भारतीय सागरी मात्स्ययकी त्सिधेयक, २०२१
अ.
त्सिधेयक
पारं पाररक आत्सि लघु-यतरीय मत्सछिमारांचे जीिनमान आत्सि सामात्सजक-आर्थिक
कल्याि िाढििे, भारताछया अनन्य आर्थिक क्षेत्रात म्ययपालन संसाधनांचा
शाश्वत त्सिकास करिे आत्सि भारतीय मासेमारीद्वारे खोल, दूरिरछया समुद्रात
म्ययपालनाचा जबाबदार िापर सुत्सनत्सित करिे. जहाजे आत्सि ्याछयाशी संबंत्सधत
गोष्टी ककं िा ्याछयाशी संबंत्सधत.
ब
भारतीय प्रजासत्ताकाछया बहात्तरव्या िर्षी संसदेने लागू के ला तो खालील प्रमािे
अध्याय एक
प्रायतात्सिक

संत्सक्षप्त शीर्षिक
आत्सि प्रारं भ

उपयोजन

व्याख्या

१. (१) या कायद्याला भारतीय सागरी म्ययव्यिसाय कायदा, २0२१ म्हटले
जाऊ शकते.
(२) कें द्र सरकार अत्सधसूचनेद्वारे , अत्सधकृ त राजपत्रात त्सनयुक्त करे ल अशा
तारखेपासून ते लागू होईल:
परं तु या कायद्याछया िेगिेगळ्या तरतुदींसाठी िेगिेगळ्या तारखा
त्सनयुक्त के ल्या जाऊ शकतात आत्सि या कायद्याछया प्रारं भासाठी अशा
कोि्याही तरतुदीतील कोिताही संदभि ्या तरतूदीछया अंमलात
येण्याचा संदभि म्हिून समजला जाईल.
२. हा कायदा मासेमारी आत्सि मासेमारीसंबंत्सधत उपक्रमांना लागू होईल.
(i) भारतीय मासेमारी जहाजांद्वारे अनन्य आर्थिक क्षेत्रामध्ये जे प्रादेत्सशक
पाण्याछया पलीकडे आत्सि लगतचे क्षेत्र आहे आत्सि उच्चसमुद्रांमध्ये; आत्सि
(ii) भारताछया सागरी क्षेत्रांमध्ये परदेशी मासेमारी जहाजांद्वारे .
३. या कायद्यात, संदभािनुसार अन्यथा आिश्यक असल्यास,
(अ) “अत्सधकृ त अत्सधकारी” म्हिजे कलम २२ अंतगित अत्सधसूत्सचत अत्सधकृ त अत्सधकारी;
(ब) “सल्लागार सत्समती” म्हिजे कलम २१ अंतगित यथापन के लेल्या सागरी
म्ययव्यिसायािरील सल्लागार सत्समती;
(क) “अनन्य आर्थिक क्षेत्र” म्हिजे प्रादेत्सशक पािी, महाद्वीपीय शेल्फ, अनन्य
आर्थिक क्षेत्र आत्सि इतर सागरी क्षेत्र अत्सधत्सनयम, १९७६ छया कलम
७छया अथािमधील भारताचे अनन्य आर्थिक क्षेत्र;
(ड) “मासे” म्हिजे फफनफफश, मोलयक, क्रयटेत्सशयन्स आत्सि सागरी सयतन प्रािी,
सरपटिारे प्रािी आत्सि समुद्रीपक्षयांव्यत्सतररक्त इतर सिि प्रकारछया सागरी
प्रािी आत्सि िनयपती;
(इ) “मछिीमार” म्हिजे उपजीत्सिके छया ककं िा नफ्याछया हेतूने मासेमारी आत्सि
मासेमारीशी संबंत्सधत कामांमध्ये गुंतलेली कोितीही व्यक्ती आत्सि ्यात
मासे कामगारांचा समािेश आहे;
(फ) “मासेमारी” म्हिजे कोि्याही पद्धतीने मासे शोधिे ककं िा ्याछया मागे
जािे ककं िा ्याचा पाठलाग करिे, मासे पकडिे ककं िा घेिे ककं िा
काढिे;
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(ज) "मासेमारी संबंत्सधत फक्रयाकलाप" म्हिजे माशांचे लँडडंग, पॅकेडजंग,
त्सिपिन, प्रफक्रया, जतन ककं िा थेट िाहतूक, पूिी बंदरातन उतरलेल्या
माशांचे यथानांतरि ककं िा िाहतूक; ककं िा इतर कोितेही ऑपरे शन;
(च) “म्ययव्यिसाय” म्हिजे मासेमारी आत्सि मासेमारी संबंत्सधत उपक्रम
आत्सि सागरी म्ययसंसाधनांचे पकडिे, संिधिन आत्सि व्यियथापन;
(ई) “मा्ययकी आकडेिारी” म्हिजे सामात्सजक, आर्थिक, जैत्सिक आत्सि
पयाििरिीय मापदंडांची मात्सहती ज्यामध्ये मासेमारी के ली जाते आत्सि
भारतातील म्यय संपत्तीचे प्रभािी संिधिन, व्यियथापन आत्सि
िैज्ञात्सनक समज यासाठी आिश्यक आहे;
(झ) “मासेमारी जहाज” म्हिजे जहाज ककं िा बोट मोटारयुक्त ककं िा
यांत्सत्रकीकृ त असो ककं िा समुद्रात मासेमारी आत्सि मासेमारीशी संबंत्सधत
कायाित गुंतलेले असो;
(ख) "परदेशी मासेमारी जहाज" म्हिजे भारतीय मासेमारी जहाज सोडू न
इतर मासेमारी जहाज;
(ल) " खुला समुद्र" म्हिजे अनन्य आर्थिक क्षेत्राछया बाह्य मयािदब
े ाहेर असलेले
आत्सि इतर कोि्याही देशाछया अनन्य आर्थिक क्षेत्रामध्ये न येिारे
पािी;
(म) "भारतीय मासेमारी जहाज" म्हिजे भारतीय नागररकांछया मालकीचे
आत्सि मचंट त्सशडपंग अॅक्ट, १९५८ ककं िा भारतात सध्या लागू
असलेल्या इतर कोि्याही कायद्याछया तरतुदीनुसार नोंदिीकृ त एक
मासेमारी जहाज;
(न) “परिाना” म्हिजे या कायद्यांतगित मासेमारी आत्सि मासेमारीशी संबंत्सधत
फक्रयाकलापांसाठी कलम १७ छया उप-कलम (५) अंतगित जारी के लेला
मासेमारी परिाना;
(श) “परिाना प्रात्सधकरि” म्हिजे राज्यसरकारांनी ्यांछयासंबंत्सधत सागरी
मासेमारी त्सनयमन कायद्यांतगित त्सनयुक्त के लेले परिाना प्रात्सधकरि;
(प) “भारताचे सागरी क्षेत्र” म्हिजे भारताचे प्रादेत्सशक पािी आत्सिभारताचे
अनन्य आर्थिक क्षेत्र;
(य) मासेमारी जहाजाछया संबंधात “मायटर” ककं िा “कॅ प्टन”, याचा अथि
मासेमारी नौके चा आदेश ककं िा प्रभार असलेली ककं िा मासेमारी
जहाजाची जबाबदारी असलेली कोितीही व्यक्ती;
(र) “यांत्सत्रकीकृ त मासेमारी जहाज ” म्हिजे हलमध्ये बसिलेले इं त्सजन असलेले
कोितेही
मासेमारी
जहाज, जे
प्रिोदनासाठी
तसेच
मासेमारी
ऑपरे शनसाठी जाळी फे किे आत्सि ओढिे, ऑपरे टटंग लाईन्स इ्यादीसाठी
मशीन पॉिर िापरते;
(स) “मोटराइज्ड मासेमारी जहाज” म्हिजे कोि्याही मासेमारीछया जहाजाला
ज्यामध्ये इनबोडि इं त्सजन बसिले गेले आहे ककं िा आउट बोडि ता्पुरते
इं त्सजन बसिले गेले आहे, जे प्रिोदनासाठी िापरले जाते;
(ट) "सागरी म्यय पालनािरील राष्ट्रीय धोरि" म्हिजे कलम ४ अंतगित
अत्सधसूत्सचत सागरी म्ययव्यिसायािरील राष्ट्रीय धोरि;
(उ) “नॉन- मोटराइज्ड मासेमारी जहाज” म्हिजे एक मासेमारी जहाज जे
प्रिोदनासाठी ककं िा मासेमारीछया ऑपरे शनसाठी कोि्याही प्रकारछया
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सागरी
म्ययव्यिसायािरील राष्ट्रीय
धोरि

मशीन पॉिरचा िापर करत नाही;
(ि) “सूचना” म्हिजे अत्सधकृ त राजपत्रात प्रकात्सशत झालेली अत्सधसूचना आत्सि
्यानुसार ‘सूचना’ या अत्सभव्यक्तीचा अथि लािला जाईल;
(िा) “ऑपरे टर” म्हिजे मासेमारीछया जहाजाचे मालक ककं िा व्यक्तीचे त्सनयंत्रि
आत्सि व्यियथापन.
(क्ष) मासेमारी जहाजाछया संबंधात “मालक” म्हिजे मासेमारी जहाज ककं िा
मासेमारी जहाजातील त्सहयसा ज्याछया मालकीचा आहे ती व्यक्ती;
यपष्टीकरि. या कलमाछया हेतूंसाठी, "व्यक्ती" मध्ये कोितीही व्यक्ती ककं िा
भागीदारी ककं िा कोितीही साििजत्सनक ककं िा खाजगीसंयथा समात्सिष्ट
आहे, मग ती समात्सिष्ट असो िा नसो;
(ळ) “त्सनधािररत” म्हिजे या कायद्याछया अंतगित त्सनयमांद्वारे त्सित्सहत के लेले;
(ज्ञ) "मनोरं जक मासेमारी" म्हिजे खेळ ककं िा आनंदासाठी मासेमारी;
(ज्ञ-अ) "लहान-मोठे मासेमार" म्हिजे मोठ्या कं पन्या ककं िा कं पन्या िगळता
मालक-संचात्सलत ककं िा उद्योजकता म्ययव्यिसाय, ज्यात थोड्या प्रमािात
भांडिल आत्सि मेहनत समात्सिष्ट असते आत्सि एक फदिसाची ककं िा खूप
फदिसांछया मासेमारी फे ऱ्या, त्सनिािह, घरगुती िापरासाठी ककं िा
त्सनयाितीसाठी;
(ज्ञ-ब) “त्सिशेर्ष परिाना” म्हिजे कलम १८ अंतगित जारी के लेला परिाना;
(ज्ञ-क) "राज्य सरकार" म्हिजे फकनारपट्टीचे यथान असलेले राज्य सरकार आत्सि
कें द्रशात्ससत प्रदेश प्रशासन.
(ज्ञ-ड) “प्रादेत्सशक पािी” म्हिजे प्रादेत्सशक पािी, महाद्वीपीय शेल्फ, अनन्य आर्थिक
क्षेत्र आत्सि भारताचे इतर सागरी क्षेत्र अत्सधत्सनयम, १९७६ छया कलम
३छया अथािमध्ये भारताचे प्रादेत्सशक पािी;
(ज्ञ-इ) "पारं पाररक मछिीमार" म्हिजे मछिीमारांचा पारं पाररक समुदाय जो
प्रामुख्याने फकनारपट्टीछया भागात राहतात जे समुद्री मासेमारी व्यिसाय
िारसाहक्काने
उपजीत्सिके छया
गरजा
भागितात
आत्सि
कारागीर
मछिीमारांचा समािेश करतात;
अध्याय दोन
शाश्वत त्सिकास आत्सि मासेमारी संसाधनांचे व्यियथापन
४.(१) कें द्र सरकार, राज्य सरकारांशी सल्लामसलत के ल्यानंतर, सागरी
म्ययव्यिसायािरील राष्ट्रीय धोरि तयार करे ल आत्सि अत्सधसूत्सचत करे ल.

(२) सागरी म्ययव्यिसायािरील राष्ट्रीय धोरि या कायद्याछया तरतुदींछया
अंमलबजाििीसाठी धोरिांसह सागरी म्ययव्यिसायाछया त्सिकासासाठी
व्यापक
मागिदशिक
तत्त्िे
ककं िा
या
कायद्यातील
तरतुदींची
अंमलबजाििीसाठी धोरि त्सनत्सित करे ल.
(३) कें द्र सरकार, िेळोिेळी, उप-कलम (१) अंतगित अत्सधसूत्सचत सागरी
म्ययव्यिसायािरील राष्ट्रीय धोरिाचे पुनरािलोकन आत्सि सुधारिा करू
शकते.
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सागरी
म्ययव्यिसाय
त्सिकास योजना

सागरी मासेमारी
व्यियथापन
योजना

५.(१)

कें द्र सरकार, राज्यसरकारांशी सल्लामसलत के ल्यानंतर, सागरी
म्ययव्यिसायािरील
राष्ट्रीय
धोरिानुसार
एक
ककं िा
अत्सधक
सागरी म्ययव्यिसाय त्सिकास योजना तयार आत्सि अत्सधसूत्सचत
करू शकते.
(२) सागरी म्ययव्यिसाय त्सिकास आराखड्यात उपाययोजना आत्सि
उपक्रमांचा समािेश असेल :(i) मूल्यशृंखलेसह सागरी म्ययपालनाचा शाश्वत त्सिकास;
(ii) पारं पाररक आत्सि लहान मछिीमारांची उपजीत्सिका आत्सि कल्याि यांना
प्रो्साहन
(iii) कृ त्सत्रम रीफ तयार करून आत्सि याद्वारे समुद्री म्ययपालन करून
म्ययसाठा िाढििे;
(iv) मनोरं जना्मक मासेमारी, जलीय -क्रीडा, सागरीपयिटन आत्सि अत्सतररक्त
उपजीत्सिके छया संधींना प्रो्साहन देण्याछया उद्देशाने इतरउपक्रम;
(v) सागरी मछिीमारांची क्षमता िाढििे
(vi) मूल्यशृंखला बळकट करण्यासाठी आिश्यक असेल ्याप्रमािे मासेमारी
नंतरछया म्ययपालन पायाभूत सुत्सिधांचा त्सिकास; आत्सि
(vii) सुरक्षा जाळे आत्सि समुद्रात मासेमारी करिाऱ्यांची सुरक्षा.
६.(१) कें द्र सरकार, राज्य सरकारांशी सल्लामसलत के ल्यानंतर, सागरी
म्ययपालनाछया
राष्ट्रीय
धोरिानुसार, सागरी
म्ययपालनाछया
पूििक्षमतेची जािीि करून देण्यासाठी, एक ककं िा अत्सधक सागरी
म्ययव्यिसाय व्यियथापन योजना तयार आत्सि अत्सधसूत्सचत करू
शकते.
(२) सागरी म्ययव्यिसाय व्यियथापन योजना उप-कलम (१) अंतगित
अत्सधसूत्सचत सागरी म्ययपालन संसाधनांचा शाश्वत िापर करण्यािर
लक्ष कें फद्रत के ले जाईल, ्यात नमूद के ल्यानुसार अशा उपाय
योजनांचा अिलंब करून ्यांचे संिधिन करिे, यासह–
(i) जहाज -आकाराचे अनुकूलन आत्सि मासेमारीचे प्रयत्न;
(ii) यथात्सनक आत्सि हंगामी बंद;
(iii) निजात माशांछया संरक्षिासाठी प्रजाती-त्सित्सशष्ट जाळीचा आकार त्सनर्दिष्ट
करिे;
(iv) क्षेत्र-त्सित्सशष्ट आत्सि संसाधन-त्सित्सशष्ट मासेमारीपद्धतींना प्रो्साहन देि;े
(v) बाय-कॅ चमध्ये ि टाकाऊ मत्सछिमारीमध्ये घट आििे.
(३) उप-त्सिभाग (१) आत्सि (२) मध्ये असलेल्या तरतुदींचा पूििग्रह न ठे िता कें द्र
सरकार करे ल
(i) ज्यात भारत देश सहभागी पक्ष आहे अशा आंतरराष्ट्रीय साधनांमधून
उदभिलेल्या
ठरािांछया
अनुपालनातील
उपाय
आत्सि
करारनुसार
भारतीय मासेमारी जहाजांद्वारे खुल्या समुद्रातील
म्ययव्यिसायाछया संसाधनांचा शाश्वत आत्सि जबाबदार िापर
करण्याछया उद्देशाने आत्सि अशा संसाधनांचे संिधिन आत्सि व्यियथापन
करण्यासाठी, िेळोिेळी, अत्सधसूचनाद्वारे त्सनर्दिष्ट करिे ;
(ii) म्ययव्यिसाय संसाधनांछया सिांगीि आत्सि शाश्वत त्सिकासाछया उद्देशाने,
आत्सि राज्य सरकारांशी सल्लामसलत के ल्यानंतर, अत्सधसूचनेद्वारे त्सनर्दिष्ट करा,
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जबाबदार म्ययव्यिसायासाठी अन्न आत्सि कृ र्षी संघटनेछया (FAO)
आचारसंत्सहतेिर आधाररत उपाय, म्ययव्यिसाय व्यियथापन आत्सि सहव्यियथापनासाठी इकोत्ससयटम दृष्टीकोि यिीकारिे. आत्सि आिश्यक तेथे
सािधत्सगरीचा दृष्टीकोि ठे ििे.

म्ययव्यिसाय
आकडे

मछिीमार आत्सि
मासेमारी
जहाजांची सुरक्षा
आत्सि सुरत्सक्षतता

राष्ट्रीय धोरि बेकायदेशीर,
त्सिना-नोंद आत्सि
अत्सनयत्समत
मासेमारीिरील
कृ ती योजना

(४) या कायद्यांतगित प्र्येक परिानाधारक उप-कलम (२) आत्सि (३) अंतगित
अत्सधसूत्सचत के लेल्या उपायांचे पालन करे ल.
७. (१) कें द्र सरकार म्ययव्यिसाय त्सिभागाद्वारे सागरी म्ययव्यिसायािरील
मात्सहतीचे राष्ट्रीय संग्रहालय म्हिून काम करे ल
(२) कें द्र सरकार, राज्य सरकारे आत्सि आिश्यक िाटेल अशा संयथा
ककं िा संयथांछया समन्ियाने, –
(i) म्ययपालन, म्ययपालन संसाधने, मासे उतरििे, म्ययपालन पायाभूत सुत्सिधा
आत्सि मत्सछिमारांछया सामात्सजक-आर्थिक पररत्सयथतीशी संबंत्सधत सिि मात्सहती
आत्सिडेटा गोळा करिे.
(ii) कलम (i) संदर्भित मात्सहती एकत्र करिे, प्रफक्रया करिे आत्सि प्रसाररत करिे
(३) उप-कलम (२) मध्ये नमूद के लेल्या मात्सहतीचे संकलन, संगनमत, प्रफक्रया
आत्सि प्रसार करण्याची पद्धत, त्सित्सहत के ल्याप्रमािे असेल.
(४) कें द्र सरकार, अत्सधसूचनेद्वारे , उप-कलम (२) छया कलमे (i) आत्सि (ii) अंतगित
त्सनर्दिष्ट के लेली कोितीही ककं िा सिि काये, यात्सनत्समत्त त्सनयुक्त करू
शकतील अशा संयथा ककं िा संयथांना सोपिू शकते.
८.(१) कें द्र सरकार, राज्य सरकारांशी सल्लामसलत करून, म्ययव्यिसाय
व्यियथापनास समथिन देण्यासाठी आत्सि समुद्रातील मासेमारी जहाजे
आत्सि मत्सछिमारांची सुरक्षा आत्सि सुरक्षा सुत्सनत्सित करण्यासाठी
देखरे ख, त्सनयंत्रि आत्सि पाळत ठे िेल.
(२) कें द्र सरकार, उप-कलम (१) छयाहेतूंसाठी, राज्य सरकारांशी सल्लामसलत
के ल्यानंतर, ्यांछया क्षेत्र ककं िा कायिक्षेत्रात मासेमारीछया जहाजांछया
त्सित्सिध िगि ककं िा श्रेिींसाठी देखरे ख, त्सनयंत्रि आत्सि पाळत ठे िण्याचे
मानदंड घालण्यासह असे उपाय त्सलहून देईल.
(३) मासेमारीछया जहाजािरील प्र्येक मछिीमार आत्सि इतर सिि खलाशी
आधारकाडिसह ्याछया ओळखीचा पुरािासोबत ठे िािा.
९. (१) कें द्र सरकार, राज्य सरकारांशी सल्लामसलत के ल्यानंतर, अन्न आत्सि कृ र्षी
संघटनेछया (FAO) यियंसेिी साधनािर आधाररत राष्ट्रीय कृ ती योजना
अत्सधसूत्सचत करे ल, म्हिजे, उदा. बेकायदेशीर, त्सिना-नोंद आत्सि अत्सनयत्समत
मासेमारी (IUU मासेमारी) प्रत्सतबंत्सधत करण्यासाठीची आंतरराष्ट्रीय कृ ती
योजना.
(२) उप-कलम (१) अंतगित अत्सधसूत्सचत राष्ट्रीय कृ ती आराखडा अनन्य आर्थिक
क्षेत्र आत्सि खोल दूरिरछया समुद्रीक्षेत्रांमध्ये IUU मासेमारी त्सनयंत्सत्रत
करण्यासाठी एक आराखडा तयार करे ल, ज्यामध्ये हे समात्सिष्ट असू
शकते(i) IUU मासेमारी संबोत्सधत करण्यासाठी व्याप्ती आत्सि आव्हानांचे मूल्यांकन
(ii) त्सित्सिध व्यियथापन आत्सि त्सनयामक प्रात्सधकरिांछया भूत्समका आत्सि काये
ओळखिे;
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(iii) भागधारकांची सचेतन करिे; आत्सि
(iv) कें द्र सरकारला आिश्यक िाटेल अशा इतर आिश्यकता.
(३) कें द्र सरकार या कलमाछया तरतुदींना लागू करण्याछया हेतूने, उप-कलम (१)
अंतगित जारी के लेल्या अत्सधसूचनेमध्ये अशा उपाय योजना नमूद करू
शकते ज्यांचे पालन या कायद्याखालील प्र्येक परिानाधारकाने करिे
आिश्यक आहे.
१0. कें द्र सरकार, राज्य सरकारांशी सल्लामसलत के ल्यानंतर, मोटार नसलेल्या
मासेमारी जहाज चालििाऱ्या मत्सछिमारांसह पारं पाररक आत्सि लहानमोठ्या मासेमारांछया उपजीत्सिके छया आत्सि सामात्सजक-आर्थिक कल्यािासाठी
प्रो्साहन देण्यासाठी त्सित्सहत के लेल्या उपाययोजना करे ल.
११. या कायद्याअंतगित भारताछया सागरीक्षेत्रांमध्ये मासेमारी ककं िा मासेमारीशी
संबंत्सधत कोि्याही उपक्रमांमध्ये कोितेही त्सिदेशी मासेमारी जहाज
सहभागी होिार नाही.

पारं पाररक आत्सि
लहान
मछिीमारांना
आधार देिे
त्सिदेशी
मासेमारीछया
जहाजांद्वारे
मासेमारी करण्यास
मनाई
त्सिदेशी
१२. भारताछया सागरीक्षेत्रातून जािारे प्र्येक परदेशी मासेमारी जहाज त्सित्सहत
मासेमारीछया
के लेल्या पद्धतीचे पालन करे ल.
जहाजाची िाहतूक
त्सिनाशकारी
१३. कोितीही व्यक्ती डायनामाईट ककं िा इतर यफोटक पदाथि, त्सिर्ष ककं िा
मासेमारीचा
हात्सनकारक रसायने ककं िा त्सिध्िंसक पदाथि िापरिार नाही ककं िा मासे
प्रत्सतबंध
पकडण्यासाठी ककं िा नष्ट करण्यासाठी िीजेरी प्रकाशाछया िापरासह
त्सिनाशकारी पद्धती िापरिार नाही.

अल्पियीन
माशांछया
मासेमारीिरील
बंदी

परं तु त्सित्सहत के ल्यानुसार काही मासेमारीछया पद्धतींमध्ये िीजेरी
प्रकाशाचा िापर करण्यास परिानगी फदली जाऊ शकते.
परं तु पुढ,े
कें द्र सरकार, राज्य सरकारांशी सल्लामसलत के ल्यानंतर,
अत्सधसूचनेद्वारे , यफोटक पदाथि, त्सिध्िंसक पदाथि ककं िा मासेमारीछया पद्धती
त्सनर्दिष्ट करे ल ज्यांना या कलमाखाली प्रत्सतबंत्सधत ककं िा मना के ले जाऊ
शकते.
१४. (१) कोितीही व्यक्ती अनन्य आर्थिक क्षेत्र ककं िा खुल्या समुद्रात अल्पियीन
मासेमारी ककं िा मासेमारीशी संबंत्सधत उपक्रम करू शकत नाही.
(२) कें द्र सरकार, राज्य सरकारांशी सल्लामसलत के ल्यानंतर, अल्पियीन
मासेमारी
ककं िा
मासेमारी
संबंत्सधत
फक्रयाकलापांना
प्रत्सतबंध
करण्यासाठी उपाययोजना त्सलहून देईल.
(३) या कलमाछया उद्देशांसाठी, कें द्र सरकार अत्सधसूचनेद्वारे , अल्पियीन
माशांछया श्रेिीमध्ये येिाऱ्या त्सित्सिध माशांछया प्रजातींचे आकार
त्सनर्दिष्ट करे ल..

भारतीय
मासेमारी
नौकांद्वारे
मासेमारीसाठी

१५. (१) हा कायदा लागू झाल्यापासून एकशेऐंशी फदिसांची मुदत संपल्यािर,
योग्य परिान्यात्सशिाय कोितीही भारतीय मासेमारीनौका या त्सिशेर्ष
आर्थिक कायद्यांतगित खोल ि दूरिरछया समुद्रात मासेमारी ककं िा
मासेमारीशी संबंत्सधतकायाित गुंतिार नाहीत.
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परिाना

परिाना अत्सधकार
परिान्याछया अटी

(२) उप-कलम (१) छया तरतुदी मोटार नसलेल्या मासेमारी जहाजांना
लागू होिार नाहीत.
१६. या कायद्याछया प्रयोजनांसाठी राज्य सरकारांचे परिाना प्रात्सधकरिाला
परिाना जारी करण्याचा अत्सधकार असेल.
१७. (१) भारतीय मासेमारी जहाजाचा कोिताही मालक अनन्य आर्थिक क्षेत्र,
खुला समुद्र ककं िा दोन्ही रठकािी मासेमारी आत्सि मासेमारी
संबंत्सधत फक्रयाकलापांसाठी परिाना मंजूर करण्यासाठी परिाना
प्रात्सधकरिाकडे अजि करू शकतो.
(२) उप-कलम (१) अंतगित येिारा प्र्येक अजि अशा यिरुपात असेल, ्यात
तपत्सशलांचा समािेश असेल आत्सि त्सित्सहत के लेल्या शुल्कासोबत असेल.
परं तु परिान्यासाठी िेगिेगळे शुल्क मासेमारी जहाजांचे त्सित्सिध िगि
ककं िा श्रेिी आत्सि ्यांचे क्षेत्र ककं िा कायिक्षेत्र यांछयासंदभाित त्सित्सहत के ले
जाऊ शकते.
(३) कें द्र सरकार राज्य सरकारांशी सल्लामसलत के ल्यानंतर उप-कलम (२)
अंतगित परिान्यासाठी शुल्क त्सनत्सित करे ल.
(४) उप-कलम (२) मध्ये नमूद के लेले परिाना शुल्कत्सित्सहत के ल्याप्रमािे
अशाप्रकारे गोळा के ले जाईल.
(५) परिाना अशा यिरुपात, रीतीने आत्सि त्सित्सहत के लेल्या िेळेत जारी
के ला जाईल आत्सि ्यात नमूद के लेल्या कालािधीसाठी िैध असेल.
परं तु, या उप-कलमामधील कोितीही गोष्ट परिानाधारक प्रात्सधकरिाला
प्रादेत्सशक पाण्यात मासेमारीसाठी आत्सि अनन्य आर्थिक क्षेत्रामध्ये
मासेमारी आत्सि मासेमारी संबंत्सधत फक्रयाकलापांसाठी एकत्सत्रत परिाना
जारी करण्यापासून प्रत्सतबंत्सधत करिार नाही:
परं तु पुढे असे की, परिानाप्रात्सधकरि, अनन्य आर्थिक क्षेत्रामध्ये मासेमारी
आत्सि मासेमारी संबंत्सधत फक्रयाकलापांसाठी अजि करिाऱ्या कोि्याही
व्यक्तीछया बाबतीत, ज्यांछयाकडे आधीपासून प्रादेत्सशक पाण्यात
मासेमारीसाठी िैध परिाना आहे, यितंत्र परिाना जारी करण्याऐिजी,
मुदतिाढ देऊ शके ल. अशा अजिदाराचा परिाना, अनन्य आर्थिक क्षेत्रातील
मासेमारी आत्सि मासेमारीशी संबंत्सधत फक्रयाकलापांसाठी, या त्सिभागाछया
आिश्यकता पूिि करण्याछया अधीन.
(६) उप-कलम (५) अन्िये परिाना देताना, परिानाधारक प्रात्सधकरिाने,(i) व्यापारी जहाज बांधिी अत्सधत्सनयम, १९५८ नुसार मासेमारीछया
जहाजाची समुद्री योग्यता आत्सि सुरक्षा आत्सि व्यियथापनाचे त्सनयम
आत्सि कायदा ि सुव्यियथा राखण्याशी संबंत्सधत ककं िा साििजत्सनक
त्सहताछया इतर कोि्याही बाबी;
(ii) कलम ६ अन्िये अत्सधसूत्सचत के लेल्या उपायांछया आिश्यकता; आत्सि
(iii) कलम ९ अंतगित अत्सधसूत्सचत के लेल्या उपाययोजनांची आिश्यकता.
(७) या कलमांतगित परिाना देण्यास कोिताही नकार अजिदारास लेखी
आदेशाद्वारे कळत्सिला जाईल आत्सि असा आदेश मासेमारी जहाज ककं िा
मासेमारीजहाजांछया िगि ककं िा श्रेिीशी संबंत्सधत असू शकतो, जसे
आदेशात नमूद के ले असेल.
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त्सित्सशष्ट
उपक्रमसाठी
त्सिशेर्ष परिाना

परिाना त्सनलंबन
ककं िा रद्द करिे

शुल्काची
आकारिी आत्सि
्यातील सूट

(८) या कायद्यान्िये फदलेला परिाना हयतांतररत करता येिार नाही ककं िा
त्सनयुक्त के ला जाऊ शकत नाही, ककं िा त्सित्सहत के लेल्या पररत्सयथतीत्सशिाय
कोि्याही तृतीय पक्षाछया बाजूने यिारयय त्सनमािि करता येिार नाही.
१८. (१) कें द्र सरकार राज्य सरकारला मनोरं जना्मक मासेमारी, ऍक्वा-यपोर्टसि,
सागरी पयिटन आत्सि इतर कोि्याही उपक्रमसाठी त्सित्सहत के ल्यानुसार
अशा अटी ि शतींिर परिानगी देण्यासाठी त्सिशेर्ष परिाना देण्यास
अत्सधकृ त करू शकते.
(२) कें द्र सरकार, एका त्सिशेर्ष परिान्याद्वारे , एखाद्या जहाजाला, त्सित्सहत
के लेल्या अटी ि शतींिर मासेमारीशी संबंत्सधत सिेक्षि, िैज्ञात्सनक
संशोधन ककं िा तपासिी करण्याची परिानगी देऊ शकते.
१९. (१) परिानाधारक अत्सधकारी, असा त्सिश्वास ठे िण्याचे कोितेही िाजिी कारि
असल्यास, की कोि्याही परिाना धारकाने अशा परिानाछया
अनुदानासाठी ककं िा ्याछया नूतनीकरिासाठी कोितेही त्सिधान के ले
आहे, ककं िा्यासंबंधी, जेभौत्सतकतपशीलांमध्येचुकीचेककं िाखोटेआहे, अश्या
परिान्यांचे त्सित्सहतपद्धतीने त्सनलंत्सबत करू शकते ककं िा आदेशाद्वारे
परिाना रद्द करा.
(२) परिानाधारक या कायद्यातील कोि्याही तरतुदींचे पालन करण्यात
िारं िार अपयशी ठरल्यास, परिाना प्रात्सधकरि त्सतसऱ्या आत्सि
्यानंतरछया गुन्ह्यासाठी असा परिाना त्सनलंत्सबत करू शके ल.
(३) जोपयंत परिानाधारकाला सुनाििीची िाजिी संधी फदली जात नाही
तोपयंत या कलमाखाली कोिताही परिाना त्सनलंत्सबत ककं िा रद्द के ला
जािार नाही.
(४) या कलमात काहीही असले तरी, कें द्र सरकार, साििजत्सनक त्सहतासाठी,
कायदा ि सुव्यियथा राखण्यासाठी आत्सि या कायद्यांतगित
परिानाधारक जबाबदार असेल अशा इतर कोि्याही त्सशक्षेचा पूििग्रह
न ठे िता, परिाना प्रात्सधकरिाला त्सनलंत्सबत करण्याचे त्सनदेश देऊ शके ल
ककं िा परिाना रद्द करे ल.
(५) प्र्येक व्यक्ती ज्याचा परिाना या कलमाखाली त्सनलंत्सबत करण्यात आला
आहे, अशा त्सनलंबनानंतर लगेच मासेमारी ककं िा मासेमारीसंबंत्सधत कायि
थांबिािे, ज्याछयासंदभाित असा परिाना जारी करण्यात आला आहे
आत्सि त्सनलंबनाचा आदेश लेखी मागे घेतल्यात्सशिाय असे उपक्रम पुन्हा
सुरू करिार नाही.
(६) परिानाधारक ज्यांचा परिाना त्सनलंत्सबत ककं िा रद्द करण्यात आला आहे,
तो अशा त्सनलंबनानंतर ककं िा रद्द झाल्यानंतर लगेचच, परिानाधारक
प्रात्सधकरिाकडे परिाना समपिि करे ल.
२0. (१) या कायद्यांतगित प्र्येक मासेमारी आत्सि मासेमारी संबंत्सधत कायि
राज्यसरकारांशी सल्लामसलत के ल्यानंतर कें द्र सरकारद्वारे त्सनधािररत के ले
जातील आत्सि त्सित्सहत के ल्यानुसार, अशा पद्धतीने िसूल के ले जातील
असे शुल्क आकारले आहेत.
परं तु, मासेमारी जहाजांछया त्सित्सिध िगांसाठी ककं िा श्रेिींसाठी आत्सि
्यांचे क्षेत्र ककं िा कायिक्षेत्र त्सित्सहत के ल्याप्रमािे िेगिेगळे शुल्क आकारले
जाऊ शकते.
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(२) कें द्र सरकारअत्सधसूचनेद्वारे , मोटारत्सिरहीत मासेमारीछया जहाजांना,
मशीनीकृ त मासेमारीछया जहाजांना, िैज्ञात्सनक संशोधन आत्सि सिेक्षि
जहाजांना आत्सि अशा इतर श्रेिीछया मासेमारीछया जहाजांना या
कलमांतगित शुल्काछया आकारिीतून सूट देईल.
(३) कें द्र सरकार, राज्य सरकारांशी सल्लामसलत के ल्यानंतर, अत्सधसूचनेद्वारे ,
मशीनीकृ त मासेमारी जहाजांचे काही िगि ककं िा श्रेिी आत्सि मासेमारी
संबंत्सधत फक्रयाकलापांमध्ये गुंतलेल्या अशा इतर जहाजांना या
कलमांतगित शुल्क आकारण्यापासून सूट देऊ शकते.
अध्याय तीन
सागरी मासेमारी सल्लागार सत्समती
सागरी मासेमारी
२१. (१) कें द्र सरकार अत्सधसूचनेद्वारे , कें द्र सरकार, राज्य सरकार, मछिीमार आत्सि
सल्लागार सत्समती
म्ययव्यिसाय संघटना आत्सि सहयोगी संघटना, संयथा आत्सि तज्ञांछया
प्रत्सतत्सनधींसह सागरी म्ययव्यिसायाबाबत सल्लागार सत्समती यथापन
करे ल.
(२) समुद्री म्ययव्यिसाय त्सिकास आत्सि व्यियथापन, मछिीमारांचे कल्याि
आत्सि या कायद्याछया अंमलबजाििीबाबत सल्लागार सत्समती कें द्र
सरकारला सल्ला देईल.
(३) सल्लागार सत्समतीची रचना, त्सतछया कामकाजाछया अटींसह त्सतछया
व्यिसायाछया व्यिहाराछया पद्धती, त्सित्सहत के ल्याप्रमािे असतील.
(४) कें द्र सरकार िेळोिेळी सल्लागार सत्समतीला आिश्यक िाटेल अशा
त्सिर्षयांिर मदत आत्सि सहाय्य करण्यासाठी अशा अनेक उपसत्समतींची
यथापना करू शकते.
अध्याय चार
अत्सधकृ त अत्सधकारी
गुन्ह्यांचा न्यायत्सनिाडा
अत्सधकृ त
२२. कें द्र सरकार, राज्य सरकारांशी सल्लामसलत के ल्यानंतर, अत्सधसूचनेद्वारे , या
अत्सधकारी
कायद्यांतगित प्रदान के लेल्या अत्सधकारांचा आत्सि कतिव्यांचा िापर करण्यासाठी कें द्र

अत्सधकृ त
अत्सधकारयांचे
अत्सधकार

सरकार ककं िा राज्य सरकारछया अत्सधकारयांमधून योग्य संख्येने अत्सधकृ त
अत्सधकाऱ्यांची त्सनयुक्ती करे ल. मासेमारी जहाजांछया त्सित्सिध िगांसाठी ककं िा
मासेमारीछया क्षेत्रांसाठी ककं िा अत्सधसूचनेमध्ये त्सनर्दिष्ट के लेल्या त्सित्सिध
फक्रयाकलापांसाठी त्सभन्न अत्सधकृ त अत्सधकारी त्सनयुक्त के ले जाऊ शकतात.
२३. (१) कोिताही प्रात्सधकृ त अत्सधकारी, या कायद्याछया कोि्याही तरतुदींचे ककं िा
्या अंतगित जारी के लेले त्सनयम ककं िा आदेश ककं िा अत्सधसूचना, एकतर ककं िा
्यात्सशिाय, या कायद्याछया कोि्याही तरतुदींचे उल्लंघन करून कोि्याही
मासेमारी जहाजाचा िापर के ला जात आहे ककं िा फक्रयाकलाप के ला जात
असल्याचे समाधानी झाल्यािर तो करू शकतो.
(अ) मासेमारी करिारी बोट थांबिा आत्सि मासेमारीसाठी ककं िा मासेमारी आत्सि
मासेमारीशी संबंत्सधत उपक्रमांसाठी िापरल्या जािाऱ्या ककं िा िापरल्या
जािाऱ्या उपकरिांसाठी अशा जहाजाची तपासिी करा;
(ब) अशा जहाजाछया मायटर ककं िा मालकाचे नोंदिी दयतऐिज, लॉगबुक ककं िा
जहाजाशी संबंत्सधत इतर कोितीही कागदपत्रे आत्सि जहाजािरील व्यक्तींचे
तपशील तयार करिे आिश्यक आहे आत्सि अशा कागदपत्रांची आत्सि
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तपत्सशलांची तपासिी करिे ककं िा ्यांछयाप्रती घेि;े
(क) अशा कोि्याही जहाजािर ककं िा जहाजाशी संबंत्सधत कोितेही माशांची
पकड, मासेमारी जाळे ककं िा उपकरिे तपासा, ज्यात संबंत्सधत कागदपत्रांचा
समािेश आहे;
(ड) या कायद्याछया कोि्याही तरतुदींचे पालन सुत्सनत्सित करण्यासाठी आिश्यक
िाटेल अशा चौकशी करा.
(२) त्सजथे अत्सधकृ त अत्सधकाऱ्याला असे मानण्याचे कारि आहे की कोि्याही
त्सिदेशी मासेमारी जहाजाने या कायद्यांतगित गुन्हा के ला आहे, ककं िा भारतात
कोितीही बेकायदेशीर कृ ती के ली आहे, तो िॉरं टसह ककं िा ्यात्सशिाय, (अ) अशा जहाजाछयािर सापडलेले त्सगयर, कॅ च, उपकरिे, यटोअसि ककं िा मालासह
असे जहाज जप्त करा आत्सि ताब्यात घ्या; ककं िा
(आ) जहाजाने सोडलेले कोितेही मासेमारी उपकरिे जप्त करा आत्सि
(इ) अशा व्यक्तीला ताब्यात घ्या; ककं िा ज्याने गुन्हा के ला असेल अशा व्यक्तीला
अटक करा आत्सि अशा जप्त के लेल्या त्सिदेशी मासेमारी जहाजाछया
मालकाला ककं िा ऑपरे टरला या उद्देशासाठी कें द्र सरकारने अत्सधसूत्सचत
के लेल्या बंदरात जहाज आिण्यासाठी आदेश द्या:
या अटीिर की इतक्या ताब्यात घेतलेले ककं िा जप्त के लेले जहाज जप्त
के लेल्या जहाजाचे डॉककं ग, देखभाल आत्सि देखभाल आत्सि मासे पकडण्यािर
त्सजिंत पकड, जर असेल तर त्सित्सहत के ल्याप्रमािे अशा शुल्कास अधीन
असेल.
(३) उप-कलम (२) अंतगित परदेशी मासेमारीछया जहाजािर कोितीही कारिाई
करताना, अत्सधकृ त अत्सधकारी िाजिीत आिश्यक असेल अशा शक्तीचा िापर
करू शकतो आत्सि शक्य त्सततक्या लिकर कें द्र सरकारला अशा जप्ती आत्सि
अटके ची लेखी मात्सहती द्यािी. अटक के लेल्या व्यक्ती ककं िा व्यक्तींछया
तपत्सशलांसह, आत्सि अटक के लेल्या व्यक्ती ककं िा व्यक्तींना गुन्ह्याछया
अहिालासह, कायििाही सुरू करण्यासाठी प्रथम श्रेिी दंडात्सधकारी ककं िा
मेट्रोपॉत्सलटन मॅत्सजयट्रेटछया समोर सादर करा.
(४) भारतीय मासेमारी जहाजाने कलम ६ ककं िा कलम ८ ककं िा कलम १७
मधील उप-कलम (२) छया तरतुदींचे उल्लंघन के ले आहे असे मानण्याचे
कारि अत्सधकृ त अत्सधकाऱ्याकडे असेल, तेव्हा तो अशा उल्लंघनाचा अहिाल
तयार करे ल आत्सि न्यायत्सनिाड्याला सादर करे ल. कायििाही सुरू
करण्यासाठी संबंत्सधत प्रात्सधकरि आत्सि अहिालाची प्रत मायटर ककं िा कॅ प्टन
ककं िा जहाजाछया कमांडमधील व्यक्तीला देखील प्रदान के ली जाईल:
परं तु, प्रात्सधकृ त अत्सधकारी या उपकलमाखालील गुन्ह्यासाठी कोितेही मासे
पकडिे ककं िा मासेमारीचे उपकरि जप्त करिार नाही.
(५) त्सजथे अत्सधकृ त अत्सधकाऱ्याला असे मानण्याचे कारि आहे की भारतीय
मासेमारी जहाजाने कलम ६ ककं िा कलम १३ ककं िा कलम १४ ककं िा कलम
१५ छया तरतुदींचे उल्लंघन के ले आहे, तो(i) मासे, मासेमारीची उपकरिे, साही्य ककं िा कागोसह जहाजाची कागदपत्रे जप्त
करिे;
(ii) बोटीचा मालक ककं िा कॅ प्टन ककं िा जहाजाछया कक्षेत असलेल्या व्यक्तीला
त्सलत्सखत यिरुपात जहाज बर्थंगछया अत्सधसूत्सचत रठकािी बथि करण्यासाठी
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त्सनििय

न्यायत्सनििय
अत्सधकार

अपीलीय
अत्सधकारी

त्सनदेत्सशत करा; आत्सि
(iii) अशा उल्लंघनाचा अहिाल तयार करा आत्सि कायििाही सुरू करण्यासाठी
संबंत्सधत त्सनििय देिाऱ्या अत्सधकाऱ्याला सादर करा.
(६) जेथे या कायद्यांतगित कोिताही गुन्हा के ल्याछया अनुर्षंगाने अनन्य आर्थिक
क्षेत्राछया मयािदप
े लीकडे कोि्याही मासेमारी जहाजाचा पाठपुरािा के ला
जातो, अशा पररत्सयथतीत या कलमाद्वारे प्रात्सधकृ त अत्सधकाऱ्याला प्रदान के लेले
अत्सधकार अशा मयािदप
े लीकडे िापरले जाऊ शकतात. आत्सि आंतरराष्ट्रीय
कायदा आत्सि भारताछया लागू कायद्यांद्वारे मान्यता प्राप्त मयािदप
े यंत
राहतील.
(७) कें द्र सरकार, राज्य सरकारांशी सल्लामसलत के ल्यानंतर, अत्सधसूचनेद्वारे ,
अत्सधकृ त अत्सधकाऱ्याला आिश्यक िाटेल अशा इतर अत्सधकार प्रदान करा,
खुल्या समुद्रात कायिरत भारतीय मासेमारी जहाजांछया हेतूंसाठी अत्सधकृ त
अत्सधकाऱ्यािर लादलेली कतिव्ये पार पाडा.
२४. (१) कलम २३ छया उप-कलम (४) ककं िा उप-कलम (५) अंतगित अहिाल प्राप्त
झाल्यािर, त्सनििय घेिारा अत्सधकारी ्याछया अहिालात समात्सिष्ट
असलेल्या बाबींची चौकशी करे ल आत्सि अशाप्रकारे कायििाही सुरू करे ल.
त्सित्सहत के ल्याप्रमािे, सिि संबंत्सधत पक्षकारांना ऐकण्याची िाजिी संधी
फदल्यानंतर आत्सि ्यािर त्सनििय द्या.
(२) या कायद्यान्िये आकारण्यात येिाऱ्या दंडाव्यत्सतररक्त, जर न्यायदंडात्सधकारी
ककं िा प्रथम श्रेिी दंडात्सधकारी ककं िा प्रकरि असेल तसे महानगर
दंडात्सधकारी यांचे मत आहे की कलम २३ अन्िये जप्त के लेला मासा
जलद आत्सि नैसर्गिक त्सबघाडाछया अधीन, तो अशा माशांची साििजत्सनक
त्सललािाद्वारे त्सिक्री करण्याचा आदेश देऊ शकतो आत्सि ्यापासून
त्समळिारी रक्कम ्याछया ताब्यात सुरत्सक्षतपिे ठे िू शकतो.
(३) न्यायदंडात्सधकारी ककं िा प्रथम श्रेिी दंडात्सधकारी ककं िा महानगर
दंडात्सधकारी यांछया अंत्सतम त्सनिियािर, यथात्सयथती, उप-कलम (२) मध्ये
नमूद के लेली त्सिक्रीची रक्कम, कोि्याही त्सिक्रीछया खचािची िजािट
के ल्यािर. ककं िा त्सललाि ककं िा ्याछयाशी संबंत्सधत इतर अनुर्षंत्सगक खचि,
सागरी म्ययव्यिसाय त्सिकासत्सनधीमध्ये ककं िा मालक ककं िा बोटीचा
कॅ प्टन ज्यांछयाकडू न जप्त के ले गेले आहेत अशा इतर कोि्याही
व्यक्तीला त्सनदोर्ष मुक्ततेिर फदले जाईल.
(४) कलम १८ अंतगित फदलेल्या त्सिशेर्ष परिान्याछया अटी आत्सि शतींछया
कोि्याही उल्लंघनाचा त्सनििय घेण्याची प्रफक्रया, त्सित्सहत के ल्याप्रमािे
असेल.
२५. संबंत्सधत राज्य सरकारशी सल्लामसलत के ल्यानंतर कें द्र सरकारद्वारे अत्सधसूत्सचत
के ल्यानुसार
त्सजल्ह्याछया
म्ययव्यिसाय
त्सिभागाछया
सहाय्यक
संचालकपदापेक्षा कमी दजािचा राज्य सरकारचा अत्सधकारी, खालील
गुन्ह्यांचा त्सनििय घेण्याछया हेतूने त्सनििय देिारा अत्सधकारी असेल. कलम
२३ मधील उप-कलम (४) आत्सि उप-कलम (५).
२६. राज्य सरकारछया अत्सतररक्त संचालक (म्ययव्यिसाय) दजािपेक्षा कमी दजािचा
अत्सधकारी, जो संबंत्सधत राज्य सरकारशी सल्लामसलत के ल्यानंतर कें द्र
सरकारद्वारे अत्सधसूत्सचत के ला जाईल तो या कायद्याछया उद्देशांसाठी
अपीलीय अत्सधकारी असेल.
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अपील

अपीलीय
अत्सधकारयांचा
अत्सभलेख, इ.
मागिण्याचा
अत्सधकार

चौकशी
ठे िण्याछया
संदभाित त्सनििय
घेिारे अत्सधकारी
आत्सि अपीलीय
अत्सधकारयांचे
अत्सधकार

भारताछया सागरी
क्षेत्रातील त्सिदेशी
मासेमारी
जहाजांद्वारे
कायद्याछया काही
तरतुदींचे उल्लंघन
के ल्याबद्दल दंड
अनन्य आर्थिक
क्षेत्रामध्ये
भारतीय
मासेमारी
जहाजांनी
कायद्याछया
काहीतरतुदींचे
उल्लंघन

२७. (१) कलम २४ अन्िये न्यायत्सनििय प्रात्सधकरिाछया आदेशामुळे त्सपडीत झालेली
कोितीही व्यक्ती ्याला आदेश उपलब्ध झाल्याछया तारखेपासून तीस
फदिसांछया आत अपील प्रात्सधकरिाकडे अपील करू शकते:
२८. अपीलीय अत्सधकारी या कायद्यांतगित न्यायत्सनिाडा करिाऱ्या अत्सधकारयाने
फदलेल्या कोि्याही आदेशाछया नोंदी मागिू शकतात आत्सि ्यांचे
परीक्षि करू शकतात आत्सि ज्याछया त्सिरोधात अशा आदेशाची
कायदेशीरता ककं िा औत्सच्य यात्सिर्षयी यितःचे समाधान होण्याछया
उद्देशाने कलम २७ अंतगित कोि्याही अपीलला प्राधान्य फदलेले नाही.
प्रफक्रयेछया त्सनयत्समततेबद्दल आत्सि ्यास योग्य िाटेल ्यासंदभाित असा
आदेश द्या:
परं तु असे की कोि्याही व्यक्तीिर पूििग्रहदूत्सर्षत पररिाम करिारा असा
कोिताही आदेश काढला जािार नाही जोपयंत प्रभात्सित व्यक्तीला या
प्रकरिाची सुनाििी घेण्याची िाजिी संधी देण्यात आली असेल.
२९. (१) न्यायत्सनििय अत्सधकारी आत्सि अपीलीय अत्सधकारी यांना चौकशी चालू
असताना, खालील बाबींछया संदभाित खटला चालिताना, फदिािी प्रफक्रया
संत्सहता, १९०८ अंतगित फदिािी न्यायालयाचे सिि अत्सधकार असतील,
म्हिजे:(a) साक्षीदारांना हजर करिे आत्सि ्यांची अंमलबजाििी करिे;
(b) कोि्याही दयतऐिजाचा शोध आत्सि उ्पादन आिश्यक आहे;
(c) कायािलयाछया कोि्याही न्यायालयाकडू न कोितेही साििजत्सनक रे कॉडि
ककं िा ्याची प्रत मागििे;
(d) प्रत्सतज्ञापत्रािर पुरािे प्राप्त करिे, आत्सि
(e) साक्षीदार ककं िा कागदपत्रांछया तपासिीसाठी अत्सधकारपत्र जारी करिे.
अध्याय पाच
अपराध आत्सि दंड
३0. कोितीही परदेशी मासेमारी नौका,
i) भारताछया सागरी क्षेत्रात मासेमारी करताना कलम ११ छया
उल्लंघनामध्ये आढळले, ्याछया म्ययपकड, जाळे , उपकरिे, यटोअर ककं िा
मालिाहू जहाजासह जप्त के ले जाऊ शकते आत्सि मालक ककं िा ऑपरे टर
ककं िा मायटर, के स, दोन िर्षांपयंत िाढू शके ल अशा मुदतीसाठी
कारािास, ककं िा एक कोटी रुपयांपयंतचा दंड, ककं िा दोन्हीसह त्सशक्षा
होऊ शकते;
ii) कलम १२ छया उल्लंघनामध्ये भारताछया सागरी क्षेत्रांमधून संक्रमि
के ल्यास दंड आकारला जाईल जो दहा लाख रुपयांपेक्षा कमी नसून
िीस लाख रुपयांपयंत िाढू शकतो.
३१. (१) कलम १३ ककं िा कलम १५ चे उल्लंघन करून अनन्य आर्थिक क्षेत्रात
िैध
परिान्यात्सशिाय
मासेमारी
ककं िा
मासेमारी
संबंत्सधत
फक्रयाकलापांमध्ये गुंतलेली कोितीही भारतीय मासेमारी जहाजे,
त्सतसऱ्या, चौथ्या आत्सि पाचव्या यतंभात नमूद के लेल्या मयािदप
े यंत
दंडनीय असतील. अनुक्रमे पत्सहल्या यतंभात नमूद के लेल्या गुन्ह्यांसाठी
दुसऱ्या यतंभात नमूद के लेल्या मासेमारी जहाजांछया श्रेिीछया संदभाित
खालील सारिी, टेबल
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के ल्याबद्दल दंड

गुन्हे

मासेमारीछया
जहाजाची श्रेिी

पत्सहल्या
गुन्ह्यासाठी
दंड

दुसऱ्या
गुन्ह्यासाठी
दंड

(१)
कलम
१३
आत्सि
१५

(२)
एकू ि १५
मीटरपेक्षा कमी
लांबीची
मोटारीकृ त
जहाजे
(एकू ि लांबी)
मोटारीकृ त १५
मीटर आत्सि
्यािरील जहाजे
(एकू ि लांबी)
१५ मीटरपेक्षा
कमीचे यांत्सत्रक
जहाज (एकू ि
लांबी)
१५ मीटर
आत्सि ्यापेक्षा
िरछया यांत्सत्रत
जहाज (एकू ि
लांबी)

(३)

(४)

त्सतसऱ्या
आत्सि
्यानंतरछया
गुन्ह्यािर दंड
(५)
दोन हजार
रुपये दंड

शून्य

शून्य

दोन हजार
रुपये दंड

पाच हजार
रुपये दंड

दहा हजार
रुपये दंड

पाच हजार
रुपये दंड

दहा हजार
रुपये दंड

पंचिीस
हजार रुपये
दंड

दहा हजार
रुपये दंड

िीस हजार
रुपये दंड

पन्नास
हजार रुपये
दंड

(२) खुल्या समुद्रात कलम ६ छया उप-कलम (३) छया खंड (i) चे उल्लंघन करून मासेमारी
ककं िा मासेमारी संबंत्सधत फक्रयाकलापांमध्ये गुंतलेली कोितीही भारतीय मासेमारी
जहाजे, त्सतसऱ्या, चौथ्या आत्सि पाचव्यामध्ये नमूद के लेल्या मयािदप
े यंत दंडनीय असतील.
पत्सहल्या यतंभात नमूद के लेल्या गुन्ह्यांसाठी, दुसऱ्या यतंभात नमूद के लेल्या मासेमारी
जहाजांछया श्रेिीछया संदभाित, खालील तक््यातील यतंभ, अनुक्रमे, –

गुन्हे
(१)
कलम
६ (३) (i).

मासेमारीछया
जहाजाची श्रेिी
(२)
१५ मीटरपेक्षा
कमी यांत्सत्रक
जहाज (एकू ि
लांबी)
१५ मीटर आत्सि
्यापेक्षा िरछया
यांत्सत्रत जहाज
(एकू ि लांबी)

टेबल
पत्सहल्या
गुन्ह्यासाठी दंड
(३)
िीस हजार
रुपये दंड

पंचिीस हजार
रुपये दंड

दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी
दंड
(४)
चाळीस हजार रुपये
दंड आत्सि परिाना
तीस फदिसांछया
कालािधीसाठी
परिाना त्सनलंबन
एक लाख रुपयांचा
दंड आत्सि तीस
फदिसांछया
कालािधीसाठी
परिाना त्सनलंत्सबत
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त्सिशेर्ष
परिान्याछया
अटी आत्सि
शतींचे उल्लंघन
के ल्याबद्दल दंड
अत्सधकृ त
अत्सधकाऱ्यांछया
अडथळ्यासाठी
दंड

३३.

जर कोि्याही भारतीय मासेमारी जहाजाने कलम १८ अंतगित प्रदान
के लेल्या त्सिशेर्ष परिान्याछया अटी ि शतींचे पालन करण्यात अयशयिी
झाल्यास, अशा नौके चा मालक ककं िा चालक एक लाख रुपयांपयंतछया
दंडास पात्र ठरे ल ज्याचा परिाना त्सनलंबन ककं िा रद्द करण्यात येईल.

३४. (१) जर एखाद्या व्यक्तीने एखाद्या प्रात्सधकृ त अत्सधकाऱ्याला
्याछया अत्सधकारांछया िापरात हेतुपुरयसर अडथळा आिला तर तो दंडनीय
असेल(i) १५ मीटर पेक्षा कमी लांबीछया भारतीय मासेमारी जहाजाछया बाबतीत,
पाच हजार रुपये दंड आत्सि १५ मीटर आत्सि ्याहून अत्सधक लांबीछया
बाबतीत दहा हजार रुपये दंड;
(ii) त्सिदेशी मासेमारी जहाजाछया बाबतीत, पाच लाख रुपयांपयंतछया दंडासह.

कं पन्यांकडू न गुन्हे

३५. (१) त्सजथे या कायद्यांतगित गुन्हा एखाद्या कं पनीने के ला असेल, ्यािेळी गुन्हा
के लेला प्र्येक व्यक्ती कं पनीचा तसेच कं पनीछया व्यिसायाछया
संचालनासाठी प्रभारी होता ककं िा कं पनीला जबाबदार असेल, गुन्ह्यासाठी
दोर्षी मानले जाईल आत्सि ्यानुसार कारिाई के ली जाईल आत्सि ्यानुसार
त्सशक्षा के लीजाईल
या उप-कलममध्ये समात्सिष्ट असलेली कोितीही गोष्ट अशा कोि्याही
व्यक्तीला कोि्याही त्सशक्षेस पात्र ठरिार नाही, जर ्याने असे त्ससद्ध के ले
की गुन्हा ्याछया नकळत के ला गेला आहे आत्सि ्याने असा गुन्हा होऊ
नये म्हिून सिि योग्य पररश्रम घेतले आहेत.
(२)

त्सनधीची रचना.

उप-कलम (१) मध्ये समात्सिष्ट असलेली कोितीही गोष्ट, त्सजथे या
कायद्याअंतगित गुन्हा एखाद्या कं पनीने के ला आहे आत्सि हे त्ससद्ध झाले
आहे की गुन्हा संमती ककं िा संगनमताने के ला गेला आहे, ककं िा कोि्याही
उपेक्षेमुळे कारिीभूत आहे, कं पनीचे कोितेही संचालक, व्यियथापक, सत्सचि
ककं िा अन्य अत्सधकारी, असे संचालक, व्यियथापक, सत्सचि ककं िा अन्य
अत्सधकारीदेखील ्या अपराधासाठी दोर्षी मानले जातील आत्सि ्यानुसार
कारिाई के ली जाईल आत्सि ्यानुसार त्सशक्षा के ली जाईल.

अध्याय सात
संकीिि
३६. (१) सागरी म्ययव्यिसाय त्सिकासत्सनधी नािाचा त्सनधी असेल आत्सि ्यात
जमा के ला जाईल(अ) या कायद्याछया उद्देशाने कें द्र सरकारद्वारे फदलेली अनुदाने ककं िा कजे;
(ब) या कायद्यांतगित गोळा के लेल्या सिि पाि्या; आत्सि
(क) कोितेही अनुदान ककं िा कजि जे कोि्याही राज्य सरकार ककं िा संयथेद्वारे
या कायद्याछया उद्देशाने फदले जाऊ शकते.
(२) त्सनधीचा िापर मासेमारांछया कल्यािासाठी पारं पाररक मासेमारी
करिाऱ्यांसह के ला जाऊ शकतो, ज्यात मोटर नसलेल्या मासेमारी नौका
चालिल्या जातात आत्सि शाश्वत त्सिकास आत्सि समुद्री म्ययव्यिसाय
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आत्सि संबंत्सधत उपक्रमांचे त्सित्सहत के ल्याप्रमािे व्यियथापन.
(३) कें द्र सरकार, अत्सधसूचनेद्वारे , त्सनधीची देखरे ख आत्सि प्रशासन करण्यासाठी
एखाद्या घटकाची त्सनयुक्ती करे ल.
गुन्हे दखलपात्र
३७. फौजदारी प्रफक्रया संत्सहता, १९७३ मध्ये काहीही समात्सिष्ट असले तरी, कलम
असािेत.
२८ अंतगित दंडनीय अपराध दखलपात्र असतील.
सदभािनेने के लेल्या ३८. (१) या कायद्याछया तरतुदींछया अनुर्षंगाने सदभािनेने के लेल्या ककं िा कतिव्य
कृ तीचे संरक्षि.
पार पाडण्याछया उद्देशाने के लेल्या कोि्याही गोष्टीसाठी, अत्सधकृ त अत्सधकारी
ककं िा त्सनििय अत्सधकारी ककं िा अपील प्रात्सधकारी म्हिून त्सनयुक्त के लेल्या
कोि्याही अत्सधकाऱ्यात्सिरुद्ध कोिताही खटला, फफयािद ककं िा अन्य कायदेशीर
कायििाही चालिार नाही.
(२) या कायद्याछया तरतुदींछया अनुर्षग
ं ाने सदभािनेने के लेल्या ककं िा करण्याछया
हेतूने के लेल्या कोि्याही नुकसानीबद्दल, ककं िा होण्याछया शक्यतेसाठी,
सरकारत्सिरुद्ध कोिताही खटला ककं िा इतर कायदेशीर कायििाही के ली
जािार नाही.
त्सनयम
३९. (१) राज्य सरकारशी सल्लामसलत के ल्यानंतर कें द्र सरकार अत्सधसूचनेद्वारे या
बनिण्याचा
कायद्यातील तरतुदी पूिि करण्यासाठी त्सनयम बनिू शकते.
अत्सधकार
(२) त्सिशेर्षतः,आत्सि पूििगामी अत्सधकारांछया सामान्यतेचा पूििग्रह न ठे िता, असे
त्सनयम खालील सिि ककं िा कोि्याही बाबींसाठी तरतूद करू शकतात,
म्हिजे:(अ) कलम ७ छया उप-कलम (३) अंतगित मात्सहती गोळा करिे, एकत्र करिे,
प्रफक्रया करिे आत्सि प्रसार करिे;
(ब) कलम १० अंतगित नॉन-मोटराइज्ड मासेमारी जहाज चालत्सििाऱ्या
मत्सछिमारांसह
पारं पाररक
आत्सि
लघु-यतरीय
मत्सछिमारांछया
उपजीत्सिके साठी आत्सि सामात्सजक-आर्थिक कल्यािासाठी उपाय;
(क) कलम १२ अन्िये भारताछया सागरी क्षेत्रांतून प्रिास करिाऱ्या त्सिदेशी
मासेमारी जहाजांनी अिलंबण्याची प्रफक्रया;
(ड) मासेमारीछया पद्धती ज्याछया संदभाित कलम १३ अंतगित प्रकाशाछया
िापरास परिानगी फदली जाऊ शकते;
(ई) उप-कलम (२) अंतगित फॉमि, तपशील आत्सि शुल्क, उप-कलम (४) अंतगित शुल्क
गोळा करण्याची पद्धत, उप-कलम (५) अंतगित परिाना जारी के ला जाऊ
शकतो तो फॉमि, पद्धत, िेळ आत्सि अपिादा्मक कलम १७छया उप-कलम
(८) अंतगित परिाना हयतांतररत के ला जाऊ शकतो अशा पररत्सयथतीत;
(फ) कलम १८ मधील उप-कलम (१) आत्सि (२) अंतगित त्सिशेर्ष परिान्याचे त्सनयम
आत्सि अटी;
(ग) कलम १९छया उप-कलम (१) अंतगित परिाना त्सनलंत्सबत करण्याची आत्सि
रद्द करण्याची पद्धत;
(ह) कलम २०छया उप-कलम (१) अंतगित आकारले जािारे शुल्क आत्सि ्याछया
संकलनाची पद्धत ;
(इ) कलम २१छया उप-कलम (३) अंतगित सल्लागार सत्समतीची रचना आत्सि
्याछया कायािछया अटी ;
(ज) कलम २३छया उप-कलम (२) अंतगित ताब्यात घेतलेल्या त्सिदेशी मासेमारी
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जहाजांिर आकारण्यात येिारे शुल्क;
(के ) उप-कलम (१) अन्िये न्यायत्सनिाडा करिाऱ्या अत्सधकाऱ्याद्वारे चौकशी आत्सि
कायििाही सुरू करण्याची पद्धत आत्सि कलम २४छया उप-कलम (४)
अंतगित त्सनििय घेण्याची प्रफक्रया;
(ल) कलम २७छया उप-कलम (२) अंतगित अपील प्रात्सधकरिाद्वारे अपीलािर
त्सनििय घेण्याची प्रफक्रया ;
(म) कलम ३३छया उप-कलम (२) अंतगित सागरी म्ययव्यिसाय संबंत्सधत फक्रया
कलाप;
(न) इतर कोितीही बाब जी असेल ककं िा त्सित्सहत के ली जाईल.
संसदेसमोर
४०. या कायद्यांतगित बनिलेला प्र्येक त्सनयम
मांडण्यासाठी के लेले
तो बनिल्यानंतर शक्य त्सततक्या लिकर,
ककं िा जारी के लेले
तीस फदिसांछया कालािधीसाठी ठे िला
त्सनयम आत्सि
अत्सधिेशनात असू शकतो. ककं िा ्याहून
अत्सधसूचना.

१९७६ चा कायदा
८0 चा प्रभाि
अडचिी दूर
करण्याचे अत्सधकार

संसदेछया प्र्येक सभागृहासमोर,
अत्सधिेशन चालू असताना, एकू ि
जाईल जो एका ककं िा दोन
अत्सधक सलग सत्रे, आत्सि जर,
सत्राछया लगेचच ककं िा िरील सत्रानंतरचे सत्र संपण्यापूिी, दोन्ही सभागृहे
त्सनयमात कोिताही फे रफार करण्यास सहमत असतील ककं िा त्सनयम करू
नयेत असे दोन्ही सभागृहांनी मान्य के ले तर, ्यानंतर त्सनयम लागू होईल.
के िळ अशा सुधाररत यिरूपात प्रभाि पडतो ककं िा पररिाम होऊ शकत
नाही, जसे पररत्सयथती असेल; ्यामुळे, तथात्सप, असा कोिताही फे रबदल
ककं िा रद्द करिे हे ्या त्सनयमांतगित पूिी के लेल्या कोि्याही गोष्टीछया
िैधतेला पूििग्रह न ठे िता असेल.
४१. प्रादेत्सशक पािी, खंडीय शेल्फ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र आत्सि इतर सागरी क्षेत्र
अत्सधत्सनयम, १९७६छया कलम ७ मधील उप-कलम (५) छया तरतुदींचा या
कायद्याछया उद्देशांसाठी कोिताही पररिाम होिार नाही.

४२. (१) या कायद्याछया तरतुदी लागू करण्यात कोितीही अडचि आल्यास, कें द्र
सरकार, अत्सधकृ त राजपत्रात प्रत्ससद्ध के लेल्या आदेशाद्वारे , या कायद्याछया
तरतुदींशी त्सिसंगत नसलेल्या अशा तरतुदी करू शकते, ज्यांना िाटेल.
अडचि दूर करण्यासाठी आिश्यक ककं िा फायद्याचे असेल.
कायदा सुरू झाल्याछया तारखेपासून तीन िर्षांचा कालािधी संपल्यानंतर
या कलमाखाली असा कोिताही आदेश फदला जािार नाही.
(२) या कलमांतगित के लेला प्र्येक आदेश संसदेछया प्र्येक सभागृहापुढे, तो
बनिल्यानंतर त्सजतक्या लिकर होता येईल, त्सततका लिकर ठे िला जाईल.

कायद्याचे संरक्षि
आत्सि रद्द करिे

४३.

(१) भारताचे सागरी क्षेत्र (त्सिदेशी जहाजांद्वारे मासेमारीचे त्सनयमन) अत्सधत्सनयम,
१९८१, याद्वारे रद्द के ले आहे.
(२) असे त्सनरसन असूनही, कोितीही अत्सधसूचना, आदेश, त्सनयुक्ती, प्रमािपत्र,
नोटीस, ककं िा जारी के लेली पािती, अजि के लेला ककं िा मंजरू के लेला
परिान्याछया तरतुदींशी त्सिसंगत नसलेल्या कोि्याही सूचना, आदेश,
त्सनयुक्ती, प्रमािपत्र, यासह रद्द के लेल्या कायद्यांतगित के लेले काहीही ककं िा
के लेली कोितीही कारिाई हा कायद्याछया संबंत्सधत तरतुदींनुसार के ला
गेला ककं िा घेतला गेला असे मानले जाईल.
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