
महाराष्ट्र राज्यातील मत्स्यव्यवसाय ववकासासाठी 
कें द्र पुर्कृत योजनेअतंर्गत ससून र्ोदी मासेमारी 
बंदराचे आधुवनकीकरणाच्या कामास सधुारीत 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 

 

महाराष्ट्र शासन 
कृवि, पशुसंवधगन, दुग्धव्यवसाय ववकास व मत्स्यव्यवसाय ववभार् 

शासन वनणगय क्रमाकं : मत्स्यआ-२०१५/प्र.क्र.२६५/पदुम-१२ 
हुतात्समा राजरु्रु चौक, मादाम कामा मार्ग, 

मंत्रालय, मंुबई ४०० ०३२. 
        वदनाकं : २५ ऑक्टोबर, २०१८. 

 

वाचा : 1. कृवि, पशुसंवधगन, दुग्धव्यवसाय ववकास व मत्स्यव्यवसाय शासन वनणगय  
   क्र.मत्स्यआ-2015/ प्र.क्र.265/ पदुम-12,   वद.30/8/2016. 

           2. व्यव्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र मत्स्योद्योर् ववकास महामंडळ, मंुबई याचंे  
               अ.शा.पत्र क्रमाकं ममववम/ ता/ं 561/2018, वदनाकं 19/1/2018. 
 3. उच्चावधकार सवमतीच्या वदनाकं 6/11/2017 च्या बैठकीचे कायगवृत्त. 

 4. कें द्रीय मत्सत्स्यकी तटवती इंवजवनअरींर् सं्था, बेंर्लूर याचंे वदनाकं 6/10/2017 चे     
     पत्र. 

प्र्तावना :- 

 ससून डॉक हे मत्स्यव्यवसायाचे मंुबई शहरातील प्रमुख बदंर आहे त्सयाचा वव्तार नवीन 
ससून बंदर व जुने ससून बदंर असा आहे. 

 ससून डॉकच े एकूण क्षते्रफळ ५.३९ हेक्टर असून सद्य:त्स्थतीत जुने ससनू डॉकच े
क्षते्रफळ १.११ हेक्टर व नवीन ससून डॉकच ेक्षते्रफळ ४.२८ हेक्टर इतके आहे. त्सयाचंी मालकी 
अनुक्रमे मंुबई पोटग र्ट व कें द्र शासन तसेच महाराष्ट्र शासन याचं्या नाव े आहे. तथावप, 
सद्य:त्स्थतीत संपूणग क्षते्रफळ मंुबई पोटग र्ट याचं्या ता्यात आहे. सदर बंदरातून सुमारे ४८,००० 
मेरीक टन मत्स्योत्सपादन होते. बंदरात सुमारे ३० ते ४० हजार मत्स्यव्यावसावयकानंा रोजर्ार 
उपल्ध होतो. या पार्श्गभमुीवर सदर बंदराची मत्सच्िमारी नौका लावण्याची क्षमता वाढववणे, 
मत्सच्िमारानंा अद्ययावत सोयी सुववधाचंा लाभ उपल्ध करुन देणे, बदंराची जार्ा प्रदुिणमुक्त 
करणे तसेच पयगटनाच्या दृष्ट्टीकोनातून सदर बंदराच्या आधुवनकीकरणाकरीता या ववभार्ाच्या 
शासन वनणगय,  कृवि, पशुसंवधगन, दुग्धव्यवसाय ववकास व मत्स्यव्यवसाय क्र. मत्स्यआ-2015/ 
प्र.क्र.265/पदुम-12, वदनाकं 30/8/2016 अन्वये रु.5217.०० लक्ष इतक्या अंदावजत 
ककमतीच्या (्लॉक ए्टीमेट कॉ्ट) अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली 
आहे. 

महाराष्ट्र मत्स्योद्योर् ववकास महामंडळ यानंी मे.युवनसन प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट प्रा.वल.पुणे 
याचंी प्रकल्प व्यव्थापन व अंमलबजावणी सल्लार्ार म्हणनू वनयुक्ती केली होती. सदर सल्लार्ार 
कंपनीने प्रत्सयक्ष जारे्वर वरे्वरे्ळया वठकाणाचंे सवके्षण करुन तसेच ्थावनक मासेमार, सं्था, 
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उद्योजक, व्यापारी याचं्या बैठका घेऊन त्सयानंा आावश्यक असलेल्या सुववधाचंा अभ्यास करुन 
तसेच महाराष्ट्र मत्स्योद्योर् ववकास महामंडळाने वजओग्रावफकल ्टडी करुन तसेच बदंरावरील 
प्रत्सयक्ष लाभाथी सवग मत्सच्िमार सं्थाचंे पदावधकारी, व्यापारी, मत्स्य व्यवसावयक यानंा प्रकल्पाची 
मावहती देऊन त्सयाचं्याकडून आलेल्या सुचना व दुरू्तीचा ववचार करुन ससून र्ोदी 
आधुवनकीकरणाच्या संपूणग प्रकल्प अहवालाच्या रु.9692.०६ लक्ष इतक्या रकमेचा सुधारीत 
आराखडा शासनास सादर केला. सदर आराखडयास कें द्रीय मत्सत्ससयकी तटवती इंवजवनअरींर् 
सं्था, बेंर्लूर या कें द्र शासनाच्या बंदरे बाधंकामाच्या अवधकृत सं्थेने  प्रकल्पाच्या सुधारीत 
आराखडयास कें द्राची मान्यता घेण्याच्या अटींच्या अधीन राहून मान्यता वदली आहे. सदर 
सुधारीत आराखडयास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन होती. 

शासन वनणगय : 

 आता राज्यातील मत्स्यव्यवसायासाठी जुने ससून डॉक (क्षते्रफळ १.११ हेक्टर) व नवीन 
ससून डॉक (क्षते्रफळ ४.२८ हेक्टर) याचंे महाराष्ट्र मत्स्योद्योर् ववकास महामंडळ याचंेमाफग त 
आधुवनकीकरणाच्या यापूवी प्रशासकीय मान्यता वदलेल्या रु. 5217.०० लक्षच्या प्र्तावास वाढ 
करुन रु.6434.93 लक्ष इतक्या रकमेच्या अंदावजत ककमतीच्या (्लॉक इ्टीमेट कॉ्ट) 
अंदाजपत्रकास पवरवशष्ट्ट “अ” तसचे अवतवरक्त घटकासंाठीची रक्कम रु.3257.13 लक्ष 
इतक्या रकमेच्या अंदावजत ककमतीच्या  (्लॉक ए्टीमेट कॉ्ट) अंदाजपत्रकास  पवरवशष्ट्ट ब 
मध्ये नमूद केलेल्या बाबींवरील खचास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. अशा 
एकूण रु.९६९२.०६ लक्ष इतक्या रकमेच्या ससून र्ोदी मासेमारी बंदराच्या आधुवनकीकरणाच्या 
प्रकल्पास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. त्सयाचा तपशील पवरवशष्ट्ट-
“अ” व “ब” मध्ये सोबत जोडला आहे. 

2. ससून र्ोदी मासेमारी बंदराच्या आधुवनकीकरणाच्या सुधारीत आराखडयास कें द्रीय 
मत्सत्स्यकी तटवती इंवजवनअरींर् सं्था, बेंर्लूर यानंी मान्यता वदलेली आहे.  

3. सदरच्या प्रकल्पाबाबत महत्सवाचे वनणगय उदा. RFQ, RFP इत्सयादीचे प्रारुप व वनववदा 
मंजूर करणे व अंमलबजावणी दरम्यान महत्सवाच्या बाबींवर वनणगय घेणे व मार्गदशगन 
करण्याकरीता या ववभार्ाच्या वदनाकं 30/8/2016 च्या शासन वनणगयान्वये मा.मुख्य सवचव, 
महाराष्ट्र राज्य याचं्या अध्यक्षतेखाली उच्चावधकार सवमती र्ठीत करण्यात आली आहे. प्र्तुत 
सुधारीत आराखडयामधील सवमतीच्या कक्षेतील बाबींवर याच उच्चावधकार सवमतीमाफग त वनणगय 
घेण्यात येईल. 

4. या प्रकल्पावरील बाबवनहाय खचग हा मार्णी क्र.डी-9, मुख्य लेखाशीिग 4405 
मत्स्यव्यवसायावरील भांडवली खचग यामध्ये मासेमारी बंदराचे आधुवनकीकरण करणे या 
लेखाशीिाअंतर्गत अनुदानातून खची टाकण्यात याव.े सदर वनधीबाबतच ेलेखे ठेवणे तसेच कें द्र 
वह््याचा वनधी खचग झाल्याबाबतचे उपयोवर्ता प्रमाणपत्र शासनाच्या मान्यतेने कें द्र शासनास 
पाठववणे ही बाब महाराष्ट्र मत्स्योद्योर् ववकास महामंडळ, मंुबई यानंी करावी.  
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5. सदर प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीवर महाराष्ट्र मत्स्योद्योर् ववकास महामंडळमाफग त 
तावंत्रक देखरेखीची जबाबदारी कायगकारी अवभयंता ( बाधंकाम ), महाराष्ट्र मत्स्योद्योर् ववकास 
महामंडळ, मंुबई याचं्यावर राहील. 

 सदर प्रकल्पाच्या बाधंकामानंतर व्यव्थापन करण्यासाठी सेवाशुल्क आकारण्यात 
येऊन महाराष्ट्र मत्स्योद्योर् ववकास महामंडळ, मंुबई पोटग र्ट, ्थावनक मत्सच्िमार / सं्था, 
मत्स्यव्यवसाय ववभार्ाचे क्षवेत्रय अवधकारी इ. ची सवमती ववभार्ीय ्तरावर नेमण्यात येऊन 
प्रकल्पाच ेव्यव्थापन करण्यात येईल. त्सयाबाबतचे  आदेश ्वतंत्रपणे वनर्गवमत करण्यात येतील. 

 सदरचा शासन वनणगय ववत्त ववभार्ाचा अनौपचारीक संदभग क्रमाकं ५३५/२०१८/व्यय-२ 
वदनाकं २२.१०.२०१८ अन्वये त्सयाचं्या सहमतीनुसार वनर्गवमत करण्यात येत आहे.  

सदरचा शासन वनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेत्थळावर उपल्ध असून त्सयाचा संर्णक संकेताकं 201810251546016701 असा आहे. 
हा आदेश वडजीटल ्वाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने. 
 

 

             ( अनूप कुमार ) 
                         प्रधान सवचव, महाराष्ट्र शासन  
प्रवत, 

1. मा.मुख्यमंत्री याचंे खाजर्ी सवचव, मंत्रालय, मंुबई. 
2. मा.मंत्री ( पदुम ) याचं ेखाजर्ी सवचव, मंत्रालय, मंुबई. 
3. मा.राज्यमंत्री ( पदुम ) याचंे खाजर्ी सवचव, मंत्रालय, मंुबई. 
4. मा.मुख्य सवचव याचंे खाजर्ी सवचव, मंत्रालय,मंुबई. 
5. महालेखापाल, (लेखापवरक्षा / लेखा व अनुज्ञयेता ), ½, मंुबई/ नार्पूर. 
6. अवधदान व लेखावधकारी, बादं्रा, मंुबई. 
7. अपर मुख्य सवचव ( ववत्त), मंत्रालय, मंुबई 
8. अपर मुख्य सवचव ( वनयोजन ), मंत्रालय, मंुबई. 
9. अपर मुख्य सवचव ( पवरवहन ), मंत्रालय, मंुबई. 
10. प्रधान सवचव, ववधी व न्याय ववभार्, मंत्रालय, मंुबई. 
11. प्रधान सवचव ( पदुम ), मंत्रालय, मंुबई. 
12. चेअरमन, मुंबई पोटग र्ट, मंत्रालय, मंुबई. 
13. आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय आयुक्तालय, मंुबई. 
14. व्यव्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र मत्स्योद्योर् ववकास महामंडळ, मया., मंुबई. 
15. कायगकारी अवभयंता, आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय याचंे कायालय, मंुबई. 
16. वनवडन्ती, पदुम-12.  

http://www.maharashtra.gov.in/
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पवरवशष्ट्ट-“अ” 
( शासन वनणगय क्र.मत्स्यआ-2018/ प्र.क्र.19/ पदुम-12, वद.25.१०.२०१८ ) चे पवरवशष्ट्ट-अ    
 

अ.क्र. तपवशल संख्या/प्रमाण पूवीची प्र्ताववत 
रक्कम (लाखात) 

सुधारीत 
प्र्ताववत 
रक्कम 
(लाखात) 

1 मत्स्य उतरवणी कें द्राच े
नुतनीकरण 
1.1) ववद्यमान खुले मत्स्य वललाव 
शेडचे हॉलमध्ये रुपातंरण 

2 513.00 

1264.10  1.2) नववन मत्स्य वललाव व मत्स्य 
हाताळणी कें द्र 

1 283.00 

 1.3) मत्स्य वललाव कें द्रास सार्री 
पाणीपुरवठा दजा वाढववणे 

- 10.00 32.10 

2 बाहेरील सुववधाचंे आधुवनकीकरण    
 2.1) इंधन पुरवठा व साठवणकू 

कें द्र 
1 50.00 146.40 

 2.2) र्ोड्या पाण्याचा पुरवठा व 
इतर 

 8.60 11.03 

 2.3) ट्युब आईस प्लँट 200 मे. टन/ 
प्र.वद. 

280.00 1550.00 

 2.4) बफग  साठवण कें द्र 200 मे. टन 80.00 60.00 
 2.5) बोटींना बफग  पुरवठ्यासाठी 

कन्व्हेअर बेल्ट 
- 120.00 0.00 

 2.6) बफग  क्रशरच ेनुतनीकरण - 10.00 0.00 
3 जुन्या बंदराच ेनुतनीकरण    
 3.1) ववद्यमान मत्स्य वललाव शेडचे 

नुतनीकरण 
2 80.00 149.74 

 3.2) जेटीचे सक्षमीकरण 2 1361.00 0.00 
 3.3) त्सव्हक्टोरीया बेवसनचा र्ाळ 

उपसणे 
 185.00 45.00 

4 जूनी जेटी, नववन बंदर व 
त्सव्हक्टोरीया बेवसनची दुरू्ती 

   

 4.1) बोराल्डस्, मुकरर् करर्स्, रबर 
टायर फें डर बसववणे 
 

- 141.00 189.97 
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5 ववद्यमान सर्व्व्हस ्लॉक्सच ेरुपातंर 
आधुवनक बंदर व्यव्थापन 
कक्षमध्ये करणे 

1 49.00 187.94 

 5.1) रेवडओ कम्युवनकेशन साधन 
सामुग्री उभारणे 

- 68.00 95.40 

6 माशाची जाळी दुरु्ती शेड 
उभारणे 

206.95 वर्ग 
मीटर 

22.00 26.57 

7 मासेमारासंाठी आरामरृ्ह 213.50 वर्ग 
मीटर 

40.00 49.80 

8 वकग शॉप 100.45 वर्ग 
मीटर 

18.00 21.51 

9 सुरक्षा आवण संरक्षण यंत्रणा     
 9.1) सुरक्षा रृ्ह 

 
254.48 वर्ग 
मीटर 

13.00 
 

11.24 

 9.2) संरक्षण कभत 142 मीटर 14.00 32.10 
 9.3) सीसी वटव्ही - 10.00 19.60 
 9.4) अत्सग्नशमन उपकरणे - 5.00 10.00 
10 ववद्यमान विनेज व वसव्हेजचे 

आधुवनकीकरण 
   

 10.1) ववद्यमान मुताऱयाचंे 
नुतनीकरण 

3 41.00 50.00 

 10.2) नववन इमारतीस 
पाणीपुरवठ्यासाठी व्यव्था  

 40.00 33.97 

 10.3) कचरा कंुड्या  5.00 25.00 
 10.4) वविारी कचरा संकलन कें द्र  10.00 20.00 
 10.5) ईटीपी  400.00 474.00 
11 नेत्सव्हरे्शन व्यव्था  60.00 73.50 
12 त्स्लप व े व हात रहाटाने वर 

ओढणे, काढणे, खोली बाधंणे 
 600.00 785.00 

13 अप्रोच रोड व अतंर्गत र्ते 
सुधारणा 

 165.00 562.26 

14 ववद्यतु पुरवठा व ववतरण व्यव्था  280.00 468.70 
15 वनीकरण  5.00 40.00 
16 प्रशासकीय खचग 5%  250.40 00.00 
 एकुण  5217.00 6434.93 
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पवरवशष्ट्ट-“ब” 
( शासन वनणगय क्र.मत्स्यआ-2018/ प्र.क्र.19/ पदुम-12, वद.२५.१०.२०१८ ) चे पवरवशष्ट्ट-ब   
 

अ.क्र. घटक प्र्ताववत रक्कम रु. लाखात 
1 सावगजवनक सुववधा कें द्र 79.43 
2 मवहलासंाठी आरामरृ्ह 49.80 
3 जवमनीखालील पाणी 

साठवणकूीची टाकी 
44.00 

4 ESR शुध्दीकरण 55.00 
5 पंप हाऊस 25.00 
6 मासे हाताळणी यंत्रणा व वशतरृ्ह 630.00 
7 हवा हाताळणी यंत्रणा 100.00 
8 सौर उजा 600.00 
9 तरंर्ता मासेमारी बंधारा 600.00 
10 मत्स्य वाहतूकीसाठी मोनो रेल 15.00 
11 फर्ननचर आवण इमारतीतील 

सुववधा 
177.80 

  2376.03  
12 प्रशासकीय खचग 10% (6434.93+2376.03= 

८810.96)881.१० 
 एकुण (2376.03 + 881.१०)=3257.13 

 
१. पवरवशष्ट्ट-अ मधील बाबींकरीता प्र्ताववत रक्कम  : रु.६४३४.९३ लक्ष 
२. पवरवशष्ट्ट-ब मधील सुधारीत बाबींकरीता रक्कम : रु.३२५७.१३ लक्ष 

  -------------- 
                               सुधारीत प्रशासकीय मान्यता एकूण  : रु.९६९२.०६ लक्ष 
                                                                                                ======== 
 
 

( अनूप कुमार ) 
प्रधान सवचव, महाराष्ट्र शासन 
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