
Page 1 of 6 
 

किनारी जलसंवर्धन प्राकर्िरण िायदा (सरु्ारणा) कवरे्यि, 2022 

प्रस्तावना : पर्ाावरणास अनकूुल शाश्वत उत्पादन साध्र् करण्र्ासाठी दशेातील मत्स्र्पालन क्रिर्ाकलापाांचा 

क्रवकास आक्रण सांचालन, वैज्ञाक्रनक तत्तवाांच्र्ा आधारावर क्रनर्क्रमत आक्रण व्र्वस्थाक्रपत करणे आवश्र्क आह.े 

सांसदनेे दशेाच्र्ा क्रकनारी गातातील क्रकनारी सलसांवधानाशी सांधांक्रधत क्रिर्ाकलापाांचे क्रनर्मन करण्र्ासाठी 

कोस्टल एक्वाकल्चर प्राक्रधकरण स्थापन करण्र्ासाठी क्रकनारी सलसांवधान प्राक्रधकरण कार्दा, 2005 (CAA 

कार्दा, 2005) लात ू केला आह.े कार्दा लात ू झाल्र्ापासनू तेल्र्ा सतरा वर्ाांत, र्ा कार्द्याने दशेातील 

क्रकनारपट्टीवरील मत्स्र्पालनाची वाढ आक्रण क्रवकास क्रनर्ांक्रित केला. र्ामुळे लाखो नोकऱर्ाांची क्रनक्रमाती, 

स्वर्ांरोसताराच्र्ा सांधी, एक्वाफामासाचे वाढीव उत्पन्न आक्रण सलचर मत्स्र्पालन समथान उद्योताच्र्ा 

उत्साहपणूा क्रवकासासह मत्स्र्शेतीमधील व्र्वसार् आक्रण उद्योसकतेची उत्प्रेरक वाढ सलुग झाली आह.े आस, 

गारत हा सतातील खाऱर्ा पाण्र्ातील मत्स्र्पालन उत्पादनाांचा आक्रण हसारो कोटी रुपर्ाांच्र्ा उलाढालीचा 

प्रमखु उत्पादक आक्रण क्रनर्ाातदार दशे आह.े  

एक चाांतला कार्दा प्रततीशील असावा आक्रण गातधारकाांच्र्ा क्रवकासाच्र्ा आकाांक्ाांची पतूाता करण्र्ासाठी 

कालानरुूप क्रवकक्रसत व्हार्ला हवा. तेल्र्ा अनेक वर्ाांमध्र्े CAA कार्दा, 2005 ची अांमलधसावणी करताना 

आलेल्र्ा अनगुवाच्र्ा आधारे, कार्द्याांततात प्रक्रिर्ा सलुग करणे आक्रण मत्स्र्पालन क्रिर्ाकलापाांची नोंदणी 

सलदततीने करणे, कार्द्याच्र्ा अांततात अनपुालन आक्रण क्रनर्ामक ओझे कमी करणे आक्रण त्र्ाअांततात केलेले 

क्रनर्म, क्रवक्रनर्म आक्रण मातादशाक तत्तवे आक्रण अांमलधसावणीतील अडचणी दरू करण्र्ासांधांधी क्रवक्रवध 

गातधाराकाांकडून क्रनवेदने प्राप्त झाली आहते.  

म्हणनू, सावासक्रनक क्रहतासाठी,  सांधांक्रधत गातधारकाांवरील  क्रनर्ामक ओझे कमी करण्र्ाच्र्ा उद्दशेाने क्ेिीर् 

तरसाांनसुार कार्द्यात र्ोग्र् सधुारणा प्रस्ताक्रवत करणे, तनु्ह े आक्रण दांड; सेथे शक्र् असेल तेथे अपराधाांचे 

अतनु्हतेारीकरण; क्रकनारी मत्स्र्पालनाच्र्ा व्र्ाख्र्ेतील / अथाातील क्रवसांतती / अांतर दरू करणे, कार्द्याच्र्ा 

प्रगावी अांमलधसावणीसाठी प्रक्रिर्ा सवु्र्वक्रस्थत करणे र्ासह अडचणी दरू करणे आक्रण व्र्वसार् सलुग 

करण्र्ासाठी क्रकनारी सलसांवधान प्राक्रधकरण कार्दा, 2005 मधील तरतदुींचा पनुक्रवाचार करणे आक्रण क्ेिीर् 

तरसाांनसुार कार्द्यात र्ोग्र् सधुारणा करणे तसेच क्रनर्ामक अनपुालनाांची पनुक्रवालोकन करणे तरसेचे आह.े 

त्र्ानसुार, क्रकनारी सलसांवधान प्राक्रधकरण कार्दा, 2005 मध्रे् सधुारणाांचा मसदुा तर्ार करण्र्ात आला आह े

आक्रण सांधांक्रधत गातधारक आक्रण सवासामान्र् लोकाांच्र्ा सचूनाांसाठी क्रकनारी सलसांवधान प्राक्रधकरण कार्दा 

(सधुारणा) क्रवधेर्क, 2022 सावासक्रनक सांकेतस्थळावर (गारत सरकारच्र्ा मत्स्र्पालन क्रवगाताच्र्ा आक्रण 

क्रकनारी सलसांवधान प्राक्रधकरणाच्र्ा सांकेतस्थळावर) ठेवण्र्ात आले आह.े  
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िायदयात प्रस्ताकवत िेलेल्या प्रमुख सरु्ारणांचा सारांश 

 

“कियािलाप किंवा कियािलापे” या संज्ञासह “फामध किंवा फार्मसध” या शबदांच्या व्याख्या आकण 

प्रकतस्थापनाचा व्यापि समावेश   

क्रकनारपट्टीवरील मत्स्र्शेतीच्र्ा शाश्वत क्रवकासासाठी, क्रकनारी सलसांवधान प्राक्रधकरण कार्दा, 2005 ची व्र्ाप्ती 

सध्र्ाच्र्ा स्वरूपात क्रकनारपट्टीवरील मत्स्र्पालन 'फाम्सा' च्र्ा पलीकडे क्रवस्ताररत करण्र्ासाठी त्र्ात  

क्रकनारपट्टीवरील मत्स्र्शेतीच्र्ा सवा अनलुांध आक्रण क्रिर्ाकलाप समाक्रवष्ट करण्र्ाचा हते ूआह.े म्हणनू “फामा 

क्रकां वा फाम्सा” र्ा शब्दाच्र्ा साती “क्रिर्ाकलाप क्रकां वा उपिम” र्ा शब्दाचा वापर करण्र्ाचा प्रस्ताव आह.े 

र्ाक्रशवार्, सध्र्ाच्र्ा दरुुस्त्र्ाांमध्रे् सध्र्ाच्र्ा तरसाांनसुार काही व्र्ाख्र्ा प्रस्ताक्रवत केल्र्ा आहते. 

 

अर्ीनस्थ िायाधलये स्थापन िरण्याची तरतूद  

सोपर्ांत क्रकनारपट्टीवरील मत्स्र्शेतीचे शास्त्रोक्त पद्धतीने क्रनरीक्ण केले सात नाही आक्रण त्र्ाचे र्ोग्र् 

व्र्वस्थापन केले सात नाही, तोपर्ांत ती शाश्वत क्रिर्ा ठरणार नाही आक्रण त्र्ामळेु क्रकनारपट्टी गातात 

पर्ाावरणीर् आक्रण सामाक्रसक क्रचांता क्रनमााण होऊ शकते. क्रकनारी सलसांवधान प्राक्रधकरण, म्हणनू, धेटाांसह सांपणूा 

दशेातील सातरी राज्रे् आक्रण कें द्रशाक्रसत प्रदशेाांमध्रे् क्रकनारपट्टीवरील सलसांवधान क्रिर्ाकलापाांचे क्रनर्मन 

करण्र्ाची मोठी सधाधदारी पार पाडत आह.े क्रकनारी सलसांवधान प्राक्रधकरण स्थापनेच्र्ा प्रक्रिर्ेदरम्र्ान, 

क्रकनारपट्टीवरील मत्स्र्शेतीच्र्ा क्रवकासातील तती, त्र्ाचे प्रमाण आक्रण प्राक्रधकरणाच्र्ा अक्रधक मसधतू 

स्थापनेची तरस लक्ात घेतली तेली नाही. धदललेली मत्स्र्पालन पररक्रस्थती, क्रकनारपट्टीवरील मत्स्र्पालन 

क्रिर्ाकलापाांचे कठोर क्रनर्मन आक्रण दखेरेखीची तरस अधोरेक्रखत करते आक्रण पर्ाावरण सांरक्ण आक्रण 

उत्पादन क्रटकाऊपणा सकु्रनक्रित करण्र्ासाठी सलसांवधान प्राक्रधकरणाची सधाधदारी लक्ात घेता तसेच सवाव्र्ापी 

सावासक्रनक क्रहतासाठी दशेातील क्रकनारी सलसांवधान क्रिर्ाकलापाांचे क्रवकें द्रीकरण आक्रण क्रनर्मन करण्र्ासाठी 

वेतवेतळ्र्ा क्रकनारपट्टीच्र्ा राज्र्ाांमध्रे् आक्रण कें द्रशाक्रसत प्रदशेाांमध्रे् प्राक्रधकरणाची प्रादेक्रशक कार्ाालरे् स्थापन 

करून तटीर् मत्स्र्पालन प्राक्रधकरणाला परेुसे मसधतू करणे आवश्र्क आह.े त्र्ामळेु प्राक्रधकरणासाठी 

‘अधीनस्थ कार्ाालर्’े स्थापन करण्र्ासाठी क्रकनारी सलसांवधान प्राक्रधकरण कार्द्याच्र्ा कलम ४(२) मध्र्े 

सधुारणा करण्र्ाचा प्रस्ताव आह.े  

 

प्राकर्िरणाच्या कनयकमत अध्यक्ांच्या अनुपकस्थतीत प्राकर्िरणाच्या ठकािांचे प्रमाणीिरण  

प्राक्रधकरणाच्र्ा अध्र्क्ाांच्र्ा अनपुक्रस्थतीत मत्स्र्पालन उपिमाांची नोंदणी करणे धाक्रधत होऊ शकते. 

अध्र्क्ाांच्र्ा अनपुक्रस्थतीत क्रकां वा अध्र्क्पद ररक्त असताना प्राक्रधकरणाच्र्ा धैठका घेण्र्ाच्र्ा पद्धतीधाधत 
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कार्द्यातील सांक्रदग्धता दरू करण्र्ासाठी, अक्रधक्रनर्मात स्पष्ट तरतदुी करण्र्ासाठी एक दरुुस्ती प्रस्ताक्रवत करण्र्ात 

आली आह े सेणेकरून प्राक्रधकरणाच्र्ा अध्र्क्ाांना, धैठकीच्र्ा अध्र्क्तेसाठी इतर कोणत्र्ाही सदस्र्ाची 

क्रनर्कु्ती करण्र्ासाठी क्रकां वा सदस्र्ाांमधनू अध्र्क् म्हणनू क्रनवड करण्र्ास सक्म करण्र्ासाठी सेणेकरून 

प्राक्रधकरणाची धैठक क्रनर्क्रमत अध्र्क्ाच्र्ा अनपुक्रस्थतीत धोलावली साऊ शकते. 

 

ितधव्ये िायधक्मतेने पार पाडण्यासााी सकमत्या कनयुक्त िरण्यासााी प्राकर्िरणाला अकर्िार देणारी तरतूद  

अक्रधकाऱ र्ाला, नेमनू क्रदलेली कताव्र्े आक्रण अक्रधक्रनर्माांततात कारे् सलदततीने पार पाडण्र्ासाठी, सक्रमत्र्ा 

क्रनर्कु्त करण् र्ासाठी अक्रधक्रनर्मात सधुारणा सचुक्रवण् र्ात आली आह.े त्र्ामळेु मत्स्र्पालन क्रिर्ाकलापाांच्र्ा 

नोंदणीसह त्र्ाांचे क्रनरीक्ण आक्रण पर्ावेक्ण सलदतती पणूात्वाची खािी क्रमळेल. पढेु, प्राक्रधकरण र्ा 

सक्रमत्र्ाांकडून  ताांक्रिक सल्ल्र्ाचा लाग घेऊ शकते. 

 

सदस्य सकचव हे प्राकर्िरणाचे मुख्य िायधिारी अकर्िारी असतील  

सध्र्ाच्र्ा कार्द्याांततात क्रकनारी सलसांवधान प्राक्रधकरणाच्र्ा सदस्र् सक्रचवाांच्र्ा गकू्रमका आक्रण सधाधदाऱर्ा 

स्पष्ट केलेल्र्ा नाहीत. म्हणनू, सदस्र् सक्रचवाच्र्ा गकू्रमका आक्रण सधाधदाऱर्ा स्पष्ट करण्र्ासाठी त्र्ाला/क्रतला 

र्ोग्र्ररत्र्ा सक्म करण्र्ासाठी आक्रण कार्द्याच्र्ा अांततात स्पष्ट आदशे सोपवण्र्ासाठी कार्द्यात र्ोग्र्ररत्र्ा 

सधुारणा करणे आवश्र्क वाटले आह.े सदस्र् सक्रचवाांनी प्राक्रधकरणाचे मखु्र् कार्ाकारी अक्रधकारी म्हणनू काम 

करणे आक्रण अक्रधक्रनर्माांततात कार्ाादशेाांचे अक्रधक चाांतले क्रनर्ांिण, समन्वर् आक्रण कार्ाक्म क्रवतरणासाठी 

क्रकमान गारत सरकारच्र्ा सहसक्रचव पदावर असणे अपेक्रक्त आह.े 

 

प्राकर्िरणाच्या िायाधचा व्यापि कवस्तार  

कार्द्याचा अध्र्ार् IV र्ा कार्द्याांततात स्थापन करण्र्ात आलेल्र्ा क्रकनारी सलसांवधान प्राक्रधकरणाला, 

क्रकनारपट्टी गातात मत्स्र्पालन क्रिर्ाकलापाांच्र्ा सांचालनासाठी क्रनर्म धनक्रवण्र्ास, क्रकनारी मत्स्र्पालन 

आस्थापनाांची तपासणी करण्र्ासाठी, क्रकनारी मत्स्र्पालन फामाची आक्रण हचॅरीची नोंदणी करण्र्ासाठी, 

प्रदरू्णास कारणीगतू क्रकनारपट्टीवरील मत्स्र्पालन आस्थापने काढून टाकण्र्ाचे क्रकां वा पाडण्र्ाचे आदशे दणे े

इ. अक्रधकार आक्रण कार्े प्रदान करतो. कार्द्याच्र्ा धदललेल्र्ा व्र्ाप्ती आक्रण अनपु्रर्ोताच्र्ा अनरु्ांताने 

क्रकनारपट्टीवरील मत्स्र्शेतीच्र्ा इतर सांधांक्रधत क्रिर्ा ससे की हचॅरी, न्र्कू्रक्लर्स ब्रीक्रडांत सेंटसा (NBC), ब्रडू 

स्टॉक मल्टीक्रललकेशन सेंटसा (BMC) आक्रण ऍक्वाकल्चर इनपट्ुस प्राक्रधकरणाच्र्ा कार्ाांततात आणण्र्ासाठी 

कार्द्याच्र्ा कके्त तरतदुींचा समावेश करण्र्ाचा प्रस्ताव आह.े 
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CAA द्वारे जारी िेलेल्या सवाध नोंदणी किंवा प्रमाणपत्ांच्या वकर्तेच्या िालावर्ीत लवकचिता  

नोंदणीच्र्ा वैधतेचा सध्र्ा 5 वरे् क्रनक्रित केलेल्र्ा कालावधीचा आढावा घेण्र्ाची मातणी सांधांक्रधताांकडून / 

गातधारकाांकडून केली सात आह.े काही गातधारकाांनी नोंदणीच्र्ा वैधतेच्र्ा कालावधीत वाढ करण्र्ाची 

क्रकां वा एक-वेळ नोंदणी करण्र्ाची मातणी केली असताना, काही प्रकरणाांमध्रे् नोंदणीची वैधता कालावधी कमी 

करण्र्ाची मातणी दखेील काही गातधारकाांकडून केली सात आह,े सेणकेरून सक्रमनीच्र्ा वाटपाच्र्ा 

कालावधीशी नोंदणीचा कालावधी ससुांतत होईल. सरकार त्र्ानसुार, सध्र्ाच्र्ा कार्द्यात क्रवक्रहत केलेल्र्ा 

कठोर 5 वर्ाांच्र्ा कालावधीपेक्ा के्िीर् तरसा आक्रण प्रचक्रलत पररक्रस्थतींच्र्ा आधारे क्रनर्माांमध्रे् 

नतूनीकरणासह नोंदणीच्र्ा वैधतेचा कालावधी क्रनक्रित करण्र्ासांदगाातील अक्रधकार प्राक्रधकरणाकडे 

सोपवण्र्ासाठी र्ोग्र् सधुारणा प्रस्ताक्रवत केल्र्ा आहते. र्ामळेु क्रकनारपट्टीवरील मत्स्र्पालन फामा आक्रण इतर 

उपिमाांची नोंदणी करताना रे्णाऱर्ा अडचणी दरू होतील. 

 

'                '             ,       ,       ,                                 . 

क्रकनारी सलसांवधान प्राक्रधकरण       2005     लम 13(8) क्रकनारपट्टी क्रनर्मन क्ेि (CRZ) अांततात     

     ल    (HTL)         म             200 म         पर्ांत आक्रण       ,         

       म    र्ेणारर्ा "ना क्रवकास क्ेि" म  ल         ल                ल           म             

                  ल म     ल  मत्स्र्धीस उत्पादन    माला          क्रकनारपट्टी क्रनर्मन क्ेि 

   म              तनू सटू क्रदलेली    . क्रकनारी सलसांवधान प्राक्रधकरण           लम 13(8) म  ल 

    दींनसुार मत्स्र्पालन उपिमाांवर        आहते, से की मत्स्र्धीस उत्पादन उपिमाांसाठी     ल ल    

                   ल  ल      .      ,       ए   म     म              ल          म    

    ल              ल     म                    .    म           म     क्रकनारी सलसांवधान 

प्राक्रधकरण           लम 13(8) म                         . 

 

                    CRZ                                                     

                 . 

क्रकनारी सलसांवधान प्राक्रधकरण      , 2005      लम 27                       ,     ल 

ए                   (     )           लम 3(1)      लम 3(2)(v)               ल     

CRZ                          म  ल          , 1986             (     )    म, 1986     

   म 5(3)(d) म  ल                            म      (CRZ)                      CRZ 

म         ल          म      . क्रकनारी सलसांवधान प्राक्रधकरण       2005                      " 
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          "     क्रकनारी सलसांवधान प्राक्रधकरण      , 2005          म                 , 

                                         ल म     ल                ल         म  ल      

   .           म                                        ल    म           ल ल           

                                                           म     ल          

        ल                           म  ल .    ल                                      

               ,    CRZ                 म    म     ल                   ल           

                           CRZ         म                                  ल .      , क्रकनारी 

सलसांवधान प्राक्रधकरण           लम 27 म       ल    ल             म                    

           ल  ल    ल     .           ,        म       म               म      

  मल      म       म           ल     म     ल                       ल.    म             

                                 ,  लम 27 म                           ल म       ल  

             लम 3(1)      लम 3(2)(v)               ल             (     )      , 1986    

 लम 3(1)      लम 3(2)(v)             (     )    म, 1986       म 5(3)(d)         

                                        . 

 

                                            . 

क्रकनारपट्टीवरील मत्स्र्पालन क्रिर्ाकलापाांचे क्रनरांतर क्रनर्मन आक्रण तिारींचे क्रनराकरण सकु्रनक्रित करण्र्ासाठी 

चिवाढ शलु्कासह क्रकनारी मत्स्र्पालन क्रिर्ाकलापाांच्र्ा नोंदणीचे नतूनीकरण करण्र्ासाठी असा सादर 

करण्र्ात क्रवक्रवध कारणाांमळेु झालेल्र्ा क्रवलांधास क्मा करण्र्ाची तरतदू करण्र्ात आली आह.े 

 

  दु्रपी   ,                                                               . 

म ल              ल                ल        पनुनोंद         प्रक्रिरे्मळेु      मध्र्े धदल 

              ल       .         कार्दा       म    म ल              ल                ल 

              म     म      ल            दु्रपी   ,               म                  

 म                           . 

 

                                             

                           ,      -   ची आनरु्ांक्रतक                 ल                  

                       केली आह.े 
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क्रकनारी सलसांवधान प्राक्रधकरण      , 2005      लम 14 म    क्रकनारी सलसांवधान प्राक्रधकरण      , 

2005                     चाल ूअसलेल्र्ा            ल  ल                            . र्ा 

                                            ए  ल                                            

   .            सलसांवधान        ३                                                    

            म                      म      म    ,                                म     . 

     , म     ल                    ल                                              ल  

                              म  ल      .                          ल         17          

क्रकनारी सलसांवधान प्राक्रधकरण       ल            ल      ,          लम 14       17       ल    

  ल    ल      ,    म                             वलोकनासाठी सरु्ोग्र्    .                  

                         म                             ल ल       ल        ,             

                        क्रकनारी सलसांवधान प्राक्रधकरण      , 2005      लम 14 म            

    क्रकनारी सलसांवधान प्राक्रधकरण      , 2005 ल           म                    .      , 

                                                  दांड / क्रशक्ा           ल     .          

           ल                       ल                                        

                  ल      ल     ल  ल      ल.                         ,           म   

                        ल    ल      ज्र्ामळेु        हस्तक्ेप          ला       तो. 

ल    मत्स्र्पालन शेतक-र्ानवर                                                     म   

                                     ल     . र्ेथे     म                    म        

                          म                                         ल      .   म    

       ल         ल           म                                म    म        ल     

म                                                   ल. 

 

 

ए .  / 

  .   .   ल   ,   .  .    

  -     

म               ,            

 म ल: jsfy@nic.in  


