राज्यात मत्स्यबीज प्रमाणीकरण व
मत्स्यबीज केंद्ाांचे प्रमाणन प्रणाली
लागू करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
कृषि, पशुसांवर्धन, दु ग्र्व्यवसाय षवकास व मत्स्यव्यवसाय षवभाग
शासन षनणधय क्र. मत्स्यषव - 2018/प्र.क्र.64/पदु म-13,
मांत्रालय, मुांबई 400 032
षदनाांक -02 नोव्हें बर, 2018
वाचा: 1. केंद् शासनाचे कृषि मांत्रालय पशुसांवर्धन, दु ग्र्व्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय
षवभागाचे पत्र क्र.एफएनओ-31036/04/07-एफवाय-3, षद.13/02/2015
2. आयुक्त मत्स्यव्यवसाय याांचे पत्र मत्स्य/भू/021506/30/2010, षद.26/12/2017
प्र्तावना :मत्स्यसांवर्धनाच्या प्रषक्रयेमध्ये मत्स्यबीज ही पूवध आवश्यक व महत्सवाची बाब आहे. गुणवत्ता
असलेल्या मत्स्यबीजामुळे खात्रीशीर मत्स्योत्सपादन षमळते. तसेच तलावाची उत्सपादकता
वाढल्याने यश्वी व शाश्वत मत्स्यव्यवसाय उद्योजकता वाढीस लागेल. जागषतक पातळीवर
ग्राहकाांच्या वाढत्सया मागणीमुळे मत्स्यबीजाच्या प्रमाणन प्रणालीस गती षमळाली आहे. सदरची
प्रणाली ही राज्यातील सवध (खाजगी / शासकीय व इतर) मत्स्यबीज उत्सपादन केंद्े , सांगोपन/
सांवर्धन केंद्े , मत्स्यजीरे , मत्स्यबीज, मत्स्यबोटु कली, नॉप्लीया, पो्टलाव्हा, मत्स्यप्रजनक याांचे
सांवर्धन/सांगोपन इत्सयादी सवांसाठी लागू राहील. तसेच सदरच्या प्रणालीमुळे यात पयावरण
षवियक बाबींची साांगड घातलेली असल्याने मत्स्यबीजाची गुणवत्ता राखणे व राज्यात शाश्वत
मत्स्योत्सपादन घेणे शक्य होईल. भारत सरकार, कृषि भवन याांचे सांदभध 1 चे पत्रान्वये षनदे षशत
केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यात मत्स्यबीजाचे प्रमाणीकरण (Certification) तसेच मत्स्यबीज
केंद्ाचे प्रमाणन (Accreditation) प्रणाली जाहीर करण्याची बाब शासनाच्या षवचारार्ीन होती.
शासन षनणधयकेंद् शासनाने सांदभध क्र. 1 चे पत्रान्वये षदलेल्या षनदे शानूसार शासन मत्स्यबीजाचे
प्रमाणीकरण व मत्स्यबीज केंद्ाचे प्रमाणन या बाबतच्या प्रणालीस पुढीलप्रमाणे मान्यता प्रदान
करीत आहे.
1.

उपरोक्त सांदभांषकत पत्रान्वये केंद् शासनाने मत्स्यबीज उत्सपादन केंद्/ सांवर्धन केंद्
ज्यामध्ये षवषवर् प्रजातीच्या माशाांचे जसे भारतीय प्रमुख कापध, इतर कापध, परदे शातून
आयात केलेल्या प्रजाती असे एकूण सांवर्धनक्षम सवध मासे, गोडया तसेच षनमखाऱ्या
पाण्यातील कोळां बी, शोषभवांत मासे याचे सांवर्धन करण्यासाठी आवश्यक साठवणूक तळी,
सांवर्धन व सांगोपन तळी तसेच गोडे पाणी व खाऱ्या पाण्यात मत्स्य/कोळां बी/ इतर जलचर
प्रजाती याांचे सांवर्धन व सांगोपन करणारी उत्सपादन केंद्े /सांवर्धन केंद्े यासाठी नोंदणीचे
दृष्ट्टीने पथदशधक मागधदशधन सूचना षनगधषमत केल्या आहेत.त्सयानूसार राज्यातील सवध
सांगोपन/ सांवर्धन केंद्ाची नोंदणी होणे बांर्नकारक आहे. मात्र केंद्ीय तटीय जलकृषि
याांचे कायधक्षत्र
े ातील सांवर्धन/सांगोपन केंद्ाांनी अथवा मत्स्यशेती साठी त्सयाांचेकडे नोंदणी
करणे बांर्नकारक आहे.
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2.

सदर मागधदशधक सूचना नूसार केंद् शासनाचे षनदे शानूसार राज्यामध्ये जलकृषि/
मत्स्यशेती करणाऱ्याांसाठी राज्याच्या मागधदशधक सूचना लागू करणे आवश्यक आहेत.
सदर मागधदशधक सूचना या गोडया पाण्यातील प्रजनन / सांवर्धन / सांगोपन/ साठवणूक
तलाव, षनमखाऱ्या पाण्यातील मत्स्यसांवर्धन, सवध सांवर्धनक्षम दे शी व परदे शातूा़ न
आणलेल्या माशाांच्या प्रजाती तसेच गोडया व षनमखाऱ्या पाण्यातील कोळां बीच्या प्रजाती,
शोषभवांत माशाांच्या प्रजाती याांना लागू राहतील.
अ.

सक्षम प्राषर्काऱ्याांची परवानगी असल्याषशवाय कोणत्सयाही व्यक्तीस, सहकारी
सां्थेस, खाजगी उद्योजकास खाजगी/भागीदारी कांपनीस सांवर्धनक्षम मासे जसे
भारतीय मेजर कापध, दे शी/षवदे शी माशाांच्या प्रजाती, एअर षिददग षफश, गोडया
पाण्यातील कोळां बी, षनमखाऱ्या पाण्यातील कोळां बी, शोषभवांत मासे याांच्या सवांच्या
सांवर्धनक्षम प्रजाती याांचे सांवर्धन/सांगोपन हे प्रजनन/सांवर्धन/ सांगोपन/साठवणूक
तलावात करता येणार नाही.

ब.

शासनाने प्रषतबांर् केलेल्या प्रजाती वगळता इतर सवध सांवर्धनक्षम दे शी अथवा
षवदे शी

प्रजातीचे

सांवर्धनक्षम

दे शी

अथवा

षवदे शी

प्रजातीचे

सांवर्धन

मत्स्यका्तकारास करता येईल.षवदे शी प्रजातीचे सांवर्धन हे सक्षम प्राषर्काऱ्याचे
परवानगी षमळाल्यावर करता येईल.
क.

केंद् शासनाने सांदभांषर्न पत्रान्वये षदलेल्या षनदे शानूसार राज्य ्तरावर
मत्स्यबीज प्रमाणीकरण व मत्स्यबीज केंद्ाचे प्रमाणन करण्यासाठी सषमती गठीत
करणे बांर्नकारक आहे. सदर सषमतीची कायधकक्षा ही मत्स्यसांवर्धन केंद्ातून
षनर्ममती होणारे गुणवत्ता असलेले बीजाांचे उत्सपादन व केंद्ाची उत्सपादकता याांचे
राज्यभर सांषनयांत्रण करणे अशी राहील. याच बरोबर बीज उत्सपादन व त्सयाची
गुणवत्ता याांचे षनयांत्रण ही करेल. सबब ज्या उद्योजकाांना सांवर्धनक्षम दे शी व षवदे शी
प्रजाती जसे कापध, एअर षिददग षफश, गोडया व षनमखाऱ्या पाण्यातील कोळां बी,
इतर सांवर्धनक्षम प्रजाती शोषभवांत माशाांच्या प्रजाती इत्सयादीसाठी राज्य शासनाच्या
मत्स्यबीज प्रमाणीकरण व मत्स्यबीज केंद्ाचे प्रमाणन करण्याऱ्या सषमतीची प्रथम
मान्यता घेणे बांर्नकारक राहील. तसेच सांगोपन/सांवर्धन/साठवणूक तलावामध्ये
गोडे पाणी अथवा षनमखाऱ्या पाण्यातील प्रजातीचे सांवर्धन/सांगोपन करण्यासाठी
तसेच षवषवर् प्रजातीच्या वापरासाठी राज्यातील मत्स्यबीज प्रमाणीकरण व
मत्स्यबीज केंद्ाचे प्रमाणन करणाऱ्या राज्य ्तरीय षशखर सषमतीची मान्यता घेणे
बांर्नकारक आहे.
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राज्य ्तरीय षशखर सषमतीची रचना खालीलप्रमाणे.
1

आयुक्त मत्स्यव्यवसाय

अध्यक्ष

2

सह सषचव/ उप सषचव (मत्स्यव्यवसाय )

सद्य

3

सांबांषर्त प्रादे षशक उपायुक्त मत्स्यव्यवसाय

सद्य

4

मत्स्यव्यवसाय तज्ञ म्हापसू अथवा षफशरी कॉलेजचा प्रषतषनर्ी

सद्य

5

मत्स्यसांवर्धक/मत्स्यका्तकार याांचा प्रषतषनर्ी

सद्य

6

सांबांषर्त षजल्हयाचे सहायक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय

सद्य-सषचव

सदर सषमतीची बैठक दर तीन मषहन्याांनी अथवा आवश्यकतेनूसार अषर्क वेळा
होईल. सदर सषमतीची कायधकक्षा हे तटीय जलकृषि प्राषर्करणाचे क्षेत्रातील सांवर्धन
केंद्े वगळता इतर सवध सवर्धन/सांगोपन केंद्ासाठी राहील.
केंद् शासनाच्या मत्स्यबीज प्रमाणीकरण व मत्स्यबीज केंद्ाचे प्रमाणन प्रणाली 2015
नूसार जसे या प्रणालीनूसार नोंदणी नसलेल्या मत्स्यबीज केंद्ाचे अस््तत्सव
बेकायदे शीर (NULL & VOID) ठरषवण्यात आले आहे. त्सयाचप्रमाणे महाराष्ट्रात दे खील
सदर प्रणाली अांतगधत नोंदणी न केल्यास सांवर्धकाचे अस््तत्सव हे बेकायदे शीर (NULL &
VOID) राहील.
ड. सांवर्धनक्षम माशाांचे जसे भारतीय प्रमुख कापध, एअर षिददग षफश, ्वदे शी प्रजाती
तसेच परदे शातून आयात केलेल्या प्रजाती, गोडया तसेच षनमखाऱ्या पाण्यातील
कोळां बी, शोषभवांत मासे याांचे सांवर्धन करण्यासाठी आवश्यक साठवणूक, सांवर्धन
सांगोपन पध्दती असलेली मत्स्यबीज केंद्े ्थापन करण्यासाठी मत्स्यबीज
प्रमाणीकरण तसेच मत्स्यबीज केंद्ाचे प्रमाणन ह्या प्रणाली अांतगधत नोंदणी व प्रमाणन
बांर्नकारक आहे.
प्रमाणन सषमतीचे कायध / कायधकक्षा
अ. प्रमाणन कायधक्रमानूसार राज्यात मत्स्यबीज उत्सपादन केंद् कायास्न्वत होत आहे.
याबाबत खात्री करणे तसेच राज्यात प्रमाणन प्रणाली राबषवण्यात काय अडचणी
आहे त, त्सया दू र करुन सदर प्रणाली राबषवण्यासाठी योग्य कायधपध्दती तयार करणे.
ब. प्रमाणन कायधक्रम राबषवण्यासाठी आवश्यक त्सया मुलभूत सुषवर्ा, मनुष्ट्यबळ, षनर्ी
उपलब्र्ी करणे.
क. व्यक्ती अथवा एजन्सी याांना मत्स्यबीज केंद्ाचे प्रमाणन करण्यासाठी, मुल्यमापन व
अहवाल तयार करण्यासाठी प्राषर्कृत करणे.
ड. बीज प्रमाषणकरण प्रणाली राबषवताना येणाऱ्या कायदे शीर सम्याांचे षनराकरण करणे.
इ. आवश्यकतेनूसार वेळोवेळी प्रमाणन पध्दतीत सुर्ारणा आवश्यक असल्यास त्सयाबाबत
षशफारस करणे.
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फ. प्रमाणन केलेल्या मत्स्यबीज उत्सपादन केंद्ामर्ून प्रजनक, मत्स्यबीज खरेदी करुन
सांचयन करण्याचे दृष्ट्टीने जागरुकता करण्यासाठी प्रबोर्नात्समक कायधक्रम घेणे.
ग. प्रजनकाची षनवड व देखरेख, मत्स्यबीज उत्सपादन पध्दती, चाचणी प्रषक्रया याबाबतची
मागधदशधक सूचना (मॅन्युअल) तज्ञाांकडू न तयार करुन घेणे.
सांवर्धनक्षम माशाांच्या प्रजाती गोडे पाणी तसेच षनमखाऱ्या पाण्यातील कोळां बी व शोषभवांत मासे
याांचे प्रजनन यासाठी मत्स्यबीज उत्सपादन केंद्ाांना परवानगी दे ण्याबाबतची मागधदशधक तत्सवे व
कायधपध्दती.
1.

अजधदाराने [शेतकरी/उद्योजक/सहकारी सां्था/ खाजगी व्यक्ती/ कांपनी (Private
Limited, Public Limited & others) व मत्स्यबीज उत्सपादन केंद् ्थापन करण्याची इच्छा
असणारे ] याांनी भारतीय प्रमुख कापध, एअर षिददग षफश, गोडया अथवा षनम खाऱ्या
पाण्यातील कोळां बी, शोषभवांत मासे या सवध प्रकारच्या बीजोत्सपादन करणाऱ्याांनी मत्स्यबीज
प्रमाणीकरण व मत्स्यबीज केंद् प्रमाणन करण्यासाठी गठीत सषमतीने षनषित केलेल्या
षवषहत प्रपत्रात नोंदणी अजध करावा. (षववरण पत्र 1).

2

मत्स्यबीज प्रमाणीकरणव मत्स्यबीज केंद् प्रमाणन करणाऱ्या सषमतीने बीजोत्सपादन केंद्ाचे
षडझाईन व ले आऊट, बीजोत्सपादन केंद्ाची क्षमता, कोणत्सया प्रकारे सांवर्धन/ उत्सपादन
करण्यात येणार आहे त्सयाबाबत तपासणी करुन, तसेच एखादया रोगाची अथवा इन्फेक्शन
लागण झाल्यास ते मासे ्वतांत्र ठे वून त्सयावर उपचार करण्याची व्यव्था आहे दकवा कसे
याची खात्री करुन मांजूरी दे ण्यात यावी.

3.

बीजोत्सपादन केंद्ावरुन मत्स्यका्तकार, शेतकरी अथवा सां्था/ सांघटना/सांघ याांना बीज
षवक्री करण्याआर्ी त्सयाचे प्रमाणन करून घेणे बांर्नकारक आहे.

4.

प्रजनक सुस््थतीत राहू न जगण्याचे प्रमाण वाढषवण्यासाठी षमनरलचे प्रमाण योग्य
राखणारे व सवध घटक समाषवष्ट्ट असलेले खाद्य प्रजनकाांना दे ण्यात यावे.

5.

तटीय जलकृषि प्राषर्करण याांचे कायधक्षत्र
े ात समाषवष्ट्ट नसलेल्या केंद्ाचाच षवचार
प्रादे षशक ्तरीय षशखर सषमती याांनी नोंदणीसाठी करावा.

6.

नोंदणीसाठी असलेले केंद् हे पूर बाषर्त क्षेत्रात नसावे तसेच ते अभयारण्य परीसरातील
मोकळी जागा (Buffer Zone around sanctuary), जैषवकदृष्ट्टया राखीव जागा (Bio
reserve), इको पाकध तसेच असुरषक्षत पध्दतीने केंद्ातील पाणी वाहत्सया पाण्यात
सोडण्याची व्यव्था त्सयाजोगे वाहते पाणी दु षित होईल अशा षठकाणी असू नये.

7.

दे शातील प्रजातीसाठी मत्स्यबीज प्रमाणीकरण व बीजोत्सपादन केंद्ाचे प्रमाणन करणारी
सषमती ही गुणवत्ता युक्त बीज तसेच त्सयासाठी चाांगल्या प्रतीचे प्रजनक बीजोत्सपादन केंद्ास
उपलब्र् होण्याच्या दृष्ट्टीने काम करत आहे. मात्र त्सयाचेव्दारे प्रमाणन केल्याषशवाय परदे शी
जातीचे बीज घेतल्यास प्रमाणीकरणाच्या सांपूणध प्रषक्रयेस बार्क ठरेल.
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8.

प्रजनक साठा तलाव तसेच मत्स्यबीज सांवर्धन व सांगोपन तलाव याची दे खरेख करताना
खालीलप्रमाणे जैषवक सुरक्षा मापदां ड राखण्यात यावे.
8.1. सांवर्धन तलावातून कॅनॉल/ नदी/ तलाव दकवा कोणत्सयाही नैसर्मगक जलस्त्रोतात
प्रषक्रयेषशवाय पाणी सोडण्यात येवू नये.
8.2 पक्षाांपासून बीज वाचषवण्यासाठी योग्य ती उपाय योजना करावी तसेच बीजाची चोरी
दकवा पाण्याच्या मोठया प्रवाहापासून बीज वाचषवण्यासाठी दे खील योग्य ती काळजी
घ्यावी.
8.3 पावसाळयात पाण्याच्या प्रवाहात अांडी, मत्स्यबीज, मासे तलावातून वाहू न नैसर्मगक
जलस्त्रोतात जावू नये यासाठी तलावाचे बाांर् उां च ठे वण्यात यावेत.
8.4 तसेच अांडी, मत्स्यबीज, मासे वाहू न जावू नये म्हणून ्लुइज गेट ला योग्य आसाची
जाळी बसषवण्यात यावी.
8.5. 5.00 हे. पेक्षा मोठया केंद्ावर वापर केलेल्या पाण्यावर प्रषक्रया करण्याची यांत्रणा
(ETP) उभारणे बांर्नकारक आहे.

9.

बीजोत्सपादन केंद्/ बीज सांवर्धन केंद् याांनी राज्य शासनाकडे षवषहत प्रपत्रात
प्रमाषणकरणासाठी अजध करावा.

10. सांवर्धनक्षम जाती अथवा त्सयाांच्या प्रजातीसाठी प्रमाषणकरणासाठी ्वतांत्र अजध करणे
आवश्यक आहे .
11. प्रमाषणत केंद्े त्सयाांच्या केंद्ावर उत्सपाषदत झालेले बीज प्रमाषणत करू शकतील व त्सयाचा
Fish Mark हा होलोग्राम सहीत प्रमाणपत्रावर वापरतील.
12. बीजोत्सपादन/ बीज सांवर्धन केंद् ही जाती/ प्रजाती नूसार ्वतांत्रपणे करणे आवश्यक आहे.
13. प्रमाषणकरण प्रषक्रया सुरु असताना बीज आषण प्रजनक साठा बाबत खालील बाबींची
पडताळणी करण्यात येईल.
 उत्सपादन पषरमाणे व व्यव्थापनाच्या षवषशष्ट्ट षनकिाचे अनुिांगाने मानके तपासणे.
 रोगाचा फैलाव/ प्रसार होवू नये म्हणून पूवध इषतहास पडताळणी
 एक षपकाच्या दृष्ट्टीने रोग जनकाांचे पयधवक्ष
े ण, पाण्याचा दजा याबाबत NSPAAD
याांचे तज्ञासह तपासणी करुन खात्री करणे.
 कापध तसेच कॅटषफश याांचे सांदभांत सांकरण व अनुवषां शक प्रगतीबाबत तपासणी.
14. सुर्ारीत / सांकरीत प्रजाती साठी दे खील उपरोक्त नूसार पडताळणी करण्यात येईल.
15. प्रमाषणकरणानांतर बीजोत्सपादन केंद्े त्सयाांची "Test Certificate" "Sealing Tags" तयार
करतील.
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16. सांवर्धन करुन बीज षवकणाऱ्या मध्य्थाांनी मुळ षबज हे प्रमाषणत बीजोत्सपादन केंद्ातून
उपलब्र् करुन घेणे बांर्नकारक आहे . अशा मध्य्थ केंद्ाचे प्रमाषणकरण हे पयावरणीय व
पाण्याच्या योग्यतेच्या मानकाांची तपासणी करुन करता येईल.
17.

ज्या षठकाणी मालकीत बदल होईल तेथे जुन्या तसेच नवीन मालकाांनी मालमत्ता
ह्ताांतरीत केल्याबाबतच्या कागदपत्रासह सषमतीस माषहती सादर करणे आवश्यक
राहील.त्सयानूसार नवीन मालकाने केंद्ाचे प्रमाषणकरण प्रमाणपत्र त्सयाचे नावे ह्ताांतरीत
होणेसाठी अजध करावा व सदर अजासोबत प्रमाषणत केंद्ासाठी लागू असलेली सवध मानके
राखण्याबाबत नवीन मालकाने हमीपत्र सादर करणे बांर्नकारक आहे. प्रमाणन सषमतीच्या
सद्याांनी तपासणी करुन षशफारस केल्याप्रकरणी 60 षदवसाांत नोंदणीसाठी परवानगी
दे ण्यात यावी.

18. प्रमाणपत्राचे प्रदशधन षबजोत्सपादन केंद्ाचे प्रमाषणकरणाबाबतचे प्रमाणपत्र हे षबजोत्सपादन
केंद्ाचे दशधनी भागावर लावावे.
19. प्रमाणन रद्द करणे -खालील प्रकरणी केंद्ाचे प्रमाणन रद्द करण्यात येईल.
अ) आवश्यकतेनूसार मुलभूत सुषवर्ा उपलब्र् नसणे.
ब) वैर् कारणाषशवाय सुषवर्ा एक विापेक्षा जा्त कालावर्ीसाठी कायधरत नसणे.
क) प्रमाणन सषमतीने षनषित केल्यानूसार गुणवत्ता मानकानूसार बीज नसणे.
ड) सक्षम प्रमाणन सषमतीने चुका षनदशधनास आणल्यानांतर त्सयाांची पूतधता न करणे.
इ) केंद्ात सुषवर्ा उपलब्र् करताना खाद्यातील प्रषतबांषर्त घटक तसेच प्रषतबांषर्त
सांप्रेरके,प्रषतजैषवके, औिर्षनष्ट्ठा षवियक सषक्रय पदाथध वापर आढळू न आल्यास
फ) केंद्ातील मुलभूत सुषवर्ा सुस््थतीत नसणे
ग) चुकीच्या माषहतीच्या आर्ारावर प्रमाणन झाले असल्यास तसेच ज्या प्रजाती
शासनाने सांवर्धन करण्यास बांर्ी घातली आहे अशा प्रजाती आढळल्यास अथवा
त्सया अनुिांगाने सांवर्धनाची कारवाई होत असल्यास प्रमाणन प्रमाणपत्र रद्द
करण्यात येईल.
20.

प्रमाणन पुन: प्रमाणीकरण
केंद्ाचे प्रमाणन हे 5 विापयंत वैर् आहे. वैर्ता कालावर्ीच्या समाप्ती नांतर त्सयाांच्या
मान्यता प्रमाणनाची पूनधतपासणी करण्यासाठी पुन्हा नव्याने अजध करणे आवश्यक
आहे.
रोग चाचणी अहवाल
अ) कोणत्सयाही रोगाचा फैलाव झाल्यास केंद् र्ारकाने प्रथम सांबांषर्त सहायक
आयुक्त मत्स्यव्यवसाय याांचेकडे सांपकध सार्ुन अहवाल द्यावा. जाळी मारुन सवध
मासे काढू न घ्यावे व तलावातून पाणी सोडण्याआर्ी त्सयावर प्रथम प्रषक्रया करावी.
ब) केंद्ामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या जाळी, भाांडी, षपशव्या याांच्या षनजंतुकीकरणासाठी
व्यव्था करावी.
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क) कोणतीही खाजगी सांघटन/ सां्था याांची रोगाची चाचणी व तपासणी सांदभांत
स््वकाराहधता ठरषवण्याबाबत मत्स्यव्यवसाय षवभाग दकवा इतर सां्था जसे षक
ICAR च्या सां्था, राज्य शासनाच्या प्रमाषणत प्रयोगशाळा, षवद्यापीठे याांनी
प्रमाषणत केलेल्या सां्था असणे आवश्यक आहे.
ड) प्रजननासाठी वापरुन झालेल्या प्रजनकासाठी ्वतांत्र तलाव ठे वावा.
इ) प्रजनकाची पुरेशा प्रमाणात उपलब्र्ता अथवा आदलाबदल करण्याची सोय
असावी. प्रषतबांर् असलेली औिर्े व प्रषतजैषवके याांचा वापर करु नये. एखादे वेळी
रोग आढळल्यास त्सयासाठी परवानगी असलेली औिर् व प्रषतजैषवके वापरून
रोगावर इलाज करावा.
फ) उत्सपादकता व त्सयातील स््थरता वाढषवण्यासाठी कमी प्रमाणात सांचयन केल्यास
व्यव्थापन खचध कमी होवून रोगीचा प्रादु भाव दे षखल टळतो.
ग) सांवर्धनास सुयोग्य अशी प्रोबायोषटक्स वापरण्यात यावी.
21. या प्रणाली अांतगधत राज्य शासनाकडे नोंदणी असलेल्या बीजोत्सपादन केंदानाांच प्रमाषणत
बीजाची षनर्ममती करता येईल.
22. केंद्ावर ज्या प्रमाषणत हॅचरी/ बीजोत्सपादन केंद्ावरून बीज घेतले आहे त्सयाचा नाव व पत्ता
अषभलेखी ठे वावा. तसेच पाण्याची गुणवत्ता, मापदां ड, बीज, दै षनक खाद्य पुरवठा वेळापत्रक
याांचे नोंदीचे अषभलेखे केंद्ावर ठे वण्यात यावी.
23. सदर नोंदणी/ प्रमाणन/ प्रमाषणकरण यासाठी आवश्यक ती षववरणपत्र इांग्रजीमध्ये सोबत
जोडली आहेत. त्सयानूसार पषरपूणध प्र्ताव सांबांषर्त सहायक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय याांना
सादर करण्यात यावे व सषमतीने पुढील कायधवाही करावी.
सोबत षववरणपत्रे - 1 ते 6 जोडण्यात आली आहे त त्सयानूसार बीजाचे प्रमाणीकरण व
प्रमाणन बाबत पुढील कायधवाही करावी.
सदर

शासन

षनणधय

महाराष्ट्र

शासनाच्या

www.maharashtra.gov.in

या

सांकेत्थळावर उपलब्र् करण्यात आला असून त्सयाचा सांकेताक 201811021606221701
असा आहे. हा आदे श षडजीटल ्वाक्षरीने साक्षाांषकत करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.

Digitally signed by Vijay K.
Chaudhari
Date: 2018.11.02 16:12:35 +05'30'
( षवजय चौर्री )
उप सषचव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,
1. मा. राज्यपाल याांचे सषचव
2. मा. मुख्यमांत्री याांचे प्रर्ान सषचव
पृष्ट्ठ 47 पैकी 7

शासन षनणधय क्रमाांकः मत्स्यषव - 2018/प्र.क्र.64/पदु म-13

3. मा. उपमुख्यमांत्री याांचे प्रर्ान सषचव
4. सवध मा. मांत्री / राज्यमांत्री याांचे खाजगी सषचव
5. मा. मुख्य सषचव, महाराष्ट्र राज्य
6. अप्पर मुख्य सषचव (महसूल) मांत्रालय, मुांबई 32
7. प्रर्ान सषचव (षवत्त) मांत्रालय मुांबई 32
8. प्रर्ान सषचव (वने) मांत्रालय मुांबई 32
9. प्रर्ान सषचव (ग्रामषवकास) मांत्रालय मुांबई 32
10. सषचव (सहकार) मांत्रालय मुांबई 32
11. प्रर्ान सषचव (आषदवासी षवकास) मांत्रालय मुांबई 32
12. प्रर्ान सषचव (सामाषजक न्याय) मांत्रालय मुांबई 32
13. सषचव (जलसांपदा) मांत्रालय मुांबई 32
14. सषचव जलसांपदा (लक्षेषव) मांत्रालय मुांबई 32
15. आयुक्त मत्स्यव्यवसाय महाराष्ट्र राज्य, मुांबई
16. आयुक्त सहकार पुणे
17. सवध षवभागीय आयुक्त
18. सवध षजल्हाषर्कारी
19. सवध मुख्य कायधकारी अषर्कारी षजल्हा पषरिद
20. व्यव्थापकीय सांचालक, महाराष्ट्र मत्स्योदयोग षवकास महामांडळ, मुांबई
21. सवध आयुक्त महानगरपाषलका
22. कायधकारी सांचालक, महाराष्ट्र कृष्ट्णाखोरे षवकास महामांडळ दसचन भवन पुणे
23. कायधकारी सांचालक, महाराष्ट्र गोदावरी मराठवाडा पाटबांर्ारे षवकास महामांडळ,
औरांगाबाद
24. कायधकारी सांचालक महाराष्ट्र षवदभध पाटबांर्ारे षवकास महामांडळ, नागपूर
25. कायधकारी सांचालक महाराष्ट्र तापी पाटबांर्ारे षवकास महामांडळ, जळगाव
26. कायधकारी सांचालक, कोकण पाटबांर्ारे षवकास महामांडळ ठाणे
27. सवध उपायुक्त, मत्स्यव्यवसाय
28. सवध षवभागीय सहआयुक्त षनबांर्क सहकारी सां्था
29. उपषनबांर्क सहकारी सां्था (मत्स्य) आयुक्त मत्स्यव्यवसाय याांचे कायालय, मुांबई.
30. सवध षजल्हा सहाय्यक षनबांर्क, सहकारी सां्था (दु ग्र्)
31. सवध षजल्हा मत्स्यव्यवसाय षवकास अषर्कारी
32. महालेखापाल (लेखापषरक्षक / लेखा अनुज्ञय
े ता) मुांबई / नागपूर
33. षवत्त षवभाग (व्यय 2) मांत्रालय मुांबई 32. / षनवड न्ती.
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षववरण पत्र-1
बीजोत्सपादन केंद्/मत्स्यबीज केंद्/इतर याांच्या नोंदणीसाठी अजाचा नमुना
1

केंद्ाचे नाव

2

केंद्ाचा पत्ता

गाव:

3

पो्ट:
षजल्हा:
षपनकोड:
दु रध्वनी:
फॅक््
ई-मेल
मोबाईल

3

मालकी (शासकीय/सां्था/ व्यक्ती/ प्रायव्हे ट
षलषमटे ड कांपनी/ सांघ/इतर)

4

व्यवसाषयक नोंदणी (असल्यास)

5

्थापनेचे विध

6

केंद्ाचे ्थान

गाव:
ग्रामपांचायत:
ब्लॉक:
पोषलस ्टे शन:
षजल्हा:
जवळील रे ल्वे ्टे शन:

7

केंद्ाचे षववरण
अ) एकूण क्षेत्र (जषमन) (हेक्टर)
ब) एकूण जलक्षेत्र (हेक्टर)
क) जषमन (हे क्टर) (मालकीची/ भाडे तत्सवावर/ इतर)
ड) सांवर्धन क्षेत्र
(i)

प्रजनक मासे साठवणूक तलाव (सांख्याक्षेत्र)

(ii)

सांगोपन तलाव (सांख्या/क्षेत्र)

इ)

षबजोत्सपादन केंद्ातील मुलभूत सुषवर्ा

(i)

प्रजनक टाकी- (सांख्या/क्षेत्र)

(ii)

उबवणी टाकी -(सांख्या/क्षेत्र)

(iii)

मागील

5

विापासून

साांभाळलेल्या

प्रजनकाचा तपषशल
विध

प्रजाती

नर/मादी

सांख्या

सरासरी

स्त्रोत

वजन
8

पाण्याचा

स्त्रोत

(बोअरवेल/

जलाशय/

बांर्ारा/

कालवा/षवषहर)
9

उजा स्त्रोत (वीज/षडझेल/इतर)
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10

मागील 5 विात केलेली बीज षवक्री (प्रजातीषनहाय)
विध

सांख्या

मत्स्यजीरे
मत्स्यबीज
अर्धबोटु कली
बोटु कली
नॉप्लीया
पो्ट लाव्हा
11

प्रजनक साठयाची पुवम
ध ाषहती
अ) प्रथम प्रजनकाचे मुळ
(i) स्त्रोत

(नदी/अवरुध्द

पाणी/नैसर्मगक

पाणी/

सांग्रह/हॅचरी/जलकृषि केंद्)
(ii) सांग्रहाचे विध व जागा
(iii) प्रजनकाचा आकार/श्रेणी/सांख्या
ब) पुनध्थापनेची माषहती
(i) स्त्रोत

(नदी/अवरुध्द

पाणी/नैसर्मगक

पाणी/

सांग्रह/हॅचरी/जलकृषि केंद्)
(ii) सांग्रहाचे विध व जागा
(iii) प्रजनकाचा आकार/श्रेणी/सांख्या
(क) ्वत:चा प्रजनक साठा उभारणी कायधक्रम
12

विध

सांख्या

हॅ चरी मॅनेजर अथवा प्रोप्रायटरची शैक्षषणक अहधता व
पुवानुभव

13

रोगाच्या फैलावाबाबतची पुवम
ध ाषहती (असल्यास)

विध

रोग

षववरण/शेरा

कारण

उपचार/प्रषतबांर्ात्समक उपाय योजना

तारीख
षशफारस

अजधदाराची ्वाक्षरी
प्रमाषणत करण्यात येते की उपरोक्त माषहती
माझ्या ज्ञानानुसार खरी व योग्य आहे .

तारीख

पदनाम, सही व षशक्का
सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय

अजासोबतची सहपत्रे
(1) मालक/मॅनेजर/अजधदाराचे ओळखपत्र
(2) जागेच्या मालकीबाबतची कागदपत्रे
(3) हॅचरीची मालकी/भाडे कराराबाबतची कागदपत्रे
पृष्ट्ठ 47 पैकी 10
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(4) हॅचरी/केंद्ाचा नकाशा (ले-आऊट)
(5) व्यावसाषयक नोंदणी (असल्यास)
(6) इन्कमटॅ क्स स्क्लअरन्स प्रमाणपत्र
(7) कामगार कायालयात नोंदणी (असल्यास)
(8) षवत्तीय सां्थेला तारण/गहाण असल्यास षवत्त पुरवठा करण्याचा पुरावा
(9) बाहेरुन पाणी पुरवठा आवश्यक असल्यास पाणी स्त्रोताबाबतच्या आवश्यक परवानग्या
(10) प्रमाणीकरण करण्यासाठी नोंदणी फी-रु.5000/- चा दशधनीहुांडी/र्नादे श
(षडमाांड ड्राफ्ट/चेक)
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बीजोत्सपादन केंद्/मत्स्यबीज केंद्/इतर याांचे प्रमाणन पुन: प्रमाणीकरण करण्याच्या अजाचा
नमुना
1

केंद्ाचे नाव

2

केंद्ाचा पत्ता

गाव:
पो्ट:
षजल्हा:
षपनकोड:
दु रध्वनी:
फॅक््
ई-मेल
मोबाईल

2

पुवी प्रमाणन केल्याचा क्र. व षदनाांक

क्रमाांक

3

मालकी (शासकीय/सां्था/ व्यक्ती/ प्रायव्हेट

षदनाांक

षलषमटे ड कांपनी/ सांघ/इतर)
4

व्यवसाषयक नोंदणी (असल्यास)

5

्थापनेचे विध

6

केंद्ाचे ्थान

गाव:
ग्रामपांचायत:
ब्लॉक:
पोषलस ्टे शन:
षजल्हा:
जवळील रेल्वे ्टे शन:

7

केंद्ाचे षववरण
अ) एकूण क्षेत्र (जषमन) (हेक्टर)
ब) एकूण जलक्षेत्र (हेक्टर)
क) जषमन (हेक्टर) (मालकीची/भाडे तत्सवावर/इतर)
ड) सांवर्धन क्षेत्र
(i)प्रजनक मासे साठवणूक तलाव (सांख्याक्षेत्र)
(ii)सांगोपन तलाव (सांख्या/क्षेत्र)
ई) षबजोत्सपादन केंद्ातील मुलभूत सुषवर्ा
(i)प्रजनक टाकी- (सांख्या/क्षेत्र)
(ii)उबवणी टाकी -(सांख्या/क्षेत्र)
(iii)मागील 5 विापासून साांभाळलेल्या प्रजनकाचा
तपषशल

विध

प्रजाती

नर/मादी

सांख्या

सरासरी

स्त्रोत

वजन
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8

पाण्याचा स्त्रोत (बोअरवेल/ जलाशय/ बांर्ारा/
कालवा/षवषहर)

9

उजा स्त्रोत (वीज/षडझेल/इतर)

10

मागील 5 विात केलेली बीज षवक्री (प्रजातीषनहाय)
विध

सांख्या

मत्स्यजीरे
मत्स्यबीज
अर्धबोटु कली
बोटु कली
नॉप्लीया
पो्ट लाव्हा
11

प्रजनक साठयाची पुवम
ध ाषहती
अ)प्रथम प्रजनकाचे मुळ
(i)स्त्रोत

(नदी/अवरुध्द

पाणी/नैसर्मगक

पाणी/

सांग्रह/हॅचरी/जलकृषि केंद्)
(ii)सांग्रहाचे विध व जागा
(iii)प्रजनकाचा आकार/श्रेणी/सांख्या
ब) पुनध्थापनेची माषहती
(i)स्त्रोत (नदी/अवरुध्द पाणी/नैसर्मगक पाणी/ सांग्रह/
हॅचरी/जलकृषि केंद्)
(ii)सांग्रहाचे विध व जागा
(iii)प्रजनकाचा आकार/श्रेणी/सांख्या
(क)्वत:चा प्रजनक साठा उभारणी कायधक्रम
12

विध

सांख्या

हॅचरी मॅनेजर अथवा प्रोप्रायटरची शैक्षषणक अहध ता व
पुवानुभव

13

रोगाच्या फैलावाबाबतची पुवम
ध ाषहती (असल्यास)

विध
तारीख
षशफारस

रोग

षववरण/शेरा

कारण

उपचार/प्रषतबांर्ात्समक उपाय योजना
अजधदाराची ्वाक्षरी
प्रमाषणत करण्यात येते की उपरोक्त माषहती
माझ्या ज्ञानानुसार खरी व योग्य आहे.

तारीख

पदनाम,सही व षशक्का
सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय
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अजासोबतची सहपत्रे
1.

मालक/मॅनेजर/अजधदाराचे ओळखपत्र

2.

जागेच्या मालकीबाबतची कागदपत्रे

3.

हॅचरीची मालकी/भाडे कराराबाबतची कागदपत्रे

4.

हॅचरी/केंद्ाचा नकाशा (ले-आऊट)

5.

व्यावसाषयक नोंदणी (असल्यास)

6.

इन्कमटॅ क्स स्क्लअरन्स प्रमाणपत्र

7.

कामगार कायालयात नोंदणी (असल्यास)

8.

षवत्तीय सां्थेला तारण/गहाण असल्यास षवत्त पुरवठा करण्याचा पुरावा

9.

बाहेरुन पाणी पुरवठा आवश्यक असल्यास पाणी स्त्रोताबाबतच्या आवश्यक
परवानग्या

10. पुन: प्रमाणीकरण करण्यासाठी नोंदणी फी-रु.5000/- चा दशधनीहुांडी/र्नादे श
11. (षडमाांड ड्राफ्ट/चेक)
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षववरण पत्र-2
षजल्हातील मत्स्यबीज प्रमाणन आणी बीजोत्सपादन केंद्/मत्स्यबीज केंद्/
मत्स्योत्सपादन केंद्/ इतर याांचे प्रमाषणकरण
अजधदार

श्री/श्रीमती.

..................................................................

याांची/याांचे मत्स्यबीज प्रमाणन आणी बीजोत्सपादन केंद्/ मत्स्यबीज केंद्/ मत्स्योत्सपादन केंद्/
इतर याांचे
प्रमाषणकरण व प्रमाणन प्रमाणपत्र षमळण्यासाठीचा अजध क्र............षदनाांक .................. याांची
/याांचे(हॅचरी/बीजोत्सपादनकेंद्/मत्स्यबीजकेंद्ाचेनाव)........................................................
.......................

पत्ता-...................................................ची

तपासषण

मी

षदनाांक

......................रोजी केली आहे.
2. केंद्ाचा प्रकार - हॅचरी/ बीजोत्सपादन केंद्/मत्स्योत्सपादन केंद् ( कापध/ एअर षिददग षफश/
शोषभवांत

मासे/

गोडया

तसेच

षनमखाऱ्या

पाण्यातील

कोळां बी/इतर

जलचर)

..................................................................................................................
3. बीजोत्सपादन केंद्ावर उपलब्र् असलेल्या मूलभूत/ पायाभूत सुषवर्ा (प्रत्सयेक बाबीसाठी
जागेबाबत मीटर हे एकक वापरावे व प्रत्सयेक बाबीसाठी ्वतांत्र पानाचा वापर करावा.)
(अ) पाण्याची टाकी- होय /नाही
(ब) प्रजनन टाकी- होय /नाही
(क) उबवणी टाकी- होय /नाही
४. प्रजनन प्रषक्रया, सांगोपन व्यव्थापन व प्रजनक व्यव्थापनासाठी उपलब्र् ताांषत्रक कमधचारी
वगध- सांख्या ...............
5. एकूण क्षेत्र ..............(हेक्टर) आषण जलक्षेत्र ................ .(हेक्टर) हे अजधदाराच्या ताब्यात
असून त्सयात सांगोपन केंद्, सांवर्धन केंद् व प्रजनक साठवणूक तलाव याांचा समावेश आहे.
6. सांभाव्य जल कृिी- पारांपाषरक/ सुर्ारीत पारांपाषरक/ सघन पध्दतीने
7. पाण्याची गुणवत्ता- चाचणी अहवाल/ षवष्ट्लेशन- समार्ानकारक / असमार्ानकारक
8. पूवी रोगाचा फैलाव झाला असल्यास त्सयाबाबतची माषहती
अ. क्र.

नाव

विध

उपचार

शेरा

1
2
3
4
5
9. पाण्याचा स्त्रोत (कालवा/ बांर्ारा/ जलाशय/ नदी/ प्रवाह) हा जांतू मुक्त आहे
होय /नाही
10. प्रमाणन व प्रमाषणकरण साठीची फी रू. 5000/-(रूपये पाच हजार मात्र) चा तपशील
र्ानादे श/ दशधनी हुांडी ................षदनाांक..............बॅकेचे नाव........................
षठकाण ................
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(अ)

फी..........................

(ब)

दां ड......................

11.खाद्याचे वेळापत्रक
(अ) प्रजनक साठा तलाच/सांवर्धन तलाव/ सांगोपन तलावात वापरले जाणारे खाद्याचे घटक
चाांगल्या दजाचे आहेत का
होय /नाही
(ब) सांप्रेरके / प्रषतजैषवके याांचा वापर (योग्य त्सया प्रमाणानुसार ) -- होय /नाही
12. जे मत्स्यबीज वाहू न न्यायचे आहेत त्सयास भरण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात ऑस्क्सजन उपलब्र्
करण्यात येवन
ां मत्स्यबीज केंद् सुसज्ज आहे का- होय /नाही
13. मत्स्यबीजाच्या आरोग्याचे मूल्यमापन (मत्स्यजीरे/ मत्स्यबीज/ मत्स्यबोटू कली)—
(अ) अषत उत्सकृष्ट्ठ.........,(ब) उत्सकृष्ट्ठ .......... (क) अयोग्य
14.अजधदाराने प्रत्सयेक वेळी प्रमाषणत वजने / कांटे नर याांचा वापर केला आहे का
होय /नाही
15.अषभप्राय (असल्यास) (सु्पष्ट्ट नमुद करावे )
15.1 अनुवषां शक प्रगती /अनुवषां शक पध्दतीने अवनत केलेले सांकरण -केले आहे अथवा
नाही
............................................................
15.2 बीजोत्सपादन केद्ातील षवकृत बीजाची टक्केवारी .................... (0.5 % पेक्षा कमी
असणे आवश्यक )

(सही व पदनाम)
तपासणी अषर्कारी
अजधदाराच्या नावे अषर्सुचना क्रमाक .............................................. नुसार प्रमाणपत्र
षदले जाऊ शकते/ षदले जाऊ शकत नाही .
प्रमाणपत्र क्रमाांक .......................................... षदनाांक ..............................
अजात माहीती / गठक पाहीले व सत्सयाषपत केले. हॅचषर युषनट (बीजोत्सपादन केद्) च्या बाजुने
बीज प्रमाणपत्र जारी करण्यासाठी आवश्यक आषण योग्य कारवाईसाठी षशफारस करून
अग्रेषित.

सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय
............................. (षजल्हा.)
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षववरण पत्र-3
बीजोत्सपादन केंद्ासाठी प्रजातींची षनवड करणे
सवध प्रकारचे बीज हे षनरोगी असावे बीजास कुठल्याही प्रकारे बाहेरूण सांसगध
नसावा, तसेच पोहण्याची क्षमता चाांगली असावी व चपळ असावी
षशफारस केलेल्या प्रजाती
१)कापध :1.1 (अ) भारतीय प्रमुख कापध (कटला,रोहु , षमरगल)
कटला कटला, लेबीओ रोषहता, लेबीओ कालबसु , षसऱ्हयानस षमरगल,
(ब) मायनरकापध(दु य्यम जातीचे कापध ) - लेबीओ बाटा
(क) चायकषनज कापध - सायप्रीनस कापीओ, हायपोथ्यालषमक्थस मोषलषरक्स
(कोंबडा मासा आषण षसल्वर कापध )
1.2 दोन वगीकारनात्समक प्रजाती जसे मादी कटला व नर रोहू या जातींच्या प्रजनकाांचे
बांषद्त प्रजनन
1.3 सुर्ाषरत प्रजाती - एकाच प्रजातीच्या प्रृजनन कायधक्रमाद्वारे षवकषसत केलेल्या
अनुवषां शक व जैषवक दृष्ट्टया सुर्ाषरत प्रजाती
1.4 भारतीय प्रमुख कापध बीज प्रकार
मत्स्य जीरे (spawn)

आकार
8 मीमी पयंत

मत्स्यबीजाची पूवअ
ध व्था (Early fry)

9-25 मीमी

मत्स्यबीज (Fry)

26-50मीमी

सुर्ाषरत मत्स्यबीज (Advanced fry)

51-100 मीमी

मत्स्यबोटु कली (Fingerling)

100 मीमी पेक्षा जा्त

(1 मीली मध्ये 8 मीमी आकाराचे 600 नग मत्स्य जीरे असते )
प्रमाणन व प्रमाषणकरण सषमतीच्या मान्यतेषशवाय षवदे शी जाती / प्रजाती याांचे पालन
केल्यास ते सांपूणध प्रमाणण प्रषक्रयेस घातक ठरेल.
2) (अ)एअर षिददग षफश अांतगधत कॅटषफशच्या 3 प्रजाती येतात त्सयापैकी 2 प्रजातींचे व्यावसाषयक
दृष्ट्टया सांवर्धन केले जाते. त्सया खालील प्रमाणे
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1. मागूर- क्लेषरअस बेराकस
2. दसगी- हेरोपेषनअ्टीस फॉषसषलस
3. कोई- ॲनॅबस टे ्टीडयुमस
अ. क्र. 1 व २ व्यवसाषयक दृष्ट्टया षकफायतषशर व १५ ते २० मीमी आकाराचे मत्स्यबीज ते सुयोग्य
आकारमानाने आहे.
(ब) पांगेंषशयस - पांगेंषशयस हा कॉट षफश सांवर्धनासाठी योग्य आहे
3)गोडया पाण्यातील कोळां बी मॅक्रो िाषकयम रोझन बगी ही प्रजात महाराष्ट्रात गोडया पाण्यासाठी
मोठया प्रमाणावर सांवर्धनासाठी वपरण्यात येते व मॅक्रो िाषकयम मालकमसोनी ही दे खील सांवर्धन
क्षम प्रजाती आहे (आकारमान- 30मीमी पेक्षा जा्त)
4) षनमखाऱ्या पाण्यातील कोळां बी- मोठी टायगर कोळां बी- षपषनयस मोनोडॉन, व्हाइट कोळां बीफेषनरोषपषनयस इांस्न्डकस- 9 ते 10 षदवसात पो्ट लाव्हा तयार होतो तर, पो्ट लाव्हा 15 ते
20 हे आकारमान सांच्चयनासाठी सुयोग्य आहे .
5) शोषभवांत मासे - जलीय प्रजाती ज्याांना व्यवसाषयक मूल्य आहे व ज्याांचे षजवांतपणे प्रदशधन
करता येते . ते त्सयाांच्या वैषवध्यपूणध रांग, आकार, ्वरूप, वतधवणूक या लक्षानाांमुळे प्रदशधषनय
षदसतात. सदर प्रजाती या गोडे पाणी,षनमखारे पाणी व खाऱ्या पाण्यात आढळते.
उष्ट्णकटीबांर्ीय शोषभवांत मासे जसे ॲगल षफश, गोरामी प्लेषटषफश सॉडध टे ल, गोस्ल्ड
षफश, षसयामीज फायदटग षफश इत्सयादी व याव्यषतषरक्त षवषवर् ्वदे शी प्रजाती याांचा दे खील
शोषभवांत मासे म्हणून वापर होतो
सांचयन क्षमता :कापध- २ कीलोपेक्षा जा्त वजनाचे मासे हॅचरी मध्ये असावेत सदर माशाांचे सांचयन हे १००० ते
३००० षकलो प्रती हेक्टर असे असावे
कॅट षफश- प्रती चौमी मध्ये 2 ते 3 नग (आकारमान 15 ते 20 मीमी)
गोडया पाण्यातील कोळां बी - प्रती चौमी मध्ये 1 ते 2 नग (आकारमान 20 मीमी पेक्षा जा्त)
(मऊ कवच, काळे डाग नसावे, नाांग्या तुटलेल्या नसाव्यात)
शोषभवांत मासे -प्रती घनमी मध्ये 50 ते 100 नग(50-100/ M3)
शेवाळषवरहीत जषमनीमर्ून उपसा करण्यात येणाऱ्या पाण्यास प्रार्ान्य माशाच्या
कारमानानुसार षवश्लेक्षण अहवाल बांर्नकारक,सतत एरेशन आवश्यक कोळां बी- हॅचरी
मध्ये आर्मटषमया उबवणी तलाव आवश्यक.
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षनमखारे पाण्यातील कोळां बी
1 आरषटषमया हॅदचग टँ क ची व्यव्था बीजोत्सपादन केंद्ात असणे बांर्नकारक
2 कॉरन्टाईन केलेला प्रजनक साठा अनुकूलन करणे
3 अलगल कल्चर टँ क, ओले व सुके खादय साठवणूक सुषवर्ा तसेच तपासणी प्रयोग
शाळा असणे बांर्नकारक
4 ्पॉदनग व हॅचरी युषनट बांर्नकारक.
कोळां बी बीजोत्सपादन (हॅचरी )मध्ये घेण्यात येणारी जैषवक सुरक्षा बाबत उपाय.
1 बाहेरूण आलेला सवध साठा अलग ठे वणे आवश्यक
2 षपषसआर तांत्रज्ञानाचा वापर करून बाहेरूण आलेला सवध साठा रोगमुक्त आहे
याची पाहणी करणे.
3 बाहेरूण येणारे पाणी हे पॅथोजल षि होण्यासाठी त्सयावर प्रषक्रया करणे.
4 यांत्र सामग्री तसेच सवध सार्न सामग्री याांचे षनजंतूकीकरण करून षनट ठे वणे.
5 व्यक्तीक ्वच्छता राखणे जसे हात पाय र्ुणे इत्सयादी.
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षववरण पत्र-4
इष्ट्टतम पाण्याची गुणवत्ता पषरणामे
1. कापध मासे /एअर षिददग मासे/ शोषभवांत मासे
पषरमाण

इष्ट्टतम प्रमाण

पाण्याचे तापमान

24.0-29.0

सामू

7.6-8.4

षवरघळलेले ऑस्क्सजन
काबधनडॉयऑक्साईड

(षम ग्रॅम/षल)
(षम ग्रॅम/षल)

>5
< 16.0

एकुण अस्ल्क ( षम ग्रॅम/षल)

18.0 - 110.0

क्षारता

70 - 100

(षम ग्रॅम/षल)

अमोषनया-एन

(षम ग्रॅम/षल)

<0.2

पोटॉषशयम (षम ग्रॅम/षल)

>1.0

कॅस्ल्शयम (षम ग्रॅम/षल)

24.0 - 28.0

सोषडयम (षम ग्रॅम/षल)

7.9 -9.0

लोह (षम ग्रॅम/षल)

< 0.2

षकटक नाशकाांचे अवशेि

सीमीसीबी मानका नुसार अांघोळीचे पाणी

अवजड र्ातू

सीमीसीबी मानका नुसार अांघोळीचे पाणी

हायड्रोजन सल्फाइड

<0.1

क्लोराइड

<10

षम ग्रॅम/षल.

भुगभातील पाण्याचा थेट वापर योग्य असु शकत नाही. हॅचरी मध्ये भुगभातील पाण्याचा
वापर करण्यापुवा, सदर पाणी जर प्रजननासाठी अथवा उबवणीसाठी वापरावयाचे
असल्यास ते योग्य पध्दतीने षफल्टर करणे आवश्यक आहे.
2. गोडया पाण्यातील कोळां बी साठी
पषरमाण

इष्ट्टतम प्रमाण

पाण्याचे तापमान

27.0 -31.0

सामू

7.6 - 8.4

षवरघळलेले ऑस्क्सजन (षम ग्रॅम/षल).

>5

अमोषनया - एन (षम ग्रॅम/षल)

<0.1

नायरेट-एन (षम ग्रॅम/षल)

<.1.01

लोह (षम ग्रॅम/षल)

<02

क्षारता

12 - 14

षकटक नाशकाांचे अवशेि

सीमीसीबी मानका नुसार अांघोळीचे पाणी

अवजड र्ातू

सीमीसीबी मानका नुसार अांघोळीचे पाणी

हायड्रोजन सल्फाइड

<1.0

क्लोराइड

<10

षम ग्रॅम /षल.
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3. षनमखाऱ्या पाण्यातील कोळां बीसाठी
पषरमाण

इष्ट्टतम प्रमाण

पाण्याचे तापमान

28.0 - 32.0

क्षारता (ppt)

30- 34

सातू

8.0 -8.4

षवरघळलेले ऑस्क्सजन (षम ग्रॅम/षल)

> 4.0

षकटक नाशकाांचे अवशेि

सीमीसीबी मानका नुसार अांघोळीचे पाणी

अवजड र्ातू

सीमीसीबी मानका नुसार अांघोळीचे पाणी

अमोषनया-एन (षम ग्रॅम/षल)

<0.001

नायरेट-एन (षम ग्रॅम/षल)

<0.001
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षववरण पत्र-5
रोग व रोगजनकाांसाठी स््क्रदनग
(SCREENING FOR PATHOGENS AND DISEASES)
(As per NSPAAD List)
माशाांचे रोग (Fish disease )
1

इषपझोषटक षहमॅाटोपॉयषटक नेक्रोषसस

Epizootic haematopoietic necrosis

2

इन्फेक्शीयस षहमॅाटोपॉयषटक नेक्रोषसस

Infectious haematopoietic necrosis

3

्प्रीग षवराषमया ऑफ कापध

Spring viraemia of carp (SVC)

4

व्हायरल षहमॅाटोपॉयषटक ्पेषटसेषमआ

Viral haemorrhagic septicaemia (VHS)

5

इषपझोषटक अल्सरेषटव्ह षसन्ड्रोम

Epizootic ulcerative syndrome (EUS)

6

रेड षसिेम इषरषडव्हायरल षडषसज

Red seabream iridiviral disease (RSID)

7

कोय हारषपस व्हायरस षडषसज

Koi herpesvirus disease (KHV)

8

ग्रुपर एषरडो व्हायरल षडषसज

Grouper iridoviral disease

9

व्हायरल इनषसफॅलोप्याथी एन्ड रेषटनो पॅथी

Viral encephalopathy and retinopathy

10

एन्रीक ्पेषटसेषमआ कॅट षफश

Enteric septicaemia of Catfish

11

इन्फेक्शन वीथ एरोमोनस हायड्रोषफला

12

इन्फेक्शन वीथ एडवर षसल्ला टारडा

Infection with Edwardsiella tarda

13

इन्फेक्शन वीथ व्हायिीओ अन्गुल्यारम

Infection with Vibrio anguillarum

14

इन्फेक्शन वीथ फ़्लावोबॅकटे षरयम कोलुमनरे

15

इन्फेक्शन वीथ ्टे पटोकोकस इषनयाई इन

Infection with Flavobacterium
columnare
Infection with Streptococcusइ iniae in
Tilapia

षतलापीया
16

इन्फेक्शीयस पॅन्क्रीएषटक नेक्रोषसस

17

इन्फेक्शन वीथ मायझॊबोलस ्पीसीज

18

इन्फेक्शन वीथ इक्थीओ पॅथीरस
मल्टीफीलीस

Infection with Aeromonas hydrophilla

Infectious pancreatic necrosis (Cold
water)
Infection with Myxobolus spp.
Infection with Ichthyophthirius
multifilis

19

इन्फेक्शन वीथ साप्रोलीनीया पॅरासायटीका

Infection with Saprolegnia parasitica

20

इन्फेक्शन वीथ अगुधलस ्पीसीज

Infection with Argulus spp

21

इन्फेक्शन वीथ डे क्टीलोगायरस ्पीसीज

Infection with Dactylogyrus spp.

22

इन्फेक्शन वीथ लर्मनया ्पीसीज

Infection with Lernaea spp.

23

इन्फेक्शन वीथ क्यालीगस ्पीसीज

Infection with Caligus spp.
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(iii) कवचर्ारी प्राण्याांचे रोग (Crustacean diseases)

1

तॊरा षसन्ड्रोम(टी एस)

2

व्हाइट ्पॉट षडषसज (ड्ब्ब्ल्यु एस डी)

3

येलो हेड षडषसज (वाय एच डी)

4

इन्फेक्शीयस हायपोडमधल अॅड
एच एन)

Taura syndrome (TS)
White spot disease (WSD)
Yellow head disease (YHD)
Infectious hypodermal and
haematopoietic necrosis
(IHHN)

इन्फेक्शीयस मायो नेक्रोषसस (आय

Infectious myonecrosis (IMN)

षहमॅटोप्यॅषटक नेक्रोषसस(आय एच
5

एम एन)
6

व्हाइट टे ल षडषसज (एम आर एन

White tail disease (MrNV)

व्ही)
7

नेक्रोटादझग षहपॅटोपॅनषक्रयाषटस (एन
एच पी)

8

षमल्की षहमोषलम्फ षडषसज ओफ
्पायनी लॉब्टर (पॅनूषलरस

Necrotising hepatopancreatitis
(NHP)
Milky hemaolynph disease of
spiny lobster (Panulirus spp.)

स््पषसज)
9

मोनोडॉन ्लो ग्रोथ षसन्ड्रोम

10

ॲक्युट षहपॅटोपॅनषक्रयाषटक
नेक्रोषसस षसन्ड्रोम

11

षहपॅटोपॅनषक्रयाषटक पॅरोव्हायरस

12

मोनोडॉन बॅक्युलो व्हायरस

13

लुज शेल षसन्ड्रोम

14

सॉफ्ट शेल षसन्ड्रोम

15

गॅफ्केषमया

Monodon slow growth
syndrome
Acute haeptopancreatic
necrosis syndrome (AHPNS)
Hepatopancreatic parovirus
Monodon baculovirus
Loose shell syndrome
Soft shell syndrome
Gaffkemia
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षववरण पत्र-6 (अ)
कॅट षफश बीजोत्सपादन केंद्ासाठी पथदशधक तत्सवे
(अ) पाण्याचा स्त्रोत व गुणवत्ता
कॅट षफश बीजोत्सपादन केंद्ाचे प्रमाषणकरण करण्यासाठी पाण्याची गुणवत्ता ही
विांतून दोनदा तपासणी करण्यात यावी त्सयापैकी एक तपासणी ही बीजोत्सपादन केंद्
कायास्न्वत करताना व नांतर सहा मषहन्यानांतर दु सऱ्याांदा करावे बीजोत्सपादन केंद्ातील
पाण्याची गुणवत्ता ही वेळोवेळी आवश्यकतेनुसार करावी
बीजोत्सपादन केंद्ासाठी खालीलप्रमाणे पाणी पुरवठा व गुणवत्ता आवश्यक आहे,
अ.क्र

पाणी

आवश्यकता

1

पाणी पुरवठा

पुरेसा व षनयषमत अवलांबून राहण्यासारख्या
स्त्रोतापासून उपलब्र्ी

2

पाण्याच्या स्त्रोताचा प्रकार

थेट भूजल (पुरवठा करण्यापुवी उपसा करुन
तलावात साठवणूक करणे आवश्यक)
खुले पाणी जसे नदी, कालवा, तलाव वगैरे
(प्रदु िणमुक्त पाणी असल्यासच सदर पाण्याचा
वापर करण्यास परवानगी)

3

पाण्याची गुणवत्ता

(1) अल्गीपासून मुक्त असलेले
पषरषशष्ट्ट-3 मध्ये नमूद घटकानुसार
खात्री करावी तसेच मानक चाचणी
प्रषक्रयेद्वारे

तयार

केलेला

चाचणी

अहवाल सलग्न करणे आवश्यक आहे.
(2) षकटकनाशक आषण जड र्ातूपासून
मुक्त (षवश्लेिण अहवाल अषनवायध
आहे.
(3) रोगकारकाांपासून मुक्त
पषरषशष्ट्ट-4

मध्ये

सुचीबध्द

रोगजनकाांसाठी नकारात्समक अहवाल
आवश्यक आहे.
मानक

चाचणी

प्रषक्रयेद्वारे

तयार

केलेला चाचणी अहवाल सांलग्न करणे
आवश्यक आहे.
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(ब) बीजोत्सपादन केंद् व बीज सांवर्धन तलावाांसाठी मुलभूत/पायाभूत सुषवर्ा
1. खाली षदल्यानुसार बीजोत्सपादन केंद्ासाठी व बीज सांवर्धन केंद्ासाठी पायाभूत सुषवर्ा
या षनदे शात्समक ्वरुपाच्या असून सवध समावेशक नाहीत. बीजोत्सपादनासाठी मुलभूत
सुषवर्ा गरजेनुसार षवषवर् ्वरुपाचे बदल आवश्यक आहेत.
2. ्थाषनक पषरस््थतीच्या आर्ारवर तसेच पाण्याची गुणवत्ता, बीज व प्रजनक याांचा
मुल्याांकन अहवाल सुसांगत असल्यास बाांर्काम व माांडणीच्या प्रत्सयक्ष तपासणीत
आवश्यकतेनुसार योग्य ्तरापयंत लवषचकतेस परवानगी षदली जाऊ शकते.
3. माती व पाणी चाचणी षनषवदा, कायालय, भाांडार, कमधचारी वसाहत आषण सुरक्षा
व्यव्था या सारखे घटक हे वैकस्ल्पक घटक असल्याने आवश्यकतेप्रमाणे सदर
सुषवर्ाांचे बाांर्काम करता येईल.
भौषतक सुषवर्ा

मत्स्यबीज उत्सपादन क्षमता
1 लक्ष

2 लक्ष

ओवरहेड पाण्याची टाकी (षलटर)

20,000

20,000

षवषहर अथवा कुपनषलका

1

1

पाण्याचे पांप

3 एचपी ची एक

3 एचपी ची एक

इलेषरकल

इलेषरकल

5 एचपी षडझेल

5 एचपी षडझेल (पयायी

(पयायी व्यव्था)

व्यव्था)

एअर ब्लोअसध

2

2

पाण्याचा ओघवता प्रवाह असणारी

24

24

15 (1.5 षमटर व्यास)

20 ते 25 (1.5 षमटर

उबवणी टाकी (प्लास््टक टब-1
फुट व्यास)
लाव्हधल षरटायदरग टँ क्स
(फेरोदसमेंट/एफआरपी)
प्रजनक साठा तलाव

व्यास)
2 (0.02 हेक्टर प्रषत

2 (0.02 हेक्टर प्रषत

तलाव)

तलाव)

जागेची आवश्यकता (क्षेत्र)

0.5 एकर

0.5 एकर

तांत्रज्ञ

1

1-2
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(क) बीजोत्सपादन केंद् व्यव्थापक/सांचालक/मालक याांची पात्रता
कॅटषफश मत्स्यबीज उत्सपादन करणारे कात्स्यकार/नोंदणीकृत षवद्यापीठाची व्यावसाषयक
पदवीर्ारक/मत्स्य षवद्यापीठ
(ड) प्रजनक साठयाचे मुल्याांकन
(1) कॅटषफश बीजोत्सपादन केंद्ाचे प्रमाणीकरण करण्यासाठी प्रजननापुवी प्रायोषगक तत्सवावर
जाळी मारुन प्रजनक साठयाची तपासणी
सवधसार्ारण तब्येत (प्रत्सयक्ष पाहणी करुन

1. ्वच्छ तुकतुकीत, मऊ कातडी ज्यावर

तपासणी)

कोणत्सयाही जखमा नाहीत अथवा षमशा
गळू न पडलेल्या नाहीत.
2.

चपळ

आकारमान

100 ते 150 ग्राम

प्रजनक साठवणूक तलावातील प्रजनक

2 ते 3 प्रषत चौरस षमटर

घनता
प्रजनक साठयाची रोगाांच्या अनुिांगाने

1 कोणत्सयाही प्रकारचा ससांग वरुन षदसून येत

तपासणी

नाही.
2 रोग कारकाांसाठी असलेला अहवाल हा
नकारात्समक असणे. (षववरणपत्र-5)

(इ) कॅट षफशची ढोबळ तपासणी
आकारमान

15 ते 20 षम.षम.

रांग

काळा/गुलाबी शरीर ज्यावर कोणतेही सफेद डाग नसतील.

पोहण्याची गती

चपळतेने पोहणारा

खाद्याची स््वकारअहधता

नैसर्मगक व क्रृषत्रम जेवणाची उपलब्र्ी/ स््वकारअहधता

आतडयाची स््थती

पुणध भरलेले

शरीराची वैषशष्ट्टे

गुळगुळीत व बुळबुळीत कातडी, न तुटलेल्या षमश्या आषण
पांखावर कुठल्याही प्रकारची जखम नसलेले.

रोगाच्या दृष्ट्टीने बीजाची
तपासणी

1. शरीरावर कोणताही परजीवी अथवा कोणताही सांसगध
नसणे
2. षववरणपत्र-5 मध्ये नमूद असलेल्या कोणत्सयाही
रोगजनकाबाबत नकारात्समक तपासणी अहवाल
असणे. मानक चाचणी प्रषक्रयेद्वारे तयार केलेला
चाचणी अहवाल सांलग्न करणे आवश्यक.
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(फ) बीजोत्सपादन केंद्/ बीज सांवर्धन केंद्ाचे कामकाज व दे खरेख
1. प्रमाणन मांजूर झाल्यानांतर प्रमाणीकरण प्रषक्रयेदरम्यान केले गेलेले मूल्याांकन बीज
उत्सपादन केंद्ावर सुरू ठे वणे आवश्यक आहे .
2. बीजोत्सपादन केंद्ातून तयार करण्यात आलेले बीज मान्यताप्राप्त मानदां डाांशी सुसांगत
असल्याचा दावा करण्यासाठी आवश्यक त्सया नोंदी करुन केंद्ावर तसे अषभलेखे ठे वण्यात
यावेत .
3. केंद्ावरील कामकाजाची मानकानुसार कायधपद्धतीचे द्तऐवजीकरण करणे आवश्यक
असून त्सयाबाबत व सवध सामुग्रीबाबत सवध कामगाराांना माषहती असणे आवश्यक आहे .
4. खालील अषभलेखे केंद्ावर ठे वण्यात यावे.
अ) प्रजनकाबाबतची पुवध माषहती तसेच वेळोवेळी प्रजनक बदलले असल्यास त्सयाबाबतची
माषहती.
ब) प्रजनन कायधक्रम तसेच मत्स्यजीरे, मत्स्यबीज, मत्स्यबोटु कली उत्सपादनाची प्रत्सयेक
्थरावरील माषहती.
क) दै नांषदन कामकाजाचा तपशील (पाण्याची गुणवत्ता ही वर नमूद केलेले घटक तसेच
रोगकारकाांच्या प्रादु भावाच्या दृष्ट्टीने उपाय योजना करण्यासाठी विातून दोन वेळा तपासणी
करण्यात यावी),
ड) वर नमूद केल्यानुसार बीजाच्या गुणवत्तेचे मुल्याांकनाबाबत अषभलेखे.
इ) रोग अथवा जीषवतहानी याबाबतचे अषभलेखे.
फ) उत्सपाषदत बीज/प्रजनन याांची व्यव्थापन पद्धती जसे खाद्य, उपचार इत्सयाददचा तपषशल.
ग) बीजाच्या षवक्रीच्याबाबतचा तपषशल. .
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षववरण पत्र-6 (ब)
गोडया पाण्यातील कोळां बी बीजोत्सपादन केंद्ाचे प्रमाणीकरणासाठी पथदशधक तत्सवे
अ) पाण्याचा स्त्रोत व गुांणवत्ता
गोडया पाण्यातील कोळां बी बीजोत्सपादन केंद्ाचे प्रमाषणकरण करण्यासाठी
पाण्याची गुणवत्ता ही विांतून दोनदा तपासणी करण्यात यावी त्सयापैकी एक तपासणी ही
बीजोत्सपादन केंद् कायास्न्वत करताना व नांतर सहा मषहन्यानांतर दु सऱ्याांदा करावे
बीजोत्सपादन केंद्ातील पाण्याची गुणवत्ता ही वेळोवेळी आवश्यकतेनुसार करावी.
बीजोत्सपादन केंद्ासाठी खालीलप्रमाणे पाणी पुरवठा व गुणवत्ता आवश्यक आहे,
अ.क्र

पाणी

1

पाणी पुरवठा

आवश्यकता
पुरेसा व षनयषमत अवलांबून राहण्यासारख्या
स्त्रोतापासून उपलब्र्ी

2

पाण्याच्या स्त्रोताचा प्रकार

थेट भूजल (पुरवठा करण्यापुवी उपसा करुन
तलावात साठवणूक करणे आवश्यक)
खुले पाणी जसे नदी, कालवा, तलाव वगैरे
(प्रदु िणमुक्त पाणी असल्यासच सदर पाण्याचा
वापर करण्यास परवानगी)

3

पाण्याची गुणवत्ता

(1) अल्गीपासून मुक्त असलेले पषरषशष्ट्ट-3
मध्ये नमूद घटकानुसार खात्री करावी
तसेच मानक चाचणी प्रषक्रयेद्वारे तयार
केलेला चाचणी अहवाल सलग्न करणे
आवश्यक आहे.
(2)

षकटकनाशक आषण जड र्ातूपासून
मुक्त (षवश्लेिण अहवाल अषनवायध आहे .

(3)

रोगकारकाांपासून मुक्त पषरषशष्ट्ट-4 मध्ये
सुचीबध्द रोगजनकाांसाठी नकारात्समक
अहवाल आवश्यक आहे. मानक चाचणी
प्रषक्रयेद्वारे

तयार

केलेला

चाचणी

अहवाल सांलग्न करणे आवश्यक आहे.
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(ब) मुलभूत/पायाभूत सुषवर्ा
1. खाली षदल्यानुसार पायाभूत सुषवर्ा या षनदे शात्समक ्वरुपाच्या असून सवध समावेशक
नाहीत. बीजोत्सपादनासाठी मुलभूत सुषवर्ा गरजेनुसार षवषवर् ्वरुपाचे बदल आवश्यक
आहेत.
2. ्थाषनक पषरस््थतीच्या आर्ारवर तसेच पाण्याची गुणवत्ता, बीज व प्रजनक याांचा
मुल्याांकन अहवाल सुसांगत असल्यास बाांर्काम व माांडणीच्या प्रत्सयक्ष तपासणीत
आवश्यकतेनुसार योग्य ्तरापयंत लवषचकतेस परवानगी षदली जाऊ शकते.
3. माती व पाणी चाचणी षनषवदा, कायालय, भाांडार, कमधचारी वसाहत आषण सुरक्षा
व्यव्था या सारखे घटक हे वैकस्ल्पक घटक असल्याने आवश्यकतेप्रमाणे सदर
सुषवर्ाांचे बाांर्काम करता येईल.
अ.क्र

भौषतक सुषवर्ा

क्षमता (दशदक्ष)
<10

1

अ)

समुद्ाचे

पाणी

10-30

>30

साठवणूक 40,000

60,000

80,000

गोडे पाणी साठवणूक टाकी 45,000

90,000

1,20,000

टाकी (षलटर)
ब)

(षलटर)
क) षमश्र पाणी साठवणूक टाकी

3

3

3

(40,000 षल)

(70,000 षल)

(1,00,000 षल)

3

7

9

(10,000 षल)

(10,000 षल)

(10,000 षल)

30,000

60,000

>2,00,000

(एकूण क्षमता, आकारमान आषण

ते

ते

सांख्या ही जागेची उपलब्र्ता व

60,000

1,50,000

10

15

20

(10,000 षल)

(10,000 षल)

(10,000 षल)

3

4

6

(100 षल)

(400 षल)

(400 षल)

2

2

2

(5 अश्वशक्ती)

(10 अश्वशक्ती)

(15 अश्वशक्ती)

0.5

1.0

1.0

1

1

1

सांख्या
2

प्रजनक साठा साठवणूक टाकी
सांख्या

3

लाव्हा सांगोपन टाक्या (षलटर)

आराखडे यानुसार बदलु शकते)
4
5
6

पो्ट लाव्हा सांगोपन टाकी
आटीषमया हॅ दचग टँ क
ऐअर ब्लोअर

7

जागा (हे .)

8

अनुभवी

व

गुणवत्तार्ारक

मनुष्ट्यबळ
9

प्रयोगशाळा

10

क्वारनटाईन व षनजंतुकीकरण बीजोत्सपादन केंद् कायास्न्वत राहण्यासाठी ्वतांत्र पाणी
सुषवर्ा

षनयषमत षवश्लेशनासाठी पुरेश्या सोईसह
पुरवठा, एअर लाईन, ड्रेनेज सुषवर्ा तसेच टाक्या
उपलब्र् असलेली, बाांर्लेली इमारत.
पृष्ट्ठ 47 पैकी 29

शासन षनणधय क्रमाांकः मत्स्यषव - 2018/प्र.क्र.64/पदु म-13

क) प्रजनक साठयाचे मुल्याांकन
(1) बीजोत्सपादन केंद्ाच्या प्रमाणीकरणासाठी प्रजनन काळात प्रजनकाचे षकमान 3 बॅचेसचे
मुल्याांकन करणे आवश्यक.
(2) प्रजननापुवी प्रायोषगक तत्सवावर जाळी मारुन प्रजनक साठयाची तपासणी करणे
आवश्यक.
सवधसार्ारण तब्येत (प्रत्सयक्ष पाहणी करुन

1. कवच दकवा त्सवचेवर ब्लॅक ्पॉट
नसावा दकवा पाय/पाद हे तुटलेले

तपासणी)

नसावे.
2. चपळ व षनरोगी.

आकारमान

> 60 ग्रॉम

प्रजनक साठवणूक तलावातील प्रजनक

1 ते 2 प्रषत चौरस षमटर

घनता
प्रजनक साठयाची रोगाांच्या अनुिांगाने

नवीन उपलब्र् तांत्रज्ञानाचा वापर करुन

तपासणी

व्हाईट मसल व्हायरसचा प्रादुध भाव नाही
याबाबत तपासणी करावी.

ड) कोळां बी बीजाचे मुल्याांकन
1.

बीजोत्सपादन केंद्ाचे प्रमाणीकरण करण्यासाठी बीजाचे पो्ट लाव्हा 10 च्या षकमान 3
बॅचेसचे मुल्याांकन करणे आवश्यक.

2.

95 % पेक्षा अषर्क पो्ट लाव्हा 10 ची बॅच जर खालील बाबीनुसार योग्य असल्यास
षनरोगी बॅच म्हणून गणना करावी.
आरोग्य मुल्याांकनासाठी ढोबळ पषरक्षा
आकारमान

> 20 षम.मी.

रांग

कोणत्सयाही प्रकारचे पाांढरे डाग नसलेले पारदशधक शरीर.

पोहणे

चपळपणे पोहणे

अन्न स््वकायधता

नैसर्मगक/कृषत्रम आहार स््वकायधता.

पचनसां्था पषरपुणधता

पुणध भरलेली

रो्रम

न तुटलेले

पचनसां्थेच्या ्नायुचे

उच्च (> 3:1) आतडे पातळ, 6 व्या प्रभागातील ्नायू मोठे

गुणोत्तर प्रमाण
पृष्ट्ठ 47 पैकी 30

शासन षनणधय क्रमाांकः मत्स्यषव - 2018/प्र.क्र.64/पदु म-13

्नायुची स््थती

ओटी पोटातील ्नायु ्वच्छ आषण लवषचक

ब्लॅक ्पॉट

शरीरावर तसेच अॅपेन्डे सवर ब्लॅक ्पॉट नसावे.

अॅपेन्डे सचे ्वरूप

सहज न षदसणारी कोणतीही षवकृती दकवा काळा दकवा
तपषकरी ्पॉट्स

रोगासाठी बीजाांची

शरीरावर दकवा षगलवर (कल्ले) एषपषबयांट प्रकारचे दूिण नसावे

्क्रीदनग
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षववरण पत्र-6 (क)
कापध माश्याांच्या बीजोत्सपादन केंद्ाचे प्रमाणीकरणासाठी पथदशधक तत्सवे
अ) पाण्याचा स्त्रोत व गुांणवत्ता
कापध माश्याांच्या बीजोत्सपादन केंद्ाचे प्रमाषणकरण करण्यासाठी पाण्याची गुणवत्ता
ही विांतून दोनदा तपासणी करण्यात यावी त्सयापैकी एक तपासणी ही बीजोत्सपादन केंद्
कायास्न्वत करताना व नांतर सहा मषहन्यानांतर दु सऱ्याांदा करावे बीजोत्सपादन केंद्ातील
पाण्याची गुणवत्ता ही वेळोवेळी आवश्यकतेनुसार करावी.
बीजोत्सपादन केंद्ासाठी खालीलप्रमाणे पाणी पुरवठा व गुणवत्ता आवश्यक आहे,
अ.क्र

पाणी

1

पाणी पुरवठा

आवश्यकता
पुरेसा व षनयषमत अवलांबून राहण्यासारख्या
स्त्रोतापासून उपलब्र्ी

2

पाण्याच्या स्त्रोताचा प्रकार

थेट भूजल (पुरवठा करण्यापुवी उपसा करुन
तलावात साठवणूक करणे आवश्यक)
खुले पाणी जसे नदी, कालवा, तलाव वगैरे
(प्रदु िणमुक्त पाणी असल्यासच सदर पाण्याचा
वापर करण्यास परवानगी)

3

पाण्याची गुणवत्ता

(1) अल्गीपासून मुक्त असलेले पषरषशष्ट्ट-3
मध्ये नमूद घटकानुसार खात्री करावी
तसेच मानक चाचणी प्रषक्रयेद्वारे तयार
केलेला चाचणी अहवाल सलग्न करणे
आवश्यक आहे.
(2) षकटकनाशक आषण जड र्ातूपासून मुक्त
(षवश्लेिण अहवाल अषनवायध आहे.)
(3) रोगकारकाांपासून मुक्त पषरषशष्ट्ट-4 मध्ये
सुचीबध्द रोगजनकाांसाठी नकारात्समक
अहवाल आवश्यक आहे. मानक चाचणी
प्रषक्रयेद्वारे तयार केलेला चाचणी अहवाल
सांलग्न करणे आवश्यक आहे.
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(ब) मुलभूत/पायाभूत सुषवर्ा
1. खाली षदल्यानुसार पायाभूत सुषवर्ा या षनदे शात्समक ्वरुपाच्या असून सवध समावेशक
नाहीत. बीजोत्सपादनासाठी मुलभूत सुषवर्ा गरजेनुसार षवषवर् ्वरुपाचे बदल आवश्यक
आहेत.
2. ्थाषनक पषरस््थतीच्या आर्ारवर तसेच पाण्याची गुणवत्ता, बीज व प्रजनक याांचा
मुल्याांकन अहवाल सुसांगत असल्यास बाांर्काम व माांडणीच्या प्रत्सयक्ष तपासणीत
आवश्यकतेनुसार योग्य ्तरापयंत लवषचकतेस परवानगी षदली जाऊ शकते.
3. माती व पाणी चाचणी षनषवदा, कायालय, भाांडार, कमधचारी वसाहत आषण सुरक्षा
व्यव्था या सारखे घटक हे वैकस्ल्पक घटक असल्याने आवश्यकतेप्रमाणे सदर
सुषवर्ाांचे बाांर्काम करता येईल.
अ.क्र

भौषतक सुषवर्ा

क्षमता (मत्स्यषजरे दशदक्ष)
<10

1

बीजोत्सपादन केंद् पाणी

10,000

10-50

50-100

30,000

50,000

साठवणूक टाकी (षलटर)
2

प्रजनन टाकी व्यास (मी.)

4.5

4.5

6.0

2

2

4

(2.5 मी. व्यास x

(2.5 मी. व्यास x 1.2

(2.5 मी. व्यास x

1.2 मी. उां ची)

मी. उां ची)

1.2 मी. उां ची)

1

1

1

(3.0 मी X 1.5

(3.0 मी X 1.5 मी X

(3.0 मी X 1.5 मी

मी X 1.5 मी)

1.5 मी)

X 1.5 मी)

(दगडी बाांर्काम/
एफ.आर.पी - प्रत्सयेकी 1
युषनट)
3

उबवणी टाकी
(दगडी बाांर्काम/
एफ.आर.पी )

4

मत्स्यषजरे सांग्रह टाकी
(दगडी बाांर्काम/
एफ.आर.पी )

5

प्रजनक तलाव

0.2

षकमान 0.5

षकमान 1.0

जलक्षेत्र (हे .)

(खोली1.5-2.5

(प्रत्सयेक तलाव 0.2

(प्रत्सयेक तलाव 0.2

मी)

हे . पेक्षा कमी नसावा

हे . पेक्षा कमी

आषण खोली1.5-2.5 नसावा आषण
मी)
6

सांगोपन तलाव

7

आवश्यक जागा (हे.)

8

अनुभवी व गुणवत्तार्ारक

खोली1.5-2.5 मी)

10

20

20

(20 मी x 20 मी

(20 मी x 20 मी x 2

(20 मी x 20 मी x

x 2 मी)

मी)

2 मी)

1 हे .

1 हे .

2 हे .

1

1

1

1

1

1

मनुष्ट्यबळ
9

क्वारनटाईन सुषवर्ा
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(क) बीजोत्सपादन केंद् व्यव्थापक/सांचालक/मालक याांची पात्रता
कापध माश्याांचे मत्स्यबीज उत्सपादन करणारे कात्स्यकार/नोंदणीकृत षवद्यापीठाची व्यावसाषयक
पदवीर्ारक/मत्स्य षवद्यापीठ
(ड) प्रजनक साठयाचे मुल्याांकन
(1) बीजोत्सपादन केंद्ाचे प्रमाणीकरण करण्यासाठी प्रजनकाचे प्रजनन कालावर्ीमध्ये षकमान 3
बॅचेसचे मुल्याांकन करणे आवश्यक.
(२) प्रजननापुवी प्रायोषगक तत्सवावर जाळी मारुन प्रजनक साठयाची तपासणी करणे आवश्यक.
(३) प्रजनकाच्या बाबतीत खालील अटी पुणध करणे आवश्यक
सवधसार्ारण तब्येत (प्रत्सयक्ष

अ) षनरोगी

पाहणी करुन तपासणी)

ब) प्रजाती सापेक्ष रांग व रचना
क) चपळपणे पोहणे
ड) रॅशेस, एक्टोपॅरासाइट दकवा पॅथोजेषनक सांसगाची लक्षणे
नसावीत.

आकारमान

भारतीय प्रमुख कापधच्या सांदभात 2 षकलोपेक्षा कमी नसावी

प्रजनक साठवणूक

1000-3000 षकलो/हेक्टर

तलावातील प्रजनक घनता
इतर अटी

अ)

सांकरीत माशाचा प्रजनक म्हणून वापर करु नये (शषरर

रचनात्समक बाबींची पाहणी आषण तपासणी करुन प्रत्सयक्ष खात्री
करावी).
ब) षमश्र प्रजनन केले जाणार नाही. (बीजाचे सत्सयापन हे
षनरीक्षण व जनुकीय चाचणी द्वारे करण्यात यावेत. एफ -1
(प्रथम षपषढचा सांकषरत मासा दकवा उत्सकर्मित केलेला सांकषरत
माश्याचा वापर नसावा).
क)

जर

षबजाच्या

अहवालात

आनुवाांषशक

परीक्षणाद्वारे

आांतरीक वाढ दकवा सांकरीत प्रजाती आढळल्यास सांकषरत
प्रजनन

साठयाचे

स््क्रनींग

करुन

प्रजनकाच्या

सांपूणध

प्रषत्थापनानांतर प्रमाणीकरणास मान्यता षदली जाईल.
ई. मत्स्यबीजाचे मुल्याांकन
1.

बीजोत्सपादन केंद्ाचे प्रमाणीकरण करण्यासाठी बीजाचे मत्स्यजीरे , मत्स्यबीज,

मत्स्यबोटु कली या तीनही टप्प्याांचे षकमान 3 बॅचेसचे मुल्याांकन करणे आवश्यक.
2.

मत्स्यबीज व मत्स्यबोटु कली जर एका तळयात असतील तर ती एकच बॅच र्रावी.
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3.

बीजाचा टप्प्या ठरवण्यासाठी खालील मानकाांचे पालन केले जाते.

भारतीय

मत्स्यजीरे

मत्स्यबीजापुवीची मत्स्यबीज

अर्धबोटु कली

मत्स्यबोटु कली

(Spawn)

आव्था (early

(fry)

(Advanced

(Fingerling)

(षम.षम.)

fry) (षम.षम.)

(षम.षम.)

fry) (षम.षम.)

(षम.षम.)

8 पयंत

9 ते 25

26 ते 50

51 ते 100

> 100

प्रमुख कापध
1 षमली
मत्स्यजीरेच्या
मापात
मत्स्यजीऱ्याांची
सांख्या 600
पेक्षा कमी आहे
4. आरोग्य मूल्याांकनासाठी ढोबळ पषरक्षा
पोहणे आषण अन्न ्वीकायधता साठी स््क्रदनग

षनस्ष्ट्क्रय बीज 5% पेक्षा कमी असावे.
सषक्रय
जल प्रवाहात सषक्रयपणे पोहणे
षदशाषहन हालचाल
तात्सकाळ ्वीकायधता/ नैसर्मगक दकवा कृषत्रम
खाद्य तात्सकाळ षगळणे.
षनस्ष्ट्क्रय
पृष्ट्ठभागी षनस्ष्ट्क्रयपणे पोहणे
वतुधळाकार श्रेणीबद्ध गती
खाद्य खाण्यासाठी कल नाही

रचनात्समक षवकॄतीसाठी ्क्रीदनग

रचनात्मक विकॄती असलेले बीज 1% पेक्षा कमी
असावे.
सामान्य
सरळ, वक्रता, ठळकपणे डोके, रांक आषण शेपट
ू
मध्ये षवभेषदत
असामान्य
रांक आषण शेपटी वक्राकार

रोगाांसाठी ्क्रीदनग

बाहयाांगावर सांसगाचे लक्षण नाही.
पषरषशष्ट्ट 4 मध्ये सूचीबद्ध केलेल्या रोगाांषवियी
नकारात्समक चाचणी अहवाल (मानक प्रषक्रयेनुसार
परीक्षेची चाचणी घेतली जाईल आषण चाचणी
अहवालास सांलग्न करणे आवश्यक आहे ).
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आनुवाांषशक उत्सक्राांती आषण सांकरणासाठी ्क्रीदनग

रूपवाचक वैषशष्ट््ाांची प्रत्सयक्ष तपासणीत नकाराथी
अहवाल (मत्स्यबोटु कली टप्प्याांपासून) अनुवाांषशक
परीक्षणातील
प्रषक्रयेनुसार

नकारात्समक

अहवालात

आयोषजत करणे

आषण

मानक
चाचणी

अहवाल सांलग्न करणे आवश्यक आहे .

(फ) बीजोत्सपादन केंद्/ बीज सांवर्धन केंद्ाचे कामकाज व दे खरेख
1. प्रमाणन मांजूर झाल्यानांतर प्रमाणीकरण प्रषक्रयेदरम्यान केले गेलेले मूल्याांकन बीज
उत्सपादन केंद्ावर सुरू ठे वणे आवश्यक आहे .
2. बीजोत्सपादन केंद्ातून तयार करण्यात आलेले बीज मान्यताप्राप्त मानदां डाांशी सुसांगत
असल्याचा दावा करण्यासाठी आवश्यक त्सया नोंदी करुन केंद्ावर तसे अषभलेखे ठे वण्यात
यावेत .
3. केंद्ावरील कामकाजाची मानकानुसार कायधपद्धतीचे द्तऐवजीकरण करणे आवश्यक
असून त्सयाबाबत व सवध सामुग्रीबाबत सवध कामगाराांना माषहती असणे आवश्यक आहे .
4. खालील अषभलेखे केंद्ावर ठे वण्यात यावे.
अ) प्रजनकाबाबतची पुवध माषहती तसेच वेळोवेळी प्रजनक बदलले असल्यास त्सयाबाबतची
माषहती.
ब) प्रजनन कायधक्रम तसेच मत्स्यजीरे, मत्स्यबीज, मत्स्यबोटु कली उत्सपादनाची प्रत्सयेक
्थरावरील माषहती.
क) दै नांषदन कामकाजाचा तपशील (पाण्याची गुणवत्ता ही वर नमूद केलेले घटक तसेच
रोगकारकाांच्या प्रादु भावाच्या दृष्ट्टीने उपाय योजना करण्यासाठी विातून दोन वेळा तपासणी
करण्यात यावी),
ड) वर नमूद केल्यानुसार बीजाच्या गुणवत्तेचे मुल्याांकनाबाबत अषभलेखे.
इ) रोग अथवा जीषवतहानी याबाबतचे अषभलेखे.
फ) उत्सपाषदत बीज/प्रजनन याांची व्यव्थापन पद्धती जसे खाद्य, उपचार इत्सयाददचा तपषशल.
ग) बीजाच्या षवक्रीच्याबाबतचा तपषशल.
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षववरण पत्र-6 (ड)
शोषभवांत माश्याांच्या बीजोत्सपादन केंद्ाचे प्रमाणीकरणासाठी पथदशधक तत्सवे
षवषवर् प्रकारचे आषण मत्स्य प्रजातींच्या तुलनेत कोणत्सयाही प्रकारचे मत्स्यपालनापेक्षा
शोभेच्या माशाांच्या उत्सपादनासाठी आवश्यक गुणवत्तेची पातळी जा्त प्रमाणात आहे कारण
शोषभवांत माश्याांच्या उद्योगासाठी घरगुती व षनयात बाजारपेठेत सेवा दे ण्यासाठी प्रामुख्याने
माश्याांची सांख्या व षवषवर्ता ही समाषवष्ट्ट आहे . तथाषप, ्थाषनक उत्सपत्तीच्या मत्स्य प्रजातींसाठी
षबज उत्सपाषदत करणाऱ्या युषनट्सना वेगळे अषतषरक्त मागधदशधक तत्तवाांचे पालन आवश्यक आहे.
सवधसार्ारण मागधदशधकतत्तवे खालीलप्रमाणे आहेत. मात्र, शोभेच्या माशाांच्या षवषवर् प्रजातींचे
षवषवर् व्यव्थापन पद्धतींचे पालन करण्याच्या दृष्ट्टीने, षवषशष्ट्ट प्रजातींसाठी षवषशष्ट्ट मागधदशधक
तत्तवे तज्ञाांच्या माफधत प्रमाषणत केल्या जाऊ शकतात.
पाण्याचा स्त्रोत व गुांणवत्ता
शोषभवांत माश्याांच्या बीजोत्सपादन केंद्ाचे प्रमाषणकरण करण्यासाठी पाण्याची गुणवत्ता ही
विांतून दोनदा तपासणी करण्यात यावी त्सयापैकी एक तपासणी ही बीजोत्सपादन केंद् कायास्न्वत
करताना व नांतर सहा मषहन्यानांतर दु सऱ्याांदा करावे बीजोत्सपादन केंद्ातील पाण्याची गुणवत्ता ही
वेळोवेळी आवश्यकतेनुसार करावी.
बीजोत्सपादन केंद्ासाठी खालीलप्रमाणे पाणी पुरवठा व गुणवत्ता आवश्यक आहे,
अ.क्र

पाणी

1

पाणी पुरवठा

आवश्यकता
पुरेसा व षनयषमत अवलांबन
ू
राहण्यासारख्या
स्त्रोतापासून उपलब्र्ी

2

पाण्याच्या स्त्रोताचा प्रकार

थेट भूजल (पुरवठा करण्यापुवी उपसा करुन
तलावात साठवणूक करणे आवश्यक)
खुले पाणी जसे नदी, कालवा, तलाव वगैरे
(प्रदु िणमुक्त पाणी असल्यासच सदर पाण्याचा
वापर करण्यास परवानगी)

3

पाण्याची गुणवत्ता

(1) अल्गीपासून मुक्त असलेले पषरषशष्ट्ट-3 मध्ये
नमूद घटकानुसार खात्री करावी तसेच
मानक चाचणी प्रषक्रयेद्वारे तयार केलेला
चाचणी अहवाल सलग्न करणे आवश्यक
आहे .
(2) षकटकनाशक आषण जड र्ातूपासून मुक्त
(षवश्लेिण अहवाल अषनवायध आहे .)
(3) रोगकारकाांपासून मुक्त पषरषशष्ट्ट-4 मध्ये
सुचीबध्द

रोगजनकाांसाठी

नकारात्समक

अहवाल आवश्यक आहे. मानक चाचणी
प्रषक्रयेद्वारे तयार केलेला चाचणी अहवाल
सांलग्न करणे आवश्यक आहे .
पृष्ट्ठ 47 पैकी 37

शासन षनणधय क्रमाांकः मत्स्यषव - 2018/प्र.क्र.64/पदु म-13

ब) पायाभूत सुषवर्ा
यश्वी प्रजनन आषण शोभेच्या माशाांच्या सांगोपनासाठी आवश्यक असलेली मूलभूत
गरज म्हणजे पुरेशी जागा, गुणवत्तायुक्त पाणी आषण पुरेसे खाद्य आहेत. सदर बाब लक्षात घेता,
शोभेच्या मासे प्रकल्पासाठी खालील गुांतवणूक आवश्यक आहे.
टाक्या - टँ क आरसीसी दकवा षवटाांचे/दगडी बाांर्काम असू शकते ज्यामध्ये तळाचा भाग पाणी
घेणे व सोडण्यासाठी पाईप्ससह इनलेट आउटलेटसह सपाट असावा. षचकणमाती, षसमेंट,
फायबरग्लास दकवा प्लास््टकच्या टाक्या दे खील वापरल्या जाऊ शकतात. योग्य क्षमतेच्या
मोठ्या तलावाांत माशाांचे सांगोपन करण्यात यावे.
ऍक्वायषरया - प्रजनन कारणासाठी वेगवेगळ्या आकाराचे ग्लास टँ क आवश्यक आहेत, 250
षम.ली. लहान काचेच्या बोटल्या फायटर षफशचा एक नर ्वतांत्र ठे वण्यासाठी वापरल्या जातात.
काचेच्या टाक्याांची सांख्या व आकार हा माश्याची प्रजाती व प्रजोत्सपादनाच्या वेळेचे षवषशष्ट्ट वतधन
यावर अवलांबून आहे.
ओव्हरहेड टँ क - पाणी साठवण्यासाठी योग्य आकाराचा ओव्हरहेड टँ क आवश्यक आहे ज्यायोगे
पाण्यातील गाळाचा प्रश्न येणार नाही.
कामकाजासाठी शेड - कामकाजासाठी शेड अशा प्रकारे षडझाइन केले पाषहजे की त्सयातील
टाक्याांना पुरेसा सुयधप्रकाश उपलब्र् होईल. या उद्देशासाठी अर्धपारदशधक एचडीपीई पत्रे
छतासाठी वापरली जाऊ शकतात ज्यामुळे पडणारा कचरा, पक्षाांची षवष्ट्ठा, पक्षी यापासून रक्षण
होईल. प्रकाशाची आवश्यकतेनुसार नेट ्क्रीनचा वापर करता येईल.
वायुवीजन उपकरणे (Aeration equipment) - ब्लोअर पांप व नळया या वायुवीजनासाठी
आवश्यक आहे त. सतत षवद्युत पुरवठयासाठी ्टँ डबाय जनरेटर सांच, यूपीएस दकवा इन्व्हटध र
याांची उपलब्र्ी सुषनषित केली पाषहजे.
क)

मत्स्यबीजाचे मूल्याांकन
शोभेच्या मत्स्यबीज उत्सपादन प्रकल्पाचे प्रमाणन करण्यासाठी बीजाचे मत्स्यजीरे,

मत्स्यबीज, मत्स्यबोटु कली या तीनही टप्प्याांचे षकमान 3 बॅचेसचे मुल्याांकन करणे आवश्यक.
बीजाचे मत्स्यजीरे, मत्स्यबीज, मत्स्यबोटु कली या तीनही टप्प्याांचे षकमान 3 बॅचेसचे मुल्याांकन
करणे आवश्यक.
पोहणे आषण अन्न ्वीकायधता साठी स््क्रदनग

षनस्ष्ट्क्रय बीज 5% पेक्षा कमी असावे.
सषक्रय
जल प्रवाहात सषक्रयपणे पोहणे
षदशाषहन हालचाल
तात्सकाळ ्वीकायधता/ नैसर्मगक दकवा कृषत्रम
खाद्य तात्सकाळ षगळणे.
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षनस्ष्ट्क्रय
पृष्ट्ठभागी षनस्ष्ट्क्रयपणे पोहणे
वतुधळाकार श्रेणीबद्ध गती
खाद्य खाण्यासाठी कल नाही
रचनात्समक षवकॄतीसाठी ्क्रीदनग

रचनात्समक षवकॄती असलेले बीज 1% पेक्षा
कमी असावे.
सामान्य
सरळ, वक्रता, ठळकपणे डोके, रांक आषण
शेपूट मध्ये षवभेषदत
असामान्य
रांक आषण शेपटी वक्राकार

रोगाांसाठी ्क्रीदनग

1.

बाहयाांगावर सांसगाचे लक्षण नाही.

2. पषरषशष्ट्ट 4 मध्ये सूचीबद्ध केलेल्या
रोगाांषवियी

नकारात्समक

चाचणी

अहवाल

(मानक प्रषक्रयेनुसार परीक्षेची चाचणी घेतली
जाईल आषण चाचणी अहवालास सांलग्न करणे
आवश्यक आहे).
आनुवाांषशक उत्सक्राांती आषण सांकरणासाठी

1. रूपवाचक वैषशष्ट््ाांची प्रत्सयक्ष तपासणीत

्क्रीदनग

नकाराथी

अहवाल

(मत्स्यबोटु कली

टप्प्याांपासून)
2.

अनुवाांषशक

परीक्षणातील

नकारात्समक

अहवालात मानक प्रषक्रयेनुसार आयोषजत
करणे आषण चाचणी अहवाल सांलग्न करणे
आवश्यक आहे.

ड) िूड्टॉकचे मूल्याांकन
1. प्रजनन तलावातील साठवणूक दरात मोठ्या प्रमाणात बदल (50-100 / वगध मीटर).
2. बीजोत्सपादन केंद्ाचे प्रमाणीकरण करण्यासाठी प्रजनकाचे प्रजनन कालावर्ीमध्ये
षकमान 3 बॅचेसचे मुल्याांकन करणे आवश्यक.
3. प्रजननापुवी प्रायोषगक तत्सवावर जाळी मारुन प्रजनक साठयाची प्रत्सयक्ष तपासणी करणे
आवश्यक.
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सवधसार्ारण तब्येत (प्रत्सयक्ष पाहणी करुन

अ) षनरोगी

तपासणी)

ब) प्रजाती सापेक्ष रांग व रचना
क) चपळपणे पोहणे
ड) रॅशेस, एक्टोपॅरासाइट दकवा पॅथोजेषनक
सांसगाची लक्षणे नसावीत.

इ) केंद्ाचे कामकाज व दे खरेख
1. प्रमाणन मांजूर झाल्यानांतर प्रमाणीकरण प्रषक्रयेदरम्यान केले गेलेले मूल्याांकन बीज
उत्सपादन केंद्ावर सुरू ठे वणे आवश्यक आहे .
2. बीजोत्सपादन केंद्ातून तयार करण्यात आलेले बीज मान्यताप्राप्त मानदां डाांशी सुसांगत
असल्याचा दावा करण्यासाठी आवश्यक त्सया नोंदी करुन केंद्ावर तसे अषभलेखे ठे वण्यात
यावेत .
3. केंद्ावरील कामकाजाची मानकानुसार कायधपद्धतीचे द्तऐवजीकरण करणे आवश्यक
असून त्सयाबाबत व सवध सामुग्रीबाबत सवध कामगाराांना माषहती असणे आवश्यक आहे .
4. खालील अषभलेखे केंद्ावर ठे वण्यात यावे.
अ) प्रजनकाबाबतची पुवध माषहती तसेच वेळोवेळी प्रजनक बदलले असल्यास त्सयाबाबतची
माषहती.
ब) प्रजनन कायधक्रम तसेच मत्स्यजीरे, मत्स्यबीज, मत्स्यबोटु कली उत्सपादनाची प्रत्सयेक
्थरावरील माषहती.
क) दै नांषदन कामकाजाचा तपशील (पाण्याची गुणवत्ता ही वर नमूद केलेले घटक तसेच
रोगकारकाांच्या प्रादु भावाच्या दृष्ट्टीने उपाय योजना करण्यासाठी विातून दोन वेळा तपासणी
करण्यात यावी),
ड) वर नमूद केल्यानुसार बीजाच्या गुणवत्तेचे मुल्याांकनाबाबत अषभलेखे.
इ) रोग अथवा जीषवतहानी याबाबतचे अषभलेखे.
फ) उत्सपाषदत बीज/प्रजनन याांची व्यव्थापन पद्धती जसे खाद्य, उपचार इत्सयाददचा तपषशल.
ग) बीजाच्या षवक्रीच्याबाबतचा तपषशल.
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फ) शोषभवांत मासेंशी षनगषडत हॅचरीजसाठी अषतषरक्त आवश्यकता भारतात दे शी
1. भारताच्या शोषभवांत माशाांच्या ्थाषनक प्रजातींच्या/जातीच्या मत्स्यबीज उत्सपादन केंद्ाांची/
मत्स्यबीज सांवर्धन केंद्ाांची नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
2. शोषभवांत माशाांच्या ्थाषनक प्रजातींची मत्स्यबीज उत्सपादन केंद्े , फक्त ज्या प्रजातींसाठी
बांषद्त प्रजनन सुषवर्ा/सोई ्थाषपत करण्यात आल्या आहेत आषण ज्याांचे प्रजनक बांषद्त
साठ्यामर्ून षमळू शकतात त्सयाांच्या बाबतीतच परवानगी षदली जाईल. अशा केंद्ाांसाठी, नैसर्मगक
स्रोताांकडू न सांकलन करण्यास अनुमती नाही.
3. ज्या प्रजातीचे प्रजनन बांषद्त प्रजनन पध््तीन अांतगधत नाही त्सया केंद्ाांना षनवडकपणे
परवानगी षदली जाईल. ही केंद्े ्वतांत्रप्रजनन पद्धती षवकषसत करण्याच्या उद्देशाने नोंदणीकृत
करता येतील.
4. अशा प्रकारच्या बीजोत्सपादन केंद्ाांना प्रजनकाांची षनवड करताना जैषवक षवषवर्ता कायदा
2002 दकवा नैसर्मगक स्त्रोता सांबांषर्त इतर कोणत्सयाही षनयमाांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
5. अशा केंद्ाांनी क्षमता, सांशोर्न व षवकास सुषवर्ा ्वत: दकवा अन्य वैज्ञाषनक गटाांशी सहयोगाने
कायधरत ठे वणे आवश्यक आहे.
6. नैसर्मगक स्त्रोतातुन गोळा करता येऊ शकणाऱ्या प्रजातींच्या प्रजनकाांच्या नमुन्याची कमाल
सांख्या ही 50 जोड्या इतकी असावी. (हे प्रमाण र्ोकादायक प्रजातींच्या बाबतीत कमी केले जाऊ
शकते.)
7. ज्या नैसर्मगक स्त्रोतातुन प्रजनक गोळा केले आहेत त्सयाच नैसर्मगक स्त्रोतात षकमान 10 पट
प्रजनक (सहा मषहन्याांचे प्रथम षपषढचे) सक्षम प्राषर्करणाांच्या दे खरेखीखाली सोडण्यास केंद्
सहमत आहेत.

पृष्ट्ठ 47 पैकी 41

शासन षनणधय क्रमाांकः मत्स्यषव - 2018/प्र.क्र.64/पदु म-13

षववरण पत्र-6 (इ)
कोळां बी बीजोत्सपादन केंद्ाचे प्रमाणीकरणासाठी पथदशधक तत्सवे
अ) पाण्याचा स्त्रोत व गुांणवत्ता
कोळां बी बीजोत्सपादन केंद् (पी.मोनोडॉन व षप.वेन्नामी) साठी तषटय जलीय प्राषर्करण
षनयम, 2005 आषण त्सयाअनुिांगाने षनगधषमत केलेल्या अषर्सूचना (अषर्सूचना क्रमाांक
जीएसआर 740 (ई) षदनाांक 22/12/2005, अषर्सूचना क्रमाांक जीएसआर 695 (ई)
षदनाांक.30/04/2009, अषर्सूचना क्रमाांक जीएसआर 695 (ई), षदनाांक 14/09/2012)
याांचे अनुपालन करावे तसेच बीजोत्सपादन केंद्ाचे प्रमाणन करण्याच्या दृष्ट्टीने
बीजोत्सपादनाच्या कालावर्ीमध्ये विातून दोन वेळा म्हणजे प्रथम बीज उत्सपादन
करण्याच्या कालावर्ीत आषण दु सऱ्याांदा सहा मषहन्याांनांतर पाणी गुणवत्तेचे मूल्याांकन
करण्यात यावे.
अ.क्र

पाणी

1

पाणी पुरवठा

आवश्यकता
पुरेसा व षनयषमत अवलांबून राहण्यासारख्या
खाऱ्या पाण्याचा (सागरी) स्त्रोत उपलब्र्ी.

2
3

पाण्याच्या स्त्रोताचा प्रकार
पाणी अपारदशधकता

खुले पाणी
1.

सब- सँड वॉटर आब्राकशन

आषण उपचार सुषवर्ा

2. वाळू गाळण्याची प्रषक्रया दकवा पध्दती

(बीजोत्सपादन केंद्ाच्या

(गुरुत्सवाकिधण दकवा दबाव) आषण बॅग षफल्टर

षवषवर् षवभागाांच्या

3. क्लोषरनेशन आषण डीस्क्लनेशन

आवश्यकतेवर अवलांबून)

करण्यासाठी तसेच सेटलमेंटसाठी आवश्यक
जलाशय
4. सषक्रय काबधन षफल्टर
5. कारेज षफल्टर
6. यूव्ही षफल्रेशन / ओझोनेशन - पयायी
7.

प्रत्सयेक

युषनटसाठी

्वतांत्र

पाणी

पुरवठयासाठी डु स्प्लकेट पाइपलाइन - पयायी
4

पाण्याची गुणवत्ता

1. अनुकूल

पाण्याची

गुणवत्ता

मापदां ड

पषरषशष्ट्ट-3 मध्ये नमूद घटकानुसार खात्री
करावी तसेच मानक चाचणी प्रषक्रयेद्वारे
तयार केलेला चाचणी अहवाल सलग्न
करणे आवश्यक आहे.
2. षकटकनाशक आषण जड र्ातूपासून मुक्त
(षवश्लेिण अहवाल अषनवायध आहे.)
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3. रोगकारकाांपासून मुक्त पषरषशष्ट्ट-4 मध्ये
सुचीबध्द

रोगजनकाांसाठी

नकारात्समक

अहवाल आवश्यक आहे. मानक चाचणी
प्रषक्रयेद्वारे तयार केलेला चाचणी अहवाल
सांलग्न करणे आवश्यक आहे.
ब. पायाभूत सुषवर्ा आषण सुषवर्ा
1. चाांगल्या बायोसेक्युअर कोळां बी बीजोत्सपादन केंद्ासाठी खाली षदलेल्या पायाभूत सुषवर्ाांची
गरज आहे. व्हायरल रोगकारकाांच्या प्रवेश आषण हालचाली या प्रणालीमध्ये प्रजनक अथवा लावा
याांच्या सहाय्याने दकवा पाणी, खाद्य, कमधचारी अवजारे आषण पाइपलाइन आषण पषरवहन
वाहनाांमर्ून होतात. अशा प्रवेश आषण हालचाली टाळण्यासाठी षवकषसत होणाऱ्या मूलभूत
सुषवर्ा व कायधरत कायधपध्दती सांरचना म्हणजे जैषवक सुरक्षा.
2. खाली षदल्यानुसार बीजोत्सपादन केंद्ासाठी व बीज सांवर्धन केंद्ासाठी पायाभूत सुषवर्ा या
षनदे शात्समक ्वरुपाच्या असून सवध समावेशक नाहीत. बीजोत्सपादनासाठी मुलभूत सुषवर्ा
गरजेनुसार षवषवर् ्वरुपाचे बदल आवश्यक आहेत.
3. ्थाषनक पषरस््थतीनुसार, लवषचकतेचा उषचत ्तर तपासणीच्या वेळी परवानगी षदली जाऊ
शकते. परांतु पाणी गुणवत्ता सीड आषण इतर आवश्यक आकलन अहवाल षनयमाांशी सुसांगत
आहेत.
भौषतक पायाभूत सुषवर्ा
इतर भौषतक सुषवर्ा प्रामुख्याने इमारती, पाण्याची टाकी आषण यांत्रसामुग्री
(बीजोत्सपादन केंद्ाच्या उत्सपादन क्षमतेवर अवलांबून) समाषवष्ट्ट आहेत.
इमारत
1.

्वतांत्र इमारत, (इमारतीत प्रवेश 1. क्वारनटाईन सुषवर्ा - वैयस्क्तक र्ारणा क्षमतेसह
करण्यापूवी
षनजधतूकीकरण

हात

व

पाय ्वार्ीन सुषवर्ा सह समर्मपत षनदान प्रयोगशाळा.

करण्यासाठी 2. अलग ठे वलेला (क्वारनटाईन केलेला) प्रजनक

पाण्याची एक ्वतांत्र सुषवर्ा- साठा पषरस््थषतशी समरुप करणे.
footbath, handbath.)

3. पषरपक्वता
4. ्पॉषनग व हॅ दचग
5. लाव्हा आषण नसधरी सांगोपन
6. अल्गल कल्चर युषनट - आतील व बाह्य
(अर्धपारदशधक छप्पराखाली)
7. आटे षमया हॅ दचग
8. ओले आषण कोरडे खाद्य सांग्रह आषण चाचणी
प्रयोगशाळा
9. कायालय / सांग्रह कक्ष / कमधचारी क्वाटध र
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पाण्याच्या टाक्या
बीजोत्सपादन केंद्ाची क्षमता पो्ट लाव्हा प्रषतविध (दशलक्ष)
50

100

200

250

500

1000

10

100

100

75

150

300

10

20

40

400

600

10x25 टन

20x25 टन

40x25 टन

25

50

100

आटे षमया उबवणीच्या 3

4

6

टाक्याांची सांख्या

(400 षलटसध)

(400 षलटसध)

राखीव पाण्याच्या
टाक्या (50-100 टन)
ओव्हरहेड टाकी
(टन)
पषरपक्वता टाकी
(10-15 टन)
्पॉन्न्गग टँ क
(250 षलटर)

लाव्हा सांगोपन तलाव 200
(10 टन)
पो्ट लाव्हा सांगोपन
तलाव-नसधरी
सांगोपन तलाव
(25 टन)
अल्गल कल्चर टाकी
(10-20 टन)
(100 षलटसध)

क. कोळां बी बीजाचे मुल्याांकन
कोळां बी बीजाची गुणवत्ता सार्ारणपणे 3 पातळींवर तपासली जाते
1. पातळी 1 - कोळां बी आषण पषरसर याांचे प्रत्सयक्ष षनरीक्षण. हे परीक्षण सवधसार्ारण शरीर
वैषशष्ट््ाांवर आर्ाषरत आहे .
2. पातळी 2 - सूक्ष्मदशधक वापरुन अषर्क तपशीलवार तपासणी तसेच ्क्वॅश माउां ट्स
वापरून अथवा ्क्वॅश माउां ट्स षशवाय अषर्क तपशीलवार तपसणी.
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3. पातळी 3 - उपलब्र् षवषवर् चाचण्याांची महत्तव लक्षात घेऊन आस्ण्वक तांत्र आषण
इम्युनोडायगॉस्ग्नस््टक्सचा मत्स्यका्तकाराांच्या गरजेनुसार वापर आषण तलावातील
साठवणीसाठी योग्य गुणवत्तायुक्त बीज प्रमाषणत करण्यासाठी षकमान आवश्यकतेनुसार
खालील चाचणी आवश्यक.
चाचणी

सांषक्षप्त प्रोटोकॉल

चाांगल्या दजाचे कोळां बी
बीजाचे ्वीकृत ्तर

एमबीव्ही

By

malachite

green

staining, 100 % नकारात्समक

Detection of occlusion bodies
डब्ल्युएसएस ने्टे ड पीसीआर पद्धतीनुसार
व्ही

100 % नकारात्समक

(पीसीआर षवश्लेिणासाठी षकमान 60
पो्ट लावा घेण्यात येईल)

्नायू व

समान

भागाांत

आतडे च्या

आतडयाचे

सहाव्या उदरपोकळीच्या मध्य भागाच्या तपासणी आवश्यक

गुणोत्तर

जाडीची (व्हेंरो-डॉसधल षड्टन्स) तुलना

(एमजीआर)

रुांदीसह 80%

पेक्षा

( कमीत कमी

जा्त

कोळां बी

१० मध्ये 4:1

प्रमाण )

शरीराची

रो्रम चे टोक ते शेपटी (टे ल्सम) चे प्रत्सयक्ष चाचणीत 80% पेक्षा

लाांबी

टोक यामर्ील अांतर

(बीएल)

जा्त मध्ये रो्रम चे टोक ते
शेपटी (टे ल्सम) चे टोक
यामर्ील अांतर 11 षममी पेक्षा
जा्त असावे

रो्टल

प्रत्सयक्ष गणना

्पाइन
सामान्य

80% पेक्षा जा्त कोळां बी मध्ये
पाचपेक्षा अषर्क असावेत

गहाळ अपेंडेजेस

तपासणीत सदर प्रमाण 20%
पेक्षा जा्त नसावेत
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दु गधर्ीत जीव
चाचणी

दर्
ग ीत जीि
ु ध

तपासणीत सदर प्रमाण
30% पेक्षा जा्त नसावेत

तणाव चाचणी 1. क्षारता 50 टक्याांनी कमी करून

जगण्याचे प्रमाण 90%

(प्रत्सयेकी 100

आषण त्सयापेक्षा जा्त

सदर जीव षवना अेरेशन 1 तास ठे वणे

जीव)
1.क्षारता
2. फॉमेषलन

पीपीएम जगण्याचे प्रमाण 90%
फामेदलन मध्ये जीव षवना अेरेशन 1 आषण त्सयापेक्षा जा्त
2.

या

प्राण्याला

200

तास ठे वणे
वर दशधषवलेल्या चाचणीत योग्य ठरणारे बीज सांचयणासाठी प्रमाणीत केले जावू
शकते मात्र उपरोक्त चाचणीत अयोग्य ठरल्यास बीजाचे प्रमाणन न करता ते बीज
सांचयणास अयोग्य म्हणून टाकून दयावे
ड. बीजोत्सपादन केंद्ाचे कामकाज व दे खरेख तसेच अषभलेखे ठे वणे
1. प्रमाणन मांजूर झाल्यानांतर प्रमाणीकरण प्रषक्रयेदरम्यान केले गेलेले मूल्याांकन बीज उत्सपादन
केंद्ावर सुरू ठे वणे आवश्यक आहे .
2. बीजोत्सपादन केंद्ातून तयार करण्यात आलेले बीज मान्यताप्राप्त मानदां डाांशी सुसांगत
असल्याचा दावा करण्यासाठी आवश्यक त्सया नोंदी करुन केंद्ावर तसे अषभलेखे ठे वण्यात
यावेत
3. बीजोत्सपादन केंद्ासाठी मानक कायधप्रणालीचे (एसओपी) अनुसरण करणे आवश्यक आहे .
प्रत्सयेक बीजोत्सपादन केंद्ासाठी षनयांत्रण मानक कायधप्रणालीची रूपरे खे नुसार उत्सपादन
प्रषक्रयेचे द्तऐवजात वणधन केल्या प्रमाणे आवश्यक त्सया नोंदी करुन केंद्ावर तसे अषभलेखे
ठे वण्यात यावेत
4. केंद्ावरील कामकाजाची मानकानुसार कायधपद्धतीचे द्तऐवजीकरण करणे आवश्यक असून
त्सयाबाबत व सवध सामुग्रीबाबत सवध कामगाराांना माषहती असणे आवश्यक आहे .
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5. बीजोत्सपादन खालील अषभलेखे केंद्ावर ठे वण्यात यावे.
अ) प्रजनकाबाबतची पुवध माषहती तसेच वेळोवेळी प्रजनक बदलले असल्यास त्सयाबाबतची
माषहती.
ब) प्रजनन कायधक्रम तसेच नॉप्लीया पो्टलाव्हा उत्सपादनाची प्रत्सयेक ्थरावरील माषहती
क) दै नांषदन कामकाजाचा तपशील (पाण्याची गुणवत्ता ही वर नमूद केलेले घटक तसेच
रोगकारकाांच्या प्रादु भावाच्या दृष्ट्टीने उपाय योजना करण्यासाठी विातून दोन वेळा तपासणी
करण्यात यावी)
ड) वर नमूद केल्यानुसार बीजाच्या गुणवत्तेचे मुल्याांकनाबाबत अषभलेखे.
इ) रोग अथवा जीषवतहानी याबाबतचे अषभलेखे.
फ) उत्सपाषदत बीज/प्रजनन याांची व्यव्थापन पद्धती जसे खाद्य, उपचार इत्सयाददचा तपषशल.
ग) बीजाच्या षवक्रीच्याबाबतचा तपषशल.
6. कोळां बी बीजोत्सपादन केंद्ासाठी खालील बाबींसाठी जैव सुरक्षा कायधक्रम अांमलबजावणी करणे
आवश्यक आहे
1. बाहेरुन येणाऱ्या साठ्यासाठी अलग क्षेत्राचा वापर करणे.
2. बाहेरुन येणाऱ्या साठ्यासाठी रोगासाठी तपासणी करणे (पीसीआर दकवा इतर
इम्यूनोषडगॉस््टक टे क्नॉलॉजीच्या माध्यमाने)
3. रोगकारकाांना नष्ट्ट करण्यासाठी येणाऱ्या सवध जलस्त्रोतांचे उपचार
4. ्वच्छ उपकरणे आषण सामग्रीचे षनजंतुकीकरण आषण दे खभाल
5. वैयस्क्तक ्वच्छता उपाय जसे हात, पाय र्ुणे व ्वच्छ कपडे
6. षनयांषत्रत / दकवा षनमूधलनासाठी सांभाव्य रोगजनक रोग आषण जोखीम आषण षनमूधलन
पद्धती आषण तांत्रज्ञानाचा वापर करुन त्सयाांचे षनमूधलन.
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