ફદિસના
સમયગાળા
માટે
લાઇસડસ સ્પેડડ

15 મીટર અને તેથી
િધુ
લંિાઈના
યાંબત્રક િહાિો

પચીસ
હજાર
રૂબપયાનો દંડ

એક લાખ રૂબપયાનો દંડ
અને ત્રીસ ફદિસના
સમયગાળા
માટે
લાઇસડસ સ્પેડડ

કલમ 6
(3) (i).

બિશેર્ લાયસડસના
33. િો કોઈ ભારતીય માછીમારી િહાિ કલમ 18 હેઠળ આપિામાં આિેલ બિશેર્
બનયમો અને શરતોના લાયસડસની શરતો અને બનયમોનું પાલન કરિામાં બનષ્િળ જાય છે , તો આિા િહાિના
ઉલ્લંઘન માટે દંડ.
માબલક અથિા સંચાલકને લાયસડસ સ્પેડશન અથિા રદ કરિા સાથે એક લાખ રૂબપયા
સુધીનો દંડ થઈ શકે છે .

અબધકૃત
અબધકારીઓના

34. (1) િો કોઈ વ્યબક્ત અબધકૃત અબધકારીને તેની સત્તાનો ઉપયોગ કરિામાં ઈરાદાપિિક
અિરોધે છે , તો તે બશક્ષાને પાત્ર થશેPage 15 of 18

અિરોધ માટે દંડ.

કંપનીઓ દ્િારા
ગુનાઓ

(i) 15 મીટરથી ઓછી લંિાઈના ભારતીય માછીમારીના િહાિના ફક્સામાં, પાંચ હજાર
રૂબપયાનો દંડ અને 15 મીટરની એકંદર લંિાઈ અને તેનાથી િધુના ફક્સામાં દસ હજાર
રૂબપયા;
(ii) બિદેશી માછીમારીના િહાિના ફક્સામાં પાંચ લાખ રૂબપયા સુધીનો દંડ થઈ શકે છે .
35. (1) િયારે આ અબધબનયમ હેઠળનો ગુનો કંપની દ્િારા આચરિામાં આવ્યો
હોય, ત્યારે તે દરેક વ્યબક્ત કે િે ણે ગુનો આચયો હતો, તે સમયે તે કંપનીના
વ્યિસાયના આચરણ માટે, કંપની તેમિ કંપનીનો હિાલો અથિા િિાિદાર હતો,
ગુના માટે દોબર્ત માનિામાં આિશે અને તેની સામે કાયિિાહી કરિા અને તે મુિિ
સજા કરિા માટે િિાિદાર રહેશ:ે
આ પેટા-કલમમાં સમાબિષ્ટ કંઈપણ એિી કોઈ વ્યબક્તને કોઈપણ સજા
માટે િિાિદાર ઠરાિશે નહીં િો તે સાબિત કરે કે ગુનો તેની જાણ િગર
આચરિામાં આવ્યો હતો અને તેણે આિા ગુનાને અટકાિિા માટે તમામ યોગ્ય
પગલાંનો ઉપયોગ કયો હતો.
(2) પેટા-કલમ (1) માં સમાબિષ્ટ કંઈપણ હોિા છતાં, િયારે આ કાયદા હેઠળનો
ગુનો કોઈ કંપની દ્િારા કરિામાં આવ્યો હોય અને તે સાબિત થાય છે કે ગુનો
સંમબત અથિા સહયોગથી કરિામાં આવ્યો છે , અથિા કોઈપણ ફડરેક્ટર, મેનેિર,
સેક્રેટરી અથિા કંપનીના અડય અબધકારી દ્િારા ઉપેક્ષા કરિામાં આિી છે , તો
આિા ફડરેક્ટર, મેનેિર, સેક્રેટરી અથિા અડય અબધકારીને પણ તે ગુના માટે દોબર્ત
માનિામાં આિશે અને તેની સામે કાયિિાહી કરિામાં આિશે અને તે મુિિ સજા
કરિામાં આિશે.
પ્રકરણ VI
બિબિધ(બમસેલન
ે ીયસ)

ભંડોળ ની રચના

36. (1) દફરયાઇ માછીમારી બિકાસ ભંડોળ(મરીન ફિશરીઝ ડેિલપમેડટ િંડ) તરીકે ઓળખાતું
ભંડોળ હશે અને તેમાં િમા કરિામાં આિશે(a) આ કાયદાના હેતુઓ માટે કેડદ્ર સરકાર દ્િારા આપિામાં આિતી કોઈપણ અનુદાન
અથિા લોન;
(b) આ અબધબનયમ હેઠળ એકબત્રત કરેલી િધી રસીદો; અને
(c) આ કાયદાના હેતુઓ માટે કોઈપણ રાજ્ય સરકાર અથિા સં્થા દ્િારા આપિામાં
આિતી કોઈપણ અનુદાન અથિા લોન.
(2) ભંડોળનો ઉપયોગ બિન-મોટરચાબલત માછીમારી િહાિો ચલાિતા પરંપરાગત
માછીમારો સબહતના માછીમારોના કલ્યાણ માટે અને દફરયાઇ માછીમારી અને સંિંબધત
પ્રિૃબત્તઓના ટકાઉ બિકાસ અને સંચાલન માટે કરિામાં આિશે.
(3) કેડદ્ર સરકાર, જાહેરનામા દ્િારા, ભંડોળની જાળિણી અને સંચાલન માટે એક
એબડટટીની બનમણૂક કરશે
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નોંધનીય ગુનાઓ
સદભાિના
લીધેલા
પગલાઓનું
રક્ષણ

થી

37. િોિદારી કાયિિાહીની સંબહતા(કોડ ઓિ ફક્રબમનલ પ્રોબસિર), 1973 માં સમાબિષ્ટ 1974 ના 1.
કંઈપણ હોિા છતાં, કલમ 28 હેઠળ બશક્ષાપાત્ર ગુનાઓ નોંધનીય રહેશ.ે
38. (1) આ કાયદાની િોગિાઈઓના અનુસંધાન માં સદભાિનાથી કરિામાં આિેલ
અથિા િરિ બનભાિિા માટે કરિામાં આિતા અબધકૃત અબધકારી અથિા ડયાબયક
અબધકારી અથિા અપીલ અબધકારી તરીકે બનયુક્ત કોઈપણ અબધકારી સામે કોઈ પણ
દાિો, કાયિિાહી અથિા અડય કાનની કાયિિાહી નહીં થાય.
(2) આ અબધબનયમની િોગિાઈઓના અનુસંધાનમાં સદભાિનાથી કરિામાં આવ્યું હોય
અથિા કરિાના ઈરાદાથી કોઈ પણ પ્રકારના નુકસાનને કારણે, અથિા તેને કારણે થિાની
સંભાિના હોય, તેના માટે સરકાર સામે કોઈ દાિો અથિા અડય કાનની કાયિિાહી કરિામાં
આિશે નહીં.

બનયમો િનાિિાની
સત્તા.

39. (1) કેડદ્ર સરકાર રાજ્ય સરકાર સાથે પરામશિ કયાિ પછી, અબધબનયમ દ્િારા, આ કાયદાની
િોગિાઈઓને અમલમાં મકિા માટે બનયમો િનાિી શકે છે .
(2) ખાસ કરીને, અને ઉપરોક્ત સત્તાઓની સામાડયતાને પિિગ્રહ કયાિ બિના, આિા બનયમો
નીચેની તમામ િાિતો અથિા કોઈપણ િાિતો માટે પ્રદાન કરી શકે છે , એટલે કે:(a) કલમ 7 ની પેટા-કલમ (3( હેઠળ માબહતીના સંગ્રહ, સંકલન, પ્રફક્રયા અને પ્રસારની
રીત;
(b) કલમ 10 હેઠળ બિન-મોટરચાલક માછીમારી િહાિ ચલાિતા માછીમારો સબહત
પરંપરાગત અને નાના પાયે માછીમારોની આજીબિકા અને સામાબિક-આર્થિક સુખાકારી
માટેનાં પગલાં;
(c) કલમ 12 હેઠળ ભારતના દફરયાઈ ઝોનમાંથી પસાર થતા બિદેશી માછીમારી
િહાિો દ્િારા અનુસરિાની પ્રફક્રયા;
(d) કલમ 13 હેઠળ પ્રકાશના ઉપયોગની મંિરી આપી શકાય તે માટે માછીમારી
પદ્ધબતઓ;
(e) પેટા-કલમ (2( હેઠળનું િોમિ, બિગતો અને િી, પેટા-કલમ (4( હેઠળ િી એકબત્રત
કરિાની રીત, પેટા-કલમ (5( હેઠળ લાઇસડસ જારી કરી શકાય તે િોમિ, રીત અને સમય અને
િે અસાધારણ સંિોગોમાં કલમ 17 ની પેટા કલમ (8( હેઠળ લાઇસડસ ટ્રાડસિર કરી
શકાય છે ;
(f) 18 ના પેટા-બિભાગો (1( અને (2( હેઠળ બિશેર્ લાયસડસના બનયમો અને શરતો;
(g) કલમ 19 ની પેટા-કલમ (1( હેઠળ લાયસડસ સ્પેડશન અને રદ કરિાની રીત;
(h) કલમ 20 ની પેટા-કલમ (1( હેઠળ િસલિામાં આિનાર શુલ્ક અને તેના સંગ્રહની રીત;
(i) બિભાગ 21 ની પેટા-કલમ (3( હેઠળ સલાહકાર સબમબતની રચના અને તેની
કામગીરીની શરતો;
(j) કલમ 23 ની પેટા કલમ (2) હેઠળ અટકાયત કરાયેલા બિદેશી માછીમારી
િહાિો પર િસલિામાં આિતો ખચિિોિો;
(k) પેટા-કલમ (1( હેઠળ ચુકાદા આપનાર અબધકારી દ્િારા તપાસ અને કાયિિાહી શરૂ
કરિાની રીત અને કલમ 24ની પેટા-કલમ (4( હેઠળ બનણિય લેિાની પ્રફક્રયા;
(l) કલમ 27 ની પેટા કલમ (2( હેઠળ અપીલ અબધકારી દ્િારા અપીલ નક્કી કરિાની
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પ્રફક્રયા;
(m) કલમ 33 ની પેટા કલમ (2( હેઠળ દફરયાઈ માછીમારી સંિંબધત પ્રિૃબત્તઓ;
(n) અડય કોઈપણ િાિત િે િનિાની છે અથિા સચિિામાં આિી શકે છે .
બનયમો અને
જાહેરનામાઓ
સંસદ સમક્ષ રિુ
કરિા માટે
િનાિેલા અથિા
જારી કરિામાં
આવ્યા છે .

40. આ અબધબનયમ હેઠળ િનાિેલ દરેક બનયમ સંસદના દરેક ગૃહ સમક્ષ સત્રમાં હોય
તે પછી િને તેટલી િહેલી તકે નાખિામાં આિશે, િે કુલ ત્રીસ ફદિસના સમયગાળા
માટે હશે િે એક સત્રમાં અથિા િે કે તેથી િધુ ક્રબમક સત્રમાં સમાબિષ્ટ હોઈ શકે,
અને િો, સત્ર પછી તરત િ સત્રની સમાબપ્ત પહેલા અથિા ઉપરોક્ત ક્રબમક સત્રો
પહેલા, યથાપ્રસંગ િંને ગૃહો બનયમમાં કોઈ િેરિાર કરિા માટે સંમત થાય છે અથિા
િંને ગૃહો સંમત થાય છે કે બનયમ ન િનાિિો િોઈએ, ત્યાર િાદ બનયમ િક્ત
આિા સુધારેલા ્િરૂપમાં િ લાગુ પડશે અથિા કોઈ અસર થશે નહીં; તેથી, િો કે,
આિા કોઈપણ િેરિાર અથિા રદિાતલ તે બનયમ હેઠળ અગાઉ કરિામાં આિેલી
કોઈપણ િ્તુની માડયતા માટે પિિગ્રહ બિના રહેશ.ે

1976 ના
અબધબનયમ 80 ની
અસર.

41. ટેફરટોફરયલ િોટસિ, કોબડટનેંટલ શેલ્િ, એક્સક્લુબઝિ ઇકોનોબમક ઝોન એડડ અધર
મેરીટાઇમ ઝોડસ એક્ટ, 1976ની કલમ 7 ની પેટા-કલમ( 5) ની િોગિાઈઓ આ કાયદાના
હેતુઓ માટે કોઈ અસર કરશે નહીં.

મુબશ્કલો દર
કરિાની સત્તા

42. (1) િો આ અબધબનયમની િોગિાઈઓને લાગુ કરિામાં કોઈ મુશ્કેલી ઊભી
થાય, તો મુબશ્કલ દર કરિા, િરૂરી િણાય અથિા ઉબચત િણાય, તો કેડદ્ર સરકાર,
સત્તાિાર ગેઝેટમાં પ્રબસદ્ધ કરાયેલા આદેશ દ્િારા, આ કાયદાની િોગિાઈઓ સાથે
અસંગત ન હોય તેિી િોગિાઈઓ કરી શકે છે

1976 ના 80.

િો કે આ અબધબનયમની શરૂઆતની તારીખથી ત્રણ િર્િની મુદત પરી થયા પછી આ કલમ
હેઠળ આિો કોઈ આદેશ કરિામાં આિશે નહીં.
(2) આ કલમ હેઠળ કરિામાં આિેલ દરેક આદેશ સંસદના દરેક ગૃહ સમક્ષ, તે િની
જાય પછી િને તેટલી િલદી મકિામાં આિશે.
રદિાતલ અને િચત.

43. (1) ભારતના મેરીટાઇમ ઝોન (બિદેશી િહાિો દ્િારા માછીમારીનું બનયમન(

1981 ના 42.

અબધબનયમ, 1981, આથી રદ કરિામાં આિે છે .
(2) આિા રદિાતલ હોિા છતાં, અબધબનયમ હેઠળ કરિામાં આિેલ કંઈપણ
અથિા કોઈપણ કાયિિાહી કરિામાં આિી છે , કોઈપણ સચના, ઓડિર, બનમણૂક,
પ્રમાણપત્ર, નોફટસ અથિા જારી કરાયેલી રસીદ, કરેલી અરજી, અથિા આપિામાં
આિેલ લાયસડસ, િે આ કાયદાની િોગિાઈઓ સાથે અસંગત નથી, આ
અબધબનયમની અનુરૂપ િોગિાઈઓ હેઠળ કરિામાં આિી છે અથિા લેિામાં
આિી હોિાનું માનિામાં આિશે.
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