मत्स्य व्यवसायाकरीता जलाशय/तलाव
ठे क्याने दे ण्यासाठी सुधारीत धोरण.........
महाराष्ट्र शासन
कृषी, पशुसंवधधन, दु ग्धव्यवसाय िवकास व मत्स्यव्यवसाय िवाा
शासन िनणधय क्रमांकः मत्स्यिव 2016/प्र.क्र.171(ाा 1)/पदु म 13
मंत्रालय, मुंबई 400032
िदनांक : 03 जुलै, 2019
वाचा:-

१) शासन िनणधय क्रमांक : कृिष व पदु म िवाा क्र .मत्स्यिव 2014/प्र.क्र.9/पदु म 13,
िद.26 जून,2014
२) शासन पत्र क्र.मत्स्यिव-१२१४/प्र.क्र.१०१/पदु म १३, िदनांक १६ मे, २०१६
३) शासन पिरपत्रक क्र.मत्स्यिव-२०१४/प्र.क्र.९/ाा १/पदु म १३,िदनांक १७ मे, २०१६.
4) शासन िनणधय क्रमांक : कृिष व पदु म िवाा क्र .मत्स्यिव 2016/प्र.क्र.171/पदु म 13,
िद.30 जून,2017
5) शासन पत्र क्र.मत्स्यिव-२०१6/प्र.क्र.171/ाा १/पदु म १३,िदनांक 20 जुन, २०१8.
6) शासन िनणधय क्रमांक : कृिष व पदु म िवाा क्र .मत्स्यिव 2016/प्र.क्र. 171
ाा 1/पदु म 13,िद. 22/02/2019

प्र्तावना प्रििनेयुक्त खादयपदािात मासे हा अितशय महत्सवाचा घटक आहे त्सया दृष्ट्टीने राज्यातील
मत्स्यउत्सपादन वाढीस ला ून प्रििने उपलब्धतेत वाढ व्हावी यासाठी मत्स्यव्यवसाय िवाा

सतत

प्रयत्सनशील आहे. राज्यामध्ये उपलब्ध असलेला जलसाठा व ाूजलाशयीन क्षेत्रामध्ये मासेमारीसाठी मोठया
प्रमाणावर असलेला वाव लक्षात घेऊन सहकारी सं्िा व खाज ी उदयो ांच्या सहकायाने पारंपािरक
मच्च्िमारांच्या िहतासाठी ग्रामीण रोज ार िनर्ममतीतून वाढीव मत्स्योत्सपादन घेण्यासाठी िद.26/06/2014
चा शासन िनणधय िन धिमत करण्यात आला होता .सदर शासन िनणधयातील काही मुद्दयांना अनुलक्षून काही
लोकप्रितिनधी / मच्च्िमार संघटना यांनी सदर धोरणामध्ये सुधारणा करण्याबाबत िविवध ्तरावर िनवेदने
िदली. सदर प्राप्त िनवेदनाच्या अनुषं ाने िदनांक 26.6.2014 च्या शासन िनणधयास शासन पत्र क्र.
मत्स्यिव 1214/ प्र.क्र. 101/ पदु म 13, िद. 16.05.2016 अन्वये ्िि ती दे ण्यात आली. तसेच िरट
यािचका क्रमांक 5228/2015 प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ ना पूर यांनी ्वयं्पष्ट्ट पारदशधक
धोरण िनिित करण्याचे िनदे श िदले होते , शासनाकडे प्राप्त झालेली िनवेदने या अनुषं ाने तलाव ठे का
धोरणात सुधारणा करण्यासाठी शासनाने िदनांक 17.05.2016 च्या आदे शान्वये डॉ. चंद्रप्रकाश
मुख्यशास्त्रज्ञ केंद्रीय मत्स्यकी िशक्षण सं्िा मुंबई यांचे अध्यक्षतेखाली, सिमती नेमली होती. सदर सिमतीने
िदनांक 21 िडसेंबर 2016 रोजी आपला अहवाल शासनास सादर केला असून, सदर सिमतीने शासनास
एकूण 19 िशफारसी केल्या आहेत. चंद्रप्रकाश सिमतीच्या िशफारसी तसेच लोकप्रितनीधी / मच्च्िमार
संघटना यांची मा णी व िरट यािचका क्र.5228/2015 मधील िनदे श तसेच मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ
औरं ाबाद येिे दाखल िरट यािचका क्र. 12518/2016 प्रकरणी िद. 30.06.2017 पयंत धोरण िनिित
करण्याबाबत िदलेले िनदे श िवचारात घेऊन राज्यात सुधारीत तलाव ठे का धोरण िद.30/06/2017 ला ू
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करण्यात आले. सदर धोरणामध्ये सुधारणा करण्याबाबत प्राप्त िनवेदनाच्या अनुषं ाने सदर धोरणास मा
मुख्यमंत्री यांच्या आदे शान्वये शासन पत्र क्र. मत्स्यिव 2016/ प्र.क्र. 171(ाा

1)/ पदु म 13,

िद. 20/06/2018 अन्वये ्िि ती दे ण्यात आली. सदर धोरणामध्ये सुधारणा करण्याबाबत िविवध
्तरावरून प्राप्त िनवेदने तसेच मा. उच्च न्यायालय मुंबई,खंड्पीठ ना पूर येिे दाखल जनिहत यािचका
क्र. 48/2017 व 32/2018 मधील मा. उच्च न्यायालयाने िदलेले िनदे श िवचारात घेवून तलाव ठे क्याशी
संबंिधत सवध शासन िनणधय अिधक्रिमत करुन तसेच संदाध क्रमांक 5 अन्वये िदलेली ्िि ती उठिवण्यात
येऊन राज्यात िदनांक 22.2.2019 निवन तलाव ठे का धोरण ला ू करण्यात आले. सदर शासन
िनणधयातील काही मुद्दयांना अनुलक्षून काही लोकप्रितिनधी / मच्च्िमार संघटना यांनी सदर धोरणामध्ये
सुधारणा करण्याबाबत िदलेल्या िनवेदनाच्या व धोरण अिधकािधक लोकािामुख होण्याच्या अनुषं ाने
राज्यात सुधारीत तलाव ठे का धोरण ला ू करण्याबाबतचा प्र्ताव शासनाच्या िवचाराधीन होता.
शासन िनणधय : शासन या िनणधयाव्दारे पूवीचे सवध तलाव ठे का िवषयक शासन िनणधय अिधक्रिमत करुन खालीलप्रमाणे
सुधािरत तलाव ठे का धोरण िनिित करण्यास मान्यता दे त आहे. मत्स्यव्यवसाय िवाा ातं धत येणाऱ्या
जलाशयाचे त्सयांच्या जलक्षेत्रानुसार णजहणजे 500 हेक्टर पयंत, 500 ते 1000 हेक्टरपयंत व 1000
हेक्टरवरील याप्रमाणे तीन

ट करण्यात आले आहेत. या जलक्षेत्रानुसार जलसंपदा िवाा ाने िनर्ममत

केलेल्या व मत्स्यव्यवसाय िवाा ाकडे मासेमारी हक्क ह्तांतरीत केलेल्या जलाशयामध्ये खालीलप्रमाणे
जलाशय/तलावात मासेमारी करण्याकिरता ठे का दे ण्याबाबत या शासन िनणधयाद्वारे मान्यता दे ण्यात येत
आहे.
2.

सदर शासन िनणधय हा आिदवासी क्षेत्रातील अनुसूिचत केलेल्या

ावांमधील ग्रामपंचायती

अंत धत येणाऱ्या 100 हेक्टर खालील जलाशय/ ांव तलावांमध्ये मासेमारी करण्यासाठी ला ू
होणार नाही.
3.

यापुढे तलाव ठे केदार णजहणजे तलाव ठे क्याने घेणारी मत्स्यव्यवसाय सहकारी

सं्िा/मत्स्यव्यवसाय सहकारी संघ/मच्च्िमार /मत्स्यसंवधधक असे समजण्यात यावे.
4.

मासेमारी ठे का कालावधी हा 1 जुलै ते 30 जून असा णण्यात यावा व त्सयास मत्स्यव्यवसाय

वषध असे यापुढे संबोधण्यात यावे.
5.

तलावाचा/जलाशयाचा ठे का कालावधी हा 5 वषध इतका राहील.

6.

मासेमारीचे कायधक्षत्र
े हे संबंिधत सं्िा ज्या तलावावर/जलाशयावर नोंदणी झालेली आहे

त्सया तलाव/जलाशयापुरते मयािदत रािहल.
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7.

ठे का घेण्यापूवी संबंिधत ठे केदाराने आपले अद्ययावत लेखा पिरक्षण अहवाल (उदाहरणािध :-

जून 2017 पयंत ठे के िनिित करताना सन 2016-17 चा लेखापिरक्षण अहवाल प्राप्त झाला
नसल्यास ल तच्या वषाचा णजहणजे सन 2015-16 चा लेखापिरक्षण अहवाल) तलाव ठे का सिमतीस
सादर करणे बंधनकारक रािहल. या सवाची पडताळणी करुनच तलाव ठे का सिमतीने पुढील
कायधवाही करणे बंधनकारक राहील. 1000 हेक्टर वरील मच्च्िमार सं्िा ही 3 वषे जुनी असावी व
3 वषाचा लेखापिरक्षण अहवाल सादर करणे बंधनकारक राहील.
8.

मच्च्िमार सं्िा/मच्च्िमार संघ/खाज ी उद्योजक/ खाज ी

व्यक्ती यांनी प्रितवषी

लेखापिरक्षण करुन व खाज ी व्यक्ती यांनी दरवषी त्सयांचे आयकर िववरण (IT Return) ारणा
प्रमाणपत्र संबंिधत िजल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांना दरवषी 30 सप्टें बर पयंत
सादर करणे आवश्यक राहील.
9.

जलाशय/तलाव

ठे का

करारनामा

करताना

संबंिधत

मच्च्िमार

सं्िा/मच्च्िमार

संघ/खाज ी उद्योजक / खाज ी व्यक्ती यांनी ्िािनक मच्च्िमारांना/साासदांना रोज ार िमळे ल
अशी अट नमूद आहे याची खात्री करण्याची जबाबदारी संबंिधत िजल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त
मत्स्यव्यवसाय यांची रािहल.
10.

संबंिधत ठे केदाराने मासेमारीबाबत दै नंिदन तपिशल ठे वणे बंधनकारक राहील तसेच

मत्स्यव्यवसाय सहकारी सं्िा/मत्स्यव्यवसाय सहकारी संघ/ठे केदार यांनी साासदांमाफधत
केलेल्या मासेमारीबाबत आवश्यक ते सवध अिालेख ठे वणे बंधनकारक राहील.
11.

जलाशय/तलाव ठे का धोरणातील तरतुदी या महाराष्ट्र मत्स्योद्यो िवकास महामंडळाकडे

ह्तांतरीत केलेल्या जलाशयासाठी सुध्दा ला ु राहतील. तिािप, सदर महामंडळ हे ्वायत्त सं्िा
असल्याने जलाशय / तलाव यांच्याकरीता आकारण्यात येणारी न्युनतम तलाव ठे का रक्कम
महामंडळाच्या धोरणानुसार ठरवण्याची मुाा राहील. महामंडळास खाज ी, सावधजिनक सहाा ाने
प्रकल्प राबवयाचा झाल्यास अशा प्रकल्पांना शासनाची पुवध परवान ी घेणे बंधनकारक राहील.
12.

जलक्षेत्रिनहाय तलाव/जलाशय मासेमारी करण्याकिरता ठे क्याने दे णे.

जलक्षेत्राची खालीलप्रमाणे तीन टात िवाा णी करण्यात येत आहे. त्सया टानुसारच
तलाव/जलाशय ठे क्याने दे ण्यात येतील.
(अ) 500 हेक्टर पयंत
(ब) 500 हेक्टर ते 1000 हेक्टर
(क) 1000 हेक्टर वरील
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13. तलाव ठे का दे ण्याची कायधपध्दती :13.1) जलक्षेत्र 500 हेक्टर पयंतचे तलाव/जलाशय अ) जलक्षेत्र 500 हेक्टर पयंतचे तलाव/जलाशय यासाठी तलाव ठे का रक्कम िवनाशुल्क
राहील.
ब) तलाव /जलाशयावर केवळ एक सं्िा नोंदणी /िनधारण (नोंदणीकृत) झालेली असल्यास
सदर सं्िेस पात्रतेच्या िनकषानुसार तलावाचा ठे का दे ण्यात येईल.
क) मात्र तलाव/जलाशयावर एकापेक्षा अिधक सं्िा नोंदणी /िनधारण (नोंदणीकृत) झालेली
असल्यास त्सया सवध सं्िांना िवनाशुल्क मासेमारी ठे का दे ण्यात येईल. नोंदणी /िनधारण
(नोंदणीकृत) झालेल्या मच्च्िमार सहकारी सं्िा माफधत वार्मषक इष्ट्टतम मत्स्य बोटु कली
संचयन व अनुषंि क बाबीकरीता सम प्रमाणात जबाबदार राहतील. वार्मषक इष्ट्टतम
मत्स्यबोटु कली साठवणुक / संचयनाची 10% आ ाऊ रक्कम सहाय्यक आयुक्त
मत्स्यव्यवसाय यांच्याकडे जमा करण्यात यावी.
ड) 500 हेक्टर पयधतच्या तलाव/जलाशयावर नोंदणी/िनधारण (नोंदणीकृत) झालेल्या सं्िांनी
तलावाचा ठे का न घेतल्यास सदर तलाव जाहीर िललावाद्वारे संबंिधत िजल्यातील नोंदणीकृत
सं्िांना मासेमारीसाठी ठे क्याने दे ण्यात येईल.
इ) सदर तलाव िजल्हयातील कोणत्सयाही सं्िेने जािहर िललावाद्वारे ठे क्याने न घेतल्यास
सदर तलाव ठे का जािहर ई- िनिवदे ने ठे क्याने दे ण्यात येईल .
ई) एखादया तलावावर कोणतीही मच्िीमार सहकारी सं्िा नोंदणीकृत झालेली नसेल तर
अशा तलावांबाबत ई-िनिवदा प्रिक्रया राबिवण्यात येईल.
13.2) जलक्षेत्र 500 हेक्टर ते 1000 हेक्टर पयंतचे तलाव/जलाशय(अ)तलाव /संबंिधत जलाशयावर केवळ एक सं्िा नोंदणी झालेली असल्यास सदर जलाशय संबंिधत
तलावावरील नोंदणीकृत सं्िेला रु.600/- प्रती हेक्टर प्रमाणे ककवा तलाव ठे का धोरण शासन िनणधय
िद.26/06/2014 मधील नमुद तलाव ठे का रक्कम आकारणीच्या सुत्रानुसार ठे क्याची रक्कम यापैकी
जी कमी असेल ती रक्कम आकारण्यात येईल.
(ब) मात्र तलाव/जलाशयावर एकापेक्षा अिधक सं्िा नोंदणी झाल्या असल्यास त्सया सं्िांमध्ये न्यूनतम
ठे कापेक्षा अिधकतम बोली रक्कम बोलणा-या मच्च्िमार सहकारी सं्िेस िललाव पध्दतीने मासेमारी
ठे का दे ण्यात येईल .
(क) तलाव/जलाशयावर नोंदणी झालेल्या सं्िांनी तलावाचा ठे का न घेतल्यास सदर जलाशय
जािहर िललावाव्दारे संबिं धत िजल्हयातील नोंदणीकृत सं्िाना/संघाना मासेमारीसाठी ठे क्याने
दे ण्यात येईल.
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(ड) सदर तलाव/जलाशय िजल्हयातील कोणत्सयाही सं्िेने जािहर िललावाद्वारे ठे क्याने न घेतल्यास
जलाशय ठे का जािहर ई िनिवदे ने ठे क्याने दे ण्यात येईल.
(इ) एखादया तलाव/ जलाशयावर कोणतीही मच्िीमार सहकारी सं्िा नोदं णीकृत झालेली नसेल तर
अशा तलावांबाबत ई-िनिवदा प्रिक्रया राबिवण्यात येईल.
13.3) जलक्षेत्र 1000हेक्टर वरील जलाशयअ) जलाशयावर केवळ एक सं्िा नोंदणी झालेली असल्यास सदर जलाशय संबंिधत तलावावरील
नोंदणीकृत सं्िेला रु.900/- प्रती हेक्टर प्रमाणे ककवा तलाव ठे का धोरण शासन िनणधय
िद.26/06/2014 मधील नमुद तलाव ठे का रक्कम आकारणीच्या सुत्रानुसार ठे क्याची रक्कम यापैकी
जी कमी असेल ती रक्कम आकारण्यात येईल
ब) मात्र तलाव/जलाशयावर एकापेक्षा अिधक सं्िा नोंदणी झाल्या असल्यास त्सया सं्िांमध्ये न्यूनतम
ठे कापेक्षा अिधकतम बोली रक्कम बोलणा-या मच्च्िमार सहकारी सं्िेस िललाव पध्दतीने मासेमारी
ठे का दे ण्यात येईल
(क) तलाव/जलाशयावर नोंदणी झालेल्या सं्िांनी तलावाचा ठे का न घेतल्यास सदर जलाशय जािहर
िललावाव्दारे संबंिधत िजल्हयातील नोंदणीकृत सं्िाना/संघाना मासेमारीसाठी ठे क्याने दे ण्यात
येईल.
(ड) सदर तलाव/जलाशय िजल्हयातील कोणत्सयाही सं्िेने जािहर िललावाद्वारे ठे क्याने न घेतल्यास
जलाशय ठे का जािहर ई िनिवदे ने ठे क्याने दे ण्यात येईल.
(इ) एखादया तलाव/ जलाशयावर कोणतीही मच्िीमार सहकारी सं्िा नोदं णीकृत झालेली नसेल तर
अशा तलावांबाबत ई-िनिवदा प्रिक्रया राबिवण्यात येईल.
शास्त्रोक्त पध्दतीने मत्स्योत्सपादन घेण्यािकरता 1000 हेक्टर व त्सयावरील जलाशयामध्ये प्रकल्प
राबिवताना मत्स्यव्यवसाय पदवी ( B.F.Sc. ), ककवा पदव्युत्तर पदवीधारक (M.F.Sc.),
मत्स्यव्यवसायातील पदिवका (Diploma) तसेच प्राणीशास्त्र पदवीधारक पदव्युत्तर (M.Sc.),/पदवी
(B.Sc.) ककवा शासन मान्य प्रिशक्षीत/ अनुावी अहधताधारकास सदर प्रकल्पावर व्यव्िापक णजहणून
नेमणे बंधनकारक राहील.
14. तलाव ठे का सिमती
अ) िजल्हा्तरीय तलाव ठे का सिमती (जलक्षेत्र 500 हेक्टर पयंतचे तलाव)
ब) प्रादे िशक्तरीय तलाव ठे का सिमती (जलक्षेत्र 500 हेक्टर ते 1000 हेक्टर पयंतचे
जलाशय)
क) आयुक्त ्तरीय तलाव ठे का सिमती (जलक्षेत्र 1000हेक्टर वरील जलाशय)
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ड) महाराष्ट्र मत्स्योद्यो िवकास महामंडळ- महाराष्ट्र मत्स्योद्यो िवकास महामंडळ यांच्या
कायधक्षत्र
े ातील तलाव ठे क्याने दे ताना मा. व्यव्िापकीय संचालक , महाराष्ट्र मत्स्योद्यो
िवकास महामंडळ यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमणूक केलेली सिमती जबाबदार राहील.
महामंडळास ह्तांतरीत केलेले तलाव ई-िनिवदे ने दे ण्याची कायधवाही महामंडळच करेल.
15. जलाशय /तलाव अपेिक्षत इष्ट्टतम बोटु कली साठवणुक व मत्स्योत्सपादन खालील नमुद केल्या
प्रमाणे पिर णना करुन आकारण्यात येईल.
अ.

तलावाचे

अपेिक्षत इष्ट्टतम बोटु कली

क्र.

सरासरी

साठवणुक

अपेिक्षत मत्स्योत्सपादन (िक.ग्रा.)

जलक्षेत्र
(हेक्टर)
1

2

3

4

1

0 ते 20

5000 प्रित हेक्टर

1500 प्रित हेक्टर

2

20.01 ते 60

1,00,000+20 हेक्टर पुढील

30,000+20 हेक्टर पुढील

प्रत्सयेक हेक्टरसाठी 2000

प्रत्सयेक हेक्टरसाठी 600

1,80,000+60 हेक्टर पुढील

54,000+60हेक्टर पुढील

प्रत्सयेक हेक्टरसाठी 1000

प्रत्सयेक हेक्टरसाठी 300

200.01 ते

3,20,000+200हेक्टर पुढील

96,000+200हेक्टर पुढील

500

प्रत्सयेक हेक्टरसाठी 500

प्रत्सयेक हेक्टरसाठी 150

500 ते 1000

4,70,000+500 हेक्टर पुढील

1,41,000+ 500हेक्टर पुढील

प्रत्सयेक हेक्टरसाठी 500

प्रत्सयेक हेक्टरसाठी 75

1000.01 ते

7,20,000+1000हेक्टर पुढील

2,16,000+1000हेक्टर पुढील

2000

प्रत्सयेक हेक्टरसाठी 500

प्रत्सयेक हेक्टरसाठी 75

2000 वरील

12,20,000+2000हेक्टर पुढील

2,91,000+2000हेक्टर पुढील

प्रत्सयेक हेक्टरसाठी 500

प्रत्सयेक हेक्टरसाठी 75

3

4

5

6

7

60.01 ते 200

वरील तक्त्सयात नमुद केलेली जलाशय/तलावाच्या ठे का रक्कमेची णना करण्याकिरता अपेिक्षत
मत्स्योत्सपादनाच्या आधारावर आधाराूत 1% रक्कम िनिित करुन प्रितिकलो मासळीचा दर
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सरासरी रु.30/- ग्राहय धरुन पुढील सुत्रानुसार येणाऱ्या ठे का रक्कमेची आकारणी करण्याकिरता
संबंिधत िजल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय हे सक्षम प्रािधकारी राहतील.
सूत्र तलाव ठे का रक्कम (रु).= तलावाचे क्षेत्र(हेक्टर)Xअपेिक्षत मत्स्योत्सपादन प्रित हेक्टर (िकलो)
X प्रितिकलो मासळीचा बाजारााव (रु.30/-) X 1/100.
तलाव ठे का रक्कम (रुपये)
१) 0 ते 500 हेक्टर तलाव /जलाशयासाठी िवनाशुल्क राहील.
२) 500 ते 1000 हेक्टर तलाव /जलाशयासाठी रु. 600/- प्रित हेक्टरप्रमाणे ककवा वरील
नमूद सूत्रानुसार ठे क्याची रक्कम यापैकी जी कमी असेल ती रक्कम आकारण्यात
येईल.
३) 1000 हेक्टरवरील तलाव /जलाशयासाठी रु. 900/- प्रित हेक्टरप्रमाणे ककवा वरील
नमूद सूत्रानुसार ठे क्याची रक्कम यापैकी जी कमी असेल ती रक्कम आकारण्यात
येईल.
सदर ठे का रक्कम आकारणी करण्याकिरता संबंिधत िजल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त
मत्स्यव्यवसाय हे सक्षम प्रािधकारी राहतील.
16.

तलाव ठे का सिमती
सिमती व सिमतीची कायधकक्षा

16.1 राज्य्तरीय समन्वय सिमती
1. अप्पर मुख्य सिचव (महसूल)

अध्यक्ष

2. प्रधान सिचव (िवत्त)

सद्य

3. प्रधान सिचव (वने)सद्य

सद्य

4. प्रधान सिचव (ग्राम िवकास)

सद्य

5. प्रधान सिचव (आिदवासी िवकास)

सद्य

6. प्रधान सिचव (सामािजक न्याय)

सद्य

7. सिचव (जलसंपदा)

सद्य

8. सिचव (पदु म)

सद्य

तलाव/जलाशयाच्या िनर्ममतीनंतर मासेमारी हक्क
मत्स्यव्यवसाय िवाा ाकडे ह्तांतरीत केल्यानंतरही
बऱ्याच वेळा ्िािनक प्रशासनामाफधत मासेमारी
करण्यास प्रितबंध करण्यात येतो. यापुढे असे प्रितबंध
होऊ नये या्तव, राज्य्तरीय समन्वय सिमतीच्या
पुवप
ध रवान ी िशवाय अशी कायधवाही करता येणार नाही.
तलाव ठे क्याबाबत आंतरिवाा ीय वाद िनमाण झाल्यास
असे प्रश्न िनवारणासाठी राज्य्तरीय समन्वय सिमतीपुढे
ठे वण्यात येतील.
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9. व्यव्िापकीय संचालक,महाराष्ट्र

सद्य

मत्स्योद्यो िवकास महामंडळ
10. आयुक्त मत्स्यव्यवसाय

सद्य
सिचव

16.2 आयुक्त्तरीय तलाव ठे का सिमती
1. आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, मुंबई

अध्यक्ष

2. उपसिचव/सहसिचव (मत्स्यव्यवसाय),

सद्य

पिरच््ितीत तलाव क्षेत्राबाहेरील अन्य

3.उपसिचव/सहसिचव (जलसंपदा) मुंबई

सद्य

4. उपसिचव/सहसिचव (िवत्त) मुंबई

सद्य

5. संबंिधत प्रादे िशक उपआयुक्त

सद्य

मत्स्यव्यवसाय
सद्य

तलाव क्षेत्राबाहेरील अन्य मच्च्िमारांच्या
संख्येची िनििती करणे.
3) 1000 हेक्टरवरील जलाशयाच्या मुदतवाढ

4) 1000 हेक्टरवरील जलाशयाचे ठे के रद्द
करणेबाबत िनणधय घेणे. तसेच, काळ्या

सद्य

यादीबाबत िनणधय घेणे.
मत्स्योद्यो िवकास महामंडळास ह्तांतरीत

आयुक्त मत्स्यव्यवसाय कायालय,
8. सहआयुक्त मत्स्यव्यवसाय (ाूजल), मुंबई

मच्च्िमारांना मासेमारीस परवान ी दे णे व

तसेच सवलतीबाबत िनणधय घेणे.

मुंबई
7. सहाय्यक संचालक (लेखा व िवत्त)

प्रिक्रयेद्वारे ठे क्याने दे णे.
2) 1000 हेक्टरवरील जलाशयात अपवादात्समक

(पदु म) मुंबई

6. उपिनबंधक (मत्स्य) सहकारी सं्िा,

1) 1000 हेक्टरवरील जलाशय ई-िनवदा

करण्यात आलेले जलाशयाचे ठे के ई-िनिवदे द्वारे
सद्य

दे णेबाबतची कायधवाही महामंडळ करेल.

9. सहाय्यक आयुक्त, मत्स्य (ाूजल), आयुक्त सद्य
कायालय, मुंबई.

सिचव
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16.3 प्रादे िशक ्तरीय तलाव ठे का सिमती
1. संबंिधत प्रादे िशक उपआयुक्त

अध्यक्ष

1) 500 ते 1000 हेक्टर पयंतचे जलाशय
कायधक्षत्र
े ानुसार तलाव/जलाशयावर

मत्स्यव्यवसाय

नोंदणी/िनधारण (नोंदणीकृत) झालेल्या मत्स्य

2. कायधकारी अिायंता, (जलसंपदा) संबंिधत

सद्य

क्षेत्र/िवाा

व्यवसाय सहकारी सं्िांना िनिवदा/ बोली
प्रिक्रयेद्वारे ठे क्याने दे णे.

3. सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय

सद्य

2) 500 ते 1000 हेक्टरपयंतचे जलाशयात
अपवादात्समक पिरच््ितीत तलाव क्षेत्राबाहेरील

(संबंिधत िजल्हयाचे)

अन्य मच्च्िमारांना मासेमारीस परवान ी दे णे व

4. मत्स्यव्यवसाय िवकास अिधकारी

सद्य

तलाव क्षेत्राबाहेरील अन्य मच्च्िमारांच्या
संख्येची िनििती करणे.

(प्रादे िशक उपायुक्त मत्स्यव्यवसाय

3) 500 ते 1000 हेक्टरपयंतचे जलाशयाच्या

कायालय )
5. सहाय्यक िनबंधक (दु ग्ध) (संबंिधत

सद्य

िजल्हयाचे)
6. मत्स्यव्यवसाय िवकास अिधकारी

सद्य
सिचव

(संबंिधत िजल्हयाचे)

मुदतवाढ तसेच सवलतीबाबत िनणधय घेणे.
4) 500 ते 1000 हेक्टरपयंतचे जलाशयाचे
ठे के रद्द करणेबाबत िनणधय घेणे. तसेच, काळ्या
यादीबाबत िनणधय घेणे.

16.4 िजल्हा ्तरीय तलाव ठे का सिमती
1. सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय

अध्यक्ष

िवनामुल्य अिवा िललाव पध्दतीने अिवा िनिवदा

(संबंिधत िजल्हयाचे)
2. क्षेित्रय उप अिायंता, जलसंपदा

1) 500 हेक्टरपयंतचे तलाव कायधक्षत्र
े ानुसार
प्रिक्रयेद्वारे ठे क्याने दे णे.

सद्य

िवाा

2) 500 हेक्टरपयंतचे तलावात अपवादात्समक
पिरच््ितीत तलाव क्षेत्राबाहेरील अन्य मच्च्िमारांना

3. सहाय्यक िनबंधक (दु ग्ध)

सद्य

4.मत्स्यव्यवसाय िवकास अिधकारी

सद्य

5. अध्यक्ष, संबंिधत िजल्हा मत्स्य संघ

सद्य

मासेमारीस परवान ी दे णे व तलाव क्षेत्राबाहेरील
अन्य मच्च्िमारांच्या संख्येची िनििती करणे.
3) 500 हेक्टरपयंतचे तलावाची मुदतवाढ तसेच

पष्ृ ठ 18 पैकी 9

शासन िनणधय क्रमांकः मत्स्यिव 2016/प्र.क्र.171(ाा 1)/पदु म 13

6. सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय िवकास
अिधकारी

सद्य

सवलतीबाबत िनणधय घेणे.

सिचव

4) 500 हेक्टरपयंतचे तलावाचे तलाव ठे के रद्द
करणेबाबत िनणधय घेणे. तसेच, काळ्या यादीबाबत
िनणधय घेणे.

सवध तलाव ठे का सिमत्सयांनी तलाव ठे का दे ण्याची कायधवाही 1 जुलै पुवी पुणध होईल याची दक्षता
घ्यावी. काही पिरहायध कारणाने अिवा प्रशासकीय कारणाने ठे का दे ण्यास िवलंब होत असल्यास
यासाठी प्रचलीत पध्दती नुसार तात्सपुरते मासेमारी परवाने दे ऊन अशा तलावात मत्स्योत्सपादन
घेण्यात यावे.
17

तलाव/जलाशय जािहर िनिवदे ने ठे क्याने दे ण्याची प्रिक्रया.

17.1 जलाशय/तलाव ठे का दे ताना, ठे केदार/सं्िा/संघ/खाज ी व्यक्ती यांच्या पात्रतेचे िनकष
खालीलप्रमाणे राहतील.
अ) सं्िा ही ाुजलाशयीन मत्स्यव्यवसाय सहकारी सं्िा णजहणून नोंदणी /िनधारण (नोंदणीकृत)
झालेली असावी.
ब) सं्िा/संघ तलाव ठे क्याने दे ण्याच्या वेळी बंद अिवा अवसायनात नसावे.
क) सं्िा/संघ/खाज ी ठे केदार मत्स्यव्यवसाय िवाा ाचे कसल्याही प्रकारचे िकबाकीदार
नसावे.
ड) मच्च्िमार सं्िा/मच्च्िमार संघ यांनी अद्ययावत लेखापिरक्षण अहवाल सादर करणे
बंधनकारक आहे.तसेच खाज ी व्यक्ती/ठे केदार यांनी

त तीन वषाचे आयकर िववरणपत्र

सादर करणे बंधनकारक आहे.
इ) तलाव ठे का रक्कम व तलाव ठे का अनामत रक्कम अशी िमळू न होणारी एकित्रत रक्कम ही
सं्िेच्या/संघ/ठे केदाराच्या बँक खात्सयात जमा असावी व असे बँकेचे द्तऐवज सादर करणे
बंधनकारक रािहल.
फ) एखादी िनयोिजत सं्िा अजधदार असेल तर अशा सं्िांची मा णी िवचारात घेण्यांत येणार
नाही.
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17.2 िनिवदा/बोली धारक मत्स्यव्यवसाय सहकारी सं्िा असल्यास
(अ) सं्िा नोंदणी /िनधारण (नोंदणीकृत) प्रमाणपत्र
(ब) त तीन वषाचे लेखापिरक्षण व ताळे बंद (सनदी अिवा प्रमािणत लेखापालाकडू न प्रमािणत).
(क) सं्िेचे लेखापिरक्षण व ध हा िकमान "क" व ध असावा.
(ड) सं्िा अवसायनात अिवा बंद करणेबाबत कोणतीही कायधवाही सुरु नसावी.
(ई) सं्िा मत्स्यव्यवसाय िवाा ाची िकबाकीदार नसावी.
(फ) तलाव/जलाशयाची ठे का रक्कम व अनामत रक्कम सं्िेच्या बँक खात्सयावर जमा असणे
बंधनकारक आहे.
17.3

सं्िेच्या प्रत्सयेक साासदाने त्सयाचे बँकेत खाते उघडलेले असणे बंधनकारक आहे अशा

खात्सयास आधारकाडध जोडणी आवश्यक आहे अशा खात्सयापैकी िकमान 75% ,खात्सयांची यादी
संबंिधत सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांना दरवषी सादर करणे बंधनकारक आहे.
मत्स्यव्यवसाय सहकारी सं्िेने तलाव ठे का घेतल्यानंतर मासेमारी करणाऱ्या सवध
साासदांपैकी 75% साासदांची यादी आधारकाडध जोडणी केलेल्या बँक खात्सयाच्या तपशीलासह
सादर करावी.
तलावात/जलाशयात मासेमारी करणारे मच्च्िमार/ साासद/ व्यक्ती यांना दे य असलेला
शासकीय मोबदला हा रोखीने न दे ता िेट बँक खात्सयात (संयुक्त खाते-मच्च्िमार व त्सयाची पत्सनी)
डी.बी.टी. व्दारे व ध करण्यात यावा.
17.4

प्रिम उच्चत्तम बोली सादर करणाऱ्या मत्स्यव्यवसाय सहकारी सं्िा/ मत्स्यव्यवसाय

सहकारी संघ िनिवदा धारकास तलावाचा ठे का दे ण्यात यावा.
17.5 सदर उच्चतम िनिवदा धारकाने िनिवदा मंजुर झाल्याचे आदे श प्राप्त झाल्यापासुन आठ
िदवसाच्या आत ठे क्याची पूणध वार्मषक रक्कम व अनामत रक्कम तसेच

वार्मषक इष्ट्टतम

मत्स्यबोटु कली साठवणूक/संचयनाची 10% आ ाऊ रक्कम ारणा करणे बंधनकारक राहील..
17.6 सदर ठे का व अनामत रक्कम तसेच वार्मषक इष्ट्टतम मत्स्यबोटु कली साठवणूक/संचयनाची
10% आ ाऊ रक्कम उच्चतम िनिवदा/बोली धारकाने िविहत मुदतीत ारणा न केल्यास त्सयाची
िनिवदा रद्द करुन त्सयाची बयाना रक्कम शासन जमा करण्यात येईल व त्सयांना 6 वषाकरीता काळया
यादीत टाकण्यात येईल.
17.7

तदनंतर िद्वतीय उच्चतम िनिवदाधारक जर प्रिम उच्चतम िनिवदा दे काराऐवढी रक्कम

ारणा करण्यास तयार असल्यास त्सयाला जलाशयाचा ठे का दे ण्यात येईल व त्सयांनी ठे का रक्कम व
अनामत रक्कम िनिवदा मंजुर झाल्याचे आदे श प्राप्त झाल्यापासुन आठ िदवसाच्या आत ारणा
करणे बंधनकारक राहील.
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17.8 उच्चतम िनिवदाधारक अिवा िद्वतीय उच्चतम िनिवदाधारक यांनी उपरोक्त नुसार ठे का
रक्कम व अनामत रक्कम ारणा न केल्यास नव्याने िनिवदा काढण्यात येतील.
17.9 तलाव/जलाशयाकरीता एका वषात कमाल तीन वेळा िनिवदा मा िवण्यात येतील तरीही
प्रितसाद न िमळाल्यास सदर तलाव/जलाशयावर इच्िू क मच्च्िमारांना मासेमारीकिरता
मत्स्यव्यवसाय िवाा ामाफधत िविहत पध्दतीने व शासकीय दराने मासेमारी परवाना अदा करण्यात
येतील.
17.10

पुढील वषी ठे का रक्कम ारण्यासाठी 30 मे हा अंितम िदनांक रािहल. या अंितम

िदनांकापयंत पुढील वषाची ठे का रक्कम व इष्ट्टतम मत्स्यबोटु कली साठवणूक/संचयनाची 10%
आ ाऊ रक्कम न ारल्यास तलाव ठे का रक्कम 30 जून पयंत तलाव ठे का रक्कमेच्या वार्मषक 20%
दं डनीय व्याज ारणा करुन घेण्यात येईल. त्सयानंतर आलेली तलाव ठे का रक्कम कोणत्सयाही
पिरच््ितीत च््वकारली जाणार नाही व संबंिधत तलाव ठे का सक्षम प्रािधकाऱ्याच्या मंजूरीने रद्द
करण्याची कायधवाही करण्यात येईल.
18.

संबंिधत तलाव/जलाशय मत्स्यव्यसाय सहकारी सं्िा/संघ ठे केदाराने त्सया जलाशयावर

नोंदणी /िनधारण (नोंदणीकृत) झालेल्या इतर अन्य सं्िेच्या साासदांना, व ्िािनक मच्च्िमारांना
मासेमारी करु दे णे बंधनकारक रािहल. याबाबत प्रश्न उद्भवल्यास त्सयाचे िनराकरण संबंिधत
सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांनी करावे. तलाव/ जलाशयातील मत्स्योत्सपादनाची मालकी ही
संबंिधत तलाव ठे केदाराची असेल. यासाठी मच्च्िमाराने पकडलेली मासळी (मासे,कोळं बी ई.) हे
ठे केदारास दे णे बंधनकारक राहील. ्िािनक मच्च्िमारांना / साासदांना रोज ार िमळे ल याची
खात्री करणे याची जबाबदारी संबंिधत िजल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांची राहील.
तसेच, ठे केदाराने 200 हे. जलक्षेत्रापयंत 100 िकलो व तद्नंतरचे क्षेत्रासाठी प्रित जलाशय 200
िकलो जीवंत प्रजनक साठा िवाा ास िवनामुल्य उपलब्ध करून द्यावा.
19.

मत्स्यबोटु कली/कोळं बी बीज संचयनासाठी जलाशय/तलावांमध्ये योग्य प्रकारे संचयन

करण्यात येत असल्याची खात्री करण्याची जबाबदारी संबंिधत सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय
यांची राहील. ठे का कालावधी संबंिधत ठे केदार मत्स्यबोटु कली संचयन आवश्यक प्रमाणात करीत
नसेल ककवा मत्स्योत्सपादनाचे अहवाल दरमहा संबंिधत िजल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय
कायालयास सादर करत नसतील तसेच तलाव ठे का करारपत्राचा ां केल्याचे आढळू न आल्यास
असा ठे का रद्द करण्याचे अिधकार संबंिधत सक्षम प्रािधकाऱ्यास राहतील व अशा संबंिधत ठे केदारास
पुढील 6 वषाकरीता काळया यादीत टाकण्यात येईल.
20.

िविहत करारपत्र करुन दे णे संबंिधत ठे केदार यांना बंधनकारक राहील. असा करारनाणजयाचा

मसुदा आयुक्त कायालयाने शासनाच्या धोरणानुसार िनिित करुन िजल्हा कायालयास दयावा.
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मच्च्िमार सं्िा/मच्च्िमार संघ/खाज ी ठे केदार/खाज ी व्यक्ती यांना रु.200/- व शासन
वेळोवेळी ठरिवल त्सया मुद्रांक शुल्काच्या ्टॅ णजप पेपरवर करारपत्र करणे बंधनकारक रािहल. तसेच
मच्च्िमारसं्िा /मच्च्िमार संघ/खाज ी ठे केदार यांनी प्रितवषी लेखापिरक्षण/ आयकर िववरण
प्रमाणपत्र सादर करणे करून संबंिधत िजल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांना दरवषी
30 सप्टें बर पयंत लेखापिरक्षण/आयकर िववरण प्रमाणपत्र सादर करणे अहवाल सादर करणे
बंधनकारक राहील. (उदाहरणािध:- जून 2019 पयंत ठे के िनिित करताना सन 2018-19 चा
लेखापिरक्षण अहवाल प्राप्त झाला नसल्यास ल तच्या वषाचा णजहणजे सन 2017-18 चा
लेखापिरक्षण अहवाल)
21.

जलाशय/तलाव ठे का अनामत रक्कम ही िनधािरत केलेल्या जलाशय/तलाव ठे का

रक्कमेच्या अिवा िनिवदे द्वारे िनिित केलेल्या ठे का रक्कमेच्या 20% राहील.
22.

तलाव ठे केदार मच्च्िमार सं्िा/मच्च्िमार संघ यांनी केलेल्या तलाव ठे का करारपत्रातील

अटी शती त्सयांना बंधनकारक राहतील.
23.

ठे केदार सं्िेने त्सयांचेकडील तलाव/जलाशय अन्य कोणासही उपठे क्याने िदला तर सदर

तलावाचा/जलाशयाचा ठे का मुदतीपुवध रद्द करण्यात येईल व त्सयांना पुढील सहा वषाकिरता काळया
यादीत टाकण्यात येईल असे अिधकार संबंिधत तलाव ठे का सिमतीस राहतील.
24.

ठे क्याने दे ण्यात आलेल्या मच्च्िमार सहकारी सं्िांचा िवकास होवून मत्स्योत्सपदनात वाढ

होणेकरीता ठे क्याने दे ण्यात आलेल्या तलावासाठी

आर्मिकदृष्ट्टया ाा ीदारी णजहणून सहाा

घ्यावयाचा असल्यास संबंिधत मच्च्िमार सहकारी सं्िा व आर्मिक

ंत
ु वणूकदार यांच्यामध्ये

पी.पी.पी. च्या ककवा तत्ससम तत्सवावर होणारा सामंज्य करार तलाव ठे का िमळाल्यापासून 3
मिहन्यांच्या आत संयुक्त करार (जॉईंन्ट व्हेनचर) सक्षम तलाव ठे का सिमतीच्या/शासन मान्यतेने
करणे आवश्यक राहील. सदर करारापोटी ठे का रकमेच्या 20% अिधकची रक्कम प्रितवषी करार
करणाऱ्या मच्च्िमार सहकारी सं्िा यांचेकडु न घेण्यात येईल. मासेमारी ठे का पर्पर उप ठे क्याने
िदल्यास मत्स्यव्यवसाय सहकारी सं्िेचा ठे का मुदतपुवध रद्द करण्यात येईल.
25.

तलाव/जलाशय प्रकरणी ठे का प्रिक्रया पार पाडण्यास सं्िा/िनिवदाधारक यांनी काही

अडिळा िनमाण केल्यास अिवा िनिवदे च्या/तसेच तलाव ठे का करारपत्राच्या अटी शतीचे ां
केल्यास सदर सं्िा यांना पुढील सहा वषाकिरता काळया यादीत टाकण्यात येईल.
26.

ठे का कालावधी मध्ये जलाशय/तलावामध्ये इष्ट्टतम मत्स्यबोटु कली संचयन करणे

बंधनकारक राहील. इष्ट्टतम मत्स्यबोटु कली संचयन न केल्यास सक्षम तलाव ठे का सिमती असा
ठे का रद्द करेल. संचयन केलेली मत्स्यबोटु कलीची आकडे वारी व त्सयापासून िनधािरत केलेल्या
अपेिक्षत मत्स्य उत्सपादन व उत्सपादीत मासळीची िवक्री व्यवहार याचा ताळमेळ असणे आवश्यक आहे.
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मत्स्य बोटु कली/कोळं बी बीज संचयनासाठी जलाशय/तलावामध्ये योग्य प्रकारे संचयन करण्यात
येत असल्याची खात्री करण्याची जबाबदारी संबंिधत सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांची
रािहल.
27. तलाव ठे का मुदतवाढ:मत्स्यव्यवसायाकिरता तलाव ठे क्याने िदलेल्या कालावधीत खालीलप्रमाणे िविवध
कारणा्तव मुदतवाढ दे ण्यात येईल.
अवषधणामुळे मुदतवाढ:तलाव / जलाशयात कॅनलच्या खाली पाणी अडीच िमटरपेक्षा खाली खोल ेले तर अवषधण
मानले जाते. कॅनलच्या खाली पाणी तलावात िशल्लक असते. त्सयात मृत पाणी साठा (Dead water
stock) असतो. ते मासे िजवंत राहण्यास प्राावी असते. जर पाण्याची पातळी कॅनल लेवलच्या
खाली अडीच िमटरपेक्षा खाली खोल ेली असेल तेव्हा तलाव सुकला आहे असे ृिहत धरुन तलाव
अवषधणग्र्त

ठरिवण्यात

येईल.

सध्यच््ितीत

तलाव/जलाशयातील

पाण्याची

पातळी

मृतसाठयापेक्षा अवषधण झाल्यास तलाव ठे केदारास िविहत तलाव ठे का ल तच्या वषात िवनामुल्य
मुदतवाढ दे ण्यात येईल तसेच,तलाव ठे क्याचे शेवटचे वषध असल्यास पाच वषानंतर एक वषाची
िवनामुल्य मुदतवाढ दे ण्यात येईल. तिािप बदलत्सया व अिनिित हवामानामुळे अशी अवषधणाची
पिरच््िती वारंवार उद्भवते. यामुळे प्रिदघध पिरच््ितीत तलाव ठे केदाराचे अितिरक्त नुकसान
टाळण्याकिरता आवषधणाच्या मुदतीत सल

जा्तीत जा्त 3 वषध मुदतवाढ दे ण्यात येईल. अशी

मुदतवाढ दे ण्याकिरता संबंिधत तलाव ठे का सिमती सक्षम रािहल.
अटी शती व कायधपध्दती(अ) ठे का कालावधीत तलावाची पातळी तलावाच्या कॅनलच्या पाणी पातळीपेक्षा णजहणजेच मृत
साठयापेक्षा 2.5 मीटर खाली खोल जाईल असा तलाव/जलाशय मत्स्योत्सपादनाच्या दृष्ट्टीकोनातून
अवषधणग्र्त असेल.
(ब) पाणी पातळीचे प्रमाणपत्र ज्या िवाा ाचा तलाव/जलाशयाची मालकी आहे अशा संबंिधत िवाा
जसे पाटबंधारे िवाा /जलसंपदा/जलसंधारण इत्सयािद िवाा ाचे कायधकारी अिायंता यांचे
प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेण्याची जबाबदारी संबंिधत ठे केदाराची असेल. यात अडचण आल्यास
सहाय्यक आयुक्त मत्स्य व्यवसाय सहकायध करतील.
(क) अवषधणग्र्त तलावाचे/जलाशयाचे सवेक्षण सहाय्यक आयुक्त कायालयामाफधत करण्यात
येऊन पाणी पातळी प्रमाणपत्र, सवेक्षण अहवाल यासह प्र्ताव संबंिधत तलाव ठे का सिमतीस सादर
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करण्याची जबाबदारी िजल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त कायालयाची असेल. सदर कायधवाही 30 जून
पुवी पुणध करावी.
(ड) जर मुदतवाढीच्या पुढील वषात पुन्हा अवषधण झाल्यास पुनि वरीलप्रमाणे कायधवाही करावी
अशी मुदतवाढ जा्तीत जा्त सल तीन वषे दे ण्यात यावी.
(इ) ठे का मुदतवाढ मा णी करणारे तलाव ठे केदार/सं्िा मत्स्य िवाा ाची िकबाकीदार नसावी.
28

अितवृष्ट्टीमुळे मुदतवाढ
तलाव / जलाशयाच्या सांडव्यावरुन सल

12 तासा करीता 60 से.मी. पाणी वाहल्यास

अितवृष्ट्टीग्र्त णजहणून तलाव ठे का माफी करताना 1 वषाच्या तलाव ठे का रक्कमेच्या 50% रक्कम
ल तच्या वषात सं्िा/ठे केदार यांच्याकडू न च््वकारण्यात येईल. तिापी बदलत्सया हवामानामुळे
अितवृष्ट्टीची पिरच््िती वारंवार उदावू शकते. याकिरता व्तूिनष्ट्ठ तलाव ठे का मुदतवाढ
दे ण्याकरीता अितवृष्ट्टीच्या पिरच््ितीनुसार जेवढे वषध अितवृष्ट्टी होईल तेवढी वषध अितवृष्ट्टीच्या
ल तच्या वषात जा्तीत जा्त 3 वषध मुदतवाढ दे ण्यात येईल. अशी मुदतवाढ दे ण्याकिरता
संबंिधत तलाव ठे का सिमती सक्षम रािहल.
अटी शती व कायधपध्दती
(अ) तलावाच्या/जलाशयाच्या सांडव्यावरुन/कातीवरुन सल

बारा तासांकिरता 60

से.िम.पाणी वािहल्यास असा तलाव/जलाशय मत्स्यव्यवसायाच्या दृष्ट्टीकोना तून
अितवृष्ट्टीग्र्त असेल.
(ब) पाणी पातळीचे प्रमाणपात्र ज्या िवाा ाचा तलाव/जलाशयाची मालकी आहे अशा
संबंिधत िवाा जसे पाठबंधारे िवाा /जलसंपदा/जलसंधारण इत्सयािद िवाा ामाफधत प्राप्त
करुन घेण्याची जबाबदारी संबंिधत ठे केदाराची असेल.
(क) अितवृष्ट्टीग्र्त तलावाचे/जलाशयाचे सवेक्षण सहाय्यक आयुक्त कायालयामाफधत
करण्यात येऊन पाणी पातळी प्रमाणपत्र, सवेक्षण अहवाल यासह प्र्ताव संबंिधत तलाव
ठे का सिमतीस सादर करण्याची जबाबदारी िजल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त कायालयाची
असेल. सदर कायधवाही 30 जून पुवी पूणध करावी.
(ड) जर मुदतवाढीच्या वषात पुन्हा अितवृष्ट्टी उदावल्यास पुनि वरीलप्रमाणे कायधवाही
करावी. अशी मुदतवाढ जा्तीत जा्त सल 3 वषध दे ण्यात यावी.
(इ) ठे का मुदतवाढ मा णी करणारे तलाव ठे केदार/सं्िा मत्स्य िवाा ाची िकबाकीदार
नसावेत.
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29.

तलाव ठे केदारास ठे का दे ण्यास अपिरहायध कारणा्तव िवलंब झाल्यास देण्याची ठे का

मुदतवाढशासन िनणधयानुसार तलाव ठे केदारास मासेमारी करण्याकिरता 5 वषाचा कालावधी िमळणे
आवश्यक आहे. तलाव ठे क्याने दे ण्याची कायधवाही िदनांक 1 जुलैपुवी पुणध होणे अपेिक्षत आहे. परंतू
अपिरहायध कारणा्तव प्रिम वषाचा ठे का िमळण्यास तीन मिहने ककवा त्सयापेक्षा जा्त उिशर
झाल्यास ठे का कालावधी 5 वषापेक्षा कमी होत असल्यास संबंिधत मच्च्िमार सं्िा /ठे केदार यांना
तलाव ठे का कायालयीन आदे श िदल्यापासून 5 वषाचा ठे का कालावधी राहील. तसेच पाच वषाचा
ठे का कालावधी ज्या तारेखस पूणध होईल त्सया तारखेपासून िदनांक 30 जून पयंतचा उवधिरत
कालावधीसाठी त्सया प्रमाणात वार्मषक ठे का आकारण्यात येईल. प्रिम वषीचा ठे का िमळण्यास उिशर
होऊन 3 मिहने ककवा त्सयापेक्षा कमी कालावधी वाया ेल्यास तेवढया कालावधीची रक्कम पाचव्या
वषाच्या ठे का रक्कमेतून कमी करण्यात यावी व तलाव ठे क्याची िविहत मुदतीत कालावधी पुणध
होऊन त्सया तारखेस ठे का संपुष्ट्टात येईल.
30.

जलाशय/तलाव यांच्या ठे का रक्कमेद्वारे प्राप्त होणाऱ्या महसुलामध्ये खालीलप्रमाणे

िवाा ातं धत िवाा णी करण्यात यावी.
30.1

जलसंपदा िवाा ाने 50%, मत्स्यव्यवसाय िवाा

30% अशी िवाा णी करुन महसूल

एकित्रत िनधीमध्ये त्सया त्सया िवाा ाच्या जमा लेखािशषाखाली जमा करण्यात यावा व उवधिरत 20%
िनधी हा मत्स्यव्यवसाय िवाा ाकडे असलेल्या जलाशय/तलावाच्या िवकासासाठी वापरण्यात
येईल.
30.2

जलाशय/तलाव ठे का रक्कमेतून एकूण प्राप्त होणाऱ्या महसुलामधून मत्स्यव्यवसाय

िवाा ाकडे राखीव ठे वण्यात येणाऱ्या 20% िनधीमधुन जलाशयाच्या िठकाणी मुलाूत सुिवधा जसे
जलाशय पोहोच र्ता तयार करणे, पकडलेली मासळी उतरिवण्यासाठी पकटी बांधणे, शासकीय
मत्स्यबीज केंद्रातील दु रु्ती करणे, मत्स्यबीज उत्सपादन, तलावाचे मासेमारीचे सवेक्षण, सांच्ख्यकी
मािहती

ोळा करणे, तलाव ठे क्याने

ेला नसल्यास चोरीने होणाऱ्या मासेमारीस प्रितबंध करणे

यासाठी कंत्राटी पध्दतीने कमधचाऱ्यांची नेमणूक करणे इ.बाबींसाठी मत्स्यव्यवसाय िवाा ामाफधत
खचध करण्यात येईल. याप्रमाणे प्राप्त होणाऱ्या 20% िनधी हा संबंिधत सहाय्यक आयुक्त यांच्या नावे
असलेल्या राष्ट्रीयकृत बँकेच्या खात्सयामध्ये जमा करण्यात येईल. असा जमा होणारा िनधी शासनाने
िविहत केलेल्या पध्दतीनुसार खचध करण्याकिरता आयुक्त मत्स्यव्यवसाय महाराष्ट्र राज्य ्वतंत्र
िनकष िनिित करतील. जलाशय/तलाव िवकासासाठी राखीव ठे वण्यात येणाऱ्या िनधीची
आकडे वारी शासनास आयुक्त मत्स्यव्यवसाय वेळोवेळी सादर करतील. सदर िनधीमधुन केलेल्या
कामांचा तपिशल हा शासनास सादर करतील.
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31.

सदर शासन िनणधयान्वये ज्या तलाव / जलाशयाचा ठे का दे ण्यात येईल त्सयास सवध तलाव /

जलाशयास शासन िनणधय क्र. मत्स्यिव 2016/प्र.क्र.98/पदु म 13 िद. 17 ऑक्टोबर 2016 व शासन
िनणधय क्र. मत्स्यिव 2016/प्र.क्र.98/पदु म 13 िद. 9 माचध 2018 अन्वये जािहर केलेले "कपजरा
पध्दतीने मत्स्यसंवधधन" करण्याबाबतचे धोरण ला ू राहील.
32.

जे तलाव काही कारणा्तव (न्यायालयीन प्रिवष्ट्ठ प्रकरणे) ठे क्याने

ेलेले नाहीत त्सयामध्ये

अवैधिरत्सया होणारी मासेमारी / चोरी होऊ नये यासाठी सक्षम प्रािधकाऱ्यांमाफधत/ सहाय्यक आयुक्त
मत्स्यव्यवसाय (तांित्रक) यांनी ्िािनक मच्िींमारांना रोज ार दे ण्याच्या दृष्ट्टीने मासेमारी परवाना
दे ण्याची कायधवाही करण्यात येईल.
33.

तलाव/जलाशय ठे क्याच्या अनुषं ाने उद्भवणाऱ्या वादासंदाात दाद मा ण्याकिरता

संबंिधतास खालीलप्रमाणे सक्षम प्रािधकाऱ्याकडे अिपल तसेच पुनधिरक्षण दाखल करण्याची संधी
उपलब्ध राहील. मात्र अपील/पुनधिरक्षण अजावर एकदा घेतलेला िनणधय अंितम राहील.
(अ) 1000 हेक्टरपयंतचे तलाव/जलाशय संदाात आयुक्त मत्स्यव्यवसाय हे अिपलीय प्रािधकारी
राहतील व सिचव (पदु म) हे पुनधिवलोकन प्रािधकारी राहतील.
(ब) 1000 हेक्टरवरील जलाशय संदाात सिचव (पदु म) हे अिपलीय प्रािधकारी राहतील व मा.मंत्री
मत्स्यव्यवसाय हे पुनधिवलोकन प्रािधकारी राहतील.
34.

अिपलािी यांच्यासाठी अिपल दाखल करावयाचा कालावधी हा 90 िदवसांचा राहील, तसेच
याबाबतचे पुनधिवलोकन करावयाचे झाल्यास यासाठीचा कालावधी 60 िदवसांचा राहील.
हे आदे श जलसंपदा िवाा ाच्या सहमतीने व अनौपचािरक संदाध क्र. 73 /कस.व्य (म)/
िदनांक 26 /06/ 2019 रोजी िदलेल्या सहमतीनुसार िन धिमत करण्यात येत आहे.
सदर शासन िनणधय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्िळावर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्सयाचा संकेताक 201907031714356101 असा आहे . हा आदे श
िडजीटल ्वाक्षरीने साक्षांिकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने .

SHASTRI SHRINIVAS
JAGANNATH
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( श्रीिनवास शास्त्री )
उप सिचव , महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. मा. राज्यपाल यांचे सिचव
2. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सिचव
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3. सवध मा. मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाज ी सिचव
4. मा. मुख्य सिचव, महाराष्ट्र राज्य
5. अप्पर मुख्य सिचव (महसूल) मंत्रालय, मुंबई 32
6. प्रधान सिचव (िवत्त) मंत्रालय मुंबई 32
7. प्रधान सिचव (वने) मंत्रालय मुंबई 32
8. प्रधान सिचव (ग्रामिवकास) मंत्रालय मुंबई 32
9. सिचव (सहकार) मंत्रालय मुंबई 32
10. प्रधान सिचव (आिदवासी िवकास) मंत्रालय मुंबई 32
11. प्रधान सिचव (सामािजक न्याय) मंत्रालय मुंबई 32
12. सिचव (जलसंपदा) मंत्रालय मुंबई 32
14. सिचव (लक्षेिव) मंत्रालय मुंबई 32
15. आयुक्त मत्स्यव्यवसाय महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
16. आयुक्त सहकार पुणे
17. सवध िवाा ीय आयुक्त
18. सवध िजल्हािधकारी
19. सवध मुख्य कायधकारी अिधकारी िजल्हा पिरषद
20. व्यव्िापकीय संचालक, महाराष्ट्र मत्स्योदयो िवकास महामंडळ, मुंबई
21. सवध आयुक्त महान रपािलका
22. कायधकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्ट्णाखोरे िवकास महामंडळ कसचन ावन पुणे
23. कायधकारी संचालक, महाराष्ट्र ोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे िवकास महामंडळ,
औरं ाबाद
24. कायधकारी संचालक महाराष्ट्र िवदाध पाटबंधारे िवकास महामंडळ, ना पूर
25. कायधकारी संचालक महाराष्ट्र तापी पाटबंधारे िवकास महामंडळ, जळ ाव
26. कायधकारी संचालक , कोकण पाटबंधारे िवकास महामंडळ ठाणे
27. सवध उपायुक्त, मत्स्यव्यवसाय
28. सवध िवाा ीय सहआयुक्त िनबंधक सहकारी सं्िा
29. उपिनबंधक सहकारी सं्िा (मत्स्य) आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांचे कायालय, मुंबई.
30. सवध िजल्हा सहाय्यक िनबंधक, सहकारी सं्िा (दु ग्ध)
31. सवध सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय
32. महालेखापाल (लेखापिरक्षक / लेखा अनुज्ञय
े ता) मुंबई / ना पूर
33. िवत्त िवाा (व्यय 2) मंत्रालय मुंबई 32. / िनवड न्ती.
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