
                        मराठवाडा व ववदर्भातील विवडक विल्हयातील  
                                                                   शेतकऱयाांिा मत्स्यव्यवसायाकरीता मासळी  
                                                                   ववक्रीसाठी विरते वाहि उपलब्ध करुि देणे  
                                                                   या योििेबाबत. 
 

 

महाराष्ट्र शासि 
कृषी, पशुसांवधधि, दुग् धव् यवसाय ववकास व मत्स ्  यव् यवसाय ववर्भा  
शासि विणधय क्रमाांकः मत्स्यआ-201५/प्र.क्र.1४८/पदुम-1२ 

मांत्रालय, मुांबई 400 032 
वदिाांक : 0६ िोव्हेंबर, 2018 

 

वाचा:-    १) महसूल व वि ववर्भा  शासि विणधय क्रमाांक क्र. एससीवाय- 2015/ प्र.क्र.119/ 
                  म-7 (र्भा -1),वदिाांक 24.7.2015. 
              २) शासि विणधय क्र.मत्स्यवव-2015/प्र.क्र.148/पदुम १2, वदिाांक 30 िुल,ै २०१5  
 
प्र्ताविा :  
     

राज्यातील मा ील 3-4 वषातील दुष्ट्काळ/टांचाई,  ारपीट, अवकाळी पाऊस इत्सयावद 
िैसर्ग क आपत्तीमुळे बावधत शेतकऱयाांच्या आत्समहत्सया ववचारात घेऊि त्सया रोखण्यासाठी वदिाांक 
12.7.2015 च्या मांवत्रमांडळ बैठकीत ववववध ववर्भा ाच्या योििाांबाबत विणधय झालेला आहे. त्सया 
अिुषां ािे शासि विणधय क्र.मत्स्यवव-2015/प्र.क्र.148/पदुम-१2, वदिाांक 30 िुल,ै २०१5 
अन्वये 100% अर्धसहाय्यािे मासळी ववक्रीसाठी विरते वाहि उपलब्ध करुि देणे या योििेस 
मान्यता देण्यात आली. मात्र सदर 100% अर्धसहाय्यापैकी 40% अिुदाि हे राष्ट्रीय मत्सत्स्यकी 
ववकास मांडल याांचेकडूि प्राप्त ि झाल्यािे सदर योििा राबववता आली िाही. सद्य:त्स्र्तीत 
विल्हा वियोिि सवमती (DPC) कडील प्राप्त अर्धसहाय्य हे लार्भार्ी व सांबांवधत सहाय्यक 
आयुक्त मत्स्यव्यवसाय याांचे खाती िमा असूि सदर अर्धसहाय्याच्या मयादेत व 10% लार्भार्ी 
वह्सा अशा एकूण विधीतूि मासळी ववक्रीसाठी विरते वाहि उपलब्ध करुि देणे या योििेस 
मान्यता देणे ही बाब शासिाच्या ववचाराधीि होती.  

 

शासि विणधय:- 
 मराठवाडा व ववदर्भातील विवडक विल्हयातील शेतकऱयाांिा मत्स्यव्यवसायाकरीता 
“मासळी ववक्रीसाठी विरते वाहि उपलब्ध करुि देणे” या योििेबाबत धोरणात्समक विणधय झाला 
असूि सदर योििा राबववण्यास शासिाची मान्यता देण्यात येत आहे.  
 सदर योििेची कायधपध्दती व अांमलबिावणी पुढीलप्रमाणे रावहल. 
1. ही योििा मराठवाडा व ववदर्भातील विवडक विल्हयातील शेतकऱयाांकरीता कायात्सन्वत 
करण्यासाठी अर्धसहाय्याचा आकृतीबांध खालीलप्रमाणे रावहल. 

राज्यशासि- विल्हा वियोिि 
ववकास सवमती (DPC)  

90% 

लार्भार्ी वह्सा 10% 
एकूण 100% 
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2. सि 2015-16 अखेर ज्या 10 विल्हयाांमध्ये DPC मािध त प्राप्त झालेली तरतूद व िी 
लार्भार्ी  टाच्या व सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय याांच्या सांयुक्त खाती DBT तत्सवावर िमा 
झाली आहेत त्सया मयादेतच सदर योििा राबववण्यात येईल.  
3. सदर योििा एकूण प्रकल्प ककमत रु.6.66 लक्ष ज्यामध्ये 90% विल्हा वियोिि 
सवमतीकडूि उपलब्ध झालेला विधी (रु.6.00 लक्ष)  व 10% लार्भार्ी वह्सा (रु.0.66 लक्ष) 
रावहल या अटीवर योििा वसवमत करण्यात येत आहे.  
4. या योििेअांत धत 5 िणाांच्या शेतकरी  टाांिा विरते मासळी ववक्री वाहि पुरवठा 
करण्यासाठी पुरवावयाचे वाहि, वाहिाच्या मा ील बािूस मासळी ववक्री, मासे प्रवक्रया 
करण्यासाठी विमाण करावयाचा ढाचा व सदर वाहि कायान्वीत करण्यासाठीच्या खचाचा 
तपवशल खालीलप्रमाणे आहे. 
 

अ.क्र. िव्यािे प्र्ताववत करावयाची  सावहत्सय/व्तू ककमत (लक्ष) 
1 Vending Stall 0.6 
2 Kiosks 0.4 
3 Mobile Selling units 4.69 
4 Utensils 0.12 
5 Cooking unit 0.15 
6 Refrigerators 0.40 
7 Miscellaneous 0.30 

 एकूण 6.66 
 

   5. सदर वाहि व उपरोक्त िमुद साधिसामुग्री याची एकवत्रत विववदा आयुक्त 
मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई हे काढतील. 

   6. विल्हावधकारी याांच्या अध्यक्षतेखालील  ठीत सवमतीिे ज्या शेतकरी  टाांची विवड 
केली आहे व ज्याांचे सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय व लार्भार्ी  ट अशा सांयुक्त खाती 
खालीलप्रमाणे विधी िमा आहे त्सयाांिाच या योििेचा लार्भ घेता येईल. त्सयाांचा विल्हाविहाय 
तपवशल खालीलप्रमाणे  :- 

 
 

अ.क्र. ववर्भा  विल्हा शेतकरी 
 ट 

प्राप्त झाललेी तरतूद 
(लाखात) 

1 अमरावती अमरावती 5 30.00 
2  अकोला 5 30.00 
3  वावशम 5 30.00 
4  बलुढाणा 5 30.00 
5  यवतमाळ 5 30.00 
 एकूण-5  25 150.00 
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1 िा परू वधा 2 12.00 
 एकूण-1  2 12.00 

1 औरां ाबाद औरां ाबाद 2 12.00 

2  िालिा 5 30.00 
3  बीड 5 30.00 
 एकूण-3  12 72.00 

1 लातूर उ्मािाबाद 5 30.00 
 एकूण-1  5 30.00 
 एकूण ववर्भा -(4)  44 2.64 कोटी प्राप्त 

 

7.  या योििेअांत धत अांमलबिावणीची रुपरेषा खालीलप्रमाणे रावहल. 
7.1 प्रत्सयेक  टास िविकच्या  ावातल्या मत्सच्िमार सां्रे्त सर्भासद म्हणिू समाववष्ट्ट 

करण्यात येईल. 
७.२    ाडी चालववण्याचा अिुषांव क खचध व वाहकाची व्यव्र्ा  टास करावी ला ेल. 
7.3    ाडीचा ववमा काढणे तसेच व्यव्र्ापि खचध ही  टाची िबाबदारी राहील. 
7.4  या योििेतील समाववष्ट्ट शेतकरी  टाांिा विल्हा्तरावर मत्स्यव्यवसाय ववर्भा ामािध त 

मासे हाताळणे, त्सयाांची ववक्री, मासे वशतपेटीत िति करणे, माशाांचे ववववध खाद्यपदार्ध 
करुि माशाांची हाताळणी व त्सयाांची ववक्री करणे, वशल्लक माशयाांवर प्रवक्रया करणे इ. 
बाबतचे प्रवशक्षण देण्यात येईल. सदरचे प्रवशक्षण कायधक्रम विल्हा्तरावर 
ववर्भा ामािध त राबववण्यात येईल. 

७.५ तसेच प्रत्सयेक शेतकरी  टाांिा ववक्रीसाठी मासे उपलब्ध करुि देण्यासाठी विल्हयाच े
सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय हे मत्सच्िमार या  टाांचा समन्वय ठेवूि त्सयाांिा मदत 
करतील. आवशयकता पडल्यास त्सयासाठी सां्रे्सोबत करार करण्यात येईल. 

7.6 त्सयाांितर शेतकरी  टाांिा देण्यात येणारे वाहि हे लार्भार्ी  टप्रमुखाचे िाव े िोंदणी 
करण्यात येईल व सदरचे वाहि शेतकरी  टाांिा ववक्री करणे अर्वा वाहिाचे 
ह्ताांतरण करणे, या  ोष्ट्टी करता येणार िाही. त्सयाबाबत रु.100/- चा बााँड पेपर करार 
करण्यात येईल. 

7.7 या योििेखाली शेतकरी (लार्भार्ी  ट) ची विवड करणे, त्सयाांिा प्रवशक्षण देणे, वाहि 
कायात्सन्वत करुि देणे व योििा अांमलबिावणीवर देखरेख ठेवणे यासाठी सांबांवधत 
विल्हयाचे विल्हावधकारी, सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय हे िबाबदार राहतील व 
प्रादेवशक उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय हे सांवियांत्रण अवधकारी राहतील. 
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7.8 दर वतमाहीमध्ये या योििेच्या अांमलबिावणीचा आढावा आयुक्त ्तरावर घेतला  
िाईल व त्सयाचा अहवाल शासिास सादर करण्यात येईल. 

8.  विल्हा वियोिि सवमती याांचेकडूि प्राप्त झालेल्या विधीतूि सदर योििेचा खचध 
र्भा ववण्यात यावा.  

९. सदर शासि विणधय ववत्त ववर्भा  अिौपचारीक सांदर्भध क्रमाांक ३१/१८/व्यय-२ वदिाांक 
६.३.२०१८ अन्वये वदलेल्या मान्यतेच्या अधीि राहूि तसेच वियोिि ववर्भा ाच्या 
सहमतीिे वि धवमत करण्यात येत आहे. 

१०. सदर शासि विणधय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या 
सांकेत्र्ळावर उपलब्ध करण्यात आला असूि त्सयाचा साांकेताांक 

201811061555534701 असा आहे. हा आदेश वडिीटल ्वाक्षरीिे साक्षाांवकत करुि 
काढण्यात येत आहे.  

   

  महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशािुसार व िावािे, 
 
 
 

                                 ( अिूप कुमार )              
                     प्रधाि सवचव, महाराष्ट्र शासि  

प्रवत, 
(1) महालेखापाल,महाराष्ट्र-1/2(लेखापवरक्षा व लेखा अिुज्ञयेता),मुांबई/िा पूर 
(2) मा.मुख्यमांत्री महोदयाांचे खाि ी सवचव, मांत्रालय, मुांबई 
(3) मा.मांत्री, मदत व पुिवधसि याांचे खाि ी सवचव, मांत्रालय, मुांबई 
(4) मा.राज्यमांत्री, मदत व पुिवधसि याांचे खाि ी सवचव, मांत्रालय, मुांबई 
(5) मा.मांत्री, मत्स्यव्यवसाय याांचे खाि ी सवचव, मांत्रालय, मुांबई 
(6) मा.राज्यमांत्री, मत्स्यव्यवसाय याांचे खाि ी सवचव, मांत्रालय,मुांबई 
(7) अप्पर मुख्य सवचव, (कृवष ववर्भा ), कृवष व पदुम ववर्भा , मांत्रालय, मुांबई 
(8) प्रधाि सवचव (ववत्त), ववत्त ववर्भा , मांत्रालय, मुांबई 
(9) प्रधाि सवचव (वियोिि), वियोिि ववर्भा , मांत्रालय, मुांबई 
(१०)सवचव,(मदत व पुिवधसि), महसूल व वि ववर्भा , मांत्रालय, मुांबई 
(११)आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य,मुांबई 
(१२)मा.मुख्य सवचव याांचे ्वीय सहाय्यक, मांत्रालय, मुांबई 
(१३)कक्ष अवधकारी, (पदुम-16), कृवष व पदुम ववर्भा , मांत्रालय,मुांबई 
(१४)विल्हावधकारी,अमरावती/अकोला/वावशम/बुलढाणा/यवतमाळ/वधा/औरां ाबाद/ 

िालिा/बीड/उ्मािाबाद याांिा विदेवशत करण्यात येते की, शेतकऱयाांच्या सदर 

http://www.maharashtra.gov.in/
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योििेसाठी देण्यात यावयाच्या अर्धसहाय्यासाठी विल्हा वियोिि सवमती अांत धत सांबांवधत 
सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय याांिा आवशयक विधी उपलब्ध करुि दयावा. 

(१५)प्रादेवशक उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय, अमरावती/िा पूर/औरां ाबाद/लातूर 
(१६)सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, अमरावती/अकोला/वावशम/बुलढाणा/ यवतमाळ/वधा/ 

औरां ाबाद/ िालिा/बीड/उ्मािाबाद. 
 (१७)सवध विल्हा कोषा ार अवधकारी, अमरावती/अकोला/वावशम/बुलढाणा/ यवतमाळ/ वधा/ 

औरां ाबाद/ िालिा/बीड/उ्मािाबाद. 
(१८)विवड ि्ती.  
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