
समुद्रातील दुर्ममळ प्रजाती मासेमारी जाळ्यात 
अटकल्यानंतर तयाचंी सटुका करण्याकररता 
मच्छिमारानंा देण्यात येणाऱ्या अनुदानात बदल 
करणेबाबत... 

महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग् र्व् यवसाय रवकास व मत ्  यव् यवसाय रवाा  
शासन शुद्धीपत्रक क्रमाकंः मत्यरव-1118/प्र.क्र. 75/पदुम-14 

मंत्रालय, मुंबई-400 032 
 रदनांक :  08 जानेवारी, 2021  
 

वाचा :  
1) समक्रमाकंाचा शासन रनणधय रद. 21.12.2018 
2) अपर प्रर्ान मुख्य वनसंरक्षक, कादंळवन कक्ष, मंुबई याचंे पत्र क्र. का.ंक/ल.ल/े1028/ 

सन 2020-21, रद. 02.12.2020 
 

शासन शुद्धीपत्रक 
 

उपरोक्त वाचा येथील शासन रनणधयान्वये मच्छिमारानंी सा री प्रजातींचे रक्षण करण्याकररता 
तयाछंया जाळ्यामंध्ये अटकलेल्या दुर्ममळ प्रजातींची सुटका करण्याकररता तयाचंे जाळे फाडून/कापून 
दुर्ममळ प्रजातीची सुटका केल्यास मासेमारी जाळ्याछया नुकसान ारपाई पोटी तया मच्छिमारास                            
रू. 25,000/- इतके अनुदान देण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. आता (वाचा-2) येथील अपर 
प्रर्ान मुख्य वनसंरक्षक, कादंळवन कक्ष, मंुबई याछंया पत्रात प्र्तारवत केल्याप्रमाणे मच्छिमारानंा 
द्यावयाछया अथधसहाय्यामध्ये खालीलप्रमाणे सुर्ारणा करण्यास शासन मान्यता प्रदान करत आहे.  
 

अ.क्र. वन्यजीव संरक्षण 
कायदा अतं धत 

सुररक्षत असलले्या 
समुद्री प्रजाती 

आर्मथक वषात 
प्रथम अजासाठी 
जा्तीत जा्त 
ारपाईची रक्कम 

(रू.) 

आर्मथक वषात 
दुसऱ्या वळेेछया 

अजासाठी जा्तीत 
जा्त ारपाईची 
रक्कम (रू.) 

आर्मथक वषात 
रतसऱ्या अजासाठी 
जा्तीत जा्त 
ारपाईची रक्कम 

(रू.) 
1 कासवाछंया प्रजाती - 

ऑरलव्ह ररडले कासव, 
ग्रीन सी कासव, लॉ र 
हेड कासव, हॉक्सबील 
कासव, पॉक्युपाईन रे 
(काटदेर पाकट) 

12,500/- 10,000/- 8,000/- 
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पृष्ठ 2 पैकी 2  
 

2 व्हेल शाकध  (बरहरी 
मासा),  ॅन्जेटीक शाकध  
(खादर), पॉं डेचरी 
शाकध , सॉ फीश (करवत 
मासा), जॅंट र टार 
फीश (लाजंा), लेदरबॅक 
कासव, डॉच्ल्फन व 
व्हेल मासे (सवध समुद्री 
स्तन प्राणी) 

25,000/- 20,000/- 15,000/- 

 

 तसेच एका आर्मथक वषात एका अजधदाराला जा्तीत जा्त 3 वळेेस नुकसान ारपाई रमळू 
शकेल. 

सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाछया www.maharashtra.gov.in या संकेत्थळावर 
उपलब्र् करण्यात आले असून तयाचा सकेंताकं 202101111100502401 असा आहे. हे शुद्धीपत्रक 
रडजीटल ्वाक्षरीने साक्षारंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याछंया आदेशानुसार व नावाने. 

 
        

         ( श्रीरनवास शास्त्री ) 
              उप सरचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1. मा. राज्यपाल यांच ेसरचव 
2. मा. मुख्यमंत्री यांच ेप्रर्ान सरचव 
3. मा. मंत्री / राज्यमंत्री यांच ेखाज ी सरचव (सवध) 
4. मा. मुख्य सरचव, महाराष्ट्र राज्य 
5. प्रर्ान सरचव (पदुम), मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 
6. अपर प्रर्ान मुख्य वनसंरक्षक, कांदळवन कक्ष, मंुबई. 
7. आयुक्त मत्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 
8. रवाा ीय आयुक्त, कोकण रवाा , कोकण. 
9. रजल्हारर्कारी, पालघर/ठाणे/मंुबई शहर/मंुबई उपन र/राय ड/रतनार री/ससरु्दु ध 
10. सह आयुक्त (सा री), मत्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 
11.  प्रादेरशक उपायुक्त, मत्यव्यवसाय, कोकण रवाा , मंुबई. 
12. सहाय्यक आयुक्त मत्यव्यवसाय, पालघर/ठाणे/मंुबई शहर/मंुबई उपन र/राय ड/रतनार री/ससरु्दु ध.  
13.  महालेखापाल (लेखापरीक्षक/लेखा अनुज्ञेयता) मंुबई/ना पूर 
14. रनवडन्ती.   
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