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करण्यासाठी पपजरा पद्धतीने मत्स्य संवर्धन
करण्याबाबत सुर्ाररत र्ोरण.
महाराष्ट्र शासन
कृरि, पशुसंवर्धन, दु ग्र्व्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय रवभाग,
शासन रनणधय क्र. मत्स्यरव-2016/प्र.क्र. 98/पदु म-13
मंत्रालय, मुंबई -400 032.
रदनांक: 26 ऑग्ट, 2021
वाचा:1) शासन रनणधय क्र. मत्स्यरव-2016/प्र. क्र.98/पदु म-13, रद. 17/10/2016
2) शासन शुद्धीपत्रक क्र. मत्स्यरव-2016/प्र.क्र.98/पदु म-13,रद. 09/03/2018
3) केंद्र शासनाच्या मागधदशधक सूचना “Revised Guidelines for Responsible farming of
Tilapia in India” माहे एरप्रल 2020
4) “प्रर्ानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना” अंतगधत “पपजरा पद्धतीने मत्स्यसंवर्धनाकरीता”केंद्र शासनाच्या
सुर्ारीत मागधदशधक सूचना, रद. 06/11/2020
5) आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांचा प्र्ताव क्र. मत्स्य/भू/020925/85/2020 रद. 19/11/2020
प्र्तावना:बंरद्त पपजरा पद्धतीने मत्स्यसंवर्धन करणे ही उच्च तंत्रज्ञानावर आर्ारीत पद्धत असून, त्सयाद्वारे
अरर्क मत्स्योत्सपादन रमळू शकते. सबब राज्यातील कुपोिणाची सम्या हाताळण्याकरीता प्ररिनयुक्त खाद्य
पदािांची उपलब्र्ता वाढरवण्याकरीता पपजरा पद्धतीने मत्स्य संवर्धन प्रकल्प ्िारपत करुन रोजगार
रनर्ममतीच्या उद्देशाने राज्यातील मत्स्य उत्सपादनात वाढ करण्यासाठी पपजरा पद्धतीने मत्स्यसंवर्धन
करण्याबाबत (वाचा क्र. 1) येिील शासन रनणधयान्वये 200 हे क्टर वरील जलाशयांमध्ये एकूण जलाशयाच्या
1% जलक्षेत्र तसेच (वाचा क्र. 2) येिील शासन शुद्धीपत्रकान्वये 200 हे क्टर खालील परंतू 15 हे क्टर पेक्षा
कमी नसलेल्या व रकमान 10 मीटर खोली असलेल्या जलाशयांत एकूण जलाशयाच्या 0.5% जलक्षेत्र
पपजरा प्रकल्पासाठी भाडे पट्टीने मत्स्यसंवर्धकास दे ण्याबाबत रनणधय घेण्यात आला आहे . केंद्र शासनाच्या
मागधदशधक सूचनांमध्ये नमूद 1000 हे क्टर खालील जलाशयांमध्ये पपजरा मत्स्यसंवर्धन करण्याची परवानगी
दे ण्यात आलेली नाही. परंतू राज्यात 1000 हे क्टर वरील जलाशयांची संख्या कमी (46) असल्याने
राज्यातील उपलब्र् 2448 जलाशयांमध्ये पपजरा पद्धतीने मत्स्य संवर्धन प्रकल्प राबरवण्यास परवानगी
दे ण्यात आलेली आहे . सदर र्ोरणामर्ील त्रुटी लक्षात घेवून आयुक्त मत्स्यव्यवसाय कायालयाने
(वाचा क्र. 5) अन्वये उपरोक्त र्ोरणामध्ये करावयाच्या बदलांच्या अनुिंगाने प्र्ताव शासनास सादर केला
आहे . सबब या अनुिग
ं ाने तलाव/जलाशयांमध्ये पपजरा पद्धतीने मत्स्यसंवर्धन करणेबाबत यापूवीचे संदभध क्र.
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1 व 2 अन्वये रनगधरमत र्ोरण अरर्क्ररमत करुन सुर्ारीत र्ोरण रनरित करण्याची बाब शासनाच्या
रवचारार्ीन होती.
शासन रनणधय:शासन या रनणधयाद्वारे तलाव/जलाशयांमध्ये पपजरा पद्धतीने मत्स्यसंवर्धन करणेबाबत शासन
रनणधय रद. 17/10/2016 व शासन शुद्धीपत्रक रद. 09/03/2018 अन्वये रनगधरमत र्ोरण अरर्क्ररमत करुन
या शासन रनणधयान्वये सुर्ारीत रनकिांसह नवीन र्ोरणास मान्यता देत आहे .
पपजरा पद्धतीने मत्स्य संवर्धनासाठी मत्स्यव्यवसाय रवभागांतगधत ठे क्याने दे ण्यात येणाऱ्या
15 हे क्टर पेक्षा कमी नसलेल्या सवध जलाशयांत (ज्या जलाशयांची पाण्याची विधभर रकमान 08 मीटर पेक्षा
जा्त सरासरी खोली असेल असे जलाशय) एकूण जलाशयाच्या 1% जलक्षेत्रामध्ये परवानगी दे ण्यात
येईल. सवध जलाशयांकरीता पपजरा उभारणी संख्या कमाल 18 पपजरे , 630 चौ.मी जलक्षेत्र प्ररत वैयक्क्तक
मत्स्यसंवर्धक तसेच मत्स्यसंवर्धक सहकारी सं्िा/मरहला ्वयं सहायता गट/मक्च्िमार ्वयं सहायता
गट/संयक्
ु त दाईत्त्व गट ई. असल्यास पपजरा उभारणी संख्या 6 पपजरे प्ररत सद्य या प्रमाणात कमाल 72
पपजरे , 2520 चौ.मी जलक्षेत्र याप्रमाणे रनरित करण्यात येत आहे . याबाबत पपजरा पद्धतीने मत्स्यसंवर्धन
रवकास संबर्
ं ी र्ोरणांतगधत आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांनी आरदवासी रवकास रवभाग, मानव रवकास योजना
इ. मर्ील लाभािी, पपजरा पद्धतीने मत्स्य उत्सपादन करणाऱ्या संघटना, रवरवर् सं्िा, रजल्हा मच्िीमार
संघटना, मत्स्यबीज उत्सपादक, मत्स्य खाद्य उत्सपादक, पपजरा उत्सपादक, इच्िु क गुंतवणुकदार (शासकीय
अनुदानावर आर्ाररत असलेल्या व नसलेल्या) व्यक्ती/सं्िा यांच्याकडू न वतधमानपत्रातील जारहरातीद्वारे
पररपुणध अजध मागवून घेण्याची कायधवाही करावी.
1.

पपजरा पद्धतीने मत्स्यसंवर्धनासाठी जलक्षेत्र ठे क्याने देण्यासाठी कायधपद्धती:आयुक्त मत्स्यव्यवसाय वतधमानपत्रातील जारहरातीद्वारे पारदशधक पद्धतीने राज्यातील पात्र

जलाशयांची यादी प्ररसद्ध करतील व पात्र व्यक्ती/सं्िा यांच्याकडू न रवरहत पद्धतीने पररपूणध अजध
मागरवण्यात येतील. 15 हेक्टर पेक्षा कमी जलक्षेत्र नसलेल्या सवध जलाशयांतील 1% जलक्षेत्रापैकी 70%
जलक्षेत्र शासकीय योजनांतगधत अनुदान अजातील लाभार्थ्यांकरीता व उवधरीत 30% जलक्षेत्र
रवनाअनुदानीत अजातील लाभािांकरीता राखीव ठे वण्यात येईल. लाभार्थ्यांची रनवड करताना “प्रिम
येणाऱ्यास प्रिम प्रार्ान्य” या तत्त्वानूसार खाली नमुद प्रार्ान्य क्रमानूसार रनवड करण्यात येईल. प्रत्सयेक
वैयक्तीक लाभार्थ्यास आर्ार काडध आरण राष्ट्रीयकृत बॅंकेत खाते असणे अरनवायध असेल. पपजरा जलक्षेत्र
वापर भाडे प्ररत पपजरा रु. 4000/- प्ररत विध इतके असेल. यासाठी वेळोवेळी ठे का पकमत ठररवण्याचे व
त्सयात वाढ करण्याचे अरर्कार मुद्दा क्र. 10 अन्वये ्िापन सरचव/प्रर्ान सरचव (पदु म) यांच्या
अध्यक्षतेखालील सरमतीस राहतील.
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राज्यातील जे तलाव/जलाशय मत्स्यव्यवसाय आयुक्तालयाच्या अरर्न्त आहेत अशा तलाव/
जलाशयांमर्ील पपजरा मत्स्यसंवर्धन प्रकल्पांची जबाबदारी मत्स्यव्यवसाय आयुक्तालयाची असेल तर जे
तलाव/जलाशय महाराष्ट्र

मत्स्योद्योग

रवकास

महामंडळाच्या

अरर्न्त

आहे त

अशा

तलाव/

जलाशयांमर्ील पपजरा मत्स्यसंवर्धन प्रकल्पांची जबाबदारी महाराष्ट्र मत्स्योद्योग रवकास महामंडळाची
असेल.
सदर प्ररक्रया राबरवताना लाभािी रनवडीबाबत खालीलप्रमाणे प्रार्ान्यक्रम राहीलअ) ्िारनक मक्च्िमारांची प्रािरमक मक्च्िमार सहकारी सं्िा
ब) ्िारनक आरदवासी मक्च्िमारांची प्रािरमक मक्च्िमार सहकारी सं्िा
क) प्रकल्पग्र्तांना पयायी शेतजमीन पकवा मोबदला दे ण्यात आलेला नाही अशा प्रकल्पग्र्तांची
प्रािरमक मक्च्िमार सहकारी सं्िा
रवनाअनुदानीत पपजरा पद्धतीने मत्स्यसंवर्धन करणेकरीता रवरशष्ट्ठ तलाव/जलाशयाकरीता
जलक्षेत्र उपलब्र् नसल्यास अजधदार लाभार्थ्याच्या अनुमतीने इतर जलाशयांमध्ये रवनाअनुदानीत
लाभार्थ्यासाठी १% जलक्षेत्रापैकी 30% राखीव जलक्षेत्र उपलब्र् असल्यास अशा जलाशयांमध्ये
पपजरा प्रकल्प दे ण्याचे प्र्तारवत असेल.
2.

पपजरा बांर्कामाबाबत अटी:प्रकल्पांतगधत एकूण जलाशयाच्या जलक्षेत्राच्या अनुिंगाने 1% जलक्षेत्र पपजरा पद्धतीने
मत्स्यसंवर्धनासाठी राखीव ठे वण्यात येईल. त्सयापैकी 18 पपजऱ्यांकरीता, 630 चौ.मी जलक्षेत्र प्ररत
वैयक्क्तक लाभािी मत्स्यसंवर्धक तसेच मत्स्यसंवर्धक सहकारी सं्िा/मरहला ्वयं सहायता
गट/मक्च्िमार ्वयं सहायता गट/संयक्
ु त दाईत्त्व गट ई. असल्यास 6 पपजरे प्ररत सद्य या
प्रमाणात कमाल 72 पपजऱ्यांकरीता, 2520 चौ.मी. जलक्षेत्र याप्रमाणे रवतरीत करण्यात येईल.
यारशवाय पपजरा बॅटरीचे चारही बाजूने रवहीत रनकिांप्रमाणे आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांच्यामार्धत
वेळोवेळी रनगधरमत केलेल्या आदे शाप्रमाणे मोकळी जागा सोडणे आवश्यक रारहल. या जलक्षेत्रात
6x4x4 मी. या आकाराचे आयताकृती अिवा वतुधळाकार आकाराचे (96 घन मीटर आकारमानाचे)
पपजरा उभारणी करणे आवश्यक राहील. पपजरा उभारणीसाठी GI (C-टाईप) पाईप/पंटुन (virgin)
सारहत्सयाचाच वापर करणे बंर्नकारक राहील. तसेच 18 पपजऱ्यांकरीता 240 ड्रम आरण 72
पपजऱ्यांकरीता 960 ड्रम जोडणे अरनवायध राहील.

3.

कालावर्ी:पपजरा पद्धतीने मत्स्यसंवर्धनासाठी दे ण्यात आलेल्या ठे क्याचा सवधसार्ारण कालावर्ी दहा
विांचा रारहल. नमुद कालावर्ीस कमाल दोन विांची मुदतवाढ दे ण्याचे अरर्कार आयुक्त्तरीय
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पपजरा मत्स्यसंवर्धन जलक्षेत्र वाटप सरमतीस राहतील (एकावेळी एक विाची मुदतवाढ दे ण्यात
येईल). त्सयाबाबतच्या अटी व शती ्वतंत्रपणे रनगधरमत करण्यात येतील. सदर ठे का कालावर्ीत
गुंतवणूकदाराने कजध परतर्ेड न केल्यामुळे प्रकल्प अनुत्सपादक मालमत्ता (Non-Performing
Asset) जाहीर करण्यात आला असल्यास पकवा ठे केदाराची मालमत्ता बॅंकेने जप्त केल्याचे घोरित
केल्यास अशा ठे केदारांना दे ण्यात आलेल्या पपजऱ्याचे ठे के रद्द केले जातील. वैयक्तीक
लाभार्थ्याच्या मृत्सयु पकवा कायम अपंगत्सवाच्या क््ितीत त्सयाच्या कायदे शीर वारसाच्या नावे उवधररत
कालावर्ीसाठी पपजरा प्रकल्प संबरं र्त रजल्याचे सहायक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांच्या अनुमतीने
ह्तांतरीत करता येऊ शकेल. कालावर्ी संपष्ट्ु टात आल्यानंतर सदर जलक्षेत्र दु सऱ्या लाभार्थ्यांस
दे ण्यासाठी उपलब्र् राहील.
4.

महसुलाबाबत कायधवाही:जे तलाव/जलाशय आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांचे अरर्न्त आहे त त्सया तलाव/
जलाशयांमर्ील पपजरा मत्स्यसंवर्धन कायधक्रमाद्वारे रमळणारा महसूल (जलक्षेत्र वापर भाडे ) आयुक्त
मत्स्यव्यवसाय कायालयाकडे जमा होईल आरण जे तलाव/जलाशय महाराष्ट्र मत्ससोद्योग रवकास
महामंडळ यांचे अरर्न्त आहे त अशा तलाव/जलाशयांमर्ील पपजरा मत्स्यसंवर्धन कायधक्रमाद्वारे
रमळणारा महसूल (जलक्षेत्र वापर भाडे ) महाराष्ट्र मत्ससोद्योग रवकास महामंडळाकडे जमा होईल.
आयुक्त मत्स्यव्यवसाय कायालयाच्या अरर्न्त तलाव/जलाशयांद्वारे प्राप्त उत्सपन्नापैकी
(जलक्षेत्र वापर भाडे ) 75% उत्सपन्न संबरं र्त रजल्यातील सहायक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांचेमार्धत
तलाव ठे का र्ोरणांतगधत रनर्ममत “मत्स्यव्यवसाय रवकास रनर्ीमध्ये” भरणा करण्यात यावा. तिारप
महाराष्ट्र मत्ससोद्योग रवकास महामंडळाच्या अरर्न्त तलाव/जलाशयांद्वारे प्राप्त उत्सपन्नापैकी
(जलक्षेत्र वापर भाडे ) 75% उत्सपन्न राज्यातील मत्स्योत्सपादन वाढीकरीता महामंडळाच्या खाती जमा
करण्यात यावे. सदर रनर्ीचा रवरनयोग कशाप्रकारे करावा याकरीता मुद्दा क्र. 10(अ) अन्वये ्िारपत
राज्य्तरीय सरमतीद्वारे रवरहत बाबी व ्वतंत्र रनकि रनरित करण्यात येतील.
तसेच जमा होणाऱ्या उत्सपन्नापैकी (जलक्षेत्र वापर भाडे ) उवधरीत 25% उत्सपन्न पसचन/
जलसंपदा रवभागास अदा करण्यात यावे.

5.

पपजरा पद्धतीने मत्स्यसंवर्धन करणाऱ्या ठे केदारांकररता आवश्यक अटी-शती:१)

लाभािी चे वय 18 ते 60 विध या वयोगटातील असणे आवश्यक आहे . मत्स्यरवज्ञान क्षेत्रातील
पदरवका, पदवी, पदव्युत्तर पदवीर्र तसेच शासनमान्य सं्िा उदा. CIFE, CIFRI, NFDB व
मत्स्य महारवद्यालय इ. यांचेद्वारे अल्प कालावर्ीचे प्ररशक्षण अशाप्रकारे उच्चतम रशक्षण
अहध तेच्या व्यक्तीस प्रार्ान्य असेल. (प्ररशक्षण प्रमाणपत्र रनरवदा भरतेवळ
े ी सादर करणे
आवश्यक आहे ).
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2)

पपजरा संवर्धनाकरीता अनुदानीत/रवनाअनुदानीत पपजरा मत्स्यसंवर्धकांस एका कुटु ं बामर्ुन
एकाच लाभार्थ्यास (रक्त नात्सयातील कुटु ं बातील एक याप्रमाणे आई/वडील/ भाऊ/ बहीण/
पती/पत्सनी) तसेच एकाच जलाशयाकरीता पपजरा मत्स्यसंवर्धन प्रकल्पास अनुमती राहील.

3)

प्रकल्प आराखड्यानुसार पपजरा संवर्धनाकरीता प्रर्ानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेअंतगधत नमूद
एका कुटु ं बामर्ुन एकाच लाभार्थ्यास (रक्त नात्सयातील कुटु ं बातील एक याप्रमाणे आई/वडील/
भाऊ/बहीण/पती/पत्सनी) तसेच एकाच जलाशयाकरीता पपजरा अनुदानाचा लाभ दे य राहील.
तिारप यश्वी मत्स्योत्सपादन घेतल्यास आयुक्त मत्स्यव्यवसाय कायालयाच्या मान्यतेनूसार
्वखचाने प्रकल्प रनमाण करण्यास पात्र राहतील.

4)

पपजरा संवर्धनाकरीता ठे का मंजूर केल्यानंतर प्रकल्प कायाक्न्वत ठे वण्यासाठी रवरहत केलेल्या
कालावर्ीकरीता प्रकल्प कायाक्न्वत ठे वणे प्रकल्प र्ारकास बंर्नकारक रारहल. जर प्रकल्प
अर्धवट कालावर्ी मध्ये बंद केला तर प्रकल्प र्ारकांच्या नावे असलेल्या ्िावर मालमत्तेमर्ुन
लाभार्थ्यास रदलेल्या अनुदानाची वसुली करण्यात येईल.

5)

पपजरा पद्धती मत्स्यसंवर्धक वैयक्तीक लाभािी/मक्च्िमार सहकारी सं्िा/संघ/मक्च्िमार
्वयं सहाय्यता गट/संयक्
ु त दारयत्सव गट हे मत्स्यव्यवसाय रवभागाचे िकबाकीदार नसावे.

6)

रवत्त पुरवठ्याबाबत:अ). लाभािी ्वरनर्ीतुन खचध करत असल्यास त्सयाने बॅंक खात्सयामध्ये जमा रकमेचे रववरणपत्र
सादर करणे बंर्नकारक रारहल.
ब). रवत्तीय सं्िेमार्धत अिधपर
ु वठा होत असल्यास रवत्तीय सं्िा/राष्ट्रीयकृत बॅंकेकडु न
रवत्तीय पुरवठा करणार असल्याबाबतचे लेखी पत्र सादर करणे आवश्यक राहील.
क). प्रकल्पर्ारकाने प्रकल्प रकमेनूसार 3 विांचे Bank Statement सादर करणे बंर्नकारक
राहील.

7)

पपजरा पद्धतीने मत्स्यसंवर्धन करणेकरीता करारनामा करणे:अ). पपजरा पद्धतीने मत्स्यसंवर्धन प्रकल्पाकरीता जलक्षेत्र वाटप मंजूरी आदे श प्राप्त
झाल्यापासून 1 मरहन्याच्या कालावर्ीत संबरं र्त मत्स्यसंवर्धक यांनी रु. 200/- व शासन
वेळोवेळी ठररवल त्सया मुद्रांक शुल्काच्या ्टॅ म्प पेपरवर परररशष्ट्ठ-१ येिे नमुद
केल्याप्रमाणे रवरहत करारनामा करुन दे णे संबरं र्त मत्स्यसंवर्धकांस बंर्नकारक राहील.
ब). नमुद केल्याप्रमाणे रवरहत नमुन्यात करारनामा प्राप्त झाल्यापासून 1 मरहन्याच्या
कालावर्ीत सदरहू करारनामा अंरतम करणे आयुक्त्तरीय पपजरा जलक्षेत्र वाटप
सरमतीस बंर्नकारक राहील. अपवादात्समक पररक््ितीत वाजवी कारणा्तव पपजरा
मत्स्यसंवर्धन करारनामा अंरतम करण्यास रवलंब झाल्याबाबत आयुक्त मत्स्यव्यवसाय
यांची खात्री पटल्यास ते 1 महीन्याची वाढीव मुदत दे वू शकतील.
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क). सदरहू करारपत्राच्या अटी/शतींचा भंग केल्यास संबरं र्त पपजरा पद्धती प्रकल्प
मत्स्यसंवर्धक यांचा जलक्षेत्र भाडे पट्टी ठे का मुदतपूवध रद्द करण्यात येईल.
8)

पपजरा पद्धतीने मत्स्यसंवर्धन करतांना भाडे पट्टी ठे क्याने घेतलेल्या जलक्षेत्रामध्ये एका विात
पपजरा उभारणी करणे आवश्यक आहे . एक विध कालावर्ीत पपजरा प्रकल्प उभारणी न
केल्यास जलक्षेत्र भाडे पट्टी ठे का आपोआप रद्द होऊन भरणा केलेली ठे का रक्कम जप्त
करण्यात येईल. ्वतंत्रपणे ठे का रद्द करण्याची कायधवाही करण्याची गरज असणार नाही.
तिारप लाभार्थ्यांना अरर्कारक्षेत्र नसणाऱ्या बाबींमुळे पपजरा प्रकल्प उभारण्यास रवलंब
झाल्यास व रवरशष्ट्ट कालावर्ीत (एक विात) पपजरा उभारणी न केल्यास जा्तीत जा्त सहा
मरहन्यांची मुदतवाढ ही एक विध कालावर्ी संपण्याच्या आर्ी संबर्
ं ीत प्रादे रशक उपायुक्त
मत्स्यव्यवसाय दे ऊ शकतील.

9)

पपजरा पद्धतीने मत्स्यसंवर्धन करणाऱ्या सवध मत्स्यसंवर्धकांस प्रमारणत असलेल्या मत्स्यबीज
रनर्ममती केंद्रातून मत्स्यबीज खरेदी करणे आवश्यक राहील, तसेच मत्स्यबीज व मत्स्यखाद्य
कोठू न व रकती प्रमाणात आणले तसेच पपजरा मत्स्यसंवर्धनाद्वारे होणाऱ्या उत्सपादनाचा मारसक
अहवाल रवहीत नमुन्यात संबरं र्त रजल्हा मत्स्यव्यवसाय कायालयास दर तीन मरहन्यात
ई-मेल द्वारे अिवा प्रत्सयक्ष सादर करणे बंर्नकारक राहील.

10) पपजरा मत्स्यसंवर्धन प्रकल्पात रतलारपया प्रजातीच्या माशांचे संवर्धन करण्याकररता संबर्
ं ीत
मत्स्यसंवर्धकांस राज्य्तरीय दे खरेख व सूकाणू सरमती (State Level Steering Cum
Monitotring Committee) ची मान्यता घेणे आवश्यक आहे .
11) पपजरा पद्धतीने मत्स्यसंवर्धन करणेकररता केंद्र शासनाच्या ICAR-CIFRI, ICAR-CIFE,
ICAR-CIFA, NFDB, केंद्र शासनाचा मत्स्यव्यवसाय रवभाग यांचक
े डू न मान्यता प्राप्त मत्स्य
प्रजाती यांचच
े संवर्धन करणे आवश्यक राहील. तलाव/जलाशयाच्या जैरवक रवरवर्तेस घातक
असणाऱ्या मत्स्य प्रजातींचे संवर्धन करण्यास सक्त मनाई राहील.
12) पपजरा मत्स्यसंवर्धनासाठी आवश्यक असणाऱ्या मत्स्यबीजाची योग्य वाढ होऊन ते पपजरा
मत्स्यसंवर्धनासाठी संचयन करणे आवश्यक राहील. या कररता जलपसचन रवभागाच्या
मालकीच्या जरमनीवर मत्स्यबीज वाढीसाठी संगोपन तलाव खोदकाम करण्यासाठी
जलपसचन रवभागाची परवानगी घेणे आवश्यक राहील.
13) पपजरा पद्धतीने मत्स्यसंवर्धनासाठी ठे क्याने दे ण्यात आलेले जलक्षेत्र उपठे क्याने दे ता येणार
नाही. जलक्षेत्राचा ठे का उपठे क्याने रदल्यास संबरं र्त ठे केदाराचा ठे का रद्द करण्यात येईल.
14) संबरं र्त ठे केदाराने पपजरा पद्धतीने मत्स्यसंवर्धन करण्यासाठी ठे क्याने दे ण्यात आलेल्या
जलक्षेत्रामध्येच मत्स्यसंवर्धन करणे बंर्नकारक राहील. त्सयांनी अरर्कार नसताना खुल्या
तलाव/जलाशय जलक्षेत्रामध्ये मासेमारी करु नये तसे आढळल्यास त्सयांचा ठे का रद्द करण्यात
येईल.
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15) पपजरा पद्धतीने मत्स्यसंवर्धन करणाऱ्या ठे केदाराने संबरं र्त पपजरा प्रकल्पावरती काम
करणाऱ्या कामगारांस कामगार कायद्या अंतगधत रकमान वेतनापेक्षा कमी वेतन अदा करु नये.
संबर्
ं ीत पपजरा प्रकल्प र्ारकाने सदर वेतन कामगारांचे बॅंक खाते काढू न त्सयाला आर्ारकाडध
UIDAI नंबरचा आर्ार घेऊन त्सयांच्या बॅंक खात्सयामध्ये जमा करावे. त्सयांना कायदे शीर तरतुदी
प्रमाणे EPF, ESIS इत्सयादी योजनेचा लाभ दे णे आवश्यक राहील. तसेच, ठे केदाराने पपजरा
मत्स्यसंवर्धन प्रकल्पावर काम करणाऱ्या कामगारांची नोंदणी प्रर्ानमंत्री मत्स्यसंपदा योजने
अंतगधत “मक्च्िमारांना रवमाित्र” या योजने अंतगधत करणे बंर्नकारक राहील.
16) पपजरा मत्स्यसंवर्धनासाठी जरमनीपासून जलाशयात पपजरा उभारणी केलेल्या रठकाणी
जाण्या-येण्यासाठी, मत्स्यखाद्य व आवश्यक सार्न सामुग्रीची ने-आण करण्यासाठी नौकेची
व्यव्िा करणे आवश्यक आहे . ठे केदाराने ्वत:च्या व त्सयाच्या पपजरा मत्स्यसंवर्धन प्रकल्पावर
काम करणाऱ्या कामगारांच्या सुररक्षततेच्या दृष्ट्टीने सदर नौकेवर व पपजरा प्रकल्पावर
जीवरक्षक सार्ने, लाईर् सेपवग जॅकेट, परग बोया, सोलर एलईडी व इतर प्रिमोपचाराची
सार्ने पुररवणे बंर्नकारक राहील.
17) सवध संबरं र्त जलाशय क्षेत्र (पाणी व जमीन) ्वच्ि ठे वण्याची काळजी घ्यावी. पाण्याचा स्त्रोत
प्रदु रित केल्यास, तसेच पररसरात घाण रनमाण करण्यास जबाबदार आढळल्यास सदर ठे का
रद्द होईल. पसचन रवभागाची अनुमती घेऊन प्रसार्नगृह इत्सयादीची व्यव्िा करता येईल.
18) ठे केदाराने प्रकल्पाच्या पररसरात बेकायदे शीरररत्सया कोणत्सयाही प्रकारचे अवैर् कायधक्रम करु
नयेत तसेच प्रकल्पाच्या सुररक्षततेला बार्ा रनमाण होईल, असे कृत्सय झाल्यास सदर पपजरा
मत्स्यसंवर्धन ठे का रद्द करण्यात येईल.
19) मत्स्यसंवर्धनासाठी केंद्र शासनाने प्ररतबंरर्त केलेली प्ररतजैवके वापरण्यास मनाई राहील.
20) प्रादे रशक रवभाग रनहाय पपजरा पद्धती मत्स्यसंवर्धनाचा आढावा दर 3 मरहन्याच्या कालावर्ी
मध्ये आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे घेतील. पूणध रवभागाचा पपजरा पद्धती
मत्स्यसंवर्धनाचा आढावा दर 6 मरहन्याच्या कालावर्ी मध्ये सरचव/प्रर्ान सरचव (पदु म),
मंत्रालय, मुंबई हे घेतील.
21) खुल्या तलाव/जलाशय ठे केदाराने पपजरा मत्स्यसंवर्धन करणाऱ्या ठे केदारास नौका ने-आण
करण्याच्या मागावर मासेमारी जाळी/इतर कोणत्सयाही मागाने अडिळा करता येणार नाही.
6.

पपजरा पद्धतीसाठी जलाशयामर्ील जलक्षेत्र रनवडणे व पाण्याचे पृिक्करण करणे:पपजरा पद्धतीने मत्स्यसंवर्धनाकरीता संबरं र्त जलाशयामर्ील 1% जलक्षेत्र भाडे पट्टीने
दे ण्याकरीता रजल्हारनहाय पपजरा क्षमता बाबत तलावांच्या क्षेत्राची मारहती दे ण्याची जबाबदारी
संबरं र्त रजल्याच्या पसचन रवभागाची असेल. त्सयाआर्ारे संबरं र्त रजल्याचे सहायक आयुक्त
मत्स्यव्यवसाय पपजरा पद्धतीने मत्स्यसंवर्धन योजनेची जारहरात दे तील. तसेच उपरोक्त प्रमाणे
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जलक्षेत्र रनवडणे व पाण्याचे पृर्थ्िकरण करण्याची जबाबदारी संबरं र्त रजल्याच्या सहायक आयुक्त
मत्स्यव्यवसाय यांची राहील.
7.

राज्यामध्ये अविधण अिवा अरतवृष्ट्टी या प्रसंगी पपजरा पद्धतीने ठे केदारास रमळणारी सवलत:राज्यामध्ये अवकाळी दु ष्ट्काळ (अविधण) पडल्यास अिवा अरतवृष्ट्टी झाल्यास पपजरा
पध्दतीने मत्स्यसंवर्धन करणाऱ्या ठे केदारांना महसूल रवभागाच्या सन 1976 च्या तसेच यानंतर
वेळोवेळी रनगधरमत करण्यात येणाऱ्या अविधण व अरतवृष्ट्टीच्या शासन रनणधयानुसार अिवा एक विध
रवनामुल्य वाढ यापैकी उरचत लाभ दे ण्यात येईल. अविधण व अरतवृष्ट्टी याबाबतचा लाभ दे ण्याचा
अरर्कार आयुक्त्तरीय पपजरा मत्स्यसंवर्धन जलक्षेत्र वाटप सरमतीस राहील.

8.

पपजरा पद्धतीने मत्स्यसंवर्धनाकरीता दे ण्यात आलेल्या ठे क्याबाबत वाद उद्भवल्यास अवलंबवयाची
कायधपद्धती:पपजरा पद्धतीने मत्स्यसंवर्धनाकरीता जलक्षेत्र भाडे पट्टी ठे क्याने दे ण्याच्या प्ररक्रयेत अिवा
ठे का रदल्यानंतरच्या कालावर्ीत या अनुिंगाने उद्भवणाऱ्या वादांसंदभात दाद मागण्याकररता
संबरं र्तास संर्ी उपलब्र् राहील. याबाबत प्रर्ान सरचव (पदु म) हे अरपलीय प्रारर्कारी राहतील
तसेच मा. मंत्री (मत्स्यव्यवसाय) हे पुनररक्षण/पुनधरवलोकन प्रारर्कारी राहतील. मात्र अरपल/
पुनररक्षण अजावर एकदा घेतलेला रनणधय अंरतम राहील. अरपलािी यांच्यासाठी अरपल दाखल
करावयाचा कालावर्ी हा 60 रदवसांचा राहील, तसेच याबाबतचे पुनधरवलोकन करावयाचे झाल्यास
यासाठीचा कालावर्ी 90 रदवसांचा राहील.

9.

संरकणध:सुर्ारीत शासन रनणधयात काहीही नमुद असले तरी सदरहू शासन रनणधय लागू होण्यापूवी
ज्या मत्स्यसंवर्धकांना/सं्िांना पूवीच्या शासन रनणधयान्वये पपजरा पद्धतीने मत्स्यसंवर्धनाकररता
ठे का मंजूर झाला असेल अिवा प्रकल्प सुरू असतील यांमध्ये मंजूर कालावर्ीपयंत काहीही बदल
होणार नाही. सदरहू मंजूर पपजरा मत्स्यसंवर्धन ठे का कालावर्ी संपष्ट्ु ठात आल्यानंतर सदरचे
जलक्षेत्र सुर्ारीत र्ोरणान्वये ठे क्याने दे णेकरीता उपलब्र् होईल.
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10.

पपजरा पद्धतीने मत्स्यसंवर्धन करणे करीता खालीलप्रमाणे सरमतींची रचना करण्यात येत आहे :अ). सरचव/प्रर्ान सरचव (पदु म) यांचे अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे राज्य्तरीय सरमती ्िापन
करण्यात येत आहे अ.

पदनाम

सरमतीमर्ील पद

क्र.
1.

प्रर्ान सरचव (पदु म), कृरि व पदु म रवभाग, मंत्रालय, मुंबई

अध्यक्ष

2.

प्रर्ान सरचव (पसचन), पसचन रवभाग, मुंबई

सद्य

3.

आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई

सद्य

4.

व्यव्िापकीय संचालक, महाराष्ट्र मत्स्योद्योग रवकास

सद्य

महामंडळ, मुंबई
5.

उपसरचव (मत्स्य), कृरि व पदु म रवभाग, मंत्रालय, मुंबई

सद्य

6.

सह आयुक्त मत्स्यव्यवसाय (भूजल), आयुक्तालय, मुंबई

सद्य सरचव

उपरोक्त सरमतीची अरर्कार कक्षा खालीलप्रमाणे राहील1) पपजरा पद्धतीने मत्स्यसंवर्धनाकरीता वेळोवेळी ठे का पकमत ठररवणे व त्सयात वाढ करणे.
२) पपजरा पद्धती र्ोरण व र्ोरणाच्या अनुिंगाने करावयाचे बदल आरण रनयोजन करणे.
3) पपजरा पद्धतीने मत्स्यसंवर्धन अंतगधत तलाव/जलाशयांद्वारे प्राप्त महसूलापैकी (जलक्षेत्र
वापर भाडे ) 75% महसूलाचा रवरनयोग करण्याकरीता बाबी व याबाबतचे रनकि यांची
रनरिती करणे.
ब). आयुक्त

मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र

राज्य,

मुंबई

यांचे

अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे

आयुक्त्तरीय पपजरा जलक्षेत्र वाटप सरमती ्िापन करण्यात येत आहे अ. क्र.

पदनाम

सरमतीमर्ील पद

1.

आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई

अध्यक्ष

2.

व्यव्िापकीय संचालक, महाराष्ट्र मत्स्योद्योग रवकास

सद्य

महामंडळ, मुंबई
3.

उपसरचव (मत्स्य), कृरि व पदु म रवभाग, मंत्रालय, मुंबई

सद्य

4.

उपसरचव (जलसंपदा रवभाग), मंत्रालय, मुंबई

सद्य

5.

उपसरचव (रवत्त रवभाग), मंत्रालय, मुंबई

सद्य

6.

सह आयुक्त मत्स्यव्यवसाय (भूजल), आयुक्तालय, मुंबई

सद्य
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7.

संबरं र्त प्रादे रशक उपायुक्त मत्स्यव्यवसाय

सद्य

8.

उपरनबंर्क, सहकारी सं्िा (मत्स्य), आयुक्तालय, मुंबई

सद्य

9.

सहायक संचालक (रवत्त), आयुक्तालय, मुंबई

सद्य

10.

सहायक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय (भूजल), आयुक्तालय,

सद्य सरचव

मुंबई
उपरोक्त सरमतीची अरर्कार कक्षा खालीलप्रमाणे राहील१) पपजरा पद्धतीने मत्स्यसंवर्धन अंतगधत पपजरा प्रकल्प उभारणीकरीता पात्र तलाव/जलाशय
जागेची रनरिती करणे.
2) पपजरा पद्धतीने मत्स्यसंवर्धनाकरीता 15 हे क्टरवरील पात्र जलाशयांतील 1% जलक्षेत्राचे
मुद्दा क्र. १ येिे नमुद कायधपद्धतीनूसार वाटप करणे.
3) 15 हे क्टरवरील पात्र तलाव/जलाशयांमध्ये मत्स्य संवर्धनासाठी 2 विाची मुदतवाढ दे णे.
4) आयुक्त मत्स्यव्यवसाय कायालयाच्या अरर्न्त तलाव/जलाशयांद्वारे प्राप्त उत्सपन्नापैकी
“मत्स्यव्यवसाय रवकास रनर्ीमध्ये” भरणा करण्यात येणारे (जलक्षेत्र वापर भाडे ) 75%
महसूल राज्य्तरीय सरमतीद्वारे रनरित करण्यात आलेल्या रवहीत बाबींवर खचध करणे.
5) अविधण व अरतवृष्ट्टी याबाबतचा लाभ देणे.
सदर शासन रनणधय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्िळावर
उपलब्र् करण्यात आला असून त्सयाचा संकेतांक 202108261736533801 असा आहे . हा आदे श
रडजीटल ्वाक्षरीने साक्षांरकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने,

Shrinivas Jagannath
Shastri

Digitally signed by Shrinivas Jagannath Shastri
DN: c=IN, o=Personal, title=2388,
pseudonym=ca8d31b3edf9920fda8c1d0f5f135a08db96d9d5160524548
32375d63a281822, postalCode=410210, st=Maharashtra,
serialNumber=c02f19ac7e7ab3a50d817c95cf483e33229cf0cbb03283b1
75900630f81d2337, cn=Shrinivas Jagannath Shastri
Date: 2021.08.26 18:39:48 +05'30'

(श्रीरनवास शास्त्री)
उपसरचव, महाराष्ट्र शासन
प्ररत,
1)

मा. राज्यपाल यांचे सरचव

2)

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रर्ान सरचव

3)

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रर्ान सरचव

4)

सवध मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सरचव

5)

अप्पर मुख्य सरचव (महसूल) मंत्रालय, मुंबई-32

6)

प्रर्ान सरचव (रवत्त), मंत्रालय, मुंबई-32

7)

प्रर्ान सरचव (आरदवासी रवकास), मंत्रालय, मुंबई-32
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8)

प्रार्ान सरचव (सामारजक न्याय), मंत्रालय, मुंबई-32

9)

सरचव (जलसंपदा) मंत्रालय, मुंबई-32

10) सरचव (लक्षेरव), मंत्रालय, मुंबई-32
11) आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
12) व्यव्िापकीय संचालक, महाराष्ट्र मत्स्योद्योग रवकास महामंडळ
13) सवध प्रादे रशक उपआयुक्त, मत्स्यव्यवसाय
14) उपरनबंर्क सहकारी सं्िा (मत्स्य), आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांचे कायालय, मुंबई
15) सवध सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय
16) महालेखापाल (लेखापररक्षक/लेखा अनुज्ञय
े ता) मुंबई/नागपूर
17) रवत्त रवभाग (व्यय-2) मंत्रालय मुंबई-32
18) रनवड न्ती (कायासन पदुम-१३
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परररशष्ट्ठ-१
मत्स्यव्यवसाय रवभागाच्या जलाशयातील 1% जलक्षेत्र पपजरा पध्दतीने
मत्स्यसंवर्धन प्रकल्पासाठी ठे का पध्दतीने दे णेसंबंर्ीचा करारनामा
जलाशयाचे नाव ................................ ता.................... रज......................
अ) हा करारनामा रद. ......................... रोजी प्रिम पक्षकार आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य,
मुंबई, तारापोरवाला मत्स्यालय, नेताजी सुभाि रोड, चनी रोड, मुंबई-400 002 याचे पुढे “शासन”
म्हणून उल्लेख केला आहे व या संज्ञत
े संदभावरून इतर अिध होत नसल्यास त्सयांचे उत्तरारर्कारी व
त्सयांनी नेमलेल्या व्यक्ती यांचा समावेश होतो. यांच्यात
आरण
ब) रद्वतीय पक्षकार श्री. ...............................................................................................
पत्ता......................................................................................................................
.......................................................................................................

यांचा

यात

यापुढे “ठे केदार” म्हणून उल्लेख करण्यात आलेला आहे व यासोबत संदभावरून इतर अिध होत
नसल्यास त्सयाचे वारस, मृत्सयु पत्रानुसार व्यव्िा ठे वणारे व वरहवाट चालरवणारे यांचा समावेश
होतो.
क) मत्स्यव्यवसाय रवभागाच्या ....................................... या जलाशयावरील पपजरा पध्दतीने
मत्स्यसंवर्धन प्रकल्पासाठी .................. चौ. रम. जलक्षेत्र .................... विासाठी ठे का
पध्दतीने दे णेबाबत वतधमान पत्रात जारहरात प्ररसध्द करण्यात आली होती. यानुसार क्व्दतीय
पक्षकार
श्री. ............................................. यांनी भरलेला पररपुणध अजध शासनाने क््वकारलेला आहे.
ड) ......................... रजल्यातील ........................... जलाशय या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या
जलाशयाच्या एकूण जलक्षेत्रापैकी .................... चौ. रम. जलक्षेत्रात (ज्याचा यात यापुढे
“जलक्षेत्र” म्हणून उल्लेख करण्यात आला आहे). पपजरा पध्दतीने मत्स्यसंवर्धन प्रकल्प उभारण्याची
परवानगी तसेच त्सयांची योग्य रीतीने अंमलबजावणी करण्यासाठी या जलक्षेत्रासाठी जेवढ्या
जरमनीवर जाणे आवश्यक असेल तेवढ्या जरमनीवर जाण्याच्या व तेिून ये जा करण्याची सवलत
तसेच इतर कोणत्सयाही मान्यता असलेल्या र्त्सयाने अिवा पायवाटे ने जरूर भासल्यास, सदरहु
जलाशया भोवतालच्या सरकारी जरमनीतून पायी जाण्याची सवलत शासन रद. ...................
पासून रद. ................... पयंत पकवा सदरहु ठे का ररतसर सुरु आहे तोपयंत ठे केदारास दे ण्यात
येत आहे.
इ) सदरहु जलक्षेत्र पपजरा पध्दतीने मत्स्यसंवर्धन प्रकल्पासाठी ठे केदाराने प्ररतविी ठे का रक्कम खाली
नमुद केल्याप्रमाणे विधरनहाय दे ण्याचे मान्य केले आहे. दरविी ठे का रक्कम नवीन विध सुरू
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होण्याच्या आर्ी म्हणजेच रदनांक ................... पुवी आयुक्त मत्स्यव्यवसाय/महामंडळाकडे
भरणा करणे ठे केदारास बंर्नकारक राहील. त्सयाची शेवटची तारीख पुढील प्रमाणे असेल.

अ.क्र.

विध

रुपये व रदनांक

1)

परहले विध 2021-22

रु. ....................................., रद.

2)

दु सरे विध

2022-23

रु. ....................................., रद.

3)

रतसरे विध

2023-24

रु. ....................................., रद.

4)

चौिे विध

2024-25

रु. ....................................., रद.

5)

पाचवे विध

2025-26

रु. ....................................., रद.

6)

सहावे विध

2026-27

रु. ....................................., रद.

7)

सातवे विध 2027-28

रु. ....................................., रद.

8)

आठवे विध 2028-29

रु. ....................................., रद.

9)

नववे विध

2029-30

रु. ....................................., रद.

10)

दहावे विध

2030-31

रु. ....................................., रद.

वरीलप्रमाणे 10 विाची एकूण ठे का रक्कम रु. ............................ /- इतकी राहील.
र्) पपजरा पध्दतीने मत्स्यसंवर्धन करणाऱ्या ठे केदारांनाकररता आवश्यक अटी/शती दोन्ही पक्षकारांना
मान्य असून त्सया खारललप्रमाणे आहे.
1)

ठे केदाराची रनरवदा मंजूर झाल्यानंतर सदर प्रकल्पाकररता आवश्यक असणारे परवाने
रमळरवणेसाठी (आवश्यक असल्यास) सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय मदत करतील.

2)

पपजरा पध्दतीने मत्स्यसंवर्धन प्रकल्पासाठी दे ण्यात आलेल्या जलक्षेत्राचा ठे का, उपठे क्याने
दे ण्याची परवानगी नाही. उपठे क्याने रदल्यास त्सयाचा ठे का रद्द करण्यात येईल व कोणतीही
नुकसान भरपाई शासनाकडू न रदली जाणार नाही.

3)

ठे केदारास सदरहु पपजरा पध्दतीने मत्स्यसंवर्धन हे र्क्त शासन मान्य मत्स्यबीजाकरीताच
करता येईल. रतलारपया पकवा इतर प्ररतबंरर्त मत्स्यप्रजातीचे संवर्धन करता येणार नाही.
शासन मान्य रतलारपया प्रजातीचे मत्स्यसंवर्धन करावयाचे असल्यास ररतसर या करीता
गठीत सरमतीची मान्यता घेण्यात यावी.

4)

पपजरा पध्दतीने मत्स्यसंवर्धन प्रकल्प दे ण्यात आलेला ठे का ठे केदारानी ्वत:च्या
पपजऱ्यामध्ये मत्स्यसंवर्धन करणे बंर्नकारक रारहल. त्सयांनी अरर्कार नसताना खुल्या
जलाशयामध्ये मासेमारी करू नये. तसे केल्यास त्सयांचा ठे का रद्द करण्यात येईल. ज्या
ठे केदारास जलक्षेत्र ठे क्याने रदलेला आहे त्सयास कोणतीही तक्रार करणेची संर्ी दे ण्यात येवु
नये.

5)

पपजरा पध्दतीने मत्स्यसंवर्धन करणाऱ्या ठे केदाराने, त्सयांच्या पपजऱ्यावर काम करणाऱ्या
कामगारास कामगार कायद्याअंतगधत रकमान वेतनापेक्षा कमी वेतन अदा करण्यात येऊ नये.
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6)

ठे केदाराने त्सयांचे व त्सयांच्या कामगाराच्या सुरक्षीततेच्या दृष्ट्टीकोनातून पपजरा प्रकल्पावर
लाईर् सेपवग जॅकेट व इतर प्रिमोपचाराची सार्ने ठे वणे बंर्नकारक राहील.

7)

ठे केदाराने प्रकल्पाचे पररसरात बेकायदे रशरररत्सया कोणत्सयाही प्रकारचे अवैर् कायधक्रम करू
नये. तसेच जलाशय प्रकल्पाच्या सुररक्षतेत बार्ा रनमाण होईल, असे कृत्सय झाल्यास सदर
पपजरा पध्दतीचा ठे का रद्द करण्यात येईल.

8)

ठे केदारास मंजूर झालेल्या .............. चौ. मी. जलक्षेत्रात जा्तीत जा्त 6x4x4 आकाराचे
.............. पकवा या संदभात शासन रनगधरमत करेल त्सया आदे शाप्रमाणे पपजरा प्रकल्प
बांर्कामाची परवानगी राहील.

9)

.................... केजच्या एका बॅटरीच्या चारही बाजूने रवरहत रनकिाप्रमाणे आयुक्त
मत्ससव्यवसाय यांच्यामार्धत वेळोवेळी रनगधरमत केलेल्या आदे शाप्रमाणे मोकळी जागा सोडणे
आवश्यक राहील.

10) पपजरा मत्स्यसंवर्धनासाठी आवश्यक असलेले मत्स्यबीज, मत्स्यबोटु कली तयार करण्यासाठी
रनमाण केलेल्या संगोपन तलावामध्ये बोटु कली गोळा करण्यासाठी आऊटलेट दरवाजे
(Sluice Gate) बांर्णे, मत्स्यरजऱ्यांची रनयतकारलक देखभाल करणे, इ. संपूणध जबाबदारी
ठे केदाराची राहील. तसेच प्रकल्प क्षेत्रावरील कमधचारी यांचेसाठी शेड बांर्काम, ्वच्िता गृह
बांर्काम इत्सयादी तसेच इतर कोणतेही आवश्यक बांर्काम करण्याची जबाबदारी ठे केदाराची
राहील याची नोंद घ्यावी.
11) जलक्षेत्र ठे क्याने घेतल्यानंतर संबंर्ीत ठे केदाराने सहा मरहन्याच्या आत उत्सपादन सुरु केले
पारहजे.
12) प्रकल्पर्ारकाने पपजरा मत्स्यसंवर्धन करतांना वापरण्यात येणारे मत्स्यखाद्य, औिर्े व
सारहत्सय सामुग्री यांची रवरहत नमुन्यात नोंदवही ठे वणे आवश्यक आहे. प्रकल्पर्ारकाने पपजरा
मत्स्यसंवर्धन करतांना प्ररतबंरर्त कंपनी/दजाची सारहत्सय, औिर्े व मत्स्यखाद्य इ. वापरण्यात
येवू नये.
13) पपजरा मत्स्यसंवर्धनामध्ये संवर्धन केलेल्या मत्स्यप्रजाती बाबतच्या आयातीचा, संवर्धन,
मरतुक व मत्स्योत्सपादनाचा दै रनक अहवालाच्या नोंदी रवहीत नोंदवहीत ठे वण्यात याव्यात व
त्सयाबाबतचा मारसक अहवाल संबंरर्त सहायक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय कायालयात न चुकता
सादर करावा.
14) प्रकल्पर्ारकाने पपजरा मत्स्यसंवर्धन करतांना प्रत्सयेक प्रकल्पावर रजवरक्षक सार्ने ठे वणे व
त्सयाचा वापर करणे अरनवायध राहील.
15) प्रकल्पर्ारकाने पपजरा मत्स्यसंवर्धन करतांना पाण्याची गुणवत्ता वेळोवेळी तपासुन त्सयाची
नोंदवही ठे वणे आवश्यक राहील. जलाशयाचे पाणी प्रदु रित होणार नाही याची दक्षता
प्रकल्पर्ारकाने घेणे बंर्कारक राहील.
16) सदर पपजरा पद्धतीच्या प्रकल्पातील ठे केदाराच्या वतीने मासे पकडणाऱ्या व्यक्क्तना
ओळखपत्र द्यावेत इतर कोणत्सयाही व्यक्तीस सदरहू प्रकल्पातील मासे पकडण्याची मुभा
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अिवा परवानगी दे ऊ नये. त्सयाची नोंद वेळोवेळी सहायक आयुक्त मत्ससव्यवसाय यांचेकडे
करावी.
17) सदरहु ठे क्याची अंमलबजावणी करतांना मत्स्यव्यवसाय रवभागाच्या सक्षम अरर्काऱ्यांनी
वेळावेळी रदलेल्या रनदे शांचे पालन करावे.
18) सदर पपजरा पद्धतीच्या प्रकल्पाचा उपयोग र्क्त मत्स्यपालनासाठी, मत्स्यसंवर्धनासाठी
आरण मत्स्यव्यवसायासाठी करावा यारशवाय इतर कोणत्सयाही कारणसाठी करू नये.
19) कोणत्सयाही कारणामुळे सदरहु पपजरा पद्धतीच्या प्रकल्पातील पाण्याची पातळी कमी अगर
जा्त

झाल्यास

तसेच

नैसर्मगक

आपत्ती

अगर

अरतवृष्ट्टीमुळे

मासळीचे/मासेमारी

सार्नांचे/पपजरा प्रकल्पाचे नुकसान झाल्यास शासन त्सयास जबाबदार राहणार नाही. त्सयामुळे
कोणतेही नुकसान सोसावे लागल्यास त्सयाबद्दल कोणतीही नुकसान भरपाई अिवा मुदत वाढ
रनरवदार्ारकास शासनाकडू न मागता येणार नाही.
20) सदरहू पपजरा पद्धतीच्या प्रकल्पातील जलाशयाचे पाणी वापरण्याचा हक्क असलेल्या
कोणत्सयाही व्यक्तीस ते पाणी वापरण्यास प्ररतबंर् करू नये पकवा प्रकल्पातील रपण्याच्या
पाण्यावर कोणत्सयाही प्रकारचा प्ररतकूल पररणाम होईल असे कृत्सय करू नये. पपजऱ्यातील
पाण्यामध्ये प्राणवायु भरपुर राहील याची खबरदारी ठे केदाराने घ्यावी. तसेच इतर घटक
तपासण्यासाठी यंत्रसामुग्री ठे वण्यात यावी.
21) शासनाच्या मालकीची जंगले, सदरहू जलाशयाचे रकनारे , कंु पण, सांडवा व इतर मालमत्ता
यांची कोणतेही नुकसान करू नये. सदरहु जलाशयाचे कोणतेही नुकसान झाल्यास सहायक
आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, पकवा सक्षम अरर्काऱ्याने ठररवल्या प्रमाणे शासनाकडे नुकसान
भरपाई भरावी लागेल.
22) सदर पपजरा पद्धतीच्या प्रकल्पातील अिवा लगतच्या भागात येणारे पशु , पक्षी यांची हानी
पकवा रशकार करू नये. असे करून त्सयांची मरतुक झाल्यास त्सयास ठे केदार सवध्वी जबाबदार
राहील व प्रकरणाचे गांभीयध लक्षात घेऊन योग्य ती कायदे शीर कारवाई करण्यात येईल.
23) रनरवदा र्ारकाने पपजरा पद्धतीच्या प्रकल्प घेतल्यानंतर प्रकल्पातील मासळी मेली पकवा
चोरीस गेली व रनरवदार्ारकास आर्मिक नुकसान झाले म्हणून कोठल्याही प्रकारच्या
तक्रारीचा रवचार केली जाणार नाही.
24) ठे केदाराने पपजरा पद्धतीच्या मत्स्य संवर्धन प्रकल्पाचे नुकसान होऊ नये म्हणून त्सया
सारहत्सयाचा ्वखचाने रवमा उतररवण्यात यावा. तसेच संपूणध प्रकल्पाचे वेळोवेळी सुरक्षा
ऑडीट करणे बंर्नकारक राहील. तसेच प्रक्रीयामध्ये कायधरत सवध कामगार, कमधचारी यांचा
ररतसर रवमा उतरावा.
25) ठे केदाराने प्रकल्पातील मत्स्यउत्सपादनासंबर्ीची आकडे वारी दरमहा सहायक आयुक्त
मत्स्यव्यवसाय, प्रादे रशक उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय कायालयाकडे रवरहत प्रपत्रात पाठवावी.
जर रवहीत ्वरूपाची मारहती रनर्ाररत कालावर्ीत न सादर केल्यास करारनामा रद्द
करण्यात येईल. त्सयामुळे होणाऱ्या आर्मिक नुकसानीस ठे केदार ्वत: जबाबदार राहील.
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26) पपजरा पद्धतीच्या प्रकल्पामध्ये बोटीचा उपयोग र्क्त मासे वाहतुकीसाठीच करण्यात यावा.
तसेच कोणत्सयाही प्रकारच्या बेकायदे शीर सारहत्सयांची वाहतूक करण्यात येऊ नये. बोटीचा
उपयोग केवळ मासे/मत्स्यखाद्य व प्रकल्पामध्ये काम करणारे कामगार यांचे वाहतुकीसाठी
ररतसर संबंरर्त रवभागाची परवानगी घेवून करावा. इतर कारणासाठी करता येणार नाही.
जर तसा वापर करण्यात आल्यास त्सयाची संपूणध जबाबदारी ठे केर्ारकाची राहील. मासे
वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या बोटीतून प्रवासी वाहतूक करता येणार नाही. जर अशा
बोट वाहतूकीमुळे कोणत्सयाही प्रकारच्या अपघात होऊन रजरवत अिवा रवत्तहानी झाल्यास
त्सयाची संपूणध जबाबदारी सवध्वी ठे केर्ारकाची राहील व शासन अशा हानीबाबत व नुकसान
भरपाई बाबत जबाबदार राहणार नाही.
27) पयधटनासाठी बोटीचा वापर करण्यास सक्त मनाई आहे.
28) सदर पपजरा पद्धतीच्या प्रकल्पाची अगर भागाची अक्मात हानी झाल्यास त्सयाहानीबद्दल
नुकसान भरपाई दे ण्यास शासन जबाबदार असणार नाही याची जबाबदारी व नुकसान
भरपाईची जबाबदारी ठे केदाराची राहील.
29) सदर पपजरा पद्धतीच्या प्रकल्पासाठी जलक्षेत्राची ठे का रक्कम अिवा रतचा कोणताही भाग
दे य तारखेपासून 30 (तीस) रदवस िकलेला असेल तर रतचा औपाचाररकररत्सया मागणी
करण्यात आलेली असो वा नसो, अशी मागणी ही िकबाकी म्हणून र्रली जाईल व त्सयावर
रनरवदार्ारकास दे य तारखेपासुन 20% दं डरनय व्याज आकारण्यात येईल.
30) ठे क्याची रक्कम दे य तारखेपासून 60 (साठ) रदवसात भरणा न केल्यास कोणतेही कारण न
दे ता सदर प्रकल्पाचा ठे का दे ण्याची मुदत आपोआप संपुष्ट्टात येऊन ठे का रद्द समजण्यात
येईल. तसेच सुरक्षा अनामत रक्कम जप्त करण्यात येईल.
31) रनरवदार्ारकास न्यायालयाकडू न रदवाळखोर ठररवण्यात आल्यास अिवा त्सयाचा र्ंदा बंद
करण्यात आला तर सदरहू ठे का रद्द करण्यात येईल.
32) आपल्या कृत्सयापासून रनरवदार्ारकास रमळणारा र्ायदा दु सऱ्याच्या नांवे करून रदला तर
पकवा पोट रनरवदार्ारक नेमण्यात आला तर सदरहू ठे का हा रद्द करण्यात येईल.
33) पपजरा पद्धतीच्या प्रकल्पात मत्स्यबीज संवर्धन करण्यात आले नाही तर सदरहू ठे का हा रद्द
करण्यात येईल.
34) पपजरा पद्धतीच्या प्रकल्पात जलक्षेत्राची ठे का रक्कम शासनाने सुचना देवून ही भरणा
करण्यात आली नाही पकवा वर नमुद केलेल्या कोणत्सयाही अटींचा रनरवदार्ारकाकडु न भंग
झाला पकवा मुदतीपूवी ठे का संपुष्ट्टात आल्यास ठे क्याच्या ठरलेल्या मुदतीसाठी सदरहू
प्रकल्पाचा ठे का दु सऱ्या कोणत्सयाही व्यक्तीस अगर सहकारी सं्िेस रललावाने अिवा
खाजगी कराराने दे ण्याचा हक्क शासनास आहे. त्सयायोगे शासनास कोणतेही नुकसान सोसावे
लागल्यास अशाप्रकारे सोसावे लागलेले नुकसान रनरवदार्ारकाकडू न रनयमांप्रमाणे वसुल
करण्यात येईल. सदरहु रक्कम आरण तत्ससम येणे असलेली कोणतीही इतर रक्कम भरण्यास
ठे कादाराने कसूर केल्यास शासनास उपलब्र् असलेल्या इतर उपाययोजनेस बार्ा न येता
सदरहु रक्कम जमीन महसुलाची िकबाकी म्हणून वसुल करण्यात येईल.
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35) ठे केदाराने पपजरा पध्दतीने मत्स्यसंवर्धन प्रकल्पास बार्ा आणल्यास अिवा शासनासोबत
केलेल्या करारनाम्यातील अटी व शतींचे पालन न केल्यास ठे का रद्द करण्यात आल्यास
सुरक्षा अनामत रक्कम जप्त करण्यात येईल.
36) रनरवदार्ारकांनी रनरवदे मध्ये सादर केलेली मारहती कोणत्सयाही क्षणी खोटी असल्याचे
आढळू न आल्यास सदरहू करार रद्द करून अनामत/सुरक्षा रक्कम जप्त करण्यात येईल.
37) सदरहू जलाशयातील मासे नष्ट्ट होतील, आजारी पडतील पकवा त्सयांना इजा पोहचेल अिवा
ज्यामुळे सदरहु जलाशयातील पाणी दु रित पकवा खराब होईल, अशा कोणत्सयाही प्रकारचा
घन, द्रव पकवा रासायरनक पदािध सदरहू जलाशयात टाकू नये पकवा जलाशयाचे पाणी
खराब होईल असे कोणतेही कृत्सय अिवा गोष्ट्ट करू नये. परंतु मासे वाढीसाठी सकस आहार
व शासनमान्य संबंर्ीत मासे संवर्धक औिर्ी तज्ञांच्या मागधदशधनानुसार वापरण्यास हरकत
नाही. माशांना सकस आहार पकवा संवर्धक औिर्ी देतांना ते शासन प्रमारणत असावीत. तसेच
त्सयाबाबत सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांचेकडू न पूवप
ध रवानगी घेणे आवश्यक आहे.
38) शासनाचा जलाशयावर पूणध ताबा असून करार मुदती मध्ये शासनामार्धत कायाक्न्वत
असलेली व कायाक्न्वत होणारी कामे अबारर्त राहतील.मग या करीता शासनास सदरहु ठे का
मुदतपुवी संपुष्ट्टात आणावा लागला तरी त्सयास ठे केदाराचा रवरोर् राहणार नाही.
39) ठे केदाराने सदरहू ठे का ररतसर घेतल्यानंतर या संदभांत कोणताही वादरववाद रनमाण
झाल्यास त्सयारवियी संबंरर्तांना प्रचरलत शासन रनणधयानूसार रवरहत मुदतीत प्रर्ान सरचव
(पदु म) यांचेकडे अरपल अजध तसेच मा. मंत्री (मत्स्यव्यवसाय) यांचेकडे पुनररक्षण/पुनर्मवलोकन
अजध दाखल करता येईल.
वरील अटी व शती आरण सुचना मी/आम्ही काळजीपुवक
ध वाचल्या असून त्सया रनरवदामर्ील अटी व
शती मला / आम्हाला मान्य आहेत.
महाराष्ट्र राज्याचे मा.राज्यपाल

यांच्या वतीने मा. ....................................., आयुक्त

मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी सही करून आपल्या कायालयाच्या रशक्का वठवला आहे
/प्ररर्कृत

अरर्कारी

......................................,

सहायक

आयुक्त

मत्स्यव्यवसाय

(तां.)

..................................... यांनी रशक्का वठवला आहे.
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करारनामा करून घेणार/दे णार

ठे केदाराची ्वाक्षरी

प्रारर्कृत अरर्कारी

नांव- श्री. ...................................

सहायक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय

पत्ता- ........................................

(तांरत्रक),........................

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

साक्षीदार
1) नांव- श्री. ...............................

्वाक्षरी

पत्ता- ....................................
...........................................
...........................................
2) नांव- श्री. ...............................

्वाक्षरी

पत्ता- ....................................
...........................................
...........................................
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