केंद्र शासन अर्थसहाय्यीत ननलक्ाांती धोरणातांर्थत
सार्री

व ननमखारे क्षेत्रातील

मत्स्यव्यवसायाचे

एकात्त्समक नवकास व व्यव्र्ापन या योजनेस
प्रशासकीय मान्यता

महाराष्ट्र शासन
कृषी, पशुसांवधथन, दु ग्धव्यवसाय नवकास व मत्स्यव्यवसाय नवाार्
शासन ननणथय क्माांकः मत्स्यनव-2016/प्र.क्. 159/पदु म-13
मांत्रालय, मुांबई 400032
तारीख: 16 ऑक्टोबर, 2018

वाचा
1) शासन ननणथय क्माांकः केंद्र शासनाचे क्.27035-19/2015-एफवाय (IV) ाार्-2, ाारत सरकार,
कृनष व शेतकरी कल्याण, पशुसांवधथन, दु ग्ध व मत्स्य व्यवसाय नवकास नवाार् याांचे ननलक्ाांती
धोरणाांची मार्थदशथक तत्सवे नद. 10.08.2016.
2) शासन ननणथय क्माांकः केंद्र शासनाचे क्.31013/3/2017-एफवाय(पी ॲन्ड एम) ाारत सरकार,
कृनष व शेतकरी कल्याण, पशुसांवधथन, दु ग्ध व मत्स्य व्यवसाय नवकास नवाार् याांचे नदनाांक
28.9.2017 चे प्रशासकीय मांजुरी आदे श.
3) शासन ननणथय क्माांकः केंद्र शासनाचे क्.31012/3/2017-एफवाय(पी ॲन्ड एम) ाारत सरकार,
कृनष व शेतकरी कल्याण, पशुसांवधथन, दु ग्ध व मत्स्य व्यवसाय नवकास नवाार् याांचे नदनाांक
28.9.2017 चे ननधी नवतरणाचे मांजुरी आदे श.
4) आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई याांचे पत्र क्.मत्स्य/नन/111206/42/ 2017,
(ाार्-1),नद.16.11.2017 चा प्र्ताव.
5) केंद्र शासनाचे क्.27035-19/2015-एफवाय (IV), ाारत सरकार, कृनष व शेतकरी कल्याण,
पशुसांवधथन, दु ग्ध व मत्स्य व्यवसाय नवकास नवाार् याांचे नदनाांक 1.1.2018 चे सुधारीत
प्रशासकीय मान्यतेचे आदे श.

प्र्तावना :राज्यातील ाू-जलाशयीन ,सार्री व ननमखारे पाणी क्षेत्रातील मत्स्योत्सपादन वाढीस लार्ण्याच्या
दृष्ट्टीकोणातून या नतन्ही क्षेत्रात उपलब्ध साधनसामुग्रीचा वापर करुन मत्स्य उत्सपादनात दु पटीने वाढ करण्याचे
केंद्र शासनाच्या ननलक्ाांती धोरणाांतर्थत उद्दीष्ट्ट ठरनवण्यात आले आहे. या धोरणाअतांर्थत राज्यातील
मत्स्यव्यावसाईक, मत्स्यका्तकार,मत्स्योउद्योजक याांच्या सहयोर्ाने राज्यातील ाू-जलाशयीन, सार्री व
ननमखारे पाणी क्षेत्रातील नैसर्गर्क साधन सांपत्तीचा पूणथ क्षमतेने वापर करून शाश्वत पध्दतीने, जैनवक सुरनक्षतता
व पयावरणाचा समतोल राखून मत्स्योत्सपादनात वाढ करण्याचे प्र्तानवत आहे. याकरीता केंद्रशासनामाफथत
मत्स्यव्यवसाय हा पूरक व अग्रक्मीत व्यवसाय करण्याचे उद्दीष्ट्ट ठरनवण्यात आले आहेत व याद्वारे ाूजलाशयीन व सार्री क्षेत्रातील सामानजक व आर्गर्कदृष्ट्या कमकुवत मत्स्यव्यवसायीकाांचे उत्सपन्न दु पटीने
वाढनवण्याचे नननित करण्यात आले आहे.

शासन ननणथय क्माांकः मत्स्यनव-2016/प्र.क्.159/पदु म-13

केंद्र शासनाच्या नीलक्ाांती 2016 च्या मार्थदशथक सूचना व त्सयातील अटी व शतीच्या अधीन राहू न सन
2016-17 या वषासाठी राज्य शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय नवाार्ाअांतर्थत एकूण 21 योजनाांना नीलक्ाांती
अांतर्थत केंद्र शासनाने क्. 31013-13/2016-एफवाय (3), नद.10.8.2016 च्या आदे शान्वये राज्यात
राबनवण्यास प्रशासकीय मान्यता नदली आहे. तसेच केंद्र शासनाचे क्. 31013/3/2017-एफवाय (पी ॲन्ड
एम) नदनाांक 28.9.2017 अन्वये आणखी 9 योजनाांना प्रशासकीय मांजुरी नदलेली आहे.
केंद्र शासनाने त्सयाांचे पत्र क्. 27035-19/2015-एफवाय (IV), नद. 28.09.2017 अन्वये नीलक्ाांती
अांतर्थत राबनवण्यात येणाऱ्या योजनाांच्या नहश्यामध्ये बदल केला आहे. त्सयानुसार सवथसाधारण र्टासाठी
अनुदान 40% व लााार्ी नह्सा 60% राहणार आहे. सदर 40% अनुदानामध्ये केंद्र नह्सा हा 60% (म्हणजेच
एकूण प्रकल्प ककमतीच्या 24 %) राहणार असून राज्याचा नह्सा 40% (म्हणजेच एकूण प्रकल्प ककमतीच्या
16%) राहणार आहे . तसेच अनुसुनचत जाती, अनुसुनचत जमाती, मनहला व त्सयाांच्या सहकारी सां्र्ा
याांच्यासाठी अनुदान 60 टक्के व लााार्ी नह्सा 40 टक्के राहणार आहे. सदर 60% अनुदानामध्ये केंद्र नह्सा
हा 60% (म्हणजेच एकूण प्रकल्प ककमतीच्या 36 %) राहणार असून राज्याचा नह्सा 40% (म्हणजेच एकूण
प्रकल्प ककमतीच्या 24%) राहील.

शासन ननणथय :केंद्र शासनाने ननलांक्ाती योजनेतांर्थत सार्री क्षेत्रातील मत्स्यव्यवसायाचे एकात्त्समक नवकास व
व्यव्र्ापनाद्वारे राज्याचे मत्स्योत्सपादनात दु पटीने वाढ करण्याकनरता ठरवून नदलेल्या मार्थदशथक तत्सवानुसार
राज्यातील सार्री व ननमखारे क्षेत्रातील खालील योजनाांना केंद्र शासनाच्या मांजूर आराखडयाप्रमाणे व ठरवून
नदलेल्या कायथपध्दतीनुसार खालील तक्त्सयात नमुद केल्यानुसार प्रशासकीय मांजुरी दे ण्यात येत आहे.
अ.क्.

योजनेचे नाव

एकक/प्रकल्प

अनुदानाचे ्वरुप

लााार्ी ननकष

ककमत
1

इांन्सुलेटेड रक

रु. 15.00 लक्ष सवथसाधारण-

कमीत कमी 6 टन

प्रनत युननट

क्षमता

(1) अनुदान - 40%

1. लााार्ीने

वाहतुकीसाठी जी काही

केंद्र नह्सा- 24%

व्यव्र्ापन

राज्य नह्सा- 16%

ककमत

(2) लााार्ी नह्सा60%
अनुसूनचत जाती,
अनुसुनचत जमाती,
मनहला व मनहलाांच्या
सां्र्ा-

मासे
कायथरत
लार्ते

ती

्वखचाने करावी.
2. केंद्र शासन मासे वाहतुक
करताना

कुठल्याही

प्रकारची

नुकसान

ारपाई,

कायान्वयन,

व्यव्र्ापन

यास

जबाबदार राहणार नाही.
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(1) अनुदान-60%

3. लााार्थ्यांनी मासे वाहतुक

केंद्र नह्सा-36%

करताांना

राज्य नह्सा-24%

घ्यावी की, सवथ सोयी

(2)लााार्ी नह्सा-40%

खात्री करुन

सुनवधा

व

व्यव्र्ापन

आहे ककवा नाही.
4. लााार्थ्याने सवथ ननयम
पाळू नच

सांबांनधत

राज्य/केंद्रीय
याांच्या

प्रदे श

अखत्सयानरतीतच

राहू न मासे वाहतुकीची
व्यव्र्ापन

प्रनक्या

कायथरत केली पानहजे.
5. लााार्थ्याने

मासे

वाहतुकीच्या योजनेमध्ये
खरेदी

केलेल्या

इांन्सुलेटेड रकचा फक्त
मासेनवक्ीसाठी

उपयोर्

करावा.

दु सऱ्या

कुठल्याही हेतुसाठी वापर
करु नये.
6. जर

लााार्ी

हेतुसाठी

इतर

इांन्सुलेटेड

रकचा वापर करत असेल
तर केंद्र शासन त्सयाच्या
अनुदानाची

रक्कम

व्याजासनहत परत घेईल.
7. केंद्र शासनाच्या कृषी व

पदु म नवाार्ाकडू न मासे
नवक्ीसाठी

नमळालेल्या

अनुदानातून
केलेल्या

खरेदी
इांन्सुलेटेड

रकवर सदर योजनेचे
नाव,

वषथ

दशथनवले

पानहजे.
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2

ऑटो नरक्षासह

रु. 2.00 लक्ष

सवथसाधारण-

शीतपेटी

प्रनत युननट

(1) अनुदान - 40%

1. लााार्ीने

मासे

वाहतुकीसाठी जी काही

केंद्र नह्सा- 24%

व्यव्र्ापन

राज्य नह्सा- 16%

ककमत

(2) लााार्ी नह्सा60%
अनुसूनचत जाती,
अनुसुनचत जमाती,
मनहला व मनहलाांच्या
सां्र्ा(2) अनुदान-60%
केंद्र नह्सा-36%
राज्य नह्सा-24%
(2)लााार्ी नह्सा-40%

कायथरत
लार्ते

ती

्वखचाने करावी.
2. केंद्र शासन मासे वाहतुक
करताना

कुठल्याही

प्रकारची नुकसान ारपाई,
कायान्वयन,

व्यव्र्ापन

यास जबाबदार राहणार
नाही.
3. लााार्थ्यांनी मासे वाहतुक
करताांना
घ्यावी

खात्री
की,

करुन

सवथ

सोयी

सुनवधा व व्यव्र्ापन आहे
ककवा नाही.
4. लााार्थ्याने सवथ ननयम
पाळू नच

सांबांनधत

राज्य/केंद्रीय प्रदे श याांच्या
अखत्सयानरतीतच
मासे

राहू न
वाहतुकीचे

व्यव्र्ापन

प्रनक्या

कायथरत केली पानहजे.
5. लााार्थ्याने

मासे

वाहतुकीच्या

योजनेमध्ये

खरेदी केलेली ऑटो नरक्षा
हयाचा

फक्त

मासेनवक्ीसाठी

उपयोर्

करावा. दु सऱ्या कुठल्याही
हेतुसाठी वापर करु नये.
6. जर

लााार्ी

हेतुसाठी

ऑटो

इतर
नरक्षाचा

वापर करत असेल तर केंद्र
शासन त्सयाच्या अनुदानाची
रक्कम व्याजासनहत परत
घेईल.
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7. केंद्र शासनाच्या कृषी व
पदु म नवाार्ाकडू न मासे
नवक्ीसाठी

नमळालेल्या

अनुदानातून

खरेदी

केलेल्या ऑटो नरक्षा व नशत
पेटीवर
नाव,

सदर
वषथ

योजनेचे

हे

दशथनवले

पानहजे .
3

मोटरसायकलसह

रु. 0.60 लक्ष प्रनत

सवथसाधारण-

नशतपेटी

युननट

(1) अनुदान - 40%

1. लााार्ीने

मासे

वाहतुकीसाठी जी काही

केंद्र नह्सा- 24%

व्यव्र्ापन

राज्य नह्सा- 16%

ककमत

(2) लााार्ी नह्सा60%
अनुसूनचत जाती,
अनुसुनचत जमाती,
मनहला व मनहलाांच्या
सां्र्ा(3) अनुदान-60%
केंद्र नह्सा-36%
राज्य नह्सा-24%
(2)लााार्ी नह्सा-40%

कायथरत
लार्ते

ती

्वखचाने करावी.
2. केंद्र शासन मासे वाहतुक
करताना

कुठल्याही

प्रकारची

नुकसान

ारपाई,

कायान्वयन,

व्यव्र्ापन

यास

जबाबदार राहणार नाही.
3. लााार्थ्यांनी मासे वाहतुक
करताांना

खात्री करुन

घ्यावी की, सवथ सोयी
सुनवधा

व

व्यव्र्ापन

आहे ककवा नाही
4. लााार्थ्याने सवथ ननयम
पाळू नच

सांबांनधत

राज्य/केंद्रीय
याांच्या

प्रदे श

अखत्सयानरतीतच

राहू न मासे वाहतुकीचे
व्यव्र्ापन

प्रनक्या

कायथरत केली पानहजे.
5. लााार्थ्याने

मासे

वाहतुकीच्या योजनेमध्ये
खरेदी

केलेली

मोटरसायकलसह
नशतपेटीचा
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मासेनवक्ीसाठी

उपयोर्

करावा.

दु सऱ्या

कुठल्याही हेतुसाठी वापर
करु नये.
6. जर

लााार्ी

इतर

हेतुसाठी मोटरसायकल
चा वापर करत असेल तर
केंद्र

शासन

त्सयाच्या

अनुदानाची

रक्कम

व्याजासनहत परत घेईल
7. केंद्र शासनाच्या कृषी व
पदु म नवाार्ाकडू न मासे
नवक्ीसाठी

नमळालेल्या

अनुदानातून

खरेदी

केलेल्या मोटर सायकल
व नशतपेटी सदर योजनेचे
नाव, वषथ हे दशथनवले
पानहजे .
4

नफरते मत्स्य

रु.10.00 लक्ष

सवथसाधारण-

नवक्ी केंद्र

प्रनत युननट

(1) अनुदान -40 %

1. लााार्थ्याने
प्रकल्प

पनरपूणथ
अहवाल
द्यावे

व

केंद्र नह्सा- 60 %

कार्दपत्र

तसेच

राज्य नह्सा - 40 %

जनमनीकरीता कुठल्याही

(2) लााार्ी नह्सा-

प्रकारचे अनुदान नदले

60%

जाणार नाही.

अनुसूनचत जाती,
अनुसूनचत जमाती,
मनहला व मनहलाांच्या
सां्र्ा(1) अनुदान-60%
केंद्र नह्सा- 60 %
राज्य नह्सा-40 %
(2) लााार्ी नह्सा40%

2. नफरते मासे नवक्ी केंद्राचा
खचथ अांदानजत बाजार
दराशी

नमळताजुळता

असावा.
3. बाांधकामानांतरचा देखााल
व

व्यव्र्ापन

लााार्थ्यांने

खचथ

्वखचाने

करावा.

4. लााार्थ्याने
अहवाल
कार्दपत्राांच्या
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पुराव्यासहीत

सादर

करावा.
5. प्रकल्प प्र्ताव हा राज्य
शासनाच्या

्पष्ट्ट

नशफारशीननशी

आला

पानहजे.
6. नफरते

मत्स्य

नवक्ी

केंद्रासाठी नकमान चटाई
क्षेत्र

100्के

.फुट

असावे.
7.

अनुसूनचत

जाती/अनुसूनचत जमाती/
मनहला/बेरोजर्ार याांना
प्राधान्य दे ण्यात येईल.
5

नकरकोळ मासळी
नवक्ी केंद्र व

रु. 63.15 लक्ष

सवथसाधारण(1) अनुदान -40 %

1. लााार्ीने कार्दपत्राांची
पूतथता

पनरपूणथ

पायााूत

केंद्र नह्सा- 24 %

ज्यामध्ये

सुनवधाांचा

राज्य नह्सा- 16 %

कुठल्याही

नवकास

(2) लााार्ी नह्सा-

ताबा/ओझे

60%

आर्गर्क

करावी

जनमनीवर
प्रकारचे
असू

नये,

सांसाधन

आवश्यक

व

मांजूरी/

परवानर्ी इ. कार्दपत्रे
बरोबर

असावीत.

जनमनीसाठी

कुठल्याही

प्रकारचे अनुदान दे ण्यात
येणार नाही.
2. लााार्ीने

योजनेचे

ननयेाजन,

नवक्ीकेंद्राची

नवनशष्ट्ट

माांडणी,

बाजारातील सुनवधा व
अांदानजत

खचथ

हा

व्यावसानयकदृष्ट्टया
तयार करण्यात यावा.
3. अांदानजत खचथ हा SoRs
)Schedule of Rates)
च्या अनुषांर्ाने असावा
पष्ृ ठ 16 पैकी 7
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ज्यामध्ये प्रकल्प क्षेत्र व
प्रचनलत बाजारदर याांचा
समावेश असावा.
4. बाांधकामानांतरचे
मासेनवक्ी

केंद्राचे

व्यव्र्ापन हे लााार्थ्याने
्वखचाने करावे.
5. प्रकल्प

प्र्ताव

लााार्थ्याने

राज्य

शासनाच्या

्पष्ट्ट

नशफारशीने

सादर

करावा.
6. सदरील

योजनेची

अांमलबजावणी

ही

व्यावसानयकदृष्ट्या योग्य
त्सया

नठकाणी

ठे वून

करण्यात यावी.
6

कशपले सांवधथन
(Bivalve
culture):-

रू. 3.00 लक्ष

सवथसाधारण(1) अनुदान -40 %

1. कशपले

सांवधथनासाठी

आवश्यक असलेला बाांबू

केंद्र नह्सा- 60 %

फळी

राज्य नह्सा - 40 %

आवश्यक

असलेली

(2) लााार्ी नह्सा-

परवानर्ी

नवनवध

60%

नवाार्ाकडू न

अनुसूनचत जाती,
अनुसूनचत जमाती,
मनहला व मनहलाांच्या
सां्र्ा(1) अनुदान-60%
केंद्र नह्सा- 60 %
राज्य नह्सा-40 %
(2) लााार्ी नह्सा40%

उाारण्यासाठी

अजथदाराला

नमळवावी

लार्ेल.
2. सदर

योजनेचा

घेण्यासाठी
सां्र्ा,

सहकारी
अ.जा./अ.ज.

वर्ातील
सां्र्ा,

लाा

सहकारी
नोंदणीकृत

कांपन्या, खाजर्ी कांपन्या
इत्सयानद

अजथ

करु

शकतील.
3. प्रकल्प

ककमतीमध्ये

ााांडवली खचथ व प्रर्म
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वषाचा आवती खचथ याचा
समावेश राहील.
4. अजथदारास

आवश्यक

असलेल्या कार्दपत्राच्या
पुराव्यासह

प्रकल्प

अहवाल सादर करावा
लार्ेल.

तसेच

अजथदाराला

कशपले

सांवधथनाबाबतचे

ताांनत्रक

ज्ञान असणे बांधनकारक
रानहल.
5. प्र्ताव

राज्य

शासनामाफथत
नशफारशीसह
करणे

सादर

बांधनकारक

राहील.
7

खुल्या समुद्रात
कपजरा पध्दतीने
सांवधथन (Open sea
cage culture):-

रू. 25.00 लक्ष

सवथसाधारण(1) अनुदान -40 %

1. अजथदाराने
सांबांनधताकडू न

कपजरे

केंद्र नह्सा- 60 %

लावण्याबाबतची

राज्य नह्सा - 40 %

परवानर्ी

(2) लााार्ी नह्सा-

60%
अनुसूनचत जाती,
अनुसूनचत जमाती,
मनहला व मनहलाांच्या
सां्र्ा(1) अनुदान-60%
केंद्र नह्सा- 60 %
राज्य नह्सा-40 %
(2) लााार्ी नह्सा40%

पूवथ

प्राप्त

करणे

आवश्यक आहे.
2. ठरानवक

नठकाणी

मच्छीमार
सां्र्ा,

सहकारी
अ.जा./अ.ज.,

सहकारी सां्र्ा, मनहला
्वयांबचत

र्ट,

नोंदणीकृत
सां्र्ा

खाजर्ी
इत्सयानद

5

कपजऱ्याांचे 4 सांच नमळू न
एकूण

20

कपजऱ्यासाठीचा

लाा

घेऊ शकतात.
3. प्रनत

युननट

ााांडवली,

कायान्वय व दे खााल
खचथ एक वेळ दे य राहील.
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4. अजथदाराने

आवश्यक

परवानर्ी व कार्दोपत्री
पुरावा व तसेच ताांनत्रक
ज्ञानाकडू न प्राप्त होणारे
याबाबतचे
प्र्ताव

्वयांघोनषत
सादर

करणे

आवश्यक आहे.
8

नशतपेटया व बफथ
साठवणूकपेटी

रु. 25.00 लक्ष

सवथसाधारण(1) अनुदान -40 %

1. फक्त

पारांपानरक/

्र्ाननक

(Artisanal)

नवकत घेण्यास

केंद्र नह्सा- 60 %

मच्छीमार या योजनेस

अर्थसहाय्य

राज्य नह्सा - 40 %

पात्र राहतील.

(Assistance for

(2) लााार्ी नह्सा-

procurement of

60%

insulated ice
boxes

अनुसूनचत जाती,
अनुसूनचत जमाती,
मनहला व मनहलाांच्या
सां्र्ा(1) अनुदान-60%
केंद्र नह्सा- 60 %
राज्य नह्सा-40 %
(2) लााार्ी नह्सा40%

2. लााार्ीकडे

-

(अ)

मालकीहक्काचे
प्रमाणपत्र,

(ब)

क्ाफ्ट

नरअल

(ReALCraft)

प्रणालीअांतर्थत

नौका

नोंदणी असावी.

(क)

मासेमारी परवाना

(ड)

बायोमेनरक

काडथ

ओळखपत्र

असणे

आवश्यक.
3. प्रत्सयेक बोटीसाठी प्रत्सयेकी
500 नकलो ते 1000
नकलो

क्षमतेच्या

2

शीतपेटया

प्रत्सयेक

नौकेसाठी

आर्गर्क

सहाय्यास पात्र राहतील.
4. राज्य

शासन/केंद्र

शानसत प्रदे श याांनी जुन्या
नौकाांची

योग्यनरत्सया

ननलेखनाची खातरजमा
करावी. (जुन्याच्या बदली
ननवन नौका बाबत)
5. शीतपेटयाकनरता
अनुदान

नमळण्यासाठी
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अजथदार

सहकारी

सां्र्ेचा साासद असणे
आवश्यक असून त्सयाांनी
सां्र्ेमाफथत अजथ करणे
आवश्यक आहे.
6. सदरचे अनुदान हे 5
वषातून एकदा अनुज्ञय
े
राहील.
7. नवाार्ाने मान्य केलेल्या
पुरवठाधारकाकडू नच
नशतपेटया खरेदी करणे
बांधनकारक राहील.
9

पारांपानरक/
्र्ाननक

रु. 40.00 लक्ष

सवथसाधारण(1) अनुदान -40 %

1. फक्त
पारांपानरक/्र्ाननक

मच्छीमाराांना

केंद्र नह्सा- 60 %

(Artisanal) मच्छीमार या

लाकडी ऐवजी

राज्य नह्सा - 40 %

योजनेस पात्र राहतील.

फायबर नौका

(2) लााार्ी नह्सा-

खरेदीस

60%

अर्थसहाय्य
(Assistance to

अनुसूनचत जाती,

traditional

अनुसूनचत जमाती,

/artisanal

मनहला व मनहलाांच्या

fisherman for
procurement of
FRP boats and
ice box)

सां्र्ा(1) अनुदान-60%
केंद्र नह्सा- 60 %

2. लााार्ीकडे

-

(अ)

मालकीहक्काचे
प्रमाणपत्र,
क्ाफ्ट

ब)

नरअल

(ReALCraft)

प्रणालीअांतर्थत

नौका

नोंदणी असावी. मासेमारी
परवाना (ड) बायोमेनरक
काडथ ओळखपत्र असणे
आवश्यक.

राज्य नह्सा-40 % 3. प्रत्सयेक बोटीसाठी प्रत्सयेकी
(2) लााार्ी नह्सा500 नकलो ते 1000
40%
नकलो क्षमतेच्या
2
शीतपेटया

प्रत्सयेक

नौकेसाठी

आर्गर्क

सहाय्यास पात्र राहतील.
4. राज्य

शासन/केंद्र

शानसत प्रदे श याांनी जुन्या
नौकाांची

योग्यनरत्सया

ननलेखनाची खातरजमा
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करावी.(जुन्याच्या बदली
ननवन नौका बाबत)
5. शीतपेटयाकनरता
अनुदान

नमळण्यासाठी

अजथदार

सहकारी

सां्र्ेचा साासद असणे
आवश्यक असून त्सयाांनी
सां्र्ेमाफथत अजथ करणे
आवश्यक आहे.
6. सदरचे अनुदान हे 5
वषातून एकदा अनुज्ञय
े
राहील.
7. नवाार्ाने मान्य केलेल्या
पुरवठाधारकाकडू नच
नशतपेटया खरेदी करणे
बांधनकारक राहील.
10

मासेमारी नांतर
प्रनक्येतील

रू. 100.00 लक्ष

सवथसाधारण(1) अनुदान -40 %

1. लााार्थ्याने

प्रकल्पाची

जार्ा अनतक्मण नवरनहत

पायााूत

केंद्र नह्सा- 60 %

असल्याचे

आनण

सुनवधाांचा नवकास

राज्य नह्सा - 40 %

अर्थसहाय्यासह

- बफथ कारखाने व

(2) लााार्ी नह्सा-

आवश्यक

शीतर्ृह (

60%

हरकत/परवानर्ी

Development of
post-harvest
infrastructure ice plant)

अनुसूनचत जाती,
अनुसूनचत जमाती,
मनहला व मनहलाांच्या
सां्र्ा(1) अनुदान-60%
केंद्र नह्सा- 60 %
राज्य नह्सा-40 %
(2) लााार्ी नह्सा40%

ना

इत्सयानद नव्तृत प्रकल्प
प्र्तावात

(DPR)

कार्दोपत्री पुरावा सादर
करणे आवश्यक आहे.
जार्ेसाठी

अर्थसहाय्य

दे य राहणार नाही.
2. प्रकल्प

ककमत

ही

अद्ययावत SoRs नुसार
प्रकल्प
सध्याच्या

नठकाणच्या
बाजार

दरानुसार दे य राहील.
3. लााार्थ्याने

प्रकल्पाच्या

कायथरत व दे खाालीचा
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ानवष्ट्यकानलन खचथ ्वत:
करणार

असल्याचे

प्रमानणत करण्यात यावे.
4. लााार्थ्याने (i व ii) बाबतची
प्रकल्पाची
मानहती

सनव्तर
कार्दपत्राांच्या

्वयांघोनषत

पुराव्यासह

सादर करावी.
5. प्र्ताव सांबांनधत राज्य
शासन/ केंद्र शासनाच्या
्पष्ट्ट नशफारशी सादर
करणे आवश्यक आहे.
11

कायथरत बफथ
कारखाना व

रू. 60.00 लक्ष

सवथसाधारण(1) अनुदान -40 %

1. कायथरत असलेल्या बफथ
कारखान्यातील

शीतर्ृह याांचे

केंद्र नह्सा- 60 %

इमारतीचे

बाांधकाम

नुतनीकरण/

राज्य नह्सा - 40 %

मनशनरी

बदलणे,

आधुननकीकरण

(2) लााार्ी नह्सा-

नवद्युतीकरण,

(Renovation /

60%

पाणीपुरवठा

इत्सयानद

बाबीचा

समावेश

Modernization of
existing ice
plants cum cold
storages)

अनुसूनचत जाती,
अनुसूनचत जमाती,
मनहला व मनहलाांच्या
सां्र्ा(1) अनुदान-60%
केंद्र नह्सा- 60 %
राज्य नह्सा-40 %
(2) लााार्ी नह्सा40%

नुतनीकरण/आधुननकीक
रण करण्यासाठी अनुज्ञय
े
रानहल.
2. कायथरत असलेल्या बफथ
कारखान्याची जार्ा ही
लााार्ीच्या

मालकीची

असणे आवश्यक आहे.
3. कायथरत असलेला बफथ
कारखाना हा कमीत कमी
10

वषथ

जुना

असणे

आवश्यक आहे.
4. अर्थसहाय्या

व्यनतनरक्त

उवथनरत रक्कम लााार्ी
ज्या

सां्र्ेकडू न

घेणार

कजथ

त्सयाबाबतचे

कार्दपत्र
आवश्यक आहे.
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5. प्रकल्प ककमत ही अद्यावत
SoRs

नुसार

प्रकल्प

क्षेत्रात

दे य

असणे

आवश्यक आहे.
12

ननमखारे
पाण्यातील

रू. 300.00 लक्ष

सवथसाधारण(1) अनुदान -40 %

1. सदरची

योजना

एन.एफ.डी.बी.माफथत

कोळां बी

केंद्र नह्सा- 60 %

व्यावहानरक

सांवधथनासाठी

राज्य नह्सा - 40 %

ठे वूनराबनवण्यात

नननवष्ट्ठा

(2) लााार्ी नह्सा-

(Brackishwater

60%

shrimp
culture- input)

अनुसूनचत जाती,
अनुसूनचत जमाती,
मनहला व मनहलाांच्या
सां्र्ा(1) अनुदान-60%
केंद्र नह्सा- 60 %
राज्य नह्सा-40 %
(2) लााार्ी नह्सा40%

दृत्ष्ट्टकोन
येणार

आहे.
2. प्र्ताव एन.एफ.डी.बी.
कडे सादर करावा.
3. प्र्ताव सादर करण्यापूवथ
सांबांनधत राज्यशासनाची
पूवप
थ रवानर्ी

घेणे

आवश्यक आहे.
4. मच्छीमार

सहकारी

सां्र्ा, अ.जा. व अ.ज.
सहकारी सां्र्ा , मनहला
बचत र्ट, नोंदणीकृत
व्यावसानयक

इत्सयानद

अर्थसहाय्याकनरता पात्र
ठरतील. एका लााार्थ्यास
जा्तीत

जा्त

6

कपजऱ्याांचे 1 याप्रमाणे 4
बॅटरी (24 कपजरे) अनुज्ञय
े
राहतील.
5. केंद्र व राज्य शासनाच्या
सांघटना, महामांडळ, सांघ,
यांत्रणा

इत्सयाकदना

प्रकरणननहाय
अर्थसहाय्य

मांजूर

करण्यात येईल.
6. प्रकल्प
ााांडवली,

ककमतीमध्ये
आवती

व्यव्र्ापनाचा
समानवष्ट्ट रानहल.
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7. अजथदाराने

पनरपूणथ

प्र्ताव कार्दपत्रे व योग्य
त्सया परवानग्यासह सादर
कराव्या.
13

ननमखारे

रू. 50.00 लक्ष

पाण्यातील

सवथसाधारण-

1. लााार्ीला कोळां बी नबज

(1) अनुदान -40 %

उत्सपादन केद्राांचे अनुाव

कोंळबी बीज

केंद्र नह्सा- 60 %

उत्सपादन केंद्राची

राज्य नह्सा - 40 %

असणे आवश्यक आहे.
2. लााार्ी

ज्या

जार्ेत

उाारणी

(2) लााार्ी नह्सा-

सांवध
थ न करणार आहे ती

(Brackishwater

60%

जार्ा अनतक्मण बानधत

hatchery)

नसावी. तसेच प्रकल्प

अनुसूनचत जाती,

उाारण्यासाठी

अनुसूनचत जमाती,

लााार्ीला

मनहला व मनहलाांच्या

करावयाच्या खचासांबांधी

सां्र्ा-

नवत्तीय कार्दपत्रे सादर

(1) अनुदान-60%
केंद्र नह्सा- 60 %
राज्य नह्सा-40 %
(2) लााार्ी नह्सा40%

्वत:ला

करणे आवश्यक व तसा
उल्लेख डी.पी.आर. नमुद
करणे आवश्यक आहे.
3. लााार्ीने

त्सयाच्या

कोळां बी बीज उत्सपादन
केद्रात

हे

सांवध
थ काांना

्र्ाननक
घाऊक

बाजार ाावाने पुरवठा
करणे आवश्यक आहे.
सदर शासन ननणथय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेत्र्ळावर उपलब्ध
करण्यात आला असून त्सयाचा सांकेताक 201810171241177401 असा आहे . हा आदे श नडजीटल ्वाक्षरीने
साक्षाांनकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.

Anoop Kumar

Digitally signed by Anoop Kumar
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture and ADF
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=257f78acf3ca20d9e91d7a73a76aa0240463e4aafdd4d13de68918d
c20bad8e6,
serialNumber=1c2ee608849bdb812849b6c8878f95607059b530ff717c8e39
c09d06b394e02b, cn=Anoop Kumar
Date: 2018.10.17 12:46:18 +05'30'

(अनूप कुमार)

प्रधान सनचव (पदु म)
प्रत,
1. मा.मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सनचव,
2. मा.मांत्री (नवत्त व ननयोजन) याांचे खाजर्ी सनचव
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3. मा.मांत्री (पदु म) याांचे खाजर्ी सनचव
4. मा.राज्यमांत्री (पदु म) याांचे खाजर्ी सनचव
5. सनचव, ाारत सरकार, कृनष मांत्रालय, (पशुसांवधथन, दु ग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय नवाार्),
कृनष ावन, नवी नदल्ली.
6. मा.मुख्य सनचव याांचे सहसनचव, महाराष्ट्र राज्य,मुांबई
7. अप्पर मुख्य सनचव, (ननयोजन), मांत्रालय,मुांबई
8. अप्पर मुख्य सनचव, (नवत्त), मांत्रालय, मुांबई
9. सनचव, (सहकार), मांत्रालय,मुांबई
10. आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य,मुांबई
11. सहकार आयुक्त व ननबांधक, सहकारी सां्र्ा, महाराष्ट्र राज्य,पुणे
12. प्रादे नशक उपायुक्त, मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई/पुणे/नानशक/औरांर्ाबाद/
लातूर/ अमरावती/नार्पूर
13. सवथ सहाय्यक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय
14. महालेखापाल 1/2, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञय
े ता/लेखा पनरक्षा),मुांबई/नार्पूर
15. अनधदान व लेखापनरक्षा अनधकारी, मुांबई
16. ननवासी लेखा अनधकारी, मुांबई
17. सवथ नजल्हा कोषार्ार अनधकारी
18.सवथ उपकोषार्ार अनधकारी
19. सहसांचालक, लेखा व कोषार्ारे, सांर्णक कक्ष, ननवन प्रशासन ावन, 5 वा मजला,
मांत्रालयासमोर, मुांबई
20.राष्ट्रीय मत्स्यनजवी सहकारी सांघ, नवी नदल्ली, (Fishcopfed),7 सनरता नवहार
इां्टीटयुशनल एनरया, नवी नदल्ली-110077. /ननवडन्ती
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