
         राज्यात कोळंबी बीज उत्पादनात वाढ 
करण्यासाठी कोळंबी बीज उत्पादन 
कें दे्र उभारण्याबाबत... 

 

 महाराष्ट्र शासन  
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग् र्व् यवसाय िवकास व मत् ्  यव् यवसाय िवभा  

 शासन िनर्धय क्रमाकंः मत््यिव 2017/प्र.क्र.76/पदुम 13  
मंत्रालय, मंुबई 400 032 
िदनाकं: 28 मार्ध, 2018                                                             

 

वार्ा : कृिष व पदुम िवभा  , शासन िनर्धय मत््यिव 2016/प्र.क्र. 159 /पदुम 13, िद.6.3.2017 
          

प्र्तावना -     
राज्यातील िनमखारे पाण्यातील कोळंबी संवर्धनासाठी आवश्यक बीज पुरवठा करण्यासाठी 

एकही कोळंबी बीज उत्पादन कें द्र कायधरत नाही. नैसर्ग किरत्या िनमखारे पाण्यातील उपलब्र् 
होर्ाऱ्या कोळंबी बीजावंर सध्यार्े उत्पादन आर्ािरत आहेत. सद्यस््ितीत कोळंबी बीजार्ी संपूर्ध 
आयात ही तािमळनाडू व आंध्रप्रदेश या राज्यातून केली जात आहे. राज्यातील बहुताशं कोळंबी संवर्धन 
हे अल्प भरू्ारर्ा (0.5 ते 2 हेक्टर) असर्ारे शेतकरी असून त्यानंा ही प्रिक्रया त्रासदायक व खर्ार् े
ठरत असल्याने जिमन िवकिसत होण्यास मोठा अडिळा येत असून व कोळंबी बीजाअभावी मोठे क्षते्र 
कोळंबी िवकासापासून विंर्त रािहले आहे.  

सद्यस््ितीत इतर राज्यातून कोळंबी बीज आयात करुन कोळंबी पालन कररे् आर्गिक 
दृस्ष्ट्टकोनातून परवडर्ारे नाही. त्यामुळे कोळंबी संवर्धनाखाली वापरात असलेल्या िनमखारे क्षते्रामध्ये 
वाढ करुन त्याद्वारे कोळंबी संवर्धन व उत्पादनात वाढ कररे्  रजेर्े लाले आहे. आंतरराष्ट्रीय 
बाजारपेठेत कोळंबीर्ी मा र्ी मोठ्या प्रमार्ात आहे. िनमखारेपार्ी क्षते्रातील जिमन ही शेतीकिरता 
पडीक म्हर्नू समजली जाते. मात्र तेिे मत््यशेती करुन मोठ्या प्रमार्ावर प्रििनयुक्त अन्नार्े 
उत्पादन करता येईल. त्यामुळे परकीय र्लन िमळिवता येऊ शकते. तसेर् सा री िकनारपट्टीर्ा 
िवकास होऊन रोज ाराच्या संर्ी िनमार् होऊ शकतील. कोळंबीर्े यश्वीिरत्या व मोठ्या प्रमार्ात 
वाढ होण्यासाठी संवर्धनार्े शास्त्रशुध्द तंत्रज्ञान व  ुर्वत्ता असलेल्या बीजार्ी  रज आहे. मा. मंत्री 
(िवत्त) यानंी या अनुषं ाने सन 2017-18 च्या अिधसकंल्पीय भाषर्ात “कोंळंबी बीज उत्पादन कें द्राच्या 
माध्यमातून कोळंबी उत्पादनात वाढ करण्यार्ा कायधक्रम राबिवण्यात येर्ार आहे” अशी घोषर्ा केली 
होती. मा. मंत्री (िवत्त) यानंी वरीलप्रमारे् केलेल्या घोषरे्च्या अनुषं ाने ् िािनक कोळंबी बीजार्ी  रज 
भा िवण्यासाठी खाज ी का्तकारानंा प्रोत्सािहत करुन कें द्र शासनाच्या अिधसहाय्यातून 
राबिवण्यात येर्ाऱ्या “िनलक्रातंी” योजनेच्या र्तीवर कोळंबी बीज उत्पादन कें द्रारं्ी उभारर्ी राज्य 
अिधसंकल्पीय तरतूदीतून अिधसहाय्य देण्याबाबतर्ा प्र्ताव मा. मंित्रमंडळाच्या मान्यतेसाठी िद. 
08.03.2018 रोजीच्या बैठकीत ठेवण्यात आला होता. िवभा ाच्या सदर प्र्तावास मा. मंित्रमंडळाने 
मान्यता प्रदान केली असून सदर मान्यतेनुसार, 2 मोठी कोळंबी बीज उत्पादन कें द्र (20 कोटी पो्ट 
लाव्हा क्षमता असलेली  ठारे्/पालघर व राय ड िजल्यासाठी 1 तसेर्, रत्नाि री व ससरू्दू ध 
िजल्यासाठी 1 अशी एकुर् 2 कोळंबी बीज उत्पादन कें दे्र) व 5 िमनी कोळंबी बीज उत्पादन कें दे्र (50 
लक्ष पो्ट लाव्हा क्षमता असलेली ठारे्, पालघर, राय ड, रत्नाि री व ससरू्दू ध या पार् िजल्यासाठी 
प्रित िजल्हा 1 या प्रमारे् 5 कोळंबी बीज उत्पादन कें दे्र) उभारण्यास मान्यता देण्यार्ी बाब शासनाच्या 
िवर्ारार्ीन होती. 
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शासन िनर्धय :   
      शासन या िनर्धयान्वये मंुबई व ळता कोकर् िकनार पट्टीवरील पार् िजल्हे अनुक्रमे ठारे्, 

पालघर, राय ड, रत्नाि री व ससरू्दू ध िजल्यात कोळंबी शेतीस अनुकूल असलेल्या िनमखारेपार्ी 
क्षते्रात  2 मोठी कोळंबी बीज उत्पादन कें दे्र ( 20 कोटी पो्ट लाव्हा क्षमता असलेली ठारे्, पालघर व 
राय ड िजल्यासाठी 1 तसेर्, रत्नाि री व ससरू्दू ध िजल्यासाठी 1 अशी एकुर् 2 कोळंबी बीज 
उत्पादन कें दे्र) व 5 िमनी कोळंबी बीज उत्पादन कें दे्र (50 लक्ष पो्ट लाव्हा क्षमता असलेली  ठारे्, 
पालघर, राय ड, रत्नाि री व ससरू्दू ध या पार् िजल्यासाठी प्रित िजल्हा 1  या प्रमारे् 5 कोळंबी बीज 
उत्पादन कें दे्र) ्िापन करण्यास मान्यता देत आहे. याबाबतर्ी कोळंबी बीज कें द्र उभारर्ी 
खालीलप्रमारे् असेल. 

 
 

अ) 20 कोटी पो्ट लाव्हा क्षमता असलेल्या कोळंबी बीज उत्पादन कें द्र उभारर्ी - 
1) सदर 2 कोळंबी बीज उत्पादन कें द्रापैकी 1 ठारे्, पालघर व राय ड िजल्यासाठी व 
उवधरीत 1 रत्नाि री व ससरू्दू ध िजल्यासाठी असे ्िािपत करण्यात येईल. 

2) सदर कोळंबी बीज उत्पादन कें द्राकिरता येर्ारा भाडंवली खर्ध रु. 460.00 लक्ष प्रित 
कोळंबी बीज उत्पादन कें द्र ही आर्ारभतू सकमत र्रून त्याच्या 25% इतकी रक्कम 
खाज ी व्यक्ती, सं्िा, कंपनी यानंा अनुदान ्वरुपात उपलब्र् करुन देण्यात येईल.  

3) प्रित कोळंबी बीज कें द्रासाठी वार्गषक 200 दशलक्ष पो्ट लावा (Post Larvae) आकारार् े
कोळंबी बीज तयार करण्यासाठी अंदाजीत प्रकल्प सकमतीर्ा तपशील खालीलप्रमारे् 
राहील. 

 

अ.क्र बाब सकमत (रु. लक्ष) 
1 पार्ी संर्यन व शुध्दीकरर् संर् 68.25 
2 प्रजनन संर् 46.00 
3 लाव्हा संवर्धन सरं् 130.06 
4 सं ोपन सरं् 35.70 
5 सिजव खाद्य (Live feed) (वन्पती प्लव ं संवर्धन)  31.33 
6 आर्गटिमया उबवर्ी व संवर्धन 7.50 
7 यांित्रक सरं् 47.96 
8 एअरीएशन परुवठ्यासाठी पाईपलाईन  (परू्ध संर्) 3.00 
9 कायालय, भंडार/ ोदाम 5.00 
10 रिहवाशी िनवारा 24.20 
11 कंुपर्  6.00 
12 प्रयो शाळा ्िापना 10.00 
13 कायालया फर्गनर्र 5.00 
14 वाहने 10.00 
15 ईिटपी (ETP) प्लँट 10.00 
16 तांित्रक मा धदशधन शुल्क 20.00 

 एकुर् भांडवली खर्ध  460.00 
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4) सदर योजनेकिरता िनकष, अटी व शती खालीलप्रमारे् असतील. 
4.1. लाभािीला कोळंबी बीज उत्पादन कें द्रार् ेअनुभव असरे् आवश्यक आहे. 
4.2. लाभािी ज्या जा ेत कोळंबी बीज उत्पादन करर्ार आहे ती जा ा अितक्रमर् बािर्त 

नसावी. तसेर्, प्रकल्प उभारर्ीसाठी लाभािीला ्वत:ला करावयाच्या खर्ासंबंर्ी 
िवत्तीय  का दपत्रे  सादर  कररे् आवश्यक राहील व तसा उल्लेख िड.पी.आर मध्ये 
नमूद कररे् आवश्यक आहे. 

4.3. कोळंबी बीज उत्पादन कें द्र प्रकल्प प्र्ताव मत््यव्यवसाय आयुक्ताचं्या िशफारशीने 
सा री मत््य उत्पादन व िनयात िवकास प्रािर्करर् यारं्ेकडे तािंत्रक मान्यतेसाठी 
पाठवण्यात येईल. सा री मत््य उत्पाद िनयात िवकास प्रािर्करर् (MPEDA) याचं्या 
मान्यतेनंतरर् प्रकल्पास मान्यता देण्यात येईल. तांित्रक मान्यतेबाबतच्या अटी व शती 
या सा री मत््य उत्पादन व िनयात िवकास प्रािर्करर् यारं्ेकडून आयुक्त 
मत््यव्यवसाय यानंी प्राप्त करुन घ्याव्यात. 

4.4. आवश्यकता असल्यास लाभािींना त्यारं्े प्र्ताव नाबाडध कडे आर्गिक मदतीसाठी राज्य 
शासनाकडून िशफारस करण्यात येईल. 

4.5. लाभािीने कोळंबी बीज उत्पादन कें द्रात उत्पादीत केलेले बीज हे ्िािनक संवर्धकानंा 
घाऊक बाजारभावाने पुरवठा कररे् आवश्यक आहे.  
 

 

ब) 50 लक्ष पो्ट लाव्हा क्षमता असलले ेकोळंबी बीज उत्पादन कें द्र उभारर्ी -  
1) सदर 5 कोळंबी बीज उत्पादन कें द्रापैकी ठारे्,पालघर, राय ड, रत्नाि री व ससरू्दू ध 

िजल्यासाठी प्रत्येकी 1 कोळंबी बीज उत्पादन कें द्र ्िािपत करण्यात येतील. 
2) सदर 5 छोट्या 50 लक्ष पो्ट लाव्हा क्षमता असलेल्या कोळंबी बीज उत्पादन 

कें द्राकिरता अंदाजीत प्रकल्प सकमत व घटक हे नीलक्रातंी योजनेनुसार, भाडंवली खर्ध 
रु. 50.00 लक्ष प्रित कोळंबी बीज उत्पादन कें द्र ही आर्ारभतू सकमत र्रून त्याच्या 
50% इतकी रक्कम खाज ी व्यक्ती, सं्िा, कंपनी यानंा अनुदान ्वरुपात उपलब्र् 
करुन देण्यात येईल. 

3) सदर प्रकल्पाचं्या उभारर्ीसाठी िनकष तसेर् अटी व शती या कें द्र शासनाच्या 
िनलक्रातंी योजनेतील तरतूदींनुसार राहतील.  

 

 

प्रकल्पासाठी संिनयंत्रर् सिमती :- 
वरीलप्रमारे् मोठया व िमनी कोळंबी बीज कें द्रासंाठी लाभािी िनवड, प्रकल्प 

कामकाजार्ा प्र ती आढावा व संिनयंत्रर्ासाठी खालील प्रमारे् सिमती  ठीत करण्यात येत 
आहे. 

1. आयुक्त मत््यव्यवसाय        - अध्यक्ष 
2. प्रादेिशक उपसरं्ालक, सा री मत््यउत्पाद िनयात िवकास  
    प्रािर्करर्, मंुबई.                     - सद्य 
3. संर्ालक, कें िद्रय मस्त््यकी िशक्षर् सं्िेर्ा प्रितिनर्ी                         - सद्य 
4. प्रादेिशक उप आयुक्त मत््यव्यवसाय                                                          - सद्य 
5. सह आयुक्त, (िनपास) आयुक्त मत््यव्यवसाय, मंुबई                                 - सद्य सिर्व 
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उपरोक्त सिमतीने लाभािी िनवड करताना प्रिम वतधमान पत्रात जाहीरात देऊन वरील नमूद 
िनकष व अटी शती तसरे्, तािंत्रक मान्यतेबाबतच्या सा री मत््यउत्पाद िनयात िवकास प्रािर्करर्, 
मंुबई (MPEDA) याचं्याकडून प्राप्त अटी शती यानंा प्रिसद्धी द्यावी व जािहरातीद्वारे मा र्ी अजध 
मा िवण्यात याव.े   
 उपरोक्त 2 मोठ्या 20 कोटी पो्ट लाव्हा क्षमता असलेल्या कोळंबी बीज उत्पादन 
कें द्राकिरता रू. 230.00 लक्ष व उवधरीत 5 छोट्या 50लक्ष पो्ट लाव्हा क्षमता असलेल्या कोळंबी 
बीज उत्पादन कें द्राकिरता रू. 125.00 लक्ष असा एकूर् रु. 355.00 लक्ष इतका िनर्ी राज्य 
अिधसंकल्पीय िनर्ीतून उपलब्र् करुन देण्यात येईल. सदर िनर्ीसाठी नव्याने लेखािशषध उपलब्र् 
करुन िदल्यावर त्या लेखाशीषाखाली उपलब्र् लालेल्या तरतूदीतून सदर प्रकल्पारं्ा खर्ध 
भा िवण्यात येईल. सदर शासन िनर्धय  िनयोजन िवभा  व  िवत्त िवभा ाच्या सहमतीने िन धिमत 
करण्यात येत आहे. 
 

 सदर शासन िनर्धय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंत्िळावर 
उपलब्र् करण्यात आला असून त्यार्ा संकेताक 201803281524076601 असा आहे. हा आदेश 
िडजीटल ्वाक्षरीने साक्षािंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 महाराष्ट्रार्े राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने.  
 

 
 

                     ( िकरर् कुरंुदकर ) 
                                    सिर्व, महाराष्ट्र शासन 

प्रत,  
1) मा.राज्यपाल यारं्े प्रर्ान सिर्व 
2) मा.मुख्यमंत्री यांर् ेप्रर्ान सिर्व 
3) मा. िवरोर्ी पक्षनेता, िवर्ानसभा 
4) मा. िवरोर्ी पक्षनेता, िवर्ान पिरषद 
5) मा. मंत्री (िवत्त व िनयोजन) यांर्े खाज ी सिर्व 
6) मा.मंत्री (पदुम) यारं्े खाज ी सिर्व 
7) मा.राज्यमंत्री(पदुम) यांर् ेखाज ी सिर्व 
8) मा. मुख्य सिर्व यारं्े सह सिर्व, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई 
9) अपर मुख्य सिर्व (िनयोजन ), मंत्रालय, मंुबई 
10) अपर मुख्य सिर्व (िवत्त ), मंत्रालय, मंुबई 
11) सिर्व (सहकार), मंत्रालय, मंुबई 
12) आयुक्त, मत््यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई 
13) सहकार आयकु्त व िनबरं्क, सहकारी सं्िा, महाराष्ट्र राज्य, परेु् 
14) व्यव्िपकीय संर्ालक, महाराष्ट्र मत््योद्यो  िवकास महामंडळ 
15) संर्ालक, कें िद्रय मस्त््यकी िशक्षर् सं् िा 
16) प्रादेिशक उपसरं्ालक, सा री मत््यउत्पाद िनयात प्रािर्करर्, मंुबई 
17) सह आयुक्त (िनपास), आयुक्त मत््यव्यवसाय  
18) प्रादेिशक उपायकु्त, मत््यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई 
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19) सहायक आयकु्त, मत््यव्यवसाय, ठारे्,पालघर, राय ड,रत्नाि री,ससर्ुदु ध 
20) महालेखापाल 1 /2, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) मंुबई  
21) अिर्दान व लेखापरीक्षा अिर्कारी, मंुबई 
22) िनवासी लेखा अिर्कारी, मंुबई 
23) िजल्हा कोषा ार अिर्कारी,  ठारे्,पालघर, राय ड,रत्नाि री,ससर्ुदु ध 
24) उप कोषा ार अिर्कारी ठारे्,पालघर, राय ड,रत्नाि री,ससरु्दु ध 
25) सहसंर्ालक, लेखा व कोषा रे, सं र्क कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, 5 वा मजला, मंत्रालयासमोर,मंुबई 
26) अवर सिर्व/ कक्ष अिर्कारी (पदुम 12, पदुम 14, पदुम 16)  
27) िनवडन्ती. 
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