मच्छिमार सहकारी संस्ांछया सभासदांछया यांत्रिकी नौकांना
लागणाऱ्या हायसपीड त्रडझेल तेलावरील त्रवक्रीकराची प्रत्रतपूती
करणे या योजनेंतगगत सन 2016-17 या वर्षात त्रनधी त्रवतरीत
करणेबाबत......

महाराष्ट्र शासन
कृर्षी, पशुसंवधगन, दु ग्धव्यवसाय त्रवकास व मत्सयव्यवसाय त्रवभाग
शासन त्रनणगय क्रमांकः मत्सयत्रव-1113/प्र.क्र.242/पदू म-14
मंिालय, त्रवसतार, मुंबई-400 0032
तारीख: 14 माचग, 2017

वाचा
1) शासन त्रनणगय,कृत्रर्ष, पशुसव
ं धगन, दु ग्धव्यवसाय व मत्सयव्यवसाय त्रवभाग क्रमांक: मत्सयत्रव1005/प्र.क्र.174/पदु म-14,त्रदनांक 3 सप्टें बर,2005
2) शासन पत्ररपिक कृत्रर्ष, पशुसंवधगन, दु ग्धव्यवसाय व मत्सयव्यवसाय त्रवभाग क्रमांक:मत्सयत्रव2012/प्र.क्र.266/पदु म-14,त्रदनांक 28 ऑगसट,2013
3) आयुक्त, मत्सयव्यवसाय, मुंबई यांचे पि क्रमांक मत्सय/सा/ 051130/ 119/2015-16,
त्रद. 2.2.2017.

प्रसतावना
मच्छिमार सहकारी संस्ांछया सभासदांछया यांत्रिक नौकांना (1-6 त्रसललडर) लागणाऱ्या हायसपीड
त्रडझेलवर त्रवक्रीकरात सवलत दे ण्याची योजना राज्यात सन 1975 पासून राबत्रवण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र राज्यात त्रदनांक 1 एत्रप्रल,2005 पासून मुल्यवधीत करप्रणाली असतीत्वात आल्यामुळे शासन
त्रनणगय त्रदनांक 3 सप्टें बर, 2005 पासून सदर योजना सुधारीत सवरूपात लागू करण्यात आली आहे. या
योजनांतगगत सन 2016-17 या वर्षात प्राप्त प्रसतावांना त्रनधी त्रवतरीत करण्याची बाब शासनाछया
त्रवचाराधीन होती.

शासन त्रनणगय
मच्छिमार सहकारी संस्ांछया सभासदांछया यांत्रिकी नौकांना लागणाऱ्या हायसपीड त्रडझेल
तेलावरील त्रवक्रीकराची प्रत्रतपूती करणे या योजनेंतगगत या प्रयोजना्ग आतापयंत केलेला खचग
रु.5400.00 लक्ष त्रवचारात घेता (रू.9000.00 लक्ष- रु.5400.00 लक्ष) एकूण रु.3600.00 लक्ष (रूपये
ित्तीस कोटी माि) इतकी रक्कम मंजूर करण्यात येऊन अ्गसक
ं ल्प त्रवतरण प्रणालीवर त्रवतरीत
करण्यास शासन मान्यता दे ण्यात येत आहे.
2.

यासाठी संबंत्रधत त्रजल्याचे सहाय्यक आयुक्त, मत्सयव्यवसाय (तांत्रिक) यांना आंहरण व

संत्रवतरण अत्रधकारी म्हणून घोर्षीत करण्यात येत आहे. त्यांनी सदरहू खचग चालू त्रवत्तीय वर्षात मंजूर
करण्यात आलेल्या तरतूदीछया मयादे त खचग होईल याची दक्षता घ्यावी.
3.

सदर मान्यता, संस्ांना दे य त्रडझेल तेलावरील त्रवक्रीकराछया परताव्याछया एकूण रकमेपैकी,

राष्ट्रीय सहकार त्रवकास त्रनगम अंतगगत बांधलेल्या नौकांचे प्रत्रतपूतीचे तसेच त्या ्कीत संस्ांछया
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्कबाकीदार व तसेच कजग न घेतलेल्या संस्ांछया इतर खाजगी मालकांछया नौकांचे प्रत्रतपूतीसह
अनुज्ञय
े १०० टक्के रकमेची वसुली करुन ्कीत कजग व व्याजाची रक्कम जमा करण्यात यावी.
सभासदांछया परताव्याछया रकमेतून ्कबाकीदार सभासदांछया व इतर सभासदांछया परताव्याछया
रकमेतून ्कबाकीदार सभासदांछया कजाची व व्याजाची वसुली करण्यात यावी.
4

यावरील खचग चालू त्रवत्तीय वर्षातील अ्गसंकल्पीय तरतूदीतून “मागणी क्रमांक डी-6, 2405-

मत्सयव्यवसाय, (00)(103) सागरी मत्सयव्यवसाय, (01) योजनेत्तर अनुदाने, (01)(03) हायसपीड त्रडझेल
तेलावरील त्रवक्रीकराची प्रत्रतपूती (राज्य) (2405 1278), 33-अ्गसहाय्य” या लेखात्रशर्षाखाली
भागत्रवण्यात यावा.
5.

हे आदे श त्रवत्त त्रवभागाछया सहमतीने व त्रवत्त त्रवभागाछया अनौपचात्ररक संदभग क्रमांक अनौसं

99/17/व्यय-2,त्रदनांक 15.2.2017 अन्वये त्रनगगमीत करण्यात येत आहेत.
6.

सदर शासन त्रनणगय महाराष्ट्र शासनाछया www.maharashtra.gov.in या संकेतस्ळावर उपलब्ध

करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201703141653129801 असा आहे . हा आदे श त्रडजीटल
सवाक्षरीने साक्षांत्रकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांछया आदे शानुसार व नावाने.

Chitrakala
Suryawanshi
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( त्रच.त्रन.सुयगवश
ं ी)
सह सत्रचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. आयुक्त, मत्सयव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई
2. उप आयुक्त (सागरी), आयुक्त, मत्सयव्यवसाय यांचे कायालय,मुंबई
3. प्रादे त्रशक उपायुक्त, मत्सयव्यवसाय, मुंबई
4. सहाय्यक आयुक्त, मत्सयव्यवसाय (तांत्रिक), मुंबई /मुंबई उपनगर/ ठाणे/ रायगड/ रत्नात्रगरी/
लसधुदूगग,
5. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य 1 व 2 (नागपूर/मुंबई)
6. त्रनवासी लेखा पत्ररक्षा अत्रधकारी मुंबई
7. अत्रधदान व लेखात्रधकारी,मुंबई
8. त्रजल्हा कोर्षागार अत्रधकारी, मुंबई /मुंबई उपनगर/ ठाणे/ रायगड/ रत्नात्रगरी/ लसधुदूगग,
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9. उप कोर्षागार अत्रधकारी, मुंबई /मुंबई उपनगर/ पालघर-ठाणे/ रायगड/ रत्नात्रगरी/ मालवणलसधुदूगग,
10. लेखात्रधकारी, आयुक्त मत्सयव्यवसाय यांचे कायालय, मुंबई
11. अवर सत्रचव (पदू म-16), कृत्रर्ष व पदू म त्रवभाग, मंिालय,मुंबई
12. त्रनवडनसती, पदु म-१४
13. प्रत मात्रहतीसाठी:- सत्रचव (पदु म) यांचे सवीय सहायक
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